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ಅಮೃತ ವಿಶೇಷ

ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ
ನವ ಭಾರತದ ಬುನಾದಿ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋತ್ಸವದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 100 ನಿರ್ಧಾರಗಳು
1

ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 2.0

ಮೋದಿ 2.0 (39ನೇ ಸಂಚಿಕೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2022)

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ
ಆಳ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್” ನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ�ೋತ್ಸವ, ಅಜ್ಞಾತ ವೀರರನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡ ‘ಸ್ವರಾಜ್’ ಟೆಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬೇಡು ಹಣ್ಣುಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ
ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. “ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್” ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೀರು
ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ
ಶಕ್ತಿಯು ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನ�ೋಡಿದಾಗ ನಾವು
ಬೆರಗಾಗುತ್ತೇವೆ.
ಜನಾಂದ�ೋಲನಾಗಿರುವ ಅಮೃತ ಸರ�ೋವರ ನಿರ್ಮಾಣ: ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೃತ ಸರ�ೋವರದ
ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಅಮೃತ ಸರ�ೋವರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಒಂದು ಜನಾಂದ�ೋಲನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನ�ೋಭಾವ, ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಾಗ, ಬಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಂಕಲ್ಪ
ಉದಾತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿವರ್ಣದ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಧ್ವಜಾರ�ೋಹಣದವರೆಗೆ: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವದ ಅಮೃತವು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ
ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿರುವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತ�ೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ನ�ೋಡಿದ್ದೇವೆ.
‘ಸ್ವರಾಜ್’ ಧಾರಾವಾಹಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ: ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಸ್ವರಾಜ್’ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ದೇಶದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಜ್ಞಾತ ರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತ�ೋರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪ�ೋಷಣಾ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ�ೋಶಣಾ ಮಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ
ಹ�ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಭಿಯಾನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು: ಭಾರತದ ಕ�ೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು 2023 ಅನ್ನು
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ವರ್ಷ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿತು., ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಭಾರತದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ,
ಅದನ್ನು ಈ ಗಣ್ಯರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು
ಜನರು ಸಶಕ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬರೆದು
ತಿಳಿಸಿ.

ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ�ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ಕೇಳಬಹುದು.
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ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
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ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು
ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೆಸ್ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಬ್ಯೂರ�ೋ, ನವದೆಹಲಿ

ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸಂತ�ೋಷ್ ಕುಮಾರ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ವಿಭ�ೋರ್ ಶರ್ಮಾ

ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಅಖಿಲೇಶ್ಕುಮಾರ್
ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ

ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
ಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಪ್ತಾ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
ಅನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ (ಗುಜರಾತಿ)
ನದೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಉರ್ದು)
ಪಾಲ್ಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ (ಬಂಗಾಳಿ)
ಹರಿಹರ ಪಂಡಾ (ಒಡಿಯಾ)

ಹಿರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕರು
ಶ್ಯಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿವಾರಿ
ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ

ವಿನ್ಯಾಸಕರು

ಮುಖಪುಟ
ಲೇಖನ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಸುವರ್ಣ ಯುಗದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ
| 08-12

ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಮೃತ
ಯಾತ್ರೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿವೆ
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ದಿವ್ಯಾ ತಲ್ವಾರ್, ಅಭಯ್ ಗುಪ್ತಾ
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರು

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು
04-05
ಭಾರತದ ಮಧುರ ದನಿಯ
ರಾಣಿ…

06-07

13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನವಭಾರತದ
ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...
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ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:
https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹೊಸ
ಯೋಜನೆಗಳು...
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ಎಂದಿಗೂ ದಣಿವರಿಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋರಾಟಗಾರರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹ�ೋರಾಡಿದರು.
ಅಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ವೀರರ ಕಥೆಯನ್ನು
ಈ ಬಾರಿ ಓದಿ.
| 85-88

ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ!
ಭಾರತವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯು ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲ. ಈ
ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಂಕಲ್ಪಬದ್ಧ ಭಾರತವು ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷದತ್ತ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ 15
ರಂದು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ
ಶ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ, ಭಾರತವು 2047 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ 100 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋತ್ಸವವನ್ನು
ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಶವು
ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದಂತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿನ ಭಾರತವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು
ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದನ್ನು
ನ�ೋಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು
ತಾನೇ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನೂರಾರು ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಮತ್ತು ದೂರಗಾಮಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ತತ್ವಗಳು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ನ ಈ ಅಮೃತ
ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಧುರ ದನಿಯ ರಾಣಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋತ್ಸವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀರರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಾಹಸಗಾಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು
ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳಿವೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತವು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್
ದಿನಕರ್ ಅವರ ಈ ಸಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಮಿಸ�ೋಣ.

नवीन सूर्य की नई प्रभा, नमो, नमो, नमो!
नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो, नमो, नमो!
ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರ 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ/
ಡೌನ್ಲ�ೋಡ್ ಮಾಡಿ.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿದ ನಂತರ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು
‘ಆಜಾದಿ ಕೆ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೋತ್ಸವ’ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನವ ಭಾರತ
ಉದಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ
ತ�ೋರಿಸುವ ‘ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್’ ಆಗಸ್ಟ್ 15-31 ರ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು
ಓದಿದೆ. ನಾನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಓದಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ
ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಓದಿದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಭಾರತವು
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ
ಬಂದಿತು. ಇಂದು ದೇಶವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ
ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು
ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
ಡಾ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ
mishrakadma74@gmail.com

ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ
‘ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯು ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಬಡತನದ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು
ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ತಲುಪದವರನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು
ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪ್ರೇಮಾ ತಂಜಾವೂರಿ
prema@gmail.com

ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ
‘ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ’ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯು ನನಗೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ,
ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ
ಕಾರಣ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶವಾಸಿಯೂ
ಓದಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು
ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮೋಹಿತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ
mohittripathivashisth27@gmail.com

‘ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ’
ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಕೆಲಸ
‘ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆಗಸ್ಟ್
16 31 ರ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ
ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀರರ
ಕಥೆಯೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
auragmishrabhu@gmail.com

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್
ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಲು ಸಿಕ್ಕಿತು. ನನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಂಬಾ
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್
siddharthathakur888@gmail.com
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ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ

ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್: ಭಾರತದ
ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನ
ವಾಹಕ ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಐಎನ್ಎಸ್
ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಕೊಚ್ಚಿ
ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಹಡಗನ್ನು
ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 40 ಸಾವಿರ ಟನ್
ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ
ವಿಶ್ವದ 6 ದೇಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಕ್ರಾಂತ್
ಶೇ.76ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾದ್ದು. 2002 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ
ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇದನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಟ್ಟು 13 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 20,000 ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ

ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬೃಹತ್ತಾದದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು,
ವೈಭವಯುತವಾದದ್ದು. ಇದು ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
21ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಪ್ರಭಾವ
ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು, ಭಾರತವು ದೇಶೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ
ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ
ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಎನ್ಎಸ್
ವಿಕ್ರಾಂತ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ತಗುಲಿದೆ. ಈ ಹಡಗು MIG-29K ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು, Kamov-31,
MH-60R ಮಲ್ಟಿ ರ�ೋಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 30
ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏರ್ ವಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ
ತಯಾರಿಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು (ಎಎಲ್ಹೆಚ್)
ಮತ್ತು ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ “ಶಿವಾಜಿಯ ಸಮುದ್ರ ಬಲದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಂದು ನಾನು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹೊಸ ಧ್ವಜವನ್ನು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ
ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೊಸ ಧ್ವಜವು ನೌಕಾಪಡೆಯ
ಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ
ಧ್ವಜವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು
ಹೊಸದರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಲೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ
ಮೂಲಕ ನೀವೇ ಹೇಳಿ
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಮಾಡುವುದು
ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.
ಈ
ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ಮುಂದಕ್ಕೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು,
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸಮಾಲ�ೋಚನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು
ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ
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ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.
ಪ�ೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು
ಮತ್ತು ಈ ಸಮಗ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲ�ೋಚನೆ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ
ಕೊಡುಗೆ
ನೀಡಲು
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ncfsurvey.ncert.gov.in ಲಿಂಕ್ಗೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎನ್ಇಪಿ 2022 ಡಿಜಿಟಲ್
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ
70ರ ದಶಕದ ಹಳೆಯ ಸಂಕ�ೋಲೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಭಾರತವು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ
ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ
ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ
ದತ್ತಾಂಶ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್’ ನಡೆಸಿದ
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೋ ಬಿಡನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥ�ೋನಿ
ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ 22 ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು
ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಒಪ್ಪಿತ
ರೇಟಿಂಗ್ ಶೇ.75. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಈ
ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕೊನೆಯ
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ, ಮೋದಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿವರು ಶೇ. 71 ರಷ್ಟು ಜನರ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ
ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರೆನಿಸಿದ್ದರು.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಯೋಜನೆ:
ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಭಾರತ್ ಬ್ರಾಂಡ್
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ‘ಒಂದು
ದೇಶ-ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಯೋಜನೆ’ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ‘ಭಾರತ್’ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
‘ಭಾರತ್’ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡುವ ರಗಳೆಯಿಂದ
ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ಭಾರತ್ ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್
ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ,
ಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಯೋಜನೆಯ (ಪಿಎಂಬಿಜೆಪಿ)
ಲ�ೋಗ�ೋವನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ
ನಂತರ, ಯೂರಿಯಾ, ಡೈ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (ಡಿಎಪಿ),
ಮ್ಯೂರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (ಎಂಒಪಿ) ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಕೆ
ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಭಾರತ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ, ಇದು ‘ಭಾರತ್
ಯೂರಿಯಾ’, ‘ಭಾರತ್ ಡಿಎಪಿ’, ‘ಭಾರತ್ ಎಂಒಪಿ’, ಮತ್ತು ‘ಭಾರತ್
ಎನ್ಪಿಕೆ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ
ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ.13.5 ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಆರ್ಥಿಕ
ಹಿಂಜರಿತ
ಮತ್ತು
ಹಣದುಬ್ಬರದ
ಪ್ರಭಾವದಿಂದ
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ
ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು
ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಎಲ್ಲಾ
ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ
ಜಿಡಿಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್
2022ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇ.
13.5 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅತಿ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ
ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದವು. ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಬಂದಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕಚೇರಿಯ (ಎನ್ ಎಸ್
ಒ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಲವಾದ
ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು
ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ಭಾರತ ರತ್ನ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್

ಜನನ: 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1929
ಮರಣ: 6 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022

ಲತಾ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿ
ಅವರ ಗುರುತು

ಮೇರೀ ಆವಾಜ್ ಹೀ ಪಹಚಾನ್ ಹೈ, ಅಗರ್ ಯಾದ್ ರಹೇ. (ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯೇ ನನ್ನ ಗುರುತು,
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ...) ಹೌದು, ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಯ ರಾಣಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಅವರ ಧ್ವನಿ. ಆಕೆಯ ಮಧುರವಾದ ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತದ ಧ್ವನಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಅವರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು
ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅದೇ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಹಾಡಿನವರೆಗೂ
ಉಳಿಯಿತು. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ...

ಲ

ತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ
ಇಂದ�ೋರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಹಾಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ
ಪಂಡಿತ್
ದೀನಾನಾಥ್
ಮಂಗೇಶ್ಕರ್
ಅವರ
ಹಿರಿಯ
ಮಗಳಾಗಿ
ಜನಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್
ಅವರು ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಸಂಗೀತ
ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮನೆಯ
ವಾತಾವರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಲತಾ
ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಸಂಗೀತದಿಂದಲೇ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸಹಜವಾಗಿಯೇ
ಜೊತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅವರು
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಇತರ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಹಾಡಲು
ಕಲಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
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ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ
ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು
ಮತ್ತು
ಶಾಲೆಯನ್ನೇ
ತೊರೆದು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಜಿಂದಗಿ ಗಮ್ ಕಾ ಸಾಗರ್ ಭಿ ಹೈ...
ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ತಂದೆ 1942 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಇವರೇ
ಹಿರಿಯರಾದ
ಕಾರಣ,
ಮೂವರು
ಕಿರಿಯ
ಸಹ�ೋದರಿಯರಾದ ಮೀನಾ, ಆಶಾ ಮತ್ತು ಉಷಾ ಮತ್ತು
ಕಿರಿಯ ಸಹ�ೋದರ ಹೃದಯನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಲತಾ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಕುಟುಂಬದ
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರು
ನಟನೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಭಾರತ ರತ್ನ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್

ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಸ್ತರ್ ವಿನಾಯಕ
ದಾಮೋದರ ಕರ್ನಾಟಕಿ. ಅವರು ನವಯುಗ್ ಸಿನಿಮಾಟ�ೋಗ್ರಫಿ
ಕಂಪನಿಯ
ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಈ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ
ಲತಾ ಅವರ ಜೀವನ�ೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತ�ೋರಿಸಿದರು.
ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ,
ನಟನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು. ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ, ಅವರು ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರ “ಪೆಹ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗೌರ್”
(1942) ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಟಿಸಿದರು. 1948 ರಲ್ಲಿ
ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಸಂಗೀತಗಾರ
ಗುಲಾಮ್ ಹೈದರ್ ಲತಾ ಅವರ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು
ದಿಕ್ಕು ತ�ೋರಿದರು.
ಅದು 1948. ಗುಲಾಂ ಹೈದರ್ ಒಂದು ದಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಶಧರ್
ಮುಖರ್ಜಿ ಬಳಿ ಲತಾರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋದರು. ಅವರು ಆ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಶಹೀದ್” ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಲತಾಳ
ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮುಖರ್ಜಿ, ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಧ್ವನಿ ತುಂಬಾ
ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರಾದ
‘ಗುಲಾಂ ಹೈದರ್, ‘ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು,
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲತಾ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ
ಹಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.. ಆಕೆಯ
ಧ್ವನಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕಿ ನೂರ್
ಜಹಾನ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ
ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು.
ಜಿಂದಗಿ ಔರ್ ಕುಚ್ ಭಿ ನಹಿಂ ತೇರಿ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಹೈ...
ಉರ್ದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಹೊಂದಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿಲ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್
ಅವರು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ
ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಎಂದು
ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ
ಅನಿಲ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್, “ದಿಲೀಪ್ ಭಾಯ್, ಇವರು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್
ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಗರು“ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ
ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಗುತ್ತಾ, "ಓಹ್... ಮರಾಠಿಗರ ಉರ್ದು
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಲತಾ
ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು
ಮೌಲ್ವಿಯವರ ಬಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉರ್ದು ಕಲಿತರು.
ಮೇರಿ ಆವಾಜ್ ಹಿ ಪೆಹಚಾನ್ ಹೈ…
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅವರು 1958 ರಲ್ಲಿ “ಮಧುಮತಿ” ಚಿತ್ರದ
“ಆಜಾ ರೇ ಪರದೇಸಿ” ಹಾಡಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ
ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವರ
ಧ್ವನಿಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಗೀತಗಾರರ
ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಧ್ವನಿಯು ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಲತಾ ಅವರು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್
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ನಮ್ಮ ಲತಾ ದೀದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಸ್ವರ್ಗಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರ ಕಂಠದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರ�ೋ ಅವರು ಇಂದು
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಲತಾ ದೀದಿಯವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ
ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ.
ಲತಾ ದೀದಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಈ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು, ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ
ಸರಿದರು. ಅವರು 1975
ರಲ್ಲಿ “ಕ�ೋರಾ ಕಾಗಜ್” ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು
ಪಡೆದರು. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು 1969 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ,
1989 ರಲ್ಲಿ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1999 ರಲ್ಲಿ
ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ
ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2001 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ
ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ “ಭಾರತ ರತ್ನ” ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಅಂತ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ

ಶತಮಾನ�ೋತ್ಸವದ
ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿಸಲು
ಶತವಷಷದ ಪರಿಹಾರ

8 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತವು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥವನ್ನು
ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ
ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಳಹದಿ
ಬಲವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. 75 ರಿಂದ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಯಣದ ಕನಸನ್ನು
ನನಸಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶವು ತನ್ನ 100ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ,
ಭಾರತವು ಸುಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆಗೆ
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿರುವ ಇಂತಹ 100 ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನ�ೋಡ�ೋಣ...

ದೇ

ಶವನ್ನು ಹೊಸ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ
ಇರಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಅಂತ್ಯೋದಯವನ್ನು
ತತ್ವವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿಯವರೆಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಾ,
2047ರಲ್ಲಿ ದೇಶವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನ�ೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ
ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ
ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡವು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ
ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀತಿ-ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ ಮೊದಲು’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಕಲ್ಪವು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು
ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ, ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ
ಮನ�ೋಭಾವದಿಂದ ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ದೇಶೀಯ ಕ�ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದ
ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ
ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಅಮೃತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ
ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸುದೃಢ, ಸಮೃದ್ಧ, ಅಂತರ್ಗತ, ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಅವರು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ‘ಅಮೃತ ಕಾಲ’ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಮಾಡಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿಯವರು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರಲಿ
ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನರನ್ನು
ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಭಾರತವು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕೇವಲ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದ ನವ ಭಾರತ. ರಾಷ್ಟ್ರದ
ಎಲ್ಲಾ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇದೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬಹುದು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಮತ್ತು ‘ನವ ಭಾರತ’
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ
ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ,
ಒಂದು ಪದವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಅದುವೇ
‘ನವ ಭಾರತ’. ಆದರೆ ಈ ಪದದ ಹಿಂದಿರುವ
ಆಲ�ೋಚನೆ ಏನು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆಯ
ಹಾದಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ
ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ…
ಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕುಟುಂಬದ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಬಡತನವನ್ನು
ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ,
ಬಡತನವನ್ನು
ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮತ್ತು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ
ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ
ಅವರ ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರೇ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದಾಗ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯುವುದು
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಘ�ೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯಿಂದ
ಘ�ೋಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ
100 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಆಗಾಗ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ
ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17

ಪ್ರ

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಘ�ೋಷಣೆಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ
ಘ�ೋಷಣೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ
ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳು
ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು
ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ
ವರ್ಷವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಹೊಸ
ಘ�ೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ
ಘ�ೋಷಣೆಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ “ಸಾಲ್
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ನವ ಭಾರತದ ನವನಿರ್ಮಾಣ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು
ಕಾರಣವಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ
ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು
ಯಾವಾಗಲೂ
ಚಿನ್ನದ ಹಕ್ಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು
ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ
ನಾಗರಿಕತೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ನವಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಹಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಬಹುದು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತವು 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ರಂದು
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ
ಅದು
ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 67 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಶೇ.50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಸತಿ ಅಥವಾ
ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ
ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು
ಆದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಜಾನೆಯ
ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಮತ್ತು
ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯು ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಏಕ್, ಶುರುವಾತ್ ಅನೇಕ್” ಎಂಬ ಘ�ೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು
ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ “ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಬದಲ್
ರಹಾ ಹೈ, ಆಗೇ ಬಡ್ ರಹಾ ಹೈ” ಎಂಬ ಘ�ೋಷಣೆಯನ್ನು
ನೀಡಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದರು.
ನ�ೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ನಂತರದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರನೇ
ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, “ಸಾಥ್ ಹೈ,
ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹೈ... ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, “ಸಾಫ್ ನಿಯತ್,
ಸಹಿ ವಿಕಾಸ್” ಎಂಬ ಘ�ೋಷಣೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. “ಸಬ್
ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್”
ಎಂಬ ಘ�ೋಷಣೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾದಾಗ,
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ಇದು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ, ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ
ಕೆಲಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು
ಜನರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಡತನವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು,
ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ
ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ
ಮುಂದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ‘ಚಲ್ತಾ ಹೈ, ಚಲ್ನೆ ದ�ೋ, ಕುಚ್
ನಹೀ ಹ�ೋ ಸಕ್ತಾ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕರ್ ಲ�ೋ’ ಎಂಬ ಮನ�ೋಭಾವ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ 35
ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು
ಮಂದಿ 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ಸಹಜವಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು
ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಯುವ ಭಾರತದ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ‘ನವ ಭಾರತ’ ಎಂಬ
ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಯಕರೂ ಅದನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ
ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ನೇರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ‘ದೇಶ ಮೊದಲು’ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಅವರ
ಜೀವನದ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಗಿ ನಿಲುವಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರೂ
ಹೌದು.
ಮೋದಿಯವರು ಉರಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಕ�ೋಟ್
ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಜಗತ್ತಿಗೆ ತ�ೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು
ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು
ನೀಡಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಾಂದ�ೋಲನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ
ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು “ಸಬ್ ಕಾ
ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕಾ
ಪ್ರಯಾಸ್”ಎಂಬ ಹೊಸ ಘ�ೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಭಾರತವು
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು 8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೇವೆ, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ
ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವರ್ಗ, ಯಾವುದೇ

ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ
ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ನ�ೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು
ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವಕರಾಗಿ ಕಂಡರೆ,
ಕೆಲವರು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ
ದೃಢ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಾಗಿ
ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ
ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ ಎಂದು ನ�ೋಡಿದರೆ,
ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ
ಮಗನಂತೆ ನ�ೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ
ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರು ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ
ದಾರಿ ತ�ೋರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನನ್ನು
ನ�ೋಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು
ಬಡವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಗ್ಯಾಸ್,
ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಡವರ
ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನ�ೋಡುತ್ತಾರೆ,
- ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು
ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ವಿರ�ೋಧಿಗಳೂ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಅವರಲ್ಲಿದೆ.
ಭೌಗ�ೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯೂ ಹಿಂದೆ
ಬೀಳಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರ್ವತ�ೋಮುಖವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ
ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಪೂರ್ವ ಭಾರತವಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು
ಕಾಶ್ಮೀರವಾಗಲಿ, ಲಡಾಖ್, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಮಾಲಯ
ಪ್ರದೇಶವಾಗಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದ
ತಳಹದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ,
ಭಾರತವು ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಪರಿಮಿತ
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಳ ಸಮುದ್ರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�ೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಆದ್ಯತೆ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ
ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅವಿರತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತವು
ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ
ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5ಜಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ
ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 6ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ
ನಡೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ
ಅದರ
ಲಾಭ
ಸಹಜವಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿ
ಮಾರ್ಗಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಯುವಕರು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲ�ೋಚನೆಗಳನ್ನು
ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಂಶ�ೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರವು
ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದ
ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು
ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ 100 ದಾಟಿದೆ.
ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ ಬಡವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.
ಉಜ್ವಲದಿಂದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದವರೆಗೆ, ಇಂದು ದೇಶದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಶಕ್ತಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಇಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಭಾರತ ನಿಗದಿತ
ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ
ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇಶ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ,
ಭಾರತವು ‘ಅಮೃತ್ ಕಾಲ’ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ
ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಶೇ.100
ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ,
ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್
ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಅರ್ಹ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ
ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು
ತಲುಪಬೇಕು. ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಫುಟ್ ಪಾತ್
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವವರಿಗೆ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ
ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು,
ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣ
ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ನವ ಭಾರತ
ದೇಶವು 100 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಯುವ ನವ�ೋದ್ಯಮಿಳು ‘ಜೈ
ಅನುಸಂಧಾನ’
ಘ�ೋಷಣೆಯ
ಧ್ವಜಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಕಾಲದ ಈ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯು ಅಭೂತಪೂರ್ವ
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ
ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಯುವಕರ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯ ಆವರಣದಿಂದ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಸಮಾಜದ ಹೊಸ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಸಮಾಜವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಾಹಕವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 60-70 ರ
ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ತ�ೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತರು ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೇಶವು
ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅದು ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ,
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದರತ್ತ
ಒತ್ತು
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,
ಅದು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಹೊಸ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಡ್ರೋನ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ,
ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಶನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್
ಪರಿಹಾರಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇವೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯವರೆಗೆ
ಉತ್ತಮ
ಅವಕಾಶವನ್ನು
ಹೊಂದಿವೆ.
ಕೃಷಿ
ಮತ್ತು
ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಯುವಕರು ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು
ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು
ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಡಿಪಾಯವು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ
ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತು ದೇಶವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನೆಲ, ಜಲ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ
ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು
ಮತ್ತು ಸೀಪ್ಲೇನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕೆಲಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ತನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು 75
ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, 25 ವರ್ಷಗಳ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿ
ಶತಮಾನ�ೋತ್ಸವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೃತ
ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಕಾಲದ
ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ…
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ವಿಪತ್ತನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ,
ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೇ 12, 2020 ರಂದು ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ಶತಮಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಶತಮಾನದ ಮಹಾನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಭಯವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆವರಿಸಿತು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು
ಮತ್ತು 20 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು
ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ�ೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
n

n

n
n

n

n

ಭಾರತವು ಹಾಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ,
ಸಕ್ಕರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ, ಗ�ೋಧಿ ಮತ್ತು
ಮೀನಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ 7 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದಕನಾಗಿದೆ,
ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.21 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ರಫ್ತು 600 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
2021-2022 ರಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು 674 ಶತಕ�ೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಸುಮಾರು 420 ಶತಕ�ೋಟಿ
ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಫ್ತು 254 ಶತಕ�ೋಟಿ ಇತ್ತು.
2021-22ರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಫ್ತು 5.5 ಶತಕ�ೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು
2013ರಲ್ಲಿ 124 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ನಷ್ಟು ಜೇನು ರಫ್ತು
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ 309 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗೆ
ತಲುಪಿದೆ. ಜೇನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ
8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
2021-22 ರಲ್ಲಿ, ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗ�ೋಧಿ
ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಫಿ
ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ�ೋಧಿ
ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2021-22 ರಲ್ಲಿ 314.51
ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

21ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ಶತಮಾನವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು, ದೇಶವು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು
ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಸಲು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ..”
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆದ ಖಾದಿ

2003ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಖಾದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಲು ‘ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖಾದಿ’ ಮತ್ತು ‘ ಫ್ಯಾಶನ್ಗಾಗಿ ಖಾದಿ’
ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗ
‘ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಖಾದಿ’ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ
ವರ್ಧಿಸಿದರು.. ಅವರು ಖಾದಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರು
ಮತ್ತು ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಖಾದಿ
ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಯಾಶನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾರಾಟವು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾದಿ
ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗದ ವಹಿವಾಟು 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
ಎರಡೂವರೆ ಕ�ೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.

ನಾವು ತಳ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು
ಮತ್ತು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆವು

ಕ�ೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಂದಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ನಂತರ ಪಿಪಿಇ
ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪಿಪಿಇ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದಿನಕ್ಕೆ 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ
ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಎನ್-95 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದಿನಕ್ಕೆ
32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022
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ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ

ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ

02

ನಾವು ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ನಾವು
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಶಾವಾದದೊಂದಿಗೆ
ಮತ್ತು ಸಂತ�ೋಷವನ್ನು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತೇವೆ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವ
ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಗ ಮತ್ತು
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
n

n

n

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವೇಗವು
ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

12
37
50

ಗುರಿ

ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಿ.ಮೀ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು
ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

2013

2020-21

91,287 1,41,345

ರಸ್ತೆಗಳು ಈಗ ದೇಶದ
ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ

2013

2020-21

3,81,315 7,05,817

n

n

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ

2013-14
2020-21

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ
ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಶೇ.25ರಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
65,000 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
550 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 4
ಪಥಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ
ಬಂದರು ಆಧಾರಿತ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಾಗರಮಾಲಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
194 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆವೇಗ
ಇದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಕಾಲದ
ಸಮಯ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ
25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಭಾರತದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

14 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022

n

n

6 ರಿಂದ 50 ಕ್ಕೆ
ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಸುಮಾರು 27
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
9,367 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 142 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. 2,444
ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ
ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ
8,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
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04
ಪ್ರಗತಿಯು
ಸರ್ಕಾರದ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ
ಉತ್ತೇಜನ
ಪಡೆದಿದೆ

03
n

n

n

“ಪ್ರಗತಿ” ವೇದಿಕೆಯು ಪ್ರಧಾನಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು
ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಕ್ರಿಯ
ವಿಧಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ
ಬಹು ಮಾದರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಖುದ್ದಾಗಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
“ಪ್ರಗತಿ”ಯ 40 ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇದುವರೆಗೆ 320
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು
15 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ವೆಚ್ಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಅಥವಾ ಅಲೆದಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಭಾರತವು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ವೇಗ ಮತ್ತು
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಗಲ್ಲು
ಹಾಕುತ್ತೇವ�ೋ, ಅವನ್ನು ನಾವೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಅಹಂಕಾರವಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ.
ಯೋಜನೆ

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಅಟಲ್ ಸುರಂಗ

2002

2020

ಕ�ೋಸಿ ರೈಲು ಸೇತುವೆ

2003

2020

ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ

2003

2018

ಬೀದರ್-ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ

2000

2017

ಪಾಕ್ಯೊಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

2008

2018

ಪಾರದೀಪ್ ರಿಫೈನರಿ

2002

2016

ಕೊಲ್ಲಂ ಬೈಪಾಸ್

1972

2019

ಸರಯು ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆ

1978

2021

ಗ�ೋರಖ್ಪುರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು 1990 ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು

n

n

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ, ಪೈಪ್ ಹಾಕಲು
ಹೊಂಡವನ್ನು ಅಗೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್
ಹಾಕಲು ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆಯುವುದು.
ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯೇ
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಇದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ�ೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು.
ಈ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 16 ಸಚಿವಾಲಯಗಳು
ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ 107 ಲಕ್ಷ

n

ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಗತಿಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್
ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಗತಿಶಕ್ತಿಯ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 25000 ಕಿ.ಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ
ವಿಸ್ತರಣೆ, ಕವಚ್ಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ ರ�ೋಪ್ವೇ
ಯೋಜನೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು 100
ಕಾರ್ಗೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ
ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022

15

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ

ಸುಧಾರಿತ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭ

05

ವಾರಾಣಸಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ದಿಯಾ ನಡುವೆ ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ದೃಷ್ಟಿಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ನೆರೆಯ
ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
n

n

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು - 1

1390

ಕಿ.ಮೀ.

ಹಲ್ದಿಯಾದಿಮದ ವಾರಾಣಸಿ

ವೆಚ್ಚ

4634

ಕ�ೋಟಿ ರೂ.

n

ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳ ರವಾನೆಯನ್ನು
ವಾರಾಣಸಿಯಿಂದ ಹಲ್ದಿಯಾಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್
ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ
ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಹಲ್ದಿಯಾದಿಂದ ವಾರಾಣಸಿ
ಜಲಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಟೈನರ್ ಕಾರ್ಗೋ
ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದ 24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 111 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 2016 ರಲ್ಲಿ 106
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳೆಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು,
ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಐದು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದವು.

ಬ�ೋಗಿಬೀಲ್ ಸೇತುವೆ
ಅಸ್ಸಾಂ-ಅರುಣಾಚಲದ
ಹೊಸ ಜೀವನಾಡಿ

06

ಇದು ಕೇವಲ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ
ಜೀವನಾಡಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು
ಅರುಣಾಚಲದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅನೇಕ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ
ಜೀವನವೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
16 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022

n

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 4.94 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ
ಬ�ೋಗಿಬೀಲ್ ಸೇತುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಧೇಮಾಜಿಯಿಂದ ದಿಬ್ರುಗಢ್ನ ನಡುವಿನ
ಕೇವಲ 100 ಕಿಮೀ ಗೆ ಅಂತರ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದೂರ 500
ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿದ್ದು, ತಲುಪಲು 24 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ
ಉದ್ದದ ರೈಲು-ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ
ಇದೆ. ಬ�ೋಗಿಬೀಲ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ 1965ರಿಂದಲೂ ಇತ್ತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ತಲಾ 125 ಮೀಟರ್ನ 39 ತೊಲೆಗಳಿವೆ.
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07

ಚಿನಾಬ್ ಸೇತುವೆ
ಚಿನಾಬ್ನದಿಯ ಮೇಲಿನ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ
ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ
ಉದ್ದ

1315
ಮೀಟರ್

ವೆಚ್ಚ

27949
ಕ�ೋಟಿ ರೂ.

359 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಚಿನಾಬ್ ಕಮಾನು
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ಗಿಂತ
35 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ.
ಸೇತುವೆಯನ್ನು 28,660
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 13
ಮೀಟರ್ ಅಗಲವನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು
120 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ
ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಡಿಆರ್ಡಿಒ
ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ
ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು
ಸ್ಫೋಟಕ
ನಿಗ್ರಹಿಯಾಗಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2021 ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚಿನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ
ರೈಲ್ವೇ ಸೇತುವೆಯ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ,
ಈ ಸೇತುವೆಯು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆ
ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ
ದೂರವನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು.

ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಕಾರ್ಯವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಕಲ್ಪ್ ಸೆ
ಸಿದ್ಧಿಯ ದೇಶದ ಬದಲಾದ
ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಆರಂಭ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೆಯ
ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿದಾರನಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸವು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

08

n

ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿ ನೀತಿ 2016 ರ ಘ�ೋಷಣೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ
ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

n

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಒಟ್ಟು 310 ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ 3 ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ,
ಅವುಗಳ ಆಮದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ದೇಶದೊಳಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ
ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.68ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

n

48,000 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ತೇಜಸ್ ಖರೀದಿಗೆ
ಅನುಮೋದನೆ. ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚ್ಯಂಕ
ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ, ಕನಸನ್ನು ಬೃಹತ್
ಆಲದ ಮರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು
ಹೊರಟಿರುವ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ
ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೀಜಗಳನ್ನು
ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸೇನಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
18 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022
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ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು
ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಆಮದು ಶೇ.212ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ

ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ...

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತವು ಅಗ್ರ 25 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ
ರಫ್ತುದಾರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

9,116
2019-20

12,815

8,435
2020-21

2021-22
ಕ�ೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ

ಹಲವು ದೇಶಗಳು ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಗೆ
ಆಸಕ್ತಿ ತ�ೋರಿವೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಂತರ ಭಾರತ ಇತರ
ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ.

ಸೇತುವೆಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ

ರಸ್ತೆ

2008-14
4700
2014-20
14953

2008-14
3600 ಕಿ.ಮೀ.
2014-20
7220 ಕಿ.ಮೀ.

ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಾರುಣ್ಯಭರಿತವಾಗಿಸುವ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ
n

n

n

ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ
ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಯುವ
ಉತ್ಸಾಹದ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 17.5 ಮತ್ತು 23
ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿಪಥ್ಗೆ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕೊರೊನಾ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋಗದಿಂದಾಗಿ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ
ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯದ
ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನೇಮಕಗೊಂಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ
ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ
ನಂತರ, ಅವರು 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ, ಅವರ
ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು
ಅಗ್ನಿವೀರರನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಗ್ನಿವೀರರು 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ
11.71 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸೇವಾ ನಿಧಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಡಿಎಸ್, ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ,
n

ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ
ಸಮನ್ವಯತೆಗಾಗಿ ಹಲವು
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್
ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಸಿಡಿಎಸ್
ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆ
n

ಆಧುನೀಕರಣದ ಹೊರತಾಗಿ,
ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ
ಅನುಷ್ಠಾನವು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 43
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್
ಮತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳು
n ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18,
2016 ರಂದು ಉರಿ ಸೇನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ
ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 18 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28-29 ರ ರಾತ್ರಿ, ಭಾರತವು ಪಾಕ್
ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು (ಪಿಒಕೆ) ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು
ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಶಪಡಿಸಿತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ನಾಶಪಡಿಸಿತು.

09

n ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2019 ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಬೆಂಗಾವಲು
ಪಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ,
40 ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು
ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು.
n ಸುಮಾರು 12 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ
ವಾಯುಪಡೆಯ ವೀರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್
ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಾಲಾಕ�ೋಟ್ನಲ್ಲಿ
ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣವನ್ನು
ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹತರಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ
1971ರ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು.

ಮಹತ್ವ
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸೇನಾ ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ
ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ
ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು, ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಲು
ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ನನ್ನ ದೇಶ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
(ಬಾಲಾಕ�ೋಟ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾ�ಲಿಯಲ್ಲಿ)
20 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022
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ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಿಗ್ರಹ
2014ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ’ಭಾರತ ಮೊದಲು’ ಎಂಬ
ಸರಳ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು.
ಈ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ದೇಶವು ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ...
n

2016 ರ ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು
ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದ
ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ,
ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ
ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ
ಅದರ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋರಾಟವನ್ನೂ
ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಎಡಪಂಥೀಯ
ಉಗ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಶೇ.53 ರಷ್ಟು
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿದ್ದ
1,089 ರಿಂದ 2021 ರಲ್ಲಿ 509 ಕ್ಕೆ
ಇಳಿದಿವೆ.
ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದದ
ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ
ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ತಮಗೂ
ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತವೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 76ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ

11

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ

2009		
2021		

3574
1723

ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ

2009		
2021		

523
314

10
ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

2018		
2019		
2020		
2021		

143
138
51
34

ಪ್ರತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ

ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು
ರಾಷ್ಟ್ರದೂತರಿದ್ದಂತೆ. ನವಭಾರತದ
ಈ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು
ಪ್ರತಿ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ
ಉಳಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೂ
ನೆರವು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ.
ಅದು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ದದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ
ಅಥವಾ ಕ�ೋವಿಡ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಂದೇ
ಭಾರತ್ ಆಗಿರಬಹುದು.

n

n

2014ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ನಿಂದ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ 46 ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿಯಿತು. ಒಟ್ಟು
7000 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ರಾಹತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 4,778 ಭಾರತೀಯರು
ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಫ�ೋನ್ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.
2015 ನೇಪಾಳ- ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಆಪರೇಷನ್ ಮೈತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 5,188
ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.

n
n

n

n

n

2016 ಸುಡಾನ್-153 ಜನರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
2020 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ 637 ಭಾರತೀಯರನ್ನು
ಕರೆತರಲಾಯಿತು.
2020-ಕ�ೋವಿಡ್ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್
ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.17 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಮೂಲಕ 1.83 ಕ�ೋಟಿ ಜನರನ್ನು
ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.
2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 550 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ನ ಪವಿತ್ರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರಳಿ ತರಲಾಯಿತು.
2022 ಉಕ್ರೇನ್: ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 22,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022
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सर्वे भवन्तु सुखिन:
सर्वे सन्तु निरामय:
ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಡು ಬಡವರು
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಅಂತ್ಯೋದಯದ ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪಿಎಂಜೆಎವೈ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
2018 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶದ 10.74 ಕ�ೋಟಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸುಮಾರು 50 ಕ�ೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ...

18.77

ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು 15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

n

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ
3.50 ಕ�ೋಟಿ ಜನರು ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು.

n

28000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು
1.18 ಲಕ್ಷ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಖಾತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2013-14 ರಲ್ಲಿ,
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ�ೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ 3.78
ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು, ಇದು 2017-18 ರಲ್ಲಿ
5.12 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಎದುರಾದದ್ದು 2020
ರಲ್ಲಿ ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೇಶದ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ
ಬಾರಿಗೆ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.137ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮಿಷನ್
n

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021
ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 64 ಸಾವಿರ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ
ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು
ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

n

ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 17 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್
n

ಇದನ್ನು 15 ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಂದು ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರವರೆಗೆ 23,50,03,937
ಆರ�ೋಗ್ಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
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1301319

1951

28 1951
60 1961
98 1971
111 1981
128 1991
190 2001

334

2011

612

2021

1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 13.01 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.
1951ರಲ್ಲಿ 61840 ವೈದ್ಯರು
ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು.

ಪ್ರತಿ 834 ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯುಹೆಚ್ಒ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರುಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತಕ್ಕಿಂತ
ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧೀಯ ಬೆಲೆ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಪಿಪಿಎ)
n

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

883812

605840

395851

168712

151129

61840

83756

ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಅಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 34.41 ಲಕ್ಷ
ದಾದಿಯರಿದ್ದಾರೆ. 1951ರಲ್ಲಿ
16650 ದಾದಿಯರು ಮಾತ್ರ
ಇದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ
ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ
1000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇಬ್ಬರು
ದಾದಿಯರಿದ್ದಾರೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಚಹರೆ
ಬದಲಾಗಿದೆ

106 ಮಧುಮೇಹ-ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ
ಔಷಧದ ಬೆಲೆಗಳು, ಪರಿಧಮನಿಯ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಲೆ,
ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪಿನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು 42 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್-ವಿರ�ೋಧಿ
ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಟಿಎಂಆರ್). ಅಲ್ಲದೆ,
ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್, ಗ್ಲುಕ�ೋಮೀಟರ್, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಾನಿಟರ್,
ನೆಬ್ಯುಲೈಜರ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳ
ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ
ಸುಮಾರು 8400 ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಶುಲ್ಕ
ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಏಮ್ಸ್ ತೆರೆಯುವ
ಮೂಲಕ, ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸೀಟುಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್
ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೇವೆ ಇ-ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ
ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ
ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇ-ಸಂಜೀವಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ.
ಇದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 90,000
ರ�ೋಗಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕ್ಷಯಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತವು 2025 ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಲೇರಿಯಾ
ಮುಕ್ತ ಭಾರತ
ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಿಂದ
ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮಲೇರಿಯಾ
ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ
ಯೋಜನೆ 2017-22 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಮಲೇರಿಯಾ
ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ 2016-2030 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022

23

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ

13

ಕ�ೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕಾ
ಅಭಿಯಾನ

ಯಾವಾಗ - 2020 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ

ಏನು- ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ�ೋವಿಡ್
ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ
ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

212.50

ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋಸ್ಗಳನ್ನು
ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕ�ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರವರೆಗೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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n

ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ
ದೇಶೀಯ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು
ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಲಸಿಕೆ ಸಂಶ�ೋಧನೆ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 3500 ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.

n

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೇವಲ 8
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ದೇಶೀಯ ಲಸಿಕೆಗಳಾದ
ಕ�ೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಕ�ೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ 16 ಜನವರಿ
2021 ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿತು.

n

ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ 25 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆ
ಡ�ೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

n

ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ�ೋವಿಡ್
ಲಸಿಕೆಗಳಿವೆ- ಕ�ೋವಾಕ್ಸಿನ್, ಕ�ೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ಕಾರ್ಬೆವಾಕ್ಸ್,
ಝೈಕ�ೋವಿ-ಡಿ ಮತ್ತು ಜಿನ�ೋವಾ.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ
ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಕ�ೋವಿಡ್ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯು ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ
ದೇಶವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪಿಎಸ್ಎ
ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

14

n

n

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ದಿನಕ್ಕೆ 900 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
ದ್ರವೀಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ
ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

15

ಕ�ೋವಿಡ್ನ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ದ್ರವೀಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದಿನಕ್ಕೆ 900
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು
ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು
ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ, 9300 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು 4,755
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಟ್ಟು
4,115 ಪ್ರೆಶರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಶನ್
ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
1,225 ಪಿಎಸ್ಎ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ
ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
900 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ
ಮೂಲಕ 36,840 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ದ್ರವೀಕೃತ
ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಜನೌಷಧಿ ಯೋಜನೆ: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ, ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಔಷಧ

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ
ಔಷಧಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಆದರೆ, ಅದೇ ಔಷಧಗಳು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ
ಶೇ.50ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಾದರೆ,
ಇದನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ
ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಾಸ್ತವಮಾಡಿವೆ.

n

n

n

ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8,786. ಮಾರ್ಚ್
2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು 10,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 50 - 90 ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 15,000 ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ವರೆಗಿನ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಪಿಎಂ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್...
ಯಾರೂ ಹಸಿದು ಮಲಗದಿರುವುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
20
ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳಾ ಜನ್ ಧನ್
ಖಾತೆದಾರರು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ
ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಡೆದರು.
n

2020 ರ ಜಾಗತಿಕ ವಿಪತ್ತು ಕ�ೋವಿಡ್ಎದುರಾದಾಗ
ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಹಾಗು
ದೇಶವು ಆ ವಿಪತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡಲು
ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ
ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು
ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಳಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಳವಳವನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು
ಯಾರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಲಗಬಾರದು ಅಥವಾ
ಬಳಲಬಾರದು ಎಂಬ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್
2020 ರಲ್ಲಿ 1.70 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು
ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕ�ೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡುವ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ರಕ್ಷಣೆ. ಕ�ೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
80 ಕ�ೋಟಿ ಜನರಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಗ�ೋಧಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ
ಮತ್ತು 1 ಕೆಜಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ
ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್
ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ
ಪಡಿತರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ�ೋವಿಡ್ ಭಾರತದ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕಡು ಬಡತನಕ್ಕೆ
ಬೀಳದಂತೆ ಉಳಿಸಿದೆ.

26 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022

13.62 ಕ�ೋಟಿ
ಕುಟುಂಬಗಳ
ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ,
ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು
182 ರೂ.ಗಳಿಂದ 202
ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

3 ಕ�ೋಟಿ ವೃದ್ಧರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ
1000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್
ಯೋಜನೆಯಡಿ 8.7 ಕ�ೋಟಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 2000 ರೂ.ಗಳ ನೆರವು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
n

ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ

n

ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ
ಸಿಲಿಂಡರ್

n

43 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ
ಶೇ.24 ಕೊಡುಗೆ

ನನ್ನನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ
ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ಬಡವರ
ನ�ೋವು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ
ಯೋಜನೆಯ ಚಾಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ-ಉಜ್ವಲಾ
ಒಂದು ಕ�ೋಟಿ ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು,
ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು...
ಡಬ್ಲ್ಯು ಹೆಚ್ ಒ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಹೊಗೆಯಿಂದ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಗುರುತಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಉಜ್ವಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ‘ಪಹಲ್’,
‘ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್’ ಮೂಲಕ ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ

1947
n

n

0.31
1965

1980

1990

n

1 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಮೇ 1, 2016 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು
1933 ರಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಕಥೆಯನ್ನು
ಬರೆದರು. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು 1965
ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2000
ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

1.62

2014 ರಲ್ಲಿ “ಪಹಲ್” ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಕಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 2015 ರಲ್ಲಿ “ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್”
ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ
ತಲುಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

30.53

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು: ಕ�ೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು

0

n

ಹಮೀದ್, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ. ಆತ
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನದೆ,

11.49

ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು

5.78

ಬಳಸುಬಹುದಾದ ಇಕ್ಕಳವನ್ನು
ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ

2001

2010

ಆತನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈಗಳು ಅಡುಗೆ

2022

ಮಾಡುವಾಗ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ..

ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ 9.34 ಕ�ೋಟಿ ಹೊಸ ಎಲ್ಪಿಜಿ
ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 31 ಕ�ೋಟಿ
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದ್ದು, ಇದು 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ಕ�ೋಟಿ
ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು.
ಈಗ ದೇಶವು ಶೇ.75 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ
ಅನಿಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹಮೀದ್
ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ, ದೇಶದ
ಪ್ರಧಾನಿಗೇಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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…ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ
ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವವರೆಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ
ನೂರಾರು ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ
ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ನೀರಾವರಿ ಜಾಲದಿಂದ
ಕಿಸಾನ್ ರೈಲಿನವರೆಗೆ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೇನು ಉತ್ಪಾದನೆ,
ಪಶುಪಾಲನೆಯಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮೊದಲು

ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ

ಮಣ್ಣಿನ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ
22.91 ಕ�ೋಟಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹಣದ
ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಸುಮಾರು 3.28
ಕ�ೋಟಿ ಹೊಸ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್
ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ
ಸಾಲುಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಯೂರಿಯಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೇ 25,
2015 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಶೇ.100 ರೆಷ್ಟು ಬೇವು ಲೇಪನದ
ಯೂರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

n

n

n

2018 ರಿಂದ 11.42 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ರೈತರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

n

ಎಂಎಸ್ಪಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ
ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

n

1.73 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ರೈತರು ಇ-ನ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ
ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

n

ಶೇ. 80 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ
ರೈತರಿಗೆ ಸಹಜ ಕೃಷಿಯ ಗರಿಷ್ಠ
ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

n

ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು 167 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರ
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಮೂಲೆ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

n

ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ,
ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.
ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
n

n

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ
ಯೋಜನೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿ
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅವರ
ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ರೈತರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೂಲಕ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾನೊ ಯೂರಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಘಟಕವು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು
ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3.27
ಕ�ೋಟಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
n

ಕೃಷಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 22 ಸಾವಿರ ಕ�ೋಟಿ
ರೂ. ಬಜೆಟ್ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು 5.6
ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 1.32 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.

n

ಭಾರತೀಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಈ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2021-2022 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು
50 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ.

n

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 12.02

28 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022

ಕ�ೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6 ಸಾವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
n

19.16 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು 18-40
ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ
3000 ರೂ.ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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ಬಜೆಟ್
ಸುಧಾರಣೆಗಳು
ದೇಶದ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ
n

ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುರಿದು
2017-18ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್
ಮಂಡನೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಿಂದ
ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

n

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2016 ರಂದು, ಸಂಪುಟ
ಸಭೆಯು ಈ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು
ಅನುಮೋದಿಸಿತು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್
ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ
ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

n

ಈ ಹಿಂದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ
ದಿನದಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್
ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್
ಮಂಡನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮೇ ಮೊದಲಎರಡನೇ ವಾರದವರೆಗೂ ಶಾಸಕಾಂಗ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿತ್ತು,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನ ಬಹುಪಾಲು
ಖರ್ಚಾಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು.

n

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ
ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು
ಹಣಕಾಸು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ
ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಮೊದಲ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕಂಡಿತು.

n

ಬಜೆಟ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ಈ ಕ್ರಮವು
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ
ವರ್ಷವಿಡೀ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು
ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಜೆಟ್ ವೆಬಿನಾರ್
n

ಕ�ೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ನ ನಂತರ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಖಾಸಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ
ಭಾಗೀದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು
ಬೇಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ,
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ “ನವ ಭಾರತ”ದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನದ
ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬಜೆಟ್
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ನಾನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
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ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ
ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ
20
ಎಂಎಸ್ಎಂಇ
ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ
ಗಮನ
ಈ ವಲಯವನ್ನು ಮರು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದ�ೋಷನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ�ೋರ್ಟಲ್
ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು
ರೈಲ್ವೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಸಾಧನಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಐ
ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2017 ರ
ಕಂಪನಿಗಳ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ.
ಇದು ಸಣ್ಣ
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ
ಪರಿಹಾರವನ್ನು
ಒದಗಿಸಿತು.

2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ
ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಸುಧಾರಣಾ
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು - ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ,
ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ
ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಗ�ೋಚರವಾಗಿದೆ. ಕ�ೋವಿಡ್
ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ
ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ
ಸುಧಾರಣೆ

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ
ತೆರಿಗೆಯನ್ನು
ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ
ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ
ತೆರಿಗೆ ಷರತ್ತನ್ನು
ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

63

77
77

100

142
134
130

ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಅನುಮತಿ
ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ
ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ
ಅನುಮೋದನೆಗಳು
ಈಗ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಋಣಭಾರ,
ದಿವಾಳಿತನ
ಕ�ೋಡ್ 2016 ಮತ್ತು
2021 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅನುತ್ಪಾದಕ
ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದವು ಮತ್ತು
ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಚಾಲನೆಯನ್ನು
ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದವು.

ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಕಾನೂನಿನ ಜಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತ
2,875 ವ್ಯಾಪಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ
ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು
ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು 2007 ರ
ಅನಗತ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 25000
ಅನುಸರಣೆಗಳು
ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.

ಕೇಕ್ನ ಗಾತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇಕ್
ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟೂ ಅದರ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗುರಿ
ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟೂ ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
30 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022
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ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿ
300

ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ
200

236.4

ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು
ಬೆಳೆದಿದೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ 600 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

249.82
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44.08
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ಭಾರತದ ರಫ್ತು
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8.49
1.27 1.35 2.03

21.5
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2020-21

ಜಿಡಿಪಿ (ಈಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) ಮೂಲ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲ: ಪಿಐಬಿ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್

1950-51

1960-61

1970-71

18.14

1980-81

ಮೂಲ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಪಿಐಬಿ

1990-91

2000-01

2010-11

2021-22

*ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ

21 ಋಣಭಾರ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್
22
ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲಗಳು, ಅಂದರೆ, ಎನ್ಪಿಎಗಳು
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸೌಲಭ್ಯ
n

n

n

n

ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ,
ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು
ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ ಹಣವನ್ನು
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ,
ಋಣಭಾರ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆ 2016 ನ್ನು ಒಂದು
ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎಗಳ
ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಕ�ೋವಿಡ್-19
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ,
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗ�ೋಲು
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ 10,000 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಎನ್ಪಿಎಗಳು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 5.9 ರಷ್ಟಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ, ದೇಶದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ
ಪಿಎಲ್ಐ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘ�ೋಷಿಸಿತು.
14 ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ
ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ
ರೂ. ಮತ್ತು 60 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

1. ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ
ಉದ್ಯಮ

8. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಯಾರಿಕೆ.

2. ಐಟಿ ಯಂತ್ರಾಂಶ

10. ಆಟ�ೋಮೊಬೈಲ್
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು

3. ಎಸಿ, ಎಲ್ ಇ ಡಿ, ಬಲ್ಬ್
4. ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮ
5. ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಎಪಿಐ
( ಔಷಧದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು)

9. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆ

11. ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
12. ಜವಳಿ

6. ಟೆಲಿಕಾಂ ಉತ್ಪಾದನೆ

13. ವಿಶೇಷ ಉಕ್ಕು

7. ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಿವಿ
ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು

14. ಸುಧಾರಿತ
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಘಟಕ

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022
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ವಿದ್ಯುತ್
23

ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ

ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಲುಪಿರವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 3 ಕ�ೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್
ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ
ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ
ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೀನದಯಾಳ್
ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಯೋಜನೆ, ಉಜಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗ್ರಾಮ ಉಜಾಲ ಯೋಜನೆ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.
37 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಇಡಿಗಳನ್ನು
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಇಡಿ ವಿತರಣಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ
32 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 1285 ಶತಕ�ೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ
ಹ�ೋಲಿಸಿದರೆ, 2022ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 1,385 ಶತಕ�ೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ
ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು 2014 ರಲ್ಲಿ
ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

n

n

n
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ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 3 ಕ�ೋಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 18,000
ಹಳ್ಳಿಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್
ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಸ�ೋಲಾರ್
ಪಂಪ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ, ಹೊಲಗಳ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ
ಸ�ೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆಯು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ
ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50 ಸಾವಿರ
ಕ�ೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ:
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಬಲೀಕರಣ
ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು
ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗಿಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜುಲೈ 1, 2015 ರಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ನಾಗರಿಕರ
ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
n

n

n

n

n

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5.31 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
4.20 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.
ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ 1570 ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು 22,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಡಿಜಿಲಾಕರ್: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಕಾಗದರಹಿತ
ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು 117 ಕ�ೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, 2167 ದಾಖಲೆ ನೀಡುವ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 532 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ
ಇದು ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್
ಸಾಕ್ಷಾರತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 53.67 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 300
ಶತಕ�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ
ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 3 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವು ಮಾಡಿದ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಗರಗಳು
ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವುದು. ಇಂದಿನ ಭಾರತವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ
ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ
ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
n

ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಪಕರಣಗಳ
ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 76 ಸಾವಿರ
ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಟೆಕೇಡ್: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದಶಕ
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ದೇಶವು ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅದು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ
ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಶಕದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು
ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ 4.0 ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
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ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಐಟಿ ಬಳಕೆ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಉಮಂಗ್ ಆಪ್,
ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್, ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಬಿಟಿ
ಮತ್ತು ಇ-ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಈಗ ಸರತಿ
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್: ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಇದುವರೆಗೆ, 5.75 ಲಕ್ಷ ಕಿಲ�ೋಮೀಟರ್ಗಳ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್
ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 1.79 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ
ಜ�ೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ವೈ-ಫೈ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ

ಪ್ರತಿ ಜಿಬಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014
ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಜಿಬಿಗೆ 269 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಜೂನ್
2021 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಜಿಬಿಗೆ ಶೇ.96 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ
10 ರೂ. ಇಳಿದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2014 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 25 ಕ�ೋಟಿ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು; 2021 ರಲ್ಲಿ, ಈ
ಸಂಖ್ಯೆ 83 ಕ�ೋಟಿ ದಾಟಿತು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 120
ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇವರಲ್ಲಿ
75 ಕ�ೋಟಿ ಜನರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫ�ೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ನಿಗ್ರಹ
ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಂದರೆ, ಜಿಇಎಂ ಪ�ೋರ್ಟಲ್
ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು
ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.
ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೇರ
ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2014ರಿಂದ
2021ರವರೆಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 2.22 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ
ರೂ.ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್

ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮಂಗಳನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇಶವಾಯಿತು. 2014 ರಿಂದ,
ಭಾರತವು 34 ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 342 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ, 2014 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು
ಉಡಾವಣೆಯಾದ 35 ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹ�ೋಲಿಸಿದರೆ.
ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಾದ GSAT-11 ಮತ್ತು
GSAT-29 ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಪ�ೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು
ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ�ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸಲು ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ವಲಯದ ಭವಿಷ್ಯದ
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ನೀತಿಯನ್ನು
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು 5ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್
ಫೈಬರ್ ಜಾಲವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೂರು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳು
ಅದರೊಳಗೆ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಂದ ಕೃಷಿಕರ
ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಶಕವು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಶಕವಾಗಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್
ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್,
ಪೇಟೆಂಟ್ಮತ್ತು
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ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ
ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 2014
ರ ನಂತರ, ವೇಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ
ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್
ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಾವೀನ್ಯತೆ
ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು
ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
n

n

n

2018-19ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್
ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು
ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 2020
ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಇಂಟೆಲ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಎಐ ಫಾರ್ ಆಲ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು 2016 ರಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು 2016, 2017, 2019 ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಶ�ೋಧನೆಗೆ
ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು
ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು 74 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಎಂಟಕ್ಕೆ
ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು
ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಮೂನೆ ಇದೆ.
ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ
2016ರಲ್ಲಿ 72 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು 5
ರಿಂದ 23 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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2021-22 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
66440 ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 201415 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
42763 ಆಗಿತ್ತು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ.50 ಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ
ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ನಾವೀನ್ಯವು ಈಗ ಭಾರತದ
ಆಲ�ೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲ�ೋಪದ�ೋಷಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಿಗೆ
ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು,
ಸಂಶ�ೋಧನೆಯನ್ನು ‘ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2016ರ
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ

46

ಜಾಗತಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ
2021
ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು
48
ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ
2020

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು
ಮತ್ತು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳ ಅನನ್ಯ ಪಯಣ

52

57
60

66

81

2019

2017

2016

2015
n

n

n
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2018

ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ನ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು
ನನಸಾಗಿಸಲು ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ದೇಶದ 722 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್
ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 68ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್
ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ
30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ 2200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಟಲ್
ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

n

n

n

ದೇಶದ ಯುವಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವವರಾಗಬೇಕೇ
ಹೊರತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ
ಯುವಜನತೆಯು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತ�ೋರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್
ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ರಂದು 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ'
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯಿಂದ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು
ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ
ನಂತರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರವರೆಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 76,689
ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.45 ರಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ
ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು
ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ
ಸ್ವಯಂ
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ
ಹಾದಿಯನ್ನು
ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ
ನಂತರ, ಈ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು
ಮತ್ತೊಂದು ಸಮರ್ಥ
ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್
ದೃಢೀಕರಣವು
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು
ಪ್ರತಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು
ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ
ಕಡ್ಡಾಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ
ಮೊತ್ತವು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ
ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ
ಬರುತ್ತದೆ.

30
n

n

n

n

n

n

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ಗೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು
ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ನಿಂದಾಗಿ ಈಗ
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪುರಾವೆ ನೀಡಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹ�ೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್
ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಉಮಂಗ್ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್,
ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
2014 ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2022 ರವರೆಗೆ,
ಸುಮಾರು 5.81 ಕ�ೋಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು https://jeevanpramaan.gov.
in/#home ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಮಂಗ್
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಆಪ್ಡೌನ್ಲ�ೋಡ್ ಮಾಡಲು,
ನೀವು 9718397183 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್
ಮಾಡಬಹುದು.

ಯುಪಿಐ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆರಂಭ

ನಗದು ರಹಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಡಿಜಿಟಲ್
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು
ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

n

n

ಯುಪಿಐ ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಈಗ ಯಾರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ
ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಐ ಪ್ರಮುಖ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗ,
ನಗರ-ಹಳ್ಳಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ, ಯುಪಿಐ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಯುಪಿಐ 330 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಜುಲೈ 2022
ರಲ್ಲಿ, 10.62 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ದಾಖಲೆಯ 600
ಕ�ೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಯುಪಿಐನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.

600 ಕ�ೋಟಿ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಸಲು ಭಾರತದ ಜನರಿಗಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ
ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನ�ೋಡಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. -ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ
n

n

n

n

ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 2020
ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದೆ
2020 ರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ತರಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ
ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ
ಜನರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ
ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ. 2.5 ರಿಂದ 5
ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು
ಶೇ.10 ರಿಂದ ಶೇ.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ
ಕಡಿತ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್) ವನ್ನು 40,000 ರಿಂದ
50,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ
ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಐಟಿಆರ್ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್
ಪರಿಶೀಲನೆ ಇದೆ.
ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ
ದಾಖಲೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು
ಈಗ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ
ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ
ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ,
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು
ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದೆ.

n

n

ಜುಲೈ 31, 2022 ರವರೆಗೆ 2022-23ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5.83
ಕ�ೋಟಿ ಐಟಿಆರ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು
ಜುಲೈ 31, 2022 ರಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ
72.42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಿಆರ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2022-23ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 16, 2022 ರವರೆಗಿನ ನೇರ ತೆರಿಗೆ
ರಶೀದಿಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
2022–23ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2022-23ನೇ
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು 1,01,017 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.
ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ಶೇಕಡಾ 33 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
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ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ನವ
ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ
ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಮ್ಮೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ
ಮನವಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ
ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು
ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆಯಿತು.

ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಬೇಟಿ ಬಚಾವ�ೋ, ಬೇಟಿ ಪಢಾವ�ೋದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ
ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ 1020 ಮಹಿಳೆಯರು
ಇದ್ದಾರೆ.

ಆರ�ೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು ರೂ.1ಕ್ಕೆ
ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಹಾಯದ
ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಷನ್
ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ
ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳು
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಚಯ. ಜನ್ ಧನ್
ಖಾತೆದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ.55 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್
ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಲಗಳು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.
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ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ
ಮರಣದಂಡನೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 2
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕನಿಲುಗಡೆ (ಒನ್ಸ್ಟಾಪ್) ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಡೇಟಾಬೇಸ್. 5600 ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ನಿರ್ಭಯಾ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು
ಈಗ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ.
ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಯುಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್
ಅಲ್ಲದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು. ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ
ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ.
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26 ವಾರಗಳ
ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿ
33 ತಲಾಖ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಯಾವಾಗ - ಜುಲೈ
2019 ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತ್ರಿವಳಿ
ತಲಾಖ್ (ತಲಾಖ್-ಎ-ಬಿದ್ದತ್) ನೀಡುವುದನ್ನು
ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

.

n

.

n

2017 ರಲ್ಲಿ, ಶಾಯಿರಾ ಬಾನ�ೋ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು
ನೀಡುವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋರ್ಟ್ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ಅನ್ನು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿತು.
ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ
ಪೀಠವು ಮೂರು-ಎರಡು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾನೂನು
ತರುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮದುವೆಯ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ
ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಮಸೂದೆಯನ್ನು
ಲ�ೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 30 ಜುಲೈ 2019 ರಂದು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಹತ್ವ- ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ
ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ ತಾಯಂದಿರ,
ಸಹ�ೋದರಿಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು
ಕಸಿದುಕೊಂಡ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ
ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ
ನನಗಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಈಗ 26 ವಾರಗಳ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು
ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಮೊದಲು
12 ವಾರಗಳಾಗಿತ್ತು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು
ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಆರ�ೋಗ್ಯ
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು
ಉತ್ತಮ ತಾಯಿಯ ಆರ�ೋಗ್ಯವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು
ಪ�ೋಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,
ಸರ್ಕಾರವು 55 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ
ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು 12 ವಾರಗಳಿಂದ
26 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 2017 ರಲ್ಲಿ
ಮಾತೃತ್ವ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಯ್ದೆ, 1961
ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ,
ಭಾರತವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ
ನೀಡುವ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಯಂತಹ
ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

35 ಬೇಟಿ ಬಚಾವ�ೋ, ಬೇಟಿ ಪಢಾವ�ೋ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ
ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು
ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಟಿ
ಬಚಾವ�ೋ, ಬೇಟಿ ಪಢಾವ�ೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2015
ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಿತು. ವಾಹನಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟಿ
ಬಚಾವ�ೋ, ಬೇಟಿ ಪಢಾವ�ೋ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 405 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಥಿಕ
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 3.03 ಕ�ೋಟಿ
ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ
ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮ
2020–2021ರಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಜನನ ಸಮಯದ ಲಿಂಗ
ಅನುಪಾತವು 937 ಕ್ಕೆ
ಏರಿದೆ. 2014-2015ರಲ್ಲಿ
ಇದು 918 ಆಗಿತ್ತು.

ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಬಾಲಕಿಯರ ದಾಖಲಾತಿ
2014-2015 ರಲ್ಲಿದ್ದ
ಶೇ.75.51 ರಿಂದ 20202021 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.79.46
ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ
ಪ್ರಕಾರ, 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ 1020 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ. 2014–
2015ರಲ್ಲಿ ಶೇ.87 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆರಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಇದು
2020–2021ರಲ್ಲಿ ಶೇ.94.8 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
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ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ
ಸಬಲೀಕರಣ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳು
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜವನ್ನು
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು 8-9
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 1999 ರಲ್ಲಿ
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ
ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು,
ಆದರೆ 'ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್
ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್,
ಮತ್ತು ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್’ ಎಂಬ
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
n

n

n

n

ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಾದ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು
ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಅರಣ್ಯ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ ತಲುಪಿದ ದ್ರೌಪದಿ
ಮುರ್ಮು ಅವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ
ಸೇರಿದವರು.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು
ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2022
2023 ರಲ್ಲಿ 41 ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 87,584 ಕ�ೋಟಿ
ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರ
ಜನ್ಮದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 15 ಅನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು
ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ
ಮುಂಡಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋರಾಟಗಾರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋರಾಟಗಾರರ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ನರ್ಮದಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಗರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
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ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ
ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು. ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ
ಯಾರೂ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು,
ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ
ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

n

n

n

n

27 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಹೊಸ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 740 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ - ಆದಿ ಮಹ�ೋತ್ಸವವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾರತವನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ನೇಕಾರರು,
ಕುಂಬಾರರು, ಬೊಂಬೆ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಕಸೂತಿಗಾರರ ಸೊಗಸಾದ
ಕರಕುಶಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗುತ್ತವೆ.
ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಪ�ೋರ್ಟಲ್ www.tribesindia.com ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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ಹಿರಿಯರ ಆರ�ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
n

n

n

2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 10.38
ಕ�ೋಟಿ ಮತ್ತು 2031 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 19.34 ಕ�ೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿರಿಯರ ಆರ�ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಅಟಲ್ ವಯೋ ಅಭ್ಯುದಯ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮೂಹ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಏರಿಳಿತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,
ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ
ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು
ಮೇ 9, 2022 ರಂದು 7 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆವೆಚ್ಚದ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮೇ 9, 2015 ರಂದು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು 18-40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1000, 2000, 3000, 4000 ಮತ್ತು
5000 ರೂ. ಗಳ ಐದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾದಾರನ ಮರಣದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಪತಿ ಅದೇ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಎಲ್ಡರ್ಲೈನ್-ಟ�ೋಲ್ ಫ್ರೀ-14567 ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2021
ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
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ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗುತ್ತಿದೆ

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ
ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ
ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ
ನೀಡುವ ವಿಷಯವು
ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು
ವರ್ಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಮೀಸಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ
ಜ�ೋಡಿಸುತ್ತಿವುದು
ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ
ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು.
ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗದ
ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು
ಈಡೇರಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

n

n

n

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ
10 ಪ್ರತಿಶತ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಚುನಾವಣೆಗಳು
ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು
ಐದು ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದ
ಆದಾಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ನೀಡಲು 102 ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ, 2018 ಅನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಒಬಿಸಿಗಳ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, 2021-2022 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕ�ೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ
ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ 27 ಪ್ರತಿಶತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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40

ನೀತಿ ಆಯೋಗ
ಭಾರತದ ಚಿಂತನಾ ಚಾವಡಿ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಹಿಂದಿನ
ಸ�ೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆಡಳಿತ
ರಚನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಅದರಂತೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದಶಕಗಳಿಂದ,
ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಯೋಜನಾ ಘಟಕವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು, ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 65 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಯೋಜನಾ
ಆಯೋಗವು ಕಮಾಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು
ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇಂದ್ರ
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ, ಯೋಜನಾ
ಆಯೋಗದ ಬದಲಿಗೆ ನೀತಿ (ಭಾರತ ಪರಿವರ್ತನಾ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ) ಆಯೋಗವನ್ನು 1 ಜನವರಿ 2015
ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ
ಮನ�ೋಭಾವವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತ, ಕನಿಷ್ಠ ಸರಕಾರ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಎರಡು
ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಬ್: ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
n ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯ ಹಬ್: ನೀತಿ ಆಯೋಗವು
ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
n
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ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಧಾರ

ದೇಶದಲ್ಲಿ 70 ಕ�ೋಟಿ ದೀನದಲಿತರನ್ನು
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ.
ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ 75ನೇ
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರಿ
ಚಳವಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ತುಂಬಿದರು.
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹೊಂದಲು, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲು ಮತ್ತು
ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು
ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ
ತರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

n

n

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ 30 ಲಕ್ಷ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ 8,55,000
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿವೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 13 ಕ�ೋಟಿ ಜನರು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ
ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ 91 ಪ್ರತಿಶತ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿವೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ 65,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳನ್ನು
(ಪಿಎಸಿಎಸ್) ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ಪಿಎಸಿಎಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ನಬಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ತರಲು
ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಸಹಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು
ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ವೃತ್ತಿಪರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು,
ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ
ತರಲು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

44 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022

ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

42
n

ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್ ಕಛೇರಿಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ
ಸಾಲುಗಳು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ
ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪದೇಪದೇ ಕಚೇರಿ
ಭೇಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದವು. ನೀವು
ಈಗ ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

n

2014ರಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇವಲ 77 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹ�ೋಲಿಸಿದರೆ
ಈಗ 424 ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್
ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ
521 ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ.

n

2014 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್
ಪಡೆಯಲು ಸರಾಸರಿ 16 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇಂದು, ಪಾಸ್ಪ�ೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ
5 ದಿನಗಳು ಸಾಕು.

43 ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳ
n

n

n

n

n

ಸಬಲೀಕರಣ

2011 ರ ಜನಗಣತಿಯು 4,87,803 ಜನರನ್ನು
ಇತರರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ�ೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ
ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, “ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಹಕ್ಕುಗಳ
ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 2019" ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು
ಜನವರಿ 10, 2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಸಚಿವಾಲಯವು "ಸ್ಮೈಲ್"
ಹೆಸರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು,
ಇದು ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು
ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಉಪ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ
ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ�ೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ
ನೀಡದೆಯೇ, ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು
ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ
ಬಂಗಾಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಬಿಹಾರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ,
ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ
ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗರಿಮಾ ಗೃಹ
ಪೈಲಟ್ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
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ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ...
ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್
ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
n

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೀದಿಬದಿ
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಈ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ
ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

n

n

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೀದಿಬದಿ
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಥವಾ ನಗರ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 70 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ
ಅವರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕ�ೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಜೂನ್ 1, 2020 ರಂದು ಪಿಎಂ
ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 10,000
ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ 38 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 3,843 ಕ�ೋಟಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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ಪ್ರತಿ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು
ನನಸಾದ ಕನಸು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ಜಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಸವಾಲಾಗಬಾರದು.
ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ರೈನ್, ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ದೇಶದ
ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 75 ಅಮೃತ ಸರ�ೋವರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ,
ನದಿಗಳ ಜ�ೋಡಣೆ, ಅಥವಾ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಈ
ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

n

n

3.60

ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು
ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ
ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

19.14 ಕ�ೋಟಿ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ
ಗುರಿಯನ್ನು 2024 ರ
ವೇಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.

n
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ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಹೊಸ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ನೀರು ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿತು.
2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2019 ರಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರೂವರೆ
ಕ�ೋಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಗುರಿಯು, ಕೇವಲ
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 6.90 ಕ�ೋಟಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಮತ್ತು 10.1 ಕ�ೋಟಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಗ�ೋವಾ, ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ
ಮತ್ತು ದಮನ್ ದ್ವೀಪದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯೂ ಜಲ ಸೌಲಭ್ಯ
ಹೊಂದಿದೆ.

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:... 5.70 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ
2014 ರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ರಚನೆಯಾದ
ನಂತರ, ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯ
ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜುಲೈ
15, 2015 ರಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಿಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು
ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ
5.70 ಕ�ೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2021
ರವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

n

n
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ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಪಾನ್,
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ.
ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ
ಹಂತಹಂತವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಎನ್ಇಪಿ) 2020
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಮೃತ್
ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಭಾರತ @ 2047 ಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಲು ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯ
ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ...
ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯ ಕನಸು ಯಾರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಆದರೆ
2014ರ ಮೊದಲು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ - ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್
ಎಂಬ ಮನ�ೋಭಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್
ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದರು. ಪಕ್ಕಾ
ಮನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ
ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನಲ್ಲಿ
ನೀರು ಬಡವರು ಮತ್ತು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಹೊಸ
ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ನವಭಾರತ ಉತ್ತಮ
ನಾಳೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ
ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ
ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2024 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು
ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
n

ಮನೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟಿನಿಂದ
ಮಾಡಿದ ರಚನೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದಿರುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯ ಗಡಿ ಗ�ೋಡೆಯು ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು
ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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n

n

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 03 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 26.26
ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ
ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 4.2 ಕ�ೋಟಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳ ಗುರಿ

ಇದುವರೆಗೆ 2.3 ಕ�ೋಟಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ಮನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ
ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು,
ಇದಕ್ಕಾಗಿ 48
ಸಾವಿರ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.
ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.

ಅನಗತ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 6 ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ
ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ, ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾದ
ಹಲವು ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಗತ್ಯ
ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ
ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು
ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

n

n

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಮೊದಲು, ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2014 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಕೈಗಾರಿಕ�ೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ�ೋಜಲಾದ
ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ
“ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರದ್ದುಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಂತಹ
10 ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ"
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ
ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ
2014 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ
ಉತ್ತೇಜನ
ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಕಛೇರಿ,
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವುದು ಯುವಜನರ ಹಣೆಬರಹ
ಎಂಬ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಖಾತರಿ ರಹಿತ ಸಾಲ
ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ
ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
n

ಹಣ ಸಿಗದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು
ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ.
ನೀವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ದೇಶದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ದೇಶವು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ�ೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂಬ ಹೊಸ
ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

50

n

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ
ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ
ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 8ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
ಈ ಯೋಜನೆಯ 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋತ್ಸವವಾಗಿತ್ತು. ಮುದ್ರಾ
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರವರೆಗೆ 36
ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇ.6% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳನ್ನು
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೇ.22
ರಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ಬಳಕೆ: ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರದು
ಸುಧಾರಣೆ, ಸಾಧನೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ
ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಸುಧಾರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವನ್ನು
ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ‘ಶ್ರಮೇವ ಜಯತೆ’
ಘ�ೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ಏಳು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಅವುಗಳ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.

n

n

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು 4 ಕಾರ್ಮಿಕ
ಸಂಹಿತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕ�ೋಟಿ
ಕಾರ್ಮಿಕರು ವೇತನ ಭದ್ರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಆರ�ೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಸುವಿಧಾ ಪ�ೋರ್ಟಲ್
ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 25 ಆಗಸ್ಟ್
2022 ರವರೆಗೆ 28 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇ-ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಶೀಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ‘ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ’ವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
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ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್
ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ
ಮುಕ್ತಿ

n

n

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ದೇಶದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನವು ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ,
ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಲಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿ,
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಪೈಪ�ೋಟಿಯಾಗಲಿ, ದೇಶ
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು
ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

n

n

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2,
2014 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯಿಂದ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.
ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಂದ�ೋಲನವಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್
2, 2014 ರಂದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಆಂದ�ೋಲನವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
2014 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 39
ಆಗಿತ್ತು.
ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150 ನೇ ಜನ್ಮದಿನವಾದ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2019 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಎಂದು
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮಿಷನ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತ
ಅಂದರೆ ಒಡಿಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 24 ಆಗಸ್ಟ್
2022 ರಂತೆ ಒಡಿಎಫ್-ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,03,398
ಆಗಿತ್ತು.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-ನಗರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 62 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಒಡಿಎಫ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-ನಗರ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಿದರು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ

2.16 12.7

ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಮಾಲಿನ್ಯ

2.48

ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ
(ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶ�ೋಧನಾ
ಫಲಿತಾಂಶ)

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 727 ಡಾಲರ್
ನಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ
ಕಡುಬಡವರು ವೆಚ್ಚದ 2.6 ಪಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ಥಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚದ 4.3 ಪಟ್ಟು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಉಡಾನ್: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ ಉಡಾನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2022
ರಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಸುಧಾರಿತ
ವಾಯುಯಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ
ಶ್ರೇಣಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕದ “ಉಡೇ ದೇಶ್ ಕಾ ಆಮ್
ನಾಗರಿಕ್” ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
n

n

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ
ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.

n

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವ ಬಡವರಿಗೂ
ಒಂದು ಗುರುತು ಇದೆ, ಅಂತಹವರು
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು
ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಇಂದು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

2014 ರಲ್ಲಿ, 74 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು
ಇದ್ದವು. ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ
ಈಗ 141 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯು 58 ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, 8 ಹೆಲಿಪ�ೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 2 ವಾಟರ್
ಏರ�ೋಡ್ರೋಮ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 68 ಹಿಂದುಳಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 425 ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 29 ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್
4, 2022 ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ
1000 ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ 220 ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳು
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉಡಾನ್ಈಗಾಗಲೇ 156
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು 954 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. 100 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪಲು
68 ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 400 ಮಿಲಿಯನ್
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ರೇರಾ: ಮನೆ ಖರೀದಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಕಾಯಿದೆ 2016 (ರೇರಾ) ಪರಿವರ್ತನೆಯ
ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ರೇರಾ
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ
ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ
ಮನೆ/ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ�ೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳೊಂದಿಗೆ ರೇರಾ
ಸಹ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಿದೆ.
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31 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು
ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ರಿಯಲ್ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 91,544 ರಿಯಲ್
ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು
67,649 ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್
ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ರೇರಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 97,753
ದೂರುಗಳನ್ನು ರಿಯಲ್ಎಸ್ಟೇಟ್
ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ
ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ. (ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2022 ರವರೆಗೆ)
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ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಂದ�ೋಲನವಾಗುತ್ತಿರುವ
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಭಿಯಾನ
ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು,
ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು
ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಕ್ಕಳು
ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ
ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಅನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದು
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರಸಕ್ತ
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
n

n

ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್ 2019-2021ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ,
2015-2016ಕ್ಕೆ ಹ�ೋಲಿಸಿದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಶೇ.38.4
ರಿಂದ ಶೇ. 35.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೇ.21 ರಿಂದ ಶೇ.19.3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 40 ಕ�ೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ
ಆಂದ�ೋಲನ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ
ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ 11.38 ಕ�ೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 11.20 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಗಳ
ಒಟ್ಟು 11.80 ಕ�ೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೂ
‘ಪೌಷ್ಟಿಕ’ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ
ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ
ಪ�ೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು
ಮತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ
ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ.

55 ಅಮೃತ್ - ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಖಾತ್ರಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನೆಯ
ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನದ
ಕೊರತೆಯಿದ್ದುದರಿಂದ, ನಗರಗಳು
ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗಿಂತ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರುಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದವು. ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ
ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು
ಚರಂಡಿಯಂತಹ ಮೂಲ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಅಟಲ್
ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿವರ್ತನೆ
ಅಭಿಯಾನ (ಅಮೃತ್) ಅನ್ನು 2015
ಜೂನ್ 25, ರಂದು ನಗರ ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

n

n

n

ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು,
ನಗರದ ನೀರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ಹರಿಯದಂತೆ ನ�ೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಯಾನ ಅಮೃತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 77,640 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 500 ಅಮೃತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೀರು
ಸರಬರಾಜು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 1.39 ಕ�ೋಟಿ ಕೊಳಾಯಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲಕ್ಕಾಗಿ 1.45 ಕ�ೋಟಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹ�ೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಅಮೃತ್ನ ಮುಂದಿನ
ಹಂತವು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ
ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
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ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ
ಸ್ವಯಂ-ದೃಢೀಕರಣದ
ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ
n

n

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ,
ಯಾರೇ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಜೆಟೆಡ್
ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ ಅಥವಾ
ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯುವಕರು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಸ್ವಯಂ
ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು.
ಜೂನ್ 2016ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ
ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ವಯಂ-ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ
ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈಗ ಅನೇಕ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಯಂ-ದೃಢೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ
ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು
ನೀವು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು. 125 ಕ�ೋಟಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳ
ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಿಂತ
ಮಿಗಿಲಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪುರಾವೆ

1,73,065 1,27,555
ಗ್ರಾಮಗಳು 2022
ಆಗಸ್ಟ್ 28ರವರೆಗೆ
ಡ್ರೋನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ

41, 368

ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು,
ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು
ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿವಾದದ
ಮೂಲವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗರು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ
ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24, ರಂದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ
ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 2025ರ
ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ 6.62 ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಪಿಎಂ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಖಾತ್ರಿ
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ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 68
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ದೇಶದ
ಶೇ.68ರಷ್ಟು ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು.
ಅವರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಯಾವುದೇ
ಮೂಲವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ
ಸಾಲದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲವಾಗಲಿ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ
ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಹಣದ
ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದವು, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
n

n

2014ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15, ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು
ಕ�ೋಟೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. 2014ರ ಆಗಸ್ಟ್
28ರಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು, ಈ ಸಂದರ್ಭವು ‘ವಿಷ ವರ್ತುಲದಿಂದ
ಬಡವರನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಪರ್ವ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಪೂರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ,
ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ
ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಶೇ.55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಖಾತೆದಾರರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

n

n

n

ಮಾರ್ಚ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
15 ಕ�ೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ 46.25 ಕ�ೋಟಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 1,73,954.07 ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಜಮಾ
ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1.26 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರರು ಉಪ-ಸೇವಾ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆರಹಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2014ರ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು
1.5 ಕ�ೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ
ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವುದು
ಹಣಕಾಸು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದು
n
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n

2015ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು, ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿನ
ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2016
ಜನವರಿ 1, ರಿಂದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಬಿ’ (ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್) ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ‘ಡಿ’ ಮತ್ತು ‘ಸಿ’ ಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

n

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜೂನಿಯರ್
ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ.
ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,
ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ
ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿಶೇಷ
ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು
ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ
ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
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ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು
ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುವುದು
1986ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು,
ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೀವನ
ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಈ 34 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಲವಾದ ನೀತಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವಕರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 2020 ಜುಲೈ 29 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಅನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿತು.
n
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ಹೊಸ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು,
ಹೊಸ ಐಐಟಿಗಳು, ಹೊಸ ಐಐಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ
ದೊಡ್ಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ
ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಬೇರೂರಿರುವ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು
ಅಗತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮಹಾನ್
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
2022-2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಅತ್ಯಧಿಕ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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ಹ್ಯಾಕಥಾನ್: ‘ಜೈ ಅನುಸಂಧಾನ್’ ಘ�ೋಷಣೆಯ
ಮುಂದಾಳುಗಳಾದ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ
ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2022 ರಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್
ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ 2022 ರ
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ 25
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ�ೋತ್ತರಗಳ
ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು
ದೇಶವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ
ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು
ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು
‘ಜೈ ಅನುಸಂಧಾನ್’ ಘ�ೋಷಣೆಯ
ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

n

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ನ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 2900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು
2200 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 53 ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ 476
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತೊಡಗಿಸಿತು. ಈ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ
ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಯುವ
ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು
ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಒಂದು
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದ ಈ ಮನ�ೋಭಾವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ
ಈ ಮನ�ೋಭಾವವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ಯದ ಮನ�ೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ
ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ (ಎಸ್ಐಎಚ್) ಅನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್-ಜೂನಿಯರ್ ಅನ್ನು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ
ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಈಶಾನ್ಯ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ
ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ರೈಲು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದ
ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ರೈಲು ಜಾಲದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಂದಿವೆ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಜ�ೋರಾಂ, ಮಣಿಪುರ,
ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದ ರಾಜಧಾನಿಗಳಿಗೆ ರೈಲು
ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

n

n

ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯವು
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು,
ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು
ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

63

n

n

ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ
ಯುಗವೆಂದರೆ ಆಫ್ ಸ್ಪಾ (ಎ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಪಿ.ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು.
ಆಫ್ ಸ್ಪಾ ಅನ್ನು 2015ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ
ಮೇಘಾಲಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ವಿವಾದವನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸುಮಾರು 7,000 ಬಂಡುಕ�ೋರರು
ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (2021) ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿರುವುದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ
ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಎನ್ಎಸ್ಸಿಎನ್ (ಐಎಂ) ನೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂದ
ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಗಾ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಬ್ರೂ ಒಪ್ಪಂದ (2020): ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ 37,000 ಬ್ರೂ
ವಲಸಿಗರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 21 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪೂರ್ವೋದಯ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯೇ
ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸುಧಾರಣೆಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪೂರ್ವ
ಭಾರತವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು
ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾರತವು
ಅಪರಿಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳ ನಾಡು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದರೂ; ದೇಶದ ಇತರ ಕೆಲವು
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹ�ೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದ್ಧತೆಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

n

n

n

ಅಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ
ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು 2020ರ ಜನವರಿ 11 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕ�ೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ
ಸಮಗ್ರ ಉಕ್ಕಿನ ತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವೋದಯ: ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಭಾರತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ದಕ್ಷ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು
ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ನುರಿತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಹೇರಳವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ 29,
ರಂದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನ್ಯೂ ಭಾವುಪುರ್-ನ್ಯೂ ಖುರ್ಜಾ
ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರಕು
ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಪರಿಸರ

ಪ್ರಾಣಿ-ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಮತ�ೋಲನ
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ,
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು
ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವು,
ಹಸಿರು ತರುವ ಇಂಧನ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವ
ಇಂಧನವಾಗಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಸಮತ�ೋಲನವು ನಮ್ಮ
ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅರಣ್ಯ
ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹುಲಿ-ಸಿಂಹ-ಒಂದು
ಕೊಂಬಿನ ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರಲಿ,
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿರಲಿ,
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೀತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಫೇಮ್
ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ
ದೇಶವು 114.07 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ
ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು
60.66 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, 23.14 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ. 20142015ರಲ್ಲಿ 2.63 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಗ 57.71 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ 2014ರವರೆಗೆ ಶೇ. 1.5 ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು
ಹೊಂದಿತ್ತು. ಶೇ.10 ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಗ
ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.20 ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ
ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ 2030ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು
ನಂತರ 2025ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ 2023 ಏಪ್ರಿಲ್
1, ರಿಂದ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.20 ಎಥೆನಾಲ್
ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಶೇ. 10 ಎಥೆನಾಲ್
ಮಿಶ್ರಣವು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ
ಕ�ೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಮೊತ್ತವು
ಎಥೆನಾಲ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಾಗಿ ಫೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೈಬ್ರಿಡ್
ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಈಗ ಫೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಹಂತವು 2019 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದ
ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನ�ೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
ಶಾಖೆ (ಬ್ಯೂರ�ೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ) 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ 9 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 46 ಸಾವಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 15೦೦ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೀತಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಮೆಗಾಮಲೈ
ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೇಶದ 51ನೇ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು
ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ
ಮಾಡುವ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2014 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಲಿಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ 2226 ರಿಂದ, 2018 ರಲ್ಲಿ 2967ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ
ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಳೆಯ, ಅನರ್ಹ, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು
ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ವಾಹನದ
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
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ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ
ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ
L.I.F.E ಅಭಿಯಾನ

n

n

n

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಪ್-26
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು LIFE (ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್
ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿ) ಎಂಬ
ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ
ಅದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿತು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ
ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್
ಆಂದ�ೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ
ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದ
ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು
ಅಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರನ್ನು
“ಗ್ರಹ-ಪರವಾದ ಜನರು” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು,
ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ
ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಲೈಫ್ ಜಾಗತಿಕ ಚಳವಳಿಗೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಲೈಫ್ ಅಭಿಯಾನ ಭೂತಕಾಲದಿಂದ
ಕಲಿಯುತ್ತದೆ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ
ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

2030

ರ ವೇಳೆಗೆ,
ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಶಕ್ತಿ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 500 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್
ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

66
2070ರ ವೇಳೆಗೆ
ನಿವ್ವಳ-ಶೂನ್ಯ
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲಿರುವ ಭಾರತ
2070ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
2021ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನ
ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ,
ಕಾಪ್ 26 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ
ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮೋದಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

2030ರ ವೇಳೆಗೆ
ಇಂಗಾಲದ
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು 01
ಶತಕ�ೋಟಿ
ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು
ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ

ನಿವ್ವಳ-ಶೂನ್ಯ
ಗುರಿಯನ್ನು

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
ಇಂಧನವು
2030ರ ವೇಳೆಗೆ

2070ರ ವೇಳೆಗೆ 50%
ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು

ರಷ್ಟು ಇಂಧನ
ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಗಾಲದ
ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು

45% ರಷ್ಟು

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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68
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ
ಭಾರತ- ಏಕ-ಬಳಕೆಯ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
n

n

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ
ಅವರು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ
ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದು, ಏಕ-ಬಳಕೆಯ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು
ನೀಡಿದರು. ಶೇ.40 ರಿಂದ ಶೇ.96 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವು
ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ
ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ 2.0ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಜುಲೈ 1, 2022 ರಿಂದ ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ಆದರೆ ಕಸವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತಹ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು
ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು, ಇದು ಹಿಂದಿನ 50 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಸಚಿವಾಲಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2022 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 120
ಮೈಕ್ರಾನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಪ್ಪದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಂತ
ಹಂತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿದೆ.
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“ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ
ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ”
ಸೇರಿದ ಭಾರತದ 10
ಕಡಲತೀರಗಳು
ಬೀಚ್ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಸಮಗ್ರ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್
ಬೀಚ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ
ಸಮುದ್ರತೀರಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಲಿನ್ಯ
ನಿರ್ಮೂಲನೆ,
ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ,
ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಭಾರತದ 1೦ ಕಡಲತೀರಗಳನ್ನು
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಡಲತೀರಗಳ
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್,
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆಪಡೆದ
ಪರಿಸರ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ ಅಗ್ರ10 ಕಡಲ ತೀರಗಳು

ಶಿವರಾಜ್ಪುರ, ದೇವಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ ಗುಜರಾತ್
ಘ�ೋಘಲಾ ದಾದ್ರಾ ನಗರ್ ಹವೇಲಿ ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು
ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಸರಗ�ೋಡು
ಕೇರಳದ ಕ�ೋವಲಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈಡನ್
ಪುದುಚೇರಿಯ ರುಶಿಕೊಂಡ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗ�ೋಲ್ಡನ್
ಒಡಿಶಾದ ರಾಧಾ ನಗರ
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕ�ೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು

ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ.
ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ
ಅಭಿಯಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ...

ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗೊಂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಗಾಗಿ
n

n

ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು
ಮಾತ್ರವೇ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ
ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.40ರಷ್ಟು
ಜನರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2014ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ
ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು,
"ನಾವು ಗಂಗೆಯನ್ನು
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ,
ಅದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ
ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಗಂಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು

n

n

ಸಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ
ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ". ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಜೂನ್ 2014 ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್
2022 ರವರೆಗೆ, 30,853 ಕ�ೋಟಿ
ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ 364
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 183
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ.
2014 ರಲ್ಲಿ, 1305 ಎಂಎಲ್.
ಡಿ. ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು, ಇದು
2022 ರಲ್ಲಿ 2407 ಎಂಎಲ್.
ಡಿ.ಗೆ ಏರಿತು. ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ
ಅಭಿಯಾನ ಅನ್ನು 2026ರವರೆಗೆ
ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.

70 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಜನಕ ಅಭಿಯಾನದೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು ಈಗ
ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳತ್ತ
ನ�ೋಡುತ್ತಿದೆ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು
ಇಂಧನ-ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು 2021
ಆಗಸ್ಟ್ 15, ರಂದು ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯ
ಮೇಲಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಜನಕ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.

n

ಈ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ, ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಹಸಿರು ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು
ಹಸಿರು ಅಮೋನಿಯಾದ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ನೀತಿಯು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

n

ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನಿಲ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ
ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು
ಸೇರಿದಂತೆ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

4,85,122
2022

ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಪಂಚೆ ಉಟ್ಟು, ಕೊರಳಿಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್
ಧರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ
ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ
ಚಿತ್ರಣಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿವೆ.
ಇದು ನವ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ, ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು “ವಿಶೇಷ”ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ “ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ” ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ
ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್
ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ದೇಶ ಇದೇ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು
“ಜನತಾ ಕಾ ಪದ್ಮ” ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ತ�ೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ವರ್ಷ

2021

38,961

2020

46,553

2019

49,992

2017

18768

2016

2761

2015

2297

2014

2228

2013

1657

2012

1588

2011

1581

1313

2010

2018

35,995

71

n

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ
ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪದ್ಮ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

n

ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ
ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದರು. 2017ರ ಪದ್ಮ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2200 ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, 2020 ರ ಪದ್ಮ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ 46,000 ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಸುಮಾರು
4 ಲಕ್ಷ 85 ಸಾವಿರ ಜನರು 2022 ರ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಅಜ್ಞಾತವೀರರಿಗೆ ಕಾಯಿಯಂತಹ
ವೀರರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ದೇಶವನ್ನು
ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ತಳ್ಳಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ
ಗುಲಾಮಿ ಮನ�ೋಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಭಾರತದ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡುವೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ
ಸಾಗಿಬಂದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ
ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು
ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಅಂತಹ
ಅನೇಕ ವೀರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅರ್ಹ
ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2014ರ ನಂತರ,
ದೇಶದ ನೈಜ ನಾಯಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ
ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು...

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಗೌರವ...
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರಾದ ಡಾ. ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಗೆ
ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲ�ೋಪವನ್ನು
ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ‘ಪಂಚತೀರ್ಥ’ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್
26ನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋಸ್...
ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರದ 75 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋತ್ಸವದಂದು,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯಲ್ಲಿ
ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ನೇತಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಬಹುತೇಕ ಕಡತಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನೇತಾಜಿ
ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏಕತೆಯ
ಪ್ರತಿಮೆ...

ಭಾರತವನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿದ ಉಕ್ಕಿನ
ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ
ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಗುಜರಾತ್ ನ ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏಕತಾ
ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ (600 ಅಡಿ)
ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು.

ಇಂದಿನ ಭಾರತವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುವ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚಿದವರಿಂದ ಆದ
ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು
ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ವೀರರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ...

ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್, ಮಹಾರಾಜ ಸುಹೇಲ್ದೇವ್, ರಾಜಾ ಮಹೇಂದ್ರ
ಪ್ರತಾಪ್, ದಿನಬಂಧು ಸರ್ ಚ�ೋಟು ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿದ
ಅಂತಹ ಅನೇಕ ವೀರರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು
ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
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73

ರಾಮ ಮಂದಿರ

ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ
ಕೊನೆ ಹಾಡಿದ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯ
ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ
ಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ
ನಂತರ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಭವ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೇ
ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ
ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ
ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
n

n

2019ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾ ವಿರಾಜ್ಮಾನ್ ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ 499
ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ವಿವಾದವು
ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2020ರಂದು, ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮ
ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈಗ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣನ್ನು
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ.

74 ಡೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್-ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಕಾರಿಡಾರ್
ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಕಾರಿಡಾರ್
ಅನ್ನು 2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್
ನಲ್ಲಿ ಡೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್
ನಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಖ್ಖರ ಪವಿತ್ರ
ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ
ಕಾರಿಡಾರ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು
ಈಡೇರಿಸಿತು.

n

ಅಮೃತಸರದಿಂದ ಡೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರುದಾಸ್ ಪುರ್
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 4.2 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 120 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

n

15 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ
ಸುಮಾರು 5,000 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆ ಕೌಂಟರ್
ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಶಿಶುಪಾಲನೆ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
ಸೌಲಭ್ಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಲಘುಉಪಹಾರ ಕೌಂಟರ್ ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

n

ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ
ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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75

ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮ್
ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ

2013 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ
ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ, ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾದ
ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮ್ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ.
n

n

n

ಸರಸ್ವತಿ ಆಸ್ಥಾ ಪಥ ಮತ್ತು ಘಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ಭದ್ರತಾ
ಗ�ೋಡೆ, ಮಂದಾಕಿನಿ ಆಸ್ಥಾ ಪಥ, ತೀರ್ಥ ಪುರ�ೋಹಿತ
ಗೃಹ ಮತ್ತು ಮಂದಾಕಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾದ
ಗರುಡ ಚಟ್ಟಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು
130 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.
2013ರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದ ಶ್ರೀ ಆದಿ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,
ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಎರಡು ಅತಿಥಿ
ಗೃಹಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಂದಾಕಿನಿ ಆಸ್ಥಾ ಪಥ ಸರತಿ
ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ
ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಭವನ
ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 180 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮೊತ್ತದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮೋದಿ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಸ�ೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ

ಸ�ೋಮನಾಥ ಸಮುದ್ರ ದರ್ಶನ ಪಥ, ಸ�ೋಮನಾಥ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ (ಜುನಾ) ಸ�ೋಮನಾಥದ
ನವೀಕರಿಸಿದ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
n

n

ಜುನಾ ಸ�ೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು
ಪ್ರವೇಶ ಇಳಿಜಾರು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಪ್ರಾಂಗಣ, ಯಾತ್ರಿಕರ ಆಸನ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 15 ಅಂಗಡಿಗಳು, ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ
ಸಭಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸ�ೋಮನಾಥ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 3.5 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸ�ೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ 2017ರಲ್ಲಿ
ಗುಜರಾತ್ ನ ಸ�ೋಮನಾಥದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 45.36
ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ”ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,“ ”ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ“ ಮತ್ತು
”ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ“ ಯಂತಹ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ

n

n

ಘಟಕಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ
ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ�ೋಮನಾಥನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ”ಪ್ರಸಾದ“
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಮುದ್ರ ದರ್ಶನ ಪಥವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
2022 ಜನವರಿ 21, ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಸ�ೋಮನಾಥ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್
ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅತಿಥಿಗಳು ”ಸಮುದ್ರ
ನ�ೋಟವನ್ನು“ ಆನಂದಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು
ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಕ�ೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ
ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ, ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಸ�ೋಮನಾಥದ ಶಿಖರವನ್ನು ನ�ೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಕಾಶಿ ಕಾರಿಡಾರ್
ವಾರಾಣಸಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನೂ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ
ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಭಾರಿ
ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜೇನುಗೂಡಿನಂತಿತ್ತು,
ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ
ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದೂ ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು,
ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ
ಕಾರಿಡಾರ್ ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಕಾಶಿ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಚಲನಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಕಾಶಿ ಈಗ ಇಡೀ
ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ
ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ
ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಭವ್ಯ,
ದಿವ್ಯ ಮತ್ತು ನವನವೀನವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಎಂದಿಗೂ
ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿಯು
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ, ರಸ್ತೆಗಳು,
ಬೀದಿಗಳು, ಕೊಳಗಳು, ಘಾಟ್ ಗಳು
ಮತ್ತು ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ
ನಗರವಾಗಿದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

64 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022

77

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದ
ವೈಭವದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ
n

ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ 27 ಸಾವಿರ ಚದರ
ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು, ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶವು ಕೆಲವು ಸಾವಿರ
ಚದರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ, 50 ರಿಂದ 75 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು
ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನ, ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನ,
ನಂತರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ.
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ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು
ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎನ್ನುವ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ
ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಗತಕಾಲದ
ವೈಭವವನ್ನು ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ:
ಇದನ್ನು 2022 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14
ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ತೀನ್
ಮೂರ್ತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು 43
ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಎಲ್ಲಾ
ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು
ಎದುರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
n ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸೈನಿಕರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ
ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಅಮರ್ ಜವಾನ್
ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದೊಂದಿಗೆ
ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
n ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮಾರಕವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು
ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮುಡಿಪಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2018ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
n ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಸ್ಮಾರಕ: ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
n ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಪ್ಲೋಬಿ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ
ಗತಕಾಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ
ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
n ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಈ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ
ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
n

79
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ
ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ
ತರುವ ಉಪಕ್ರಮ
n

n

ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು
ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಒಬ್ಬರ
ಸ್ವಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಳತೆಗ�ೋಲುಗಳಾದಾಗ, ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾರ್ಗ
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ�ೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸೇರಿದಂತೆ 49 ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ
112 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ
ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾಗರಿಕರ
ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ�ೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ
ಮನ�ೋಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಯ
ಪ್ರಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ವೇಗ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯ

ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ರೈಲ್ವೆಯ ದಾಪುಗಾಲು
ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ
ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು
ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ವಂದೇ
ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ.

80
.

n

.

ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್.

n

ಅಂತೆಯೇ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ
ರಚನೆಯಾದಾಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ
ಮಾರ್ಗವಾದ ದೆಹಲಿ-ಮೀರತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ
ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಜೂನ್ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

81

.

n

ವೇಗ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶೀಯ ವಂದೇ
ಭಾರತ್ ರೈಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಾರಾಣಸಿ
ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರ ವೇಳೆಗೆ 75 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 400 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ
ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ,
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ವೇಗವು ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿದ್ದು,
ಅದರ ಎರಡನೇ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ,
ಅದರ ವೇಗವು ಗಂಟೆಗೆ 180 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಮೂರನೇ ನವೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 220 ಕಿಲ�ೋ ಮೀಟರ್
ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕ�ೋಚ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು...

ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮೋಟಾರು
ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ
ವಿರುದ್ಧ ದಂಡವನ್ನು 1೦ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಹನಗಳ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು,
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ
ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಚಾಲಕರಿಗೆ
ಮತ್ತು 2022 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರ ನಂತರ
ತಯಾರಾದ ಪ್ರತಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏರ್
ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾರ್ಟನ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್
ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ,
ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ, ಉತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ರಸ್ತೆ
ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ
ಕಾನೂನನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ
ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 54 ಪಟ್ಟು ತಗ್ಗಿದೆ

1970

814

1980

339

1990

148

2000

80

2010

39

2020

15

ಪ್ರತಿ 10 ಸಾವಿರ
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ
ಅಪಘಾತಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ನಿಧಿ

82

ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರಯತ್ನ

ಕ�ೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಂತಹ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನಾಗರಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಪಿಎಂ
ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್) ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಕರ�ೋನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಿಎಂ
ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ,
ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ
ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನು
ಉಳಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
n

n

n

ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ”ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು
ಮಾತ್ರ“ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಗಳಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಕ�ೋವಿಡ್ -19
ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋರಾಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು
ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು
ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
2021 ಮೇ 29, ರಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ
ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಗೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ
83 ಹ�ೋರಾಡಿದ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
n

n

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ,
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕ�ೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ
ಹ�ೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.
2020 ಮಾರ್ಚ್ 22, ರಂದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಜನತಾ
ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, 2020 ಮಾರ್ಚ್ 20, ರಂದು
"ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
2020ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸುಮಾರು 24 ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ,
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು.
ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ.
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ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ
ಯೋಗ ಈಗ ಜೀವನ ವಿಧಾನ

ಜಾಗತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಯೋಗವನ್ನು
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಮೇರೆಗೆ,
ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವಾಗಿ
ಆಚರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು
ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ,
ಅದು ಒಂದು ಜನಾಂದ�ೋಲನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
"ಅನಾರ�ೋಗ್ಯದಿಂದ ಆರ�ೋಗ್ಯ"ದವರೆಗಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು
ಜಗತ್ತಿಗೆ ತ�ೋರಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು
2015 ಜೂನ್ 21, ರಂದು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಅರಿಯಬೇಕು, ನಾವು
ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾವು ಸಹ
ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಯೋಗ ದಿನವು ಯೋಗವನ್ನಷ್ಟೇ
ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆರ�ೋಗ್ಯ, ಸಂತ�ೋಷ ಮತ್ತು
ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ.

84

n

n

n

ಯುನೆಸ್ಕೋ ಭಾರತದ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾನವ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಮೂರ್ತ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರ�ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ
ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಯೋಗದ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ನವ�ೋದ್ಯಮ
ಯೋಗ ಸವಾಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ 451 ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ 69 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದು, ಅವು
ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

85 ಜನರನ್ನು ಬೆಸೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ

ಮೈಗೌ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಯಶಸ್ಸು
ಅಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇವಲ 60 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜುಲೈ 26, 2014
ರಂದು https://www.mygov.in/ ಪ�ೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ
ತಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಜನರಿಂದ ಭಾರಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೈಗೌ ವೇದಿಕೆ 2.5 ಕ�ೋಟಿ
ಬಳಕೆದಾರರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆಡಳಿತದ ಯಾವುದೇ
ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಲ�ೋಚನೆಗಳು
ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್.. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, 2014 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03ರಂದು,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ 5 ನೇ ತಿಂಗಳ
ನಂತರ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು,
ಅದರ 92 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ
ವಿವಿಧ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂದೇಶಗಳು
ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಗಾಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ
ಮೂಲಕ ನೀವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

86

ಪ್ರಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ

ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ
ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು
ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯೇ
ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ
ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದೇ ಆಗಲಿ, ಜಗತ್ತು
ಭಾರತದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನ�ೋಡುತ್ತಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
n

n

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಸಂಘಟನೆ

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಸಹಯೋಗ (ಐಎಸ್ಎ) ವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಸೌರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಪದ್ಭರಿತ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ
ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 103
ದೇಶಗಳು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ವಿಪತ್ತು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಒಕ್ಕೂಟ (ಸಿಡಿಆರ್.ಐ.)
n

n

n

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ (ಸಿಡಿಆರ್.ಐ) ಮೂಲಕ ಭಾರತವು
ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹವಾಮಾನ
ಬದಲಾವಣೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ
ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ 31 ದೇಶಗಳು, 6 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಮತ್ತು 2 ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರಿವೆ.
ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವ ಐಎಸ್ಎ ನಂತರ ಅಂತಹ ಎರಡನೇ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

n

n

n

n

2021 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ
ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಾತ್ರರಾದರು.
40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್
ಸಮಿತಿಯು ಐಒಸಿ ಸಭೆಯ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಭಾರತವನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳಯಾನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ
ಮಂಗಳನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ, ಶ್ರೀಮಂತ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ
ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಜೂನ್ 21ನ್ನು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ,
ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 84 ದೇಶಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು,
ಇದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ.
ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು
ದೇಶೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ,
ನವ�ೋದ್ಯಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ
ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು
ಬಳಸಿಕೊಂಡವು, ಇದನ್ನು 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ'
ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಶ್ವವು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮಹತ್ವವನ್ನು
ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2014ರಿಂದ ಆಯುಷ್
ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯುರ್ವೇದ,
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು
ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವು
21 ಜೂನ್ 2015 ರಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ನ ಜಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಪ್ರವಾಸ�ೋದ್ಯಮದ ನಿರ್ಮಾಣ
n

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ಕುಶಿನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
260 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 589 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಶಿನಗರ ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಉಳಿದ
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
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ಪ್ರಸಾದ ಯೋಜನೆ

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ವರ್ಧನೆ
ಅಭಿಯಾನ (ಪ್ರಸಾದ) 2014-15 ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾಸ�ೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ
ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನವಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ�ೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು
ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಯುಗವೂ
ಬಯಸುತ್ತದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

` 675.89
ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಪ್ರಸಾದ
ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
1,214.19
ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು
37 ಯೋಜನೆಗಳು
(15 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
ಯೋಜನೆಗಳು
ಸೇರಿದಂತೆ). ಈ
ಯೋಜನೆ ದೇಶದ
24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ.
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n

n

n

ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯನಾಥ್
ಧಾಮ್ಗೆ ನೇರ
ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜುಲೈ
12, ರಂದು ದಿಯೋ-ಘರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಲುಂಬಿನಿಗೆ ಭೇಟಿ
ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಸ್ವದೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.
500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಣಗಳು, 31 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 15
ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
2021 ನವೆಂಬರ್ 8, ರಂದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಪಂಢರಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
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ಸೆಂಟ್ರಲ್
ವಿಸ್ಟಾ: ಹೊಸ
ಸಂಸತ್ ಭವನ
88

n

n

n

n

ಈಗಿರುವ ಸಂಸತ್ ಭವನ 1921 ಮತ್ತು 1927 ರ
ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕಟ್ಟಡ. ಮೂಲತಃ, ಇದನ್ನು
"ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೌಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು
ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆರಿಟೇಜ್
ದರ್ಜೆ -1ರ ರಚನೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
1971ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಲ�ೋಕಸಭಾ
ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 545 ಆಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ ಕೇವಲ 440 ಆಸನಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ
ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ
ಅವರು ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್
ವಿಸ್ಟಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಮತ್ತು ರಾಜಪಥದ ಮೂರು ಕಿಲ�ೋ
ಮೀಟರ್ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್
ವಿಸ್ಟಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಚಿವಾಲಯಗಳೂ
ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಒಂದೇ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ. ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದ
ಮುಖ್ಯ ರಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ
ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನ
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ರಚನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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89 ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ
ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಸರ್ಕಾರವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ
ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು.
n

n

ಪರ�ೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು
ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪಯಣವು ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ದವು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ
ದೇಶದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದು
ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಯಿತು. ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು
ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು 122ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.
ಅಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ (122ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ
ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲ�ೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಮಂಡಿಸಿದರು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. 17 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ
ಪಯಣದ ನಂತರ, ಇದುವರೆಗಿನ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ
ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ 2017 ಜುಲೈ 1, ರಂದು
ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು
ಮಹತ್ವ- ಉದಾರೀಕರಣದ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ
ಸುಧಾರಣೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ
ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚವು
ಶೇ.4ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಧಿ 370

90

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ
370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದು
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು
ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು
ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗು ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
n

370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು
ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 370
ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅನುಚ್ಛೇದವು
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು
ಒದಗಿಸಿತ್ತು.

n

ಮಹತ್ವ- ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಶಾಸನ ಮತ್ತು
ಒಂದು ಸಂಕೇತವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು
ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಜನರು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ...
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ
ಪರಂಪರೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು
ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ
ಅಂತಹ ಆದ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದು
ದೇಶದ ಕಳೆದುಹ�ೋದ ಅಥವಾ
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಣೆಯಾದ
ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರಳಿ
ತರುವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ
ಪರಂಪರೆಯ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿರಲಿ, ಆ
ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

n
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2014 ರವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಕೇವಲ 13 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಳಿ ತರಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2014 ರಿಂದ 228 ಕದ್ದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ
ತರಲಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ
ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದ 29 ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ
ನಂತರ ತಂದ 157 ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ
ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈಗ 4೦ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು
2014 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. 49 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾಣಗಳು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
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ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು
ಸುಧಾರಣಾ ಉಪಕ್ರಮ
ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ,
ಒಂದೇ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಮೊದಲ ನಾಗರಿಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
n

n

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್
n

n

n

2019 ಮಾರ್ಚ್ 4, ರಂದು ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು
ದೇಶ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ
ದೇಶೀಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂದರೆ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ (ಮೊಬಿಲಿಟಿ) ಕಾರ್ಡ್,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮೊದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ
ಬಳಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮೆಟ್ರೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಡೆರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು
ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು
ಉತ್ಪನ್ನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ, ಬಸ್, ಉಪನಗರ ರೈಲ್ವೆ, ಟ�ೋಲ್ ಗಳು,
ನಿಲುಗಡೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕರು
ಈ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಅಸ್ಸಾಂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶದ 36ನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈಗ
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಯು 2022
ಆಗಸ್ಟ್ 9, ರಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಅನಿಲ ಗ್ರಿಡ್
"ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ- ಒಂದು ಅನಿಲ ಗ್ರಿಡ್" ನ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ
ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅನಿಲವು ಅನೇಕ ಪರಿಸರ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು
"ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ - ಒಂದು ಅನಿಲ ಗ್ರಿಡ್" ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು
ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ 27 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 15,000 ಕಿ.ಮೀ
ಅನಿಲ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 16,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ
ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಿಎನ್ಜಿ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು
ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ
ಮುಕ್ತವೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

n

n

n

ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ (ಎನ್.ಟಿ.ಎ)
n

n

n

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ
ನಡೆಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್.ಟಿ.ಎ.)ಯನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಕ್ಷ,
ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ-

n

ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಎನ್.
ಟಿ.ಎ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್.ಟಿ.ಎ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ
ಹಾಜರಾಗುವ 4೦ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರವೇಶ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ,
ಎಐಸಿಟಿಇ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ನಾಯಕತ್ವದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕರೆ

93

ಭಾರತದಂತಹ ಬೃಹತ್ ದೇಶವು ಕೇವಲ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ
ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
"ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಅಭಿಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದ
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಏಕೆಂದರೆ,
2014 ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯಿಂದ ಮೇಕ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ "ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ" ದೇಶದ
ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
n 25 ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಾಗುವ
ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮೇಕ್
ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2014 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25,
ರಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
n ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ
ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪರಿಶೀಲನೆಯ
ನಂತರ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2.0 ರಲ್ಲಿ 15
ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು 12 ಸೇವಾ
ವಲಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
"ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನಪ್ರಿಯ
ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ "ಮೇಕ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾ" ಔಪಚಾರಿಕ ಆಹ್ವಾನವಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ.
n
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ನದಿಗಳ ಜ�ೋಡಣೆಯ ಆರಂಭ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ದೇಶದ ಮೂರನೇ
ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು
ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ,
ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ 40 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ
ಅಸಮತ�ೋಲನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ,
ದೇಶದ ಅಗಾಧ ಜಲ ಸಂಪತ್ತು ವಿನಾಶದ
ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಬದಲಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು
ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು
ನದಿಗಳನ್ನು ಜ�ೋಡಿಸುವ ಕನಸು
ಕಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಾಯಕತ್ವದ
ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದು
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 30 ನದಿ
ಜ�ೋಡಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
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n

2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
2014ರಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಜ�ೋಡಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ
ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. 44,605
ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮೊದಲ ನದಿ ಜ�ೋಡಣೆ
ಯೋಜನೆಯಾದ ಕೆನ್ ಬೆಟ್ವಾ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು 2021ರ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು. 2022
ಜುಲೈ 31, ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 395 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು 10.62 ಲಕ್ಷ
ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 62 ಲಕ್ಷ
ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕಲಿದೆ.
103 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು 27
ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಇತರ ಐದು ನದಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕರಡು
ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

95

ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ:
ಭಾರತದ ನೀಲಿ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ
ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಎಲ್ಲಾ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ
ದೇಶವು ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೀಗಡಿ
ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೀನು
ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2.8 ಕ�ೋಟಿ
ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, 2014ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ, ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ
ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು
ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

8400

ಸಾವಿರ ಟನ್ ಗಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪಾದನೆ

n

n

n

3836

5656

n

752
1160
1756
2442

ದಶಕ

14,725

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಮೀನು
ಉತ್ಪಾದನೆ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

n

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗ�ೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ
ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 20152016 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕ�ೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್
ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, 2018-2019
ರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷಿಗಾಗಿ 7522 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, 20 ಸಾವಿರದ 50
ಕ�ೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು,
ಇದನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ
ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ 2024-2025ರ ವೇಳೆಗೆ
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಂಎಂಎಸ್.ವೈ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 55
ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ
-2021 ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ
ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ,
ಕರಾವಳಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ, ಸಾಗರ
ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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96

ದಿವ್ಯಾಂಗರ
ಹಕ್ಕುಗಳು

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುಗಮ ಪ್ರವೇಶ
ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು
ಸಬಲೀಕರಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ
ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು,
ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ
ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ,
ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
n

n

n

n

2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ,
ದೇಶದಲ್ಲಿ 2,68,14,994
ದಿವ್ಯಾಂಗರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು
ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಾದರೂ,
ಅವರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ
ವಿಕಲಾಂಗಚೇತನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ವತಂತ್ರ
ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ
ಅಡೆತಡೆ-ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 35 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, 55 ದೇಶೀಯ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಎ1
ಪ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ
709 ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು
ಸುಲಭವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
95 ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು
603 ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳ ವೆಬ್
ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
19 ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು
ಭಾಗಶಃ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸುದ್ದಿ
ಸಂಚಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಸುಗಣ್ಯ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿ
19.68 ಲಕ್ಷ ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ 1182
ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನೆರವಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್
ಪ್ರತಿ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಲ್ಲಿ
ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಅಥವಾ
ಚಂಡಮಾರುತ ಉಂಟಾದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಂದನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
n

n

n

ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಪಘಾತವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು
ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿರಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಝೀಲಂನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ
ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ
ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ದಿಯೋಘರ್ ನ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ
2.5 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ರ�ೋಪ್ ವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಜನರನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಭಾರತದ ಜಾಗೃತ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ 1,40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು
ಜನವರಿ 2022 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 7,600 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ
ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 7.13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
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ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲು

ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ
ದೇಶ ವಿಶ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ? ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಡ್ ನಂತಹ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಟ�ೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬರ್ಮಿಂಗ್
ಹ್ಯಾಮ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ವರೆಗೆ,
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹೊಸ ಯಶ�ೋಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಭಾರತವು ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್
ಪ�ೋಡಿಯಂ ಯೋಜನೆ (ಟಾಪ್ಸ್)
n

n

2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ
ತರಬೇತಿ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, 162 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ
ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತೆಯೇ, ಟಾಪ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್
ಯೋಜನೆಯಡಿ, 254 ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಖೇಲ�ೋ ಇಂಡಿಯಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
n

n

2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು
ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಟಗಾರರನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ
ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
2014ರಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 38 ಕ್ರೀಡಾ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದವು,
ಆದರೆ ಖೇಲ�ೋ ಇಂಡಿಯಾದ
ನಂತರ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 360ಕ್ಕೆ
ಏರಿದೆ. ಖೇಲ�ೋ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು
ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ

2019 ಆಗಸ್ಟ್ 29, ರಂದು "ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ" ಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ
ಸಕ್ರಿಯವಾದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಫಿಟ್
ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಣ
ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ

99

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಟ�ೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ
ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು, ನಗದು
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ
ಶಂಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರವು 2021
ಫೆಬ್ರವರಿ 15/16, ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಟ�ೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್
ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ
ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದರ
ಜೊತೆಗೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನವು ಟ�ೋಲ್
ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕದ
ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ
ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗ�ೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಶೇ. 97ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್
ನೊಂದಿಗೆ ಟ�ೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ,
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 5 ಕ�ೋಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್
ನೀಡಿವೆ.
2021ರ ವರ್ಷದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ,
ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ
35 ಕ�ೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
9.78 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲದ
ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

n

n

n

n
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ಜಿಇಎಂ ಇಂದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಡಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2016ರ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು
ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಾಣ (ಜಿಇಎಂ) ಪ�ೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಈ ಪ�ೋರ್ಟಲ್
ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಸಹ ಈ ಪ�ೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.
n

ಜಿಇಎಂನಲ್ಲಿ 49 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ 2.78 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ 54 ಲಕ್ಷ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು
ಒಂದು ಶತಕ�ೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಇಎಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 62೦೦೦ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾರೆ.
2021-22ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

...ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ
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ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ
ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಾಗಿತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು

ರೈತರಿಗೆ ತೊಡಕುರಹಿತ ಸಾಲ; ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ
ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತೊಡಕುರಹಿತ ಸಾಲದ
ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ
ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರೈತರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ
ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರವು ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದರ
ಹೆಸರನ್ನು ಈಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಎಂದು
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
n

n

n

n

ನಿರ್ಣಯ - 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳ
ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.1.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು
ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲದ ಹರಿವನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ,
ಇದು ಪಶುಸಂಗ�ೋಪನೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕ�ೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ,
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 2022-23 ರಿಂದ
2024-25 ರವರೆಗೆ 34,856 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರೈತರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ
ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 4ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು
ಸಾಲವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿರ್ಣಯ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಜ್ಞಾನದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗಳಿಗೆ
ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2001ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ
ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು
ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪರಂಪರೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶ�ೋಧನೆ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವಿನ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಶವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಔಷಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು
ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

n

n

n

n

ನಿರ್ಣಯ - ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಮಸೂರ್ ಖರೀದಿ ಮಿತಿಯನ್ನು
ಈಗಿರುವ ಶೇ.25ರಿಂದ ಶೇ.40ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಚಿವ
ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಪು
ದಾಸ್ತಾನಿನಿಂದ 1.5 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ರಾಜ್ಯಗಳು 'ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ
ಆದ್ಯತೆ' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 15 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಡಲೆಯ
ಎತ್ತುವಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಮೂಲ ರಾಜ್ಯಗಳ
ವಿತರಣೆಯ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 8 ರೂ.ಗಳ
ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 1,200 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ.
ನಿರ್ಣಯ - ತುರ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ
ಮಿತಿಯನ್ನು 50,000 ಕ�ೋಟಿ ರೂ. ಅಂದರೆ 4.5 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ, ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು
ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು
ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು
ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಲ
ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ
ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಗುಜರಾತ್ ಭೇಟಿ

ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಕ�ೋಟ್ಯಂತರ
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಲಭ್ಯ
ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಗುಜರಾತ್
ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸಾಬರಮತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಖಾದಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸಭಿಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ,
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಮರುದಿನ ಅವರು ಭುಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ವನ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿಯ 4೦ನೇ
ವರ್ಷದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅದೇ ದಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
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001ರಲ್ಲಿ
ಗುಜರಾತ್ನ
ಕಛ್ನಲ್ಲಿ
ಸಂಭವಿಸಿದ
ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ, ಕಛ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ನಾಶವಾಯಿತು
ಎಂದು
ಕೆಲವರು
ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಕಛ್ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೇಲೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಂದೇ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದೇಹವಾದಿಗಳು ಕಛ್ನ
ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರು. ಭೂಕಂಪದ
ನಂತರ, ಗುಜರಾತ್ ನ ಅದೇ ಕಛ್ ಪ್ರದೇಶವು ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕೆ,
ಕೃಷಿ, ಪ್ರವಾಸ�ೋದ್ಯಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ
ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಕಛ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕೊಡವಿ
ನಿಂತಿದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, "ಕಛ್ನ ಜನರು ಮತ್ತು
ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಛ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನವು ಸಂಶ�ೋಧನಾ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಶ�ೋಧನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೇವಲ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶದ ನಂತರ
ಕಛ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದಾಗಿದೆ.
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ಸ್ಮೃತಿವನ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭುಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಮೃತಿವನ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು
470 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಛ್ ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ
ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು 2001 ರ ಭೂಕಂಪದ
ನಂತರ ಭುಜ್ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು
7 ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
n

ಮರುಹುಟ್ಟು

n

ಸಂಶ�ೋಧನೆ

n

ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ

n

ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ

n

ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ

n

ಪುನರುಜ್ಜೀವನ

n

ನವೀಕರಣ

ಸಾವು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತಿನ ನಡುವೆ, ನಾವು 2001 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಇಂದು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು
ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಾವು ಇಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ
ನಿರ್ಣಯವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2047 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
"ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಿಪತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು
ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. 2047ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ದೇಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೆಂಪು ಕ�ೋಟೆಯಿಂದ
ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಛ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮತ್ತು ನ�ೋಡಿದವರಿಗೆ,
ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ 2001-02 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ
ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂದು
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಂದು
ನೀವು ದೇಶದೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನ�ೋಡಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ 2047ರ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇದೆ.
2001-02 ರಲ್ಲಿ, ಕಛ್ ಗಂಭೀರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಿವೆ ಮತ್ತು
ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. 2047 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಇಂದಿನ
ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಈಡೇರಿಸಲಿದೆ.
ಕಛ್ ನ ಬದಲಾದ ಚಿತ್ರಣ: ವಿನಾಶದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯವರೆಗೆ
ಕ್ರಾಂತಿಗುರು ಶ್ಯಾಮ್ ಜಿ ಕೃಷ್ಣವರ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು
2003 ರಲ್ಲಿ ಕಛ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ
35 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ
ಹೊಸ
ಶಾಲೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಂದು
ಕಛ್ ಆಧುನಿಕ ಭೂಕಂಪ ನಿರ�ೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸದಾ ಬರಗಾಲದ
ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ ಕಛ್ಗೆ ಇಂದು ನರ್ಮದಾ ನೀರು
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂದು,
ಸುಜಲಾಮ್-ಸುಫಲಾಮ್
ನೀರಿನ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕಛ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಭೇಟಿ

ಸುಝುಕಿ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ, ಇದು
ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಸಂಕೇತ

ಗುಜರಾತ್-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ
ಬನಾರಸ್ ನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸ್ನೇಹವನ್ನು
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಪಾನ್ ನ ಮಾಜಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿನಗರದ
ಮಹಾತ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿಯ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ
ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, "ನಮ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸದಾ ಜಪಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿವೆ,
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಜುಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 125 ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಗುಜರಾತ್
ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುಜುಕಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಕಿಶಿದಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು,
"ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಜಪಾನ್-ಭಾರತದ
ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ"ಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು "ಮುಕ್ತ
ಇಂಡ�ೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್" ಅನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
ಸುಜುಕಿ ಸಮೂಹದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಪ್ರಮುಖ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಹನ್ಸಾಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಖಾರ್ಖೋಡಾದಲ್ಲಿ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮುಂಬರುವ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸೇರಿವೆ. ಸುಜುಕಿ
ಮೋಟಾರ್ ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು
ಗುಜರಾತ್ ನ ಹನ್ಸಾಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,300 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಹರಿಯಾಣದ ಖಾರ್ಖೋಡಾದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಘಟಕವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕ-ತಾಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕ
ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು
11,000 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭುಜ್ ನಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 4,400 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ಸರ�ೋವರ್ ಯೋಜನೆಯ 357 ಕಿ.ಮೀ
ಉದ್ದದ ಕಛ್ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಭುಜ್
ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸರಹದ್ ಡೈರಿಯ ಹೊಸ
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಭುಜ್-ಭೀಮಾಸರ್ ರಸ್ತೆ
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'ನೂಲುವ ದಾರ ದೇವರ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ'

ಖಾದಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನದ
ಫಲವಾಗಿ, 2014 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮಾರಾಟವು ನಾಲ್ಕು
ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮಾರಾಟವು
ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾದಿ
ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗಗಳ ವಹಿವಾಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ�ೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ
ವಲಯವು 1.75 ಕ�ೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ನ ಸಾಬರಮತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾದಿ
ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು, ಚರಕದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡನಾಟವನ್ನು
ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೂಲುವ ಚರಕವನ್ನು
ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
75
ವರ್ಷಗಳ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
7,500
ಸಹ�ೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚರಕದಲ್ಲಿ
ನೂಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಸಾಬರಮತಿಯ
ದಡವು ಇಂದು ಹರಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚರಕದ ಮೇಲೆ ನೂಲುವುದು
ಪೂಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಖಾದಿ ಉತ್ಸವ: ಖಾದಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವುದು
n

ಖಾದಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾದಿಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಲು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾದಿ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

n

'ಚರಕ'ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 1920ರ ದಶಕದಿಂದ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 22 ವಿವಿಧ ಚರಕಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂದಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚರಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

n

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ
ಚರಕಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ 'ಯೆರವಾಡ ಚರಕ'ದಂತಹ
ಚರಕಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ಪೊಂಡೂರು ಖಾದಿ
ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

n

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿಯ
ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಸಾಬರಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಸೇರಿದಂತೆ 1,500 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು
ಗಾಂಧಿಧಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು; ಅಂಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ವೀರ್
ಬಾಲ್ ಸ್ಮಾರಕ; ಭುಜ್ನ 2 ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ನಖ್ತ್ರಾನ ಮೊದಲಾದ
ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹ�ೋಮಿ ಭಾಭಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ

ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಜನಾಂದ�ೋಲನ

ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು
ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆರ�ೋಗ್ಯವನ್ನು ಆರು ಮೂಲ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ
ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಸಹ
ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯು
ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಫರಿದಾಬಾದ್ ನ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು
ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೋಮಿ ಭಾಭಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಭಾ

ರತವು ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ
ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ
ಮೂಲಕ
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ
ಜೀವಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ
ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ನಗರ
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಆರ�ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ದೇಶದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಅದರ ಗಡಿಯಾಚೆಗೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಗ್ರ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯು ದೇಶದ ಆದ್ಯತೆಯ
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಖಾಸಗಿ
ವಲಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ-ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲ�ೋಕದ ಜನರೂ
ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜ�ೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ�ೋಗ್ಯ
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸದಾ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಫರಿದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ,
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಸೇವೆ, ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವರ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು
ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು,
ಸರಿಯಾದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಂಭೀರ
ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹ�ೋಮಿ ಭಾಭಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ , अयं निजः परो वेति गणना,

लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ एन्न महा
उपनिषद आशयमाण, अम्मयुडे, जीविता संदेशम।
ಅರ್ಥ:- ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು
ತ್ಯಾಗದ ಮೂರ್ತರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಾಹಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾ
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಜೀವನ ಸಂದೇಶವನ್ನು
ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೋಮಿ ಭಾಭಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ

n

ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಮೊಹಾಲಿ) ನ್ಯೂ
ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ "ಹ�ೋಮಿ ಭಾಭಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ"ವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

n

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ
ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ ಅನುದಾನಿತ
ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 660 ಕ�ೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 300
ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತೃತೀಯ ಹಂತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ.

n

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ,
ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕಾಲಜಿ - ಕೀಮೋಥೆರಪಿ,
ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜೆ ಕಸಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

n

ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
"ಕೇಂದ್ರ"ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರೂರಿನಲ್ಲಿ
100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದರ "ಶಾಖೆ"ಯಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಫರಿದಾಬಾದ್ ನ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ
ಸೆಕ್ಟರ್-88ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ
n

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಫರೀದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾದವು.

n

ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠವು
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

n

ಇದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. 130 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2600
ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು 5.2೦ ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ
ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. 81 ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು 64 ಸಂಪೂರ್ಣ
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

n

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ
ಕೇಂದ್ರವು 534 ತುರ್ತು ಆರೈಕೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು,
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

n

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ; ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು;
ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಕಿರಣ
ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

n

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೌತಿಕ ಔಷಧ
ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೇಂದ್ರ,
ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ
ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

n

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಭಾಗವಿದೆ, ಇದು
ಸಂಶ�ೋಧನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ.

n

ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ
ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆಧುನಿಕತೆ
ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಈ ಮಿಳಿತವು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಆದಾಯದ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಸೇವೆಯ
ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ,
ಇದು
ಅವರಿಗೆ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ
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ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋಗ್ಯವೇ
ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ
ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ವೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಋಷಿ ಮತ್ತು
ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ - ಮಹರ್ಷಿ
ಚರಕ, ಮಹರ್ಷಿ ಸುಶ್ರುತ ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಗ್ಭಟ! ಅಂತಹ
ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಇಂದು
ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಹ�ೋಮಿ ಭಾಭಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋಧನಾ
ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ
500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳ ದರವನ್ನು ಸುಮಾರು
ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ,
ರ�ೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 1 ಸಾವಿರ ಕ�ೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ
ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರವು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವ
ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅನೇಕರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು
ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಹ�ೋರಾಡುತ್ತಾ ನೇಣುಗಂಬ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವನ್ನು
ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ
ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹ�ೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೇಶವನ್ನು
ಹೆದರಿಸಲು, ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲು
ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಆದರೂ
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಆವೇಗವನ್ನು
ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರು
ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೇಶ
ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು
ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರ ದಿನಾಂಕವು ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ 1921ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಧ�ೋತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ವೇಳೆ
ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥ�ೋಡ್
ಜನನ: 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1904, ನಿಧನ: 17 ಮೇ 1933

ಮ

ಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥ�ೋಡ್ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು.
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಮ್ಮ
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜಗುರು ಅವರಂತಹ
ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಘನ�ೋದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ
ನೀಡಿದರು. ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥ�ೋಡ್ ಅವರು 1904
ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ

ಜನಿಸಿದರು. 1922ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ
ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಮುಂದೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರ�ೋಧಿ ಘ�ೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು,
ಇದು ಅವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ನಡೆಯನ್ನು ತ�ೋರುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಅವರು ನೌಜವಾನ್ ಭಾರತ್ ಸಭಾ ಎಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ
ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ
ಪರಾಕ್ರಮಿ ಯೋಧನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀರರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು
ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಒಂದು ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಾಗ, ಅದು
ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಖೈರುಗೊಳಿಸಲು
ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಅನಕ್ಷರತೆ ಒಂದು
ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ
ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ
ಕಾರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವೀರರಿಗೆ
ನ�ೋವುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ
ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು,
ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತದ ಕನಸುಗಳೂ ಇದ್ದವು.
1951ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು
ಕೇವಲ ಶೇ. 18.3 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು 2018
ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 74.4 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಟಿ
ಬಚಾವ�ೋ- ಬೇಟಿ ಪಢಾವ�ೋ, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ
ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ
ಅಭಿಯಾನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ
ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾದೇವಿ
ಅವರಿಗೆ ಲಾಹ�ೋರ್ ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಥ�ೋಡ್
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. 1929ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ
ಲಾಹ�ೋರ್ ಪಿತೂರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರನ್ನು
ಬಂಧಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಲಾಹ�ೋರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಮತ್ತು ಇತರ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥ�ೋಡ್ 40
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದರು.
ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕ�ೋಬಾರ್ನ
ಪ�ೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ, ಅವರ
ಕೆಲವು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಾಪಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
1933 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ
ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
ನಡೆಸಿದರು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ
ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಹಾಲು ಅವರ ಶ್ವಾಸಕ�ೋಶಕ್ಕೆ ಹ�ೋಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ
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ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು
ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಥ�ೋಡ್ ಅವರ ತಂದೆ ದೇವಿ ಸಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು,
"ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹ�ೋರಾಟವು ನೀನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು
ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ನೀನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿ
ನ�ೋಡಬೇಡ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದ್ರೋಹ
ಮಾಡಬೇಡ." ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು
ನಿಕ�ೋಬಾರ್ನ ಪ�ೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ನ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲಿನ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥ�ೋಡ್ ಅವರ
ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು 2018 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್
ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್
ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2021 ರಂದು,
ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಹ
ಅಂಡಮಾನ್ನ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಹಾವೀರ್
ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ
ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶಭಕ್ತ
ಜನನ: 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1883, ಮರಣ: 17 ಆಗಸ್ಟ್ 1909

ಬಂ

ಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಚಳುವಳಿಯು ಎಷ್ಟು
ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅದು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿತು. ಈ ಚಳವಳಿಯು
ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮದನ್
ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಅವರು 1883 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ನ
ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 1900 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಲಾಹ�ೋರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು
ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಆಂದ�ೋಲನದೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದರು.
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದವು. ಬ್ರಿಟನ್ ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಬ್ಲೇಜರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಂಗ್ರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಈ ಹಂತದವರೆಗೆ, ಧಿಂಗ್ರಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರನ್ನು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿತು. 1905 ರಲ್ಲಿ,
ಧಿಂಗ್ರಾ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ
ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಅವರು ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್
ಅವರನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಾವರ್ಕರ್ ಆಗ
ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 1909 ರ ಜೂನ್
8 ರಂದು, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹ�ೋದರ ಗಣೇಶ್ ದಾಮೋದರ್
ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯವರಿಗೆ
ಅವರು ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹವೆಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಗಣೇಶ
ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಗಡಿಪಾರಿನಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಕರ್ಜನ್ ವೈಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ಜನ್
ವೈಲಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಲಂಡನ್
ನಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ಯಾಮ್ ಜೀ ಕೃಷ್ಣವರ್ಮ ಅವರ
"ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ�ೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್" ನಿಯತಕಾಲಿಕವು ವೈಲಿಯನ್ನು
ಭಾರತದ ಹಳೆಯ ನಿರ್ದಯ ಶತ್ರು ಎಂದು ಕರೆಯಿತು. ಜುಲೈ 1, 1909
ರಂದು, ಧಿಂಗ್ರಾ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ವೈಲಿಯ ಹತ್ಯೆಗೈದರು. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ
ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ತಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್
ಒಬ್ಬರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯವು "ದೇಶಭಕ್ತ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ
ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ"
ಎಂದು ಅವರು ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಮದನಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಅವರನ್ನು
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು, "ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವ ಗೌರವವನ್ನು
ಹೊಂದಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ."
ಧಿಂಗ್ರಾಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1909 ರ ಆಗಸ್ಟ್
17 ರಂದು ಕೇವಲ 26 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನ ಪೆಂಟನ್ವಿಲ್ಲೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ
ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಆಡಳಿತದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ ದೇಶದ
ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು
ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು, "ಅಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮದನ್ ಲಾಲ್
ಧಿಂಗ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ." – ಮಾಸಿಕ
ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮದನ್.

ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಚಳವಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯುಎನ್ ಧೇಬಾರ್
ಜನನ: 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1905, ಮರಣ: 11 ಮಾರ್ಚ್ 1977

ಗು

ಜರಾತಿನ ಮಹಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಉಚ್ಚರಂಗರೈ ನವಲ್ ಶಂಕರ್ ಧೇಬಾರ್ ಅವರು 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
1905 ರಂದು ಜಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ
ಗಾಂಧಿಯವರ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಧೇಬರ್ 1936
ರಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ರಾಜ್
ಕ�ೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು.
1938 ಮತ್ತು 1942ರ ನಡುವೆ ರಾಜಕ�ೋಟ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ

ಧೇಬರ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ
ಜೈಲಿಗೆ ಹ�ೋದರು. ಬಹುಪಾಲು ರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಜನರ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು
ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ
ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವೀರರ 75 ಕಥೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವವು ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ�ೋಚನೆಗಳ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವರಾಜ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ 550 ಕ್ಕೂ
ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ
ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ

ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಜ್ಞಾತ
ವೀರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ದೂರದರ್ಶನ "ಸ್ವರಾಜ್: ದಿ ಹ�ೋಲ್
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್" ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥನವನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ
ಧಾರಾವಾಹಿಯ 75 ಕಂತುಗಳು 75 ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ
9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ
ಬಾಲಯೋಗಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ "ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಜ್ಞಾತ ವೀರರು ಮತ್ತು
ವೀರಾರಮಣಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಯಂ ನ�ೋಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ
ನೀಡಿದರು.
'ಸ್ವರಾಜ್ಯ'ವನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದೇನು?
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು 1498 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಭಾರತದ
ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಪ�ೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಡಚ್ಚರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆ
ಸಮಯದಿಂದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ವೀರರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಥೆಯವರೆಗೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ
ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ
ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ
ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಚಳವಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 1930 ಮತ್ತು 1940ರ
ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಧೇಬರ್ ರಾಜ್ ಕ�ೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ
ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 1930ರ ದಶಕದ
ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಥೇವಾಡ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 1947ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ
ಜುನಾಗಢದ ನವಾಬನು ಜುನಾಗಢವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಧೇಬರ್ ಈ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು
ವಹಿಸಿ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು
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75 ವಾರಗಳು, 75 ಕಂತುಗಳು
ಇದು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1೦
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಡಿಡಿ
ನ್ಯಾಷನಲ್
ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ,
ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು
ವಾರದಲ್ಲಿ
ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೂಲತಃ ಹಿಂದಿ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ,
ಒರಿಯಾ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ನವೀನ ಉಪಕ್ರಮ
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಜಾದಿ
ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ಕೈಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟದ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅನುವು
ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು
ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ಕಲಿಕಾ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್
ಸರಣಿಯನ್ನು ಝಿಂಗಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಈ ಆಟವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರರ
ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ
ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು
ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಜಾದಿ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಮೊದಲ ಎರಡು
ಆಟಗಳೆಂದರೆ "ಆಜಾದಿ ಕ್ವೆಸ್ಟ್: ಮ್ಯಾಚ್ 3 ಪಜಲ್" ಮತ್ತು
"ಆಜಾದಿ ಕ್ವೆಸ್ಟ್: ಹೀರ�ೋಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ".
ಘ�ೋಷಿಸಿದರು, ಹಾಗು ಜುನಾಗಢದ ನವಾಬನನ್ನು ಭೂಗತನಾಗಲು
ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಧೇಬರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ
ಚಳವಳಿಯು ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಹ�ೋರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಜುನಾಗಢವು ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು
ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಧೇಬರ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರಂಕುಶ
ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 1948ರ ಫೆಬ್ರವರಿ
15ರಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ಧೇಬರ್ ಅವರನ್ನು
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.
1973 ರಲ್ಲಿ, ಧೇಬರ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ
ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 11, 1977 ರಂದು ನಿಧನಹೊಂದಿದರು.
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ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ
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ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ

ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ
ಜನ್ಮೋತ್ಸವ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 1916
ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು
ರಾಜಕಾರಣಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದವರು. ಅವರು
ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ. ಪಂಡಿತ್
ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಭಾರತ
ಸಮತ�ೋಲಿತ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಒಂದು ದೇಶವು ಒಂದೇ ಗುರಿ, ಆದರ್ಶ ಅಥವಾ
ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ
ಈ ವಲಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಜನರ ಗುಂಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರ್ಶ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭೂಮಿ
ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇಶವು
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25
ರಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನಗಳು.

90 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 2022
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ಸಮಗ್ರ ಮಾನವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್
ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಗೌರವ ನಮನಗಳು.
ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಸರ್ವಜನ ಹಿತಾಯ-ಸರ್ವಜನ ಸುಖಾಯ
ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು
ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು,
'ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು
ಸಾಧ್ಯ'. ಇದು ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮೂಲಭೂತ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆದರ್ಶದೊಂದಿಗೆ, ದೇಶವು
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

