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ಸುಧಾರಸುತತಿದ�

ಮಾನವನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ 
ಮತ್್ತ ಒ ಗ್ಂಪುಗಳನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ 
ನ�ೊಬ�ಲ್ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪುರಸ್ಕೃತ 
ಕಾಲ್ಲ್ ಲಾಯಂಡ್ ಸ�ಟೈನರ್ 
ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ 
ಜೊನ್ 14 ನ್ನು 
ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನವ�ಂದ್ 
ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ�.

ಭಾರತಕ�್ ಪ್ರತಿವರಲ್ 

ರಕ್ತದಾನ ಒಂದ್ ಉದಾತ್ತವಾದ 
ಕ�ಲಸ. ಏಕ�ಂದರ� ಮಾನವ ರಕ್ತವನ್ನು 
ಉತಾಪಾದಿಸಲ್ ಸಾಧಯವಿಲಲಿದ್ದರಿಂದ 
ಅದಕ�್ ಬದಲ್ ಇಲಲಿ.

ಒಂದ್ ವಯಸ್ ದ�ೇಹವು ಸ್ಮಾರ್ ಐದ್ ಲ್ೇಟರ್ ರಕ್ತವನ್ನು 
ಹ�ೊಂದಿರ್ತ್ತದ�. ಒಂದ್ ಬಾರಿಯ ರಕ್ತದಾನದಲ್ಲಿ ದ�ೇಹದಿಂದ 
ಸ್ಮಾರ್ 450 ಮಿಲ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಹ�ೊರತ�ಗ�ಯಬಹ್ದ್. ದ�ೇಹವು 
ಈ ರಕ್ತವನ್ನು 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟ�ಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತಾಪಾದಿಸ್ತ್ತದ�.

ಕ�ಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ್, ಪ�ಲಿೇಟ್ ಲ�ಟ್ ಗಳ್, 
ಪಾಲಿಸಾ್ಮ ಮತ್್ತ ಕ್ರಯೇಪ�್ರಸಿಪಿಟ�ೇಟ್ ಅನ್ನು 
ರಕ್ತದಿಂದ ಬ�ೇಪಲ್ಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ವ�ೈದಯಕೇಯ 
ಉದ�್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತ್ತದ�.

ಒಂದ್ ಯೊನಿಟ್ ರಕ್ತವು ಮೊರ್ 
ಜೇವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತ್ತದ�. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಗಂಡಸರ್ ಮತ್್ತ ಮಹಿಳ�ಯರ್ 
ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮೊರ್ ಮತ್್ತ ನಾಲ್್ 
ತಿಂಗಳಿಗ�ೊಮ್್ಮ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹ್ದ್

ರಕ್ತದ ಪ್ರಮ್ಖ ಗ್ಂಪುಗಳ 
ಆವಿಷಾ್ರಕೊ್ ಮೊದಲ್, ರಕ್ತದ 
ಗ್ಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯದ� ರಕ್ತ 
ವಗಾಲ್ವಣ�ಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿ್ತತ್್ತ. 
ಕಾಲ್ಲ್ ಲಾಯಂಡ್ ಸ�ಟೈನರ್ ತಮ್ಮ 
ಆವಿಷಾ್ರಕಾ್ಗಿ 1930 ರಲ್ಲಿ 
ನ�ೊಬ�ಲ್ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪಡ�ದರ್.
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ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಾನಿಗಳನುನು ಅಭಿನಂದಿಸುತೆ್ತೇನೆ. 
ರಕ್ತದಾನವು ಸಮಾಜಕೆಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೆೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಗೆ 
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನುನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೇವೆ.  
ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೆೇಕು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ

ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಸಾಧ್ಯತ�ಯನುನು 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತತಿದ�

ಕ�ೊೇಟಿ 
ಯೊನಿಟ್ ರಕ್ತ 
ಬ�ೇಕಾಗ್ತ್ತದ�

ರಕ್ತ ದಾನ

ಜೇವಗಳನುನು 
ಉಳಿಸೊೇಣ
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ಸಂಪಾದಕೇಯ
ಎಲಲಿರಿಗೊ ನಮಸಾ್ರ,

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲ�ಯ ವಿರ್ದ್ಧ ಹ�ೊೇರಾಡಲ್ ದ�ೇಶವು ಒಟಾಟಗಿದ�. ಆದರ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ 
ಶಿಷಾಟಚಾರವನ್ನು ಅತಯಂತ ಜಾಗರೊಕತ�ಯಂದ ಅನ್ಸರಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದ�. ಈ ಜಾಗತಿಕ ವಿಪತಿ್ತನ ವಿರ್ದ್ಧದ 
ಹ�ೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಕೃತಿ ಕೊಡ ನಮಗ� ಪಾಠ ಕಲ್ಸ್ತಿ್ತದ�. ಪ್ರಕಕೃತಿ ಮತ್್ತ ಪರಿಸರ ಯಾವಾಗಲೊ ಭಾರತಿೇಯರ 
ಜೇವನ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಮ್ಖ ಭಾಗವಾಗಿದ�. ಮರಗಳ್ ಮತ್್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗ�ಗಿನ ನಮ್ಮ ಪೂಜಯ ಭಾವನ�, 
ಬದಲಾಗ್ವ ಋತ್ಮಾನಗಳ ಆಚರಣ�, ಸಾಮರಸಯದ�ೊಂದಿಗ� ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜೇವನ ವಿಧಾನವು ನಾವು 
ಪ್ರಕಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದ್ಕನಲ್ಲಿ ಹ�ೇಗ� ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ�್ದೇವ� ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸಾಬಿೇತ್ಪಡಿಸ್ತ್ತದ�. ನಮ್ಮ ಸಿದಾ್ಧಂತ 
ಮತ್್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ�ಯೇಕ ಅಸಿ್ತತ್ವಕ್ಂತ ಹ�ಚಾಚಾಗಿ ಇಡಿೇ ಬ್ರಹಾ್ಮಂಡದ ಒಂದ್ ಭಾಗವ�ಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ತದ�.

ಕಳ�ದ ಒಂದ್ ವರಲ್ದಲ್ಲಿ, ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನಿಂದ ಜನರ್ ಸಂಕರಟ ಎದ್ರಿಸಿದಾ್ದರ�, ಆದರ� ಕಳ�ದ ವರಲ್ ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರ�ೊೇಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಕೃತಿಯ್ ನಮಗ� ಅನ�ೇಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕತಗ�ೊಳಿಸಿತ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು 
ಪ್ರಕಕೃತಿಯ ಸಮಕೃದ್ಧ ವ�ೈವಿಧಯವನ್ನು ಸೊಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದ�. ಮಾಲ್ನಯವು ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ ಕ್ಸಿಯತ್ ಮತ್್ತ 
ಜನರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ತ್ತಲ್ನ ಸೌಂದಯಲ್ವನ್ನು ಕಣ್್ತಂಬಿ ಕ�ೊಂಡರ್. ನಿೇಲ್ ಆಕಾಶ, ರಮಣಿೇಯ ಪವಲ್ತಗಳ್, ಶ್ದ್ಧ ನದಿಗಳ್ 
ವಾಸ್ತವವಾದವು. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವು ಪ್ರಕಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಸ್ವಂತ� ನಮಗ� ಪಾಠ ಕಲ್ಸಿತ್.

ಪ್ರಕಕೃತಿಯ ಈ ಪರಿಶ್ದ್ಧ ಚಿತ್ರಣವು ನಮ್ಮ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಂಕಲಪಾವನ್ನು ಸಕೃಷ್ಟಸಿದ�. ಈ ವಿಪತಿ್ತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೊ 
ಸಹ ನಾವು ಪರಿಸರಕಾ್ಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹ್ದ�ಂದ್ ಯೇಚಿಸ್ವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ�. ಪ್ರಕಕೃತಿಯಂದಿಗ� ಸಾಮರಸಯದ 
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲ್ ನಾವು ಸಂಕಲಪಾವನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕ್. ಪ್ರತಿ ವರಲ್ ಜೊನ್ 5 ರಂದ್ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ 
ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ� ಮತ್್ತ ಈ ವರಲ್ದ ಧ�ಯೇಯ ಪರಿಸರ ವಯವಸ�ಥೆ ಪುನಃಸಾಥೆಪನ�. ನಮ್ಮ ಹಾನಿಗ�ೊಳಗಾದ ಪರಿಸರ ವಯವಸ�ಥೆಗಳನ್ನು 
ಪುನರ್ಜ್ೇವಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಪುನಃಸಾಥೆಪಿಸಲ್ ಇದ್ ಒಂದ್ ಸಾಮೊಹಿಕ ಪ್ರಯತನುವಾಗಿದ�.

ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವರಲ್ಗಳಿಂದ, ಭಾರತ ಸಕಾಲ್ರ ಅಭಿವಕೃದಿ್ಧ ಮತ್್ತ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ ನಡ್ವ� ಸಮತ�ೊೇಲನವನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಿದ�. ಪಯಾಲ್ಯ ಇಂಧನ ಮೊಲಗಳ್ ಮತ್್ತ ಅರಣಯಗಳ್, ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಅದರ ನಿೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಥೆನವನ್ನು 
ಕಂಡ್ಕ�ೊಂಡಿವ�. ಇಂಗಾಲದ ಹ�ೊರಸೊಸ್ವಿಕ�ಯನ್ನು ಕಡಿಮ್ ಮಾಡ್ವ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದಯಂತ 
ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದ� ಮತ್್ತ ಭಾರತ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ತಿ್ತದ�. ಈ ಸಂಕರಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಜ�ೊತ�ಗ� 
ಪ್ರಕಕೃತಿ ಮತ್್ತ ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವವು ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯ ಮ್ಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವಾಗಿದ�. 

ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಪತ್್ತಗಳನ್ನು ಎದ್ರಿಸಲ್ ಸಿದ್ಧತ�, ಎಂಎಸ್ ಎಂಇಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ಹ�ೊರತ�ಗ�ಯ್ವ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳ್, ಬಾಲ ಕಾಮಿಲ್ಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಡ�ಯ್ವ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಯತನುಗಳ್, ಜ�ೊತ�ಗ� ಆಧ್ನಿಕ ಅಸಾಸಿಂಗ� ಅಡಿಪಾಯ 
ಹಾಕದ ಕರಟದ ಸಂದರಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗ� ಸೊಫೂತಿಲ್ಯಾಗ್ವ ಗ�ೊೇಪಿನಾಥ್ ಬಾದ�ೊಲ್ಲಾಯ್ ಅವರಂತಹ ವಯಕ್ತತ್ವಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಈ 
ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಲ�ೇಖನಗಳಿವ�.

ಎಲಲಿರೊ ಆರ�ೊೇಗಯವಾಗಿರಿ ಮತ್್ತ ಎಂದಿನಂತ� ನಿಮ್ಮ ಸಲಹ�ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ :  ಬೊಯರ�ೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯನಿಕ�ೇರನ್,  
   ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ರವನ, ನವದ�ಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮ್ೇಲ್ : response-nis@pib.gov.in

(ಜೆೈದಿೇಪ್ ರಟಾನುಗರ್)
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ಅಿಂಚ� ಪ�ಟ್ಟಿಗ�

ನನಗ� ನೊಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಸಂಚಿಕ� 
ದ�ೊರಕತ್. ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಜ�ೊತ�ಗ� ವಿವಿಧ ಭಾರತಿೇಯ 
ಪಾ್ರದ�ೇಶಿಕ ಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಐಎಸ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಕಾ್ಗಿ ನನನು 
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಧನಯವಾದಗಳ್. ಈ ಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಯಗಳನ್ನು 
ಓದ್ವುದರಲ್ಲಿ ನನಗ� ಆಸಕ್ತ ಇರ್ವುದರಿಂದ, ದಿನಕ�್ 
ಒಂದ್ ಭಾಷ�ಯ ಆವಕೃತಿ್ತಯನ್ನು ಓದಲ್ ನಾನ್ ವ�ೇಳಾಪಟಿಟ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ�್ದೇನ�. ಈ ಎಲಾಲಿ ಭಾಷ�ಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಓದಲ್ 
ಸಮರಲ್ನಾಗಿರ್ವುದರಿಂದ ಈ ಎಲಾಲಿ ಆವಕೃತಿ್ತಗಳನ್ನು 
ಓದಲ್ ನನಗ� ಸಂತ�ೊೇರವಾಗಿದ�. ಶಬ್ದಕ�ೊೇಶದ ಜಾಞಾನವನ್ನು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದ� ಈ ಭಾಷ�ಗಳ ಪ್ರಸ್್ತತ ಶ�ೈಲ್ಯ ಬಳಕ�ಯೊ 
ಸಹ ನನಗ� ದ�ೊರಕದಂತಾಗಿದ�. ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ ಅರವಾ 
ಎರಡ್ ಸಂಚಿಕ�ಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ನನಗ� ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ, 
ಆದರ� ನನಗ� ದ�ೊರ�ತಿರ್ವ ಸಂಚಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ಮಾಹಿತಿಯ 
ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ ನನಗ� ತಕೃಪಿ್ತ ಇದ�. ರವಿರಯದಲ್ಲಿ ಈ 
ಪತಿ್ರಕ�ಯ ಮ್ಂಬರ್ವ ಸಂಚಿಕ�ಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಪಡ�ಯ್ತ�್ತೇನ� 
ಮತ್್ತ ಹ�ೊಸ ಜಾಞಾನದ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳಿಂದ ತಿಳಿವಳಿಕ� 
ಹ�ಚಿಚಾಸಿಕ�ೊಳ್್ಳತ�್ತೇನ�.

ಕಶೊೇರ್ ಕೆ ಶೆವೆ್ಡ
kishor.shevde@gmail.com

ನಾನ�ೊಬ್ಬ ವಿದಾಯರ್ಲ್ ಮತ್್ತ ಕಳ�ದ 3 ಸಂಚಿಕ�ಗಳಿಂದ ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಆವಕೃತಿ್ತಯನ್ನು ಓದ್ತಿ್ತದ�್ದೇನ�. ಈ ಡಿಜಟಲ್ ನಿಯತಕಾಲ್ಕವು 
ನನಗ� ತ್ಂಬಾ ಉಪಯ್ಕ್ತವಾಗಿದ�. ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಬರವಣಿಗ�ಯ 
ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ ವಿಧಾನ, ಸಿೇಮಿತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನ�ೈಜ ಸ್ದಿ್ದ, 
ಇಂಧನ, ಸಂವಹನ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತಹ 
ವಿಭಾಗಗಳ್, ನಮ್ಮ ಸಕಾಲ್ರದ ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳ್. 
ಸಮಾಜ, ವಯಕ್ತತ್ವ ಅಂಕಣಗಳ್ ಉಪಯ್ಕ್ತವಾಗಿವ�. ನಾನ್ 
ಮ್ೇ 1 ರಿಂದ ಈ ಆವಕೃತಿ್ತಗ� ಕಾಯ್ತಿ್ತದ�್ದೇನ�. ಈ ಸ್ಂದರವಾದ 
ಪತಿ್ರಕ� ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ ಎಲಲಿರಿಗೊ ನನನು ಶ್ಭಾಶಯಗಳ್.

ದಿೇಪಕ್ ಕುಮಾರ್
dmaurya.dk@gmail.com

ನನನು ಇಮ್ೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ವ ನೊಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ನ 
ಸಂಪೂಣಲ್ ಸಂಚಿಕ�ಯನ್ನು ಓದ್ತ�್ತೇನ�. ತ್ಂಬಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕತ� 
ಮತ್್ತ ಮಾನಹಾನಿಯ ಸ್ದಿ್ದಗಳ�ೇ ಹ�ಚಾಚಾಗಿರ್ವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 
ಈ ಪತಿ್ರಕ� ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೊಡಿದ�. ಇದ್ ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ 
ಅಭಿವಕೃದಿ್ಧ ಯೇಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತ್ತದ�. ನೊಯ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸಮಾಚಾರ್ ಓದ್ವಾಗ ನನಗ� ಹ�ಮ್್ಮಯಾಗ್ತ್ತದ�. ದ�ೇಶದ 
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ್ ಇದಕ�್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬ�ೇಕ್ 
ಮತ್್ತ ಎಲಲಿವನೊನು ಎಚಚಾರಿಕ�ಯಂದ ಓದಬ�ೇಕ್. 

ರಮಾಕಾಂತ್ ತಿವಾರಿ
tattvavit.trigunateet@gmail.com

ವಾತಾಲ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ 
‘ನೊಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್’ನ ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಆವಕೃತಿ್ತಯನ್ನು 
ನಾನ್ ಓದಿದ�. ಇದ್ ಭಾರತ ಸಕಾಲ್ರದ ಸಾಧನ�ಗಳನ್ನು 
ಎತಿ್ತ ತ�ೊೇರಿಸ್ತ್ತದ�. ಇದ್ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ ಮತ್್ತ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವರದಿಗಳಿವ�. ನಾನ್ ಪತಿ್ರಕ�ಯನ್ನು 
ಓದ್ತಾ್ತ ಹ�ೊೇದಂತ�, ಸಕಾಲ್ರವು ಜನರಿಗ� ತಿಳಿದಿಲಲಿದ ಸಾಕರ್ಟ 
ಕಲಾಯಣ ಯೇಜನ�ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ� ಎಂಬ್ದ್ ತಿಳಿಯತ್. 
ಈ ಎಲಾಲಿ ಯೇಜನ�ಗಳ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ 
ನಾವು ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಜನರಿಗ� ಅರಿವು ಮೊಡಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದ�.  
ಈ ಯೇಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಜಾಗಕೃತಿ ಮೊಡಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಮತ್್ತ 
ನನನು ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ�್ರೇರಕ ವಿರಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್್ಳವ 
ಮೊಲಕ ಒಬ್ಬ ಸಮಪಿಲ್ತ ಭಾರತಿೇಯನಾಗಿ ಕ�ಲವು ಉತ್ತಮ 
ಕ�ಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಪತಿ್ರಕ�ಯ ಮ್ದ್ರಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು 
ಕಳ್ಹಿಸ್ವಂತ� ವಿನಂತಿಸ್ತ�್ತೇನ�. ನಿೇವು ಅದನ್ನು ಆದರ್ಟ 
ಬ�ೇಗ ಕಳ್ಹಿಸ್ತಿ್ತೇರಿ ಎಂದ್ ಭಾವಿಸ್ತ�್ತೇನ�.

ರೆೇಣುಕಾ ಜಗದಿೇಪ್ ಸಂಗ್
singh.renukajs@gmail.com

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾ್ಯಲ�ಿಂಡರ್
ಭಾರತ ಸಕಾಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಕಾ್ಯಲ�ಿಂಡರ್ ಮತುತಿ ದಿನಚರಯು 

ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತುತಿ 

ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಿಂಕಗಳ ಜ�ೊತ�ಗ� 

ಸಕಾಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನ�ಗಳು, 

ಘಟನ�ಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ರಕಟಣ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ 

ಇತಿತಿೇಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸುತತಿದ�.

ಇದನುನು ಗೊಗಲ್ ಪ�್ಲೇ ಸ�ೊಟಿೇರ್ ಮತುತಿ ಐಒಎಸ್ ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲ�ೊೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು

https://goicalendar.gov.in/

ಗೊಗಲ್ ಪ�್ಲೇ ಸ�ೊಟಿೇರ್ ಲಿಿಂಕ್ ಐಒಎಸ್ ಲಿಿಂಕ್ 

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

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594
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2020-21 ರಲಿ್ಲ ದಿವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ 
ಉತಾ್ದನ�ಯಲಿ್ಲ ಶ�ೇ.65 ರಷುಟಿ ಹ�ಚ್ಚಳ

ಸ
ಕಾೇರ ಕೃಷಿ ಮತುತು ರೆೈತರಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಆದಯತೆ 
ನಿೇಡಿದ ಪರಣಾಮವಾಗಿ ರೆೇಶದ ದವಿದಳ 
ಧಾನಯಗಳ ಉತಾಪಾದನೆಯಲಿಲಾ ಶೆೇಕಡಾ 65 ರಷುಟು 

ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿರೆ. ಇಂದು ದವಿದಳ ಧಾನಯಗಳ ಉತಾಪಾದನೆ 
24.42 ಮೆಟ್್ರಕ್ ಟನ್ ಆಗಿರೆ. ಉತಾಪಾದನೆಯು ಹೆಚಾಚಿಗಲು 
ಅತಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರೆೈತರಗೆ ಗುಣಮಟಟುದ 
ಬಿೇಜಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ. 2016-17ರಲಿಲಾ 24 ರಾಜಯಗಳಲಿಲಾ 150 
ದವಿದಳ ಧಾನಯಗಳ ಬಿೇಜದ ಹಬ್ ಗಳನುನಾ ರಚಿಸಲಾಯಿತು 
ಮತುತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಾನ ಕೆೇಂದ್ರಗಳು, ರಾಜಯ 
ಕೃಷಿ ವಿಶವಿವಿರಾಯಲಯಗಳು ಮತುತು ಐಸ್ಟಎಆರ್ 
ಸಂಸೆಥೆಗಳೊೆಂದಗೆ ಸಂಪಕೇ ಕಲಿಪಾಸಲಾಯಿತು. ಇದಲಲಾರೆ, 11 
ರಾಜಯಗಳಲಿಲಾ ದವಿದಳ ಧಾನಯಗಳಿಗಾಗಿ 119 ಎಫ್ ಪಿಒಗಳನುನಾ 
ರಚಿಸಲಾಗಿರೆ. ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ 

ಅಡಿಯಲಿಲಾ, ದವಿದಳ ಧಾನಯಗಳ ಕಾಯೇಕ್ರಮದಲಿಲಾ 644 
ಜಿಲೆಲಾಗಳನುನಾ ಸೆೇರಸಲಾಗಿರೆ. ಈಗ, ದವಿದಳ ಧಾನಯಗಳಲಿಲಾ 
ಸಾವಿವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ಉರೆದೇಶದಂದ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾೇರ ಖಾರಫ್ 2021 ಕೆಕೆ ಒಂದು ಕಾಯೇತಂತ್ರವನುನಾ 
ರೂಪಿಸ್ಟರೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, 20 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ 
ಬಿೇಜಗಳ ಮಿನಿ ಕಿಟ್ ಗಳನುನಾ 82.01 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ 
ವೆಚಚಿದಲಿಲಾ ವಿತರಸಲಾಗುವುದು, ಇದು 4.05 ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟುೇರ್ 
ಪ್ರರೆೇಶವನುನಾ ಒಳಗೊಳುತತುರೆ. ತೊಗರ, ಹೆಸರು ಮತುತು 
ಉದುದ ಧಾನಯಗಳ ಉತಾಪಾದನೆ ಮತುತು ಉತಾಪಾದಕತೆಯನುನಾ 
ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ ಹೆಚಿಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಮದನುನಾ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲು ಮತುತು ದವಿದಳ ಧಾನಯಗಳ ಉತಾಪಾದನೆಯಲಿಲಾ 
ಭಾರತವನುನಾ ಸಾವಿವಲಂಬಿಯನಾನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಶೆೇಷ 
ಅಭಿಯಾನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುರೆ.

ಕ�ೊೇವಿಡ್  - 19 ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೊೇಗದ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲಿ್ಲ 
ಕ�ೇಿಂದ್ರದಿಿಂದ ಪಿಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗ� 8,924 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಬಿಡುಗಡ�

ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ�್ಲೇ ಅಿಂಗವ�ೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೇಡಿಕ�ಯನುನು 

ಜೊನ್ ನಿಂದ ಕಡಾಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಿದ ಸಕಾಕಾರ

ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಸಥೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಗೆ (ಆರ್ ಎಲ್ ಬಿ) 
ಅನುರಾನವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು 25 
ರಾಜಯಗಳಿಗೆ 8,923.8 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೆ. 

ಕೊೇವಿಡ್19- ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗವನುನಾ ಎದುರಸಲು ಅಗತಯವಾದ 
ವಿವಿಧ ತಡೆಗಟುಟುವಿಕೆ ಮತುತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ 
ಅನುರಾನವನುನಾ ಸಥೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥೆಗಳು ಬಳಸ್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಾ್ರಮ, 
ತಾಲೂಲಾಕು ಮತುತು ಜಿಲಾಲಾ ಮಟಟುದ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥೆಗಳ 
ಎಲಾಲಾ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿಗೆ ಈ ಅನುರಾನವನುನಾ ನಿೇಡಲಾಗಿರೆ. 
15 ನೆೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ 
ಕಂತಿನ ಅನುರಾನವನುನಾ 2021 ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲಿಲಾ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೆೇಕಿತುತು. ಆರಾಗೂಯ, ಕೊೇವಿಡ್19- ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರೊೇಗದ ಹಿನೆನಾಲೆಯಲಿಲಾ ಮತುತು ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ 
ಶಿಫಾರಸ್ಟನ ಮೆೇರೆಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ತನನಾ 
ಸಾಮಾನಯ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟುಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅನುರಾನವನುನಾ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿಧೇರಸ್ಟತು. ಇರೆೇ ಸಂದಭೇದಲಿಲಾ, ಪ್ರಸುತುತ 
ಸನಿನಾವೆೇಶಗಳ ಹಿನೆನಾಲೆಯಲಿಲಾ ಕೆೇಂದ್ರವು ಕೆಲವು ಷರತುತುಗಳನುನಾ ಸಹ 
ಸಡಿಲಗೊಳಿಸ್ಟರೆ.

ಸುಮಾರು 2.5 ಕೊೇಟ್ ದವಾಯಂಗರ ಜಿೇವನವನುನಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, 

ಈ ವಷೇ ಜೂನ್ 1 ರಂದ ಯುಡಿಐಡಿ ಪೇಟೇಲ್ ಮೂಲಕ 

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲಿಲಾಯೇ ಅಂಗವೆೈಕಲಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನುನಾ 

ನಿೇಡುವುದನುನಾ ಸಕಾೇರ ಕಡಾಡಾಯಗೊಳಿಸ್ಟರೆ. ವಿಕಲಚೆೇತನರಗಾಗಿ 

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ ಈಗಾಗಲೆೇ ಸುಗಮಯ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನುನಾ 

ನಡೆಸುತಿತುರೆ. ಇದು ಪ್ರವೆೇಶಿಸಬಹುರಾದ ಭೌತಿಕ ಪರಸರ, ಸಾರಗೆ 

ವಯವಸೆಥೆ ಮತುತು ಮಾಹಿತಿ ಮತುತು ಸಂವಹನ ಪರಸರ ವಯವಸೆಥೆಯನುನಾ 

ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸುವತತು ಗಮನಹರಸುತತುರೆ. ವಿಕಲಚೆೇತನರಗೆ 

ಉರೊಯೇಗಗಳು ಮತುತು ಉನನಾತ ಶಿಕ್ಷಣದಲೂಲಾ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಕೊೇಟಾ 

ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಗಿರೆ. ಸಮಾಜದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅವರು ‘ದವಾಯಂಗ್’ ಎಂಬ ಪದವನುನಾ 

ಸೃಷಿಟುಸ್ಟದರು. ಎಲಾಲಾ ರಾಜಯಗಳು / ಕೆೇಂರಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರರೆೇಶಗಳ 

ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಯುಡಿಐಡಿ ಪೇಟೇಲ್ (www.swavlambancard.

gov.in) ನಲಿಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿರೆ.

ಸುದಿ್ದ ತುಣುಕುಗಳು
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ಒಸಿಐ ಕಾಡ್ಕಾ ಗಳ ಮರು-ವಿತರಣ� ಪ್ರಕ್್ರಯೆ ಸರಳಿೇಕರಸಿದ ಸಕಾಕಾರ

ಮಹಿಳಾ ಮಿಲಿಟರ ಪೊಲಿೇಸರ ಮೊದಲ 
ತಿಂಡ ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಗ� ಸ�ೇಪಕಾಡ�

ಸಾಗರೊೇತತುರ ಭಾರತಿೇಯ ನಾಗರಕರ (ಒಸ್ಟಐ) 
ಕಾಡ್ೇ ಗಳನುನಾ ಮರು ವಿತರಸುವ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯನುನಾ 

ಸಕಾೇರ ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸ್ಟರೆ. ಭಾರತ ಸಕಾೇರ 
ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 37.72 ಲಕ್ಷ ಒಸ್ಟಐ ಕಾಡ್ೇ ಗಳನುನಾ 
ನಿೇಡಿರೆ. ಅಸ್ಟತುತವಿದಲಿಲಾರುವ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತಿೇಯ 
ಮೂಲದ ವಿರೆೇಶಿ ಅಥವಾ ಭಾರತಿೇಯ 
ನಾಗರಕರ ವಿರೆೇಶಿ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಒಸ್ಟಐ 
ಕಾಡುೇರಾರರ ವಿರೆೇಶಿ ಸಂಗಾತಿಯನುನಾ ಒಸ್ಟಐ 
ಕಾಡುೇರಾರರಾಗಿ ನೊೇಂರಾಯಿಸಬಹುದು. 
ಒಸ್ಟಐ ಕಾಡ್ೇ ಭಾರತಕೆಕೆ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಲು ಮತುತು 
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಿೇವಮಾನದ ವಿೇಸಾ 
ಆಗಿದುದ, ಇತರ ವಿರೆೇಶಿಯರಗೆ ಲಭಯವಿಲಲಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನಾ ನಿೇಡುತತುರೆ. ಪ್ರಸುತುತ, ಅಜಿೇರಾರರ 

ಮುಖದಲಿಲಾನ ಜೆೈವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ದೃಷಿಟುಯಿಂದ ಹೊಸ 
ಪಾಸ್ ಪೇಟ್ೇ ಅನುನಾ 20 ವಷೇ ಮತುತು 50 ವಷೇ ಪೂಣೇಗೊಂಡ 
ನಂತರ ನಿೇಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರ ಒಸ್ಟಐ ಕಾಡ್ೇ ಅನುನಾ ಮರು-
ವಿತರಸಬೆೇಕಾಗುತತುರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಗತಯವನುನಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 
ಸಕಾೇರ ಈಗ ನಿಧೇರಸ್ಟರೆ. 20 ವಷೇ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು 

ಒಸ್ಟಐ ಕಾಡ್ೇ ಹೊೇಲಡಾರ್ ಆಗಿ ನೊೇಂದಣಿ 
ಪಡೆದ ವಯಕಿತುಯು, 20 ವಷೇ ಪೂಣೇಗೊಳಿಸ್ಟದ 
ನಂತರ ಹೊಸ ಪಾಸ್ ಪೇಟ್ೇ ನಿೇಡುವಾಗ 
ಒಮೆಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಸ್ಟಐ ಕಾಡ್ೇ ಅನುನಾ ಮತೆತು 
ಪಡೆಯಬೆೇಕಾಗುತತುರೆ. ವಯಕಿತುಯು 20 ವಷೇ 
ರಾಟ್ದ ನಂತರ ಒಸ್ಟಐ ಕಾಡ್ೇ ಹೊೇಲಡಾರ್ ಆಗಿ 

ನೊೇಂದಣಿ ಪಡೆದದದರೆ ಒಸ್ಟಐ ಕಾಡ್ೇ ನ ಮತೆತು ಪಡೆಯುವ 
ಅಗತಯವಿಲಲಾ.       n

ಭಾರತಿೇಯ ಸೆೇನೆಯು 83 ಮಹಿಳಾ ಸೆೈನಿಕರ ಮೊದಲ 
ತಂಡವನುನಾ ಬೆಂಗಳೊರನ ಕಾಪ್ಸ್ೇ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರ 

ಪಲಿೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೂಕೆಲ್ ನಲಿಲಾ ಮಿಲಿಟರ ಪಲಿೇಸ್ ಗೆ 
ಸೆೇಪೇಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. 61 ವಾರಗಳ ತಿೇವ್ರ ತರಬೆೇತಿಯನುನಾ 
ಯಶಸ್ಟವಿಯಾಗಿ ಪೂಣೇಗೊಳಿಸ್ಟದ ನಂತರ ಅವರನುನಾ 
ಸೆೇರಸ್ಟಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಿಲಿಟರ ಪಲಿೇಸರ ಕೆಲಸವು ಎಲಾಲಾ 
ರೇತಿಯ ಪಲಿೇಸ್ ಕತೇವಯಗಳನುನಾ ಒಳಗೊಂಡಿರೆ. ಇದಲಲಾರೆ, 
ಸೆೈನಿಕರು ಯಾವುರೆೇ ರೇತಿಯ ಉಲಲಾಂಘನೆಯನುನಾ ತಡೆಗಟಟುಲು 
ಮಿಲಿಟರ ಪಲಿೇಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತುರೆ. ಯುದಧಿದ ಸಮಯದಲಿಲಾ, 
ವಯವಸೆಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ ಎಲಾಲಾ ಸ್ಟದಧಿತೆಗಳನುನಾ ಮಿಲಿಟರ 
ಪಲಿೇಸರು ಮಾಡುತಾತುರೆ. ಮಹಿಳೆಯರನುನಾ ಸೆೈನಿಕರು ಮತುತು 
ಕಾನ್ ಸೆಟುಬಲ್ ಗಳನಾನಾಗಿ ನೆೇಮಿಸಲು 2017 ರಲಿಲಾ ನಿಧೇರಸಲಾಯಿತು, 
ನಂತರ 2019 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲಿಲಾ 101 ಮಹಿಳೆಯರನುನಾ ಆಯಕೆ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2030 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಮಿಲಿಟರ ಪೇಲಿಸ್ ಕಾಪ್ಸ್ೇ 
ಗೆ ಸುಮಾರು 1,700 ಮಹಿಳಾ ಸೆೈನಿಕರನುನಾ ಸೆೇರಸಲು ಸೆೇನೆಯು 
ಯೇಜಿಸ್ಟರೆ.

5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಳಕೆ ಮತುತು ಆನವಿಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 

ಪ್ರಯೇಗಗಳನುನಾ ನಡೆಸಲು ದೂರಸಂಪಕೇ 

ಇಲಾಖೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆೇವಾ ಪೂರೆೈಕೆರಾರರಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನಿೇಡಿರೆ. 5 ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಪ್ರಯೇಜನವು ರೆೇಶಾದಯಂತ 

ವೃದಧಿಯಾಗುತತುರೆ ಮತುತು ನಗರ ಪ್ರರೆೇಶಗಳಿಗೆ 

ಸ್ಟೇಮಿತವಾಗಿರದಂತೆ ನಗರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಾ್ರಮಿೇಣ 

ಮತುತು ಪಟಟುಣ ಪ್ರರೆೇಶಗಳಲೂಲಾ ಪ್ರಯೇಗಗಳನುನಾ 

ನಡೆಸಲು ಸೆೇವಾ ಪೂರೆೈಕೆರಾರರಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರೆ. 

ಡೆೇಟಾ ಡೌನ್ ಲೊೇಡ್ ವಿಷಯದಲಿಲಾ 5 ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನವು 4 

ಜಿ ಗಿಂತ 10 ಪಟುಟು ಸುಧಾರತ ಅನುಭವವನುನಾ ನಿೇಡುತತುರೆ 

ಎಂದು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರೆ. ಇದು ಮೂರು ಪಟುಟು ಹೆಚಿಚಿನ 

ಸೆಪಾಕ್ರಿಮ್ ದಕ್ಷತೆಯನುನಾ ಒದಗಿಸುತತುರೆ, ಮತುತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 

4.0 ಅಪಿಲಾಕೆೇಷನ್ ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲಿಲಾ 

ಹೆಚುಚಿ ದತಾತುಂಶ ಪ್ರಕಿ್ರಯಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡುತತುರೆ. 

ಗಾ್ರಮಿೇಣ, ಪಟಟಿಣ ಮತುತಿ ನಗರ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿ್ಲ 5 ಜಿ ಪ್ರಯೇಗ
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ಗ�ೊೇಪಿನಾಥ್ ಬಾದ�ೊಕಾಲಾಯ್

ಭಾ ರತದ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆಗಳನುನಾ 
ನಿೇಡಿದ ಅನೆೇಕ ಮಹಾನ್ ವಯಕಿತುಗಳು ಇರಾದರೆ, ಆದರೆ 

ರೆೇಶವು ಔಪಚಾರಕವಾಗಿ ಅದನುನಾ ಅಂಗಿೇಕರಸಲು ಬಹಳ 
ಸಮಯ ಕಾಯಬೆೇಕಾಯಿತು. ಗೊೇಪಿನಾಥ್ ಬಾರೊೇಲಾಯ್ 1890 ರ 
ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಅಸಾಸ್ಂನ ನಾಗಾನ್ ಜಿಲೆಲಾಯ ರಾಹಾದಲಿಲಾ ಜನಿಸ್ಟದರು.
ಇವರನುನಾ ಆಧುನಿಕ ಅಸಾಸ್ಂನ ಶಿಲಿಪಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುರೆ. ಅವರು 
ತಮಮೆ 12 ನೆೇ ವಯಸ್ಟಸ್ನಲಿಲಾ ತಾಯಿಯನುನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು 
ಗುವಾಹಟ್ಯಲಿಲಾ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನಾ 
ಪೂರೆೈಸ್ಟದರು ಮತುತು ಕೊೇಲಕೆತಾತುದಲಿಲಾ 
ಸಾನಾತಕ ಮತುತು ಸಾನಾತಕೊೇತತುರ ಪದವಿಯನುನಾ 
ಪೂರೆೈಸ್ಟದರು. ನಂತರ, ಬಾರೊೇಲಾಯ್ 
ಅಸಾಸ್ಂಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತುತು 
ಆರಂಭದಲಿಲಾ ಸಥೆಳಿೇಯ ಶಾಲೆಯಂದರಲಿಲಾ 
ಮುಖೊಯೇಪಾಧಾಯಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟದರು. ನಂತರ ವಕಿೇಲ ವೃತಿತು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟದರು. 1917 ರೆೇಶವು ತನನಾ 
ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಹೊೇರಾಡುತಿತುದದ ಸಮಯ. 
ರೆೇಶದ ಯುವಕರು ಮಹಾತಮೆ ಗಾಂಧಿಯವರ 
ಆಜ್ೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಕೆಕೆ 
ಧುಮುಕುತಿತುದದರು. ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಆಳಿವಿಕೆಯಲಿಲಾ ಅಸಾಸ್ಂ ಮತುತು ಈಶಾನಯದ 
ದುಃಸ್ಟಥೆತಿಯಿಂದ ಬೆೇಸರಗೊಂಡ ಬಾರೊೇಲಾಯ್ ತಮಮೆ ವಕಿೇಲಿ ವೃತಿತು 
ಬಿಟುಟು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲಿಲಾ ಸೆೇರಕೊಂಡರು. ಅಸಾಸ್ಂನಾದಯಂತ 
ಪ್ರಯಾಣ ಕೆೈಗೊಂಡ ಬಾರೊೇಲಾಯ್ ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಾೇ ರಾಜಯದಲಿಲಾ 
ಗುರುತಿಸಲಪಾಟಟುರು. 1922 ರಲಿಲಾ ಅವರು ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಆಶ್ರಯದಲಿಲಾ ಅಸಾಸ್ಂ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅನುನಾ ರಚಿಸ್ಟದರು. ‘ಚೌರ-ಚೌರಾ’ 
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನುನಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, 
ಬಾರೊೇಲಾಯ್ ಮತೆತು ವಕಿೇಲಿ ವೃತಿತು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟದರು. ಅವರು 
1932 ರಲಿಲಾ ಗುವಾಹಟ್ ಮುನಿಸ್ಪಲ್ ಬೊೇಡ್ೇ ನ ಅಧಯಕ್ಷರಾದರು. 
1935 ರಲಿಲಾ ಅಸಾಸ್ಂ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಾ ಬಾರೊೇಲಾಯ್ ನೆೇತೃತವಿದ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಬಹುಮತವನುನಾ ಗಳಿಸ್ಟತು, ಆದರೆ ಸಕಾೇರ ರಚಿಸುವ 
ಬದಲು ಅವರು ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದಲಿಲಾ ಕುಳಿತುಕೊಳುವುದನುನಾ ಆಯಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆರಾಗೂಯ, 1938 ರಲಿಲಾ ಸಕಾೇರ ಪತನವಾರಾಗ 

ಅವರು ಮುಖಯಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಟಕೊಂಡರು. ಎರಡನೆಯ 
ಮಹಾಯುದಧಿದ ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಮಹಾತಮೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕರೆಯ 
ಮೆೇರೆಗೆ ಅವರ ಸಕಾೇರ ರಾಜಿೇನಾಮೆ ನಿೇಡಿತು, ನಂತರ ಅವರನುನಾ 
ಬಿ್ರಟ್ಷರು ಜೆೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಆದರೆ ಅನಾರೊೇಗಯದ ಕಾರಣ ಅವರನುನಾ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

1942 ರ ಆಗಸ್ಟು ನಲಿಲಾ ನಡೆದ ‘ಕಿವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಚಳವಳಿಯ 
ನಂತರ, ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಕಾೇರ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅನುನಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು 

ಘೂೇಷಿಸ್ಟತು ಮತುತು ಬಾರೊೇಲಾಯ್ 
ಸೆೇರದಂತೆ ಬಹುತೆೇಕ ಎಲಲಾ 
ನಾಯಕರನುನಾ ಬಂಧಿಸ್ಟತು. ಆರಾಗೂಯ, 
1946 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಾ ಗೆಲುವು 
ಸಾಧಿಸ್ಟ ಮತೊತುಮೆಮೆ ಅಸಾಸ್ಂನ 
ಮುಖಯಮಂತಿ್ರಯಾದರು. ಈ 
ಸಮಯದಲಿಲಾಯೇ ಬಿ್ರಟ್ಷರು ‘ಕಾಯಬಿನೆಟ್ 
ಮಿಷನ್’ಮಂಡಿಸ್ಟದರು. ಬಿ್ರಟ್ಷರು 
ರಾಜಯಗಳನುನಾ ಮೂರು ವಿಭಿನನಾ ವಗೇಗಳಾಗಿ 
ವಗಿೇೇಕರಸಲು ಬಯಸ್ಟದದರು. 
ಧಮೇದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ರೆೇಶವನುನಾ 

ವಿಭಜಿಸುವುದು ಇದರ ಉರೆದೇಶವಾಗಿತುತು. ಬಂಗಾಳ ಮತುತು ಅಸಾಸ್ಂ 
ಅನುನಾ ಒಂರೆೇ ವಿಭಾಗದಲಿಲಾ ಸೆೇರಸಲಾಯಿತು. ಇದರಥೇ ಬಂಗಾಳಕೆಕೆ 
ಹೊೇಲಿಸ್ಟದರೆ ಅಸಾಸ್ಂನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲಪಾಸಂಖಾಯತರಾಗುತಾತುರೆ. 
ಬಾರೊೇಲಾಯ್ ಇದನುನಾ ವಿರೊೇಧಿಸ್ಟದರು. ಅಸಾಸ್ಂ ತನನಾ ಗುರುತನುನಾ 
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತತುರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲಿಲಾಯೇ 
ಅಸಾಸ್ಂ ಪೂವೇ ಪಾಕಿಸಾತುನದ ಭಾಗವಾಗದಂತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು. 
ಅಸಾಸ್ಂ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕಾಲೆೇಜು, ಅಸಾಸ್ಂನ ಹೆೈಕೊೇಟ್ೇ, ಗುವಾಹಟ್ 
ವಿಶವಿವಿರಾಯಲಯ ಮತುತು ಅಸಾಸ್ಂ ಪಶುವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕಾಲೆೇಜು ಸಾಥೆಪನೆಗೆ 
ಬಾರೊೇಲಾಯ್ ಅನುಕೂಲ ಕಲಿಪಾಸ್ಟದರು. ಬಾರೊೇಲಾಯ್ ಅವರು 
ಜನರಗೆ ಬಹಳ ಇಷಟುವಾಗಿದದರು. ಇದನುನಾ ಗುರುತಿಸ್ಟ, ಅಂದನ ಅಸಾಸ್ಂನ 
ಗವನೇರ್ ಜಯರಾಮ್ ರಾಸ್ ರೌಲತರಾಮ್ ಬಾರೊೇಲಾಯ್ 
ಅವರಗೆ “ಲೊೇಕಪಿ್ರಯ”ಎಂಬ ಬಿರುದನುನಾ ನಿೇಡಿದರು.  n

ಗ�ೊೇಪಿನಾಥ್ ಬಾದ�ೊಕಾಲಾಯ್ ಅವರದು ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತವಿ. ಅವರು ವಕ್ೇಲರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಾಯಕಾಕತಕಾರು, ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�ೊೇರಾಟಗಾರ ಮತುತಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿೇನಾ ಮತುತಿ ಪೂವಕಾ ಪಾಕ್ಸಾತಿನದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಾ್ಸಿಂನ ಸಾವಕಾಭೌಮತವಿವನುನು 

ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದರು, ಈ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ, ಇಿಂದು ಅಸಾ್ಸಿಂ ಭಾರತಿೇಯ ಭೊಪ್ರದ�ೇಶದ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ�. 
ಅವರು ಆಧುನಕ ಅಸಾ್ಸಿಂನ ಶಿಲಿ್. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ತವಿರತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಶ್ರಮಿಸಿದವರು

ಆಧುನಕ 
ಅಸಾ್ಸಿಂನ ಶಿಲಿ್

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ ವಾಜಪ�ೇಯ 
ಪ್ರಧಾನಯಾಗಿದಾ್ದಗ 1999 ರಲಿ್ಲ 

ಬಾದ�ೊಕಾಲಾಯ್ ಅವರಗ� ಮರಣ�ೊೇತತಿರವಾಗಿ 
‘ಭಾರತ ರತನು’ ನೇಡಲಾಯತು

2002 ರಲಿ್ಲ ಅಿಂದಿನ ರಾಷಟ್ರಪತಿ ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜ�. ಅಬು್ದಲ್ 
ಕಲಾಿಂ ಅವರು ಸಿಂಸತಿತಿನಲಿ್ಲ ಬಾದ�ೊಕಾಲಾಯ್  

ಪ್ರತಿಮೆಯನುನು ಅನಾವರಣಗ�ೊಳಿಸಿದರು

ಜನನ- ಜೊನ್ 6, 1890 | ನಧನ- ಆಗಸ್ಟಿ 5, 1950

ವ್ಯಕ್ತಿತವಿ
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ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಕೊಲ ಪರಸಿಥಿತಿಗಳನುನು 
ಎದುರಸುತಿತಿದ್ದರೊ ದ�ೇಶದ ರ�ೈತರು ಕೃಷಿ ಮತುತಿ ತ�ೊೇಟಗಾರಕ�ಯಲಿ್ಲ 

ದಾಖಲ�ಯ ಉತಾ್ದನ�ಯನುನು ದಾಖಲಿಸಿದಾ್ದರ�. ಕನಷ್ಠ ಬ�ಿಂಬಲ ಬ�ಲ�ಯಲಿ್ಲ 
ಕೃಷಿ ಉತ್ನನುಗಳನುನು ದಾಖಲ�ಯ ಮಟಟಿದಲಿ್ಲ ಖರೇದಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ಸಕಾಕಾರವು ತನನು ಬ�ಿಂಬಲವನುನು ನೇಡಿದ�. ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ನರ�ೇಿಂದ್ರ 

ಮೊೇದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾಮಾನ್ ನಧಿ (ಪಿಎಿಂ-ಕ್ಸಾನ್) 
ಯೇಜನ�ಯಡಿ 9.5 ಕ�ೊೇಟ್ ರ�ೈತರ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತ�ಗಳಿಗ� 8 ನ�ೇ ಕಿಂತು 

20,000 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡಿದಾ್ದರ�.

ಆಂಧ್ರಪ್ರರೆೇಶದ ಎನ್. ವೆೇಣುರಾಮ ಅವರು ತಮಮೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನುನಾ 
ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತಾತುರೆ. ಉನಾನಾವೊ ಮೂಲದ ಅರವಿಂದ್ ನಿಶಾದ್ ಅವರು ಕೃಷಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತರಬೆೇತಿ ಪಡೆಯುತಾತುರೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುತು 
ನಿಕೊೇಬಾರ್ ನ ರೆೈತ ಪಾಯಟ್್ರಕ್ ಇಡಿೇ ಕುಟುಂಬವನುನಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲಿಲಾ 
ತೊಡಗಿಸ್ಟರಾದರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈಶಾನಯವನುನಾ ಸಾವಯವ ಉತಾಪಾದನಾ ಕೆೇಂದ್ರವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸುವ ಯೇಜನೆಯಂದಗೆ ಸಂಪಕೇ ಹೊಂದರುವ ರವಸ್್ಟರ್ 
ಖಮೂೇನ್ ಪುರ್ ತನನಾ ಕೃಷಿ ಉದಯಮಶಿೇಲತೆ ಮತುತು ಎಫ್ ಪಿಒ ಅನುಭವಗಳನುನಾ 
ಇತರ ರೆೈತರೊಂದಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಾತುರೆ. ರೆೇಶಾದಯಂತದ ಈ ರೆೈತರು ತಮಮೆ 
ಉತತುಮ ಅನುಭವಗಳನುನಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಯವರೊಂದಗೆ ನೆೇರ 
ಸಂವಾದದಲಿಲಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ಪಶಿಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರೆೈತರು 
ಸಹ ಈ ಯೇಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದರು. ರೆೈತರೊಂದಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ 
ಜೊತೆಗೆ, ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಮಧೆಯ ಅವರಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉರೆದೇಶದಂದ 
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ಪ್ರಕಟ್ಸ್ಟದರು. ಅವರ ಭಾಷಣದ 
ಮುಖಾಯಂಶಗಳು ಹಿೇಗಿವೆ:
•	 ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಹಿನೆನಾಲೆಯಲಿಲಾ ಕಿಸಾನ್ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ೇ ಸಾಲ 

ಪಾವತಿ ಮತುತು ನವಿೇಕರಣದ ಗಡುವನುನಾ ಸಕಾೇರ ವಿಸತುರಸ್ಟರೆ.
•	 ರೆೇಶದ ಕೃಷಿ ಸಮುರಾಯಕೆಕೆ ಹೊಸ ಪರಹಾರಗಳನುನಾ ಮತುತು ಆಯಕೆಗಳನುನಾ 

ವಿಸತುರಸಲು ಸಕಾೇರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿತುರೆ. 
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನುನಾ ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು ರೆೇಶದ ಕೃಷಿಯನುನಾ ವೃದಧಿಸುವ 
ಇಂತಹ ಪ್ರಯತನಾದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರೆ.

•	 ನೆೇರ ನಗದು ವಗಾೇವಣೆ ಯೇಜನೆಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತುತು ಹರಯಾಣದ 
ಲಕಾಂತರ ರೆೈತರು ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆದರು. ಹಿಂದನ ವಷೇಕೆಕೆ 
ಹೊೇಲಿಸ್ಟದರೆ ಈ ವಷೇ ಇಲಿಲಾಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಶೆೇಕಡಾ 10 ರಷುಟು ಹೆಚುಚಿ 
ಗೊೇಧಿಯನುನಾ ಎಂಎಸ್ ಪಿಯಲಿಲಾ ಖರೇದಸಲಾಗಿರೆ.

•	 ಇಲಿಲಾಯವರೆಗೆ, ಗೊೇಧಿ ಖರೇದಗೆ ಸುಮಾರು 58,000 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳನುನಾ 
ನೆೇರವಾಗಿ ರೆೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವಗಾೇಯಿಸಲಾಗಿರೆ. ಈಗ ರೆೈತರು ತಮಮೆ ಕೃಷಿ 
ಉತಪಾನನಾಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚುಚಿ ಸಮಯ ಕಾಯಬೆೇಕಾಗಿಲಲಾ. ಪಿಎಂ-
ಕಿಸಾನ್ ಯೇಜನೆ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತುತು ಮಧಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ರೆೈತರಗೆ 
ಪ್ರಯೇಜನವನುನಾ ನಿೇಡಿರೆ.  n

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕದ ನಡುವ�ಯೊ
ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು

ರ�ೈತರ ಸಬಲಿೇಕರಣ

ಯೇಜನ�ಯ ಲಾಭ ಪಡ�ಯುವುದು ಹ�ೇಗ�?

ಭಾರತ ಸಕಾೇರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2018 ರಂದ ಪಿಎಂ 

ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮೆನ್ ನಿಧಿ ಯೇಜನೆ (ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್) 

ಯನುನಾ ಜಾರಗೆ ತಂದರೆ. ಇಲಿಲಾಯವರೆಗೆ 11 ಕೊೇಟ್ 

ರೆೈತರ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 1,35,000 ಕೊೇಟ್ 

ರೂ. ವಗಾೇವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರೆ. ಈ ಯೇಜನೆಯ 

ಲಾಭವನುನಾ ಎಲಲಾ ರೆೈತರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು:

•	 ಯೇಜನೆಗೆ ನೊೇಂದಣಿ ಮಾಡುವ 

ಉರೆದೇಶಕಾಕೆಗಿ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಪೇಟೇಲ್ ನಲಿಲಾ 

ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪಾಸಲಾಗಿರೆ. ಅಲಲಾರೆ, ರೆೈತರು 

ಸಾಮಾನಯ ಸೆೇವಾ ಕೆೇಂದ್ರ (ಸ್ಟಎಸ್ ಸ್ಟ) ದಲಿಲಾ 

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಯಪ್ ಮೂಲಕ 

ನೊೇಂರಾಯಿಸ್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಹೇ ರೆೈತರು 

ಆಯಾ ರಾಜಯ ಸಕಾೇರಗಳು ನಾಮನಿರೆೇೇಶನ 

ಮಾಡಿದ ಪಟಾವಿರ / ಕಂರಾಯ ಅಧಿಕಾರ / 

ನೊೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರ (ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್) ಗಳನುನಾ 

ಸಂಪಕಿೇಸಬಹುದು

•	 ಯೇಜನೆಯ ನಗದು ಲಾಭವನುನಾ ನೆೇರವಾಗಿ 

ಅಹೇ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 

ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಡಿಬಿಟ್ ಮೂಲಕ 

ವಗಾೇಯಿಸಲಾಗುತತುರೆ

•	 ಈ ಯೇಜನೆಯು ದುಬೇಲ ರೆೈತರಗೆ ಪೂರಕ 

ಆರಾಯವನುನಾ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವುದಲಲಾರೆ, ಅವರ 

ಇತರ ಅಗತಯಗಳನುನಾ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಸುಗಿಗಿಗೆ 

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರೆೈಸುತತುರೆ

•	 ಯೇಜನೆಯಡಿ ಅಹೇ ರೆೈತರಗೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲುಕೆ 

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲಿಲಾ 

ವಷೇಕೆಕೆ 6,000 ರೂ. ನಿೇಡಲಾಗುತತುರೆ.ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರಯವರ ಪೂಣಕಾ 
ಭಾಷಣವನುನು ಕ�ೇಳಲು ಈ ಕೊ್ಯಆರ್ 

ಕ�ೊೇಡ್ ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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War Against Covid -19

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕದ 
ಎರಡನ�ೇ ಅಲ�

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲ�ಯು ಜನರ ಜಿೇವನವನುನು ತಿೇವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದ್ದರೊ ಸಹ, ಭರವಸ� 

ಮತುತಿ ಚ�ೇತರಕ�ಯ ಅನ�ೇಕ ಸೊಫೂತಿಕಾದಾಯಕ ನದಶಕಾನಗಳು ಹ�ೊರಹ�ೊಮುಮಾತಿತಿವ�. ದಿೇಘಕಾಕಾಲಿೇನ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ 

ಮೊಲಸೌಕಯಕಾಗಳನುನು ಹ�ಚಿ್ಚಸುವುದರ ಜ�ೊತ�ಗ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸ�ೊೇಿಂಕನುನು ನಗ್ರಹಿಸಲು ಕ�ೇಿಂದ್ರ ಸಕಾಕಾರವು 

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರಗಳ ಸಮನವಿಯದ�ೊಿಂದಿಗ� ಸಮರ�ೊೇಪಾದಿ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳು್ಳತಿತಿದ�.

ಕೆೇ
ವಲ 20 ದನ ವಯಸ್ಟಸ್ನ ಸುಖದೇಪ್ ಗೆ ಕೊೇವಿಡ್ 
ಪಾಸ್ಟಟ್ವ್ ಕಂಡುಬಂತು. ಆ ಹಸುಗೂಸು 
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಚೆೇತರಸ್ಟಕೊಳ್ಳಲು 10 ದನಗಳನುನಾ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಎಲಾಲಾ ಪರೇಕೆಗಳ ನಂತರ ಮಗುವನುನಾ 
ಮೆೇ 7 ರಂದು ಜಲಂಧರ್ ನ ಪಂಜಾಬ್ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ವಿಜ್ಾನ 
ಸಂಸೆಥೆ (ಪಿಮ್ಸ್) ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಗುವಿನ 
ಪೇಷಕರು ಕೊರೊನಾ ನೆಗೆಟ್ವ್ ಆಗಿದದರು. “ನಮಮೆ ಮಗುವಿಗೆ 
ಕೊರೊನಾ ಪಾಸ್ಟಟ್ವ್ ಎಂದು ತಿಳಿರಾಗ ಎರೆಗುಂದರೆವು” 
ಎಂದು ತಂರೆ ಗುದೇೇಪ್ ಸ್ಟಂಗ್ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ.

“ರೆೇವರು ನಮಮೆ ಪಾ್ರಥೇನೆಯನುನಾ ಆಲಿಸ್ಟದನೆಂದು ತೊೇರುತತುರೆ. 
ಆಸಪಾತೆ್ರ ಸ್ಟಬ್ಂದಯ ಹಗಲು ರಾತಿ್ರಯ ಆರೆೈಕೆ ಮತುತು ಅತುಯತತುಮ 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸೌಲಭಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಸಂಪೂಣೇವಾಗಿ 
ಚೆೇತರಸ್ಟಕೊಂಡನು” ಎಂದು ತುಂಬಾ ಬಡತನದ ಹಿನೆನಾಲೆಯಿಂದ 
ಬಂದ ಸ್ಟಂಗ್ ಹೆೇಳಿದರು, ಮಗುವನುನಾ ಎತಿತುಕೊಂಡಾಗ 

ಸುಖದೇಪ್ ತಾಯಿ ಸಂದೇಪ್ ಕೌರ್ ಕಣು್ಣಗಳು ಸಂತೊೇಷದಂದ 
ಹೊಳೆಯುತಿತುದದವು. ತುಂಬಾ ಸಂತೊೇಷಭರತರಾದ ಅಜಿಜಿ 
ಕುಲಿವಿಂದರ್ ಕೌರ್ “ವಾಹೆ ಗುರುಜಿಯ ಆಶಿೇವಾೇದದಂದ 
ನನನಾ ಮೊಮಮೆಗ ಚೆೇತರಸ್ಟಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿರಾದನೆ. 
ವೆೈದಯರು ಅವನನುನಾ ಬಹಳ ಚೆನಾನಾಗಿ ನೊೇಡಿಕೊಂಡರು” ಎಂದು 
ಹೆೇಳುತಾತುರೆ. ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರವಲಲಾ ನವಜಾತ 
ಶಿಶುವನುನಾ ನೊೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಶುಶ್್ರಷಾ ಸ್ಟಬ್ಂದಯೂ ಸಹ 
ತುಂಬಾ ಸಂತೊೇಷಗೊಂಡಿದದರು. “ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಅನೆೇಕ 
ತೊಂದರೆಗಳನುನಾ ನೊೇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷಟುಕರವಾಗಿತುತು. 
ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲಲಾದ ಕಾರಣ 
ಮಗುವಿಗೆ ಚಮಚದ ಮೂಲಕ ಹಾಲು ನಿೇಡಲಾಯಿತು” ಎಂದು 
ಶುಶ್್ರಷಕಿ ರೂಬಿ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ.

“ಮಗುವನುನಾ ತಿೇವ್ರ ಜವಿರ ಮತುತು ರೊೇಗಗ್ರಸತು ಸ್ಟಥೆತಿಯಲಿಲಾ 
ಆಸಪಾತೆ್ರಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ 

ನಗ್ರಹಕ�ಕೆ  
ಎಲ್ಲ ರೇತಿಯ 
ಪ್ರಯತನು

ಕ�ೊೇವಿಡ್ - 19 ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ
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ಸವಾಲಾಗಿತುತು. ಹೆತತುವರಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದು ಇನೂನಾ 
ಕಷಟುಕರವಾಗಿತುತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂಪೂಣೇ ಬೆಂಬಲ 
ಮತುತು ಸಹಕಾರ ನಿೇಡಿದರು” ಎಂದು ಮಕಕೆಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಜತಿೇಂದರ್ 
ಸ್ಟಂಗ್ ತಮಮೆ ಅನುಭವವನುನಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

18-44 ವಯಸ್ಟಸ್ನವರಗೆ ಲಸ್ಟಕೆಗಾಗಿ ನೊೇಂದಣಿ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾರಾಗ ರೆೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲಿಲಾ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ 
ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಪ್ರರೆಶಗಳಲಿಲಾ ಜನರು ತಮಮೆ ಲಸ್ಟಕೆಯ ದನ 
ಕಾಯಿದರಸುವಲಿಲಾ ಸಮಸೆಯಗಳನುನಾ ಎದುರಸಬೆೇಕಾಯಿತು. 
ಕೆಲವು ಸಥೆಳಗಳಲಿಲಾ, ಇಂಗಿಲಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿಲಾ ಮಾತ್ರ ಲಭಯವಿರುವ 
ಕೊೇವಿನ್ ಅಪಿಲಾಕೆೇಶನ್ ಸಥೆಳಿೇಯ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ 
ಗೊತಿತುರುವವರಗೆ ಸಮಸೆಯಯನುನಾ ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಕೆಲವು 
ಸಂದಭೇಗಳಲಿಲಾ ತಾಂತಿ್ರಕ ಜ್ಾನವಿಲಲಾದ ಜನರು ಲಸ್ಟಕೆಗಾಗಿ 
ನೊೇಂರಾಯಿಸುವಲಿಲಾ ಸಮಸೆಯಗಳನುನಾ ಎದುರಸ್ಟದರು. ಈ 
ಸವಾಲುಗಳ ಮಧೆಯ, ಅನೆೇಕ ನಾಗರಕರು ನೊೇಂದಣಿಯಲಿಲಾ 
ತೊಂದರೆಗಳನುನಾ ಎದುರಸುತಿತುರುವವರಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸತು 
ನಿೇಡಿದರು. ಕೆೇರಳದಲಿಲಾ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿೇಕರು 
ಮತುತು ವಿರಾಯರ್ೇಗಳು ಅಂತಹ ಜನರಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 

ಮುಂರಾದರು. ಅಜಿೇವಿಕಾ ಬೂಯರೊೇ ಮತುತು ಟಾ್ರನ್ಸ್ ಫಾಮ್ೇ 
ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಎನ್ ಜಿಒಗಳು ಲಸ್ಟಕೆ ನೊೇಂದಣಿಗೆ 
ಜನರಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲಿಲಾ ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಟದವು.

ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಂದ ಶತಾಯುಷಿಗಳಾದ ಹಿರಯ 
ನಾಗರಕರವರೆಗೆ ಕೊೇವಿಡ್ ನಿಂದ ಚೆೇತರಸ್ಟಕೊಂಡ ಅನೆೇಕ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಮೊದಲ ಅಲೆಯ 
ಸಮಯದಲಿಲಾ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎರಡನೆೇ ಅಲೆಯ ವಿರುದಧಿವೂ 
ಹೊೇರಾಡುವಲಿಲಾ ಭಾರತದ ಸ್ಟಥೆತಿಸಾಥೆಪಕತವಿವನುನಾ ಸಂಕೆೇತಿಸುತತುರೆ. 
ಆರೊೇಗಯ ಮೂಲಸೌಕಯೇಗಳನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ 
ಸಮರೊೇಪಾದಯಲಿಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ 
ಅವರು ತಜ್ಞರೊಂದಗೆ ಸಮಾಲೊೇಚನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ 
ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳು, ಫಾಮಾೇ ಕಂಪನಿಗಳು, ವೆೈದಯರು, ಸಂಬಂಧಪಟಟು 
ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತುತು ರಾಜಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊೆಂದಗೆ ಸಂವಾದ 
ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲಾಲಾ ಪಾಲುರಾರರೊಂದಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 
ಸಂಪಕೇದಲಿಲಾರಾದರೆ. ಕೊೇವಿಡ್ ನಿಗ್ರಹದ ಪ್ರಯತನಾಗಳನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸಲು 
ಸೆೈನಯವು ಸಹ ನೆರವಾಗಿರೆ.

ಸವಿತಃ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಿಂತಿ್ರಯವರಿಂದಲ�ೇ

ದಿನನತ್ಯ ಪರಸಿಥಿತಿಯ ಪರಶಿೇಲನ� 
n 	ರಾಜಯಗಳಲಿಲಾ ಆರೊೇಗಯ ಸಂಬಂಧಿತ 

ಮೂಲಸೌಕಯೇಗಳ ಸನನಾದಧಿತೆಯನುನಾ 
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಪರಶಿೇಲಿಸುತಿತುರಾದರೆ.

n 	ಪರಸ್ಟಥೆತಿಯನುನಾ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಶಿೇಲಿಸುವಂತೆ 
ಮತುತು ಲಸ್ಟಕೆ ನಿೇಡುವ ವೆೇಗವನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸುವಂತೆ 
ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೇಡಿದರು.

n 	ಸೊೇಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೆೇಕಡಾ 10 ಅಥವಾ 
ಅದಕಿಕೆಂತ ಹೆಚಿಚಿರುವ, ಆಮಲಾಜನಕ ಹಾಸ್ಟಗೆಗಳು 
ಅಥವಾ ಐಸ್ಟಯು ಹಾಸ್ಟಗೆಗಳು ಶೆೇಕಡಾ 60 ಕಿಕೆಂತ 
ಹೆಚುಚಿ ಭತಿೇಯಾಗಿರುವ ಜಿಲೆಲಾಗಳನುನಾ ಗುರುತಿಸಲು 
ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೇಡಲಾಗಿರೆ.

n 	ಔಷಧಿಗಳ ಲಭಯತೆಯ ಪರಶಿೇಲನೆ ಮತುತು 
ರೆಮ್ ಡೆಸ್ಟವಿರ್ ಸೆೇರದಂತೆ ಇತರ ಔಷಧಿಗಳ 
ಉತಾಪಾದನೆಯ ಹೆಚಚಿಳದ ಮೆೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿರೆ.

ಕ�ೊರ�ೊನಾದಿಿಂದ ಚ�ೇತರಸಿಕ�ೊಳು್ಳವವರ ಪ್ರಮಾಣ 
ಹ�ಚಾ್ಚದಾಗುತಿತಿದು್ದ, ದ�ೈನಿಂದಿನ ಸ�ೊೇಿಂಕ್ತ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕುಸಿಯುತಿತಿವ�. ಚ�ೇತರಕ�ಯಲಿ್ಲನ ಹ�ಚ್ಚಳವು 
ಭಾರತವು ಕ�ೊೇವಿಡ್- 19 ಸ�ೊೇಿಂಕ್ನ ಉತುತಿಿಂಗವನುನು 
ದಾಟ್ರುವುದನುನು ಸೊಚಿಸುತತಿದ� ಎಿಂದು ತಜ್ಞರು 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟಿದಾ್ದರ�
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ಕ�ೊೇವಿಡ್  ವಿರುದ್ಧದ ನಣಾಕಾಯಕ ಯುದ್ಧಕ�ಕೆ  
ಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾರತ 

ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೆೇ ಅಲೆಯ ಮಧೆಯ, ರಾಜಯ ಸಕಾೇರಗಳ 
ಸಹಾಯದಂದ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರವು ರೊೇಗದ ವಿರುದಧಿ ನಿಣಾೇಯಕ 
ಯುದಧಿಕೆಕೆ ಸ್ಟದಧಿತೆ ನಡೆಸುತಿತುರೆ. “ನಮಮೆ ಎದುರಗಿರುವ ಅದೃಶಯ 
ಶತು್ರ ಬಹುರೂಪದಲಿಲಾರೆ. ಈ ಕೊರೊನಾವೆೈರಸ್ ನಿಂರಾಗಿ, 
ನಾವು ನಮಮೆ ಅನೆೇಕ ಆಪತುರನುನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೆದೇವೆ. 
ತಮಮೆವರನುನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೆೇಶವಾಸ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಟದ 
ನೊೇವನುನಾ ನಾನೂ ಅನುಭವಿಸುತಿತುರೆದೇನೆ. ‘ಪ್ರಧಾನ 
ಸೆೇವಕ’ನಾಗಿ ನಿಮಮೆ ಭಾವನೆಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದವೆ. ಕೊರೊನಾ 
ವೆೈರಸ್ನ ಎರಡನೆೇ ಅಲೆಯ ವಿರುದಧಿದ ಹೊೇರಾಟದಲಿಲಾ 

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೊೇರಾಟದಲಿ್ಲ 
ತ�ೊಡಗಿರುವ 75 ಕೊಕೆ ಹ�ಚು್ಚ ತಿಂಡಗಳು ಲಸಿಕ� 
ಮತುತಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ನವಕಾಹಣ�ಯ ಹ�ೊರತಾಗಿ 
ಕ�ೇಿಂದ್ರ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವ� ಉತತಿಮ 
ಸಮನವಿಯವನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುತಿತಿವ�.

ದ�ೈನಿಂದಿನ ಸ�ೊೇಿಂಕು ದರ ಇಳಿಕ�ಯಾಗುತಿತಿದು್ದ ಚ�ೇತರಕ�ಯ ದರ ಹ�ಚಾ್ಚಗುತಿತಿದ�

ಗುಣಮುಖರಾದವರು

3,31,507

4,14,188

3,18,609

4,01,078 

3,86,444 

4,01,078 

3,53,818

3,66,161

3,56,082 

3,29,942

3,55,338

3,48,421

3,52,181 3,44,776 3,53,299 

3,62,437 
3,78,741

3,62,727 3,43,144 3,26,098

3,11,170

2,8
1,3

86

07 ಮೆೇ 
2021

08 ಮೆೇ 
2021

09 ಮೆೇ 
2021

10 ಮೆೇ 
2021

11 ಮೆೇ 
2021

12 ಮೆೇ 
2021

13 ಮೆೇ 
2021

14 ಮೆೇ 
2021

15 ಮೆೇ 
2021

16 ಮೆೇ 
2021

17 ಮೆೇ 
2021

ಸಂಪನೂಮೆಲಗಳ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನಾ ನಿವಾರಸುವ ಪ್ರಯತನಾಗಳು 
ಯುರೊಧಿೇಪಾದಯಲಿಲಾ ಸಾಗುತಿತುವೆ. ಸಾಧಯವಾದಷುಟು ಜನರಗೆ 
ಲಸ್ಟಕೆ ಹಾಕಲು ಸಕಾೇರ ಪ್ರಯತಿನಾಸುತಿತುರೆ. ನಿಮಮೆ ಸರದ 
ಬಂರಾಗ ಲಸ್ಟಕೆ ಪಡೆಯಿರ. ಈ ಲಸ್ಟಕೆ ನಮಗೆ ಕೊರೊನಾ 
ವೆೈರಸ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತತುರೆ ಮತುತು ಸೊೇಂಕಿನ 
ಗಂಭಿೇರತೆಯ ಸಾಧಯತೆಗಳನುನಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತತುರೆ. ಲಸ್ಟಕೆ 
ಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ನಾವು ಮುಖಗವಸುಗಳನುನಾ ಬಳಸುವುದು 
ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನುನಾ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೆೇರದಂತೆ 
ರೊೇಗ ತಡೆಗಟುಟುವ ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ಅನುಸರಸಬೆೇಕಾಗುತತುರೆ.” 
ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಹೆೇಳಿದರು.

2020ರ ಮಾಚ್ೇ 29 ರಂದು, ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರವು 
ಕೊರೊನಾವೆೈರಸ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ನಿಭಾಯಿಸಲು 11 ಸಶಕತು 
ಗುಂಪುಗಳನುನಾ ರಚಿಸ್ಟತು. ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 11 ರಂದು, ಇದನುನಾ 
6 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯಂದು 
ಗುಂಪು ರೊಡಡಾ ಜವಾಬಾದರಗಳನುನಾ ಪಡೆಯಿತು. ಆಯಾ 
ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕಾಯೇದಶಿೇ ಮತುತು ಉನನಾತ ಅಧಿಕಾರಗಳ 
ನೆೇತೃತವಿದಲಿಲಾ, ತಜ್ಞರ ಗುಂಪು ರಾಜಯಗಳೊೆಂದಗೆ 

ಕ�ೊೇವಿಡ್ - 19 ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು
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ವಿರೆೇಶದಂದ 40 ಮೆ.ಟನ್ ಆಮಲಾಜನಕವನುನಾ ತವರಗೆ ತಂದರೆ. 

n 	 ಐಎನ್ ಎಸ್ ಕೊೇಲಕೆತಾ ಕುವೆೈತ್, ರೊೇಹಾ ಮತುತು 
ಕತಾರ್ ನಿಂದ ಆಮಲಾಜನಕ ಕಂಟೆೈನರ್ ಗಳನುನಾ ತಂದತು. 
ಏತನಮೆಧೆಯ, ಐಎನ್ಎಸ್ ಐರಾವತ ಆಮಲಾಜನಕ ಕಂಟೆೈನರ್ 
ಗಳನುನಾ ತರಲು ಸ್ಟಂಗಾಪುರವನುನಾ ತಲುಪಿರೆ. ಭಾರತಿೇಯ 
ನೌಕಾಪಡೆಯ ಐಎನ್ ಎಸ್ ಕೊಚಿಚಿ, ತಿ್ರಕಾಂಡ್ ಮತುತು ತಬಾರ್ 
ಸಹ ದ್ರವಿೇಕೃತ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಆಮಲಾಜನಕ ಕಂಟೆೈನರ್ ಗಳ 
ಸಾಗಣೆಯನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸುವ ಪ್ರಯತನಾಗಳಲಿಲಾ ಸೆೇರಕೊಂಡಿವೆ

n 	ಲಘು ಯುದಧಿ ವಿಮಾನ (ಎಲ್ ಸ್ಟಎ) ತೆೇಜಸ್ ನಲಿಲಾ ಆಮಲಾಜನಕ 
ಉತಾಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸ್ಟದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕಿಸ್ಜನ್ 
ಪಾಲಾಂಟ್ (ಎಂಒಪಿ) ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನಾ ಬಳಸ್ಟಕೊಂಡು, 
ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೆ್ ೇಧನೆ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಧಿ ಸಂಸೆಥೆ (ಡಿಆರ್ ಡಿಒ) 
ರೆೇಶಾದಯಂತ 500 ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಆಮಲಾಜನಕ ಉತಾಪಾದನಾ 
ಸಾಥೆವರಗಳನುನಾ ಸಾಥೆಪಿಸಲಿರೆ. ಸಾವೇಜನಿಕ ಮತುತು ಖಾಸಗಿ 
ಉದಯಮಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವಿದಲಿಲಾ ರೆೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿಲಾ 
ಈ ಸಾಥೆವರಗಳನುನಾ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೇಜನೆಗೆ 
ಪಿಎಂ ಕೆೇಸ್ೇ ನಿಧಿಯಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತುರೆ. 
ರೆಹಲಿ-ಎನ್ ಸ್ಟಆರ್ ನಲಿಲಾ, ಮೆೇ 10 ರೊಳಗೆ ಅಂತಹ ಐದು 
ಸಾಥೆವರಗಳನುನಾ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿರೆ.

n 	ಡಿಆರ್ ಡಿಒ ಅಧಯಕ್ಷ ಸತಿೇಶ್ ರೆಡಿಡಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟಕಗಳಲಿಲಾ 
1 ನಿಮಿಷದಲಿಲಾ ಸುಮಾರು 1,000 ಲಿೇಟರ್ ಆಮಲಾಜನಕವನುನಾ 
ಉತಾಪಾದಸಬಹುದು. ಈ ವಯವಸೆಥೆಯ ಮೂಲಕ 190 
ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ 5 ಲಿೇಟರ್ ಆಮಲಾಜನಕವನುನಾ ಏಕ ಕಾಲದಲಿಲಾ 
ಪೂರೆೈಸಬಹುರಾಗಿರೆ. ಅಲಲಾರೆ, ಈ ವಯವಸೆಥೆಯ ಮೂಲಕ 195 
ಖಾಲಿ ಆಮಲಾಜನಕ ಸ್ಟಲಿಂಡರ್ ಗಳನುನಾ ತುಂಬಬಹುದು.

n 	 ಕೊೇವಿಡ್ ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಆಮಲಾಜನಕದ ಪೂರೆೈಕೆಯನುನಾ 
ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತಿೇಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) 
ಹಲವಾರು ಪರಹಾರ ಕಾಯೇಗಳನುನಾ ಕೆೈಗೊಳು್ಳತಿತುರೆ. 
ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲಿಲಾ ಐಎಎಫ್ ನೊಂದಗೆ ಭಾರತಿೇಯ 
ನೌಕಾಪಡೆಯೂ ಸೆೇರಕೊಂಡಿರೆ. ಐಎಎಫ್ ಬೃಹತ್ ಆಮಲಾಜನಕ 
ಕಂಟೆೈನರ್ ಗಳನುನಾ ಅಗತಯವಿರುವವರಗೆ ತಲುಪಿಸುತಿತುರೆ. 
ವಿರೆೇಶದಂದ ಪಡೆದ ಆಮಲಾಜನಕ ಕಂಟೆೈನರ್ ಗಳು ಮತುತು 
ಇತರ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಉಪಕರಣಗಳನುನಾ ಪೂರೆೈಸುವ 
ಪ್ರಯತನಾಗಳು ಸಹ ಸಮರೊೇಪಾದಯಲಿಲಾ ನಡೆಯುತಿತುವೆ

n 	 ಸೆೈನಯವೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿತುರೆ. ಕಳೆದ ವಷೇ 
ಆಪರೆೇಷನ್ ‘ಸಮುದ್ರ ಸೆೇತು’ವಿನಲಿಲಾ ನಿಣಾೇಯಕ ಪಾತ್ರ 
ವಹಿಸ್ಟದದ ಭಾರತಿೇಯ ಯುದಧಿನೌಕೆ ಐಎನ್ ಎಸ್ ಜಾವಿಲಾ 
ಈಸಟುನ್ೇ ಕಮಾಂಡ್ ನಲಿಲಾ ಆಮಲಾಜನಕದ ಪೂರೆೈಕೆಯ 
ಜವಾಬಾದರಯನುನಾ ವಹಿಸ್ಟಕೊಂಡಿರೆ. ಐಎನ್ ಎಸ್ ತಲಾವಿರ್ 

1000

ಆಕ್್ಸಜನ್ ಎಕ್್ಸ ಪ�್ರಸ್ ಗಳು 25 ದಿನಗಳ 
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೆೇ 13 ರವರ�ಗ� 7,115 
ಟನ್ ದ್ರವಿೇಕೃತ ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಆಮ್ಲಜನಕವನುನು ಪೂರ�ೈಸಿವ�

ಟನ್ ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ  
ಆಮ್ಲಜನಕ  
15 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಉತಾ್ದನ�

ಆಕ್್ಸಜನ್ 
ಪೂರ�ೈಕ�ಯಲಿ್ಲ ಹ�ಚ್ಚಳ 
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ಸಮನವಿಯದಂದ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಮತುತು ಕೊೇವಿಡ್ ನಿವೇಹಣೆ, 
ಲಾಜಿಸ್ಟಟುಕ್ಸ್ ನಿವೇಹಣೆ ಮತುತು ಆಮಲಾಜನಕದ ಪೂರೆೈಕೆ ಮತುತು ಅದರ 
ನಿವೇಹಣೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಕತೇವಯಗಳನುನಾ ನಿವೇಹಿಸುತಿತುರೆ. ಈ 
ಗುಂಪು ಆರ್ೇಕ ಕಲಾಯಣ ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿತುರೆ ಮತುತು 
ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ಎನ್ ಜಿಒಗಳು ಮತುತು ಅಂತರರಾಷಿ್ರಿೇಯ 
ಸಂಸೆಥೆಗಳೊೆಂದಗೆ ಸಮನವಿಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊೇವಿಡ್ 
ಸಂಬಂಧಿತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸೆಯಗಳನುನಾ ಬಗೆಹರಸುತಿತುರೆ.

ಈ ಸಶಕತು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಉಪಗುಂಪು ಮತುತು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರದ 
ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತುತು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುರೆ. 
ಈ ಕುರತು ಕೆೇಂದ್ರ ವಾತಾೇ ಮತುತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಜಾವಡೆೇಕರ್ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ. “ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರದ ಕೊೇವಿಡ್ 
ನಿವೇಹಣೆಯು ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತುತು ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳನುನಾ 
ನಿೇಡುವುದಕೆಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಮಿತವಾಗಿಲಲಾ. ಅನೆೇಕ ಸಂದಭೇಗಳಲಿಲಾ, 

2,500 ಕೊಕೆ ಹ�ಚು್ಚ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ 31 ಕ�ೊೇಟ್ಗೊ 
ಹ�ಚು್ಚ ಪರೇಕ್�ಗಳನುನು ನಡ�ಸಲಾಗಿದ�. ದ�ೈನಿಂದಿನ 
ಸರಾಸರ ಪರೇಕ್ಾ ದರವು 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಿಂತ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�

ಕೆೇಂದ್ರವು ಉನನಾತ ಮಟಟುದ ಮೆೇಲಿವಿಚಾರಣಾ ತಂಡಗಳನುನಾ 
ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿರೆ. ರೊೇಗದ ಪರಣಾಮಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಮತುತು ನಿಗ್ರಹಕಾಕೆಗಿ ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ಜಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿರೆ. 
ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 2020 ರಂದ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಕಾರಗಳು 
ಮತುತು ಆರೊೇಗಯ ತಜ್ಞರನುನಾ ಒಳಗೊಂಡ 75 ಉನನಾತ ಮಟಟುದ 
ತಂಡಗಳನುನಾ ವಿವಿಧ ರಾಜಯಗಳಲಿಲಾ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರೆ..
ಅವರ ಸಮಯೇಚಿತ ಫಿೇಡ್ ಬಾಯಕ್ ಕೆೇಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜಯಗಳ 
ನಡುವಿನ ಸ್ಟದಧಿತೆಗಳು ಮತುತು ಕಾಯೇತಂತ್ರಗಳಲಿಲಾನ 

‘ಮಿಷನ್ ವಾ್ಯಕ್್ಸನ್’ ಸಾಧಿಸುತತಿ ಪ್ರಮುಖ ಹ�ಜ�ಜೆಗಳು
n 	ಭಾರತ ಪ್ರಸುತುತ ವಿಶವಿದ ಅತಿರೊಡಡಾ 

ಲಸ್ಟಕಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತಿತುರೆ. ಮೆೇ 
13 ರವರೆಗೆ 18 ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚುಚಿ ಜನರಗೆ 
ಲಸ್ಟಕೆ ನಿೇಡಲಾಗಿರೆ. 18 ರಂದ 44 
ವಷೇರೊಳಗಿನವರಲಿಲಾ, 34 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ 
ಜನರಗೆ ಲಸ್ಟಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿರೆ

n 	ರೆೇಶದಲಿಲಾ ಲಸ್ಟಕೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಲಭಯವಾಗಲು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ ಸಂಪೂಣೇ 
ಮಾಗೇಸೂಚಿಯನುನಾ ಸ್ಟದಧಿಪಡಿಸ್ಟರೆ. ಪ್ರಸುತುತ 
ಭಾರತದಲಿಲಾ ಬಯೇಟೆಕ್ ನ ಕೊೇವಾಯಕಿಸ್ನ್ 
ಮತುತು ಸ್ಟೇರಮ್ ಸಂಸೆಥೆಯ ಕೊೇವಿಶಿೇಲ್ಡಾ 
ಅನುನಾ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತುರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ 
ವೆೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕೆಕೆ ಇನೂನಾ ಆರು ಲಸ್ಟಕೆಗಳು 
ಲಭಯವಾಗಲಿವೆ. 

n 	ಕೊೇವಿಡ್- 19 ಲಸ್ಟಕೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ 
ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪಿನ ಅಧಯಕ್ಷ ಡಾ.ವಿ.
ಕೆ ಪಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಷೇ ಆಗಸ್ಟು 
ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲಿಲಾ 216 
ಕೊೇಟ್ ಡೊೇಸ್ ಲಸ್ಟಕೆ ಲಭಯವಿರುತತುರೆ, ಇದು 
95 ಕೊೇಟ್ ರೆೇಶವಾಸ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತತುರೆ

n 	ಕೊೇವಾಯಕಿಸ್ನ್ ಮತುತು ಕೊೇವಿಶಿೇಲ್ಡಾ ನಂತರ, 
ರಷಾಯದ ಸುಪಾಟ್ನಾಕ್ ವಿ ಲಸ್ಟಕೆಗೆ ಭಾರತದಲಿಲಾ 
ತುತುೇ ಬಳಕೆಯ ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿರೆ. 
ಇದಲಲಾರೆ, ಬಯೇ ಇ, ಝೈಡಸ್ ಕಾಯಡಿಲಾ, 
ಸ್ಟೇರಮ್ ನ ನೊವಾವಾಕ್ಸ್ ಲಸ್ಟಕೆ, ಭಾರತ್ 
ಬಯೇಟೆಕ್ ನ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಕುವ 
ಲಸ್ಟಕೆ, ಜಿನೊೇವಾ ಲಸ್ಟಕೆಗಳು ಕಿಲಾನಿಕಲ್ 
ಪ್ರಯೇಗದ ಮೂರನೆೇ ಹಂತದಲಿಲಾವೆ.

ಡಿಸ�ಿಂಬರ್  ಹ�ೊತಿತಿಗ�  
2 ಬಿಲಿಯನ್ ಗೊ ಹ�ಚು್ಚ ಲಸಿಕ�

ಕ�ೊೇವಿಶಿೇಲ್ಡಾ  75
ಕ�ೊೇವಾ್ಯಕ್್ಸನ್ 55
ಬಯೇ ಇ 30
ಝೈಡಸ್ ಕಾ್ಯಡಿಲಾ 5
ನ�ೊೇವಾವಾ್ಯಕ್್ಸ 20
ಮೊಗಿನ ಲಸಿಕ� 10
ಜಿನ�ೊೇವಾ 6
ಸು್ಟ್ನುಕ್ 15.6

ಕೊೇವಿಡ್  ಕುರತು ರಚಿಸಲಾದ ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೆೇರೆಗೆ 
ಕೊೇವಿಶಿೇಲ್ಡಾ ಲಸ್ಟಕೆಯ ಎರಡು ಡೊೇಸಗಿಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನುನಾ 6-8 
ವಾರಗಳಿಂದ 12-16 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಸತುರಸಲಾಗಿರೆ. ಕೊವಾಯಕಿಸ್ನ್ ನ ಎರಡು 
ಡೊಸಗಿಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನುನಾ ವಿಸತುರಸ್ಟಲಲಾ. 
ಡ್ರಗ್ ಕಂಟೊ್ರೇಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಡಿಸ್ಟಜಿಐ) 2 ರಂದ 18 
ವಷೇರೊಳಗಿನ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕೊೇವಾಯಕಿಸ್ನ್ ನ ಕಿಲಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೇಗಕೆಕೆ ಅನುಮತಿ 
ನಿೇಡಿರೆ. ಭಾರತ್ ಬಯೇಟೆಕ್ ಪ್ರಸಾತುಪದ ಮೆೇರೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಯೇಗಕೆಕೆ 
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರೆ. 114 ದನಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲಾ 17 ಕೊೇಟ್ ಕೊೇವಿಡ್-19 
ಲಸ್ಟಕೆಗಳನುನಾ ನಿೇಡಿರುವ ಭಾರತ, ವಿಶವಿದಲಿಲಾ ಅತಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಲಸ್ಟಕೆ ನಿೇಡಿದ 
ರೆೇಶವಾಗಿರೆ. ಅಮೆರಕಾ ಮತುತು ಚಿೇನಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 115 ದನಗಳು ಮತುತು 119 
ದನಗಳಲಿಲಾ ಈ ಮೆೈಲಿಗಲುಲಾ ತಲುಪಿದವು.
ಕೊರೊನಾ ವಿರುದಧಿದ ಹೊೇರಾಟದಲಿಲಾ ತೊಡಗಿರುವ 75 ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ತಂಡಗಳು 
ಲಸ್ಟಕೆ ಮತುತು ಆಮಲಾಜನಕದ ನಿವೇಹಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜಯಗಳ 
ನಡುವೆ ಉತತುಮ ಸಮನವಿಯವನುನಾ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುತಿತುವೆ.

(ಅಿಂಕ್ಅಿಂಶಗಳು ಕ�ೊೇಟ್ಗಳಲಿ್ಲ)

ಕ�ೊೇವಿಡ್ - 19 ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ
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ಕೊರತೆಯನುನಾ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು”
ಆಕ್್ಸಜನ್ ಘಟಕಗಳಿಗ� ಹತಿತಿರದಲಿ್ಲ ಮೆೇಕ್ ಶಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ತ�್ರಗಳನುನು 
ಸಾಥಿಪಿಸಲು ಯೇಜನ�

ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ಎರಡನೆೇ ಅಲೆಯನುನಾ ರೆೇಶ 
ಎದುರಸುತಿತುರುವಾಗ, ಕೊರೊನಾ ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಆಮಲಾಜನಕದ 
ಪೂರೆೈಕೆಯನುನಾ ಸಕಾೇರ ಹೆಚಿಚಿಸುತಿತುರೆ. ಸದಯ ಸಕಾೇರವು 
ಉಕಿಕೆನ ಸಾಥೆವರಗಳು, ಪೆಟೊ್ರೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳ 
ಸಂಸಕೆರಣಾಗಾರಗಳು, ಇಂಧನ ಸಮೃದಧಿ ದಹನವನುನಾ ಬಳಸುವ 
ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳು, ವಿದುಯತ್ ಸಾಥೆವರಗಳು ಮತುತು ಉತಾಪಾದನಾ 
ಅಗತಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಮಲಾಜನಕವನುನಾ ಬಳಸುವ ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳನುನಾ 
ಗುರುತಿಸುತಿತುರೆ. ಈಗ ಈ ಘಟಕಗಳಲಿಲಾ ತಯಾರಾದ 
ಆಮಲಾಜನಕವನುನಾ ಕೊೇವಿಡ್ ರೊೇಗಿಗಳ ಜಿೇವ ಉಳಿಸಲು 
ಬಳಸಲಾಗುತಿತುರೆ. ಐದು ಸೌಲಭಯಗಳಲಿಲಾ ಸಕಾೇರ ಈಗಾಗಲೆೇ 
ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಯೇಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟದುದ ಇಲಿಲಾ ಉತೆತುೇಜಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಣುತಿತುವೆ. 
ಮುಂದನ ಹಂತದಲಿಲಾ, ಆಮಲಾಜನಕ ಉತಾಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ 
ಸಮಿೇಪದಲಿಲಾ 10,000 ಹಾಸ್ಟಗೆಗಳ ತಾತಾಕೆಲಿಕ ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳನುನಾ 
ಸಾಥೆಪಿಸಲು ಸಕಾೇರ ಒತುತು ನಿೇಡುತಿತುರೆ. ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲಿಲಾ, 
ಆಮಲಾಜನಕ ಹಾಸ್ಟಗೆಗಳ ಸೌಲಭಯವನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಸಕಾೇರವು 
ರಾಜಯ ಸಕಾೇರಗಳನುನಾ ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸುತಿತುರೆ.
ಒತತಿಡ ನವಾರಣ�ಗ� ಟ�ೊೇಲ್-ಫ್ರೇ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಹತಿತುರದವರನುನಾ ಯಾರನಾನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿೇವು 
ಒತತುಡದಲಿಲಾದದರೆ ಅಥವಾ ನಿರಾ್ರಹಿೇನತೆಯ ತೊಂದರೆ 
ಅನುಭವಿಸುತಿತುದದರೆ ಟೊೇಲ್-ಫಿ್ರೇ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಿಮಗೆ 
ಪ್ರಯೇಜನವಾಗಬಹುದು. ನಿೇವು ಯಾವುರೆೇ ಸಾಮಾಜಿಕ, 
ಮಾನಸ್ಟಕ ಅಥವಾ ಆರೊೇಗಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸೆಯಗಳನುನಾ 
ಎದುರಸ್ಟರಾಗಲೆಲಾಲಾ ತಕ್ಷಣ ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಟೊೇಲ್-ಫಿ್ರೇ 
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ 080-46110007 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅವರು ಯುರೊೇಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಉಸುೇಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೆೇಯನ್ ಅವರೊಂದಗೆ ಕೊೇವಿಡ್ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಇತಿತುೇಚಿನ ಪರಸ್ಟಥೆತಿಯ ಬಗೆಗಿ ಚಚಿೇಸ್ಟದರು. ಈ 
ಮೊದಲು ಅವರು ಅಮೆರಕಾ ಅಧಯಕ್ಷ ಜೊೇ ಬಿಡನ್ ಮತುತು ಬಿ್ರಟನ್, 
ಜಪಾನ್ ಮತುತು ರಷಾಯ ರೆೇಶಗಳ ಮುಖಯಸಥೆರು ಸೆೇರದಂತೆ ಇತರ 
ವಿಶವಿ ನಾಯಕರೊಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿರೆೇಶಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುತು 
ಇತರ ಸೌಲಭಯಗಳನುನಾ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತಿತುರೆ. ಏಪಿ್ರಲ್ 

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ರ�ೊೇಗಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಿಂಡುಬರುತಿತಿರುವ ಕಪು್ 
ಶಿಲಿೇಿಂಧ್ರದ ಸವಾಲನುನು ನವಾರಸಲು ಕ�ೇಿಂದ್ರ 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಗಕಾಸೊಚಿಗಳನುನು 
ಪ್ರಕಟ್ಸಿದ�.

9 ರಂದ ಮೆೇ 12 ರ ಅವಧಿಯಲಿಲಾ ಒಟುಟು 9,294 ಆಮಲಾಜನಕ 
ಸಾಂದ್ರಕಗಳು, 11,835 ಆಮಲಾಜನಕ ಸ್ಟಲಿಂಡರ್ ಗಳು, 
19 ಆಮಲಾಜನಕ ಉತಾಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು, 6,439 
ವೆಂಟ್ಲೆೇಟರ್ ಗಳು / ಬೆೈಪಾಪ್ ಮತುತು ಸುಮಾರು 4.22 ಲಕ್ಷ 
ರೆಮ್ ಡೆಸ್ಟವಿರ್ ಚುಚುಚಿಮದದನುನಾ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗಿರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿತಿರುವ ಇಎಸ್ಐಸಿ  
ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಆಸ್ತ�್ರಗಳು 
n 	ರೆೇಶಾದಯಂತ 30 ಇಎಸ್ಐಸ್ಟ ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳನುನಾ ಕೊೇವಿಡ್ 

ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾಪೇಡಿಸಲಾಗಿರೆ
n 	ಇವು ಒಟುಟು 4,200 ಹಾಸ್ಟಗೆಗಳನುನಾ ಹೊಂದವೆ. 300 

ಐಸ್ಟಯು ಮತುತು 250 ವೆಂಟ್ಲೆೇಟರ್ ಹಾಸ್ಟಗೆಗಳು ರೆೇಶದ 
ನಾಗರಕರಗೆ ಲಭಯವಿವೆ

n 	ಈ ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳಲಿಲಾ ಹಾಸ್ಟಗೆಗಳ ಲಭಯತೆಯನುನಾ ತಿಳಿಯಲು 
ಡಾಯಶ್ ಬೊೇಡ್ೇ ಅನುನಾ ಸಹ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿರೆ

n 	ಇಎಸ್ಐಸ್ಟ ಮೆೇ ತಿಂಗಳಲಿಲಾ ರೆಹಲಿ ಎನ್ ಸ್ಟಆರ್ ನ ಎರಡು 
ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳಲಿಲಾ ಆಮಲಾಜನಕ ಸಾಥೆವರಗಳನುನಾ ಸಾಥೆಪಿಸ್ಟತು. 
ಒಂದನುನಾ ಫರರಾಬಾದ್ ನ ಇಎಸ್ ಐಸ್ಟ ಆಸಪಾತೆ್ರ ಮತುತು 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕಾಲೆೇಜಿನಲಿಲಾ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದುದ, ಇನೊನಾಂದನುನಾ 
ನವರೆಹಲಿಯ ಜಿಲಿಮೆಲ್ ನಲಿಲಾರುವ ಇಎಸ್ ಐಸ್ಟ ಆಸಪಾತೆ್ರಯಲಿಲಾ 
ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿರೆ.  n

ಡಿಆರ್ ಡಿಒದ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನರ�ೊೇಧ 
ಔಷಧಿ 2 ಡಿಜಿ ಬಿಡುಗಡ�
ಡಿಆರ್ ಡಿಒದ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನರ�ೊೇಧ ಔಷಧಿ 2 ಡಿಜಿ 
ಯನುನು ತುತುಕಾ ಬಳಕ�ಗಾಗಿ ಮೆೇ 17 ರಿಂದು ಬಿಡುಗಡ� 
ಮಾಡಲಾಯತು. ಈ ಔಷಧಿ ಪುಡಿಯ ರೊಪದಲಿ್ಲ ಪಾ್ಯಕ�ಟ್ 
ಗಳಲಿ್ಲ ಬರುತತಿದ�. ಅದನುನು ರ�ೊೇಗಿಗಳು ನೇರನಲಿ್ಲ ಬ�ರ�ಸಿ 
ಕುಡಿಯಬ�ೇಕು. ಈ ಔಷಧಿಯು ಪ್ರಯೇಗದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ 
ಬಹಳ ಭರವಸ�ಯ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳನುನು ತ�ೊೇರಸಿದ�. 
ಡಿಆರ್ ಡಿಒ ಮುಖ್ಯಸಥಿ ಜಿ.ಸತಿೇಶ್ ರ�ಡಿಡಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜೊನ್ 
ವ�ೇಳ�ಗ� ಈ ಔಷಧಿ ಎಲ�್ಲಡ� ಲಭ್ಯವಾಗುತತಿದ�.
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ಸವಿಚ್ಛ ಪರಸರವು ನಮಮೆ ಜಿೇವನ, ನಮಮೆ ಮಕಕೆಳ ಭವಿಷಯರೊಂದಗೆ ನೆೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದರೆ. ನದಗಳು ಸವಿಚ್ಛವಾಗಿರಬೆೇಕು, 

ಪಾ್ರಣಿ ಮತುತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮುಕತುವಾಗಿ ಬದುಕಬೆೇಕು, ಆಕಾಶವು ಶುಭ್ರವಾಗಿರಬೆೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯಂದಗೆ ಸಾಮರಸಯದಂದ 

ಬದುಕಬೆೇಕು ಇದು ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಟರುವ ಪಾಠ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಜನಜಿೇವನ 

ಸಥೆಗಿತಗೊಂಡಾಗ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಚೆೇತರಸ್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಮತುತು ಪುನರುಜಿಜಿೇವಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯಂದಗೆ 

ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದರುವ ಆಯುವೆೇೇದ ಮತುತು ಯೇಗದಂತಹ ವಿಜ್ಾನಗಳು ಜನರಗೆ ಜಿೇವಸೆಲೆಯಾದವು. ಪರಸರವನುನಾ 

ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಟಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದಧಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತದ ಸಂಸಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿರೆ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನುನಾ 

ಪೂಜಿಸುತೆತುೇವೆ. ಆದದರಂದ, ನಾವು ಜೂನ್ 5 ರಂದು ವಿಶವಿ ಪರಸರ ದನವನುನಾ ಆಚರಸುವ ಸಂದಭೇದಲಿಲಾ, ಪರಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಮತುತು ಶುದಧಿ ಇಂಧನದಲಿಲಾ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತವಿವನುನಾ ಸಾಧಿಸುವತತು ಭಾರತದ ಪ್ರಯತನಾಗಳ ಬಗೆಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು, 

ಪ್ರಕೃತಿಯನುನಾ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತುತು ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತನಾಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಸುವುದು ನಮಮೆ ಜವಾಬಾದರಯಾಗಿರೆ…

“ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಾ”
ಇದರರಕಾ…ಪ್ರಕೃತಿಯನುನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿದರ� ಅದು ನಮಮಾನುನು ಕಾಪಾಡುತತಿದ�

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಜಿೇವ ಮತುತಿ ಪರಸರ
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ಜಮ್ ಶೆಡ್ ಪುರದ ಸೊೇನಾರ ನಿವಾಸ್ಟಯಾದ ಬಲಿಜಿತ್ ಸ್ಟಂಗ್ 
(53) ಆಸತುಮಾ ರೊೇಗಿ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾರಾಗಲೆಲಾಲಾ 
ಆಸಪಾತೆ್ರಗೆ ಸೆೇರುವುದು ಬಲಿಜಿತ್ ಗೆ ಅಭಾಯಸವಾಗಿತುತು. 

ಆದರೆ ಕೊೇವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಬಲಿಜಿತ್ ಯಾವುರೆೇ 
ತೊಂದರೆಯಿಲಲಾರೆ ಉಸ್ಟರಾಡುತಿತುದದರು. ಅವರ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ವೆಚಚಿಗಳು 
ಆಶಚಿಯೇಕರ ರೇತಿಯಲಿಲಾ ಕಡಿಮೆಯಾದವು.

ಈ ಹಿಂರೆ ಜಮ್ ಶೆಡ್ ಪುರದ ವಿವಿಧ ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 
ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಉಸ್ಟರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಚಿಕಿತೆಸ್ 
ನಿೇಡುತಿತುದದವು, ಆದರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲಿಲಾ ರೊೇಗಿಗಳ ಸಂಖೆಯ 
ತಿಂಗಳಿಗೆ 125 ಕೆಕೆ ಇಳಿದತುತು.

ರೊೇಗಿಗಳ ಸಂಖೆಯ ಶೆೇಕಡಾ 75 ರಷುಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, 
ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟವು ಸಹ ಶೆೇಕಡಾ 55 ರಷುಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. 
ಸಥೆಳಿೇಯವಾಗಿ, ಆಸತುಮಾಕೆಕೆ ಬಳಸುವ ರ್ಯೇಫಿಲೆಲಾೈನ್, 
ಸಾಲು್ಟಮಾಲ್ ಮತುತು ಇನೆಹೇಲರ್ ಮುಂತಾದ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆೇಡಿಕೆ 
ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಮತುತು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು 90 
ಲಕ್ಷದಂದ 1 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದದ ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟವು 40 ಲಕ್ಷ 
ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದರೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ವಷೇ ಏಪಿ್ರಲ್ ನಲಿಲಾ ಜಮ್ ಶೆಡ್ ಪುರದ 
ಡ್ರಗಿಗಿಸ್ಟು ಮತುತು ಕೆಮಿಸ್ಟುಸ್ ಅಸೊೇಸ್ಟಯೇಷನ್ ಹೆೇಳಿತು.

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲಿಲಾನ ನಿಬೇಂಧಗಳು ಜನಜಿೇವನವನುನಾ 
ಸಥೆಗಿತಗೊಳಿಸ್ಟದವು, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಿ್ರೇಮಂತ ವೆೈವಿಧಯ, 
ಜಿೇವವೆೈವಿಧಯವನುನಾ ಹತಿತುರದಂದ ನೊೇಡುವ ಅವಕಾಶ ಈ 
ಸಂದಭೇದಲಿಲಾ ರೊರೆಯಿತು. ಮಾಲಿನಯ ಮತುತು ಶಬದದಂರಾಗಿ 
ಕಣಮೆರೆಯಾಗಿದದ ಅನೆೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಲವು ವಷೇಗಳ ನಂತರ 
ಮತೊತುಮೆಮೆ ಕಂಡುಬಂದವು, ಅನೆೇಕ ಸಥೆಳಗಳಿಂದ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮುಕತು 
ಚಲನೆ, ಗಂಗಾ ಮತುತು ಹೆಚುಚಿ ಕಲುಷಿತವಾದ ಯಮುನಾ ನದಗಳ 
ನಿೇರು ಪುನಶೆಚಿೇತನಗೊಳು್ಳತಿತುರುವ ವರದಗಳು ಬಂದವು. ತಮಮೆ 
ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲಿಲಾರುವ ಬೆಟಟುಗಳನುನಾ ನೊೇಡಲು 
ಸಾಧಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮದಲಿಲಾ 
ಚಿತ್ರಗಳನುನಾ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿತುದದರು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲಿಲಾ 
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ನೆೈನಿತಾಲ್, ಭಿೇಮತಾಲ್ ಇತಾಯದ ತಾಣಗಳ 
ನಿೇರು ಪಾರದಶೇಕ ಮತುತು ಸವಿಚ್ಛವಾಗಿತುತು. ಗಾಳಿ ಮತುತು ಆಕಾಶವು 
ಶುದಧಿವಾರಾಗ, ಗಾಳಿಯಲಿಲಾನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳ ಅಪಾಯಕಾರ 
ಮಟಟುವು ಇದದಕಿಕೆದದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಗಾಳಿಯ 
ಗುಣಮಟಟುದ ಸೂಚಯಂಕ ಸುಧಾರಸ್ಟತು. ನಾಸಾ ವರದಯ 
ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಉತತುರ ಭಾರತದಲಿಲಾ 
ವಾಯುಮಾಲಿನಯವು 20 ವಷೇಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟಟುವನುನಾ ತಲುಪಿತುತು. 
ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವು ಸವಿಲಪಾ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಜಿೇವನವನುನಾ 
ನಿಧಾನಗೊಳಿಸ್ಟರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಪರಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತು 
ಅದರ ಮಹತವಿದ ಬಗೆಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸಮಯವೂ ಆಗಿತುತು. ರೆಹಲಿ-
ಮುಂಬೆೈ-ಪುಣೆ-ಅಹಮರಾಬಾದ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳು ಸಹ ಮಾಲಿನಯ 
ಮುಕತುವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜನರಗೆ ಅರವಾಯಿತು, ತಾಜಾ 
ಗಾಳಿಯನುನಾ ಉಸ್ಟರಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಜನರಗೆ ಈಗ 
ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಪರಸರ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟುರಾದರೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲಾ ಭಾರತದಲಿಲಾ ಮಾತ್ರವಲಲಾರೆ ಪ್ರಪಂಚರಾದಯಂತ 
ಮಾಲಿನಯದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದದವು. ಅಂತಾರಾಷಿ್ರಿೇಯ 

ಇಂಧನ ಸಂಸೆಥೆಯ (ಐಇಎ) ಇತಿತುೇಚಿನ ಗೊಲಾೇಬಲ್ ಎನಜಿೇ ರವೂಯ 2021 
ರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸ್ೈಡ್ (ಸ್ಟಒ 2) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು 
2020ರಲಿಲಾ ಬಹಳ ಆಶಚಿಯೇಕರವಾಗಿರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಗಾಲಾಮಲಾ 
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು 2020 ರಲಿಲಾ ಶೆೇಕಡಾ 5.8 ಅಥವಾ 2 ಗಿಗಾ 
ಟನ್ ಗಳಷುಟು ಕುಸ್ಟಯಿತು, ಬಹುಶಃ ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿರೊಡಡಾ 
ಕುಸ್ಟತವಾಗಿರೆ.

ಪರಸರ ಸಮತ�ೊೇಲನ, ಇಿಂದು ಗಿಂಭಿೇರ ವಿಷಯವಾಗಿದ� 

ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮಾತಿರೆ. ‘ಭೂಮಿಯನುನಾ ಚೆನಾನಾಗಿ ನೊೇಡಿಕೊಳಿ್ಳ, 
ಅದು ನಿಮಮೆ ಪೂವೇಜರಂದ ಪಡೆದ ಬಳುವಳಿಯಲಲಾ, ನಿಮಮೆ 
ಮಕಕೆಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವಾಗಿರೆ’.

ಮಹಾತಮಾ ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯವರು 
ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು 
ಪೂರ�ೈಸಬಲ್ಲದು, ಅವನ 
ದುರಾಶ�ಯನನುಲ್ಲ ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದರು

“ಮಾತಾ ಭೊಮಿ ಪುತ�ೊ್ರೇಹಿಂ ಪೃಥಿವಾ್ಯ.

ವೆೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಮೊಮೆಳಗಿನ ಶುದಧಿತೆಗೆ 

ಭೂಮಿಯೇ ಕಾರಣ. ಭೂಮಿ ನಮಮೆ ತಾಯಿ ಮತುತು 

ನಾವೆಲಲಾರೂ ಅವಳ ಮಕಕೆಳು. ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಬುದಧಿನ 

ಬದುಕನುನಾ ನೊೇಡಿದರೆ, ಅವರ ಜನನ, ಜ್ಾನೊೇದಯ 

ಮತುತು ಅವರ ಮಹಾಪರನಿವಾೇಣ ಈ ಮೂರೂ ಮರದ 

ಕೆಳಗೆ ನಡೆದವು ಎಂಬ ಅಂಶವು ತಿಳಿಯುತತುರೆ. ನಮಮೆಲಿಲಾ 

ಅನೆೇಕ ಹಬ್ಗಳು ಮತುತು ಧಾಮಿೇಕ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ, 

ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆಯನುನಾ ಆಧರಸ್ಟವೆ ಮತುತು 

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ನಮಮೆ ಒಲವು ರೆೈನಂದನ 

ಜಿೇವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಾ 

ವಗೇದವರು ಶಿಕ್ಷಿತರು ಅಥವಾ ಅಶಿಕ್ಷಿತರು, ಗಾ್ರಮಿೇಣ, 

ನಗರ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟುಟು ಸಮುರಾಯಗಳ 

ವಿಷಯದಲಿಲಾ ಇದು ನಿಜವಾಗಿರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದನುನಾ 

ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಯಲಿಲಾ ಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸಬೆೇಕು ಮತುತು 

ಆಧುನಿಕ ವಾದಗಳೊೆಂದಗೆ ಸಂಯೇಜಿಸಬೆೇಕಾಗಿರೆ.

- ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ನರ�ೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ
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ನಾಗರಕತೆಯ ಆರಂಭದಂದಲೂ ಮನುಷಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೆೇಲೆ 
ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿರಾದನೆ. ಇದು ಬಟೆಟು, ವಸತಿ ಮತುತು ಆಹಾರದ 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಅವಶಯಕತೆಗಳನುನಾ ಪೂರೆೈಸುತಿತುರೆ. ಭಾರತದಲಿಲಾ, 
ವೆೇದಗಳ ಕಾಲದಂದಲೂ ಪರಸರರೊಂದಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರೆ. 
ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮಾಡುತಿತುದದ ಯಜ್ಞಗಳ ಹಿಂದನ ಮುಖಯ 
ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾತಾವರಣವನುನಾ ಸವಿಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು. ಹರಪಪಾ 
ನಾಗರಕತೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯಂದಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದರೆ. 
ಭಾರತಿೇಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐದು ಅಂಶಗಳನುನಾ 
- ಭೂಮಿ, ನಿೇರು, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ ಮತುತು ಆಕಾಶ - ಪವಿತ್ರವೆಂದು 
ಪರಗಣಿಸ್ಟರಾದರೆ ಮತುತು ಅವುಗಳನುನಾ ರೆೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುತಾತುರೆ. 
ಅದಕಾಕೆಗಿಯೇ ಪಾ್ರಚಿೇನ ಸಂಸಕೃತಿಗಳು ನದಗಳ ತಿೇರದಲಿಲಾ ಹುಟ್ಟು 
ಪ್ರವಧೇಮಾನಕೆಕೆ ಬಂದವು. ವೆೇದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿ್ರೇಮದ್ 
ಭಗವದಗಿೇತೆ, ಕುರಾನ್, ಬೆೈಬಲ್, ಶಿ್ರೇ ಗುರು ಗ್ರಂಥಸಾಹಿಬ್ 
ಇವೆಲಲಾವೂ ಪರಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂರೆೇಶವನುನಾ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, 

ಕಳ�ದ ವಷಕಾ, ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ಸಿಂಪೂಣಕಾ ಹ�ೊಸ ಮುಖವನುನು 

ನ�ೊೇಡಿದ�್ದೇವ�. ನಾವು ಕ�ಲವು ರಮಣಿೇಯ 

ದೃಶ್ಯಗಳನುನು ಕಾಣುವಿಂತಾಯತು

ಅನೆೇಕ ಕವಿಗಳು, ಗಿೇತರಚನೆಕಾರರು, ನಾಟಕಕಾರರು, 
ತಿರುವಳು್ಳವರ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ಟದಧಿ ತಿರುಕುಕೆರಳ್ ನಿಂದ ಕಬಿೇರ್ 
ವರೆಗೆ, ರಹಿೇಂ, ಸುಮಿತಾ್ರ ನಂದನ್ ಪಂತ್ ಮತುತು ಜೆೈಶಂಕರ್ 
ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಮಮೆ ಹಾಡು, ಗಜಲ್ ಗಳಲಿಲಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತುತು 
ಪರಸರದ ಬಗೆಗಿ ಹೆೇಳಿರಾದರೆ.

ಆರಾಗೂಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯನುನಾ ನಾಶಮಾಡುವ ವಿವೆೇಚನಾರಹಿತ 
ಶೆ್ ೇಷಣೆ ಮತುತು ಪ್ರಯತನಾಗಳ ಪರಣಾಮವಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆ ಇಂದು ಜಗತುತು ಎದುರಸುತಿತುರುವ ರೊಡಡಾ 
ಸಮಸೆಯಯಾಗಿರೆ. ಅರೆೇ ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಇದಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ 
ಅನೆೇಕ ವಿಪತುತುಗಳಿವೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ವಷೇಗಳಲಿಲಾ ಕೆಟಟು 
ಪರಣಾಮಗಳನುನಾ ಬಿೇರವೆ.

ಅತಿವೃಷಿಟು, ಅನಾವೃಷಿಟು, ಚಂಡಮಾರುತ ಮುಂತಾದ ನೆೈಸಗಿೇಕ 
ವಿಪತುತುಗಳಿಂರಾಗಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲಿಲಾ ವಿಶವಿರಾದಯಂತ 
ಒಂದು ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು ಸಥೆಳಾಂತರಗೊಂಡಿರಾದರೆ. ಈ 
ಸಥೆಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜನರಲಿಲಾ ಶೆೇಕಡಾ 60 ರಷುಟು ಜನರು ಏಷಾಯ 
ಖಂಡದವರು. ಇವು ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 2020 ರಂದ ಫೆಬ್ರವರ 2021 
ರವರೆಗೆ ಇಂಟನಾಯೇಷನಲ್ ಫೆಡರೆೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಾ್ರಸ್ 
ಮತುತು ರೆಡ್ ಕೆ್ರಸೆಂಟ್ ಸೊಸೆೈಟ್ೇಸ್ (ಐಎಫ್ಆಸ್ಟೇ) ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು. ಈ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು 
ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ನಂತರ ಹೆಚಿಚಿನ ರೆೇಶಗಳು ಅನಾಲಾಕ್ 
ಸ್ಟಥೆತಿಯಲಿಲಾದದವು. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲಾ ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳು ಮತುತು ಇತರ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳು ಮತೆತು ವೆೇಗವನುನಾ ಪಡೆಯುತಿತುದದವು. ಕಳೆದ ವಷೇ 
ಮೆೇ ತಿಂಗಳಲಿಲಾ ಅಮಾಫಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತದಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ೇಕ 
ನಷಟುವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಎಂದು ಅಂರಾಜಿಸಲಾಗಿರೆ.

ಇಂದು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುತು ಪರಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲಾಗಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಈ ದಕಿಕೆನಲಿಲಾ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿತುರೆ. 2015 ರ ಪಾಯರಸ್ 
ಸಮೆಮೇಳನದಲಿಲಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅವರು ಭಾರತದ 
ಪರಸರ ಬದಧಿತೆಗಳನುನಾ ಜಗತಿತುನ ಮುಂರೆ ಮಂಡಿಸ್ಟದದರು. ಮಾಚ್ೇ 
2021 ರಲಿಲಾ ನಡೆದ ಸೆರಾವಿೇಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತುತು ಪರಸರ 
ಶೃಂಗಸಭೆಯನುನಾರೆದೇಶಿಸ್ಟ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೊೇದಯವರು ಭಾರತದ ದೃಷಿಟುಕೊೇನವನುನಾ ಪುನರುಚಚಿರಸ್ಟದರು, 
“ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುತು ವಿಪತುತುಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಪರಸಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದವೆ. 
ಅವುಗಳ ವಿರುದಧಿ ಹೊೇರಾಡಲು ಎರಡು ಮಾಗೇಗಳಿವೆ. ಒಂದು 
ನಿೇತಿ, ಕಾನೂನು, ನಿಯಮ ಮತುತು ಆರೆೇಶಗಳ ಮೂಲಕ. ಇವು 
ತಮಮೆರೆೇ ಆದ ಪಾ್ರಮುಖಯತೆ ಹೊಂದವೆ. ಈ ದಕಿಕೆನಲಿಲಾ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾೇರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತನಾಗಳನುನಾ ಮಾಡುತಿತುರೆ. ಮತುತು 
ಇನೊನಾಂದು- ನಡವಳಿಕೆಯಲಿಲಾನ ಬದಲಾವಣೆ ” ಎಂದು ಅವರು 
ಹೆೇಳಿದರು.
ಪರಸರ ಕಾ್ರಿಂತಿಯ ಆರಿಂಭ

ಪರಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲಲಾ ಅಂಶಗಳನುನಾ ಸುಧಾರಸಲು ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾೇರ ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ಕೆೈಗೊಳು್ಳತಿತುರೆ. ಒಂರೆಡೆ, ಸಕಾೇರದ 
ಕಾಯೇಸೂಚಿಯು ಈಗ ನಿೇರು, ಅರಣಯ, ಭೂಮಿ ಮತುತು ಮಾಯು 
ಮಾಲಿನಯಕೆಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳನುನಾ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದನುನಾ 

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಜಿೇವ ಮತುತಿ ಪರಸರ
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ಒಳಗೊಂಡಿರೆ, ಮತೊತುಂರೆಡೆ, ನವಿೇಕರಸಬಹುರಾದ 
ಇಂಧನದಂತಹ ಪಯಾೇಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳತತು 
ತವಿರತ ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತಿತುರೆ. ಸವಿಚ್ಛತೆ 
ಮತುತು ವನಯಜಿೇವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಈಗ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರಕೆಕೆ 
ಆದಯತೆಯಾಗಿದದರೂ, ಸಾಂಪ್ರರಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ 
ಬಳಕೆಯನುನಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಜವಿಲಾ 
ಮತುತು ಉಜಾಲದಂತಹ ಯೇಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಗಾಲದ 
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರತತುಲೂ 
ಗಮನ ಹರಸಲಾಗಿರೆ.
ಉಪಯುಕತಿವ�ಿಂದು ಸಾಬಿೇತಾದ ಸವಿಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದ ಅವರು 2014 ರಲಿಲಾ ಕೆಂಪು ಕೊೇಟೆಯ 
ಪಾ್ರಂಗಣದಂದ ಸವಿಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನುನಾ 
ಘೂೇಷಿಸ್ಟರಾಗ, ಅನೆೇಕರು ಅದನುನಾ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ 
ಪರಗಣಿಸಲಿಲಲಾ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ ಚಿಂತನೆಯ 
ಸಾರ ಸವಿಚ್ಛತೆ ಮತುತು ಪರಸರ ಎರಡಕೂಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟರೆ, 
ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಸಾಮಾನಯ ಜನರ ಆರೊೇಗಯರೊಂದಗೆ 
ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಕರೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ 
ಜನರು ಮತುತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂರೆ ಬಂದವು ಮತುತು 
ಭಾರತದಲಿಲಾ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ಸಕಾೇರದ ಯೇಜನೆಯಂದು 
ಜನಾಂರೊೇಲನವಾಯಿತು. ಅಂದನಿಂದ, ರೆೇಶದಲಿಲಾ 11 
ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚುಚಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನಾ ನಿಮಿೇಸಲಾಗಿರೆ. 
ಸವಿಚ್ಛತೆಯ ರೆೇಟ್ಂಗ್ ಗಳ ಪರಣಾಮವೆಂದರೆ ಭಾರತದ 
ಪ್ರತಿಯಂದು ನಗರಗಳು ಈಗ ಸವಿಚ್ಛತೆಯಲಿಲಾ ಸಪಾಧಿೇಸುತಿತುವೆ. 
ಅಂತಜೇಲದ ಮಾಲಿನಯವು ಕಡಿಮೆಯಾರಾಗ, ಘನ ಮತುತು 
ದ್ರವ ತಾಯಜಯವನುನಾ ಸೂಕತುವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ 
ಮತುತು ಗಾಳಿಯನುನಾ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳನುನಾ 
ನಿಯಂತಿ್ರಸಬಹುದು. ಇರೆಲಲಾದರ ಫಲಿತಾಂಶ, ಯುನಿಸೆಫ್ 
ವರದಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಮಕಕೆಳನುನಾ ಅತಿಸಾರ 
ಸಾವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕೆಕೆ ಸುಮಾರು 
50,000 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರೆ.

ನಮಾಮಿ ಗಿಂಗ� ಕಾಯಕಾಕ್ರಮದಡಿ ನದಿ 
ತಿೇರದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಒಳಚರಿಂಡಿ ಸಿಂಸಕೆರಣ� 
ಮತುತಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಸತಿರಣ�ಯಿಂತಹ 
ಚಟುವಟ್ಕ�ಗಳು ಪರಸರದ ದೃಷಿಟಿಯಿಂದ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿವ�

ಗಿಂಗಾ ನದಿ ತಿೇರದ 
ಪರವತಕಾನ�ಗ� 

ನಮಾಮಿ ಗಿಂಗ�
l ಗಂಗಾ ನದಯ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುತು ಆಧಾಯತಿಮೆಕ 

ಪಾ್ರಮುಖಯತೆಯಿಂರಾಗಿ, ಭಾರತದ ಜನಸಂಖೆಯಯ 
ಶೆೇಕಡಾ 50 ರಷುಟು ಜನರು ಗಂಗಾ ತಿೇರದಲಿಲಾ 
ವಾಸ್ಟಸುತಿತುರಾದರೆ

l ಗಂಗಾ ನದಯ ಪುನರುಜಿಜಿೇವಕಾಕೆಗಿ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ 
ಮಿಷನ್ ಅನುನಾ 2014 ರಲಿಲಾ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು

l 30,000 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ 305 ಯೇಜನೆಗಳನುನಾ ಮಿಷನ್ 
ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಕೆೈಗೆತಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರೆ. ಅವುಗಳಲಿಲಾ ಹಲವು 
ಪೂಣೇಗೊಂಡಿವೆ

l 2,300 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ವೆಚಚಿದಲಿಲಾ ಗಂಗಾ ನದಯ 
ಉದದಕೂಕೆ ಕೊಳಚೆ ನಿೇರು ಸಂಸಕೆರಣೆ, ನದ ತಿೇರದ 
ಅಭಿವೃದಧಿ, ಶಮೆಶಾನಗಳ ಪುನನಿೇಮಾೇಣ, ಮೆೇಲೆಮೈ ಮತುತು 
ಘಾಟ್ ಸವಿಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತುತು ಅರಣಯ ವಿಸತುರಣೆಯ ಬಗೆಗಿ 
ಗಮನ ಹರಸಲಾಗಿರೆ.

l ಅನೆೇಕ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳನುನಾ 
ಮುಚಚಿಲಾಯಿತು ಮತುತು ಗಂಗಾ ನದಗೆ ಸೆೇರುವ 
130 ಕೊಳಚೆ ಚರಂಡಿಗಳ ನಿೇರು ಈಗ ಸಂಸಕೆರಣಾ 
ಘಟಕಗಳನುನಾ ತಲುಪುತಿತುರೆ

l ಸಾಧನೆಯ ಹಾದ ಎರೆಗುಂದಸುವಂತಿದದರೂ, ದೃಢ 
ನಿಶಚಿಯ ಮತುತು ಪರಶ್ರಮ ಯಶಸ್ಟಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತತುರೆ 
ಎಂದು ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಯೇಜನೆಯು ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸ್ಟರೆ, 
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ಉಜಾಲಾ ಇಿಂಗಾಲದ ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ� ತಗಿಗೆಸಲು ನ�ರವಾಗಿದ�, 
ಉಜವಿಲ ಹ�ೊಗ�ರಹಿತ ಅಡುಗ� ಮನ�ಗಳನುನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಿದ�
ಭಾರತ ತನನಾ ಮೃದು ಇಂಧನ ಅಗತಯಗಳನುನಾ (ವಿದುಯತ್ ಬೆೇಡಿಕೆಯ 
ಅತಿರೊಡಡಾ ಅಂಶ) 2038ರ ಹೊತಿತುಗೆ ಶೆೇ. 25-40 ರಷುಟು ತಗಿಗಿಸಲು 
ಉರೆದೇಶಿಸ್ಟರೆ. ಈ ಉರೆದೇಶದಂದ, ಉಜಾಲಾ ಯೇಜನೆಯನುನಾ 
2016ರಲಿಲಾ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರೆೇಶದ ಶೆೇ.20ರಷುಟು ವಿದುಯತ್ 
ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬೆಳಕಿನ ಕೆೇತ್ರದಲಿಲಾ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರರಾಯಿಕ 
ಬಲ್್  ಗಳನುನಾ ಹೊಸ ಎಲ್ .ಇ.ಡಿ.ಗಳೊೆಂದಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 
ಇದರ ಉರೆದೇಶವಾಗಿತುತು.  ಇದಕಾಕೆಗಿ ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಎಲ್ .ಇ.ಡಿ 
ಬಲ್್  ಗಳನುನಾ ಅಧೇದಷುಟು ಬೆಲೆಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತುದುದ,  ಬಿೇದ 
ದೇಪಗಳನುನಾ ಎಲ್ .ಇ.ಡಿ.ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಉಜಾಲಾ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ 36.73 ಕೊೇಟ್ ಎಲ್ .ಇ.ಡಿ.
ಗಳನುನಾ ವಿತರಸಲಾಗಿರೆ. ಉಜಾಲಾ ಯೇಜನೆ ಅಡಿ 36.73 
ಕೊೇಟ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬಲ್್ ಗಳನುನಾ ಈವರೆಗೆ ವಿತರಸಲಾಗಿರೆ. 

ಈವರೆಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಷುಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸ್ೈಡ್ 
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನಾ ತಗಿಗಿಸಲಾಗಿರೆ. ವಿದುಯತ್ ಬಳಕೆ ಸಹ 
ಒಂದು ವಷೇದಲಿಲಾ 47,000 ಕಿ.ವಾಯ. ನಷುಟು ತಗಿಗಿದುದ, ಅಂರಾಜು 
19,000 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚುಚಿ ವಾಷಿೇಕ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತಿತುರೆ. 
ಈಗ, ಸಕಾೇರ ಗಾ್ರಮ ಉಜಾಲಾ ಯೇಜನೆ ಆರಂಭಿಸ್ಟದುದ, ಇದರ 
ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬಲ್್ ಗಳನುನಾ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೆೇವಲ 
10 ರೂ.ಗೆ ಪೂರೆೈಸಲಾಗುತಿತುರೆ. ಉಜವಿಲದಂತಹ ಮಹತವಿದ 
ಯೇಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ವಾಯಪಿತುಯನುನಾ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ 
ಬಂದ ಪ್ರಥಮ ಆರು ವಷೇಗಳಲಿಲಾದದ ಶೆೇ.55ರಂದ ಈಗ ರೆೇಶದ 
ಶೆೇ.99.6 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಗಿರೆ. ಒಂರೆಡೆ ಇದು 
ಸಾಂಪ್ರರಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳಾದ ಸ್ಟೇಮೆಎಣೆ್ಣ ಮತುತು ಕಟ್ಟುಗೆಯ 
ಬಳಕೆಯನುನಾ ತಪಿಪಾಸ್ಟದದರೆ, ಮತೊತುಂರೆಡೆ, ಮನೆಯಳಗಿನ ವಾಯು 
ಮಾಲಿನಯದಂದ ಉಂಟಾಗುತಿತುದದ ಆರೊೇಗಯ ಸಮಸೆಯಗಳನೂನಾ 
ನಿವಾರಸುತಿತುರೆ. 26,694 ಮೆ.ವಾಯ. ಸಾಮಥಯೇದ ಒಟುಟು 47 

ಪರಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣ�ಯತತಿ ನರಿಂತರ ಪ್ರಯತನು

ಪಾ್ಯರಸ್ ಒಪ್ಿಂದದ ಗುರ 
ಸಾಧನ�ಗ� ಸೊಕತಿ ಪರದಲಿ್ಲ ಭಾರತ

2030 
ಹಸ್ಟರು ಮನೆ ಅನಿಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ 

ಪ್ರಮಾಣವನುನಾ ಶೆೇ.33 ರಂದ ಶೆೇ.35ರವರೆಗೆ 
ತಗಿಗಿಸುವ ಗಡುವಾಗಿರೆ. ಭಾರತ ಈವರೆಗೆ ಈ 

ಪ್ರಮಾಣವನುನಾ ಶೆೇ.21ರಷುಟು ತಗಿಗಿಸ್ಟರೆ.

ಜಿ -20 ರಾಷ್ರಿಗಳ ಪೆೈಕಿ ಭಾರತ, 
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಕೆಯನುನಾ 
2 ಡಿಗಿ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಮಿತಗೊಳಿಸಲು 

ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಯತನಾ ಮಾಡುತಿತುರುವ 
ಏಕೆೈಕ ರಾಷ್ರಿವಾಗಿರೆ.

n 	2030ರ ಹೊತಿತುಗೆ ಶೆೇ.40ರಷುಟು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಬಳಸುವ ಗುರಯಲಿಲಾ 
ಭಾರತ  ಕೆೇವಲ ಶೆೇ.2ರಷುಟು ದೂರವಿರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸಕತು ಪಳಯುಳಿಕೆಯೇತರ 
ಇಂಧನ ಸಾಮಥಯೇ (ನವಿೇಕರಸಬಹುರಾದ, ಬೃಹತ್ ಜಲ ಮತುತು ಅಣು ವಿದುಯತ್ ಸೆೇರ) 
ಶೆೇ.38 ಆಗಿರೆ. 2030 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಹೆಚುಚಿವರ ಅರಣಯ ಮತುತು ವೃಕ್ಷಗಳ ವಾಯಪಿತುಯ ಮೂಲಕ 
2.5 ರಂದ 3 ಶತಕೊೇಟ್ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸ್ೈಡ್ ಹೆಚುಚಿವರ ಕಾಬೇನ್ ಸ್ಟಂಕ್ 
ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತನಾಗಳು ಸಾಗಿವೆ. 

ರೊ. 1500
ಕ�ೊೇಟ್ಯನುನು ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಜಲಜನಕ 
ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲಿ್ಲ ಪಯಾಕಾಯ 
ಇಿಂಧನ ಮೊಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ 

ಬಜ�ಟ್ ನಲಿ್ಲ ಹಿಂಚಿಕ� ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

15% 
ದ�ೇಶದಲಿ್ಲ ನ�ೈಸಗಿಕಾಕ ಅನಲದ 

ಪಾಲನುನು 2030ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 
ಹ�ಚಿ್ಚಸುವುದು ಭಾರತದ ಗುರ. ಇದನುನು 

ಸಾಧಿಸಲು ಒಿಂದು ರಾಷಟ್ರ, ಒಿಂದು 
ಅನಲ ಗಿ್ರಡ್ ನ�ರವಾಗುತತಿದ�.

l 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ, ನಮಮೆ ಸಾಥೆಪಿತ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪಾದನೆಯಲಿಲಾ 
ಶೆೇ.40ರಷುಟು ಶುದಧಿ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನುನಾ ಆಧರಸ್ಟರಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಭಾರತ ಸಂಕಲಪಾ ಮಾಡಿರೆ.

l ಶುದಧಿ ಇಂಧನವನುನಾ ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತನಾದಲಿಲಾ, ಮುಂದನ 
5 ವಷೇಗಳಲಿಲಾ 5,000 ಸಾಥೆವರಗಳನುನಾ ಸಾಥೆಪಿಸುವ ಮೂಲಕ 
ಕೃಷಿ ತಾಯಜಯದಂದ ಜೆೈವಿಕ ಸ್ಟಎನ್ .ಜಿ ಉತಾಪಾದಸುವ 
ಯೇಜನೆಯನುನಾ ಸಕಾೇರ ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟರೆ. ಈ ಸಾಥೆವರಗಳು 
ಕೃಷಿ ತಾಯಜಯವನುನಾ ಸುಡುವ ಸಮಸೆಯಯನುನಾ ನಿಭಾಯಿಸಲೂ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲಲಾರೆ, ಕೃಷಿಕರಗೆ ಆರ್ೇಕ 
ಪ್ರಯೇಜನವನೂನಾ ನಿೇಡುತತುರೆ.

l ಗೊೇಬರ್-ಧನ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮತುತು 
ಸಾವಯವ ತಾಯಜಯದಂದ ಇಂಧನವನುನಾ ಉತಾಪಾದಸುವತತು ಗಮನ 
ಹರಸಲಾಗಿರೆ. ಈ ಯೇಜನೆಯು ಗಾ್ರಮಗಳನುನಾ ಸವಿಚ್ಛವಾಗಿಡುವ, 
ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರಾಯವನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸುವ ಮತುತು 
ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪಾದನೆ ಬಗೆಗಿ ಗಮನ ಹರಸಲಿರೆ.

l ಹೊಸ ಮತುತು ನವಿೇಕರಸಬಹುರಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು 
ರೆೇಶದಲಿಲಾ ಜೆೈವಿಕ ತಾಯಜಯಗಳಿಂದ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪಾದನೆಯನುನಾ 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳನುನಾ ಜಾರಗೊಳಿಸುತಿತುರೆ. 
ರೆೇಶದಲಿಲಾ ಲಭಯವಿರುವ ಜೆೈವಿಕ ತಾಯಜಯ ಸಂಪನೂಮೆಲಗಳಾದ 
ಕಬಿ್ನ ತಾಯಜಯ, ಭತತುದ ಹೊಟುಟು, ಒಣಹುಲುಲಾ, ಹತಿತು ಕಾಂಡಗಳನುನಾ 
ಬಳಸ್ಟ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪಾದಸುವುದು ಇದರ ಉರೆದೇಶವಾಗಿರೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಜಿೇವ ಮತುತಿ ಪರಸರ
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ಸೌರ ಉರಾಯನಗಳನುನಾ ರೆೇಶದ 21 ರಾಜಯಗಳಲಿಲಾ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿರೆ.  
ಕನಾೇಟಕ, ಗುಜರಾತ್ ಮತುತು ಮಧಯಪ್ರರೆೇಶದ ರೆೇವಾದಲಿಲಾ ಈ 
ಸೌರ ಪಾಕ್ೇ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿರೆ. ಹೊಗೆ ಮುಕತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ 
ಮೂಲಕ ಆರೊೇಗಯ ಮತುತು ಪರಸರದ ಯಶಸ್ಟಸ್ಗೆ ಉಜವಿಲಾ 
ಯೇಜನೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೆ.

ವಾಯು ಗುಣಮಟಟಿ ಸುಧಾರಣ� 
ವಿಜ್ಾನವನುನಾ ಮಾನವಕುಲಕೆಕೆ ರೊಡಡಾ ವರವೆಂದು ಪರಗಣಿಸ್ಟದರೆ, 
ಮಾಲಿನಯವು ಈ ವರದಂದ ಹುಟ್ಟುದ ಶಾಪವಾಗಿರೆ. ವಿಶವಿಸಂಸೆಥೆಯ 
ವರದಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶವಿದ 15 ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳಲಿಲಾ 14 
ಭಾರತದಲಿಲಾವೆ. ವಾಯುಮಾಲಿನಯದ ಸಮಸೆಯಯನುನಾ ಪರಹರಸಲು, 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ 2019ರ ಜನವರಯಲಿಲಾ ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಶುದಧಿ 
ವಾಯು ಕಾಯೇಕ್ರಮವನುನಾ ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟತು. ಈ ಐದು ವಷೇಗಳ 

ಯೇಜನೆಯು ಪಿಎಂ 2.5 ಮತುತು ಪಿಎ10 ಸಾಂಧ್ರತೆಯನುನಾ 2024ರ 

ಹೊತಿತುಗೆ ಶೆೇ.20-30ರಷುಟು ತಗಿಗಿಸುವ ಗುರ ಹೊಂದರೆ.  ಆರಂಭದಲಿಲಾ 

102 ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಜಾರಮಾಡಲಾದ ಈ ಯೇಜನೆಯನುನಾ 

ಈಗ ರೆೇಶದ 122 ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸತುರಸಲಾಗಿರೆ. ರೆೇಶಾದಯಂತ 

ವಾಯುಮಾಲಿನಯವನುನಾ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದು ಮತುತು ತಗಿಗಿಸುವುದು, 

ಹಾಗೂ ಕಳ  ೆಸುಡುವುದರಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲಿನಯ ನಿವೇಹಣೆ 

ಈ ಕಾಯೇಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, 

ಭಾರತದಲಿಲಾ ಉತತುಮ ಗುಣಮಟಟುದ ಗಾಳಿಯ ದನಗಳ ಸಂಖೆಯ 

2016ರಲಿಲಾದದ 106ರಂದ 2020ರಲಿಲಾ 218ಕೆಕೆ ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿರೆ. ಕಳಪೆ-

ಗುಣಮಟಟುದ ಗಾಳಿಯ ದನಗಳ ಸಂಖೆಯ 156 ರಂದ 56ಕೆಕೆ ಇಳಿದರೆ. 

ಮಾಲಿನಯದ ವಿರುದಧಿ ಸಾವೇಜನಿಕ ಪಾಲೊಗಿಳು್ಳವಿಕೆಯನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸಲು 

ಸಫರ್ ಮತುತು ಸಮಿೇರ್ ಆಯಪ್ ಗಳನುನಾ ಸಹ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿರೆ.

ಕ�ಮಿಕಲ್ ಬಾ್ಯಟರ 

ಫ�ೇಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾ, ಬಿಎಸ್ -VI 

ವನ್ಯಜಿೇವಿ ಸಿಂರಕ್ಷಣ� ಪ್ರಯತನುಗಳು

“ಅಡಾವಿನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿೇ ಸೆಲ್ ಬಾಯಟರ ಸೊಟುೇರೆೇಜ್  
ಕುರತ ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಕಾಯೇಕ್ರಮ”ಕೆಕೆ ಪಿ.ಎಲ್.ಐ. 
ಯೇಜನೆಯನುನಾ  ಸಂಪುಟ ಅನುಮೊೇದಸ್ಟರೆ. 
ಇದು ತೆೈಲ ಆಮದನ ವೆಚಚಿದಲಿಲಾ 2,50,000 
ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಮೊತತು ತಗಿಗಿಸಲಿರೆ.

ಫೆೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಂರಾಗಿ ನಾವು 
52,794 ಲಿೇಟರ್ ಇಂಧನವನುನಾ ಪ್ರತಿನಿತಯ 
ಉಳಿಸುತಿತುರೆದೇವೆ. 20,05,91,605 ಕೆ.ಜಿ. 
ಕಾಬೇನ್ ಡೆೈಆಕೆಸ್ೈಡ್  
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನೂನಾ ತಗಿಗಿಸ್ಟರೆದೇವೆ.

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೇಜನೆಯಲಿಲಾ 22 ವನಯಜಿೇವಿ 
ಪ್ರಭೆೇದಗಳನುನಾ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಯೇಜನೆ, 
ರಣಹದುದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಿ್ರಯಾ ಯೇಜನೆ, 
ಡಾಲಿಫಾನ್ ಯೇಜನೆ, ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಸಾಗರ 
ಆಮನೆ ಕಿ್ರಯಾ ಯೇಜನೆ, ಹಿಮ ಚಿರತೆ 
ಯೇಜನೆ, ಭಾರತಿೇಯ ಖಡಗಿಮೃಗ 
ಮುನೊನಾೇಟವನುನಾ ಸೆೇರಸಲಾಗಿರೆ. 

4 ವಷಕಾಗಳಲಿ್ಲ ಅರಣ್ಯ ವಾ್ಯಪಿತಿಯನುನು 13,000 ಕ್.ಮಿೇ.

ಗ� ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ�. 2017ಕ�ಕೆ ಹ�ೊೇಲಿಸಿದರ� ಇದು 

5,188 ಚದರ ಕ್ಲ�ೊೇ ಮಿೇಟರ್ ಹ�ಚ್ಚಳವಾಗಿದ�.

l  ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೊಗೆಯಲಿಲಾ ಇಂಗಾಲದ 
ಪ್ರಮಾಣ ತಗಿಗಿಸಲು ಪೆಟೊ್ರೇಲ್ ನಲಿಲಾ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತುರೆ. ಬೆ್ರಜಿಲ್ ನಂತರ ಹಿೇಗೆ ಮಾಡುತಿತುರುವ 
ಎರಡನೆೇ ರಾಷ್ರಿ ಭಾರತವಾಗಿರೆ.

l  2014ರ ಹೊತಿತುಗೆ, ಶೆೇ.5ರಷುಟು ಎಥನಾಲ್ ಅನುನಾ ಪೆಟೊ್ರೇಲ್ 
ನಲಿಲಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಗುರ ಇತುತು, ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ 
ಶೆೇ.1ರಷುಟು ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತಿತುರೆ. ಇದನುನಾ 
ಶೆೇ.8.5ಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಗಿರೆ. 2022ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಪೆಟೊ್ರೇಲ್  
ನಲಿಲಾರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನುನಾ ಶೆೇ.10 ಮತುತು 2030ರ 
ವೆೇಳೆಗೆ ಶೆೇ.20ಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಗುವುದು.

l  ಭಾರತವು ವಿಶವಿದ ಶೆೇ.70ರಷುಟು ಹುಲಿಯ ಸಂಖೆಯ ಹೊಂದರೆ. 
ರೆೇಶದಲಿಲಾ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖೆಯ ಶೆೇ.60ರಷುಟು ಹೆಚಿಚಿರೆ. 2020ರ 
ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಭಾರತದಲಿಲಾನ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖೆಯ 12,852 
ಆಗಿರೆ.

l  ಕೃಷಿಯಲಿಲಾ ನಿೇರು ಉಳಿಸಲು ‘ಪ್ರತಿ ಹನಿ, ಹೆಚುಚಿ ಇಳುವರ’ 
ಮತುತು ಹನಿ ನಿೇರಾವರಯಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನಾ 
ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರೆ. ‘ಮಳ  ೆಹಿಡಿಯಿರ’ ಅಭಿಯಾನ ಮಳೆನಿೇರು 
ಕೊಯಲಾನುನಾ ಕಡಾಡಾಯ ಮಾಡಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂರಾಗಿರೆ.

l	ಜಲ ಜಿೇವನ ಅಭಿಯಾನ – ನಗರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, 500 ಅಮೃತ್ 
ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಕೊಳವೆ ಸಂಪಕೇಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದ್ರವ ತಾಯಜಯ 
ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಒತುತು ನಿೇಡಲಾಗುತಿತುರೆ.
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ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗ� ಉತ�ತಿೇಜನ 
ರೆೇಶದ ವಿವಿಧ ಪರಸರ ಸಂಸೆಥೆಗಳ ಅನೆೇಕ ವರದಗಳು, 
ಶೆೇಕಡಾ 61ರಷುಟು ವಾಯುಮಾಲಿನಯವು ವಾಹನ ಹೊಗೆಯಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುತತುರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತತುವೆ. ಇದನುನಾ ಮನಗಂಡು, 
ಎಲೆಕಿ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನುನಾ ತವಿರತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಟಕೊಳ್ಳಲು 
ಮತುತು ರೆೇಶದಲಿಲಾ ಅವುಗಳ ಉತಾಪಾದನೆಗಾಗಿ ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಎಲೆಕಿ್ರಿಕ್ 

ಮೊಬಿಲಿಟ್ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಸಕಾೇರವು ಭಾರತದಲಿಲಾ 
ವೆೇಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತು ಉತಾಪಾದನೆ (ಹೆೈಬಿ್ರಡ್ ಮತುತು) 
ಎಲೆಕಿ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (ಫೆೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಯೇಜನೆಯನುನಾ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟತು. ಇದರ ಮೊದಲ ಹಂತ 2019ರ ಮಾಚ್ೇ 31ರಂದು 
ಪೂಣೇಗೊಂಡಿರೆ.

ಸೌರ ಇಿಂಧನ: ವಿಶವಿದ ಭವಿಷ್ಯ ಮುನನುಡ�ಸುತಿತಿರುವ ಭಾರತ 
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪರಸರಕೆಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನುನಾ ಮತುತು ಹಸ್ಟರು ಇಂಧನದ ಮೂಲಕ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನಾ 

ತಗಿಗಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಸೌರ ಸಹಯೇಗ (ಐ.ಎಸ್.ಎ.)  ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರೆ. ಭಾರತದ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೆೇಲೆ 
ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಸಹಯೇಗದಲಿಲಾ 121ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ರೆೇಶಗಳು ಈಗ ಸೆೇರವೆ. ಈ ಸಹಯೇಗವನುನಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ 

ಮತುತು ಫಾ್ರನ್ಸ್ ನ ಅಂದನ ಅಧಯಕ್ಷ ಫಾ್ರಂಕೊೇಯಿಸ್ ಹೊಲಾಲಾಂಡೆ ಅವರು ಪಾಯರಸ್ ಹವಾಮಾನ ಸಮಾವೆೇಶದ ವೆೇಳ  ೆ2015ರ ನವೆಂಬರ್ 
30ರಂದು ಆರಂಭಿಸ್ಟದರು.  ಸೌರಶಕಿತುಯ ತವಿರತ ವಿಸತುರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಯರಸ್ ಹವಾಮಾನ ಒಪಪಾಂದದ ಅನುಷಾ್ಠನಕೆಕೆ ಕೊಡುಗೆ 
ನಿೇಡುವುದು ಇದರ ಉರೆದೇಶವಾಗಿತುತು. ಐ.ಎಸ್.ಎ. ಸಾಥೆಪನೆಗಾಗಿ ಮತುತು ಪರಸರ ರಂಗದಲಿಲಾ ಜಗತಿತುಗೆ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೇಡಿದದಕಾಕೆಗಿ 

ವಿಶವಿಸಂಸೆಥೆಯು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಯವರಗೆ ‘ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಥ್ೇ’ ಪ್ರಶಸ್ಟತುಯನುನಾ ನಿೇಡಿತು. 

l  ಭವಿಷಯದ ಅಗತಯಗಳನುನಾ ಪೂರೆೈಸಲು ನವಿೇಕರಸಬಹುರಾದ ಇಂಧನ 

ಮಹತವಿದ ಮೂಲ ಎಂದು ಸಾಬಿೇತಾಗಿರೆ. ಇದನುನಾ ಗಮನದಲಿಲಾಟುಟುಕೊಂಡು, 

ಭಾರತ ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಸೌರ ಅಭಿಯಾನವನುನಾ 2009ರಲಿಲಾ ಆರಂಭಿಸ್ಟತು.

l  2022ರ ವೆೇಳೆಗೆ 20 ಗಿ.ವಾಯಟ್ ಸೌರಶಕಿತು ಹೊಂದುವ ಗುರ ಹೊಂದಲಾಗಿರೆ. 

ಇದು ಪರಸರದ ಬಗೆಗಿ ಪ್ರಸುತುತ ಸಕಾೇರದ ಬದಧಿತೆ ಮತುತು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಯವರ ದೂರದಶಿೇತವಿದ ಚಿಂತನೆಯಂದಗೆ, 2015ರಲಿಲಾ 

ಗುರಯನುನಾ 100 ಗಿ.ವಾಯಟ್  ಗೆ 5 ಪಟುಟು ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಯಿತು. 

l  2022ರ ಅಂತಯದ ವೆೇಳೆಗೆ ಸಕಾೇರವು ಒಟುಟು 175 ಗಿ.ವಾಯಟ್ 

ನವಿೇಕರಸಬಹುರಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮಥಯೇವನುನಾ ನಿಗದಪಡಿಸ್ಟರೆ. 

ಇದರಲಿಲಾ, ಪವನ ವಿದುಯತ್ 60 ಗಿ.ವಾಯಟ್, ಸೌರವಿದುಯತ್ 100 ಗಿ.ವಾಯ,  

ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧನ 10 ಗಿ.ವಾಯ. ಮತುತು ಕಿರು ಜಲ ವಿದುಯತ್ ಯೇಜನೆಗಳು 5 

ಗಿ.ವಾಯ. ಸೆೇರರೆ.

l  ಕಳೆದ ಆರು ವಷೇಗಳಲಿಲಾ, ವಿಶವಿದ ಇತರ ಎಲಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ೇಕ ರಾಷ್ರಿಗಳಿಗೆ 

ಹೊೇಲಿಸ್ಟದರೆ,  ಭಾರತ ನವಿೇಕರಸಬಹುರಾದ ಇಂಧನದಲಿಲಾ ತವಿರತ ವೃದಧಿ 

ಸಾಧಿಸ್ಟರೆ. ಒಟುಟು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಲಿಲಾ ನವಿೇಕರಸಬಹುರಾದ ಇಂಧನದ 

ಪಾಲು ಈಗ ಪ್ರತಿಶತ 24ಕಿಕೆಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ.

l  ರೆೈತರು ತಮಮೆ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲಿಲಾ ಸೌರ ವಿದುಯತ್ ಯೇಜನೆ 

ಸಾಥೆಪಿಸುವ ‘ಕಿಸಾನ್ ಊಜಾೇ ಸುರಕಾ ಏವಂ ಉತಾಥೆನ್  ಮಹಾಭಿಯಾನ’ 

(ಪಿ.ಎಂ. -ಕುಸುಮ್) ಯೇಜನೆಯನುನಾ ರೆೈತರಗೆ ಹೆಚುಚಿವರ ಆರಾಯ 

ಒದಗಿಸುವ ಉರೆದೇಶರೊಂದಗೆ 2018ರ ಜುಲೆೈನಲಿಲಾ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

ಇದರೊಂದಗೆ, ರೆೈತರು ಒಟುಟು ವೆಚಚಿದ ಶೆೇ.10ರಷಟುರಲಿಲಾ ತಮಮೆ ಬರಡು 

ಭೂಮಿಯಲಿಲಾ ಸೌರ ವಿದುಯತ್ ಸಾಥೆವರ ಸಾಥೆಪಿಸಬಹುರಾಗಿರೆ. ಇದರಂದ 

ಉತಾಪಾದಸಲಾಗುವ ವಿದುಯತ್ ಅನುನಾ ಹತಿತುರದ ಗಿ್ರಡ್ ಖರೇದಸುತತುರೆ.

l  ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನಯರು ಕೂಡ ತಮಮೆ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೆೇಲೆ ಸಬಿಸ್ಡಿ 

ಪಡೆದು ಸೌರ ವಿದುಯತ್ ಸಾಥೆವರ ಅಳವಡಿಸಬಹುರಾಗಿರೆ. ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ 

ರೆೇಶದಲೆಲಾೇ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನುನಾ ಉತಾಪಾದಸಲು ಉತೆತುೇಜಿಸುತಿತುರೆ.

l  ಈ ಮುನನಾ ಸುಮಾರು ಶೆೇ.90ರಷುಟು ಸಲಕರಣೆಗಳನುನಾ ಚೆೈನಾ ಮತುತು 

ಮಲೆೇಷಿಯಾದಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತಿತುತುತು. ಮೆೇಕ್ ಇನ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, ರೆೇಶದಲಿಲಾ ಸೌರ ಪಿವಿ ಕೊೇಶಗಳು ಮತುತು ಸೌರ 

ಪಿವಿ ಮಾದರಗಳನುನಾ ಉತಾಪಾದಸಲು ಒತುತು ನಿೇಡಲಾಗುತಿತುರೆ. 

l  ಎರಡನೆೇ ಹಂತ 2019ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 1ರಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದುದ, 2022ರ 

ಮಾಚ್ೇ 31ಕೆಕೆ ಅಂತಯವಾಗಲಿರೆ. ರೆೇಶ 75ನೆೇ ಸಾವಿತಂತೊ್ರ್ಯೇತಸ್ವ 

ಆಚರಸುವ ಹೊತಿತುಗೆ, ಇ –ವಾಹನಗಳು ರಸೆತುಯಲಿಲಾ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳ 

ಪೆೈಕಿ ಗರಷ್ಠ ಪಾಲನುನಾ ಹೊಂದರಬೆೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನಯ ತಗಗಿಬೆೇಕು 

ಮತುತು ಹಣ ಹಾಗೂ ಆರೊೇಗಯ ಎರಡೂ ಉಳಿಯಬೆೇಕು ಎಂಬ ಗುರ 

ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಜಿೇವ ಮತುತಿ ಪರಸರ
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“ಭಾರತದ ಮೊಲ ಜಿೇವನ ವಿಧಾನ ಮತುತಿ 
ಜಿೇವನ ಗ್ರಹಿಕ� ಎಿಂದರ� ಪ್ರಕೃತಿ ಮತುತಿ ಮಾನವರು 

ಸಹಬಾಳ�ವಿ ನಡ�ಸುವುದಾಗಿದ�"
ಪರಸರವು ಜಿೇವನಕ�ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಏಕ�ಿಂದರ�, ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಮಾ ಅಸಿತಿತವಿವನುನು 

ನದ�ೇಕಾಶಿಸುತತಿದ�. ಉದಯಸುವ ಸೊಯಕಾ, ಹರಯುವ ನದಿ, ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮತುತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, 

ಸಸ್ಯಗಳು, ಸುಿಂದರವಾದ ತ�ೊೇಪುಗಳು, ಜಿೇವಿಸುವ ಜಗತುತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮೊಮಾಿಂದಿಗ� 

ಇರುತತಿವ�. ವಿಶವಿ ಪರಸರ ದಿನ (ಜೊ.5)ದಿಂದು, ಕ�ೇಿಂದ್ರ ಪರಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತುತಿ ಹವಾಮಾನ 

ಬದಲಾವಣ� ಖಾತ� ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡ�ೇಕರ್ ಅವರು ಅವು ನಮಮಾ ಬದುಕ್ಗ� ಹ�ೇಗ� 

ಮಹತವಿ ಎಿಂಬುದನುನು ವಿವರಸಿದಾ್ದರ�....

ಮಾ
ನವರು, ಸಸಯಗಳು, ಪಾ್ರಣಿಗಳು, 
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲಲಾವೂ ಒಟ್ಟುಗೆ 
ಬಾಳಬೆೇಕು – ಅದುವೆೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ವೆೈಶಿಷಟು್ಯ, ಅವು ಒಂದಕೊಕೆಂದು ಪೂರಕ. ಎಲಲಾ ಜಿೇವಿಗಳೊ 
ಉಸ್ಟರಾಡುವಾಗ ಆಮಲಾಜನಕವನುನಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಇಂಗಾಲಾಮಲಾ (ಕಾಬೇನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಸ್ೈಡ್)ವನುನಾ ಹೊರ 
ಹಾಕುತತುವೆ. ಆದರೆ ಮರಗಳು ಈ ಇಂಗಾಲಾಮಲಾವನುನಾ 
ಹಿೇರಕೊಂಡು ಆಮಲಾಜನಕವನುನಾ ಹೊರ ಹಾಕುತತುವೆ. 
ಇದು ಪರಸಪಾರ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾವಿಭಾವಿಕ 
ನಿೇತಿ.  ಭಾರತ ಶೆೇ.24ರಷುಟು ವೃಕ್ಷ ವಾಯಪಿತುಯನುನಾ 
ಹೊಂದದುದ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚಚಿಳವಾಗುತಿತುರೆ. 
ಕಳೆದ ಏಳು ವಷೇಗಳಲಿಲಾ ಅದು 15,000 ಚದರ ಕಿಲೊೇ 
ಮಿೇಟರ್ ಹೆಚಿಚಿದುದ, ಅದು ಜನಾಂರೊೇಲನವಾಗಿ 
ಮಾಪೇಟ್ಟುರೆ. ಜನಾಂರೊೇಲನದಂರಾಗಿ ಕೊೇಟಯಂತರ 
ಸಸ್ಟಗಳನುನಾ ಪ್ರತಿ ವಷೇ ನೆಡಲಾಗುತಿತುರೆ ಮತುತು 
ರೊಡಡಾ ಪ್ರಮಾಣದಲಿಲಾ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತಿತುರೆ, ಹಿೇಗಾಗಿ 
ಅವು ಜಿೇವಂತವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಹೊಸ ವಯವಸೆಥೆಯನುನಾ 
ರೂಪಿಸುತಿತುರೆದೇವೆ, ಇದರಲಿಲಾ ಯಾವುರೆೇ ಅಭಿವೃದಧಿ 
ಯೇಜನೆಗೆ ಅರಣಯ ಭೂಮಿಯನುನಾ ನಿೇಡಬೆೇಕಾದರೆ, 
ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮತೊತುಂದು ತುಂಡು ಭೂಮಿಯನುನಾ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತು ಅಲಿಲಾ ಒಂದು 
ಅರಣಯವನುನಾ ಬೆಳಸಲಾಗುತತುರೆ. ಪ್ರತಿ ವಷೇ ಎಷುಟು 
ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿರೆ ಎಂಬುದನುನಾ ನೊೇಡಲು ನಾವು 
ಅದನುನಾ ವಿದುಯನಾಮೆನದ ಮೂಲಕ ಮೆೇಲಿವಿಚಾರಣೆ 
ಮಾಡುತೆತುೇವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನಾ ಸಾವೇಜನಿಕವಾಗಿ 
ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗುತತುರೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವಷೇಗಳಿಗೊಮೆಮೆ, 
ಸಮಿೇಕೆಯನುನಾ ನಡೆಸಲಾಗುತತುರೆ ಮತುತು ನಮಮೆ ವೃಕ್ಷ 
ವಾಯಪಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚುಚಿತಿತುರೆ ಎಂಬುದನುನಾ ಇದು 
ತೊೇರಸುತತುರೆ.

ಜಿೇವ ವೆೈವಿಧಯದ ವಿಚಾರದಲಿಲಾ ಭಾರತ ಅತಯಂತ 
ಮಹತವಿದ ರಾಷ್ರಿವಾಗಿರೆ. ಭಾರತದಲಿಲಾನ ಪರಸರಾತಮೆಕ 
ಜಿೇವ ವೆೈವಿಧಯ ಅತಯಂತ ಉನನಾತವಾಗಿರೆ. ಭಾರತವು 

ವಿಶವಿದ ಶೆೇ.2.5ರಷುಟು ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಪ್ರರೆೇಶವನುನಾ 
ಒಳಗೊಂಡಿರೆ ಮತುತು ಶೆೇ.4ರಷುಟು ಮಳ  ೆ ನಿೇರು 
ಸಂಪನೂಮೆಲವಿರೆ ಮತುತು ವಿಶವಿದ ಶೆೇ.18ರಷುಟು 
ಜನಸಂಖೆಯ ಭಾರತದಲಿಲಾರೆ. ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮತುತು 
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾನವರೊಂದಗೆ ಜಿೇವಿಸುತಿತುವೆ. 
ಅವುಗಳಿಗೂ, ಮನುಷಯನಿಗೂ ಭೂಮಿ, ನಿೇರು ಮತುತು 
ಆಹಾರ ಬೆೇಕು. ಭಾರತ ಇಂದಗೂ ವಿಶವಿದ ಶೆೇ. 8ರಷುಟು 
ಜಿೇವ ವೆೈವಿಧಯವನುನಾ ಒಳಗೊಂಡಿರೆ. ಭಾರತದಲಿಲಾ 
ವಿಶವಿದಲಿಲಾರುವ ಹುಲಿಗಳ ಪೆೈಕಿ ಶೆೇ.70ರಷಿಟುರೆ, 
ಶೆೇ.70ರಷುಟು ಏಷಾಯ ಸ್ಟಂಹಗಳಿವೆ, 30,000ಕೂಕೆ 
ಅಧಿಕ ಆನೆಗಳಿವೆ ಮತುತು 3000 ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ 
ಖಡಗಿಮೃಗಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲಲಾ ಪಾ್ರಣಿಗಳೊ ಉತತುಮ 
ಜಿೇವವೆೈವಿಧಯ ಮತುತು ಉತತುಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. 
ಭಾರತದಲಿಲಾ ವೃಕ್ಷ ವಾಯಪಿತು ಹೆಚಚಿಳವಾಗುತಿತುದುದ, ಜಿೇವ 
ವೆೈವಿಧಯವೂ ಬಲಗೊಳು್ಳತಿತುರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಯೂ ಹುಲಿ 
ಮತುತು ಸ್ಟಂಹಗಳ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚಚಿಳವಾಗುತಿತುರೆ. ಆನೆಗಳು 
ಮತುತು ಖಡಗಿಮೃಗಗಳ ಸಂಖೆಯಯಲೂಲಾ ಹೆಚಚಿಳವಾಗುತಿತುರೆ.

ಭಾರತದ ಮೂಲ ಜಿೇವನ ವಿಧಾನ ಮತುತು ಜಿೇವನ 
ಗ್ರಹಿಕೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತುತು ಮಾನವರ ಸಹಬಾಳ ವೆಿ. 
ಎಲಾಲಾ ಪಾ್ರಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಸಯವಗೇ, ಹೂವುಗಳು, 
ಎಲಲಾ ಒಟ್ಟುಗೆ ಬಾಳುತತುವೆ. ಮರಗಳು, ಪಾ್ರಣಿಗಳು, 
ಹಾವುಗಳು ಮತುತು ಇತರ ಜಿೇವಿಗಳನುನಾ ಪೂಜಿಸುವ 
ಏಕೆೈಕ ರೆೇಶ ಭಾರತ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆಯೇಕ 
ಹಬ್ಗಳನೂನಾ ಆಚರಸಲಾಗುತತುರೆ. ಸಾವಿರಾರು 
ವಷೇಗಳ ಹಿಂರೆ, ಪ್ರತಿ ಹಳಿ್ಳಯಲಿಲಾ ಮಿೇಸಲು 
ಅರಣಯವಿರುತಿತುತುತು, ಅಲಿಲಾಗೆ ಯಾವುರೆೇ ಪಾ್ರಣಿಗಳನುನಾ 
ಮೆೇಯಿಸಲು ಹೊೇಗುತಿತುರಲಿಲಲಾ, ಮರಗಳನುನಾ 
ಕತತುರಸುತಿತುರಲಿಲಲಾ, ಇದನುನಾ ಗಾ್ರಮದ ಅರಣಯ ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗುತಿತುತುತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯಂದಗೆ 
ಮನುಷಯನನುನಾ ಕಾಣುವ ನಮಮೆ ಜಿೇವನ ವಿಧಾನವು 
ಭಾರತದ ಜಿೇವವೆೈವಿಧಯದ ಮತುತು ವೃದಧಿಸುತಿತುರುವ ವೃಕ್ಷ 
ವಾಯಪಿತುಯ ಒಳಗುಟಾಟುಗಿರೆ.   n
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ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ�ಯ 
ಕಾಯಕಾಕ್ಷಮತ� ಸೊಚ್ಯಿಂಕ- 2021ರಲಿ್ಲ 
ಭಾರತ ಅಗ್ರ 10 ದ�ೇಶಗಳಲಿ್ಲ 
ಒಿಂದಾಗಿದ�. ಇದು 2014ರಲಿ್ಲ 31ನ�ೇ 
ಸಾಥಿನದಲಿ್ಲತುತಿ.

ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡ�ಗ� ಬಿಎಸ್- VI ಇಿಂಧನ 
ವಿಶವಿಸಂಸೆಥೆಯ ವರದಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶವಿದಲಿಲಾ ಸುಮಾರು 
70 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವಷೇ ವಾಯುಮಾಲಿನಯದಂದ 
ಸಾವಿಗಿೇಡಾಗುತಿತುರಾದರೆ. ಭಾರತದಲಿಲಾ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯವನುನಾ 
ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲಾ, ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ 2020ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 1ರಂದ 
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಸ್.- ನಿಯಮಗಳನುನಾ 
ತಂದರೆ. ಐರೊೇಪಯ ರೆೇಶಗಳ ಯುರೊೇ- VI ಮಾನದಂಡದ 
ಮಾದರಯಲಿಲಾ, ವಾಹನ ಮಾಲಿನಯವನುನಾ ತಗಿಗಿಸಲು ಬಿಎಸ್- IV 
ಬದಲಿಗೆ 2020ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 1 ರಂದ ಬಿಎಸ್-VI ಮಾನದಂಡವನುನಾ 
ಜಾರಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 1991 ರಲಿಲಾ ಭಾರತದಲಿಲಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ 
ನಿಯಮಗಳನುನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ಪರಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 
ನಂತರ ಅವು ಪೆಟೊ್ರೇಲ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಅನವಿಯವಾಯಿತು. ಬಿಎಸ್ ಮಾನದಂಡವನುನಾ 2002ರಲಿಲಾ 
ಜಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೂರು ವಷೇಗಳ ನಂತರ, ಬಿಎಸ್- 
II ಅನುನಾ 2005 ರಲಿಲಾ ಮತುತು ಬಿಎಸ್ - III ಅನುನಾ 2006ರಲಿಲಾ 
ಜಾರಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಬಿಎಸ್- IVಮಾನದಂಡವನುನಾ 2010ರಲಿಲಾ 
ಅನುಷಾ್ಠನಕೆಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹೆಚುಚಿತಿತುರುವ ಮಾಲಿನಯದ 
ಭಿೇತಿಯನುನಾ ಗಮನದಲಿಲಾಟುಟುಕೊಂಡು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ ಪರಸರದ 
ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಿ.ಎಸ್. Vಕೆಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೆೇರವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ VI 
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು 2020ರಲಿಲಾ ಜಾರಗೆ ತಂದತು. 
ವೆೇಗವಾಗಿ ಹೆಚುಚಿತಿತುರುವ ಮಾಲಿನಯದ ಹಿನೆನಾಲೆಯಲಿಲಾ ಇದನುನಾ 
ಮೊದಲಿಗೆ ರೆಹಲಿಯಲಿಲಾ ಜಾರಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ರೆೇಶ ಕೊೇವಿಡ್ ವಿರುದಧಿ ಹೊೇರಾಡುತಿತುರಾದಗ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಸವಿಯಂ 
ಪುನಶೆಚಿೇತನಗೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಎಲಾಲಾ ಮಾಧಯಮ 
ವೆೇದಕೆಗಳಲಿಲಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕುರತ ಸೂಫಾತಿೇರಾಯಕ 
ಮತುತು ಆಕಷೇಕ ಗಾಥೆಗಳು ಹೃದಯಕೆಕೆ ಹಿತಕರವಾಗಿತುತು. ಅಷೆಟುೇ 
ಅಲಲಾ, ಕರೊೇನಾಗೆ ಯಾವುರೆೇ ಔಷಧಿ ಲಭಯವಿಲಲಾದದದರೂ ಮತುತು 
ಈಗ ಲಸ್ಟಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಜನರು ಭಾರತದ ಪಾ್ರಚಿೇನ-
ಪರಂಪರೆಯ ಆಯುವೆೇೇದ ಮತುತು ಯೇಗ ಸಂಪ್ರರಾಯದತತು 
ಮರಳುತಿತುರಾದರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಸರ ಮತುತು ಆಯುವೆೇೇದದ 
ಸಾಂಪ್ರರಾಯಿಕ ಜ್ಾನವು ನಮಮೆನುನಾ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತುತು ನಮಮೆ 
ರೊೇಗ ನಿರೊೇಧಕ ಶಕಿತುಯನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುರೆ 
ಎಂಬುದನುನಾ ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಟರೆ. ಭಾರತದ ಈ 
ಶಿ್ರೇಮಂತ ಪಾ್ರಚಿೇನ ಸಂಪ್ರರಾಯವನುನಾ ಜಗತೂತು ಅಂಗಿೇಕರಸ್ಟರೆ 
ಮತುತು ಅದರ ಮಹತವಿವನುನಾ ಅರತುಕೊಂಡಿರೆ.
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಜಿೇವರಾಶಿಗಳನುನಾ ಉಳಿಸ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಏಕೆೈಕ 
ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯಾಗಿರೆ. ಆದದರಂದ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ, 
ಪರಸರ ಮತುತು ಹವಾಮಾನಕೆಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೆೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ 
ನಮಮೆ ಅಸ್ಟತುತವಿವು ಅದರ ಮೆೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತತುರೆ. 
ನಮಮೆ ಪರಸರ ಆರೊೇಗಯಕರವಾಗಿದದರೆ ನಾವು ಕೂಡ 
ಆರೊೇಗಯವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಜ್ಾನ ಮತುತು 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಈ ಯುಗದಲಿಲಾ, ಕಾಡುಗಳು, ನದಗಳು, ಕೊಳಗಳು 
ಮತುತು ಪವೇತಗಳನುನಾ ಉಳಿಸುವುದು ಎಷುಟು ಮುಖಯ ಎಂಬುದನುನಾ 
ಜನರು 21ನೆೇ ಶತಮಾನದಲಿಲಾ ಅರತುಕೊಂಡಿರಾದರೆ. ಪರಸರದ 
ಬಗೆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬಾದರಯೂ ಇರೆ, ಅದನುನಾ ನಾವು 
ಪೂರೆೈಸಬೆೇಕಾಗಿರೆ.   n

ಸುಸಿಥಿರ ಬಾಳ�ವಿಯ ಸೊಫೂತಿಕಾ

ಇಂದು, ಪ್ರತಿಯಬ್ರೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ, ಫಿ್ರಜ್ 
ಸೌಲಭಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೊಡಡಾ ಮನೆಗಳನುನಾ 
ಬಯಸುತಾತುರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ 
ಅಪಾಯಕಾರ. ಅಂತಹ ಸನಿನಾವೆೇಶದಲಿಲಾ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ 
ಪಲಾಲಾಚಿ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಾ ಜಿೇವಿಸುತಿತುರುವ ರಾಮಚಂದ್ರ 
ಸುಬ್ರಹಮೆಣಿಯನ್ ಅವರಂದ ನಾವು ಸೂಫಾತಿೇ ಪಡೆಯಬೆೇಕು. 
ಎಂಟು ವಷೇಗಳ ಕಾಲ ವಿರೆೇಶದಲಿಲಾ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ 
ಭಾರತಕೆಕೆ ಮರಳಿದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಂದಗೆ 
ಬಾಳಲು ನಿಧೇರಸ್ಟದರು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೊರು 
ಮೂಲದ ‘ಗಾ್ರಮ ವಿರಾಯ’ದಲಿಲಾ ತರಬೆೇತಿ ಪಡೆದರು, ಅಲಿಲಾ 
ಅವರು ಪರಸರ ಸೆನಾೇಹಿ ಮಾಗೇದಲಿಲಾ ಸಾಂಪ್ರರಾಯಿಕ 
ಮನೆಗಳ ನಿಮಾೇಣದ ಬಗೆಗಿ ತಿಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು 
ಮನೆ ನಿಮಿೇಸಲು ತಮಮೆ ಗಾ್ರಮದ ಮಣು್ಣ ಬಳಸ್ಟದರು.  
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯದಲಿಲಾ ನಡೆಸ್ಟದ ಪರೇಕೆಯಲಿಲಾ ಮಣ್ಣನುನಾ 
ಶೆೇಕಡಾ 9 ರಷುಟು ಸ್ಟಮೆಂಟ್ನೊಂದಗೆ ಬೆರೆಸ್ಟ 
ಇಟ್ಟುಗೆಗಳನುನಾ ತಯಾರಸಲು ಸಾಧಯವಿರೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು 
ಕೊಠಡಿಗಳನುನಾ ತಂಪಾಗಿಡುತತುರೆ. ಕೆೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ 
ಹೆಂಚುಗಳನುನಾ ನೆಲಹಾಸ್ಟಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದುದ, ಅವುಗಳನುನಾ 
ಸುಣ್ಣದ ಕಲುಲಾ ಬಳಸ್ಟ ಜೊೇಡಿಸಲಾಗಿರೆ. ಮಧಯದ ಅಂಕಣದ 
ಎತತುರವು 16 ಅಡಿಗಳು, ಇತರ ಕೊಠಡಿಗಳ ಎತತುರ 11 ಅಡಿ 
ಇಡಲಾಗಿರೆ. ಗೊೇಡೆಗಳಲಿಲಾ ವಾತಾಯನ ರಂಧ್ರಗಳನುನಾ 
ನಿಮಿೇಸಲಾಗಿರೆ. ಮನೆಯ ಸುತತುಲೂ ಸುಮಾರು 800 
ಮರಗಳನುನಾ ನೆಡಲಾಗಿದುದ, ಇದು ತಾಜಾ, ತಂಪಾದ 
ಗಾಳಿಯನುನಾ ನಿೇಡುತತುರೆ. ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನವು 40 
ಡಿಗಿ್ರಗಳಾಗಿದದರೂ, ಈ ಮನೆಯಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವು 
28 ಡಿಗಿ್ರ ಸೆಲಿಸ್ಯಸ್  ಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಿಗುವುದಲಲಾ. ಮನೆಗೆ 
ಫಾಯನ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟ ಕೂಡ ಅಗತಯವಿಲಲಾ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳು 
ಮತುತು ಮಳೆನಿೇರು ಕೊಯುಲಾ ವಿದುಯತ್ ಮತುತು ನಿೇರನ 
ಅಗತಯಗಳನುನಾ ಪೂರೆೈಸುತತುರೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಜಿೇವ ಮತುತಿ ಪರಸರ
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ಪರಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣ�ಯತತಿ 

ಭಾರತ ಈ ಹಿಂರೆ ಇ-ವಾಹನಗಳ ಬಾಯಟರಗಳನುನಾ ಉತಾಪಾದನೆ ಮಾಡುತಿತುರಲಿಲಲಾ, ಸೂಯೇ ಮುಳುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸೌರ 

ಶಕಿತುಯನುನಾ ಬಳಸುವುದು ಕಷಟುವಾಗುತಿತುತುತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೆೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಇ-ವಾಹನಗಳ ಬಾಯಟರಗಳ 

ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಕಾಯೇಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದ, ಭಾರತ ಈ ಕೆೇತ್ರದಲೂಲಾ ಸಾವಿವಲಂಬಿಯಾಗಲಿರೆ....

ಮತ�ೊತಿಿಂದು ಹ�ೊಸ ಹ�ಜ�ಜೆ

ಸೌ
ರಶಕಿತು ಉತಾಪಾದನಾ ಕೆೇತ್ರದಲಿಲಾ ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಮುನನಾಡೆಯುತಿತುರೆ. ಆದರೆ ಸೌರಶಕಿತುಯನುನಾ ಹಗಲಿನಲಿಲಾ 
ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುರಾಗಿರೆ. ಅಂತಹ ಪರಸ್ಟಥೆತಿಯಲಿಲಾ, 

ಗಿ್ರಡ್ ಬಾಯಲೆನಿಸ್ಂಗ್ ಅಗತಯ. ಬಾಯಟರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇದದರೆ, ಈ 
ಕಾಯೇವು ಸುಲಭವಾಗುತತುರೆ. ಇದು ರೆೈಲೆವಿ, ಹಡಗು ಇತಾಯದ ಹಾಗೂ 
ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನಯರ ಜಿೇವನದಲಿಲಾ ಕಾ್ರಂತಿಯನುನಾಂಟು ಮಾಡುತತುರೆ. 
ಇದನುನಾ ಡಿೇಸೆಲ್ ಜನರೆೇಟರ್ ಉದಯಮದಲಿಲಾ ಬಾಯಕಪ್ ಆಗಿಯೂ 
ಸಾಥೆಪಿಸಬಹುದು. ಛಾವಣಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗುವ ಸೌರ 
ಫಲಕಗಳನುನಾ ರಾತಿ್ರಯಲಿಲಾ ಬಳಸಲಾಗುವುದಲಲಾ, ಆದರೆ ಬಾಯಟರ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಅದನುನಾ ಸಾಧಯವಾಗಿಸುತತುರೆ. ಬಾಯಟರ ಸಂಗ್ರಹವು 
ಎಲಾಲಾ ಪ್ರರೆೇಶಗಳಲಿಲಾ ಜಿೇವನವನುನಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತತುರೆ.

ಈ ಹಿನೆನಾಲೆಯಲಿಲಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ 2021ರ ಮೆೇ 12ರಂದು ಮಹತವಿದ 
ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗೊಂಡಿತು. ಸಂಪುಟವು ಮುಂದುವರದ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಕೊೇಶ ಬಾಯಟರಗಳ ಉತಾಪಾದನೆಯನುನಾ ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ‘ಅಡಾವಿನ್ಸ್ಡ್ 
ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿೇ ಸೆಲ್ (ಎಸ್ಟಸ್ಟ) ಬಾಯಟರ ಸೊಟುೇರೆೇಜ್ ಕುರತ ರಾಷಿ್ರಿೇಯ 
ಕಾಯೇಕ್ರಮ’ಕಾಕೆಗಿ 18 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಮೊತತುದ ಪಿಎಲ್.ಐ. 
ಯೇಜನೆಗೆ ಅನುಮೊೇದನೆ ನಿೇಡಿರೆ. ಎಸ್ಟಸ್ಟಗಳ ಉತಾಪಾದನೆಯು 
ಇವಿಗಳಿಗೆ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸುತತುರೆ, ಇವು ಮಾಲಿನಯ ತಗಿಗಿಸುತತುವೆ.  
ಭಾರತವು ಮಹತಾವಿಕಾಂಕೆಯ ನವಿೇಕರಸಬಹುರಾದ ಇಂಧನ 
ಕಾಯೇಸೂಚಿಯನುನಾ ಅನುಸರಸುತಿತುರುವುದರಂದ, ರೆೇಶದ ಹಸ್ಟರುಮನೆ 
ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನಾ ತಗಿಗಿಸಲು ಎಸ್ಟಸ್ಟ ಕಾಯೇಕ್ರಮವು 
ಮಹತವಿದ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡಲಿರೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನುನಾ 
ಎದುರಸುವ ಭಾರತದ ಬದಧಿತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತತುರೆ. ಈ ಹೊಸ 
ಉಪಕ್ರಮವು ವಿದುಯತ್ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇ-ಚಲನಶಿೇಲತೆಯನುನಾ 
ಉತೆತುೇಜಿಸುತತುರೆ. ದವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ತಿ್ರಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ನಾಲುಕೆ 
ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತುತು ಭಾರೇ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಬಾಯಟರಗಳನುನಾ 
ಬಳಸಬಹುದು. ದೇಘಾೇವಧಿಯ ಬಾಯಟರಗಳು, ತವಿರತವಾಗಿ ಚಾಜ್ೇ 
ಆಗುವುದು ಸಮಯದ ಅವಶಯಕತೆಯಾಗಿರೆ, ಇದನುನಾ ಮೊದಲು 
ರೆೇಶದಲಿಲಾ ತಯಾರಸಲಾಗುತಿತುರಲಿಲಲಾ. 
ಬಾ್ಯಟರ ಸ�ೊಟಿೇರ�ೇಜ್ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನ

ಎಸ್ಟಸ್ಟಗಳು ಹೊಸ ಪಿೇಳಿಗೆಯ ಮುಂದುವರದ ಸೊಟುೇರೆೇಜ್ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನವಾಗಿರೆ, ಅದು ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತುಯನುನಾ ಎಲೆಕೊ್ರಿೇಕೆಮಿಕಲ್ 
ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಂಧನವಾಗಿಟುಟು ಮತತು ಅದನುನಾ 
ಅಗತಯವಿರಾದಗ ಎಲೆಕಿ್ರಿಕ್ ಇಂಧನವಾಗಿಯೇ ನಿೇಡುತತುರೆ. ಗಾ್ರಹಕ 
ವಿದುಯನಾಮೆನ ಪರಕರಗಳು, ಎಲೆಕಿ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, ಸುಧಾರತ 
ವಿದುಯತ್ ಗಿ್ರಡ್ ಗಳು, ಸೌರ ಮೆೇಲಾ್ಛವಣಿ ಇತಾಯದಗಳು ಬಾಯಟರ 
ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವಷೇಗಳಲಿಲಾ ಇವು 
ದೃಢವಾದ ವೃದಧಿಯನುನಾ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೇಕೆಯಿರೆ. ಪ್ರಬಲ ಬಾಯಟರ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳು ವಿಶವಿದ ಕೆಲವು ಬೃಹತ್ ವೃದಧಿ ಕೆೇತ್ರಗಳನುನಾ 
ನಿಯಂತಿ್ರಸುತತುರೆ ಎಂದು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರೆ.  n

l ಈ 18,100 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಯೇಜನೆಯು 50 ಗಿಗಾ 
ವಾಯಟ್ ಅವರ್ (ಜಿಡಬೂಲಾ್ಯಎಚ್) ಎಸ್ಟಸ್ಟ ಮತುತು 
5 ಗಿಗಾವಾಯಟ್ “ನಿಚ್” ಎಸ್ಟಸ್ಟಯ ಉತಾಪಾದನಾ 
ಸಾಮಥಯೇವನುನಾ ಹೊಂದರೆ. ಗಿೇಗಾ ವಾಯಟ್ ಅವರ್ 
ಒಂದು ಶತಕೊೇಟ್ ವಾಯಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 
ಶಕಿತುಯ ಘಟಕವಾಗಿರೆ.

l ಎಸ್ಟಸ್ಟ ಬಾಯಟರ ಸೊಟುೇರೆೇಜ್ ಉತಾಪಾದನಾ 
ಯೇಜನೆಗಳಲಿಲಾ ಸುಮಾರು 45,000 ಕೊೇಟ್ ರೂ. 
ನೆೇರ ಹೂಡಿಕೆ.

l ತೆೈಲ ಆಮದು ವೆಚಚಿ ಇಳಿಕೆಯಂದಗೆ 2,50,000 
ಕೊೇಟ್ ರೂ. ನಿವವಿಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತತುರೆ. ವಾಷಿೇಕ 
ಆಮದು ಪಯಾೇಯ 20,000 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಆಗುತತುರೆ.

l ಇದು ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳಿಗೆ ಉತೆತುೇಜನ ನಿೇಡುತತುರೆ, 
ವಿರೆೇಶಿೇ ಮತುತು ರೆೇಶಿೇಯ ಹೂಡಿಕೆ ತರುತತುರೆ, 
ಉರೊಯೇಗಕೆಕೆ ಉತೆತುೇಜನ ನಿೇಡುತತುರೆ. ಇಂಧನ 
ಆಮದು ತಗಿಗಿಸುತತುರೆ.

l ಇದು ಎಸ್ಟಸ್ಟಯಲಿಲಾ ಹೆಚಿಚಿನ ನಿದೇಷಟು ಶಕಿತು ಸಾಂದ್ರತೆ 
ಮತುತು ಆವತೇನಗಳನುನಾ ಸಾಧಿಸಲು ಸಂಶೆ್ ೇಧನೆ 
ಮತುತು ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಪ್ರಚೊೇದನೆ ನಿೇಡುತತುರೆ.

l ಭಾರತವು ಶ್ನಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ರೊಡಡಾ 
ಕಾಯೇಕ್ರಮವನುನಾ ಆರಂಭಿಸ್ಟರೆ. ರೆೇಶದಲಿಲಾ ಎಲಲಾ 
ಇ-ವಾಹನಗಳ ಚಾಜಿೇಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕಯೇವನುನಾ 
ಸೃಷಿಟುಸಲಾಗುತಿತುರೆ. ಕಲಿಲಾದದಲನುನಾ ಸುಡುವುದರಂದ 
ಇಂಗಾಲ ಹೆಚಾಚಿಗುತತುರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಬಾಯಟರ 
ಸೊಟುೇರೆೇಜ್ ಮಾಡಿರಾಗ ಕಲಿಲಾದದಲು ಬಳಕೆ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತುರೆ.

ಪರಣಾಮ: ಶುದ್ಧ ಇಿಂಧನದತತಿ  
ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮ
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ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತ�, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಿಂದ
ಸವೆೇೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸವೆೇೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ| ಸವೆೇೇ ಭರಾ್ರಣಿ ಪಶಯಂತು ಮಾ ಕಶಿಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೆೇತ್||

ಅಥೇ: ಎಲಲಾರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ, ಎಲಲಾರೂ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕತುರಾಗಿರಲಿ, ಎಲಲಾರಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಮತುತು ಯಾರೊಬ್ರೂ 

ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸದರಲಿ. ಗಭಿೇಣಿಯರು ಮತುತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದರ ಆರೊೇಗಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಸಂವೆೇದನಾತಮೆಕ 

ಸಕಾೇರದ ಪ್ರಥಮ ಆದಯತೆಯಾಗಿರೆ. ಈ ಸಂವೆೇದನೆಯನುನಾ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತವಿ ಅಭಿಯಾನವು 

ಲಕಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ವರರಾನವಾಗಿ ಪರಣಮಿಸ್ಟರೆ.... 

“ಖಾಸಗಿ ಆಸಪಾತೆ್ರಗೆ ಹೊೇಗಿ ವೆೈದಯರ 
ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ನಮಮೆಲಿಲಾ ಸಾಕಷುಟು 
ಹಣವಿರಲಿಲಲಾ. ಆದರೆ ನಾನು 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತವಿ ಅಭಿಯಾನದಂದ 
ಸಾಕಷುಟು ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡೆದರೆದೇನೆ ”. ರಾಜಸಾಥೆನದ ಬಿಕಾನೆೇರ್  
ನ ಚಂರಾ ಹೆೇಳಿದುದ ಇದನೆನಾೇ. ಅರೆೇ ರೇತಿ, ಸ್ಟಕಾರ್ ನಿವಾಸ್ಟ 
ಸುಭಿೇತಾ, ಈ ಕಾಯೇಕ್ರಮವು ತನನಾಂತಹ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ 
ಅತಯಂತ ಸಹಕಾರಯಾಗಿರೆ ಎಂದು ವಿವರಸುತಾತುರೆ. ಆರೊೇಗಯ 
ಕೆೇಂದ್ರದಲಿಲಾ ಪರೇಕಾ ಸೌಲಭಯಗಳು ಮತುತು ಔಷಧಿಗಳು 
ಲಭಯವಿರುವಾಗ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯೇಕತೇರು - ಆಶಾ ಸಹ 
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪೌಷಿಟುಕಾಂಶ ಮತುತು ಆಹಾರ ಪರಾಥೇಗಳ ಬಗೆಗಿ 
ಅರವು ಮೂಡಿಸುತಾತುರೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಮಂಜು ರೆೇವಿ ಮತುತು 
ಬಬಿತಾ ರೆೇವಿ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ. 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತವಿ ಅಭಿಯಾನ (ಪಿ.
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ) ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿರೆ 
ಮತುತು ಸಾಥೆಂಸ್ಟಥೆಕ ಹೆರಗೆಯನುನಾ ಉತೆತುೇಜಿಸುತಿತುರೆ. ರೆೇಶದ 
ಸುಮಾರು 3 ಕೊೇಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ವಷೇ ಗಭೇ 
ಧರಸುತಾತುರೆ, ಆದರೆ ಈ ಹಿಂರೆ ಗಾ್ರಮಗಳಲಿಲಾ ವೆೈದಯರು ಮತುತು 
ಸೂಕತು ಆರೆೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂರಾಗಿ ತಾಯಂದರ ಮರಣ 
ಪ್ರಮಾಣ ಮತುತು ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚಾಚಿಗಿತುತು, ಈಗ ಅದು 
ಕ್ಷಿೇಣಿಸುತಿತುರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9ರಂದು ಗಭಿೇಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ 

ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಸೌಲಭಯವು ತಾಯಿ ಮತುತು ನವಜಾತ 
ಶಿಶುಗಳ ಜಿೇವನವನುನಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತಿತುರೆ. ಈ ಯೇಜನೆ 
ಅಡಿಯಲಿಲಾ, ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಗಭೇಧಾರಣೆಯ ಎರಡನೆಯ ಮತುತು 
ಮೂರನೆಯ ತೆರೈಮಾಸ್ಟಕಗಳಲಿಲಾ ಸಮಪಿೇತ ಸಕಾೇರ ಆರೊೇಗಯ 
ಸೌಲಭಯಗಳಲಿಲಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಸವಪೂವೇ ಆರೆೈಕೆ ಸೆೇವೆಗಳ ಪಾಯಕೆೇಜ್ 
ನಿೇಡಲಾಗುತತುರೆ. ವಿಭಾಗ ಮಟಟು ಮತುತು ಅದಕಿಕೆಂತ ಮೆೇಲಪಾಟಟು 
ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳಲಿಲಾನ ವೆೈದಯರು ಮತುತು ತಜ್ಞರ ಮೆೇಲಿವಿಚಾರಣೆಯಲಿಲಾ 
ಅವರನುನಾ ಪರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುತತುರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲಾ ಆಶಾ 
ಕಾಯೇಕತೇರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಾತುರೆ. ಬಿಹಾರದ 
ಪೂನಿೇಯಾ ಮೂಲದ ಆಶಾ ಕಾಯೇಕತೆೇ ಗಾಯತಿ್ರ 
ರೆೇವಿ, “ಹೆಚಿಚಿನ ಅಪಾಯದಲಿಲಾರುವ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಪ್ರತೆಯೇಕ 
ಸೌಲಭಯಗಳನುನಾ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರೆ ಮತುತು ಆರೊೇಗಯ ಕೆೇಂದ್ರಗಳಲಿಲಾ 
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸಲಾಗುತತುರೆ. ಜಿಲೆಲಾಯಿಂದ 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಹಂತದ ಆರೊೇಗಯ ಕೆೇಂದ್ರಗಳವರೆಗೆ, ಎಲಾಲಾ 
ಗಭಿೇಣಿಯರನುನಾ ಸಂಪೂಣೇವಾಗಿ ನೊೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತತುರೆ ” 
ಎಂದು ಹೆೇಳುತಾತುರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಕರೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ 
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವೆೈದಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9 ರಂದು ಸಾವೇಜನಿಕ 
ಆರೊೇಗಯ ಸೌಲಭಯಗಳಲಿಲಾ ಸವಿಯಂಪೆ್ರೇರತ ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುತಿತುರಾದರೆ. 

ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಅತಯಂತ ರೊಡಡಾ ಆಶಿೇವಾೇದವೆಂದು 
ಪರಗಣಿಸಲಾಗುತತುರೆ, ಆದರೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸುಂದರವಾದ 
ಭಾವನೆಯು ಅನಕ್ಷರತೆ, ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ, ಸರಯಾದ ಆರೊೇಗಯ 

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತವಿ ಅಭಿಯಾನ
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ಸೌಲಭಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಅಪೌಷಿಟುಕತೆ, ವಯೇ ಪೂವೇ ವಿವಾಹ, 
ಯೇಜಿತವಲಲಾದ ಗಭೇಧಾರಣೆ, ಇತಾಯದ ಅನೆೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ 
ಮಾರಕ ಮತುತು ಅಪಾಯಕಾರ ಎಂದು ಸಾಬಿೇತಾಗಿರೆ.

ಈ ಎಲಲಾ ಕಾಳಜಿಯನುನಾ ಗಮನಕೆಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ 2016ರ ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತವಿ ಅಭಿಯಾನವನುನಾ (ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ) 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟತು. ಈ ಯೇಜನೆಯು ಸಮಾಜದಲಿಲಾ ಜಾಗೃತಿ 
ಮೂಡಿಸ್ಟ, ಮಹಿಳೆಯರನುನಾ ಸಬಲಿೇಕರಸ್ಟರುವುದಷೆಟುೇ ಅಲಲಾ, 
ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಮತುತು ರೆೇಶವನುನಾ ಅವರ ಅಗತಯಗಳ ಬಗೆಗಿ 
ಸಂವೆೇದನಶಿೇಲಗೊಳಿಸ್ಟರೆ.    n

ತಾಯಯ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮತುತಿ ಮಕಕೆಳ ಆರ�ೊೇಗ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಸಹಭಾಗಿತವಿ

ಸಿಟಿಕಕೆರ್ ಗಳ ಮೊಲಕ 
ಗಭಿಕಾಣಿಯರ  

ಆರ�ೊೇಗ್ಯದ ನಗಾ

2,76,55,855 
ಪಿ.ಎಿಂ. ಎಸ್.ಎಿಂ.ಎ. ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ತಪಾಸಣ�ಗ�ೊಳಗಾದ ಗಭಿಕಾಣಿಯರು

n ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುತಿತುರುವ ಸೌಲಭಯಗಳ ಸಂಖೆಯ 18,449.  
ಸವಿಯಂ ಸೆೇವಕರ ಸಂಖೆಯ 6,665. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆತಿಂಗಳ 9ನೆೇ ದನ ಭಾನುವಾರ 
ಅಥವಾ ರಜಾ ದನವಾಗಿದದರೆ, ಆಗ ಚಿಕಿತಾಸ್ಲಯವು ಮುಂದನ ಕೆಲಸದ ದನದಂದು 
ನಡೆಯುತತುರೆ. ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರಂದ ಪ್ರಸವಪೂವೇ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತತುರೆ. 

ಪಿ.ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಎ. ಉದ�್ದೇಶ ಮತುತಿ ಗುರ
ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಆರೊೇಗಯಕರ ಮಗು 
ಮತುತು ಆರೊೇಗಯಕರ ಜಿೇವನವನುನಾ 
ನಿೇಡುವುದು, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನುನಾ 
ತಗಿಗಿಸುವುದು, ರೊೇಗಗಳ ಬಗೆಗಿ ಅವರಗೆ 
ಅರವು ಮೂಡಿಸುವುದು. ರಕತುಹಿೇನತೆ, 
ಗಭೇಧಾರಣೆ ಪೆ್ರೇರತ ಅಧಿಕ 
ರಕತುರೊತತುಡ, ಗಭಾೇವಸೆಥೆಯ ಮಧುಮೆೇಹ 
ಮುಂತಾದ ಯಾವುರೆೇ ಅನಾರೊೇಗಯ 
ಸ್ಟಥೆತಿಯ ಸೂಕತು ನಿವೇಹಣೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 9ರಂದು ಎಲಲಾ ಗಭಿೇಣಿಯರಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತುತು ಗುಣಮಟಟುದ ಪ್ರಸವ 
ಪೂವೇ ಆರೆೈಕೆಯನುನಾ ಒದಗಿಸುವುದು ಕಾಯೇಕ್ರಮದ ಗುರಯಾಗಿರೆ. ಯಾವುರೆೇ 

ಆಸಪಾತೆ್ರ, ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕೆೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಆರೊೇಗಯ ಕೆೇಂದ್ರದಲಿಲಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತತುರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೊೇಗಯ ಸಮಸೆಯಗಳನುನಾ ಗುರುತಿಸುತತುರೆ 

ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವರಗೆ ಸೂಕತು ಸಮಯದಲಿಲಾ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಲಭಿಸುತತುರೆ. 

ತಾಯಂದರ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮತುತು ಮಕಕೆಳ 
ಆರೊೇಗಯದ ಸಹಭಾಗಿತವಿವು ಒಂದು ಅನನಯ 
ಮತುತು ಪರಣಾಮಕಾರ ವೆೇದಕೆಯಾಗಿರೆ. ಒಂದು 
ಪ್ರಕರಣವನುನಾ ನಾವು ಉತತುಮ ಆರೊೇಗಯಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ 
ಮಾಡುತಿತುಲಲಾ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಶಿೇಘ್ರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ 
ವಾದವನೂನಾ ಮಾಡುತಿತುರೆದೇವೆ"

-ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ

ಪಿ.ಎಿಂ. ಎಸ್.ಎಿಂ.ಎ. ಮುಖಾ್ಯಿಂಶಗಳು

ತಾಯಿಂದಿರ ಮತುತಿ  
ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕ�
ತಾಯಂದರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 1990ರಲಿಲಾ  
1 ಲಕ್ಷ ಜನನಕೆಕೆ 556 ಇದದದುದ, 2016-18ರಲಿಲಾ 
113ಕೆಕೆ ಇಳಿದರೆ. 5 ವಷೇಕಿಕೆಂತ ಕಡಿಮೆ 
ವಯಸ್ಟಸ್ನ ಮಕಕೆಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು 
2012ರಲಿಲಾದದ 52 ರಂದ 2018ರಲಿಲಾ 36ಕೆಕೆ 
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರೆ. ಲಿಂಗಾನುಪಾತವು 2014-
15ರಲಿಲಾ 918 ಇದದದುದ, ಈಗ ಶೆೇಕಡಾ 16ರಷುಟು 
ಏರಕೆಯಾಗಿ 934 ಆಗಿರೆ.

ಹಸಿರು ಸಿಟಿಕಕೆರ್ – ಯಾವುರೆೇ 
ಅಪಾಯ ಪತೆತುಯಾಗದ 
ಮಹಿಳೆಯರಗಾಗಿ

ಕ�ಿಂಪು ಸಿಟಿಕಕೆರ್ – ತಿೇವ್ರ ಅಪಾಯ 
ಪತೆತುಯಾದ ಗಭಿೇಣಿಯರಗಾಗಿ

ನೇಲಿ – ಅಧಿಕ ರಕತುರೊತತುಡ 
ಇರುವ ಗಭಿೇಣಿಯರಗಾಗಿ

ಹಳದಿ  - ಮಧುಮೆೇಹ, 
ಅಧಿಕ ರಕತುರೊತತುಡ, ಎಸ್.
ಟ್.ಐ.ಗಳಂತಹ ಸಹ ಅಸವಿಸಥೆತೆ 
ಇರುವ ಗಭಿೇಣಿಯರಗಾಗಿ

ಅಿಂತಜಾಕಾಲ ತಾಣ, 
ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಯಾವುರೆೇ ರೇತಿಯ ನೆರವಿಗಾಗಿ 
ನಮಮೆ ಅಂತಜಾೇಲ ತಾಣ - 
pmsma.nhp. gov.in. ಗೆ ಭೆೇಟ್ 
ನಿೇಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಆಪ್ ಅನುನಾ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರೆ. 
ಉಚಿತ ಕರೆ ಸಂಖೆಯ: 
18001801104
ನಿೇವು ಒಬ್ರು ವೆೈದಯರಾಗಿದುದ, 
ಅಭಿಯಾನದಲಿಲಾ ಸೆೇರಲು ಇಚಿ್ಛಸ್ಟದರೆ, 
ನಿೇವು ಅಂತಜಾೇಲ ತಾಣದಲಿಲಾ 
ನೊೇಂರಾಯಿಸ್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಕ್ಲಕೆರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, 5 ಕೊೇಟ್ 
ಗಭಿೇಣಿಯರಗೆ ಮೊಬೆೈಲ್ ಮೂಲಕ 
ಗಭೇಧಾರಣೆ ಮತುತು ಮಕಕೆಳ 
ಆರೆೈಕೆಯ ಬಗೆಗಿ ಸಂರೆೇಶಗಳನುನಾ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರೆ. 
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ಉದ್ಯಮಿಗಳನುನು ಉತ�ತಿೇಜಿಸುವ ಉದ�್ದೇಶದಿಿಂದ, ಕ�ೇಿಂದ್ರ ಸಕಾಕಾರ, 

ಕ�ೊೇವಿಡ್-19 ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತುತಿ ಮಧ್ಯಮ 

ಉದ್ಯಮಗಳ ವಲಯಕ�ಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ�್ಯಗಳನುನು ನಭಾಯಸಲು 

ಕಳ�ದ ವಷಕಾ ಜೊನ್  ನಲಿ್ಲ ಏಕ-ಗವಾಕ್ಷಿ ಚಾಿಂಪಿಯನ್್ಸ ಪೊೇಟಕಾಲ್ ಅನುನು 

ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿತು. ಈ ವಲಯವು ಭಾರತಿೇಯ ಆಥಿಕಾಕತ�ಯ ಬ�ನ�ನುಲುಬ�ಿಂದು 

ಪರಗಣಿತವಾಗಿದ�, ಇದು 11 ಕ�ೊೇಟ್ ಜನರಗ� ಉದ�ೊ್ಯೇಗ ಕಲಿ್ಸಿರುವ 

6 ಕ�ೊೇಟ್ ಘಟಕಗಳನುನು ಹ�ೊಿಂದಿದ�. ಚಾಿಂಪಿಯನ್್ಸ ಪೊೇಟಕಾಲ್ 

ಸಹಾಯದಿಿಂದ ದ�ೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗ� ಶ�ೇಕಡಾ 29 ರಷುಟಿ ಕ�ೊಡುಗ� ನೇಡುವ 

ಎಿಂ.ಎಸ್ .ಎಿಂ.ಇ. ವಲಯವು ಸಾವಿವಲಿಂಬಿಯಾಗಲು 

ಮತತಿಷುಟಿ ಉತ�ತಿೇಜನ ನೇಡುತತಿದ�.

ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಇ.ಗಳ ಯಶಸಿ್ಸಗ� 
ಅನುಕೊಲ  ಕಲಿ್ಸುತಿತಿರುವ 
ಚಾಿಂಪಿಯನ್್ಸ ಪೊೇಟಕಾಲ್

ರಾಪಿಡ್ ಟೆಕ್ ಐಟ್ ಸವಿೇಸ್ ಪೆರೈವೆೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫರ್ ಪುರದ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾ್ರರೆೇಶಿಕ ಕಚೆೇರಯನುನಾ ಸಂಪಕಿೇಸ್ಟ, 
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ 
ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಅನೆೇಸ್ಟು ಮನಿ ಡಿಪಾಸ್ಟಟ್ (ಇಎಂಡಿ) ಯಿಂದ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೇಡುವಂತೆ ಕೊೇರತು. ಆದರೆ ಎನ್ .
ಎಸ್ .ಐ.ಸ್ಟ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ನೊೇಂರಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನುನಾ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರೆ 
ಎಂದು ಬಾಯಂಕ್ ಕೊೇರಕೆಯನುನಾ ನಿರಾಕರಸ್ಟತು, 
ಇದರ ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಟೆಂಡರ್  ನಲಿಲಾ 
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧಯವಾಗಲಿಲಲಾ. ತದನಂತರ 
ರಾಜಯದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೇಟೇಲ್ ಮಧಯಪ್ರವೆೇಶಿಸ್ಟ 
ಬಾಯಂಕಿನ ಪಾ್ರರೆೇಶಿಕ ವಯವಸಾಥೆಪಕರಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ 
ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನಾ ಉಲೆಲಾೇಖಿಸ್ಟ ನಿಧಾೇರವನುನಾ 
ಮರುಪರಶಿೇಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸ್ಟತು, ಇದರಂರಾಗಿ 
ಬಾಯಂಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಪುನರ್ ಪರಶಿೇಲಿಸುವಂತಾಯಿತು.

ಯಶ�ೋೇಗಾಥ�ಗಳು 

ಆಥಿಕಾಕತ� ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಇ.ಗಳಿಗ� ಬೃಹತ್ ಬ�ಿಂಬಲ

ಕನಾೇಟಕದ ಹುಬ್ಳಿ್ಳ ನಗರದಲಿಲಾ ಸಂಚಾರ ಪೇಲಿಸ್ 
ಮತುತು ರಸೆತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಟಬ್ಂದಗೆ ಜಾಕೆಟ್ 

ತಯಾರಸುವ ಸೆಫಿಟು ಸೆೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕಿವಿಪೆಮೆಂಟ್ ಸಂಸೆಥೆ, 
ಕೊೇವಿಡ್-19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್  
ಗಳನುನಾ ತಯಾರಸುವ ಅಗತಯವನುನಾ ಮನಗಂಡು ಅದರ 
ಉತಾಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸ್ಟತು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟೆಟುಗಳು 
ತೆರೆಯದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬೆೇಗನೆೇ ರೊಡಡಾ ಸವಾಲನುನಾ 
ಎದುರಸ್ಟದರು. ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ 
ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ಬಡಿಡಾ ಅವರು ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ. ಕಚೆೇರಯ 
ಸಹಾಯ ಕೊೇರದರು, ಇದು ಈ ಕಂಪನಿಯನುನಾ ಸಥೆಳಿೇಯ 
ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳು ಮತುತು ಎನ್ .ಜಿ.ಒ.ಗಳಿಗೆ ಏಳು ದನಗಳ 
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲಿಲಾ ಸಂಪಕಿೇಸ್ಟತು. ಈಗ, ಈ ಸಂಸೆಥೆಯು 
ಪ್ರತಿದನ 100 ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್  ಗಳನುನಾ ಉತಾಪಾದಸುತತುರೆ, 
ಅದು ಸಥೆಳಿೇಯ ಅವಶಯಕತೆಗಳನುನಾ ಪೂರೆೈಸುತಿತುರೆ.
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ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ, ಉದಯಮಿಗಳು 
ಎದುರಸುತಿತುರುವ ತೊಂದರೆಗಳನುನಾ 
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೇಟೇಲ್ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ 

ಪರಹರಸ್ಟರುವ ರೊಡಡಾ ಪಟ್ಟುಯೇ ಇರೆ. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ವಲಯ 
ತನನಾ ದೂರುಗಳನುನಾ ಪರಹರಸ್ಟಕೊಳ್ಳಲು, ಉದಯಮಶಿೇಲತೆಯನುನಾ 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಮತುತು ವಯವಹಾರಕೆಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನುನಾ 
ಶೆ್ ೇಧಿಸುವಲಿಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉರೆದೇಶದಂದ 2020ರ 
ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅವರು 
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೇಟೇಲ್ ಅನುನಾ ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟದರು. ಸಣ್ಣ 
ಘಟಕಗಳು ಎದುರಸುತಿತುರುವ ಎಲಾಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಂರೆ 
ತಾಣದಲಿಲಾ ಪರಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ವೆೇದಕೆಯಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ 
ಪೇಟೇಲ್ ಹೊರಹೊಮಿಮೆರೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮತುತು ಮಾನವಶಕಿತುಯ 
ಕೊರತೆಯ ಸಮಸೆಯಯನುನಾ ಪರಹರಸುವಲಿಲಾ ಪೇಟೇಲ್ ಪ್ರಮುಖ 

ಪಾತ್ರ ನಿವೇಹಿಸುತಿತುರೆ. ಮಾಸ್ಕೆ ಗಳು ಮತುತು ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್  

ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಕೆೇತ್ರಗಳಲಿಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನುನಾ ಹುಡುಕಲು ಇದು 

ಉದಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತುರುವುರೆೇ ಅಲಲಾರೆ, ರಾಷಿ್ರಿೇಯ 

ಮತುತು ಅಂತಾರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಮಾರುಕಟೆಟುಗಳಲಿಲಾ ಈ ಉತಪಾನನಾಗಳ 

ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲಿಪಾಸುತಿತುರೆ, ಈ ಪೇಟೇಲ್ ಅಂತಹ 

ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ. ಘಟಕಗಳನುನಾ ಗುರುತಿಸುತಿತುದುದ, ಪ್ರಸಕತು 

ಸಂಕಷಟುದ ಸಮಯದಲೂಲಾ ಇವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟಟುದಲಿಲಾ ಬೆಳೆಯಲು 

ಇರುವ ತೊಡಕು ನಿವಾರಸುತಿತುರೆ.

ಎಲ್ಲ ಪರಹಾರಗಳಿಗೊ ಒಿಂದ�ೇ ತಾಣ

ಭಾರತ ಸಕಾೇರದ ಕೆೇಂದ್ರೇಕೃತ ಸಾವೇಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ 
ಪರಹಾರ ಮತುತು ನಿಗಾ ವಯವಸೆಥೆ (ಸ್ಟ.ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್) ಗೆ 
ಸಂಪಕೇ ಹೊಂದದ ಮೊದಲ ಪೇಟೇಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೆ. 

ರಾಜ್  ಕೊೇಟ್  ನ ಮನುಸ್ಖ್ ಕಾಕೊೇಡಿಯಾ ತನನಾ ಯುಎಎಂ ಕಾಡ್ೇ (ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ಉದಯಮಕಾಕೆಗಿ 
ನಿೇಡುವ ಗುರುತಿನ ಸಂಖೆಯ) ಅನುನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದದರು, ನಂತರ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೇಟೇಲ್   

ಸಲಹೆ ಕೆೇಳಿದರು. ಪೇಟೇಲ್ ತಂಡವು ಕಾಕೊೇಡಿಯಾ ಅವರಗೆ ಎಲಾಲಾ ಸಮಯೇಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯನುನಾ 
ಒದಗಿಸ್ಟತು, ಇದರಂರಾಗಿ ಯಾವುರೆೇ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಕಾಡ್ೇ ಅನುನಾ ತಕ್ಷಣ ಮತೆತು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಯವಾಯಿತು.

ಯಶ�ೋೇಗಾಥ�ಗಳು 

ಜಾಖೇಂಡ್  ನ ಬೊಕಾರೊ ಮೂಲದ ಲಾಲುತು 
ಸಕಾೇರ್ ಎನ್ .ಎಚ್. ಕನ್  ಸ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಬ 

ಕಂಪನಿಯನುನಾ ನಡೆಸುತಿತುರಾದರೆ. ಬೊಕಾರೊ ಸ್ಟಟುೇಲ್ 
ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.) ಅವರಗೆ 6 ಕೊೇಟ್ ರೂ. 
ಕೊಡಬೆೇಕಿತುತು. ಲಾಲುತು ಬಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಗೆ ಹಲವಾರು 
ಲಿಖಿತ ವಿನಂತಿ ಮತುತು ಜ್ಾಪನೆಗಳನುನಾ ಮಾಡಿದರೂ 
ವಯಥೇವಾಗಿತುತು. 
ತಮಮೆ ಎಲಲಾ ಪ್ರಯತನಾಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ 
ಪೇಟೇಲ್ ನಲಿಲಾ ದೂರು ರಾಖಲಿಸ್ಟದರು. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ 
ತಂಡದ ಮಧಯಪ್ರವೆೇಶದ ಬಳಿಕ, ಅವರಗೆ 2.5 ಕೊೇಟ್ 
ರೂ. ಭಾಗಶಃ ಮೊತತು ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತು ಉಳಿಕೆ 
ಹಣವನುನಾ ಕಂತುಗಳಲಿಲಾ ನಿೇಡಲು ಸಮಮೆತಿಸಲಾಯಿತು.
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ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟ.ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.
ನಲಿಲಾ ದೂರನುನಾ ನೊೇಂರಾಯಿಸ್ಟದರೆ ಅದು ನೆೇರವಾಗಿ 
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೇಟೇಲ್ ನಲಿಲಾ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತತುರೆ.

ಈ ಹಿಂರೆ ಈ ದೂರುಗಳನುನಾ ಸಂಬಂಧಪಟಟು 
ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತಿತುತುತು ಆದರೆ 
ಈಗ ಪರಹಾರ ವಯವಸೆಥೆಯನುನಾ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿರೆ.

ಸ್ಟ.ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ವೆಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಆಧಾರತ ವೆೇದಕೆಯಾಗಿದುದ, ಇದು ಮುಖಯವಾಗಿ 
ಅನಾಯಯಕೊಕೆಳಗಾದ ನಾಗರಕರಂದ 
ಎಲಿಲಾಂದಲಾದರೂ ಮತುತು ಯಾವುರೆೇ ಸಮಯದಲಿಲಾ 
(24x7) ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತುತು 
ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನುನಾ 
ಸಲಿಲಾಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತತುರೆ.

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೇಟೇಲ್  ನಲಿಲಾ ಆಟ್ೇಫಿಷಿಯಲ್ 
ಇಂಟಲಿಜನ್ಸ್, ದತಾತುಂಶ ವಿಶೆಲಾೇಷಣೆ ಮತುತು ಮೆಷಿನ್ 
ಲನಿೇಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರೆ. ಕೃತಕ ಬುದಧಿಮತೆತು 
ಉದಯಮಿಗಳ ಸಮಸೆಯಗಳನುನಾ ಸವಿಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 
ನಿಣೇಯಿಸಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೇಟೇಲ್ ಅನುನಾ 
ಶಕತುಗೊಳಿಸುತತುರೆ. ಉರಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ನಿದೇಷಟು 
ಉದಯಮಿ ಅಥವಾ ಯಾವುರೆೇ ವಲಯದ ಸಾಲದ 
ಅಜಿೇಯನುನಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸತತವಾಗಿ ತಿರಸಕೆರಸುತಿತುದದರೆ 
ಅಥವಾ ಆಟ್ೇಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜನ್ಸ್ ಬಳಕೆಯ 
ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರೇತಿಯ 
ತೊಂದರೆಗಳನುನಾ ಎದುರಸುತಿತುದದರೆ, ಅದು 
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೇಟೇಲ್  ನಲಿಲಾ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತತುರೆ. 
ಈ ಸಮಸೆಯಗಳನುನಾ ಗುರುತಿಸ್ಟದ ನಂತರ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಈ ಸಮಸೆಯಗಳನುನಾ 
ಪರಹರಸಲು ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾತುರೆ. 
ಈ ಪೇಟೇಲ್ ನಿವೇಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವಯವಸೆಥೆಯ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನಾ ಆಧರಸ್ಟರೆ. ಹೆಚುಚಿವರಯಾಗಿ, 
ಸವಾಲುಗಳನುನಾ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರವತಿೇಸಲು 
ವಲಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ 
ಪೇಟೇಲ್ ಸಹಕಾರಯಾಗಿರೆ.

ಈ ಪೊೇಟಕಾಲ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ�  
ದ�ೇಶಿೇಯ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಳಕ�

ಸಥೆಳಿೇಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ 
ಪೇಟೇಲ್ ನೆಟವಿಕ್ೇ  ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನುನಾ 
'ಹಬ್ ಮತುತು ಸೊಪಾೇಕ್' ಮಾದರಯಲಿಲಾ 
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರೆ. ಇದರ ಅಥೇ ಒಂದು ಚಕ್ರ 
ಅದರ ಹಬ್ ನವರೆಹಲಿಯ ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ. 
ಸಚಿವಾಲಯದಲಿಲಾರೆ ಮತುತು ಅದರ ಸೊಪಾೇಕ್ಸ್  
ರಾಜಯಗಳಲಿಲಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಕಚೆೇರಗಳು 
ಮತುತು ಸಂಸೆಥೆಗಳಲಿಲಾವೆ. ಈವರೆಗೆ, 66 ರಾಜಯಮಟಟುದ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳನುನಾ ವಯವಸೆಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 
ರಚಿಸಲಾಗಿರೆ.

ಫಲಶು್ರತಿ ಮತುತಿ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಸಾಮರ್ಯಕಾವನುನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲು 
ಆಧುನಕ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಗಳು ಮತುತಿ ಸೌಹಾದಕಾಯುತ ಆನವಿಯಕಗಳ 
ಸೃಷಿಟಿಗಾಗಿಯೆೇ ಇದ�. 

ಉದ�್ದೇಶಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು

ಈ ಪೇಟೇಲ್ ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಗಳನುನಾ 
ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸುತುತ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತುತು ಭವಿಷಯದಲಿಲಾ 
ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ ಸನಿನಾವೆೇಶಗಳನುನಾ ಎದುರಸಲು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೊಡುತತುರೆ. ನಿಯಂತ್ರಕರಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ ಸಮಸೆಯಗಳನುನಾ ಬಗೆಹರಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ವಿವಿಧ 
ಆರ್ೇಕ, ಕಾಮಿೇಕ, ಕಚಾಚಿ ವಸುತುಗಳ ತೊಂದರೆಗಳನುನಾ ನಿವಾರಸಲು 
ಈ ಪೇಟೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಕಾೇರ ಯೇಜಿಸ್ಟರೆ.

ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡ�ಯುವುದು ಹ�ೇಗ�
ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಪೊೇಟಕಾಲ್

www.champions.gov.in ಗೆ ಹೊೇಗಿ 
ನಂತರ ಮುಖಪುಟದಲಿಲಾ, ಮುಖಯ ಮೆನುವಿನಲಿಲಾರುವ 
“ಇಲಿ್ಲ ನ�ೊೇಿಂದಾಯಸಿ” ಟಾಯಬ್  ಗೆ ಸಾಕೆರಾಲ್ ಮಾಡಿ 

ನಂತರ “ರಜಿಸಟಿರ್ ಗಿ್ರವ�ನ್್ಸ” ಲಿಂಕ್ ಅನುನಾ ಕಿಲಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಚಾಿಂಪಿಯನ್್ಸ ಪೊೇಟಕಾಲ್ ನಲಿ್ಲ ದೊರು ದಾಖಲಿಸಲು ಬಹಳ 

ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನವಿದ�. ಬಳಕ�ದಾರರ ವಿಧ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹ�ಸರು ಮತುತಿ 

ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಿಂಖ�್ಯಯಿಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನುನು ನಮೊದಿಸಿದ 

ನಿಂತರ ಅಜಿಕಾದಾರರಗ� ಒಟ್ಪಿ ಬರುತತಿದ�. ಒಟ್ಪಿಯನುನು ನಮೊದಿಸಿದ 

ನಿಂತರ ಬಳಕ�ದಾರನು ತನನು ದೊರನುನು ನ�ೊೇಿಂದಾಯಸಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದ�. ಅದರ ನಿಂತರ ಎಿಂ.ಎಸ್ .ಎಿಂ.ಇ. ಇಲಾಖ�ಯು 

ದೊರನುನು ಸಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪರಹರಸುತತಿದ�.

ಆಥಿಕಾಕತ� ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಇ.ಗಳಿಗ� ಬೃಹತ್ ಬ�ಿಂಬಲ
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72 ಗಿಂಟ�ಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಸ�್ಯಗ� ಪರಹಾರ

ಯಾವುರೆೇ ವಯವಸೆಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸುಸ್ ಅದಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ 

ವಯಕಿತುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತತುರೆ. ವಯವಸೆಥೆಯನುನಾ  

ಯಾವುರೆೇ ಅಡಿಡಾ ಇಲಲಾರೆ ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸುವ ಉರೆದೇಶದಂದ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಎಲಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುರೆೇ ದೂರನ ಕಡತವನುನಾ 

72ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಕಾಲ ಇಟುಟುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೂಚನೆ 

ನಿೇಡಲಾಗಿರೆ.

ದ�ೇಶದ ಸಬಲಿೇಕರಣಕ�ಕೆ ಸಮರಕಾ 
ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಇ. 

ಹಳಿ್ಳಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆೇಲೆ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಧಿ 
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೆ, ಅದಕಾಕೆಗಿ ವಿಕೆೇಂದ್ರೇಕರಣ ಮತುತು 
ಪಾ್ರರೆೇಶಿಕ ಸಾವಿವಲಂಬನೆ ಮಹತವಿರೆದಂದು ಮಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿ 
ನಂಬಿದದರು. ಸಕಾೇರ ಸಹ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಸಾವಿವಲಂಬನೆಯತತು ಸಾಗಲು 
ಗಣನಿೇಯ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡುವ  ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ಮತುತು ಗುಡಿ 
ಕೆೈಗಾರಕೆ ವಲಯದ ಉತೆತುೇಜನಕೆಕೆ ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ಕೆೈಗೊಳು್ಳತಿತುರೆ.  
ಕೆೇವಲ 59 ನಿಮಿಷಗಳಲಿಲಾ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗೆ 1 ಕೊೇಟ್ ರೂ. 
ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಯ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಎಂರಾದರೂ 
ಊಹಿಸ್ಟದದರೆೇ? ಆದರೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರದ ಪ್ರಯತನಾದ ಫಲವಾಗಿ 
ಈಗ ಇದು ಸಾಧಯವಾಗಿರೆ.
ಸಾಲ ಮತುತು ಮಾರುಕಟೆಟುಯ ಸುಗಮ ಪ್ರವೆೇಶ, ತಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಉನನಾತಿೇಕರಣ, ಸುಗಮ ವಾಯಪಾರ ಮತುತು   ಉರೊಯೇಗಿಗಳಿಗೆ 
ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವುದು ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳನುನಾ 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಸಕಾೇರ ಕೆೈಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಷೇದ ಆಯವಯಯದಲಿಲಾ 15,700 
ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳನುನಾ  ಈ ವಲಯಕೆಕೆ ತೆಗೆದರಸಲಾಗಿದುದ, 
ಇದು ಹಿಂದನ ಸಾಲಿನ ಆಯವಯಯಕೆಕೆ ಹೊೇಲಿಸ್ಟದರೆ 
ಎರಡುಪಟಾಟುಗುತತುರೆ.

ಕರೊೇನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ಎರಡನೆೇ ಅಲೆಯ ನಡುವೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ವಲಯಕೆಕೆ 
ಬೆಂಬಲ ನಿೇಡಲು ಭಾರತಿೇಯ ರಸವ್ೇ ಬಾಯಂಕ್ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ಪ್ರಕಟ್ಸ್ಟರೆ. 
ಸಾಲವನುನಾ ಸಕಾಲದಲಿಲಾ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧಯವಾಗದ ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ. ಘಟಕಗಳಿಗೆ 
ಸಾಲ ಪುನಾರಚನೆ ಆಯಕೆಗಳನುನಾ ಆರ್ .ಬಿ.ಐ.ನಿೇಡಿರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸಾಲ ಪುನಾರಚನೆ 
ಪಡೆಯದ 25 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಸರಾಸರ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದರುವ ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳು 
ಇದಕೆಕೆ ಅಹೇರಾಗಿರುತತುವೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನಿೇಡುವ ವಾಣಿಜಯ 
ಬಾಯಂಕುಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇತಾಸ್ಹ ಧನ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಎರಡನ�ೇ ಅಲ�ಯ 
ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲಿ್ಲ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ನ�ರವಿನ ಹಸತಿ

l	ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂರಾಗಿ 
ತಿೇವ್ರ ಹೊಡೆತ ತಿಂದದದ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳ ಪುನಶೆಚಿೇತನಕಾಕೆಗಿ 
ಆತಮೆನಿಭೇರ ಭಾರತ ಪಾಯಕೆೇಜ್ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಆರು ಅಂಶಗಳ 
ಕಾಯೇತಂತ್ರ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಯಿತು.

l	ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ., ಗುಡಿ ಕೆೈಗಾರಕೆ ಮತುತು ಗೃಹ ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳ 
45 ಲಕ್ಷ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಯಂದಗೆ, 
ವಾಯಪಾರಕಾಕೆಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮೆೇಲಾಧಾರರಹಿತ ಸವಿಯಂಚಾಲಿತ 
ಸಾಲ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಯಿತು. - ಅಲಲಾರೆ, ಸಕಾೇರ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತುತು 
ಪಿ.ಎಸ್.ಯು.ಗಳು ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿದದ 
ಬಾಕಿ ಹಣವನುನಾ 45 ದನಗಳಲಿಲಾ ಇತಯಥೇಪಡಿಸುವುರಾಗಿಯೂ 
ಘೂೇಷಿಸಲಾಯಿತು

l	ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಸ್ಟಥೆತಿ ಎದುರಸುತಿತುರುವ ಗುಡಿ ಕೆೈಗಾರಕೆ ಮತುತು 
ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ 20,000 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಆರ್ೇಕ ಪಾಯಕೆೇಜ್ 
ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳು ಆಗಾಗೆಗಿ ವಿರೆೇಶಗಳಿಂದ 
ನಾಯಯಸಮಮೆತವಲಲಾದ ಸಪಾಧೆೇಯನುನಾ ಎದುರಸುತತುವೆ. ಆದದರಂದ 200 
ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಕಾೇರ ಖರೇದಯಲಿಲಾ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್  
ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಸಲಾಯಿತು. 

l	ವಿಸತುರಣೆಯ ಯೇಜನೆಗಳನುನಾ ಹೊಂದರುವ ಉತತುಮವಾಗಿ 
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿತುರುವ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 50,000 ಕೊೇಟ್ 
ರೂ.ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳ ನಿಧಿಯ ನಿಧಿಯನುನಾ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಯಿತು.  
ಇದಲಲಾರೆ, ಉತತುಮವಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿತುರುವ ಎಂ.ಎಸ್ .
ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟ್ ರೂ. ನಿಧಿಯ ಅವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ, 
ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವನುನಾ ವಿಸತುರಸಲು ಮತುತು ಸಾಮಥಯೇಗಳನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸುವ 
ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ಘೂೇಷಿಸಲಾಯಿತು.

l	ಈಗ 1 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ 5 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ 
ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದರುವ ಉತಾಪಾದನಾ ಮತುತು ಸೆೇವಾ ಘಟಕಗಳನುನಾ 
ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಘಟಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುರೆ, 10 ಕೊೇಟ್ ರೂ. 
ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ 50 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದರುವ 
ಉದಯಮಗಳನುನಾ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳೆಂದು ಪರಗಣಿಸಲಾಗುತತುರೆ. 100 
ಕೊೇಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದರುವ 20 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ವರೆಗೆ 
ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದರುವ ಉದಯಮಗಳನುನಾ ಈಗ ಮಧಯಮ ಘಟಕಗಳು 
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುರೆ.

ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಇ.ಗಳಿಗ� ದ�ೊಡಡಾ ಪರಹಾರ ನೇಡಿದ 
ಆತಮಾನಭಕಾರ ಭಾರತ ಪಾ್ಯಕ�ೇಜ್ 

ಯಾವುರೆೇ ಆರ್ೇಕ ಬಿಕಕೆಟುಟು ಎದುರಾದ ಸಂದಭೇದಲೂಲಾ ಭಾರತವು 
ಪ್ರಬಲ ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ. ವಲಯದಂರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರೆ. 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತುತು ಮಧಯಮ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ 
ಗಡಕೆರ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕಾೇರವು ಪಾಶಿಚಿಮಾತಿಯೇಕರಣದ ಪರವಾಗಿ 
ಇಲಲಾ ಆದರೆ ಹಳಿ್ಳಗಳ ಆಧುನಿೇಕರಣದತತು ಗಮನ ಹರಸುತಿತುರೆ. ಇದು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತು ಆರ್ೇಕ ಪರವತೇನೆಯ ಸಮಯ. ಜಿಡಿಪಿಯಲಿಲಾ 
ತನನಾ ಪಾಲನುನಾ ಪ್ರಸುತುತ ಶೆೇಕಡಾ 29 ರಂದ 40 ಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚಿಸಲು 
ಸಕಾೇರ ಈ ವಲಯವನುನಾ ಉತೆತುೇಜಿಸುತಿತುರೆ.
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ಜತಿನ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಖಾೇನೆಯಂದರಲಿಲಾ ಬಾಲ 
ಕಾಮಿೇಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುದದ, ಅದಕಾಕೆಗಿ 
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿದನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಲಪಾ ಮೊತತುವನುನಾ 

ನಿೇಡಲಾಗುತಿತುತುತು. ಅವನ ವತೇಮಾನ ಮತುತು ಭವಿಷಯ 
ಕತತುಲಾಗಿತುತು. ಆದರೆ ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಯೇಜನೆ 
(ಎನ್ .ಸ್ಟ.ಎಲ್ .ಪಿ) ಯ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವು ಅವರ ಜಿೇವನಕೆಕೆ 
ಹೊಸ ದಕುಕೆ ತೊೇರತು. ಎನ್ .ಸ್ಟ.ಎಲ್ .ಪಿ. ಅವನಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ 
ತರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದ್ರದಲಿಲಾ ಪ್ರವೆೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು, 
ಅಲಿಲಾಂದ ಅವರು ಸಾನಾತಕೊೇತತುರ ಪದವಿ ಮುಗಿಸ್ಟ, ಈಗ 
ಕಂಪನಿಯಂದರಲಿಲಾ ವಯವಸಾಥೆಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುರಾದರೆ. 
ಹರಯಾಣ ಮೂಲದ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಗಾರನ ಪುತ್ರ ಹವಿೇಂದರ್  
ಸ್ಟಥೆತಿಯೂ ಇರೆೇ ಆಗಿತುತು. ಆತ ನಿತಯ ತನನಾ ತಂರೆಯಂದಗೆ 
ಬಿರು ಬಿಸ್ಟಲಿನಲಿಲಾ ಶ್ರಮಪಡುತಿತುದದ. ಆತ ಕೂಡ ಎನ್.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಪಿ. 
ಉಪಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡೆದು, ಫರೇರಾಬಾದ್ ನ ವಿಶೆೇಷ 
ತರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದ್ರದಲಿಲಾ ಪ್ರವೆೇಶ ಪಡೆದು, ಅಲಿಲಾ ಬಿಸ್ಟಎ ಪದವಿ 
ಗಳಿಸ್ಟ, ನಂತರ ವಾಯಪಾರ ಹಣಕಾಸು ಸೆೇವೆಗಳು ಮತುತು ವಿಮೆಯ 

ಕೊೇಸ್ೇ ಪೂಣೇಗೊಳಿಸ್ಟದರು.

ಜತಿನ್ ಮತುತು ಹವಿೇೇಂದರ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರರೆೇಶದ 
ಬುಡಕಟುಟು ಸಮುರಾಯದ ದೇಪಕ್ ಅನುಭವವೂ ಆಗಿರೆ. ಕೂಲಿ 
ಸಂಪಾದಸಲು ಆತ ವಿರಾಯಭಾಯಸ ನಿಲಿಲಾಸ್ಟದದ. ಆದರೆ ಎನ್.
ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಪಿ. ಸಮಿೇಕಾ ತಂಡ ಆತನ ಪಾಲಕರ ಮನವೊಲಿಸ್ಟ 
ಆತನನುನಾ ವಿಶೆೇಷ ತರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕೆ ಸೆೇರಸ್ಟದರು. ಈಗ 
ಅವರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸ್ಟ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ನಲಿಲಾ 
ಓದುತಿತುರಾದರೆ. (ಎಲಲಾರ ಹೆಸರುಗಳನೂನಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿರೆ.)     

ಚಿಕಕೆ ವಯಸ್ಟಸ್ನಲೆಲಾೇ ದುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸ್ಟ ತಮಮೆ ಬಾಲಯವನುನಾ 
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಪುನವೇಸತಿ ಕಲಿಪಾಸಲಾಗಿರೆ, 
ಎನ್.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಪಿ. ಅಥವಾ ಆರಪೆೇಷನ್ ಮುಸಾಕೆನ್ (ನಗು 
ಕಾಯಾೇಚರಣೆ)ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆಪರೆೇಷನ್ ಮುಸಾಕೆನ್ 
ನಂತಹ ಸಕಾೇರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತೆಯೇಕಗೊಂಡ ಮಕಕೆಳು 
ಮತುತು ಮನೆಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೊೇದವರನುನಾ ತಮಮೆ ಹೆತತುವರೊಂದಗೆ 
ಮತೆತು ಒಗೂಗಿಡಿಸುವ ಗುರಯನುನಾ ಹೊಂದವೆ.

ಪ�ನ್ಸಲ್
ಬಾಲ ಕಾಮಿಕಾಕರ 

ಜಿೇವನ ಪರವತಕಾನ�

" ಕೆೈಗೆ ಲೆೇಖನಿ ಸ್ಟಕಿಕೆದದಕೆಕೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸಂತೊೇಷವಾಗಿದದ, ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗಲು ಸಹ ಇಷಟುಪಟಟು"

ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕರಗೆ ಪುನವೇಸತಿ ಕಲಿಪಾಸ್ಟ, ಅವರನುನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಕಾೇರ ನಾವಿೇನಯಪೂಣೇ ಮತುತು ವಿಭಿನನಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನಾ 

ರೂಪಿಸ್ಟರೆ. ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಪದಧಿತಿಯನುನಾ ನಿಮೂೇಲನೆ ಮಾಡಲು ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಯೇಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದುದ, 

ಪೆನಿಸ್ಲ್ ಪೇಟೇಲ್, ಮತುತು ಆಪರೆೇಷನ್ ಮುಸಾಕೆನ್ ಮುಂತಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನುನಾ ಮುನನಾಡೆಸಲಾಗುತಿತುರೆ,  

ಇದು ಈ ಮಕಕೆಳ ಜಿೇವನವನುನಾ ಪರವತಿೇಸುತಿತುರೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಾಲ್ಯ

(ಸಿೇಸದಕಡಿಡಾ)
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ಈ ಉಪಕ್ರಮವನುನಾ 2015ರಲಿಲಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕಕೆಳ ಪುನವೇಸತಿಸಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ಟತು.

ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ತಿದುದಪಡಿ ಕಾಯದ 2016ಕೆಕೆ 
ತಿದುದಪಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ 
ಪದಧಿತಿಯನುನಾ ನಿಮೂೇಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಬಲ ನಿೇಡುತಿತುವೆ. 2017ರ ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 26ರಂದು, ಕಾಮಿೇಕ ಮತುತು 

ಉರೊಯೇಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಬೆೇಡ ಎಂಬ 
ಪರಣಾಮಕಾರ ಅನುಷಾ್ಠನ ವೆೇದಕೆ (ಪೆನಿಸ್ಲ್) ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟತು, 
ಇದು ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಪದಧಿತಿಯನುನಾ ತಡೆಯಲು ಹೆಚಿಚಿನ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತುರೆ. ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಪದಧಿತಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಅವರ 
ಬಾಲಯ ವಂಚಿಸ್ಟ,  ಅವರ ರೆೈಹಿಕ ಮತುತು ಮಾನಸ್ಟಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರೆ.    n

ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಪದಧಿತಿ ವಿರುದಧಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉರೆದೇಶದಂದ, ಜೂನ್ 12 ಅನುನಾ ಪ್ರತಿವಷೇ 
ಬಾಲ, ಕಾಮಿೇಕ ನಿಷೆೇಧ ದನವನಾನಾಗಿ ಆಚರಸಲಾಗುತತುರೆ. ಅಂತಾರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಕಾಮಿೇಕ ಸಂಸೆಥೆ 
2002ರಲಿಲಾ ಇದನುನಾ ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟತು. ಈ ದನ ಮಕಕೆಳ ಅಭಿವೃದಧಿ ಮತುತು ಉತೆತುೇಜನಕೆಕೆ ಅಗತಯವಾದ 
ವಾತಾವರಣವನುನಾ ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೆೇಲೆ ಕೆೇಂದ್ರೇಕರಸುವುದು ಮಾತ್ರವೆೇ ಅಲಲಾರೆ ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕರ 
ವಿರುದಧಿದ ಹೊೇರಾಟದಲಿಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಗೆ ಒಂದು ವೆೇದಕೆಯನುನಾ ಕಲಿಪಾಸುತತುರೆ.ಇತಿಹಾಸ

 ಬಾಲ ಕಾಮಿಕಾಕರನುನು ಪತ�ತಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ�ಥಿ   ದೊರು ನೇಡಲು ಅವಕಾಶ
 ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರ   ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಬಾಲ ಕಾಮಿಕಾಕ ಯೇಜನ�

 ಬಾಧ್ಯಸಥಿರ ನಡುವ� ಸಮನವಿಯತ�

ಪ�ನ್ಸಲ್ ಪೊೇಟಕಾಲ್ ನ ಐದು ಅಿಂಶಗಳು

1,01,148 
ಪ�ನ್ಸಲ್ ಆರಿಂಭವಾದ ದಿನದಿಿಂದ 

ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಗ� ಮರಳಿದ ಮಕಕೆಳು

60,634  
ವಿಶೆೇಷ ತರಬೆೇತಿ 

ಕೆೇಂದ್ರ (ಎಸ್.ಟ್.ಸ್ಟ.)ದಲಿಲಾ 

ನೊೇಂರಾಯಿಸ್ಟಕೊಂಡ ಮಕಕೆಳು

ನೆೇಮಕಗೊಂಡ ಜಿಲಾಲಾ ನೊೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು 620

ಜಿೇತ ಮುಕತಿರಗ� ಪುನವಕಾಸತಿ
ಯೇಜನೆಯಡಿ ಜಿೇತ 

ಮುಕತುಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕರಗೆ 

2,00,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆರ್ೇಕ 

ನೆರವು ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.

ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಮುಕತು ರೆೇಶದ ತನನಾ 

ಬದಧಿತೆಗಾಗಿ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿರುವ 

ಭಾರತ, ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಪದಧಿತಿ 

ಕುರತಂತೆ ಇತಿತುೇಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷಿ್ರಿೇಯ 

ಕಾಮಿೇಕ ಸಂಘಟನೆಯ (ಐಎಲ್ ಒ) 

ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾವೆೇಶಗಳನುನಾ 

ಸ್ಟಥೆರೇಕರಸ್ಟರೆ.

ಬಾಲ ಕಾಮಿಕಾಕರ 
(ನಷ�ೇಧ ಮತುತಿ ನಯಿಂತ್ರಣ) 
ತಿದು್ದಪಡಿ ಕಾಯದ�, 2016

 ಪೆನಿಸ್ಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಟೇಲ್ ಎನ್.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಪಿ.ಯ ಮಕಕೆಳ ಕಲಾಯಣ 
ಕಾಯೇಕ್ರಮವನುನಾ ಸಮಥೇವಾಗಿ ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸಲು 
ಅಪಾರವಾಗಿ ನೆರವಾಗಿರೆ.

 ಈ ಪೇಟೇಲ್ ಮೂಲಕ, ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ವಿರೊೇಧಿ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲಾ 
ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದದ ಎಲಲಾ ಬಾಧಯಸಥೆರನೂನಾ ಒಂರೆೇ ವೆೇದಕೆಯಡಿ 
ತರಲಾಗಿರೆ. ಈ ಪೇಟೇಲ್ ಅನನಾ ಕಾಮಿೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಅಭಿವೃದದಪಡಿಸ್ಟದುದ, ಯಾರು ಬೆೇಕಾದರೂ ಅಂತಜಾೇಲ ತಾಣ 
https://pencil.gov.in/ನಲಿಲಾ ದೂರು ರಾಖಲಿಸಬಹುದು.

 ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕರ ಪದಧಿತಿ ವಿರುದಧಿದ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನಾ 
ಹೆಚುಚಿ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವ ಮತುತು ರಾಷಿ್ರಿೇಯ ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ 
ಯೇಜನೆಯನುನಾ ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸುವ ಉರೆದೇಶದಂದ 'ಪೆನಿಸ್ಲ್' 
ಪೇಟೇಲ್ ಅನುನಾ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರೆ.

 ಕಾಮಿಕಾಕ ಸಮಸ�್ಯ: ಸಂವಿಧಾನದಲಿಲಾ  ಸಹವತಿೇ ಪಟ್ಟುಯ ಒಂದು 
ಭಾಗವಾಗಿದುದ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಅದರ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನಾ 
ಜಾರಗೊಳಿಸುವುದು ರಾಜಯ ಸಕಾೇರಗಳ ಜವಾಬಾದರಯಾಗಿರುತತುರೆ. 
ಈ ಉರೆದೇಶಕಾಕೆಗಿ, ಕೆೇಂದ್ರ ಕಾಮಿೇಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ 
ಪೇಟೇಲ್ ಅನುನಾ ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟದುದ, ಇದು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ, ರಾಜಯ 
ಸಕಾೇರಗಳು, ಜಿಲೆಲಾಗಳು, ಎಲಾಲಾ ಯೇಜನಾ ಸಂಘಗಳು ಮತುತು 
ಸಾವೇಜನಿಕರೊಂದಗೆ ಸಂಪಕಿೇಸುತತುರೆ.

 ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಪದಧಿತಿ ರದುದ ಮಾಡಲು ಸಕಾೇರ ಬಾಲ ಕಾಮಿೇಕ 
(ನಿಷೆೇಧ ಮತುತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದುದಪಡಿ ಕಾಯಿರೆಯನುನಾ 2016ರಲಿಲಾ 
ತಂದತು, ಇದು 2016ರ ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 1ರಂದ ಜಾರಗೆ ಬಂದರೆ.

 ಈಗ, 14 ವಷೇರೊಳಗಿನ ಮಕಕೆಳನುನಾ ಕೆಲಸಕೆಕೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತಿಲಲಾ ಅಥವಾ ಅವರಗೆ ಯಾವುರೆೇ ವೃತಿತು ಅಥವಾ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯಲಿಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಲಲಾ

 ಯಾವುರೆೇ ಅಪಾಯಕಾರ ವೃತಿತುಯಲಿಲಾ 14-18 ವಷೇರೊಳಗಿನ 
ಹದಹರೆಯದವರು ಉರೊಯೇಗಿಯಾಗುವಂತಿಲಲಾ. ಈ ನಿಯಮದ 
ಉಲಲಾಂಘನೆಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಣೆ ವಿಧಿಸಬಹುರಾಗಿರೆ ಮತುತು ಇದನುನಾ 
ಸಾಂಜ್ೆೇಯ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಗಣಿಸಲಾಗಿರೆ

 ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ, ರಾಜಯ ಸಕಾೇರ ಮತುತು ಜಿಲಾಲಾಡಳಿತದಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಎನ್.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಪಿ.ಯಿಂದ ಪುನವೇಸತಿ 
ಕಲಿಪಾಸಲಾಗುತತುರೆ.

ಇತರ ನಬಿಂಧನ�ಗಳು 
ಬಾಲ ನಾಯಯ ಕಾಯಿರೆ 2015ರ 

ಪ್ರಕಾರ, ಸವಿ-ವಿನಾಯಸ್ಟತ ಉಗ್ರಗಾಮಿ 

ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಪಡೆ ಎಂದು ಕೆೇಂದ್ರ 

ಸಕಾೇರದಂದ ಘೂೇಷಿಸಲಾದ 

ಗುಂಪು ಯಾವುರೆೇ ಉರೆದೇಶಕಾಕೆಗಿ 

ಮಕಕೆಳನುನಾ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ 

ಅಥವಾ ಬಳಸ್ಟದರೆ, ಅದನುನಾ ಒಂದು 

ಅವಧಿಯ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕೆಗೆ 

ಗುರಪಡಿಸಬಹುದು, ಅದನುನಾ ಏಳು 

ವಷೇಗಳವರೆಗೆ ವಿಸತುರಸಬಹುದು ಮತುತು 

5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. 

1,95,652 
ಪ�ನ್ಸಲ್  

ಯೇಜನ�ಯಡಿ 
ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮಕಕೆಳು
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ಭಾರತದ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಾ 
ಒಂದು ವಿಶಿಷಟು ಉರಾಹರಣೆಯಾಗಿರೆ, ಇದರಲಿಲಾ 
ಜನರು, ಜಾತಿ, ಮತ ಮತುತು ಧಮೇವನುನಾ ಮಿೇರ 
ಒಂರೆೇ ಉರೆದೇಶಕಾಕೆಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ಟದರು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದ 
ಪುನರುಜಿಜಿೇವದ ಅವಧಿಯಾಗಿದುದ, ಇದರಲಿಲಾ ಅನೆೇಕರು 
ವಿೇರರಾದರು ಮತೆತು ಅನೆೇಕರು ಅನಾಮಧೆೇಯರಾದರು. 
ಬುಡಕಟುಟು ಜನಾಂಗದವರಂದ ಎಸ್ ರಾಜರವರೆಗೆ, 
ಸೆೈನಿಕರಂದ ಸಾಮಾನಯ ಪುರುಷ ಮತುತು 
ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೆ, ಅಂತಹ ಅನೆೇಕ ಧೆೈಯೇಶಾಲಿಗಳು 
1857 ರಂದ 1947ರ ನಡುವೆ ತಮಮೆ ಪಾ್ರಣವನೆನಾೇ ತಾಯಗ 
ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಹೊೇರಾಟ ಮತುತು ಪರಶ್ರಮದ 
ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ 200ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ವಷೇಗಳ ರಾಸಯದ 
ಸರಪಳಿಗಳನುನಾ ಮುರದು 1947 ರಲಿಲಾ ಸವಿತಂತ್ರವಾಯಿತು…

ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಸಿಂಗಾ್ರಮಕ�ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಭಾರತಿೇಯರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ�ೊಡುಗ�

ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತ್ಸವರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಸಿಂಕಲ್ 

ನ
ಮಮೆ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರ ಪರಂಪರೆಯನುನಾ 
ಪುನನಿೇಮಿೇಸುವ ನಮಮೆ ಪ್ರಯತನಾಗಳನುನಾ 
ಪುನರುಜಿಜಿೇವಗೊಳಿಸುವ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ 

ಮಹೊೇತಸ್ವವನುನಾ ಭಾರತ ಆಚರಸುತಿತುರೆ. ವಾಸತುವವಾಗಿ, 
ಒಂದು ರಾಷ್ರಿವು ತನನಾ ಭೂತಕಾಲರೊಂದಗೆ ಸಂಪಕೇ 
ಹೊಂದರಾಗ ಮತುತು ಅದರ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗೆಗಿ ಹೆಮೆಮೆಪಡುವಾಗ 
ಮಾತ್ರ ಉಜವಿಲ ಭವಿಷಯದತತು ಸಾಗಬಹುರಾಗಿರೆ.  ಭಾರತವು 
ಹೆಮೆಮೆ ಪಡುವಷುಟು ಸಂಗತಿಗಳನುನಾ ಹೊಂದರೆ - ಶಿ್ರೇಮಂತ 
ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಜ್ಾಪೂವೇಕ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, 
ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟದ ಸುದೇಘೇ ಅವಧಿ. ರಾಷ್ರಿದ ರಕ್ಷಣೆ, 
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತು ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ತಮಮೆ ಪಾ್ರಣ ತಾಯಗ ಮಾಡಿದ 
ಅನೆೇಕ ಮಹಾನ್ ವಿೇರರು ನಮಮೆ ರೆೇಶದಲಿಲಾ ಹುಟ್ಟುರಾದರೆ. ಈ 
ವಿೇರರ ಸೂಫಾತಿೇರಾಯಕ ಪರಂಪರೆ ನಮಮೆ ಯಶಸುಸ್ ಮತುತು 
ಸಮೃದಧಿಯ ಹಾದಗೆ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೇಡುತತುರೆ.
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ದುಗಾಕಾ ಭಾಭಿ:  ಭಗತ್ ಸಿಿಂಗ್ ರನುನು 
ರಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ�ಮರ�ಯಕಾಯ 

1928ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 
17, ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಅಧಿಕಾರ 

ಸೌಂಡಸ್ೇ ಹತೆಯಯ ನಂತರ 
ಪಲಿೇಸರು ಲಾಹೊೇರ್  
ನ ಪ್ರತಿಯಂದು ಮೂಲೆ 
ಮೂಲೆಯಲಿಲಾ ಭಗತ್ ಸ್ಟಂಗ್ 
ಮತುತು ರಾಜಗುರುವಿಗಾಗಿ 
ಹುಡುಕುತಿತುದದರು. ಬಸ್ 
ನಿಲಾದಣದಂದ ರೆೈಲೆವಿ 
ನಿ ಲಾದ ಣ ದ ವ ರೆ ಗಿ ನ 
ಪ್ರತಿಯಂದು ಸಥೆಳವೂ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ 
ನಿಗಾದಲಿಲಾತುತು. ರಾಜಗುರು 
ಒಂದು ಯೇಜನೆ ಮಾಡಿ 

ದುಗಾೇವತಿ ವೊಹಾ್ರ ಅವರನುನಾ ಸಂಪಕಿೇಸ್ಟದರು. ದುಗಾೇವತಿ 
ಹಿಂದೂಸಾತುನ್ ಸೊೇಷಿಯಲಿಸ್ಟು ರಪಬಿಲಾಕನ್ ಅಸೊೇಸ್ಟಯೇಷನ್ (ಎಚ್ .
ಎಸ್ .ಆರ್ .ಎ) ಎಂಬ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕ ಭಗವತಿ 
ಚರಣ್ ವೊಹಾ್ರ ಅವರ ಪತಿನಾ. ವೊೇಹಾ್ರ ಅವರ ಪತಿನಾಯಾಗಿದದರಂದ 
ಅವರನುನಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲಲಾ ಸದಸಯರೂ ಭಾಭಿ (ಅತಿತುಗೆ) ಎಂರೆೇ 
ಕರೆಯುತಿತುದದರು. ಯೇಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 1928ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರ 
ಬೆಳಗೆಗಿ, ಮುಖ ಕೌರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಟು ಮತುತು ಹಾಯಟ್ ಧರಸ್ಟ, 
ಮಗು ಮತುತು ಮಹಿಳೆಯಬ್ರೊಂದಗೆ ಭಗತ್ ಸ್ಟಂಗ್ ಮತುತು 
ಸೆೇವಕನಂತೆ ರಾಜಗುರು ವೆೇಷ ತೊಟುಟು ಹೊರಬಂದರು.   ಭಗತ್ ಸ್ಟಂಗ್ 
ಅವರೊಂದಗೆ ಬಂದ ಆ ಮಹಿಳ  ೆಬೆೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗಿರರೆ ದುಗಾೇ ಭಾಭಿ 
ಆಗಿದದರು. ಬಿ್ರಟ್ಷರು ಟಬೇನ್ ಧರಸ್ಟದ ಸ್ಟಖ್ ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿತುದದರು. 
ಮುಖ ಕೌರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪತಿನಾ ಮತುತು ಪುತ್ರನೊಂದಗೆ ಇದದಂತಿದದ 
ಯುವಕನನುನಾ ನೊೇಡಿದರೂ ಅವರ ಬಗೆಗಿ ಅನುಮಾನ ಬರಲಿಲಲಾ. 
1907ರ ಅಕೊಟುೇಬರ್ 7ರಂದು ಜನಿಸ್ಟದ, ದುಗಾೇವತಿ ಕೆೇವಲ 10 
ವಷೇದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರಾದಗ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರು ನುರತ 
ಗುರಕಾರರಾಗಿದುದ ಬಂದೂಕು ಚಲಾಯಿಸುತಿತುದದರು ಮತುತು ಬಾಂಬ್ 
ತಯಾರಕೆಯೂ ಅವರಗೆ ತಿಳಿದತುತು.  ಆಕೆಯ ಪುತ್ರ ಸಚಿೇಂದ್ರ 
ಜನಿಸ್ಟರಾಗ, ಆಕೆ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದದರು. 
ಆದರೆ ಭಗತ್ ಸ್ಟಂಗ್ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೊೇರರಾಗ, 
ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪಿಪಾದರು. ನಂತರ, ಭಗತ್ ಸ್ಟಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಮತುತು 
ಸುಖರೆೇವ್ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತಿತುರಾದಗ, ಅವರು ತಮಮೆ 
ಎಲಾಲಾ ಆಭರಣಗಳನುನಾ ಮಾರ ಹಣವನುನಾ ಅವರ ವಿರುದಧಿದ ಪ್ರಕರಣದ 
ಹೊೇರಾಟಕೆಕೆ ವಿನಿಯೇಗಿಸ್ಟದರು. 1930ರಲಿಲಾ, ಪತಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ 
ವೊಹಾ್ರ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಸುವಾಗ ಸೊಫಾೇಟದಲಿಲಾ ಮೃತಪಟಟುರು. ಆಕೆ 
ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಸ್ಟದರು. ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, 
ಅವರು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ನಲಿಲಾ ಜಿೇವಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟದರು. 1999ರ 
ಅಕೊಟುೇಬರ್ 15ರಂದು ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದದರು.

ಅವರು 1875ರ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ರಾಂಚಿಯ ಉಲಿಹಾತು 
ಎಂಬಲಿಲಾ ಸುಗಾನಾ ಮುಂಡಾಗೆ ಜನಿಸ್ಟದರು. ಮಿತವಯಯದ ಕಠಿಣ 

ಜಿೇವನವನುನಾ ನಡೆಸುತಿತುದದರೂ, ಅವನ ತಂರೆ ಅವನನುನಾ ಮಿಷನರ ಶಾಲೆಗೆ 
ವಿರಾಯಭಾಯಸಕಾಕೆಗಿ ಕಳುಹಿಸ್ಟದರು. ರೆೇಶದಲಿಲಾ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ರೌಜೇನಯಗಳು 
ಹೆಚಾಚಿಗುತಿತುದದ ಕಾಲವದು. ಬುಡಕಟುಟು ಜನಾಂಗದವರಗೆ ಬದುಕಲು ಹೆಚುಚಿ 
ಇರಲಿಲಲಾ – ಆಹಾರವೂ ಇರುತಿತುರಲಿಲಲಾ ಅಥವಾ ವಸತ್ರವೂ ಇರಲಿಲಲಾ. ಒಂರೆಡೆ 
ಬಡತನ ಇತುತು ಮತುತು ಮತೊತುಂರೆಡೆ, ಭಾರತಿೇಯ ಅರಣಯ ಕಾಯದ 1882, 
ಅವರಗೆ ಸಾಂಪ್ರರಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳ ಮೆೇಲಿನ ಹಕುಕೆಗಳನೂನಾ 
ಕಸ್ಟದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರನುನಾ ಅವರ ಕಾಡುಗಳಿಂದಲೆೇ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. 
ಬಿ್ರಟ್ಷರ ವಿರುದಧಿ ಆಕೊ್ರೇಶ ಹೆಚಾಚಿಗುತಿತುತುತು. ಆ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಬಿಸಾೇ ಮಿಷನರ 
ಶಾಲೆಯಲಿಲಾ ಓದುತಿತುದದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದು, 
ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದನುನಾ ಆಯಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 1890ರ ಸುಮಾರಗೆ 
ಬಿಸಾೇ ವೆೈಷ್ಣವ ಧಮೇದತತು ವಾಲಿದರು. ಬುಸಾೇ ಬುಡಕಟುಟು ಸಮಾಜವನುನಾ 
ಸುಧಾರಸಲು ಬಯಸ್ಟದದರು ಮತುತು ವಾಮಾಚಾರದ ಮೆೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳನುನಾ 
ಬಿಡಬೆೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತಾತುಯಿಸ್ಟದರು ಮತುತು ರೊೇಗಗಳಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಚಿಕಿತೆಸ್ 
ನಿೇಡಬೆೇಕು ಮತುತು ವಿಪತುತುಗಳನುನಾ ಹೆೇಗೆ ಎದುರಸಬೆೇಕೆಂದು ಅವರಗೆ 
ಕಲಿಸ್ಟದರು. ಜನರು ಅವರನುನಾ ‘ಧತಿೇ ಅಬಾ್ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ತಂರೆ’ 
ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟದರು. ಆದರೆ ಬಿ್ರಟ್ಷರ ಕೆೈಯಲಿಲಾ ಬುಡಕಟುಟು 
ಜನಾಂಗದವರ ದುಃಸ್ಟಥೆತಿಯನುನಾ ನೊೇಡಿದ ಬಿಸಾೇ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳನುನಾ 
ಕೆೈಗೆತಿತುಕೊಂಡು 1899ರಲಿಲಾ ‘ಉಲುಗಿಲಾನ್’ ಅಥವಾ ‘ದ ಗೆ್ರೇಟ್ ಟೂಯಮಲ್ಟು’ 
ಎಂಬ ಚಳವಳಿಯನುನಾ ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ಟದರು. ಅವರು ಬುಡಕಟುಟು ಜನಾಂಗಗಳನುನಾ 
ಒಗೂಗಿಡಿಸ್ಟದರು, ಬಿಸಾೇ ನೆೇತೃತವಿದ ಬುಡಕಟುಟು ಜನಾಂಗದವರು ಬಿ್ರಟ್ಷರ 
ವಿರುದಧಿ ಹೊೇರಾಡಲು ಸಜಾಜಿದರು. ಅವರು ರಾಂಚಿಯಿಂದ ಚೆೈಬಾಸಾವರೆಗಿನ 
ಪಲಿೇಸ್ ಹೊರ ಠಾಣೆಗಳನುನಾ ಸುತುತುವರದರು. ರಾಂಚಿಯಲಿಲಾ ಹಲವು 
ದನಗಳವರೆಗೆ ಕರ್ಯೇನಂತಹ ಪರಸ್ಟಥೆತಿ ಇತುತು. ಭಯಭಿೇತರಾದ ಬಿ್ರಟ್ಷರು 
ಹಜಾರಬಾಗ್ ಮತುತು ಕೊೇಲಕೆತಾತುದಂದ ಸೆೈನಯವನುನಾ ಕರೆಸ್ಟದರು. ಭಿೇಕರ 
ಯುದಧಿದ ನಂತರ, ಬಿಸಾೇ ಅವರ ಸುಮಾರು 400 ಅನುಯಾಯಿಗಳು 
ಸಾವಿಗಿೇಡಾದರು ಮತುತು ಬಹುತೆೇಕ ಅಷೆಟುೇ ಸಂಖೆಯಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳನುನಾ 
ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ದನಗಳ ನಂತರ, ಬಿಸಾೇ ಕೂಡ ಸ್ಟಕಿಕೆಬಿದದರು. 
ಅವರು 1900ರ ಜೂನ್ 9ರಂದು ರಾಂಚಿ ಜೆೈಲಿನಲಿಲಾ ನಿಧನರಾರಾಗ ಕೆೇವಲ 
25 ವಷೇ ಮಾತ್ರ.

ಬಿಸಾಕಾ ಮುಿಂಡಾ: ತನನು ಜನರಗ� 
ದ�ೇವರಾಗಿದ್ದ ಬುಡಕಟುಟಿ ನಾಯಕ
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n 	ನಧಾಕಾರ: ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಗರಬ್ ಕಲಾಯಣ್ ಅನನಾ ಯೇಜನೆ 
ಮೂರನೆೇ ಹಂತದ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಎನ್ .ಎಫ್ .ಎಸ್ .ಎ. 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚಿವರ ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಹಂಚಿಕೆ 
ಅವಧಿಯನುನಾ ಮೆೇ ಮತುತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವಿಸತುರಸಲಾಗಿರೆ.

n 	ಪರಣಾಮ: ಸಂಪುಟದ ನಿಧಾೇರದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾೇರ ಪಿಎಂಜಿಕೆವೆೈ ಹಂತ IIIರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ 2021ರ 
ಮೆೇ ಮತುತು ಜೂನ್  ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನಯ 
ಪೂರೆೈಸುವುರಾಗಿ ಪ್ರಕಟ್ಸ್ಟತು. ಇದು ಆಂತೊಯೇದಯ ಅನನಾ 
ಯೇಜನೆ (ಎಎವೆೈ), ಆದಯತೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳು (ಪಿ.ಎಚ್ .
ಎಚ್) ಮತುತು ನೆೇರ ಸವಲತುತು ವಗಾೇವಣೆ (ಡಿಬಿಟ್)ಯ ಎಲಲಾ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನೂನಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತುರೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನಾ ಒಳಗೊಂಡಿರೆ: 

n 	ಮೆೇ ಮತುತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಯಕಿತುಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಉಚಿತ 
ಪಡಿತರ ಸೌಲಭಯ. ಇದು 79.88 ಕೊೇಟ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುನಾ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತತುರೆ ಎಂದು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರೆ.

n 	ಹೊರ ಹೊೇಗುವ ಒಟುಟು ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ 
ಮೆಟ್್ರಕ್ ಟನ್.

n 	ಇದು ಅಂರಾಜು 25332.92 ಕೊೇಟ್ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಹಾರ 
ಸಹಾಯಧನವನುನಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತುರೆ. ಇದರಲಿಲಾ ಅಕಿಕೆಗೆ 
36789.2/ಮೆ.ಟನ್ ಮತುತು ಗೊೇಧಿಗೆ 25731.4/ ಮೆ.ಟನ್ 
ಅಂರಾಜು ಆರ್ೇಕ ವೆಚಚಿವನುನಾ ಒಳಗೊಂಡಿರೆ.

n 	ಹೆಚುಚಿವರ ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಹಂಚಿಕೆ ಕೊರೊನಾ ವೆೈರಾಣುವಿನ 
ಕಾರಣದಂರಾಗಿ ಬಡ ಜನರಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಆರ್ೇಕ 
ತೊಡಕು ತಗಿಗಿಸುತತುರೆ. ಮುಂದನ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಲಾ 
ಯಾವುರೆೇ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಈ ತೊಡಕಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನಯ 
ಇಲಲಾ ಎಂಬ ಕಾರಣಕೆಕೆ ಹಸ್ಟವಿನಿಂದ ಬಳಲುವುದಲಲಾ.

n 	ನಧಾಕಾರ: ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲಿಲಾ ವೂಯಹಾತಮೆಕ 
ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಮತುತು ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣದ 
ವಗಾೇವಣೆಗೆ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೊೇದನೆ

n 	ಪರಣಾಮ: ಆರ್ೇಕ ವಯವಹಾರಗಳ ಕುರತ ಸಂಪುಟ 
ಸಮಿತಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್ ನಿಯಮಿತದಂದ ವೂಯಹಾತಮೆಕ 
ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಮತುತು ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನಾ 
ವಗಾೇವಣೆ ಮಾಡಲು ತಾತಿವಿಕ ಅನುಮೊೇದನೆ ನಿೇಡಿರೆ.

n 	ಆರ್ .ಬಿ.ಐ.ನೊಂದಗೆ ಸಮಾಲೊೇಚಿಸ್ಟ ವಹಿವಾಟನುನಾ 
ರೂಪಿಸುವ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಭಾರತ ಸಕಾೇರ (ಜಿ.ಓ.ಐ) 
ಮತುತು ಎಲ್ .ಐ.ಸ್ಟ. ಹೊಂದುವ ಷೆೇರುಪಾಲಿನ ವಾಯಪಿತುಯನುನಾ 
ನಿಧೇರಸಲಾಗುತತುರೆ.

n 	 ಭಾರತ ಸಕಾೇರ ಮತುತು ಎಲ್.ಐ.ಸ್ಟ. ಒಟಾಟುಗಿ ಐಡಿಬಿಐ 
ಬಾಯಂಕ್ ನ ಶೆೇ.94ರಷುಟು ಈಕಿವಿಟ್ ಶೆೇರುಗಳನುನಾ (ಜಿ.ಓ.ಐ 
ಶೆೇ.45.48, ಎಲ್.ಐ.ಸ್ಟ. ಶೆೇ.49.24) ಹೊಂದವೆ. ಎಲ್.ಐ.ಸ್ಟ. 
ಪ್ರಸುತುತ ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್ ನ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣರೊಂದಗೆ 
ಪ್ರವತೇಕನಾಗಿದದರೆ, ಜಿಓಐ ಸಹ –ಪ್ರವತೇಕನಾಗಿರೆ.

n 	ವೂಯಹಾತಮೆಕ ಖರೇದರಾರರು ಹಣ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಪೂರಣ ಮಾಡಲಿದುದ, ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್ ನಿಯಮಿತದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕತುವಾದ ಅಭಿವೃದಧಿ ಮತುತು ಉತತುಮ 
ನಿವೇಹಣಾ ರೂಢಿಗಳನುನಾ ಅಳವಡಿಸುತಾತುರೆ 
ಎಂದು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರೆ ಮತುತು ಎಲ್ .ಐ.ಸ್ಟ ಮತುತು 
ಸಕಾೇರದ ನೆರವು ಮತುತು ನಿಧಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಯಾವುರೆೇ 
ಅವಲಂಬನೆಯಿಲಲಾರೆ ಹೆಚಿಚಿನ ವಯವಹಾರವನುನಾ ಸೃಷಿಟುಸುತತುರೆ.

n 	ವಹಿವಾಟ್ನಿಂದ ಸಕಾೇರ ಷೆೇರುಗಳ ವೂಯಹಾತಮೆಕ 
ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತದ ಮೂಲಕ ಸಂಪನೂಮೆಲಗಳನುನಾ 
ನಾಗರಕರಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಸಕಾೇರದ 
ಅಭಿವೃದಧಿ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಕೊ್ರೇಡಿೇಕರಸ್ಟ 
ಬಳಸಲಾಗುತತುರೆ.    n

ಸಚಿವ ಸಿಂಪುಟದ ಇತಿತಿೇಚಿನ ಸಭ�ಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಧಾಕಾರಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ�, ಅವುಗಳ�ಿಂದರ�: ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಆಹಾರ 
ಭದ್ರತಾ ಕಾಯೆ್ದ (ಎನ್ .ಎಫ್ .ಎಸ್ .ಎ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ� ಖಾತರಪಡಿಸಿದ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಪೂರ�ೈಕ� ಮತುತಿ ಈ 

ಹಣಕಾಸು ವಷಕಾದಲ�್ಲೇ1.75 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಬಿಂಡವಾಳ ವಾಪಸಾತಿ ಗುರ ಸಾಧನ�ಗಾಗಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಲಿಮಿಟ�ಡ್  
ನಿಂದ ವೂ್ಯಹಾತಮಾಕವಾಗಿ ಬಿಂಡವಾಳ ಹಿಿಂತ�ಗ�ತಕ�ಕೆ ಅನುಮೊೇದನ�. 

ಸಿಂಪುಟದ ನಣಕಾಯಗಳು

ಎನ್.ಎಫ್.ಎಸ್.ಎ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ� ಹ�ಚು್ಚವರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಹಿಂಚಿಕ� 
ಮತುತಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಬಿಂಡವಾಳ ವಾಪಸಾತಿಗ� ಸಿಂಪುಟದ ಅನುಮೊೇದನ�
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ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಿಂದು ಉಸಿರು ಉಳಿಸ�ೊೇಣ

ಮುಿಂಬ�ೈನ ‘ಆಮ್ಲಜನಕ 
ಮಾನವ’ ಶಹನವಾಜ್ ಶ�ೇಖ್

ಪಾ ಟಾನಾದ ಗೌರವ್ ರಾಯ್ ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ 
ಸಂದಭೇದಲಿಲಾ 900ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಜನರ ಜಿೇವ ಉಳಿಸುವ 

ಕಾಯೇ ಮಾಡಿರಾದರೆ. ಉಸ್ಟರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಎದುರಸುತಿತುದದ 
ಕೊೇವಿಡ್-19 ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಆಮಲಾಜನಕವನುನಾ ವಯವಸೆಥೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷಟು 
ಸಾಧಯವಾಗಿತುತು. ಅಂತಹ ಸನಿನಾವೆೇಶದಲಿಲಾ,  ರಾಯ್ ಅವರು ಜಿೇವನಮೆರಣದ 
ನಡುವೆ ಹೊೇರಾಡುತಿತುದದವರಗೆ  ಆಮಲಾಜನಕ ಒದಗಿಸ್ಟ ಮರುಜನಮೆ ನಿೇಡಿ, 
ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ರೆೇವಧೂತನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿಮೆದರು.  ವಾಸತುವವಾಗಿ, 
ರಾಯ್ ಸವಿತಃ ಕಳೆದ ವಷೇ ಕರೊೇನಾ ಸೊೇಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ತೊಂದರೆ 
ಅನುಭವಿಸ್ಟದದರು. ಕರೊೇನಾ ರೊೇಗಿಯಬ್ರು ಅನುಭವಿಸುವ 
ಸಂಕಟವನುನಾ ಅವರು ಅಥೇಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದರು, ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವರು ತಮಮೆ 
ಸಣ್ಣ ಕಾರನಲಿಲಾ ಆಮಲಾಜನಕ ಸ್ಟಲಿಂಡರ್  ಗಳನುನಾ ಪೂರೆೈಸುತಿತುರಾದರೆ.  
ರಾಯ್ ಬೆಳಗೆಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದನದ ಕಾಯೇ ಚಟುವಟ್ಕೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುತಾತುರೆ 
ಮತುತು ಮಧಯರಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ಸಕಿ್ರಯನಾಗಿರುತಾತುರೆ. ಈ ಸಮಯದಲಿಲಾ, 
ಅವರು ಮನೆಯಲಿಲಾ ಪ್ರತೆಯೇಕವಾಗಿರುವ ಸೊೇಂಕಿತರಗೆ ಆಮಲಾಜನಕವನುನಾ 
ತಲುಪಿಸುತಾತುರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರಂದ ಆಮಲಾಜನಕ ಸ್ಟಲಿಂಡರ್  ಗಳನುನಾ 
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾತುರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾಯೇವನುನಾ ನಿಸಾವಿಥೇವಾಗಿ 
ಮಾಡುತಾತುರೆ ಮತುತು ಯಾರಂದಲೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ 
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಲಲಾ.    n

ಈ ಕರ�ೊೇನಾ ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಒಿಂದು ಅಮೊಲ್ಯ ವಸುತಿವಾಗಿದ�. ಜನರು ಉಸಿರಾಡಲೊ ಕಷಟಿ ಪಡುತಿತಿದಾ್ದರ�.  

ಈ ಸಿಂಕಷಟಿದ ಸಮಯದಲೊ್ಲ ಕ�ಲವರು, ಇತರರ ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಲಾಭ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕಾದಲಿ್ಲ ನರತರಾಗಿದಾ್ದರ�. ಆದರ� ಶಹನವಾಜ್, ಗೌರವ್, 

ದತಾತಿತ�್ರೇಯ ಸಾವಿಂತ್, ಎನ್ .ಸಿ.ಸಿ. ಕ�ಡ�ಟ್ ದಿವಾ್ಯಿಂಶಿ ಮತುತಿ ಅನ�ೇಕ ಕಾಲ�ೇಜು ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕರ�ೊೇನಾ 

ರ�ೊೇಗಿಗಳಿಗ� ಆಮ್ಲಜನಕವನುನು ಪೂರ�ೈಸುತಿತಿದು್ದ, ಎಲ್ಲರಗೊ ಒಿಂದು ಮಾದರ ರೊಪಿಸಿದಾ್ದರ�…

ಮುಂಬೆೈ ಮಲಾಡ್ ಪ್ರರೆೇಶದ ಶಹನವಾಜ್ 
ಶೆೇಖ್, ಭಾರತದಲಿಲಾ ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೆೇ 

ಅಲೆಯ ಸಂದಭೇದಲಿಲಾ ಜನರ ಜಿೇವ ಉಳಿಸುವ 
ಬಂಧುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿಮೆರಾದರೆ. ಶೆೇಖ್ ತಮಮೆ ಎಸ್.
ಯು.ವಿ. ಕಾರ್ ಅನುನಾ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಿ, ಆ ಹಣವನುನಾ ಅಗತಯ ಇರುವ ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ 
ಮತುತು ಕೊರೊನಾ ಸೊೇಂಕಿತರಗೆ ಆಕಿಸ್ಜನ್ ಪೂರೆೈಸಲು 
ಬಳಸುತಿತುರಾದರೆ. ಈ ಹಣರೊಂದಗೆ, ಅವರು ಅಗತಯ 
ಇರುವವರಗಾಗಿ 160 ಆಕಿಸ್ಜನ್ ಸ್ಟಲಿಂಡರ್ ಗಳನುನಾ 
ಖರೇದಸ್ಟದುದ, 4000 ಜನರಗೆ ಈವರೆಗೆ ನೆರವಾಗಿರಾದರೆ. 
ಸೂಕತು ಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಶೆೇಖ್ ಅವರು 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನೂನಾ ಸಾಥೆಪಿಸ್ಟರಾದರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕೊಠಡಿಯಲಿಲಾ ದನವಿಡಿೇ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವ ತಂಡ 
ನಿವೇಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರಾದರೆ. ಈ ತಂಡ ಜನರೊಂದಗೆ 
ದೂರವಾಣಿಯಲಿಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಗತಯವಿರುವವರಗೆ 
ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುರೆ. ಶೆೇಖ್  ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕೊಠಡಿಗೆ ದನವೂ ಸುಮಾರು 600 ಕರೆಗಳು ಬರುತತುವೆ.

ಗೌರವ್ ರಾಯ್: ಕ�ೊೇವಿಡ್ 
ರ�ೊೇಗಿಗಳ ಆಶಾಕ್ರಣ

ಬದಲಾಗುತಿತಿದ� ಭಾರತ ಧನಾತಮಾಕ ದೃಷಿಟಿಕ�ೊೇನ
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ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಜಾಜ್ಕಾ ಫನಾಕಾಿಂಡಿಸ್

1930ರ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಜಾಜ್ೇ ಫನಾೇಂಡಿಸ್ ಅವರು ಕನಾೇಟಕದ 
ಮಂಗಳೊರು ನಗರದಲಿಲಾ ಕಾಯಥೊೇಲಿಕ್ ಕುಟುಂಬದಲಿಲಾ ಮೊದಲ 
ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸ್ಟದರು. ಅವರನುನಾ ಪಿ್ರೇತಿಯಿಂದ ಜೆರ್ರ ಎಂದು 

ಕುಟುಂಬಸಥೆರು ಕರೆಯುತಿತುದದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜಯದ 
ರೊರೆ ಜಾಜ್ೇ V ಅವರ ಹೆಸರನೆನಾೇ ತಮಮೆ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜಾಜ್ೇ ಎಂದು 
ಇಟ್ಟುದದರು. ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನಾ ಮುಗಿಸ್ಟದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ 
ಸಂಪ್ರರಾಯದ ರೇತಯ ಪಾದ್ರಯಾಗಲು ಅವರನುನಾ 16 ನೆೇ ವಯಸ್ಟಸ್ನಲಿಲಾ 
ಬೆಂಗಳೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಚಚ್ೇ ನಿಂದ ಓಡಿ ಹೊೇಗಿ 
ಮುಂಬೆೈ ತಲುಪಿದರು. ಜಿೇವನಕಾಕೆಗಿ ಹಲವು ಉರೊಯೇಗ ಮಾಡಿದರು.

ಕಾಮಿೇಕ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಸೂಫಾತಿೇ ಪಡೆದು, ಫನಾೇಂಡಿಸ್ ಅವರು 
ಕಾಮಿೇಕರ ಸಭೆಗಳಲಿಲಾ ಪಾಲೊಗಿಳು್ಳತಿತುದದರು. 1950ರ ಹೊತಿತುಗೆ ಅವರು 
ಟಾಯಕಿಸ್ ಕಾಮಿೇಕ ಸಂಘಟನೆಯಲಿಲಾ ತುಂಬಾ ಜನಪಿ್ರಯರಾದರು. 

ಆರಂಭಿಕ ದನಗಳಲಿಲಾ, ಫನಾೇಂಡಿಸ್ ಸರಳ ಜಿೇವನಶೆೈಲಿಯನುನಾ 
ಅಳವಡಿಸ್ಟಕೊಂಡರು ಮತುತು ಅವರನುನಾ ಬಂಡಾಯಗಾರ ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗುತಿತುತುತು. ಸಮಾಜವಾದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ರಾಮ್ 
ಮನೊೇಹರ್ ಲೊೇಹಿಯಾ ಅವರೊಂದಗಿನ ಭೆೇಟ್ಯ ನಂತರ 
ಅವರು ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸೊೇಷಿಯಲಿಸ್ಟು ಪಕ್ಷದ ಅಭಯರ್ೇಯಾಗಿ ಮುಂಬೆೈ 
ದಕ್ಷಿಣದಂದ ನಡೆದ ಲೊೇಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಾ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ 
ಎಸ್. ಕೆ. ಪಾಟ್ೇಲ್ ವಿರುದಧಿ ಸಪಾಧಿೇಸುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕೆಕೆ 
ಇಳಿದರು. ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ಟದರು.  ಸೊೇಲಿನ 
ನಂತರ ಎಸ್. ಕೆ. ಪಾಟ್ೇಲ್ ರಾಜಕಿೇಯ ಸನಾಯಸ ಪಡೆದರು. ಹಿೇಗಾಗಿ 
ಫನಾೇಂಡಿಸ್ ಅವರನುನಾ ‘ರೆೈತಯ ಸಂಹಾರ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತಾತುರೆ. 
1973ರಲಿಲಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೆೈಲೆವಿ ಮೆನ್ಸ್ ಒಕೂಕೆಟದ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಫನಾೇಂಡಿಸ್ ಆಯಕೆಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲಿಲಾ 14 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅಲಪಾ 
ಸಂಬಳಕಾಕೆಗಿ ರೆೈಲೆವಿಯಲಿಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುದದರು. ರೆೈಲೆವಿ ಸ್ಟಬ್ಂದಯ 
ವೆೇತನವನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸುವ ಬೆೇಡಿಕೆಯಂದಗೆ 1974ರಲಿಲಾ ರಾಷ್ರಿವಾಯಪಿ 
ಮುಷಕೆರವನುನಾ ಫನಾೇಂಡಿಸ್ ಘೂೇಷಿಸ್ಟದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ 
ರೆೈಲೆವಿಯ ಸೆೇವೆಗಳು ರೆೇಶದಲಿಲಾ ಸಥೆಗಿತಗೊಂಡಿತು. 30,000ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ 
ಕಾಮಿೇಕರನುನಾ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಾಗಿದದ ಇಂದರಾ ಗಾಂಧಿೇ ರೆೇಶದಲಿಲಾ ತುತುೇ 
ಸ್ಟಥೆತಿ ಘೂೇಷಿಸ್ಟರಾಗ, ಫನಾೇಂಡಿಸ್ 22 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಮಿೇಕ ಮತುತು 
ಸ್ಟಖ್ ವೆೇಷದಲಿಲಾದದರು.  ತುತುೇ ಪರಸ್ಟಥೆತಿ ಹೆೇರಲು ರೆೈಲೆವಿ ಮುಷಕೆರವೆೇ 
ಕಾರಣವೆಂದು ಇಂದರಾ ಗಾಂಧಿ ಪರೆೇ ಪರೆೇ ಉಲೆಲಾೇಖಿಸುತಿತುದದರು. 

ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅವರು ತುತುೇ 
ಪರಸ್ಟಥೆತಿಯನುನಾ ವಿರೊೇಧಿಸಲು ಆ ಸಮಯದಲಿಲಾ ರಚಿಸಲಾದ ಲೊೇಕ 
ಸಂಘಷೇ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯೇದಶಿೇಯಾಗಿದದರು. ತುತುೇ 
ಪರಸ್ಟಥೆತಿಯಲಿಲಾ, ಪರಾರಯಾಗಿದದ ಫನಾೇಂಡಿಸ್ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ 
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಜವಾಬಾದರಯನುನಾ ಹೊಂದದದರು. ತುತುೇ ಪರಸ್ಟಥೆತಿಯ 
ನಂತರ ಮೊರಾಜಿೇ ರೆೇಸಾಯಿ ಸಕಾೇರದಲಿಲಾ ಫನಾೇಂಡಿಸ್ ಕೆೈಗಾರಕಾ 
ಸಚಿವರಾದರು. ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರಾದಗ ಅವರು ವಿರೆೇಶಿ ವಿನಿಮಯ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯದ (ಫೆರಾ) ನಿಯಮವನುನಾ ಅನುಸರಸಲು ನಿರಾಕರಸ್ಟದ 
ಕೊೇಕ್ ಮತುತು ಐಬಿಎಂ ಅನುನಾ ಭಾರತದಂದ ಹೊರಗೊೇಡಿಸಲು 
ನಿಧೇರಸ್ಟದರು. ಫನಾೇಂಡಿಸ್ 1989 ರಂದ 1990ರ ಅವಧಿಯಲಿಲಾ 
ರೆೈಲೆವಿ ಸಚಿವರಾಗಿರಾದಗ ಕೊಂಕಣ ರೆೈಲೆವಿ ಯೇಜನೆಯ ಹಿಂದನ 
ಶಕಿತುಯಾಗಿದದರು. 1995ರಲಿಲಾ, ಈ ಸಮಾಜವಾದ ನಾಯಕ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ 
ವಾಜಪೆೇಯಿ ಅವರಗೆ ಹತಿತುರವಾದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು 
ಸ್ಟಯಾಚಿನ್ ಗೆ 18ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಬಾರ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿದರು. ವಾಜಪೆೇಯಿ 
ಅವರ ಸಕಾೇರದಲಿಲಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪೇಖಾ್ರನ್ ನಲಿಲಾ ಭಾರತ 
ಎರಡನೆೇ ಬಾರಗೆ ಅಣವಿಸತ್ರ ಪರೇಕೆಯಲಿಲಾ ಮಹತವಿದ ಪಾತ್ರ ನಿವೇಹಿದರು. 
1999ರಲಿಲಾ ಕಾಗಿೇಲ್ ಯುದಧಿದಲಿಲಾ ಭಾರತ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸ್ಟರಾಗ ಅವರು 
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿದದರು. 2003ರಲಿಲಾ ಭಾರತಿೇಯ ವಾಯು ಪಡೆಯಲಿಲಾ 
ಮಿಗ್-21 ವಿಮಾನಗಳು ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಅಪಘಾತಕಿಕೆೇಡಾಗುತಿತುರಾದಗ, 
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಕಾೇರದ ಮೆೇಲೆ ವಾಗಾದಳಿ ಆರಂಭಿಸ್ಟದವು.  
ಮಿಗ್ -21ನುನಾ ಹಾರಾಡುವ ಶವಪೆಟ್ಟುಗೆ ಎಂದು ಕರೆರಾಗ, ಫನಾೇಂಡಿಸ್ 
ಅಂಬಾಲಾ ವಾಯು ನೆಲೆಯಲಿಲಾ ಸವಿತಃ ಆ ವಿಮಾನದಲಿಲಾ 25 ನಿಮಿಷಗಳ 
ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ಟದರು. 2004ರಲಿಲಾ, ಅವರು ಆಲಿಜಿಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ 
ಒಳಗಾದರು. 2009ರಲಿಲಾ ಫನಾೇಂಡಿಸ್ ಕೊನೆಯರಾಗಿ ರಾಜಯಸಭೆಗೆ 
ಅವಿರೊೇಧವಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾದರು. ಆರಾಗೂಯ, ಕಾಯಿಲೆಯು ಅವರನುನಾ 
ಸಾವೇಜನಿಕ ಜಿೇವನದಂದ ದೂರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 2019ರ 

ಜನವರ 29ರಂದು ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದದರು.    n

ತಿೇಸ್ ಹಜಾರ ನಾಯಯಾಲಯಕೆಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ತೆಗೆದ ಜಾಜ್ೇ ಫನಾೇಂಡಿಸ್ 
ಅವರ ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ತುತುೇ ಪರಸ್ಟಥೆತಿಯ ಪ್ರತಿರೊೇಧದ ಸಂಕೆೇತವಾಗಿ 
ಇಂದಗೂ ನೆನಪಲಿಲಾ ಉಳಿದರೆ. 1977ರ ಸಾವೇತಿ್ರಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿಲಾ, ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ 
ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫಪುೇರದಲಿಲಾ ಮತರಾರರ ಮನಸ್ಟಸ್ನಲಿಲಾ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು 
ಮೂಡಿಸ್ಟತು, ರೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೆೈಲಿನಲಿಲಾ ಬಂಧನದಲಿಲಾರಾದಗಲೆೇ ಅವರು ಆ 
ಕೆೇತ್ರದಂದ 3 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಅಂತರದಂದ ಜಯಗಳಿಸ್ಟದರು.

ಜಾಜ್ಕಾ ಫನಾಕಾಿಂಡಿಸ್ 
ಕಾಮಿಕಾಕರ ಉದಾ್ಧರಕ
ಜಾಜ್ಕಾ ಫನಾಕಾಿಂಡಿಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿೇವನ ನಡ�ಸಿದವರು, ಅವರು 16 ವಷಕಾದ 
ಬಾಲಕನಾಗಿದಾ್ದಗ  ದಿೇಕ್�  ಪಡ�ಯಲು  ಚರ್ಕಾ  ಗ�  ಹ�ೊೇದರು ಆದರ� ಬ�ೇಗ 
ಭ್ರಮನರಸನಗ�ೊಿಂಡರು ಮತುತಿ ಬದುಕಲು ಹಲವು ಕ�ಲಸಗಳನುನು ಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. 
ಕೊಲಿ ಸಿಂಪಾದನ�ಗ� ಕ�ಲಸ ಮಾಡುತಿತಿದ್ದ ಅವರು ಅಲ್ ಕಾಲದಲ�್ಲೇ ಬ�ಿಂಕ್ ಚ�ಿಂಡಿನಿಂತಹ 
ಕಾಮಿಕಾಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಉತುತಿಿಂಗಕ�ಕೆ ಏರದರು. ತುತುಕಾ ಪರಸಿಥಿತಿ-ವಿರ�ೊೇಧಿ ಚಳವಳಿಯ 
ಉನನುತ ಶ�್ರೇಣಿಯ ಹ�ೊೇರಾಟಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತರ ಒಿಂಬತುತಿ ಬಾರ ಸಿಂಸದರಾಗಿ 
ಮತುತಿ ಮೊರು ಬಾರ ಕ�ೇಿಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದರು. ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದಾ್ದಗ ತಮಮಾನುನು ಕಾಣಲು 
ಬರುವ ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನ್ಯರಗ� ಯಾವುದ�ೇ ತಡ� ಇರಬಾರದು ಎಿಂದು, ತಮಮಾ ಬಿಂಗಲ�ಯ ಒಿಂದು 
ಗ�ೇಟ್ ಅನ�ನುೇ ತ�ಗ�ಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಜನನ: ಜೊನ್ 3, 1930    ಮರಣ: ಜನವರ 29, 2019
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