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ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಜನ್ಕೆೋೇಂದ್ರಿತ್ ನ್ಗರ 

ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹೆೋಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳಳಬಹನದನ. 



ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆ ೆಏಕೆ ತಿಳಿದನಕೊಳಳಬೆೋಕನ? 

ಭಾರತ್ದ ಒಟ್ನು ಜನ್ಸೇಂಖ್ೆೆ = 1.27 ಬಿಲಿಯನ್ (2014) 
ಭಾರತ್ದಲಿಿರನವ ನ್ಗರಗಳ ಜನ್ಸೇಂಖ್ೆೆ = ಒಟ್ನು ಜನ್ಸೇಂಖ್ೆೆಯ 30%ರಷ್ನು 

2041ರ ವೆೋಳಗೆ ಭಾರತ್ದ ಒಟ್ನು ಜನ್ಸೇಂಖ್ೆೆಯ ಪೆೈಕಿ 50% ರಷ್ನು ಜನ್ ನ್ಗರ 
ಪ್ಿದೆೋಶಗಳಲಿಿ ವಾಸಿಸನತಿತರನತ್ಾತರೆ. 

ವಷ್ð         ನ್ಗರ ಜನ್ಸೇಂಖ್ೆೆ 
2001    285 ದಶಲಕ್ಷ 
2021    473 ದಶಲಕ್ಷ 
2051    820 ದಶಲಕ್ಷ 

 
ಭಾರತ್, ಜಗತಿತನ್ ಒಟ್ನು ಜನ್ಸೇಂಖ್ೆೆಯ ಪೆೈಕಿ 18%ರಷ್ನು ಜನ್ಸೇಂಖ್ೆೆಯನ್ನು 
ಹೊೇಂದ್ರದೆ. ಆದರೆ, ಜಗತಿತನ್ ಒಟ್ನು ನ್ವೋಕೃತ್ ಜಲ ಸೇಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳ ಪೆೈಕಿ 

ಕೆೋವಲ 4%ರಷ್ನು & ಕೆೋವಲ 2.4%ರಷ್ನು ಜಗತಿತನ್ ಭೂಪ್ಿದೆೋಶವನ್ನು 
ಹೊೇಂದ್ರದೆ. 

 



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪ್ರಿಸರ ನೋತಿ (2006) 

• ನಣಾðಯಕ ಸೇಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳ ಸೇಂರಕ್ಷಣೆ 
• ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಜೋವನೊೋಪಾಯದ ಭದಿತ್ೆ 
• ಸಥಳಿೋಯ ಪಾಿಧಿಕಾರಿಗಗೆ ಅಧಿಕಾರ 
ವಕೆೋೇಂದ್ರಿೋಕರಣ 

• ನ್ಗರ ಪ್ಿದೆೋಶಗಳಲಿಿ ಮಳೆ ನೋರನ ಕೊಯನಿ 
ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಕ ಪ್ುನ್ರ್ ಭತಿðಯ ಉತ್ೆತೋಜನ್ 

• ಸಥಳಿೋಯ ಸೇಂಸ್ೆಥಗಳ, ಘನ್ ತ್ಾೆಜೆ 
ಪ್ಿತ್ೆೆೋಕಿಸನವ, ಮರನಬಳಕೆ ಉಪ್ಕಿಮಗಳನ್ನು 
ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸನವುದನ 

• ಮಾಲಿನ್ೆಗೊಳಿಸನವವರನ ತ್ತ್ವಗಳನ್ನು 
ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸನವರನ 
 
 



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನ್ಗರ ಸ್ಾರಿಗೆ ನೋತಿ (2006) 

• ಎಲ್ಾಿ ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ರಸ್ೆತಗಳ ಸಮನಾದ 
ಹೇಂಚಿಕೆ 

• ಸ್ಾವðಜನಕ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರನರಹಿತ್ 
ಸ್ಾರಿಗೆಯ ಉತ್ೆತೋಜನ್ ಹಾಗೂ ಆದೆತ್ೆ 

• ನ್ಗರ ವಾೆಪ್ತತಯಲಿಿ ಖ್ಾಸಗಿ ವಾಹನ್ದ 
ಬಳಕೆಯನ್ನು ತ್ಪ್ತಿಸನವ ಸಲನವಾಗಿ ಅತಿೋ ಹೆಚ್ನು 
ಪಾೇಂಕಿðAಗ್ ಶನಲಕ ವಧಿಸನವಕೆ 

• ಅತಿೋ ಹೆಚಿುನ್ ದರದ ಸ್ಾರಿಗೆ/ಪ್ಿಯಾಣ ಜನ್ರ 
ಕಷ್ುಗಳನ್ನು ಹೆಚಿುಸನತ್ತದೆ ಎೇಂಬ ಎಚ್ುರಿಕೆ 

• ವಾಹನ್ ಕೆೋೇಂದ್ರಿತ್ ಬದಲ್ಾಗಿ ಜನ್ಕೆೋೇಂದ್ರಿತ್ 
ನ್ಗರಗಳು 

• ಮಾಲಿನ್ೆ ತ್ಡೆಗಟ್ುಲನ ಕಾಬðನ್ ರಹಿತ್ 
ಸ್ಾರಿಗೆಯ ಉತ್ೆತೋಜನ್ 

 

 



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಜಲ ನೋತಿ (2012) 
• ತಿೋವಿ ಗತಿಯ ನ್ಗರಿೋಕರಣದ್ರೇಂದಾಗಿ ನೋರನ 
ನವðಹಣೆ ಕೆಟ್ನು, ನೋರಿನ್ ಕೊರತ್ೆ ಸಮಸ್ೆೆ 
ಉದಭವಸಲಿದೆ. 

• ನೋರಿನ್ ಲಭೆತ್ೆಯ ಅಸಮಾನ್ ಹೇಂಚಿಕೆ 
ವಪ್ತ್ತನ್ನು ಆಹಾವನಸನವ ಎಚ್ುರಿಕೆ. 

• ಅೇಂತ್ಜðಲ ಶೆ ೋಷ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ 
ಲಭೆತ್ೆಯಲಿಿ ಅಸಮಾನ್ತ್ೆ ಉೇಂಟಾಗನವ 
ಸ್ಾಧ್ೆತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಸೂಚಿಸನತ್ತದೆ. 

• ನೋರಿನ್ ಕೊರತ್ೆಯೇಂದಾಗಿ ಅೇಂತ್ರ್ ರಾಜೆ 
ಅೇಂತ್ರ್ ಪ್ಿದೆೋಶ ವವಾದಗಳ ಸೃಷ್ಟ್ು 



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಜಲ ನೋತಿ (2012) 
• ಕರಾವಳಿ ಪ್ಿದೆೋಶಗಳಲಿಿ ಸಮನದಿದ ನೋರಿನ್ ಮಟ್ು 
ಏರಿಕೆಯೇಂದಾಗಿ ಕನಡಿಯನವ ನೋರಿನ್ 
ಸೇಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳಿಗೆ ತ್ೊೇಂದರೆ. 

• ನೆೈಸಗಿðಕ ಜಲ ಸೇಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಚ್ರೇಂಡಿ 
ಚಾನೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಒತ್ನತವರಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳವುದರಿೇಂದಾಗಿ ವೆತಿರಿಕತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ 
ಬಗೆೆ ಎಚ್ುರಿಕೆ. 

• ನ್ಗರ ಹಾಗೂ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಲಿಿ ನೋರಿನ್ ಬಳಕೆಯ 
ಬನದ್ರಿವೇಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸನತ್ತದೆ. 

• ನೋರನ ಒೇಂದನ ಮಾರಾಟ್ದ ವಸನತವಾಗಿ ಹಾಗೂ 
ನೋರಿನ್ ಹೇಂಚಿಕೆಯ ಖ್ಾಸಗಿೋಕರಣದೇಂತ್ಹ 
ಸಮಸ್ೆೆಗಳನ್ನು ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸನತ್ತದೆ. 



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅರಣೆ ನೋತಿ (1988) 

• ರಸ್ೆತಗಳ ಇಕೆಕಲಗಳಲಿಿ, ರೆೈಲ್ೆವ ಪ್ಟ್ಟುಗಳ 
ಹತಿತರ, ನ್ದ್ರ, ಹೊಳೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಕಾಲನವೆಗಳ ಇಕೆಕಲಗಳಲಿಿ ಮರಗಳನ್ನು 
ಬೆಳೆಸಲನ ಉತ್ೆತೋಜಸನವುದನ. 

• ಖ್ಾಸಗಿ ಪ್ಿದೆೋಶಗಳಲಿಿಯೂ ಸಹ 
ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯನವುದನ್ನು 
ನಯೇಂತಿಿಸನವ ನಯಮಗಳನ್ನು 
ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸನತ್ತದೆ. 

• ಅರಣೆ ಹಾಗೂ ಮರಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ಸವತ್ನತ ಎೇಂದನ ಘೂೋಷ್ಟ್ಸನವುದನ. 

 



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅರಣೆ ನೋತಿ (1988) 

• ನ್ಗರ ಹಾಗೂ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಪ್ಿದೆೋಶಗಳಲಿಿ ಹಸಿರನ 
ಪಾಿೇಂತ್ೆಗಳನ್ನು 
ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸನತ್ತದೆ. 

• ಅರಣೆ ಆಧಾರಿತ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಕ್ೆೋತ್ಿವು ಅರಣೆಗಳನ್ನು 
ನಾಶಪ್ಡಿಸದೆ, ತ್ನ್ು ಸವೇಂತ್ 
ಕಚಾು ವಸನತಗಳನ್ನು 
ಬೆಳೆಸನವುದನ ಅಗತ್ೆ 



ನ್ಗರ ರಸ್ೆತ ವಾೆಪಾರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನೋತಿ 
(2009) 

• ಯಾವುದೆೋ ವೃತಿತ, ಕೆಲಸ, ವೆವಹಾರ ಅಥವಾ 
ವಾೆಪಾರ ಮಾಡನವುದನ ವೆಕಿತಯ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಹಕನಕ ಎೇಂಬನದನ್ನು ಪ್ಿತಿಪಾದ್ರಸನತ್ತದೆ. 

• ರಸ್ೆತ ಬದ್ರ ಮಾರಾಟ್ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳ 
ಯೋಜನೆ, ಸೇಂಘಟ್ನೆ & ನಯೇಂತ್ಿಣಕಾಕಗಿ 
ಪ್ಟ್ುಣ ಮಾರಾಟ್ ಸಮಿತಿ ರಚ್ನೆಗೆ 
ಉತ್ೆತೋಜನ್. 

• ರಸ್ೆತ ಬದ್ರ ವಾೆಪಾರಿಗಳ ಸೇಂಖ್ೆೆಯನ್ನು 
ಮಿತಿಗೊಳಿಸನವುದನ್ನು ತಿರಸಕರಿಸನತ್ತದೆ. 

• ಪ್ಿತಿ ನ್ಗರದಲಿಿ ಮಾರಾಟ್ದ 
ಮಾರನಕಟೆುಗಳನ್ನು ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸನತ್ತದೆ. 



ನ್ಗರ ರಸ್ೆತ ವಾೆಪಾರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನೋತಿ 
(2009) 

• ಮಾಸುರ್ ಪಾಿನ್ ರಚ್ನೆಯನ್ನು ಅೇಂತಿಮಗೊಳಿಸನವಾಗ 
ಮಾರಾಟ್ದ ಮಾರನಕಟೆುಗಳ ರಚ್ನೆ ಬಗೆೆ ನಧಿðಷ್ು 
ಪಾಿವಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊೇಂದಲನ ನ್ಗರ ಮಾಸುರ್ ಪಾಿನ್ು 
ಅಗತ್ೆ. 

• ಪ್ಿಜಾಪ್ಿಭನತ್ವ ನ್ಗರಾಡಳಿತ್ವನ್ನು, ಈ ಮೂಲಕ 
ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸನತ್ತದೆ: 

 - ಚ್ನನಾಯತ್ ವಾಡ್ð ಸಮಿತಿ 

 - ಕನೇಂದನಕೊರತ್ೆ ನವಾರಣಾ ಘಟ್ಕ 

 - ಆಯವೆಯದಲಿ ಿಸಥಳಿೋಯ ಸಮನದಾಯಗಳ ಭಾಗವಹಿಸನವಕೆ 
 - ಮಾರಾಟ್ದ ಪಾಿೇಂತ್ೆಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಗನರನತಿಸನವುದನ 
 - ಮಾರಾಟ್ಗಾರರಿಗೆ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ೌಲಭೆಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸನವುದನ 



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನ್ಗರ ಗೃಹ & ವಸತಿ ನೋತಿ 
(2007) 

• ದನಬðಲ ವಗðದವರಿಗೆ ವಶೆೋಷ್ ಗಮನ್ 
ನೋಡನವೇಂತ್ೆ, ಎಲಿರಿಗೂ ಅನ್ನಕೂಲಕರ ದರದಲಿಿ 
ಸೂರನ. 

• ಪಾಿದೆೋಶಿಕ ಯೋಜನೆ 
    (ವಕೆೋೇಂದ್ರಿೋಕರಣ ದೃಷ್ಟ್ುಕೊೋನ್) 
• ಜಲ್ಾಿ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯೇಂದ ಜಲ್ಾಿ 
ಯೋಜನೆ ತ್ಯಾರಿಕೆಯ ಅವಶೆಕತ್ೆ 

• ಸಕಾðರ ನೆರವು ಒದಗಿಸನವ ಹಾಗೂ 
ನಯೇಂತ್ಿಕ ಸೇಂಸ್ೆಥಯೇಂತ್ೆ 
ಕಾಯðನವðಹಿಸನವುದನ್ನು ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸನತ್ತದೆ. 

• ಗಾಿಮಿೋಣ ಹಾಗೂ ನ್ಗರ ಪ್ಿದೆೋಶಗಳನ್ನು 
ಜೊತ್ೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ರಿಪ್ಡಿಸನವುದನ 



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನ್ಗರ ಗೃಹ & ವಸತಿ ನೋತಿ 
(2007) 

• ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೆೋವೆಗಳ ಸರಬರಾಜನ & ಬೆೋಡಿಕೆಯಲಿಿ 
ಗಮನಾಹಱ ವೆತ್ಾೆಸವದೆ ಎೇಂದನ ಅನ್ನಮೋದ್ರಸನತ್ತದೆ. 

• ಮಧ್ೆಮ ಹಾಗೂ ಸಣಣ ಪ್ಟ್ುಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿಯನ್ನು 
ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸನತ್ತದೆ. 

• ಮಾಸುರ್ ಪಾಿನ್ ಉನ್ುತಿೋಕರಣಗೊಳಿಸಲನ ಸಥಳಿೋಯ 
ಸೇಂಸ್ೆಥಗಳನ್ನು ಉತ್ೆತೋಜಸನತ್ತದೆ. 

• ನ್ಗರ ಪ್ಿದೆೋಶದ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸ್ೆೋವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವುದನ ಮದಲ ಆದೆತ್ೆಯಾಗಬೆೋಕನ. 



ಕನಾðಟ್ಕದ ನ್ಗರಾಭಿವೃದ್ರಿ ನೋತಿ (2009) 

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿರನವೇಂತ್ಹ ಸವಾಲನಗಳನ್ನು  
ಬೆೇಂಬಲಿಸನವುದನ– 
• ವವಧ್ ವಗðಗಳ ಜನ್ರಿಗೆ ಮಾಡನವ ಭೂ ಹೇಂಚಿಕೆ                 
ಪ್ಿಕಿಿಯೆಯಲಿಿ ಅಸಮಾನ್ತ್ೆ ಒೇಂದನ ಸಮಸ್ೆೆ 

• ನ್ಗರ ಪ್ಿದೆೋಶದ ಬಡ ಜನ್ರ ಅಭಿವೃದ್ರಿಯ ನಲðಕ್ಷಯ 
• ಸ್ಾಮಾಜಕ ಹಾಗೂ ನ್ಗರ ಮೂಲಭೂತ್  
   ಸ್ೌಕಯðಗಳಲಿಿ ತಿೋವಿ ಕೊರತ್ೆ 
• ನೋರನ, ನೆೈಮðಲೆ, ಆಸಿತ್ೆಿಗಳು, ಇತ್ಾೆದ್ರಗಳೇಂತ್ಹ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸ್ೆೋವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವಲಿಿ ಗೇಂಭಿೋರ ಅಸಮಾನ್ತ್ೆ 

• ನ್ಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಾಯೆೆಯನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸನವಲಿಿ ರಾಜೆ ವಫಲವಾಗಿದೆ 
ಎೇಂದನ ಒಪ್ತಿಕೊಳುಳತ್ತದೆ. 

  



ಕನಾðಟ್ಕದ ನ್ಗರಾಭಿವೃದ್ರಿ ನೋತಿ (2009) 

ಪ್ಿಸ್ಾತಪ್ತತ್ ಮಧ್ೆಸಿಥಕೆಗಳು- 
• ನ್ಗರ ಪ್ಿದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿುನ್ ಹಣಕಾಸಿನ್ 
ಹೇಂಚಿಕೆ. 

• ನ್ಗರ ಪ್ಿದೆೋಶದವರಿಗೆ ಉದೊೆೋಗ ಸಹಾಯ, 
ಅದರಲಿಿಯೂ ಬಡವರಿಗೆ 

• ನ್ಗರಾಭಿವೃದ್ರಿ ಪಾಿಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು 
(ಉದಾ:ಬಿಡಿಎ, ಬಿಎೇಂಆರ್ ಡಿಎ, ಬಿಎೇಂಐಸಿಎಪ್ತ, 
ಇತ್ಾೆದ್ರ) ರದನೆಪ್ಡಿಸಿ ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ 
ಮಹಾನ್ಗರ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಗಳು & 
ಜಲ್ೆಿಗಳಲಿಿ ಜಲ್ಾಿ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು 
ರಚಿಸಲನ ಬೆೋಡಿಕೆ. 

• ನ್ಗರ ಪಾರೇಂಪ್ರಿಕ ಸಥಳಗಳ ಸೇಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಉತ್ೆತೋಜಸನವುದನ 



ವೇಂದನೆಗಳು... 


