ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ
ಭಾರತ
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ಕನ್ನಡ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಭಾರತ ಸರಕಾರ

"ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ, ರ�ೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣರು ಭಾರತದ ಆತ್ಮ
ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಕನಸಿನ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದಷ್ಟೂ,
ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ."

ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು

ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ

ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್

ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ,
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ
ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಚಿವರು

● ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ● 15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ● ಎಂಒಟಿಎ ಪಾತ್ರ ● ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು

ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಉ.ಪ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ
ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಇ-ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು

- ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್

ಮತ್ತು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಈ ಸ್ಕೀಮ್
ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದರೆ,
ಅರ್ಧ ದ�ೇಶವ�ೇ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶವು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್
ಭವನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಇ-ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್
ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉ.ಪ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ
ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಗಜ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್
ಶ�ೇಖಾವತ್ಕೂಡಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಯೋಗಿ
ಆದಿತ್ಯನಾಥ
ಅವರನ್ನು
ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್, ಹಲವು
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇತರ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಉ.ಪ್ರ ಮಾದರಿಯನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಪ್ರಮುಖ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ವ�ೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರ ಸವಾಲನ್ನೂ
ದ�ೇಶವು ಎದುರಿಸಲು ಕೃಷಿ ಆಧರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ
ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ, ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆ
ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇ-ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಿದ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯ
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ
ರೂ. 6000 ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ
ಕ್ಯಾಂಪ�ೇನ್ಪ್ರಚಾರದ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನೂ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಹ�ೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭವನಗಳಿಗೆ
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸರಾಗ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಖಿ ಅನ್ನು
ನ�ೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಹ�ೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 43%
ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಧಾನರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತ�್ಯೋದಯ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಅಳವಡಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ
ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಗಜ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್
ಶ�ೇಖಾವತ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಿಕೆ
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ
ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಂದಿನ
13ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು 65 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು 2,00,292 ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮ
ಮೂಲ: ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರ�ೋ� (PIB)
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ
ನೀಡಿರುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, 15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮಧ್ಯಂತರ
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ
60,750 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರೂ. 30 375 ಕ�ೋ�ಟಿಯ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಪಿಆರ್
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕಿದೆ.
ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಪರಿವಿಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು:
ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಐಎಎಸ್
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ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು:
ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮಗ�ೊಳಿಸಲು
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು

ಗೌರವಯುತ ಸಚಿವರ
ಸಂದ�ೇಶ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಳು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

ಸಂಪಾದಕರು:

ಡಾ. ಬಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬೆಹೆರಾ, ಐಇಎಸ್
ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ

ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೆರವು:
ಅಲ�ೋ�ಕ್ಪಾಂಡ್ಯ
ರಾಧ�ೇ ಶ್ಯಾಮ್ಭಾರಧ್ವಾಜ್
ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ್ತಿವಾರಿ
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ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರುಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದತ್ತ

ಗೌರವಯುತ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ
ಸಂದ�ೇಶ

ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ - ಭಾರತವನ್ನು
ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮ
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬುಡಗಕಟ್ಟು
ಜನಾಂಗಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ
(ಎಂಒಟಿಎ) ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪಿಆರ್ಐಗಳು) ಪಾತ್ರ

ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು
ಔಪಚಾರಿಕಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ
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ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ

3

ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್

ಸಂದ�ೇಶ

ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ,
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ
ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಚಿವರು, ಭಾರತ ಸರಕಾರ

'ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ'ದ 9ನ�ೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹ�ೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ
ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕು. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ,
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಎದುರು ಇರುವ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ನಿಂದಾಗಿ 2020 ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದಲೂ ದ�ೇಶ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.
ಇದು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಜೀವನ ಶ�ೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು 'ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ'ದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸಲು ಗಮನ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಗೌರವಯುತ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು "ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು
ಎದ್ದೇಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವ�ೇಗ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲೂ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶ ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹ
ಕ�ೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 'ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ'ದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು
ನನಗೆ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಲ�ೇಖಕರು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

(ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್)
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ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಐಎಎಸ್

ಸಂದ�ೇಶ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಭಾರತ ಸರಕಾರ,
ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಈ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ'ಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2020 ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಸನ್ನಿವ�ೇಶವನ್ನು ದ�ೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ
ಸಮಗ್ರ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತು.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದಿಂದ ಎದುರಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು,
ಜನರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರನ್ನಾಗಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಗೌರವಯುತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ
ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾದಾಗ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನೂ ಇದು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ರೂಪುಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು
ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬ�ೇಕಿದೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ "ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ"ವಾದಾಗಲ�ೇ, ನಾವು ನಿಜವಾದ "ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ" ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಲ�ೇಖಕರ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ
ಕೆಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದತ್ತ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರೂ ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಓದುಗರು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ.

(ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್*)
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ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ - ಭಾರತವನ್ನು ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ
ಒಂದು ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮ

–ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್*

"ಈ ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಈ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹ�ೊಂದಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬ�ೇಕು.
ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಯಾವುದು? ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ".

ಇ

ಡೀ ದ�ೇಶ ಮರುರೂಪಣೆಗ�ೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. 21ನ�ೇ
ಶತಮಾನವು ಭಾರತದ ಶತಮಾನವಾಗಿರಲಿದೆ
ಎಂದು ನಾವು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ
ಕ�ೇಳುತ್ತಲ�ೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯ, ಸನ್ನಿವ�ೇಶ, ಬೆಳವಣಿಗೆ,
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ಮುಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶವನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ 21 ನ�ೇ ಶತಮಾನ ಮಹತ್ವದ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷವು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿಲ್ಲದ ವಿಪತ್ತನ್ನು
ಎದುರಿಸಿತು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ
ಜೀವನ ಶ�ೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19
ವಿಪತ್ತು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ
ನಿರುದ�್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ
ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ
ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂತು. ಈ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎರಡು
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆವು. ಒಂದೆಡೆ ನಾವು
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕಾಯಿತು. ಈ
ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
ಹಾಗೂ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನೂ ಸಹಜತೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಸಾಗಿಸಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶ ಅತ್ಯಂತ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಯುತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ
ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಾವು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಾಗಿ ನಾವು

- ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಸವಾಲನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆವು. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ಭಾರತವನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ
ಮಹತ್ವದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದ್ದು, 21ನ�ೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ
ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತವನ್ನು ವ�ೇಗಗ�ೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ
ಎದುರಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮಾತ್ರವ�ೇ ಈ
ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ದ�ೇಶವನ್ನು ಹ�ೊಸ
ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ಇದರ
ಪರಿಣಾಮ
ಕೂಡಾ
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಒಂದೆಡೆ ಸಮಾಜದ
ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿರುದ�್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು
ನಿವಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ
ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಇರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ
ವಲಯವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಡ�ೇಟಾವನ್ನು ಹ�ೋ�ಲಿಕೆ
ಮಾಡಿದರೆ, ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ
ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು ಶ�ೇ. 10 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ವಾಸ್ತವಾಂಶ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ
ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೃಷಿ, ಉದ್ಯಮಗಳು
ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ "ವೋಕಲ್ ಫಾರ್
ಲ�ೋ�ಕಲ್" ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು
ದ�ೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಒಯ್ಯಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವದ�ೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇದು

*ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಚಿವರು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
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ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ
ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಭೂಮಿ, ಕೂಲಿ, ಹಣ
ಅಥವಾ ಹಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ (liquidity) ಮತ್ತು
ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು
ಸಮಗ್ರ ಅನುಸಂಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ
ಆಗಿದೆ.
#AatmaNirbharDesh

ಕೃಷಿ: ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳು
ರೂ. 74,300 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಂ ಎಸ್ಪಿ)
ಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ
18700 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಅನ್ನು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
6400 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಪಿಎಂ ಫಸಲ್
ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಪಾವತಿ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
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2020 ಮೇ 12 ರಂದು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನದ ಘ�ೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು
ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮ
ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ಐದು ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಭಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ತಂಭವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ
ಭಾರತದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವ�ೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು
ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಇದು
ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಎರಡನ�ೇ ಸ್ಥಂಭವು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹ�ೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ
"ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ" ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಗುರುತು
ಆಗಲಿದೆ. "ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಮೂರನ�ೇ ಸ್ಥಂಭವಾಗಿದ್ದು, 21ನ�ೇ
ಶತಮಾನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ
ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಸ್ತಂಭವು

"ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ" ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ�ೇ ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕಲಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು
ಕಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಭಾರತವನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
"ಬ�ೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರ�ೈಕೆ" ಅನ್ನು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಐದನ�ೇ
ಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ�ೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ�ೈಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಧನೆಯು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎರಡು ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಡಿಜಿಸಿಐ)
ಅನುಮತಿಯು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಮೇಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ
ಎರಡೂ
ಲಸಿಕೆಗಳು
ಭಾರತದ
ಲ್ಯಾಬ�ೊರ�ೇಟರಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೂ
ಕೂಡಾ ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದ�ೊಡ್ಡ
ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಇಂತಹ
ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲಸಿಕೆ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ
#AatmaNirbharBharatPackage

ರ�ೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬೆಂಬಲ
ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 86,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ 63 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ
2020 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರೂ. 29,500 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮರುಹಣಕಾಸನ್ನು
ನಬಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿದೆ
ರೂ. 4,200 ಕ�ೋ�ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ನಿಧಿಯನ್ನು 2020 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ
ರೂ. 6700 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬಂಡವಾಳ
ಮಿತಿಯನ್ನು 2020 ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ
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ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ
ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಷ್ಟೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ,
ಇತರ ಅಗತ್ಯ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಫ್ತು ಕೂಡಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಗೌರವಯುತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಗ್ರಾಮಗಳು,
ಬಡವರು, ರ�ೈತರು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ
ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಆತ್ಮ
ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಪಾಯವ�ೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
ಅಗತ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ
ಬ�ೇಡಿಕೆ
ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಕ�ೋ�ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊರ�ೇಜ್, ಗ�ೋ�ದಾಮುಗಳು,
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನಗರಗಳು
ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ದ�ೇಶದ
ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ 85% ರ�ೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು
ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಶ�ೇಖರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ
ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪಡೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಸೂಕ್ತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕ�ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ,
ದ�ೇಶದ ಶ�ೇ. 15 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ.
1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಕೃಷಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮವು, ಸದ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಬಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಲುಪಲು
#AatmaNirbharBharatPackage

ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಸೂಕ್ತ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೃಷಿ ಜ�ೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ನಿರ್ಮಾಣ
ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ. 15,000 ಕ�ೋ�ಟಿ,
ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಗಳ ನಾಟಿಗೆ ರೂ. 4,000 ಕ�ೋ�ಟಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೂ, 20,000 ಕ�ೋ�ಟಿ (ದ�ೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ರೂ.11,000 ಕ�ೋ�ಟಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ನಿರ್ಮಣಕ್ಕೆ 9,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.), ಜ�ೇನುಸಾಕಣೆಗೆ ರೂ. 500
ಕ�ೋ�ಟಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವಿಮೆ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಸ್ಕೀಮ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರೂ. 10,000
ಕ�ೋ�ಟಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ

ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಾರ್ಮಲ�ೈಸ�ೇಶನ್
(ಪಿಎಂಎಫ್ಎಂಇ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು

ನೀಡಲು ರೂ. 10,000 ಕ�ೋ�ಟಿಯನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಹತ್ತು

ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರ�ೈತರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು

(ಎಫ್ ಪಿ ಓ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಫ್ಪಿಒಗಳಿಗೆ ರೂ. 6,850
ಕ�ೋ�ಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ರ�ೈತರನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ

ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ,
ಹಿಂದುಳಿದ, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಹಿತರಿಗೆ ನೆರವು
ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ

ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.07 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರ�ೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ನ�ೇರ ಬೆಂಬಲ

ಇದರಿಂದ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹ�ೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸವಾಲನ್ನು

ಎದುರಿಸಲು ಇವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ

ರೂ. 4.22 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಹ�ೊಂದಿರುವ 3 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರ�ೈತರು 3 ತಿಂಗಳ ಸಾಲ ಮೊರಟ�ೋ�ರಿಯಂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಮರುಪಾವತಿ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು 2020 ಮೇ 31 ರ ವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
25 ಲಕ್ಷ ಹ�ೊಸ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು
ಸಾಲ ಮಿತಿ ರೂ. 25,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
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ಯೋಧರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರ

ಮೊದಲ

ಆದ್ಯತೆ

ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿಮೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ

ರಕ್ಷಣೆ

ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು

ಸನ್ನಿವ�ೇಶವನ್ನು

ಧ�ೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಲಸಿಕೆ

ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲೂ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಈ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೊದಲ�ೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ

ಉಚಿತವಾಗಿ 5 ಕಿಲ�ೋ� ಗ�ೋ�ಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 1 ಕಿಲ�ೋ�
8

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ
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ಉದ�್ಯೋಗ

ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ

ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸಾದ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ
ಒದಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ

ಈವರೆಗೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ
ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ನ ಪ್ರಗತಿ

ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿನರ�ೇಗಾ ಯೋಜನೆ

30,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳ
ಅನುದಾನ, ನಬಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ
ರ�ೈತರಿಗೆ

ಮತ್ತು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ�ೋ�ಜಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನ (ಜಿಕೆಆರ್ಎ)
ವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು 6 ರಾಜ್ಯಗಳ

116 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 12

ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ 33,000
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹ�ೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಲ�ೋ�ಡೆಡ್ ವಿಶ�ೇಷ
ಮರುಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ
ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ 3 ಕ�ೋ�ಟಿ ರ�ೈತ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿವೆ
30,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಪ�ೈಕಿ 24,876.87 ರೂ. ಅನ್ನು
ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ 06.07.2020 ವರೆಗೆ
ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಜಿಕೆಆರ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 125 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಾನವ
ದಿನಗಳ ಉದ�್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂನರ�ೇಗಾ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರು ಉದ�್ಯೋಗ
ಕಂಡುಕ�ೊಮಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಟು 315 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಾನವ
ದಿನಗಳನ್ನು

ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು,

ಇದು

ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

2021-22 ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿನರ�ೇಗಾ ಬಜೆಟ್
ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ

61,500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 73,000 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.
ಬ�ೇಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ

ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ

2020 ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ,

"ಒಂದು ದ�ೇಶ, ಒಂದು ರ�ೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್" ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಿ,
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ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು,

ಇದನ್ನು

ಕ�ೋ�ವಿಡ್

ಹರಡಿದ

ನಂತರದಲ್ಲಿ 1,11,500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ�್ಯೋಗ
ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ವಿಪತ್ತನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿ

ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು

ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇಂದು, ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಹರಡುವುದರ ಮೇಲೆ

ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 20.65 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳಾ ಖಾತೆದಾರರ

ನಾವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು
ಜನಧನ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ
ರೂ. 500 ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು

31,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಅನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ�ೇ ರೀತಿ,
2.82 ಕ�ೋ�ಟಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು
ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ

ಎರಡು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 500 ರಂತೆ ರೂ. 1000 ನೀಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 2815 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 8 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ

ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ

ಸಮಗ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣದ�ೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ

ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ದ�ೇಶವನ್ನು

ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. "ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ,

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಭಾರತ"ಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಅನುಕೂಲವನ್ನು 2021-22 ವರ್ಷದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನರ�ೇಂದ್ರ

ನಮ್ಮ

ಮೋದಿಯವರ

ಗೌರವಯುತ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ,

ಭವಿಷ್ಯವು

ಭಾರತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ
ಮೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹ�ೇಳಬಹುದು.

ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಜೀವನ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಏನು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ!

ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗರೀಬ್
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮಗ�ೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು
- ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್*

"ಗ್ರಾಮಗಳು 24 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ಮತ್ತು ನೀರು ಪೂರ�ೈಕೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ�ೇಬಲ್
ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವ�ೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ."

ಇ

- ಪಿಎಂ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ತ್ತೀಚಿನ
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ,
ಕೃಷಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಆರ್ಥಿಕ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದ�ೇಶ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಗರದಲ್ಲಿನ
ಪ್ರಗತಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಡವರು
ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ
ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸುಸ್ಥಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ (ಎ)
ಜನರು ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು; (ಬಿ)
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ�ೇವೆಗಳ ಸಹಿತ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು
ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವುದು; (ಸಿ) ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಭಾಗಗಳು,
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಜ�ೈವಿಕ ವ�ೈವಿಧ್ಯತೆಯು
ಪರಿಸರದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ
ಬದಲಾವಣೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.

ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದ�ೇ ರೀತಿ, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳೂ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ
ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು

ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ನೀಡುವುದು,
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ವಿತರಿಸುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಭವಿಷ್ಯದ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ರೂಪುರ�ೇಷೆ
ರಚಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಗುರುತನ್ನು ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು

ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವುದು

ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವುದು

*ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
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ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದ�ೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ
ಗುಂಟ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಸಹ
ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮಗಳು ಈ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿವೆ:
i.
ಜಲ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ತ�ೊಳೆಯುವುದು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗೆಟಕುವ ಮನೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ
ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸ�ೇರಿದಂಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು
ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಸ�ೇವೆಗಳು, ಉದ�್ಯೋಗ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು
ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಥವಾ ವಲಸೆ
ಹ�ೋ�ಗುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ
ಜನರು ವಾಸಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 17 ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರ
ಪ್ರದ�ೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಗುಜರಾತ್, ಹರ್ಯಾಣ,
ಜಾರ್ಖಂಡ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ,
ಒಡಿಶಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ 34 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್
ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈವರೆಗೆ, ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ (ಕಾರುಗಳು,
ಟ್ರಕ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಇದ್ದರೂ ಒದಗಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ

ii.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು,
ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಉದ�್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು
ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ
ಮತ್ತು
ವೃದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವುದು

ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವುದು

iii.
iv.

ಇಡೀ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ
ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು
ನಿಭಾಯಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯತೆ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ
ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

ಲಭ್ಯವಿರುವ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದ�ೇಶ
ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ

ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ಜಾನುವಾರು ಕ�ೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ರೂಪುರ�ೇಷೆ ನಿಗದಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ
ಯೋಜನೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಮುಕ್ತ
ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೀಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು
ಭೂಮಾಲೀಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಒಮ್ಮುಖ ಅನುಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ ನೀತಿಗಳ
ಸೂಕ್ತ ಆಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ�್ಯೋಗ, ವಸತಿ,
ಇಂಧನ, ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳ
ಮಧ್ಯೆ ಮಹತ್ವದ ಅಂತರ್ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೂ
ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ, ಸಮುದಾಯ
ನ�ೇತೃತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಮಂಡಳಿಗಳ ಯೋಜನೆ
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕ�ೊಳವೆಬಾವಿಯಿಂದ ಮಲಿನ ನೀರು

ಈ
ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಪೂರಕವಾಗಿ,
ತಮ್ಮ
ಗ್ರಾಮ(ಗಳಿಗೆ) ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿ, ನಿವಾಸ,ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ಗಳು,
ಜಲಮೂಲಗಳು,
ಕೃಷಿ
ಆಧಾರಿತ
ಉದ್ಯಮಗಳು,
ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಲಯಗಳಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ
ಕಚ�ೇರಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಪಿಎಚ್ಸಿ, ಶಾಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು
ಶೌಚ ಅಥವಾ ಸ�ೇವೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಹ�ೈವ�ೇ ಬಳಿ
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ
ಅವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು,
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕ�ೊರತೆ
ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ
ಮಾಡುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ,
ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು
(ಒಎಸ್ಆರ್) ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ

ಕೃಷಗ�ೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ
ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸು 'PURA' (ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ
ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸ�ೇತುವಾಗಬಹುದು.
ಪುರ ಮಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾದ ಭೌತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪರ್ಕವು ಆರ್ಥಿಕ
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಪಥಕ್ಕೆ ದ�ೇಶ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಸಲು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಮನ್ಕಿ ಬಾತ್: ರ�ೈತರು ಇನ್ನು ಯಾರ
ಅಧೀನದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷಿ
ಮಸೂದೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ
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ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ
ಮಂಜೂರು - ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದತ್ತ

– ಎಂಒಪಿಆರ್*

"ದ�ೇಶದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದ�ೇಶ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದಿಂದ
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು."
1.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

1.1
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ
ಘಟಕಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ
ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣವು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ
ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭಾರತವೂ
ತನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರನ�ೇ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನ�ೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ
ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 73ನ�ೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ದ�ೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ
ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತದ ಮಾಧ್ಯಮದ
ಮೂಲಕ ಬ�ೇರುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸಲು
ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಪಿಆರ್ಐ) ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ
ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪುರ�ೇಷೆಯನ್ನು 73ನ�ೇ
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ,
ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ (ಯುಟಿಗಳು)
ಪಿಆರ್ಐಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಕಾನೂನು ನಿಯಮ,
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ, ಸಮಾನತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು
ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು
73ನ�ೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಪಿಆರ್ಐಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ
ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮೇಲೆ 73ನ�ೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಕಾಯ್ದೆಯು ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ.
1.2 ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರವು
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಘ�ೋಷಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನ
ಸರಾಗಗ�ೊಳಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವಯುತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹ�ೇಳಿದಂತೆ
"ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಎಂಬುದು ಸೀಮಿತಗ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ
ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ತೆರೆದುಕ�ೊಳ್ಳದಿರುವಿಕೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಯಂ
ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ
ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ". ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರಮಿಕ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಪಾರ
ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ
ಪಾತ್ರವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

– ಪಿಎಂ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

1.3
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಳು,
ಅನುದಾನ
ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ
ನ�ೇರವಾಗಿ ಸ�ೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಸ್ಥಳೀಕರಿಸುವ ಅವುಗಳ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ
ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ (ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳು) ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬ�ೇಕಿದೆ. ಸೂಕ್ತ
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸಲು ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುದಾನವನ್ನು
ಒದಗಿಸಿದರೆ,
ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉತ್ಪಾದಕವಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ
ಜನರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲೂ ಇದು
ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟ
ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
1.4
ಸಂವಿಧಾನದ 73ನ�ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 1993 ರ ಕಲಂ
280(3)(ಬಿಬಿ) ಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದ
ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ
ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ�್ರೋಢೀಕೃತ
ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬ�ೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ
ಮಂಡಳಿಗಳ ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಹತ್ತನ�ೇ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದಲ�ೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ,
(1995-2000 ಅವಧಿ), ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕಕರಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಹನ್ನೆರಡನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದವರೆಗೆ (2005-10 ವರೆಗೆ) ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
2. ಹದಿಮೂರನೆ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
(13 ಮತ್ತು 14 ಎಫ್ಸಿ) ಅವಧಿ 2010-15 ಮತ್ತು 2015-20.
2.1
ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ
ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತ�ೊರೆದ ಹದಿಮೂರನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗವು ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ ಶ�ೇಕಡಾವಾರನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಅಂದರೆ (ಎ) ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾದ
ಮೊತ್ತದ 1.5% ಮೂಲ ಧನ (ಬಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನ,
ಇದನ್ನು 2011-12ರಿಂದ ಆರಂಭಗ�ೊಂಡು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 0.5% ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂರು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ 1% ರಂತೆ ನಾಲ್ಕು
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

*ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ
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ಆಯೋಗವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರದ�ೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುದಾನ
ಮತ್ತು ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರದ�ೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು
ಐದನ�ೇ ಮತ್ತು ಆರನ�ೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ
ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 9 ಮತ್ತು 9ಎ ಭಾಗದ ಮುನ�್ನೋಟದಿಂದ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಹ�ೊರಗುಳಿದಿವೆ.
13ನ�ೇ ಆಯೋಗ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ರೂ. 65160.76 ಪ�ೈಕಿ
ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.58256.63 ಕ�ೋ�ಟಿಗಳನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2.2 ಹದಿನಾಲ್ಕನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಸಂವಿಧಾನದ
9ನ�ೇ ಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ
2,00,292.20 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ರೂ. 488 ತಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ
ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ�ೈಕಿ, 26 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರೂ.
1,80,262.98 ಕ�ೋ�ಟಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುದಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ರೂ. 20029.22 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನವಾಗಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ, ಹದಿನಾಲ್ಕನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು
ವಿಶ್ವಾಸ ಆಧರಿತ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿತು
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಹಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ನ�ೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಪಂಗಳಿಗೆ ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು
ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಸ�ೇವೆಗಳಾದ ನೀರು ಪೂರ�ೈಕೆ, ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ, ಒಳಚರಂಡಿ
ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ,
ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ, ಸಮುದಾಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ,
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪ
ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ
ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕನ�ೇ ಎಫ್ಸಿಯಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟು ರೂ.1,83,248.54 ಕ�ೋ�ಟಿ (91.49% ನಿಯೋಜನೆ)
ಅನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ 2015-20 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
3. ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ 2020-26
3.1 ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2020-21 ಕ್ಕೆ ಐದನ�ೇ
ಮತ್ತು ಆರನ�ೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಮಂಡಳಿಗಳೂ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ನ ಎಲ್ಲ
ಹಂತಗಳ ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 60,750 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಅನುದಾನವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಈ ಅನುದಾನವು
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತರ
ಸ್ಥಾಪನಾ
ವೆಚ್ಚವನ್ನು
ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು (ಕ�್ರೋಢೀಕೃತ) ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುದಾನಗಳು (ಎ)
ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
(ಬಿ) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರ�ೈಕೆ, ಮಳೆನೀರು ಕ�ೊಯ್ಲು ಮತ್ತು
ನೀರು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಸಮಾನ (50% ತಲಾ) ಪ್ರಮಾಣದ
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ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತ್ತ ವರ್ಷ 2020-21 ಕ್ಕೆ ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಗಳ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
3.2 ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ
2021-26 ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರೂ. 2,36,805 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಕ�್ರೋಢೀಕೃತ)
ಅನುದಾನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು
2021-26 ಅವಧಿಗೆ 40% :60% ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
3.3 ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಾಪನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ
11ನ�ೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ 29 ವಿಷಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ�್ರೋಢೀಕೃತ ಅನುದಾನವನ್ನು
ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯ
ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ
ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಈ ಅನುದಾನದಿಂದ ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕೃತ
ವಲಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕ�್ರೋಢೀಕೃತ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು
ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಿತ
ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬ�ೇಕು. ಅಂದರೆ (ಎ) ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ
(ಒಡಿಎಫ್) ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರ�ೈಕೆ, ಮಳೆನೀರು ಕ�ೊಯ್ಲು ಮತ್ತು
ನೀರು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ.
3.4 2021-26 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನಗಳ 60% ರ
ಪ�ೈಕಿ, 30% ಅನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮಳೆನೀರು ಕ�ೊಯ್ಲು
ಮತ್ತು ನೀರು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು 30%
ಅನ್ನು ಒಡಿಎಫ್ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ
ಬಳಸಬ�ೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದ�ೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ
ಮಂಡಳಿಯು ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕಿರುತ್ತದೆ.
3.5 ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ
ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳನ್ನು
2024-25 ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ / ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ
ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ / ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳು
(ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳು) ಮಾತ್ರ 2021-22 ನ�ೇ ವಿತ್ತ ವರ್ಷದಿಂದ
ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
3.6. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳ
ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ
ರೂ. 70,051 ಕ�ೋ�ಟಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ
ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ನಿಗದಿಸಿದೆ. ಈ ಪ�ೈಕಿ ರೂ.
43,928 ಕ�ೋ�ಟಿಯನ್ನು ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ

ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರ�ೋ�ಗ ತಪಾಸಣಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ
ಅಭಿವದ್ಧಿಗೆ, ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲದ ಉಪ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಲು
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಜಿಪಿಡಿಪಿ)
4.1
ಅನುದಾನಗಳ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಬಳಕೆಯ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ
ನಂತರ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಬ�ೇಕು ಎಂದು
ನಿಗದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಪಿಡಿಪಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ರಾಜ್ (ಎಂಒಪಿಆರ್) ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು,
ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ
ಫಂಡ್ಗಳು,

ಎಫ್ಸಿ
ಸ್ವಚ್ಛ

ಅನುದಾನಗಳು, ಎಂಜಿನರ�ೇಗಾ
ಭಾರತ
ಫಂಡ್ಗಳು,
ರಾಜ್ಯ

5. ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಹರಿವು ಮತ್ತು
ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು
5.1 ಆಡಳಿತ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಬಳಕೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ,
ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ
ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು (ಎಚ್ಎಲ್ಎಂಸಿ)
ಸ್ಥಾಪಿಸಬ�ೇಕಿದೆ. ಎಚ್ಎಲ್ಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಹಣಕಾಸು ಇತ್ಯಾದಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ
ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು
ಮೌಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿಸುವುದು,
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸಿಎಫ್ಸಿ ಅನುದಾನದ ವೆಚ್ಚದ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಲಹೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಿತಿಯ ನ�ೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು,
ಸಿ&ಎಜಿ, ಎನ್ಐಆರ್ಡಿ&ಪಿಆರ್ ಮತ್ತು ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳ
ಪಂಚಾಯಿತಿ
ರಾಜ್
ಇಲಾಖೆಗಳ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5.2 ಇಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್

ಜನರ ಯೋಜನೆ ಅಭಿಯಾನ

ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದ
ಫಂಡ್ಗಳು
ಇತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡು ಜಿಪಿಡಿಪಿಗಾಗಿ
ರಾಜ್ಯ
ಸಂಬಂಧಿ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ರಾಜ್ಯಗಳು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬ�ೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವವೃದ್ಧಿ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು
ನಿಗದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ
ಪರಿಹಾರವನ್ನು
ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ಒಂದು
ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು
(ಎಸ್ಡಿಜಿ) ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು
ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ
ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ.
4.2 ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ�ೇನ್ಗಳ ಮೂಲಕ,
ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಜಿಪಿಡಿಪಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು
ಎಂಒಪಿಆರ್
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅನುದಾನವನ್ನು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು
ವಹಿಸಿದ್ದು, ದ�ೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಎಂಒಪಿಆರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ
ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ
ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕ�್ರೋಢೀಕರಿಸಲು
ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ
ಲಭ್ಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು
ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಹಣಕಾಸಿನ ಕ�ೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿಆರ್ಐಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬ�ೇಕಾದ
ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಇಜಿಎಸ್-ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್
ಇಂಟರ್ಫ�ೇಸ್
(ಇಜಿಪಿಐ) ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಅಕೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವೆಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಸ�ೇವೆ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನ�ೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು
ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಂದ ವೆಂಡರುಗಳು/ಸ�ೇವೆ
ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಜಿಪಿಐ
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಬಳಸಲು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಎಂಒಪಿಆರ್ ಅನುವು ಮಾಡಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನುದಾನದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳ
ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೊಬ�ೈಲ್ ಆಪ್ ಎಂಆಕ್ಷನ್ಸಾಫ್ಟ್
ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ
ಮತ್ತು ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಎಸ್ಆರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.

6. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆದಾಯ

7.1 ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ,
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಖಾತೆಗಳ
ಅಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಖಾತೆಗಳ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಡಿಟ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್
ಅನ್ನು ಎಂಒಪಿಆರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಅನುವು ಮಾಡಲಿದೆ. ಆಡಿಟ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಖಾತೆಗಳ ಆಡಿಟ್
ಮಾಡುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ನಡೆಸಿದ ಆಡಿಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಲೂ
ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.
ಆಡಿಟ್
ವಿಚಾರಣೆಗಳು, ಕರಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳು, ಕರಡು
ಆಡಿಟ್ ಪಾರಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗ�ೊಳಿಸಲು
ಈ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಡಿಟ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್ನ
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ,
ರಾಜ್ಯದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್
ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು/ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಆಡಿಟರ್ಗಳು ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು/ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳು (ಟಿಎಲ್ಬಿ) ಎಲ್ಲಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ
ಆಡಿಟ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ,
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ
ಸುಸ್ಥಿರ ಆನ್ಲ�ೈನ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ (ಸಿಎಫ್ಸಿ) ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

6.1 ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಕೂಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ
ಸ್ವಯಂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಅನುವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆಗಳು,
ಡ್ಯೂಟಿಗಳು, ಟ�ೋ�ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಧಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿವೆ ಮತ್ತು
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಗೆ
ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
6.2. ಸೂಕ್ತ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯಗಳನ್ನು (ಒಎಸ್ಆರ್)
ರಚಿಸುವುದು ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾಗುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿತ್ತೀಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ�ೇವೆ
ವಿಲ�ೇವಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ನಾಗರಿಕರ ಕಡೆಗೆ ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ,
ಇತರ ಎರಡು ಹಂತಗಳಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು
(ಐಪಿಗಳು) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ (ಜಿ.ಪಂ)
ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು (ಗ್ರಾಪಂ) ಹ�ೊಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವತ್ತು
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು (ಸಿಪಿಆರ್) ನಿರ್ವಹಣೆಯಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ
ಹರಾಜು,
ಮರಗಳ
ಮಾರಾಟ/ಭ�ೋ�ಗ್ಯ,
ಕ�ೊಳಗಳು
ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಯ
ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ
ಪಡೆದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಿಆರ್ಐಗಳು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು,
ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸಂಗ್ರಹ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಅವು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
6.3. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯ
(ಒಎಸ್ಆರ್) ಅನ್ನು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ನ 10% ಎಂದು
ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ, ಗುಜರಾತ್,
ಹರ್ಯಾಣ, ಕ�ೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಂಜಾಬ್,
ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ
ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ
ಒಎಸ್ಆರ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಹ�ೊಂದಿವೆ. ಆರ್ಎಲ್ಬಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಎಸ್ಆರ್ ಅನ್ನು
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ
ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಎಂಒಪಿಆರ್
ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
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7. ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್- ಪಂಚಾಯಿತಿ ಖಾತೆಗಳ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಆಡಿಟ್

8. ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಗಳ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡಿಟ್
8.1 ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡಿಟ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾಪಿತ
ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಅಪ�ೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಪೂರ�ೈಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡಿಟ್ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ

ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸ್ವಂತ
ಸಂಪನ್ಮೂಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
9.2 ಸ�ೋ�ಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್
ಜಾರ್ಖಂಡದ ರಾಮಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು (ಸೌರ
ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ
ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿವೆ. ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್
ಏರ�ೋ�ಬಿಕ್ ಗ�ೊಬ್ಬರ ಘಟಕ, ಗ್ರಾಪಂ ಏಳುಕ�ೊನೆ (ಕ�ೊಲ್ಲಂ, ಕ�ೇರಳ)
ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲೆ
ಎಂಜಿನರ�ೇಗಾಗೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಆಡಿಟ್ಗಳು
ಕಡ್ಡಾಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸೌರ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ
ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನ�ೇ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪಂಪ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಗಳೂ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಚನೆಯು ಜಲ ಮಿನಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಿದ
ಒಳಗ�ೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬ�ೇರುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡಿಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಎಂಒಪಿಆರ್ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಇತರ ಗ್ರಾಮ
ಉಪಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅನುದಾನ
ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರ�ೈಕೆ ಕ�ೊರತೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ
ಆಡಿಟ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನಾಗಿ ವಹಿಸಿವೆ.
ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
9. ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದ�ೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು
9.1 ಸಾವಯವ ಗ�ೊಬ್ಬರ ಘಟಕ
ಕ�ೇರಳದ ಕ�ೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿನ ಏಳುಕ�ೊನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು
ಜ�ೈವಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟಿಸಬಹುದಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏರ�ೋ�ಬಿಕ್ ಗ�ೊಬ್ಬರ ಘಟಕಗಳ ಯೋಜನೆ
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲು ಗಮನ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಮಾಸಿಕ
ಸಂಭಾವನೆ ರೂ. 20,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 25 ಸದಸ್ಯರ (ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರೂ
ಒಳಗ�ೊಂಡು) ಕೃಷಿಕ ಕರ್ಮ ಸ�ೇನಾ (ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪಡೆ)
ಅನ್ನು ಯೋಜನೆಯು ನ�ೇಮಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯೋಜಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ
ಭೂಮಿ ಉಳುವುದರಿಂದ ಹ�ೈ ಟೆಕ್ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲು ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು
ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ
ಮಾದರಿಯು
ಪದರಗಳ
ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪದರವು 500 ಕಿಲ�ೋ�
ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಗ�ೊಬ್ಬರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಚೀಲ
ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 8 ಕಿಲ�ೋ� ಮಣ್ಣು + 1.5 ಕಿಲ�ೋ�
ತೆಂಗಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗ�ೊಬ್ಬರ + 300 ಗ್ರಾಂ ಸಗಣಿ (ಒಣ) + 100
ಗ್ರಾಂ ಬ�ೋ�ನ್ ಮೀಲ್ + ಬ�ೇವು ಕ�ೇಕ್ + 10 ಗ್ರಾಂ.ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು
ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು
ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು 10 ದಿನಗಳು ಬ�ೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ
ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ

ಸೌರ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ಟ್ಯಾಂಕ್, ಗ್ರಾಪಂ ಸ�ೊಸ�ೊ
(ರಾಮಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ)

10. ಉಪಸಂಹಾರ
10.1 ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳು
ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ
ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವಿಧ
ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಪೂರ�ೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ
ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ನ�ೈಜ ಸಮಯದ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ
ಮೂಲಕ,
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮಹತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ
ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬುಡಗಕಟ್ಟು
ಜನಾಂಗಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಒಟಿಎ) ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ರಾಜ್ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪಿಆರ್ಐಗಳು) ಪಾತ್ರ

- ಎಂಒಟಿಎ*

"ಭಾರತವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶತಮಾನ ಬದಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ�ೈ2ಕೆ ವಿಪತ್ತನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನುಕುಲದ
ಒಳಿತಿಗೆ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಭಾವಿಸಿದೆ."

ಪ

ರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ (ಎಸ್ಟಿಗಳು) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಯೋಜನೆಗಳ ನೀತಿ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ
ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು (ಎಂಒಟಿಎ)
ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿದೆ. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ
ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 8.6% ರಷ್ಟು ಎಸ್ಟಿ
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10.45 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿದ್ದು, 705
ಸಮುದಾಯಗಳು/ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು ಸುಮಾರು 75
ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು/ಸಮೂಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮೂಹಗಳು (ಪಿವಿಟಿಜಿಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು,
ಇವರು ದ�ೇಶದ 15% ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು
ಸಮುದಾಯದ ಸುಮಾರು 75% ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟು
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 10% ರಷ್ಟನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿವೆ.

ಎಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವ
ಗುರಿಯನ್ನು ಎಂಒಟಿಎ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ,
ಅಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
(ಪಿಆರ್ಐಗಳು) ಮತ್ತು ಎಂಒಟಿಎ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ
ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು,
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ
ಸ್ವಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು
ನೀತಿಗಳನ್ನು ಇವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ
ಸಾವಿರಾರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಐಗಳು ದ�ೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.

- ಪಿಎಂ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಬುಡಕಟ್ಟು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು
ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥಗ�ೊಳಿಸುವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಪರಿಣಿತಿ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ಮುಂಡಾ (ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು) ಮತ್ತು ರ�ೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಸರುತಾ (ಬುಡಕಟ್ಟು
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ) ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು, ಪಂಚಾಯಿತಿ
ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರ�ೈತರನ್ನ
ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸಲು ನಾಯಕರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು
ಇದು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸ�ೈನ್ಸಸ್
ಆಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಸ್ಎಸ್ಐಎಎಸ್ಟಿ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಒಟಿಎ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಕ�ೈಜ�ೋ�ಡಿಸಿದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ರ�ೈತರಿಗೆ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಬುಡಕಟ್ಟು ರ�ೈತರಿಗೆ
ತರಬ�ೇತಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಎಸ್ಎಸ್ಐಎಎಸ್ಟಿ ತಂಡವು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾವ್ಸಾಹ�ೇಬ್ ದಹತ�ೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್
ಪಾಟೀಲ್ ಯಶವಂತ ಶ�ೇಲ್ಕೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಾಬಾದ್
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 89 ರ�ೈತರಿಗೆ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ
ಮೂಲಭೂತ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ
ಸ�ೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ್ದು,
ಕಿಣ್ವ ರೂಪುಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಅಮೃತ ರಸಾಯನ, ಗ�ೋ�ಧಾರಿತ
(ಆಕಳು ಆಧರಿತ) ಕೃಷಿ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೈಕ�್ರೋಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೂ

ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಒಟಿಎ)
ಗುರುತಿಸಿದ ಪರಿಣಿತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು (ಸಿಒಇ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು
ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು
*ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ
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ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರ�ೈತರಿಗೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಅಂಶವೂ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು.
ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ
ವಿಧಾನಗಳನ್ನೂ ರ�ೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರಿ
ಬ�ೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವುದಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲ, ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಬಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಾಪಸಾಗಿದ್ದರು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್
19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯುವಕ ತನ್ನ ಉದ�್ಯೋಗ
ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಥಾಯ್ ತಿನಿಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್
ಎರಡನ�ೇ ಶೆಫ್ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗ ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿದ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ,
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು
ಭಾವಿಸಿದರು. ಇವರ ಬಳಿ ಯಾವುದ�ೇ ಉಳಿತಾಯ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಅವರು
ರ�ೈತರ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೂ ತರಬ�ೇತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್
ನ�ೇಮಿಸಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ 4000 ರೂ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಣ್ಣ
ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ತರಬ�ೇತುದಾರ
ಜಾಗವನ್ನು ಭ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡರು.
ಸುಧೀರ್ ಚಪ್ತೆ ರ�ೈತರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ
ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು
"ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ನಾನು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ ಅಸ�ೋ�ಚಾಮ್
(ಸಿಒಇ) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವಕರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಹಿವಾಟು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತ�ೇಕ ಜನರು ಆಗ ಹ�ೊರಗಡೆ
ಈ ಮೂಲಕ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ತಿನಿಸು ಸ�ೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹ�ೊಸ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ�ೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು
ಆದರೂ, ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಸ್ವಲ್ಪ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ
ಕನಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಬುಡಕಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್' ಅನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರೆದ ನಂತರ,
ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅವರ ವಹಿವಾಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು
ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಸಂಕಷ್ಟದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ
ಜೀವನವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಎರಡು
ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು 28 ವರ್ಷದ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಯುವಕ ವಿಶಾಲ್ಕುಮಾರ್ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ
28 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ ಗೌನಾಹಾ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿನ ಜಮುನಿಯಾದ

ತನ್ನ ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್

ತಮ್ಮದ�ೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ�ೇಂಟ್ ಮಾಡುವುದು
ಜಾರ್ಖಂಡದ ಜ�ೋ�ರ್ಖಾಟ್ನ
50 ವರ್ಷದ ರುಧಾನ್ ದ�ೇವಿಗೆ 35
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲಿತ ಕಲೆಯು
ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂತು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಭಾರತೀಯ
ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ
ಹಲವು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ರುಧಾನ್ದ�ೇವಿ
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹ�ೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, 50 ವರ್ಷದ ರುಧಾನ್ ದ�ೇವಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ
ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಾರ್ಖಂಡದ ಜ�ೋ�ರ್ಹಾಟ್ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ
ವಿವಿಧ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈಕೆಯ ಕಲೆ ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ರುಧಾನ್ ದ�ೇವಿ
ತನ್ನ
ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್
ಅನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಲೂ
ಅವರಿಗೆ
ಆರ್ಡರ್ಗಳು
ಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ರುಧಾನ್ ದ�ೇವಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಖಾತೆಗೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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(ಹಜಾರಿಬಾಘ್) ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆಡೆ ಈಕೆಯ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಾ
ಪ್ರಕಾರವನ್ನು
ಮುಂದಿನ
ತಲೆಮಾರಿಗೆ
ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯಲು
ಸಿದ್ಧತೆ
ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ
ಆಕೆ
ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಮೂರು
ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರಯೂ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ"
ಎಂದು ಆಕೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರುಧಾನ್ದ�ೇವಿಯ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್

35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು
ನೆನಪಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಅವರು, ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ರುಧಾನ್ ದ�ೇವಿ ನವಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆನೆಗಳನ್ನು
ಚಿತ್ರಿಸುವುದನ್ನು
ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದು
ಜಾರ್ಖಂಡದ
ರಾಜ್ಯಪ್ರಾಣಿಯೂ ಹೌದು. ಹುಲಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕೆಯ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಆಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೆಯ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸ�ೊಸೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಕಲೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. "ಜ�ೋ�ರಾಕಾಥ್ನ ಕುರ್ಮಿ
ಖ�ೋ�ವರ್ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್ಅನ್ನು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ಅಲಂಕಾರ
ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖ�ೋ�ವರ್
ಶ�ೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಚಣಿಗೆ ಶ�ೈಲಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ"
ಎಂದು ಆಕೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತನ್ನ ಕಲೆಯ ವಿಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ರುಧಾನ್ ದ�ೇವಿ,
ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣನ್ನು
ಲ�ೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ನಂತರ ಒದ್ದೆ
ಕ್ರೀಮ್ ಪದರದ ಕ�ೋ�ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ
ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹ�ೊಮ್ಮುವ ರೂಪವು
ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್ನ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಜಿಂಕೆ, ನವಿಲು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳೂ
ಆಗಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಆಕೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈಕೆ 1993-94 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹ�ೈ ಕಮಿಷನ್
(ನವದೆಹಲಿ) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ
ಕಲಾಕಾರ್ತಿಯೂ ಹೌದು. 1995 ರಿಂದಲೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ
ಕಲಾಕಾರರ ಸಹಕಾರ (ಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸಿ) ಕಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಕೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೆಯ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
ಮತ್ತು ಯುರ�ೋ�ಪ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು
ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಲಾ
ಸಮ್ಮೇಳನ (ಭ�ೋ�ಪಾಲ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿ)ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಜ�ೈವಿಕ್ ಉದಯನ್, ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್(ರಾಂಚಿ), ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ರ�ೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್
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ಬುಡಕಟ್ಟು
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿಸುವುದು

ನಿಜವಾಗಿ

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಬೆಳೆಗಳ
ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ
ಸಂಸ್ಥೆ
(ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿ) ಪರಿಣಿತಿ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿ (ಸಿಒಇ) ತೆಲಂಗಾಣ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಅವರ
ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದ�ೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿನ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಇದು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು
ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶ
ಒದಗಿಸಲು
ಮತ್ತು
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ�ೇ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ ಎಂಟು ಆಹಾರ
ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿ
ನೆರವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವ
ಉದ�್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿವೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿವೆ
ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ�ೇಂದ್ರಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನಾಗಿಸಿವೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು
ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
ಬುಡಕಟ್ಟು
ವ್ಯವಹಾರಗಳ
ಸಚಿವಾಲಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ,
ಎಂಟು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗ (ಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಎಂಒಟಿಎ ಗುರುತಿಸಿದ ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿಯ
ಕೃಷಿ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ (ಎಐಪಿ) ಎಂಬ
ಪರಿಣಿತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿತು.
ಭದ್ರಾಚಲಂ, ಉತನೂರು ಮತ್ತು ಎತುರ್ನಗರಂನ
ಸುಮಾರು 80 ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ರ�ೈತರಿಗೆ ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿ
ಇಂದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ
ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ) ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
ಘಟಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶುಷ್ಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ
ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು
ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿತು.
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಲಯ
ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉದ�್ಯೋಗ
ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ

ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಶ�ೇ.
40 ಭಾಗವನ್ನು ಇವು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ
ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯು ದ�ೊಡ್ಡ ವಲಯಕ್ಕೆ
ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಔದ್ಯಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಪಾರ ಅವಕಾಶವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ
ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ (ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟ, ಬುಡಕಟ್ಟು
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆ, ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ). ಈ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರು ಆಯ್ದ ಐಟಿಡಿಎ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ
ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಐಟಿಡಿಎ, ಗಿರಿಜನ
ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಶನ್ (ಜಿಸಿಸಿ) ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು
ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.
ಈ
ಘಟಕಗಳು
ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವ�ೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿಯ
ಮಾದರಿಯು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಜಂಟಿ
ಬಾಧ್ಯತೆ ಸಮೂಹಗಳನ್ನಾಗಿ (ಜೆಎಲ್ಜಿಗಳು) ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಅವರನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ�ೇಂದ್ರಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೆಎಲ್ಜಿ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮದ�ೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ�ೇಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ
ಉದ್ಯಮಶೀಲರನ್ನಾಗಿ
ರೂಪಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿ
ತರಬ�ೇತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾದ/ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧವಾದ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣಕಾಸು
ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳ
ಆರ�ೈಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ (ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ) ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ
ಲಭ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು "ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ
ಆಹಾರ"ವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು
ಅವರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಐಸಿಆರ್ಎಎಸ್ಎಟಿ ಪೋಷಿಸಿದೆ
ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೊಟೀನ್, ಕ�ೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಫೂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಬ�ೇಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೆ ಇರುವ ಜಿಸಿಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ
ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯ
ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಲ್ಲಿ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿ

ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುತನ್ನು
ರೂಪಿಸುವುದು, ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದ�ೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ
ವಲಯದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವಕರು
ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು,
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು,
ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು
ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರಿಂದ ವಲಸೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವುದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ
ಸ್ಥಳೀಯ ವ�ೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ
ವ�ೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬುಡಕಟ್ಟು
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅವರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರಲಿದೆ (ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಕ�ೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನೀಮಿಯಾವನ್ನು
ತಡೆಯವಲ್ಲಿ)

ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯುನಿಟ್ನ ಎದುರು ನಿಂತಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲರು ©ICRISAT

ತಮ್ಮ ಯುನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಉದ್ಯಮಶೀಲರು. ©ICRISAT

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ

21

ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು

- ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ

"ಭಾರತ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ ಭಾರತೀಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು
ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ಛಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ."
- ಪಿಎಂ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಸಬಲೀಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ
ಸ್ವತ್ತಿನ ಹೆಸರು: ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ತರಬ�ೇತಿ
ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ಗ�ೊಗುಂಡಾ ಮತ್ತು
ದದಿಯಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬ್ಲಾಕ್: ಗ�ೊಗುಂಡಾ, ಜಿಲ್ಲೆ/ರಾಜ್ಯ:
ಉದಯಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ
ವೆಚ್ಚ: ರೂ.1.60 ಲಕ್ಷ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುನ�್ನೋಟ:
ಕೆಲಸದ ಪರಿಚಯ:

ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಜೀವಿಕ ವಿಕಾಸ
ಪರಿಷದ್ (ರಾಜೀವಿಕಾ) ಬೆಂಬಲಿತ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ
ಲಭ್ಯವಾಯಿತು.
ಸಹಕಾರ (ಇಲಾಖೆಗಳು):

•

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್, ಉದಯಪುರ

•

ರಾಜೀವಿಕಾ, (ಗ�ೊಗುಂಡಾ) ಉದಯಪುರ

•

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಉದಯಪುರ

•

ಮುಂದಿನ ವಾರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ರುರ್ಬನ್
•         ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ, ಉದಯಪುರ
ಮಿಶನ್ (ಎಸ್ಪಿಎಂಆರ್ಎಂ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು (ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಜೀವಿಕಾ ವಿಕಾಸ್
ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್(ರಾಜೀವಿಕಾ) ಉದಯಪುರ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ,
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು:
•
ಮೊಬ�ೈಲ್ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಬಳಕೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕ�ೊಂಡಿರದ
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು.
ಮಹಿಳಿಯರನ್ನು ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸುವುದು.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ:
•
ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೆ
ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗ�ೊಗುಂಡಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ

ಕ�ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಹಾಗೂ, ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೂ ಇದು
ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು:
ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

•

ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ�ೊರತೆ.

•

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಸ�ೇರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡ್ಡಿಗಳು.

•

ಉದ�್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಜನರು ವಲಸೆ ಹ�ೋ�ಗುವುದು.

ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
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•

ತರಬ�ೇತಿ
ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ
ಕುಟುಂಬ
ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ತರಬ�ೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು
ಈ
ಯೋಜನೆಯ
ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು:

ಗ�ೊಗುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರ

ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು / ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:
ಗ�ೊಗುಂಡಾದ ರಾಜೀವಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರಣ್ ಗ�ೋ�ಸ್ವಾಮಿ ಹ�ೇಳುವಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್
ಸಾಕ್ಷರತೆ ತರಬ�ೇತಿಗೆ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು,

ಇಂದು ತರಬ�ೇತಿಯ ನಂತರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
ಮೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಖಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ
ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಆಕೆಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಡ�ೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಮೂಲಕ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆ ಉತ್ತೇಜನ - "ದೂಧ್ ಸಾಗರ್" ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿವರಗಳು:
-ರಘುನಾಥಪುರ, ಹಂತ-2, ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಜಿಲ್ಲೆ:-ಸುರ್ಗುಂಜಾ (ಸಿ.ಜಿ)

ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಗತ್ಯ:ರ�ೈತರ ಅದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ�ೈರಿಯು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ
ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಕ�ೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ
ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ರ�ೈತರು ಉತ್ತಮ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ರ�ೈತರಿಂದ ಹಾಲನ್ನು
25 ರಿಂದ 28 ರೂ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿ ಲೀಟರಿಗೆ ರೂ. 40 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ�ೈಕೆ
ಸರಣಿಯ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು
ಲಾಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರ�ೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲು,
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಡ�ೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಫ್ಪಿಒ ದೂಧ್
ಸಾಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜ
ಕಾಯ್ದೆ 1960 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರ್ಗುಂಜಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುಸಂಗ�ೋ�ಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ
ಮುಖರ್ಜಿ ರುರ್ಬನ್ಮಿಶನ್ಎಫ್ಪಿಒ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರಗಳು:-

•

ಘಟಕದ ಹೆಸರು:- ಕೃಷಿ ಸ�ೇವೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

•

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಚ್ಚ (ಸಿಜಿಎಫ್ ಫಂಡ್):- ರೂ.
42.23 ಲಕ್ಷ

•

ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿ: ಪಶುಸಂಗ�ೋ�ಪನೆ ಇಲಾಖೆ

•
•
•

•
•
•

ಉಪ ಘಟಕ ಹೆಸರು:- ಡ�ೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ
ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಯ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಯ ಉತ್ತೇಜನ

ಸಿಜಿಎಫ್ಫಂಡ್:- ರೂ. 42.23 ಲಕ್ಷ

ಒ ಮತ್ತು ಎಂ ಏಜೆನ್ಸಿ:- ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಸಮಾಜದ ಹೆಸರು: ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಮಿತಿ
ಮರ್ಯಾದಿತ್
ಸಮಾಜ ನ�ೋ�ಂದಣಿ: 24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2018

ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ: 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2018

ಮಧ್ಯಪ್ರವ�ೇಶ:-

•

•
•
•

ವಿನ್ಯಾಸ:-ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರ�ೈತರ ಸಹಕಾರ
ಸಂಘವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.

ಡಿಇಡಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್
ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಆಕಳುಗಳ ತಳಿ:- ಜರ್ಸಿ, ಹ�ೋ�ಲ್ಸ್ಟೀನ್ ಫ್ರೀಶಿಯನ್,
ಸಹಿವಾಲ್ಮತ್ತು ಗಿರ್.

ಒಟ್ಟು ಆಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:- 140-150

•

ಒಟ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ:- ದಿನಕ್ಕೆ 850 ಲೀಟರ್

•

ಸಂಗ್ರಹ ಕ�ೇಂದ್ರ:- ಹಾಲು ರ�ೈತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಿತಿಯ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ

•
•
•
•
•

ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಕ�ೇಂದ್ರ:- 3 ಕ�ೇಂದ್ರ

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು:ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ

2

ಸಂಗ್ರಹ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಕಂಟ�ೇನರ್,
ಲ್ಯಾಕ�್ಟೋಮೀಟರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಲಕ್ಯುಲ�ೇಟರ್ ಮತ್ತು
ಪೀಠ�ೋ�ಪಕರಣ
ಸಂಗ್ರಹ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 11

ಪ್ರತಿ ದಿನ 50 ಲೀ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಯಿತು
ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಿತಿ ರ�ೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ 800-850
ಲೀ. ಹಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮ/ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:-

•
•

12 ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳ 65 ಮಹಿಳೆಯರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ
ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರಾಗಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿತ್
ರ�ೈತರಿಂದ ಲೀ.ಗೆ 32 ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಖರೀದಿ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ�ೈಕೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲುದಾರರು ಇರುವುದರಿಂದ
ರ�ೈತರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲೀಟರಿಗೆ ರೂ. 4-7
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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•

ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿತ್ ಲೀ.ಗೆ
40 ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ

ಸಂಪ್ರೇಶಣ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರು ಸಗಟು
ಹಾಲಿಗೆ ಖಾಯಂ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು
ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಂಘದ 450 ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಾಜಾ
ಹಾಲನ್ನು ಸಮಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾಪುರ
ನಗರ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

•

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡು ಡ�ೈರಿ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ
ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ರ�ೈತರ ಜಿವನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ದೂಧ್
ಸಾಗರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ, ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಘದ
ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ:ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ

ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

2018-2019

(16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 - 1 ಮಾರ್ಚ್2019)

2019-2020

2020-2021

(1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 - 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2020)

3450840

1092790

3382255

2699004

683251

5468174

14962000 11618018

ಒಟ್ಟು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ:•

ಒಟ್ಟು ಲಾಭ
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

4543630
7036115

(1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 - 31 ಮಾರ್ಚ್2020)

ಕೃಷಿಕರ
ಪಾವತಿ (ರೂ.
ಗಳಲ್ಲಿ)

ವೆಚ್ಚ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾವತಿ, ವಾಹನ ಇಂಧನ,
ರಿಪ�ೇರಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಸಾಮಗ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ (ರೂ.
ಗಳಲ್ಲಿ)

981515

111275

58259

100655

1567941

1497007

3343982

3061118

70934

282864

ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರು:-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ದೂಧ್
• ದೂಧ್ ಸಾಗರ ಸಹಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಬತ್ವಾಜಿ, ಲುಂದ್ರಾ
ಸಾಗರ ಸಹಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಬಹುತ�ೇಕ
(ಸುರ್ಗುಜಾ)
ವೆಚ್ಚವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು (ರಿಪ�ೇರಿ, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿ:ತ�ೈಲ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ), ಕನಿಷ್ಠ 5% ನಿವ್ವಳ
• ರುರ್ಬನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮಗಳ
ಲಾಭವನ್ನು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ ಮಹಿಳೆಯರು
ಸನ್ನಿವ�ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಪರ್ಕ:5% ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು.
• ಹೆಸರು - ರಾಹುಲ್ಮಿಶ್ರಾ, ಡಿಪಿಎಂ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆ,
ಸುರ್ಗುಜಾ (ಸಿಜಿ), ಇಮೇಲ್:-

ದೂಧ್ ಸಾಗರ ಸಮಿತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಡೆಸುವ ದನದ ಕ�ೊಟ್ಟಿಗೆ
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ನಿವ್ವಳ
ಲಾಭ
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

rahulwadrafnagar@

ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ�ೇಂದ್ರ

ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ತರಬ�ೇತಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ: ಒಡಿಶಾ ಒಣಗಿಸುವ ಪ್ರದ�ೇಶ:
ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ

ಸ್ವತ್ತಿನ ಹೆಸರು: ಕ�ೇಶ್ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು
ಒಣಗಿಸುವ ಯಾರ್ಡ್

ಕಚ�ೇರಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವರ್ಕ್
ಆರ್ಡರ್ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.

ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು:
ಗ್ರಾಮ: ಕ�ೇಶ್ಪುರ,
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ಕ�ೇಶ್ಪುರ,
ಎಸ್ಪಿಎಂಆರ್ಎಂ ಕ್ಲಸ್ಟರ್: ಕ�ೇಶ್ಪುರ
ಬ್ಲಾಕ್: ಕಲ್ಲಿಕ�ೋ�ಟೆ
ಜಿಲ್ಲೆ/ರಾಜ್ಯ: ಗಂಜಾಮ್, ಒಡಿಶಾ

ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿ: ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಇಲಾಖೆ, ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ.

ವೆಚ್ಚ: ರೂ.10 ಲಕ್ಷ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುನ�್ನೋಟ:
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಕಾ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ತ�ೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು
ಸಾವಯವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಇದನ್ನು ರ�ೈತರು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಪಡೆದಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೀನಿಗೆ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು,
ಮೀನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಒಣಗಿಸುವ ಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರ�ೈತರಿಗೆ
ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು:ಚಿಲಿಕಾ ಬಳಿ ಭೂಮಿಯು ಚಿಲಿಕಾ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ
ಪಡೆಯುವುದು

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕ�ೊಡುಗೆ: ಎಲ್ಲ ಪಿಆರ್ಐ
ಸದಸ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಣಾಮಗಳು:
1.

ಸುಮಾರು
70
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ

ಪ್ರಯೋಜನ

2.

ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ.

3.

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ.

4.

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ.

5.

ಮೀನುಗಳ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ

6.

ಸಮುದಾಯ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಮೀನು

ಸಂಬಂಧ

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ:
ಮೀನು ಒಣಗಿಸುವ ಯಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು,
ಮೀನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೀನು ಒಣಗಲು ಹೆಚ್ಚು
ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀನು
ಒಣಗಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೆರೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಚಿಲಿಕಾ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಮೀನು ಒಣಗಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಒಣಗಿಸುವ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್
ಗುರುತಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ನಿಲುವಳಿಯನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳವು ತ�ೇವಾಂಶವನ್ನು ಬ�ೇಗ ಹೀರಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಲಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಸಿಡಿಎ) ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಶೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ
ಸಿಡಿಎ ಇಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ, ವಿವರವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರದಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ, ಸಾರಿಗೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗ�ೊಳಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವುದು

- ಡಾ. ಬಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬೆಹೆರಾ*

"ಇಂದು, ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಬಹುದ�ೇಶೀ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮೇಕ್ಇನ್ಇಂಡಿಯಾ ಜ�ೊತೆಗೆ ಮೇಕ್
ಪಾರ್ವರ್ಲ್ಡ್ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದ�ೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬ�ೇಕಿದೆ"

- ಪಿಎಂ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಪರಿಚಯ
2019-20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ರೂ.140814 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮೌಲ್ಯದ
ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದೆ
(ಖಾದ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ).
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ, 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕಟಾವು
ಮತ್ತು ಕಟಾವು ನಂತರದ ನಷ್ಟವು ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ
ಪ�ೈಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾದು ಎಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೊರತೆ
ಇರುವುದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ಕ�ೊರತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಷತೆ, ಆಹಾರ
ಸಂಸ್ಕರಣೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಲದ ಅಲಭ್ಯತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ
ಸಂಸ್ಕರಣೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು
ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ�್ರೋಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಾಜಾ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ�ೊರತೆ ಹಾಗೂ
ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಟಾವು ನಂತರದ
ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಹ�ೊರತಾಗಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ�್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ರ�ೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು 2022 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಏಕ�ೈಕ
ಉದ್ದೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ
(ಎಂಒಎಫ್ಪಿಐ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ನಮ್ಮ
ದ�ೇಶದ
ಒಟ್ಟಾರೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಆರ್ಥಿಕ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇರುವ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ
ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪಾಲನ್ನು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ
ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು

ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಂಒಎಫ್ಪಿಐ
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಪೂರ�ೈಕೆ,
ಒಳಚರಂಡಿ ಸೌಲಭ್ಯದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಪಲ್ಪಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೀತಲ ಘಟಕ,
ಶುಷ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಇರುವ ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು
(ಎಂಎಫ್ಪಿ) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ
(ಪಿಎಂಕೆಎಸ್ವ�ೈ) ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ�ೊಂಡ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಭ�ೋ�ಗ್ಯದ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ "ಪ್ಲಗ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಲೇ
ಮಾಡೆಲ್" ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕವನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಂಎಫ್ಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು
ಇತರ ಹಲವು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು, ಇಡೀ ಆಹಾರ ಮೌಲ್ಯ/ಪೂರ�ೈಕೆ
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ/ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಂಒಎಫ್ಪಿಐ ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲವನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ
ಗುಣಲಕ್ಷಣವವೆಂದರೆ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ
ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90% ರಷ್ಟು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು,
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ/ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ�ೇವಲ 40,000
ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳು
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಪ�ೈಕಿ 66% ಘಟಕಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ
ಮತ್ತು ಈ ಪ�ೈಕಿ 80% ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಆಧರಿತ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟಕಗಳು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧರಿತ ಯೋಜನೆಗಳ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು
ಸ್ಥಳದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳು,
ತರಬ�ೇತಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕ�ೊರತೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರಿವಿನ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಕೌಶಲಗಳು
ಇತ್ಯಾದಿ ಕ�ೊರತೆಯೂ ಇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪೂರ�ೈಕೆ
ಸರಣಿಯಿಂದ ಹ�ೊರಗುಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ದ�ೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ

*ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಎಂಒಪಿಆರ್ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಎಂಒಎಫ್ಪಿಐ
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ಘಟಕಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಅರೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ/
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರದ ಪೂರ�ೈಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಆಹಾರ
ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ
ಇವು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಅತಿ
ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬ�ೇಕು.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ವಲಯಕ್ಕೆ
ನೆರವು
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನದ
ಭಾಗವಾಗಿ,
ಎಂಒಎಫ್ಪಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2020 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ,
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸ್ಕೀಮ್ "ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ
ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಂಘಟನೆ (ಪಿಎಂಎಫ್ಎಂಇ) ಸ್ಕೀಮ್"
ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ
ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು, ತಾಂತ್ರಿಕ
ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2020-21
ರಿಂದ 2024-25 ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 10,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಆಧರಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ನೆರವಿನಿಂದ ನ�ೇರವಾಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ, ಮಹಿಳೆಯರು
ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಫ್ಪಿಒಗಳು, ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು
ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಾದ ಟ್ರಿಫೆಡ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಎಸ್ಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಶನ್, ಎನ್ಸಿಡಿಸಿ, ಸಣ್ಣ
ರ�ೈತರ ಕೃಷಿ ವಹಿವಾಟು ಒಕ್ಕೂಟ (ಎಸ್ಎಫ್ಎಸಿ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ಮಿಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಈ ಸ್ಕೀಮ್
ನೀಡುತ್ತದೆ.

v)
vi)

ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿ; ಮತ್ತು

ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶಾವಕಾಶದ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೃತ್ತಿಪರ
ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ

ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮದ ಅಸಂಘಡಿತ ವಲಯದ
ಪ್ರಸ್ತುತ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು
ವರ್ಧಿಸುವ ಮತ್ತು ವಲಯವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನ;
ಮತ್ತು ರ�ೈತ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಘಟನೆಗಳು (ಎಫ್ಪಿಒಗಳು), ಸ್ವ ಸಹಾಯ
ಗುಂಪುಗಳು (ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು) ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು.
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ನಲ್ಲಿ
ಕಬ್ಬು ಕ್ಲಸ್ಟರ್

ದರ್ಭಂಗಾದಲ್ಲಿ ಮಖನಾ
ಕ್ಲಸ್ಟರ್

ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ
ಲಿಚಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್

ವ�ೈಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ
ಮಖನಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್

ನಲಂದಾದಲ್ಲಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್

ಬಿಹಾರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನುಸಂಧಾನ (ಒಡಿಒಪಿ)

ಪಿಎಂಎಫ್ಎಂಇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ

ಒಳಾಂಶಗಳ ಖರೀದಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿಕೆ
ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ಅಸಂಘಟಿತ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ
ಕ�ೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ (ಒಡಿಒಪಿ) ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸ�ೇವೆಗಳ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಒಡಿಒಪಿಯು ಮೌಲ್ಯ ಸರಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂಪುರ�ೇಷೆಯನ್ನು
ಮೂಲಕ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಒಎಫ್ಪಿಐ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕೀಮ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಒಪಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
i)
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
ಉದ್ಯಮಗಳು, ಎಫ್ಪಿಒಗಳು, ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇರಬಹುದು. ರ�ೈತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾವು,
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಲಿಚಿ, ಟ�ೊಮಾಟ�ೋ�, ಗೆಣಸು, ಕಿಣ್ಣು, ಭುಜಿಯಾ,
ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಳ;
ಪೆಠಾ, ಹಪ್ಪಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಧರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು,
ii)
ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಕ�ೋ�ಳಿ ಸಾಕಣೆ, ಮಾಂಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ
ಸಂಘಟಿತ ಪೂರ�ೈಕೆ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಳಗ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆ;
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಮುಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ
iii)
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 2,00,000 ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ
ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಾಂತರಿಸಲು ಬೆಂಬಲ;
ಒದಗಿಸುವುದು, ಇನ್ಕ್ಯುಬ�ೇಶನ್ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ತರಬ�ೇತಿ, ಆರ್&ಡಿ,
iv)
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಲ್ಯಾಬ�ೊರ�ೇಟರಿಗಳು,
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವುದು, ಒಡಿಒಪಿ
ಸಂಗ್ರಹ,
ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿಂಗ್,
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
ಮತ್ತು
ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ
ಇನ್ಕ್ಯುಬ�ೇಶನ್ ಸ�ೇವೆಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ
ಸ್ಕೀಮ್ ಗಮನ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳ;
ಪಿಎಂಎಫ್ಎಂಇ ಉದ್ದೇಶಗಳು
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ಪಿಎಂಎಫ್ಎಂಇ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವು
i)

ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ:
•

•

ಅರ್ಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ 35% ರಷ್ಟು ಸಾಲ
ಆಧಾರಿತ ಬಂಡವಾಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 10
ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಿತಿ

•

vi)

ii)

iii)

• ಫಲಾನುಭವಿ ಕ�ೊಡುಗೆ - ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಚ್ಚದ ಕನಿಷ್ಠ 10%,
ಉಳಿದವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ.

ಎಫ್ಪಿಒಗಳು/ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು/ಉತ್ಪಾದಕ
ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ: ಆಯೋಜನೆ, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಸಂಗ್ರಹ,
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್,
ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಡೀ ಮೌಲ್ಯ ಸರಣಿಯಾದ್ಯಂತ
ಎಫ್ಪಿಒಗಳು/ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು/ಉತ್ಪಾದಕ
ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳಂತಹ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೂಹಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ
35% ಸಾಲ ಆಧರಿತ ಅನುದಾನ.
ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ:

• ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪರಿಕರಗಳ

ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರೂ. 40,000/ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

• ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಎಸ್ಎನ್ಎ
iv)

v)

/ ಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂನಿಂದ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮದ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಚ್ಚದ 35% ರಷ್ಟು ಸಾಲ
ಸಂಬಂಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ
ಮಿತಿ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ. ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
35% ರಲ್ಲಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ: ಎಫ್ಪಿಒಗಳು,
ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, ಯಾವುದ�ೇ
ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 35% ಸಾಲ ಆಧರಿತ ಅನುದಾನ.
ಇತರ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು
ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ
ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳೆಂದರೆ:
•
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vii)

ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಗ�ೋ�ದಾಮು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಗ್ರಹದ
ಸ್ಥಳಗಳು;
ಒಡಿಒಪಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು
ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕ;

ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು

ಸಾಮಾನ್ಯ

ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು
ಇನ್ಕ್ಯುಬ�ೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರಬ�ೇಕು.
ಇನ್ಕ್ಯುಬ�ೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ
ತರಬ�ೇತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ,
ಇದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬ�ೇಕು.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ: ಎಫ್ಪಿಒಗಳು/
ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು/ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ
ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 50% ಅನುದಾನ.
ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಡಿಒಪಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ
ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪಿಎಂಎಫ್ಎಂಇ ಸ್ಕೀಮ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕೌಶಲಕ್ಕೆ (ಇಡಿಪಿ+) ತರಬ�ೇತಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು
ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

i.	ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳು.
ii.	ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲದ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳು
iii.

iv.

v.

ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು
ಸಮೂಹಗಳಾದ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು/ಎಫ್ಪಿಒಗಳು/ಸಹಕಾರಿ
ಸಂಘಗಳ ಕೆಲಸಗಾರರು.

ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು/ಎಫ್ಪಿಒಗಳು/ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳ
ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಪಿಎಂಎಫ್ಎಂಇ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಸ್ಕೀಮ್ನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ
ತರಬ�ೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಪಿಎಂಎಫ್ಎಂಇ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಐಗಳ ಪಾತ್ರ
ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೇರ ಹಣಕಾಸು ನೆರವಿಗೆ
2,00,000 ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು
ಸ್ಕೀಮ್ ಗುರಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 8 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು, ಎಫ್ಪಿಒಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯ 1 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ
ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 66% ರಷ್ಟು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ
ಘಟಕಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು 80%
ಕುಟುಂಬ ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಐಗಳು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು

- ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ

"ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾರತೀಯರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರಬ�ೇಕು"

- ಪಿಎಂ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

1. ವಿಶಾಖಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ರ�ೈತರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪಯಣ
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರ ಶಾರದಾ ವ್ಯಾಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಎಫ್ಪಿಒ ಬ�ೇಕು?
ನಾಟಿಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

ಮತ್ತು

ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಿರಿಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ

ಮೌಲ್ಯ

ವರ್ಧನೆಯು ರ�ೈತರ ನಿವ್ವಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ನಾಟಿಯು ಈ
ವಲಯದಲ್ಲಿ ರ�ೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ
ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ರ�ೈತರನ್ನು

ಒಟ್ಟಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ
ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು

ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎಫ್ಪಿಒ ರಚನೆಯಿಂದ
ಪೂರ�ೈಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ರ�ೈತರನ್ನು

ಒಟ್ಟಾಗಿಸಿ, ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ
ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಐಸಿಎಆರ್-ಐಐಎಂಆರ್ ಹ�ೇಗೆ ವಿಶಾಖಾ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಎಫ್ಪಿಒ ಅನ್ನು
ರೂಪಿಸಿತು?

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013 (2013 ರ 18) 2014 ರ ನಿಯಮ
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ರಂದು ವಿಶಾಖಾ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಎಫ್ಪಿಒ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಮಿತಿ (ಎಸ್ವಿಡಿಎಸ್) ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಅನಕಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ತುಮ್ಮಪಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಆಧರಿತ
ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರನ್ನು

ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ

ಐಸಿಎಆರ್-ಐಐಎಂಆರ್ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶಾಖಾ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಎಫ್ಪಿಒ ನಿರ್ವಹಣೆ

ರ�ೈತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ತಂದು ಏಕ ಬೆಳೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಂತಹ ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ

ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಎಸ್ವಿಡಿಎಸ್

ಎನ್ಜಿಒ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ

ರ�ೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಜ್ಜೆ,
ನವಣೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ನ
ಐಸಿಎಆರ್-ಐಐಎಂಆರ್ ಒದಗಿಸಿತು.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ

ಉತ್ತಮ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹ�ೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ

ಫಸಲನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಡೆಹ್ಯೂಲರ್,

ಡಿಸ�್ಟೋನರ್, ಗ್ರೇಡರ್, ಆಸ್ಪಿರ�ೇಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವನ್ನೂ

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಐಸಿಎಆರ್-ಐಐಎಂಆರ್ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ರ�ೈತರು

ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಎಆರ್ಐಐಎಂಆರ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭ�ೇಟಿ ಮತ್ತು ತೆರೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಲು

ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗದ
ತಿಳಿವಳಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ
ರ�ೈತರ ಸಂಪರ್ಕ

ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ
ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪರಿಚಯ

ರ�ೈತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರ�ೈತರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ
ಬಗ್ಗೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು

ವಿವರವಾಗಿ

ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಎಫ್ಪಿಒ

ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಅರಿವು

ಹಣಕಾಸು
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ರ�ೈತರ
ಸಂಪರ್ಕ

ವಿಶಾಖಾ
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಎಫ್ಪಿಒ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಒಳಾಂಶಗಳ
ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು

ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬ�ೇತಿ

ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು
ಸ�ೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು
ರ�ೈತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎಂ
ಜ�ೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು
ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬ�ೇತಿ

ವಿಶಾಖಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಎಫ್ಪಿಒ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಟಾ, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ರವಾ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ

ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು

ಆರಂಭಿಸುವ

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಐಸಿಎಆರ್ಐಐಎಂಆರ್ನಿಂದ ಎಫ್ಪಿಒಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಎಫ್ಪಿಒ ಸದಸ್ಯರು

(ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ
ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ)

2. ಬಟಿಂಡಾದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಚಿಕ್ಕ ಜ�ೇನುಸಾಕಣೆದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಲ್ಲಿಫೆರಾದ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆ
ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಂತೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ�ೇನುಸಾಕಣೆ
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪಂಜಾಬ್ ರ�ೈತರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅನ�ೇಕ
ಸಾಧಕರ ನಡುವೆ, 2014-15ರಲ್ಲಿ 100 ಜ�ೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಟಿಂಡಾದ ಕನಕ್ವಾಲಾ ಹಳ್ಳಿಯ, ನಾಲ್ಕು
ಚಿಕ್ಕ ಜ�ೇನುಸಾಕಣೆದಾರರು ಸ�ೇರಿ 2-3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಜ�ೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು
ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರು 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅನ್ನು
ರಿಟ�ೇಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿಫೆರಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ‘ಮೆಲ್ಲಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಯಾ’
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಘಟಕವಾಗಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು
ಮತ್ತು 20-12-2019 ರಿಂದ ಅವರು ಕಂಪೆನಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
‘ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ರ�ೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ’ (ಎಫ್ಪಿಸಿ)
ಯಾಗಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎಫ್ಪಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಲ್ಡಿ, ಚಾಟ್
ಮಸಾಲಾ, ಮೆಥಿ, ಹನಿ, ವೆಸ್ಸಾನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಭುಜಿಯಾ,
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫ್ಲೇಕ್ ಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಡಾಲಿಯಾ,
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ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ 14 ವಿಧಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ 62
ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು
ಈಗ ಅದನ್ನು 200 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿರುವುದು
ಬಟಿಂಡಾದ ತಲ್ವಾಂಡಿ ಸಾಬ�ೊನಲ್ಲಿ. ಎಫ್ಪಿಸಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
14 ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ಶ�ೈಲ�ೇಂದ್ರ ಸಿಧು ಇದರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ�ೇನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು
ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬೀ ಪೋಲನ್’ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಬಟಿಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ
ರಿಟ�ೇಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಅವರು
ಮಾನ್ಸಾ, ನಭಾ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರೂರ್ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ
ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಿನಸಿ
ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬ�ೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ
ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾವಯವ ಆಹಾರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿಫೆರಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.1.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ

ಮಾಡಿತು. ಮೆಲ್ಲಿಫೆರಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು 30 ಲಕ್ಷ

ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅದು ಎಫ್ಪಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ
ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಲ/ಮುಂಗಡವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ವಿಧಾನ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ.

ಜ�ೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು

ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ
ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಮೆಲ್ಲಿಫೆರಾ ಹ�ೊಂದಿದೆ.

(ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಆಗ�್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಶನ್

ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚಂಡೀಗಡ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿದೆ)

3. ನ�ೇಟಿವ್ ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ನ�ೇಟಿವ್ ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವು ಭಾರತದ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಅರಕು ಕಣಿವೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ
ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ರ�ೈತನ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ
ಚರ್ಚೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬ�ೇಸಿಗೆ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ, ಜುಲ�ೈ 18, 2017 ರಂದು

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ�ೇಟಿವ್ ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ “ರಾಮ್
ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ” ಅವರು ಅರಕು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು

ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ�ೊಂದಿಗೆ ಅನಂತಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ (ಅರಕು
ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ) ವಿರಾಮಕ್ಕೆಂದು ವಾಹನವನ್ನು
ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಅವರು

ತಮ್ಮ

ಕುರಿಗಳನ್ನು

ಶ್ರೀ. ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ (ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಫಿ
ಕೃಷಿಕರ�ೊಂದಿಗೆ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯವು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು

ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಉದ್ಯಮವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೇನೆ,

” ಎಂದಿದ್ದನ್ನು ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹ�ೇಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ

ರ�ೈತರ�ೊಬ್ಬರು, “ನಾನು 1950 ರಿಂದ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ಕಾಫಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಹರಿವು

ನ�ೇಟಿವ್ ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಹ�ೇಗೆ ರೂಪುಗ�ೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಕ�ೇಳಿದಾಗ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ದ�ೇಶದ ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ
ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೃಷಿಕರ�ೊಂದಿಗಿನ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಯು
ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ
ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ನ�ೇಟಿವ್ ಅರಕು ಕಾಫಿ
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೇರ�ೇಪಣೆ
ನೀಡಿತು, ಇದು ರ�ೈತರಿಂದ ನ�ೇರವಾಗಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ರ�ೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ ರ�ೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಾರೆ:

ನ�ೇಟಿವ್ ಅರಕು ಕಾಫಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್
ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ

•
•
•
•
•

ಗ್ರಾಹಕರು - 3500+
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಗ್ರಾಹಕರು - 10+
ಸ್ಟಾರ್ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಸಮೂಹಗಳು – 8
ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮ - 1
ಸಾವಯವ ಮಳಿಗೆಗಳು- 20+

•

ವಹಿವಾಟು - `18,00,000 (2020-2021)

•

ರಿಟ�ೇಲ್ ಸ�್ಟೋರ್ಗಳು - 10+

(ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರಾಮ್

ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಪಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ)

4. ಶ್ರಮ- ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯಮ
ಶ್ರಮ-ಸ್ವ-ಸಹಾಯ-ಮರುಬಳಕೆ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತು
ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುಂಪನ್ನು ಎಂಬಿಎ ಪಿಯುಷಾ ಅಭಿ ಅವರು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಟಮಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ
ಯುವತಿಯರ ಗುಂಪನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಹ�ೊರತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದರು. ಈ ಗುಂಪನ್ನು 2008 ರ ಜೂನ್
1 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 7.0 ಲಕ್ಷ
ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಜ�ೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ
ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುಂಪಿನ
ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮಿಠಾಯಿಗಳು
ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಗಳು, ಪಫ್ಡ್ ಬ್ರೌನ್ ರ�ೈಸ್, ಪಫ್ಡ್ ಬಾಜ್ರಾ, ಹುರಿದ ಗ�ೋ�ಧಿ
ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ಯಾ ಬೀನ್, ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಕೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ
ಪಫ್ಡ್ ಧಾನ್ಯಗಳು.
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಕ�ೊಬ್ಬು ರಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜನರು ತಿನ್ನಲು

ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು
ಈ ವ�ೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಗುಂಪು ಹ�ೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮೂಹವು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಟಿನ್ಸೆಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ
ತಯಾರಿಸುವ ಗುಜರಾತಿ ತಿನಿಸು ಖಕ್ರಾಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುವಿಕೆಗೆ
ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಖಕ್ರಾಗಳ
ವಿಶ�ೇಷತೆಯೆಂದರೆ
ಇದನ್ನು
ಸಾವಯವ
ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್
ಖಕ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಇದು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಸಮೂಹದ
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ�ೇಷ. ಈ ಸಮೂಹವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹುರಿದ
ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಗ�ೋ�ಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ
ಸಾವಯವ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಮಾರಾಟವಾಗುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಗುಂಪು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮತ್ತು
ಶುದ್ಧ ದ�ೇಸಿ ತುಪ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ ಪಿನ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಡೂಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದ�ೇಸಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಲಾಡೂಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ನಿಗಳನ್ನು ಓಟ್ಸ್-ಪಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಹು-ಧಾನ್ಯದ
ಲಾಡೂಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬ�ೇಗನೆ ಉಪಾಹಾರ ಮುಗಿಸಲು
ನ�ೋ�ಡುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಂತ ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು
ಉತ್ತೇಜನ ಒದಗಿಸುವಂತಿರಬ�ೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮೂಹವು
ಗ್ಲುಟೆನ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯೂಸ್ಲಿಯನ್ನು ಹ�ೊರತಂದಿದ್ದು ಅದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ
ಪಫ್ಡ್ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದು
ಹಗುರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
(ಶ್ರಮ್-ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ)
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ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ

ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಯುವಜನರ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು

"ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು
ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಟಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬ�ೇಕು ”

- ಪಿಎಂ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ�ೈರಾಮ್
ನಿವಾಸಿ: ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್, ಮಣಿಪುರ
ಕೆಲಸದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸ�ೇವೆಗಳ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್, ಥಿಂಕ್ಸ್ಕಿಲ್ಸ್
ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಇಂಫಾಲ್ಕ�ೇಂದ್ರದಿಂದ)
ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಬಿಎಲ್ಆರ್ ಲೌಂಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಬಳ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 18000 ವರೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:
ಅವರು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವರು. ಮನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು
ರೂ. 72,000 ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಹತ್ತನ�ೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಜೀವನ ಆಕೆಗೆ
ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕನಸು ಮತ್ತು
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈಗೆ ಆಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಎಲ್ಆರ್ ಲೌಂಜ್ನಲ್ಲಿ "ಅಟ್ಯಾಚ್" ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ
ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನನ್ನು ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಐಎ (ಮೆಸರ್ಸ್
ಥಿಂಕ್ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಆಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು 7085742439 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರಿ ಆಂಗಿತಾ ಯಾದವ್
ನಿವಾಸಿ: ಮಲಾನಿಪುರ ಕಟ್ಕುಯಿ, ಬೆತುಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ ಕೆಲಸದ
ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನೀಶಿಯನ್, ಕ್ವೆಸ್ ಕಾರ್ಪ್, ಭ�ೋ�ಪಾಲ್ ಸೆಂಟರ್
ಸದ್ಯ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್
ಸಂಬಳ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.11,434 /- ವರೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:
ಆಂಗಿತಾ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಮನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 30,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಆದಾಯದ
ಮೂಲವೆಂದರೆ ಮಳೆಯಾಧಾರಿತ ಕೃಷಿ. ಆಕೆಯ ಮೊದಲಿನ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹ�ೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಡಿಡಿಯು- ಜಿಕೆವ�ೈ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ
ಆಕೆಯ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅವರು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಂದ�ೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ಉದ�್ಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ�ೇಲ್ಸ್ ಅಸ�ೊಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೆ "ಸ�ೇಲ್ಸ್ ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಟ್" ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಆಕೆ ಉದ�್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. ಆಕೆ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ (ಮೆ/ಕ್ವೆಸ್ ಕಾರ್ಪ್) ಬಗ್ಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತ�ೋ�ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೆಯನ್ನು 9516026233 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರಿ ಮಮತಾ ಮಾರ್ಥಾ
ನಿವಾಸಿ: ಖ�ೋ�ರ್ಧಾ, ಒಡಿಶಾ
ಕೆಲಸದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ: ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ�ೇಶನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕ್ಲರ್ಕ್,
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ (ಎಎಸ್ಡಿ), ಖ�ೋ�ರ್ಡಾ ಸೆಂಟರ್
ಸದ್ಯದ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ:ಮೈಂಟ್ರಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಂಬಳ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.17,000 /- ವರೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:
ಮಮತಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬವು ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಳೆಯಾಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು, ಅದು ಇಡೀ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಗಳಿಸಿಕ�ೊಂಡ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ‘ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ�ೇಶನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕ್ಲರ್ಕ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು ಹಾಗೂ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಉಡುಪು ಅಂಗಡಿಯಾಗಿರುವ ಮೈಂಟ್ರಾದಲ್ಲಿ “ವ�ೇರ್ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್” ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅವರು ಈಗ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉದ�್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಬದ್ಧತೆ
ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಉದ�್ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಈಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ
ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಮತಾ ಸಂತ�ೋ�ಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು
ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ (ಮೆಸರ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಲುದಾರರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು 7205385191 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಬಸಂತ್ ಚೆಟ್ರಿ
ನಿವಾಸಿ: ರಾಕ್ಡಾಂಗ್, ಪೂರ್ವ ಸಿಕ್ಕಿಂ
ಕೆಲಸದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ: ಕುಕ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ರೀಗಲ್
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಿಂದ
(ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸ್ಯಾಮ್ಡಾಂಗ್ ಕ�ೇಂದ್ರ)
ಸದ್ಯ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಸ�ೊಡೆಕ್ಸೊ ಗ್ರೂಪ್, ಮುಂಬ�ೈ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.15,000 /- ವರೆಗೆ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:
ಬಸಂತ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ವಿಶ�ೇಷ ಘಟನೆ. ಅವರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತ�ೊರೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಡಿಡಿಯು-

ಜಿಕೆವ�ೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ�ೇರುವ ಮೊದಲು ಅನ�ೇಕ ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವರು. ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ನಂತರ, ಬಸಂತ್ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಪಡೆದರು

ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜಾಣರಾದ ಹ�ೊಸಬರಾಗಿ, ಅವರು ಡಿಡಿಯು-

ಜಿಕೆವ�ೈ ಅವರ ನೆರವು ಮತ್ತು ಪಿಐಎ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂನ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಹ�ೊಸ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ�ೊಂದಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ಬಸಂತ್ ಸ�ೊಡೆಕ್ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ “ಸ್ಟೀವಾರ್ಡ್” ಆಗಿ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ಅವರ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತರಬ�ೇತುದಾರರ�ೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ನೀಡಿದ

ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆತಿಥ್ಯದ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ
ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲ�ೇ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು
9083214188 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
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ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರಿ ಸೀಮಾ ನಾಥ್
ನಿವಾಸಿ: ಕಡಮ್ತಲಾ, ಉತ್ತರ ತ್ರಿಪುರ
ಕೆಲಸದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸ�ೇವೆಗಳು,
ಟೀಮ್ ಲೀಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕಾಶಿಪುರ ಕ�ೇಂದ್ರ, ಅಗರ್ತಲಾ, ತ್ರಿಪುರ)
ಸದ್ಯ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಜಿಪ್ಸಿ ಟರ್ಟಲ್
ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ಇಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ)
ಸಂಬಳ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.10,000/- ಉಚಿತ ಆಹಾರ
ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:
ಸೀಮಾ ಒಬ್ಬ ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬವು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ತ್ರಿಪುರದ
ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಡಮ್ತಲಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗ�ೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರು
ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ
ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಪಿಐಎಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆಯು ಅವರ
ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಸೀಮಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು, ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ
"ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಟ್" ಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಗಮನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಹ ತರಬ�ೇತುದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಹನದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದನ್ನು ಅವರ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ತನಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಹಾರ�ೈಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು 8413888184 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರಿ ನಾಗ�ೇಶ್ವರಿ
ನಿವಾಸ: ಸ�ೇಲಂ, ತಮಿಳುನಾಡು
ಕೆಲಸದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ: ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್
ಯುತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ – (ಸಿಯುವ�ೈಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್)
ನಿಂದ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್
ಸದ್ಯ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಕಾವ�ೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಸ�ೇಲಂ)
ಸಂಬಳ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.8,800/-ವರೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:
ನಾಗ�ೇಶ್ವರಿ ಸ�ೇಲಂನ ಮೆಟ್ಟೂರಿನವರು, ಅವರು ಅನ�ೇಕ ಉದ�್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಾಜರಾದರು,
ಆದರೆ ಅವಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಬ�ೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು.
ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಬಡ ರ�ೈತ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಅವರು ತುಂಬಾ ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ
ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬ�ೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಕಠಿಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರು ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (ಜಿಡಿಎ)
ತರಬ�ೇತಿಗೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ತರಬ�ೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲದ�ೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ
ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಅವರು ಸ�ೇಲಂನ ಕಾವ�ೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ "ಪ�ೇಶಂಟ್ ಕ�ೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್" ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈಗೆ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದು
ಆಕೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತರಬ�ೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಂವಹನವು
ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ�್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ, ಟಿಎನ್ಎಸ್ಆರ್ಲ್ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿಯುವ�ೈಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು 9047243366 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರಿ ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್
ನಿವಾಸ: ಬಸ್ತಿ ಬ�ೊರ್ಹಿಯಾ, ಪಂಜಾಬ್
ಕೆಲಸದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ: ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಎಜುಕ�ೇಶನ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ
(ಜಲಂಧರ್) ನಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ಕ�ೇರ್ (ನರ್ಸಿಂಗ್ ಏಯ್ಡ್ಸ್)
ಸದ್ಯ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ಸೆಂಟರ್,
ಭಾರತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕ�ೇಶನ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ.
ಸಂಬಳ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.10,000/-ವರೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:
ಕುಮಾರಿ ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ತಂದೆಯ (ಕಾರ್ಮಿಕ) ಮಾಸಿಕ 7,000 ವ�ೇತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದ�ೇ
ಇದು ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬ�ೇಕೆಂಬ ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಆಕೆ ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಾಗ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದ�ೊರಕಿತು. ಅವರು ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ
ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ
ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ಜಲಂಧರ್ನ ಭಾರತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕ�ೇಶನ್
ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಅವರು ಭಾರತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕ�ೇಶನ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.10,000 ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ “ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್” ಆಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ, ಜಲಂಧರ್ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ (ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ) ಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸಂಬಳವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ತೃಪ್ತಿಕರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಕೆಯನ್ನು 8437342745 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಮಹಾನಂದ ರಭ
ನಿವಾಸಿ: ಬರ್ಜರಾ ನಂ.1, ಗ�ೋ�ಲ್ಪಾರ, ಅಸ್ಸಾಂ
ಕೆಲಸದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ
ಸ�ೇವೆಗಳು-ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಎಜುಕ�ೇಶನ್ ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್.
ಸದ್ಯ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್, ತಿರುಪತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ
ಸಂಬಳ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.10,000/- ಜ�ೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:
ಮಹಾನಂದರ ಪ್ರಗತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಅಸ್ಸಾಂನ ಗ�ೋ�ಲ್ಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ವಾರಕಾದ ಬರ್ಜರಾ ನಂ 1 ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ.
ಮಹಾನಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ದೃಢವಾದ ಬಯಕೆ ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದ�ೇ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ
ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ (ಪಿಐಎ)
ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾಗಿ ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು

36

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು
ತರಬ�ೇತಿಯ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡ�ೇಯಲ್ಲಿ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡ�ೇಯಲ್ಲಿ “ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಟ್” ಆಗಿ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡರು. ಅವರ
ಆರಂಭಿಕ ವ�ೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 9,000 ಇತ್ತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ ನಂತರ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ,
ಅವರು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ 9 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರ, ತಿರುಪತಿಯ ಪ�ೈ ವ�ೈಸ್ರಾಯ್
ಹ�ೋ�ಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅವರು
ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸದ್ಯ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದರು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಾನಂದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೂ ನ�ೈಪುಣ್ಯತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು
ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು 6300863712 ಮೂಲಕ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರಿ ಲೆಖ್ನಿ ಸಾಹು
ನಿವಾಸ: ರಾಯ್ಪುರ, ಛತ್ತೀಸಗಡ
ಕೆಲಸದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ:
ಓರಿಯನ್ ಎಡುಟೆಕ್ ನಿಂದ ನಾನ್-ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಪಿಒ. (ರಾಯ್ಪುರ ಕ�ೇಂದ್ರ)
ಸದ್ಯ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಟೆಲಿ

ಫರ್ಫಾರ್ಮನ್ಸ್ – 112 ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ�ೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು
ಸ�ೇವೆ ಕರೆ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು

ಸಂಬಳ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.12,000/- ಜ�ೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:
ಲೆಖ್ನಿ ಛತ್ತೀಸಗಡದ ಧಮ್ತಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕನಸು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಳು.

ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಯಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ

ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧ�ೈರ್ಯದ

ಕ�ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನದ�ೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಆಶಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು
ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು 12 ನ�ೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು, ಆದರೆ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬ�ೇಕಾಯಿತು. ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅದು ಹತಾಶೆಗೆ

ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರು ಓರಿಯನ್ ಎಡುಟೆಕ್ (ಪಿಐಎ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೊಬಿಲ�ೈಸ�ೇಶನ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗ�ೊಳ್ಳಲು ಬ�ೇಕಾದ ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ನಂತರ ಸ್ವತಃ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಿಐಎ ಅವರು ಹಿಂದೂಜಾ ಗ�್ಲೋಬಲ್ ಸ�ೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ�್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ

ಸರ್ವೀಸಸ್ 112 ಗಾಗಿ “ಟೆಲಿ-ಕಾಲರ್” ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಟೆಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು

ಸದ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ
ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಆಕೆಗಿದೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ತರಬ�ೇತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು

ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು, ನಡತೆ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೆಯನ್ನು 8770426110 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
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ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರಿ ಮೋಹಿನಿ ದ�ೇವಿ
ನಿವಾಸಿ: ಬರಾಮಿಲಿಯಾ ಬುಜುರ್ಗ್, ಜಲಾನ್ (ಯುಪಿ)
ಕೆಲಸದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎ: ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ್
ಎಜುಕ�ೇಶನ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ

ಸದ್ಯ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ರಾಮಕಲಿ ದ�ೇವಿ ಸ�ೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್
ಸಂಬಳ: ಪ್ರತಿ ರೂ. 15,000 /- ವರೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:
ಮೋಹಿನಿ ದ�ೇವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ

ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಹೆತ್ತವರು ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಯ
ಅರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಸ�ೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ತರಬ�ೇತಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಕೆಣಕುತ್ತಿದರು,
ಬಹುಶಃ ಆಕೆಯು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಚ್ಯುತಿಗ�ೊಳಿಸಲು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ

ಆಕೆಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ

ಕ�ೇಳಿತು, ಆದರೆ ಅವಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೆ, ತಾನು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದಳು.

ಅವಳ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಬಡತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬಹಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿ
ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದರು.

ರಾಮಕಲಿ ದ�ೇವಿ ಸ�ೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು “ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಟ್” ಆಗಿ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡರು. ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈಗೆ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗ�ೊಳ್ಳುವುದು

ಆಕೆಯ ಕನಸನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅವಳು ಈಗ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾದರು. ತರಗತಿಯ ತರಬ�ೇತಿ

ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಗತಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು
ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶ್ರಮ
ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು
ಆಕೆ

ಮಾಡಿದರು

ಉತ್ತಮ

ಮೂಲ ಹ�ೊಲದ
ಆದಾಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಸಂಬಳದ

ಒಳಸುರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವುದು (ಅಗ್ಗದ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳು
ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಅಳವಡಿಕೆ,
ಹನಿ-ನೀರಾವರಿ, ಸೌರ ಪಂಪ್ಗಳು)

ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆಕೆ
ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ಗೆ

ದಾಖಲಾದ

ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ
ನ�ೋ�ಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ

ಮು ಂ ದು ವ ರಿ ಯ ಲು
ಯೋಜಿಸಿದರು.
ಅವಕಾಶ
ಅವರು

ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ

ಡಿಡಿಯು-ಜಿಕೆವ�ೈ,

ಯುಪಿಎಸ್ಡಿಎಂ
ಎಲ್ಲಾ

ಈ

ಮತ್ತು

ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ

ಕೃ ತ ಜ್ಞ ತೆ ಯ ನ್ನು
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು
8948963734

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
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ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
(ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ)

ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಆದಾಯದ
ಅವಕಾಶಗಳು

ರ�ೈತರ
ಆದಾಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆ,
ಜ�ೇನುಸಾಕಣೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ)
ನಾವೀನ್ಯತೆ (ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ,
ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೋ�ಲಾರ್
ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು)

ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರವ�ೇಶ
ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಂಡೀಗಳು ಮತ್ತು ಹ�ೊರಗಡೆ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿ (ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು
ಚೌಕಟ್ಟು)
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ
(ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು)

ಅಪಾಯಗಳನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
ನ�ೇರ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲ
(ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್)

ಗ�ೋ�ದಾಮುಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ಲ್ಡ್ ಸ�್ಟೋರ�ೇಜ್
(ಕ�ೋ�ಲ್ಡ್ ಚ�ೈನ್)
ವಿಮೆ (ಪಿಎಂಎಫ್ಬಿವ�ೈ ವರ್ಧಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ)
ತ�ೊಂದರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ
(ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ)

ಕೃಪೆ: ಎಂ/ಒ ಐ & ಬಿ

ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆ

ನಮನಾ ನರ್ಸರಿ - ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹ�ೊಸತನ

- ಚಂದ್ರ ಕುನ್ವರ್ *

“ನಮಗೆ, ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ”

- ಪಿಎಂ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನ

ಮನಾ ನರ್ಸರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಸಮಂಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಖಮ್ನೋರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬನಾಸ್
ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ನಮನ ಗ್ರಾಮವು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ
ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನದಿಯ
ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಲೂ 10 ರಿಂದ 15 ಬಿಘಾಗಳಷ್ಟು ಗ�ೋ�ಮಾಳದ
ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ
ಗ್ರಾಮಸಭೆ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀಮತಿ
ಚಂದ್ರ ಕುನ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾವರಣ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್
ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ
ನೀಡಿದರು. ನೀರು, ಅರಣ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಎಂಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು 15 ನ�ೇ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಒದಗಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು
ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಾದ
ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ಅರಿವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಪೋಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪರಿಗಣನೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ರೂ .22.60 ಲಕ್ಷವನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. ಎಂಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ
ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 19.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ 15 ನ�ೇ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸ�ೇರಿದ್ದವು.
ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಡಿಸಿಯವರು, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗ�ೊಳ್ಳಲು ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು
ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಉಪಕ್ರಮದ
ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಮಿಷಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು
ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಮುಂದುವರಿದರು.
ನರ್ಸರಿಯ ರೂಪರ�ೇಖೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತು
ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಸ�್ಟೋರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನರ್ಸರಿಗಾಗಿ
ಸ�ೈಟ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು
ಸರಿಯಾಗಿ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು:
1.

ಸ್ಥಳ: ನರ್ಸರಿ ರಾಜ್ಸಮುಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಜ�್ನೋಲ್ ನಡುವಿನ
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು
ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

2.	ನೀರಿನ
ಲಭ್ಯತೆ:
ನರ್ಸರಿ
ಬನಾಸ್
ನದಿಯ
ದಡದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ತೆಗೆದ ಬಾವಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಪ�ೈಪ್ಲ�ೈನ್ ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.

ನರ್ಸರಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ
ಬರಿದಾಗುತ್ತದೆ.
ನರ್ಸರಿಯ
ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಸೂಕ್ತವಾದ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೀಜದ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು,
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ

* ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನಮನಾ ಗ್ರಾಮ, ಖಮನ�ೋ�ರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ, ನಾಥದ್ವಾರ ತಾಲೂಕು, ರಾಜಸಮಂಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ
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ಮೊದಲು ಬೀಜ�ೋ�ಪಚಾರ, ಬಿತ್ತನೆ, ಪುನರ್ ನಾಟಿ ಮತ್ತು
ದ�ೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸ�ೇರಿವೆ.
ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
10 ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ�ೇಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ತ�ೋ�ಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು
ಎರಡು ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾವು,
ಬ�ೇವು, ಪ�ೇರಲ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಗುಲ್ಮೋಹರ್, ಆಮ್ಲಾ,
ಸೆಹ್ಜಾನ್, ಆಶಾಪಾಲ್, ಕಾರ್ಡಾಲ್, ಬಿದಿರು, ತುಳಸಿ, ಗುಲಾಬಿ,
ಪೀಪಲ್, ಕಾನರ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ . ಬ�ೈಬುನ್ಸಾ
ತುಲ್ಡಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತ್ರಿಪುರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕ�ೋ�ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಅಗರ್
ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು
ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದ�ೊಂದಿಗೆ, ಜುಲ�ೈ,
2020 ರಿಂದ ಅಕ�್ಟೋಬರ್, 2020 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4000
ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರೂ.
25 ಸಾವಿರವನ್ನು ಮೊದಲ ಆದಾಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ
ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸುಮಾರು 35,000 ಸಸ್ಯಗಳು
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಲ್ಲಿ
ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ನರ್ಸರಿಯನ್ನು

ಬೆಳೆಸುವ

ಜ�ೊತೆಗೆ,

ಸಾವಯವ

ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಗ�ೊಬ್ಬರದ ಬೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳ ಗ�ೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜ�ೈವಿಕ ಗ�ೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು

ಕ�ೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

ಕೃಷಿ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಈ ನರ್ಸರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಒಣ

ಭೂಮಿ, ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ

ಸ�ೇರಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ಟ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಸಸ್ಯಗಳ ಸರಬರಾಜು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಮನಾ

ನರ್ಸರಿ

ನೆರೆಯ

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ

14

ನರ್ಸರಿ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ. ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ

ಎಂಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ

ಯೋಜನೆಯ

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು

ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಈ ನರ್ಸರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನದಿ

ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು
ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ

ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮರಗಳು, ಗಾಳಿ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡ�ೋ�ಣ
ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು
ಶುದ್ಧಗ�ೊಳಿಸ�ೋ�ಣ

40

ರಾಜ್ಸಮುಂಡ್ನ

ಬಸಂತಪುರ ಗ�ೋ� ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ - ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಉಪಕ್ರಮದತ್ತ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ

- ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್*

"ಗ್ರಾಮೀಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು’ಫ್ಯಾಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್’ ಆಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ,
ಅದು ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ."

ವ�ೇ

ದ
ಕಾಲದಿಂದಲೂ
ಹಸು
ನಮ್ಮ
ಆರ್ಥಿಕ
ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ
ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿನ ಲಖಿಂಪುರ್ ಖ�ೇರಿ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಸುಮಾನವ ಕುಟುಂಬದ ಸನ್ನಿವ�ೇಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತು
ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು
ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನರ
ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಜನರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಧರುಹರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸಂತಪುರ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 210 ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಗ�ೋ�
ಧಾಮವನ್ನು (ಗ�ೋ�ಶಾಲೆ) ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಖಿಂಪುರ ಖ�ೇರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಶ�ೈಲ�ೇಂದ್ರ
ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವಿನ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬಿತವಾಗದಂತೆ
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವುದು
ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಸುಗಳ ಧಾಮದಲ್ಲಿ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 100 ರ�ೈತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು,

- ಪಿಎಂ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು
ಹ�ೊಲಗಳಿಗೆ
ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು
ಮತ್ತು
ರಾಸಾಯನಿಕ
ಗ�ೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅಜ�ೈವಿಕ ಕೃಷಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವನ್ನು
ಆರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಗ�ೋ�ಶಾಲೆಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ
ಗ�ೋ�ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇಲಾಖೆ
ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವ�ೇ
ಪೋಷಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ
ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಧರುಹೆರಾ ಗ�ೋ� ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಬಿಡಿಒ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್
ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2019 ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಸುಗಳಿಗೆ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕ�ೊಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು
ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ�ೋ� ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮವು ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ
ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ

* ಬ್ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಧೌರಾಹ್ರಾ, ಲಖಿಂಪುರ ಖ�ೇರಿ
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ಗ�ೋ� ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಹ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಔಷಧೀಯ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕಡಕ್ನಾಥ್
ಕ�ೋ�ಳಿಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ�ೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಗ�ೋ� ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮದಲ್ಲಿ
ನೆರಳು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ�ೋ�ಳಿ
ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮೇವು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ನ�ೇಪಿಯರ್
ಹುಲ್ಲಿನ
ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು
ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಗ�ೋ� ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮದ ಅಂಚುಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ನೆಡಲಾಗಿದೆ.
ಗ�ೋ� ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಸಹಜನ್ ವಾಟಿಕಾ ಅನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು
ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಕ�ೊಳದಲ್ಲಿ
ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ�ೋ� ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಸದೃಢಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಡಿಒ ಅರವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ಅನುಸರಿಸಿ, ಧರುಹರಾ ಬಿಡಿಒ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು
ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗ�ೋ� ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ತ�ೋ�ಟದ
ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಸಹಜನ್ ತ�ೋ�ಟವನ್ನು ಒಂದು
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಸಹಜನ್ ಸಸ್ಯವು ಔಷಧೀಯ
ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
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ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಗ�ೋ�ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮದ ಕೆರೆಯ ಅಂಚುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ
ಸಹಜನ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಸಹಜನ್ ವಾಟಿಕಾವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ�ೋ�ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮದ ಈ
ಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ�ೇಲಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಜನರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ತ�ೋ�ಟವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ
ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಸು-ಸಗಣಿ ಭರಣಿ ತಯಾರಿಸುವುದು
ಧರುಹರಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಎರಡು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಏಳು
ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ರೂ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲ�ೋ�ಗೆ 20/- ದರದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ
ಸಗಣಿಯ ಭರಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಎಂಎನ್ಸಿಗಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ
ಕಿಲ�ೋ�ಗೆ ರೂ. 60 ರಿಂದ ರೂ.70 /- ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ
ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಗ�ೋ�ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ�ೋ�ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ
ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಜಾಮೃತ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್
ಮತ್ತು ಅಜ�ೋ�ಲಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಆಗುವ ಕಡೆಗೆ:
ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ ಗ್ರಾ. ಪಂ.ಯ ವರದಿ

– ಡಾ ಆರ್ ರಮೇಶ್*

“ನಾವು ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರಚ�ೋ�ದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಏನು
ಮಾಡಬ�ೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸ್ವತಃ ತಿಳಿಸುವಂತಾಗಬ�ೇಕು. ”
- ಪಿಎಂ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ
ದ�ೇಶವನ್ನು ಘ�ೋರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹ�ೊರತರುವ ಸಲುವಾಗಿ

ಅನ�ೇಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರತಾಪದಿತ್ಯನಗರ ಜಿ.ಪಿ.ಯ
ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬ�ೇಕಾದ್ದಿದೆ.

ಇದು

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್

ಅಭಿಯಾನದ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹ�ೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ
ಬಂದಿತು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ

ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಭಾರತದ ಜನರ ಜೀವನ ಮತ್ತು

ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ

ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿದಾಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಂಡ

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ – ಇದು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ದ�ೇಶ
ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರ
ಮತ್ತು

ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ

ಕರ�ೋ�ನಾ-ವ�ೈರಸ್

ಮಾಡುವಲ್ಲಿ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ

ಮತ್ತು

ದ�ೇಶವನ್ನು

ಹ�ೊರತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ

ಸಣ್ಣ

ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯ, ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಜನರ

ಗುಂಪು, ಮತ್ತು ಅದರ�ೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ರೂಪಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು

ಕಲ್ಪನೆಯು ಐದು ಸ್ಥಂಭಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. (ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವುದು,

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,

ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವುದು,

ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು

ವ�ೈವಿಧ್ಯತೆಯ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ�ೇತನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ

ಉಂಟಾದ

ಆರ್ಥಿಕ

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ

ಪರಿಹಾರ

ನೀಡುವ

ಬಗ್ಗೆ

ಅಭಿಯಾನವು ಗಮನಹರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಗ�ೋ�ಧಿ, ದ್ವಿದಳ

ದುರ್ಬಲ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು

* ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಸಿಆರ್ಐ, ಎನ್ಐಆರ್ಡಿಪಿಆರ್, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ - 30 (ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾ, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ)
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ವ�ೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡವುಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪಡಿಯನಗರ ಜಿ.ಪಿ.ಯ
ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಸುಂದರಬನ್

ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ

ಡೆಲ್ಟಾದ

ಗ್ರಾಮ

ಒಂದು

ಪಂಚಾಯಿತಿಯು

ಭಾಗವಾದ
ಪಶ್ಚಿಮ

ಬಂಗಾಳದ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಕದ್ವೀಪ

ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನನಿಬಿಡ ಮತ್ತು

ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು 21 ಗ್ರಾಮ

ಸಂಸದ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 28 ಕುಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಉದ�್ಯೋಗಗಳಿಗೆ

ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಎದುರಿಸಲು ಯೋಜನಾ ಸಭೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎ) ಪ್ರಕಾರ,

ಸರಕುಗಳಾದ

ಧಾನ್ಯಗಳು,

ಚನ್ನಂಗಿ

ಬ�ೇಳೆಯಂತಹ

ದ್ವಿದಳ

ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಬೀಗ

ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬ�ೇಕಿತ್ತು. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರಿಸಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಪಡಿತರ

ಚೀಟಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ.
ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು

ಒದಗಿಸುವ

ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು
ಇತರ

ಸಲುವಾಗಿ

ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್

ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂಗನವಾಡಿ

ಭಾಗಿಯಾಗಬ�ೇಕಿತ್ತು,

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ

ಅಲ್ಲಿ

ನಿಧಿಯ

ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ

ಅವರಿಗೆ

ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್

ಮತ್ತು

ಅವರು

ನಲ್ಲಿ

ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವ�ೇತನವನ್ನು

ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ರೂ .182/- ರಿಂದ 202 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ವರದಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ
40 - 50% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯ

ಜನಸಾಂದ್ರತೆ

ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ,

ಗ್ರಾಮ

ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಈ ವ�ೈರಸ್ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಆಗುವ ಮೊದಲು
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು

ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅರಿತುಕ�ೊಂಡಿತು. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಎಲ್ಲಾ
ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರ ತುರ್ತು
ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ

ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ವ�ೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಎದುರಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು

ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ

ಪ್ರೋಟ�ೋ�ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 2020
ರಿಂದ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವ�ೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ

ಸರಣಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ರೂಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು: (i) ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು;

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಲಸೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಪತ್ತು

(ii) ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಂಟ�ೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; (iii) ಕೆಲಸ

ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯ ಡಿಆರ್ಎಫ್

ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ - ಒಎಸ್ಆರ್ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಿಯನ್ನು (ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡಿತು ಮತ್ತು

ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ/ಕೆಲಸ

ಮತ್ತು

ಆದಾಯದಿಂದ

ದೂರವಿರುವ

ವೃದ್ಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅನ್ನು
ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಮನೆರಹಿತರಿಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹ�ೊತ್ತು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ್ದವು.
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ

ವ�ೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ

ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು

ಕರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ
ಮುಖವಾಡಗಳು
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ

ಹ್ಯಾಂಡ್

ತಯಾರಿಸಲು

ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ಗಳಂತಹ

ಸ್ವಸಹಾಯ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದವು.
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ಸಂಘಗಳು

ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಯಿತು

ಪರ್ಯಾಯ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ವ�ೈವಿಧ್ಯತೆಯ

ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಜಿಪಿಯು

ಉತ್ತಮ

ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಸ್ವಂತ

ಮೂಲ

ಆದಾಯ

(ಒಎಸ್ಆರ್) ಹ�ೊಂದಿರುವುದು, ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರದ ಆರ್ಥಿಕ
ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದ�ೇ

ಯಾವುದ�ೇ

ಪರ್ಯಾಯ

ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ

ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ

ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ಳಿ ಸಾಕಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಿಗಳ ವಿತರಣೆ

ಉಚಿತ

ವಿತರಣೆಯನ್ನು

ಮಾಡಲಾಯಿತು;

(iv)

ಪರ್ಯಾಯ

ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ವ�ೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ;

(v) ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ನ ಸಮಗ್ರ ಬಳಕೆ; (vi) ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಜಾಗೃತಿ, ಮಾಸ್ಕುಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು
ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಕ್ರಮಗಳು;
(vii) ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು

ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕಾದ ಪ್ರೋಟ�ೋ�ಕಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದ�ೇ

ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ
ಸೂಚನೆ;

(viii)

ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ

ಒಳಗಾದ/ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದ

ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದು ವರದಿಯಾದ ಜನರ ಐಸ�ೊಲ�ೇಶನ್; (ix) ಪ್ರಮುಖ

ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ವಿಚಾರಗಳ

ಗ್ರಾಮ ಸಯಂಭರ್ ಯೋಜನೆ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ವ�ೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ/

ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

ಅಲ್ಲದ�ೇ ಇಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದ್ದವು: ಮೇಕೆ

ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ, ಕ�ೋ�ಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಬಾಳೆ ತ�ೋ�ಟ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನರ್ಸರಿ, ಜ�ೈವಿಕ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಲ್ಲದ�ೇ

ಇವುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್

ತಯಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಉತ್ತೇಜನ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು - ಸವಿವರವಾಗಿ

•

ಮುಂದೂಡಲು

ನಿರ್ಬಂಧಗಳು,

ಸೂಚನೆ

ವಿವಿಧ

ನೀಡಲಾಯಿತು;

ಗ್ರಾಮಗಳ

(xi)

ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ

ಸಮಯದ
ಪಡಿತರ

ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯಾಯ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು (xii) ದುರ್ಬಲ-ಬಡ

ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಾಥಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಿಮೆ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಯಿತು;

(xiii) ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ; (xiv) ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್

ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ, ನದಿ ದಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು
ಮುಂತಾದ

ವಿವಿಧ

ರೀತಿಯ

ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್

ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು 64000

ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು; (x) ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು/

ದ�ೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು

640 ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೃಷಿ ಹ�ೊಂಡ ತೆಗೆಯುವುದು,

ಮಾನವದಿನಗಳ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

•
•

314 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಜಾಬ್-ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು

ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಯಿತು

600 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ - ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು
- ಚಿಕನ್ ಶೆಡ್, ಮರಿಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್, ಮತ್ತು
ಮಗು-ಮೇಕೆಗಳನ್ನು

ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಶೆಡ್

ಅನ್ನು

ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು

ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹ�ೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ತ�ೋ�ಟವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು; (xv) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು , ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ

ಎರಡು ಸಾರಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ - ಒಂದು ರ�ೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಲಾಕ್ಡೌನ್

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,

ಸಮುದಾಯದ ಅಡುಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು

ಗ್ರಾಮ

ಪಂಚಾಯತ್

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 300 - 350 ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಎರಡು

ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಗೆ ಊಟವನ್ನು - 2020 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯದಿಂದ (ಒಎಸ್ಆರ್)
ಭರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ಳಿ ಸಾಕಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಿಗಳ ವಿತರಣೆ

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಕ�ೋ�ಳಿಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕೆಮರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು
ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಾಲದಿಂದ

ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಿಪಿ ಒಎಸ್ಆರ್ ಅನ್ನು
ಬಳಸಲಾಯಿತು

•

47 ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಕೃಷಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬೆಲೆ ರೂ.1.6 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಇದರ

ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪೂರ�ೈಸಲಾಯಿತು.

•

55 ನಿರ್ಗತಿಕ ವೃದ್ಧರಿಗೆ (21 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 34

ಮಹಿಳೆಯರು) ಜಿಪಿಯ ಒಎಸ್ಆರ್ನಿಂದ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ (ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ರೂ.)
ನೀಡಲಾಯಿತು.

•

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ

ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ರ�ೈತರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು

ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 700 ರ�ೈತರು ಈ
ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

•

ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ

ಸಸ್ಯತ�ೋ�ಟದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಆ

ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆರ�ೈಕೆ ಮಾಡಲು 220 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಷಾ
ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ
ನಂತರವೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

•

ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನರ್ಸರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು

•

85 ಕೃಷಿ ಹ�ೊಂಡಗಳನ್ನು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು
ಇದು
ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17000
ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ

•

ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,
ಅವರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

•

10
ನಿರುದ�್ಯೋಗಿ
ಯುವಕರಿಗೆ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯದ
ಸಾಧನವಾಗಿ ಜಿಪಿ ಒಎಸ್ಆರ್ನಿಂದ ಬಯೋ-ಫ್ಲೋಕ್
ಮೀನು ಕೃಷಿ ಘಟಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು

•

150 ಸಣ್ಣ ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ
ಬಾಳೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು
ಭಾಗಶಃ ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ

ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 64 ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಿಪಿಯ ಒಎಸ್ಆರ್
ನಿಂದ

ಪೂರಕ

ಪೌಷ್ಟಿಕ

ಆಹಾರ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್

ಅನ್ನು

ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ನಾಟಿ

ಒಎಸ್ಆರ್ನಿಂದ ಪೂರ�ೈಸಲಾಯಿತು

•
•
ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
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3000 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ
ಸ್ವಸ್ಥ ಸಾಥಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು;
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ
ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಾಪದಿತ್ಯನಗರ
ಗ್ರಾ ಪಂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ರೂ.1.5 ಲಕ್ಷ
ದ�ೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿತು.

ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆ

ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯದ ಗಳಿಕೆ - ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ

ಸುಂ

ದರಬನ್ ಮುಖಜಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ
ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್,
32,932 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಕಾಕ
ದ್ವೀಪ ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಕ ದ್ವೀಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್
ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 43.35 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಅರೆ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿದೆ.
21 ಗ್ರಾಮ ಸಂಸದಗಳು ಮತ್ತು 28 ಕುಗ್ರಾಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಕಲ್ನಗಿನಿ
ನದಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ.
32,932 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ 7139 ಕುಟುಂಬಗಳು
ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯವೆಂದರೆ
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದು
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ, ಇದು ಅದ�ೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಜನನಿಬಿಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜ�ೊತೆಗೆ ಕ�ೊಳವೆ ಬಾವಿಯ
ಹಾಳಾಗುವಿಕೆ, ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸುವುದು,
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತಿನ ನಂತರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಂತಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ,
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯವನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 46 ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ
ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಹನಗಳ ನ�ೋ�ಂದಣಿ, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ನ�ೋ�ಂದಣಿ,
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ-ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯ್ದೆಯ
ಸೆಕ್ಷನ್ 47) ಕರ ಆಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಎಸ್ಆರ್
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕ�ೇವಲ ಎರಡು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು
ಕಟ್ಟಡ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಗೆಯೇತರವಾಗಿದೆ. ಭೂ ಮತ್ತು ಮನೆ ತೆರಿಗೆ
ವಿಧಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತವು ಹ�ೊಸ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

- ಡಾ.ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಜ *

ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಣ ರಶೀದಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ
ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಎರಡನ್ನೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಕಮೀಶನ್
ಆಧಾರಿತ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಬಾಕಿದಾರರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ
ಗ್ರಾಮ (ವಾರ್ಡ್) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಮೊತ್ತ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸಭೆ
ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ ಉಪ ವಿಧಿ
ಅನುಸರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಯೇತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದ
ನ�ೋ�ಂದಣಿ, ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಮೋಟಾರುರಹಿತ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನದ ನ�ೋ�ಂದಣಿ, ಮೊಬ�ೈಲ್ ಟವರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಅನುಮತಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು,
ಹ�ೋ�ರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಳೆದ
ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 10 ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮುದಾಯದ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ತೆರಿಗೆ ಯೇತರ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪವಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಸಂಕೀರ್ಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ಆದಾಯ
ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿ
ತರುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಎಸ್ಆರ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ�ೋ�ಚರಿಸುತ್ತದೆ. 2017-

* ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಕ�ೇಂದ್ರ, ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ�ೇವಾ ವಿತರಣೆ (ಸಿಪಿಆರ್ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ) ಎನ್ಐಆರ್ಡಿಪಿಆರ್,
ರಾಜ�ೇಂದ್ರನಗರ, ತೆಲಂಗಾಣ - 500030

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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18ನ�ೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಒಎಸ್ಆರ್ ಸಂಗ್ರಹ 82,32,288.00, ಇದ್ದರೆ,
2018-19ರಲ್ಲಿ 1,00,55,565.00 ಮತ್ತು 2019-20ನ�ೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
1,12,60,938.00ಆಗಿತ್ತು.

2018-19ರ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯ (ಒಎಸ್ಆರ್) ಸಂಗ್ರಹ
ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

2018-19ರ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯ (ಒಎಸ್ಆರ್) ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ:
ಆದಾಯ ಮೂಲ
ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ತೆರಿಗೆ
ಮನೆ/ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ
ವ್ಯಾಪಾರ ನ�ೋ�ಂದಣಿಗೆ ಶುಲ್ಕ
ಶಾಶ್ವತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಟವರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು
ಶುಲ್ಕ
ವಾಹನಗಳ ನ�ೋ�ಂದಣಿ
ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿಂದ
ಆದಾಯ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಜಾಹೀರಾತುಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶುಲ್ಕ
ಜ�ೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವುದು
ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು
ಶುಲ್ಕ
ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು
ಹಳೆಯ ಯಂತ�್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವುದು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದ�ೇಣಿಗೆ
ವಿವಿಧ ಠ�ೇವಣಿಗಳು
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತ

1215953.00
398738.00
655395.00
765200.00

1492500.00

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

ಕ�ೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಬಡವರು, ಅಂಗವಿಕಲರು, ವಿಧವೆಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ
ಸ�ೊಳ್ಳೆ/ಸ�ೋ�ಂಕು ಹರಡುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

37670.00

ಸ್ವತ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

71000.00

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ

247000.00
1808257.00
198607.00
1453.00

ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ದುರಸ್ತಿ
ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ತರಬ�ೇತಿ

68700.00

ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

3011871.00

ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು

12000.00

ವಿವಿಧ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು

71221.00

ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣಕಾರರ ಕಮೀಶನ್

10055565.00

ಒಂದು ಕ�ೋ�ಟಿ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ
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ಖರ್ಚು ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಆತಿಥ್ಯ
ಕಚ�ೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು

ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತ

591637.00
98391.00

641500.00
155295.00

4716745.00
419390.00
249261.00
76735.00

332606.00
260510.00
43900.00
59274.00

340156.00
231976.00
298434.00
76665.00

897380.50

9642052.50

ತ�ೊಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಐವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು
ಐವತ್ತು ಪ�ೈಸೆ ಮಾತ್ರ

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ತೆರಿಗೆ
2018-19ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ತೆರಿಗೆಯ ಒಟ್ಟು

ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ

ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್, ಹ�ೊಲಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ, ಮೃದು

ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆಯೋಜಿಸಿದರು.

2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 6.94 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ

ವ್ಯಾಪಾರ ನ�ೋ�ಂದಣಿಯ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ .6.55 ಲಕ್ಷ
(94%) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹದ

ಹೆಚ್ಚಳವು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ

ಸಲುವಾಗಿ,

ಸ್ವಸಹಾಯ

ಗುಂಪುಗಳನ್ನು

ಸಂಘಗಳಿಗೆ

ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಪ�ೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ

ವ್ಯಾಪಾರ ನ�ೋ�ಂದಣಿಗೆ ಶುಲ್ಕ

ಸ್ವಸಹಾಯ

ಸ್ವಸಹಾಯ

ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು

ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವ

ಮಹಿಳಾ
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ಗುಂಪುಗಳಿವೆ.

ರೂ.12.16 ಲಕ್ಷ (78%) ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ

ಈ

ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮೌಲ್ಯ (ಬ�ೇಡಿಕೆ) ರೂ.15.66 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ

ವಿವಿಧ

ಮೇಲೆ

ತರಬ�ೇತಿ

ತಿಳಿಸಿದ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು

ತರಬ�ೇತಿಗಳ

ವೆಚ್ಚವನ್ನು

ಒಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರ�ೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ

ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹ�ೊಸ

ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು

ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲು

ಮತ್ತು

ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ

ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗ�ೊಂಡ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಉಪ-ಅಂಚೆ ಕಚ�ೇರಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು

ಮತ್ತು 7 ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ

ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು 201819ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 7.65 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಕ�ೊಳೆಯದ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,

ಗ್ರಾಮ

ಪಂಚಾಯಿತಿಯು

ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೂ.1.98

ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಕ
ಶುಲ್ಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿ ರೂ.18.08 ಲಕ್ಷ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು

ಮನಗಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಂತ ಮೂಲದ ಆದಾಯದಿಂದ
ಉಪ-ಅಂಚೆ ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಒಎಸ್ಆರ್ನಿಂದ,

ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ

ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳ
ಸಾಮಾನ್ಯ

ಋತುಸ್ರಾವದ

ಮತ್ತು

ಬಳಸಿದ

ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದ

ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆನ್ನಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ

ಋತುಸ್ರಾವದ

ಬಗ್ಗೆ ಅನ�ೇಕ ವಯಸ್ಸಿನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು
ನಿಭಾಯಿಸಲು,

ಮಕ್ಕಳು,

ಶಿಕ್ಷಕರು

ಮತ್ತು

ಪಾಲಕರ

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು
ಐಇಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ 5 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ

ಸ್ವಂತ ಮೂಲದ ಆದಾಯದ ಬಳಕೆ (ಒಎಸ್ಆರ್)
ಈ

ಬಲಪಡಿಸಲು

ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
2018-19ರ

ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯವನ್ನು

ಪಂಚಾಯತ್ ಹಲವಾರು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬ�ೇತಿಗಳನ್ನು

ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ

ಗ್ರಾಮ

ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ

ಬಡತನವನ್ನು

ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಲು

ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು,
ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯು ಮಾಸಿಕ ರೂ. 1000 /- ಯನ್ನು ಬಿಪಿಎಲ್

ಅಲ್ಲದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ 64 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು,
ವಿಧವೆ ಮತ್ತು ದ�ೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಅಲ್ಲದ�ೇ ಬಡ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯದ

ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಎಸ್ಆರ್ನಿಂದ
ಕ�ೋ�ಳಿ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಜ�ೈವಿಕ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಘಟಕವನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ನ್ಯಾಪಕಿನ್ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸಿನ�ೇಟರ್ ಗಳನ್ನು

ಆಹಾರ ಪೂರ�ೈಕೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ

ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರಗಳು,

ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 200 ಊಟಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ,

ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್
ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಒಎಸ್ಆರ್ನಿಂದಲ�ೇ ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಓಎಸ್ಆರ್

ಅನ್ನು

ಇತರ

ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜನರಿಗೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಪರಿಹಾರ
ನಿಧಿಗೆ ರೂ.1,50,000.00 ದ�ೇಣಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ
ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಧಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ

ಒಮ್ಮುಖಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ
ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದ�ೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ

ಯಾವುದ�ೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ

ಶಾಪವನ್ನು ತ�ೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಹಸಿವನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಲು, ಆಹಾರ
ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು

ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು
ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಧಿ ಕ�ೊರತೆಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಒಎಸ್ಆರ್ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಘನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು
ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು

ಒಎಸ್ಆರ್ನಿಂದ ಪೂರ�ೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ

ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗಾಗಿ 53 ಕೃಷಿ
ಹ�ೊಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ಒಎಸ್ಆರ್

ನಿಧಿಯಿಂದ

ಫಿಶ್ಲಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು

ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದ�ೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು

ಮಹಿಳೆಯರು

ಮತ್ತು

ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು

ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಿ

ಮತ್ತು

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು,

ಉದ�್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು,

ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ
ಆದಾಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಎಸ್ಆರ್, 14 ನ�ೇ

ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹ�ೊರಗುಳಿದ

ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಫಥ

ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಿ

ಮಕ್ಕಳು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ

ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು

ಸಂಚಲನಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ;

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಾಪದಿತ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ

ಹಂತದಲ್ಲಿ,

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ

ಪಂಚಾಯತ್

(ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ)

ಈ

ಯೋಜನೆಯನ್ನು

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
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ರ�ೈತರ�ೊಂದಿಗೆ

ಮತ್ತು ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಎಸ್ಆರ್ ನಿಂದ

ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ�್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸಲು, ಜುಲ�ೈ 11 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಆಯೋಜನೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಗೃಹ

ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ

ಮತ್ತು

ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು,

ಮಟ್ಟದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹ�ೊಂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಬೀಜ
ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು

ರ�ೈತರಿಗೆ

ಸರಬರಾಜು

ಮಾಡುವುದು,

ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಒಎಸ್ಆರ್ ಅನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಜೂನ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮಾರ್ಚ್
24 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಷ್ಠರ�ೋ�ಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದಿನ, ಜನವರಿ 30

ಬಡವರು, ವೃದ್ಧರು, ವಿಧವೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚ�ೇತನರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ

ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರ�ೋ�ಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ

ಮತ್ತು

ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಮಹಿಳೆಯರು, ಆಶಾ ಮತ್ತು ಐಸಿಡಿಎಸ್

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಬಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ�ೇ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ;

ಚರ್ಚೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು

ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಎಸ್ಆರ್ನಿಂದ ಮರಿಗಳು, ಮೇಕೆಗಳನ್ನು

ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯದಿಂದಲ�ೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಈ

ಕರ�ೋ�ನಾ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

ಆಂಫಾನ್ ನಂತರದ (ಸೂಪರ್ ಸ�ೈಕ�್ಲೋನಿಕ್ ಚಂಡಮಾರುತ)

ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು

ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯವನ್ನು

1000

ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪಥ ಸಂಚಲನ, ಗುಂಪು

ಕ�ೋ�ಳಿ ಶೆಡ್, ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಗ್ರಾಮ

ಒದಗಿಸಲು

ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ

ಪಂಚಾಯತ್ ಬಡ ಮತ್ತು ತ�ೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಜನರಿಗೆ ಸಮುದಾಯ
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ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ತನ್ನ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

ಆವಾಸ್ ದಿನದಂದು

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಸ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎವ�ೈ) ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಜನರ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ

ಕ�ೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್, ಕೃಷಿ
ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳ
ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ
“ಆವಾಸ್ ದಿನ” (ವಸತಿ ದಿನ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು
ಕಾಪಾಡುವುದು ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ-ಗ್ರಾಮೀಣ (ಪಿಎಂಎವ�ೈಜಿ) ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ
ಸುಧಾರಿತ ಜೀವನಶ�ೈಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ
ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಇತರ ವಿಶ�ೇಷ
ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಆವಾಸ್ ದಿನವು ಕ�ೋ�ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ
ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. "2022 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ"
ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಕ�ೋ�ಟಿ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 2016-17 ರಿಂದ 2018-19ರವರೆಗೆ
2019-20 ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಉಳಿದ 1.95 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 2.26
ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 1.75 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು
ಪಿಎಂಎವ�ೈ-ಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1.20
ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಾಧ್ವಿ ನಿರಂಜನ್
ಜ�್ಯೋತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ನಾಗ�ೇಂದ್ರ
ನಾಥ ಸಿನ್ಹಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಲಕಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ) ಶ್ರೀ ಗಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯದ
ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಹದಿನಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರು
ಸಹ ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು.

ಅವಾಸ್ ದಿನ/ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ:

“2022 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ” ಒದಗಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 20 ನವೆಂಬರ್,
2016 ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎವ�ೈ-ಜಿ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 20 ಅನ್ನು "ಆವಾಸ್
ದಿನ" ಎಂದು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. 2022 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ 2.95 ಕ�ೋ�ಟಿ ವಸತಿ
ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಮನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ
ನ�ೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ವಿನ್ಯಾಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು, ಎಂಐಎಸ್-ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವ�ೇರ್ ಮತ್ತು ಆವಾಸ್
ಆ್ಪ್ ಮೂಲಕ ವಿಚಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವುದು ಒಳಗ�ೊಂಡು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರ ಅನ�ೇಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.

•

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ಪಿಎಂಎವ�ೈ-ಜಿ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

ಕುರಿತು

•

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು
ವಸತಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುವುದು.

•

ಸಾಲ
ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು

•

ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಪ್ರವ�ೇಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸುವುದು.

•

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ
ಯಾವುದ�ೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.
ಮೂಲ: ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರ�ೋ� (PIB)
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಸಮತ�ೋ�ಲನವನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು

ಕ�ೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು
ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವರಾದ
ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತ�ೋ�ಲನ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ
ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ
ದ�ೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 70 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ
ಹರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಳೆದ ಆರೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು. "ಗ್ರಾಮೀಣ
ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಮಾನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೀಲಿಕ�ೈ" ಕುರಿತು ಕಾನ್ಫೆಡರ�ೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (ಸಿಐಐ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದ
ಕನಸು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದ�ೇ ನನಸಾಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
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ಗ್ರಾ ಮೀ ಣಾ ಭಿ ವೃ ದ್ಧಿ
ಸಚಿವಾಲಯವು
ಈ
ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ, ಮಹಾತ್ಮ
ಗಾಂಧಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ರೂ. 50,000 ಕ�ೋ�ಟಿಗಳಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ 11 ಸಾವಿರ
500 ಕ�ೋ�ಟಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೀನ್ ದಯಾಳ್
ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ
ನೀಡಿದರು.
ರ�ೈತರನ್ನು ಕಾನೂನು ತ�ೊಡಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು
ಮಧ್ಯಮ ರ�ೈತರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹತ್ತು
ಸಾವಿರ ಹ�ೊಸ ರ�ೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿಯ ಮೊತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಹ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ,
ವಿದ್ಯುತ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮುಂತಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 3 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು
ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು
ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಇವು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಪಿಎಂಎವ�ೈ-ಜಿ
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು
ಇತರ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಐಐ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸುಮಾರು 7 ಕ�ೋ�ಟಿ 63 ಲಕ್ಷ
ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಲ�ೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್
ಇದುವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 78 ಸಾವಿರ ಸ್ಥಳಗಳು ಮುಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರ
ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿವೆ. ತಮ್ಮ ಎರಡನ�ೇ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ
ಮಂತ್ರಿಯವರು ಈಗ ಮೂರನ�ೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 25 ಸಾವಿರ ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಐಐನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ಘ�ೋಷ್, ಕೆಪಿಎಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ನೀಲಂಚಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ದ�ೇವರಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ
ಈಗಾಗಲ�ೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಮೂಲ: ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರ�ೋ� (PIB)
Ministry of Panchayati Raj
ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್
ಇಲಾಖೆಯ
ಯು ಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಆ್ಯಪ್
ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಮುದ್ರಕರು: ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪ್ರೆಸ್, ಎ-1, ಮಾಯಾಪುರಿ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಫ�ೇಸ್-I, ಮಾಯಾಪುರಿ, ನವ ದೆಹಲಿ-110064
ಪ್ರಕಾಶನ: ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಟವರ್ II, 9ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಜೀವನ್ ಭಾರತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕನೌಟ್ ಪ್ಲೇಸ್,
ನವ ದೆಹಲಿ-110001

The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under
Ministry of Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is
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unintentional
and not meant
to hurt any feelings and therefore may be excused.

