


��ಟಲ್ ��ೕಂ��ೕಕರಣ ಎಂಬುದು ಇಂ��ಂ�ನ "ಡಂ� 
�ಶ���ಾ�ಲಯ" ಮತು� �ಾರತದ��ರುವ "���ಾ��ಂಡ್" ಕಂಪ� 
ಜಂ��ಾ� ನ��ದ� �ೕಜ�. ಅದರ �ಾಗ�ಾ�, ಈ�� 
ಹುಟು���ರುವ ಉ�-ಅವಲಂ�ತ ಅಂತ�ಾರ್ಲ ಮತು� ಕೃತಕ 
ಬು��ಮ��ಯಂತಹ ತಂತ��ಾನಗಳನು� ಸ��ೕಯ ಜನರ 
ಒ���ಾ� ಬಳಸುವ�ದರ ಬ�� ಅವರ ಸಹ�ಾರ�ೂಂ��ೕ �ೂ� 
ಕ�ಗಳನು� ಸೃ����ವ�.

�ಾ� ಕ� 2030ರ�� ನ�ಯುವಂಥದು�. ಈ �ೂ��� 
��ೕಂ��ೕಕೃತ ಬ� �ಟ�ಕುರ್ಗ�ಂದ ಅಂತ�ಾರ್ಲ ಮತು� ��ೕನ್ 
�ೂಂದ�ಗಳ� ಕ���ಾ��. 2025ಇಸ�ಯ�� ಒಂದು ಪ�ಟ� 
ಹ��ಯ�� ಶುರು�ಾದ ಪ��ೕಗಗಳ� �ೕ� ಇ� ದ�ಣ 
�ಾರತದ�� ಹ��, �ೕ�ಾದ�ಂತ ಚಳ�ವ��ಾ�, ಜನ�� ಅವರ 
�ೕ�ಾ �ೕ� ಸಂಪ�ಣರ್ �ಯಂತ�ಣ �ೂ��ರುವ ಕ��ದು.

2030 – ಕ�ಾಟಕ �ಾವ��ೊ ಹ��ಯ�� ಸಂ�ೆ �ೊತು�

�ಾ�ೇಶ್ ಅವರ ಮಗ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡಲು ಪ�ಯ��ಸು���ಾ��ೆ...

ಕ� ಕ�ಕ್� ಆಗು���...

��ೂೕದ್ ಮಗ �ಂಗಳ�ರು

ಕಷ್��, ಈ ಪ��ೇಶದ�� ಎ�ಾ� 

��ೕ-�ೇಡ್ ಕ�ೆಗಳನು� ತ�ೆಗಟ��ಾ��ೆ. 

ದಯ�ಟು� ನಂತರ ಪ�ಯ���...



��ೋದ್ �ೊ�ೆ �ಾ�ಾಡ�ಾ��ಲ�. 

ಎ�ಾ� ಸ����ೆ ತ�ೆ�ಾ��ಾರಂ�ೆ!

�ೌ�ಾ? �ಾ�ಾ�� ಒಂದು �ಂಗು� 

�ೕ�ಾಯು�! ಆ ಹ��-ಹ�� ಜಗಳ 

ಇತ�ಥ ಕೂಡ ಆಯು�. ಏ�ದು 

�ಾ�ಾ�ೆ�?

ಏ�ೋ ಮುಖ�ಮಂ�� ಅವ��ೆ 

�ೋದ್ ಚು�ಾವ�ೆಯ�� �ೕಟ್ 

�ಾ��ಲ�ಂತ ಈ ��ೆ��ೆ ಈ �ೕ� 

�ೇ�ಾ����ಾನಂತ ಜನ �ಾ�ಾ���ಾ�ೆ.

ನನ�ಕ�ನ್ ಮ�ೆಯವ�� ಏ�ೋ 

�ೋಕಲ್ �ೆಟ�ಕ್ ಬ�ೆ� �ೇ��ದು�. 

ತ�, �ಂಗ್ ��ೆಜ್ �ೋ���ೕ�...

ಬ� �ಟ�ಕ್ರ್

�ಟ�ಕ್ರ್ ಸಮ��ಗ�ಂದ 
ಸು�ಾ����ಾ?

ಪೂ� ��ೇಂ��ೕಕೃತ �ೆಟ�ಕ್

�ಮ� ಜನರ �ೈಯ�ೆ�ೕ �ೆಟ��ನ 

�ಯಂತ�ಣ

�ಾ�ೕ�ಾತು-ರ�ತ 

�ೇ�ಾ ಕಳ�ತನ ಅ�ಾಧ�

ಸ�ಾರದ ��ಾ ಇಲ�ದ �ೆಟ�ಕು

ಆಸಕ�ರು 9876543210� "ಬ�" 
ಅಂತ �ಕ್�� ಕ��

�ಾ�ೇಶರು ಆ ಅಂ��ೆ �ೆಕ್�� ಕ�ಸು�ಾ��ೆ...

�ೕಂ�ರ್ೕಕೃತ ��ೕಂ�ರ್ೕಕೃತ

...�ೆಲವ� ವಷಗಳ ನಂತರ, �ಾ�ೇಶ್ ಮತು� 

�ಾ� (ಅವರ �ೆಂಡ�)  ಹ��ಯ��ರುವ ಬ�ೆ 

�ೆಟ��ನ ಗುಂ�ನ ಸದಸ��ಾ��ಾ��ೆ.

ನಮ� ಹ��ಯ��ರುವ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ �ೇಂ��ೕಕೃತ 

�ೆಟ��ನ �ೕ�ೆ ಒಬ�ರ�ೆ�ೕ ��ಾ ಇರುತ��ೆ. ಇ�ೕ 

�ೆಟ��ನ �ೕ�ೆ ಅವ��ೇ �ಾತ� ಅ��ಾರ.

ಆದ�ೆ, ��ೇಂ��ೕಕೃತ 

�ೆಟ��ೆಂದ�ೆ, ನ��ಲ�ರ 

�ೊತು�! �ಾ�ೆಲ�ರೂ ಅದರ 

�ಾ�ೕಕರು

ಜಯಲ��ೕ ಬ�ೆ �ೆಟ�ಕು ಮತು� 

��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಬ�ೆ� �ಾ�ಾಡು���ಾ��ೆ.

ಇದ�ಂದ, �ಾ�ೊಬ�ರೂ ಈ �ೆಟ���ಂದ �ಮ�ನು� 

�ೊರ�ೆ �ಾಕ�ಾರರು. ಇಂಥ �ೆಟ���ೆ ಬ�ೆ �ೆಟ�ಕು 

ಎನು��ಾ��ೆ. ಈ �ಾ�ಂ��ಾ� �ೆಲಸ ನಮ� 

ಕ�ಾಟಕ�ೆ�ೕ ಒಂದು ಹ��ಯ�� ಶುರು�ಾ��ೆಂದು 

�ೇಳಲು ನನ�ೆ ತುಂಬ �ೆ��!



Dinesh

2025ರ�� ಅವರ ಹ��ಯ�� ��ೇಶ್ 

ಮತು� ಅವರ ಗುಂ�ನ ಸದಸ�ರು

�ೈ�ೈ �ಾಟ್-�ಾ�ಟುಗಳ� ಮತು� ಸ��ೕಯ 

�ೆಟ��ನ ವ�ವ�ೆ��ೆ �ೆಲಸ ನ�ೆಯು���ೆ

ಸವರ್ರ್ �ೂೕ� �ಾಟ್-�ಾ�ಟ್

ಸವರ್ �ೋ�ೆ ಮತು� ಸ��ೕಯ �ಾನು� 

�ೇಂದ�ದ�� ಎಲ� �ದ�. ಆ�ೆ� ಈ �ೆಟ�ಕನು� 

ಹ���ೆ�ೕ�ೊ ಏ�ೊ...ಪಕ�ದ����ೕರು �ೇ���ಾ�ೆ...

ಖ�ೆ! �ಾ�ೇ �ಾಡ�ಹುದು...ಆದ�ೆ ಪ���ಂದು 

ಹ��ಯೂ ಅದ�ೇ �ಯಮ �ಾ� ತಮ� 

�ೇ�ಾದ �ಾ�ೕಕ�ಾಗ�. ಇದ� ಅ�ೆ�ಲ��ಗೂ 

ಅ�ೈ� ಬ�ೆ �ಾಡಲು ಕ�ಸ�ಹುದು...

�ೕ�ೇ ಬ�ೆ�ಾ�ಾರು!

HOTSpot

ಸೂಯಪ�� (�ೋ�ಾರ್ �ಾ�ನಲ್), ಸೂಕಷ್�ಯಂತ�ಕ 

ಹಲ�ೆ, �ೇ�ೆ ಮತು� �ೕರ �ಾಟ� �ೊ�ೆ ಜು�ಾಡ್ ಬಳ� 

�ಾ�ದ �ೈ�ೈ �ಾಟ್-�ಾ�ಟ್. ಈ ಸಣ� ಆ��ಾ�ರ ಎ�ಾ� 

ಹ���ಾ�ಗೂ ಅಂತ�ಾಲದ ವ�ವ�ೆ�/ಕ�ೆ���� ಇ���ೆ. 



�ೆಟ��ನ �ಾ�ವಲಂ� ಗುಣ ಮತು� ��ೇಂ��ೕಕೃತ 

ಕ�ೆ���� ಅದನು� �ೇಗ �ೊಡ��ಾ��...

...ಅಕ�ಪಕ�ದ ಹ��ಗ��ೆ ತಲು��ೆ!

ಬ�ೆ �ೆಟ�ಕ್ ಸ�ೆ

2037�ೆ ಇಸವಿಯ ಬ�ೆ ಸ�ೆ

ಈ ಗುಂಪು ಮಂಜು�ಾಥರನು� �ಾಂ��ಕ 

�ೆಂಬ�ಗ�ಾ� ಆ�� �ಾ��ೆ. ಅವರು ಇ��ನ 

ಯುವ ಜನರ ಸ�ಾಯ�ೊಂ��ೆ ಒಂದು 

ತಂಡ ಕಟು��ಾ��ೆ. ಮತು� ಆ�ಾ ಅವರು 

ಇ��ಯ �ೇ�ಾ ��ಾಹಕ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

ಆ�ಾ ಅವರು ���ಲ�ರ �ೊ�ೆ 

�ಾ�ಾ� �ೇ�ಾ ಸಂಗ�ಹ�ೆ 

ಮತು� ಹಂಚು��ೆ ಬ�ೆ� 

�ೕ�ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೊರ�ನ 

ಗುಂಪುಗ��ೆಡ�ೆಯೂ ಆ�ಾ 

�ಮ� ಪರ�ಾ� 

�ಾ�ಾಡು�ಾ��ೆ.

ಈ�ೆ�ೆ, ಹ��ಗಳ�� ಮತು� ಕಲವ� ಊರುಗಳಲೂ� ಬ�ೆ 

�ೆಟ�ಕುಗಳ� ಅಂತ�ಾಲದ �ಾ�ನವನು� ತುಂಬು���ೆ. 

ಜನ��ೆ ಅವರ �ೇ�ಾ ಅವರ �ೈಯ��ರ�ೇ�ೆಂಬುವ 

ಆ�ೆ��ೆ. ನಮ� "ಹ��ಗ"�ಂದ ಊ�ನವರೂ ಕ�ತದು� 

ನಮ�ೆ ಹ�� ತರ�ೇಕು!

ಈಗ, ನಮ��ೇ ಬ�ೆ �ೆಟ�ಕ್ ಇರುವ�ದ�ಂದ, ಅ��ಾರಸ���ೆ 

ನಮ� ಸ��ೕಯ �ೆಟ�ಕನು� ಸುಮ�ಸುಮ��ೆ �ೆ�ೆಯಲು ಕಷ�. ಈ 

ನಮ� ಚಳ�ವ��ೆ �ಾ�ಟ� �ೆಸರು: [��ೈ�ನ] �ಟ�ತನ.

ಬ�ೆ �ೆಟ�ಕ್ �ೇ�ಾ �ಯಂತ�ಕ�ಂದ 

��ೇಂ��ೕಕೃತ �ೆಟ�ಕು 

��ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಾಸ�ಕೃತ 

�ೇ�ಾ �ಾಣ�ಗಳ� ಆ�ಾರ್, �ೆಕ್��, 

�ಾ�ಮ�ಾ, ಸ�ಳ ಇ�ಾ�� �ೇ�ೆ�ೇ�ೆ 

�ೇ�ಾ ಬ�ೆಯನು� ಪ����ಸುತ��ೆ. 

�ಾಣ�ಗಳನು� íಬ�ೆ ಬಟ��í�ೆ �ಾ�ದ 

�ೊಡ�ೇ ಆ ಬ�ೆಯ �ೇ�ಾವನು� 

�ೌಪ��ಾ�ಸುತ��ೆ.
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ಬ�ೆ �ೆಟ�ಕು �ೇ�ಾದ�ಂತ ಹಬು����ೆ.

ಜನರು ಬ�ೆ �ೆಟ�ಕುಗಳ ಬ�ೆ� ��ವನು� ಹರಡು���ಾ��ೆ.

ಈ ಚಳ�ವ� �ೇಶದ 

ಗ�ಯನೂ� �ಾ� 

�ಶ��ಾನ��ೆ ಪ�ೆಯು���ೆ 
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ಬ�ೆ �ೆಟ�ಕ್ ಪ��ೕಗದ ಬ�ೆ� 

ಪ�ಬಂಧ ಮತು� ಪುಸ�ಕಗಳ� 

ಬ�ೆಯ�ಾಗು���ೆ

ಬ� �ಾಡುವ ಬ�

quicksand.co.in
dundee.ac.uk

�ೕಖಕರು 
�ೂ�ೕನ್ �ಾಲ್ಕ್ರ್, ಬ��ಾ �ಾಜ್ರ್, �ೂೕ�ತ್ �ಾಜ್, �ಾನ್ �ಾಜಸ್ರ್, �ಾ�ರ್ನ್ 
�್ಕ� ಮತು್ತ �ೕಟ್ �ಾಮಸ್ 

�ತರ್ಗಳ�
�ೌರವ್ ಶಮರ್

ಅನು�ಾದ 
�ಾಧವ್ ಅಜ್ಜಂಪ�ರ್

��ಾ್ಯಸ ಮತು್ತ ಕ�ಾ ��ೕರ್ಶನ 
�ೕ�ಾ �ಂಗ್

ಮುದರ್ಣ
�ಾರ್�ಂಡ್ �ಾ್ಯವ�ಕ್ಸ್ , ಇಂ��ಾ 
�ರ್�ಶನ್, ಯು.�.

ಕೃತಜಞ್�ಗಳ�
�ಾರತ, ಯು�ೖ�ಡ್ �ಂಗ್ಡಮ್ ಮ�್ತತರ ಪರ್�ೕಶಗಳ�ಲ್ರುವ ಹಲ�ಾರು ಜನ ಮತು್ತ 
ಸಂ�ಥ್ಗಳ �ರ��ಂದ�ೕ ಈ �ೕಜ� �ಾಧ್ಯ�ಾ�ತು. ಅವರು �ೂೕ��ದ ಶರ್�ಧ್, 
�ೕ�ದ ಪರ್�್ನ ಮತು್ತ �ೕ�ದ ಸಹ�ೕಗ ನಮ� �ರ್ೕರ� ಒದ�� �ೂಸ 
ಆ�ೂೕಚ�ಗ�ಗೂ ಎ��ಾ��ೂ�ಟ್ತು. ಈ ಒಡ�ಾಟದ ಮುಂದುವ��ಯನು್ನ 
�ಾವ� ��ೕ�ಸು�್ತೕ�.

ಜನಸು್ತ ಮತು್ತ ಇರು� ಸಂ�ಥ್ಗ�� ��ೕಷ ಕೃತಜಞ್� ಸಲುಲ್ತ್ತ�. �ಾರ್ಫಟ್ರ್ �ಪ್ೕಸ್ 
ಸದಸ್ಯ�ಾದ �. �. ��ೕಶ್, �ೂೕ� ಕೃಷಣ್, ಸಂ�ೕತ್, �ಾ��, �ೕಲಕಂಠ �ಾ�ಾ, 
��ೕಶ್ ಎನ್. �, �ಾ�ೕಶ್ವ�, �ದಧ್ವ್ವ ಮ�್ತತರ ಕುಶಲಕ�ಾ�ಾರ�� ನಮ್ಮ ��ೕಷ 
ವಂದ�ಗಳ�.

janastu.org
iruway.janastu.org

ಅನು�ಾನ �ೂಟಟ್ವರು
�ೂಲ್ೕಬಲ್ �ಾ್ಯ�ಂಜಸ್ �ಸಚ್ರ್ ಫಂಡ್ (�ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ ಸಂ�ೂೕಧನ ��)
� �ಾ್ಕ�ಶ್ ಫಂ�ಂಗ್ �ೌ�ಸ್ಲ್ (�ಾ್ಕ�ಶ್ ಧನಸ�ಾಯ ಸ��)

�ೕ� �ೕಳ�ದ್ದ�ಲ್, ಈ ಕೃ� �ರ್�ೕ�ವ್ �ಾಮನ್ಸ್ ಆ�ರ್ಬೂ್ಯಶನ್ ಅಂತ�ಾರ್��ೕಯ 
ಪರ�ಾನ� ಅ�ಯ�ಲ್ �ೖಸನ್ಸ್ ಆ�ರುತ್ತ�.

�ಚು್ಚ �ಾ���ಾ� ಇ�ಲ್ �ೂೕ�
decentralisingdigital.com




