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ವಭಾಗ I: ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ುು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಯಾವಾಗ ತ ರವುಗ  ಳಿಸಬ ೋಕ ೆಂದು ನಿರ್ೇರಿಸುವುದು ಹ ೋಗ ? 

ದೆೀಶವ್ಾಯಪಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್್ನಿಿಂದ ಜನ್ಜೀವನ್ವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಿತಿಗೆ ತರಲನ ಪರಿಗಣಿಸಬ ೇಕಾದ ಎರಡನ ಮಹತವದ ಅಿಂಶಗಳಿವ್ೆ: 

• ಎಿಂತಹ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳ್ಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಿಳ್ಗಳಿಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಮನಿಂದನವರಿಸ್ಬೆೀಕನ/ತೆರವುಗೆೊಳಿಸ್ಬೆೀಕನ? (ಕೆಳ್ಗೆ ನೆೊೀಡಿ) 

• ಈ ಸ್ಿಳ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ, ಆದಯತೆಯ ಯಾವ ಯಾವ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ನವಿಂತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಡಿಲ್ಲಸಿ, ಹಿಂತ ಹಿಂತವ್ಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಸಿಿತಿಗೆ ತರಬಹನದನ? (II ರಿಿಂದ IV ವಿಭಾಗಗಳ್ನ್ನು ನೆೊೀಡಿ) 

ಭಾರತ ಮತನು ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ತನತನಣ ಮತನು ವಿಪತನು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡನವ 

ಕಾಯಣಕರಮಗಳ್ು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹನದಾದ ಸ್ಿಳ್ಗಳ್ನ್ನು ನಿರ್ಣರಿಸ್ಲನ ಸಾಕ್ಷ್ಾಾಧಾರಿತ ಅಪಾಯ ನಿವಣಹಣೆಯನ (Evidence-

Based Risk Management) ಉತುಮ ವಿಧಾನ್ವ್ೆಿಂದನ ಸ್ೊಚಿಸ್ನತುದೆ.   ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಮರನಪರಿಶೀಲ್ಲಸ್ನವ ನಿಧಾಣರಕೊೂ ಸ್ಹ ಇದನ 

ನೆರವ್ಾಗಬಲಿದನ – ಏಕೆಿಂದರೆ ಈ ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕ ಸೆೊೀಿಂಕನ ನಿಯಿಂತರರ್ಕೊ ಬಿಂದಿಂತೆ ತೆೊೀರನವ ಪರದೆೀಶಗಳ್ಲೊ ಿಮತೆು ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬಹನದನ. 

ಕ  ೋವಿಡ್-19ನ್ ಸೆಂಯೋಜಿತ್್ಅಪಾಯ ಸ ಚ್ಯೆಂಕ 

ಈ ರಿೀತಿಯ ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕ ರೆೊೀಗದ ನಿವಣಹಣೆ ಮಾಡನವ ಸ್ಮಗರ ಹಾಗೊ ಸಾಬೀತಾದ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಮಾಗೆೊೀಣಪಾಯಗಳ್ು ಈ 

ಸ್ರ್ಯಕೊ ಲಭ್ಯವಿಲಿ.  ಆದರೆ ಸ್ರಳ್ವ್ಾದ ಜಐಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಕ  ೋವಿಡ್-19ನ್ ಸೆಂಯೋಜಿತ್್ ಅಪಾಯ ಸ ಚ್ಯೆಂಕದ ವಿನಾಯಸ್ ಹಾಗೊ 

ದೆೈನ್ಿಂದಿನ್ ನ್ವಿೀಕರರ್ವು ಬಹನಶಃ ಉಪಯನಕು ಮಾಗಣವ್ೆಿಂದನ ಸ್ೊಚಿಸ್ನತುದೆ.   2011ರ ಜನ್ಗರ್ತಿಯ ಆಧಾರಿತ ಅಿಂದಾಜಸಿದ ಇಿಂದಿನ್ 

ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯ ದತಾುಿಂಶವನ್ನು ಬಳ್ಸಿಕೆೊಿಂಡನ, ಇದರ ಪಾರರಿಂಭಿಕ ಅಿಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಬಹನದನ, ಹಾಗೊ ಉತುಮ ದತಾುಿಂಶವು ದೆೊರೆತಾಗ 

ಇದನ್ನು ಸ್ನಧಾರಿಸ್ಬಹನದನ. ತಿಳಿದಿಂತಹ ಅಪಾಯದ ಅಿಂಶಗಳ್ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ, ಸ್ಿಂಭಾವಯ ಒಡನುವಿಕೆ ಹಾಗೊ ದೌಬಣಲಯತೆಯ ಎರಡನ ಉಪ-

ಸ್ೊಚಯಿಂಕಗಳ್ನ್ನು ನಿಮಿಣಸ್ಲನ, ಕೆಳ್ಕಿಂಡ ಬದಲ್ಲ ಸ್ೊಚಕದ ಅಿಂದಾಜನ್ನು ಬಳ್ಸ್ಬಹನದನ:  

1. ಒಡ್ುುವಕ  ಸ ಚ್ಯೆಂಕ (Exposure Index) 

I. ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ಾಯ ಸಾಿಂದರತೆ (ವಯಕ್ತು 1 / ಚದರ ಕ್ತ.ಮಿೀ) 

II. ನ್ಗರಿೀಕರರ್ (ನ್ಗರದ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯ % ) 

III. ಪರತೆಯೀಕೇಕರಣ ಅಥವ್ಾ ಕಾವರಿಂಟೆೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂಭಾವಯ/ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಕೆೊೀವಿಡ್-19 ಪರಕರರ್ಗಳ್ು (ಅಿಂದಾಜನ ಪರಕರರ್ಗಳ್ು / ದಶಲಕ್ಷ 

ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯ 1) 

IV. ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಕೆೊೀವಿಡ್-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಕರರ್ಗಳ್ು (ವರದಿಯಾದ ಪರಕರರ್ಗಳ್ು / ದಶಲಕ್ಷ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯ 1) 

V. ಕೆೊೀವಿಡ್-19 ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿತ ಸಾವುಗಳ್ು (ವರದಿಯಾದ ಸಾವುಗಳ್ು / ದಶಲಕ್ಷ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯ 1) 

2. ದುರ್ೇಲತ ಯ ಸ ಚ್ಯೆಂಕ (Vulnerability Index) 

a. 60 ವರ್ಣಕ್ತೂಿಂತ ಮೆೀಲಪಟಟ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯ ಶೆೀಖಡಾವ್ಾರನ (ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯ % 1) 

b. ಶಶನ ಮರರ್ ಪರಮಾರ್ (ಇತಿುೀಚಿನ್ ಎಸ್್ಆರ್ಎಸ್ ಅಿಂದಾಜನಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾದ ಸಾವುಗಳ್ು / 1000 ಜೀವಿಂತ ಜನ್ನ್ಗಳ್ು) 

c.  ಬಪಿಎಲ್ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯ% (ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯ ಶ ೇಖಡಾವಾರು % 1) 

d. ಒಟನಟ ಕಾಮಿಣಕರ ಪೆೈಕ್ತ ವಲಸಿಗರ ಶೆೀಖಡಾವ್ಾರನ % (ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯ ಶೆೀಖಡಾವ್ಾರನ % 1)  

1 ಜನಗಣತಿ 2011 ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲ  ಅಂದಾಜು 
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ಜಿಲ ಿಗಳು / ಪ್ರದ ೋಶಗಳನ್ುು ವರ್ೋೇಕರಣ ಹಾಗ  ಪರಿವತ್ೇನ ಯ ಕಾಯೇತ್ೆಂತ್ಿಗಳು  

ಜಲೆಿಗಳ್ು / ಪರದೆೀಶಗಳ್ನ್ನು ನ್ಿಂತರ ಮೊರನ ದನಬಣಲತೆ ಮತನು ಒಡನುವಿಕೆಯ ಮಟಟಗಳಾದ (ಕಡಿಮೆ, ಮರ್ಯಮ ಮತನು ಅಧಿಕ) ಒಿಂಬತನು ಅಪಾಯ 

ವಗಣಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಬಹನದನ – ಇದನ್ನು ಕೆೀವಲ ವಿವರಣಾತಮಕವ್ಾದ ಕೆೊೀರ್ಠಕ 3ರಲ್ಲ ಿ ತೆೊೀರಿಸಿರನವಿಂತೆ ಸ್ಿಂಭಾವಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 

ಪರಿವರ್ತನ ಯ ಕಾಯಣತಿಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಣರಿಸ್ಲನ ನೆರವ್ಾಗನತುದೆ. ಜಲೆಿಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಪುರಸಭ  ಮರ್ುು ನಗರಸಭ ಗಳಂದ ಪಡ ದ ಅನುಭವಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ , ಪರತಿಯಂದು ವಗತ ಹಾಗೂ ಸೂಕು ಬದಲಾವಣ ಯ ಕಾಯತರ್ಂರ್ರಗಳ ನಿರೂಪಣ ಯ ಮೇಲ , ಭಾರರ್ ಸಕಾತರ ಹಾಗೂ 

ರಾಜಯ ಸಕಾತರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾಲ ೂೇಚನ  ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರನವ ದತಾುಿಂಶಗಳ್ ವಿಶೆಿೀರ್ಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ ಪರತಿಯಿಂದನ ಹಿಂತವನ್ೊು 

ವ್ಾಯಖ್ಾಯನಿಸ್ಬೆೀಕಾಗನತುದೆ.  

 

ಕ ೂೇಷ್ಠಕ I: ಸಂಯೇಜಿರ್ ಕ ೂೇವಿಡ್-19ರ ಅಪಾಯ ಸೂಚಯಂಕ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣ ಯ ಪರಕಾರ ಜಿಲ ೆಗಳು/ಸಥಳಗಳ ಸೂಚಿರ್ ವರ್ೇತಕರಣ 
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ಅಧಿಕ ಹ ಚಿಿನ ಕಣಾಾವಲಿನ ೂಂದಿಗ ಹಂರ್ಹಂರ್ದ 

ಸ ೂೆೇಡೌನ್ ಅನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ  

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನುು ಮಂದುವರ ಸಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನುು 

ಮಂದುವರ ಸಿ 

ಮರ್ಯಮ ಹ ಚಿಿನ ಕಣಾಾವಲಿನ ೂಂದಿಗ ಹಂರ್ಹಂರ್ದ 

ಸ ೂೆೇಡೌನ್ ಅನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ 

ಹ ಚಿಿನ ಕಣಾಾವಲಿನ ೂಂದಿಗ ಹಂರ್ಹಂರ್ದ 

ಸ ೂೆೇಡೌನ್ ಅನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ 

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನುು 

ಮಂದುವರ ಸಿ 

ಕಡಿಮೆ ಹ ಚಿಿನ ಕಣಾಾವಲಿನ ೂಂದಿಗ  ಯಥಾಸಿಥ 

ತಿಯನುು ಸಾಥಪಿಸುವುದನುು   ಪರಿಗಣಿಸಿ 

ಹ ಚಿಿನ ಕಣಾಾವಲಿನ ೂಂದಿಗ ಹಂರ್ಹಂರ್ದ 

ಸ ೂೆೇಡೌನ್ ಅನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ 

ಹ ಚಿಿನ ಕಣಾಾವಲಿನ ೂಂದಿಗ 

ಹಂರ್ಹಂರ್ದ ಸ ೂೆೇಡೌನ್ 

ಅನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ 

 ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕ 

ಅಪಾಯಕ ೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸ ಚ್ಯಂಕ (Exposure Index) 

 

ಅಲಾಪವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆೊೀವಿಡ್-19ನ್ ಅಪಾಯಗಳ್ನ್ನು ಉದೆದೀಶಸ್ಲನ ದೌಬಯಣಲಯತೆಯ ಸೂಚಯಂಕದ ಕಡಿತವು (Vulnerability Index) 

ಸಿೀಮಿತ ಸಾಮಥಯಣವನ್ನು ಹೆೊಿಂದಿದನದ, ಇದನ ಕೆೀವಲ ವಲಸಿಗರ ಅಗತಯತೆಗಳ್ನ್ನು ಉದೆದೀಶಸ್ಲನ, ಬಡತನ್ವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲನ, 

ಜೀವನೆೊೀಪಾಯ ಸ್ನರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಗೊ ಆರೆೊೀಗಯ ಮತನು ಪೌಷ್ಟ್ಠಕಾಿಂಶದ ಸಿಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚಿಿಸ್ನವ ಸಿೀಮಿತ ಸಾಮಥಯಣವನ್ನು 

ಹೆೊಿಂದಿದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆೊೀವಿಡ್-19ರ ಅಪಾಯಕೊ ಗನರಿಯಾಗನವ ಹಾಗೊ ಪರಸ್ರರ್ವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡನವುದನ ತಕ್ಷರ್ ಕೆೈಗೆೊಳ್ುಳವ 

ಅತಯಿಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮರ್ಯಸಿಿಕೆ ಎಿಂದನ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಬಹನದನ. ಮರ್ಯಮಾವಧಿಯಲಿ,ೆ ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಣಕ ಅಿಂಶಗಳ್ು ವಿಶೆೀರ್ವ್ಾಗಿ 

ದನಬಣಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣರಿಸ್ನವ ಅಂಶಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚಿಿಸ್ನವ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ೆಯಿದೆ. ಆದದರಿೆಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಚ ೋತ್ರಿಕ  ಮತ್ುು 

ಪುನ್ನಿೇರ್ಾೇಣ ಯೋಜನ  ಹಾಗ  ಹಣಕಾಸು ಪಾಯಕ ೋಜ್/ಯೋಜನ ಯನ್ುು ರ ಪ್ರಸಲು, ಮರ್ಯಮ-ಅವಧಿಯ ರಾಜಯ ಮತ್ುು ಜಿಲಾಿ 

ಚ ೋತ್ರಿಕ  ಕಾಯೇತ್ೆಂತ್ಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗುವುದು. 
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ಅಪಾಯಕ ೆ ಗುರಿಯಾಗುವ  ಹಾಗ  ಸುಲಭವಾಗಿ ತ್ುತಾುಗರ್ಲಿವರ ಮೆೋಲ್ವಿಚಾರಣ  (Monitoring Exposure & Vulnerability) 

ಸಕಾತರದ ಅಪಾಯಕೊ ಗನರಿಯಾಗನವ  ಹಾಗೊ ಸ್ನಲಭ್ವ್ಾಗಿ ರ್ುತ್ಾುಗಬಲ್ೆವರ ದೆೈನ್ಿಂದಿನ್ ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನ (~ 725) ಜಲೆಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮತನು 

1 ಲಕ್ಷಕೊೂ ಹೆಚನಿ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯ ಇರನವ ಎಲಾಿ (~ 500) ನ್ಗರ ಕೆೀಿಂದರಗಳ್ಲ್ಲಿ ತಕ್ಷರ್ ಪಾರರಿಂಭ್ವ್ಾಗಬೆೀಕನ. ಒಿಂದನ ವ್ಾರದೆೊಳ್ಗೆ ಬಾಿಕ / ನ್ಗರ 

ವ್ಾಡ್ಣ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಇದನ ದೆೀಶಾದಯಿಂತ ಲಭ್ಯವಿರಬೆೀಕನ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ೊಚನಾಫಲಕಗಳ್ಲ್ಲಿ (Dashboard) ಹಿಂಚಿಕೆೊಳ್ುಳವಿಂತೆ 

ವಿನಾಯಸ್ಗೆೊಳಿಸಿ, ಸ್ಿಂಬಿಂರ್ಪಟಟ ಸಾವಣಜನಿಕ ಸ್ಿಂಸೆಗಿಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಿಕೆೊಳ್ಳಬಹನದನ. ಎರಡನೆಯ ವ್ಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಯಗಳ್ು ಮತನು ಜಲೆಿಗಳಿಿಂದ 

ಪಡೆದ ಸ್ನಧಾರಿತ ಕಣಾಾವಲನ ದತಾುಿಂಶವು (Advanced Surveillance Data) ದೆೀಶದ (ಸ್ನಮಾರನ 6.5 ಲಕ್ಷ) ಗಾರಮಗಳ್ು ಹಾಗೊ 

ನೆರೆಹೆೊರೆಗಳಿಗೆ (8,000 ನ್ಗರ ಕೆೀಿಂದರಗಳ್ಲ್ಲಿ) ಲಭ್ಯವಿರಬೆೀಕನ. 

ಪಿತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಾಮರ್ಥಯೇ (Response Capacity) 

ಆರ್ಥಣಕ ಹಾಗೊ ಆರೆೊೀಗಯದ ಎರಡೊ ಅಪಾಯಗಳ್ನ್ನು ಉದೆದೀಶಸ್ಲನ ಭಾರತವು ತನ್ು ಪರತಿಕ್ತರಯೆ ಸಾಮಥಯಣವನ್ನು ವ್ೆೀಗವ್ಾಗಿ 

ವಿಸ್ುರಿಸ್ಬಲಿದನ ಹಾಗೊ ಬಲಪಡಿಸ್ಬಲಿದನ ಎಿಂಬನದರ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ, ಒಡನುವಿಕೆ ಹಾಗೊ ದನಬಣಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಿಕೆೊಳ್ುಳವ ಅಿಂಶವು ಅತಯಿಂತ ಪರಮನಖವ್ಾಗಿ ನಿರ್ಣರಿಸ್ಲಾಗನತುದೆ. ಕೆಳ್ಗೆ ಪರಸ್ನುತಪಡಿಸಿದಿಂತೆ, ಹೆಚನಿತಿುರನವ ಆರ್ಥಣಕ ಮತನು 

ಆರೆೊೀಗಯ ಬಕೂಟಿಟನ್ ಪೂವಣಭಾವಿ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಗಳ್ನ್ನು ಪತೆುಹಚಿಲನ ಹಾಗೊ ಯೀಜಸ್ಲನ, ಸ್ೊಚಕ ಬಹನಆಯಾಮದ ಪಿತಿಕ್ರಿಯಾ 

ಸಾಮರ್ಥಯೇದ ಸ ಚ್ಯೆಂಕವನ್ನು (Index of Response Capacity) ರೊಪಿಸ್ನವ ಮೊಲಕವೂ ಇದನ್ನು ಪತೆುಹಚಿಬಹನದನ. ಈ 

ಸ್ೊಚಯಿಂಕಕೊ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕ್ತರಯೆಯ ಸ್ನಧಾರಣೆಯನ, ಕಾಲಕರಮೆೀರ್ ಒಡನುವಿಕೆಯ ಸ್ೊಚಯಿಂಕದ ವಿಳ್ಿಂಬತ ಕಡಿತಕೊ ದಾರಿ 

ಮಾಡಿಕೆೊಡಬಹನದನ. 

ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮರ್ಥಯೇ ಸ ಚ್ಯೆಂಕ (Index of Response Capacity) 

a. ಆರೆೊೀಗಯ ಆರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿರನವ ವೃತಿುಪರರ ಲಭ್ಯತೆ (ವ್ೆೈದಯರನ / ದಶಲಕ್ಷ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯ 4) 

b. ಲಭ್ಯವಿರನವ ಸಾವಣಜನಿಕ + ಖ್ಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತೆರ ಹಾಸಿಗೆಗಳ್ು (ಹಾಸಿಗೆಗಳ್ು / ದಶಲಕ್ಷ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯ 4) 

c. ನ್ಡೆಸ್ಲಾದ ಕೆೊೀವಿಡ್-19 ಪರಿೀಕ್ಷ್ೆಗಳ್ು (ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿೀಕ್ಷ್ೆಗಳ್ು / ದಶಲಕ್ಷ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯ 4) 

d. ಸಾವಣಜನಿಕ + ಖ್ಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತೆರಯಲ್ಲಿ ವ್ೆಿಂಟಿಲೆೀಟರ್ಗಳ್ು (ವರದಿಯಾದ ವ್ೆಿಂಟಿಲೆೀಟರ್ಗಳ್ು / ದಶಲಕ್ಷ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯ 4) 

e. ಪಡಿತರ ಸಾಮಗಿರಗಳ್ ತಲಾವ್ಾರನ ಬಡನಗಡೆ (ತಲಾವ್ಾರನ ಕಾಯಲೆೊೀರಿ ಸ್ಮಾನ್) 

f. ವಿತರಿಸ್ಲಾದ ತಲಾವ್ಾರನ ನೆೀರ ನ್ಗದನ ವಗಾಣವಣೆ (ರೊ. / ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯ 4) 

 

ವಭಾಗ II: ತ್ುತ್ುೇ ಆರ  ೋಗಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್್ನಿೆಂದ ರ್ದಲಾವಣ  ಆಗುತಿುರುವಾಗ ರ್ಾಡ್ಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯ 

ವಷಯಗಳು/ಕ ೈಗ  ಳಳಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಿಮಗಳು 

ಮೊರನ ನಿಣಾಣಯಕ ಗುಂಪುಗಳ ಎಲಿ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ (ಹರ್ಕಾಸ್ನ ಮತನು ಬಾಯಿಂಕ್ತಿಂಗ್, ಆರೆೊೀಗಯ ವಯವಸೆಗಿಳ್ು ಮತನು ಕ ೆಂಪು ರ್ಣಣದಲ್ಲಿ 
ಮೊಲಭ್ೊತ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ು) ಹಾಗೊ ಇತರ ಎಿಂಟನ ಕಸಿ್ಟರ್ಗಳ್ಲ್ಲ ಿ 10 ಹೆಚನಿವರಿ ಆದಯತೆಯ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ (ಕ ೆಂಪು ರ್ಣಣದಲ್ಲಿ) 
ಆದಯತೆಯನ್ನು ನಿೀಡಲಾಗನವುದನ. ಭೌಗೆೊೀಳಿಕ ಕೆೀಿಂದಿರೀಕರರ್, ಅನ್ನಕರಮ ಮತನು ಚಟನವಟಿಕೆಗಳ್ ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ದ ವ್ೆೀಗವನ್ನು ಭಾರತ 
ಸ್ಕಾಣರ ಹಾಗೊ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಣರಿ ಮನಿಂದಾಳ್ತವದ ಕಾಯಣನಿೀತಿಗಳ್ ಮಿಶರರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದನದ, ಇದನ  ಲಾಕ ಡೌನ್ 
ನಿೆಂದ ಸ  ಿೋಡೌನ್, ಸ  ಿೋಡೌನ್ ನಿೆಂದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗ , ಹಾಗ  ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯೆಂದ ಸ ೋವ ಗಳ ಸದೃಢತ  ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆಯ 
ರೊಪುರೆೀಷ್ೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣರಿಸ್ನತುದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆೊೀರ್ಠಕ 1ರಲಿೆ ತ್ ೂೇರಿಸಲಾರ್ದುು, ಆರ ೂೇಗ ಯೇರ್ರ ವಯವಸ ಥಯ ಮಧ್ಯಸಿಥಕ ಗಳ ಮೇಲ  
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ಕ ೇಂದಿರೇಕೃರ್ವಾದ ವಿಭಾಗ IIIರಲಿೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಸವಿವರವಾದ ವಣತನ ಯನುು ನಿೇಡಲಾರ್ದ .   

I. ಆಡಳಿತ ಹಾಗ  ಸಂಯೋಜನ  
a. ಕಾನ್ ನ್ು ಹಾಗ  ಸುವಯವಸ್ ಯಿ ರ್ಲಪ್ಡಿಸುವಿಕ  

b. ರಾಜಯ ಹಾಗ  ಜಿಲ ಿಗಳ ತ್ುತ್ುೇ ನಿವೇಹಣಾ ವಯವಸ ಿಗಳ ರ್ಲಪಡಿಸುವಕ  

c. ರಾಜಯ ಹಾಗ  ಜಿಲಾಿಡ್ಳಿತ್ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚ್ಟುವಟಿಕ  ಕಾಯೇಗಳ ಮರುಸಾಿಪನ  
d. ತನತನಣ ಸ್ಿಂವಹನ್ ಹಾಗೊ ನಾಗರಿಕ ವಿಸುರಣ ಯ ಬಲ್ಪಡಿಸುವಿಕ  

e. ನಾಯಯಾಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಯಯ ವಯವಸ ಥಯ ಕಾಯತಗಳ ಮರುಸಾಥಪನ  
II. ಹಣಕಾಸು ಹಾಗ  ಬಾಯೆಂಕ್ರೆಂಗ್ 

a. ಬಾಯಿಂಕ್ತಿಂಗ್, ಅಿಂಚೆ ಕಛೆೀರಿ, ಎಟಿಎಮ್ ಹಾಗೊ ಖಜಾಿಂಚಿ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ ಮರನಸಾಿಪನೆ ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ 

b. ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಣರಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೀರ್ ಆದಾಯ ಮರ್ುು ತ್ ರಿಗ ಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥತಕ ಪರಿಹಾರದ ರ್ಲ್ುಪಿಸುವಿಕ  ಹಾಗೂ ವಿಸುರಣ  
c. ಉದಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ರ ೈರ್ರಿಗಾರ್ ಸಾಲ್ ಬ ಂಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕ ರಡಿಟ್ ಪಾಯಕ ೇಜ್ ನ ರ್ಲ್ುಪಿಸುವಿಕ  ಹಾಗೂ ವಿಸುರಣ  

III. ಆರ  ೋಗಯ ವಯವಸ ಿಗಳು 
a. ಆರೆೊೀಗಯ ಕಣಾಾವಲನ, ಅದರಲೊ ಿವಿಶೆೀರ್ವ್ಾಗಿ ಕೆೊೀವಿಡ್-19ರ ಸಿ್ರೇನಿಂಗ್ (ರ್ಪಾಸಣ ), ಪರಿೇಕ್ಷ , ಹಾಗೂ ಕಾಾರಂಟ ೈನ್ 

(ಸಂಪಕತರ್ಡ ) ಕಾಯತಗಳ ಬಲ್ಪಡಿಸುವಿಕ  ಹಾಗೂ ವಿಸುರಣ  
b. ಕ ೂೇವಿಡ್-19ಗಾಗಿ ಆರೆೊೀಗಯ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ು ಅತಯವಶಯಕ ಆರೆೈಕೆಯ ಬಲಪಡಿಸ್ನವಿಕೆ ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ 

c. ಕೆೊೀವಿಡ್-19ಗೆ ಒಡಿುಕೆೊಿಂಡ ಮನಿಂಚೊಣಿಯ ಆರೆೊೀಗಯ ಹಾಗೊ ಇತರ ಕಾಯಣಕತಣರ ರಕ್ಷಣೆ 
d. ಇತರ ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕ ರೆೊೀಗಗಳ್ು, ಎನ್್ಸಿಡಿಗಳ್ು ಮತನು ದನಬಣಲ ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಗಳ್ನ್ನು ಉದೆದೀಶಸ್ನವ ಆರೆೊೀಗಯ ವಯವಸೆಿಯ 

ಕಾಯಣಗಳ್ ಮರನಸಾಿಪನೆ. 

e. ಔರ್ಧಿೀಯ ಮತನು ವ್ೆೈದಯಕ್ತೀಯ ಸಾರ್ನ್ಗಳ್ ಸ್ರಬರಾಜನ ಸ್ರಪಳಿಗಳ್ ಮರನಸಾಿಪನೆ ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ. 
IV. ಮ ಲಭ ತ್ ಸ ೋವ ಗಳು 

a. ಸ್ನಸಿಿರ ವಿದನಯತ್ ಸ್ರಬರಾಜನ ನಿವಣಹಣೆ 
b. ಸ್ನಸಿಿರ ಇಿಂರ್ನ್ ಸ್ರಬರಾಜನ ನಿವಣಹಣೆ 

c. ಮಾಹಿತಿ ಮತನು ಸ್ಿಂವಹನ್ ತಿಂತರಜ್ಞಾನ್ (ICT) ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ ಬಲಪಡಿಸ್ನವಿಕೆ ಹಾಗೊ ಸಾಮಥಯಣವನ್ನು ಹೆಚಿಿಸ್ನವುದನ 

d. ಸ್ನಸಿಿರ ನಿೀರನ ಸ್ರಬರಾಜನ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ ನಿವಣಹಣೆ 
e. ಸ್ನಸಿಿರ ನೆೈಮಣಲಯ ಮತನು ಘನ್ ತಾಯಜಯ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ ಮರನಸಾಿಪನೆ 

V. ಹಸ್ಥವು, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ , ಕೃಷ್ಟ್, ಅರಣಯ ಹಾಗ  ತ್ತ್ಸೆಂರ್ೆಂಧಿತ್ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳು 

a. ಪಡಿತರ ವಯವಸೆಿ ಹಾಗೊ ವಸ್ನು-ರೊಪದ/ನ್ಗದನರಹಿತ ನೆರವಿನ್ ಬಲಪಡಿಸ್ನವಿಕೆ ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ  
b. ಹಾಲನ, ಮೊಟೆಟ, ಮಾಿಂಸ್, ಮಿೀನ್ನ, ಹರ್ನುಗಳ್ು ಮತನು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತಾಪದನೆ ಮತನು ಪೂರೆೈಕೆ ಸ್ರಪಳಿಗಳ್ ಮರನಸಾಿಪನೆ  

c. ಕೃಷ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಚಟನವಟಿಕೆಗೆ ಬೆಿಂಬಲ ನಿೀಡನವಿಕೆ  

d. ಕೃಷ್ಟ್ ಕಾಮಿಣಕರ ಮತನು ಇತರ ಕಾಮಿಣಕರ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ ಸ್ಿಂಚಾರವನ್ನು ಸ್ಕ್ತರಯಗೆೊಳಿಸ್ನವಿಕೆ  

e. ನಿೀರಾವರಿ ಮತನು ಕೃಷ್ಟ್ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ ಮರನಸಾಿಪನೆ 
f. ಅರರ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉತಪನ್ುಗಳ್ ಉತಾಪದನೆ ಮತನು ಪೂರೆೈಕೆ ಸ್ರಪಳಿಯ ಮರನಸಾಿಪನೆ. 

VI. ರ್ಡ್ತ್ನ್, ಜಿೋವನ  ೋಪಾಯಗಳು ಹಾಗ  ಸಾರ್ಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣ  

a. ನೆೀರ ನ್ಗದನ ವಗಾಣವಣೆಗಳ್ು, ಪಿಿಂಚಣಿಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಆದಾಯ ನೆರವಿನ್ ಹೆಚಿಳ್ದ ವಿಸ್ುರಣೆ ಹಾಗೊ ವೃದಿ ಿ

b. ಗಾರಮಿೀರ್ ಹಾಗೊ ನ್ಗರ ಪರದೆೀಶಗಳ್ಲ್ಲಿ ಜೀವನೆೊೀಪಾಯ ಖ್ಾತರಿ ಯೀಜನೆಗಳ್ ವಿಸ್ುರಣೆ ಹಾಗೊ ವೃದಿ ಿ

c. ಕಾಮಿಣಕರನ ಹಾಗೊ ಅವರ ಜೀವನೆೊೀಪಾಯಗಳ್ು, ಅದರಲೊ ಿವಿಶೆೀರ್ವ್ಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರನವವರ ರಕ್ಷಣೆ 
d. ವಲ್ಲಸಿಗ ಕಾಮಿಣಕರನ ಹಾಗೊ ವಲಸಿಗ ಕನಟನಿಂಬಗಳ್ ಅಗತಯಗಳ್ನ್ನು ಉದೆದೀಶಸ್ನವುದನ ಮತುದರ ರಕ್ಷಣೆ 
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e. ದನಬಣಲ ಗನಿಂಪುಗಳ್ ಅಗತಯಗಳ್ನ್ನು ಉದೆದೀಶಸ್ನವುದನ ಮತನು ಅವುಗಳ್ ರಕ್ಷಣೆ 
VII. ಸಾರಿಗ  ವಯವಸ ಿಗಳು 

a. ರೆೈಲನ, ಲಾರಿ, ವಿಮಾನ್ ಹಾಗೊ ಹಡಗನ ಸ್ರಕನ ಸಾಗಣೆಯ ಮರನಸಾಿಪನೆ ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ 
b. ರೆೈಲನ, ಬಸ್ ಹಾಗೊ ದೆೊೀಣಿಯ ಮೊಲಕ ಅಿಂತರರಾಜಯ ಹಾಗೊ ರಾಜಯದ ಒಳ್ಗೆ ಪರಯಾಣಿಕರ ಸಾಗಣೆಯ ಮರನಸಾಿಪನೆ 

c. ನ್ಗರದಲ್ಲಿನ್ ಸಾರಿಗೆಯ (ರೆೈಲನ, ಮೆಟೆೊರೀ ಹಾಗೊ ಬಸ್) ಮರನಸಾಿಪನೆ ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ 

d. ನ್ಗರದಲ್ಲಿನ್ ಖ್ಾಸ್ಗಿ ಸಾಗಣೆಯ ಮರನಸಾಿಪನೆ 
e. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೊ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ಟೀಯ ಪರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ದ ಮರನಸಾಿಪನೆ. 

VIII. ವತ್ರಣಾ ಸರಪಳಿಗಳ ಮರುಸಾಿಪನ  ಹಾಗ  ವೃದ್ಧ ಿ

a. ಅಗತಯ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ ವಿತರಣಾ ಸ್ರಪಳಿಗಳ್ ಮರನಸಾಿಪನೆ ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ 

b. ಗೆೊೀದಾಮನಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಶೀತ ಸ್ಿಂಗರಹಣೆ/ಸ್ರಬರಾಜನ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ ಮರನಸಾಿಪನೆ 
c. ಅಗತಯ ವಸ್ನುಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಉತಪನ್ುಗಳ್ ಉತಾಪದನೆಯ ವಿಸ್ುರಣೆ.   

IX. (ಕಟಟಡ್) ನಿರ್ಾೇಣ ಕಾಯೇ ಹಾಗ  ವಸತಿ 

a. ಕಟಟಡ ನಿಮಾಣರ್ ಕಾಯಣ ಹಾಗೊ ವಸ್ತಿ ಚಟನವಟಿಕೆಯ ಮರನಸಾಿಪನೆ ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ. 
X. ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸ ಿಗಳು 

a. ಶಾಲಾ ಹಾಗೊ ಕಾಲೆೀಜನಗಳ್ ಕಾಯಾಣಚರಣೆಯ ಮರನಸಾಿಪನೆ 
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ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕ  ೋಷ್ಠಕ I: ತ್ುತ್ುೇ ಆರ  ೋಗಯ ಪರಿಸ್ಥತಿಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್್ನಿೆಂದ ರ್ದಲಾವಣ  ಆಗುತಿುರುವಾಗ ರ್ಾಡ್ಬ ೋಕಾದ 

ನ್ಲವತುತ ಅಗತ್ಯ ವಷಯಗಳು/ಕ ೈಗ  ಳಳಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಿಮಗಳು: ಸ ಚ್ಕ ಪ್ರಸುತತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗ  ಸಂಭಾವಯ 
ರ್ದಲಾವಣ /ಪ್ರಿವತಬನ ಯ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು 

 
ಕರ.ಸಂ. ಆದಯತ್ ಯ 

ಕರಮಗಳು 
ಸೂಚಕ ಪರಸುುರ್ 
ಸಾಥನಮಾನ 

ಸೂಚಕ ಬದಲಾವಣ /ಪರಿವರ್ತನ ಯ ಪರಿಸಿಥತಿಗಳು 

ಭಾರರ್ದಾದಯಂ
ರ್ 

ರಾಜಯಗ
ಳು 

ಭಾರರ್ ಸಕಾತರದ ಮುಂದಾಳರ್ಾ ರಾಜಯ ಸಕಾತರದ 
ಮುಂದಾಳರ್ಾ 

I II III IV V VI VII 
ಆಡಳಿತ ಹಾಗ  ಸಂಯೋಜನ  

1 ಕಾನ್ ನ್ು ಹಾಗ  
ಸುವಯವಸ್ ಿ 
ರ್ಲಪ್ಡಿಸುವಿಕ  

         

2 ರಾಜಯ ಹಾಗ  
ಜಿಲಾಾ ತತುಬ 
ಪ್ರಿಸಿ್ಥತಿ 
ನಿವಬಹಣಾ 
ವಯವಸ್ ಿಗಳ 
ರ್ಲಪ್ಡಿಸುವಿಕ  

         

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ, ರಾಜಯ 
ಹಾಗ  
ಜಿಲಾಾಡಳಿತ ಮತುತ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳ 
ಮರುಸ್ಾಿಪ್ನ  

    ➔    ➔ 

4 ಪಾಲ್ುದಾರ 
ಹಾಗೂ ಪೌರ 
ಸಮಾಜ 
ಸಂಯೇಜನ ಯ 
ಸಾಥಪನ  

       ➔ ➔ 

5 ರ್ುರ್ುತ ಸಂವಹನ 
ಹಾಗೂ 
ನಾಗರಿಕರನುು 
ರ್ಲ್ಪುವುದನುು 
ಬಲ್ಪಡಿಸುವಿಕ  

 ➔     ➔   

6 ನಾಯಯಾಲ್ಯಗ
ಳು ಹಾಗೂ 
ನಾಯಯ ವಯವಸ ಥಯ 
ಸ ೇವ ಗಳ 
ಮರುಸಾಥಪನ  

    ➔   ➔  

ಆರ್ಥಬಕತ  ಹಾಗ  ಬಾಯಂಕಂಗ್ 

7 ಬಾಯಂಕಂಗ್, 
ಅಂಚ  ಕಚ ೇರಿ, 
ಬಾಯಂಕುಗಳ 
ಎಟಿಎಮ್ ಹಾಗೂ 

 
 

 ➔    ➔ ➔  
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ಖಜಾಂಚಿ 
ಸ ೇವಗಳು 

8 ರಾಜಯ 
ಸ್ಕಾಣರಗಳಿಗೆ 
ವಿಶೆೀರ್ ಆದಾಯ 
ಮರ್ುು ತ್ ರಿಗ ಗಳು 
ಹಾಗೂ ಆರ್ಥತಕ 
ಪರಿಹಾರದ 
ರ್ಲ್ುಪಿಸುವಿಕ  
ಹಾಗೂ ವಿಸುರಣ  

         

9 ಉದಯಮ ಹಾಗೂ 
ರ ೈರ್ರಿಗಾರ್ ಸಾಲ್ 
ಬ ಂಬಲ್ ಹಾಗೂ 
ಸಾಲ್ದ ಪಾಯಕ ೇಜ್ 
ನ ರ್ಲ್ುಪಿಸುವಿಕ  
ಹಾಗೂ ವಿಸುರಣ  

     ➔ ➔   

ಆರ  ೋಗಯ ವಯವಸ ಿಗಳು 

10 ಆರೆೊೀಗಯ 
ಕಣಾಾವಲನ, 
ಅದರಲೊಿ 
ವಿಶೆೀರ್ವ್ಾಗಿ 
ಕೆೊೀವಿಡ್-19ರ 
ಸಿ್ರೇನಿಂಗ್ 
(ರ್ಪಾಸಣ ), 
ಪರಿೇಕ್ಷ , ಹಾಗೂ 
ಕಾಾರಂಟ ೈನ್ 
(ಸಂಪಕತರ್ಡ ) 
ಕಾಯತಗಳ 
ಬಲ್ಪಡಿಸುವಿಕ  
ಹಾಗೂ ವಿಸುರಣ  

 ➔        

11 ಕ ೂೇವಿಡ್-
19ಗಾಗಿ 

ಆರೆೊೀಗಯ 
ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ು 
ಅತಯವಶಯಕ 
ಆರೆೈಕೆಯ 

ಬಲಪಡಿಸ್ನವಿಕೆ 
ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ 

 ➔     ➔ ➔  

12 ಕೆೊೀವಿಡ್-19ಗೆ 
ಒಡಿುಕೆೊಿಂಡ 
ಮನಿಂಚೊಣಿಯ 

ಆರೆೊೀಗಯ ಹಾಗೊ 
ಇತ್ರ 

ಕಾಯಣಕತಣರ 
ರಕ್ಷಣೆ 

 ➔     ➔   

13 ಇತರ    ➔    ➔  
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ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕ 

ರೆೊೀಗಗಳ್ು, 
ಸಾಮೊಹಿಕ 
ಪರಸ್ರರ್ವ್ಾಗದ 
ಖ್ಾಯಿಲೆಗಳ್ 
ಮತನು ದನಬಣಲ 

ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಗಳ್ನ್ನು 
ಉದೆದೀಶಸ್ನವ 
ಆರೆೊೀಗಯ 
ವಯವಸೆಿಯ 

ಕಾಯಣಗಳ್ 
ಮರನಸಾಿಪನೆ 

14 ಇತರ 

ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕ 

ರೆೊೀಗಗಳ್ು, 
ಸಾಮೊಹಿಕ 
ಪರಸ್ರರ್ವ್ಾಗನವ 
ಖ್ಾಯಿಲೆಗಳ್ 
ಮತನು ದನಬಣಲ 

ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಗಳ್ನ್ನು 
ಉದೆದೀಶಸ್ನವ 
ಆರೆೊೀಗಯ 
ವಯವಸೆಿಯ 

ಕಾಯಣಗಳ್ 
ಮರನಸಾಿಪನೆ 

  ➔ ➔   ➔   

ಮ ಲಭ ತ  ಸೌಕಯೇಗಳು 

23 ಸ್ನಸಿಿರ 
ವಿದನಯತ್ 
ಸ್ರಬರಾಜನ 
ನಿವಣಹಣೆ 

 ➔ ➔ ➔ ➔  ➔ ➔  

24 ಸ್ನಸಿಿರ 
ಇಿಂರ್ನ್ 
ಸ್ರಬರಾಜನ 
ನಿವಣಹಣೆ 

 ➔ ➔ ➔ ➔  ➔ ➔  

25 ಐಸಿಟಿ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ 
ಬಲಪಡಿಸ್ನವಿಕೆ 
ಹಾಗೊ ವರ್ಣನೆ 

         

26 ಸ್ನಸಿಿರ ನಿೀರನ 
ಸ್ರಬರಾಜನ 
ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ 
ನಿವಣಹಣೆ 

 ➔     ➔ ➔ ➔ 

27 ಸ್ನಸಿಿರ ನೆೈಮಣಲಯ 
ಮತನು ಘನ್ 
ತಾಯಜಯ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ 
ಮರನಸಾಿಪನೆ 

       ➔  

ಹಸ್ಥವು, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ , ಕೃಷ್ಟ್, ಅರಣಯ ಹಾಗ  ತ್ತ್ಸೆಂರ್ೆಂಧಿುತ್ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳು 
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15 ಪಡಿತ್ರ ವಯವಸ  ಿ
ಹಾಗ  ವಸುು-
ರ ಪದ/ನ್ಗರ ೋತ್
ರ ನ ರವನ್ 
ರ್ಲಪಡಿಸುವಕ  
ಹಾಗ  ವಸುರಣ   

➔ ➔        

16 ಹಾಲನ, ಮೊಟೆಟ, 
ಮಾಿಂಸ್, ಮಿೀನ್ನ, 
ಹರ್ನುಗಳ್ು ಮತನು 
ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಉತಾಪದನೆ ಮತನು 
ಪೂರೆೈಕೆ 
ಸ್ರಪಳಿಗಳ್ನ್ನು 
ಮರನಸಾಿಪನೆ  

  ➔    ➔ ➔  

17 ಕೃಷ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ್ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ , 
ಅದರಲ ಿ 
ವಶ ೋಷವಾರ್ ರಬಿ 
ಕ  ಯಿನ್ 
ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗ  
ಬ ೆಂರ್ಲ  

➔ ➔        

18 ಕೃಷ್ಟ್ ಕಾಮಿಣಕರ 

ಮತನು ಇತರ 
ಕಾಮಿಣಕರ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ 

ಸ್ಿಂಚಾರದ 
ಸ್ಚೆೀತನ್ಗೆೊಳಿಸ್ನ
ವಿಕೆ  

➔ ➔        

19 ನಿೀರಾವರಿ ಮತನು 
ಕೃಷ್ಟ್ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ 

ಮರನಸಾಿಪನೆ 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔  ➔ ➔ ➔ 

20 ಎನ್್ಟಿಎಫ್ಪಿ  
ಮತನು ಅರರ್ಯ 
ಆಧಾರಿತ 

ಉತಪನ್ುಗಳ್ 
ಉತಾಪದನೆ ಮತನು 
ಪೂರೆೈಕೆ 
ಸ್ರಪಳಿಯ 

ಮರನಸಾಿಪನೆ. 

    ➔    ➔ 

ರ್ಡ್ತ್ನ್, ಜಿೋವನ  ೋಪಾಯಗಳು ಹಾಗ  ಸಾರ್ಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣ  

1

8 

ನ ೋರ ನ್ಗದು 
ವಗಾೇವಣ , 
ಪ್ರೆಂಚ್ಣಿ ಹಾಗ  
ಆರಾಯ ನ ರವನ್ 
ಹ ಚ್ಚಳದ ವಸುರಣ  
ಹಾಗ  ವೃದಿ್ಧ 

➔ 
 

➔        
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1

9 

ಗಾರಮಿೀರ್ ಹಾಗೊ 
ನ್ಗರ 
ಪರದೆೀಶಗಳ್ಲಿ್ಲ 
ಜೀವನೆೊೀಪಾಯ 
ಖ್ಾತರಿ 
ಯೀಜನೆಗಳ್ 
ವಿಸ್ುರಣೆ ಹಾಗೊ 
ವೃದಿಿ 

➔ 
 

➔        

20 ಕಾರ್ಮೇಕರು 
ಹಾಗ  ಅವರ 
ಜಿೋವನ  ೋಪಾಯ
ಗಳು, ಅದರಲ  ಿ
ವಶ ೋಷವಾರ್ 
ಅನೌಪಚಾರಿಕ 
ವಲಯದಲಿ್ಲರುವವ
ರ ರಕ್ಷಣ  

 
 

 ➔ ➔   ➔ ➔  

21 ವಲ್ಲಸಿಗ 
ಕಾಮಿಣಕರನ 
ಹಾಗೊ ವಲಸಿಗ 
ಕನಟನಿಂಬಗಳ್ 
ಅಗತಯಗಳ್ನ್ನು 
ಉದೆದೀಶಸ್ನವು
ದನ ಮತುದರ 
ರಕ್ಷಣೆ 

  ➔ ➔   ➔ ➔  

22 ದನಬಣಲ 
ಗನಿಂಪುಗಳ್ 
ಅಗತಯಗಳ್ನ್ನು 
ಉದೆದೀಶಸ್ನವು
ದನ ಮತುದರ 
ರಕ್ಷಣೆ 

  ➔ ➔   ➔ ➔  

ಸಾರಿಗ  ವಯವಸ ಿಗಳು 

28 ರ ೈಲು, ಲಾರಿ, 
ವರ್ಾನ್ ಹಾಗ  
ಹಡ್ಗು ಸರಕು 
ಸಾಗಣ ಯ ಮರು 
ಸಾಿಪನ  & ವಸುರಣ  

  ➔ ➔    ➔  

29 ರ ೈಲು, ರ್ಸ್ & 
ರ  ೋಣಿಯ ಮ ಲಕ 
ಅೆಂತ್ರರಾಜಯ 
ಹಾಗ  ರಾಜಯ 
ಪಿಯಾಣಿಕರ 
ಸಾಗಣ ಯ 
ಮರುಸಾಿಪನ  

    ➔   ➔  

30 ನ್ಗರ ಸಾರಿಗೆ 
(ರೆೈಲನ, ಮೆಟೆೊರೀ 
ಬಸ್) 

    ➔   ➔  
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ಮರನಸಾಿಪನೆ 
ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ 

31 ನ್ಗರದಲಿ್ಲನ್ 
ಖ್ಾಸ್ಗಿ 
ಸಾಗಣೆಯ 
ಮರನಸಾಿಪನೆ 

    ➔     

32 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೊ 
ಅಿಂತರ ರಾಷ್ಟ್ಟೀಯ 
ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ 
ಮರನಸಾಿಪನೆ 

    ➔     

ವತ್ರಣಾ ಸರಪಳಿಗಳು 

34 ಅಗತ್ಯ ಸ ೋವ ಗಳ 
ವತ್ರಣಾ 
ಸರಪಳಿಗಳ 
ಮರುಸಾಿಪನ  
ಹಾಗ  ವಸುರಣ  

      ➔   

33 ಗೆೊೀದಾಮನಗಳ್ು 
ಹಾಗೊ ಶೀತ 
ಸ್ಿಂಗರಹಣಾ 
ವಯವಸೆಿ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ 
ಮರನಸಾಿಪನೆ 

       ➔  

35 ಅಗತಯ ವಸ್ನುಗಳ್ು 
ಹಾಗೊ 
ಉತಪನ್ುಗಳ್ 
ಉತಾಪದನೆಯ 
ವಿಸ್ುರಣೆ 

➔      ➔   

(ಕಟಟಡ್) ನಿರ್ಾೇಣ ಕಾಯೇ ಹಾಗ  ವಸತಿ 

39 ಕಟಟಡ ನಿಮಾಣರ್ 
ಕಾಯಣ ಹಾಗೊ 
ವಸ್ತಿ 
ಚಟನವಟಿಕೆಯ 
ಮರನಸಾಿಪನೆ 
ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ. 

         

ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸ ಿಗಳು 

40 ಶಾಲಾ ಹಾಗೊ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯ 
ಕಾಯಾಣಚರಣೆಯ 
ಮರನಸಾಿಪನೆ 

    ➔     

 

 ವವರಣ : ಪರಿವತ್ೇನ /ರ್ದಲಾವಣ ಯ ಸನಿುವ ೋಷಗಳು ಪರಿವರ್ತನ /ಬದಲಾವಣ ಯ ವಿವರಣ ಗಳ್ಯಯ 

I ವಿಸೃರ್ ಅವಧಿಯವರ ಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಮುಂದುವರಿಕ  (ಆರ್ಥತಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗ ಯ ವಿಸುರಣ ಯನುು ಹ ೂರರ್ುಪಡಿಸಿ) ಬಲ್ಪಡಿಸುವಿಕ  ಹಾಗೂ ವಿಸುರಣ   

II ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾಗ  ಸರಕು ವಾನ್ಹ ಸಂಚಾರದ ಅಂತರರಾಜಯ ಚ್ಲನ ಯಲ್ವಾ ಭಾಗಶಃ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮರುಸಾಥಪನ   

III ಅಂತರರಾಜಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾಗ  ಸರಕು ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರದ ರಾಷ್ರವಾಯಪಿ ಮರುಸ್ಾಿಪ್ನ  ನಿವತಹಣ  ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣ   

IV ದ ೋಶೋಯ ಹಾಗ  ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಂತಹಂತದ ಪ್ುನ್ರಾರಂಭ ಸ ೂೆೇಡೌನ್  

V ವಿಸೃರ್ ಅಮಯದವರ ಗೂ ನಿದಿತಷ್ಟ ರಾಜಯಗಳು/ಜಿಲ ೆಗಳಲೆಿ ಮುಂದುವರಿದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್  

VI ನಿದ್ಧಬಷ್ಟ ರಾಜಯ/ಜಿಲ ಾಗಳಲ್ವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾಗ  ಸರಕು ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರದ ಭಾಘಶಃ ಲಾಕ್ ಡೌನ್    

VII ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾಗ  ಸರಕು ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರದ ರಾಜಯವಾಯಪಿ ಪ್ುನ್ರಾರಂಭ   
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ಆದಯತಾ ಪರಿಶಿೋಲನಾಪಟಿಟ: ಆರ  ೋಗಯ ತ್ುತ್ುೇ ಸಂದಭಬದಲ್ವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್್ನಿೆಂದ ಹ  ರರ್ರಲು ಬ ೆಂರ್ಲ್ಲಸುವ ಕಿಮಗಳು 

ಈ ಪಟಿಟಯನ ಮನಿಂದನವರೆದ ಆರೆೊೀಗಯದ ತನತನಣ ಪರಿಸಿಿತಿಯ ಸ್ಿಂದಭ್ಣದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್್ನಿಿಂದ ಆರ್ಥಣಕತೆ, ಮೊಲಸೌಕಯಣ ಹಾಗೊ 

ಆಡಳಿತದ ಸ್ಿಂಪೂರ್ಣ ಕಾಯಣನಿವಣಹಣೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಅಥವ್ಾ ಸ್ಿಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವತಣನೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಯ, ಜಲೆಿ ಮತನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೆೀಕಾದ ಪರಮನಖ ವಿರ್ಯಗಳ್ ವಿಶಾಲ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟಿಟ ಆಗಿದೆ. ಸ್ೊಕುವ್ಾದ ಆಯೊಗಳ್ ಸ್ಿಂಯೀಜನೆ, ಅವುಗಳ್ ಭೌಗೆೊೀಳಿಕ ವ್ಾಯಪಿು, 

ಅನ್ನಕರಮ (Sequencing) ಹಾಗೊ ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ದ ವ್ೆೀಗವನ್ನು ಆಯೊ ಮಾಡಲನ ಇದನ ಸ್ಿಂಕ್ತೀರ್ಣವ್ಾದ ರಾಜಯ ಮತನು ಸ್ಿಳಿೀಯ ಮಟಟದ 

ನಿಧಾಣರಗಳ್ನ್ನು ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿದೆ. ಇದನ ಸ್ಳಿ್ದಿಿಂದ ಸ್ಿಳ್ಕೊ, ಜಲೆಿಯಳ್ಗೆ ಮತನು ಜಲೆಿಗಳ್ ನ್ಡನವ್ೆ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹನದನ. 

ಈ ಪರಿವತಣನೆಗೆ ವಿಕೆೀಿಂದಿರೀಕೃತ ಮತನು ನಿಯೀಜತ ಪರತಿಕ್ತರಯಾ ಯೀಜನೆ (Delegated Response Planning), ಅನ್ನಸ್ರಣೆ, ಹಾಗೊ 
ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ದ ಅಗತಯವಿದನದ, ಕೆೊೀವಿಡ್-19ನ್ ವ್ಾಯಪಕ ಹರಡನವಿಕೆಯ ಕಾರರ್ದಿಿಂದ ಉಿಂಟಾದ ನಿಬಣಿಂರ್ಗಳು ಹಾಗೊ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಣರದ 

ಮಾಗಣದಶಣನ್, ಮರ್ಯಸಿಿಕೆಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಹರ್ಕಾಸ್ನ ಮತನು ಅಭಿವೃದಿಿ ಬೆಿಂಬಲ ಪಾಯಕೆೀಜನಗಳ್ ಚೌಕಟಿಟನ್ಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ್ನ್ನು ರಾಜಯ ಮತನು 
ಜಲಾಿಡಳಿತಗಳ್ು ಉತುಮವ್ಾಗಿ ನಿವಣಹಿಸ್ಬಲದಿನ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಬಿಕೆಟಟನ್ುು ಭಾರತಿೋಯರ ಲಾರಿಗ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಕಾಶವಾರ್ ಪರಿವತಿೇಸುವುದು 

ಈ ಬಕೂಟನಟ ನ್ೊತನ್ ಸಾವಣತಿರಕ ರಿೀತಿಯ ನ್ಗದುರಹಿರ್ ಹಾಗೊ ನ್ಗದನ ಅಹಣತೆಗಳ್ು ಮತನು ಬೆಿಂಬಲದ ಸ್ನತುಲೊ ನಾವಿೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆೊೀರಿಸ್ನವ 
ಅವಕಾಶವ್ಾಗಿ ಮಾತರವಲಿದೆ, ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರನವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತನು ರಾಜಯ ಮಟಟದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಣಕರಮಗಳ್ು ಮತನು ಯೀಜನೆಗಳ್ನ್ನು 
ಕೆೊರೀಢೀಕರಿಸ್ನವ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ.  ಇದನ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಣಕತೆ, ಮೊಲಸೌಕಯಣ ಮತನು ಅಭಿವೃದಿ ಿವಯವಸೆಿಗಳ್ನ್ನು ಉತುಮ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನ್ರ 
ನಿಮಾಣರ್ ಮಾಡಲನ ಹಾಗೊ ಹೆಚನಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಚಛವ್ಾದ ಮತನು ಪರಿಸ್ರ-ಸೆುೀಹಿ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ, ದನಬಣಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲನ ಹಾಗೊ ವಯವಸೆಯಿ ಸ್ದೃಢತೆಯನ್ನು ವೃದಿಿಸ್ನವಲ್ಲಿ ನೆರವ್ಾಗನತುದೆ.  ಬಡವರನ, ಅಪೌಷ್ಟ್ಟಕತೆಯಿಿಂದ ಬಳ್ಲನತಿುರನವವರನ ಮತನು 
ಹಸಿದವರನ, ವೃದಿರನ, ದನಬಣಲರನ ಹಾಗೊ ತಮಮ ಜೀವನೆೊೀಪಾಯಗಳ್ನ್ನು ಕಳ ದುಕ ೂಂಡವರು ಅಥವಾ ಅದಕೊ ತೆೊಡಕನಿಂಟಾಗನವ 
ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ನವತು ವಿಶೆೀರ್ ಗಮನ್ವನ್ನು ಹರಿಸ್ಲಾಗನವುದನ – ಇದಕೊ ಕಾರರ್, ವಿಭ್ಜನೆಯ ನ್ಿಂತರ ದೆೀಶವು ಅನ್ನಭ್ವಿಸಿದ ಅತಿದೆೊಡು 
ಆರ್ಥಣಕ, ಸಾಮಾಜಕ ಮತನು ಆರೆೊೀಗಯದ ತೆೊಿಂದರೆ ಇದಾಗಿದೆ.   

ಸ ಚ್ಕ ಮತ್ುು ವವರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು: ಪಿತಿ ರಾಜಯ ಮತ್ುು ಜಿಲ ಯಿೆಂದ ನಿಯರ್ಮತ್ವಾದ ಮರುರ್ಾಪನಾೆಂಕ  

ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಕರಮಗಳ್ು ಕೆೀವಲ ಸ್ೊಚಕವ್ಾಗಿದನದ,್ಸಾಕ್ಷ್ಾಾಧಾರಗಳ್ು ಮತನು ಸ್ೊಕು ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ,್ಪರತಿದಿನ್್ಹಾಗೊ್ವ್ಾರಕೆೊೂಮೆಮ, 
ಜಲಾಿ ಮತನು ರಾಜಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಮಾಪನಾಿಂಕ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಬೆೀಕಾಗನತುದೆ. ಬಹನತೆೀಕ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಣರಗಳ್ು ಮತನು ಜಲಾಿಡಳಿತಗಳ್್ ಕೆೊೀರಿಕೆಯ 
ಮೆೀರೆಗೆ, 29 ನೆೀ ಮಾರ್ಚಣ 2020 ರಿಂದನ ಪರಸಾರವ್ಾದ ಈ್ಹಿಿಂದಿನ್ ಐಐಎರ್ಚ್ಎಸ್ ಸ್ಲಹೆಗೆ್ಇದನ ಪೂರಕವ್ಾಗಿದೆ. ಇದನ ಸ್ಮಗರವ್ಾಗಿರಲನ 
ಯತು್ಮಾಡದೆ,್ಆದರೆ ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ಕೊ ನೆರವ್ಾಗಲನ ಗುಂಪುಗಳ ಮರ್ಯಸಿಿಕೆಗಳ್ನ್ನು್ಹತನು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸೆೀರಿಸಿ,್ಮತನು ಅದರೆೊಳ್ಗೆ ಮೊರನ 
ಅತಯಿಂತ್ಪರಮನಖ/ನಿಣಾಣಯಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ (ಹರ್ಕಾಸ್ನ ಮತನು ಬಾಯಿಂಕ್ತಿಂಗ್, ಆರೆೊೀಗಯ ವಯವಸೆಿಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಮೊಲ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ು ಕೆಿಂಪು 
ಬರ್ುದಲ್ಲ)ಿ ಹಾಗೊ್ಚಟನವಟಿಕೆಗಳ್್ಎಿಂಟನ್ಗನಿಂಪುಗಳಾದಯಿಂತ,್10 ಆದಯತೆಯ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ (ಕೆಿಂಪು ಬರ್ುದಲ್ಲ)ಿ ಗನಿಂಪುಗೊಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಸ್ೊಕು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಿಂದ್ ಹೆೊರಡಿಸ್ಲಾದ್  ವಿಶಷ್ಠ ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕ್ ರೆೊೀಗ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿತ ಅಥವ್ಾ ಆರೆೊೀಗಯ ವಯವಸೆಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಸ್ಲಹೆಗಳ್ನ್ನು 
ಬದಿಗೆೊತನುವುದಿಲಿ. ಪರಿವತಣನೆಗಾಗಿ/ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ್ಸಿದಿವ್ಾಗಲನ್್ಹಲವ್ಾರನ ಸ್ರಣಿ್ಪರಕ್ತರಯೆಗಳ್ನ್ನು್ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ನವ ಪೂರಕ ಪರಶೆುಗಳ್ ಒಿಂದನ 
ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿಭಾಗ III ರಲ್ಲ ಿಪಟಿಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಸಂಕ್ಷಿಪು ಕ ೂೇಷ್ಠಕ Iರಲಿೆ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಮಧ್ಯದಲಿೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಮಟಟದಲಿೆ ದ ೇಶವಿರುವ ಪರಸುುರ್ ಸಿಥತಿಯ ರೂಪರ ೇಷ ಯನುು 
ಪರಸುುರ್ಪಡಿಸುವ ಯರ್ುವನುು ಮಾಡುರ್ುದ .  ಪರಸುದ ದ ೇಶವಾಯಪಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದ ಹಂರ್ಹಂರ್ದ ಬದಲಾವಣ /ಪರಿವರ್ತನ ಯನುು 
ಸಾದಯಗ ೂಳಸಲ್ು ಅಗರ್ಯವಾದ ಸಂಯೇಜಿರ್ ಕರಮಗಳನು ವಿಶ ೆೇಷ್ಟ್ಸಿ, ಆದಯತಿೇಕರಿಸಲ್ು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂರ್ಹ ಚೌಕಟಟನುು ಅದು ನಂರ್ರ 
ಪರಸುುರ್ಪಡಿಸುರ್ುದ . ಪರಸುುರ್ ರಾಷ್ರವಾಯಪಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಪರಿಸಿಥತಿಯ ಐದು ಪರಿವರ್ತನ ಗಳು/ಬದಲಾವಣ ಗಳು (ಹಾಗೂ ಕ ೂೇಷ್ಠಕ Iರಲಿೆ 
ಬಳಸಲಾದ ಚಹ ುಗಳನುು ಕ ಳಕಂಡ ಬಾಕ್್ 1ರಲಿೆ ತ್ ೂೇರಿಸಲಾರ್ದ )  
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1. [ಸ್ ೋವ ಗಳ] ಲಾಕ್ ಡೌನ್                                                                                                                       
2. [ಸ್ ೋವ ಗಳ] ಸ್  ಾೋ ಡೌನ್                                                                                                                        
3. [ಲಾಕ್   ಡೌನ್ ಪ್ೂವಬದ ಸ್ ೋವಾ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತಿ] ನಿವಬಹಣ  ಹಾಗ  ರಕ್ಷಣ                                                          ➔ 
4. ಮರುಸ್ಾಿಪ್ನ  [ಸ್ ೋವ ಗಳು]                                                                                                                     
5. [ಸ್ ೋವ ಗಳ] ರ್ಲಪ್ಡಿಸುವಿಕ  ಹಾಗ  ವಿಸತರಣ                                                                                             

ಸ್ಾರಾಂಶ ಕ  ೋಷಠಕವನ್ುು ಓದುವ  ವಿಧಾನ್  

ಸ್ಿಂಕ್ಷಿಪು ಕೆೊೀರ್ಠಕವು 10 ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾದಯಂರ್ 40 ಸಂಭಾವಯ ಕರಮಗಳನುು ಪಟಿಟ ಮಾಡುರ್ುದ .  ಅವುಗಳ ಪ ೈಕ, ಮೂರು 
ಕೆಸಟರ್ ಗಳು/ಗುಂಪುಗಳ (ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಬಾಯಂಕಂಗ್, ಆರ ೂೇಗಯ ವಯವಸ ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ ಸ ೇವ ಗಳು) ಎಲ್ೆ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಗೂ 
ಸಾಮಾನಯವಾರ್ ಆದಯತ್ ಯ ಕರಮವನುು ಕ ೈಗ ೂಳಳಬ ೇಕಾಗುರ್ುದ .  ವಸುು ಸಿಥತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ , ರಾಜಯಗಳು ಹಾಗೂ 
ಜಿಲಾೆಡಳತ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಲ್ಪ ಕಡಿಮ ಆದಯತ್ ಯನುು ಹ ೂಂದಿದ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು, ಅಂದರ , ಶಾಲ ಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಥಗಳನುು 
ತ್ ರ ಯುವುದು ಅಥವಾ ಕಟಟಡ ನಿಮಾತಣ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುು ಪಾರರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ್ು,  ರ್ಕ್ಷಣದ ಆದಯತಿೇಕರಣಕಾ್ರ್ ಕನಿಷ್ಟ 10 
ಆದಯತ್ ಯ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುು (ಕ ಂಪು ಬಣಣದಲಿೆರುವುದು) ಪರಿಗಣಿಸಬ ೇಕಾರ್ದ .   

15 ಏಪಿರಲ್ 2020ರ ನ್ಿಂತರ, ರಾಜಯ ಹಾಗೊ ಜಲಾಿ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ೃತ ಮಟಟದ ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ದ ಆಯೊಗಳ್ನ್ನು ಪರಿಶೆ ೀಧಿಸ್ನವ ಏಳ್ು ಸ್ೊಚಕ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ದೃಶಾಯವಳಿಯ ಸ್ಿಂಗರಹವನ್ನು ರೊಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ದೃಶಾಯವಳಿಗಳ್ು ನಿರಿಂತರ ಆಯೊಗಳ್ನ್ನು 
ಪರಸ್ನುತಪಡಿಸ್ನತುದೆ (ಲಾಕ ಡೌನ್ ನ್ ಮನಿಂದನವರಿಕೆಯಿಿಂದ ಹಿಡಿದನ ಎಲಿ ಚಲನ್ವಲನ್ ಹಾಗೊ ಆರ್ಥಣಕ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳ್ನ್ನು 
ತೆರೆಯನವುದನ/ಪಾರರಿಂಭ್ ಮಾಡನವುದನ) – ಇದರಲ್ಲಿ ಭೌಗೆೊೀಳಿಕ ಅಳ್ವಡಿಕೆ (ನೆರೆಹೆೊರೆ, ಗಾರಮ, ವ್ಾಡ್ಣ, ಬಾಿಕ, ಜಲೆ ಿ ಅಥವ್ಾ 
ಸ್ಿಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಯ), ಅನ್ನಕರಮ ಶೆರೀಣಿೀಕರರ್ ಹಾಗೊ ಬದಲಾವಣೆಯ ವ್ೆೀಗದ ಮಾಪನಾಿಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹನದನ.   

------------------------ 

2 ಅದರಲ್ೂೆ ವಿಶ ೇಷ್ವಾರ್ ಆರ್ಥತಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು (ಉದಾ. ಕೃಷ್ಟ್, ಮೇನುಗಾರಿಕ )  
3 ರ ೈಲ್ು ಹಾಗೂ/ಅಥವಾ ರಸ ು ಹಾಗೂ/ಅಥವಾ ದ ೂೇಣಿ/ಹಡಗು  
4ನಿಯೇಜಿರ್ ಬಂದರುಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲಾುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹಶಃ ಭೂಗಡಿಗಳು 

ಬಾಕಸ್2:್ಭಾರತ್್ಸಕಾೇರ್ಹಾಗ ್ರಾಜಯ್ಸಕಾೇರ್ಕಾಯೇನಿೋತಿಯಲಿ್ಲ್ರ್ದಲಾವಣ ಗಳ್ಏಳು್ದೃಶಾಯವಳಿಗಳು 

ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಣರದಲಿ್ಲ್ ನಾಲನೂ್ ಸ್ಿಂಭಾಯವಯ್ ಬದಲಾವಣೆಯ್ ದೃಶಾಯವಳಿಗಳ್ು್ ಹಾಗೊ್ ರಾಜಯ್ ಸ್ಕಾಣರದ್ ಕಾಯಣನಿೀತಿಗಳ್ಲಿ್ಲನ್್ ಮೊರನ್
ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ನ್ನು್ಕೆಳ್ಗೆ್ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ:್ 
ಭಾರತ್ ಸಕಾೇರದ ಕಾಯೇನಿೋತಿಗಳು ಹಾಗ  ಮರ್ಯಸಿ್ಥಕ ಗಳ ರ್ದಲಾವಣ ಗಳು   

I.  I. ವಸೃತ್ ಸಮಯದವರ ಗ  ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಲಾಕ ಡೌನ್ ನ್ ಮುೆಂದುವರಿಕ : ಅರ್ಥಣಕ ಚಟನವಟಿಕೆಯ ವಿಸ್ುರಣೆಯನ್ನು ಹೆೊರತನಪಡಿಸಿ2 

II. ಪಿಯಾಣಿಕರು ಹಾಗ  ಸರಕು ಸೆಂಚಾರದ ಅೆಂತ್ರರಾಜಯ ಚ್ಲನ್ವಲನ್ದ ಭಾಗಶಃ ಲಾಕ ಡೌನ್:  ಅರ್ಥಣಕ ಚಟನವಟಿಕೆಯ  

ವಿಸ್ುರಣೆಯನ್ನು ಹೆೊರತನಪಡಿಸಿ  

III. ಪಿಯಾಣಿಕರು ಹಾಗ  ಸರಕು ಸೆಂಚಾರದ ಅೆಂತ್ರರಾಜಯ ಚ್ಲನ್ವಲನ್ದ ರಾಷರವಾಯಪ್ರ ಪುನ್ರಾರೆಂಭ 

IV. ಅೆಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪಿಯಾಣದ ಹೆಂತ್ಹೆಂತ್ದ ಪುನ್ರಾರೆಂಭ4 

V.  

VI.  

ರಾಜಯ ಸಕಾೇರದ ಕಾಯೇನಿೋತಿಗಳು ಹಾಗ  ಮರ್ಯಸಿ್ಥಕ ಗಳಲಿ್ಲ ರ್ದಲಾವಣ ಗಳು  

 
V. ನಿದ್ಧೇಷಟ ರಾಜಯ/ಜಿಲ ಿಗಳಲಿ್ಲ ವಸೃತ್ ಅವಧಿಗಳಿಗ  ಲಾಕ ಡೌನ್ ನ್ ಮುೆಂದುವರಿಕ : ಅರ್ಥಣಕ ಚಟನವಟಿಕೆಯ ವಿಸ್ುರಣೆಯನ್ನು ಹೆೊರತನಪಡಿಸಿ  

ನಿದ್ಧೇಷಟ ರಾಜಯ/ಜಿಲ ಗಿಳಲಿ್ಲ ಪಿಯಾಣಿಕರು ಹಾಗ  ಸರಕು ಸೆಂಚಾರದ ಅೆಂತ್ರರಾಜಯ ಚ್ಲನ್ವಲನ್ದ ಭಾಗಶಃ ಲಾಕ ಡೌನ್:  ಅರ್ಥಣಕ 

ಚಟನವಟಿಕೆಯ ವಿಸ್ುರಣೆಯನ್ನು ಹೆೊರತನಪಡಿಸಿ 

ಪಿಯಾಣಿಕರು ಹಾಗ  ಸರಕು ಸೆಂಚಾರದ ರಾಜಯವಾಯಪ್ರ ಪುನ್ರಾರೆಂಭ.  
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8 Aromar Revi (arevi@iihs.co.in) - IIHS | Where & When to Lift a Lockdown & enable a Transition to normalcy? 

ಆರೆೊೀಗಯದ್ಮೆೀಲ್ಲನ್್ಪರಭಾವ್ಹಾಗೊ್ಅಪಾಯಗಳ್ು, ಮತನು ಆರ್ಥಣಕ ಮತನು ಜೀವನೆೊೀಪಾಯದ ಅಪಾಯದ ಬಗ ಾೆ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಉತುಮ ಮಾಹಿತಿಯ 

ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ, ರಾಜಯಗಳ್ು ಮತನು ಇತರ ಪರಮನಖ ಪಾಲನದಾರರೆೊಿಂದಿಗೆ (ಉದಾ. ರೆೈಲೆವ, ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ ಮತನು ಬಿಂದರನಗಳ್ು) ಸ್ಮಾಲೆೊೀಚಿಸಿ, 
ಸ್ೊಚಕ ಸ್ನಿುವ್ೆೀಶ/ದೃಶಾಯವಳಿ I ರಿಿಂದ IVರಲಿ್ಲ್ ತಿಳಿಸ್ಲಾದ್ ಕರಮಗಳ್್ ಬಗೆಗಿನ್್ ಪರಿಗಣಿತ್ ಕಾಯಣನಿೀತಿ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ಕಾಣರವು 
ತೆಗೆದನಕೆೊಳ್ಳಲ್ಲದೆ. ಕೆೊೀವಿಡ್-19ರ ಪರಿಸಿಿತಿಯನ ಅಪಾಯಕಾರಿ್ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ್ ಹದಗೆಟಟರೆ, ಆಯದ ಅಥವ್ಾ ರಾರ್ರವ್ಾಯಪಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್್ಗೆ ಮರಳ್ುವುದನ್
ಸಾರ್ಯವಿರನವುದನ್ಅಸಾರ್ಯವ್ಾದನದದಲಿ್ಎಿಂದನ ಗಮನಿಸ್ಬೆೀಕಾದ್ಅಿಂಶ. 

 
ಜಲಾಿಡಳಿತ, ಪರಮನಖ ಪಾಲನದಾರರನ ಮತನು ನಾಗರಿಕರೆೊಿಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾಲೆೊೀಚನೆ ನಡ ಸಿ, ಪರತಿಯಿಂದನ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಣರವೂ್ಸ್ನಿುವ್ೆೀಶ್V ರಿಿಂದ VII 

ಕನರಿತಿಂತ್ಮನಿಂದಾಳ್ತವ್ವಹಿಸ್ಬೆೀಕನ್-್ಇದನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿತ ಬಾಿಕ್ಗಳ್ು / ನ್ಗರ ಪರದೆೀಶಗಳ್ು ಮತನು ಜಲೆಿಗಳ್ಲಿ್ಲನ್ ಕಾಯಾಣಚರಣೆಯ ಪರಿಸಿಿತಿ ಮತನು 
ಆರೆೊೀಗಯ, ಆರ್ಥಣಕ ಮತನು ಜೀವನೆೊೀಪಾಯದ ಅಪಾಯಗಳ್ ಬಗ ಾೆ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಅತನಯತುಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸ್ಪಿಂದಿಸ್ನತುದೆ. 21 ದಿನ್ಗಳ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೆೈಜ 

ಸ್ಮಯದ್ ದತಾುಿಂಶ್ ಹಾಗೊ ಕಣಾಾವಲನ ವಯವಸೆಿಗಳ್ನ್ನು್ ಸ್ಕ್ತರಯಗೆೊಳಿಸ್ನವುದೆಿಂದನ್ ಅಿಂದಾಜಸ್ಲಾಗಿದನದ,್ ಇದನ ಮನಿಂದಿನ್ ಕೆಲವು ತಿಿಂಗಳ್ುಗಳ್ಲಿ್ಲ 

ನಿರಿಂತರವ್ಾಗಿ ಸ್ನಧಾರಣೆಗೆೊಳ್ಳಲ್ಲದೆ. 
 
ಪರತಿಯಿಂದನ ನ್ಲವತನು ಆದಯತೆಯ ಕರಮಗಳ್ು ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಣರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೊ್ತನ್ು್ವ್ಾಯಪಿುಗೆ್ಬರನವ್ಆಧಾರದ್ಮೆೀಲೆ್(ಉದಾ.,್ನಾಗರಿಕ್
ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ವು್ಕೆೀಿಂದರದ್ವ್ಾಯಪಿುಗೆ್ಬರನತುದೆ)್ಭಾರತ್ಸ್ಕಾಣರವು,್ಅದರ ಪರಸ್ನುತ ಸಿಿತಿಯ ಮೆೀಲೆ ಗನಣಾತಮಕವ್ಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿದ .್್
ತಾತಿವಕವ್ಾಗಿ,್ಸ್ೊಕುವ್ಾಗಿ್ ಆಯೊಮಾಡಿದ ಸ್ೊಚಕಗಳ್ ಗನಿಂಪಿನ್್ಆಧಾರದ್ಮೆೀಲೆ,್ಅದನ ುೆೀ್ಹೆಚಾಿಗಿ್ಪರತಿ್ಜಲೆಿ ಅಥವ್ಾ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಬಳ್ಸ್ಬಹನದನ. 
ಆದಯತೆಯ ಕ್ತರಯೆಗಳ್ ಗನಿಂಪು, ಅವುಗಳ್ ಅನ್ನಕರಮ, ಸ್ಮಯ ಮತನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸ್ನವಿಕೆಯ್ವ್ೆೀಗವನ್ನು,್ಹೆಚನಿ ಸ್ದೃಢ್ಹಾಗೊ್ಸ್ನರಕ್ಷಿತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 

ನ್ಿಂತರದ ಪರಿಸಿಿತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ/ಪರಿವತಣನೆಯನ್ನು ಪತ ುೆಹಚಿಲನ ವ್ಾಯಖ್ಾಯನಿಸಿ, ಯೀಜಸಿ, ಕಾಯಣಗತಗೆೊಳಿಸಿ, ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಬಹನದನ. 

ವಭಾಗ III: ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದ ರ್ದಲಾವಣ ಯ ಸಮಯದಲ್ವಾ ಮಾಡಬ ೋಕಾದ ನ್ಲವತುತ ಅತಯವಶಯಕ ವಿಚಾರಗಳು  

 

I. ಆಡ್ಳಿತ್ ಮತ್ುು ಸೆಂಯೋಜನ  

 

1. ಕಾನ್ ನ್ು ಹಾಗ  ಸುವಯವಸ ಿಯ ರ್ಲಪಡಿಸುವಕ : ಸಾಗಾಣಿಕ  ವಯವಸ ಥಗಳು ಹಾಗೊ ಪೂರೆೈಕೆ ಸ್ರಪಳಿಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ, ಆರೆೊೀಗಯ 

ಕಾಯಣಕತಣರನ, ಅನಾರೆೊೀಗಯದಿಿಂದ ಬಳ್ಲನತಿುರನವವರನ, ವೃದಿರನ, ಬಡವರನ, ದನಬಣಲರನ, ವಲಸಿಗರನ ಮತನು 
ಸ್ಿಳಾಿಂತರಗೆೊಿಂಡವರ ರಕ್ಷಣ  ಮತನು ಸ್ನರಕ್ಷತೆಯಿಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಗೊ ಬದಲಾವಣೆಯ/ಪರಿವತಣನೆಯ 

ಕರಮಗಳ್ನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ುಳವುದನ; ಪರದೆೀಶದ ಸ್ಿಂಪಕಣತಡೆಯನ್ನು/ಕಾವರಿಂಟೆೈನ್ ಅನ್ನು ಮತನು ಪರತೆಯೀಕತೆಯ ಬೆಿಂಬಲದ 

ಬೆೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ/ಪರಿವತಣನೆಯ ನ್ಿಂತರದ ಉಲಬರ್ಕೊ ಸಿದಿತೆ; ಅಪರಾರ್, ಸ್ಭೆ ಸೆೀರನವುದನ, ಸಾರಿಗೆ ಸ್ಿಂಚಾರ 

ಹಾಗೊ ದಟಟಣೆ ನಿವಣಹಣೆಯನ್ನು ಉದೆದೀಶಸ್ನವುದನ. 

2. ರಾಜಯ ಮತ್ುು ಜಿಲಾಿ ತ್ುತ್ುೇಸ್ಥಿತಿ ನಿವೇಹಣಾ ವಯವಸ ಿಗಳ ರ್ಲಪಡಿಸುವಕ : ಅಗತಯ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ನ್ನು ಕಾಯಣರೊಪದಲ್ಲಿ ಇಡಲನ 
ಹಾಗೊ ತವರಿತ ಮರನಸಾಿಪನೆಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೆೊಡಲನ ಲೆೈನ್ ಇಲಾಖ್ೆಗಳ್ ಪರಮನಖ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು 

ನೆೀಮಿಸ್ಬೆೀಕನ. ಹಾಟ್ ಸಾಪಟ್್ಗಳ್ು ಮತನು ಅಡಚಣೆಗಳ್ನ್ನು ಪತೆುಹಚಿಲನ ಜಐಎಸ್ ಮತನು ವಿಶೆಿೀರ್ಣಾತಮಕ ಸಾಮಥಯಣವನ್ನು 

ಸಾಿಪಿಸ್ಬೆೀಕನ. ಸಾಮಾಜಕ, ಮನದರರ್ ಮತನು ಪರಸಾರ ಮಾರ್ಯಮಕಾೂಗಿ ತನತನಣ ಸ್ಿಂವಹನ್ ಸಾಮಥಯಣವನ್ನು ಸಾಿಪಿಸ್ಬೆೀಕನ. 

ನಾಗರಿಕ, ಪಾಲನದಾರ ಮತನು ಮನಿಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸ್ನವ ಸಿಬಬಿಂದಿಯ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಪರತಿಕ್ತರಯಿಸ್ಲನ ಮತನು 
ಅಡಚಣೆಗಳ್ನ್ನು ಗನರನತಿಸ್ಲನ, ಬೆಿಂಬಲ ಹಾಟ್್ಲೆೈನ್್ಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಕಾಲ್ ಸೆಿಂಟರ್ಗಳಿಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿವುಗಳ್ನ್ನು 

ಸ್ಕ್ತರಯಗೆೊಳಿಸ್ಬೆೀಕನ. 

3. ರಾಜಯ ಮತ್ುು ಜಿಲಾಿಡ್ಳಿತ್ ಹಾಗ  ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳ ಕಾಯೇಗಳ ಮರುಸಾಿಪನ : ಆದಯತೆಯ ಇಲಾಖ್ೆಗಳ್ು ಮತನು 
ಕಾಯಣಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಪಾರರಿಂಭ್ಗೆೊಿಂಡನ, ಜಲಾಿ ಮತನು ರಾಜಾಯಡಳಿತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಣಚಟನವಟಿಕೆಳ್ ಹಿಂತಹಿಂತದ 
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ಮರನಸಾಿಪನೆ.  ಬದಾಿವಣೆಯ/ಪರಿವತಣನೆಯ ನ್ಿಂತರದ ಕೆಲಸ್ದ ಹೆೊರೆಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಿದಿತೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಲನ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ 

ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ತರಯವ್ಾಗಿರನವ ಮನಿಂಚೊಣಿಯ ಸಿಬಬಿಂದಿಗೆ ಆವತಣನೆಯ ಪರಕಾರ ರಜೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೆೀಕನ. 

4. ಪಾಲುರಾರ ಹಾಗ  ನಾಗರಿಕ ಸರ್ಾಜದ ಸೆಂಯೋಜನ ಯ ಸಾಿಪನ : ಕೆೊೀವಿಡ್-19 ಹಾಗೊ ಲಾಕ ಡೌನ್ ನ್ಿಂತರದ ಆರ್ಥಣಕ 
ಮತನು ಜೀವನೆೊೀಪಾಯದ ಪುನ್ಶೆಿೀತನ್ವನ್ನು ಉದೆದೀಶಸ್ಲನ, ನಾಗರಿಕ ಸ್ಮಾಜ ಮತನು ಪರಮನಖ ಪಾಲನದಾರರ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳ್ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಿಂಯೀಜನೆಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೆೊಡನವ ಸ್ಲನವ್ಾಗಿ, ನೆೊೀಿಂದಣಿ ಮತನು ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾಗೊ ಸಾಪಾುಹಿಕ 

ಪರಿಶೀಲನಾ ಸ್ಭೆಗಳ್ ವಯವಸಿಿತ ಪರಕ್ತರಯೆಯ ಮೊಲಕ (ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕನ).   

5. ತ್ುತ್ುೇ ಸೆಂವಹನ್ ಮತ್ುು ನಾಗರಿಕರನ್ುು ತ್ಲಪುವ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳ ರ್ಲಪಡಿಸುವಕ : ವೃತಿುಪರರ ಸ್ವಯಿಂಸೆೀವಕ ತಿಂಡವನ್ನು 

ಸಾಿಪಿಸ್ನವ ಮೊಲಕ, ತನತನಣಸಿಿತಿ ನಿವಣಹಣಾ ವಯವಸೆಿಗಳ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ ಸಾಮಾಜಕ, ಮನದರರ್, ಪರಸಾರ ಮತನು 

ಎಲೆಕಾರನಿಕ ಮಾರ್ಯಮಗಳ್ ಮೊಲಕ ದೆೈನ್ಿಂದಿನ್ / ಸಾಪಾುಹಿಕ ತನತನಣ ಸ್ಿಂವಹನ್ಕೊ ನೆರವು ನಿೀಡನವುದನ, ದೊರನಗಳ್ು ಹಾಗೊ 

ಸ್ಲಹೆಗಳಿಗೆ ಪರತಿಕ್ತರಯಿಸ್ನವ, ಹಾಗೊ ಅಡಚಣೆಗಳ್ನ್ನು ತೆರವುಗೆೊಳಿಸ್ನವ ಕಾಯಣಕ್ಷಮತೆಯ ಮೆೀಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲನ, ಕಾಲ್ 

ಸೆಿಂಟರ, ಇಿಂಟನೆಣಟ್ ಹಾಗೊ ಸಾಮಾಜಕ ಮಾರ್ಯಮ ಬೆಿಂಬಲ ಮತನು ವಿಶೆಿೀರ್ಣೆಗಳ್ನ್ನು ಹೆೊಿಂದಿದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತಲಪುವ 

ವಯವಸೆಿಯನ್ನು ಸಾಿಪಿಸ್ಬೆೀಕನ. 

6. ನಾಯಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ುು ನಾಯಯ ವಯವಸ ಯಿ ಕಾಯೇಚ್ಟುವಟಿಕ ಯ ಮರುಸಾಿಪನ : ಪರಸ್ರರ್ದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲನ ಸ್ೊಕುವ್ಾದ ಸಾಮಾಜಕ ಅಿಂತರವನ್ನು ಕಾಯನದಕೆೊಳ್ುಳವ ಮೊಲಕ ಸ್ಿಳಿೀಯ, ಜಲಾಿ ಮತನು ಹೆೈಕೆೊೀಟ್್ಣ, ಹಾಗೊ, 
ನಾಯಯ ವಯವಸೆಯಿ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳ್ ಹಿಂತಹಿಂತದ ಮರನಸಾಿಪನೆ. 

II. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ುು ಬಾಯೆಂಕ್ರೆಂಗ್ 

7. ಬಾಯೆಂಕ್ರೆಂಗ್, ಪೋಸ್ಟ ಆಫೋಸ್, ಎಟಿಎೆಂ ಮತ್ುು ಖಜಾನ  ಸ ೋವ ಗಳ ಮರುಸಾಿಪನ  ಹಾಗ  ವಸುರಣ : ನೆೀರ ನ್ಗದನ ವಗಾಣವಣೆ, 
ವಧಿಣತ ಪಿಿಂಚಣಿ ಇತಾಯದಿಗಳ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಅಗತಯ; ಹಾಗೊ, ಅಗತಯ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ು ಮತನು ಸ್ಕಾಣರದ ಕೆಲಸ್ಕಾಯಣಗಳ್ 

ಮನಿಂದನವರಿಕೆ. ಸ್ಿಳಿೀಯ ನ್ಗದನ ಪೂರೆೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎಿಂದನ ವರದಿಯಾದರೆ, ಅದನ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಣಕತೆಯ 

ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರನವುದರಿಿಂದ, ಅದನ್ನು ಮರನಪೂರರ್ ಮಾಡನವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಜಲೆಿ / ರಾಜಯದಲ್ಲ ಿವ್ಾಸಿಸ್ನವ ಎಲಾಿ ಅಹಣ 

ನಾಗರಿಕರ  ಡಿಜಟಲ್ / ವಿಸ್ೃತ ಆರ್ಥಣಕ ಸೆೀಪಣಡೆ ಹಾಗೊ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿಸ್ುರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ತರಯಗೆೊಳಿಸ್ಲನ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷ ೇರ್ರದ-

ಕಾಯಣಕಾರಿ ಕಾಯಣಪಡೆ ಸಾಿಪಿಸ್ಬೆೀಕನ. ನೆೀರ ನ್ಗದನ ವಗಾಣವಣೆ ಮತನು ವಿತರಣೆ ಹಾಗೊ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಸೆೊೀರಿಕೆಯನ್ನು 

ಪತೆುಹಚಿಲನ ವಯವಸೆಗಿಳ್ನ್ನು ಸಾಿಪಿಸಬ ೇಕು. 

8. ವಶ ೋಷ ಹಣಕಾಸು ಪಾಯಕ ೋಜ್ ಅನ್ುು ರಾಜಯ ಸಕಾೇರಗಳಿಗ  ತ್ಲುಪ್ರಸುವಿಕ  ಮತ್ುು ವಸುರಣ : ಪರಸ್ನುತ ವಗಾಣವಣೆಗಳ್ು, ಕೆೀಿಂದಿರೀಯ 

ಯೀಜನೆಗಳ್ು ಹಾಗೊ ನೆರವಿನೆೊಿಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಸ್ಕಾಣರದಿಿಂದ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಣರಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೀಡಲನ ಸ್ೊಕುವ್ಾದ ಸ್ೊಿಲ-

ವಿತಿುೀಯ ಮತನು ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ಪಾಯಕೆೀಜ್ ರಚಿಸ್ನವುದನ.  ಹೆೊರಹೆೊಮನಮತಿುರನವ ಪರಮನಖ ಸ್ವ್ಾಲನಗಳ್ನ್ನು: ಅಿಂದರೆ, ಹಸಿವು, 

ಜೀವನೆೊೀಪಾಯದ ನ್ರ್ಟಗಳ್ು ಮತನು ಹೆಚಿಿದ ಬಡತನ್ ಮತನು ದನಬಣಲತೆ, ಸಾಲ ಮತನು ಸಾಲದ ಲಭ್ಯತೆ, ಉದಯಮಗಳ್ 

ದಿವ್ಾಳಿತನ್, ಊಹಾಪೀಹಗಳ್ು ಮತನು ಹೆಚಿಿನ್ ಸ್ಿಂಗರಹಣೆಯಿಂತಹ ಸ್ವ್ಾಲನಗಳ್ನ್ನು ಎದನರಿಸ್ಲನ, ಸ್ರಳ್ ಅಭಿವೃದಿ ಿಮತನು 
ನಿಯಿಂತರಕ ಮರ್ಯಸಿಿಕೆಗಳಾಗಿ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಣರಗಳ್ು ಅದರ ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ ಹಾಗೊ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡನವುದನ. ಮಾಸಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ 

ಮತನು ಮರನಮಾಪನಾಿಂಕ ನಿರ್ಣಯದೆೊಿಂದಿಗೆ ಜಲಾಿವ್ಾರನ ಯೀಜನೆ, ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ ಮತನು ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣಾ ವಯವಸೆಿಗಳ್ು.   

9. ಉದಯಮಗಳು ಹಾಗ  ರ ೈತ್ರಿಗಾರ್ ಸಾಲ ಬ ೆಂರ್ಲ ಮತ್ುು ಸಾಲದ (Debt Support & Credit Package) ತ್ಲುಪ್ರಸುವಕ  

ಹಾಗ  ವಸುರಣ : ಭಾರರ್ ಸ್ಕಾಣರದಿಿಂದ ಸ್ೊಕುವ್ಾದ ಸಾಲ ಬೆಿಂಬಲ ಮತನು ಸಾಲ ವರ್ಣನೆ ಪಾಯಕೆೀಜ್ ರಚಿಸ್ನವುದನ, ಇದನ್ನು 

ರೆೈತರನ, ವಲಸಿಗರನ, ಸ್ವಿಂತ ಖ್ಾತೆ, ಅತಿ ಸ್ರ್ು ಹಾಗೊ ಸ್ರ್ು ಮತನು ಮರ್ಯಮ ಉದಯಮಗಳ್ು, ವ್ಾಯಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ, ಆತಿಥಯ, 
ವ್ಾಣಿಜಯ ಮತನು ವ್ೆೈಯಕ್ತುಕ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್  ಸೆೀರಿದಿಂತೆ, ಅತಿಹೆಚನಿ ಒತುಡಕೆೊೂಳ್ಗಾದ ಕ್ಷ್ೆೀತರಗಳ್ು ಮತನು ಗನಿಂಪುಗಳ್ನ್ನು ಉದೆದೀಶಸ್ಲನ 

ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಣರಗಳಿಿಂದ ವರ್ಣನೆ ಹಾಗೊ ಪರಿಸಿಿತಿಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವ್ಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡನವುದನ. ಡಿಜಟಲ್ / ವಿಸ್ೃತ ಹರ್ಕಾಸ್ನ 

ಸೆೀಪಣಡೆಯ ವಿಸ್ುರಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಜೆೊೀಡಣೆ ಮಾಡನವುದನ. 
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III. ಆರ  ೋಗಯ ವಯವಸ ಿಗಳು 

10. ಆರ  ೋಗಯ ಕಣಾಾವಲು (Health Surveillance), ಅದರಲ  ಿ ವಶ ೋಷವಾರ್ ಕ  ೋವಡ್-19 ತ್ಪಾಸಣ  (Screening), ಪರಿೋಕ್ಷ , 

ಪಿತ ಯೋಕತ  ಹಾಗ  ಸೆಂಪಕೇತ್ಡ ಯ/ಕಾಾರ ೆಂಟ ೈನ್ ಬ ೆಂರ್ಲ್ಲಸುವ ಸ ೋವ ಗಳು: ವ್ೆೈಯಕ್ತುಕ ಕೆೀಸ್ ಗಳ್ು, ಸ್ಮನದಾಯಗಳ್ು, 
ನೆರೆಹೆೊರೆಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಪಟಟರ್ಗಳ್ು/ಗಾರಮಗಳ್ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಕಣಾಾವಲನ, ಪರತೆಯೀಕತೆ ಹಾಗೊ ಕಾವರಿಂಟೆೈನ್ ಮಾಡನವುದನ್ನು 
ವ್ೆೀಗವ್ಾಗಿ ವಿಸ್ುರಣೆ ಮಾಡನವ ಸ್ಲನವ್ಾಗಿ, ಅತಿೀ ಗಿಂಭಿೀರ ಕೆೀಸ್ ಗಳ್ು ಉಲಭರ್ಗೆೊಿಂಡ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತೆರಗಳ್ು, ಆರೆೊೀಗಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಆರೆೊೀಗಯ ಕಾಯಣಕತಣರ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಹೆೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲನ ಹಾಗೊ ಅದರ ಹರಡನವಿಕೆಯನ್ನು 
ನಿಯಿಂತಿರಸ್ಲನ, ಸಾವಣಜನಿಕ ಹಾಗೊ ಖ್ಾಸ್ಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆರಡನ್ೊು ಬಳ್ಸಿಕೆೊಿಂಡನ, ಪರತೆಯೀಕತೆ ಹಾಗೊ ಕಾವರೆಿಂಟೆೈನ್ 
ಕಾಯಣತಿಂತರಗಳ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ವನ್ನು ಸಾರ್ಯವ್ಾಗಿಸ್ನವುದನ.  

11. ಕ  ೋವಿಡ್-19ಗಾರ್ ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಗಳನ್ುು ಹಾಗ  ಗೆಂಭಿೋರ ಆರ ೈಕ ಯನ್ುು (Critical Care) ರ್ಲಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗ  

ವಸುರಿಸುವುದು: ಪರಸ್ನುತ ಮೊಲಸೌಕಯಣ ಮತನು ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಲನ ಮತನು ಅತಿ ಗಿಂಭಿೀರ ಕೆೀಸ್ ಗಳ್/ಪರಕರರ್ಗಳ್ು, 
ಅದರಲೊಿ ವಿಶೆೀರ್ವ್ಾಗಿ ಈಗಾಗಲೆೀ ಇರನವ ವ್ೆೈದಯಕ್ತೀಯ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳ್ನ್ನು ಹೆೊಿಂದಿರನವವರಲ್ಲಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಉಲಬರ್ಕೊ ಸಿದಿತೆ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳ್ುಳವುದನ.  ದಿಢೀರ ಉಲಭರ್ವ್ಾಗನತಿುರನವ ತಿೀವರತೆ ಹಾಗೊ ವಿತರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ, ಸ್ಿಂಭಾವಯ ಸೆೀವ್ಾ 

ವ್ಾಯಪಿುಯ ಯೀಜನೆ ಹಾಗೊ ಗನರಿ. 

12. ಕ  ೋವಡ್-19ಗ  ಒಡಿುಕ  ೆಂಡ್ ಮುೆಂಚ್ ಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣ  ರ್ಾಡ್ುತಿುರುವ ಆರ  ೋಗಯ ಹಾಗ  ಇತ್ರ ಕಾಯೇಕತ್ೇರ ರಕ್ಷಣ :  
ಕಣಾಾವಲನ ಹಾಗೊ ಗಿಂಭಿೀರ ಆರೆೈಕೆಯ ನಿರಿಂತರತೆಯನ್ೊು, ಹಾಗೊ ನೆೈಮಣಲಯದಿಂತಹ ಅಗತಯ ವ್ೆೈದಯಕ್ತೀಯ ಮತನು ಇತರ 

ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ುಳವುದನ. 

13. ಇತ್ರ ಸಾೆಂಕಾಿರ್ಮಕ ರ  ೋಗಗಳು, ಸಾೆಂಕಾಿರ್ಮಕವಲಿದ ಕಾಯಲ ಗಳು ಹಾಗ  ಇತ್ರ ದುರ್ೇಲ ಜನ್ಸೆಂಖ್ ಯಗಳನ್ುು ಉರ ದೋಶಿಸಲು 

ಆರ  ೋಗಯ ವಯವಸ ಿಗಳ ಕಾಯೇದ ಮರುಸಾಿಪನ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಹಾಗೊ ಅನಾರೆೊೀಗಯಗಳ್ ಅತಯಿಂತ ಮನಖಯ ಕಾರರ್ಗಳಾದ 

ಪರಮನಖ ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕವಲಿದ (ಉದಾ. ಹೃದೆೊರೀಗ) ಹಾಗೊ ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕ ರೆೊೀಗಗಳ್ನ್ನು (ಉದಾ. ಮಲೆೀರಿಯಾ ಮತನು ಕ್ಷಯ) 

ನಿಭಾಯಿಸ್ನವತು ಆರೆೊೀಗಯ ವಯವಸೆಿಗಳ್ನ್ನು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ನವುದನ. 

14. ಔಷಧಿೋಯ ಮತ್ುು ವ ೈದಯಕ್ರೋಯ ಸಾರ್ನ್ಗಳ ಪೂರ ೈಕ  ಸರಪಳಿಗಳ ಮರುಸಾಿಪನ  ಹಾಗ  ವಸುರಣ : ವ್ೆೈಯಕ್ತುಕ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಾರ್ನ್ಗಳ್ು (ಪಿಪಿಇ), ಪರಿೀಕ್ಷ್ೆ, ಗಿಂಭಿೀರ ಆರೆೈಕೆಗಾಗಿ ವ್ೆೈದಯಕ್ತೀಯ ಸಾರ್ನ್ಗಳ್ು, ವಿಶವ ಆರೆೊೀಗಯ ಸ್ಿಂಸೆಿಯ ಪರಕಾರ ಮನಿಂದಿನ್ 
12-18 ತಿಿಂಗಳ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವ್ಾಗನವ ಸಾರ್ಯತೆ ಇರನವ ಸ್ೊಕು ಲಸಿಕೆಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಔರ್ರ್ಗಳ್ು.  ಜೆೊತೆಗೆ, ಇತರ ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕ 
ರೆೊೀಗಗಳ್ು ಮತನು ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕವಲಿದ ಖ್ಾಯಿಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಔರ್ರ್ಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಸ್ರಬರಾಜನ. 

 

IV. ಮ ಲ ಸ ೋವ ಗಳು 

15. ಸ್ಥಿರ ವದುಯತ್ ಸರರ್ರಾಜಿನ್್ ನಿವೇಹಣ : ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಟ್ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಗ  ನಿರಂರ್ರ ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜು, ಹಾಗೂ 
ಉದಯಮಗಳು ಮರ್ುು ವಾಣಿಜಯ ಸಂಸ ಥಗಳಗ  ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂರ್ರ ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ವ ೇಗದ ಮರುಸಾಥಪನ ಯನುು 
ಖಚಿರ್ಪಡಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ವಿರ್ರಣಾ ಮೂಲ್ಸೌಕಯತಗಳ ಮೇಲ  ಗಮನಹರಿಸುವುದು.  

16. ಸ್ಥಿರ ಇೆಂರ್ನ್ ಪೂರ ೈಕ ಯ ನಿವಬಹಣ : ಹಾಗೂ ಸ್ರಕನ ಸಾಗಣೆ, ತನತನಣ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ ವ್ಾಹನ್ಗಳ್ ನಿವಣಹಣ ಗಾರ್ ಸ್ೊಕುವ್ಾದ 

ದಾಸಾುನುಗಳ (ಡಿೀಸೆಲ್, ಪೆಟೆೊರೀಲ್, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎನ್.ಜಿ.); ಅರ್ಯಂರ್ ಮುಖಯ ಮೊಲಸೌಕಯಣಗಳಿಗೆ (ಉದಾ. 

ಮೊಬೆೈಲ್ ಟವರ್ಗಳ್ು, ಟೆಲ್ಲಕಾಿಂ ವಯವಸೆಿಗಳ್ು ಮತನು ದತ್ಾುಂಶ ಕೆೀಿಂದರಗಳ್ು, ಆಸ್ಪತೆರಗಳ್ು) ಮಿೀಸ್ಲ್ಲಟಟ್ ಅಥವ್ಾ 

ಪರತ್ ಯೇಕ/ಮೇಸಲಿಟಟ ವಿದನಯತ್ ಸ್ರಬರಾಜನ (Captive Power Supply); ಅರ್ಯವಶಯಕ ಉತಾಪದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್ು, 
ಗೆೊೀದಾಮನಗಳ್ು ಮತನು  ಕ ೂೇಲ್್ ಚ ೈನ್ ಗಳ್ು, ಕೃಷ್ಟ್ ಮತನು ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿತ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳ್ು, ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂರ್ರ 
ಸಾವತಜನಿಕ ಮರ್ುು ಖಾಸರ್ ಪರಯಾಣಿಕರ ಬ ೇಡಿಕ ಯ ಹ ಚಿಳಕ ್ ಸಿದಧತ್ . 

17. ರ್ಾಹಿತಿ್ ಮತ್ುು್ ಸೆಂವಹನ್್ ತ್ೆಂತ್ಿಜ್ಞಾನ್್ ಸ ೋವ ಗಳ ರ್ಲಪಡಿಸುವಿಕ  ಹಾಗ  ಸ್ಾಮರ್ಥಯಬವಧ್ಬನ : ಎಲಾಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ಿಂಪಕಣ 
ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುು ನಿೇಡಲ್ು ಫೀನ್, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್, ಇಿಂಟನೆಣಟ್, ಟಿವಿ, ಮನದರರ್ ಮತನು ಎಲೆಕಾರನಿಕ ಮಾರ್ಯಮ, ಹಾಗೂ ರಾಜಯ 
ಮತನು ಸ್ಳಿಿೀಯ ಆಡಳಿತದೆೊಿಂದಿಗೆ ಮನಕು ಮತನು ಪಾರದಶಣಕ ಒಡನಾಟ/ಸಂಪಕತ. ಖ್ಾಸ್ಗಿ ವಲಯದ ಬೆಿಂಬಲದೆೊಿಂದಿಗ  ೆ

ಸ್ಿಂಕರ್ಟದಲ್ಲಿರನವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಹೆಚನಿ ದನಬಣಲ ಮತನು ವಿಶೆೀರ್ ಗನಿಂಪುಗಳಿಗೆ (ಉದಾ. ವಲಸಿಗರನ) ಪರತಿಕ್ತರಯಿಸ್ಲನ 
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ಸ್ಹಾಯವ್ಾಣಿಗಳ್ ಸಾಿಪನ . ಆನ್್ಲೆೈನ್ ಕಲ್ಲಕೆ, ಕೌಶಲಯ ಮತನು ವಾಯಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ಅಭಿವೃದಿಯಿನ್ನು ಸ್ೊಕುವ್ಾದ ಸ್ಳಿ್ದಲ್ಲ ಿ

ಸ್ಕ್ತರಯಗೆೊಳಿಸ್ಲನ ಡಿಜಟಲ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಲ್ಭಯತ್ , ಸ್ರ್ು-ಪರಮಾರ್ದ ಸೆೀವ್ೆ ಮತನು ನಾಗರಿಕ ಸ್ಮಾಜ ಸ್ಿಂಸೆಗಿಳ್ನ್ನು 
ಸ್ಕ್ತರಯಗೆೊಳಿಸುವುದು. 

18. ಸ್ಥಿರ ನಿೋರು ಸರರ್ರಾಜು ಸ ೋವ ಗಳ ನಿವಬಹಣ : ವಿಶೆೀರ್ವ್ಾಗಿ ನ್ಗರ ಮತನು ಗಾರಮಿೀರ್ ಪರದೆೀಶಗಳ್ಲ್ಲ ಿದಟಟವ್ಾದ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲ ಿ

ವ್ಾಸಿಸ್ನವ ದೆೊಡು ಜನ್ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲಿ, ನಿೀರಿನಿಿಂದ್ ಹರಡನವ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೆೊಳಿಸ್ನವುದನ. ನಿೀರನ 
ಕೆೊರತೆಯಿರನವ ಪರದೆೀಶಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವ್ಾಗಿ ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಅಥವ್ಾ ಟಾಯಿಂಕರ ಪೂರೆೈಕೆ. ಅಿಂತಜಣಲವನ್ನು ಪಿಂಪ 

ಮಾಡನವುದರ ಮೆೀಲೆ ಪೂರೆೈಕೆ ಅವಲಿಂಬಸಿರನವ ಸಿಿರ ವಿದನಯತ್ ಸ್ರಬರಾಜನ. 

19. ಸ್ಥಿರ ನ ೈಮೇಲಯ ಮತ್ುು ಘನ್ತಾಯಜಯ ಸ ೋವ ಗಳ ಮರುಸ್ಾಿಪ್ನ : ನೆೈಮಣಲಯ ಪರಿಸಿತಿಿಗಳ್ನ್ನು ನಿವತಹಿಸಲ್ು ಹಾಗೂ ಸ್ನಧಾರಿಸ್ಲನ, 
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ್ಿಂತರದ ಹ ಚಿಳಕ ್ ಸಿದಿತೆ. ಮೊಲದಲ್ಲ ಿಘನ್ತಾಯಜಯ ಬೆೀಪಣಡಿಸ್ನವಿಕೆ ಮತನು ಅದರ ಮರನಸಂಸ್ರಣ ಯನ್ನು ಹೆಚಿಿಸ್ಲನ 
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಬಳ್ಸಿ. ಕ ೂೇವಿಡ್-19ಗೆ ಒಡಿುಕೆೊಿಂಡ ಮನಿಂಚೊಣಿಯ ನೆೈಮಣಲಯ ಮತನು ಘನ್ತಾಯಜಯ ಕಾಮಿಣಕರ ಹ ಚಿಿನ ರಕ್ಷಣೆ. 

 

V. ಹಸ್ಥವು, ಆಹಾರ ಭದಿತ , ಕೃಷ್ಟ್, ಅರಣಯ ಮತ್ುು ಸೆಂರ್ೆಂಧಿತ್ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳು 

20. ಸಾವೇಜನಿಕ ವತ್ರಣಾ ವಯವಸ ಯಿನ್ುು ರ್ಲಪಡಿಸ್ಥ ಮತ್ುು ವಸುರಿಸ್ಥ ಮತ್ುು ನ್ಗದುರಹಿತ ಬ ೆಂರ್ಲವನ್ುು ತ್ಲುಪ್ರಸುವುದು: 
ದಾಸಾುನುಗಳ ಮೇಲ  ನಿಗಾ ಇಡುವುದು, ದ ೈನಂದಿನ ಚಲ್ನವಲ್ನಕ ್ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡುವುದು, ಹಾಗೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದ 

ಕಾಮಿಣಕರಿಗ  ರಕ್ಷಣ  ಹಾಗೂ ಬ ಂಬಲ್ವನುು ನಿೇಡುವುದೂ ಸ ೇರಿದಂತ್ , ನಗದುರಹಿರ್ ನ ರವು (ಉದಾ. ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ 

ಸ್ರಬರಾಜನ, ಸಿೀಮೆಎಣೆು ಮತನು ಗಾಯಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್) ತಲನಪಿಸ್ಲನ ಅಗತಯವಾದುದು.  ಅಿಂಗನ್ವ್ಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಧಾಯಹುದ 

ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾಯಣಕರಮಗಳ್ು, ಆಸ್ಪತೆರಗಳ್ು ಮತನು ಅರ್ಯವಯಶಯಕ ಆರೆೈಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಗ  ಹಾಗೂ ವೃದಧರು, ದುಬತಲ್ರು ಹಾಗೂ 
ದೂರಗಾಮ ಇಲಾಖ ಗಳಲಿೆ ಇರುವ ಜನರಿಗ  ಸರಬರಾಜಿನ ನಿವತಹಣ ಯ ಬಗ ಗ  ವಿಶ ೇಷ್ ಕಾಳಜಿ.  ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಾಮರ್ರಗಳು 
ಹಾಗೂ ಮಾಗತಗಳ ಸಾವಣತಿರಕ ಲ್ಭಯತ್ ಯೂ ಸ ೇರಿದಂತ್ , ಪಿಡಿಎಸ್ ಪಡ ಯಲ್ು ಅಜಿತ ಸಲಿೆಸುವ ಇಚ ೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಅಜಿತ 
ಸಲಿೆಸಿರುವ ಎಲ್ೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ರ್ುರ್ುತ ನ ೂೇಂದಣಿಯ ವಿಸುರಣ .  

21. ಹಾಲು, ಮೊಟ ಟ, ರ್ಾೆಂಸ, ರ್ಮೋನ್ು, ಹಣುಣಗಳು ಹಾಗ  ತ್ರಕಾರಿಗಳಿಗ  ಉತಾಾದನ  ಮತ್ುು ಪೂರ ೈಕ  ಸರಪಳಿಗಳ ಮರುಸಾಿಪ್ನ : 

ತರಕಾರಿಗಳ್ು ಹಾಗೂ ಹರ್ನು, ಹಾಲನ, ಮೊಟೆಟ, ಮಾಿಂಸ್ ಮತನು ಮಿೀನ್ನ, ಅವುಗಳ್ ಮಾರನಕಟೆಟಗಳ್ು, ವಿತರಣೆ, ವಿಶ ೇಷ್ವಾರ್ 
ದುಬತಲ್ ಹಾಗೂ ಅಪೌಷ್ಟ್ಟಕತ್ ಯಂದ ಬಳಲ್ುರ್ುರುವ ಗುಂಪುಗಳಗ  ಪೌಷ್ಟ್ಟಕಾಂಶ ಸುರಕ್ಷತ್ ಯನುು ನಿೇಡುವ ಸಲ್ುವಾರ್ ಕ ೂೇಲ್್ 

ಮತನು ಚಿಲಿರೆ ಸ್ರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾರ್ಸುವುದು; ಉತ್ಾಪದಕ ಗುಂಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಉದಯಮಗಳ ಸೂಕು ಆದಾಯಗಳನುು 

ನಿೇಡುವುದರ ೂಂದಿಗ , ತನತನಣ ಆಹಾರ ಕಾಯಣಕರಮಗಳ್ು (Emergency Feeding Programmes). 

22. ಕೃಷ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ್ ಚ್ಟುವಟಿಕ , ಅದರಲ ಾ ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಹಿೆಂಗಾರಿನ್ (Rabi) ಕ  ಯ್ಲಾಗ  ಬ ಂರ್ಲ. ಸ್ೊಕುವ್ಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಬ ಂಬಲ್ ಬ ಲ  

ಮರ್ಯಸಿಿಕೆಗಳ್ು, ಪಾರಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ದಿವತಿೀಯಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಮಾರನಕಟೆಟಗಳ್ ಸಾಮಾನಿಯೀಕರರ್ ಮತನು ವಿಸ್ುರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಣಕರ 

ಸ್ನರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಟ್ ಉತಪನ್ುಗಳ್ು ಸೆೀರಿದಿಂತೆ 2020 ರ ಏಪಿರಲ್್ನಿಿಂದ ಪಾರರಿಂಭ್ವ್ಾಗನವ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಬಿಂಪರ 

ಹಿಂಗಾರಿನ ಕ ೂಯೆಗ  ಬೆಿಂಬಲ್. 

23. ಕೃಷ್ಟ್ ಕಾರ್ಮೇಕರ ಹಾಗ  ಕಾಯಬಕತಬರ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಚ್ಲನ ಯನ್ುು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವುದು: ಕ ೂಯೆನ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕಾಯಾಣಚರಣೆಗಳಗ  ಬ ಂಬಲ್ ನಿೇಡಲ್ು ರಾಜಯಗಳಾದಯಿಂತ ಮತನು ರಾಜಯಗಳ ಒಳಗ  (ಕೃಷ್ಟ್ ಕಾಮತಕರ ಹಾಗೂ ಕಾಯತಕರ್ತರ 

ಸುರಕ್ಷಿರ್ ಚಲ್ನ  ಸಾಧ್ಯವಾರ್ಸುವುದು). ಕ ೂೇವಿಡ್-19 ಸೆೊೀಿಂಕ್ತಗೆ ಒಳ್ಗಾಗಿದದರೆ ಸ್ೊಕು ಶಕ್ಷರ್, ತಪಾಸ್ಣೆ, ಕಣಾಾವಲನ, ಪರಿೀಕ್ಷ್ೆ 

ಮತನು ಪರತೆಯೀಕತೆಗ  ಒಳಪಡಿಸಿ, ರೆೈಲನ ಮತನು ಬಸ್ ಎರಡರ ಮೂಲ್ಕ ಹೆಚಿಿನ್ ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯ ಕಾಮಿಣಕರ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ. ಇದಕೊ 

(ಹ ೇರಲಾಗುವ) ಅತಿಯಾದ ನಿಬಣಿಂರ್ಗಳ್ು, ಪಾರದೆೀಶಕ ಮತನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭ್ದರತೆ, ಹಸಿವು ಮತನು ಅಪೌಷ್ಟ್ಟಕತೆಯ ಮೆೀಲೆ 

ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹನದನ ಮತನು ಲಕ್ಷ್ಾಿಂತರ ಭ್ೊರಹಿರ್ ಕಾಮಿಣಕರು ಹಾಗೂ ವಲಸೆ ಕಾಮಿಣಕರನ್ನು ಬಡತನ್ಕೊ ದೊಡಬಹನದನ. 

24. ನಿೋರಾವರಿ ಮತ್ುು ಕೃಷ್ಟ್ ಸ ೋವ ಗಳ ಮರುಸ್ಾಿಪ್ನ : ಬೆೀಸಿಗೆ ಮತನು ಮೆೀವಿನ್ ಬೆಳೆಗಳ್ು, ಹರ್ನುಗಳ್ು ಮತನು ತರಕಾರಿಗಳ್ ನಿರಿಂತರ 

ಉತಾಪದನೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರಿನ ಬ ಳ  ಬತುನೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಶಕುಗೆೊಳಿಸ್ಲನ ವಧಿಣತ ಸಾಲ ಸೆೀರಿದಿಂತೆ ಮೆೀಲೆೈ ಮತನು 
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ಅಿಂತಜಣಲ ಆಧಾರಿತ ನಿೀರಾವರಿ ಮತನು ಕೃಷ್ಟ್ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ು. 

25. ಪಿೋಠ  ೋಪ್ಕರಣ ಮತ್ುು ಅರಣಯ ಆಧಾರಿತ್ ಉತ್ಾನ್ುದ ಉತಾಾದನ  ಮತ್ುು ಪೂರ ೈಕ  ಸರಪಳಿಯ ಮರುಸಾಿಪ್ನ : 

ಪಿೇಠ ೂೇಪಕರಣಗಳಲ್ೆದ ಅರರ್ಯ ಉತಪನ್ುಗಳ್ು ಮತನು ಅರರ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉತಪನ್ುಗಳ್ ಮೆೀಲೆ ಅವಲಿಂಬತವ್ಾಗಿರನವ ಅರರ್ಯ-

ವ್ಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅರರ್ಯ-ಅವಲಿಂಬತ ಜನ್ರ ಜೀವನೆೊೀಪಾಯ ಮತನು ವಿದುಯತ್ ಸ್ನರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗ ೂಳಸಲ್ು, ಬಡರ್ನ 
ಹಾಗೂ ನಿಗತತಿಕತ್ ಗ  ಅವುಗಳು ಒಳಗಾಗದಂತ್  ರಕ್ಷಿಸುವುದು. 

VI. ರ್ಡ್ತ್ನ್, ಜಿೋವನ  ೋಪಾಯ ಮತ್ುು ಸಾರ್ಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣ  

26. ನ ೋರ ನ್ಗದು ವಗಾೇವಣ , ವಧಿೇತ್ ಪ್ರೆಂಚ್ಣಿ ಹಾಗ  ಆರಾಯ ಬ ೆಂರ್ಲದ ವಸುರಣ  ಹಾಗ  ಹ ಚ್ಚಳ: ಭಾರರ್ ಸ್ಕಾಣರ ನಿೇಡುವ 

ವಿತಿುೀಯ ಹಾಗೂ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ಬೆಿಂಬಲ ನಿೀತಿ ಮತನು ನೆೀರ-ನ್ಗದನ ವಗಾಣವಣೆ, ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಸಕಾತರಗಳ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು 
ಮರ್ುು  ಪಿಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಬೆಿಂಬಲ ಯೀಜನೆಗಳ್ನ್ನು ಸಾವಣತಿರಕತ್ ಯನುು ಸಾಥಪಿಸಿ, ಎಲ್ೆ ಬಡವರು, ವೃದಧರು ಹಾಗೂ 
ದುಬತಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳನುು ಸ ೇಪತಡ  ಮಾಡಿಕ ೂಳುಳವಂತ್   ವಿಸುರಣ  ಹಾಗೂ ವೃದಿಧ.   

27. ಗಾಿರ್ಮೋಣ ಹಾಗ  ನ್ಗರ ಪಿರ ೋಶಗಳಲ್ಲ ಿಜಿೋವನ  ೋಪಾಯ ಖ್ಾತ್ರಿ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳ ವಸುರಣ  ಮತ್ುು ವೃದ್ಧ:ಿ ರಾಜಯ ಸಕಾತರಗಳ 
ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪೂರಕಗ ೂಂಡ ಭಾರರ್ ಸಕಾತರದ ಬದಲಾದ ನಿೇತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ುರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ, 
ಗಾರಮಿೀರ್ ಹಾಗೂ ನ್ಗರ ಪರದೆೀಶಗಳ್ಲ್ಲಿನ್ ಅಲಾಪವಧಿಯಂದ ಮರ್ಯಮಾವಧಿಯವರ ರ್ನ ಅಡೆತಡೆಗಳ್ನ್ನು ಉದ ುೇಶಿಸಲ್ು, 

ಜೀವನೆೊೀಪಾಯ ಬೆಿಂಬಲ ಹಾಗೂ ಖ್ಾತರಿ ಕಾಯಣಕರಮಗಳ್ ವ್ಾಯಪಿುಯ ವಿಸುರಣ .  

28. ಕಾರ್ಮೇಕರ, ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಬಕರು ಮತತವರ ಜಿೋವನ  ೋಪಾಯಗಳ ರಕ್ಷಣ : ವಿಶೆೀರ್ವ್ಾಗಿ 

ವಲಸಿಗರನ ಹಾಗೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರನವವರ, ಆದಾಯ ಮತನು ಜೀವನೆೊೀಪಾಯ ಬೆಿಂಬಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತನು ಸಾಲ 

ಮರುಪಾವತಿಗ  ಸಮಯದ ರಿಯಾಯತಿ ಅಥವಾ ಹ ಚುಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ (Debt Moratoria) ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿಂತೆ ರಕ್ಷಣ . ಕಠಿಣ 

ಕೂಲಿಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಜೀವನೆೊೀಪಾಯಗಳ್ು (Labour Intensive Informal Livelihoods), ಅತಿಸಣಣ ಹಾಗೂ ಸಣಣ ಮರ್ುು 
ಮಧ್ಯಮ ಗಾರ್ರದ ಉದಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ಸಾವತಜನಿಕ ಮರ್ುು ಔಪಚಾರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಗಾರ್ ಆದಯತ್ ಯ 
ಸಂಗರಹಣ  (Preferential Procurement). ಮನಿಂಚೊಣಿಯಲಿೆ ಕಾಯತನಿರರ್ರಾದ ಆರೆೊೀಗಯ ಮತನು ನೆೈಮಣಲಯ 

ಕಾಯತಕರ್ತರಿಗಾರ್ ವ್ೆೈಯಕ್ತುಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾರ್ನ್. ಕಾನ್ೊನ್ನ ಮತನು ಸ್ನವಯವಸೆ,ಿ ಆಡಳಿತಾತಮಕ, ಜೀವ ಉಳಸುವ 
ಮೊಲಸೌಕಯಣ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ ಪೂರೆೈಕೆ ಕಾಯಣಗಳ್ನ್ನು ನಿವಣಹಿಸ್ನವ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಹತಿುರದಲಿೆ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ 

ಕಾಯತಕರ್ತರಿಗಾರ್ (Near-Frontline Workers) ಸ್ೊಕು ರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ತರಬೆೀತಿಯ ಕರಮಗಳ್ು. 

29. ವಲಸ  ಕಾರ್ಮೇಕರು ಹಾಗ  ವಲಸ್ಥಗ ಕುಟುೆಂರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ುು ಉದ ದೋಶಸುವುದು ಹಾಗ  ಅವರ ರಕ್ಷಣ : ರ್ಲ್ುಪಬ ೇಕಾದ 

ಮತನು ಮೊಲ ಪರದೆೀಶಗಳ್ಲ್ಲಿ (ಸಾಗಣ /ಪರಯಾಣ ಸಮಯ ಅಥವಾ ರ್ಮೂ ಮನ ಗಳಗ  ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ) ಸ್ನರಕ್ಷತೆ, ಆರೆೊೀಗಯ 

ರಕ್ಷಣೆ, ಜೀವನೆೊೀಪಾಯ ಸ್ನರಕ್ಷತೆ, ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾಲ್ ಬ ಂಬಲ್,  

30. ದುರ್ೇಲ ಗುೆಂಪುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ುು ಉದ ದೋಶಸುವುದು ಹಾಗ  ಅವರ ರಕ್ಷಣ : ಉದಾ. ನಿಗತತಿಕರು, ವೃದಿರನ, ಖ್ೆೈದಿಗಳ್ು, 

ಮಾನ್ಸಿಕ ವಿಕಲಚೆೀತನ್ರನ,  ಅಂಗವಿಕಲ್ತ್  ಇರುವ ಜನರಿಗ  ನೆೀರ ನ್ಗದನ ವಗಾಣವಣೆ ಹಾಗೂ ವಧಿಣತ ಪಿಿಂಚಣಿ, ಮನೆಗ  

ಸಾಮಾನು ವಿತರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತ್ , ತನತನಣ ಆಹಾರ ವಿರ್ರಣ , ನಗದ ೇರ್ರ ನ ರವು, ಆದಯತೆಯ ಆರೆೊೀಗಯ ಬೆಿಂಬಲ ಮತನು 
ವ್ೆೈದಯಕ್ತೀಯ ತಪಾಸ್ಣೆ ಮೊಲಕ ಮಾಡುವುದು.   

 

VII. ಸಾರಿಗ  ವಯವಸ ಿಗಳು 

31. ರ ೈಲು, ಲಾರಿ, ವಾಯುಯಾನ್ ಹಾಗ  ಹಡ್ರ್ನ್ ಮ ಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಣ ಯ ಮರುಸಾಿಪನ  ಮತ್ುು ವಸುರಣ : ಆಹಾರ ಹಾಗೊ 

ಅವಶಯಕ ವಸ್ನುಗಳ್ ರಾಜಯದ ಒಳ್ಗೆ ಹಾಗೊ ಅಿಂತರರಾಜಯ ಚಲನೆ, ನಿರಿಂತರ ಪರಕ್ತರಯೆ ಹಾಗೊ ಕಾಯಣತಾಿಂತಿರಕ 

ಉತಾಪದನಾ ಘಟಕಗಳ್ನ್ನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮರನಸಾಿಪನೆ ಮಾಡನವುದನ ಹಾಗೊ ನ್ಿಂತರ ವಿಸ್ುರಣೆ ಮಾಡನವುದನ, 

ನ್ಿಂರ್ರ ಎಲಿ ವ್ಾಣಿಜಯ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳ್ ಮರನಸಾಿಪನೆ ಮಾಡನವುದನ.  ರೆೈಲನ ಅಥವ್ಾ ರೆೊೀ-ರೆೊೀ ರೆೈಲನ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ಿಂತಹ 
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ಹೆಚನಿ ಸ್ಮಥಣ, ಕಡಿಮೆ-ಇಿಂಗಾಲದ ಮಾಗಣಗಳಿಗೆ ಮಾಗಿೀಣಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೆೊಡಲನ ಇದನ ಒಿಂದನ 

ಅವಕಾಶವ್ಾಗಬಹನದನ.    

32. ರ ೈಲು, ರ್ಸ್ ಹಾಗ  ರ  ೋಣಿ ಮ ಲಕ ಅೆಂತ್ರರಾಜಯ ಮತ್ುು ರಾಜಯದ ಒಳಗ  ಪಿಯಾಣಿಕರ ಸಾಗಣ ಯ ಮರುಸಾಿಪನ : 

ಪರಸ್ರರ್ ಮಾದರಿಗಳ್ು, ಅಪಾಯಗಳ್ು ಮತನು ಪರಕರರ್ಗಳ್ ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯರ್ು ದೆೈನ್ಿಂದಿನ್ ಗಮನ್ದ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ, 

ಅಿಂತರರಾಜಯ ಹಾಗೊ ಅಿಂತರಜಲಾ ಿಪರಯಾಣಿಕರ ಸಾರಿಗೆಯ ಹಿಂತಹಿಂತದ ಮರನಸಾಿಪನೆ. ಕೆೊೀವಿಡ್-19 ಉಲಭರ್ವು 

ನಿಯಿಂತರರ್ಕೊ ಬರನವವರೆಗೊ, ಕೆೀವಲ ಅವಶಯಕ ಪರವ್ಾಸ್ಗಳ್ು, ಸ್ರಿಯಾದ ಸೆೊೀಿಂಕನ ನಿವ್ಾರಣೆ, ಅಿಂತರ 

ಕಾಯನದಕೆೊಳ್ುಳವುದನ ಹಾಗೊ ಕಣಾಾವಲನಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ಒತನು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಣಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಧಾರಣೆ ಹಾಗೊ 

ಸ್ನರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲನ ಬಲವ್ಾದ ಹಾಗೊ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕರಮಗಳ್ು ದಿಕನೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು (Modal 

Shift) ಪರೀತಾಾಹಿಸ್ಬಹನದನ. 

33. ನ್ಗರದ ಆೆಂತ್ರಿಕ ಸಾವೇಜನಿಕ ಸಾರಿಗ  (ರ ೈಲು, ಮೆಟ  ಿೋ ಹಾಗ  ರ್ಸ್) ಮರುಸಾಿಪನ  ಹಾಗ  ವಸುರಣ : ಕೆೊೀವಿಡ್-19 

ಉಲಭರ್ವು ನಿಯಿಂತರರ್ಕೊ ಬರನವವರೆಗೊ, ಕೆೀವಲ ಅವಶಯಕ ಪರವ್ಾಸ್ಗಳ್ು, ಸ್ರಿಯಾದ ಸೆೊೀಿಂಕನ ನಿವ್ಾರಣೆ, ಅಿಂತರ 
ಕಾಯನದಕೆೊಳ್ುಳವುದನ ಹಾಗೊ ಕಣಾಾವಲನಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ಒತನು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಣಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಧಾರಣೆ ಹಾಗೊ 
ಸ್ನರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲನ ಬಲವ್ಾದ ಹಾಗೊ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕರಮಗಳ್ು ದಿಕನೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು (Modal Shift) 
ಪರೀತಾಾಹಿಸ್ಬಹನದನ. 

34. ನ್ಗರದ ಆೆಂತ್ರಿಕ ಖ್ಾಸರ್ ಸಾರಿಗ ಯ ಮರುಸಾಿಪನ : ಆರ್ಥಣಕ ಚಟನವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚಿಿಸ್ನವ ಸ್ಲನವ್ಾಗಿ ಖಾಸರ್ ಸಾರಿಗ ಯ 
ಹಂರ್ಹಂರ್ದ ಮರುಸಾಥಪನ ಯ ಪರಯರ್ುದ ಜ ೂತ್ ಗ , ಸಾವತಜನಿಕ ಅಥವಾ ಸಕರಯ ಸಾರಿಗ ಯ ಬಳಕ ಗ  ಬದಲಾವಣ  ಆಗುವ 
ಮೂಲ್ಕ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ಮರ್ುು ಸಾರಿಗ  ಅಪಘಾರ್ದ ಮರಣ ಪರಮಾಣದ (ಇಳಕ ಯ) ಲಾಭಗಳ 
ನಿವತಹಣ ಯನುು ಮಾಡಬ ೇಕು.  ಸ ೈಕಲ್ ಗಳಂರ್ಹ ಸಕರಯ ಸಾರಿಗ ಗ  ಆದಯತೆಯ ಮೊಲಕ ಅಿಂತರ ಕಾಯನದಕೆೊಳ್ುಳವ 
ನಿಯಮಗಳ್ನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಬಹನದನ.  ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೊ ದಟಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ್ಿಂತರದ ಉಲಬರ್ಕೊ ಸ್ೊಕು ಸಿದಿತೆ. 

35. ರ ೋಶಿೋಯ ಹಾಗ  ಅೆಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪಿಯಾಣಿಕರ ವಾಯು ಯಾನ್ದ ಮರುಸಾಿಪನ : ಇದನ್ನು ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ 
ಪರಯಾಣಿಕರನ ಭಾರತಕೊ ತಿಂದ ಕೆೊೀವಿಡ್-19ರ ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕ ಸೆೊೀಿಂಕ್ತನ್ ಹಿನ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸ್ಕಾಣರವು 
ಮರನಸಾಿಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಿರಬಹನದಾದ ಅಪಾಯಗಳ್ನ್ನು ಕನರಿತಾದ ವಸ್ನುಸಿಿತಿಯ ವಿಶೆಿೀರ್ಣೆ ಕೆೈಗೆೊಿಂಡ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ 
ನಿರ್ಣಯಿಸ್ಲಾಗನವುದನ.  ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ಟೀಯ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೆೀಕಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಪಾಸ್ಣೆ, ಪರಿೀಕ್ಷ್ೆ, 
ಪತೆುಹಚನಿವಿಕೆ ಮತನು ಪರತೆಯೀಕ್ತಸ್ನವ ಕಾಯಣವಿಧಾನ್ಗಳ್ು, ಜೆೊತೆಗೆ, ದೆೀಶೀಯ ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಯಾದ ಸೆೊೀಿಂಕನ 
ನಿವ್ಾರಣೆ ಹಾಗೊ ಅಿಂತರ ಕಾಯನದಕೆೊಳ್ುಳವ ಆಚರಣೆಗಳ್ು.   

 

VIII. ಸರರ್ರಾಜು ಸರಪಳಿಗಳನ್ುು ಮರುಸಾಿಪ್ರಸುವುದು ಮತ್ುು ವಧಿೇಸುವುದು 

36. ಅಗತ್ಯ ಸ ೋವ ಗಳಿಗಾರ್ ಪೂರ ೈಕ  ಸರಪಳಿಗಳನ್ುು ಮರುಸಾಿಪನ  ಹಾಗ  ವಸುರಣ : ವಿತರಣಾ ಹಾಗೊ ಚಿಲಿರೆ ಸ್ರಪಳಿಗಳಾದಯಿಂತ 
ಅಡಕವ್ಾಗಿರನವ ಜೀವನಾಧಾರ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಅನೌಪಚಾರಿಕ-ಔಪಚಾರಿಕ ವಯವಸೆಗಿಳ್ಲ್ಲಿನ್ ಅಡಚಣೆಗಳ್ನ್ನು 
ಉದೆದೀಶಸ್ನವುದನ.  ಪರಮನಖ ಪಾಲನದಾರರೆೊಿಂದಿಗೆ ಸ್ಿಂವ್ಾದ ಪಾರರಿಂಭ್ ಮಾಡನವುದನ ಹಾಗೊ ಲಾಕ ಡೌನ್ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳ್ನ್ನು 
ಹಿಂತಹಿಂತವ್ಾಗಿ ಸ್ಡಿಲಗೆೊಳಿಸ್ನವುದನ ಹಾಗೊ, ಲಾಕ ಡೌನ್-ಪೂವಣ ಕಾಯಣವಯವಸೆಿಯ ಸ್ರಪಳಿಗಳ್ ಶೀಘರ ಚೆೀತರಿಕೆಗೆ 

ಇರನವ ಅಡಚಣೆಗಳ್ನ್ನು ತೆಗೆಯನವುದನ.  ಈ ವಲಯದ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ವಿಸ್ುರಣೆಗೆ ಮನಿಂಚಿತವ್ಾಗಿ, ಇದನ ‘ಗಿಗ್ ಎಕಾನ್ಮಿ’ (Gig 

Economy - ಖಾಯಂ ಕ ಲ್ಸದ ಬದಲಾರ್ ಅಲಾಪವಧಿಯ ಗುತಿುಗ ಗಳು ಅಥವಾ ಹವಾಯಸಿ ಕ ಲ್ಸ ಇರುವ ಆರ್ಥತಕ ವಯವಸ ಥ) ಪೂರೆೈಕೆ 
ಸ್ರಪಳಿಗಳ್ು ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸ್ನವ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳ್ನ್ನು ನಿಯಿಂತಿರಸ್ನವ ಹಾಗೊ ಪರೀತಾಾಹಿಸ್ನವ, ಜೆೊತೆಗೆ ಹೆಚಿಿನ್ ಉದೆೊಯೀಗದ 

ಸ್ನರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ನವ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳ್ನ್ನು ಉತೆುೀಜಸ್ಲನ ಮತನು ನಿಯಿಂತಿರಸ್ಲನ ಇದನ ಒಿಂದನ ಅವಕಾಶವ್ಾಗಿರಬಹನದನ. 

37. ಗ  ೋರಾಮುಗಳು ಮತ್ುು ಕ  ೋಲ್ು ಚ ೈನ್ ಸ ೋವ ಗಳ ಮರುಸಾಿಪನ : ಸ್ೊಕು ದಾಸಾುನ್ನಗಳ್ ಸ್ರಬರಾಜನ ಹಾಗೊ ಅದರ 

ಕಾಯಣಚಟನವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪತೆುಹಚಿಿ, ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ುಳವ ಮೊಲಕ, ಪಿಡಿಎಸ್, ಅಗತಯ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ು ಮತನು ಆರ್ಥಣಕ ಚೆೀತರಿಕೆಗೆ 
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ಬೆಿಂಬಲ ನಿೀಡನವುದನ. ಪರಮನಖ ಸಾವಣಜನಿಕ (ಉದಾ. ಪಿಡಿಎಸ್ ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ು) ಹಾಗೊ ಇತರ ಅಗತಯ ಸೆೀವ್ೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೆೈಕೆ 

ಸ್ರಪಳಿಯನ್ನು ವಯವಸಿಿತಗೆೊಳಿಸಿ, ಸ್ನಧಾರಿಸ್ಲನ ಇದನ ಒಿಂದನ ಅವಕಾಶವ್ಾಗಿರಬಹನದನ. 

38. ಅಗತ್ಯ ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ಉತ್ಾನ್ುಗಳ ಉತಾಾದನ ಯನ್ುು ವಸುರಣ : ಉದಾ. ಔರ್ರ್ಗಳ್ು, ವ್ೆೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ್ರಬರಾಜನ, ಆಹಾರ, 

ಬೆೀಯಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಗೃಹೆೊೀಪಯೀಗಿ ವಸ್ನುಗಳ್ು ಮತನು ಇತರ ಉತಪನ್ುಗಳ್ು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ಅಗತಯವ್ೆಿಂದನ 

ಹೆೊರಹೆೊಮಿಮದೆ. ಸ್ಿಳಿೀಯ ಆರ್ಥಣಕ ಚಟನವಟಿಕೆ ಮತನು ಉದೆೊಯೀಗವನ್ನು ಸ್ೃಷ್ಟ್ಟಸ್ಲನ ಹಾಗೊ ವಯವಸೆಿಯ ಬಲ್ಲರ್ಠತೆಯನ್ನು 

ಹೆಚಿಿಸ್ಲನ, ಸ್ಿಂಯೀಜತ ಸ್ಿಳಿೀಯ ಅಥವ್ಾ ರಾಜಯ ಮಟಟದ ಉತಾಪದನೆಗೆ ಇದನ ಆಧಾರವ್ಾಗಬಹನದನ. ನಿದೆೀಣಶತ ಹೊಡಿಕೆ 

ಹರಿವುಗಳ್ು ಹಾಗೊ ಪರೀತಾಾಹಕಗಳ್ು, ಸ್ನಧಾರಿತ ಮೊಲಸೌಕಯಣ ಮತನು ಸೆೀವ್ೆಗಳ್ು ಹಾಗೊ, ಪರತಿ ಜಲೆಿಯ ನ್ನರಿತ 

ಕೆಲಸ್ಗಾರರನ, ಸ್ಿಳಿೀಯ ಆರ್ಥಣಕ ಅಭಿವೃದಿಿ, ಹಾಗೊ ಕೌಶಲಯ ಮತನು ಉದಯಮ ಅಭಿವೃದಿಯಿ ಮೊಲಕ ಸ್ನಗಮಗೆೊಳಿಸ್ನವಿಕೆ. 

 

IX. ಕಟಟಡ್ ನಿರ್ಾೇಣ ಮತ್ುು ವಸತಿ 

39. ನಿರ್ಾೇಣ ಮತ್ುು ವಸತಿ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಯ ಮರುಸಾಿಪನ  ಹಾಗ  ವಸುರಣ : ರಾರ್ರವ್ಾಯಪಿ ರಚನಾತಮಕ ಉದೆೊಯೀಗ ಮತನು 

ಬೆಳ್ವಣಿಗೆಯ ಉತೆುೀಜನ್ದ ಭಾಗವ್ಾಗಿ, ಸಾವಣಜನಿಕ ಸ್ಿಂಸೆಿಗಳ್ು, ಉದೆೊಯೀಗ ಖ್ಾತರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ು, ಸ್ಮನದಾಯಗಳ್ು 

ಮತನು ಕನಶಲಕಮಿಣಗಳ್ು, ಖ್ಾಸ್ಗಿ ಏಜೆನಿಾಗಳ್ು ಮತನು ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟೀಟ್ ಸ್ಿಂಸೆಿಗಳ್ು ಕೆೈಗೆೊಿಂಡ ವಸ್ತಿ ಹಾಗೊ ಕಟಟಡ ನಿಮಾಣರ್ 

ಚಟನವಟಿಕೆಯ ಹಿಂತ ಹಿಂತದ ಮರನಸಾಿಪನೆ ಹಾಗೊ ವಿಸ್ುರಣೆ. ಎಲಾಿ ಉಚಾಛಟನೆ/ಒಕೂಲೆಬಬಸ್ನವಿಕೆ ಸ್ಿಗಿತಗೆೊಳಿಸುವುದು, 

ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಸ್ನಭ್ದರತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತನು ಇಎಿಂಐ ತಾತಾೂಲ್ಲಕ ರ್ಡ  (Moratoria) ಹಾಗೊ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಮತನು ವಲಸಿಗ 

ಕನಟನಿಂಬಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಿಂಬಲ.  

 X. ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸ ಿಗಳು 

40. ಶಾಲ  ಮತ್ುು ವಶಾವರಾಯನಿಲಯದ ಕಾಯೇಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳ ಮರುಸಾಿಪನ : ಪರಿೀಕ್ಷ್ೆಗಳ್ನ್ನು ನ್ಡೆಸ್ನವುದನ ಹಾಗೊ ಪರವ್ೆೀಶದ 
ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳ್ನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೆೊಳಿಸ್ನವುದೊ ಸೆೀರಿದಿಂತೆ, ಕೆೀಿಂದರ ಮತನು ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಣರಗಳ್ು ನ್ಡೆಸ್ನವ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಿಂಸೆಿಗಳ್ 
(ಶಾಲೆಗಳ್ು, ಕಾಲೆೀಜನಗಳ್ು ಹಾಗೊ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯಗಳ್ು) ಪೂರ್ಣ ಕಾಯಣಚಟನವಟಿಕೆಯ ಹಿಂತ ಹಿಂತದ ಮರನಸಾಿಪನೆ.   

ವಭಾಗ IV: ರ್ದಲಾವಣ ಗಾರ್/ಪರಿವತ್ೇನ ಗಾರ್ ಸ್ಥದಿತ  ರ್ಾಡಿಕ  ಳಳಲು ಉರ ದೋಶಿಸಬ ೋಕಾದ ಇಪಾತ್ುು ಪಿಮುಖ ಪಿಕ್ರಿಯಾ ಪಿಶ ುಗಳು 

1. ಕ  ೋವಡ್-19 ಪಿಸರಣ ಹಾಗ  ಭಾರತ್ ಸಕಾೇರದ ಕಾಯೇನಿೋತಿ ರ್ಾಗೇದಶೇನ್ವನ್ುು ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದುಕ  ೆಂಡ್ ರಾಜಯ ಸಕಾೇರದ 

ಲಾಕ ಡೌನ್ ಪರಿವತ್ೇನ /ರ್ದಲಾವಣ ಗಾರ್ ಹೆಂತ್ಹೆಂತ್ದ ಯೋಜನ  ಇರ ಯೆೋ? ಜಲಾಿ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಮತನು ವಲಯಗಳಾದಯಿಂತ ಇದನ್ನು 

ಹೆೀಗೆ ಕಾಯಣರೊಪಕೊ ತರಲಾಗನತಿುದೆ? ಅಧಿಕಾರ, ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೊ ಆರ್ಥಣಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ ನಿಯೀಜನೆಯನ 

ಸ್ಮಪಣಕವ್ಾಗಿದೆಯೆೀ? 

2. ಮರ್ಯಮ-ಅವಧಿಯ (12-18 ತಿೆಂಗಳು) ಚ ೋತ್ರಿಕ  ಯೋಜನ ಯ ಪಾಿರೆಂಭದ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ುು ಪಾಿರೆಂಭಿಸಲಾರ್ರ ಯೆೋ?   

3. ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸು, ಸಾಲ ಬ ೆಂರ್ಲ ಮತ್ುು ಸಾಲ ಪಾಯಕ ೋಜ್ (Credit package) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ ಯೆೋ? ಇದನ ಕೆೀಿಂದರ ವಿಶೆೀರ್ ನೆರವು, 

ವಗಾಣವಣೆ ಮತನು ಯೀಜನೆಗಳ್ನ್ನು ರಾಜಯ ಯೀಜನೆಗಳ್ು ಮತನು ಆದಯತೆಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಒಗೊಾಡಿಸ್ನತುದೆಯೆೀ? 

4. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿೆಂದ ಪರಿವತ್ೇನ /ರ್ದಲಾವಣ  ಹಾಗ  ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನ ಗಳು, ಕ  ೋವಡ್-19 ಅನ್ುು ಉರ ದೋಶಿಸಲು ಆರ  ೋಗಯ 

ವಯವಸ ಿಗಳ ಹ  ರಹ  ಮುಮತಿುರುವ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹಾಗ  ಮ ಲ ಸ ೋವ ಗಳನ್ುು ತ್ಲುಪ್ರಸಲು ಇತ್ರ ಆರ  ೋಗಯ ಕಾಯೇಗಳು 

ಹ  ೆಂರಾಣಿಕ ಯಲ್ಲಿರ ಯೆೋ?  

5. ಕೃಷ್ಟ್ ಚ್ಟುವಟಿಕ  ಹಾಗ  ಸ ೋವ ಗಳು, ಹಿೆಂಗಾರಿನ್ ಕ  ಯುಿ ಮತ್ುು ಕೃಷ್ಟ್ ಹಾಗ  ತ್ತ್ಸೆಂರ್ೆಂಧಿತ್ ಪೂರ ೈಕ  ಸರಪಳಿಗಳಿಗ  ಬ ೆಂರ್ಲವನ್ುು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕ  ಳಳಲು ಸಮಪೇಕ ಯೋಜನ  ಇರ ಯೆೋ? ಸ್ೊಕು ಸ್ಿಂಖ್ೆಯಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಕಾಮಿಣಕರ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ ಸ್ಿಂಚಾರ ಖಚಿತವ್ಾಗಿದೆಯೆೀ? 
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6. ಪ್ರಡಿಎಸ್ ವಾಯಪ್ರುಯನ್ುು ವಸುರಿಸುವ ನ್ಗರ ೋತ್ರ ಮತ್ುು ನ ೋರ ನ್ಗದು ವಗಾೇವಣ  ವಯವಸ ಗಿಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವ ಯೆೋ? ಸಾವಣತಿರಕ ವ್ಾಯಪಿುಗೆ 

ಆದರ್ೊಟ ಒಳ್ಪಡನವಿಂತೆ (Near Universal Coverage) ಅವುಗಳ್ನ್ನು ವಿಸ್ುರಿಸ್ಬಹನದೆೀ? 

7. ಎಲಾಿ ಮ ಲಭ ತ್ ಸ ೋವ ಗಳು ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುರ ಯೆೋ ಅರ್ಥವಾ ಅವುಗಳನ್ುು ವ ೋಗವಾರ್ ವೃದ್ಧಿಸರ್ಹುರ ೋ? ಇವುಗಳ್ 

ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನ ನ್ಡೆಯನತಿುದೆಯೆೀ? 

8. ಸರಕು ಸಾಗಣ  ಮತ್ುು ಪಿಯಾಣಿಕರ ಸಾಗಣ ಯನ್ುು ಹೆಂತ್ಹೆಂತ್ವಾರ್ ವಸುರಿಸುವ ಯೋಜನ  ಇರ ಯೆೋ? ಪರಸ್ರರ್ವನ್ನು ನಿಯಿಂತಿರಸ್ನವ 

ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿರ್ ಸಂದಭತದ ಯೀಜನೆಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ (Contingency Plans) ಇದನ ಹೆೊಿಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೆೀ? 

9. ಪಿಮುಖ ಪಾಲುರಾರರ  ೆಂದ್ಧಗ  ಪಿಮುಖ ಪೂರ ೈಕ  ಸರಪಳಿಗಳ ಮರುಸಾಿಪನ ಗ  ಯೋಜನ  ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ ಯೆೋ? 

10. ಈ ಕಿಮಗಳನ್ುು ಕಾಯೇರ ಪಕ ೆ ತ್ರಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿಯರ್ಮತ್ / ತ್ುತ್ುೇ ನಿಯಮಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಆಡ್ಳಿತಾತ್ಮಕ ಆರ ೋಶಗಳು 

ಯಾವುವು? ಅವುಗಳ್ನ್ನು ಹೆೊರಡಿಸ್ನವ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರದನ? ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಗೆ ಯಾರನ ಹೆೊಣೆ? 

11. ಈ ಪಿತಿಯೆಂದು ಪಿಶ ುಗಳ ರ್ಾಹಿತಿಯು ಪಿತಿ ಜಿಲಾಿ ನಿಯೆಂತ್ಿಣ ಕ  ಠಡಿಗ  (District Control Room) ಹರಿಯುತಿುರ ಯೆೋ ಹಾಗ  

ವಾಸುವವಾರ್ ಅರ್ಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರ ಪದಲ್ಲ ಿ ಇದನ್ುು ಪಿತಿದ್ಧನ್ ರಾಖಲ್ಲಸಲಾಗುತಿುರ ಯೆೋ? ಸ್ಮಗರ ಮಾಹಿತಿಯನ ರಾಜಯ ನಿಯಿಂತರರ್ 

ಕೆೊಠಡಿಗೆ ತಲಪುತಿುದೆಯೆೀ/ಹರಿಯನತಿುದೆಯೆೀ? 

12. ಸೆಂಪನ್ ಮಲ ಹರಿವನ್ ಕ  ರತ ಯನ್ುು ಉರ ದೋಶಿಸಲು ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಸೆಂದಭೇದ ಯೋಜನ  (Contingency Plan) ಇರ ಯೆೋ? ಇದನ 

ಬಡವರನ ಹಾಗೊ ದನಬಣಲರನ ಮತನು ದೊರದ ಸ್ಿಳ್ಗಳಿಗೆ ಆದಯತೆ ನಿೀಡನತುದೆಯೆೀ? ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಗೆ ಯಾರನ ಹೆೊಣೆ? 

13. ನಾಗರಿಕರನ, ಪಾಲನದಾರರನ, ಸ್ಿಳಿೀಯ ಕಾಯಣಕತಣರಿಿಂದ ಜಲೆಿ ಮತನು ರಾಜಯ ಪರಿಸಿಿತಿ ನಿವಣಹಣಾ ಕೆೊಠಡಿಗಳಿಗೆ (State Situation 

Rooms) ತ್ುತ್ುೇ ಸೆಂವಹನ್ ಯೋಜನ  ಮತ್ುು ತ್ುತ್ುೇ ಸೆಂವಹನ್ದ ರ್ಾಗೇಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ ಯೆೋ? 

14. ನಾಗರಿಕ ಹಾಗ  ಪಾಲುರಾರರಿಗಾರ್ ತಲಪ್ುವ ವಯವಸ ಯಿು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ ಯೆೋ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ್ಿಂತರದ ಪರಿವತಣನೆಗೆ/ಬದಲಾವಣೆಗೆ 

ಬೆಿಂಬಲ ನಿೀಡಲನ ಹಾಗೊ ಸ್ಿಳಿೀಯ ಮತನು ವಲಯದಲ್ಲಿನ್ ಅಡಚಣೆಗಳ್ನ್ನು ಉದೆದೀಶಸ್ಲನ/ನಿವ್ಾರಿಸ್ಲನ ಆಡಳಿತ ವಯವಸೆಿಗೆ ನೆರವು 

ಒದಗಿಸ್ಲನ ಇದನ ಸಿದಿವ್ಾಗಿದೆಯೆೀ? 

15. ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರರ್ರಾಜು ಮತ್ುು ಅಗತ್ಯ ವಸುುಗಳ ಉತಾಾದನ  ಮುೆಂದುವರಿಯುತಿುರ ಯೆೋ? ಇಲಿವ್ಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟಕಗಳ್ನ್ನು ಹೆೀಗೆ 

ಮರನಪಾರರಿಂಭಿಸ್ಬಹನದನ ಮತನು ವೃದಿಿಸ್ಬಹನದನ, ಅಥವ್ಾ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ್ ಸಾಗಾಣಿಕ  ವಯವಸೆಿಗಳ್ನ್ನು (Cross-Border Logistics 

Arrangements) ಹೆೀಗೆ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸ್ಬಹನದನ? 

16. ಸರಕು / ಸ ೋವ ಗಳಿಗ  ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಅಗತ್ಯ / ಬ ೋಡಿಕ  ಎಲ್ಲೆಿಂದ ರ್ರಲ್ಲರ ? ಯಾವ ಆವತಣನ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕೊ ಮರನಪೂರರ್ದ ಅಗತಯವಿರಬಹನದನ? 

ಇದರ ಹೆೊಣೆಗಾರರಾದ ನೆೊೀಡಲ್ ಸ್ಿಂಸೆಿ /ವಯಕ್ತು ಯಾರನ? 

17. ಪಿಮುಖ ರಾಸಾುನ್ುಗಳ ಸರರ್ರಾಜು ಎಲ್ಲಿವ ? ಅವುಗಳ್ ಮರನಪೂರರ್ವನ್ನು ಮಾಡನವುದನ ಹೆೀಗೆ? ಅವುಗಳ್ನ್ನು ನಿಯಿಂತಿರಸ್ನವವರನ 

ಯಾರನ? ಅವುಗಳ್ನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಪಡೆದನಕೆೊಳ್ಳಬಹನದನ/ವಿನ್ಿಂತಿಸ್ಬಹನದನ? ಬೃಹತ್ ದಾಸಾುನ್ನಗಳ್ನ್ನು ಸ್ನರಕ್ಷಿತಗೆೊಳಿಸ್ನವುದನ ಹೆೀಗೆ? 

18. ಸರರ್ರಾಜು, ಸ್ಥರ್ಬೆಂದ್ಧ ಹಾಗ  ಸಾರಿಗ ಗಾರ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರ್ಥೇಕ ಸೆಂಪನ್ ಮಲಗಳು ಎಲ್ಲವಿ ? ಅದನ್ನು ಬಡನಗಡೆ 

ಮಾಡನವವರನ ಯಾರನ? ಯಾವ್ಾಗ ಸ್ಿಂಭ್ವಿಸ್ಬಹನದನ? ಯಾರ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ? 

19. ಅಗತ್ಯ ವಸುುಗಳ ಬ ಲ ಗಳನ್ುು ನಿಯೆಂತಿಿಸ್ಥ ಹಾಗ  ಜಾರಿಗ  ಳಿಸುವ ವಯವಸ ಗಿಳು ಮತನು, ಈ ಬೆಲೆಗಳ್ನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಗೆಾ 

ವ್ಾಯಪಕವ್ಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೆೀ? 

20. ನಾಗರಿಕ ಆಡ್ಳಿತ್ ವಯವಸ ಿಯು ಕಾನ್ ನ್ು ಮತ್ುು ಸುವಯವಸ ಯಿನ್ುು ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳಳಲು ಹಾಗ  ಅಗತ್ಯ ಸ ೋವ ಗಳು ಮತ್ುು 

ಸರರ್ರಾಜುಗಳನ್ುು ಕ ೈಗ  ಳಳಲು, ಸೆೈನ್ಯ ಮತನು ಅರೆಸೆೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ್ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯನವ ಅನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಿಂದಭ್ಣದ ಯೀಜನೆಯನ 

ಇದೆಯೆೀ? 
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ಭಾರತಿೋಯ ಮಾನ್ವ ವಸ್ಾಹತುಗಳ ಸಂಸ್ ಿ  ( ಐಐಎಚ್ಎಸ್  )   

ಭಾರತಿೇಯ ಮಾನವ ವಸಾಹರ್ುಗಳ ಸಂಸ ಥಯು (ಐಐಎಚ್ಎಸ್/IIHS) ಭಾರತಿೇಯ ವಸಾಹರ್ುಗಳ ಸಮಾನ, ಸುಸಿಥರ ಹಾಗೂ ಸಮಥತ 
ಪರಿವರ್ತನ ಗ  ಬದಧವಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಥಯಾರ್ದ . ಮಾನವ ವಸಾಹರ್ುಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರಿೇಕರಣದ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟದಲಿೆ, 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಸಕಾತರಗಳು, ಸಾವತಜನಿಕ, ಅರ ಸಕಾತರಿ ಮರ್ುು ಪೌರಾಡಳರ್ ಸಂಸ ಥಗಳು, ಅಂರ್ರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಂಸ ಥಗಳು 
ಹಾಗೂ ಸ ೇವಾ ಸಂಸ ಥಗಳಗ  ಐಐಎಚ್ಎಸ್  ಸಲ್ಹಾ ಸ ೇವ ಗಳನುು ಒದರ್ಸುರ್ುದ .  

ಭಾರತದ ಸ್ನಸಿಿರ ನ್ಗರಿೀಕರರ್ದ ಪರಿವತಣನೆಗೆ ಕೆೊಡನಗೆ ನಿೀಡನವುದನ ಹಾಗೊ ಬೃಹತ್ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಪರಭಾವ ಬೀರನವುದನ್ನು ಸಾರ್ಯವ್ಾಗಿಸ್ನವತು 
ಕೆೊಡನಗೆ ನಿೀಡನವುದನ ಐಐಎರ್ಚಎಸ್ ನ್ ಮೊಲ ಧೆಯೀಯವ್ಾಗಿದೆ/ಗನರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ನೆೈಮಣಲಯ, ವಿಪತನು ಅಪಾಯ ಮತನು  

ನಿವಣಹಣಾ ಶಕ್ತು, ವಸ್ತಿ, ಇಿಂರ್ನ್, ಭ್ೊ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೊ ಯೀಜನೆ, ಹವ್ಾಮಾನ್ ಹೆೊಿಂದಾಣಿಕೆ ಮತನು ನಿವ್ಾರಣೆಯಿಂತಹ ವಲಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ್ತನ್ 

ಮತನು ಸ್ಮಸೆಯಗಳ್ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ  ಐಐಎಚ್ಎಸ್ ವ್ಾಯಪಕವ್ಾಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 

ಆರ  ೋಮರ್್ರ ವೋ 

ಆರೆೊೀಮರ ರೆವಿೀ ಐಐಎರ್ಚ್ಎಸ್್ನ್ ಸ್ಿಂಸಾಿಪಕ ನಿದೆೀಣಶಕರಾಗಿದಾದರೆ. ಇವರನ ಐಐಟಿ-ದೆಹಲ್ಲ ಮತನು ದೆಹಲ್ಲ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯದ ಕಾನ್ೊನ್ನ ಮತನು 

ನಿವಣಹಣಾ ಶಾಲೆಯ ಪದವಿೀರ್ರರಾಗಿದನದ, ಜಾಗತಿಕ ನ್ಗರಾಬವೃದಿಿ ಮತನು ಚಿಿಂತನೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿದನದ, ಸ್ನಸಿಿರ ಅಭಿವೃದಿ,ಿ ಅಪಾಯ ಮತನು 

ತನತನಣಪರಿಸಿತಿಿ ನಿವಣಹಣೆ, ಹವ್ಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಆಡಳಿತ, ಸಾವಣಜನಿಕ ಕಾಯಣನಿೀತಿ ಮತನು ಹರ್ಕಾಸ್ನ, ಹಾಗೊ ನ್ಗರಿೀಕರರ್ದಲ್ಲಿ 35 

ವರ್ಣಗಳ್ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು ಹೆೊಿಂದಿದಾದರೆ. 

ಇವರನ ದಕ್ಷಿರ್ ಏಷ್ಾಯದ ಅತಯಿಂತ ಅನ್ನಭ್ವಿ ಅಪಾಯ ಮತನು ವಿಪತನು ನಿವಣಹಣಾ ವೃತಿುಪರರಲ್ಲಿ ಒಬಬರಾಗಿದನದ, ಐದನ ದಶಲಕ್ಷಕೊೂ ಹೆಚನಿ ಜನ್ರ ಮೆೀಲೆ 

ಪರಭಾವ ಬೀರಿದ ಹತನು ಪರಮನಖ ಭ್ೊಕಿಂಪ, ಚಿಂಡಮಾರನತ ಮತನು ಪರವ್ಾಹಗಳ್ ಪುನ್ವಣಸ್ತಿ ಕಾಯಣಕರಮಗಳ್ನ್ನು ಯೀಜಸಿ, ಕಾಯಣಗತಗೆೊಳಿಸಿದ 
ತಿಂಡಗಳ್ ಮನಿಂದಾಳ್ತವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಾದರೆ.  2008ರಿಿಂದ ಇವರನ ಯನ.ಎನ್.ಡಿ.ಡಿ.ಆರ.ನ್ (UNDDR) ವ್ೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೊ ತಾಿಂತಿರಕ ಸ್ಲಹಾ ಗನಿಂಪಿನ್ 
ಸ್ಲಹಾ ಮಿಂಡಳಿಯ ಸ್ದಸ್ಯರನ ಹಾಗೊ ಅದರ ದೆವೈವ್ಾಷ್ಟ್ಣಕ ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯ ಮಾಪನ್ ತಿಂಡದ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದಾದರೆ.  

ನ್ೊಯಯಾಕಣ ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಹವ್ಾಮಾನ್ ಕ್ತರಯಾ ಶೃಿಂಗ ಸ್ಭೆ 2019ರಲ್ಲ ಿಭಾರತದ ಪರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರಗಳ್ು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದ ಹವ್ಾಮಾನ್ ಮತನು ವಿಪತನು 
ಅಪಾಯಕೊ ಮೊಲ ಸೌಕಯಣ ವಯವಸೆಿಗಳ್ ತಡೆದನಕೆೊಳ್ುಳವ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ಉತೆುೀಜಸ್ಲನ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಹಭಾಗಿತವದ ವಿಪತನು ತಡೆದನಕೆೊಳ್ುಳವ ಶಕ್ತುಯಿರನವ 
ಮೊಲ ಸೌಕಯಣ (CDRI) ಒಕೊೂಟದ ವಿನಾಯಸ್ದ ಮನಿಂದಾಳ್ತವವನ್ನು ಆರೆೊೀಮರ ವಹಿಸಿದದರನ.   
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