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ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ನಮನ

1919 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಬ�ೈಸಾಖಿಯ ದಿನ ನಡೆದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ
102 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಆ ದಿನ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ನಾನಕ್ ಸಿಂಗ್
ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನಕ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಈ ಭಯಾನಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ
ಬಗ್ಗೆ 'ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಬ�ೈಶಾಖಿ' ಎಂಬ ಕವಿತೆ ಬರೆದರು. ಇದರಿಂದ ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು
ಮುಟ್ಟುಗ�ೋ�ಲು ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆಯ 102 ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ…
ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ�ೇರಿದರು

ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಗಡಿಯಾರ ಐದು ಬಾರಿಸಿದಾಗ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದರು ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.
ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕ�ೇಳಿ

ಸಿಖ್ಖರು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತರು ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.
ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಬಾಲಕರೂ ಸಹ ಬಂದರು

ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.
ಅವರು ಮಾತನಾಡಲು, ತಮ್ಮ ವ�ೇದನೆಯನ್ನು ತ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ನಿರ್ಭಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟರು ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.
ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ

ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.
ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಸಣ್ಣದ�ೊಂದು ಭರವಸೆ

ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.
ಬಾಗ್ ನ ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದಲ�ೇ
ಅವರು ಅರಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.
ಅವರು ಕ್ರೂರ ಜ್ವಾಲೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ

ಪತಂಗಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ಸ�ೇರಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ಬದುಕಿನಿಂದ ಬ�ೇಸತ್ತ ಅವರು ಸಾವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು

ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವುದು ಯಮನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.
ಸಾವಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿದ

ಮನ್ಸೂರ್ “ನಾನ�ೇ ಸತ್ಯ!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.
ಶಮ್ಸ್ ತಬ್ರಿಜಿಯಂಥವರ ದ�ೇವರ ಹುಡುಕಾಟ

ನ�ೋ�ವಿನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿತು ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ.
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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದ�ೇ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಜನರು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅದನ್ನು ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಹ�ೊಸ ಭರವಸೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು
ವ�ೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ತನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಗಾಧವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದ�ೇಶದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಘ�ೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಂಸದೀಯ
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇತರರ�ೊಂದಿಗೆ
ನ�ೇರವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್ ಘ�ೋಷಣೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಈ
ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವಿದೆ.
ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು
‘ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ’ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವು 75 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತದ
ಪ್ರಗತಿಯ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದು 2047 ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನ�ೋ�ತ್ಸದ
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಗಳಿಂದ ಹ�ೇಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು
ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ‘ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್’ ನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲ�ೇಖನವಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಗುರು ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಅವರ ಶೌರ್ಯ, ಉತ್ಕಲ್ ದಿವಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಪ�ೈಕ್
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಂದು
ಅವರಿಗೆ ನಮನ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ’ಮತ್ತು
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಹೀಗೆಯೇ ಓದುತ್ತಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅದ�ೇ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.
ವಿಳಾಸ:
		

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

ಇ-ಮೇಲ್:

response-nis@pib.gov.in

(ಜ�ೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್)
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ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ
ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಪೂರ್ವ ಭಾರತವು ದ�ೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ನೀತಿಯು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ರ�ೈಲ್ವೆಗಳು,
ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಇದು
ದ�ೇಶದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರುವ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪ್ರಧಾನ್
chandrakantapradhan2014@
gmail.com

rfl¯ï PÁå¯ÉAqÀgï
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ
rfl¯ï PÁå¯ÉAqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÀZÀjAiÀÄÄ
C¢üPÀÈvÀ gÀeÁ¢£ÀUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ
¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ
««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæPÀluÉUÀ¼À §UÉÎ EwÛÃa£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ
EzÀ£ÀÄß UÀÆUÀ¯ï ¥ÉèÃ ¸ÉÆÖÃgï ªÀÄvÀÄÛ LMJ¸ï¤AzÀ qË£ÉÆèÃqï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ
UÀÆUÀ¯ï ¥ÉèÃ ¸ÉÆÖÃgï °APï

LMJ¸ï °APï

https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ನನಗೆ
ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಒಂದು
ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ.

ರಿದ್ಧಿಮಾ ಗುಪ್ತಾ
sangeetaguptashree@gmail.com;

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು
ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದರಿಂದ
ದ�ೇಶದ ನ�ೈಜ ಚಿತ್ರಣ ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು
ಇದರ
ಮತ್ತೊಂದು
ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ಧ್ರುಬಜಿತ್ ದತ್ತಾ
duttadhruba200@gmail.com
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದ ನನಗೆ ಈ
ಪತ್ರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು
ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ
ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದು ಹ�ೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ.

varalakshmipalla19@gmail.com

ದ�ೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪತ್ರಿಕೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು
ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು
ಜಾಗೃತ ಭಾರತ ಸಮಚಾರಪತ್ರ ಎಂದು ಬದಲಿಸಬಹುದ�ೇ? ಇದು
ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ.

ಸುನೀತಾ ಪಟ�ೇಲ್
sunitapatel.sp7@gmail.com
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ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನಾ
ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್

ಗ

ಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ತನ್ನ ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ (ಸಹಾರಾ)
ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಮತ್ತು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ (ಎನ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್) ಜಂಟಿ
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು
ಸವಲತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಮಕ್ಕಳ
ಕುಂದುಕ�ೊರತೆಗಳನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು
ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಜ�ೋ�ಡಿಸಲು ಸಹಾರಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ�ೇಷ ಟ�ೋ�ಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ
1800-1-236-236 ಮತ್ತು https: /www.ncpcr.gov.in/ ವೆಬ್ಲಿಂಕ್ ಇದೆ.
ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ ಸ�ೈನಿಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನಾ
ಯೋಧರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಐಎವಿ) ಸಹ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು.
ಅಂತಹ ಸ�ೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸ�ೈನಿಕರ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ�ೇತನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಬೆಂಬಲ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ
ಅನುದಾನಗಳು ಸ�ೇರಿವೆ. ಇದು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ�ೈನಿಕರ ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.

50 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ
ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ

ದ�ೇ

ಶದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್
ವಲ್ಲಭಭಾಯ್
ಪಟ�ೇಲ್
ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 2021 ರ
ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು 50 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.
ಸರಾಸರಿ 9-10 ಸಾವಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ�ೇಶಿ ಮತ್ತು ದ�ೇಶೀಯ
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸ�ೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಏಕತೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 31,
2018 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
182 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು
ಅನಾವರಣಗ�ೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾಸಿಗರ
ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣ
ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಟ್ವೀಟ್
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ, ಶ�ೇ. 93 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಅಗರಬತ್ತಿ ಆಮದು

ಸ್ಥ

ಳೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಗರಬತ್ತಿ
ಉದ್ಯಮವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ
ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲ�ೈನಲ್ಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್
ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಅಗರಬತ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಆಮದಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಗರಬತ್ತಿಯ ಆಮದು
2020 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2021 ರ ಜನವರಿಯವರೆಗೆ ಶ�ೇಕಡಾ 93 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಭಾರತವು 2019 ರ
ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2020 ರ ಜನವರಿ ವರೆಗೆ 284 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಗರಬತ್ತಿಯನ್ನು ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಕ�ೇವಲ 19 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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ತನ್ನ 6 ಕ�ೋ�ಟಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ
ಶ�ೇ. 8.5 ಬಡ್ಡಿ ದರ
ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್ಒ

ನೌ

ಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ
(ಇಪಿಎಫ್ಒ) 6 ಕ�ೋ�ಟಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2021- 22ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಠ�ೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ
ಶ�ೇ. 8.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಲಡಾಖ್ನ
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭದ್ರತೆ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು
ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ
ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇ 8.5 ರಷ್ಟು
ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇ-ದಾಖಿಲ್

ಗ್ರಾ

ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ
ಸೆರಾವೀಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು
ಪರಿಸರ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೆರಾವೀಕ್ ಜಾಗತಿಕ
ಪ್ರಧಾನಿ
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು
ಪರಿಸರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪ್ರವ�ೇಶ, ಕ�ೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ
ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ
ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆರಾವೀಕ್ ಅನ್ನು 1983
ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಡ�ೇನಿಯಲ್ ಯೆರ್ಗಿನ್ ಅವರು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2016
ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆರಾವೀಕ್
2021 ನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು, “ನಾನು
ಸೆರಾವೀಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಯಕತ್ವ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ದಾರಿ ತ�ೋ�ರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದರು.

ಹಕರ ಕುಂದುಕ�ೊರತೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ದಾಖಿಲ್
ಪೋರ್ಟಲ್ ಈಗ 15 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
(ಎನ್ಸಿಡಿಆರ್ಸಿ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು
ದೂರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ
ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ೇವಾ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (ಸಿಎಸ್ಸಿ) ಇ-ದಾಖಿಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಸಿಡಿಆರ್ಸಿ, ರಾಜ್ಯ
ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯೋಗಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಒಟ್ಟು 444 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು
ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯೂ.ಆರ್.
ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ದ�ೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ,
ಒಂದ�ೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3.13 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ

ದ�ೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ
ಭಾರತದ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್

ಚ�ೇತರಿಕೆಯ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಪುನರಾರಂಭಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯು
ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು
ವಿಮಾನವ�ೇರಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28,
2021 ರಂದು, 3.13 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
2,353 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶೀಯವಾಗಿ
ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. 2020 ರ ಮೇ 25
ರಂದು ದ�ೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನಗಳನ್ನು
ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2020 ರ
ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ

ಉತ್ಕಲ್ ದಿವಸ

ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನೆಲ
ಒಡಿಶಾ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು.

ಇದು ತನ್ನ 86 ನ�ೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಕಲ್ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.

ಇದು 1817 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ�ೈಕಾ ದಂಗೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಯಾಗಿದೆ

ಇ

ತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಸುಹ�ೇಲ್
ದ�ೇವ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ,
“ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ
ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮನ�ೋ�ಭಾವ ಹ�ೊಂದಿರುವವರು ಬರೆದ
ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯವರ ಹ�ೇಳಿಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶ�ೋ�ಕನ
ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ
ಪಡುವ ಒಡಿಶಾ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. 1857 ರ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು 1817 ರಲ್ಲಿ
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಮೊದಲ ಕಿಡಿ ಹ�ೊತ್ತಿತು. ಇದು
ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು
ಅಲುಗಾಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವು ಈ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ
ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು
ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪ�ೈಕಾ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಡಿಶಾದ ಗಜಪತಿ
ಸಂಸ್ಥಾನದ ರ�ೈತರ ಅಸಂಘಟಿತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು,
ಅವರು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸ�ೈನಿಕ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
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1803 ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಉತ್ತರದ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು
ದಕ್ಷಿಣದ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕ�ೊಂಡ ನಂತರ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಒಡಿಶಾವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಜಪತಿ ರಾಜ ಎರಡನ�ೇ ಮುಕುಂದ ದ�ೇವ
ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೋಷಕ ಜಯಿ ರಾಜಗುರು
ಅವರ ಪ್ರತಿರ�ೋ�ಧವನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಗಜಪತಿ ರಾಜರ ಅಸಂಘಟಿತ
ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಕ್ಷಿ ಜಗಬಂಧು ನ�ೇತೃತ್ವದ
ಪ�ೈಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು
ಸಮಾಜದ ಇತರ ವರ್ಗಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ
ಸಶಸ್ತ್ರ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಪ�ೈಕಾ ದಂಗೆ
1817 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಹಳ ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಹರಡಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ
ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ನಿಗ್ರಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅನ�ೇಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಯಿತು.
ಅನ�ೇಕ ಬಂಡುಕ�ೋ�ರರು 1819 ರವರೆಗೆ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು
ನಡೆಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಕ�ೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಬಕ್ಷಿ ಜಗಬಂಧು ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ
1825ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ
ನಂತರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲ�ೇ ನಿಧನರಾದರು. ಪ�ೈಕಾ
ದಂಗೆಯ 200 ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದಂದು, ಇದನ್ನು ಶಾಲಾ
ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘ�ೋಷಿಸಿತು.

ಡಾ. ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ಸಮ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ
ತರ್ಕ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಲದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಡುಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ
ತಾರತಮ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯುಗ ಅಂತ ಯಾವುದೂ
ಕಾಣುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ
ಸುಧಾರಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹ�ೇಬ್ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 131ನ�ೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಇಂದು ದ�ೇಶವು ಅವರನ್ನು
ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾಸಾಹ�ೇಬ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು…

ಬಾ

ಬಾಸಾಹ�ೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್
ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 1891 ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ (ಈಗಿನ
ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ) ಮೊಹ�ೋ� ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಂಟ�ೋ�ನ್ಮೆಂಟ್
ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಜಿ ಮಾಲ�ೋ�ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಭೀಮಾಬಾಯಿ
ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ಬಡತನ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಂದಾಗಿ ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿರ�ೋ�ಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
ತಂದೆ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸತಾರ ಸರ್ಕಾರಿ
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಿವಾ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಎಂದು ದಾಖಲು
ಮಾಡಿದರು. ಸಕ್ಪಾಲ್ ಬದಲಿಗೆ, ಭಿವಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಭಾವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ�ೊಬ್ಬ
ಅವರ ಉಪನಾಮ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಎಂಬುದು, ಅವರ ಹಳ್ಳಿಗೆ
ತನಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಕ�ೊಂಕಣ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ
ಶ�ೇಕಡಾ 25-50 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು,
ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಪನಾಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಊರು
ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಾಬಾಸಾಹ�ೇಬರ ಮಗನಾದ
ಅಂಬಾವಾಡೆಯಾದ್ದರಿಂದ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
131 ನ�ೇ
ಯಶ್ವಂತ್ ರಾವ್ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ
ಅಂಬಾವಾಡ�ೇಕರ್ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಯಂತಿಯಂದು
ಮಗನ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾಸಾಹ�ೇಬರು
ನಂತರ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹ�ೊಂದಿದ್ದ
ಬಾಬಾ
ಸಾಹ�ೇಬರಿಗೆ
ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾದ�ೇವ್ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್
ಗೌರವ ನಮನ
ಸಮಾಜದ ವಿಮೋಚನೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
ಅವರು ‘ಅಂಬಾವಾಡ�ೇಕರ್’ ಅನ್ನು ‘ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್’
ನನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅಲ್ಲ. ಇಂತಹ
ಎಂದು
ಮರುನಾಮಕರಣ
ಮಾಡಿದರು.
ದುರಾಶೆಯು ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ"
ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.
ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಂದು ಭಾರತ
1907 ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲ�ೇಷನ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಅವರು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಡಾ.ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ದ�ೇಶದ
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲ�ೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾದರು.
ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್
ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ವಿದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಭಾರತ
29, 1947 ರಂದು ಡಾ. ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲ�ೇ ಅವರನ್ನು ವ�ೈಸ್ರಾಯ್
ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 1956 ರ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲ�ೇ
ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಕ�ೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. 1990 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ�ೋ�ತ್ತರವಾಗಿ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಲ�ೋ�ಕ�ೋ�ಪಯೋಗಿ
ಇಲಾಖೆಯೂ
ಇತ್ತು.
'ಭಾರತ ರತ್ನ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಲ�ೋ�ಕ�ೋ�ಪಯೋಗಿ
ಇಲಾಖೆಯ
ಗುತ್ತಿಗೆ
ಪಡೆಯಲು
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ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಭಾರತ @ 75

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ;
ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಕಲ್ಪ
ಇದರರ್ಥ, ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಕಲ್ಪವೂ

ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಲ್ಲದ�ೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಕಲ್ಪವು ಹಬ್ಬದ ರೂಪ ಪಡೆದಾಗ, ಲಕ್ಷಾಂತರ

ಜನರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದುಗೂಡುತ್ತದೆ. ಈ

ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, 130 ಕ�ೋ�ಟಿ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಸ�ೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ

ಆಚರಣೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 12, 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ,

ಇದು ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆಯ 91 ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವವೂ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಉತ್ಸವವು ಭಾರತದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು

ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು

ಸಂಕಲ್ಪ ತ�ೊಡಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ...
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ಸ್ವಾ

ತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಎಂದರೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಮೃತ; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಅಮೃತ ಮತ್ತು
ಹ�ೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳ ಅಮೃತ. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ
ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಯಣವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡ,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವು
2047 ರಲ್ಲಿ ಶತಮಾನ�ೋ�ತ್ಸವ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ಸಂಕಲ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು
ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ‘ಪಾದಯಾತ್ರೆ’ಗೆ
ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತ�ೋ�ರಿದ ನಂತರ ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವಕ್ಕೆ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ

ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ
ಐದು ಸ್ತಂಭಗಳು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಸಂಗ್ರಾಮ

75

75

ರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು

ರ ಚಿಂತನೆಗಳು

75

ರ ಸಾಧನೆಗಳು

75

ರ ಕ್ರಮಗಳು

“ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ 75 ವರ್ಷಗಳ
ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ನೀಲನಕ್ಷೆ
ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು
ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು 2047 ರಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ
ನಾವು ಎಲ್ಲಿರಬ�ೇಕು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಏನು,
ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು
ಹ�ೋ�ಗಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
75 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟವು
ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ 75 ನ�ೇ ವರ್ಷದ
ಉತ್ಸವವು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನ�ೋ�ತ್ಸವಕ್ಕೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಗೆ
ಒಂದು ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.”
-ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
Scan QR code to listen to
Prime Minister's
full address

ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

l ಭಾರತ @ 75 ಕುರಿತು ಅಂತಿಮಗ�ೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು,
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಚರಕ (ನೂಲುವ ಚಕ್ರ) ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬ�ೇಟರ್ಗಳು ಸ�ೇರಿವೆ.
l ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ, ದ�ೇಶದ ಅದಮ್ಯ ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಪೀಠಿಕೆ ಓದುವಿಕೆ (ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು) ಸ�ೇರಿವೆ. ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ
‘ಗಾಯಕ ವೃಂದ್’ (ಗಾಯಕರ ಗುಂಪು) 75 ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು 75 ನರ್ತಕರನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟ, 75 ರ ಚಿಂತನೆಗಳು, 75 ರ ಸಾಧನೆಗಳು, 75 ರ
ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು 75 ರ ಪರಿಹಾರಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದೆ
ಸಾಗಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದ�ೇಶದ
ತೆರೆಮರೆ ಸಾಧಕರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ
ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು ಯುವಕರಿಗೆ
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ,
ನಾಟಕ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ದ�ೇಶದ ಗತಕಾಲದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನು
ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

259 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರೂಪುರ�ೇಷೆ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಉತ್ಸಾಹ, ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನವಭಾರತ
ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು,
ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡ 259 ಸದಸ್ಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ�ೇಂದ್ರ
ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ
ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಮಿತಿಯು
ಈಗಾಗಲ�ೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
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ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಭಾರತ @ 75

ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಗಳು

n

n

n

n

ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್ (ಬಿಒಸಿ)
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 32 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್
ಜಾವಡ�ೇಕರ್ ಅವರು 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಾಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ, ಒಡಿಶಾದ ಭುವನ�ೇಶ್ವರ,
ಮಣಿಪುರದ ಮೊಯಿರಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ
ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವರು
ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವ
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು
ಸ್ಮರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್
15, 2021 ರ ಮೊದಲು ಅನಾವರಣಗ�ೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಉತ್ಸವವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು
ಉತ್ಸವವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ 75
ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, "ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತದ
ವ�ೈಭವ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಹ�ೊಳಪು ಇರಬ�ೇಕು"
ಎಂದರು. “ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ 75 ವರ್ಷಗಳ
ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ನೀಲನಕ್ಷೆ
ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು
ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
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ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು
ಸಾಧಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಇದ�ೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ
ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವ�ೇ ಇದು. ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು
ಅಪಾರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆ ತ್ಯಾಗದ
ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡ�ೇಕರ್

ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ
ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2022 ಕ್ಕೆ 75 ವಾರಗಳ
ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2023 ರವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ
ಆಚರಣೆಗಾಗಿ india75@nic.in ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಮುಂದಿನ 75 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿರುವ 75 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಂಐವಿ 2030

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಭಾರತದ ಕಡಲ ಉದ್ಯಮವನ್ನು
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುವುದು
ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 2014 ರಿಂದ ಬಹುತ�ೇಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಕಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ
ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ‘ಭಾರತ ಕಡಲ
ಶೃಂಗಸಭೆ 2021’ 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ ಕಡಲ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಶಕಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು...

ಭಾ

ರತವು
ತನ್ನ
ಕಡಲ
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ
ಪ್ರಮುಖ
ನೀಲಿ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ
ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. “ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಪಥದ
ಭಾಗವಾಗಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ”
‘ಭಾರತ ಕಡಲ ಶೃಂಗಸಭೆ 2021' ನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳು
'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಭಾರತ್'
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು
ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲು
ದ�ೇಶದ
ಬಂದರುಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ
ಕಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಲು
ಭಾರತವು ಮ್ಯಾರಿಟ�ೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷನ್ 2030
(ಎಂಐವಿ 2030) ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಕಡಲ
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಲವಾರು ದ�ೇಶಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ
ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ತನ್ನ 7,500 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ
ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಭಾರತದ
ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 2035 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳ್ಳಲಿರುವ 6 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ
ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 574 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾರಿಟ�ೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷನ್
2030 ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನಿ ಹ�ೇಳಿದರು. ದ�ೇಶೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಕಡಿಮೆ
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ
ಮತ್ತು 2030 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 23 ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಹ�ೊಂದಿದೆ
ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷನ್ 2030:

l ಒಟ್ಟಾರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ
ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ.
l

3.5

ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ

20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.
ಸಂಭಾವ್ಯ 20,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ.

l
l ಬಂದರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
l 80 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್,
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ-ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
l ವಿಜಿ಼ನ್ಜಾಮ್ ಬಂದರಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ
ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು 2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಸಾಗಣೆಯ
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ 75 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಸಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
l 2030 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ�ೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 60 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. 2022 ರ
ವ�ೇಳೆಗೆ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ, ಗಾಯ ಅಥವಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ
ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
l 2030 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವುದು.
ಕಡಲ ವಲಯದ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅಗ್ಗವಾದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ
ಹಣಕಾಸು ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕಡಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
l ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಸರಕು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿದ್ದ ಶ�ೇ.51
ರಿಂದ 2030 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಶ�ೇ 85 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ರ�ೋ�-ಪ್ಯಾಕ್ಸ್
ಮತ್ತು ದ�ೋ�ಣಿ ಸ�ೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
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ಮುಖಪುಟ

ಲೇಖನ

ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಜೆಟ್

ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ಹೊಸ ಆರಂಭ

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು ದ�ೇಶದ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮದ
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಅಚಲವಾದ
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ�ೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು,
ದ�ೇಶದ 70 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು
ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ
ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವಲಯದ
ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ�ೊಂದಿಗೆ ನ�ೇರವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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''ದ�ೇಶದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು
ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂಬುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವೂ ಅಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬ�ೇಕು.
ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.”

ಇ

ತ್ತೀಚೆಗೆ
ನಡೆದ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ�ೊಂದಿಗಿನ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಈ
ಮಾತುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕುರಿತು
ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ
ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು
ಸರ್ಕಾರದ�ೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರನಾಗಲಿದೆ
ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು
ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂಬತೆ ಮಂಡಿಸಿ, ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ
ಹರಿಸದ ಕಾಲವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದ�ೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸಂಬಳ ವಿತರಣಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು
ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ
ಔಪಚಾರಿಕತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ
ನಂತರ ದ�ೇಶದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಹ�ೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ
ಇದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶತಮಾನ�ೋ�ತ್ಸವದ (2047)
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು
ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ,
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರ�ೊಂದಿಗಿನ
ಹ�ೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂವಾದದ ಪ್ರಯೋಗವು
ಉದ್ಯಮದ ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹ�ೊಸ
ಎತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿಯ
ಮೂಲಕ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಜ್ಞರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು,
ಸಲಹೆಗಾರರು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು
ಈಗಾಗಲ�ೇ ನ�ೇರ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್
ಅನ್ನು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲು
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಈ
ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ
ಜಾಗತಿಕ
ಚಿತ್ರಣವು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು,
ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್ಗಳು, ಎನ್-95 ಮುಖಗವಸುಗಳು, ಪಿಪಿಇ

ಬಜೆಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು
ಉದ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸದ
ಹ�ೊಸ ಆರಂಭ

0.4%

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಅವಧಿಯ
3ನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿದ್ದ ದ�ೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ

11%

2021-22ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ
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ಮುಖಪುಟ

ಲೇಖನ

ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಜೆಟ್

“ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಈಗಾಗಲ�ೇ
5 ಮಿನಿ ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು
ಈ ಬಜೆಟ್ ಸಹ ಅಂತಿಮವಾದುದಲ್ಲ” ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಕಿಟ್ಗಳ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು
ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ
ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತು
ಭಾರತವನ್ನು ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯಲು ಅವರು ಈ
ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಈ ಹ�ೊಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು
ಘನತೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹ�ೇಗೆ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದು
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಡುವೆ ಸ�ೇತುವೆಯಾಗಿ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು
ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂದ�ೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲ
ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್
ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲು ಈ
ರಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಧಾನಿ
ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸದಿರುವುದು,
ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಖಾಸಗಿ
ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರ ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು
ಅನುಮಾನಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ
14 £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ

ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ದ�ೇಶದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವವು ಬಜೆಟ್
ಘ�ೋಷಣೆಗಳನ್ನು
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲು
ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯು ಕ�ೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ
ಉಳಿಯದ�ೇ, ಇದು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮನ�ೋ�ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ
ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ತೆರಿಗೆ, ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿನ
ತೆರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ತ�ೋ�ರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ,
ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸಲು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ,
ಉತ್ಪಾದನಾ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಯೋಜನೆ
ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಒಂದು ಡಜನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಪಿಎಲ್ಐ ಘ�ೋಷಿಸಿದೆ. ಪಿಎಲ್ಐನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉದ್ಯಮದ
ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಬದಲಾಗಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ�ೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು
ತಲುಪಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದ�ೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ)
ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು, ಇದು ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ
ಮತ್ತು ನೆರವಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರುವುದು ಉದ್ಯಮದ
ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾದ
ಬದಲಾವಣೆಯ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ
ನೀತಿಗಳು ಈಗ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ
ಆಟ�ೋ�ಮೊಬ�ೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘಟನೆ (ಎಸ್ಐಎಎಮ್)
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ
ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಶ�ೇಕಡಾ
18 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಟನೆಯು (ಒಇಸಿಡಿ)
ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 2021-22ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ

ಪಿಎಲ್ಐ:
ದ�ೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯು
ಕ�ೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ
ಎಲ್ಲರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಇದರಲ್ಲಿ
ಇರಬ�ೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವ�ೇಶವನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ,
ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ,
ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ
ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (ಪಿಎಲ್ಐ)
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

1.97 ಲಕ್ಷ

5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 13 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್ಐಗಾಗಿ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

l ಈ ಮೊದಲು, ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವು ಕ�ೇವಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಧಾರಿತ
ಬೆಂಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 13 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಮತ್ತು
ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
l ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಜವಳಿ, ಕೃಷಿ, ಐಟಿ, ಆಟ�ೋ� ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್ಐನಿಂದಾಗಿ, ಆಟ�ೋ� ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ�ೇಶಿ
ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
l ಶ್ರಮ
ಮತ್ತು
ಕೌಶಲ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಇಂಧನ
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು
ಆಧುನೀಕರಿಸುವುದು ಸಹ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸರಾಸರಿ ಶ�ೇ. 5 ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 520
ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
l ಪಿಎಲ್ಐ ನೀಡುವ 13 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು
ದ್ವಿಗುಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ
ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
l ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ ವ�ೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
3.25 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಟಿ
ಹಾರ್ಡ್ ವ�ೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ�ೇಶೀಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶ�ೇ. 5-10 ರಿಂದ ಶ�ೇ. 20-25 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
l ಮುಂದಿನ 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವು
ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

12.6 ರಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದೆ, ಇದು ಬಲವಾದ ವಿತ್ತೀಯ
ಮತ್ತು ಅರೆ-ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಪಿಎಲ್ಐ
ಯೋಜನೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದ�ೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವು 2021- 22ರಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ
ಹ�ೇಳಿದೆ. ಅದರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗಳ�ೇ ಸ್ವತಃ 35-40 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್’ಮತ್ತು
‘ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ’ ಎಂಬ ಕರೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ
ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಸರ್ಕಾರ, ಗರಿಷ್ಠ
ಆಡಳಿತ ವಿಧಾನವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ
ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಜ�ೊತೆಯಾಗಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವೆಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ
ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ
ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸರ್ಕಾರದ

ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗ�ೊಳಿಸಲು ಅವರ
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಇದುವರೆಗೆ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಕ�ೇವಲ ‘ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ’ ಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಮಾತ್ರವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯ
ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ವ�ೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲು
ಸರ್ಕಾರವು
ಹ�ೊಸ
ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ''ದ�ೇಶದ
ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ
ನೀಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಂದಿನ
ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂಬುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದು
ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ
ಗಮನವು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಇರಬ�ೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ,
ಅದು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.” ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯವಹಾರ
ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
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ಮುಖಪುಟ

ಲೇಖನ

ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಜೆಟ್

ಇಂಧನ ವಲಯ:
‘ಆರ್’ ನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳು

2,500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಸೌರ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದ�ೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅದು ಸುಲಭ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಲ್ಕು R, ‘Reach-ತಲುಪುವುದು,
Reinforce-ಬಲಪಡಿಸುವುದು, Reforms-ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು Renewableನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ’ ಇಂಧನವನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
l ಈ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ, 21 ನ�ೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ
ಕಾಣದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಯಿತು ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ�ೇಶವಾಯಿತು
l ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉದಯ್
ಯೋಜನೆಯಡಿ 2.32 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಬಾಂಡ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಒಂದು
ಭಾಗವಾಗಿ ನ�ೋ�ಡದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಲಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ
l ವಿಶ್ವದ ಗಮನವು ಈಗ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ
ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 2.5 ಪಟ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ
l ಭಾರತವು ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು
ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
l ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 10,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ
ಸಮಗ್ರ ಸೌರ ಪಿವಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 14,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು
l ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ 30 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ
ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಲ�ೇ 40 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ

ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ನಂತಹ ಯೋಜನೆಯು
ಅನ್ನದಾತರನ್ನು ಊರ್ಜದಾತ
(ಇಂಧನ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರ) ರನ್ನಾಗಿಸಲು
ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ
ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾವುದ�ೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು
ಇದ�ೇ ಮೊದಲು. ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ
ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು
ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಧ�ೈರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನು
ತ�ೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ
ಅದು ಈಗಿರುವಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
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ಮುಂದುವರಿದು
ಮಾತನಾಡಿದ
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು,
“ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ�ೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಮೂಲತಃ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು, ನೀತಿಗಳು
ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು,
ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ
ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಎಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು
ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಭರವಸೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹ�ೊಸ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಬ�ೇಕು,
ಅದು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ
ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವು
ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರ

ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ
ವಿಶ್ವದ ವಿಶ್ವಾಸ

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ನಂತರ, ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾರತದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಭಾರತದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ
ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ
ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನ�ೇಕ ಪಟ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ�ೇಕಡಾ 137 ರಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಗತ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವುದ�ೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ
ಕ�ೊರತೆಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವವಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಫೆಬ್ರವರಿ ಕ�ೊನೆಯ ದಿನದ ಬದಲು ಮೊದಲ ದಿನದಂದ�ೇ ಬಜೆಟ್
ಮಂಡಿಸುವ 2016 ರ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರದ�ೊಂದಿಗೆ
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಬಜೆಟ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದ�ೇಶದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ
"ನಾನು ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಮುಂಚೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕಾಗಿದೆ"
ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸತನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿತು.
2017-18 ರಿಂದ, ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರ ಬದಲು
ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸತ್ತು
ಬಜೆಟ್ಟನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಕ�ೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಬಜೆಟ್
ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ

ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ

2,23,846 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ.
l ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹ�ೊಸ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮನ�ೋ�ಭಾವದ�ೊಂದಿಗೆ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಲಯದ ನಾಲ್ಕು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
l ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಯೋಜನೆಗಳು; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು; ಮೂರನೆಯದಾಗಿ,
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ
ವೃತ್ತಿಪರರ
ಸಂಖ್ಯೆ
ಹಾಗೂ
ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಯಾನ ಮಾದರಿ ಗಮನ
ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು.
l ಈ ನಾಲ್ಕು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು,
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ
ಔಷಧಿಗಳವರೆಗೆ,
ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಲಸಿಕೆಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯಿಂದ
ರ�ೋ�ಗಗಳ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯವರೆಗೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
l ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯವರೆಗೆ ಹ�ೊಸ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ
ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
l 15 ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 70,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯಲಿವೆ.
l ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ�ೇಶದ 41 ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಎಪಿಐ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ�ೊರತೆ ಅಥವಾ

ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೇ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನ�ೇ ವಾರದವರೆಗೂ
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದ�ೇ
ದ�ೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಲ�ೇಖಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ
ಪಡೆಯಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಮೊದಲು,
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ
ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನ ಸರಾಸರಿ ಶ�ೇಕಡಾ 24 ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು
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ಮುಖಪುಟ

ಲೇಖನ

ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಜೆಟ್

ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ;
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ
ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಓದುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕ�ೇಳುತ್ತೀರಿ.
ಆದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ
25 ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡಿತು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಭಾರತವು ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಭಾರತ ಈಗ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

2016 ರಿಂದ 2020 ರ
ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು
ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಂತರ ಇದು ಶ�ೇಕಡಾ
28 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಈ ಕ್ರಮವು
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು
ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು
ವ�ೇಗಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಧಾನವು
ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, "ಇದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು... ನಾವು
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4.78 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು

ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2014 ರಲ್ಲಿ ಇದು 2.29 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು.

l ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ
100 ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತ
ತಯಾರಿಸಿದೆ. ತ�ೇಜಸ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಯುದ್ಧ
ವಿಮಾನಗಳು ಮನಮೋಹಕ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ
l ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತ�ೇಜಸ್ಗೆ 48,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ಮೌಲ್ಯದ ಖರೀದಿ ಆದ�ೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು
ವಿಶ್ವದ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಗುಂಡು ನಿರ�ೋ�ಧಕ
ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
l ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತವು
ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡು
ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಶ�ೇಕಡಾ 74 ರಷ್ಟು ವಿದ�ೇಶಿ ನ�ೇರ ಹೂಡಿಕೆ,
ಪರವಾನಗಿ ಮುಕ್ತ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ರಫ್ತು
ಉತ್ತೇಜನ ಮುಂತಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ
l ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ 19
ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತಹ
ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಈಗ ಪ್ರಯೋಗ, ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.
l ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ
ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸತನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ... ಎನ್ನುವ ಆ ಕಾಲ
ಮುಗಿಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕು.”
ಈಗ, ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆಯೇ
ಮಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೂಡಿದ
ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ನಾನು ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ಮೊದಲ�ೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯಬ�ೇಕಾಗಿದೆ"
ಬಜೆಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲುದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ
ನಡೆಸಿದ ಸರಣಿ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಈ
ತರ್ಕವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಮೊದಲು, ಬಜೆಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದಿರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲವು
ಆರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಜೂನ್
ವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಜೆಟ್
ಅನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಜೂನ್
ವರೆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ನಾವೀನ್ಯ, ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹ�ೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ

ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ

ನಂತರದ ಎರಡನ�ೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಗಮನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ,

ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು ಅನುಶ�ೋ�ಧನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ�ೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಲು
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹ�ೊಸ ಬಜೆಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಯೋಜಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಬಜೆಟ್ ನವಭಾರತದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು
ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದ
ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ದ�ೊರಕಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನಸ್ಥಿತಿ
ಮತ್ತು ಸರ್ವತ�ೋ�ಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಾತಾವರಣವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ�ೇಶದ ಯುವ
ಮನಸ್ಸು ದ�ೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಹ�ೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ
ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ, ಭಾರತದ

93,223.65

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

l ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬ�ೇಷನ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು
ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ
ಮೇಲೆ ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 50,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ನೆರವಿನ�ೊಂದಿಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
l ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹ�ೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವು
ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸುವುದು
ದ�ೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ.
ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ
ಯುವಕರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ, ಡಿಆರ್ಡಿಒ, ಕೃಷಿ
ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
l ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ದತ್ತಾಂಶ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮತ್ತು
ಸಂಶ�ೋ�ಧಕರಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗ
ಜ�ೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
l ಭಾರತವು ಹ�ೈಡ�್ರೋಜನ್ ವಾಹನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಈಗ, ಹ�ೈಡ�್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ
ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ,
ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ
ಗಮನಹರಿಸಲು ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ-ಸಂಬಂಧಿತ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಲವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒತ್ತು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ,
ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ

ದ�ೇಶವಾಗಲು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ

ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ

ಮುಂದೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಈ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ
ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯವರು ಸರಣಿ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯ
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ
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ಮುಖಪುಟ

ಲೇಖನ

ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಜೆಟ್

"ಇದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು...
ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು...
ಎನ್ನುವ ಆ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು ಮತ್ತು
ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು
ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕು.”
- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ
ವಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವ
ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ನ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು
ನಿಕಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ
ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಬಜೆಟ್
ಮಂಡಿಸಿದ ಹದಿನ�ೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಇಂಧನ,
ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ರಕ್ಷಣಾ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಹಣಕಾಸು ಸ�ೇವೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು
ರ�ೈತರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು
ಸರಣಿ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೂ ಅದರ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ-ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹ�ೇಗೆ
ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
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ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂದೆಗೆತ: ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹ
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘ�ೋಷಿಸಲಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು
ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರವು "ಹಣಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣ" ಎಂಬ
ಮಂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು
ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅನ�ೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು
ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹ�ೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್
ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು
ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ಕನಿಷ್ಠ ಸರ್ಕಾರ, ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ,

ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ:
ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ಸದ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ

1.28

ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದ�ೇಶ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ,
ನಾವು 65-70,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಖಾದ್ಯ
ತ�ೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಅಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು
ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿದಳ
ಧಾನ್ಯಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಪಾರ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಗಾಗಿ
ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ನೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ
ನಂತರ ಇದರ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ
ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ನಿಧಿಯನ್ನು 40,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಆಪರ�ೇಷನ್
ಗ್ರೀನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು
ತರಕಾರಿಗಳ
ಸಾಗಣೆಗೆ
ಶ�ೇ

50 ರಷ್ಟು

ಸಹಾಯಧನ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಹಾಲು, ಜ�ೇನುತುಪ್ಪ
ಮತ್ತು ಮೀನು
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರು,
ಪಶುಪಾಲಕರು ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರರನ್ನು
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್
ಕಾರ್ಡ್ಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಜ�ೋ�ಡಿಸಲು ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಜೆಟ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಹಣಗಳಿಕೆಯ
ಪ�ೈಪ್ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು
ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ 100 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ
ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಹಣಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಅನ�ೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ
100 ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಠ�ೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ
ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು
ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವಲಯವನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಆದಾಯ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ರಿಕೆ ರಹಿತ ಸವಲತ್ತು ವಿತರಣೆ
ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ,
ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಬದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು

l ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ 12 ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ
ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯೆನ್ನದ�ೇ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ
ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬಹುದು
l ರ�ೈತರು ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲ�ೇ
ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಪರ�ೇಷನ್
ಗ್ರೀನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 300 ಕಿಸಾನ್ ರ�ೈಲುಗಳನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶ�ೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು
ಸಹಾಯಧನ ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು
l ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ 16.50
ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರ�ೈತರು ತಮ್ಮ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ದ�ೇಶದ
ಇನ್ನೂ 1,000 ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಇ-ನ್ಯಾಮ್ನ�ೊಂದಿಗೆ
ಜ�ೋ�ಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ
l ರ�ೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ (ಎಫ್ಪಿಒ) ಮತ್ತು
ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಂಡಿಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು
ಬಲಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯ
ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬ�ೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ

ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದ�ೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ
ಮಧ್ಯಪ್ರವ�ೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜನರ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ,
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು
ನನಸಾಗಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯ
ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ
ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು.
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ಪರಿಸರ ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್-6

ಪರಿಸರದ
ಕಡೆಗೆ
ದಾಪುಗಾಲು
ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ
ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಇಂದು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಪರಿಸರ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ
ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಶ�ೋ�ಷಣೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ; ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ
ಯೋಜನೆ ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ...

ಸಾಂ

ಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಮಗೆ ಬ�ೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ
ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಾಳ್ವೆಯು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪಯಣದ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಭಾರತವು ಸದಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಿಲುವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀತಿಗಳು, ಕಾನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆದ�ೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕ�ೋ�ಪಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಎರಡು ಹಂತದ
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ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ:
ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಲು ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿವೆ:

ಮೊದಲನೆಯದು:

ದ�ೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ,
ಅದರಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ನಿಂದ
ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಹ�ೊಗೆ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಶ�ೇ.

61ರಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಹ�ೇಳಿದೆ
n

ಎರಡನೆಯದು:

ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನದಿಂದ ಓಡುವ
ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ
ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು

ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಮೂರನೆಯದು:

ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ
ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ
ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು,

ತನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಶ�ೇ.83ರಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು
ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸಿವೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು
ನಿಗ್ರಹಿಸಲು, ಯುರ�ೋ�-6 ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು
ಬಿಎಸ್-4 ಅನ್ನು ಬಿಎಸ್ -6ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು.

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ
l ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ ಹಂತ 2015-17 ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ
ಹಂತವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹ�ೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚ�ೋ�ದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
l ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಹಂತದ್ದಾಗಿದೆ: ಮೊದಲ ಹಂತ
2019ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಎರಡನ�ೇ ಹಂತ
2019ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು 2022ರ ಮಾರ್ಚ್
31ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದ�ೇಶ 75ನ�ೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ
ಪಾಲು ಅತಿಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬ�ೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ.
l ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, 359 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ಬ�ೇಡಿಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೂಲಕ 2,80,987 ಹ�ೈಬ್ರೀಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ರಿಕ್
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 425 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹ�ೈಬ್ರೀಡ್ ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ
ಬೃಹತ್ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ 280 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 7,000 ಇ-ಬಸ್ ಗಳು, 5 ಲಕ್ಷ
ಇ-ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, 55,000 ಇ- ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು
10 ಲಕ್ಷ ಇ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡಿದೆ
l ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮನೆ
ಅನಿಲಗಳ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹ�ೈಬ್ರೀಡ್ ಮತ್ತು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು
ಲಘು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬದಲಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
l ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 52,794 ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ ಉಳಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

`10,000

ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫ�ೇಮ್
ಇಂಡಿಯಾ-II ಗೆ
ಅನುಮೋದನೆ

` 5,500
ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಫ�ೇಮ್ಇಂಡಿಯಾ
ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ

50 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಫ�ೇಮ್ಇಂಡಿಯಾ-I

ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು
ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದ�ೊರೆತಿದೆ.
ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಲು ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತು ಶುದ್ಧ
ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು
ಬಿಎಸ್ -6 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಾಹನವೂ
ಬಿಎಸ್ -6 ಅನುಸರಣೆಯದಾಗಿದ್ದು,
ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ
75-80ರವರೆಗೆ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡ�ೇಕರ್, ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ,
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ; ಮತ್ತು
ಬೃಹತ್ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಚಿವರು.
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ಪರಿಸರ ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್-6

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ
ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆ

3.37

ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು

ಈವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

20,05,91,605 ಕೆ.ಜಿ.

ವರೆಗೆ ಸಿಓ2-ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ

ಸಿಓ2-ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ ನಿತ್ಯ

1,30,835
ಕೆ.ಜಿ. ತಗ್ಗಿದೆ.

6,690 3,397

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಇ –ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ

ರೂ. 3,59,58,08,700
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಕ್ಕಾಗಿ

56,499

2,80,830
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಈವರೆಗೆ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು
ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಈವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

(ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶ 2021
ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರವರೆಗೆ)

ತಂತ್ರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮಗೆ
ದ�ೊಡ್ಡ
ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ
ದ�ೊಡ್ಡ
ಅಪರಾಧಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಓಡುವ ವಾಹನಗಳು. ಈ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2015ರ ಏಪ್ರಿಲ್
1 ರಂದು ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ (ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು
ಮತ್ತು (ಹ�ೈಬ್ರೀಡ್ ಹಾಗೂ) ಎಲೆಕ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು)
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಬಿಎಸ್-6: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶ್ಲಾಘನಾರ್ಹ ಪಯಣ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ 70 ಲಕ್ಷ ಜನರು
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

24 £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ

8,06,46,229
ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆ
ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ
ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ

37 ಕಂಪನಿಗಳ 107
ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ, ತ್ರಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು
ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳ
ಮಾದರಿಗಳು ರೂ. 7,500
ರಿಂದ ರೂ.2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ
ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2020ರ
ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಬಿಎಸ್ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ವಾಹನದ ಹ�ೊಗೆ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಎಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತ್
ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐರ�ೋ�ಪ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ
ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು
ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ
ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ
1991ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೆಟ�್ರೋಲ್
ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಬಿ.ಎಸ್.-2

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಕ�ೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾವು
ಪ್ರಯೋಜನ ಹ�ೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?
ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರ�ೋ�,
ಅವರಿಗೆ ಆ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ
ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಕ್ಕೆ
ಸಮಾನವಾದ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ
ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಹೌದು. ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವನ್ನು
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ
ಇದನ್ನು ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ
ಅಲ್ಲ, ತ್ರಿಚಕ್ರವಾಹನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ
ವಾಹನಗಳಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದ�ೇ?
ಹೌದು. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವವರೂ ಈ
ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹರ�ೇ?
ಹೌದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದರೂ
ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ನಾವು ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು
ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್/ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬ�ೇಕೆ?
ಇಲ್ಲ.ಸದ್ಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಷರತ್ತು
ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ಹ�ೈಬ್ರೀಡ್ ವಾಹನಗಳು
ಚಾಲನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆಯೇ?
ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳೂ
ಕಠಿಣ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲನೆಗೆ
2005ರಲ್ಲಿ, ಬಿ.ಎಸ್-3 2006ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.-4 2010ರಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಬಿಎಸ್5 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕ�ೈಬಿಟ್ಟು, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು
2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್-6 ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಯಿತು.
ಹ�ೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ

l ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಕಂಬಶನ್ ಚ�ೇಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹ�ೊಸ
ಕಾರುಗಳ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ
ಖರೀದಿಸಲಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಕ್ಕೆ
ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ?
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ
ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ
ಬಳಕೆಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ.
ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ಕಾರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾರುಗಳ ಎಕ್ಸ್
ಶ�ೋ�ರೂಂ ದರ 15 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು
ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲ�ೋ�ವ್ಯಾಟ್ ಗೆ 20,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಇತರ
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲ�ೋ� ವ್ಯಾಟ್ ಗೆ 10,000 ರೂ..
ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ –II ಅಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 55,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 20 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು
20 ಸಾವಿರ ಹ�ೈಬ್ರೀಡ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜ�ೊತೆಗೆ
10 ಲಕ್ಷ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ, 5 ಲಕ್ಷ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
7000 ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಲಿಥಿಯಂ – ಐಯಾನ್
ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹ�ೊಂದಿರುವ
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ
ಇಂಧನಗಳನ್ನು
ಮಾರ್ಪಡಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೂಡ

ಅದಕ್ಕೆ

ತಕ್ಕಂತೆ

l ಬಿಎಸ್ -6 ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಎಂ 2.5 ಕಣಗಳು 20
ರಿಂದ 40 ಎಂಜಿಸಿಎಂ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿಎಸ್ -4 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮಿತಿ 120 ಎಂಜಿಸಿಎಂ ಆಗಿತ್ತು
l ಬಿಎಸ್-4 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 50 ಎಂಜಿ/ ಕೆಜಿಗೆ ಗಂಧಕವನ್ನು
ಅನುಮತಿಸಿತ್ತು. ಬಿಎಸ್ -6 ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 10
ಎಂಜಿಯಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.

l ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2020 ರ ನಂತರ, ಬಿಎಸ್ -6 ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ
ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
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ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ

ಸಾಲ
ಸಿಗದವರಿಗೂ ಸಾಲ

ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೃದ್ಧಿಸಲು
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ದ�ೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಇಂತಹ ಅನ�ೇಕ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ
ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 28
ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳಾಗಲು
ಬಯಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಲ�ೇವಾದ�ೇವಿದಾರರ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ ಶ�ೋ�ಷಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು
ಅವರಿಗೆ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ...

ಮ

ಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಂಕ�ೇಡಿಯ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮೋದ್
ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯ ಅವರ
ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶರ್ಮಾ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ
ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಾಲ
ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ
ವೃದ್ಧಿಸಲು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಪೋಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು
ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಠಿಣ
ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡಿದೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದ 10 ತಿಂಗಳ�ೊ ಳಗೆ,
ಅವರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
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“ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ‘ಸಾಲ ಸಿಗದವರಿಗೆ
ಸಾಲ ನೀಡುವ’ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು

ಲ�ೇವಾದ�ೇವಿದಾರರ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ
ಶ�ೋ�ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ,

ದ�ೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದ�ೇಶ
ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ

ಹ�ೊಸ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುದ್ರಾ ಅವರಲ್ಲಿ
ತುಂಬಿದೆ.”

-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಹಲವಾರು
ಇತರ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು
ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆ ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ರಾಯ್ಪುರದ ರಾಜಕುಮಾರಿ
ವರ್ಮಾ ಅವರದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ
ಸುಟ್ಟುಹ�ೋ�ದ ನಂತರ, ವರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದರು. ಆ
ಹಣದಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲು
ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಅಂತಹ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗಾಥೆಗಳು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, “ಯಾವುದ�ೇ
ಯುವಕರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ,
ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಹಣವನ್ನು

ಮುದ್ರಾ ಸಾಲವನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಎಂದರ�ೇನು
ಇದನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ ನ
ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆದಾಯ
ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2015ರ ಏಪ್ರಿಲ್
8ರಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು
ಸಣ್ಣ /ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ
ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು
ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗ�ೊಳಿಸುವ
ಗುರಿಯನ್ನೂ ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಮುದ್ರಾಗೆ ಅರ್ಹತೆ
ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ,
ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ
ಸ�ೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ
ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದ�ೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ
ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಮುದ್ರಾ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್,
ಎಂ.ಎಫ್.ಐ. ಅಥವಾ ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಯನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

3.49 ಕ�ೋ�ಟಿ
3.97 ಕ�ೋ�ಟಿ
4.81 ಕ�ೋ�ಟಿ
5.99 ಕ�ೋ�ಟಿ
6.23 ಕ�ೋ�ಟಿ
3.88 ಕ�ೋ�ಟಿ

n

n

n

n

ಮುದ್ರಾ
ಸಾಲಗಳು
ಮೇಲಾಧಾರ
ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುದ್ರಾ ಸಾಲದ ಗರಿಷ್ಠ
ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುದ್ರಾ
ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು, ಸ�ೇವಾ ವಲಯದ
ಘಟಕಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ಹಣ್ಣು
ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು,
ಟ್ರಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರು, ಆಹಾರ
ಸ�ೇವಾ ಘಟಕಗಳು, ರಿಪ�ೇರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು,
ಯಂತ�್ರೋಪಕರಣ ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರು, ಸಣ್ಣ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು,
ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು,
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆದಾರರು ಮೊದಲಾದವರು
ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಮೂರು ಪ್ರವರ್ಗಗಳ ಪ�ೈಕಿ, ಶಿಶು ಸಾಲದ
ಪಾಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಶ�ೇ.88ರಷ್ಟು
ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ

`1,37,449.27

`1,32,954.73

`1,80,528.54

`1,75,312.13

`2,53,677.10

`2,46,437.40

`3,21,722.79

`3,11,811.38

`3,37,495.53

`3,29,715.03

`2,47,662.88

`2,33,274.67*

ಹ�ೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು? ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರ
ಈ ಹಣದ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ
ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಸಮಾಜದ ಬಡ / ಹಿಂದುಳಿದ
ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ

n

n

ವಿತರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
ಮೂಲ:
mudra.org.in

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

ಮುದ್ರಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ

ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ

ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಹ�ೇಗೆ
ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾತ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆ
ಮುದ್ರಾ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ
ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ
ಸಾಲವನ್ನು ಕ�ೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಆಕೆ /ಆತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ www.
udyamimitra.in ದಲ್ಲಿ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

2020-21 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ
ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ

n

lತರುಣ್: 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ

ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 2021ರ
ಮಾರ್ಚ್ 8 ರವರೆಗೆ ರೂ. 28.36 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಪ�ೈಕಿ ಶ�ೇ. 70ರಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಮಹಿಳಾ
ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ
2021ರ
ಫೆಬ್ರವರಿ
26ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು,
ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು (ಆರ್.
ಆರ್.ಬಿ.ಗಳು), ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್
ಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
(ಎಂ.ಎಫ್.ಐ.ಗಳು), ಮತ್ತು ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.
ಸಿ.ಗಳು ನೀಡಿವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ಸರಳೀಕರಿಸಿವೆ.
ಕಾಗದ
ಪತ್ರಗಳ
ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ
ಸರಳಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಹೀಗಾಗಿ
ದಸ್ತಾವ�ೇಜುಗಳ
ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ
ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

n   

n

lಶಿಶು: ರೂ. 50,000 ದವರೆಗೆ lಕಿಶ�ೋ�ರ: ರೂ 50,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ರೂ.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

n

ಫಲಾನುಭವಿಯು ಮುದ್ರಾ
ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಿಂದ
ನಮೂನೆಯನ್ನು ಡೌನ�್ಲೋಡ್
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಬ�ೇಕು.

ಬಳಿಕ ಅವರು ಹತ್ತಿರದ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು.

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ
ಕ�ೇಳಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ
ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ, ಹೆಸರು,
ವಿಳಾಸ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು
ತುಂಬಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ
ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳ
ಛಾಯಾಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು.

ಅನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಒಂದು
ತಿಂಗಳ�ೊ ಳಗೆ ಅರ್ಜಿ
ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ
ದಸ್ತಾವ�ೇಜುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ,
ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಸಾಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹ�ೊರಗೆ ಲ�ೇವಾದ�ೇವಿದಾರರಿಂದ
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾದ
ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ,
ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ವಂಚಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಂಪುಟ
ನಿರ್ಣಯಗಳು
Cabinet
Decisions

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ,
ರದ್ದಾಗದ ಕಾಪು ನಿಧಿ

ಸುಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಲಶ್ರುತಿಗಾಗಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಷದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ
ತಲಾ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ
ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ,.
2018ರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸುವಾಗ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಶ�ೇ.3ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪಕರವನ್ನು
ಶ�ೇ.4ರಷ್ಟು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪಕರದ�ೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿ
ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಆರ�ೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ
ಯಾವುದ�ೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಕ�ೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಉಪಕರವನ್ನು
ವಿಶ�ೇಷ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ಣಯ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಧಿ (ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.
ಎನ್.) ಯನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪಕರದ
ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಏಕ ರದ್ದಾಗದ ಕಾಪು ನಿಧಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು
ಸಂಪುಟವು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
l ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ
ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ದರದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ, ಜ�ೊತೆಗೆ
ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದ ಕ�ೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
l ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರದ್ದಾಗದ
ಕಾಪು ನಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.
l ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಪಕರದಲ್ಲಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ
ಪಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪಿಎಂಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಗೆ ಜಮಾ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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l ಪಿಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್.

l
l
l
l
l

l

ಸಂಚಯಗಳನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ – ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಯೋಜನೆ (ಎಬಿ – ಪಿಎಂಜೆಎವ�ೈ)
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ – ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು
(ಎಬಿ-ಎಚ್.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಸಿ.ಗಳು)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎಸ್.ಎಸ್.ವ�ೈ.)
ತುರ್ತು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತುರ್ತಿನ
ವ�ೇಳೆಯ ಸ್ಪಂದನೆ.
ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ನೀತಿ (ಎನ್.ಎಚ್.ಪಿ.) 2017ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಯಾವುದ�ೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ/
ಯೋಜನೆಗಳು.

ಜನೌಷಧಿ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ

ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ:
ಜನರ ಸೇವೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧ ಪರಿಯೋಜನೆಯು

(ಪಿಎಂಬಿಜೆಪಿ) ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ

ಇ

ಪಿಎಂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಗ್ಗದ ದರದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದೆ.

ತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು
7500ನ�ೇ
ಜನೌಷಧ
ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. “ನಾನು ಅತಿ
ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಔಷಧ ಖರೀದಿಸಲು 5000 ದಿಂದ
6000 ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜನೌಷಧ ಕ�ೇಂದ್ರ
ತೆರೆದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕ�ೇವಲ 800-1000
ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದು ಹ�ೇಳುವಾಗ ಹಿಮಾಚಲ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸರ�ೋ�ಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮಾ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

2014ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಜನೌಷಧ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು
ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಬಡವರಿಗೆ ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ
ಔಷಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗದೆ
ಜನರು ಸಾಯುವಂತಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನೌಷಧಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 7ರ ಮೂರನ�ೇ ಜನೌಷಧ ದಿನದಂದು 7,500ನ�ೇ
ಜನೌಷಧ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ

l ಈ 7,500 ಜನೌಷಧಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ದೂರದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಂದ
l

l
l
l

ಹಿಡಿದು ಮೆಟ�್ರೋ ನಗರಗಳವರೆಗೆ ಹರಡಿವೆ
ಈ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧಿಗಳು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ
ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಸಿರಿಂಜ್ಗಳು ಮತ್ತು 204ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ
ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶ�ೇ. 50 ರಿಂದ
90 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಲಕ್ಷ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ
ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 9,000
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಔಷಧಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಜಿಎಂಸಿ - ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ತಯಾರಕರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎನ್.ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ
ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಜನೌಷಧಿ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು,
“7500ನ�ೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ, ಆರು
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 100 ಕ�ೇಂದ್ರಗಳೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 10,000 ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬ�ೇಗ
ಪೂರ�ೈಸುತ್ತೇವೆ..”

ಜನೌಷಧಿ ಕ�ೇಂದ್ರ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ
‘ಜನೌಷಧಿ

ಬಚ್ಪನ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ�ೈಪರ್
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ.

‘ಜನೌಷಧಿ ಜನನಿ’
ಅಭಿಯಾನ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ
ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೂರಕ
ಪೋಷಣೆಯ ಖಾತ್ರಿ
ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನೌಷಧಿ
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಡಿ
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ
ವಯಸ್ಕರ ಡ�ೈಪರ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ತಂಬಾಕು
ಚಟ ಬಿಡಿಸಲು
ಜನೌಷಧಿ ನಿರ್ಮಲ್
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.

ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪು, ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು
ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಗ್ರಹ
ಔಷಧಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತ
ದರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 5,066
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಉಳಿಸಲು
ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.

ಜನೌಷಧಿ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಔಷಧ
ಖರೀದಿಯು ಜನರಿಗೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.9000
ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
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ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ

ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡ�ೋ�ಸ್
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತ,
ಈಗ ಎರಡನ�ೇ ಸುತ್ತಿನ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್
16ರವರೆಗೆ ಭಾರತವು 36 ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ 81.25 ಲಕ್ಷ ಡ�ೋ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು
ಉಡುಗ�ೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ 71 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ

5.86 ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ್ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ಪೂರ�ೈಕೆ ಮಾಡಿದೆ....
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯು.ಆರ್.
ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

"ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು ದ�ೇಶದ ಜನತೆಗೆ

ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ”

ತಾ

ವು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ 104 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ
ಶ್ಯಾಮ್ ಶರನ್ ನ�ೇಗಿ ಜನತೆಗೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ�ೇಗಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ
ಮತದಾರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಕಿನ್ನೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೆಕಾಂಗ್ ಪಿಯೋಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು
ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 103 ವರ್ಷ
ವಯಸ್ಸಿನ ಜೆ. ಕಾಮೇಶ್ವರಿ, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಭಾರತದ
ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ
ರಾಮ್ ಕಿಶ�ೋ�ರ್ ಸಾಹು, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ತವರು
ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಜಾಮ್ದಿಹ್ ನಿಂದ ರಾಂಚಿಗೆ 68 ಕಿಲ�ೋ� ಮೀಟರ್
ದೂರ ಬ�ೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಶತಾಯುಷಿ ಹಿರಾ ಬೆನ್ ಅವರೂ
ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದರು.
ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನ�ೇ
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ಹರಿದ್ವಾರ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ
ತಂಡದ ನಿಯೋಜನೆ...

ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ
ಆರಂಭಗ�ೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ
ವ�ೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಸ�ೋ�ಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು
ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ
ಮಾಡುವ ಹ�ೊಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ. ಭಾರತ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಲಸಿಕಾ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ
ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವ 45 ವರ್ಷ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ�ೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ

ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಶಂಸೆ

l ಕ�ೊರ�ೊನಾ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ
ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಿಕ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತ್ತ
ನಿಧಿ (ಐ.ಎಂ.ಎಫ್.)ಯ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತಜ್ಞೆ ಗೀತಾ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಥ್, ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಅದನ್ನು ಹಲವು ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
l ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 71 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ 5.86
ಕ�ೋ�ಟಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಸಿಕೆಯ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ�ೈಕಿ
81.25 ಲಕ್ಷ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು 36 ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಉಡುಗ�ೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
l ಹೆಸರಾಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ಜಿಮಿ
ಆಡಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ನರ�ೇಶ್ ಶರವಣ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬಡ�ೋ�ಸ್ ಗೆ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ
ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
l ಅಂತರ ಸಂಸದೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡ್ಯುಆರ್ಟೆ ಪಚೆಕ�ೊ ಅವರು ಸಂಸತ್
ಭವನದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್
ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವ�ೇಳೆ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಔಷಧಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸ�ೊಂಕು ತಡೆ ಕ್ರಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯ...
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

74,08,521

74,26,479

ದ್ವಿತೀಯ ಡ�ೋ�ಸ್

ದ್ವಿತೀಯ ಡ�ೋ�ಸ್

ಪ್ರಥಮ ಡ�ೋ�ಸ್

43,97,613

ಪ್ರಥಮ ಡ�ೋ�ಸ್

ಸ�ೋ�ಂಕಿತರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ 45 ರಿಂದ 60ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ�ೊಳಗಿನವರು

13,23,527

ಪ್ರಥಮ ಡ�ೋ�ಸ್

16,96,497

60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು

ಪ್ರಥಮ ಡ�ೋ�ಸ್

95,19,024

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು 201ರ ಮಾರ್ಚ್ 15ರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಮೂಲ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ.

ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ...
ಒಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯ ರ�ೋ�ಗಿಗಳು:

2,23,432

1,10,27,543

ಗುಣಮುಖರಾದ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳು

1,58,856
ಒಟ್ಟು ಸಾವು

96.65%
ಚ�ೇತರಿಕೆ ದರ

ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ದರ: 1.39%

ಒಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ: 22,82,80,763 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು 2416
ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

*ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 15ರವರೆಗೆ

ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಲಸಿಕೆ
ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾದ 59ನ�ೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು
3.17 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ
ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ನೀಡಿದ ದ�ೇಶಗಳ
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

l ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15ರವರೆಗಿನ ದತ್ತಾಂಶದ ರೀತ್ಯ,
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಂಜಾಬ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 2.97 ಲಕ್ಷ ಹ�ೊಸ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ�ೈಕಿ
ಶ�ೇಕಡ 80ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
l ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ಕೆಲವು ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2021ರ ಮಾರ್ಚ್
17 ರಂದು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಿದರು.
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ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಸ�ೇತು

ಮೈತ್ರಿ ಸೇತು: ಹೊಸ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್

ಸ�ೇ

ಬಾಂಗ್ಲಾ ದ�ೇಶದ�ೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ವಾಣಿಜ್ಯದ ಬಲವಾದ ಕ�ೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ವ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು
ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ ನಡುವಿನ ಮಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ, ಅದು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ
ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ದ�ೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಫೆನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸ�ೇತುವೆಯು
ಉಭಯ ದ�ೇಶಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಈ ಸ�ೇತುವೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಸ�ೇತು ಎಂದು ನಾಮಕರಣ
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ�ೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಕೂಡ ವರ್ಚುವಲ್
ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದ�ೇಶದ ಭ�ೇಟಿಯ
ವ�ೇಳೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶದ ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ�ೇತುವೆಗೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಈ ಸ�ೇತುವೆ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರ
ಮತ್ತು ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು
ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಹೆದ್ದಾರಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 41,000 ಮನೆಗಳು,
ಅಗರ್ತಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಏಕೀಕೃತ
ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
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ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಜೀವನ ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸುವ ಸ�ೇತುವೆ
l 1.9 ಕಿ.ಮೀ.-ಉದ್ದದ ಸ�ೇತುವೆ (ಮೈತ್ರಿ ಸ�ೇತು)ಯನ್ನು 133
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಫೆನಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶದ ರಾಮಗಢದ�ೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಬ್ರೂಮ್
ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ
l ಈ ಸ�ೇತುವೆಯೊಂದಿಗೆ, ಚ�ೊಟೂಗ್ರಾಮ ಬಂದರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ
ಮೂಲಕ ತ್ರಿಪುರಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಲು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಬ್ರೂಮ್ಮತ್ತು ರಾಮಗಢ ನಡುವಿನ
ಅಂತರವು ಕ�ೇವಲ 80 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗುತ್ತದೆ.
l ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು
ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸುಧಾರಣೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಸ�ೇತುವೆಯು ಹ�ೊಸ
ಮೈಲಿಗಲ್ಲೆಂದು ಕೂಡ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
l ಸಬ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ (ಐಸಿಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣವು
ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಐಸಿಪಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾರಿಗೆ
ತಾಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
l ಫೆನಿ ಸ�ೇತುವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ�ೊಂದಿಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಬಂದರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗರ್ತಲಾ ಸಮೀಪದ
ನಗರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯೂ.ಆರ್.
ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಗುರು ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಸ್ಮರಣೆ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ

ಗುರು ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ :

ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ
ಸಂಕೇತವಾದ ಒಂದು ಬದುಕು

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಂತೆಯೇ ನಾನೂ

ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಗುರು ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ಜೀ ಅವರ

ದಯಾ ಮನ�ೋ�ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

- ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

14ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಓದು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ, ತ್ಯಾಗ್ ಮಾಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗು

ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆ ಬಾಲಕನ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಧ�ೈರ್ಯವು ಅವನಿಗೆ

ಆ

ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್(ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲ) ಎಂಬ ಬಿರುದು ತಂದುಕ�ೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ವೀರ ಸಿಖ್ಖರ ಒಂಬತ್ತನ�ೇ ಗುರುವಾದರು...

ರನ�ೇ ಗುರುವಾದ ಗುರು ಹರ್ ಗ�ೋ�ವಿಂದ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ
ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್
ಅವರನ್ನು, ಸಿಖ್ಖರ ಎಂಟನ�ೇ ಗುರು ಹರ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ
ಮರಣಾನಂತರ, ಒಂಬತ್ತನ�ೇ ಗುರುವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಅವರು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು
ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದರು.
ಜಾನಪದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜ�ೇಬ್
ದರ್ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ�್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಅರ್ಥ
ವಿವರಿಸುವ ವಿದ್ವಾಂಸರ�ೊಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಆಯ್ದ
ಶ�್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವ�ೇ ವಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ತೀವ್ರ
ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು, ಆಗ ಅವರ ಮಗನನ್ನು ದರ್ಬಾರ್ ಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಕ�ೇವಲ ಆಯ್ದ ಶ�್ಲೋಕ
ಮಾತ್ರ ವಾಚಿಸಲು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಅವರು
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಅವರ ಪುತ್ರ ಯಾವುದ�ೇ
ಶ�್ಲೋಕ ಕ�ೈಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಾಚಿಸಿದರು. ವಿದ್ವಾಂಸನ ಪುತ್ರನಿಂದ
ಎಲ್ಲ ಶ�್ಲೋಕವನ್ನೂ ಆಲಿಸಿದ ಔರಂಗಜ�ೇಬ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಯಿತಾದರೂ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ
ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಸಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಿಸಲು ತನ್ನ

ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಅವನು ಮತಾಂತರಗ�ೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ
ಸಾಯಿರಿ ಎಂಬ ಕ�ೇವಲ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ.
ಪ್ರಚಲಿತ ಕಥೆಯಂತೆ ಔರಂಗಜ�ೇಬ್ ಈ ಘ�ೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ,
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು, ಗುರು ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ನೆರವು ಕ�ೋ�ರಿದರು.
ಆಗ ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ,
ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಔರಂಗಜ�ೇಬ್ ಗೆ
ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇದು ಮೊಘಲ್
ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು, ಕೂಡಲ�ೇ ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ನನ್ನು
ಬಂಧಿಸಲು ಆದ�ೇಶ ನೀಡಿದ. ಔರಂಗಜ�ೇಬನ ಕಡೆಯವರು ತ�ೇಜ್
ಬಹಾದೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ
ಕಾಲ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕ�ೊನೆಗೆ
ಗುರು ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮೊಘಲ್ ದ�ೊರೆಯ
ಆದ�ೇಶದಂತೆ ದೆಹಲಿಯ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್
ಅವರ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುರು ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್
ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ಅದ�ೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಕಾಬ್ ಗಂಜ್
ನಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಸರ್ವೋನ್ನತ
ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರು ತ�ೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಗುರು ಗ್ರಂಥಾ
ಸಾಹಿಬ್ ಗೆ ಅನ�ೇಕ ಸ್ತುತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ 115 ಶಾಬಾದ್ ಗಳು ಮತ್ತು 15 ರಾಗಗಳೂ ಸ�ೇರಿವೆ.
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ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕರ್ಮದೆಡೆಗೆ ಭಾರತದ
ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಗೀತೆ
ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ

ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ

ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಏಕತೆಯ ಪಠ್ಯ

ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಗೀತೆ

ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ, ‘ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತ�ೇಷು

ತಿಷ್ಟಾನಾನಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ’ ಅಂದರೆ

ದ�ೇವರು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು,

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು
ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಶ್ರೀ

ಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ�ೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ,
ಜ�ೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೂ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು
ದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಟ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸಿತು.
ಇದ�ೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು,
21 ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ�್ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹಿತವಾದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಬಿಡಗಡೆ ಮಾಡಿದರು
ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದ್ ಭಾವನಾನಂದರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇ-ಆವೃತ್ತಿಗೆ
ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
‘ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹನ್ನೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಗಳು: ಅಪರೂಪದ
ಅನ�ೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮೂಲ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ’ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದ್ ಭಾವನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವರ ಅವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳ ಮಾರಾಟವಾದ
ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇ- ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದ್ಭಾವನಾನಂದರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪೋವನಂ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:

l ಗೀತೆ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ
ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನ ನಿಲುವು
ಹ�ೊಂದಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
l ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರು
ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅದಮ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ
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l

l

l

l

ಮೂಲವಾಗಿ ಕಂಡರು.
ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದ�ೋ� ಅವರಿಗೆ ಗೀತೆ, ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ಮಾನವತೆಯ ಸಾಕಾರವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ
ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿತ್ತು.
ಗೀತೆ ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರಿಗೆ ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ
ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್
ಅವರೂ ಗೀತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ರೀತಿ ಬ�ೇರೆಯದಾಗಿತ್ತು,
ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚ�ೈತನ್ಯ
ತುಂಬಿತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ಹ�ೇಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿತು, ನಮ್ಮ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರು ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೇಗೆ ತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಲು ಧ�ೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಗೀತೆ ದ�ೇಶವನ್ನು
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹ�ೇಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು
ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ
ನಡೆಸಬ�ೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಅವರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ಈ ಇ-ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ತಮಿಳು
ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು ಅನುವು
ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ. ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ
ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಗಿ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚು
ಯುವಜನರನ್ನು ಗೀತೆಯ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ
ಬೆಸೆಯಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯು.ಆರ್. ಕ�ೋ�ಡ್
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ವಾಡ್

ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು
ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ
ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ
ಭಾ ರತವು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ

ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ವಲಯಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. 2021 ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ನಡೆದ
ಚತುರ್ಪಕ್ಷೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂವಾದ (ಕ್ವಾಡ್)
ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೋ� ಬಿಡನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಮತ್ತು
ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಶಿ ಹಿಡೆ
ಸುಗಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ
ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳಾದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ
ಪೂರ�ೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು, ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುವ ಮತ್ತು
ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಕಡಲ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಭಾರತ
– ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ ದೂರದ ದ�ೇಶಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಸಚಿವರ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ
ಬಳಿಕ ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು
ದ�ೇಶಗಳ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದರು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19ನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡ�ೋ� –
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಮಾನ
ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ
ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಚರ್ಚೆಗೆ
ಬಂದವು. ಮುಕ್ತವಾದ ಇಂಡ�ೋ�-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಗಾಗಿ, ಇದು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ
ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯು.ಆರ್. ಕ�ೋ�ಡ್
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಕ್ವಾಡ್ ಎಂದರ�ೇನು?
ಕ್ವಾಡ್ ನಾಲ್ಕು ದ�ೇಶಗಳ – ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ನಡುವೆ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲು ಒಂದು
ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ವ�ೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ –ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆ, ಪರಿಸರ, ವ್ಯವಹಾರ
ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ‘ಮಲಬಾರ್
ಕವಾಯತು’ ಎಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ�ೇನಾ ಕಸರತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

ಲಸಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

l ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19

ಕ�ೊನೆಗಾಣಿಸುವುದನ್ನು
ಇನ್ನಷ್ಟು ವ�ೇಗಗ�ೊಳಿಲು ಕ್ವಾಡ್ ಸಹಯೋಗ
ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
l ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಓ
ಮತ್ತು
ಕ�ೋ�ವಾಕ್ಸ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ನಿಕಟ
ಸಮನ್ವಯದ�ೊಂದಿಗೆ
ಕ್ವಾಡ್
ನಾಯಕರು
ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಮೂಲಕ
ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
l ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಲಸಿಕೆಗಳ
ವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ವಾಡ್
ಪಾಲುದಾರರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
l ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ದ�ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ
ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಡ್
ಪಾಲುದಾರರು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು

l ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡ ತಾಪಮಾನವನ್ನು

ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್
ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು
ಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳ ಸಹಕಾರ.
l ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು
ಕಡಿಮೆ
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

l ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿನ್ಯಾಸ,

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಕುರಿತು
ತತ್ವಗಳ ಹ�ೇಳಿಕೆಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

l ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ
ಪಾಲುದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾನದಂಡಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು
ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸುವುದು

l ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳು

ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ�ೊಂದಿಗಿನ
ನಿಕಟ ಸಹಕಾರ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯೋಜನೆ,
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರ
ವ�ೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು
ಭವಿಷ್ಯದ ದೂರಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ
ಸಹಕಾರವನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
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ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿಲುವು

ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ

ನಾವು ಖ್ಯಾತನಾಮರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ�ೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಥೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ
ಪ್ರಯಾಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರೂ
ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಥೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ, ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ…

ಸರ್ವ ಸೌರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರಾಮ

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಹಸಿರು ಬ್ಯಾಟರಿ

ಮ

ನಿ

ಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಬೆತುಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಂಚಾ ಕ�ೇವಲ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹ�ೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಯನ್ನು
ಬರೆಯುವುದು
ಹ�ೇಗೆ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
ಇದು
ಒಂದು
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ�ೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ
ಕ�ೇವಲ 74 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಬಾಂಚಾ, ಪ್ರತಿ
ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಭಾರತದ ಏಕ�ೈಕ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಬಾಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಲ�ೋ�ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮನ�ೋ�ಜ್
ಪಟ�ೇಲ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 2016
ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅವಲಂಬಿತ ಬಾಂಚಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮರಳು
ಚೀಲಗಳನ್ನು ಪ�ೇರಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ತಡೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ
ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರ�ೋ�, ಅವರು
ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ
ಮಾಡಲು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದ ತರುವಾಯ, ಅವರು ಓ.ಎನ್.ಜಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು
ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಇಂಧನದತ್ತ
ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಈ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೌರ ಒಲೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೌರ ಒಲೆಯಿಂದಲ�ೇ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

36 £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ

ಯಮಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ
ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನಿಮಿಷಾ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನವೀನ್
ಸುಮನ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನವೋದ್ಯಮ ಅಲ�ೊಯಿ ಇ-ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ, ಅವರು
ಲ�ೋ�ಳೆಸರ ಬಳಸಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಶತ 100 ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ
ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಿತ
ಎವೆರಿಡ�ೇ
ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು
ವಿಷಕಾರಿಯಾದ
ಅಂದರೆ ಸೀಸ ಮತ್ತು ಪಾದರಸವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಇವು
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಬಳಸುವ
ವಿಷಕಾರಿ
ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು
ಔಷಧೀಯ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ�ೈಟ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ�ೊಯಿ
ಇ-ಸೆಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು
ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಲ�ೊಯಿ ಇ-ಸೆಲ್ಗಳು 1.5 ವಿ ಎಎ ಮತ್ತು
ಎಎಎ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿವೆ. ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ�್ರೋಲ್, ಗಡಿಯಾರಗಳು,
ಆಟಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೈ
ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ
ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿವೆ. ಅವು ಶ�ೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತ 1.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ನವೀನ್ ಮತ್ತು ನಿಮಿಶಾ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ವಿಶ್ವದ 2019ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಯ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆನೆಡೆರ್ ಗ�ೊ-ಗ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ
ಜಾಗತಿಕ ವಿಜ�ೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನವೋದ್ಯಮ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020ಕ್ಕೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ...
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ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾ ಗ್ರಹದ
91ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಉಪ್ಪಿನ ಕಾನೂನು
ಭಂಗ ಮಾಡುವ

ಮೂಲಕ ಗಾಂಧೀಜಿ
ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬುಡವನ್ನೇ

ನಮಗೆ, ಉಪ್ಪು
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ,
ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ
ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ
ದ�ೇಶದ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಬಹಳ
ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು
ಸಮಾನತೆಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೂ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಜನರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ
ಬರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬ�ೇಕಿತ್ತು.
ಗಾಂಧೀಜಿ ದ�ೇಶದ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನ�ೋ�ವನ್ನು
ಅರಿತರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಯಿತು.
-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.
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