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ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂರ್ಯ ದಿನ

ಸೂರ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ

ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಂಕುಲವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನು ಒಂದ�ೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ

ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ

ಗ್ಲಾಸ�್ಗೋದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದ�ೇ ಸೂರ್ಯ, ಒಂದು ಜಗತ್ತು, ಒಂದ�ೇ

ಗ್ರಿಡ್ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 3 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸೌರಶಕ್ತಿ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ
ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಾಧಿಸಿದ ಏಕ�ೈಕ ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
2022 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 20 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ 100 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 290 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ
ಹ�ೊಂದುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸೌರಶಕ್ತಿ (ಶ�ೇ.40) ಮತ್ತು
ಸೌರ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು (ಶ�ೇ.40) ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್
ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ.
2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 280 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಥಾಪಿತ
ಸೌರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 19,500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ “ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ” ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕುಸುಮ್ ಮಹಾಭಿಯಾನ್ ಮೂಲಕ,
ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ
ಮೂಲಕ ರ�ೈತರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸೌರ
ನಗರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ

ನವೆಂಬರ್ 30, 2015 ರಂದು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ
“ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ಚೌಕಟ್ಟು
ಸಮಾವ�ೇಶ” ದ 21ನ�ೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು.
ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಛ�ೇರಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ (ಹರಿಯಾಣ)ದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ 101ನ�ೇ ಸದಸ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು.
ನ�ೇಪಾಳಮೇಕೂಡ
ಒಕ್ಕೂಟ ಸ�ೇರಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
1-15,ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
2022
2 ನ್ಯೂ

“ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ,
ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ,
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯು
ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಮಹತ್ವದ
ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.”
-ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ

ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗುರಿಗಳು ಈಗ ಸಾಕಾರಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ:

ಇದರ ಅರ್ಥ- ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬ�ೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದ ವಿನಾಶದ�ೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಜ್ಞಾನವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣದ ನಾಶದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು
ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹ�ೋ�ಗುತ್ತವೆ.
ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬ�ೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಇದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾದಾಗ, ರಾಣಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ
ಕರವಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿದರು. ಅದು ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವರಿಗೆ
ಉಡುಗ�ೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಖಾದಿ ಕರವಸ್ತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಆದರೆ ದ�ೇಶ ಅಮರ ಎಂಬ ಸಂದ�ೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು
ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಬೆಂಬಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿಂತನೆಯು ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಉಜ್ವಲಾ,
ಮುದ್ರಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇ-ನ್ಯಾಮ್, ಪಿಂಚಣಿ-ಸುರಕ್ಷಾ, ಉಸ್ತಾದ್-ಹುನರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಅನ�ೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು
ತಂದಿವೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೇ 12 ರಂದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ
ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಡ�ೋ�ಣ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನದ (ಮೇ 11) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ�ೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಸಂಚಿಕೆಯ ಇತರ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ್ ಕಾಣೆ ಕುರಿತ ಬರಹ ಮತ್ತು
ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ 1857 ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಲ�ೇಖನಗಳಿವೆ.
ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್: response-nis@pib.gov.in ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರ 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ/ಡೌನ್ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡಿ.

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
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(Jaideep Bhatnagar)
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ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ
ಮತ್ತು ನಗರ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾವರಕುಂಡ್ಲಾ/
ಲೀಲಿಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ
“ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ” ಪತ್ರಿಕೆಯ
ಸಂಚಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಓದಲು ತುಂಬಾ
ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ
ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು
ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ.
ವಿವಿ ವಘಾಸಿಯಾ
vaghasiyavv@gmail.com

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯು
ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಲ�ೇಖನಗಳು ಭಾರತದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು
ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಛಾಯಾವಾದಿ ಕವಯಿತ್ರಿ
ಮಹಾದ�ೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ
ಲ�ೇಖನ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದ�ೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹ�ೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖ�ೇಶ್ ಕುಮಾರ್/ ರಿಷಿ ವರ್ಮಾ
mukesh123idea@gmail.com
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
ನಿಯತಕಾಲಿಕದ ಲ�ೇಖನಗಳ
ವಿಷಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಾನು
ಪಡೆಯುವುದು ಹ�ೇಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಕೆ.ರಾಜು
azzzsvt@gmail.com
ಮಾರ್ಚ್ 1-15, 2022 ರ ಸಂಚಿಕೆಯು
ರಾಷ್ಟ್ರ-ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ
ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು
ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
pkbarik721@gmail.com

“ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ’’ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಯಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ
ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹ�ೇಗೆ?
ಚೆನ್ನಕ�ೇಶವುಲು ಎ
kesava.anumati@gmail.com

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ: ಕ�ೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ–278, ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್,
2 ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ -110003
ಇ-ಮೇಲ್: response-nis@pib.gov.in
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022

Communication Address : Room No–278, Bureau of Outreach and
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ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

50 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ
ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ರಫ್ ತು

ಕ�ೋ�

ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ,
2021-22 ನ�ೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳು ಸುಮಾರು ಶ�ೇ.20
ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು 50.21 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್
ಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು, ಇದು ಕೃಷಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ
ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡ�ೈರೆಕ್ಟೊರ�ೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್
ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ & ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ (ಡಿಜಿಸಿಐಎಸ್)
ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ
ಸುಮಾರು
ಶ�ೇ.50
ರಷ್ಟನ್ನು
ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ.
2021-22ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು 9.65 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ
ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಿತು, ಗ�ೋ�ಧಿ ರಫ್ತು 2.19 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ
ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಿತು. ಗ�ೋ�ಧಿಯ ರಫ್ತು ಶ�ೇ.273 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ,
2020-21 ರಲ್ಲಿದ್ದ 568 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ 202122 ರಲ್ಲಿ 2119 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು
ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು

ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳು 1.08 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಗಳಾಗಿದ್ದು,
ಇವೆರಡೂ ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್,
ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ
ಬಂಗಾಳ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ,
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ
ಮತ್ತು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಂತಹ
ರಾಜ್ಯಗಳ ರ�ೈತರು ಅಕ್ಕಿ, ಗ�ೋ�ಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ
ಧಾನ್ಯಗಳ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು 7.71 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್
ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಪಶ್ಚಿಮ
ಬಂಗಾಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ, ಒಡಿಶಾ, ತಮಿಳುನಾಡು,
ಕ�ೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ರ�ೈತರಿಗೆ
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ರಫ್ತು ಸತತ
ಎರಡನ�ೇ ವರ್ಷ 4 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ�ೈಕೆಯ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಾಫಿ
ರಫ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ, ಇದು
ಕರ್ನಾಟಕ, ಕ�ೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ
ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.

ರಕ್ಷ ಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ
ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವದ�ೇಶೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ,
ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು, ಅಂತಹ 101 ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆಮದುಗಳನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ
ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಈ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಹಿಂದೆ, 2020 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ 209
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಆಮದುಗಳನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು
ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಎರಡನ�ೇ
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿ ಭಾರತದ
ಚಿತ್ರಣವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು
ಗಮನಿಸಬ�ೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ “ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ” ಉಪಕ್ರಮದ
ಭಾಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಒತ್ತು
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, “ಈ
ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೇರಣೆಯು
ದ�ೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.”
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ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವುದಲ್ಲದೆ,
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ
ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆರ್ & ಡಿ)
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ

ಕ�ೇಂ

ದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ
ಸಚಿವ
ಪಿಯೂಷ್
ಗ�ೋ�ಯಲ್
ಮತ್ತು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ
ವ್ಯಾಪಾರ,
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಚಿವ ಡಾನ್ ತೆಹಾನ್ ಅವರು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ
ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರ್ಥಿಕ
ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಇಂಡಾಸ್ ಇಸಿಟಿಎ)
ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು
ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು
ಭ�ೇಟಿಯಾದ ಮೂರನ�ೇ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಇಂಡಾಸ್ ಇಸಿಟಿಎ
ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದು
ಉಭಯ ದ�ೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಳವನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ
ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಇಂಡಾಸ್ ಇಸಿಟಿಎ
ಕೆಲಸ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದ�ೇಶಗಳ ಜನರ ನಡುವಿನ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಭಾರತಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಇಸಿಟಿಎ) ಸರಕು
ಮತ್ತು ಸ�ೇವೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಳ್ಳುವ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು
ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ದ�ೇಶಗಳ
ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ
ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸರಕು ಮತ್ತು
ಸ�ೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ,
ಜ�ೊತೆಗೆ ಹ�ೊಸ ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ
ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

ಕ�ೋ�

ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದ�ೇಶದ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ
ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಪಿಎಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2022
ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು 2021-22 ರ ಆರ್ಥಿಕ
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 9.2 ಮತ್ತು 2022-23 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಶ�ೇಕಡಾ 7.7 ರಷ್ಟಿರಬಹುದು. ಕೆಪಿಎಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ
ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಆವ�ೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವ�ೇಗಗ�ೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ
ನಿರುದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ನಂತರ
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚ�ೇತರಿಕೆಯ ದರವು ವ�ೇಗಗ�ೊಂಡಿದೆ ಎಂದು
ಕೆಪಿಎಂಜಿ ಹ�ೇಳಿದೆ. ಚಲನಶೀಲ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ನ�ೇರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬ�ೇಡಿಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು
ಬ�ೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ,
ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಫ್ಐಸಿಸಿಐ, 2022-23 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಶ�ೇಕಡಾ 7.4 ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಮಾನದಿಂದ
ದಿಬ್ರುಗರ್ನಿಂದ ಪಾಸಿಘಾಟ್ಗೆ
ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾರಾಟ

ಕ�ೇಂ

ದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು,
ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವ�ೇ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹ�ೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅಲಯನ್ಸ್ ಏರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಡಾರ್ನಿಯರ್ ವಿಮಾನವನ್ನು
ಬಳಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ದಿಬ್ರುಗಢ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಘಾಟ್
ನಡುವಿನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಡಾರ್ನಿಯರ್ 228 ವಿಮಾನವನ್ನು
ಬಳಸಲಾಯಿತು. 17 ಆಸನಗಳ ಡಾರ್ನಿಯರ್ 228 ವಿಮಾನವು
ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ವತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ರನ್
ವ�ೇಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಟ�ೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಮಾಡಬಹುದು.
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ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡಾ.ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣೆ

ಸಂಸ್ಕೃತದ
ಕರ್ಮಯೋಗಿ
ಜನನ: 7 ಮೇ 1880, ಮರಣ: 18 ಏಪ್ರಿಲ್ 1972

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನ�ೇಕ
ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಕ�ೊಡುಗೆಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತವು
ಪ್ರಪಂಚದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಸಂಸ್ಕೃತವು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ
ಭಾಷೆಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತ
ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣೆ ಅವರೂ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದಿಗ್ಗಜರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪಾಂ

ಡುರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣೆ ದ�ೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕಾಣೆ ಅವರು ಮೇ 7,
1880 ರಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಾಣೆ ಅವರ ತಂದೆ ವಾಮನ
ಶಂಕರ ಕಾಣೆ ಅವರು ತಾಲೂಕು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಣೆ ಎಸ್ಪಿಜಿ
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು, ಅದರಲ್ಲಿ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 23ನ�ೇ �ಾ�ಂಕ್ಪಡೆದರು. ಅವರು 1897 ರಲ್ಲಿ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲ�ೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಅವರು ಮುಂದಿನ
ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎ, ಎಂಎ, ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಲ್
ಎಂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಅವರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ
ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ�ೇವೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರ
ನಂತರ, ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ
ಕುರಿತು ಅವರ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕವು ಕಳೆದ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು
ನಾಗರಿಕ ಶಾಸನಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ
ಕುರಿತ ಆಳವಾದ ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ
ವಿಕಾಸದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಂದು
ಮೇರುಕೃತಿಯ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಬರೆಯುವ ಆಲ�ೋ�ಚನೆ
ಬಂದಾಗ ಅವರು ‘ವಿಚಾರಮಯೂಖ’ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು
ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಣೆಯವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ,
ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ
ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲೆದು ಒಂದಾದ ಮೇಲ�ೊಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ
ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಬೃಹತ್ ಪುಸ್ತಕ ನಂತರ
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ರಚಿತವಾಯಿತು. 1930ರಲ್ಲಿ ‘ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ’ದ ಮೊದಲ
ಸಂಪುಟ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ‘ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ’ವನ್ನು ಮೊದಲು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಅದರ
ಐದು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಐದನ�ೇ ಸಂಪುಟವು 1962 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ
ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟವು 1930 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ
50 ವರ್ಷ. ಕಡೆಯ ಸಂಪುಟ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ 82 ವರ್ಷ.
ಈ 6500 ಪುಟಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ,
ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತದಿಂದ ಕಾದಂಬರಿ, ಹರ್ಷಚರಿತ, ಹಿಂದೂ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ
ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಇತರ ಅನ�ೇಕ ಕೃತಿಗಳು
ಪ್ರಕಟವಾದವು. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ
20,000 ಪುಟಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅವರು
ಜ�್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಗಣಿತ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು
ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವು ಉದಾರ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು
ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದು
ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು
ವಿಧವೆಯರ ಕ�ೇಶಮುಂಡನದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅವರು ಮುಂಬ�ೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 1953 ರಿಂದ 1959 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್,
ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. 1956 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ
ಇತಿಹಾಸ” ಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ “ಮಹಾಮಹ�ೋ�ಪಾಧ್ಯಾಯ” ಎಂಬ
ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿತು. 1963 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಣೆಯವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ
ಗೌರವವಾದ “ಭಾರತ ರತ್ನ” ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆಗೆ
ಅನುಮೋದನೆ, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಡವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2024ರ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ
ವಿತರಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು,
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಸೂಕ್ತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ,
ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು
ಅಟಲ್ ಇನ�್ನೋವ�ೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 20, 2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು,
ಇವೆರಡೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ.
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ನಿರ್ಧಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ�ೇವೆ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪೋಷಣೆ, ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಿಎಂ ಪೋಷಣ್
ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು
ಅನುಮೋದಿಸಿತು.
ಪರಿಣಾಮ: ಜೂನ್ 2024 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿ
ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಕಿಯ ಸಾರವರ್ಧನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು
ಭರಿಸಲಿದೆ, ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,700 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಎಂದು
ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ
ತಾಯಂದಿರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ�ೈಕೆ
ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲ�ೇ 88.65 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 5,911 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026
ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಇದು 2.78 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ಎಸ್ಡಿಜಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ,
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸ�ೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸ�ೇವಾ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 5,911 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರ: ಅಟಲ್ ಇನ�್ನೋವ�ೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2023
ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಅಟಲ್ ಇನ�್ನೋವ�ೇಶನ್ ಮಿಷನ್ 10,000 ಅಟಲ್
ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, 101 ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬ�ೇಶನ್
ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು 50 ಅಟಲ್ ಸಮುದಾಯ ಇನ�್ನೋವ�ೇಶನ್

n

n

ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಟಲ್
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮೂಲಕ 200 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,000
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರ: ಕಲ್ಲಿದಲ
್ದ ು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
1957ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಲಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ
ಭೂಮಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಕಲ್ಲಿದಲ
್ದ ು ಹ�ೊರತೆಗೆದ ಭೂ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯೇತರ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು
ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು
ನ�ೇರ ಮತ್ತು ಪರ�ೋ�ಕ್ಷ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022
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ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ

ನವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಉತ್ತುಂಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವಾಗ,
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೇ 12, 2020 ರಂದು “ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ (ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ)”
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು “ಆಪದಾ ಮೇ ಅವಸರ್ (ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ)” ಮತ್ತು “ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್
(ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ)” ಎಂಬ ಘ�ೋಷಣೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ
ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ಐದು ಸ್ತಂಭಗಳಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ರ�ೋ�ಮಾಂಚಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು
ಈಡ�ೇರಿಸಲು ಕೃಷಿ ಪೂರ�ೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ತರ್ಕಬದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ
ಕಾನೂನುಗಳು, ಸಮರ್ಥ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅನ�ೇಕ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಘ�ೋಷಿಸಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿತು, ಅಲ್ಲದ�ೇ ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು.

ನಾ

ವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಂತಹ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮೂರನ�ೇ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, “ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ” ಎಂಬ
ಪದದ ಮಂತ್ರವು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯು
ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು, ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ
ಅಜ್ಞಾತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲದರ
ನಡುವೆ ಈ ಮಾತು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಚ�ೈತನ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಮೇ
12, 2020 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು “ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಭಾರತ” ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತು 20 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ
ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ
ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿತ್ತು.
ಘ�ೋಷಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ,
ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಮೇ 13
ರಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ದ�ೇಶದ
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ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗ�ೊಳಿಸಿದರು. “ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ” ಎಂಬ
ಪದವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಪದವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಿಘಂಟಿನ ವರ್ಷದ ಪದ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲು ಇಡೀ ದ�ೇಶವ�ೇ ಒಗ್ಗೂಡಿತು.
ಇಂದು ನವ ಭಾರತದ ಕನಸಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಮೂಹಿಕತೆಯ
ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ
ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಶಕ್ತಿ ಕ�ೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ “ಮೇಕ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾ” ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಎಲ್ಲಾ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು

2 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ

1,92,800 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 1.0 ಗೆ

11,02,650 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ 82,911 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಗೆ

73000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 3.0 ಕ್ಕೆ

2,65,080 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಘ�ೋಷಿಸಿದ
ಕ್ರಮಗಳು 12,71,200 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಒಟ್ಟು 29,87,641 ಕೋಟಿ ರೂ.

ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡಿದ್ದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರು-ವ�ೇಗವನ್ನು ತುಂಬುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಅನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಲು
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸಿತು. 2020 ರ
ಮೇ 13 ರಿಂದ ಮೇ 17 ರವರೆಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ
ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ 1.0
ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಐದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 12, 2020 ರಂದು,
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ 2.0 ಅನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು
ಮತ್ತು ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 12, 2020 ರಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ 3.0 ಅನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು
ಅದು ಹ�ೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡ�ೋ�ಣ.

ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಯು
ಕ�ೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ,
ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಂಪುಟವು ಅದರ
ಆರನ�ೇ ಹಂತವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
80 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ
ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು
ರಾಯಭಾರ ಕಚ�ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಕಾರ್ನರ್

ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಲ�ೋ�ಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 14 ಜಿಐಎಸ್-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ 63 ಭಾರತೀಯ
ಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಯಭಾರ ಕಚ�ೇರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ
ಕಾರ್ನರ್ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರವರೆಗೆ,
ಅವುಗಳನ್ನು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಯೆಂದರೆ ಅನುಸರಣೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಗ�ೋ�ಚರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ

ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಎಲ್ಐ ಪ್ರಕಾರ, ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ,
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಈ ಗುರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ದ�ೇಶವು ಮೀರಿದೆ. 14 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.
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ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್-95 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ,
ಭಾರತವು 48 ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ
ಭಾರತವು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ
(ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳು) ವಿಶ್ವದ ಎರಡನ�ೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ತಯಾರಕನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊದಲು ಅದರ
ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನಗಣ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಲ�ೋ�ಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಒದಗಿಸಿದ
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್
2020 ರ ನಡುವೆ ದ�ೇಶವು 6 ಕ�ೋ�ಟಿ ಪಿಪಿಇ
ಬಾಡಿ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು 15 ಕ�ೋ�ಟಿ ಎನ್95 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ,
1100 ಪಿಪಿಇ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಗಳ ತಯಾರಕರು
ಮತ್ತು 200 ಎನ್-95 ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಕರನ್ನು
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಪಿಇಯ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಗಳು
ಮತ್ತು ಎನ್-95 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು
48 ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಗ್ರಹ

ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು 1.42 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಆಗಿತ್ತು. ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 1, 40,986 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ
ಸಂಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದ�ೇ
ತಿಂಗಳ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶ�ೇ.15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್
2020 ರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶ�ೇ.46 ಹೆಚ್ಚು. 2021-2022 ರ
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದನ�ೇ ಬಾರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು 1.30 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗವಾಗಿದೆ
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ನಂತರ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಶ�ೇ.-23.9
ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಭಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ 20202021 ರ ಮೂರನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶ�ೇಕಡಾ 0.4
ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ, 2020- 2021 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಅಂದಾಜು ಶ�ೇಕಡಾ. -7.2 ಆಗಿತ್ತು. ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2021 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ದರವು 5.4 ಶ�ೇಕಡಾವನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ದಾಖಲೆಯ ಎಫ್ಡಿಐನ�ೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವಾಸ

ಸರ್ಕಾರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಫ್ಡಿಐ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ
ಸಮುದಾಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್ಡಿಐ ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ
ಹ�ೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
2014-15ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಫ್ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು 45.14 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ
ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
2020-21 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 81.97 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ
ಡಾಲರ್ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಅತ್ಯಧಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಎಫ್ಡಿಐ ಒಳಹರಿವನ್ನು
ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶ�ೇ.10 ರಷ್ಟು

ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು 2021-22 ರ ಮೊದಲ
ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 42.86 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದ�ೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 41.37 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ
ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ. ಶ�ೇ.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ಆರ್ಥಿಕ
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2014-21), ಭಾರತವು ಒಟ್ಟು 440.27 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ
ಡಾಲರ್ ಎಫ್ಡಿಐ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ, ಇದು
ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಎಫ್ಡಿಐ ಒಳಹರಿವಿನ
ಸರಿಸುಮಾರು ಶ�ೇ.58% (763.83 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್) ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ‘ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ’ದ ನ�ೋ�ಟ
ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ಘ�ೋಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿಯವರು, “ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ’ ಮತ್ತು
‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು
ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ,
ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವು 21 ನ�ೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ದ�ೇಶವು ಕ�ೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ
ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಹ�ೊಂದಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯುವ
ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗಿನ
ಸಂವಾದವಾಗಲಿ,
ವಿವಿಧ
ವಲಯದ
ಭಾಗೀದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ
ನಡೆಸಿದ
ವೆಬಿನಾರ್ಗಳು
ಅಥವಾ
ಯುವಜನರ�ೊಂದಿಗಿನ
ಸಂವಾದಗಳಾಗಲಿ,
ಭಾರತದ
ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ
ವಿದ�ೇಶಗಳ
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ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಫ್ತು 400 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ

ಭಾರತವು 2021-2022 ನ�ೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಕು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 417.8 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,
ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ�ೇಟಾವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳದ ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು
ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಿದರೆ, ರಫ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶವು
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ 418 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ 12
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು 30 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೀರಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿದ್ದ 35.26
ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ 40.38 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್
ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಶ�ೇ.14.53 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ 21.49
ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಶ�ೇ.87.89 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಭಾರತವು ಈಗ ಮೊಬ�ೈಲ್
ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನ�ೇ ಅತಿ
n 2027ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್
ದ�ೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವ್ಯಾಪಾರ
ಉತ್ತೇಜನಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. n 2014-2015 ರಲ್ಲಿ 6 ಕ�ೋ�ಟಿ 19 ಸಾವಿರ
ಕ�ೋ�ಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಫೋನ್
n 2021-2022 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2020ದಾಖಲೆಯ 417 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್
2021 ರಲ್ಲಿ 30 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮತ್ತು 2.20
ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು
ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2014
ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ 50 ದ�ೇಶಗಳ ಮೇಲೆ
ರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎರಡು
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು, ಆದರೆ
ಮತ್ತು ಸರಕು ಮಂಡಳಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗಿನ
2021 ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 200ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದ�ೇಶದ ವಿದ�ೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು

ನವೆಂಬರ್ 2021 ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತವು ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ವಿದ�ೇಶಿ ವಿನಿಮಯ
ಮೀಸಲು ಹ�ೊಂದಿದ ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ.

477.8
2019-20

577.0
2020-21

633.6

2021-22*

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ. *31ನ�ೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ವರೆಗೆ

ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಯೋಜನೆಯು 14 ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು 60 ಲಕ್ಷ ಹ�ೊಸ
ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಮೇಲಿನ
ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು
ತಗ್ಗಿಸುವುದು,
ಸ್ವದ�ೇಶಿಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನ�ೇಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಮದನ್ನು
ನಿಷ�ೇಧಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಪೂರಕವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದ�ೇಶದ ಆದ್ಯತೆಯು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ
ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು
ಹ�ೇಳಿದರು. ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ,

‘ಐಐಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ.’

ಏಪ್ರಿಲ್-ನವೆಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,
ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ
(ಐಐಪಿ) ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶ�ೇ. 17.4
ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ನವೆಂಬರ್
2020 ರಲ್ಲಿ, ಇದು (-)15.3% ಆಗಿತ್ತು.
ಹ�ೊಸ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ
n ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್
ಭಾರತ್ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ 3.0 ರ ಭಾಗವಾಗಿ
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 1,
2020 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
n ಮೊದಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಇ ಪಿ
ಎಫ್ ಒ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ,
ಈ ಯೋಜನೆಯು 32.9 ಲಕ್ಷ
ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
58.5 ಲಕ್ಷ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳು ಈ
ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
n ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31,
2024 ರವರೆಗೆ 22,810 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು
ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 6400 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ವ�ೇಗವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಭಾರತವು ‘ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ’ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ವ�ೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಭಾರತೀಯನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ, ರುಪ�ೇ ಪಾವತಿ ಗ�ೇಟ್ವ�ೇ
ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಪ್ರಯೋಜನ
ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022
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ರಾಷ್ಟ್ರ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಅರುಣ�ೋ�ದಯ

ಮೂರು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ
ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವ�ೇಗದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. 2014 ಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ, 2021
ರಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇ. 74
ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸಾವಿನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ�ೇ.60 ಮತ್ತು ಶ�ೇ.84 ರಷ್ಟು
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಗೃಹ ಸಚಿವ

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಚಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ದಶಕಗಳಿಂದ, ಈಶಾನ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ
ಮತ್ತು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಂಗೆಕ�ೋ�ರರ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದಂಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತ�ೊಂದರೆಗ�ೊಳಗಾದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಕ�ೋ�ರ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕ�ೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ
ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವಿಶ�ೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯಿದೆ (ಎಎಫ್ಎಸ್ಪಿಎ) ಅನ್ನು ಹಲವು
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ

ಶಾನ್ಯವು ಈಗ ಉಗ್ರವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ
ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹ�ೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು
ಭಾರತದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಎಂಜಿನ್
ಮಾಡಲು
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ
ಬಹುಕಾಲದ ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು, ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ಯನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ತ�ೊಂದರೆಗ�ೊಳಗಾದ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತಗ�ೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ದಶಕಗಳ
ದಂಗೆಯ ನಂತರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ
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ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವಿಶ�ೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ (ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎ)
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಂದರೆಗ�ೊಳಗಾದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದಂಗೆಯನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು
ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ತ್ವರಿತಗ�ೊಳಿಸಲು ಈಶಾನ್ಯದಾದ್ಯಂತ
ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾದ
ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು
ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು
ಎಲ್ಲಾ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಅರುಣ�ೋ�ದಯ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಎಫ್ಎಸ್ ಪಿಎ ಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು?
ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು, ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ
ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು 2015
ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದಿಂದ ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದಿಂದ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ 1990 ರಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದ�ೇಶ ಎಂಬ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2022 ರಂತೆ
ಅಸ್ಸಾಂನ 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು 1 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ
ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2004 ರಿಂದ ಮಣಿಪುರದಾದ್ಯಂತ (ಇಂಫಾಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ
ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ) ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದ�ೇಶ ಘ�ೋಷಣೆ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2022 ರಂತೆ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 15 ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಹ�ೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
1995 ರಿಂದ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಎಎಫ್ಎಸ್ಪಿಎಯನ್ನು
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ
ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಿಂದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 15
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಂದರೆಗ�ೊಳಗಾದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
2015 ರಲ್ಲಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅಸ್ಸಾಂ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕಿಮೀ ಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ
ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 16 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದ�ೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ
ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಈಶಾನ್ಯದ ಬಹುತ�ೇಕ
ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳು ಶರಣಾಗಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಈಶಾನ್ಯದ
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಿಂದ 2022
ರವರೆಗೆ, 6900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಗೆಕ�ೋ�ರರು ಶರಣಾದರು, 4800 ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದ�ೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ
ತರುವ ಎನ್ಎಲ್ಎಫ್ಟಿ (ಎಸ್ಡಿ) ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶರಣಾದರು. ತ್ರಿಪುರಾವನ್ನು
ಶಾಂತಿಯುತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡಿದೆ. 2020 ರ ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಬ�ೋ�ಡ�ೋ� ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ
ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಇದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 5 ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಬ�ೋ�ಡ�ೋ�
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು
95 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿವೆ. ಇಂದು,

ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥ
ತ�ೊಂದರೆಗ�ೊಳಗಾದ
ವಲಯಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ
ಯಾವುವು?

ಈಶಾನ್ಯ ಈಗ ಸಂಘರ್ಷ
ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29
ರಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ
ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾನ್ರಾಡ್
ಕೆ. ಸಂಗ್ಮಾ ಅವರು
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
ಈಗ, ಸರಿಸುಮಾರು ಶ�ೇ.70
ರಷ್ಟು ಪ್ರದ�ೇಶ ಗಡಿ ವಿವಾದ
ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿವಾದಗಳು
ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ಹ�ೊರತು ಮತ್ತು
ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳು ಶರಣಾಗದ
ಹ�ೊರತು ಈಶಾನ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ
ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು
ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳ ಬಳಕೆಯ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ
ಧಾರ್ಮಿಕ, ಜನಾಂಗೀಯ,
ಭಾಷಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ
ಗುಂಪುಗಳು, ಜಾತಿಗಳು ಅಥವಾ
ಸಮುದಾಯಗಳ ಸದಸ್ಯರ
ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ
ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು
ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಬಹುದು.

ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
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ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ನವೆಂಬರ್ 15, 2021 ರವರೆಗೆ

ಬ�ೋ�ಡ�ೋ�ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರದ�ೇಶವೆಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2021 ರ ಕರ್ಬಿ-ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್
ಒಪ್ಪಂದವು ಅಸ್ಸಾಂನ ಕರ್ಬಿ ಪ್ರದ�ೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದವನ್ನು
ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಿತು, ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಶರಣಾದರು. 23 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಬ್ರೂ-ರಿಯಾಂಗ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಜನವರಿ 16, 2020
ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 37,000 ಜನರಿಗೆ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ
ಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 29, 2022
ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದಂಗೆಕ�ೋ�ರರ
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವನವು ಸುಗಮಗ�ೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಗ�ೋ�ಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
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ಉತ್ತಮ
ಆಡಳಿತವು

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ಹಾದಿಯನ್ನು
ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ
- ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಉನ್ನತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶವು ಬಲಿಷ್ಠ
ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವ
ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ದ�ೇಶವಾಗಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು
ಉದ�್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗದಾತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಉ

ತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ನ�ೋ�ಯ್ಡಾದ
ಅಂಕಿತ್ ಬಹಳ
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಸಾಲ ಪಡೆದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್
ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ
ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ
ಹಿಂದೆ
ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸವು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ
ನಾವು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂಕಿತ್. ಅದ�ೇ
ರೀತಿ ಸಮೀನಾ ಯಾಸಿಂ ಕಸೂತಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 14
ಲಕ್ಷ ರೂ.ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಅವರು ಕ�ೈಯಿಂದ
ಕಸೂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ
ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ
ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವರು ಗಣಕೀಕೃತ ಕಸೂತಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸಿದರು, ಅದು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಿ ರಾಹುಲ್ ಧುಂಡಾಳೆ
ಅವರು ಧಾನ್ಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ
ಪಡೆದಿದ್ದರು. ರ�ೈತರಿಂದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್
ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕ�ೇವಲ ಅಂಕಿತ್ ಮತ್ತು ಸಮೀನಾ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಮಾತ್ರ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022

15

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ

2014 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಸುಮಾರು 91 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2004-14ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 49.2 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
ನನಸಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು
ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು,
ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪುಷ್ಪಾ ಬನ�್ಸೋಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು,
ಅವರು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಉದ್ಯಮಿ. ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು
ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನದ�ೇ ಆದ
ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ
ಯಾರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ.”
ಇವರ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಹಿಳಾ
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ
ದೌಲತಾಬಾದ್ನ ದಯಾ ರಾಣಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಮೊದಲು ನನಗೆ
ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮುದ್ರಾ ಸಾಲದಿಂದ ಸಹಾಯ
ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸರಕಾರದಿಂದ
ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.” ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ
ಫಲಾನುಭವಿ ಅಂಜನಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾಳೆ, “ಈಗ ನಾನು ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದು ದ�ೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡುತ್ತದೆ.” ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಪನ್ನಾದ ತಸ್ಮಿನ್ ಉಸ್ಮಾನಿ ಕೂಡ
ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲದಿಂದ
ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗಿದ್ದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಗ್ರಾದ
ಪ್ರೀತಿ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ
ತರಕಾರಿ
ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ
500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಂತನ್ನು ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.”
ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್
ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ
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ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರುವುದು
ಯಾವುದ�ೇ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಅಥವಾ
ಕೆಲವ�ೇ ಜನರ ಸೀಮಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ನನ್ನ
ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರ ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್,
ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕಾ
ಪ್ರಯಾಸ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡ
ಪ್ರಗತಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂತರ್ಗತ ತತ್ವವು
ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ
ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ
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ರ�ೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದ ಸಣ್ಣ-ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳ
ದ�ೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೊಂದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಸಾವಿರಾರು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ�ೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು
ಈಗಾಗಲ�ೇ ರ�ೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹ�ೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ, ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
-ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಪಡೆದರು. “10000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ
ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಣದಿಂದ ಆಕೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈಗ
ಸಾಲದ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್
ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ
1200 ರೂ.ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ
ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ.” ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಗೌರ್
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜ�ೋ�ಗರಾಮ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದ�ೊಂದ�ೇ ಜೀವನಾಧಾರ. ಆದರೆ ಒಂದು
ದಿನ ಜ�ೋ�ಗರಾಮ್ ಅವರ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗಳು ವ�ೇದಿಕಾಗೆ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ
ಆಘಾತ ತಂದಿತು. ಅವರು ಅನ�ೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ

ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡರು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳಗ�ೊಳ್ಳುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ವರೆಗೆ
ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜ�ೋ�ಗರಾಮ್
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಮಾಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪುಟಾಣಿ ವ�ೇದಿಕಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು.
ವ�ೇದಿಕಾ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. “ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ಅವರು ನಮ್ಮಂತಹ
ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು
ಜ�ೋ�ಗರಾಮ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್
ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಶ್ಲಾಘನೆ
ದ�ೇಶದ 80 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್
ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ
ವರದಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ವರದಿಯ
ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಡತನದ ಮಟ್ಟವು
2019 ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.0.8 ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ 2020 ನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅದ�ೇ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್
2020 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೂ 5 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ�ೋ�ಧಿ
ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 10 ಕೆಜಿ ಪಡಿತರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಬ�ೇಳೆಕಾಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕ�ೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ 5 ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಈ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾಲಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ
ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲು
ನೀಡಿದ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ
ಕರೆಯಾಗಿರಬಹುದು
ಅಥವಾ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಉಜ್ವಲಾ ಮತ್ತು ಹರ್ ಘರ್ ನಲ್ ಸ�ೇ ಜಲ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿರಬಹುದು.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪೋರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ
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5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಉಸ್ತಾದ್
ಮತ್ತು ಹುನರ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು
ಉದ�್ಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರಬಹುದು
ಅಥವಾ ರ�ೈತರಿಗಾಗಿ ಇ-ನ್ಯಾಮ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದೃಢವಾದ
ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಮೇಠಿಯ
ಲಲಿತಾ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಡವರಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂದರೆ
ನಮಗೆ ಸೌದೆಯನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ
ಮನೆಯ ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವಂತಾಗಿದೆ.”
ಒಡಿಶಾದ ಖ�ೋ�ರ್ಧಾದ ಮಮತಾ ದ�ೇವಿ ಅವರು ಉಜ್ವಲಾ
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ
ಉಪಕ್ರಮಗಳು...

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸಲು
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಸತಿ,
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ, ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್,
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್
ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ‘ಸುಲಭ ಜೀವನ’ವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.

ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ 360 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶ�ೇ.41 ಮಹಿಳೆಯರು, ಶ�ೇ.51 ಒಬಿಸಿ
ಮತ್ತು ಶ�ೇ.22 ಎಸ್ ಸಿ/ ಎಸ್ ಟಿ ವರ್ಗದವರು
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.52 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 1.22 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ
ಸಂತಸಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ
ಅವರು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಉಜ್ವಲಾ ದ�ೇಶದ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ
ಭಾರತವು ಬಾಪು ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ
ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು,
ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬೀದಿ ಕೂಲಿ
ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯುವಕರು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವರ್ಗವೂ ತಮಗ�ೊಂದು ನೆಲೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

18 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀಡುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯಡಿ 3.28 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 46.7 ಪ್ರತಿಶತ
ಮಹಿಳೆಯರು.
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 1.17 ಲಕ್ಷ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ 30 ಮಿಲಿಯನ್
ಜನರು ಇ-ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
8600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು
ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗ 45 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.55
ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು. ಈ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 1.66 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠ�ೇವಣಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 1 ಕ�ೋ�ಟಿ
22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ�ೈಕಿ 58
ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.52 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 1.95 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೆರವು
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಪು ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ ಜನರು
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು
ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಆದರೆ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದರು. ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಮಹಾತ್ಮಾ
ಗಾಂಧಿಯವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಲ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಜನರ ಆಂತರಿಕ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗ�ೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು
ತರಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸಿದರು. ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022
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ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2016

ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ
ಮೂಲಕ ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ

ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳ
ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿವೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
07 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು
ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ,
ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2025 ರವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಯೋಜನೆಯಡಿ 1.34 ಲಕ್ಷ ಜನರು
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಖಾತೆದಾರರು
ಮಹಿಳೆಯರು

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರವರೆಗೆ

10 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ ಒಂದು ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ
ಸೌಲಭ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಲ.
30,160 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ. ಸಾಲಗಳಿಗೆ
ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತ. ಮೊದಲು ಶ�ೇ.25ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ
ಈಗ ಶ�ೇ.15ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಬದಲು ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶ
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವ ಭಾರತ
ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆಯತ್ತ
ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಮಾಜದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಜ್ವಲಾ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್
ಯೋಜನೆ, ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು
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ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಪು
ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರ
ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಬಾಪು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆಧಾರ್, ಡಿಬಿಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ,
ಭೀಮ್ ಆಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಲಾಕರ್ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ
ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಪು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ನಾಗರಿಕನನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವುದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತೇಜಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು
ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಯಸಿದ
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಇ-ನ್ಯಾಮ್

14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2016

ಇ-ನ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ- ಒಂದು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇ-ನ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ರ�ೈತರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಅವರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ
ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಇದು ನಮ್ಮ ರ�ೈತರಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ
ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ
ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ “ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ”
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದುತ್ತಿದೆ.

1,000

ಮಂಡಿಗಳನ್ನು
21 ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಇ-ನ್ಯಾಮ್ನ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

2,21,191

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
1,73,06,313
ರ�ೈತರು
21 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇದರ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ.

1,03,156

ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು
(ಸಿಎಗಳು), ಮತ್ತು
2,083 ರ�ೈತ ಉತ್ಪಾದಕ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸಹ ಸ�ೇರಿವೆ.

ಇ-ನ್ಯಾಮ್ ಯೋಜನೆಯು ರ�ೈತರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2022 ರವರೆಗೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ

ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ದ�ೇಶ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು
ಸಾಕ�ೇ? ಉತ್ತರ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಇಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿದೆ,
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ದ�ೊರೆತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು
ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಅವರ ಜೀವನವ�ೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ

ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು
ನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಇತರ
ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ

ಜನರನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳೆರಡೂ ಬಡವರನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳ
ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದ�ೇ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022
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ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ

ವ್ಯಕ್ತಿಗತ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರಂಭ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭದ್ರತೆಯು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಜೀವ
ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ�್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಟಲ್
ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ.

ಸುಮಾರು 27 ಕ�ೋ�ಟಿ 68 ಲಕ್ಷ ಜನರು

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು
ಸ�ೇರಿದ್ದಾರೆ.

3.88

ಭದ್ರತಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಜನರನ್ನು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಜೀವನ ಜ�್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಜನಪರ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕೈಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಬದಲು
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ
ಮತ್ತು ಬಡವರು ಹಾಗು ದೀನದಲಿತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವಂತಹ
ವಿಧಾನಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಡವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಸರ್ಕಾರವು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬವು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ವಿಮೆಗಾಗಿ ಅನ�ೇಕ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಅವರು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಿಮೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್
ನಿಧಿ, ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ, ಎಂ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ, ಭದ್ರತಾ
ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ
ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಎಸ್ ಸಿ- ಎಸ್ ಟಿಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ�ೇತನ,
ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಸರಣೆ,
ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ,
ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಗಳು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ
ಅಗ್ಗದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಶೌಚಾಲಯಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣದ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈಗ

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಾರಂಭ: 8 ಏಪ್ರಿಲ್ 2016

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ
ಯೋಜನೆಯು ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗದ
ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸುತ್ತಿದೆ

ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಸ�ೇವಾ
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ-ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಲ ನೀಡಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಶು ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ
ರೂ.ವರೆಗೆ, ಕಿಶ�ೋ�ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 5
ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10
ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು
ಯುವಕರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

34.41

ಕ�ೋ�ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅದು
ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 18,
2022 ರವರೆಗೆ 18.60 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.
ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ

ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಪ್ರಗತಿಯ
ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ
ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡಿತು. 5ನ�ೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ರಂದು
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು
ರೂಪಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವು ಇಂದು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

8.10 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಮೊತ್ತದ

23.27

ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ರಾ
ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

34.41 ಕ�ೋ�ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 18.60 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 5.3 ಸಾವಿರ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಸುಮಾರು 79 ಸಾವಿರ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಗಳಿಗೆ 27.8 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮಿಷನ್
ಮೂಲಕ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದಕ್ಷ
ಯೋಜನೆಯಡಿ 2.7 ಲಕ್ಷ ಎಸ್ಸಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,
ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ 450 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 3.1
ಕ�ೋ�ಟಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
1.31 ಕ�ೋ�ಟಿ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022
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ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಾರಂಭ: 1 ಮೇ 2016

ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯು
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಹ�ೊಗೆಯಿಂದ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ

ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ,
ಭಾರತವು ಹ�ೊಗೆ-ಮುಕ್ತ ಅಡಿಗೆಮನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ದೃಢವಾದ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನೀಡಿದ ಉಚಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು.

ಉಜ್ವಲಾ 1.0

ಉಜ್ವಲಾ 1.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 5 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್
ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಜ್ವಲಾ 2.0

ಉಜ್ವಲಾ 2.0 ಅನ್ನು 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2021
ರಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಮೇಲಾಧಾರವಿಲ್ಲದೆ 1 ಕ�ೋ�ಟಿ ಎಲ್
ಪಿ ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಉಜ್ವಲಾ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 27, 2022 ರವರೆಗೆ
99.14 ಲಕ್ಷ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಂತರ, 60 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು
ನೀಡಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ 2025 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಂಚಿತ ವರ್ಗಗಳನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 81 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆದಾರರು
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 1.34 ಲಕ್ಷ ಜನರು
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು
ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ
34.41 ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ
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ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತವು 18.60
ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಲ
ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು
ಮತ್ತು ಶ�ೇಕಡ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ,
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ
ವಂಚಿತ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್
ಯೋಜನೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 11 ಕ�ೋ�ಟಿ ರ�ೈತರ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ 82 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತಲುಪಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲಿ 1.29 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ

ನೀರು: ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ
ಶ�ೋ�ಧನೆ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸಾಧನೆ

ಕ್ಷೇತ್ರದ 15 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುತ�ೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಹಿಳೆಯರ
ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಪಿನ 43

ಮಹಿಳೆಯರು ನ�ೇರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ

ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವನಿಧಿ
ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು
ಹಣಕಾಸು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 3,244.24 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ
4 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ
ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರುಪ�ೇ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ 60 ಕ�ೋ�ಟಿ
ದಾಟಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಇಂಡಿಯಾ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ�ೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಶಾಲ ಜಾಲ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ದ�ೇಶದ ದೂರದ
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಮ

ಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಿಯೋನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೂರದ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಘಾನ�್ಸೋರ್
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು
ಜಲ ಸಖಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹ�ೊಸ
ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ ಜಲ
ನಿಗಮವು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ 15 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 12 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜುರ್ಕಿ ಗುಂಪು
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತಿತರ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆ
ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ
ಬಂದು ನೀರಿನ ಕರ ವಸೂಲಾತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. 2021ರ ಜನವರಿಯಿಂದ 2022ರ
ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗಿನ 13 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು 11
ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿಯ
ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದರು. ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ
ವಸೂಲಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮಾರು 1.90 ಲಕ್ಷ
ರೂ. ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪು
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿ
ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀರು ಪೂರ�ೈಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಪ�ೈಪ್ಲ�ೈನ್ ಹಾನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ
ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜುರ್ಕಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ
ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್-ಧನ್ ಯೋಜನೆಯು
ಉಳಿತಾಯದ ಹ�ೊಸ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಸ�ೇವೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ�ೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ರುಪ�ೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರಂತೆ, ಈಗ ಬಡವರೂ ಸಹ ಡೆಬಿಟ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್
ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರುಪ�ೇ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಗೌರವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು
ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022
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ಉಸ್ತಾದ್/ಹುನರ್
14 ಮೇ 2015

ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು
ಉಸ್ತಾದ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರದ ಉಸ್ತಾದ್- (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳು/ಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ
ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು) ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಣತ
ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು,
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಸುವುದು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಯುವಕರಿಗೆ ಪರಿಣತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರಕುಶಲತೆಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು
ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.

23, 123

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 24ನ�ೇ ಮಾರ್ಚ್ 2022
ರವರೆಗೆ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ

ಶ�ೇ.33 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಹುನರ್ ಹಾಟ್

8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು,
ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಜನರು
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಸ್ತಾದ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2016-2017 ರಿಂದ ಹುನರ್ ಹಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ

ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ

ಕರಕುಶಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು

ಸ್ವದ�ೇಶಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹಾಗು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ

ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನ�ೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ
ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ನೀತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು
ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ
ಸ್ವ-ಸಹಾಯ
ಗುಂಪುಗಳು
ಮತ್ತು
ದೀನದಯಾಳ್
ಅಂತ�್ಯೋದಯ
ಯೋಜನೆಗಳು
ಅದಕ್ಕೆ
ಜ್ವಲಂತ
ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಈ ಆಂದ�ೋ�ಲನ
ಕಳೆದ 6–7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಸುಮಾರು
70
ಲಕ್ಷ
ಸ್ವಸಹಾಯ
ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 8 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು
ಇವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೂರು
ಪಟ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ,
ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ
ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲದ
ಮಿತಿಯನ್ನು 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ
5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2015

ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಿವೆ

ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ
ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ,
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ತುಂಬಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು, ಜನರು ಕಾನೂನಿನ ಜಾಲದಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 73 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 29 ಹಳೆಯ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಹಿತೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ
ತರಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ
ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇ-ಶ್ರಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿಯಾದ
ನಂತರ ಇದುವರೆಗೆ 38 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇ-ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು 44 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನ್ ಧನ್
ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶ�ೇ.55
ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಠ�ೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ
ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಠ�ೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶವು ಒಂದು
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಎರಡುಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಅದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ನಾನಾಜಿ ದ�ೇಶಮುಖ್
ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು
ಬೆಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ
ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನವೀನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜನ
ನೀಡಲಿ, ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ನವ ಭಾರತವನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಮೂಲ್ಯ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ
ಜನರ ಕ�ೈಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನ�ೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು
ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. .
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ವಿಶ�ೇಷ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ

ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ
ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪಲು
ತಂತ್ರಜ್
ಞಾ ನದ ನೆರವು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ
ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ದ�ೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ಸಮಾಜದ ಕ�ೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

'ಜಾಮ್' ತ್ರಿವಳಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ  

ಸಮಾಜದ ಬಹುತ�ೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವೂ ಒಂದಲ್ಲ
ಒಂದು
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸಿನ
ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು,
ಮಹಿಳೆಯರು,
ಬಡವರು,
ರ�ೈತರು, ದನಗಾಹಿಗಳು, ಮೀನುಗಾರರು
ಮತ್ತು
ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ
ನ�ೇರ ಸವಲತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಜಾಮ್' ಅಂದರೆ 'ಜನ್
ಧನ್ಆಧಾರ್ಮೊಬ�ೈಲ್' ತ್ರಿವಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನ�ೇರ ಸವಲತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ
(ಡಿಬಿಟಿ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ನ�ೇರ ಸವಲತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿಎಲ್) ಅನ್ನು
2015 ರ ಜನವರಿ 1 ರಂದು 'ಪಹಾಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್
ನಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 4.11 ಕ�ೋ�ಟಿ ನಕಲಿ
ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ (ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರವರೆಗೆ) ಅಂದಾಜು 72.9
ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. 53 ಸಚಿವಾಲಯಗಳ
313 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನ�ೇರ ಸವಲತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2014-2015 ರಿಂದ 2021-2022 ರವರೆಗೆ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 21.87 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು
ನ�ೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಜಾಮ್' ತ್ರಿವಳಿಯ ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು 2,22,968 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳ ಸ�ೋ�ರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರವು ಆಧಾರ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಗುರುತಿನ�ೊಂದಿಗೆ
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ
ನೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು
ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಿರಲೀ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿಗಳ�ೇ
ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಅದರ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
ಆಧಾರ್
ಅಥವಾ
ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ�ೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಪಾರದರ್ಶಕಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.
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ಯುಪಿಐ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ
ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ. ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು
2022ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿ
ದಾಟಿದೆ.
ಭಾರತದ ಯುಪಿಐ ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ, ಭೂತಾನ್
ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿವೆ.
ನ�ೇಪಾಳವು ಈಗ ಭಾರತದ ರುಪ�ೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು
ಯುಎಇ ನಂತರ ರೂಪೆ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ ನಾಲ್ಕನ�ೇ
ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ, 77 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರು ಒಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
60 ಕ�ೋ�ಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು 55 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ದ�ೇಶವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ
44.95 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಈಗ
ರುಪ�ೇ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸುಗಮ
ಜೀವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಾಣ (ಜಿಇಎಂ)
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಈ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಡರ್
ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಮಿಯಾ ಮಾತಾ ದ�ೇವಾಲಯದ ಸಮಾರಂಭ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ -ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ರಾಮನವಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜುನಾಗಢದ
ಗಥಿಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಉಮಿಯಾ ಮಾತಾ ದ�ೇವಾಲಯದ 14ನ�ೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಪ್ರತಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 75 ಅಮೃತ್ ಸರ�ೋ�ವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕ�ೊಳಗಳ ಮೂಲಕ
ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.

ಗು

ಜರಾತ್
ನೀರಿನ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ
ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ
(ಕಿರು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಕ�ೊಯ್ಲು
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. "ಪ್ರತಿ ಹನಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ, ಹನಿ
ನೀರಾವರಿ" ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, ಆ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ನೀರಿನ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಲು
ಸೌನಿ ಯೋಜನೆ (ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ನರ್ಮದಾ ಅವತರಣ್ ನೀರಾವರಿ
ಯೋಜನೆ)ಯನ್ನು 2012ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಂದ�ೋ�ಲನ ನಡೆಯಿತು
ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಉಮಿಯಾ ಮಾತಾ ದ�ೇವಾಲಯದ 14ನ�ೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ
ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ 75 ಅಮೃತ ಸರ�ೋ�ವರಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಸಭಿಕರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಚೆಕ್
ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಜನತೆಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟದ
ಕೆಲಸವ�ೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪರಿಣಾಮ ಅಗಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಂದ�ೋ�ಲನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ
ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ  ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ�ೊಳಗೆ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ
ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದರು ಮತ್ತು
ಗುಜರಾತ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ರ�ೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಗಿಂತ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ

ಉಮಿಯಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕಡವ ಪಾಟಿದಾರರ ಕುಲದ�ೇವತೆ
ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಈ
ದ�ೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ದ�ೇವಾಲಯದ
ಟ್ರಸ್ಟ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಹಿಂದುಳಿದ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳ ವಿತರಣೆ
ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಉಮಿಯಾ ಮಾತೆಯನ್ನು
ಕಡವ ಪಾಟಿದಾರರ ಕುಲದ�ೇವತೆ ಅಥವಾ ಕುಲದ�ೇವಿ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಧಾಮ ಪೂಜ್ಯ,
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇದು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ�ೋ�ಣೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಮದುವೆ ಮಂಟಪಗಳು
ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ನಾವು ನಮ್ಮ
ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು
ಅನಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೂ ನೀಡಬಾರದು" ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು
ತಪ್ಪಿಸಬ�ೇಕು." ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು
ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ
ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ
ನಾವು ನೀರನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದರು.
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ರಾಷ್ಟ್ರ ದ�ೇವಗಢ
Nation
ರ�ೋ�ಪ್ವ�ೇ ಅಪಘಾತ
Communication
With Security Forces

ದ�ೇವಗಢ ರ�ೋ�ಪ್ ವ�ೇ ಅಪಘಾತ

ಪ್ರತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ರಕ್ಷ ಕನಾಗಿ
ಬದಲಾಗುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಘಡ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕ�ೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹವ�ೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಝೇಲಂನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ
ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರನ್ನು ದಡ ಸ�ೇರಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ, ಭಾರತದ ಜಾಗೃತ ಸ�ೈನಿಕರು ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಾಲ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ

ಸನ್ನದ್ಧತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದ�ೇವಗಢ ರ�ೋ�ಪ್ ವ�ೇ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ವಾಯುಪಡೆ, ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್, ಐಟಿಬಿಪಿ ಮತ್ತು
ಸ�ೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 45 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು.

ತ್ರಿ

ಕೂಟ್ ಪಹಾರ್ ದ�ೇವಗಢನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು
ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯನ್ನು
ತಲುಪಲು ಜನರು ರ�ೋ�ಪ್ ವ�ೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರ�ೋ�ಪ್ ವ�ೇ
ತಂತಿ ತುಂಡಾಗಿ, ರ�ೋ�ಪ್ ವ�ೇ ಟ್ರಾಲಿಗಳು ಜ�ೋ�ತುಬಿದ್ದವು.
48 ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ 46 ಜನರನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮನವಮಿ ದಿನವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಈ ಘಟನೆ
ನಡೆದಿದೆ. "ಜನರು ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ತ�ೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಅವರು ಇನ್ನು
ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು
ಅವರಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದದ ಹ�ೊಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುತ್ತದೆ." ಎಂದು
ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ
ಪಡೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯ ವ�ೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಈ
ಹ�ೇಳಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ
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ಪ್ರತೀಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ 45 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಸುಮಾರು 1500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, 18 ಟ್ರಾಲಿಗಳು ರ�ೋ�ಪ್ ವ�ೇಯಲ್ಲಿ
ಸಿಲುಕಿಕ�ೊಂಡವು. ರ�ೋ�ಪ್ ವ�ೇಯು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ
ದಟ್ಟವಾದ
ಕಾಡುಗಳ
ಮೂಲಕ
ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು
ವಾಯು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಾಯುಪಡೆ, ಐಟಿಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ಅನ್ನು
ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಸಬ�ೇಕಾಯಿತು. ವಾಯುಪಡೆಯ ಎಂಐ -17 ಮತ್ತು ಚೀತಾ
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಡ�್ರೋನ್ ಗಳನ್ನು
ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ
ನಡೆದ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, 45
ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಯೋಧರು ಹತ್ತು
ಕ�ೇಬಲ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ 35 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು.

ದ�ೇವಗಢ ರ�ೋ�ಪ್ವ�ೇ ಅಪಘಾತ

ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ವರಿತ
ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತರುವಾಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ
ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರಕ್ಷಣಾ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವವರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸ�ೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಡಿಜಿಪಿ
ಮತ್ತು ಗ�ೊಡ್ಡಾ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಮಾತುಕತೆಯ ವ�ೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಘಟನೆಯ
ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ಎಸ್.ಐ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್,
ಮೊದಲು ದ�ೇವಗಢನ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡು
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಟ್ರಾಲಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ತಲುಪಿಸುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ವಹಣಾ ಟ್ರಾಲಿ ಮತ್ತು ಡ�್ರೋನ್
ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದರು. ಇದರ
ನಂತರ, ವಾಯುಪಡೆಯ ತಂಡವು ನೆರವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು ಮತ್ತು
ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವ�ೈ.ಕೆ.ಕಂದಾಲ್ಕರ್
ಅವರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ತೂಗಾಡುವ ತಂತಿಗಳ
(ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವ�ೈರ್) ಬಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ�ೈಲಟ್ ಗಳು ತ�ೋ�ರಿದ
ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಣಾ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಅವರು ಭೀಕರ ಕ�ೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಕಮಾಂಡ�ೋ�ಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅದಮ್ಯ
ಧ�ೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಐಟಿಬಿಪಿಯ
ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಲುಕಿಕ�ೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನ�ೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಐಟಿಬಿಪಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಬಿಪಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇಡೀ ತಂಡ
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು
ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ದ�ೇವಗಢನ ಪನ್ನಾಲಾಲ್
ಜ�ೋ�ಶಿ, ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಅನ�ೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಗಳನ್ನು
ಉಳಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಹ�ೇಳಿದರು. ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ದ�ೇವಗಢದ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಢಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ
ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ದ�ೊರೆತ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೆಂಬಲದ
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಅಪಘಾತದ
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬ�ೇಕು, ಆಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಇಂತಹ ಅವಗಢಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
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Nation

ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆಯ
ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನ

ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಷ್ಟು ಮತ್ತು
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಷ್ಟೂ, ನೀವು ನಿಖರವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಜ್ವಲ, ಜಾಗೃತ
ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನವ ಭಾರತದ ಉದಯವನ್ನು ವ�ೇಗಗ�ೊಳಿಸಲು ಹ�ೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ
ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಗತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಈ ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರ ರಚನೆಯಾದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರವೂ ದ�ೇಶವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭವ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಜೀವಂತ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ."

ರಾ
ಮಾರ್ಗದ

ಷ್ಟ್ರಕವಿ
ರಾಮಧಾರಿ
ಸಿಂಗ್
ದಿನಕರ್
ಜೀ
ಅವರು
ಒಮ್ಮೆ
ಇತಿಹಾಸ
ಮತ್ತು
ವರ್ತಮಾನದ�ೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು -

[ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಠ್ಮೇ, ಆಜ್ ಧ್ವನಿತ್
ಹ�ೋ� ಕಾವ್ಯ ಬನ�ೇ, ವರ್ತಮಾನ ಕಿ ಚಿತ್ರಪಟಿ ಪರ್, ಭೂತಕಾಲ್
ಸಂಭಾವ್ಯ ಬನೆ] ಇದರ ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ
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ಬ�ೇರೂರಿರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಗತಕಾಲವು ಕಾವ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಬ�ೇಕು. ಈ ದ�ೇಶದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಂದಿನ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬ�ೇಕು.
ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು
ಮುಂದಿನ
ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು
ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುವುದಿರಲಿ, ಹಳೆಯ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ವಿಶ�ೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು...

ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹ�ೊಸದರ ತಡೆರಹಿತ
ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ, ತೀನ್ ಮೂರ್ತಿ ಭವನದ ಎರಡು
ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಹ�ೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ
ಕಟ್ಟಡದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 15,600
ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 4೦೦೦ ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 4೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಿವೆ.
14 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು, ಅವರ
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ
ಲಾಂಛನವು ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರ
ಕ�ೈಗಳು 'ಧರ್ಮ ಚಕ್ರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು' ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ರ�ೋ�ಬ�ೋ�ಟ್ ಗಳು
ಮತ್ತು ಇತರ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ
ವ�ೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಜಗತ್ತಿಗೆ
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್
ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ
ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ�ೇ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ
ವಸ್ತುವಿಷಯ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ
ಭಾರತಿ, ದೂರದರ್ಶನ, ಚಲನಚಿತ್ರ
ವಿಭಾಗ, ಸಂಸದ್ ಟಿವಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹಾಗು ವಿದ�ೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪತ್ರಾಗಾರಗಳ ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆ, ಕೆಲವು
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಉಡುಗ�ೊರೆಗಳು
ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ
ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಉಪಕಥೆಯ
ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹಾಗು ಅವರ ಜೀವನದ
ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿವೆ.

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 108 ವಸ್ತು
ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. 50 ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ
ಹ�ೊಸ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿರಲಿ; ಕಳೆದ 7-8
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಈ ಜೀವಂತ ಸಂಕ�ೇತವನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ, ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಎರಡೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಅದರ
ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ
ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ತಿಳಿಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಹ�ೊಸ ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಉಪಕ್ರಮ

ದ�ೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು
ಸಮೃದ್ಧಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂವ�ೇದನಾಶೀಲತೆ
ಮೂಡಿಸಲು, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ
ಅದರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಯಣವನ್ನು ಒಬ್ಬರು
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡ�ೊಮೇನ್
ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತ
ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಇರಬಹುದು; ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆ ರಾಜಕೀಯ
ವಾಹಿನಿಗಳು ಇರಬಹುದು; ಆದರೆ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗುರಿ
ಒಂದ�ೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ – ಅದು ದ�ೇಶದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೂ
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ
ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ದ�ೇಶದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೂ
ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಅವರ
ಕಾಲದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು
ದ�ೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಹ�ೇಗೆ
ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
-ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜಗತ್ತು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ
ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು
ತಲುಪಲು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ
ಬಂದವರು ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ
ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದ�ೇಶದ
ಯುವಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022
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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ

ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಹೊಸ ದಶಕ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಮೆರಿಕ ಇಂದು ಪರಸ್ಪರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂಧನ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 2018ರ 2 + 2 ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ
ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸತತ ನಾಲ್ಕನ�ೇ 2+2 ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿದವು.

ಅ

ನ�ೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ
ಇತಿಹಾಸಗಳು ಒಂದ�ೇ ಆಗಿವೆ. ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ
ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡವು.
1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ
ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು, ಮತ್ತು 2014 ರಿಂದ
ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2018
ರಲ್ಲಿ ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ನಡುವೆ
2+2 ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವು ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ
ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ
ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ
ಎಸ್. ಜ�ೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಾಯ್ಡ್
ಜೆ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್
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ಅವರನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಭ�ೇಟಿಯಾದರು. ಮಾತುಕತೆಗೂ
ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆ
ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೋ� ಬ�ೈಡನ್ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಾತುಕತೆ ವ�ೇಳೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು
2+2 ಮಾತುಕತೆಯ ವ�ೇಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ
ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಅನ�ೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಇದು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ
ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚಿಸಿತು. ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ
ಪಕ್ಷಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ
ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದವು. ಉಕ್ರೇನ್
ನ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಪರಸ್ಪರ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಲು ಕರೆ
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದು:

ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ನಡುವಿನ
ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಊಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲೂ
ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ
ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕೆಲವು
ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಇಂದು
ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅತ್ಯಂತ
ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು
ವಾರಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು
ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಮೃತಪಟ್ಟರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ನಾವು
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು
ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ�ೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ
ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ
ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ�ೊಂದಿಗೆ
ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ
ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹ�ೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರ�ೈಸಬಲ್ಲವು. ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ
ಯಶಸ್ಸು ಈ ಘ�ೋಷಣೆಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ�ೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ�ೈಬರ್ ಸ್ಥಳದ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒತ್ತಿಹ�ೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಚಿವರು
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು
ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
"ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪೂರ�ೈಕೆ
20 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ
ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗ�ೊಂಡಿವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ದಕ್ಷತೆ ಸಹ
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ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೋ� ಬಿಡೆನ್ ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿದರು:
ಭಾರತದ�ೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ
ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇ 24ರಂದು (ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ) ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಭ�ೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎರಡೂ
ದ�ೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ
ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ
"ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ"ಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ. ರಷ್ಯಾ
ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅಸ್ಥಿರಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗೆ
ಎದುರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಆಪ್ತ
ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಜನತೆಗೆ ಭಾರತದ ಮಾನವೀಯ ನೆರವನ್ನು ನಾನು
ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಿಕಟವಾದ ಜನರ ನಡುವಿನ
ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹ
ಮತ್ತು
ಹಂಚಿಕೆಯ
ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಒಡ್ಡಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗು ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು
ಇದ�ೇ ರೀತಿಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ
ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ.

ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ
ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್
ಸಿಂಗ್, ಹ�ೇಳಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ
ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜ�ೈಶಂಕರ್, "2+2 ಮಾತುಕತೆಯ ಉದ್ದೇಶವು
ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲ�ೇ ಇರುವುದರಿಂದ
ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದ�ೇಶವು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಡ್ ಬಹಳ ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರ ಏರಿರುವುದನ್ನು ನಾವು
ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022
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ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಆಯಾಮ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳವು ಎಂತಹ ಎರಡು ನೆರೆಹ�ೊರೆಯವರೆಂದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು "ಬ್ರೆಡ್ಅಂಡ್-ಡಾಟರ್ ಸಂಬಂಧದ" ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳ ನಡುವೆ
ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ನ�ೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ�ೇರ್ ಬಹಾದುರ್ದ�ೇವುಬಾ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭ�ೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

2

014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿದ ಉಪಖಂಡದ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ�ೇಪಾಳವೂ
ಒಂದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನ�ೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು 2014
ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ
ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ಮೇ 2015ರ ಭೂಕಂಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವಿಗಾಗಿ
ಅಥವಾ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನ�ೇ ತ�ೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ
ಲಸಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಆರು ನ�ೇಪಾಳಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ "ನೆರೆಹ�ೊರೆ
ಮೊದಲು" ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ನ�ೇಪಾಳದ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಭಾರತವು ನ�ೇಪಾಳದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ
ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನ�ೇಪಾಳದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ�ೇರ್ ಬಹಾದುರ್ ದ�ೇವುಬಾ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2
ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
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ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾದರು. ಭಾರತ-ನ�ೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧಗಳ
ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ದ�ೇವುಬಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ನ�ೇಪಾಳದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ
ಭಾರತವು ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆ. ಶ�ೇರ್ ಬಹಾದುರ್
ದ�ೇವುಬಾ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಐದನ�ೇ ಭ�ೇಟಿಯಾಗಿದೆ.

ನ�ೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರುಪ�ೇಗೆ ಚಾಲನೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್
ರ�ೈಲು ಸ�ೇವೆ ಆರಂಭ
ನ�ೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು
ನ�ೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ�ೇರ್ ಬಹಾದುರ್ ದ�ೇವುಬಾ ಅವರು
ರುಪ�ೇಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತದ ನೆರವಿನ�ೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜಯನಗರ
(ಭಾರತ) ಮತ್ತು ಕುರ್ತಾ (ನ�ೇಪಾಳ) ನಡುವೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ
ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರ�ೈಲು ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಭಾರತ-ನ�ೇಪಾಳ ಮಾತುಕತೆ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳದ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ, ನಮ್ಮ ಜನರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ
ಸಂಬಂಧಗಳ ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬ�ೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಎಳೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಅನಾದಿ
ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಪರಸ್ಪರರ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಜನರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯಗಳು
ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚ�ೇತರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ."
-ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನ�ೇಪಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು
ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ನನ್ನ ಭ�ೇಟಿಯು ಈ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗಾಢಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನ�ೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತದ
ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
-ಶ�ೇರ್ ಬಹಾದುರ್ದ�ೇವುಬಾ, ನ�ೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುವ ನ�ೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಬನಾರಸ್

ನ�ೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ�ೇರ್ ಬಹಾದುರ್
ದ�ೇವುಬಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಭ�ೇಟಿಯ ಕ�ೊನೆಯ
ದಿನದಂದು ಕಾಶಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಕಾಲ ಭ�ೈರವ
ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ�ೇಪಾಳದ ಸಂತ�ೋ�ಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಬಾಬಾರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ
ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲಲಿತಾಘಾಟ್
ನಲ್ಲಿರುವ ಪಶುಪತಿನಾಥ ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ
ಮತ್ತು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷ�ೇಕಆರತಿ ಎಂಬ ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು.
ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ನ�ೇಪಾಳಿ ದ�ೇವಾಲಯದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ
ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಅವರು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದರು.

ಮುಂದುವರಿದ ಮಾತುಕತೆ

2019ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮಾಣ
ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್
ನಲ್ಲಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 4ನ�ೇ ಬಿಮ್ಸ್ ಟೆಕ್
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನ�ೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2018ರ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಅವರು
ನ�ೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನ�ೇಪಾಳ
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಗೆದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ
ನಂತರ ಶ�ೇರ್ ಬಹಾದುರ್ ದ�ೇವುಬಾ ಅವರನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದರು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆದಿರುವ ನ�ೇಪಾಳದ ಸ�ೋ�ಲು
ಕಾರಿಡಾರ್ 132 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು
ಲ�ೋ�ಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ನ�ೇಪಾಳವು ಸೌರ ಸಹಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರ�ೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು
ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳು ನಾಲ್ಕು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳು ಪಂಚ�ೇಶ್ವರ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ
ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದವು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ.
ನ�ೇಪಾಳದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ಕಂಪನಿಗಳು ದ�ೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.
ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ, ನ�ೇಪಾಳದಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಹಲವಾರು ಹ�ೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಆ
ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯನಗರಕುರ್ತಾ ರ�ೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಸ�ೇರಿದೆ.
ನ�ೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರುಪ�ೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ
ಸಂಪರ್ಕದ ಹ�ೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ�ೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳಗಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್,
ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಂತಹ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಎರಡೂ
ದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಲಿವೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳದ ಮುಕ್ತ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಅನಪ�ೇಕ್ಷಿತ ಶಕ್ತಿಗಳು
ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವನ್ನು
ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು.
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185 ಕ�ೋ�ಟಿ ದಾಟಿದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ

ಕೋವಿಡ್
ಮಾಯವಾಗಿಲ್ಲ
ಹ�ೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು
ಮುಂಚೂಣಿಗೆ
ಬರುತ್ತಿವೆ, ಹೀಗಾಗಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ದ�ೈನಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು
ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತನ್ನದ�ೇ ಆದ ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಪಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬ�ೇಕು. ಈ ವ�ೈರಾಣು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ
ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ರ ಎಕ್ಸ್ ಇ ರೂಪಾಂತರಿಯು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು
ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.

ವಿ

ಶ್ವದಾದ್ಯಂತ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಮತ್ತೆ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಜೀವನವು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರವರೆಗೆ, 186.54 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್
ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, 12-14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 2.43
ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಯ
ಮೊದಲ ಡ�ೋ�ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 12-14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ
ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ 2022ರ
ಮಾರ್ಚ್ 16, ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಸಕ್ರಿಯ
ಪ್ರಕರಣಗಳು 11,542 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ಕಳೆದ 24
ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2183 ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಅದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶ�ೇಕಡಾ 0.03 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು
ಚ�ೇತರಿಕೆ ದರವು ಶ�ೇಕಡಾ 98.76 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 15 ರಿಂದ
17 ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನ 4.04 ಕ�ೋ�ಟಿ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 5.78 ಕ�ೋ�ಟಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಲಸಿಕೆಯ
ಒಂದು ಡ�ೋ�ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು
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ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹ�ೊಸ
ಹಂತವು ಜೂನ್ 21, 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು
ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನದ ವ�ೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಕ�ೇಂದ್ರ

ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ�ೋ�ನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ
ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಕ�ೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮಿಜ�ೋ�ರಾಂಗೆ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ಪತ್ರವನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಪ್ರಕರಣಗಳ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡಲು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕರ�ೋ�ನಾದ ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು
ನಿಕಟವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಬ�ೇಕು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ
ಸೂಕ್ತ
ಕ್ರಮ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಎಕ್ಸ್ಇ
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ರ ಹ�ೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ
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ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ
n

n

n

n

ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉಚಿತ
ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಸಿಕೆಗಳು- 3,
ಕ�ೋ�-ವಿನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ�ೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ
ಸುಲಭ ನ�ೋ�ಂದಣಿ.
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 4143 ಹ�ೊಸ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು.
ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 631
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರ�ೈಕೆ ಘಟಕಗಳು.
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೂ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
- ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ-ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿಯಾನ
(ಪಿಎಂ-ಎ.ಬಿ.ಎಚ್.ಐ.ಎಂ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
64,180 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು

(ಮೇ 12, 2022 ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು.)

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ
185 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ
ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಕರ�ೋ�ನ ವ�ೈರಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯು
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ
ಅದರ ಹ�ೊಸ ರೂಪವು ಯಾವಾಗ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಆರೋಗ್ಯ

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಜ�ೊತೆಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಘ�ೋಷಿಸಿರುವ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಗಡುವನ್ನು
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1805 ರ ವಿಚಾರಣೆಯ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ�ೋ�ನ ದುರಂತದ
ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಿಂದ 60
ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 20ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕರ�ೋ�ನಾ
ಸ�ೋ�ಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಅನ್ವಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶನದ
ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ರ�ೋ�ಗದಿಂದಾಗಿ
ಸಂಭವಿಸುವ
ಸಾವುಗಳ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ
ಹಿಂದೆ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಮೋಸದ ಕ್ಲೇಮುಗಳ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು
ತಗ್ಗಿಸಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ಸಚಿವಾಲಯ ಹ�ೇಳಿದೆ.

ಈಗ 18+ ವಯೋಮಾನದವರೂ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡ�ೋ�ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಿಂದ, 18 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ
ಖಾಸಗಿ ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ
ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಲಸಿಕಾ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ 18+ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನ�ೇ ಡ�ೋ�ಸ್ ನಂತರ 9 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರಾದರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ
ಡ�ೋ�ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ
ಖಾಸಗಿ ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು 60+ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
ಡ�ೋ�ಸ್ ನೀಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ
ಸರ್ಕಾರಿ ಲಸಿಕಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು
ಎರಡನ�ೇ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉಚಿತ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವೂ
ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 18-59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ
ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಖಾಸಗಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಲಸಿಕಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯ
ಮೊದಲ ದಿನ ಒಟ್ಟು 9,674 ಡ�ೋ�ಸ್ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರ

1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು
ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಈ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಅಂತಸ್ತು, ಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ�ೇ ಭ�ೇದಭಾವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಕಂಪನಿಯ 100 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದಿತ್ತು. 1857ರ ಮೇ 10ರಂದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜ್ವಾಲೆ
ಹ�ೊತ್ತಿಕ�ೊಂಡಾಗ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಭಾರತ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿತು.

"ತ

ನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಅಥವಾ ತನ್ನ
ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಿದ
ಜನರನ್ನು
ಸ್ಮರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳದ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನ�ೇಕ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದ�ೇ ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಯಿತು, ಆದರೆ 52 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 1909 ರಲ್ಲಿ, ವಿನಾಯಕ
ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್, ತಮ್ಮ 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾರ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ 1857' ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ನಡೆದ ಆಂದ�ೋ�ಲನವೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್
ಶಾ, "ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 1857 ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ
ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದಿಂದ
ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದರು.
1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಮಲ
ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅದರ ಸಂಕ�ೇತಗಳಾದವು. 1857ರ ಮೇ 31ನ್ನು
ಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಂಗೆ
ಮೀರತ್ ಕಂಟ�ೋ�ನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಮೇ 10 ರಂದು ಅಂದರೆ ಕೆಲ
ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಟ್ರಿಡ್ಜ್
ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು
ಸ�ೇನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಜ�ೈಲಿನಲ್ಲಿಡಲು
ಆದ�ೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ದಂಗೆಕ�ೋ�ರರು ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನು ಒಡೆದು
ತಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು
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ಕ�ೊಂದರು. ಅವರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು
ನಂತರ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು
ಕ�ೊನೆಯ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾ ಜಫರ್ ನನ್ನು ತಮ್ಮ
ನಾಯಕನೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಮೀರತ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ
ದಂಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲ�ೇ, ಕ್ರಮೇಣ ಇತರ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ
ಜನರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದ�ೊಡ್ಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿರ�ೋ�ಧವನ್ನು
ಎದುರಿಸಬ�ೇಕಾಯಿತು.
ಪ�ೇಶ್ವೆ
ನಾನಾ
ಸಾಹ�ೇಬ್, ತಾತ್ಯಾ
ಟ�ೋ�ಪೆ, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ, ಬಾಬು ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಜೀಮುಲ್ಲಾ
ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬ�ೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು
ಹ�ೋ�ರಾಟದ
ಪ್ರಮುಖ
ಮುಖಗಳಾಗಿ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದರು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು
ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬ�ೇಕಾಯಿತು
ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತವು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿತು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಯುಗವನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹ�ೊಸ
ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು, ಅದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ
ಮತ್ತು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಈ ದಂಗೆಯು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು
ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ�ೋ�ಭಾವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 1857 ರ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಪಾಯಿ
ದಂಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ
ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗ�ೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರು ನಡೆಸಿದ ಉತ್ತಮ ಕುಶಲತೆಯ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು 1947 ರಲ್ಲಿ 90
ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದೆವು.
ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ಥಳವಾದ ಮೀರತ್
ನಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದ 85 ವೀರ ಹುತಾತ್ಮರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ

ಆಜಾದಿ
ವ
Azadi ಕಾ
Kaಅಮೃತ
Amrit ಮಹ�ೋ�ತ್ಸ
Mahotsav

ಶಾಹಿದ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೀರತ್
ನ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಮರ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಎರಡನ�ೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಾ
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1857 ರ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ 165 ನ�ೇ
ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದಂದು, ಈ ಬಾರಿ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಯಾ ಟ�ೋ�ಪೆ, ಊದಾ ದ�ೇವಿ, ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್,
ಇಬ್ಬರು ಸ�ೋ�ದರರಾದ ನೀಲಾಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪಿತಾಂಬರ್ ಮತ್ತು
ಪಿಯಾಲಿ ಬರುವಾ ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಓದಿ...

ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ನಾಯಕ ತಾತ್ಯ

ತ್ಯಾ ಟ�ೋ�ಪೆ 1857ರ ದಂಗೆಯ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
1857ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ
ಹಾಕಿದ್ದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ
ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 1814ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು
ಜನಿಸಿದ ತಾತ್ಯಾ ಟ�ೋ�ಪೆಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು
ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ಯೋಲಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು. ಪ�ೇಶ್ವೆ ಎರಡನ�ೇ
ಬಾಜಿರಾವ್ ಪುಣೆಯನ್ನು ತ�ೊರೆದು ಕಾನ್ಪುರದ
ಬಳಿಯ ಬಿಥೂರಿಗೆ ಹ�ೋ�ದಾಗ, ಪುಣೆಯಿಂದ ಅನ�ೇಕ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದವು. ಅವರಲ್ಲಿ
ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುಟುಂಬವೂ ಸ�ೇರಿತ್ತು.
ಪಾಂಡುರಂಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಾದ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಬಿಥೂರಿಗೆ
ಬಂದರು. ಬಿಥೂರಿನಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಯಾ ಟ�ೋ�ಪೆ ನಾನಾ ಸಾಹ�ೇಬ್ ಮತ್ತು
ಮೊರ�ೊಪಂತ್ ತಾಂಬೆ (ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿಯ ತಂದೆ) ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾನಾ ಸಾಹ�ೇಬರ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ
ಅವರು ದಿವಾನ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ�ೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತಹ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಸ�ೈನಿಕರು ಝಾನ್ಸಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ನಾನಾ ಸಾಹ�ೇಬರು
ತಾತ್ಯನ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ�ೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ವಿಷ್ಣುಭಟ್ ಗ�ೋ�ಡ್ಸೆ
ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ 'ಮಾಝಾ ಪ್ರವಾಸ್'ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಯಾ ಟ�ೋ�ಪೆಯ
ಸ�ೈನ್ಯವು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಧ�ೈರ್ಯದಿಂದ ಹ�ೋ�ರಾಡಿತು, ಆದರೆ
ತಾತ್ಯಾಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಯಾ
ಟ�ೋ�ಪೆ ಕಾನ್ಪುರ, ಚರ್ಖಾರಿ, ಝಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ಚ್ ಯುದ್ಧಗಳ
ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಚಾರ್ಖಾರಿಯನ್ನು
ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೋ�ತರು. ತಾತ್ಯಾ ಮತ್ತು
ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಕ�ೋ�ಟೆಯನ್ನು ತಾತ್ಯಾ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ

ನಂತರ
ಬ್ರಿಟಿಷರು
ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷರ�ೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೀಕರ ಕದನ ನಡೆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ
ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಆದರೆ ನಾನಾ
ಸಾಹ�ೇಬರ ಸ�ೋ�ದರಳಿಯ ರಾವ್ ಸಾಹ�ೇಬ್ ಮತ್ತು
ತಾತ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ತಾತ್ಯಾ
ಟ�ೋ�ಪೆಯ ಪ್ರತಿರ�ೋ�ಧವು ಯುದ್ಧದ ಉನ್ನತ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ದಂಗೆಯನ್ನು ಬಹುತ�ೇಕ
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ತಾತ್ಯಾ ಒಂದು
ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ�ೈನ್ಯವನ್ನು
ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶತ್ರುವಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಉಗ್ರ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಗೆರಿಲ್ಲಾ
ಯುದ್ಧದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಯಾ
ಟ�ೋ�ಪೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ದುರ್ಗಮವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು
ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು
ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯ ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು. ಶಿವಪುರಿ
ಬಳಿಯ ನರವಾರದ ರಾಜಾ ಮಾನಸಿಂಗ್ ತಾತ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು
ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ�್ರೋಹದ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತಾತ್ಯಾ 1859 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕ�ೊಂಡರು. 1859ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ತಾತ್ಯಾರನ್ನು
ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ಆರ�ೋ�ಪದ
ಮೇಲೆ ಶಿವಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು, ತಾತ್ಯಾರನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ತಾತ್ಯಾ ನ�ೇಣುಗಂಬದ
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಿ ತನ್ನ ಕ�ೊರಳನ್ನು ನ�ೇಣುಗಂಬದ ಕುಣಿಕೆಗೆ
ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಷಯದ
ಬಗ್ಗೆ ಅನ�ೇಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ತಾತ್ಯರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು
ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಯ
ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಶೌರ್ಯವು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಲ್ಲಣಗ�ೊಳಿಸಿತ್ತು.
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ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

1857ರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು
ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೊಂದ ಊದಾ ದೇವಿ

ಝಾ

ನ್ಸಿ ರಾಣಿಯಂತೆ, 1857ರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಊದಾ
ದ�ೇವಿ
ಮತ್ತೊಂದು
ಪ್ರಮುಖ
ಹೆಸರು, ಅವರು
ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
ಅಪಾರ ಉಪಟಳ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಅರ್ಹವಾದ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವಧ್
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಉಜ್ರಿಯಾವ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಜನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಊದಾದ�ೇವಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ
ಅಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು. 1856ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಔಧ್ ನ ನವಾಬ ವಾಜಿದ್
ಅಲಿ ಷಾನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು
ಅವಧ್ ನ ಅಧಿಕಾರವು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ನ ಕ�ೈಗೆ
ಹ�ೋ�ಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತನಗೆ
ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಊದಾ ದ�ೇವಿ ಬ�ೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್
ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ
ಬ�ೇಗಂ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು
ಕ�ೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊದಾ ದ�ೇವಿ ಅವಧ್ ಸ�ೈನ್ಯದ ಸ�ೈನಿಕ
ಮೆಕ್ಕಾ ಪಾಸಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
1857ರ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಲಖನೌದ ಚಿನ್ಹಾಟ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿಯ
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಡುಕ�ೋ�ರ ಸ�ೇನೆ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್
ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾ ಪಾಸಿ
ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಪತಿಯ ಸಾವಿನ ಆಘಾತವು ಊದಾ ದ�ೇವಿಗೆ
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಊದಾ ದ�ೇವಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ
ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು
ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 1857ರ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಬೃಹತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಸ�ೈನ್ಯದ ತುಕಡಿಯೊಂದು ಲಖನೌದ ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ
ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನಿಕರು ಸಿಕಂದರಾಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಊದಾದ�ೇವಿ ತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸ�ೈನಿಕರ ತುಕಡಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಸ�ೈನ್ಯವನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರ
ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಆಕೆ ಸ್ವತಃ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಏರಿದರು, ಎರಡೂ
ಕ�ೈಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರು.

1

ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ�ೈನ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೂ
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಸ�ೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಊದಾ ದ�ೇವಿ ಛದ್ಮ
ವ�ೇಷದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 32 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಕ�ೊಂದರು
ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮರಗಳಿಂದ
ಗುಂಡುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕ�ೊಂಡರು. ಊದಾ ದ�ೇವಿ
ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ�ೈನಿಕರು ಆಕೆಯನ್ನು
ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕ�ೊಂದರು. ಊದಾದ�ೇವಿಯ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ
ಮಾರುಹ�ೋ�ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನರಲ್ ತನ್ನ ಟ�ೋ�ಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನೆಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಇಂದಿಗೂ, ಊದಾ ದ�ೇವಿಯ
ಧ�ೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಗಳಿ ಪಿಲಿಭಿಟ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಊದಾ
ದ�ೇವಿಯ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಇಡೀ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2021 ರ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು
ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ ಸಮರ್ಪಣ್ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವೀರಾಂಗನೆ ಊದಾ
ದ�ೇವಿಯ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯನ್ನು
ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಪಿಯಾಲಿ ಬರುವಾ

857ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಪಿಯಾಲಿ
ಬರುವಾ
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ ಮಣಿರಾಮ್
ದಿವಾನ್ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ
ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
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ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿ ನಾಯಕ
ಪಿಯಾಲಿ ಬರುವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ಸಾಮಿಗಾಗಿ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ
ಚೀಫ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಿದರು. 1857ರ ಪ್ರಥಮ

ಆಜಾದಿ
ವ
Azadi ಕಾ
Kaಅಮೃತ
Amrit ಮಹ�ೋ�ತ್ಸ
Mahotsav

1

ಭಾರತ@75
India@75

ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿಸಿದ
ನೀಲಾಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪೀತಾಂಬರ್ ನ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ

857ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್
ನ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರಾದ ನೀಲಾಂಬರ್
ಮತ್ತು ಪೀತಾಂಬರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪಲಾಮು ಮೂಲದ ನೀಲಾಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪೀತಾಂಬರ್
ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ದ�ೇಶಭಕ್ತಿಯ ನಿಲುವಿತ್ತು.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ�ೋ�ದರರು
ಭ�ೋ�ಗ್ಟಾ ಮತ್ತು ಖಾರ್ವಾರ್ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಚೆರೆನ್ ನ
ಜಾಗೀರದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ
ದಂಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ, ಅವರು
ಬಾಬು ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಸಹ�ೋ�ದರರಿಬ್ಬರೂ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು
ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು
ಸಾಕಷ್ಟು
ವಿಚಲಿತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
ಮತ್ತು
ಅವರ
ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಳ್ಳಿಗರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಜನರ ವಿರ�ೋ�ಧವು
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು.
1858ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಕಮೀಷನರ್ ಡಾಲ್ಟನ್
ಸ್ವತಃ ಪಲಾಮುಗೆ ಬಂದು ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಬ�ೇಕಾಯಿತು.
ಅವನ�ೊಂದಿಗೆ
ಒಂದು
ದ�ೊಡ್ಡ
ಸ�ೈನ್ಯದ
ತುಕಡಿಯೂ
ಬಂದಿತ್ತು, ನಂತರ ತೀವ್ರವಾದ ಹ�ೋ�ರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು
ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಕರ್ನಲ್ ಡಾಲ್ಟನ್, ಈ ಸಹ�ೋ�ದರರಿಬ್ಬರನ್ನೂ
ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. 1859 ರಲ್ಲಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ನ�ೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು
ಮುರಿಯಲು ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ
ನ�ೇಣುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆ ಮರಗಳು ಇನ್ನೂ ನೀಲಾಂಬರ್ ಮತ್ತು
ಪೀತಾಂಬರ್ ಅವರ ಕೆಮೋ ಸನ್ಯಾ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಅದರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ�ೋ�ದರರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ

ಮಹಾನ್
ನಾಯಕರಾದ
ನೀಲಾಂಬರ್-ಪೀತಾಂಬರ್
ಅವರು ಪಲಮು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರಾ, ಭ�ೋ�ಜ್
ಪುರ್, ಸುರ್ಗುಜಾ, ರಾಂಚಿ, ಲ�ೋ�ಹರ್ದಗಾ, ಗುಮ್ಲಾ
ಮತ್ತು
ಛತ್ರದವರೆಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಯ ನ�ೇತೃತ್ವ
ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2021ರ ನವೆಂಬರ್
15, ರಂದು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನದಂದು
ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಸ್ಮಾರಕ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಯೋಧರ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ
ನೀಲಾಂಬರ್-ಪೀತಾಂಬರ್ ಹಾಗು ವಿವಿಧ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ
ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು
ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳದ ಪಿಯಾಲಿ ಬರುವಾ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ದಂಗೆಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿರ�ೋ�ಧಿಸುವಂತೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನ
ಯುವಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು
ರಚಿಸಿದರು.
ಕ�ೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮಣಿರಾಮ್
ಪಿಯಾಲಿ
ಬರುವಾ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಲ�ೇ ಇದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಒಂದು
ಗ�ೋ�ಪ್ಯ ಸಭೆಯ ರಹಸ್ಯ, ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಬಯಲಾಯಿತು.
ಇದರ ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಣಿ ರಾಮ್ ದಿವಾನ್ ರನ್ನು

ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಪಿಯಾಲಿ ಬರುವಾರನ್ನು ಜ�ೋ�ರ್ಹತ್
ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಮೇಲೆ ದ�ೇಶದ�್ರೋಹದ ಆರ�ೋ�ಪ
ಹ�ೊರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1858ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ
ಜ�ೋ�ರ್ಹತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ
ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಇಡೀ ದ�ೇಶವು ಈ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣಿರಾಮ್ ದಿವಾನ್ ಮತ್ತು ಪಿಯಾಲಿ ಬರುವಾ ಇಬ್ಬರ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನೂ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ
ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ
ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ.
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ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹರಸಿದ್ದಾಳೆ

ಭಾ

ರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು
8೦ ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು
ಇದ�ೇ ಕಾರಣ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು
ಕೆನಡಾದಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಮರಳಿ ತರಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂತಹ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಕ�ೇತಗಳನ್ನು
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ�ೇಶದಿಂದ ಮರಳಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್
ನ ಅದಲಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಧಾಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ, ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಭಾರತವು
ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು
ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ�ೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ
ಹ�ೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಹ�ೇಳಿಕೆಯು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಇಂದು ತಲುಪಿರುವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾಯಿ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ರ�ೈತರು ಈಗಾಗಲ�ೇ ವಿಶ್ವದ
ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು

ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು

ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇಂದು ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರ�ೈತರು ಈಗಾಗಲ�ೇ

ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ, ನಾವು

ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರು, ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ

ಮತ್ತು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ.
ಗುಜರಾತಿನ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಧಾಮವು

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ದ�ೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ

ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಧಾಮ್ ಈಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ...
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ಅನ�ೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಧಾಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಕೀರ್ಣವು 150 ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, 6೦೦
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ಸೌಕರ್ಯ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ಸಿ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬ�ೇತಿ
ಕ�ೇಂದ್ರ, ಇ-ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಕ�ೊಠಡಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ�ೊಠಡಿ, ಟಿವಿ
ಕ�ೊಠಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜನ ಸಹಾಯಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ
ಹೀರಾಮಣಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಧಾಮದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು.
ಜನ ಸಹಾಯಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೀರಾಮಣಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಧಾಮ್ ಅನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 14 ಜನರಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್
ಸೌಲಭ್ಯ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜು ಸೌಲಭ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಿನದ
24 ಗಂಟೆಯೂ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿ, ಆಧುನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ, ಹ�ೋ�ಮಿಯೋಪಥಿ, ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್, ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಡ�ೇ-ಕ�ೇರ್
ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತರಬ�ೇತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತರಬ�ೇತಿ
ಮತ್ತು ವ�ೈದ್ಯರ ತರಬ�ೇತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ
ಸಂಕೀರ್ಣವು 5೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಮೇ 1-15, 2022

45

RNI No. :
DELKAN/2020/78828
MAY: 1-15, 2022

£ÀÆå EArAiÀiÁ

¸ÀªÀiÁZÁgÀ
ಪಾಕ್ಷಿಕ

RNI Registered No DELKAN/2020/78828, Delhi Postal License
No DL(S)-1/3543/2020-22, WPP NO U (S)-91/2020-22, posting at
BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance
Fortnightly (Publishing Date April 20, 2022, Pages - 48)

ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ
ವಿಶ್ವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ದಿನ (ಮೇ 14)

ಭಾರತವು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು

ಸರ�ೋ�ವರಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅನ�ೇಕ ಪ್ರಭ�ೇದಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ�ೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭ�ೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ

ಸೆಳೆಯಲು ವಿಶ್ವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇ ಮತ್ತು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಎರಡನ�ೇ

ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವು ವಿಶ್ವ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿ ದಿನ 2022 ರ ಅಭಿಯಾನದ ಕ�ೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಬಾರ್

ಸರ�ೋ�ವರ, ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್, ದೆಹಲಿ ಜೀವವ�ೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಭರತ್ಪುರ್, ಪುಲಿಕಾಟ್ ಸರ�ೋ�ವರ, ಚಿಲ್ಕಾ ಸರ�ೋ�ವರ, ಕ�ೊಲ್ಲೇರು

ಸರ�ೋ�ವರ ಮತ್ತು ಭರತ್ಪುರದ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಂಪಾದಕರು
ಮುದ್ರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಜೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್
ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ನ್ಯೂನವದೆಹಲಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
ಮೇ
1-15,
2022
ಪಿಐಬಿ
ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್
ಔಟ್
ರೀಚ್ ಅಂಡ್
ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ
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ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್
ಕ�ೊಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ,
ನವದೆಹಲಿ - 110003

ಮುದ್ರಣ:
ಇನ್ಫಿ ನಿಟಿ ಅಡ್ವಟೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಎಫ್ಬಿ ಡಿ-ಒನ್ ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, 10ನ�ೇ ಮಹಡಿ
ನವದೆಹಲಿ-ಫರೀದಾಬಾದ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಎನ್ಹೆಚ್- 1, ಫರೀದಾಬಾದ್- 121003
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ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ "ಅತಿಥಿ ದ�ೇವೋ ಭವ" ಮಂತ್ರವನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಲಸೆ ಪ್ರಭ�ೇದಗಳು ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ
ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ". ಈ ಪ್ರಭ�ೇದಗಳು ಯಾವುದ�ೇ ಪಾಸ�್ಪೋರ್ಟ್
ಅಥವಾ ವೀಸಾಗಳಿಲ್ಲದೆ ದ�ೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ
ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

