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ನವ ಭಾರತದ ಉದಯ
ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ
ನವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೂಪು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 2.0 ಸಂಚಿಕೆ 23, ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2021

‘ನಾವು ದವಾಯಿ ಭಿ,
ಕಡಾಯ್ ಭಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಕಾಳಜಿಯನ್ನೂ ವಹಿಸಬ�ೇಕು’

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜನರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹ�ೇಳುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಯಾವಾಗಲೂ
ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಫಾರ್ಮಾ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಲಸಿಕೆ
ತಯಾರಕರು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವವರು ಮತ್ತು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ
ತಜ್ಞರ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಪ್ರಧಾನಿ: ಡಾ.ಶಶಾಂಕ್, ನೀವು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಎರಡನ�ೇ
ಅಲೆಯು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಡಾ. ಶಶಾಂಕ್: ಈ ವ�ೈರಸ್ ಮೊದಲ ಅಲೆಗಿಂತ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶ�ೇ.80 ರಿಂದ 90 ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ
ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಅಲೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಜಯಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್, 14 ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರಲಿದ್ದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವ�ೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬ�ೇಕು.
ಪ್ರಧಾನಿ: ಡಾ.ನವೀದ್, ಆತಂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ?
ಡಾ. ನವೀದ್: ನಾವು ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಂತಾದ
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬ�ೇಕು. ಇದಲ್ಲದ�ೇ, ನಾವು ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು. ಉಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದ�ೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಧಾನಿ: ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ದ�ೇಶದ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕ�ೇಳಲು
ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರು ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ
ಅನುಭವ ತಿಳಿಸಿ.
ಭಾವನಾ: ನಾವು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನಿಂದಲ�ೇ ಭಯಭೀತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ: ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರು ಸಹ ದ�ೇವರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮ್
ವರ್ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಪ್ರೇಮ್: ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಬಳಿ ಹ�ೋ�ಗುವಾಗ ನಾವು ಕ�ೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಗವಸು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ
ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಬ�ೇಕೆಂದು
ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೆ, ಈ ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಎಂದು ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ: ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಚತುರ್ವೇದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಮಣಿಸಿದವರು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕೆಲವು
ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದ�ೇ?
ಪ್ರೀತಿ: ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವ�ೈದ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಮಾಲ�ೋ�ಚಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಅದರ�ೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಢಾ, ಕಷಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ದ್ರವ ರೂಪದ ಆಹಾರ
ಸ�ೇವಿಸಿದೆ. ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಹಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯೋಗ
ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
* ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೂ
ವಹಿಸಬ�ೇಕು. ‘ದವಾಯಿ ಭಿ, ಕಡಾಯ್ ಭಿ’!
ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕ�ೇಳಿ
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ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 1

ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ,

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದುಃಖವನ್ನು
ಸಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆವು ಎಂದು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಮೊದಲ
ಅಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದ�ೇಶವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹ�ೋ�ರಾಡಿತು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು
ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆದ ಸಣ್ಣದ�ೊಂದು ಪ್ರಮಾದವು ಈ ಎರಡನ�ೇ
ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಕಂಡುಬಂತು. ಆದರೆ ದ�ೇಶದ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಹ�ೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು
ಯುದ�್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.

ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿರಲೀ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು
ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸುವುದಾಗಿರಲೀ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸ�ೈನ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ
ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇತರ ದ�ೇಶಗಳು ಸಹ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಯಿತು, ಅವರು 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 17 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ
ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡರು. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದ�ೇಶೀಯ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ
ತಲುಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದೂ ಸಹ ಸಮಾಧಾನದ
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ
ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ
ಸಮಾಚಾರ್ನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ದ�ೇಶದ ನಾಯಕತ್ವವು ಈ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ
ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ
ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ‘ನವ ಭಾರತದ’ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ಲ�ೇಖನಗಳಿವೆ. ದ�ೇಶವು ಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಜಯಿಸುತ್ತಿದೆ
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಲ�ೇಖನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕ�ೊನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ಕ�ೊರ�ೊನಾದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುವವರೆಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೈಹಿಕ ಅಂತರ
ಕಾಪಾಡುವುದು, ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ಎಲ್ಲರೂ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ವಿಳಾಸ :
		

ಇ-ಮೇಲ್ :

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

response-nis@pib.gov.in

(ಜ�ೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್)
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ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ
ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ
ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ
ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನದ ಸುಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ
ಬದಲಾವಣೆಯ
ಅಂಶಗಳಾಗಬಹುದು,
ಅದು
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಜ್ವಲ
ಹಾದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ
ಹ�ೊಸ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು
ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಣತರು
ಅಥವಾ
ದ�ೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ
ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬ�ೇಕು.
ಡಾ. ಅನಿಲ್ ವಾರ್ಕರ್
warkar.anil@gmail.com

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

ಐಒಎಸ್ ಲಿಂಕ್

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

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

ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಲ�ೇಖನಗಳನ್ನು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ಗೆ
ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ
ಕಾರ್ಯವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು
ಮತ್ತು
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಖರ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನರ
ಮುಂದಿಡಲು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಮನಸ್ವಿ ಗರ್ಗ್
bhartigarg879@gmail.com
ನಾವು ನಂಬಬಹುದಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿ ನನಗೆ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಲಹೆ
“ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು
ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ
ಹರಡುವವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಖರವಾದ ಸುದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬ�ೇಕು.
ನಕಲಿ
ನಿರೂಪಣೆಗಳು
ನಿಖರ
ಸುದ್ದಿಯ
ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಬಾರದು. ಸತ್ಯವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ಮಮತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್
mamta.aggarwal4@gmail.com
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕೆಯನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗಿದೆ. ಆಫ್ಲ�ೈನ್
ಓದುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ�ೇಜು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖದ
ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಈ
ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಡೌನ್ಲ�ೋ�ಡ್
ಮಾಡಬಹುದಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಕುಮಾರಿ. ಸಂಲಾಮ್ ವಾಂಗ್ಳೆ

stxaviercollegejalukie@gmail.com
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ
ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಡೌನ್ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದ�ೇ?
ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಇತರ ಕುಟುಂಬ
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ / ಎಂಪಿಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು)
ಓದಲು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಅನಂತ ಪೋರೆ
ananta.pore@yashada.org

https://goicalendar.gov.in/
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ಒಗ್ಗೂಡಿ

ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ...

“ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವು ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ
ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು.” ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಅತ್ಯಂತ
ಕೆಟ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಬ�ೇಕು…

ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏಪ್ರಿಲ್
ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ
ಎರಡನ�ೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರು, ಔಷಧ ತಯಾರಕರು,
ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ�ೊಂದಿಗೆ
20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ,
ಏಪ್ರಿಲ್
ಕ�ೊನೆಯ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದವು. ರಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು
ಅಮೆರಿಕಾ ದ�ೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ�ೊಂದಿಗೆ
ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯ
ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೇಗೆ ತಯಾರಿ
ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆಮ್ಲಜನಕ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಔಷಧಿಗಳ ತ್ವರಿತ
ಪೂರ�ೈಕೆ, ಲಸಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು

n ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒತ್ತು: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು
ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ
ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ
ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸ�ೋ�ಂಕು ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಇರಬ�ೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದ
ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗಮನ
ಹರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
n ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್
11 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಲಸಿಕಾ ಉತ್ಸವ’ ದ ಮೂಲಕ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಸಿಕೆ ತೀವ್ರಗ�ೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ
ಪಾಲನ್ನು ಶ�ೇ .70 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ

ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಮಯೋಚಿತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕರನ್ನು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಮ್ಲಜನಕದ
ಕ�ೋ�ಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದ್ರವೀಕೃತ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು
ಸರ್ಕಾರವು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಾರಜನಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಉಕ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

551

ಪಿಎಸ್ಎ (ಪ್ರೆಶರ್ ಸ್ವಿಂಗ್
ಅಡಾಪ್ಷನ್) ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು
ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

33

ಘಟಕಗಳು ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ.
ಉಳಿದ ಘಟಕಗಳು ಮೇ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತವೆ

5700

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ / ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್
2020 ರವರೆಗೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ದ್ರವೀಕೃತ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ವಿದ�ೇಶಗಳವರೆಗೆ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ
24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಯಿತು
ದ್ರವೀಕೃತ
ಆಮ್ಲಜನಕದ
ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ
50,000 ಮೆ.ಟನ್
ಆಮ್ಲಜನಕ
ಪೂರ�ೈಕೆಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2020

20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2020
5 ಜನವರಿ 2020

16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
18 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

1,27,000
ಆಮ್ಲಜನಕ
ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ
ಆದ�ೇಶ

21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ
ಆಮ್ಲಜನಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು

25 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

1,02,400
ಸಿಲಿಂಡರ್
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರ�ೈಕೆ
ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಘಟಕಗಳ
ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ
201 ಕ�ೋ�.ರೂ. ನಿಗದಿ

1,00,000

ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಸಾಂದ್ರಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು
ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ

ಆಮ್ಲಜನಕದ
ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ
ನಿಷ�ೇಧ
“ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್”
ಆರಂಭ

1,02,400

9250

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ / ದಿನಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್
2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ

7 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020

500

ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ನೀಡಲಾಯಿತು. 1,27,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆರಹಿತ
ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರ�ೈಕೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಎಸ್ಎ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಪಿಎಂ ಕ�ೇರ್ಸ್
ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ
3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಡಿಒ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 5

ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ವಿರುದ್ದ ಸಮರ

ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಸಶಸ್ತ್ರ
ಪಡೆಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು
ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಾಯುಪಡೆಯು
ಖಾಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು
ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತನ್ನ
ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ

ನೌಕಾಪಡೆಯು ಸಹ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು
ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸ�ೈನ್ಯವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಆರೈಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ
ಸ�ೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ರಫ್ತು ನಿಷ�ೇಧ
n

n

n

ಬ�ೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ರಫ್ತು ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ತನಕ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 27-29 ಲಕ್ಷ
ಡ�ೋ�ಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೇ ವ�ೇಳೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ
74.10 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕ�ೇರಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ
ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಡಿತ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರ�ೈಕೆಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ: ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್ಗಳು,
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್19 ಪ್ರೋಟ�ೋ�ಕಾಲ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ
ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಜನರ
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಜನತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನ�ೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ
ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು
ಜನರು ಈ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

02

ವಿಶ್ವದ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್
ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ಸ್ಥಾನ. ಕ�ೊರ�ೊನಾದ ಆರಂಭಿಕ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪಿಪಿಇ
ಉತ್ಪಾದನೆಯು ನಗಣ್ಯವಾಗಿತ್ತು
6 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ದವಾದ ರ�ೈಲ್ವೆ
n

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರ�ೈಕೆಗಾಗಿ ರ�ೈಲ್ವೆಯು

ವಿಶ�ೇಷ ರ�ೈಲು ‘ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ ರ�ೈಲನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು
n

4,000 ರ�ೈಲ್ವೆ ಬ�ೋ�ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ

64,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ
ಬ�ೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

n

ಮೊದಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಮುಂಬ�ೈ
ತಲುಪಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಉತರ
್ತ ಪ್ರದ�ೇಶ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
12 ಹೆಚ್ಚು ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಮಜ
್ಲ ನಕ ಪೂರ�ೈಕೆ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು
n

ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳತ್ತ ಗಮನ:
ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಸಣ್ಣ
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ
ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ
ಮನೆಯಿಂದ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು
ಹ�ೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

12000

2019-20ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಂದು, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
78,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು
ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್ಗಳ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ತಯಾರಕ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

2,94

ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಆಂಥ�ೋ�ನಿ ಫೌಸಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಕ�ೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಹಲವು ರೂಪಾಂತರಿತ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ.
ಫೌಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ

ಲಸಿಕೆ

ಏಕ�ೈಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರವರೆಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕ�ೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೊದಲ ಡ�ೋ�ಸ್
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ 93,56,436 ಜನರಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 4208 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.0.04 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ
ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮೊದಲ ಡ�ೋ�ಸ್ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ 10,03,02,745 ಜನರಲ್ಲಿ 17,145

ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.0.02 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ.

ಎರಡನ�ೇ ಡ�ೋ�ಸ್ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ 1,57,32,754 ಜನರಲ್ಲಿ, ಕ�ೇವಲ 5014 ಜನರು

ಮಾತ್ರ ಕ�ೊರ�ೊನಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.0.03 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ

ಕ�ೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್

17,37,178

ಎರಡೂ ಡ�ೋ�ಸ್
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ಜನರು.
ಇವರಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 695
ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ
ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಐಸ�ೋ�ಲ�ೇಷನ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು 40 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ
15,64,359

14,70,586

14,61,741

14,63,966

15,41,214

15,41,214

15,40,982

15,31,280

14,40,548

14,63,366
11,71,421

9,24,815

78,289

79,798

85479

79,563

80,678

78,261

77,786

68,775

50,432

49,852

36,160

47,272

32,829

4,26,547

6,75,684
29,320

Unlock
11.0

2,531

Unlock
10.0

41,974

Unlock
9.0

Unlock
1.0

Unlock
7.0

Unlock
6.0

Unlock
5.0

Unlock
4.0

Unlock
3.0

Unlock
2.0

Lockdown
4.0

Unlock
1.0

Lockdown
3.0

Lockdown
1.0

Before
Lockdown

Lockdown
2.0

2,168

15,46,593

ICU beds

Isolation beds

1.11 %

ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಕ�ೊರ�ೊನಾದಿಂದ
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ.
ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ
ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಏರುತ್ತಿರುವ
ಪ್ರಕರಣಗಳ
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ
ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ
ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ

(*Till April 21)

ರ�ೋ�ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಆದರೆ ಚ�ೇತರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳ

2,20,513
1,92,200

1,66,643

1,79,543

20 ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಏಪ್ರಿಲ್

3,49,313 3,54,531 3,19,435

22 ಏಪ್ರಿಲ್

2,18,559

3,62,902

3,79,459

2400

2,62,362
2,70,572

3,45,147

2,48,702

3,32,503

2,15,962

2,94,290

23 ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಏಪ್ರಿಲ್

ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಚ�ೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ
15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿ 30, 2020
ರಂದು ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಕ�ೇವಲ 1 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇತ್ತು

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 7

ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ವಿರುದ್ದ ಸಮರ

ಅಗ್ಗದ ಲಸಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ...
ಕ�ೊರ�ೊನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೇವಲ
85 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ,
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ
ಹಾಕಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ
n ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2021 ರವರೆಗೆ, ಕ�ೇವಲ 95 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 13
ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಾವು
ತ್ವರಿತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ�ೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು
ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ 101
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾ 109
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2021 ರವರೆಗೆ
14 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
n ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ
2021 ರ ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮುಂಚೂಣಿ
ಕೆಲಸಗಾರರು 2021 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು
ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1, 2021 ರಿಂದ ಪಡೆದರು, ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್
1, 2021 ರಿಂದ 45-59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ
ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು

16.16

n

18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ�ೇಷನ್
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇ 1 ರಿಂದ ಮೂರನ�ೇ
ಹಂತದ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು
45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ
ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು
45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 12
ರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು
ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗ�ೊಳಿಸಲು
ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ�ೋ�ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್
ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್ ಜ�ೊತೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ
n ಜುಲ�ೈ 2021 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 30 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 30 ಕ�ೋ�ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ 3 ದ�ೇಶಗಳು - ಭಾರತ,
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ- ಮಾತ್ರ.

ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ಇದುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ

ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್
ಗಳನ್ನು, ಎರಡೂ ಡ�ೋ�ಸ�ೇಜ್
ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ,30
ರವರೆಗೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೆರವಾದೆವು,
ಈಗ ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ…
n

n

n

n

n

n

8 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

15.22

n

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು
ಅಮೆರಿಕಾ, ಜರ್ಮನಿ, ರಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್, ಕೆನಡಾ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು
ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಹ�ೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಕ�್ಲೋರ�ೋ�ಕ್ವಿನ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ‘ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ’ಮೂಲಕ ಕ�ೋ�ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು
ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಇತರ
ದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕಾ ಸಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರನ್ನು ಹನುಮಾನ್ ಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹ�ೇಳಿತು.
ಕ�ೊರ�ೊನಾದ
ಎರಡನ�ೇ
ಅಲೆಯ
ಮಧ್ಯೆ,
ಭಾರತವು
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದ�ೇಶಗಳು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಭೂತಾನ್ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾ
ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರ�ೇಬಿಯಾದಿಂದ ಜಪಾನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವರೆಗೆ 40
ದ�ೇಶಗಳು ಭಾರತದ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿವೆ
ಅಮೆರಿಕಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು
ಮತ್ತು ಎನ್ 95- ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ,
ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಸಹ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ರಿಟನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಆಮ್ಲಜನಕ
ಘಟಕಗಳು, ಮುಖಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ

ಸೌದಿ ಅರ�ೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಕುವ�ೈತ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್ಗಳು,
ಕ�ೈಗವಸುಗಳು, ಮುಖಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಅಗತ್ಯ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ
ಮತ್ತು ಥ�ೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿವೆ.
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ಜಗತ್ತಿನ ಔಷಧ
ಕ�ೇಂದ್ರವಾದ ಭಾರತ

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒದಿಂದಲೂ ಭಾರತದ
ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಕೆ

ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಆಂಟಿಜೆನ್
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ
ಸ�ೇರಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು
ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿತು

n

n

n

n

n

n

ದ�ೇಶದ ಬಹುತ�ೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು
ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ
ಕಡ್ಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನ್
ಅಂತ್ಯದ ವ�ೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಖಗವಸುಗಳ
ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು
ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ‘ಜಾನ್ ಹ�ೈ ತ�ೊ ಜಹಾ ಹ�ೈ’
ಎಂಬ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇದ್ದರೆ
ಜೀವನ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಾಗ ಬ�ೇರೆ ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶಗಳು ಅಂತಹ
ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು
ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ
ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕ�ೊರ�ೊನಾವನ್ನು
ಎದುರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು
ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡಿತು.
ಅನ್ಲಾಕ್ ಹಂತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಜಾನ್ ಭೀ ಜಹಾ ಭಿ’ ಎಂಬ
ಘ�ೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 28 ರಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ 6,731 ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದವು. ಇದು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗಿಂತ ತೀರಾ
ಕಡಿಮೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ 40,000
ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ 23,361,
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ
 ಲ್ಲಿ 33,424, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ 29,129 ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ
ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ 25,456 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದವು.
ನವೆಂಬರ್ 28 ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ 98 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಅಮೆರಿಕಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು
ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ 813, 805, 780, 955,
846, 888 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ
ಮರಣ ದರವು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 8 ರಿಂದ 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.

10 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
10

n

n

n

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ
ಹ�ೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಕ�್ಲೋರ�ೋ�ಕ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಔಷಧಿಗಳ
ದ�ೊಡ್ಡ ದಾಸ್ತಾನು ಪೂರ�ೈಸಿತು. ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನೂ ವಿದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್
ಮತ್ತು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಝೈಡಸ್
ಬಯೋಟೆಕ್
ಪಾರ್ಕ್,
ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ನ
ಭಾರತ್
ಬಯೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಕ�ೊರ�ೊನಾಕ್ಕೆ ದ�ೇಶಿಯವಾದ ಕ�ೋ�ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು
ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಲಸಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರ�ೈಕೆಗಾಗಿ ಶ�ೈತ್ಯಾಗಾರ
ಜಾಲವನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಮೊದಲ ಅಲೆಯನ್ನು
ನಾವು ಗೆದ್ದದ್ದು ಹೀಗೆ
15,362

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

15.4

2.70 ಲಕ್ಷ

ಲಕ್ಷ

ಐಸ�ೋ�ಲ�ೇಷನ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳು

ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೆಂಬಲಿತ
ಹಾಸಿಗೆಗಳು

78,000

32,400

ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳು

ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್ಗಳನ್ನು ದ�ೇಶದ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ
ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ 3.70 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಎನ್ 95 ಮುಖಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು
1.60 ಕ�ೋ�ಟಿ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು

ಕ�ೊರ�ೊನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು
ಆಯುರ್ವೇದವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ…

ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯಾದ ಆಯುರ್ವೇದವೂ ಸಹ ಕ�ೊರ�ೊನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ

ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹ�ೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಹ�ೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.

ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು

ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಲಹೆಗಳು

● ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚ್ಯವನ್ಪ್ರಾಶ್ 10 ಗ್ರಾಂ (1 ಚಮಚ) ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ತ ಚ್ಯವನ್ಪ್ರಾಶ್ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.

● ತುಳಸಿ, ಡಾಲ್ಚಿನಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಒಣ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ

ತಯಾರಿಸಿದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ / ಕಷಾಯ - ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು
ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ
(ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ) ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ತಾಜಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಿ.

● ಗ�ೋ�ಲ್ಡನ್ ಹಾಲು- ಅರ್ಧ ಚಹಾ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನು

ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು
ದಿನವಿಡೀ ಬೆಚ್ಚಗಿನ
ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
● ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗಾಸನ,
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.
●

●

150 ಮಿಲಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ
ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಸೌಮ್ಯ
ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು
ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ
ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ (ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್). ತ್ರಿಫಲ ಅಥವಾ ಯಷ್ಟಿಮಧುವನ್ನು
ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು
ಔಷಧೀಯ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳು / ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ
ತುಪ್ಪವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು / ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೂಗಿನ�ೊಳಗೆ ಹಾಕಬಹುದು

ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ, ತಲೆನ�ೋ�ವು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಆಯಾಸ

● ಸುದರ್ಶನ್ಘನೆ ವಟಿ (500 ಮಿಗ್ರಾಂ) ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ�ೊಂದಿಗೆ 15
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ.

● ನಾಗರಾದಿ ಕಷಾಯ (20 ಎಂಎಲ್) ಗೆ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ.

ಕೆಮ್ಮು: ಜ�ೇನುತುಪ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಿತ�ೋ�ಫಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ
(3 ಗ್ರಾಂ) ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ 15 ದಿನ.
ಗಂಟಲು ನ�ೋ�ವು: 1-2 ವ್ಯೋಶಾದಿ ವಟಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು
ಅಗಿಯಿರಿ. ಯಷ್ಟಿಮಧು ಚೂರ್ಣ (1-3 ಗ್ರಾಂ) ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು
ಬಾರಿ ಜ�ೇನುತುಪ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ�ೇವಿಸಿ.
ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗು, ರುಚಿಯ ನಷ್ಟ: ವ್ಯೋಶಾದಿ ವಟಿ 1-2 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು
ಅಗಿಯಿರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವ�ೈದ್ಯರು ಡ�ೋ�ಸ�ೇಜ್ ಬದಲಿಸಬಹುದು.

ಒಣ ಕೆಮ್ಮು / ಗಂಟಲು
ನ�ೋ�ವಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳು

ಅರಿಶಿನ, ಜೀರಿಗೆ, ಕ�ೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.

ಓಮ ಅಥವಾ ಪುದಿನಾ ಅಥವಾ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯ 1 - 5 ಹನಿಗಳು ಅಥವಾ
ಕರ್ಪೂರದ�ೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು
7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ: ಹಗಲಿನ ಸಮಯದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು
ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ
ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ�ೇವಿಸಿ

● ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ

ಸರಳ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಧಾನಗಳು
● ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕುವುದು- ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮೂಗಿನ
ಎರಡೂ ಹ�ೊಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು
ಸಂಜೆ ಹಾಕಿ.

● ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ / ಜ�ೇನುತುಪ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಲವಂಗದ

●

ಓಮಕಾಳು (ಕ್ಯಾರೆವ�ೇ ಬೀಜಗಳು)
ಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.

● ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು

ನ�ೋ�ವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಮುಂದುವರಿದರೆ ವ�ೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ- 1 ಚಮಚ ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. 2 ರಿಂದ 3
ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ, ಕುಡಿಯಬ�ೇಡಿ
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಗುಳಿ, ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ
ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ
ಮಾಡಬಹುದು.
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ವಿರುದ್ದ ಸಮರ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದ�ೇ ರಕ್ಷಣೆ...
ಆದ್ದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನು
ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕತಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ವೃದ್ಧ
ದಂಪತಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ
ಕಥೆಯೊಂದು ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. 105
ವರ್ಷದ ಧ�ೇನು ಚವಾಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ 95 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿ ಮೊಟಾಬಾಯಿ
ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ನಂತರ
ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ
ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವರು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು.

ಕ�ೊ

ರ�ೊನಾವನ್ನು
ಎರಡು
ಬಾರಿ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಸ�ೋ�ಲಿಸಿದ
ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ
ಮೊರೆನಾದ
ಸುಮಿತ್ ದುಬೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ
ರ�ೋ�ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಮೊದಲ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್
ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ
ಒಳಗಾದರು. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
ಮತ್ತು
ವ�ೈದ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ
ಪಾಲಿಸುವುದು. ಈ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು
ಪ್ರಮುಖ
ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ
ಎಂದು
ಅವರು
ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ�ೇಕಡಾ 85
ರಷ್ಟು ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಸದಲ್ಲಿಯೇ
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿ
15 ಕ�ೊರ�ೊನಾ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.10 ರಷ್ಟು
ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಬಗ್ಗೆ
ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ
ಮಂಡಳಿ
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳು
ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ�್ಳೋಣ.
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ಲಕ್ಷಣ ರಹಿತ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಈ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಶ�ೇಕಡಾ 94 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.
ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ
ರಕ್ತದ�ೊತ್ತಡ, ಹೃದ�್ರೋಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಕ�ೋ�ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ
ವಾಸಿಸಬ�ೇಕು.
ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕ�ೋ�ಣೆಯಲ್ಲಿ
ಇಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರಬ�ೇಕು.

ಮೂರು ಪದರಗಳ ಮುಖಗವಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ
ಅದನ್ನು ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡಿ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಎನ್ 95 ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು
ಬಳಸಬ�ೇಕು.

ಮುಖಗವಸುಗಳಿಗೆ ಶ�ೇಕಡಾ ಒಂದು ಸ�ೋ�ಡಿಯಂ
ಹ�ೈಪೋಕ�್ಲೋರ�ೈಟ್ಹಾಕಿ ನಂತರ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಸೂಕ್ತ
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ದ್ರವ ರೂಪದ
ಆಹಾರವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ�ೇವಿಸಬ�ೇಕು.

ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ
ತ�ೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸಲು ಆಲ�್ಕೋಹಾಲ್
ಆಧರಿತ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಾವ�ೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು

ಲಕ್ಷಣರಹಿತರು ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದವರು
ರ�ೋ�ಗಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಬ�ೇಕು

ಮನೆ-ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸಕ್ಕೆ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳು

60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ�ೊತ್ತಡ,
ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ
ಶ್ವಾಸಕ�ೋ�ಶ / ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ / ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ
ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ವ�ೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮನೆ
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಸಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ರ�ೋ�ಗಿಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮೀಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬ�ೇಕು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ�ೈಕೆದಾರರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬ�ೇಕು.

ಎಚ್ಐವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಹ�ೊಂದಿರುವ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಸಿಗೆ
ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸವನ್ನು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ�ೈಕೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ
ಬಂದವರು ವ�ೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸಿನ ನಂತರವ�ೇ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಹ�ೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಕ�್ಲೋರ�ೋ�ಕ್ವಿನ್
ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು

https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf
ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆರ�ೈಕೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರು ಪದರಗಳ ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಿ. ರ�ೋ�ಗಿಯ ಬಳಿ
ಹ�ೋ�ಗುವಾಗ ಎನ್ 95 ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಿ. ರ�ೋ�ಗಿಯ ಆರ�ೈಕೆಯ
ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತ�ೊಳೆಯಿರಿ. ಸಿಪಿಸಿಬಿಯ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜ�ೈವಿಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ
ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು.

ಮನೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು

ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನಗಳು ಕಳೆದ
ನಂತರ ಮತ್ತು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜ್ವರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಮನೆಯ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸವನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು.
ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣವಿರುವ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ವ�ೈದ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಯಾವುದ�ೇ ತ�ೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ವ�ೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್

ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದ�ೇ
ಔಷಧಿಯನ್ನು ವ�ೈದ್ಯರ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ
ನೀಡಬ�ೇಕು. ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಅನ್ನು ನೀವ�ೇ
ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬ�ೇಡಿ

ಜ್ವರ, ಸ�ೋ�ರುವ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕ�ೊರ�ೊನಾದ
ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ
ನೀರಿನಿಂದ ಮುಕ್ಕಳಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು
ಬಾರಿ ನೀರಿನ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು

ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗರಿಷ್ಠ 650 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರೆ
ಸ�ೇವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಜ್ವರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವ�ೈದ್ಯರನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅವರು ಇತರ ಔಷಧಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ
ತ�ೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ರ�ೋ�ಗಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು ವ�ೈದ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬ�ೇಕು

ಯಾವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬ�ೇಕು
n
n
n

n

n

ಉಸಿರಾಡಲು ತ�ೊಂದರೆಯಾದಾಗ
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ
ನಿರಂತರ ಎದೆ ನ�ೋ�ವು
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ
ರ�ೋ�ಗಿಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ
ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ
ಗಂಭೀರ ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣಗಳು
ತೀವ್ರವಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ
n

n

n

n

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸದ ರ�ೋ�ಗಿಯ ನಿಕಟ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡುವುದು.
ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್19 ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ
ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡ�ೇಟ್
ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸದ ಪ್ರೋಟ�ೋ�ಕಾಲ್
ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಆರ�ೈಕೆಯ ತಕ್ಷಣದ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಇರಬ�ೇಕು.
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ವಿರುದ್ದ ಸಮರ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
2014 ರಲ್ಲಿ, ಹ�ೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ದ�ೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹ�ೊಸ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ದ�ೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು.

ಸಾಂ

ಪ್ರ ದಾ ಯಿ ಕ ವಾ ಗಿ
ದ�ೇ
ಶ
ದ
ಜ ನ ಸಾ ಮಾ ನ್ಯ ರಿ ಗೆ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು
ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಅಥವಾ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ
ಕ�ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ
ದ�ೇಶದ
ದೂರ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು
ಹೆಚ್ಚು
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ
ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಈ
ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು
ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸುವ
ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶ�ೇ. 137
ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಜೆಟ್
ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸುವುದು

2020 ರ ಜನವರಿ 30 ರಂದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ,
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ�ೈರಾಣು
ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಲು
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 2,486 ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಪರೀಕ್ಷಾ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವಳಿ
ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
2021-22ರ
ವಾರ್ಷಿಕ
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ
ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು

137%

ರಷ್ಟು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಜೆಟ್
ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ

80%

ರಷ್ಟು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಲಸಿಕಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಿಎಂ
ಕ�ೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ
ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಅನುದಾನ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ನಾಲ್ಕು
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

01
ರ�ೋ�ಗಗಳ
ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ತಡೆಯಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ
ಜನರನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು

02
ಬಡವರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ
ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು

03
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯದ
ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಒತ್ತು

04
ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು
ನಿವಾರಿಸಲು
ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು

6.3

10.74

ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಿನಿಂದಾಗಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ
ಬಡತನ ರ�ೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

n

ಕುಟುಂಬಗಳ ಸುಮಾರು 50 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ 50
ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು ಪಿಎಂಜೆಎವ�ೈ - ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ
ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

n

7,676 ಜನೌಷಧಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಶ�ೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು
ಅಗ್ಗದ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ
ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳು ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಬ�ೇರ್-ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು 7,260 ರೂಗಳಿಗೆ
ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಡ್ರಗ್-ಎಲ್ಯುಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು (ಡಿಇಎಸ್)
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಲ�ೋ�ಹೀಯ ಜ�ೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಸ್ಟೆಂಟ್
ಅನ್ನು 29,600 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಇದು
ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಯ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು
ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೊಂದಿದೆ

2030 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಕ್ಷಯ ರ�ೋ�ಗ ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು
ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ
2025 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಕ್ಷಯ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ತ�ೊಡೆದುಹಾಕಲು ಭಾರತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕ್ಷಯ ರ�ೋ�ಗ ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಅನಾವರಣಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ
ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ
12,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ನಿಗದಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

22

n

n

n

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ದ�ೇಶದ ಬಹುತ�ೇಕ
ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬಯಲು
ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಎಂದು
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20,
2021 ರವರೆಗೆ, 11 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
370 ನ�ೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ 2 ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 9 ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳನ್ನು
ತೆರೆಯುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ�ೇವೆಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
2014 ರಲ್ಲಿ, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳಲ್ಲಿ
52,000 ಪದವಿ ಮತ್ತು 30,000 ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ

n

n

ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು
22 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ
ವಿಶ�ೇಷ ಅಭಿಯಾನ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃತ್ವ
ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಗಭಿಣಿಯರಿಗೆ 6,000
ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ
51 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಎಂಜೆಎವ�ೈ - ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ - ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 7
ಬಿಲಿಯನ್ ರೂ. ವೆಚ್ಚ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪದವಿ ಸೀಟುಗಳಿದ್ದವು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ
ಕ್ರಮವಾಗಿ
85,000
ಮತ್ತು
46,000
ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
1947 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ 381 ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ
2014-2020ರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 184 ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ
ಲಸಿಕೆ ಖಾತ್ರಿ

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ
ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್
ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
12 ರ�ೋ�ಗಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯುಮೋಕ�ೊಕಲ್
ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಘ�ೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು
ದ�ೇಶದ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮಕ್ಕಳ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

3.70

ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು
ಸುಮಾರು 92 ಲಕ್ಷ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮಿಷನ್
ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ನವ ಭಾರತ
ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ದ�ೇಶವು ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ….

ದ�ೇಶದ ಸುಮಾರು ಶ�ೇ.65 ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವ ಸಹಜ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಯಕೆ ಇದೆ.
‘ನವ ಭಾರತ, ಅದ್ಭುತ ಭಾರತ’ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವು ಯುವಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ,
ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ದ�ೇಶವು ‘ನವ ಭಾರತ’ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ…

“ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ದ�ೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ. ದ�ೇಶ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ�ೊಂದಿಗೆ ನಾವು
ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಿರುವುದು ನಮ್ಮ
ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ
ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಎರಡನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡಲು
ಕಲಿಸಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ‘ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್’
ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ, ಅದ�ೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ.”
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ನ�ೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು
ರೂಪಿಸಿದರೆ, 21 ನ�ೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು
ಮುನ್ನಡೆಸಲಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು
ಮುನ�್ನೋಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ
ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು. ಭಾರತದ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು
ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗ�ೊಳಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ�ೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದ�ೇಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿತು.
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಡವರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕ�ೊರ�ೊನಾದ
ಮೊದಲ ಅಲೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, ಭಾರತದಂತಹ
ದಟ್ಟವಾದ ಜನಸಂದಣಿಯ ದ�ೇಶವು ದಾಖಲೆಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈಗ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯು
ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ‘ಜಾನ್ ಹ�ೈ
ತ�ೋ� ಜಹಾನ್ಹ�ೈ’ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಜೀವಗಳನ್ನು
ಉಳಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆಯು
ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಹ�ೊಸ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನ�ೇರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ತಳ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ
ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು,
ವಿದ್ಯುತ್, ರ�ೈಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹ,
ತೆರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದು
ತೆರಿಗೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್
ಇಂಡಿಯಾ, ರ�ೈತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು,
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಕಾರ- ಹೀಗೆ ದ�ೇಶದ
ಅನ�ೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವೆ. -30 ಡಿಗ್ರಿ
ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣತೆಯಿರುವ ಲಡಾಖ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ�ೊಳವೆ

ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟತನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ
ಅನುಭೂತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಸುಧಾರಣೆ ಇವು ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸಿನ
ಮಾದರಿಯ ಹ�ೊಸ ಮಾಪಕವಾಗಿವೆ.
ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಎಂದು ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು?
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬ�ೋ�ಗಿಬೀಲ್ ಸ�ೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು
ದಾಖಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗ�ೊತ್ತಿತ್ತೇ?
26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಅಟಲ್ ಸುರಂಗದ
ಕಾಮಗಾರಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು
ಯಾರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು? ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು
ರಸ್ತೆಗಳಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದೆಂದು
ಯಾರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು? 11 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶವನ್ನು ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ
ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು? ಜನ ಧನ್
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ
40 ಕ�ೋ�ಟಿ ಬಡವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜಾಲಕ್ಕೆ
ತರಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು? ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್
ನಂತಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ 50 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ
ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆ ಒದಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಯಾರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು?
ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ರ�ೈತರು ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ
ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಬಹುದು ಅಂದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರ�ೇ?
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅನನ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಬಹುದು ಮತ್ತು
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರು ಊಹಿಸಿದ್ದರು?
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ
ಯುವಕರು ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದೆಂದು
ಗ�ೊತ್ತಿತ್ತೇ? ಬ�ೋ�ಡ�ೋ� ಮತ್ತು ಬ್ರೂ-ರ�ೇಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕ�ೊಡಬಹುದು
ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತೇ? ಸಿಕ್ಕಿಂ ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತೇ? 370 ನ�ೇ ವಿಧಿಯನ್ನು
ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತೇ? ತ್ರಿವಳಿ
ತಲಾಖ್ ಅನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತೇ? ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ
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ನವ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಜನತೆ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು 27
ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಇದು ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದೆಂದು
ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತೇ?
ಕೆಲಸವನ್ನು
ಕ�ೊರ�ೊನಾದಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ
ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕತ್ವವು ದ�ೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತೇ? ಉರಿ
ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಲಕ�ೋ�ಟ್ ವ�ೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ
ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ
ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು. ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಅಪಾರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಅರುಣ�ೋ�ದಯ

ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು
ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ
ಸುಗಮವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಬಹುಮತದ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನಕ್ಕಿಂತ
ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ
ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ‘ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್’
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ.
45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ನವ ಭಾರತ ಹ�ೇಗೆ
ರೂಪುಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲಿಸಿ

https://m.youtube.com/watch?v=G768OYT5QSY

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ
ಮೊದಲು ದ�ೇಶವು ಬಡತನ, ಕ�ೊಳಕು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ,
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಜಾತಿವಾದ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ಮುವಾದದಿಂದ
ಮುಕ್ತಗ�ೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ನವ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. “ನವ ಭಾರತ
ಎಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 65 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರುವ 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ
ಮೂಲಕ ಕನಸುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಇದು
ಸಬಲೀಕೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ದ�ೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ದ�ೇಶದ ಬಡವರು
ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುವ ನವ
ಭಾರತ ಇದಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಬಡವರು ಈಗ ಅಲ್ಪ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ
ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಂಕುಚಿತ ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು

18 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ
ಪಾತ್ರ ಮಹತರ
್ತ ವಾದುದು, ಇದು ನಮ್ಮ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ
ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು
ಮಾತ್ರವಲದ
್ಲ ೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ
ವ�ೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತದ
್ತ ೆ.
ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಡವರು ಬೆವರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ
ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ,
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಬ�ೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು
ನವ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.”
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ- ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಸ�ೇರಿದವರು.

ಮಂತ್ರಿಯವರ
ಅವಿರತ
ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ
ಪ್ರಧಾನ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ
ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ನ�ೋ�ಟು
ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯಿತು.

ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಸ�ೇರಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೂ
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಎಐ) ಬಡತನವನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ರ�ೈತರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಮತ್ತು ವಿಶ�ೇಷ ಚ�ೇತನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸಲು
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉದ�್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಬದಲು ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಬಲ್ಲ
ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ವ�ೇತನವನ್ನು ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ
ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ�ೇವಾ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರನ್ನು
ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದ�ೊಂದು ಗ�ೇಮ್ ಚ�ೇಂಜರ್
ಆಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಟಲ್ ಇನ�್ನೋವ�ೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು
ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಯೋಟೆರಿಕ್ ಇನ�್ನೋವ�ೇಟರ್ಗಳಾಗಿ
ಬೆಳೆಸಲು’ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಸಂಬಳವನ್ನು ಈಗ ನ�ೇರವಾಗಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ
ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಉದ�್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ
ಉದ�್ಯೋಗ ಸ�ೇವೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು
ಮರುಹ�ೊಂದಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
ದ�ೇಶವನ್ನು ವ�ೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ
ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ಭಾರತವು
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ
ಮತ್ತು
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುರಿಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಇನ�್ನೋವ�ೇಶನ್
ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿರುವ ಕೆಲವ�ೇ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಸ�ೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾರತ 48ನ�ೇ
ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ
ಆದಾಯವು 78,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ.
ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಬದಲಾಗಿದೆ,
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗ�ೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವ�ೇಗ ದಿನಕ್ಕೆ 12 ರಿಂದ 37 ಕಿ.ಮೀ. ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವು ದಿನಕ್ಕೆ 70 ರಿಂದ
130 ಕಿ.ಮೀ. ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ರ�ೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣವು 3,000 ಕಿ.ಮೀ.
ನಿಂದ 13,000 ಕಿ.ಮೀ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲ
ಮತ್ತು ಶ�ೇಕಡಾ 99.6 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ
ಎಫ್ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಸುಗಮ ವ್ಯವಹಾರ
ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿದ್ದ 142 ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ 63ಕ್ಕೆ
ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ

ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅದು ನಂತರ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಇದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು
ಸಳ
್ಥ ೀಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತ�ೋ�ಷದಾಯಕ
ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ…
ಭಾರತವು 2014 ರಲ್ಲಿದ್ದ 99 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 2018 ರಲ್ಲಿ 26
ನ�ೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
71 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವ�ೇದಿಕೆಯ
ಪ್ರಯಾಣ
ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದಲ್ಲಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ
ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು 65 ರಿಂದ 34
ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ
ನಾಯಕತ್ವವು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವ
ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾದ
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು
ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು
ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಒಂದು
ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲು ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೆ
ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ
ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದ�ೇಶದ
ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸ�ೊಹನ್ ಲಾಲ್
ದ್ವಿವ�ೇದಿ ಅವರ ‘ಈ ಕವಿತೆಯು ‘ಏಕತೆಯೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ’ ಎಂಬ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.

चल पड़े जिधर दो डग, मग में
चल पड़े कोटि पग उसी ओर
गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि
गड़ गए कोटि दृग उसी ओर

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 19

7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಭಾರತದ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ
ಅನಾವರಣ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು
ನವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಯ ಈ
ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
137 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ದ�ೇಶವನ್ನು ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ
ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ,
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಿದ್ದ
ಇಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ
ಸರ್ಕಾರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ನಂತರ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ,
ದ�ೇಶ ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ…
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“ಈ

ರಸ್ತೆಯನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸದಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ
ಅಜ್ಜಿಯ
ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹ�ೇಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನನಗೆ
ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ” ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ರಿಯಾಸಿ
ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಪುಟ್ಟ ತನ್ವಿಯ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ನಗು
ಮೂಡುತ್ತದೆ. “ನಾವು ರ�ೈಲ್ವೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಅವರಿಂದಾಗಿ
ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಮ್ಮಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.” ಎಂದು ಹತ್ತಿರದ ದ�ೋ�ಧಾಂಬ್ನ ಅಬ್ದುಲ್
ಕರೀಮ್ ಲ�ೋ�ಹರ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಂಬನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್
ಖತಮಾತ್ ಅವರು ಉಧಂಪುರ್-ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ರ�ೈಲು ಸಂಪರ್ಕ
ಯೋಜನೆಯು ತಮಗೆ ಒದಗಿಬಂದ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿತು ಮತ್ತು
ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರ�ೈಲು ಬರದಿದ್ದರೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ
ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಟ್ರಕ್
ಚಾಲಕ ಕುಲದೀಪ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ
ಗಂಟೆಯೂ ರ�ೈಲುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ರ�ೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ, ಜಮ್ಮು
ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ
ಸಂತ�ೋ�ಷವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಡವರು, ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದ�ೇ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ
ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಉಧಂಪುರ್-ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ರ�ೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯು ಜಮ್ಮು
ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಾಡಾಗಿ ಮಾಡುವ

ಸ�ೇತುವೆಯ ಉದ್ದ:

1,315 ಮೀಟರ್

ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ

27,949

ಕ�ೋ�ಟಿ

ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಇಳಿಕೆ...
359-ಮೀಟರ್-ಎತ್ತರ

ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯ ಕಮಾನು ಸ�ೇತುವೆ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರ�ೈಲ್ವೆ ಸ�ೇತುವೆ.
ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ಗಿಂತ 35 ಮೀಟರ್
ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಮಾನು ಸ�ೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ದ�ೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ
ಈ ಸ�ೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 100
ಕಿ.ಮೀ ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ರ�ೈಲುಗಳು ಚಲಿಸಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ನ�ೇರ
ರ�ೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 27,949 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 272 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ
ಈ ರ�ೈಲು ಸಂಪರ್ಕವು ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಹಾದುಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲು 927 ಸ�ೇತುವೆಗಳು, 38 ಸುರಂಗಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 205
ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು
ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. “ರ�ೈಲ್ವೆಯು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಮಾನು ಸ�ೇತುವೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ, ರಸ್ತೆ ಜಾಲದ
ನಿರ್ಮಾಣವು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಮಾನು
ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿದೆ” ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ರ�ೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ
ಪಿಯೂಷ್ ಗ�ೋ�ಯಲ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ
ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಕಮಾನು ಸ�ೇತುವೆ

ಇದ�ೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಗ್ಗುರುತು,
ಕತ್ರಾ-ಬನಿಹಾಲ್ ವಿಭಾಗದ 1.3 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಸ�ೇತುವೆ
359 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ, ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ
ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ
ರ�ೈಲ್ವೆ ಸ�ೇತುವೆಯಾದ ಚೆನಾಬ್ ಸ�ೇತುವೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಸ�ೇತುವೆಯ
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1.315 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 17 ಜ�ೋ�ಡಣೆಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯ
ಕಮಾನಿನ ಉದ್ದ 467 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇದರ ತೂಕ 10,619
ಮೆ.ಟನ್. ಗಂಟೆಗೆ 266 ಕಿ.ಮೀ ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯ ವ�ೇಗವನ್ನು

28,660 ಮೆ.ಟನ್ ಉಕ್ಕು ಬಳಕೆ
ಇದು 1,315 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಮತ್ತು
ಸ�ೇತುವೆಯ ಬಾಳಿಕೆಯ ಅವಧಿ 120 ವರ್ಷಗಳು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಆರ್ಡಿಒ
ಜ�ೊತೆ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚಿಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲ�ೋ�ಡ್ಗಾಗಿ
ಸ�ೇತುವೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಈ ಸ�ೇತುವೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಯಾಸಿ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಭೂಕಂಪನ ವಲಯ-4 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
ಈ ಸ�ೇತುವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವಲಯ-5 ಭೂಕಂಪನದ
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ಸಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ
ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ�ೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವು 28,660
ಮೆ.ಟನ್ ಉಕ್ಕನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇದು 1,315 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ
ಮತ್ತು ಸ�ೇತುವೆಯ ಬಾಳಿಕೆ 120 ವರ್ಷಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ
ಭೂಕಂಪನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸ�ೇತುವೆಯನ್ನು
ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಹಂತ
ಹಂತದ ಆ್ಯರ�ೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವೆಲ್ಡ್
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸ�ೇತುವೆಯ ಎಸ್ -4 ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಅಡಿಪಾಯವಾದ ಗಾತ್ರವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದ ಮೂರನ�ೇ
ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಸ�ೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 915 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವಿಶ್ವದ
ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕ�ೇಬಲ್ ಕ್ರೇನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ�ೇತುವೆಯಲ್ಲಿ
10 ಲಕ್ಷ ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
66,000 ಘನ ಮೀಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. “ಸಂಪರ್ಕ
ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಎರಡನ್ನೂ
ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಚೆನಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ರ�ೈಲ್ವೆ ಸ�ೇತುವೆಯ
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಯಾರು
ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ? ಮುಂದಿನ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕಣಿವೆಯನ್ನು ರ�ೈಲು ಜಾಲದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ರ�ೈಲ್ವೆ
ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರ�ೈಲು ಸಂಪರ್ಕವು “ಏಕ್ ಭಾರತ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್”ಕನಸನ್ನು
ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಮಾನು
ಸ�ೇತುವೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಜ�ೋ�ಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ
ಪ್ರದ�ೇಶವು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ
ರ�ೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವು ದ�ೇಶದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ರ�ೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವು ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ
ದೂರದ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ
ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ
ಸಾರಿಗೆ
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಯೋಜನೆಯು
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಜನರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
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7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಅಪರೂಪದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ

ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ

ಉಷ್ಣಾಂಶದ
ಲಡಾಖ್ ತಲುಪಿದ

ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಷ್ಟು
ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರುವ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕುಡಿಯಲು
ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗ�ೊಳಿಸಿದೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್
15, 2019 ರಂದು ಕೆಂಪು ಕ�ೋ�ಟೆಯ

ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ

ಕ�ೊಳವೆ ನೀರು

-30

ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ಕ�ೊಳವೆ ನೀರು

ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಗ್ರಿ
ಅಥವಾ
-40
ಡಿಗ್ರಿ
ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ
ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ
ಕ�ೊಳವೆ
ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ
ದ�ೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಅಂತಹ
ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ಪೂರ�ೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಸ�ೈಬೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್
ಮತ್ತು ಚಿಕಾಗ�ೊ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅನ�ೇಕ ಭಾಗಗಳು
ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ
ಸರಬರಾಜನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ
ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದ ಲಡಾಖ್
ಪ್ರದ�ೇಶವು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಯ
ಮೂಲಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ -30
ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ
ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಂತೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು
ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ�್ಟೋಕ್, ನಾಂಗ್
ಮತ್ತು ಫಯಾಂಗ್
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ
ನೀರು ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಂತೆ ಅಥವಾ
ಒಡೆಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು
ಪ�ೈಪ್ ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ
ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಸುಲ�ೇಟೆಡ್ ಪ�ೈಪ್ಗಳನ್ನು
ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ�ೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು
ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಸರ�ೋ�ವರಗಳು ಮತ್ತು
ಕ�ೊಳಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ,
ಜಲಮೂಲಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ದ್ರವೀಕೃತ ನೀರನ್ನು
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ
ಹಾಕಿರುವ ಪ�ೈಪ್ಲ�ೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಓವರ್ಹೆಡ್
ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು
ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
2024
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ರ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಬಂದಾಗಿನಿಂದ
ದ�ೇಶದ 19.20 ಕ�ೋ�ಟಿ
2019 ರವರೆಗೆ ಕ�ೇವಲ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕ�ೊಳವೆ ನೀರು 3.23 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು
ಮಾತ್ರ ಕ�ೊಳವೆ ನೀರು
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸರಬರಾಜು ಪಡೆದಿವೆ.

ಜಲ
ಜೀವನ್
ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
4 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಕ�ೊಳವೆ ನೀರು
ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕ�ೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ
ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಗ�ೋ�ವಾ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ
ಎರಡನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯವಿದೆ.

ಮರಗಳ
ಸ್ಥಳಾಂತರ
Tree
Transplant

ಮರಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ
ಮೂಲಕ ಹೆದ್ದಾರಿ
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವ�ೇಗ

ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಅನುಮತಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ
ವ�ೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗ�ೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ,
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಹಸಿರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು
ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದ�ೊರೆತರೆ,
ಕತ್ತರಿಸಿದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬ�ೇಕೆಂದು ಷರತ್ತು
ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಾಲ�ೋ�ಚನೆ
ಈ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮರಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ
ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ- ದ್ವಾರಕಾ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು
ಕಾಣಬಹುದು. 29 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ
 ್ರೆಸ್ವ�ೇಯಲ್ಲಿ 12,000
ಮರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ…
ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 20 ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್
ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು 2025 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 3.10 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 1,320 ಕಿ.ಮೀ
ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯಿಂದ 13 ಗಂಟೆಗೆ ಇಳಿಸುವ ದೆಹಲಿಮುಂಬ�ೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವ�ೇ ಕೂಡ ಸ�ೇರಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಮರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾಗು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯದ�ೇ, ದ�ೇಶವು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು
ಎಂಬುದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಮಾನವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ದ�ೊಡ್ಡ
ಕ�ೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು 25 ಸಾವಿರ ರೂ.
ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. ದ್ವಾರಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇಯಲ್ಲಿ 12,000
ಮರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು, ಅಂದರೆ, ಶ�ೇಕಡಾ 84
ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ.
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ಕಿ.ಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ
ಇದು 12 ಕಿ.ಮೀ.ಆಗಿತ್ತು

1,37, 625

ಕಿ.ಮೀ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ
ಉದ್ದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅದು 91,287
ಕಿ.ಮೀ. ಇತ್ತು.

ಮೊದಲಿಗೆ,

ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು

ಮರಗಳ

ಮೇಲೆ

ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬ�ೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ

ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅದರ ಬ�ೇರುಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು

ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡಿ ರೂಪುಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 20-25
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬ�ೇರುಗಳಿಗೆ
ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡ ಮಣ್ಣಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರವನ್ನು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ

ಅದು ಸ್ವತಃ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಂತ್ರದ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ�ೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗಿಂಗ್, ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಜಿಐಎಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಸ್ಥಳ,
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮರದ ಜಾತಿಗಳ ವಿವರಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು
ಹರಿತ್ ಪಥ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳ
ಪರಿಚಯ

ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಟ�ೋ�ಲ್
ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ
ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

ಹ�ೊಸ ಮೋಟಾರು
ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ

2030 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಸಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದನೆಯ
ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಬಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ�ೇಡಿಕೆಯಿದ್ದ
ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ, 56 ವರ್ಷಗಳ
ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಸರ್ದಾರ್
ಪಟ�ೇಲ್ ಸರ�ೋ�ವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಥವಾ
65 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ
ಬನ್ಸಾಗರ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷಗಳ
ಹಿಂದಿನ ಅಸ್ಸಾಂನ ಬ�ೋ�ಗಿಬೀಲ್
ಸ�ೇತುವೆ ಯೋಜನೆ ಸ�ೇರಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ
ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, ಈಗ “ಅಡಚಣೆ,
ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಲೆದಾಡುವ” ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿದೆ.

5 ದಶಕಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ
ನಂತರ ಕ�ೇರಳದ

ಕ�ೊಲ್ಲಂ
ಬ�ೈಪಾಸ್
ಬೆಳಕು ಕಂಡಿತು

ನಾವು ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತು
ರಸ್ಗ
ತೆ ಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ
ನಗರಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ,್ಲ
ಸಾಧನೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಆಸೆಗಳನ್ನು,
ಅವಕಾಶದ�ೊಂದಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಸಂತ�ೋ�ಷದ�ೊಂದಿಗೆ
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತೇವೆ.

2

019 ರ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಕ�ೇರಳದಲ್ಲಿ ಕ�ೊಲ್ಲಂ ಬ�ೈಪಾಸ್
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ದ�ೇಶದ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಒತ್ತು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ
ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತವ
್ತ ೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ

ಹಲ್ದಿಯಾ-ವಾರಾಣಸಿ ಜಲಮಾರ್ಗ

ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಒಳನಾಡು ಜಲ
ಮಾರ್ಗಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಳಕೆ

ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕ�ೊಲ್ಲಂ ಬ�ೈಪಾಸ್ ಸಾಂಕ�ೇತಿಕವಾಗಿದೆ.
ಹದಿಮೂರು ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ಉದದ
್ದ ಈ ಬ�ೈಪಾಸ್ ಆಲಪ್ಪುಳ
ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುತದ
್ತ ೆ. ಈ ಯೋಜನೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿತು.
ಹಿಂದೆ, ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನ್ನು
ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ
ಉಪಕ್ರಮದ�ೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸರಕುಗಳ ದರಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿವೆ

ಹಲ್ದಿಯಾ - ವಾರಾಣಸಿ
ಜಲಮಾರ್ಗವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ,
ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ವ್ಯಾಪಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ವ
ಭಾರತದ ಬಹುತ�ೇಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ
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ವಾರಾಣಸಿ-ಹಲ್ದಿಯಾ ನಡುವಿನ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾರಂಭವು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ
ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ಹಲ್ಡಿಯಾವನ್ನು ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ
ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ದಿಯಾ - ವಾರಾಣಸಿ ಜಲಮಾರ್ಗ

ಉದ್ದ

ವೆಚ್ಚ

1390 4200
ಕಿ.ಮೀ.

ಕ�ೋ�.ರೂ.

ಇಂದು 24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
20,275 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 111
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, 2016
ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. .2014
ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ
ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಾರಾಣಸಿಯಿಂದ ರಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ ಐದು ಮಾತ್ರ
್ದ ು.
ಹಲ್ದಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇದವ

ಅಟಲ್ ಸುರಂಗ:

n

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ
ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕ�ೇತ

n

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ರ�ೋ�ಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಬಳಿಯ
ಮನಾಲಿ-ಲ�ೇಹ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದ�ೇಶ ದ�ೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಈ ರಸ್ತೆ ಇಡೀ
ವರ್ಷ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ರ�ೋ�ಹ್ಟಾಂಗ್ನ ಮನಾಲಿ-ಲ�ೇಹ್
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ
n ಸುರಂಗಕ್ಕೆ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಅವರು ಮೇ 26,
26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು,
2002 ರಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಸರ್ಕಾರಗಳು
ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಸರ್ಕಾರ
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ದ�ೊರೆಯಿತು.
ಇದನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ
ಸುರಂಗವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ
ಅಟಲ್ ಸುರಂಗ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ
● ಅಟಲ್ ಸುರಂಗವನ್ನು 10,171 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಯಿತು. ಈಗ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ
ಲಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ
ಮತ್ತು ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಸುರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಾದ ಜ�ೊಜಿಲಾ
ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನ್ಯಕ್ಕೆ
● ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಥ ಸುರಂಗದ
ಸುರಂಗದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಟಲ್
ಒಳ ಎತ್ತರ 5.525 ಮೀಟರ್.
ಸುರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಬಹಳ
ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನವನ್ನು
● ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ,
ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ,
ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೆಳಕು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು
ದೂರದ ಗಡಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್
ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ�ೈಸಬಹುದು.

ಜ�ೊಜಿಲಾ: ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ

n

n

ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಾದ ಜ�ೊಜಿಲಾ ಸುರಂಗದ ಕೆಲಸವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ, ಶ್ರೀನಗರ, ಡ್ರಾಸ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್
ಮತ್ತು ಲ�ೇಹ್ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಜ�ೊಜಿಲಾ ಪಾಸ್ ಗಿಂತ 3,000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದ�ೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯು
3 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಕ�ೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 7,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮೌಲ್ಯದ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
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7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಬ�ೋ�ಗಿಬೀಲ್ ಸ�ೇತುವೆ:
ಅಸ್ಸಾಂನ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ

ಬ�ೋ�ಗಿಬೀಲ್ ಸ�ೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿರುವುದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು
ಸಂಕ�ೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಕಥೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದೆಶದ ಪೂರ್ವ,
ಈಶಾನ್ಯ, ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ
ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳಿವೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಬ�ೋ�ಗಿಬೀಲ್
ಸ�ೇತುವೆ ದ�ೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರ�ೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ
ಸ�ೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಪಂಬನ್ ಸಮುದ್ರ ಸ�ೇತುವೆಯು ರಾಮೇಶ್ವರವನ್ನು
ಮಂಡಪಮ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಭಾರತದ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪುನಃ
ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.

5,900

4.94
ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ
ಈ ಸ�ೇತುವೆಯು ಧೆಮಾಜಿ
ಮತ್ತು ದಿಬ್ರುಗಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ
ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು 500
ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ.
ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ
ಮೊದಲು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು
24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ
ಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಬ�ೊಗಿಬೀಲ್ ಸ�ೇತುವೆಗೆ 1965
ರಿಂದಲೂ ಬ�ೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳಲು 30 ಲಕ್ಷ ಚೀಲ ಸಿಮೆಂಟ್
ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸ�ೇತುವೆಗೆ 125 ಮೀಟರ್
ಉದ್ದದ 39 ಗ್ರೈಡರ್ ಜ�ೋ�ಡಣೆಗಳನ್ನು
ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರ�ೈಲ್ವೆಯು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದ
ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು
ರ�ೈಲ್ವೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾರಿ
ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ.

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ರ�ೈಲು-ಹಾಗು-ರಸ್ತೆ
ಸ�ೇತುವೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಡೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರ�ೈಲು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ
ಡೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

ಪಂಬನ್ ಸಮುದ್ರ
ಸ�ೇತುವೆ:

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಹ�ೊಸ ಆವ�ೇಗ

ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ತುವೆಯು
ಹ�ೊ ಸ ಪಂಬನ್ ಸಮುದ್ರ ಸ�ೇ
ದ
105 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳ ೆಯದಾ
ದೆ. ಸ�ೇತುವೆ
ಸ�ೇತುವೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿ
ರ್ ವ�ೇಳೆಗೆ
ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬ
ಇದು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊ ಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಟ್ ರ�ೈಲ್ವೆ
ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ಲಿಫ್
ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನ್
ಸಮುದ್ರ ಸ�ೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು
ಸಲಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿ
ು
ಪಂಬನ್ ಸಮುದ್ರ ಸ�ೇತುವೆಯ
್ಕೆ
ರ�ೈಲುಗಳ ವ�ೇಗದ ಸಂಚಾರಕ
ನ
ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿ
ಲು
ಗಿಸ
ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾ
್ತ ೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತದ
ಮೇಶ್ವರಂ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರಾ
ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು ಧನುಷ�್ಕೋಟಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ಪಂಬನ್ ಸ�ೇತುವೆಯಿಂದಾಗಿ
ತ್ತೇಜನ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉ
ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ
ಪರಿವರ್ತನೆ

ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ
ವಾಯುಯಾನದ ಭಾಗ್ಯ
‘ಹವಾಯಿ -ಚಪ್ಪಲಿ’ ಹಾಕಿದವರೂ ‘ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ್
‘(ವಿಮಾನ)ದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ.
n

n

n

ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಪಕ್ರಮವು ವಿಮಾನಯಾನದ ದರ
ತಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ
ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಕ�ೇವಲ 2500
ರೂ.ಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗ್ಗದ
ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ
ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ
ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 10 ರೂ. ಆಗಿರುವಾಗ ಈ
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ
ಪ್ರಯಾಣದ ದರ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 5 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆಯ 500 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ
ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ
ಕ�ೇವಲ 2500 ರೂ.ಮಿತಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

n

n

n

n

n

n

n

ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 53 ಲಕ್ಷ ಜನರು 2500
ರೂ.ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ವಾಯು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ
ಒಂದು ಕ�ೋ�ಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಯಾನ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಐದು ಹೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳು, 53 ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಜಲ ಏರ�ೋ�ಡ್ರಮ್
ಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಯು ಸ�ೇವೆಗಳು 303ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜಲ ವಿಮಾನಗಳ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು
ಸಹ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಹನ್ನೊಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಡಾನ್
ವಾಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ದರದ ವಿಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯ
ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ 1000 ಹ�ೊಸ ವಾಯು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು,
100
ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
30 ಹ�ೊಸ ಹೆಲಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರ
ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ 10 ಜಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು
ಸ�ೇರ್ಪಡೆ
ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ
ವಾಯುಯಾನ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಸಮಗ್ರೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಗುಜರಾತ್
ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಕೆವಾಡಿಯಾ ನಡುವೆ
ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಾಗರ ವಿಮಾನ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು.
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7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ
ಪರಿವರ್ತನೆ

ನವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಕನ್ನಡಿ
ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದ�ೇಗುಲವ�ೇ ಸಂಸತ್ ಭವನ. ಇದರಲ್ಲೇ
ದ�ೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದು. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಸತ್ ಭವನವನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ,
ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗ�ೇರಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ,
ಸರ್ಕಾರದ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸಲು ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್
ವಿಸ್ಟಾ ಯೋಜನೆ 21ನ�ೇ ಶತಮಾನದ ನವ ಭಾರತದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ...
n

n

ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನವು 64,500 ಚದರ ಮೀಟರ್
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಈ ನೂತನ
ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 971 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂಸತ್
ಭವನ ದ�ೇಶ 75ನ�ೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ
ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 21 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇದರ ತ್ರಿಕ�ೋ�ಣಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ವ�ೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ನೂತನ
ಕಟ್ಟಡವನ್ನು
ತ್ರಿಕ�ೋ�ಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ
ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನ�ೋ�ಟದ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಕಲೆ
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ಮತ್ತು ವಾನ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅಭ�ೇದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಭೂಕಂಪ
ನಿರ�ೋ�ಧಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ.

n

ಎಲ್ಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಚ�ೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ
ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಭವನದ ಬಳಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಕಚ�ೇರಿಗಳು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭಾಂಗಣ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಸಮಿತಿ ಕ�ೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಭ�ೋ�ಜನ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಭಾರತದ
ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

150%

ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿದೆ

888 384
ಲ�ೋ�ಕಸಭಾ
ಕ�ೊಠಡಿಗಳು

ರಾಜ್ಯಸಭಾ
ಕ�ೊಠಡಿಗಳು

ಜಂಟಿ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವ�ೇಶನದ ಸಂಸತ್
ಸದಸ್ಯರ ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1272

2000

ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು
ನ�ೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು 9000 ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಪರ�ೋ�ಕ್ಷವಾಗಿ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದ
ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
n

ಇದು ಅಭ�ೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪ
ನಿರ�ೋ�ಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶ�ೇ.30ರಷ್ಟು
ತಗ್ಗಿಸಲು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸುಸ್ಥಿರ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

n

n

ಇದನ್ನು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ
ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವ ರೀತಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲ�ೋ�ಕಸಭೆ-ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯ
ಶ್ರವಣ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮೇಜೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತದೆ.
n

ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರವೂ ಹಳೆಯ
ಕಟ್ಟಡ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಸಹ ಇಡೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

n

n

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಪುರಾತನ ಸ್ಮಾರಕದ ಮುಂದೆ
ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ,
ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ನಾವು ಹಳೆಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದ
ಮುಂದೆಯೇ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನವನ್ನು ನೂತನ ಮತ್ತು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ
ರಾಜಪಥದವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು
ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು
1931 ಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ.
ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿಸಲು
ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ,
ಆದರೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು
21ನ�ೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು
ಕ�ೇಂದ್ರ ವಿಸ್ಟಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ 10 ಕಚ�ೇರಿಗಳು ಇರಲಿವೆ,
ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕಚ�ೇರಿಗಳು ಒಂದ�ೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಲೆಎತ್ತುತ್ತವೆ. ಈ
ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು ಮೆಟ�್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲ�ೇ
ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು
ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕಚ�ೇರಿಯನ್ನೂ
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
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ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮಂಗಳ ಅಭಿಯಾನ
ದ�ೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಅನಾವರಣ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಅಪಾರ ಕ�ೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ
ದಿ ರ್ದ ೆ ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುತ್ರ
ತಿ ಲಿಲ.್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಾವುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ರ
ದಿ ಬಹುದು ಆದರೆ
ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು "ಮೌಸ್" ನ�ೊಂದಿಗೆ ಆಡುತದ
್ತ ೆ

n

n

n

n

ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಾಡಿದ
ಈ ಮಾತುಗಳು ಭಾರತ ಮುಂಬರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ದ�ೇಶವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು,
ಇದು ಹಿಂದೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ದ
ತಿ ್ದಂತೆ ಹಾವಾಡಿಗರ ದ�ೇಶ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು.
ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ಭಾರತವು 34 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ಮಂಗಳ ಯಾನ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು
357 ವಿದ�ೇಶೀ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು
ಅನೂಹ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ಗೆ
ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸ�ೇರಿಸಿದೆ
ಆಟ�ೋ�ದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಸರ್ಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಇದು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಉಪಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ ಶಸ್ತ್ರ (ಎ.ಎಸ್.ಎ.ಟಿ.)
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದ�ೇಶೀಯವಾಗಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ದ�ೇಶ
ಭಾರತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ
ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಚಂದ್ರಯಾನ 2ರ ಭಾಗಶಃ ಯಶಸ್ಸಿನ
ತರುವಾಯ, ಚಂದ್ರಯಾನ 3ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದ�ೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
ಯಾನದ – ಗಗನಯಾನ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ
ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

n

n

n

n

ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಬಂಧಿ ಸ�ೇವೆಗಳಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಖಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ
ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು.

2019ರಲ್ಲಿ ಆರು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಉಪಗ್ರಹ
ಅಭಿಯಾನಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ 13 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡವು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (ಐಒಟಿ) ಸಾಧನ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದು ದ�ೇಶದ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು
ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಿ.ಎಸ್.ಎ
ಲ್.
ವಿ.-ಸಿ50ರ ಮೂಲಕ, ಸಿಎಂಎ
ಸ್01 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ತನ್ನ 42ನ�ೇ
ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು
ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು.

2020ರ ಜನವರಿ 22ರಂದು
ಇಸ�್ರೋ ವ್ಯೋಮಮಿತ್ರ
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ
ಮಹಿಳಾ ಅರೆಮಾನವನನ್ನು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತ
ು.

7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

34 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೂತನ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ

ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ದ�ೇಶದ
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ
ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ಎರಡನ�ೇ ಅವಧಿಗೆ ದ�ೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ,
ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಬದಲಾವಣೆ
ತರಲು ಭಾರತದ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020ಕ್ಕೆ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು. ಅದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, ಕರ�ೋ�ನಾ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಎನ್.ಟಿ.ಎ. ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಗದರಹಿತ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು…

n

n

n

n

n

n

ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು 2020ರ ಜುಲ�ೈ
29ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 34 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು 21ನ�ೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣ
ನೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1968 ಮತ್ತು 1986ರ ನಂತರ
ತರಲಾದ 3ನ�ೇ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020ರಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯಗಳ
ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ ಒಟ್ಟು ದ�ೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ
ಶ�ೇ.6ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ
ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ
ಪ್ರವ�ೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ
ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸುವ,
ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ನೀಡುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸತನದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವ,
ಭಾಷಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ, ವಿಶ�ೇಷ ಚ�ೇತನರಿಗೂ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ 6 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷಗಳ
ಬದಲಾಗಿ, 3 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅದ�ೇ ವ�ೇಳೆ,
ನೀತಿಯು 2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ
ಶ�ೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ.
10+ 2 ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ
ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 5+3+3+4
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇ-ಕಲಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ದೀಕ್ಷಾ: ಇದು ಸಿಬಿಎಸ್.ಇ, ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ/
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು 1ರಿಂದ 12ನ�ೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ
ರೂಪಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ 80,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇ-ಪುಸ್ತಕ
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಆಪ್ ಡೌನ್ ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಇ-ಪಾಠಶಾಲಾ:
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.
ಟಿ. 1ರಿಂದ 12ನ�ೇ
ತರಗತಿವರೆಗೆ ವಿವಿಧ
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 1886
ಆಡಿಯೋ, 2000
ವಿಡಿಯೋ, 696 ಇ
ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು 504
ಫ್ಲಿಪ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಯಂ
ಪ್ರಭಾ:
ಇದು 32 ಡಿ2ಎಚ್
ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, 24/7
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ
ವಿಷಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶ
ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
ನೀಡಲು ಮತ್ತು
ತಲುಪಲು ಇದು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ�ೋ�ಶ
(ಎನ್.ಆರ್.ಓ.ಇ.ಆರ್.): ಇದು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 401
ಸಂಗ್ರಹ, 2779 ದಸ್ತಾವ�ೇಜುಗಳು, 1345 ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ,
1664 ಆಡಿಯೋ, 2586 ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 6153 ವಿಡಿಯೋ
ಸ�ೇರಿ 14,527 ಕಡತಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
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ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಕರ�ೋ�ನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2015 ರಿಂದ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು
ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಈಗ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದು,
ಜೀವನಾಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯವ�ೇ ಇರಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ
ಜೀವನ ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸುವುದ�ೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು
ಬಡವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ
ಮಹತ್ವದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದ�ೇಶದ ನವಯುಗದ
ಹರಿಕಾರನಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ: ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ

50 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ
ಭಾರತದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ 73
ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ
ಸಂಹಿತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ,
ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿನ
ಅನ�ೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವಾಗಿದ್ದವು
ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ
ಬದಲು, ಕ�ೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ತ�ೊಡಕು ಮತ್ತು ತ�ೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು
ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು. ಕಾನೂನು
ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಒಂದ�ೇ
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಾಲ್ಕು
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು
3 ಡಜನ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು 1458
ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು 937 ಇತರ
ಅಂಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಉದ�್ಯೋಗದಾತರೂ ವಿವಿಧ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚ�ೇರಿಗಳಿಗೆ
ಓಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ
ನವ ಭಾರತದ ಹ�ೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಸಂಹಿತೆಯು ಬ�ೇಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ
ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
ವ�ೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
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ತುಂಬಾ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು
ಸಮರ್ಥ ಸುಧಾರಣೆ

ಕ�ೋ�ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ
ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಕುಟುಂಬ

50 ಕ�ೋ�ಟಿ

ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು
ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದ�ೇ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಕನಿಷ್ಠ ವ�ೇತನದ ಹಕ್ಕು
ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ವಿಮೆ ಮತ್ತು
ಪಿಂಚಣಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಎಸ್.ಐ, ಪಿಂಚಣಿ
ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಆನ್ ಲ�ೈನ್
ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ, ಇದನ್ನು
ಯಾರು ಬ�ೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ
ಬ�ೇಕಾದರೂ ನ�ೋ�ಡಬಹುದು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು
ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ
ಉದ�್ಯೋಗದಾತರ ನಡುವೆ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು
ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ನಡೆದಿದೆ.

ಶ್ರಮ ಸುವಿಧಾ
ಪೋರ್ಟಲ್
ಶ್ರಮ ಸುವಿಧಾ
ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ
ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು
ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸುವ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಸರ್ಕಾರ ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತ

ಡಿಜಿಟಲ್
ಈ
ಮಂತ್ರದ
ಮಹತ್ವದ
ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ
ಜೀವನವನ್ನು
ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಲು
ಮತ್ತು
ನಮೂನೆಗಳ ಜಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

1842

ಹಳೆಯ
ಕಾನೂನುಗಳ ರದ್ದು

ಇಲಾಖೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು
ಪುನಾರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ವ�ೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಉದ�್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿನ
ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ
ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ�ೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ�ೊಂದಿಗೆ ನ�ೇರ ಸಂವಾದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಉಮಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್
ಆಪ್ ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಸರಳ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದೆ.
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ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಭಿಯಾನದಡಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದು ಮರು ಪಾವತಿಯ ಅವಕಾಶವ�ೇ ಇರಬಹುದು
ಅಥವಾ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಮನವಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು,
ಎಲ್ಲವೂ
ಈಗ
ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತವಾಗಿದೆ,
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದಮನ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ
ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಇದು ನೀಡಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
ಈಗ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಡೆಯಲು ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು
ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಈಗ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಜ�ೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗೆ
ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ
ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕ ಸಮುದಾಯದ
ಗಾಮಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫೊನೆಟ್
ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರು
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನೂ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್

ಇಂದಿನ ನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ
ಎಂಬ ಅಂಶದ�ೊಂದಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು
ಅಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಂದ ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್
ದ್ವೀಪದ ನಡುವೆ ನೀರಿನ�ೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್
ಫ�ೈಬರ್ ಕ�ೇಬಲ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ 4ಜಿ ಮೊಬ�ೈಲ್
ಸ�ೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ�ೇವೆಗಳಾದ
ಟೆಲಿ – ಶಿಕ್ಷಣ, ಟೆಲಿಅರ್ಥ್, ಇ-ಆಡಳಿತ ಸ�ೇವೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 1224
ಕ�ೋ�ಟಿ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿದೆ.

ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ 6 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ಕ�ೇಬಲ್ ಹಾಕುವ
ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್
ಕ�ೇಬಲ್ ಅನ್ನು

1.58

ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ

3.74 ಲಕ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ೇವಾ
ಕ�ೇಂದ್ರ (ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)ಗಳು
ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ�ೇವೆಗಳ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿವೆ,
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ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ

ಸಬ್ಕ ಸಾತ್ ಸಬ್ಕ ವಿಕಾಸ್

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಧ್ಯಮ
ವರ್ಗದವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗ�ೊಳಿಸಲು ಸುಧಾರಣಾ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಗಮ ಜೀವನ
ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.

“ನಾ

ನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು
ತಿಳಿದಿದ್ದಾರ�ೋ�, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ
ಕೂಡ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನನಗಾಗಿ
ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ
ಹುಟ್ಟಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಡವರ ನ�ೋ�ವು
ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ” ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ
ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗು ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಬಡವರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ
ಮನೆಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್.
ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ
ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು, ಉದ�್ಯೋಗ
ಸೃಜಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಅಥವಾ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿಮಾ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತದ
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80-85 ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಈಗ ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಬಡವರ ಪರವಾದ ನೀತಿಗಳು
ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಆದ್ಯತೆ: 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು
ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಾದ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ,
1.75 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಡವರಿಗಾಗಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲ�ೋ� ಧಾನ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಬ�ೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ, 20
ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ತಲಾ 500 ರೂ. ಜಮಾ, 8 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪರ್ಕ, 3 ಕ�ೋ�ಟಿ ಹಿರಿಯ
ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 1,000 ರೂ.
ಪಿಂಚಣಿ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ
ಮರಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 11 ಸಾವಿರ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದೂ ಸ�ೇರಿತ್ತು.
ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಖಾತ್ರಿ: ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮೇ-ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 80 ಕ�ೋ�ಟಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 26
ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳು: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
2.14 ಕ�ೋ�ಟಿ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ�ೈಕಿ 1.93 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು
ಈಗಾಗಲ�ೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1.36 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಅಮೃತಮಹ�ೋ�ತ್ಸವಕ್ಕೆ
ತೆರೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಾಕಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ: ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು 8 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶ�ೇ.99.6
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ: ಸ್ವಚ್ಛ
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11 ಕ�ೋ�ಟಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಉದ�್ಯೋಗ ಅಭಿಯಾನ: ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ
ಅವರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೇ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೀವ ವಿಮೆ: ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಿಮಾ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ
ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ�್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ 12 ಮತ್ತು 330 ರೂ. ವಿಮಾ ಕಂತಿನ�ೊಂದಿಗೆ
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 33 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರು
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ : ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ,
ನಗರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನೂ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ಕ�ೇಬಲ್ ನಿಂದ
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ: ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು - ನನ್ನ ಹಕ್ಕು
n ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜಮೀನಿನ
ಒಡೆತನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ದಸ್ತಾವ�ೇಜು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
n ಇದು
ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮದ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ
ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ
ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸರಿಯಾದ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದ ಮನೆಯ
ಭೂಹಿಡುವಳಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
n ಇದು 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ 6.62 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು
ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ: ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ
ಉದ�್ಯೋಗ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು
ಅವಕಾಶ, ಈ ಯೋಜನೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ
ತಂದಿದೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ
10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಸುಮಾರು 41 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ
ಪ�ೈಕಿ 24 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ: ರ�ೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ
ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿ
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಬಲವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು
ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ರ�ೈತರ
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ.
-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ರ�ೈತರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯದ ಖಾತ್ರಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್
ನಿಧಿ: ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಫೆಬ್ರವರಿಯವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 13 ಸಾವಿರ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರ�ೈತರ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಿಸಾನ್ ರ�ೈಲು: ಕ�ೊರ�ೊನಾ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಕಿಸಾನ್ ರ�ೈಲುಗಳನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ರ�ೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ: ಸಂಸತ್ತು
ಮೂರು ಹ�ೊಸ ಕೃಷಿ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು
ರ�ೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಯಿಂದ ಹ�ೊರಗೆ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವ�ೇದಿಕೆ
ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಇ-ನಾಮ್:

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, 1.13 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ವಹಿವಾಟು ರ�ೈತರು
ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ನಡುವೆ ಈ ವ�ೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 1 ಕ�ೋ�ಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ರ�ೈತರು ಇದರಡಿ
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಡಿಬಿಟಿ:
ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದೂವರೆ
ಪಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಾಗಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರ�ೈತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಘಗಳು (ಎಫ್ಪಿಓಎಸ್):
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.86ರಷ್ಟಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ
ರ�ೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ
ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಎಫ್.ಪಿ.ಓ. ಸ್ಥಾಪಿಸುವ
ಯೋಜನೆ
ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು,
ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಇದಕ್ಕೆ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರ�ೈತ
ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು
ಋಣಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು,
2022ರವ�ೇಳೆಗೆ
ಅವರ
ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
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7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಗತಿ

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಗುತ್ತಿರುವ

ಆರ್ಥಿಕತೆ

ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದ
ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರಮಿಕ ಪಡೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆ. ಕರ�ೋ�ನಾದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗ ಬಂದಾಗ, ದ�ೇಶದ ನಾಯಕತ್ವವು ಮೊದಲು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ
ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿತು, ನಂತರ ‘ಜೀವವೂ ಇರಬ�ೇಕು, ಜೀವನವೂ ಇರಬ�ೇಕು’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ ಅದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಥವಾ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತು…

ಸಾಂ

ಕ್ರಾಮಿಕದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಇತರ
ರಾ
ಷ್ಟ್ರಗಳಂತೆಯೇ
ಭಾರತದ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕವರ್ಷದ
ಪ್ರಥಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ವೃದ್ಧಿ ಶ�ೇ.23.9 ತಲುಪಿತ್ತು,
ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ
ವೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ
ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೂರನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ�ೊಳಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ
ಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿತು. ಭಾರತ ಧನಾತ್ಮಕ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ
ಎರಡನ�ೇ ದ�ೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ
ಕುಸಿತವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಹ�ೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ
ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿವೆ.
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ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ತ�ೋ�ರಿದ ದಾರಿ
ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಚ�ೈತನ್ಯ ನೀಡಲು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಿಸಿತು.

29.87
ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೂರು
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು,
ಬಡವರು, ರ�ೈತರು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು,
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿತು.

15%

ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ.
15ರಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್. ಇದು
ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ತ�ೋ�ರಿಸಿತು.

ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ
ನ�ೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಿದ್ಧ

ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್,
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಚ�ೈನ್ ಮತ್ತು
ಬೃಹತ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ದ�ೇಶವನ್ನು ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ
ಯುಗಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆಗೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ
ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಕನಸನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಪೂರ�ೈಸಬಲ್ಲದು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, “ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು
ಎರಡನೆಯ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೂರನ�ೇ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ
ನಡೆದಾಗ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ನಂತರದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ
ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದ�ೇಶದ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ�ೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಜನರು 27 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾಲ್ಕನ�ೇ
ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.”

93%

ದೂರಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ
ರಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 50 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಅಧಿಕ
ಭಾರತೀಯರು ಮೊಬ�ೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

120

ಕ�ೋ�ಟಿ
ಭಾರತೀಯರು ಆಧಾರ್
ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ

1.58 ಲಕ್ಷ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಬಳಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ದರವೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ
ಇದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಡಾಟಾ
ಬಳಕೆ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಸನ್ನಿವ�ೇಶಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ
ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ
ನ�ೇತೃತ್ವವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ಹ�ೊಂದಿವೆ.
2014ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ�ೇವಲ 59 ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು.

ದ�ೇಶ ನಾವಿನ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಿರಂತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ನಾವಿನ್ಯತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ
52ನ�ೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿರುವುದು
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ
7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.

ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ – ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸ�ೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದ�ೇಶದ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಲು
ನೆರವಾಗಿದೆ. ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರು ತೆರಿಗೆ ಜಾಲದಿಂದ
ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ಆದಾಯದ ನಷ್ಟವೂ ತಗ್ಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2021ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 1.23 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ

ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ದ�ೇಶ ಯಾವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದೆಯೋ, ಭಾರತ
ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ
ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ, ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು
ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ
ಶ�ೇ.29ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ವಲಯದ
ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲನ್ನು ಶ�ೇ.50ಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವಿಲೀನ
ಕಳೆಪೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು
ತಗ್ಗಿಸಲು 27 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು 12 ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸತತ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ದಾಟಿದೆ.
ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು
ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ ನಿರ್ಧರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
“ವಿವಿಧ್ ಸ�ೇ ವಿಶ್ವಾಸ್’ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತೆರಿಗೆ
ಉಪಕರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಲಿನಗ�ೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 2018ರ
ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.11.5ರಷ್ಟಿದ್ದ ಎನ್.ಪಿ.ಎ. 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ
ಶ�ೇ. 9.3ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.8.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು.
ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎಲ್.ಐ. …
ಈವರಗೆ, ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸಾಲ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತ�ೋ�ರಿದ 13 ವಲಯ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಿಸಿತು. 1.97 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ಪಿ.ಎಲ್.ಐ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ
ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ ಮತ್ತು 1 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಹ�ೊಸ ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
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ಹ�ೊಸ ದಿಕ್ಕು ತ�ೋ�ರಿದ ಡಿಬಿಟಿ
ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ..

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ
ಸಂಖ್ಯೆ 2.5 ಕ�ೋ�ಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

ಈವರೆಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ

54

ಸಚಿವಾಲಯಗಳ 318
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿಗಳನ್ನು
ನ�ೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

15.16 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಗಳನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 1.78 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ
ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ವಿದ�ೇಶೀ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದೆ.
ವಿದ�ೇಶೀ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ರ�ೈಲ್ವೆಯಂತ
ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪಾದನಾ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹ�ೊಸ
ಉದ�್ಯೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 120 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಜನರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ನ�ೇರ ಸವಲತ್ತು
ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಡಿಬಿಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ
ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ 100 ಪ�ೈಸೆಯಲ್ಲಿ 100
ಪ�ೈಸೆಯೂ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.
n

ಜನ್ ಧನ್

ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಗಳನ್ನು
6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಗೂ ಅಧಿಕ

25,000

ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

64%

ರೂ. 28

ಕ�ೋ�ಟಿ
ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಜಮಾ ಆಗಿದೆ.

n

ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಅಧಿಕ
ಸಾಲವನ್ನು ಈವರೆಗೆ
ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ರಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶ�ೇ.55
ರಷ್ಟು ಖಾತೆದಾರರು
ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರೂ. 1, 45,000

n

ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಜೆಟ್ ಬಳಿಕ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದ ಹ�ೊಸ ಆರಂಭ...
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ, ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲು
ತಜ್ಞರು
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ�ೇ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ
ತಜ್ಞರ�ೊಂದಿಗೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ
ಹ�ೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು
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n

n

2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ 2021 ಜನವರಿವರೆಗೆ
72.12 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ವಿದ�ೇಶೀ ಹೂಡಿಕೆ
ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಈವರೆಗಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ
ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ.
ನಗದು ರಹಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಈ ಹ�ೊತ್ತಿನ
ಆಗತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದ�ೇಶದ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಲು ವಿಶ�ೇಷ
ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಭೀಮ್ ಆಪ್ 170 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್
ಪಾವತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 1500
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ
ಭಾರತ 2020ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು
ಚ�ೈನಾವನ್ನು ಮೀರಿದೆ.
4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟುಗಳು
ಭೀಮ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ 2016ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು
2021ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿವೆ.

ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದವರ ನಡುವಿನ
ಸ�ೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು
ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ,
ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ
ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹ�ೊಸ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆ

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯು ನಾವೀನ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ
ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲೀಕರಣದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಹ�ೊಸ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಂಪುಟವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ�್ರೋ ರ�ೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ಮಸೂದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
n

n

n

n
n

n

n

n

ನಿರ್ಣಯ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಚೇರ್
ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ನಿಯಮಿತ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ
ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಟಿ.ಎಫ್.ಎಲ್.ನ ಈ ಯೂರಿಯಾ
ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 13,277.21
ಕ�ೋ�ಟಿ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮ
ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚ�ೈತನ್ಯ
ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ರ�ೈತರಿಗೆ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಚ�ೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದ�ೇಶದ ಪೂರ್ವ
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯೂ ಪೂರ�ೈಕೆಯ ಸಾಗಾಟದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು
ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 12.7 ಎಲ್.ಎಂ.ಟಿ.ಯಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ
ಆಮದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿದ್ದು, ವಿದ�ೇಶೀ ವಿನಿಮಯವನ್ನೂ
ಉಳಿಸಲಿದೆ.

n

n

n

ನಿರ್ಣಯ: ನಗರದ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ
ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು
ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ�್ರೋ ರ�ೈಲು ಯೋಜನೆ
ಹಂತ 2ಎಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಹಂತ 2ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬ�ೋ�ರ್ಡ್
(ಕ�ೇಂದ್ರ ರ�ೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ) ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.
ಪುರಂ ಮತ್ತು ಹಂತ 2 ಬಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ
ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 58.19 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುವ
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ 14,788 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ನಿರ್ಣಯ: ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರ ಕಳವಳ ನಿವಾರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರ
ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ 2021ಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ
ಸಂಪುಟದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಅನುಮೋದನೆ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ 2021ಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಿದ್ದು, ಹಾಲಿ
ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರ ಕಳವಳವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿವೆ.
ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ 2021ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ
ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಅಂತರ್ಗತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. n
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ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ

ದ�ೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ

ಹಗುರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತ�ೇಜಸ್

ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಅನ್ನು

` 48,000

ಕ�ೋ�ಟಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು
ಸಂಪುಟದ ಸಮ್ಮತಿ.

25

ಅಗ್ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ
ರಫ್ತುದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತವೂ ಸ�ೇರಿದೆ

ಶೌರ್ಯ, ಗೌರವ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಯಾವುದ�ೇ
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ�ೈನ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಹೆಗ್ಗುರಿತಿನ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯು ಸಂತ ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಅವರ ಈ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅವರು ಶತಮಾನಗಳ
ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿಂತ
ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗ�ೊಳಿಸುವ
ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚ�ೈತನ್ಯ ತುಂಬಲು
ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು
ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ

ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಲ್ಲಿ
ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜಡತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ
ಬೃಹತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ
ಹ�ೊಸ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿತು. ಈ ಸಚಿವಾಲಯವು
ದ�ೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಸ�ೈನ್ಯ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲುಪಡೆ
ಒಳಗ�ೊಂಡ 1.5 ದಶಲಕ್ಷ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ
ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್
ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ
ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ
ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು
ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ಅವರು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನು
ಅನಾವರಣಮಾಡಿ ಸ�ೇನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ತ್ವರಿತ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು, ಇದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ
ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.

ಸ್ವದ�ೇಶೀ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ದಾಸ್ತಾನು ನೀತಿ ಪ್ರಕಟ
2016ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿ ನೀತಿಯ ಘ�ೋಷಣೆಯು ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ
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ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಉಪಕ್ರಮ
ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇಂಡೆಕ್ಸ್
ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೇಕ್
ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ
ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆ
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ರೂ.

52,000 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್

ತಮಿಳುನಾಡು
ಮತ್ತು ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್
ಸ್ಥಾಪನೆ

2021-22ರ
ಸಾಲಿನ
ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ
ಸ�ೇನೆಯ
ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ�ೇ.18.75
ರಷ್ಟು
ಬಂಡವಾಳ
ವೆಚ್ಚ
ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
ರಕ್ಷಣಾ
ಪಡೆಯ
ಮೂರೂ
ಬಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ
ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೊಸ ಶಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿ
ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
2008 ರಿಂದ 2014

3600

ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ

7270

ಸ�ೇತುವೆಗಳು

2014-2020

4700 14953

ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಸ�ೇತುವೆಗಳು

ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾರಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿ:
ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಎಸ್ -400 ವಾಯು
ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಕಲಾಶ್ನಿಕ�ೋ�ವ್ ಎಕೆ
-203 ರ�ೈಫಲ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರ ಹ�ೊವಿಟ್ಜರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು
ಸ್ಕಾರ್ಪೀನ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಡಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸಲು
ಸ�ೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್
ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಿಡಿಎಸ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ
ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಮನ
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ
ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಮೀ
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್
ರ,
ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ನಂತ
370ನ�ೇ ವಿಧಿಯನ್ನು
್ರ
ುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟ
ದೆ.
ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳು

594

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆ

244
15

2019 2020 2021*

157 211

8

2019 2020 2021* (*2021 ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ)

ಯುಎಪಿಎ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ: ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲ�ೋ�ತ್ಪಾಟನೆಯ
ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್.ಐ.ಎ) ಗೆ ಮಸೂದೆಯ
ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ-ಯುಎಪಿಎಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ
ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಡಿಆರ್ಡಿಓ ಆಯವ್ಯಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್.
ಡಿ.ಓ.ದ ಬಂಡವಾಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶ�ೇ.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಪುಗಾಲಾಗಿತ್ತು. 2016 ರಲ್ಲಿನ ನೀತಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆಯ
ದಾಪುಗಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೀತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿತ್ತು.
ಈ ನೀತಿಯು ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿ ವ�ೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ
ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ
ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ�ೇಷ
ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು. ಗುಂಡು ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಜಾಕೆಟ್
ಗಳ ತೀವ್ರ ಕ�ೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ�ೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ
50,000 ಗುಂಡು ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಜಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಯನ್ನು
ತ್ವರಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ
ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ
ಯೋಧರು ಗುಂಡು ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಜಾಕೆಟ್ ಗಳ
ಕ�ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಬಳಿಕ,
ಸ�ೇನಾ ಯೋಧರಿಗೆ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ
ಮುನ್ನ ಇದರ ತೀವ್ರ ಕ�ೊರತೆ ಇತ್ತು.
ಕಾನ್ಪುರ
ಮೂಲದ
ಎಂಕೆಯು
ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ 180 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
1.58 ಲಕ್ಷ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ತಯಾರಿಸುವ
ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಣ
ದಾಳಿ (ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್) ನಂತರ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ
ಎದುರಾಗುವ
ಯಾವುದ�ೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ 2016ರ ವರ್ಷವು ಸ�ೈನ್ಯಕ್ಕೆ
ಅತ್ಯಂತ ಘಟನಾತ್ಮಕ ವರ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಪುಟ
ಸಮಿತಿಯು ಸ�ೇನೆಯ ಮೂರೂ ಬಲಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ 20000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ರಕ್ಷಣಾ
ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು
ಚೆಲ್ಲಿದ ಮಾಜಿ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶ�ೋ�ಧಕರು ಮತ್ತು
ಲ�ೇಖಪಾಲರ ವರದಿಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯದ
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು
ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹ�ೇಳಿತ್ತು. 2013ರ
ಮಾರ್ಚ್ ವ�ೇಳೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಸ�ೈನ್ಯವನ್ನು ಬಲಗ�ೊಳಿಸಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದತ್ತ
ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನ�ೋ�ಡುವ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಕರಗಿದೆ. 43
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದು
ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
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7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ನೀತಿ:
ನೆರೆ ಮೊದಲು

ವಿಶ್ವ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ

2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದರು. ಹ�ೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗ�ೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರ�ೊಂದಿಗಿನ
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. 21ನ�ೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕ�ೊಂಡ ಅವರು ‘ಭಾರತ ಮೊದಲು’ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಅವರ ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳಾದ ‘ಪೂರ್ವದತ್ತ ಕ್ರಮ’ ಮತ್ತು ‘ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ನ�ೋ�ಟ’ ಭಾರತದ
ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿತು.

ಮೋ

ದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ
ಮೂಲಾಧಾರವೆಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ
ಅವರು 2014 ರಿಂದ ‘ನೆರೆ ಮೊದಲು’ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.
ಅದ�ೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ವಿಸ್ತೃತ ನೆರೆಹ�ೊರೆ’ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದ
ಮೂಲಕ ಕಡಲಾಚೆಯ ನೆರೆಯವರ�ೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ
ನೀತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಚುರುಕಾದ
ಚಿಂತನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ�ೊ ಂದಿಗಿನ
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ವರ್ಧಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ
‘वसुधैव कु टंुबकम’ (ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ) ಎಂಬ ತನ್ನ
ಪುರಾತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮರುಶ�ೋ�ಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನೆಂದು
ಗುರುತಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ಜೀವ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾಗ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು

42 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ
ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಒದಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಯು.ಎಸ್.ಎ.,
ಯುಕೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಕ�ೊಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಭಾರತದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಜಿ20 ಮತ್ತು ನಾಮ್
ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾದರು.
n

n

n

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ
ಪ್ರವಾಸ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಅವರು, ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗ�ೊಳಿಸಿದರು
ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ
ಮಾಡಿದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳದ�ೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ
ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ
ನಾಗರಿಕ ಗೌರವ “ರೂಲ್ ಆಫ್ ನಿಶಾನ್ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್”
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಯುಎಇಯ ಪ್ರವಾಸದ ವ�ೇಳೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ
ನಾಗರಿಕ ಗೌರವ ‘ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಯೀದ್’ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿ
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು
n

n

ಹಣಕಾಸು ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ಪಡೆ (ಎಫ್.ಎ.ಟಿ.ಎಫ್) ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು
ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಉಪ ಗುಂಪು ಕೂಡ
ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ,
ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಗೆ ದೂತಾವಾಸದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ
ತೀರ್ಪನ್ನು ಅದು ನೀಡಿದೆ.

ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಭಾರತ

n

n

n

n

2015ರಲ್ಲಿ ನ�ೇಪಾಳದಲ್ಲಿ
ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ
ಬಳಿಕ, ಭಾರತ ತಕ್ಷಣವ�ೇ
ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು
ವಿಶ�ೇಷ ವಿಮಾನದ
ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ ನೆರವಿನ
ಹಸ್ತ ಚಾಚಿತು.

ಇಂಡ�ೋ�ನ�ೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು
ಭೂಕಂಪದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ
ನೆರವಾಗಲು ‘ಸಮುದ್ರ
ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ’.

ಇದಾಯ್
ಚಂಡಮಾರುತದ
ಬಳಿಕ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಗೆ
ನೆರವಾಗಲು ಭಾರತದ
ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ.

n

ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಭಾರತ, ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ
ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿತು. ವಿವಿಧ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಇತರ
ಪರಿಹಾರದ ನೆರವು ಪೂರ�ೈಸಿತು. ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 95

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರು ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ್ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿತು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಸಹಯೋಗ
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬೆಂಬಲದ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಭಾರತ ಈ ಉದಾತ್ತ ಉಪಕ್ರಮ
ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸೌರ ಸಹಯೋಗದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ವಾಡ್

ಭಾರತ
ಕ್ವಾಡ್ನ
ಮಹತ್ವದ
ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ
ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್.ಎ,, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ�ೇರಿವೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾ
ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ವಲಯದ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ
ಮಹತ್ವದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗದಿನ

ಭಾರತದ ಪುರಾತನ
ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಯೋಗಕ್ಕೆ
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯತೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಜೂನ್ 21ನ್ನು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ
ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

n

n

2+2 ಮಾತುಕತೆ

ಭಾರತ
ಮತ್ತು
ಯು.ಎಸ್.ಎ.
ತಮ್ಮ ಸಚಿವರುಗಳ ಮಟ್ಟದ 2+2
ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತು.
2020ರ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ 2+2 ಮೂರನ�ೇ
ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ�ೊಂದಿಗೆ
ಈ ಸಚಿವರ ಮಟ್ಟದ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವ�ೇಳೆ
ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿತು.

n

ಭಾರತವು ದಾಖಲೆಯ 8ನ�ೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ
ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.

2019ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಈಸ್ಟರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ತರುವಾಯ
ಏಕತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ�ೇಂಟ್
ಆಂಥ�ೋ�ನಿಯೋ ಚರ್ಚ್ ಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಚೀನಾದ�ೊಂದಿಗೆ
ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು
ಗಟ್ಟಿಗ�ೊಳಿಸಲು ‘ವೂಹಾನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ‘ ಮತ್ತು
‘ಚೆನ್ನೈ
ಸಂಪರ್ಕ’ದಂತಹ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ 20 ಶೃಂಗಸಭೆ, ಎಸ್.ಸಿ.ಒ
ಶೃಂಗಸಭೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ,
ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವ�ೇದಿಕೆ ಸಭೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ವಿಶ್ವ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ
ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ತರುವಾಯ ಮೋದಿ ಅವರು
ಇಸ್ರೇಲ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಜಪಾನ್,
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕ�ೊರಿಯಾದ�ೊಂದಿಗಿನ
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಚ�ೈತನ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದ�ೇಶಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ�ೊಂದಿಗಿನ
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ
ಕೆಲವು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ನ�ೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ
ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಚಬಹರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ನ�ೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿತ
ಹಾಕಿರುವುದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಸೆದಿದೆ.

ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನ್ ನ�ೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಹ ಮೇಲ್
ಸ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನ್ ಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ,
ಅವರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಒತ್ತಡಗಳ
ನಡುವೆಯೂ
ಭಾರತ
ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ
ಸಮಗ್ರ
ಆರ್ಥಿಕ
ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
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7 ವರ್ಷಗಳು ನವಭಾರತದ ಉದಯ
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ಶತಮಾನಗಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಕ�ೊನೆ

2019ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಬಹು
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ
ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಿತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹಿ ನಾಗರಿಕರ�ೊಂದಿಗೆ
ಜ�ೊತೆಗೂಡಿದರು, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನವೋದಯದ
ತೀರ್ಪೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ನವ ಭಾರತವನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ಅವರು
ಯುವಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅದು ರಾಮ
ಮಂದಿರವ�ೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತಾರ್ ಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್,
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದ�ೇ ಆಗಿರಲಿ,
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ 370ನ�ೇ ವಿಧಿಯನ್ನು
ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಅಥವಾ
ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದ�ೇ
ಇರಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿವೆ.
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ಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸುವಾಗ,
“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ
ದಲಿತರು – ಹಿಂದುಳಿದವರು – ಬುಡಕಟ್ಟ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ
ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಹ�ೇಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರ�ೋ� ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ದ�ೇಶದ ಜನರ
ಬೆಂಬಲದ�ೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ
ಆಶಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ರಾಮನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮನು ಭಾರತದ
ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ರಾಮನು ಭಾರತದ ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತದ
ದ�ೈವತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಾರತದ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ.
ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನುಕುಲವ�ೇ ರಾಮನನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವಾಗ
ನಾವು ಮನಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿಧ್ವಂಸಕತೆ ನಡೆದುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೇವೆ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬ�ೇಕು. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ
ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ದ�ೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ
ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ
ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ:

ಆಯೋಧ್ಯೆ
ತೀರ್ಪು

ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ
ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ
ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ 2019ರ
ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ತೆರೆ
ಬಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂಕ�ೋ�ರ್ಟ್
ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾದಿ
ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರ
ಕಾನೂನು
ಚಿಹ್ನೆ

ಸಾಕಾರ

n

n

n

n

ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ
ಅವಕಾಶಗಳು
ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಜನರು ಪ್ರಭು ರಾಮ
ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಜಾನಕಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಿಶ�ೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ವಿಧಿ 370ನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವ
ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಇದು 60 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ
ಸಮಯದಿಂದ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಕ�ೊನೆಗಾಣಿಸಿತು.
ಇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗದ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಜ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ
ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡಿತು.
ಇಡೀ ವಲಯವನ್ನು ವಿಶ�ೇಷ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಎರಡು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ (ಶಾಸನ ಸಭೆ ಸಹಿತ) ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಶಾಸನಸಭೆ
ರಹಿತ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ತರುವಾಯ ಲಡಾಖ್ ನ
70 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂರ�ೈಸಲಾಯಿತು.
ಈಗ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಲಡಾಖ್ ಎರಡೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ
ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹ�ೊಸ ನಿವಾಸಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು
ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ತಾರತಮ್ಯದ

ಪದ್ಧತಿಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ

n

n

2020ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅವರು, ಈ ದ�ೇವಾಲಯ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ
ಭವ್ಯತೆಯನ್ನಷ್ಟೇ
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಜ�ೊತೆಗೆ ಈ ವಲಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನೂ
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

"ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಧ್ವಜಗಳು
ಇರಬಾರದು" ಎಂಬ ಡಾ.ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪವು 72 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾದ
ನಂತರ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು. ವಿಧಿ 370 ಮತ್ತು 35 ಎ ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು
ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ವ�ೇಗಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ.

n

n

n

492

ಸಂಸದೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2019ರ ಜುಲ�ೈ 30 ಹೆಗ್ಗುರುತಿನ
ದಿನ, ಅಂದು ದ�ೇಶದ ಸಂಸತ್ತು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು
ಮಾಡಿತು. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವುದು,
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ವಿಚ್ಛೇದನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ
ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, “ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ರದ್ದು ಕಾಯಿದೆ
ಅನುಮೋದನೆ ಬಳಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾದ ರಾಜಾ
ರಾಮ್ ಮೋಹನ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್
ಅವರಂತೆ ಸ್ಮರಿಸಲಿದೆ.

n

ಕರ್ತಾರ್ಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್

1

ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು
ದ�ೇಶದ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

n

n

n

ಕರ್ತಾರ್ಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದು
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದ ಡ�ೇರಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೀಬ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ
ಕರ್ತಾರ್ಪುರ ಸಾಹೀಬ್ ಗುರುದ್ವಾರದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ.
ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರು ನಾನಕ್ ದ�ೇವ್ ಜೀ ಅವರು ಕರ್ತಾರ್ಪುರದಲ್ಲಿ
ತಮ್ಮ ಕ�ೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಸಿಖ್ ಅನುಯಾಯಿ
ಗಳಿಗೆ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನ�ೋ�ಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
2019ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 120
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಯಾವುದ�ೇ ಧರ್ಮದ ಭಾರತೀಯ
ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಪವಿತ್ರ
ಕರ್ತಾರ್ಪುರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕಾರಿಡಾರ್
ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಲು ವೀಸಾದ ಅಗತ್ಯ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
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ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು
ವ�ೈಭವ ಪಡೆದ ಭಗವಾನ್
ಕ�ೇದಾರನಾಥ
ಯಾತ್ರಾಕ್ಷೇತ್ರ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ,
ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ
ಒಳಗಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡುವ ಸಿಎಎ
n

n

n

ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ
ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು
ದಯಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ
ಸಮಂಜಸತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದ�ೇಶವು
ಈಗಾಗಲ�ೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶದ ಲ�ೇಖಕಿ ತಸ್ಲೀಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ
ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸುವ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ
ಪೌರತ್ವ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತು.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸೂದೆ ಲ�ೋ�ಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 2019ರ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ರಾಮನಾಥ್ ಕ�ೋ�ವಿಂದ್ ಅವರು ಅದ�ೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ,
ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು
ನೆಲೆಸಿರುವ ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಬೌದ್ಧ, ಜ�ೈನ, ಪಾರಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ
ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ
ಕಾರಿಡಾರ್

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ
ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀ
ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ
n

n

n

ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ
ದ�ೇವಾಲಯವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ‘ಮಾತೆ ಗಂಗೆ’ ಮತ್ತು ‘ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ’ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು
ಸಮರ�ೋ�ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಲ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ
ವಾರಾಣಸಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ�ೇ
ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ�ೈಭವ
ಮರಳುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಂಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀ
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2019ರ
ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 50,261
ಚದರ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 24 ‘ಭವನ’ ಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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n

n

ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕ�ೋ�ಪದಿಂದ
ಹಾಳಾದ
ಕ�ೇದಾರನಾಥ
ನಗರವನ್ನು
ಪುರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ
ಕನಸಿನ
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು
ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವ�ೈಭವ ಪಡೆದಿದೆ.
2013ರ ಜೂನ್ 16-17ರ ಮಧ್ಯದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಮೇಘ ಸ�್ಫೋಟ (ಕುಂಭದ�್ರೋಣ)ದಿಂದಾಗಿ
ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತ
ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಕ�ೊಚ್ಚಿಕ�ೊಂಡು
ಹ�ೋ�ಗಿತ್ತು, ಅಪಾರವಾಗಿ ಮನೆ ಮತ್ತು
ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ
ಅಡ್ಡಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ
ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಐದು ದಶಕಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಬ�ೋ�ಡ�ೋ� ಒಪ್ಪಂದದ�ೊಂದಿಗೆ
ಶಾಂತಿಯ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ
n

n

n

ಎಲ್ಲರ�ೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ ಎಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ
ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಬ�ೋ�ಡ�ೋ� ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳ
ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಂತರ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿಶ�ೇಷ
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬ�ೋ�ಡ�ೋ� ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 1,500
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ 1615ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಬ�ೋ�ಡ�ೋ� ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಲು
ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಬ್ರೂ-ರಿಯಾಂಗ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
n

n

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಜ�ೋ�ರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದ�ೊಂದಿಗಿನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ
ಒಪ್ಪಂದ�ೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬ್ರೂರಿಯಾಂಗ್
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 34 ಸಾವಿರ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು
ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, 600 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತ್ರಿಪುರಾಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕತೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದರೆ, ಆಗ ದ�ೇಶ ಖಂಡಿತಾ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅದು
ಮುಂದಿನ ಹಲವು ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ನೀಡುತ್ತದೆ.

7 ವರ್ಷಗಳು

ಒಂದು ದ�ೇಶ, ಒಂದು ಸ�ೇವೆ

ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ಸ�ೇವೆಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ

ದ�ೇಶದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಗರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದ�ೇ ಹೆಸರಿನಡಿ ಒಂದು ದ�ೇಶ, ಒಂದು ಸ�ೇವೆ ಎಂದು
ಕ�್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನಗರ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ�ೊಂದಿಗೆ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ‘ಸುಗಮ ಜೀವನ’ವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ದ�ೇಶದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ
ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ...
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ (ಎನ್.
ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ.) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟ�್ರೋ, ಕ್ಯಾಬ್,
ಬಸ್, ರ�ೈಲು ಇತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತ್ತಾರ�ೋ� ಅಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ನೂತನ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಇ-ನಾಮ್
ನಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದ�ೇಶ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ
ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ
ಒಂದು ಅನಿಲ
ಗ್ರಿಡ್

ಒಂದು ದ�ೇಶ ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ

ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ನಾಗರಿಕರು
ಈಗ ಹ�ೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ
ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖ�ೋ�ಟಾದ
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್
ಸ�ೇಲ್ (ಇ-ಪಿಓಎಸ್) ಅಳವಡಿಸಿರುವ ದ�ೇಶದ ಯಾವುದ�ೇ
ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಒಂದು ದೃಢ
ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ
ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಅಡುಗೆ ಜೀವನ ಶ�ೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕನಸಾಗಿದ್ದ ದ�ೇಶದ ಆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಈಗ ತಡೆರಹಿತ ಅನಿಲ
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಅನಿಲ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ
ಸಿ.ಎನ್.ಜಿ. ಅನಿಲ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಅನಿಲ ಗ್ರಿಡ್, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಂತಹ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು
ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ. ವಿದ�ೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್
ಇದು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತದ ಹೆದ್ದಾರಿ
ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಡೆರಹಿತಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಿಮೆ

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ
ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗ�ೊಂದಲಗಳನ್ನು
ನಿವಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪರ�ೋ�ಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಏಕರೂಪತೆ ತಂದಿದೆ.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್.ಆರ್.ಎ.)
ಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

ದ�ೇಶದ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ ಜನರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ
ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರೂ ಇಂದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ
ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಹ�ೇಬರ “ಏಕ ಭಾರತ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ” ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ನಾವು ದ�ೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಈ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬ�ೇಕು.
-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
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7 ವರ್ಷಗಳು
ನವ ಭಾರತದ
ನಿರ್ಮಾಣ

ತೆರೆ ಮರೆಯ ವೀರರು

ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರ
ಪರಂಪರೆಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ

ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ದುಡಿದ
ಈ ನಿಜವಾದ ದ�ೇಶಭಕ್ತರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ

ಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2105ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್
ಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಪೂಜನೀಯ ಶ್ರೀ ಬಸವ�ೇಶ್ವರರ
ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಮರಣಾರ್ಹ
ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. 12ನ�ೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಸಮಾಜವನ್ನು
ಪ್ರಬುದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲು, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗವಾನ್ ಬಸವ�ೇಶ್ವರರು ಭಾರತದ
ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಭಗವಾನ್ ಬಸವ�ೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ವಿದ�ೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ಮೌಲ್ಯಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದಂತವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಂದು
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ, ಭಗವಾನ್ ಬಸವ�ೇಶ್ವರರಂತೆ ಭಾರತೀಯ
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದ ವೀರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ದ�ೊರೆಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ‘ಭಾರತ ಮೊದಲು’
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವ ಒಳಗ�ೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಕ್ಷ,
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದ�ೇ ಪಕ್ಷಪಾತದ
ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುರಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ 226 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ
ಮಾಡಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು
ದ�ೇಶದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರ
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ
226 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ
ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ.
ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ
ಮುಖ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ
ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಅವರ ಶ್ರಮದಾಯಕ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನವ ಭಾರತದ ‘ಪದ್ಮ’ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾಮಧ�ೇಯ ವೀರರು

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ದ�ೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಅರ್ಹತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಹ�ೊರತು ಪ್ರಭಾವಬೀರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ
ದ�ೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಧೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು
ಯಾವುದ�ೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಚಾನೆಲ್ ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಿರುಬಾಲಾ ರಭಾ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಪ್ಪಮ್ಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಟಿ.ವೀರರಾಘವನ್,
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಾರಾಯಣ್ ದ�ೇಬ್ನಾಥ್ ಅಥವಾ ಲಡಾಖ್ ನ ಸುಲ್ಟ್ರಿಮ್ ಚ�ೊಂಜ�ೋ�ರ್ ಅವರು
ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಹ�ೊಸ ಮುಖಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ,
ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ
ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು "ಪಂಚತೀರ್ಥ" ಎಂದು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು
ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು
ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ
ನವೆಂಬರ್ 26 ಅನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ
ಸರ್ಕಾರ 2015 ರಲ್ಲಿ ಘ�ೋಷಿಸಿತು.
ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ
ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಘ�ೋಷಣೆ ‘ನೀವು ನನಗೆ ರಕ್ತ ನೀಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕ�ೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರದ
75ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಥವಾ ನ�ೇತಾಜಿಯವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 2018
ರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕ�ೋ�ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ
ಧ್ವಜಾರ�ೋ�ಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕರಣೀಯ ನಾಯಕನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸ�ೇನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು 2019ರ ಗಣರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ
ಪರ�ೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನ�ೇತಾಜಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ದೀರ್ಘ
ಕಾಲೀನ ಬ�ೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ�ೇತಾಜಿ
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು
ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದು
ಜನರಿಗೆ ದ�ೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ನ�ೇತಾಜಿಯವರ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಜೀವಂತ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ�ೈಚಿರ�ೊ ಮಿಸುಮಿ ಅವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸರ್ದಾರ್ ಪಟ�ೇಲ್: ಭಾರತವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ
ಭಾರತವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ‘ಭಾರತದ
ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ’ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾದ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟ�ೇಲ್
ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಗುಜರಾತ್ ನ ಕ�ೇವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ‘ಏಕತೆಯ
ಪ್ರತಿಮೆ’ಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು.

600 ಅಡಿಗಳ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ
2013ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟ�ೇಲ್
ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ
ಆಧುನಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ�ೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈಗ, ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟ�ೇಲ್
ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗ�ೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಂದ�ೇಹವಾಗಿ
ದ�ೇಶದ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ
ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ
ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಲು
ಈಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೌವ್ವನದ
ದಿನಗಳನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್ ನ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜ�ೈಲಿನಲ್ಲಿ
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ
ಮಹಾರಾಜ್, ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ, ದೀನಬಂಧು ಸರ್ ಚ�ೋ�ಟು
ರಾಮ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಇತರ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ
ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರುಶ�ೋ�ಧಿಸಲು ಅಭಿಯಾನದ�ೋ�ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕಲ್ಪ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

ಭಾರತದ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ
ಚಳವಳಿಯ
ಸೂತ್ರಧಾರರು

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ
ಅನ�ೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ವ�ೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಬೆಳಕು
ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ…

ಭ
ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉದಯಕ್ಕಾಗಿ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ದಾಸ್ಯದ
ಅವಧಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕ�ೊಂಡರೆ, 75 ವರ್ಷಗಳ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭವು ಎಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ವ�ೈಭವೋಪ�ೇತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ
ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಸವವು ಶಾಶ್ವತ ಭಾರತದ
ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
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ಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ - “समदुःखसुखम्, धीरम्,
सः, अमृतत्वाय, कल्पते’ (ಸಮದುಃಖ
ಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸಃ ಅಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತ�ೇ). ಇದರ
ಅರ್ಥ - ಸಂತ�ೋ�ಷ ಮತ್ತು ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ
ಉಳಿಯುವವರು ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದಿಂದ ಭಾರತದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ
ಮಕರಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯುದ್ಧಗಳು
ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂದ�ೇಶಗಳಿವೆ,
ಅದು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಚ�ೋ�ದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಮುಂದೆಸಾಗುತ್ತದೆ.
1857ರ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಸಂಗ್ರಾಮ, ವಿದ�ೇಶದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ
ಅವರ ಪುನರಾಗಮನ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದು, ಲ�ೋ�ಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್
ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕರೆ, ನ�ೇತಾಜಿ
ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅವರ ದೆಹಲಿ
ಚಲ�ೋ� ಘ�ೋಷಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಇಂದಿಗೂ
ಮರೆಯಲಾಗದು.
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ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರ್ಕರ್

ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಬೆಂಕಿಚೆಂಡು:

ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್

ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ಪರಿಗಣಿಸಬ�ೇಕಾದ ಹೆಸರು. ಅವರು ಬೆಂಕಿಚೆಂಡು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಸ�ೇನೆ, 1857ರ ದಂಗೆ ಕ�ೇವಲ ದಂಗೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ
ಇತಿಹಾಸದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಡಗಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರುನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಒಂದು ಪರ್ವತ,
ನಾನು ಒಂದು ಹನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಭವ್ಯ ಸಿಂಧೂ ನದಿ.

ಬ್ರಿ

ಟಿಷರು
ತ�ೊಲಗುವಂತೆ
ಮಾಡಲು
ಅವರು
ಚಾಲನೆಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ
ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ
ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜನರನ್ನು
ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚಿದವರಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರು. ಅವರು 1883ರ ಮೇ 28 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ, ನಾಸಿಕ್
ಬಳಿಯ ಭಗೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್ ಪಂತ್ ಸಾವರ್ಕರ್
ಮತ್ತು ರಾಧಾಬಾಯ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪುಣೆಯ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫರ್ಗುಸ್ಸನ್ ಕಾಲ�ೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅವರ
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಕ�ೇವಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಬದಲಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿತ್ತು, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ
ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ
ಅವರು 1904ರಲ್ಲಿ ‘ಅಭಿನವ್ ಭಾರತ್’ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಆಳವಾದ
ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವದ�ೇಶಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದರು,
1905ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ�ೇಶಿ
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ�ೇತನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು
ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಲಂಡನ್ ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು
‘ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ’ ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್
ನಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಚಳವಳಿಯ’ ಕ�ೇಂದ್ರ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು
ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರು.
1908ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ
ಸಾವರ್ಕರ್ ‘ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಇತಿಹಾಸ’ ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 1857 ರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಪುಸ್ತಕ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು
ನಿಷ�ೇಧಿಸಿದರು.
1908ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ತರುವಾಯ
ಸಾರ್ವರ್ಕರ್ ‘ದಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್’
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ಎಂಬ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 1857ರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಭಾರತದ
ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಜನ ಸಮೂಹ
ತಲುಪುವ ಮೊದಲ�ೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಿದರು. 1910ರಲ್ಲಿ
ಅವರ ಪರಮಾಪ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು
ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವರ್ಕರ್ ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದು
ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ರಾಜಕೀಯ
ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಆತಂಕಗ�ೊಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲು ಬಂಧಿಸಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವರ್ಕರ್
ಹಡಗಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಈಜಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಲುಪಿದರು ನಂತರ
ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ
ಕಲಾಪಾನಿಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ,
ಅವರಿಗೆ 1911ರಲ್ಲಿ ಎರಡನ�ೇ ಬಾರಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
10 ವರ್ಷಗಳ ಜ�ೈಲುವಾಸದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು 1921ರಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್
ನ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜ�ೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ
ಅವರನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪುಣೆ ಜ�ೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರು ಜ�ೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ‘ಹಿಂದುತ್ವ: ಯಾರು ಹಿಂದೂ?’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ
ಬರೆದರು.
1937ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು
ದೃಢವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದ ಸಾವರ್ಕರ್
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ
ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ "ಅವರ ಧ�ೈರ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ
ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಚ�ೋ�ದನೆಯ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ." 1965ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ
ಅವರು ಜ್ವರದಿಂದ ತೀವ್ರ ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಇದು
ಅವರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿತು. 1966ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು,
ಅವರು ಆಮರಣ ಉಪವಾಸ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. 1966ರ
ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು.
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ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮ - ಮೇ 26, 2021

सुप्प बुद्धं पबुज्झन्ति,
सदा गोतम सावका।

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತ�ೊಡೆದುಹಾಕುವ ಸಂದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವು ಸದಾ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ,
ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದಾರಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ�ೋ�ದಯವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಇತರರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಿದನು.
ಅವರ ಸಂದ�ೇಶವು ಯಾವುದ�ೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅನ�ೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜನನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಗೌತಮವಾಗಿ ಬದಲಾದ
ನಂತರ, ಕಾಲಚಕ್ರವು ತಿರುಗುತ್ತಲ�ೇ ಇದ್ದು, ಅನ�ೇಕ ಸನ್ನಿವ�ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವ�ೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು
ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುತ್ತಲ�ೇ ಇದೆ.
-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
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ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ
ಮಾನವತೆಯ ಸ�ೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವವರು
ಬುದ್ಧನ ನಿಜವಾದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಂದರ್ಥ.
ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ,
ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

