
�ಾರ�ೕಯ�ಾದ �ಾವ�

ನಮ� ಸಂ��ಾನದ ರ��� ಬದ��ಾ���ೕ�. ನಮ�
ಸಂ��ಾನ ಮತು� �ಾನೂನು ನಮ� �ೌರತ� �ೕ��.

�ೌರತ� �ದು�ಪ� �ಾ��, 2019 �ಾಗೂ �ಾ��ೕಯ �ೌರತ� �ೂೕಂದ�
ಕ�ಮಗಳ� ಧಮ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಾರತವನು� ಒ�ಯುವ ಕುತಂತ�ಗ�ಾ��.
ಇವ� ಸಂ��ಾನ ��ೂೕ��ಾ��. ನಮ� �ೌರತ�ವನು� ಪ���ಸುವ ಇಂತಹ
�ಾವ��ೕ ಕ�ಮವನು� ��ೂೕ�ಸು��ೕ�. ನಮ� ಉ�ರು ಇರುವವ�ಗೂ
ಸಂ��ಾನವನು� ಮತು� ಈ �ಲದ �ಾನೂನನು� ರ�ಸಲು �ೂೕ�ಾಡು��ೕ�.  

�ಾರತದ �ಾ��ೕಯ� ಮತು� �ೌರತ�ದ ಪ�ಕಲ��ಗ�� ಸಂ��ಾನವ�
ಒದ��ರುವ ಅ��ಾಯವ��ೕ ����ಯುವಂತಹ ಪ�ಯತ�ಗಳ� ಕ�ದ ಆರು
ವಷ�ಗ�ಂದ ಸತತ�ಾ� ನ�ಯುತ��ೕ ಇ�. ಸಂಸ��ನ�� �ವರ�ಾದ ಚ���
ಅವ�ಾಶವ��ೕ �ೂಡ�, �ೕವಲ ಸಂ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�
ಅನು�ೕದ��ಾದ ಮಸೂ�� ತ�ಾತು�ಯ�� �ಾಷ�ಪ�ಗಳ ಅಂ�ತವನೂ�
ಪ�ಯ�ಾ��. ಇದ�� ಪ�ರಕ�ಾ� ಇ�ೕ �ೕಶದ�� �ಾ��ೕಯ �ೌರತ�
�ೂೕಂದ� ನ�ಸಲೂ ಅನುಮ�ಯನು� ಪ�ಯ�ಾ��. ಇ�ರಡೂ
ಸಂ��ಾನದ �ೌಲ�ಗಳ �ೕ�ನ ಹ���ಾ��. 

ಅ�ಾ�ಂನ ಜನರು ದಶಕಗ�ಂದ ತಮ� �ೌರತ�ದ �ೕ� ನ�ಯು��ರುವ
ಹ���ಂ�ಾ� ನಲು� �ೂೕ��ಾ��. ಒಂದು �ಾ��ಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು
ಗುಂ�ನ ಜನರನು� ರ�ಸುವ��ಾ� �ೕಳ���ರುವ ಸ�ಾ�ರವ�, ಮು��ಮರನು�
�ಾ��ೕಯ �ೌರತ� �ೂೕದ��ಂದ �ೂರ�ಟು�, ಅವರನು� ‘ಅನ�ರ�ಾ��’
�ಾಡುವ ಗು� �ೂಂ��.
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ಆದ�, ಈ �ೂೕಂದ� ಪ�����ಂದ �ೕವಲ ಮು��ಮರ��ೕ ಅಲ�, ಬಹು�ೕಕ
�ಾರ�ೕಯರೂ ಅ�ಯ�ತ ಕಷ�ಗ�� ಗು��ಾಗ��ಾ��. ಅದರಲೂ�
ಮುಖ��ಾ� ವಲ� �ಾ��ಕರು, ಸಣ� �ೖತರು, ಆ��ಾ�ಗಳ�,
ಅರಣ��ಾ�ಗಳ�, ದ�ತರು, ಬಹುಜನರು, ಅ��ಾ� ಸಮು�ಾಯಗಳ�, ಈ
ಅ�ಾಂ��ಾ�ಕ ಕ�ಮ�� ಬ��ಾಗ��ಾ��. ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಗಳ�, �ಾನವ
���ತ ಗಲ�-ಹ�ಾ��ಾಂಡಗಳ�, �ೖಸ��ಕ ಪ��ೂೕಪಗ�ಾದ ��-�ಂ�
ಅ�ಾಹುತ-ಭೂಕಂಪ �ದ�ಾದ �ಾರಣಗ�ಂದ ಸ��ಾಂತರ�ೂಂ�ರುವ ನಗರ
ಮತು� ಪಟ�ಣ ಪ��ೕಶಗಳ�� ಇರುವ ಲ�ಾಂತರ �ೂೕಟ�ಂತರ ಜನರು ತಮ�
ಹುಟು�, ಹು��ದೂರು, ಹು��ದ ಮ�� ಸಂಬಂ��ದ ಮೂಲ �ಾಖ�ಗ�ಲ��
ಕಷ��� �ಲುಕು�ಾ��. 

�ೌರತ� �ದು�ಪ� �ಾ��ಯನು� ರದು�ಪ��. �ಾ��ೕಯ
�ೌರತ� �ೂೕಂದ�ಯನು� ಸ��ತ�ೂ��.
ಏ�ದು �ೌರತ� �ದು�ಪ� �ಾ��, 2019?
ಸಂ��ಾನದ 11�ೕ ಪ���ೕದದ ಅ�ಯ�� ಬರುವ 1955ರ �ೌರತ�
�ಾ��ಯು ಹುಟು�, ಸಹಜ�, �ೂೕಂದ� ಮತು� ಅಡಕ ಎಂಬ ಕ�ಮಗಳ
ಮೂಲಕ �ಾವ��ೕ ವ���� �ೌರತ�ವನು� �ೕಡುತ��. �ಾರತದ ಪ�� ಎಂದು
ಗುರು�ಸುತ��.

ಈ �ಾ��ಯ ಅನು�ಾರ 1950�ಂದ 1987ರ ಅವ��ಳ� �ಾರತದ��
ಜ��ರುವ ಪ�� ವ��� ಸಹಜ�ಾ� �ಾರತದ ಪ���ಾಗು�ಾ��; 1987ರ ನಂತರ
ಜ��ದ ವ���ಯ ತಂ� ಅಥ�ಾ �ಾ�, ಇಬ�ರ�� ಒಬ�ರು �ಾರ�ೕಯ�ಾ�ದ��,
ಅವ�� �ೌರತ� �ೂ�ಯುತ��; 2004ರ ನಂತರ ಜ��ದ ವ���ಯ ಒಬ�
��ೕಷಕರು �ಾರತದ ಪ���ಾ�ರ�ೕಕು �ಾಗೂ ಮ�ೂ�ಬ� ��ೕಷಕರು ಅಕ�ಮ
ವಲ�ಗ�ಾ�ರ�ಾರದು. ಸಂ��ಾನವ� �ಾವ��ೕ ವ���� �ೌರತ� �ೕಡಲು
ಧಮ�ದ ಆ�ಾರದ�� �ಾರತಮ� �ಾಡುವ��ಲ�.

ಈಗ 2019ರ �ೌರತ� �ದು�ಪ� �ಾ��ಯು, �ಾ��ಾ�ನ, ಅಫ�ಾ��ಾ�ನ ಮತು�
�ಾಂ�ಾ��ೕಶಗ�ಂದ �ೂರದೂಡಲ�ಟು�, �ಾರತ�� ಬಂದು ���ರುವ �ಂದು,
��, �ೌದ�, �ೖನ, �ಾ�� �ಾಗೂ ��ಸ� ಧ�ೕ�ಯ�� �ಾರತದ�� ಆಶ�ಯ
�ೕಡಲು �ಾಗೂ �ೌರತ� �ೕಡಲು ಅನುವ� �ಾ��ೂಡುತ��. 
ಇವರು 2014�� �ದಲು �ಾರತದ�� ಬಂದು ���ದ�� ಈ �ೌಲಭ�
�ೂ�ಯುತ��.
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 �ಾ��ಾ�ನ�ಂದ �ೂರದೂಡ�ಾದ ಅಹಮ��ೕಯರು, ಸೂ�ಗಳ� �ಾಗೂ
�ಾಜ�ೕಯ �ನ�ಮ�ೕಯರನು� ಈ �ಾ��ಯ �ಾ����ಂದ �ೂರ�ಡ�ಾ��.
�ಾಗೂ �ಾಜ�ೕಯ �ನ�ಮ�ೕಯ�ಾದ, ಆಶ�ಯ �ೂೕ� �ಾರತ�� ಬಂ�ರುವ
�ಾ��ಾ�� �ೕಶದ �ೂೕ�ಂ�ಾ�ಗಳ� ಮತು� ��ೕಲಂ�ಾದ ತ�ಳ�ಗೂ ಈ
�ಾ�� �ಾ�ನ ಒದ�ಸುವ��ಲ�. 

ಸ�ತಂತ� �ಾರತದ�� ಇ�ೕ �ದಲ �ಾ�� ಅ�ಕೃತ�ಾ� �ಲವ� ಧ�ೕ�ಯರನು�
ಎ����ಯುವ�ದರ �ೂ�� ಮು��ಂ ಧಮ�ದವರನು� ಅನ�ರ�ಾ���, ಅವರನು�
ಎರಡ�ೕ ದ��� ಇ�ಸ�ಾ��. ಇದು ಸಂ��ಾನದ ಧಮ��ರ�ೕ��ಯ ತತ�ದ
ಉಲ�ಂಘ��ಾ��. �ಾಗೂ 13, 14, 15, 16 ಮತು� 21�ೕ ಪ���ೕದಗಳ�
�ೂಡ�ಾ�ರುವ ಸ�ಾನ�ಯ ಹಕ�ನು�, ಧಮ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಾರತಮ�
�ಾಡ�ಾರದು ಎಂಬ ��ೕ�ಶನವನು� ಉಲ�ಂ�ಸುತ��. ಈ �ಾ��ಯು �ಂ�,
ಮ�ಾ�, ಗುಜ�ಾ� ಅಥ�ಾ ತ�ಳ� ಇ�ಾ�� �ಾ�ಗಳನು� �ಾತ�ಾಡುವ
�ಂದೂ ��ಾ��ತ�ಗೂ �ೌರತ� �ೕಡುವ�ದು ಸಂಶ�ಾಸ�ದ�ಾ��. �ಾ�ಂದ�,
ಈ �ೕ� �ೕ� �ಾ�ಗಳನು� �ಾತ�ಾಡುವ ��ಾ��ತರು �ಾವ� �ಾ��ಾ�ನ
ಅಥ�ಾ ಅಫ�ಾ��ಾ�ನ ಇಲ��ೕ �ಾಂ�ಾ��ೕಶ�ಂದ ವಲ� ಬಂ�ರುವ�ದನು�
ರುಜು�ಾತು �ಾಡುವ�ದು �ೕ�? 

�ಾ��ೕಯ �ೌರತ� �ೂೕಂದ�: ಅ�ಾ�ಂ ಅನುಭವ 
100 ವಷ�ಗ�ಗೂ �ಂ� ���ೕಷರು ಅ�ಾ�ಂನ �ಾಡುಗಳನು� ಕ�ದು,
ಭೂ�ಯನು� ಕೃ� �ಾಡುವ ಸಲು�ಾ� ಬಂ�ಾಲದ ಬಡ �ಾ��ಕರನು�
ಕ�ತರುವ�ದ�ೂಂ�� ಅ�� ಸ��ೕಯರು ಮತು� ‘�ೂರ�ನವರು’ ಎಂಬ ಸಮ��
ಆರಂಭ�ಾ�ತು. ತಮ� �ಲಸ �ಾ���ೂಳ��ವ ಸಲು�ಾ� ಜನರನು� ಒ�ದು
ಆಳ���ದ� ���ೕಷರು, ಅ�ಾ�ಂನ ಮೂಲ ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಬಂ�ಾಲದ ಜನರ
ನಡು� �ಾರತಮ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ����ಯನು� ಮತ�ಷು�
ಉ��ಗ��ೂ��ದ�ರು. ಈ �ಾರತಮ�ವ� ಬೃಹ� ಪ��ಭಟ�ಗ��, �ಂ�ಾ�ಾರ��
�ಾರಣ�ಾ�, ಪ���ಾ�ಯೂ ‘�ೂರ�ನವರನು�’ ಅ�ಕೃತ�ಾ� ಗುರು�ಸುವ
�ೂೕಂದ� ಪ����ಯ�� �ೂ��ಾಗು��ತು�. �ೕ� 1951ರ�� ಅ�ಾ�ಂನ��
�ದಲ �ಾ�� ಈ �ೌರತ� �ೂೕಂದ� ಪ����ಯನು� �ಾಡ�ಾ�ತು.
ಜನಸಂ�� �ಾ��ಯನು� ಆಧ�� �ದ�ಪ��ದ� ಆ ಪ��ಯು ಅ�ಾ�ಂನ �ಾ�ಾ
ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತರು ಮತು� �ಾ��ಕ ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತರನು� ದಶಕಗಳ �ಾಲ �ೕ��
ದೂ�ತು. ತಮ�ನು� ‘�ೂರ�ನವರು’, ‘ಅನ�ರು’, ‘��ೕ�ೕಯರು’, ‘ಅಕ�ಮ
ವಲ�ಗರು’ ಎನ�ಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂ�ತ�ಾ�ದ�ರು. 
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ಸು�ಾರು ವಷ�ಗಳ �ಂ�ಾತ�ಕ ಚಳವ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ��ಾರು ಜನರ ಹ��ಯ
ನಂತರ 1985ರ�� ಅ�ಾ�ಂ ಒಪ�ಂದ �ಾ�� ಬಂ�ತು. ಅದರ ಅನ�ಯ ಮ��
�ಾ��ೕಯ �ೌರತ� �ೂೕಂದ�ಯನು� ಆರಂ�ಸ�ಾ�ತು. ಈ ಕ�ಮವ�
�ಾರ�ೕಯರನು�, ಅ�ಾ��ಗಳನು� �ಾಗೂ �ೂರ�ನವರನು� ಸ�ಷ��ಾ� ಗುರು��,
ಎಲ�ವನೂ� ಒಂದು ಸಲ ಸ�ಚ��ೂ���ಡುತ��, ಆಗ �ಾಂ� ��ಸುತ�� ಎಂದು
�ಾ�ಸ�ಾ�ತು�. ಸ��ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯದ �ೕ���ಾರ�ಯ�� ನ�ದ ಈ
�ೂೕಂದ� ಪ����� ಮುನ� ��ಾ���ಗಳ�, �ಾಗ�ಕರು �ಾಗೂ �ಾಜ�ೕಯ
ಪ�ಗಳ ಅ��ಾ�ಯವನು� ಪ�ಯ�ಾ�ತು�. ಅದರಂ� �ಾವ �ಾವ
�ಾಖ�ಗಳನು� ಅ�ಕೃತ ಗುರು�ನ �ೕ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೕಕು, �ಾವ
�ಾದ�ಯ�� �ೂೕಂದ� ಪ����ಯನು� ನ�ಸ�ೕಕು ಎನು�ವ�ದನೂ� ಎಲ�ರ
ಸಮ��ಯಂ� �ಧ��ಸ�ಾ�ತು�. 

ಅ�ಾ�ದರೂ, 2019ರ ಆಗ�� 31ರಂದು �ಡುಗ��ಾದ ಅಂ�ಮ ಎ�ಾ���
ಪ��ಯು ಎಲ��ಗೂ ಅಸ�ಾ�ಾನವನು� ಉಂಟು �ಾ��. ಈ ಪ����ಯು
"�ಾ�ಯಯುತ ಮತು� ಅಂತಗ�ತ"�ಾ�ರುವ�ದ��ಂತ ��ಾ�� ಅ�ಾ�ಂನ ಜನರನು�
ಆ�ಾತ ಮತು� ಬಡತನ�� ದೂ��. ಐದು �ೕಘ� ವಷ�ಗಳ ಅವ�ಯ��,
ಸು�ಾರು ರೂ. 1220 �ೂೕ� �ಚ�ದ�� ನ�ದ �ೂೕಂದ�ಯ ಅಂತ�ದ�� 19 ಲ�
ಜನರು ಅ�ಕೃತ ಪ���ಂದ �ೂರ� ಉ��ದ�ರು. ಇದಕೂ� �ದಲು, ಅ��
ಸ���ದ 3.2 �ೂೕ� ಜನರ�� �ದಲ ಹಂತದ�� 1.2 �ೂೕ� ಜನರನು� (12
��ಯ�) ನಂತರ 44ಲ� ಜನರನು� (4.4 ��ಯ�) ಪ���ಂದ
�ೂರ�ಡ�ಾ�ತು�. ಎಲ� �ಾಲು�ಾರರನು� ��ಾ�ಸ�� ��ದು�ೂಂಡು
ಎ�ಾ���ಯನು� �ಾ�ದ�ರೂ ಕೂಡ, �ಾಜ�ೕಯ �ಾ� ಬದ�ಾದಂ�,
ಪ����ಯೂ ದುಬ�ಳ�� ಬ��ಾ�ತು ಇದ�ಂ�ಾ� ಈ �ಂ� ಒ��ದ
ಗುರು�ನ �ಾಖ�ಗಳನು� �ರಸ��ಸ�ಾ�ತು. �ೕ�ಾ� ಲ�ಾಂತರ �ಾರ�ೕಯರು-
ಬಂ�ಾ� �ಂದೂಗಳ�, ಗೂ�ಾ�ಗಳ�, �ಂ� �ಾತ�ಾಡುವ ಜನರು,
�ಾ� ಬ��ಗಳ�, ಮು��ಮರು- ಎಲ�ರೂ ಇಂದು �ೂರ�ನವ�ಾ� ����ಾ��. 

��ಜ�� �ಾ� ಜ��ೕ� ಅಂ� �ೕ� (���) ಸಂ��ಯು ಅ�ಾ�ಂನ�� ಈ
�ೂೕಂದ� ಪ����ಯ�� �ೂಂದ�� ಒಳ�ಾದವ�� ಎರಡು ವಷ�ಗ�ಂದ
ಸ�ಯಂ�ೕವಕರ ಮೂಲಕ �ರವ� �ೕಡು���. ಸು�ಾರು 10 ಲ�ಕೂ� �ಚು� ಜನರ
ಅ��ಗಳನು� ತುಂ��, ಸ��ಾದ �ಾಖ�ಗ��ಂ�� ಸ��ಸಲು �ರವ� �ೕಡು�ಾ�
ಬರ�ಾ��.
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�ೂರ�ನವರು ಎಂದು ಬಂ��ರುವವರನು� ��ರಗ�ಂದ �ಡುಗ� �ಾ�ಸಲು,
�ಾನ�ಕ ತುಮುಲ�ಂದ ಆತ�ಹ��ಯ ಅಂ�ನ��ರುವವ�� �ಾಂತ�ನ-����
�ೕಡಲು �ಾಗೂ ಸ��ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯದ�� ಅ��ಗಳನು� ಸ��ಸಲು ಜನ��
ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ಾ��.700 ಜನ ಸ�ಯಂ�ೕವಕರ �ೕತ� ಅನುಭವಗಳನು�
ಆಧ�� �ಾ�ೕಗ ಎ�ಾ��� ಕು�ತು ಓದುವ �ಾಮ�� �ದ�ಪ�ಸು����ೕ�. �ಾಗೂ
ಇ�ೕ �ಾರತ�ಾದ�ಂತ ಜನರ�� �ಳ�ವ�� ಮೂ�ಸಲು ಅಗತ� ತರ�ೕ�ಗಳನು�
ನ�ಸು����ೕ�.  

ಆ�ಲ �ಾರತ �ಾ��ೕಯ �ೌರತ� �ೂೕಂದ� (ಎ� ಆ� �)
ಮತು� �ಾ��ೕಯ ಜನಸಂ�� �ಾಖ�ಾ� (ಎ� �ಆ�)

�ೕವಲ ಒಂ�ರಡು �ಾಖ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾರು �ಾರ�ೕಯರು, �ಾರು
�ಾರ�ೕಯರಲ� ಎನು�ವ�ದನು� �ಧ��ಸುವ ಅ��ಾರವನು� �ಾವ� ಸ�ಾ�ರ��
ಮತು� ಸ�ಾ�ರದ ಅ��ಾ�ಗ�� ಒ��������ೕ ಆದ��, �ಾವ� ಸು�ೕಘ�
�ಾಲದ �ಾ�ಾ�ಕ ಕಲಹ ಮತು� ಆ�ಾತಗ�� �ಾ�ಲು ��ಯು����ೕ� ಎಂ�ೕ
ಅಥ�. ಇದನು� �ಾವ� ಅ�ಯ�ೕ�ಾ��. 

1. ಇ�ೕ �ಾರತದ�� �ೌರತ� �ೂೕಂದ� �ಾಡುವ ಅಗತ����ಾ? 
�ರ�ೕಯ�� ಗುರು�ನ �ೕ��� ಈ�ಗ�ೕ ಆ�� ���, ಅದಕೂ�
�ಂ�ನ ಪ�ತರ �ೕ�, �ೂ�� ಮತ�ರರ �ೕ�ಗಳು �ಗೂ �� �ೕ��
ಇ�. ಈ ಅ�ಕೃತ �ಖ�ಗಳು ಇಲ� �ರುವ, ��ೕ�ೕ ಅಕ �ಮ ವಲ�ಗರ ಬ��
ಸ��ರದ� �ವ �ಖರ ���ಯೂ ಇಲ� . ಈ ಬ�� �ಸ�ೃತ ಅಧ� ಯನಗಳೂ
ನ��ಲ� . ವಸು� ��� �ೕ�ರು�ಗ ����ೕಯ �ರತ�  �ೂೕಂದ� ನ�ಸಲು �ೕ�ದ
�ವ ���ಕ ಆ�ರಗಳೂ ಸ��ರದ ಬ� ಇಲ� . ���, ಇ�ೕ �ೕಶದ� ಈ
ಬೃಹ� ಪ�� �� ನ�ಸು��ೕ� ಎನು� �ದು ಜನರನು�  ಮತ�ಷು�  ಕಷ� ಗ�� ದೂಡುವ
� �����.
 

2. �ಾಖ�ಗಳನು� ಸ��ಸುವ�ದು �ೕ�?
ನಮ� �ೕಶದ�� �ಾಖ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಬಹಳಷು� ಸಮ��ಗ��.
�ದಲ�ಯ�ಾ� �ೕ.58 ಜನರು �ಾತ� ತಮ� ಮ�ಯ�� ಹು��ದ ಮಕ�ಳ
ಜನನ ಪ��ಾಣ ಪತ� �ಾ�ಸು���ಾ��. ಉ�ದ �ೕ.
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42 ಮಕ� ಳ �ಖ���ೕ ಅಗು��ಲ� . �ೕ.20ರಷು�  ಮಕ� ಳು ಎಂ�ಗೂ ���
�ೕರು��ೕ ಇಲ� . �ೕ�� ಮಕ� ಳ �ಖ�� ಅ�ಯೂ �ಗು��ಲ� . �ಗೂ
�ೕ.30ರಷು�  ಜನರು �ಲಸ ಅರ��ೂಂಡು �ಜ� �ಂದ �ಜ� �� ವಲ� �ೂೕ���.
�ೂೕಗುತ��ೕ ಇರು���. �ೂ�� �ರತದ� ಸು�ರು 6 �ೂೕ� ಜನರು
ಅ��� ಸಮು�ಯದವರು. ಇವರು ಬಡವರು �ಗೂ ಸ� ಒಂದು �ಗ�ಂದ
ಮ�ೂ�ಂದು ಕ�� ಸಂ�ರ �ಡು��ರು���. ಇವರ ಬ� �ವ
�ಖ�ಗ�ರು��ಲ� . ���ೕ 10�ೂೕ�ಗೂ �ಚು�  ಜನರು ಬುಡಕಟು�
ಜ�ಂಗದವರು. ಇವರು ಕಂ�ಯ ಹ��ಗ�ಂದ ದೂರ ಇವರ ಬ�ಯೂ ತಮ�
ವಂ�ವ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಖ��ಗಳು ಇರು�ದು ಅ�ಧ� . ��� ಎಲ�
�ರ�ೕಯರೂ ತಮ�  �ರ�ೕಯ�ಯನು�  ��ೕತುಪ�ಸಲು �ಖರ
�ಖ��ಗಳನು�  ಸ�ಸು�ದು ದುಸ�ರ���.
 

3. ಕ� ಆ� ವಷ� ಎಂದ�ೕನು ಮತು� �ಾವ�ದು ಕ� ಆ� ವಷ�?  
ಕ� ಆ� ವಷ� ಎಂದ�, ಒಂದು �ಗ�ತ ಇಸ�ಯ ನಂತರ ಹು��ದವರು �ಾವ�
ಈ �ೕಶದ ಮೂಲ ��ಾ�ಗಳ� ಎನು�ವ�ದನು� ಅವರ ಪ�ವ�ಜರ �ಾಖ�ಗಳ
ಸ�ಾಯ�ಂದ �ಾ�ೕತು ಪ�ಸ�ೕಕು ಎನ��ಾ��. ಅದ�� ಮುನ�
ಜ��ದವರನು� ಸಹಜ�ಾ� �ೌರರು ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��. ಆದ�,
ಅವರೂ ಕೂಡ ಎ�ಾ��� ಅ�ಯ�� �ಾಖ�ಗಳನು� ಸ��ಸ�ೕಕು.
ಅ��ಂನ� ಕ� ಆ� ವಷ� 1971 ಆ�ತು� . ಈಗ �ರತ�ದ� ಂತ �ಡುವ
ಎ����� 1987 ಕ� ಆ� ವಷ� ಎಂದು ಸ��ರ �ಗ�ಪ���.
 

4. �ೕ�ಾದ�ಂತ ಎ�ಾ��� �ಾಡಲು ಎಷು� ಖ�ಾ�ಗುತ��?
ಅ�ಾ�ಂನ�� 3.20 �ೂೕ� ಜನರ �ೌರತ� �ೂೕಂದ� �ಾಡಲು ರೂ. 1,220
�ೂೕ� �ಚ��ಾ��. ಇದು ಸ�ಾ�ರ �ಾ�ರುವ �ಚ� �ಾತ�. �ಾಖ�ಗಳನು�
ಪ�ಯಲು, �ೂಸ�ಾ� �ಾ�ಸಲು, ಇ�ಾ��ಗ��ಾ� ಅ�ಾ�ಂನ �ಾಗ�ಕರು
�ಾ�ರುವ �ಚ�ವನೂ� �ೕ��ದ� ಈ �ತ� ರೂ. 7,836 �ೂೕ�� ತಲುಪ�ತ��.
ಇದರ ಆ�� 19 ಲ� ಜನರ �ಾಖ�ಗಳ� ಸ� ಇಲ� ಎಂದು ಅವರನು� ಮ��
ತ�ಾಸ�� ಒಳಪ�ಸ�ಾಗು���. ಅದರ �ಚ�ವ� �ೕ�ದ� �ಚ�ದ ಪ��ಾಣ
ಮತೂ� ��ಾ�ಗುತ��.
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ಇದು ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ಜ� �� ಆ�ರುವ �ಚ� . �ೕಶದ ಉ�ದ 29 �ಜ� ಗ��, ಹಲ�
�ಜ� ಗಳು ಅ��ಂನ ದುಪ� ಟು�  �ೂಡ� ��, ಎಷು�  �ಚ� �ಗಬಹುದು ಎನು� �ದನು�
ಊ�ಸ�ೕಕು. �ರತದ ಒಟು�  ಜನಸಂ�� 134 �ೂೕ�. ಒಂದು ಸರಳ ����ರದ
ಪ��ರ ಇಷು�  ಜನರ �ದಲ ಹಂತದ ಎ����� ರೂ. 55,000 �ೂೕ� ಅಗತ� ��.
�ೕಂದ� ಸ��ರದ ಆ�ೂೕಗ�  ಮತು�  ಕುಟುಂಬ ಕ�� ಣ ಇ��ಯ ಬ�� �ತ � ರೂ.
65,000 �ೂೕ�. ಅಂತಹು�ೂಂದು ಇ��ಯ ಬ�� ಅ��ೕ ನುಂಗುವಂತಹ
ಖಚು� �ರತದ ಜನರ �ೕ� �ೕಳ��. ಈ �ಚ� ವನು�  ಸ�ದೂ�ಸಲು ಜನರ �ೕ�
�� ��ಸಲೂ ಬಹುದು. ಆ��ಕ�� ಕಡುಕಷ� ದ� ಇರುವ �ರತ�� ಈ �ಚು� ವ�
ಖಚು� ಭ�ಸಲು �ಧ� �?
 

5. ಸ�ಾ�ರವ� ನಮ� �ೌರತ�ವನು� ಪ���ಸಬಹು�ಾ?
ಈ�ಾಗ�ೕ ಆ�ಾ�, ಪ�ತರ �ೕ�, �ಾ� ��ೕ��, ಮತ�ಾರರ ಪತ�ಗಳ
ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� �ಾರ�ೕಯರು ಎಂದು ಗುರು��ರು�ಾಗ ಮ�� �ೌರತ�
�ೂೕಂದ� �ಾಡುವ�ದು ಪ��ಾಪ�ಭುತ��� ತಕ� ನ�ಯಲ�. ನಮ�
ಪ��ಾ�ಪರಗಳನು� ��ಾ���ೕ ಆ ಗುರು�ನ �ೕ�ಗಳನು� �ಾಡ�ಾ��. ಈ
ಗುರು�ನ �ೕ�ಗಳನು� ಬಳ��ೂಂ�ೕ �ಾ�ಾ���ಂದಲೂ ಎಲ�
ಆಗು�ೂೕಗುಗಳ� ನ���. 

ಈಗ ಆ ಗುರು�ನ �ೕ�ಗಳನು� �ೕ� �ೂಸ�ೂಂದು ಗುರುತನು� �ಾ�ೕತು
ಪ�ಸ�ೕಕು ಎಂದ�, ಹ�ಯ ದೃ�ೕಕರಣಗ�ಲ� ಅಕ�ಮ ಎಂದು ಅಥ��ೕ?
ಮತ�ಾರರ �ೕ�ಯನು� ಬಳ�, �ಾರ�ೕಯ ಪ���ಾ� �ಾವ� �ಾ�ರುವ
ಮತ�ಾನವ� ಅ�ಂಧು�ಾಗುತ���ೕ?  

6.  ಈ �ೌರತ� �ೂೕಂದ�ಯನು� ಸಮಥ��ಾ� �ಾಡುವ �ಾಮಥ�� ಸ�ಾ�ರ��
ಇ��ಾ?
ಇ�ೂಂದು ಅತ�ಂತ ಬೃಹ� �ಾಯ��ಾ�ದು�, ತಪ��ಗ�ಲ�ದಂ� ಈ �ಾಯ�
�ಾಡುವ �ಾಮಥ�� ಸಧ�ದ�� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ�� ಖಂ�ತ ಇಲ�. ಈಗ�ೕ ನಮ�
ಸ�ಾ�� �ಾಖ�ಗಳ�� ಅ�ೕಕ ತಪ��ಗ�ರುವ�ದು �ಾಗೂ ಅದ�ಂದ ಕಷ���
�ಲುಕುವ�ದು �ಾರ�ೕಯ�ಲ�ರ ಅನುಭವ�ಾಅ��. 
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ಮ�� ಅ�ಾ�ಂನ ಉ�ಾಹರ�ಯ��ೕ ��ದು�ೂಂಡ�, �ಾ�� ಆ� ಎನು�ವವರ
�ಾಖ�ಗಳ�� �ಲವ� ಕ� ಇಂ��ೕ�ನ ‘ಎ�’ ಅ�ರ ಇತು�. �ಲವ� �ಾಖ�ಗಳ��
‘ಎ�’ ಅ�ರ ಇರ�ಲ�. �ಾ�ಾ� ಅವರ �ಾಖ�ಗಳ� ಅಕ�ಮ ಎಂದು ��ೕ��
ಅವರನು� ಬಂಧನ �ೕಂದ��� ತಳ��ಾ�ತು. ಐದು ವಷ�ಗಳ ಬ�ಕ
�ಡುಗ��ಾದರು. �ೕ�ೕ �ಾಖ�ಗಳ�� ಸಣ� ತಪ��ಗ�ದ� �ಾರಣ ಬಂಧನ
�ೕಂದ�ದ�� ಇದ� ಸು�ೂ��ೂ �, ಬಂಧನದ�� ಇರು�ಾಗ�ೕ �ಾವನ���ದರು.
ಅವ�� �ಾವ� �ಾರ�ೕಯ ಎಂಬ ���ಯ�� �ಾಯಲೂ �ಡ�ಲ�. �ಾರತದ
5�ೕ �ಾಷ�ಪ�ಗ�ಾ�ದ� ಫಕು���ೕ� ಆ� ಅಹಮ� ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ�ರನೂ�
ಎ�ಾ����ಂದ �ೂರ�ಡ�ಾ��. �ಾ��� ಯುದ�ದ�� �ೂೕ�ಾ�ದ �ೕರ
�ೕ�ಾ ಅ��ಾ� �ಹಮ� ಸ�ಾವ��ಾ� ಅವರನೂ� ಬಂಧನ �ೕಂದ���
ತಳ��ಾ�ತು�. ಈಗ ಸದ� ಅವರು �ಾ�ೕ�ನ �ೕ� �ೂರ� ಬಂ��ಾ��. �ಲವ�
ಮ�ಗಳ�� ತಂ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� �ಾರ�ೕಯರು ಆದ� �ಾ� �ಾರ�ೕಯರಲ�
ಎಂದು ��ೕ�ಸ�ಾ��. 

ಒಂ�ೂಂದು �ಾಖ�ಯ�� ಒಂ�ೂಂದು �ೕ�ಯ�� �ಸರು ಬ�ಯ�ಾಗುತ��.
ಅದನು� ಸ�ಪ�ಸಲು ಮ�� ಅ��ಾಟ �ಾಡ�ೕಕು. ಆಗಲೂ ಸ��ಾಗ�
ಜನರು ಪರ�ಾ�ರುವ ಸತ� ನಮ�ಲ� �ೂ���. �ೕ�ರು�ಾಗ 134 �ೂೕ� ಜನರ
�ಾಖ�ಗಳನು� ತ��ಲ�� �ಾಡುವ �ಾಮಥ�� ಸ�ಾ�ರ�� ಇ��ಾ? 

7. ಅಕ�ಾ�� �ಮ�ನು� ಈ ಪ���ಂದ �ೂರ�ಟ�� ಏ�ಾಗುತ��?
ಮ�� ಅ�ಾ�ಂನ ಉ�ಾಹರ�� ಮರ��ೕಣ. ಎ�ಾ���ಯ�� �ಾಖ� ಸ� ಇಲ�
ಎಂದ ಲ�ಾಂತರ ಜನರನು� ‘��ೕ�ೕ ನುಸುಳ��ೂೕರರು’ ಎಂಬ ಅನು�ಾನದ��
�ೂೕಡ�ಾ�ತು. ಇವರುಗಳ� ಮ�� ‘��ೕ�ೕಯರ �ಾ��ಾ�ಕರಣ’ದ ಮುಂ�
�ಾಜ�ಾಗುವಂ� ಸೂ�ಸ�ಾ�ತು. ಈ �ಾ��ಾ�ೕಕರಣದ ತ��ಗಳನು�
�ೌಪ��ಾ� ನ�ಸ�ಾ�ತು. �ಾಧ�ಮದವ��ಾಗ�, ವ���ಯ
ಸಂಬಂ�ಕ��ಾಗ� �ಾಗೂ �ಾವ�ಜ�ಕ��ಾಗ� ತ��ಯ ಸಂದಭ�ದ��
ಪ��ೕಶ ಇರ�ಲ�. ಅವರು ��ದು�ೂಳ��ವ �ೕ�ಾ�ನ�ೕ ಅಂ�ಮ�ಾ�ದು�,
ಅದು �ಾರದಶ�ಕ�ಾ�ಲ�. 

ಈ ಪ����ಯು ವಷ�ಗಟ�� ನ�ಯಬಹುದು ಇಲ��ೕ ತ�ಾತು�ಯ��
ಮು�ಯಲೂ ಬಹುದು. ಈ �ಾ��ಾ�ೕಕರಣವ� �ಮ�ನು� ‘ಅಕ�ಮ ವಲ�ಗ’
ಎಂದು �ೕ�ಾ���ದ�� �ಮ�ನು� ಬಂಧನ �ೕಂದ�ಗ�� ಕ�ಸ�ಾಗುತ��.
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ಈ�ಗ�ೕ ಕ��ಟಕ �ಜ�  ಸ��ರ� �ೂೕ��ರುವಂ� �ಲಮಂಗಲ ಸ�ೕಪದ�
ಸ�ಜ ಕ�� ಣ ಇ��ಯ ��� � ಒಂದನು�  ಬಂಧನ �ೕಂದ��� ���ಡು
�ಡ���. �ಜ� ದ ಗೃಹಸ�ವರು �ೕ�ರುವಂ� �ಜ� ದ ಎಲ�  ��ಗಳ� ಇಂತಹ
�ೕಂದ�ಗಳು ತ�ಎತ���.  
 

ಈ ಬಂಧನ �ೕಂದ�ಗಳ ಪ���� �ೖ��ಂತ ���ೕನು �ನ��ಾ�ರುವ��ಲ�.
ಕುಟುಂಬಗ�ಂದ ಪ���ೕಕ�ೂಂಡು, ಮರು ��ಾರ�ಯ ಅವ�ಾಶಗ�ಲ��,
ಸ�ಾ�ರ �ಾವ ಕ�ಮ ��ದು�ೂಳ��ತ���ೕ ಎಂದು �ಾಯು�ಾ�
ಇರ�ೕ�ಾಗುತ��. �ಾಂ�ಾ��ೕಶದ ಅಕ�ಮ ವಲ�ಗರು ಎಂದು ಹ�ಪ�� ಕ��ರುವ
70 ವಷ�ದ ಪಬ�� �ಾ� ಅವರು ಹಲವ� ವಷ�ಗ�ಂದ �ೕ�ೕ �ಾಯು�ಾ�
ಇ�ಾ��. ಇವ�� �ಡುಗ� �ೕ� ಎನು�ವ��ೕ �ೂ��ಲ�. �ಾ�ಂದ�
�ಾಂ�ಾ��ೕಶದ ವಲ�ಗರನು� �ಂದ�� ಕ�ಸಲು �ಾಂ�ಾ��ೕಶದ �ೂ��
ಒಪ�ಂದ�ೕ ಆ�ಲ�. �ಾಗೂ, ಅಸ�� ಪಬ�� �ಾ� �ಾಂ�ಾ��ೕಶದವ�ೕ ಅಲ�.
ಆ� �ಾರ�ೕಯರು. 

�ಾ��ೕಯ ಜನಸಂ�� �ೂೕಂದ� (ಎ� �ಆ�)
ಎ����� �ದಲು ಎ� �ಆ� ಎನು� ವ ಮ�ೂ�ಂದು ತ� ಎ�ಸುವ ಪ�� ��
�ಡು��ೕ� ಎಂದು �ೕ�� �ೕಂದ� ಸ��ರ. 2020ರ ಏ��� �ಂದ ���ಂಬ� ವ��
ನ�ಯ�ರುವ ಈ ಗಣ�ಯನು�  ಎ����� ಆ�ರ��
ಪ�ಗ�ಸ�ಗುತ��ಯಂ�. ಈ ಗಣ�ಯ ನಂತರ �ಸರುಗಳ ಪ��ಯನು�  �ಡುಗ�
�ಡ�ಗುತ��. ಇದರ� �ರ �ಸರುಗಳು ಇರು��ಲ� � ಅವರು ���
����� �ತರ ಮುಂ� ಮ�� ತಮ�  �ಖ�ಗಳನು�  ಮಂ�ಸ�ೕಕು. �ೕ�
�ರ�ೕಯ�ೂೕ ಅಲ� � ಎನು� �ದನು�  ಅವರು �ೕ��ನ �ಡು���.
 
ಇವರು �ೕಳ�ವ �ಾಖ�ಗಳ� �ಾವ�ವ�? ಎಷು� ವಷ� ಹ�ಯದು ಅಥ�ಾ
�ೂಸ�ಾ�ರ�ೕಕು? ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ�� �ಾರ�ಲ� �ಾಖ�ಗಳನು�
�ದ��ಾ�ಟು��ೂಳ��ೕಕು? ಇ�ಾ�� ಪ���ಗ�� ಸ�ಾ�ರದ�� ಮತು�
ಅ��ಾ�ಗಳ�� ಸಮಪ�ಕ�ಾದ ಉತ�ರ�ಲ�. ಯ�ಂದ� ಅವ�ಗೂ �ೂ��ಲ�.
�ಾ�ಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಈ �ಯಮಗಳನು�, ��ಾನಗಳನು� ರೂ���ೕ ಇಲ�. 
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�ಾರು �ಾರ�ೕಯರು?
�ರು �ರ�ೕಯರು ಎನು� �ದನು�  �ಧ��ಸುವವರು �ರು? �ಲ� �ಗದ
ಪತ �ಗ�ೕ? ಅಥ� ���ಷ�  ಧಮ��ೕ? ಅಥ� �� �ವ �ಜ�ೕಯ ಪ���
�ೕ��� ಎನು� ��ೕ? �� �ರ�ೕಯರು ಎನ� ಲು ಇರುವ �ನದಂಡ
��ದು?
 

�ೂೕಟು ಬಂ� ಮತು� �ಎ� �� �ಾ�ದಂ� ಸ�ಾ�ರವ� �ಾವ��ೕ �ದ��
ಇಲ��, ತ�ಾತು�ಯ�� �ಾ��ಯನು� ತಂ��. ಅದನು� �ಾ� �ಾಡಲೂ
ಆತುರ �ೂೕ�ಸು���. 

ಒಂ�ರಡು �ೖ�ಗಳ ಅಂತರದ��ೕ �ಾ�, ಊಟ, ಬಣ�ಗ�ಲ� �ನ��ಾ�
ಇರುವಂತಹ ಅ�ಾರ �ೖ�ಧ��ಯ ಈ �ಾರತದ�� �ಾರ�ೕಯ� ಎನು�ವ�ದನು�
�ಾವ��ೕ ���ಷ� �ೌಕ���ೂಳ� ಬಂ�ಸಲು ಆಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೕ ಒಂದು
��ಾರ, ಒಂದು �ಾ��ಾ�ನ, ಒಂದು ಲ�ಣ �ಾರ�ೕಯ�ಯನು� �ಧ��ಸಲು
ಆಗುವ��ಲ�. ಅ�ೂಂದು ಜಗದಗಲ ಹರ��ೂಂಡ ಆಲ. 

ಸಂಪಕ� ���:
 
ಇ�ೕ� : info@cjp.org.in| ದೂರ��: +91 7506661171
 
��ಟ� �: @cjpindia  | ಇ� ����ಂ: @cjpindia  
 
�ೕ� ಬು�: facebook.com/cjpindia
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