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ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ

¸ÀªÀiÁZÁgÀ

ಯೋಗದ ಜಾಗತೀಕರಣ
ಸಾಮುದಾಯಿಕತೆ, ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧಕತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯೋಗವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ
ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ

ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 2.0
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“ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ನಾವು ಭಾರತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ‘ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್’ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಇದು ಗ�ೋ�ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ�ೊಂದಿಗೆ  ಮಾತನಾಡುವ  ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ  ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕ ದಿನ�ೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಲ�ೊಕ�ೊ ಪ�ೈಲಟ್
ಶಿರೀಷಾ ಗಜ್ನಿ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿರೀಷಾ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕ�ೇತ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎ.ಕೆ.ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಅದಿತಿ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ಮಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸರಸ್ವತಿ ದ�ೇವಿಯೇ ಅವಳ
ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರು. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವು ದೃಢವಾಗಿ
ಹ�ೋ�ರಾಡಿದೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದ�ೇಶವು ತೌಕ್ತೆ  ಮತ್ತು  ಯಾಸ್
ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.
ಈ ಎರಡೂ  ಚಂಡಮಾರುತಗಳು  ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ
ಮೇಲೆ  ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ  ನಾವು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ 
ಬಲದಿಂದ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದೆವು.
ಹ�ೊಸ ವಿಶ್ವಾಸ: ಈ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದ ಅನ�ೇಕ
ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ
ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ವಿಶ್ವಾಸ
ಉದಯಿಸಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19- ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ: ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ
ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತವು ‘ಸ�ೇವೆ  ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ’ಸಂಕಲ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ 
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ
ಹ�ೋ�ರಾಡಿದೆವು; ವ�ೈರಾಣು ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ.
l ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ�ೇಶದ ಮೂಲೆ  ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದವು.
l ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆ  ಮತ್ತು  ಸ�ೇನಾಪಡೆಗಳು 
ವಿದ�ೇಶದಿಂದ
ಆಮ್ಲಜನಕ
ಸಾಂದ್ರಕಗಳು  ಮತ್ತು 
ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್
ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು
ತರಲು
ಯುದ�್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಗಲು
ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ�ೈನ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು 
ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ದ�ೇಶವು ನಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ  ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ  ನಂತರದ

ಏಳು  ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಕ�ೇವಲ 3.5 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು. ಆದರೆ,
ಕಳೆದ 21 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4.5 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ  ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ,
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ  ಹ�ೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಭಾರತವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು, ನೀವು
ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ
ಮಾಡಬಹುದು; ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳು: ರ�ೈತರು ದಾಖಲೆಯ
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ
ನಡುವೆ ದ�ೇಶವು ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸಿದೆ.
l ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 800 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು 
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
l ಕಿಸಾನ್ ರ�ೈಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ  ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಟನ್
ವಿಜಯನಗರಂ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿರುವುದೂ ಸ�ೇರಿದೆ.
l ಅಗರ್ತಲಾದ ರ�ೈತರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ತಮ
ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಈಗ
ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಲಂಡನ್ಗೆ  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ
ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದ ಶಾಹಿ ಲಿಚ್ಚಿಯನ್ನು ಸಹ ವಿಮಾನದ
ಮೂಲಕ ಲಂಡನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ಕ�ೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಎಲರಿ
್ಲ ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ,

ದ�ೇಶವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 100
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ದ�ೇಶವು ಅನ�ೇಕ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ
ಎದುರಿಸಿದೆ.

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದ�ೇಶವು ದಿಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತಿ  ಮತ್ತು  ಸ�ೇವಾ
ಮನ�ೋ�ಭಾವವು ಯಾವಾಗಲೂ  ದ�ೇಶವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ರ ಈ ಎರಡನ�ೇ
ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವ  ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು, ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲರ
್ಲ ೂ  ಮಹತ್ವದ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬ�ೇಕು. ಲಸಿಕೆ 
ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕು.

ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೋಗವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೋಗವು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ,
ಇದನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಜಗತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು
ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸುವಾಗ, “ಯೋಗ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಸ್ಯ್ಥ ಕ್ಕೆ 
ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ  ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೀಡುವುದು
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿತು. ಸಾಮುದಾಯಿಕತೆ, ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧಕತೆ  ಮತ್ತು  ಏಕತೆಯ
ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಯೋಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯೋಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ  ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು  2014 ರಿಂದ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದಣಿವರಿಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆ 
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲು ದ�ೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವಿದೆ.

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಮೂರನ�ೇ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮೇಜರ್ ರಾಮ ರಘ�ೋಬಾ ರಾಣೆ ಅವರ
ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ 46 ವರ್ಷಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮಹತ್ವ,
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 7 ವರ್ಷಗಳು  ಮತ್ತು  ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ  ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಲ್
ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುರ್ಮು ಸಹ�ೋ�ದರರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಲ�ೇಖನಗಳಿವೆ 
ಎಲರ
್ಲ ೂ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ
: 	
			
ಇ-ಮೇಲ್

:

ಕ�ೊಠಡಿ ಸಂ. 278, 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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ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ,
ಪತ್ರಿಕೆಯು ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತು. ಇದು
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ದ�ೇಶಭಕ್ತಿಯ
ಭಾವನೆಯನ್ನು
ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು
ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ವಿ  ನಾಯಕತ್ವ  ನಮಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು
ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪಾದಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಕುಮುದ್ ಕುಮಾರ್,

kumudkumar234@gmail.com

ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೆರಂಬಲೂರಿನ ಅರುಣ್ ರಾಜ್.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ನ
ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ
ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹ�ೇಳಲು
ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ
ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು
ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಗಳು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ,
ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ
ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.
ಅರುಣ್ ರಾಜ್

pon.arun@yahoo.com

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್:
ಕ�ೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 278,
ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್
ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್, ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ,
ಸೂಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ - 110003

response-nis@pib.gov.in

ನಾನು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಹದಿನ�ೈದು
ದಿನಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮೆ  ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ
ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯು ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಸರ್ಕಾರದ
ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ,
ಭಾರತವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ  ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು  ಹ�ೇಗೆ 
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ ದಾಸ್

das.conch@gmail.com

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ�ೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ
ಮತ್ತು ಬಲಗ�ೊಂಡಿರುವ ನವ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ನಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಯತಕಾಲಿಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ 
ನೀಡುವ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದ�ೇಶ
ಸ�ೇವೆಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಜಯಂತ ಟ�ೋ�ಪಾಡರ್

topadarj023@gmail.com
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ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ತೌಕ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾಸ್: ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಜೀವಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

ಭಾರತದ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು

ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ
ದುರಂತ
ಮತ್ತು 
ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 
ದ�ೇಶವು ಪ್ರವಾಹ, ಬರ, ಭೂಕಂಪ
ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಂತಹ ವಿವಿಧ
ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಶದ
5,700 ಕಿ.ಮೀ  ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿಯು
ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ  ದ�ೇಶವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ
ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಿತು
- ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೌಕ್ತೆ 
ಚಂಡಮಾರುತ
ಮತ್ತು  ಪೂರ್ವ
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ ಚಂಡಮಾರುತ.
ಇವುಗಳಿಂದ
ಭಾರಿ
ಪ್ರಮಾಣದ
ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ 
ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು  ಸೂಕ್ತ
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸ�ೈನ್ಯ  ಮತ್ತು 
ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ 

ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡವು;
ತೌಕ್ತೆ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ
ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ  ಮುಂಬ�ೈ
ಕರಾವಳಿಯ 4 ದ�ೋ�ಣಿಗಳಿಂದ 600 ಕ್ಕೂ 
ಹೆಚ್ಚು  ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ,
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳು 
ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು ಸಹ ವಸತಿ ಬಾರ್ಜ್ ಪಿ
-305 ರಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು
ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಶ�ೋ�ಧ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ

ಭಾರತದ 2021ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು
ಶ�ೇ.7.5 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ

ವಿ

ಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು 2021 ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ 7.5 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ,
ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ
0.2 ಶ�ೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ (ಡಬ್ಲ್ಯುಇಎಸ್ಪಿ) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ
ಜಿಡಿಪಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 10.1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು
2022 ಕ್ಕೆ ಶ�ೇಕಡಾ 4.2 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಮೇಲ್ಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು
ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಪೂರ�ೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಕುಸಿತವನ್ನು
ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ,
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜು ಕ್ರಮವಾಗಿ
2021 ಮತ್ತು 2022 ನ�ೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 5.4 ಮತ್ತು 4.1
ರಷ್ಟಿದೆ.

4 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜೂನ್16-30, 2021

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದ್ದವು. ಯಾಸ್
ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ
ಬಂಗಾಳದ ನಯಾಚಾರ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಸುಮಾರು 100 ಜನರನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು
ಪಡೆ  ತನ್ನ  ಏರ್ ಕುಶನ್ ವಾಹನವನ್ನು
ಬಳಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು
ಪಡೆಯು 265 ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದ�ೋ�ಣಿಗಳು 
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಲು
ನೆರವಾಯಿತು.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯಧನ
ಶ�ೇ. 140 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ರ

ಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆ 
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ
ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ 
ದ�ೇಶದ ರ�ೈತರಿಗೆ  ಮಾತ್ರ ಅದ�ೇ
ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್
ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ 8 ನ�ೇ ಕಂತು
ರ�ೈತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುವಾಗ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು,
ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ 
ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. 2021
ರ ಮೇ 19 ರಂದು ರಸಗ�ೊಬ್ಬರದ ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು
ಶ�ೇಕಡಾ 140 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ರ�ೈತರು ಒಂದು
ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಚೀಲಕ್ಕೆ 500 ರೂ.ಗೆ ಬದಲಾಗಿ 1,200 ರೂ.ಗಳ
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಚೀಲ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರದ
ನ�ೈಜ ಬೆಲೆ 2,400 ರೂ. ಇದು ರ�ೈತರಿಗೆ 1,200 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಬ�ೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 
ಸುಮಾರು 15,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ.

ಈಗ, 6,000 ರ�ೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವ�ೈ-ಫ�ೈ

ಭಾ

ರತೀಯ ರ�ೈಲ್ವೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ನಗರ ರ�ೈಲ್ವೆ
ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವ�ೈ-ಫ�ೈ ನಿಯೋಜಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು
6,000 ರ�ೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಅದ�ೇ ದಿನ, ಒಡಿಶಾದ ಅಂಗುಲ್
ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಜರಪಾಡ
ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೂ
ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ರ�ೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬ�ೈ
ರ�ೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವು 2016 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ
ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ
ನಿಲ್ದಾಣವಾಯಿತು. ರ�ೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ದೂರದ
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸಹ ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಸುಸಜ್ಜಿತ
ರ�ೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ರ�ೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಮೀಪ ವಾಸಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಐಟಿ
ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಇದು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಬಳಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡಿದ ಅನ�ೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ
ಹನ್ನೆರಡನ�ೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರದ್ದು

ಕ�ೋ�

ವಿಡ್ -19 ರ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಹನ್ನೆರಡನ�ೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡ�ೇಕರ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆ
ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು,
“ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ
ಒತ್ತಡ ಹ�ೇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ” ಎಂದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು
ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ನಂತರ
ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯು, “ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ
ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ
ಹನ್ನೆರಡನ�ೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿತು. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಹನ್ನೆರಡನ�ೇ
ತರಗತಿಯ ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗ�ೊಂಡಿದ್ದರು.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ,
ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ
1.5 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನ

ಒಂ

ದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ದ�ೇಶದ ಯಾವುದ�ೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಡಿತರವನ್ನು
ಪಡೆಯಲು
ಅನುಕೂಲವಾಗುವ
ಮಾದರಿ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿ
ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುವ ಸರಾಸರಿ 1.5 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ
ಪ್ರತಿ
ತಿಂಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡಿತರವನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹ�ೊಂದಿರುವವರು
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯ
ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ (ಎಫ್ಪಿಎಸ್)
ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. 32
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಒನ್ ನ�ೇಷನ್, ಒನ್
ರ�ೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದು ದ�ೇಶದ 69
ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ
ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ,
26 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್
2020 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರವರೆಗೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19       ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 18.3
ಕ�ೋ�ಟಿ
ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿಗಳು
ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈಗ, ಪಡಿತರ
ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು
ಮುಚ್ಚುವ
ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು
ವಾರ
ಪೂರ್ತಿ
ಅವುಗಳನ್ನು
ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
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ಗ�ೋ�ವಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ

ಗ�ೋ�ವಾದ ಮೊದಲ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದ�ೋ�ಲನ

1

ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಂದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ದ�ೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ�ೇಶಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 14 ವರ್ಷಗಳು ಬ�ೇಕಾದವು.
ದ�ೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದ�ೇಶವಾದ ಗ�ೋ�ವಾವನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನು
ಜೂನ್ 18, 1946 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಗ�ೋ�ವಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

498 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ�್ಕೋ ಡಾ ಗಾಮಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಕ್ರಿ.ಶ 1510 ರಲ್ಲಿ
ಗ�ೋ�ವಾ 1961 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ  ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ  ಅದನ್ನು
ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು 451 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು,
ಭಾರತವು 1947 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮತ್ತು  1954 ರಲ್ಲಿ
ಫ್ರೆಂಚರಿಂದ ಪುದುಚ�ೇರಿಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಗ�ೋ�ವಾ
1961 ರವರೆಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು. 1946 ರ
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 
ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು  ಆದರೆ  ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಗ�ೋ�ವಾಕ್ಕೆ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದ�ೇಶದ ನಾಯಕರು
ಕೂಡ ವಿದ�ೇಶಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಗ�ೋ�ವಾವನ್ನು ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ
ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ತ�ೋ�ರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜವಾದಿ
ರಾಮ ಮನ�ೋ�ಹರ್ ಲ�ೋ�ಹಿಯಾ ಗ�ೋ�ವಾವನ್ನು ವಿದ�ೇಶಿ
ಸಂಕ�ೋ�ಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.
ಲ�ೋ�ಹಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಡಾ ಜೂಲಿಯಾವೊ ಮೆನೆಜೆಸ್
ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಗ�ೋ�ವಾಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಗ�ೋ�ವಾದ
ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಿಂತ
ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ, 1946 ರ ಜೂನ್ 18 ರಂದು
ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಗ�ೋ�ವಾ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆಗ
ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದು ಗ�ೋ�ವಾ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮೊದಲ ಆಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಿದೆ.
ಗ�ೋ�ವಾ ವಿಮೋಚನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ  ಯಾವಾಗಲೂ 
ಲ�ೋ�ಹಿಯಾರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಗ�ೋ�ವನ್ನರ ಮೇಲಿನ
ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಲ�ೋ�ಹಿಯಾ ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ  ಗ�ೋ�ವನ್ನರ ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು
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ಜಾಗೃತಗ�ೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು  ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ  ಹ�ೋ�ರಾಟದಿಂದ  
ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳಿಂದ   ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅವರು   ತಮ್ಮ   
ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತರಾದರು.
ಗ�ೋ�ವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ  ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ.
ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಗ�ೋ�ವಾವನ್ನು ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲು
ಆಜಾದ್ ಗ�ೋ�ಮಾಂತಕ ದಳ ಎಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗುಂಪು
ಸಕ್ರಿಯವಾಯಿತು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಲಾವಂಡೆ, ನಾರಾಯಣ್ ಹರಿ
ನಾಯಕ್, ದತ್ತಾತ್ರಯ ದ�ೇಶಪಾಂಡೆ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಿನಾರಿ
ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು. ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು
ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜ�ೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ
ಕೆಲವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ 
ಚಳುವಳಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿದವು. ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ ಮಧು ಲಿಮಯೆ  ಕೂಡ
ಗ�ೋ�ವಾದ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ 
ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗ್ಗಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತುಕತೆ 
ಮತ್ತು  ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳು  ಫಲ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ,
ಸಶಸ್ತ್ರ ಹ�ೋ�ರಾಟವು ಏಕ�ೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು. 1961 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್
18 ರಂದು ‘ಆಪರ�ೇಷನ್ ವಿಜಯ್’ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸ�ೈನ್ಯ,
ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 36 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ
ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿದವು. ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನಿಕರು
ಗ�ೋ�ವಾವನ್ನು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ  ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ�ೇರಿಸಿದರು.
ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಆಂಟ�ೋ�ನಿಯೊ  ವಾಸಾಲ�ೊ  ಇ ಸಿಲ್ವಾ
ಅವರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ ಶರಣಾಗತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ�ೋ�ವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 1961 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು
ಗಳಿಸಿತು. ಗ�ೋ�ವಾ 2021 ರ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಗ�ೋ�ವಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ
ದಿನದ 75 ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮೇಜರ್ ರಾಮ್ ರಘ�ೋಬಾ ರಾಣೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ಸತತ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ
ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದ ಸ�ೈನಿಕ

1948ರಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ನಡೆಸಿದ
ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ನೌಶ�ೇರಾ
ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು ರಾಜೌರಿಯನ್ನು
ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು. ಆದರೆ ಕಿರಿದಾದ ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆಯ
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಶತ್ರುಗಳು ಹಾಕಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದವು. ಇಂತಹ
ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನಿಕರ�ೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗ�ೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ
ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಲು
72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಾಹಾರಗಳಿಲ್ಲದ�ೇ, ದಣಿವರಿಯದೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿದ್ದರು. ಇದು ರಾಜೌರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು…
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ನಿರೂಪಣೆಯು ಯುದ್ಧ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ನಾಯಕನ
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ  ಹ�ೋ�ಲಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ  ಇದು
ಮೇಜರ್ ರಾಮ್ ರಘ�ೋಬಾ ರಾಣೆ  ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ 
ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ  ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆ.
1948 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಠಾಣರು
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ‘ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ
ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು’ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ  ವಿಲೀನಗ�ೊಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು
ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂಗದವರಂತೆ  ಬಟ್ಟೆ  ಧರಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸ�ೈನಿಕರು.
ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆ  ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಶತ್ರುಗಳು 
ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಭೂಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಭಾರತ ಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತೆ 
ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ನೌಶ�ೇರಾವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಶತ್ರುಗಳು 
ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದರು. ಆದರೆ  ರಾಜೌರಿ-ಪೂಂಚ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು
ಹತಾಶೆಯಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್
ಬ�ೇಗನೆ ರಾಜೌರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬ�ೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ
ಆಯ್ಕೆ  ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ�್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
4ನ�ೇ ಡ�ೋ�ಗ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ 37ನ�ೇ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ 
ಕಂಪನಿಯನ್ನು 2 ನ�ೇ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ರಾಣೆ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾದಿಯನ್ನು
ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ತಂಡವು
ಸ�್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ�ೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ರಾಣೆ 
ಸ�ೇರಿದಂತೆ  ಅನ�ೇಕರು ಗಾಯಗ�ೊಂಡರು. ರಾಣೆ  ಗಾಯಗ�ೊಂಡಿದ್ದರೂ,
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗೆ  ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಅದರ�ೊಂದಿಗೆ  ತೆವಳಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಚಕ್ರಗಳ ಚಲನೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ
ತಾವೂ ಚಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು  ಸ�್ಫೋಟಕಗಳಿರುವ  ಕಡೆಗೆ  ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು
ನ್ಯಾವಿಗ�ೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು  ಟ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ  ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗದ
ಮೂಲಕ ಅದರ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು, ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ
ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ  ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು 72
ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 1948 ರಂದು,

ಧ�ೈರ್ಯ  ಮತ್ತು  ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ  ಪರಮ
ವೀರ್ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ
ಪಡೆದ ಮೊದಲಿಗರು ಅವರು.
ರಾಣೆ  ಜೂನ್ 26, 1918 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರು
ಮತ್ತು  ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ  ಆಗಾಗ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ
ರಾಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ
ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿದಾಗ ರಾಣೆಗೆ 
12 ವರ್ಷ. ಚಳವಳಿಯೊಂದಿಗೆ  ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು  ತಂದೆಯನ್ನು
ಗಾಬರಿಗ�ೊಳಿಸಿತು, ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಹಳ್ಳಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ರಾಣೆ  ಹಳ್ಳಿಗೆ  ಮರಳಿದರೂ  ಧ�ೈರ್ಯ  ಮತ್ತು  ದಿಟ್ಟತನ
ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗ�ೇ ಇತ್ತು. ಜುಲ�ೈ 10, 1940 ರಂದು, ರಾಣೆ ಬಾಂಬೆ 
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು. ತರಬ�ೇತಿಯ ನಂತರ,
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದ್ದ
28 ನ�ೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರಾಣೆ ಅವರನ್ನು ನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಶತ್ರುಗಳ
ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ
ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ  ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ದೇಶವನ್ನು
ಸಾಧಿಸಿದರೂ  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ  ಅವರನ್ನು ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ
ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರ
ಶೌರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಣೆಯನ್ನು ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ರಾಣೆ  1967 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯಿಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ
ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಜುಲ�ೈ 11, 1994 ರಂದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ  ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ಈ
ದ�ೇಶದ ಘನತೆ, ಗೌರವ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ 
ಮತ್ತು  ಧ�ೈರ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಇಂತಹ ಅನ�ೇಕ ವೀರರ ಕಥೆಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ವೀರರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರಾಮ್ ರಘ�ೋಬಾ ರಾಣೆ 
ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹ�ೇಳಬಹುದು.  
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಭಾರತ, ಈಗ ಮೂರನ�ೇ
ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವ�ೈರಸ್ ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದ�ೊಂದು ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾರಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ

ರ�ೋ�ಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯ ಸ�ೋ�ಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ
ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರ�ೈಕೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರನ�ೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕ�ೊ

ರ�ೊನಾ ವ�ೈರಾಣುವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ  ಪಡೆಯಲು
ಸ�ೋ�ಂಕಿನ
ಸರಪಳಿಯನ್ನು
ಮುರಿಯುವುದು
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜ�ೋ�ಡಿಸಲಾದ
ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದನ್ನು ತಳ್ಳಿದರೂ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲವೂ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು  ಬೀಳುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾವ�ೈರಸ್ ಸ�ೋ�ಂಕು ಸಹ ಹೀಗೆ. ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಸರಪಳಿಯನ್ನು
ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು
ಯಾರೂ  ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ದಿಯೊಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಮಧುಬನ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಛ�ೋ�ಟು ರಾಣಾ (7) ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋ 
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ಸಂದ�ೇಶದ ಮೂಲಕ ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಜನರನ್ನು
ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಛ�ೋ�ಟು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸಲಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದನ್ನು ಎತ್ತಿಕ�ೊಂಡು, “ನಾವು ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೆ” ಎಂದು
ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ.
1,500 ಜನಸಂಖ್ಯೆ  ಹ�ೊಂದಿರುವ  ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹ್ಮದ್ನಗರ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭ�ೋ�ರೆ  ಖುರ್ದ್  ಗ್ರಾಮವು ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬಹುತ�ೇಕ
ಜನರು ಉದ�್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿಕ�ೊಂಡು ಬ�ೇರೆ  ನಗರಗಳಿಗೆ  ತೆರಳಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಘ�ೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗೆ 

n

n

n

n

2,95,955

3,26,850

3,02,544

3,55,102

3,57,630

3,57,295

350,000

100,000
50,000

ಮರಳಿದಾಗ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು  ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯು
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು
ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ  ಪರೀಕ್ಷೆ  ಮತ್ತು  ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭ�ೋ�ರೆ 
ಖುರ್ದ್ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ  ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ
ಮೂಲಕ ವ�ೈರಾಣುವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಎರಡು
ಉದಾಹರಣೆಗಳು  ಹ�ೇಳುತ್ತವೆ. ಸಮರ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾವು ಇದ�ೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.

NEW
PATIENT
20 MAY

21 MAY

2,08,921

150,000

1,96,427

200,000

2,22,315

250,000

2,40,842

300,000

2,57,299

n

400,000

2,59,551

n

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು
ನಿಭಾಯಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ,
ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ  ಮತ್ತು 
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ  ಲಸಿಕೆ  ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ.
ಇದರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ಕ�ೋ�ವಿಡ್19 ರ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಶೀಘ್ರ ಏರಿಕೆ ಈಗ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೇ 24 ರಂದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ
ಸ�ೋ�ಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  1,94,000 ಆಗಿತ್ತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.
ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು  ರ�ೋ�ಗಿಗಳು 
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ
ಸುಮಾರು 99 ದ�ೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮೇ 15 ರ ನಂತರ, ಸ�ೋ�ಂಕಿತ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ
ಚ�ೇತರಿಕೆಯ
ಸಂಖ್ಯೆ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದರವು ಮೇ
ಕ�ೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 11 ಕ್ಕೆ 
ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ದ�ೈನಂದಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ 
ಪ್ರಮಾಣವು ಶ�ೇ.9.42 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಇದು ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 
ಶ�ೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ  ಇತ್ತು.
ಚ�ೇತರಿಕೆ  ಪ್ರಮಾಣವು ಶ�ೇಕಡಾ 89.66 ಕ್ಕೆ 
ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

2,76,110

n

3,69,077

ಚ�ೇತರಿಕೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

RECOVERED
PATIENT
22 MAY

23 MAY

24 MAY

25 MAY

26 MAY

ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು  ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ
ನೀವು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀರಿ.
ಆದರೆ
ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ
ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುದೀರ್ಘ  ಕಾಲ
ಸಮರ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಹ�ೊಸ ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ,
‘ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ 
ಅವರು
ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು’,
ನಾವು ಇದನ್ನು
ಮರೆಯಬಾರದು. ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು
ಇರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ”
- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮೇ 20 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು 
ಜಿಲ್ಲಾ  ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ  ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, “ಕಳೆದ
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸ�ೋ�ಂಕು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ 
ಸವಾಲು ಇರುತ್ತದೆ  ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ  ಗ�ೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಜನರು ಈಗ ಅದು ಹ�ೋ�ಗಿದೆ 
ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನುಭವವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ಪರೀಕ್ಷೆ  ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ
ಗಂಭೀರತೆ ಇರಬ�ೇಕು. ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದ�ೊಂದ�ೇ
ನಮಗಿರುವ ದಾರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
233 ದ�ೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಮೊದಲ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಿಂದ, ಸ�ೋ�ಂಕಿತರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು
ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್19- ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ 2020 ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ�ೇವಲ 1 ರಿಂದ ಈಗ 2,586 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮನೆಗಳಿಂದ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

22.17

ಭಾರತವು ಮೇ 25 ರವರೆಗೆ

33.48

ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಮೇ 25 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿವೆ

ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 233 ಇತರ
ದ�ೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯ
n

n

n

ಇದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ‘ಕ�ೋ�ವಿಸೆಲ್ಫ್’ಕಿಟ್ಗೆ 
ಈಗ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಕಿಟ್ನ�ೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್19- ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು
ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಮೊದಲು, ರಾಪಿಡ್
ಆಂಟಿಜೆನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಎಂಬ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ್ರ
ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು.
ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ನಂತಿದ್ದು ಅದನ್ನು
ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ,
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ�್ಟೋರ್ ಅಥವಾ
ಆಪಲ್ ಸ�್ಟೋರ್ನಿಂದ ಕಿಟ್
ಖರೀದಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್
ಅನ್ನು ಮೊಬ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲ�ೋ�ಡ್
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ
ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡ�ೇಟ್
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಬಳಕೆದಾರರ ಗ�ೋ�ಪ್ಯತೆಯನ್ನು
ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಸೆಲ್ಫ್ ಹ�ೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ ಪಾರ್ಶ್ವ
ಹರಿವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿನಿಂದ
ತೆಗೆದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ
ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ
ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು
ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ
ದ್ರವ ಹೀರಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಡ್

ಮೂಲಕ, ದ್ರವವು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವ�ೈರಸ್ನ ಸ್ಪೈಕ್
ಪ್ರೋಟೀನ್ನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ 
ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಕ�ೊರ�ೊನಾವ�ೈರಸ್
ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ
ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತವೆ 
ಮತ್ತು ಕಿಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದವರು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19
ಪ್ರೋಟ�ೋ�ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು. ಫಲಿತಾಂಶವು ನೆಗೆಟಿವ್
ಬಂದರೆ, ಅಂಥವರು ಆರ್ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬ�ೇಕು

10 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜೂನ್16-30, 2021

ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗದ
ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

n

n

ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ
44 ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನ 1 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 25 ರಂದು ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 200
ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ
ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಭಾರತವು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ
ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನ�ೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಲಸಿಕಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ
ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗದ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರನ�ೇ ಹಂತದ ಲಸಿಕಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 24
ರಿಂದ 18 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ
ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಮೇ 25 ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
22 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡ�ೋ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರಂತರ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ
ಒಟ್ಟು ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ

20,04,94,991
n

n

n

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

97,94,835

ಚೀನಾ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕಾ ನಂತರ 200 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ 
ಹೆಚ್ಚು  ಜನರಿಗೆ  ಲಸಿಕೆ  ಹಾಕಿದ ಮೂರನ�ೇ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಭಾರತವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ವರ್ಗಾವಣೆ  ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶೀಯ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಲಸಿಕೆ  ಕ�ೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೂ 
ಸ�ೇರಿದಂತೆ  ಎಲ್ಲರಿಗೂ  ಸಮಯೋಚಿತ
ಲಸಿಕೆ 
ನೀಡಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಹಾಫ್ಕಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್
ಮೂಲದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಮ್ಯುನ�ೊಲಾಜಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಐಐಎಲ್) ಮತ್ತು  ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್
ಮೂಲದ ಇಮ್ಯುನ�ೊಲಾಜಿಕಲ್ಸ್  ಮತ್ತು  ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ಸ್ 
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ�ೋ�ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರಿಸಲಿವೆ.
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ರ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ,
ಭಾರತವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತು. ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರ�ೈಕೆಗಾಗಿ,
14 ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾರಜನಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಂತಹ ಸುಮಾರು 37 ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

17,775

ಮೇ 24 ರಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂದ್ರಕಗಳು,
16,331 ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು
ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಪೂರ�ೈಸಲಾಯಿತು.
n

n

n

n

n

n

ರಾಜ್ಯಗಳು 13,449 ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್/
ಬಿಪಾಪ್ ಜ�ೊತೆಗೆ

19

ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ

ರ�ೈಲ್ವೆಯು ಮೇ 24 ರವರೆಗೆ  30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 247 ಆಕ್ಸಿಜನ್
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರ�ೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ 14 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ  16,000
ಮೆ.ಟನ್ ಗೂ  ಹೆಚ್ಚು  ದ್ರವೀಕೃತ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸಿದೆ.
ಮೇ 20 ರವರೆಗೆ  ಲಭ್ಯವಿರುವ  ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದ�ೇಶವು
ಪ್ರತಿದಿನ 9250 ಮೆ.ಟನ್ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 900 ಮೆ.ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಬ್ರೂನಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ  ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಂದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು
ತರುತ್ತಿವೆ. ಡಿಆರ್ಡಿಒ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಿಎಸ್ಎ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಎಸ್ಎ
ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
150-175
ಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು  ಘಟಕಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಪರ�ೇಷನ್ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ರಿಲೀಫ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯು 990 ಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿಮಾನಗಳ
ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ.
ಮೂರು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ 800 ಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು  ವ�ೈದ್ಯರು ವಿವಿಧ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರ�ೋ�ನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಕ�್ನೋ  ಮತ್ತು 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 250 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

12 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜೂನ್16-30, 2021

12

ಲಕ್ಷ ಫ�ೇವಿಪಿರಾಲ್ ಮತ್ತು 6.9 ಲಕ್ಷ
ರೆಮ್ಡಿಸಿವರ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮೇ 24
ರಂದು ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮ
n

n

n

n

ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೀಸಲಾದ ಸಮುದಾಯ
ಬೆಂಬಲ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
ಆಯುಷ್ ಆಧಾರಿತ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಟ�ೋ�ಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 14443. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ 
ಏಳು ದಿನಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ 
ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಸಹಾಯವಾಣಿ 14443 ಮೂಲಕ ಆಯುಷ್ನ ವಿವಿಧ
ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಆಯುರ್ವೇದ, ಹ�ೋ�ಮಿಯೋಪತಿ,
ಯೋಗ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯುನಾನಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧದ
ತಜ್ಞರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತಜ್ಞರು ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ ಮತ್ತು 
ಉಪಯುಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಿರದ
ಆಯುಷ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ
ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್ ಯೋಜನೆ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣ

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೊಸ

ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರನ್ನು
ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಮ

ನುಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ,
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು
ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯನ್ನು
ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹೆತ್ತವರ ನಿಧನದಿಂದ
ಅನ�ೇಕ ಮಕ್ಕಳು  ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡದೆ  ಮತ್ತು 
ನೆರವು ನೀಡದ�ೇ ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಅವರ ಮೂಲಭೂತ
ಅಗತ್ಯಗಳ
ಪೂರ�ೈಕೆಯನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ಅಂತಹ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು
ಮತ್ತು 
ಅವರಲ್ಲಿ
ಉಜ್ವಲ
ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು
ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು  ಸಹಾನುಭೂತಿಯ
ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ 
ಮತ್ತು 
ಇತರ
ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್  ಫಂಡ್ ಮೂಲಕ
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ದ�ೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ದ�ೇಶವು

ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
-ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

l ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು  18 ವರ್ಷ  ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್  ಫಂಡ್ನಿಂದ ಮಾಸಿಕ
ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಮತ್ತು 23 ನ�ೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
l ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 
ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
l ಒಂದು ಮಗು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ / ಅವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ
ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ
ಪ್ರವ�ೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಗುವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಟಿಇ
ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
l ಮಕ್ಕಳು 11 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ�ೈನಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮುಂತಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಕರು/ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು/ ವಿಸ್ತೃತ ಕುಟುಂಬದ ಆರ�ೈಕೆಯಲ್ಲಿ
ಮುಂದುವರಿಸಬ�ೇಕಾದರೆ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರವ�ೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಗುವನ್ನು
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ  ಸ�ೇರಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಟಿಇ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಿಎಂ
ಕ�ೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ನ�ೋ�ಟ್ಬುಕ್ಗಳ
ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಹ ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
l ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ  5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ
ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ವಿಮೆ  ಸಿಗುತ್ತದೆ  ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್  ಫಂಡ್
ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.  
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ

ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು
2014 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸುವ
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ 2015 ರಿಂದ ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ
ದಿನವೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ರ�ೋ�ಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಆಯುರ್ವೇದವು
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ.

ಸ

ಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರೂ ಈಗ ಯೋಗವನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದ�ೈಹಿಕ ಮತ್ತು 
ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ  ಅತ್ಯಂತ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ  ಸಾಧನವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ.
ಯೋಗವು ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ವಿದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ತಲುಪಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ
ಹಿಂದೆ ಯೋಗದ ವಿಶ�ೇಷತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಜನಪ್ರಿಯ
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ:

ಯೋಗ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ
ಹ�ೊಸ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಂದು
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರ
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದ್ಭುತ
ಸಂಗತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು
ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹ�ೇಳಬಲ್ಲೆ.

ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ  ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ 
ಸಾದೃಶ್ಯದ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು 
ದಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಯೋಗದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಧ�ೈರ್ಯ 
ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆಯಂತೆ  ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾಯಿಯಂತೆ  ಕ್ಷಮಾಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ
ಶಾಂತಿಗೂ  ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮಗುವಾಗುತ್ತದೆ, ಕರುಣೆಯು
ನಮ್ಮ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವು ನಮ್ಮ
ಸಹ�ೋ�ದರನಾಗುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರ್ತೃಹರಿ
ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನ�ೇಕ ಗುಣಗಳು 
ಸ್ನೇಹಿತನಾದಾಗ ಆತ ಭಯಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ  ಯಾವುದ�ೇ ಹಣಕಾಸಿನ
ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಡುವೆಯೇ
ಯೋಗದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ  ತ�ೋ�ರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು, “ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಜಗತ್ತನ್ನು
ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಗವು
ದ�ೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಜ�ೋ�ಡಿಸುವಂತೆಯೇ ಇಂದು
ಯೋಗವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಜ�ೋ�ಡಿಸಿದೆ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಮುಕ್ತ
ಸಂತ�ೋ�ಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಪಡೆಯಬಹುದು.” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಇದು ದ�ೇಹಕ್ಕೆ  ಉತ್ತಮ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ  ಮನಸ್ಸು  ಮತ್ತು  ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳ
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ  ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಸಮತ�ೋ�ಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಗುರು ಕೆ  ಪಟ್ಟಾಭಿ
ಜ�ೋ�ಯಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗವು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ�ೋ�ದಯ,
ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ 
ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲದೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ವರೂಪವು
ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸುತ್ತದೆ.

- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ
ಯೋಗವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ,
ಇದು ದ�ೇಹವು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ  ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು
ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಕ�ೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ
ಯೋಗಕ್ಕೆ  ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ  ಪಡೆಯುವ  ಪ್ರಯತ್ನ 
ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ (ಯುಎನ್ಜಿಎ)
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ
ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ
ಮಧ್ಯೆ, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ
ಯೋಗದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ�ೊಂದಿಗೆ  ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ವರ್ಚುವಲ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು, “ಯೋಗವು
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ  ಮತ್ತು  ಒಟ್ಟಿಗೆ  ಸ�ೇರಿಸುವುದ�ೇ ಆಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ�ೈಮನಸ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯೋಗದ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ  ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನವ�ೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಜಗತ್ತು
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ,
ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು (ಯುಎನ್ಜಿಎ)
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್
11, 2014 ರಂದು, 193 ಸದಸ್ಯರ ಯುಎನ್ಜಿಎ ದಾಖಲೆಯ 177
ಸಹ-ಪ್ರಾಯೋಜಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಮ್ಮತದ�ೊಂದಿಗೆ  ಜೂನ್ 21
ಅನ್ನು “ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ” ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಯುಎನ್ಜಿಎ ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ, “ಯೋಗವು
ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ  ಆಯಾಮಗಳ ನಡುವೆ  ಸಮತ�ೋ�ಲನವನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವುದರ ಹ�ೊರತಾಗಿ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ 
ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಗವನ್ನು
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ  ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ವಿಶ್ವದ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ  ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.”
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ
ನೀಡಲಾಗುವ  ಈ ಮಾದರಿಯು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ 
ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯುಗಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜೂನ್ 21, 2015 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ
ರಾಜ್ಪಾಥ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎರಡು
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ  ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. 35,985 ಯೋಗ
ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಯೋಗ ಅಧಿವ�ೇಶನ ಎಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯದು. ಎರಡನೆಯದು
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ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ

ಯೋಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ
ಸುಮಾರು 5,000
ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ
ಇತಿಹಾಸವಿದೆ

ಯೋಗಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ದ�ೊರೆತ ನಂತರ ಗೂಗಲ್ನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದರೆ,
2014 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕುರಿತ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ
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$66.4

ಬಿಲಿಯನ್ 2027 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಯೋಗ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಅಲ�ೈಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 2019 ರಲ್ಲಿ $37.5
ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಭಾರತವೊಂದ�ೇ ರೂ.
ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

4

ಬಿಲಿಯನ್
ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಅದ�ೇ ಯೋಗ ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ 84 ದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು. ಏಳನ�ೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು
ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು
ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ  ನಾವು ಕ�ೋ�ರ�ೋ�ನಾದ ಹ�ೊಸ
ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮುಂಬರುವ  ಯೋಗ
ದಿನವು ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಇದು ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯೋಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ 
ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ 1970 ರಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದ,
ಯುನಾನಿ, ಸಿದ್ಧ ವ�ೈದ್ಯರು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು

2020

ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಉಪಕ್ರಮವು ಜಗತ್ತು 
ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯೋಗದ ತ್ವರಿತ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ  ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,
ಜನರು
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಾಗ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳು ದ�ೊಡ್ಡ ನೆರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
ಯೋಗದ ಬ�ೋ�ಧಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿ
ಸರಕು ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 
ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಹ�ೊಸ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿವೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾ  ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಕ�ೇವಲ 11.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಗ
ಚಾಪೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣೆ  ಪಡೆದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ  ಇದನ್ನು 1995 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಇಲಾಖೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2003 ರಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ
ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯುಷ್ ಎಂದು
ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು  ಯೋಗಕ್ಕೆ 
ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ಸರ್ಕಾರ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2014 ರಂದು
ಯುಎನ್ಜಿಎಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು
ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವ  ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸಿದರು. ಯುಎನ್ಜಿಎ ಜೂನ್
21 ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಒಮ್ಮತದ
ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

ಕಳೆದ ಆರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

2015

ಜೂನ್ 21, 2015 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಜ್ಪಥ್
ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎರಡು
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಂದ�ೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದ�ೇ
ಯೋಗ ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ 35,985 ಜನರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಹೆಚ್ಚಿನ
ದ�ೇಶಗಳ (84) ಜನರು ಯೋಗ ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು.

ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ: ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯೋಗ

2016

ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಜೂನ್ 2016 ,21 ರಂದು
ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ�ೊಂದಿಗೆ 30,000
ಜನರು ಮತ್ತು 150 ದಿವ್ಯಾಂಗರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ: ಯುವಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೂನ್
2017 ,21 ರಂದು ಲಕ�್ನೋದಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 51,000 ಮಂದಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯ
ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

2017

ಯೋಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ
ನ�ೈಜ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಯೋಗವು
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು
ಮನಸ್ಸು  ಮತ್ತು  ದ�ೇಹದ ನಡುವೆ  ಸಮನ್ವಯವನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲೆ  ಮತ್ತು  ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಗಮವಾದ
ಯೋಗವು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು
ನಮಗೆ  ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ
ಯುಜಿರ್ ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದದ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗ
ಪದದ ಅರ್ಥ  ಸ�ೇರುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದಾಗುವುದು.
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ  ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ  ಎಂದು
ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗದ ಮೂಲವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ
2700ರ ಸಿಂಧೂ-ಸರಸ್ವತಿ ಕಣಿವೆ  ನಾಗರಿಕತೆಯ
ಅವಧಿಯದ್ದು  ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ�ೇದಗಳ
ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹರ್ಷಿ  ಪತಂಜಲಿ  ತಮ್ಮ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ
ಅಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕ�್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ
ಮೊದಲಿಗರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ  ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ
ಕ�ೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಯೋಗ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದೂ  ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ
ನಂತರದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು
ದಾಖಲಿಸುವ  ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ  ಮೂಲಕ ಯೋಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ  ಅಪಾರ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ವಿವಿಧ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಅಧ್ಯಯನಗಳು  ದ�ೇಹ ಮತ್ತು  ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ 
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸಿವೆ.

ಯೋಗ ದಿನಗಳ ಒಂದು ನ�ೋ�ಟ

ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ

2018
2018 ರ ಜೂನ್ 21
ರಂದು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
50,000 ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ: ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯೋಗ

2019

ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ
ಇತರ ಅವಶ�ೇಷಗಳು
ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ
ಯೋಗವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ
ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ
ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

ಜೂನ್ 2019 ,21 ರಂದು

ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗ ದಿನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಇತರರ�ೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ: ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮಗಳು
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2020

ಜಾಗತಿಕ ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದಿಂದಾಗಿ
ಇದನ್ನು ಜೂನ್ 2020 ,21 ರಂದು
ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯೋಗ

ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ  ಯೋಗವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ 
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು  ನಡೆದವು. ಆದರೆ  ಅದರ ವ�ೇಗವು
ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 1976 ರಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ
ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಗ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಈಗ ಇದನ್ನು
ಮೊರಾರ್ಜಿ  ದ�ೇಸಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ  ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 1978 ರಲ್ಲಿ, ಯೋಗ
ಮತ್ತು  ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ
ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 2003 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ
ವ�ೈದ್ಯ  ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು  ಹ�ೋ�ಮಿಯೋಪತಿಯನ್ನು ಆಯುಷ್
ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ  ಯೋಗದ ನಿಜವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ನವೆಂಬರ್
9, 2014 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯುಷ್
ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಯುಎನ್ಜಿಎಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ  ತ�ೋ�ರಿಸುವ 
ಭಾಷಣವು
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಮುದಾಯದಿಂದ
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಯಿತು. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ
ಯೋಗ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
ರಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ  ಲಭ್ಯವಿರುವ  ಯೋಗ ತರಬ�ೇತಿಯ
ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಗ
ಮತ್ತು  ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಬಿಪಿಡಿವ�ೈಎನ್) ಯನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಐಟಿಗಳ
ವೃತ್ತಿಪರರು
ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನ�ೋ�ಡಲ್ ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿ,
ಆಯುಷ್ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಯೋಗ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ
ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯುವಕರು ಮತ್ತು 
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ�ೇ ತ�ೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ
ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಯುಷ್
ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು  ಈಗ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಯೋಗವನ್ನು ‘ಫಿಟ್
ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ’ ಭಾಗವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ,

ಯೋಗ ದಿನದ ಲಾಂಛನದ ಮಹತ್ವ

• ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಜ�ೋ�ಡಿಸಿರುವುದು
ಯೋಗವನ್ನು ಸಂಕ�ೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

• ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ�ೇಹ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ
ನಡುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು; ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಕ�ೇತಿಸುತ್ತದೆ.

• ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಕ�ೇತಿಸುತ್ತವೆ,
ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಕ�ೇತಿಸುತ್ತವೆ, ನೀಲಿಯು
ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕ�ೇತಿಸುತ್ತದೆ.
• ಲಾಂಛನವು ಯೋಗದ ಮೂಲತತ್ವವಾಗಿರುವ ಮನುಕುಲದ
ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವ�ೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಯೋಗ

भविष्य में योग को और मिलेगी रफ्तार

ಯೋಗ ಬ�ೋ�ಧಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ
ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು
ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲದೆ ವಿದ�ೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಗ
ತರಬ�ೇತಿ

ಯೋಗ
ಶಿಕ್ಷಣ
ಯೋಗ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಯೋಗ

ಯೋಗಕ್ಕೆ  30 ರಾಜ್ಯಗಳು  / ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರೀಡೆ  ಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು  ಈಗ
ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು
ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಗದ ಬ�ೋ�ಧನೆ 
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ  ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ
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ಪ್ರತಿದಿನ 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಶ�ೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಈಗ,
ಯೋಗವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ 
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ
ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ
ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಲಿದೆ.
ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅನ�ೇಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು,
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವಗಳು, ಕೆಲಸದ
ಸ್ಥಳಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ವಲಯಗಳು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್
ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಂತಾದೆಡೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ 
ಕಾಪಾಡಲು ಯೋಗ ಬ�ೋ�ಧಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಯಾವುದ�ೇ ರ�ೋ�ಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಾಂಕಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರ�ೋ�ಗಗಳು 
ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದ�್ರೋಗ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರ�ೋ�ಗಿಗಳ
ಪುನರ್ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಸ್ವೀಕಾರವು ಯೋಗದ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯೋಗ
ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ
1 ರಿಂದ 10ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು
ಸ�ೇರಿಸಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 12,500
ಆಯುಷ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕಲ್ಯಾಣ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
ಯೋಗ ತರಬ�ೇತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು 8-ಹಂತದ ಚೌಕಟ್ಟು
ಯೋಗವು 2014 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು, 8 - ಹಂತದ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನ�ೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಯೋಗ
ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ

ಯೋಗ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಉದ್ಯಮವಾಗಿ
ಯೋಗ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಯೋಗ

ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ದ�ೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ
ದ�ೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ  ಈ ಸುಲಭ 
ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಆತಂಕ ಮತ್ತು  ಒತ್ತಡ ಉಸಿರಾಟದ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ  ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ
ಅನುಭವವಾದಾಗ ಶಾಂತಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ‘ಜ್ಞಾನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ’

ಮೂಲಭೂತ, ವಾಸ್ತವ, ತಾತ್ವಿಕ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು 
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಳೆದ
ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ
ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಟ, ಮಾತು, ನಟನೆ, ಕೆಲಸ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಸೌಂದರ್ಯ 
ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಯೋಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬ�ೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಉಡುಪುಗಳು,
ಚಾಪೆಗಳು, ಯೋಗ ಸಾಧನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ�ೇಡಿಕೆ 
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಯೋಗವು ಒಂದು
ದ�ೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಋತು ಚಕ್ರ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಋತುಬಂಧ
ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ಆತಂಕ,
ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತ�ೋ�ಲನ
ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಯೋಗವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ತರಬ�ೇತುದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬ�ೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು
ನಿಧಾನವಾಗಿ ‘ಓಂ’ ಎಂದು ಜಪಿಸಿ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕ�ೋ�ಶ ಮತ್ತು 
ಮನಸ್ಸು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈ
ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಇದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಏಳು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ.
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ದ�ೇಹ
ಮೂರು ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳು ಹಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂಲತಃ ಹಠ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶರೀರವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ತಾಳಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಅದರ ಗಮನ ಉಸಿರಾಟ,
ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಲಾಸನ (ಮಕ್ಕಳ ಭಂಗಿ)

ಮಾಡುವುದು ಹ�ೇಗೆ
n ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳುಗಳು 
ಜ�ೋ�ಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು 
ಮಂಡಿಯನ್ನು ನಡುವಿನಷ್ಟುಅಗಲ ಮಾಡಿ  ನೆಲದ ಮೇಲೆ 
ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳಿ.
n ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ
ಮುಂಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಳ
ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ
n ಮುಂಡದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ
ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಚಿ,
n ಮುಂಗ�ೈಗಳು ಕೆಳಗೆ ನ�ೋ�ಡುವ 
ರೀತಿ ಆರಾಮವಾಗಿಟ್ಟು,
ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ
ನ�ೋ�ಡುವಂತೆ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ.
ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ
ಆಸನದಲ್ಲಿರಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಬೆನ್ನು ನ�ೋ�ವು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ 
ಮಂಡಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು
ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ 
ಯಾರ�ೇ ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಅವರು ಈ ಆಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರದು

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
n ಬೆನ್ನಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ನಿರಾಳ ನೀಡುತ್ತದೆ.
n ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ
n ನರ ಮಂಡಲವನ್ನು
ಶಾಂತಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.

ಕಪಾಲಭಾತಿ

ಪದ್ಮಾಸನ

ಈ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು
ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ 
ಅಗತ್ಯ. ಇದು ದ�ೇಹ
ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ 
ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮಾಡುವುದು ಹ�ೇಗೆ
n ಮೊದಲಿಗೆ  ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಬಲ
ತ�ೊಡೆಯ ಮೇಲಿಡಿ ಮತ್ತು  ಅದ�ೇ ರೀತಿ
ಬಲಗಾಲನ್ನು ಎಡ ತ�ೊಡೆಯ ಮೇಲಿಡಿ.
n ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿ.
n
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟದ
ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.

ವಜ್ರಾಸನ

ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಳಿಯ
ಕುಹರಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು
ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು
ಸಮತ�ೋ�ಲನಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗು
ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಡುವುದು ಹ�ೇಗೆ
n

ಧ್ಯಾನದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು
ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು  ಇಡೀ  ಶರೀರವನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ.
ಎರಡೂ  ಮೂಗಿನ ಹ�ೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರನ್ನು
ಎಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿ, ಎದೆಯನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸಿ. ನಂತರ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹ�ೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ವಿಶ್ರಾಂತ
ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ
ಆಯಾಸ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬ�ೇಕು.
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ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
n ಈ ಆಸನ ಕುತ್ತಿಗೆ, ತಲೆ 
ಮತ್ತು ಭುಜದ ಒತ್ತಡವನ್ನು
ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
n ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ 
ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
n ಇದು ದ�ೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ
ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ
ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮಾಡುವುದು ಹ�ೇಗೆ
n ಕ�ೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಚಿ
ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳಿ, ಅಂಗ�ೈಗಳು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ.
n ಬಲ ಗಾಲನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಬಲ
ಪಾದವನ್ನು ಬಲಪೃಷ್ಟದ ಕೆಳಗೆ 
ಬರುವಂತೆ ಇಡಿ.
n ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮಡಿಚಿ
ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಪೃಷ್ಟದ
ಕೆಳಗೆ ಇಡಿ.
n ಎರಡೂ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು
ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಇಡಿ.
ಎರಡೂ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮಧ್ಯದ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೃಷ್ಟ ಇರುವಂತೆ ಕೂರಿ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಯೋಗ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸ�ೋ�ಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಲವಾದ
ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಹಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳು ದ�ೇಹದಲ್ಲಿ ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅವು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಂತ ದ�ೇಹದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ.

ನೌಕಾಸನ
(ದ�ೋ�ಣಿಯ ಭಂಗಿ)

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
n ಸಮಕ�ೋ�ನಾಸನದಿಂದ ಹಲವು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಇದು
ದ�ೇಹವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
n ಈ ಆಸನ ಮಾಡುವಾಗ
ದ�ೇಹವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ
ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಇದು ರಕ್ತಚಲನೆಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ�ೇಹವನ್ನು
ನಮ್ಯಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
n ಇದು ನಡು ಮತ್ತು ತ�ೊಡೆ 
ಸಂದಿನ ಪ್ರದ�ೇಶ ನಮ್ಯವಾಗಲು
ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಡುವುದು ಹ�ೇಗೆ
n

n

n

ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ
ಮಲಗಿ,
ಎರಡೂ 
ಕಾಲುಗಳನ್ನು
ಜ�ೊತೆಗೆ 
ಎರಡೂ 
ಕ�ೈಗಳನ್ನು ದ�ೇಹದ ಪಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಿ
ಉಸಿರೆಳೆದುಕ�ೊಂಡು ಮತ್ತು  ಉಸಿರು
ಬಿಡುವಾಗ ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು 
ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ,
ಕ�ೈಗಳು  ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ 
ಚಾಚಿ.
ಆಸನದಲ್ಲಿರುವಾಗಲ�ೇ ದೀರ್ಘ  ಉಸಿರು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀಳವಾಗಿ ಉಸಿರು
ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ�ೈಕಾಲುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ 
ತಾಗುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಚ�ೈತನ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು

ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ

ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದ�ೇಹವನ್ನು
ನಮ್ಯಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಡುವುದು ಹ�ೇಗೆ
n ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು ಎರಡೂ  ಕ�ೈಗಳನ್ನು
ನ�ೇರವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಈಗ
ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ  ತಂದು,
ಸ�ೊಂಟವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಾಗಿಸಿ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
n ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ನಮ್ಯತೆ 
ನೀಡುತ್ತದೆ.
n ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
n ಹ�ೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು
ಸರಿಯಾಗಿಡುತ್ತದೆ 
n ರಕ್ತಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

n

ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಹಸ್ತ ಉತ್ಥಾಸನ

ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು

ಮಾರ್ಜಾರಿಯಾಸನ
(ಬೆಕ್ಕಿನ ಭಂಗಿ)

ಸಮಕ�ೋ�ನಾಸನ

ಮಾಡುವುದು ಹ�ೇಗೆ
n

n

n

ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ,
ಆತಂಕ, ಕ�ೋ�ಪ ಮತ್ತು ಅತಿ
ಒತ್ತಡದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿವಾರಿಸಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗುನುಗು ಶಬ್ದದ ಅನುರಣಿಸುವ 
ಪರಿಣಾಮವು ಮನಸ್ಸು 
ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ 
ಹಿತಕರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದ�ೇ ಧ್ಯಾನದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ
ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳಿ.
ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು
ಎಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿ.
ತ�ೋ�ರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಉಂಗುರದ
ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನೂ 
ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಳ್ಳಿ.
“ಓಂ’ಕಾರ ಹ�ೇಳುತ್ತಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಹ�ೊರಗೆ ಬಿಡಿ.

n

n

n

ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಲು,
ವಜ್ರಾಸನದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಎರಡೂ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ನೆಲದ
ಮೇಲಿಡಬ�ೇಕು.
ಎರಡೂ ಕ�ೈಗಳ ಮೇಲೆ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಹಾಕಿ ನಡುವನ್ನು
ಮೇಲೆತ್ತಬ�ೇಕು.
ತ�ೊಡೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಯಿಂದ
ಮೇಲೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕ�ೋ�ನದಲ್ಲಿ
ನ�ೇರವಾಗಿಸಿ, ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ
ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು
ಎಳೆದುಕ�ೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು
ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ,
ಹ�ೊಕ್ಕುಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ತಳ್ಳಿರಿ.  
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

ಯೋಗ ಈಗ ಜೀವನಶ�ೈಲಿ!
ೋಗ

ನ ಯವಾದ

ಕ್ರಿಯ

ಾಯ

ಇಲ್
ುರ ಳ ೆ
ಬ
ಲಿ ಶಕ್ತಿ
ಗ
ಳ
ಗ ್ತದ
ಹ
್ಸು
ಕ
ಲಿ
ಯ
ೆ
ತ
ಯ
ಇಲ್ ನಸ ಾಗು
ಾ
ಗ
ಮ ೆಯ
ುತ
ಕ
್ತದೆ.
ಳ
ಬ
ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ,

ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ
ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು
ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಈ
ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಒತ್ತಡವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ,
ನಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ,
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನ�ೋ�ವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಬಾಹ್ಯ ನ�ೋ�ವಿಗೆ 
ಅಂತ್ಯವಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಈಗ ಆಲಿಸಿ.
ಇದು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ದ�ೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ
ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯೋಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು 
ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಹ, ಶಕ್ತಿ,
ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು
ಯೋಗದ ನಾಲ್ಕು ವಿಶಾಲ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ೋಗ

ಕರ್ಮ ಯೋಗ

ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ

ಜ್ಞಾ

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯದ
ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ನಾವು ಮಾಡುವ 
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪದ್ಧತಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಅಥವಾ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಗಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಗದ
ವಿಭಿನ್ನ ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳು,
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು,
ವಂಶಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರು
ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳು ವಿವಿಧ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಖೆಗಳಾದ
ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ,
ಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಪತಂಜಲ
ಯೋಗ, ಹಠ ಯೋಗ,
ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ
ಯೋಗ, ಮಂತ್ರ ಯೋಗ,
ಲಯ ಯೋಗ, ರಾಜ ಯೋಗ,
ಜ�ೈನ ಯೋಗ, ಬುದ್ಧ ಯೋಗ
ಇತ್ಯಾದಿ.

ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ
ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ದರ್ಶನ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ
ಬಂಧಗಳು ಮುದ್ರಾ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು
ಯುಕ್ತಾಹಾರ ಮಂತ್ರ – ಜಪ ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವ�ೇಳೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು. ಯೋಗವನ್ನು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ�ೇಹವನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಮಾಡಬ�ೇಕು.

ಯೋಗವನ್ನು ಹಸಿದ ಹ�ೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ
ಹ�ೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಆಕೆ / ಆತ ದುರ್ಬಲರೆಂದು
ಭಾವಿಸಿದರೆ  ಸಣ್ಣ  ಪ್ರಮಾಣದ ಜ�ೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ�ೇವಿಸಬಹುದು.
ದ�ೇಹದ ಸುಲಭ  ಚಲನೆಗೆ  ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 
ಹಗುರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬ�ೇಕು.
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ
ಕಾಯಿಲೆ/ನ�ೋ�ವು/ಹೃದ�್ರೋಗ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬ�ೇಕು.
ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಧಿವ�ೇಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ  ಅಥವಾ
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ಸ್ವಾಗತದ�ೊಂದಿಗೆ  ಆರಂಭಿಸಬ�ೇಕು, ಇದು ನಿರಾಳ
ಮನಸ್ಸಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೋಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದ�ೇಹ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ
ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ  ವಿಶ್ರಾಂತವಾದ  ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಬ�ೇಕು, ದ�ೇಹವನ್ನು ಬಿಗಿಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಡಿ ಅಥವಾ
ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ದ�ೇಹವನ್ನು ಜಾರಿಸಬ�ೇಡಿ.
ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.
ಯೋಗದ ಅಧಿವ�ೇಶನವನ್ನು ಧ್ಯಾನ/ನಿಶ್ಶಬ್ದ/ಸಂಕಲ್ಪ
ಶಾಂತಿ ಪಥದ�ೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಬ�ೇಕು.
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ 30-20 ನಿಮಿಷದ ತರುವಾಯ
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ -20
30 ನಿಮಿಷದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಆಹಾರ ಸ�ೇವಿಸಬ�ೇಕು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಯೋಗ ಸೂತ್ರ
ಯೋಗವನ್ನು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡಬ�ೇಕು.
ಯೋಗ ಬಡವ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಿದರ ನಡುವೆ ಯಾವುದ�ೇ
ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೋಗ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 
ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ
ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಯೋಗ ಉದ�್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಹತ್ವ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯೋಗ ದ�ೇಹದ
ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ
ಬಬ್ಬರ ದ�ೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬ�ೇಕಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ
ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಮ್ಮ  ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವ�ೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದುದಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯೋಗ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗ�ೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ತುಂಬಿತು.

ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆದ ತರಬ�ೇತುದಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ
ವಾಣಿಜ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ  ಮನ್ನಣೆ 
ದ�ೊರೆತಿದೆ.

ಯೋಗ ಸಂಕಲ್ಪ!
ನಾನು ಸದಾ ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ
ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು
ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. 
ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ
ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ತನ್ನ 
ಪರಮೋಚ್ಚ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು
ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನನಗಾಗಿ,
ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ,
ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು 
ಸೌಹಾರ್ದದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ
ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲು ನಾನು
ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ
ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವ�ೇಳೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು
ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹ�ೇಳಿವೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ  ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಏಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಋಷಿಕ�ೇಶ್ ಅವರು
ಗ್ಲಾಕ�ೊಮಾ ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಶ�ೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ವ�ೇಗವಾಗಿ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಡಯಾಫ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ (ಪೊರೆಯ) ಉಸಿರಾಟವು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾದ
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶ�ೈಲಿಯ
ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆನ್ನು ನ�ೋ�ವು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 
ಯೋಗವು ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಭುಜಂಗಾಸನದಂತಹ ಇತರ ಆಸನಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಯೋಗವು
ಅಪಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಆಸನಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿವಿಧ ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ, ಯೋಗವು ದ�ೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಜೀವಕ�ೋ�ಶವನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು  ಸದೃಢಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ  ಎಂಬುದು
ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
वसुधवै कुटुंबकम (Universal Brotherhood) ವಸುಧ�ೈವ 
ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ
ಯೋಗವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜೂನ್16-30, 2021 25

ಅಂಕಣ ಡಾ. ಎಚ್.ಆರ್. ನಾಗ�ೇಂದ್ರ

ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಜನರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ದ�ೈ

ಡಾ. ಎಚ್.ಆರ್. ನಾಗ�ೇಂದ್ರ

ಡಾ. ನಾಗ�ೇಂದ್ರ

ಕುಲಪತಿಗಳು, ಎಸ್

-ವ್ಯಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತ
ಡಾ. ನಾಗ�ೇಂದ್ರ

ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಇವರು 2015ರಲ್ಲಿ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ದಿನದ

ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದವರಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.

ಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಲ್ಲದ   ಪ್ರಸಕ್ತ ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ
ಬದಲಾವಣೆ  ತರಲು ಯೋಗ ಒಂದು   ಸುಲಭ, ಸಮರ್ಥ, ಖರ್ಚಿಲ್ಲದ
ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ  ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟಾರೆ  ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಶಕ್ತಿ  ಮತ್ತು  ದ�ೇಹದ ನಮ್ಯತೆ,
ಸುಧಾರಿತ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು  ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ವ್ಯಸನದಿಂದ
ಚ�ೇತರಿಕೆ, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ  ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನ�ೋ�ವನ್ನು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡುವುದು, ನಿದ್ರೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದೂ  ಸ�ೇರಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ
ಕಾಳಜಿಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ 
ಯೋಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಯೋಗದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಅದರ ತವರು
ದ�ೇಶವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಮೀರಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ
ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್  (ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಐ.ಎಚ್) ಪ್ರಕಾರ, 13 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ 
ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಕರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ  ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರೂಪ
ಯೋಗವೆಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (ಯು.ಎನ್.) 69ನ�ೇ ಮಹಾಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ, ಯೋಗಕ್ಕೆ  ಅದರ
ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ  2014ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಲಭಿಸಿತು.
ಅದ�ೇ ಅಧಿವ�ೇಶದಲ್ಲೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ  ಉದ್ದೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ   ಜೂನ್ 21ನ್ನು   ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ
ದಿನ (ಐಡಿವ�ೈ) ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ  ಘ�ೋಷಿಸಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ
ತನ್ನ  ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲ�ೇ ಭಾರತದ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುಂತೆ 
ಮಾಡಿತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಡಿವ�ೈ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ�ೇ ಯೋಗದ
ಜನಪ್ರಿಯತೆ  ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತಾದರೂ, ಐಡಿವ�ೈ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು
ಜನರು ಭಾರೀ  ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಯೋಗದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು
ಮತ್ತಷ್ಟು  ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು  ಅನ�ೇಕ ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರ
ಸಂಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ,
ಇದು ಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಎರಡನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯಂದು,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ  ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ  ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ  ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು
ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ  ಯೋಗ ಆಯೋಜನೆಯೂ  ಸ�ೇರಿತ್ತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಶ್ರುತಿಯೆಂದರೆ  ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ
ಯೋಜನೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಧುಮೇಹ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ  ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ
ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ  ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ  ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹ�ೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಹು ಕ�ೇಂದ್ರಿತ
ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ, 4000 ಪೂರ್ವ-ಮಧುಮೇಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ
ಆಧಾರಿತ ಉಪಶಮನ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಪಾಯವು ಶ�ೇಕಡಾ 64 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.
ಅದ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ
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ಶ�ೇಕಡಾ 92.6 ರಷ್ಟು  ಜನರು ಯೋಗವನ್ನು ಜೀವನಶ�ೈಲಿನ
ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ  (92.6 ಶ�ೇಕಡಾ) ಉಪಯುಕ್ತ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದು
ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.
ಯೋಗದ ಬಗೆಗಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ 
ಮತ್ತು  ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅದರ ಅರಿವನ್ನು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ  ತುಲನೆ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ  ಆಧಾರವಾಗಿರುವ  ಪ್ರೇರಕ
ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೂ  ನಡೆದಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ  ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ಸದೃಢತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಿತ ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಕ್ರಿಯೆ 
ಮತ್ತು  ಚ�ೈತನ್ಯ  ಇವುಗಳು  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ
ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದವು.  ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, 2015
ರ ನಂತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ  ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ,
ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು  ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ  ನಲ್ಲಿ
ಯೋಗದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು
ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು
ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಜಗತ್ತಿಗೆ  ಯುವಕರು ಪ್ರಮುಖ ವಯೋ 
ಗುಂಪಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2018ನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಯುವಜನರ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯೋಗದ ಉಪಯುಕ್ತ
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು (ಅರಿವು; ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ; ಮನ�ೋ�ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ,
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ದ�ೈಹಿಕ ಕ್ರಮಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅತ್ಯಂತ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ�ೋ�ಥೆ ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದ�್ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಗವನ್ನು
2019ರಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ
ಜನಪ್ರಿಯ ಪೂರಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ವಿಧಾನವೆಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ 
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಹ�ೇಳಿಕೆಗೆ  ಮತ್ತಷ್ಟು  ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಬಹುದು,
ಅದು 2012ರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಶ�ೇ.13.2
ಅಥವಾ 31 ದಶಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು  ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 
(2020ನ�ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ) ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ 2434 ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳ
ಮೇಲೆ  ನಡೆಸಲಾದ ಸಮಗ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ  ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬೆಂಬಲಿಸಲು
ಮತ್ತು  ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ  ಸ್ವಯಂ-ಆರ�ೈಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಯೋಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ 
ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಬಂದ
ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಹ�ೊಲ್ಗರ್ ಕ್ರಾಮರ್ ಅವರು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ  ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಆಯ್ದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವಾಗಿ
ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಎತ್ತಿ 
ತ�ೋ�ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ 
ನಡೆಸಲಾದ ದ�ೊಡ್ಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ
ಯೋಗ/ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನಡೆವಳಿಕೆ 
(ಹೆಚ್ಚಿನ ದ�ೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ  ಮಟ್ಟ, ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಅಥವಾ
ಸಸ್ಯಜನ್ಯ  ಆಹಾರದ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ) ಯ ಬಗ್ಗೆ
ವರದಿ ಮಾಡಿತು.  
ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಐಡಿವ�ೈ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿತು,

ಯೋಗಾಸನ (ಭಂಗಿ) ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ (ಉಸಿರಾಟ)ದ
ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಎಸ್.ಎ.ಆರ್.ಎಸ್.ಸಿಓವಿ2- ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಸಾಧನ ವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ, ಯುಕೆ, ನ�ೈಜೀರಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಟರ್ಕಿ  ಮತ್ತು 
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ
ಗುಂಪು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್19
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ  ಯೋಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್  ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ-ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗ�ೋ�  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕುರಿತ ಚ�ೋ�ಪ್ರಾ  ಗ್ರಂಥಾಯ ಮತ್ತು 
ಹಾರ್ವರ್ಡ್  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶ�ೋ�ಧಕರು ಸಹ ಈ
ಪರಿಶ�ೋ�ಧನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ  ಮತ್ತು  "ಕೆಲವು ಧ್ಯಾನ,
ಯೋಗ ಆಸನ (ಭಂಗಿಗಳು) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ (ಉಸಿರಾಟ)
ಅಭ್ಯಾಸಗಳು  ಎಸ್.ಎ.ಆರ್.ಎಸ್.-ಸಿಓವಿ2- ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವ  ಸಂಯೋಜಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು
ಹಲವಾರು ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ
ಲ�ೇಖಕಿ, ಪೂಜಾ ಎಸ್ ಮತ್ತು  ಸಹ�ೋ�ದ�್ಯೋಗಿಗಳು  ಯೋಗವು
ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು  ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು 
ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು
ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ವಹಣ
ತಂತ್ರವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 2020ರ ಐಡಿವ�ೈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಓದುಗರ
ಗಮನಕ್ಕೆ  ತರಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಗಳು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳ
ನಡುವೆ  ಯೋಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು  ಮತ್ತು  ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ
ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ, 6ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಆಚರಣೆ  ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ನಡೆಯಿತು.
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ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ

ನನ್ನ ನಗರ, ನನ್ನ ಕನಸು..

“ಯಾವಾಗ ನಗರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಆಗ ದ�ೇಶವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ”. ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
2016ರ ಜೂನ್ 25ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಂ

ಚಿಯ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ, 656 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ
ಸಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್,
ಒಳಚರಂಡಿ, ಚರಂಡಿ, ಸ�ೈಕಲ್ ಮಾರ್ಗ, ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಇತ್ಯಾದಿ, ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿಂದ 920 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 
ಗುಜರಾತ್ ನ ದ�ೋ�ಲ�ೇರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್  ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ದ�ೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿವೆ.  ಪುಣೆ ಮತ್ತು ವಾರಾಣಸಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ  100 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, 5151 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ  1.41 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ಮೌಲ್ಯದ
ಕಾಮಗಾರಿ ಆದ�ೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1.74 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಟೆಂಡರ್
ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಇತರ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಇದು 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ—ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಿನ ನಗರ
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು, ಹ�ೈಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್,
ಝಗಮಗಿಸುವ  ಕಟ್ಟಡಗಳು, ತ್ವರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಜೀವನ, ಸುಲಭ,
ಅಗ್ಗದ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು  ಲಭ್ಯತೆ  - ಇವುಗಳು 
ಸ್ಮಾರ್ಟ್  ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಜನರು ಊಹಿಸುವ  ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು. ಜನರು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್  ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂದರೆ 
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಗರ; ಅಲ್ಲಿ
ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು  ಮತ್ತು  ಉತ್ತಮ ಜೀವನವಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರಗಳನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಜನರ ಜೀವನ
ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ  ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, “ತನ್ನ 
ನಾಗರಿಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರುವ ನಗರ” ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ
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ನಗರಗಳನ್ನು
ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 
ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು 
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಬಡತನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು
ಸಂಯೋಜಿಸುವಂತಿರಬ�ೇಕು.
ಆ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು,
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಲು ಬಳಸಬ�ೇಕು. ನಾವು ಆ
ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
-ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ
ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು
ಪೂರ�ೈಕೆ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
50 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರಗಳ ಕಮಾಂಡ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19- ವಾರ್ ರೂಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾದರಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ವಾರ್ ರೂಂ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

24 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರ�ೈಕೆ
ಮಕ್ಕಳ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಹಸಿರು ಪರಿಸರ
ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ, ಅದರಲ್ಲೂ
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಇ- ಆಡಳಿತ
ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು
ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ
ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ
ಅಗ್ಗದ ಮನೆ, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಬಡವರಿಗಾಗಿ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೋ�ಂಕಿತರ
ಸಂಪರ್ಕಿತರ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು 
ನಿಗಾಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು
ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಾಭ 
ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರಗಳು 
ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವೆಂಬುದನ್ನು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನವು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿತು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಇತರ ಮಹತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ಸುಗಮ ಜೀವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ
ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ
ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಗರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು 114 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯ
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಫೆಲ�ೋ�ಶಿಪ್ ಮತ್ತು 
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜುಲ�ೈ 2018 ,9ರಂದು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 280ಕ್ಕೂ 
ಹೆಚ್ಚು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 14,240ಕ್ಕೂ 
ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ,

ಸ್ಮಾರ್ಟ್  ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ ಆಗಲು ಬಯಸುವ 
ನಗರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ  ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವತ್ತ ಇದು
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ನಗರವನ್ನು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್  ಮಾಡುವ  ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ  ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ...
2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ರೀತ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು ಶ�ೇ.31ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 
ದ�ೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಶ�ೇ.63ರಷ್ಟು ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  
2030ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ  ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು  ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ  ಶ�ೇ.40ರಷ್ಟಾಗಲಿದೆ  ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿಗೆ  ಅವರ
ಕ�ೊಡುಗೆ  ಶ�ೇ.75ರಷ್ಟಾಗಲಿದೆ  ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ  ಭೌತಿಕ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು 
ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಉತ್ತಮ  
ಚಕ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್  ಸಿಟಿಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

932 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 195 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 
ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲ 
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ
ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಪುನರ್ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗ�ೊಳಿಸಲು
ಹವಾಮಾನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಚೌಕಟ್ಟು (ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ.ಎಫ್) ಅನ್ನು
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 100 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

2007ರಲ್ಲಿ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು...
2007ರಲ್ಲಿ   ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ  ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ  ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ
ಮುನ�್ನೋಟವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹಣಕಾಸು ಟೆಕ್ (ಜಿ.ಐ.ಎಫ್.ಟಿ.) ನಗರಕ್ಕೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಬಳಿಯ ಸಬರಮತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್  ಸಿಟಿ ಮತ್ತು  ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹಣಕಾಸು ಸ�ೇವೆಗಳ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು  ಮತ್ತು 
ಆರು ಪಥದ ರಾಜ್ಯ  ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ  ಸಂಪರ್ಕ 
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಜಿ.ಐ.ಎಫ್.ಟಿ. ನಗರವನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು 
ಗಾಂಧಿನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಡಬಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೆಟ�್ರೋವನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ  24 ಗಂಟೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್
ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸ�ೇವೆ, ಕ�ೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ
ಮತ್ತು  ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ಸ�ೇವೆಯೊಂದಿಗೆ  ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ
ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ  ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ  ತಂಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುವ  ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನಗರ ಇದು. ಜಿಐಎಫ್.ಟಿ.
ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ
ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್  ಸಿಟಿಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ  ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ 100 ನಗರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
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ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ..

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ದ�ೇಶ ಅರಿತಾಗ...
1975ರ ಜೂನ್ 25 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೊಳಗೆ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�ೇರಲಾದ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯು
ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ
ಕಲಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಸಂಸದೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಈ ಘಟನೆಯು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು
ಸಂಕಲ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಬ�ೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾ

ರತದ ದ�ೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅದರ ಜನಶಕ್ತಿ,
ಅದರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ  ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ 
ಮರೆಯಬಾರದು. ಅದರ ಮೇಲೆ  ಯಾವುದ�ೇ
ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ  ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದ�ೇಶದ
ಜನರು ಏದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹ�ೇರಿದಾಗ,
ಅದನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದ್ದು  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು  ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಸಹ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ�್ರೋಶ ರೂಪುಗ�ೊಂಡಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು
ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಲವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಂಬಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತು.
ಹಸಿದವರಿಗೆ  ಮಾತ್ರವ�ೇ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ  ತಿಳಿಯಲು
ಸಾಧ್ಯ, ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕ�ೊಂಡಿತು.
ಆಗ ಜನರು ತಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ 
ಎಂಬುದನ್ನು
ಮನಗಂಡರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 
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ನ�ೋ�ವನುಭವಿಸಿದರು. ಕಾನೂನು, ನಿಯಮಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳು 
ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ದ�ೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಂವಿಧಾನ
ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾದ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ
ದುರ್ಬಲಗ�ೊಳಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸುವ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯರು
ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕ�್ರೋಶ
1977ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ  ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇದನ್ನು
ಜನರು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಮಂತರಾದಿಯಾಗಿ ಬಡವರವರೆಗೆ  ಎಲ್ಲರೂ  ತಮ್ಮ
ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನೀಡಿದ್ದರು.

ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ನ�ೋ�ಟ
l ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 1975ರ ಜೂನ್ 25ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹ�ೇರಲಾಯಿತು.
ಜೂನ್ 26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಇಡೀ  ದ�ೇಶ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರ�ೇಡಿಯೋ  ಮೂಲಕ ಕ�ೇಳಿ
ತಿಳಿಯಿತು. ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ  ಆಂತರಿಕ ಗ�ೊಂದಲ ಕಾರಣ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
l ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹ�ೇರಿದ ತರುವಾಯ 1975ರ ಜುಲ�ೈ 22ರಂದು
ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 38ನ�ೇ  ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಯಿತು, ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ
ನ್ಯಾಯಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಕ್ಕನ�ೇ ಕಸಿದುಕ�ೊಂಡಿತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ
ಬಳಿಕ, 39ನ�ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ 
ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ.  
l 40 ಮತ್ತು  41ನ�ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ನಂತರ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ  42ನ�ೇ
ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನೂ ತರಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದ
ನಿಬಂಧನೆ  ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ  ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ 
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದಲ�ೇ ವಂಚಿತನಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
l ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ�ೇರಿದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ
ಮಂಡಿಸಬ�ೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ  ವಿರ�ೋ�ಧ ಬಾರದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ 
ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. 1975ರಲ್ಲಿ
ಹ�ೇರಲಾದ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ಅಂದರೆ, ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.  
l 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ, 1977ರ ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು, ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ತೆರವು
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹ�ೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಮೊರಾರ್ಜಿ 
ದ�ೇಸಾಯಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
l ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಮರಳಿಸಿತು. ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಆಂತರಿಕ ಗ�ೊಂದಲ’
ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸ�ೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ‘ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆ’ ಎಂದು
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಸರ್ಕಾರವು
ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ  ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ
ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ   “ಇದು   ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ
ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಮಾತ್ರ. ಆ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು  ಗಲಿಬಿಲಿಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು 
ಎಲ್ಲರೂ  ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಭಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ,
ಅವರು ಚುನಾವಣೆ  ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ  ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ
ಮತದಾರರ ಶಕ್ತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ,
ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು  ದ�ೇಶದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಮಾತ್ರವ�ೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ”

ಜೂನ್
25ರ
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲ�ೇ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ನಾಯಕರುಗಳ
ಬಂಧನ
ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್,
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ, ಎಲ್.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ,
ಜಾರ್ಜ್  ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಚೌಧುರಿ ಚರಣಸಿಂಗ್,
ಮೊರಾರ್ಜಿ  ದ�ೇಸಾಯಿ, ನಾನಾಜಿ  ದ�ೇಶಮುಖ್,
ಮಧು ದಂಡವತೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಹೆಗಡೆ, ಸಿಕಂದರ್
ಭಕ್ತ್, ಎಚ್.ಡಿ. ದ�ೇವ�ೇಗೌಡ, ಅರುಣ್ ಜ�ೈಟ್ಲಿ,
ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡ�ೇಕರ್
ಮತ್ತು  ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ 
ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು  ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು
ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11
ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹ�ೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿ
ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಲವು
ನಿಬಂಧನಗೆಗಳಿಗೆ  ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕರ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು,
ಇವುಗಳನ್ನು
ಮೊರಾರ್ಜಿ ದ�ೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಿಕ ಸರಿಪಡಿಸಿತು.

ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದ್ದ 42ನ�ೇ
ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಸುಪ್ರೀಂಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕು
ಮಾಡಿತ್ತು  ಮತ್ತು  ಇತರ ಸಾಂವಿಧಾನಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೂ 
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ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲ, ಜ�ೊತೆಗೆ ಅದು ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ
ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ದ�ೇಶ ಸರಿಯಾದ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು
ಘಾಸಿಗ�ೊಳಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಡೀ ದ�ೇಶವನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ
ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದ
1975ರ ಜೂನ್ 25ರ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ
ಒಲವಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್
ನಾರಾಯಣ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ದ�ೇಶದ ಮೇರು ನಾಯಕರನ್ನು
ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕೂಡ ಅದರ ಕಬಂಧ
ಬಾಹುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನೂ 
ಅಣಕಿಸಲಾಯಿತು.  ಅದು ಮಾಧ್ಯಮವ�ೇ ಇರಲಿ, ಇತರ ವಲಯವ�ೇ
ಇರಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 
ನಡೆದವು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ
ಅವರನ್ನು ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯ
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ವ�ೇಳೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕವನದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ:-

ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿತ್ತು.   ಆದರೆ  44ನ�ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಈ ಅಧಿಕಾರ
ಮತ್ತು  ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಸಂವಿಧಾನದ 20
ಮತ್ತು  21 ನ�ೇ ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮೂಲಭೂತ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು
ತುರ್ತು  ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ
ಕಾಲದಿಲ್ಲಿಯೂ 
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ  ಎಂದು ಅದು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸಂಪುಟದ ಲಿಖಿತ ಶಿಫಾರಸಿನ
ಮೇಲೆ  ಕ�ೇವಲ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ
ಘ�ೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು   ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ,
ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು  ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಧಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದೂ 
ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ  ದ�ೇಸಾಯಿ
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ  ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ 
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿತು.
ದ�ೇಶದ
ನವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು
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ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 
ತಿಳಿದಿರಬ�ೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಜನರು
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹ�ೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು
ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ದ�ೇಶದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶ
ಒಂದು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ  ಬಹಳ ದ�ೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ನಾಗರಿಕರು ಬಳಸಿದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತುರ್ತು  ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಡಲಾಯಿತು
ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲವನ್ನು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಪದ�ೇ
ಪದ�ೇ ನೆನಪಿಸಬ�ೇಕು. ಈ ಘಟನೆಗಳು  ದ�ೇಶ ಮತ್ತು  ಅದರ
ಜನರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮರ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಹ�ೇಗೆ 
ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.  

ಎ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಕಣ

ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂಕುಶ
ನಾ

ಎ. ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು 
ಮತ್ತು ಲ�ೇಖಕರು

ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಎ. ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್

ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ 

ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪುಸ್ತಕ
'The Emergency: Indian

Democracy's Darkest Hour'

ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ,
ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗುಜರಾತಿ, ಕನ್ನಡ,

ತೆಲುಗು ಮತ್ತಿತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ 
ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ನಂತಹ
ಭೀಕರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಇತಿಹಾಸ ವಿಸ್ತರಿತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ 
– 1975ರ ಜೂನ್ 25ರಿಂದ 1977ರ ಮಾರ್ಚ್ 21ರವರೆಗೆ. ಇಡೀ 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ
ತುರ್ತು  ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು  ಮತ್ತು  ಈ ದ�ೇಶವನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹವಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕ�ೊಂಡು
ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಆ 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಕರಾಳ ಪುಟಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರ�ೇ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ನ�ೋ�ಡಿದರೂ ಅದು
ಕರಾಳವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.  ಅದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆ
ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಶ�ೋ�ಷಣೆಗಳು  ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ,
ಏಕೆಂದರೆ  ಅವುಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ  ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು
ಅಥವಾ ನಂತರ   ನ�ೋ�ಡಿಯೂ  ಇಲ್ಲ  ಕ�ೇಳಿಯೂ  ಇಲ್ಲ.   ‘ಆಂತರಿಕ ಗ�ೊಂದಲ’
ಎಂಬ ಸಬೂಬು ನೀಡಿ ಆದ�ೇಶವನ್ನು ಹ�ೊರಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅದು ಕ�ೇವಲ
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯೂ  ಇಲ್ಲದೆ 
ಜಾರಿಗೆ  ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 
ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದವರು?, 1975   ಜೂನ್ 25ರ ರಾತ್ರಿ,
ತುರ್ತು  ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲ�ೇಖವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು
ಸಚಿವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಾಗ
ಅದನ್ನು ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ  ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ರೀತ್ಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಹ�ೇರಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ  ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ,
ಆದರೆ  ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಜೂನ್
26ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಕರೆದು ಆಗಲ�ೇ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ
ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಜೂನ್ 26ರಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗೆ 
ಮತ್ತೊಂದು ಆದ�ೇಶವನ್ನು ಹ�ೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.   ಅದು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ
ಕಾಲ. ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ�ೇರಿದ ಸುದ್ದಿ ಬಾರದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಜೂನ್ 25ರ
ರಾತ್ರಿ  ನವದೆಹಲಿಯ ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾ ಜಾಫರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ  ಕಚ�ೇರಿಗಳ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ  ನಡೆಯಿತು.
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯ ಮತ್ತು  ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ  ಇದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಯನ್
ಎಕ್ಸ್  ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ  ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪತ್ರಿಕೆ  ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ  ಮುನ್ನ 
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇದರ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು
ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು
ಅಂದರೆ  ಏನು ಮುದ್ರಣ ಆಗಬ�ೇಕು, ಯಾವುದು ಮುದ್ರಣ ಆಗಬಾರದು, ಯಾವ 
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ಅಂಕಣ Aಎ.Suryaprakash
ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್
ಫೋಟ�ೋ� ಮತ್ತು ಪದ ಇರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಅಳಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪತ್ರಿಕಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನೂ  ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ನನಗೆ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದಿನ ವಾರ್ತಾ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವರ ಆದ�ೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಎವಿಪಿ ಮತ್ತು 
ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ  ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆ  ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
ಅನುವಾದಕರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಏನ�ೇನೂ 
ತಿಳಿಸದೆ  ಸುಮಾರು 15-10 ಭಾಷಾಂತರಕಾರರನ್ನು ವಿಶ್ವ  ಯುವ 
ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ  ಕರೆದ�ೊಯ್ದು  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  2 ಗಂಟೆಗೆ  ಕ�ೋ�ಣೆಗೆ  ಬೀಗ
ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಅದನ್ನು 15 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ 
ಅನುವಾದಿಸಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ  ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ
ನಂತರವ�ೇ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದು.
ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕ ಕಿಶ�ೋ�ರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ, ಅದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಸರ್ಕಾರ
ಗಾಯಕರಿಗೆ  ಕರೆ  ಕಳುಹಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಒಂದು ಕಿರುಗೀತೆ  ಹಾಡುವಂತೆ  ಸೂಚಿಸಿತು. ಅವರು
ಹಾಗೆ  ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡ,
ಅಂದಿನ ವಾರ್ತಾ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು 
ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಿಶ�ೋ�ರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ
ಮಾಡದಂತೆ ಒಂದು ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಿದರು.   
ತಿಹಾರ್ ಜ�ೈಲಿನಲ್ಲಿ 1273 ಕ�ೈದಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಷ್ಟೇ ಜಾಗವಿತ್ತು, ಆದರೆ 
ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹ�ೇರಿದ ತರುವಾಯ, ಸರ್ಕಾರ 4000 ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು 
ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ದೆಹಲಿ  ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಿತು
ಮತ್ತು  ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ  ತಿಹಾರ್ ಜ�ೈಲಿಗೆ  ಕಳುಹಿಸಿತು. ಜ�ೈಲಿನ
ಸೂಪಂರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅವರು ಶಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ  ಹ�ೇಳಿಕೆ 
ನೀಡಿ, ತಾವು ಜಾಗದ ಕ�ೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ,
ರಾಜಕೀಯ ಕ�ೈದಿಗಳಿಗೆ  ಕಲ್ನಾರಿನ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರಾಗೃಹ
ಕ�ೋ�ಣೆ  ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆಗ�ೊಳಗಾದವರ ಕ�ೋ�ಣೆಯಲ್ಲಿ
“ಅವರುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತೆ” ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ  ನಿರ್ವಹಣೆ  ಕಾಯಿದೆ  (ಮಿಸಾ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ�ೈಲಿಗೆ 
ಅಟ್ಟುವುದಾಗಿ ಆಡಳಿತಶಾಹಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು.
ತುರ್ತು  ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ  ಹರಣ
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ  ಮಾಡಿದ ಅನ�ೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ�ೇಳಿರಬಹುದು,
ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೂ  ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ  ಹರಣ
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ
ತುರ್ತು  ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅನ�ೇಕ
ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 21 ತಿಂಗಳು 
ಭೂಗತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಿಸಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ�ೈಲಿಗೆ 
ಹ�ೋ�ದವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿದ್ದರು.  ಕ�ೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ  ಸಚಿವ  ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡ�ೇಕರ್ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ 17 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕ�ೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು
ಮತ್ತು  ನ್ಯಾಯ ಖಾತೆ  ಸಚಿವ  ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು  ಆರ್.
ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹ�ೊಸಬಾಳೆ 
ಸಹ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದರು.  
ನಾಯಕರುಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಅರುಣ್ ಜ�ೈಟ್ಲಿ, ದಿವಂಗತ ರಾಮ್
ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಸಹ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ
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EMERGENCY
ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ನ�ೋ�ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ 
ಮಾತ್ರವ�ೇ ಅದರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು
ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲ�ೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು,
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದ�ೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ
ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು
ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಬಹುದು. ನಾವು
ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು
ಯೋಚಿಸಿ? ಈಗ ದ�ೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವವರು ಸ್ವತಃ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಹಳಿಗೆ ತಂದವರು, ಹೀಗಾಗಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಯಾರೂ ಮತ್ತೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹ�ೇರಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತರುವ  ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗಿತ್ತು. 1977ರಲ್ಲಿ
ಬ�ೇಹುಗಾರಿಕೆ ಶಾಖೆ (ಐ.ಬಿ.) ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ದ�ೇಶ ಈಗ
ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರ�ೈಲುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಸಮಯಕ್ಕೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಆಗ
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಹೀನಾಯ ಸ�ೋ�ಲು
ಅನುಭವಿಸಿತು. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ 350 ಲ�ೋ�ಕಸಭಾ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ�ೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ�ೇವಲ 2 ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸಿತು.
ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ. ಆಗ
ಮೊರಾರ್ಜಿ  ದ�ೇಸಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದರು, ಅವರು
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ
ಅಸಮರ್ಪಕತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು.   ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಸಂಸತ್ತು 
ಮತ್ತು  ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ  ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ  ಮರು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ನಡೆಸಿದ ಹ�ೋ�ರಾಟ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಕಂಡ ಮತ್ತು  ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಎರಡನ�ೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಬಹುದು.
ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದೂ 
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಯಾರು ಬ�ೇಕಾದರೂ  ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಲ�ೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು
ಟ್ವಿಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ�ೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಬಹುದು. ನಾವು
ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡೆವು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ?
ಇಂದು ದ�ೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವವರ�ೇ, ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ
ಒಂದು ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು
ಮರಳಿ ದಾರಿಗೆ ತಂದವರು. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ
ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದ ಇದ�ೇ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
(ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲ�ೇಖಕರ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸಲಹಾ
ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದಂತೆ)

ಯುವ ಬಂಡಾಯಗಾರನಿಂದ
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೆಗೆ

ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂಬತ್ತನ�ೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ

1991ರಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ
ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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921ರ ಜೂನ್ 28ರಂದು ಅಂದಿನ ಹ�ೈದ್ರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ
ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್  
ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ,
ಅವರು
ಯಾವುದ�ೇ
ಸ್ವರೂಪದ
ಅನ್ಯಾಯದ
ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 1935ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ,
ಹ�ೈದ್ರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರು ಕಾಲ�ೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ “ವಂದ�ೇ
ಮಾತರಂ’ ಗಾಯನವನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಿದರು. ಈ ಆದ�ೇಶ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ
ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೆಟ್ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 
1938ರ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಕಾಲ�ೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಂದ�ೇ
ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ನಿಜಾಮರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರೂ 
ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ವಿನಮ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ   ಅವರು, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ 
ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಪಟ್ಟದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದರು.  
1991ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲು
ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಲ�ೋ�ಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ  ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ಬ�ೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ  ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 
ಅವರಾದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅವರು 9 ವರ್ಷಗಳ
ಕಾಲ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಂತರ
ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಅವರು
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದೀಯ ಪಟುವೂ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ 
ಕಾಲದವರಗೆ  ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು
ಬಹುಭಾಷಾ ಕ�ೋ�ವಿದರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು 10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ 
ಮತ್ತು  6 ವಿದ�ೇಶೀ  ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು
ಬಹುಶ್ರುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಲ�ೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು
ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಅತಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದರು.

ಜನನ: ಜೂನ್ 1921 ,28 | ನಿಧನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2004 ,23

1992ರಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ  ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ತರುವ  ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಷ�ೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ವಹಿವಾಟು
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಚಾಲನಾ ಶಕ್ತಿ ಅವರಾಗಿದ್ದರು.
ಪಂಜಾಬ್ ನಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೂಲ�ೋ�ತ್ಪಾಟನೆ 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು 
ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಚಳವಳಿಯ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹಲವಾರು ದಿಟ್ಟ
ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡರು. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ
ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, “ವಿಶ್ವ  ಬದಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದ�ೇಶವೂ ಬದಲಾಗಬ�ೇಕು”. ಅವರು ‘ಪೂರ್ವದತ್ತ
ನ�ೋ�ಟ’ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ  ಗಮನ ನೀಡುವ  ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವಿದ�ೇಶಾಂಗ
ನೀತಿಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿದರು. ಅದ�ೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
‘ಪೂರ್ವದತ್ತ ಕ್ರಮ’ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ
ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದರೂ  ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ  ಅದರ ಗೌರವ 
ಸಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಧನಾ ನಂತರವೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಔದಾಸೀನ್ಯ 
ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನಿಧನ ಹ�ೊಂದಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಾರ್ಥಿವ  ಶರೀರದ
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ  ಮತ್ತು 
ನಂತರ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ   ದೆಹಲಿಯ
ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು
ಹ�ೈದ್ರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು,  
ವಂದ�ೇ ಮಾತರಂ ನಿಷ�ೇಧಿಸಿದ ನಿಜಾಮರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೇ
ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಯುವ  ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರ ಘಟನೆಯನ್ನು
ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ  ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ  ಹ�ೇಳಿದರು
“ತಾರುಣ್ಯದಿಂದಲೂ  ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ
ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಅವರು ಬೆಳೆದ
ಬಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕಾಳಜಿ, ಕಲಿಯುವ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ,
ಇದೆಲ್ಲರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ – ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಮರಣಾರ್ಹ.’’
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ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ನಿಗ್ರಹ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ
ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ
ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ
ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಜಿಇಎಂ
ಪೋರ್ಟಲ್, ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ
ಖಾತೆಗೆ ನ�ೇರ ಸವಲತ್ತು 
ವರ್ಗಾವಣೆ, ಲ�ೋ�ಕಪಾಲ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹ
ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು
ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ನೆರವಾಗಿವೆ.  ಬ�ೇನಾಮಿ
ವಹಿವಾಟು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾನೂನು
ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 
ಕಪ್ಪುಹಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೆರಿಗೆ 
ಪಾವತಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ರಹಿತ
ಕರ ನಿರ್ಧರಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

02

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಗಮನ

ಚ�ೈತನ್ಯಶೀಲ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗ 
ದ�ೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅವರ
ಆಶ�ೋ�ತ್ತರಗಳು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಾಗ, ದ�ೇಶ
ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಸೂರಿನ ಅವರ
ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು,
ಸರ್ಕಾರ  ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ
ಮೇಲೆ 2.67 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ 
ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೊ ಜ�ೊತೆಗೆ, 2ನ�ೇ ಹಂತದ
ನಗರಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್. ಸೌಲಭ್ಯ,
ಮೆಟ�್ರೋ-ನಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೆಟ�್ರೋ ಲ�ೈಟ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. -2021
22ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಸಾರಿಗೆ 
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 18,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಹ�ೊಸ
ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು
ರ�ೇರಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

03

05

06

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸುಗಮ ಜೀವನ

ನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ
ವ�ೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರ�ೈಲ್ವೆ, ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಐ-ವ�ೇಗಳ ಹ�ೊಸ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ,
ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆ 
ಕಂಡುಬಂರುತ್ತಿದೆ.

ನೀತಿಗಳಾದ
ಅಂದರೆ:ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆ, ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ,
ಜೀವನ್ ಬಿಮಾ, ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್,
ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೂರು, ವಸತಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿಜಿಟಲ್
ಸಾಕ್ಷರ ಅಭಿಯಾನ, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರ�ೈಕೆ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು
ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
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ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ರದ್ಧತಿ,
ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬ�ೇಟಿ ಪಡಾವೋ, ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಂತಾನ�ೋ�ತ್ಪತ್ತಿ 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಟಿಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ,
ವಿಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕೀಯ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆಯಡಿ, 8 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಒಂದ�ೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆರವೂ ದ�ೊರೆಯುವುದನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಖಾತ್ರಿ 
ಪಡಿಸಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. -2021
22ರ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಲಯದ
ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶ�ೇ.137ರಷ್ಟು ರೂ.2,23,846
ಕ�ೋ�ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್
19- ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ 35,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ�ೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್
ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಗರದ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 50 ಕ�ೋ�ಟಿ ಬಡವರು
ಈಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 7,752 ಜನ್ ಔಷಧಿ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಶ�ೇ.90ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗದ ಔಷಧಗಳನ್ನು
ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿವೆ. ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ, ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಅಭಿಯಾನ, ಮಾತೃತ್ವ 
ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಚ�ೈತನ್ಯ ನೀಡಿವೆ.

04

07
ದ�ೇಶ ಮೊದಲು

ಅದು ವಿದ�ೇಶಾಂಗ
ನೀತಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಭದ್ರತೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಸದಾ ದ�ೇಶ ಮೊದಲು
ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣತೆ 
ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು, 370 ನ�ೇ
ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಒಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಶಾಸನ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ
n

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ

n
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ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು 12ರಿಂದ 26 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ
ಎಸಗುವವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ�ೇಷ
ಸನ್ನಿವ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತದ ಅವಧಿಯನ್ನು 24 ವಾರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 12
ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ಮರಣ
ದಂಡನೆ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 2 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ
ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಅದರ ಯುವಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ, ಹ�ೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020, ಉನ್ನತ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪದರದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯ ಉತ್ತೇಜನ,
ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ –‘ಕೌಶಲ – ಮರುಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ’,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯುವ 
ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 
35 ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿದೆ.
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ದ�ೇಶ ಸ�ೇವೆಯಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ
ಬಡವರ ಬಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಬಡವರಲ್ಲಿ
ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪುವುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್19 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಧಾರ್ ಗೃಹಾ, ಬುಡಕಟ್ಟು 
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, 80
ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ
ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ, ಆದರೆ 
8 ಕ�ೋ�ಟಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಉದ�್ಯೋಗ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ
ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಸೌಲಭ್ಯವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅರ್ಹ 
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ 
ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ-ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀದಿ
ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ 
ಕಾರ್ಯ ಬಂಡವಾಳದ ಸಾಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
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ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು 5
ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ
ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲು,
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ
ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು
13 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್.ಐ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ
ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ
ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ
ನೆರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19- ಕಾಲದಲ್ಲಿ,
ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ.15ರಷ್ಟಕ್ಕೆ 
ಸಮನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಒದಗಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ
ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕರ�ೋ�ನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.–23.9ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಜಿಡಿಪಿ
ಮೂರನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಕಿಗಳತ್ತ
ತಿರುಗಿತು. ಎಫ್.ಡಿ.ಐ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಔನ್ನತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ,
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ,
ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹ�ೊಸ ವ�ೇಗದ�ೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
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ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಕೃಷಿಕ

2022ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ರ�ೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು
ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಅಥವಾ  
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ 7 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 
ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರ�ೈತರ ಖಾತೆಗೆ 
ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದ�ೇ ಆಗಿರಲಿ,
ಇದೆಲ್ಲವೂ ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣದ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ,
ಪಶುಸಂಗ�ೋ�ಪನೆ ಮತ್ತು ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದಾ ಯೋಜನೆ 
– ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ
ದಿನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಅತಿ
ದ�ೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ
ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

12

13
ಈಶಾನ್ಯದ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು 
ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಈಶಾನ್ಯವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ�ೋ�ಗಿಬೀಲ್ ಸ�ೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬ�ೋ�ಡ�ೋ� ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 
ಸಹಿ, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೂ (ರಿಯಾಂಗ್) ವಸಾಹತು
ಒಪ್ಪಂದ, ಎನ್.ಎಲ್.ಎಫ್.ಟಿ. (ತ್ರಿಪುರ) ಒಪ್ಪಂದವು
ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
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ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸಬಲೀಕರಣ

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ
ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಬದ್ಧತೆಯು ಸರ್ಕಾರದ
ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ನೀತಿಗಳ ಕ�ೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವಂಚಿತರಿಗೆ, ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು, ದಿವ್ಯಾಂಗ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ,
ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಬೆಂಬಲ,
ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು
ಮುಂತಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿವೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶ

ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ದತ್ತಾಂಶ
ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ನಮ್ಮ ದ�ೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ
ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ

ಪ್ರಚ�ೋ�ದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 29 ರಂದು ದ�ೇಶವು 15 ನ�ೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದತ್ತಾಂಶ
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆದಾರರು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಅವರು

“ಅಂ

ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಭೂಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಕಿ-ಅಂಶಗಳು 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ
ಉದ್ದೇಶವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು,
ಅದರಲ್ಲಿ
ಒಂದು
ಅಂಶವು ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು, ಮಾನವ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ”ಯಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಭಾರತೀಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಪಿ.ಸಿ. ಮಹಾಲನ�ೋ�ಬಿಸ್
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾನವ  ಪ್ರಯತ್ನದ ಯಾವುದ�ೇ
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅವರು
ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು  ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು
ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ
ಮಹಾಲನ�ೋ�ಬಿಸ್ಮೂಡಿಸಿದ ಛಾಪು ದ�ೇಶವು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ದ�ೊಡ್ಡ
ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಗ�ೋ�ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದ�ೇ
ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಶೀಥಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ  ಅಥವಾ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬುದನ್ನು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹ�ೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು
ಯಾವಾಗಲೂ  ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ  ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರವೆಂದರೆ  ಇದು ಕ�ೇವಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತಕ್ಷಣದ
ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಮತ್ತು  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ
ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂ.ಓ.ಎಸ್.ಪಿ.ಐ)  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕಚ�ೇರಿ,
ತನ್ನ  ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ  ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಥವಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ
ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳವರೆಗೆ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಖರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ದರ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಉತ್ಪಾದನೆ,
ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂ.ಓ.ಎಸ್.ಪಿ.ಐ. ನಿಂದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ  (ಎನ್.
ಎಸ್.ಓ.) ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಾದರಿ
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ  ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ
ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ ಈವರೆಗೆ 78 ಸುತ್ತಿನ
ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತರರಿಗೆ 
ವ್ಯಾಪಕ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಶ�ೇಷ ಪರಿಶೀಲನೆ,  ನಿಗಾ
ಮತ್ತು  ನಿರ್ಧರಣೆ  ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಖಾತ್ರಿಗೆ 
ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಿರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.  
ಪಿ.ಸಿ. ಮಹಾಲನ�ೋ�ಬಿಸ್: ಭಾರತೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪಿತಾಮಹ

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರ ಮಹಾಲನ�ೋ�ಬಿಸ್ ಅವರನ್ನು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ
ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ
ಅವರ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಮಹಾಲನ�ೋ�ಬಿಸ್
ಆನ್ವಯಿಕ
ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ಅವಿಭಾಜ್ಯ  ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ  ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಜೂನ್ 29ನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ - ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಯಾವುದ�ೇ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಐ.I ನಡೆಸಿದ ವಿವಿಧ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 
ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ  ಮತ್ತು  ಕ�್ರೋಡೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಮಹಾಲನ�ೋ�ಬಿಸ್ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ
ಜೂನ್ 29ನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ದಿನ ಎಂದು
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

l 2007ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ
ತಜ್ಞ ಪ್ರಶಾಂತ ಚಂದ್ರ ಮಹಾಲನ�ೋ�ಬಿಸ್ ಅವರ
ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ದಿನ ಎಂದು
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

l 1893ರ ಜೂನ್ 29ರಂದು
ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು.
ಅವರು ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ
ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹಾನರ್ಸ್ 
ಪೂರ�ೈಸಿದರು ನಂತರ ಉನ್ನತ
ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ ಗೆ ತೆರಳಿದರು.
l ಅವರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ
ಮಾದರಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಮಾದರಿ
ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
l ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎಕರೆವಾರು
ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಹ�ೊಸ
ತಂತ್ರವನ್ನು 1937ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸೆಣಬಿನ ಬೆಳೆ 
ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ‘ಡ�ೇಟಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್’ (ದತ್ತಾಂಶ
ಯೋಧರು) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ  ಮತ್ತು ನೀತಿ
ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.  ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 
ದತ್ತಾಂಶದ ಲಭ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚು  ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ  ಏಕೆಂದರೆ  ತಪ್ಪು 
ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ
ಅದು ತಿಳಿಯದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ  ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ 
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು  ಮತ್ತು  ತಪ್ಪು ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು
ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಕಾಯಕ..

ಈ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಯ ರೀತ್ಯ 10 – ವರ್ಷಗಳ ಆವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ
ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

1. ಗ್ರಾಹಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ನಿರುದ�್ಯೋಗ- ಎರಡು ಬಾರಿ
2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಳಕೆ (ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ) - ಎರಡು ಬಾರಿ
3. ಅಸಂಘಟಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ - ಎರಡು ಬಾರಿ
4. ಅಸಂಘಟಿತ ಸ�ೇವೆಗಳು - ಎರಡು ಬಾರಿ
5. ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಹಿಡುವಳಿ- ಒಮ್ಮೆ
6. ಮುಕ್ತ ಸುತ್ತು- ಒಮ್ಮೆ
7. ವಿಶ�ೇಷ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು
8. ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರಾಹಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಿರುದ�್ಯೋಗ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು 

ಹ�ೊಸ ಮತ್ತು ನಾವಿನ್ಯಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಧಿಕಾವರ್ತನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ  ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಒ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2017ರಿಂದ ಅದರ ಆವರ್ತಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಪಿ.ಎಲ್.
ಎಫ್.ಎಸ್.), ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಗದ ಬಳಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದ ಬದಲಾಗಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ನೆರವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂದರ್ಶನ (ಸಿ.ಎ.ಪಿ.ಐ) ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ  ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎನ್.ಎಸ್.ಒ.ನ ಇತರ ಹ�ೊಸ
ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು (ಎ.ಎಸ್.ಯು.ಎಸ್.ಇ) ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮಯ ಬಳಕೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 
(ಟಿ.ಯು.ಎಸ್) ಮತ್ತು  ಸ�ೇವಾ ವಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೂ  ಸ�ೇರಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ  ಮತ್ತು  ಫಲಿತಾಂಶಗಳ
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಲು ಎನ್.ಎಸ್.ಒ. ಹ�ೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.
ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ದತ್ತಾಂಶದ
ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು
ಮತ್ತು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದತ್ತಾಂಶ ಪರಿಶೀಲನೆ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.

ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ – ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸವಾಲು
ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವು ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ,
ಏಕೆಂದರೆ  ಅದರಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗುವ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದ�ೇಶ,
ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು  ಅನಾದರದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರ
ನಡುವೆಯೂ  ವಿಹರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ 
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ನಂತರವ�ೇ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
ಬುಡಕಟ್ಟು 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ
ದೂರದ
ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು
ತಲುಪಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ
ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮದ�ೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ,
“ನಾನು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 
ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು

ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು,
ತದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ�ೋ�ಣಿಯನ್ನು ಏರಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು,
ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಶಿಬಿರ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅನ�ೇಕ ಬಾರಿ ದತ್ತಾಂಶ ಯೋಧರು
ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.’’

ಅನ�ೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷಕರುಗಳು  ಒರಟು
ನಡವಳಿಕೆ  ಮತ್ತು  ಅಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವವರನ್ನೂ 
ಎದುರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ  ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವ 
ದತ್ತಾಂಶ ಯೋಧರ�ೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ  ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಅನ�ೇಕ ಬಾರಿ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ 
ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ  ಏಕೆಂದರೆ 
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ  ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಡಚಣೆಗಳು  ನಮ್ಮ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ  ಎಂದಿಗೂ  ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”   ಆರ್ಥಿಕ
ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ದತ್ತಾಂಶ ಯೋಧರಿಗೆ 
ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕಲ್ಪ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

ಹೂಲ್ ದಿವಸ: ಜೂನ್ 30

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಸಾಮೂಹಿಕ
ದಂಗೆಯ
ಉಗಮ

1

857ರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಸಂಗ್ರಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ  ಅದಕ್ಕೂ  ಎರಡು
ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು, 1855ರ ಜೂನ್ 30ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು
ದಂಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಸಂಥಾಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ
ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಜಾರ್ಖಂಡ್
ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಈಗ ಸಂಥಾಲ್ ಪರಗಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಥಾಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಲ್ ಅಂದರೆ  ‘ದಂಗೆ’ ಎಂದು ಮತ್ತು 
1955ರ ದಂಗೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೂಲ ದಿವಸ
ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಲ್  ಮಾರ್ಕ್ಸ್  ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಘಟಿತ
‘ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನ�ೋ�ಟ್ಸ್  ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಹಿಸ್ಟರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ  ಸಂಥಾಲ್ ದಂಗೆಯನ್ನು
ಬಹುತ�ೇಕರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಸಂಥಾಲ್ ದಂಗೆಯ ಮೇಲೆ  ಮತ್ತು  ಅದರ ನಾಯಕರಾದ
ನಾಲ್ವರು ಸಹ�ೋ�ದರರು ಸಿದ�್ಧೋ, ಕನ್ಹು, ಚಾಂದ್, ಭ�ೈರವ್ ಮತ್ತು 
ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸ�ೋ�ದರಿಯರಾದ ಫುಲ�ೋ� ಮತ್ತು ಝಾರ�ೋ�  ಅವರ
ಮೇಲೆ  ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದರು “ಸಿದ�್ಧೋ-ಕನ್ಹು, ಚಾಂದ್-ಭ�ೈರವ್
ಮತ್ತು ಫೂಲ್- ಝಾನ�ೊ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ ಧ�ೈರ್ಯಶಾಲಿ ವೀರರ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೂಲ್ ದಂಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರ ಧ�ೈರ್ಯ ಮತ್ತು 
ಶೌರ್ಯವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ದಂಗು ಬಡಿಸಿತು. ಈ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾವಿರಾರು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡರು, ಆದರೆ 
ಅವರು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಲಿಲ್ಲ”.
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200 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಂಕ�ೋ�ಲೆಯಿಂದ
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ
ಹಿಂದೆ ಸುದೀರ್ಘ ಹ�ೋ�ರಾಟವ�ೇ ಇದೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತರ
ಬಲಿದಾನವಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ
ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ,
ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವೀರರ ಕಥೆಗಳು 
ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗ�ೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಿದ�್ಧೋ, ಕುನ�್ಹೋ, ಚಾಂದ್ ಮತ್ತು ಭ�ೈರವ್:
ಅವರ ವೀರಗಾಥೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಇತಿಹಾಸಕಾರರೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಜಾ

ರ್ಖಂಡ್
ಖನಿಜ
ಮತ್ತು  ಅರಣ್ಯ 
ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ.
1855ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ  ಆಗಿನ ಬೆಂಗಾಲ್
ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನ ಈ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಬುಡುಕಟ್ಟು  ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.   ಆಗ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ವಹಿವಾಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಸ್ತು  ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೇಲೆ  ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಸ್ಟ್  ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಅದು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ  ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ 
ಮುಂದಾಯಿತು. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುವವರನ್ನು ನಂಬಿ 
ಮೋಸ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ  ಸಾಲ
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗ�ೋ�ಲು ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡು ಖಾಸಗಿ
ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿದ�್ಧೋ, ಕನ್ಹು,
ಚಾಂದ್ ಮತ್ತು  ಭ�ೈರವ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಸಹ�ೋ�ದರರು
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಈ ಶ�ೋ�ಷಣೆಗೆ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು.
ಹತ್ತಿರದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಾದ ಬಿಲ್ಲು-ಬಾಣ, ಕುಡಗ�ೋ�ಲು
ಮತ್ತು  ಈಟಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ  ಜೂನ್ 30ರ ರಾತ್ರಿ  ಸುಮಾರು
60,000 ಬುಡಕಟ್ಟು  ಯುವಕರು ಪಂಚಕಥಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಫೂಲ�ೋ� ಮತ್ತು ಝಾನ�ೋ� ಸ�ೋ�ದರಿಯರು

ಇಬ್ಬರು ಸ�ೋ�ದರಿಯರೂ 
ಸಂಥಾಲ್ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ

ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು – ಫೂಲ�ೋ� 
ಮತ್ತು ಝಾನ�ೋ�. ಸಂಥಾಲ್

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗುವ 
ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ: ಫೂಲ�ೋ� 

ಜಾನ�ೋ� ಆಮ್ ದ�ೋ� ತಿರ್ ರ�ೇ

ತಲ್ರಾರ್ ರೆಮ್ ಸಕಿದಾ

ಅರ್ಥ: ಫೂಲ�ೋ�, ಝಾನ�ೋ� ನೀವು ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದಿರಿ. ಕತ್ತಲಿನ
ಲಾಭ  ಪಡೆದು, ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ�ೋ�ದರಿಯರು ಪಕೂರ್ ಬಳಿಯ
ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಪುರದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ  ನುಗ್ಗಿ, ತಮ್ಮ
ಕ�ೊಡಲಿಗಳಿಂದ 21 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಕ�ೊಂದು ಹಾಕಿದರು
ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ 
ಸ�ೋ�ದರಿಯರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾದ
ವೀರಗಾಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ದರು. ಫೂಲ�ೋ�  ಮತ್ತು  ಝಾನ�ೋ� 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ�ೋ�ದರರಾದ ಸಿದ�್ಧೋ, ಕುನ�್ಹೋ, ಚಾಂದ್ ಮತ್ತು 
ಭ�ೈರವ್ ಜ�ೊತೆಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣೆಸಾಡಿದರು.
ಸ�ೋ�ದರರ ನಾಯಕತ್ವ ದಂಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚ�ೋ�ದಿಸಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ 
ಸ�ೋ�ದರಿಯರು ಜನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆಯ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ
ಪಸರಿಸುವ  ಕಾರ್ಯ  ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ದಂಗೆಯ ವಿಚಾರ
ತಮ್ಮನ್ನು ಶ�ೋ�ಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ  ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು
ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ದಂಗೆಯ ಸುದ್ದಿ  ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ
ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ  ಹರಡಿತು ಮತ್ತು  ಅದು ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ  ನಾಂದಿಹಾಡಿತು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನ ಪಕೂರ್ ವಿಭಾಗದ
ಹ�ೊರತಾಗಿ, ಬಂಗಾಳದ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು  ಪುರುಲಿಯಾ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳೂ ಇದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜುಲ�ೈ
9 ರಂದು ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಭ�ೈರವ್ ಹತರಾದರು.   1855ರ ಜುಲ�ೈ
26ರ ರಾತ್ರಿ, ಸಿದ�್ಧೋ-ಕನ್ಹು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
ಚರ್ಚಿಸಲು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಬಂದಾಗ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ�ೈನಿಕರು
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು
ಕುದುರೆಗೆ  ಕಟ್ಟಿ, ಪಂಚಕಥಿಯಾಕ್ಕೆ  ಎಳೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ

ತಿಳಿಸಲು ದೂರ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯ
ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ 
ಧ�ೈರ್ಯಶಾಲಿ  ಸ�ೋ�ದರಿಯರು ಭ�ೋ�ಗ್ ನದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆಯ ವಿಚಾರ ಪಸರಿಸಿದರು,
ಇದು ಸಹಜವಾಗ�ೇ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ
ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿತು.
ಪೂಲ�ೋ�  ಮತ್ತು  ಝಾನ�ೋ�  ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ  ಸಂಥಾಲಿ 
ಜನಪದ ಗೀತೆ  ಮತ್ತು  ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ
ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಆಮ್ ದ�ೋ�  ಲತ್ತು  ಬ�ೋ�ಧ್ಯಾ 
ಖ�ೋ�ಲ್ಹಾರೆ  ಬಹಾದ್ದೂರಿ ಹುಡುಕ�ೇಡ’ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ,
ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸ�ೋ�ದರನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿರಿ
ಎಂದು.
ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ  ನ�ೇಣು ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು 20,000 ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕ�ೊಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು
ಸಂಥಾಲ್ ದಂಗೆಯನ್ನು ಘ�ೋರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ‘ನನ್ನ 
ನಿಯಮ’, ‘ಮಾಡು ಇಲ್ಲವ�ೇ ಮಡಿ’, ‘ಬ್ರಿಟಿಷರ�ೇ, ನಮ್ಮ ನೆಲದಿಂದ
ತ�ೊಲಗಿ’ ಮತ್ತು ‘ಇದು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು’ ಎಂಬ ಘ�ೋಷಣೆಗಳನ್ನು
ಕೂಗುತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ವಿಲಿಯಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಹಂಟರ್
ತನ್ನ  ಪುಸ್ತಕ ‘ದಿ ಅನಲ್ಸ್  ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಬಂಗಾಳ’ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 
ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ�ೈನ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಸ�ೈನಿಕನೂ  ಬುಡಕಟ್ಟು 
ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ  ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ 
ತಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ.
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ಧನಾತ್ಮಕ ನಿಲುವು

ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲೂ
ಭರವಸೆ ತುಂಬಿದ ಉದಾರಿಗಳ ಉದಾತ್ತತೆ

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆಯೂ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ
ಸ�ೇವೆಗಳ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ದ�ೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಂತ ದ�ೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್
ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಶ�ೇ.30ರಷ್ಟನ್ನು ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಡಾ.ಮಲ್ಹಾರ್ ರಾವ್
ಮಲ್ಲೆ ಬಡ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಕ�ೇವಲ 20 ರೂ.ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ
ಚೌವ್ಹಾಣ್ ಔದಾರ್ಯ

ಕ

ಳೆದ ವರ್ಷ  ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19
ದ�ೇಶಕ್ಕೆ  ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಶ�ೇ 85
ರಷ್ಟು  ಅಂಗವ�ೈಕಲ್ಯ  ಹ�ೊಂದಿರುವ 
ಸಂತ ದ�ೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌವ್ಹಾನ್
ಅವರು ಹಿತಚಿಂತನೆಯ ಉದಾರ
ಹೃದಯಿಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ
ಮೊದಲ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಶ�ೇ. 30ರಷ್ಟನ್ನು
ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್  ನಿಧಿಗೆ  ಮಾರ್ಚ್  2020 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ
2021 ರವರೆಗೆ  ಒಂದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ  ದ�ೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್19- ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ
ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್   ನಿಧಿಗೆ  ದ�ೇಣಿಗೆ 
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಏಮ್ಸ್)ನಲ್ಲಿ ಸಿ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರರಾಗಿರುವ 
ಚೌವ್ಹಾಣ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಪಿ.ಎಂ. ಕ�ೇರ್ಸ್ 
ಗೆ  ದ�ೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಮಹು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಚೌವ್ಹಾಣ್
ಕ�ೋ�ವಿಡ್19- ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ  ಪೂರ್ಣ 
ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ  ಮತ್ತು  ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಸಹಾಯ
ಹಸ್ತ ಚಾಚುವಂತೆ  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ  ಮನವಿ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉದಾತ್ತ ಔದಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ
ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ನನ್ನ ಸರಳ ಜೀವನಶ�ೈಲಿ 
ನನ್ನ  ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಹಣದಿಂದ ಭರಿಸಬಲ್ಲದು
ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್19- ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವ  ಸಲುವಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ 
ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್  ನಿಧಿಗೆ ದ�ೇಣಿಗೆ 
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ."ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
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ಬಡ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಆಶಾಕಿರಣ
70ರ ಹರೆಯದ ಡಾ. ಮಲ್ಹಾರ್

ಶ್ರೀ

ಮದ್ ಭಾಗವತದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ  ಪಡೆದ ಡಾ. ಮಲ್ಹಾರ್
ಅವರು ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ  ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ  ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ  ನಡುವೆ, ಇತರ ವ�ೈದ್ಯರು
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆಗೆ  ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವಾಗ, ಡಾ.
ಮಲ್ಹಾರ್ ಅವರು ಕ�ೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ  ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1974ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಗಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಅವರು ವ�ೈದ್ಯವೃತ್ತಿ 
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ  ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ 3
ರೂಪಾಯಿ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನಾ ಶುಲ್ಕ  ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕ�ೇವಲ 10 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ 
ಅವರು ಇಡೀ  ದಿನ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ  ಈಗ
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕಾರಣ 70ರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಮಲ್ಹಾರ್ ಅವರು
ಈಗ ಕೆಲವ�ೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು  ದಶಕಗಳ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, 142 ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ಮತ್ತು  62 ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬಡವರಿಗೆ 
ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ  ಡಾ. ಮಲ್ಹಾರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಲ್ಪ
ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 
ಪ್ರಯತ್ನ ಹಲವು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲ�ೇ ಇದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ
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ಮಾತರಂ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಋಷಿ

ಜನನ – 27 ಜೂನ್ 1838
ನಿಧನ – 08 ಏಪ್ರಿಲ್ 1894

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಹ�ೊರತಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷರರು,
ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳ
ಮೂಲಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಸಾಹಿತಿ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟ�್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ
ಅವರೂ ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು
ರಚಿಸಿದ ‘ವಂದ�ೇ ಮಾತರಂ’ ಅನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಸಮಾವ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
ಅದು ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ನಾಯಕರಿಗೆ
ಧ�ೈರ್ಯದ ಸೆಲೆಯಾಯಿತು. ಖುದಿರಾಮ್ ಬ�ೋ�ಸ್,
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದ�ೇವ್
ಅವರಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ತಾವು ಗಲ್ಲಿಗ�ೇರುವ
ಮುನ್ನ ಈ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ
ಚಟ�್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಋಷಿ’
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರ 184ನ�ೇ ಜಯಂತಿಯಂದು ಮಹಾನ್
ಸಾಹಿತಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನಗಳು…

ಸಂಪಾದಕರು
ಜೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ ನವದೆಹಲಿ

ಮುದ್ರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀ ಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ
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ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್
2ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ,
ನವದೆಹಲಿ - 110003

ಮುದ್ರಣ:
ಇನ್ಫಿ ನಿಟಿ ಅಡ್ವಟೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಎಫ್ಬಿ ಡಿ-ಒನ್ ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, 10ನ�ೇ ಮಹಡಿ
ನವದೆಹಲಿ-ಫರೀದಾಬಾದ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಎನ್ಹೆಚ್- 1, ಫರೀದಾಬಾದ್- 121003

Kannada Issue 24

‘ವಂದ�ೇ ಮಾತರಂ’ ರಾಗಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗ�ೋ�ರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1896ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವ�ೇಶನ ಈ
ಹಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಂದ�ೇ ಮಾತರಂನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, “ಕವಿಯು ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು
ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ�ೇಷಣಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರ�ೋ� ಅದನ್ನು
ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ”.

