
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ 

നൈപുണ്യ വികസൈം വർധിപ്പിക്കുക, ബൗദ്ധിക സവത്ത് സംരക്ഷിക്കുക, 

ൈവീകരണ്ം പ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുക, ൈിപക്ഷപം സുഗമമോക്കുക, ഇന്ത്യയിൽ 

പ ോപകോത്തര ഉൽപ്പോദൈ അടിസ്ഥോൈ സൗകരയങ്ങൾ ൈിർമിക്കുക എന്നിവയി ൂടട 

ഇന്ത്യടയ ആപഗോള രൂപകല്പൈ പക്രമോക്കി മോറ്റുക എന്ന  ക്ഷയപത്തോടട 2014ൽ 

്പധോൈമ്ന്ത്ി ൈപര്ര പമോദിയോണ്് ടമയ്ക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ടമയ്ക്്ക 

ഇൻ ഇന്ത്യ സീ്ം രോജ്യടത്ത ൈിപക്ഷപത്തിൈ്ടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കോൻ ഉപേശിക്കുന്നു, 

അതുവഴി ആഭയന്ത്ര ഉൽപ്പോദൈ പമഖ  ടമച്ചടപ്പടും. 27 പമഖ കളുടട 

ഉന്നമൈത്തിൈോണ് ്പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ ഊന്നൽ ൈൽകുന്നത്. 
 

എന്ത്ാണ് മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ? 
2014 ടസപ്തംബർ 25 ൈ ്്പധോൈമ്ന്ത്ി ൈപര്ര പമോദി ആരംഭിച്ച ഒരു കോടെയൈ്ോണ് ്

പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ, തകർന്നുടകോണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭയന്ത്ര ഉൽപ്പോദൈ പമഖ ടയ 

തിരിച്ചുടകോണ്ടുവരോൈും രോജ്യം പൈരിടുന്ന സോെത്തിക തകർച്ചടയ പൈരിടോൈും 

പദ്ധതി  ക്ഷയമിടുന്നു. ഇന്ത്യൻ സെദവ്യവസ്ഥയുടട വളർച്ചടയ 

അഭിവൃദ്ധിടപ്പടുത്തോൻ കഴിയുന്ന വിവിധ സർക്കോർ പദ്ധതികൾക്്ക ചിെകുകൾ 

ൈൽകുകടയന്ന കോഴ്ചപ്പോപടോടടയോണ്് പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത്. 
 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ അവമ ാകനം 
പ്പോ്ഗോം കൂടുതൽ വയക്തമോയി മൈസ്സി ോക്കോൻ ൈിങ്ങടള സഹോയിക്കുന്ന പമക്്ക 

ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടട അടിസ്ഥോൈ അവപ ോകൈം ചുവടടയുണ്്ട. പമക്്ക ഇൻ 

ഇന്ത്യയുടട  ക്ഷയങ്ങടളക്കുെിച്ചും വിശദോംശങ്ങടളക്കുെിച്ചും പട്ടിക ൈിങ്ങൾക്്ക 

ഉൾക്കോഴ്ച ൈൽകും. 

നഹന റ്റുകൾ 

പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടട 

വിശദോംശങ്ങൾ 

പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ സംരംഭം ്പധോൈമ്ന്ത്ി ൈപരരര പമോദി 

പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ് ആരംഭിച്ചു 25 ടസപ്റ്റംബർ 2014 

പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പമഖ കൾ 25 പമഖ കൾ ഉൾടപ്പടുന്നു 
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സർക്കോർ മ്ന്ത്ോ യം വോണ്ിജ്യ വയവസോയ മ്ന്ത്ോ യം 

പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ ഔപദയോഗിക 

ടവബ്നസറ്റ് www.makeinindia.com 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ മ ാമ ാ 

പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പ ോപഗോയിൽ ഒരു സിംഹം ്പതയക്ഷടപ്പടുന്നു. ഇത് ഒരോളുടട 

രോജ്യടത്ത സംരംഭകതവടത്തയും ശക്തിടയയും അഭിമോൈടത്തയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പ ോപഗോ ഡിനസൻ ടചയ്തത് നവഡൻ+ടകന്നഡി ആണ്്. 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ  ക്ഷ്യങ്ങൾ 
ടമയ്ക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യയുടട സമോരംഭത്തിൈ് പിന്നിട  അടിസ്ഥോൈ  ക്ഷയം അന്ത്ോരോഷ്

്ട ൈിപക്ഷപകരുടട ്ശദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിൈോയി സവിപശഷമോയ ആശയങ്ങൾ 

ടകോണ്ടുവരിക എന്നതോയിരുന്നു, അതുവഴി അവർക്്ക ഇന്ത്യയിൽ ൈിപക്ഷപം 

ൈടത്തോൈോകും, ഇത ്ആതയന്ത്ികമോയി ൈിർമ്മോണ് പമഖ യുടട വികസൈത്തിപ ക്ക് 

ൈയിക്കും. ഇന്ത്യോ ഗവൺടമൈ്െിൈ്ടെ വോണ്ിജ്യ-വയവസോയ മ്ന്ത്ോ യത്തിട  

വയവസോയ, ആഭയന്ത്ര വയോപോര പ്പോത്സോഹൈ വകുപ്പ ്(ഡിപിഐഐടി) ടമയ്ക്്ക ഇൻ 

ഇന്ത്യയുടട ഇൈിപ്പെയുന്ന  ക്ഷയങ്ങൾക്കോണ്് മുൻഗണ്ൈ ൈൽകുന്നത്:- 

 ഉൽപ്പോദൈ പമഖ യുടട വളർച്ച ്പതിവർഷം 12-14% ആയി ഉയർത്തുക. 

 2022 ഓടട ൈിർമ്മോണ് പമഖ യിൽ 100 ദശ ക്ഷം അധിക ടതോഴി വസരങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിക്കുക. 

 2022 ഓടട ജ്ിഡിപിയിൽ ഉൽപ്പോദൈ പമഖ യുടട വിഹിതം 25% ആയി 

ഉയർത്തുക. 

 സമ്ഗമോയ വളർച്ച പ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിൈ ്ൈഗരങ്ങളിട  ദരി്ദർക്കും 

്ഗോമീണ് കുടിപയറ്റക്കോർക്കും ആവശയമോയ നവദഗ്ധയം സൃഷ്ടിക്കുക. 

 ഉൽപ്പോദൈ പമഖ യിട  ആഭയന്ത്ര മൂ യവർദ്ധൈയി ും സോപേതിക 

ആഴത്തി ും വർദ്ധൈവ്. 

 പോരിസ്ഥിതികമോയി സുസ്ഥിരമോയ വളർച്ചയുണ്്ട. 

 കയറ്റുമതി അടിസ്ഥോൈമോക്കിയുള്ള വളർച്ച പ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിൈ്. 

 ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പോദൈ പമഖ യുടട ആപഗോള മത്സരക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നു. 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി 
പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി സവിപശഷമോയതിൈോൽ പരെരോഗത രീതിയിൽ ൈിന്ന ്

മോറ്റി പദ്ധതി വിപണ്ൈം ടചയ്യണ്ടമന്ന് ൈിർപദശിച്ചു. പദ്ധതിടയക്കുെിച്്ച ജ്ൈങ്ങടള 

പബോധവൽക്കരിച്്ച ആപഗോളത ത്തിൽ വിജ്യിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം മുപന്നോട്്ട 

ടകോണ്ടുപപോവുക: 
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 ഇന്ത്യക്കോർക്കിടയിൽ അവരുടട കഴിവുകടളക്കുെിച്ചുള്ള ആത്മവിശവോസം 

വർധിപ്പിക്കുന്നു. 

 പസോഷയൽ മീഡിയ പ്ലോറ്റപ് ോമുകൾ ഉപപയോഗിച്്ച പരമോവധി പ്പക്ഷകരിപ ക്ക ്

(ആപഗോളവും ്പോപദശികവും) എത്തിപച്ചരുന്നു. പരിഷ്ോ്രങ്ങടളക്കുെിച്ചും 

സോധയമോയ അവസരങ്ങടളക്കുെിച്ചും അവടര അപ്പഡറ്റ് ടചയ്യുന്നത ്ഇതിൽ 

ഉൾടപ്പടുന്നു. 

 അവസോൈമോയി, 25 വയോവസോയിക പമഖ കളുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട സോപേതിക 

വിവരങ്ങൾക്കുള്ള ചട്ടക്കൂട് ഇത ്ൈൽകുന്നു. 

വയവസോയവും ആഭയന്ത്ര വയോപോരവും പ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിൈുള്ള ഡിപ്പോർട്്ട

ടമൈ്െ് ൈിരവധി ്പപതയക ഏജ്ൻസികളുമോയി പുപരോഗമൈപരമോയി 

്പവർത്തിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമോയും പുതിയ അടിസ്ഥോൈ സൗകരയങ്ങൾ ൈിർമ്മിക്കോൻ 

അവർ വയവസോയങ്ങടള സഹോയിക്കുന്നു. ഓപരോ പമഖ യ്ക്കും ്പപതയകമോയി ഒരു 

ടഹൽപ്പ് ടഡസ്ക് ടകോണ്ടുവരുന്നതും ഇതിൽ ഉൾടപ്പടുന്നു. ഇത ്മോ്തമല്ല, പദ്ധതി 

തപേശീയരിപ ക്്ക എത്തിക്കുന്നതിൈോയി, സുഗമവും  ളിതവുമോയ ടമൈുകളിൽ 

ആവശയമോയ എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾടക്കോള്ളുന്ന ടമോനബൽ ടവബ്നസറ്റുകൾ 

ഇത് ആരംഭിച്ചു. 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യയ്ക്്ക കീഴി ുള്ള മേഖ കൾ 

ഇതുവടര, ടമയ്ക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ സംരംഭം 27 പമഖ കളിൽ ്പവർത്തിക്കുന്നത് 

പരിഗണ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട (ഇതിൽ 25 എണ്ണം ഔപദയോഗിക ടവബ്നസറ്റിൽ  ിസ്റ്റ ്

ടചയ്തിട്ടുണ്്ട). ഈ പമഖ കടള രണ്ടോയി തിരിക്കോം- പസവൈ പമഖ , ഉൽപ്പോദൈ 

പമഖ . ഈ പമഖ കളുടട പട്ടിക തോടഴ ടകോടുത്തിരിക്കുന്നു:- 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ സ്കീേിന് കീഴി ുള്ള മേവന മേഖ കൾ 
പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടട ്പധോൈ  ക്ഷയങ്ങളിട ോന്ന് ഇന്ത്യൻ സെദ്

വയവസ്ഥടയ ഉയർത്തോൻ പസവൈ പമഖ കളുടട ൈവീകരണ്മോണ്്. പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ 

പദ്ധതിക്്ക കീഴി ുള്ള പസവൈ പമഖ കളോണ്്: 

1. ടമഡിക്കൽ വോ യൂ ്ടോവൽ  

2. ഓഡിപയോ വിഷവൽ പസവൈങ്ങൾ 

3. ൈിർമ്മോണ്വും അൈുബന്ധ എഞ്ചിൈീയെിംഗ് പസവൈങ്ങളും 

4. വിദയോഭയോസ പസവൈങ്ങൾ 

5. സോെത്തിക പസവൈങ്ങൾ 

6. പരിസ്ഥിതി പസവൈങ്ങൾ 

7. ൈിയമ പസവൈങ്ങൾ 

8. ആശയവിൈിമയ പസവൈങ്ങൾ 

9. അക്കൗണ്ടിംഗ്,  ിൈോൻസ ്പസവൈങ്ങൾ 

10. ടൂെിസം, പഹോസപിറ്റോ ിറ്റി പസവൈങ്ങൾ 

11. ഇൻ ർപമഷൻ ടടക്പൈോളജ്ി & ഇൻ ർപമഷൻ ടടക്പൈോളജ്ി ്പോപ്തമോക്കിയ 

പസവൈങ്ങൾ (ഐടി & ഐടിഇഎസ്) 
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12. ഗതോഗത, പ ോജ്ിസ്റ്റിക് പസവൈങ്ങൾ 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യയ്ക്്ക കീഴി ുള്ള നിർമ്മാണ മേഖ കൾ 

ൈിപക്ഷപങ്ങളുടട എണ്ണത്തിൽ കുതിച്ചുയരുന്ന ഉൽപ്പോദൈ പമഖ യുടട 

ഉന്നമൈത്തി ോണ്് പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ്ശദ്ധ പക്രീകരിക്കുന്നത്. പമക്്ക ഇൻ 

ഇന്ത്യ പദ്ധതിക്്ക കീഴി ുള്ള ൈിർമ്മോണ് പമഖ കളോണ്്- 

1. ൈിർമ്മോണ്ം 

2. ബപയോ ടടക്പൈോളജ്ി 

3. എയപ്െോസ്പപസും ്പതിപരോധവും 

4.  ോർമസയൂട്ടിക്കൽസും ടമഡിക്കൽ ഉപകരണ്ങ്ങളും 

5. തുണ്ിത്തരങ്ങളും വസ്്തങ്ങളും 

6. രത്ൈങ്ങളും ആഭരണ്ങ്ങളും 

7. ടെയിൽപവ 

8. ഷിപ്പിംഗ ്

9. ഇ ക്പ്ടോണ്ിക്സ ്സിസ്റ്റം ഡിനസൻ ആൻഡ് മോൈു ോക്ചെിംഗ് (ESDM) 

10. പുതിയതും പുൈരുപപയോഗിക്കോവുന്നതുമോയ ഊർജ്ജം 

11. ഭക്ഷയ സംസര്ണ്ം 

12. ടകമിക്കൽസ് ആൻഡ് ടപപ്ടോടകമിക്കൽസ് 

13. മൂ ധൈ വസതു ക്കൾ 

14. ഓപട്ടോപമോട്ടീവ,് ഓപട്ടോ ഘടകങ്ങൾ 

15. തുകൽ & പോദരക്ഷ 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി 
വയോവസോയിക വിഭോഗടത്ത ടമച്ചടപ്പടുത്തോൻ  ക്ഷയമിടുന്ന ്പധോൈ പദശീയ 

പരിപോടികളിട ോന്നോണ്് പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ, അത് വിജ്യകരമോക്കോൻ, ഇന്ത്യൻ 

സർക്കോർ ചി  പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ര്ിച്ചിട്ടുണ്്ട: 

സ്കിൽ ഇന്ത്യ 

ജ്ൈസംഖയ കൂടുത ുള്ള രോജ്യമോണ്് ഇന്ത്യ, ഭൂരിഭോഗം ആളുകളും 

ടതോഴി ില്ലോയ്മയുമോയി ടപോരുതുന്നു. സെദവ്യവസ്ഥടയ പിപന്നോട്ടടിക്കുന്ന ്പധോൈ 

പപോരോയ്മകളിൽ ഒന്നോണ്ിത്. തിന്മയിട  ൈന്മ കണ്ടോണ്് ഇന്ത്യൻ സർക്കോർ സി്ൽ 

ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചത്. 

 വിവിധ പമഖ കളിൽ ്പതിവർഷം 10 ദശ ക്ഷത്തി ധികം ആളുകൾക്്ക 

നവദഗ്ധയം ൈൽകോൈോണ് ്സി്ൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതി  ക്ഷയമിടുന്നത്. ഭോവിയിട  

സോധയതകൾ പരിപശോധിച്്ച  ഭയമോയ മൈുഷയവിഭവപശഷി ഉയർത്തുക 

എന്നതോണ് ്കോ ഘട്ടത്തിൈ്ടെ ആവശയം. 
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 ഇന്ത്യയിട  ഔപചോരിക നവദഗ്ധയമുള്ള ടതോഴി ോളികളുടട ശതമോൈം 

ജ്ൈസംഖയയുടട 2% മോ്തമോയതിൈോൽ ഇത ്്പധോൈമോണ്്. 

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ 

മിടുക്കരോയ യുവതി-യുവോക്കളുടട ൈോടോണ് ്ഇന്ത്യ. കോ ോകോ ങ്ങളിൽ, പ ോകടത്ത 

മോറ്റിമെിച്ച ൈൂതൈ സ്റ്റോർട്ടപ്പ് ആശയങ്ങളുമോയി ൈിരവധി ആളുകൾ മുപന്നോട്്ട 

വന്നിട്ടുണ്്ട, അതിൈോ ോണ് ്സ്റ്റോർട്ടപ്പ ്ഇന്ത്യ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. സുസ്ഥിര 

സോെത്തിക വളർച്ചടയ ൈയിക്കുന്നതും സ്റ്റോർട്ടപ്പുകളുടട വളർച്ചടയ 

പ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതും വ ിയ പതോതി ുള്ള ടതോഴി വസരങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമോയ ഒരു ആവോസവയവസ്ഥ ടകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതോണ് ്ഈ 

പരിപോടിയുടട പിന്നിട  ്പധോൈ ആശയം. 

ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ 

പലോക്്കടചയിൈിൈ്ടെയും ടവബ ്3.0 സോപേതികവിദയയുടടയും വരപവോടു കൂടി  21-

ാോാം ൈൂറ്റോണ്ടിട  പ ോകം അതിപവഗം മോെിടക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുപപോട  

ആളുകളുടട തോൽപ്പരയങ്ങളും. ആ  മോറ്റം കണ്ടോണ്് സർക്കോർ ഡിജ്ിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന 

പദ്ധതിയുമോയി രംഗടത്തത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ ോകത്തിട  ഏതു രോജ്യങ്ങളുമോയി 

മത്സരിക്കോൻ തക്ക ഡിജ്ിറ്റ ോയി ശോക്തീകരിക്കടപ്പട്ടതുമോയ സെദ്വയവസ്ഥയോയി 

ഇന്ത്യടയ മോറ്റുകയോണ്് ഇത്  ക്ഷയമിടുന്നത്. 

പ്പധാനേപ്ന്ത്ി ജൻ ധന് മയാജന (പിഎംടജഡിവവ) 

ടമയ്ക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ സംരംഭത്തിൈ ്കീഴി ുള്ള ്പധോൈമ്ന്ത്ി ജ്ൻ ധൻ പയോജ്ൈ 

(പിഎംടജ്ഡിനവ) സോെത്തിക പസവൈങ്ങളുടട വി യിരുത്തൽ സംബന്ധിച്ച 

വിപ്ലവകരമോയ സോെത്തിക ഉൾടപ്പടുത്തൽ പരിപോടിയോണ്്, അതിൽ 

പണ്മടയ്ക്കൽ, ഇൻഷുെൻസ്, ട്കഡിറ്റ്, ബോേിംഗ ്പസവിംഗ്സ് & ടഡപപ്പോസിറ്റ് 

അക്കൗണ്ടുകൾ, ്ഗോമങ്ങളി ും ൈഗരങ്ങളി ും തോങ്ങോൈോവുന്ന ടപൻഷൻ എന്നിവ 

ഉൾടപ്പടുന്നു. 

സ്മാർട്ട് േിറ്റികൾ 

അടിസ്ഥോൈ സൗകരയങ്ങൾ ടമച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിൈോയി സമോർട്്ട സിറ്റി പദ്ധതി 

ആരംഭിച്ചു. വിപൈോദസഞ്ചോരത്തിൈ് പവണ്ടി വിളിക്കോവുന്ന ഒരു  യൂച്ചെിസ്റ്റിക് 

ഇൻ് ോസ്്ടക്ചർ ഉപപയോഗിച്്ച ഇന്ത്യൻ ൈഗരങ്ങടള ൈവീകരിക്കുകയും 

പുൈരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ടചയ്യുക എന്നതോണ് ്ഇതിൈ്ടെ കോഴ്ചപ്പോട്. ൈിരവധി ഉപ 

സംരംഭങ്ങളി ൂടട 100 സമോർട്്ട സിറ്റികൾ ൈിർമ്മിക്കോൻ ഉപേശിച്ചോണ്് ഇന്ത്യൻ 

സർക്കോർ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. 
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അേൃത് 

വര്ഷം 2022 ആയിട്ടും, മിക്ക ഇന്ത്യൻ പട്ടണ്ങ്ങളി ും ൈഗരങ്ങളി ും ഇപപ്പോഴും 

അടിസ്ഥോൈ സൗകരയങ്ങൾ ഇല്ല. അമൃത്, അടല്ലേിൽ അടൽ മിഷൻ പ ോർ 

െീജ്ുവപൈഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ്ടോൻസ്പ ോർപമഷൻ, അടിസ്ഥോൈ ടപോതു 

സൗകരയങ്ങൾ ൈിർമ്മിക്കോൈും ഇന്ത്യയിട  500 ൈഗരങ്ങടള കൂടുതൽ 

തോമസപയോഗയവും ഉൾടക്കോള്ളുന്നതും ആക്കോൈും  ക്ഷയമിടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയോണ്്. 

േവച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ 

സോർവ്തിക ശുചിതവ കവപെജ്് നകവരിക്കുന്നതിൈുള്ള ്ശമങ്ങൾ 

തവരിതടപ്പടുത്തുന്നതിൈും രോജ്യടത്ത പമോശം ശുചിതവ പക്രങ്ങളിൽ  ്ശദ്ധ 

പക്രീകരിക്കുന്നതിൈുമോയി ്പധോൈമ്ന്ത്ി ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. രോജ്യടത്ത 

ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അടിസ്ഥോൈ ശുചിതവം പ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുകയും ടചയ്യുക 

എന്നതോണ് ്്പധോൈ ആശയം. 

ോ ർോ  

മൂന്ന് വശത്തുൈിന്നും ടവള്ളത്തോൽ ചുറ്റടപ്പട്ട ഇന്ത്യയ്ക്്ക ധോരോളം തുെമുഖങ്ങളുണ്്ട. 

രോജ്യത്തുടൈീളം തുെമുഖങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കോൈും തുെമുഖടത്ത 

അടിസ്ഥോൈമോക്കിയുള്ള വികസൈം പ്പോത്സോഹിപ്പിക്കോൈും സോഗർമോ  പദ്ധതി 

 ക്ഷയമിടുന്നു. 

ഇന്റർനാഷണൽ മോളാർ അ യൻേ് (ISA) 

സൗപരോർജ്ജം വ ിയ സോധയതകളുള്ള ഒരു പുൈരുപപയോഗ ഊർജ്ജ പ്സോതസ്സോണ്്. 

ഇൈ്െർൈോഷണ്ൽ പസോളോർ അ യൻസ് (ISA) 121 മുൻൈിര രോജ്യങ്ങളുടട ഒരു 

സഖയമോണ്് (അവയിൽ മിക്കവയും സൺനഷൻ രോജ്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കടപ്പടുന്നു). 

ഈ രോജ്യങ്ങൾ ഭോഗികമോപയോ പൂർണ്ണമോപയോ മകരം രോശിയ്ക്കും കർക്കടകത്തിൈ്ടെ 

ഉഷ്ണപമഖ യ്ക്കും ഇടയി ോണ്്. സൗപരോർജ്ജ സോപേതികവിദയയിൽ ഗപവഷണ്വും 

വികസൈവും പ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിൈും ൈയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൈും 

ഇന്ത്യയുടട സംരംഭം  ക്ഷയമിടുന്നു. 

അഗ്നി 

ൈൂതൈതവത്തിടൈോപ്പം വോണ്ിജ്യവൽക്കരണ്ടത്ത സഹോയിക്കുക എന്ന 

ആശയപത്തോടട ആരംഭിച്ച മടറ്റോരു സംരംഭമോണ് ്ൈയൂ ഇന്ത്യയുടട ഇടന്നോപവഷൻ 

അഥവോ അഗ്നി. 
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മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ മനട്ടങ്ങൾ 
രോജ്യത്തിൈ്ടെ പുപരോഗതിക്കുള്ള വിപ്ലവകരമോയ ഒരു സംരംഭമോണ് ്പമക്്ക ഇൻ 

ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ വയവസോയ-ൈിർമ്മോണ് പമഖ യുടട സോെത്തിക സ്ഥിതിയിൽ മോറ്റം 

വരുത്തിടക്കോണ്്ട രോജ്യത്തിൈ്ടെ വികസൈം ഉൾടപ്പടുന്ന ൈിരവധി ഗുണ്പരമോയ 

്പതയോഘോതങ്ങൾക്്ക ഇടയോക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയോണ്ിത്. ഈ ദൗതയത്തി ൂടട, ഇന്ത്യ 

ഇതുവടര ഇൈിപ്പെയുന്ന പൈട്ടങ്ങൾ പൈടിടയടുത്തു- 

 പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുടകോണ്്ട വ ിയ ടതോഴി ില്ലോയ്മ ്പശ്നം ഒരു 

പരിധി വടര പരിഹരിച്ചു. 

 വിപദശൈിപക്ഷപം വർധിച്ചോൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടട ഇന്നടത്ത അവസ്ഥയും 

കുതിച്ചുയരും. 

 സോെത്തിക വളർച്ച വിപു ീകരിക്കുന്നതി ൂടട ജ്ിപിഡിയും 

അഭിവൃദ്ധിടപ്പടും. 

 ടചെുകിട ൈിർമ്മോതോക്കൾ ഉചിതമോയ വിപദശ ൈിപക്ഷപകരിൽ ൈിന്ന ്പൈരിട്്ട 

ൈിപക്ഷപം പൈടുന്നു. 

 വിപദശ ൈിപക്ഷപം പുതിയ സോപേതികവിദയകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, 

ആതയന്ത്ികമോയി വളർച്ചയിപ ക്കും വികസൈത്തിപ ക്കും ൈയിക്കുന്നു. 

 മിഷൈ്ടെ കീഴി ുള്ള വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ കോരണ്ം, ഇന്ത്യ EoDB സൂചിക 

െോേുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 

 ്ഗോമ്പപദശങ്ങളിൽ ൈിർമ്മോണ് നസറ്റുകളും  ോക്ടെികളും സ്ഥോപിച്ചതും 

അവയുടട വികസൈത്തിൈ് കോരണ്മോയി. 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ മനട്ടങ്ങൾ 

ഇന്ത്യൻ സെദവ്യവസ്ഥടയ പുൈരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതി ും ഡിജ്ിറ്റൽ 

സോപേതികവിദയടയ അഭിവൃദ്ധിടപ്പടുത്തുന്നതി ും അടിസ്ഥോൈ സൗകരയ 

വികസൈം ൈവീകരിക്കുന്നതി ും ടമയ്ക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ഒരു ്പധോൈ പേ ്

വഹിച്ചു. ടമയ്ക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടട പൈട്ടങ്ങളുടട പട്ടികയും തോടഴ 

ടകോടുക്കുന്നു. 

 ൈൂതൈ സോപേതികവിദയയും അതിപവഗ ഇൈ്െർടൈറ്റും അവതരിപ്പിച്ചപതോടട 

ഡിജ്ിറ്റന സ് ടചയ്യടപ്പടുക എന്ന ഇന്ത്യൻ  ക്ഷയം പൈടുന്നതിൽ അത് 

വളടരയധികം ആക്കം കൂട്ടി. ൈികുതി, കെൈി സംപയോജ്ൈം, മറ്റ് ൈിരവധി 

്പ്കിയകൾ എന്നിവ ഓൺന ൻ ആക്കി, ടമോത്തത്തി ുള്ള ്പ്കിയ 

സുഗമമോക്കുകയും കോരയക്ഷമത ടമച്ചടപ്പടുത്തുകയും ടചയ്യുന്നു. ഇത ്EoDB 

സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടട െോേ് ഉയർത്തി. രോജ്യടത്ത ്ഗോമീണ് പമഖ കളിൽ 

ഡിജ്ിറ്റൽ ടൈറ്റ്വർക്കുകൾ ടമച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിൈോയി GOI സ്ഥോപിച്ച 

ടട ിപകോം ഇൻ് ോസ്്ടക്ചർ ട്പോനവഡെോണ്് ഭോരത് ടൈറ്റ്. ഒരുപപക്ഷ 

പ ോകത്തിട  ഏറ്റവും വ ിയ ്ഗോമീണ് പ്ബോഡ്ബോൻഡ് പദ്ധതിയോണ്ിത്. 
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 ജ്ിഎസടി ൈി വിൽ വന്നപതോടട ബിസിൈസിൈുള്ള ൈികുതി ഡിമോൻഡ് ഒരു 

പരിധി വടര പരിഹരിച്ചു. ടമയ്ക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിക്്ക കീഴി ുള്ള 

വിപ്ലവകരമോയ ആമുഖമോണ്് ചരക്്ക പസവൈ ൈികുതി (ജ്ിഎസടി). 

 ്പധോൈമ്ന്ത്ി ജ്ൻ ധൈ ്പയോജ്ൈയ്ക്്ക (പിഎംടജ്ഡിനവ) പശഷം ഒരു ദശ ക്ഷം 

പുതിയ ബോേ ്അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിച്ചു. 

 പുതിയ ഇൻപസോൾടവൻസി പകോഡ്, 2016 പോപ്പരത്തവുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട എല്ലോ 

ൈിയമങ്ങളും ഒടരോറ്റ ൈിയമൈിർമ്മോണ്ത്തിപ ക്ക് സംപയോജ്ിപ്പിച്ചു. ഇത ്

ഇന്ത്യയുടട പോപ്പരത്ത ൈിയമടത്ത ആപഗോള ൈി വോരത്തിൈ് തു യമോക്കി. 

 ടതോഴി ില്ലോയ്മ എന്ന ഗുരുതരമോയ ്പശ്ൈം നകകോരയം ടചയ്യുന്ന 

 ക്ഷകണ്ക്കിൈ് യുവോക്കൾക്കിടയിൽ പമക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ ്പതീക്ഷയുടട വഴി 

തുെന്നിരിക്കുന്നു. 

 എഫ്ഡിഐ ഉദോരവൽക്കരണ്ം രോജ്യത്തിൈ്ടെ സഹോയത്തിൈോയി വന്നതിൈ് 

പശഷം ഇന്ത്യയുടട EoDB സൂചിക അൈുകൂ മോയി. വ ിയ പൈരിട്ടുള്ള വിപദശ 

ൈിപക്ഷപം ടതോഴി വസരങ്ങളും വരുമോൈവും ൈിപക്ഷപവും സൃഷ്ടിക്കും. 

 സോഗർമോ , ഭോരത്മോ  തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ അടിസ്ഥോൈ സൗകരയ 

വികസൈത്തിൈും കണ്ക്ടിവിറ്റി വികസൈത്തിൈും കോരണ്മോയി. 

 സ്ഥോപിത പുൈരുപപയോഗ ഊർജ് പശഷിയിൽ പ ോകത്ത് അഞ്ചോം 

സ്ഥോൈടത്തത്തി ഇന്ത്യ ഒരു ൈോഴികക്കല്ല് നകവരിച്ചു. ഇത ്മോ്തമല്ല, 

സൗപരോർജ്ജം ഉപപയോഗിക്കുന്ന പ ോകത്തിട  ആെോമടത്ത വ ിയ രോജ്യമോയും 

കോറ്റിൽ ൈിന്നുള്ള നവദയുതി ഉപപയോഗടപ്പടുത്തുന്ന കോരയത്തിൽ ഇന്ത്യ 

ൈോ ോമപത്തയും രോജ്യമോയി. 

മേക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ :ടവല്ലുവിളികൾ 

ടമയ്ക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ രോജ്യത്തുടൈീളം വിജ്യകരമോയ ഒരു പദ്ധതിയോടണ്േി ും, 

സർക്കോരും ൈിർമ്മോണ് യൂണ്ിറ്റുകളും അഭിമുഖീകരിപക്കണ്ടി വൈ്ൈ ചി  

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട.് ടമയ്ക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടട വിജ്യത്തിപ ക്കുള്ള ്പധോൈ 

ടവല്ലുവിളികൾ ഇവയോണ്്- 

 ഇന്ത്യ ഒരു കോർഷിക ൈോടോയതിൈോൽ 60 ശതമോൈത്തി ധികം ഭൂമിയും 

കൃഷിപയോഗയമോടണ്ന്ന് മൈസ്സി ോക്കോം. എന്നിരുന്നോ ും, ൈിർമ്മോണ് 

നസറ്റുകൾ കോർഷിക വയവസോയത്തിൈ് പദോഷകരമോണ്്. ഉൽപ്പോദൈ 

ചരക്കുകൾക്കോയി ഒരു വ ിയ ഇൻ് ോസ്്ടക്ചർ സ്ഥോപിക്കുന്നത് കോർഷിക 

വിഭോഗത്തിൈ ്ശോശവതമോയ ൈോശമുണ്ടോക്കും. 

 വയോവസോയികവൽക്കരണ്ത്തിപ ക്കുള്ള ്ദുതഗതിയി ുള്ള മോറ്റം 

്പകൃതിവിഭവങ്ങൾക്്ക ൈോശമുണ്ടോക്കുടമന്നും ഏറ്റവും പമോശം 

സോഹചരയത്തിൽ അത് പശോഷണ്ത്തിപ ക്്ക ൈയിക്കുടമന്നും പെയടപ്പടുന്നു. 

 വ ിയ പതോതി ുള്ള എഫ്ഡിഐ ക്ഷണ്ിക്കുന്നതിൈ്ടെ ഒരു വീഴ്ചയോണ്്; 

്പോപദശിക കർഷകർക്കും ടചെുകിട സംരംഭകർക്കും അന്ത്ോരോഷ്്ട 

സംരംഭകരുടട മത്സരം പൈരിടോൻ കഴിയോടത വരുന്നത്. 
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 ഈ സംരംഭം ്പധോൈമോയും ചരക്കുകളുടട ൈിർമ്മോണ്ത്തിൽ ്ശദ്ധ 

പക്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിൈോൽ (്പോപദശികമോയും ആപഗോള ത ത്തി ും), 

അതിൈ്ടെ വ ിയ പതോതി ുള്ള ഉൽപ്പോദൈം മ ിൈീകരണ്ത്തിൈ് 

കോരണ്മോകും. 

 നചൈ, യുഎസ്എ, ജ്പ്പോൻ തുടങ്ങിയ വികസിത രോജ്യങ്ങൾ പദ്ധതിക്്ക 

ഭീഷണ്ിയോയിട്ടുണ്്ട, കോരണ്ം അവർ വൻപതോതിൽ ചരക്്ക 

ഉൽപ്പോദിപ്പിക്കുന്നതിൈുള്ള അടിസ്ഥോൈ സൗകരയങ്ങൾ 

വികസിപ്പിടച്ചടുത്തിട്ടുണ്്ട, എന്നോൽ അടിസ്ഥോൈ സൗകരയങ്ങളുടട 

കോരയത്തിൽ ഇന്ത്യ പിന്നി ോണ്്. 
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