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ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಲಕ್ಂತರ ಜನರ 
ಸಂರಕ್ಷ ಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.  ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನದಂದು  

ಅವರಿಗೆ ರಾಷಟ್ವು ಕೃತಜ್ಞ ತೆಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ

ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣಯೋ ಹರಿಃ

GavÀ «vÀgÀuÉUÁV
ಸಂಪುಟ 2, ಸಂಚಿಕೆ 1
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ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಮತುತು ಸಮಗ್ರತೆಯನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು ಡಾ.ಶಾಯೂಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ 
ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿತುತು. ಇದಕಾಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 52 ನೆೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ರ್ೇವನವನುನು ಸಮರ್ಜಿಸ್ದರು.  

ಡಾ. ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಏಕತೆಯ ಸಂದೆೇಶವನುನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲ್ ಸ್ಮರಿಸಬೆೇಕು. ಸಾಮರಸಯೂ ಮತುತು  
ಭಾ್ರತೃತತು್ವ ಮನೆ್ ೇಭಾವದಂದ, ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾವು ಮನಃಪೂವಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೆ್ ೇಣ.

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಏಕ ರಾಷಟ್ದ ಪ್ರವತ್ತಕ
ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ - ಒಂದು  ಚಿಹ್ನು

ಡಾ. ಶಾಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಏಕೀಕೃತ ಭಾರತದ ಕನಸನುನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಮತುತು ಒಂದು 
ಚಿಹ್ನು ಎಂಬ ಘ�ೀಷ್ಣ್ಯನುನು ನೀಡಿದರು. ಡಾ. ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನುನು ಕಲ್ಕತಾತು ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ 33ನ್ೀ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೀ 
ನ್ೀಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲದ್ದರು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವ್ಗ್ ಭ್ೀಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ 

ಅಗತಯಾವಿದ್ದ ಆ ಸಂದರಜಿದಲ್ಲ  370ನ್ೀ ವಿಧಿಯನುನು ವಿರ್�ೀಧಿಸಲು ಅವರು 1953ರಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್್ಕ ಭ್ೀಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಯೀ 
ನಗ�ಢವಾಗಿ ನಧನರಾದರು. ಈ ಘಟನ್ಯ 66 ವಷ್ಜಿಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನ ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿಯವರ ನ್ೀತೃತ್ವದಲ್ಲ, ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರವು 
2019 ರಲ್ಲ ಜಮುಮು ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶ್ೀಷ್ ಸಾಥಾನಮಾನವನುನು ರದು್ದಗ್�ಳಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಡಾ.ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಕನಸನುನು ನನಸಾಗಿಸ್ತು. 

ಶಾಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ 121ನ್ೀ ಜನಮು ದಿನವಾದ ಜುಲ್ೈ 6 ರಂದು ಅವರಿಗ್ ಗೌರವಪೂವಜಿಕ ನಮನಗಳು.
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ಮುದ್ರಕರು ಮತುತು ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಸತ್ಯಾೀಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನದ್ೀಜಿಶಕರು, 
ಬ�ಯಾರ್�ೀ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೀಚ್ 

ಅಂಡ್ ಕಮ�ಯಾನಕ್ೀಷ್ನ್ ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರಣಾಲಯ
ಇನ್ ಫಿನಟಿ ಅಡ್ವರ್ೈಜಿಸ್ಂಗ್ 
ಸವಿಜಿಸಸ್  ಪ್ೈ. ಲ್ಮಿರ್ಡ್

ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್ ಕಾರೀಜಿರ್ೀಟ್ ಪಾರ್ಜಿ, 
10ನ್ೀ ಮಹಡಿ, 

ನವದ್ಹಲ್-ಫರಿೀದಾಬಾದ್ ಬಾಡಜಿರ್
ಎನ್ ಹ್ಚ್-1 ಫರಿೀದಾಬಾದ್-121003

ಸಂಪಾದಕರು
ಜ್ೈದಿೀಪ್ ರರಾನುಗರ್

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನದ್ೀಜಿಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ, ನವದ್ಹಲ್

ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸಂತ್�ೀಷ್ ಕುಮಾರ್

ವಿನಾಯೂಸಕ
ರವಿೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶಮಜಿ

ಸಂಪಕಜಿ ವಿಳಾಸ ಮತುತು ಇ-ಮೇಲ್ :

ಕ್�ಠಡಿ ಸಂ. 278, ಬ�ಯಾರ್�ೀ ಆಫ್ 
ಔಟ್ ರಿೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ�ಯಾನಕ್ೀಷ್ನ್, 

2ನ್ೀ ಮಹಡಿ, ಸ�ಚನಾ ರವನ, 
ನವದ್ಹಲ್-110003

ದೆೇಶದ ಆರ್ಜಿಕ ಏಕೇಕರಣ

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ- ಒಂದು ತೆರಿಗೆ

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿಗಳೊೆಂದಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂವಾದ 

ಮುಖಪುಟ 
ಲೆೇಖನ

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳ ವಚುಜಿವಲ್ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲ್ಲ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಯಾಕ್ಷರಾದ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ

ದೆೇಶದ ಆರ್ಜಿಕತೆಯನುನು 
ಏಕೇಕರಿಸ್ರುವ ರ್ಎಸ್ ಟಿಗೆ 
4 ವಷ್ಜಿಗಳು 

ಓದುಗರಿಗಾಗಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ೈದಯಾರ ದಿನ: ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲ 
ವ್ೈದಯಾರು ಲಕಾಂತರ ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹ್�ರಹ್�ಮಿಮುದಾ್ದರ್

ಭ್ಮಿಯ ಮೇಲ್ನ ದೆೇವತೆಗಳು

ಮುಖಯೂಮಂತಿ್ರಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ವೈದಯೂರೆಂದು 
ಕರೆಸ್ಕೆ್ಳುಳುವುದನುನು ಇಷ್್ಟಪಟ್ಟ ಜನ ನಾಯಕ

ಪುಟ 09

ಪುಟ 10-17

ಪುಟ 26-31

ಪುಟ 40

ಪುಟ 06-08

ಸುದದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಕೆ್ರೆ್ ೇನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಪ್ರಮುಖ ಯೇಜನೆ

ಸಂಪುಟ ನಿಣಜಿಯಗಳು

ಆಜಾ಼ದ ಕಾ ಅಮೃತಮಹೆ್ ೇತಸಿವ

ರ್7, ಸ್ಎಸ್ಐಆರ್, ಪರಿಸರ ದನ

ಟೆ್ೇಕಯ ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ

ಅಬುದಿಲ್ ಹಮಿೇದ್: ಅಸಲ್ ಉತಾತುರ್ ಕದನದ ನಾಯಕ

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ

ಪುಟ 04-05

ಪುಟ 18-19

ಪುಟ 20-23

ಪುಟ 24-25

ಪುಟ 32-33

ಪುಟ 34-35

ಪುಟ 36-37

ಪುಟ 38

ಪುಟ 39

ಪರಿೀಕ್, ಪತ್ತು ಮತುತು ಚಿಕತ್ಸಿಯ ಜ್�ತ್ಗ್ ವ್ೀಗದ 
ಲಸ್ಕ್ಯ ಪರಿಣಾಮ

ಹ್�ಸ ಕಾ್ರಂತಿಗ್ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ

ರ್ೈಲ್್ವಯಲ್ಲ ‘ಸಾವಜಿಜನಕ ಸುರಕ್ಷತ್’ 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕ್�ಳ್ಳಲು ಅತಾಯಾಧುನಕ ವಯಾವಸ್ಥಾ, ರ್ೈತರ 
ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂಎಸ್ ಪಿಯಲ್ಲ ಹ್ಚ್ಚಳ

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಗಣರಾಜಯಾದವರ್ಗ್  

ಮಹಿಳಾ ಹ್�ೀರಾಟಗಾರರ ಕಥ್ 

‘ಒಂದು ರ�ಮಿ’, ‘ಒಂದು ಆರ್�ೀಗಯಾ’ ಮಂತ್ರ

ರ್�ೀಕಯೊಗ್ ಸ್ದ್ಧ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ್�ಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕ�ಟಕ್್ಕ 
ಸನನುದ್ಧರಾದ ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 

“ಯುದ್ಧವನುನು ಶಸಾರಾಸರಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲಲಲಾಗುವುದಿಲಲ, 
ದ್ೀಶಕಾ್ಕಗಿ ಮಡಿವ ದಿಟಟಿತನವೂ ಇದಕ್್ಕ ಬ್ೀಕಾಗುತತುದ್.”

ಉದಾತತು ಉಪಕ್ರಮಗಳೊ್ಂದಿಗ್ 
ಮಹಿಳ್ಯರಿಗ್ ಉದಯಾಮಶ್ೀಲತ್

ಕವಿಜ್ 
ಕಾನಜಿರ್
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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಎಲಲರಿಗ� ನಮಸಾ್ಕರ,

ಕ್�ೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಎರಡನ್ೀ ಅಲ್ಯನುನು ಭಾರತವು ಸಾಕಷ್ುಟಿ ಪುನಃಶ್್ಚೀೈತನಯಾ ಮತುತು ಧ್ೈಯಜಿದಿಂದ 

ಎದುರಿಸುತಿತುದ್. ಕಳ್ದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲ ಹ್ಚಾ್ಚಗಿದ್ದ ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ ವ್ೀಗವಾಗಿ ಕುಸ್ಯುತಿತುರುವುದು 

ರ್ರೀತಾಸಿಹದಾಯಕ ಪ್ರವೃತಿತುಯಾಗಿ ಗ್�ೀಚರಿಸುತಿತುದ್. ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ್ೈಗ್�ಳ್ಳಲು ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರಯತನುಗಳಿಂದ ಇದು ಸಾಧಯಾವಾಗಿದ್. ಎರಡನ್ೀ ಅಲ್ಯ ಆರಂರದಲ್ಲ ಕ್ೀಂದ್ರವು ರಾಜಯಾ ಸಕಾಜಿರಗಳನುನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತು. 

ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹ್ಚಾ್ಚಗಲು ಪಾ್ರರಂರವಾದಾಗ, ದ್ೀಶ ಮತುತು ವಿದ್ೀಶಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ�ಲಗಳಿಂದ ಆಮಲಜನಕ, 

ಔಷ್ಧಿ ಇತಾಯಾದಿಗಳನುನು ತಕ್ಷಣವ್ೀ ಪೂರ್ೈಸುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕ್�ಳ್ಳಲು ಅದು ಎಲಲ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ್ೈಗ್�ಂಡಿತು. 

ದಾಖಲ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಆರ್�ೀಗಯಾ ಮ�ಲಸೌಕಯಜಿವನುನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹ್ಚಿ್ಚಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗದ ಪುನರಾಗಮನವನುನು ಹ್ಚು್ಚ ಮಾರಕವ್ಂದು ಗ್ರಹಿಸ್ದ ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರವು ಲಸ್ಕಾ 

ನೀತಿಯನುನು ಮರು ರ�ಪಿಸ್ತು. ಇದು ಉತಾಪಾದನ್ಯಿಂದ ಪೂರ್ೈಕ್ಯವರ್ಗ್ ತಡ್ರಹಿತ ಲಸ್ಕಾ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ಇಡಿೀ 

ವಯಾವಸ್ಥಾಯನುನು ನಯಂತ್ರಣಕ್್ಕ ಕ್ಗ್ದುಕ್�ಂಡಿತು. 18 ವಷ್ಜಿಕ್ಕಂತ ಮೀಲಪಾಟಟಿ ಎಲಲರಿಗ� ಉಚಿತ ಲಸ್ಕ್ ನೀಡುವುದನುನು 

ಸಕಾಜಿರ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತು ಮತುತು ಅದ್ೀ ಸಮಯದಲ್ಲ ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಪರಿೀಕ್ಯ ವ್ೀಗವನ�ನು ಹ್ಚಿ್ಚಸಲಾಯಿತು.  

80 ಕ್�ೀಟಿ ನಾಗರಿಕರಿಗ್ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವ ಉದ್್ದೀಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಅನನು ಯೊೀಜನ್ಯನುನು 

ದಿೀಪಾವಳಿಯವರ್ಗ್ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದ್.

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಚ�ಣಿ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರ ಸಾಮ�ಹಿಕ ಶಕತು ಮತುತು ಸ್ೀವಾ ಮನ್�ೀಭಾವವು ನಾವು ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಿಂದ ಹ್�ರಬರುತಿತುದ್್ದೀವ್ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ದ್. ಕ್�ರ್�ೀನಾದ ಎರಡನ್ೀ ಅಲ್ಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹ್�ೀರಾಟದಲ್ಲ 

ವಿಜ್ಾನಗಳು, ವ್ೈದಯಾರು, ದಾದಿಯರು ಮತಿತುತರ ಮುಂಚ�ಣಿ ಯೊೀಧರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿತುದಾ್ದರ್. 

ಕ್�ರ್�ೀನಾ ರ್�ೀಗಿಗಳಿಗ್ ಹ್�ಸ ರ್ೀವನವನುನು ನೀಡುವ ವ್ೈದಯಾರು ದ್ೀವತ್ಗಳಾಗಿದಾ್ದರ್. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ದ್ೀಶವು ಅವರಿಗ್ 

ಋಣಿಯಾಗಿರುತತುದ್. ನಾವು ಜುಲ್ೈ 1 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ೈದಯಾರ ದಿನವನುನು ಆಚರಿಸುತಿತುದ್್ದೀವ್, ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 

ರ್�ೀಗದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನರಂತರವಾಗಿ ತಮಮು ಪಾ್ರಣವನ್ನುೀ ಪಣಕ್ಕಡುತಿತುರುವ ವ್ೈದಯಾರು ಮತುತು ಕ್�ರ್�ೀನಾ 

ಯೊೀಧರ ಕಥ್ ಈ ಆವೃತಿತುಯ ನಮಮು ಮುಖಪುಟ ಲ್ೀಖನವಾಗಿದ್.

2017 ರ ಜುಲ್ೈ 1 ರಂದು ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿ ರ್ಎಸ್ಟಿಯನುನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಮ�ಲಕ ದ್ೀಶದ ಆರ್ಜಿಕ ಏಕೀಕರಣವನುನು 

ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ್. ರ್ಎಸ್ಟಿ ತನನು ನಾಲು್ಕ ವಷ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನುನು ಪೂಣಜಿಗ್�ಳಿಸ್ದ್. ನಾವು ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲ್ಲ ಭಾರತದ 

ಆರ್ಜಿಕ ರವಿಷ್ಯಾವನುನು ಮರುರ�ಪಿಸುತಿತುರುವ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನ್�ೀಟವುಳ್ಳ ಲ್ೀಖನವಿದ್.

ಇದಲಲದ್, ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಮತುತು ಭಾರತ ರತನು ಪ್ರಶಸ್ತು ಪುರಸಕೃತ ಡಾ. ಬಿಧಾನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಮತುತು ಪರಮ ವಿೀರ 

ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತು ಪುರಸಕೃತ ಅಬು್ದಲ್ ಹಮಿೀದ್ ಅವರ ನಸಾ್ವರಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ೀವ್ಯ ಕಥ್ಗಳು ಓದುಗರಿಗ್ ಪ್್ರೀರಣ್ ನೀಡಲ್ವ್.

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ್�ೀತಸಿವ ಕುರಿತಾದ ವಿಭಾಗವು ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಶ್್ರೀಷ್್ಠ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರ ರ್ೀವನದ 

ಬಗ್ಗೆ ಹ್ೀಳುತತುದ್. ಹಂಸಾ ಮಹಾತು ಮತುತು ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ ದ್ೀಶಮುಖ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ್�ೀರಾಟದಲ್ಲ 

ಮತುತು ನಂತರ ಗಣರಾಜಯಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ದಾ್ದರ್.

ಕ್�ೀವಿಡ್ ಶ್ಷಾಟಿಚಾರ ಅನುಸರಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಮತುತು ನಮಮು ಸಲಹ್ಗಳನುನು ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್

ವಿಳಾಸ:  ಬ�ಯಾರ್�ೀ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮುಯಾನಕ್ೀಷ್ನ್,  

  ಎರಡನ್ೀ ಮಹಡಿ, ಸ�ಚನಾ ರವನ, ನವದ್ಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮೀಲ್:  response-nis@pib.gov.in

(ಜೈದೇಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)
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ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

COVID PANDEMIC HAS TAUGHT US THAT IN ANY KIND OF DISASTER NATURE 

IS OUR ONLY MEANS OF PROTECTION. NATURE GIVES US EVERYTHING, SO 

WE SHOULD ALSO LEARN TO RECIPROCATE

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

ESSENTIAL FOR SURVIVAL

FOR FREE DISTRIBUTIONJune 1-15, 2021

Volume 1, Issue 23

ನಿಮಮಿ ಸಲಹ್ಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸಿ

ಸಂಪಕಜಿ ವಿಳಾಸ: 
ಕ್�ಠಡಿ ಸಂಖ್ಯಾ 278, ಬ�ಯಾರ್�ೀ ಆಫ್ ಔಟ್ 

ರಿೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮುಯಾನಕ್ೀಷ್ನ್, ಎರಡನ್ೀ ಮಹಡಿ, 

ಸ�ಚನಾ ರವನ, ನವದ್ಹಲ್ - 110003

  response-nis@pib.gov.in

ಇಂಗಾಲದ ಹ್�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ನಮಮು 
ದ್ೀಶದ ಪ್ರಯತನುಗಳು ವಿಶಾ್ವದಯಾಂತ ಮಚು್ಚಗ್ ಪಡ್ದಿವ್ ಮತುತು 
ಭಾರತವು ಈ ಕ್ೀತ್ರದಲ್ಲ ಈಗ ಮುನನುಡ್ ಸಾಧಿಸುತಿತುರುವುದಕ್್ಕ 
ನಾವು ಹ್ಮಮುಪಡುತ್ತುೀವ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಈ ಪತಿ್ರಕ್ 
ಇನ�ನು ಹ್ಚು್ಚ ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಲ್ ಎಂದು ಆಶ್ಸುತ್ತುೀವ್.

ತಪಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರ್
tabas.sur@gmail.com

ತನನು ಓದುಗರಿಗ್ ಇತಿತುೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲ ಮತುತು 
ಸಕಾಜಿರದ ಕ್ಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮ�ಡಿಸುವಲ್ಲ ಎನ್ಐಎಸ್ 
ಬಹಳ ಮುಖಯಾವಾದ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸುತಿತುದ್. ಅಲಲದ್, ನೀವು 
ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಪಠಯಾಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿರದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಯುವಕರಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೀಡುತಿತುರುವುದು ಹ್ಚು್ಚ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. 
ಅನ್ೀಕ ಜನರಿಗ್ ಇಂಟನ್ಜಿಟ್ ಲರಯಾವಿರುವುದಿಲಲ, ಆದ್ದರಿಂದ 
ಆಫ್ ಲ್ೈನ್ ಮೊೀಡ್ ನಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರವ್ೀಶ್ಸಬಹುದಾದ 
ಡಿರ್ಟಲ್ ನಯತಕಾಲ್ಕದ ಡೌನ್ ಲ್�ೀಡ್ ಲ್ಂರ್ ಅನುನು 
ಒದಗಿಸಬ್ೀಕ್ಂಬುದು ನನನು ಸಲಹ್ಯಾಗಿದ್.

ಅಂಕೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಮಾಜಿ
ankesh.sharma@gov.in

ಇದು ಮೊೀದಿಯವರ ಸಕಾಜಿರದ ನೀತಿಗಳು ಮತುತು   
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನೀಡುವ ಅಪರ�ಪದ 
ಪತಿ್ರಕ್ಯಾಗಿದ್. ಕ್ೀರಳದ ಜನರಿಗ್ ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರದ ಪ್ರಯತನುಗಳ 
ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮ�ಡಿಸುವಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್. 
ಇದು ರಾಜಯಾದ ಅನ್ೀಕ ಜನರಿಗ್ ತಿಳಿದಿಲಲ. ದಯವಿಟುಟಿ ಇದನುನು 
ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸ್. ಈ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲ ಸಂಪೂಣಜಿ 
ಯಶಸಸಿನುನು ಮನಃಪೂವಜಿಕವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತುೀವ್.

prkutty33@gmail.com

ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯಾ ಮತುತು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಯನುನು ಎತಿತು 
ತ್�ೀರಿಸ್ದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ದ್�ಡ್ಡ ನಮನ. ಕ್�ೀವಿಡ್ -19 
ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸ್ದ್ಧತ್ಗಳು, ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ 
ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿಗ್ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಮತುತು ಬಾಲ ಕಾಮಿಜಿಕ 
ಪದ್ಧತಿಯನುನು ನಗ್ರಹಿಸಲು ಕ್ೈಗ್�ಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಲ್ೀಖನಗಳು ನಜವಾಗಿಯ� ಇಷ್ಟಿವಾದವು.

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪ್ರಧಾನ್
chandrakantapradhan2014@gmail.com

ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಂದ ಆನಂದ್. ಸಕಾಜಿರಿ 
ಉದ್�ಯಾೀಗಗಳನುನು ಹುಡುಕುವ ಸ್ನುೀಹಿತರ ಗುಂಪು 
ನಮಮುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಯಮಿತವಾಗಿ 
ಎನ್ಐಎಸ್ ಪತಿ್ರಕ್ಯನುನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತುೀವ್. ಇದು 
ನಜವಾಗಿಯ� ದ್�ಡ್ಡ ಪ್ರಯತನು. ನಮಮು ಪ್ರದ್ೀಶದ 
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಎನ್ಐಎಸ್ ಪತಿ್ರಕ್ ಬಹಳ 
ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿದ್. ಪತಿ್ರಕ್ಯ ಪಿಡಿಎಫ್ ರ�ಪವು 
ಅಷ್�ಟಿಂದು ಆರಾಮದಾಯಕವಲಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ದಯವಿಟುಟಿ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರತಿಯನುನು ಕಳುಹಿಸ್ ಮತುತು 
ಅದರಿಂದ ನಮಗ್ ಸಹಾಯವಾಗುತತುದ್.

ಆನಂದ್
avinashianands@gmail.com



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ  ಜುಲೈ  1-15, 20214

ಕೆ್ರೆ್ ೇನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಸಾ್ಟರ್ಜಿ ಅಪ್ ಗಳ ಸೆೇಪಜಿಡೆಯಂದಗೆ 
ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ಹೆಚ್ಚಾಸ್ದ ಹೆ್ ಸ ಶೆೋೇಧಗಳು

ಸಾ್ವಮಿ ವಿವ್ೀಕಾನಂದರು, “ನನನು ನಂಬಿಕ್ ಯುವ ಮತುತು 
ಆಧುನಕ ಪಿೀಳಿಗ್ಯಲ್ಲದ್. ಅವರು ಸ್ಂಹಗಳಂತ್ ಎಲಾಲ 

ಸಮಸ್ಯಾಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸುತಾತುರ್.” ಎಂದು ಹ್ೀಳಿದ್ದರು. ಆರ್ಜಿಕತ್ಯು 
ಸಾಮಾನಯಾ ಸ್ಥಾತಿಗ್ ಮರಳುತಿತುರುವ ಈ ಸಂದರಜಿದಲ್ಲ ಅವರ 
ಮಾತುಗಳು ನವಭಾರತದಲ್ಲ ವಿಶ್ೀಷ್ವಾಗಿ ಕ್�ೀವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲ 
ನಜವಾಗುತಿತುವ್. ಕ್�ೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲ ದ್ೀಶದ 
ಯುವಕರು ಹ್�ಸ ಇತಿಹಾಸವನುನು ಬರ್ದರು. 2020 ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 
ಒಂದರಿಂದ ಇದುವರ್ಗ್ 20,000 ಸಾಟಿಟ್ಜಿ ಅಪ್ ಗಳನುನು ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ 
ಮತುತು ಆಂತರಿಕ ವಾಯಾಪಾರ ರ್ರೀತಾಸಿಹ ಇಲಾಖ್ (ಡಿಪಿಐಐಟಿ) 
ಮಾನಯಾ ಮಾಡಿದ್. ಗಮನಾಹಜಿವಾಗಿ, ಕಳ್ದ 180 ದಿನಗಳಲ್ಲ 
10,000 ಸಾಟಿಟ್ಜಿ ಅಪ್ ಗಳನುನು ಸ್ೀರಿಸಲಾಗಿದ್. ಇಲ್ಲಯವರ್ಗ್ 
50,000 ಸಾಟಿಟ್ಜಿ ಅಪ್ ಗಳನುನು ಡಿಪಿಐಐಟಿ ಮಾನಯಾ ಮಾಡಿದ್ 
ಕಳ್ದ ಹಣಕಾಸು ವಷ್ಜಿದಲ್ಲ, ಮಾನಯಾತ್ ಪಡ್ದ ಸಾಟಿಟ್ಜಿ ಅಪ್ 
ಗಳು ದ್ೀಶದಲ್ಲ 1.7 ಲಕ್ಷ ಉದ್�ಯಾೀಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ವ್. ಭಾರತವು 

ನವಿೀನತ್ಯ ನಾಯಕನಾಗುವಲ್ಲ ಸಾಟಿಟ್ಜಿ ಅಪ್ ಗಳು ನಣಾಜಿಯಕ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿತುವ್. ಮಾನಯಾತ್ ಪಡ್ದ ಸಾಟಿಟ್ಜಿಅಪ್ ಗಳು ಈಗ 623 
ರ್ಲ್ಲಗಳಲ್ಲ ಹರಡಿವ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದ� ರಾಜಯಾ ಮತುತು ಕ್ೀಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದ್ೀಶಗಳಲ್ಲ ಕನಷ್್ಠ ಒಂದು ಸಾಟಿಟ್ಜಿ ಅಪ್ ಇದ್. ಗುಜರಾತ್, ಉತತುರ 
ಪ್ರದ್ೀಶ, ಕನಾಜಿಟಕ, ದ್ಹಲ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹ್ಚಿ್ಚನ ಸಂಖ್ಯಾಯ 
ಸಾಟಿಟ್ಜಿ ಅಪ್ ಗಳನುನು ಹ್�ಂದಿವ್. ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ್, ಅಪಿಲಕ್ೀಶನ್ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಆದಾಯ ತ್ರಿಗ್ ಸಲಹ್ ಮತುತು ವಾಯಾಪಾರ ಬ್ಂಬಲ 
ಸ್ೀವ್ಗಳ ಕ್ೀತ್ರಗಳಲ್ಲ ಗರಿಷ್್ಠ ಸಂಖ್ಯಾಯ ಸಾಟಿಟ್ಜಿ ಅಪ್ ಗಳನುನು 
ನ್�ೀಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದ್. ಒಟುಟಿ ಸಾಟಿಟ್ಜಿ ಅಪ್ ಗಳಲ್ಲ ಶ್ೀಕಡಾ 
45 ರಷ್ುಟಿ ಮಹಿಳ್ಯರ ನ್ೀತೃತ್ವದಲ್ಲದ್. 10,000 ಕ್�ೀಟಿ ರ�.ಗಳ 
ನಧಿ ಯೊೀಜನ್ ಮತುತು ಇತಿತುೀಚ್ಗ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಸಾಟಿಟ್ಜಿಅಪ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ೀಡ್ ಫಂಡ್ ಸ್್ಕೀಮ್ (ಎಸ್ ಐಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್) 945 
ಕ್�ೀಟಿ ರ�.ಗಳ ವಿನಯೊೀಗದ್�ಂದಿಗ್ ದ್ೀಶದಲ್ಲ ನವೀದಯಾಮ 
ಪರಿಸರ ವಯಾವಸ್ಥಾಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಗುರಿಯನುನು ಹ್�ಂದಿದ್.

30 ವಷ್ಜಿಕಕಾಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸ್ಸಿನ 
ಬರಹಗಾರರಿಗಾಗಿ ‘ಯುವ’ ಯೇಜನೆ 

ಸಕಾಜಿರದಂದ  
'ಪಾಲಿಸ್್ಟಕ್ ಹಾಯೂಕಥಾನ್ 2021’ 

ಭಾರತಿೀಯ ಪರಂಪರ್, ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುತು ಜ್ಾನವನುನು 
ಉತ್ತುೀರ್ಸುವ ಉದ್್ದೀಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ನರ್ೀಂದ್ರ 

ಮೊೀದಿಯವರು ಯುವ ಲ್ೀಖಕರಿಗ್ ಮಾಗಜಿದಶಜಿನ ನೀಡಲು 
‘ಯುವ, ರವಿಷ್ಯಾದ ಮತುತು ಬಹುಮುಖಿ ಲ್ೀಖಕರು’(ಯುವ) 
ಯೊೀಜನ್ಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ದಾ್ದರ್. ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ 
ಮಹ್�ೀತಸಿವ ಆಚರಣ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್. 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿೀನದಲ್ಲರುವ ನಾಯಾಷ್ನಲ್ ಬುರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಈ ಯೊೀಜನ್ಯನುನು 
ಅನುಷಾ್ಠನಗ್�ಳಿಸುತತುದ್. ಏರ್ ಭಾರತ್ 
ಶ್್ರೀಷ್್ಠ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಸಂಸಕೃತಿ 
ಮತುತು ಸಾಹಿತಯಾದ ವಿನಮಯವನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕ್�ಳ್ಳಲು ಪುಸತುಕಗಳನುನು 
ಇತರ ಭಾರತಿೀಯ ಭಾಷ್ಗಳಿಗ್ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಜುಲ್ೈ 31 ರವರ್ಗ್ ನಡ್ಯಲ್ರುವ ಸಪಾಧ್ಜಿಯ ಮ�ಲಕ ಒಟುಟಿ 
75 ರವಿಷ್ಯಾದ ಯುವ ಮತುತು ಬಹುಮುಖಿ ಬರಹಗಾರರನುನು 
ಆಯ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತತುದ್. ವಿಜ್ೀತರನುನು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು 
ಘ�ೀಷ್ಸಲಾಗುತತುದ್. ಈ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗ್ ಪ್ರಖಾಯಾತ 
ಬರಹಗಾರರು ಮತುತು ಮಾಗಜಿದಶಜಿಕರು ತರಬ್ೀತಿ ನೀಡಲ್ದಾ್ದರ್. 
ಪ್ರಕಟವಾದ ಪುಸತುಕಗಳನುನು ಜನವರಿ 12, 2022 ರಂದು  
‘ಯುವ ದಿವಸ್’ ಅರವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣ್ಯಂದು 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಭಾ ರತವನುನು ಏಕ-ಬಳಕ್ಯ ಪಾಲಸ್ಟಿರ್ ನಂದ ಮುಕತುಗ್�ಳಿಸಲು 
ಪರಿಸರ, ಅರಣಯಾ ಮತುತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ್ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ್ಗ್ದುಕ್�ಳು್ಳತಿತುದ್. 
ಈಗ ವಿದ್ೀಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್್ಕ ಬರುವ ಪಾಲಸ್ಟಿರ್ ತಾಯಾಜಯಾವನುನು 
ನಷ್ೀಧಿಸಲಾಗಿದ್. ಅಲಲದ್, ಏಕ-ಬಳಕ್ಯ ಪಾಲಸ್ಟಿರ್ ಸಹ 
ನಷ್ೀಧಿಸಲಾಗಿದ್, ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಎಲಾಲ ರಾಜಯಾಗಳಿಗ್ ಅದರ ಬಳಕ್ಯನುನು 
ನಲ್ಲಸಲು ಅಗತಯಾವಾದ ಮಾಗಜಿಸ�ಚಿಗಳನುನು ನೀಡಲಾಗಿದ್. ಪಾಲಸ್ಟಿರ್ 

ತಾಯಾಜಯಾ ನವಜಿಹಣಾ ನಯಮಗಳನುನು 
ಸಕಾಜಿರ ಪ್ರಕಟಿಸ್ದು್ದ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲ 
40 ಮೈಕಾ್ರನ್ ಗಳಿಗಿಂತ ತ್ಳುವಿರುವ 
ಪಾಲಸ್ಟಿರ್ ಅನುನು ಬಳಸುವಂತಿಲಲ. 
ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ ಅಭಿಯಾನದ 

ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾವಜಿಜನಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಹ್�ಸ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗುತಿತುದ್. ಸಮಸ್ಯಾಯನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹ್�ಸತನವನುನು 
ಉತ್ತುೀರ್ಸಲು ಕಾಲ್ೀಜು ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳಿಗ್ ಪಾಲಸ್ಟಿರ್ ಹಾಯಾಕಥಾನ್ 
2021- ಅನುನು ಆಯೊೀರ್ಸಲಾಗುವುದು. ಪಾಲಸ್ಟಿರ್ ತಾಯಾಜಯಾವನುನು 
ತಡ್ಗಟುಟಿವುದು ಮತುತು ಅದನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹ್�ಸ ವಿಧಾನವನುನು 
ಉತ್ತುೀರ್ಸುವುದು ಇದರ ಉದ್್ದೀಶವಾಗಿದ್. ಗಮನಾಹಜಿವಾಗಿ, 
ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಹ್�ಸ ವಸುತುಗಳನುನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ 
ಸಂಶ್ೋೀಧನ್ಯನ�ನು ಇದು ಉತ್ತುೀರ್ಸುತತುದ್. ಏಕ ಬಳಕ್ಯ 
ಪಾಲಸ್ಟಿರ್ ನ ಪಯಾಜಿಯದ ಬಗ್ಗೆಯ� ಹಾಯಾಕಥಾನ್ ಚಚಿಜಿಸಲ್ದ್.

ಸುದದಿ ತುಣುಕುಗಳು
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ಹೆ್ ಸ ದಾಖಲೆ ನಿಮಿಜಿಸ್ದ ಹಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು: ಈ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ರ್ಯಲ್ಲಿ 

ಗೆ್ ೇಧಿ ಖರಿೇದ ಸಾವಜಿಕಾಲ್ಕ ಏರಿಕೆ; ಗರಿಷ್್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುರ್ದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು 

ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಳೆಯರ ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆ  
ಕಳೆದ 5 ವಷ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ.18 ರಷ್ು್ಟ ಹೆಚಚಾಳ

ಕ್�ೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ದುಷ್ಪಾರಿಣಾಮದ 
ಹ್�ರತಾಗಿಯ� ಕೃಷ್ ಕ್ೀತ್ರವು 

ಉಲಾಲಸ ತಂದಿದ್. ಒಂದು ಕಡ್ ಭಾರತದ ಕೃಷ್ ರಫ್ತು 
ಹಿಂದ್ಂದಿಗಿಂತಲ� ಹ್ಚಿ್ಚನ ಅಂಕ-ಅಂಶಗಳನುನು ದಾಟಿದ್, 
ಮತ್�ತುಂದ್ಡ್ ದ್ೀಶದಲ್ಲ ಕನಷ್್ಠ ಬ್ಂಬಲ ಬ್ಲ್ಯಲ್ಲ 
ಗ್�ೀಧಿ ಮತುತು ರತತುವನುನು ಖರಿೀದಿಸುವಲ್ಲ ಹ್�ಸ ದಾಖಲ್ 
ನಮಿಜಿಸಲಾಗಿದ್. ಏಪಿ್ರಲ್ ನಲ್ಲ ಪಾ್ರರಂರವಾದ ಪ್ರಸಕತು 
ಮಾರುಕರ್ಟಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲ ಇದುವರ್ಗ್ ದಾಖಲ್ಯ 418 ಲಕ್ಷ 
ಟನ್ ಗ್�ೀಧಿ ಖರಿೀದಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಇದಕಾ್ಕಗಿ 82,648 ಕ್�ೀಟಿ 
ರ�. ವ್ಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಈ ಖರಿೀದಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 
46 ಲಕ್ಷ ರ್ೈತರು ಲಾರ ಪಡ್ದಿದಾ್ದರ್. ಪಾರದಶಜಿಕತ್ಯನುನು 
ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್್ದೀಶದಿಂದ, ರ್ೈತರ ಖಾತ್ಗ್ ನ್ೀರ 
ನಗದು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಜಮುಮು ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೀರದ 
ಜ್�ತ್ಗ್ ಉತತುರ ಪ್ರದ್ೀಶ, ಬಿಹಾರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ್ೀಶ, 

ರಾಜಸಾಥಾನ, ಮತುತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲ ಗ್�ೀಧಿ ಖರಿೀದಿ 
ಇನ�ನು ಮುಂದುವರಿದಿದ್, ಇದು ಇನ�ನು ಏರಿಕ್ಯಾಗುವ 
ನರಿೀಕ್ಯಿದ್. ಕಳ್ದ ವಷ್ಜಿ ಎಂಎಸ್ ಪಿಯಲ್ಲ 373.22 ಮಟಿ್ರರ್ 
ಟನ್ ಗ್�ೀಧಿ ಖರಿೀದಿಸಲಾಗಿತುತು. ಜ�ನ್ 8 ರವರ್ಗ್ ರತತುದ 
ಖರಿೀದಿಯು 816 ಲಕ್ಷ ಮಟಿ್ರರ್ ಟನ್ ದಾಟಿದ್. ಇದರಲ್ಲ 
ಮುಂಗಾರು ಮತುತು ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಂದ ಸುಮಾರು 
109 ಲಕ್ಷ ಮಟಿ್ರರ್ ಟನ್ ರತತು ಸ್ೀರಿದ್. ಮುಂಗಾರು 
ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲ ರತತುದ ರ್ೈತರಿಗ್ 1 ಲಕ್ಷ 54 ಸಾವಿರ ಕ್�ೀಟಿ 
ರ�. ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್. ಕ್�ೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಮಧ್ಯಾ, 
ಭಾರತದ ಕೃಷ್ ರಫ್ತು 2020-21ರಲ್ಲ 41 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ 
ಗಡಿ ದಾಟಿದ್. ಹಿಂದಿನ ವಷ್ಜಿಕ್್ಕ ಹ್�ೀಲ್ಸ್ದರ್ ಇದು ಶ್ೀಕಡಾ 
17.34 ರಷ್ುಟಿ ಹ್ಚಾ್ಚಗಿದ್. ಕೃಷ್ ರಫ್ತು 2017-18ರಲ್ಲ 38.43 
ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತುತು, 2018-19ರಲ್ಲ. 38.74 ಬಿಲ್ಯನ್ 
ಮತುತು 2019-20ರಲ್ಲ. 35.16 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತುತು.

“ಶ್ಕ್ಷಣವು ಸಾಧಯಾತ್ಗಳ ಬಾಗಿಲು ತ್ರ್ಯುತತುದ್.” 

ಕಳ್ದ 5 ವಷ್ಜಿಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲ ಉನನುತ 

ಶ್ಕ್ಷಣದ ಅಂಕಅಂಶಗಳನುನು ನ್�ೀಡಿದರ್, ಇದು 

ಸಂಪೂಣಜಿವಾಗಿ ನಜವ್ಂದು ಸಾಬಿೀತಾಗುತತುದ್. ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಜ�ನ್ 10 ರಂದು ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದ 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉನನುತ ಶ್ಕ್ಷಣ ವರದಿ 2019- 20 

ರ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ೀಶದಲ್ಲ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಾ 2020 ರಲ್ಲ 2.03 ಲಕ್ಷಕ್್ಕ ಏರಿದ್. 2015 

ರಲ್ಲ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ 1.17 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತುತು. ದ್ೀಶದಲ್ಲ 

ಪಿಎಚ್ ಡಿ ವಾಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಾ ಹ್ಚಾ್ಚಗಿದ್. ವಿಶ್ೀಷ್ವ್ಂದರ್, ಉನನುತ 

ಶ್ಕ್ಷಣಕ್್ಕ ಪ್ರವ್ೀಶ ಪಡ್ಯುತಿತುರುವವರಲ್ಲ ಮಹಿಳ್ಯರ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಯ� ಹ್ಚಾ್ಚಗಿದ್. 2019-20ರಲ್ಲ ಒಟುಟಿ 

3.85 ಕ್�ೀಟಿ ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳು ಉನನುತ ಶ್ಕ್ಷಣಕಾ್ಕಗಿ 

ದಾಖಲಾಗಿದಾ್ದರ್. 2015 ರಿಂದ 2019 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲ 

ಪ್ರವ್ೀಶದಲ್ಲ ಶ್ೀಕಡಾ 11.4 ರಷ್ುಟಿ ಹ್ಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರ್, 

ಇದ್ೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಬಾಲಕಯರ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲ ಶ್ೀ 

18.2 ರಷ್ುಟಿ ಹ್ಚ್ಚಳವಾಗಿದ್. ಕಳ್ದ ಒಂದು ವಷ್ಜಿದಲ್ಲ 

ಉನನುತ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್್ಕ ಮಹಿಳ್ಯರ ದಾಖಲ್ಯ 7,52,097 

ಹ್ಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದ್.

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆ 
•	 ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ 14,16,299 ಶ್ಕ್ಷಕರಿದು್ದ, ಅವರಲ್ಲ ಶ್ೀ 57.8 

ರಷ್ುಟಿ ಪುರುಷ್ರು ಮತುತು 42.2 ರಷ್ುಟಿ ಮಹಿಳ್ಯರು 
ಇದಾ್ದರ್.

•	 ಮಹಿಳ್ಯರಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲ 16 ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯಗಳು 
ಮುಂಚ�ಣಿಯಲ್ಲವ್, ಅದರಲ್ಲ ಗರಿಷ್್ಠ ಮ�ರು 
ರಾಜಸಾಥಾನದಲ್ಲವ್.

•	 60.53 ರಷ್ುಟಿ ಕಾಲ್ೀಜುಗಳನುನು ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಪ್ರದ್ೀಶದಲ್ಲ 
ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್.

•	 ವಿಜ್ಾನದಲ್ಲ ಅತಿ ಹ್ಚು್ಚ ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳು ಪಿಎಚ್ ಡಿ 
ಮಾಡುತಿತುದ್ದರ್, ನಂತರದ ಸಾಥಾನದಲ್ಲ ಎಂರ್ನಯರಿಂಗ್ 
ಮತುತು ತಂತ್ರಜ್ಾನ ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳು ಇದಾ್ದರ್.

•	 ಸಾನುತಕ್�ೀತತುರ ಅಧಯಾಯನದಲ್ಲ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಾನವು 
ಮೊದಲನ್ಯ ಮತುತು ನವಜಿಹಣ್ ಎರಡನ್ೀ ಅತಯಾಂತ 
ಜನಪಿ್ರಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್.   
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ಸಂವಾದದ ಸಂದರಜಿದಲ್ಲ ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳು ತಮಮು ಕಾಳರ್ ಮತುತು 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರಿಗ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ 
ತಿಳಿಸ್ದರು. ಪ್ರಧಾನ ಅವರು ಪರಿೀಕ್ಯ ಕುರಿತು, ಕ್�ೀವಿಡ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲ ಜಾಗರ�ಕತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತುತು ಅವರ ರವಿಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೃತಯಾ, ಯ�ಟ�ಯಾಬ್ ಮ�ಯಾಸ್ರ್ ಚಾನ್ಲ್ ಗಳು, 
ವಾಯಾಯಾಮ ಮತುತು ರಾಜಕೀಯದ ಹಲವಾರು ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತು 
ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳು ಮತುತು ರೀಷ್ಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸ್ದರು. ಪರಿೀಕ್ಯನುನು 
ರದು್ದಗ್�ಳಿಸ್ದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲ ವಿಶ್ೀಷ್ವಾಗಿ ತಮಮು 
ರ್ಲ್ಲಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ 75 ವಷ್ಜಿಗಳ ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 
ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶ್ೋೀಧನ್ ಮಾಡುವಂತ್ ಮತುತು ಬರ್ಯುವಂತ್ ಅವರು ಸಲಹ್ 
ನೀಡಿದರು, ಸಂವಾದದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ:

ಯುವಕರು ದೀಶವನುನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ 
ಕಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿಗಳೊೆಂದಗಿನ ಸಂವಾದದ ಸಂದಭಜಿದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ 

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಷ್ಕರು ಮಕಕಾಳ ಆರೆ್ ೇಗಯೂದ ಬಗೆಗೆ ಚ್ಂತಿತರಾಗಿದಾದಿಗ ಸ್ಬಿಎಸ್ ಇ ಮಂಡಳಿಯ ಹನೆನುರಡನೆೇ 
ತರಗತಿ ಪರಿೇಕೆಯನುನು ರದುದಿಗೆ್ ಳಿಸಲು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ ಮತುತು ಅನುಭ್ತಿಯ ನಿಧಾಜಿರವನುನು ತೆಗೆದುಕೆ್ಂಡಿತು. 

ಈಗಾಗಲೆೇ ಹತತುನೆೇ ತರಗತಿ ಪರಿೇಕೆಗಳನುನು ರದುದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಯವರು ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರ 
ವಹಸ್ ಮಾಹತಿಯನುನು ಸವಿತಃ ಹಂಚ್ಕೆ್ಂಡಿದುದಿ ವಿದಾಯೂರ್ಜಿಗಳು ಮತುತು ಅವರ ಪೇಷ್ಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದತು. ಈ 

ನಿಧಾಜಿರದ ನಂತರ, ಜ್ನ್ 3 ರಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚ್ವಾಲಯವು ವಿದಾಯೂರ್ಜಿಗಳು ಮತುತು ಅವರ ಪೇಷ್ಕರೆ್ ಂದಗೆ ವಚುಜಿವಲ್ 
ಸಂವಾದವನುನು ಆಯೇರ್ಸ್ದಾಗ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ದಢೇರನೆೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೆ್ಂಡರು. ಅವರ ಆಗಮನವು 

ಆಶಚಾಯಜಿಕರವಾಗಿತುತು. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರು ವಿದಾಯೂರ್ಜಿಗಳೊೆಂದಗೆ ನೆೇರ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ದರು.

‘‘ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ 

ಮತುತು ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಮನೆ್ ೇಭಾವದವರು. 

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೆ್ ೇಚನೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, 

ನಿೇವು ಪ್ರತಿ ಕಷ್್ಟ ಮತುತು ಸವಾಲನುನು ನಿಮ್ಮ 

ಶಕತುಯನಾನುಗಿ ಪರಿವತಿಜಿಸುತಿತುೇರಿ. ಇದು 

ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ ಯುವಕರ ವಿಶೆೇಷ್ತೆ. 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಬಜಿಂಧದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿೇವು 

ನಡೆಸ್ದ ಆವಿಷಾಕಾರಗಳು ಮತುತು ನಿೇವು 

ಕಲ್ತ ಹೆ್ ಸ ವಿಷ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸ 

ಆತ್ಮವಿಶಾವಿಸವನುನು ತುಂಬಿವೆ.’’

- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ನಾನು ಇದ್ದಕ್ಕದ್ದಂತ್ ಬಂದಿದ್್ದೀನ್, ಆದರ್ ನೀವು 
ತುಂಬಾ ಹಷ್ಜಿಚಿತತುದಿಂದ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ನಮಗ್ ತ್�ಂದರ್ ಕ್�ಡಲು 
ಬಯಸುವುದಿಲಲ ಮತುತು ಈಗ ನಮಗ್ ಪರಿೀಕ್ಯ ಆತಂಕವಿಲಲ. ನೀವ್ಲಲರ� 
ಹ್ೀಗಿದಿ್ದೀರಿ? ನಮಗ್ ಪರಿೀಕ್ಯ ಆತಂಕ ಇತಾತು?

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿಗಳು: ಹೌದು ಸರ್, ನಜವಾಗಲ� ಇತುತು.

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿಗಳೊೆಂದಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂವಾದ
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಹಾಗಾದರ್ ನನನು ಪುಸತುಕದಿಂದ 
ಪ್ರಯೊೀಜನವಿಲಲ ಏಕ್ಂದರ್ ನಾನು ಪರಿೀಕಾ ವಾರಿಯರ್ ನಲ್ಲ 
ಬರ್ದಿದ್್ದೀನ್, ಎಂದಿಗ� ಆತಂಕವನುನು ಪಡಬ್ೀಡಿ ಎಂದು. ಹಾಗಿದ್ದರ� 
ನೀವ್ೀಕ್ ಉದ್್ವೀಗದಲ್ಲದಿ್ದರಿ? 

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಸರ್, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ದ್ಧತ್ ಮಾಡಿಕ್�ಂಡರ್ 
ಯಾವುದ್ೀ ಆತಂಕ ಇರುವುದಿಲಲ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಹಾಗಾದರ್, ಆತಂಕ ಎಲ್ಲದ್?

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಅಂತಹ ಯಾವುದ್ೀ ಉದ್್ವೀಗ ಇರಲ್ಲಲ. ಯುವಕರ 
ಆರ್�ೀಗಯಾ ಮುಖಯಾ. ಅಂತಹ ಮಹತತುರವಾದ ನಧಾಜಿರ 
ಕ್ೈಗ್�ಂಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ನಮಗ್ ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತುೀವ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಹಿತ್ೀಶ್ವರ ಶಮಾಜಿ ಅವರ್ೀ!, ನೀವು 
ಪಂಚಕುಲದವರಾ? ನಾನು ಸ್ಕಟಿರ್ 7 ರಲ್ಲ ಹಲವು ವಷ್ಜಿಗಳ ಕಾಲ 
ಇದ್್ದ.

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಸರ್, ನಮಮುನುನು ಬ್ಂಬಲ್ಸುವ ಹಾಗ� ಮತ್ತು ನಮಮುನುನು 
ಇಲ್ಲ ನ್�ೀಡಲು ಬಯಸುವ ಅನ್ೀಕ ಜನರಿದಾ್ದರ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಹ್ೀಳಿ, ನೀವು ಹತತುನ್ೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲ 
ಅಗ್ರಸಾಥಾನದಲ್ಲದಿ್ದರಿ. ನೀವು ಮತ್ತು ಹನ್ನುರಡನ್ೀ ತರಗತಿಯ 
ಅಗ್ರಸಾಥಾನಕಾ್ಕಗಿ ಸ್ದ್ಧರಾಗಿದಿ್ದೀರಿ. ಈಗ ಯಾವುದ್ೀ ಪರಿೀಕ್ಗಳಿಲಲ, 
ಈಗ ಏನು?

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಹಲವು ನರಿೀಕ್ಗಳಿದ್ದವು. ಆದರ್ ಪರಿೀಕ್ಗ್ ಒತತುಡ 
ಹ್ಚಾ್ಚಗುತಿತುದ್ದಂತ್ ನಾನು ನಧಾಜಿರವನುನು ಇಷ್ಟಿಪರ್ಟಿ. ಅದು ಅಂತಿಮ 
ಹಂತ ತಲುಪಿದ್. ಮತುತು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲಲ ಎಂಬುದು ನಮಗ್ 
ಗ್�ತಾತುಗಬ್ೀಕು. ನೀವು ಉತತುಮ ನಧಾಜಿರ ತ್ಗ್ದುಕ್�ಂಡಿದಿ್ದೀರಿ. 
ಅಗ್ರಸಾಥಾನದಲ್ಲರುವವರು ಅರವಾ ಪ್ರಯತನುಗಳಲ್ಲ ತ್�ಡಗಿರುವವರು, 
ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಎಂದಿಗ� ವಯಾರಜಿವಾಗುವುದಿಲಲ ಮತುತು 
ಜ್ಾನವು ಯಾವಾಗಲ� ನಮೊಮುಂದಿಗ್ ಇರುತತುದ್ ಎಂದು ನಾನು 
ನಂಬುತ್ತುೀನ್. ಸತತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡ್ಸುತಿತುರುವವರು ಯಾವ 
ಮಾನದಂಡಗಳಿದ್ದರ� ಅಗ್ರಸಾಥಾನದಲ್ಲರುತಾತುರ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ ೀ್, ಕ್ಲವರು ತಮಮುನುನು 
ತಾವು ಧ್ೈಯಜಿಶಾಲ್ಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಮುಖಗವಸುಗಳನುನು 
ಧರಿಸುವುದಿಲಲ ಅರವಾ ನಯಮಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ನಮಗ್ ಏನನಸುತತುದ್?

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಸರ್, ನಾವು ನಯಮಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸಲ್ೀಬ್ೀಕು. 
ನೀವು ಹ್ೀಳಿದಂತ್ ಮುಖಗವಸುಗಳನುನು ಧರಿಸದ ಮತುತು ಕ್�ೀವಿಡ್ 
ಮಾಗಜಿಸ�ಚಿಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸದ ಕ್ಲವು ಜನರಿದಾ್ದರ್. ಇದು 
ನಜವಾಗಿಯ� ನರಾಶಾದಾಯಕ ಸಂಗತಿ. ಏಕ್ಂದರ್ ನಮಮು 
ಸಕಾಜಿರ ಮತುತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥಾಗಳು ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರ್�ೀಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿ ಮ�ಡಿಸುತಿತುವ್. ಜನರು ಅದನುನು 
ಅರಜಿಮಾಡಿಕ್�ಳ್ಳದಿರುವುದು ನಜವಾಗಿಯ� ತಪುಪಾ. ನಾನು 
ನಮೊಮುಂದಿಗ್ ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಹಂಚಿಕ್�ಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತುೀನ್. 
ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಅನುನು ತ್ಗ್ದುಹಾಕದಾಗ ನಾವು ನಮಮು ಪ್ರದ್ೀಶದಲ್ಲ 
ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್್ದೀವ್. ಸ�ಕತು ಕ್�ೀವಿಡ್ ಮಾಗಜಿಸ�ಚಿಗಳಿಗ್ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ ಬಿೀದಿ ನಾಟಕಗಳನುನು ಮಾಡಿದ್್ದೀವ್. ಅವುಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸುವಂತ್, ಸಾಮಾರ್ಕ ಅಂತರವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕ್�ಳು್ಳವಂತ್, 
ಮುಖಗವಸುಗಳನುನು ಧರಿಸುವಂತ್ ಮತುತು ನಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ೈ 
ತ್�ಳ್ಯುವಂತ್ ಜನರಿಗ್ ತಿಳಿಸ್ದ್್ದೀವ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು, ಅಂದರ್, 
ಜ�ನ್ 1 ರವರ್ಗ್, ನೀವ್ಲಲರ� ಪರಿೀಕ್ಗ್ ಕುಳಿತುಕ್�ಳು್ಳವ 
ಮನಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲದಿ್ದರಿ ಮತುತು ಸರಿಯಾದ ವ್ೀಳಾಪಟಿಟಿಯನುನು 
ತಯಾರಿಸ್ ಅದಕ್್ಕ ತಕ್ಕಂತ್ ಯೊೀರ್ಸ್ದಿ್ದರಿ. ಈಗ ಯಾವುದ್ೀ 
ಪರಿೀಕ್ ಇರುವುದಿಲಲ, ಒಂದು ನವಾಜಿತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್. ಅದನುನು 
ನೀವು ಹ್ೀಗ್ ತುಂಬುತಿತುೀರಿ?

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಸರ್, ನೀವು ಹ್ೀಳಿದಂತ್ ಈ ನಧಾಜಿರಕ�್ಕ ಮೊದಲು 
ಎಲಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಹಲವು ವಿಷ್ಯಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಹ್ೀಳಲು 
ಬಯಸುತ್ತುೀನ್. ಪರಿೀಕಾ ವಾರಿಯಸ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮಗ್ ಹ್ೀಳಲು 
ಬಯಸುತ್ತುೀನ್. ನಾನು ಹತತುನ್ೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲದಾ್ದಗ, ನಾನು 
ಕ್�ೀಲ್ಕತಾತುದಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಗ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತಿತುದಾ್ದಗ ವಿಮಾನ 
ನಲಾ್ದಣದಲ್ಲ ನಮಮು ಪುಸತುಕವನುನು ನ್�ೀಡಿದ್. ನನನು 10 ನ್ೀ ತರಗತಿ 
ಪರಿೀಕ್ಗಳು ಪಾ್ರರಂರವಾಗುತಿತುದ್ದವು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಕ್ಷಣ 
ಪುಸತುಕವನುನು ಖರಿೀದಿಸ್ದ್. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 
ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಪುಸತುಕವನುನು ಓದಿದ್. ಸರ್, ಪರಿೀಕ್ಗಳನುನು ಹಬ್ಬವಾಗಿ 
ಆಚರಿಸಬ್ೀಕು ಎಂಬ ಸಲಹ್ಯೊಂದಿಗ್ ನೀವು ಪುಸತುಕವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ದಿ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರ್ ಸರ್, ಹಬ್ಬದಲ್ಲ ರಯದ ಪ್ರಶ್ನು ಎಲ್ಲದ್? 
ನಾವು ಹಬ್ಬಕ್್ಕ ತಯಾರಿ ನಡ್ಸ್ದಾಗ, ಅದು ಯಶಸ್್ವಯಾಗಬ್ೀಕ್ಂದು 
ನಾವು ಬಯಸುತ್ತುೀವ್. ನೀವು ಯೊೀಗದ ಮಂತ್ರದ್�ಂದಿಗ್ ಪುಸತುಕವನುನು 
ಕ್�ನ್ಗ್�ಳಿಸ್ದಿ್ದೀರಿ. ಈ ಎರಡು ವಿಷ್ಯಗಳು ನನನುಲ್ಲ ಉಳಿದುಕ್�ಂಡಿವ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಮೇದ: ಹಾಗಾದರ್, ಪರಿೀಕ್ಗಳ 
ವಿಷ್ಯವು ನಮಮು ಮನಸ್ಸಿನಂದ ಇನ�ನು ಹ್�ರಹ್�ೀಗಿಲಲ. 
ನೀವು ನಮಮು ಮನ್ಯಲ್ಲದಿ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಮು 
ರೀಷ್ಕರು ಈಗ ಎಲಲವನ�ನು ಕ್ೀಳುತಿತುರಬ್ೀಕು. ನಮಮು 
ಮಗಳು ಪರಿೀಕ್ಯಿಂದ ನರಾಳವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ 
ನಮಗ್ ಹ್ೀಗನಸುತಿತುದ್?

ಪೇಷ್ಕರು: ಸರ್, ಇದು ಒಳ ್್ಳಯ ನಧಾಜಿರ, ಏಕ್ಂದರ್ 
ಇಡಿೀ ದ್ೀಶದಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಾತಿ ನಜವಾಗಿಯ� ಕ್ಟಟಿದಾಗಿದ್. 
ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳು ಈಗ ಆತಂಕದಿಂದ ಮುಕತುರಾಗಿದಾ್ದರ್ 
ಮತುತು ಅವರು ತಮಮು ವೃತಿತುರ್ೀವನಕ್್ಕ ಉತತುಮ ಸ್ದ್ಧತ್ 
ಮಾಡಿಕ್�ಳ್ಳಬಹುದು.

ಕಳೆದ ನಾಲೆಕಾೖದು ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಗೆ ಯಾರ್ 
ಕೆೇಳಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರ್ೇವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಂಭವಿಸ್ದೆ. ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನ ಮಾತ್ 
ನಾವು ಇದನುನು ಸೆ್ ೇಲ್ಸುತೆತುೇವೆ, ಈ ಬಿಕಕಾಟಿ್ಟನಿಂದ 
ಹೆ್ ರಬರುತೆತುೇವೆ ಮತುತು ಹೆ್ ಸ ಶಕತುಯಂದಗೆ ದೆೇಶವನುನು 
ಮುಂದೆ ಕೆ್ಂಡೆ್ ಯುಯೂತೆತುೇವೆ ಎಂಬುದನುನು ಧ್ವನಿಸುತತುದೆ. 
ನಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೆೇಕು. ನಿೇವು ಎಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೆ್ ೇದರ್, ನಿೇವು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತಿತುೇರಿ ಮತುತು 
ದೆೇಶವನುನು ಹೆ್ ಸ ಎತತುರಕೆಕಾ ಕೆ್ಂಡೆ್ ಯುಯೂತಿತುೇರಿ ಎಂದು 
ನನಗೆ ವಿಶಾವಿಸವಿದೆ.
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಆದರ್ ನನನು ಪ್ರಶ್ನುಗ್ ಉತತುರ ಬಂದಿಲಲ. 
ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸ್ಗದ ಕಾರಣಕ್್ಕ ಕ್ೈ ಎತಿತುರುವ 
ಯುವಕನದಾ್ದನ್ ಅಲ್ಲ. ನಮಮು ಹ್ಸರ್ೀನು?

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಸರ್, ನನನು ಹ್ಸರು ಚಂದನ್ ಹ್ಗ್್ಡ. ಇದು ನನನು ರ್ೀವನದ 
ಕ್�ನ್ಯ ಪರಿೀಕ್ ಅಲಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತುೀನ್. ರವಿಷ್ಯಾದಲ್ಲ 
ಹಲವು ಪರಿೀಕ್ಗಳು ಬರಲ್ವ್. ಮುಂಬರುವ ಪರಿೀಕ್ಗಳಿಗ್ ನಾವು 
ಸ್ದ್ಧರಾಗಲು ನಾವು ಆರ್�ೀಗಯಾವಾಗಿರಬ್ೀಕು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಸರಿ. ಈಗ ನೀವು ಪರಿೀಕ್ಗಳಿಂದ 
ಮುಕತುರಾಗಿದಿ್ದೀರಿ, ನಮಮು ಸಮಯವನುನು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಯುತಿತುೀರಿ? 
ಐಪಿಎಲ್ ಅರವಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸಿ ಲ್ೀಗ್ ಫ್ೈನಲ್ಸಿ ಅರವಾ ಫ್್ರಂಚ್ 
ಓಪನ್ ಅರವಾ ಜುಲ್ೈನಂದ ಪಾ್ರರಂರವಾಗುವ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಿ 
ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಿತುೀರಾ? ಭಾರತದಿಂದ ಯಾರು ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಿ ನಲ್ಲ 
ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾ್ದರ್, ಅವರ ಹಿನ್ನುಲ್ ಏನು? ಅರವಾ ಜ�ನ್ 21 
ರಂದು ನಡ್ಯುವ ಯೊೀಗ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೊೀಚಿಸುವಿರಾ?

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಎಲಲವೂ ಸರ್

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಬಹಳ ಹ್�ತಿತುನಂದ ಮಾತನಾಡಲು 
ಅವಕಾಶಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯುತಿತುರುವ ಕನನುಡಕ ಹಾಕರುವ ಆ ಹ್ಣುಣು 
ಮಗಳು ಏನನ್�ನುೀ ಹ್ೀಳಲು ಬಯಸುತಿತುದಾ್ದಳ .್

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ನೀವು ನಮಮು ಪರಿೀಕ್ಗಳನುನು ರದು್ದಗ್�ಳಿಸ್ದಿ್ದೀರಿ ಎಂದು 
ನನಗ್ ತಿಳಿದ ಕ್ಷಣ, ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಸಂತ್�ೀಷ್ವಾಯಿತು. ಅದು 
ಒತತುಡವನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿತು. ಆದರ್ ಸಪಾಧಾಜಿತಮುಕ ಪರಿೀಕ್ಗಳಿಗ್ 
ನಾವು ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡಬ್ೀಕಾಗಿದ್ ಎಂದು ಈಗ ನಮಗ್ ತಿಳಿದಿದ್. 
ಈ ಮೊದಲು ನಾವು ಬ್�ೀಡ್ಜಿ ಪರಿೀಕ್ಗಳಿಗ್ ಮತುತು ನಂತರ 
ಸಪಾಧಾಜಿತಮುಕ ಪರಿೀಕ್ಗಳಿಗ್ ತಯಾರಿ ನಡ್ಸುತಿತುದ್್ದವು. ಈಗ ನಾವು 
ತುಂಬಾ ಸಮಯವನುನು ಹ್�ಂದಿದ್್ದೀವ್, ಸಪಾಧಾಜಿತಮುಕ ಪರಿೀಕ್ಗಳಿಗ್ 
ನಾವು ಉತತುಮ ರಿೀತಿಯಲ್ಲ ಸ್ದ್ಧತ್ ಮಾಡಿಕ್�ಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ನಮಮು ಕುಟುಂಬ ಸದಸಯಾರು ನೀವು 
ಹ್ೀಳುತಿತುರುವುದನುನು ಕ್ೀಳಿಸ್ಕ್�ಳು್ಳತಿತುದಾ್ದರ್. ನಾನು ಅವರನುನು ಈ 
ಬಗ್ಗೆ ಕ್ೀಳಿದರ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ಕಹಾಕಕ್�ಳು್ಳತಿತುೀರಿ.

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಇಲಲ ಸರ್, ನಾನು ಮತುತು ನನನು ಸಹ್�ೀದರ ಪ್ರತಿದಿನ 
30 ನಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಯೊೀಗ ಮಾಡುತ್ತುೀವ್. ನನನು ಮನಸಸಿನುನು 
ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನಾನು ತಬಲಾ ನುಡಿಸುತ್ತುೀನ್. ನಾನು 
ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಷ್ಜಿದಿಂದ ಅದರ ತರಬ್ೀತಿ ಪಡ್ಯುತಿತುದ್್ದೀನ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಮೇದ: ಅಲ್ಲ ಕ್ೈ ಇತಿತುರುವ ಹುಡುಗಿ. ಹ್ೀಳಮಾಮು..

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ನಾನು ರಾಜಸಾಥಾನದ ಜ್ೈಪುರದ ದ್ಹಲ್ ಪಬಿಲರ್ 
ಶಾಲ್ಯ ಹನ್ನುರಡನ್ೀ ತರಗತಿಯ ವಿದಾಯಾರ್ಜಿ. ನನನು ಹ್ಸರು ಜನನುತ್ 
ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿೀಕ್ ಕುರಿತ ನಮಮು ನಧಾಜಿರವನುನು ನಾನು 
ಸಾ್ವಗತಿಸುತ್ತುೀನ್. ಪ್ರಸುತುತ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯ ಹಿನ್ನುಲ್ಯಲ್ಲ ಈ ನಧಾಜಿರವು 
ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್, ಏಕ್ಂದರ್ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತ್ ಮತುತು 
ಯೊೀಗಕ್ೀಮವು ಮುಖಯಾವಾಗಿದ್. ಸ್ಬಿಎಸ್ ಇಯ ಮೌಲಯಾಮಾಪನ 
ವಿಧಾನಗಳು ನಮಮು ಹಿತಾಸಕತುಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತತುವ್ ಎಂದು 
ನಮಗ್ ಸಂಪೂಣಜಿ ನಂಬಿಕ್ ಇದ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಎಲಾಲ ರೀಷ್ಕರು ಪರದ್ಯ ಮೀಲ್ 
ಬರಬ್ೀಕು. ನೀವು ಸತಯಾವನುನು ಹ್ೀಳುತಿತುದಿ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗ್ 
ತಿಳಿಯುತತುದ್. ನನನು ಮುಂದ್ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಧರಿಸ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ 
ಮಾತನಾಡುತಿತುದಾ್ದರ್.

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಸರ್, ನನನು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಲಲ. ನಾವು ಒಟಿಟಿಗ್ ಇದಾ್ದಗ, 
ಪರಿೀಕ್ಯ ಸಮಸ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್�ೀಡಿಕ್�ಳು್ಳವ ಮೊೀದಿರ್ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬ್ೀಡ ಎಂದು ಅವರು ನನಗ್ ಹ್ೀಳುತಾತುರ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಇದಿೀಗ ತಾನ್ೀ, ಈ ಪರಿೀಕ್ಯ 
ವಿಷ್ಯದಿಂದ ಹ್�ರಬರುವಂತ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗ� ಹ್ೀಳಿದ್್ದೀನ್. 
ನಾವು ಬ್ೀರ್ ವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದ್ೀ?

ಪೇಷ್ಕರು: ಖಂಡಿತ, ಸರ್. ಹ್ೀಳಲ್ೀಬ್ೀಕು, ನಮಮುನುನು 
ಭ್ೀಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನುನು 
ಭ್ೀಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಂತ ಹ್ಚು್ಚ ಖುಷ್ಯಾಗಿದ್ ಸರ್. ಕನಸು 
ನನಸಾಗಿದ್. ನೀವಬ್ಬ ಉತತುಮ ವಯಾಕತು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಮೇದ: ಈ ವಷ್ಜಿ ನಮಮು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75 
ನ್ೀ ವಾಷ್ಜಿಕ್�ೀತಸಿವ. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ್�ೀರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲ 
ನಮಮು ರ್ಲ್ಲಯಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಪ್ರಬಂಧ 
ಬರ್ಯಬಹುದ್ೀ?

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಹೌದು ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಯಬಹುದು.

ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳು ಮತುತು ಅವರ ರೀಷ್ಕರಿಗ್ ಪ್ರಧಾನ: ನಮಮು 
ಅನುರವಗಳು ನಮಮು ರವಿಷ್ಯಾವನುನು ಉತಕೃಷ್ಟಿಗ್�ಳಿಸುತತುವ್. 
ಕ್�ರ್�ನಾ ಲಸ್ಕ್ಗಳು ಲರಯಾವಿರುವುದರಿಂದ ನಮಮು ಪ್ರದ್ೀಶಗಳ 
ಜನರನುನು ನ್�ೀಂದಾಯಿಸ್. ಅವರಿಗ್ ಲಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗುತತುದ್. 
ನಮಮು ಕ್ಲಸದಲ್ಲ ಸ್ೀವ್ಯು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಲ್. 

ಈ ವಷ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೆೇ ವಾಷಿಜಿಕೆ್ೇತಸಿವ. ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೆ್ ೇರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರ್ಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ 
ಕುರಿತು ನಿೇವು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಬಹುದೆೇ? ಪರಿಸರಕಾಕಾಗಿ ಏನಾದರ್ 
ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭ್ಮಿ ಮತುತು ಪ್ರಕೃತಿಯನುನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮಲಲಿರ 
ಜವಾಬಾದಿರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದನವೂ 
ಬರಲ್ದೆ. ಈ ಸಂದಭಜಿದಲ್ಲಿ ಯೇಗವನುನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೆ್ಳಿಳು ಮತುತು ಅದನುನು 
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೆ್ ಂದಗೆ ಅಭಾಯೂಸ ಮಾಡಿ. ಹಲವು ಕ್ರೇಡಾಕ್ಟಗಳು 
ಬರಲ್ವೆ, ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ ಯಾಯಾಜಿರು ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಿರೆ ಎಂಬುದನುನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೆ್ಳಳುಬೆೇಕು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಮೇದ: ಆರ್�ೀಗಯಾವ್ೀ ಭಾಗಯಾ 

ಎಂದು ನಮಮು ದ್ೀಶದಲ್ಲ ಹ್ೀಳಲಾಗಿದ್. ದ್ೈಹಿಕ 

ಸದೃಢತ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತಿತುೀರಿ? 

ನೀವು ಎಷ್ುಟಿ ಸಮಯ ಏನನುನು ಮಾಡುತಿತುೀರಿ?

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿ: ಸರ್, ನಾನು ನನನು ತಮಮುನ್�ಂದಿಗ್ 

ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ 30 ನಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ 

ಯೊೀಗ ಮತುತು ಇತರ ವಾಯಾಯಾಮಗಳನುನು 

ಮಾಡುತ್ತುೀನ್.

 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ ಪೂಣಜಿ ಭಾಷ್ಣವನುನು 
ಕೆೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೆ್ೇಡ್ ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ

ವಿದಾಯೂರ್ಜಿಗಳೊೆಂದಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂವಾದ
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ಬಿಧಾನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್

“ವೈದಯೂಕೇಯ ಕಲೆ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಇಷ್್ಟವಾಗುತತುದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವಿೇಯತೆಯ 
ಮಮತೆಯ್ ಇರುತತುದೆ.” ವೈದಯೂಶಾಸತ್ರ ರ್ತಾಮಹ ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ 

ಹಪ್ಪಕೆ್ರೇಟಸ್  ಅವರ ಈ ಮಾತು ಬಿಧಾನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಅವರ ಉದಾರ 
ವಯೂಕತುತವಿವನುನು ಸ್ಕತುವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತತುದೆ. ಮುಖಯೂಮಂತಿ್ರಯಂತಹ ಅತಯೂಂತ 
ಶಕತುಯುತವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದೆದಿಯಲ್ಲಿದದಿರ್ ಅವರು ವೈದಯೂರಾಗಿಯೇ 

ಪ್ರಸ್ದ್ಧರಾಗಬೆೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ದದಿರು. ಅವರು ಭಾರತಿೇಯ ವೈದಯೂಕೇಯ ಸಂಘದ 
ಸಾಥಾಪಕರು ಮತುತು ನಂತರ ಅದರ ಅಧಯೂಕ್ಷರಾದರು. “ನಾಗರಿಕರು ದೈಹಕವಾಗಿ 

ಮತುತು ಮಾನಸ್ಕವಾಗಿ ಆರೆ್ ೇಗಯೂವಾಗಿದಾದಿಗ ಮಾತ್ರ ದೆೇಶವು ನಿಜವಾದ 
ಸವಿರಾಜಯೂವನುನು ಪಡೆಯುತತುದೆ.” ಎಂದು ರಾಯ್ ಹೆೇಳುತಿತುದದಿರು. ವೈದಯೂಕೇಯ 

ಕೆೇತ್ರಕೆಕಾ ಅವರು ನಿೇಡಿದ ಅಪಾರ ಕೆ್ಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅವರ 
ಜನ್ಮದನವನುನು ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ವೈದಯೂರ ದನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತತುದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗ ವೈದ್ಯರೆಂದು 
ಕರೆಸಿಕಳ್ಳುವುದನುನು ಇಷಟಿಪಟಟಿ ಜನ ನಾಯಕ

ರಾಯ್ ಜನಸ್ದು್ದ ಜುಲ್ೈ 1, 1882 ರಂದು ಪಾರಾನು ಹತಿತುರದ 
ಬಂಕೀಪುರದಲ್ಲ. ಅವರು ತಮಮು ಮಟಿ್ರಕುಯಾಲ್ೀಷ್ನ್ 
ಅನುನು 1897 ರಲ್ಲ ಪಾರಾನುದ ಕ್�ಲ್ಲ್ೀರ್ಯೀಟ್ 

ಶಾಲ್ಯಿಂದ ಮತುತು ಕ್�ೀಲ್ಕತಾತುದ ಪ್್ರಸ್ಡ್ನಸಿ ಕಾಲ್ೀರ್ನಂದ 
ಇಂಟರ್ ಮಿೀಡಿಯೀಟ್ ಪಾಸು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪಾರಾನು 
ಕಾಲ್ೀರ್ನಂದ ಗಣಿತಶಾಸರಾದಲ್ಲ ಬಿ.ಎ. ಪಡ್ದರು. ಕಾಲ್ೀಜು 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸ್ದ ನಂತರ ಬಂಗಾಳ ಎಂರ್ನಯರಿಂಗ್ ಕಾಲ್ೀಜು 
ಮತುತು ಕಲ್ಕತಾತು ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ಕಾಲ್ೀರ್ಗ್ ಪ್ರವ್ೀಶ ಪಡ್ಯಲು 
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಸ್ದರು. ಅವರು ಎರಡ� ಸಂಸ್ಥಾಗಳಲ್ಲ ಆಯ್ಕಯಾದರು. 
ಆದರ್ ಅವರು ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ಕ್ೀತ್ರವನುನು ಆರಿಸ್ಕ್�ಂಡರು 
ಮತುತು 1901 ರಲ್ಲ ಕ್�ೀಲ್ಕತಾತುಗ್ ತ್ರಳಿದರು. ಅದ್ೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲ 
ತಮಮು ತಂದ್ಯ ನವೃತಿತುಯ ನಂತರ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ುಟಿ ಆರ್ಜಿಕ 
ತ್�ಂದರ್ಗಳನುನು ಎದುರಿಸ್ದರು. 
ಪುಸತುಕಗಳನುನು ಖರಿೀದಿಸಲು ಸಹ 
ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ುಟಿ ಹಣವಿರಲ್ಲಲ. 
ಅವರು ತಮಮು ವ್ೈದಯಾಕೀಯವನುನು 
ಕಲ್ಯುತಿತುರುವಾಗ ಬಿ್ರಟಿಷ್ರು 
ಬಂಗಾಳವನುನು ವಿರರ್ಸ್ದರು. 
ಇದರಿಂದ ಬ್ೀಸರಗ್�ಂಡ 
ಯುವಕ ರಾಯ್ ಬಂಗಾಳದ ವಿರಜನ್ಯನುನು ವಿರ್�ೀಧಿಸುವ 
ಆಂದ್�ೀಲನದಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸ್ದ್ದರು. ಆದರ್ ಅವರು 
ಪ್ರಜ್ಾಪೂವಜಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್್ಕ ಉತತುಮ ಸ್ೀವ್ ಸಲ್ಲಸಬಹುದಾದ 
ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ಅಧಯಾಯನಗಳಿಗ್ ಗಮನ ಕ್�ಡುವ ನಧಾಜಿರವನುನು 
ತ್ಗ್ದುಕ್�ಂಡರು. 1909 ರಲ್ಲ ರಾಯ್ ಸ್ೀಂಟ್ ಬಾತಜಿಲ್�ೀಮವ್ಸಿ 
ಆಸಪಾತ್್ರಯಿಂದ ಮಡಿಸ್ನ್ ನಲ್ಲ ಸಾನುತಕ್�ೀತತುರ ಅಧಯಾಯನ 
ಕ್ೈಗ್�ಳು್ಳವ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಯೊಂದಿಗ್ ಕ್ೀವಲ 1200 
ರ�.ಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಬಿ್ರಟನ್ ಗ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬ್ಳ್ಸ್ದರು.

ಏಷಾಯಾದ ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳಿಗ್ ಪ್ರವ್ೀಶ ನೀಡಲು ಕಾಲ್ೀರ್ನ 
ಡಿೀನ್ ಹಿಂಜರಿಯುತಿತುದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನುನು ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ 
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಛಲ ಬಿಡದ್ೀ ರಾಯ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಸುತತುಲ್ೀ 
ಇದ್ದರು ಮತುತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರಿಗ್ 30 ಅರ್ಜಿಗಳ ನಂತರ 
ಪ್ರವ್ೀಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ತಮಮು ಎಂ.ಆರ್.ಸ್.ಪಿ. ಮತುತು 

ಎಫ್.ಆರ್.ಸ್.ಎಸ್. ಗಳನುನು ಎರಡ�ವರ್ ವಷ್ಜಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ದರು. ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲ ದಾಖಲ್ಯಾಗಿತುತು. 
ಅವರು ಜಾದವಪುರ ಕ್ಷಯರ್�ೀಗ ಆಸಪಾತ್್ರ, ಚಿತತುರಂಜನ್ ಸ್ೀವಾ 
ಸದನ, ಕಮಲಾ ನ್ಹರು ಆಸಪಾತ್್ರ, ವಿಕ್�ಟಿೀರಿಯಾ ಸಂಸ್ಥಾ, ಮತುತು 
ಚಿತತುರಂಜನ್ ಕಾಯಾನಸಿರ್ ಆಸಪಾತ್್ರಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ದರು. ಅವರು 1923 
ರಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್್ಕ ಧುಮುಕದರು ಮತುತು ಬ್ೈರರ್ ಪುರ್ ದಲ್ಲ 
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅರಯಾರ್ಜಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸುರ್ೀಂದ್ರ ನಾಥ್ 
ಬಾಯಾನರ್ಜಿಯನುನು ಸ್�ೀಲ್ಸ್ದರು. 1928 ರಲ್ಲ ಅವರನುನು ಅಖಿಲ 
ಭಾರತ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯಾರನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 
ಮಹಾತಮು ಗಾಂಧಿಯವರು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ದ ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ 
ಚಳವಳಿಯನುನು ರಾಯ್ 1929 ರಲ್ಲ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲ ಸಮರಜಿವಾಗಿ 
ನಡ್ಸ್ದರು, 1933 ರಲ್ಲ ಅವರು ಪಶ್್ಚಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೀಯರ್ ಆಗಿ 

ಆಯ್ಕಯಾದರು.
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ 

ಪಕ್ಷವು ರಾಯ್ ಅವರ ಹ್ಸರನುನು 
ಬಂಗಾಳದ ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಹುದ್್ದಗ್ 
ಪ್ರಸಾತುಪಿಸ್ತು ಆದರ್ ಅವರು 
ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ವೃತಿತುಯಲ್ಲ ತಮಮುನುನು 
ತ್�ಡಗಿಸ್ಕ್�ಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ದ್ದರು. 

ಆದರ್, ಮಹಾತಮು ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಲಹ್ಯ ಮೀರ್ಗ್ ಅವರು 
ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರಯಾಗಲು ಒಪಿಪಾದರು. ಅವರು 1948 ರಿಂದ 
1962 ರವರ್ಗ್ 14 ವಷ್ಜಿಗಳ ಕಾಲ ಪಶ್್ಚಮ ಬಂಗಾಳದ 
ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮಮು ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ವೃತಿತುಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಅಪಾರ ಪಿ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಅವರು ರ್�ೀಗಿಗಳ ಉಪಚಾರವನುನು 
ನಲ್ಲಸಲ್ಲಲ. ಅವರು ಪಶ್್ಚಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲ ದುಗಾಜಿಪುರ, ಕಲಾಯಾಣಿ, 
ಬಿಧಾನ್  ನಗರ್ , ಅಶ್ೋೀರ್ ನಗರ ಮತುತು ಹಾಬಾ್ರ ಎಂಬ ಐದು 
ಹ್�ಸ ನಗರಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತುತು ಸಮಾಜಕ್್ಕ 
ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕ್�ಡುಗ್ಯನುನು ಗುರುತಿಸ್ 1961 ರಲ್ಲ 
ಅವರಿಗ್ “ಭಾರತ ರತನು” ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಜುಲ್ೈ 1, 1962 
ರಂದು ನಧನರಾದರು. ಅವರ ನಧನಕ�್ಕ ಮೊದಲು, ತಮಮು ತಾಯಿ 
ಅಘ�ೀರ ಕಾಮಿನ ದ್ೀವಿಯವರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲ ನಸ್ಜಿಂಗ್ ಹ್�ೀಂ ಆಗಿ 
ನಡ್ಸಲು ತಮಮು ಮನ್ಯನುನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.  

ರಾಯ್ ಅವರು ರಾಜಯೂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಮ್ಹಕ 

ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಯಜಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರನುನು ಪಶಿಚಾಮ 

ಬಂಗಾಳದ ಶಿಲ್್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುದೆ

ವಯೂಕತುತವಿ
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“ಉತತುಮ ವೈದಯೂರು ರೆ್ ೇಗಿಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸಹಾನುಭ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತುರೆ. ಹಣ ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೆೇ ವಿಶೆೇಷ್ ಬಯಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲಲಿ.” ಆಚಾಯಜಿ ಚರಕ ಅವರ ಶತಮಾನಗಳಷ್ು್ಟ ಹಂದನ ಈ 

ನಾಣುನುಡಿ, ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಂದಭಜಿದಲ್ಲಿ ರೆ್ ೇಗಿಗಳನುನು ಉಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನೆನುೇ 

ಪಣಕಕಾಟಿ್ಟರುವ ವೈದಯೂರು ಮತುತು ಕೆ್ರೆ್ ೇನಾ ಯೇಧರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್್ಟವಾಗಿ ಹೆ್ ಂದುತತುದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೀಲಿನ 

ದೀವತೆಗಳ್

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ವೈದಯೂರ ದನ
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ದ್ೀವರು ಮನುಷ್ಯಾನಗ್ ರ್ೀವವನುನು ಒಮಮು ಮಾತ್ರ ಕ್�ಡುತಾತುನ್, 

ಆದರ್ ಅವನ ರ್ೀವಕ್್ಕ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗಲ್ಲಾಲ ಅವನಗ್ ಮತ್ತು 

ಮತ್ತು ಹ್�ಸ ರ್ೀವವನುನು ಕ್�ಡುವುದು ವ್ೈದಯಾರು. ಕ್�ರ್�ೀನಾ 

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಹಿನ್ನುಲ್ಯಲ್ಲ ನಾವು ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತರವನುನು 

ಕಾಪಾಡಿಕ್�ಳು್ಳವ ಮ�ಲಕ ನಮಮುನುನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕ್�ಳು್ಳತಿತುರುವ 

ಸಮಯದಲ್ಲ, ವ್ೈದಯಾರು ತಮಮು ಹತಿತುರದ ಮತುತು ಆತಿಮೀಯರಿಂದ 

ದ�ರವಿದು್ದ, ರ್�ೀಗಿಗಳ ರ್ೀವವನುನು ಉಳಿಸುವ ಮ�ಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ 

ಸ್ೀವ್ಯಲ್ಲ ತ್�ಡಗಿದಾ್ದರ್. ಈ ಕಠಿಣವಾದ ಯುದ್ಧವನುನು ಗ್ಲಲಲು 

ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವು, ದಿೀಘಜಿಕಾಲದವರ್ಗ್ ಪಿಪಿಇ ಕಟ್  

ಧರಿಸ್ ಅದರ ಶಾಖ ಮತುತು ನಜಜಿಲ್ೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯಾಗಳೊ್ಂದಿಗ್ 

ಹ್�ೀರಾಡುತಿತುರುವ ವ್ೈದಯಾರು, ವಿಜ್ಾನಗಳು, ದಾದಿಯರು, 

ಆಂಬುಯಾಲ್ನ್ಸಿ ಸ್ಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸ್ಬ್ಬಂದಿ ಮತುತು ಇತರ ಎಲಲ 

ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಯೊೀಧರಿಗ್ ಚಿರ ಋಣಿಯಾಗಿದ್.

ಸು
ಮಾರು ಒಂದ�ವರ್ ವಷ್ಜಿಗಳಿಂದ ಕ್�ರ್�ೀನಾ ರ್�ೀಗಿಗಳ ಆರ್ೈಕ್ಯಲ್ಲ 
ತ್�ಡಗಿಸ್ಕ್�ಂಡಿರುವ ಲಕ್�ನುೀದ ಕಂಗ್ ಜಾರ್ಜಿ ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯದ 
41 ವಷ್ಜಿದ ಯುವ ವ್ೈದಯಾ ಸುಮಿತ್ ರುಂಗಾಟಿ, ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಎರಡನ್ೀ 

ಅಲ್ಯಲ್ಲ ಸ್�ೀಂಕಗ್ ಒಳಗಾದರು. ಆದರ್ ನ್ಗ್ಟಿವ್ ಪರಿೀಕ್ ಬಂದ ಎರಡ್ೀ ದಿನಗಳಲ್ಲ 
ಅವರು ಕ್ಲಸಕ್್ಕ ಮರಳಿದರು. ವೃತಿತುಯಲ್ಲ ವ್ೈದಯಾರ� ಆಗಿರುವ ಅವರ ಪತಿನುಗ್ ಸ್�ೀಂಕನ 
ಪಾಸ್ಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದಾಗ ದ್�ಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟುಟಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಸುಮಿತ್ ಗ್ ಅಡುಗ್ ಮಾಡಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ಲಲ ಮತುತು ಮನ್ಗ್ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನ�ನು ಕರ್ಯಲು ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ಲಲ. 
ತನನು ವಯಸಾಸಿದ ಹ್ತತುವರನುನು ಹಳಿ್ಳಯಿಂದ ಕರ್ತಂದರ್ ಅವರಿಗ� ಅಪಾಯ ಇತುತು. “ಆ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ದ ಸಮಸ್ಯಾಗಳನುನು ನಾನು ಪದಗಳಲ್ಲ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲ. 
ಕುಟುಂಬ ಸದಸಯಾರು ಅಸಮಾಧಾನಗ್�ಂಡರು, ಆದರ್ ದ್ೀಶದಲ್ಲಯೀ ಅಸಾಧಾರಣ 
ಬಿಕ್ಕಟುಟಿ ಉಂರಾಗಿದ್. ಹ್ೀಗಾದರ�, ದ್ೀಶದ ಜನರಿಗ್ ಸಾಧಯಾವಾದಷ್ುಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 
ನಾನು ನಧಜಿರಿಸ್ದ್” ಎಂದು ಸುಮಿತ್ ಹ್ೀಳುತಾತುರ್. ಗಾಯಾಸ್�ಟ್ರೀಎಂಟರಾಲರ್ ತಜ್ಞರಾದ 
ಸುಮಿತ್, ಪಿಪಿಇ ಕಟ್  ಧರಿಸ್ ಎಂಡ್�ೀಸ್�್ಕೀಪಿ ಅರವಾ ಯಾವುದ್ೀ ರಿೀತಿಯ ಚಿಕತ್ಸಿಯನುನು 
ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಿ ಎಂದು ಹ್ೀಳುತಾತುರ್.

ಹಲವಾರು ಗಂರ್ಗಳ ಕಾಲ ಪಿಪಿಇ ಕಟ್  ಧರಿಸ್ ಕ್�ೀರ್�ೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲ 
ತ್�ಡಗಿರುವ ವ್ೈದಯಾರ ಕಥ್ ಯಾವ ಯಾತನ್ಗ� ಕಡಿಮಯಿಲಲ. ದ್ಹಲ್ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲ್ಕ್ಯ ಸಾವಜಿಜನಕ ಆರ್�ೀಗಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಲ್ಲ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತುರುವ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರ್�ೀಗಶಾಸರಾಜ್ಞ 47 ವಷ್ಜಿದ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನುನು ಕ್�ರ್�ೀನಾದ ಮೊದಲ 
ಅಲ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲ, ವಿದ್ೀಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನುನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ವಿಮಾನ ನಲಾ್ದಣದಲ್ಲ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲು ನಯಿೀರ್ಸಲಾಯಿತು. “ಪಿಪಿಇ ಕಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲ ಹ್�ಸ ವಿಷ್ಯವಾಗಿತುತು. ಉಸ್ರುಗಟಿಟಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವನ್ ಇತುತು. ಪಿಪಿಇ ಕಟ್ 
ಧರಿಸ್ ಶೌಚಾಲಯಕ್್ಕ ಹ್�ೀಗುವುದು ಕಷ್ಟಿಕರವಾಗಿತುತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್್ಕ ತಕ್ಕಂತ್ 
ನೀರನುನು ಸ್ೀವಿಸುತಿತುದ್್ದವು.” ಎಂದು ಅವರು ಹ್ೀಳುತಾತುರ್. ಇದಲಲದ್, ಅವರು ಮನ್ಯಲ್ಲ 
ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಾೀಕ ಸಾನುನಗೃಹವನುನು ನಗದಿಪಡಿಸ್ದ್ದರು, ಅಲ್ಲ ಅವರ ಬರ್ಟಿಗಳನುನು 
ಮೊದಲು ‘ರರಾಯಾಸ್ಯಮ್ ಪಮಾಜಿಂಗನ್ೀಟ್’ ನಂದ ತ್�ಳ್ದು ಪಕ್ಕಕ್್ಕ ಇಡಲಾಗಿತುತು, 
ನಂತರ ಅದನುನು ಬಿಸ್ನೀರು ಮತುತು ನಂಜುನರ್�ೀಧಕದಿಂದ ತ್�ಳ್ಯಲಾಗುತಿತುತುತು.  
ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ತಮಮು ಎಂದಿನ ಕತಜಿವಯಾಕ್್ಕ ಮರಳಿದಾ್ದರ್. ಕುಷ್್ಠರ್�ೀಗ ಮತುತು 
ಚಮಜಿ ರ್�ೀಗಿಗಳಿಗ್ ಚಿಕತ್ಸಿ ನೀಡುತಿತುದಾ್ದರ್.



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ  ಜುಲೈ  1-15, 202112

ತಮಮು ರಯಾನಕ ಅನುರವವನುನು ಡಾ. ಕುಮಾರ್ 
ವಿವರಿಸುತಾತುರ್. ಸ್�ೀಂಕಗ್ ತುತಾತುದ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗ್ ಏಪಿ್ರಲ್ 
17 ರಂದು ಪಾಸ್ಟಿವ್ ದೃಢಪಟಿಟಿತು. ಅಂದು ಅವರ ಜನಮುದಿನ. ಈ 
ಸಂದರಜಿಕಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲಾಲ ವಯಾವಸ್ಥಾಗಳನುನು ಮಾಡಿದ್ದರು. 
ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ಕ�ಡ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲ್ಯಿಂದ ಬಳಲುತಿತುದ್ದರಿಂದ 
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ರಯದ ವಾತಾವರಣ ನ್ಲ್ಸ್ತು. ಆದರ್ ಅವರು 
ತಮಮು ಸಕಾರಾತಮುಕ ಚಿಂತನ್ ಮತುತು ತಾಳ ಮ್ುಯಿಂದ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರ್�ೀಗದಿಂದ ಮುಕತುರಾದರು.

ವ್ೈದಯಾರ ವೃತಿತು ಸವಾಲುಗಳು ಗಡಿಯಲ್ಲ ಹ್�ೀರಾಡುವ 
ಸ್ೈನಕರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮಯಿಲಲ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲ ದ್ೀಶವನುನು 
ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಸಾರಾಸರಾಗಳಿಂದ ಹ್�ೀರಾಡುವ ಸ್ೈನಕನಂತ್, ಪ್ರಸುತುತ 
ಬಿಕ್ಕಟಿಟಿನ ಸಂದರಜಿದಲ್ಲ ವ್ೈದಯಾರು ತಮಮು ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು 
ನವಜಿಹಿಸುವಲ್ಲ ಹಿಂದ್ ಬಿದಿ್ದಲಲ. ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಧರಿ ದ್ಹಲ್ಯ 
ಖಾಸಗಿ ಆಸಪಾತ್್ರಯಲ್ಲ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತುರುವ ನರಶಸರಾಚಿಕತಸಿಕ. 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗದ ಎರಡನ್ೀ ಅಲ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲ, 
ಮನ್ಯಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾೀಕವಾಗಿದ್ದ ಕ್�ೀವಿಡ್ ರ್�ೀಗಿಯೊಬ್ಬರು ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ 
ತಮಮು ಮನ್ಯ ಗಿಡಗಳಿಗ್ ನೀರುಣಿಸುತಿತುದಾ್ದಗ ರ್ರ್ೀಸ್ ನಂದ 
ಬಿದ್ದರು. ಅವರಿಗ್ ಶಸರಾಚಿಕತ್ಸಿ ಮಾಡಬ್ೀಕಾಗಿತುತು. ವ್ೈದಯಾರು 
ಮತುತು ಇಡಿೀ ತಂಡಕ್್ಕ ಇದ್�ಂದು ಸವಾಲಾಯಿತು. ಏಕ್ಂದರ್ 
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲ ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ತಂಡವು ಕ್�ರ್�ೀನಾ 
ಸ್�ೀಂಕಗ್ ಒಳಲಾಗುವ ಸಾಧಯಾತ್ಗಳು ಹ್ಚು್ಚ. ಆದರ್ 
ಡಾ.ಚೌಧರಿ ಶಸರಾಚಿಕತ್ಸಿ ಮಾಡಲು ನಧಜಿರಿಸ್ದರು. ಕಳ್ದ 
ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಡಜನಗೆಂತ ಹ್ಚು್ಚ ನರ-
ಸಂಬಂಧಿತ ರ್�ೀಗಿಗಳಿಗ್ ಶಸರಾಚಿಕತ್ಸಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರ್ ಮತುತು 
ಕ್�ೀವಿಡ್ ರ್�ೀಗಿಗಳ ಆರ್ೈಕ್ಗ� ಸಹ ಹಾಜರಾಗುತಿತುದಾ್ದರ್. “ಈ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲ ವ್ೈದಯಾರು ತಮಮು ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು ನವಜಿಹಿಸಲು 
ರಯಪಡಬಾರದು” ಎಂದು ಅವರು ಹ್ೀಳುತಾತುರ್.

ವ್ೈದಯಾರು, ದಾದಿಯರು ಮತುತು ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಯೊೀಧರು 
ಹಗಲು-ರಾತಿ್ರ ತಮಮು ಪಾ್ರಣವನ್ನುೀ ಪಣಕ್ಕಟುಟಿ ಇತರರಿಗ್ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧಯಾಮಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 
ತ್�ೀರಿಸ್ದ ಹಲವಾರು ಕಥ್ಗಳಿವ್.

ಕ್�ೀವಿಡ್ ನ ಎರಡನ್ೀ ಅಲ್ಯಲ�ಲ ಸಶಸರಾ ಪಡ್ಗಳು 
ಅಪಾರ ದಿಟಟಿತನ ತ್�ೀರಿಸ್ವ್. ವಾಯುಪಡ್ಯ ಗ�್ರಪ್ 
ಕಾಯಾಪಟಿನ್ ಎ.ಕ್. ಪರಾನುಯರ್ ಬಿಕ್ಕಟಿಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲ ದ್ೀಶಕ್್ಕ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ತನನು ಅದೃಷ್ಟಿ ಮತುತು ಸಾಧನ್ ಎಂದು 
ಹ್ೀಳುತಾತುರ್. ಏಪಿ್ರಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಆಮಲಜನಕದ ಸಾಗಣ್ಯಲ್ಲ 
ನರತರಾಗಿದ್ದ ಕಾಯಾಪಟಿನ್ ಪರಾನುಯರ್ ಅವರು ನರಂತರವಾಗಿ 
ದ್ೀಶ್ೀಯ ಮತುತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಯಾಜಿಚರಣ್ಗಳನುನು 
ಮಾಡುತಿತುದ್ದರು. 3,000 ಗಂರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಚು್ಚ 
ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮ�ಲಕ 160 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಕಾಯಾಜಿಚರಣ್ಗಳನುನು ಪೂಣಜಿಗ್�ಳಿಸ್ದರು. 2-3 ದಿನಗಳಿಗ್ 
ಬದಲು, 2-3 ಗಂರ್ಗಳಲ್ಲಯೀ ಆಮಲಜನಕ ರಾಯಾಂಕರ್ ಗಳನುನು 
ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ೀಶದ 
ಹ್�ೀರಾಟದಲ್ಲ ನೀಡಿದ ಕ್�ಡುಗ್ಗಾಗಿ ಸಶಸರಾ ಪಡ್ಗಳ ಎಲಾಲ 
ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರು 
ವಿಶ್ೀಷ್ವಾಗಿ ಪ್ರಸಾತುಪಿಸ್ದರು.

24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಯಾಜಿಚರಣೆಯಲ್ಲಿ  
ಗ್್ರಪ್ ಕಾಯೂಪ್ಟನ್ ಪಟಾನುಯಕ್

ಕತಜಿವಯೂದಲ್ಲಿರುವಾಗ ವೈದಯೂರು ಮತುತು 
ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರು 8-10 ಗಂಟೆಗಳ 
ಕಾಲ ರ್ರ್ಇ ಕರ್  ಮತುತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನುನು 
ಧರಿಸಬೆೇಕಾಗುತತುದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 
ನಿೇರನುನು ಸಹ ಕುಡಿಯಲಾಗುವುದಲಲಿ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ವೈದಯೂರ ದನ
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ಇತಿತುೀಚ್ಗ್, ಏಪಿ್ರಲ್ 28 ರಂದು ಡಾ.ಸ್�ೀಹಿಲ್ ತಮಮು 
ಎರಡು ಫೀರ್�ೀಗಳನುನು ಸಾಮಾರ್ಕ ಮಾಧಯಾಮ ಟಿ್ವಟರ್ ನಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕ್�ಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಫೀರ್�ೀದಲ್ಲ, ಅವರು 
ಪಿಪಿಇ ಕಟ್ ನಲ್ಲದ್ದರು ಮತುತು ಎರಡನ್ೀ ಫೀರ್�ೀ ಪಿಪಿಇ 
ಕಟ್ ತ್ಗ್ಯುತಿತುರುವುದು ಮತುತು ಅವರು ಬ್ವರಿನಂದ 
ತ್�ೀಯಿ್ದರುವುದು. ಅಲ್ಲ ಅವರು ಬರ್ಯುತಾತುರ್. “ನಾನು ದ್ೀಶದ 
ಸ್ೀವ್ಗಾಗಿ ಏನನಾನುದರ� ಮಾಡುತಿತುದ್್ದೀನ್ ಎಂಬ ಹ್ಮಮು ಇದ್. 
ನಾವು ನಮಮು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದ�ರವಿದು್ದ ಶ್ರಮಿಸುತಿತುದ್್ದೀವ್ 
ಎಂದು ಎಲಾಲ ವ್ೈದಯಾರು ಮತುತು ಆರ್�ೀಗಯಾ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರ 
ಪರವಾಗಿ ಹ್ೀಳಲು ಬಯಸುತ್ತುೀನ್. ಕ್ಲವಮಮು, ನಾವು 
ಕ್�ೀವಿಡ್ ರ್�ೀಗಿಗಳಿಂದ ಕ್ಲವ್ೀ ಹ್ಜ್ಜೆ ದ�ರವಿರುತ್ತುೀವ್ 
ಮತುತು ಕ್ಲವಮಮು ತಿೀವ್ರ ಅನಾರ್�ೀಗಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತಿತುರುವ 
ವಯಸಾಸಿದ ರ್�ೀಗಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ುಟಿ ಮಾತ್ರ 
ದ�ರವಿರುತ್ತುೀವ್. ಲಸ್ಕ್ ತ್ಗ್ದುಕ್�ಳು್ಳವುದು ಎಲಲರಿಗ� 
ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್. ಏಕ್ಂದರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ 
ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ”

ಹಾಗ್ಯೀ, ಇಂದ್�ೀರ್ ನ ಶ್್ರೀ ಅರಬಿಂದ್�ೀ ವ್ೈದಯಾಕೀಯ 
ಕಾಲ್ೀರ್ನ ಡಾ.ರವಿ ದ್�ೀಸ್ ವ್ೈದಯಾರು ಮತುತು ಕ್�ರ್�ೀನಾ 
ಯೊೀಧರ ಕಥ್ಯನುನು ಹ್ೀಳುತಾತುರ್. “ಸುಮಾರು 8-10 
ಗಂರ್ಗಳ ಕಾಲ ಪಿಪಿಇ ಕಟ್ ಗಳನುನು ಧರಿಸಲು ತಾಳ ಮ್ು ಮತುತು 
ತಾ್ರಣ ಬ್ೀಕಾಗುತತುದ್. ಪಿಪಿಇ ಕಟ್, ಹ್ಡ್ ಗ್ೀರ್, ಮುಖ 
ಕವಚ, ಕನನುಡಕ, ಎನ್ -95 ಮಾಸ್್ಕ, ಪ್ರತ್ಯಾೀಕ ಸರ್ಜಿಕಲ್ 
ಮಾಸ್್ಕ, ಉದ್ದದ ಕ್ೈಗವಸುಗಳು, ಮೊಣಕಾಲು ಸಾರ್ಸಿ, ಶೋ-
ಕವರ್ ಮತುತು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾತಮುಕ ಸಾಧನಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ನಾವು 
ಒಂದ�ವರ್ ಕ್ರ್ಗಿಂತ ಹ್ಚಿ್ಚನ ತ�ಕವನುನು 8-10 ಗಂರ್ಗಳ 
ಕಾಲ ಧರಿಸಬ್ೀಕಾಗುತತುದ್” ಎಂದು ಅವರು ಹ್ೀಳುತಾತುರ್.

ವ್ೈದಯಾರು ಮತುತು ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಯೊೀಧರ ಶ್ಸ್ತುನಂದ ಸ�ಫೂತಿಜಿ 
ಪಡ್ದ ಪ್ರಧಾನ ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿಯವರು, “ಕ್ಲವಮಮು 
ನಮಗ್ ಮುಖಗವಸುಗಳಿಂದ ತ್�ಂದರ್ಯಾಗುತತುದ್ ಮತುತು 
ಮುಖಗವಸನುನು ತ್ಗ್ಯಬ್ೀಕ್ಂದು ಅನಸುತತುದ್. ಇತರರ್�ಂದಿಗ್ 
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮುಖಗವಸು ತ್ಗ್ದುಹಾಕುತ್ತುೀವ್. 
ಆದರ್ ಅದನುನು ಧರಿಸ್ರುವುದು ಹ್ಚು್ಚ ಅಗತಯಾವಾಗಿರುತತುದ್. 
ನಾನು ನಮಗ್ ವಿನಂತಿಸುವುದ್ೀನ್ಂದರ್, ನಮಗ್ ಮುಖಗವಸು 
ತ್�ಂದರ್ ಎನಸ್ದಾಗ ಮತುತು ನೀವು ಅದನುನು ತ್ಗ್ಯಲು 
ಬಯಸ್ದಾಗ, ಆ ವ್ೈದಯಾರು, ದಾದಿಯರು ಮತುತು ನಮಮು 
ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಯೊೀಧರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೊೀಚಿಸ್. ನಮಮುಲಲರ 
ಪಾ್ರಣ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತುರುವ ಅವರು ಗಂರ್ಗಟಟಿಲ್ 
ನರಂತರವಾಗಿ ಮುಖಗವಸುಗಳನುನು ಹ್ೀಗ್ ಧರಿಸುತಾತುರ್? 
ಎಂಟು-ಹತುತು ಗಂರ್ಗಳ ಕಾಲ ಮುಖಗವಸುಗಳನುನು ಧರಿಸಲು 
ಅವರಿಗ್ ಕಷ್ಟಿವಿಲಲವ್ೀ?” ಎಂದು ಜನರಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡುತಾತುರ್. 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಮಾತಿನಲ್ಲ, ವ್ೈದಯಾರು, ದಾದಿಯರು, 
ಅರ್ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ಸ್ಬ್ಬಂದಿ, ಆಶಾ-ಎಎನ್ ಎಂ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರು 
ಮತುತು ನ್ೈಮಜಿಲಯಾ ಕಾಮಿಜಿಕರ ತಾಯಾಗ, ತಪಸುಸಿ ಮತುತು 
ಸಮಪಜಿಣ್ ಭಾವವನುನು ದ್ೀಶವು ಗಮನಸುತಿತುದ್. ಕ್�ರ್�ೀನಾ 
ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲ ಮುಂಚ�ಣಿಯಲ್ಲ ನಂತಿರುವ ಮತುತು 
ಸಮಾಜದ ನಜವಾದ ವಿೀರರಾದ ಅಂತಹ ಅನ್ೀಕ ಜನರು 
ತಮಮು ಸುತತುಲ� ಇದಾ್ದರ್.

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ 
ಎರಡು ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1400 ಕ್ಕಾ 
ಹೆಚುಚಾ ವೈದಯೂರು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣ ತಾಯೂಗ 
ಮಾಡಿದಾದಿರೆ

ತಮ್ಮಕುಟುಂಬದ ಮನವೊಲ್ಸುವುದು 
ಶುಶೋ್ರಷ್ಕ ಭಾವನಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ…
ಸ್ಸಟಿರ್ ಭಾವನಾ ಧು್ರವ್, ರಾಯಪುರದ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ೀಡ್ಕರ್ 
ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲ್ೀಜು ಆಸಪಾತ್್ರಯಲ್ಲ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತುದಾ್ದರ್. 
ಕ್�ೀವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕತಜಿವಯಾದ 14 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗ್ 
14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ನೀಡಲಾಗುತತುದ್. ಎರಡು ತಿಂಗಳ 
ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದ್ೀ ಕತಜಿವಯಾವನುನು ನಯೊೀರ್ಸಲಾಗುತತುದ್ ಎಂದು 
ಅವರು ಹ್ೀಳುತಾತುರ್. ಅವರು ತಮಮು ಕತಜಿವಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸಯಾರ್�ಂದಿಗ್ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಎಲಲರ� 
ರಯಭಿೀತರಾದರು. “ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಪಿಪಿಇ ಕಟ್ 
ಧರಿಸ್ದಾಗ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಿಕರವಾಗಿತುತು. ಆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲ 
ನಾನು ಐಸ್ಯುಗಳು, ವಾಡ್ಜಿ ಗಳು ಮತುತು ಐಸ್�ೀಲ್ೀಷ್ನ್ 
ಕ್ೀಂದ್ರಗಳಲ್ಲ ನನನು ಕತಜಿವಯಾವನುನು ನವಜಿಹಿಸುತಿತುದ್್ದ.” ಎಂದು ಅವರು 
ಹ್ೀಳುತಾತುರ್. ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಕ್�ೀವಿಡ್ ರ್�ೀಗಿಯ 
ಬಳಿಗ್ ಹ್�ೀದಾಗ, ಆತ ತುಂಬಾ ನರಳುತಿತುದ್ದರು ಮತುತು ಅವರನುನು 
ಶಾಂತಗ್�ಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ದರು. “ರಯಪಡಬ್ೀಡಿ, ಕ್�ೀವಿಡ್ 
ಶ್ಷಾಟಿಚಾರ ಪಾಲ್ಸ್, ಎಲಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತತುದ್ ಎಂದು ನಾನು 
ಅವರಿಗ್ ಸಂತ್ೈಸ್ದ್” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತಾತುರ್.
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ವ್ೈದಯಾರು ತಮಮು ಕುಟುಂಬಗಳನುನು ದ�ರದಿಂದ ಭ್ೀಟಿಯಾಗುವುದು 
ಅರವಾ ಕತಜಿವಯಾದ ನಂತರ ಮನ್ಗ್ ಹ್�ೀಗುವ ಬದಲು ತಮಮು 
ಕಾರಿನಲ್ಲಯೀ ರಾತಿ್ರ ಕಳ್ಯುವುದು ಅರವಾ ವ್ೈದಯಾ ದಂಪತಿಗಳು 
ತಮಮು ಒಂದ್ೀ ಫಾಲಟ್ ನಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾೀಕ ರ್ೀವನವನುನು ನಡ್ಸುವುದು 
ಇಂತಹ ಅಸಂಖಾಯಾತ ಕಥ್ಗಳಿವ್. ಆದರ್ ಅವರು ತಮಮು ಕತಜಿವಯಾದ 
ಬಗ್ಗಿನ ಸಮಪಜಿಣ್ಯಲ್ಲ ಅಚಲರಾಗಿದಾ್ದರ್. ಕ್�ರ್�ೀನಾ 

ವ್ೈದಯಾರು ಮತುತು ಶುಶೋ್ರಷಾ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗ್, ಮುಂಚ�ಣಿಯ 

ಕ್ಲಸಗಾರರಾದ ಪ್ರಯೊೀಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತುತು ಆಂಬುಯಾಲ್ನ್ಸಿ 

ಚಾಲಕರು ಸಹ ಬಿಕ್ಕಟಿಟಿನ ಸಂದರಜಿದಲ್ಲ ದ್ೀವದ�ತರಂತ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿತುದಾ್ದರ್. ರ್�ೀಗಿಯ ಬಳಿಗ್ ಆಂಬುಯಾಲ್ನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ರ್�ೀಗಿಯು ಅದರ 

ಚಾಲಕನನುನು ದ್ೀವತ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತಾತುನ್. ಅಂತಹ ಆಂಬುಯಾಲ್ನ್ಸಿ 

ಚಾಲಕ ಪ್್ರೀಮ್ ವಮಾಜಿ ಫೀನ್ ಕರ್ ಮಾಡಿದರ್ ಸಾಕು ರ್�ೀಗಿಗಳ ಬಳಿಗ್ 

ತ್ರಳುತಾತುರ್. ಆದರ್ ತಮಮು ತಾಯಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. 

ಕ್ಲಸವನುನು ಬಿಡುವಂತ್ ಹ್ೀಳಿದಳು ಎಂದು ಅವರು ಹ್ೀಳುತಾತುರ್. “ನಾನು 

ಕ್ಲಸ ಬಿಟಟಿರ್ ರ್�ೀಗಿಗಳನುನು ಆಸಪಾತ್್ರಗ್ ಯಾರು ಸಾಗಿಸುತಾತುರ್ ಎಂದು 

ನಾನು ಅವಳಿಗ್ ಹ್ೀಳಿದ್. ಎಲಲರ� ರಯಭಿೀತರಾಗಿದಾ್ದರ್ ಮತುತು ಕ್ಲಸವನುನು 

ತ್�ರ್ಯುತಾತುರ್, ಆದರ್ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಲಸವನುನು ಬಿಡುವುದಿಲಲ,” 

ಎಂದು ಹ್ೀಳಿದಾ್ದಗಿ ಅವರು ಹ್ೀಳುತಾತುರ್. ಪ್್ರೀಮ್ ನಂತಹ ಸಾವಿರಾರು 

ಜನರು ಇತರರ ಯೊೀಗಕ್ೀಮಕಾ್ಕಗಿ ತಮಮು ಪಾ್ರಣವನ್ನುೀ ಪಣಕ್ಕಟಿಟಿದಾ್ದರ್. 

ವೈದಯೂರು ಮತುತು ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರ 
ಮೇಲ್ನ ದೌಜಜಿನಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಗೆ 
ಬಂದಾಗ, ಅವರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾಜಿರ ಕಠಿಣ ಕಾನ್ನು ರ್ರ್ಸ್ತು

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಯೇಧರಿಗೆ 
ಕ್ರಮಗಳು

50
ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ

ವೈದಯೂಕೇಯ ಇಂಟನಿಜಿಗಳು, 
ಅಂತಿಮ ವಷ್ಜಿದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ 
ವಿದಾಯೂರ್ಜಿಗಳಿಗ್ ಸಹ ಕತಜಿವಯೂ 

ನಿಯೇಜನೆ

ಸುಗಿ್ರೇವಾಜ್ೆಯ  
ಮ್ಲಕ  

ವೈದಯೂರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ 

ಕಾನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ

ಆಂಬುಯೂಲೆನ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಪೆ್ರೇಮ್ ಗೆ ಕೆಲಸ 
ಬಿಡುವಂತೆ ತಾಯಿ ಹೆೇಳಿದಾಗ…

ಲಕ್ಷ ರ್.ಗಳ 

100 ದನಗಳ ಕೆ್ೇವಿಡ್  
ಕತಜಿವಯೂ ಪೂರೈಸ್ದವರಿಗೆ ಖಾಯಂ  

ಉದೆ್ ಯೂೇಗದಲ್ಲಿ ಆದಯೂತೆ

100 ದನಗಳ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಕತಜಿವಯೂವನುನು 
ಪೂಣಜಿಗೆ್ ಳಿಸ್ದವರಿಗೆ ‘ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ 

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಸೆೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತು’

ರ್�ೀಗಿಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಸಮಯ ನಕಟ ಸಂಪಕಜಿ ಹ್�ಂದಿದ್ದರಿಂದ 
ನ�ರಾರು ವ್ೈದಯಾರು, ದಾದಿಯರು ಮತುತು ಇತರ ಅರ್ವ್ೈದಯಾಕೀಯ 
ಸ್ಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ಸ್�ೀಂಕಗ್ ಬಲ್ಯಾಗಿದಾ್ದರ್. ಜ�ನ್ 15 ರಂದು 
ಭಾರತಿೀಯ ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ಸಂಘವು ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ 
ಪ್ರಕಾರ, ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ ಒಟುಟಿ 730 ವ್ೈದಯಾರು ಎರಡನ್ೀ ಅಲ್ಯಲ್ಲ 
ತಮಮು ರ್�ೀಗಿಗಳಿಗ್ ಚಿಕತ್ಸಿ ನೀಡುವಾಗ ವ್ೈರಾಣು ಸ್�ೀಂಕನಂದ 
ಸಾವನನುಪಿಪಾದಾ್ದರ್. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗದ ಮೊದಲ ಅಲ್ಯಲ�ಲ ಒಟುಟಿ 
741 ವ್ೈದಯಾರು ಸಾವನನುಪಿಪಾದಾ್ದರ್ ಎಂದು ಐಎಂಎ ಹ್ೀಳಿದ್.
ವೈದಯೂರು ಮತುತು ಯೇಧರ ಸುರಕ್ಷತೆ

ವ್ೈದಯಾರ ನರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತುತು ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ಕ್ೀತ್ರದಲ್ಲ 
ನಡ್ಯುತಿತುರುವ ಸಂಶ್ೋೀಧನ್ಗಳು ಮತುತು ಇತರ ಕ್�ರ್�ೀನಾ 
ಯೊೀಧರ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಜನರಿಗ್ ರರವಸ್ಯ ಕರಣವಾಗಿವ್.

ಈ ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಯೊೀಧರು ತಮಮು ಪಾ್ರಣವನುನು ಪಣಕ್ಕಟುಟಿ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡುತಿತುರುವ ತಿೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಗಳನುನು ಗುರುತಿಸ್, ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರವು 

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ವೈದಯೂರ ದನ
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ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ್ಗ್ದುಕ್�ಂಡಿದ್, ಇದರಿಂದ ಅವರು 
ಮತುತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್್ರೀರಿತರಾಗಿವ್. ಕ್�ರ್�ೀನಾವನುನು 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಎಂದು ಘ�ೀಷ್ಸ್ದ ಕ�ಡಲ್ೀ, ಆರ್�ೀಗಯಾ ಕ್ೀತ್ರದಲ್ಲ 
ತ್�ಡಗಿಸ್ಕ್�ಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಯೊೀಧರಿಗ್ 50 ಲಕ್ಷ ರ�.ಗಳ 
ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣ್ಯನುನು ನೀಡುವ ನಧಾಜಿರವನುನು ಸಕಾಜಿರ ಕ್ೈಗ್�ಂಡಿತು. 
ಆರ್�ೀಗಯಾ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರ ರಕ್ಷಣ್ಗಾಗಿ ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರವು 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗಗಳ ಕಾಯ್ದ (ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗಗಳ ಕಾಯ್ದ, 
1897) ಯನುನು ಸುಗಿ್ರೀವಾಜ್್ಯ ಮ�ಲಕ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು. ರವಿಷ್ಯಾದ 
ಖಾಯಂ ಉದ್�ಯಾೀಗ ನ್ೀಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲ ಕ್�ೀವಿಡ್ ಕತಜಿವಯಾದಲ್ಲ 
ತ್�ಡಗಿರುವ ಆರ್�ೀಗಯಾ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರಿಗ್ ಆದಯಾತ್ ನೀಡಲು ಮತುತು 
100 ದಿನಗಳ ಕತಜಿವಯಾವನುನು ಪೂರ್ೈಸ್ದ ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಗ್ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ ಪ್ರತಿಷ್್ಠತ ‹ಕ್�ೀವಿಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ೀವಾ 
ಪ್ರಶಸ್ತು’ ಯನುನು ನೀಡಲು ನಧಜಿರಿಸಲಾಯಿಗಿದ್.

ಆದರ�, ಕ್ಲವು ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನ್ಗಳು ಸಹ ಮುನ್ನುಲ್ಗ್ 
ಬಂದವು, ಅದು ಮನುಕುಲವನುನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತು. 
ಚಿಕತ್ಸಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಸಾವಿಗಿೀಡಾದ ಕ್ಲವು ರ್�ೀಗಿಗಳ 

ಸಂಬಂಧಿಕರು ವ್ೈದಯಾರ್�ಂದಿಗ್ ಹಿಂಸಾತಮುಕವಾಗಿ ವತಿಜಿಸ್ದರು. 
ಸಮಸ್ಯಾಯ ಗಂಭಿೀರತ್ಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಟುಟಿಕ್�ಂಡು, ವ್ೈದಯಾಕೀಯ 
ಸ್ಬ್ಬಂದಿಯ ಮೀಲ್ನ ಇಂತಹ ಹಲ್ಲಗ್ 3 ತಿಂಗಳಿನಂದ 5 
ವಷ್ಜಿಗಳವರ್ಗ್ ಶ್ಕ್ ಮತುತು 50,000 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರ�.ಗಳ 
ದಂಡವನುನು ವಿಧಿಸುವ ಸುಗಿ್ರೀವಾಜ್್ಯ ಮ�ಲಕ ಸಕಾಜಿರ ಹ್�ಸ 
ಕಾನ�ನು ಜಾರಿಗ್ ತಂದಿತು. ಅಂತಹ ಅಪರಾಧವನುನು ಜಾಮಿೀನು 
ರಹಿತ ಕೃತಯಾವ್ಂದು ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇದಲಲದ್, ವ್ೈದಯಾರ ಸಂಪೂಣಜಿ 
ಸುರಕ್ಷತ್ಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕ್�ಳ್ಳಲು, ವ್ೈದಯಾರ ಅರವಾ 
ಇತರ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರು ಅರವಾ ಕಲನರ್ ಹಾನಗ್�ಳಗಾದರ್, 
ಅಪರಾಧಿಯಿಂದ ಹಾನಯ ದುಪಪಾಟುಟಿ ಹಣವನುನು ಪಡ್ಯಲು 
ಕಾನ�ನನಲ್ಲ ನಬಂಧನ್ಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇದಲಲದ್, ಅಂತಹ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಖ್ಯನುನು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲ ಪೂಣಜಿಗ್�ಳಿಸಲು 
ಹಿರಿಯ ಇನ್ಸಿ ಪ್ಕಟಿರ್ ಗ್ ಮತುತು ನಾಯಾಯಾಲಯವು ಎಲಾಲ ಕಾನ�ನು 
ಪ್ರಕ್ರಯಗಳನುನು ಒಂದು ವಷ್ಜಿದ್�ಳಗ್ ಪೂಣಜಿಗ್�ಳಿಸಲು ಸಹ ಇದು 
ತಿಳಿಸುತತುದ್. ಗಂಭಿೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗ್ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 7 
ವಷ್ಜಿಗಳವರ್ಗ್ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದ್.

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಮ್ಲಸೌಕಯಜಿ ವಿಸತುರಣೆ

ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ  

15 ಲಕ್ಷಕ�್ಕ 
ಹ್ಚು್ಚ ಪರಿೀಕ್ಗಳು

ಎನ್ -95 
ಮುಖಗವಸುಗಳ 

ದ್ೈನಂದಿನ ಪೂರ್ೈಕ್ 

1.26 ಕ್�ೀಟಿ; ಇದು 
ಮಾಚ್ಜಿ 2020 ರಲ್ಲ 
3.35 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತುತು

ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ 

84.6  ಲಕ್ಷ 
ಪಿಪಿಇ ಕಟ್ ಗಳನುನು 
ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತುದು್ದ, 
ಇದು ಮಾಚ್ಜಿ 
2020 ರಲ್ಲ 1.86 
ಲಕ್ಷ ಇತುತು. 

14.88 
ಲಕ್ಷ ಐಸ್�ಲ್ೀಷ್ನ್ 

ಹಾಸ್ಗ್ಗಳು; ಮಾಚ್ಜಿ 
2020 ರಲ್ಲ ಅಂತಹ 
10,180 ಹಾಸ್ಗ್ಗಳು 

ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು

ಐಸ್ಯು ಹಾಸ್ಗ್ಗಳು 
ಮಾಚ್ಜಿ 2020 ರಲ್ಲದ್ದ 

2,168 ರಿಂದ 

81,000 ಕ್್ಕ 
ಹ್ಚ್ಚಳ

2649 ಕ�್ಕ 
ಹ್ಚು್ಚ ಪರಿೀಕಾ 

ಪ್ರಯೊೀಗಾಲಯಗಳು; 
ಮೊದಲು ಒಂದ್ೀ 

ಪ್ರಯೊೀಗಾಲಯ ಇತುತು

4,400  
ಕ್�ೀವಿಡ್ ಕ್ೀರ್ 
ಬ್�ೀಗಿಗಳಲ್ಲ 

70,000  
ಐಸ್�ಲ್ೀಷ್ನ್ 

ಹಾಸ್ಗ್ಗಳು ಲರಯಾವಾಗಿವ್

ಇ-ಸಂರ್ೀವಿನ ಮ�ಲಕ 

60 ಲಕ್ಷಕ�್ಕ ಹ್ಚು್ಚ ಜನರಿಗ್ 

ಕೌನ್ಸಿಲ್ಂಗ್. 1.20 ಕ್�ೀಟಿಗ್ 

ತಲುಪಿದ ರ್ಮ್ ಡ್ಸ್ವಿರ್ 

ವಯಲ್ಸಿ ಉತಾಪಾದನ್. ಈ 

ಮೊದಲು ಅದು 37 ಲಕ್ಷ ಇತುತು 

ದಿನಕ್್ಕ 4.5 ಲಕ್ಷ ಪಿಪಿಇ 
ಕಟ್ ಗಳ ತಯಾರಿಕ್, 
ಈ ಮೊದಲು ಇದು 
ಶೋನಯಾವಾಗಿತುತು. ಪಿಪಿಇ 
ಕಟ್ ಗಳ ತಯಾರಿಕ್ಗ್ 110 
ದ್ೀಶ್ೀಯ ಕಂಪನಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್.

18.52 
ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದ 

ಕ್�ೀವಿಡ್ ಹಾಸ್ಗ್ಗಳ 
ಸಂಖ್ಯಾ
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ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ಮ್ಲಸೌಕಯಜಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ
ಯಾವುದ್ೀ ಅನಾಹುತವನುನು ಎದುರಿಸಲು ಅರವಾ ವಯಾವಸ್ಥಾಯು 

ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡ್ಯಲು ಮ�ಲಸೌಕಯಜಿವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನುನು 
ಹ್�ಂದಿದ್.

ಕ್�ರ್�ೀನಾ ವ್ೈರಸ್ ನಂದ ವಿವಿಧ ದ್ೀಶಗಳು ಪರಿಣಾಮ 
ಎದುರಿಸುತಿತುದಾ್ದಗ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲ, 
ಅದರ ಹರಡುವಿಕ್ಯನುನು ತಡ್ಯಲು ಪೂವಜಿಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕ್ೈಗ್�ಂಡ ಮೊದಲ ದ್ೀಶಗಳಲ್ಲ ಭಾರತವು ಒಂದಾಗಿದ್. ಇದು 
ಭಾರತಕ್್ಕ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿೀವ್ರ ನಗಾ ಇರಿಸ್ತು. ಆದರ್ 
ಭಾರತದಲ್ಲ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗ ಹರಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ದಾಗ, 
ಆರ್�ೀಗಯಾ ಮ�ಲಸೌಕಯಜಿಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ದ್ೀಶದ 
ಮುಂದ್ ದ್�ಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತುತು. ಹ್�ಸ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಲು 
ಆರ್�ೀಗಯಾ ಮ�ಲಸೌಕಯಜಿಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಕ್ೀಂದ್ರವು 
ಅಖಾಡಕ್್ಕ ಇಳಿಯಿತು ಮತುತು ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ ಲಾಕೌ್ಡನ್ ಅನುನು 

ಪ್ರಧಾನಿಯವರ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

ಆಮಲಿಜನಕದ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಪಟು್ಟ ಹೆಚಚಾಳ

 2021 ರ ಮೀ 23 ರವರ್ಗ್ 234 
ಆಕಸಿಜನ್ ಎರ್ಸಿ ಪ್್ರಸ್ ರ್ೈಲುಗಳ 
ಮ�ಲಕ 15,000 ಮಟಿ್ರರ್ ಟನ್ 
ಆಮಲಜನಕವನುನು ದ್ೀಶದ ವಿವಿಧ 
ಭಾಗಗಳಿಗ್ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು

 ಪಿಎಂ ಕ್ೀಸ್ಜಿ ನಧಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 
1051 ಪಿಎಸ್ಎ ಆಕಸಿಜನ್ ಘಟಕಗಳ 
ಸಾಥಾಪನ್

 ಆಮಲಜನಕದ ಪೂರ್ೈಕ್ಯನುನು 
ಹ್ಚಿ್ಚಸಲು ಪಿಎಂ ಕ್ೀಸ್ಜಿ 
ನಧಿಯಿಂದ 200 ಕ್�ೀಟಿ ರ�.

 31 ರಾಜಯಾಗಳು / ಕ್ೀಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದ್ೀಶಗಳಲ್ಲ ವ್ೈದಯಾಕೀಯ 
ಮ�ಲಸೌಕಯಜಿಕಾ್ಕಗಿ 86 
ಸಂಸ್ಥಾಗಳನುನು ಬಲಗ್�ಳಿಸಲಾಗಿದ್

 ರಾಯಾಂಕರ್ ಸಾಮರಯಾಜಿವು ಮೀ 2021 
ರಲ್ಲ 23,056 ಮ.ಟನ್ ತಲುಪಿದು್ದ, 
ಮಾಚ್ಜಿ 2020 ರಲ್ಲ 12,480 
ಮ.ಟನ್ ಇತುತು

ದನಕೆಕಾ 9300 ಮ.ಟನ್ ತಲುರ್ದ 

ದ್ರವಿೇಕೃತ ವೈದಯೂಕೇಯ 

ಆಮಲಿಜನಕ ಉತಾ್ಪದನೆ. ಇದು 

2019 ರಲ್ಲಿ 900 ಮ.ಟನ್ ಇತುತು

ಆಮಲಿಜನಕ ಟಾಯೂಂಕರ್ ಗಳು 

1,681 ಕೆಕಾ ಹೆಚಚಾಳ, ಇದು ಮಾರ್ಜಿ 

2020 ರಲ್ಲಿ 1,040 ರಷಿ್ಟತುತು

ಟಾಯೂಂಕರ್ ಸಾಮಥಯೂಜಿವು ಮೇ 

2021 ರಲ್ಲಿ 23,056 ಮ.ಟನ್ 

ತಲುರ್ದುದಿ, ಮಾರ್ಜಿ 2020 ರಲ್ಲಿ 

12,480 ಮ.ಟನ್ ಇತುತು

ಕ್ರಯೇಜೆನಿಕ್ ಟಾಯೂಂಕರ್ ಗಳ 

ಸಂಖೆಯೂ 901 ಕೆಕಾ ತಲುರ್ದುದಿ, 

ಇವುಗಳ ಸಂಖೆಯೂ ಮಾರ್ಜಿ 2020 

ರಲ್ಲಿ 609 ಇತುತು 

ವೈದಯೂಕೇಯ ಆಮಲಿಜನಕ 

ಸ್ಲ್ಂಡರ್ ಗಳ ಸಂಖೆಯೂ 11.19 

ಲಕ್ಷ ತಲುರ್ದುದಿ, ಮಾರ್ಜಿ 2020 

ರಲ್ಲಿ ಅದು 4.35 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತುತು

2020 ರ ಏರ್್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಸ್ಕೆ 
ಕಾಯಜಿಪಡೆ ರಚನೆ

2021 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಸ್ಕೆ 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ಪಾ್ರರಂಭ

9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ದ್ಧವಾದ 
ಎರಡು ‘ಮೇಡ್ ಇನ್  
ಇಂಡಿಯಾ’ ಲಸ್ಕೆಗಳು 

ಉತತುಮ ನಿವಜಿಹಣೆಗಾಗಿ 
ಮುಖಯೂಮಂತಿ್ರಗಳೊೆಂದಗೆ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತಿ್ರಯವರ 14 ಸಭೆಗಳು

ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನಿೇಡಲು 10 
ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರಿಂದ 
ಭಾಷ್ಣ

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ನಿವಜಿಹಣೆ ಕುರಿತು 
ಸಚ್ವರ ಗುಂರ್ನ (ರ್ಒಎಂ)  
24 ಸಭೆಗಳು

ಕೆೇಂದ್ರ ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ಸಚ್ವಾಲಯದಂದ 
ರಾಜಯೂಗಳೊೆಂದಗೆ ಕನಿಷ್್ಠ 97 
ಸಭೆಗಳು 

ಘ�ೀಷ್ಸ್ತು. ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲ, ದ್ೀಶವು ಆರು ಲಕ್ಷ 
ಕ್�ೀವಿಡ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ಹಾಸ್ಗ್ಗಳನುನು ಒದಗಿಸ್ತು. ಪ್ರಸುತುತ, ದ್ೀಶದಲ್ಲ 
ಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷ ಹಾಸ್ಗ್ಗಳಿವ್. ಮಾಚ್ಜಿ 2020 ರಲ್ಲದ್ದ 10,000 
ಐಸ್�ಲ್ೀಷ್ನ್ ಹಾಸ್ಗ್ಗಳು, 2021 ರ ಏಪಿ್ರಲ್ ವ್ೀಳ್ಗ್ 14.88 ಲಕ್ಷಕ್್ಕ 
ಏರಿಕ್ಯಾಗಿವ್. ಅದ್ೀ ರಿೀತಿ ಕಳ್ದ ವಷ್ಜಿ ಮಾಚ್ಜಿ ನಲ್ಲ 2,168 

ಈ ವಷ್ಜಿದ ಆರೆ್ ೇಗಯೂ 
ಬಜೆರ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆೇ.137 ರಷ್ು್ಟ 
ಹೆಚಚಾಳದೆ್ ಂದಗೆ 2.23 ಲಕ್ಷ 
ಕೆ್ೇಟಿ ಮಿೇಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ವೈದಯೂರ ದನ
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ಐಸ್ಯು ಹಾಸ್ಗ್ಗಳಿದು್ದ, ಈ ವಷ್ಜಿದ ಏಪಿ್ರಲ್ ವ್ೀಳ್ಗ್ 81,000 
ಕ್ಕಂತ ಹ್ಚಾ್ಚಗಿವ್. ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ ಪರಿೀಕ್, ಪ್ರಯೊೀಗಾಲಯ 
ಕಟ್ ಗಳು, ವಚುಜಿವಲ್ ಪಾಲಟ್ ಫಾಮ್ಜಿ ಗಳು, ಲಸ್ಕ್ಗಳ ಸಂಶ್ೋೀಧನ್, 
ಪಿಪಿಇ ಕಟ್ ಗಳು, ಎನ್ -95 ಮುಖಗವಸುಗಳು ಇತಾಯಾದಿಗಳಿಗ್ 
15,000 ಕ್�ೀಟಿ ರ�. ಒದಗಿಸ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಿಪಿಇ 
ಕಟ್ ಗಳಿಗ್ ವಿದ್ೀಶಗಳ ಮೀಲ್ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತವು ಇತರ 
ದ್ೀಶಗಳಿಗ್ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ತು. ಇದಕಾ್ಕಗಿ 110 ದ್ೀಶ್ೀಯ 
ತಯಾರಕರನುನು ಸಕಾಜಿರ ಗುರುತಿಸ್ದ್. 2021 ರ ಜ�ನ್ 5 ರವರ್ಗ್ 
ಕ್�ರ್�ೀನವ್ೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ್�ೀರಾಡಲು ಭಾರತವು 1,268 ಸಕಾಜಿರಿ 
ಪರಿೀಕಾ ಪ್ರಯೊೀಗಾಲಯಗಳನುನು ಮತುತು ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ 1,356 ಖಾಸಗಿ 
ಪ್ರಯೊೀಗಾಲಯಗಳನುನು ನ್ೀಮಿಸ್ತು. ದ್ೀಶದಲ್ಲ ಕ್�ರ್�ೀನವ್ೈರಸ್ 
ಸ್�ೀಂಕನುನು ಪತ್ತುಹಚ್ಚಲು ಅನುಕ�ಲವಾಗುವಂತ್ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಪರಿೀಕ್ 
ಮತುತು ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸೌಲರಯಾಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುತಿತುದ್.

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೇಗವನುನು ಎದುರಿಸಲು 7 ಸಲಹೆಗಳು
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗಕ್್ಕ ಚಿಕತ್ಸಿ ಅರವಾ ಔಷ್ಧಿ ಇಲಲದ ಸಮಯದಲ್ಲ, 

ವ್ೈವಿಧಯಾ ಮತುತು ಜನಸಂಖ್ಯಾಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನ್ೀ 
ಅತಿದ್�ಡ್ಡ ದ್ೀಶವಾದ ಭಾರತಕ್್ಕ ಇದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತುತು. ಆದರ್ 
ಪ್ರತಿಕ�ಲ ಸಂದರಜಿಗಳನುನು ಯಾವಾಗಲ� ದಿಟಟಿವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ 
ಪ್ರಧಾನ ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ, ಕ್�ೀವಿಡ್19- ಎದುರಿಸಲು ಏಳು ರದ್ರತಾ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ದರು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವಿಶ್ೀಷ್ ಆರ್ೈಕ್, 
ಸಾಮಾರ್ಕ ಅಂತರದ ಪಾಲನ್, ಆಯುಷ್ ಮ�ಲಕ ರ್�ೀಗ ನರ್�ೀಧಕ 
ಶಕತುಯನುನು ಹ್ಚಿ್ಚಸ್ಕ್�ಳು್ಳವುದು, ಪ್ರತಿ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಆರ್�ೀಗಯಾ 
ಸ್ೀತು ಅಪಿಲಕ್ೀಶನ್, ತಾಳ ಮ್ು, ಬಡವರಿಗ್ ಮತುತು ನಗಜಿತಿಕರಿಗ್ ನ್ರವು 
ಮತುತು ಮುಖಯಾವಾಗಿ ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಯೊೀಧರಿಗ್ ಗೌರವ ಇವು ಆ ಏಳು 
ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವ್.  

ತಾಯಿ ಒಮಮು ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಜನಮು ನೀಡುತಾತುಳ ;್ ವ್ೈದಯಾರು ನಮಗ್ ಅನ್ೀಕ ಬಾರಿ ರ್ೀವ 
ನೀಡುತಾತುರ್. ಬಿಕ್ಕಟಿಟಿನ ಈ ಸಂದರಜಿದಲ್ಲ , ಆಸಪಾತ್್ರಗಳಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬರ್ಟಿಯಲ್ಲ ಕಾಣುವ ವ್ೈದಯಾರು, 
ದಾದಿಯರು ದ್ೈವ ಸ್ವರ�ಪರು. ಇವರು ತಮಮು ಪಾ್ರಣವನ್ನುೀ ಪಣಕ್ಕಟುಟಿ ನಮಮು ರ್ೀವ 
ಉಳಿಸುತಿತುದಾ್ದರ್. ವ್ೈದಯಾರು ರ್ೀವಗಳನುನು ಉಳಿಸುತಾತುರ್ ಮತುತು ಅವರ ಋಣವನುನು ನಾವು 
ಎಂದಿಗ� ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲ. ದ್ೀಶಕ್್ಕ ಸ್ೀವ್ ಸಲ್ಲಸುತಿತುರುವವರನುನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ 
ಸಾವಜಿಜನಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮಮುಲಲರ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದ್

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

2017 ಮತುತು 2021 ರ ನಡುವ್ 
ಸ್ೈನಯಾದಿಂದ ನವೃತತುರಾದ 400 
ಮಾರ್ ಎಎಂಸ್ / ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ 
ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನು 

11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗ್ ಗುತಿತುಗ್ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲ್ ನ್ೀಮಕ 

ಮಾಡಿಕ್�ಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಗದಿತ 
ಅವಧಿಗ್ ನ್ೀಮಕವಾಗಿರುವ 
ವ್ೈದಯಾರ ಸ್ೀವ್ಯನುನು 2021 
ರ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 31 ರವರ್ಗ್ 

ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಮಾರ್ ಸೈನಿಕರ ಪಾತ್ರ

ಲಸ್ಕೆ ಲಭಯೂತೆಯ ವಿಸತುರಣೆ

ಭವಿಷ್ಯೂಕಾಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತು 
ಆರೆ್ ೇಗಯೂಕರ ಭಾರತದ ನಿಮಾಜಿಣ 

ಖಾಸಗಿ, ಸಾವಜಿಜನಕ 

ವಲಯದ ಉತಾಪಾದಕರನುನು 

ಲಸ್ಕ್ ಉತಾಪಾದನ್ಗ್ 

ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್

ಕ್�ೀಟಿ ರ�.ಗಳನುನು ಸ್ೀರಮ್ ಸಂಸ್ಥಾ 
(` 3000 ಕ್�ೀಟಿ ರ�.) ಮತುತು ಭಾರತ್ 
ಬಯೊೀರ್ರ್ (` 1500 ಕ್�ೀಟಿ ರ�.) 
ಕಂಪನಗಳಿಗ್ ಲಸ್ಕ್ ಉತಾಪಾದನ್ಯನುನು 
ಹ್ಚಿ್ಚಸಲು ನೀಡಲಾಗಿದ್

n 	ಮೀ 26 ರ ಹ್�ತಿತುಗ್ ಜನರಿಗ್ 200 
ಮಿಲ್ಯನ್ ಲಸ್ಕ್ಗಳನುನು ಜನರಿಗ್ 
ನೀಡುವ ಮ�ಲಕ ಭಾರತವು 
ಇದನುನು ಸಾಧಿಸ್ದ ಎರಡನ್ೀ ಅತಿ 
ವ್ೀಗದ ದ್ೀಶವಾಯಿತು

12 

` 4
500

 

n ಮುಂಚ�ಣಿ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರಿಂದ 
ಪಾ್ರರಂರವಾದ ಹಂತವಾರು ಲಸ್ಕ್ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ನಂತರ 45 ವಷ್ಜಿಕ್ಕಂತ 
ಮೀಲಪಾಟಟಿವರಿಗ್ ಮತುತು ನಂತರ 45-18 
ವಷ್ಜಿದವರಿಗ್ ವಿಸತುರಿಸಲಾಯಿತು

ಮಕಕಾಳಿಗಾಗಿ ರ್ಎಂ ಕೆೇಸ್ಜಿ 
n ಕ್�ೀವಿಡ್ ನಲ್ಲ ರೀಷ್ಕರನುನು 

ಕಳ್ದುಕ್�ಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ 10 
ಲಕ್ಷ ರ�. ನಶ್್ಚತ ಠ್ೀವಣಿ. ಈ 
ಮೊತತುವು 18 ನ್ೀ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲ 
ಅವರಿಗ್ ಲರಯಾವಾಗುತತುದ್. 

n ಶಾಲ್ಗಳಲ್ಲ ಉಚಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತುತು 
ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಉನನುತ 
ಶ್ಕ್ಷಣಕಾ್ಕಗಿ ಆರ್ಜಿಕ ನ್ರವು.

n ಆಯುಷಾಮುನ್ ಭಾರತ್ 
ಯೊೀಜನ್ಯಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರ�.ವರ್ಗ್ 
ಉಚಿತ ಚಿಕತ್ಸಿಯ ವಯಾವಸ್ಥಾ, ಇದರ 
ಪಿ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುನು ಪಿಎಂ ಕ್ೀಸ್ಜಿ 
ನಧಿಯು ರರಿಸುತತುದ್.

n 2014 ರ ನಂತರ 184 ಹ್�ಸ ವ್ೈದಯಾಕೀಯ 
ಕಾಲ್ೀಜುಗಳು ಪಾ್ರರಂರವಾಗಿವ್. ಅವು ವಿವಿಧ 
ಹಂತಗಳಲ್ಲವ್, ಕಳ್ದ ಏಳು ವಷ್ಜಿಗಳಲ್ಲ 30,000 
ಹ್ಚು್ಚವರಿ ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ಸ್ೀಟುಗಳು ಹ್ಚಾ್ಚಗಿವ್. 
2014 ರವರ್ಗ್ ಕ್ೀವಲ 50,000 ಸ್ೀಟುಗಳು ಇದ್ದವು.

n ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಮತುತು ನಗರ ಪ್ರದ್ೀಶಗಳಲ್ಲ ಆರ್�ೀಗಯಾ 
ಮತುತು ಕ್ೀಮ ಕ್ೀಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಯನುನು ಹ್ಚಿ್ಚಸಲು 
ಹ್ಚಿ್ಚನ ಹ�ಡಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್

n ರವಿಷ್ಯಾದಲ್ಲ ಯಾವುದ್ೀ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗಗಳಿಗ್ 
ದ್ೀಶವನುನು ಸ್ದ್ಧಪಡಿಸಲು ಎಲಾಲ ರ್ಲ್ಲಗಳ 
ಆಸಪಾತ್್ರಗಳಲ್ಲ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗ ಬಾಲರ್ ಗಳನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು

n ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ನವಜಿಹಣ್ಗಾಗಿ ಎಲಾಲ ರ್ಲ್ಲ ಮತುತು 
ತಾಲ�ಲಕು ಮಟಟಿದಲ್ಲ ಪ್ರಯೊೀಗಾಲಯ ಜಾಲ ಮತುತು 
ಸಾವಜಿಜನಕ ಆರ್�ೀಗಯಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲ ಸಂಯೊೀರ್ತ 

ಸಾವಜಿಜನಕ ಆರ್�ೀಗಯಾ ಪ್ರಯೊೀಗಾಲಯಗಳು

2014 ರವರೆಗೆ ಇದದಿ 7 ಏಮ್ಸಿ ಗೆ 
ಹೆ್ ೇಲ್ಸ್ದರೆ ಈಗ 22 ಏಮ್ಸಿ
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ಕೆ್ರೆ್ ೇನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಪರಿೇಕೆ, ಪತೆತು ಮತುತು ಚ್ಕತೆಸಿಯ ಜೆ್ತೆಗೆ ವೆೇಗದ ಲಸ್ಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ನ ಎರಡನೆೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಏರಿದದಿಕಕಾಂತ ವೆೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮಯಾಗುತಿತುವೆ

ನಮ್ಮ ಧಮಜಿಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರುವಂತೆ “ವಿಪತುತು ಸಂಭವಿಸ್ದಾಗ ವಿಜಯಶಾಲ್ಗಳು ಎಂದಗ್ 
ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕ್ರುವುದಲಲಿ. ಬದಲ್ಗೆ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯನುನು ಗೆಲಲಿಲು ಶ್ರಮಪಡುತಾತುರೆ”. ಕೆ್ೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 

ಸಮರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಇದೆೇ ತತವಿವನುನು ಅನುಸರಿಸುತಿತುದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಬಲವಾದ  
ಇಚಾಛಾಶಕತುಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮ್ಲಕ ನಾವು ಕೆ್ರೆ್ ೇನಾದಂತಹ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೇಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮನುನು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೆ್ಂಡಿದೆದಿೇವೆ, ಪರಿೇಕೆ, ಪತೆತು ಮತುತು 

ಚ್ಕತೆಸಿಯಂದಗೆ ತವಿರಿತ ಲಸ್ಕೆ ಎಂಬ ಮ್ಲ ಮಂತ್ರವನುನು ಅನುಸರಿಸುತಿತುದೆದಿೇವೆ. ಈ ಮದಲು 
ವರದಯಾಗುತಿತುದದಿ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ದೈನಂದನ ಸೆ್ ೇಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ 60,000 ಕೆಕಾ ಇಳಿದವೆ. 

ಸಕ್ರಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖೆಯೂಯ್ 9 ಲಕ್ಷಕೆಕಾ ಇಳಿದದೆ.

ಈ 
ವಷ್ಜಿದ ಮಾಚ್ಜಿ 17 ರಂದು 
ಮು ಖಯಾ ಮ ಂ ತಿ್ರ ಗ ಳೊ್ ಂ ದಿ ಗಿ ನ 
ಸಭ್ಯಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ 

ಅವರು ಹ್ಚು್ಚತಿತುದ್ದ ಕ್�ರ್�ೀನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಟುಟಿಕ್�ಂಡು ಮ�ರು ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ್ 
ಒತುತು ನೀಡುವಂತ್ ರಾಜಯಾಗಳಿಗ್ ಸ�ಚಿಸ್ದ್ದರು. 
ಅವುಗಳ್ಂದರ್, ಆರ್ ಟಿ ಪಿಸ್ಆರ್ ಪರಿೀಕ್ಗಳ ಹ್ಚ್ಚಳ; 
ಕಟುಟಿನಟಿಟಿನ ಸ�ಕ್ಷಷ್ಮ ಕಂರ್ೈನ್ ಮಂಟ್ ವಲಯಗಳು 
ಮತುತು ಕ್�ೀವಿಡ್ ಮ�ಲಸೌಕಯಜಿದ ಜ್�ತ್ಗ್ 
ಲಸ್ಕ್ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ವ್ೀಗವನುನು ಹ್ಚಿ್ಚಸಲು ಒತುತು 
ನೀಡುವುದು.

ನಂಬಲು ಕಷ್ಟಿವಾದರ�, ಗುಜರಾತ್ ಒಂದು 
ದಿನವೂ ಲಾರ್ ಡೌನ್ ವಿಧಿಸದ್ೀ ಎರಡನ್ೀ ಅಲ್ಯ 
ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯನುನು ನಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಟುಟಿಕ್�ಳು್ಳವಲ್ಲ 
ಯಶಸ್್ವಯಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲ ವಾರಾಂತಯಾದಲ್ಲ 
ಸಕಾಜಿರಿ ಕಚ್ೀರಿಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತುತು, ಖಾಸಗಿ 
ಕಚ್ೀರಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್್ರೀರಣ್ಯಿಂದ ಇದನುನು 
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತುತು. ರಾತಿ್ರ 
ಕರ್ಯಾಜಿ ಜ್�ತ್ಗ್ ರಾಜಯಾದಲ್ಲ ಸ�ಕ್ಷಷ್ಮ ಕಂರ್ೈನ್ 
ಮಂಟ್ ವಲಯಗಳ ಕಟುಟಿನಟಿಟಿನ ಮೀಲ್್ವಚಾರಣ್ 
ನಡ್ಸಲಾಯಿತು. ಪರಿೀಕ್ಗಳನುನು ಹ್ಚಿ್ಚಸಲಾಯಿತು. 
ಲಸ್ಕಾ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು. 
ಇದ್ಲಲದರ ಫಲ್ತಾಂಶವಾಗಿ, ಜ�ನ್ 15 ರಂದು, 
ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲ ಸಕ್ರಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು 10,000 
ಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ್ದವು.

ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖೆಯೂ ಜ್ನ್ 7 ರ ಹೆ್ ತಿತುಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕಕಾಂತ 
ಕಡಿಮಯಾಯಿತು, ಜ್ನ್ 15 ರಂದು 60,000 ಕೆಕಾ ಇಳಿಕೆ 
 ಭಾರತದಲ್ಲ ದ್ೈನಂದಿನ ಸ್�ೀಂಕು 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಂಕಅಂಶಗಳನುನು 
ನ್�ೀಡಿದರ್, ಕ್�ನ್ಯ ಬಾರಿಗ್ ಒಂದು 
ಲಕ್ಷಕ�್ಕ ಹ್ಚು್ಚ ಸ್�ೀಂಕತ ರ್�ೀಗಿಗಳು 
ಕಂಡುಬಂದಿದು್ದ ಜ�ನ್ 7 ರಂದು. ಜ�ನ್ 
11 ರಂದು, ಏಳು ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ 67 ದಿನಗಳ ನಂತರ 
1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮಯಾಗಿ 95,101 ಕ್್ಕ 
ಇಳಿಯಿತು. ಇದು ಮೀ 8 ರಂದು ಅಲ್ಯ 
ಉತುತುಂಗದಲ್ಲದ್ದ 3.9 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ನಾಲ್ಕನ್ೀ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮ

 ದ್ೈನಂದಿನ ಪಾಸ್ಟಿವ್ ದರವು ಜ�ನ್ 
8 ರಂದು ಶ್ೀ.4.66 ಕ್್ಕ ಇಳಿದರ್, ಜ�ನ್ 
16 ರಂದು ಈ ದರವು ಶ್ೀ.3.48 ಕ್್ಕ 
ಇಳಿದಿತುತು. ಸತತ ಒಂಬತತುನ್ೀ ದಿನದ 
ದ್ೈನಂದಿನ ಪಾಸ್ಟಿವ್ ದರ ಶ್ೀ.5 
ಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮಯಾಗಿತುತು. ವಿಶ್ವ ಆರ್�ೀಗಯಾ 
ಸಂಸ್ಥಾಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದರವು ಕನಷ್್ಠ 14 
ದಿನಗಳವರ್ಗ್ ಶ್ೀ.5 ಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮಯಿದ್ದರ್, 
ಕ್�ೀವಿಡ್ ಅನುನು ನಯಂತ್ರಣದಲ್ಲದ್ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದ್. 20 ರಾಜಯಾಗಳು 
ಮತುತು ಕ್ೀಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ್ೀಶಗಳಲ್ಲ 
ಪಾಸ್ಟಿವ್ ದರ ಶ್ೀ.5 ಕ್ಕಂತ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದ್.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೆೇತರಿಕೆ 
ಪ್ರಮಾಣ

ಕೆಕಾ ತಲುರ್ದೆ. 
ಹಾಗೆಯೇ, ಸಾವಿನ 

ಪ್ರಮಾಣ ಶೆೇ.1.28 ಕೆಕಾ 
ಇಳಿದದೆ. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 

ಕಂಡುಬಂದರುವ ಒಟು್ಟ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 

ಕೆೇವಲ ಶೆೇ.3.09 ರಷ್ು್ಟ 
ಸಕ್ರಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ಶೆೇ. 95.64
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ಹೆ್ ಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಗುಣಮುಖರಾಗುತಿತುರುವವರ ಸಂಖೆಯೂ ಹೆಚಚಾಳ 

ಜ್ನ್ 8 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈನಂದನ ಸೆ್ ೇಂಕತರ ಸಂಖೆಯೂ ಸತತ ಎಂಟನೆೇ ದನ 1 ಲಕ್ಷಕಕಾಂತ ಕಡಿಮಯಾಗಿತುತು. 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮದಲ ಅಲೆಗಿಂತ ಎರಡನೆೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿೇವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚಾಚಾದವು ಮತುತು ಅಷೆ್ಟೇ ವೆೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತಿತುವೆ. 

ಸಾಪಾತುಹಕ ಪಾಸ್ಟಿವ್ ದರವು ಶೆೇ.4.39 ಕೆಕಾ ಇಳಿದದೆ.

ಹ್�ಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು         ಗುಣಮುಖರಾದ ರ್�ೀಗಿಗಳು
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ಲಸ್ಕಾ ಅಭಿಯಾನ ವೆೇಗಗೆ್ ಳಿಸಲು ರಾಜಯೂಗಳಿಗೆ ಉಚ್ತ ಲಸ್ಕೆಗಳು
 ಕ್�ರ್�ೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 
ಅತಿದ್�ಡ್ಡ ಲಸ್ಕಾ ಅಭಿಯಾನವನುನು ನಡ್ಸುತಿತುದ್. ಜ�ನ್ 
15 ರವರ್ಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲ 25 ಕ್�ೀಟಿ 90 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ್ ಲಸ್ಕ್ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್. ಜ�ನ್ 15 ರವರ್ಗ್ ಸುಮಾರು 29 ಕ್�ೀಟಿ ಜನರು 
ಲಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ನ್�ೀಂದಾಯಿಸ್ಕ್�ಂಡಿದಾ್ದರ್. ಇದರಲ್ಲ 18 ರಿಂದ 
44 ವಷ್ಜಿದ್�ಳಗಿನ 12 ಕ್�ೀಟಿ 24 ಲಕ್ಷ ಕ�್ಕ ಹ್ಚು್ಚ ಜನರು 
ಸ್ೀರಿದಾ್ದರ್. 16 ಕ್�ೀಟಿ 68 ಲಕ್ಷಕ�್ಕ ಹ್ಚು್ಚ 45 ವಷ್ಜಿಕ್ಕಂತ 
ಮೀಲಪಾಟಟಿವರು ಲಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ನ್�ೀಂದಾಯಿಸ್ಕ್�ಂಡಿದಾ್ದರ್.

 ಲಸ್ಕ್ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನು ವ್ೀಗಗ್�ಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ನರ್ೀಂದ್ರ 
ಮೊೀದಿಯವರು ಜ�ನ್ 7 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನುನು ಉದ್್ದೀಶ್ಸ್ ಹ್�ಸ 
ಲಸ್ಕ್ ನೀತಿಯನುನು ಘ�ೀಷ್ಸ್ದರು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಜ�ನ್ 
21 ರಿಂದ ದ್ೀಶದ ಎಲಲ ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲ 18 ವಷ್ಜಿಕ್ಕಂತ ಮೀಲಪಾಟಟಿ 
ಎಲಲರಿಗ� ಉಚಿತ ಲಸ್ಕ್ಗಳನುನು ನೀಡಲಾಗುತಿತುದ್.

 ಭಾರತ ಸಕಾಜಿರವು ಒಟುಟಿ ಲಸ್ಕ್ ಡ್�ೀಸ್ ಗಳಲ್ಲ 75 
ಪ್ರತಿಶತವನುನು ರಾಜಯಾಗಳಿಗ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತಿತುದ್. ಖಾಸಗಿ 
ಆಸಪಾತ್್ರಗಳು ಶ್ೀ.25 ರಷ್ುಟಿ ಡ್�ೀಸ್ ಗಳನುನು ಪಡ್ಯುತಿತುವ್. 
ಖಾಸಗಿ ಆಸಪಾತ್್ರಗಳು ಸ್ೀವಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಲಸ್ಕ್ಯ ನಗದಿತ 
ಬ್ಲ್ಯೊಂದಿಗ್ ಕ್ೀವಲ 150 ರ�. ಪಡ್ಯಬ್ೀಕು. ಮತ್�ತುಂದ್ಡ್, 
ಕ್�ೀವಿಡ್ ಚಿಕತ್ಸಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಔಷ್ಧಿಗಳು 
ಇತಾಯಾದಿಗಳ ಮೀಲ್ನ ರ್ ಎಸ್ ಟಿ ದರವನುನು ರ್ ಎಸ್ ಟಿ 
ಮಂಡಳಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್.

ಹೆ್ ಸ ದಾಖಲೆ ಮುಟಿ್ಟದ ಪರಿೇಕೆಗಳು
ಭಾರತವು ಪ್ರತಿದಿನ ನರಂತರವಾಗಿ ಪರಿೀಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಯನುನು 
ಹ್ಚಿ್ಚಸುತಿತುದ್. ಎರಡನ್ೀ ಅಲ್ಯು ಉತುತುಂಗದಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಂತ ಹ್ಚಿ್ಚನ 
ಜನರನುನು ನಾವು ಈಗ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಿತುದ್್ದೀವ್. ಪ್ರಸುತುತ, ದ್ೀಶದ 2600 
ಕ�್ಕ ಹ್ಚು್ಚ ಪ್ರಯೊೀಗಾಲಯಗಳಲ್ಲ ಕ್�ೀವಿಡ್ ಪರಿೀಕ್ಗಳನುನು 
ನಡ್ಸಲಾಗುತಿತುದ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ ಪೂಣಜಿ ಭಾಷ್ಣವನುನು 
ಕೆೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೆ್ೇಡ್ ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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ನವ ಕರಿಂತ್ಯ ಹರಿಕರ
ಅದು ರಾಜಕೇಯವೆೇ ಇರಲ್, ರಾಜತಾಂತಿ್ರಕತೆಯೇ 

ಇರಲ್, ಅಥವಾ ಜನರ ರ್ೇವನವನುನು ಸುಗಮಗೆ್ ಳಿಸುವುದೆೇ 
ಆಗಿರಲ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರಿಗಿಂತ 

ಉತತುಮವಾಗಿ ಡಿರ್ಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮಹತವಿವನುನು 
ಮತಿತುನಾಯೂರು ಅರಿಯಲು ಸಾಧಯೂ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆೇಶದ 

ಚುಕಾಕಾಣಿ ಹಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಕಾಜಿರದ ಕಾಯಜಿವೈಖರಿ ಮತುತು 
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸ ಡಿರ್ಟಲ್ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದ ಅವರು ಸುಗಮ ರ್ೇವನದೆ್ ಂದಗೆ 
ಆರ್ಜಿಕತೆಯನುನು ಸಂಪಕಜಿಸಲು “ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ 

ಅಭಿಯಾನವನುನು 2015ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸ್ದಾದಿರೆ. 
ಆಗ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ನಂತಹ ಬಿಕಕಾಟು್ಟ ತಲೆದೆ್ ೇರುತತುದೆ 

ಮತುತು  ಡಿರ್ಟಲ್ೇಕರಣ ರ್ೇವನವನುನು ಮತೆತು ಸಹಜ ಸ್ಥಾತಿಗೆ 
ತರಲು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗುತತುದೆ ಎಂದು ಯಾರ್ 

ಅಂದುಕೆ್ಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ವೆೇಳ ,ೆ ಡಿರ್ಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ನಮಗೆ 
ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಸಂಪಕಜಿಸಲು, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತುತು ಸಾಂತವಿನ 

ನಿೇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಡಿರ್ಟಲ್ ಮಾಧಯೂಮದ ಮ್ಲಕ, 
ನಾವು ಕಾಯಜಿನಿವಜಿಹಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ರ್್ರೇತಿಪಾತ್ರರ ಜೆ್ತೆ 

ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಮತುತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 
ಭಾರತದ ಸಾವಜಿತಿ್ರಕ ಮತುತು ವಿಶಿಷ್್ಟ ಬಯೇಮಟಿ್ರಕ್ ಡಿರ್ಟಲ್ 

ಗುರುತಿನ ವಯೂವಸೆಥಾ - ಆಧಾರ್ - ಬಡವರಿಗೆ ಸಮಯೇಚ್ತ 
ಆರ್ಜಿಕ ನೆರವು ನಿೇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು 
ವಿದಾಯೂರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತವಿರಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಸಾವಜಿಜನಿಕ ಡಿರ್ಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮಗಳಾದ ಸವಿಯಂ ಮತುತು 

ದೇಕಾವನುನು ಕಾಯಜಿಗತಗೆ್ ಳಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಾಯಿತು

-ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಮಹತಾವಿಕಾಂಕೆಯ ಯೇಜನೆ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ  ಜುಲೈ  1-15, 202120



ಅದು ಶ್ಕ್ಷಣವ್ೀ ಇರಲ್, ಹಣ ಪಾವತಿಯೀ ಇರಲ್, 
ಪಿಂಚಣಿಗ್ ರ್ೀವತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವ್ೀ ಆಗಿರಲ್ 
ಅರವಾ ಸಕಾಜಿರದ ಯಾವುದ್ೀ ಯೊೀಜನ್ಗ್ ಅರ್ಜಿ 

ಸಲ್ಲಸುವುದಾಗಿರಲ್, ಡಿರ್ಟಲ್ೀಕರಣ ಒಂದು ರ�ಢಯಾಗಿ 
ಮಾಪಜಿಟಿಟಿದ್. ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಿಗ್ ಹ್�ಸ ರ್ಕ್್ಕ 
ಮ�ಡಿಸುತಿತುದು್ದ, ಅವರ ಕನಸುಗಳನುನು ಸಾಕಾರಗ್�ಳಿಸುತಿತುದ್. 
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ ಕ್ೀರಳದ ಎನಾಜಿಕುಲಂ ರ್ೈಲು ನಲಾ್ದಣದಲ್ಲ 
ಕ�ಲ್ಯಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತುದ್ದ ಶ್್ರೀನಾಥ್ ಈ ಹ್�ಸ 
ಹ್ಮಮುಯ ಬದಲಾವಣ್ಗ್ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣ್ಯಾಗಿದಾ್ದರ್. 
ಅವರು ತಮಮು ಕ್ಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತತುಲ್ೀ ಸಕಾಜಿರಿ 
ಉದ್�ಯಾೀಗದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ತಮಮು ಕಳಪ್ ಆರ್ಜಿಕ 
ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರ್ೈಲು ನಲಾ್ದಣದಲ್ಲ ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವ್ೈ ಫ್ೈ 
ಸೌಲರಯಾವನುನು ಬಳಸ್ಕ್�ಂಡು,  ವಿದಾಯಾಭಾಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. 
ಶ್್ರೀನಾಥ್ ಈಗ ಕ್ೀರಳ ಲ್�ೀಕಸ್ೀವಾ ಆಯೊೀಗದ ಪರಿೀಕ್ಯಲ್ಲ 
ಉತಿತುೀಣಜಿರಾಗಿದಾ್ದರ್.  

ರಾಜಸಾಥಾನದ ಅಳ್ವರ್  ರ್ಲ್ಲಯ ಸ್ನುೀಹಲತಾ ಯೊೀಗಿ 
ತಾವು ಡಿರ್ಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ದ್ದಷ್ಟಿೀ ಅಲಲದ್, 
200 ಮಹಿಳ್ಯರ ಗುಂಪಿಗ್ ತರಬ್ೀತಿ ನೀಡುವ ಮ�ಲಕ 
1600 ಕುಟುಂಬಗಳ ರ್ೀವನವನುನು ಸಂಪೂಣಜಿವಾಗಿ 
ಬದಲಾಯಿಸ್ದಾ್ದರ್.

12ನ್ೀ ತರಗತಿವರ್ಗ್ ಓದಿದ್ದ ಲಂಬ್�ೀದರ್ ಮಾಝಿಗ್ 
ಎಲ್ಲಯ� ಕ್ಲಸ ಸ್ಕ್ಕರಲ್ಲಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಯ�ಟ�ಯಾಬ್  
ನಲ್ಲ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್�ಂಡರು. ಅವರು 
ಸಾಮಾನಯಾ ಸ್ೀವಾ ಕ್ೀಂದ್ರವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ದರು. ಇಂದು 
ಮಾಝಿ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲ, ಈಗ ಅವರು 
ಉದ್�ಯಾೀಗ ನೀಡುವವರಾಗಿದಾ್ದರ್ - ಅವರ ಕ್ೀಂದ್ರದಲ್ಲ 3 ಜನ 
ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತುದಾ್ದರ್.

ಇವು ಕ್ಲವು ಯಶ್ೋೀಗಾಥ್ಗಳಾಗಿದು್ದ ಇದು ನವ ಭಾರತ 
ಡಿರ್ಟಲ್ ಆಗುತಿತುರುವ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತತುದ್. 
“ಮನಸ್ಸಿದ್ದರ್ ಮಾಗಜಿ” ಎಂಬ ಗಾದ್ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ 
ಯುಗದಲ್ಲ ಕ್ೀವಲ ಸೌಮೊಯಾೀಕತುಯಾಗಿದ್. ಡಿರ್ಟಲ್ ಶಕತು ಈ 
ಹ್�ತಿತುನ ಅಗತಯಾವಾಗಿದ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ 
ಹ್ೀಳುವಂತ್, “ ಎಂ-ಆಡಳಿತ ಅರವಾ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಆಡಳಿತದ 
ಮ�ಲಕ ಇಡಿೀ ಸಕಾಜಿರವನುನು ಮೊಬ್ೈಲ್ ಫೀನ್ ಮ�ಲಕ 
ಪ್ರವ್ೀಶ್ಸಬಹುದು.” ಕ್ೀವಲ ಕಳ್ದ ಆರು ವಷ್ಜಿಗಳಲ್ಲ 
ಭಾರತದಲ್ಲ ಇಂಟನ್ಜಿಟ್ ಬಳಕ್ದಾರರ ಸಂಖ್ಯಾ ದುಪಪಾಟಿಟಿಗಿಂತ 
ಹ್ಚಾ್ಚಗಿದ್. 2014ರಲ್ಲ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಸುಮಾರು, 30-35 
ಕ್�ೀಟಿ ಇತುತು, ಈಗ ಅದು 70 ಕ್�ೀಟಿಗ್ ತಲುಪಿದ್. ನಸತುಂತು 
ದತಾತುಂಶ ಬಳಕ್ 2015 ಮತುತು 2020ರ ನಡುವ್ 56 ಪಟುಟಿ 
ಹ್ಚ್ಚಳವಾಗಿದ್, ಪ್ರತಿ ರ್ಬಿ ದತಾತುಂಶದ ಬಳಕ್ ದರ ಶ್ೀ.96ರಷ್ುಟಿ 
ಇಳಿಕ್ಯಾಗಿದ್. ಭಾರತದ ಸಾಮುಟ್ಜಿ ಫೀನ್ ಮಾರುಕರ್ಟಿ 
ಅಮರಿಕವನ�ನು ಹಿಂದ್ ತಳಿ್ಳದ್. ಇಂಟನ್ಜಿಟ್ ಬಡವರು 
ಮತುತು ಶ್್ರೀಮಂತರ ನಡುವ್ ಯಾವುದ್ೀ ಕಂದಕ ಇಲಲದಂತ್ 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ದ್.  ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಯಾರ್ೀ ಅರಜಿಮಾಡಿಕ್�ಳ್ಳಬ್ೀಕಾದರ್, ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರದ  ಈ 
ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ ಯೊೀಜನ್ಯ ಮ�ರು ಪ್ರಮುಖ ಸತುಂರಗಳಿವ್: 
ಒಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಗ್ ಡಿರ್ಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮ�ಡಿಸುವುದು; ಎರಡನ್ಯದಾಗಿ, 
ಜನರಿಗ್ ಡಿರ್ಟಲ್ ಆಡಳಿತ ಮತುತು ಸ್ೀವ್ಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು; 
ಮತುತು ಮ�ರನ್ಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನನುನು ಡಿರ್ಟಲ್ 

ಬಾ್ರಡ್ ಬಾಯಾಂಡ್ 
ಹ್ದಾ್ದರಿಗಳು: ಗಾ್ರಮಗಳು 
ಮತುತು ನಗರಗಳನುನು 
ಬಾ್ರಡ್ ಬಾಯಾಂಡ್ 
ಹ್ದಾ್ದರಿಗಳ ಮ�ಲಕ 
ಸಂಪಕಜಿಸಲಾಗುತಿತುದ್.
ಸಾವಜಿಜನಕ ಇಂಟರ್ ನ್ಟ್ 
ಪ್ರವ್ೀಶ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ: 
ಇಂಟನ್ಜಿಟ್ ಸ್ೀವ್ಗಳನುನು 
ಸಾವಜಿಜನಕ ಇಂಟನ್ಜಿಟ್ 
ಪ್ರವ್ೀಶ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತುದ್.

ಇ-ಕಾ್ರಂತಿ: ಇದರಡಿ, 
ವಿವಿಧ ಸ್ೀವ್ಗಳು 
ಜನರಿಗ್ ವಿದುಯಾನಾಮುನದ 
ಮ�ಲಕ ದ್�ರ್ಯುತಿತುದ್.

ಎಲ್ಕಾಟ್ರನರ್ಸಿ ಉತಾಪಾದನ್: 
ಭಾರತದಲ್ಲ ಎಲ್ಕಾಟ್ರನರ್ 
ಉತಪಾನನುಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ 
ಆಮದಿನ ಮೀಲ್ನ 
ಅವಲಂಬನ್ಯನುನು 
ತಗಿಗೆಸುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಸಕಾಜಿರ ಹ್�ಂದಿದ್.

ಆರಂಭಿಕ ಕ್�ಯುಲ 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ: ಶಾಲ್ಗಳು 
ಮತುತು ಕಾಲ್ೀಜುಗಳಲ್ಲ 
ವಿದಾಯಾರ್ಜಿಗಳು ಮತುತು 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹಾಜರಾತಿಗ್ ಇದು 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್.

ಉದ್�ಯಾೀಗಕಾ್ಕಗಿ 
ಐಟಿ:ಮಾಹಿತಿ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಆಧಾರಿತ 
ಪ್ರಕ್ರಯ ಮತುತು 
ಕ್ಲಸದಲ್ಲ ಹ್ಚಿ್ಚನ 
ಉದ್�ಯಾೀಗಾವಕಾಶ 
ಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತಿತುದ್.

ಎಲಲರಿಗ� ಮಾಹಿತಿ: 
ಹ್ಸರ್ೀ ಸ�ಚಿಸುವಂತ್, 
ಎಲಲರಿಗ� 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತುದ್ 

ಇ-ಆಡಳಿತ: ಇದರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಮ�ಲಕ ಸಕಾಜಿರದ 
ಕಾಯಜಿವ್ೈಖರಿ 
ಮತುತು ಆಡಳಿತವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತಿತುದ್.

ದ�ರವಾಣಿ ಸ್ೀವ್: 
ದ�ರವಾಣಿ ಸ್ೀವ್ಯ 
ಪ್ರವ್ೀಶವನುನು 
ಎಲಲ ನಾಗರಿಕರಿಗ್ 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವುದು. 
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ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ 9 ಕೆೇತ್ರಗಳ 
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ರ�ಪದಲ್ಲ ಸಬಲ್ೀಕರಿಸುವುದು. ಸ್ೀವ್ಗಳನುನು ಡಿಜಟಲ್ೀಕರಣ 
ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗ್ ಡಿಜಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿಂದಿನ ಕಲಪಾನ್ಯಾಗಿದ್.

ಜನರ ಅಗತಯಾಗಳಿಗ್ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು 
ಭಾರತವನುನು ಒಂದು ಡಿರ್ಟಲ್ ಆರ್ಜಿಕತ್ಯಾಗಿ ಪರಿವತಿಜಿಸುವುದು 
ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್್ದೀಶವಾಗಿದ್. ಈ 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ಮುಖಯಾ ಗಮನಾಹಜಿ ಕ್ೀತ್ರಗಳು ‘ಸುಗಮ ವಾಣಿಜಯಾ’ 
ಮತುತು ‘ಆಟಿಜಿಫಿಶ್ಯಲ್  ಇಂಟಲ್ಜ್ನ್ಸಿ ’ ಆಗಿದ್. ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ 
ಈ ನಟಿಟಿನಲ್ಲ ನರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತಿತುದ್. ದ್ೀಶದ ರದ್ರತ್ಗ್ ಭಿೀತಿ 
ಒಡು್ಡತತುವ್ ಎನನುಲಾದ ಹಲವು ವಿದ್ೀಶ್ೀ ಆಪ್ ಗಳನುನು ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ 
ನಷ್ೀಧಿಸ್ದ್.  ಆತಮು ನರಜಿರ ಭಾರತ ಆಪ್ ಹ್�ಸ ಶ್ೋೀಧಗಳ 
ಸವಾಲನುನು ಕ�ಡ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದು್ದ, 
ಭಾರತಿೀಯ ಐಟಿ ವೃತಿತುಪರರ ಆಶ್ೋೀತತುರಗಳಿಗ್ ಗರಿ ಮ�ಡಿಸ್ದ್. 
ಇದು ಫಲ್ತಾಂಶವನ�ನು ನೀಡುತಿತುದ್.

ದ್ೀಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ್ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಮಾನವ –ಕ್ೀಂದಿ್ರತ 
ದೃಷ್ಟಿಕ್�ೀನವನುನು ಒದಗಿಸುತಿತುರುವ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗ್ 
ಧನಯಾವಾದಗಳು. ಇಷ್ುಟಿ ದ್�ಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಬಳಕ್ಯು ನಮಮು ನಾಗರಿಕರ ಬದುಕನಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಧನಾತಮುಕ 
ಬದಲಾವಣ್ಗಳನುನು ತಂದಿದ್. ಇಂದು, ಮಾನವ ಘನತ್ಯ 
ಪರಿಕಲಪಾನ್ಯು ತಂತ್ರಜ್ಾನಕ್್ಕ ಬ್ೀಪಜಿಡಿಸಲಾಗದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲ 
ಬ್ಸ್ದುಕ್�ಂಡಿದ್.

ಕ್�ೀಟಯಾಂತರ ರ್ೈತರು ಕ್ೀವಲ ಒಂದು ಕಲರ್ ನಲ್ಲ ಆರ್ಜಿಕ ನ್ರವು 
ಪಡ್ದುಕ್�ಳು್ಳತಾತುರ್. ಕ್�ರ್�ನಾ ಹಿನ್ನುಲ್ಯಲ್ಲ ಘ�ೀಷ್ಸಲಾಗಿದ್ದ 
ಲಾರ್ ಡೌನ್ ವ್ೀಳ  ್ಬಡವರು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತುತು ಸ�ಕತುವಾಗಿ 
ಪರಿಹಾರವನುನು ಪಡ್ದುಕ್�ಂಡಿದ್ದನುನು ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ತು. 
ಇಂದು ಭಾರತದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದ್ೀಶದ ದ�ರದ ಹಳಿ್ಳಯೊಂದರಲ್ಲ 
ವಾಸ್ಸುವ ತಾಯಿಗ್ ತನನು ಮಗುವಿನ ಆರ್ೈಕ್ಗ್ ಉತತುಮ ಆಯ್ಕಗಳಿವ್. 
ದ�ರದ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲ ವಾಸ್ಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗ� ಶ್ಕ್ಷಣದ ಉತತುಮ 
ಅವಕಾಶಗಳಿವ್. ಒಬ್ಬ ಸಣಣು ರ್ೈತ ತನನು ಕೃಷ್ ಮತುತು ಮಾರುಕರ್ಟಿಯಲ್ಲ 
ಉತತುಮ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಚು್ಚ ವಿಶಾ್ವಸರರಿತನಾಗಿದಾ್ದನ್. 

ಇದಷ್ಟಿೀ ಅಲಲ, ಕ್ಲವ್ೀ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲ ಹಲವು ಲಕ್ಷ ಬಾಯಾಂರ್ 
ಖಾತ್ಗಳನುನು ತರ್ದಿದು್ದ ಬಡವರಿಗ್ ಸವಲತಿತುನ ನ್ೀರ ವಗಾಜಿವಣ್ಗ್, 
ಆರ್ಜಿಕ ಅಗತಯಾಗಳಿಗ್ ನಧಿ ಒದಗಿಸಲು, ಬಡವರಿಗ್ ವಿಮ ಮತುತು 
ಎಲಲ ವೃದ್ಧರಿಗ್ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸಲು ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 
ಸಾಧಯಾವಾಗಿದ್.   

ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಹಲವು ಹ್�ಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಹಿತಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ, 
ಸ್ವಯಂ ಆರ್ೈಕ್, ಹಣಕಾಸು ಪೂರಣ, ಸಣಣು ಮತುತು ಗಾ್ರಮೊೀದ್�ಯಾೀಗ, 
ನ್ೈಸಗಿಜಿಕ ಸಂಪನ�ಮುಲದ ಸಂರಕ್ಷಣ್, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮೊದಲಾದ 
ಕ್ೀತ್ರಗಳಲ್ಲ ತ್ರ್ದುಕ್�ಂಡಿರುವುದು ಉಲ್ಲೀಖಾಹಜಿವಾಗಿದ್. 
ಇದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣ್ಯನುನು ತಂದಿದು್ದ, ಅದು ಹ್ಚು್ಚ 
ಪಾರದಶಜಿಕ, ಜವಾಬಾ್ದರಿಯುತ, ಪ್ರವ್ೀಶಾವಕಾಶ ಮತುತು 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಯಾಗಿದ್. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಮ�ಲಸೌಕಯಜಿಗಳ ರಚನ್ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ೀವ್ಗಳವರ್ಗ್, 
ಉತಪಾನನುಗಳ ಉತಾಪಾದನ್ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನವ ಸಂಪನ�ಮುಲ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯವರ್ಗ್, ಸಕಾಜಿರಗಳಿಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ಹಿಡಿದು ನಾಗರಿಕರನುನು ಸಬಲ್ೀಕರಣಗ್�ಳಿಸುವವರ್ಗ್ ಮತುತು 
ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತ್ಯನುನು ಉತ್ತುೀರ್ಸುವವರ್ಗಿನ ಅವಕಾಶಗಳ 
ವಿಶಾಲ ಸ್ೈಬರ್ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಮಾಪಜಿಟಿಟಿದ್. ಉದ್�ಯಾೀಗ ಮತುತು 
ಆದಾಯವನುನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲ ಭಾರತಿೀಯ ಯುವಕರಿಗ್ ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ವರದಾನವಾಗಿ ಹ್�ರಹ್�ಮಿಮುದ್.  

ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಸಾವಿವಲಂಬನೆಯತತು ...

ನಾವು ಆತ್ಮನಿಭಜಿರ ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಇದು ಕೆೇವಲ 

ಆರ್ಜಿಕ ಸಾವಿವಲಂಬನೆ ಮಾತ್ರವೆೇ ಅಲಲಿ. 
ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಾವಿವಲಂಬನೆಯು ಭಾರತವನುನು 

ಸಾವಿವಲಂಬನೆಯತತು ತೆಗೆದುಕೆ್ಂಡು ಹೆ್ ೇಗಲು 
ಮಹತವಿದ ಕೆ್ಡುಗೆ ನಿೇಡುತತುದೆ.

ಬಾಯೂಂಕ್ ಸೆೇವೆಗಳು ಈಗ 
ಮುಖಾಮುಖಿರಹತವಾಗಿವೆ, 
ಸಂಪಕಜಿರಹತ ಮತುತು ನಗದು 
ರಹತ ಆಗಿವೆ, ಮತುತು ಯುರ್ಐ 
ಮ್ಲಕ 24x7 ಕಾಯಜಿ 
ನಿವಜಿಹಸುತತುವೆ.  
170ಕ್ಕಾ ಹೆಚುಚಾ ಬಾಯೂಂಕುಗಳು 
ಭಿೇಮ್ ಆಪ್  ಸಂಪಕಜಿತವಾಗಿದುದಿ, 
ಇದು ವಹವಾಟಿನ ಹೆ್ ಸ 
ದಾಖಲೆಯನುನು ಸೃಷಿ್ಟಸುತಿತುದೆ. 
ರ್ಪೆ ಕಾಡ್ಜಿ ಈಗ ಬಡವರು, 
ರೈತರು, ಮಧಯೂಮ ವಗಜಿದವರು 
ಮತುತು ದೆೇಶದ ಪ್ರತಿಯಂದು 
ವಗಜಿದವರ ನೆಚ್ಚಾನ ಕಾಡ್ಜಿ ಆಗಿ 
ಮಾಪಜಿಟಿ್ಟದೆ. ಡಿಬಿಟಿ, ಜನ್ ಧನ್- 
ಆಧಾರ್-ಮಬೈಲ್ ಮ್ಲಕ 
ಲಕಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಅಗತಯೂ ನೆರವು ನಿೇಡಲು 
ಸಾಧಯೂವಾಗಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ 
ಡಿರ್ಟಲ್ ವಹವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 
ವಿಶವಿದಲೆಲಿೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾಥಾನ 
ಪಡೆದದೆ.

ಭಾರತ 1 ಟಿ್ರಲ್ಯನ್ 
ಡಾಲರ್ ಡಿರ್ಟಲ್ 

ಆರ್ಜಿಕರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವತತು 
ಸಾಗಿದೆ

ಭಾರತ ಸಕಾಜಿರದ ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಯೇಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಂಟನೆಜಿರ್ ಈಗ ದ್ರದ 
ಹಳಿಳುಗಳನ್ನು ತಲುಪುತಿತುದೆ. 
ಮಾದಯೂಮ ವರದಗಳ ಪ್ರಕಾರ,  
ಚ್ೇನಾ ಮತುತು ನೆೇಪಾಳದ 
ಪಕಕಾದಲ್ಲಿರುವ ರ್ಥೆ್ ೇರಗಢದಲ್ಲಿ 
ಈವರೆಗೆ ಫೇನ್ ಮತುತು 
ಇಂಟನೆಜಿರ್ ಸೆೇವೆ ಇಲಲಿದ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳನುನು ವಿ.ಸಾಯೂರ್ 
ಮ್ಲಕ ಡಿರ್ಟಲ್ ಜಗತಿತುಗೆ 
ಸಂಪಕಜಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

2025ರ ಹೆ್ ತಿತುಗೆ 
5.5-6 ಕೆ್ೇಟಿ 

ಉದೆ್ ಯೂೇಗಾವಕಾಶಗಳ 
ಸಂಭವನಿೇಯತೆ ಇದೆ.

2039  
ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ 13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ 

ಮತುತು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭಯೂ ಲಭಯೂವಿದೆ. 3.75 
ಕೆ್ೇಟಿ ಡೌನ್ ಲೆ್ ೇಡ್ ನೆ್ ಂದಗೆ 25 ಕೆ್ೇಟಿ 

ನೆ್ ೇಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿದಾದಿರೆ. 

ಈ ವೆೇದಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜಯೂದ ಇತರ 
ಸೆೇವೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತನುಗಳು ನಡೆದವೆ.

ಮಹತಾವಿಕಾಂಕೆಯ ಯೇಜನೆ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ
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ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ವೆೇಳ  ೆ 
ಮಹತವಿದ ಪಾತ್ರ ವಹಸ್ದ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ಸೆೇತು ಆಪ್ ಮತುತು ಟೆಲ್ಮಡಿಸನ್ ಸೆೇವೆ - ಇ. ಸಂರ್ೇವಿನಿ, 
ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಂದ ಕಾಯಜಿ ಸಾಧಯೂವಾಗಿದೆ 
ಎಂಬುದು ಇಂದು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗ್ ತಿಳಿದದೆ. ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ಸೆೇತು 
ವಿಶವಿದಲೆಲಿೇ ಅತಿ ಹೆಚುಚಾ ಡೌನ್ ಲೆ್ ೇಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೆ್ ೇಂಕು ಪತೆತು ಆಪ್ 
ಆಗಿದದಿರೆ, ಇ- ಸಂರ್ೇವಿನಿ ಮನೆಯಲೆಲಿೇ ಕುಳಿತ ಲಕಾಂತರ ರೆ್ ೇಗಿಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಯಜಿ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿ 
ಆರಂಭವಾದ ಮೖಗೌ ಅಂತಜಾಜಿಲತಾಣ ಗಾ್ರಫಿಕ್ ಮತುತು ವಿಡಿಯೇ 
ಮ್ಲಕ ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ವೆೇಳ  ೆವಿಶೆೇಷ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ 
ನಡೆಸ್ದೆ.   

ಡಿರ್ಟಲ್ ಗಾ್ರಮಗಳು
ದೆೇಶದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಾ್ರಮಗಳನುನು ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಗಾ್ರಮಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದುದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ 
ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭಯೂಗಳೊ ದೆ್ ರೆಯುವಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಇಂತಹ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ.
ಎಂ., ಇಂಟನೆಜಿರ್, ಡೆಬಿರ್ ಕಾಡ್ಜಿ ನಿಂದ 
ಪಾವತಿ ವಯೂವಸೆಥಾ ಮತುತು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿರ್ಟಲ್ 
ವಾಯೂಲೆರ್ ಇರುತತುದೆ.  ಸಕಾಜಿವು ಮಿನಿ ಬಾಯೂಂಕ್, 
ಮಿನಿ ಎಟಿಎಂ, ಹೆ್ ೇಟೆಲ್ ಕಾಯಿದಿರಿಸುವಿಕೆ, 
ಮಬೈಲ್  ಫೇನ್ ಗಳು ಮತುತು ಡಿಟಿಎರ್ 
ರಿೇಚಾಜ್ಜಿ, ಮಬೈಲ್ ವೈಫೈ – ಹಾರ್ ಸಾ್ಪರ್ 
ಇತಾಯೂದಯನುನು ಈ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತಿತುದೆ.  
ಡಿರ್ಸೆೇವಕ್
ಡಿರ್ ಸೆೇವಕ್ ದೆೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ 
ಸವಿಯಂ ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ವೆೇದಕೆಯಾಗಿದೆ. 
ವಿವಿಧ ಸಕಾಜಿರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತುತು ಸಂಸೆಥಾಗಳು 
ಈ ವೆೇದಕೆಯಡಿ ಸವಿಯಂ ಸೆೇವಕರಿಗೆ 
ಉದೆ್ ಯೂೇಗ ಒದಗಿಸುತತುವೆ ಮತುತು ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಆಸಕತು ಮತುತು ಕೌಶಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಕೆಲಸವನುನು ಆಯಕಾ ಮಾಡಿಕೆ್ಳಳುಬಹುದು.  

 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ 
ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಕೆ್ೇಟಿ 
ಜನರನುನು ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಾಕ್ಷಕರನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ದೆೇಶಾದಯೂಂತ ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯೂಗಳು /
ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ 
ಪಡಿತರ ಮಾರಾಟಗಾರರಲಲಿದೆ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತುತು ಆಶಾ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರಿಗೆ 
ಸಾಮಾನಯೂ ಮಾಹತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಅರಿವು 
ಮತುತು ತರಬೆೇತಿಯನುನು ನಿೇಡಲಾಗುತಿತುದುದಿ, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ‘ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಆರ್ಜಿಕತೆ’ಯಿಂದ ಡಿರ್ಟಲ್ ಆರ್ಜಿಕತೆ’ಗೆ 
ಪರಿವತಜಿನೆ ವೆೇಗವಾಗುತತುದೆ.

 ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ರ್ರ್ಸಲಾದ ಮೖ ಗೌ ಮಬೈಲ್ ಆಪ್ ಜನರಿಗೆ 
ತಮ್ಮ ಅನಿಸ್ಕೆಗಳು ಮತುತು   ಸಮಾಜದ ಹಾಗ್ 
ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಮಸೆಯೂಗಳು ಮತುತು 
ಸಮಸೆಯೂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸಲಹೆಗಳು 
ಮತುತು ಪ್ರಸಾತುಪಗಳನುನು ಹಂಚ್ಕೆ್ಳಳುಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ.

 ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವು 
ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳಾದ ಆಧಾರ್, ನೆೇರ 
ಸವಲತುತು ವಗಾಜಿವಣೆ, ಸಾಮಾನಯೂ ಸೆೇವಾ 
ಕೆೇಂದ್ರಗಳು, ಡಿರ್ಲಾಕರ್, ಮಬೈಲ್ 
ಆಧಾರಿತ ಉಮಂಗ್ ಸೆೇವಾ, ಮೖಗೌ 
ಮ್ಲಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ್ ಗೆಳುಳುವುದು, 
ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್, ಇ-ಆಸ್ಪತೆ್ರ, 
ರ್.ಎಂ. ಕಸಾನ್, ಇ-ನಾಮ್, ಮಣಿಣಿನ 
ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ಕಾಡ್ಜಿ, ಸವಿಯಂ ಪ್ರಭಾ 
ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ವಿದಾಯೂರ್ಜಿವೆೇತನ ಪೇಟಜಿಲ್, 
ಇ-ಪಾಠಶಾಲಾ ಇತಾಯೂದ ಮ್ಲಕ 
ಭಾರತಿೇಯ ನಾಗರಿಕರ ರ್ೇವನದ ಎಲಲಿ 
ಆಯಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಿದೆ.

 ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುತು ನಿಕೆ್ೇಬಾರ್ 
ದವಿೇಪಗಳ ಸಮುದ್ರದೆ್ ಳಗಿನ ಆರ್್ಟಕಲ್ 
ಫೈಬರ್ ಕೆೇಬಲ್ ಸಂಪಕಜಿವು 4 ರ್ 
ಮಬೈಲ್ ಸೆೇವೆ, ಟೆಲ್ –ಶಿಕ್ಷಣ, ಟೆಲ್-
ಆರೆ್ ೇಗಯೂ, ಇಆಡಳಿತ ಮತುತು ದವಿೇಪ 
ಪ್ರವಾಸೆ್ ೇದಯೂಮಕೆಕಾ ಉತೆತುೇಜನ ನಿೇಡುತತುದೆ. 
ಸುಮಾರು 1,224 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್.ಗಳನುನು 
ಇದಕಾಕಾಗಿ ವೆಚಚಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 ಹಲವು ಸಕಾಜಿರಿ ಸೆೇವೆಗಳ ಡಿರ್ಯಲ್ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, 
ಪರವಾನಗಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಜಿ, ಪಾಸ್ 
ಪೇರ್ಜಿ, ಬಾಯೂಂಕಂಗ್, ರ್ಂಚಣಿ ಇತಾಯೂದ 
3.74 ಲಕ್ಷ ಸಾಮಾನಯೂ ಸೆೇವಾ ಕೆೇಂದ್ರ 
(ಸ್ಎಸ್.ಇ.)ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯೂವಿದೆ.

ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಡಿರ್ಟಲ್ ಆರೆ್ ೇಗಯೂ 
ಅಭಿಯಾನ: ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯರಿಗ್ 
ಆರೆ್ ೇಗಯೂದ ಕಾಡ್ಜಿ ನಿೇಡಲಾಗುತತುದೆ. 
ಈ ಕಾಡ್ಜಿ ರೆ್ ೇಗಿಗೆ ನಡೆಸ್ದ ಪರಿೇಕಾ 
ವರದಗಳು, ಕಾಯಿಲೆ, ವೈದಯೂರ ಹೆಸರು, 
ಔಷ್ಧಿಗಳನುನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯವನುನು 
ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರುತತುದೆ.

ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್್ಟಕಲ್ ಫೈಬರ್ 
ನೆರ್ ವಕ್ಜಿ : ಈ ಯೇಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ದೆೇಶದ ಆರು ಲಕ್ಷ ಗಾ್ರಮಗಳನುನು 
ಆರ್್ಟಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೆೇಬಲ್ ಮ್ಲಕ 
1000 ದನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಜಿಸುವ 
ಗುರಿಹೆ್ ಂದಲಾಗಿದೆ. 2014ಕೆಕಾ ಮುನನು 
ದೆೇಶದ 59 ಪಂಚಾಯಿತುಗಳನುನು ಮಾತ್ರ 
ಆರ್್ಟಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೆೇಬಲ್ ಮ್ಲಕ 
ಸಂಪಕಜಿಸಲಾಗಿತುತು. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ 1.58 
ಲಕ್ಷ ಗಾ್ರಮಗಳನುನು ಆರ್್ಟಕಲ್ ಫೈಬಲ್ 
ನಿಂದ ಸಂಪಕಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನ್ತನ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ನಿೇತಿ: ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಹೆ್ ಸ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ 
ಕಾಯಜಿತಂತ್ರವನುನು ರ್ರ್ಸಲಾಗಿದೆ. 
ಭಾರತ ಈ ಭಿೇತಿಗಳನುನು ಎದುರಿಸಲು 
ಸಜಾಜಾಗಿದುದಿ, ಹೆ್ ಸ ವಯೂವಸೆಥಾಯನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಯೂದಲೆಲಿೇ 
ನ್ತನ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ನಿೇತಿಯನುನು 
ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ.

ಲಕ್ಷದವಿೇಪಕೆಕಾ ಅಂತಜಾಜಿಲ ಸಂಪಕಜಿ: 
ಲಕ್ಷದವಿೇಪವನುನು ಜಲಾಂತಗಾಜಿಮಿ 
ಆರ್್ಟಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೆೇಬಲ್ ನೆ್ ಂದಗೆ 
ಸಂಪಕಜಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ. ನಮ್ಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
1300ಕ್ಕಾ ಹೆಚುಚಾ ದವಿೇಪಗಳಿವೆ. ಈ ಕೆಲವು 
ಆಯದಿ ದವಿೇಪಗಳನುನು, ಅವುಗಳ ಭೌಗೆ್ ೇಳಿಕ 
ಸಥಾಳ ಮತುತು ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಯಲ್ಲಿ 
ಅವುಗಳ ಪಾ್ರಮುಖಯೂವನುನು ಪರಿಗಣಿಸ್, 
ಹೆ್ ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಯೇಜನೆಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಕಾಯಜಿ ನಡೆಯುತಿತುದೆ.

ಪರಿವತಜಿನೆಯ ಹಾದಯಲ್ಲಿ 
ಹೆ್ ಸ ಹೆಜೆಜಾ
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ನಿಣಜಿಯ 2

ನಿಣಜಿಯ: ಸಕಾಜಿರ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗ್ ಕಾಯಿದ್ (ಎಂ.ಟಿ.ಎ.) ಅನುಮೊೀದಿಸ್ದು್ದ, ಇದು 
ಬಾಡಿಗ್ದಾರರಿಗ್ ಸುಸ್ಥಾರ ಮತುತು ಸಮಗ್ರ ಬಾಡಿಗ್ ಮನ್ಯನುನು ಉತ್ತುೀರ್ಸುತತುದ್. ಇದನುನು 
ಅಳವಡಿಸ್ಕ್�ಳ್ಳಲು ಎಲಲ ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತು ಕ್ೀಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ್ೀಶಗಳಿಗ್ ರವಾನಸಲಾಗಿದ್.

 ಪರಿಣಾಮ: ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗ್ ಕಾಯಿದ್ಗ್ ತಿದು್ದಪಡಿ ಮಾಡಲು 
ಅರವಾ ಹ್�ಸ ಕಾಯಿದ್ ರ�ಪಿಸಲು ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತು 
ಕ್ೀಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ್ೀಶಗಳಿಗ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಈ 
ಕಾಯಿದ್ಯನುನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

 ಇದು ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ ಮನ್ಗಳನುನು ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ�ನು 
ಚೌಕಟಟಿನುನು ಪುನರುರ್ಜೆೀವಗ್�ಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದ್, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ್ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗುತತುದ್.

 ಇದು ಮನ್ಯಿಲಲದವರ ಸಮಸ್ಯಾಯನುನು ಪರಿಹರಿಸುತತುದ್ ಮತುತು ಪ್ರತಿ 
ಆದಾಯ ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಗ್ ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ಮನ್ಗಳು ಲರಯಾವಿರುತತುವ್.

 ಇದರ ಮ�ಲಕ, ಹಿಡುವಳಿ ಮಾರುಕರ್ಟಿಯನುನು ವಯಾವಹಾರವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲ ಖಾಸಗಿಯವರ ಪಾಲ್�ಗೆಳು್ಳವಿಕ್ 
ಹ್ಚಾ್ಚಗುತತುದ್. ಈ ಹಂತವು ವಸತಿ ಮನ್ಗಳ ತಿೀವ್ರ ಕ್�ರತ್ಯ 
ಸಮಸ್ಯಾಯನುನು ಪರಿಹರಿಸುತತುದ್.  

ನಿಣಜಿಯ 3

ನಿಣಜಿಯ 4

ನಿಣಜಿಯ: ಯ�ರಿಯಾ ಉತಾಪಾದನ್ಯಲ್ಲ ದ್ೀಶವನುನು 
ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿಸುವ ಉದ್್ದೀಶದ್�ಂದಿಗ್ ಕ್ೀಂದ್ರ 
ಸಕಾಜಿರ  ತ್ಲಂಗಾಣದ, ರಾಮಗುಂಡಂ ರಸಗ್�ಬ್ಬರ ಮತುತು 
ರಾಸಾಯನಕ ನಯಮಿತ - ಆರ್.ಎಫ್.ಸ್.ಎಲ್. ಗಾಗಿ ಹ್�ಸ 
ಹ�ಡಿಕ್ ನೀತಿ 2012ರ ವಿಸತುರಣ್ಗ್ ಅನುಮೊೀದನ್ ನೀಡಿದ್. 
ಪರಿಣಾಮ: 2014ರಲ್ಲ ಕ್ೀಂದ್ರದಲ್ಲ ಹ್�ಸ ಸಕಾಜಿರ ಬಂದ ಮೀಲ್, 
ಹ್�ಸ ಹ�ಡಿಕ್ ನೀತಿಯನುನು ತರಲಾಗಿದು್ದ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲ 
2019ರವರ್ಗ್ ಆರಂರವಾದ ಕಾಖಾಜಿನ್ಗಳು ರ್ರೀತಾಸಿಹಕ 
ಸಹಾಯಧನ ಪಡ್ಯಲ್ವ್. ಆದರ್ ಅದು 2019ರ ನಂತರ 
ಅಸ್ತುತ್ವಕ್್ಕ ಬಂದ ಕಾಖಾಜಿನ್ಗಳಿಗ್ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲಲ. 
ಈಗ ಸಕಾಜಿರ ಯ�ರಿಯಾ ಉತಾಪಾದನ್ಯಲ್ಲ ಭಾರತವನುನು 
ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು 2021ರಲ್ಲ ಆರಂರವಾದ 
ಕಾಖಾಜಿನ್ಗಳಿಗ� ಸಬಿಸಿಡಿ ಸೌಲರಯಾ ನೀಡಲು ನಧಜಿರಿಸಲಾಗಿದ್. 

 ಈ ಘಟಕ 12 ಲಕ್ಷ 70 ಸಾವಿರ ಮಟಿ್ರರ್ ಟನ್ 
ಯ�ರಿಯಾವನುನು ಪ್ರತಿವಷ್ಜಿ ದ್ೀಶ್ೀಯವಾಗಿ 
ಉತಾಪಾದಿಸುತತುದ್. ಇದು ಯ�ರಿಯಾ ಆಮದಿನ ಮೀಲ್ನ 
ಅವಲಂಬನ್ಯನುನು ತಗಿಗೆಸಲ್ದು್ದ, ಇದು ಸಾ್ವವಲಂಬಿ 
ಭಾರತದ್ಡ್ಗ್ ಒಂದು ಹ್ಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್. ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ 
ಈ ಯೊೀಜನ್ಯ ವಾಯಾಪಿತುಯನುನು ಮತತುಷ್ುಟಿ ವಿಸತುರಿಸಲು 
ಯೊೀರ್ಸ್ದು್ದ, ಯ�ರಿಯಾ ಉತಾಪಾದನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಯೀ 
ಆರಂರವಾಗಿದ್. ಭಾರತಿೀಯ ರಸಗ್�ಬ್ಬರ ನಗಮದ ಹಳ್ಯ 
ರಾಮಗ್�ಂಡಂ ಸಾಥಾವರನುನು ಪುನಶ್್ಚೀತನಗ್�ಳಿಸಲು,  
ರಾಮಗುಂಡಂ ರಸಗ್�ಬ್ಬರ ಮತುತು ರಾಸಾಯನಕ ನಯಮಿತ 
- ಆರ್.ಎಫ್.ಸ್.ಎಲ್. ಹ್�ಸ ಅನಲ ಆಧಾರಿತ ಹಸ್ರು 
ವಲಯ ಬ್ೀವು ಲ್ೀಪಿತ ಯ�ರಿಯಾ ಸಾಥಾವರವನುನು 6165.06 
ಕ್�ೀಟಿ ರ�ಪಾಯಿ ವ್ಚ್ಚದಲ್ಲ ಸಾಥಾಪಿಸುತಿತುದ್.

 ತ್ಲಂಗಾಣ ಸ್ೀರಿದಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮತುತು ಮಧಯಾ ಭಾರತ 
ವಲಯದ ರಾಜಯಾಗಳ ಯ�ರಿಯ� ಬ್ೀಡಿಕ್ ಪೂರ್ೈಸಲು 
ಈ ಸೌಲರಯಾದಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತುಯಾತತುಮ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತಿತುದ್. 

 ಇದು ರಸ್ತು, ರ್ೈಲು, ಪೂರಕ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳ ಮ�ಲಸೌಕಯಜಿ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಜ್�ತ್ಗ್ ವಲಯದ ಆರ್ಜಿಕತ್ಗ� ಉತ್ತುೀಜನ 
ನೀಡಲ್ದ್.

ನಿಣಜಿಯ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತು ಸಮರಜಿ ರ್ೈಲ್್ವ ಉಪಕ್ರಮಕಾ್ಕಗಿ 
ಸಕಾಜಿರ, ಭಾರತಿೀಯ ರ್ೈಲ್್ವಗಾಗಿ 700 ಮಗಾ ಹಟ್ಜೆಜಿ (ಮಗಾ 
ಹಟ್ಜೆಜಿ) ತರಂಗಾಂತರದ ಬಾಯಾಂಡ್  ನಲ್ಲ 5 ಮಗಾ ಹಟ್ಜೆಜಿ (ಮಗಾ 
ಹಟ್ಜೆಜಿ) ಸ್ಪಾಕಟ್ರಮ್ ಹಂಚಿಕ್ಗ್ ಸಕಾಜಿರ ಅನುಮೊೀದನ್ ನೀಡಿದ್.
•	 ಪರಿಣಾಮ: ಭಾರತದ ಶ್ೀ.96ರಷ್ುಟಿ ರ್ೈಲ್್ವಯ ಸಂಚಾರದಟಟಿಣ್ 

34,000 ಕಮಿೀ ಹಳಿಗಳ ಮೀಲ್ದ್. ಅಂತಹ ಸನನುವ್ೀಶದಲ್ಲ, 
ಸಾವಜಿಜನಕ ಸುರಕ್ಷತ್ಯನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವುದು ಯಾವುದ್ೀ 
ಸಕಾಜಿರಕ್್ಕ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿರುತತುದ್. ಈ 
ಆಲ್�ೀಚನ್ಯೊಂದಿಗ್, ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ, ರ್ೈಲ್್ವಗ್ ತರಂಗಾಂತರ 
ಹಂಚಿಕ್ಯ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಕ್ರಮವನುನು ಕ್ೈಗ್�ಂಡಿದ್. 

•	 ಆಧುನಿಕ ವಯೂವಸೆಥಾ: ಈವರ್ಗ್ ರ್ೈಲ್್ವ 2ರ್ ತರಂಗಾಂತರ ಬಳಕ್ 
ಮಾಡುತಿತುದ್. ಆದರ್, ಈಗ ರ್ೈಲ್್ವಯ ಸಂಚಾರ ಮತುತು ಸಂವಹನ 
ವಯಾವಸ್ಥಾಯನುನು ಹ್ಚು್ಚ ಸುರಕ್ಷಿತಗ್�ಳಿಸಲು ರ್ೈಲ್್ವಗ್ ಹ್ಚಿ್ಚನ 4ರ್ 
ತರಂಗಾಂತರ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿತುದ್. ಈವರ್ಗ್ ರ್ೈಲ್್ವಯ 
ಸಂವಹನ ಆಪಿಟಿಕಲ್ ಫ್ೈಬರ್ ಮ�ಲಕ ನಡ್ಯುತಿತುತುತು, ಆದರ್ 
ಈಗ, ಅತಾಯಾಧುನಕ ಸ್ಪಾಕಟ್ರಂ ಲರಯಾತ್ಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಸಕಾಲದಲ್ಲ 
ರ್ೀಡಿಯೊೀ ಸಂವಹನ ಮಾಧಯಾಮದ ಮ�ಲಕ ನಡ್ಯಲ್ದ್. ಇದು 
ಸಂವಹನ ಮತುತು ಸಂಕ್ೀತದ ಮೀಲ� ಪ್ರಭಾವ ಬಿೀರಲ್ದ್.

•	 ರೈಲುಗಳು ಢಕಕಾ ಹೆ್ ಡೆಯುವುದಲಲಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ 
ಖಾತಿ್ರಗಾಗಿ ದ್ೀಶ್ೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಲಾದ ‘ಮೀಡ್ 
ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ರ್ೈಲು ಮುಖಾಮುಖಿ ತಡ್ ವಯಾವಸ್ಥಾಯನುನು 
ಅನುಮೊೀದಿಸಲಾಗಿದ್. ರ್ೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತ್ಗಾಗಿ 
ನಾಲು್ಕ ಭಾರತಿೀಯ ಕಂಪನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ನಗ್ರಹ ವಯಾವಸ್ಥಾ 
(ರ್ೈಲುಗಳ ಢಕ್ಕ ತಡ್ ವಯಾವಸ್ಥಾ) ರ�ಪಿಸ್ವ್. ಇದು ಮೀರ್ 
ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೊೀಜನ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿಗ್ ಒಂದು ಅದುಭುತ 
ಉದಾಹರಣ್ಯಾಗಿದ್.

ಸಚ್ವ ಸಂಪುಟದ ನಿಣಜಿಯಗಳು
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ದೀಶದ 

17 ವಷ್ಜಿಗಳ ಚಚ್ಜಿ, ಸಮಾಲ್�ೀಚನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ರ್ಎಸ್ಟಿಯನುನು 2017ರ ಜ�ನ್ 30 ಮತುತು ಜುಲ್ೈ 1ರ 
ಮಧಯಾರಾತಿ್ರ, ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಮ�ಲಕ ದ್ೀಶ ಒಕ�್ಕಟ ವಯಾವಸ್ಥಾಗ್ ಒಂದು ಸಪಾಷ್ಟಿ ಉದಾಹರಣ್ಯನುನು ಪ್ರಸುತುತ 
ಪಡಿಸ್ತು. ರ್ಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿ ಆದಾಗಿನಂದ, ರ್ಎಸ್ಟಿ ಆರ್ಜಿಕತ್ಗ್ ಇಂಬು ನೀಡಿಕ್ಯ ಮುನ�ಸಿಚಕವಾಗಿದ್.  ಇದು 

500 ವಿಧದ ಉಪಕರ ಮತುತು ತ್ರಿಗ್ಗಳ ಹ್�ರ್ಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನುನು ಮುಕತುಗ್�ಳಿಸ್ದ ಸಕಾಜಿರದ ಒಂದು 
ದ್�ಡ್ಡ ಹ್ಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್. ಇದು ಗಂಗಾ ನಗರದಿಂದ ಇರಾನಗರವರ್ಗ್ ಅರವಾ ಲ್ೀಹ್  ನಂದ ಲಕ್ಷದಿ್ವೀಪದವರ್ಗ್ 
ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ ಏಕರ�ಪದ ತ್ರಿಗ್ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಾಸ್ ‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ – ಒಂದು ತ್ರಿಗ್’ ಗುರಿಯನುನು 
ಪೂರ್ೈಸ್ದ್. ಪ್ರಸುತುತ ಕ್�ೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ�ಲ, ಸತತ ಏಳು ಬಾರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೀಟಿಗ� ಅಧಿಕ 

ಮಾಸ್ಕ ರ್ಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಅದರ ಯಶ್ೋೀಗಾಥ್ಯನುನು ಹ್ೀಳುತತುದ್.

ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಎಷೆ್ಟೇ ದ್ರದಲ್ಲಿದದಿರ್, ಅದನುನು ಕಂಡುಹಡಿಯುವುದು 
ಎಷೆ್ಟೇ ಕಷ್್ಟವಾಗಿದದಿರ್, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತುತು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನುನು 

ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಾಣಕಯೂರ ಈ ಮಾತುಗಳು ರ್ಎಸ್್ಟಯನುನು ಜಾರಿ 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಕಾಜಿರದ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಬಿಂಬಿಸುತತುವೆ. 

ಬಿ
ಹಾರದ ವ್ೈಶಾಲ್ ರ್ಲ್ಲಯ ಕಮಲ್ೀಶ್ ಹ್ೀಳುವಂತ್ - 
“ರ್ಎಸ್ಟಿ ವಾಯಾಟ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಉತತುಮವಾಗಿದ್. ಈಗ 
ಸರಕುಗಳು ಗಾ್ರಹಕರನುನು ಕಡಿಮ ದರಕ್್ಕ ತಲುಪುತತುವ್, 

ಈಗ ತ್ರಿಗ್ಳು ಹ್ಚಾ್ಚಗಿಲಲ. ಹಲವು ಕಂಪನಗಳು ತಮಮು 
ಉತಪಾನನುಗಳ ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಯನುನು ತಗಿಗೆಸ್ವ್. ನಮಮು ವಾಯಾಪಾರಕ್್ಕ 
ಇದರಿಂದ ಅನುಕ�ಲವಾಗಿದ್.”  

ಸತಾಜಿರ್ ಹಿೀಗ್ ಹ್ೀಳುತಾತುರ್ - “ಈಗ ತ್ರಿಗ್ ಏಕರ�ಪವಾದ 
ಬಳಿಕ, ಗಾ್ರಹಕರು ಬಿಹಾರದ್�ಳಗ್ೀ ಸರಕು ಖರಿೀದಿ ಮಾಡುತಾತುರ್. 
ನಮಮುಂತಹ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಿಗ್ ರ್ಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕ�ಲವಾಗಿದ್. 
ಇದಕ್್ಕ ಮುನನು ನಾವು ಬ್ೀರ್ ರಾಜಯಾಗಳಿಂದ ಸರಕು ತರುವಾಗ 
ನಾವು ವಾಯಾಟ್ ಜ್�ತ್ಗ್ ಶ್ೀ.2ರಷ್ುಟಿ ಸ್ಎಸ್ಟಿಯನ�ನು 
ಪಾವತಿಸಬ್ೀಕಾಗಿತುತು. ಈಗ ದ್ೀಶದ ಯಾವುದ್ೀ ಭಾಗದಿಂದ 
ಸರಕು ಖರಿೀದಿಸ್ದರ�, ದರ ಒಂದ್ೀ ಆಗಿರುತತುದ್. ಇದ್ಲಲವೂ 
ನಮಗ್ ಉಪಯುಕತುವಾಗಿದ್.”

ಈಗ ರ್ಎಸ್ಟಿಗ್ 4 ವಷ್ಜಿ ತುಂಬಿದ್. ಈ ನಾಲು್ಕ 
ವಷ್ಜಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಇದನುನು ಹಿಂದಿಗಿಂತಲ� ಹ್ಚು್ಚ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನುನು 

ಕ್ೈಗ್�ಂಡಿದ್್ದೀವ್. ಸಣಣು ವಯಾವಹಾರಗಳಿಗ್, 
ಅದು ತ್ೈಮಾಸ್ಕ ರಿಟನ್ಸಿಜಿ ಆಗಿರಲ್ ಮತುತು 
ಮಾಸ್ಕ ಪಾವತಿ ಅರವಾ ಎಲ್ಕಾಟ್ರನರ್ 

ಇನಾ್ವಯಿಸಿಂಗ್ ವಯಾವಸ್ಥಾಗಳ ಸೌಲರಯಾವಾಗಿರಲ್, 
ಅದನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ನರಂತರವಾಗಿ 

ಶ್ರಮಿಸುತಿತುದ್್ದೀವ್.
-ನಿಮಜಿಲಾ ಸ್ೇತಾರಾಮನ್,  
ಕೆೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚ್ವರು

ಆರ್್ವಕತೆಯ ಏಕೀಕರಣ

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ - ಒಂದು ತೆರಿಗೆ
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ಪಶ್್ಚಮ ಬಂಗಾಳದ ರ್�ೀಶನ್ ಲ್�ೀಧಾ ಹ್ೀಳುವಂತ್ - “ರ್ಎಸ್ಟಿ 
ಸಂಪೂಣಜಿವಾಗಿ ದ್ೀಶವನುನು ಪರಿವತಿಜಿಸ್ದ್. ಇದು ದಿೀಘಜಿಕಾಲದ 
ಕನಸಾಗಿತುತು. ಒಂದು ತ್ರಿಗ್ ವಯಾವಸ್ಥಾಯಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಈಗ ಬಹು 
ತ್ರಿಗ್ಯ ಜಾಲದಿಂದ ಮುಕತುರಾಗಿದಾ್ದರ್. ಇದು ವಾಯಾಪಾರಕ್್ಕ ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕ್�ಟಿಟಿದ್.”

ಮಧಯಾಪ್ರದ್ೀಶದ ನೀಮಚ್ ನ ಸತಯಾನಾರಾಯಣ ಹ್ೀಳುವಂತ್ 
ರ್ಎಸ್ಟಿ ಪಾರದಶಜಿಕತ್ಯಿಂದ ಕ�ಡಿದು್ದ, ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತ್ಯನುನು 
ತಂದಿದ್. ರ್ಎಸ್ಟಿಗ್ ಮುನನು ನಮಮು ಬಳಿ ಖರಿೀದಿ ಮಾಡುತಿತುದ್ದ ವತಜಿಕರು, 
ನ್�ೀಂದಾಯಿತರಾಗಿರಲ್ಲಲ, ಹಿೀಗಾಗಿ ಸರಕು ಪೂರ್ೈಕ್ ಮಾಡಿದ 
ಬಳಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಅಪಾಯ ಇದ್್ದೀ ಇರುತಿತುತುತು. ಈಗ 
ಎಲಲವೂ ನ್�ೀಂದಣಿಯಾಗಿರುತತುದ್ ಮತುತು ಇ-ವ್ೀ ಬಿಲ್ ಸ್ೀರಿದಂತ್ 
ಎಲಲ ವಯಾವಸ್ಥಾ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ಆಗಿರುತತುದ್.  ರ್ಎಸ್ಟಿ ವಯಾವಸ್ಥಾಯನುನು 
ಸರಳಿೀಕರಿಸ್ದು್ದ, ರ್ರಷಾಟಿಚಾರ ತಡ್ಯುತತುದ್.

ಈಗ, ಗುಜರಾತ್ ನ ಅಹಮುದಾಬಾದ್ ನಗರದ ದ್ೀವನ್ ರಂತಹ 
ವತಜಿಕರು, ಯಾವುದ್ೀ ರಾಜಯಾದಿಂದ ಸರಕು ಖರಿೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್. 
ರ್ಎಸ್ಟಿ ಅವರಿಗ್ ಬಹು ನಮ�ನ್ಗಳ ಸಲ್ಲಕ್ಯಿಂದ ಮುಕತು ನೀಡಿದ್. 
ಇದು ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಿಗ್ ಪರಿವತಜಿನ್ಯ ಹಾದಿ ತ್�ೀರಿದು್ದ, ಇದು 
ವಾಣಿಜಯಾವನುನು ಉತ್ತುೀರ್ಸುವುದಷ್ಟಿೀ ಅಲಲದ್, ಗಾ್ರಹಕರಿಂದ 
ವಾಯಾಪಾರಸಥಾರವರ್ಗ್ ಎಲಲರಿಗ� ಪ್ರಯೊೀಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್.   

ಉತತುರ ಪ್ರದ್ೀಶದ ಅಲ್ಗಢದ ವಿವ್ೀರ್ ದಿೀಪ್ ಈಗ 
ನಾವು ಯಾವುದ್ೀ ನಬಜಿಂಧ ಇಲಲದ್ ವಾಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ 
ಅವಕಾಶ ಪಡ್ದಿದ್್ದೀವ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತಾತುರ್. ಮಾರುಕರ್ಟಿಯ 
ಏಕೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರ್�ೀಗಯಾಪೂಣಜಿ ಸಪಾಧ್ಜಿ ಏಪಜಿಟಿಟಿದ್. 

ಇದನುನು ಸಪಾಷ್ಟಿವಾಗಿ ಮುಂದಿಟಟಿ ಮೀಲ್ ಈಗ ಯಾರ� ಮೊೀಸ 
ಮಾಡಲು ಧ್ೈಯಜಿ ಮಾಡಲಾರರು.ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಮಚು್ಚಗ್ಯ 
ಮಾತುಗಳು ರ್ಎಸ್ಟಿಯ ಯಶಸಸಿನುನು ಎತಿತು ತ್�ೀರಿಸುತತುವ್. ಒಂದ್ಡ್, 
ವಾಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದನುನು ವಾಯಾಪಾರ ಸ್ನುೀಹಿ ಎಂದು ಕರ್ದರ್, 
ಮತ್�ತುಂದ್ಡ್ ಗಾ್ರಹಕರು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲ ಉತಪಾನನುಗಳನುನು ಪಡ್ಯಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತಿತುದ್ ಎನುನುತಾತುರ್. ರ್ಎಸ್ಟಿ ನಾಲು್ಕ ವಷ್ಜಿಗಳನುನು 
ಪೂರ್ೈಸುತಿತುದ್ದಂತ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯಾರ್ ದೃಷ್ಟಿಕ್�ೀನದಿಂದ 
ನ್�ೀಡುವುದು ಸ�ಕತುವಾಗಿದ್.

17 ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆಗಳು, 23 ಉಪಕರ

ಈಗ ನಮ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ 
ತೆ್ ಡಕು ನಿವಾರಣೆ

ರ್ಎಸ್್ಟ 2020-21ರ ಆರ್ಜಿಕ ವಷ್ಜಿದಲ್ಲಿ 
ಕರೆ್ ೇನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿಕತೆಯ 
ಕುಸ್ತವನುನು ನಿರೆ್ ೇಧಿಸ್ತು. ಒಟು್ಟ 
ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 10.71 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟಿ 
ರ್. ಆಗಿದುದಿ,  ಹಂದನ ಹಣಕಾಸು 
ವಷ್ಜಿಕಕಾಂತ ಶೆೇ 12 ರಷ್ು್ಟ ಹೆಚಾಚಾಗಿದೆ.

ರ್ಎಸ್ಟಿ ಎಂದರ್ ಸರಕು ಮತುತು ಸ್ೀವ್ಗಳ 
ತ್ರಿಗ್. 2017ರ ಜುಲ್ೈ 1ರಿಂದ ರ್ಎಸ್ಟಿ 

ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ್ೀಂದ್ರ 
ಮೊೀದಿ ಇದನುನು ಆಡು ಭಾಷ್ಯಲ್ಲ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ 
ಸ್ಂಪಲ್ ರಾಯಾರ್ಸಿ (ಉತತುಮ ಮತುತು ಸರಳ 
ತ್ರಿಗ್) ಎಂದು ಕರ್ದಿದ್ದರು. ರ್ಎಸ್ಟಿಗ್ ಮೊದಲು 
ತ್ರಿಗ್ದಾರರು ವಿವಿಧ ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತು ಕ್ೀಂದ್ರ 
ವಿಧಿಸುತಿತುದ್ದ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು 
ಪಾವತಿಸಬ್ೀಕಾಗಿತುತು. ಉದಾಹರಣ್ಗ್ ಸರಕು 
ಕಾಖಾಜಿನ್ಯನುನು ಬಿಡುತಿತುದ್ದಂತ್ ಅದಕ್್ಕ ಅಬಕಾರಿ 
ತ್ರಿಗ್ ಹಾಕಲಾಗುತಿತುತುತು. ಹಲವು ಸರಕುಗಳ 
ಮೀಲ್ ಹ್ಚು್ಚವರಿ ಅಬಕಾರಿ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು 
ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕಟಟಿಬ್ೀಕಾಗುತಿತುತುತು. 
ಯಾವುದ್ೀ ಸರಕು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸುತುವಿನ 
ಪ್ರವಗಜಿಕ್್ಕ ಬಂದರ್ ಐಷಾರಾಮಿ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು 
ಹ್ಚಿ್ಚವರಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿತುತುತು. ಹ್�ೀರ್ಲ್ 
ಅರವಾ ರ್ಸ್�ಟಿೀರ್ಂಟ್ ನಲ್ಲ ಈ ಸರಕುಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸ್ದರ್, ಅದಕ್್ಕ ಪ್ರತ್ಯಾೀಕವಾಗಿ ಸ್ೀವಾ 
ತ್ರಿಗ್ಯನುನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿತುತುತು. ವಿವಿಧ 
ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲ ಅದ್ೀ ವಸುತುವಿನ ಮೀಲ್ ವಿವಿಧ 
ದರದಲ್ಲ ತ್ರಿಗ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿತುದ್ದ  ಕಾರಣ 
ದರವೂ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರ್ಯಾಗಿರುತಿತುತುತು. ಸರಕು 
ಅರವಾ ಸ್ೀವ್ಗಳು ಗಾ್ರಹಕರ ಕ್ೈ ಸ್ೀರುವ ಮುನನು 
ಅದರ ಮೀಲ್ ಹಲವು ಬಗ್ಯ ತ್ರಿಗ್ಗಳನುನು 
ಹಾಕಲಾಗುತಿತುತುತು.
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2017ರ ಜುಲ್ೈ 1ರಂದು ಐತಿಹಾಸ್ಕ ಮಧಯಾರಾತಿ್ರ 
ಅಧಿವ್ೀಶನಕಾ್ಕಗಿ ಸಂಸತುತು ದಿೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ 
ಸ್ಂಗಾರಗ್�ಂಡಿತುತು. ಜುಲ್ೈ 1ರ ಮಧಯಾರಾತಿ್ರ ರ್ಎಸ್ಟಿ ಅಸ್ತುತ್ವಕ್್ಕ 
ಬಂತು. ಇದನುನು ಬದಲಾವಣ್ಯ ಹರಿಕಾರ ಎಂದ್ೀ ಬಣಿಣುಸಲಾಗಿದು್ದ, 
ಗಾ್ರಹಕರಿಗ್ ಅನುಕ�ಲ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್್ದೀಶ ಹ್�ಂದಿತುತು. 
ಜ್�ತ್ಗ್ ಇದು ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳ ಉತಾಪಾದನ್ ಮತುತು ಸಾಗಣ್ಯ 
ವ್ಚ್ಚವನುನು ತಗಿಗೆಸುತತುದ್. ರ್ಎಸ್ಟಿ ಒಟುಟಿ 17 ತ್ರಿಗ್ಗಳು ಮತುತು 
ಅದಕ್್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ 500 ಬಗ್ಯ ಉಪಕರಗಳಿಂದ ದ್ೀಶವನುನು 
ಮುಕತುಗ್�ಳಿಸ್ದ್. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತುತು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರು ಸಂಸತಿತುನ ಸ್ಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ ನಂದ 
ಏಕೀಕೃತ ತ್ರಿಗ್ ವಯಾವಸ್ಥಾಗ್ ಚಾಲನ್ ನೀಡಿದರು. ರ್ಎಸ್ಟಿಯ ಪ್ರಭಾವ 
ಅದರ ಹುಟಿಟಿನಂದಲ್ೀ ಗ್�ೀಚರಿಸುತಿತುದ್.

ಸತತ ಎಂಟನೆೇ ತಿಂಗಳು ಮೇ 2021ರಲ್ಲಿ, 
ರ್ಎಸ್್ಟ ಸಂಗ್ರಹ 1 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟಿ ಮಿೇರಿತುತು. 
ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 2021ರಲ್ಲಿ ಅದು 
ರ್.1,02,709 ಕೆ್ೇಟಿ ಆಗಿದದಿರೆ, 2019ರ ಮೇ 
ನಲ್ಲಿ ಇದು 1,00,289 ಕೆ್ೇಟಿ ಆಗಿತುತು.

ಕೆೇಂದ್ರೇಯ ಸರಕು ಮತುತು ಸೆೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ 
(ಸ್ರ್ಎಸ್್ಟ)
ಇದು ರಾಜಯಾದ್�ಳಗಿನ ಪೂರ್ೈಕ್ಗ್ ಸರಕು ಮತುತು 
ಸ್ೀವ್ಗಳ್ರಡಕ�್ಕ ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ ವಿಧಿಸುವ 
ತ್ರಿಗ್ಯಾಗಿದ್.
ರಾಜಯೂ ಸರಕು ಮತುತು ಸೆೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ
ಇದು ಅಂತರ ರಾಜಯಾದ್�ಳಗಿನ ಪೂರ್ೈಕ್ಗ್ 
ಸರಕು ಮತುತು ಸ್ೀವ್ಗಳ್ರಡಕ�್ಕ ರಾಜಯಾ ಸಕಾಜಿರ 
ವಿಧಿಸುವ ತ್ರಿಗ್ಯಾಗಿದ್. 
ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶದ ಸರಕು ಮತುತು ಸೆೇವೆಗಳ 
ತೆರಿಗೆ
ಕ್ೀಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ್ೀಶದ ಇಬ್ಬರು ವಯಾಕತುಗಳ 
ನಡುವ್ (ವಾಯಾಪಾರಸಥಾರು) ವಯಾವಹಾರ ನಡ್ದಿದ್ದರ್, 
ಆಗ ಯುಟಿರ್ಎಸ್ಟಿಯನುನು ಆ ಕ್ೀಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದ್ೀಶದ ಪಾಲಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬ್ೀಕಾಗುತತುದ್. 
ಸಂಯೇರ್ತ ಸರಕು ಮತುತು ಸೆೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ
ಐರ್ಎಸ್ಟಿ ತ್ರಿಗ್, ಎಲಲ ಅಂತರ – ರಾಜಯಾ 
ಪೂರ್ೈಕ್ಯ ಮೀಲ್ ಸರಕು ಮತುತು ಸ್ೀವ್ಗಳಿಗ್ 
ವಿಧಿಸುವ (ಐ.ರ್.ಎಸ್.ಟಿ.) ತ್ರಿಗ್ಯಾಗಿದ್. ಇದು 
ರಾಜಯಾಗಳ ಪಾಲು (ಎಸ್.ರ್.ಎಸ್.ಟಿ.) ಮತುತು 
ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರದ ಪಾಲು (ಸ್ರ್ಎಸ್ಟಿ) ಸ್ೀರಿ 
ಸಂಯೊೀರ್ತ ತ್ರಿಗ್ ಆಗಿದ್. 

5 ರ್ಎಸ್್ಟ ದರಗಳ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಯೂವಸೆಥಾ
	ದರ ಮತುತು ಸಾಮಾರ್ಕ ಆರ್ಜಿಕ ವಯಾವಸ್ಥಾಯನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಟುಟಿಕ್�ಂಡುವಿವಿಧಹಂತದತ್ರಿಗ್ಗಳಿವ್. 
ರ್ಎಸ್ಟಿ ಡ್ೈನಾಮಿರ್ ದರವನುನು ಆಧರಿಸ್ದ್, ಅದು 
ಸಂದಭ್�ೀಜಿಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತತುದ್.
	ರ್ಎಸ್ಟಿಯ ರಚನ್ ಸರಳವಾಗಿದ್. ರ್ಎಸ್ಟಿ 
ವಯಾವಸ್ಥಾಯಲ್ಲ ಐದು ಹಂತಗಳಿವ್, ತ್ರಿಗ್ ಮುಕತು 
ಹಂತ, ಶ್ೀ. 5ರ ಹಂತ, 12ರ ಹಂತ, ಶ್ೀ.18 ಹಂತ, 
ಮತುತು ಶ್ೀ.28ರ ಹಂತ.
	ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರ್�ೀಗಯಾಕ್್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಅತಾಯಾವಶಯಾಕ 
ವಸುತುಗಳು ತ್ರಿಗ್ ಮುಕತುವಾಗಿವ್. ಐಷಾರಾಮಿ 
ಮತುತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವಗಜಿಕ್್ಕ ಬರುವ ಸರಕು 
ಮತುತು ಸ್ೀವ್ಗಳನುನು ಶ್ೀ.28ರ ಹಂತದ ತ್ರಿಗ್ಯ 
ವಾಯಾಪಿತುಯಲ್ಲಡಲಾಗಿದ್.

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ  
4 ವಿಧದ ರ್ಎಸ್್ಟಗಳು:

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ - ಒಂದು ತೆರಿಗೆ
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ಅಂತರ ರಾಜಯಾ ‘ನಾಕ’ (ತಪಾಸಣಾ ಕ್ೀಂದ್ರಗಳು)ಗಳನುನು 
ತ್ರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರವ್ೀಶ ತ್ರಿಗ್ ರದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗ್ 
ಸರಕುಗಳು ಮತ್�ತುಂದು ನಗರಕ್್ಕ ಸಾಗಾಟವಾಗುವುದು 
ಸುಗಮವಾಯಿತು. ರ್ಎಸ್ಟಿಗ್ ಮುನನು ಹಲವು ರಾಜಯಾಗಳು ಶ್ೀ.35ರಿಂದ 
ಶ್ೀ.110ರಷ್ುಟಿ ಮನರಂಜನಾ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು ವಿಧಿಸುತಿತುದ್ದವು, 

ಅದು ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕ್ಯಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದ್ 235 ವಸುತುಗಳಿಗ್ 
ತ್ರಿಗ್ ಹಾಕಲಾಗುತಿತುದು್ದ, ಅದು ಶ್ೀ.31ಕ್ಕಂತ ಹ್ಚಾ್ಚಗಿತುತು.  
ರ್ಎಸ್ಟಿ ಆ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು 225 ವಸುತುಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ 
ಶ್ೀ.28ಕ್್ಕ ಇಳಿಸ್ತು. ಉಳಿದ 10 ವಸುತುಗಳ ತ್ರಿಗ್ ಶ್ೀ.18ಕ್್ಕ 
ಇಳಿಕ್ಯಾಯಿತು.  

ಹಲವು ವಷ್ಜಿಗಳ ಸಮಾಲೆ್ ೇಚನೆ ಮತುತು ಚಚೆಜಿಯ ನಂತರ 2017ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ರ್ಎಸ್್ಟ 
	2000ನ್ೀ ಇಸವಿಯಲ್ಲ ಅಂದಿನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ 

ವಾಜಪ್ೀಯಿ ಸಕಾಜಿರ ಏಕರ�ಪ ತ್ರಿಗ್ 
ಕಲಪಾನ್ಯನುನು ಹುಟುಟಿಹಾಕತು.

	2006-2007ರ ಸಾಮಾನಯಾ ಆಯವಯಾಯದಲ್ಲ ಸಹ 
ಆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ರ್ಎಸ್ಟಿಯ ಪ್ರಸಾತುಪ 
ಮಾಡಿದ್ದರು. 2007ರಲ್ಲ ರಾಜಯಾ ಹಣಕಾಸು 
ಸಚಿವರುಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯನುನು ಸಹ 
ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

	2008ರ ಬಜ್ಟ್ ಭಾಷ್ಣವು 2010ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 
1ರಿಂದ ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ ರ್ಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ 
ಅಗತಯಾವನುನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತುತು. ಆದರ್, ರಾಜಯಾಗಳ 
ನಡುವ್ ಒಮಮುತ ಮ�ಡಲ್ಲಲ.

	2014ರಲ್ಲ ಹ್�ಸ ಸಕಾಜಿರ ಬಂದ ಬಳಿಕ, 
ಅದು ರ್ಎಸ್ಟಿಯನುನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತನು 
ಮುಂದುವರಿಸ್ತು. ಆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ 
ಅರುಣ್ ಜ್ೈಟಿಲ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ನರ್ೀಂದ್ರ 
ಮೊೀದಿ ಅವರ ನ್ೀತೃತ್ವದಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ 
ನವಜಿಹಿಸ್ದರು.

	ಸಕಾಜಿರ ಸಂವಿಧಾನಕ್್ಕ 122ನ್ೀ ತಿದು್ದಪಡಿ 
ತರುವ ಮ�ಲಕ ಸರಕು ಮತುತು ಸ್ೀವ್ಗಳ 
ತ್ರಿಗ್ (ರ್ಎಸ್ಟಿ)ಜಾರಿಗ್ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಾಸ್ತು. ಆ 
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ವಿಧಿ 246, 248 ಮತುತು 268ನುನು 
ತಿದು್ದಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.  2015ರ ಮೀನಲ್ಲ 
ಲ್�ೀಕಸಭ್ಯಲ್ಲ ಮತುತು 2016ರ ಆಗಸ್ಟಿ ನಲ್ಲ 
ರಾಜಯಾಸಭ್ಯಲ್ಲ ಯಾವುದ್ೀ ಪ್ರತಿರ್�ೀಧವಿಲಲದ್ 
ಇದಕ್್ಕ ಅಂಗಿೀಕಾರ ದ್�ರ್ಯಿತು. ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 
ಸಂವಿಧಾನಕ್್ಕ 101ನ್ೀ ತಿದು್ದಪಡಿ ಆಯಿತು.

	ಈ ವಿಷ್ಯ ರಾಜಯಾ ಮತುತು ಕ್ೀಂದ್ರ 
ಸಕಾಜಿರಗಳ್ರಡರ ವಾಯಾಪಿತುಗ� ಸ್ೀರಿದಾ್ದದ 
ಕಾರಣ, ಸಂಸತಿತುನ ಉರಯ ಸದನಗಳೊ ಇದನುನು 
ಅನುಮೊೀದಿಸ್ದ ತರುವಾಯ, ಅಧಜಿಕ�್ಕ ಹ್ಚು್ಚ 
ರಾಜಯಾಗಳು ಇದಕ್್ಕ ಅನುಮೊೀದನ್ ನೀಡುವುದು 
ಅತಯಾಗತಯಾವಾಗಿತುತು. ಅಸಾಸಿಂ ವಿಧಾನಸಭ್ 
ಮೊದಲು ಇದಕ್್ಕ ಅನುಮೊೀದನ್ ನೀಡಿತು. 

ರ್ಎಸ್್ಟ ಜಾರಿಗೆ ಮುನನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದುದಿಪಡಿ ಅಗತಯೂ
ಭಾರತ ಒಕ�್ಕಟ ವಯಾವಸ್ಥಾಯ ಆಡಳಿತವನುನು ಒಳಗ್�ಂಡಿದ್, ಇದರಲ್ಲ 
ತ್ರಿಗ್ಯನುನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುನು ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತು ಕ್ೀಂದ್ರದ ನಡುವ್ 
ವಿರರ್ಸಲಾಗಿದ್. ಅದರಂತ್, ಸರಕನ ಮಾರಾಟದ ಮೀಲ್ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು 
ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ೀಂದ್ರಕ್್ಕ ಇರುವುದಿಲಲ, ಅದ್ೀ ರಿೀತಿ, ಸ್ೀವ್ಗಳ ಮೀಲ್ 
ತ್ರಿಗ್ ವಿಧಿಸಲು ರಾಜಯಾಗಳಿಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲಲ. ಆದರ್ ರ್ಎಸ್ಟಿಯ 
ನಬಂಧನ್ಗಳ ರಿೀತಯಾ,  ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್್ಕ ತ್ರಿಗ್ ವಿಧಿಸುವ ಹಕ್ಕನುನು 
ಕ್ೀಂದ್ರಕ್್ಕ ನೀಡುವುದು ಅಗತಯಾವಾಗಿತುತು, ಅಲ್ಲಯವರ್ಗ್ ರಾಜಯಾಗಳಿಗ್ ಮಾತ್ರ 
ಆ ಅಧಿಕಾರ ಲರಯಾವಿತುತು. ಹ್ಚು್ಚವರಿಯಾಗಿ, ಕ್ೀಂದ್ರವು ತ್ರಿಗ್ ಸ್ೀವ್ಗಳ 
ಹಕ್ಕನುನು ಮಾತ್ರ ಹ್�ಂದಿತುತು, ಸ್ೀವಾ ಕ್ೀತ್ರದ ತ್ರಿಗ್ ಪಾಲನುನು ರಾಜಯಾಗಳಿಗ� 
ರವಾನಸುವ ಅವಶಯಾಕತ್ಯಿತುತು. ಅಂತಹ ಸನನುವ್ೀಶದಲ್ಲ, ಕ್ೀಂದ್ರ ಮತುತು 
ರಾಜಯಾಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮಮುದ್ೀ ಆದ ರ್ಎಸ್ಟಿ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದು 
ಸಾಂವಿಧಾನಕ ತಿದು್ದಪಡಿಯ ಮುಖಯಾ ಉದ್್ದೀಶವಾಗಿತುತು.
ರ್ಎಸ್್ಟ ಮಂಡಳಿ ಭಾರತಿೇಯ ಒಕ್ಕಾಟ ವಯೂವಸೆಥಾಗೆ ಸ್ಪಷ್್ಟ ನಿದಶಜಿನ
ರ್ಎಸ್ಟಿ ಸಾಂವಿಧಾನಕ ತಿದು್ದಪಡಿಯು ರ್ಎಸ್ಟಿ ಕೌನಸಿಲ್ ಹ್ಸರಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಕ 
ಸಂಸ್ಥಾಯನುನು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲ ಸಾಥಾಪಿಸುವುದನುನು ಕಡಾ್ಡಯಗ್�ಳಿಸ್ತುತು. 
ರ್ಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಸಕಾಜಿರಕ್್ಕ ಸಲಹ್ ನೀಡಲು ಕ್ೀಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜಯಾಗಳ 
ಸದಸಯಾರನುನು ಒಳಗ್�ಂಡಿತುತು. ಈ ಮಂಡಳಿಗ್ ಕ್ೀಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು 
ಅಧಯಾಕ್ಷರಾಗಿರುತಾತುರ್, ಕ್ೀಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತ್ ರಾಜಯಾ ಸಚಿವರನುನು 
ಸದಸಯಾರನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ರಾಜಯಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಅರವಾ 
ರಾಜಯಾ ಸಕಾಜಿರಗಳು ನಾಮನದ್ೀಜಿಶನ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರುಗಳನುನು ಅದರ 
ಸದಸಯಾರನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಪರಿಷ್ತಿತುನಲ್ಲ, ಕ್ೀಂದ್ರವು 1/3 ನ್ೀ 
ಭಾಗದಷ್ುಟಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನುನು ಪಡ್ದರ್, ರಾಜಯಾಗಳು 2/3 ನ್ೀ ಭಾಗದ 
ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನುನು ಪಡ್ಯುತತುವ್. 3/4 ನ್ೀ ಮತಗಳ ಫಲ್ತಾಂಶದ್�ಂದಿಗ್ 
ಯಾವುದ್ೀ ನಧಾಜಿರವನುನು ಕ್ೈಗ್�ಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತತುದ್.
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ಒಂದು ರ್ಎಸ್್ಟ, ಹಲವು ಪ್ರಯೇಜನಗಳು

ಯಾವುದ್ೀ ವಸುತುವಿನ ದರ ಹ್ಚಾ್ಚಗದಂತ್ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲಾಪಾವಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ತ್ರಿಗ್ ಹಂತವನುನು  
ನಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತತುದ್. ಶ್್ರೀಸಾಮಾನಯಾರು ಬಳಸುವ  
ವಸುತುವನುನು ಶೋನಯಾ ತ್ರಿಗ್ ಅರವಾ ಶ್ೀ.5ರ ತ್ರಿಗ್ ವಾಯಾಪಿತುಗ್ 

ತರಲಾಗಿದ್. ರಿಟನ್ಸಿಜಿ ಸಲ್ಲಕ್ ಮತುತು ಆದಾಯ ತ್ರಿಗ್ ನಧಜಿರಣ್ 
ಸಹ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ಆಗಿದು್ದ, ದ್ೀಶದಲ್ಲ ಇನ್ಸಿ ಪ್ಕಟಿರ್ ರಾರ್ ಅನುನು 
ನರುತ್ತುೀಜನಗ್�ಳಿಸುತತುದ್.

ಮೊದಲ 5 ವಷ್ಜಿಗಳವರ್ಗ್ ಆದಾಯದಲ್ಲ ಶ್ೀಕಡಾ 

ಈಗ ಉತಾ್ಪದನೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ
ಉತಾಪಾದನ್ಯಾಗಿ ಗಾ್ರಹಕರನುನು ತಲುಪುವವರ್ಗ್ 
ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲ ತ್ರಿಗ್ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಯಯನುನು 
ಒಳಗ್�ಂಡಿರುತತುದ್. ರ್ಎಸ್ಟಿಯ ಒಂದು ಮ�ಲರ�ತ 
ಲಕ್ಷಣವ್ಂದರ್ ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ,  ಸರಪಳಿಯಾದಯಾಂತ (ಸರಕುಗಳ 
ಉತಾಪಾದನ್ಯಿಂದ ಅದನುನು ಬಳಸುವವರ್ಗ್) ಇನುಪಾಟ್ ಕ್್ರಡಿಟ್ 
ನ ತಡ್ರಹಿತ ಹರಿವಿರುತತುದ್. ಇನುಪಾಟ್ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಎಂದರ್ 
ಔಟುಪಾಟ್ ಮೀಲ್ ತ್ರಿಗ್ ಪಾವತಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲ, ನೀವು 
ಈಗಾಗಲ್ೀ ಇನ್ ಪುಟ್ ಗಳಲ್ಲ ಪಾವತಿಸ್ದ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತುತು ಬಾಕ ಮೊತತುವನುನು ಮಾತ್ರ 
ಪಾವತಿಸಬ್ೀಕಾಗುತತುದ್.

ತೆರಿಗೆ ದರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ ಮನಸೆ್ ೇಇಚೆಛಾ ನಿಧಾಜಿರ 
ಇರುವುದಲಲಿ 
ಈಗ ಭಾರತ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕರ್ಟಿಯಾಗಿದ್. ಅಂತರರಾಜಯಾ 
ತಪಾಸಣ್ ಕ್ೀಂದ್ರಗಳನುನು ತ್ಗ್ದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ ಮತುತು ಪ್ರವ್ೀಶ 
ತ್ರಿಗ್ಯ ರದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸರಕು ಮತುತು ಸರಂಜಾಮುಗಳ 
ಪ್ರವ್ೀಶ ಸುಗಮವಾಗಿದ್. ರ್ಎಸ್ಟಿಗ್ ಮುನನು ಹಲವು 
ರಾಜಯಾಗಳು ಶ್ೀ.35ರಿಂದ ಶ್ೀ.110ರವರ್ಗ್ ಮನರಂಜನಾ 
ತ್ರಿಗ್ ವಿಧಿಸುತಿತುದ್ದವು, ಈಗ ಅದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗಿಗೆದ್. 
ರಾಜಯಾಗಳಿಗ್ ಮೊದಲ ಐದು ವಷ್ಜಿಗಳ ಕಾಲ ತಮಮು 
ಆದಾಯದಲ್ಲ ಶ್ೀ.14ರಷ್ುಟಿ ಹ್ಚ್ಚಳದ ರರವಸ್ಯನುನು 
ನೀಡಲಾಗಿದ್. 
ದ್ೀಶದಲ್ಲ ಸರಕು ಮತುತು ಸ್ೀವ್ಗಳ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು ಜಾರಿ 
ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಯ� ನಯಂತ್ರಣ ಮತುತು 
ನದ್ೀಜಿಶನ ನೀಡಲು ರ್ಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್. 
2016ರ ಸ್ಪ್ಟಿಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಈವರ್ಗ್ ಇದರ 43 ಸಭ್ಗಳು 
ನಡ್ದಿವ್.

ಹೆಚುಚಾವರಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆ್ ರೆ ಇಲಲಿ
ಹಿಂದಿನ ತ್ರಿಗ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ, ಹಲವು ವಿವಿಧ ಬಗ್ಯ ತ್ರಿಗ್ಗಳನುನು 
ಒಂದ್ೀ ವಸುತುವಿನ ಮೀಲ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿತುತುತು. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ, 
ತ್ರಿಗ್ಯನುನು ಈಗಾಗಲ್ೀ ಪಾವತಿಸಲಾದ ತ್ರಿಗ್ಯ ಮೀಲ� 
ಹಾಕಲಾಗುತಿತುತುತು. ಕ್ಲವು ವಸುತುಗಳು ಎರಡು ಅರವಾ ಹ್ಚಿ್ಚನ 
ಪ್ರವಗಜಿಕ್್ಕ ಸ್ೀರಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಿೀಗಾಗುತಿತುತುತು. 
ರ್ಎಸ್ಟಿಯ ಇನುಪಾಟ್ ಕ್್ರಡಿಟ್ ವಯಾವಸ್ಥಾ ಈ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹರಿಸ್ದು್ದ, 
ಸ್ದ್ಧವಸುತು ಗಾ್ರಹಕರ ಕ್ೈಗ್ ಅಗಗೆದ ದರದಲ್ಲ ತಲುಪುವಂತ್ ಮಾಡಿದ್.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ನೀವು ಅಂತಿಮ ಅರವಾ ವಾಸತುವ ಗಾ್ರಹಕ 
ಅಲಲದಿದ್ದರ್ ಮತುತು ನೀವು ರ್ಎಸ್ಟಿಯನುನು ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲ 
ಪಾವತಿಸ್ದ್ದರ್, ನೀವು ಅದಕ್್ಕ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಪಡ್ಯುತಿತುೀರಿ. ನೀವು 
ಈ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಗಳನುನು ಸಕಾಜಿರಕ್್ಕ ರ್ಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಬಳಕ್ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಹ್ಚು್ಚವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೊ ರ್ಎಸ್ಟಿ 
ರಿಟನ್ಸಿಜಿ ಸಲ್ಲಸುವಾಗ ತ್ರಿಗ್ ಕ್ರಡಿಟ್ ವಯಾವಸ್ಥಾಯ ಮ�ಲಕ ನಮಮು 
ಕ್್ರಡಿಟ್ ಗಳನುನು ಹ್�ಂದಾಣಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಸಂಪೂಣಜಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಯೂವಸೆಥಾ
ರ್ಎಸ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲಲ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಆನ್ ಲ್ೈನ್ 
ನಲ್ಲ ನವಿೀಕರಿಸಬ್ೀಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟಿನ ರಸ್ೀತಿಯನುನು 
ಸಂಬಂಧಿತ ವಯಾಕತುಗಳು ತಮಮು ಬಳಿ ಇಟುಟಿಕ್�ಳ್ಳಬ್ೀಕು. 
ಅವರು ಇನುಪಾಟ್ ತ್ರಿಗ್ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಅನುನು ತಮಮು ಸಂಬಂಧಿತ 
ರಸ್ೀತಿಗಳ ನ್ರವಿನಂದ ಪಡ್ದುಕ್�ಳ್ಳಬಹುದು. ವಯಾವಹಾರಗಳು 
ಹ್�ಂದಿಕ್ ಆಗದ್ ಇದ್ದರ್, ಆಗ ಅಸಮಪಜಿಕತ್ಯು ಆನ್ ಲ್ೈನ್ 
ನಲ್ಲಯೀ ಸ್ಕ್ಕಬಿೀಳುತತುದ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲ ರ್ಎಸ್ಟಿ 
ಪಾವತಿಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯೊಂದಿಗ್, ತ್ರಿಗ್ ಪಾವತಿಯ ಸರಪಳಿ 
ಎಲ್ಲಯ� ತುಂಡಾಗುವುದಿಲಲ, ಕಾರಣ ಯಾವುದ್ೀ ವಾಯಾಪಾರಸಥಾರು 
ತಮಮು ಕ್್ರಡಿಟ್ ಕಳ್ದುಕ್�ಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲಲ.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ - ಒಂದು ತೆರಿಗೆ
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14ರಷ್ುಟಿ ಹ್ಚ್ಚಳವಾಗಲ್ದ್ ಎಂದು ರಾಜಯಾಗಳಿಗ್ ರರವಸ್ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್. ರ್ಎಸ್ಟಿ ಅನುಷಾ್ಠನವು ದ್ೀಶದ ವಾಯಾಪಾರ 
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಮತುತು ರ್ಡಿಪಿಯನುನು ಹ್ಚಿ್ಚಸುವುದಲಲದ್ 
ಹಣದುಬ್ಬರವನುನು ನಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್.  

ರ್ಎಸ್ಟಿ ತುಂಬಾ ವಾಯಾಪಾರ-ಸ್ನುೀಹಿ ವಾತಾವರಣವನುನು ರ�ಪಿಸ್ದ್. 
2025ರ ವ್ೀಳ್ಗ್ 5 ಟಿ್ರಲ್ಯನ್ ಆರ್ಜಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ 
ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಯ ಗುರಿಯನುನು ದ್ೀಶ ಹಾಕಕ್�ಂಡಿದು್ದ, ಇದರಲ್ಲ 
ರ್ಎಸ್ಟಿ ನಣಾಜಿಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತತುದ್.   

ಎಲಲಿರಿಗ್ ರ್ಎಸ್್ಟ ಪ್ರಯೇಜನ
ರ್ಎಸ್್ಟಯ ಜಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಯೂವಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ ಪಾರದಶಜಿಕತೆ ಮತುತು ಹೆ್ ಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನು 

ಹೆಚ್ಚಾಸ್ದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಕಾಜಿರದಂದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನುನು ಇದು 
ಸುಗಮಗೆ್ ಳಿಸ್ದದಿರೆ, ಮತೆ್ ತುಂದೆಡೆ ಇದು ವಾಯೂಪಾರಸಥಾರಿಗೆ ಮತುತು ಗಾ್ರಹಕರಿಬ್ಬರಿಗ್ 

ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 
ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನ

	ಒಂದ್ೀ ವಸುತುವಿನ ಮೀಲ್ ಹಾಕಲಾಗುತಿತುದ್ದ ಹಲವು 
ಬಗ್ಯ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು ತ್ಗ್ದುಹಾಕಲಾಗಿದ್. ಅಲಲದ್, 
ಈಗಾಗಲ್ೀ ಪಾವತಿಸ್ದ ತ್ರಿಗ್ಗಳ ಮೀಲ� ತ್ರಿಗ್ 
ವಿಧಿಸುವ ವಯಾವಸ್ಥಾಯನುನು ರದು್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದ್, ಇದು 
ಸರಕುಗಳ ಬ್ಲ್ ಏರಿಕ್ಯನುನು ತಡ್ಯುತತುದ್. ರ್ಎಸ್ಟಿ 
ಪೂವಜಿ ಅವಧಿಗ್ ಹ್�ೀಲ್ಸ್ದರ್ ಸರಕುಗಳ ಬ್ಲ್ಯಲ್ಲ 
ಇಳಿಕ್ ಕಂಡುಬಂದಿದ್.
	ಅತಾಯಾವಶಯಾಕ ವಸುತುಗಳ ಮೀಲ್ನ ತ್ರಿಗ್ಯನುನು ಅತಯಾಂತ 

ಕಡಿಮ ಇಡಲಾಗಿದ್. ಇದು ಶ್್ರೀಸಾಮಾನಯಾರಿಗ್ ಅಗಗೆದ 
ದರದಲ್ಲ ನತಯಾ ಬಳಕ್ಯ ವಸುತುಗಳನುನು ಖರಿೀದಿಸಲು 
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಾಸುತತುದ್. ಇದು ಬಡವರಿಗ್ ಮತುತು ಕಡಿಮ 
ಆದಾಯದ ಜನರಿಗ್ ನರಾಳ ತರುತತುದ್.

ವಾಯೂಪಾರಸಥಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನ

	ಈ ಹಿಂದ್ 17 ತ್ರಿಗ್ಗಳಿದ್ದವು, ಅಂದರ್, ತ್ರಿಗ್ದಾರರು 
17 ರಿಟನ್ಸಿಜಿ ಸಲ್ಲಕ್ ಮಾಡುವ ತ್�ಂದರ್ 
ಎದುರಿಸಬ್ೀಕಾಗಿತುತು ಮತುತು 17 ನಧಜಿರಣ್ಯಲ್ಲ 
ಸಾಗಬ್ೀಕತುತು. ಹ್ಚು್ಚವರಿಯಾಗಿ, ಆಕಾಟ್ರಯ್ ನಲ್ಲ ಪ್ರವ್ೀಶ 
ತ್ರಿಗ್ಯ ಹ್ಚು್ಚವರಿ ಹ್�ರ್ಯನುನು ಹ್�ರಬ್ೀಕಾಗಿತುತು. 
ರ್ಎಸ್ಟಿ ಈ ಎಲಲ ತ್�ಡಕುಗಳಿಂದ ಮುಕತು ನೀಡಿದ್. 
	ಈಗ ಎಲಲ ದಸಾತುವ್ೀರ್ೀಕರಣ ಮತುತು ರಿಟನ್ಸಿಜಿ ಸಲ್ಲಕ್ 

ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ಆಗಿದ್. ಇದು ವಾಯಾಪಾರಸಥಾರಿಗ್ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ 
ತ್ರಿಗ್ ಕಚ್ೀರಿಗ್ ಭ್ೀಟಿ ನೀಡುವ ಶ್ರಮ ತಪಿಪಾಸ್ದ್. ಇನುಪಾಟ್ 
ಕ್್ರಡಿಟ್ ಮ�ಲಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸೌಲರಯಾವೂ ಇದ್.

	ರ್ಎಸ್ಟಿ ಪದ್ಧತಿಗ್ ಮೊದಲು, ಹಲವರು 
ತ್ರಿಗ್ ತಪಿಪಾಸುತಿತುದ್ದ ಕಾರಣ ತ್ರಿಗ್ ದರ 
ಅಧಿಕವಾಗಿತುತು. ರ್ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವತಜಿಕರ� 
ನ್�ಂದಾಯಿಸ್ಕ್�ಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್. 
ರ್ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಯಯ ಹಿನ್ನುಲ್ಯಲ್ಲ ತ್ರಿಗ್ದಾರರನುನು 
ಸ್ೀಪಜಿಡ್ ಮಾಡುವುದು ವಿಸಾತುರವಾಗಿದ್. ಈ 
ಹಿಂದ್ ಬಿಟುಟಿ ಹ್�ೀಗಿದ್ದಂತಹ ವಾಯಾಪಾರಸಥಾರನುನು 
ತ್ರಿಗ್ ಸರಪಣಿಗ್ ಸ್ೀಪಜಿಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇದು 
ಆದಾಯದ ಹ್ಚ್ಚಳಕ್್ಕ ಕಾರಣವಾಗಿದ್. ರಿಟನ್ಸಿಜಿ 
ಸಲ್ಲಕ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಯಲ�ಲ ಹ್ಚ್ಚಳವಾಗಿದ್.
	ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ವಯಾವಸ್ಥಾ ಮ�ಲಕ ರ್ಎಸ್ಟಿ ರಿಟನ್ಸಿಜಿ 

ಸಲ್ಲಸುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ರಸ್ೀತಿಗಳನುನು 
ಹ್�ಂದಿಸ್ ನ್�ೀಡಲಾಗುತತುದ್. ರಸ್ೀತಿಗಳಲ್ಲ 
ಯಾವುದ್ೀ ತಾರತಮಯಾ ಇಲಲದಿದ್ದರ್, 
ವಾಯಾಪಾರಸಥಾರಿಗ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲ ಜಮಾ 
ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಗ್ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಪ್ರಯೊೀಜನಕ್್ಕ 
ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತತುದ್,  ಆ ಮ�ಲಕ ತ್ರಿಗ್ 
ವಂಚನ್ಯನುನು ತಡ್ಯಲಾಗುತತುದ್.
	 ಕಾಳಸಂತ್ ಮತುತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣ್ ಸಾಧಯಾತ್ಯನುನು 

ಕಡಿತಗ್�ಳಿಸಲಾಗಿದ್. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ 
ಬ್ಲ್ಯ� ದ್ೀಶದ್ಲ್ಲಡ್ ಒಂದ್ೀ ಆಗಿದ್.   
	 ರಾಜಯಾಗಳಿಗ್ ರ್ಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಆದಾಯದ 

ನಷ್ಟಿ ತಪಿಪಾಸಲು ಉಪಕರ ಅರವಾ ರ್ಎಸ್ಟಿ 
ಉಪಕರದ ಪರಿಹಾರವನುನು 5 ವಷ್ಜಿಗಳ ಅವಧಿಗ್ 
ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ, 
ತಂಬಾಕು ಅರವಾ ಅದರ ಉತಪಾನನುಗಳು, 
ಕಲ್ಲದ್ದಲು, ಸ್�ೀಡಾ, ಲ್ಮನ್�ೀಡ್  ಇತಾಯಾದಿ, 
ಮೊೀರಾರು ಕಾರುಗಳು, ರ್ಎಸ್ಟಿ ಉಪಕರಕ್್ಕ 
ಒಳಪಟಿಟಿರುತತುವ್.

ಸಕಾಜಿರಕೆಕಾ 
ಪ್ರಯೇಜನ 
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ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯನುನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕ್�ೀಲ್ಗಳಿಂದ 
ಬಂಧಮುಕತುಗ್�ಳಿಸುವ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮದಿಂದ ಆಧುನಕ 
ಭಾರತದ ನಮಾಜಿಣದವರ್ಗ್ ಭಾರತದ ಮಹಿಳ್ಯರ 

ಕ್�ಡುಗ್ ಕುರಿತಂತ್ ಅವರ ಹ್ಸರುಗಳು ಶತಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸದ 
ಪುಟಗಳಲ್ಲ ಕ್ತತುಲಾಗಿದ್. ಅಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರ ಹ್ಸರುಗಳು ಹಂಸಾ 
ಮಹಾತು ಮತುತು ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ ದ್ೀಶ್ ಮುಖ್ . ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ರಚನ್ಯಲ್ಲ 
ಹಾಗ� ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಯ ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳ ಸಾವಜಿತಿ್ರಕ ಘ�ೀಷ್ಣ್ಯಲ್ಲ ಲ್ಂಗ 
ಸಮಾನತ್ಗಾಗಿ ಒತಾತುಯಿಸುವುದರಲ್ಲ ಹಂಸಾ ಮಹಾತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ 
ವಹಿಸ್ದಾ್ದರ್. ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ ದ್ೀಶ್ ಮುಖ್  ದ್ೀಶದ ಸ್ೀವ್ಗ್ ಸ್ವಯಂಸ್ೀವಕಯಾಗಿ 
ತಮಮು ಬದುಕನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟಟಿವರು. ಹಂಸಾ ಮಹಾತು ಅವರ ಪ್ರಯತನುದ 
ಫಲವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ  ಪುರುಷ್ರ ಹಕು್ಕಗಳ ಘ�ೀಷ್ಣ್ಯನುನು 
ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳ ಸಾವಜಿತಿ್ರಕ ಘ�ೀಷ್ಣ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ತು. ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೀ 
ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳ ಕ್�ಡುಗ್ಗಾಗಿ ಆವರನುನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರರಮ ಮಹಿಳ  ್ಎಂದ� 
ಕರ್ಯುತಾತುರ್. ಮತ್�ತುಂದ್ಡ್, ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ ಅವರು ‘ಜ್�ೀನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಜಿ’ 
ಎಂದ್ೀ ಜನರ ನಡುವ್ ಜನಪಿ್ರಯರಾಗಿದಾ್ದರ್, ಅವರ ಅದುಭುತ ಮಾತುಗಾರಿಕ್, 
ಧ್ೈಯಜಿಶಾಲ್ ಪ್ರವೃತಿತು ಮತುತು ದೃಢ ನಶ್ಚಯದ ವಯಾಕತುತ್ವ, ಕ್�ೀಟಯಾಂತರ ಜನರಿಗ್ 
ನೀಡಿದ ಪ್್ರೀರಣ್ಯ ಕ್�ಡುಗ್ ಚಿರಸಾಥಾಯಿಯಾಗಿದ್.

ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯದಂದ ಗಣರಾಜಯೂದವರೆಗೆ
ಮಹಳೆಯರ ಪಾತ್ರದ ಯಶೆೋೇಗಾಥೆ

ಭಾರತದ ದಿಟಟಿ ಮಹಿಳ್ಯರು 
ಯಾವುದ್ೀ ಕ್ೀತ್ರದಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ೀ 
ಸಮಯದಲ್ಲ ಪುರುಷ್ರಿಗಿಂತ 
ಹಿಂದ್ ಬಿದಿ್ದಲಲ. ಭಾರತದ 
ಇತಿಹಾಸವು ಅವರ ಅದಮಯಾ 
ಧ್ೈಯಜಿ, ಶೌಯಜಿ ಮತುತು 
ಸಾಧನ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್. 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ್�ೀರಾಟದಿಂದ 
ಆಧುನಕ ಭಾರತದ 
ನಮಾಜಿಣದವರ್ಗ್ ಅವರ 
ಕ್�ಡುಗ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದು್ದ, 
ಅವರು ಯುಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸ್ಗ್ 
ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾ್ದರ್

ಹಂಸಾ ಮಹಾತು ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ ದೆೇಶ್ ಮುಖ್ 

ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೇತಸಿವರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಸರ್�ೀರ್ನ ನಾಯು್ಡ ಅವರಿಂದ ಸ�ಫೂತಿಜಿ ಪಡ್ದ, 
ಹಂಸಾ ಮಹಾತು ಅವರು ತಮಮು  ರ್ೀವನದ ಆರಂರದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್�ೀಲನಕ್್ಕ ಧುಮುಕದರು, 
ಅವರು ಸುಧಾರಕ, ಸಾಮಾರ್ಕ ಕಾಯಜಿಕತ್ಜಿ, 
ಶ್ಕ್ಷಣ ತಜ್್, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ್�ೀರಾಟಗಾತಿಜಿ, 
ಸ್ರಾೀಸಮಾನತ್ಯ ಹ್�ೀರಾಟಗಾತಿಜಿ ಮತುತು 
ಲ್ೀಖಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಿೀ ಅಲಲ ಮಹಾತಾಮು ಗಾಂಧಿ 
ಅವರ ಶ್ಷ್ಯಾಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಂಸಾ ರ್ೀವರಾರ್ ಮಹಾತು 

1897ರ ಜುಲ್ೈ 3, ರಂದು ಸ�ರತ್  ನಲ್ಲ ಜನಸ್ದರು. ಅವರು ಬರ್�ೀಡಾ 
ಕಾಲ್ೀರ್ನಲ್ಲ ತತ್ವಶಾಸರಾದಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ೈಸ್, ಪತಿ್ರಕ್�ೀದಯಾಮ ಮತುತು 
ಸಮಾಜಶಾಸರಾದ ಅಧಯಾಯನಕಾ್ಕಗಿ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ಗ್ ತ್ರಳಿದರು. 1930ರಲ್ಲ 
ಅವರು ಮಹಾತಾಮುಗಾಂಧಿ ನ್ೀತೃತ್ವದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಸ್ೀರಿಕ್�ಂಡಾಗ 
ಅವರ ವಯಾಕತುತ್ವದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭ್ಯ ಅನಾವರಣವಾಯಿತು. 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮದಲ್ಲ ಸಕ್ರಯವಾಗಿ ಪಾಲ್�ಗೆಂಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು 

1932ರಿಂದ 1940ರವರ್ಗ್ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸ 
ಅನುರವಿಸ್ದರು. ಏಕರ�ಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತ್ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತ್ಗ್  ಅತಯಾಗತಯಾ ಎಂಬುದು 
ಅವರ ನಂಬಿಕ್ಯಾಗಿತುತು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲ 
ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನ್ಹರ� 
ಅವರ್�ಂದಿಗ್ ಅವರಿಗ್ ಅಭಿಪಾ್ರಯಭ್ೀದವಿತುತು.  
ಅವರು 1947-48ರಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥಾಯಲ್ಲ 
ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳ ಆಯೊೀಗದ ಭಾರತಿೀಯ 
ಪ್ರತಿನಧಿಯಾಗಿ ಸ್ೀವ್ ಸಲ್ಲಸ್ದರು ಮತುತು 
ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳ ಐತಿಹಾಸ್ಕ ಘ�ೀಷ್ಣ್ 
ಹ್ಚು್ಚ ಲ್ಂಗ ಸಂವ್ೀದಿಯಾಗಿರಲು ಅಮ�ಲಯಾ 
ಕ್�ಡುಗ್ ನೀಡಿದರು. 

ಹಂಸಾ ಮಹಾತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ 
ಪ್ರಮುಖ ಸದಸಯಾರ� ಆಗಿದ್ದರು ಮತುತು 1947ರ ಆಗಸ್ಟಿ 14ರ 
ಮಧಯಾರಾತಿ್ರಯಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ವಗಾಜಿವಣ್ಯ ಐತಿಹಾಸ್ಕ ಸಂದರಜಿದಲ್ಲ 
ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿಳ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನುನು  ಎತಿತುಹಿಡಿದ 
ಹ್ಗಗೆಳಿಕ್ಯ� ಅವರದಾಗಿದ್. ಡಿಸ್ಂಬರ್ 2018ರಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಯ 
ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಆಂತ್�ೀನಯೊ ಗುತ್ರ್ಸ್ ಅವರು 
ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕ್�ಡುಗ್ಗಾಗಿ ಹಂಸಾ ಮಹಾತು ಅವರನುನು 
ಶಾಲಘಿಸ್ದ್ದರು. "ಭಾರತದ ಹಂಸಾ ಮಹಾತು ಅವರಿಲಲದ್ ಇದಿ್ದದ್ದರ್, 
ಪುರುಷ್ರ ಹಕು್ಕಗಳ ಸಾವಜಿತಿ್ರಕ ಘ�ೀಷ್ಣ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿತುದ್್ದವ್ೀ 
ಹ್�ರತು ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲಲ" ಎಂದು ಅವರು 
ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸ್ದ್ದರು. ಅಷ್ಟಿೀ ಅಲಲ, ಹಂಸಾ ಮಹಾತು ಸಮಿತಿ ಸುಧಾರಣ್ 
ಎಂದು ಕರ್ಯಲಾಗುವ ಹದಿನಾಲು್ಕ ವಷ್ಜಿಗಳವರ್ಗಿನ ಬಾಲಕಯರಿಗ್ 
ಉಚಿತ ಮತುತು ಕಡಾ್ಡಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ದ್ದರು. ಅವರು 
ಸ್ವತಃ ಅಂತಜಾಜಿತಿ ವಿವಾಹದ ವಿರ್�ೀಧವನುನು ಎದುರಿಸಬ್ೀಕಾಯಿತು 
ಮತುತು ಅವರನುನು ಅವರ ಜಾತಿಯಿಂದ ಹ್�ರಹಾಕಲಾಗಿತುತು. ತಮಮು 
ಕ್�ಡುಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ 1959ರಲ್ಲ ಪದಮುರ�ಷ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತು ಪಡ್ದ ಮಹಾತು, 1995 
ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 4ರಂದು ನಧನ ಹ್�ಂದಿದರು.

1909ರಲ್ಲ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ್ೀಶದಲ್ಲ ಜನಸ್ದ 
ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ ತಮಮು ತಂದ್ಯಿಂದ 
ಪ್್ರೀರಿತರಾಗಿ ಬಾಲಯಾದಿಂದಲ� 
ಮಾನವಿೀಯ ಸ್ೀವ್ಯಲ್ಲ ತಮಮುನುನು 
ತ್�ಡಗಿಸ್ಕ್�ಂಡವರು. ಕ್ೀವಲ 10 
ವಷ್ಜಿದವರಾಗಿದಾ್ದಗ, ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ 
ಕಾಕನಾಡದಲ್ಲ ಬಾಲಕಯರಿಗಾಗಿ 
ಹಿಂದಿ ಶಾಲ್ ತರ್ದು, ನವಜಿಹಿಸ್ದರು. 

ಸ್ವತಃ ಮಹಾತಾಮು ಗಾಂಧಿೀ ಅವರ್ೀ ಕಸ�ತುರಾ ಬಾ ಗಾಂಧಿ 
ಮತುತು ಸ್.ಎಫ್. ಆಂಡ�್ರಸ್ ಅವರ್�ಂದಿಗ್ ಈ ಶಾಲ್ಯ 
ಪರಿಶ್ೀಲನ್ಗ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ ಅವರಿಗ್ 
ಕ್ೀವಲ 12 ವಷ್ಜಿ. ಗಾಂಧಿೀರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾದ 
ಬಳಿಕ, ಅವರ ಮುಂದ್ಯೀ ತಮಮು ವಿದ್ೀಶ್ೀ ವಸರಾಗಳನುನು 
ಸುಟಿಟಿದ್ದಲಲದ್ ತಮಮು ಬ್ಲ್ಬಾಳುವ ಆರರಣಗಳನುನು 
ಅವರಿಗ್ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿ, 
ಸ್ವಯಂಸ್ೀವಕಯಾಗಿ ತಮಮುನುನು 
ದ್ೀಶಕ್್ಕ ಸಮಪಿಜಿಸ್ಕ್�ಂಡರು.  
ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ ಅವರ ವಾಗಿಮುತ್ 
ಅದುಭುತವಾಗಿತುತು ಮತುತು ಜನರು 
ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತಿತುದ್ದರು. 
ಅವರ ಧ್ೈಯಜಿ ಮತುತು ದೃಢ 
ವಯಾಕತುತ್ವಕಾ್ಕಗಿ  ಜನರು ಅವರನುನು 
‘ಜ್�ೀನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಜಿ’ ಎಂದು 
ಕರ್ಯುತಿತುದ್ದರು. 1930ರಿಂದ 
1933ರವರ್ಗ್ ಅವರು ಉಪಿಪಾನ 
ಸತಾಯಾಗ್ರಹದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಮ�ರು 
ಬಾರಿ ಸ್ರ್ವಾಸ ಅನುರವಿಸ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತಿೀಯ 
ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನ್ಯಲ್ಲ ಅಮ�ಲಯಾ ಕ್�ಡುಗ್ ನೀಡಿದರು. 
ಮಹಿಳ್ಯರ ಸಾಮಾರ್ಕ ಸಾಥಾನಮಾನವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲ 
ಅವರು ಸದಾ ಸಕ್ರಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತುತು ‘ಆಂಧ್ರ ಮಹಿಳಾ 
ಸಭಾ’, ‘ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ’, ‘ನಾರಿ 
ರಕಾ ಸಮಿತಿ’, ‘ನಾರಿ ನಕ್ೀತನ್’ ಸ್ೀರಿದಂತ್ ಅನ್ೀಕ 
ಸಂಸ್ಥಾಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಸಂಪಕಜಿ ಹ್�ಂದಿದ್ದರು. 1953ರಲ್ಲ ಅಂದಿನ 
ಕ್ೀಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಮತುತು ಚಿಂತಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ 
ದ್ೀಶ್ ಮುಖ್  ಅವರನುನು ಮದುವ್ಯಾದ ನಂತರ ಅವರು 
ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ ದ್ೀಶಮುಖ್ ಎಂದ್ೀ ಖಾಯಾತರಾದರು. 
ಮದುವ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಅವರು ಯೊೀಜನಾ ಆಯೊೀಗದ 
ಸದಸಯಾರಾಗಿದ್ದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದ್ೀಶದ ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನು 
ಪಸರಿಸ್ದ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗ್ ‘ನ್ಹರ� ಸಾಕ್ಷರತಾ 
ಪ್ರಶಸ್ತು’ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು 1981ರ ಮೀ 9ರಂದು  
ತಮಮು 71ನ್ೀ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಹ್ೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲ 
ನಧನಹ್�ಂದಿದರು.   

ದುಗಾಜಿಬಾಯಿ ದೆೇಶ್ ಮುಖ್ :  
ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಹರಿಯ ನಾಯಕ 

ಹಂಸಾ ಮಹಾತು: ಮಾನವ ಹಕುಕಾಗಳ ಸಾವಜಿತಿ್ರಕ 

ಘ್ೇಷ್ಣೆಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆ್ಡುಗೆ 

1930ರಿಂದ 
1933ರ ನಡುವೆ 
ಅವರು ಉರ್್ಪನ 
ಸತಾಯೂಗ್ರಹದ 
ವೆೇಳ  ೆ
ಮ್ರು ಬಾರಿ 
ಕಾರಾಗೃಹ 
ವಾಸ 
ಅನುಭವಿಸ್ದರು.

2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 
ನಲ್ಲಿ ವಿಶವಿಸಂಸೆಥಾಯ 
ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯಜಿದಶಿಜಿ 
ಆಂತೆ್ ೇನಿಯೇ 
ಗುತೆರೆಸ್ 
ಅವರು ಮಾನವ 
ಹಕುಕಾಗಳಿಗೆ ಹಂಸಾ 
ಮಹಾತು ಅವರು 
ನಿೇಡಿದ ಮಹತವಿದ 
ಕೆ್ಡುಗೆಯನುನು 
ಶಾಲಿಘಿಸ್ದದಿರು.
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ರ್ -7 ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವ್ೀದಿಕ್ಗಳಲ್ಲ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಹ್ಚಾ್ಚದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ 

ಅವರು ದ್ೀಶದ ದೃಷ್ಟಿಕ್�ೀನವನುನು ಜಗತಿತುಗ್ ಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸ್ದಾ್ದರ್ ಮತುತು ಅವರ ಪರಿಸರ ಬದ್ಧತ್ಗಳನುನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ್ದಾ್ದರ್. 

ಅವರ ದ�ರದಶ್ಜಿತ್ವದಿಂದ ನವ ಭಾರತದ ನಮಾಜಿಣದ ಮಾಗಜಿಸ�ಚಿಗಳು ಹ್�ರಹ್�ಮಿಮುವ್. ರ್ 7 ಶೃಂಗಸಭ್ಗ್ ಒಂದು 

ವಾರ ಮೊದಲು ಭಾರತವು 2025ರ ಹ್�ತಿತುಗ್ ಪ್ರ್�್ರೀಲ್  ನಲ್ಲ ಶ್ೀ,20ರಷ್ುಟಿ ಎಥ್ನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನುನು 

ಮುಂದಿಟಿಟಿತುತು ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಗ್ ದ್ೀಶದ ಬದ್ಧತ್ಯನುನು ಅಳ್ಯಬಹುದಾಗಿದ್.

‘ಒಂದು ಭ್ಮಿ’, ‘ಒಂದು ಆರೆ್ ೇಗಯೂ’ ಮಂತ್ರ

ಸ
ವಾಜಿಧಿಕಾರ, ರಯೊೀತಾಪಾದನ್, ಹಿಂಸಾತಮುಕ 
ತಿೀವ್ರಗಾಮಿೀತನ, ತಪುಪಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತುತು 
ಆರ್ಜಿಕ ದಬಾ್ಬಳಿಕ್ಯಿಂದ ಉಂರಾಗುವ 

ವಿವಿಧ ಬ್ದರಿಕ್ಗಳಿಂದ  ಮೌಲಯಾಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ 
ನಟಿಟಿನಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದ್�ಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ 
ಭಾರತವು, ಶೃಂಗಸಭ್ಯಲ್ಲ ರ್ 7 ಮತುತು ಅತಿರ್ 
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನ್ೈಸಗಿಜಿಕ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಹ್�ರಹ್�ಮಿಮುದ್. 
ಕಳ್ದ ಎರಡು ವಷ್ಜಿಗಳಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ವಿಶ್ವದ 
ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಜಿಕ ಶಕತುಗಳು ಜ�ನ್ 12-
13ರಂದು ಒಂದ್ೀ ವ್ೀದಿಕ್ಯಲ್ಲ ಜ್�ತ್ಗ�ಡಿದ್ದವು. 
ವಿಶ್ವದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಜಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ – 
ಅಮರಿಕ, ಜಪಾನ್, ಕ್ನಡಾ, ಫಾ್ರನ್ಸಿ, ಜಮಜಿನ, 
ಇಟಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಿ್ರಟನ್ ಆತಿರಯಾವಹಿಸ್ದ್ದ ಈ 
ಸಮಾವ್ೀಶದಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ರ್-7 ಅಧಯಾಕ್ಷತ್ ವಹಿಸ್ದ್ದ ಬಿ್ರಟನ್, ಭಾರತ, 
ಆಸ್ಟ್ರೀಲ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕ್�ರಿಯಾ ಮತುತು ದಕ್ಷಿಣ 
ಆಫಿ್ರಕಾಗಳನುನು ಅತಿರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಈ 
ಶೃಂಗಸಭ್ಗ್ ಆಹಾ್ವನಸ್ತುತು. ಈ ಸಂದರಜಿದಲ್ಲ 
ಸಭ್ಯನುನುದ್್ದೀಶ್ಸ್ ವಚುಜಿವಲ್ ಮ�ಲಕ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ್ೀಂದ್ರ  ಮೊೀದಿ 
ಅವರು, ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜ ಅಂದರ್, ಕ್ೈಗಾರಿಕ್, 
ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮತುತು ಸಕಾಜಿರದ ಸಂಘಟಿತ 
ಪ್ರಯತನುಗಳ ಮುನ್�ನುೀಟದ್�ಂದಿಗ್ ‘ಒಂದು ರ�ಮಿ, 
ಒಂದು ಆರ್�ೀಗಯಾ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನುನು ನೀಡಿದರು.  

  ಒಂದು ರ�ಮಿ – ಒಂದು ಆರ್�ೀಗಯಾ ಮಂತ್ರವನುನು ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ಮೊೀದಿ ಅವರು, ಸ್�ೀಂಕು ಪತ್ತುಹಚು್ಚವಿಕ್ ಮತುತು ಲಸ್ಕ್ ನವಜಿಹಣ್ಗ್ ಭಾರತವು 
ಡಿರ್ಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳನುನು ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿ ಬಳಸ್ದ ಬಗ್ಗೆಯ� ಮಾತನಾಡಿದರು. 
ತನನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು ಪರಿಣತಿಯನುನು ಇತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಶ್ೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊ್ಂದಿಗ್ 
ಹಂಚಿಕ್�ಳು್ಳವ ಭಾರತದ ಆಶಯವನುನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ದರು.

  ಕರ್�ೀನಾ ಲಸ್ಕ್ಯನುನು ಹಕು್ಕಸಾ್ವಮಯಾ ಮುಕತುವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಸಾತುಪಿಸ್ದ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್�ೀಗಯಾ ವಯಾವಸ್ಥಾಯನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತುರುವ ಸಾಮ�ಹಿಕ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗ್ ಭಾರತದ ಬ್ಂಬಲದ 
ಸಂಕಲಪಾ ಮಾಡಿದರು. ಕ್�ೀವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳ ಮೀಲ್ 
ಟಿ.ಆರ್.ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಡಬುಲ್ಯ.ಟಿ.ಓ.ದಲ್ಲ ಭಾರತ ಮತುತು ದಕ್ಷಿಣ 
ಆಫಿ್ರಕಾ ನೀಡಿದ ಪ್ರಸಾತುವನ್ಗ್ ಅವರು ರ್-7 ರ ಬ್ಂಬಲವನುನು ಕ್�ೀರಿದರು.

ರ್7 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು 
ಮಾಡಿದ ಭಾಷ್ಣದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳು

ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ಮತುತು ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಕುರಿತು......

ರ್7, ಸ್ಎಸ್.ಐ.ಆರ್. ಪರಿಸರ ದನ
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ಪರಿಸರ ದನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೆ್ ಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

  ರ�ಮಿಯ ವಾತಾವರಣ, ರ್ೀವ ವ್ೈವಿಧಯಾ ಮತುತು 
ಕಡಲ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಯನುನು ಪ್ರತ್ಯಾೀಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ 
ಶ್ರಮಿಸುವ ದ್ೀಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗುವುದಿಲಲ.

  ರ್-20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ೈಕ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವ್ೀ 
ಪಾಯಾರಿಸ್ ಒಪಪಾಂದದ ಈಡ್ೀರಿಕ್ಗ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್. 
ಈಗ ಭಾರತಿೀಯ ರ್ೈಲ್್ವ ಇಲಾಖ್ ಶೋನಯಾ ಹ್�ಗ್ 
ಹ್�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯ ಗುರಿಯನುನು ರ�ಪಿಸ್ದು್ದ, 
ಇದನುನು 2030ರ ಹ್�ತಿತುಗ್ ಈಡ್ೀರಿಸಲಾಗುತತುದ್.

  ವಿಪತುತು ತಾಳಿಕ್�ಳು್ಳವ ಮ�ಲಸೌಕಯಜಿ 
ಸಹಯೊೀಗ ಮತುತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ 
ಸಹಯೊೀಗ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಭಾರತ ಕ್ೈಗ್�ಂಡಿದು್ದ, ಇದು 
ಅತಯಾಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬಿೀತಾಗಿದ್.

ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಬದ್ಧತೆಗಳ 
ಕುರಿತು...

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು...
ಮುಕತು ಸಮಾಜಗಳು, ತಪುಪಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತುತು 
ಸ್ೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಸುಲರ ಗುರಿಗಳಾಗಿವ್. 
ಸ್ೈಬರ್  ಸ್ಪಾೀಸ್ ಗಳ ಮ�ಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತ್ವ 
ಮೌಲಯಾಗಳನುನು ದೃಢ ವ್ೀದಿಕ್ಯಾಗಿ 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ಕ್�ಳು್ಳವ ಅವಶಯಾಕತ್ಯಿದ್. ಇದಕ್್ಕ 
ರ್ರ್ ಕಂಪನಗಳು ಮತುತು ಸಾಮಾರ್ಕ ಮಾಧಯಾಮ 
ವ್ೀದಿಕ್ಗಳು ತಮಮು ಗಾ್ರಹಕರಿಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ೈಬರ್ 
ವಾತಾವರಣವನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಬ್ೀಕಾಗುತತುದ್.

ಪಾಯಾರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ ಸಮಾವ್ೀಶದಲ್ಲ ರ�ಪಿಸಲಾದ ಪರಿಸರಾತಮುಕ ಗುರಿಗಳನುನು 
ಸಾಧಿಸ್ದ ವಿಶ್ವದ ಏಕ್ೈಕ ದ್ೀಶ ಭಾರತವಾಗಿದ್. ಜ�ನ್ 13ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ಮೊೀದಿಯವರು ಜಾಗತಿಕ ವ್ೀದಿಕ್ ರ್7ರಲ್ಲ ಇದನುನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ್ದಾಗ ಎಲಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊ 
ಭಾರತವನುನು ಬ್ಂಬಲ್ಸ್ದವು. ಭಾರತ ಈ ಗುರಿಯನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಧಾಜಿರ 
ತ್ಗ್ದುಕ್�ಳು್ಳವ ಮ�ಲಕ ಮತುತು ಹಸ್ರು ಪರಿಸರಕ್್ಕ ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರದ ಬದ್ಧತ್ಯ 
ಮ�ಲಕ ಸಾಧಿಸುತಿತುದ್. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಜ್ಜೆ ಮುಂದ್ 
ಇಟಿಟಿರುವ ಭಾರತ ಶ್ೀ. 20ರಷ್ುಟಿ ಎಥ್ನಾಲ್ ಅನುನು ಪ್ರ್�್ರೀಲ್ ನಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ 
ತನನು ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು ನಗದಿಪಡಿಸ್ದ್ದ 2030 ರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವಾದ 
ಜ�ನ್ 5ರಂದು 2025ಕ್್ಕ, 5 ವಷ್ಜಿ ಇಳಿಸ್ದ್. ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ ಎಥ್ನಾಲ್ ಉತಾಪಾದನ್ ಮತುತು 
ವಿತರಣ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರು ಪುಣ್ಯಲ್ಲ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಯ 
ಇ -100 ಪಾ್ರಯೊೀಗಿಕ ಯೊೀಜನ್ಗ್ ಚಾಲನ್ ನೀಡಿದರು. 7-8 ವಷ್ಜಿಗಳ ಹಿಂದ್ 
ವಿರಳವಾಗಿ ಚಚಿಜಿತವಾಗುತಿತುದ್ದ ಎಥ್ನಾಲ್ ಈಗ ಪಾ್ರಮುಖಯಾ ಪಡ್ದಿದ್. ಎಥ್ನಾಲ್ 21 
ನ್ೀ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಯಾತ್ಗಳಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್. ಎಥ್ನಾಲ್ ಅನುನು 
ಇಂಧನವಾಗಿ ಉತ್ತುೀರ್ಸಲು ಕ್ೈಗ್�ಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೀಲ್ ಮತುತು ರ್ೈತರ 
ರ್ೀವನದ ಮೀಲ್ ಉತತುಮ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತಿತುವ್. ಕಳ್ದ ವಷ್ಜಿ ಒಂದರಲ್ಲೀ, ತ್ೈಲ 
ಮಾರುಕರ್ಟಿ ಕಂಪನಗಳು 21 ಸಾವಿರ ಕ್�ೀಟಿ ರ�. ಮೌಲಯಾದ ಎರನಾಲ್ ಖರಿೀದಿಸ್ವ್. 
ಇದರಿಂದ ರ್ೈತರಿಗ್ ತುಂಬಾ ಅನುಕ�ಲವಾಗಿದ್. ರವಿಷ್ಯಾದಲ್ಲ ಸಹ, ಇದು ರ್ೈತರಿಗ್ 
ತುಂಬಾ ಲಾರ ತರುತತುದ್.

ಇಂಧನವಾಗಿ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು
ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹ್�ರ ಬರುವ ಹ್�ಗ್ಯಿಂದ ದ್�ಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ವಾಯು ಮಾಲ್ನಯಾ 
ಉಂರಾಗುತತುದ್. ಎರನಾಲ್ ಮಿಶ್್ರತ ಇಂಧನ ಬಳಕ್ಯಿಂದ ಕಾಬಜಿನ್ ಮೊೀನಾಕ್ಸಿೈಡ್ 
ಹ್�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯನುನು ಶ್ೀ.35ರವರ್ಗ್ ತಡ್ಯಬಹುದಾಗಿದ್. ಇದು ಸಲಫೂರ್ ಡ್ೈಆಕ್ಸಿೈಡ್, 
ನ್ೈರ್�್ರೀಜನ್ ಆಕ್ಸಿೈಡ್, ಮತುತು ಹ್ೈಡ್�್ರೀ ಕಾಬಜಿನ್ ಹ್�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯನ�ನು 
ತಗಿಗೆಸುತತುದ್. ಪರಿಸರ ಸ್ನುೀಹಿಯಾದ ಎರನಾಲ್ ಪರಿಸರಕ್್ಕ ಪಳ್ಯುಳಿಕ್ ಇಂಧನಕ್ಕಂತ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾದುದಾಗಿದ್. ಹಿೀಗಾಗಿಯೀ ವಿಶ್ವ ಜ್ೈವಿಕ ಇಂಧನ ಮತುತು ಎರನಾಲ್ ಅನುನು 
ರವಿಷ್ಯಾದ ಇಂಧನವಾಗಿ ನ್�ೀಡುತಿತುವ್.

2025ರ ಹೆ್ ತಿತುಗೆ ಪೆಟೆ್್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆೇ.20ರಷ್ು್ಟ ಎಥನಾಲ್ 
ಮಿಶ್ರಣದ ಗುರಿಯನುನು ಭಾರತ ಮುಂದಟಿ್ಟದೆ

“ಕಳ್ದ ಶತಮಾನದ ಅನುರವವ್ಂದರ್, ವಿಶ್ವದ ಇತರ 
ದ್ೀಶಗಳಲ್ಲ ಯಾವುದ್ೀ ಆವಿಷಾ್ಕರ ಆದಾಗ, ಭಾರತವು ಅದಕಾ್ಕಗಿ 
ಹಲವು ವಷ್ಜಿಗಳವರ್ಗ್ ಕಾಯಬ್ೀಕಾಗುತಿತುತುತು. ಆದರ್ ಇಂದು 
ನಮಮು ದ್ೀಶದ ವಿಜ್ಾನಗಳು ಮಾನವಕುಲದ ಸ್ೀವ್ಗಾಗಿ ಇತರ 
ದ್ೀಶಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಹ್ಗಲ್ಗ್ ಹ್ಗಲು ಕ್�ಟುಟಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತುದಾ್ದರ್. 
ಒಂದು ವಷ್ಜಿದಲ್ಲ ತಯಾರಿಸ್ದ ಕರ್�ೀನಾ ಲಸ್ಕ್ ಅಂತಹ ಒಂದು 
ಉದಾಹರಣ್ಯಾಗಿದ್. ಜ�ನ್ 4ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ್ೀಂದ್ರ 
ಮೊೀದಿ ಅವರು ವ್ೈಜ್ಾನಕ ಮತುತು ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶ್ೋೀಧನಾ 
ಮಂಡಳಿ (ಸ್ಎಸ್.ಐ.ಆರ್.) ನ ಸಭ್ಯಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲ 
ಅವರು ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜ್ಾನಗಳ ಪ್ರಯತನುವನುನು ಶಾಲಘಿಸ್ದರು. 
ಈ ದಶಕದ ಮತುತು ರವಿಷ್ಯಾದ ಅಗತಯಾಗಳನುನು ಪೂರ್ೈಸಲು 
ವ್ೈಜ್ಾನಕ ಜ್ಾನವನುನು ಉತ್ತುೀರ್ಸುವ ಬಲವಾದ ಸಂದ್ೀಶವನುನು 
ಅವರು ನೀಡಿದರು. ತಂತಾ್ರಂಶದಿಂದ ಉಪಗ್ರಹದವರ್ಗ್, 
ಇಂದು ಭಾರತ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ವ್ೀಗವಧಜಿನ್ಗ್ 
ನ್ರವಾಗುತಿತುದ್ ಎಂದರು. ಅಂತಹ ಸನನುವ್ೀಶದಲ್ಲ, ದ್ೀಶದ ಗುರಿ 
ಸಹ ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಹ್ಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರಬ್ೀಕು. ಈ ದಶಕದ 
ಮತುತು ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳ ರವಿಷ್ಯಾದ ಅಗತಯಾಗಳ ಮೀಲ್ 

ಭವಿಷ್ಯೂದ ಮೇಲೆ ಕಣಿಣಿಟು್ಟ ಪ್ರಸಕತು ದಶಕಕೆಕಾ ಸಜಾಜಾಗುತಿತುರುವ ಭಾರತ
ಭಾರತವು ಪ್ರಸುತುತ ದಶಕಕ್್ಕ ಸಜಾಜೆಗಲು ಸ್ದ್ಧತ್ ನಡ್ಸಬ್ೀಕಾಗಿದ್. 
ಇಂದು, ಭಾರತವು ಎಲಲ ನಟಿಟಿನಲ್ಲ ಅಂದರ್ ಕೃಷ್ಯಿಂದ 
ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಾನದವರ್ಗ್, ವಿಪತುತು ನವಜಿಹಣ್ಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದವರ್ಗ್, ಲಸ್ಕ್ಗಳಿಂದ ವಚುಜಿವಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿವರ್ಗ್, 
ಜ್ೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನದಿಂದ ಬಾಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನದವರ್ಗ್ 
ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಮತುತು ಸಬಲ್ೀಕರಣಗ್�ಳ್ಳಲು ಬಯಸುತತುದ್. 
ಇಂದು ಭಾರತ ಸುಸ್ಥಾರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಕ್ೀತ್ರದಲ್ಲ 
ವಿಶ್ವಕ್್ಕೀ ದಾರಿ ತ್�ೀರುತಿತುದ್. 
ದ್ೀಶ ಅರ್�ೀಮಾ ಅಭಿಯಾನವನುನು 2016ರಲ್ಲ ಆರಂಭಿಸ್ತು. 
ಸ್ಎಸ್.ಐ.ಆರ್. ಇದರಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತು ಎಂದು 
ಹ್ೀಳಿದರು. ಇಂದು ದ್ೀಶದ ಸಾವಿರಾರು ರ್ೈತರು ಹ� ಬ್ಳ್ಯುವ 
ಮ�ಲಕ ತಮಮು ಅದೃಷ್ಟಿವನ್ನುೀ ಬದಲಾಯಿಸುತಿತುದಾ್ದರ್. ಭಾರತವು 
ಯಾವಾಗಲ� ಇಂಗನುನು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದ್ೀಶಗಳಿಂದ ಆಮದು 
ಮಾಡಿಕ್�ಳು್ಳವುದರ  ಮೀಲ್ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತುತು. ಆದರ್ ಈಗ 
ದ್ೀಶದ್�ಳಗ್ ಇಂಗಿನ ಉತಾಪಾದನ್ ಪಾ್ರರಂರವಾಗಿದ್.  

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಪೂಣಜಿ 
ಭಾಷ್ಣ ಆಲ್ಸಲು ಕುಯೂಆರ್ 

ಕೆ್ೇಡ್ ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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ಟೀಕಯೀಗೆ ಸಜ್ಜು
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದ್�ಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ಉತಸಿವಕ್್ಕ 
ಸಜಾಜೆದ ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು

ಆಧುನಿಕ ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ  ನ ರ್ತಾಮಹ ಎಂದೆೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ರ್ಯರೆ ಡಿ ಕ್ಬಟಿಜಿನ್, ಗೆಲುಲಿವುದಕಕಾಂತ ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ  ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸುವುದು 
ಮುಖಯೂ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದದಿರು. ಕ್ರೇಡಾ ಸ್ಫೂತಿಜಿಯನುನು ಅಥಜಿಮಾಡಿಕೆ್ಳುಳುವುದು ಇದರ ಮುಖಯೂ ಉದೆದಿೇಶ. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡೆ ಉತೆತುೇರ್ಸಲು ಮತುತು 
ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇತಾಸಿಹ ನಿೇಡಲು ಕೈಗೆ್ ಂಡ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ 100 ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ಟೆ್ೇಕಯ ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ  
ಗೆ ಅಹಜಿತೆ ಪಡೆದದುದಿ, 11 ಕ್ರೇಡಾ ಸ್ಪಧೆಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ದಾದಿರೆ. ಇನ್ನು 25 ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ಟೆ್ೇಕಟೆ್ೇ ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ ಗೆ ಅಹಜಿತೆ 
ಪಡೆಯುವ ಸಾಧಯೂತೆ ಇದುದಿ, ಈ ಸಂಖೆಯೂ ಇನ್ನು ಹೆಚಾಚಾಗುವ ನಿರಿೇಕೆ ಇದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ರಿಯೇ ರ್ ಜನೆೇರೆ್ ೇದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾಯೂರಾಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 
19 ಭಾರತಿೇಯ ಅರ್್ೇರ್ ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಿರು. ಈ ಬಾರಿ 26 ಪಾಯೂರಾ- ಅರ್್ೇರ್ ಗಳು ಟೆ್ೇಕಯೇ ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ ಗೆ ಅಹಜಿತೆ ಪಡೆದದಾದಿರೆ, 
ಇನ್ನು 16 ಅರ್್ೇರ್ ಗಳು ಅಹಜಿತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನಿೇಯತೆ ಇದೆ.

ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಕ್ರೀಡಾಕ�ಟಕ್್ಕ ಕ್ಷಣಗಣನ್ ಆರಂರವಾಗಿದು್ದ, ಭಾರತಿೀಯ ಅರ್್ೀಟ್ 
ಗಳು ಈ ಬೃಹತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಉತಸಿವಕ್್ಕ ಅಣಿಯಾಗಿದಾ್ದರ್. ಕಳ್ದ ವಷ್ಜಿ 
ಮಾಚ್ಜಿ ಆರಂರದಲ್ಲ, ಮಾರಕ ಕ್�ರ್�ನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಹಿನ್ನುಲ್ಯಲ್ಲ 

ಭಾರತದಲ್ಲ ದ್ೀಶವಾಯಾಪಿ ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅರ್್ೀಟ್ ಗಳ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದ್ೀಶಾದಯಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ಬಿರಗಳನುನು ಸಥಾಗಿತಗ್�ಳಿಸುವಂತಾಯಿತು. 
2020ರ ಮಾಚ್ಜಿ 24ರಂದು ರ್�ೀಕರ್�ೀ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಿ ಮತುತು ಪಾಯಾರಾಲ್ಂಪಿರ್ಸಿ ಎರಡನ�ನು 
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಂದ�ಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನ್ೀ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ  1940 
ಮತುತು 1944ರಲ್ಲ ನಗದಿತ ವಷ್ಜಿದಲ್ಲ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಿ ನಡ್ದಿರಲ್ಲಲ, ಆ ನಂತರ ಇದ್ೀ ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗ್ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಿ ಮುಂದ�ಡಿಕ್ ಆಗಿದ್. ಉತತುಮ ಪ್ರದಶಜಿನ ನೀಡುತಿತುದ್ದ ಭಾರತದ 
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗ್ ಈ ಮುಂದ�ಡಿಕ್ಯಿಂದ ಹಿನನುಡ್ಯಾಗಿದ್. ಜುಲ್ೈ-ಆಗಸ್ಟಿ ಹ್�ತಿತುಗ್ 
ಅವರು ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲ ಗರಿಷ್್ಠ ಫಾಮ್ಜಿ ನಲ್ಲದು್ದ ಸಂಪೂಣಜಿ ಸಜಾಜೆಗಿದ್ದರು.

ಹಲವು ಮಹತವಿದ ನಿಧಾಜಿರ ಕೈಗೆ್ ಂಡ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ
ಮಾಚ್ಜಿ 2020ರಿಂದ ಇಲ್ಲಯವರ್ಗಿನ ಅವಧಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗ್ ಮತುತು ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗ್ 
ತುಂಬಾ ಸವಾಲ್ನದಾಗಿದ್. ಅನ�ಹಯಾ ಸ್ವರ�ಪದ ಕ್�ೀವಿಡ್ -19, ಅರ್್ೀಟ್ ಗಳ 
ಆರ್�ೀಗಯಾದ ಕಾಳರ್ಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಟುಟಿಕ್�ಂಡು ಶ್ಬಿರಗಳನುನು ಯಾವಾಗ 
ಪುನಾರಂಭಿಸಬ್ೀಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಿಂದ್-ಮುಂದ್ ನ್�ೀಡಿ ನಧಾಜಿರ 
ಕ್ೈಗ್�ಳು್ಳವಂತ್ ಮಾಡಿತು.  

ಕ್ರೇಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಸವಿಭಾವದ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿವೆ ಮತುತು ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಬಲ್ಷ್್ಠ 

ಮತುತು ಚಲನಶಿೇಲ ಕ್ರೇಡಾ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು 
ರ್ರ್ಸುತಿತುದಾದಿರೆ. ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಸುತಿತುರುವ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗೆ 135 
ಕೆ್ೇಟಿ ಭಾರತಿೇಯರು ಶುಭ ಕೆ್ೇರಿದಾದಿರೆ. 

ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಕ್ರೇಡಾಪಟುವೂ ಜಾಗತಿಕ ವೆೇದಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್, ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು 

ಜನರು ಕ್ರೇಡೆಯಲ್ಲಿ ತೆ್ ಡಗಲು ಪೆ್ರೇರಣೆ ದೆ್ ರಕಲ್. 
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಿೇಡಿಯ ಕಾನಫೂರೆನ್ಸಿ ಮ್ಲಕ ನಾನು 
ಭಾರತದ ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ ತಂಡದೆ್ ಂದಗೆ ಸಂಪಕಜಿ 
ಸಾಧಿಸ್, ಭಾರತಿೇಯರೆಲಲಿರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನುನು 
ಪ್ರೇತಾಸಿಹಸಲು, ಶುಭ ಕೆ್ೇರಲು ಬಯಸುತೆತುೇನೆ.

- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ

ಟೆ್ೇಕಯೇ ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಿ ಜುಲೈ 23-ಆಗಸ್್ಟ 8, 2021
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ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಎದುರಿಸ್ದ ಮತ್�ತುಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು, ಬಯೊೀ 
ಬಬಲ್ ನ ಒಂಟಿತನವನುನು ಗಮನದಲ್ಲಟುಟಿಕ್�ಂಡು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನುನು 
ಸರಿಯಾದ ಮಾನಸ್ಕ ಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಡುವುದಾಗಿತುತು. ತುತುಜಿ ಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲ 
ಅವರ ಕ್�ೀಣ್ಗಳಲ್ಲ ಅಗತಯಾವಾದ ವ್ೈದಯಾಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು 
ಅರವಾ ಆರ್�ೀಗಯಾ ಸೌಲರಯಾಗಳನುನು ನೀಡಿ, ಅವರಿಗ್ 
ವಯಾಕತುಗತವಾಗಿ ಸಾಧಯಾವಾದಷ್ುಟಿ ಉತತುಮವಾದ ಆರ್ೈಕ್ಯನುನು 
ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದ್. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗದಿಂದಾಗಿ 
ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ತರಬ್ೀತಿಗ್ ತ್�ಂದರ್ಯಾಗದಂತ್ 
ಸಚಿವಾಲಯವು ಹ್ಚಿ್ಚನ ಕಾಳರ್ ವಹಿಸ್ತು. 2020ರ ಲಾರ್ 
ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಹಲವಾರು 
ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನುನು ಭ್ೀಟಿಯಾಗಿ ತಮಮು ತರಬ್ೀತಿಯನುನು 
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತುತು ಉತಕೃಷ್ಟಿತ್ಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್್ರೀರ್ೀಪಿಸ್ದರು. 
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ತರಬ್ೀತಿಗ್ ಯಾವುದ್ೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲ ತ್�ಂದರ್ಯಾಗುತಿತುಲಲ 
ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕ್�ಳ್ಳಲು, ಅಗತಯಾವಿರುವ ಎಲಾಲ ಉಪಕರಣಗಳನುನು 
ಅವರ ಮನ್ಗಳಿಗ್ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅತುಯಾತತುಮ 
ಸಪಾಧಾಜಿತಮುಕ ಸ್ವರ�ಪವನುನು ಉಳಿಸ್ಕ್�ಂಡರು. ಅಗತಯಾವಿರುವ ಎಲಲ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನುಚ್ಚರಿಕ್ಗಳನುನು ಕಾಪಾಡಿಕ್�ಂಡು ಒಲ್ಂಪಿರ್  ಗ್ 
ಹ್�ರಡುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಮ�ಲಯಾವಾದ ತರಬ್ೀತಿ ಸಮಯವನುನು 
ಕಳ್ದುಕ್�ಳ್ಳದಂತ್ ನ್�ೀಡಿಕ್�ಳ್ಳಲು ಸಕಾಜಿರವು ತರಬ್ೀತಿ ಕ್ೀಂದ್ರಗಳಲ್ಲ 
ಬಯೊೀ ಬಬಲ್ ಗಳನುನು ರಚಿಸ್ತು. ಯುವ ವಯಾವಹಾರ ಮತುತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ 
ಕರ್ಣ್ ರಿರ್ಜು ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ವಿಡಿಯೊೀ ಸಂವಾದಗಳ 
ಮ�ಲಕ ನರಂತರ ಸಂಪಕಜಿದಲ್ಲದ್ದರು ಮತುತು ಅವರ ನದಿಜಿಷ್ಟಿ ತರಬ್ೀತಿ 
ಅಗತಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್, ಅವರ ಸ್ಥಾೈಯಜಿವನುನು ಹ್ಚಿ್ಚಸ್ದರು.

ಎಲಲಿ ಕ್ರೇಡೆಗಳಲ್ಲಿ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ದ ಅರ್್ೇರ್ ಗಳು
ಈ ವಷ್ಜಿದ ಜನವರಿಯ ಹ್�ತಿತುಗ್ ಬಹುತ್ೀಕ ಎಲಾಲ ಕ್ರೀಡ್ಗಳಲ್ಲನ ಸಪಾಧ್ಜಿಗಳು 
ನಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾ್ರರಂರವಾದವು ಮತುತು ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 
ಎಲಾಲ ಕ್ರೀಡ್ಗಳಲ್ಲ ಸ್ಥಾರ ಪ್ರದಶಜಿನ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ತರಬ್ೀತಿ ಮತುತು 
ಕಾಯಜಿಕ್ಷಮತ್ಗ್ ತ್�ಂದರ್ಯಾಗದಂತ್ ನ್�ೀಡಿಕ್�ಳ್ಳಲು ಸಕಾಜಿರವು 
ಹ್ೀಗ್ ಸಹಾಯವನುನು ವಿಸತುರಿಸ್ದ್ ಎಂಬುದಕ್್ಕ ಇದು ಹಿಡಿದ ಕನನುಡಿಯಾಗಿದ್. 
ಮಿೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಪ್ ನಲ್ಲ  ಕಂಚಿನ ಪದಕ 
ಗ್ದು್ದ, ಕಲೀನ್ ಮತುತು ಜರ್ಜಿ ನಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲ್ ಮಾಡಿದಾ್ದಗಿರಲ್, ವಿನ್ೀಶ್ 
ರಗಟ್ ನಾಲು್ಕ ಕುಸ್ತು ಪಂದಯಾಗಳಲ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಚಿನನುದ ಪದಕ ಗ್ದಿ್ದದಾ್ದಗಿರಲ್, 
ಪಿ.ವಿ. ಸ್ಂಧು ಎಲಲ ಬಾಯಾಡಿಮುಂಟನ್ ಪಂದಾಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲ ನರಂತರವಾಗಿ 
ಪ್ರದಶಜಿನ ನೀಡಿದಾ್ದಗಿರಲ್, ನಮಮು ಶೋಟರ್ ಗಳು, ಬಾಕಸಿರ್ ಗಳು ಮತುತು 
ಬಿಲುಲಗಾರರ ಪ್ರದಶಜಿನ ತೃಪಿತುದಾಯಕವಾಗಿತುತು. ನಮಮು ಕ್ಲವು ಅರ್್ೀಟ್ 
ಗಳು ಕ್�ೀವಿಡ್ -19ರಿಂದ ಚ್ೀತರಿಸ್ಕ್�ಂಡಿದು್ದ, ಅವರ ಅಪಾರ ಮಾನಸ್ಕ 
ಸ್ಥಾೈಯಜಿ ಮತುತು ದ್ೈಹಿಕ ಶಕತುಯ ದ್�ಯಾೀತಕವಾಗಿದ್.  

ಅರ್್ೇರ್ ಗಳಿಗೆ ಲಸ್ಕೆ ಖಾತಿ್ರ ಪಡಿಸ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ
ಸಕಾಜಿರವು ಸಕ್ರಯವಾಗಿ ಕಾಯಜಿನವಜಿಹಿಸುತಿತುದು್ದ, ಕ್�ೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ 
ಸಮಯದಲ�ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮಮು ತುದಿಗಾಲ ಮೀಲ್ ನಲುಲವಂತ್, ತನನು 
ಕಾಯಜಿದ ವ್ೀಗವನುನು ನಲ್ಲಸಲ್ಲಲ. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್�ೀಗದ ಎರಡನ್ೀ ಅಲ್ 
ಏಪಿ್ರಲ್  ನಲ್ಲ ಅಪಪಾಳಿಸ್ದಾಗ ಮತುತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಾಗ, 
ಸಕಾಜಿರವು ಪರಿಸ್ಥಾತಿಗ್ ಶ್ೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಪಾಂದಿಸ್ತು ಹಾಗು ಕ್ರೀಡಾಪಟು 
ಮತುತು ಅವರ ಒಕ�್ಕಟದ ಸಹಯೊೀಗದ್�ಂದಿಗ್ ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಗ್ ತ್ರಳಲು 
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗ್ ವಿೀಸಾಗಳಿಗ್ ಅನುಕ�ಲವಾಗುವಂತ್ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಆದಯಾತ್ಯ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿತು.

ಇದು ನ್ೀರವಾಗಿ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಿ  ಗ್ ತ್ರಳುವ ಮೊದಲು ವಿದ್ೀಶ ಪ್ರವಾಸ 
ಮಾಡಲು ಮತುತು ಅಲ್ಲ ತರಬ್ೀತಿ ಪಡ್ಯಲು ಅವರಿಗ್ ಅನುವು ಮಾಡಿಕ್�ಟಿಟಿತು. 
ಅನ್ೀಕ ದ್ೀಶಗಳು ಭಾರತವನುನು ಕ್ಂಪು ಪಟಿಟಿಯಲ್ಲ ಸ್ೀರಿಸುತಿತುದಾ್ದಗ, ನಷ್ೀಧ 
ಜಾರಿಗ್ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸಕಾಜಿರವು ಗರಿಷ್್ಠ ಸಂಖ್ಯಾಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನುನು 
ವಿದ್ೀಶಕ್್ಕ ಕಳುಹಿಸ್ತುತು. ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣ್ಯಂದರ್ ವ್ೀಟ್  ಲ್ಫಟಿರ್ 
ಮಿರಾಬಾಯಿ ಚಾನು, ಅವರ ನಷ್ೀಧ ಜಾರಿಗ್ ಬರುವ ಮೊದಲ್ೀ ಭಾರತದಿಂದ 
ಅಮರಿಕಾ ಸಂಯುಕತು ಸಂಸಾಥಾನಕ್್ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅರ್್ೀಟ್ ನೀರರ್ 
ಛ್�ೀಪಾ್ರ ಅವರ ಮತ್�ತುಂದು ಉದಾಹರಣ್ಯ� ಇದ್, ಅವರನುನು ಕ್ರೀಡಾ 
ಸಚಿವಾಲಯ ವಿದ್ೀಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಯೊೀಗದಲ್ಲ 
ವಿೀಸಾ ಪಡ್ಯುವುದನುನು ಮತುತು ವಿದ್ೀಶಕ್್ಕ ತ್ರಳುವುದನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ತು, 
ಹಿೀಗಾಗಿ ಅವರು, ತಿೀರಾ ಅತಯಾಗತಯಾವಾಗಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಪಾಧ್ಜಿಯಲ್ಲ 
ಪಾಲ್�ಗೆಳು್ಳವಂತಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನ ನರ್ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರು, ರ್�ೀಕಯೊೀಗ್ 
ತ್ರಳುವ ಎಲಲ ಅರ್್ೀಟ್ ಗಳೊ ಕ್�ೀವಿಡ್ ಲಸ್ಕ್ ಪಡಿದುಕ್�ಂಡಿರುವುದನುನು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲು ಎಲಲ ಸಚಿವಾಲಯಗಳೊ ಒಗ�ಗೆಡಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂತ್ 
ಸ�ಚಿಸ್ದರು, ರ್�ೀಕಯೊೀಗ್ ತ್ರಳುವ ಶ್ೀ.99ರಷ್ುಟಿ ಅರ್್ೀಟ್ ಗಳು 
ಈಗಾಗಲ್ೀ ಲಸ್ಕ್ಯ ಪ್ರರಮ ಡ್�ೀಸ್ ಪಡ್ದುಕ್�ಂಡಿದ್ದರ್, ಶ್ೀ.75ರಷ್ುಟಿ 
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎರಡ� ಡ್�ೀಸ್ ಲಸ್ಕ್ ತ್ಗ್ದುಕ್�ಂಡಿದಾ್ದರ್.  
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗ್ ಲಸ್ಕ್ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಉದಾಹರಣ್ 
ಹ್ೀಗಿದ್ಯಂದರ್, ಕುಸ್ತುಪಟು ವಿನ್ೀಶ್ ಫೀಗಾಟ್, ಕ್ೀವಲ ಸಥಾಳಿೀಯ 
ನವಾಸ್ಗಳಿಗ್ ಮಾತ್ರವ್ೀ ಲಸ್ಕ್ ನೀಡುವ ಹಂಗ್ೀರಿಯಲ್ಲ ಲಸ್ಕಾ ಡ್�ೀಸ್ 
ಪಡ್ದಿದಾ್ದರ್. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಿ  ನ ಆರಂರವಾದಾಗ, ಎಲಾಲ 
ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗ� ಕರ್�ೀನ ವ್ೈರಾಣುವಿನ ಸ್�ೀಂಕಗ್ 
ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯ ಇರುವುದಿಲಲ. 
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ಆಸಲ್ ಉತಾತುರ್ 
ಯುದ್ಧದ ನಾಯಕ

ಅಬು್ದಲ್ ಹಮಿೀದ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ ತರನ್ ತರನ್ ರ್ಲ್ಲಯಲ್ಲ 
ಬಂದ�ಕು ಅಳವಡಿಸ್ದ್ದ ತಮಮು ರ್ೀಪ್ ನ್�ಂದಿಗ್ 1965ರ 
ಸ್ಪ್ಟಿಂಬರ್ 8ರಂದು ಅಮೃತಸರವನುನು ವಶಪಡಿಸ್ಕ್�ಳ್ಳಲು 

ಯೊೀರ್ಸ್ ಗಿಬಾ್ರಲಟಿರ್ ಕಾಯಾಜಿಚರಣ್ ನಡ್ಸ್ದ್ದ ಪಾಕಸಾತುನದ 
ರಾಯಾಂಕರ್ ರ್ರ್ಮಂಟ್ ನ ಒಳನುಗುಗೆವ ಪ್ರಯತನುವನುನು ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿ 
ತಡ್ದರು.  ಪಾಕಸಾತುನದ ಈ ದುಷ್ಕೃತಯಾಗಳು ಏಪಿ್ರಲ್ 1965ಕ್್ಕ ಮೊದಲ್ೀ 
ಪಾ್ರರಂರವಾದವು, ಆಪರ್ೀಷ್ನ್ ಡಸಟ್ಜಿ ಹಾರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಪಶ್್ಚಮ 
ಮುಂಚ�ಣಿಯಲ್ಲ ಭಾರತದ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ನ ಕ್ಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲ 
ಹಕು್ಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತು. ಮುಖರಂಗ ಅನುರವಿಸ್ದ 
ನಂತರ ಪಾಕಸಾತುನ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತುತು ಪಂಜಾಬ್  ನಲ್ಲ ಅಶಾಂತಿ 
ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿತು.

ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ೀನ್ ಎಲಾಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಯ� ಪಾಕಸಾತುನಕ್್ಕ 
ತಕ್ಕ ಉತತುರ ನೀಡಿತು. ಅಮೃತಸರವನುನು ವಶಪಡಿಸ್ಕ್�ಳು್ಳವ 
ಉದ್್ದೀಶದ್�ಂದಿಗ್ ಪಾಕಸಾತುನ ಪಡ್ಗಳು ತಮಮು ಪಾಯಾಟನ್ ರಾಯಾಂರ್  
ಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಮುನನುಡ್ದಿದ್ದವು. ಸ್ಪ್ಟಿಂಬರ್ 8 ರಂದು, ಪಾಕಸಾತುನವು 
ತನನು ಪಾಯಾಟನ್ ರಾಯಾಂರ್  ಗಳ ಸಂಪೂಣಜಿ ರ್ರ್ಮಂಟ್  ನ್�ಂದಿಗ್ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯ 5 ಕ.ಮಿೀ. ದ�ರ ಬಂದಿತುತು, ಆಸಲ್ 
ಉತಾತುರ್  ಗಾ್ರಮವು ಯುದ್ಧ ವಲಯವಾಗಿ ಮಾಪಜಿಟಿಟಿತು. 4 
ಗ್್ರನ್ೀಡಿಯರ್  ಗಳ ಸ್ೈನಕರು ಹತಿತು ಹ್�ಲ ಮತುತು ಕಬಿ್ಬನ ಗದ್್ದಗಳಲ್ಲ 
ಯುದ್ಧಕ್್ಕ ಸಜಾಜೆದರು. ಪಾಕಸಾತುನದ ಪಾಯಾಟನ್ ರಾಯಾಂರ್  ಗಳು ಮುಂದ್ 
ಬರುತಿತುರುವ ಶಬ್ದವನುನು ಅವರು ಸುಲರವಾಗಿ ಆಲ್ಸ್ದರು. 

ಕಾ್ವಟಜಿರ್ ಮಾಸಟಿರ್ ಅಬು್ದಲ್ ಹಮಿೀದ್ ರಸ್ತುಯಿಂದ ಕ್ೀವಲ 30 
ಮಿೀಟರ್ ದ�ರದಲ್ಲದ್ದರು, ಅವರು ಬಂದ�ಕು ಅಳವಡಿಸ್ದ್ದ ರ್ೀಪ್ ನಲ್ಲ 
ಅಡಗಿ ಕುಳಿತರು. ಪಾಕಸಾತುನದ ಮೊದಲ ಪಾಯಾಟನ್ ರಾಯಾಂರ್ ತಮಮು 
ಬಂದ�ಕನ ಗುರಿಯ ವಲಯಕ್್ಕ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ತಮಮು ಆರ್.ಸ್.ಎಲ್. 
ಬಂದ�ಕನಂದ ಗುಂಡು ಸ್ಡಿಸ್ದರು, ರಾಯಾಂರ್ ಬ್ಂಕ ಹ್�ತಿತುಕ್�ಂಡಿತು. 
106 ಎಂ.ಎಂ. ಆರ್.ಸ್.ಎಲ್. 500-600 ಗಜ ದ�ರದಲ್ಲದು್ದ, ರಾಯಾಂರ್ 
ವಿರುದ್ಧ ಅತಯಾಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಸರಾವಾಗಿತುತು. 

ಆರ್ .ಸ್.ಎಲ್. ಬಂದ�ಕನ ಒಂದು ನ�ಯಾನತ್ಯಂದರ್, ಅದರ 
ಶ್ಲ್ ಗಳನುನು ಸುಲರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದಾಗಿತುತು, 
ಅದು ಹಿಂದಿನಂದ ಬ್ಂಕಯನುನು ಹ್�ರಹಾಕುತತುದ್. ಇದು ಆರ್ .
ಸ್.ಎಲ್ .ನಂದ ಗುಂಡಿನ ಹ್�ಡ್ತಗಳನುನು ಕ್ೀವಲ ಒಂದು ಅರವಾ 
ಎರಡು ಅರವಾ ಗರಿಷ್್ಠ ಮ�ರಕ್್ಕ ನಬಜಿಂಧಿಸುತತುದ್. ಇದರ 
ಹ್�ರತಾಗಿಯ� ಹಮಿೀದ್ ಪಾಕಸಾತುನದ ಎರಡನ್ೀ ಪಾಯಾಟನ್ 
ರಾಯಾಂರ್ ಅನುನು ಅದ್ೀ ದಿನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಕಸಾತುನದ 
ಯೊೀಧರು ರಾಯಾಂರ್ ಬಿಟುಟಿ ಓಡಿ ಹ್�ೀದರು. ಕ್ಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ 
ಅವರು ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಬು್ದಲ್ ಹಮಿೀದ್ ಮತ್ತುರ್ಡು 

ರಾಯಾಂರ್ ಗಳನುನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ಬಂದ�ಕು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ 
ರ್ೀಪ್ ನೀಂದ ನಾಲು್ಕ ಪಾಯಾಟನ್ ರಾಯಾಂರ್ ಸ್�ಫೂೀಟಿಸ್ದ ಸುದಿ್ದ ಕ್ೀಳಿ 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ� ಆಶ್ಚಯಜಿ ಚಕತರಾದರು. ಸ್ಪ್ಟಿಂಬರ್ 10ರಂದು 
ಪಾಕಸಾತುನ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಅಬು್ದಲ್ ಹಮಿೀದ್ 
ಮತ್ತುರ್ಡು ಪಾಕಸಾತುನ ರಾಯಾಂರ್ ಗಳನುನು ಸ್�ಫೂೀಟಿಸ್ದರು. ಅವರು 
ಮ�ರನ್ೀ ರಾಯಾಂರ್ ಗುರಿ ಇಡುತಿತುದಾ್ದಗ, ಅವರ ರ್ೀಪ್ ಅನುನು ಶತು್ರ 
ಪಡ್ ಗುರುತಿಸ್, ಅವರ ಮೀಲ್ ಶ್ಲ್ ಸ್ಡಿಸ್ದರು, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೀ 
ಅವರ� ಕ�ಡ ಪಾಯಾಟನ್ ರಾಯಾಂರ್ ಮೀಲ್ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. 
ಹಮಿೀದ್ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲ ಹುತಾತಮುರಾದರು, ಆದರ್ ಅದಕ�್ಕ ಮುನನು 
7ನ್ೀ ರಾಯಾಂರ್ ಅನ�ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒರಾಟಿರ್ ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ೀನ್ 
100 ಪಾಕಸಾತುನ ರಾಯಾಂರ್ ಗಳನುನು ನಾಶ ಮಾಡಿತುತು. ಈ ಐತಿಹಾಸ್ಕ 
ಸ್�ೀಲ್ನಂದ ಪಾಕಸಾತುನ ಸ್ಪ್ಟಿಂಬರ್ 23ರಂದು ಕದನ ವಿರಾಮ 
ಘ�ೀಷ್ಸುವುದು ಅನವಾಯಜಿವಾಯಿತು. ಅಬು್ದಲ್ ಹಮಿೀದ್ ಅವರಿಗ್ 
ಮರಣ್�ೀತತುರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರಮೊೀಚ್ಚ ಸ್ೀನಾ ಗೌರವ ಪರಮ 
ವಿೀರ ಚಕ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 

ಹಮಿೀದ್, ಉತತುರ ಪ್ರದ್ೀಶದ ಗಾಝಿಪುರದ ಧಾಮುಪುರ್ 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲ 1933ರ ಜುಲ್ೈ 1ರಂದು ಜನಸ್ದರು. ಅವರ ತಂದ್ 
ದರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತುದ್ದರು. ಅವರ ಮನ್ಯ ಆರ್ಜಿಕ 
ಸ್ಥಾತಿ ಕ�ಡ ಉತತುಮವಾಗಿರಲ್ಲಲ. ಹಮಿೀದ್ ಅವರಿಗ್ ಓದಿಗಿಂತ 
ಕುಸ್ತು ಮತುತು ಈರ್ನಲ್ಲ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಆಸ್ಥಾಯಿತುತು. ಹಮಿೀದ್ ಭಾರತಿೀಯ 
ಸ್ೀನ್ಯನುನು 20ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೀ ಸ್ೀರಿದರು. ಅವರನುನು ಭಾರತ- 
ಚ್ೈನಾ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲ 1962ರಲ್ಲ ಎನ್.ಇ.ಎಫ್.ಎ.ನಲ್ಲ 
ನಯೊೀರ್ಸಲಾಗಿತುತು.   1965ರ ಯುದ್ಧ ಆರಂರಗ್�ಂಡಾಗ, ಅವರು 
ರಜ್ಯಲ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ತಮಮು ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮು ಮ�ರ್ 
ಕಟುಟಿತಿತುದಾ್ದಗ, ಅವರ ಹಾಸ್ಗ್ಯ ಒಂದು ದಾರ ತುಂಡಾಯಿತು. 
ಅವರ ಪತಿನು ರಸ�ಲನ್ ಬಿೀಬಿ ಅದನುನು ಅಪಶಕುನ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸ್ದರು ಮತತು ಒಂದು ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಹ್�ರಡುವಂತ್ 
ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ದ್ೀಶಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಹ್�ೀಗಲ್ೀಬ್ೀಕು ಎಂದು 
ಹಮಿೀದ್ ಹ್ೀಳಿದರು. ಅವರು ತಮಮು ಸ್�ೀದರನಗ್ ಹ್ೀಳಿದರು. - 
“ಸ್ೈನಯಾದಲ್ಲ ಶೌಯಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತುಗಳನುನು ಪಡ್ಯುವವರು ತುಕಡಿಯಲ್ಲ 
ಬಹಳ ಗೌರವವನುನು ಪಡ್ಯುತಾತುರ್, ಒಂದು ದಿನ ನಾನ� ಯುದ್ಧದಲ್ಲ 
ಶೌಯಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತುಯನುನು ಪಡ್ಯುತ್ತುೀನ್.”  ಅಬು್ದಲ್ ಹಮಿೀದ್ ರವಿಷ್ಯಾ 
ನಜವಾಯಿತು. 1965ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲ, ಅವರಿಗ್ ದ್ೀಶದ ಪರಮೊೀಚ್ಚ 
ಶೌಯಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತು ಪರಮವಿೀರ ಚಕ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಂದಿಗ� 
ಅವರ ರ್ೀಪನುನು ಸಮುರಣಾರಜಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್. 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲ, 
ಅವರು ಹುತಾತಮುರಾದ ಸಮುರಣಾರಜಿ ರ್ೀಪ್ ಇರುವ ಅಂಚ್ ಚಿೀಟಿ 
ಹ್�ರತರಲಾಯಿತು.  

“ಯುದ್ಧವನುನು ಕೆೇವಲ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೆಲಲಿಲು ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ, ಆದರೆ ಅದಕೆಕಾ 
ದೆೇಶಕಾಕಾಗಿ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಡುವ ಧೈಯಜಿವೂ ಅಗತಯೂ.”  ಇದಕೆಕಾ 1965ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್  ನ 
ಖೆೇಂಕರನ್ ಸೆಕ್ಟರ್  ನಲ್ಲಿ 7 ಪಾಕಸಾತುನಿ ಪಾಯೂಟನ್ ಟಾಯೂಂಕ್  ಗಳನುನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 

ನಾಶಪಡಿಸ್ದ ಸ್.ಕ್ಯೂ.ಎರ್ ಅಬುದಿಲ್ ಹಮಿೇದ್ ಅವರು ತೆ್ ೇರಿದ ಭಾರತಿೇಯ 
ಸೈನಿಕರ ಧೈಯಜಿಶಾಲ್ ಮನೆ್ ೇಭಾವ ಸ್ಮರಣಾಹಜಿವಾಗಿದುದಿ, ಇದಕಕಾಂತ 

ಉತತುಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಮತೆ್ ತುಂದು ಸ್ಗಲಾರದು.  

ಶೌಯಜಿದ ಯಶೆೋೇಗಾಥೆ ಅಬುದಿಲ್ ಹಮಿೇದ್
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ಕೆ್ರೆ್ ನಾದಂದ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಸೆ್ ೇಂಕಗೆ ಒಳಗಾದ ರೆ್ ೇಗಿಗಳ ರ್ೇವನವನುನು ಸುಗಮಗೆ್ ಳಿಸಲು ಹೆ್ ಸ ಆವಿಷಾಕಾರಗಳನುನು  

ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ದ್ರದ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಸುವ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವುದು  

ಒಂದು ದೆ್ ಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಯೂಕಾ ಮಾಝಿ ಮತುತು ಪ್ರವಾಸ್ನಿ ಬಟಾಕರ್ ಅನೆೇಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯ್  

ಅದನುನು ಸಾಧಯೂವಾಗಿಸ್ದಾದಿರೆ ಮತುತು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದಾದಿರೆ...

ಉದಾತತು ಉಪಕ್ರಮಗಳೊೆಂದಗೆ ಉದಯೂಮಶಿೇಲ ಮಹಳೆಯರು 

ಆಮಲಿಜನಕದ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿರುವ 

ಗಂಭಿೇರ ರೆ್ ೇಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್್ಟ 

ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಿಜಿಸ್ದ ಪ್ರತಯೂಕಾ

ರಾಜಯೂದ ಬುಡಕಟು್ಟ ವಲಯದ ಮನೆ 

ಬಾಗಿಲ್ಗೆೇ ಔಷ್ಧ ಪೂರೈಸುವ  

ಒಡಿಶಾ ಮಹಳೆ

ಪ್ರತಯಾಕಾ ಮಾಝಿ, ಮಧಯಾಪ್ರದ್ೀಶದ ಭ್�ೀಪಾಲ್ ನ 
ಎನ್.ಐ.ಎಫ್.ಟಿ.ಯ ವಿದಾಯಾರ್ಜಿನ, ಇವರು ಆಮಲಜನಕದ 

ಬ್ಂಬಲದ್�ಂದಿಗ್ ಗಂಭಿೀರ ಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲರುವ ಕ್�ೀವಿಡ್ 
ರ್�ೀಗಿಗಳಿಗ್ ನ್ರವಾಗಲು ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಮಿಜಿಸ್ದಾ್ದರ್.  
ಇದು ಮನ್ಯಲ್ಲ ಅರವಾ ಆಸಪಾತ್್ರಯಲ್ಲ ಹಾಸ್ಗ್ ಹಿಡಿದ 
ರ್�ೀಗಿಗಳಿಗ್ ಉಪಯುಕತುವಾಗಿದ್. ಪ್ರತಯಾಕಾ ಕ್�ರ್�ನಾ 
ಸ್�ೀಂಕಗ್ ತುತಾತುದ ಮನ್ಯಲ್ಲದ್ದ ತಮಮು ಚಿಕ್ಕಪಪಾನನುನು ನ್�ೀಡಿ 
ಪ್್ರೀರಣ್ ಪಡ್ದು ಅವರು ಈ ಶೌಚಾಲಯ ನಮಿಜಿಸ್ದಾ್ದರ್. ಪ್ರತಯಾಕಾ 
ಅವರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಆಸಪಾತ್್ರಗಳು ಮತುತು ಇತರ ಅಗತಯಾ 
ಇರುವ ಜನರ್�ಂದಿಗ್ ಈ ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಮಾಜಿಣದ 
ಜ್ಾನವನುನು ಹಂಚಿಕ್�ಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ದಾ್ದರ್.  ಈ ಶೌಚಾಲಯ ಎಲಲ 
ಕಡ್ಗಳಿಂದಲ� ಮುಚ್ಚಲಪಾಟಿಟಿದು್ದ, ಇದರ ನಮಾಜಿಣಕ್್ಕ 25 ಸಾವಿರ 
ರ�. ವ್ಚ್ಚವಾಗುತತುದ್. ಪ್ರತಯಾಕಾ ಹ್ೀಳುವಂತ್,” ನಾನು ಆಕಸಿಜನ್ 
ಬ್ಂಬಲದ್�ಂದಿಗ್ ಇರುವ ರ್�ೀಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಶೌಚಾಲಯ 
ವಿನಾಯಾಸ ಮಾಡಿದ್್ದೀನ್. ಇದನುನು ವಾಡ್ಜಿ ನಲ್ಲಯೀ ಇಡಬಹುದು. 
ಈ ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯವನುನು ಗಾಲ್ ಕುಚಿಜಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ 
ನಮಿಜಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಇದನುನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲರ” 
ಎನುನುತಾತುರ್.

ಒಡಿಶಾದ ಕಂಧಮಾಲ್ ರ್ಲ್ಲಯ ದ�ರದ ಪ್ರದ್ೀಶಗಳಲ್ಲ 

ವಾಸ್ಸುತಿತುರುವ ಬುಡಕಟುಟಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗ್ ಔಷ್ಧ 

ಪೂರ್ೈಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲ್ನ ಕಾಯಜಿ. ಆದರ್ ಪ್ರವಾಸ್ನ 

ಬರಾಕರ್  ತಮಮು ಅದಮಯಾ ಸಂಕಲಪಾದ್�ಂದಿಗ್ ಇದನುನು 

ಸಾಧಯಾವಾಗಿಸ್ದಾ್ದರ್. ಹಲವು ತ್�ಡಕುಗಳು ಮತುತು ಸವಾಲುಗಳನುನು 

ಮಟಿಟಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರದ್ೀಶದಲ್ಲರುವ ಬುಡಕಟುಟಿ ಜನರ ಮನ್ 

ಬಾಗಿಲ್ಗ್ೀ ಔಷ್ಧಗಳನುನು ಪೂರ್ೈಸುತಿತುದಾ್ದರ್. ಅವರು 21 ಸಾವಿರ 

ಗಾ್ರಮಗಳ ಮೀಲ್ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೀರಿದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತ್ ಮುಕತು ಗಾ್ರಮ 

ಯೊೀಜನ್ಯಲ್ಲಯ� ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನವಜಿಹಿಸ್ದ್ದರು. ಅವರ 

ಪಾತ್ರವು ಸಥಾಳಿೀಯ ಜನರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸ್ಗ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್. ರ್ೀವಿಕಾ 

ಸುರಕ್ಷ ಮಂಚ್ ಅವರ ಹ್ಲ್ತು-ಕಟ್ ನೀಡಿಕ್ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಡಿ 

‘ಆರ್�ೀಗಯಾ ಪ್್ರೀರಕ’ ರಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತುರುವ ಅವರು 

ಜನರಿಗ್ ಔಷ್ಧಿ ತಲುಪಿಸಲು ಮತುತು ಅವರ ರ್ೀವನ ಮಟಟಿವನುನು 

ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹ್�ಂದಿದಾ್ದರ್. ಆರ್�ೀಗಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

ಜನರಿಗ್ ತಿಳಿವಳಿಕ್ ನೀಡಲು ಅವರು ಉದಾತತು ಕಾಯಜಿವನುನು 

ಮಾಡುತಿತುದಾ್ದರ್. ಗರಜಿಪಾತದ ದುಷ್ಪಾರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯ� ಕ�ಡ 

ಅವರು ಮಹಿಳ್ಯರಿಗ್ ಅರಿವು ಮ�ಡಿಸುತಿತುದಾ್ದರ್.  

ಧನಾತ್ಮಕ ದೃಷಿ್ಟಕೆ್ೇನಬದಲಾಗುತಿತುದೆ ಭಾರತ
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1. ಯಾರ ಸಮುರಣಾರಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ೈದಯಾರ ದಿನ 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತತುದ್?

a) ಡಾ. ಸ್.ವಿ. ರಾಮನ್
b) ಡಾ. ಹ್�ೀಮಿ ಜಹಾಂಗಿೀರ್ ಬಾಬಾ
c)ಡಾ. ಬಿಧಾನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್
d) ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜ್. ಅಬು್ದಲ್ ಕಲಾಂ

2.  ಭಾರತದಲ್ಲ ಎಷ್ುಟಿ ನವೀದಯಾಮಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್?

a) 20 ಸಾವಿರ

b) 30 ಸಾವಿರ

c) 40 ಸಾವಿರ

d) 50 ಸಾವಿರ

3. ಕ್�ೀವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲ  ತ್�ಡಗಿಕ್�ಂಡಿರುವ 
ಮುಂಚ�ಣಿಯ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರಿಗ್ ಸಕಾಜಿರ ಎಷ್ುಟಿ ವಿಮಾ 
ರಕ್ಷಣ್ಯನುನು ಒದಗಿಸುತತುದ್?

a) 15 ಲಕ್ಷ
b) 25 ಲಕ್ಷ
c) 40 ಲಕ್ಷ
d) 50 ಲಕ್ಷ

4. 2019ಕ್್ಕ ಹ್�ೀಲ್ಸ್ದರ್ ಆಮಲಜನಕದ ಉತಾಪಾದನ್ ಎಷ್ುಟಿ 
ಪಟುಟಿ ಹ್ಚಾ್ಚಗಿದ್?

a) 2 ಪಟುಟಿ
b) 5 ಪಟುಟಿ
c) 10 ಪಟುಟಿ
d) 20 ಪಟುಟಿ

5) ದ್ೀಶದ ಎಷ್ುಟಿ ಹಳಿ್ಳಗಳನುನು ಡಿರ್ಟಲ್ ಗಾ್ರಮಗಳಾಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್?

a) 1 ಲಕ್ಷ
b) 50 ಸಾವಿರ
c) 2 ಲಕ್ಷ
d) 75 ಸಾವಿರ

6. 1000 ದಿನಗಳಲ್ಲ ಎಷ್ುಟಿ ಗಾ್ರಮಗಳನುನು ಆಪಿಟಿಕಲ್ ಫ್ೈಬರ್ 
ಮ�ಲಕ ಸಂಪಕಜಿಸಲು ಯೊೀರ್ಸಲಾಗಿದ್?

a) ಆರು ಲಕ್ಷಕ�್ಕ ಅಧಿಕ
b) 3 ಲಕ್ಷ
c) 2 ಲಕ್ಷ
d) 5 ಲಕ್ಷ

7. ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲ ಎಷ್ುಟಿ ಸ್ೀವ್ಗಳು ಮತುತು ಪಾವತಿ 
ಸೌಲರಯಾಗಳು ಲರಯಾವಿದ್?

a) 1980
b) 1751
c) 1458
d) 2039

8. ಈ ವಷ್ಜಿ ಜುಲ್ೈ 1ಕ್್ಕ ರ್ಎಸ್ಟಿ ಎಷ್ುಟಿ ವಷ್ಜಿಕ್್ಕ ಕಾಲ್ಡಲ್ದ್?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 6

9.2030ರಿಂದ ಯಾವ ವಷ್ಜಿಕ್್ಕ ಶ್ೀ.20ರಷ್ುಟಿ ಎರನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ 
ಗುರಿ ಸಾಧನ್ಗ್ ನಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್?

a) 2022
b) 2028
c) 2025
d) 2027

10. ರ್�ೀಕಯೊೀ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಆರಂರವಾಗುತತುದ್?
a) ಜುಲ್ೈ 23
b) ಜುಲ್ೈ 30
c) ಆಗಸ್ಟಿ 8
d) ಆಗಸ್ಟಿ 15

ಸರಿಯಾದ ಉತತುರ ಹುಡುಕಲು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಈ ಸಂಚ್ಕೆಯನುನು ಓದ

ನಿಮ್ಮ ಉತತುರಗಳನುನು ನಮಗೆ ನಿೇವು ಇ-ಮೇಲ್:- response-nis@pib.gov.in ಮ್ಲಕ ಕಳುಹಸಬಹುದು.
ಸರಿ ಉತತುರ ನಿೇಡಿದ ಐವರು ಸ್ಪಧಿಜಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುನು ಮುಂದನ ಸಂಚ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

ರಸಪ್ರಶ್ನು 
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ಭಗವಾನ್ ಜಗನಾನುಥ ರಥ ಯಾತೆ್ರಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂದಭಜಿದಲ್ಲಿ ನನನು ಹೃತ್್ಪವಜಿಕ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪೂಜಯೂ ಮತುತು ಭಕತುಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಯಾತೆ್ರ ದೆೇಶವಾಸ್ಗಳ 

ರ್ೇವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ್ ೇಷ್, ಸಮೃದ್ಧ, ಅದೃಷ್್ಟ ಮತುತು ಆರೆ್ ೇಗಯೂವನುನು ತರಲ್. ಜೈ ಜಗನಾನುಥ!
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ

ಜುಲೈ 12-20, 2021

ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನುಥನ 

ರಥಯಾತೆ್ರ 
ನಿೀಲಾಚಲನಿವಾಸಾಯನಿತ್್ಯಯ ಪರಮಾತ್ಮನೀ ।

ಬಲಭದರಿಸುಭದ್ರಿಭ್ಯಂ ಜಗನಾನುಥಾಯ ತೆೀ ನಮಃ ।।

ಜಗದ್ನಂದಕಂದ್ಯ ಪರಿಣತ್ತ್ವಹರಾಯಚ ।

ನಿೀಲಾಚಲ ನಿವಾಸಾಯ ಜಗನಾನುಥಾಯ ತೆೀ ನಮಃ ।।

ಪಾಕ್ಷಿಕ
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