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ರ್ೆ ೋವಿಡ್ ನಿಯುಂತ್ರಣರ್ೆೆ ಈವರೆಗೆ ರ್ೆೈಗೆ ುಂಡ ಆರೆ ೋಗಯ ಸುಂಬುಂಧಿ ಕ್ರಮಗಳು
ಈಗಾಗಲೆೋ ಘ ೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು - 15,000 ರ್ೆ ೋಟ್ಟ ರ .
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಅತ್ಯವಶ್ಯ ವಸ್ುುಗಳಿಗೆ

•
•

4113 ಕೆ ೋಟಿ.ರ .
3750 ಕೆ ೋಟಿ.ರ .

ಪರೋಕ್ಷಾ ಲ್ಾಯಬ್ & ಕಿಟ್
550 ಕೆ ೋಟಿ.ರ .
ಪರಧಾನಮಂತ್ರರ ಗರೋಬ್ ಕಲ್ಾಯಣ ಯೋಜ್ನೆ ಅಡಿ ಆರೆ ೋಗಯ ವೃತ್ರುಪರರಗೆ ಪರತ್ರ
ವಯಕಿುಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರ .ವಿಮೆ.

•
•

ಐಟ್ಟ ಬಳರ್ೆಯ ಲಾರ್:
•

ಇ-ಸ್ಂಜೋವಿನಿ ದ ರವಾಣಿ ಸ್ಮಾಲ್ೆ ೋಚನಾ ಸೆೋವೆಗಳ ಆರಂಭ

•

ಸಾಮರ್ಥಯಯವೃದ್ಧಿ: ವಸ್ುುಶ್ಃ ಕಲಿಕಾ ಪದಿತ್ರ - ಐಗಾಟ್ ವೆೋದ್ಧಕೆ

•

ಆರೆ ೋಗಯ ಸೆೋತ್ು: ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಾಯಂಕನ ಮತ್ುು ಸ್ಂಪಕಯ ಪತ್ೆು

ಆರೆ ೋಗಯ ರ್ಾಯಭಕ್ತ್ಭರ ರಕ್ಷಣೆ
•

ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೆ ೋಗಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತ್ರದುೆಪಡಿ

•

ಅವಶ್ಯಕತ್ೆ ಇರುವಷ್ುು ಪಿಪಿಇಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ •

ಶ್ೂನಯದ್ಧಂದ > 300 ದೆೋಶೋಯ ಉತ್ಾಾದಕರು

•

ಈಗಾಗಲ್ೆೋ ಪೂರೆೈಕೆ – ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ಗಳು (51 ಲಕ್ಷ), ಎನ್95 ಮಾಸ್ಕ್ (87 ಲಕ್ಷ)
ಎಸ್ಕ ಸಿಕ ಯ ಮಾತ್ೆರಗಳು (11.08 ಕೆ ೋಟಿ )

ಸುಗಮ ವಯವಹಾರರ್ೆೆ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
• ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ಸ್ಂಭಾವಯ ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ದೆೋಶ್ದ ಸ್ುಗಮ ವಯವಹಾರ ಶೆರೋಯಾಂಕ
(ಡಿಬಿಆರ್) ಗಮನಿಸ್ುತ್ಾುರೆ.
• ಸ್ುಸಿಿರ ಕರಮಗಳ ಪರಣಾಮ ಭಾರತ್ದ ಸಿಿತ್ರ ಗಣನಿೋಯ ಸ್ುಧಾರಣೆ:ವಿಶ್ವ ಬಾಯಂಕ್ ನ
ಸ್ುಗಮ ವಾಯಪಾರ ವರದ್ಧ ಶೆರೋಯಾಂಕ 2014ರಲಿಿ 142ರಲಿಿ ಇದೆದುೆ, 2019ರಲಿಿ 63ಕೆ್
ಏರಕೆ.
• ಇದರಲಿಿ ಪಮಿಯಟ್ ಮತ್ುು ಪರವಾನಗಿಗಳ ಮಂಜ್ ರು, ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾಣಿೋಕರಣ ಮತ್ುು
ಮ ರನೆೋ ವಯಕಿು ಪರಮಾಣಿೋಕರಣ ಮತ್ರುತ್ರ ಹಲವು ಮೆೋಲೆಜೆಯಗೆೋರಸ್ುವ ಪರಕಿರಯ್ದಗಳು
ಸೆೋರವೆ.
• ಮುಂದ್ಧನ ಹಂತ್ದ ಸ್ುಗಮ ವಹಿವಾಟು ಸ್ುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಮರೆ ೋಪಾದ್ಧಯಲಿಿ

ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸ್ುತ್ರುದುೆ, ಆಸಿು ನೆ ೋಂದಣಿ ಸ್ರಳಗೆ ಳಿಸ್ುವುದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಯಜ್ಯಗಳನುು
ತ್ವರತ್ವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಯಗೆ ಳಿಸ್ುವುದು, ಭಾರತ್ವನುು ವಾಯಪಾರಕೆ್ ಸ್ುಲಭ ತ್ಾಣವನಾುಗಿ
ರ ಪಿಸ್ಲು ಸ್ರಳ ತ್ೆರಗೆ ಪದಿತ್ರ ಮತ್ರುತ್ರ ಕರಮಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಲ್ಾಗುತ್ರುದೆ.

ಸುಗಮ ವಯವಹಾರರ್ೆೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ುು ಉತೆುೋಜಿಸಲ್ು ಇತ್ುೋಚಿನ್ ರ್ಾರ್ಪಭರೆೋಟ್
ರ್ಾನ್ ನ್ುಗಳ ಕ್ರಮಗಳು
• 2018ರ ಕಂಪನಿ ಕಾನ ನುಗಳು ಡಿಫಾಲ್ಟು ಗಳನುು ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಪರಗಣಿಸ್ದ್ಧರುವ
ಮೊದಲ ಹಂತ್ದಲಿಿ, 16 ಸ್ಂಯುಕು ಅಪರಾಧಗಳು ಇಲ್ಾಖೆಯಳಗೆ ರಾಜ ಮ ಲಕ

ಇತ್ಯರ್ಥಯ ಮತ್ುು ದಂಡ ಕಾಯಯತ್ಂತ್ರಕೆ್ ವಗಾಯವಣೆ.
• ಸ್ಮಗರ ವೆಬ್ ಆಧಾರತ್ ಕಂಪನಿ ಸಾಿಪನೆ ನಮ ನೆ – ಸ್ರಳಿೋಕೃತ್ ಕಂಪನಿ ಸಾಿಪಿಸ್ುವ
ಅಜಯ ನಮ ನೆ ವಿದುಯನಾಾನ ಪಿಸ್ಕ (ಎಸ್ಕ ಪಿ ಐಸಿಇ +) ಪರಚಯ. ಇದರಂದ ನಾನಾ
ಸ್ಚಿವಾಲಯಗಳ 10 ಸೆೋವೆಗಳು ಮತ್ುು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಯರದ ಸೆೋವೆ ಒಂದೆೋ ಅಜಯ
ನಮ ನೆಯಲಿಿ ಲಭಯ.
• ಅವಲಂಬಿತ್ ನಿದೆೋಯಶ್ಕರ ದತ್ಾುಂಶ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆರಂಭ.
• ಕಂಪನಿ

ಕಾಯ್ದೆ

2013ರ

ಹಿಂತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲ್ಾಗಿದೆ.

ಅಡಿಯಲಿಿ

14,000ಕ ್

ಅಧಿಕ

ವಿಚಾರಣೆಗಳನುು

ಸುಗಮ ವಯವಹಾರರ್ೆೆ ಇತ್ುೋಚಿನ್ ರ್ಾರ್ಪಭರೆೋಟ್ ರ್ಾನ್ ನ್ು
ಕ್ರಮಗಳು
• ಪಕ್ಷಗಾರರ ವಹಿವಾಟು ಸುಂಬುಂಧ ಅುಂಶಗಳನ್ುು ಏಕ್ರ ಪಗೆ ಳಿಸುವುದು.
• ಕ್ುಂಪನಿ ರ್ಾಯ್ದೆ 2013ರ ನಾನಾ ಅುಂಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ುಪಾಲ್ನೆ ಹೆ ರೆಯಾಗದುಂತೆ

ರ್ೆ ೋವಿಡ್-19

ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸರ್ಾಲ್ಲಕ್

ಕ್ರಮ,

ಅಲಿದೆ

ಡಿಜಟಲ್ಟ

ಮಾಧಯಮ

ಸಾಮರ್ಥಯಯವನುು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಭೆ, ಇಜಎಂ ಮತ್ುು
ಎಜಎಂ ಹಕು್ಗಳ ಕುರತ್ು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ನಡೆಸ್ಲು ಅವಕಾಶ್.
• 221 ಇತ್ಯರ್ಥಯವಾದ ಪರಕರಣಗಳಲಿಿ 2016ರ ಐಬಿಸಿ ಜಾರಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ
ಶೆೋ.44ರಷ್ುು ವಸ್ ಲಿ ಸಾಧನೆ.
• ಹೆಚುುವರ ಕೆಿೈಮ್ -ಮೊತ್ು 4.13 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ .
• ಸಿವೋಕರಸಿದ - ಮೊತ್ು 1.84 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ .
•

ಐಬಿಸಿ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸ್ುಮಾರು 5.01 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ(ಅಂದಾಜ್ು) ಮೊತ್ುದ 13,566
ಪರಕರಣಗಳನುು
ಪಡೆಯಲ್ಾಗಿದೆ.

ಐಬಿಸಿ ಅಡಿಯಲಿಿ 2020ರ ಫೆಬರವರ 29ಕೆ್ ಮುನು ವಾಪಸ್ಕ

5

ತ್ುಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆಧಾರಿತ್ ವಯವಸ್ೆೆ - ರ್ೆ ೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ
• ಅಂತ್ಜಾಯಲ ಸ್ಂಪಕಯ ಹೆ ಂದ್ಧಲಿದವರನುು ತ್ಲುಪಲು ಮತ್ುು ಬೆಂಬಲ ನಿೋಡಲು ಸ್ವಯಂಪರಭಾ
ಡಿಟಿಎಚ್ ಚಾನಲ್ಟ, ಶಾಲ್ಾ ಶಕ್ಷಣಕೆ್ ಈಗಾಗಲ್ೆೋ ಮ ರು ಚಾನಲ್ಟ ನಿಗದ್ಧ. ಇದ್ಧೋಗ ಮತ್ೆು 12

ಚಾನಲ್ಟ ಗಳ ಸೆೋಪಯಡೆ.
• ಈ ಚಾನಲ್ಟ ಗಳಿಂದ ಸೆ್ೈಪ್ ಮ ಲಕ ಮನೆಗಳಿಂದಲ್ೆೋ ತ್ಜ್ಞರಂದ ನೆೋರ ಸ್ಂವಾದಾತ್ಾಕ
ತ್ರಗತ್ರಗಳ ಪರಸಾರಕೆ್ ವಯವಸೆಿ.
• ಖಾಸ್ಗಿ ಡಿಟಿಎಚ್ ಆಪರೆೋಟರ್ ಗಳಾದ ಟಾಟಾ ಸೆ್ೈ ಮತ್ುು ಏರ್ ಟೆಲ್ಟ ನೆ ಂದ್ಧಗೆ ಒಪಾಂದ
ಮಾಡಿಕೆ ಂಡು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಡಿಯ ಪಠ್ಯವನುು ಪರಸಾರ ಮಾಡಲು ಆ ಚಾನಲ್ಟ ಗಳ ಮ ಲಕ ಕರಮ.
• ಸ್ವಯಂಪರಭಾ ವಾಹಿನಿಯಲಿಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಂಬಂಧಿ ಪಠ್ಯ ಪರಸಾರಕೆ್ ಪರಸಾರ ಸ್ಮಯ
(ಪರತ್ರ ದ್ಧನ 4 ಗಂಟೆ) ಹಂಚಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸ್ಮನವಯ.

• ಮಾಚ್ಯ 24ರಂದ ಈ ದ್ಧನದವರೆಗೆ ದ್ಧೋಕ್ಷಾ ವೆೋದ್ಧಕೆಯಲಿಿ 61 ಕೆ ೋಟಿ ಜ್ನ(ಹಿಟ್್) ಬಳಕೆ.
• ಇ-ಪಾಠ್ಶಾಲ್ಾಗೆ 200 ಹೆ ಸ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ುಕಗಳ ಸೆೋಪಯಡೆ.

ಸರ್ಾಭರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ುು ಶಕ್ತು ತ್ುುಂಬುವುದು

ಮನೆರೋಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ್ ಉದೆ ಯೋಗಾವರ್ಾಶ ಸೃಷಿಿಗೆ
40,000 ರ್ೆ ೋಟ್ಟ ಹೆಚ್ುಿವರಿ ಅನ್ುದಾನ್ ಹುಂಚಿರ್ೆ
• ಸ್ಕಾಯರದ್ಧಂದ ಇದ್ಧೋಗ ಮನೆರೋಗಾ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹೆಚುುವರಯಾಗಿ 40,000
ಕೆ ೋಟಿ ರ .ಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆ.
• ಇದರಂದ ಒಟುು 300 ಕೆ ೋಟಿ ಮಾನವ ದ್ಧನ ಉದೆ ಯೋಗ ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ಲು
ಸ್ಹಕಾರ

• ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲಿಿ ವಾಪಸಾ್ಗಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾಮಿಯಕರು
ಸೆೋರದಂತ್ೆ ಇತ್ರರಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉದೆ ಯೋಗಗಳ ಸ್ೃಷ್ಟು.
• ಜ್ಲಸ್ಂರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವತ್ುು ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಜೋವನೆ ೋಪಾಯ ಮತ್ುು
ಜೋವನಾಧಾರಕೆ್ ಅಗತ್ಯ ಸ್ವತ್ುುಗಳ ಸ್ೃಷ್ಟು.
• ಹೆಚಿುನ ಉತ್ಾಾದನೆ ಮ ಲಕ ಗಾರಮಿೋಣ ಆರ್ಥಯಕತ್ೆಗೆ ಉತ್ೆುೋಜ್ನ
ದೆ ರಕಲಿದೆ.
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ಆರೆ ೋಗಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ುು ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ಸ್ಾವಭಜನಿಕ್ ಆರೆ ೋಗಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ್ ಬುಂಡವಾಳ ಹ ಡಿರ್ೆ

•

ಆರೆ ೋಗಯದ ಮೋಲ್ಲನ್ ಸ್ಾವಭಜನಿಕ್ ವೆಚ್ಿ ಹೆಚ್ಿಳ

•

ತ್ಳಮಟಿದ ಆರೆ ೋಗಯ ಸುಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ್ ಬುಂಡವಾಳ ಹ ಡಿರ್ೆ
•

ಗಾರಮಿೋಣ ಮತ್ುು ನಗರ ಪರದೆೋಶ್ಗಳಲಿಿ ಆರೆ ೋಗಯ ಮತ್ುು ಸಾವಸ್ಿಯ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿುನ
ನೆರವು.

ರ್ವಿಷ್ಯದ ಸ್ಾುಂರ್ಾರಮಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ವನ್ುು ಸಜುುಗೆ ಳಿಸುವುದು
•

ಎಲಿ ಜಲ್ೆಿಗಳಲಿಿ ಸೆ ೋಂಕಿತ್ ರೆ ೋಗಗಳ ಆಸ್ಾತ್ೆರ ಬಾಿಕ್ ಗಳ ಸಾಿಪನೆ

•

ಪರಯೋಗಾಲ್ಯ ಜಾಲ್ ಮತ್ುು ನಿಗಾ ವಯವಸ್ೆೆ ಬಲ್ವಧಭನೆ

o ಎಲಿ ಜಲ್ೆಿಗಳಲಿಿ ಸ್ಮಗರ ಸಾವಯಜ್ನಿಕ ಆರೆ ೋಗಯ ಲ್ಾಯಬ್ ಗಳ ಸಾಿಪನೆ ಮತ್ುು ಬಾಿಕ್
ಮಟುದಲಿಿ ಪರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗ

ಸಾಂಕಾರಮಿಕಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಸಾವಯಜ್ನಿಕ

ಆರೆ ೋಗಯ ಘಟಕ.
•

ಸುಂಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಉತೆುೋಜನ್ –ಐಸಿಎಂಆರ್ ನಿಂದ ಆರೆ ೋಗಯಕಾ್ಗಿ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಸಾಂಸಿಿಕ ವೆೋದ್ಧಕೆ

•

ರಾಷಿರೋಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೆ ೋಗಯ ಮಿಷ್ನ್: ರಾಷ್ಟರೋಯ ಡಿಜಟಲ್ಟ ಆರೆ ೋಗಯ ನಿೋಲನಕ್ಷೆ ಅನುಷ್ಾಾನ

ರ್ೆ ೋವಿಡ್ ನ್ುಂತ್ರ ತ್ುಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆಧಾರಿತ್ ಸಮಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ

• ಪಿಎುಂ-ಇವಿದಾಯ-ಡಿಜಟಲ್ಟ/ ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ಶಕ್ಷಣದ ಲಭಯತ್ೆಗೆ ಬಹುವಿಧಧ ಕಾಯಯಕರಮ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ
ಆರಂಭ: ಇವುಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತ್ೆ.
• ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೆೋಂದಾರಡಳಿತ್ ಪರದೆೋಶ್ಗಳಲಿಿ ಶಾಲ್ಾ ಶಕ್ಷಣಕೆ್ ದ್ಧೋಕ್ಷಾ: ಇ-ಪಠ್ಯ ಮತ್ುು ಕ ಯಆರ್
ಸ್ಂಕೆೋತ್ದ ಉತ್ಾ್ಹ ತ್ುಂಬುವ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ುಕ ಎಲಿ ವಗಯದವರಗ (ಒುಂದು ರಾಷ್ರ, ಒುಂದು
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆೋದಿರ್ೆ)
• 1 ರಂದ 12ನೆೋ ತ್ರಗತ್ರವರೆಗೆ ಪರತ್ರ ತ್ರಗತ್ರಗ ಒಂದು ನಿಗದ್ಧತ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಟ(ಒುಂದು
ರ್ಾಿಸ್, ಒುಂದು ಚಾನ್ಲ್)
• ರೆೋಡಿಯೋ, ಸ್ಮುದಾಯ ರೆೋಡಿಯೋ ಮತ್ುು ಪೋಡ್ ಕಾಸ್ಕು ಗಳ ವಾಯಪಕ ಬಳಕೆ.
• ದೃಷ್ಟು ಚೆೋತ್ನ ಮತ್ುು ಶ್ರವಣದೆ ೋಷ್ ಇರುವವರಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಇ-ಪಠ್ಯ
• 2020ರ ಮೆೋ 30ರಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್ವಾಗಿ ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ಕೆ ೋಸ್ಕಯ ಗಳನುು ಆರಂಭಿಸ್ಲು ದೆೋಶ್ದ
ಅಗರ 100 ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತ್ರ.
• ಮನೆ ೋದಪಭಣ- ಶಕ್ಷಕರು, ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಮತ್ುು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ
ನಿೋಡಲು, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೋಗಯ ಹಾಗ ಭಾವನಾತ್ಾಕ ಯೋಗಕ್ಷೆೋಮಕೆ್ ಸ್ಾಂದ್ಧಸ್ಲು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ
ಆರಂಭ.
• ಶಾಲ್ೆ, ಬಾಲಯ ಮತ್ುು ಶಕ್ಷಕರಗಾಗಿ ಹೆ ಸ್ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಪಠ್ಯ ಕರಮ ಮತ್ುು ಶಕ್ಷಣ ಚೌಕಟುು ಸ್ಹ
ಪಾರರಂಭಿಸ್ಲ್ಾಗುವುದು. 21ನೆೋ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಕೌಶ್ಲಯದ ಅಗತ್ಯತ್ೆಗಳು ಮತ್ುು ಜಾಗತ್ರಕ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುು
ಒಗ ೂಡಿಸಿ.
• 2025ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಪರತ್ರ ಮಗುವು 5ನೆೋ ತ್ರಗತ್ರಯಲಿಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟುವನುು ಮತ್ುು ಫಲಿತ್ಾಂಶ್ಗಳನುು
ಪಡೆಯುವುದನುು ಖಾತ್ರರಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ರಾಷ್ಟರೋಯ ಅಡಿಪಾಯ ಸಾಕ್ಷರತ್ೆ ಮತ್ುು ರಾಷ್ಟರೋಯ ಸ್ಂಖಾಯ
ಮಿಷ್ನ್ 2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲಿಿ ಆರಂಭ.

ಐಬಿಸಿ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ಕ್ರಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ್
ಸುಗಮ ವಾಯಪಾರರ್ೆೆ ಮತ್ುಷ್ುಿ ಕ್ರಮಗಳ ಉತೆುೋಜನ್
• ದ್ಧವಾಳಿತ್ನ ಪರಕಿರಯ್ದ ಪಾರರಂಭಿಸ್ಲು ಕನಿಷ್ಾ ಮಿತ್ರ ಮೊತ್ು ಒಂದು ಕೆ ೋಟಿಗೆ ಏರಕೆ( ರ .1ಲಕ್ಷದ್ಧಂದ, ಹೆಚಾುಗಿ ಇದು
ಬಹುತ್ೆೋಕ ಎಂಎಸ್ಕ ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಅನುಕ ಲ)
• ಸೆಕ್ಷನ್ 240ಎ ಅಡಿ ಎಂಎಸ್ಕಎಂಇಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ದ್ಧವಾಳಿತ್ನ ಪರಹಾರ ನಿೋತ್ರ ಸ್ಂಹಿತ್ೆ ಸ್ದಯದಲ್ೆಿೋ ಅಧಿಸ್ ಚನೆ.
• ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೆ ೋಗದ ಸಿಿತ್ರಗತ್ರ ಆಧರಸಿ ಒಂದು ವಷ್ಯದವರೆಗೆ ಹೆ ಸ್ದಾಗಿ ಯಾವುದೆೋ ದ್ಧವಾಳಿತ್ನ ಪರಕಿರಯ್ದ
ಕೆೈಗೆ ಳುಳವುದು ಸ್ಿಗಿತ್.
• ದ್ಧವಾಳಿತ್ನ ಪರಕಿರಯ್ದಗಳನುು ಉತ್ೆುೋಜಸ್ುವ ಉದೆೆೋಶ್ದ್ಧಂದ ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಸ್ಂಬಂಧಿ ಸಾಲವನುು ‘ಡಿಫಾಲ್ಟು’
ವಾಯಖಾಯನದ್ಧಂದ ಹೆ ರಗಿಡಲು ಕೆೋಂದರ ಸ್ಕಾಯರಕೆ್ಅಧಿಕಾರ.

ಕ್ುಂಪನಿಗಳ ರ್ಾಯ್ದೆಯ ಡಿಫಾಲ್ಿ ಗಳನ್ುು
ಅಪರಾಧವೆುಂದು ಪರಿಗಣಿದಿರುವುದು
• ಸ್ಣಣ ತ್ಾಂತ್ರರಕ ಮತ್ುು ನಿಯಮಾವಳಿಯಲಿಿ ದೆ ೋಷ್

ಉಲಿಂಘನೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಅಪರಾಧವಲಿ ಎಂದು

ಪರಗಣಿಸ್ುವುದು.(ಸಿಎಸ್ಕಆರ್ ವರದ್ಧಯಲಿಿನ ನ ಯನತ್ೆಗಳು, ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ವರದ್ಧಯಲಿಿನ ಲ್ೆ ೋಪಗಳು, ಫೆೈಲಿಂಗ್
ದೆ ೋಷ್, ಎಜಎಂ ಮಾಡುವಲಿಿ ವಿಳಂಬ ಇತ್ಾಯದ್ಧ)
• ಬಹುತ್ೆೋಕ ದಂಡನಾ ಅಪರಾಧಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳನುು ಆಂತ್ರಕ ಹೆ ಂದಾಣಿಕ ಕಾಯಯತ್ಂತ್ರ(ಐಎಎಂ)ಗೆ ವಗಾಯವಣೆ. ಆರ್
ಡಿ ಕಾಂಪೋಂಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚುಳ (ಮೊದಲು ಐಎಎಂ ಅಡಿಯಲಿಿ 18 ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿದೆವು. ಇದ್ಧೋಗ 58 ಸೆಕ್ಷನ್
ಸೆೋರಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ).

• ಈ ತ್ರದುೆಪಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಿರಮಿನಲ್ಟ ನಾಯಯಾಲಯ ಮತ್ುು ಎನ್ ಸಿಎಲ್ಟ ಟಿಗಳಲಿಿ ದಟುಣೆ ತ್ಗೂಲಿದೆ.
• 7 ಸ್ಂಯುಕು ದಂಡನಾ ಅಪರಾಧಗಳನುು ಸ್ಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಕೆೈಬಿಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಐದನುು ಪಯಾಯಯ ಚೌಕಟಿುನಲಿಿ
ವಯವಹರಸ್ಲ್ಾಗುವುದು.

ರ್ಾರ್ಪಭರೆೋಟ್ ಗಳ ಸುಗಮ ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆ ಕ್ರಮ
•

‘ಉದಯಮ

ಆರಂಭ’

ಮತ್ುು

‘ದ್ಧವಾಳಿತ್ನ

ನಿಣಯಯ’

ಶೆರೋಯಾಂಕದಲಿಿ

ಸ್ುಧಾರಣೆಯಂದಾಗಿ ಒಟಾುರೆ ಇಒಡಿಬಿಯಲಿಿ ಭಾರತ್ದ ಶೆರೋಯಾಂಕದಲಿಿ ಸ್ುಧಾರಣೆ.
•

ಮತ್ುಷ್ುಿ ಪರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಿೋಗಿವೆ:

•

ಅನುಮತ್ರಸ್ಲ್ಾದ ವಿದೆೋಶ್ಗಳ ವಾಯಪಿುಯಲಿಿ ಭಾರತ್ರೋಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಷ್ೆೋರುಗಳನುು
ನೆೋರ ಲಿಸಿುಂಗ್ .

•

ಷ್ೆೋರು ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟೆುಗಳ ಎನ್ ಸಿಡಿ ಪಟಿು ಮಾಡುವ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನುು
ಲಿಸೆುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳೆಂದು ಪರಗಣಿಸ್ಬಾರದು.

•

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಲಿಿ, ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1956 ಭಾಗ IXಎ (ಉತ್ಾಾದಕ

ಕಂಪನಿಗಳು) ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಸೆೋರಸ್ುವುದು.
•

ಎನ್ ಸಿಎಲ್ಟಎಟಿಯ ಹೆಚುುವರ ಮತ್ುು ವಿಶೆೋಷ್ ಪಿೋಠ್ಗಳ ಸಾಿಪನೆ ಅಧಿಕಾರ

•

ಸ್ಣಣ

ಕಂಪನಿಗಳು,

ಏಕವಯಕಿು

ಕಂಪನಿಗಳು,

ನವೋದಯಮಗಳ ದೆ ೋಷ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದಂಡ.

ಉತ್ಾಾದಕ

ಕಂಪನಿಗಳು

ಮತ್ುು

ಹೆ ಸ ಸ್ಾಾವಲ್ುಂಬಿ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ರ್ೆೆ ಸ್ಾವಭಜನಿಕ್ ವಲ್ಯದ ಉದಯಮ ನಿೋತ್
• ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶ್ಕಗಳಿಂದ್ಧೋಚೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ವಿಶ್ವ ಸಾಕಷ್ುು ಬದಲ್ಾಗಿವೆ.
• ಹೆ ಸ್ ಸ್ುಸ್ಂಬದಿ ನಿೋತ್ರ ಅಗತ್ಯ – ಅಲಿಿ ಎಲಿ ವಲಯಗಳಲ ಿ ಖಾಸ್ಗಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಮುಕು ಹಾಗ ನಿಗದ್ಧತ್ ವಲಯದ ಸಾವಯಜ್ನಿಕ
ವಲಯದ ಉದ್ಧೆಮೆಗಳಲಿಿ(ಪಿಎಸ್ಕಇ) ಅತ್ಯಂತ್ ಪರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸ್ಲಿವೆ.
• ಅದರಂತ್ೆ ಸ್ಕಾಯರ ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋತ್ರಯನುು ಪರಕಟಿಸ್ಲಿದುೆ, ಅದರಲಿಿ
• ಸಾವಯಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ಾಸ್ಕಿುಗಾಗಿ ಪಿಎಸ್ಕಇಗಳ ಉಪಸಿಿತ್ರಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಯಯತ್ಾಂತ್ರರಕ ವಲಯಗಳ ಪಟಿುಯನುು ಪರಕಟಿಸ್ಲ್ಾಗುವುದು.
• ಕಾಯಯತ್ಂತ್ರ ವಲಯಗಳಲಿಿ ಕನಿಷ್ಾ ಒಂದು ಸಾವಯಜ್ನಿಕ ಉದ್ಧೆಮೆಯನುು ಹಾಗೆಯ್ದೋ ಉಳಿಸ್ಲ್ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಖಾಸ್ಗಿ ವಲಯಕೆ್

ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲ್ಾಗುವುದು.
• ಇತ್ರೆ ವಲಯಗಳಲಿಿ ಪಿಎಸ್ಕಇಗಳನುು ಖಾಸ್ಗಿೋಕರಣಗೆ ಳಿಸ್ಲ್ಾಗುವುದು.(ಕಾಯಯಸಾಧು ಆಧರಸಿ ಕಾಲ ನಿಧಾಯರ ಇತ್ಾಯದ್ಧ)
• ವಯರ್ಥಯ ಆಡಳಿತ್ಾತ್ಾಕ ವೆಚು ತ್ಗಿೂಸ್ಲು ಕಾಯಯ ತ್ಾಂತ್ರರಕ ವಲಯಗಳಲಿಿ ಉದ್ಧೆಮೆಗಳ ಸ್ಂಖೆಯಯಲಿಿ ಒಂದರಂದ 4ಕೆ್ ಇಳಿಸ್ಲ್ಾಗುವುದು;
ಇತ್ರೆ ಉದ್ಧೆಮೆಗಳನುು ಖಾಸ್ಗಿೋಕರಣಗೆ ಳಿಸ್ಲ್ಾಗುವುದು/ವಿಲಿೋನಗೆ ಳಿಸ್ಲ್ಾಗುವುದು/ಹೆ ೋಲಿಡಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಧಿೋನಕೆ್ ತ್ರಲ್ಾಗುವುದು.
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ರಾಜಯ ಸರ್ಾಭರಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ವಿಸುರಿಸಿರುವ ನೆರವು
• ರಾಜ್ಯಗಳಂತ್ೆ ಕೆೋಂದರವೂ ಕ ಡ ಆದಾಯ ಕೆ ರತ್ೆಯನುು ಎದುರಸ್ುತ್ರುದೆ.
• ಆದರ ಸ್ಹ ಕೆೋಂದರ ಸ್ಕಾಯರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಉದಾರ ನೆರವು ನಿೋಡುತ್ರುದೆ.
• ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಗಿಂತ್ ವಾಸ್ುವ ಆದಾಯದಲಿಿ ನಿರೋಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಾಗದಷ್ುು ಕುಸಿತ್ ಕಂಡಿದೆರ ಸ್ಹ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜನಂತ್ೆ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಕೆೋಂದ್ಧರೋಕರಣದ ತ್ೆರಗೆ ಪಾಲು (46,038 ಕೆ ೋಟಿ ರ .)ಏಪಿರಲ್ಟ ತ್ರಂಗಳಲಿಿ ಸ್ಂಪೂಣಯವಾಗಿ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದೆ.
• ಕೆೋಂದರವು ಒತ್ುಡದ ಸ್ಂಪನ ಾಲಗಳ ಮಧೆಯಯ್ದೋ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಕೆ ರತ್ೆಯ ಅನುದಾನ(12,390ಕೆ ೋಟಿ ರ .) ಅನುು
ಸ್ಕಾಲದಲಿಿ ಏಪಿರಲ್ಟ-ಮೆೋ ತ್ರಂಗಳಲಿಿ ಬಿಡುಗಡೆ.
• ಎಸ್ಕ ಡಿಆರ್ ಎಫ್ ನಿಧಿ(11,092ಕೆ ೋಟಿ ರ .) ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಏಪಿರಲ್ಟ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ೆಿೋ ಬಿಡುಗಡೆ.
• ಕೆ ೋವಿಡ್ ನಿಗರಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆರೆ ೋಗಯ ಸ್ಚಿವಾಲಯದ್ಧಂದ ನೆೋರವಾಗಿ 4,113 ಕೆ ೋಟಿ ರ . ಬಿಡುಗಡೆ.
• ಕೆೋಂದರದ ಮನವಿ ಮೆೋರೆಗೆ ಆರ್ ಬಿಐನಿಂದ ಹೆಚುಳ.
• ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಂಗಡ ವಿಧಾನಗಳ ಮಿತ್ರ ಶೆೋ.60ಕೆ್ ಏರಕೆ.

• ನಿರಂತ್ರ ಓವರ್ ಡಾರಫ್ು ಪಡೆಯುವ ದ್ಧನಗಳ ಸ್ಂಖೆಯ 14ರಂದ 21ಕೆ್ ಏರಕೆ.
• ತ್ೆೈಮಾಸಿಕದಲಿಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಓವರ್ ಡಾರಫ್ು ಪಡೆಯಲು ನಿಗದ್ಧ ಪಡಿಸಿರುವ ದ್ಧನಗಳು 32 ರಂದ 50 ದ್ಧನಕೆ್ ಹೆಚುಳ.

ರಾಜಯ ಸರ್ಾಭರಗಳಿಗೆ ನೆರವು
• ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟುು ದೆೋಶೋಯ ಉತ್ಾನು(ಜಎಸ್ಕ ಡಿಪಿ)ಯ ಶೆೋ. 3ರಆಧಾರದಲಿಿ 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟುು ಸಾಲದ ಮಿತ್ರ
6.41 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ .
• ಆ ಪೆೈಕಿ ಮಾಚ್ಯ 2020ರೆ ಳಗೆ ಶೆೋ.75%ರಷ್ುು ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರ, ಆದರೆ ಸ್ಮಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಟಿುದುೆ.

• ರಾಜ್ಯಗಳು ಈವರೆಗೆ ತ್ಮಗೆ ಸ್ ಚಿಸ್ಲ್ಾದ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಿತ್ರಯಲಿಿ ಶೆೋ. 14ರಷ್ುು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೆ ಂಡಿವೆ. ಶೆೋ.86ರಷ್ುು
ಅಧಿಕೃತ್ ಸಾಲ ಇನ ು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿಲಿ.
• ಆದರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಲದ ಮಿತ್ರಯನುು ಶೆೋ. 3ರಂದ ಶೆೋ.5ಕೆ್ ಹೆಚಿುಸ್ಲು ಕೆ ೋರವೆ.
• ಇಂತ್ಹ ಅನಿರೋಕ್ಷಿತ್ ಸ್ನಿುವೆೋಶ್ದ ಹಿನೆುಲ್ೆಯಲಿಿ ಕೆೋಂದರ ಸ್ಕಾಯರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮನವಿಗೆ ಒಪಿಾ 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಿತ್ರಯನುು ಶೆೋ. 3ರಂದ ಶೆೋ.5ಕೆ್ ಹೆಚಿುಸ್ಲು ನಿಧಯರಸಿದೆ.
• ಇದರಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚುುವರಯಾಗಿ 4.28 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ . ಸ್ಂಪನ ಾಲ ಲಭಯ.

1
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ರಾಜಯ ಸರ್ಾಭರಗಳಿಗೆ ಬೆುಂಬಲ್ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಉತೆುೋಜನ್
• ಸಾಲದ ಭಾಗ ನಿದ್ಧಯಷ್ು ಸ್ುಧಾರಣೆಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸ್ಂಯೋಜಸಿರುತ್ುದೆ.(ಹಣಕಾಸ್ು ಆಯೋಗದ ಶಫಾರಸ್ು್ಗಳು ಸೆೋರ):
• ಕಡಿಮೆ ವಿತ್ರುೋಯ ಕೆ ರತ್ೆ ಮತ್ುು ಭವಿಷ್ಯದ ಜಎಸ್ಕ ಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮ ಲಕ ಹೆಚುುವರ ಸಾಲದಲಿಿ ಸ್ುಸಿಿರತ್ೆ
ಕಾಯುೆಕೆ ಳಳಬೆೋಕು.
• ವಲಸಿಗರ ಕಲ್ಾಯಣಕೆ್ ಉತ್ೆುೋಜ್ನ ಮತ್ುು ಆಹಾರ ವಿತ್ರಣೆಯಲಿಿ ಸೆ ೋರಕೆ ತ್ಗಿೂಸ್ಲು ಕರಮ.
• ಹ ಡಿಕೆ ಮ ಲಕ ಹೆಚಿುನ ಉದೆ ಯೋಗ ಸ್ೃಷ್ಟು, ಇಂಧನ ವಲಯವನುು ಸ್ುಸಿಿರವನಾುಗಿ ಮಾಡುವ ಮ ಲಕ ರೆೈತ್ರ
ಹಿತ್ರಕ್ಷಿಸ್ಬೆೋಕು.
• ಮತ್ುು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರೆ ೋಗಯ ಮತ್ುು ನೆೈಮಯಲಿೋಕರಣಕೆ್ ಉತ್ೆುೋಜ್ನ.
• ನಾಲು್ ವಲಯಗಳಲಿಿ ಸ್ುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಯೋಜ್ನೆ: ‘ಒಂದು ರಾಷ್ರ ಒಂದು ಪಡಿತ್ರ ಚಿೋಟಿ’ ಸಾವಯತ್ರರೋಕಗೆ ಳಿಸ್ುವುದು,
ಸ್ುಗಮ ವಾಯಪಾರ ವಹಿವಾಟು, ವಿದುಯತ್ ವಿತ್ರಣೆ ಮತ್ುು ನಗರ ಸ್ಿಳಿೋಯ ಸ್ಂಸೆಿಗಳ ಆದಾಯ.
• ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳಲಿಿ ವೆಚು ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ವಿಶೆೋಷ್ ಯೋಜ್ನೆಯ ಅಧಿಸ್ ಚನೆ ಪರಕಟ.
• 0.50% ಬೆೋಷ್ರತ್ ಹೆಚ್ಿಳ
• ಶೆೋ.1ರಷ್ುಿ 4 ಕ್ುಂತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಅುಂದರೆ ಶೆೋ.0.25 ಪರತ್ ಕ್ುಂತ್ನ್ಲ್ಲಿ ನಿದಿಭಷ್ಿ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಮತ್ುು ರ್ಾಯಭಸ್ಾಧುವಾದ
ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ುು ಆಧರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ.
• ನಾಲ್ುೆ ಸುಧಾರಣಾ ವಲ್ಯಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಮ ರರಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಸ್ಾಧಿಸಿ ಹೆಜೆುಗುರುತ್ು ಮ ಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಶೆೋ.0.50
ಬಿಡುಗಡೆ.

ಹಿುಂದಿನ್ ಕ್ರಮಗಳಿುಂದ ಉತೆುೋಜನ್
ಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ರಮ
ಸುಂಖ್ೆಯ
1.

2020ರ ಮಾಚ್ಯ 22ರ ನಂತ್ರ

ರ್ೆ ೋಟ್ಟ ರ .ಗಳಲ್ಲಿ
7,800

ತ್ೆರಗೆ ವಿನಾಯತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಆದಾಯ ನಷ್ು
2.

ಪರಧಾನಮಂತ್ರರ ಗರೋಬ್ ಕಲ್ಾಯಣ ಪಾಯಕೆೋಜ್(ಪಿಎಂಜಕೆಪಿ)

3.

ಆರೆ ೋಗಯ ವಲಯಕೆ್ ಪರಧಾನಮಂತ್ರರಗಳ ಘ ೋಷ್ಣೆಗಳು
ಒಟ್ಾಿರೆ

1,70,000
15,000
1,92,800

ಭಾಗ 1ರ ಘ ೋಷ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉತೆುೋಜನ್ಗಳು
ಕ್ರ.ಸುಂ.

ವಿಷ್ಯ

ರ್ೆ ೋಟ್ಟ.
ರ .ಗಳಲ್ಲಿ

1

ಎಂಎಸ್ಕಎಂಇ ಸೆೋರದಂತ್ೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ತ್ುತ್ುಯ ಡಬ ಿಯ/ಸಿ ಸೌಕಯಯ

2

ಒತ್ುಡದಲಿಿರುವ ಎಂಎಸ್ಕಎಂಇಗಳಿಗೆ ಉಪ ಸಾಲ

20,000

3

ಎಂಎಸ್ಕಎಂಇಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಗಾಗಿ ನಿಧಿ ಮ ಲಕ ನೆರವು

50,000

4.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ುು ಕಾಮಿಯಕರಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಬೆಂಬಲ

2800

5.

ಇಪಿಎಫ್ ದರಗಳಲಿಿ ಕಡಿತ್

6750

6.

ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ/ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಿ/ಎಂಎಫ್ ಐ ವಿಶೆೋಷ್ ನಗದು ಯೋಜ್ನೆ

30,000

7.

ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ/ಎಂಎಫ್ ಐಗಳ ಬಾಧಯತ್ೆಗಳಿಗೆ ಆಂಶಕ ಸಾಲ ಖಾತ್ರರ ಯೋಜ್ನೆ 2.0

45,000

8.

ಡಿಸಾ್ಂಗಳಿಗೆ ಲಿಕಿವಡಿಟಿಗಾಗಿ

90,000

9.

ಟಿಡಿಎಸ್ಕ/ಟಿಸಿಎಸ್ಕ ದರ ಕಡಿತ್

50,000

3,00,000

ಆುಂಶಿಕ್ ಮೊತ್ು

5,94,550

ಭಾಗ 2 ರ ಘ ೋಷ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉತೆುೋಜನ್ಗಳು
ಕ್ರ.ಸುಂ.

ವಿಷ್ಯ

ರ್ೆ ೋಟ್ಟ. ರ .ಗಳಲ್ಲಿ

1.

ವಲಸೆ ಕಾಮಿಯಕರಗೆ ಎರಡು ತ್ರಂಗಳು ಉಚಿತ್ ಆಹಾರಧಾನಯ ಪೂರೆೈಕೆ

3500

2.

ಮುದಾರ ಶಶ್ು ಸಾಲಕೆ್ ಬಡಿಡ ಸ್ಹಾಯ ಧನ

1500

3

ಬಿೋದ್ಧ ವಾಯಪಾರಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಸಾಲ ಸೌಕಯಯ

5000

4

ಸಿಎಲ್ಟಎಸ್ಕಎಸ್ಕ ಮತ್ುು ಎಂಐಜ ವಸ್ತ್ರಗೆ

70,000

5

ನಬಾಡ್ಯ ಮ ಲಕಹೆಚುುವರತ್ುತ್ುಯದುಡಿಯುವಬಂಡವಾಳ

30,000

6

ಕೆಸಿಸಿ ಮ ಲಕ ಹೆಚುುವರ ಸಾಲ

2,00,000
ಆುಂಶಿಕ್ ಮೊತ್ು

3,10,000

ಭಾಗ 3ರಲ್ಲಿ ಪರಕ್ಟ್ಟಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತೆುೋಜನ್
ಕ್ರ.ಸುಂ.
1.

2.

ವಿಷ್ಯ

ರ್ೆ ೋಟ್ಟ. ರ .ಗಳಲ್ಲಿ

ಸ್ಣಣ ಆಹಾರ ಉದಯಮಗಳಿಗೆ

10,000

ಪರಧಾನಮಂತ್ರರ ಮತ್ಯಯ ಸ್ಂಪದ ಯೋಜ್ನೆ

20,000
500

3.

ಟಿಒಪಿ ಯಂದ ಟೆ ೋಟಲ್ಟ: ಹಸಿರು ಕಾಯಾಯಚರಣೆ

4.

ಕೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕಯಯ ನಿಧಿ

5.

ಪಶ್ುಸ್ಂಗೆ ೋಪನೆ ಮ ಲಸೌಕಯಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ

15,000

6

ಗಿಡಮ ಲಿಕೆ ಸ್ಸ್ಯಗಳನುು ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ೆುೋಜ್ನ

4,000

7

ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಉಪಕರಮ

1,00,000

500
ಆುಂಶಿಕ್ ಮೊತ್ು

1,50,000

ಭಾಗ 4 ಮತ್ುು ಭಾಗ 5ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಘ ೋಷ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಉತೆುೋಜನ್
ಕ್ರ.ಸುಂ.

ವಿಷ್ಯ

1

ಕಾಯಯಸಾಧುವಾದ ಅಂತ್ರ ನಿಧಿ

2

ಮನೆರೋಗಾ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಹೆಚುುವರ ಅನುದಾನ

ರ್ೆ ೋಟ್ಟ. ರ .ಗಳಲ್ಲಿ

8,100
40,000
ಆುಂಶಿಕ್ ಮೊತ್ು

48,100

ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಪಾಯರ್ೆೋಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಾಿರೆ
ಒದಗಿಸಿರುವ ಉತೆುೋಜನ್ ಕ್ರಮಗಳು
ಕ್ರ.ಸುಂ.

ವಿಷ್ಯ

ರ್ೆ ೋಟ್ಟ. ರ .ಗಳಲ್ಲಿ

1

ಭಾಗ 1

5,94,550

2

ಭಾಗ 2

3,10,000

3

ಭಾಗ 3

1,50,000

4

ಭಾಗ 4 ಮತ್ುು ಭಾಗ5

48,100
ಆುಂಶಿಕ್ ಮೊತ್ು

5

ಪಿಎಂಜಕೆಪಿ ಸೆೋರದಂತ್ೆ ಹಿಂದ್ಧನ ಕರಮಗಳು

6

ಆರ್ ಬಿಐ ಕರಮಗಳು(ವಾಸ್ುವ)

(ಹಿಂದ್ಧನ ಸೆಿೈಡ್)

11,02,650
1,92,800
8,01,603

ಆುಂಶಿಕ್ ಮೊತ್ು

9,94,403

ಒಟುಿ ಮೊತ್ು

20,97,053

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

