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ಗೌರವ್ಾನಿಾತ್ ಸಿಪೇಕರ್,
ನಾನು, 2021-22ನೆೇ ಹಣ್ಕಾಸು ವರ್ಥದ ಬಜೆಟ್ ಮಿಂಡಿಸುತಿುದೆಾೇನೆ.
ಪೀಠಿರ್ೆ
1. ಗೌರವ್ಾನಿಾತ್ ಸಿಪೇಕರ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಸಿದಧತೆಗಳನುನ ಹಿಿಂದೆಿಂದೂ ಇಲ್ಿದಿಂತ್ಹ ಸಿಂಕರ್್ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು
ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಅರ್ವ್ಾ ದೆೇಶಗಳೆೊ ಳಗೆ ವಿಪತ್ುುಗಳಿಿಂದ ಆಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ ಕೆೇಳಿದೆಾೇವ್ೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊೇವಿಡ್-19ನಿಿಂದಾಗಿ
2020ರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ವ್ೆೈರುಧಾಗಳು ತ್ುಿಂಬಾ ಭಿನನವ್ಾದುದು.
2. ನಾನು 2020-21ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಬಜೆಟ್ ಮಿಂಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಥಕತೆಯನುನ ಊಹಿಸಿ ಕೊಿಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆ ವ್ೆೇಳೆಗಾಗಲೆೇ
ಆರ್ಥಥಕ ಹಿಿಂಜ್ರಿತ್ ಉಿಂಟಾಗುತಿುತ್ುು ಮತ್ುು ಅದು ಹಿಿಂದೆಿಂದೂ ಕಿಂಡರಿಯದಿಂತ್ಹ ಸಿಾತಿಗೆ ದೂಡಿತ್ು.
3. ನಾವು ಇತ್ರೆ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿದಾ ನಮಮ ಜ್ನರು ಅರ್ು್ ದೊಡಡ ಪರಮಾಣ್ದಲ್ಲಿ ನರ್್ಕೆಕ ತ್ುತಾುಗುತಾುರೆ ಎಿಂಬುದನುನ ನಾವು ಊಹಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ.
ಆರೊೇಗಾ ಬ್ಬಕಕಟಿ್ನಿಿಂದಾಗಿ ಜ್ನರು ತ್ಮಮ ಬಿಂಧುಗಳನುನ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು ತಿೇವರ ಸಿಂಕರ್್ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
4. ಲಾಕ್ಸ ಡೌನ್ ಘೂೇರ್ಣೆಯಿಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳು ತ್ುಿಂಬಾ ಗಿಂಭಿೇರವ್ಾದುದಾಗಿದಾವು. ಮೂರು ವ್ಾರಗಳ ಸಿಂಪೂಣ್ಥ ಲಾಕ್ಸ ಡೌನ್
ಘೂೇಷಿಸಿದ 48 ಗಿಂಟೆಗಳೆೊ ಳಗೆ ಪರಧಾನಮಿಂತಿರ ಅವರು, 2.76 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ುದ ಪರಧಾನಮಿಂತಿರ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾಾಣ್
ಯೇಜ್ನೆಯನುನ ಘೂೇಷಿಸಿದರು. ಅದರಡಿ ಸುಮಾರು 800 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜ್ನರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಆಹಾರ ಧಾನಾ, 80 ಮಿಲ್ಲಯನ್
ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗೆ ಹಲ್ವು ತಿಿಂಗಳ ಕಾಲ್ ಉಚಿತ್ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ್ ಮತ್ುು ಸುಮಾರು 400 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ರೆೈತ್ರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದಧರು,
ಬಡವರು ಮತ್ುು ಅಗತ್ಾವಿರುವವರಿಗೆ ನೆೇರ ನಗದು ನೆರವು ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ು.
5. ಬಹುದೊಡಡ ಸಿಂಖೆಾಯ ಜ್ನರು ಮನೆಯಲೆಿೇ ಉಳಿದರು. ಹಾಲ್ು, ತ್ರಕಾರಿ, ಹಣ್ುಣ ಪೂರೆೈಕೆ, ಆರೊೇಗಾ ಮತ್ುು ನೆೈಮಥಲ್ಾ
ಕಾಯಥಕತ್ಥರು, ಟರಕ್ಸ ಚಾಲ್ಕರು, ರೆೈಲೆಾ ಮತ್ುು ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಸ್ಾರಿಗೆ ಸಿಬಿಿಂದಿ, ಬಾಾಿಂಕ್ಸ ಉದೊಾೇಗಿಗಳು, ವಿದುಾತ್ ಕಾಮಿಥಕರು,
ನಮಮ ಅನನದಾತ್ರು, ಪ್ಲ್ಲೇಸರು, ಅಗಿನಶಾಮಕ ಸಿಬಿಿಂದಿ, ಮತ್ುು ಸಶಸರ ಪಡೆಗಳು ಇವರೆಲಾಿ ತ್ಮಮ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಎಿಂದಿನಿಂತೆ

ತೆರಳಬೆೇಕಾಗಿತ್ುು. ಅವರೆಲಾಿ ಸ್ೊೇಿಂಕು ಎಲ್ಲಿ ತ್ಗುಲ್ುತ್ುದೊೇ ಎಿಂಬ ಹೆಚ್ುಚವರಿ ಆತ್ಿಂಕದೊಿಂದಿಗೆ ಜಿೇವನ ನಡೆಸುತಿುದಾರು. ನಾವು ಇದನುನ
ಮನಗಿಂಡು, ಘನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರತಿಯಬಿರ ಪರವ್ಾಗಿಯೂ ಮಾತ್ನಾಡುತಾು ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂವಥಕ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನುನ
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ು ಬಯಸುತೆುೇನೆ. ಆ ಸಿಂಕರ್್ದ ತಿಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಾರ್ಾಕೆಕ ಮೂಲ್ ಅಗತ್ಾತೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಕತ್ಥವಾ ನಿವಥಹಿಸಿ
ಕಾಯೇಥನುಮಖರಾಗಿದುಾ, ಅನನಾ.
6. ಸಿಪೇಕರ್ ಸಾರ್, ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಗೌರವ್ಾನಿಾತ್ ಲೊೇಕಸಭಾ ಸದಸಾರು ಮತ್ುು ವಿಧಾನಸಭಾ ಶಾಸಕರೂ ಕೂಡ ತ್ಮಮ
ವ್ೆೇತ್ನವನುನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನಿೇಡಿದರು.
7. 2020ರ ಮೇ ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಥರ ಆತ್ಮನಿಭಥರ ಭಾರತ್ ಪಾಾಕೆೇಜ್ (ಎ ಎನ್ ಬ್ಬ 1.0) ಅನುನ ಘೂೇಷಿಸಿತ್ು. ಆರ್ಥಥಕ ಪುನಶೆಚೇತ್ನ
ಕಾಯುಾಕೊಳಿಲ್ು ವರ್ಥವಿಡಿೇ ನಾವು ಮತೆು ಎರಡು ಆತ್ಮನಿಭಥರ ಪಾಾಕೆೇಜ್ ಗಳನುನ (ಎ ಎನ್ ಬ್ಬ 2.0 ಮತ್ುು ಎ ಎನ್ ಬ್ಬ 3.0)
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಎಲಾಿ ಆತ್ಮನಿಭಥರ ಭಾರತ್ ಪಾಾಕೆೇಜ್ ಗಳನುನ ಒಳಗೊಿಂಡ ವಿತಿುೇಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆರ್ ಬ್ಬ ಐ ಅಿಂದಾಜಿಸಿದಿಂತೆ
ಸುಮಾರು 27.1 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳು. ಅದು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೆೇ.13ಕ್ರಕಿಂತ್ ಹೆಚಾಚಗುತ್ುದೆ.
8. ಒಿಂದು ಸಕಾಥರವ್ಾಗಿ ಪರಿಸಿಾತಿಯ ಬಗೆೆ ಕಾದು ನೊೇಡುತಾು ನಾವು ಕ್ಷಿಪರವ್ಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರರಯವ್ಾಗಿ ಸಪಿಂದಿಸಿದೆವು.
ಪರಧಾನಮಿಂತಿರಯವರ ನೆೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಕಾಥರ, ಸಮಾಜ್ದ ಅತ್ಾಿಂತ್ ದುಬಥಲ್ ವಗಥದವರಾದ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡು ಬಡವರು,
ದಲ್ಲತ್ರು, ಬುಡಕಟು್ ಜ್ನಾಿಂಗ, ವೃದಧರು, ವಲ್ಸ್ೆ ಕಾಮಿಥಕರು ಮತ್ುು ನಮಮ ಮಕಕಳಿಗೆ ಸಿಂಪನೂಮಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲ್ು
ಮುಿಂದಾದೆವು. ಪಿಎಿಂಜಿಕೆವ್ೆೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎ ಎನ್ ಬ್ಬ ಪಾಾಕೆೇಜ್ ಗಳು ಮತ್ುು ಘೂೇರ್ಣೆಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನೆನೇ ನಿಂತ್ರ ಐದು
ಮಿನಿ ಬಜೆಟ್ ಗಳನಾನಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತ್ು.
9. ಆತ್ಮನಿಭಥರ ಭಾರತ್ ಪಾಾಕೆೇಜ್ ನಾವು ಸ್ಾಿಂಸಿಾಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಕೆೈಗೊಿಂಡಿದಾಕೆಕ ವ್ೆೇಗ ನಿೇಡಿದವು. ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇಗಳ ಮರು
ವ್ಾಾಖಾಾನ, ಗಣಿ ವಲ್ಯದ ವ್ಾಣಿಜಿಾೇಕರಣ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ಕಾಮಿಥಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯದ ಉದಾಮಗಳ
ಖಾಸಗಿೇಕರಣ್, ಒಿಂದು ರಾರ್ಾ ಒಿಂದು ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ ಮತ್ುು ಉತಾಪದನೆ ಆಧಾರಿತ್ ಪ್ರೇತಾಾಹಕ ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಇವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆೈಗೊಿಂಡ ಗಮನಾಹಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿವ್ೆ. ಮುಖಾಮುಖಿ ರಹಿತ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಾಮಾಪನ, ಡಿಬ್ಬಟಿ ಮತ್ುು ಹಣ್ಕಾಸು
ಸ್ೆೇಪಥಡೆಗೆ ಮತಿುತ್ರ ಅಿಂಶಗಳು ಸ್ೆೇರಿವ್ೆ.
10. ಇಿಂದು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲ್ಸಿಕೆಗಳು ಲ್ಭಾವಿವ್ೆ ಮತ್ುು ಕೊೇವಿಡ್-19 ವಿರುದಧ ನಾವು ನಮಮ ನಾಗರಿಕರನುನ ವ್ೆೈದಾಕ್ರೇಯವ್ಾಗಿ
ಸುರಕ್ಷಿತ್ಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ 100ಕೂಕ ಅಧಿಕ ರಾರ್ಾಗಳಿಗೆ ಲ್ಸಿಕೆ ಒದಗಿಸುತಿುದೆಾೇವ್ೆ. ಇನೂನ ಎರಡು ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕ್ರಕಿಂತ್ ಹೆಚ್ುಚ
ಲ್ಸಿಕೆಗಳು ಸದಾದಲೆಿೇ ಲ್ಭಾವ್ಾಗುವ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಇದುಾ, ಅದರಿಿಂದ ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ಆರಾಮ ದೊರೆಯುತ್ುದೆ.
11. ಗೌರವ್ಾನಿಾತ್ ಪರಧಾನಮಿಂತಿರ ನಮಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಾಯಥದ ಬಗೆೆ ಶಾಿಘಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಧನಾವ್ಾದಗಳನುನ ಹೆೇಳಿ ಲ್ಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕೆಕ
ಚಾಲ್ನೆ ನಿೇಡಿದಾಾರೆ. ನಮಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸ್ಾಮರ್ಾಥ ಮತ್ುು ಅವರ ನಿರಿಂತ್ರ ಪರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಕೃತ್ಜ್ಞರಾಗಿರುತೆುೇವ್ೆ.
12. ಇದೆಲ್ಿದರ ನಡುವ್ೆ ಕೊೇವಿಡ್-19 ವಿರುದಧದ ನಮಮ ಸಮರ 2021ರಲ್ೂಿ ಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ುದೆ ಎಿಂಬುದನುನ ನಾವು ಮತೆು ಮತೆು ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಳಿಬೆೇಕ್ರದೆ.
13. ಎರಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾ ಯುದಧದ ನಿಂತ್ರ ಇದಿೇಗ ಕೊೇವಿಡ್ ನಿಂತ್ರದ ಜ್ಗತಿುನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕ್ರೇಯ, ಆರ್ಥಥಕ ಮತ್ುು ಕಾಯಥತಾಿಂತಿರಕ
ಸಿಂಬಿಂಧಗಳ ಬಲ್ವಧಥನೆ ಕುರುಹು ಕಿಂಡುಬರುತಿುದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ್ ಹೊಸ ಯುಗ ಉದಯಕೆಕ ಕಾರಣ್ವ್ಾಗಿದೆ. ಒಿಂದು, ಭಾರತ್
ಭರವಸ್ೆ ಮತ್ುು ವಿಶಾಾಸದ ನೆೈಜ್ ತಾಣ್ವ್ಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳುಿತಿುರುವುದು.
“ನ್ಂಬಿರ್ೆ ಎನ್ುುವುದು ಹಕ್ಕಾರ್ಂತೆ, ಅದು ಇನ್ ು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕತುಲೆಯಿದ್ಾಾಗಲೆೀ ಬೆಳಕು ಮತುು ಅದರ ಕುರುಹುಗಳನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸುತುದ್ೆ”
- ರವಿೇಿಂದರನಾರ್ ಠ್ಾಾಗೂರ್
(ಫೆೈರ್ ಫೆೈಲ್ಾ - ಎ ಕಲ್ಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಫೇರಿಸಮ್ಸಾ)

14. ಇದೆೇ ಸೂೂತಿಥಯಿಂದಿಗೆ ನಾವು, ಕ್ರರಕೆಟ್ ಪಿರೇತಿಸುವ ರಾರ್ಾವ್ಾಗಿ ಭಾರತ್ ತ್ಿಂಡ ಆಸ್ೆಾೇಲ್ಲಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಾದುುತ್ ಯಶಸುಾ
ಗಳಿಸಿರುವುದರಿಿಂದ ಆದ ತ್ುಿಂಬಾ ಆನಿಂದವನುನ ಸಮರಿಸಿಕೊಳಿಲಾಗುತಿುದೆ. ಇದು ನಾವು ಜ್ನರಾಗಿ ವಿಶೆೇರ್ವ್ಾಗಿ ಯುವಕರಾಗಿ ಎಲ್ಿ
ಗುಣ್ಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ುವ್ೆ. ಭಾರಿೇ ಭರವಸ್ೆ ಮತ್ುು ಅದುಮಿಡಲಾಗದಿಂತ್ಹ ಹಸಿವು, ಈ ಸ್ಾಧನೆ ಮತ್ುು ಯಶಸಿಾಗೆ ಮುನುನಡಿಯಾಗಿದೆ.
15. ಇಿಂದು ಅಿಂಕ್ರ-ಅಿಂಶಗಳ ಪರಕಾರ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಸ್ಾವಿನ ಪರಮಾಣ್ ಪರತಿ ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜ್ನಸಿಂಖೆಾಗೆ 112 ಇದೆ ಮತ್ುು ಸಕ್ರರಯ
ಪರಕರಣ್ಗಳ ಸಿಂಖೆಾಯೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮ ಇದುಾ, ಪರತಿ ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜ್ನಸಿಂಖೆಾಗೆ 130 ಇದೆ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಥಥಕತೆಯಲ್ಲಿ
ಪುನಶೆಚೇತ್ನಕೆಕ ಭದರ ಬುನಾದಿ ಬ್ಬದಿಾರುವುದನುನ ಕಾಣ್ತಿುದೆಾೇವ್ೆ.
16. ಈ ಬಜೆಟ್ ಹೊಸ ದಶಕದ ಮೊದಲ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ುು ಈ ಬಜೆಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದುಾ, ನಿಮಮಲ್ಿರ ಬೆಿಂಬಲ್ದೊಿಂದಿಗೆ ಇದು
ಸ್ಾಧಾವ್ಾಗಿದೆ.
17. ಈ ವರೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಿಂತ್ರ ಆರ್ಥಥಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಗಿೆದೆ. ಅಿಂತ್ಹ ಸಿಂದಭಥಗಳಲೆಲಾಿ ಭಾರತ್ಕೆಕ ಸಿಂಕೊೇಚ್ದ
ಸಿಂದಭಥಗಳಾಗಿವ್ೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಮಮ ಆರ್ಥಥಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಬಕಕಟು್ ಉಿಂಟಾಗಿರುವುದು ಇತ್ರೆ ಹಲ್ವು ರಾರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಿಂತೆ ಜಾಗತಿಕ
ಸ್ಾಿಂಕಾರಮಿಕದ ಕಾರಣ್ಕಾಕಗಿ.
18. ಇದೆಲ್ಿದರ ನಡುವ್ೆ ನಮಮ ಸಕಾಥರ ಅತ್ಾಿಂತ್ ತ್ಾರಿತ್ವ್ಾಗಿ ಆರ್ಥಥಕತೆ ಪುನಶೆಚೇತ್ನಕೆಕ ನೆರವು ನಿೇಡಲ್ು ಮತ್ುು ಪೂರಕ ಕರಮಗಳನುನ
ಕೆೈಗೊಳಿಲ್ು ಸಿಂಪೂಣ್ಥ ಸಜಾಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಅತ್ಾಿಂತ್ ವಿಶಾಾಸದಿಿಂದ ಹೆೇಳಲ್ು ಬಯಸುತೆುೇನೆ. ಈ ಬಜೆಟ್, ನಮಮ ಆರ್ಥಥಕತೆ ಪುಟಿದೆೇಳಲ್ು
ಮತ್ುು ಸುಸಿಾರ ಪರಗತಿಗೆ ಅಗತ್ಾ ವ್ೆೇಗ ಕಾಯುಾಕೊಳಿಲ್ು ಎಲ್ಿ ಅವಕಾಶಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲ್ಲದೆ.
19. 2020-21 ನಮಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಪರಮುಖ ಮೈಲ್ಲಗಲ್ುಿಗಳ ವರ್ಥವ್ಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಿಂತ್ಹ ಕೆಲ್ವನುನ ಉಲೆಿೇಖಿಸ
ಬಯಸುತೆುೇನೆ. ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ ಭಾರತ್ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಯಗಳಿಸಿ 75 ವರ್ಥ ಪೂಣ್ಥಗೊಳಿಲ್ಲರುವುದು; ಭಾರತ್, ಗೊೇವ್ಾವನುನ
ಸ್ಾಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡು 60 ವರ್ಥ ಪೂಣ್ಥಗೊಳಿಲ್ಲರುವುದು; ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ರಸ್ಾುನದ 1971ರ ಯುದಧಕೆಕ 50 ವರ್ಥ, ಸಾತ್ಿಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ
8ನೆೇ ಜ್ನಗಣ್ತಿ ವರ್ಥ, ಬ್ಬರಕ್ಸಾ ಅಧಾಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ಸರದಿ ಭಾರತ್ದಾಾಗಿರುವುದು, ಚ್ಿಂದರಯಾನ – 3 ಮಿರ್ನ್ ಕೆೈಗೊಳಿಲ್ಲರುವ ವರ್ಥ
ಮತ್ುು ಹರಿದಾಾರ ಮಹಾಕುಿಂಭ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ವರ್ಥ.
20. ಗೌರವ್ಾನಿಾತ್ ಸಿಪೇಕರ್, ಬಜೆಟ್ ನ ಭಾಗ – ಎ ಓದುವ ಮುನನ ನಾನು ದೆೇಶದ ಸವ್ಾಲ್ುಗಳನುನ ಹೆೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದೆ ಎಿಂಬುದನುನ
ಉಲೆಿೇಖಿಸಬಯಸುತೆುೇನೆ. ಬ್ಬಕಕಟಿ್ನ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಜ್ನ ಹೆೇಗೆ ಒಗೂೆಡಿದರು ಎಿಂಬುದನುನ ತಿಳಿಸಲ್ು ಬಯಸುತೆುೇನೆ. ಇದು ಹಲ್ವು ವಿಧದಲ್ಲಿ
ನಮಮನುನ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರತಿಯಬಿ ಪರಜೆಗೂ ನಾನು ಶಿರಭಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತೆುೇನೆ. ಅವರು ತೊೇರಿದ ಸಿಂಯಮಕೆಕ ಮತ್ುು ಕಠಿಣ್
ವರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ದೆೈಹಿಕ ಮತ್ುು ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೇಗಾವನುನ ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಿಂಡಿದಾಕೆಕ.
ಭಾಗ – ಎ
21. ಭಾಗ – ಎ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮನಿಭಥರ ಭಾರತ್ದ ದೂರದೃಷಿ್ಯನುನ ಹಿಂಚಿಕೊಳಿಲ್ು ಬಯಸುತೆುೇನೆ.
22. ಆತ್ಮನಿಭಥರ ಭಾರತ್ ಹೊಸ ಚಿಿಂತ್ನೆಯೆೇನಲ್ಿ. ಪಾರಚಿೇನ ಭಾರತ್ ಬಹುತೆೇಕ ಸ್ಾಾವಲ್ಿಂಬ್ಬಯಾಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಜ್ಗತಿುನ ಸಮಾನ ವ್ಾಣಿಜ್ಾ
ಕೆೇಿಂದರವ್ಾಗಿತ್ುು.
23. ಆತ್ಮನಿಭಥರ ಭಾರತ್, ಸಿಂಪೂಣ್ಥ ವಿಶಾಾಸ ಮತ್ುು ಸ್ಾಮರ್ಾಥ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಾಗಳನುನ ಹೊಿಂದಿರುವ 130 ಕೊೇಟಿ ಭಾರತಿೇಯರ
ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ.
24. ಈಗಾಗಲೆೇ ನಾವು ಅಿಂತಾರಾಷಿಾೇಯ ಗುಿಂಪುಗಳಾದ ಜಿ-20 ಮತ್ುು ಬ್ಬರಕ್ಸಾ ರಾರ್ಾಗಳ ಭಾಗವ್ಾಗಿದೆಾೇವ್ೆ. ವಿಪತ್ುು ನಿವಥಹಣಾ ಸಿಾತಿ
ಸ್ಾಾಪಕತ್ಾ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಮೈತಿರ ಮತ್ುು ಅಿಂತಾರಾಷಿಾೇಯ ಸ್ೌರ ಮೈತಿರ ಇಿಂದು ಭಾರತ್ ಪರಯತ್ನಗಳ ಕಾರಣ್ದಿಿಂದಾಗಿ
ಸ್ಾಕಾರವ್ಾಗಿವ್ೆ.

25. ಭಾಗ – ಎ ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಾುಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಿಂಶಗಳು ನಮಮ ರಾರ್ಾ ಮೊದಲ್ು ಎನುನವ ಸಿಂಕಲ್ಪ, ರೆೈತ್ರ ಆದಾಯ ದಿಾಗುಣ್ಗೊಳಿಸುವುದು,
ಬಲ್ಲರ್ಠ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ, ಆರೊೇಗಾ ಭಾರತ್, ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್, ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಸವಥರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ್, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್
ಮತ್ುು ಎಲ್ಿರನೂನ ಒಳಗೊಿಂಡ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತಿುತ್ರವುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಕಲ್ಪ ಬಲ್ವಧಥನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
26. ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಾಗಿ ನಾವು 2015-16ನೆೇ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾ 13 ಭರವಸ್ೆಗಳ ತ್ಾರಿತ್ ಅನುಷ್ಾಠನ ಮಾಗಥದಲ್ಲಿ ಮುನನಡೆದಿದೆಾೇವ್ೆ, ನಮಮ
ಸ್ಾಾತ್ಿಂತೊರಯೇತ್ಾವದ ಅಮೃತ್ ಮಹೊೇತ್ಾವ 2022 ವ್ೆೇಳೆಗೆ ಅವು ಸ್ಾಕಾರಗೊಳಿಲ್ಲವ್ೆ, ಮತ್ುು ಅವು ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಭಥರ ಭಾರತ್
ಮುನೊನೇಟದ ಜೊತೆ ಸಮಿಮಳಿತ್ಗೊಳಿಲ್ಲವ್ೆ.
27. 2021-22ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಬಜೆಟ್ ಪರಸ್ಾುವಗಳು ಆರು ಆಧಾರ ಸಾಿಂಬಗಳನುನ ಅವಲ್ಿಂಬ್ಬಸಿವ್ೆ.
i.

ಆರೊೇಗಾ ಮತ್ುು ಯೇಗಕ್ೆೇಮ

ii.

ವಿತಿುೇಯ ಮತ್ುು ಹಣ್ಕಾಸು ಬಿಂಡವ್ಾಳ ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ

iii.

ಆಶೆ ೇತ್ುರ ಭಾರತ್ವನುನ ಒಳಗೊಿಂಡ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಧ

iv.

ಮಾನವ ಸಿಂಪನೂಮಲ್ ಸದುಳಕೆ

v.

ನಾವಿನಾ ಮತ್ುು ಸಿಂಶೆ ೇಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಧ

vi.

ಕನಿರ್ಠ ಸಕಾಥರ ಮತ್ುು ಗರಿರ್ಠ ಆಡಳಿತ್

i.

ಆರೆ ೀಗಯ ಮತುು ಯೀಗಕ್ೆೀಮ

28. ಒಟಾ್ರೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೆೇಳ ಬಯಸುವುದೆಿಂದರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೊೇಗಾ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಹೂಡಿಕೆಯನುನ ಗಣ್ನಿೇಯವ್ಾಗಿ
ಹೆಚಿಚಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಗತಿ ಪರವ್ಾಗಿ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಬದಧತೆಯನುನ ನಾವು ತೊೇರಬೆೇಕ್ರದೆ.
29. ಆರೊೇಗಾದ ಬಗೆೆ ಸಮಗರ ಮನೊೇಭಾವದೊಿಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪರಮುಖ ವಲ್ಯಗಳು – ಮುನೆನಚ್ಚರಿಕೆ, ಆರೆೈಕೆ ಮತ್ುು ಯೇಗಕ್ೆೇಮ
ಇವುಗಳ ಬಲ್ವಧಥನೆಗೆ ಒತ್ುು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರೆ ೀಗಯ ವಯವಸೆಿ
30. ಕೆೇಿಂದರ ಸಕಾಥರದ ಪಾರಯೇಜ್ಕತ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೇಜ್ನೆ ಪಎಂ-ಆತೂನಿಭಾರ ಸಾಾಸಿ ಭಾರತ ಯೀಜನೆಯನುನ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗುವುದು,
ಅದಕೆಕ ಆರು ವರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 64,180 ಕೊೇಟಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಿಂದ ಪಾರರ್ಮಿಕ, ದಿಾತಿೇಯ ಮತ್ುು ತ್ೃತಿೇಯ ಆರೊೇಗಾ ರಕ್ಷಣಾ
ವಾವಸ್ೆಾಯ ಸ್ಾಮರ್ಾಥ ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ರಾಷಿಾೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ ಬಲ್ವಧಥನೆಯಾಗಲ್ಲವ್ೆ ಮತ್ುು ಹೊಸ
ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳು ಸೃಷಿ್ಯಾಗಲ್ಲವ್ೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪತೆು ಹಾಗೂ ಗುಣ್ಮುಖಗೊಳಿಸಲ್ು ನೆರವ್ಾಗಲ್ಲದೆ. ಇದು ರಾಷಿಾೇಯ
ಆರೊೇಗಾ ಮಿರ್ನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ುಚವರಿ ಯೇಜ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜ್ನೆಯಡಿ ಪರಮುಖವ್ಾಗಿ ಕೆೈಗೊಳಿಲ್ಲರುವ ಕರಮಗಳು ಈ
ಕೆಳಗಿನಿಂತಿವ್ೆ.
ಎ.

17,788 ಗಾರಮಿೇಣ್ ಮತ್ುು 11,024 ನಗರ ಆರೊೇಗಾ ಮತ್ುು

ಯೇಗ ಕ್ೆೇಮ ಕೆೇಿಂದರಗಳಿಗೆ ಬೆಿಂಬಲ್.
ಬ್ಬ.

ಎಲ್ಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಆರೊೇಗಾ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯಗಳ ಸ್ಾಾಪನೆ ಮತ್ುು 11 ರಾಜ್ಾಗಳ 3,382 ಬಾಿಕ್ಸ ಗಳಲ್ಲಿ

ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಆರೊೇಗಾ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಾಾಪನೆ.
ಸಿ.

602 ಜಿಲೆಿಗಳು ಮತ್ುು 12 ಕೆೇಿಂದಿರೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಂಭಿೇರ ಚಿಕ್ರತಾಾ ಆಸಪತೆರ ಬಾಿಕ್ಸ ಗಳ ಸ್ಾಾಪನೆ.

ಡಿ.

ರಾಷಿಾೇಯ ರೊೇಗ ನಿಯಿಂತ್ರಣ್ ಕೆೇಿಂದರ(ಎನ್ ಸಿಡಿಸಿ) ಬಲ್ವಧಥನೆ, ಅದರ ಐದು ಪಾರದೆೇಶಿಕ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ುು 20 ಮಟೊರೇ

ಪಾಲ್ಲಟನ್ ಆರೊೇಗಾ ಸವ್ೆೇಥಕ್ಷಣಾ ಘಟಕಗಳು.

ಇ.

ಸಮಗರ ಆರೊೇಗಾ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ೇಟಥಲ್ ಅನುನ ಎಲ್ಿ ರಾಜ್ಾಗಳು ಮತ್ುು ಕೆೇಿಂದಾರಡಳಿತ್ ಪರದೆೇಶಗಳ ಜೊತೆ ವಿಸುರಿಸಿ ಎಲ್ಿ

ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಆರೊೇಗಾ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯಗಳನುನ ಬೆಸ್ೆಯಲಾಗುವುದು.
ಎಫ್.

17 ಹೊಸ ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಆರೊೇಗಾ ಘಟಕಗಳ ಕಾಯಾಥರಿಂಭ ಮತ್ುು ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ 32 ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾಣ್ಗಳು, 11

ಬಿಂದರುಗಳು ಮತ್ುು 7 ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 33 ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಆರೊೇಗಾ ಘಟಕಗಳ ಬಲ್ವಧಥನೆ.
ಜಿ.

15 ಆರೊೇಗಾ ತ್ುತ್ುಥ ಕಾಯಾಥಚ್ರಣೆ ಕೆೇಿಂದರಗಳು ಮತ್ುು ಎರಡು ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಸಪತೆರಗಳ ಸ್ಾಾಪನೆ ಮತ್ುು

ಎಚ್.

ವಿಶಾ ಆರೊೇಗಾ ಸಿಂಸ್ೆಾಯ ಆಗೆನೇಯ ಏಷ್ಾಾ ಭಾಗದ ಪಾರದೆೇಶಿಕ ಸಿಂಶೆ ೇಧನಾ ವ್ೆೇದಿಕೆ ಒನ್ ನೆೇರ್ನ್ ರಾಷಿಾೇಯ

ಸಿಂಸ್ೆಾಯನುನ ಸ್ಾಾಪಿಸುವುದು, 9 ಜೆೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೂರನೆೇ ಹಿಂತ್ದ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯಗಳ ಸ್ಾಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ುಕ ಪಾರದೆೇಶಿಕ
ರಾಷಿಾೇಯ ವ್ೆೈರಾಣ್ು ಕೆೇಿಂದರಗಳ ಸ್ಾಾಪನೆ.
ಪೌಷ್ಠಠರ್ಾಂಶ
31. ಪೌಷಿಠಕಾಿಂಶ ಬಲ್ವಧಥನೆಗೆ ವಿತ್ರಣೆ, ಜ್ನಸಿಂಪಕಥ ಮತ್ುು ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಲ್ು ಪೂರಕ ಪೌಷಿಠಕಾಿಂಶ ಕಾಯಥಕರಮವನುನ
ಪ್ೇರ್ಣ್ ಅಭಿಯಾನದೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಯೇಜಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ುು 112 ಆಶೆ ೇತ್ುರ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷಿಠಕಾಿಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತಿೇವರ
ಕಾಯಥತ್ಿಂತ್ರಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿಲ್ು ಮಿರ್ನ್ ಪ್ೇರ್ಣ್ 2.0 ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
ನಿೀರು ಪೂರೆೈರ್ೆ ಸಾವಾತಿರಕ ವ್ಾಯಪು
32. ವಿಶಾ ಆರೊೇಗಾ ಸಿಂಸ್ೆಾ ಶುದಧ ನಿೇರು, ನೆೈಮಥಲ್ಲೇಕರಣ್ ಮತ್ುು ಸಾಚ್ಛ ವ್ಾತಾವರಣ್ದ ಪಾರಮುಖಾತೆಯ ಬಗೆೆ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಹೆೇಳುತ್ುಲೆೇ ಇದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಾವಥತಿರಕ ಆರೊೇಗಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅದು ಅತ್ಾಿಂತ್ ಅವಶಾಕವ್ಾಗಿದೆ.
33. ಜ್ಲ್ಜಿೇವನ್ ಮಿರ್ನ್(ನಗರ)ವನುನ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲ್ಕ 4,378 ನಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ 2.86 ಕೊೇಟಿ ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗೆ
ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಸಿಂಪಕಥ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು, 500 ಅಮೃತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದರವ ತಾಾಜ್ಾ ನಿವಥಹಣೆಗೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಿಲಾಗುವುದು.
ಇದನುನ ಐದು ವರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಾಠನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಕಾಕಗಿ 2,87,000 ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಚ್ಛ ಭಾರತ, ಸಾಾಸಿ ಭಾರತ
34. ನಗರ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಚ್ಛತೆಯನುನ ಮುಿಂದುವರಿಸಲ್ು ನಾವು ಸಿಂಪೂಣ್ಥ ಮಲ್ ತಾಾಜ್ಾ ನಿವಥಹಣೆ ಮತ್ುು ತಾಾಜ್ಾ ನಿೇರು ಸಿಂಸಕರಣೆ,
ಮೂಲ್ದಲೆಿೇ ತಾಾಜ್ಾ ವಿಿಂಗಡನೆ, ಬ್ಬಡಿ ಪಾಿಸಿ್ಕ್ಸ ಬಳಕೆ ತ್ಗಿೆಸುವುದು, ತಾಾಜ್ಾವನುನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಥಹಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ
ವ್ಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾವನುನ ತ್ಗಿೆಸುವುದು, ಕಟ್ಡ ನಿಮಾಥಣ್ ಮತ್ುು ತೆರವು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಾಜ್ಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿವಥಹಣೆ ಹಾಗೂ
ತಾಾಜ್ಾ ಸುರಿಯುವ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೆೈವಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ ಕಿಂಡುಕೊಳುಿವುದು ಸ್ೆೇರಿದೆ. ನಗರ ಸಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿರ್ನ್ 2.0ಅನುನ 20212026ರ ವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಥಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,41,678 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಾಠನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಶುದಿ ಗಾಳಿ
35. ವ್ಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾದ ಭಾರಿೇ ಸಮಸ್ೆಾಯನುನ ನಿಯಿಂತಿರಸಲ್ು ಒಿಂದು ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಗೂ ಅಧಿಕ ಜ್ನಸಿಂಖೆಾ ಇರುವ 42 ನಗರ ಕೆೇಿಂದರಗಳಿಗೆ
ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 2,217 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲ್ು ನಾನು ಉದೆಾೇಶಿಸಿದೆಾೇನೆ.
ಹಳೆರ್ ವ್ಾಹನ್ಗಳ ರದಾತಿ (ಸಾಾಯಾಪಂಗ್/ ಗುಜರಿ ) ಪಾಲ್ಲಸ
36. ಹಳೆಯ ಮತ್ುು ಯೇಗಾವಲ್ಿದ ವ್ಾಹನಗಳನುನ ಹಿಂತ್ ಹಿಂತ್ವ್ಾಗಿ ತೆಗೆದು ಗುಜ್ರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ು ನಾವು ಪರತೆಾೇಕವ್ಾಗಿ ಸಾಯಿಂಪೆರೇರಿತ್
ವ್ಾಹನ ರದಾತಿ (ಸ್ಾಕಯಯಪಿಿಂಗ್/ ಗುಜರಿ) ನಿೇತಿಯನುನ ಪರಕಟಿಸುತಿುದೆಾೇವ್ೆ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಇಿಂಧನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನುನ ಕಾಯುಾಕೊಳಿಲ್ು
ಉತೆುೇಜಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರಸ್ೆನೇಹಿ ವ್ಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತೆುೇಜ್ನ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ಆ ಮೂಲ್ಕ ವ್ಾಹನ ದಟ್ಣೆ ತ್ಗಿೆಸುವುದು ಮತ್ುು
ತೆೈಲ್ ಆಮದು ವ್ೆಚ್ಚ ತ್ಗಿೆಸುವ ಉದೆಾೇಶವಿದೆ. ವ್ೆೈಯಕ್ರುಕ ವ್ಾಹನಗಳಿಗಾದರೆ 20 ವರ್ಥಗಳ ನಿಂತ್ರ ಹಾಗೂ ವ್ಾಣಿಜ್ಾ ವ್ಾಹನಗಳಾದರೆ

15 ವರ್ಥಗಳ ನಿಂತ್ರ ಸಾಯಿಂಚಾಲ್ಲತ್ ಕ್ಷಮತಾ ಕೆೇಿಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮತೆಯ ಪರಿೇಕ್ೆಗೆ ಒಳಪಡಬೆೇಕು. ಈ ಯೇಜ್ನೆಯ ಕುರಿತ್
ವಿವರಗಳನುನ ಸಚಿವ್ಾಲ್ಯ ಪರತೆಾೇಕವ್ಾಗಿ ಹಿಂಚಿಕೊಳಿಲ್ಲದೆ.
ಲಸರ್ೆ
37. ನೂಾಮೊೇಕೊೇಕಲ್ ಲ್ಸಿಕೆ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿಯೆೇ ಉತಾಪದಿಸಿದ ಉತ್ಪನನವ್ಾಗಿದುಾ, ಸದಾ ದೆೇಶಾದಾಿಂತ್ ಕೆೇವಲ್ ಐದು ರಾಜ್ಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಅದನುನ ಸಿೇಮಿತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಿಂದ ವ್ಾಷಿಥಕ 50,000ಕೂಕ ಅಧಿಕ ಮಕಕಳ ಸ್ಾವನುನ ತ್ಡೆಗಟ್ಲಾಗುತಿುದೆ.
38. 2021-22ನೆೇ ಹಣ್ಕಾಸು ವರ್ಥಕೆಕ ಕೊೇವಿಡ್-19 ಲ್ಸಿಕೆಗಾಗಿ ನಾನು 35 ಸ್ಾವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿದೆಾೇನೆ. ಅಗತ್ಾಬ್ಬದಾರೆ
ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ಹಣ್ಕಾಸು ನೆರವು ನಿೇಡಲ್ು ನಾನು ಬದಧನಾಗಿದೆಾೇನೆ.
39. 2021-22ನೆೇ ಹಣ್ಕಾಸು ವರ್ಥದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೊೇಗಾ ಮತ್ುು ಯೇಗಕ್ೆೇಮ ವಲ್ಯಕೆಕ 2,23,846 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನುನ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದುಾ, ಹಿಿಂದಿನ ಹಣ್ಕಾಸು ವರ್ಥದಲ್ಲಿ 94,452 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ುು. ಅದಕೆಕ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಶೆೇ.137ರರ್ು್
ಹೆಚಿಚನ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹೆಚಿಚನ ವಿವರಗಳು ಭಾರ್ಣ್ದ ಅಡಕ – 1 ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖವ್ಾಗಿವ್ೆ.
ii.

ವಿತಿುೀರ್ ಮತುು ಹಣರ್ಾಸು ಬಂಡವ್ಾಳ ಮತುು ಮ ಲಸೌಕರ್ಾ
ಆತೂನಿಭಾತ ಭಾರತ – ಉತಾಾದನೆ ಆಧರಿತ ಪ್ರೀತಾಾಹಕ ಯೀಜನೆ(ಪಎಲ್ಐ)

40. ಐದು ಟಿರಲ್ಲಯನ್ ಅಮರಿಕನ್ ಡಾಲ್ರ್ ಆರ್ಥಥಕತೆ ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು ನಮಮ ಉತಾಪದನಾ ವಲ್ಯ ಸುಸಿಾರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡಿಂಕ್ರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆಯಬೆೇಕ್ರದೆ. ನಮಮ ಉತಾಪದನಾ ಕಿಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೆೈಕೆ ಸರಣಿಯ ಆಿಂತ್ರಿಕ ಭಾಗವ್ಾಗಬೆೇಕ್ರದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರಮುಖ
ದಕ್ಷತೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅತಾಾಧುನಿಕ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿಬೆೇಕ್ರದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಅಿಂಶಗಳನುನ ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು
13 ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮನಿಭಥರ ಭಾರತ್ ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು ನಾವು ಉತಾಪದನಾ ಜಾಗತಿಕ ಚಾಿಂಪಿಯನ್ ಗಳನುನ ಸೃಷಿ್ಸಲ್ು ಪಿಎಲ್ಐ
ಯೇಜ್ನೆಯನುನ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕಾಕಗಿ ಸಕಾಥರ 2021-22ನೆೇ ಹಣ್ಕಾಸು ವರ್ಥದಿಿಂದ ಐದು ವರ್ಥಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು
1.97 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಖಚ್ುಥ ಮಾಡಲ್ು ಬದಧವ್ಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಮದಿಿಂದಾಗಿ ಪರಮುಖ ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ವ್ಾಾಪಿುಯ
ಹೆಚ್ಚಳಕೆಕ, ಸ್ಾಾಭಾವಿಕ, ಜಾಗತಿಕ ಚಾಿಂಪಿಯನ್ ಗಳನುನ ಸೃಷಿ್ಸಲ್ು ಮತ್ುು ನಮಮ ಯುವ ಜ್ನರಿಗೆ ಉದೊಾೇಗಗಳನುನ ಸೃಷಿ್ಸಲ್ು
ನೆರವ್ಾಗಲ್ಲವ್ೆ.
ಜವಳಿ
41. ಜ್ವಳಿ ಉದಾಮ ಜಾಗತಿಕವ್ಾಗಿ ಸಪಧಾಥತ್ಮಕವ್ಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ು ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನುನ ಆಕಷಿಥಸಲ್ು ಮತ್ುು ಉದೊಾೇಗ
ಸೃಷಿ್ಯನುನ ಉತೆುೇಜಿಸಲ್ು ಮಗಾ ಹೂಡಿಕೆ ಜ್ವಳಿ ಪಾಕ್ಸಥ(ಮಿತ್ರ) ಯೇಜ್ನೆಯನುನ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಪಿಎಲ್ಐ
ಯೇಜ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಾಗಿರಲ್ಲದೆ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತುನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಚಾಿಂಪಿಯನ್ ಗಳನುನ ಸೃಷಿ್ಸಲ್ು ಅಗತ್ಾ ನೆರವು
ಹಾಗೂ ವಿಶಾದಜೆಥಯ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಸೃಷಿ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಮುಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 7 ಜ್ವಳಿ ಪಾಕ್ಸಥ ಗಳನುನ
ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮ ಲಸೌಕರ್ಾ
42. ರಾಷಿಾೇಯ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್(ಎನ್ಐಪಿ) 2019ರ ಡಿಸ್ೆಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಿಸಲಾಗಿದುಾ, ಇದು ಭಾರತ್ ಸಕಾಥರ
ಕೆೈಗೆತಿುಕೊಿಂಡ ವಿನೂತ್ನ ಮೊಟ್ ಮೊದಲ್ ಯೇಜ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಐಪಿಯನುನ 6,835 ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಇದಿೇಗ
ಅದನುನ 7,400 ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸುರಿಸಲಾಗಿದೆ. 217 ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.10 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಯನುನ
ನಾನಾ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಸಚಿವ್ಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

43. ಎನ್ಐಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಥರ ನಿದಿಥರ್್ ಗುರಿಯನುನ ಹಾಕ್ರಕೊಿಂಡಿದುಾ, ಮುಿಂಬರುವ ವರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದನುನ ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು ಬದಧವ್ಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಕ
ಸಕಾಥರ ಮತ್ುು ಹಣ್ಕಾಸು ವಲ್ಯ ಎರಡರಿಿಂದಲ್ೂ ಭಾರಿೇ ಪರಮಾಣ್ದ ಆರ್ಥಥಕ ನೆರವು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ
ನಾನು ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅದಕಾಕಗಿ ಸಮಗರ ಕರಮಗಳನುನ ಕೆೈಗೊಳಿಲ್ು ಉದೆಾೇಶಿಸಿದೆಾೇನೆ.
44. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಸ್ಾಿಂಸಿಾಕ ವಾವಸ್ೆಾಯನುನ ರೂಪಿಸುವುದು; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಾತ್ುುಗಳ ನಗದಿೇಕರಣ್ಕೆಕ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ುು ನಿೇಡುವುದು ಹಾಗೂ
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕೆೇಿಂದರ ಮತ್ುು ರಾಜ್ಾ ಬಜೆಟ್ ಗಳ ಬಿಂಡವ್ಾಳದ ವ್ೆಚ್ಚದ ಪರಮಾಣ್ವನುನ ವೃದಿಧಸುವುದು.
ಮ ಲಸೌಕರ್ಾ ಹಣರ್ಾಸು – ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣರ್ಾಸು ಸಂಸೆಿ(ಡಿಎಫ್ಐ)
45. ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥಕೆಕ ದಿೇಘಥ ಕಾಲ್ದ ಸ್ಾಲ್ದ ನೆರವು ಅತ್ಾಗತ್ಾ. ವೃತಿುಪರರು ನಿವಥಹಿಸುವ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹಣ್ಕಾಸು ಸಿಂಸ್ೆಾಯನುನ
ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದು ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಕಾಸು ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಸಿಂಸ್ೆಾಯಾಗಿ ಕಾಯಥ ನಿವಥಹಿಸಲ್ಲದೆ.
ಅದರಿಂತೆ ಡಿಎಫ್ಐ ಸ್ಾಾಪನೆಗೆ ನಾನು ಮಸೂದೆಯನುನ ಮಿಂಡಿಸಲ್ಲದೆಾೇನೆ. ನಾವು ಈ ಸಿಂಸ್ೆಾಗೆ 20,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಬಿಂಡವ್ಾಳವನುನ
ಒದಗಿಸುತಿುದೆಾೇವ್ೆ. ಮೂರು ವರ್ಥಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಫ್ಐಗೆ ಕನಿರ್ಠ 5 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹೊಿಂದುವಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ
ಹೊಿಂದಲಾಗಿದೆ.
46. ಸ್ಾಲ್ ಹಣ್ಕಾಸು ನೆರವಿಗಾಗಿ ವಿದೆೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಿಂದ ಇನೆಾೈಟ್ಾ ಮತ್ುು ಆರ್ ಇಐಟಿಎಸ್ ಆಹಾಾನದ ಮೂಲ್ಕ ಸೂಕು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ
ಸೂಕು ತಿದುಾಪಡಿಗಳನುನ ಮಾಡಲ್ು ಕರಮಗಳನುನ ಕೆೈಗೊಳಿಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಇನೆಾೈಟ್ಾ ಮತ್ುು ಆರ್ ಇಐಟಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಕಾಸು
ಲ್ಭಾತೆ ಸುಗಮವ್ಾಗುವುದಲ್ಿದೆ, ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಹಾಗು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ೆ್ೇಟ್ ವಲ್ಯಕೆಕ ಹೆಚಿಚನ ಬಿಂಡವ್ಾಳ ಹರಿದು ಬರಲ್ಲದೆ.
ಸಾತುು ನ್ಗದ್ಧೀಕರಣ
47. ಹೊಸ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ನಿಮಾಥಣ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಸಾತ್ುುಗಳ ನಗದಿೇಕರಣ್ ಕಾಯಥಚ್ರಣೆ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಪರಮುಖ
ಆರ್ಥಥಕ ಮೂಲ್ವ್ಾಗಿದೆ. ‘ನಾಾರ್ನಲ್ ಮಾನಿಟೆೈಸ್ೆೇರ್ನ್ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್’ ಅನುನ ಸಿಂಭಾವಾ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಸಾತ್ುುಗಳಿಗಾಗಿ
ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಪರ್್ವ್ಾಗಿ ಗೊೇಚ್ರಿಸುವಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಪರಗತಿಯ ಬಗೆೆ ನಿಗಾ ಇಡಲ್ು
ಪರತೆಾೇಕ ಅಸ್ೆಟ್ ಮಾನಿಟೆೈಸ್ೆೇರ್ನ್ ಡಾಾಶ್ ಬೊೇಡ್ಥ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ನಿಟಿ್ನಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೊಳಿಲ್ಲರುವ ಕೆಲ್ವು ಪರಮುಖ ಕರಮಗಳು
ಹಿೇಗಿವ್ೆ.
ಎ.

ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷಿಾೇಯ ಹೆದಾಾರಿ ಪಾರಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಪಿಜಿಸಿಐಎಲ್ ಇವ್ೆರಡು ತ್ಲಾ ಒಿಂದು ಐಎನ್ ವಿಐಟಿಗೆ ಪಾರಯೇಜ್ಕತ್ಾ

ನಿೇಡಿ, ಅಿಂತಾರಾಷಿಾೇಯ ಮತ್ುು ದೆೇಶಿೇಯ ಸ್ಾಿಂಸಿಾಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನುನ ಆಕಷಿಥಸಬೆೇಕ್ರದೆ. 5,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಾದ ಐದು
ಕಾಯಾಥಚ್ರಣೆ ರಸ್ೆುಗಳನುನ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಐಎನ್ ವಿಐಟಿಗೆ ಹಸ್ಾುಿಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಿಂತೆಯೆೇ ಸುಮಾರು 7,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ.
ಮೌಲ್ಾದ ಪರಸರಣಾ ಸಾತ್ುುಗಳನುನ ಪಿಜಿಸಿಐಎಲ್ ಐಎನ್ ವಿಐಟಿಗೆ ವಗಾಥಯಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬ್ಬ.

ರೆೈಲೆಾ ನಿದಿಥರ್್ ಸರಕು ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಾತ್ುುಗಳನುನ ನಗದಿೇಕರಣ್ಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಕಾಯಾಥಚ್ರಣೆಗೊಿಂಡ ಬಳಿಕ

ನಿವಥಹಣೆಯನುನ ನೊೇಡಿಕೊಳಿಲ್ಲದೆ.
ಸಿ.

ಮುಿಂದಿನ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾಣ್ಗಳ ಕಾಯಾಥಚ್ರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಥಹಣೆ ಒಪಪಿಂದದಲ್ಲಿ ನಗದಿೇಕರಣ್

ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಡಿ.

ಸಾತ್ುು ನಗದಿೇಕರಣ್ ಕಾಯಥಕರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ರೆ ಪರಮುಖ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಸಾತ್ುುಗಳನುನ ಬ್ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ (I)ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಕಾಯಾಥಚ್ರಣೆ ಟೊೇಲ್ ರಸ್ೆುಗಳು (II) ಪಿಜಿಸಿಐಎಲ್ ನ ಪರಸರಣಾ ಸಾತ್ುುಗಳು (III) ಜಿಎಐಎಲ್,
ಐಒಸಿಎಲ್ ಮತ್ುು ಎಚ್ ಪಿಸಿಎಲ್ ತೆೈಲ್ ಮತ್ುು ಅನಿಲ್ ಕೊಳವ್ೆ ಮಾಗಥ (IV) ಎರಡು ಮತ್ುು ಮೂರನೆೇ ದಜೆಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಎಎಐ
ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾಣ್ಗಳು (V) ಇತ್ರೆ ರೆೈಲೆಾ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಸಾತ್ುುಗಳು (VI) ಕೆೇಿಂದರ ಗೊೇದಾಮು ನಿಗಮ ಮತ್ುು ನಾಫೆಡ್ ಸ್ೆೇರಿ ಇತ್ರ
ಸಿಪಿಎಸ್ ಸಿಗಳ ಉಗಾರಣ್ ಸಾತ್ುುಗಳು (VII) ಕ್ರರೇಡಾ ಸಿಂಕ್ರೇಣ್ಥಗಳು

ಬಂಡವ್ಾಳ ವ್ೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರಿೀ ಏರಿರ್ೆ
48. 2020-21ನೆೇ ಹಣ್ಕಾಸು ವರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು 4.12 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಿಂಡವ್ಾಳ ವ್ೆಚ್ಚವನುನ ಒದಗಿಸಿದೆಾವು. ಇದಿೇಗ ಸಿಂಪನೂಮಲ್
ಕೊರತೆಯ ನಡುವ್ೆಯೂ ನಾವು ಪರಯತ್ನಗಳನುನ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚಿಚನ ಬಿಂಡವ್ಾಳವನುನ ಖಚ್ುಥ ಮಾಡಲ್ು ಉದೆಾೇಶಿಸಿದುಾ, ಈ ವಷ್ಾಥಿಂತ್ಾದ
ವ್ೆೇಳೆಗೆ 4.39 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ಖಚ್ುಥ ಮಾಡುವ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಇದೆ. ಈ ಬಿಂಡವ್ಾಳ ವ್ೆಚ್ಚ ಮೊತ್ುವನುನ 2021-22ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ನಾನು
ಗಣ್ನಿೇಯವ್ಾಗಿ ಏರಿಸಲ್ು ಉದೆಾೇಶಿಸಿದುಾ, ಒಟು್ 5.54 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 2020-21ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ
ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಈ ಮೊತ್ು ಶೆೇ.34.5ರರ್ು್ ಹೆಚಾಚಗಲ್ಲದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 44,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ್ವನುನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಥಕ
ವಾವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದುಾ, ಅದನುನ ಉತ್ುಮ ಪರಗತಿ ಸ್ಾಧಿಸುತಿುರುವ ಯೇಜ್ನೆಗಳು/ಕಾಯಥಕರಮಗಳು ಮತ್ುು
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಾತೆಗೆ ತ್ಕಕಿಂತೆ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ವ್ೆಚ್ಚವಲ್ಿದೆ, ಬಿಂಡವ್ಾಳ ವ್ೆಚ್ಚಕಾಕಗಿ ರಾಜ್ಾಗಳು ಮತ್ುು ಸ್ಾಾಯತ್ು ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ 2
ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ್ವನುನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
49. ಅಲ್ಿದೆ ನಾವು ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥ ಸೃಷಿ್ಗೆ ತ್ಮಮ ಬಜೆಟ್ ಗಿಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಹಣ್ವನುನ ರಾಜ್ಾಗಳು ಖಚ್ುಥ ಮಾಡುವಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ು ನಿದಿಥರ್್
ಕಾಯಥತ್ಿಂತ್ರವನುನ ಪರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ರಸೆು ಮತುು ಹೆದ್ಾಾರಿ ಮ ಲಸೌಕರ್ಾ
50. 3.3 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ. ವ್ೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 13,000ಕೂಕ ಅಧಿಕ ಕ್ರ.ಮಿೇ. ರಸ್ೆುಯ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಈಗಾಗಲೆೇ ಟೆಿಂಡರ್ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪೆೈಕ್ರ 3,800
ಕ್ರ.ಮಿೇ. ರಸ್ೆುಯನುನ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಚ್ಥ 2022ರ ವ್ೆೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಗಿ 8,500 ಕ್ರ.ಮಿೇ. ರಸ್ೆು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುವ ಗುರಿ
ಹೊಿಂದಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಾಗಿ 11,000 ಕ್ರ.ಮಿೇ ವ್ಾಾಪಿುಯ ಹೆದಾಾರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನುನ ಪೂಣ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
51. ರಸ್ೆು ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಥವನುನ ಮತ್ುರ್ು್ ವೃದಿಧಸಲ್ು ಹೆಚಿಚನ ಆರ್ಥಥಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳನುನ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಅವುಗಳ ವಿವರ ಈ
ಕೆಳಗಿನಿಂತಿದೆ.
ಎ.

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 1.03 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ 3,500 ಕ್ರ.ಮಿೇ. ರಾಷಿಾೇಯ ಹೆದಾಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ

ಮಧುರೆೈ-ಕೊಲ್ಿಿಂ ಕಾರಿಡಾರ್, ಚಿತ್ೂುರ್-ರ್ಟೂಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸ್ೆೇರಿವ್ೆ. ನಿಮಾಥಣ್ ಕಾಯಥ ಮುಿಂದಿನ ವರ್ಥ ಆರಿಂಭ.
ಬ್ಬ.

ಕೆೇರಳದ ಮುಿಂಬೆೈ-ಕನಾಾಕುಮಾರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ 600 ಕ್ರ.ಮಿೇ. ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ 65,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ವ್ೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ

1,100 ಕ್ರ.ಮಿೇ ರಾಷಿಾೇಯ ಹೆದಾಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಧ.
ಸಿ.

ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಕೊೇಲ್ಕತಾು-ಸಿಲ್ಲಗುರಿ ರಸ್ೆು ಉನನತಿೇಕರಣ್ ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ ಪಶಿಚಮ ಬಿಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 25,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ವ್ೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ

675 ಕ್ರ.ಮಿೇ. ಹೆದಾಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಧ.
ಡಿ.

ಅಸ್ಾಾಿಂ ಸದಾ ಪರಗತಿ ಪರ್ದತ್ು ಸ್ಾಗುತಿುರುವುದರಿಿಂದ 19,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ವ್ೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಷಿಾೇಯ ಹೆದಾಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಲ್ಿದೆ ರಾಜ್ಾದಲ್ಲಿ ಮುಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 34,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ವ್ೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 1300 ಕ್ರ.ಮಿೇ. ವ್ಾಾಪಿುಯ
ಹೆದಾಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಧ.
52. 2021-22ರಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆತಿುಕೊಳಿಲ್ಲರುವ ಕೆಲ್ವು ಮಹತಾಾಕಾಿಂಕ್ೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಪರಮುಖ ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಿಂತಿವ್ೆ.
ಅವುಗಳನುನ ಉಲೆಿೇಖ 2 ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಾುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
53. ರಸ್ೆು ಸ್ಾರಿಗೆ ಮತ್ುು ಹೆದಾಾರಿ ಸಚಿವ್ಾಲ್ಯಕೆಕ 1,81,101 ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನುನ ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಾಧಿಕವ್ಾಗಿದುಾ,
ಇದರಲ್ಲಿ 1,08,230 ಕೊೇಟಿ ಬಿಂಡವ್ಾಳ ವ್ೆಚ್ಚವ್ಾಗಲ್ಲದೆ.
ರೆೈಲೆಾ ಮ ಲಸೌಕರ್ಾ
54. ಭಾರತಿೇಯ ರೆೈಲೆಾ ರಾಷಿಾೇಯ ರೆೈಲ್ು ಯೇಜ್ನೆ ಭಾರತ್ – 2030 ಯನುನ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಉದೆಾೇಶ 2030ರ ವ್ೆೇಳೆಗೆ ಭಾರತಿೇಯ
ರೆೈಲೆಾ ವಾವಸ್ೆಾಯನುನ ಭವಿರ್ಾಕೆಕ ಸಜ್ುಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

55. ‘ಮೇಕ್ಸ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನಮಮ ಕಾಯಥತ್ಿಂತ್ರಕೆಕ ಅನುಗುಣ್ವ್ಾಗಿ ಉದಾಮಕೆಕ ಅನುಕೂಲ್ವ್ಾಗುವಿಂತೆ ಸ್ಾಗಾಣೆ ವ್ೆಚ್ಚ
ಗಣ್ನಿೇಯವ್ಾಗಿ ತ್ಗಿೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಿಂದಲಾಗಿದೆ. ಪಶಿಚಮ ನಿದಿಥರ್್ ಸರಕು ಕಾರಿಡಾರ್(ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ) ಮತ್ುು ಪೂವಥ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ 2022ರ
ಜ್ೂನ್ ವ್ೆೇಳೆಗೆ ಕಾಯಾಥರಿಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಚ್ುಚವರಿ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ಪರಸ್ಾುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎ.

2021-22ರಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂವಥ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸ್ೊನನಗರ್-ಗೊಮೊೇಹ್ ವಲ್ಯ(263.7 ಕ್ರ.ಮಿೇ) ಅಭಿವೃದಿಧಯನುನ

ಕೆೈಗೊಳಿಲಾಗುವುದು. ಗೊಮೊೇಹ್-ಡಿಂಕುನಿ ವಲ್ಯದ 274.3 ಕ್ರ.ಮಿೇ. ಅಭಿವೃದಿಧ ಕೆೈಗೊಳಿಲಾಗುವುದು.
ಬ್ಬ.

ಅಲ್ಿದೆ ನಾವು ಭವಿರ್ಾಕಾಕಗಿ ನಿದಿಥರ್್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೇಜ್ನೆಗಳನುನ ಕೆೈಗೊಳಿಲಾಗುವುದು. ಖರಗುಪರ್ ನಿಿಂದ

ವಿಜ್ಯವ್ಾಡದವರೆಗೆ, ಪೂವಥ ಕರಾವಳಿ ಕಾರಿಡಾರ್, ಭುಸವ್ಾಲ್ ನಿಿಂದ ಖರಗುಪರ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ುು ಡಿಂಕುನಿವರೆಗೆ ಪೂವಥ-ಪಶಿಚಮ
ಕಾರಿಡಾರ್, ವಿಜ್ಯವ್ಾಡದಿಿಂದ ಇಟಾಸಿಥವರೆಗೆ ಉತ್ುರ – ದಕ್ಷಿಣ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೆೈಗೊಳಿಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ್ನೆೇ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ
ವಿಸೃತ್ ಯೇಜ್ನಾ ವರದಿಗಳನುನ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.
ಸಿ.

ಬಾರಡ್ ಗೆೇಜ್ ಪರಿವತ್ಥನಾ ಕಾಯಥದ ವಿದುಾದಿೇಕರಣ್ ಕಾಯಥ(ಆರ್ ಕೆಎಿಂ) 2020ರ ಅಕೊ್ೇಬರ್ 1ರ ವ್ೆೇಳೆಗೆ 41,548 ಆರ್

ಕೆಎಿಂ ಆಗಿದುಾ, 2021ರ ಅಿಂತ್ಾದ ವ್ೆೇಳೆಗೆ 46,000 ಆರ್ ಕೆಎಿಂ ಅಿಂದರೆ ಶೆೇ.72ರರ್ು್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಥಗೊಳುಿವ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಇದೆ. 2023ರ
ಡಿಸ್ೆಿಂಬರ್ ವ್ೆೇಳೆಗೆ ಬಾರಡ್ ಗೆೇಜ್ ಮಾಗಥದ ವಿದುಾದಿೇಕರಣ್ ಶೆೇ.100ರರ್ು್ ಪೂಣ್ಥಗೊಳಿಲ್ಲದೆ.
56. ಪರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ುು ಸುಗಮ ಸಿಂಚಾರಕೆಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರಮಗಳನುನ ಪರಸ್ಾುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎ.

ಪರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ುಮ ಪರಯಾಣ್ದ ಅನುಭವ ನಿೇಡಲ್ು ಪರವ್ಾಸಿ ಮಾಗಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತಾಾಧುನಿಕವ್ಾಗಿ ವಿನಾಾಸಗೊಳಿಸಿದ

ವಿಸ್ಾು ಡೊೇಮ್ಸ ಎಲ್ಎಚ್ ಬ್ಬ ಕೊೇಚ್ ಗಳನುನ ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬ್ಬ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ್ವು ವರ್ಥಗಳಿಿಂದಿೇಚ್ಗೆ ಕೆೈಗೊಿಂಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರಮಗಳು ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ ನಿೇಡಿವ್ೆ. ಆ ಪರಯತ್ನಗಳನುನ ಇನನರ್ು್

ಬಲ್ವಧಥನೆಗೊಳಿಸಲ್ು ಭಾರತಿೇಯ ರೆೈಲೆಾಯ ಮಾಗಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದಟ್ಣೆ ಜಾಲ್ ಮತ್ುು ಅಧಿಕ ಬಳಕೆಯುಕ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಲ.
ಮಾನವ

ದೊೇರ್ಗಳಿಿಂದಾಗಿ

ರೆೈಲ್ುಗಳು

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದನುನ

ತ್ಪಿಪಸಲ್ು

ದೆೇಶಿೇಯವ್ಾಗಿ

ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಾದ

ಸಾಯಿಂಚಾಲ್ಲತ್ ರೆೈಲ್ು ರಕ್ಷಣಾ ವಾವಸ್ೆಾಯನುನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಿ.

ರೆೈಲೆಾಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ 1,10,055 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನುನ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದುಾ, ಆ ಪೆೈಕ್ರ 1,07,100 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳು

ಬಿಂಡವ್ಾಳ ವ್ೆಚ್ಚವ್ಾಗಿದೆ.
ನ್ಗರ ಮ ಲಸೌಕರ್ಾ
57. ಮಟೊರೇ ರೆೈಲ್ು ಮಾಗಥ ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ುು ನಗರ ಬಸ್ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ
ವಾವಸ್ೆಾಯನುನ ಹಿಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುು ಅವುಗಳನುನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಿವ ನಿಟಿ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಾಥರ ಕಾಯೇಥನುಮಖವ್ಾಗಿದೆ.
ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಬಸ್ ಸ್ಾರಿಗೆ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಬಲ್ವಧಥನೆಗೆ 18,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೊಸ ಯೇಜ್ನೆಯನುನ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದರಡಿ
ನವಿೇನ ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ(ಪಿಪಿಪಿ) ಮಾದರಿಯನುನ ಉತೆುೇಜಿಸಲ್ು ಖಾಸಗಿ ವಲ್ಯದ ಕಿಂಪನಿಗಳಿಿಂದ ಆರ್ಥಥಕ ನೆರವು
ನಿೇಡುವುದು ಮತ್ುು ಸುಮಾರು 20,000 ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಕಾಸು ಕಾಯಾಥಚ್ರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಥಹಣೆಯನುನ ಕೆೈಗೊಳಿಲ್ು ಅನುಕೂಲ್
ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೇಜ್ನೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಆಟೊೇ ಮೊಬೆೈಲ್ ವಲ್ಯ ವೃದಿಧಯಾಗುವುದಲ್ಿದೆ, ಆರ್ಥಥಕ ಪರಗತಿಗೆ ಒತ್ುು ಸಿಗಲ್ಲದೆ.
ಯುವಜ್ನರಿಗೆ ಉದೊಾೇಗಾವಕಾಶಗಳು ಲ್ಭಾವ್ಾಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ುು ನಗರ ವ್ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಚಾರ ಸುಗಮವ್ಾಗಲ್ಲದೆ.
58. ಅಲ್ಿದೆ ದೆೇಶಾದಾಿಂತ್ ಎಲಾಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಟೊರೇ ರೆೈಲ್ು ಸ್ೆೇವ್ೆಗಳನುನ ಭಾರಿೇ ಪರಮಾಣ್ದಲ್ಲಿ ವಿಸುರಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಟಾ್ರೆ
ಸ್ಾಿಂಪರದಾಯಿಕ ಮಟೊರೇ ರೆೈಲ್ು 702 ಕ್ರ.ಮಿೇ. ಕಾಯಾಥಚ್ರಣೆ ನಡೆಸುತಿುದುಾ, ಮತೆು ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಾಗಿ 1,016 ಕ್ರ.ಮಿೇ. ಮಟೊರೇ ಮಾಗಥ
ಹೊಿಂದಲಾಗುವುದು ಮತ್ುು ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್ 27 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮಾಥಣ್ ಕಾಯಥದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಿಂಡನೆ ವ್ೆೇಳೆ
ಸಚಿವರು ಸಕಾಥರ ಎರಡು ಹೊಸ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಿಂದರೆ ‘ಮಟೊರೇಲೆೈಟ್’ ಮತ್ುು ‘ಮಟೊರೇನಿಯ’ಗಳನುನ ನಿಯೇಜಿಸಲ್ು ಚಿಿಂತ್ನೆ

ನಡೆಸಿದೆ. ಮಟೊರೇ ರೆೈಲ್ು ವಾವಸ್ೆಾಗಿಿಂತ್ ಅತಿ ಕಡಿಮ ದರವನುನ ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ಇದು, ಮಟೊರೇ ರೆೈಲ್ಲನ ಅನುಭವವನುನ ನಿೇಡುತ್ುದೆ
ಮತ್ುು ಆರಾಮವ್ಾಗಿರುತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆೇ ದಜೆಥ ನಗರಗಳು ಮತ್ುು ಒಿಂದನೆೇ ದಜೆಥ ನಗರಗಳ ಹೊರ ವಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್
ಮತ್ುು ಸುಗಮ ಸಿಂಚಾರ ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗುವುದು.
59. ಕೆೇಿಂದರ ಸಕಾಥರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಥಕ ನೆರವು ನಿೇಡಲ್ಲದೆ.
ಎ. 1957.05 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ವ್ೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 11.5 ಕ್ರ.ಮಿೇ.ಗಳ ಕೊಚಿಚ ಮಟೊರೇ ರೆೈಲ್ು ಯೇಜ್ನೆ ಎರಡನೆೇ ಹಿಂತ್.
ಬ್ಬ. 118.9 ಕ್ರ.ಮಿೇ. ಉದಾದ ಚೆನೆನೈ ಮಟೊರೇ ರೆೈಲ್ು ಯೇಜ್ನೆ ಎರಡನೆೇ ಹಿಂತ್ಕೆಕ 63,246 ಕೊೇಟಿ ರೂ.
ಸಿ. 58.19 ಕ್ರ.ಮಿೇ. ಉದಾದ ಬೆಿಂಗಳೊರು ಮಟೊರೇ ರೆೈಲ್ು ಯೇಜ್ನೆ 2ಎ ಮತ್ುು 2ಬ್ಬ ಹಿಂತ್ಕೆಕ 14,788 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ನೆರವು
ಡಿ. ನಾಗುಪರ ಮಟೊರೇ ರೆೈಲ್ು ಯೇಜ್ನೆ ಎರಡನೆೇ ಹಿಂತ್ ಮತ್ುು ನಾಸಿಕ್ಸ ಮಟೊರೇ ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕರಮವ್ಾಗಿ 5,976 ಮತ್ುು 2,092
ಕೊೇಟಿ ರೂ. ನೆರವು.

ಇಂಧನ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ
60. ಕ್ಳೆದ ಆರು ವರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದುುತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ

ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ುತ ಸಾಧನೆಗಳನುು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು 139

ಗಿಗಾವಾುಟ ವಿದುುತ್ ಸಾಮರ್ಥು್ವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ೊಂಡಿದುು, 2.8 ಕೆ ೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೊಂಪಕ್್ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುತ 1.41 ಲಕ್ಷ
ಸರ್ಕ್ಟ ರ್ಕಲೆ ೋಮೋಟರ್ ವಗಾ್ವಣೆ ಮಾಗ್ವನುು ಸೆೋಪ್ಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
61. ವಿದುುತ್ ಪೂರೆೈಕೆ ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳು, ಅವು ಸಕಾ್ರವೆೋ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವೆೋ ಆಗಿರಲ್ಲ ಏಕ್ ಸಾಾಮು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಸಿಧೆ್ಯನುು ಉತೆತೋಜಿಸಲು ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶವನುು ಕ್ಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ುವಿದೆ. ಒೊಂದರ್ಕೆೊಂತ್ ಹೆಚ್ುು ವಿದುುತ್ ಪೂರೆೈಕೆ
ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳಿರುವ ಕ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ಪರ್ಾ್ಯವನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ ಕ್ುರಿತ್ು ಚೌಕ್ಟುು ರ ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
62. ವಿತ್ರಣಾ ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯ್ಸಾಧುತೆಯು ಗೊಂಭೋರ ಕಾಳಜಿರ್ಾಗಿದೆ. ಪರಿರ್ೃತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಧರಿತ್, ಫಲ್ಲತಾೊಂಶ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್
ವಿದುುತ್

ವಿತ್ರಣಾ

ವಲಯದ

ಯೋಜನೆಯನುು

ಐದು

ವರ್್ಗಳಲ್ಲಿ

3,05,984

ಕೆ ೋಟಿ

ರ

ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಪೂವ್ಪಾವತಿ ಸಾಾಟ್ ಮೋಟರಿೊಂಗ್, ಫೋಡರ್ ಪಾತೆುೋರ್ಕಸುವ, ವುವಸೆೆಯನುು ಮೋಲುಜೆ್ಗೆೋರಿಸುವುದು
ಇತಾುದಿ ಒಳಗೆ ೊಂಡೊಂತೆ ಮ ಲ ಸೌಕ್ಯ್ ಸೃಷ್ಟುಗೆ ಡಿಸಾೆೊಂಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನೆರವು ನಿೋಡುತ್ತದೆ.
63. ಪಾಧಾನಮೊಂತಿಾಯವರು 2020ರ ನವೆೊಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 3ನೆೋ ರಿೋ ಇನೆಾಸ್ಟು ಸಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಸಮಗಾ ಜಲಜನಕ್ ಇೊಂಧನ
ಅಭರ್ಾನ ಆರೊಂಭಸುವುದಾಗಿ ಪಾಕ್ಟಿಸಿದುರು. ಹಸಿರು ಇೊಂಧನ ಮ ಲಗಳಿೊಂದ ಜಲಜನಕ್ ಇೊಂಧನ ಅಭರ್ಾನವನುು 2021 – 22 ರಲ್ಲಿ
ಸಾೆಪಿಸುವುದಾಗಿ ಇದಿೋಗ ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.

ಬಂದರು, ಹಡಗು, ಜಲ ಮಾಗಯಗಳು
64.

ಪಾಮುಖ ಬೊಂದರುಗಳು ತ್ಮಾ ಕಾರ್ಾ್ಚ್ರಣೆಯ ಸೆೋವೆಗಳನುು ತಾವಾಗಿಯ್ಕೋ ನಿವ್ಹಣೆ ಮಾಡುವುದರಿೊಂದ ಖಾಸಗಿ

ಪಾಲುದಾರರು ಅದರ ಮಾದರಿಯನುು ನಿವ್ಹಿಸಲ್ಲದಾುರೆ. ಈ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ 21-22 ನೆೋ ಹಣಕಾಸು ವರ್್ದಲ್ಲಿ 2000 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗ
ಹೆಚ್ಚುನ ಮೊತ್ತದ ಏಳು ಪಾಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಮತ್ುತ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾದಡಿ ಕೆೈಗೆತಿತಕೆ ಳುಲಾಗುವುದು.
65. ಸಚ್ಚವಾಲಯಗಳು ಮತ್ುತ ಸಿಪಿಎಸ್ಟ ಸಿ ಗಳು ಜಾಗತಿಕ್ ಟೆೊಂಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೋಯ ಹಡಗು ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೆೊಂಬಲ ನಿೋಡುವ
ಮ ಲಕ್ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ವಾುಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳನುು ಪಾಿಾಗಿೊಂಗ್ ಮಾಡುವುದನುು ಉತೆತೋಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನುು ಪಾಾರೊಂಭಸಲಾಗುವುದು.

ಮುೊಂದಿನ ಐದು ವರ್್ಗಳಿಗೆ 1,624 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಪಾಯಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕ್ಾಮದಿೊಂದ ಜಾಗತಿಕ್ ಹಡಗು ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತ್ದ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚುಸುವ ಜತೆಗೆ ಕ್ಡಲ ತಿೋರದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮತ್ುತ ಉದೆ ುೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚಾುಗಲ್ಲವೆ.
66. ಭಾರತ್ ಹಡಗು ಸೊಂಸೆರಣೆ ಕಾಯ್ಕು 2019 ಅನುು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಿದುು, ಹಾೊಂಕಾೊಂಗ್ ನ ಅೊಂತಾರಾಷ್ಟರೋಯ ಸಮೇಳನವನುು
ಒಪಿಿಕೆ ಳುಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ನ ಅಲೊಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 90 ಹಡಗು ಸೊಂಸೆರಣೆ ಪಾದೆೋಶಗಳನುು ಅಭವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗಿದುು, ಇದಕೆೆ
ಎಚ್.ಕೆ.ಸಿ ಅನುಸರಣೆ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾಗಳನುು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐರೆ ೋಪು ರಾರ್ರಗಳು ಮತ್ುತ ಜಪಾನ್ ನಿೊಂದ ಹೆಚ್ುು ಹಡಗುಗಳನುು
ತ್ರಲು ಕ್ಾಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾಗಿದೆ. ಒಟುು 4.5 ದಶಲಕ್ಷ ಬೆೋಪ್ಡಿಸುವ ಟನ್ ಪಾಮಾಣವನುು 2024 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ದಿಾಗುಣಗೆ ಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇದರಿೊಂದ ನಮಾ ಯುವ ಸಮ ಹಕೆೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಉದೆ ುೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟುರ್ಾಗಲ್ಲವೆ.
ಪೆಟೊರೋಲಿರ್ಂ ಮತುು ನೆೈಸರ್ಗಯಕ ಅನಿಲ
67. ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಲಾರ್ಕ ಡೌನ್ ಸೊಂದರ್್ದಲ ಿ ದೆೋಶಾದುೊಂತ್ ಅಬಾಧಿತ್ವಾಗಿ ಇೊಂಧನ ಪೂರೆೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜನರ

ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆೋತ್ಾದ ನಿಣಾ್ಯಕ್ ಸಾರ ಪವನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮ ರು ಕ್ಾಮಗಳನುು ಘ ೋಷ್ಟಸಲಾಗುತಿತದೆ.
ಎ. ಉಜಾಲ ಯೋಜನೆಯಿೊಂದ 8 ಕೆ ೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕ್ ಲವಾಗಿದುು, ಇದನುು ಮತೆತ 1 ಕೆ ೋಟಿ ಫಲಾನುರ್ವಿಗಳಿಗೆ ವಿಸತರಣೆ
ಬ್ಸ. ಮುೊಂದಿನ ಮ ರು ವರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಅನಿಲ ಪೂರೆೈಕೆ ವಿತ್ರಣಾ ಜಾಲಕೆೆ ಮತೆತ 100 ಜಿಲೆಿಗಳ ಸೆೋಪ್ಡೆ
ಸಿ. ಕೆೋೊಂದಾಾಡಳಿತ್ ಪಾದೆೋಶ ಜಮುಾ-ಕಾಶ್ಮೇರದಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಅನಿಲ ಕೆ ಳವೆ ಯೋಜನೆ ಕೆೈಗೆತಿತಕೆ ಳುಲಾಗುವುದು.
ಡಿ. ತಾರತ್ಮು ರಹಿತ್ ಮುಕ್ತ ಪಾವೆೋಶದ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಎಲಾಿ ನೆೈಸಗಿ್ಕ್ ಕೆ ಳವೆಮಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ವಾಹಕ್ ಸಾಮರ್ಥು್ದಡಿ
ಮುೊಂಗಡ ಕಾಯಿುರಿಸಲು ಅನುಕ್ ಲ ಮತ್ುತ ಸಮನಾಯಕಾೆಗಿ ಸಾಾಯತ್ತ ಅನಿಲ ಸಾಗಾಣಿ ಕಾರ್ಾ್ಚ್ರಣೆ ವುವಸೆೆಯನುು
ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವುದು,
ಹಣಕಾಸು ಬಂಡವಾಳ
68. ಸೆಬ್ಸ ಕಾಯ್ಕು 1992, ಠೆೋವಣಿದಾರರ ಕಾಯ್ಕು 1996, ರ್ದಾತಾ ಒಪಿೊಂದಗಳ [ನಿಯೊಂತ್ಾಣ] ಕಾಯ್ಕು 1956, ಸಕಾ್ರಿ ರ್ದಾತಾ ಕಾಯ್ಕು
2007, ಇವುಗಳನುು ಒಟುುಗ ಡಿ ಏಕ್ ರ್ದಾತಾ ಮಾರುಕ್ಟೆುಗಳ ಸೊಂಹಿತೆರ್ಾಗಿಸಲು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತೆತೋನೆ.
69. ಜಿ.ಐ.ಎಫ್.ಟಿ – ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್ಟ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾದಜ್ಯ ಫನ್-ಟೆರ್ಕ ಕೆೋೊಂದಾವನಾುಗಿ ಅಭವೃದಿಿಪಡಿಸಲು ಸಕಾ್ರ ಬೆೊಂಬಲ ನಿೋಡಲ್ಲದೆ.
70. ಸೊಂಕ್ರ್ು ಸೊಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಾರ್ೋ್ರೆೋಟ ಮಾರುಕ್ಟೆು ಬಾೊಂಡ್ ಮತ್ುತ ಸಾಮಾನುವಾಗಿ ದಿಾತಿೋಯ ಮಾರುಕ್ಟೆು
ದಾವುತೆ ಹೆಚ್ಚುಸಲು ಶಾಶಾತ್ ಸಾೊಂಸಿೆಕ್ ಚೌಕ್ಟುು ಸೃಷ್ಟುಸಲು ಪಾಸಾತಪಿಸುತೆತೋನೆ. ಈ ಉದೆುೋಶ್ಮತ್ ಸೊಂಸೆೆ ಸೊಂಕ್ರ್ು ಮತ್ುತ ಸಾಮಾನು
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆ ದಜೆ್ಯ ಸಾಲ ರ್ದಾತೆಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಬಾೊಂಡ್ ಮಾರುಕ್ಟೆುಯ ಅವೃದಿಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
71. 2018 – 19 ರ ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ರ ಚ್ಚನು ವಿನಿಯಮ ನಿಯೊಂತ್ಾಣ ವುವಸೆೆಯನುು ಅಸಿೆತ್ಾಕೆೆ ತ್ರುವ ತ್ನು ಉದೆುೋಶವನುು
ಪಾಕ್ಟಿಸಿತ್ುತ. ಈ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ ಸೆಬ್ಸಯನುು ನಿಯೊಂತ್ಾಕ್ರನಾುಗಿ ಮಾಡಿ ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಹೆ ರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ುತ ಹೆಚ್ುುವರಿರ್ಾಗಿ
ವಾಲ್ಲುೊಂಗ್, ಅಸಿಯಿೊಂಗ್, ಲಾಜಿಸಿುರ್ಕ ಇತಾುದಿ ಒಳಗೆ ೊಂಡೊಂತೆ ಸರಕ್ು ಮಾರುಕ್ಟೆುಯ ವುವಸೆೆಯನುು ಸಾೆಪಿಸಲು ಗೆ ೋದಾಮು ಅಭವೃದಿಿ
ಮತ್ುತ ನಿಯೊಂತ್ಾಣ ಪಾಾಧಿಕಾರವನುು ಬಲಗೆ ಳಿಸಲಾಗುವುದು.
72. ಹ ಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಿನುಗಳಾದುೊಂತ್ ಎಲಾಿ ಹಣಕಾಸು ಹ ಡಿಕೆದಾರರ ಹರ್ಕೆನ ಭಾಗವಾಗಿ
ಹ ಡಿಕೆದಾರರ ವಿಭಾಗವನುು ಸಾೆಪಿಸಲು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತೆತೋನೆ.

73. ಅಸೊಂಪಾದಾಯಿಕ್ ಇೊಂಧನ ವಲಯಕೆೆ ಪುಷ್ಟಿ ನಿೋಡಲು ಭಾರತಿೋಯ ಸೌರ ಇೊಂಧನ ನಿಗಮಕೆೆ 1,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಬೊಂಡವಾಳ ಮತ್ುತ
ಭಾರತಿೋಯ ನವಿೋಕ್ೃತ್ ಇೊಂಧನ ಅಭವೃದಿ್ಿಸೊಂಸೆೆಗೆ 1,500 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿಮಾ ಕ್ೆೋತರದಲಿಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಐ ಹೆಚ್ಚಳ
74. ವಿದೆೋಶ್ಮ ನೆೋರ ಬೊಂಡವಾಳ ಹ ಡಿಕೆ ಎಫ್.ಡಿ.ಐ ಪಾಮಾಣವನುು ಶೆೋ 49 ರಿೊಂದ ಶೆೋ 74 ಕೆೆ ಹೆಚ್ಚುಸಲು 1938ರ ವಿಮಾ ಕಾಯ್ಕುಗೆ
ತಿದುುಪಡಿ ತ್ರಲು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತೆತೋನೆ ಮತ್ುತ ವಿದೆೋಶ್ಮ ಮಾಲ್ಲೋಕ್ತ್ಾ ಹಾಗ

ನಿಯೊಂತ್ಾಣ ಕ್ಾಮಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆ ಸ ಚೌಕ್ಟಿುನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುನ ಪಾಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಂಡಳಿಯ ನಿದೆೋ್ಶಕ್ರು ಮತ್ುತ ಪಾಮುಖ ಆಡಳಿತ್ ನಿವ್ಹಣೆಯ
ವುರ್ಕತಗಳು ಭಾರತಿೋಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುತಾತರೆ. ಈ ಪೆೈರ್ಕ ಶೆೋ 50 ರರ್ುು ನಿದೆೋ್ಶಕ್ರು ಸಾಾತ್ೊಂತ್ಾಾ ನಿದೆೋ್ಶಕ್ರಾಗಿರುತಾತರೆ ಮತ್ುತ
ನಿದಿ್ರ್ು ಶೆೋಕ್ಡವಾರು ಲಾರ್ವನುು ಸಾಮಾನು ಮೋಸಲು ಎೊಂದು ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಲಾಗುವುದು.

ಆಸ್ತು ನಿಣಯರ್ದ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ುು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು
75. ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಬಾುೊಂರ್ಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ುತಗಳ ಉನುತ್ ಮಟುದ ವುವಸೆೆ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯಡಿ ಬಾುೊಂರ್ಕ ಪುಸತಕ್ಗಳನುು ಸಾಚ್ಛಗೆ ಳಿಸುವ
ಕ್ಾಮಗಳನುು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆಸಿತ ಪುನರ್ ನಿಮಾ್ಣ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಕ್ೊಂಪೆನಿ ಮತ್ುತ ಆಸಿತ ನಿವ್ಹಣಾ ಕ್ೊಂಪೆನಿಯನುು ಸಾೆಪಿಸಿ ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರುವ
ಆಸಿತಯ ಒತ್ತಡದ ಸಾಲವನುು ವಸ ಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಮತ್ುತ ಸಾಾಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ್ ಆಸಿತ ಮೌಲು
ಮಾಡಿ ಪರ್ಾ್ಯ ಹ ಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಸಾೊಂರ್ವು ಹ ಡಿಕೆದಾರರ ಸಾತ್ುತಗಳ ನಿವ್ಹಣೆಗೆ ವುವಸೆೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಪ.ಎಸ್.ಬಿ ಮರು ಬಂಡವ್ಾಳಿೀಕರಣ
76. ಸಕಾ್ರಿ ಸಾಾಮುದ ಸೊಂಸೆೆಗಳು – ಪಿ.ಎಸ್ಟ.ಬ್ಸಗಳ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥು್ವನುು ಮತ್ತರ್ುು ಬಲಪಡಿಸಲು 2021-22 ರಲ್ಲಿ 20,000 ಕೆ ೋಟಿ
ರ ಮರು ಬೊಂಡವಾಳಿೋಕ್ರಣ ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಠೆೋವಣಿ ವಿಮೆ
77. ಕ್ಳೆದ ವರ್್ ಬಾುೊಂರ್ಕ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ಠೆೋವಣಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನುು 1 ಲಕ್ಷದಿೊಂದ 5 ಲಕ್ಷಕೆೆ ಹೆಚ್ಚುಸಲು ಸಕಾ್ರ ಅನುಮೊೋದಿಸಿತ್ುತ. ಈ
ನಿಬೊಂಧನೆಗಳನುು ಸುವುವಸಿೆಗೆ ಳಿಸಲು ನಾನು ಈ ಅಧಿವೆೋಶನದಲ್ಲಿ ಡಿಐಸಿಜಿಐ ಕಾಯ್ಕು 1961ಕೆೆ ತಿದುುಪಡಿಗಳನುು ಮೊಂಡಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.
ಇದರಿೊಂದ ಬಾುೊಂರ್ಕ ಗಳು ತ್ನು ಜವಾಬಾುರಿಗಳನುು ತಾತಾೆಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ ಪೂರೆೈಸಲು ಸಾಧುವಾಗದಿದುಲ್ಲಿ ಅೊಂತ್ಹ ಬಾುೊಂರ್ಕನ ಠೆೋವಣಿದಾರರು
ಸುಲರ್ ಮತ್ುತ ಸಮಯಕೆೆ ಸರಿರ್ಾಗಿ ಠೆೋವಣಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಪಾಸುತತ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಾುೊಂರ್ಕ ಗಳ
ಠೆೋವಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
78. ಸಣಣ ಸಾಲಗಾರರ ಹಿತಾಸರ್ಕತ ಕಾಪಾಡಿಕೆ ಳುುವುದನುು ಮುೊಂದುವರೆಸುವಾಗ ಸಾಲದ ಶ್ಮಸುತ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ನಿರ್ಿ 100 ಕೆ ಟಿ ರ
ಆಸಿತ ಗಾತ್ಾದ ಎನ್.ಬ್ಸ.ಎಫ್.ಸಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ರ್ದಾತೆ ಮತ್ುತ ಪುನರ್ ನಿಮಾ್ಣ, ರ್ದಾತಾ ಹಿತಾಸರ್ಕತ [ಸರೆೋ್ಸಿ] ಕಾಯ್ಕುಯಡಿ ಸಾಲ
ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಹ್ವಾದ ಕ್ನಿರ್ಿ ಸಾಲದ ಗಾತ್ಾ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ 2002 ಕಾಯ್ಕುಯಡಿ ಈಗಿರುವ ಮತಿಯನುು ಮತ್ುತರ್ುು ಕ್ಡಿಮ
ಮಾಡಲು “50 ಲಕ್ಷದಿೊಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರ ಗಳಿಗೆ“ ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪೆನಿ ವಿಷರ್ಗಳು
79. ಕ್ೊಂಪೆನಿ ಕಾಯ್ಕು 2013 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ ಮತ್ುತ ತಾೊಂತಿಾಕ್ ಸೊಂಯುಕ್ತ ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಯಿೋಕ್ರಣ ಇದಿೋಗ
ಪೂಣ್ಗೆ ೊಂಡಿದೆ. ಇದಿೋಗ ಸಿೋಮತ್ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ [ಎಲ್.ಎಲ್.ಪಿ] ಕಾಯ್ಕು 2008 ರ ಮುೊಂದಿನ ನಿಧಾ್ರ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಲು
ನಾನು ಈಗ ಪಾಸಾತಪಿಸುತೆತೋನೆ.
80. ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯ್ಕು 2013 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಂಪೆನಿಯ ವಾುಖಾುನವನುು ಪರಿರ್ೆರಿಸಲು ನಾನು ಸಲಹೆ ನಿೋಡಿದೆುೋನೆ. ಪಾವತಿಸಿದ
ಬೊಂಡವಾಳದ ಮತಿಗಳನುು 50 ಲಕ್ಷ ದಿೊಂದ 2 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಮೋರಬಾರದು. ವಹಿವಾಟು 2 ಕೆ ೋಟಿಯಿೊಂದ 20 ಕೆ ೋಟಿ ಮೋರಬಾರದು. ಈ
ಕ್ಾಮಗಳಿೊಂದ

ಅಸುಸರಣೆಗಳನುು

ಸರಾಗಗೆ ಳಿಸಲು

ಸಾಧುವಾಗಲ್ಲದುು,

ಸುಮಾರು
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ಲಕ್ಷಕ್ ೆ

ಹೆಚ್ುು

ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ

ಅನುಕ್ ಲವಾಗಲ್ಲದೆ.
81. ನವೋದುಮಗಳು ಮತ್ುತ ನಾವಿೋನುತೆ ಹೆ ೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ ಪಾಯೋಜನ ನಿೋಡುವ ಮುೊಂದಿನ ಕ್ಾಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ
ಬೊಂಡವಾಳ ಮತ್ುತ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೋಲೆ ರ್ಾವುದೆೋ ನಿಬ್ೊಂಧಗಳಿಲಿದೆೋ ಒಪಿಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆ ಡುವ ಮ ಲಕ್ ಏಕ್
ವುರ್ಕತ ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳ [ಒ.ಪಿ.ಸಿ,] ಸೊಂಯೋಜನೆಯನುು ಉತೆತೋಜಿಸಲು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತೆತೋನೆ ಮತ್ುತ ಅವುಗಳನುು ಬೆೋರೆ ರ್ಾವುದೆೋ
ರಿೋತಿಯ ಕ್ೊಂಪೆನಿರ್ಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆ ಡಲಾಗುವುದು. ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೋಯ ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಒಪಿಸಿ
ಕ್ೊಂಪನಿ ಸಾೆಪಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಸದ ಮತಿಯನುು 182 ದಿನಗಳಿೊಂದ 120 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಮತ್ುತ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೋಯರಿಗೆ
[ಎನ್.ಆರ್.ಐ] ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಒಪಿಸಿಗಳನುು ಸೊಂಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
82. ಎನ್.ಸಿ.ಎಲ್.ಟಿ ಚೌಕ್ಟಿುನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ರಣಗಳನುು ತ್ಾರಿತ್ವಾಗಿ ಇತ್ುರ್ಥ್ಗೆ ಳಿಸಿ ನಿಣ್ಯ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ ವುವಸೆೆಯನುು ಬಲಪಡಿಸಿ ಇನಾುರ್ಾಲಯ ವುವಸೆೆಯನುು ಅನುಷ್ಾಿನಕೆೆ ತ್ರಲಾಗುವುದು ಮತ್ುತ ಸಾಲ ಪರಿಹಾರದ ಪರ್ಾ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ುತ ಸಣಣ ಮದುಮ
ಉದುಮ ಎೊಂ.ಎಸ್ಟ.ಎೊಂ.ಇಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೆೋರ್ ಚೌಕ್ಟುನುು ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಾಗುವುದು.
83. 2021 -21 ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ದತಾತೊಂಶ ವಿಶೆಿೋರ್ಣೆ, ಕ್ೃತ್ಕ್ ಬುದಿುಮತೆತ, ಯೊಂತ್ಾಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕೆಯ 3.0 ಆವೃತಿತಯ ಎೊಂ.ಸಿ.ಎ21 ಜಾರಿಗೆ
ಕ್ಾಮ. ಈ 3.0 ಆವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ಇ-ರ್ದಾತೆ, ಇ-ತಿೋಪು್, ಇ-ಸಲಹೆ ಮತ್ುತ ಅನುಸರಣೆ ನಿವ್ಹಣೆ ವುವಸೆೆಯನುು ಹೆ ೊಂದಿದೆ.

ಬಂಡವಾಳ ಹಂತೆಗೆತ ಮತುು ಮಾರಾಟ್ದ ಕಾರ್ಯತಂತರ
84. ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೊಂಡವಾಳ ಹಿೊಂತೆಗೆತ್ ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾದೆಡೆಗೆ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿತದೆುೋವೆ. ವಿಶೆೋರ್ವಾಗಿ
ಬ್ಸ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಏರ್ ಇೊಂಡಿರ್ಾ, ಶ್ಮಪಿಿೊಂಗ್ ಕಾರ್ೋ್ರೆೋರ್ನ್ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿರ್ಾ, ಐಡಿಬ್ಸಐ ಬಾುೊಂರ್ಕ, ಪವನ್ ಹನ್ಿ, ನಿೋಲಾೊಂಚ್ಲ್
ಇಸಾಿಟ ನಿಗಮ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಇತಾುದಿ ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಬೊಂಡವಾಳ ಹಿೊಂಪಡೆಯುವ ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕ ಪೂಣ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಐಡಿಬ್ಸಐ ಬಾುೊಂರ್ಕ ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿದೊಂತೆ ಎರಡು ಬಾುೊಂರ್ಕೊಂಗ್ ವಲಯಗಳು ಮತ್ುತ 2021 -22 ರಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಜನರಲ್ ಇನ ೂರೆನ್ಿ
ಕ್ೊಂಪೆನಿಯನುು ಖಾಸಗಿೋಕ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕೆೆ ಅಗತ್ುವಾಗಿರುವ ತಿದುುಪಡಿಗಳನುು ತ್ರುತಿತದುು, ಇದೆೋ ಅಧಿವೆೋಶನದಲ್ಲಿ
ತಿದುುಪಡಿಗಳನುು ಮೊಂಡಿಸಲು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.
85.

2021-22 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಐ.ಸಿಯ ಐಪಿಒ ಅನುು ಸಹ ತ್ರುತಿತದುು, ಇದಕಾೆಗಿ ಪಾಸಕ್ತ ಅಧಿವೆೋಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿದುುಪಡಿಗಳನುು

ತ್ರುತಿತದೆುೋನೆ.

86. ಆತ್ಾನಿರ್್ರ್ ಭಾರತ್ ಪಾುಕೆೋಜ್ ನಡಿ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ವಲಯದ ಉದಿುಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಂಡವಾಳ ಹಿೊಂತೆಗೆತ್ ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾ ನಿೋತಿಯನುು
ನಾನು ಪಾಕ್ಟಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ಈ ನಿೋತಿಗೆ ಸಕಾ್ರದ ಅನುಮೊೋದನೆ ದೆ ರೆತಿದೆ ಎೊಂದು ಹೆೋಳಲು ನನಗೆ ಸೊಂತ್ಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾ
ಮತ್ುತ ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾವಲಿದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಂಡವಾಳ ಹಿೊಂತೆಗೆತ್ಕೆೆ ಈ ನಿೋತಿ ಸಿರ್ು ಮಾಗ್ನಕ್ೆಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಾಲುೆ
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾವನುು ಅಡಕ್ಗೆ ಳಿಸುತಿತದೆುೋವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ನಿರ್ಿ ಸಿಪಿಎಸ್ಟಇ ಅನುು ನಿವ್ಹಿಸಲಾಗುತಿತದೆ ಮತ್ುತ ಉಳಿದದುನುು
ಖಾಸಗಿೋಕ್ರಣಗೆ ಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿೋತಿಯ ಮುಖಾುೊಂಶಗಳು ಅನುಬೊಂಧ – 111 ರಲ್ಲಿದೆ.
87. ಬೊಂಡವಾಳ ಹಿೊಂತೆಗೆತ್ ನಿೋತಿಯನುು ತ್ಾರಿತ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಮತ್ುತ ಮುೊಂದಿನ ಹೊಂತ್ದ ಬೊಂಡವಾಳ ಹಿೊಂತೆಗೆಯುವ ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳನುು
ಪಟಿುಮಾಡುವೊಂತೆ ನಾನು ನಿೋತಿ ಆಯೋಗಕೆೆ ಕೆ ೋರುತಿತದೆುೋನೆ.
88. ಇದೆೋ ಕಾಲಕೆೆ ರಾಜು ಸಕಾ್ರಗಳು ತ್ಮಾಲ್ಲಿರುವ ಕ್ೊಂಪೆನಿಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪಡೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ು. ಇದಕಾೆಗಿ ರಾಜುಗಳಿಗೆ
ಕೆೋೊಂದಿಾೋಯ ನಿಧಿಯಿೊಂದ ರ್ಾೋತಾಿಹ ಪಾುಕೆೋಜ್ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
89. ನಿಷ್ಟೆರೋಯ ಆಸಿತಗಳು ಆತ್ಾ ನಿರ್್ರ್ ಭಾರತ್ ಗೆ ಕೆ ಡುಗೆ ನಿೋಡುವುದಿಲಿ. ಪಾಮುಖವಲಿದ ಸಾತ್ುತಗಳು ಹೆಚಾುಗಿ ಸಕಾ್ರಿ
ಸಚ್ಚವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ುತ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ವಲಯದ ಉದಿುಮಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ುುವರಿ ರ್ ಮಯನುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೆೋರ
ಮಾರಾಟ, ರಿರ್ಾಯಿತಿ ದರದ ಅರ್ಥವಾ ಇೊಂತ್ಹದೆುೋ ವಿಧಾನಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಉದೆುೋಶ ಹೆ ೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದಕಾೆಗಿ
ವಿಶೆೋರ್ ಸಾಮರ್ಥು್ ಬೆೋಕಾಗಿದೆ ಮತ್ುತ ಈ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ ವಿಶೆೋರ್ ಉದೆುೋಶದ ವಾಹನವನುು ಬಳಸಲು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದುು, ಈ
ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನುು ಸೊಂಬೊಂಧಪಟು ಕ್ೊಂಪೆನಿಯ್ಕೋ ಮಾಡಬೆೋಕ್ು.
90. ನರ್ುಕೆ ೆಳಗಾಗಿರುವ, ಅನಾರೆ ೋಗುರ್ಕೆೋಡಾಗಿರುವ ಸಿಪಿಎಸ್ಟಇಗಳ ಮುಚ್ುುವಿಕೆ ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಯನುು ಸಕಾಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ ಪೂಣ್ಗೆ ಳಿಸಲು
ನಾವು ಪರಿರ್ೃತ್ ಕಾಯ್ ವಿಧಾನವನುು ಪರಿಚ್ಯಿಸುತಿತದೆುೋವೆ. ಅೊಂತ್ಹ ಘಟಕ್ಗಳನುು ಮುಚ್ುುವುದನುು ಇದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
91. 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಬೊಂಡವಾಳ ಹಿೊಂತೆಗೆತ್ದಿೊಂದ ಅೊಂದಾಜು 1,75,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಕಾಯರದ ಹಣಕಾಸು ಸುಧಾರಣೆಗಳು
92. ಖಜಾನೆ ಏಕ್ ಖಾತೆ [ಟಿ.ಎಸ್ಟ.ಎ] ವುವಸೆೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಾಯತ್ತ ಸೊಂಸೆೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಖಚ್ಚ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ರದ
ಖಾತೆಯಿೊಂದ ನೆೋರವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ುತ ಬಡಿಿ ವೆಚ್ುವನುು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾವ್ತಿಾಕ್ ಅನಾಯಿಕ್ತೆಗಾಗಿ 2021 – 22 ರಲ್ಲಿ ಈ
ವುವಸೆೆಯನುು ವಿಸತರಿಸುತೆತೋವೆ.
93. ಹದಿನೆೈದನೆೋ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶ್ಮರಾರಸಿಿನೊಂತೆ ಕೆೋೊಂದಿಾೋಯ ಪಾಾಯೋಜಕ್ತ್ಾ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಳಿಸಿ ಇವುಗಳ
ಸೊಂಖೆುಯನುು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕಾೆಗಿ ಕೆ ಾೋಢೋಕ್ರಣವನುು ಸಶಕ್ತಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ.
94. ಬಹುರಾಜುಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಕಾ್ರ ಬದಿವಾಗಿದೆ ಮತ್ುತ ಇದಕಾೆಗಿ ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯ ನೆರವು
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಹಕಾರದೆ ೊಂದಿಗೆ ಸುಗಮ ವುವಹಾರ ನಡೆಸುವುದನುು ಸಹಕಾರದಿೊಂದ ಮತ್ತರ್ುು ಸುವುವಸಿೆತ್ಗೆ ಳಿಸಲು
ಪಾತೆುೋಕ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಾಕ್ ಚೌಕ್ಟುು ರ ಪಿಸಲಾಗುವುದು.

3. ಮಹತಾಾಕಾಂಕ್ೆರ್ ಭಾರತಕಾಾರ್ಗ ಎಲಿರನೊೊಳಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
95. ಗೌರವಾನಿಾತ್ ಸಭಾಧುಕ್ಷರೆ ಈ ಆಧಾರ ಸೆೊಂರ್ದಡಿ ಕ್ೃಷ್ಟ ಮತ್ುತ ಕ್ೃಷ್ಟ ಸೊಂಬೊಂಧಿ ವಲಯಗಳು, ರೆೈತ್ರ ಕ್ಲಾುಣ ಮತ್ುತ ಗಾಾಮೋಣ
ಭಾರತ್, ವಲಸೆ ಕಾಮ್ಕ್ರು, ಕಾಮ್ಕ್ರು ಮತ್ುತ ಹಣಕಾಸು ಒಳಗೆ ಳುುವಿಕೆ ಅೊಂಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

ಕೃಷಿ
96.

ನಮಾ ಸಕಾ್ರ ರೆೈತ್ರ ಕ್ಲಾುಣಕೆೆ ಬದಿವಾಗಿದೆ. ಕ್ನಿರ್ಿ ಬೆೊಂಬಲ ಬೆಲೆ ಎೊಂ.ಎಸ್ಟ.ಪಿ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆರ್ಾಗಿದುು,

ಉತಾಿದಿತ್ ಎಲಾಿ ಸರಕ್ುಗಳಿಗೆ ಕ್ನಿರ್ಿ 1.5 ಪಟುು ಉತಾಿದಿತ್ ವೆಚ್ು ದೆ ರಕ್ುವೊಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊಂಗಾಹಣೆ ಕ್ ಡ ಸಿೆತ್ವಾದ
ವೆೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುುತ್ತಲೆೋ ಇದೆ. ಇದರ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶದಿೊಂದ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ವೆೋತ್ನ ಸುಸಿೆರವಾಗಿ ದೆ ರೆಯುತಿತದೆ. 2020-2022 ಇದು ಇನುರ್ುು
ಉತ್ತಮಗೆ ೊಂಡಿದುು, ಈ ಮೊತ್ತ 75,060 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗೆ ಏರಿಕೆರ್ಾಗಿದೆ.
97. ಕ್ಳೆದ 2013- 2014 ರಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಗೆ ೋಧಿಗೆ 33,874 ಕೆ ೋಟಿ ರ ನಿೋಡಲಾಗಿತ್ುತ. ಇದು 2019-2020 ರಲ್ಲಿ 62,802 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗೆ
ಹೆಚ್ುಳವಾಗಿದೆ. 2019 – 2020 ರಲ್ಲಿ35.57 ಲಕ್ಷ ಗೆ ೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಈ ಸೌಲರ್ು ದೆ ರೆತಿದುರೆ 2020-2021 ರಲ್ಲಿ 43.36
ಲಕ್ಷಕೆೆ ಏರಿಕೆರ್ಾಗಿದೆ.
98. 2013 – 2014 ರಲ್ಲಿ ರ್ತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 63,928 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ುತ, ಇದು 2019-2020 ರಲ್ಲಿ 1,41,752
ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗೆ ಏರಿಕೆರ್ಾಗಿದೆ. 2020-2021 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಇನುರ್ುು ವೃದಿಿಸಿದುು, 1,72,752 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗೆ ಏರಿಕೆರ್ಾಗಿದೆ. 2019- 2020
ರಲ್ಲಿ 1.24 ಕೆ ೋಟಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅನುಕ್ ಲವವಾಗಿದುು, 2020-2021 ರಲ್ಲಿ 1.54 ಕೆ ೋಟಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಲಾರ್ವಾಗಿದೆ.
99. ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ಬೆೋಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯುವ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 2013 – 14 ರಲ್ಲಿ 236 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಪಾವತಿಸಿದುು, ಇದು 2019 – 20 ರಲ್ಲಿ 8,285
ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗೆ ಏರಿಕೆರ್ಾಗಿದೆ. 2020-2021 ರಲ್ಲಿ 10,530 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗೆ ಹೆಚ್ುಳ ಕ್ೊಂಡಿದೆ. 2013 – 2014 ರಿೊಂದ ಈ ವರೆಗೆ 40 ಪಟುು
ಹೆಚಾುಗಿದೆ.
100. ಹತಿತ ಬೆಳೆಯುವ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 2013-2014 ರಲ್ಲಿ 90 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಪಾವತಿಸಿದುು, [2021 ರ ಜನವರಿ 27 ರ ವರೆಗೆ ] 25,974 ಕೆ ೋಟಿ
ರ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಬೊಂಧ 4 ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
101. ಈ ವರ್್ ಗೌರವಾನಿಾತ್ ಪಾಧಾನಮೊಂತಿಾಯವರು ಸಾಾಮತ್ಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಿದಾುರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿತ
ಮಾಲ್ಲೋಕ್ರಿಗೆ ಆಸಿತ ಹಕ್ುೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಈ ವರೆಗೆ 1,241 ಹಳಿುಗಳ 1.80 ಲಕ್ಷ ಆಸಿತ ಮಾಲ್ಲೋಕ್ರಿಗೆ ಆಸಿತ
ಹಕ್ುೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನುು 2021-22 ನೆೋ ಹಣಕಾಸು ವರ್್ದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ರಾಜುಗಳು ಮತ್ುತ ಕೆೋೊಂದಾಾಡಳಿತ್
ಪಾದೆೋಶಗಳಿಗೆ ವಿಸತರಿಸಲಾಗುತಿತದೆ.
102. ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ು ಪಾಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ು ಒದಗಿಸುತಿತದುು, 2022ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಪಾಮಾಣವನುು 16.5 ಲಕ್ಷ
ಕೆ ೋಟಿ ರ

ಗೆ ವಿಸತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಶು ಸೊಂಗೆ ೋಪನೆ, ಡೆೈರಿ ಮತ್ುತ ಮೋನುಗಾರರಿಗ

ಸಾಲ ಸೌಲರ್ು ಒದಗಿಸುವುದನುು

ಕೆೋೊಂದಿಾೋಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
103. ಗಾಾಮೋಣ ಮ ಲ ಸೌಕ್ಯ್ ಅಭವೃದಿ್ಿನಿಧಿ ಮೊಂಜ ರಾತಿಯನುು 30,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ ನಿೊಂದ 40,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗೆ ಏರಿಕೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

104. ನಬಾಡ್್ ನಿೊಂದ 5,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಮೊತ್ತದ ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಧಿ ಸಾೆಪಿಸಿದುು, ಈ ನಿಧಿಗೆ ಇನ ು 5,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಸೆೋಪ್ಡೆ
ಮಾಡುವುದನುು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತೆತೋನೆ.
105. ಕ್ೃಷ್ಟ ಮತ್ುತ ಕ್ೃಷ್ಟ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಟ ಉತ್ಿನುಗಳಿಗೆ ಮೌಲು ವಧ್ನೆಗೆ ಳಿಸುವ ಮತ್ುತ ರಫ್ತತ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ
ಆಪರೆೋರ್ನ್ ಗಿಾೋನ್ ಯೋಜನೆ ಟೆ ಮೊಟೆ ೋ, ಈರುಳಿು ಮತ್ುತ ಆಲ ಗೆಡೆಿಗಳಿಗೆ ಅನಾಯವಾಗಿದುು, ಇದನುು 22 ಹಾಳಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗ
ವಿಸತರಿಸಲಾಗುವುದು.
106. ಇ-ನಾುಮ್ ವುವಸೆೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 1.68 ಲಕ್ಷ ರೆೈತ್ರು ನೆ ೋೊಂದಣಿರ್ಾಗಿದಾುರೆ ಮತ್ುತ 1.14 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ ಮೊತ್ತದ ವಾುಪಾರ
ಮೌಲುವನುು

ವೃದಿಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ನಾುಮ್

ವುವಸೆೆಯಡಿ

ಇರುವ

ಪಾರದಶ್ಕ್ತೆ

ಮತ್ುತ

ಸಿಧಾ್ತ್ಾಕ್ತೆ

ಹಿನೆುಲೆಯನುು

ಗಮನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ೊಂಡು ಇ-ನಾುಮ್ ವುವಸೆೆಗೆ ಇನ ು ಹೆಚ್ುುವರಿರ್ಾಗಿ 1,000 ಮೊಂಡಿಗಳನುು ಸೆೋಪ್ಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
107. ಎಪಿಎೊಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ ಲ ಸೌಕ್ಯ್ ಅಭವೃದಿಿಪಡಿಸಲು ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲ ಸೌಕ್ಯ್ ನಿಧಿ ದೆ ರೆಯುವೊಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಮೋನುಗಾರಿಕೆ
108. ಮೋನುಗಾರಿಕೆ ಬೊಂದರುಗಳನುು ಆಧುನಿೋಕ್ರಣಗೆ ಳಿಸಲು ಅಗತ್ು ಪಾಮಾಣದ ಹ ಡಿಕೆಯನುು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ಕೆ ಚ್ಚು,
ಚೆನೆುೈ, ವಿಶಾಖಪಟುಣೊಂ, ಪರದಿಪ್ ಮತ್ುತ ಪೆಟುವಘಾಟ ಬೊಂದರುಗಳನುು ಮೋನುಗಾರಿಕಾ ಬೊಂದರುಗಳಾಗಿ ಅಭವೃದಿಿಪಡಿಸಿ ಮೋನು
ತ್ೊಂಗುದಾಣ ಕೆೋೊಂದಾಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ುತ ಇವುಗಳನುು ಆರ್ಥ್ಕ್ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ ಕೆೋೊಂದಾಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ನದಿಗಳು ಮತ್ುತ ಜಲ ಮಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋನುಗಾರಿಕೆ ಬೊಂದರು ಮತ್ುತ ಮೋನು ತ್ೊಂಗುದಾಣ ಕೆೋೊಂದಾಗಳನುು ಸಾೆಪಿಸಲು ನಾನು
ಪಾಸಾತಪಿಸುತೆತೋನೆ.
109.

ಕ್ಡಲ ಕ್ಳೆ ಕ್ೃಷ್ಟ ಕ್ರಾವಳಿ ಸಮುದಾಯದ ಜಿೋವನವನುು ಪರಿವತಿ್ಸುವ ಸಾಮರ್ಥು್ ಹೆ ೊಂದಿರುವ ಉದಯೋನುಾಖ

ವಲಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚುನ ಪಾಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದೆ ುೋಗ ದೆ ರರ್ಕಸಲ್ಲದುು, ಹೆಚ್ುುವರಿ ಆದಾಯ ದೆ ರರ್ಕಸಿಕೆ ಡಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಕ್ಡಲ
ಕ್ಳೆ ಕ್ೃಷ್ಟಯನುು ಉತೆತೋಜಿಸುತಿತದೆುೋವೆ. ಬಹು ಉದೆುೋಶ್ಮತ್ ಕ್ಡಲ ಕ್ಳೆ ಕ್ೃಷ್ಟಗಾಗಿ ತ್ಮಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಡಲ ಕ್ಳೆ ಪಾರ್ಕ್ ಸಾೆಪಿಸುವುದನುು
ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.

ವಲಸೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತುು ಕಾಮಯಕರು
110. ದೆೋಶದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುರ್ವಿಗಳು ತ್ಮಾ ಪಡಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕ್ ಲ ಕ್ಲ್ಲಿಸುವ ಉದೆುೋಶದಿೊಂದ “ಒೊಂದು ದೆೋಶ
– ಒೊಂದು ಪಡಿತ್ರ ಚ್ಚೋಟಿ” ಕಾಯ್ಕ್ಾಮವನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ಕ್ಾಮದಿೊಂದ ನಿದಿ್ರ್ುವಾಗಿ ವಲಸೆ ಕಾಮ್ಕ್ರಿಗೆ
ಅನುಕ್ ಲವಾಗಿದೆ. ತ್ಮಾ ಕ್ುಟುೊಂಬದಿೊಂದ ದ ರ ಉಳಿದಿರುವವರು, ತಾವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಗಶಃ ತ್ಮಾ ಪಡಿತ್ರವನುು
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೆಳಿೋಯ ಪಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅವರ ಕ್ುಟುೊಂಬ ಉಳಿದ ಪಡಿತ್ರವನುು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 32
ರಾಜುಗಳು ಮತ್ುತ ಕೆೋೊಂದಾಾಡಳಿತ್ ಪಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ದೆೋಶ ಒೊಂದು ಪಡಿತ್ರ ಚ್ಚೋಟಿ ಕಾಯ್ಕ್ಾಮ ಜಾರಿರ್ಾಗಿರುವುದನುು ನಾನು
ಸೊಂಸತ್ದಿೊಂದ ಹೆೋಳುತೆತೋನೆ. ಈ ಕಾಯ್ಕ್ಾಮದಡಿ 69 ಕೆ ೋಟಿ ಫಲಾನುರ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲರ್ು ದೆ ರೆಯುತಿತದುು, ಶೆೋ 86 ರರ್ುು
ಫಲಾನುರ್ವಿಗಳನುು ಇದು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿದೆ. ಮುೊಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿೊಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 4 ರಾಜುಗಳು ಮತ್ುತ ಕೆೋೊಂದಾಾಡಳಿತ್ ಪಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ಕಾಯ್ಕ್ಾಮ ಜಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲದೆ.

111. ನಮಾ ಪಾಯತ್ು ಅಸೊಂಘಟಿತ್ ಅದರಲ ಿ ಪಾಮುಖವಾಗಿ ವಲಸೆ ಕಾಮ್ಕ್ರತ್ತ ಇದುು, ದೆ ೋಣಿ ಕಾಮ್ಕ್ರು, ಕ್ಟುಡ ಮತ್ುತ ನಿಮಾ್ಣ
ಮತಿತತ್ರ ವಲಯಗಳ ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಸೊಂಗಾಹಿಸಲು ರ್ೋಟ್ಲ್ ಒೊಂದನುು ಸಾೆಪಿಸಲು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ಇದರಿೊಂದ
ವಲಸೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಆರೆ ೋಗು, ವಸತಿ, ವಿಮ, ಸಾಲ ಮತ್ುತ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲರ್ು ದೆ ರರ್ಕಸಿಕೆ ಡಲು ಸಹಕಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲದೆ.
112. ಕ್ಳೆದ 20 ವರ್್ಗಳ ಹಿೊಂದೆ 4 ಕಾಮ್ಕ್ ಸೊಂಹಿತೆಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲು ಆರೊಂಭಸಿದ ಪಾಯತ್ುವನುು ನಾವು ಪೂಣ್ಗೆ ಳಿಸಲು
ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ಜಾಗತಿಕ್ವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೆ ೋಣಿ ಕೆಲಸಗಾರರು, ವೆೋದಿಕೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರ್ದಾತಾ
ಸೌಲರ್ುಗಳನುು ವಿಸತರಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯ ಕಾಮ್ಕ್ರಿಗೆ ಕ್ನಿರ್ಿ ವೆೋತ್ನ ಸೌಲರ್ು ದೆ ರೆಯಲ್ಲದುು, ಇವರೆಲಿರ ಉದೆ ುೋಗಿಗಳ
ರಾಜು ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಸೌಲರ್ುಗಳನುು ಪಡೆಯಲ್ಲದಾುರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲಾಿ ವಲಯಗಳಲ ಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸುತಿತದುು,
ರಾತಿಾ ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ತ ರ್ದಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಇದೆೋ ಸೊಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ಏಕ್ ನೆ ೋೊಂದಣಿ,
ಪರವಾನಗಿ, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ರಿಟನ್ಿ್ ಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿೊಂದ ಉದೆ ುೋಗದಾರರ ಮೋಲ್ಲನ ಅನುಸರಣೆ ಹೆ ರೆ ಕ್ಡಿಮರ್ಾಗಲ್ಲದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಒಳಗೊಳುುವಿಕೆ
113. ಸಾುಾೊಂಡ್ ಅಪ್ ಇೊಂಡಿರ್ಾದಡಿ ಎಸ್ಟ.ಸಿ, ಎಸ್ಟ,ಟಿ ಮತ್ುತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಲದ ಹರಿವಿನ ಪಾಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುಸುತಿತದುು, ಇದೆೋ
ಸೊಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ಅೊಂಚ್ು ಹಣದ ಅಗತ್ುವನುು ಶೆೋ 25 ರಿೊಂದ ಶೆೋ 15ಕೆೆ ಇಳಿಸಲು ಮತ್ುತ ಕ್ೃಷ್ಟ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗ ಸಹ ಸಾಲ
ಸೌಲರ್ು ಒದಗಿಸಲು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.
114. ಸಣಣ ಮತ್ುತ ಮದುಮ ಉದುಮ ವಲಯ ಎೊಂ.ಎಸ್ಟ.ಎೊಂ.ಇಯನುು ಬೆೊಂಬಲ್ಲಸಲು ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೆಜೆೆಗಳನುು ಇಟಿುದೆುೋವೆ. ಈ
ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ ನಾನು 15,700 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಒದಗಿಸುತಿತದೆುೋನೆ ಮತ್ುತ ಇದು ಹಿೊಂದಿನ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಬಹುತೆೋಕ್ ದಿಾಗುಣಗೆ ೊಂಡಿದೆ.
4. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ಪುನರುಜ್ಜೋವನ
115. ಇತಿತೋಚೆಗೆ ಘ ೋಷ್ಟಸಲಾದ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಶ್ಮಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ [ಎನ್.ಇ.ಪಿ]ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಾಗತ್ ದೆ ರೆತಿದೆ.

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ
116. 15000 ಕ್ ೆ ಹೆಚ್ುು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಶ್ಮಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯ ಎಲಾಿ ಅೊಂಶಗಳನುು ಸೆೋರಿಸಿ ಗುಣಾತ್ಾಕ್ವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತಿತದೆ.
ಇವು ತ್ಮಾ ಪಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಹೆ ರ ಹೆ ಮುಾತ್ತವೆ. ನಿೋತಿಯ ಆದಶ್ಗಳನುು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ುತ ಮಾಗ್ದಶ್ನ
ನಿೋಡಲು ಇದರಿೊಂದ ಸಹಕಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲದೆ.
117. ರಾಜು ಸಕಾ್ರಗಳು/ಖಾಸಗಿ.ಎನ್.ಜಿ.ಓಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 100 ಸೆೈನಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳನುು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವುದು,

ಉನೊತ ಶಿಕ್ಷಣ
118. 2019-20 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೋಯ ಉನುತ್ ಶ್ಮಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸಿದೆು. ಇದನುು
ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲು ಈ ಬಾರಿ ಇದಕಾೆಗಿ ಶಾಸನದ ಸಾರ ಪ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು, ಈ ಸಾಾಯತ್ತ ಸೊಂಸೆೆ ಪಾಾಮಾಣಿತ್ ಸಾೆಪನೆ, ಮಾನುತೆ,
ನಿಯೊಂತ್ಾಣ ಮತ್ುತ ಧನ ಸಹಾಯದೊಂತ್ಹ 4 ಪಾತೆುೋಕ್ ವಾಹನಗಳನುು ಇದು ಹೆ ೊಂದಲ್ಲದೆ.

119. ಕೆೋೊಂದಾ ಸಕಾ್ರದ ಬೆೊಂಬಲದೆ ೊಂದಿಗೆ ನಮಾ ಬಹುತೆೋಕ್ ನಗರಗಳು ಸೊಂಶೆ ೋಧನಾ ಸೊಂಸೆೆಗಳು, ವಿಶಾ ವಿದಾುಲಯಗಳು ಮತ್ುತ
ಕಾಲೆೋಜುಗಳನುು ಹೆ ೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇೊಂತ್ಹ 40 ಸೊಂಸೆೆಗಳಿವೆ. ಇೊಂತ್ಹ 9 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು
ಔಪಚಾರಿಕ್ವಾಗಿ ಒೊಂದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಚೌಕ್ಟುು ಒದಗಿಸಿದುು, ಇೊಂತ್ಹ ಸೊಂಸೆೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಿೋನಜಿ್ ಹೆ ೊಂದಿದುು, ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಾಯತ್ತತೆ
ಪಡೆಯುಲ್ಲವೆ. ಈ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ ಅೊಂಟು ಅನುದಾನವನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
120. ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ ಉನುತ್ ಶ್ಮಕ್ಷಣ ಕೆೈಗೆಟುಕ್ುವೊಂತೆ ಮಾಡಲು ಲೆೋಹ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆೋೊಂದಿಾೋಯ ವಿಶಾವಿದಾುಲಯ ಸಾೆಪಿಸಲು ನಾನು
ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.
121. ರಾಷ್ಟರೋಯ ಶ್ಮಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ [ಎನ್.ಇ.ಪಿ]ಯಡಿ ಇತ್ರೆ ಪಾಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಕೆೈಗೆತಿತಕೆ ೊಂಡಿದುು, ಅನುಬೊಂಧ 5 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಶಿಷು ಜಾತಿ ಮತುು ಪರಿಶಿಷು ಪಂಡಗಳ ಕಲಾಾಣ
122. ಬುಡಕ್ಟುು ಪಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 750 ಏಕ್ಲವು ಮಾದರಿಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನುು ಸಾೆಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೆ ೊಂದಿದೆುೋವೆ. ಪಾತಿಯೊಂದು
ಶಾಲೆಯ ಘಟಕ್ಕೆೆ 20 ರಿೊಂದ 38 ಕೆ ೋಟಿ ರ ವೆಚ್ು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ುತ ಬುಡಕ್ಟುು ಮತ್ುತ ಕ್ುಗಾಾಡು ಪಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೆಚ್ು 48
ಕೆ ೋಟಿ ರ . ಗೆ ಏರಿಕೆರ್ಾಗಲ್ಲದೆ. ಇದರಿೊಂದ ನಮಾ ಬುಡಕ್ಟುು ವಿದಾುರ್ಥ್ಗಳಿಗೆ ಮ ಲ ಸೌಕ್ಯ್ ಸೌಲರ್ುಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು
ಸಹಾಯವಾಗಲ್ಲದೆ.
123. ಪರಿಶ್ಮರ್ು ಜಾತಿಗಳ ಮಟಿಾರ್ಕ ನೊಂತ್ರದ ವಿದಾುರ್ಥ್ ವೆೋತ್ನವನುು ಪರಿರ್ೆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೋೊಂದಿಾೋಯ ನೆರವನುು ಸಹ
ನಾನು ಹೆಚ್ಚುಸುತಿತದೆುೋನೆ. ಮುೊಂದಿನ 6 ವರ್್ಗಳಿಗೆ ಅೊಂದರೆ 2025-26 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗೆ ಆರು ವರ್್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ 35,219 ಕೆ ೋಟಿ ರ
ಒದಗಿಸುತಿತದುು, ಇದರಿೊಂದ 4 ಕೆ ೋಟಿ ಎಸ್ಟ.ಸಿ. ಸಮುದಾಯದ ವಿದಾುರ್ಥ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ ಲವಾಗಲ್ಲದೆ.
ಕೌಶಲಾ
124. ಕ್ಳೆದ 2016 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟರೋಯ ಅಪೆಾೊಂಟಿಶ್ಮಪ್ ಯೋಜನೆಯನುು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಿದೆುೋವೆ. ಅಪೆಾೊಂಟಿಶ್ಮಪ್ ಕಾಯ್ಕುಗೆ ಸಕಾ್ರ
ತಿದುುಪಡಿಯನುು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದುು, ಇದರಿೊಂದ ನಮಾ ಯುವ ಸಮ ಹಕೆೆ ಅಪೆಾೊಂಟಿಶ್ಮಪ್ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಹೆಚ್ಚುಸಲು ಸಹಕಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲದೆ.
ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಅಪೆಾೊಂಟಿಶ್ಮಪ್ ಯೋಜನೆ [ಎನ್.ಎ.ಟಿ.ಎಸ್ಟ] ನಡಿ ಶ್ಮಕ್ಷಣೆ ೋತ್ತರ ಅಪೆಾೊಂಟಿಶ್ಮಪ್ ಸೌಲರ್ುವನುು ಕ್ಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇೊಂಜಿನಿಯರಿೊಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿೋದರರು ಮತ್ುತ ಡಿಪಿಮೊೋ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅಪೆಾೊಂಟಿಶ್ಮಪ್ ಒದಗಿಸಲ್ಲದುು, ಇದಕಾೆಗಿ 3000 ಕೆ ೋಟಿ ರ
ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತದೆ.
125. ಸೊಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಒಕ್ುೆಟ [ಯು.ಎ.ಇ] ದೆೋಶದ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾದಡಿ ಕೌಶಲು ಅಹ್ತೆ, ಪಾಮಾಣಪತ್ಾ ನಿೋಡುವ ಕೆಲಸ ಪಾಗತಿಯಲ್ಲಿದುು,
ಕೆಲಸದ ಶರ್ಕತ ವಲಯಕೆೆ ಇದರಿೊಂದ ಹೆಚ್ಚುನ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲದೆ. ನಾವು ಸಹಭಾಗಿತ್ಾದೆ ೊಂದಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮತ್ುತ ಅೊಂತ್ರ್
ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯ್ಕ್ಾಮ [ಟಿಐಟಿಪಿ] ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸುತಿತದೆುೋವೆ. ಭಾರತ್ – ಜಪಾನ್ ನಡುವೆ ಜಪಾನ್ ನ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ುತ ವೃತಿತ ತ್ರಬೆೋತಿ,
ತಾೊಂತಿಾಕ್ ಕೌಶಲು, ಜ್ಞಾನ ವಗಾ್ವಣೆಗೆ ಕ್ಾಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾಗಿದೆ. ಇೊಂತ್ಹ ಕ್ಾಮಗಳನುು ಇನುು ಹಲವು ದೆೋಶಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ
ಮುೊಂದುವರೆಸಲು ನಾವು ಮುೊಂದಾಗಿದೆುೋವೆ.

5. ನಾವಿೋನಾತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೆ ೋಧನೆ ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
126. ಕ್ಳೆದ 2019ರ ಬಜೆಟ ಭಾರ್ಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಸೊಂಶೆ ೋಧನಾ ಸೊಂಸೆೆ ಸಾೆಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘ ೋಷ್ಟಸಿದೆು. ನಾವಿೋಗ ಇದರ
ಕಾಯ್ವಿಧಾನಗವನುು ಸಿದಿಪಡಿಸಿದುು, ಮುೊಂದಿನ ಐದು ವರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್ 50,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ
ಮಾಡಲಾಗುತಿತದೆ. ಇದು ದೆೋಶಕೆೆ ಅಗತ್ುವಾಗಿರುವ

ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿ ಸಾೆಪನೆ

ಸಮಗಾ ಸೊಂಶೆ ೋಧನಾ ಪರಿಸರ ವುವಸೆೆ ಹೆ ೊಂದಲ್ಲದುು, ರಾಷ್ಟರೋಯ ಆದುತೆಯ

ನೊಂಬ್ಸಕಾ ವಲಯವನುು ಇದು ಕೆೋೊಂದಿಾೋಕ್ರಿಸಿ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸಲ್ಲದೆ.
127. ಇತಿತೋಚ್ಚನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಹಲವು ಪಟುು ಹೆಚಾುಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮತ್ತರ್ುು ಪುಷ್ಟಿ ನಿೋಡಲು 1,500 ಕೆ ೋಟಿ
ರ ಮೊತ್ತದ ಉತೆತೋಜನವನುು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಾವತಿಯನುು ಇದು ಉತೆತೋಜಿಸಲ್ಲದೆ.
128.

ನಾವು ಹೆ ಸ ಕ್ಾಮವೊಂದನುು ಕೆೈಗೆತಿತಕೆ ೊಂಡಿದುು, ರಾಷ್ಟರೋಯ ಭಾಷ್ಾ ಅನುವಾದ ಅಭರ್ಾನ [ಎನ್.ಟಿ.ಎಲ್.ಎೊಂ]

ಸಾೆಪಿಸುತಿತದೆುೋವೆ. ಅೊಂತ್ಜಾ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುತ ನಿೋತಿ ಜ್ಞಾನದ ಸೊಂಪತ್ತನುು ಪಾಮುಖ ಭಾರತಿೋಯ ಭಾಷ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಲರ್ುವಾಗುವೊಂತೆ
ಮಾಡಲ್ಲದೆ.
129.

ಬಾಹಾುಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಉದಿುಮಯರ್ಾದ ಹೆ ಸ ಭಾರತಿೋಯ ಬಾಹಾುಕಾಶ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಸೊಂಸೆತ

[ಎನ್.ಎಸ್ಟ.ಐ.ಎಲ್] ಪಿ.ಎಸ್ಟ.ಎಲ್.ವಿ-ಸಿ.ಎಸ್ಟ51 ಅನುು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲದೆ. ಬ್ಸಾಜಿಿ಼ಲ್ ನ ಅಮಜಾನ್ ಬಾಹಾುಕಾಶ ಕೆೋೊಂದಾದಿೊಂದ
ಇದು ಹಲವು ಭಾರತಿೋಯ ಉಪಗಾಹಗಳನುು ಸಹ ನಭೆ ೋಮೊಂಡಲಕೆೆ ಹೆ ತೆ ತಯುಲ್ಲದೆ.
130. ಗಗನಾುನ್ ಅಭರ್ಾನದ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಲಾರು ಭಾರತಿೋಯ ಗಗನ ರ್ಾತಿಾಗಳಿಗೆ ರಷ್ಾುದ ಜಿನರಿರ್ಕ ಬಾಹಾುಕಾಶ
ಹಾರಾಟದ ಬಗೆಾ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಲಾಗುತಿತದೆ. ಮೊದಲ ಮಾನವ ರಹಿತ್ ಉಡಾವಣೆಯನುು 2021ರ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ ಗೆ ನಿಗದಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
131. ನಮಾ ಸಮುದಾ ಜಿೋವಿಗಳು ಮತ್ುತ ಜಿೋವಿಗಳಲಿದವರ ಸೊಂಗಾಹದ ಮನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುೊಂದಿನ ಐದು ವರ್್ಗಳಿಗೆ
ಅನಾಯವಾಗುವೊಂತೆ 4,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ

ವೆಚ್ುದ ಆಳ ಸಮುದಾ ಅಭರ್ಾನ ಆರೊಂಭಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಅಭರ್ಾನದಡಿ ಸಮುದಾದ

ಆಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಆಳ ಸಮುದಾದ ಜೆೈವಿಕ್ ವೆೈವಿಧುತೆ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಈ ಅಭರ್ಾನ ಒಳಗೆ ೊಂಡಿದೆ.
6. ಕ ನಿ ಷಠ ಸ ರ್ಾಾ ರ , ಗ ರಿ ಷಠ ಆ ಡ ಳಿ ತ
132.

ಸನಾಾನು ಸಭಾಧುಕ್ಷರೆೋ ನಾನು ಈಗ ಆರು ಆಧಾರ ಸೆ ೊಂ ರ್ಗಳ ಪೆೈರ್ಕ ಕೆ ನೆಯ ಆಧಾರ ಸೆ ೊಂ ರ್ಕೆೆ ಬರುತಿತ ದ ೆು ೋ ವೆ.

ಇದು ನಮಾ ಅತ್ುೊಂತ್ ಪಾಮುಖ ಸಿದಾಿ ೊಂ ತ್ವಾದ ಕ್ನಿರ್ಿ ಸಕಾ್ರ, ಗರಿರ್ಿ ಆಡಳಿತ್ಕೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಕ್ಾಮವಾಗಿದೆ.
133.

ಕ್ಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ತ್ೊಂದಿದುು, ನಾುರ್ಾಧಿೋಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಾುಯದಾನ ವುವಸೆೆ

ತ್ಾರಿತ್ಗೆ ೊಂಡಿದೆ.

ಈ

ಸುಧಾರಣಾ

ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಯನುು

ಮುೊಂದುವರೆಸುತಾತ,

ನಾುಯಮೊಂಡಳಿಗಳ

ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಣೆಯನುು

ತ್ಕ್್ಬದಿಗೆ ಳಿಸಲು ಮುೊಂದಿನ ಕ್ಾಮಗಳನುು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.
134. 56 ಆರೆ ೋಗುಕೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ವೃತಿತಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯೊಂತ್ಾಣ ಮತ್ುತ ಪಾರದಶ್ಕ್ತೆ ತ್ರುವ ಸೊಂಬೊಂಧ ಸೊಂಸತಿತನಲ್ಲಿ
ನಾವು ಆರೆ ೋಗು ಸೊಂಬೊಂಧಿ ವೃತಿತಪರರ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಆಯೋಗ ಸಾೆಪಿಸುವ ಮಸ ದೆಯನುು ಮೊಂಡಿಸಿದೆುೋವೆ.

ಇದರ ಜತೆಗೆ

ಹೆಚ್ುುವರಿರ್ಾಗಿ ನಸಿ್ೊಂಗ್ ವೃತಿತಪರತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಪಾರದಶ್ಕ್ತೆ ತ್ರಲು ರಾಷ್ಟರೋಯ ದಾದಿಯರ ಮತ್ುತ ಮಡ್ ವೆೈಫರಿ
ಆಯೋಗ ಸಾೆಪಿಸುವ ಮಸ ದೆಯನುು ಸಕಾ್ರ ಮೊಂಡಿಸಲ್ಲದೆ.

135. ಸಕಾ್ರ ಅರ್ಥವಾ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ಟ.ಇ ಮತ್ುತ ಗುತಿತಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ವುವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಸೊಂಬೊಂಧ ರಾಜಿೋ ಸೊಂಧಾನ ವುವಸೆೆಯನುು
ಸಾೆಪಿಸಲು

ಪಾಸಾತಪಿಸುತೆತೋನೆ

ಮತ್ುತ

ಒಪಿೊಂದದ

ವಿವಾದಗಳನುು

ತ್ಾರಿತ್ವಾಗಿ

ಬಗೆಹರಿಸಲು,

ಅದರ

ಬಳಕೆಯನುು

ಕ್ಡಾಿಯಗೆ ಳಿಸುತೆತೋವೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ುತ ಗುತಿತಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಾಸ ಮ ಡಿಸುತ್ತದೆ.
136. ಮುೊಂಬರುವ ಜನಗಣತಿ ದೆೋಶದ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಗಣತಿರ್ಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲ್ಲದೆ. ಇೊಂತ್ಹ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ
ಉಳಿಯುವ ಮತ್ುತ ಮೈಲುಗಲುಿ ಸಾೆಪಿಸುವ ಈ ಕಾಯ್ಕೆೆ 3,768 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಪಾಯಿಗಳನುು ಮೋಸಲ್ಲಟಿುದೆುೋನೆ.
137. ಗೆ ೋವಾ ರಾಜು ರ್ೋಚ್ು್ಗಿೋಸರ ಆಡಳಿತ್ದಿೊಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ನೆನಪಿನ ವಜಾ ಮಹೆ ೋತ್ಿವ ಆಚ್ರಿಸುತಿತದೆ. ಗೆ ೋವಾದಲ್ಲಿ ಈ
ಕಾಯ್ಕ್ಾಮ ಆಚ್ರಿಸಲು ಕೆೋೊಂದಾ ಸಕಾ್ರದಿೊಂದ 300 ಕೆ ೋಟಿ ರ ನಿೋಡಲು ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.
138. ಅಸಾಿೊಂ ಮತ್ುತ ಪಶ್ಮುಮ ಬೊಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಕಾಮ್ಕ್ರು ಮತ್ುತ, ವಿಶೆೋರ್ವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ುತ ಮಕ್ೆಳ ಕ್ಲಾುಣಕಾೆಗಿ ನಾನು
1,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ ನಿೋಡಲು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದುು, ಈ ಮೊತ್ತದಡಿ ವಿಶೆೋರ್ ಕಾಯ್ಕ್ಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲು ಸಲಹೆ ನಿೋಡುತಿತದೆುೋನೆ.
ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ತಿತಿ
139. ಭಾಗ 1 ರ ನನು ಭಾರ್ಣದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಪಾುರಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿರುವ ಕೆಲವು ಅೊಂಶಗಳ ಬಗೆಾ ಸದನದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು
ಬಯಸುತೆತೋನೆ. ಪಾಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್್ದಲ್ಲಿ ಕೆ ರೆ ೋನಾ ಸೊಂಕಾಾಮಕ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ಸೊಂಗಾಹಣೆ ದುಬ್ಲಗೆ ೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿೊಂದಾಗಿ
ಎಸ್ಟ.ಎಸ್ಟ, ಎಸ್ಟ.ಟಿ. ಮಹಿಳೆಯರು, ದುಬ್ಲ ವಗ್ದವರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ುು ವೆಚ್ು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ು ಎದುರಾಗಿದೆ.
140. ಇತ್ರೆ ಕೆಲವು ದೆೋಶಗಳಿಗಿೊಂತ್ ಭನುವಾಗಿ ಸಾೊಂಕಾಾಮಕ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧುಮ ಗಾತ್ಾದ ಸರಣಿ ಪಾುಕೆೋಜ್ ಗಳನುು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡೆವು. ಇದರಿೊಂದ ನಾವು ವಿಕ್ಸಿಸುತಿತರುವ ಪರಿಸಿೆತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಾ ಪಾತಿರ್ಕಾಯ್ಕಯ ಮಾಪನಾೊಂಕ್ವನುು
ನಿಣ್ಯಿಸಲು ಸಹಕಾರಿರ್ಾಗಿದೆ. ಒಮಾ ಆರೆ ೋಗು ಪರಿಸಿೆತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಮತ್ುತ ಲಾರ್ಕ ಡೌನ್ ಪರಿಸಿೆತಿ ಮುಕ್ತಗೆ ೊಂಡ ನೊಂತ್ರ
ದೆೋಶ್ಮೋಯ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುು ಈಡೆೋರಿಸಲು ನಾವು ವೆಚ್ುವನುು ಹೆಚ್ಚುಸಿದೆವು. 2020ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 30.40 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ

ವಾಸತವ

ವೆಚ್ುವಾಗಿದುು, 2021 ರಲ್ಲಿ 34.50 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ ವೆಚ್ು ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ಬೊಂಡವಾಳ ವೆಚ್ು ಹಿೊಂದಿನ ವರ್್ 4.12 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ ಇದುು,
ಇದು 4.39 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗೆ ಏರಿಕೆರ್ಾಗಿದೆ.
141. 2020-21 ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಿತಿತೋಯ ಕೆ ರತೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೆೋ 9.5 ರಷ್ಟುತ್ುತ. ಇದನುು ಸಕಾ್ರದ ಸಾಲ, ಬಹು ಹೊಂತ್ದ ಸಾಲ, ಸಣಣ
ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ ಮತ್ುತ ಅಲಾಿವಧಿ ಸಾಲದ ಮ ಲಕ್ ರ್ರಿಸಿದೆುೋವೆ. ಮುೊಂದಿನ ಎರಡು ತಿೊಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ ು 80 ಸಾವಿರ
ಕೆ ೋಟಿ ರ ಅಗತ್ುವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥ್ಕ್ತೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನಿೋಡುತಿತದುು, 2021-22 ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ುದ ಮೊತ್ತ 34.83 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ ಆಗುವ
ನಿರಿೋಕ್ೆಯಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 5.54 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ರ

ಬೊಂಡವಾಳ ವೆಚ್ು ಸೆೋರಿದೆ. 2020-21 ರ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಿರೆ ಶೆೋ 34.5 ರರ್ುು

ಹಚ್ುಳವಾಗಿದೆ. 2021- 2022 ರಲ್ಲಿ ವಿತಿತೋಯ ಕೆ ರತೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೆೋ 6,8 ರರ್ುು ಆಗುವ ನಿರಿೋಕ್ೆಯಿದೆ, ಮಾರುಕ್ಟೆುಗಳಿೊಂದ ನಿವಾಳ ಸಾಲ
12 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೋಟಿ ಸೊಂಗಾಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೆ ೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮುೊಂದಿನ 2025- 2026 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ವಿತಿತೋಯ ಕೆ ರತೆಯನುು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೆೋ 4.5
ಕೆೆ ತ್ಗಿಾಸುವ ಗುರಿ ಹೆ ೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥ್ಕ್ ಬಲವಧ್ನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತೆತೋವೆ. ಸುಧಾರಿತ್ ಅನುಸರಣೆ ಮ ಲಕ್
ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವನುು ಹೆಚ್ಚುಸುವ, ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಉದುಮಗಳು, ರ್ ಮ ಮತಿತತ್ರ ಸಾತ್ುತಗಳ ಮ ಲಕ್ ವೃದಿಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
ದೆೋಶದ ಸೊಂಚ್ಚತ್ ನಿಧಿಯನುು 500 ಕೆ ೋಟಿ ರ ನಿೊಂದ 30,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗೆ ಏರಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಮಸ ದೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.

142. 15 ನೆೋ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದೊಂತೆ 2021-22 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಪಾಮಾಣವನುು ಜಿ.ಎಸ್ಟ.ಡಿ.ಪಿಯ
ಒಟಾುರೆ ಶೆೋ 4 ರರ್ುು ಸಾಮಾನು ಮತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ರತ್ುತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುು ಜಿ.ಎಸ್ಟ.ಡಿ.ಪಿಯ 0.5 ರರ್ುು ಹೆಚ್ುುವರಿ ಸಾಲ
ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಲಾಗುತಿತದೆ.

2023-24 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್್ದ ವೆೋಳೆಗೆ ರಾಜುಗಳು ವಿತಿತೋಯ ಕೆ ರತೆಯನುು

ಜಿ.ಎಸ್ಟ.ಡಿ.ಪಿಯ ಶೆೋ 3 ರ ಒಳಗೆ ಇರಬೆೋಕೆೊಂದು 15 ನೆೋ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದೆ.
143. 2019 – 20 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ 27 ಹೆ ಸ ಬಜೆಟ ಸೊಂಪನ ಾಲಗಳನುು ಪಾಸಾತಪಿಸಿ
ಪಾಸಾತಪಿಸಿದೆು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ರಿ ಸೊಂಸೆೆಗಳಿೊಂದ ಸಾಲ, ಕೆೋೊಂದಾ ಸಕಾ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಮತ್ುತ ಮರು ಪಾವತಿಯ ಹೆ ರೆಯ
ಸಹ ಸಕಾ್ರದ ಮೋಲೆ ಇತ್ುತ. 2020 – 2021 ರ ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಸಿ.ಐಗೆ ಸಕಾ್ರ ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಲಗಳನುು ಸೆೋರಿಸುವ ಮ ಲಕ್
ನಾನು ನನು ಹೆೋಳಿಕೆಯ ವಾುಪಿತ ಮತ್ುತ ಮಹತ್ಾವನುು ಹೆಚ್ಚುಸಿದೆುೋನೆ. ಇನ ು ಒೊಂದು ಹೆಜೆೆ ಮುೊಂದೆ ಹೆ ೋಗಿ ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ
ಎನ್.ಎಸ್ಟ.ಎಸ್ಟ.ಎಫ್ ಸಾಲಗಳನುು ಎಫ್.ಸಿ.ಐಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಲಹೆ ನಿೋಡುತೆತೋನೆ ಮತ್ುತ 2020-21 ಮತ್ುತ 2021-22 ರ ಬಜೆಟ
ನಿಬೊಂಧನೆಗಳನುು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ುುವರಿ ಬಜೆಟ ಸೊಂಪನ ಾಲಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಅನುಬೊಂಧ 6 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
144. ಕೆೋೊಂದಾ ಸಕಾ್ರದ ವಿತಿತೋಯ ಕೆ ರತೆಯು ಒಟುು ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ಉತ್ಿನು(ಜಿಡಿಪಿ)ದ ಶೆೋಕ್ಡ 3 ರಷ್ಟುರಬೆೋಕ್ು ಎೊಂದು ವಿತಿತೋಯ ಜವಾಬಾುರಿ
ಮತ್ುತ ಆಯವುಯ ನಿವ್ಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ( ಎಫ್ಆರ್’ಬ್ಸಎಮ್ ಆುರ್ಕು) ಕ್ಡಾಿಯ ಮಾಡಿದೆ. 2020-21 ಮಾಚ್್ 31ರೆ ಳಗೆ ವಿತಿತೋಯ
ಕೆ ರತೆಯನುು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೆೋ.3ಕೆೆ ನಿಯೊಂತಿಾಸುವ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬೆೋರ್ಕದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್್ ಎದುರಾದ ಹಿೊಂದೆೊಂದ

ಕಾಣದ ಮತ್ುತ

ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಸಿೆತಿ ಮತ್ುತ ಸನಿುವೆೋಶಗಳಿೊಂದಾಗಿ, ಎಫ್ಆರ್’ಬ್ಸಎಮ್ ಕಾಯಿದೆಯ 4(5) ಮತ್ುತ 7(3)(ಬ್ಸ) ಸೆಕ್ಷನ್’ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು
ಬದಲಾವಣೆ (ಮಾಪಾ್ಟು) ತ್ರುವುದು ಅಗತ್ುವಾಗಿದುು, ಅದನುು ಸದನದ ಮುೊಂದಿಡುತಿತದೆುೋನೆ. ಎಫ್ಆರ್’ಬ್ಸಎಮ್ ಕಾಯಿದೆ ದಾಖಲೆಗಳ
ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಪಾ್ಟು ಪಾಸಾತಪಗಳನುು (ಡಿೋವಿಯ್ಕೋರ್ನ್ ಸೆುೋಟ’ಮೊಂಟ’)ಗಳನುು ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರುತಿತದೆುೋನೆ.
145. ನಾನು ಈಗಾಗಲೆೋ ಸ ಚ್ಚಸಿರುವೊಂತೆ, ದೆೋಶದ ಅರ್ಥ್ ವುವಸೆೆಯನುು ಪಾಗತಿಯ ಮಾಗ್ಕೆೆ ಕೆ ೊಂಡೆ ಯುುವ ಜತೆಗೆ, ವಿತಿತೋಯ
ಕೆ ರತೆಯನುು ತ್ಹಬೊಂದಿಗೆ ತ್ರುವ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೆೋೊಂದಾ ಸಕಾ್ರ, ಎಫ್ಆರ್’ಬ್ಸಎಮ್ ಕಾಯಿದೆಗೆ ತಿದುುಪಡಿಗಳನುು ತ್ರುತಿತದೆ.
146. 15ನೆೋ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು 2020 ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 9ರೊಂದು ರಾರ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ನು ಅೊಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 2021 ಆರ್ಥ್ಕ್
ವರ್್ದಿೊಂದ 2026ರ ವರೆಗೆ ಅನಾಯವಾಗುವೊಂತೆ ಅದು ಆರ್ಥ್ಕ್ ಪುನಶೆುೋತ್ನ ಶ್ಮರಾರಸುಗಳನುು ನಿೋಡಿದೆ, ಸರಕಾರ ಈ ವರದಿ ಮತ್ುತ
ವಿವರಣಾತ್ಾಕ್ ಜ್ಞಾಪಕ್ ಪತ್ಾವನುು ಸೊಂಸತಿತನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾತಪಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ರಾಜುಗಳ 41% ಪಾಲನುು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೆ ೊಂಡಿದೆ. ವಿತಿತೋಯ
ಒಕ್ ೆಟ ವುವಸೆೆಯ ಬದಿತೆಯನುು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕೆೋೊಂದಾ ಸರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶ್ಮರಾರಸುಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ಗಮನ
ನಿೋಡಿದೆ. ಜಮುಾ-ಕಾಶ್ಮೇರವು ರಾಜುವಾಗಿದಾುಗ 14ನೆೋ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂಚ್ಚಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಈಗ
ಜಮುಾ-ಕಾಶ್ಮೇರ ಮತ್ುತ ಲಡಖ್ ಕೆೋೊಂದಾಾಡಳಿತ್ ಪಾದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಕೆೋೊಂದಾ ಸರಕಾರವೆೋ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ. 15ನೆೋ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದ ಶ್ಮರಾರಸಿನೊಂತೆ, 2021-22ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 17 ರಾಜುಗಳಿಗೆ ವರಮಾನ ಕೆ ರತೆ ಅನುದಾನವಾಗಿ 1,18,452 ಕೆ ೋಟಿ ರ .
ಒದಗಿಸಿದೆುೋನೆ. 2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 14 ರಾಜುಗಳಿಗೆ 74,340 ಕೆ ೋಟಿ ರ . ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ುತ.
ನಾನಿೋಗ ನನು ಭಾರ್ಣದ 2ನೆೋ(ಬ್ಸ) ಭಾಗಕೆೆ ಮುೊಂದುವರೆಯುತೆತೋನೆ.

ಬಿ ಭಾಗ
147. ಗೌರವಾನಿಾತ್ ಸಿಿೋಕ್ರ್ ಅವರೆ, ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಸೆ ೋೊಂಕ್ು ಮತ್ುತ ಆ ನೊಂತ್ರದ ಆಘಾತ್ಗಳಿೊಂದ ಇಡಿೋ ವಿಶಾವೆೋ ಗೊಂಭೋರ
ಸವಾಲುಗಳನುು ಎದುರಿಸುತಿತದೆ. ಈ ಸೊಂಕ್ರ್ುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟುದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾರ್ರಗಳ ಸೆ ರಗಿರುವ ಆರ್ಥ್ಕ್ತೆಗಳು
ಪುನಶೆುೋತ್ನಗೆ ಳುಲು (ಮೋಲೆೋಳಲು) ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತಿತರುವ ಸೊಂದರ್್ದಲ್ಲಿ , ನಮಾ ಜನರು ಮತ್ುತ ನಮಾ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತ್ಾರಿತ್
ಚೆೋತ್ರಿಕೆ ತೆ ೋರುತಿತವೆ.
148. ಈಗಾಗಲೆೋ ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸಿರುವೊಂತೆ, ಕೆ ರೆ ನಾ ಸಾೊಂಕಾಾಮಕ್ ಸೆ ೋೊಂಕ್ು ವಾುಪಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ ಹೆ ಸ ಜಾಗತಿಕ್ ವುವಸೆೆ
ಉದಯವಾಗುತಿತದೆ. ಈ ಹೆ ಸ ವುವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಾು ಖೊಂಡ ಪಾಮುಖ ಸಾೆನ ಪಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ವು ಮುೊಂಚ್ ಣಿ ಸಾೆನ
ವಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಇೊಂತ್ಹ ಸನಿುವೆೋಶದಲ್ಲಿ ನಮಾ ತೆರಿಗೆ ವುವಸೆೆ ದಕ್ಷತೆಯಿೊಂದ ಕ್ ಡಿರಬೆೋಕ್ು, ಪಾರದಶ್ಕ್ವಾಗಿರಬೆೋಕ್ು. ಅದು ನಮಾ
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆ ಮತ್ುತ ಉದೆ ುೋಗಗಳನುು ಉತೆತೋಜಿಸುವೊಂತಿರಬೆೋಕ್ು. ಅದೆೋ ವೆೋಳೆ, ನಮಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಕ್ನಿರ್ಿ ಹೆ ರೆ
ಬ್ಸೋಳುವೊಂತಿರಬೆೋಕ್ು.

“ರಾಜ ಅರ್ಥವಾ ಆಡಳಿತ್ಗಾರ ಸೊಂಪತ್ತನುು ಸೃಷ್ಟುಸುವ ಮತ್ುತ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥು್
ಹೆ ೊಂದಿರುತಾತನೆ. ಆತ್ ಅದನುು ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಸಾಮಾನುರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹೊಂಚ್ುತಾತನೆ’’
- ತಿರುಕ್ುೆರಲ್, ತ್ಮಳು ಕ್ವಿ 385

ನೆೋರ ತೆರಿಗೆ ಪರಸಾುವನೆಗಳು
149. ದೆೋಶದ ಅರ್ಥ್ ವುವಸೆೆಯ ಪುನಶೆುೋತ್ನ ಮತ್ುತ ಸಾಮಾನು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಪಾಯೋಜನಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ
ಹಿತಾಸರ್ಕತಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ೊಂಡು ನಮಾ ಸಕಾ್ರ, ನೆೋರ ತೆರಿಗೆ ವುವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ೊಂದಿದೆ.
ಕೆ ರೆ ನಾ ಸೆ ೋೊಂಕ್ು ಹರಡುವ ಕೆಲವು ತಿೊಂಗಳ ಮುನು, ದೆೋಶಕೆೆ ಹ ಡಿಕೆ ಆಕ್ಷ್ಟ್ಸಲು ನಾವು ಕಾರ್್ರೆೋಟ ತೆರಿಗೆ ದರವನುು ಇಳಿಕೆ
ಮಾಡಿ, ವಿಶಾದಲೆಿೋ ಅತ್ುೊಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆುೋವೆ. ಅಲಿದೆ, ಲಾಭಾೊಂಶ (ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್) ವಿತ್ರಣೆ ತೆರಿಗೆಯನುು ರದುು ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.
ರಿರ್ಾಯಿತಿಗಳನುು ಹೆಚ್ಚುಸುವ ಮ ಲಕ್ ಸಣಣ ತೆರಿಗೆದಾರರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಹೆ ರೆಯನುು ಇಳಿಸಿದೆುೋವೆ. ಇದರಿೊಂದಾಗಿ, 2020ರಲ್ಲಿ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸೊಂಖೆು 6.48 ಕೆ ೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ೊಂಡಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸೊಂಖೆು 3.31 ಕೆ ೋಟಿ
ಇತ್ುತ.
150. ನೆೋರ ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರನ ಭೌತಿಕ್ ಸೊಂಪಕ್್ ಇಲಿದೆ ತೆರಿಗೆ ವೊಂಚ್ನೆಗಳ ಮೌಲುಮಾಪನ ಮತ್ುತ ತೆರಿಗೆದಾರನ
ಖುದುು ಹಾಜರಾತಿ ಅರ್ಥವಾ ಸೊಂಪಕ್್ ಇಲಿದೆ ಮನವಿಗಳ ಇತ್ುರ್ಥ್ಕೆೆ ಕ್ಾಮ ಕೆೈಗೆ ೊಂಡಿದೆುೋವೆ. ಇದರಿೊಂದ ತೆರಿಗೆದಾರನ ಅಮ ಲು
ಸಮಯ ಉಳಿಯುವ ಜತೆಗೆ, ಆತ್ ನಾನಾ ರಿಸ್ಟೆ’ಗಳಿೊಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತಾತನೆ. ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತ್ವನುು ಮತ್ತರ್ುು ಸರಳಿೋಕ್ರಿಸಿ, ಸುಲರ್
ಅನುಸರಣಾ ವುವಸೆೆ ಮತ್ುತ ವಾುಜುಗಳನುು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುವ ಮತ್ತರ್ುು ಕ್ಾಮಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

ಹರಿರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
151. ನಮಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಪಾಣಾಮಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುತಾತ ನನು ನೆೋರ ತೆರಿಗೆ ಪಾಸಾತವನೆಗಳನುು ಸದನದ ಮುೊಂದಿಡಲು
ಬಯಸುತೆತೋನೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತ್ಮಾದೆೋ ಆದ ಮ ಲರ್ ತ್ ಅವಶುಕ್ತೆಗಳನುು ಮುೊಂದಿಟಿುದುರ , ನಮಾ ದೆೋಶ ಕ್ಟುಲು
ಶಾಮಸುತಿತದಾುರೆ.
152. ದೆೋಶ ಸಾಾತ್ೊಂತ್ಾಾ ಗಳಿಸಿ 75ನೆೋ ವರ್್ದ ಸೊಂರ್ಾಮಾಚ್ರಿಸುತಿತರುವ

ಸೊಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆ ಸ ಪಾಯತ್ುದಿೊಂದ ನಮಾ

ಪಾಯತ್ುವನುು ಮುೊಂದುವರಿಸಿದಾಗ, 75 ವರ್್ ಮತ್ುತ ಅದರ್ಕೆೊಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ ವಯಸಿಿನ ನಮಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ್ರು ಎದುರಿಸುತಿತರುವ
ಅನುಸರಣೆ ಹೆ ರೆಯನುು ನಾವು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧುವಿದೆ. ಬರಿೋ ಪಿೊಂಚ್ಣಿ ಮತ್ುತ ಬಡಿಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸುತಿತರುವ ಹಿರಿಯ
ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿೊಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲು ನಾನು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಿದೆುೋನೆ. ಪಿೊಂಚ್ಣಿ ಮತ್ುತ ಬಡಿಿ ವರಮಾನ
ಪಾವತಿಸುವ ಬಾುೊಂರ್ಕ’ಗಳೆೋ ಅವರ ಆದಾಯದಿೊಂದ ನೆೋರವಾಗಿ ಅಗತ್ು ತೆರಿಗೆಗಳನುು ಕ್ಡಿತ್ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲ್ಲವೆ.
ಆದಾರ್ ತೆರಿಗೆ ವಂಚ್ನೆ ಪರಕರಣಗಳ ಮೌಲಾಮಾಪನ ಸಮರ್ ಕಡಿತ
153. ಗೌರವಾನಿಾತ್ ಸಿಿೋಕ್ರ್, ತೆರಿಗೆ ವೊಂಚ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ, ಪಾಸುತತ್ 6 ವರ್್ಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲುಮಾಪನ
ಪುನಾರೊಂಭಸಬಹುದು. ಗೊಂಭೋರ ತೆರಿಗೆ ವೊಂಚ್ನೆ ಪಾಕ್ರಣಗಳಿಗೆ 10 ವರ್್ಗಳ ತ್ನಕ್ ಮೌಲುಮಾಪನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದರಿೊಂದ
ತೆರಿಗೆದಾರ ದಿೋಘ್ ಕಾಲ ಅನಿಶುಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತಾತನೆ.
154. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೆರಿಗೆ ವೊಂಚ್ನೆ ಪಾಕ್ರಣಗಳ ಮೌಲುಮಾಪನ ಕಾಲಾವಧಿಯನುು ಈಗಿರುವ 6 ವರ್್ಗಳಿೊಂದ 3 ವರ್್ಗಳಿಗೆ
ಇಳಿಸಿದೆುೋನೆ. ಗೊಂಭೋರ ತೆರಿಗೆ ವೊಂಚ್ನೆ ಪಾಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಒೊಂದು ವರ್್ದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಥವಾ ಅದರ್ಕೆೊಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ ಆದಾಯವನುು
ಮರೆಮಾಚ್ುವ ಪುರಾವೆಗಳಿದುರೆ, ಅೊಂತ್ಹ ಪಾಕ್ರಣಗಳ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲುಮಾಪನ ನಡೆಸಲು 10 ವರ್್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ
ಮುೊಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇೊಂತ್ಹ ಪಾಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾಧಾನ ಮುಖು ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದರೆ
ಮಾತ್ಾ 10 ವರ್್ಗಳ ತ್ನಕ್ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲುಮಾಪನ ಪುನಾರೊಂಭಸಬಹುದು.
ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸಮತಿ ರಚ್ನೆ
155. ಗೌರವಾನಿಾತ್ ಸಿಿೋಕ್ರ್, ಪಾಸುತತ್ ತೆರಿಗೆ ವುವಸೆೆಯ ಮೋಲೆ ಸಮರ ಸಾರುತಿತರುವ ವಾುಜುಗಳನುು ನಿಯೊಂತಿಾಸುವುದು ಮತ್ುತ
ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಈ ಸಕಾ್ರದ ಸೊಂಕ್ಲಿವಾಗಿದೆ.
156. ಈ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ ಕೆೋೊಂದಾ ಸಕಾ್ರವು ‘ನೆೋರ ತೆರಿಗೆ ವಿವಾದ್ ಸೆೋ ವಿಶಾಾಸ್ಟ ಯೋಜನೆ’ಯನುು ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದೆ. ದಿೋಘ್ ಕಾಲದಿೊಂದ ಬಾರ್ಕ
ಉಳಿದಿರುವ ತೆರಿಗೆ ವಿವಾದಗಳನುು ಇತ್ುರ್ಥ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಮಯ ಮತ್ುತ ಸೊಂಪನ ಾಲದ ಮೋಲೆ ಆಗುವ ಒತ್ತಡಗಳನುು ನಿವಾರಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಇದು ಅನುಕ್ ಲಕ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಗೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿೊಂದ ಉತ್ತಮ ಪಾತಿರ್ಕಾಯ್ಕ ವುಕ್ತವಾಗುತಿತದುು, 1.10 ಲಕ್ಷರ್ಕೆೊಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೆೋ ಈ ಯೋಜನೆ
ಆಯುುಕೆ ೊಂಡು 85,000 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಪಾಯಿಗಿೊಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆ ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರಕೆೆ ಮುೊಂದಾಗಿದಾುರೆ.
157. ಸಣಣ ತೆರಿಗೆದಾರರ ವಾುಜುಗಳನುು ಮತ್ತರ್ುು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಾನು ತೆರಿಗೆ ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸಲು
ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ಆ ಸಮತಿಯು ಮುಖರಹಿತ್ವಾಗಿ (ಭೌತಿಕ್ ಸೊಂಪಕ್್ವಿಲಿದೆ) ದಕ್ಷತೆ, ಪಾರದಶ್ಕ್ತೆ ಮತ್ುತ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ಾವನುು

ದೃಢಪಡಿಸಲ್ಲದೆ. ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಾಷ್ಟ್ಕ್ 50 ಲಕ್ಷ ರ . ಆದಾಯ ಹೆ ೊಂದಿರುವ ರ್ಾರೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ುತ 10 ಲಕ್ಷ ರ .ವರೆಗೆ
ವಿವಾದಿತ್ ಆದಾಯ ಹೆ ೊಂದಿರುವವರು ಈ ಸಮತಿಯ ಮೊರೆ ಹೆ ೋಗಲು ಅಹ್ರಾಗಿರುತಾತರೆ.
ಭೌತಿಕ ಸಂಪಕಯರಹತ ಆದಾರ್ ತೆರಿಗೆ ಮೆೋಲಮನವಿ ನಾಾಯಾಧಿಕರಣ (ಐಟಿಎಟಿ)
158. ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಸರಳಿೋಕ್ರಣ ಮತ್ುತ ಸಾವಿವೆೋಚ್ನೆಗಳನುು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ
ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಯನುು ಭೌತಿಕ್ ಸೊಂಪಕ್್ರಹಿತ್ವಾಗಿಸಲು ನಾವು ಬದಿರಾಗಿದೆುೋವೆ. ಕೆೋೊಂದಾ ಸಕಾ್ರ ಈಗಾಗಲೆೋ ಭೌತಿಕ್ ಸೊಂಪಕ್್ರಹಿತ್ ತೆರಿಗೆ
ಮೌಲುಮಾಪನ ಮತ್ುತ ಮೋಲಾನವಿ ವುವಸೆೆಯನುು ಈ ವರ್್ ಜಾರಿಗೆ ತ್ೊಂದಿದೆ.
159. ಮುೊಂದಿನ ಹೊಂತ್ದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೋಲಾನವಿ ಎೊಂದರೆ ಅದು ವರಮಾನ ತೆರಿಗೆ ಮೋಲಾನವಿ ನಾುರ್ಾಧಿಕ್ರಣ. ಈ
ನಾುರ್ಾಧಿಕ್ರಣವು ಭೌತಿಕ್ ಸೊಂಪಕ್್ರಹಿತ್ವಾಗಿರಲ್ಲದೆ ಎೊಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ರಾಷ್ಟರೋಯ ಭೌತಿಕ್ ಸೊಂಪಕ್್ರಹಿತ್
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೋಲಾನವಿ ನಾುರ್ಾಧಿಕ್ರಣ ಕೆೋೊಂದಾವನುು ನಾವು ಸಾೆಪಿಸಲ್ಲದೆುೋವೆ. ನಾುರ್ಾಧಿಕ್ರಣ ಮತ್ುತ ಮೋಲಾನವಿ ನಡುವಿನ
ಎಲಾಿ ಸೊಂವಹನವು ವಿದುುನಾಾನವಾಗಿರಲ್ಲದೆ. ವೆೈಯರ್ಕತಕ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ು ಬ್ಸದುರೆ, ಅದು ವಿೋಡಿಯ ಕಾನಫರೆನ್ಿ ಮ ಲಕ್
ನಡೆಯಲ್ಲದೆ.
ಅನಿವಾಸ್ತ ಭಾರತಿೋರ್ರಿಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆ
160. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೋಯರು ಭಾರತ್ಕೆೆ ವಾಪಸಾದರೆ, ವಿದೆೋಶ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೊಂಚ್ಚತ್ ಆದಾಯಕೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿ ಅವರು
ಕೆಲವು ಸಮಸೆುಗಳನುು ಎದುರಿಸುತಿತದಾುರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮತ್ುತ ಅಲ್ಲಿಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಏರುಪೆೋರೆೋ ಇದಕೆೆ ಕಾರಣ. ಇದರಿೊಂದ ಅವರು
ಎರಡು ಕ್ಡೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಹೆ ರೆ ಹೆ ರುತಿತದಾುರೆ. ಈ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ ದುಪಿಟುು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನುು ತೆ ಡೆದುಹಾಕ್ಲು ಹೆ ಸ
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುು ರ ಪಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಿದೆುೋನೆ.
ಲೆಕಾ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಂದ ವಿನಾಯತಿ
166. ಪಾಸುತತ್, ನಿಮಾ ವಾಷ್ಟ್ಕ್ ವಹಿವಾಟು 1 ಕೆ ೋಟಿ ರ . ದಾಟಿದರೆ, ನಿಮಾ ವಹಿವಾಟು ವಿವರಗಳನುು ಲೆಕ್ೆ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಲೆೋಬೆೋಕ್ು. 2020 ರೆಬಾವರಿ ಬಜೆಟ’ನಲ್ಲಿ ನಾನು, 95% ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ೆ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆ
ಮತಿಯನುು 5 ಕೆ ೋಟಿ ರ ,ಗೆ ಹೆಚ್ಚುಸಿದೆು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟನುು ಮತ್ತರ್ುು ಉತೆತೋಜಿಸುವ ಮತ್ುತ ಅನುಸರಣಾ ಹೆ ರೆಗಳನುು ತ್ಗಿಾಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ, 95% ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ೆ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಮತಿಯನುು 10 ಕೆ ೋಟಿ ರ .ಗೆ ಹೆಚ್ಚುಸುವುದಾಗಿ
ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.
ಲಾಭಾಂಶ ಪರಿಹಾರ
162. ಹಿೊಂದಿನ ಬಜೆಟ’ನಲ್ಲಿ ನಾನು, ಹ ಡಿಕೆ ಉತೆತೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾಭಾೊಂಶ ವಿತ್ರಣೆ ತೆರಿಗೆಯನುು ರದುು ಮಾಡಿ, ಷ್ೆೋರುದಾರರು
ಅರ್ಥವಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾೊಂಶ ತೆರಿಗೆ ಹಾರ್ಕದೆು. ಆದರೆ ಇದಿೋಗ, ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಸರಳಿೋಕ್ರಣಕೆೆ ಪೂರಕ್ವಾಗಿ,
ರಿಯಲ್ ಎಸೆುೋಟ ಇನೆಾಸ್ಟು’ಮೊಂಟ ಟಾಸ್ಟು / ಇನ್’ರಾಾಸರಕ್ುರ್ ಇನೆಾಸ್ಟು’ಮೊಂಟ ಟಾಸ್ಟು’ಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್(ಲಾಭಾೊಂಶ)
ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ಟ (ಮ ಲದಲೆಿೋ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಡಿತ್)ನಿೊಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಮುೊಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಷ್ೆೋರುದಾರರು ಲಾಭಾೊಂಶ ಆದಾಯವನುು ಸಮಪ್ಕ್ವಾಗಿ ಅೊಂದಾಜು ಮಾಡುವೊಂತಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭಾೊಂಶ ಘ ೋರ್ಣೆ/ ಪಾವತಿಯ
ನೊಂತ್ರವಷ್ೆುೋ ಮುೊಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧುತೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಎೊಂಬುದನುು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ವಿದೆೋಶ್ಮ

ರ್ೋಟ್’ಫೋಲ್ಲಯ ಹ ಡಿಕೆದಾರರ ಲಾಭಾೊಂಶ ಆದಾಯಕೆೆ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಡಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿ, ಒಪಿೊಂದದ ಅಲಿ ದರ ವಿಧಿಸಲು ನಾನು
ಉದೆುೋಶ್ಮಸಿದೆುೋನೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲರ್ಕೆಾ ವಿದೆೋಶಿ ನೆೋರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕಷಯಣೆ
163. ದೆೋಶದ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ವಲಯಕೆೆ ವಿದೆೋಶ್ಮ ನೆೋರ ಹ ಡಿಕೆ ಆಕ್ಷ್ಟ್ಸಲು ಕ್ಳೆದ ಬಜೆಟ’ನಲ್ಲಿ ನಾವು 100% ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಘ ೋಷ್ಟಸಿದೆುವು. ಆದರೆ ನಿದಿ್ರ್ು ರ್ರತ್ುತಗಳನುು ವಿಧಿಸಿದೆುವು. ವಿದೆೋಶ್ಮ ಸಾವ್ಭೌಮ ಸೊಂಪತ್ುತ ನಿಧಿ, ಪಿೊಂಚ್ಣಿ ನಿಧಿಗಳು ಇತಾುದಿ. ಆದರೆ
ಈ ನಿಧಿಗಳು ನಮಾ ನಿದಿ್ರ್ು ರ್ರತ್ುತಗಳಿಗೆ ಸಿೊಂದಿಸಲು ಕ್ರ್ು ಎದುರಿಸಿದವು. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುನ ಸೊಂಖೆುಯ ನಿಧಿಗಳು ಭಾರತ್ದ
ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆ ಆಗುವುದನುು ಉತೆತೋಜಿಸಲು ನಾನು ಕೆಲವು ರ್ರತ್ುತಗಳನುು ಸಡಿಲ್ಲಸಲು ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ.
ಖಾಸಗಿ ನಿಧಿಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ನಿಷ್ೆೋಧ, ವಾಣಿಜು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ನಿಬ್ೊಂಧ ಮತ್ುತ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ವಲಯದ ನೆೋರ ವಿದೆೋಶ್ಮ
ಹ ಡಿಕೆ ರ್ರತ್ುತಗಳನುು ಸಡಿಲ್ಲಸಲಾಗುವುದು.
164. ಶ ನು ಕ್ ಪನ್ ಬಾೊಂಡ್’ಗಳನುು ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮ ಲಕ್ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ, ಅಧಿಸ ಚ್ಚತ್ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಸಾಲ ನಿಧಿ ಕೆ ಾೋಡಿೋಕ್ರಣಕೆೆ ಪಾಸಾತಪಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ಇದಕಾೆಗಿ ತೆರಿಗೆ ದಕ್ಷತೆಯ ಶ ನು
ಕ್ ಪನ್ ಬಾೊಂಡ್’ಗಳನುು ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಕೆೈಗೆಟ್ಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ವಸತಿ/ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿ
165. ಈ ಸಕಾ್ರ ಎಲಿರಿಗ ಸ ರು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ುತ ಕೆೈಗೆಟಕ್ುವ ಬೆಲೆಗೆ ವಸತಿ ಕ್ಲ್ಲಿಸುವುದನುು ಆದುತಾ ವಲಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
2019 ಜುಲೆೈ ಬಜೆಟ’ನಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆಟಕ್ುವ ಬೆಲೆಯ ಮನೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಮಾಡಿದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಕೆೆ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಬಡಿಿ ಕ್ಡಿತ್ ಸೌಲರ್ು
ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ುತ. ಈ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಬಡಿಿ ಕ್ಡಿತ್ ಸೌಲರ್ುವನುು ಇನ ು 1 ವರ್್ ವಿಸತರಿಸುತಿತದೆುೋವೆ. 2022 ಮಾಚ್್ 31ರ ವರೆಗೆ ಇದು
ಅನಾಯವಾಗಲ್ಲದೆ.
166. ಕೆೈಗೆಟಕ್ುವ ಬೆಲೆಯ ಮನೆಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ ಮುೊಂದುವರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತೆ ತೊಂದು ವರ್್ ಕೆೈಗೆಟಕ್ುವ ಬೆಲೆಯ ವಸತಿ ನಿಮಾ್ಣ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಜೆ ವಿಸತರಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ಅದು 2022 ಮಾಚ್್ 31ರ ವರೆಗೆ ಅನಾಯವಾಗಲ್ಲದೆ.
167. ವಲಸೆ ಕಾಮ್ಕ್ರಿಗೆ ಕೆೈಗೆಟಕ್ುವ ಬೆಲೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಲು ಸಕಾ್ರ ಬದಿವಾಗಿದುು, ಇದಕಾೆಗಿ ಅಧಿಸ ಚ್ಚತ್
ಕೆೈಗೆಟಕ್ುವ ಬೆಲೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳ ನಿಮಾ್ಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡುತಿತದೆುೋನೆ.
ಅಂತಾರಾಷಿರೋರ್ ಹಣಕಾಸು ಸೆೋವೆಗಳ ಕೆೋಂದರಕೆಾ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತಾಾಹ ಧನ
168. ಬಜೆಟ ಭಾರ್ಣದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸಾತಪಿಸಿದೊಂತೆ, ಅೊಂತಾರಾಷ್ಟರೋಯ ಹಣಕಾಸು ಸೆೋವೆಗಳ ಕೆೋೊಂದಾ
(ಐಎಫ್’ಎಸ್ಟ’ಸಿ)ವನುು ಗುಜರಾತ್ ಅೊಂತಾರಾಷ್ಟರೋಯ ಹಣಕಾಸು ತ್ೊಂತ್ಾಜ್ಞಾನ-ನಗರ(ಜಿಐಎಫ್’ಟಿ)ದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಹಣಕಾಸು
ತಾಣವಾಗಿ ರ ಪಿಸಲು ಸಕಾ್ರ ಬದಿವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆೋ ನಿೋಡಿರುವ ತೆರಿಗೆ ರ್ಾೋತಾಿಹಧನದ ಜತೆಗೆ, ಏರ್”ಕಾಾಫ್ು ಗುತಿತಗೆ
ಕ್ೊಂಪನಿಗಳ ಬೊಂಡವಾಳ ಗಳಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಜೆ, ವಿದೆೋಶ್ಮ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿೋಡುವ ವಿಮಾನಗಳ ಗುತಿತಗೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ,
ಐಎಫ್’ಎಸ್ಟ’ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿದೆೋಶ್ಮ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರ್ಾೋತಾಿಹಧನ, ವಿದೆೋಶ್ಮ ಬಾುೊಂರ್ಕ’ಗಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಮತಿತತ್ರ ಸೌಲರ್ು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆದಾರ್ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳ ಪೂವಯ-ಭತಿಯ
169. ಗೌರವಾನಿಾತ್ ಸಿಿೋಕ್ರ್, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ಸುಲರ್ವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಲು ಅನುವಾಗುವೊಂತೆ ವೆೋತ್ನ
ಆದಾಯ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು, ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಇತಾುದಿ ವಿವರಗಳು ಈಗಾಗಲೆೋ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪೂವ್-ರ್ತಿ್
ನಮ ನೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಂದಿವೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನುು ಮತ್ತರ್ುು ಸರಳಿೋಕ್ರಿಸಲು, ನೆ ೋೊಂದಾಯಿತ್ ಸೆಕ್ ುರಿಟಿಗಳು,
ಲಾಭಾೊಂಶ ವರಮಾನ, ಬಾುೊಂರ್ಕ’, ಅೊಂಚೆ ಕ್ಚೆೋರಿಗಳ ಬಡಿಿ ಮತಿತತ್ರ ಆದಾಯ ವಿವರಗಳನುು ಪೂವ್-ರ್ತಿ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಣಣ ಟ್ರಸ್ಟು’ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
170. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸೊಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ುತ ಆಸಿತೆಾಗಳನುು ನಡೆಸುವ ಸಣಣ ದತಿತ ಸೊಂಸೆೆ (ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟಾಸ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವುವಸೆೆಯ ನಿಯಮಗಳ
ಅನುಸರಣೆಯ ಹೆ ರೆ ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುವ ಉದೆುೋಶದಿೊಂದ, ವಾಷ್ಟ್ಕ್ 1 ಕೆ ೋಟಿ ರ . ಒಳಗೆ ಇದು ವಹಿವಾಟು ಸಿಾೋಕ್ೃತಿಯನುು 5 ಕೆ ೋಟಿ
ರ .ಗೆ ಹೆಚ್ಚುಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಮಯಕರ ಅಭುಾದರ್
171. ಹಲವಾರು ಉದೆ ುೋಗದಾತ್ರು ಉದೆ ುೋಗಿಗಳ ರ್ವಿರ್ು ನಿಧಿ, ಮೋಲ್ಲಾಚಾರಣೆ ನಿಧಿ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರ್ದಾತೆ ನಿಧಿ
ಕೆ ಡುಗೆಗಳನುು ಸೊಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರು, ಈ ನಿಧಿಗಳನುು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ (ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದೆ ಳಗೆ) ಠೆೋವಣಿ ಮಾಡದಿರುವುದನುು ನಾವು
ಗಮನಿಸಿದೆುೋವೆ. ಇದರಿೊಂದ ಉದೆ ುೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ುತ ಬಡಿಿ ನರ್ುವಾಗುತಿತದೆ. ಒೊಂದು ವೆೋಳೆ ಉದೆ ುೋಗದಾತ್ರು ಆರ್ಥ್ಕ್
ಸಮಸೆುಗಳಿಗೆ ಸಿಲುರ್ಕದರೆ, ಉದೆ ುೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶಾತ್ ನರ್ು ಸೊಂರ್ವಿಸುತ್ತದೆ.
172. ಈ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ ಉದೆ ುೋಗಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರ್ದಾತಾ ನಿಧಿ ಕೆ ಡುಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿರ್ಾಗುವೊಂತೆ (ಠೆೋವಣಿ ಇಡುವುದನುು)
ಖಾತಿಾಪಡಿಸಲು ಕ್ಾಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾಗಿದೆ. ಉದೆ ುೋಗಿಗಳ ಕೆ ಡುಗೆಯನುು ತ್ಡವಾಗಿ ಠೆೋವಣಿ ಮಾಡುವುದು ಕ್ೊಂಡುಬೊಂದರೆ,
ಉದೆ ುೋಗಿಗಳ ಕೆ ಡುಗೆಯನುು ಕ್ಡಿತ್ ಮಾಡಲು ಉದೆ ುೋಗದಾತ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿೋಡಲಾಗುವುದಿಲಿ.
ನವೋದಾಮಗಳಿಗೆ ಉತೆುೋಜನ
173. ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ನವೋದುಮಗಳನುು ಉತೆತೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮತೆ ತೊಂದು ವರ್್ ತೆರಿಗೆ ರಜೆ ವಿಸತರಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. 2022 ಮಾಚ್್
31ರ ವರೆಗೆ ಇದು ಅನಾಯವಾಗಲ್ಲದೆ. ನವೋದುಮಗಳಿಗೆ ಹ ಡಿಕೆ ಉತೆತೋಜಿಸುವ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆದಾರರ ಬೊಂಡವಾಳ ಗಳಿಕೆ
ವಿನಾಯಿತಿಯನುು 2022 ಮಾಚ್್ 31ರ ವರೆಗೆ ವಿಸತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರೊೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಪರಸಾುವನೆಗಳು
ಸರಕು ಮತುು ಸೆೋವಾ ತೆರಿಗೆ
ಪರೆ ೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಪಾಸಾತವನೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮುನು, ಸರಕ್ು ಮತ್ುತ ಸೆೋವಾ ತೆರಿಗೆ ವುವಸೆೆಯನುು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತೆತೋನೆ. ಜಿಎಸ್ಟ’ಟಿ ತೆರಿಗೆ
ವುವಸೆೆಗೆ ಇದಿೋಗ ನಾಲುೆ ವರ್್ಗಳು ಸೊಂದಿವೆ. ನಾವು ಜಿಎಸ್ಟ’ಟಿ ಸರಳಿೋಕ್ರಣಕೆೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಾಮಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ೊಂಡಿದೆುೋವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲವನುು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಾತಪಿಸುತೆತೋನೆ.

1. ಎಸೆಿಮಾಸ್ಟ ಮ ಲಕ್ ಶ ನು ತೆರಿಗೆ ವಿವರ
2. ತೆೈಮಾಸಿಕ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ುತ ಸಣಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ್ ಪಾವತಿ
3. ಮೌಲ್ಲುೋಕ್ರಿಸಿದ ಇನ್’ಪುಟ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ (ಸೆುೋಟ’ಮೊಂಟ)
4. ಪೂವ್-ರ್ತಿ್ಯ ತಿದುುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಜಿಎಸ್ಟ’ಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ
5. ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆ ೊಂದಿಸುವ ಆದಾಯ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಜಿಎಸ್ಟ’ಟಿಎನ್ ವುವಸೆೆಯ ಸಾಮರ್ಥು್ವನುು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವೊಂಚ್ಕ್ರನುು, ನಕ್ಲ್ಲ ಬ್ಸಲ್’ಗಳ ಸೃಷ್ಟುಕ್ತ್್ರನುು ಪತೆತ
ಮಾಡಲು, ಕ್ೃತ್ಕ್ ಬುದಿಿಮತೆತ ಮತ್ುತ ಡಿೋಪ್ ಅನಾಲ್ಲಟಿರ್ಕಿ ತ್ೊಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನುು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
175. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ಳೆದ ಕೆಲವು ತಿೊಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಖಲೆ ಪಾಮಾಣದ ತೆರಿಗೆ ಸೊಂಗಾಹ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.
176. ಜಿಎಸ್ಟ’ಟಿ ಮೊಂಡಳಿಯು ಮುಳಿುನೊಂತ್ಹ ಸಮಸೆುಗಳನುು ಶಾಮದಾಯಕ್ವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟ’ಟಿ ವುವಸೆೆಯನುು ಮತ್ತರ್ುು
ಸುಗಮವಾಗಿಸಲು ಅಗತ್ುವಿರುವ ಎಲಾಿ ಕ್ಾಮಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾಗುವುದು ಎೊಂದು ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಲು ನಾನು ಬಯಸುತೆತೋನೆ.
ಸ್ತೋಮಾಸುಂಕ ತಕಯಬದಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
177. ನಮಾ ಸಿೋಮಾಸುೊಂಕ್ ನಿೋತಿಯು 2 ಪಾಮುಖ ಉದೆುೋಶಗಳನುು ಹೆ ೊಂದಿದುು, ದೆೋಶ್ಮೋಯ ಉತಾಿದನೆ ಉತೆತೋಜಿಸುವ ಜತೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ್
ಮೌಲು ಸರಪಣಿಗೆ ಸಜಾೆಗಲು ಭಾರತ್ಕೆೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮ ಲಕ್ ರಫ್ತತ ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತಮಗೆ ಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಕ್ಚಾು ವಸುತಗಳ ಸುಲರ್ ಲರ್ುತೆ ಮತ್ುತ ಮೌಲುವಧಿ್ತ್ ಉತ್ಿನುಗಳ ರಫತಗೆ ಈಗ ಒತ್ುತ ನಿೋಡಬೆೋರ್ಕದೆ.
178. ಈ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಳೆದ ವರ್್ ಸಿೋಮಾಸುೊಂಕ್ದ ಸಾರ ಪವನುು ಕ್ ಲೊಂಕ್ರ್ವಾಗಿ ಪರಿಶ್ಮೋಲ್ಲಸಲು ಪಾಾರೊಂಭಸಿದೆುೋವೆ.
ಹಳೆಯದಾದ 80 ವಿನಾಯಿತಿಗಳನುು ರದುುಗೆ ಳಿಸಿದೆುೋವೆ. ನಾನು ಈ ವರ್್ 400 ಹಳೆಯ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನುು ರದುು ಮಾಡುತಿತದೆುೋನೆ.
2021 ಅಕೆ ುೋಬರ್ 1ರಿೊಂದ ಪರಿರ್ೃತ್ ಸಿೋಮಾಸುೊಂಕ್ ಸಾರ ಪ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲದೆ.
ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮತುು ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಂಡಸ್ತರ
179. ದೆೋಶ್ಮಯ ವಿದುುನಾಾನ ಸರಕ್ುಗಳ ತ್ರ್ಾರಿಕೆ ತ್ಾರಿತ್ವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತಿತದೆ. ನಾವಿೋಗ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೋನ್’ಗಳು ಮತ್ುತ
ಚಾಜ್ರ್’ಗಳನುು ರಫ್ತತ ಮಾಡುತಿತದೆುೋವೆ. ದೆೋಶ್ಮೋಯ ಉತ್ಿನುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುನ ಮೌಲು ಸೆೋಪ್ಡೆಗಾಗಿ, ನಾವು ಚಾಜ್ರ್’ಗಳ
ಬ್ಸಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ುತ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಸಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುತಿತದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನುು ಹಿೊಂಪಡೆದಿದೆುೋವೆ.
ಕಬಿಿಣ ಮತುು ಉಕುಾ
180. ಇತಿತೋಚೆಗೆ ಕ್ಬ್ಸಿಣ ಮತ್ುತ ಉರ್ಕೆನ ದರ ತಿೋವಾ ಏರಿಕೆ ಕ್ೊಂಡಿರುವುದು ಸಣಣ, ಅತಿಸಣಣ ಮತ್ುತ ಮಧುಮ ಗಾತ್ಾದ ಉದಿುಮಗಳ ಮೋಲೆ
ಭಾರಿ ಹೆ ಡೆತ್ ನಿೋಡಿದೆ. ಆದುರಿೊಂದ ನಾವು ಏಕ್ರ ಪವಾಗಿ ಸಿೋಮಾಸುೊಂಕ್ ದರವನುು ಶೆೋಕ್ಡ 7.5ಕೆೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ಅಲಿದೆ, ಉರ್ಕೆನ
ರದಿುಗೆ (ಚ್ಚೊಂದಿ) 2022 ಮಾಚ್್ 31ರ ವರೆಗೆ ಸುೊಂಕ್ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡುತಿತದೆುೋನೆ. ಜತೆಗೆ, ತಾಮಾದ ರದಿುನ ಸುೊಂಕ್ವನುು 5%ನಿೊಂದ 2.5%ಗೆ
ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜವಳಿ
181. ಜವಳಿ ವಲಯವು ಅಪಾರ ಉದೆ ುೋಗಗಳನುು ಸೃಷ್ಟುಸುವ ಜತೆಗೆ, ದೆೋಶದ ಅರ್ಥ್ ವುವಸೆೆಯ ಪಾಗತಿಗೆ ಮಹತ್ಾದ ಕೆ ಡುಗೆ
ನಿೋಡುತಿತದೆ. ಈ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಕ್ಚಾು ವಸುತಗಳಿೊಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನವ ನಿಮ್ತ್ ಜವಳಿಗಳ ಸುೊಂಕ್ಗಳನುು ತ್ಕ್್ಬದಿಗೆ ಳಿಸುವ
ಅಗತ್ುವಿದೆ. ಪಾಲ್ಲಸುರ್’ಗೆ ತ್ಕ್ೆೊಂತೆ ನೆೈಲಾನ್ ಚ್ಚಪ್ಿ, ರೆೈಬರ್ ಸುೊಂಕ್ ದರವನುು ಏಕ್ರ ಪವಾಗಿ 5%ಗೆ ತ್ಗಿಾಸಿದೆುೋವೆ.
ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳು
182. ದೆೋಶ್ಮೋಯ ಉತ್ಿನುಗಳ ಮೌಲುವಧ್ನೆ ಉತೆತೋಜಿಸಲು ಮತ್ುತ ವಿಲೆ ೋಮಗಳನುು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ್ಗಳ
ಮೋಲ್ಲನ ಕ್ಸುಮ್ಿ ಸುೊಂಕ್ ದರವನುು ಮಾಪನಾೊಂಕ್ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ನಾಪತ ಸಿೋಮಾಸುೊಂಕ್ವನುು 2.5%ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನೊ ಮತುು ಬೆಳಿು
183. ಚ್ಚನು ಮತ್ುತ ಬೆಳಿುಗೆ ಪಾಸುತತ್ 12.5% ಸಿೋಮಾಸುೊಂಕ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. 2019 ಜುಲೆೈನಲ್ಲಿ ಇದು 10% ದರವನುು ಹೆಚ್ಚುಸಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ುಮ ಲು ಲೆ ೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಈಗ ತಿೋವಾ ಏರಿಕೆ ಕ್ೊಂಡಿರುವುದರಿೊಂದ, ಮೊದಲ್ಲನ ದರದ ಸಮೋಪಕೆೆ ತ್ರಲು ಸಿೋಮಾ ಸುೊಂಕ್ ದರವನುು
ತ್ಕ್್ಬದಿಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತಿತದೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ
184. ಸೌರಶರ್ಕತ ಭಾರತ್ಕೆೆ ಅತ್ುೊಂತ್ ರ್ರವಸೆ ಮ ಡಿಸಿರುವ ಇೊಂಧನ ಮ ಲವಾಗಿದೆ ಎೊಂಬುದನುು ನಾನು ಈಗಾಗಲೆೋ ಪಾಸಾತಪಿಸಿದೆುೋನೆ.
ದೆೋಶ್ಮೋಯ ಉತಾಿದನಾ ಸಾಮರ್ಥು್ ಹೆಚ್ಚುಸುವ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ ಹೊಂತ್ ಹೊಂತ್ವಾಗಿ ಸೌರಶರ್ಕತ ಕೆ ೋಶಗಳು ಮತ್ುತ ಪಾುನಲ್’ಗಳ ಉತಾಿದನೆ
ಯೋಜನೆಗಳನುು ಪಾಕ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಾಸುತತ್, ದೆೋಶ್ಮಯ ಉತಾಿದನೆ ಹೆಚ್ಚುಸಲು ಸೌರಶರ್ಕತ ಇನಾಟ್ರ್ ಮೋಲ್ಲನ ಸುೊಂಕ್ವನುು 5%ನಿೊಂದ
20%ಗೆ ಹಾಗ ಸೌರಶರ್ಕತ ಲಾುೊಂಟನ್್ ಮೋಲ್ಲನ ಸುೊಂಕ್ವನುು 5%ನಿೊಂದ 15%ಗೆ ಹೆಚ್ಚುಸಿದೆುೋನೆ.
ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುು ಆಟೊ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು
185. ದೆೋಶ್ಮಯವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬೊಂಡವಾಳ ಉಪಕ್ರಣಗಳನುು ಉತಾಿದಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥು್ವಿದೆ. ಅವುಗಳ ದರ ಸಾರ ಪವನುು
ಸಮಗಾವಾಗಿ ಪರಿಶ್ಮೋಲ್ಲಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ ು ನಾವು ನಿದಿ್ರ್ು ಸರಕ್ುಗಳ ಸುೊಂಕ್ವನುು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಪರಿರ್ೆರಿಸಿದಿುೋವಿ. ಸುರೊಂಗ
ಕೆ ರೆಯುವ ಭಾರಿ ಯೊಂತ್ಾಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದು ವಿನಾಯಿತಿಯನುು ಹಿೊಂಪಡೆದು, 7.5% ಸಿೋಮಾಸುೊಂಕ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ
ಬ್ಸಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 2.5% ಸುೊಂಕ್ ಹಾಕ್ಲಾಗಿದೆ. ನಿದಿ್ರ್ು ಆಟೆ ೋ ಬ್ಸಡಿಭಾಗಗಳ ಸುೊಂಕ್ ದರವನುು 15%ಗೆ ಹೆಚ್ಚುಸಿದೆುೋವೆ.
ಎಂಎಸ್ಟಎಂಇ ಉತಪನೊಗಳು
186. ಸಣಣ, ಅತಿಸಣಣ ಮತ್ುತ ಮಧುಮ ಗಾತ್ಾದ ಉದಿುಮ(ಎೊಂಎಸ್ಟಎೊಂಇ)ಗಳಿಗೆ ಪಾಯೋಜನ ಒದಗಿಸಲು ನಿದಿ್ರ್ು ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು
ತ್ೊಂದಿದೆುೋವೆ. ಉರ್ಕೆನ ಸ ೆರಗಳು ಮತ್ುತ ಪಾಿಸಿುರ್ಕ ಬ್ಸಲಿರ್ ವೆೋರ್’ಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಸುೊಂಕ್ವನುು 5%ನಿೊಂದ 15%ಗೆ ಹೆಚ್ಚುಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿದಿ ಉಡುಪುಗಳು, ಚ್ಮೊೋ್ತ್ಿನುಗಳು ಮತ್ುತ ಕ್ರಕ್ುಶಲ ವಸುತಗಳ ಆಮದಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನುು ಹಿೊಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಉತಪನೊಗಳು
187. ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಪಾಯೋಜನ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ, ಹತಿತಗೆ 10% ಸಿೋಮಾಸುೊಂಕ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಚಾು ರೆೋಷ್ೆಾ ಮತ್ುತ ರೆೋಷ್ೆಾ ನ ಲ್ಲಗೆ
ಸುೊಂಕ್ ದರವನುು 10ರಿೊಂದ 15%ಗೆ ಹೆಚ್ಚುಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಾಭಾವಿಕ್ವಲಿದ ಈಥೆೈಲ್ ಆಲೆ ೆೋಹಾಲ್’ಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುತಿತದು ರಿರ್ಾಯಿತಿ
ಹಿೊಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಕೆೆ ಜೆ ೋಳದ ಹೆ ಟುು, ಅರ್ಕೆ ಹೆ ಟುು, ಎಣೆಣ ಕೆೋರ್ಕ, ಮತ್ುತ ಪಶು ಆಹಾರ ಸೊಂಯೋಜಕ್ಗಳಿಗೆ ಏಕ್ರ ಪವಾಗಿ 15%
ದರ ವಿಧಿಸಲು ಮಾಪನಾೊಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿತದೆ.
188. ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ವನುು ತ್ುತಾ್ಗಿ ಅಭವೃದಿಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ುವಿದೆ. ಹಿೋಗೆ ಮಾಡುವುದರಿೊಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುನ ಕ್ೃಷ್ಟ ಉತಾಿದನೆ
ಮಾಡಲು ಸಾಧುವಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಕ್ೃಷ್ಟ ಉತ್ಿನುಗಳನುುದಕ್ಷತೆಯಿೊಂದ ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಿಮ ಸೊಂಸೆರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿೊಂದ ನಮಾ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುನ
ಆದಾಯ ಸಿಗಲ್ಲದೆ. ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಅಭವೃದಿಿಗೆ ಸೊಂಪನ ಾಲ ಕೆ ಾೋಡಿೋಕ್ರಿಸಲು ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಣಣ ಕ್ೃಷ್ಟ ಉತ್ಿನುಗಳ ಮೋಲೆ
ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ ವಿಧಿಸುತಿತದೆುೋನೆ. ಆದರೆ, ಈ ರ್ಕರುತೆರಿಗೆ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ಹೆ ರೆರ್ಾಗದೊಂತೆ ಮುೊಂಜಾಗಾತಾ
ಕ್ಾಮಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ತಕಯಬದಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತುು ಅನುಸರಣೆಗಳ ಸರಳಿೋಕರಣ
189. ನಾುರ್ಾೊಂಗ ಅಜಿ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಡಿಡಿ ಮತ್ುತ ಸಿವಿಡಿ ಸುೊಂಕ್(ಹೆಚ್ುುವರಿ ಸುೊಂಕ್ಗಳು)ಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ನಿಬೊಂಧನೆಗಳಿಗೆ
ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು ತ್ೊಂದಿದೆುೋವೆ. ಕ್ಸುಮ್ಿ ತ್ನಿಖೆಯನುು ಪೂಣ್ಗೆ ಳಿಸಲು, ನಾವು ನಿದಿ್ರ್ು ಸಮಯವನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆುೋವೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ತ್ುರೊಂತ್ ಕ್ಸುಮ್ಿ ಉಪಕ್ಾಮದಡಿ, ನಾವು ಭೌತಿಕ್ ಸೊಂಪಕ್್ರಹಿತ್, ಪತ್ಾರಹಿತ್ ಮತ್ುತ ಸೊಂಪಕ್್ರಹಿತ್ ಕ್ಾಮಗಳನುು
ಅನಾವರಣಗೆ ಳಿಸಿದೆುವು. 2020 ಸೆಪೆುೊಂಬರ್’ನಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವೊಂತೆ, ನಾವು ಮ ಲಸೆಳದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಆಡಳಿತ್ಕೆೆ ಹೆ ಸ
ಕಾಯ್ವಿಧಾನಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ೊಂದಿದೆುೋವೆ. ಮುಕ್ತ ವಾುಪಾರ ಒಪಿೊಂದದ ದುಬ್ಳಕೆ ತ್ಡೆಯಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲ್ಲದೆ.
190. ನೆೋರ ಮತ್ುತ ಪರೆ ೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿದಿ್ರ್ು ವಿವರಗಳನುು ನನು ಭಾರ್ಣದ ಅನುಬೊಂಧದಲ್ಲಿ ಸೆೋಪ್ಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
191. ಸಿಿೋಕ್ರ್ ಸರ್, ಈ ಎಲಾಿ ಮಾತ್ುಗಳ ಮ ಲಕ್ ನಾನು ಬಜೆಟ ಅನುು ಈ ಗೌರವಯುತ್ ಸದನಕೆೆ ಸಮಪಿ್ಸುತಿತದೆುೋನೆ.
ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದ ಭಾಗ ಎ ಅನುಬಂಧ
ಅನುಬಂಧ – 1

ಆರೆ ೋಗು ಮತ್ುತ ಯೋಗಕ್ೆೋಮ - ವೆಚ್ು

ಕೆ ೋಟಿ ರ .ಗಳಲ್ಲಿ
ಸಚಿವಾಲರ್/ ಇಲಾಖೆಗಳು

ವಾಸುವಿಕ

ಬಿಇ

ಬಿಇ

2019-20
62,397

2020-21
65,012

2021-22
71,269

ಆರೊೋಗಾ ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ನಿದೆೋಯಶನಾಲರ್

1,934

2,100

2,663

ಆರ್ುಷ್ ಸಚಿವಾಲರ್

1,784

2,122

2,970

ಆರೊೋಗಾ ಮತುು ಕುಟ್ುಂಬ ಕಲಾಾಣ ನಿದೆೋಯಶನಾಲರ್

ಕೊೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಶೆೋಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಲಸಿಕೆ

35,000

ಕುಡಿರ್ುವ ನಿೋರು ಮತುು ನೆೈಮಯಲಿೋಕರಣ ನಿದೆೋಯಶನಾಲರ್

18,264

21,518

60,030

ರ್ೋರ್ಣೆ

1,880

3,700

2,700

ನಿೋರು ಮತ್ುತ ನೆೈಮ್ಲುಕೆೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ

36,022

ಆರೆ ೋಗುಕೆೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ

13,192

ಒಟ್ುು

86,259

94,452

2,23,846
ಅನುಬಂಧ - II

ಮಹತಾಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು: ರಸೆುಗಳು ಮತುು ಹೆದಾಾರಿಗಳು
ಪರಮುಖ ಎಕ್ಾ’ಪೆರಸ್ಟ ಹೆದಾಾರಿಗಳು/ ಕಾರಿಡಾರ್’ಗಳು
•

ದೆಹಲ್ಲ-ಮುೊಂಬೆೈ ಎರ್ಕಿ’ಪೆಾಸ್ಟ’ವೆೋ: ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದಿರುವ 260 ರ್ಕ.ಮೋ. ರಸೆತ ಅಭವೃದಿಿಗೆ 31.03.2021ರೆ ಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ
ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.

•

ಬೆೊಂಗಳ ರು-ಚೆನೆುೈ ಎರ್ಕಿ’ಪೆಾಸ್ಟ’ವೆೋ: 278 ರ್ಕಮೋ ಉದುದ ರಸೆತ ಅಭವೃದಿಿಗೆ ಪಾಸಕ್ತ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಗುತಿತಗೆಗೆ ಕ್ಾಮ, ನಿಮಾ್ಣ ಕಾಯ್ 202122ರಲ್ಲಿ ಆರೊಂರ್

•

ದೆಹಲ್ಲ-ಡೆಹಾಾಡ ನ್ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್: 210 ರ್ಕಮೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಭವೃದಿಿಗೆ ಪಾಸಕ್ತ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಗುತಿತಗೆಗೆ ಕ್ಾಮ, 2021-22ರಲ್ಲಿ
ನಿಮಾ್ಣ ಆರೊಂರ್

•

ಕಾನುಿರ-ಲಖನೌ ಎರ್ಕಿ’ಪೆಾಸ್ಟ’ವೆೋ: 63 ರ್ಕಮೋ ಉದುದ ರಸೆತಯು ಎನ್ಎಚ್ 27ಕೆೆ ಬದಲ್ಲ ಮಾಗ್ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲ್ಲದೆ, 2021-2ರಲ್ಲಿ ಗುತಿತಗೆ
ನಿೋಡಲು ಕ್ಾಮ.

•

ಚೆನೆುೈ-ಸೆೋಲೊಂ ಕಾರಿಡಾರ್: 277 ರ್ಕಮೋ ಎರ್ಕಿ’ಪೆಾಸ್ಟ’ವೆೋ ನಿಮಾ್ಣ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಆರೊಂರ್.

•

ರಾಯ್’ಪುರ್-ವಿಶಾಖಪಟುಣೊಂ: 464 ರ್ಕಮೋ ಉದುದ ರಸೆತ ಛತಿತೋಸ್ಟ’ಗಢ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ುತ ಆೊಂಧಾ ಪಾದೆೋಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮ ಲಕ್
ಹಾದು ಹೆ ೋಗಲ್ಲದೆ. ಪಾಸಕ್ತ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಗುತಿತಗೆ ನಿೋಡಲ್ಲದುು, 2021-22ರಲ್ಲಿ ನಿಮಾ್ಣ ಆರೊಂರ್.

•

ಅಮೃತ್ಸರ-ಜಾಮ್’ನಗರ್: 2021-22ರಲ್ಲಿ ನಿಮಾ್ಣ ಆರೊಂರ್

•

ದೆಹಲ್ಲ-ಕ್ತಾಾ:2021-22ರಲ್ಲಿ ನಿಮಾ್ಣ ಆರೊಂರ್

•

ಸುಧಾರಿತ್ ಸೊಂಚಾರ ನಿವ್ಹಣೆ ವುವಸೆೆಯ ಜತೆಗೆ ವೆೋಗದ ರೆಡಾರ್’ಗಳು, ವೆೋರಿಯಬಲ್ ಸೊಂದೆೋಶ ಸೆೈನ್ ಬೆ ೋಡ್್’ಗಳು, ಜಿಪಿಎಸ್ಟ
ಅಳವಡಿಕೆಯ ರೆಕ್ವರಿ ವಾಹನಗಳನುು ಎಲಾಿ ಹೆ ಸ ಚ್ತ್ುರ್ಿರ್ಥ ಮತ್ುತ ಆರು ಪರ್ಥಗಳ ಹೆದಾುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅನುಬಂಧ - III
ಬಂಡವಾಳ ಹಂತೆಗೆತ/ ಕಾರ್ಯತಂತರದ ಬಂಡವಾಳ ಹಂತೆಗೆತ ನಿೋತಿರ್ ಮುಖಾಾಂಶಗಳು
ಉದೆಾೋಶ

ಎ)

ಹಣಕಾಸು ಸೊಂಸೆೆಗಳು ಸೆೋರಿದೊಂತೆ ಕೆೋೊಂದಾ ಸಕಾ್ರದ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ವಲಯದ ಉದುಮಗಳ ಉಪಸಿೆತಿಯನುು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುವುದು
ಮತ್ುತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕೆೆ ಹೆ ಸ ಹ ಡಿಕೆ ಸೆಳವನುು ಸೃಷ್ಟುಸುವುದು.

ಬ್ಸ)

ಬೊಂಡವಾಳ ಹಿೊಂತೆಗೆತ್ದ ನೊಂತ್ರ, ಕೆೋೊಂದಾ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ವಲಯದ ಉದುಮಗಳ (ಸಿಪಿಎಸ್ಟ್ಇ)/ ಹಣಕಾಸು ಸೊಂಸೆೆಗಳ ಆರ್ಥ್ಕ್
ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಖಾಸಗಿ ಬೊಂಡವಾಳ, ತ್ೊಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ಉತ್ತಮ ನಿವ್ಹಣಾ ಅಭಾುಸಗಳ ಮ ಲಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥ್ಕ್
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ುತ ಹೆ ಸ ಉದೆ ುೋಗಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲದೆ.

ಸಿ)

ಬೊಂಡವಾಳ ಹಿೊಂತೆಗೆತೆದ ಹಣವು ಸಕಾ್ರದ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಲಯ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಕಾಯ್ಕ್ಾಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸನುು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು :
ಎ) ಪಾಲ್ಲಸಿಯು ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಪಿಎಸ್ಟ್ಇಗಳು, ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ವಲಯದ ಬಾುೊಂಕ್ುಗಳು ಮತ್ುತ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ವಲಯದ ವಿಮಾ
ಕ್ೊಂಪನಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿದೆ.
ಬ್ಸ) ವಿವಿಧ ಕ್ೆೋತ್ಾಗಳನುು ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾ ಮತ್ುತ ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾ ರಹಿತ್ ಕ್ೆೋತ್ಾಗಳಾಗಿ ವಗಿೋ್ಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಿ) ವಗಿೋ್ಕ್ರಿಸಿದ ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾದ ಕ್ೆೋತ್ಾಗಳು:
i.

ಪರಮಾಣು ಶರ್ಕತ, ಬಾಹಾುಕಾಶ ಮತ್ುತ ರಕ್ಷಣೆ

ii.

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ುತ ದ ರಸೊಂಪಕ್್

iii.

ವಿದುುತ್, ಪೆಟೆ ಾೋಲ್ಲಯೊಂ, ಕ್ಲ್ಲಿದುಲು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಖನಿಜಗಳು

ಬಾುೊಂರ್ಕೊಂಗ್, ವಿಮ ಮತ್ುತ ಹಣಕಾಸು ಸೆೋವೆಗಳು
ಡಿ)

ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾದ ಕ್ೆೋತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ವಲಯದ ಉದುಮಗಳ ಕ್ನಿರ್ಿ ಉಪಸಿೆತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾದ

ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಿಪಿಎಸ್ಟ್ಇಗಳನುು ಖಾಸಗಿೋಕ್ರಣಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥವಾ ವಿಲ್ಲೋನಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರ
ಸಿಪಿಎಸ್ಟ್ಇಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ಅೊಂಗಸೊಂಸೆೆಯನಾುಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥವಾ ಮುಚ್ುಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇ)

ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾರಹಿತ್ ಕ್ೆೋತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಪಿಎಸ್ಟ್ಇಗಳನುು ಖಾಸಗಿೋಕ್ರಣಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲಿದಿದುರೆ ಮುಚ್ುಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನುಬಂಧ-IV
ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳ ಎಂಎಸ್ಟ ಪಿ ಖರಿೋದ್ಧ
ವಷಯ

ಗೊೋದ್ಧ

ಭತು

ಹತಿು

ಸೆಣಬು

ಬೆೋಳೆ
ಕಾಳು ಗಳು

ಎೊಂ ಎಸ್ಟ ಪಿ

ಫಲಾನುರ್ವಿ

ಎೊಂ ಎಸ್ಟ ಪಿ

ಫಲಾನುರ್ವಿ

ಮೌಲು

ರೆೈತ್ರ ಸೊಂಖೆು

ಮೌಲು

ರೆೈತ್ರ ಸೊಂಖೆು

(ಕೆ ೋಟಿ)

(ಲಕ್ಷ)

(ಕೆ ೋಟಿ)

(ಲಕ್ಷ)

ಎೊಂ ಎಸ್ಟ ಪಿ ಫಲಾನುರ್ವಿ
ಮೌಲು

ರೆೈತ್ರ ಸೊಂಖೆು

(ಕೆ ೋಟಿ)

(ಲಕ್ಷ)

ಎಣೆಣಬಿೋಜಗಳು
ಮತುು

ಎೊಂ ಎಸ್ಟ ಪಿ

ಫಲಾನುರ್ವಿ

ಎೊಂ ಎಸ್ಟ ಪಿ

ಕೊಬಿರಿ
ಫಲಾನುರ್ವಿ

ಮೌಲು

ರೆೈತ್ರ ಸೊಂಖೆು

ಮೌಲು

ರೆೈತ್ರ ಸೊಂಖೆು

(ಕೆ ೋಟಿ)

(ಲಕ್ಷ)

(ಕೆ ೋಟಿ)

(ಲಕ್ಷ)

2010-11

24764.3

NA

52573.04

NA

-

-

-

-

1.75

149.03

2011-12

33152

NA

58084.48

NA

14

0.02

47.7

0.46

0.005

1.52

2012-13

49020.18

NA

65039.28

NA

4797

7.3

140.19

1.15

407.22

394.06

2013-14

33874.20

NA

63927.65

NA

90

0.14

53.98.

0.5

235.86

1626.39

2014-15

39232.20

NA

66948.00

NA

18506

29.5

6.56

0.06

1128.93

45.52

2015-16

40727.60

NA

73981.90

73.08

1825

1.91

-

-

-

15.90

2016-17

35015.53

20.47

85802.73

76.85

-

-

28.79

0.17

1039.39.

946.71

2017-18

50089.00

31.87

90397.86

72.31

898

0.88

172.16

1.22

8566.13

5072.73

2018-19

6204.33

38.77

116839.47

96.94

2976

2.38

66.79

0.26

20145.60

7091.11

2019-20

62802.88

35.57

141928.08

124.59

28500

21.5

56.24

0.55

8284.45

8305.06

2020-21

75059.60

43.36

172752**

154**

25974*

18.26*

2.99

0.01

10530.20

3647.11

*upto27.01.21;**Estimatedvalue

NA=ಲರ್ುವಿಲಿ
ಅನುಬಂಧ - V
ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ (ಎನ್ಇಪಿ)ರ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾರರಂಭದ ಉಪಕರಮಗಳು
•

ಎಲಾಿ ಶಾಲಾ ಶ್ಮಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ರಾಷ್ಟರೋಯ ವೃತಿತಪರ ಮಾನದೊಂಡಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟುವನುು (ಎನ್್ಪಿಎಸ್ಟ್ಟಿ)
ಅಭವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಶ್ಮಕ್ಷಕ್ರ ಸಾಮರ್ಥು್ವನುು ಹೆಚ್ಚುಸುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ದೆೋಶದ ಸಕಾ್ರಿ ಮತ್ುತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ವುವಸೆೆಯ
ಎಲಾಿ 92 ಲಕ್ಷ ಶ್ಮಕ್ಷಕ್ರು ಅನುಸರಿಸಲ್ಲದಾುರೆ.

•

ಆಟಿಕೆಗಳು ಮನರಿಂಜ್ನೆ ಮತ್ುು ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅಭಿವಾಕ್ರುರ್ಾಗಿದೆ. ಒಿಂದು ವಿಶಿರ್್ವ್ಾದ ಸಾಳಿೇಯ ಆಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ್ ಕಲ್ಲಕೆಯಿೊಂದ - ಎಲಾಿ
ಹಿಂತ್ದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ಕೆಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ವನುನ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇದು ಕ್ಲ್ಲಯುವಿಕೆಯನುು ನಿೋರಸ ಕಲ್ಲಕೆಯನುು ಆಕರ್ಥಕವ್ಾಗಿ ಮತ್ುು
ಸಿಂತೊೇರ್ದಾಯಕ ಅನುಭವಕೆಕ ಪರಿವತಿಥಸುತ್ುದೆ.

•

ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಸ್ಟು ಮೈೊಂಡ್್ಸೆಟ್ನ ಸನಿುವೆೋಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೆೋರ್ನಲ್ ಆರ್ಕ್ಟೆಕ್ುರ್ (ಎನ್್ಡಿಇಎಆರ್) ಅನುು
ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಕ್ಟೆಕ್ುರ್ ಬೆ ೋಧನೆ ಮತ್ುತ ಕ್ಲ್ಲಕೆಯ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಮಾತ್ಾವಲಿದೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಯೋಜನೆ,
ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುತ ಕೆೋೊಂದಾ ಮತ್ುತ ರಾಜುಗಳು / ಕೆೋೊಂದಾಾಡಳಿತ್ ಪಾದೆೋಶಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಾಕ್ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕ್ರಿಸುತ್ತದೆ. . ಇದು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ಗಳ ಅಭವೃದಿಿಗೆ ವೆೈವಿಧುಮಯ ಶ್ಮಕ್ಷಣ ಪರಿಸರ ವುವಸೆೆಯ ವಾಸುತಶ್ಮಲಿವನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲಾಿ

ಮಧುಸೆಗಾರರ, ವಿಶೆೋರ್ವಾಗಿ ರಾಜುಗಳು ಮತ್ುತ ಕೆೋೊಂದಾಾಡಳಿತ್ ಪಾದೆೋಶಗಳ ಸಾಾಯತ್ತತೆಯನುು ಖಾತಿಾಪಡಿಸುವ ರೆಡರೆೋಟೆಡ್ ಆದರೆ
ಇೊಂಟರ್ ಆಪರೆೋಬಲ್ ಸಿಸುಮ್ ಆಗಿದೆ.
•

ಶಾವಣದೆ ೋರ್ವುಳು ಮಕ್ೆಳಿಗಾಗಿ, ಸಕಾ್ರವು ದೆೋಶಾದುೊಂತ್ ಭಾರತಿೋಯ ಸೊಂಕೆೋತ್ ಭಾಷ್ೆಯ ಪಾಮಾಣಿೋಕ್ರಣದ ಬಗೆಾ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಮತ್ುತ ರಾಜು ಪಠ್ುಕ್ಾಮದ ವಸುತಗಳನುು ಅಭವೃದಿಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

•

ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಮತ್ುತ ನಿವೃತ್ತ ಶ್ಮಕ್ಷಕ್ರಿದಾುರೆ. ವಿರ್ಯಗಳು, ವಿರ್ಯಗಳು ಮತ್ುತ ಶ್ಮಕ್ಷಣಶಾಸರದ ಬಗೆಾ ನಿರೊಂತ್ರ ಆನ್್ಲೆೈನ್ /
ಆಫ್್ಲೆೈನ್ ಬೆೊಂಬಲದ ಮ ಲಕ್ ಶಾಲಾ ಶ್ಮಕ್ಷಕ್ರು ಮತ್ುತ ಶ್ಮಕ್ಷಕ್ರ ವೆೈಯರ್ಕತಕ್ ಮಾಗ್ದಶ್ನಕಾೆಗಿ ಅವರನುು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

•

ಏಕ್-ಆರ್ಾಮದ ನಿಯತಾೊಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾುರ್ಥ್ಗಳನುು ಸೆ ೋಫರ್ ಮೌಲುಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲ್ಲಯುವವರ ಅರಿವಿನ ಮಟುವನುು
ನಿಣ್ಯಿಸಲು ಮೌಲುಮಾಪನಗಳನುು ಬಳಸುವುದರಿೊಂದ ಸೊಂಪೂಣ್ ಬದಲಾವಣೆರ್ಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಅನನು ಸಾಮರ್ಥು್
ಮತ್ುತ ಸಾಮರ್ಥು್ವನುು ಗುರುತಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಇದನುು ಬಳಸಿಕೆ ಳುಬಹುದು. ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾೆಗಿ, ವಿದಾುರ್ಥ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ
ಸಾಮರ್ಥು್ಗಳು, ಆಸರ್ಕತಯ ಕ್ೆೋತ್ಾಗಳು, ಅಗತ್ುವಿರುವ ಗಮನದ ಕ್ೆೋತ್ಾಗಳು ಮತ್ುತ ಆ ಮ ಲಕ್ ವೃತಿತಜಿೋವನದ ಅತ್ುುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನುು
ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆಾ ಅಮ ಲುವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸಲು ಸಮಗಾ ಪಾಗತಿ ಕಾಡ್್ ಅನುು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

•

ಸೊಂಪನ ಾಲಗಳನುು ತ್ಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚುನ ಅವಕಾಶವನುು ಸರ್ಕಾಯಗೆ ಳಿಸಲು, ವಯಸೆರ ಶ್ಮಕ್ಷಣದ ಸೊಂಪೂಣ್ ಹರವು ಒಳಗೆ ೊಂಡ
ಆನ್್ಲೆೈನ್ ಮಾಡ ುಲ್್ಗಳನುು ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಾಗುವುದು.

•

ವರ್್ದಲ್ಲಿ, ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಸಾೊಂಕಾಾಮಕ್ ರೆ ೋಗದ ಹೆ ರತಾಗಿಯ , ನಾವು 30 ಲಕ್ಷಕ್ ೆ ಹೆಚ್ುು ಪಾಾರ್ಥಮಕ್ ಶಾಲಾ ಶ್ಮಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್್
ರ ಪದಲ್ಲಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಿದೆುೋವೆ, ಇದು ಶ್ಮಕ್ಷಣದ ಸೊಂಪೂಣ್ ಹರವನುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿದೆ. ಇದನುು ಮುೊಂದುವರೆಸಿ, 2021-22ರಲ್ಲಿ, 56 ಲಕ್ಷ
ಶಾಲಾ ಶ್ಮಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ನಾುರ್ನಲ್ ಇನಿಶ್ಮಯ್ಕೋಟಿವ್ ರಾರ್ ಸ ೆಲ್ ಹೆಡ್ಿ ಮತ್ುತ ಟಿೋಚ್ಸ್ಟ್ ರಾರ್ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಿುರ್ಕ ಅಡಾಾನ್ಿ್ಮೊಂಟ
(NISTHA) ಮ ಲಕ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡುತೆತೋವೆ.

•

ಕ್ಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್್ಗಳಿೊಂದ ನಮಾ ಪಾಧಾನಮೊಂತಿಾಯವರು ಪಾತಿವರ್್ ವಿದಾುರ್ಥ್ಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ತ್ಮಾ ಬೆ ೋಡ್್ ಪರಿೋಕ್ೆಗಳಿಗೆ
ಮುೊಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಆತ್ೊಂಕ್ ಮತ್ುತ ಒತ್ತಡವನುು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತದಾುರೆ. ಈ ದಿರ್ಕೆನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಿಬ್ಸಎಸ್ಟ್ಇ ಬೆ ೋಡ್್
ಪರಿೋಕ್ೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ಹೊಂತ್ ಹೊಂತ್ವಾಗಿ 2022-23ರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್್ದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುತೆತೋವೆ. ಪರಿೋಕ್ೆಗಳು ರೆ ೋಟಲನಿ್ೊಂಗ್್ನಿೊಂದ ದ ರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ುತ ಅವರ ಪರಿಕ್ಲಿನಾ ಸಿರ್ುತೆ, ವಿಶೆಿೋರ್ಣಾತ್ಾಕ್ ಕೌಶಲುಗಳು ಮತ್ುತ ನೆೈಜ ಜಿೋವನಶೆೈಲ್ಲಗೆ
ಅನಾಯಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಮೋಲೆ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.

•

ವಿದೆೋಶ್ಮ ಉನುತ್ ಶ್ಮಕ್ಷಣ ಸೊಂಸೆೆಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ಉನುತ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಹಯೋಗವನುು ಉತೆತೋಜಿಸಲು, ಉರ್ಯ ಪದವಿಗಳು, ಜೊಂಟಿ ಪದವಿಗಳು,
ಅವಳಿ ವುವಸೆೆಗಳು ಮತ್ುತ ಅೊಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಕಾಯ್ವಿಧಾನಗಳನುು ಅನುಮತಿಸಲು ನಿಯೊಂತ್ಾಕ್ ಕಾಯ್ವಿಧಾನವನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು
ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ುಚವರಿ ಬಜೆಟ್ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ಪಟಿು (ಇಬಿಆರ್) (ಸಕಾಯರ ಸಂಪೂಣಯ ಸೆೋವೆರ್ ಬಾಂಡ್್ಗಳು, ಎನ್್ಎಸ್ಟ್ಎಸ್ಟಎಫ್ ಸಾಲ ಮತುು ಇತರ ಸಂಪನೂಮಲಗಳು)
(ಕೆ ೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಭಾಗ-ಎ - ಇಬಿಆರ್ ಗಳನುೊ ಸಕಾಯರಿ ಸಂಪೂಣಯ ಸವಿಯಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಜುಜಗೊಳಿಸಲಾರ್ಗದೆ
ಬೆೋಡಿಕೆ
ಸಂಖೆಾ
ಸಂಖೆಾ
24

ಸಚಿವಾಲರ್ದ / ವಿಭಾಗದ / ಯೋಜನೆರ್
ಹೆಸರು

2016-17

2017-18

ವಾಸುವಿಕ

ವಾಸುವಿಕ

2018-19
ವಾಸುವಿಕ

2019-20

2020-21

2020-21

ವಾಸುವಿಕ

ಬಿ ಇ

ಆರ್ ಇ

2021-22
ಬಿ ಇ

E

ಉನುತ್ ಶ್ಮಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ಮಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ

---

---

---

---

3000.00

---

---

---

---

---

3000.00

---

---

---

20000.00

---

10000.00

---

---

---

1400.00

1850.00

5493.40

1963.30

5000.00

-----

8698.20
---

3600.00
---

---12000.00

-----

---

---

---

---

---

---

---

---

---

340.00

660.00

---

----

5000.00

4000.00

ವುವಸೆೆಗಳನುು
ಪುನರುಜಿೆೋವನಗೆ ಳಿಸುವುದು (RISE)
44

ಆರೆ ೋಗು ಮತ್ುತ ಕ್ುಟುೊಂಬ ಕ್ಲಾುಣ
ಇಲಾಖೆ
ಪಾಧಾನ ಮೊಂತಿಾ ಸಾಾಸೆಾ ಸುರಕ್ಾ
ಯೋಜನೆ

59

ವಸತಿ ಮತ್ುತ ನಗರ ವುವಹಾರಗಳ
ಸಚ್ಚವಾಲಯ
ಪಾಧಾನ ಮೊಂತಿಾ ಆವಾಸ್ಟ ಯೋಜನೆ
(PMAY) – ನಗರ

61

ಜಲಸೊಂಪನ ಾಲ ಇಲಾಖೆ, ನದಿ ಅಭವೃದಿಿ
ಮತ್ುತ ಗೊಂಗಾ ಪುನರುಜಿೆೋವನ
ರ್ಲಾವರಮ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ Polavaram
Irrigation
(ವೆೋಗವಧಿ್ತ್Project
ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಯೋಜನಗಳ

2187.00

ಕಾಯ್ಕ್ಾಮಗಳ & ಇತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು
62

3105.00

---

2234.29
4225.00

ಕ್ುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತ್ುತ ಒಳಚ್ರೊಂಡಿ
ಸಚ್ಚವಾಲಯ
ಸಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮರ್ನ್ (ಗಾಾಮಾ) ಜಲಜಿೋವನ್
ಮರ್ನ್ / ನಾುರ್ನಲ್ ರ ರಲ್ ಡಿಾೊಂರ್ಕೊಂಗ್ ವಾಟರ್

-----

ರ್ಾಗಾಾೊಂ
70

ಹೆ ಸ ಮತ್ುತ ನವಿೋಕ್ರಿಸಬಹುದಾದ
ಇೊಂಧನ ಸಚ್ಚವಾಲಯ
ಗಿಾಡ್ ಇೊಂಟರ್ಾ್ರ್ಕುವ್ ನವಿೋಕ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಶರ್ಕತ,

1640.00

ಆಫ್-ಗಿಾಡ್ / ವಿತ್ರಣೆ ಮತ್ುತ ವಿಕೆೋೊಂದಿಾೋಕ್ೃತ್
ನವಿೋಕ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಶರ್ಕತ
ಪಾಧಾನ ಮೊಂತಿಾ – ರ್ಕಸಾನ್ ಊಜಾ್ ಸುರಕ್ೂಣ್

1000.00

---

ಮತ್ುತ ಉತಾತನ್ ಮಹಾಭರ್ಾನ (PM-KUSUM)
77

ಬೊಂದರು, ಹಡಗು ಮತ್ುತ ಜಲಮಾಗ್ಗಳ
ಸಚ್ಚವಾಲಯ
ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾಗ್ ಪಾಾಧಿಕಾರ

---

---

(IWAI)Projects
78

ಇಂದನ ಖಾತೆ
ದಿೋನ್ ದರ್ಾಳ್ ಉಪಾದಾುಯ ಗಾಾಮ ಜೆ ುೋತಿ
Yojana/SAUBHAGYA
ಇೊಂದನ ವುವಸೆೆ ಅಭವೃದಿಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ

86

13827.00
5504.70

---

3782.00

5500.00

5000.00

---

---

---

ಗಾಾಮೋಣಾಭವೃದಿಿ ಇಲಾಖೆ
ಪಾಧಾನ ಮೊಂತಿಾ ಆವಾಸ್ಟ ಯೋಜನೆ

---

7330.00

10678.80

10811.00

10000.00

20000.00

9167.00

15095.00

65602.10

22006.30

49500.00

31459.29

PMAY)- Rural

ಒಟ್ುು

NIL

ಭಾಗ-ಬಿ - ಎನ್್ಎಸ್ಟ್ಎಸ್ಟ್ಎಫ್್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಸುರಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸ್ತನ ನೆರವು
ಕ್ಾಮ

ಸಚಿವಾಲರ್ದ / ವಿಭಾಗದ / ಯೋಜನೆರ್ ಹೆಸರು

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

ವಾಸುವಿಕ

ವಾಸುವಿಕ

ವಾಸುವಿಕ

ವಾಸುವಿಕ

70000.00

65000.00

97000.00

110000.00

2020-21

2020-21

2021-22

ಸೊಂಖೆು

1

ಆಹಾರ ಮತುು ಸಾವಯಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಇಲಾಖೆ

ಬಿ ಇ

ಆರ್ ಇ

136600.00

ಬಿ ಇ

84636.00

---

ಭಾರತ್ದ ಆಹಾರ ನಿಗಮ
2

ವಸತಿ ಮತುು ನಗರ ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲರ್

---

8000.00

---

15000.00

---

---

---

---

1310.00

---

10000.00

ಕ್ಟುಡ ಸಾಮಗಿಾಗಳು ಮತ್ುತ ತ್ೊಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಪಾಚಾರ
ಮೊಂಡಳಿ

3

ರಸಗೊಬಿರ ಇಲಾಖೆ

---

---

ಲೆ ೋಹ ಮತ್ುತ ಖನಿಜ ವಾುಪಾರ ನಿಗಮ (MMTC)

4

ಇತ್ರ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಸೊಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಬೆೊಂಬಲ (ಕೆಲವು ನಿದಿ್ರ್ು ಯೋಜನೆ

30000.00

/ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಸೊಂಪನ ಾಲಗಳ ಅವಶುಕ್ತೆಗಳನುು
ಪೂರೆೈಸಲು)
ಒಟ್ುು 70000.00

ಒಟ್ುು ಮೊತು (A+B)

79167.00

73000.00

97000.00

126310.00

136600.00

94636.00

30000.00

88095.00 162602.10

148316.13

186100.00

126095.29

30000.00

31.03.20 0 ರೊಂತೆ ಎಫ್್ಸಿಐಯೊಂದಿಗೆ ಬಾರ್ಕ ಇರುವ # ಎನ್್ಎಸ್ಟ್ಎಸ್ಟ್ಎಫ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ 2,54,600 ಕೆ ೋಟಿ

ಟಿಪಿಣಿಗಳು:
i) ನಾಗರಿಕ್ ವಿಮಾನರ್ಾನ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಇೊಂಡಿರ್ಾ ಅಸೆಟ ಹೆ ೋಲ್ಲಿೊಂಗ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್್ಗೆ (ಎಐಎಎಚ್್ಎಲ್)

ಎಐಎಎಚ್್ಎಲ್್ಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಲಾದ ಏರ್ ಇೊಂಡಿರ್ಾದ

ಸಾಲವನುು ಮರುಹಣಕಾಸು ಮಾಡಲು

2019-20ರಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ

ಕೆ ೋಟಿಗಳರ್ುು ಸವಿೋ್ಸ್ಟಿ ಸವಿ್ಸ್ಟಿ ಬಾೊಂಡ್್ಗಳನುು ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ್ ಇಬ್ಸಆರ್್ಗಳನುು ಹೆಚ್ಚುಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ು.
ii) ರೆೈಲೆಾ ಸಚ್ಚವಾಲಯವು ತ್ನು ರಾಷ್ಟರೋಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದಕಾೆಗಿ 10,200 ಕೆ ೋಟಿ (2018-19ರಲ್ಲಿ 5,200

ಕೆ ೋಟಿ ಮತ್ುತ 2019-20ರಲ್ಲಿ 5,000 ಕೆ ೋಟಿ) ಹಣದ ಅಗತ್ುವನುು ಪೂರೆೈಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ು. ಮರುಪಾವತಿ
ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆಯನುು ಸಕಾ್ರದ ಸಾಮಾನು ಆದಾಯದ ಮೋಲೆ ರ್ರಿಸಲಾಗುತಿತದೆ.
iii) ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯದ ಬಾಾಿಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಡವ್ಾಳ ದಾರವಣ್: ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯದ ಬಾಾಿಂಕುಗಳ (ಪಿಎಸ್್ಬ್ಬ) ಮರು
ಬಿಂಡವ್ಾಳಿೇಕರಣ್ಕಾಕಗಿ 2017-18ರಲ್ಲಿ 80,000 ಕೊೇಟಿ, 2018-19ರಲ್ಲಿ 1,06,000 ಕೊೇಟಿ ಮತ್ುು 2019-20ರಲ್ಲಿ 65,443 ಕೊೇಟಿ
ರೂ. ಈ ಉದೆಾೇಶಕಾಕಗಿ 2020-21ರಲ್ಲಿ 20,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ. 2020-21ರಲ್ಲಿ, 5,500 ಕೊೇಟಿ ಮೊತ್ುವನುನ ಸಕಾಥರವು ಪಿಎಸ್್ಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಬಿಂಡವ್ಾಳವ್ಾಗಿ ಬಡಿಡರಹಿತ್ ವಿಶೆೇರ್ ಸ್ೆಕೂಾರಿಟಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತ್ುಿಂಬ್ಬದೆ. ಐಡಿಬ್ಬಐ (`4,557 ಕೊೇಟಿ), ಎಕ್ರಾಮ್ಸ ಬಾಾಿಂಕ್ಸ (`
5,050 ಕೊೇಟಿ) ಮತ್ುು ಐಐಎಫ್್ಸಿಎಲ್ (`5,297.60 ಕೊೇಟಿ) ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ರ ಬಾಾಿಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿತ್ರಣಾ ಬಾಿಂಡ್್ಗಳ ಮೂಲ್ಕವೂ

ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರವು ಬಿಂಡವ್ಾಳವನುನ ತ್ುಿಂಬ್ಬದೆ.

iv) ವಷ್ಾ್ಶನ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಹೆೋಳಿಕೆಯನುು ರಿಸಿೋಪ್ು ಬಜೆಟ 2021-22ರ ಭಾಗ-ಬ್ಸ ಯಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 2016-20ರ

ಹಣಕಾಸು ವರ್್ದ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸದ ವಾಷ್ಟ್ಕ್ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ 41,822.04 ಕೆ ೋಟಿ.
ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದ ಬಿ ಭಾಗದ ಅನುಬಂಧ.
ನೆೋರ ತೆರಿಗೆ ಪಾಸಾತಪಗಳು:
ಕರಮ

ಪರಸಾುವನೆಗಳು

ಪರಸಾುವಿತ ತಿದುಾಪಡಿಗಳು (ಸಂಕ್ಷಿಪು)

ಸಂಖೆಾ
1

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

75 ವರ್್ ಅರ್ಥವಾ ಅದರ್ಕೆೊಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ ವಯಸಿಿನ
ಹಿರಿಯ ಪಿೊಂಚ್ಣಿದಾರರ ಹೆ ರೆ ಸರಾಗಗೆ ಳಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ, ಪಾವತಿಸಬೆೋಕಾದ ಪೂಣ್ ಪಾಮಾಣದ
ತೆರಿಗೆಯನುು

ಪಾವತಿಸುವ

ಕ್ಡಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿದುರೆ

ಆದಾಯ

ಬಾುೊಂರ್ಕ್

ತೆರಿಗೆ

ಸಲ್ಲಿಸುವ

ಅವಶುಕ್ತೆಯಿೊಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲು
ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿೊಂಚ್ಣಿ

ಆದಾಯವನುು

ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ ಬಡಿಿ ಆದಾಯವನುು ಹೆ ೊಂದಿರುವ
ಅೊಂತ್ಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಈ ವಿನಾಯಿತಿ
ಲರ್ುವಾಗುವೊಂತೆ ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
2

ಸಮಯ ಮತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿತ್

ಅನುಸರಣೆ

ಹೆ ರೆಯನುು

ಕ್ಡಿಮ

ಮಾಡಲು,

ಮೌಲುಮಾಪನವನುು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯಮತಿಯನುು ಪಾಸುತತ್ ಮೌಲುಮಾಪನ ವರ್್ದಿೊಂದ
ಪಾಸುತತ್

ವರ್್ಗಳಿೊಂದ

6

ವರ್್ಗಳಿಗೆ

3

ಇಳಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಒೊಂದು ವರ್್ಕೆೆ 50 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಥವಾ
ಅದರ್ಕೆೊಂತ್

ಹೆಚ್ಚುನ

ಆದಾಯವನುು

ಬಹಿರೊಂಗಪಡಿಸದಿದುಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಾ 10 ವರ್್ಗಳವರೆಗೆ
ಪುನಃ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲಿದೆ, ಮರು-ತೆರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೆೋಚ್ನೆಯನುು
ಸೊಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲು ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮತ್ುತ ಇನುು ಮುೊಂದೆ ದತಾತೊಂಶ ವಿಶೆಿೋರ್ಣೆ, ಸಿ&ಎಜಿ
ಯ

ಆಕ್ೆೋಪಣೆ

ಪಾಕ್ರಣಗಳ

ಮತ್ುತ

ಆಧಾರದ

ಶೆ ೋಧ/
ಮೋಲೆ

ಸಮೋಕ್ೆಯ
ವುವಸೆೆಯಿೊಂದ

ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪಾಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಾ ಮರುತೆರೆಯುವಿಕೆಯನುು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಇದಲಿದೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಶ್ಮೋಘಾವಾಗಿ
ನಿಶ್ಮುತ್ತೆಯನುು ತ್ರುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ
ರಿಟನ್್್ನ ಸಾಮಾನು ಮೌಲುಮಾಪನ ಅರ್ಥವಾ
ಸೊಂಸೆರಣೆಯ

ಸಮಯ

ಮತಿಗಳನುು

ಮ ರು

ತಿೊಂಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಲು ಮತ್ುತ ರಿಟನ್ಿ್
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹ ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.

ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್್

(ಲಾಭಾೊಂಶಕಾೆಗಿ) ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ,

ಪರಿಹಾರ:

ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್ ಆದಾಯದ ಮೋಲ್ಲನ ಮುೊಂಗಡ್ ತೆರಿಗೆ
ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆ ಲಾಭಾೊಂಶದ ಘ ೋರ್ಣೆ / ಪಾವತಿಯ
ನೊಂತ್ರವೆೋ ಉದಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸೆುೋಟ
ಇನಾಫರಸರಕ್ುರ್

ಟಾಸ್ಟು

ಅರ್ಥವಾ

ಇನಾಫರಸರಕ್ುರ್

ಇನೆಾಸೆುಮೊಂಟ ಟಾಸ್ಟು (REIT / InvIT) ಗೆ
ಪಾವತಿಸುವ

ಲಾಭಾೊಂಶವನುು

ವಿನಾಯಿತಿ

ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರ್ೋಟೆ ಫೋ್ಲ್ಲಯೋ
ಆದಾಯ

ಟಿಡಿಎಸ್ಟ-ನಿೊಂದ
ವಿದೆೋಶ್ಮ

ಹ ಡಿಕೆದಾರರ

ಸೆೋರಿದೊಂತೆ

ಲಾಭಾೊಂಶ

ಆದಾಯದ

ಮೋಲ್ಲನ

ತೆರಿಗೆಯನುು ಒಪಿೊಂದದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು
ಎೊಂದು ಸಿರ್ುಪಡಿಸಲು ಸಹ ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನಾಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ದರವು ಎೊಂ ಎ ಟಿ ದರರ್ಕೆೊಂತ್
ಕ್ಡಿಮಯಿದುರೆ ವಿದೆೋಶ್ಮ ಕ್ೊಂಪನಿಗೆ ಕ್ನಿರ್ಿ ಪರ್ಾ್ಯ
ತೆರಿಗೆ (ಎೊಂಎಟಿ) ವಿಧಿಸುವುದರಿೊಂದ ಲಾಭಾೊಂಶ
ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರಿೊಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲು
ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
4.

ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಸಮತಿಯನುು

ಮೊಕ್ದುಮಯನುು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಲು ಮತ್ುತ ಸಣಣ

ರಚ್ಚಸುವುದು

ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ

(ಡಿಆರ್್ಸಿ)

ವಿವಾದ

ಪರಿಹಾರಕೆೆ

ಪಾಚೆ ೋದನೆಯನುು ನಿೋಡಲು, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ
ಸಮತಿಯನುು ರಚ್ಚಸಲು ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 50
ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ
ಮತ್ುತ `10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿವಾದಿತ್ ಆದಾಯ
ಹೆ ೊಂದಿರುವ

ತೆರಿಗೆದಾರರು

ಸಮತಿಯನುು

ಸೊಂಪರ್ಕ್ಸಲು

ಅಹ್ನಾಗಿರುತಾತರೆ.

ಪಾರದಶ್ಕ್ತೆ

ಮತ್ುತ

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು,

ದಕ್ಷತೆ,

ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆಯನುು
ಸಮತಿಯ

ಕಾಯ್ವಿಧಾನವನುು
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖರಹಿತ್

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಇದರಿೊಂದಾಗಿ, ಸೆಟಲೆಾೊಂಟ

ಕ್ಮರ್ನನುುು

01.02.2021

ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆದಾಗ ು,

ರಿೊಂದ

ಅಜಿ್ದಾರರು

ಆಯುುಕೆ ೊಂಡರೆ ಬಾರ್ಕ ಇರುವ ಪಾಕ್ರಣಗಳನುು
ಮಧುೊಂತ್ರ ಮೊಂಡಳಿಯು ನಿಧ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
5.

ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ

ಪಾರದಶ್ಕ್ ತೆರಿಗೆ ಮೋಲಾನವಿ ರ್ಾೊಂತಿಾಕ್

ಮೋಲಾನವಿ ನಾುರ್ಾಧಿಕ್ರಣ

ವುವಸೆೆಯನುು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಆದಾಯ

(ಐಟಿಎಟಿ)

ತೆರಿಗೆ

ಮೋಲಾನವಿ

ನಾುರ್ಾಧಿಕ್ರಣವನುು

ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ್

ಮತ್ುತ

ರಹಿತ್ಮಾಡಲು

ನಾುಯವಾುಪಿತ
ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ್ ಇನೆಮ್್ ಟಾುರ್ಕಿ್ ಅಪೆಲೆೋಟ್
ಟಿಾಬುುನಲ್್
ಮತ್ುತ

ಕೆೋೊಂದಾವನುು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವುದು

ನಾುಯಮೊಂಡಳಿ

ನಡುವಿನ

ಮತ್ುತ

ಎಲಾಿ

ಮೋಲಾನವಿ

ಸೊಂವಹನಗಳನುು

ವಿದುುನಾಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವೆೈಯರ್ಕತಕ್
ವಿಚಾರಣೆಯ

ಅಗತ್ುವಿರುವಲೆಿಲಾಿ,

ವಿೋಡಿಯ-ಕಾನಫರೆನಿಿೊಂಗ್

ಅದನುು
ಮ ಲಕ್

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
6.

ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬಾುೊಂರ್ಕ (ಯುಸಿಬ್ಸ)

ಯುಸಿಬ್ಸಗಳನುು ಎಸ್ಟ್ಎಫ್್ಬ್ಸಗಳಿಗೆ ಪರಿವತಿ್ಸಲು

ಯನುು ಸಣಣ ಹಣಕಾಸು ಬಾುೊಂರ್ಕ

ಅನುಕ್ ಲವಾಗುವೊಂತೆ,

(ಎಸ್ಟ್ಎಫ್್ಬ್ಸ) ಆಗಿ ಪರಿವತಿ್ಸುವ

ಎಸ್ಟ್ಎಫ್್ಬ್ಸಗಳಿಗೆ

ತೆರಿಗೆ ತ್ಟಸೆತೆ

ತ್ಟಸೆತೆಯನುು

ಯುಸಿಬ್ಸಗಳನುು
ಪರಿವತಿ್ಸಲು

ಒದಗಿಸಲು

ತೆರಿಗೆ

ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದುರಿೊಂದ, ಎಸ್ಟ್ಎಫ್್ಬ್ಸಗಳಿಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಲಾದ
ಸಾತ್ುತಗಳಿಗೆ

ಯುಸಿಬ್ಸ

ಬೊಂಡವಾಳ

ಲಾರ್ವನುು

ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ುವಿಲಿ.
7.

ಕೆೈಗೆಟುಕ್ುವ ವಸತಿ ಮತ್ುತ

ಕೆೈಗೆಟುಕ್ುವ ಮನೆ ಖರಿೋದಿಯನುು ಉತೆತೋಜಿಸುವ

ಕೆೈಗೆಟುಕ್ುವ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿ

ಸಲುವಾಗಿ,

ಯೋಜನೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉತೆತೋಜನ

ತೆಗೆದುಕೆ ೊಂಡ ಸಾಲಕೆೆ ಪಾವತಿಸಿದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಡಿಿಗೆ

ಕೆೈಗೆಟುಕ್ುವ

ಮನೆ

ಖರಿೋದಿಸಲು

ಹೆಚ್ುುವರಿ ಕ್ಡಿತ್ದ ಹಕ್ುೆ ಪಡೆಯಲು ಅಹ್ತಾ
ಅವಧಿಯನುು

2022

ಮಾಚ್್

ವಿಸತರಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

31

ರವರೆಗೆ

ಕೆೈಗೆಟುಕ್ುವ ಮನೆಯ ಸರಬರಾಜನುು ಹೆಚ್ಚುಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ, ಕೆೈಗೆಟುಕ್ುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ತೆರಿಗೆ
ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಅಹ್ತಾ ಅವಧಿಯನುು ಇನ ು
ಒೊಂದು ವರ್್ 2022 ರ ಮಾಚ್್ 31 ರವರೆಗೆ
ವಿಸತರಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
ವಲಸೆ ಕಾಮ್ಕ್ರಿಗೆ ಕೆೈಗೆಟುಕ್ುವ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿ
ಪೂರೆೈಕೆಯನುು
ಅಧಿಸ ಚ್ಚತ್

ಉತೆತೋಜಿಸುವ
ಕೆೈಗೆಟುಕ್ುವ

ಸಲುವಾಗಿ,

ಬಾಡಿಗೆ

ವಸತಿ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ಸ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲು
ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
8.

ನವೋದುಮಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಲಾರ್

ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುನ ಸಾುಟ್ ಅಪ್ ಗಳನುು ಸಾೆಪಿಸಲು
ಉತೆತೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಾುಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ
ತೆರಿಗೆ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಅಹ್ತಾ ಅವಧಿಯನುು
ಇನ ು ಒೊಂದು ವರ್್ 2022 ಮಾಚ್್ 31 ಕೆೆ
ವಿಸತರಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಾರೊಂರ್ದಲ್ಲಿ

ಹ ಡಿಕೆಯನುು

ಉತೆತೋಜಿಸುವ

ಸಲುವಾಗಿ, ಸಾುಟ್ ಅಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹ ಡಿಕೆಗೆ
ಬೊಂಡವಾಳ

ಲಾರ್ದ

ವಿನಾಯಿತಿ

ಪಡೆಯುವ

ಅಹ್ತಾ ಅವಧಿಯನುು ಇನ ು ಒೊಂದು ವರ್್ 2022
ರ ಮಾಚ್್ 31 ಕೆೆ ವಿಸತರಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
9.

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೋಯರಿಗೆ ನಿವೃತಿತಯ

ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆ ೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲಿದ ಕಾರಣ ವಿದೆೋಶ್ಮ

ಲಾರ್ ಖಾತೆಯ ಆದಾಯಕಾೆಗಿ

ನಿವೃತಿತ ಲಾರ್ದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕೆೆ

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ

ಅನಿವಾಸಿ

ಎದುರಿಸುತಿತರುವ

ನೆೈಜವಾದ

ಭಾರತಿೋಯರು
ಕ್ರ್ುಗಳನುು

ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಇದನುು ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ವಿದೆೋಶ್ಮ ನಿವೃತಿತ ಲಾರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉದಭವಿಸುವ
ಆದಾಯದ

ತೆರಿಗೆಯನುು

ಜೆ ೋಡಿಸಲು

ನಿಯಮಗಳನುು ತಿಳಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
10

ಲೆಕ್ೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಿೊಂದ ವಿನಾಯಿತಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಉತೆತೋಜಿಸಲು ಮತ್ುತ
ಎಲಾಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಡಿಜಿಟಲ್್ ರ ಪದಲ್ಲಿ
ನಡೆಸುವ ವುರ್ಕತಯ ಅನುಸರಣೆ ಹೆ ರೆ ಕ್ಡಿಮ
ಮಾಡಲು,

ತ್ಮಾ 95% ವಹಿವಾಟುಗಳನುು

ಡಿಜಿಟಲ್್ರ ಪದಲ್ಲಿ 5 ಕೆ ೋಟಿಯಿೊಂದ 10 ಕೆ ೋಟಿಗೆ
ಕೆೈಗೆ ಳುುವವರಿಗೆ

ತೆರಿಗೆ

ಲೆಕ್ೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ

ಮತಿಯನುು ಹೆಚ್ಚುಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. .
11.

ಹ ಡಿಕೆ ಹಿೊಂತೆಗೆತ್ದ ನರ್ುವನುು

ಪಿಎಸುುನ ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾದ ಹ ಡಿಕೆ ಹ ಡಿಕೆಯನುು

ಮುೊಂದಕೆೆ ಸಾಗಿಸಲು ರ್ರತಿತನ

ಉತೆತೋಜಿಸುವ

ವಿಶಾಾೊಂತಿ

ಹ ಡಿಕೆ

ಸಲುವಾಗಿ,

ಮಾಡಿದ

ಒಗ ಾಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಪಿಎಸ್ಟ್ಯುಗೆ

ನರ್ುವನುು

ಮುೊಂದಕೆೆ ಕೆ ೊಂಡೆ ಯುುವ ಸಿೆತಿಯನುು ಸಡಿಲ್ಲಸಲು
ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
12.

ಹ ಡಿಕೆಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಲ್ಲೋನರಹಿತ್

ಕಾಯ್ತ್ೊಂತ್ಾದ

ರ್ರತಿತನ ಸಡಿಲ್ಲಕೆ

ಹ ಡಿಕೆಯನುು

ಹ ಡಿಕೆ

ಹಿೊಂತೆಗೆತ್ವನುು

ಉತೆತೋಜಿಸುವ

ಸಲುವಾಗಿ,

ಪಿಎಸ್ಟ್ಯುನಿೊಂದ ಆಸಿತಗಳನುು ವಗಾ್ವಣೆ ಮಾಡುವ
ಕ್ೊಂಪನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಲ್ಲೋನರಹಿತ್ ರ್ರತಿತನ ಸಡಿಲ್ಲಕೆ
ಪರಿಗಣಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
13.

ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಸಾಲ ನಿಧಿಯಿೊಂದ

ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ಗಳಿಗೆ

(ಐಡಿಎಫ್) ಜಿೋರೆ ೋ ಕ್ ಪನ್

ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಧಿಸ ಚ್ಚತ್ ಐಡಿಎಫ್

ಬಾೊಂಡ್್ಗಳು

ನಿೋಡುವ ಜಿೋರೆ ೋ ಕ್ ಪನ್ ಬಾೊಂಡ್್ಗಳನುು ತೆರಿಗೆ
ಲಾರ್ಕಾೆಗಿ

ಧನಸಹಾಯವನುು

ಅಹ್ರನಾುಗಿ

ಮಾಡಲು

ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
14.

ಯುನಿಟ ಲ್ಲೊಂರ್ಕಿ ಇನುೂರೆನ್ಿ ಪಾಿನ್

ಯುಲ್ಲಪು

(ಯುಲ್ಲಪ್) ನ ತೆರಿಗೆಯ

ಸಲುವಾಗಿ, ವಾಷ್ಟ್ಕ್ ಪಿಾೋಮಯೊಂ ಅನುು 2.5

ತ್ಕ್್ಬದಿಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ

ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೆ ೊಂದಿರುವ ಯುಲ್ಲಪು ಮುಕಾತಯ
ಅವಧಿಗೆ

ತೆರಿಗೆಯನುು

ತೆರಿಗೆ

ತ್ಕ್್ಬದಿಗೆ ಳಿಸುವ

ವಿನಾಯಿತಿ

ನಿೋಡಲು

ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ ು, ಮರಣಾನೊಂತ್ರ
ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವು ವಾಷ್ಟ್ಕ್ ಪಿಾೋಮಯೊಂಗೆ ರ್ಾವುದೆೋ
ಮತಿಯಿಲಿದೆ

ವಿನಾಯಿತಿರ್ಾಗಿ

ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಯುಲ್ಲಪ್್ನ ವಾಷ್ಟ್ಕ್ ಪಿಾೋಮಯೊಂನಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷದ
ಕಾುಪ್ 01.02.2021 ರೊಂದು ಅರ್ಥವಾ ನೊಂತ್ರ
ತೆಗೆದುಕೆ ೊಂಡ
ಅನಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳಿಗೆ
ಇದಲಿದೆ,

ಮಾತ್ಾ

ಸಮಾನತೆಯನುು

ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯದ
ಯುಲ್ಲಪ್ ಅನುು ಮ ುಚ್ುವಲ್ ಫೊಂಡ್್ಗೆ ಲರ್ುವಿರುವ
ಅದೆೋ ರಿರ್ಾಯಿತಿ ಬೊಂಡವಾಳ ಲಾರ್ದ ತೆರಿಗೆ
ನಿಯಮವನುು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

15.

ರ್ವಿರ್ು ನಿಧಿಗಳ ಮೋಲೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ

ಹೆಚ್ಚುನ ಆದಾಯದ ನೌಕ್ರರು ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕೆೆ

ಆದಾಯದ ತ್ಕ್್ಬದಿಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ

ತೆರಿಗೆ

ವಿನಾಯಿತಿಯನುು

ತ್ಕ್್ಬದಿಗೆ ಳಿಸುವ

ಸಲುವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ರ್ವಿರ್ು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನೌಕ್ರರ
ವೊಂತಿಗೆಯಿೊಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿ ಆದಾಯಕೆೆ ತೆರಿಗೆ
ವಿನಾಯಿತಿಯನುು

ನಿಬ್ೊಂಧಿಸಲು

ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಬ್ೊಂಧವು 01.04.2021
ರೊಂದು ಅರ್ಥವಾ ನೊಂತ್ರ ನಿೋಡಿದ ವೊಂತಿಗಗೆ ಮಾತ್ಾ
ಅನಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
16.

ಪಾಲುದಾರರು ಪಡೆದ ಹೆಚ್ುುವರಿ

ನಿಶ್ಮುತ್ತೆಯನುು

ಒದಗಿಸುವ

ಸಲುವಾಗಿ,

ಮೊತ್ತಕೆೆ ಅನಾಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸೊಂಸೆೆಯಿೊಂದ ಪಾಲುದಾರರು ತ್ಮಾ
ಬೊಂಡವಾಳದ ಕೆ ಡುಗೆಗಿೊಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನದನುು ಪಡೆದ
ಸಾತ್ುತಗಳ ತೆರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾ ಮೊತ್ತಕೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ
ನಿಬೊಂಧನೆಗಳನುು

ತ್ಕ್್ಬದಿಗೆ ಳಿಸಲು

ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
17.

ಗುಡ್್ವಿಲ್್ನ ಸವಕ್ಳಿಯ ಬಗೆಾ

ನಿಶ್ಮುತ್ತೆಯನುು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಗುಡ್್ವಿಲ್್

ಸಿಷ್ಟುೋಕ್ರಣ

ಮೋಲ್ಲನ

ರ್ಾವುದೆೋ

ಸವಕ್ಳಿಯನುು

ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ ಎೊಂದು ಸಿರ್ುಪಡಿಸಲು
ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ ು,ಗುಡ್್

ಸಾಾಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು
ಕ್ಡಿತ್ವನುು

ಪಾವತಿಸಿದ

ಗುಡ್್ವಿಲ್

ವಿಲಿನುು
ಮೊತ್ತದ

ಮಾರಾಟಕೆೆ

ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
18.

ಸಿೊಂಪ್್ಸೆೋಲ್್ಬಗೆಾ ಸಿಷ್ಟುೋಕ್ರಣ

ನಿಶ್ಮುತ್ತೆಯನುು ಒದಗಿಸಲು, ಸಿೊಂಪ್್ ಸೆೋಲ್್ ಎಲಾಿ
ರಿೋತಿಯ

ವಗಾ್ವಣೆಯನುು

ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಎೊಂದು ಸಿರ್ುಪಡಿಸಲು ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
19.

ನಕ್ಲ್ಲ ಬ್ಸಲುಿ/ ನಕ್ಲ್ಲ ವುವಹಾರ

ಆದಾಯವನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, 2 ಕೆ ೋಟಿಗಿೊಂತ್
ಹೆಚ್ಚುನ ನಕ್ಲ್ಲ ಬ್ಸಲುಿ / ನಕ್ಲ್ಲ ವುವಹಾರಗಳಿಗೆ
ಪಾಾರೊಂಭಸಲಾದ
ಸಾತ್ುತಗಳ

ದೊಂಡದ

ತಾತಾೆಲ್ಲಕ್

ಅಹ್ವಾಗುತ್ತವೆ

ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಗಳು

ಸಹ

ಮುಟುುಗೆ ೋಲುವಿಕೆಗೆ
ಎೊಂದು

ತಿಳಿಸಲು

ಮತ್ುತ

ಆಸಿತೆಾಗಳನುು

ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
20.

ಸಣಣ ಟಾಸ್ಟು್ಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

ಶ್ಮಕ್ಷಣ

ಸೊಂಸೆೆಗಳು

ನಡೆಸುತಿತರುವ
ಅನುಸರಣೆ

ಸಣಣ

ಚಾರಿಟಬಲ್

ಹೆ ರೆಯನುು

ಕ್ಡಿಮ

ಟಾಸ್ಟು್ಗಳ
ಮಾಡಲು,

ಅನುಮೊೋದನೆ ಮುೊಂತಾದ ವಿವಿಧ ಅನುಸರಣೆಗಳ
ಅನಾಯಿಸದಿರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಟಾಸ್ಟು್ಗಳಿಗೆ ವಾಷ್ಟ್ಕ್
ಆದಾಯಗಳ ಮತಿಯನುು ಪಾಸುತತ್ 1 ಕೆ ೋಟಿಯಿೊಂದ
5 ಕೆ ೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
21.

ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಂಸೆೆಗಳಿೊಂದ ನರ್ುವನುು

ನಿಶ್ಮುತ್ತೆಯನುು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನರ್ುವನುು

ಮುೊಂದಕೆೆ ಕೆ ೊಂಡೆ ಯುುವುದು

ಮುೊಂದಕೆೆ ಕೆ ೊಂಡೆ ಯುುವ ಹಕ್ೆನುು ಪಡೆಯಲು
ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟಾಸ್ಟು್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ
ಎೊಂದು

ಸಿರ್ುಪಡಿಸಲು

ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ ು, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ುತ ಕಾಪ್ಸ್ಟ್ನ
ಮರುಪೂರಣವನುು

ಅಜಿ್ಯೊಂತೆ

ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು.
22.

ಈಕ್ಾಲೆೈಸೆೋರ್ನ್್ಲೆವಿ ಸಿಷ್ಟುೋಕ್ರಣ

ನಿಶ್ಮುತ್ತೆಯನುು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಆದಾಯತೆರಿಗೆ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ತೆರಿಗೆ

ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ

ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಈಕ್ಾಲೆೈಸೆೋರ್ನ್್ಲೆವಿ ಒಳಪಡುವುದಿಲಿ
ಸಿರ್ುಪಡಿಸಲಾಗುತಿತದೆ
ಇದಲಿದೆ, ಸರಕ್ು ಮತ್ುತ ಸೆೋವೆಗಳ ಭೌತಿಕ್ /
ಆಫ್್ಲೆೈನ್ ಪೂರೆೈಕೆಯ ಮೋಲೆ ಈಕ್ಾಲೆೈಸೆೋರ್ನ್್
ಲೆವಿ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗೆಾ ಸಿರ್ುನೆ ನಿೋಡಲು ಸಹ
ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
23

ನಿಗಧಿತ್ ದಿನಾೊಂಕ್ದೆ ಳಗೆ ನೌಕ್ರರ

ಉದೆ ುೋಗದಾತ್ರು ವಿವಿಧ ಕ್ಲಾುಣ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ

ವೊಂತಿಗೆಯನುು ಸಮಯೋಚ್ಚತ್ವಾಗಿ

ನೌಕ್ರರ ವೊಂತಿಗೆಯನುು ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು

ಕ್ಲಾುಣ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾ

ವಿಳೊಂಬವಾಗುವುದರಿೊಂದ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಬಡಿಿ/ ಆದಾಯ

ಮಾಡುವುದು

ಶಾಶಾತ್ವಾಗಿ ನರ್ುವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದೆ ುೋಗದಾತ್ರು
ಈ

ನಿಧಿಗಳಿಗೆ

ಸಮಯೋಚ್ಚತ್ವಾಗಿ

ನೌಕ್ರರ

ವೊಂತಿಗೆಯನುು

ಜಮಾ

ಮಾಡುವುದನುು

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು,
ನೌಕ್ರರ

ವೊಂತಿಗೆಯನುು

ಉದೆ ುೋಗದಾತ್ರಿೊಂದ
ತ್ಡವಾಗಿ

ಮಾಡುವುದನುು

ಜಮಾ
ಎೊಂದಿಗ

ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ ಎೊಂದು ಪುನರುಚ್ುರಿಸಲು
ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
24

ಎಸ್ಟ್ಡಬ ಿಾಎಫ್/ ಪಿಎಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ

ಭಾರತಿೋಯ

ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ದಲ್ಲಿ

ಹ ಡಿಕೆ

ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ರ್ರತ್ುತಗಳಲ್ಲಿ

ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುನ ಸೊಂಖೆುಯ ಎಸ್ಟ್ಡಬುಿಾಎಫ್ /

ಸಡಿಲ್ಲಕೆ.

ಪಿಎಫ್ ಅನುು ಉತೆತೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕ್ಳೆದ

ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ

ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಾದ

ವಿನಾಯಿತಿ

ಪಡೆಯಲು

100%

ಕೆಲವು

ತೆರಿಗೆ

ರ್ರತ್ುತಗಳನುು

ಸಡಿಲ್ಲಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಅರ್ಥವಾ
ಸಾಲಗಳ

ಮೋಲ್ಲನ

ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ

ಮೋಲ್ಲನ

ನಿಷ್ೆೋಧ,

ವಾಣಿಜು

ನಿಬ್ೊಂಧ,

ಘಟಕ್ದ

ಮಾಲ್ಲೋಕ್ತ್ಾದ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ದಲ್ಲಿ ನೆೋರ ಹ ಡಿಕೆ
ಇತಾುದಿಗಳನುು ಸಡಿಲಗೆ ಳಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಿರುವ
ರ್ರತ್ುತಗಳು.
25

ಐಎಫ್್ಎಸ್ಟ್ಸಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉತೆತೋಜನ

ಐಎಫ್್ಎಸ್ಟ್ಸಿಯನುು

ಉತೆತೋಜಿಸುವ

ಐಎಫ್್ಎಸ್ಟ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ

ವಿದೆೋಶ್ಮ

ಸಲುವಾಗಿ,
ಬಾುೊಂಕ್ುಗಳ

ವಿಭಾಗ.ವಿಮಾನ ಗುತಿತಗೆ ಕ್ೊಂಪನಿಯ ಬೊಂಡವಾಳ
ಲಾರ್ದ

ಆದಾಯಕೆೆ

ತೆರಿಗೆ

ರಜೆ,

ವಿದೆೋಶ್ಮ

ಗುತಿತಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಗುತಿತಗೆ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಐಎಫ್್ಎಸ್ಟ್ಸಿಯಲ್ಲಿ
ವಿದೆೋಶ್ಮ

ನಿಧಿಗಳ

ಸೆಳಾೊಂತ್ರಕಾೆಗಿ

ತೆರಿಗೆ

ರ್ಾೋತಾಿಹ ಮತ್ುತ ಹೆಚ್ಚುನ ತೆರಿಗೆ ರ್ಾೋತಾಿಹಗಳನುು
ನಿೋಡಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ಹ ಡಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ
ವಿನಾಯಿತಿ
26

ಕ್ಡಿತ್ ಮಾಡುವವರು/

ಗಣನಿೋಯ ಪಾಮಾಣದ ತೆರಿಗೆಯನುು ಕ್ಡಿತ್ /

ಸೊಂಗಾಹಕಾರರಿೊಂದ ರಿಟನ್್

ಸೊಂಗಾಹಿಸಿದ ವುರ್ಕತಗಳಿೊಂದ ರಿಟನ್ಿ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ

ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು

ಅಭಾುಸವನುು ತ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕ್ಳೆದ ಎರಡು
ವರ್್ಗಳಿೊಂದ 50,000 ಅರ್ಥವಾ ಅದರ್ಕೆೊಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ
ಟಿಡಿಎಸ್ಟ / ಟಿಸಿಎಸ್ಟ ತ್ರ್ಾರಿಸಲಿಟು ಮತ್ುತ
ಆದಾಯದ ರಿಟನ್್ ಸಲ್ಲಿಸದ ವುರ್ಕತಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ಟ /
ಟಿಸಿಎಸ್ಟ ದರವು ನಿಗದಿತ್ ದರದ ದಿಾಗುಣ ಅರ್ಥವಾ
5%, ರ್ಾವುದು ಹೆಚ್ಚುನದಾಗಿದೆ ಅದನುನು ಹಾಕ್ಲು
ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ..
ತೆರಿಗೆಯನುು
ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ,

ಪೂಣ್

ಪಾಮಾಣದ

ಕ್ಡಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬೆೋಕಾದ
ಸೊಂಬಳ

ಆದಾಯ,

ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ, ಲಾಟರಿ, ಇತಾುದಿಗಳಿಗೆ
ಈ ನಿಬೊಂಧನೆ ಅನಾಯಿಸುವುದಿಲಿ.
27

ಸರಕ್ುಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ಟ

ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ವಾುಪಿತಯನುು ವಿಸತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ,

ವಿಧಿಸುವುದು

ಒೊಂದು ವರ್್ದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಮೋರಿದ ಖರಿೋದಿ

ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ

ಟಿಡಿಎಸ್ಟ

0.1%

ವಿಧಿಸಲು

ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಸರಣೆ ಹೆ ರೆ ಕ್ಡಿಮ
ಮಾಡಲು, ಕ್ಡಿತ್ದ ಜವಾಬಾುರಿ 10 ಕೆ ೋಟಿ ಮೋರಿ
ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ ವುರ್ಕತಗಳ ಮೋಲೆ ಮಾತ್ಾ
ಇರುತ್ತದೆ ಎೊಂದು ಸಹ ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
28

ಮುೊಂಗಡ ತಿೋಪು್ಗಳಿಗಾಗಿ

ಪಾಕ್ರಣಗಳನುು

ಪಾಾಧಿಕಾರದ ಬದಲ್ಲ

ಮಾಡುವುದನುು

ಬೆ ೋಡ್್ ರಾರ್ ಅಡಾಾನ್ಿ ರ ಲ್ಲೊಂಗ್ಿ

ಪಾಾಧಿಕಾರದ ಮುೊಂಗಡ ತಿೋಪು್ಗಳನುು ಬೆ ೋಡ್್
ರಾರ್

ವೆೋಗವಾಗಿ

ವಿಲೆೋವಾರಿ

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು,

ಅಡಾಾನ್ಿ

ತಿೋಪು್ಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ

ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
ಅೊಂತ್ಹ

ಮೊಂಡಳಿಯ

ಹೆೈಕೆ ೋಟ್್ಗೆ

ಆದೆೋಶದ

ಮೋಲಾನವಿ

ವಿರುದಿ

ನಿೋಡಲು

ಸಹ

ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ
29.

ಮನಿಮಮ್್ಆಲುನೆೋ್ಟ್ಟಾುರ್ಕಿ್

ಎಪಿಎ ಅರ್ಥವಾ ದಿಾತಿೋಯಕ್ ʻಹೆ ೊಂದಾಣಿಕೆಯಿೊಂದಾಗಿ

(MAT) ಅಡಾಾನೆಿಡ್್ಪೆೈಸಿೊಂಗ್್

ವಾಪಸಾತಿ

ಅಗಿಾಮೊಂಟ (ಎಪಿಎ) ಮತ್ುತ ದಿಾತಿೋಯ

ಉದಭವಿಸಿರುವ

ಹೆ ೊಂದಾಣಿಕೆ

ಒದಗಿಸುವ

ವರ್್ದಲ್ಲಿ

ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆ

MAT

ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ

ಸಲುವಾಗಿ,

ಪರಿಹಾರವನುು

ಅೊಂತ್ಹ

ಆದಾಯದ

ತೆರಿಗೆಯ ವರ್್ದೆ ೊಂದಿಗೆ MAT ನಿಬೊಂಧನೆಗಳನುು
ಜೆ ೋಡಿಸುವ ಮ ಲಕ್ ಪರಿಹಾರವನುು ಒದಗಿಸಲು
ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
30.

ಎಲ್್ಟಿಸಿ ಕಾುಶ್ಸಿೆೋಮಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

ಉದೆ ುೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ,
ನಿಗದಿತ್ ಖಚ್ಚ್ಗೆ ಒಳಪಟುು ಎಲ್್ಟಿಸಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ನೌಕ್ರನಿಗೆ

ನಿೋಡಲಾಗುವ

ಮೊತ್ತಕೆೆ

ತೆರಿಗೆ

ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
31.

ವಸತಿ ಘಟಕ್ಗಳ ಪಾಾರ್ಥಮಕ್

ಮನೆ ಖರಿೋದಿದಾರರು ಮತ್ುತ ರಿಯಲ್ ಎಸೆುೋಟ

ಮಾರಾಟಕಾೆಗಿ ಸೆೋಫ್್ಹಾಬ್ರ್್

ರವರನುು

ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುಳ.

ಘಟಕ್ಗಳ ನಿಗದಿತ್ ಪಾಾರ್ಥಮಕ್ ಮಾರಾಟಕಾೆಗಿ

ಉತೆತೋಜಿಸುವ

ಸಲುವಾಗಿ,

ವಸತಿ

ಸೆೋಫ್್ಹಾಬ್ರ್್ ಮತಿಯನುು 10% ರಿೊಂದ 20% ಕೆೆ
ಹೆಚ್ಚುಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
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ವಿವಿಧ

ಕೆಲವು ಕ್ಡಿತ್ಗಳನುು ಅನುಮತಿಸಲು ಆದಾಯವನುು
ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಗೆ ಳಿಸಲು ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ನಿಬೊಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ತಿದುುಪಡಿ

ಲೆಕ್ೆಪರಿಶೆ ೋಧನಾ

ಮಾಡಲು

ವರದಿಯಲ್ಲಿ

ಮತ್ುತ

ವರದಿರ್ಾದ

ಆದಾಯದ

ಹೆ ೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ

ಸಿಷ್ಟುೋಕ್ರಣವನುು

ಒದಗಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಗದಿತ್ ಪಾಾಧಿಕಾರದಿೊಂದ ಆದಾಯಕಾೆಗಿ ಕ್ರೆ
ಮಾಡಲು

ನೆ ೋಟಿಸ್ಟ

ನಿೋಡುವಿಕೆಯನುು

ಸರ್ಕಾಯಗೆ ಳಿಸಲು ಸಹ ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒೊಂದು ವಗ್ದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೆ ೋರ್ಯುಕ್ತ
ಆದಾಯಕೆೆ

ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ

ನಿಯಮವನುು

ಸಡಿಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುತ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ
ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾೊಂಕ್ಗಳನುು ಹೆ ೊಂದಿಸಲು ಮೊಂಡಳಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ,
ಸಿೋಮತ್ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾವು ಅಹ್ತೆ
ಪಡೆಯುವುದಿಲಿ

ಎೊಂದು

ಸಿರ್ುಪಡಿಸಲು

ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ
ವೃತಿತಪರರಿಗೆ
“ತೆರಿಗೆಗೆ

ತೆರಿಗೆ ನಿಶ್ಮುತ್ತೆಯನುು ಒದಗಿಸಲು
ಹೆ ಣೆಗಾರರು”

ಎೊಂಬ

ಪದವನುು

ವಾುಖಾುನಿಸಲು ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಜೆಟ್್ಭಾಷಣದ ವಿವರಗಳು
A.

ಕಸುಮ್ಾ್ಮತುು ಕೆೋಂದ್ಧರೋರ್ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆರ್ಲಿಿ ಶಾಸನಬದಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:

1.

ಕಸುಮ್ಾ್ಕಾಯ್ದಾ, 1962ಗೆ ಪರಮುಖ ತಿದುಾಪಡಿಗಳು:
ಕರಮ ಸಂಖೆಾ

ತಿದುಾಪಡಿ

A.

ಸಮಯವನುು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುತ ಇಒಡಿಬ್ಸ (ವಾುಪಾರಕೆೆ ಉತೆತೋಜನ)

1.

ಸರಕ್ುಗಳು ಆರ್ಾ ದಿನ ಆಗಮಸುವ ಮುನುವೆೋ ಬ್ಸಲ್್ಗಳನುು ಪಾವತಿಸುವುದು ಕ್ಡಾಿಯಗೆ ಳಿಸುವುದು (ಸೆಕ್ಷನ್್46)

2.

ಸಾಯೊಂ ತಿದುುಪಡಿ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಆಮದು/ರಫ್ತತದಾರರು ನಿದಿ್ರ್ು ತಿದುುಪಡಿಗಳನುು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲು
ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲಿ ತಿದುುಪಡಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೊಂದ ಅನುಮೊೋದನೆ ಪಡೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ು. (ಸೆಕ್ಷನ್್149)

3.

ಕಾಗದರಹಿತ್ ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಗಳನುು ಸಾಮಾನು ರ್ೋಟ್ಲ್್ ಮ ಲಕ್ ನೆ ೋಟಿಸ್ಟ್, ಆದೆೋಶ ಇತಾುದಿಗಳು ನಿೋಡಲು
ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರ್ೋಟ್ಲ್್ ವಾುಪಾರಕೆೆ
ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸಲ್ಲದೆ.

B.

ಸಾಮರ್ಥಾಯ ಮತುು ಉತುರದಾಯತಾ

ಮತ್ುತ ಗಾಾಹಕ್ರ ಜತೆ ಸೊಂಪಕ್್ ಕ್ಲ್ಲಿಸುವ ವೆೋದಿಕೆರ್ಾಗಿ

ಕ್ಸುಮ್ಿ್ ಕಾಯ್ಕು ಅಡಿಯಲ್ಲಿದು ಎಲಿ ರ್ರತ್ುತಬದಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು,

1

ವಿನಾಯಿತಿಗಳು

ಮಾಚ್್್

ನಿದಿ್ರ್ುವಾದ ಅರ್ಥವಾ ರದುುಪಡಿಸಲಾದ

31ಕೆೆ ಅೊಂತ್ುಗೆ ಳುಲ್ಲದುು, ಕಾನ ನಿನಲ್ಲಿ

ಹೆ ಸ

ಅವಕಾಶಗಳನುು

ಕ್ಲ್ಲಿಸಲು

ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. (ಕ್ಸುಮ್ಿ್ಕಾಯ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್್25)
ತ್ನಿಖೆಗಳನುು ಪೂಣ್ಗೆ ಳಿಸಲು ನಿದಿ್ರ್ು ಎರಡು ವರ್್ಗಳ ಕಾಲಮತಿಯನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಹೆ ಸ ಸೆಕ್ಷನ್್28ಬ್ಸಬ್ಸ

2.

ಸೆೋರಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತ್ನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಾ ಕಾಲಮತಿಯಿೊಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲು ಪಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
C.

ತೆರಿಗೆ ಬದಿತೆರ್ನುೊ ಸುಧಾರಿಸುವುದು

1.

ರಫ್ತತ ಮಾಡುವ ರ್ಾವುದೆೋ ಸರರ್ಕನ ಬಗೆಾ ತ್ಪುಿ ವಿರ್ಯಗಳನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸಿದರೆ ಮುಟುುಗೆ ೋಲು ಹಾರ್ಕಕೆ ಳುಲು
ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. (ಸಬ್್ಸೆಕ್ಷನ್್(ಜೆಎ) ಅನುು ಕ್ಸುಮ್ಿ್ಕಾಯ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್್113ಕೆೆ ಸೆೋರಿಸಲಾಗುತಿತದೆ.
ಸರಕ್ುಗಳನುು ರಫ್ತತ ಮಾಡುವಾಗ ನಕ್ಲ್ಲ ರಶ್ಮೋದಿಗಳನುು ಬಳಸಿ ವೊಂಚ್ನೆಗೆೈದಿದುರೆ ಅರ್ಥವಾ ಕ್ತ್್ವುದಲ್ಲಿ ಲೆ ೋಪಗಳನುು

2.

ಮಾಡಿ ತೆರಿಗೆಯನುು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಕೆ ೋರಿದುರೆ ಅೊಂತ್ಹ ವುರ್ಕತಗೆ ನಿದಿ್ರ್ು ಪಾಕ್ರಣಕೆೆ ದೊಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕ್ಸುಮ್ಿ್
ಕಾಯ್ಕುಗೆ (ಸೆಕ್ಷನ್್114ಎಸಿ) ಹೆ ಸ ಸೆಕ್ಷನ್್ಗಳನುು ಸೆೋಪ್ಡೆ ಮಾಡಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
E.

ವಶಪಡಿಸ್ತಕೊಂಡ ಚಿನೊ ವಿಲೆೋವಾರಿ

1.

ವಶಪಡಿಸಿಕೆ ೊಂಡ ಚ್ಚನುವನುು ವಿಲೆೋವಾರಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಸುಮ್ಿ್ ಕಾಯ್ಕುಯ ಸೆಕ್ಷನ್್ 110

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು

ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಗಳನುು ತಿದುುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿೊಂದ, ವಿಲೆೋವಾರಿ ತಿೋವಾವಾಗಲ್ಲದೆ.

ಕಸುಮ್ಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಾ 1975ಕೆಾ ತಿದುಾಪಡಿ:

2.

ಕರಮ ಸಂಖೆಾ
A
1.

ತಿದುಾಪಡಿ
ಕಸುಮ್ಾ್ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಾ,1975ಕೆಾ ಮೊದಲ ಷೆಡೂಾಲ್್ಗೆ ತಿದುಾಪಡಿ
ಎಚ್್ಎಸ್ಟ್ಎನ್್ 2022ರ ತಿದುುಪಡಿಗಳ ಅನಾಯ ಮೊದಲನೆೋ ಷ್ೆಡ ುಲ್್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಸುಮ್ಿ್ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ಕುಗೆ ತಿದುುಪಡಿ
ಮಾಡಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 2022ರ ಜನವರಿ 1ರಿೊಂದ ಜಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲವೆ. ಜತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಹೆ ಸ
ತೆರಿಗೆಗಳನುು ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಗುವುದು.

B

ಆುೊಂಟಿ ಡೊಂಪಿೊಂಗ್್ಡ ುಟಿ (ಎಡಿಡಿ), ಕೌೊಂಟರ್್ವೆೋಲ್ಲೊಂಗ್್ಡ ುಟಿ (ಸಿವಿ) ಮತ್ುತ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಾಮಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ
ಕೆಲವು ತಿದುುಪಡಿಗಳನುು ಮಾಡಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಡಿಡಿ, ಸಿವಿಡಿಗೆ (ಕ್ಸುಮ್್ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ಕುಯ

ಸೆಕ್ಷನ್್ 9, 9ಎ ಮತ್ುತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನಾಯ) ಕೆಲವು

ತಿದುುಪಡಿಗಳನುು ಮಾಡಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
(i)

ತ್ನಿಖೆ ಆರೊಂಭಸಿದ ದಿನದಿೊಂದ ತ್ಪಿಿಸಿಕೆ ೊಂಡಿದುರೆ ಅದೆೋ ದಿನದಿೊಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಉದೆೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

(ii)

ಶೆ ೋರ್ಣೆ ನಡೆಯದೊಂತೆ ಕ್ಾಮಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು.

(iii)

ತೆರಿಗೆಗಳನುು ಒೊಂದೆೋ ಬಾರಿ 5 ವರ್್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

(iv)

ಎಡಿಡಿ/ಸಿವಿಡಿ ವಿಧಿಸಲು ಏಕ್ರ ಪದ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಪಾಸಾತಪಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಕ್ುಗಳನುು ತ್ರ್ಾರಿಸಲು ಎಡಿಡಿ ಅರ್ಥವಾ ಸಿವಿಡಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಇಒಯುಗಳ ಮತ್ುತ ವಿಶೆೋರ್ ಆರ್ಥ್ಕ್
1.

ವಲಯಕೆೆ ಏಕ್ರ ಪದ ತೆರಿಗೆಗಳನುು ವಿಧಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
(v)

ಎಡಿಡಿ ಅರ್ಥವಾ ಸಿವಿಡಿಯನುು ರ್ಾವಾಗಲಾದರ ತಾತಾೆಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ ರದುುಪಡಿಸಿದರೆ, ಅೊಂತ್ರ ತಾತಾೆಲ್ಲಕ್

ರದುತಿಯು ಒೊಂದು ಸಲಕೆೆ ಒೊಂದು ವರ್್ ಮೋರಬಾರದು.

ಎಡಿಡಿ/ಸಿವಿಡಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದಿೊಂತೆ ಪದನಿಮತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅೊಂತಿಮ ಅೊಂಶಗಳನುು ತ್ನಿಖೆಯಲ್ಲಿ

(vi)

ಉಲೆಿೋಖಿಸಬೆೋಕ್ು. ಕ್ನಿರ್ಿ ಎಡಿಡಿ ಅವಧಿಯು ಮ ರು ತಿೊಂಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಮುನುವೆೋ ಪಾಸಾತಪಿಸಬೆೋಕ್ು. (2021ರ
ಜುಲೆೈ 1ರೊಂದು ಜಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲದೆ).
ಕ್ಾಮಸೊಂಖೆು (6) ತಿದುುಪಡಿಯನುು ಆರ್ಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಉಳಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು
ಕ್ಸುಮ್ಿ್ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ಕು ಅನಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೆೋಶ್ಮಯ ಉದುಮಕೆೆ ಧಕೆೆ ತ್ರುವ ಪಾಯತ್ು ಮಾಡುವುದನುು ತ್ಪಿಿಸುವ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಾಮಗಳನುು

2.

ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾಗುತಿತದೆ. ಈ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಗಳನುು ತಿದುುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿತದೆ.

ಅಪಾರ

ಪಾಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕ್ುಗಳನುು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ ಬಗೆಾ ತ್ನಿಖೆ ಕೆೈಗೆ ಳುಲು ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗುತಿತದೆ.

3.

ಕೆೋಂದ್ಧರೋರ್ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದಾ 1944ಗೆ ತಿದುಾಪಡಿ
•

1.

ವಿಶಾ್ ಕಸ್ಮ್ಸಾ್್ ಸಿಂಸ್ೆಾಯಿಿಂದ್ ‘ಹಾಮೊೇಥನೆೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್್ಿಂ್ ಆಫ್್್ ನಾಮನ್್ಕಲ್ಚರ್್’್
(ಎಚ್ಎಸ್್ಎನ್್)್ ಪರಾಮಶಿಥಸಲ್ು್ ಉದೆಾೇಶದಿಿಂದ್ ್ ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಾಗಿ್ ತೆರಿಗೆ್
ಕರಮಗಳನುನ್ಆರಿಂಭಿಸಲ್ು್ಉದೆಾೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ

•

ಸಪಷಿ್ೇಕರಣ್ದ್ ಸಾರೂಪದ್ ವ್ೆೇಳಾಪಟಿ್ಯಲ್ಲಿ್ ಕೆಲ್ವು್ ಸಣ್ಣ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್
ಮಾಡಲಾಗುತಿುದೆ.

4.

ಕಸುಮ್ಾ್ನಿರ್ಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದುಾಪಡಿ:

ಕ್ಸುಮ್ಿ್(ರಿರ್ಾಯಿತಿ ಸುೊಂಕ್ ದರದಲ್ಲಿ ಸರಕ್ುಗಳ ಆಮದು) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು,2017 (ಐಜಿಸಿಆರ್್) ಅನುು ವಾುಪಾರ ಉತೆತೋಜಿಸಲು
ಅನುಕ್ ಲವಾಗುವೊಂತೆ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟುಸುವ ಕ್ಾಮಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾಗುತಿತದೆ. ಇವುಗಳ ವಿವರ ಹಿೋಗಿದೆ.
•

ಐಜಿಸಿಆರ್್ಅನಾಯ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಾದ ವಸುತಗಳನುು ರ್ಾವ ರಿೋತಿ ತ್ರ್ಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

•

ಐಜಿಸಿಆರ್್ಅನಾಯ ಕ್ಸುಮ್ಿ್ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಮೌಲುವನುು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಾದ ಸರಕ್ುಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊೋದನೆ
ಪಡೆಯುವುದು.
B.

ಕಸುಮ್ಾ್ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ

1. ರೆೈತರು, ಎಂಎಸ್ಟ್ಎಂಇ ಮತುು ಇತರ ದೆೋಶಿರ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾಮಾನಾವಾದ ವೆೋದ್ಧಕೆರ್ನುೊ ಸೃಷಿುಸುವ
ನಿಟಿುನಲಿಿ ಮೂಲ ಕಸುಮ್ಾ್ತೆರಿಗೆರ್ಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುೊ ಮಾಡಲಾರ್ಗದೆ. (02.02.2021)
ಕರ.ಸಂ.

ವಿಭಾಗ

ನಿದ್ಧಯಷು ವಸುುಗಳು

ತೆರಿಗೆ ದರ

ಇಂದ
1.

ವರೆಗೆ

ಕೃಷಿ

ಹತಿತ

0

5%*

ಉತಪನೊಗಳು

ಹತಿತ ತಾುಜು

Nil

10%

ಮತುು

ಕ್ಚಾು ರೆೋಷ್ೆಾ (ಎಸೆಯದುಲಿದುು) ಮತ್ುತ

10%

15%

ಮೋನುಗಾರಿಕೆ

ರೆೋಷ್ೆಾ ರ್ಾನ್್್/ ರೆೋಷ್ೆಾ ತಾುಜುದಿೊಂದ

ವಲರ್.

ತ್ರ್ಾರಾದ ರ್ಾನ್್್ ಸಿನ್್
2.5%

5%

ಸಿೇಗಡಿ್ಆಹಾರ

5%

15%

ಉೊಂಡೆಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಮೋನಿನ ಆಹಾರ

5%

15%

ಮಿೇನು, ಮೃದಾಿಂಗಿಗಳು್ಹಾಗು್್ಇತ್ರ್

5%

15%

ಮಕೆೆಜೆ ೋಳದ ತೌಡು

Nil

15%

ಎಣೆಣರಹಿತ್್ಅಕ್ರಕತ್ವಡಿನ್ಕೆೇಕ್ಸ

Nil

15%

5%

7.5%

ಬ್ಬಸ್್ಫ್ತೇನಾಲ್್ಎ

Nil

7.5%

ಎಪಿಕೆ ಿರೆ ಹೆೈಡಿಾನ್್

2.5%

7.5%

ಬ್ಸಲಿಸ್ಟ್್

10%

15%

ಪಾಲ್ಲಕಾಬೆ ೋ್ನೆೋಟಿ್

5%

7.5%

ವೆಟ್ ಬ ಿ ಕೆ ಾಮ ಟಾುನ್್ಡ್್ಲೆದರ್್,

Nil

10%

7.5%

15%

ಪಾಲ್ಲಷ್ 7.5%

15%

ಅಬಕಾರಿ ವಸುತಗಳ ತ್ರ್ಾರಿಕೆಗಾಗಿ
ಇಥೆೋಲ್್ಅಲೆ ೆೋಹಾಲ್್(ಇಥೆನಾಲ್್)

ಜ್ಲ್ಚ್ರಗಳ್್ಆಹಾರ

2.

3.

ರಸಾರ್ನಿಕಗಳು ಕಾಬಥನ್್ಬಾಿಯಕ್ಸ

ಪಾಿಸ್ತುಕ್ಾ್

ಎಲ್ಲಿಯ

ವೆೋರ್್ ಆಫ್್ ಪಾಿಸಿುರ್ಕ್,
ನಿದಿ್ರ್ುವಾಗಿ

ತಿಳಿಸದ

ಅರ್ಥವಾ ಸೆೋರದ
4.

ಚ್ಮಯ

ಕ್ಾಸ್ಟು್ ಲೆದರ್್,

ಎಲಿ

ರ ಪದ

ಚ್ಮ್ಗಳು
5.

ಮುತುು

ಮತುು ಕ್ತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ುತ ಪಾಲ್ಲಷ್ ಮಾಡಿರುವ

ಆಭರಣಗಳು

ಕ್ ುಬ್ಸರ್ಕ ಝಿಕೆ ್ನಿರ್ಾ
ಸಿೊಂಥೆಟಿರ್ಕ್ ಕ್ಟ್ ಮತ್ುತ
ಮಾಡಿದ ಕ್ಲುಿಗಳು

6.

ಬಂಡವಾಳ

ಟನಲ್್ಬೆ ೋರಿೊಂಗ್್ಯೊಂತ್ಾಗಳು

Nil

7.5%

ಹೂಡಿದ

ಟನಲ್್

Nil

2.5%

ಸರಕುಗಳು

ಭಾಗಗಳು

ಮತುು

ತ್ರ್ಾರಿಕೆ

ರ್ಂತರಗಳು

ಬೆ ೋರಿೊಂಗ್್
ಮತ್ುತ

ಯೊಂತ್ಾಗಳ
ಉಪಕ್ರಣಗಳ

7.

ಆಟೊ ವಲರ್

ನಿದಿ್ರ್ು ಆಟೆ ಭಾಗಗಳು. ಇಗಿುರ್ನ್್,
ವೆೈರಿೊಂಗ್್

ಸೆಟ್ಗಳು,

ಸುರಕ್ಷಿತ್

ಸಿಗುಲ್್

ನಿೋಡುವ

ಗಾಜುಗಳು,
ಉಪಕ್ರಣಗಳ

7.5%/
10%

15%

10%

15%

ಭಾಗಗಳು

ಇತಾುದಿಗಳು
8.

ಲೊೋಹದ

ಸಿೆರವ್ಿ್, ನಟ್ಗಳು ಇತಾುದಿ

ಉತಪನೊಗಳು
* ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ್ಅನುು ಶೆೋಕ್ಡ 5ರ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲು

2.

ಎಲೆಕಾರನಿಕ್್ವಲರ್ದ ಮೌಲಾವಧಯನೆಗಾರ್ಗ ಕಸುಮ್ಾ್ಡೂಾಟಿರ್ಲಿಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಉದೆಾೋಶಿಸಲಾರ್ಗದೆ. (2.2.

2021ರಿಂದ ಜಾರಿ)
ಕರ.ಸಂ. ವಿವರಣೆ
1.

ಇಂದ

ವರೆಗೆ

0
0
0

2.5%
2.5%
2.5%

10%

15%

Nil

10%

0

2.5%

ಮೊಬೆೈಲ್್ಫೋನ್್ಗಳ ನಿದಿ್ರ್ು ಭಾಗಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಒಳಭಾಗಗಳು,
ಉಪಭಾಗಗಳು ಇತಾುದಿ. ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಸುತಗಳು ಸೆೋರಿದೊಂತೆ
1) ಪಿಾೊಂಟೆೊಂಡ್್ಸಕ್ ು್ಟ್ ಬೆ ೋಡ್್್ ಅಸೆೊಂಬ್ಸಿ (ಪಿಸಿಬ್ಸಎ)
2) ಕಾಾಮರಾ್ಮಾಡುಾಲ್
3) ಕ್ನೆಕ್ುಸ್ಟ್್
(01.04.2021ರಿೊಂದ ಜಾರಿ)

2.

ಚಾಜ್ರ್್ ಅರ್ಥವಾ ಅಡಾಪುರ್್ಗಳನುು ತ್ರ್ಾರಿಸಲು ಪಿಾೊಂಟೆೊಂಡ್್
ಸಕ್ ು್ಟ್ ಬೆ ೋಡ್್್ ಅಸೆೊಂಬ್ಸಿ (ಪಿಸಿಬ್ಸಎ) ಮತ್ುತ ಮೌಲೆಿಡ್್ಪಾಿಸಿುರ್ಕ್

3.

ಮೊಬೆೈಲ್್ ಚಾಜ್ರ್್ನ ಒಳಭಾಗಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಭಾಗಗಳು
(ಪಿಸಿಬ್ಸಎ ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ)

4.

ಲ್ಲರ್ಥಯೊಂ ಆರ್ಾನ್್ಬಾುಟರಿ ಮತ್ುತ ಬಾುಟರಿ ಪಾುರ್ಕ್ತ್ರ್ಾರಿಸಲು
ಒಳಭಾಗಗಳು, ಭಾಗಗಳು ಮತ್ುತ ಉಪಭಾಗಗಳು (ಪಿಸಿಬ್ಸಎ ಅಲಿದ
ಮತ್ುತ ಲ್ಲ-ಅಯಾನ್್ಸ್ೆಲ್) (01.04.2021)

5.

ಕಿಂಪೆರಸಾರ್್ಆಫ್್ರೆಪಿರಜಿರೆೇಟರ್/್ಏರ್್ಕಿಂಡಿರ್ನರ್

12.5%

15%

6.

ನಿದಿಥರ್್್ಇನುಾಲೆೇಟೆಡ್್್ವ್ೆೈರ್್ಗಳು್ಮತ್ುು್ಕೆೇಬಲ್್ಗಳು

7.5%

10%

7.

ವಿದುುತ್್ ಪರಿವತ್್ಕ್ಗಳ ನಿದಿ್ರ್ು ಭಾಗಗಳು. ಬಾಬ್ಬನ್ಾ,

Nil

Applicable
Rate

5%

10%

ಬಾಾಕೆಟಿ್, ವೆೈರ್್ಗಳು ಇತಾುದಿ.
8.

ಎಲ್್ ಇಡಿ್ ದಿೇಪಗಳಿಗೆ್ ಬೆೇಕಾದ್ ಪರಿಕರ್ ಮತ್ುು್ ಭಾಗಗಳು್
ಅರ್ವ್ಾ್ಎಲ್್ಇಡಿ್ಸಹಿತ್್ಫ್ತಕಚಸ್ಥ್ಗಳು

9.

ಸೆ ೋಲಾರ್್ಇನಾಟ್ಸ್ಟ್್

5%

20%

10.

ಸೆ ೋಲಾರ್್ಲಾುೊಂಟನ್ಿ್್ ಅರ್ಥವಾ ಸೆ ೋಲಾರ ದಿೋಪಗಳು

5%

15%

3.

ಕಚಾಚ ವಸುುಗಳ ಕಸುಮ್ಾ್ ಡೂಾಟಿರ್ಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುು ದೆೋಶಿರ್ ತಯಾರಕರು ಬಳಸುವ ಭಾಗಗಳು ವೆಚ್ಚವನುೊ ಕಡಿಮೆ

ಮಾಡುವುದು ಮತುು ತೆರಿಗೆರ್ ವಾವಸೆಿರ್ಲಿಿ ತಿದುಾಪಡಿಗಳನುೊ ಮಾಡುವುದು.

S. No.
ಕರ.ಸಂ.
1.

ಪರಿಕರಗಳು/ ಕಚ್ಾಚ ನಿದ್ಧಯಷು ವಸುುಗಳು
ಪದ್ಾರ್ಾಗಳು

ಇಂದ

ವರೆಗೆ

ನಾಫಾು

4%

2.5%

ಜವಳಿ

ಕಾರ್ಾಲಕ್ುಮ್್

7.5%

5%

ಉದಾಮ

ನೆೈಲಾನ್್ಚ್ಚಪ್್ಗಳು

7.5%

5%

ನೆೈಲಾನ್್ರೆೈಬರ್್ಮತ್ುತ ರ್ಾನ್್್

7.5%

5%

2.5%

Nil

10%

7.5%

10%/
12.5%

7.5%

10%

7.5%

(ವಲರ್ಗಳಿಗೆ)
ಪೆಟೊರೋಕೆಮಕಲ್್
ಉದಾಮ

2.

3.

ತೆರಿಗೆ ದರ

ಫೆರಸ್ಟ್ ಮತುು ಫೆರಸ್ಟ್ ಸೆುೈನೆಿಸ್ಟ್ಸಿುೋಲ್್ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕ್ುವುದು ಸೆೋರಿದೊಂತೆ
ರಹತ ಲೊೋಹಗಳು

ಕ್ಬ್ಸಿಣ ಮತ್ುತ ಉರ್ಕೆನ ಗುಜರಿ (31.3.2022ರವರೆಗೆ)
ನಾನ್ಅಲಾಯ್್ ಉಕ್ರಕನ್ ಉತ್ಪನನಗಳು್ ಮೊದಲ್್
ಹಿಂತ್ದ್ಹಾಗು್ಅಧಥ್ಮುಗಿದಿಂತ್ಹವು
ನಾನ್್ ಅಲಾಯ್್ ಮತ್ುತ ಅಲಾಯ್್ ಸಿುೋಲ್್ ರಾಿಾಟ್
ವಸುತಗಳು
ನಾನ್್ ಅಲಾಯ್್ ವಸುತಗಳು, ಸೆುೈನ್್ಲೆಸ್ಟ್ ಮತ್ುತ
ಅಲಾಯ್್ವಸುತಗಳು
ಸಿಆರ್್ಜಿಒ ಉಕ್ುೆ ತ್ರ್ಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕ್ಚಾು

2.5%

Nil

5%

2.5%

2.5%

0%

ವಸುತಗಳು
ತಾಮರದ್ಚ್ೂರುಗಳು
6.

ವೆೈಮಾನಿಕ ವಲರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ವಲಯದ
ಘಟಕ್ಗಳ

ಯುದಿ

ವಿಮಾನಗಳ

ತ್ರ್ಾರಿಸಲು

ಎೊಂಜಿನ್್ಗಳು ಸೆೋರಿದೊಂತೆ ಬಳಸುವ ಭಾಗಗಳು
ಅರ್ಥವಾ ಉಪಕ್ರಣಗಳು
7.

ಅಪರೂಪದ

ಚ್ಚನು ಮತ್ುತ ಬೆಳಿು*

12.5%

7.5%*

ಲೊೋಹಗಳು

ಚ್ಚನುಡೆ ೋರ್್ಬಾರ್್*

11.85%

6.9%*

ಬೆಳಿು ಡೆ ೋರ್್ಬಾರ್್*

11%

6.1%*

12.5%

10%

20%

10%

ಅಪರೂಪದ್ಲೊೇಹಗಳ್ತಾಾಜ್ಾ್ಮತ್ುು್ತ್ುಿಂಡುಗಳು

12.5%

10%

ಅಪರ ಪದ

11.85%

9.2%

12.5%

10%

20%

15%

ಪಾಿಟಿನಮ್್, ಪಲ್ಲಿಡೊಂ ಇತಾುದಿ.
ಚ್ಚನು/ ಬೆಳಿು
ಲೆ ೋಹಗಳು

ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುವ

ಕಾುಟಲ್ಲಸ್ಟು್ಅರ್ಥವಾ ಬ ದಿ
ಅಪರ ಪದ ಲೆ ೋಹದ ನಾಣುಗಳು
8

ಪಶು ಸಂಗೊೋಪನೆ

ಫೋಡ್್ಆುಡಿಟಿವ್ಿ್ಅರ್ಥವಾ ಪೂವ್ ಮಶಾಣ

* ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ್ಅನುು ಶೆೋಕ್ಡ 5ರ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲು

4.

ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ್ ವಿಧಿಸಿದುರಿೊಂದ ಮ ಲ ದರಗಳನುು (ಬ್ಸಸಿಡಿ) ಕ್ಡಿಮ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿೊಂದ, ಒಟಾುರೆ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ಬಹುತೆೋಕ್ ವಸುತಗಳ ಮೋಲೆ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಹೆ ರೆರ್ಾಗುವುದಿಲಿ.
ಮ ಲ ಕ್ಸುಮ್ಿ್ಡ ುಟಿಯ ಪರಿರ್ೃತ್ ದರಗಳು ಕೆಳಗಿನೊಂತಿವೆ.
ಪದಾರ್ಥಯ

ಪರಿರ್ೃತ್್ಮೂಲ್್ಕಸ್ಮ್ಸಾ್ಸುಿಂಕ
ದರ*

ಸೆೋಬು

15%

ಅಲೆ ೆಹಾಲ್ಲರ್ಕ್ಬೆವರೆೋಜಸ್ಟ್22ನೆೋ ಅಧಾುಯದಲ್ಲಿ

50%

ಕಚಾಚ್ ಖಾದಾ್ ತೆೈಲ್(ತಾಳೆ, ಸ್ೊೇಯಾಬ್ಬೇನ್, ಸೂಯಥ್

15%

ಕಾಿಂತಿ)
ಕ್ಲ್ಲಿದಲ
ು ು, ಲ್ಲಗೆುೈಟ್ಮತ್ುತ ಪಿೋಟ್

1%

ನಿದಿ್ರ್ು ರಸಗೆ ಬಿರ (ಯ ರಿರ್ಾ, ಎೊಂಒಪಿ, ಡಿಎಪಿ)

0%

ಅಮೊನಿಯಮ್್ನೆೈಟೆಾೋಟ್

2.5%

ಬಟಾಣಿ, ಕಾಬುಲ್್ಕಡಲೆ, ಬೆೊಂಗಾಲ್್ಗಾಾಮ್್, ಲೆೊಂಟಿಲ್ಿ್

10%

* ಈ ವಸುತಗಳ ಮೋಲೆ ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ್ದರಗಳ ಬಗೆಾ ‘ಸಿ’ ವಿಭಾಗವನುು

ನೆ ೋಡಬೆೋಕ್ು.
5. ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ್ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿೊಂದ (ಎಐಡಿಸಿ) ಮ ಲ ಅಬಕಾರಿ ಸುೊಂಕ್ ಮತ್ುತ
ವಿಶೆೋರ್ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುೊಂಕ್ (ಎಸ್ಟ್ಎಇಡಿ) ದರಗಳನುು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿೊಂದ, ಒಟಾುರೆ
ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಾಗಿ್ಹೆ ರೆರ್ಾಗಬಾರದು. ಬಾರಿಂಡೆಡ್್ಅಲ್ಿದ ಪೆಟೆ ಾೋಲ್್ಮತ್ುತ ಡಿೋಸೆಲ್್ಪಾತಿ ಲ್ಲೋಟರ್್ಗೆ
ರ . 1.4 ಮತ್ುತ ರ . 1.8 ಮ ಲ ಅಬಕಾರಿ ಸುೊಂಕ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು
ಬಾಾಾೊಂಡೆಡ್್ ಪೆಟೆ ಾೋಲ್್ಮತ್ುತ ಡಿೋಸೆಲ್್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಸುತಗಳ ಮೋಲೆ ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್
ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ್ದರಗಳ ಬಗೆಾ ‘ಸಿ’ ವಿಭಾಗವನುು ನೆ ೋಡಬೆೋಕ್ು.

6. ವಿನಾಯತಿಗಳನುೊ ಸಾವಾತಿರೀಕರಣಗೆ ಳಿಸುವುದು
ಕರ.ಸಂ.
1.

ಸರಕುಗಳ

ನಿದ್ಧಯಷು

ವಿಭಾಗಗಳು

ಇಂದ

ವರೆಗೆ

ವಸುುಗಳು

ಲೊೋಹಗಳು

ನೆೈಸಗಿಥಕ್

ಬೊೇರೆೇಟ್ಾ Nil/5%

2.5%

ಮತ್ುತ ಕಾನ್ಿೊಂಟೆಾೋಟಿ್
2.

ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳು

ಸಾಿೊಂಡೆರ್ಕಿ್

ರ್ಾನ್್್

ತ್ರ್ಾರಿಸಲು

Nil

7.5%

Nil

ಅನಾಯವಾಗುವ

ಮಿೇಥೆೈಲ್್

ಡೆೈಫ್ತೇನೆೈಲ್
ಐಸೆ ೋಸೆೈನೆೋಟ್
3.

ಕರಕುಶಲ, ಬಟೆು ಮತುು ಗ ,ಿ

ಮೊಟಿಫ್್,

ಚ್ಮಯ

ಪಾಲ್ಲಷ್,

ರಫ್ತು ವೆನಿೋರ್್,

ಪರಮಾಣವನುೊ
ಪರಿಗಣಿಸ್ತ

ಹ ರ್ಕಿ್,

ಬಾುಡೆಸ್ಟ,್

ಆಮದು ಬ್ಸೋಡ್ಿ್,

ಹೆ ಲ್ಲಯುವ

ಸುಂಕ ಮುಕು ಪಡೆರ್ುವ ದಾರಗಳು
ವಸುುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಇತಾುದಿ

ಸುೊಂಕ್ ಮುಕ್ತ ಆಮದು
ವಸುತಗಳು.

ಹಿೊಂದಿನ

ಹಣಕಾಸು

ವರ್್ದಲ್ಲಿ

ಆಮದು

ಮಾಡಲಾದ

ವಿವರಗಳ

ಆಧಾರದ

ಮೋಲೆ

ಕ್ರಕ್ುಶಲ

ವಸುತಗಳು,

ಬಟೆುಗಳು

ಮತ್ುತ

ಚ್ಮ್

ರಫ್ತತದಾರರು.
ಈ

ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ

31.3.2021ರವರೆಗೆ
ದಿನಾೊಂಕ್
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದರ

7. ರದುಾಪಡಿಸುವುದು/ ತಾತಾಾಲಿಕವಾರ್ಗ ರದುಾಪಡಿಸುವುದು/ ಆಾಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡೂಾಟಿ ಮತುು ರ್ೌಂಟವ್ೆೀಾಲ್ಲಂಗ್
ಡ ಯಟಿರ್ನ್ುು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು
ಕರ.ಸಂ.
1.

ನಿದ್ಧಯಷು ವಸುುಗಳು
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ ವಸುತಗಳ ಮೋಲೆ ಆುೊಂಟಿ–ಡೊಂಪಿೊಂಗ್್ ಡ ುಟಿಯನುು
ತಾತಾೆಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ 2.2.2021ರಿೊಂದ 30.09.2021ರವರೆಗೆ ರದುುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎ) ಪಿೋಪಲ್ಿ್ರಿಪಬ್ಸಿರ್ಕ್ಆಫ್್ಚ್ಚೋನಾದಿೊಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಾದ ಅರ್ಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಮ ಲದ
ಅಲಾಯ್್ ಉರ್ಕೆನ ಸೆರೋಟ್ ಲೆೊಂಥ್ ಬಾರ್್ಗಳ ಮೋಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಸೊಂಖೆು.

54/2018–ಸಿಯುಎಸ್ಟ್(ಎಡಿಡಿ) 18.10.2018 ದಿನಾೊಂಕ್ದ ಅನಾಯ.
ಬ್ಸ) ಬೆಾಜಿಲ್್, ಪಿೋಪಲ್ಿ್ ರಿಪಬ್ಸಿರ್ಕ್ ಆಫ್್ ಚ್ಚೋನಾ ಮತ್ುತ ಜಮ್ನಿ ಮ ಲದ ಅರ್ಥವಾ ರಫ್ತತ
ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಾದ ನಾನ್್–ಕೆ ೋಬಾಲ್ಿ್ ಗೆಾೋಡ್್ನ ಹೆೈಸಿಿೋಡ್್ ಸಿುೋಲ್್. ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಸೊಂಖೆು.
38/2019–ಸಿಯುಎಸ್ಟ್(ಎಡಿಡಿ) 25.09.2019 ದಿನಾೊಂಕ್ದ ಅನಾಯ.
(ಸಿ) ಪಿೋಪಲ್ಿ್ ರಿಪಬ್ಸಿರ್ಕ್ ಆಫ್್ ಚ್ಚೋನಾ, ವಿಯಟಾುೊಂ ಮತ್ುತ ಕೆ ರಿರ್ಾ ರಿಪಬ್ಸಿರ್ಕ್ನಿೊಂದ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಾದ ಅರ್ಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಮ ಲದ ಉರ್ಕೆನ ಉತ್ಿನುಗಳು, ಪೆಿಟೆಡ್್ ಅರ್ಥವಾ ಕೆ ೋಟ್
ಹೆ ೊಂದಿರುವ ಆಲುುಮನಿಯೊಂ ಅರ್ಥವಾ ಜಿೊಂರ್ಕ್.
ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಸೊಂಖೆು. 16/2020–ಸಿಯುಎಸ್ಟ್(ಎಡಿಡಿ) 23.06.2020 ದಿನಾೊಂಕ್ದ ಅನಾಯ.
2.

ಪಿೋಪಲ್ಿ್ರಿಪಬ್ಸಿರ್ಕ್ಆಫ್್ಚ್ಚೋನಾ ಮ ಲದ ಅರ್ಥವಾ ಅಲ್ಲಿೊಂದ ರಫ್ತತ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಾದ
ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುನ ತಾಪಮಾನ ಹೆ ೊಂದಿರುವ ರೆ ೋಲ್ಿ್ಮತ್ುತ ಕ್ಡಿಮ ತಾಪಮಾನದ ರೆ ೋಲ್ಿ್ಸೆುೈನೆಿಸ್ಟ್
ಉರ್ಕೆನ ಮೋಲ್ಲನ ಕೌೊಂಟರ್್ವೆೈಲ್ಲೊಂಗ್್ ಡ ುಟಿಯನುು ತಾತಾೆಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ ರದುುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು
2.2.201ರಿೊಂದ 30.09.2021ರವರೆಗೆ ಅನಾಯವಾಗಲ್ಲದೆ. ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಸೊಂಖೆು. 1/2017–
ಸಿಯುಎಸ್ಟ್(ಎಡಿಡಿ) 07.09.2017 ದಿನಾೊಂಕ್ದ ಅನಾಯ.

3.

ಇೊಂಡೆ ನೆೋಷ್ಾು ಮ ಲದ ಅರ್ಥವಾ ಅಲ್ಲಿೊಂದ ರಫ್ತತ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಾದ ಸೆುೈನೆಿಸ್ಟ್ ಸಿುೋಲ್್ ಮೋಲ್ಲನ
ಕೌೊಂಟರ್್ವೆೈಲ್ಲೊಂಗ್್ಡ ುಟಿಯನುು ರದುುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಸೊಂಖೆು. 2/2020–ಕ್ಸುಮ್ಿ್(ಸಿವಿಡಿ) 09.10.2020 ದಿನಾೊಂಕ್ದ ಅನಾಯ.

4.

ಪಿೋಪಲ್ಿ್ರಿಪಬ್ಸಿರ್ಕ್ಆಫ್್ಚ್ಚೋನಾ, ಕೆ ರಿರ್ಾ ರಿಪಬ್ಸಿರ್ಕ್, ಐರೆ ೋಪು ಒಕ್ ೆಟದ ರಾರ್ರಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ
ಆಫಾಕಾ, ತೆೈವಾನ್್, ಥಾಯ್ಕಿೊಂಡ್್, ಯುನೆೈಟೆಡ್್ ಸೆುೋಟಿ್ ಆಫ್್ ಅಮರಿಕ್ ಮ ಲದ ಅರ್ಥವಾ ರಫ್ತತ
ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಾದ ಕೆ ೋಲ್ಿ–ರೆ
್ ೋಲ್ಿ್ ರಾಿಟ್ ಸೆುೈನೆಿಸ್ಟ್ ಉರ್ಕೆನ ಮೋಲ್ಲನ ಆೊಂಟಿ ಡೊಂಪಿೊಂಗ್್
ಡ ುಟಿಯನುು ಸೆಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 600 ಎೊಂಎೊಂ ಮತ್ುತ 1250 ಎೊಂ.ಎೊಂಗಳಿಗೆ ಇದು
ಅನಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಸೊಂಖೆು. 61/2015–ಕ್ಸುಮ್ಿ್(ಎಡಿಡಿ) 11ನೆೋ ಡಿಸೆೊಂಬರ್್2015 ಮತ್ುತ 52/2017

8.

ಇತರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಕರ.ಸಂ.

ಸರಕುಗಳ

ನಿದ್ಧಯಷು ವಸುುಗಳು

ವಿಭಾಗಗಳು
1.

ಇತರೆ

ಚ್ಲ್ನಚಿತ್ರ್ ತ್ಯಾರಕರಿಗೆ್ ಪಾರಸ್ಾದನ್ ವಸುುಗಳು್ ಹಾಗು್
ಇತ್ರ್ಪರಿಕರಗಳ್ಆಮದಿನ್ಮೇಲೆ್ರಿಯಾಯಿತಿ
ಸೌರಶರ್ಕತ

ವಿದುುತ್್ ಉತಾಿದಿಸುವ

ಸಾೆಪಿಸಲು ಅಗತ್ುವಿದು
ಅಪೆಿೈಯನ್ಿ್ಸ್ಟ್

ಯೋಜನೆಗಳನುು

ಯೊಂತ್ಾಗಳು, ಉಪಕ್ರಣಗಳು,

ಅರ್ಥವಾ

ಇತ್ರ

ಉಪಕ್ರಣಗಳಿಗೆ

ನಿೋಡಲಾಗುತಿತದು ವಿನಾಯಿತಿಯನುು ರದುುಪಡಿಸಲಾಗುತಿತದೆ.
2.

3.

ಆಮದು

ಎಲಿ

ಹೆೈ–ಸಿಿೋಡ್್ ರೆೈಲು

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

ಲಾರ್ವನುು

ಯೋಜನೆಗಳು

ವಿಸತರಿಸಲಾಗುತಿತದೆ.

ಐಟಿ/ ಎಲೆಕಾರನಿರ್ಕಿ್

ಇೊಂರ್ಕ್ ಕಾುಟಿಾಡ್ೆ್ಗಳು, ರಿಬಿನ್್ ಅಸೆೊಂಬ್ಸಿ, ರಿಬಿನ್್ ಗೆೋರ್್
ಅಸೆೊಂಬ್ಸಿ, ರಿಬಿನ್್ ಗೆೋರ್್ ಕಾುರಿಯ್ಕೋಜ್್ಗಳಿಗೆ ರಿರ್ಾಯಿತಿ
ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಸಸಿಡಿ
ಕಿಂಪೂಾಟರ್್ ಪಿರಿಂಟರ್್ ಗಳಲ್ಲಿ್ ್ ಬಳಸುತಿುದವ
ಾ ುಗಳಿಗೆ್
ನಿೇಡಲಾಗಿದಾ್ರಿಯಾಯಿತಿ್ಹಿಿಂತೆಗೆತ್

4.

ಆಟಿಕೆಗಳು

ಎಲೆಕಾರನಿರ್ಕ್ ಆಟಿಕೆಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬ್ಸಸಿಡಿ ದರ
ರಿರ್ಾಯಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತತ್ುತ. ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ವಿನಾಯಿತಿ
ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಮ ಲಕ್ ಇದನುು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿತ್ುತ. ಈಗ
ಈ ವುವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸಿೊಂಗಲ್್ ಪಾವೆೋಶದ
ವುವಸೆೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುು, ಶೆೋಕ್ಡ 15ರರ್ುು ಪರಿರ್ೃತ್ ಬ್ಸಸಿಡಿ
ದರಗಳನುು ಅನಾಯಗೆ ಳಿಸಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

3.

ಈಗಿರುವ

ಕಠಿಣ್ವ್ಾಗಿರುವ್

ಕಸ್ಮ್ಸಾ್

ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನುನ್

ರ್ರತ್ುತಗಳು ಬದಲು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಗತ್ುವಿರುವ ಆಮದು ಸರಕ್ುಗಳನುು
ಐಜಿಸಿಆರ್್ವುವಸೆೆ

ರಿರ್ಾಯಿತಿ

ದರದಲ್ಲಿ

(ಐಜಿಸಿಆರ್್)

ವುವಸೆೆ

ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸುವ ಪಾಯತ್ು ಮಾಡಲಾಗುತಿತದೆ.

C.

ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಸ್ಟ್ ಅನುೊ ನಿದ್ಧಯಷು ಸರಕುಗಳ ಮೆೋಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತುದೆ

(2.2.2021ರಿಂದ)
ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ್ಅನುು ನಿದಿ್ರ್ು ಸರಕ್ುಗಳ ಮೋಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. ವಿವರ ಹಿೋಗಿದೆ.

(A)

ಕಸಟಮ್ಸಾ ಬಗೆಾ

ವಸುುಗಳು

ಉದೆಾೋಶಿತ ಸೆಸ್ಟ್

ಚ್ಚನು, ಬೆಳಿು ಮತ್ುತ ಡೆ ೋರ್್ಬಾಸ್ಟ್್

2.5%

ಅಲೆ ೆೋಹಾಲ್ಲರ್ಕ್ಬೆವರೆೋಜಿಸ್ಟ್

100%

ಕ್ಚಾು ಪಾಮ್್ಆಯಿಲ್್

17.5%

ಕ್ಚಾು ಸೆ ರ್ಾಬ್ಸನ್್ಮತ್ುತ ಸ ಯ್ಕಾೊಂತಿ ತೆೈಲ

20%

ಸೆೋಬು ಹಣುಣಗಳು

35%

ಕ್ಲ್ಲಿದಲ
ು ು, ಲ್ಲಗೆುೈಟ್ಮತ್ುತ ಪಿಯಟ್

1.5%

ನಿದಿ್ರ್ು ರಸಗೆ ಬಿರಗಳು (ಯ ರಿರ್ಾ ಇತಾುದಿ)

5%

ಪಿೋಸ್ಟ್

40%

ಕಾಬುಲ್ಲ ಚ್ನಾ

30%

ಬೆೊಂಗಾಲ್ಲ ಗಾಾೊಂ/ ಚ್ಚರ್ಕ್ಪಿೋಸ್ಟ್

50%

ಲೆೊಂಟಿಲ್್

20%

ಹತಿತ

5%

ಈ ವಸುತಗಳ ಮ ಲ ಕ್ಸುಮ್ಿ್ಡ ುಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಪಾಟ್್ ಬ್ಸ ನೆ ೋಡಬೆೋಕ್ು. ಒಟಾುರೆರ್ಾಗಿಚ್
(B)

ಅಬಕಾರಿ ಬಗೆೆ

ಪಾತಿ ಲ್ಲೋಟರ್್ ಪೆಟೆ ಾೋಲ್್ ಮೋಲೆ ರ . 2.5 ಮತ್ುತ ಡಿೋಸೆಲ್್ ಮೋಲೆ ರ . 4 ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ
ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ್ (ಎಐಡಿಸಿ) ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ರ ವಸುತಗಳ ಮೋಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಮತ್ುತ ಸೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗೆಾ
ಪರಿರ್ೃತ್ ಪಾಟ್ ಬ್ಸಯನುು ಪರಿಶ್ಮೋಲ್ಲಸಬಹುದು. ಒಟಾುರೆರ್ಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ್
E. ಸಾಮಾಜ್ಕ ಕಲಾಾಣ ಸಚಾಯರ್್ಯ (ಎಸ್ಟ್ಡಬೂಿೂಎಸ್ಟ್)
a) ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಸೊಂಖೆು.12/2018– ಕ್ಸುಮ್ಿ್ ದಿನಾೊಂಕ್ 2.2.2018 ಅನುು

1.

ರದುುಪಡಿಸಲಾಗಿದುು, ಎಲಿ ಸರಕ್ುಗಳಿಗೆ ಶೆೋಕ್ಡ 10ರರ್ುು ಎಸ್ಟ್ಡಬ ಿಾಎಸ್ಟ್
ದರಗಳು ಮಾತ್ಾ ಅನಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
b) ಕ್ೃಷ್ಟ ಮ ಲಸೌಕ್ಯ್ ಮತ್ುತ ಅಭವೃದಿಿ ಸೆಸ್ಟ್

(ಎಐಡಿಸಿ) ಮೋಲ್ಲನ

ಎಸ್ಟ್ಡಬ ಿಾಎಸ್ಟ್ಅನುು ಚ್ಚನು ಮತ್ುತ ಬೆಳಿುಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
F.
1.

ಕೆೋಂದ್ಧರೋರ್ ಅಬಕಾರಿರ್ಲಿಿ ಇತರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಬೆಿೊಂಡೆಡ್್

ಸ್ೆಸಸ್್್ಮತ್ುು್ಸಜಾಥಜ್್ಥಗಳನುನ್ವಿನಾಯಿತಿ್ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ು.್

ಇೊಂಧನ:

ಇತ್ರ್ ಬೆಿಿಂಡೆಸ್್್ ಇಿಂಧನಗಳ್ ರಿೇತಿಯ್ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು್

ಎೊಂ–15 ಪೆಟೆ ಾೋಲ್್ ದೊರೆಯಲ್ಲದೆ.್ ್ (ಇ–5್ ಮತ್ುು್ ಇ–10) ಆದರೆ, ಈ್ ಬೆಿಿಂಡೆಡ್್್
ಮತ್ುತ
ಪೆಟೆ ಾೋಲ್್

ಇ–20 ಇಿಂಧನಗಳು್

ಸುಿಂಕ್

ತ್ಯಾರಾಗಿರಬೆೇಕು.

ಪಾವತಿಸಿರುವ್

ವಸುುಗಳಿಿಂದ್

G.

ಕೆೋಂದ್ಧರೋರ್ ಜ್ಎಸ್ಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದಾ, 2017ಕೆಾ (ಸ್ತಜ್ಎಸ್ಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದಾ) ಶಾಸನ ಬದಿ

ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಜಿಎಸ್ಟ್ಟಿ ಮೊಂಡಳಿಯ ಶ್ಮರಾರಸಿಿನ ಮೋರೆಗೆ ಸಿಜಿಎಸ್ಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ಕು ಮತ್ುತ ಐಜಿಎಸ್ಟ್ಟಿ
ಕಾಯ್ಕುಗ ಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಿದ ದಿನದಿೊಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜುಗಳು
ಮತ್ುತ ಕೆೋೊಂದಾಾಡಳಿತ್ ಪಾದೆೋಶಗಳ ಶಾಸನಗಳು ಕೆೈಗೆ ಳುುವ ತಿದುುಪಡಿಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ಏಕ್ಕಾಲಕೆೆ
ಜಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲವೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿರ್ಯಗಳು ಸೆೋರಿವೆ.
(i)

ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ, ಕ್ಡಾಿಯ

ವಾಷ್ಟ್ಕ್ ಲೆಕ್ೆಪತ್ಾಗಳನುು ಪರಿಶ್ಮೋಲನೆಗೆ

ಒಳಪಡಿಸುವುದು, ವಾಷ್ಟ್ಕ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಯೊಂ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾ
ಪಡೆದುಕೆ ಳುುವ ವುವಸೆೆಯನುು 2017ರ ಜುಲೆೈ 1ನೆೋ ತಾರಿೋರ್ಕನಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ii)

ಇನ್್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕೆಾಡಿಟ್ ಪಡೆದುಕೆ ಳುುವುದು. ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ವಿವರಗಳನುು

ನಿೋಡಿದಾುರೆಯ್ಕೋ ಎೊಂಬುದನುು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ು. ಐಜಿಎಸ್ಟ್ಟಿ ಪಾವತಿಸುವುದನುು ನಿದಿ್ರ್ು
ಪಾಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅನಾಯಿಸುವುದು.
(iii)

ವಶಪಡಿಸಿಕೆ ೊಂಡಿರುವ ವಸುತಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು

ಮಾಡಲು ಉದೆುೋಶ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ವಸುತವಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ದೊಂಡದ ಮೌಲುದ ಶೆೋಕ್ಡ 25ರರ್ುು
ಮೊತ್ತಕೆೆ ಸಮನಾದ ಹಣವನುು ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ್ವೆೋ ಮೋಲಾನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ
H. ಸಣಣ ಪುಟ್ು ಬದಲಾವಣೆಗಳನುೊ ಸಹ ಮಾಡಲಾರ್ಗದೆ. ಬಜೆಟ್್ಪರಸಾುವನೆಗಳು, ಒಪಪಂದಗಳ
ವಿವರಗಳೂ ಮತುು

ಬಜೆಟ್್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವಿವರಗಳನುೊ ಹಣಕಾಸು

ಸಚಿವಾಲರ್ದ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್್ನಲಿಿ ನೊೋಡಬಹುದು
*****

