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ಮನ್ಕಿ ಬಾತ್2.0

36ನೇ ಸಂಚಿಕೆ, 29 ಮೇ 2022

“ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳ ಜಗತ್ತು
ನವ ಭಾರತದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ”
ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೊಸ ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಈಗ
ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ಮನ�ೋಭಾವವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವನ್ನು
ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಹೊಸ ಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ
“ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಆಲ�ೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ
ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು:
ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶತಕ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಂತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದೊಂದು
ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಮೀರಿದೆ.
ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, 44 ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳು
ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 14 ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಅಮೆರಿಕಾ,ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಜಗತ್ತು ನವ ಭಾರತದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಂದಲೂ ಈಗ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ: ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಅಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು
ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದನ್ ಪದಕಿ ಅವರು ಒನ್-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಇದು ಭಾರತದ 75 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಮೀರಾ ಶೆಣೈ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಚೇತನ ಯುವಕರಿಗೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ: ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು ಗುಡಿಯಾ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. 22 ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಉಪಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ
ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು
ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.
ಕರ್ತವ್ಯದ ಹಾದಿ: ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು
ಸಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಮ್ ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ
ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ‘ಚಾರ್ ಧಾಮ್’ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜನರು ತಮ್ಮ ‘ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ’ಯ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆಯ ರಾಶಿ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಈ ದೂರುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಯಾರ�ೋ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸವನ್ನು
ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ದೇವಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಜಪಾನ್ಗೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಿರ�ೋಶಿ ಕೊಯಿಕೆ
ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂಬತ್ತು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯು ದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ವೈವಿಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದೆ. ಅಟ್ಸುಶಿ ಮಾಟ್ಸುವೊ ಮತ್ತು ಕೆಂಜಿ
ಯೋಶಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಜಪಾನೀಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು 4ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ಕ�ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ಕೇಳಬಹುದು
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ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
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ಸಂಪಾದಕರು

ಜೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಪ್ರೆಸ್ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಬ್ಯೂರ�ೋ, ನವದೆಹಲಿ

ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸಂತ�ೋಷ್ ಕುಮಾರ್

|

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ವಿಭ�ೋರ್ ಶರ್ಮಾ

ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ
ಅಖಿಲೇಶ್ಕುಮಾರ್

ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್ಗುಪ್ತಾ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ಮುಖಪುಟ
ಲೇಖನ

“ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ” ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ
ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 16-31

ಗ�ೋವಾದ ಮೊದಲ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ

ಅನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ (ಗುಜರಾತಿ),

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಥೆ | 6

8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

ನದೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಉರ್ದು),

ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ | 7–10

ಪಾಲ್ಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ (ಬಂಗಾಳಿ)

ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವ ಭಾರತ

ಹರಿಹರ ಪಂಡಾ (ಒಡಿಯಾ)

ಆಯುಷ್ ಸಚಿವ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸ�ೋನ�ೋವಾಲ್ ಅವರ ಲೇಖನ | 11-12

ಹಿರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕರು

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣ ಉಪಕ್ರಮ

ಶ್ಯಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿವಾರಿ

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ | 13–14
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ಮುದ್ರಣಾಲಯ : ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಫ್ಬಿಡಿ-ಒನ್ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ಪಾರ್ಕ್, 10ನೇ ಮಹಡಿ, ನವದೆಹಲಿ-ಫರೀದಾಬಾದ್ಬಾರ್ಡರ್,
ಎನ್ಹೆಚ್-1, ಫರೀದಾಬಾದ್-121003. ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ : ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 278, ಬ್ಯೂರ�ೋ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್
2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ -110003. ಇಮೇಲ್ : response-nis@pib.gov.in,
RNIಸಮಾಚಾರ
No. : DELKAN/2020/78828
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ
ಜೂನ್ 16-30, 2022

1

ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ
ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು
ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ತಲುಪುವುದು. ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮೊದಲು (ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್) ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅವರ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು
ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಮಹಾನ್ ದೇಶದ
ಪ್ರಜೆಗಳೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ‘ಸಮುದಾಯ ಸಂಪರ್ಕ’ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಹೌಡಿ ಮೋದಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ-ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನೇರ ಸಂವಾದವು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಮರುಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯಾಗಿರಲಿ
ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ಜಗತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಭಾರತದತ್ತ ನ�ೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಗುಜರಾತ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ
ಭೇಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಂತ್ಯೋದಯ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 5ಜಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು
ರೂಪಿಸಲು ‘ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್’ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈ
ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.
ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 8ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2014 ರಿಂದ ಯೋಗದ ಪಯಣವೂ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸ�ೋನ�ೋವಾಲ್ ಅವರ
ಲೇಖನವನ್ನೂ ನೀವು ಓದಬಹುದು. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರಿ.
ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರ
11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ/ಡೌನ್ಲ�ೋಡ್ ಮಾಡಿ.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
(ಜೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್)

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಗೆ
ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ
ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರದ 8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ
ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

ರಿಂಪೀ ಸಿಂಗ್

rimpeesingh05@gmail.com

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತ
ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ
ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.

ಶೈಲೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ

shaileshgupta.kps@gmail.com

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಓದುವಾಗ,
ನನಗೆ ಮಹಾನ್ ದಾನಿ
ಡಾ. ಅಳಗಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮಗಳು ಉಮಯಾಳ್ ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ
“ಭಾರತ ಸತ್ತರೆ ಯಾರು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ?
ಭಾರತವು ಬದುಕಿದರೆ ಯಾರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ?”
ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಪ್ರೊ. ಪ್ರೇಮಾ

prof.prema@gmail.com

ನನಗೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಓದುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುದ್ರಿತ
ಪ್ರತಿ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದೇ?
ಸಂತ�ೋಷ್ ರಾಥ�ೋಡ್

sntshrthr@gmail.com

ನಾನು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಿಯಮಿತ ಓದುಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದರ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ

mkmishra29@gmail.com

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ: ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ–278, ಬ್ಯೂರ�ೋ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್,
2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ -110003
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ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಂದು ನ�ೋಟ

‘ಸ್ವಾ

ವಲಂಬಿ
ಭಾರತ’ದ
ಮೂಲಕ
ದೇಶವಾಸಿಗಳ
ಆದಾಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಸರ್ಕಾರ
ನಿರಂತರ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು
ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆ
ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ
ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವನ�ೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ
ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ
ಸರ್ಕಾರ “ಅವಕಾಶ” ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ
ಹಪ್ಪಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಬಿದಿರು ಆಧಾರಿತ ಮಹಿಳೆಯರ
ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಬಾಟಲಿಗಳು, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಕಲಾಕೃತಿಗಳು,
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು,
ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ
ನೇಯ್ಗೆ ಈ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ
ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಗರ್ತಲಾ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಕುಶಿನಗರ,
ಉದಯಪುರ, ಅಮೃತಸರ, ರಾಂಚಿ, ಇಂದ�ೋರ್, ಸೂರತ್,
ಮಧುರೈ, ಭ�ೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
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‘ಜನರ ಪದ್ಮ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
15 ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಈ

ಹಿಂದೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2014 ರ ನಂತರ
ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆದವು
ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನ�ೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ
ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ
ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ
ಕೆಂಪು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು
ಅಥವಾ
ಇತರರನ್ನು
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
ಮಾಡಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ
ವರ್ಷ
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು
ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿರುವ
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಳ್ಳುವ
ಸಮಯ ಇದೀಗ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2022
ರ ವೇಳೆಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ�ೋರ್ಟಲ್ https://
awards.gov.in ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
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ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ
ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ

ಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ

ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಖಾತೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ

ಆ

2020 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ

ಇ-ಶ್ರಮ್ ಪ�ೋರ್ಟಲ್
ನ�ೋಂದಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದ
ಕೆಲಸಗಾರರೇ ಹೆಚ್ಚು

ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಲಿ
ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ (ಪ್ರಗತಿ) ವೇದಿಕೆಯು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿಯವರು ಖುದ್ದು ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇ 25 ರಂದು ನಡೆದ 40 ನೇ ಪ್ರಗತಿ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 59,900 ಕ�ೋಟಿ
ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 14 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
ಎಂಟು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು
ಮೂಲ
ಸೌಕರ್ಯ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ‘ಪ್ರಗತಿ'ಯ ಈ ಹಿಂದಿನ
39 ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 14.82 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 311 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇ.18.46 ರಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು
ಶೇ.12 ರಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ

ಕ

ಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ
ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು, 2025
ರ ವೇಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಸಾರಿಗೆ ಸಂಶ�ೋಧನಾ ವಿಭಾಗವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ
ಅಪಘಾತಗಳು-2020’ ವರದಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಣಬಹುದು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ,
2019 ಕ್ಕೆ ಹ�ೋಲಿಸಿದರೆ 2020
ರಲ್ಲಿ
ರಸ್ತೆ
ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ
ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2019
ಕ್ಕೆ ಹ�ೋಲಿಸಿದರೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು
ಅಪಘಾತಗಳು ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 18.46
ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶೇ.12.84 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ
ಶೇ. 22.84 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟು 3,66,138 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್
ಯೋಜನೆಯಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ‘ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಖಾತೆ’ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎ ಬಿ
ಹೆಚ್ಎ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್
ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು
ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆರ�ೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ನ
ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಗರಿಕರು
ತಮ್ಮ ಆರ�ೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ
ಉಳಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ�ೋಗ್ಯಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ದೇ

ಶದಲ್ಲಿ
ಅಸಂಘಟಿತ
ವಲಯದ
ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು
ನ�ೋಂದಾಯಿಸುವ
ಮತ್ತು
ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಇ-ಶ್ರಮ್
ಪ�ೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 27 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು
ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನ�ೋಂದಾಯಿತ
ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು
ಆಗಿರುವ ನ�ೋಂದಣಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೃಹಕೆಲಸದ
ವಲಯವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು
ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆಲಸಗಾರನು 2 ಲಕ್ಷ
ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಈ ನ�ೋಂದಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

https://register.eshram.gov.in/#/
user/self ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಸ್ವಯಂ
ನ�ೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
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ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್

ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಿಖ್...
ದೇಶವಿಭಜನೆಯ ದುರಂತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು
ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರು... ಹಳೆ ದೆಹಲಿಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ�ೋಷಿಸಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು
ಲ�ೋಟ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಸೈನ್ಯದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ‘ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಿಖ್’
ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್
ಅವರ ಹ�ೋರಾಟದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ... ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅದೇ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ... ಅವರ ನ�ೋವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು...
ಜನನ: 20 ನವೆಂಬರ್ 1929| ನಿಧನ: 18 ಜೂನ್ 2021
ತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಯಾದ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್,
ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು
ತನ್ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು. ಅವರ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವರು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಅವರು 1956 ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 1960 ರಲ್ಲಿ ರ�ೋಮ್ ಮತ್ತು 1964
ರಲ್ಲಿ ಟ�ೋಕಿಯೊ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 20, 1929 ರಂದು ಗ�ೋವಿಂದಪುರದಲ್ಲಿ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ
ಮುಜಾಫರ್ಘರ್ ಬಳಿ) ಸಿಖ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಿಲ್ಖಾ
ಸಿಂಗ್, ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ
ಪರಿಚಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಓಟದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಹಳ್ಳಿಗಾಡು
ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವರು 400 ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಈ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
1956ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವದ
ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಿಲ್ಖಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅವರು
“ರನ್ನಿಂಗ್ಮಷೀನ್“ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
1958 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಫ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು
ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಕಾಸ್
ಗೌಡ ಅವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಮುರಿಯುವ ತನಕ ಈ ದಾಖಲೆಯು
56 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು. 1960 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ
ನಡುವಿನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಟ�ೋಕಿಯೊ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್
ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು
ಸ�ೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವಿಭಜನೆಯ ಅನೇಕ
ನ�ೋವಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ ಅವರ
ಕ�ೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹ�ೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಖಾಲಿಕ್ನನ್ನು ಸ�ೋಲಿಸಿದರು. ಓಟದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ,
ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್, ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ “ಮಿಲ್ಖಾ,
ಇಂದು ನೀವು ಓಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾರಿದಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು
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ನಿಮಗೆ ಹಾರುವ ಸಿಖ್ ಎಂಬ
ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
1960
ರ
ರ�ೋಮ್
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್
ಅವರನ್ನು 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ವೇದಿಕೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಮಿಲ್ಖಾ
ಸಿಂಗ್ 45.73 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇದು 40 ವರ್ಷಗಳ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ 1964
ರಲ್ಲಿ ಟ�ೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು, ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಮೊದಲು 4×400 ಮೀ.
ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ‘ದಿ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್’ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ನಂಬಲಾಗದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು
ಜುಲೈ 2013 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಸ�ೋನಿಯಾ ಸನ್ವಾಲ್ಕಾ
ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
“ಭಾಗ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಭಾಗ್” ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಕ�ೋವಿಡ್-19 ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಆರ�ೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಟ್ಟ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೂನ್ 18, 2021 ರಂದು ಮಹಾನ್ ಓಟಗಾರ
ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ನಿಧನರಾದಾಗ ಟ�ೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ “ಮನ್
ಕಿ ಬಾತ್” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ “ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ,
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನಮ್ಮ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಟ�ೋಕಿಯೊಗೆ
ತೆರಳಿದಾಗ, ನೀವು ಅವರ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ
ಸಂದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು
ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಅವರು
ಅನಾರ�ೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.”
ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್
ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನೀರಜ್
ಚ�ೋಪ್ರಾ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2021 ರಂದು ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ
ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದರು. g
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ
ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ
ಯೋಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ -

ಅಂದರೆ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು
ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ
ಸ್ಥಳ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವುದೇ
ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹಾರವಿದೆ.
ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ
ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 21 ರಂದು
‘ಆರ�ೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ
ಮೇಲೆ 8 ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ
ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕರ್ನಾಟಕದ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು
192 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯೋಗ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆಯೇ
ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು...

ಯೋ

ಗ, ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ
ಪ್ರಾಚೀನ
ಕಲಾ
ಪ್ರಕಾರದ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ಅನ್ವೇಷಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಿತನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ
ಜೂನ್ 21ನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ
ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ
ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದೊರೆತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಯೋಗವು
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ
ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು,
ಆದರೆ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು
ಯೋಗಕ್ಕೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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2015
ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ
ಯೋಗ
ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
84 ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಎರಡು ವಿಶ್ವ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

2016

2017

ಯುವಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು
ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
30 ಸಾವಿರ ಜನರೊಂದಿಗೆ
150 ದಿವ್ಯಾಂಗರೂ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಆರ�ೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ
51 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ
ಯೋಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು
ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

2018
ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯೋಗ
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 50,000 ಮಂದಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಈ ಎಂಟು ‘ಸೂತ್ರ’ಗಳಿಂದ
ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
01

ಯೋಗವು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಸರ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೋಗಿಗಳು
ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ�ೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ

ದೇಹದ ರಚನೆಯೇ ಘಾಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಸಣ್ಣದು, ಆದರೆ
ಇಡೀ ದೇಹದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ

ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸನಗಳು ಇಡೀ ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯೋ

ಸಮಾನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ

ಅದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯೋಗಕ್ಕೂ ನೀಡಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ಸುತ್ತ

ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮರಣಾನಂತರ

04

ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯೋಗವು

ಆರ�ೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು
ಪರಲ�ೋಕದ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಇಹಲ�ೋಕದ ವಿಜ್ಞಾನ.

ನೀಡಿದಾಗಿನಿಂದ, ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯೋಗದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ,
ಅದು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಾರ�ೋಗ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿದೆ.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಜಗತ್ತೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಮಗುವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ
ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು

ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ
ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ದೇಹವು ಹೇಗೆ

ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟರೆ,
ಸದಸ್ಯರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ

ಪರಲ�ೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗವು ಮರಣದ ನಂತರ ಸಿಗುವ
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ�ೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ
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ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ

ಸಮಯದ ನಂತರ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆಯಂತೆ.

ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

02

03

ಉಪ್ಪು ಅಗ್ಗವಾದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ದಿನವಿಡೀ

ಮಗುವನ್ನು ನ�ೋಡಿದಂತೆಯೇ, ಇತರರೂ ಅದನ್ನು ನ�ೋಡುತ್ತಾರೆ.

05

ದಣಿದ ದೇಹದಿಂದ, ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕನಸುಗಳನ್ನು
ಹೆಣೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಈ ನಾಲ್ಕು

ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಯೋಗವನ್ನು ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ
ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು
ಸಂಯಮವನ್ನು ಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಾಂಕವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಯೋಗವು ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

2019

2020

ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ
21 ಜೂನ್ 2019 ರಂದು,
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ
ಇತರ ಯೋಗಪಟುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು
ಆಚರಿಸಿದರು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ
ಜಾಗತಿಕ ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋಗದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 21 ಜೂನ್
2020 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು

2021
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ
ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕ�ೋವಿಡ್ನ
ಮಧ್ಯೆ ವರ್ಚುವಲ್ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಆನ್ಲೈನ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ - ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಅಗತ್ಯವಾದ
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ - ವಾಯು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ.
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ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ವಯಸ್ಕರಾಗಲಿ, ಯುವಕರಾಗಲಿ, ವೃದ್ಧರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ
ಒಗ್ಗೂಡಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗದ ದಿನವೂ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ
ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದಿನವೂ ಆಗಿದೆ.
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ತಮಿಳಿನ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಶ್ರೀ ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - "नोइ नाडी, नोइ मुदल नाडी, हदु
तनिक्कुम, वाय नाडी वायपच्चयल" – ಅಂದರೆ, “ರ�ೋಗವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ
ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ರ�ೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ”. ಯೋಗವು ತ�ೋರುವ ಹಾದಿ ಇದು. ಇಂದು
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಉಪಶಮನ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಮಾನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

08

ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿತಾರ್ ವಾದಕರು ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 50 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಟೈಪಿಸ್ಟ್
ನ�ೋಡಿದರೆ, ಅವನು ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಂಬತ್ತರ ಹರೆಯದ ಸಿತಾರ್ ವಾದಕನನ್ನು ನ�ೋಡಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ನ�ೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ
ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆಡಿಸುವಾಗ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ
ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಬೆರಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ
ಮೊಬೈಲ್ ಯೋಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ತಿ,
ಸ್ಟೇ ಮೊಬೈಲ್’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ
ಆರ�ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಸ್ವತಃ ಯೋಗವೇ
ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
ತಲುಪಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹಿಮಾಲಯದ
ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ
ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗವು
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದ
ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು.
ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿತು,
ಶತಮಾನಗಳು
ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
ಇಂದು ಯೋಗವು
ಜನಜೀವನದ
ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗ
- ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು
ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಇಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು
ಬೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಯೋಗವು
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಯೋಗವನ್ನು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೂನ್ಯ
ವೆಚ್ಚದ ಆರ�ೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ
ಒತ್ತಡದಿಂದ ಶಕ್ತಿಗೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ�ೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ
ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

ಯೋಗ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 75 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು
8ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲವು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ
ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ.
ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ

ಯೋಗ ಬ�ೋಧನೆ-ತರಬೇತಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

ಆಯುಷ್ನ ಶಕ್ತಿ
n

n

ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ
1.35 ಕ�ೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಯುಷ್
ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 7.24 ಲಕ್ಷ ಜನರ
ಡೇಟಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕ�ೋವಿಡ್
-19 ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ 81.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು
ಜನರು ಆಯುಷ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತ�ೋರಿಸಿದೆ,
ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು
ಜನರು ಆಯುಷ್ ಅಭ್ಯಾಸವು
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೇಂದ್ರ
ಮಂಡಳಿಯು ಯೋಗವು ಆರ�ೋಗ್ಯದ
ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದ
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ
“ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ರ�ೋಗಗಳನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ
ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

n

n

n

ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ
ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀತಿ
ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು
ನೀಡಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಚಾರ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಬಿ ಪಿ ಡಿ
ವೈ ಎನ್) ಹೆಸರಿನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ
ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
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ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್’ ಅನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ 5141 ಯೋಗ
ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 1625 ಯೋಗ
ಬ�ೋಧಕರನ್ನು ನ�ೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಪರರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು
ಯೋಗ ಬ�ೋಧಕರಿಗೆ ಕ�ೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ
ನೀಡಲು ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
ಮಂಡಳಿಯನ್ನು (ವೈಸಿಬಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯೋಗ
ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೊಬೈಲ್
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆವೃತ್ತಿ ‘ನಮಸ್ತೆ ಯೋಗ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಗ ಮತ್ತು
ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ಹೊಸ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ‘ಪ�ೋಷಿತ್ ಭಾರತ್’ ನ
ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ಯೋಗದ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಅನೇಕ
ರ�ೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು
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ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪೂರ್ವದಿಂದ
ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಲೇ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಜಾದಿ
ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೇಶದ 75
ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ
ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಗ�ೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

n

ದೇಶದಲ್ಲಿ 451 ಆಯುರ್ವೇದ
ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 65 ಸರ್ಕಾರಿ,
20 ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು 366
ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 69
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ
ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ,
ಜೈಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

n

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯುಷ್
ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಿವೆ.

ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು,
ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳ
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೂ
ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. “
” “ಎಲ್ಲವೂ
ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ! ಎಲ್ಲವೂ ಈಡೇರಲಿ!
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ! ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತ�ೋಷವಾಗಿರಲಿ! ಈ
ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ,
ಆರ�ೋಗ್ಯಕರ
ಮತ್ತು
ಸಂತ�ೋಷಕರ
ಮನುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ, ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ
ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ತೀವ್ರಗೊಳಿಸ�ೋಣ.
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ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು
ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
ಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರಗಾಮಿ ಚಿಂತನೆ
ಮತ್ತು ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಜಗತ್ತು
ಭಾರತವನ್ನು ಯೋಗ ಗುರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 192 ದೇಶಗಳು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಈಗ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು
ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು – ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಯೋಗ
- ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಯೋಗ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ
ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ-ಗಾರ್ಡಿಯನ್
ರಿಂಗ್- ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಡಿ ಇಂಡಿಯಾ
ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ
ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸಿರುವ 75 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್
21 ರಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆಯುಷ್
ಸಚಿವಾಲಯದ ಕ�ೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ರ�ೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ
ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಗವು ಹೇಳಿದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು
ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ದಿನಚರಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ಆರ�ೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ
ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಬಳಸುವುದು ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ,
ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ
“ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಯೋಗ”.
ಭಾರತವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಸಮಗ್ರ ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು
ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಂದ�ೋಲನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು
ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ,
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವೆಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿತು. ಭಾರತದ
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 175 ದೇಶಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು.
ಜೂನ್ 21, 2015 ರಂದು, ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ
ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2016 ರಂದು,
ಯುನೆಸ್ಕೋ ಯೋಗವನ್ನು ಮನುಕುಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ
ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಯೋಗವು ನಿಜವಾದ ಜಾಗತಿಕ
ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ದಿನವು ಯೋಗದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ

ಸರ್ಬಾನಂದ ಸ�ೋನ�ೋವಾಲ್
ಕೇಂದ್ರ ಆಯುಷ್ಸಚಿವರು,
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ
ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ
ವ್ಯಾಪಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, 192
ದೇಶಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜೂನ್ 16-30, 2022
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192 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಂಶ�ೋಧನೆಯ
ಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ 170 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪಲ್ಲಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯೋಗಕ್ಕೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6
ಕ�ೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಯೋಗದ
ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐಡಿವೈ 2014 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು
ಪ್ರಭಾವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ
2015 ರ ನಂತರ ನಡೆಸಲಾದ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು
ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರ�ೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು
ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶ�ೋಧನೆಯ ಸರಾಸರಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 2021 ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸುಮಾರು 11 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ.
ಯೋಗ ದಿನದಲ್ಲಿ 150 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಯೋಗ
ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರ�ೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 25
ತಜ್ಞರು ಯೋಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು
ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಗದ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಗಿನ್ನೆಸ್
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದು ತ�ೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದು ಅತಿ
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾದ ಲಕುಲಿಶ್
ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಳನ್ನು (84) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ,
ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು
ಎರಡನೆಯದು 35,985 ಜನರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯೋಗದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, 30,000
ಈ ವರ್ಷ ಎಂಟನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ
ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 24 ಸಾವಿರ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್
ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಏಳು
ಇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು
ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹ�ೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಮತ್ತು
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ
ನಿಯಮಿತ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ
ದಿನವು
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗದ
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳ ಉತ್ಸಾಹ,
ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ
ಭವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊಸ
ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಷೇಮ
ಸುಮಾರು 170 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ
ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಮಗ್ರ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು
ನಡೆಯಲಿದ್ದು,
ಗಾರ್ಡಿಯನ್
ರಿಂಗ್
ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ
ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆ
ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
ಯೋಗದ ಮೃದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಮೂಡಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ
ಯೋಗ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಜಗತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ
ದಿನದ
ಯೋಗ
ಪ್ರೋಟ�ೋಕಾಲ್
ಅನ್ನು
ಯೋಗದ
ಕುರಿತಾದ
ಮತ್ತ
ೊಂ
ದು
ಸಾಧನೆ
ಏನೆಂದರೆ
ಅದು
ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನು
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ಸಂಶ�ೋಧನೆಗಳು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್
ಉದಯಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ
ತಂದಿದೆ. ಆರ�ೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು
ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಯೋಗವನ್ನು
ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬಹುಪಟ್ಟು
ನಡೆಸಲು
ಅನೇಕ
ಮಹಿಳೆಯರು
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಡಿಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ
ಯೋಗದ
ಕಡೆಗೆ
ಮುಖಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ
ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಸಹ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಮತ್ತು ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು
ವಿಕಸನ,
ಒತ್ತ
ಡ
ಕಡಿತ
ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಯೋಗದ
ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಮತ್ತು
ಈ ಜನಾಂದ�ೋಲನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ
ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು
ಭಾಗಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ
ಸ್ಥಳಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು (ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ) ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಾಸನವನ್ನು
ಮತ್ತು ಕ�ೋವಿಡ್-19 ರ�ೋಗಿಗಳು ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು
ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು
ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.
ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮೊಬೈಲ್-ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಂತಹ ಐಡಿವೈ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ
ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರ�ೋಪತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಶ�ೋಧನಾ
ದಿನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಯೋಗ,
ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧುನಿಕ
ವೈ ಬ್ರೇಕ್, WHO-M ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪ�ೋರ್ಟಲ್
ಸಂಶ�ೋಧನೆಗಳ ಕುರಿತು 113 ಸಂಶ�ೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು
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ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣ ಉಪಕ್ರಮ

ಕ�ೋವಿಡ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶವು
ಶತಮಾನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋಗವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಎದುರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಅವರ
ಕುಟುಂಬ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು
ನ�ೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ‘ಸಾಥ್ ಔರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್’ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ,
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತ�ೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವು ಅನಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ...

ಕೆ

ಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಘಟನೆಗಳು ನಾವು ಊಹಿಸಿರದ
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಕ್ಕು
ನಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ�ೋವಿಡ್ ಅನೇಕ ಜನರ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ�ೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡರು
ಮತ್ತು
ಹಲವಾರು
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ಒಂದು
ವರವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ, ಇದು ಕ�ೋವಿಡ್ನಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ
ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ದೇಶವಾಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ
ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. “ಇಂದು ನಾನು
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ
ಇರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ.” ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ
ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅನಾಥರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಈ
ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ತ�ೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ�ೋಷಕರನ್ನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್
ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುಭದ್ರ
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು
ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು,
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೊತ್ತದ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ 18 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ,
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವನಾಥ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000
ರೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹತ್ತನೇ
ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೃಹ
ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ
50,000 ರೂ. ಪರಿಹಾರ
ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್
ಕ�ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜೂನ್ 16-30, 2022

13

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಚೇರಿಯ
ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 4,345 ಮಕ್ಕಳು
n

n

n

n

n

n

ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ
ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 4,345 ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು
ನ�ೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕ�ೋವಿಡ್ನಿಂದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ
ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು.
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ�ೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಪ�ೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಡಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ�ೋಷಣೆ, ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು
ಆರ�ೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನ�ೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ
ಆರ�ೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ವಸತಿ, ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಹೊರತಾಗಿ
ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ತಂಗಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತರ
ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಇತರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳ
ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4000 ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

‘ಸಂವಾದ’ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ
ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ
ಹಿರಿಯರಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ನೆರವು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ‘ಸಂವಾದ’ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
‘ಸಂವಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ
ಕುರಿತು
ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ
ಸಮಾಲ�ೋಚಿಸಬಹುದು
ಮತ್ತು
ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯು ಕ�ೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು
ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ 29 ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 11, 2020 ರಿಂದ
ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2022 ರ ನಡುವೆ ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋಗದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ�ೋಷಕರು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪಾಲಕರು, ದತ್ತು
ಪಡೆದ ಪ�ೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪ�ೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ನ�ೋಂದಣಿಗಾಗಿ
pmcaresforchildren.in
ಹೆಸರಿನ
ಪ�ೋರ್ಟಲ್
ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ�ೋರ್ಟಲ್ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು,
ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ
ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

g

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್, ಕೊರೊನಾದಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯನ್ನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ,
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶವಾಸಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ
ಸಂವೇದನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

14

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜೂನ್ 16-30, 2022

ಕ�ೋವಿಡ್ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಕ�ೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ “ಆಶಾ”
10 ಲಕ್ಷ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಡಬ್ಲ್ಯು ಹೆಚ್ಒ

ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಂ! ನಾನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಜ್ವರ ಹೇಗಿದೆ? ನೀವು ಔಷಧಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ�ೋ,ಇಲ್ಲವ�ೋ?

ಕ�ೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅನೇಕ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಂದ ಅಥವಾ
ರಿಂಗಣಿಸಿದ ಫ�ೋನ್ ಎತ್ತಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.
ಇದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಶಿಶು-ತಾಯಿಯ ಲಸಿಕೆಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
2020 ರಲ್ಲಿ, ಕ�ೋವಿಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ‘ಆಶಾ ದೀದಿ’
ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು,
ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ
ವಿವರಗಳನ್ನು
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೇ 31 ರವರೆಗೆ 193
ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ�ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ
ಮೂಲಕ, ಕ�ೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇಡೀ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು
ಗೌರವಿಸಿ, ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾರ�ೋಗ್ಯ
ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲೀಡರ್ಸ್
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಆರ�ೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ
ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮರ್ಪಣಾ
ಮನ�ೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದು.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಮಕ್ಕಳ ತ್ವರಿತ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮೇ 25ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 192.67 ಕ�ೋಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 12-14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3.31 ಕ�ೋಟಿ
ಮೊದಲ ಡ�ೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ, 1.48 ಕ�ೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡೂ
ಡ�ೋಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 15-18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
4.50 ಕ�ೋಟಿ ಎರಡೂ ಡ�ೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೋವಿಡ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು 14,971
ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2,124 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೇತರಿಕೆ ದರವು 98.75 ಪ್ರತಿಶತ
ಮತ್ತು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದರವು 0.49
ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದೆ.

ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೊದಲ ಬಿಂದು
ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಆಶಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ
ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋಗಿ ಕೊರೊನಾ ರ�ೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು
ಶ್ರಮದಾಯಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಯ ಹೆಸರುಗಳಾದರು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಭಾರತವು ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾಗಿ
ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಿದರೂ ಅವರ
ಭಾರತೀಯತೆ ಮತ್ತು ದೇಶ ನಿಷ್ಠೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವಾಸಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು “ರಾಷ್ಟ್ರದೂತ” ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು
ಅದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಮುನ್ನಡೆಸಿದಾಗ, ದೇಶದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮನುಕುಲವು ಎದುರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು
ಆ ಜಗತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ತ�ೋರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುರ�ೋಪ್ ಅಥವಾ ಜಪಾನ್
ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಭೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ‘ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ’ ಘ�ೋಷಣೆಯು
“ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ” ಎಂಬ ನವ ಭಾರತದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ‘ಭಾರತ ಏಕೆ?’ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು
ದೂರವಿಟ್ಟು ‘ಭಾರತ ಏಕಾಗಬಾರದು?’ ಎಂಬ ಹೊಸ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹೊಸ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೆಲೆಸಿರುವ
ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು
ನವಭಾರತದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ
ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು
ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವು ತನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ನ�ೋಡಿ ಯಾರೂ
ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಶಕ್ತಿ
ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ
ಸಾಗಿಸುವ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನೆಯು ಧ್ವಜವನ್ನು
ನ�ೋಡಿದ ನಂತರ ತಪಾಸಣೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?
ನಾವು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ
ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಭಾರತೀಯರ ಗುರಾಣಿಯಾಯಿತು.
ನಾವು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಹಿಂತಿರುಗಿದೆವು. ನಾವು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಮಹತ್ವವನ್ನು
ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇತರ
ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ.” ಇವು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ
ವಲಯದಿಂದ ಶಿಮ್ಲಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾಶಿಶ್ ಶರ್ಮಾ
ಮತ್ತು ಓಶಿಮಾ ಅಥವಾ ಆಗ್ರಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ
ಹೇಮಂತ್ ರಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಕಥೆಗಳು. ಇವು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ, ಆಪರೇಷನ್
ಗಂಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಭಾರತೀಯರ
ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ
ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ.

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ 6 ವರ್ಷದ
ಮುಗ್ಧ ಸ�ೋನು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, “ನಾವು ಹೊರಗೆ
ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹ�ೋದರು, ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವಂತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಥಳಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ
ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತೆ
ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿದು ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋಷವಾಯಿತು.” ಎಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕಥೆಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ
ಹ�ೋದರು. ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಕುಟುಂಬವು ಮೋಸದಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ
ಹ�ೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರ
ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂಬ
ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಆಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ,
“ಚಾಲಕನು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದ ಹೊರಗೆ ಇಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಒಳಗೆ
ಹ�ೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ, ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಏನು
ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆಗಿಹ�ೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ
ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಹ�ೋಗಿದ್ದರು. ಯಾವ ಕನಸೂ ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ
ಸಚಿವರು ನನ್ನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಘ�ೋಷಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ
ಸಂತ�ೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು,
ನಾನು ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು.”

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಶೀಲ್ ಕಪೂರ್ ಕಥೆಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಶೀಲ್ ಹಿಂತಿರುಗಲು
ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದನು. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಒಮಾನ್ನಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಪಡೆದು ಅದೇ
ಡೀಸೆಲ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 7-8 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ
ನಮ್ಮ ಹಡಗಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಿಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 19.4
ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರ�ೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರೀ ದಂಡದ ಕಾರಣ, ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು
ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.”

18

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜೂನ್ 16-30, 2022

ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ನಿಮ್ಮದು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಪೀಳಿಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ,
ಹಿಂದಿನ “ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ” ಮತ್ತು “ಅವಲಂಬಿತ”
ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣದಂತೆ ಈಗ ನೀವು
ಏನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ,
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದರೂ
ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೊದಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು
ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೇಶವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸದ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ
ನಾಯಕನಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀವು
ನ�ೋಡಬಹುದು.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಹಾಗೆಯೇ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ
ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯ ಕಥೆ ಇದು. ಅವಳಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ
ಕಾರಣ ಇತರರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲೂ ಸಹ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಗೀತಾ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ
ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೋಗಬೇಕೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ರೈಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿತು.
14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ
ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ, ಆಗಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ
ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅವರ
ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ
ನನಗೆ ಅತೀವ ಆನಂದವಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ
ಇಂದ�ೋರ್ಗೆ ಕರೆತಂದರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನ�ೋಡಿ
ಅತೀವ ಸಂತ�ೋಷವಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪ್ರ
ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ
ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಜೈ ಹಿಂದ್!”

ಇ

ತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ 23,000 ಭಾರತೀಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದನ್ನು ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು
ನ�ೋಡಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ
ಮೂಲಕ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು
ಅದರ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕತ್ವದ
ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ತಾವು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡಿವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವು
ಹಳೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಶತಮಾನದ
ಕೆಟ್ಟ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಕ�ೋವಿಡ್ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡಲು ಜಗತ್ತು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ
ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕ�ೋವಿಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಹೊಸ
ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾರತದತ್ತ ನ�ೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಜಿ-20 ರಿಂದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ,
ಕ್ವಾಡ್ನಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಶೃಂಗಸಭೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ ನಿಂದ
ಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿ-26 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮುಖ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು
ಮಹತ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ತ�ೋರಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ
ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ
ಇಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಬಲ,
ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತಿನತ್ತ
ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ವಿದೇಶಾಂಗ
ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ
ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಿದೇಶಾಂಗ
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೀತಿಯು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ವಿದೇಶಿ
ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೀತಿಯಿಂದ
“ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು” ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನೀತಿಯು ದೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ,
ವಿದೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದು ಜನಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ದೇಶ
ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ
ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಆಲ�ೋಚನಾ ವಿಧಾನವು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ
ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು
ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು
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ಮಂತ್ರವನ್ನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದೆಂದರೆ,
“ಭಾರತೀಯ
ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ,” ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ, ಕುಟುಂಬ-ಬಂಧುಗಳು-ಸ್ನೇಹಿತರು
ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ
ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ,
ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ
ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ.

‘ರಾಷ್ಟ್ರದೂತ’ದ ಹೊಸ ಗುರುತು
ಅರವತ್ತೈದು ಗಂಟೆಗಳು, ಮೂರು ದೇಶಗಳು, ಎಂಟು ಮಂದಿ ವಿಶ್ವ
ನಾಯಕರು, 25 ಸಭೆಗಳು... ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂವಾದ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ
ಮೂರು ಯುರ�ೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭೇಟಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅನೇಕ
ದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ,
ಭಾರತವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ,
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನ�ೋಂದಣಿ
ಪ�ೋರ್ಟಲ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ಈಗ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅವರ
ತಾಯ್ನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋಡಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತನ್ನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಪರಿಹಾರ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾವನೆಯನ್ನು
ತುಂಬಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮೇರೆಗಳನ್ನುಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಯುರ�ೋಪಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿ, “ಭಾರತೀಯರು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋದರೂ, ಅವರ
ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. “ನಾನು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಧನೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು
ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು,
ಭಾರತ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೇಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು
ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಗರಿಕರು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತ ಮೊದಲು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ರಾಂಡ್
ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಬ್ರಾಂಡ್
ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು 60
ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ
ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 100 ಮೀರಿದೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು
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ಇಂದು, ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು
ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ
ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅದು ಜಾಗತಿಕ
ಶಾಂತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ
ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ
ಪರಿಹಾರವಾಗಿರಲಿ,
ಜಗತ್ತು ಭಾರತದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ
ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನ�ೋಡುತ್ತಿದೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯವು

190

ದೇಶಗಳ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ
ಪಿಐಒಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಐಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ,
ಪ್ರಪಂಚದ 190 ದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹ�ೋಲಿ ಸೀ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು
ಸ್ಯಾನ್ ಮರಿನ�ೋವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಿಶ್ವದ 200 ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಅಥವಾ
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1.87 ಕ�ೋಟಿ ಪಿಐಒಗಳು ಮತ್ತು 1.35
ಕ�ೋಟಿ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3.22 ಕ�ೋಟಿ
ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ
ಪ್ರಕಾರ, 13 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವಾಲಯದ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆ
ಕೇಂದ್ರವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 4.65 ಲಕ್ಷ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು, ಹೈ ಕಮಿಷನ್ಗಳು,
ಖಾಯಂ ದೂತವಾಸಗಳು, ಖಾಯಂ
ನಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯುಟಿ
ಹೈಕಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶ್ವದ
ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ 202 ಭಾರತೀಯ
ದೂತವಾಸಗಳಿವೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2014
ರಿಂದ 22 ಹೊಸ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ
ದೂತವಾಸಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮೂದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್
ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ‘ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲರ್’ ಪ್ರದಾನ
ಮಾಡಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸೆರಾ ವೀಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್
ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ‘ದಿ ಲೀಜನ್ ಆಫ್
ಮೆರಿಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ
ಅಮೆರಿಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು
ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತನ್ನ
ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ‘ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಾಯೆದ್’
ಅನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಿಂಡಾ
ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಅವರಿಗೆ ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ�ೋಲ್ಕೀಪರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಯೋಲ್ ಶಾಂತಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅದರ
ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್,
ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು
ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು
ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೇಪಾಳ, 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ,
31 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫಿಜಿ ಮತ್ತು 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
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ಬಹ್ರೇನ್ನ ‘ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆನೈಸಾನ್ಸ್’
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್
ಗಾಜಿ ಅಮೀರ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌದಿ
ಅರೇಬಿಯಾವು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ‘ಸಾಸ್
ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ.

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ‘ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ರೂಲ್
ಆಫ್ ನಿಶಾನ್ ಇಝುದ್ದೀನ್' ನೀಡಲಾಯಿತು.
2018 ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥ್
ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಜನರು, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಫಿಲಿಪ್ ಕ�ೋಟ್ಲರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ
ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್
ಸೇಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ದಿ ಅಪೊಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಿದರು.

557 ಆಫೀಸ್ ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 177
ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ
ದೇಶದಲ್ಲಿ

93

36

ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್
ಸೇವಾ
ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್ 
ಕಚೇರಿಗಳು

428

ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್
ಸೇವಾ ಅಂಚೆ 
ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಎಫ್ಡಿಐ ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ

81.97

74.39

62.00
60.97

60.22

55.56

45.15

ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಒಪ್ಪಂದ
ತಯಾರಿಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಏಕ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ, ರಕ್ಷಣೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಟೆಲಿಕಾಂ
ಮತ್ತು ವಿಮೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಐ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉದಾರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊತ್ತ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲ: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

ಭಾರತವು 2014-2015
ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ
2020-2021 ರವರೆಗೆ
440.26 ಶತಕ�ೋಟಿ
ಡಾಲರ್ವಿದೇಶಿ
ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಭಾರತವು 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದೆ

2021-22
2019-20

$634
ಬಿಲಿಯನ್

$478

ಬಿಲಿಯನ್

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಭೂತಾನ್ಗೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು “ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು
ಭೂತಾನ್ ಗಾಗಿ ಭಾರತ” ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು
ದೇಶಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಅವರು ಭೂತಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧವು
ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭೂತಾನ್ಗೆ ಭರವಸೆ
ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದರು.
ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೀತಾ ದೇವಿಯ
ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಜನಕ್ಪುರದ ಜಾನಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2021 ರ
ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್
ನಂತರ ಭಾರತವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ
ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 50 ನೇ
ವಾರ್ಷಿಕ�ೋತ್ಸವದಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ
ಹೊಸ ಮಾಧುರ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಐದು
ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪರ್ಕ,
ಇಂಧನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಉಪಕ್ರಮವು
ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರ�ೋಪಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ
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ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
2019 ರಲ್ಲಿ, ಯುಎಇಯ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೊಹಮದ್ ಬಿನ್
ಜಾಯೆದ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ
ಯುಎಇಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ “ಆರ್ಡರ್
ಆಫ್ ಜಾಯೆದ್” ಅನ್ನು ಪ್ರದಾನಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು “ನಿಮ್ಮ
ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ” ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದರು.
ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆದರು. ನಂತರ
ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ 370
ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ
ರುಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು
ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವೂ
ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಪುಲ್ವಾಮಾ
ದಾಳಿಯನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ದಾಳಿಯ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ
ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಂಬಲದ ನಡುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ
2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ
ರಾಜಕುಮಾರ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ
ನೀಡಿದರು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ
ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರ�ೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕ್ರಮವು
ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಟರ್ಕಿ, ಇಂಡ�ೋನೇಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ,
ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಕುವೈತ್, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಕತಾರ್, ಈಜಿಪ್ಟ್,
ಬಹ್ರೇನ್, ಟುನೀಶಿಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್
ಮತ್ತು ಜ�ೋರ್ಡಾನ್ನಂತಹ ಇತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್
ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಸ್ಪರ
ಒಪ್ಪಂದಗಳು
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್
ಜೊತೆಗಿನ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.
ನೈಋತ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಭಾರತ ಯುರ�ೋಪಿಯನ್
ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.
ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಯುರ�ೋಪಿಯನ್
ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್,
ಭವಿಷ್ಯವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ
ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರ�ೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐರ�ೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯಾಪಾರ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದು
ವ್ಯಾಪಾರ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ
ಪರಸ್ಪರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಯಾವುದೇ
ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
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ವಲಸಿಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎನ್ಆರ್ಐಗಳ ಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಕೇಂದ್ರಗಳು ಓಪನ್ಹೌಸ್ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.
ಓಪನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆತಿಥೇಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ
ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹ�ೋಗುವ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನದ
ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕೈಪಿಡಿಯು
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಬಿಮಾ
ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂಎಡಿಎಡಿ ಪ�ೋರ್ಟಲ್, ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ
ನಿಧಿ (ಐಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್), ಇ-ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಪ�ೋರ್ಟಲ್, ಪ್ರವಾಸಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಹಾಯತಾ ಕೇಂದ್ರ, ರಿಶ್ತಾ ಪ�ೋರ್ಟಲ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು
ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ
ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.78 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ಆರ್ಐಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಎಂಎಡಿಎಡಿ ಪ�ೋರ್ಟಲ್
ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ
ಜುಲೈ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನ�ೋಂದಣಿ ಘಟಕವನ್ನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ 132
ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಎನ್ಆರ್ಐಗಳ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕರೆ, ಮುಖತಃ, ಇಮೇಲ್,
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ�ೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ
ಮರಳಿದ ವಲಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ
(ಸ್ವದೇಶ್) ಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಗಮನದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ�ೋರ್ಟಲ್
ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವದೇಶ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಕುಶಲ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ (ಅಸೀಮ್) ಪ�ೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ
ವಿವರಗಳ ಅಪ್ಲ�ೋಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2022 ರವರೆಗೆ, 33,957 ನಾಗರಿಕರು
ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಆಗಮನದ ಡೇಟಾಬೇಸ್(ಸ್ವದೇಶ್) ಗೆ ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ರಿಶ್ತಾ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ�ೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ�ೋರ್ಟಲ್ನೊಂದಿಗೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಲು
ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ
ಹರಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ
ಪ�ೋರ್ಟಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ�ೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಸಚಿವಾಲಯವಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ
ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಪಿಐಒ) ಮತ್ತು
ಭಾರತದ ಸಾಗರ�ೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕರ (ಒಸಿಐ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ 25.10 ಲಕ್ಷ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಒಸಿಐ
ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಯುರ�ೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅಮೆರಿಕಾ ನಂತರ ಎರಡನೇ
ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿಶ್ವದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಬಂದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರವು
ಅಮೆರಿಕದ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಕಾಲದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೀತಿಯನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿಯವರ
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ
ಉಪಕ್ರಮದ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ
ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು
ಅನುಮೋದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಮಾರಾಟ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ನ್ಯಾಟ�ೋ
ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಮತ್ತು
ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪರಮಾಣು ಪೂರೈಕೆ
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು
ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್)
ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಈಗ
ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ
ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ನಾಗರಿಕ
ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ಗೌಪ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಭಯ
ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿವೆ. ಕ್ವಾಡ್
ಪಾಲುದಾರರಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ತಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ
ನಂತರ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು
ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೂ
ಭಾರತ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ
ನೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೃಢತೆ ನವ ಭಾರತ ಎಂಬ
ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ
2+2 ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದದ
ನಂತರ, ರಷ್ಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು
ನವ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ
ಪಾತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. “ಭಾರತಕ್ಕೆ
ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ... ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ... ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ.” ಎಂದು ಅವರು
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ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ
ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ
ಒಕ್ಕೂಟ (ಐ ಎಸ್ಎ) ಭಾರತ
ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸೌರ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ-ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ
ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ಮೊದಲ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ
ಇದಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 103
ದೇಶಗಳು ಇದರ ಸದಸ್ಯತ್ವ
ಪಡೆದಿವೆ.

ಭಾರತವು ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಭಾರತದ
ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿಯವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅವರ
ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ, ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ಬಹುಮುಖಿ
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯಂ ಅಲ್ಲದ
ಸದಸ್ಯ, ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯು ಹೆಚ್ಒ), ಎಸ್ಸಿ ಒ (ಶಾಂಘೈ
ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ), ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ
ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕ್ವಾಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ
ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಯಾವಾಗಲೂ
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“ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ” ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ (ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ) ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ‘ಮೇಕ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾ', 'ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್’ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಿಂದ ಬರ್ಲಿನ್ನ ಪಾಟ್ಸ್ಡೇಮರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಜ್
ಆಡಿಟ�ೋರಿಯಂವರೆಗೆ: ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅವರ
ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು
1.35 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ
200 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ
ಸರಿಸುಮಾರು 3.22 ಕ�ೋಟಿ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ
ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯಾದರೂ
ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಭಾರತದಿಂದ

ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಯೋಗಕ್ಕೆ
ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಿತು. ಜೂನ್ 21ನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 193 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ಪೈಕಿ 177 ಸದಸ್ಯರು ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ
ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ
ಅನುಮೋದಿಸಿತು.

40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯು
ಐಒಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಭಾರತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ದೇಶೀಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ,
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು
‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳಯಾನದ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮೊದಲ
ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ
ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ
ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
ತಂದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅವರು
ಹ�ೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿಇಒಗಳು ಭಾರತೀಯರಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ದೇಶದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರುಗಳಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
2014 ರಿಂದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಜರ್ಮನಿಯ ಭೇಟಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್
ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಿಂದ ಸಿಡ್ನಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಲಿನ್ವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅವರ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸಿಗರು ವಿಮಾನ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ
ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ
ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಿತ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ
ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ
(ಐಜಿಎನ್) ಭಾರತವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಿ-4 (ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್,
ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್) ಮತ್ತು ಎಲ್-69
ಗುಂಪಿನ (ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್
ಅಮೆರಿಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ
ಗುಂಪು) ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಮೂಲಕ ಇತರ ಸುಧಾರಣಾ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ
ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದಾಗಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ
ನಡೆದ 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 193 ರಲ್ಲಿ
184 ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ
2021-2022 ರ ಅವಧಿಗೆ 8 ನೇ ಬಾರಿಗೆ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯಂ ಅಲ್ಲದ
ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಭಾರತವು ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು. ವಿಸ್ತೃತ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ
ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಗೆ
ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.

ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಹ�ೋಟೆಲ್ಗಳ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು 2014 ರ ಮೊದಲು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ
ಸಮ್ಮೇಳನವು ಇದರ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್
ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ
ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಲಸಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ
ಕೇವಲ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ಥಳವಾಗಿರದೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಕಳೆದ
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು
ವಾಸಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಲಸಿಗರು ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ
ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. “ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನು
ಬ್ರೈನ್ ಗೇನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಮೋದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಗರ�ೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಗಣನೀಯ
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನ “ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಾರಾಂಶ” ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹಣ ರವಾನೆಯಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್
ಆರ್ ಐಗಳು 2021 ರಲ್ಲಿ 87 ಶತಕ�ೋಟಿ ಡಾಲರ್
ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಶೇ. 4.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್29, 2014

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ
ಕ�ೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮವು ಹೊಸ ರೂಪು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು
ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬ�ೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತವು
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಡ�ೋಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಹೊಸ ಅಕ್ಷರೇಖೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
ಕ�ೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ
ಅನೇಕ
ದೇಶಗಳ
ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು
ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ
ಭಾರತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತವು
ತನ್ನ ಮಾನವೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಅಗತ್ಯವಾದ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ
ಉಂಟಾದ ಜಾಗತಿಕ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಗ�ೋಧಿಯನ್ನು
ಪೂರೈಸಲು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು,
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು- ಹೀಗೆ ಭಾರತವು ತನ್ನನ್ನು
ತಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಂದು, ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು
ಬಯಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈಸಿನಾ ಮಾತುಕತೆಯ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ
ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ
ಮೂಲಕ
ಭಾರತವು
ತನ್ನ
ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು
ವಿಶ್ವದ
ಅತ್ಯಂತ
ವೇಗವಾಗಿ
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಾಗ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳು
ನಡೆದಾಗ, ಭಾರತ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿದಾಗ, ಮೇಕ್ ಇನ್
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ಅಮೆರಿಕಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್
ನಗರದ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಗಾರ್ಡನ್: ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯಗಳ ಸುಮಾರು
18,000 ಜನರನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ

ಪಿಒಐ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ
ಜೀವನಪರ್ಯಂತದ ವೀಸಾ ಭರವಸೆಯನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈಡೇರಿಸಿದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು
ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ
ತಲೆತಗ್ಗಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
(ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ)

ನವೆಂಬರ್ 17, 2014: ಸಿಡ್ನಿಯ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ
ಸುಮಾರು 18,000 ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಅರೆನಾ 16,000 ಜನರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು,
ಆದರೆ 23,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋರಾಡಲು ನಮಗೆ
ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು
ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ
ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ (ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ)
ನವೆಂಬರ್ 14, 2015: ಅವರು ಲಂಡನ್-ವೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ
ಬ್ರಿಟಿಷ್-ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ 60,000 ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆ,
ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ
ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.

-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್22, 2019

ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ
“ಹೌಡಿ ಮೋದಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯದ 50,000 ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹಣ
ಕಳುಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ
ಸಾಗರ�ೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು
ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಭಾರತ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು
ನಾವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು
ಭಾರತವು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತ�ೋರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿ ತ�ೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ 5
ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ
ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
(ಹೌಡಿ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ)

ಮೇ 2, 2022: ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಟರ್ ಆಮ್ ಪ�ೋಸ್ಟ್ಡಾಮರ್ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನ�ೋಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಲು
ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು.

ನಾನು ಇಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಮೋದಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ
ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿ
ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು
ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಕೂಡಾ
ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ
ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋಗಬೇಕು,
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹ�ೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನ “ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಾರಾಂಶ” ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ
ವಲಸಿಗರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ
ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ
ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
2021 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು
87 ಶತಕ�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ಹಣವನ್ನು
ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ
ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಶೇ. 20
ರಷ್ಟಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ವಲಸೆಗಾರರ
ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯ್ನಾಡು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಯ
ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಈ ಅಂಕಿ
ಅಂಶವು 99.6 ಶತಕ�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರ
ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ವರ್ಷ 
ಹಣ
201470.4
2015
68.9
2016
62.7
2017
68.9
2018 
79.4
2019
83.3
202083.1
202187.0
(ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ)
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ಭಾರತವು ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 3,571 ಕ�ೋಟಿ
ರೂ., ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ
1708 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.,
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 891 ಕ�ೋಟಿ
ರೂ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ
967 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.
ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸಿ
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹ�ೋದ ಕಾರಣ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಸೆ (ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್) ದೇಶಕ್ಕೆ
ನಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ,
ಅಂತಹ ಆಂದ�ೋಲನವು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಸೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ
ವಿಕಾಸ (ಬ್ರೈನ್ಗೇನ್), ಅದು ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಇಂಡಿಯಾದ ಘರ್ಜನೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯರು
ಇಂದು
ಭಾರತೀಯರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ
ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸಂವಾದಗಳು
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನವ ಭಾರತವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾವುಕೊಡಲು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಡೇಟಾದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೈಜ-ಸಮಯದ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತವು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 10,000 ಸೇವೆಗಳು
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಡಿಬಿಟಿ
ಮೂಲಕ 22 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪರಿಸರ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 200-400 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು
ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಇಂದು ದೇಶವು 68 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೆ
ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ರಫ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 400 ಶತಕ�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟು ಹೊಸ ರಫ್ತು
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ
ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ರೈತರು ಜಗತ್ತಿಗೆ
ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗೌರವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರ್ಮನಿ
ಅಥವಾ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ
ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಆಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು.

ನವ ಭಾರತ, ಉತ್ತಮ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಯ
ಭಾರತದ ಅಮೃತ ನಿರ್ಣಯವು ಅದರ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಆಲ�ೋಚನೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು, ‘ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ’ ಅಭಿಯಾನವು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ತೆರೆದಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾರತವು ಯೋಗವನ್ನು
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ‘ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ’
ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಮಯ ಇದು.
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ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. “ನಮ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣವು
ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ
ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು
ಆಲ�ೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಒಂದು
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಲಸಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ
ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು! ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು
ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಕನಸನ್ನು
ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.”
ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ
ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ, ದೇಶವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು
ತಲುಪುತ್ತದೆ. ತಲಾವಾರು ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು,
ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಆಹಾರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ,
ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಪ್ರಪಂಚದ
ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇಂದು, ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ದೃಢವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರನಾಗಲು ಭಾರತವು
ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು
ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯತೆ ಎಂದರೆ ‘ಸಬ್ಕಾ
ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್’ ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು
ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ, ಈ ತತ್ವವು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ
ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದ
ಭಾರತ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ
ನವಭಾರತವೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ 21
ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಶತಮಾನ, ಭಾರತದ ಶತಮಾನವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹೆಗ್ಗುರುತು
ಜಪಾನಿನೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯವು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ
ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮೇ 23-24 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ
ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ
40 ಗಂಟೆಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ 23 ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 34 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಭೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಕ್ವಾಡ್
ಗುಂಪಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್
ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫುಮಿಯೊ ಕಿಶಿಡಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು.

ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪು: ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ

ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಮುಕ್ತ
ವಲಯವನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇ 24 ರಂದು ನಡೆದ ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ನಾಯಕರು
ಹಾಜರಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫುಮಿಯೊ ಕಿಶಿದಾ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೋ
ಬೈಡನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಂಥ�ೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ, “ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪು
ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಕ್ವಾಡ್ ನ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.”
ಎಂದರು. ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈಗ ಇಂಡ�ೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿವೆ. ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೆಲ�ೋಶಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೇಪಾಳದಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕ್ಯು.
ಆರ್. ಕ�ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜ�ೋಡಿಸಿ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯ
ವೇಳೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ
ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ
ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಶಿಕಾಗ�ೋಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗ�ೋರ್ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಟ�ೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮೋದಿ, “ಅದು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಸವಾಗಿರಲಿ, ಭಾರತವು
ಜಪಾನ್ ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ,
ಭಾರತದತ್ತ ನ�ೋಡಿ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಈ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಾನು
ಜಪಾನಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೈಜ�ೋಡಿಸುವಂತೆ
ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಐ.ಪಿ.ಇ.ಎಫ್ ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ
ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ (ಐಪಿಇಎಫ್) ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ
ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರೂನೈ, ಭಾರತ, ಇಂಡ�ೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್,
ಕೊರಿಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್,
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ- ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ 12 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ.
ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶೇರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ದೇವುಬಾ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲುಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ
ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆ (ಐಬಿಸಿ) ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ
ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. 2566ನೇ
ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲುಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ
ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್
ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. g
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ

5ಜಿ ಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ
ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು
ಸುಗಮ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಗಮ
ಜೀವನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವವರೆಗೆ, ದೇಶವು ಕಳೆದ
8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ದೇಶೀಯ 4ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ 5ಜಿ ಸೌಲಭ್ಯದ
ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶವು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು
ದಾಪುಗಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೇ 17 ರಂದು,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶೀಯ
5ಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು
ಮೇ 19 ರಂದು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ
ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಮೊದಲ 5ಜಿ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ
ಹೊಸ ಶಕೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು.
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995ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ
25 ರೂ. ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 1-ಜಿ ನಿಸ್ತಂತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು
ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತ್ತು,
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2-ಜಿ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಧ್ವನಿ
ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮೂಲಭೂತ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್.
ಎಂ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
3ಜಿ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್, ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು
ನ�ೋಡುವುದು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್
ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು 4 ಜಿ ಸೇವೆಯು ಅದನ್ನು
ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅಂಶವಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ, ಆರ�ೋಗ್ಯ,
ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಸಹ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ,
ಭಾರತವು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜನ್ ಧನ್, ಆಧಾರ್
ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ
ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಕಡುಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್
ದೊರಕುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಬೈಲ್
ಫ�ೋನ್ ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು 2 ರಿಂದ 2೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾದವು.
ಇಂದು ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫ�ೋನ್ ಉತ್ಪಾದಕ

1

ಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು
ಕೇಳಲು ಕ್ಯು.ಆರ್. ಕ�ೋಡ್
ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ 5ಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇದಿಕೆ

ಇದು 5 ಜಿ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ
ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಟೆಲಿಕಾಂ
ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ನವ�ೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 220 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು 5 ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
5 ಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಹು-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಸಹಯೋಗದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ.
ಈಗ ಭಾರತವು 5 ಜಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಹೊಂದಲಿದೆ.

ತನ್ನದೇ ಆದ 5ಜಿಐ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಾರತ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, “5ಜಿಐ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದೇಶದ ಸ್ವಂತ 5ಜಿ ಮಾನದಂಡವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ
ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ
ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ” ಎಂದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮೋದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ 5ಜಿಐ ಎಂದರೆ 5 ಜಿಯ ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡ
ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿವೆ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನ ಘಟಕವು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ
ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೇಶದ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ
ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5ಜಿಐ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕರೆಗಳು
ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೆಲಿಕಾಂ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ�ೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಂದು, ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಫ�ೋನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಬಳಸುವಂತಾಗಿರುವುದು,
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹೊಸ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಸದೃಢ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 4 ಲಕ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೂರದ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಜನರ
ಜೀವನ�ೋಪಾಯಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಇಂದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಡೇಟಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಜಿಬಿ
ಡೇಟಾದ ಸರಾಸರಿ ದರವು ಸುಮಾರು 10 ರೂ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಸರಾಸರಿ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ 14.3 ಜಿಬಿ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್

5ಜಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ
ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲಿ,
5ಜಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ 450 ಶತಕ�ೋಟಿ ಡಾಲರ್
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವೇಗವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೇಗವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ
ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಎರಡೂ 5 ಜಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು
ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನಾವು
6 ಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 79 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. 2014ರವರೆಗೆ ಈ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 6.1 ಕ�ೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. 4ಜಿ ನಂತರ ಈಗ 5ಜಿ
ಸೇವೆಯ ಸರದಿ.
ಭಾರತವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲು
ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ
ಭಾರತ ದೇಶೀಯ 5ಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮೇ 17ರಂದು ನಡೆದ ಭಾರತದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ
(ಟ್ರಾಯ್) ರಜತ ಮಹ�ೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದ
ಸಂಪರ್ಕವು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು
ದೇಶದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ,
ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು
ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ

ಡ್ರೋನ್ ತಾಣವಾಗುವ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ

ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು
ಡ್ರೋ ನ್ಮತ್ತುತಂತ್ರವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು,
ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ

ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ದೇಶದ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು
ನವ�ೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೊಸ
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ನವ�ೋದ್ಯಮ
ಶಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ತಜ್ಞನಾಗುವತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರೋನ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ,
ಅದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡ್ರೋನ್ ಉತ್ಸವ ಭಾರತ್ ಡ್ರೋನ್ ಮಹ�ೋತ್ಸವ
2022ನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
“ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ�ೋನ್ ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಮೃದ್ಧಿ
ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕನಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಗರಗಳು,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ದೂರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕಡಿದಾದ, ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಗಳನ್ನು
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡ್ರೋನ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು
ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಉತ್ಸಾಹವು
ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸಾಹವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ�ೋಚರಿಸುತ್ತದೆ;
ಇದು ಡ್ರೋನ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಪ್ರಚಂಡ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ
ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ
ವಲಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ
ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಕ್ಷೆ (ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್) ಯನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ
ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಡ್ರೋನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಡ್ರೋನ್
ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಗಳನ್ನು
ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ರೈತರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ
ಡ್ರೋನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಬೀಟಿಂಗ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 1000 ಡ್ರೋನ್
ಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗಿಸಿದವು, ಇಂತಹ
ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ ಎಂಬ
ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶ�ೋಧನೆ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಆಮದಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. g
ಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕ್ಯು.
ಆರ್. ಕ�ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ,
ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಪಿಎಸ್.ಯು. ಮಂಡಳಿಗಳು
2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು “ಇಂಧನ ಸ್ವತಂತ್ರ”ವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನೂ
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ
ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಷೇರು ಮಾರಾಟ
ಕುರಿತಂತೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ
ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್.ಯು. ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅಸಮರ್ಥ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಅವು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

• ನಿರ್ಣಯ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಹಲವಾರು
ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ -2018ಕ್ಕೆ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ�ೋಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಗುರಿಯನ್ನು 2030ರ ಅಂತ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ
2025-26ರಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
• ಪರಿಣಾಮ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಜೈವಿಕ
ಇಂಧನ
ನೀತಿಗೆ
ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ದೇಶೀಯ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ
ಉತ್ಪಾದನೆಯು
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ
ಆಮದಿನ
ಮೇಲಿನ
ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು
ತಗ್ಗಿಸಲು
ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ
ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಆಹಾರ
ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೂ
ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ
ಕ್ರಮವು
ಭಾರತದ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು
2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು “ಇಂಧನ ಸ್ವತಂತ್ರ” ಪಡೆಯುವ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
• ನಿರ್ಣಯ: ಮಾತೃ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ
ಬಂಡವಾಳ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಹಿಂತೆಗೆಯುವ (ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ
ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಷೇರುಗಳ
ಮಾರಾಟ) ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು

ಮುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ
ಶೇರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ
ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
• ಪರಿಣಾಮ: ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ
ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ,
ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು
ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೇರು ಮಾರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
• ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ
ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚು
ನಿರ್ಧಾರ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ
ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ
ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಸಕಾಲಿಕ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಸ್.
ಯು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಂತಹ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳು
ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಲು
ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇದು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ
ನೀಡುತ್ತದೆ. g
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಶೇ.100ರಷ್ಟು
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಡಜನರ ಘನತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೃತಕಾಲದೊಳಗೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು
ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸಿದೆ. ಸೇವೆ, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಘ�ೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಆಡಳಿತವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ
ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದೆ....

ಹಿ

ಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸ್ವಯಂಆಡಳಿತದ ಭಾರತ ಎಂಬ ಪದ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ
ಪಯಣವು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೋತ್ಸವದ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 12ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
“ನನ್ನ ಜೀವನವು 130 ಕ�ೋಟಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ” ಎಂಬ
ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸದಾ ಕಡುಬಡವರ ಗೌರವ, ಭದ್ರತೆ
ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ
ಯೋಜನೆಯ 11ನೇ ಕಂತನ್ನು ಸುಮಾರು 11 ಕ�ೋಟಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 11 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ,
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕವೂ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ನ�ೋಡಿಲ್ಲ; ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯ ಶೇ.100 ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಹೊಸ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಮ್ಲಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜನಾಂದ�ೋಲನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು “ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ
ಗುರಿ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ
ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು, 3 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡವರು ಮನೆಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, 25 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಪಘಾತ
ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 45 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಜನರು ಜನ್ ಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಗರಿಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಇದೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಮಾ
ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು,
ಈಶಾನ್ಯದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವು
ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಗಳು
ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀರು ತರಲು ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ನವ ಯುಗವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ
ಸೂರಿನ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವದ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು

ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ

2.55

ಕ�ೋಟಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
59 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ’
ಯನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು,
ಇದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ದೇಶದ
ಯಾವುದೇ ನಾಗರೀಕ ಪೂರೈಕೆ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪಡಿತರವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿತು.
ಇಂದು, 77 ಕ�ೋಟಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರು
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ
ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.

ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಪಂಕಜ್ ಶಾನಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಲ ಜೀವನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ
ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ
ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದು
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ನಂತರ ಪಡಿತರದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಂಕಜ್
ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಡಿತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್
2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ
ಕಾಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 70 ವರ್ಷಗಳ
ನಂತರವೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಲುಪದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ
ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ,
ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ 18 ಸಾವಿರ
ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಲುಪಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಈ ಮೊದಲು ನಾವು ಶಿಥಿಲವಾದ
ಕ�ೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಗಳವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ,
ಶೌಚಾಲಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಕ್ಕಾ
ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು
ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ
ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ
ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಿಂದ ನನಗೆ
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು, ನಂತರ ಪೌರಾಡಳಿತ
ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ
ನಡೆಯಿತು, ಬಳಿಕ ನಾನು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ.
ತಾಶಿ ತಂಡಪ್, ಮಾಜಿ ಯೋಧ, ಲಡಾಖ್

ಪಿಎಂ-ಉಜ್ವಲ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯು
ದೀನದಲಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಹಳ
ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಉಚಿತ ಅನಿಲ
ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು
ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನವನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ.
ಈ
ಯೋಜನೆಯಡಿ

9.22

ಕ�ೋಟಿ
ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಮನೆ ಪಡೆದೆ, ಈ ಮೊದಲು ನಾವು
ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವೂ ಇದೆ. ಈಗ ಮನೆಗೆ
ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ
ಹ�ೋಗಿ ಬರಬಹುದು. ಮಗಳು ಬಿ.ಎ.
ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಗ ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್
ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ
ಮಗಳು ಕೆಳ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಈಗ
ಬೇಗ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ
ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಲಲಿತಾ ದೇವಿ, ಬಂಕಾ, ಬಿಹಾರ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು
ತಂದಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ನೀಡಿದ
ಸ್ವಚ್ಚತೆಯ ಕರೆ ಜನಾಂದ�ೋಲನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು, ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂದು
ದೇಶವು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ (ಒಡಿಎಫ್) ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 11.58 ಕ�ೋಟಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣ:

ಪಿಎಂ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್
ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ
ಕ�ೋವಿಡ್ ದೇಶವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ,
ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ
ಬಂದಿತು. ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು
ಜನರನ್ನು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ
ಹ�ೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಿತು ಮತ್ತು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸುವಾಗ, ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಾನ ಧನ್
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12.5 ಕ�ೋಟಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ
ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
2,000 ರೂ.ಗಳ ಸಮಾನ ಮೂರು
ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ.
11 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ
ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ವಿತರಣೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಿಂದ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರವರೆಗೆ
ಕ�ೋಟಿ ರೂ.
ಗಳನ್ನು
ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು,
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು
ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ

3.40

1,003

ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಎದುರಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರವು ಬೀದಿ
ಜಲ ಜೀವನ್ ಅಭಿಯಾನ
ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು,
ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವನ
ಇದು ಯಾರೂ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ
ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ
ಕುಡಿಯುವ
ನೀರನ್ನು ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಲ
ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸಂಕಷ್ಟ
ದ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,
1೦ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು
ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು, 32 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ
ಆಮೂಲಾಗ್ರ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈಗ 9.6
ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ
ಕ�ೋಟಿ
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2019
ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ
ರವರೆಗೆ,
ಈ
ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೇವಲ 3.2 ಕ�ೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.
ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು
ಕೂಲಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಿದ
ಹಣದಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಣ ಪಡೆಯಲು
ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಈಗ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು,
ನಂತರ ನಾವು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು
ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ
6೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ.
- ಸಮಾ ದೇವಿ,
ಸಿರ್ಮೌರ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯ
ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು
ಮಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ
ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 1,
2022 ರೊಳಗೆ 1.35 ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
31 ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಸ್ವತ್ತಿನ ಚೀಟಿ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್

38

ಕ�ೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಉಚಿತ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

3.44

ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ 
ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

18

ಇದುವರೆಗೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ನಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 10 ಕ�ೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ
5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜೂನ್ 16-30, 2022

ಈ ಹಿಂದೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಉಚಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು
ಔಷಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ
ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆರ�ೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
– ಸಂತ�ೋಷಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ

ಪಿಎಂ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಿಎಂ ಮುದ್ರಾ
ಯೋಜನೆ, ದೇಶದ 35 ಕ�ೋಟಿ ಜನರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮೇಲಾಧಾರ ರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

‘ಮಂಟಪ’ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ
ಕಾಮಗಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. 7.20 ಲಕ್ಷ
ರೂ.ಗಳ ಸಾಲ ಪಡೆದೆ. ಈ ಮೊದಲು
ನಾವು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು,
ಆದರೆ ಸಾಲ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಾವು
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ
ಹಿಂದೆ ನಾವು 8 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ನೀಡಿದ್ದೆವು, ಈಗ ನಾವು 12 ಜನರಿಗೆ
ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು
ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್
ಆಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೊರೊನಾ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಆದಾಯವು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಡ್
ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಅರವಿಂದ್, ಮೆಹ್ಸಾನಾ, ಗುಜರಾತ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಭಿಯಾನ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಅಭಿಯಾನದ ಜೊತೆಗೆ,
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿಷವರ್ತುಲವನ್ನು
ಮುರಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಸವಾಲನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು 2017 ರಲ್ಲಿ
ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 2018
ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
6,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ
ಅಭಿಯಾನದ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಕ�ೋಟಿ.

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ
ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ‘ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್
ಸಮ್ಮೇಳನ’ವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳು,
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ
ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15೦೦
ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಭಾಗವಾದರು. ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ
ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ
ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚುನಾಯಿತ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ
ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ
ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು,
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಚುನಾಯಿತ
ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಾದ
ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ
ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು
ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಸರ್ಕಾರದ 9
ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
12 ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ
ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಜನೌಷಧಿ ಯೋಜನೆ
ಈಗ, ಬಡವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನೌಷಧಿ
ಕೇಂದ್ರಗಳು ರ�ೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ
ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ. ಜನೌಷಧಿ
ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 2021-22ರ
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರು 5360 ಕ�ೋಟಿ
ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2022
ರವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 8700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಅಪಘಾತ
ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ
ಜೀವ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು
60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಅನಿಲ
ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ,
ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಡ ಜನರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದು,
ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು
ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ
ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ನನ್ನ
ಕನಸು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಶೇ.100
ಗುರಿಯತ್ತ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ.”
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಗುಜರಾತ್ ಭೇಟಿ

‘ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ’ಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೇ 28 ರಂದು ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಜ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಭೇಟಿ
ನೀಡಿದ್ದರು, ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದ್ದುದರಿಂದ
ಈ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ನೀಡಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು, ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಸಹಕಾರ್ ಸೆ ಸಮೃದ್ಧಿ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಹಕಾರಿ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು, ಕಲ�ೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ನ್ಯಾನೊ ಯೂರಿಯಾ
ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕ�ೋಟ್ ನ ಅಟ್ ಕ�ೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ
ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕೆಡಿಪಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಸ್ವಾ

ವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ
ಪರಿಹಾರವಿದ್ದು, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಮಾದರಿಯೆಂದರೆ - ‘ಸಹಕಾರಿ’. ‘ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂಬ
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ,
ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸಹಕಾರಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ
ಇದು ಖಾತರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ
ಅಮುಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಲಿಜ್ಜತ್ ಪಾಪಡ್ನ
ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿದೆ.
ಅಮುಲ್ ಹಾಲು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಲವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ,
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ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಲಿಜ್ಜತ್ ಪಾಪಡ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದು ಸಹ ಮಲ್ಟಿಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಲಿಜ್ಜತ್ ಪಾಪಡ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮತ್ತು ಈಗ 90 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಜರಾತ್
ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು
ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಭಾರತವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ
ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಹಾಲು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತೆಯೇ,
ಪಶುಸಂಗ�ೋಪನೆಯ
ಇಡೀ
ವಲಯವು ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ,
ಇದು ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಭೂರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ
ತುಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕ್ಯು.ಆರ್.
ಕ�ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೂ ಸಶಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ

ಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೇ 28ರಂದು ರಾಜ್ ಕ�ೋಟ್
ನ ಅಟ್ ಕ�ೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾತುಶ್ರೀ ಕೆಡಿಪಿ
ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪಟೇಲ್ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು, ಸರ್ಕಾರವು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸುವ ಮುನ್ನ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ‘ಉತ್ತಮ
ಆಡಳಿತ’ ಹಾಗೂ ‘ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ’ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಎಲ್ಲರೊಂದಿದೆ- ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ- ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ- ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ’ ಮಂತ್ರವು
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು. ದೇಶೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳ
ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಗಿದ್ದು, 3 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ,
10 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು
9 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ,
2.5 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು 6
ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ
ಹಾಗೂ 50 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ
ಆರ�ೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಸೇವೆಯ
ಪುರಾವೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.100ರಷ್ಟು
ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬಡವರು
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ,
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಬೇಕು. 2001ರಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಜನರು
ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಕೇವಲ 9 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ದವು, ಈಗ
ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ 30 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು
ತಾವು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು, “ನಾನು
ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು
ನ�ೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ
ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ...
ಇಫ್ಕೋ ಕಲ�ೋಲ್ ನಲ್ಲಿ 175 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನ್ಯಾನ�ೋ
ಯೂರಿಯಾ (ದ್ರವ) ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, “ಈಗ ಒಂದು
ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾನ�ೋ ಯೂರಿಯಾದ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲಿಯು
ಒಂದು ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ
ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ದಿನಕ್ಕೆ 500 ಎಂ.ಎಲ್.ನ
ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅಂತಹ ಇನ್ನೂ 8 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಯೂರಿಯಾದ ಮೇಲಿನ ವಿದೇಶಿ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದು ದೇಶವು ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ
ಮೀಸಲನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಇತರ

ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪು ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್
ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಈ ಪವಿತ್ರ
ಭೂಮಿ ‘ಸಂಸ್ಕಾರ’ನೀಡಿದ್ದು, ಎಂಟು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ
ನೀವು ಅಥವಾ ದೇಶದ ಇತರ ಯಾವುದೇ
ಪ್ರಜೆ ಅವಮಾನದಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ
ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ರೀತಿಯ ನ್ಯಾನೊ-ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿನ
ಈ
ನ್ಯಾನೊ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಭಾರತವು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ
ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಹತ್ವಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
7-8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ, ಯೂರಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು
ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬರಹದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು
ನಮ್ಮ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು
ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್
ಅನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ
ವರ್ಷ,
ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ
1 ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ,
ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಈ ಪರಿಹಾರವು ಈ
ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ

8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಕೇವಲ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲ,
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡಿಪಾಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವೇನು?
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಶದ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ
ಹಿಂದೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್
ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಅನಿಲ ಕೊಳವೆ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ
ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 27 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 31,530 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ
ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು.
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕ್ಯು.ಆರ್.
ಕ�ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ

ಮೂ

ಲಸೌಕರ್ಯಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು
ಕೇವಲ
ಬಂಡವಾಳ
ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುವ
ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ
ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ
ಸಂಖ್ಯೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜನರ ಕುರಿತಾದ್ದು. ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತ�ೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಜವಾಹರಲಾಲ್
ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಸ್ ವೇ
ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, “ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣದ
ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು
“ಸರ್ವಜನ ಹಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜನ ಸುಖಾಯ” ತತ್ವದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ವಸತಿ, ಹಣಕಾಸು ಪೂರಣಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ- ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಯಾರನ್ನೂ ಅದರ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

5 ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ; 6 ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ
5 ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು 2960 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ
ಮೌಲ್ಯದ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 75 ಕಿ.ಮೀ
ಉದ್ದದ ಮಧುರೈ-ತೆನಿ (ರೈಲ್ ಗೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆ) ಯೋಜನೆಯು
ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾಸ�ೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ತಂಬರಂ ಮತ್ತು ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು
ನಡುವಿನ 30 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೂರನೇ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 115
ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಎಣ್ಣೂರ್-ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು 271 ಕಿ.ಮೀ
ಉದ್ದದ ತಿರುವಳ್ಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇಟಿಬಿ ಪಿಎನ್.ಎಂಟಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು
ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚೆನ್ನೈನ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯೋಜನೆಯ
1152 ಮನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. 28,540 ಕ�ೋಟಿ
ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಆರು
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಎಗ್ಮೋರ್, ರಾಮೇಶ್ವರಂ,
ಮದುರೈ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 188 ಕ�ೋಟಿ
ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
1430 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಹು ಮಾದರಿ ಸಾಗಣೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ
ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾದ ಬಹು-ಮಾದರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ
ಇತರ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.

g

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಘಟಿಕ�ೋತ್ಸವ

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ಪರಿವರ್ತನೆ 
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವುದು

ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ನೀತಿಗಳು ಅಥವಾ
ಭಾ ರತವು
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಎಂಬುದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ನಾವು
ಆಗಾಗ್ಗೆ ನ�ೋಡುತ್ತೇವೆ. “ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಮಹತ್ವದ
ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಜ�ೋಡಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.”
ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ 20
ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಜಿಪಿ ತರಗತಿಯ ಘಟಿಕ�ೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ
ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರ ಸಹಕಾರವನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ�ೋರಿದರು. “ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಿರಿ” ಎಂದು
ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತರೂ, ನೀವು ಯಾವುದೇ
ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ಕೈಗೊಂಡರೂ, ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸದಾ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ಮಾಡುವ
ಹೊರೆಯನ್ನು
ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು;
ಒಂದು
ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು
ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು; ಜಿಎಸ್ಟಿಯಂತಹ ಒಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು;
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು; ಹೊಸ
ನವ�ೋದ್ಯಮ ನೀತಿ; ಡ್ರೋನ್ ನೀತಿ; ಎನ್.ಇ.ಎಸ್.ಸಿ.ಯಂತಹ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು; ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು
ಅವರ ಆಲ�ೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಸರ್ಕಾರವು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಮತ್ತು
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ದೇಶದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಈಗ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ,
ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂಲವೆಂದರೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ದೇಶದ ಜನರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು
ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಒಟ್ಟಾಗಿ
ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದಾಗ,
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಬೇಗನೆ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ
ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು
ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
“ಇದನ್ನು ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.” ಇದು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಶ�ೋಧನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶ�ೋಧನಾ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಮೇಲುಗೈ

ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಫ್ತು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿರಲಿ... ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ ಈಗ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ... ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಿರುವು ಕ್ರೀಡಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು
ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತ�ೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಹಗಳು’ ಎಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ಕಳಂಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 73 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಶ್ರವಣ ಮಾಂದ್ಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ (ಡೆಫ್ಲಿಂಪಿಕ್ಸ್)ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ, 25 ವರ್ಷದ
ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವುದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ
ಹೇಳುವುದಾದರೆ, “ಈ ಉತ್ಸಾಹವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ”.

ಜೂ

ನ್ 25, 1983 ರಂದು, ಭಾರತದ ಯುವ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ
ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು
ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಭಾರತದಿಂದ
ಅಂತಹ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ
ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ತೀರಾ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಗೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈಗ
ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡದಿದ್ದ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು
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ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 73
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಯ
ಇಣುಕುನ�ೋಟ ಕಂಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡವು
ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಮೇ 1 ರಿಂದ
15 ರವರೆಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನ ಕ್ಯಾಕ್ಸಿಯಾಸ್ ಡೊ ಸುಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರವಣ
ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ (ಡೆಫ್ಲಿಂಪಿಕ್ಸ್), ಭಾರತೀಯ
ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟು 16 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಚಿನ್ನ, 1
ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 7 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮೇ 19
ರಂದು, ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಮನೀಷಾ ಮೌನ್
ಮತ್ತು ಪರ್ವೀನ್ ಹೂಡಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕ್ಯು.ಆರ್.
ಕ�ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹ

ಕ್ರೀಡೆ

ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್

“ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಣಿಸಿದರು?
ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ’

ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಗೆಲುವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಗೆಲುವು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಾದ ಇಂಡ�ೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು
ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3-೦ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಇದುವರೆಗೆ
ನಡೆದ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. 14 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಇಂಡ�ೋನೇಷ್ಯಾ
ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. 1982ರವರೆಗೂ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ದ
ಚೀನಾ 10 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾ 5 ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಗೆದ್ದಿದೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಜಯದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೇ 22
ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ
ನೀಡಿದರು. ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ
ಅವರು, “ಈ ತಂಡವು ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದೆ. ಏಳು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ
ಯಾರಾದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕನಸು
ನನಸಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಹ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ದೇಶದ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತರಬೇತುದಾರರು ಅಥವಾ ನಾಯಕರ
ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತವನ್ನು
ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ
ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಉಬರ್ ಕಪ್ ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮಹಿಳಾ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, “ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ
ತಂಡವು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ; ಇದು
ಕೇವಲ ಕಾಲದ ವಿಷಯ, ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರವಣಮಾಂದ್ಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ
ಶ್ರವಣಮಾಂದ್ಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 16 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ
ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಧನುಷ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್,
ಅಭಿನವ್ ದೇಶ್ವಾಲ್ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್
ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಧನುಷ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಶಾ
ದೇಶ್ಮುಖ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಲಿನ್ ಜಯರಾಚಗನ್, ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫ್

ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದವರು, ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್.
ಅವರು ತಮ್ಮ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ
ಸಾಕಷ್ಟು
ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು
ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತ
ಮೂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ
ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ,
ಗಾಯಗೊಂಡ
ನಿಖತ್
ಅವರನ್ನು
ನ�ೋಡಿದಾಗ, ಅವರ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಿಖತ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಸ�ೋಲನ್ನು
ಎಂದಿಗೂ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ, ಅವರ ಅದೇ
ಮನ�ೋಭಾವವು ಮೇ 20, 2022 ರಂದು ಟರ್ಕಿಯ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್
ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ ನಲ್ಲಿ
ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಮೇರಿ ಕ�ೋಮ್,
ಸರಿತಾ ದೇವಿ, ಜೆನ್ನಿ ಆರ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಲೇಖ್ ಕೆ.ಸಿ. ಈ ಹಿಂದೆ
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ಗಳಾಗಿದ್ದು,
ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ
ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು
ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ದಾಗರ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಲಿನ್
ಜಯರಾಚಗನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನವ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್
ದಹಿಯಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಪೃಥ್ವಿ ಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ್
ದುಬೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಶೌರ್ಯ ಸೈನಿ, ವೇದಿಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಪೃಥ್ವಿ ಶೇಖರ್,
ಜಫ್ರಿನ್ ಶೇಖ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಚಿನ
ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. 1993 ರ ಶ್ರವಣ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಈವರೆಗಿನ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಎರಡು
ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಮೇ 21ರಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
“ದಿವ್ಯಾಂಗರಾದರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಚೆಗೂ
ಅಣುರಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಅದೇ ವೇಳೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ, ಭಾವನೆಗಳು
ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತ�ೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ
ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯು ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈ
ಮನ�ೋಭಾವವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಶೂಟರ್ ಧನುಷ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೊಂದಿಗಿನ
ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ‘ಖೇಲ�ೋ ಇಂಡಿಯಾ’ ಬೇರುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಥವಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. g
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವನಿಧಿ

ಪಿ.ಎಂ. ಸ್ವನಿಧಿ

ಬಡವರ ಆತ್ಮಗೌರವ
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಡಿಮೆ
ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಸರ್ಕಾರವು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಂಚಿತ ಜನರು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ
ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ‘ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ
ವಿಕಾಸ, ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ’ಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಂಚಿತ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ
ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಣ ಪೂರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು
ಸಮೃದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನ

ಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ
ಬೀದಿ ಸುತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರ ಹಣ ಪೂರಣದ
ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
ಪಡೆಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು
ಲೇವಾದೇವಿದಾರರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು,
ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವು ಬಡ್ಡಿಗೇ ಹ�ೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ,
ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಜನರು ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು,
ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭ
ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು
ಪಾವತಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಒತ್ತಡ ಈಗ
ಅವರಿಗಿಲ್ಲ.
ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, 32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸುಮಾರು
11.45 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಕ್ಕೆ
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ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು
ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಲದ ಎರಡನೇ ಕಂತನ್ನು ಸಹ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ
ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ “ನಮ್ಮ
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು
ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ
ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳನ್ನು
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿ ನನಗಿದೆ.
ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ “ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ
2022 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತ
ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಗ್ಗದ ಸಾಲ
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ಸ್ವನಿಧಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ
ಕ�ೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ
ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ
ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಉಚಿತ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 10,000 ರೂ.ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ
ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ
ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಶೇ.7ರ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಮಾಸಿಕ 100
ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,200 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ
ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಲ ನೀಡಲು 5,000
ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು
ಮೊತ್ತವು 8,100 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಈಗ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
ಸುಲಭವಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ
ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಸುಮಾರು 1.2 ಕ�ೋಟಿ ಜನರು ಇದರಿಂದ
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ,
ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ
ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ
ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನೂ
ಪಡೆಯಬಹುದು.ಇದಲ್ಲದೆ, ‘ಸ್ವನಿಧಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 8 ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ,
ಇದರಿಂದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು
ಹೊಸ
ಗುರುತನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದಿಂದ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಪಯಣದಲ್ಲಿ
ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಸಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯ
ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ
ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪತಿ
ಕಾರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಉಳಿಸಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೂ
ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಏನೂ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಸಹಿ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ
ಕರೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ನಂತರ 1೦ ಸಾವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದೆ. ನಾನು
ಅದನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸಿದೆ, ಈಗ ನಾನು 20
ಸಾವಿರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಜಿಟಲ್
ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಜನರು ನನ್ನ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋಡ್
ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು
ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು
ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ನಜ್ಮಿನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

ನಾನು ಲೈಯಾ, ಚನಾ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆಯನ್ನು
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 10,000 ರೂ.ಗಳ
ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಒಂದೂವರೆ
ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆಯನ್ನು
ಖರೀದಿಸಲು ಮೊದಲು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹ�ೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ
ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ
ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಬದಲಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹ�ೋಗುತ್ತೇನೆ.
ವಿಜಯ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಲಖನೌ
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ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2020-21ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 113.6 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.,
2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು 300 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2022-2023 ರಲ್ಲಿ 150 ಕ�ೋಟಿ
ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ,
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಂಪುಟವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಈಗ 8100 ಕ�ೋಟಿ
ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 1.2 ಕ�ೋಟಿ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2022ರವರೆಗೆ 31.9ಲಕ್ಷ
ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2931 ಕ�ೋಟಿ
ಮೌಲ್ಯದ 29.6 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಲಾನುಭವಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು 13.5 ಕ�ೋಟಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ
ಅವರು 10 ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಿ 51 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ಸ್ವನಿಧಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ’ ಮೂಲಕ ಇದರ
ಪ್ರಯೋಜನವು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮೈಲಿಯನ್ನೂ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಮತ್ತು ಅವರ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು
ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರದ 8 ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ
ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜನವರಿ
4, 2021 ರಂದು ಆಯ್ದ 125 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ
(ಯುಎಲ್.ಬಿ.ಗಳು) ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
‘ಸ್ವನಿಧಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
‘ಸ್ವನಿಧಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ’ ಯೋಜನೆಯು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ
ಸರ್ವತ�ೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಾನ ಧನ್
ಯೋಜನೆಯಡಿ 2.7 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು 22.5
ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ
ವಾರದ ಸಂತೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ
ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು
ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರಾಗಿದ್ದರು.
ಈಗ ಅಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಬೀದಿ
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ
ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು
ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ,
ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್
ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ.
‘ಸ್ವನಿಧಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಈ 8 ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
n

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ,

n

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ

n

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ

n

ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ
(ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು)
ಕಾಯ್ದೆ (ಬಿಒಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೋಂದಣಿ

n

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಾನ ಧನ್ ಯೋಜನೆ

n

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎ)
ಪ�ೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ (ಒಎನ್ಒಆರ್.ಸಿ)

n

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ

n

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ
(ಪಿಎಂಎಂವಿವೈ)

2022-23 ರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳ
ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂತ -1 ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಈ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು 28 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ಬದಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು
ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ
ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 126 ನಗರಗಳಿಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

g

ಯುವ ಶಿಬಿರ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಭಾರತವು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ‘ಹೊಸ ಭರವಸೆ’ಯಾಗಿದೆ
ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋಗದ ನಡುವೆಯೂ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಛಿದ್ರಗೊಂಡ
ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ನಡುವೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ
ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಧ್ವನಿಯಾದ ಭಾರತವು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ‘ಹೊಸ ಭರವಸೆ’ಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದು,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಆಲ�ೋಚನಾ ವಿಧಾನವು
ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದವರೆಗೆ, ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ
ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಭಾರತವು ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಂ

ದು ಭಾರತವು ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ
ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ
ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ
ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ
ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ
ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ನ ವಡ�ೋದರಾದಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯುವ ಶಿಬಿರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ, “ನನ್ನ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ
ಶಿಬಿರದಿಂದ ತೆರಳಿದಾಗ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಖಾತ್ರಿ
ನನಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು
ಸಂವಹನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇಂದು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ
ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ
ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು
ಮತ್ತು ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ,
ಅಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಯುವಕರಿಂದ ನವ ಭಾರತವನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಅಸ್ಮಿತೆಯು ಹೊಸದು, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು,
ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು
ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋಗುವ ಮೂಲಕ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದೇ ನವ ಭಾರತ. ಅವರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ
ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಭಾರತವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು
ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಯು ಇತರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ
ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. g
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕ್ಯುಆರ್
ಕ�ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಯುವಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಮೇ 19 ರಂದು ವಡ�ೋದರಾದ ಕರೇಲಿಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ
‘ಯುವ ಶಿಬಿರ’ ವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕುಂಡಲ್ ಧಾಮ್ ನ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು
ವಡ�ೋದರಾದ ಕರೇಲಿಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ
ಮಂದಿರ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ‘ಏಕ ಭಾರತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಭಾರತ’, ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ’, ‘ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ’ ಮುಂತಾದ
ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ
ಯುವ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರನ್ನು
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.

ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು
ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ! ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದರೆ
ಸಮರ್ಪಣೆ, ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ! ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು
ಉದ್ಧಾರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಯು ಇತರರ
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬೇಕು! ನಾವು ಯಶಸ್ಸಿನ
ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಸೇವೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿರಬೇಕು.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
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ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ 47 ನೇವರ್ಷ

ಈ ದಿನವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ
47 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ನಡೆದ ಘಟನೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸದೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ನೆನಪು ಯಾರನ್ನೂ
ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು
ನೆನಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 25, 1975 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ
ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಪುಟವಾಗಿದ್ದು,
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು
ಪರಂಪರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾ

ರತವು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ
ಕ�ೋವಿಡ್
ನಂತಹ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋಗವನ್ನು
ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿತು. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋಗದಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ
ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು, ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಲಾಕ್
ಡೌನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಕ್
ಡೌನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ
ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇಶದ
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜೀವಗಳನ್ನು
ಉಳಿಸಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ
ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ, ಭಾರತವು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತು, ಜನರ ಚುನಾಯಿತ
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ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭವಿಷ್ಯ
ಮತ್ತು ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವಾರು
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ವಿವಿಧ
ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು. ಸ್ವತಂತ್ರ
ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪಯಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಿದ್ದವು, ನಂತರ 1951-52 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ವಿಷಯವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ನಂತರ, 1975 ರಿಂದ 1977 ರವರೆಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
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ಆ ಭಯಾನಕ ತುರ್ತು
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ
ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 1975 ಮತ್ತು
1977ರ ನಡುವೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು
ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ
ಮನ�ೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ
ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ�ೋಣ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುತ್ತಾ
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ
ಹ�ೋರಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ನಾವು
ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅರಿವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ
ಜಾಗೃತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು
ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ
ಯಾವ ಭಾರತೀಯನೂ 1975ರ ಜೂನ್ 25ರ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು
ಮರೆಯಲಾರ. ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆರೆಮನೆಯಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ವಿರ�ೋಧದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್
ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಭಯಾನಕ
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು
ಸಹ
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅನೇಕ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಪಾದಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ
ಜನರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಟೀಕೆಗಳು
ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಈ ಗಣ್ಯ ಜನರ ಗುಂಪು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು
ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ದೇಶವು ತುರ್ತು
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿದಾಗ, ವಿರ�ೋಧವು ರಾಜಕೀಯ
ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ;
ಅದು ಜೈಲಿನ ಕ�ೋಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ, ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವಿತ್ತು. ಕಣ್ಮರೆಯಾದ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಿನ
ಕಡೆ ಗಮನವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ,
ಹಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ,
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಾಗ
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ
ತಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೋ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ನಡೆಸಲು, ಸಂವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ನಿಬಂಧನೆಗಳು,
ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸೌಂದರ್ಯವೆಂದರೆ, “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ನಮ್ಮ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ
ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ
ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅದರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇಶವಾಸಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನರು 1977
ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ
ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ
ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
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ರಾಷ್ಟ್ರ

47 ವರ್ಷಗಳ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು,
ಈಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ
ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು,
ನಂತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ತುರ್ತು
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ನಮ್ಮ
ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಇತರ
ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದ 42 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು
44 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಸರಿಪಡಿಸಿತು. ಸಂವಿಧಾನದ
ಅನುಚ್ಛೇದ 20 ಮತ್ತು 21 ರಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದರ ಯಾತನೆ
ಅರಿವಾಗಬಹುದು. ಜನರು ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಬಹುದು, ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್
ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು
ಪ�ೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವ
ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಂದು
ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ
ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಂತರ ನಮ್ಮ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುರ್ತು
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ
ಈ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 47 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು
ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ವಿರ�ೋಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಕರನ್ನು
ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆ ಪುಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು
ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು
ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ
ಮನ�ೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು’
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ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು
ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸಂಪುಟದ
ಲಿಖಿತ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು
ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಬಹುದಾದ
ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ,
ಮೊರಾರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ 1975 ರ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಮುಂದೆಂದೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ನ�ೋಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಎಂಬ ಅವರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಡವರು ಮತ್ತು
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೂರಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಇಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ,
ಇಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಘಟಕಗಳು ಸಹಕಾರ, ಸಮನ್ವಯ
ಮತ್ತು ಸಮತ�ೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ
ಅವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು
ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಬಾಬಾ
ಸಾಹೇಬ್
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಸಂವಿಧಾನ
ರಚನಾ
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು
ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ
ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೇರುಗಳು ಎಷ್ಟು
ಆಳವಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ
ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಪ್ರಚ�ೋದಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾರರು.
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ಗ�ೋವಾ ಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ

ಗ�ೋವಾದ ಮೊದಲ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಂದು, ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು,
ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ
ವಿದೇಶಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ�ೋವಾದ ಕರಾವಳಿ
ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಭಾಗ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ 14 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ ರಾಮ್ ಮನ�ೋಹರ್ ಲ�ೋಹಿಯಾ ಅವರು 1946ರ ಜೂನ್ 18ರಂದು
ಗ�ೋವಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಿರ�ೋಧಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಗ�ೋವಿಗರು ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು
ಗ�ೋವಾ 1961 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಗ�ೋ
ಗ�ೋವಾಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ದೇಶಕ್ಕೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದೇಶದ
ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈಗ
ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ
ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋರಾಡಬಹುದು,
ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ
ಏರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು
ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ
ಹ�ೋರಾಟಗಾರರು ಗ�ೋವಾದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು
ಹ�ೋರಾಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಗ�ೋವಾದ ಜನರು ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಹ�ೋರಾಟವನ್ನು
ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದರು.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ವಾದ ವಿಮೋಚನಾ ಹ�ೋರಾಟವು ಅಮರ
ಕಿಡಿಯಾಗಿದ್ದು,
ಪ್ರತಿಕೂಲ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ
ನಡುವೆಯೂ
ಬೆಳಗುತ್ತಾ
ಅಚಲವಾಗಿ
ಉಳಿದಿದೆ. ಕುಂಕಲಿ ಸಂಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ
ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ವೀರ ಮರಾಠರವರೆಗೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಗ�ೋವಾಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. 1946ರ
ಜೂನ್ 18ರಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ ಡಾ. ರಾಮ್ ಮನ�ೋಹರ್
ಲ�ೋಹಿಯಾ ಅವರು ಗ�ೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಲ�ೋಹಿಯಾ ಅವರು
ಗ�ೋವಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚ�ೋದಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ಗ�ೋವದವರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಪಡೆದು ಸಂಘಟಿತರಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗ�ೋವಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕಂಡಿತು. “ಆಜಾದ್
ಗ�ೋಮಂತಕ ದಳ” ಎಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷವು ಗ�ೋವಾವನ್ನು
ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರ
ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1946ರ ಜೂನ್ 18 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷಗಳ
ಬಳಿಕ, 1961 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18-19 ರಂದು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
“ವಿಜಯ್” ಮೂಲಕ ಗ�ೋವಾವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗ�ೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಹ�ೋರಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭದ
76ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಗ�ೋವಾ ವಿಮೋಚನೆಯ 61ನೇ
ವಾರ್ಷಿಕ�ೋತ್ಸವವು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 1946 ಮತ್ತು 1961 ರ
ನಡುವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯರು ಗ�ೋವಾವನ್ನು ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರ
ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ
ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು
ತಮ್ಮ
ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ
ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗ�ೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹ�ೋರಾಡಿದರು. ಭಾರತದ
ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಗ�ೋವಾದ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ
ಜನರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಕೈಜ�ೋಡಿಸಿದರು. ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು
ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅನೇಕ ಚಳವಳಿಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗ�ೋವಾದಲ್ಲಿ
ಚಳವಳಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ, ಜೈಲುಗಳು
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹ�ೋಗಿದ್ದವು.
ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರು ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
ದೀರ್ಘ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್
ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಂಗ�ೋಲಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ
ಹ�ೋರಾಟಗಾರರು ಗ�ೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋರಾಡಿದರು,
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದರು
ಆದರೆ ಹ�ೋರಾಟವನ್ನು ಬಿಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಗ�ೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ�ೋವಾ ಮುಕ್ತಿ ವಿಮೋಚನಾ ಸಮಿತಿ
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 31 ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದರು. ಆಜಾದ್
ಗ�ೋಮಂತಕ ದಳದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಗ�ೋವಾ ಚಳವಳಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಕರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ವೈದ್ಯ, ವಿಶ್ವನಾಥ
ಲವಂಡೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ರಾವ್ ಜ�ೋಶಿ, ನಾನಾ ಕಜ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್
ಫಡ್ಕೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ಹ�ೋರಾ-ಟಗಾರರು ಗ�ೋವಾ, ದಮನ್, ದಿಯು,
ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು
ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದರು.
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ಗ�ೋವಾವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ : ಮಧು ಲಿಮಯೆ
ಜನನ ಮೇ 1, 1922; ನಿಧನ ಜನವರಿ 8, 1995

ಡಾ.

ರಾಮ್ ಮನ�ೋಹರ್ ಲ�ೋಹಿಯಾ
ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮಧು ಲಿಮಯೆ
ಅವರು ಗ�ೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1955 ಮತ್ತು 1957 ರ ನಡುವೆ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ�ೋರ್ಚುಗಲ್
ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ
ಅವರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು,
ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಚೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು
ಗ�ೋವಾದ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಹ�ೋರಾಟ
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಮಧು ಲಿಮಯೆ ಅವರು 14-15 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1944ರಲ್ಲಿ
ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು. ಗ�ೋವಾ
ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ
ಹ�ೋದರು ಮತ್ತು ಗ�ೋವಾವನ್ನು ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸಿದರು. 1922ರ ಮೇ 1ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ
ಮಧು ಲಿಮಯೆ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಗ�ೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಧು ಲಿಮಯೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್
ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು
1937ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಫರ್ಗುಸನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು,
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ನಂತರ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ
ಅವರು 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗ�ೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು.
ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಕಟ್ಟಾ ವಿರ�ೋಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಧು ಲಿಮಯೆ
1955ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ
ಗ�ೋವಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ�ೋಲೀಸರು
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೇನಾ
ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು
ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ಮಧು ಲಿಮಯೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲೂ
ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಗ�ೋವಾದಲ್ಲಿ
ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು, ‘ಗಾಂಧೀಜಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು
ಆಳವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ಅವು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರಿವೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ
ನಂತರವೂ, ಮಧು ಲಿಮಯೆ ಗ�ೋವಾದ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, ವಿವಿಧ
ಗುಂಪುಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕ�ೋರಿದರು ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಗ�ೋವಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ
ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರ
ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಗ�ೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿಯ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರು ಲಿಮಯೆ ಅವರನ್ನು 19 ತಿಂಗಳಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1996ರಲ್ಲಿ ಅವರ
ಪತ್ನಿ ಚಂಪಾ ಲಿಮಯೆ ಅವರು ‘ಗ�ೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು
ಮಧು ಲಿಮಯೆ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು.

14 ವರ್ಷ ಪ�ೋರ್ಚುಗಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ
ಕಳೆದ: ಮೋಹನ್ ರಾನಡೆ

ಜನನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 1930, ನಿಧನ: ಜೂನ್ 25, 2019

ಗ�ೋ

ವಾದ
ವಿಮೋಚನಾ
ಚಳವಳಿಯ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಗ�ೋವಾದ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿಯ
ನಾಯಕ ಮೋಹನ ರಾನಡೆ ಬೆಟಿಮ್,ಬನ್
ಸ್ಟಾರಿಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೊಲೀಸ್
ಹೊರಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪೊಲೀಸರು 1955 ರಲ್ಲಿ
ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಪ�ೋರ್ಚುಗಲ್ ನ ಲಿಸ್ಬನ್ ಬಳಿಯ ಕ್ಯಾಕ್ಸಿಯಾಸ್
ಕ�ೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. 1961ರಲ್ಲಿ ಗ�ೋವಾದ ವಿಮೋಚನೆಯ
ನಂತರವೂ ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅವರನ್ನು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏಕಾಂತ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು, ನಂತರ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಸೆರೆವಾಸದ
ನಂತರ 1969 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ವಿನಾಯಕ
ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಮೋಹನ್
ರಾನಡೆಯವರು ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಗ�ೋವಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ದೊರಕಿಸಲು ಆಜಾದ್ ಗ�ೋಮಂತಕ ದಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಗ�ೋವಾದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಂತಹ
ಚಳವಳಿಗಳಿಂದ ವಿಜಯ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾನಡೆಯವರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ
ನಂತರ, ಅವರು ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ
ರಹಸ್ಯ ಆಂದ�ೋಲನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ರಾನಡೆಯವರು
1950ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಗ�ೋವಾಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
ಅವರು ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 1955ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಟಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೊನೆಯ
ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾನಡೆ ಅವರನ್ನು
ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕ�ೋಶಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಆ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 26 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ
ಅವರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏಕಾಂತ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ಜನರು
ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನು
ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ�ೋಪ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿಕ 1969 ರ
ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ರಾನಡೆಯವರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪುಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ�ೋವಾಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ, ಜೂನ್
18 ರಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ�ೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19
ರಂದು. ಮೋಹನ್ ರಾನಡೆ ಅವರು 2001ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು
2006 ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 1986ರಲ್ಲಿ, ಅವರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗ�ೋವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು
ಗ�ೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾನಡೆಯವರು ನಿರ್ಭೀತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಗ�ೋವಾ
ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಹ�ೋರಾಟಗಳು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜೂನ್ 16-30, 2022

55

ಭಾರತ@75 ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವ

ಪುರುಷ�ೋತ್ತಮ್ ಕಾಕ�ೋಡ್ಕರ್:
ನಿಜವಾದ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಯಕ

ಜನನ: ಮೇ 18, 1913. ನಿಧನ : ಮೇ 2, 1998

ಪು

ರುಷ�ೋತ್ತಮ್
ಕಾಕ�ೋಡ್ಕರ್
ಅವರು ಗ�ೋವಾದ ವಿಮೋಚನಾ
ಚಳವಳಿ
ಮತ್ತು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ
ನಂತರದ
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮುಖ
ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ
ಬಿಟ್ಟು
ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅವರು ಭೂಗತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಕ�ೋಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಅವರು ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
ವಾರ್ಧಾದ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಗಾಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ
ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗ�ೋವಾದವರಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. 1946ರಲ್ಲಿ
ಡಾ. ರಾಮ್ ಮನ�ೋಹರ್ ಲ�ೋಹಿಯಾ ಅವರು ಗ�ೋವಾದಲ್ಲಿ ಗ�ೋವಾ
ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿದರು. 1943 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು
ಮತ್ತು ಗ�ೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇತರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಗ�ೋವಾ ಸೇವಾ
ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಗ�ೋವಾದವರಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದರು ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನಾ ಹ�ೋರಾಟಕ್ಕೆ
ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಜೂನ್ 1946 ರಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ�ೋತ್ತಮ್ ಕಾಕ�ೋಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು
ವಸಂತ್ ಕಾರೆ ಅವರು ಡಾ. ರಾಮ್ ಮನ�ೋಹರ್ ಲ�ೋಹಿಯಾ
ಅವರನ್ನು ಅಸ�ೋಲ್ನಾದಲ್ಲಿನ ಜೂಲಿಯಾವೊ ಮೆನೆಜೆಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಜೂನ್ 18 ರಂದು ನಡೆದ ಈ
ಸಭೆ ಗ�ೋವಾದ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು
ಬಿತ್ತಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 9, 1946 ರಂದು, ಗ�ೋವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ
ಅತಿರೇಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು
ಬಂಧಿಸಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 1946 ರಂದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಕ�ೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. “ಭಾವು” ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪುರುಷ�ೋತ್ತಮ್ ಕಾಕ�ೋಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಂತರ
ಪ�ೋರ್ಚುಗಲ್ ಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
1956ರಲ್ಲಿ,
ಅವರು
ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್
ಜೈಲಿನಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗ�ೋವಾವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ
ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದಾಗ, ಅವರು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಎಂಬ
ಅಂಶವು ಗ�ೋವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತ�ೋರುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1967 ರಲ್ಲಿ ಗ�ೋವಾದಲ್ಲಿ
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿತು, ಇದು ವಿಲೀನವನ್ನು
ತಡೆಯಿತು. ಪುರುಷ�ೋತ್ತಮ್ ಕಾಕ�ೋಡ್ಕರ್ ಅವರು 1984 ರಲ್ಲಿ
ಗ�ೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. 1998ರ
ಮೇ 2ರಂದು ಕಾಕ�ೋಡ್ಕರ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು.
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ಬಾಲರಾಯ ಮಾಪಾರಿ:
ಗ�ೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟದ
ಮೊದಲ ಹುತಾತ್ಮ
ಜನನ: ಜನವರಿ 8, 1929; ನಿಧನ: ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 1955

ಗ�ೋ

ವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರ, ಆಜಾದ್
ಗ�ೋಮಂತಕ್ ದಳದ ಸದಸ್ಯ, ಬಾಲರಾಯ
ಮಾಪಾರಿ, ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ಗ�ೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಗ�ೋವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋರಾಟಗಾರ.
ಅವರನ್ನು ಗ�ೋವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟದ ಮೊದಲ
ಹುತಾತ್ಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ�ೋವಾದ ಬಾರ್ಡೆಜ್
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸ�ೋನ�ೋರಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಾಪಾರಿ,
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಜಾದ್ ಗ�ೋಮಂತಕ್ ದಳದ
ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಗ�ೋವಾವನ್ನು ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರ
ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು
ಅವರ
ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಅಸೊನ�ೋರಾ
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ,
ಅವರ ಆಯುಧಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ
ಮಾಡಿದರು. ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರ�ೋಪಿ ಬಾಲರಾಯ
ಮಪಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು
ಫೆಬ್ರವರಿ 1955ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಪಾರಿ ಬಂಧನದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಮಾಪಾರಿ
ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲೂ
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ
ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 1955 ರಂದು
ಹುತಾತ್ಮರಾದರು.
ಗ�ೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿ 68 ಜನರನ್ನು
ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲರಾಯ
ಮೊಪಾರಿ ಈ ಪೈಕಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರು. ಆ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ,
ಬಾಲರಾಯ ಮಾಪಾರಿಯವರನ್ನು ಗ�ೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು
ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವದಿಂದ ನೆನೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2021 ರಂದು ನಡೆದ ಗ�ೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ
ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ಬಾಲರಾಯ ಮಾಪರಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು ಮತ್ತು
“ಬಾಲ ರಾಯ ಮಾಪರಿಯವರಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ಹ�ೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು,
ನ�ೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ
ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಡಾ.ಕೇಶವ ಬಲಿರಾಮ್ ಹೆಡ್ಗೆವಾರ್

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ
ಎಂದು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವರು...

ಚಿರಋಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಅವರ
ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಹೆಡ್ಗೆವಾರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು,
“ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು
ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆ,
ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮನವಿ ಮುಖ್ಯ”
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ
ಡಾ. ಹೆಡ್ಗೆವಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ,
1930ರ ಜುಲೈ 21ರಂದು ನಡೆದ ಅಸಹಕಾರ
ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯವತ್ಮಾಲ್
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಸಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು
‘ಜಂಗಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’ವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ
ಹೆಡ್ಗೆವಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
g

ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಈ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ತಿಲಕರು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು, ಸುಭಾಷ್ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದರನ್ನೂ
ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

g

ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀ ಅವರ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯು ದೇಶವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯುನ್ನತ
ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉತ್ಕಟ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ದೇಶವನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ
ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋರಾಡುವುದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

g

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ,
ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ದೈವಿಕವಾಗುತ್ತಾನೆ. ‘ಭಾರತ ಮಾತೆ’ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರು
ಜೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್
ಪ್ರಧಾನನ್ಯೂ
ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಇಂಡಿಯಾ
ಪಿಐಬಿ ನವದೆಹಲಿ
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ಮುದ್ರಕ ರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರಧಾನ
ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಚಾರ ಜೂನ್
16-30,
2022
ಬ್ಯೂರ�ೋ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಬ್ಯೂರ�ೋ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀ ಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್
ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ,
ನವದೆಹಲಿ - 110003
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