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ಹ�ೊಗೆರಹಿತ ಅಡುಗೆಯು ದ�ೇಶವನ್ನು
ಹ�ೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ
1 £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ

..
.
ಧಿ
ದ್
ಸಿ
ೆ
ಸ
ಪ್
ಲ್
ಕ
ಂ
ಸ

ಹ�ೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಧರು

ಅಲೀನಾ ತಾಯಾಂಗ್: ನಾನು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ರ�ೋ�ಯಿಂಗ್ ಮೂಲದವಳು. ಈ ಬಾರಿಯ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ
ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ, ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಧರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರು!
ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ, ನಾನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ನಂತರದ ನನ್ನ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು
ಓದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದವು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ�ೇಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹ�ೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ನೀವು ಹ�ೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿಸುತ್ತೀರೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ: ನನ್ನ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರ�ೇ, ದ�ೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಸ�ೇವಕರು ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುವಿರ�ೋ�
ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರಿ. ನನ್ನ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗ�ೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು
ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಆದ�ೇಶಗಳಿವೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ
ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು ಇತ್ತೀಚಿನ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಧರು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವು
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು
ಸ�ೇರಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಒತ್ತಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದ�ೇ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಿರಿ...
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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ,
ಓದುಗರೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದ�ೇಶವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ
ಕ�ೊರ�ೊನಾವನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸಿತು. ದ�ೇಶವು ಮತ್ತೆ ಕ�ೊರ�ೊನಾವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ
ಸ�ೋ�ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಮುಕ್ತವಾಗುವವರೆಗೆ ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು
ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ದ�ೇಶದ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬ�ೇಡಿ. ಆದರೆ ರ�ೋ�ಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು
ತರುವುದಾಗಲಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಹ�ೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಶ�ೇಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಪೂರ�ೈಕೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ
ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ತಲುಪಿ ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆಯು ಅದ್ಭುತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಆರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಲಭ ಜೀವನ
ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತ�ೋ�ರಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ
ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಖಪುಟ
ಲ�ೇಖನವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಈ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು
ಲ�ೇಖನಗಳಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ�ೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅದು ಈ
ದ�ೇಶದ ಅಂತರ್ಗತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್, ಗ�ೋ�ಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋ�ಖಲೆ ಅವರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ
ಮತ್ತು ಅನ�ೇಕ ಅಪರಿಚಿತ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಕಥೆಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ‘ಪರಿಕ್ಷ ಪೆ
ಚಾರ್ಚಾ’ಸಂವಾದ ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರವು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ರೀತಿಯು ದ�ೇಶದ 137 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಳುಹಿಸಿ.
ವಿಳಾಸ:
		
ಇ-ಮೇಲ್:

ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್, ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ,
ನವದೆಹಲಿ - 110003
response-nis@pib.gov.in

(ಜ�ೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್)

2 £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ

, 2021

April 1-15

Volum

»

FOR FRE

नों पर...

अंदर के पन्

ue 19
e 1, Iss

अब

ोग
ििलौना उद्

E DIST RIBU

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

TION

्ाररी

रता करी तलै
में आतमिनभ्भ

1 मार् 2021

षः 18 | 16-3

वर्षः 01, अंक

ा

आवरण कथ

जना...
फललैगििप ्ो
ब कल्ाण
प्रधानमंत्री गररी एक साल
अिभ्ान का 29
पपप 28-

PAVING THE

WAY FOR

DIA

A NEW IN

ive
r’s initiat
e Ministe
The Prim ct with various
to intera s on Budget पपप 8-9
er
stakehold n will set out a
tatio
implemen India becoming
journey of at a faster pace
nt
Self-Relia

ार

न्यू इंडिया समाच

1

आआ. आआआआ
»आआ. आआ.
/78812
N/2020
»DELHI

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಒಂದು
ಉತ್ತಮವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ
ಸಂಚಿಕೆಗಳಂತೆ,
ನ್ಯೂ
ಇಂಡಿಯಾ
ಸಮಾಚಾರ್ನ
ಈ
ಸಂಚಿಕೆಯೂ
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗಾಧವಾದ
ಮಾಹಿತಿ
ಮತ್ತು
ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ
ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಲ�ೇಖನಗಳನ್ನು
ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ
ಮತ್ತು
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ
ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ
ನ್ಯೂ
ಇಂಡಿಯಾ
ಸಮಾಚಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಪ್ರೊ.ಸುಬೀರ್ ಸಿನ್ಹಾ
subirsinha.2009@gmail.com

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

LMJ¸ï °APï

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

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

https://goicalendar.gov.in/

ನಾನು ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ
ಸಮಾಚಾರ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ
ಯೋಜನೆ, ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನ್ ಕಿ
ಬಾತ್ ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯ
ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿ ಕೂಡ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ
ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದು ಹ�ೇಗೆ?

ಕೃತಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ
srivastavakriti001@gmail.com
ಅಪಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ನಾವು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ
ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ
ಸಮಾಚಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮಾಹಿತಿ
ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ
ಇದ�ೇ
ರೀತಿಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ರಿಂಕೂ ಕುಮಾರ್
rinkoo8858@gmail.com
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ
ಅಧಿಕೃತ
ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಈ
ನಿಯತಕಾಲಿಕವನ್ನು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ
ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ
ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಬಾಷ್ಯಂ ಕಯ್ಯೂಮ್
basaam4@gmail.com

ನಾನ�ೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ನಾನು
ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ
ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ
ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ.
ರಾಣಿ ಶರ್ಮಾ
sharmarani0144@gmail.com
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ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

2021 ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಆರಂಭ

ಯೋ

ಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ತಿರುಮಲ�ೈ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ
‘‘ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಗ�ೊಂದಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ರ�ೋ�ಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಸಾವು
ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ! ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಿಕೆಎಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರಂತಹ ಯೋಗ
ಗುರುಗಳು ಸ�ೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು
ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಭಾರತ ನೀಡಿದ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನ�ೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಗದ ಯೋಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದರು - ಒಂದು
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ಜೂನ್ 21, 2021 ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಟ�್ರೋಫಿ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಜ�ೇತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಯೋಗ
ಗುರು ಕೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗವು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ

ಮ

ಹಿಳೆಯರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸಮುದಾಯಗಳು
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐದು
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರವಸೆಯ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಮುದಾಯದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ
ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಆ
ಮೂಲಕ ಅವರು ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 2021 ,23
ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1.14 ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 25
ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು
ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ,5 ರಂದು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು
ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ 2025 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರುದ�್ಯೋಗ
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ದ�ೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶ
ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು
ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಭಾರತ

ದ�ೇ

ಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಅಪಾರ
ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚು
ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್
ಪಾವತಿಗಳು
ಹ�ೊಸ
ಜಾಗತಿಕ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು
ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ದ�ೇಶವು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು
ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ
ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 25.5
ಬಿಲಿಯನ್ ನ�ೈಜ ಸಮಯದ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಿದೆ. ಭಾರತದ ನಂತರ ಚೀನಾ 15.7 ಬಿಲಿಯನ್,
ದಕ್ಷಿಣ ಕ�ೊರಿಯಾ 6 ಬಿಲಿಯನ್, ಥ�ೈಲ್ಯಾಂಡ್ 5.2
ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ 2.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ವಹಿವಾಟುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕಾ
1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ 10 ದ�ೇಶಗಳ
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾದ ‘ಇನ�್ಫೋಟ�ೈನ್ಮೆಂಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
4 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಉಚಿತ ಡಿಶ್ ಸಂಪರ್ಕ
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025 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 5 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಡಿಡಿ ಉಚಿತ ಡಿಶ್
ಸಂಪರ್ಕವು 4 ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹ�ೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್, ಸ�ೋ�ನಿ, ಕಲರ್ಸ್, ಸುದ್ದಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ
161 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಶ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಡಿಡಿ ರೆಟ್ರೊ ಬಹಳ
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹು ಚಾನಲ್ ಗಳ ಉಚಿತವಾದ
ಮತ್ತು ನ�ೇರ-ಮನೆಯ (ಡಿಟಿಎಚ್) ಸ�ೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಡಿಡಿ ಉಚಿತ ಡಿಶ್ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಜಾಲದ�ೊಂದಿಗೆ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ
ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವ�ೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುವುದು

ಸಾಂ

ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು
ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇ-ಸ್ಪೈಸ್
ಬಜಾರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಚ�ೈನ್ ಟ್ರೇಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು
ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುಎನ್ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬ�ೋ�ರ್ಡ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆ ರ�ೈತರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು
ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಚ�ೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ
ವಿನ್ಯಾಸವು ಮೇ 2021 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ
ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ
3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರ�ೈತರ�ೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಉತ್ಪಾದಕ, ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರ ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ
ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಫ್ತು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ.
ಬಾರ

ದಿನಕ್ಕೆ 37 ಕಿ.ಮೀಗಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ!

ಕ

ಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾರಿ
ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಉದ್ದವು
ಏಪ್ರಿಲ್ 2014 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಇದ್ದ 91,287 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್ 20
ರವರೆಗೆ 1,37,625 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ
ಪಾಲು ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.2.2 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸಂಚಾರದ ಶ�ೇಕಡಾ 40
ರಷ್ಟು ಹ�ೊರೆಯನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತವೆ. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸದೃಢ ಜಾಲವನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು
ಐದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, 2015 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ 33,414 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳಿಂದ 2021- 2022 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ.1,83,101 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ
ಇದು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ವ�ೇಗವನ್ನು ಹ�ೋ�ಲಿಸಿ ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, 2010 ರಿಂದ
2014 ರವರೆಗೆ 5,865 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, 2015 ರಿಂದ
2021 ರವರೆಗೆ 10,855 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ
ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2.14 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳು

ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್
ಪ್ರಧಾನ
ಗ್ರಾಮೀಣ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಯೋಜನೆಅಮೃತ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ
ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೂ
ಮೊದಲು
ದ�ೇಶದ
ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಪಕ್ಕಾ
ಮನೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ
ಯೋಜನೆ
ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ- ಎಸ್ಇಸಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಾಶ್ವತ
ಕಾಯುವಿಕೆ
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು
(ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್)
ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. 2011 ರ ಎಸ್ಸಿಸಿ
ಡ�ೇಟಾಬ�ೇಸ್ ಬಳಸಿ ಒಟ್ಟು 2.14 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಅರ್ಹರು
ಎಂದು
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗ�ೋ�ಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋ�ಖಲೆ

ಗ�ೋ�ಖಲೆ:
ಮಹಾತ್ಮರ ಮಹಾತ್ಮ

ಗ�ೋ�ಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋ�ಖಲೆಯವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 1915 ರಂದು
ತಮ್ಮ
ಕ�ೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಾಗ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, “ರಾಜಕೀಯ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ
ಶುದ್ಧ, ಕುರಿಮರಿಯಂತೆ ಸೌಮ್ಯ, ಸಿಂಹದಂತೆ ಧ�ೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು
ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ
ಏಕ�ೈಕ ನಾಯಕ ಗ�ೋ�ಖಲೆ. ಗ�ೋ�ಖಲೆಯವರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು
ಅಹಿಂಸೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಕಾನೂನಿನ
ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು.

ಗ�ೋ�

ಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋ�ಖಲೆಯವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 19,
1915 ರಂದು ತಮ್ಮ ಕ�ೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಾಗ,
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, «ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ
ಅವರು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಶುದ್ಧ,
ಕುರಿಮರಿಯಂತೆ ಸೌಮ್ಯ, ಸಿಂಹದಂತೆ ಧ�ೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದ�ೋ�ಷಕ್ಕೆ
ವೀರ�ೋ�ಚಿತರಾಗಿದ್ದರು» ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ
ಗುರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಏಕ�ೈಕ
ನಾಯಕ ಗ�ೋ�ಖಲೆ. ಗ�ೋ�ಖಲೆಯವರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು
ಅಹಿಂಸೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಕಾನೂನಿನ
ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು.
ಗ�ೋ�ಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋ�ಖಲೆಯವರು 1866 ರ ಮೇ 9 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ರತ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಗ�ೋ�ಖಲೆ
ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ
ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಧುನಿಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನಿಂದ
ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಅವರನ್ನು
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು 1884 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಎಲ್ಫಿನ್ಸ�್ಟೋನ್
ಕಾಲ�ೇಜಿನಿಂದ ಹ�ೊರಬಂದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪೂನಾ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾದ�ೇವ ಗ�ೋ�ವಿಂದ ರಾನಡೆ
ಮತ್ತು ಫಿರ�ೋ�ಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ
ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ಮೆಹ್ತಾ ಬಾಂಬೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲಾ ಅವರು
7 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮಿಗತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಗ�ೋ�ಖಲೆ ಕೂಡ ಅದರ
ಸದಸ್ಯರಾದರು. ದ�ೇಶದ ಅನ�ೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದ ಸಮಯ
ಅದು. ಗ�ೋ�ಖಲೆಯವರು ತಮ್ಮ ವಾದಗಳ ಮೂಲಕ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು
ಹ�ೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಗ�ೋ�ಖಲೆ ಅವರ ಈ ಭಾಷಣವು ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿಗೆ
ತಂದುಕ�ೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಮತ್ತಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಿತು. ಅವರನ್ನು 39ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ
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ಗ�ೋ�ಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋ�ಖಲೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಜಯಂತಿಯಂದು
ಸ್ಮರಿಸ�ೋ�ಣ. ಅಪಾರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಗಮನಾರ್ಹ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದು, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹ�ೋ�ನ್ನತ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು.
ಅವರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಅನುಕರಣೀಯ
ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದವರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ�ೋ�ಖಲೆ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಸೌಮ್ಯವಾದಿಗಳು ಎಂದು
ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿತ್ತು. ಗ�ೋ�ಖಲೆಯವರ ಕಾಲ�ೇಜು ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದ
ತಿಲಕ್, ಅವರ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಗ�ೋ�ಖಲೆಯವರು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದರು.
ಅವರು ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯಾ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ�ೋ�ಖಲೆ ಅವರ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಲೆ-ಮಿಂಟ�ೋ� ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬಂದವು,
ನಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವದ�ೇಶಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಗ�ೋ�ಖಲೆಯವರು ನೀಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು
ಚಳುವಳಿಯ ರೂಪ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 1915 ರಂದು ಗ�ೋ�ಖಲೆಯವರು ತಮ್ಮ 48 ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಸಂಸದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು:
‘‘ಸರ್ ಫಿರ�ೋ�ಜ್ ಷಾ (ಮೆಹ್ತಾ) ನನಗೆ ಹಿಮಾಲಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಲ�ೋ�ಕಮಾನ್ಯ
(ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್) ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ (ಗ�ೋ�ಪಾಲ
ಕೃಷ್ಣ) ಗ�ೋ�ಖಲೆ ಗಂಗೆಯಂತೆ ಕಂಡರು. ಹಿಮಾಲಯವು ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಗರವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ
ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು.” ಎಂದು ಬರೆದರು.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ

‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ’
ಭಾರತದ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಕುಸಿತದಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಭಾ

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ
ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ, ದ�ೇಶವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು
ಸರ್ಕಾರವು ‘ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ’ ಎಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನೀತಿಯನ್ನು ಹ�ೊರತಂದಿತು.

ರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕಳೆದ
ವರ್ಷ ಮೇ 12 ರಂದು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ವೋಕಲ್
ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್’ –ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ- ಕರೆಯು
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು
ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಚತುರ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಭಾರತವು
ಹೂಡಿಕೆಯ ಉನ್ನತ ತಾಣವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್’ ಕರೆ
ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮತ್ತು ‘ಮೇಡ್ ಫಾರ್
ವರ್ಲ್ಡ್’ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರು-ಬಡವರು,
ಯುವಕರುವೃದ್ಧರು
ಮತ್ತು
ಮಹಿಳೆಯರು-ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕಾಲ
ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯು ಬದಲಾಣೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು
ಸಾಬೀತಾಯಿತು, ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡಲು
ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದ�ೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿದ್ದ ವಿದ�ೇಶಿ
ಸರಕುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮಿಥ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿತು. ಭಾರತೀಯ
ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಉತ್ಸಾಹವು

ಅದನ್ನು ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ವೆಂಕಟ್ ಮುರಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೆಲವು
ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ
ಒಂದು ಪತ್ರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು.
ಅವರು “ನಾನು ಈ ಪತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ 2021 ರ ಎಬಿಸಿಯನ್ನು
ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ.” ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಂದ�ೇಶದ ಅರ್ಥ
ಹ�ೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಪತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದ ಲಗತ್ತನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ. ಪ್ರಸಾದ್ ಎಬಿಸಿಯನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಭಾರತ ಚಾರ್ಟ್ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಪ್ರಸಾದ್
ಅವರು ದ�ೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್,
ಲ�ೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ದ�ೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು
ವಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಅದರ
ಪರ್ಯಾಯಗಳು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.” ಎಂದೂ
ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
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ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಎಂದರ�ೇನು…

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ 1.0
n

n

n

n

n

n

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದ�ೇ,ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ
ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು
ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ 1.0 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮೇ 13 ರಿಂದ ಮೇ 17 ರವರೆಗೆ ಐದು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ
20.97 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ,
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 12, 2020 ರಂದು, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
73,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ:
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಂದ�ೇ ಪಡಿತರ
ಚೀಟಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದ�ೇ ಪಡಿತರ
ಅಂಗಡಿಯಿಂದ
ಪಡಿತರವನ್ನು
ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ: ಸುಮಾರು
23.97 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ: ಈ
ಯೋಜನೆಯಡಿ 157.44 ಲಕ್ಷ ರ�ೈತರಿಗೆ
ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ
ಯೋಜನೆ:
ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2020
ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 2,182 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ/ಎಚ್ಎಫ್ಸಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ
ದ್ರವ್ಯತೆ ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ
ಇದುವರೆಗೆ 7227 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸ್ಕಾಮ್ಗಳಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ:
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ 118273
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆ ಪ�ೈಕಿ 31136 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳ
ಮೌಲ್ಯದ
ಸಾಲವನ್ನು
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಅಭಿಯಾನ) 2.0

ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಉತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಟಿಸಿ ನಗದು ಯೋಜನೆ: ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹ�ೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
n ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ
ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 25 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಅಭಿಯಾನ) 3.0
n

n

n

n

n

n

n

n

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗ
ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ 26 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತುರ್ತು ಸಾಲ ಖಾತ್ರಿ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ದ�ೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ
ಯೋಜನೆಯ ಘ�ೋಷಣೆ. 10 ಹ�ೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ 13 ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪಿಎಲ್ಐ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
18,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2021 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ
ಶ�ೇಕಡಾ 10 ರ ಬದಲು ಶ�ೇಕಡಾ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ರಿಯಾಯಿತಿ.
ದ�ೇಶದ 14 ಕ�ೋ�ಟಿ ರ�ೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಗ�ೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು 65,000
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 3,000
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, “ನಾವು
ಈ ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು
ಅನ್ವೇಷಿಸಬ�ೇಕು. ದಿನಬಳಕೆಯ ಸರಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವಿದ�ೇಶಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು
ಕ�ೋ�ರುತ್ತೇನೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಈ
ವಿದ�ೇಶಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ
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ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಭಾರತದ ಜನರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ
ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬ�ೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದು ದ�ೇಶಕ್ಕೂ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.” ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು
ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು

ಸುಧಾರಣೆಗಳ
ಪರಿಣಾಮ
n

n

n

ಇದುವರೆಗೆ ಘ�ೋಷಿಸಲಾದ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ ಸಾರಾಂಶ

ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ...

29.87 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದು ಇದು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ�ೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಇತರ ಹಲವು ದ�ೇಶಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಅನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿವೆ. ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕಾ,
ಸ್ವೀಡನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ�ೇಕಡಾ 21.1, 13, 12, 10.7, 7.3 ಮತ್ತು 3.8
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವೆ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ
-23.9 ಕ್ಕೆ ಸಂಕುಚಿತಗ�ೊಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು
ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ದರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂರನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕ�ೊನೆಯಲ್ಲಿ
0.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ‘ವಿ ಆಕಾರದ’ ಚ�ೇತರಿಕೆ
ಕಂಡಿತು.
2020 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ 2021ರ ಜನವರಿ ವರೆಗಿನ 10 ತಿಂಗಳ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 72.12 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ
ವಿದ�ೇಶಿ ನ�ೇರ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು (ಎಫ್ಡಿಐ) ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವ�ೇಗದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು
ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಮೇ 12 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ಮೂರನೆಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ,
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಂತರದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು..
ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತೆ,
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ದ�ೇಶವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವತ್ತ ವಿಶ�ೇಷ
ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ‘ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ
ಆದ್ಯತೆ’ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ವಿದ�ೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು
ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು
ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ	
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 1.0
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 2.0
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 3.0
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ
ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಒಟ್ಟು

1,92,800 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
11,02,650 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
82,911 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
73,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
2,65,080 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
12,71,200 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

29,87,641 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಇದು ಯಾವುದ�ೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಎಫ್ಡಿಐ ಆಗಿದೆ.
n

ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ,
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು. 21.49 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇ 48.23 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು
ದಾಖಲಿಸಿ 34 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಅಗ್ರ 5 ಸರಕುಗಳ ಆಮದು
ಶ�ೇ.13 ರಿಂದ 90 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 25, 2020 ರಂದು
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮರುದಿನವ�ೇ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಬಡ
ಜನರಿಗೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.75 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ
ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೇ 12 ರಂದು 20 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಿಸುವ ಮುನ್ನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಿಸುವ
ಮೊದಲು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
ನಡೆಸಿದರು. ಕೃಷಿ, ಇಂಧನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಐದು
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

£ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ 9

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಲಸಿಕಾ ಉತ್ಸವ:
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧ
ಎರಡನ�ೇ ಸಮರ

ಕ�ೊ

ರ�ೊನಾ ವ�ೈರಸ್ ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಾಯದ ಗಡಿ ದಾಟಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು
ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು
ನೆರವಾಗುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಲಸಿಕಾ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ
ಮೂಲಕ ಜನವರಿ 16, 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮುಂಚೂಣಿ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರ ನಂತರ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ
ಮತ್ತು ಸಹ-ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವ 45 ರಿಂದ 59 ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನವರಿಗೆ
ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕ�ೊರ�ೊನಾದ ಎರಡನ�ೇ
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18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯು ಮಾರಣಾಂತಿಕತೆಯನ್ನು
ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿದೆ. ಹ�ೊಸ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳು, ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ… ಪ್ರತಿ
ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹ�ೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಸಿಕಾ
ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸ�ೋ�ಂಕಿನ
ಸರಪಳಿಯನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲು ದ�ೇಶ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ

ಅಲೆಯು ದ�ೇಶವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈಗ, ಏಪ್ರಿಲ್
12 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 18 ವರ್ಷ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಮೇ 1 ರಿಂದ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಹ�ೊಸ ದಾಖಲೆಯ ದ�ೈನಂದಿನ ಸ�ೋ�ಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ,
ಭಾರತವು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2.75 ಲಕ್ಷ ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು
ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ
ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶ�ೇ.80 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು 10
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿವೆ.
ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ದೆಹಲಿ,
ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ ಮತ್ತು ಕ�ೇರಳ.

ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ; ಇನ್ನೂ
ಕೆಲವು ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಮೋದನೆ!

ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ
ಮತ್ತು ಇತರ ಲಸಿಕೆಗಳ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಹ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೊವಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್ ನಂತರ
ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಪುಣೆಯ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ವ�ೈರಾಣು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಶ�ೇಕಡಾ 91.6 ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಲಸಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

19,29,329

ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

1,29,53,821 1,78,769
ಗುಣಮುಖರಾದ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳು

ಒಟ್ಟು ಸಾವು

86.00%

ಚ�ೇತರಿಕೆಯ ದರ

ಏಪ್ರಿಲ್18 ರವರೆಗೆ ಮರಣದರ ಶ�ೇ. 1.19

85 ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಭಾರತ
ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವು ಜನವರಿ
16 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 85 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವ�ೇಗವಾದ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 85 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 9.2 ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ�ೇಜ್ ನೀಡಿದರೆ,
ಚೀನಾ 6.14 ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ�ೇಜ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು,
24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 43 ಲಕ್ಷ ಡ�ೋ�ಸ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ರಫ್ತು ನಿಷ�ೇಧ
ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ನಿಷ�ೇಧಿಸಿದೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ�ೊರ�ೊನಾ ರ�ೋ�ಗಿಯಲ್ಲಿ
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ�ೋ�ವಿಡ್19- ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿ
ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ
ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ
ಏಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 38.80
ಲಕ್ಷ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯ
ಔಷಧೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ಎಪಿಐ) ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ
ಸರ್ಕಾರ ನಿಷ�ೇಧಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ದ�ೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರು
ತನ್ನ ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒತ್ತು

ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವ�ೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗಶಃ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು 2021 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗಿನ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.
“ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ�ೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಖಗವಸುಗಳ
ಲಭ್ಯತೆಯು ಸಹ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇ
ಕಿಟ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಿದ್ದ ಏಕ�ೈಕ
ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು
ವ�ೇಗವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆ ತಂತ್ರವು ತುಂಬಾ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದು, ನಾವು
ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವಾಗ, ಇದು ನಮ್ಮ
ಆಡಳಿತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಕಂಟ�ೈನ್ ಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇರಬ�ೇಕು.” ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು...
n

n

n

n

n

n

n

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ ಅಂಶವೆಂದರೆ
ಲಸಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಮುಖಗವಸುಗಳು ಧರಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಎಂದು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಹ�ೇಳಬ�ೇಕಾಗಿದೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಜನ್ಮ
ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹ�ೇಬರ ಜನ್ಮ
ದಿನಾಚರಣೆಯವರೆಗೆ “ಲಸಿಕಾ ಉತ್ಸವ” ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ
ಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು
ತಾವ�ೇ ಹ�ೋ�ಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು
ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಒದಗಿಸುವುದು. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು
ಉಳಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸುವ
ಮೂಲಕ
ನನ್ನನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ಇತರರನ್ನೂ
ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಬ�ೇಕು.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡು
ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜನರು ‘ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ನಿಯಂತ್ರಕ ವಲಯಗಳನ್ನು’ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕು.
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕಲ್ಪ

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಭೀಮಾ
ಝಲ್ಕಾರಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಝಾನ್ಸಿ

ಮೇ 10, 1857 ಹ�ೊಸ ಯುಗದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದು ಸತ್ಯದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹ�ೊಸ ನಾಯಕ, ಮಿಲಿಟರಿ
ದಂಗೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹ�ೊಸ ನಾಯಕ, ಹ�ೊಸ ಧ್ವಜದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ

ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆಯಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹ�ೋ�ರಾಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತು. ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆಯಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಅದರ
ಪ್ರಭಾವ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ 164 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನಾವದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾ

ರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ
ಹಂತಗಳಿವೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ದ�ೇಶವು ಪ್ರತಿದಿನ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಪಡೆಯಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ
ಕಾಯುತ್ತಿದ ದಾಸ್ಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಿಕ�ೊಂಡರೆ,
75
ವರ್ಷಗಳ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ಸಂದರ್ಭವು
ಎಷ್ಟು
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ವ�ೈಭವಯುತವಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. “ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವ�ೈಭವವು
ಸನಾತನ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ
ನೆರಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂದ�ೇಶಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಭಾರತವು
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ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಕಲ್ಪ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಮಭ್ರಮದ ರೂಪವನ್ನು
ಪಡೆದಾಗ, ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ
ಸ�ೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು
130 ಕ�ೋ�ಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಈ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು
ಆಚರಣೆಯ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು 130 ಕ�ೋ�ಟಿ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳು,
ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು”
ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಹ�ೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.

ಝಲ್ಕಾರಿ ಬಾಯಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿಯ
ಆಪ್ತಮಿತ್ರೆ

ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ೇ?
ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಕ�ೇತವಾದ
ಅವರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದರು
ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರು. ಶೌರ್ಯದ
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಣಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಝಲ್ಕಾರಿ ಬಾಯಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿಯ ಸ�ೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಝಲ್ಕಾರಿ ಬಾಯಿ
ದುರ್ಗಾ ದಳ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ದಳದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದವರು.
ಬಡ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಝಲ್ಕಾರಿ ಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಹ�ೋ�ಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಝಲ್ಕಾರಿ ಬಾಯಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾಣಿಯಂತೆ ವ�ೇಷ ಧರಿಸಿ
ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡಲು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ತನ್ನ ಕ�ೋ�ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ, ಆಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಝಲ್ಕಾರಿ ಬಾಯಿ. ಕ�ೋ�ಟೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಸ�ೈನ್ಯವು ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ, ಝಲ್ಕಾರಿ ಬಾಯಿಯು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಬಾಯಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸುವಂತೆ
ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡಳು, ಅವಳು ರಾಣಿಯ ಯುದ್ಧ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು
ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವವರೆಗೂ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದಳು. ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಝಲ್ಕಾರಿ
ಬಾಯಿಯನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗ�ೇರಿಸಿದರು. ಜುಲ�ೈ 22, 2001 ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು
ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
ಝಲ್ಕಾರಿ ಬಾಯಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯು ಬುಂದ�ೇಲ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು
ಬಸ್ತಾರ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.

ಭೀಮಾ

ನಿಮಾರ್ ನ ರಾಬಿನ್ಹುಡ್

ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಖರ�್ಗೋನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಗೆ
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮುಖಂಡ ಭೀಮಾ
ನಾಯಕರ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೂ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲ�ೇ ಭೀಮಾ
ನಾಯಕ್ 1857 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಮೊದಲ
ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ
ಬ�ೇರುಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ

ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ
ಪ್ರಭಾವ ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಡ್ವಾನಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ಖಾಂದ�ೇಶ್ವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಅವನ ಸ�ೈನ್ಯವು ಇಂಗ್ಲಿಷರ
ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ 10,000
ಯೋಧರನ್ನು ಹ�ೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೀಮಾ
ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ,
ಅವರು ಮೋಸದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರು ಎಂದು
ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವನ ಹತ್ತಿರದವರ�ೇ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಭೀಮಾ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಭೀಮಾನನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್ನ ಪೋರ್ಟ್
ಬ್ಲೇರ್ಗೆ (ಕಾಲಾ ಪಾನಿ) ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 1876 ರಂದು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಭೀಮಾ
ನಾಯಕನ ಶೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಥೆಗಳಿವೆ, ಖರ�್ಗೋನ್
ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭೀಮಾ
ನಾಯಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ
ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನನ್ನು ನಿಮಾರ್ ನ ರಾಬಿನ್ಹುಡ್ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಯಿತು.
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ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ

ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ‘ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ’
ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು “ನ�ೈಜ ರಾಜಕೀಯ” ಜರೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತ�ೋ�ರುವ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಏಕರೂಪವಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಭಾಷಣವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದ್ದು,
ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅನುಭವದ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು
ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವ ಅವರ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿಹ�ೇಳುತ್ತದೆ.

ಪ

ರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ
ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ
ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ
ಭರವಸೆ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೃಢವಿಶ್ವಾಸದ�ೊಂದಿಗೆ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಹ�ೊಂದಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ
ಅಂಕಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನ
ಏಕ�ೈಕ ಸೂಚಕವ�ೇ? ಇದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು
ಗ�ೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ
ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ,
ಪರೀಕ್ಷೆಯ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಯಶಸ್ಸನ್ನು
ನಿರ್ಣಯಿಸುವ
ಏಕ�ೈಕ
ಮಾನದಂಡವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಲು ಇರವುದಲ್ಲ,
ಬದಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಹ�ೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಸತತ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ವರ್ಷದ ‘ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ’ದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು,
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“ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ತಾಣವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಜೀವನದ ಒಂದು
ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು
ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬ�ೇಕು” ಎಂದರು.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ
ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, “ನಾವು ಒಂದ�ೇ ರೀತಿಯ
ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವೂ
ಒಂದ�ೇ ಆಗಿದೆ” ಎಂದರು.
“ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಕವನಗಳು,
ಭಾಷಾವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲವೂ
ತರಬ�ೇತಿಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ‘ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ’,
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹ�ೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ.” ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಹರಿವಿನ
ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ‘ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ’ ದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾಠಗಳನ್ನು
ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತು ಹ�ೋ�ಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ
ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು
ಕಾಳಜಿ
ವಹಿಸುವ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಬದಲು ಆಂತರಿಕಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನ�ೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ
ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ
ಅಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ‘ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ’ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ರಹಿತವಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು.
ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯ
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು
ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯನ್ನು
ಜೀವನದ ಮಂತ್ರವಾಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ
ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದಗ್ಧ �ೊಳಿಸಲು
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಹೆದರಬ�ೇಡಿ: ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಥಟ್ಟಂತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬ�ೇಕು.
ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಯ ಎಂದು ತ�ೋ�ರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದು
ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು
ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ
ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಹ�ೊರಗ�ೇ ಬಿಡಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು
ಸಂಕಲ್ಪ ತ�ೊಡಬ�ೇಕಿದೆ.
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಹ�ೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಉತ್ತಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನ
ಹರಿಸಬ�ೇಕು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬ�ೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ
ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬ�ೇಕು: ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ
ಕನಸನ್ನು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಆ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ
ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು
ಒತ್ತಡ ರಹಿತವಾಗಿರಿ: ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಠಗಳಷ್ಟೇ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವ�ೈಫಲ್ಯದ ಅಳತೆಗ�ೋ�ಲಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು
ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ರೂಪುಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಬ�ೇಕು
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹ�ೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ: ದ�ೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಮಯ ನಿರ್ಹಣೆಯ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿ:
ರಾಜ್ಯದಿಂದ 75 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ
ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ
ಹ�ೊಂದಿರಬಹುದು. ಆ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ
ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ: ನೀವು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ನೀಡಿ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಚೆಗೂ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಯೋಜಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು
ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ.
ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿ.
ಉಪದ�ೇಶ
ಬಿಡಿ,
ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ
ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಖಜಾನೆಯಿದ್ದಂತೆ: ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುತ್ಪಾದಕವೆಂದು
ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಿ: ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ
ಪರಿಗಣಿಸಬ�ೇಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿರಾಮ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವು
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು
ಗಮನಿಸದಿರಬಹುದು.
ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ
ಸ್ವಯಂ ತರಬ�ೇತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ: ಉದ�್ಯೋಗ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಲು
ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು
ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲ�ೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತರಬ�ೇತುಗ�ೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಆದುದರಿಂದ ಉಪದ�ೇಶ ಮಾಡುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ�ೊಡಿ: ನೀವು ಯಾವುದ�ೇ ವಿಷಯದ
ಬಿಟ್ಟು,
ಉತ್ತಮ
ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ
ಒಳಹ�ೊಕ್ಕಾಗ ಅದು ಆಲ�ೋ�ಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ
ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬೀಜವನ್ನು
ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಿತ್ತಬ�ೇಕು.

ಒತ್ತಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು
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ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು
ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಬ�ೇಕು

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹ�ೇರಬ�ೇಡಿ: ಜೀವನವು
ಸುದೀರ್ಘವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ
ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ�ೇ
ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹ�ೇರಬಾರದು. ಈ ಒತ್ತಡ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಿಸಿಯನ್ನು
ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ರಹಿತ
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಅದು ಅವರಿಗೆ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರ�ೇ ಆದರ್ಶ: ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ
ಚಾಣಾಕ್ಷರು. ಅವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕ�ೇಳದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿ:
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರ
ಇಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಪೀಳಿಗೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು
ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಃ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ: ಒಂದು ದೀಪವು
ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು
ನ�ೋ�ಡಲು ಬಯಸುವ ಬೆಳಕು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರಬ�ೇಕು.
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ಭೀತರನ್ನಾಗಿಸಿ: ಮಗುವಿನ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ
ಅಳೆಯಬ�ೇಡಿ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ
ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರದತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ:
ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬ�ೇಕು. ಅದರ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು
ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಬ�ೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ: ನಿಮ್ಮ ನವ ಜೀವನದ
ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ
ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಯುವಕರಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳ�ೊ ಂದಿಗಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ. ಇದು ಅಪಾರ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ.

16 £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ

ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ
ಉತ್ತರಿಸಿದರು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಕೌಲಾಲಂಪುರದ
ಅರ್ಪಣ್ ಪಾಂಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರು.
ಇದು ಕ�ೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ಹ�ೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ
ರೂಪಿಸಿರುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಮತ್ತು
ಇದ�ೊಂದ�ೇ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಸುದೀರ್ಘವಾದುದು
ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ಮಾತ್ರ. ಪೋಷಕರು,
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ
ಹ�ೇರಬಾರದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ
ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವನ್ಮರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳ
ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಪೋಷಕರು ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ
ಜೀವನಶ�ೈಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ
ನಡವಳಿಕೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹ�ೇಗೆ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು?
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ತಂದೆಯಾಗಿ
ಕ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದರ ಮೇಲೆ
ಮೊದಲು ಪರ್ಯಾಲ�ೋ�ಚಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜೀವನಶ�ೈಲಿಯನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪುನಡೆಗಳು ಕಂಡರೆ ಅದು ಅವನತಿ ಎಂದು
ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಯುವಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂಗಾಳದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ�ೊ ಬ್ಬಳು
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವಳು
‘ಅನಾಹುತ! ಎಂದಳು. ಇದು ತಾಯಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ
ನಂತರ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಳು. ನಿಮ್ಮ
ಗ್ರಹಿಕೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ
ಎಂದು ನೀವು ಆಲ�ೋ�ಚಿಸಬ�ೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಮೂಲ
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು.

ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನಗಳು

ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಲಿರುವ ಭಾರತ;
ಒಂದು ಕ�ೋ�ಟಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ

ಭಾರತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುವ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಐಟಿ
ಯಂತ್ರಾಂಶ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ 13 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್
ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು
ದ�ೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕ�ೋ�ಟಿ ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ
ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ ಉದ�್ಯೋಗದ ಸನ್ನಿವ�ೇಶವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಈ ಕೆಳಗಿನ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಿಎಲ್ಐಗೆ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ:
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮ
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ

10,900
ಕ�ೋ�.ರೂ.

ಈ

ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 520 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ
ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (ಪಿಎಲ್ಐ)
ಯೋಜನೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು ಈಗಾಗಲ�ೇ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್ಐಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು
ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಔಷಧ ಉದ್ಯಮ
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ

15,000
ಕ�ೋ�.ರೂ.

ಅಂದಾಜು ಒಂದು
ಲಕ್ಷ ಉದ�್ಯೋಗ
ಸೃಷ್ಟಿ

ಐಟಿ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ

7,350
ಕ�ೋ�.ರೂ.

ಸುಮಾರು 1.8 ಲಕ್ಷ
ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ

ಸೌರ ಪಿವಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ

4,500

ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು,
ತಯಾರಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ
ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅನ�ೇಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಾಯಕನಾಗುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ
ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ
ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಸದೃಢ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲನ್ನು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ.25ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದ�ೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಮತ್ತು ‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮತ್ತು ‘ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್’ ಎಂಬ
ಅವಳಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ರಫ್ತು ವ�ೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ, ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರ�ೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಒಂದು
ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಜ�ೋ�ಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ
ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಿಎಲ್ಐ ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಅಂದಾಜು 2.5 ಲಕ್ಷ
ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ

ಕ�ೋ�.ರೂ.

1.5 ಲಕ್ಷ
ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ

ಟೆಲಿಕಾಂ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ

12,195
ಕ�ೋ�.ರೂ.

40,000
ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ

ಎಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಅಥವಾ ದಿನಬಳಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ

6,238
ಕ�ೋ�.ರೂ.

4 ಲಕ್ಷ
ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಘ�ೋಷಿಸಲಾದ ಪಿಎಲ್ಐ

6,940

ಕ�ೋ�.ರೂ.

ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಎಪಿಐ

40,951
ಕ�ೋ�.ರೂ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
ತಯಾರಿಕೆ

3,420

ಕ�ೋ�.ರೂ.

ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಉಪಕರಣಗಳು
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ 6 ವರ್ಷ

ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಭರವಸೆ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಲಭ್ಯತೆ
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು
ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನಗರಗಳ

ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ, ‘ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ’
ಸಂಪರ್ಕ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಅನ�ೈಚ್ಛಿಕವಾಗಿ
ಇದು ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ತಂದಿದೆ. ಈ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ,
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಎಂಟು ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಉಚಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕದ

ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ

ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶ�ೇ. 99.6 ತಲುಪಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಘಾನಾದಂತಹ

ದ�ೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯಗಾಥೆಯನ್ನು
ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದಲ�ೇ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು
ಅಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
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ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯೊಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹ�ೋ�ದ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ದರಿಯರು
ಇದನ್ನು ಓದಿರಬಹುದು. ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ಲ�ೇಖಕರು.
ಅವರ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕತೆ ಈದ್ಗಾ–ವನ್ನು 1933ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ
ಪಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕ ಹಮೀದ್. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜ್ಜಿಯ ಕ�ೈಗಳು ಸುಡಬಾರದೆಂದು, ಅವನು.
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಾನು ತಿನ್ನದೆ, ಅಜ್ಜಿಗಾಗಿ ಇಕ್ಕಳವೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮುನ್ಶಿ ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ ಅವರ ಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ
ಹಮೀದ್ (ಈ ರೀತಿ) ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ, ದ�ೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಏಕೆ
ಮಾಡಬಾರದು?
-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಉಜ್ವಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ವ�ೇಳೆ.

ಹಿಂ

ದೆ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಒಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ,
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸೌದೆ
ಒಲೆ ಉರಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಅರ್ಧ ದಿನ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆ ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ
ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಗದೆ, ಅದು ಉರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು
ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಊಟ ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಇರಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. “ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಮಯವನ್ನೂ ಕಳೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ತರುವಾಯ, ನನಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ
ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಕ�ೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಒಡಿಶಾದ
ಮಯೂರ್ ಭಂಜ್ ನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅವರ
ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅವರ�ೊಬ್ಬರ ಕಥೆಯಲ್ಲ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ನ ಅರ್ಜುಮನ್ ಆರಾ
ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಳಿಸಿದೆ. ನಾವು
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಲೆ ಉರಿಸುವಾಗ, ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೆವು,
ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು’’. “ಜ�ೊತೆಗೆ ಹ�ೊಗೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪು
ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು
ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಗು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ
ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಒಂದು ಹ�ೊತ್ತಿನ
ಅಡುಗೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉಜ್ವಲಾ ಅನಿಲ,
ಅದರಲ್ಲೂ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು 15-30 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ
ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ನಸುಕಿನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಿಗೆ
ತರಲು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹ�ೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ
ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹ�ೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನೂ
ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಹಣವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದು
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.”
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಯ್ಪುರದ ಮೀನಾ ನಿರ್ಮಲಾಕರ್ ಅವರು ಗ್ಯಾಸ್
ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ನೆರೆಹ�ೊರೆಯ ವಾತಾವರಣದ

ಗಡುವಿಗೆ ಮೊದಲ�ೇ ತಲುಪಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

8 ಕ�ೋ�ಟಿಯ ಸಂಪರ್ಕ

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಡುಗೆ
ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ
ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್
ಮತ್ತು ಸ್ಟೌ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ,
ನನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟ ಚ�ೈತನ್ಯ
ಉಳಿದಿದೆ.

ಆಯೇಷಾ ಶ�ೇಖ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
(ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7,2019)

5 ಕ�ೋ�ಟಿಯ ಸಂಪರ್ಕ

ಈಗ ಹ�ೊಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಾಗಿ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೋದಿಜೀ

ತಕ್ದೀರನ್, ದೆಹಲಿ
(ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2018)

ಪ್ರಥಮ ಸಂಪರ್ಕ

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಹ�ೊಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ನಾನು ಅಡುಗೆಗೆ
ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೂ ತರಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಉಜ್ವಲಾ
ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕನ್ನೇ
ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಗುಡ್ಡಿ ದ�ೇವಿ, ಬಲಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ
(ಮೇ 1, 2016)
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ 6 ವರ್ಷ

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕವಚ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು

ಬಲಿಯಾದಿಂದ
2016ರ ಮೇ 1ರಂದು
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೂಡಿಕೆ
ರೂ. 12,800 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಆಗಿದೆ.
(1.8 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್).

27.12 ಕ�ೋ�ಟಿ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು
ಪಹಲ್ ಯೋಜನೆಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ

1.37
ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ

ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಡಿಬಿಟಿಎಲ್
ಮೂಲಕ ನ�ೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

l 1.08 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರು ‘ಗೀವ್ ಇಟ್
ಅಪ್’ (ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕ�ೊಡಿ)
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ್ದಾರೆ.

l ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ,
ಶ�ೇ. 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯ
ನಂತರ ಎರಡನ�ೇ ಬಾರಿಗೆ
ಮರುಪೂರಣ ಸಿಲಿಂಡರ್
ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

8 ಕ�ೋ�ಟಿ ಉಚಿತ
ಸಂಪರ್ಕದ ಗುರಿ
ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿಗೆ
ಮೊದಲ�ೇ 2019ರ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿತು.

8 ಕ�ೋ�ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಪ�ೈಕಿ ಶ�ೇ.38ರಷ್ಟು, 3.05 (ಕ�ೋ�ಟಿ) ಎಸ್.ಸಿ/
ಎಸ್.ಟಿ. ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

20 £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ

ಸುಧಾರಣೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ
ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಅನಿಲದ ಸ್ಟೌನಲ್ಲಿ
ಇಡ್ಲಿ – ದ�ೋ�ಸಾ ಮಾಡುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ
ರುತರಮ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ
ಗೀತಾ ದ�ೇವಿ, ಜೂಲಿ, ರಜ�್ಜೋ ದ�ೇವಿ ಅವರು ಕೂಡ
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಒಲೆ ಉರಿಸುವುದರಿಂದ
ಬರುವ ಹ�ೊಗೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ
ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ,
ತಲೆನ�ೋ�ವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಡವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವನವನ್ನು
ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವ ಇದ�ೇ
ರೀತಿಯ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು ದ�ೇಶದ ಮೂಲೆ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಜನರ
ಜೀವನವನ್ನು
ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುವುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆಯಿಂದ.
ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸವಾಲಿನ
ಪಯಣ
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಚ್.ಓ.)
ದತ್ತಾಂಶದ ರೀತ್ಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ
ಮಾಡುವ ಉರುವಲುಗಳಾದ ಇದ್ದಿಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ,
ಬೆರಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಯ ಹ�ೊಗೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ
ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇವರಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು
ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದು,
ಅವರ ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದ�ೇನ�ೇ ಇರಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ
ನಂತರ
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಯಂತಹ
ಶುದ್ಧ
ಇಂಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂದಿನ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ
ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. 2014ರವರೆಗೆ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 13 ಕ�ೋ�ಟಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ದ�ೇಶದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ
ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ಈಗ ಸಕ್ರಿಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ
ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, 29
ಕ�ೋ�ಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಇಂದು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ಆಗ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ‘ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕ�ೇತ’ವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 25 ಕೂಪನ್
ಕ�ೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಲ�ೋ�ಕಸಭಾ
ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 25 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ

ಸುಗಮ ಜೀವನ:
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ
ಬದಲಾವಣೆ

ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಜೀವನವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ,
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಬು ನೀಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವ�ೇದಿಕೆಯ
ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ
ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.

l ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ
ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿದ್ದ
ಸಮಯ ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ
ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನೂ
ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ
ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
l ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಅಂದರೆ
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಯಲ್ಲಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು,
ಇದು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ
ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಇಳಿಮುಖಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
l ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ
ಅಲೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ಸಿಕ್ಕಿದೆ

ವಿಶ್ವದ
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.
ಬಳಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದ
ಭಾರತ

99.6

ಶ�ೇ. ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು
ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಇದು ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.55ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ,
ಶ�ೇ.43ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ.

ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕ�ೊಡಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳ
ಕಾಳಸಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು! ಆದರೆ ಈಗ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ-ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಎಂಟು
ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಂತರದ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಶ�ೇ.55
ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಶ�ೇ.43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ�ೊಂದಿಗೆ ಶ�ೇ.99.6 ತಲುಪಿದೆ.
ಪಂಡಿತ್ ದೀನ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಅಂತ�್ಯೋದಯದ
ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪೂರ�ೈಕೆ
ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದ ಎಲ್.
ಪಿ.ಜಿ. ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, ಯೋಜನೆ 8 ಕ�ೋ�ಟಿ ಉಚಿತ ಅಡುಗೆ
ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ 7
ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲ�ೇ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ
ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಪಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಘಾನಾ ದ�ೇಶಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು
ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ 6 ವರ್ಷ ಪೂರ�ೈಸಿರುವ

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಯಶಸ್ವೀ ಪಯಣವನ್ನು ಅರಿತುಕ�ೊಳ್ಳುವುದೂ
ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಹಲ್ ನ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಆರಂಭ
2014ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ
ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಇಡೀ ದ�ೇಶವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಳ್ಳಲು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಹಿತ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.
ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನೀತಿಯ
ಕುರಿತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಯಿತು. ಡೀಸೆಲ್
ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ನಂತರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ಕಚ್ಚಾ ತ�ೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಡಾಲರ್
ತಲುಪಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 26 ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಆಹ್ಲಾದಕರ
ಮತ್ತು ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಇದಾದನಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಯ ನ�ೇರ ಸವಲತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿಎಲ್)
ಯೋಜನೆಯನ್ನು “ಜಾಮ್’ ಜನ್ ಧನ್ – ಆಧಾರ್ – ಮೊಬ�ೈಲ್
ತ್ರಿವಳಿಗಳ ಅವಕಾಶದ�ೊಂದಿಗೆ 2015ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರುವುದನ್ನು
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ 6 ವರ್ಷ

ಜಾಗತಿಕವಾದ ಉಜ್ವಲ

ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಘಾನಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಗತ್ಯ
ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ತಾವೂ ಇದ�ೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ
ಮಾಡಲು, ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ
ಮಾಡಿವೆ.
ಘಾನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.23ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ
ಜನರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬ�ೇಕಾಗಿರುವ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ನ�ೊಂದಿಗೆ ಘಾನಾ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಹ�ೊಗೆ ಮುಕ್ತ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ
ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ
ವಿಶ್ವ ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2017
ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ ವಿಶ್ವ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಘಟನೆ, ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆಯ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಂತರ್ಜಾಲ
ತಾಣದಲ್ಲಿ “ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಕಾಶೆ’
ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಈ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದೆ.

ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ. “ಪಹಲ್’ ಹೆಸರಿನ, ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವದ
ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ನೆರವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಲಿಮ್ಕಾ
ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಸ�ೇರಿದೆ. ಡಿಬಿಟಿಎಲ್ ಯೋಜನೆ 4.11
ಕ�ೋ�ಟಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
13,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಸ�ೋ�ರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಡಿಜಿಟಲ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಡೀ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಳಹದಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ
ಡಿಬಿಟಿಎಲ್
ಯೋಜನೆಗೆ
ರೂಪುರ�ೇಷೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು
ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ನ�ೇರ ವಿತರಕರ ಬಳಿ ಹ�ೋ�ಗಿ ಉಜ್ವಲಾ
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕ�ೇಳುವುದು. ತದನಂತರ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಜ್ವಲಾ
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ವಿತರಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸದೃಢ ವರ್ಗದಿಂದಲೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ
ಜನ ಕ�ೇಂದ್ರಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು
ಹ�ೋ�ಗುವ ನೀತಿಯು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ
ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿದೆ.
ಈ
ಯೋಜನೆಗೆ
ರೂಪುರ�ೇಷೆಯನ್ನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
2015ರ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ
‘ಊರ್ಜಾ ಸಂಗಮ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್’ (ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಬಿಟ್ಟುಕ�ೊಡಿ) ಎಂಬ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸದೃಢರು ಎಲ್.
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ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕ�ೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ
ಅವರು, ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಧನವು
ರಾಜ್ಯಗಳ ಖಜಾನೆ ಸ�ೇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ
ಉಚಿತ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರ�ೈಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರೆಗೆ ಸದೃಢ
ವರ್ಗದಿಂದ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಬೆಂಬಲ ದ�ೊರೆಯಿತು ಮತ್ತು 1.08
ಕ�ೋ�ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವ�ೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ತಮ್ಮ ಎಲ್.
ಪಿ.ಜಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕ�ೊಟ್ಟರು. ಜನರ ಬೆಂಬಲದ�ೊಂದಿಗೆ
ಉಜ್ವಲಾ ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಮತ್ತು
ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರಿಗೆ ಜೀವಸೆಲೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಲಿಯಾದಿಂದ 2016ರ ಮೇ
1ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆ 6 ವರ್ಷ ಪೂರ�ೈಸಿದೆ.
ಆಶ�ೋ�ತ್ತರಗಳಿಗೆ ಮೂಡಿದ ರೆಕ್ಕೆ, ಸುಗಮವಾದ ಬದುಕು
ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆ
ಬಡವರ,
ವಂಚಿತರ
ಮತ್ತು
ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ,
ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಜಾತಿಯವರ,
ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಪಂಗಡದವರ ಮತ್ತು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಿದೆ,
ಈಗ ಸುಗಮ ಜೀವನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಉಜ್ವಲ
ಯೋಜನೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
ಅನಿಲ ಸ್ಟೌವ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳಗ�ೊಳಿಸಿದೆ, ಈಗ ಅವರು ತಮಗೆ
ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುವಿನ ವ�ೇಳೆಯನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು
ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗ,
ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “2020 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದು
ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ” ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಫಾತಿಹ್ ಬಿರ�ೋ�ಲ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಇದು ಕ�ೇವಲ ಶುದ್ಧ
ಇಂಧನವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವಿಷಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಇದು
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮ”ವಾಗಿದೆ.

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಂತ ಕುಟುಂಬ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ 500,000 ಜನರು
ಪ್ರತಿವರ್ಷ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ
ಉರುವಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಚ್.ಓ., ಭಾರತೀಯ ಎದೆ ರ�ೋ�ಗ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮತ್ತು ಎದೆ ರ�ೋ�ಗ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳು
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯು ಶ�ೇ.20ರಷ್ಟು ಶ್ವಾಸಕ�ೋ�ಶ
ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿವೆ.
ಉಜ್ವಲಾ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಹ�ೊಗೆ ಮುಕ್ತ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ
ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ತಲೆನ�ೋ�ವು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಉದ�್ಯೋಗ
ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ
ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ
ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆರೆಹ�ೊರೆಯವರ�ೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು
ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಡವರು, ವಂಚಿತರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯದವರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ,
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಸುಗಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದೆ
ದ�ೇಶದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು
ಅರಿತುಕ�ೊಳ್ಳುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮೋದಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿದಾಗ :”ನಾನು
ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ
ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ�ೇ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿತ್ತು,
ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಹ�ೊಗೆ ತುಂಬಿರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ,
ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮುಖವೂ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹ�ೊಗೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ತಾಯಂದಿರ ಮತ್ತು
ಮಕ್ಕಳ ನ�ೋ�ವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಆ
ನ�ೋ�ವಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಡ ತಾಯಂದಿರನ್ನು
ಈ ನ�ೋ�ವಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ, 8 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು
ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.” ಎನ್ನುವಾಗ, ಯಾರ�ೇ ಆದರೂ
ಅವರ ನ�ೋ�ವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ
ಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ
ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ, ಇದು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ
ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹ�ೊಗೆಮುಕ್ತ ಅಡುಗೆ ಮನೆ: ಸುಧಾರಿಸಿದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 400
ಸಿಗರ�ೇಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುಬಹುದಾದಷ್ಟು ಹ�ೊಗೆಯನ್ನು
ಸ�ೇವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣುರಿ ಮತ್ತು ತಲೆನ�ೋ�ವು, ಆಸ್ತಮಾ,
ಉಸಿರಾಟದ
ಕಾಯಿಲೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ
ಬದುಕನ್ನು ಉತ್ತಮಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತೀಯ ಎದೆ
ರ�ೋ�ಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ರಿಸ್ಕ್ ಫೌಂಡ�ೇಶನ್ನ
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ 6 ವರ್ಷ

ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲವರ್ಗದ ಬಡವರಿಗೂ ಲಭ್ಯ

ಯಾವಾಗ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ವ�ೇಗ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತ�ೋ�,
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮನಸ್ಸು
ಮಾಡಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಐದು ಕ�ೋ�ಟಿ ಉಚಿತ ಸಂಪರ್ಕ
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು
2018ರಲ್ಲಿ 8 ಕ�ೋ�ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಥಮ ಗುರಿಯನ್ನು 2011ರ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗುರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ,
ಇತರ ಪ್ರವರ್ಗಗಳನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸ�ೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಗಣತಿಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್.ಸಿ. /ಎಸ್.ಟಿ.
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ – ಗ್ರಾಮೀಣ,
ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ, ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಿಗೆ,
ಚಹಾ ತ�ೋ�ಟದ ಬುಡಕಟ್ಟುವರ್ಗದವರಿಗೆ, ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ
ಜನರಿಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಹಿಂದುಳಿದ ಬಡಜನರನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು.
8 ಕ�ೋ�ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ�ೈಕಿ, ಎಸ್.ಸಿ-ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರವರ್ಗದವರು
ಶ�ೇ.38ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 3.05 ಕ�ೋ�ಟಿ ಆಗಿದ್ದರು.
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ
ಸರ್ಕಾರದ
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು
ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಜನರು ದೂರವಿರುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ
ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ�ೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನಿಲ ವಿತರಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು 15 ಕಿ.ಮೀ.
ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಹ�ೊಸ ವಿತರಕರನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಂಗಿಂಗ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮುನ್ನ 13,500 ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ವಿತರಕರು ಇದ್ದರು, ಈಗ ಇವರ
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 25,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ವಿತರಕರು
ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿಸುವ
ಮೂಲಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಂತ
ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಹ�ೇಗೆ ಇಂಬು ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉರುವಲಿನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 5
ಲಕ್ಷ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಶ�ೇ.20ರಷ್ಟು
ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸಿವೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಎಂದು
ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೊ.
ಎಸ್.ಕೆ. ಬರುವಾ ಅವರು ಹಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿ, ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಗಣನೀಯವಾಗಿ
ಮನೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು
ಮಕ್ಕಳ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗ�ೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ
ಸಂಸ್ಥೆ (ಐ.ಇ.ಎ.)ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫತಿಹ್
ಬಿರ�ೋ�ಲ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ದ�ೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳಿಂದ
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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಮದು
ಸಹ 16 ದಶಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗಳಿಂದ 26 ದಶಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸವಾಲು 14 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್
ಗೆ ಬಡವರು ಹ�ೇಗೆ 800 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. ಈ
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣ 5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರ 1600/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಜನರು ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಮೂಲಕ ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸುವ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು
ರೂ. 1600 ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜನರು
ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ
ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುವ ಮೀಥ�ೇನ್, ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ
ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬಹು ಆಯಾಮದ
ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅರಣ್ಯನಾಶದ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ
ಮಾತನಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು
(ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿಗಳು) ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಒಂದು
ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕಾಳಜಿ
ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಹ�ೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿತು
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬಡವರ ಮನೆಯ ಒಲೆ
ಉರಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಯ
ಭಾಗವಾಗಿ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು
ನೀಡಿತು.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.
ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿ ನಾರಾಯಣಿ ಸಾಹು.

ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಐದು ಮಂತ್ರಗಳು

ಉಜ್ವಲಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ�ೇವಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.
ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉರುವಲುಗಳಾದ ಬೆರಣಿ, ಇದ್ದಿಲು ಅಥವಾ
ಕಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಚ�ೋ�ದಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸುಮಾರು ಒಂದು
ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 2017ರ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಐದು
ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿತ್ತು:
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ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:
ಸುರಕ್ಷಿತ, ದಿಢೀರ್ ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನೆರವು

ಪರಿಸರ: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ,
ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮತ್ತು ಬರಡು
ಭೂಮಿಯಾಗುವುನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ: ಒಳಾಂಗಣ
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೊಗೆ ಮುಕ್ತ
ಉಪಯೋಗಗಳು.

ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:
ಅಗ್ಗದ ಇಂಧನವು ಉತ್ತಮ
ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಸಬಲೀಕರಣ: ಜೀವನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 9600 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ
ಮಾಡಿ, 14.17 ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ
ಬಡವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿತು. ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು
ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ಮೊದಲ�ೇ ಅದರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ
ಕಾರಣ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕ�ೇಂದ್ರ ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿಯ ತ�ೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು
ದ�ೇಶದ 750 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ�ೋ�ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
(ಡಿಎನ್.ಓ.ಗಳು)ನಿಯೋಜಿಸಿದವು.
ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ
ಸಚಿವ
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಈ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಪ್ರತಿ ವಾರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ,
ಅವರ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ
ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದರು. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆಗಿನ

ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ನಿರಂ
ತರವಾಗಿ
ಬಳಸುವುದು
ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷತೆಯ
ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ
ುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಪಂಚಾಯತ್
ಹ�ೊಂದಿತ್ತು.
ಈ
ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಧ್ಯೇ
ಯವ�ೇನೆಂದರೆ
‘ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯಿರಿ,
ಏನಾದರೂ
ಕಲಿಸಿರಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂಚ
ಾಯತ್ ನಿಂದ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ
1.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಇಂತಹ ಪಂಚ
ಾಯಿತಿಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಪರಿಸರ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ಥಗ�ೊಳಿಸಿತು
ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತು.
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ�ೋ�ಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರ್ಕಾರ ವಿರಮಿಸಿಲ್ಲ. ಶ�ೇ.99.6ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿರುವ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು
ಕ�ೋ�ಟಿ ಉಚಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲದ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ
0.4 ರಷ್ಟು ವರ್ಗವನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ
ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ
ವಿಧಾನದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ
ಇಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ
ಯೋಧನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
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ಸಂದರ್ಶನ

ಕ�ೇಂದ್ರ ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್

Interview

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯೊಂದಿಗಿನ ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಜಗತ್ತಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು,
ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಬಡತನ ತಗ್ಗಿಸುವ ನೀತಿಯ
ಕ�ೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯ ಹ�ೊಗೆರಹಿತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ದ�ೇಶ ಪರಿವರ್ತನೆಯ
ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.... ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪೂರ�ೈಸಿದಾಗ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಈ 2.46 ನಿಮಿಷದ ಹಾಡು, ಸಮೂಹ ಗೀತೆಯಾಯಿತು, ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ
ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 1ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಆರು ವರ್ಷ ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ
ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕ�ೇಂದ್ರ ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿ,
ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ
ಜಗತ್ತಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ
ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಾಧನವಾಗಿ
ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು
ಬಡತನ ತಗ್ಗಿಸುವ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್
ಕ�ೇಂದ್ರ ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರು
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ಸರ್ಕಾರ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಬೆರಣಿ
ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ
ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತ್ತೆ? ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಚಿಂತನೆ ಏನು?
ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉಜ್ವಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಬಿಹಾರದ,
ದರ್ಭಾಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಛತ್ತಾರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಫೂಲ�ೋ� ದ�ೇವಿ
ಅವರು, “ಈಗ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗ�ೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ
ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದರು. ಹಲವು
ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾಗಿರುವ ತಜ್ಞರು ನನ್ನನ್ನು
ಕ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆ ಇಂಥ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ
ಎಂದು. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ,
ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ
ಸುಲಭ. ಇತರ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ
ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾದ್ದು. ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ದ�ೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಯನ್ನು
ಸಮಾಜದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು,
ದ�ೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು
ಇರುವಾಗ, ನಾವು ಗಡುವಿಗೂ ಮುನ್ನ 8 ಕ�ೋ�ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು
ತಲುಪುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆವು. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕ�ೇವಲ
ಶ�ೇ.55ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 13 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ�್ನೋಟದಿಂದಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪರ್ಕ
ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ, 29 ಕ�ೋ�ಟಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ದ�ೇಶದ

ಶ�ೇ.99.6ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ
2.0ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಬಡಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ವಲಸೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೂ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರವ�ೇ ನಾವು
ಇದನ್ನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದರ
ಅನುಷ್ಠಾನ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದು? ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.
ಸಂಪರ್ಕ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಲು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ
ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುವಿರಾ?
ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವ ಬೃಹತ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಹಲ್ ಯೋಜನೆ ಭೂಮಿಕೆ
ಅಣಿಗ�ೊಳಿಸಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ
ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಒಂದ�ೇ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಬಡವರಿಗೆ
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
‘ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕ�ೊಡಿ’ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ
ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸಿತು. ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆಯು ದ�ೇಶದ ಕ�ೊಟ್ಟ ಕ�ೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲು
ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಇಷ್ಟು ವ�ೈವಿಧ್ಯ ಇರುವ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಇಂತಹ ದ�ೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೂ ನಿಜ. ರೆಗ್ಯುಲ�ೇಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್
ಗಳ ದೃಢವಾದ ಪೂರ�ೈಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದರ ಹ�ೊರತಾಗಿ ಅನಿಲ
ಪೂರ�ೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಥಾವರ ಜಾಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು
ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ವಿತರಕರು ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮರುಪೂರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ?ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು
ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ?
ನೀವು ವಿತರಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ, ಸುಮಾರು 10,000
ವಿತರಕರನ್ನು ಸ�ೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ,
ಇದು ವಿತರಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನೂ ತಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲಾ ದಿದಿ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ
ಉತ್ತಮ ಸ�ೇವೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹ�ೊರೆಯಾಗುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ
ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ನ�ೋ�ಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪರ್ಕದ ಖಾತ್ರಿ
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮರುಪೂರಣದ
ವ�ೇಳೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಸಿಲಿಂಡರ್
ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತ�ೇಕ ಜನರು 14 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್
ಬಗ್ಗೆಯೇ ಒಲವು ತ�ೋ�ರುತ್ತಾರೆ. ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1600
ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ

ಇದು ಹ�ೇಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹ�ೇಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವನಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬಹುದು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸಂಸ್ಥೆ, ಎದೆ ರ�ೋ�ಗ ಸಂಸ್ಥೆ, ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ವಿಶ್ವ
ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶಗಳ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಡುಗೆ
ಮನೆ ಹ�ೊಗೆಮುಕ್ತವಾದ ನಂತರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ
ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿವೆ.
ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ
ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ಎಂಬುದು ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಬಡವರಿಗೆ
ಹ�ೊರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆಯೂ ಬಡವರಿಗೆ ನ�ೇರ
ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಹ�ೇಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ?
ದ�ೇಶ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನ�ೋ�ಡಿರಬಹುದು,
ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಜ್ವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತು.
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.75 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದ�ೇ ಬಡ
ಕುಟುಂಬ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಬ�ೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 96,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಹ�ೊರೆಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ 14 ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು
ಬಡವರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿತು.
ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ತರುವಾಯ ಘಾನಾ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ ತಜ್ಞರ ನೆರವು
ಕ�ೋ�ರಿದೆಯಲ್ಲ?
ಇದು ಭಾರತದ ಹ�ೊಸ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಒಮ್ಮೆ ನವ ಚ�ೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಹ�ೊಸ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡರೆ ಅದು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಡುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಬಳಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ
ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿಂತನೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು,
ಭಾರತದತ್ತ ನ�ೋ�ಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ, ಪರಿಸರ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ
ಮೇಲಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
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ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ
ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ
ಬಿಹಾರ

ಉತ್ತರ
ಪೂರ್ವ

ಪಶ್ಚಿಮ
ಬಂಗಾಳ,
ಒಡಿಶಾ

“ಭಾ

ಒಡಿಶಾ ಇರಲಿ, ಬಿಹಾರವ�ೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳವ�ೇ ಆಗಿರಲಿ ದ�ೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಭಾರತ
ಮುನ್ನಡೆಸುವಾಗ ಅದು ಭಾರತದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಬ�ೇಕು. ಉತ್ಕಲ್ ಕ�ೇಸರಿ ಡಾ.ಹರ�ೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹತಾಬ್ ಅವರ ‘ಒಡಿಶಾ
ಇತಿಹಾಸ’ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವ�ೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವ�ೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನೀಡಿದ ಸಂದ�ೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು,
ಯುವಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣದ�ೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವ
ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿತ್ತು.

ರತದಲ್ಲಿ
ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಡಿಶಾ ಇರಲಿ,
ಬಿಹಾರ ಆಗಿರಲಿ, ಬಂಗಾಳವ�ೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಗಿರಲಿ,
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲ
ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿವೆ.
ಹ�ೇರಳವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವ�ೇ ಇಲ್ಲ.”
ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ
ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕಲ್ ಕ�ೇಸರಿ ಡಾ.ಹರ�ೇ ಕೃಷ್ಣ
ಮಹತಾಬ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ವ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
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ಉತ್ಕಲ್ ನ ವ�ೈಭವದ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರಳಿಸಿದ ಮಹಾಮಹಿಮರಿಗೆ
ಉತ್ಕಲ್ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಲ್ ಕ�ೇಸರಿ ಡಾ. ಹರ�ೇಕೃಷ್ಣ ಮಹತಾಬ್ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು.

ಒ

ಡಿಶಾ ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯ ನಾಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷರ
ತವರು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಳಿಂಗ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ ಖಾರವ�ೇಲ್ ಹೆಸರನ್ನು
ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳೂ ಸಹ ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತವೆ. ಒಡಿಶಾದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ,
ದ�ೇಶಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಧ�ೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧವ�ೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಬಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶ�ೋ�ಕನ
ಸಾಮಂತನಾಗುವ ಬದಲು, ಕಳಿಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದರು. ಈ ಯುದ್ಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಅಶ�ೋ�ಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಆತ ನಂತರ ನ�ೈತಿಕವಾದ ಅನುಸರಿಸುವವನಾಗಿ
ಮಾರ್ಪಟ್ಟು, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಬ�ೋ�ಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. 1804 ರಲ್ಲಿ ಜಯ್ ರಾಜಗುರು
(ಜಯಕೃಷ್ಣ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ) ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ�ೈಕಾ ಯುದ್ಧದ�ೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ
1817 ರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಷಿ ಜಗಬಂಧು (ಜಗಬಂಧು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ), ಚಕ್ರ ಬಿಸ�ೊಯಿ ಮತ್ತು ರಿಂಡ�ೋ� ಮಾಜಾಹಿ ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು.

ಡಾ. ಮಹತಾಬ್ – ಆಧುನಿಕ ಒಡಿಶಾದ ನಿರ್ಮಾತೃ

ತಮ್ಮ ತಾಯಿನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಕೆಲವ�ೇ ಕೆಲವು
ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಲ್ ಕ�ೇಸರಿ ಡಾ.ಹರ�ೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹತಾಬ್
ಹೆಸರೂ ಒಂದು. ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕರೆ ಬಂದಾಗ,
ಯುವಕ ಹರ�ೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಾಲ�ೇಜು ತ�ೊರೆದು, ಬ್ರಿಟಿಷರ
ವಿರುದ್ಧ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿದರು. 1946ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು
ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದರು ಮತ್ತು 25
ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್
ಒಡಿಶಾವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ
ಸರ್ದಾರ್ ಪಟ�ೇಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಡಾ.
ಮಹತಾಬ್ ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು,
ಆದರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹ�ೊಸ
ಒಡಿಶಾದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಕನಸು ಕಂಡರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಿರಾಕುಡ್
ಅಣೆಕಟ್ಟೆ, ಪಾರಾದೀಪ್ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರೂರ್ಕೆಲಾ
ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರದ�ೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ
ಹಾಕಿದರು. ಕಟಕ್ ಬದಲಾಗಿ ಭುವನ�ೇಶ್ವರವನ್ನು ಹ�ೊಸ ರಾಜಧಾನಿ
ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮಹತಾಬ್

ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇಂಬು
ವ್ಯಾಪಾರ
ಮತ್ತು
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ
ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ನೂರಾರು ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ಹ�ೊಸ ರ�ೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು
ಸಾಗರ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದ
ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ!
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ತಜನಕ್ಕಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ತ�ೈಲ
ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಉಕ್ಕಿನ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಯ

ಜೀ ಅವರು ಉತ್ಕಲ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ವ�ೇದಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ
ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ,
ಅಭಿಲ�ೇಖಾಲಯ
ಅಥವಾ
ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗಗಳು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನ ಮತ್ತು
ಕ�ೊಡುಗೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಧಮ್ರಾ ಮತ್ತು
ಪರಾದೀಪ್ ಬಂದರುಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆಯೇ
ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಗಂಗಾ ಕ�ೊಳವ�ೇ ಮಾರ್ಗ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿರಲಿ, ಖನಿಜಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯೇ
ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹ�ೈಡ�್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವುದಾಗಿರಲಿ, ಒಡಿಶಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಡಾ. ಮಹತಾಬ್ ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ವಿಶಾಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ
ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು, ಅದರ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ಕ�ೇವಲ ಅರಮನೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ ಎಂಬ
ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶ�ೋ�ಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ
ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
ನೀಲಿ
ಕ್ರಾಂತಿಯ
ಮೂಲಕ
ಒಡಿಶಾದ
ಪ್ರಗತಿಗೆ
ಆಧಾರವಾಗಿಸುವುದು ದ�ೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ
ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಐಐಟಿ ಭುವನ�ೇಶ್ವರ, ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.
ಬೆಹರಾಂಪುರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕೌಶಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಡಿಶಾದ
ಐಐಎಂ ಸಂಬಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು
ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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ವಿಶ�ೇಷ ವರದಿ

ಪೋಖ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಪೋಖ್ರಾನ್ II : ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನ ನ�ೈಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ,
22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1998ರ ಮೇ 11ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದು
ನಿಜವೆನಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ 1974ರ ಮೇ 18 ರಂದು ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, 1998ರ ಮೇನಲ್ಲಿ
ಭಾರತವು ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಜಗತ್ತು ಅರಿತುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಐದು ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಕ�ೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂದಿನ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತ�ೋ�ರಿಸಿತು.

ಶಾಂ

ತಿಯುತವಾದ
ಸಹಬಾಳ್ವೆ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಮೋಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು,
ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ
ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ
ಶಾಂತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾರತದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 1974ರ ಮೇ 18ರಂದು
ಭಾರತವು ಆಯ್ದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲು ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡಾಗ
ಪೋಖ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು 1998ರ ಮೇ 11ರಂದು
ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್
ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 13 ದಿನಗಳ ಸರ್ಕಾರದ
ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
1998ರ ಮೇ 11ರಂದು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರ�ೇಸ್
ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ನಂ.7ರ (ಈ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಕರೆಸಿಕ�ೊಂಡಿತ್ತು)
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ಇದು ಬದಲಾದ ಭಾರತ. ಅದು ಸಮಾನತೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ
ಸಮುದಾಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅದು
ಯಾವುದ�ೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಭಯದಿಂದ ಯಾರ ಮುಂದೂ
ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುದ�ೇ
ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು
ಭದ್ರತೆಯ ಖಾತ್ರಿಗಾಗಿ.
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ,
ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ..

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿವಾಸದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.45ರ
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ�ೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು: “ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.45ಕ್ಕೆ
ಭಾರತವು ಪೋಖ್ರಾನ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭೂಗತ ಪರಮಾಣು
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಳಿತ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ

ಜಾಗತಿಕ ನಿಗಾ ನಡುವೆಯೂ
ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸು

n

1974ರ ಮೇ 18ರಂದು ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ
ನಡೆಸಿತು, ಅಂದು ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ
“ನಗುವ ಬುದ್ಧ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. 1998ರ ಮೇ ನಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ “ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ’ ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಲ ವರದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಇತ್ತು.

n ಈ ಮುನ್ನ, 1995ರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು
ಕ�ೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೋಖ್ರಾನ್ ತಾಣದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡುವ
ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹ�ೇರಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು
ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದವು.
n ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ವಿಚಕ್ಷಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅವುಗಳ ನ�ೈಜಸಮಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು
ಉಪಗ್ರಹಗಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹ�ೋ�ಗುವ ಮತ್ತು
ಮರಳಿ ಬರುವ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
n ಅಮೆರಿಕ ನಿಗಾ ಉಪಗ್ರಹವು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ
ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದ�ೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
n ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆಂದರೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ
ಗುಪ್ತಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಪರಸ್ಪರ ಗುಪ್ತನಾಮಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ

ತೀವ್ರತೆಯ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಥರ್ಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್
ಸಾಧನಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.”
ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನಪಡೆಯುವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಆಡಿದ
ಮಾತುಗಳಿವು. ಈಗ ದ�ೇಶ ಅದ�ೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನವ ಭಾರತವಾಗಿ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುವತ್ತ
ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೆರೆಡು
ಪರಮಾಣು
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ
ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 45 ಗಂಟೆಗಳ
ನಂತರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮೇ 11ನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ

n

n

n

n

n

ಸಂಬ�ೋ�ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರನ್ನು ಸ�ೈನ್ಯದ
ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ�ೇನಾ ಯೋಧರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಂಬಂತೆ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಷ್ಟು ಗ�ೋ�ಪ್ಯತೆ ಇತ್ತೆಂದರೆ ಅಂದಿನ ಅಣು ಇಂಧನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಡಾ. ಆರ್. ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ,
ಡಿಆರ್.ಡಿ.ಓ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಮೇಜರ್
ಜನರಲ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ
ಅನಿಲ್ ಕಾಕ�ೋ�ಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕೆ. ಸಂತಾನಮ್ ಅವರೂ ಸಹ ಸ�ೇನಾ
ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮೇ 10ರ ರಾತ್ರಿ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡಿದ ತರುವಾಯ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ
“ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ನಸುಕಿನ ಸುಮಾರು
3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ, ಪರಮಾಣು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು
ಸ�ೇನಾ ಟ್ರಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು
ಜ�ೈಸಲ್ಮೀರ್ ನೆಲೆಗೆ ಮುಂಬ�ೈನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ�ೇಳೆ, ದೆಹಲಿ ಕಚ�ೇರಿಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು - ಅಂಗಡಿ ತಲುಪಿತಾ? ಪರಮಾಣು ಸಾಧನಗಳ
ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತರ ಕ�ೋ�ಡ್
ಹೆಸರುಗಳು ಶ್ವೇತಭವನ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕರಣ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ
ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು
ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಪ್ಪ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಈ
ಬಾವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.
ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದಾಗ, ದಟ್ಟವಾದ ಅಣಬೆಯಂತಹ ಆಕಾರದ
ಹ�ೊಗೆ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. 20 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಇಡೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.
ಪೋಖ್ರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಪರಮಾಣು ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ
ಸಹಿ ಹಾಕದ ಏಕ�ೈಕ ದ�ೇಶ ಭಾರತವಾಯಿತು. ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ
ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದವು. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ
ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ದ�ೇಶವು ಜನರ ಹೃದಯ ಹೆಮ್ಮೆ
ಪಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, “ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು
ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ 1998ರ ಮೇ ತಿಂಗಳು, ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು
ಭಾರತವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವದ ಭೂಮಿ
ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗ�ೇ ಸಾರಿತು. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ
ಅವರು ಆ ದಿನ “ಜ�ೈ –ಜವಾನ್, ಜ�ೈ ಕಿಸಾನ್, ಜ�ೈ ವಿಜ್ಞಾನ್” ಎಂಬ
ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರು ನೀಡಿದ “ಜ�ೈ ವಿಜ್ಞಾನ್ “ ಮಂತ್ರ ಆಧುನಿಕ
ಭಾರತ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭಾರತ ಮ್ತುತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿ”.
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Social Security
Scheme
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆ

ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಖಾತ್ರಿ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ
ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭದ್ರತೆಯ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ�್ಯೋತಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಟಲ್
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಮುಖ್ಯ
ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತವೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ�ೊಂದಿಗೆ
ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬ�ೇಕು,
ಇದರಿಂದ ಬಡವರು ಸಹ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು
ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ
ಬಡವರಿಗೆ ಸಂವ�ೇದನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ,
ಬಡವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು
ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
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ಹಿ

ಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂತಾದ�ೇವಿ,
ಅವರ ಪತಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದಾಗ ಅವರು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಮಾ
ಯೋಜನೆ ಅಡಿ, ವಿಮೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗ�ೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರ�ೋ�
ಅವರ ಪತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ
ವಿಚಾರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಪತಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ
ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಔಪಚಾರಿಕತೆ
ಪೂರ�ೈಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ತರುವಾಯ ಕಾಂತಾ ದ�ೇವಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ
ರೂ. ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾಂತಾ ದ�ೇವಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ
ಪಾರಾದರು. “ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆ,
ನಿಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ನೆರವಾಗಲಿದೆ” ಎಂದು ಆಕೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ,

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಜೀವನಜ�್ಯೋತಿ
ವಿಮೆ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ
ಯಾರ�ೇ ಆದರೂ

`2

ಲಕ್ಷ

ವರೆಗಿನ ವಿಮೆಯನ್ನು
ವರ್ಷಕ್ಕೆ

2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ವಿಮೆ ಕ�ೇವಲ
ವಾರ್ಷಿಕ 330 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ
ಲಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 18-50 ವರ್ಷ
ವಯೋಮಾನದ ಭಾರತದ ಯಾವುದ�ೇ
ನಾಗರಿಕರು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ
ಅವಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ
ನವೀಕರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 55
ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಯಾವುದ�ೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಗೆ
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದಲ�ೇ ಈ ವಿಮೆ
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿಯೂ ವಿಮೆಗೆ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

`12

ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುವ
ಮೂಲಕ
ಪಡೆಯಬಹುದು

ಇದು ಒಂದು ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ
ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವ�ೈಕಲ್ಯವಾದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಭಾಗಶಃ
ವ�ೈಕಲ್ಯವಾದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದ ಯಾರು ಬ�ೇಕಾದರೂ ಈ ವಿಮೆ
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಮಾ ಮಾಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ 70 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ
ತರುವಾಯ ಇದು ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ
ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾ ಕಂತು ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರಬ�ೇಕು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿ
ತಂತಾನೆ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚಿದರೂ, ಪಾಲಿಸಿ ರದ್ದಾಯಿತೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ

ಈ ಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು, 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ

ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 18ರಿಂದ 40ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ
ಯಾರು ಬ�ೇಕಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

60 ವರ್ಷದ ತರುವಾಯ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ

ಯೋಜನೆಯಡಿ 1000 ರೂ, 2000ರೂ, 3000ರೂ ಮತ್ತು 5000
ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸುವ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತ
ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ವಂತಿಗೆದಾರರು
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೂರನ�ೇ ವರ್ಷ ಇದು 1 ಕ�ೋ�ಟಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು ಮತ್ತು
ನಾಲ್ಕನ�ೇ ವರ್ಷ 1.50 ಕ�ೋ�ಟಿ ತಲುಪಿತು. 2019ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ಹ�ೊಸ
ವಂತಿಕೆದಾರರು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಸುನೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್
ಜ�್ಯೋತಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ
ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಗೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು
ಖಾತ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಬಳಿ ಬ�ೇರೆ ಯಾವುದ�ೇ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ.
ಇದ�ೊಂದ�ೇ ಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು

ಶಂಕೆಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಲಿಸಿಯ
ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..” ಇಂದು ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ ಜನರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅಟಲ್
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ�್ಯೋತಿ
ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಮಾ
ಯೋಜನೆಯಂತ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದ�ೇಶದ ಶ�ೇ.80ರಿಂದ
90ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ
ಯಾವುದ�ೇ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
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ಉಸ್ತಾದ್ ಯೋಜನೆ

ಉಸ್ತಾದ್: ಕಲೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ
ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವು

ಸಮಾಜದ ಯಾವುದ�ೇ ವರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅವರು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರೆಂದರೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕ�ೊರತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ಅವರ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವ�ೇ
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಉಸ್ತಾದ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವ�ೇಶದಿಂದಾಗಿ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಗ�ೋ�ಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಲ

ಖನೌನ
ಚಿಕನ್ ಕರಿಯ
ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ
ಹಿಡಿದು
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ನ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕೆಲಸಗಾರರವರೆಗೆ, ಗುಜರಾತ್
ನ ಅಜರಖ್ ನಿಂದ, ತಂಜಾವೂರಿನ ರ�ೇಷ್ಮೆ ನ�ೇಕಾರರವರೆಗೆ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಸಂಘಟಿತವಾಗಿದ್ದವು.
ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು 2015ರ ಮೇ 14ರಂದು
ಸರ್ಕಾರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ-ಕುಶಲಕಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
(ಉಸ್ತಾದ್)ಯನ್ನು
ಬನಾರಸ್
ಸೀರೆಗಳಿಗೆ
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ
ವಾರಾಣಸಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಚ�ೈತನ್ಯ
ನೀಡಲು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡಿತು. ಯುಗ-ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದ�ೇಶದ
ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು
ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಲೆ
ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕೌಶಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು
ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಕಾರಣ ಅದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಹ�ೊತ್ತಿನ
ಊಟವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ
ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದುವರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ
ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ –
ಎಲ್ಲರ�ೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ, ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾ- ಮಂತ್ರಗಳು ಈ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು
ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಿತು ಜ�ೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ದ�ೊರಕಿಸಲು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ
ನೀಡಿತು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲದ�ೊರಕಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಯಿತು.
ಹುನಾರ್ ಹಾತ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಅಸ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕುಸುರಿ
ಕೌಶಲದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶ�ೇಷ
ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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l ಉಸ್ತಾದ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು
ನ�ೇಕಾರರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
l ಸರ್ಕಾರ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ 45
ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿಯ ವ�ೇಳೆ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸ್ಟೈಫೆಂಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶ�ೇ.33ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಿಶ�ೇಷ ಒತ್ತು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
l ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತದ 33 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ
ಕಲೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೆಪರ್ಮಾಶಿ, ಪಂಜಾಬ್
ನ ಫುಲ್ಕರಿ, ರಾಜಾಸ್ತಾನದ ಲಹಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್
ನ ಅಜರಖ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ
ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ.
l ಹುನಾರ್ ಹಾತ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಉತ್ಸವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ
ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು/
ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು
ವಿದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಲು ಬೆಂಬಲ
l ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು / ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು,
ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಪಿಐಎಗಳಿಗೆ) ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಲಯ ರಫ್ತು ಮಂಡಳಿ, ಜವಳಿ
ಸಚಿವಾಲಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಮತ್ತು ಇತರ ತಜ್ಞ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಂಡಿವೆ.
l ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಮ್ಮಾನ್
ಗೌರವವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 10 ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು/ಕುಸುರಿ
ತಜ್ಞರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ http://usttad.minorityaffairs.gov.in
ಮತ್ತು www.minorityaffairs.gov.in ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್

ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವನ

ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಾಪ

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಹಲವು ಶೌರ್ಯಶಾಲಿ ಯೋಧರ ಗಾಥೆಗಳನ್ನು
ಅನುರಣಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೋಧರ ಧ�ೈರ್ಯ ಸಾಹಸದ ಕಥೆಗಳು, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಮಹಾರಾಣಾ
ಪ್ರತಾಪ್ ಆ ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕಠಿಣ
ಜೀವನ ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡರ�ೇ ಹ�ೊರತು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಬಗ್ಗಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಕ�ೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ, ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ಮೇವಾರ್
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಧ�ೈರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು,
ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲದ�ೇ
ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ರಾ

ಣಾ
ಪ್ರತಾಪ್
ಮೇವಾರ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ
ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಅವರ ಧ�ೈರ್ಯ, ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆಗಳನ್ನು
ಇಂದಿಗೂ
ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ- “ಮಹಾರಾಣಾ
ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಧ�ೈರ್ಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ
ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇವಾರ್ ನ ಈ ಭೂಮಿ ಅನ�ೇಕ
ಯೋಧರ ಧ�ೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿದೆ. ರಾಣಾ ಸಂಗ ಮತ್ತು
ರಾಣಾ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ವಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡ
ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ�ೇ ಉಳಿದ
ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು 1540ರ ಮೇ 9ರಂದು ಚಿತ�್ತೋರ್
ದ�ೊರೆ ರಾಣಾ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗುವಾಗಿ
ಜನಿಸಿದರು. ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು
ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಭಿಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಕಳೆದರು. ಅವರ ತಂದೆ
ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 1572ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.
ರಾಣಾ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಪುತ್ರ
ಜಗಮಲ್ ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೇವಾರ್, ಮೊಘಲರ�ೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹ�ೋ�ರಾಟ
ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಭಾಸದರು ಪ್ರತಾಪ್
ರನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೇರಿದರು. ಆಕ�್ರೋಶಗ�ೊಂಡ ಜಗ್ಮಲ್, ಅಕ್ಬರ್
ಜ�ೊತೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು. ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್, ತಾವು ಮತ್ತೆ
ಚಿತ�್ತೋರ್ ಅನ್ನು ಮೊಗಲರಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವತನಕ ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲ�ೇ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು

ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದ ನಂತರ
ಅಕ್ಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಮೊಘಲರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ
ಬದಲು, ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡರು, ಇದು
1576ರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ�ೊಂದಿಗೆ ಹಲ್ಡಿಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಯಿತು. 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಧರಿದ್ದ ಮೊಘಲರ
ಬೃಹತ್ ಸ�ೈನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯೋಧರ ಸ�ೈನ್ಯವಿದ್ದರೂ,
3,000 ಮಂದಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಶ್ವದಳದ ತುಕಡಿ ಮತ್ತು ಭಿಲ್
ಸ�ೈನಿಕರ ಬೆಂಬಲದ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ರಾಡಿ, ಮೊಘಲರಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟದಕುದುರೆ
ಚ�ೇತಕ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗ�ೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಾಪ್ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ
ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ ಅವರ ನಂಬುಗೆಯ ಝಾಲಾ
ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ತಾನ�ೇ ಸ್ವತಃ ರಾಜನ ಉಡುಗೆ ತ�ೊಡುವ ಮೂಲಕ
ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರು. ಹಲ್ಡಿಘಾಟಿ
ಯುದ್ಧದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಡಿಹ�ೇರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಮೊಘಲರನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಮೊಘಲರಿಂದ
ಅನ�ೇಕ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಂತರ
1597ರ ಜನವರಿ 19 ರಂದು ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಪಡೆದರು.

अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी
गो आडा गवड़ाय जीको बहतो घुरवामी
नवरोजे न गयो न गो आसतां नवल्ली
न गो झरोखा हेठ जेठ दुनियाण दहल्ली
गहलोत राणा जीती गयो दसण मूदं रसणा डसी
निसा मूक भरिया नैण तो मृत शाह प्रतापसी

ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕವಿತೆಯು ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್
ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರ ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ಅವರ
ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು.
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ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ಧನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನ

ಜ�ೈ ಜವಾನ್, ಜ�ೈ ಕಿಸಾನ್: ಘ�ೋಷಣೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು
ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸ್ವತಃ ಮರುಶ�ೋ�ಧನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುವುದಾದರೆ,
ಒಂದೆಡೆ ಅರೆ ಸ�ೇನಾಪಡೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಪರಿಸರ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ,
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗುಜರಾತ್ನ ರ�ೈತ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು
ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ

ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳವರೆಗೆ...

ಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ಮಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ’
ಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಿ
ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಅಜ್ಮೇರ್ ನ ಸಿಆರ್.

ಪಿ.ಎಫ್. ಗ್ರೂಪ್ ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಳವಾದ
ಸರ�ೋ�ವರ ತ�ೋ�ಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್.
ಐಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸೆಹಗಲ್ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ಅಂಟಿಕ�ೊಂಡ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ತುಕಡಿ ಆಳವಾದ
ಸರ�ೋ�ವರ ತ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಡ್ಡು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು
ನಿಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ್.
ಪಿ.ಎಫ್ ಯೋಧರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕ�ೊಳದ
ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕ�ೊಳದ ಮರುಪೂರಣ ಮತ್ತು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು
ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಸೆಹಗಲ್
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. 12 ಕ�ೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು
ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ
ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಅನ�ೇಕ ಸಣ್ಣ ಕ�ೊಳಗಳನ್ನೂ ಅಗೆದಿದೆ. ‘ಕ್ಯಾಚ್
ದಿ ರ�ೇನ್’ (ಮಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಿ) ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಲು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀರಿನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
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ರ�ೈತರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ

ಸ್ವಾ

ವಲಂಬನೆಯ
ಜ್ವಲಂತ
ಉದಾಹರಣೆ
ಇಲ್ಲಿದೆ,
ಗುಜರಾತ್ ನ ಪಟಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರ�ೈತರ�ೊಬ್ಬರು
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯ ಬೀಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ
ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾಮ್ರಾಜ್ ಚೌಧರಿಯವರ
ಈ ಪ್ರಗತಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಹ�ೊರಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು,
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ
ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಅದರ ಕೃಷಿಯನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬೆಳೆ
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಿಘಾ
ಪ್ರದ�ೇಶದಿಂದ 1 ರಿಂದ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ�ೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ�ೊಬ್ಬರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ,
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಗೆ
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ
ತುಂಬಾ
ಬ�ೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಗೆ ಸಹಜನ್, ಸರ್ಗವಾ ಮತ್ತು ಮೊರಿಂಗಾ ಎಂಬ
ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯ
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ
ಕಾಮರಾಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದರು.

ಮಾಧ್ಯಮ
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