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ಾವ ಾಂ

ಾ ಭದ ೆಯನು ಭಯಸು ೇ ೆ

ಉಪ ಾಷ ಪ ಎಂ. ೆಂಕಯ ಾಯು!
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ DUÀ¸ïÖ 20 (PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð) :
ಾವ
ಉಪ&ಾಷ(ಪ

ಾಂ

ಾ ಭದ ೆಯನು ಭಯಸು ೇ ೆ. ಇದು ನಮ

ಎಂ. ೆಂಕಯ* ಾಯು+ ಅವರು

/ೆಂಗಳ2ರು ನಗರದ

ೇ3 ಾ

ಾರತದ ತತ ಾಸ ಎಂದು ೌರ ಾ# ತ

-.ದರು.

4 ಾಂಕ ಆಗ67 16 ರಂದು ಆಗ:.ದ; &ಾಷ(ದ

ೌರ ಾ# ತ

ಉಪ&ಾಷ(ಪ ಗ<ಾದ ಎಂ. ೆಂಕಯ* ಾಯು+ ಅವರು ಇಂದು ಾರ= ಏ&ೋ ಾ3@A B:CೆD (FೆG.ಎ.ಎH)
ೆ

ೇ3 #ೕJದರು. ಈ ಸಮಯದBL

FೆG.ಎ.ಎH ನ ಅಧ*N&ಾದ ಆO. PಾದವQ ಅವರು

ಉಪ&ಾಷ(ಪ ಗಳನು ಆ Rಯ ಾ Sಾ ಗ . FೆG.ಎ.ಎH ನ FೆBTಾಪ7O U ಾಗದ FೆBTಾಪ7O #PಾVಣ
ಘಟಕಗ<ಾದ ಎH...FೆG Fಾ*ಂಗO Fಾಗೂ ಎ.ಎH.FೆG Fಾ*ಂಗO ಗಳBL #PಾVಣ Pಾಡ[ಾಗುವ
FೆBTಾಪ7O Fಾಗೂ ಹಗುರ FೆBTಾಪ7O

ೇಜ6 #PಾVಣದ ಕು^ತು Pಾ_ ಯನು ಒದ .ದರು. ನಂತರ

FೆBTಾಪ7O ರಚ ಾತ ಕ bೋಡcೆ (Uಂd) Fಾ*ಂಗO

ೇ3 #ೕJದರು. FೆBTಾಪ7O

ಉಪಕರಣಗಳf, hJ ಾಗಗಳf Fಾಗೂ FೆBTಾಪ7O ರಚ ೆಯ ಬ ೆi Uವರ ಾ
ಆO. PಾಧವQ Pಾ_

ೆ ಬಳಸುವ

FೆG.ಎ.ಎH. ನ ಅಧ*N

ಒದ .ದರು.

ನಂತರ _ಂದೂSಾjQ ಏ&ೋ ಾ3@A B:CೆD ನ ಆTಾk ಆJCೋ^ಯಂನBL FೆG.ಎ.ಎH.ನ
_^ಯ ಅlTಾ^ಗಳನು ಉmೆ;ೕn. Pಾತ ಾJದ ಅವರು,
ಬಂmಾಗ
-.ದರು.

ಾವ

ಾಂ

o ಯರು, ನಮ

ಾಂ

ೆ ಧTೆp

ಾವ ಸುಮ ೆ Tೈಕ37 ಕು-ತುTೊಳfrವ 4ಲL. ಎದು&ಾ-ಗ- ೆ ತಕp tಾಠ ಕBಸು ೇ ೆ ಎಂದು

/ೆಂಗಳ2ರು ನಗರ ಇಂದು &ಾಷ(ದ

ಾಯುvಾನ ಬಂಡ ಾಳ ನಗರ ಾ mೆ. ಇBL ತಯ^ಸ[ಾಗುವ

ಅ ಾ*ಧು#ಕ ರNcಾ ಉಪಕರಣಗಳf ನಮ ರNcಾ wೇತ ದ ಬಲವನು ವೃ4;ಸುವ ದರBL ಎರಡು Pಾ ಲL ಎಂದು
-.ದರು.
ಇಂದು

ಾನು ಪ ಪ ಥಮ /ಾ^ ೆ FೆG.ಎ.ಎH. ೆ

ೇ3 #ೕಡು ದು; ಇBLನ ವ*ವSೆjಯನು

ೋJ

ತುಂ/ಾ ಸಂ ೋಷ ಾ mೆ. ಏ&ೋSೆzೕ6 ನು ರNcೆPಾಡುವ ದು ನ{ ಲLರ ಜ ಾ/ಾ;^ . ಕ<ೆದ 8 ವಷVಗ-ಂದ
FೆG.ಎ.ಎH. ಅ ಾ*ದು#ಕ ತಂತ }ಾನmೊಂ4 ೆ ರNcಾ ವಲಯTೆp /ೇTಾಗುವ ಯುದ; UPಾನಗಳf
ಹಗುರ ಾದ FೆBTಾ*ಪ7O ಗಳ #PಾVಣ Pಾಡುವ TಾಯVದBL

ೊಡ .TೊಂJmೆ. ಇBLನ U}ಾ#ಗಳf,

ಅlTಾ^ಗಳf, ತಂತ ~ರು ತಮ ಜವ/ಾ;^ಯನು ಅ^ತು TಾಯV #ವV_ಸು ರುವ ದು

ಾLಘ#ೕಯ ಾ mೆ

ಎಂದು ಅ•tಾ ಯ ಪಟ7ರು.
ಾವ vಾವ mೇ &ಾಷ(ಕೂp ಕJ{ ಇಲL.

ಾವ U}ಾನ Fಾಗೂ ತಂತ }ಾದBL ಮಂಚೂ€ಯBLದು;,

ಇತರ &ಾಷ•‚ಗ<ೆ2 ಂ4 ೆ ಪ ಬಲ tೈƒೕ3 #ೕಡು mೆ;ೕ ೆ. ಇಂದಲL ಾ<ೆ ಾವ ರNcಾ ಉಪಕರಣಗಳನು ರಪ
Pಾಡುವ ಪ ಮುಖ mೇಶ ಾ

ಮುಂದುವ&ೆಯು ೇ ೆ. ಸುರN ೆ ಮತು ಭದ ೆ ನಮ mೇಶದBL ಉತಮ ಾ mೆ.

ಾವ vಾವ mೇ ಭ†ೕ ಾzದ ಾ ಘಟ ೆಗಳf ನ‡ೆಸಲು ಅವTಾಶ #ೕಡುವ 4ಲL. ಭ†ೕ ಾzದ ಾ ಚಟುವ3Tೆ
Uರುದ; Fೊ&ಾಟ ನ‡ೆಸುವ ಶˆ ಮತು Sಾಮಥ*V ನಮ BLmೆ ಎಂದು
ನಮ

mೇಶ ಅತ*ಂತ tಾ ‰ೕನ

-.ದರು.

ಾಗ^ೕಕ ೆ Fೊಂ4ರುವ mೇಶ ಾ mೆ

ಯುದ;Pಾಡಲು ಬಯಸುವ 4ಲL ಅದು ನಮ ಸಂಸp‚

ಾವ vಾ&ೊಂ4ಗೂ

ಅಲL. ಎಲLರೂ ಸಂ ೋಷ4ಂದ ಇರ/ೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ

mೇಶದ ಅಶಯ. /ೇ&ೆಯವರು ನಮ {ೕ[ೆ ಮು hmಾ;ಗ ನಮ ನು

ಾವ ರNcೆ PಾJTೊಳr/ೇTಾಗುತmೆ,

ಅದTೆp ಅಗತ* .ದ; ೆಗಳನು PಾJTೊಳr/ೇಕು ಎಂದು Fೇ-ದರು.
ನಮ ಪ Šಾನ ಮಂ

ನ&ೇಂದ ‹ೕ4 ಅವರು ರNcಾ wೇತ Tೆp ಬಹಳ ಒತು #ೕJmಾ;&ೆ. ರಪ #ೕ

tಾB.ಯನು ಈ ಾಗ[ೇ bಾ^ ೆ ತಂ4mಾ;&ೆ. ತ:ಳf ಾಡು ಮತು ಉತರ ಪ mೇಶದBL ಎರಡು ರNcಾ
Tಾ^‡ಾO #PಾVಣ Pಾಡಲು ಕ ಮ ಜರು .mಾ;&ೆ ಎಂದು

-.ದರು.

ಾವ ಸzŠಾVತ ಕ ಉತzನ ಗಳನು ತvಾ^ಸಲು FೆಚುŒ ಒತು #ೕಡ/ೇಕು. ಎಂ.ಎ6.ಎಂ.ಇಗಳನು
ಉ ೇ•ಸ/ೇಕು. ಇದನು FೆG.ಎ.ಎH ಸಂSೆj

ಇದರ ಜವ/ಾ;^ FೊತುTೊಳr/ೇಕು. ಈ ಾಗ[ೇ ಸಂSೆjಯು

ೇಜ6 ಹಗುರ UPಾನ #PಾVಣ Pಾಡು ರುವ ದು ಸಂ ೋಷ ತಂ4mೆ. 83 Fೊಸ ಸ mೇn ಲಘŽ ಯುದ•
UPಾನ ೇಜ6 ಎಂTೆ 1 ಎ ತvಾ^ಸಲು ಾರ ೕಯ ಾಯುಪ‡ೆ•ಂದ ಎGಎಎH ಆmೇಶ ಪ‡ೆ4ರುವ ದTೆp
ತುಂ/ಾ ಸಂ ೋಷ ಾ mೆ ಎಂದು

-.ದರು.

J.ಆO.J.ಓ UPಾನ #PಾVಣ TಾಯVದBL
ಆ’Vಕ ೆ ೆ ಒತು #ೕJ, ಉ ಾzದ ಾ ಉದ*ಮವನು
&ಾಷ(ಪ ಗಳf

ೊಡ .TೊಂJmೆ. ಇದು ಉತಮ ಾದ Tೆಲಸ.
ಾವ

ಅ•ವೃ4• ಪJಸ/ೇTಾ mೆ ಎಂದು ಉಪ

-.ದರು.

ನಂತರ Pಾತ ಾJದ &ಾಜ*tಾಲರು,

ಾರತದ ಇ Fಾಸ ಮತು ಅ•ವೃ4•ಯನು ಪ^ಗ€.ದ&ೆ,

_ಂದೂSಾQ ಏ&ೋ ಾ3@A B:CೆDನ ಇ Fಾಸ ಮತು ಅ•ವೃ4•ಯ ನ‡ೆ“ೕ ಕ<ೆದ 75 ವಷVಗಳBL
ಾರತದBL ಏ&ೋ ಾ3ಕH ಉದ*ಮದ /ೆಳವ€ ೆಯನು

ಪ hಂhಸುತmೆ. . {ೖಸೂರು ಸTಾVರದ

ಸಹ†ೕಗmೊಂ4 ೆ ದೂರದೃ”• ಉದ*: n ೕ ಾH ಚಂ– _ೕ&ಾಚಂ– ಅವರು 1940 ರ JSೆಂಬO 23 ರಂದು
ಾರತದ ಯುದ• UPಾನ #PಾVಣ Pಾಡುವ #37ನBL /ೆಂಗಳ2^ನBL UPಾನ Tಾ—ಾV ೆ ರೂಪದBL ಈ
ಸಂSೆjಯನು Sಾjo.ದರು.
ಾರ ೕಯ ರNcಾ ಏ&ೋSೆzೕ6 wೇತ ದBL FೆG ಎಎH 75 ವಷV ಪ˜ಣV ೊ-.ರುವ ದTೆp
ಅ•ನಂ4ಸು ೇ ೆ. ಕ<ೆದ ದಶಕಗಳBL ಈ ಸಂSೆj mೇಶTೆp ಅtಾರ Tೊಡು ೆ #ೕJದು;, ಮುಂಬರುವ 4ನಗಳಲೂL
ಇನು Fೆ‰Œನ TಾಯVTೈ ೊಳrBmೆ ಎಂಬ ಭರವSೆ ಮೂJmೆ. FೆG ಏಎH mೇಶದ ೌರವ Fೆ‰Œಸಲು ಎ[ಾL
^ೕ ಯಲೂL ಶ :ಸು mೆ.

ಾರತದ

ಸರ€ಯ UPಾನ #PಾVಣTೆp

ಾಯು ಪ‡ೆ ೆ FೆG ಏಎH ಪ ಮುಖ ಸಂSೆjvಾ mೆ.

ಾಯುಪ‡ೆ FೆG ಏಎH ಅನುಮ

ೇಜ6 ಎಂ Tೆ

#ೕJmೆ. ರNcಾ ಏ&ೋSೆzೕ6 ಪ^ಸರ

ವ*ವSೆjಯ ಅ•ವೃ4• ೆ ಎGಎಎH ಮುಂmಾ mೆ ಎಂದು -ದು ತಮ ೆ ಸಂ ೋಷ ಾ mೆ ಎಂದರು.
ಸಶಸ ಪ‡ೆಗಳ Fೆ‰Œನ †ೕಜ ೆಗಳ ಅನು™ಾ•ನದBL ಎGಎಎH ಪ ಮುಖ tಾತ ವ_.mೆ. ಫ ಂ› ಎಂD
œೈಟO, Cೆ•ನO ಮತು &ಾ”(ೕಯ FೆBTಾಪ7O Sೇ^ದಂ ೆ ಹಲ ಾರು UPಾನಗಳನು ತvಾ^.mೆ. ಎG
ಎಎH ತನ

ಾ*ಪಕ ೆ ೕ€ಯ ಉತzನ ಗಳನು #ೕಡುವ ದ&ೊಂ4 ೆ ಒಂದು ಪ ಮುಖ ಏ&ೋSೆzೕ6 ಕಂಪ#vಾ

FೊರFೊ: mೆ. ಇSೊ ೕmೊಂ4 ನ tಾಲುmಾ^Tೆಯ ಮೂಲಕ ತನ —ಾ* ಯನು bಾಗ ಕ ಮಟ7ದBL Sಾjo.mೆ.
83 Fೊಸ ಸ mೇn ಲಘŽ ಯುದ• UPಾನ

ೇಜ6 ಎಂTೆ 1 ಎ ತvಾ^ಸಲು

ಾರ ೕಯ

ಾಯುಪ‡ೆ•ಂದ

ಎG.ಎ.ಎH ಆmೇಶ ಪ‡ೆ4ರುವ ದTೆp ತುಂ/ಾ ಸಂ ೋಷ ಾ mೆ. 48,000 Tೋ3ಯ ಇದು "{ೕ@ ಇQ
ಇಂJvಾ" ದ ಅ mೊಡ+ ರNcಾ ಒಪzಂದ ಾ mೆ ಎಂದರು.
ಎGಎಎH mೇಶದBL ತನ

ಪ˜&ೈTೆmಾರರ

ೆ[ೆಯನು

ಅ•ವೃ4•ಪJಸುವ #37ನBL ಮಹತ ದ

Fೆbೆžಗಳನು ಇ37ರುವ ದನು ಗಮ#. ಸಂ ೋಷ ಾ mೆ. ಏ&ೋ ಇಂJvಾ

ೆŸೕ, Uಶ ದ ಏ&ೋSೆzೕ6

Tಾ*[ೆಂಡO ನBL ಒಂದು Sಾ7O TಾಯVಕ ಮ ಾ ದು;, 20 ವಷVಗ-ಂದಲೂ ನ‡ೆಸ[ಾಗು mೆ. ಪ˜ವV ಾU
ಾ*tಾರ UŠಾನmೊಂ4 ೆ ಅತು*ತಮ TಾಯVNಮ ೆ ಾ

ಾವ ಎGಎಎH

ೆ ಧನ* ಾದ Fೇಳfವ mಾ

-.ದರು.
ಎGಎಎH ಕಂಪ#ಯು mೇಶದ ಗಣ ೆಯನು TಾtಾಡBmೆ. ಮತು &ಾಷ(ದ ಏ&ೋSೆzೕ6 ವಲಯವನು
ಮುನ ‡ೆಸುವ ಮೂಲಕ —ಾ* ಯನು Sಾlಸುತmೆ ಎಂದು ತಮ ೆ —ಾ •mೆ.

ಅತು*ತಮ Sೇ ೆ ಾ

#{ ಲL^ಗೂ ಅ•ನಂದ ೆಗಳf ಮತು ಶು ಾಶಯಗಳf ಸBLಸು ೆ ಎಂದು ಅವರು -.ದರು.

ಈ ಸಂದಭVದBL FೆGಎಎH

ಅಧ*N n ೕ ಆO. PಾಧವQ, /ೆಂಗಳ2ರು ನಗರ •[ೆLಯ •[ಾLlTಾ^ಗಳf

FೆG.ಎ.ಎH ನ _^ಯ ಅlTಾ^ಗಳf ಮತು ತ~ರು ಉಪ.jತ^ದ;ರು.

ಒಲಂ$%& ನ'( )ಾಗವ+,ದ ಕ ಾ-ಟಕದ 3 / ೕ0ಾಪಟುಗ1 ೆ 2 ೕ ಾ&ಹ ಧನ 5ೂೕಷ7ೆ
/ೆಂಗಳ2ರು, ಆಗ67 20, (ಕ ಾVಟಕ ಾ ೆV):
Cೋˆ†ೕ ಒಲಂo@A-2020ರ ˆ ೕ‡ಾಕೂಟದBL ಕ ಾVಟಕ &ಾಜ*ದ ˆ ೕ‡ಾಪಟುಗಳf ಮತು ˆ ೕ‡ಾ
ತರ/ೇತುmಾರರು ಾರತ mೇಶವನು ಪ #l.ರುವ ದು ಕ ಾVಟಕದ ಜನ ೆ ೆ Fೆ{ ಯ ಪ ೕಕ ಾ mೆ.
ಕ ಾVಟಕದ
ಾರತವನು

ೌರ ಾ# ತ

&ಾಜ*tಾಲರು

Cೋˆ†ೕ

ಒಲಂo@A

-2020ರ

ˆ ೕ‡ಾಕೂಟದBL

ಪ #l.ದಂತಹ ಕ ಾVಟಕ &ಾಜ*ದ ಮೂರು ˆ ೕ‡ಾಪಟುಗಳf Fಾಗೂ ಒಬ

ˆ ೕ‡ಾ

ತರ/ೇತುmಾರ^ ೆ ತ[ಾ 1 ಲN ರೂಗಳ ƒ ೕ ಾAಹ ಧನವನು ¡ೂೕ”.mಾ;&ೆ.
ಅ’

ಅ ೆŸೕ@(

ಾH¢ ), œೌmಾ :bಾV (ಕುದು&ೆ ಸ ಾ^), n ೕಹ^ ನಟ&ಾ£ (ಈಜು)

ˆ ೕ‡ಾಪಟುಗ- ೆ Fಾಗೂ ˆ ೕ‡ಾ ತರ/ೇತುmಾರ&ಾದ ಅಂˆ ಾ ಸು&ೇk (ಮ_<ಾ Fಾˆ ) ರವ^ ೆ ತ[ಾ
1,00,000 ರೂtಾ•ಗಳನು ƒ ೕ ಾAಹ ಧನ #ೕಡ[ಾಗುವ ದು.
ೌರ ಾ# ತ &ಾಜ*tಾಲರು ˆ ೕ‡ಾಪಟುಗಳf Fಾಗೂ ˆ ೕ‡ಾ ತರ/ೇತುmಾರರನು

nೕಘ ದ[ೆLೕ

&ಾಜಭವನದBL ಆ†ೕ•ಸುವ ಸPಾರಂಭದBL ಸ ಾ #ಸBmಾ;&ೆ ಎಂದು &ಾಜ*tಾಲರ U ೇಷ TಾಯVದnV
ಆO ಪ ಭುಶಂಕO ಅವರು ಪ Tಾ ಪ ಕಟcೆಯBL -.mಾ;&ೆ.

