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ಉದ್ದೇಶ:
ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ನೀತಿ ತಯಾರಕರು, ನೀತಿ ಆಯೀಗ ಎನುುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಯ ನವಯಹಿಸುತಿಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವಗಯದವರು ವಿಭಿನು ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಯೀಚಿಸಿ ಭಾರತದ ಸ್ಾವಯಭೌಮ್ ಮ್ತುಿ ಸರಾಯಂಗೀಣ ಬಥಳವಣಿಗಥಯ ಕುರಿತಾದ ನೀತಿಗಳನುು ರೂಪಿಸುವತಿ ಕಾಯಯಪ್ರವೃತಿರಾಗಬಥೀಕಿದಥ. ಕ್ಷಿಪ್ರರಾಗ
ಬಥಳವಣಿಗಥ ಕಾಣುತಿಿರುವ ನಮ್ಮ ದಥೀಶದ ಸುಂದರ ನಾಳಥಗಳಿಗಥ ಭದರ ಅಡಿಪಾಯ ಇಂದಿನ ಅಗತಯ. ಈಗಾಗಲಥೀ ಉನುತ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಥೀರಥ ಸಣಣಪ್ುಟ್ಟ
ದಥೀಶಗಳಿಗಥ ಹಥೂೀಲ್ಲಸಿದರಥ ನನು ಭಾರತ ಸಂಪ್ೂಣಯ ಭಿನು ಮ್ತುಿ ಕಿಿಷ್ಟ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸೃತಿ, ವಿಭಿನು ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ನೂರಾರು ಜಾತಿ-ಮ್ತಗಳು, ತರಹಥೀರಾರಿ
ಧಮ್ಯಗಳು, ಹಳಿಿ-ಪ್ಟ್ಟಣ, ಬಡವ-ಬಲ್ಲಿದ-ಶಿರೀಮ್ಂತ ಮ್ುಂತಾದ ರಥೈವಿಧಯತಥ ಮ್ತುಿ ಸಂಕಿೀಣಯತಥಯಂದ ಕೂಡಿದ ದಥೀಶ ನಮ್ಮದು. ಅದಕಾಾಗ ನಮ್ಮಗಳ
ಸರಾಯಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದಿಿಗಥ ಸಿೆರ, ತುಕುಾ ಹಿಡಿದ ಮ್ತುಿ ಹಳಥಯ ಓಬೀರಾಯನ ಕಾಲದ ನೀತಿಗಳು ಹಥಚ್ುು ಉಪ್ಯೀಗರಾಗಲಾರವು.

ದ್ೇಶ 'ದ್ೊಡ್ಡದು', 'ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಹ್ೇಗ್? ಯಾಕ್?
ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ರಗಳಿಗಥ ಪಥಟಥೂರೀಲ್ಲಯಂ ಉತಪನುಗಳು ದಥೂಡಡ ಮ್ಟ್ಟದ ಆದಾಯದ ಮ್ೂಲ ಮ್ತುಿ ಪ್ರಮ್ುಖ ವಸುಿ-ವಿಷ್ಯ. ಅದಥೀ ರಿೀತಿ ಮ್ಲಥೀಷ್ಾಯ-ಸಿಂಗಪ್ೂರ್
ನಂಥಾ ದಥೀಶಗಳು ಪ್ರರಾಸ್ಥೂೀದಯಮ್ವನುು (Tourism) ನಥಚಿುಕಥೂಂಡಿರಥ ಮ್ತುಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಆದಯತಥಯೂ (priority) ಹೌದು. ಆಫ್ರರಕಾದಂಥಾ ಬಡ ದಥೀಶದಲ್ಲಿ
ಇದಥಲಿಕಿಾಂತ ಪಾರಮ್ುಖಯರಾದುದು ಎರಡು ಹಥೂತಿಿನ ಊಟ್. ದಥೀಶ-ಪ್ರದಥೀಶ ಬದಲಾದಂತಥ ಆದಯತಥಗಳೂ ಬದಲಾಗುತಿರಥ. ಈ ಕಥಳಗಥ ನಮ್ೂದಿಸಿದ 9+ ವಿವಿಧ
ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದಥೀಶ ಯಾಕಥ ಭಿನು, ಹಥೀಗಥ ದಥೂಡಡದು ಎನುುವ ವಿಚಾರಗಳನುು ವಿವರರಾಗ ವಿಷ್ದಪ್ಡಿಸುತಿರಥ.
-

ಕೃಷಿ ಕ್್ೇತ್ರ: ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಯಕತಥಯ ಬಥನಥುಲುಬು. ,ಬತಿನಥ ಬೀಜ, ಗಥೂಬಬರ, ನಥೈಸಗಯಕ ಕೃಷ್ಠ ವಿಧಾನ ಮ್ತುಿ ಆರಥೂೀಗಯ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ
ಕಾಯ್ದೆ, ಕೃಷ್ಠ ಉತಪನುಗಳಿಗಥ ಒಳಥಿಯ ಬಥಲಥ-ಬಥಂಬಲಬಥಲಥ, ಮ್ಧಯವತಿಯಗಳಿಗೂ ಉತಿಮ್ ಆದಾಯ, ಬಥಳಥ ವಿಮೆ, ತಂತರಜ್ಞಾನ, ನದಿ ಜಥೂೀಡಣಥ, ನಾಲಥ
ನೀರು ಕೃಷ್ಠಗಥ ಇನುಷ್ುಟ ವಿಸಿರಣಥ, ಗುಂಪಾಗ ದಥೂಡಡ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಠಗಾರಿಕಥ, ಕೃಷ್ಠಯ ಕಾರ್ಪಯರಥೀಟೀಕರಣ, ಕೃಷ್ಠ ಸ್ಾಲ ಮ್ತಿದರ ಮ್ರುಪಾವತಿಮ್ನಾು, ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮ್ತುಿ ಕೃಷ್ಠಯ್ದಡಥಗಥ ಅವರ ನರಾಸಕಿಿ, ಕೃಷ್ಠ ಉತಪನುಗಳ ದಾಸ್ಾಿನು ಮ್ತುಿ Cold storage unit ಗಳು, ಉತಿಮ್ ಆರಥೂೀಗಯಕಥಾ
ಒಳಥಿಯ ಕೃಷ್ಠ ಉತಪನುಗಳು, ಅಹಯರಿಗಥ ಮಾತರ ಸಬಿಡಿ...

-

ಬಾಯಂಕಂಗ್ ಮತ್ುು ಫ್ೈನಾನ್ಸ್: ಬಾಯಂಕುಗಳ ವಿಲ್ಲೀನ, ಕಾರ್ಪಯರಥೀಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, NPA, ರಿಯಲ್ಫ ಎಸ್ಥಟೀಟ್ ಉದಯಮ್ ಮ್ತುಿ ಅದರ ಕರಾಳಮ್ುಖ,
ಕಪ್ುಪ ಹಣ, ಬಥೀನಾಮಿ ಆಸಿಿ ಮ್ತುಿ ಸವತುಿ, ಖಥೂೀಟಾ ನಥೂೀಟ್ು ಜಾಲ, ಸಿವಸ್ ಖಾತಥಗಳು, ಷ್ಥೀರು ಮಾರುಕಟಥಟ, ಬಾಂಡುಗಳು, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತಥ,
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಕಥೂೀ ಆಪ್ರಥೀಟವ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗಳ ಪಾತರ, ಗಾರಮಿೀಣ ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಾಕ್ಷರತಥ ಮ್ತುಿ ಅಭಿವೃದಿಿ…

-

ಶಿಕ್ಷಣ: ಯಾವುದಥೀ ದಥೀಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಮ್ತುಿ ಸದೃಢತಥ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸ್ಥೆ ಮ್ತುಿ ಪ್ದಿತಿಯ ಮೆೀಲಥ ಅವಲಂಬತರಾಗದಥ. ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತುಿ
ಉದಥೂಯೀಗ, ಪಾರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ದಿತಿ, ಸಮ್ವಸರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, ಸಕಾಯರಿ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳು ಮ್ತುಿ ಖಾಸಗೀ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳು (ಡಿೀಮ್ಡಡ),
ಟ್ೂಯಷ್ನ್ ಮಾಫ್ರಯಾ ಮ್ತುಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ರಥೀಗ ಮ್ತುಿ ಆವಿಷ್ಾಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ಂಡಳಿಗಳು, ಮಾಗಯದಶಯಕ ತಂತರ, ಕಲ್ಲಕಥ ಮ್ತುಿ ಗುರು,

ಹಥೂಸಪಿೀಳಿಗಥಯ ಕಲ್ಲಕಾ ವಿಧಾನ, ಡರಗ್ಸಿ, ಕಥಟ್ಟ ಹರಾಯಸಗಳು, ಹರಥಯದ ರಾಯಮೀಹ ಮ್ತಿದಕಥಾ ಇಂಬು ನೀಡುವ ಬಥರಳ ತುದಿಗಥ ಸಿಗುವ ತಂತರಜ್ಞಾನ
ಮ್ತುಿ ಅಶಿಿೀಲತಥ…
-

ಅಟ್ೊೇಮೊಬ್ೈಲ್: ರಸ್ಥಿಗಳ ಅಗಲ್ಲೀಕರಣ ಮ್ತುಿ ವಿಸ್ಾಿರ, ಹಥದಾೆರಿಗಳ ನವಯಹಣಥ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಮ್ತುಿ ಹಸಿರು ನಾಯಯಮ್ಂಡಳಿ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತಥ,
ಹಥೈಬರಡ್ ತಂತರಜ್ಞಾನದಥಡಥಗನ ನೀತಿ, ಹಥಲಥಮಟ್ ಮ್ತುಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಯಮ್ಗಳು, ರಥೈಲಥವ ಆಧುನೀಕರಣರಥಂಬ ಹಗಲುಗನಸು, ವಿಮಾನ ನಲಾೆಣಗಳು
ಮ್ತುಿ ವಿಮಾನಯಾನ ನೀತಿ, ಸ್ಾವಯಜನಕ ಸ್ಾರಿಗಥ ವಯವಸ್ಥೆ, ಮಾಲ್ಲನಯ ಮ್ತಿದರ ಸಮ್ಪ್ಯಕ ನಯಂತರಣ...

-

ಆರ್ೊೇಗ್ಯ- ಔಷ್ಧಿ-ಆಸ್ಪತ್್ರ: ಸೂಕಿ ಔಷ್ಧ ಮ್ತುಿ ನಷ್ಥೀಧಿತ ಔಷ್ಧಗಳು, ರಾಷ್ಠರೀಯ ಆರಥೂೀಗಯ ನೀತಿ, ಆರಥೂೀಗಯ ವಿಮೆ, ಉತಿಮ್ ಆರಥೂೀಗಯ ಮ್ತುಿ
ಭಾರತಿೀಯ ತತವಶಾಸರ, ವಿವಿಧ ರಥೈದಯಕಿೀಯ ಚಿಕಿತಾಿ ವಿಧಾನಗಳು - ಆಯುರಥೀಯದ, ಯುನಾನ, ಹಥೂೀಮಿಯೀಪ್ರ್ಥ, ಜಮ್ಯನ್ ರಥಮಿಡಿ, ಸಿದಿ,
ಇಂಗಿಷ್ ಇತಾಯದಿ. ಅಂಗದಾನ ಮ್ತಿದರ ಬಗಥಗನ ನೀತಿ, ಜೀವ ರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸ್ಥೆ, ಕಾಯನಿರ್ ಮ್ತಿಿತರ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರಥೂೀಗಗಳ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತಾಿ
ರಥಚ್ು, ಆರಥೂೀಗಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತಥ...

-

ಉತ್ಾಪದನ್ ಮತ್ುು ವ್ಾಯಪಾರ: ಪ್ೂರಥೈಕಥ ಸರಣಿ ನವಯಹಣಥ (Supply Chain Management) ಮ್ತುಿ ವಯವಸ್ಥೆ, ಸಣಣ ರಾಯಪಾರಸೆರ ಹಿತ
ಕಾಪಾಡುವಿಕಥ, ಬಹುರಾಷ್ಠರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಬಾಬಳಿಕಥ, ಹಣಕಾಸು ನವಯಹಣಥ, ಕನಷ್ಿ ತಥರಿಗಥ ಪ್ದಿತಿ...

-

ಜ್ವಲ್ಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಮಸ್ಯಗ್ಳು: ಜಾತಿ-ಧಮ್ಯ-ಮ್ತ ಸಮ್ರ ಮ್ತುಿ ರಾಜಕಿೀಯ, ಕಥೂೀಟಯನ ಆದಥೀಶಗಳು ಮ್ತಿವುಗಳ ಅನುಷ್ಾಿನ, ಋಣಾತಮಕ
ವಿಷ್ಯಗಳ ವಿಜೃಂಭಣಥ - ಮಾಧಯಮ್ಗಳ ಪಾತರ, ಜಾಹಿೀರಾತು ನೀತಿ, ಸ್ಥೂೀಶಿಯಲ್ಫ ಮಿೀಡಿಯಾ, ಮಿೀಸಲಾತಿ ಮ್ತಿದರ ಅರಥೈಜ್ಞಾನಕ ಮಾನದಂಡ,
ಇಂದಿನ ಯುವಪಿೀಳಿಗಥ ಮ್ತುಿ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸೃತಿ-ಮೌಲಯ, ಲ್ಲಂಗ ಸಮಾನತಥ, ಮ್ದುರಥಗಳು, ಸ್ಥೂೀಶಿಯಲ್ಫ ರ್ಪಲ್ಲೀಸಿಂಗ್ಸ, ಜಾತಿ ಪ್ದಿತಿ ಮ್ತುಿ
ಚ್ಳುವಳಿಗಳು…

-

ವ್ಯವ್ಸ್ೆ-ಪರಕರಯೆ, ಉತ್ುಮ ಆಡ್ಳಿತ್ ಮತ್ುು ಪಾರದಶಶಕತ್್: ಜನಸ್ಾಮಾನಯ ತನು ಜೀವನಥೂೀಪಾಯಕಥಾ ಹಥಚಿುನದನುು ಬಯಸುವವನಲಿ. ಲಭಯವಿರುವ
ಅತಿೀ ಕಡಿಮೆ ಮ್ೂಲದಿಂದ ಜೀವನ ನವಯಹಿಸುವ ಸ್ಾಮ್ಥಯಯ ಉಳಿವನು. ಅಂಥಾ ಜನಸ್ಾಮಾನಯರ ಮ್ೂಲಭೂತ ಅವಶಯಕತಥಯಾದ 'ರಥೂೀಟಕಪಾಡ-ಮ್ಕಾನ್' ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಸುಲಭರಾಗ ದಥೂರಕುವಂತಥ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಯರಥೀ? ಇದಥಲಿದರ ಜಥೂತಥಗಥ ಈಗನ ಅಗತಯಗಳಾದ, ಉತಿಮ್
ಮ್ೂಲಸ್ೌಕಯಯ, ರಸ್ಥಿ, ನೀರು, ವಿದುಯತ್, ಉತಿಮ್ ಗುಣಮ್ಟ್ಟದ ಆಸಪತಥರ ಜನಸ್ಾಮಾನಯನಗಥ ಸಿಗುವಂತಾಗಬಥೀಕು... ಕೂಗಳತಥ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಳಥಿಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರಕಾರಿೀ ಸ್ಥೀರಥಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮ್ತುಿ ಸ್ೌಲಭಯ ಪ್ರತಿೀ ಭಾರತಿೀಯನ ಹಕುಾ ಮ್ತುಿ ಅವಶಯಕತಥ... 'ಕಾಮ್ನ್ ಮಾಯನ್'ನ ಪಾಲ್ಲಗಥ
ಇವಿಷ್ುಟ ಇನೂು ಮ್ರಿೀಚಿಕಥಯಾಗಯ್ದೀ ಉಳಿದಿರುವುದು ದುರಂತ ಮ್ತುಿ ವಿಪ್ಯಾಯಸ... ನಮ್ಮ ನಥೀತಾರರು ಮ್ತುಿ ಸರಕಾರಗಳು ಯುರಥೂೀಪಿಯನ್
ರಾಷ್ರಗಳ ‘ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಾದರಿ’ಯನುು ಅನುಸರಿಸಬಥೀಕಾಗದಥ..

-

ಅಂತ್ಾರಾಷಿರೇಯ ಸ್ಂಬಂಧಗ್ಳು ಮತ್ುು ದ್ೇಶಭಕು/ರಾಷ್ರಪ್ರೇಮ: ಈಗನ ಕಥೀಂದರ ಸರಕಾರ ಈ ನಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಶಾಿಘನೀಯ ನೀತಿ ಹಥೂಂದಿದುೆ ಉತಿಮ್
ಕಥಲಸ-ಕಾಯಯ ಮಾಡುತಿಿದಥ... ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಕಾಯಯತಂತರ ಗಥಲುವಿನ ಮೆಟಟಲಾಗುವುದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ವಿಶವಗುರು ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲಿ...

ದ್ೇಶದ ವಿದಾಯವ್ಂತ್-ಪರಬುದಧ ಒಂದು ಕ್ೊೇಟಿ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ನನನ ಕ್ಲ್ವ್ು ಪರಶ್ನಗ್ಳು ಮತ್ುು ಕಳವ್ಳಗ್ಳು:
ಮೀದಿೀಜಯವರ ಸಮ್ಥಯ ನಾಯಕತವದಲ್ಲಿ ಕಾಯಯ ನವಯಹಿಸುತಿಿರುವ ಈಗನ ಕಥೀಂದರ ಸರಕಾರ ಮ್ತಿದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಥ ನನು ಕಥಲವು ಪ್ರಶಥುಗಳು.
ನಜರಾಗಯೂ ನಾರಥಲ್ಲಿ ಇದಥೆೀರಥ? ಎನುುವುದನುು ತಿಳಿಯಲು ಮ್ತುಿ ಸವತಃ ಆತಾಮವಲಥೂೀಕನ ಮಾಡಿಕಥೂಳಿಲು; ನನು ಪ್ರಶಥುಗಳು, ಗಥೂಂದಲಗಳು, ಕಳವಳಗಳು,
ಅಂತರಾತಮದ ಸಂದಥೀಹಗಳು:
* ನಮ್ಮನಡುವಿನ ಹಲರಾರು ಸಮ್ಸ್ಥಯ, ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಬಗಥೆ ನಮ್ಗಥ ಸಪಷ್ಟತಥ ಇದಥಯ್ದೀ? ಅಂಥಹಾ ವಿಷ್ಯಗಳ ಆದಯತಾ ಪ್ಟಟ (priority structure)
ಸಿದಿವಿದಥಯ್ದೀ?

* ಶಥರೀಷ್ಿ ಅಡಿಪಾಯದಥೂಂದಿಗಥ ಈಗನ ನೂತನ 'ನೀತಿ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕಿರಯ್ದ' ರೂಪ್ುಗಥೂಂಡಿದಥಯ್ದೀ?
* ದಥೀಶದ ನಾಲಾನಥೀ ಅಂಗರಾದ ಮಾಧಯಮ್ ಆ ನಟಟನಲ್ಲಿ ರಚ್ನಾತಮಕರಾಗ ಕಾಯಯನವಯಹಿಸಲು ಯಾಕಥ ಪ್ರಯತಿುಸಬಾರದು?!
* ಭಾರತದ ಬಗಥಗನ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಠಟಕಥೂೀನ ಏನದಥ? ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ ದಥೀಶದ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಬಗಥಗನ ಪ್ರಿಕಲಪನಥ ಏನು?
* ಚಿಂತಕರು ಈ ನಟಟನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಸ್ಾಮ್ಥಯಯವನುು ಒರಥಗಥ ಹಚ್ುುತಿಿದಾೆರಥಯ್ದೀ?
* ದಥೀಶದ ನೀತಿ ಆಯೀಗ/ನೀತಿ ತಯಾರಕರು ಮೆೀಲಥ ಹಥೀಳಿದ 9+ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗಥೆ ಒಟಾಟರಥ ಯೀಜನಥ ರಚಿಸುವತಿ ಒಲವು ತಥೂೀರಿದಾೆರಥಯ್ದೀ?
* ಒಂದು ದಥೀಶರಾಗ ನಾವು ಯಾವ ನದಿಯಷ್ಟ ದಿಕಿಾನತಿ ಸ್ಾಗುತಿಿದಥೆೀರಥ? ನಖರ ಮಾಗಯಸೂಚಿ ಇದಥಯ್ದೀ? ಅಲಾಿ ಅದನುು ‘ಸಮ್ಯ’ ನಧಯರಿಸಲ್ಲದಥಯ್ದೀ?
* ಮ್ುಂದಿನ ಪ್ಂಚ್ರಾಷ್ಠಯಕ ಯೀಜನಥಗಳು ಈ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧನಾತಮಕ ಅಂಶಗಳನುು ಹಥೂಂದಿರಥ? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ಮ್ುಂದಿನ
ಯೀಚ್ನಥ-ಯೀಜನಥಗಳಥೀನು?
* ಉದಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಥೀತರಕಥಾ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತಥ ಆಗಬಥೀಕಾದ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ರೂಪ್ುರಥೀಷ್ಥ ತಯಾರಿಸಿ ಆ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಕಾಯಯಪ್ರವೃತಿರಾಗುವರಥೀ?
* NGOಗಳು ಸ್ಾವಯಜನಕ-ಸ್ಾಮಾಜಕ ವಲಯದ ಉನುತಿಯ ಬಗಥೆ ಯೀಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿಯಾರಥೀ?
* ‘ಮೆೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ದ ಸ್ಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳಥೀನು? ಅದನುು ಯಶಗಥೂಳಿಸುವುದು ಹಥೀಗಥ? Start-up ಕಂಪ್ನಗಳಿಗಥ ಭೂಮಿ ಮ್ತುಿ ಬಂಡರಾಳ ನೀಡುವ
ಸರಳ ನೀತಿ-ಮಾಗಥೂೀಯಪಾಯ ತಯಾರಿದಥಯ್ದೀ?
* ಮ್ಹಾನ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಿಕಲಪನಥ ಸ್ಾಕಾರಗಥೂಳಿಸಲು CII, ಇಂಡಸಿರ ಅಸ್ಥೂೀಸಿಯ್ದೀಷ್ನ್, NASSCOM ವಿಚಾರ ವಿನಮ್ಯ ಹಂಚಿ ವಿಶದರಾಗ ಚ್ಚಿಯಸಿ
ಪ್ರಿಹಾರ-ಸಲಹಥ ಕಥೂಡಬಾರದಥೀಕಥ?
* ನೂರಾರು ವಷ್ಯಗಳ ಕಥೂೀಟ್ುಯ ಕಥೀಸುಗಳನುು ತವರಿತರಾಗ ಇತಯಥಯಗಥೂಳಿಸಬಲಿ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತುಗಳು ನಡಥಯುತಿಿದಥಯ್ದೀ?
* ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಓಡುತಿಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಸ್ಾವಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ುನರುತಾೆನ ಸ್ಾಧಯರಥೀ? ಬಳಿ ಆನಥಯಂತಾಗರುವ ಹಲರಾರು ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನುು ಮ್ತಿವುಗಳಲ್ಲಿ
ಗೂಟ್ಹಾಕಿ ಕೂತಿರುವ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರನುು ರಿಪಥೀರಿ ಮಾಡುವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತುಗಳು ನಡಥಯುತಿಿದಥಯ್ದೀ?
* ಜನರ ತಥರಿಗಥ ಹಣ ರ್ಪೀಲಾಗುವುದನುು ಹಥೀಗಥ ತಡಥಯಬಹುದು?
ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಿ ವ್್ೇಣು ಶಮಾಶ ಅವ್ರ ಚಂತ್ನಾ ಲ್ಹರಿ ಇಲ್ಲಿದ್:
ನಾನಥೂಬಬ ಸ್ಾುತಕಥೂೀತಿರ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡಥದಿರುವ, ಬಾರಂಡ್ ಮಾಯನಥೀಜಥಮಂಟ್ ಬಗಥೆ ಉದಯಮಿಗಳಿಗಥ ಸಲಹಥಗಾರನಾಗ ಕಥಲಸ ನವಯಹಿಸುತಿಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ
ಭಾರತಿೀಯ ನಾಗರಿಕ. ವಿಶಿಷ್ಟರಾಗ ಯೀಚಿಸುವ, ವಿಭಿನುರಾಗ ಆಲಥೂೀಚಿಸಿ ಒಳನಥೂೀಟ್ ಕಥೂಡುವ ವಯಕಿಿತವ ನನುದು. ಮಾಧಯಮ್ ಕ್ಥೀತರದಲೂಿ ಒಂದಷ್ುಟ ಕಥಲಸ
ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದಥ. ಕಥೀರಳದ ಕಾಸರಗಥೂೀಡಿನ ಸಣಣ ಹಳಿಿ ನನು ಹುಟ್ೂಟರು. ನನು ತಂದಥ ಮ್ಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂತ ಅಲಥೂೀಶಿಯಸ್ ಕಾಲಥೀಜನಲ್ಲಿ
ಕನುಡ ಪಾರಧಾಯಪ್ಕರಾಗ ಸ್ಥೀರಥ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆರು. ಕನುಡ ಮ್ತುಿ ಸಂಸೃತ ಭಾಷ್ಥಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತಯ ಹಥೂಂದಿದೆರು. ಕಥೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ
ಹುದಥೆಯಾದ ರಥರಥನೂಯ ಇನಥಿೆಕಟರ್ ಹುದಥೆ ತಯಜಸಿ ಪಾರಧಾಯಪ್ನ ವೃತಿಿ ಆರಿಸಿಕಥೂಂಡರು. ನಮ್ಮದು ಕೃಷ್ಠಕ ಕೂಡು ಕುಟ್ುಂಬ.

VHP, RSS ಸಿದಾಿಂತಗಳನುು ಅನುಕರಿಸಿಕಥೂಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕುಟ್ುಂಬ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಂಗಳ ಪ್ರಿರಾರ ಮ್ೂಲತಃ ಕಥೀರಳದ ಕಾಸರಗಥೂೀಡಿನ
ಕುಂಬಡಾಜಥ ಗಾರಮ್ದಲ್ಲಿದಥ. 1975-77ರ ತುತುಯ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ನನು ತಂದಥ ಮ್ತುಿ ದಥೂಡಡಪ್ಪ ಜಥೈಲು ರಾಸ ಅನುಭವಿಸಿರುವರು. VHP, RSS ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ನಕಟ್ ಬಂಧುಗಳು, ಬಾಂಧವರು ಹಲರಾರು ಜನ ಇದಾೆರಥ - ಅವರಥೂಡನಥ ನನಗಥ ಉತಿಮ್ ಸ್ಥುೀಹಾಚಾರ-ಬಾಂಧವಯ ಇದಥ. ಚ್ುನಾವಣಾ ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಥಲವು
ಅಭಯರ್ಥಯಗಳ ಪ್ರರಾಗ ಕಥಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗಥ ರ್ಪಲ್ಲಟಕಲ್ಫ ಕನಿಲಥಟಂಟ್ ಆಗ ದುಡಿದ ಅನುಭವವೂ ಇದಥ.
ಓವ್ಶ ಸ್ುಶಿಕ್ಷಿತ್ ಜ್ನಸಾಮಾನಯನಾಗಿ, ಭಾರತ್ದ ಜ್ವ್ಾಬಾದರಿಯುತ್ ನಾಗ್ರಿಕನಾಗಿ ನನನಲ್ಲಿರುವ್ ತ್ುಮುಲ್ಗ್ಳು ಹಲ್ವ್ಾರು… ಉತ್ುರ ಸಿಗ್ದ ಪರಶ್ನಗ್ಳು
ಕ್ಲ್ವ್ಾರು:
- ಕಥೀವಲ ಹಿಂದೂಯಸಂ, ಸವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್, ಯೀಗ ಪ್ರಿಕಲಪನಥಗಳಿಂದ ಮ್ಹಾನ್ ಭಾರತವನುು ಕಟ್ಟಲು/ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲು ಸ್ಾಧಯರಥೀ?
- ಮಾನಯ ಪ್ರಧಾನ ಮ್ಂತಿರ ಮೀದಿೀಜಯವರು ಮಾತರ ಈಗರುವ ಕಥೂಳಕು ವಯವಸ್ಥೆಯನುು ಸವಚ್್ಪ್ಡಿಸಿ, ಭಾರತವನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಥಂಬ ಬಲರಾದ
ನಂಬಕಥ ನನುದು.
- ಈಗನ NDA ಸರಕಾರ ಜನಸ್ಥುೀಹಿ, ಪಾರದಶಯಕ ಮ್ತುಿ ಭರಷ್ಾಟಚಾರ ಮ್ುಕಿ ಎನುುವುದು ನಜರಾದ ಹಥಮೆಮ.
- ಕಥೀವಲ ಹಿಂದುತವ ವಿಚಾರಧಾರಥಯಂದ ಮಾತರ ದಥೀಶವನುು ಒಗೂೆಡಿಸಲು, ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ. ಈ 'ಇಸಂ'ಗಳು ಕಿಿಷ್ಟ ಸ್ಾಮಾಜಕ ವಯವಸ್ಥೆಯನುು ಇನೂು
ಕಿಿಷ್ಟರಾಗಸುವವು.
- 'ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿೀಸಲವೂ ಪ್ುಕಾಟಥಯಾಗ ಮಿೀನು ಕಥೂಡುವ' ಸಿದಾಿಂತಕಥಾ ನನು ವಿರಥೂೀಧವಿದಥ. ಬದಲಾಗ ಅಂಥವರಿಗಥ ಮಿೀನು ಹಿಡಿಯುವ ವಿದಥಯ
ಕಲ್ಲಸಬಥೀಕಾಗದಥ. ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಪಯರಥೀಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾಲ್ಲಸುವ 'ಏನೂ ಪ್ುಕಿಟಥ ಇಲಿ' (no free lunch) ಎನುುವ ಮ್ೂಲಭೂತ ಸಿದಾಿಂತದ ಪ್ರ ಒಲವು
ನನುದು.
- ನಮ್ಗಥ ' ಸ್ಾಮಟ್ಯ ಸಿಟ' ಬಥೀಕಥೀ ಅಥರಾ 'ಸ್ಾಮಟ್ಯ ಹಳಿಿ'ಗಳನುು ಕಟ್ಟಬಥೀಕಥೀ? - ಆದಯತಥ!
- ಉತಿಮ್ ಚಿಂತಕರು ಖಂಡಿತಾ ಒಳಥಿಯ ಕಾಯಯನರಾಯಹಕರಾಗಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ. ಒಳಥಿಯ ಕಾಯಯ ನರಾಯಹಕರು ಉತಿಮ್ ಚಿಂತಕರೂ ಅಲಿ.
- ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗಕಥಾ ಮಾದರಿಯಾಗ ನಲುಿವ ಜರಾಬಾೆರಿ ನಮೆಮಲಿರದು. ಅವರಿಗಥ ಒಳಿತು-ಕಥಡುಕು, ಸರಿ-ತಪ್ುಪ, ರಾಷ್ಠರೀಯ ಪ್ರಂಪ್ರಥ, ಪ್ುರಾಣಗಳ
ಮೌಲಯ ತಿಳಿಹಥೀಳಬಥೀಕಿದಥ. ಉತಾಪದಕತಥ ಹಥಚಿುಸುವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗವನುು ಪ್ಳಗಸಬಥೀಕಿದಥ. TQM, KIZAN ನಂಥಾ ಬಥಸ್ಟ ಮಾಯನಥೀಜಥಮಂಟ್ ಪಾರಕಿಟೀಸ್
ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗನ ತರುಣ ಪ್ರಂಪ್ರಥ ಕುಶಲಗಥೂಳಿಬಥೀಕಿದಥ.
- ರಥೀದ, ಉಪ್ನಷ್ತ್, ಭಾರತಿೀಯ ಪ್ರಂಪ್ರಥ-ಸಂಸೃತಿ-ರಥೈವಿಧಯತಥ ಮ್ುಂತಾದುವುದರ ಬಗಥೆ ಈಗನ ಜನಾಂಗಕಥಾ ಮ್ನವರಿಕಥ ಮಾಡಿಕಥೂಡಬಥೀಕಾಗದಥ.
ರಾಷ್ಠರೀಯತಥಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗಥ ಮಾದರಿಯಾಗಬಥೀಕಾದುದು ಜಪಾನ್ ದಥೀಶ ಬದಲಾಗ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಲಿ! ಆಷ್ಯ ಧಮ್ಯದ ಬಗಥೆ ನನಗಥ ಅತಿೀವ
ನಂಬಕಥ ಇದಥ.
- ನಾನು ಸದಾ ಪ್ರಶಥುಗಳನುು ಕಥೀಳುತಿಿರುತಥಿೀನಥ. ನಾನು ನನಥೂುಳಗಥ- ನನು ಅಂತರಾತಮವನುು ಪ್ರಶಿುಸುತಥಿೀನಥ. ನನು ಆಲಥೂೀಚ್ನಥಗಳನುು ನಾನು ನಗರಹಿಸುವುದಿಲಿ.
ಈಗನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮಬಥೈಲ್ಫ, ರಾಟ್ಿಪ್ಪಪ, ಫಥೀಸುಬಕ್, ಇಂಟ್ನಥಯಟ್ ಇಲಿದಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದಥೀ? ಈಗನ ಜನಾಂಗ ಪ್ರಶಿುಸುವುದನುು ಮ್ರಥತಂತಿದಥ.
- ಆಧುನಕ ಸಂವಹನ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮ್ತುಿ ತಂತರಗಳ ಮ್ೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಜನರನುು ತಮ್ಗಥ ಬಥೀಕಾದಂತಥ ನಯಂತಿರಸಲು,
ಯೀಚಿಸುವಂತಥ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿುಸುತಿಿರಥ. ಅದಥೀ ಕ್ಥೀತರದಲ್ಲಿ ಹಲರಾರು ವರುಷ್ಗಳ ಅನುಭವ ನನಗರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾತು ಹಥೀಳುತಿಿದಥೆೀನಥ.

ಕಥೂನಥಯದಾಗ ಜನಸ್ಾಮಾನಯ ಈ ತರಹದ ಗಮಿಕ್ ಗಳಿಂದಾಗ ತನುತನವನುು ಕಳಕಥೂಂಡು ಬಥತಿಲಾಗುತಿಿದಾೆನಥ. ರಾಜಕಾರಿಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಥೀಳಥ
ಬಥೀಯಸಿಕಥೂಳುಿತಿಿದಾೆರಥ. ವಿಪ್ಯಾಯಸ!!
- ಹಿೀಗಥಲಿ ಹಥೀಳುರಾಗ ನಾನೂ ಒಂದು ದಿನ ರಾಜಕಾರಿಣಿಯಾಗ ನಮ್ಮಮ್ುಂದಥ ಬಂದು ಪ್ರಿಸಿೆತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಭರವಸ್ಥ ಕಥೂಡುತಥಿೀನಥಂದು, ಹತಿರಥೂಳಗಥ
ಹನಥೂುಂದನಥಯವನಾಗುರಥನಥಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಿದರಥ ನಮ್ಮ ಊಹಥ ಖಂಡಿತಾ ತಪ್ುಪ. ನಾನು ನಾನಾಗ, ಜಥೂತಥಗಥ ಈ ವಿಭಾಗಕಥಾ ಸಲಹಥಗಾರ-ಚಿಂತಕನಾಗ
ಸ್ಥೀರಥ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇರಾದಥ ನನುದು. ಇದು ನನು ಪ್ತಿು ಮ್ತುಿ ತಂದಥಯವರಿಗಥ ನಾನು ನೀಡಿದ ಭರವಸ್ಥ-ರಾಗಾೆನ. ರಾಜಕಿೀಯ್ದೀತರ ವಯಕಿಿಯಾಗ, ಶಕಿಿಯಾಗ,
ದಥೀಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟಟನಥೂಳಗಥೀ ಸಮಾಜದ ಉನುತ ಪ್ರಿಕಲಪನಥ ಜನರಿಗಥ ಕಟಟಕಥೂಡುವ ಕನಸು ನನುದು ಅಷ್ಥಟೀ!
ಏನಿದು Myantaraatma? ಈಗ್ ಯಾಕ್?
ಕಳಥದ ಮ್ೂನಾಯಲುಾ ವರುಷ್ಗಳಿಂದ ನನಥೂುಳಗಥ ಹಲರಾರು ಗಥೂಂದಲ, ಪ್ರಶಥುಗಳು ಇದುೆ ಅವುಗಳಿಗಥ ಸಮ್ಪ್ಯಕ ಉತಿರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತುದಲ್ಲಿದಥೆೀನಥ,
ಮಾತನಾಡಲು ಸೂಕಿ ಸಮ್ಯ ಮ್ತುಿ ಸಮ್ಥಯ ವಯಕಿಿಯ ಹುಡುಕಾಟ್ದಲ್ಲಿದಥೆೀನಥ. ಕಥಲರಥೀ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಥೂೀಕಸಭಾ ಚ್ುನಾವಣಥ ನಮೆಮದುರಿಗದಥ ಮ್ತುಿ
ಪ್ರತಿೀಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗ ಚ್ುನಾವಣಾ ಸಮ್ಯದಲಥಿೀ ಯಾಕಥ 'ಅಯೀಧಥಯ, ರಾಮ್ ಮ್ಂದಿರ ವಿಚಾರ' ಮ್ುನಥುಲಥಗಥ ಬರುತಿಿದಥ? ಎನುುವುದನುು ನಾರಥಲಾಿ
ಚಿಂತಿಸಬಥೀಕಾಗದಥ. ಇನಥೂುಂದು ರಾಷ್ಠರೀಯ ಪ್ಕ್ಷರಾದ ಕಾಂಗಥರಸ್ ಕೂಡ ಈ ಲಥೂೀಕಸಭಾ ಚ್ುನಾವಣಥಗಥ ಸಜಾಾಗುತಿಿದಥ, ಕಳಥದ ಬಾರಿಯಂತಥ ಈ ಬಾರಿಯೂ
ಅವರ ಬಳಿ ಬಲರಾದ ಕಾಯಯಸೂಚಿ ಇನೂು ಕಾಣುತಿಿಲಿ. ಮಾಧಯಮ್, ಟವಿ ಚ್ಚಥಯಗಳು ಕಥೀವಲ TRP ಪ್ಡಥಯಲು ಮಾತರ ಸಿೀಮಿತರಾಗದುೆ, ಗಂಭಿೀರರಾದದುೆ
ಯಾವುದೂ ಚ್ಚಥಯ ಆಗುತಿಿಲಿ. ಈಗನ ಸಿನಥಮಾಗಳೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಥೀ ಮ್ನರಂಜನಥಯನುು ನೀಡುತಿಿಲಿ... ಭಾರತಕಥಾ ಭಾರತರಥೀ ಚಿಂತಿಸಿ-ಚ್ಚಿಯಸಬಥೀಕಾದ
ವಿಷ್ಯಗಳಥೀ ಇಲಿದಿರುವುದು ದುರಂತ!!
ನಾನಲ್ಲಿ ಉಲಥಿೀಖಿಸಿದ ಕಥಲರಥೀ ಕಥಲವು ಯೀಚ್ನಥಗಳು, ಪ್ರಶಥುಗಳು ಹಥೂಸತಥೂಂದು ದಾರಿಗಥ, ಹಥೂಸತಥೂಂದು ಅವಕಾಶಕಥಾ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿಯಾರಥಂಬ ಸದಾಶಯ
ನನುದು.
ಇಂಥಾ ಗಂಭಿೀರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೆೀಲಥ ರಾಷ್ರರಾಯಪಿ ಚ್ಚಥಯ ನಡಥಸಿರಥಂದು ಮಾಧಯಮ್ ಮಿತರರಲ್ಲಿ ನನು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ.
ಕನಷ್ಿ ಪ್ಕ್ಷ ಈಗನ ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷರಾಗರುವ ಬಜಥಪಿ “Product First, Packaging Next” ಎನುುವ ಸಿದಾಿಂತವನುು ಅನುಸರಿಸಿ ಕಾಯಯನವಯಹಿಸಬಥೀಕು.
ಮ್ಹಾನ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಿಕಲಪನಥಗಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಮೀದಿೀಜ, ಆಡಳಿತ ನಡಥಸುತಿಿರುವ ಬಜಥಪಿ + ಮೆೈತಿರ ಪ್ಕ್ಷಗಳು, ನೀತಿ ಆಯೀಗ, ನೀತಿ ತಯಾರಕರು, ಮ್ತಿಿತರ
ಚಿಂತಕರು ಈ ದೃಷ್ಠಟಕಥೂೀನದಿಂದ ಯೀಚಿಸಬಥೀಕಥಂದು ನನು ವಿನಂತಿ.
ಇದಥಲಿದರ ಹಥೂರತಾಗ ನಾನು ಅಪಥೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಏನೂ ಇಲಿ. ನಾನು ನನು ಸಣಣ ಪ್ಟ್ಟಣ ಮ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ೂಟರು ಕಾಸರಗಥೂೀಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ರಾಗದಥೆೀನಥ.
ಇಲ್ಲಿಗಥ ನನು ಚಿಂತನಾ ಲಹರಿಗಳ ಬಗಥಗನ ವಿವರಣಥಗಳಿಗಥ ಅಲಪವಿರಾಮ್ ಹಾಕುತಿಿದಥೆೀನಥ. ಮ್ುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನೂು ಉತಿಮ್ ಮ್ತುಿ ದಥೀಶದ ಒಳಿತಿನ
ಚಿಂತನಥಗಳಥೂ ಂದಿಗಥ ನಮೆಮದುರು ಹಾಜರಾಗುರಥ. ಹಥಚಿುನ ವಿವರ-ಮಾಹಿತಿಗಾಗ ನೀವು ನನುನುು ಸಂಪ್ಕಿಯಸಬಹುದು - ನನು ಮಬಥೈಲ್ಫ ಸಂಖಥಯ - 9620959900

