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ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು,
ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸಿಪಿಟ�ೇಟ್ ಅನ್ನು
ರಕ್ತದಿಂದ ಬ�ೇರ್ಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾನವನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ
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ನ�ೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ
ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೈನರ್
ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ
ಜೂನ್ 14 ನ್ನು
ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನವೆಂದು
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತವು ಮೂರು
ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು
ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು
ತಿಂಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು

ರಕ್ತದ ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳ
ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರಕ್ತದ
ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ರಕ್ತ
ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೈನರ್ ತಮ್ಮ
ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ 1930 ರಲ್ಲಿ
ನ�ೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.

ಹೃದಯದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಒಂದು ವಯಸ್ಕ ದ�ೇಹವು ಸುಮಾರು ಐದು ಲೀಟರ್ ರಕ್ತವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಯ ರಕ್ತದಾನದಲ್ಲಿ ದ�ೇಹದಿಂದ
ಸುಮಾರು 450 ಮಿಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹ�ೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ದ�ೇಹವು
ಈ ರಕ್ತವನ್ನು 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀವಗಳನ್ನು
ಉಳಿಸ�ೋ�ಣ

ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ,
ಕ್ಯಾಲ�ೊರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.
ರಕ್ತದಾನವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ�ೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬ�ೇಕು.
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ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ,

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ದ�ೇಶವು ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ವಿಪತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧದ
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯರ
ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ,
ಬದಲಾಗುವ ಋತುಮಾನಗಳ ಆಚರಣೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನ ವಿಧಾನವು ನಾವು
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹ�ೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿಂದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಅನ�ೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕಿತಗ�ೊಳಿಸಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮೃದ್ಧ ವ�ೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು ಮತ್ತು
ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿ ಕ�ೊಂಡರು. ನೀಲಿ ಆಕಾಶ, ರಮಣೀಯ ಪರ್ವತಗಳು, ಶುದ್ಧ ನದಿಗಳು
ವಾಸ್ತವವಾದವು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚಿತ್ರಣವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ
ಸಹ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ. ನಮ್ಮ ಹಾನಿಗ�ೊಳಗಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು
ಪುನರುಜ್ಜೀವಗ�ೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತ�ೋ�ಲನವನ್ನು
ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅದರ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಕಂಡುಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಇಂಗಾಲದ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ
ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವವು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವಾಗಿದೆ.
ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಹ�ೊರತೆಗೆಯುವ
ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಜ�ೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಅಡಿಪಾಯ
ಹಾಕಿದ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಥ್ ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ
ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲ�ೇಖನಗಳಿವೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ವಿಳಾಸ
:
			

ಇ-ಮೇಲ್

:

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

response-nis@pib.gov.in

(ಜ�ೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್)
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ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

ನನಗೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆ
ದ�ೊರಕಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ�ೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ
ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಐಎಸ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ದಿನಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಓದಲು ನಾನು ವ�ೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಲು
ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು
ಓದಲು ನನಗೆ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದಕ�ೋ�ಶದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ�ೈಲಿಯ ಬಳಕೆಯೂ
ಸಹ ನನಗೆ ದ�ೊರಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ
ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನನಗೆ ದ�ೊರೆತಿರುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ
ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ
ಮತ್ತು ಹ�ೊಸ ಜ್ಞಾನದ ತುಣುಕುಗಳಿಂದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಕಿಶ�ೋ�ರ್ ಕೆ ಶೆವ್ಡೆ
kishor.shevde@gmail.com

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ದಿನಚರಿಯು
ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು
ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು,
ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ�್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ನಿಂದ ಡೌನ್ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ�್ಟೋರ್ ಲಿಂಕ್

ಐಒಎಸ್ ಲಿಂಕ್

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

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

https://goicalendar.gov.in/

ನಾನ�ೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 3 ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕವು
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರವಣಿಗೆಯ
ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಿಧಾನ, ಸೀಮಿತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನ�ೈಜ ಸುದ್ದಿ,
ಇಂಧನ, ಸಂವಹನ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತಹ
ವಿಭಾಗಗಳು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು.
ಸಮಾಜ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಕಣಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನಾನು
ಮೇ 1 ರಿಂದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ
ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್
dmaurya.dk@gmail.com
ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ನ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ
ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳ�ೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ,
ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ
ಸಮಾಚಾರ್ ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದ�ೇಶದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬ�ೇಕು.
ರಮಾಕಾಂತ್ ತಿವಾರಿ
tattvavit.trigunateet@gmail.com
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ
‘ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್’ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು
ನಾನು ಓದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು
ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವರದಿಗಳಿವೆ. ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಓದುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸಾಕಷ್ಟು
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು
ನನ್ನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಪಿತ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು
ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು
ಬ�ೇಗ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ರ�ೇಣುಕಾ ಜಗದೀಪ್ ಸಿಂಗ್
singh.renukajs@gmail.com
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ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

2020-21 ರಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.65 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಸ

ರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದ�ೇಶದ ದ್ವಿದಳ
ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ
24.42 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರ�ೈತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಬೀಜಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆ. 2016-17ರಲ್ಲಿ 24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 150
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೀಜದ ಹಬ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು
ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು, ರಾಜ್ಯ
ಕೃಷಿ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
ಮತ್ತು
ಐಸಿಎಆರ್
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, 11
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 119 ಎಫ್ಪಿಒಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್

ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕ�ೇಂದ್ರದಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ 8,924 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ

ಗ್ರಾ

ಮೀಣ
ಸ್ಥಳೀಯ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
(ಆರ್ಎಲ್ಬಿ)
ಅನುದಾನವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು 25
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 8,923.8 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್19- ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ
ವಿವಿಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ
ಅನುದಾನವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ರಾಮ,
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿಗೆ ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
15 ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ
ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು 2021 ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್19- ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ�ೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅನುದಾನವನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ
ಸನ್ನಿವ�ೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರವು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ
ಸಡಿಲಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
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ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 644
ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಖಾರಿಫ್ 2021 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು
ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಬೀಜಗಳ ಮಿನಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು 82.01 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು 4.05 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಳುತ್ತದೆ. ತ�ೊಗರಿ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು
ಉದ್ದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು
ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಶ�ೇಷ
ಅಭಿಯಾನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆನ್ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಅಂಗವ�ೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿಕೆಯನ್ನು
ಜೂನ್ನಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಸುಮಾರು 2.5 ಕ�ೋ�ಟಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸಲು,
ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಯುಡಿಐಡಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ
ಆನ್ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗವ�ೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು
ನೀಡುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಕಲಚ�ೇತನರಿಗಾಗಿ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ, ಸಾರಿಗೆ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ
ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಕಲಚ�ೇತನರಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ�ೋ�ಟಾ
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ‘ದಿವ್ಯಾಂಗ್’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯುಡಿಐಡಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (www.swavlambancard.
gov.in) ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೊದಲ
ತಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಗೆ ಸ�ೇರ್ಪಡೆ

ಭಾ

ರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯು 83 ಮಹಿಳಾ ಸ�ೈನಿಕರ ಮೊದಲ
ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆ
ಸ�ೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿತು. 61 ವಾರಗಳ ತೀವ್ರ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದ
ನಂತರ
ಅವರನ್ನು
ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸವು ಎಲ್ಲಾ
ರೀತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ,
ಸ�ೈನಿಕರು ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು
ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ
ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ�ೈನಿಕರು ಮತ್ತು
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲು 2017 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು,
ನಂತರ 2019 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 101 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2030 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್
ಗೆ ಸುಮಾರು 1,700 ಮಹಿಳಾ ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲು ಸ�ೇನೆಯು
ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಸಾ

ಗ್ರಾಮೀಣ, ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಗರ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 5 ಜಿ ಪ್ರಯೋಗ
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ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ
ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ದೂರಸಂಪರ್ಕ
ಇಲಾಖೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸ�ೇವಾ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡಿದೆ. 5 ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನವು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು
ನಗರ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ
ಸೀಮಿತವಾಗಿರದಂತೆ ನಗರಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಲು ಸ�ೇವಾ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡ�ೇಟಾ ಡೌನ್ಲ�ೋ�ಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 5 ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 4
ಜಿ ಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಸುಧಾರಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ
4.0 ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಷನ್ ಸಕ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮರು-ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಗರ�ೋ�ತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ (ಒಸಿಐ)
ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮರು ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ಸರ್ಕಾರ
ಸರಳೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರ
ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 37.72 ಲಕ್ಷ ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು
ನೀಡಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ
ಮೂಲದ ವಿದ�ೇಶಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ
ನಾಗರಿಕರ ವಿದ�ೇಶಿ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಒಸಿಐ
ಕಾರ್ಡುದಾರರ ವಿದ�ೇಶಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಒಸಿಐ
ಕಾರ್ಡುದಾರರಾಗಿ
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಬಹುದು.
ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು
ಉಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಜೀವಮಾನದ
ವೀಸಾ
ಆಗಿದ್ದು, ಇತರ ವಿದ�ೇಶಿಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅರ್ಜಿದಾರರ

ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಜ�ೈವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹ�ೊಸ
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 50 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ
ನಂತರ ನೀಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರುವಿತರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು
ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 20 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು
ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ಹ�ೋ�ಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿ
ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, 20 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದ
ನಂತರ ಹ�ೊಸ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವಾಗ
ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ
ಪಡೆಯಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು 20 ವರ್ಷ
ದಾಟಿದ ನಂತರ ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ಹ�ೋ�ಲ್ಡರ್ ಆಗಿ
ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವ
n
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
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ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಥ್ ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್

ಆಧುನಿಕ
ಅಸ್ಸಾಂನ ಶಿಲ್ಪಿ

ಜನನ- ಜೂನ್ 6, 1890 | ನಿಧನ- ಆಗಸ್ಟ್ 5, 1950

ಗ�ೋ�ಪಿನಾಥ್ ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ ಅವರದು ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು ವಕೀಲರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು
ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದರು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಪ್ರದ�ೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಅಸ್ಸಾಂನ ಶಿಲ್ಪಿ. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು

ಭಾ

ರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಎರಡನೆಯ
ನೀಡಿದ ಅನ�ೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕರೆಯ
ದ�ೇಶವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಬಹಳ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿತು, ನಂತರ ಅವರನ್ನು
ಸಮಯ ಕಾಯಬ�ೇಕಾಯಿತು. ಗ�ೋ�ಪಿನಾಥ್ ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ 1890 ರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜ�ೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಆದರೆ ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು
ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂನ ನಾಗಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಹಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅಸ್ಸಾಂನ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು
1942 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಚಳವಳಿಯ
ತಮ್ಮ 12 ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡರು. ಅವರು ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು
ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು
ಘ�ೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್
ಪೂರ�ೈಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಬಹುತ�ೇಕ
ಎಲ್ಲ
ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ
ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ,
ಪೂರ�ೈಸಿದರು. ನಂತರ, ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್
ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 1999 ರಲ್ಲಿ
1946 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು
ಅಸ್ಸಾಂಗೆ
ಮರಳಿದರು
ಮತ್ತು
ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ�ೋ�ತ್ತರವಾಗಿ
ಸಾಧಿಸಿ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಅಸ್ಸಾಂನ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ
‘ಭಾರತ ರತ್ನ’ ನೀಡಲಾಯಿತು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.
ಈ
ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ‘ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್
2002 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ
ಮಿಷನ್’ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷರು
ಕಲಾಂ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1917 ದ�ೇಶವು ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು
ಮೂರು
ವಿಭಿನ್ನ
ವರ್ಗಗಳಾಗಿ
ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗ�ೊಳಿಸಿದರು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ.
ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು
ಬಯಸಿದ್ದರು.
ದ�ೇಶದ ಯುವಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ
ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ�ೇಶವನ್ನು
ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ
ವಿಭಜಿಸುವುದು
ಇದರ
ಉದ್ದ
ೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ
ಧುಮುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದ
ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬ�ೇಸರಗ�ೊಂಡ ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ ತಮ್ಮ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನು ಒಂದ�ೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರರ್ಥ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ
ಬಿಟ್ಟು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು. ಅಸ್ಸಾಂನಾದ್ಯಂತ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ ಇದನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದರು. ಅಸ್ಸಾಂ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 1922 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ‘ಚೌರಿ-ಚೌರಾ’ ಅಸ್ಸಾಂ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗವಾಗದಂತೆ ಉಳಿದುಕ�ೊಂಡಿತು.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಾಗ, ಅಸ್ಸಾಂ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು, ಅಸ್ಸಾಂನ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್, ಗುವಾಹಟಿ
ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ ಮತ್ತೆ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಪಶುವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ
1932 ರಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ ಅವರು
1935 ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಂದಿನ ಅಸ್ಸಾಂನ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಗವರ್ನರ್ ಜಯರಾಮ್ ದಾಸ್ ದೌಲತರಾಮ್ ಬಾರ್ದೊಲಾಯ್
ಬದಲು ಅವರು ವಿರ�ೋ�ಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಳುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ “ಲ�ೋ�ಕಪ್ರಿಯ”ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದರು. n
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1938 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾದಾಗ
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆಯೂ
ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು

ರ�ೈತರ ಸಬಲೀಕರಣ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ದ�ೇಶದ ರ�ೈತರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ದಾಖಲೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ (ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್)
ಯೋಜನೆಯಡಿ 9.5 ಕ�ೋ�ಟಿ ರ�ೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 8 ನ�ೇ ಕಂತು
20,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ಎನ್. ವ�ೇಣುರಾಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉನ್ನಾವೊ ಮೂಲದ ಅರವಿಂದ್ ನಿಶಾದ್ ಅವರು ಕೃಷಿ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು
ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್ನ ರ�ೈತ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈಶಾನ್ಯವನ್ನು ಸಾವಯವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿರುವ ರಿವ್ಸ್ಟರ್
ಖರ್ಮೂನ್ಪುರ್ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಪಿಒ ಅನುಭವಗಳನ್ನು
ಇತರ ರ�ೈತರ�ೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತದ ಈ ರ�ೈತರು ತಮ್ಮ
ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ�ೊಂದಿಗೆ ನ�ೇರ
ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರ�ೈತರು
ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದರು. ರ�ೈತರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಭಾಷಣದ
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
• ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲ
ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ಗಡುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
• ದ�ೇಶದ ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ದ�ೇಶದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ
ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
• ನ�ೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರ�ೈತರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆದರು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಶ�ೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
ಗ�ೋ�ಧಿಯನ್ನು ಎಂಎಸ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಗ�ೋ�ಧಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಮಾರು 58,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು
ನ�ೇರವಾಗಿ ರ�ೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ರ�ೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಿಎಂಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ರ�ೈತರಿಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. n
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್
ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಹ�ೇಗೆ?

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2018 ರಿಂದ ಪಿಎಂ
ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್)
ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 11 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರ�ೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 1,35,000 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಲಾಭವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರ�ೈತರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು:
• ಯೋಜನೆಗೆ
ನ�ೋ�ಂದಣಿ
ಮಾಡುವ
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರ�ೈತರು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇಂದ್ರ (ಸಿಎಸ್ಸಿ) ದಲ್ಲಿ
ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅರ್ಹ ರ�ೈತರು
ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
ಮಾಡಿದ ಪಟ್ವಾರಿ / ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ /
ನ�ೋ�ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್) ಗಳನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
• ಯೋಜನೆಯ ನಗದು ಲಾಭವನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ
ಅರ್ಹ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ
ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

• ಈ ಯೋಜನೆಯು ದುರ್ಬಲ ರ�ೈತರಿಗೆ ಪೂರಕ
ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ
ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಸುಗ್ಗಿಗೆ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ�ೈಸುತ್ತದೆ

• ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ರ�ೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್
- 19 ವಿರುದ್ಧ
ಸಮರ
War Against
Covid
-19

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ
ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆ

ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ
ಪ್ರಯತ್ನ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಭರವಸೆ
ಮತ್ತು ಚ�ೇತರಿಕೆಯ ಅನ�ೇಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸ�ೋ�ಂಕನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಮನ್ವಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಮರ�ೋ�ಪಾದಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಕ�ೇ

ವಲ 20 ದಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಖದೀಪ್ ಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡುಬಂತು. ಆ ಹಸುಗೂಸು
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು 10 ದಿನಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು
ಮೇ 7 ರಂದು ಜಲಂಧರ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ
ಸಂಸ್ಥೆ (ಪಿಮ್ಸ್) ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಗುವಿನ
ಪೋಷಕರು ಕ�ೊರ�ೊನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. “ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಎದೆಗುಂದಿದೆವು”
ಎಂದು ತಂದೆ ಗುರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
“ದ�ೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದನೆಂದು ತ�ೋ�ರುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಆರ�ೈಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡನು” ಎಂದು ತುಂಬಾ ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ
ಬಂದ ಸಿಂಗ್ ಹ�ೇಳಿದರು, ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕ�ೊಂಡಾಗ
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ಸುಖದೀಪ್ ತಾಯಿ ಸಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದ
ಹ�ೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋ�ಷಭರಿತರಾದ ಅಜ್ಜಿ
ಕುಲ್ವಿಂದರ್ ಕೌರ್ “ವಾಹೆ ಗುರುಜಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ
ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ.
ವ�ೈದ್ಯರು ಅವನನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡರು” ಎಂದು
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನವಜಾತ
ಶಿಶುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸಹ
ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋ�ಷಗ�ೊಂಡಿದ್ದರು. “ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಅನ�ೇಕ
ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ಮಗುವಿಗೆ ಚಮಚದ ಮೂಲಕ ಹಾಲು ನೀಡಲಾಯಿತು” ಎಂದು
ಶುಶ್ರೂಷಕಿ ರೂಬಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
“ಮಗುವನ್ನು ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ

ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ
ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ
ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು” ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಜತೀಂದರ್
ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು.
18-44
ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ
ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ
ನ�ೋ�ಂದಣಿ
ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ದ�ೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೆಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಲಸಿಕೆಯ ದಿನ
ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಬ�ೇಕಾಯಿತು.
ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ
ಕ�ೋ�ವಿನ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ
ಗ�ೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಕೆಲವು
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಜನರು ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ
ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅನ�ೇಕ ನಾಗರಿಕರು ನ�ೋ�ಂದಣಿಯಲ್ಲಿ
ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ
ನೀಡಿದರು. ಕ�ೇರಳದಲ್ಲಿ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು

ಕ�ೊರ�ೊನಾದಿಂದ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವರ ಪ್ರಮಾಣ
ಹೆಚ್ಚಾದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದ�ೈನಂದಿನ ಸ�ೋ�ಂಕಿತ
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಚ�ೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು
ಭಾರತವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು
ದಾಟಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತದ
್ತ ೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು
ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯವರಿಂದಲ�ೇ
ದಿನನಿತ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ

n

n

n

n

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸಂಬಂಧಿತ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ
ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು
ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ
ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ವ�ೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶ�ೇಕಡಾ 10 ಅಥವಾ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳು
ಅಥವಾ ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಶ�ೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಔಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು
ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಔಷಧಿಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಾದರು. ಅಜೀವಿಕಾ ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್
ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಲಸಿಕೆ ನ�ೋ�ಂದಣಿಗೆ
ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವು.
ನವಜಾತ
ಶಿಶುಗಳಿಂದ
ಶತಾಯುಷಿಗಳಾದ
ಹಿರಿಯ
ನಾಗರಿಕರವರೆಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿಂದ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಅನ�ೇಕ
ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮೊದಲ ಅಲೆಯ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ
ಹ�ೋ�ರಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸಂಕ�ೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಸಮರ�ೋ�ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ತಜ್ಞರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ವ�ೈದ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿಗ್ರಹದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಸ�ೈನ್ಯವು ಸಹ ನೆರವಾಗಿದೆ.
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ದ�ೈನಂದಿನ ಸ�ೋ�ಂಕು ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಚ�ೇತರಿಕೆಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ
4,14,188

4,01,078

4,01,078 3,66,161

ಗುಣಮುಖರಾದವರು

3,29,942

3,48,421 3,62,727

3,43,144 3,26,098
3,62,437

3,78,741

3,11,170
3,31,507

07 ಮೇ
2021

3,18,609

08 ಮೇ
2021

3,86,444

09 ಮೇ
2021

3,53,818

10 ಮೇ
2021

3,56,082 3,55,338

11 ಮೇ
2021

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿರುವ 75 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಲಸಿಕೆ
ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹ�ೊರತಾಗಿ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಉತಮ
್ತ
ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ
ಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾರತ

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. “ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರುವ ಅದೃಶ್ಯ
ಶತ್ರು ಬಹುರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕ�ೊರ�ೊನಾವ�ೈರಸ್ನಿಂದಾಗಿ,
ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನ�ೇಕ ಆಪ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ
ನ�ೋ�ವನ್ನು
ನಾನೂ
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
‘ಪ್ರಧಾನ
ಸ�ೇವಕ’ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ವ�ೈರಸ್ನ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ
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12 ಮೇ
2021

3,52,181

13 ಮೇ
2021

3,44,776 3,53,299

14 ಮೇ
2021

15 ಮೇ
2021

16 ಮೇ
2021

2,81,386

ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು

17 ಮೇ
2021

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಯುದ�್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ
ಬಂದಾಗ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಲಸಿಕೆ ನಮಗೆ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ವ�ೈರಸ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ಂಕಿನ
ಗಂಭೀರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆ
ಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ನಾವು ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ರ�ೋ�ಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.”
ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
2020ರ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ಕ�ೊರ�ೊನಾವ�ೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಿಭಾಯಿಸಲು 11 ಸಶಕ್ತ
ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, ಇದನ್ನು
6 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಗುಂಪು ದ�ೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆಯಾ
ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ,
ತಜ್ಞರ
ಗುಂಪು
ರಾಜ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ

ಆಕ್ಸಿಜನ್
ಪೂರ�ೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ವಿದ�ೇಶದಿಂದ 40 ಮೆ.ಟನ್ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತವರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

n

ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳು 25 ದಿನಗಳ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 13 ರವರೆಗೆ 7,115
ಟನ್ ದ್ರವೀಕೃತ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿವೆ

1000
n

n

ಟನ್ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಆಮ್ಲಜನಕ
15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರ�ೈಕೆಯನ್ನು
ಸಕ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್)
ಹಲವಾರು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಎಎಫ್ ನ�ೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ
ನೌಕಾಪಡೆಯೂ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಐಎಎಫ್ ಬೃಹತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಕಂಟ�ೈನರ್ ಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿದ�ೇಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಂಟ�ೈನರ್ ಗಳು ಮತ್ತು
ಇತರ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಸಮರ�ೋ�ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ

ಸ�ೈನ್ಯವೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ
ಆಪರ�ೇಷನ್ ‘ಸಮುದ್ರ ಸ�ೇತು’ವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಐಎನ್ಎಸ್ ಜ್ವಾಲಾ
ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರ�ೈಕೆಯ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಐಎನ್ಎಸ್ ತಲ್ವಾರ್

n

n

ಐಎನ್ಎಸ್ ಕ�ೋ�ಲ್ಕತಾ ಕುವ�ೈತ್, ದ�ೋ�ಹಾ ಮತ್ತು
ಕತಾರ್ನಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಂಟ�ೈನರ್ ಗಳನ್ನು ತಂದಿತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐಎನ್ಎಸ್ ಐರಾವತ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಂಟ�ೈನರ್
ಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತೀಯ
ನೌಕಾಪಡೆಯ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕ�ೊಚ್ಚಿ, ತ್ರಿಕಾಂಡ್ ಮತ್ತು ತಬಾರ್
ಸಹ ದ್ರವೀಕೃತ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಂಟ�ೈನರ್ ಗಳ
ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡಿವೆ
ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (ಎಲ್ಸಿಎ) ತ�ೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್
ಪ್ಲಾಂಟ್ (ಎಂಒಪಿ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು,
ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್ಡಿಒ)
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 500 ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ
ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ
ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ, ಮೇ 10 ರ�ೊಳಗೆ ಅಂತಹ ಐದು
ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ
1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಲೀಟರ್ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು
ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 190
ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ 5 ಲೀಟರ್ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಪೂರ�ೈಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 195
ಖಾಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು.
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‘ಮಿಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್’ ಸಾಧಿಸುತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

n

n

n

n

ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮೇ
13 ರವರೆಗೆ 18 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ
ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 18 ರಿಂದ 44
ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನವರಲ್ಲಿ, 34 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಲಸಿಕೆಗಳು
ಸುಲಭವಾಗಿ
ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನ ಕ�ೋ�ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್
ಮತ್ತು ಸೀರಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್
ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ
ವ�ೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ಲಸಿಕೆಗಳು
ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಲಸಿಕೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವಿ.
ಕೆ ಪಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್
ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 216
ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ್ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು
95 ಕ�ೋ�ಟಿ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ
ಕ�ೋ�ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್ ನಂತರ,
ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ತುರ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಯೋ ಇ, ಝೈಡಸ್ ಕ್ಯಾಡಿಲಾ,
ಸೀರಮ್ನ ನ�ೊವಾವಾಕ್ಸ್ ಲಸಿಕೆ, ಭಾರತ್
ಬಯೋಟೆಕ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಕುವ
ಲಸಿಕೆ, ಜಿನ�ೋ�ವಾ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್
ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂರನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ
2 ಬಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆ
(ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕ�ೋ�ಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್ 75

ಕ�ೋ�ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್55

ಬಯೋ ಇ30
ಝೈಡಸ್ ಕ್ಯಾಡಿಲಾ5

ನ�ೋ�ವಾವ್ಯಾಕ್ಸ್20
ಮೂಗಿನ ಲಸಿಕೆ10
ಜಿನ�ೋ�ವಾ6

ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್15.6
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ಕುರಿತು ರಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇರೆಗೆ
ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡು ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು 6-8
ವಾರಗಳಿಂದ 12-16 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಎರಡು
ಡ�ೊಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಲ್ಲ.
ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ�್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಡಿಸಿಜಿಐ) 2 ರಿಂದ 18
ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ�ೋ�ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಮೇರೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. 114 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 17 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ
ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 115 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು 119
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದವು.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ 75 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು
ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹ�ೊರತಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ
ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ,
ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರ�ೈಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ
ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ
ಗುಂಪು ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು
ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಸಂಬಂಧಿತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಶಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಉಪಗುಂಪು ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕ�ೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್
ಜಾವಡ�ೇಕರ್ ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ನಿರ್ವಹಣೆಯು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ�ೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ,

12 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 31 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದ�ೈನಂದಿನ
ಸರಾಸರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದರವು 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಕ�ೇಂದ್ರವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು
ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ರ�ೋ�ಗದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಿಂದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡ 75 ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ
ತಂಡಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..
ಅವರ ಸಮಯೋಚಿತ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ
ನಡುವಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಕಪ್ಪು
ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಸವಾಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು”
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯನ್ನು ದ�ೇಶ
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕ�ೊರ�ೊನಾ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ
ಪೂರ�ೈಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು
ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಪೆಟ�್ರೋ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳ
ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು, ಇಂಧನ ಸಮೃದ್ಧ ದಹನವನ್ನು ಬಳಸುವ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ
ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ
ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ
ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 10,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಟ�ೋ�ಲ್-ಫ್ರೀ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಹತ್ತಿರದವರನ್ನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡು ನೀವು
ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಅಥವಾ
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ
ತ�ೊಂದರೆ
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಟ�ೋ�ಲ್-ಫ್ರೀ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಮಾಜಿಕ,
ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ
ತಕ್ಷಣ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಟ�ೋ�ಲ್-ಫ್ರೀ
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080-46110007 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯುರ�ೋ�ಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲ�ೇಯನ್ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ
ಮೊದಲು ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೋ� ಬಿಡನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್,
ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದ�ೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರ
ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಿದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು
ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್

ಡಿಆರ್ಡಿಒದ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿರ�ೋ�ಧ
ಔಷಧಿ 2 ಡಿಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಡಿಆರ್ಡಿಒದ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿರ�ೋ�ಧ ಔಷಧಿ 2 ಡಿಜಿ
ಯನ್ನು ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮೇ 17 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಔಷಧಿ ಪುಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ
ಕುಡಿಯಬ�ೇಕು. ಈ ಔಷಧಿಯು ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ.
ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಿ.ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್
ವ�ೇಳೆಗೆ ಈ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
9 ರಿಂದ ಮೇ 12 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,294 ಆಮ್ಲಜನಕ
ಸಾಂದ್ರಕಗಳು, 11,835 ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು,
19 ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು, 6,439
ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್ಗಳು / ಬ�ೈಪಾಪ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 4.22 ಲಕ್ಷ
ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಎಸ್ಐಸಿ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು
n

n

n

n

ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 30 ಇಎಸ್ಐಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಇವು ಒಟ್ಟು 4,200 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ. 300
ಐಸಿಯು ಮತ್ತು 250 ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ದ�ೇಶದ
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ
ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು
ಡ್ಯಾಶ್ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಇಎಸ್ಐಸಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ನ ಎರಡು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ಒಂದನ್ನು ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಇಎಸ್ಐಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು
ನವದೆಹಲಿಯ ಜಿಲ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಎಸ್ಐಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. n
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ

“ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಾ”

ಇದರರ್ಥ…ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ
ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ ನ�ೇರ ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ನದಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬ�ೇಕು,
ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಬ�ೇಕು, ಆಕಾಶವು ಶುಭ್ರವಾಗಿರಬ�ೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ
ಬದುಕಬ�ೇಕು ಇದು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿರುವ ಪಾಠ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ

ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಾಗ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗ�ೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯೋಗದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಜನರಿಗೆ ಜೀವಸೆಲೆಯಾದವು. ಪರಿಸರವನ್ನು

ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು

ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಜೂನ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು,
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ…
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ಮ್ಶೆಡ್ಪುರದ ಸ�ೋ�ನಾರಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಬಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್
(53) ಆಸ್ತಮಾ ರ�ೋ�ಗಿ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ�ೇರುವುದು ಬಲ್ಜಿತ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜಿತ್ ಯಾವುದ�ೇ
ತ�ೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದವು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ಕನಿಷ್ಠ 500 ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತ�ೊಂದರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ತಿಂಗಳಿಗೆ 125 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು.
ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶ�ೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ,
ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟವು ಸಹ ಶ�ೇಕಡಾ 55 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ,
ಆಸ್ತಮಾಕ್ಕೆ
ಬಳಸುವ
ಥಿಯೋಫಿಲ್ಲೈನ್,
ಸಾಲ್ಬುಟಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಮುಂತಾದ ಔಷಧಿಗಳ ಬ�ೇಡಿಕೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು 90
ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟವು 40 ಲಕ್ಷ
ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದ
ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್ ಹ�ೇಳಿತು.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜನಜೀವನವನ್ನು
ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಳಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ವ�ೈವಿಧ್ಯ,
ಜೀವವ�ೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನ�ೋ�ಡುವ ಅವಕಾಶ ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯಿತು. ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅನ�ೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬಂದವು, ಅನ�ೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುಕ್ತ
ಚಲನೆ, ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತವಾದ ಯಮುನಾ ನದಿಗಳ
ನೀರು ಪುನಶ್ಚೇತನಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಮಡಿಲಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಗ�ೊಂಡಿರುವ ನ�ೈನಿತಾಲ್, ಭೀಮತಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಣಗಳ
ನೀರು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವು
ಶುದ್ಧವಾದಾಗ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಮಟ್ಟವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ನಾಸಾ ವರದಿಯ
ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು
ನಿಧಾನಗ�ೊಳಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡ ಸಮಯವೂ ಆಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಮುಂಬ�ೈ-ಪುಣೆ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳು ಸಹ ಮಾಲಿನ್ಯ
ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು, ತಾಜಾ
ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಈಗ
ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ
ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

“ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ�್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾ.
ವ�ೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶುದ್ಧತೆಗೆ
ಭೂಮಿಯೇ ಕಾರಣ. ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ
ಬದುಕನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, ಅವರ ಜನನ, ಜ್ಞಾನ�ೋ�ದಯ
ಮತ್ತು ಅವರ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಈ ಮೂರೂ ಮರದ
ಕೆಳಗೆ ನಡೆದವು ಎಂಬ ಅಂಶವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಅನ�ೇಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ,
ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಒಲವು ದ�ೈನಂದಿನ
ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ
ವರ್ಗದವರು ಶಿಕ್ಷಿತರು ಅಥವಾ ಅಶಿಕ್ಷಿತರು, ಗ್ರಾಮೀಣ,
ನಗರ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು
ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಆಧುನಿಕ ವಾದಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು
ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸಬಲ್ಲದು, ಅವನ
ದುರಾಶೆಯನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದರು
ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಇಎ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ�್ಲೋಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿವ್ಯೂ 2021
ರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಗಾಲದ ಡ�ೈಆಕ್ಸೈಡ್ (ಸಿಒ 2) ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು
2020ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು 2020 ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 5.8 ಅಥವಾ 2 ಗಿಗಾ
ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು, ಬಹುಶಃ ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸಮತ�ೋ�ಲನ, ಇಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ

ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮಾತಿದೆ. ‘ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿ,
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಪಡೆದ ಬಳುವಳಿಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವಾಗಿದೆ’.
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹ�ೊಸ ಮುಖವನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ರಮಣೀಯ
ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಯಿತು
ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ,
ವ�ೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪರಿಸರದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಜ್ಞಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ
ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು. ಹರಪ್ಪ
ನಾಗರಿಕತೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು
- ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ - ಪವಿತ್ರವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದ�ೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನದಿಗಳ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ
ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ವ�ೇದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮದ್
ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಕುರಾನ್, ಬ�ೈಬಲ್, ಶ್ರೀ ಗುರು ಗ್ರಂಥಸಾಹಿಬ್
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿವೆ,
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ಅನ�ೇಕ ಕವಿಗಳು, ಗೀತರಚನೆಕಾರರು, ನಾಟಕಕಾರರು,
ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿರುಕ್ಕುರಳ್ ನಿಂದ ಕಬೀರ್
ವರೆಗೆ, ರಹೀಂ, ಸುಮಿತ್ರಾ ನಂದನ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಜ�ೈಶಂಕರ್
ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಡು, ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು
ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ವಿವ�ೇಚನಾರಹಿತ
ಶ�ೋ�ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ
ಬದಲಾವಣೆ ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದ�ೊಡ್ಡ
ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಅನ�ೇಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿವೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿವೆ.
ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಚಂಡಮಾರುತ ಮುಂತಾದ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ
ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ
ಒಂದು ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ
ಸ್ಥಳಾಂತರಗ�ೊಂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಜನರು ಏಷ್ಯಾ
ಖಂಡದವರು. ಇವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2021
ರವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಡರ�ೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್
ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟೀಸ್ (ಐಎಫ್ಆರ್ಸಿ) ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು. ಈ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ�ೇಶಗಳು ಅನ್ಲಾಕ್
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವ�ೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಫಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ
ನಷ್ಟವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲಾಗಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 2015 ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದ
ಪರಿಸರ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್
2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆರಾವೀಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ
ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು,
“ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ
ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿವೆ.
ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು
ನೀತಿ, ಕಾನೂನು, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆದ�ೇಶಗಳ ಮೂಲಕ. ಇವು
ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹ�ೊಂದಿವೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು
ಇನ್ನೊಂದು- ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ” ಎಂದು ಅವರು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪರಿಸರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆರಂಭ
ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಸರ್ಕಾರದ
ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯು ಈಗ ನೀರು, ಅರಣ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಯು
ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು

ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದ
ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ
ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ

l ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ
ಶ�ೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಜನರು ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
l ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ
ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು
l 30,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ 305 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಿಷನ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿವೆ

l 2,300 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ
ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕ�ೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ನದಿ ತೀರದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶ್ಮಶಾನಗಳ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು
ಘಾಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
l ಅನ�ೇಕ
ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು
ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಸ�ೇರುವ
130 ಕ�ೊಳಚೆ ಚರಂಡಿಗಳ ನೀರು ಈಗ ಸಂಸ್ಕರಣಾ
ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ

l ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಎದೆಗುಂದಿಸುವಂತಿದ್ದರೂ, ದೃಢ
ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದು ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ,

ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ನದಿ
ತೀರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತಹ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ

ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
ಇಂಧನದಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳತ್ತ
ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಈಗ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ,
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಇಂಧನಗಳ
ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಉಜ್ವಲಾ
ಮತ್ತು ಉಜಾಲದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಗಾಲದ
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರತ್ತಲೂ
ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕ�ೋ�ಟೆಯ
ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಘ�ೋಷಿಸಿದಾಗ, ಅನ�ೇಕರು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಚಿಂತನೆಯ
ಸಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದವು ಮತ್ತು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯೊಂದು
ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 11
ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ರ�ೇಟಿಂಗ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಭಾರತದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರಗಳು ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಘನ ಮತ್ತು
ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ
ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗ�ೊಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಫಲಿತಾಂಶ, ಯುನಿಸೆಫ್
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತಿಸಾರ
ಸಾವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು
50,000 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಗುರಿ
ಸಾಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತ

2030

ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲದ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶ�ೇ.33 ರಿಂದ ಶ�ೇ.35ರವರೆಗೆ
ತಗ್ಗಿಸುವ ಗಡುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಈವರೆಗೆ ಈ
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶ�ೇ.21ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ.
n

ಜಿ -20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ�ೈಕಿ ಭಾರತ,
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು
2 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸಲು
ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಏಕ�ೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.

2030ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಶ�ೇ.40ರಷ್ಟು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಬಳಸುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.2ರಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಳಯುಳಿಕೆಯೇತರ
ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ, ಬೃಹತ್ ಜಲ ಮತ್ತು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ�ೇರಿ)
ಶ�ೇ.38 ಆಗಿದೆ. 2030 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಲಕ
2.5 ರಿಂದ 3 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡ�ೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್
ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿವೆ.

ರೂ. 1500

ಕ�ೋ�ಟಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಜನಕ
ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ
ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

15%

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ
ಪಾಲನ್ನು 2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಗುರಿ. ಇದನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು
ಅನಿಲ ಗ್ರಿಡ್ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

l 2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ
ಶ�ೇ.40ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ.
l ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಜ�ೈವಿಕ ಸಿಎನ್.ಜಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರಗಳು
ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೂ
ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ,
ಕೃಷಿಕರಿಗೆ
ಆರ್ಥಿಕ
ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.

l ಗ�ೋ�ಬರ್-ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮತ್ತು
ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವತ್ತ ಗಮನ
ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವ,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ.
l ಹ�ೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಜ�ೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜ�ೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದ
ಕಬ್ಬಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಭತ್ತದ ಹ�ೊಟ್ಟು, ಒಣಹುಲ್ಲು, ಹತ್ತಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಉಜಾಲಾ ಇಂಗಾಲದ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ,
ಉಜ್ವಲ ಹ�ೊಗೆರಹಿತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಿದೆ
ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೃದು ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು (ವಿದ್ಯುತ್ ಬ�ೇಡಿಕೆಯ
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಅಂಶ) 2038ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಶ�ೇ. 25-40 ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಲು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದ�ೇಶದ ಶ�ೇ.20ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್
ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಹ�ೊಸ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ.ಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು
ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ
ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೀದಿ
ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ.ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಉಜಾಲಾ
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ 36.73 ಕ�ೋ�ಟಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ.
ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 36.73
ಕ�ೋ�ಟಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನು ಈವರೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡ�ೈಆಕ್ಸೈಡ್
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಸಹ
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 47,000 ಕಿ.ವ್ಯಾ. ನಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು
19,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ, ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರ
ಮೂಲಕ ಹ�ೊಸ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕ�ೇವಲ
10 ರೂ.ಗೆ ಪೂರ�ೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಜ್ವಲದಂತಹ ಮಹತ್ವದ
ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಬಂದ ಪ್ರಥಮ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಶ�ೇ.55ರಿಂದ ಈಗ ದ�ೇಶದ
ಶ�ೇ.99.6 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಇದು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳಾದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ
ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವಾಯು
ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ
ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. 26,694 ಮೆ.ವ್ಯಾ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಟ್ಟು 47
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ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ

“ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ�್ಟೋರ�ೇಜ್
ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ”ಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಲ್.ಐ.
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಇದು ತ�ೈಲ ಆಮದಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2,50,000
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ.

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಿಎಸ್ -VI

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಂದಾಗಿ ನಾವು
52,794 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 20,05,91,605 ಕೆ.ಜಿ.
ಕಾರ್ಬನ್ ಡ�ೈಆಕ್ಸೈಡ್
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 13,000 ಕಿ.ಮೀ.
ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2017ಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಇದು
5,188 ಚದರ ಕಿಲ�ೋ� ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 22 ವನ್ಯಜೀವಿ
ಪ್ರಭ�ೇದಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆನೆ ಯೋಜನೆ,
ರಣಹದ್ದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ,
ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ
ಆಮನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ, ಹಿಮ ಚಿರತೆ
ಯೋಜನೆ, ಭಾರತೀಯ ಖಡ್ಗಮೃಗ
ಮುನ�್ನೋಟವನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

l ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹ�ೊರಬರುವ ಹ�ೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ
ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಎರಡನ�ೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತವಾಗಿದೆ.
l 2014ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ಶ�ೇ.5ರಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪೆಟ�್ರೋಲ್
ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ
ಶ�ೇ.1ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು
ಶ�ೇ.8.5ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಪೆಟ�್ರೋಲ್
ನಲ್ಲಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಶ�ೇ.10 ಮತ್ತು 2030ರ
ವ�ೇಳೆಗೆ ಶ�ೇ.20ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

l ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಶ�ೇ.70ರಷ್ಟು ಹುಲಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶ�ೇ.60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 2020ರ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12,852
ಆಗಿದೆ.
l ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳಿಸಲು ‘ಪ್ರತಿ ಹನಿ, ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ’
ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಮಳೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ’ ಅಭಿಯಾನ ಮಳೆನೀರು
ಕ�ೊಯ್ಲನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
l ಜಲ ಜೀವನ ಅಭಿಯಾನ – ನಗರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 500 ಅಮೃತ್
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೊಳವೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೌರ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ದ�ೇಶದ 21 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ರ�ೇವಾದಲ್ಲಿ ಈ
ಸೌರ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ�ೊಗೆ ಮುಕ್ತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ
ಮೂಲಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯು ಪಿಎಂ 2.5 ಮತ್ತು ಪಿಎ10 ಸಾಂಧ್ರತೆಯನ್ನು 2024ರ
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಶ�ೇ.20-30ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
102 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಮಾಡಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಈಗ ದ�ೇಶದ 122 ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವುದು,
ಹಾಗೂ ಕಳೆ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಯ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2016ರಲ್ಲಿದ್ದ 106ರಿಂದ 2020ರಲ್ಲಿ 218ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಯ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 156 ರಿಂದ 56ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಸಫರ್ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಆ್ಯಪ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ
ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ದ�ೊಡ್ಡ ವರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ,
ಮಾಲಿನ್ಯವು ಈ ವರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ 15 ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 14
ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು,
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2019ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುದ್ಧ
ವಾಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ

ಸೌರ ಇಂಧನ: ವಿಶ್ವದ ಭವಿಷ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನದ ಮೂಲಕ ಇಂಗಾಲದ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಸಹಯೋಗ (ಐ.ಎಸ್.ಎ.) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ
ರೂಪುಗ�ೊಂಡ ಈ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 121ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ�ೇಶಗಳು ಈಗ ಸ�ೇರಿವೆ. ಈ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫ್ರಾಂಕ�ೋ�ಯಿಸ್ ಹ�ೊಲ್ಲಾಂಡೆ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ ಸಮಾವ�ೇಶದ ವ�ೇಳೆ 2015ರ ನವೆಂಬರ್
30ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಐ.ಎಸ್.ಎ. ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ‘ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
l ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ
l

l

l

l

ಮಹತ್ವದ ಮೂಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು,
ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತು.
2022ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 20 ಗಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹ�ೊಂದುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ, 2015ರಲ್ಲಿ
ಗುರಿಯನ್ನು 100 ಗಿ.ವ್ಯಾಟ್ಗೆ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
2022ರ ಅಂತ್ಯದ ವ�ೇಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 175 ಗಿ.ವ್ಯಾಟ್
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ, ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ 60 ಗಿ.ವ್ಯಾಟ್, ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ 100 ಗಿ.ವ್ಯಾ,
ಜ�ೈವಿಕ ಇಂಧನ 10 ಗಿ.ವ್ಯಾ. ಮತ್ತು ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು 5
ಗಿ.ವ್ಯಾ. ಸ�ೇರಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ
ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ವೃದ್ಧಿ
ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ
ಪಾಲು ಈಗ ಪ್ರತಿಶತ 24ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರ�ೈತರು ತಮ್ಮ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ
ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ‘ಕಿಸಾನ್ ಊರ್ಜಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಏವಂ ಉತ್ಥಾನ್ಮಹಾಭಿಯಾನ’

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನ�ೇಕ ವರದಿಗಳು,
ಶ�ೇಕಡಾ 61ರಷ್ಟು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವು ವಾಹನ ಹ�ೊಗೆಯಿಂದ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಮತ್ತು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
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(ಪಿ.ಎಂ. -ಕುಸುಮ್) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರ�ೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ
ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ 2018ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ, ರ�ೈತರು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಶ�ೇ.10ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬರಡು
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ
ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಿಡ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.
l ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಪಡೆದು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ದ�ೇಶದಲ್ಲೇ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
l ಈ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು ಶ�ೇ.90ರಷ್ಟು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಚ�ೈನಾ ಮತ್ತು
ಮಲ�ೇಷಿಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೇಕ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಪಿವಿ ಕ�ೋ�ಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರ
ಪಿವಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
l ಎರಡನ�ೇ ಹಂತ 2019ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 2022ರ
ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ದ�ೇಶ 75ನ�ೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ
ಆಚರಿಸುವ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ಇ –ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳ
ಪ�ೈಕಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪಾಲನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು ಹಣ ಹಾಗೂ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಎರಡೂ ಉಳಿಯಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ
ಹಾಕಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ವ�ೇಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ (ಹ�ೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು)
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ಮೊದಲ ಹಂತ 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿದೆ.

“ಭಾರತದ ಮೂಲ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು
ಜೀವನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವರು
ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ"
ಪರಿಸರವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು
ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯ, ಹರಿಯುವ ನದಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು,
ಸಸ್ಯಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ತ�ೋ�ಪುಗಳು, ಜೀವಿಸುವ ಜಗತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ (ಜೂ.5)ದಂದು, ಕ�ೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ
ಬದಲಾವಣೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡ�ೇಕರ್ ಅವರು ಅವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಹ�ೇಗೆ
ಮಹತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ....

ಮಾ

ನವರು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು,
ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಎಲ್ಲವೂ
ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಬಾಳಬ�ೇಕು – ಅದುವ�ೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ
ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೂ
ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು
ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ (ಕಾರ್ಬನ್ ಡ�ೈ ಆಕ್ಸೈಡ್)ವನ್ನು ಹ�ೊರ
ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮರಗಳು ಈ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲವನ್ನು
ಹೀರಿಕ�ೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹ�ೊರ ಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ
ನೀತಿ. ಭಾರತ ಶ�ೇ.24ರಷ್ಟು ವೃಕ್ಷ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 15,000 ಚದರ ಕಿಲ�ೋ�
ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅದು ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಿ
ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನದಿಂದಾಗಿ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ
ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು
ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ
ಅವು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಹ�ೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕಾದರೆ,
ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಮತ್ತು
ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು
ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು ನಾವು
ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮೆ,
ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೃಕ್ಷ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವ ವ�ೈವಿಧ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ
ಮಹತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ
ಜೀವ ವ�ೈವಿಧ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು

ವಿಶ್ವದ ಶ�ೇ.2.5ರಷ್ಟು ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಶ�ೇ.4ರಷ್ಟು ಮಳೆ ನೀರು
ಸಂಪನ್ಮೂಲವಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಶ�ೇ.18ರಷ್ಟು
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾನವರ�ೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅವುಗಳಿಗೂ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಭೂಮಿ, ನೀರು ಮತ್ತು
ಆಹಾರ ಬ�ೇಕು. ಭಾರತ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ಶ�ೇ. 8ರಷ್ಟು
ಜೀವ ವ�ೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ಪ�ೈಕಿ ಶ�ೇ.70ರಷ್ಟಿದೆ,
ಶ�ೇ.70ರಷ್ಟು ಏಷ್ಯಾ ಸಿಂಹಗಳಿವೆ, 30,000ಕ್ಕೂ
ಅಧಿಕ ಆನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು 3000 ಒಂದು ಕ�ೊಂಬಿನ
ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಉತ್ತಮ
ಜೀವವ�ೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀವ
ವ�ೈವಿಧ್ಯವೂ ಬಲಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹುಲಿ
ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನೆಗಳು
ಮತ್ತು ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೂಲ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಜೀವನ
ಗ್ರಹಿಕೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಸಹಬಾಳ್ವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಹೂವುಗಳು,
ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಮರಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು,
ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ
ಏಕ�ೈಕ ದ�ೇಶ ಭಾರತ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಹಬ್ಬಗಳನ್ನೂ
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾವಿರಾರು
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು
ಅರಣ್ಯವಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು
ಮೇಯಿಸಲು
ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ,
ಮರಗಳನ್ನು
ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಕೃತಿ
ಮಾತೆಯೊಂದಿಗೆ
ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾಣುವ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನವು
ಭಾರತದ ಜೀವವ�ೈವಿಧ್ಯದ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃಕ್ಷ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗುಟ್ಟಾಗಿದೆ. n

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 21

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ

ಸುಸ್ಥಿರ ಬಾಳ್ವೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಇಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ, ಫ್ರಿಜ್
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದ
ದ�ೊಡ್ಡ
ಮನೆಗಳನ್ನು
ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ
ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ
ಪೊಲ್ಲಾಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯನ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬ�ೇಕು.
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ
ಬಾಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೂಲದ ‘ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯಾ’ದಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆದರು, ಅಲ್ಲಿ
ಅವರು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿದರು.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು
ಶ�ೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ
ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು
ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಕ�ೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ನೆಲಹಾಸಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು
ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಬಳಸಿ ಜ�ೋ�ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದ ಅಂಕಣದ
ಎತ್ತರವು 16 ಅಡಿಗಳು, ಇತರ ಕ�ೊಠಡಿಗಳ ಎತ್ತರ 11 ಅಡಿ
ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಗ�ೋ�ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾಯನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು 800
ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಾಜಾ, ತಂಪಾದ
ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹ�ೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನವು 40
ಡಿಗ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವು
28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ
ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳು
ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಕ�ೊಯ್ಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ
ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ- 2021ರಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಅಗ್ರ 10 ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 2014ರಲ್ಲಿ 31ನ�ೇ
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.
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ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಬಿಎಸ್- VI ಇಂಧನ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
70 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ
ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು
ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಸ್.- ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ತಂದಿದೆ. ಐರ�ೋ�ಪ್ಯ ದ�ೇಶಗಳ ಯುರ�ೋ�- VI ಮಾನದಂಡದ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಹನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಬಿಎಸ್- IV
ಬದಲಿಗೆ 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಬಿಎಸ್-VI ಮಾನದಂಡವನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 1991 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ
ನಂತರ ಅವು ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಅನ್ವಯವಾಯಿತು. ಬಿಎಸ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿ
ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬಿಎಸ್II ಅನ್ನು 2005 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ - III ಅನ್ನು 2006ರಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಬಿಎಸ್- IVಮಾನದಂಡವನ್ನು 2010ರಲ್ಲಿ
ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ
ಭೀತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸರದ
ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಿ.ಎಸ್. Vಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನ�ೇರವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ VI
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು 2020ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು.
ವ�ೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು
ಮೊದಲಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ದ�ೇಶ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ
ಪುನಶ್ಚೇತನಗ�ೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ
ವ�ೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕುರಿತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ
ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಗಾಥೆಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲ, ಕರ�ೋ�ನಾಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಔಷಧಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು
ಈಗ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಜನರು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನಪರಂಪರೆಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದತ್ತ
ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ
ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಈ
ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜಗತ್ತೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ
ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಏಕ�ೈಕ
ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ,
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬ�ೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೂಡ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು.
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಜ್ಞಾನ
ಮತ್ತು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕಾಡುಗಳು, ನದಿಗಳು, ಕ�ೊಳಗಳು
ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು
ಜನರು 21ನ�ೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರದ
ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು
ಪೂರ�ೈಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. n

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ
ಮತ್ತೊಂದು ಹ�ೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ

ಭಾರತ ಈ ಹಿಂದೆ ಇ-ವಾಹನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸೌರ

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ವಾಹನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ

ಸೌ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲಿದೆ....

ರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ,
ಗ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ
ಕಾರ್ಯವು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರ�ೈಲ್ವೆ, ಹಡಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ
ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಜನರ�ೇಟರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿಯೂ
ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಛಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಸೌರ
ಫಲಕಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹವು
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2021ರ ಮೇ 12ರಂದು ಮಹತ್ವದ
ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿತು. ಸಂಪುಟವು ಮುಂದುವರಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ
ಕ�ೋ�ಶ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ‘ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್
ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ಸೆಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ�್ಟೋರ�ೇಜ್ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ಕ್ಕಾಗಿ 18 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಪಿಎಲ್.ಐ.
ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಎಸಿಸಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು
ಇವಿಗಳಿಗೆ ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇವು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ
ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದ�ೇಶದ ಹಸಿರುಮನೆ
ಅನಿಲ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಎಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು
ಮಹತ್ವದ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು
ಎದುರಿಸುವ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹ�ೊಸ
ಉಪಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಇ-ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ನಾಲ್ಕು
ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು
ಬಳಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್
ಆಗುವುದು ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ�್ಟೋರ�ೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಎಸಿಸಿಗಳು ಹ�ೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಸ�್ಟೋರ�ೇಜ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ಅದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್
ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಂಧನವಾಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತ ಅದನ್ನು
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಧನವಾಗಿಯೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕ
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪರಿಕರಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, ಸುಧಾರಿತ
ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಗಳು, ಸೌರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ
ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವು
ದೃಢವಾದ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ಬ್ಯಾಟರಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಬೃಹತ್ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. n

ಪರಿಣಾಮ: ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದತ್ತ
ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮ

l ಈ 18,100 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಯೋಜನೆಯು 50 ಗಿಗಾ
ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ (ಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್) ಎಸಿಸಿ ಮತ್ತು
5 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ “ನಿಚ್” ಎಸಿಸಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಗೀಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್
ಒಂದು ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ
ಶಕ್ತಿಯ ಘಟಕವಾಗಿದೆ.
l ಎಸಿಸಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ
ಸ�್ಟೋರ�ೇಜ್
ಉತ್ಪಾದನಾ
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ನ�ೇರ ಹೂಡಿಕೆ.
l ತ�ೈಲ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2,50,000
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ
ಆಮದು ಪರ್ಯಾಯ 20,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.
l ಇದು ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ,
ವಿದ�ೇಶೀ ಮತ್ತು ದ�ೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ತರುತ್ತದೆ,
ಉದ�್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ
ಆಮದು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
l ಇದು ಎಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಸಾಂದ್ರತೆ
ಮತ್ತು ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಚ�ೋ�ದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
l ಭಾರತವು ಶೂನ್ಯ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ದ�ೊಡ್ಡ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ಇ-ವಾಹನಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ
ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿ
ಸ�್ಟೋರ�ೇಜ್
ಮಾಡಿದಾಗ
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು
ಬಳಕೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಂದ

ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ| ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವ�ೇತ್||
ಅರ್ಥ: ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರ�ೊಬ್ಬರೂ
ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸದಿರಲಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಸಂವ�ೇದನಾತ್ಮಕ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂವ�ೇದನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನವು
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ....

“ಖಾ

ಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ವ�ೈದ್ಯರ
ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ
ನಾನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ”. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನ�ೇರ್
ನ ಚಂದಾ ಹ�ೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಸಿಕಾರ್ ನಿವಾಸಿ
ಸುಭೀತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತನ್ನಂತಹ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು
ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು - ಆಶಾ ಸಹ
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಮಂಜು ದ�ೇವಿ ಮತ್ತು
ಬಬಿತಾ ದ�ೇವಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನ (ಪಿ.
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಶದ
ಸುಮಾರು 3 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗರ್ಭ
ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು
ಸೂಕ್ತ ಆರ�ೈಕೆಯ ಕ�ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ
ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು
ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9ರಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ
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ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಸೌಲಭ್ಯವು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ
ಶಿಶುಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು
ಮೂರನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರ�ೈಕೆ ಸ�ೇವೆಗಳ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ�ೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಶಾ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಹಾರದ
ಪೂರ್ನಿಯಾ ಮೂಲದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗಾಯತ್ರಿ
ದ�ೇವಿ, “ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ”
ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವ�ೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸ�ೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದ�ೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸುಂದರವಾದ
ಭಾವನೆಯು ಅನಕ್ಷರತೆ, ಮಾಹಿತಿಯ ಕ�ೊರತೆ, ಸರಿಯಾದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ

ತಾಯಿಯ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

2,76,55,855
ಪಿ.ಎಂ. ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ತಪಾಸಣೆಗ�ೊಳಗಾದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು

n

ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಸ�ೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 18,449.
ಸ್ವಯಂ ಸ�ೇವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 6,665. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ತಿಂಗಳ 9ನ�ೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ
ಅಥವಾ ರಜಾ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು
ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಮಗು
ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು
ನೀಡುವುದು, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು
ತಗ್ಗಿಸುವುದು, ರ�ೋ�ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. ರಕ್ತಹೀನತೆ,
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪ್ರೇರಿತ ಅಧಿಕ
ರಕ್ತದ�ೊತ್ತಡ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ
ಮುಂತಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ತಾಯಂದಿರ ಮತ್ತು
ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ
ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 1990ರಲ್ಲಿ
1 ಲಕ್ಷ ಜನನಕ್ಕೆ 556 ಇದ್ದದ್ದು, 2016-18ರಲ್ಲಿ
113ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು
2012ರಲ್ಲಿದ್ದ 52 ರಿಂದ 2018ರಲ್ಲಿ 36ಕ್ಕೆ
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾನುಪಾತವು 201415ರಲ್ಲಿ 918 ಇದ್ದದ್ದು, ಈಗ ಶ�ೇಕಡಾ 16ರಷ್ಟು
ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 934 ಆಗಿದೆ.

ಪಿ.ಎಂ. ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 9ರಂದು ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸವ
ಪೂರ್ವ ಆರ�ೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದ�ೇ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕ�ೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ
ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾಯಂದಿರ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಒಂದು ಅನನ್ಯ
ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ�ೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ
ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜ�ೊತೆಗೆ ನಾವು ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ
ವಾದವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ"
-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕ�ೊರತೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ವಯೋ ಪೂರ್ವ ವಿವಾಹ,
ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನ�ೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2016ರ ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ನಿಗಾ
ಹಸಿರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ – ಯಾವುದ�ೇ
ಅಪಾಯ ಪತ್ತೆಯಾಗದ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ
ಕೆಂಪು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ – ತೀವ್ರ ಅಪಾಯ
ಪತ್ತೆಯಾದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ
ನೀಲಿ – ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ�ೊತ್ತಡ
ಇರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ
ಹಳದಿ - ಮಧುಮೇಹ,
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ�ೊತ್ತಡ, ಎಸ್.
ಟಿ.ಐ.ಗಳಂತಹ ಸಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
ಇರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ

ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ,
ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ನೆರವಿಗಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ pmsma.nhp. gov.in. ಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೊಬ�ೈಲ್
ಆಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಚಿತ ಕರೆ ಸಂಖ್ಯೆ:
18001801104
ನೀವು ಒಬ್ಬರು ವ�ೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು,
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ,
ನೀವು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು
ಕಿಲ್ಕರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 5 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಮೂಲಕ
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಆರ�ೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು (ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ)
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಿಸಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದ�ೇಶವನ್ನು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಸಂವ�ೇದನಶೀಲಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. n
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ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಬಲ

ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ
ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್
ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ,
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ
ಉದ್ಯಮಗಳ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕ-ಗವಾಕ್ಷಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆಂದು
ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು 11 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ
6 ಕ�ೋ�ಟಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್
ಸಹಾಯದಿಂದ ದ�ೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಶ�ೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುವ
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ವಲಯವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು
ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು

ಕ

ರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೋಲಿಸ್
ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜಾಕೆಟ್
ತಯಾರಿಸುವ ಸೆಫ್ಟಿ ಸ�ೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್
ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅದರ
ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ತೆರೆಯದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬ�ೇಗನ�ೇ ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು
ಎದುರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ
ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ ಬಡ್ಡಿ ಅವರು ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ಕಚ�ೇರಿಯ
ಸಹಾಯ ಕ�ೋ�ರಿದರು, ಇದು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್.ಜಿ.ಒ.ಗಳಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳ
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಈಗ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು
ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ,
ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದೆ.
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ರಾ

ಪಿಡ್ ಟೆಕ್ ಐಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫರ್ ಪುರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಕಚ�ೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ,
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ (ಇಎಂಡಿ) ಯಿಂದ
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕ�ೋ�ರಿತು. ಆದರೆ ಎನ್.
ಎಸ್.ಐ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ�ೋ�ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು,
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ
ರಾಜ್ಯದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿ
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ
ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಾಯಿತು.

ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು

ರಾ

ಜ್ಕ�ೋ�ಟ್ನ ಮನ್ಸುಖ್ ಕಾಕ�ೋ�ಡಿಯಾ ತನ್ನ ಯುಎಎಂ ಕಾರ್ಡ್ (ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ
ನೀಡುವ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್
ಸಲಹೆ ಕ�ೇಳಿದರು. ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂಡವು ಕಾಕ�ೋ�ಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯೋಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಜಾ

ರ್ಖಂಡ್ನ ಬ�ೊಕಾರ�ೊ ಮೂಲದ ಲಾಲ್ತು
ಸರ್ಕಾರ್ ಎನ್.ಎಚ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಬ
ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ�ೊಕಾರ�ೊ ಸ್ಟೀಲ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.) ಅವರಿಗೆ 6 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಲಾಲ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಗೆ ಹಲವಾರು
ಲಿಖಿತ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿತ್ತು.
ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
ತಂಡದ ಮಧ್ಯಪ್ರವ�ೇಶದ ಬಳಿಕ, ಅವರಿಗೆ 2.5 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಭಾಗಶಃ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ
ಹಣವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಂ

.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ,
ಉದ್ಯಮಿಗಳು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ
ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ
ಪರಿಹರಿಸಿರುವ ದ�ೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದೆ. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ವಲಯ
ತನ್ನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಶ�ೋ�ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2020ರ
ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣ
ಘಟಕಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತ�ೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೆ
ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ವ�ೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
ಪೋರ್ಟಲ್ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ
ಕ�ೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಮುಖ

ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್
ಗಳಂತಹ ಹ�ೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇದು
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದ�ೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತಹ
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ
ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು
ಇರುವ ತ�ೊಡಕು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೂ ಒಂದ�ೇ ತಾಣ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕ�ೊರತೆ
ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಸಿ.ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್) ಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
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ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಬಲ
ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸಿ.ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.
ನಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ನ�ೇರವಾಗಿ
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ
ಈಗ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿ.ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ವೆಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಆಧಾರಿತ ವ�ೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ
ನಾಗರಿಕರಿಂದ
ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
(24x7) ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಂದುಕ�ೊರತೆಗಳನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್
ಇಂಟಲಿಜನ್ಸ್, ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್
ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ
ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ
ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು
ಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಉದ್ಯಮಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ವಲಯದ ಸಾಲದ
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸತತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜನ್ಸ್ ಬಳಕೆಯ
ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ
ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ,
ಅದು
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ,
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು
ವಲಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ
ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಫಲಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಆನ್ವಯಿಕಗಳ
ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು
ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ತ�ೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವ�ೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅನುವು
ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದರ ಹ�ೊರತಾಗಿ ವಿವಿಧ
ಆರ್ಥಿಕ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು
ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಹ�ೇಗೆ
ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್

www.champions.gov.in ಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ

ನಂತರ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ
“ಇಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿ” ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ
ನಂತರ “ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್” ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ದ�ೇಶೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
ಪೋರ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ�ೊಠಡಿಯನ್ನು
'ಹಬ್
ಮತ್ತು
ಸ�್ಪೋಕ್'
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಚಕ್ರ
ಅದರ ಹಬ್ ನವದೆಹಲಿಯ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.
ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ�್ಪೋಕ್ಸ್
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಕಚ�ೇರಿಗಳು
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈವರೆಗೆ, 66 ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಬಹಳ
ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನವಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಧ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ
ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಟಿಪಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ
ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರನು ತನ್ನ ದೂರನ್ನು ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ಇಲಾಖೆಯು
ದೂರನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್

ದ�ೇಶದ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.

ಹಳ್ಳಿಗಳ
ಪ್ರಗತಿಯ
ಮೇಲೆ
ಭಾರತದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು
ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ
ನಂಬಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಸಾಗಲು
ಗಣನೀಯ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ಮತ್ತು ಗುಡಿ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ ವಲಯದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಕ�ೇವಲ 59 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗೆ 1 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಎಂದಾದರೂ
ಊಹಿಸಿದ್ದರ�ೇ? ಆದರೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ
ಈಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುಗಮ ಪ್ರವ�ೇಶ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ
ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಸುಗಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ
ಭದ್ರತೆ
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ
ಉಪಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 15,700
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು,
ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ
ಎರಡುಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ

l ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿ
ತೀವ್ರ ಹ�ೊಡೆತ ತಿಂದಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂಶಗಳ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
l ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ., ಗುಡಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳ
45 ಲಕ್ಷ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ,
ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮೇಲಾಧಾರರಹಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ
ಸಾಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. - ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು
ಪಿ.ಎಸ್.ಯು.ಗಳು
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ
ನೀಡಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದ
ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದಾಗಿಯೂ
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು
l ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಡಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ 20,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್
ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿದ�ೇಶಗಳಿಂದ
ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 200
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್
ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು.
l ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಉತ್ತಮವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 50,000 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳ ನಿಧಿಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂ.ಎಸ್.
ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ನಿಧಿಯ ಅವಕಾಶದ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ
ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
l ಈಗ 1 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ 5 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ವಹಿವಾಟು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಸ�ೇವಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, 10 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ 50 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಹಿವಾಟು ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 100
ಕ�ೋ�ಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ಹ�ೊಂದಿರುವ 20 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ
ಹೂಡಿಕೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯ ನಡುವೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ವಲಯಕ್ಕೆ
ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಸಾಲವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ಘಟಕಗಳಿಗೆ
ಸಾಲ ಪುನಾರಚನೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸಾಲ ಪುನಾರಚನೆ
ಪಡೆಯದ 25 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಹಿವಾಟು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳು
ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ವಾಣಿಜ್ಯ
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಯಾವುದ�ೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ದೂರಿನ ಕಡತವನ್ನು
72ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೂಚನೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದ�ೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಭಾರತವು
ಪ್ರಬಲ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ವಲಯದಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್
ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣದ ಪರವಾಗಿ
ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆಧುನೀಕರಣದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯ. ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ�ೇಕಡಾ 29 ರಿಂದ 40 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
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ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಾಲ್ಯ

ಪೆನ್ಸಿಲ್
(ಸೀಸದಕಡ್ಡಿ)

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ

" ಕ�ೈಗೆ ಲ�ೇಖನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗಿದ್ದ, ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಲು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ"
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಾವೀನ್ಯಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸಿದೆ. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,
ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಮತ್ತು ಆಪರ�ೇಷನ್ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಮುಂತಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ,
ಇದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜ

ತಿನ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ
ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ
ಕತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆ
(ಎನ್.ಸಿ.ಎಲ್.ಪಿ) ಯ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ
ಹ�ೊಸ ದಿಕ್ಕು ತ�ೋ�ರಿತು. ಎನ್.ಸಿ.ಎಲ್.ಪಿ. ಅವನಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ
ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು,
ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ, ಈಗ
ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಗಾರನ ಪುತ್ರ ಹರ್ವಿಂದರ್
ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದ�ೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆತ ನಿತ್ಯ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ
ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆತ ಕೂಡ ಎನ್.ಸಿ.ಎಲ್.ಪಿ.
ಉಪಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು, ಫರೀದಾಬಾದ್ ನ ವಿಶ�ೇಷ
ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶ ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ
ಗಳಿಸಿ, ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣಕಾಸು ಸ�ೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮೆಯ
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ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದರು.

ಜತಿನ್ ಮತ್ತು ಹರ್ವೀಂದರ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ದೀಪಕ್ ಅನುಭವವೂ ಆಗಿದೆ. ಕೂಲಿ
ಸಂಪಾದಿಸಲು ಆತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಎನ್.
ಸಿ.ಎಲ್.ಪಿ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡ ಆತನ ಪಾಲಕರ ಮನವೊಲಿಸಿ
ಆತನನ್ನು ವಿಶ�ೇಷ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಸಿದರು. ಈಗ
ಅವರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ
ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು
ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಎನ್.ಸಿ.ಎಲ್.ಪಿ. ಅಥವಾ ಆರಪ�ೇಷನ್ ಮುಸ್ಕಾನ್ (ನಗು
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ)ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆಪರ�ೇಷನ್ ಮುಸ್ಕಾನ್
ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗ�ೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು
ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಂದ ಓಡಿಹ�ೋ�ದವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ�ೊಂದಿಗೆ
ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ.

ಇತಿಹಾಸ

1,95,652

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಜೂನ್ 12 ಅನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ
ಬಾಲ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷ�ೇಧ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ
2002ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವ�ೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

60,634

ಪೆನ್ಸಿಲ್
ವಿಶ�ೇಷ ತರಬ�ೇತಿ
ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಕ�ೇಂದ್ರ (ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.)ದಲ್ಲಿ
ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳು ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು

1,01,148

620

ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿದ ಮಕ್ಕಳು
ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನ�ೋ�ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎನ್.ಸಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಸಮರ್ಥವಾಗಿ
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲು
ಅಪಾರವಾಗಿ ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನೂ ಒಂದ�ೇ ವ�ೇದಿಕೆಯಡಿ
ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾರು ಬ�ೇಕಾದರೂ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ
https://pencil.gov.in/ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣಗ�ೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಪೆನ್ಸಿಲ್'
ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಒಂದು
ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅದರ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ
ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನ ಐದು ಅಂಶಗಳು

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ

ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು 2015ರಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪುನರ್ವಸತಿಸಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2016ಕ್ಕೆ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 2017ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ
(ನಿಷ�ೇಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ)
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ, 2016
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ
(ನಿಷ�ೇಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ
ತಂದಿತು, ಇದು 2016ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈಗ,
14
ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಯಾವುದ�ೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 14-18 ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನ
ಹದಿಹರೆಯದವರು ಉದ�್ಯೋಗಿಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮದ
ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಣೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು
ಸಾಂಜ್ಞೇಯ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್.ಸಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಯಿಂದ ಪುನರ್ವಸತಿ
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀತ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ
ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಜೀತ
ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲಾದ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ
2,00,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ
ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಕ್ತ ದ�ೇಶದ ತನ್ನ
ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ
ಅಂಕಿತ
ಹಾಕಿರುವ
ಭಾರತ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ
ಕುರಿತಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ (ಐಎಲ್ಒ)
ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾವ�ೇಶಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದೆ.

ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು
ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯಿದೆ 2015ರ
ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವ-ವಿನ್ಯಾಸಿತ ಉಗ್ರಗಾಮಿ
ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಪಡೆ ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಘ�ೋಷಿಸಲಾದ
ಗುಂಪು ಯಾವುದ�ೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರೆ
ಅಥವಾ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು
ಅವಧಿಯ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಏಳು
ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು
5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಉದ�್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ�ೇಡ ಎಂಬ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ವ�ೇದಿಕೆ (ಪೆನ್ಸಿಲ್) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು,
ಇದು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ
ಬಾಲ್ಯ ವಂಚಿಸಿ, ಅವರ ದ�ೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. n
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕಲ್ಪ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭಾರತೀಯರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ�ೊಡುಗೆ

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ
ಜನರು, ಜಾತಿ, ಮತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ
ಒಂದ�ೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದ
ಪುನರುಜ್ಜೀವದ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು
ವೀರರಾದರು ಮತ್ತೆ ಅನ�ೇಕರು ಅನಾಮಧ�ೇಯರಾದರು.
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಂದ ಎಸ್ ರಾಜರವರೆಗೆ,
ಸ�ೈನಿಕರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು
ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೆ, ಅಂತಹ ಅನ�ೇಕ ಧ�ೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು
1857 ರಿಂದ 1947ರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ
ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ದಾಸ್ಯದ
ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು 1947 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು…
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ಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು
ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ
ನಮ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ಪುನರುಜ್ಜೀವಗ�ೊಳಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ಭಾರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ,
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಭೂತಕಾಲದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಹ�ೊಂದಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಾಗ
ಮಾತ್ರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು
ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ - ಶ್ರೀಮಂತ
ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ,
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ
ಅನ�ೇಕ ಮಹಾನ್ ವೀರರು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ
ವೀರರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು
ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ: ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ದ�ೇವರಾಗಿದ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕ
ದುರ್ಗಾ ಭಾಭಿ: ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲೆಮರೆಯಕಾಯಿ
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ವರು 1875ರ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ರಾಂಚಿಯ ಉಲಿಹಾತು
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುಗಾನಾ ಮುಂಡಾಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಮಿತವ್ಯಯದ ಕಠಿಣ
ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಮಿಷನರಿ ಶಾಲೆಗೆ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವದು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಹೆಚ್ಚು
ಇರಲಿಲ್ಲ – ಆಹಾರವೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ
ಬಡತನ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1882,
ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ
ಕಸಿದುಕ�ೊಂಡಿತು. ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕಾಡುಗಳಿಂದಲ�ೇ ಹ�ೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ�್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿರ್ಸಾ ಮಿಷನರಿ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹ�ೊರಗುಳಿದು,
ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು. 1890ರ ಸುಮಾರಿಗೆ
ಬಿರ್ಸಾ ವ�ೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದತ್ತ ವಾಲಿದರು. ಬುರ್ಸಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಾಮಾಚಾರದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು
ಬಿಡಬ�ೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗಗಳಿಗೆ ಹ�ೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಎದುರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಕಲಿಸಿದರು. ಜನರು ಅವರನ್ನು ‘ಧರ್ತಿ ಅಬ್ಬಾ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ತಂದೆ’
ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಜನಾಂಗದವರ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ ಬಿರ್ಸಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಂಡು 1899ರಲ್ಲಿ ‘ಉಲ್ಗುಲಾನ್’ ಅಥವಾ ‘ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ಯೂಮಲ್ಟ್’
ಎಂಬ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು
ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದರು, ಬಿರ್ಸಾ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ
ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಸಜ್ಜಾದರು. ಅವರು ರಾಂಚಿಯಿಂದ ಚ�ೈಬಾಸಾವರೆಗಿನ
ಪೊಲೀಸ್ ಹ�ೊರ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದರು. ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಭಯಭೀತರಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರು
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಸ�ೈನ್ಯವನ್ನು ಕರೆಸಿದರು. ಭೀಕರ
ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಬಿರ್ಸಾ ಅವರ ಸುಮಾರು 400 ಅನುಯಾಯಿಗಳು
ಸಾವಿಗೀಡಾದರು ಮತ್ತು ಬಹುತ�ೇಕ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು
ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಬಿರ್ಸಾ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು.
ಅವರು 1900ರ ಜೂನ್ 9ರಂದು ರಾಂಚಿ ಜ�ೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದಾಗ ಕ�ೇವಲ
25 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ.

928ರ
ಡಿಸೆಂಬರ್
17, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸೌಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ
ಪೊಲೀಸರು
ಲಾಹ�ೋ�ರ್
ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್
ಮತ್ತು
ರಾಜಗುರುವಿಗಾಗಿ
ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಸ್
ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ
ರ�ೈಲ್ವೆ
ನಿ ಲ್ದಾ ಣ ದ ವ ರೆ ಗಿ ನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ನಿಗಾದಲ್ಲಿತ್ತು.
ರಾಜಗುರು
ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ
ದುರ್ಗಾವತಿ ವೊಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ದುರ್ಗಾವತಿ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸ�ೋ�ಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್ (ಎಚ್.
ಎಸ್.ಆರ್.ಎ) ಎಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕ ಭಗವತಿ
ಚರಣ್ ವೊಹ್ರಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ವೋಹ್ರಾ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೂ ಭಾಭಿ (ಅತ್ತಿಗೆ) ಎಂದ�ೇ
ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 1928ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರ
ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮುಖ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಸೂಟು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಟ್ ಧರಿಸಿ,
ಮಗು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ�ೊಂದಿಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ಸ�ೇವಕನಂತೆ ರಾಜಗುರು ವ�ೇಷ ತ�ೊಟ್ಟು ಹ�ೊರಬಂದರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಮಹಿಳೆ ಬ�ೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗಿರದೆ ದುರ್ಗಾ ಭಾಭಿ
ಆಗಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಟರ್ಬನ್ ಧರಿಸಿದ ಸಿಖ್ ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮುಖ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರನ�ೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತಿದ್ದ
ಯುವಕನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರಲಿಲ್ಲ.
1907ರ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಜನಿಸಿದ, ದುರ್ಗಾವತಿ ಕ�ೇವಲ 10
ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರು ನುರಿತ
ಗುರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದು ಬಂದೂಕು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್
ತಯಾರಿಕೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಪುತ್ರ ಸಚೀಂದ್ರ
ಜನಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ�ೋ�ರಿದಾಗ,
ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿದರು. ನಂತರ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಮತ್ತು
ಸುಖದ�ೇವ್ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದ
ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರು. 1930ರಲ್ಲಿ, ಪತಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್
ವೊಹ್ರಾ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸ�್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆಕೆ
ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ,
ಅವರು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1999ರ
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಅವರು ನಿಧನ ಹ�ೊಂದಿದರು.
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ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯಗಳು

ಎನ್.ಎಫ್.ಎಸ್.ಎ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ
ಮತ್ತು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ
ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್.ಎಫ್.ಎಸ್.ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಪೂರ�ೈಕೆ ಮತ್ತು ಈ
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ1.75 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸಾತಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿಂದ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ.

n

n

n

n

n

n

ನಿರ್ಧಾರ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರಿಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ
ಮೂರನ�ೇ
ಹಂತದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಎನ್.ಎಫ್.ಎಸ್.ಎ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ
ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಂಜಿಕೆವ�ೈ ಹಂತ IIIರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2021ರ
ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ
ಪೂರ�ೈಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದು ಆಂತ�್ಯೋದಯ ಅನ್ನ
ಯೋಜನೆ (ಎಎವ�ೈ), ಆದ್ಯತೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳು (ಪಿ.ಎಚ್.
ಎಚ್) ಮತ್ತು ನ�ೇರ ಸವಲತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ)ಯ ಎಲ್ಲ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ:

n

n

n

n

ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಉಚಿತ
ಪಡಿತರ ಸೌಲಭ್ಯ. ಇದು 79.88 ಕ�ೋ�ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹ�ೊರ ಹ�ೋ�ಗುವ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್.

n

ಇದು ಅಂದಾಜು 25332.92 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಹಾರ
ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ
36789.2/ಮೆ.ಟನ್ ಮತ್ತು ಗ�ೋ�ಧಿಗೆ 25731.4/ ಮೆ.ಟನ್
ಅಂದಾಜು ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವ�ೈರಾಣುವಿನ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ
ತ�ೊಡಕು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ�ೇ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಈ ತ�ೊಡಕಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ
ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ.
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n

ನಿರ್ಧಾರ: ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ
ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣದ
ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ
ಪರಿಣಾಮ: ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಪುಟ
ಸಮಿತಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ
ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ನ�ೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚಿಸಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು
ರೂಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ (ಜಿ.ಓ.ಐ)
ಮತ್ತು ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಹ�ೊಂದುವ ಷ�ೇರುಪಾಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಐಡಿಬಿಐ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಶ�ೇ.94ರಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶ�ೇರುಗಳನ್ನು (ಜಿ.ಓ.ಐ
ಶ�ೇ.45.48, ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಶ�ೇ.49.24) ಹ�ೊಂದಿವೆ. ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣದ�ೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಓಐ ಸಹ –ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿದೆ.

ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಖರೀದಿದಾರರು ಹಣ, ಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಪೂರಣ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ
ನಿರ್ವಹಣಾ
ರೂಢಿಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ
ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಮತ್ತು
ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ�ೇ
ಅವಲಂಬನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಷ�ೇರುಗಳ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ
ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತದ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಕ�್ರೋಡೀಕರಿಸಿ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. n

ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ಧನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನ

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಸಿರು ಉಳಿಸ�ೋ�ಣ

ಈ ಕರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಉಸಿರಾಡಲೂ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು, ಇತರರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಹನವಾಜ್, ಗೌರವ್,
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಾವಂತ್, ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಡೆಟ್ ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಮತ್ತು ಅನ�ೇಕ ಕಾಲ�ೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕರ�ೋ�ನಾ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ…

ಮುಂಬ�ೈನ ‘ಆಮ್ಲಜನಕ
ಮಾನವ’ ಶಹನವಾಜ್ ಶ�ೇಖ್

ಮುಂ

ಬ�ೈ ಮಲಾಡ್ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಶಹನವಾಜ್
ಶ�ೇಖ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಎರಡನ�ೇ
ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ
ಬಂಧುವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಶ�ೇಖ್ ತಮ್ಮ ಎಸ್.
ಯು.ವಿ. ಕಾರ್ ಅನ್ನು 22 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸ�ೋ�ಂಕಿತರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರ�ೈಸಲು
ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣದ�ೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅಗತ್ಯ
ಇರುವವರಿಗಾಗಿ 160 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, 4000 ಜನರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಕ್ತ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಶ�ೇಖ್ ಅವರು
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ�ೊಠಡಿಯನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕ�ೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಂಡ
ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡ ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ
ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ
ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ�ೇಖ್ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕ�ೊಠಡಿಗೆ ದಿನವೂ ಸುಮಾರು 600 ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

ಗೌರವ್ ರಾಯ್: ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಆಶಾಕಿರಣ

ಪಾ

ಟ್ನಾದ ಗೌರವ್ ರಾಯ್ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ
ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತ�ೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಯ್ ಅವರು ಜೀವನ್ಮರಣದ
ನಡುವೆ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒದಗಿಸಿ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿ,
ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದ�ೇವಧೂತನಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ,
ರಾಯ್ ಸ್ವತಃ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕರ�ೋ�ನಾ ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ತ�ೊಂದರೆ
ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಕರ�ೋ�ನಾ ರ�ೋ�ಗಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸುವ
ಸಂಕಟವನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸಣ್ಣ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದಿನದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಸ�ೋ�ಂಕಿತರಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು
ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. n
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ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದ್ಧಾರಕ

ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರು, ಅವರು 16 ವರ್ಷದ
ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ
ದೀಕ್ಷೆ
ಪಡೆಯಲು
ಚರ್ಚ್ ಗೆ
ಹ�ೋ�ದರು ಆದರೆ ಬ�ೇಗ
ಭ್ರಮನಿರಸನಗ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಕೂಲಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡಿನಂತಹ
ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ-ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಚಳವಳಿಯ
ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರು ನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ
ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದರು. ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲು
ಬರುವ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ತಡೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು, ತಮ್ಮ ಬಂಗಲೆಯ ಒಂದು
ಗ�ೇಟ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

1

ಜನನ: ಜೂನ್ 3, 1930 ಮರಣ: ಜನವರಿ 29, 2019

930ರ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥ�ೋ�ಲಿಕ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೆರ್ರಿ ಎಂದು
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ
ದ�ೊರೆ ಜಾರ್ಜ್ V ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಎಂದು
ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೀತ್ಯ ಪಾದ್ರಿಯಾಗಲು ಅವರನ್ನು 16 ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಚರ್ಚ್ ನಿಂದ ಓಡಿ ಹ�ೋ�ಗಿ
ಮುಂಬ�ೈ ತಲುಪಿದರು. ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಉದ�್ಯೋಗ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. 1950ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರಳ ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಂಡಾಯಗಾರ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಮಾಜವಾದಿ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ರಾಮ್
ಮನ�ೋ�ಹರ್ ಲ�ೋ�ಹಿಯಾ ಅವರ�ೊಂದಿಗಿನ ಭ�ೇಟಿಯ ನಂತರ
ಅವರು ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ�ೋ�ಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮುಂಬ�ೈ
ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ನಡೆದ ಲ�ೋ�ಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ
ಎಸ್. ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ
ಇಳಿದರು. ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸ�ೋ�ಲಿನ
ನಂತರ ಎಸ್. ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ಯಾಸ ಪಡೆದರು. ಹೀಗಾಗಿ
ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನು ‘ದ�ೈತ್ಯ ಸಂಹಾರಿ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
1973ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ�ೈಲ್ವೆ ಮೆನ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅಲ್ಪ
ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ರ�ೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರ�ೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ
ವ�ೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬ�ೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 1974ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ
ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ರ�ೈಲ್ವೆಯ ಸ�ೇವೆಗಳು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಿತು. 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು
ಸ್ಥಿತಿ ಘ�ೋಷಿಸಿದಾಗ, ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 22 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು
ಸಿಖ್ ವ�ೇಷದಲ್ಲಿದ್ದರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ�ೇರಲು ರ�ೈಲ್ವೆ ಮುಷ್ಕರವ�ೇ
ಕಾರಣವೆಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
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ತೀಸ್ ಹಜಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ತೆಗೆದ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಅವರ ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿರ�ೋ�ಧದ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿ
ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. 1977ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ
ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು
ಮೂಡಿಸಿತು, ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜ�ೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲ�ೇ ಅವರು ಆ
ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.

ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತುರ್ತು
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಲು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಲ�ೋ�ಕ
ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತುರ್ತು
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ
ನಂತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದ�ೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ
ಸಚಿವರಾದರು. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವಿದ�ೇಶಿ ವಿನಿಮಯ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ (ಫೆರಾ) ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ
ಕ�ೋ�ಕ್ ಮತ್ತು ಐಬಿಎಂ ಅನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹ�ೊರಗ�ೋ�ಡಿಸಲು
ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 1989 ರಿಂದ 1990ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ರ�ೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ�ೊಂಕಣ ರ�ೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1995ರಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ
ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು
ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗೆ 18ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ವಾಜಪ�ೇಯಿ
ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪೋಖ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ಎರಡನ�ೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿದರು.
1999ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಅವರು
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ
ಮಿಗ್-21 ವಿಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ,
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದವು.
ಮಿಗ್ -21ನ್ನು ಹಾರಾಡುವ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ, ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಅಂಬಾಲಾ ವಾಯು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 25 ನಿಮಿಷಗಳ
ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. 2004ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಲ್ಜಿಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ
ಒಳಗಾದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕ�ೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ
ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಯಿಲೆಯು ಅವರನ್ನು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 2019ರ
ಜನವರಿ 29ರಂದು ಅವರು ನಿಧನ ಹ�ೊಂದಿದರು. n
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