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1. ಅ��ಾದ ಜನಸಂ�ೆ� 

ಅ�hಾದ ಜನಸಂFೆ) ನಮi ಅ9�ತ\"ೆ. ಗಂ�ೕರ ಅ`ಾಯjಾ/]ೆ. ಇMೕ ಪ
ಪಂಚವ- ಈ ಸಮ$ೆ)ಯನು+ ಬ�ೆಹ�ಸ�ೇ"ಾ/]ೆ ಮತು� 
"ೆಲjೇ 0ಾಷ2ಗEಲ�. jೈದ)mೕಯ ಪ
ಗ� ಮತು� ಕೃn ಉGಾcದdೆಯ�� >ೆಚAಳದ "ಾರಣ�ಂ]ಾ/ ;ಶ\ದ ಜನಸಂFೆ)ಯು >ೆಚುA��]ೆ. 
�ೆ
op, 8ೕdಾ ಮತು� �ಾರತ ]ೇಶಗಳ� ತಮi ಜನಸಂFೆ)ಯ�� ಗಣWೕಯ ಪ
4ಾಣದ >ೆಚAಳವನು+ Wಲ�r9 ತಮi 
ಸಮ$ೆ)ಗE�ೆ >ೆಚುA $ೇ�ಸುತ�jೆ. 

�ಾರತ ಈಗ 1.2 ಶತ"ೋuಗಳಷು[ dೆ?ೆhಾ/]ೆ. ಇದಲ�]ೆ, �ಾರತದ ಜನಸಂFೆ)ಯು 1.8 ಶತ"ೋuಗE�ೆ ಏ�"ೆhಾಗುವ 
W�ೕxೆX]ೆ, ಈ ಶತ4ಾನದ ಮಧ)�ಾಗದ�� $ಾಕಷು[ ಕ
ಮಗಳನು+ "ೈ�ೊಂಡ0ೆ 9:ರjಾ/]ೆ. ಇಂದು ಜನಸಂFೆ)ಯ 
"ಾರಣ�ಂ]ಾ/ �ಾರತ ತನ+ g��ೆ ;ಸ��9]ೆ. 57 ಶತ"ೋ|ಾ)}ಪ�ಗಳ� �ಾರತದ ಸಂಪ��ನ 70 ಪ
�ಶತವನು+ 
Wಯಂ�
ಸುGಾ�0ೆ. ಈ ಆ��ಕ ಅಸ4ಾನGೆಯು ಬಡತನ, ಉ8ತ jೈದ)mೕಯ dೆರವ- "ೊರGೆ, $ಾ4ಾoಕ ಭದ
Gೆ "ೊರGೆ ಮತು� 
"ೆಟ[ oೕವನಮಟ["ೆ. "ಾರಣjಾಗುತ�]ೆ. ಕೃತಕ ಬು��ಮGೆ� ಮತು� ಆ|ೋKೕಷT ಸು�ಾರDೆಗಳ "ಾರಣ�ಂ]ಾ/ ಸಮ$ೆ)ಗಳ� 
ಇನ+ಷು[ m�ಷ[ಕರjಾ/jೆ. ಐu ಮತು� ಉGಾcದdಾ ವಲಯಗಳ�� ಈ�ಾಗ?ೇ ಸಂಭ;9ದ ಲHಗಟ[?ೆ ಉ]ೊ)ೕಗದ ನಷ[ಗU�ೆಂ��ೆ 
69 ಪ
�ಶತ ಉ]ೊ)ೕಗದ ನಷ[ವನು+ ಆ|ೊKೕಷT ಅ`ಾಯ"ೆ. ತರುತ�]ೆ. ಸ:Eೕಯ 4ಾರುಕ|ೆ[ಯ��ನಂGೆ ಸc�ಾ�ತiಕjಾ/ಲ�ದ 
ಉ]ೊ)ೕಗ ಕMತ ಮತು� �ೆ?ೆಗಳ "ಾರಣ ಇ-jಾ�ಜ)ವ- ಈವ0ೆ�ೆ Gೆ�ೆದು"ೊಳ�ಲು ;ಫಲjಾ/]ೆ. 

g�gೕ�ದ ಜನಸಂFೆ)ಯು "ೆಲಸದ ಸಂ$ೆ:ಗಳ Wn.�ಯGೆ�ೆ "ಾರಣjಾಗುತ�]ೆ ಮತು� ]ೇಶದ ಮೂಲ$ೌಕಯ�, jೈದ)mೕಯ 
dೆರವ- $ೌಲಭ)ಗಳ� ಮತು� $ಾ4ಾoಕ ಕ?ಾ)ಣ ಉಪಕ
ಮಗಳನು+ ಪ�Dಾಮ"ಾ�ಯಲ�ದ ಎ?ಾ� 6ೕಜdೆಗಳನು+ 4ಾಡುತ�]ೆ. 
$ಾ\ತಂತ
�ದ ನಂತರ ಕUೆದ 69 ವಷ�ಗEಂದ ಸು�ಾರDೆಗಳನು+ �ಾ��ೆ ತರಲು �ಾರ�ೕಯ ಸ"ಾ�ರವ- ಇದರ�� $ೇ�]ೆ. 

ಜನಸಂFೆ)ಯ �ೆಳವ��ೆಯ ಪ�Dಾಮಗಳ� ಇMೕ ಪ
ಪಂಚವ- fೕಘ
ದ?ೆ�ೕ ಅಥjಾ ನಂತರ fೕಘ
ದ?ೆ�ೕ ಎದು�ಸ�ೇ"ಾಗುತ�]ೆ. 
ಅರಣ)dಾಶ ಮತು� ಪ�ಸರ ವ)ವ$ೆ:ಗಳ ನಷ[, oೕವನ-�ೆದ�"ೆಯ jಾಯು ಮತು� Wೕರು 4ಾ�ನ)ದ ಮಟ[, >ೆ8Aನ fಶು ಮತು� 
ಮಗು ಮರಣ ದರ ಮತು� >ೆ8Aದ "ಾರಣ�ಂ]ಾ/, ಕುMಯುವ Wೕರು, "ೊಳQೆWೕರು 8mGೆS, ಅಸಮಪ�ಕ ಮU ,ೆ dೈಸ/�ಕ 
ಸಂಪನೂiಲಗಳ rಪ
 ಕು9ತ, ಅdೇಕ ಸಸ) ಮತು� `ಾ
� �ಾ�ಗಳ ಅEವ- ಅ�hಾದ ಬಡತನದ "ಾರಣ�ಂ]ಾ/ ಹ9ವ- >ೆಚುA 
ಜನಸಂFೆ)ಯ ಫ�GಾಂಶಗUಾ/jೆ. 

>ೆ8Aನ ಜನಸಂFೆ)ಯ "ಾರಣ�ಂ]ಾ/ ಅdೇಕ ಜನರು ಈ�ಾಗ?ೇ $ಾ4ಾoಕ ಮತು� ಪ�ಸ�ೕಯ ಸಮ$ೆ)ಗಳ ಬ�ೆ ̂�E�]ಾ�0ೆ, 
ಆದ0ೆ "ೆಲವರು ಆ0ೋಗ)ದ Kೕ?ೆ ಅದರ ಪ
�ಕೂಲ ಪ�Dಾಮಗಳ ಬ�ೆ ̂�E�]ಾ�0ೆ. >ೆ8Aನ �ಾರ�ೕಯ ನಗರಗಳ� "ೆಟ[]ಾ/ 
ಕಲುnತjಾ/ರುತ�jೆ ಮತು� ಕMK Gಾ�ಾ �ಾEಯನು+ >ೊಂ�jೆ. ಇದು ?ೆಕ.;ಲ�ದಷು[ jಾಯು�ಾg 0ೋಗಗಳ� ಮತು� ಚಮ�ದ 
$ೋಂಕುಗE�ೆ "ಾರಣjಾಗುತ�]ೆ. 

ಇದು "ೇವಲ �ಾರತದ >ೋ0ಾಟವಲ�, �ೆ
op ಮತು� 8ೕdಾ ಸಹ ಜನಸಂFೆ)ಯ OಾFೋಪOಾFೆಗಳನು+ W�ಾXಸು��jೆ. ಈ 
ಸಮ$ೆ)ಯನು+ ಬ�ೆಹ�ಸಲು ಪ�Dಾಮ"ಾ� ಪ�>ಾರಗಳನು+ ಒದ/ಸಲು ಎ?ಾ� �ಾಗ�ಕ jೇ�"ೆಗE�ೆ ಸಮಯ. ಜನನ 
Wಯಂತ
ಣ ಮತು� ಜನi Wಯಂತ
ಣ $ಾಧನಗಳ ಪ
jೇಶದಂತಹ ಕ
ಮಗಳನು+ ಅ�ವ- ಮತು� ಅನು_ಾ�ನ�ೊEಸುವ ಮೂಲಕ 4ಾತ
 
ಜನಸಂFೆ)ಯನು+ ಪ�ಹ�ಸಬಹುದು. ಉತ�ಮ dಾUೆ ಜಗತ�ನು+ 9ದ�ಪMಸಲು ನಮ�ೆ ಸ>ಾಯ 4ಾ�ೋಣ. 



2.ಮತು� �ಾ�ೕನ��ೆಯ 

 

ಮೂಲGೆ"ೊರGೆXಂ]ಾ/ ಸ\ಂ�"ೆ ಮತು� dಾ;ೕನ)Gೆಯ "ೊರGೆ: 'ಜುಗ�' �ಾರತದ Wರಂತರ ಅ�ಾ)ಸ ]ೇಶವನು+ "ೆಳ"ೆ. 
ತಳ��ತ�]ೆ. 
 

>ೊಸತನು+ dಾ;ೕನ)Gೆ Wೕಡುವ ಬದ��ೆ ಬದ� ಆ�.ಗಳನು+ ಏಪ�Mಸುವ�� �ಾರ�ೕಯರು ಸಮಥ�0ಾ/]ಾ�0ೆ. ಮತು� dಾವ- 
ನಮi 'ಜು�ಾ�' �ಾ/ ಏ"ೆ ಪ
9ದ�0ಾ/]ೆ�ೕjೆ ಎಂಬ ಪ
ಮುಖ "ಾರಣಗಳ�� ಒಂ]ಾ/]ೆ. 
 

�ೊ�ೕಬp ಇdೊ+jೇಷT ಸೂಚ)ಂಕದ ವರ�ಯ ಪ
"ಾರ, �ಾರ�ೕಯ��ೆ ಮೂಲವಸು� ಇಲ� ಮತು� ವಯ9Sನವ��ೆ ಇರುವ 
ತಂತ
ಗಳನು+ ಅವಲಂ=9ರುತ�]ೆ. 
 

ಇದಲ�]ೆ, ಪ�Dಾ�ವ}ಯ ಸಂOೆ�ೕಧಕ��ೆ ಬಂ]ಾಗ �ಾರತ "ೊdೆಯ $ಾ:ನದ��]ೆ. >ೊಸ ಪ�ಕಲcdೆಗಳ� ಮತು� 
ಸಂOೆ�ೕಧdೆಗಳ�� ಹೂM"ೆ 4ಾಡಲು ಬಂ]ಾಗ, 2005 �ಂದ 2014 ರವ0ೆಗೂ ಆ� & M ನ�� �ಾರತ "ೇವಲ 0.82% ನಷು[ ಖಚು� 

 

4ಾM]ೆ. fHಣ"ೆ. ಬಂ]ಾಗ, dಾವ- ಮನ9Sನ�� ಪ
"ಾಶ4ಾನjಾ/ರಬಹುದು, ಆದ0ೆ ನಮi ;ಶ\;]ಾ)Wಲಯಗಳ� ಮತು� 
Oಾ?ೆಗಳ� ಮೂಲ$ೌಕಯ� ಮತು� dಾ;ೕನ)Gೆಯನು+ >ೊಂ�ರುವ-�ಲ�. ಜಗ��dಾದ)ಂತ;ರುವ Oಾ?ೆಗಳ� ಇ-"ಾ�� 
ರೂಮ̂U�ೆಂ��ೆ ಮುಂದುವ�ಯು��ರುjಾಗ, �ಾರ�ೕಯ fHಣ ವ)ವ$ೆ:ಯು ಇನೂ+ ಬಹು`ಾಲು �ೋ}ಸುವ $ಾಂಪ
]ಾXಕ 
;�ಾನವನು+ ಅನುಸ�ಸುತ�]ೆ. 
 

ಖ8ತjಾ/, GಾGಾ.�ಕ ವ)ವ$ೆ:ಗಳ� ಸ\ಲc ಸಮಯದವ0ೆ�ೆ ನಮ�ೆ ಸ>ಾಯ 4ಾಡಬಹುದು, ಆದ0ೆ ಇದು ಸುರrತ ಮತು� 
'ಅ�ವೃ�� >ೊಂ�ದ' ಭ;ಷ)"ೆ. ಬಂ]ಾಗ, �ಾರತವ- ಒಂದು ಬದ?ಾವDೆ�ೆ ಗಂ�ೕರ ಅಗತ)jಾ/]ೆ. 
 

ಒಂದು ಉನ+ತ ;ಶ\ �ಾ)ಂa ಅ}"ಾ�ಯ ಪ
"ಾರ, >ೆ8Aನ ಸಂFೆ)ಯ �ಾರ�ೕಯ ಕಂ`ೆWಗಳ� ಸಂOೆ�ೕಧdೆ ಮತು� ಅ�ವೃ��ಯ 
(ಆ� & M) ;ಷಯದ�� ]ೇಶದ ದರಗಳ� ಅನುಕೂಲಕರjಾ/ದ�ರೂ dಾ;ೕನ)Gೆ ಹೂಡಲು Wೕ� ಅಥjಾ 4ಾನವ ಸಂಪನೂiಲ 
$ಾಮಥ)�ಗಳನು+ >ೊಂ�ಲ�. 
 

"ಆ]ಾಯದ ತ?ಾ ಮಟ[ದ�� ಇತರ ]ೇಶಗE�ೆ >ೋ�9ದ0ೆ oM�ಯ `ಾಲು ಎಂದು ಆ� & Mನ�� �ಾರತ ಎಷು[ ಹಣವನು+ 
ಹೂM]ೆ ಎಂದು dೋMದ0ೆ, ಅದು Wಜjಾ/ "ೆಟ[ದ�ನು+ 4ಾಡು��ಲ�" ಎಂದು ;�ಯ� ಮ?ೋW >ೇEದರು. ;ಶ\ �ಾ)ಂಕ+��ನ 
ಸಂ$ೆ:ಗಳ�. 
 

�ಾರ�ೕಯ ಐu ಉದ)g ಮತು� ಇdೊ ೕ9� ಸಹ-ಸಂ$ಾ:ಪಕ dಾ0ಾಯಣ ಮೂ�� ಕUೆದ 60 ವಷ�ಗEಂದ �ಾರತವ- ಜಗ���ೆ 
WೕM]ೆ ಎಂಬ ಕಲcdೆ�ೕ ಇಲ� ಎಂದು >ೇE]ೆ. ಇದು ;Oೇಷjಾ/ ಐu ಉದ)ಮದ �ೊXT ಮತು� Oೆ
ೕಷ� 
jಾ��ೊ)ೕದ)gಗEಂದ ಬರುವ ಒಂದು ;Oಾಲjಾದ ಅವ?ೋಕನjಾ/]ೆ. ಆದ0ೆ dಾ0ಾಯಣ ತಪ-c ಅಲ�. �ೇ|ಾವ- ತನ+ 
ಸಂOೆ�ೕಧdೆಗಳನು+ ಬಲjಾ/ ದೃ¡ೕಕ�ಸುತ�]ೆ. ಎ?ಾ� dಾ;ೕನ)Gೆ ಸೂಚ)ಂಕಗಳ�� �ಾರತ ಕಳ`ೆhಾ/ತು�. 
 

Qಾಲdಾ dಾ;ೕನ)Gೆ�ಾ/ ;ಶ\ದ ಅತ)ಂತ ಪ
�ಕೂಲ ಪ�ಸರದ�� �ಾರತವ- ಒಂ]ಾ/]ೆ. 
 



ಏ_ಾ)ದ ಮೂರdೇ ಅ� ]ೊಡ¢ ಆ��ಕGೆಯು ಇ��ೕQೆ�ೆ 56 ]ೇಶಗಳ�� 54 dೇ $ಾ:ನದ��]ೆ ಮತು� ಅವರ ]ೇfೕಯ Wೕ�ಗಳ� 
�ಾಗ�ಕ dಾ;ೕನ)Gೆಯನು+ >ೇ�ೆ �ೆಂಬ�ಸುತ�jೆ ಎಂಬ ಆ�ಾರದ Kೕ?ೆ. 4ಾL� ತಂತ
£ಾನ ಮತು� ಇdೊ+ೕjೇಶT 
¤ೌಂ�ೇಶT (ಐuಐಎ¥), ತಂತ
£ಾನ Wೕ�ಯ �ಂa |ಾ)ಂa ವರ�ಯ ಪ
"ಾರ (�Mಎ¥) ;ಶ\ದ ಆ��ಕGೆಯ 90% ನಷು[ 
�ಾಗವನು+ >ೊಂ�ರುವ 0ಾಷ2ಗಳನು+ ಒಳ�ೊಂM]ೆ. ಐuಐಎ¥ ಅಂತಹ ವರ�ಯನು+ ಸಂಗ
L9ದ ¦ದಲ �ಾ��ೆ ಇದು. 
 
 

"§ೈ?ಾ)ಂ¨, 8ೕdಾ, ಇಂMhಾ, ಅ�ೆ�ಂ|ೈdಾ ಮತು� ರ_ಾ) xೇತ
ದ�� Wೕ�ಗಳನು+ �ಾಗ�ಕ dಾ;ೕನ)Gೆ ವ)ವ$ೆ:Xಂದ >ೆಚುA 
Gೆ�ೆದು>ಾಕುವ-ದು. �ೌ��ಕ ಆ9� ರHDೆ�ಾ/ ದುಬ�ಲ ಪ�ಸರಗಳನು+ ಒದ/ಸುjಾಗ ಈ ]ೇಶಗಳ� jಾ)ವ>ಾ�ಕ ಅ�ೆತ�ೆಗಳನು+ 
ಮತು� ಇತರ ಅಸcಷ[Gೆಯನು+ jಾ)ಪಕjಾ/ ಬಳಸುತ�jೆ "ಎಂದು ವರ� >ೇE]ೆ. 
 

ಇದು ]ೇfೕಯ dಾ;ೕನ)Gೆ�ೆ ಅನುಕೂಲಕರjಾದ 14 ಅಂಶಗಳನು+ ಪ�fೕ�9ತು ಮತು� ಸಂOೆ�ೕಧdಾ ಮತು� ಅ�ವೃ��ಯ�� (R & 
D) ಮತು� 4ಾನವ ಬಂಡjಾಳದ�� �ೆಂಬಲ Gೆ��ೆ ವ)ವ$ೆ:ಗಳ� ಮತು� ಹೂM"ೆಯಂತಹ �ಾಗ�ಕ ಪ
�ಾವವನು+ >ೊಂ�]ೆ. 
�ಾಗ�ಕ dಾ;ೕನ)Gೆಯ Kೕ?ೆ ನ"ಾ0ಾತiಕ ಪ�Dಾಮಗಳನು+ >ೊಂ�ರುವ 13 ಇತರ ಅಂಶಗUಾದ ಬಲವಂತದ ಸ:Eೕಕರಣ ಮತು� 
ದುಬ�ಲ �ೌ��ಕ ಆ9� ರHDೆ ಕೂ�ಾ ಇದು 4ೌಲ)4ಾಪನ 4ಾM]ೆ. 
 

1. Gೆ��ೆಗಳ� 
�ಾರತದ ಉ]ಾರjಾದ ಆ� ಮತು� M-ಸಂಬಂ}ತ Gೆ��ೆ ¬
ೕGಾSಹಕಗಳ ಆ�ಾರದ�� $ಾ:ನ ಪ�ೆದ ]ೇಶಗಳ ಪu[ಯ��]ೆ. 
>ೇ�ಾದರೂ, ಇದು ಸಂOೆ�ೕಧdೆ�ಾ/ ಬದ?ಾ/, ಸಹ"ಾ� ಆ� & M Gೆ��ೆ $ಾಲಗಳ� (;ಶ\;]ಾ)ಲಯಗಳ�, 0ಾn2ೕಯ 
ಪ
6ೕ�ಾಲಯಗಳ� ಮತು� ಸಂOೆ�ೕಧdಾ ಒಕೂ.ಟದ�� ಸಂOೆ�ೕಧdೆ�ೆ �ೆಂಬಲ Wೕಡುವ ಖಚು�ಗಳನು+ Wೕಡ?ಾಗುತ�]ೆ), ಮತು� 
dಾ;ೕನ)Gೆಯನು+ jಾ�o)ೕಕರಣ�ೊEಸಲು ¬
ೕGಾSಹದಂತಹ ಇತರ ಪ
]ೇಶಗಳ�� W�ಾನjಾ/ ಇರುವ-ದ�ಂದ ಅದು 
dಾ;ೕನ)Gೆಯನು+ >ೊಂ�ಲ�. 
 

2. 4ಾನವ ಬಂಡjಾಳ 

`ಾ
ಥgಕ ಮತು� �\�ೕಯಕ fHಣದ ಇತರ ]ೇಶಗE�ೆ >ೋ�9ದ0ೆ �ಾರತವ- ಕWಷ� ಖQಾ�ಗುತ�]ೆ ಏ"ೆಂದ0ೆ �ಾರತವ- 
dಾ;ೕನ)Gೆ�ೆ "ಾರಣjಾ/]ೆ ಏ"ೆ ಒಂದು ಪ
ಮುಖ "ಾರಣ. �ಾರ�ೕಯ ಸ"ಾ�ರವ- `ಾ
ಥgಕ ಮತು� 4ಾಧ)gಕ fHಣದ 
;]ಾ)��ಗE�ೆ 1,248 �ಾಲ� (ರೂ .84,978) ಖಚು�4ಾಡುತ�]ೆ, ;�|ಾ+ಂ, ಇಂ�ೋdೇ_ಾ), ಅಥjಾ `ೆರುಗE/ಂತ ಕMK. 
 

ಆ]ಾಗೂ), ಅಗ
 Oೆ
ೕhಾಂಕದ ;ಶ\;]ಾ)WಲಯಗU�ೆಂ��ೆ ]ೇಶಗE�ೆ ಬಂ]ಾಗ �ಾರತ ಮಧ)ದ��]ೆ. 25 dೇ $ಾ:ನದ��, 
ಅ�ೆ�ಂ|ೈdಾ, �ೆ
op, ¬ೕಲಂ¨ ಮತು� mೕdಾ) ]ೇಶಗಳ `ೈm �ಾರತವ- ಅಗ
ಗಣ) 800 ;ಶ\ದ�ೆ�ಯ ;ಶ\;]ಾ)Wಲಯಗಳ�� 
17 dೇ $ಾ:ನದ��]ೆ ಎಂದು ವರ� >ೇE]ೆ. 
 

ಇನೂ+, ]ೇಶದ�� ಸಂOೆ�ೕಧಕರ ಸಂFೆ)ಯು 100,000 ಜನ��ೆ 15 ರn[]ೆ, ಈ ;�ಾಗದ�� �ಾರತವನು+ "ೆಳ ಐದdೇ $ಾ:ನದ�� 
ಇ�9]ೆ. 1,000 $ೈWಕ��ೆ ತರುjಾಯದ OೈH�ಕ ಸಂOೆ�ೕಧdೆXಂದ ಉ?ೆ�ೕಸಲcಡುವ OೈH�ಕ ]ಾಖ?ೆ - ಒಟು[ ಆ�ಾರಗಳ 
Kೕ?ೆ �ಾರತವ- "ೆಳಕಂಡ ಆರು 0ಾಷ2ಗಳ ಪu[ಯ��]ೆ. 
 

 



�ಾರತವ- ಅದರ ]ೊಡ¢ ಜನಸಂFಾ) ?ಾ�ಾಂಶ]ೊಂ��ೆ ಸಹ �ಾoನ 9ೕ�ಂ® ಅನು+ ಮು�ಯಲು $ಾಧ);ಲ� ಏ"ೆ? ಮತು� >ೆಚುA 
W��ಷ[jಾ/, $ಾ4ಾoಕ-$ಾಂಸ°�ಕ ಅ�ೆತ�ೆಗಳ� ನಮi ]ೇಶದ�� dಾ;ೕನ)Gೆಯನು+ ತ�ೆಗಟು[ತ�jೆ? 

 

ಇ�� "ೆಳ�ೆ WೕMರುವ ಐದು ಪ
ಮುಖ $ಾ4ಾoಕ-$ಾಂಸ°�ಕ >ೋ�"ೆಗUೆಂದ0ೆ ನಮ�ೆ Wಜjಾದ ಉತ�ರಗಳನು+ Wೕಡಬಹುದು: 
 

ಎ. ಸಂಬಳ ಪ�ಾ�ಯ ವ�ವ ಾರ ಮತು� ಉದ�ಮ#ೕಲ�ೆ 

 

ನಮi $ಾ\ತಂತ
�ದ ನಂತರದ ಆ��ಕ Wೕ�ಯ�� ಸ4ಾಜjಾ� ಪH`ಾತ Fಾಸ/ ಉದ)ಮಗಳ ಕ�ೆ�ೆ ಸಂ]ೇಹjಾದದ 
ಅಥ�ವನು+ Wೕಡುತ�]ೆ. ]ೊಡ¢ oೕವdಾ�ಾರ ಕೃn ಜನಸಂFೆ)ಯ ಸjಾಲು, ಕMK ಔಪQಾ�ಕ fHಣ ಮಟ[ ಮತು� 9ೕgತ 
ಸಂFೆ)ಯ ಸ"ಾ�� ಉ]ೊ)ೕಗಗಳನು+ $ೇ�9. >ಾ�ಾ/ ಅದು ಸರಕು ವLjಾಟು, ದುರ9� ಅಂಗMಗಳ� ಮತು� 8ಲ�0ೆ jಾ)`ಾರವ- 
'jಾ)`ಾರ' ಎಂಬ ಹ9ವ-ಳ� hಾ��ಾದರೂ ಪ
ಮುಖjಾದದು� - ಕMK ಹೂM"ೆ, jೇಗjಾ/ ನಗದು ಹ�ವ-, hಾವ-]ೇ dಾ;ೕನ)Gೆ 
ಅ`ಾಯ ಮತು� ಕMK ಸ"ಾ�ರದ ಅವಲಂಬdೆ. ಪ
ವತ�ಕನ oೕವನOೈ�ಯನು+ "ಾ`ಾM"ೊಳ�ಲು ನಗದು ಹ�ವನು+ ಸೃn[ಸುವ 
ಗು�ಯನು+ >ೊಂ�ರುವ 'ಸಂಬಳ-ಬದ� ವ)ವ>ಾರ' ಎಂಬ ಅಥ�ದ�� ಅವ- Wಜjಾದ ಅಥ�ದ�� ಇದ�ವ-. ವ)ವ>ಾರದ ?ಾಭದ 
¦ದಲ ಎರಡು ದಶಲHಗಳ� ಮdೆ ಅಥjಾ "ಾರು ಖ�ೕ�ಸಲು >ೋದರು. ನಂತರದ ದಶಲHಗಳ� ಎರಡdೆಯ ಮdೆ ಮತು� "ಾ��ೆ 
>ೋದವ-. 
 

ಆ]ಾಗೂ), ನ;ೕನ ಉದ)ಮಗಳ� ವ)ವ>ಾರದ�� ಆ]ಾಯಗಳ ಮರು ಹೂM"ೆಯ ಅಗತ);ರುತ�]ೆ. �ಾರತದ Gೊಡmನ ಸ"ಾ�ರದ 
Wೕ�ಗಳ� ಮತು� ಅ}"ಾರOಾL ಸjಾಲುಗಳ� ತhಾ�"ೆಯ�� Gೊಡ/9"ೊಳ��ವ hಾ��ಾದರೂ 6ೕಜdೆಗಳ� ಮತು� 
ಉದ)ಮfೕಲ Qೈತನ)ದ ಬದ?ಾ/ 'Qಾ² `ಾW' (ರುಷುವತು�ಗEಂದ) `ಾ"ೆ& ಅಗತ);]ೆ. >ೆ8Aನ ಜನರು =ಟು["ೊಟ[ರು. 
jಾ)`ಾರದ jೇತನದ ಅMಯ�� ಸಂಬಳ-�ೕ�ಯ ನಗದು ಹ�ವ-ಗಳನು+ >ೊಂದಲು ಅವರು ಸಂGೋಷ�ಂ�ದ�ರು. Wಜjಾದ 
ಉದ)ಮfೕಲGೆ ಕUೆದು >ೋXತು. ಇಂದು dಾವ- jಾ)ವ>ಾ�ಕ 4ೌಲ) ಸರಪE, =�ಓ ಮತು� $ಾ¤ೆ[´ೕ� $ೇjೆಗಳ "ೆಳ 
ತು�ಯ���ೕ ಮುಂದುವ�ಯುGೆ�ೕjೆ. 
 

=. %ಾ&ೇ�' ಹಂಟ*� ವಸ�* +,ೕ-ಯಂ .ೇಯ/ೌ1�ಲ�ದ 

 

'ಕMK' �ಾರ�ೕಯ �ಾ
ಹಕರ ವತ�dೆಯು 'dೈಜ 4ೌಲ)ವನು+' 4ೌಲ)4ಾಪನ 4ಾಡುವ ನಮi >ೆಚುA-ಸಂ�ಾವ) 
$ಾಮಥ)�m.ಂತ ಕMK ತ?ಾ ಆ]ಾಯದ��]ೆ. ಬಂಡjಾಳOಾL �ೇ|ೆhಾಡುವ-ದು ಬಂಡjಾಳOಾLಯ ವರ4ಾನಗಳನು+ 
Wರೂ�ಸಲು ಅಥjಾ �ೇM"ೆ-ಪ�0ೈ"ೆ ಪ�ಕಲcdೆಗಳನು+ ;ವ�ಸುತ�]ೆ ಅಥjಾ dಾ;ೕನ)Gೆ�ೆ ಒಂದು ತಳಹ�hಾ/ರುವ-ದನು+ 
ಕMK 4ಾಡಲು ಉತ�ಮ 4ಾಗ�jಾ/]ೆ. ಇdೊ+ೕjೇಶT �ೕಘ�-ಅವ}ಯ ಹೂM"ೆಗಳನು+ "ೋರುತ�]ೆ ಮತು� 
ಸಮಥ�Wೕಯjಾಗಲು ಇದು �
ೕgಯಂ ಅನು+ ¬
ೕGಾSLಸುವ ಮತು� `ಾವ�ಸುವ 4ಾರುಕ|ೆ[ಯ $ಾಮಥ)�ವನು+ 
ಅವಲಂ=9ರುತ�]ೆ. 4ಾರುಕ|ೆ[ಯು ಆ ಅ`ೆ^�ೕ¨ ಇಂ|ೆp 8µ ಅಥjಾ ಐ¶ೕನ+ `ಾವ�ಸಲು 9ದ�jಾ/ಲ��ದ�0ೆ, ಮೂನ� 
Wಯಮವ- Wಜjಾಗಲೂ $ಾಧ);ಲ�. 
 

�ಾರತದ�� 4ಾರುಕ|ೆ[ಗಳ� 'ಕMK jೆಚAm.ಂತ >ೆಚುA' ಪH`ಾತವನು+ >ೊಂ�jೆ ಮತು� >ೊಸ ತಂತ
£ಾನಗಳ�� ಹೂM"ೆ 4ಾಡಲು 
ಸಣ· jಾ)`ಾರ"ಾ./ ¬
ೕGಾSಹ ಕೂಡ Wಬ�ಂಧ"ೆ. ಒಳ�ಾಗುತ�]ೆ. ಉದ)ಮfೕಲGೆ �ರgಡ+ Kೕ?ಾ¸ಗದ��, ಅಂದ0ೆ ]ೊಡ¢ 
Wಗಮಗಳ�, >ೊಸ ತಂತ
£ಾನದ ದುಬ�ಲ ಸಂಸ°�ಯು MSME ಗE�ೆ hಾವ-]ೇ �ೕ�ಯ 4ಾದ�ಗಳನು+ Wೕಡ�ಲ�. ಈ ]ೊಡ¢ 



ಕಂ`ೆWಗಳ� ಇ]ೇ 4ಾರುಕ|ೆ[ಯನು+ ಎದು�ಸು��jೆ - Qೌ"ಾf �ೇ|ೆ�ಾರರು - ಮತು� ಇದರ ಪ�Dಾಮjಾ/ ಸಣ· 
ಪ�0ೈ"ೆ]ಾರರನು+ ಸಹ"ಾ� ಉತcನ+ದ �ೆಳವ��ೆಗE�ೆ ಬದ?ಾ/ ಕMK ಅಂಚುಗU�ೆಂ��ೆ LಂMದ. ಸು�ಾ�ತ $ಾಮಥ)�ದ 
$ೌ¦)ೕm�ಗಳನು+ ಬಳ9"ೊಂಡು ಅವರು dಾ;ೕನ)Gೆ/ಂತ ಕMK jೆಚAವನು+ ¬
ೕGಾSL9ದರು. ಬಹುGೇಕ ಉGಾcದdಾ 
ವಲಯಗಳ��, ;Oೇಷjಾ/ �ಾರ�ೕಯ jಾಹನ ಸರಬ0ಾಜು ಸರಪEಗಳ�� ಇದು ಕೂಡ Wಜ. 
 

9. ಸುರ2ತ ಆಟ&ಾರರು ಮತು� ಅ.ಾಯ4ಾ� ಪ5ೆಯುವವರು 

$ಾ4ಾoಕ ಭದ
Gೆ, ಕಳ`ೆ ;K ನುಗು̂;"ೆ, ಮತು� 4ಾನೂST Kೕ?ೆ ಅವಲಂ=ತjಾದ ಮೂಲಭೂತ ಕೃn ಪದ��ಗಳ 
ಅನುಪ9:�ಯ��, ಕುಟುಂಬದ ಯುದ�ವ- ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ)Gೆಗಳ ಬ�ೆ ̂ಮತು� ಸೃn[ಯಲ�]ೆ Fಾ�
ಪM9]ೆ. ಇdೊ+ೕjೇಶT 
ಸೃಜನfೕಲGೆ �ೇM"ೆ. ಸೃಜನfೕಲGೆಯ ಒಂದು 4ಾಗ�ವನು+ ಅ`ಾಯ"ಾ�. ಮೂಲಭೂತ ;ಷಯಗಳ ಈ ಯುದ�ವ- 
ಊLಸಬಹು]ಾದ ಪಥಗE�ೆ ಆದ)Gೆ ಮತು� $ಾಮೂLಕ ಸಂಸ°��ೆ "ಾರಣjಾಗುತ�]ೆ, ಅದು ಪ�8ತ�ಂದ ;ಚಲನವನು+ 
WರುGಾSಹ�ೊEಸುತ�]ೆ. ಮತು� ಅಚುA ಮು�ಯಲು ಪ
ಯ�+9 hಾರು (ಮತು� ;ಫಲjಾ/]ೆ) "Qೆdಾ+/ ಪ
ಯ�+9ದ" Lಂ]ೆ ಒಂದು 
`ಾ)& 9\ೕಕ�ಸ�ಲ�. ಬದ��ೆ ಅವರು "dಾನು Wಮ�ೆ >ೇE]ೆ�ೕdೆ" ಎಂಬ ಅdೇಕ ಆವೃ��ಗಳನು+ ಪ�ೆದು"ೊಂM]ೆ�ೕjೆ. Lೕ�ಾ/ 
dಾವ- 'ಸುರrತ `ೆ�ೕXಂ®' ಸ4ಾಜವನು+ ರ89]ೆ�ೕjೆ - Wಯgತ fHಣ 4ಾಗ�ಗಳ�, �ನWತ)ದ ಉ]ೊ)ೕಗಗಳ� ಮತು� 
�ನWತ)ದ ವ)ವ>ಾರಗಳ�. ಅ`ಾಯ Gೆ�ೆದು"ೊಳ��;"ೆಯು W_ೇಧವನು+ >ೊಂ�]ೆ! ಇದು ಇನೂ+, ವ)ವ>ಾರ ಮತು� 
ವ)m�ಗUೆರಡಕೂ. ಆ/]ೆ. ಇದು Oಾ?ೆಗEಂದ `ಾ
ರಂಭjಾಗುತ�]ೆ ಮತು� ನಂತರ ಮುಂದುವ�ಯುತ�]ೆ. 
 

M. ಮ6 /ಾಲ7ಾತರು ಮತು� ಹಣ4ಾ9ನ ಅನುಭ�ಗಳ< 

 

ಔಪQಾ�ಕ ಹಣ"ಾ9ನ ವಲಯದ�� ಎ�ಎಂಇ $ಾಲ 4ಾದ�ಗಳ� ;ಂ|ೇ¾, ?ಾಭ ಮತು� ಮುಖ)jಾ/, Kೕ?ಾ�ಾರ ಭದ
Gೆ�ೆ 
>ೆ8Aನ 4ೌಲ)ವನು+ Wೕಡುತ�]ೆ. ಬಲjಾದ ಆ?ೋಚdೆ ಮತು� dಾ;ೕನ)Gೆಯ $ಾಮಥ)�ದ "ೊರGೆXಲ�. ಈ 
ಮdೋ�ಾವ]ೊಂ��ೆ �ಾ)ಂಕುಗಳ� ಸ]ಾ¸ವdೆ ಮತು� �ೌ��ಕ ಆ9� (ಐ�) ನಂತಹ ಆಯವ)ಯವನು+ ಅ�ಯಲು ಅಥjಾ 
4ೌಲ)4ಾಪನ 4ಾಡಲು ಕಷ[jಾಗುತ�]ೆ. ಹಣ"ಾಸು]ಾರರು jೈ;})ೕಕರಣದ Kೕ?ೆ m�m� ಮತು� '�ನಚ�ಯನು+ ಅನುಸ�9' 
¬
ೕGಾSL9]ಾ�0ೆ. hಾವ-]ೇ 8ಕ. ಉದ)ಮವ- /
ೕW ೕp¢ 6ೕಜdೆಯ�� Kೕ?ಾ�ಾರ;ಲ�]ೆ $ಾಕಷು[ ಹಣ"ಾ9ನ �ೆಂಬಲವನು+ 
ಪ�ೆಯುವ-ದು ಕಷ[ಕರjಾ/]ೆ. ಸ4ಾdಾಂತರ ಹಣ"ಾಸು ವ)ವ$ೆ:ಯು ಹಣದ $ಾಲ]ಾತ��ೆ 9ೕgತjಾ/ತು�, ಅ�� Wೕವ- 
ಹಣವನು+ Gೋ�9 "ಮುಖ)jಾ/ ನನ+ ಹಣವನು+ Gೋ�ಸು" ಎಂದು >ೇಳ�ವ ¦ದಲು ಪ
�ಾನ ಹಣm.ಂತಲೂ ]ೊಡ¢]ಾ/]ೆ. 
ಏಂಜp ಹೂM"ೆ]ಾರರು ಮತು� ;.9.ಗಳ ಆಗಮನ�ಂದ, 0ಾಜ�ಾWಯ ಪ
jೇಶವ- ಕUೆದ "ೆಲವ- ವಷ�ಗಳ�� ;ಕಸನ�ೊಂMತು, 
;Oೇಷjಾ/ >ೊಸ ಯುಗ ತಂತ
£ಾನ ಮತು� ಐu-ಸm
ಯ�ೊE9ದ ಉದ)ಮಗE�ೆ. ಸಣ· ಉGಾcದdಾ ವ)ವ>ಾರಗE�ೆ, ಪ�9:� 
;�ನ+jಾ/]ೆ, ಇಂ�ಗೂ ಸಹ. 
 

ಇ. =>ೕ?, ವಸ�* ಪ,@ಾಪ,ಭುತA 

 

ಇಂMಯT `ೆdಾp "ೋಡ+ 377 dೇ ;�ಾಗದ ಅವರ ಇ��ೕ8ನ jಾ)Fಾ)ನದ�� ಸಂಸದ ಶf ತರೂ� ಅವರ ತಂ]ೆ �ಾರತವನು+ 
ಅ�]ೊಡ¢ ಪ
�ಾಪ
ಭುತ\ ಮತು� ಅ�]ೊಡ¢ ಬೂ|ಾu"ೆ ಎಂದು ಉ?ೆ�ೕ9]ಾ�0ೆ. ಇದು "ಾ9[a ಆದ0ೆ ಕL ಸತ) ಮತು� ಕಳ`ೆ 
dಾ;ೕನ)Gೆ ಬ�ೆ^ ನಮi ಪ
ಕರಣ"ೆ. ಸೂಕ�jಾದ ಉ?ೆ�ೕಖವನು+ >ೊಂ�]ೆ. ಒಂದು ಹಂತದ��, ಸ\]ೇf (ಸ\]ೇf) ಅನು+ 
¬
ೕGಾSLಸುವ Wgತ� ;} (;]ೇf) ಕಂಪWಗಳ Wಗ�ಮನವನು+ dಾವ- Fಾತ�ಪM9]ೆ�ೕjೆ ಆದ0ೆ ಆಮದು 4ಾMದ 



�ಾ)�ೆಟ^ಳನು+ ಮತು� ಆಮದು 4ಾMದ $ೌಂದಯ�ವಧ�ಕಗಳನು+ ಮುಂದುವ0ೆಸುGೆ�ೕjೆ. dಾವ- �ೕವ
jಾ/ 0ಾಜ�ಾW ಮತು� 
ತಂತ
£ಾನವನು+ �ೇ"ಾ/]ೆ�ೕjೆ ಆದ0ೆ ಎ¿Àಐಯನು+ uೕm9ದರು. 
 

jಾಟಕು�ಲ� ಚQೆ�ಗಳ� $ಾ4ಾನ)jಾ/ 9ಂಗಪ-ರವನು+ ಶು8ತ\"ೆ. ಉ]ಾಹರDೆ�ಂದು ಉ?ೆ�ೕ9jೆ ಆದ0ೆ dಾವ- 
ಅನುಕೂಲ"ಾ./ ಅನುಗುಣjಾ/ ಕಸ, ರ$ೆ�ಬ�ಯ ಅಥjಾ ರ$ೆ� ಮಧ)ಮವನು+ ಎ$ೆಯಲು ಮುಂದುವ0ೆಸುGೆ�ೕjೆ. �ಾರ�ೕಯ 
ಉದ)gಗಳ� `ಾ
4ಾ�ಕGೆ ಬ�ೆ ̂4ಾತdಾMದರು ಆದ0ೆ ಸರ"ಾರದ ಆ]ೇಶದ�� ತಮi ಗುಣಮಟ[ದ ಉತcನ+ಗಳನು+ 9\ೕಕ�9ದ 
ತನಕ, ವ)ವ$ೆ:ಯನು+ /
ೕ$ೆ^ ಸ�ದರು. >ೊರ/Wಂದ ಉತ�ಮ ತಂತ
£ಾನ�ಂದ ¬
|ೆ9[ಸ� ಜನi9ದ� ಹಕು.ಗಳಂGೆ "ಾಣುತ�]ೆ. 
ಅವರು ಭ
_ಾ[Qಾರದ >ೊ0ೆ�ೆ ;ರುದ�0ಾ/ದ�ರು ಆದ0ೆ Gೆ��ೆ ತ�c9"ೊಳ��ವ-ದ"ಾ./ ಹಣ"ಾ9ನ >ೇE"ೆಗಳ 'jೈದ)ರು' 
ಮನ$ಾSrಯ Kೕ?ೆ hಾವ-]ೇ >ೊ0ೆhಾ/ರ�ಲ�! ನಂತರ 'dಾ)ಯಸಮiತjಾದ' ವ)ವ>ಾರಗಳ jೇಷದ�� hಾರು 
ಅಸಮಥ�jಾದ "ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� dಾ)hಾಂಗ ಪ
m
�ಗಳ ಪ
6ೕಜನವನು+ ಪ�ೆದರು. 
 

ವ)ವ$ೆ:ಯು ಅದು ಆ/ರುjಾಗ, MSME ಗE�ೆ ಕೂಡ ಆ`ಾದdೆಯ�� `ಾಲು ಇ]ೆ. ಅವರು ಒಟು[ಗೂMರುವಂGೆ Gೋರು��ದ� ಏ"ೈಕ 
ಸಮಯjೆಂದ0ೆ ?ೆ; ಅಥjಾ ಆಮದುಗಳನು+ ಪ
�ಭuಸುವ-ದು, ಮತು� ಭ
ಷ[ ಅ}"ಾ�ಗಳ ಅ;jೇಕದ �ೇM"ೆಗE�ೆ ;ರಳjಾ/. 
"ೈ�ಾ�"ಾ ಸಂಘಗಳ� "ೈ�ೊಳ��ವ hಾವ-]ೇ ಸ\ಯಂ-Wಯಂತ
ಣವ- ಅ_ೆ[ೕನೂ ಇಲ�. ಪ
�ಾಪ
ಭುತ\ದ $ೌಂದಯ�ವ- 
ಜjಾ�ಾ��ಯುತ ಸಂಗ�hಾ/]ೆ. "ೈ�ಾ�"ಾ ಪ
]ೇಶದ�� ಎ?ಾ� MSMEs ಭ
ಷ[ 4ಾ0ಾಟ Gೆ��ೆ Wಣ�ಯದ �ೇM"ೆಗಳನು+ �ೆ 
ಗು>ೆ 4ಾಡಲು ಅಥjಾ 4ಾ�ನ) Wಯಂತ
ಣ ಮಂಡEಯ ಅ}"ಾ� �ಾ��"ೆÂ�ಂ® Wಧ��9ದ0ೆ ಕ�c9"ೊE�! ಬೂ|ಾu"ೆ 
$ೌಂದಯ�ವ- ಅಧ� ಸತ)ಗಳ� ಮತು� ಅನುಕೂಲGೆಗಳ��]ೆ. ಇದು 9:�ಗ��ೆ ಉGೆ�ೕಜನ Wೕಡುವ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ 
ವ)ವ$ೆ:hಾ/]ೆ ಮತು� ;ಸ�ರDೆಯ ಮೂಲಕ ನ;ೕನGೆಯ ಅಗತ)ವನು+ Gೆ�ೆದು>ಾmತು 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 



3. ರCDಾ ಮತು� ಶ/ಾFಸFಗಳ GೕHೆ ಅವಲಂI9ರುವJದು - ಯುಎ*, ಯುNೋP, ರ#�ಾದQR 

ಶ/ಾFಸF ಖ�ೕTಸಲು ಬHೆ&ೆ 9ಲು?7ೆ 
  

¤ೆಬ
ವ� 2018 ರ��, �ಾರತವ- Oಾಂ�ಯುತjಾ/ ಒಂದು Kೖ�ಗಲು� ]ಾuತು. ತನ+ jಾn�ಕ ಬ�ೆ& =ಡುಗ�ೆhಾದ ಪ
"ಾರ 62 
ಶತ"ೋu $ ನಷು[ ¦ತ�ದ ರHDಾ ಖಚು� ಅದರ 4ಾo ವ$ಾಹತುOಾL ಯಜ4ಾನ =
ಟW+ಂದ Lಂ]ೆ ಸ��]ೆ. ಅK�ಕ, 
8ೕdಾ, $ೌ� ಅ0ೇ=hಾ ಮತು� ರ_ಾ) 4ಾತ
 ತಮi 6ೕಧರ Kೕ?ೆ ಅದೂ��hಾ/]ೆ. ಸು4ಾರು ಒಂದು ದಶಕದ "ಾಲ 
�ಾರತವ- ;ಶ\ದ ಅಗ
ಗಣ) ಶ$ಾJಸJ ಆಮದು]ಾರ 0ಾಷ2jಾ/]ೆ. ಸm
ಯ 4ಾನವಶm�ಯನು+ ಮತು� ಹಡಗುಗಳ ಮತು� ;4ಾನಗಳ 
ಸಂFೆ)ಯ��, ಅದರ ಸಶಸJ ಪ�ೆಗಳ� ;ಶ\ದ ಅಗ
 ಐದdೇ $ಾ:ನದ��jೆ. 

"ೆಲವ- ]ೌಬ�ಲ)ವ- �ಾರತದ ಪ�ೆಗಳ �ಾತ
"ೆ. "ಾರಣವಲ�, ಆದ0ೆ ಅವ-ಗಳ ಆ"ಾರ"ೆ. "ಾರಣjಾಗಬಹುದು. ಹಲjಾರು ತÄ 
ವರ�ಗಳ >ೊರGಾ/ಯೂ, �ಾರತದ "ೇಂದ
 ಮತು� `ಾ
]ೇfಕ ಆ£ೆಗಳನು+ ಸಮಗ
�ೊEಸಲು ಕ0ೆWೕಡುವ ಆಂತ�ಕ g�ಟ� 
f¤ಾರಸುಗಳ� ಮತು� ಸg� ಸಂOೆ�ೕಧdೆಗಳ�, ಅದರ $ೈನ), dೌ"ಾಪ�ೆ ಮತು� jಾಯುಪ�ೆಗಳ� ಕÅಣjಾದ ಸ\ತಂತ
 
ರಚdೆಗಳನು+ ಉE9"ೊಂM]ೆ. 8ೕdಾ ತನ+ "ಾhಾ�ಚರDಾ ಪ�ೆಗಳನು+ ಐದು ;Oಾಲjಾದ `ಾ
]ೇfಕ ಆ£ೆಗE�ೆ 
ಸುವ)ವ9:ತ�ೊE9ತು ಆದ0ೆ, �ಾರತವ- 17 ಪ
Gೆ)ೕಕ ಏಕ-$ೇjಾ ಸ:Eೕಯ ಆ£ೆಗಳನು+ Wವ�Lಸುತ�]ೆ. 

ಏತನi�ೆ), ರHDಾ ಮತು� ಸ8jಾಲಯಗಳ� ಅಂತಹ ಮಹತ\ಪ�ಣ�jಾದ ಪ
Oೆ+ಗಳನು+ ಸಂಗ
ಹDೆ ಮತು� ಪ
QಾರಗUೆಂದು ಕ0ೆಯುವ 
ರHDಾ ಸ8jಾಲಯವ- Gಾಂ�
ಕ £ಾನ ಮತು� Gಾಂ�
ಕ dೇಮ"ಾ�ಗU�ೆಂ��ೆ 9ಬÆಂ�hಾ/ರುತ�]ೆ, ಆದ0ೆ 4ಾo $ೈWಕ��ೆ 
�ೊಂದಲ;ಲ�, ಸಮವಸJದ��ರುವ ಜನ��ೆ >ೆಚುA ಸ>ಾನುಭೂ� ಇ]ೆ.  
 

�ಾರತದ ಶ$ಾJಸJ ಮತು� $ೇdಾ =�ಯನಟ̂[?ೆ �ಾಲ� ಕUೆಯುತ�]ೆ ಆದ0ೆ, ಹಣ OೌQಾಲಯಗಳ�, ಒಳಚರಂM ಮತು� 
Gಾ)ಜ)ಜಲ ಸಂಸ.ರಣ ಘಟಕಗಳ�, fHಣ, Wೕ�ನ 6ೕಜdೆಗE�ೆ, ರ$ೆ�ಗಳ�, ಅ�hಾದ ಜನಸಂFೆ), ಇGಾ)� $ಾಕಷು[ 
ಅಗತ);ರುವ ಮೂಲಭೂತ $ೌಕಯ� Gೆ�ೆದು"ೊಳ�?ಾಗುತ�]ೆ 
 

$ಾ)�ೆ�[ ;ಷಯjಾ/]ೆ ಪ
� ಶ$ಾJಸJ ತhಾ�"ಾ ಆ ಪ
ಪಂಚದ ]ೇಶವ- �ಾರತ"ೆ. ಶ$ಾJಸJಗಳನು+ ಪ�0ೈಸಲು ಬಯಸುತ�]ೆ, 
ಏ"ೆಂದ0ೆ ಅವರು �ಾರತವನು+ ಇಷ[ಪಡುGಾ�0ೆ, ಅದು "ೇವಲ ?ಾಭ ಉ]ೆ�ೕಶಗE�ಾ/ 4ಾತ
ವಲ�, ಅವ-ಗಳ� ;Oೇಷjಾ/ 
ಯುಎ�, ರ_ಾ), =
ಟT ಮ��ತರರು "ಯುದ�ವ- jಾ)`ಾರ"ೆ. ಒU �ೆಯದು" ಎಂಬ ಅ�ಾ)ಸವನು+ ಅನುಸ�ಸುತ�]ೆ. ಯು0ೋ�ಯT 
]ೇಶಗಳ�.   

 

 
 

 

 
 
 
 



4. VೌWಾಲಯಗಳ< 

ಈ �ೇ9�ೆಯ�� �ಾರತದ ಅತ)ಂತ ಜನ�
ಯ ಚಲನ8ತ
jೆಂದ0ೆ OೌQಾಲಯ. ಇದು ಸು4ಾರು ;QೆÇೕದನವನು+ 
ಉಂಟು4ಾಡುತ�]ೆ. ಅದು ತಂ]ೆ ತನ+ ವಯಸ. ಮಗನನು+ ಬMಯುವಂGೆ 4ಾಡುತ�]ೆ. ಇದು ಅಧ�ದಷು[ ಹE�hಾ/]ೆ. ಆದ0ೆ, 
ಅಂ�ಮjಾ/, ಇದು ಒಂದು ಪ
ಣಯ ಬ�ೆ.̂ 

"OೌQಾಲಯ, ಒಂದು ಲÈ $ೊ[ೕ�," ಎಂಬ ಚಲನ8ತ
ವನು+ "ೇವಲ ಕ4ಾ�ೆ^ 4ಾತ
ವಲ�, �ಾರತದ ಅತ)ಂತ ಗಂ�ೕರjಾದ 
$ಾವ�ಜWಕ ಆ0ೋಗ) "ಾಳo6ಂದ"ೆ. 4ಾತdಾಡುGಾ�0ೆ. OೌQಾಲಯಗಳ� �ಾರತದ ಈ �ನಗಳ�� ಒಂದು ]ೊಡ¢ 
�ಡುಗು:ಇjೆ,ಅವರ�� $ಾಕಷು[]ೇಶದ 1.3 ಶತ"ೋu ಜನ��ೆಮತು� 0ಾn2ೕಯ ಸ"ಾ�ರದ 0ಾಷ2ದ ಇ�>ಾಸದ?ೆ�ೕ ಅತ)ದು¸ತ 
Oೌಚ W4ಾ�ಣ "ಾಯ�ವನು+ `ಾ
ರಂ�ಸು��]ೆ. 

�ಾರತದ ಪ
�ಾW ನ0ೇಂದ
 ¦ೕ�, ಎಷು[ ಮಂ� �ಾರ�ೕಯರು ಈಗಲೂ ಮುಕ�jಾ/ Wಂ�]ಾ�0ೆ ಎಂದು 
Gೊಂದ0ೆ�ೊಳ�ಾ/ರುವ 100 ದಶಲH >ೊಸ OೌQಾಲಯಗಳನು+ ಕಟ[ಲು ಶಪಥ 4ಾM]ಾ�0ೆ. 

]ೇಶ]ಾದ)ಂತದ >ೊಸ ?ೋಟರುಗಳ� ಏರು��jೆ, "ೆಲÉKi ಅವ-ಗಳ� hಾವ-ದಕೂ. ಸಂಪಕ� >ೊಂ�ಲ�, OೌQಾಲಯಗಳನು+ 
ಎ��ಯೂ ರ8ಸುವ-�ಲ�, ಆದ��ಂದ ಅವ-ಗಳ� hಾರೂ ಬಳಸುವ-�ಲ� ಎಂದು >ಾರಬಲ�ವ- ಮತು� 9[ಂm. 
ಹ��ರದ |ಾ��& >ೇ�ೆ ಕಂಡುLMಯ�ೇಕು ಎಂದು ಜನ��ೆ >ೇಳ�ವ ಒಂದು >ೊಸ ¦�ೈp ¶ೕT ಅ��"ೇಶT ಸಹ ಇ]ೆ. 
"ಪ
ಕೃ� ಕ0ೆ 4ಾM]ಾಗ," Wಮi ಫಲಕವನು+ ಬಳ9, "ಹಲ�ೆಗಳ� ಓದುತ�jೆ!" ಇದು >ಾ$ಾ)ಸcದ, ಜನರು $ೆp ¶ೕನ^ಳನು+ 
>ೊಂ�]ಾ�0ೆ ಆದ0ೆ |ಾ��|ೆ^ ಪ
jೇಶ;ಲ�. 

$ೌಲಭ)ಗಳ "ೊರGೆ $ಾವ�ಜWಕ ಆ0ೋಗ)ದ ;ಷಯವಲ�, ಚಲನ8ತ
ವ- ಸcಷ[ಪMಸುತ�]ೆ, ಆದ0ೆ ಸುರHGೆ, ಮLUಾ ಹಕು.ಗಳ� 
ಮತು� 4ಾನವ ಘನGೆಯ ;ಷಯಗಳ ಬ�ೆ ̂ಸಹ ಸcf�ಸುತ�]ೆ. 

ಯುW$ೆ¥ ಪ
"ಾರ, ಸು4ಾರು 564 g�ಯT �ಾರ�ೕಯರು, ಸು4ಾರು ಅಧ�ದಷು[ ಜನಸಂFೆ), Gೆ0ೆದ �ಾಗಗಳ��, 
"ಾಡುಗಳ��, "ೊಳಗಳ ಪಕ.ದ��, >ೆ]ಾ�� ಮಧ)ವ��ಗಳ ಮತು� ಕಡಲ�ೕರದ�� ಇನೂ+ ಮಲ;ಸಜ�dೆ 4ಾಡುGಾ�0ೆ. 
 

�ಾ
gೕಣ ಮLUೆಯರು "ೆಲÉKi >ೊ0ಾಂಗಣದ�� ತಮiನು+ ದೂರ;ರುjಾಗ ಹGಾ)"ಾಂಡ ಮತು� ?ೈಂ/ಕ ಆಕ
ಮಣವನು+ 
ಸL9"ೊಳ��Gಾ�0ೆ, ಆದ��ಂದ ಅವರು ರHDೆ�ಾ/ ಮುಂ�ಾdೆ ¦ದಲು ಸಣ· ಗುಂಪ-ಗಳ�� ಪ
hಾ�ಸುGಾ�0ೆ. "ಇದು Wಜjಾದ 
ಸಮ$ೆ)," ಮLUಾ ಹಕು.ಗಳ ವmೕಲ ಜಗi� ಸಂ�ಾ\T >ೇEದರು. "ಅdೇಕ ಮLUೆಯರು, ;Oೇಷjಾ/ ಭೂgರLತ 
ಮLUೆಯರು, >ೊರ�ೆ �ಾತೂ
K̂ >ೋಗುjಾಗ ಬಹಳಷು[ Lಂ$ೆಯನು+ ಎದು�ಸುGಾ�0ೆ." 
 

�ಾರತದ ಸು4ಾರು 1.2 ಶತ"ೋu ಜನ��ೆ ಮdೆಯ�� OೌQಾಲಯ;ಲ� ಎಂದು hಾ0ಾದರೂ Wಜjಾ/ಯೂ ಆಶAಯ� 
ಪಡುGಾ�0ೆ? Wಜjಾ/ಯೂ ಅಲ�. �ಾರತ 4ಾನವ ಅ�ವೃ�� ವರ� ಇದು ಸ\ಲc "ಾಲ >ೇಳ���]ೆ. ಹE�ಗಳ�� ಪ�9:� "ೆಟ[]ಾ/]ೆ, 
ಅ�� ಮdೆಗಳ�� ಮೂರdೇ ಎರಡರಷು[ OೌQಾಲಯಗEಲ�. ಓಪT ಮಲ;ಸಜ�dೆ ಹÊಾತ�dೆhಾ/]ೆ ಮತು� ಸಹಸ
4ಾನದ 
ಅ�ವೃ��ಯ ಗು�ಗಳನು+ $ಾ}ಸುವ�� ಪ
ಮುಖ ಅಡಚDೆ ಉEದು"ೊಂMರುತ�]ೆ, ಮೂಲಭೂತ Wಮ��ೕಕರಣ"ೆ. ಪ
jೇಶ;ಲ�]ೆ�ೕ 
ಅಧ�ದಷು[ ಜನಸಂFೆ)ಯನು+ ಕMK�ೊEಸುತ�]ೆ. 
 



OೌQಾಲಯಗಳ "ೊರGೆ ಮತು� Gೆ0ೆದ ಮಲ;ಸಜ�dೆ�ಾ/ ಆದ)Gೆಯು ಸ4ಾಜದ ]ೌಜ�ನ)ವನು+ Oಾಶ\ತjಾ/ಸುವ ಸ4ಾಜದ�� 
ಒಂದು $ಾಂಸ°�ಕ ಸಮ$ೆ)hಾ/ದು�, ಕMK �ಾ� 4ಾನವನ Gೋಟ�ಾರರು ಮತು� 9\ೕಪಗ�ಳ ಅ9�ತ\ವ- ಕMKhಾ/]ೆ 
ಎಂದು $ಾ=ೕGಾ/]ೆ. 
 

�ಾರತದ Wರಂತರ ಅವ4ಾನವ- $ಾಂಸ°�ಕ ವತ�dೆಗಳ�� ಸcಷ[jಾ/ �ೇರೂ�]ೆ. $ಾ\ತಂGಾ
�ನಂತರದ ಅಧ� 
ಶತ4ಾನm.ಂತಲೂ >ೆಚುA ಮಂ� �ಾರ�ೕಯರು Gೆ0ೆದ ಮತು� ಕಸವನು+ ತೃ��ಕರjಾ/ Wjಾ�ಸು��]ಾ�0ೆ, ಆದ0ೆ ತಮi 
ಮdೆಗಳನು+ ಅಸcಷ[jಾ/ ಸ\ಚÇjಾ/�ಸುGಾ�0ೆ. >ೌದು, 0ಾಜ)ವ- dೈಮ�ಲ) $ೌಲಭ)ಗಳನು+ ;ಸ��ಸಲು ;ಫಲjಾ/]ೆ, ಆದ0ೆ 
ಜನರು ಕೂಡ ಆ`ಾದdೆಯನು+ Gೆ�ೆದು"ೊಳ��ೇಕು. 
 

ಗು�ಾ�ಂವ+ Kೕ?ಾ¸ಗದ ಉಪನಗರದ��, ;]ಾ)ವಂತ, Kೕಲುiಖjಾ/ ¦�ೈp, f
ೕಮಂತ dೆ0ೆ>ೊ0ೆಯವರು ತಮi $ಾಕು 
$ೇವಕರನು+ ತಮi $ೇವಕ0ೊಂ��ೆ ಕಳವಳ�ೊEಸಲು ಮತು� ಅವ)ವ$ೆ:ಯನು+ ಸ\ಚÇ�ೊEಸಲು W0ಾಕ�9ದರು. ತಮi 
"ಾಂಡgWಯ� ಸ\ಚÇjಾ/ದ�ಷು[ ತನಕ, ಅದು ಸ�hಾ/]ೆ. ಸ"ಾ�ರವ- ಎ?ಾ� ದುಷ[ರ ಮೂಲದ��]ೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಅ]ೇ 
ಜನರು. 
 

ಪ
jಾ9ಗರು ]ೇಶ]ಾದ)ಂತ ಪ
hಾ�ಸುjಾಗ OೌQಾಲಯಗಳ "ೊರGೆ ಕೂ�ಾ ಪ
jಾ$ೋದ)ಮದ Kೕ?ೆ ಪ�Dಾಮ =ೕರುತ�]ೆ, 
ಅವ-ಗಳ�� hಾವ-]ೇ OೌQಾಲಯಗಳ� ಅಥjಾ OೌQಾಲಯಗಳ� 9ಗುವ-�ಲ� ಮತು� "ೆಟ[ ಅನುಭವ ಮತು� ಋDಾತiಕ 
ಪ
Qಾರವನು+ =ಟು[=ಡುತ�jೆ. 
 

dಾವ- >ೇ�ೆ OೌQಾಲಯ ವ)ವ$ೆ:ಗಳನು+ ಅಧ)ಯನ 4ಾಡ�ೇಕು, OೌQಾಲಯಗಳ W4ಾ�ಣ, dೈಮ�ಲ) ಮತು� OೌQಾಲಯಗಳನು+ 
ಇತರ ]ೇಶಗಳ�� ಸ\ಚÇ�ೊEಸುವ-ದು >ೇ�ೆ 4ಾಡ�ೇ"ೆಂದು �Eಯಲು. dಾವ- OೌQಾಲಯ ಮತು� ಚರಂM ಸಮ$ೆ)ಯನು+ 
Wಲ�r9 ]ೇಶದ ಪ
ಗ��ೆ ಅM¢ಯುಂ|ಾಗುತ�]ೆ. 
 

ಪ
jಾ9ಗ��ೆ |ಾ��& $ೌಲಭ)ಗಳ�, hಾವ-]ೇ ನಗರ, ಪಟ[ಣ ಅಥjಾ ಪ
jಾ$ೋದ)ಮದ ಆಕಷ�Dೆ ಮತು� ಒಂದು 
OೌQಾಲಯವನು+ ಹುಡುಕಲು ಮತು� >ೆಚುA ಸ\ಚÇjಾದ ಆ0ೋಗ)ಕರ $ೌಕಯ�ವನು+ ಪ�ೆಯಲು ಒಂದು ದುಃಸ\ಪ+jಾ/]ೆ, ಆದ��ಂದ 
>ೆ8Aನ ಪ
jಾ9ಗರು �ಾEಗುU �ೆಯ Wಯಂತ
ಣದ�� `ಾ?ೊ^ಳ��ೇಕು, ಅವರು ಮರE ಬರುವವ0ೆಗೂ >ೋ|ೆp. 
 
 

*** >ೊಸ ಕಟ[ಡವನು+ Wg�ಸುjಾಗ, ಶು8ತ\, ಆ0ೋಗ)ಕರ "ಾರಣಗE�ಾ/ OೌQಾಲಯ ಮತು� �ಾತೂ
ಮ̂ಳನು+ �ೇಪ�Mಸುವ 

6ೕಜdೆ ಮತು� $ಾ+ನದ ನಂತರ ಶುಷ.GೆXಲ� (ವ$ಾ� ಅ�ಾ)ಸಗಳ ಪ
"ಾರ). 

 

 

 

 

 

 

 



5. ಚರಂ� 

 

�ಾರತ ]ೇಶದ�� ಚರಂM ;?ೇjಾ� ಬ�ೆ ̂"ನಗರ f&", �ೌT ಟು ಅÍ� Wಯತ"ಾ�ಕದ ಇ��ೕ8ನ ಕವ� $ೊ[ೕ� ಪ
"ಾರ, 
�ನ"ೆ. 1.7 ದಶಲH ಟನ^ಳಷು[ ¤ೇಕp Gಾ)ಜ)ವನು+ ಉGಾc�ಸುತ�]ೆ. ;£ಾನ ಮತು� ಪ�ಸರದ ]ೆಹ� ಮೂಲದ 
?ಾ�ೋ]ೆ�ೕಶ;ಲ�ದ "ೇಂದ
 (9ಇಎ�) ನ�ೆ9ದ ;Oೆ�ೕಷDೆಯ ಆ�ಾರದ Kೕ?ೆ, ಸು�� Gಾ)ಜ)ವ- ಸುರrತ Gಾ)ಜ) Wವ�ಹDೆ�ೆ 
ಬಂ]ಾಗ >ೇ�ೆ "ಾDೆhಾ/]ೆ ಎಂಬುದನು+ Gೋ�ಸುತ�]ೆ, >ೆ8Aನ ನಗರಗE�ೆ Gಾ)ಜ)ವನು+ >ೇ�ೆ �Eಸುವ-ದು ಅಥjಾ ಅದನು+ 
8mGೆS 4ಾM. ಅ}ಕೃತ ಅಂm-ಅಂಶಗಳ� Oೇಕಡ 78 ರಷು[ ಚರಂMಗಳನು+ ಸಂಸ.�ಸದ ಉE�]ೆ ಮತು� ನ�ಗಳ�, ಅಂತಜ�ಲ 
ಅಥjಾ ಸ0ೋವರಗಳ�� ;?ೇjಾ� 4ಾಡ?ಾಗುವ-ದು ಎಂದು Gೋ�ಸುತ�]ೆ. 
 

"ಅಧ�ದಷು[ ಮdೆಗಳ� ದೂರjಾ�ಗಳನು+ >ೊಂ�jೆ ಆದ0ೆ OೌQಾಲಯಗಳ� ಇಲ�" ಮತು� �ಾರತದ ಸ"ಾ�ರದ ಶ
ಮfೕಲ 
ಪ
ಯತ+ಗಳ� ಮತು� 48% ರಷು[ �ಾರ�ೕಯ��ೆ OೌQಾಲಯಗಳನು+ ಒದ/ಸಲು ?ಾಭರLತjಾದಂತಹ ಸು�� ಸು��ಗಳ�, $ಾಕಷು[ 
OೌQಾಲಯಗಳ� �ಾರತದ dೈಮ�ಲ)ವನು+ ಬ�ೆಹ�ಸುತ�jೆ ಎಂದು ಸೂ8ಸುತ�]ೆ. ಸಮ$ೆ)ಗಳ�. jಾಸ�ವದ��, OೌQಾಲಯಗಳ� 
]ಾ
ವಣದ�� ಅಗತ)jಾದ �ಾಗjಾ/ದ�ರೂ, �ಾರತದ ಚರಂMಯನು+ >ೇ�ೆ ಒಳ�ೊಳ��ತ�]ೆ ಮತು� Wಯಂ�
ಸುವ-ದು ಎನು+ವ-ದು 
ಚQೆ�ಯ�� ಗಮdಾಹ�jಾ/ ]ೊಡ¢]ಾ/]ೆ. ಪ
ಸು�ತ, ಚರಂMನ 93 ಪ
�ಶತವ- "ೊಳಗಳ�, ಸ0ೋವರಗಳ�, ಮತು� ನ�ಗE�ೆ 
8mGೆSXಲ�]ೆ ತನ+ 4ಾಗ�ವನು+ ಕಂಡು"ೊಳ��ತ�]ೆ. 
 

1). ಸಂಸ.�ಸದ ಒಳಚರಂM �ಾರತದ��ನ Wೕ�ನ ಮೂಲಗಳ ಪ
ಮುಖ 4ಾ�ನ)"ಾರಕjಾ/]ೆ, ಇದು ಅ�$ಾರ $ೇ�ದಂGೆ 
ಆ�§ೇಯ 0ೋಗಗಳನು+ ಉಂಟು4ಾಡುತ�]ೆ (ಇದು jಾn�ಕjಾ/ 350,000 �ಾರ�ೕಯ ಮಕ.ಳನು+ "ೊಲು�ತ�]ೆ 
). ಕೃn 4ಾ�ನ), ಮತು� ಪ�ಸರ ಅವನ�. ನಗರ ಬಡವರು $ಾ4ಾನ)jಾ/ "ೊಳಕು ಮತು� ಜಲಸಸ)ಗಳ� ತEಗಳ�� jಾ9ಸುವ 
"ೊಳಕು ಮತು� "ಾಲುjೆಗU�ೆಂ��ೆ jಾ9ಸುGಾ�0ೆ. 
 

�ಾರತದ ಅ�]ೊಡ¢ ನಗರಗಳ�� "ೇಂ�
ೕಕೃತ ಚರಂM ವ)ವ$ೆ: ಇ]ೆ, ಭೂಗತ `ೈಪ^ಳ�, ಪಂµ $ೆ[ೕಷನ^ಳ�, ಮತು� u
ೕ|ೆiಂ& 
`ಾ�ಂಟ^ಳ�. ಆ]ಾಗೂ), ಈ ವ)ವ$ೆ:ಗಳ� Wg�ಸಲು ಮತು� "ಾಯ�Wವ�Lಸಲು ದು�ಾ�hಾ/]ೆ, Wರಂತರ ಶm�, ನು�ತ 
Wjಾ�ಹಕರು ಮತು� jಾ)ಪಕjಾದ Wವ�ಹDೆ ಅಗತ). ಪ�Dಾಮjಾ/, �ಾರತದ "ೇಂದ
 4ಾ�ನ) Wಯಂತ
ಣ ಮಂಡEಯ 
ಪ
"ಾರ, ಅವ-ಗಳ�� ಅಧ�ದಷು[ ಕMK ಪ�Dಾಮ"ಾ�hಾ/ "ಾಯ�Wವ�Lಸುತ�jೆ. 
3). >ೆಚುA ಏನು, �ಾರತದ ಸಣ· ಪಟ[ಣಗಳ� ಇಂತಹ ವ)ವ$ೆ:ಗಳನು+ Wg�ಸಲು ಅ$ಾಧ). 
 

"ಾhಾ��ಾರದ�� ತÄರು, 4ಾನವ ದ
ವ)0ಾfಯನು+ >ೊGೊ�ಯ)ಲು ಪ
ಪಂಚ]ಾದ)ಂತ >ೆ8Aನ ಪ
4ಾಣದ Wೕ�ನ ಬಳ"ೆ 
4ಾಡ?ಾಗು��]ೆ ಎಂದು >ೇEದರು. ಇದು Wೕ�ನ ಉತ�ಮ ಉಪ6ೕಗವಲ�, ಪ
ಸಕ� ತಂತ
£ಾನವ- ಎ"ೆS0ಾವನು+ ತ/^ಸಲು ಮತು� 
ಅದನು+ $ಾ/ಸಲು Wೕರನು+ ಬಳಸುವ-ದು ಸಮಥ�Wೕಯವಲ�. ಈ ಪ�>ಾರವ-, ಆಧುWಕ $ೆ�[a |ಾ)ಂಕ^ಳ� ಮತು� ಇತರ 
ತಂತ
£ಾನಗಳನು+ ಬಳ9"ೊಂಡು ಆT-$ೈ& ¿ೕಕp "ೆಸರು Wವ�ಹDೆhಾ/ದು�, ಇದ�ಂ]ಾ/ ಎ"ೆS0ಾಟವ- Wೕರನು+ 
ಕಲುnತ�ೊEಸುವ-�ಲ�. ಪ
ಸು�ತ `ೈµ¢ ಒಳಚರಂM ವ)ವ$ೆ:ಗಳ� ಒಳಚರಂM�ೆ 8mGೆS Wೕಡುವ-�ಲ� ಆದ0ೆ ಅದನು+ ದೂರ 
$ಾ/ಸುತ�jೆ. ಅವರು ನ�ಗಳ� ಮತು� ಸ0ೋವರಗE�ೆ ;ಷಯುಕ� ಮತು� ಅತ)ಂತ 4ಾ�ನ)"ಾರಕ0ಾ/]ಾ�0ೆ, ಅ�� ಅವರು 
ಎ$ೆಯಲcಡುGಾ�0ೆ.   



6. ಜಲ[ಾಗ�ಗಳQRನ [ಾQನ� 
 

�ಾರತದ ಬೃಹÎ ಜನಸಂFೆ) ಮತು� jೇಗjಾ/ �ೆUೆಯು��ರುವ ನಗರ ಪ
]ೇಶಗಳ� ಅದರ ನ�ಗಳ Kೕ?ೆ �ಾ� ಪ
4ಾಣದ 
>ಾWಯನು+ಂಟು 4ಾM]ೆ. Wೕ�ನ 4ಾ�ನ)ವ- �ಾರತದ�� ಒಂದು ಪ
ಮುಖ ಪ�ಸ�ೕಯ ಸಮ$ೆ)hಾ/]ೆ. �ಾರತದ�� Wೕ�ನ 
4ಾ�ನ)ದ ಅ�]ೊಡ¢ ಮೂಲ ಸಂಸ.�ಸದ ಒಳಚರಂM ಆ/]ೆ. 4ಾ�ನ)ದ ಇತರ ಮೂಲಗಳ� ಕೃn ಹ�ವ- ಮತು� ಅWಯಂ�
ತ 
ಸಣ· ಪ
4ಾಣದ ಉದ)ಮವನು+ ಒಳ�ೊಂMjೆ. �ಾರತದ ಹಲವ- ನ�ಗಳ�, ಸ0ೋವರಗಳ� ಮತು� Kೕ?ೆÏ Wೕರು ಕಲುnತjಾ/]ೆ. 
 

ಸ"ಾ�� $ಾ\ಮ)ದ "ೊಳQೆWೕ�ನ ಸಂಸ.ರDಾ ಘಟಕಗಳ� >ೆ8Aನ ಸಮಯದವ0ೆ�ೆ ಮು8A>ೋ/jೆ, ಏ"ೆಂದ0ೆ ಅಸಮಪ�ಕ 
;dಾ)ಸ ಅಥjಾ ಕಳ`ೆ Wವ�ಹDೆ ಅಥjಾ ಸಸ)ಗಳನು+ "ಾಯ�ಗತ�ೊEಸಲು ;Oಾ\$ಾಹ� ;ದು)Î ಸರಬ0ಾಜು "ೊರGೆ, 
�ೈರು>ಾಜ� dೌಕರರು ಮತು� ಕಳ`ೆ Wವ�ಹDೆ6ಂ��ೆ. ಈ ಪ
]ೇಶಗಳ�� ಉತc��hಾಗುವ Gಾ)ಜ) Wೕರು $ಾ4ಾನ)jಾ/ 
ಮ�·ನ�� ಅಥjಾ ಆ;hಾಗುತ�]ೆ. Uncollected Gಾ)ಜ) ಅdಾ0ೋಗ)ದ ಪ�9:�ಗಳ� "ಾರಣjಾಗುತ�]ೆ ನಗರ ಪ
]ೇಶಗಳ�� 
ಸಂಗ
ಹ�ೊಳ��ತ�]ೆ ಮತು� 4ಾ�ನ)"ಾರಕಗಳನು+ =ಡುಗ�ೆ Kೕ?ೆÏ ಮತು� ಅಂತಜ�ಲ ತಲುಪಲು. 
 

>ೈದ0ಾ�ಾದ+ ತಂತ
£ಾನ "ೇಂದ
ದ��, ನಗರದ ಮು9 ನ�ಯ ಬE ಅಕ
ಮ W4ಾ�ಣವನು+ ತ�ೆಯಲು "ಾಯ�ಕತ�ರು 2015 ರ�� 
dಾ)ಶನp /
ೕT u
ಬೂ)ನp, �ಾಗಶಃ dಾ)hಾಂಗ `ಾ
}"ಾರ"ೆ. GೆರEದರು. Qೆdೆ+ೖನ��, ದrಣ �ಾರತದ��, "ೋಯಂ ನ�ಯ 
4ಾ�ನ)ವನು+ ತ�ೆಯಲು dಾಗ�ಕರು u
ಬೂ)ನ?ೆ^ ಮನ; 4ಾM]ಾ�0ೆ, ಅಲ�]ೇ ]ೊಡ¢ "ೆdಾಲ+ ಸ�hಾದ �ೆ
MØಂ® ಅನು+ 
ತ�cಸಲು ಮತು� ಹ�ವನು+ ಸು�ಾ�ಸಲು ಖ8ತಪM9"ೊಳ��Gಾ�0ೆ. ನವ]ೆಹ�ಯ��, "ಾಯ�ಕತ�ರು ಗ��ನ ಪ
ಮುಖ 
ಉಪನ�hಾದ ಯಮುdಾದ ಪ
jಾಹದ ಪ
]ೇಶ ಮತು� ನ� >ಾ9�ೆ ಇ�9"ೊಳ�ಲು ವಷ�ಗಳ ನಂತರ ಮGೊ�ಂದು "ಾನೂನು 
ಕ
ಮವನು+ ಎದು�ಸು��]ಾ�0ೆ, ಅಸಂFಾ)ತ ಅ�ವೃ��Xಂದ ಮುಕ�jಾ/, ಸ�ೆ\ೕ M¬ೕ ಮತು� ರ$ೆ� $ೇ�ದಂGೆ. ಮತು� ಐದು 
�ಾರ�ೕಯ 0ಾಜ)ಗಳ ಮೂಲಕ >ಾದು>ೋಗುವ ಪ;ತ
 ಗಂ�ಾ, ಪ�ಸರjಾ�ಗಳ� ಮತು� "ೆಟ[ dಾಗ�ಕ�ಂದ "ೆಟ[ ಕಲುnತjಾದ 
ನ�ಯನು+ ಸ\ಚÇ�ೊEಸಲು ಸ"ಾ�� 6ೕಜdೆಯ ;ಫಲGೆXಂದ W0ಾOೆ�ೊಂಡ dಾಗ�ಕ�ಂದ "ಾನೂನುಬದ� ಯುದ�ದ 
"ೇಂದ
=ಂದುjಾ/]ೆ.  
 

ನ�ಗಳ� ಮತು� >ೊUೆಗಳ� �ಾರತದ��ನ ಇ��ೕ8ನ ನಗರ $ೊ ೕಟದ �ೕವ
Gೆಯನು+ >ೊ��]ೆ. ಕUೆದ 40 ವಷ�ಗಳ�� 1.35 
ಶತ"ೋu ಜನಸಂFೆ)ಯನು+ >ೊಂ�ರುವ ಜನಸಂFೆ) �\ಗುಣjಾ/]ೆ. 6ೕoತವಲ�ದ �ೆಳವ��ೆಯು Wೕರು ಸರಬ0ಾಜು 
4ಾಡು;"ೆ�ೆ "ಾರಣjಾ/]ೆ ಮತು� ಒಳಚರಂM ಮತು� "ೈ�ಾ�"ಾ ;ಸಜ�dೆ�ೆ "ಾರಣjಾಗುತ�]ೆ. 
ಈ ದುರುಪ6ೕಗದ jೆಚAವ- ವಷ�ಗEಂದ ಆ0ೋLತjಾ/]ೆ. ಕUೆದ ವಷ� ನ�ೆ9ದ ಅಧ)ಯನವ- |ೈ¤ಾX¨, >ೆಪ|ೈu�, 
ಮತು� ಅ�$ಾರವನು+ ಯಮುdಾ ನ�ಯ �ೕವ
 4ಾ�ನ)"ೆ. >ೆ8Aಸುತ�]ೆ, ಇದು ನಗರದ ಕುMಯುವ Wೕರನು+ ಒದ/ಸುತ�]ೆ. 
ಯಮುdಾದ ]ೊಡ¢ ;$ಾ�ರ, �ೊGೆ�ೆ Qೆdೆ+ೖನ "ೋಯ� ಮತು� ಮುಂ�ೈದ g� ಮತು� ಉಲÙ� ನ�ಗಳನು+ ಸತ� ವಲಯಗUಾ/ 
ಪ�ಗ�ಸ?ಾಗುತ�]ೆ, >ೆ8Aನ gೕನು oೕವನವನು+ �ೆಂಬ�ಸಲು ಆಮ�ಜನಕ ಮಟ[ಗಳ� ತುಂ�ಾ ಕMK. 

 

 

 

 

 

 



7. [ಾನೂ]' ಮ^  ೆ- ಒಳಚರಂ� ಸಮ/ೆ� ಮತು� ಸNೋವರಗಳ< ಮತು� ಅDೆಕಟುaಗಳQR 6ೕ�ನ 

ಸಂಗ,ಹDೆಯ 4ೊರ�ೆ 
 

4ಾನೂST �ಾರತದ ಕೃn-ಅವಲಂ=ತ $ 2 u
�ಯT ಆ��ಕGೆ�ೆ oೕವdಾ�ಾರjಾ/]ೆ, ಕWಷ� ಅಧ�ದಷು[ ಕೃnಭೂgಗಳ� 
ಮUೆXಂದ ಕೂM]ೆ. ಜೂT-$ೆ`ೆ[ಂಬ� 4ಾನೂST ಋತು;ನ�� ]ೇಶವ- jಾn�ಕ 70% jಾn�ಕ ಮU  ೆ=ೕಳ�ತ�]ೆ, ಅಂ]ಾಜು 
263 ದಶಲH 0ೈತ��ೆ ಇದು ಪ
ಮುಖjಾ/]ೆ. 
 

ಸು4ಾರು 800 ದಶಲH ಜನರು ಹE�ಗಳ�� jಾ9ಸು��]ಾ�0ೆ ಮತು� ಕೃn ಅವಲಂ=9ರುGಾ�0ೆ, ಇದು �ಾರತದ ಒಟು[ ]ೇfೕಯ 
ಉತcನ+ದ (oM�) ಸು4ಾರು 15% ನn[]ೆ ಮತು� ;ಫಲjಾದ 4ಾನೂST ]ೇಶದ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� ಆ��ಕGೆಯ Kೕ?ೆ rippling 
ಪ�Dಾಮ =ೕರಬಹುದು. 
 

4ಾನೂST ]ೇಶದ ಕೃn oM�ಯ Kೕ?ೆ dೇರ ಪ
�ಾವ =ೕರುತ�]ೆ. ಪ
ಮುಖ ಖ�¥ ಅಥjಾ �ೇ9�ೆಯ dಾu, ಅm., ಕಬುÆ, 
"ಾಳ�ಗಳ� ಮತು� ಎDೆ·=ೕಜಗಳ� ಮುಂGಾದ �ೆUೆಗಳ� ಜೂT �ಂಗಳ�� 4ಾನೂST ಮUೆhಾಗು;"ೆXಂದ ಆರಂಭjಾಗುತ�jೆ. 
 

�ೇ9�ೆಯ �ೆUೆಗಳ� �ಾರತದ ಆ>ಾರ ಉತcನ+ದ ಸು4ಾರು ಅಧ�ದಷು[ `ಾಲನು+ >ೊಂ�jೆ ಮತು� ;ಳಂಬjಾದ ಅಥjಾ ಕಳ`ೆ 
4ಾನೂST ಅಂದ0ೆ ಆ>ಾರದ ಹಣದುಬÆರದ��ನ ಸರಬ0ಾಜು ಸಮ$ೆ)ಗಳ� ಮತು� jೇಗವಧ�dೆ ಎಂದಥ�, ಬM¢ದರಗಳ Kೕ?ೆ 
�ಾರತದ W�ಾ�ರವನು+ �ಸÈ� �ಾ)ಂa ಪ
�ಾವ =ೕರುವ ಪ
ಮುಖ Ku
a. 
 

ಒಂದು "ೊರGೆಯ 4ಾನೂST ಸಹ ಬರ-�ೕ�ಯ ಪ�9:��ೆ "ಾರಣjಾಗಬಹುದು, ಇದ�ಂದ �ಾ
gೕಣ ಮdೆಯ ಆ]ಾಯಗಳ�, 
ಬಳ"ೆ ಮತು� ಆ��ಕ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಪ�Dಾಮ =ೕರುತ�]ೆ. ಬಡ 4ಾನೂST jೇಗjಾ/ ಚ�ಸುವ �ಾ
ಹಕ ಸರಕುಗಳ�, �\ಚಕ
 
jಾಹನಗಳ�, |ಾ
ಕ[ರುಗಳ� ಮತು� �ಾ
gೕಣ ವಸ� ವಲಯಗE�ೆ ದುಬ�ಲ �ೇM"ೆ�ೆ "ಾರಣjಾಗುತ�]ೆ ಆದ0ೆ ಅಗತ)jಾದ ಆ>ಾರ 
ಪ]ಾಥ�ಗಳ ಆಮದನು+ >ೆ8Aಸುತ�]ೆ ಮತು� ಕೃn $ಾಲ ಮdಾ+ 4ಾಡುವಂತಹ ಕ
ಮಗಳನು+ ಸ"ಾ�ರ Gೆ�ೆದು"ೊಳ��ತ�]ೆ, ಇದ�ಂದ 
ಒತ�ಡ ಹಣ"ಾಸು. $ಾ4ಾನ) 4ಾನೂST ಉತ�ಮ ಫಸಲನು+ ಉಂಟು4ಾಡುತ�]ೆ, ಅದು �ಾ
gೕಣ ಆ]ಾಯವನು+ >ೆ8Aಸುತ�]ೆ 
ಮತು� �ಾ
ಹಕ ಸರಕುಗಳ Kೕ?ೆ jೆಚAವನು+ >ೆ8Aಸುತ�]ೆ. ಇದು ಜಲ;ದು)Î 6ೕಜdೆಗಳ Kೕ?ೆ ಧdಾತiಕ ಪ�Dಾಮವನು+ 
>ೊಂ�]ೆ. 
 

4ಾನೂST ಮUೆXಂ]ಾಗುವ ಬದ?ಾವDೆಗಳ Kೕ?ೆ ಕMK ಅವಲಂ=ತ0ಾಗಲು �ಾರತವ- ತÄರು >ೇಳ�Gಾ�0ೆ, ಅದರ ಇನೂ+ 
ಕMK Wೕ�ನ ಸಂರHDೆ ಪ
ಯತ+ಗಳನು+ 0ಾಂµ 4ಾಡ�ೇ"ಾ/]ೆ. 4ಾನೂST ಮUೆ�ಾಲದ�� ಸಮುದ
 ಮತು� ನ�ಗಳ�� ರT 
ಆಗುವ ಮೂಲಕ $ಾಕಷು[ Wೕರು ವ)ಥ�jಾಗುತ�]ೆ, ಸಣ· ಸ0ೋವರಗಳ� ಮತು� ಅDೆಕಟು[ಗಳನು+ Wg�ಸುವ-ದು 
ಉತ�ರjಾ/ರಬಹುದು? �ೕÞ ಮುನೂSಚdೆಯನು+ ಒದ/ಸಲು ಆರಂ�ಕ ಬರ ಎಚA�"ೆಯ ವ)ವ$ೆ:ಯನು+ ಅ�ವೃ��ಪMಸುವ-ದು ಮತು� 
ಹjಾ4ಾನ $ಾಧನಗಳನು+ ಸು�ಾ�ಸುವ ಅಗತ)ವ� ಸಹ ಇ]ೆ. 
ಈ ವಷ� ಆರಂಭದ�� 60 g�ಯT ಟನ^Eಗೂ >ೆ8Aನ ಪ
4ಾಣದ ಆ>ಾರ ಪ]ಾಥ�ಗಳನು+ �ಾರತವ- Wವ�Lಸ�ೇ"ಾ/]ೆ. ಅ�ೕ 
>ೆಚುA ಆ>ಾರ dಾಶjಾಗುವ-ದು ಮತು� >ಾW�ೊಳ�ಾಗುತ�]ೆ. ಮುಂ�ಾರು 4ಾನೂST ಮುನೂSಚdೆ/ಂತ >ೆ8Aನ ದುರಂತjೆಂದ0ೆ 
ಅದು. 
 



8. �ಶA�7ಾ�6ಲಯಗಳ< ಮತು� ಪಂಚc ಭ,dಾaWಾರ /ೇ�ದಂ�ೆ ಲಂಚ ಮತು� ಭ,dಾaWಾರವJ 
 

"ೇಂದ
, 0ಾಜ) ಮತು� ಸ:Eೕಯ ಸ"ಾ�� ಏ�ೆWSಗಳ �ಾರತದ ಆ��ಕGೆಯನು+ ಪ
�ಕೂಲjಾ/ ಪ�Dಾಮ =ೕರುತ�]ೆ. ಆ��ಕGೆಯು 
>ೊಸ ಎತ�ರ"ೆ. ತಲುಪ-ವ-ದನು+ 4ಾತ
ವಲ�]ೆ, ಅ�0ೇಕದ ಭ
_ಾ[Qಾರವ- ]ೇಶದ ಅ�ವೃ��ಯನು+ ಕುಂÅತ�ೊE9]ೆ. |ಾ
ನSß0ೆWS 
ಇಂಟdಾ)�ಷನp ವರ� ಪ
"ಾರ ಸು4ಾರು 50% �ಾರ�ೕಯರು ಲಂಚವನು+ `ಾವ�ಸುವ ಅಥjಾ $ಾವ�ಜWಕ ಕQೇ�ಗಳ� 
ನ�ೆಸುವ $ೇjೆಗಳನು+ ಪ�ೆಯಲು ಸಂಪಕ�ಗಳನು+ ಬಳ9"ೊಳ��ವ�� ¦ದಲ ಅನುಭವವನು+ >ೊಂ�ದ�ರು.  
 

ಭ
_ಾ[Qಾರ"ೆ. ಅ�]ೊಡ¢ "ೊಡು�ೆ]ಾರರು �ಾರ�ೕಯ ಸರ"ಾರವ- �ಾ��ೊE9ದ ಅಹ�Gಾ "ಾಯ�ಕ
ಮಗಳ� ಮತು� $ಾ4ಾoಕ 
ಖಚು� 6ೕಜdೆಗಳ�. ಇತರ ಭ
_ಾ[Qಾರದ ಪ
]ೇಶಗಳ� �ಾರತದ ಟ
m.ಂ® ಉದ)ಮವನು+ ಒಳ�ೊಳ��ತ�jೆ, ಇದು 
ಇಂಟdಾ)�ಷನp >ೆ]ಾ��ಗಳ�� ಹಲjಾರು Wಯಂತ
ಕ ಮತು� ¬�ೕ� Wಲುಗ�ೆಗE�ೆ jಾn�ಕjಾ/ ಲಂಚದ�� ಲH "ೋu 
ರೂ`ಾXಗಳನು+ `ಾವ�ಸ�ೇ"ಾ/]ೆ. 9\� �ಾ)ಂಕ^ಳ�� ಲxಾಂತರ ರೂ`ಾXಗಳನು+ "ೆMಸುವ ಭ
ಷ[ �ಾರ�ೕಯ dಾಗ�ಕರ 
ಆ0ೋಪಗಳನು+ 4ಾಧ)ಮವ- jಾ)ಪಕjಾ/ ಪ
ಕu9]ೆ. ಈ ಆ0ೋಪಗಳನು+ 9\� ಅ}"ಾ�ಗಳ� W0ಾಕ�9ದರು, ನಂತರ ಇದನು+ 
2015-2016ರ�� $ಾ=ೕGಾXತು. 
 

�ಾರ�ೕಯ 4ಾಧ)ಮವ- >ೆQಾA/ ಭ
ಷ[ 0ಾಜ"ಾರ�ಗಳ� ಮತು� "ೈ�ಾ�"ೋದ)gಗEಂದ Wಯಂ�
ಸಲcಡುತ�]ೆ, ಅವರು 
$ಾವ�ಜWಕ 4ಾL�ಯನು+ ತ`ಾcದ 4ಾL�6ಂ��ೆ ತಪ-c]ಾ��ೆUೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತು� 0ಾಜmೕಯ ಮತು� ವ)ವ>ಾರ 
;0ೋ}ಗಳ�� ಮ�·ನ-�ೋ��ೆ 4ಾಧ)ಮವನು+ ಬಳ9"ೊಳ��ವ ಮೂಲಕ ಪ
ಮುಖ `ಾತ
 ವLಸುGಾ�0ೆ. 
 

ಭೂg ಮತು� ಆ9� - ಅ}"ಾ�ಗಳ� 0ಾಜ) ಆ9�ಯನು+ ಕ�ಯಲು ಆ0ೋ�9]ಾ�0ೆ. �ಾರತ]ಾದ)ಂತ ನಗರಗಳ� ಮತು� ಹE�ಗಳ��, 
ಪ-ರಸ�ೆಯ ಮತು� ಇತರ ಸ"ಾ�� ಅ}"ಾ�ಗಳ�, ಚುdಾXತ 0ಾಜ"ಾರ�ಗಳ�, dಾ)hಾಂಗ ಅ}"ಾ�ಗಳ�, �ಯp ಎ$ೆ[ೕ& 
�ೆವಲಪಗ�ಳ� ಮತು� "ಾನೂನು �ಾ� ಅ}"ಾ�ಗಳ�, ಅಕ
ಮ 4ಾಗ�ಗಳ�� ಭೂgಯನು+ $ಾ\}ೕನಪM9"ೊಳ�ಲು ಮತು� 
ಅ�ವೃ��ಪMಸುGಾ�0ೆ. 
 

ಸ"ಾ�� ಒಪcಂದಗಳ� - ಸ"ಾ�ರದ ಅನು]ಾWತ 6ೕಜdೆಗಳ��ನ ಭ
_ಾ[Qಾರ�ಂದ ಉಂ|ಾದ Gೊಂದ0ೆಗಳ� ]ೇಶ]ಾದ)ಂತ 
ನ�ೆಯುತ�]ೆ. ;ಶ\ �ಾ)ಂa ಪ
"ಾರ, dೆರವ- "ಾಯ�ಕ
ಮಗಳ� ಭ
_ಾ[Qಾರ, "ೆಟ[ ಆಡEತ ಮತು� ಅಂಡ�-`ಾವ�ಗEಂದ 
ಆವೃತjಾ/jೆ. ಉ]ಾಹರDೆhಾ/, ಕಳ`ೆ�ಾ/ 40% ರಷು[ �ಾನ)ಗಳ� 4ಾತ
 ಉ]ೆ�ೕfತ ಗು�ಯನು+ ತಲು�jೆ ಎಂದು ವರ� 
>ೇಳ�ತ�]ೆ. 
 

ಸ"ಾ�� ಆಸcGೆ
ಗಳ��, ಭ
_ಾ[Qಾರ ಔಷ}ಗಳ ಲಭ)Gೆ / ನಕಲು 4ಾಡು;"ೆ, ಪ
jೇಶ ಪ�ೆಯುವ-ದು, jೈದ)0ೊಂ��ೆ 
ಸ4ಾ?ೋಚdೆ ಮತು� 0ೋಗWಣ�ಯ $ೇjೆಗಳನು+ ಪ�ೆಯುವ-ದು.  
 

;ಶ\;]ಾ)Wಲಯಗಳ� ಮತು� Oಾ?ೆಗಳ� - ಲಂಚ ಮತು� ಭ
_ಾ[Qಾರ ಅ�0ೇಕದ fHಣ ಸಂ$ೆ:ಗUಾ/ರುವ-ದ�ಂದ, f
ೕಮಂತ 
¬ೕಷಕರು Oಾ?ೆಗE�ೆ ಪ
jೇfಸಲು ಲಂಚ WೕಡುGಾ�0ೆ, ಮGೊ�Ki, ದುಃಖ�ಂದ, ಬಡವರು >ೊರಗುEಯುGಾ�0ೆ. 
 



9. ಕಸ ಮತು� ಶುದe�ೆ  

 'ಕಸದ ಉಪಖಂಡ' - ಸ:Eೕಯ ಉಪdಾ)ಸಗಳ�� �ಾರ�ೕಯ ಉಪಖಂಡವನು+ >ೆQಾA/ ಉ?ೆ�ೕಸ?ಾಗುತ�]ೆ. ಮತು� ಇದು 
ಆಶAಯ�jೇWಲ�: �ಾರ�ೕಯ ನಗರಗಳ��, ;Oೇಷjಾ/ ಕಳ`ೆ dೆ0ೆ>ೊ0ೆಗಳ�� - "ಾಲು]ಾ�ಗಳ�, ರ$ೆ�ಗಳ� ಮತು� Qೌಕಗಳ�� 
`ಾ�9[a `ೆu[�ೆಗಳ� ಮತು� `ಾ��9[a 8ೕಲಗಳ�, �ಾಢ ಬಣ·ದ `ಾ)"ೇoಂ® ಮತು� ಆ>ಾರ Gಾ)ಜ), ಹUೆಯ ಪ�
"ೆಗಳ� ಮತು� 
"ಾ�ೊÆೕ�¨� `ೆu[�ೆಗಳ� ಇjೆ. 

ಆದ0ೆ Gಾ)ಜ)ವ- "ೇವಲ ನಗರಗಳ�� ಸಂಗ
Lಸುವ-�ಲ�. ಸ:Eೕಯ ರ$ೆ�ಗಳ�� ಒಂದು �ನ ಭ;ಷ)ದ ಪ-0ಾತತ�´Äರು ';ಶ\ದ?ೆ�ೕ ಅ� 

]ೊಡ¢ ಪ
�ಾಪ
ಭುತ\ದ' Wjಾ9ಗಳ �ನು+ವ ಆ>ಾರವನು+ ;ಕಸನ�ೊEಸುವ-ದರ ಮೂಲಕ ಸುಲಭjಾ/ ತಲುಪಲು ಅವ"ಾಶ 

Wೕಡುತ�]ೆ.  

;;ಧ �ೕ�ಯ ಕುmೕ�, ಸವ�ತ
 `ಾ�9[a �ಾಟ�ಗಳ�, ಒKi 9L�ಂMಗಳನು+, ಚೂXಂ® ಗ�, ಮತು� 8ಪSâಳನು+ 
ಒಳ�ೊಂMರುವ `ಾ�9[a 8ೕಲಗಳನು+ ಎ?ಾ� �ೕ�ಯ `ಾ)"ೇಜ^ಳ� - $ಾ4ಾನ)jಾ/ ಇಂತಹ ಎಲ� ;ಷಯಗಳಲೂ� 
>ೊರ>ೋಗುವಂGೆ, 'ಅಲಂಕರಣ' ರ$ೆ�ಬ�ಯ ಹಳ� ಮತು� 0ೈ?ೆ\ ಅDೆಕಟು[ಗಳ�. 

ಆ]ಾಗೂ), ಉತ�ಮ o?ೆ�ಗಳ� ಎಂದು ಕ0ೆಯಲcಡುವ ಸ:ಳಗಳ�� ಇನೂ+ Gಾ)ಜ)ವನು+ ;?ೇjಾ� 4ಾಡ?ಾಗುತ�]ೆ. $ಾಂಪ
]ಾXಕ 

�ಾ� ವೃ��ಗಳ�, Gಾ)ಜ) ಸಂ�ಾ
ಹಕರು, ಕಸ-�ಕ�� ಮತು� m�ೕನಗ�ಳ ಪ
�W}ಗಳ� ಇದನು+ 4ಾಡುGಾ�0ೆ, hಾ��ೆ ವ)ಥ�ದ 

ಪವ�ತಗಳ� ಆ]ಾಯದ ಮೂಲ, ಮತು� ಸ:Eೕಯ 4ಾನದಂಡಗಳ� $ಾಕಷು[ ಪ
4ಾಣದ��jೆ.  

ಕಸವನು+ ;ಂಗMಸ?ಾಗುತ�]ೆ ಮತು� >ಾಕ?ಾಗುತ�]ೆ: Gಾ)ಜ) "ಾಗದ, ಕ=Æಣ ಮತು� ಕ=Æಣದ ?ೋಹಗಳ�, �ಾಜು, ಮತು� 
"ೊUೆ�ೇ�ಗಳ� ಮತು� ಹUೆಯ ಬ|ೆ[ಗಳನು+ GೊUೆದು ಮತು� GೊUೆಯ?ಾಗುತ�]ೆ. ಮರುಬಳಸಬಹು]ಾದ hಾವ-ದdಾ+ದರೂ 

ಮರುಸಂಗ
Lಸ?ಾಗುತ�]ೆ. ಆದ0ೆ ಮರುಬಳ"ೆ 4ಾಡ?ಾಗ�ದ�ರೂ, Gಾ)ಜ) ಸಂ�ಾ
ಹಕರು ಕೂ�ಾ ಮGೆ� ಬಡ dೆ0ೆ>ೊ0ೆಯ 

=ೕ�ಗಳ�� ಎ$ೆಯುGಾ�0ೆ, ಅ�� ಇದು =9 ದrಣ ಸೂಯ�ದ�� ವಷ�ಗEಂದ ಸುತು�ವ0ೆ�]ೆ, ಇದು ಏಕರೂಪದ ಬೂದು-ಕಂದು 
¬]ೆhಾ/ರುತ�]ೆ. 

�ಾ�ಜ�ದ 7ಾfಯು 

]ೇಶದ 0ಾಜ�ಾW ನವ]ೆಹ�ಯು ;Oೇಷjಾ/ ಆಕ
ಮಣ"ಾ� Gಾ)ಜ)ಗEಂದ ಪ
�ಾ;ತjಾ/ರುತ�]ೆ. dೈಮ�ಲ) "ಾg�ಕರ 

ವ$ಾಹತುಗಳ�� ಒಂ]ಾ/]ೆ 0ಾಜGಾಂ�
ಕ "ಾ\ಟ�� ಮಧ)ದ�� ಇ]ೆ, �ೆಟ[ಗಳ ;ಂಗMಸ?ಾದ jೇ$ೆ[ßಪ� `ಾ)ಕ^ಳ� ಮತು� 
�ಾಗುಗEಂದ ತುಂ=ದ 8ೕಲಗಳ �ರgಡ^ಳ� ದೂರ�ಂದ �ೋಚ�ಸುತ�jೆ, 0ಾಜGಾಂ�
ಕ "ಾhಾ�ಚರDೆ ಮತು� 0ಾಯ�ಾರ 

;?ಾ�ಗಳ ಅ��ಗಳ� ಬಹಳ ಆಶAಯ�ಕರjಾ/]ೆ. 0ಾ®-�ಕ.ಗ�ಳ �ಾ� ಬಹಳ Lಂ]ೆ�ೕ ಇ�� dೆ?ೆ9]ೆ - ;$ಾ�ರjಾದ 

0ಾಯ�ಾ� Gೆã4ಾ9ಕವ- ಅದನು+ ಎ?ಾ� ಕ�ೆಗೂ ಸುತು�ವ ಮುಂQೆ. 9u ಅ}"ಾ�ಗಳ� ಅಂತಹ '0ಾಜGಾಂ�
ಕ-ಅಲ�ದ' 

dೆ0ೆ>ೊ0ೆಯವ��ೆ ಮರುಸೃn[ಸಲು ಹಲjಾರು �ಾ� ಪ
ಯ�+9]ಾ�0ೆ, ಆದ0ೆ 'Gಾ)ಜ)ದ "ಾಲು'ದ Wjಾ9ಗಳ� ಪಟು[=ಡ]ೆ 
;0ೋ}ಸುGಾ�0ೆ ಮತು� =ಡಲು ಬಯಸುವ-�ಲ�. 

ಅಂmಅಂಶಗಳ� ಚmತ�ೊEಸು;"ೆ: ಅ}ಕೃತ ಮತು� ಅನ}ಕೃತ ನಗರ ಡಂಪಳ̂� ಪ
��ನವ� 10,000 ಟನ^ಳ Gಾ)ಜ)ವನು+ 
$ೇ�ಸುತ�jೆ. ]ೈನಂ�ನ 2,300 ಟ
ಕ^ಳನು+ ಅಂದ0ೆ ಪತ
ಕತ�ರು ಅಂ]ಾಜು 4ಾಡುGಾ�0ೆ. ಆ]ಾಗೂ), Gಾ)ಜ)ದ ಪ
4ಾಣವ- 
ಜನಸಂFೆ)ಯ �ೊGೆ�ೆ �ೆUೆಯು��]ೆ ಮತು� 2025 ರ >ೊ���ೆ �ನWತ)ದ Gಾ)ಜ) ಪ�4ಾಣವ- 4,700 ಟ
a ?ೋಡ^ಳನು+ 
ತಲುಪ�]ೆ ಎಂದು W�ೕrಸ?ಾ/]ೆ. 



ಒಂದು �ಾರ�ೕಯ ಪತ
ಕತ� ಒKi ಈ ?ೇಖನದ ?ೇಖಕ��ೆ >ೇE]ಾ�0ೆ, $ಾಂಪ
]ಾXಕjಾ/, �ಾರತದ�� ಕಸವ- =ೕ��ೆ 
ಎ$ೆಯಲcu[]ೆ (ಒKi ಅdೇಕ ಯು0ೋ�ಯT ನಗರಗಳ�� ಇದ�ಂGೆ), ಮತು� =9hಾದ �ಾರ�ೕಯ ಸೂಯ�ನು ಇದನು+ 
ಧೂEWಂದ ಒಣ/9ದನು. ಆದ0ೆ, ಆಧುWಕ `ಾ�9[a, `ಾ)"ೇoಂ® ಮತು� "ಾ�ೊÆೕ�ಡ+� ಆಗಮನ]ೊಂ��ೆ, ಈ 'ಕಸ ;?ೇjಾ� 

ವ)ವ$ೆ:' ಇನು+ ಮುಂ]ೆ "ೆಲಸ 4ಾಡುವ-�ಲ�. ಆದರೂ ಸಂಪ
]ಾಯ ಉE�]ೆ. ಈ �ನ"ೆ., ಅdೇಕ �ಾರ�ೕಯ ನಗರಗಳ��, Wೕವ- 
ಎ�� Wಂತು"ೊಂಡು ಕಸವನು+ ಎ$ೆಯಲು ಅಥjಾ >ಾದು>ೋಗುವವರ hಾವ-]ೇ ಅವ4ಾನ;ಲ�]ೆ�ೕ Wgiಂದ 

Wjಾ�ಸುವ-ದ"ಾ./ ಅದನು+ ಖಂMಸುವಂGೆ ಪ�ಗ�ಸ?ಾಗುವ-�ಲ�. Gಾ)ಜ)ವನು+ $ಾ4ಾನ)jಾ/ ನ�ಗUಾ/ ಎ$ೆಯ?ಾಗುತ�]ೆ. 
ಉ]ಾಹರDೆ�ೆ, ]ೆಹ�ಯು ಯಮುdಾ ನ�ಯ Kೕ?ೆ dೆ?ೆ�ೊಂM]ೆ, ಇದು LಂದೂಗEಂದ ಪ;ತ
jೆಂದು ಪ�ಗ�ಸಲcu[]ೆ, ಆದ0ೆ 
ನ�ಯ ದಡ"ೆ. ಸgೕ�ಸು��ರುವ-ದು ಒಂದು ಅLತಕರ ಅನುಭವjಾ/]ೆ - 'ಪ;ತ
 Wೕರು' ಹUೆಯ ಗ|ಾರದಂGೆ jಾಸdೆ. 
�ಾ)m[ೕ�hಾವನು+ >ೊರತುಪM9 ನ�ಂ®, �ೕಘ�"ಾಲ ಈ ನ�ಯ�� jಾ9ಸು��]ಾ�0ೆ. 

ಸಮ$ೆ) "ೇವಲ ಒಂದು W��ಷ[ ಕುಟುಂಬದ ಅಭು)ದಯ ಅಥjಾ ಅದರ fHಣ ಮಟ[ವಲ�. f
ೕಮಂತ dೆ0ೆ>ೊ0ೆ ಪ
]ೇಶದ ಅdೇಕ 

Wjಾ9ಗಳ� ಕಸದ ಸಂಗ
ಹ"ಾರ��ೆ ತಮi ಮುಂ�ಾಗದ �ಾ/ಲ�ಂದ ಕಸದ Gೊu[ಗಳನು+ ಅಥjಾ 8ೕಲಗಳನು+ Gೆ�ೆದು"ೊಂಡು 
>ೋಗಲು W�ೕrಸ�ಾರದು. f
ೕಮಂತ dಾಗ�ಕರು �ಾ)mSä�ೕಟ^ಳ�� ಕಸವನು+ ಎ$ೆಯಲು $ೇವಕನನು+ ಕಳ�LಸುGಾ�0ೆ. 

>ೇ�ಾದರೂ, ಸಮ$ೆ), ಸcಷ[jಾ/, �ಾರ�ೕಯರ ಸ\�ಾವದ_ೆ[ೕ ಅಲ�, ಆದ0ೆ $ಾಂಪ
]ಾXಕ �ಾ� ಪದ��ಯ ಆ�ಾರದ Kೕ?ೆ 
]ೇಶದ Gಾ)ಜ)ವನು+ ಸ\ಚÇ�ೊEಸುವ ಹUೆಯ ವ)ವ$ೆ:6ಂ��ೆ. >ೆ8Aನ �ಾರ�ೕಯ ನಗರಗE�ೆ ಪ
� ಮdೆXಂದ Gಾ)ಜ) ಸಂಗ
ಹ 

ಮತು� ;?ೇjಾ� ಆಧುWಕ "ೇಂ�
ೕಕೃತ ವ)ವ$ೆ:ಯನು+ >ೊಂ�ಲ�. ಉ]ಾಹರDೆ�ೆ, ]ೆಹ�ಯ��, ಕಸವನು+ ಸಂಪ�ಣ�jಾ/ 25% 

ಪ
]ೇಶ�ಂದ 4ಾತ
 ಸಂಗ
Lಸ?ಾಗುತ�]ೆ. ಅ}ಕೃತ dೆಲಭ��ಯ��ನ `ಾ)"ೇಜುಗಳನು+ �ಾ
�® 4ಾಡುವ-ದು ಸು�ೕಘ� 

ಪ
jಾಸjಾ/]ೆ. >ಾ�ಾ/, hಾವ-]ೇ Fಾ�hಾದ ಅಥjಾ =ಟು[>ೋದ ಅಂಗಳವನು+ dೆ0ೆ>ೊ0ೆಯ o?ೆ�ಗಳ dೆ0ೆ>ೊ0ೆಯ 

o?ೆ�ಗಳ� dೆ0ೆ>ೊ0ೆಯ o?ೆ�ಗUಾ/ 4ಾಪ�Mಸ?ಾ/]ೆ. 

ಆದರೂ, ಸಂಗ
Lಸಲcu[ರುವ Gಾ)ಜ)ದಲೂ� ಸಮ$ೆ) ಇ]ೆ. 0ಾಜ�ಾWಯ ಬE dಾಲು. ಪ
ಮುಖ "ೊಳQೆ ಪ
]ೇಶಗಳ�� ಮೂರು 
$ಾಮಥ)�ಗಳ� ಈ�ಾಗ?ೇ ಮು/�]ೆ ಮತು� ಮುಚA�ೇ"ಾ/]ೆ. ಆದ0ೆ ಈ�ಾಗ?ೇ �ಾರತದ�� >ೊಸ ಭೂg�ೆ ಸ:Uಾವ"ಾಶ;ಲ�. 

ಸಮ$ೆ)ಯು ನವ ]ೆಹ��ೆ ;fಷ[ವಲ�. ಮುಂ�ೈನ��, ಉ]ಾಹರDೆ�ೆ, Gಾ)ಜ)ದ ಪವ�ತಗಳ� ತುಂ�ಾ ]ೊಡ¢]ಾ/]ೆ, ಕಸದ 

ಉಪನಗರಗಳನು+ ಈಗ ಸಂಜ² �ಾಂ} �ಸÈ� ಮುಂ�ನ �ಾ/�Wಂದ ಪ]ೇ ಪ]ೇ ಇಡ?ಾಗುತ�]ೆ - ಪರಭHಕ �ೆಕು.ಗಳ� 
ಆ>ಾರದ ಹುಡುm"ೊಂಡು �ರು�ಾಡುತ�jೆ ಮತು� ಸgೕಪ;ರುವ ಜನ��ೆ ಅ`ಾಯವನು+ಂಟು4ಾಡುತ�jೆ. ಇದರ �ೊGೆ�ೆ, '�ಾರತದ 

ಆ��ಕ 0ಾಜ�ಾWಯ' �ಾEಯು "ೊUೆತದ ಘWೕಕರಣದ "ಾರಣ�ಂ]ಾ/ ಕWಷ�jಾ/ ಕಲುnತjಾ/]ೆ. 

'>ೊಸ ತಂತ
£ಾನಗಳ 0ಾಜ�ಾW,' ]ೇಶದ ದrಣ �ಾಗದ�� �ೆಂಗಳ��ನ ನಗರ ("ೆಲÉKi ಇಂMಯT 9�"ಾT jಾ)� ಎಂದು 
ಕ0ೆಯಲcಡುತ�]ೆ), ಅದರ ಕಂಪ�)ಟ� $ಾ¤ೆ[´ೕ�, ಎ?ೆ"ಾ2WaS, ಮತು� ಇಂಟdೆ�& ತಂತ
£ಾನ]ೊಂ��ೆ �ನವ� 3,000-4,000 

ಟನ^ಳಷು[ ವ)ಥ�ವನು+ ಉGಾc�ಸುತ�]ೆ. ಈ ಉದ6ೕನುiಖ ನಗರದ�� Gಾ)ಜ)ವನು+ ಸಂಗ
Lಸುವ-ದ"ಾ./ ಸ:Uಾವ"ಾಶದ ಸಮ$ೆ) 
�ೕ0ಾ �ೕವ
jಾ/ರುತ�]ೆ, ಕ?ಾ"ಾರ W"ೋಲ� 0ೋ�a ಅವರ ಮಗ $ೆ\|ೋ$ಾ�È 0ೊ�a ಮತು� ಅವರ ಪ�+ ಮತು� 
�ಾರ�ೕಯ ಚಲನ8ತ
 Gಾ0ೆಯ�ಂದ $ಾ:�ಸಲcಟ[ |ಾಟಗುW ಎ$ೆ[ೕಟ+ >ೊರವಲಯದ��ರುವ ಒಂದು �ೇM"ೆ�ೆ ಸ"ಾ�ರವ- ಒಂದು 
ಸಮಯದ�� 6ೕ89]ೆ. , ]ೇ;ಕ 0ಾ�. $ೆ\|ೋ$ಾ�È 0ೋ�a ಎ$ೆ[ೕಟ+�� ವಸು�ಸಂಗ
>ಾಲಯ $ಾ:�ಸಲು ಉ]ೆ�ೕf9]ೆ, ಆದ0ೆ 
"ೆಲವ- ಸ:Eೕಯ 0ಾಜ"ಾರ�ಗಳ� 450 ಎಕ0ೆ 4ಾ)ನ� `ಾa� ಅನು+ dೆಲಭ��ಯ��ನಂGೆ ಬಳಸಲು Wಧ��9ದರು. ರ_ಾ)ದ 



ದೂGಾjಾಸ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ $ಾವ�ಜWಕರ ಪ
ಯತ+ಗE�ೆ ಧನ)jಾದಗಳ�, ಈ ಪ
ಯತ+ವನು+ >ೋ0ಾಡಲು ಮೂ)9ಯಂ 

ಯಶ9\hಾXತು. 

ಪ
�ವಷ�ವ� 200 �ಂದ 600 �ಾ
ಂಗಳಷು[ ಕಸವನು+ 'ಉGಾc�ಸುತ�]ೆ' ಎಂದು ತಮi ವಯಸುS ಮತು� ಸಂಪ��ನ ಆ�ಾರದ Kೕ?ೆ 
';ಶ\ದ?ೆ�ೕ ಅ� ]ೊಡ¢ ಪ
�ಾಪ
ಭುತ\ದ ಪ
� dಾಗ�ಕdಾ/]ಾ�0ೆ' ಎಂದು ತÄರು >ೇಳ�Gಾ�0ೆ. ಈ Gಾ)ಜ) ವಸು�ಗಳನು+ 
ಸು�ಯು��ರುವ ಭೂgಗಳ�� ಸಂಗ
Lಸ?ಾಗುತ�]ೆ, ಕುರುಡು "ಾಲು]ಾ�ಗಳ�, ನಗರ Lಂ�ಾಗಗಳ� ಮತು� ರ$ೆ�ಗಳ� ಮತು� 
0ೈಲು4ಾಗ�ಗಳ ಉದ�ಕೂ. =ಡುಗ�ೆ 4ಾಡ?ಾಗುತ�]ೆ, ನಗರದ��ನ ಮತು� ಸುತ�ಲೂ ಹರMದ ಎ?ಾ� ಕಸವನು+ ಸಂಗ
Lಸುವ ಮತು� 
ಸ\ಚÇ�ೊEಸುವ $ಾಧ)Gೆಗಳ ಬ�ೆ ̂ಪ-ರಸ�ೆಗEಂದ ದೂರುಗಳನು+ ಉಂಟು4ಾಡುತ�]ೆ. 

ಪ�ಸರjಾ�ಗಳ� ಎ�ಒಎ� 9ಗ+p ಅನು+ ಕಳ�Lಸು��]ಾ�0ೆ ಎಂದು ಅ}"ಾ�ಗಳ� ದೂರು Wೕಡು��]ಾ�ಗ, ಅ9:ರjಾದ Gಾ)ಜ)ವ- 
�ಾರ�ೕಯ ನಗರಗಳ�� ಈ�ಾಗ?ೇ ಕಷ[ಕರjಾದ dೈಮ�ಲ) ಮತು� $ಾಂ"ಾ
gಕ ಪ�9:�ಯನು+ ಸು�ಾ�ಸಲು ಸ>ಾಯ 

4ಾಡುವ-�ಲ�. ಮತು� ಈ Kೕ?ೆ >ೋದ0ೆ, ಕಸ ಜನರನು+ ಸ:Uಾಂತ�ಸಲು ಆರಂಭjಾಗುತ�]ೆ. 

¬ರ"ೆಗಳನು+ >ೊಂ�ರುವ ನHತ
ಗಳ� 

"ಇದು hಾವ-]ೇ ಉGೆ!ೕxೆಯಲ�. ;;ಧ ಮೂಲಗಳ ಪ
"ಾರ, �ಾರತದ ನಗರಗಳ� ]ೈನಂ�ನ 100,000 ಟT ಘನ Gಾ)ಜ)ವನು+ 
ಉGಾc�ಸುತ�jೆ. ಸರ"ಾರವ- 500 �ಂದ 1,500 ರವ0ೆ/ನ Gಾ)ಜ)�ಂದ ಕUೆಯುತ�]ೆ: 60-70 ರಷು[ ¦ತ�ವ- ಕಸ ಸಂಗ
ಹDೆಯ�� 
ಖಚು� 4ಾಡ?ಾ/ದು�, 30 ಪ
�ಶತದಷು[ $ಾ��ೆಯ Kೕ?ೆ ಖಚು� 4ಾM]ೆ ಮತು� ಮರುಬಳ"ೆಯ�� ಸು4ಾರು ಐದು ಪ
�ಶತ 

4ಾತ
 ಖಚು� 4ಾಡು��]ೆ "ಎಂದು jಾ�Mg� ಇjಾfT , 4ಾ$ೊ.ೕ $ೆ[ೕ& ಯೂWವ9�uಯ $ೆಂಟ� ¤ಾ� ಇಂಡ?ಾoಕp 

ಸ[Mೕಸ+��ನ ತÄ, BRICS ಬು)9dೆ� Wಯತ"ಾ�"ೆ�ೆ WೕMದ ಸಂದಶ�ನದ��. 

>ೆ8Aನ Gಾ)ಜ)ವನು+ ಸುಟು[ ಅಥjಾ ಸ4ಾ} 4ಾಡ?ಾ/]ೆ, ಇjಾfT >ೇEದರು. ಆದ��ಂದ, ಈ ಜನW=ಡ ]ೇಶದ�� 
dೆಲಭ��ಯ��ನ ಸ:ಳಗE�ೆ �ಾಗವನು+ ಹುಡುಕುವ ಅಗತ)ವ- ತುಂ�ಾ �ೕವ
jಾ/ರುತ�]ೆ ಎಂದು ಅಚA� ಇಲ�. �ೊGೆ�ೆ, ಕಸದ 

;ರುದ�ದ ]ೊಡ¢-ಪ
4ಾಣದ ಅ�hಾನವ- �ಾರ�ೕಯರು ವ)ಥ� ಮತು� ಸ\ಚÇ ರ$ೆ�ಗಳ ಕ�ೆ�ೆ ವತ�dೆ�ೆ ಒಂದು ಆಮೂ?ಾಗ
 
ಬದ?ಾವDೆಯ ಅಗತ);ರುತ�]ೆ.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



10. .ಾR9ai [ಾQನ� .ಾR9ai 

 

ಸ\ಲcಮu[�ೆ `ಾ�9[a ಎ?ೆ��ೆ, ನಮi Gೊಗ�ನ 8ೕಲಗಳ��, ನಮi ಊಟದ "ೋಷ[ಕಗಳ� ಮತು� ಅM�ೆಮdೆಗಳ��, ನಮi 
"ಾರುಗಳ� ಮತು� ಬಸುSಗಳ�� ಮತು� ನಮi ¶ೕನ^ಳ�� ಮತು� ಕQೇ�ಗಳ�� ಇ]ೆ. `ಾ��9[ಕ^Eಲ�ದ ಪ
ಪಂಚವನು+ ಕ�cಸುವ-ದು 
ಅ$ಾಧ)jಾ/]ೆ 
 
 

`ಾ�9[a 8ೕಲಗಳ� ಮತು� `ಾ)"ೇಜುಗಳ Kೕ?ೆ ಉ9ರುಗಟು[;"ೆಯ ಎಚA�"ೆಯನು+ dಾವ- hಾjಾಗಲೂ ಗಂ�ೕರjಾ/ 

Gೆ�ೆದು"ೊಳ��Gೆ�ೕjೆ, `ಾ�9[a `ಾ)"ೇoಂ® ಅನು+ fಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ.ಳ jಾ)��Xಂದ ದೂರ;�ಸುGೆ�ೕjೆ. ಆದ0ೆ dಾವ- 
ಗ
ಹ]ೊಂ��ೆ ಎಚAರjಾ/ಲ�. 8.3 ಶತ"ೋu ಟನ^ಳಷು[ `ಾ��9[a ಉGಾcದdೆhಾ/ದು�, 6.3 ಶತ"ೋu ಟನ^ಳನು+ 
�ರಸ.�ಸ?ಾ/]ೆ. ಪ
� ವಷ�, ಸು4ಾರು 13 g�ಯT ಟT `ಾ��9[a Gಾ)ಜ)ವನು+ $ಾಗರಗE�ೆ $ೇ�ಸ?ಾಗುತ�]ೆ. ಅವರ 

�ಾE"ೆ Wೕಡ?ಾ/]ೆ, `ಾ��9[ಕ^ಳ� "ೊUೆಯುವ-�ಲ�. 
 

"`ಾ�9[a �ಾಟ�ಯು 450-1000 ವಷ�ಗಳ ನಡುjೆ ;ಭಜdೆhಾಗಲು Gೆ�ೆದು"ೊಳ��ತ�]ೆ" ಎಂದು ಪ�ಸರ ಸ8ವ ಹಷ� ವಧ�T 

;ವ�9ದರು. 
 

`ಾ�9[a ಉGಾcದdೆಯ�� >ೆ8Aನ �ೆಳವ��ೆಯನು+ ಏಕ ಬಳ"ೆ ಅಥjಾ ಬಳಸಬಹು]ಾದ ಅನ\ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನ�ೆಸ?ಾಗುತ�]ೆ. 
ಬಳಸ?ಾಗುವ `ಾ�9[ಕ^ಳ ಸು4ಾರು 50% �ಾಟ�ಗಳ�, `ಾ�9[a 8ೕಲಗಳ�, `ಾ)"ೇoಂ®, $ಾ2ಗಳ�, 9[ರಗ�ಳ�, ಸೂcನ^ಳ� ಮತು� 
¶ೕಕSâ�ಳಂತಹ ಏಕ ಬಳ"ೆ ಉತcನ+ಗUಾ/jೆ. ಪ
ಪಂಚ]ಾದ)ಂತ, ಪ
� Wgಷವ� 1 ದಶಲH `ಾ�9[a ಕುMಯುವ �ಾಟ�ಗಳನು+ 
ಖ�ೕ�ಸ?ಾಗುತ�]ೆ. ಪ
� ವಷ� dಾವ- 5 u
�ಯT ಬಳಸಬಹು]ಾದ `ಾ�9[a 8ೕಲಗಳನು+ ಬಳಸುGೆ�ೕjೆ. 
 

�ಾರತದ��, ಒಟು[ `ಾ�9[a ಬಳ"ೆಯ 80% ನಷು[ Gಾ)ಜ) ಮತು� ಅ}ಕೃತ ಅಂmಅಂಶಗಳ� ]ೇಶವನು+ 25, 940 ಟT `ಾ��9[a 

Gಾ)ಜ)ವನು+ ಪ
��ನ ಉGಾc�ಸುತ�jೆ�ಂದು �ರಸ.�ಸ?ಾಗುತ�]ೆ. ಈ Gಾ)ಜ)ದ ಕWಷ� 40% ಅಸಂಘuತjಾ/]ೆ. 
 

ಕಟು[Wu[ನ `ಾ��9[a `ಾ)"ೇoಂ® ಕಂ`ೆWಗಳ ಮರುಬಳ"ೆಯನು+ >ೆ8Aಸಲು ಸಹ"ಾ� ಪ
ಯತ+;]ೆ. ಆದ0ೆ 8ೕಲಗಳ�, "ಾ)ಂM 

>ೊ�"ೆಗಳ�, ತಂ�ಾಕು ಮತು� `ಾ)T ಮ$ಾ?ಾ $ಾ)Qೆ&S, $ೋµ >ೊ�"ೆಗಳ� ಮತು� Oಾಂಪ� $ಾ)Qೆಟ^ಳ� ಮುಂGಾದ ಇತರ 

ಏ"ೈಕ ಬಳ"ೆಯ `ಾ�9[ಕ^ಳ� ತುಂ�ಾ ಕಷ[ಕರjಾ/]ೆ ಅಥjಾ ಸಂಗ
Lಸಲು $ಾಕಷು[ ?ಾಭ]ಾಯಕjಾ/ರುವ-�ಲ�. ಈ `ಾ�9[a 

ವಸು�ಗಳ� ನಂತರ "ೊಳQೆWೕರುಗಳ�, ಅನ}ಕೃತ ಕಸದ ಡಂಪ^ಳ�, ಅಥjಾ ರ$ೆ�ಯ ಕಬ^�ಳ�� uncollected ಉEಯುತ�]ೆ. 
 

ಅಂ�ಮjಾ/, ಈ ಒಂ]ೇ-ಬಳ"ೆಯ `ಾ�9[a ವಸು�ಗಳ� ನ�ಗಳ�, ಇತರ ಜಲಸಂ}ಗಳ� ಮತು� $ಾಗರವನು+ ಮು8Ajೆ. ಅವ-ಗಳನು+ 
`ಾ
�ಗEಂದ $ೇ;ಸ?ಾಗುತ�]ೆ, ಮತು� >ೆQಾA/ ನಮi ಆ>ಾರ ಪದ��ಯ�� ತಮi 4ಾಗ�ವನು+ ಕಂಡು"ೊಳ��Gಾ�0ೆ. 
 

ಈ ವಷ�ದ ¤ೆಬ
ವ�ಯ��, ಪGೇನ =>ಾರ ಪಶುjೈದ) "ಾ?ೇಜ+�� ಉ�ಯೂತ ಮತು� $ೋಂmತ ಆರು ವಷ� ವಯ9Sನ ಹಸು;ನ 

Kೕ?ೆ ಪಶುjೈದ)ರು "ಾಯ�Wವ�Lಸು��]ಾ�0ೆ. 80 m?ೋ�ಾ
ಂಗಳಷು[ `ಾ�9[a ಅನು+ ಅದರ >ೊ|ೆ[Xಂದ Gೆ�ೆದು>ಾಕ?ಾ/]ೆ. 
ಇದು `ಾ
�ಗಳ >ೊ|ೆ[Xಂದ `ಾ��ೕT ಅನು+ Gೆ�ೆದು"ೊಂ�ಾಗ ಇದು ¦ದಲ �ಾ�hಾ/ಲ�jಾದರೂ, 80 m?ೋ�ಾ
ಂಗಳಷು[ 



ಏ"ೈಕ�ಂದ. ಇದು `ಾ
�ಗಳ >ೊ|ೆ[Xಂದ jೈದ)ರು `ಾ��ನ+ನು+ Gೆ�ೆದು>ಾmದ ¦ದಲ �ಾ�hಾ/ಲ�jಾದರೂ, ಒಂದು 
`ಾ
�Xಂದ 80 m?ೋ�ಾ
ಮ̂ಳ� ]ಾಖ?ೆhಾ/ತು�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



11. ಹಲjಾರು /ಾವ�ಜ6ಕ ರ@ಾTನಗಳ 4ಾರಣ Nಾklೕಯ ಮಟaದQR ಕ�G ಉ�ಾmದಕ�ೆ. 
 

$ಾಂಸ°�ಕjಾ/ jೈ;ಧ)ಮಯ ಮತು� ಉGಾSಹಭ�ತ ಸ4ಾಜjಾದ �ಾರತವ- ;;ಧ ರ�ಾ�ನಗಳ� ಮತು� ಉತSವಗಳನು+ 
ಆಚ�ಸುತ�]ೆ. $ಾವ�ಜWಕ ರ�ೆ�ೆ ಬಂ]ಾಗ, �ಾರತವ- ಎರಡು ;ಶ\ ]ಾಖ?ೆಯನು+ >ೊಂ�]ೆ, ಅದು ವ)ವ>ಾರ ದೃn["ೋನ�ಂದ 

4ಾಡ]ೆ�ೕ 4ಾಡಬಹುದು. ¦ದ��ೆ, ಇದು ಪ
ಪಂಚದ�� >ೆಚುA (20 m.ಂತ >ೆಚುA ವಷ�) ಮತು� ಎರಡdೆಯ]ಾ/, ಪ
� 0ಾಜ) 
ಮತು� "ೇಂ]ಾ
ಡEತ ಪ
]ೇಶವ- ತನ+]ೇ ಆದ ಸ:Eೕಯ ರ�ೆಯನು+ (ಗಳ�) >ೊಂ�]ೆ. �ಾರತದ�� ಮೂರು 0ಾn2ೕಯ $ಾವ�ಜWಕ 

ರ�ಾ�ನಗಳ� 4ಾತ
 ಇjೆ, ಮತು� ಉEದವ-ಗಳ� `ಾ
]ೇfಕjಾ/jೆ. 

;ಪ�ೕತ $ಾವ�ಜWಕ ರ�ಾ�ನಗಳ� ಆ��ಕGೆ ಮತು� ಆ��ಕ ವ)ವ$ೆ:�ೆ >ಾWಯನು+ಂಟು4ಾಡುತ�jೆ. ಈ ರ�ಾ�ನಗಳ� 
'ಸಮಂಜಸ g�ಯನು+' gೕ�]ಾಗ, 0ಾಷ2ದ ಉGಾcದಕGೆ ;ಪ�ೕತjಾ/ 0ಾohಾಗಬಹುದು. 0ಾಷ2ದ ಆ��ಕ ಮತು� ಬಂಡjಾಳ 

4ಾರುಕ|ೆ[ಗಳ� �ಾಗ�ಕ ಪ
ವೃ��ಗU�ೆಂ��ೆ LMಯಲು ;dಾ)ಸ�ೊE9ದ ಪ
ಯತ+ಗE�ೆ >ಾWಯನು+ ಉಂಟು4ಾಡಬಹುದು 
ಎಂದು ಆ�ಾ�ೆ^ ಅ§ೈ�ಸ?ಾಗುವ-�ಲ�. ರ�ಾ�ನಗಳ� �ಾರತದ�� jಾ)`ಾರ 4ಾಡುವ hಾವ-]ೇ ಕಂಪW, ಸ:Eೕಯjಾ/ ಅಥjಾ 

ದೂರದ��]ೆ ಎಂಬುದರ Kೕ?ೆ ಒಂದು ಸcಷ[ ಪ
�ಾವವನು+ >ೊಂ�jೆ. ಈ ಸjಾಲುಗಳ� >ೊರಗು���ೆ Wೕಡುವ ಐu ಅಥjಾ 

ವ)ವ>ಾರ ಪ
m
�ಗಳ ಕಂಪWಗE�ೆ ;Oೇಷjಾ/ �ಾರ�ೕಯ ಕಂಪWಗU�ೆಂ��ೆ ದೂರ�ಂದ?ೇ "ೆಲಸ 4ಾಡುವ ಅಥjಾ 

ಅಂತರ0ಾn2ೕಯ ವ)ವ>ಾರ ಸ�ೆಗE�ೆ ಮುFಾಮುhಾ/ �ೇu Wೕಡುವ ಕಂಪWಗE�ೆ ;Oೇಷjಾ/ ಸಂಬಂ}ತjಾ/jೆ.  

SLAs ($ೇjಾ ಮಟ[ದ ಒಪcಂದಗಳ�) ವಷ�ಪ��� $ೇjೆ�ೆ Fಾತ� Wೕಡಬಹುದು, ಆದ0ೆ ವ)m�ಗE�ೆ 4ಾತ
ವಲ�, ಅಂದ0ೆ Wಮi 
mೕ ಸಂಪನೂiಲಗಳ� ಅವ- ಎಂದು Wೕವ- �ಾ;9]ಾಗ ಲಭ);ಲ��ರಬಹುದು. ಸಮಂಜಸjಾದ ರ�ಾ�ನಗಳ� ಮತು� $ಾ4ಾನ) 
jಾ0ಾಂತ)ಗಳ��, ಆಧುWಕ �ಾ)ಂmಂ�ೊ+ಂ��ೆ W�ಾನjಾ/ ಸಹ W�ಾನjಾ/ ಉE9"ೊಳ�ಲು ಸಹ"ಾ�hಾಗುತ�]ೆ. ಆದ0ೆ 
ಅಸಮಂಜಸ ಮತು� ]ೊಡ¢ ಸಂFೆ)ಯ $ಾವ�ಜWಕ ರ�ಾ �ನಗಳ� ಮತು� "ೆಲಸ 4ಾಡದ ರ�ಾ �ನಗಳ�� ]ೇಶದ�� ಆ��ಕ 

�ೆಳವ��ೆಯನು+ Wಗ
Lಸಬಹುದು. 

�ಾರ�ೕಯ ರ�ಾ�ನಗಳ� "ೆಲಸದ ಹ�ವನು+ ತ�ೆಗಟು[ವಂGೆ "ಾಣುತ�jೆ. ಅವರು ಏನು, ಅವರು >ೇ�ೆ ಗಮWಸುGಾ�0ೆ, ಮತು� 
$ಾಂಸ°�ಕjಾ/ ಏನು ಸೂ8ಸುGಾ�0ೆ ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ ̂ಸ\ಲc ಆಸm� ಇ]ೆ. �ಾರ�ೕಯ ರ�ೆ "ಾ)?ೆಂಡಗ�ಳ Wಖರ £ಾನ ಮತು� ಈ 

"ಾ)?ೆಂಡಗ�ಳ ಸುತ�ಲೂ 6ೕoಸ�ೇ"ಾದ �ಾರತ]ೊಂ��ೆ "ೆಲಸ 4ಾಡಲು ಇದು ಅಪರೂಪjಾ/]ೆ. ಇ�� =ಂದು Wೕವ- 
`ಾ
]ೇfಕjಾ/ 6ೕ8ಸ�ೇಕು. Wೕವ- �ಾರತದ�� dಾಲು. ;�ನ+ ನಗರಗU�ೆಂ��ೆ ವ)ವಹ�9ದ0ೆ, ಪ
�6ಂದೂ ;�ನ+ 
9:�ಯ��, ರ�ಾ�ನಗಳ�� ಸ\ಲc ವ)Gಾ)ಸಗಳ� ಕಂಡುಬರುತ�jೆ. hಾವ ರ�ಾ�ನಗಳನು+ ಆಚ�ಸಲು Fಾಸ/ ಕಂ`ೆWಗಳ� 
ಗಣWೕಯ ಅxಾಂಶವನು+ >ೊಂ�ದ��ಂದ, ;;ಧ ಕಂ`ೆWಗಳ ರ�ೆಯ ಪu[ಗಳ� ಏdೆಂದು Wಮ�ೆ �Eಯ�ೇಕು. 

ನ"ಾ0ಾತiಕ ಪ
�ಾವವನು+ ಉ?ೆ�ೕ9ರುವ-ದ�ಂದ, �ಾರತದ�� ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳ�� 8ಲ�0ೆ jಾ)`ಾರ, ಮನರಂಜdೆ ಮತು� 
ಪ
jಾಸ ಮತು� ಪ
jಾ$ೋದ)ಮ ಮುಂGಾದ xೇತ
ಗE�ೆ ರ�ಾ�ನಗಳ� ವರ4ಾನjಾ/]ೆ. �ೇ0ೆ �ೕ�ಯ�� >ೇಳ�ವ-]ಾದ0ೆ, 
ಜನರು >ೆ8Aನ ಸಮಯವನು+ Oಾ�ಂ® 4ಾಡಲು ಸಮಯವನು+ >ೆ8Aಸಬಹುದು ಮತು� �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಧdಾತiಕ ಪ�Dಾಮ =ೕರುತ�jೆ. 
ದOಾ
, ಐM, �ೕ`ಾವE ಮತು� m
ಸi� ಮುಂGಾದ ಉತSವಗಳ� ಪ
�ವಷ� 4ಾ0ಾಟ ಆ]ಾಯದ�� ಶತ"ೋu �ಾರ�ೕಯ 

ರೂ`ಾXಗಳನು+ ಉGಾc�ಸುತ�jೆ. 



�ಾರತವ- >ೆಚುA jೈ;ಧ)ಮಯ 0ಾಷ2jಾ/]ೆ, ಮತು� jೈ;ಧ)Gೆಯು "ೆಲಸದ ಸ:ಳ�ಂದ 4ಾರುಕ|ೆ[�ೆ ಅdೇಕ ಅವ"ಾಶಗಳನು+ 
ಒದ/ಸುತ�]ೆ. ಆ]ಾಗೂ), ಇದು ಸjಾಲುಗಳನು+ ಒದ/ಸುತ�]ೆ. ಧಮ� ಮತು� "ೆಲಸದ ಸ:ಳವ- >ೆಚುA >ೆDೆದು"ೊಂM]ೆ. �ಾg�ಕ 

ನಂ="ೆಗಳನು+ ಅ�ಾ)ಸ 4ಾಡಲು "ೆಲಸದ �ನಗಳ�� ರ�ಾ�ನಗಳ� ಮತು� ಸಮಯವನು+ ಆಚ�ಸಲು �ನಗಳ� ತಮi "ೆಲಸದ 

ಸ:ಳದ�� ತಮi �ಾg�ಕ ನಂ="ೆಗಳ� ಮತು� ಅ�ಾ)ಸಗಳನು+ ಅಳವM9"ೊಳ��ೇ"ೆಂದು >ೆ8Aನ "ೆಲಸ�ಾರರು W�ೕrಸುGಾ�0ೆ. 
�ಾಗ�ಕjಾ/, ಈ ವಸ� ವ)ವ$ೆ:ಯು �ೕಘ�"ಾಲ�ಂದಲೂ $ಾ4ಾನ)jಾ/]ೆ. >ೆ8Aನ ]ೇಶಗಳ� ]ೇಶದ oೕವನದ ಅdೇಕ 

ಅಂಶಗಳ��, "ಾಯ�ಸ:ಳ, $ಾವ�ಜWಕ ರ�ಾ�ನಗಳ�, ಮತು� $ಾ4ಾoಕ 4ೌಲ)ಗಳ� $ೇ�ದಂGೆ ಪ
�=ಂ=ಸುವ 

ಪದ��ಗU�ೆಂ��ೆ ಪ
ಬಲ ಧಮ�]ೊಂ��ೆ ಜನಸಂFೆ)ಯನು+ >ೊಂ�jೆ. 

$ಾ4ಾನ)jಾ/, ರ�ಾ�ನಗಳ� ಮುಖ)jಾದುದು ಎಂಬುದು ಸcಷ[jಾಗುತ�]ೆ, ಆದ0ೆ ಸೂHå ಅಥ�OಾಸJದ ಹಂತದ��ದ�ಂGೆ ಅವರು 
ಸೂ:ಲ ಅಥ�OಾಸJದ ಮಟ[m.ಂತ ಮುಖ)ವಲ�. jಾ)`ಾರ �ನಗಳ ನಷ[ವನು+ ಕMK 4ಾಡುವ-ದ�ಂದ GDP �ೆ ಗಣWೕಯjಾ/ 

$ೇ�ಸಬಹುದು, jಾ)`ಾರ"ಾ./ 9:ರ jಾGಾವರಣವನು+ ಒದ/ಸುತ�]ೆ, ಮತು� >ೆಚುA ಮುಖ)jಾ/, >ೆಚುAವ� �ನ ಆ]ಾಯವನು+ 
ಗEಸುವವ��ೆ ಬಡವ��ೆ ಸ>ಾಯjಾಗಬಹುದು, ಅದು ರ�ೆ�ೆ ತ�c9"ೊಳ��ತ�]ೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. #CಣದQRನ Iಕnಟುa 
 

9=ಎ�ಇ ಫ�Gಾಂಶಗಳ� >ೊರ/jೆ ಮತು� ;ಶ\;]ಾ)Wಲಯ fHಣ"ಾ./ ;]ಾ)��ಗE�ೆ ]ಾಖ?ಾಗುವ-ದು. ತಮi oೕವನದ 

ಪ
hಾಣದ ಮುಂ�ನ ಅ�ಾ)ಯದ�� ಮಕ.ಳನು+ 0ೋ4ಾಂಚನ�ೊEಸಲು ಕಂಡು"ೊಂಡ0ೆ, ಗಮdಾಹ�jಾದ �ೇM"ೆ-ಸರಬ0ಾಜು 
ಅ$ಾಮರಸ)ದ "ಾರಣ�ಂದ ಇದು 8ಂ�ಸುವ ಮತು� ಒತ�ಡದ jಾ)hಾಮವ� ಆ/]ೆ ಮತು� �ಾರತದ ಉನ+ತ fHಣ ಸಂ$ೆ:ಗಳ `ೈm 

hಾವ-ದೂ ಉನ+ತ 100 ಕೂ)ಎಸ^ಳ�� Oೆ
ೕhಾಂಕಗಳ�. ಅ$ಾ�ಾರಣjಾದ 6ೕಗ)Gೆ6ಂ��ೆ ;]ಾ)��ಗಳ�, ಇದು ಒಂದು 
ಪ
ಮುಖ W0ಾOೆhಾಗಬಹುದು. �ಾರತದ �ಾತ
 ಮತು� ಮಹGಾ\"ಾಂxೆಯ ]ೇಶ"ೆ. ಇದು ಪ
ಮುಖ jೈಫಲ). 
 

�ಾರತದ fHಣ =ಕ.u[ನ Lಂ�ನ "ಾರಣಗಳ� xೇತ
"ೆ. ಏಳ� ದಶಕಗಳ ಅವ}�ೆ "ಾರಣjಾ/jೆ. ಸಂOೆ�ೕಧdೆಯು ನಮi 
ಸಂಸ°�ಯ�� ಎಂ�ಗೂ ಹುದು/ಲ� ಮತು� fHಣವ- ಮೂಲಭೂತjಾ/ �ೋಧdೆ6ಂ��ೆ ಸಮdಾ/]ೆ. ಪ�Dಾಮjಾ/, ನಮi 
;�ಾನವ- 9:ರ ಮತು� ಬುnæ ಆ/ರು��ತು� ಮತು� ಎಷು[ ಮಂ� Oಾ?ೆ�ೆ >ೋದರು ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ ̂4ಾತ
 "ೇಂ�
ೕಕ�9ದರು. 
 

0ಾn2ೕಯ ಮಟ[ದ��, ಇದು "ೆಟ[ ;ಷಯವಲ�. dಾವ- ಮಕ.ಳನು+ fHಣದ ಹಕ.ನು+ W0ಾಕ�ಸುGೆ�ೕjೆ ಮತು� ಅdೇಕರು 
�ಾಲ"ಾg�ಕ0ಾಗಲು ಬಲವಂತjಾ/ >ೋಗುGೆ�ೕjೆ. 2009 ರ�� ಆu�ಇ Oಾಸನದ �ಾ��ೊEಸುವ ಮೂಲಕ, ಸು4ಾರು 260 

ದಶಲH ಮಕ.ಳ� ಇಂದು �ಾರತದ�� Oಾ?ೆ�ೆ >ೋಗುGಾ�0ೆ, ಇದ�ಂದ ಇದು ;ಶ\ದ ಅ�]ೊಡ¢ Oಾ?ಾ ವ)ವ$ೆ:hಾ/]ೆ. ಸ"ಾ�ರವ- 
ಸು4ಾರು ಒಂದು ದಶಲHಕೂ. >ೆ8Aನ ರನ^ಳನು+ >ೊಂ�ರುವ 1.5 ದಶಲH Oಾ?ೆಗEjೆ. fHಣ 4ಾರುಕ|ೆ[ಯು ಪ
ಸು�ತ 100 

ಶತ"ೋu $ ನಷು[ 4ೌಲ)ದ��]ೆ ಮತು� 2020 ರ jೇUೆ�ೆ ಇದು �\ಗುಣ�ೊಳ��]ೆ. ಇದು ಆಕಷ�ಕjಾ/]ೆ. 
 

ಆದ0ೆ �ಾರತವ- fHಣದ ಹಕ.ನು+ 4ಾತ
ವಲ�]ೇ ಗುಣಮಟ[ದ fHಣದ ಹm.]ೆ. "ೆಲವ- ವಷ�ಗಳ Lಂ]ೆ�ೕ ಪ
�n�ತ ಇಂMಯT 

ಪ�
"ೆ6ಂದನು+ ನ�ೆ9ದ ವರ�ಯ ಪ
"ಾರ, ನಮi ಎಂoWಯ�ಂ® ಪದ;ೕಧರರ `ೈm "ೇವಲ ಏಳ� Oೇಕ�ಾ 4ಾತ
 
ಉ]ೊ)ೕ/hಾ/]ಾ�0ೆ. 
 

fHಣ ವ)ವ$ೆ:ಯು ಗಣWೕಯjಾ/ ಪ-ನ0ಾವತ�dೆhಾಗ�ದ�0ೆ ಮತು� jಾಸ�ವjಾ/, ಕೂಲಂಕುಷ ಪ�ೕxೆ�ೆ ಒಳಪಡ�ದ�0ೆ, ನಮi 
ಯುವಜನGೆಯ ಭ;ಷ)ದ ಭ;ಷ)ವನು+ dಾವ- >ಾW�ೊEಸುGೆ�ೕjೆ ಮತು� ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮi ಜನಸಂFಾ) ?ಾ�ಾಂಶವನು+ 
ಕUೆದು"ೊಳ��Gೆ�ೕjೆ. ಇದು ನಮi fHಣ ವ)ವ$ೆ:ಯ ಅತ)ಂತ MಎTಎ ಅನು+ ಒಳ/Wಂದ?ೇ ಬದ�ಸುವ ಅಗತ);]ೆ. ಸ"ಾ�ರವ- 
ಇದನು+ ಗುರು�ಸುತ�]ೆ ಮತು� ಕUೆದ "ೆಲವ- �ಂಗಳ�ಗEಂದ, ಒಂದು >ೊಸ fHಣ Wೕ�ಯ jಾ)��ಗಳನು+ ಒಳ�ೊಂಡಂGೆ, ಒಂದು 
ಉಪಕ
ಮವ- ಚQೆ�ಯ��]ೆ. 
 

ದುರದೃಷ[ವOಾÎ, ;Oಾ\$ಾಹ�jಾದ ಸಂ]ೇಹjಾದವ-, 9:ರjಾದ ಬ�ೆ& ಹಂ8"ೆಗEಲ�]ೆ ಖಂMತjಾ/ಯೂ ಮಹGಾ\"ಾಂxೆಯ 

"ಾಯ�ಸೂ8hಾ/ರ�ೇಕು ಎಂಬುದನು+ $ಾ}ಸುವ-ದು >ೇ�ೆ ಮತು� ವ)ವ$ೆ:ಯನು+ ಏdೆಂದು ಸcಷ[ಪMಸುತ�]ೆ ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ ̂
�ಾರತವ- >ೇ�ೆ $ಾ}ಸುತ�]ೆ. 
 

dಾ)6ೕ8ತjಾ/ರಲು, ಸಮ$ೆ)ಯ ಸಂಪ�ಣ� ಪ
4ಾಣವ- �ೆದ�ಸುವಂ�]ೆ. ಕUೆದ ದಶಕಗಳ��, ಆ92ಚ+ಂತಹ ಸ\ಯಂ 

ಭ
K6ಂ��ೆ dಾವ- �ರು/ >ೋ/]ೆ�ೕjೆ. £ಾನದ ಆ��ಕGೆಯ ಬದ?ಾಗು��ರುವ OೈH�ಕ ಅಗತ)ಗE�ೆ dಾವ- ಅ`ಾಯ-

;0ೋಧ ಮತು� ಕುರುಡdಾ/]ೆ�ೕjೆ. ನಮi Oಾ?ೆಗಳ�� ಬಹು`ಾಲು ಮೂಲ $ೌಕಯ�ಗಳ� 4ಾತ
ವಲ� fHಕರು ಕೂ�ಾ ಇರುವ-�ಲ�. 



fHಕರು ಲಭ)jಾಗುವ��, >ೆ8Aನವರು ಅ� >ೆಚುA ;ಸ��9]ಾ�0ೆ ಮತು� ಅಹ�Gೆ >ೊಂ�]ಾ�0ೆ. ನಮi ಪದ;ೕಧರರು dೇಮ"ಾ� 

>ೊಂ�ಲ�jೆಂಬುದು ಆಶAಯ�ವಲ�. 
 

0ಾಷ2ದ ಭ;ಷ)ವ- ಅದರ fHಣ ವ)ವ$ೆ:Xಂದ ರ8ಸಲcu[]ೆ. ಒಂದು ಅಪ
ಚ�ತ ವ)ವ$ೆ:ಯು W0ಾOಾ]ಾಯಕ ಭ;ಷ)ದ�� 
ಆfಸಬಹುದು. 4ಾರುಕ|ೆ[ ಹಂ8"ೆ�ೆ ಸಂಬಂ}9ದಂGೆ $ಾಕಷು[ ಕMK ಪ
4ಾಣದ�� dಾವ- ಇ]ೇ �ೕ�ಯ ಅ`ಾಯವನು+ 
ಎದು�ಸುGೆ�ೕjೆ ಏ"ೆಂದ0ೆ ನಮi >ೆ8Aನ OೈH�ಕ ಸಂ$ೆ:ಗಳ� ಸ"ಾ�� $ಾ\ಮ)ದ ಮತು� Wವ�Lಸಲcಡುತ�jೆ. ಆದ0ೆ ಅಶುದ�Gೆ 
Wಜjಾದ ಮತು� ;Oಾ\$ಾಹ� �ೆದ�"ೆhಾ/]ೆ. 
 

dಾವ- "ೇಳ�ೇ"ಾದ ಪ
Oೆ+ fHಣದ ಉ]ೆ�ೕಶjೇನು? �ೇ0ೆ �ೕ�ಯ�� >ೇಳ�ವ-]ಾದ0ೆ, dಾವ- fHಣ�ಂದ ಏನನು+ $ಾ}ಸಬಹುದು 
ಎಂದು �ಾ;ಸುGೆ�ೕjೆ. ಇದು Wಜjಾ/ಯೂ ಎರಡು ;ಷಯಗಳ�� ಒಂ]ಾ/]ೆ ಎಂದ0ೆ: ;]ಾ)�� ಅಥjಾ fHಕ fHಣ ವ)ವ$ೆ:�ೆ 
"ೇಂದ
jಾ/]ೆ. 
 

`ಾ
8ೕನ "ಾಲ�ಂದಲೂ, fFಾ ಅಥjಾ fHಣ"ೆ. ನಮi 4ಾಗ�ವ- fHಕ, ಅಥjಾ ಗುರು, ಮತು� fಷ), ಅಥjಾ fಷ)ನ ನಡು;ನ 

ಸಂಬಂಧjಾ/]ೆ. fFಾ 4ಾL�ಯ "ೊಡು�ೆಯಲ� ಆದ0ೆ ಆಳjಾದ £ಾನದ ವಷ�ಗಳ ಅಧ)ಯನ ಮತು� ಅನುಭವ�ಂದ ಬಂ�]ೆ. 
 

ದುರದೃಷ[ವOಾÎ, ಇದು ನಮi fHಣ ವ)ವ$ೆ: Wಖರjಾ/ ಏನು ಎಂದು dಾವ- ನಂಬುGೆ�ೕjೆ! ಪ�Dಾಮjಾ/, >ೆ8Aನ fHಕರು 
ಗುರು;ನ Wಲುವಂ/ಗಳನು+ ಧ�ಸುGಾ�0ೆ. ಅವರು, jಾಸ�ವjಾ/, ¬�ೕಸ�/ಂತ `ಾಠದ "ೊಠMಗಳನು+ ನ�ೆಸು��ರುವ 

fಸು��ೋಧಕರು. 
 

ಜಗ��dಾದ)ಂತ ತಂತ
£ಾನವ- Wdೆ+ fHಕನನು+ ಬದ�9]ೆ. Lಂ�ನ ಶತ4ಾನದ ;�ಾನವನು+ ಬಳ9"ೊಂಡು dಾವ- ಆಧುWಕ 

fHಣವನು+ ಇನು+ ಮುಂ]ೆ ಒದ/ಸುವ-�ಲ�. ತಂತ
£ಾನದ ಅಳವM"ೆ ಮತು� 8ಂತdೆಯ�� ;8Çದ
"ಾರಕ ಬದ?ಾವDೆಯು ನಮi fHಣ 

Wೕ�ಯನು+ ಪ-ನOೆAೕತನ�ೊEಸುವ ಮಹತ\]ಾ�/]ೆ.  
ಸರಳjಾ/ >ೇಳ�ವ-]ಾದ0ೆ, fHಕ 4ಾತ
 `ೆWSp ಅನು+ �ೕÞ�ೊEಸುತ�]ೆ ಮತು� ಪ
� ;]ಾ)��ಯಲೂ� ಅಂತಗ�ತ ಪ
��ೆಯನು+ 
ಬLರಂಗಪMಸುವಂGೆ ಅನುಮ�ಸುತ�]ೆ. fHಕ��ೆ >ೇ�ೆ �ೋಧdೆ 4ಾಡ�ೇ"ೆಂದು fHಕರು �E�ಲ�. ಬದ��ೆ ಅವರು ಏ"ೆ 
ಕ�ಸುGಾ�0ೆ ಎಂದು ಅವ��ೆ �E�ಲ�. fHಕರು ವ)ವ$ೆ:ಯ�� "ೇಂದ
 ಎಂದು ಗುರು�ಸಲು fHಕರು ಮತು� ಅವರು, fHಕರು, "ೇವಲ 

ಅನುಕೂಲಕರ ಮತು� ಏನೂ ಅಲ�. 
 

ಇದ"ೆ. ನಮi ಮೂಲಭೂತ ವ)ವ$ೆ:ಯ ಬದ?ಾವDೆಯು ಅಗತ)jಾ/]ೆ. dಾವ- 8ಂತdೆಯ $ಾ\ಯತ�Gೆಯನು+ ಅಳವM9"ೊಂಡ0ೆ 
4ಾತ
 ಇದು ಸಂಭ;ಸಬಹುದು. dಾವ- ಇದನು+ 4ಾM]ಾಗ, dಾವ- ಕುತೂಹಲವನು+ �ೆUೆ9"ೊಳ��Gೆ�ೕjೆ ಮತು� ಸೃಜನfೕಲGೆಯನು+ 
>ೆ8AಸುGೆ�ೕjೆ. ಇದನು+ $ಾ}ಸಲು, ನಮi fHಕ��ೆ fHಣ Wೕಡ�ೇಕು. 
;ಶ\-ದ�ೆ�ಯ fHಣ ವ)ವ$ೆ:ಗಳ� $ೈ]ಾ�ಂ�ಕ ಗಮನವನು+ >ೊಂ�ಲ� ಆದ0ೆ ಸಂಪ�ಣ�jಾ/ 4ಾರುಕ|ೆ[ Qಾ�ತjಾ/jೆ. 
4ಾರುಕ|ೆ[ಯಂGೆ�ೕ, ಅವರು ಭ;ಷ)ವನು+ W�ೕrಸುGಾ�0ೆ ಮತು� dಾ);�ೇ& 4ಾಡಲು ಅದು ಎಷು[ ಉತ�ಮjೆಂದು 
ಖ8ತಪM9"ೊE�. �ಾರತದ ಭ;ಷ)ದ fHಣವನು+ ಅದು ಒದ/ಸುವ fHಣ�ಂದ Wಧ��ಸ�ೇ"ಾದ0ೆ, ಮನಸುSಗಳ� 
dಾಟmೕಯjಾ/ ಬದ?ಾಗ�ೇ"ಾಗುತ�]ೆ. HG jೆpS ನಮ�ೆ dೆನ�9ದಂGೆ: "dಾಗ�ೕಕGೆ fHಣ ಮತು� ದುರಂತದ ನಡು;ನ 

ಓಟjಾ/]ೆ." dಾವ- dೇತೃತ\ದ ಕ�ೆ�ೆ ನಮi ಆ�.ಯು Wಧ��ಸುತ�]ೆ. ಸಮ$ೆ)ಯು dಾವ- ಸಮಯ�ಂದ >ೊರಗುE�]ೆ. 



13. &ಾ,-ೕDಾoವೃTe 
 

�ಾರತವ- >ೆ8Aನ �ೆಳವ��ೆಯ ದರವನು+ dೋಂ]ಾXಸುವ ಆ��ಕGೆ6ಂ��ೆ ಪ
ಮುಖ ಶm�hಾ/ >ೊರ>ೊಮುi��]ೆ ಮತು� 
ನಮi ನಗರಗಳ� ಮತು� ನಗರ "ೇಂದ
ಗಳ� ಸಂಪ��ನ ಗುರುತುಗಳನು+ ಪ
ದf�ಸಲು ಆರಂ�9]ೆ. ಆದರೂ, ಏಕರೂಪದ ಅ�ವೃ�� 
ಇಲ�, �ಾ
gೕಣ ಪ
]ೇಶದ ಒಳdಾMನ ಪ
]ೇಶವ- ನಗರ ಪ
]ೇಶದ �ಾರತ]ೊಂ��ೆ ನ�ೆದು"ೊಳ�ಲು $ಾಧ);ಲ�. ನಮi 
ಜನಸಂFೆ)ಯ�� 70 m.ಂತ >ೆಚುA ಜನರು ಹE�ಗಳ�� jಾ9ಸು��]ಾ�0ೆ ಮತು� ನಮi ಬಡವರ�� Oೇ. 80 ರಷು[ ಜನರು �ಾ
gೕಣ 

ಪ
]ೇಶಗಳ�� jಾ9ಸು��]ಾ�0ೆ. ಆ��ಕ �ೆಳವ��ೆಯ ಪ
6ೕಜನಗUೆಂದ0ೆ, ಜನರ�� ಮೂರರ�� ಎರಡು �ಾಗದಷು[ ಜನ��ೆ 
ಮುಳ�ಗು��ಲ�. ಅ�ವೃ��ಯ �ೋಚರ 8>ೆ+ಗಳ� �ಾ
gೕಣ ಪ
]ೇಶಗಳ ಸಮ$ೆ)ಗಳನು+ ಮ0ೆತು=ಡುವ-�ಲ�. 
 

�ಾರತದ ಆ��ಕGೆಯು ;ಶ\ದ dಾಲ.dೇ ಅ� ]ೊಡ¢ ]ೇಶjಾ/]ೆ. ಆದ0ೆ �ೆಳವ��ೆಯ 4ಾದ� ಏಕರೂಪjಾ/ಲ�. ಕೃn, 

ಮೂಲ$ೌಕಯ� ಅ�ವೃ�� ಮತು� ಸಮು]ಾಯ ಮತು� $ಾ4ಾoಕ $ೇjೆಗಳಂತಹ ಪ
ಮುಖ xೇತ
ಗಳ�� ಉGಾcದdೆ, $ೇjೆಗಳ� 
ಮತು� ಸಂವಹನ xೇತ
ಗಳ �ೆಳವ��ೆಯ ಪ
4ಾಣ ಗಣWೕಯjಾ/ ಸು�ಾ�9]ೆhಾದರೂ, ಒ|ಾ[0ೆhಾ/ �ಾ
gೕಣ ಅ�ವೃ��ಯ�� 
ನಮi "ಾಯ�HಮGೆ ಪ
ಶಂಸWೕಯjಾ/ಲ�. 
 

�ಾ
gೕಣ ಜನರ ಅ�ವೃ��Xಲ�]ೆ, ]ೇಶವನು+ ಅ�ವೃ��ಪMಸುವ-�ಲ� ಎಂದು ಎಂ�ಗೂ >ೇE"ೊಳ��ವ-�ಲ�. ಇ��ೕ8ನ ವಷ�ಗಳ��, 
ಕೃn �ೆಳವ��ೆ ಕು9�]ೆ ಮತು� ಕೃn ಮತು� ಹೂM"ೆಯ ?ಾಭ ಮತು� ?ಾಭದ �ೆUೆಗಳ� ಮತು� �ೆUೆಗಳ ಅMಯ�� ಮತು� Wೕ0ಾವ� 

ಪ
]ೇಶವನು+ >ೊಂ�jೆ. 2006-2007ರ ಆ��ಕ ಸgೕxೆಯ ಪ
"ಾರ, ಎ?ಾ� �ೆUೆಗUಾದ)ಂತ ಯೂW& ಪ
]ೇಶ"ೆ. ಕMK 

ಇಳ�ವ�ಯು $ಾ4ಾನ) ಲHಣjಾ/]ೆ. 
 

�ಾ
gೕಣ �ಾರತ =ಕ.u[ನ��]ೆ. �ಾ.ಎ�.ಎ�. $ಾ\gdಾಥT, ;Oೇಷ ಕೃn ಅಥ�OಾಸJÄ0ಾದ, "�ಾ
gೕಣ ಆ��ಕGೆಯ 

ಕು9ತದ�� ಕೃnಯ =ಕ.ಟು[ ಅದರ �ೇರುಗಳನು+ >ೊಂ�]ೆ ... Wರು]ೊ)ೕಗವ- ಸ\��ನ ವಲ$ೆ�ಾರ��ೆ "ಾರಣjಾಗುತ�]ೆ-ಕMK 

�ೆUೆಯು��]ೆ .. ಕWಷ� �ೆಂಬಲ �ೆ?ೆ hಾಂ�
ಕGೆ >ೆ8Aನ ಸರಕುಗE�ಾ/ "ಾಯ�Wವ�Lಸ�ದ�ರೂ oೕವdೋ`ಾಯದ ಭದ
Gಾ 

ವ)ವ$ೆ:ಯ ಪ
� ಹಂತದ�� ಬಡತನ�ಂದ ?ಾಭವನು+ ಗEಸುವ ಪ
ವೃ��X]ೆ �ಾ
gೕಣ ಪ
]ೇಶಗಳ�� hಾವ-]ೋ �ಾ� ತಪ-c ... " 
 

ಇಂದು, ;;ಧ �ೕ�ಯ ;ಪತು�ಗಳ ಮುFಾಂತರ ತಮiನು+ Gಾವ- ಅಸ>ಾಯಕ0ಾ/]ಾ�0ೆ. , ]ೇಶದ �ಾಗಗಳ�� 0ೈತರು �ೕವ
 
ಕ
ಮಗಳನು+ "ೈ�ೊಳ����]ಾ�0ೆ. ಅW�ೕrತ ಹjಾ4ಾನ ಬದ?ಾವDೆಗEಂದ ಪ-ನ0ಾವ��ತ �ೆU  ೆjೈಫಲ)ಗಳ�, $ಾಗುವE 

>ೆಚುA��ರುವ jೆಚAವನು+ ಪ�0ೈಸುವ�� ಅಸಮಥ�Gೆ, ಮತು� >ೆಚುA��ರುವ $ಾಲದ >ೊ0ೆಗಳ� ಹGಾOೆ�ೆ "ಾರಣjಾಗುತ�jೆ. ಅಂತಹ 

ಒಂದು ಸW+jೇಶದ��, �ಾ
gೕಣ ಪ-ನW�4ಾ�ಣದ ಸjಾಲುಗಳನು+ ಎದು�ಸುವ-ದು ಅ$ಾ�ಾರಣ ಮತು� ಆದ)Gೆಯ "ೆಲಸjಾ/ 

ಪ�ಣgಸುತ�]ೆ. 
 

ನಮi ಆ��ಕGೆಯ ಪ
ಮುಖ ಅಂಶjೆಂದ0ೆ ಕೃn, WಶAಲGೆ ಇಲ��ದ�ರೂ, WಶAಲGೆ ಮತು� "ಾಲ-;ತರDಾ "ಾಯ�ಕ
ಮವನು+ 
Wjಾ�ಸುವ-ದ"ೆ. ಕ�ಾ¢ಯjಾ/]ೆ. ಸಮಂಜಸjಾದ jೆಚAದ�� ]ೊಡ¢ Wೕ0ಾವ� $ೌಲಭ)ಗಳ�, ಉತ�ಮ =ೕಜಗಳ� ಮತು� ಕೃn-

ಒಳಹ�ವ- ಮತು� �ೊಬÆರವನು+ 0ೈತ��ೆ, ಹಣ"ಾಸು ಮತು� ಮೂಲ$ೌಕಯ� ಮತು� 4ಾರುಕ|ೆ[ $ೌಲಭ)ಗU�ೆಂ��ೆ ಒದ/ಸ�ೇಕು. 
ವ)ವ$ಾಯವ- ಆ]ಾಯ ಉGಾc�ಸುವ ಚಟುವu"ೆhಾ/ರ�ೇಕು ಮತು� 0ೈತರು ಹjಾ4ಾನ, ಹಣ"ಾಸು ಸಂಪನೂiಲಗಳ� ಮತು� 
4ಾರುಕ|ೆ[ಗಳ ;ಕ9ತGೆ�ೆ =ಡ�ಾರದು. 



 

xೇತ
ದ��ನ ಉGಾcದಕGೆ ಮತು� ಉ]ೊ)ೕಗದ ಉGಾcದdೆಯನು+ >ೆ8Aಸಲು, ಮೂಲಭೂತ ಆ�ಾರದ Kೕ?ೆ ಭೂ ಸು�ಾರDೆಗಳನು+ 
ತರಲು ಅವಶ)ಕGೆX]ೆ, �ೆಂಬಲ ದರಗಳ� ಮತು� ಅಗ^ದ $ಾಲದ Wಬಂಧdೆಯು ಒಂದು =ಂದು gೕ� ಸ>ಾಯ 4ಾಡುವ-�ಲ�. 
ಭೂg�ೆ ಪ
jೇಶ]ೊಂ��ೆ ಬಡವ��ೆ ಒದ/ಸುವ ;0ೋ} �ೆಳವ��ೆ ಅಲ�jೆಂದು ಅನುಭವವ- Gೋ�9]ೆ. �ಾ
gೕಣ �ೆಳವ��ೆಯ 

"ಾಯ�ತಂತ
ದ��, ಸಣ· ಕುಟುಂಬದ Gೋಟಗಳ Qೈತನ)ವ- ಪ
ಮುಖ `ಾತ
 ವLಸುತ�]ೆ. 

&ಾ,-ೕಣ ಅoವೃTeಯQRನ ಸಮ/ೆ�ಗಳ< 

�ಾರತದ 60-70% ನಷು[ �ಾ
gೕಣ ಜನಸಂFೆ)ಯು `ಾ
8ೕನ ಪ�9:�ಗಳ�� jಾ9ಸು��]ೆ ಎಂದು dಾವ- �E�ರುವಂGೆ. 60 

ವಷ�ಗಳ $ಾ\ತಂತ
�ದ ನಂತರ ಈ ;_ಾದ 9:�ಯು ಅ9�ತ\ದ��]ೆ. ಇದ�ಂ]ಾ/ �ಾ
gೕDಾ�ವೃ�� "ಾಯ�ಕ
ಮಗಳ� ಪ
ಸು�ತ 

ಪ�9:�ಯ�� ತುತು�Gೆಯನು+ >ೊಂ�jೆ. �ಾ
gೕಣ ಅ�ವೃ�� "ಾಯ�ಕ
ಮಗಳ�� ಹಲjಾರು ಅM¢ಗEjೆ 
  

1. ಅdೇಕ ಹE�ಗಳ�� ;ದು)Î ಸರಬ0ಾಜು ಇಲ�. 

`ಾ
8ೕನ �ಾ
gೕಣ ಜನರು ಅಡು�ೆ, oೕವ ಮತು� ಕೃn ಮೂಲ ;�ಾನಗಳನು+ ಬಳಸುGಾ�0ೆ ಮತು� ಅವರು ಈ ;�ಾನಗಳನು+ 
ನಂಬುGಾ�0ೆ. 

`ಾ
8ೕನ ಅಡು�ೆ $ೌ[ವ^ಳನು+ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಸು4ಾರು 300,000 $ಾವ- / ವಷ�ವ- 4ಾ�ನ)�ಂ]ಾ/ 6ೕಜdೆಯನು+ 
Gೆ�ೆದು"ೊಳ��ತ�]ೆ. 

4. �ಾರತದ ಜನಸಂFೆ)ಯ 54% 25 ವಷ�m.ಂತ "ೆಳ/ರುತ�]ೆ ಮತು� >ೆ8Aನವರು �ಾ
gೕಣ ಪ
]ೇಶಗಳ�� ಕMK 

ಉ]ೊ)ೕ�ಾವ"ಾಶ]ೊಂ��ೆ jಾ9ಸು��]ಾ�0ೆ. 

5. �ಾ
gೕDಾ�ವೃ�� "ಾಯ�ಕ
ಮದ�� $ಾHರGೆಯು ಪ
ಮುಖ ಸಮ$ೆ)hಾ/]ೆ. 

8. ಪ
�6ಬÆರೂ ನಗರಗE�ೆ >ೋಗಲು ಬಯಸುGಾ�0ೆ, ಆದ��ಂದ �ಾ
gೕಣ ಜನರು Wಲ�rಸಲcಡುGಾ�0ೆ. 

9. Fಾಸ/ೕಕರಣ ಕಲcdೆಯು �ಾ
gೕDಾ�ವೃ���ೆ ಉಪಯುಕ�jಾ/]ೆ ಆದ0ೆ, ಈ ಅಂಶ"ೆ. ಸ"ಾ�ರ >ೆಚುA ಗಮನ "ೊಡುವ-�ಲ�. 

10. Wೕ� ತhಾರಕರು �ಾ
gೕಣ ಜನರ ಉತ�ಮGೆ�ಾ/ Wೕ�ಗಳ� ಮತು� "ಾಯ�ಕ
ಮಗಳನು+ ತhಾರು 4ಾಡುGಾ�0ೆ ಆದ0ೆ, ಈ 

"ಾಯ�ಕ
ಮಗಳನು+ �ಾ��ೊEಸ�ದ�0ೆ ಅವರು hಾವ-]ೇ ಉಪ6ೕಗ;ಲ�. 
  

  

  

  

  

W4ಾ�ಣ ಆವೃ��: "ಾಂತ;�ಾ®122818 

 

 

 

 
 
 
 



 


