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ఫిబరవర్థ 1, 2021
గౌరవ అధయక్షా,
2021-2022 సంవతార నికి బడీ ట్ పరతిప దనలు సభ మ ందుంచుతునాును.

ప్రవేశిక
1. అధయక్షా, గ్తంలో ఎనుడూ కనివిని ఎరుగ్ని వ త్ావరణంలో బడీ ట్ రూప ంద్ధంచే పరకిటయ
ప ర రంభించడం జరిగింద్ధ. ద్ేశ్ంలో లేద్ా ద్ేశ్ంలోని ఏద్న
ై ా ఒక ప ర ంతంలో వైపరవత్ాయలు
సంభవించడం స ధారణం. క ని 2020 సంవతారం మొత్ాునిు కుద్ధపవ
థ ేస్థన కోవిడ్-19
మహమాిరి అందరినీ పరభావితం చేస్థంద్ధ.

2. నేను 2022-21 సంవతార నికి బడీ ట్ పరతిప ద్ధంచిన సమయానికి అపపటికే మాందయం
విసు రించి ఉను పరపంచ ఆరిిక వయవసి గ్తంలో ఎనుడూ ఎరుగ్ని తిరోగ్మనంలోకి
జారుకుంటటందని ఊహంచనైనా లేదు.
3. మన ద్ేశ్ పరజలు కూడా ఈ అస ద్ారణమైన ఆరోగ్య సంక్షోభం పరభావ నికి
సనిుహతులు, బంధుమ్మతురలను కోలోపత్ారని, తీవర కష్ు నష్ు లు ఎదుర్ాంటారని మనం
ఊహంచనైనా లేదు.
4. లాక్ డౌన్ విధధంచకపర య ఉంటే ఏరపడే రిస్ా చాలా భారవగ ఉండేద్ధ. మూడు వ ర ల
సంపూరణ లాక్ డౌన్ పరకటించిన 48 గ్ంటల వయవధధలోనే పరధానమంతిర రూ.2.76 లక్షల కోటు
విలువత్ో పరధానమంతిర గ్రవబ్ కలాయణ్ యోజన పథక నిు పరకటించారు. నలల తరబడి 80
కోటు మంద్ధ పరజలకు ఉచితంగ ఆహార ధానాయలు, 8 కోటు మంద్ధకి ఉచితంగ వంటగ యస్
సరఫర చేయడం;

40 కోటు మంద్ధ రైతులు, మహళలు, వయో వృదుిలు, పేదలు,

అవసరంలో ఉను వ రికి పరతయక్ష నగ్దు బద్ధలీ ఈ పథకం కింద అమలు జరిగ య.
5. భారవ సంఖయలో పౌరులు ఇళు కే పరిమ్మతం అయనపపటికీ ప లు, పళల
ు సరఫర చేస్ే
వ రు; ఆరోగ్య, ప రిశుధయ క రిికులు; టరకుా డవ
ై రుు, రైలేవ, రవ ణా క రిికులు, బాయంకు
ఉద్య యగ్ లు, విదుయత్ ఉద్య యగ్ లు, అనుద్ాతలు, పర లీసులు, అగిుమాపక స్థబబంద్ధ,
స య ధ దళాల స్థబబంద్ధ అందరూ, ఏ క్షణాన వైరస్ సర కుతుంద్య అనే తీవర ఆంద్య ళనల
నడుమ ఎపపటివలెనే తమ విధులకు వళాులిావచిచంద్ధ. మం ద్ధనిని గ్ రిుంచి కీలకమైన
నలలోు జాతి మౌలిక అవసర ల కోసం తమ పనులు, విధులు నిరవరిుంచిన వ రిలో పరతీ
ఒకారికీ ఈ పవితరమన
ై
సభ అందరి తరఫున హృదయపూరవక అభినందనలు
త్లియచేసు ునాును.
6. అధయక్షా, పరజల సంక్షేమం కోరి గౌరవ ప రు మంటట సభ యలు, ర ష్ ర ాల చటు సభల సభ యలు
తమ వేతనాలు విర ళంగ ఇచాచరు.

7. పరభ తవం 2020 మ నలలో ఆతినిరభర్ భారత్ ప యకేజి (ఎఎన్ బి 1.0) పరకటించింద్ధ.
ఆరిిక వయవసి లో ఏరపడిన రికవరవ ఏడాద్ధ మొతు ం కొనస గేలా చూస్ేందుకు మరో రండు
ఆతినిరభర్ భారత్ ప యకేజిలు (ఎఎన్ బి 2.0, ఎఎన్ బి 3.0) పరకటించాం. ఆరిిక రంగ నిు
ఉత్ేు జితం చేయడానికి ఆర్ బిఐ తీసుకును చరయలు సహా మొతు ం అనిు ఆతినిరభర్
భారత్ ప యకేజిల మొతు ం ఆరిిక పరభావం రూ.27.1 లక్షల కోటట
ు ంటటంద్ధ. జిడిపల
థ ో 13 శ తం
కనాు ఇద్ధ ఎకుావ.
8. ఒక పరభ తవంగ

మం పరిస్ి థతిని నిరంతరం గ్మనిసూ
ు
స నుకూల చరయలత్ో

సపంద్ధంచాం. పరధానమంతిర నాయకతవంలోని పరభ తవం సమాజంలో తీవర ఇబబందులు
ఎదుర్ాంటటను నిరుపేదలు, దళితులు, గిరిజనులు, వయో వృదుిలు, వలస క రిికులు,
బాలల సహాయానికి వనరులు ఉపయోగ్పడేలా చేస్థంద్ధ. పథఎంజికవ,ై మూడు ఎఎన్ బి
ప యకేజిలు, ఆ తర వత చేస్థన పలు పరకటనలు ఐదు మ్మనీ బడీ టుత్ో సమానం.
9. ఆతినిరభర్ ప యకేజిలు వయవసి తిక సంసారణల వేగ నిు పెంచాయ. ఎంఎస్ఎంఇల
పునరిురవచనం, గ్నుల రంగ్ం వ ణిజీయకరణ, వయవస య, క రిిక సంసారణలు, పరభ తవ
రంగ్ సంసి ల పెవ
ై ట
ే ీకరణ, ఒక జాతి-ఒక రేష్న్ క రుడ, ఉతపతిు అనుసంధానిత పర ర త్ాాహక
పథకం వంటివనీు ఈ క లంలో చేపటిున విశేష్మైన సంసారణలు. ఫేస్ లెస్ గ ఆద్ాయపు
పనుు అస్ెస్ మంట్, డిబిటి, ఆరిిక సమ్మిళితతవం ఇతర చరయలు.
10. ఇపుపడు భారతద్ేశ్ంలో రండు వ యకిాను
ు అందుబాటటలోకి వచాచయ. కోవిడ్-19
నుంచి భారత పౌరులకు రక్షణ కలిపంచడానికే క దు, 100కి పెైగ ద్ేశ ల పరజలకు రక్షణ
కలిపంచేందుకు కూడా అవి ఉపయోగ్పడుతునాుయ. మరో రండు లేద్ా ఎకుావ
వ యకిాను
ు కూడా తవరలో అందుబాటటలోకి ర నునాుయ.
11. మన శ సు వ
ే ు లకు ఘనతను ఆప ద్ధంచి వ రికి ధనయవ ద్ాలు త్లియచేసు ూ గౌరవ
ై త
పరధానమంతిర వ యకిానేష్న్ క రయకటమానిు పర రంభించారు. వ రు పరదరిశంచిన శ్కిుక,ి
అవిశట ంత కృషథకి మనం ఎపుపడూ కృతజఞ త్ాపూరవకంగ నే ఉంటాం.

12. కోవిడ్-19పెై పర ర టం 2021లో కూడా కొనస గ్ తుందని అందరికీ హామీ ఇసుునాుం.
13. రండు పరపంచ య ద్ాిల తర వత సంభవించినటటుగ నే కోవిడ్ అనంతర పరపంచంలో
కూడా ర జకీయ, ఆరిిక, వూయహాతిక బంధాలు మారబో తునాుయనేందుకు సంకేత్ాలు
వలువడుతునాుయ. భారతద్ేశ్ం భరోస , ఆశ్లు కలిపంచే భూమ్మ అని చాటి చపేప చారితరక
శ్కం ఇద్ధ.
"విశావసం ఉదయానిు స్ావగత్రంచే విహంగం. ఇంకా చీకట్ల
ు ముసనరుకున్ు ఉదయప్ు వేళ

కూసనతంది".
- రబందరనాథ్ ఠ గ్ూర్
(ఫెైర్ ఫెైల్ా - అఫర రిజమ్సా నుంచి స్ేకరణ)
14. ఇద్ే సూూరిుత్ో నేను ఇటీవల మన భారత కిటకట్ టీమ్స ఆస్ేరాలియాలో స ధధంచిన
అదుభత విజయానిు పురసారించుకుని కిటకట్ ను అభిమానించే ద్ేశ్ంగ మనం ప ంద్ధన
ఆనంద్ానిు గ్ రుు చేయకుండా ఉండలేకపర తునాును. అద్ధ మన పరజలందరిలోనూ గ్ల
అదుభతమైన లక్షణాలను పరత్ేయకించి శ్టమ్మంచి విజయం స ధధంచాలను య వతలోని
అప రమైన కోరికను మనకు గ్ రుు చేస్థంద్ధ.
15. ఈ రోజున పరపంచంలో అతి తకుావ మరణాల రేటట పద్ధ లక్షల జనాభాకు 112, అతి
తకుావ యాకిువ్ కేసులు 10 లక్షల జనాభాకు 130 గ్ల ద్ేశ్ం భారత్ అని గ్ణాంక లు
త్లుపుతునాుయ. ఆరిిక వయవసి లో మనం చూసుును రికవరవకి ఇద్ే పునాద్ధ వేస్థంద్ధ.
16. ఈ బడీ ట్ ఈ దశ బిి త్ొలి బడీ ట్. అంత్ే క దు త్ొలి డిజిటల్ బడీ ట్. మీ అందరి
మది తుత్ోనే ఇద్ధ స ధయమయంద్ధ.
17. ద్ేశ్చరితలో
ర
ఇపపటి వరకు మూడు సందర భలోునే తిరోగ్మనం అనంతరం బడీ ట్
పరతిప దన జరిగింద్ధ. భారతద్ేశ నికే పరత్ేయకమన
ై స్థితిగ్తులే ఆ తిరోగ్మనాలకు క రణం.

క ని ఈ స రి తిరోగ్మనం పలు ఇతర ద్ేశ ల ఆరిిక వయవసి లకు వలెనే పరపంచ
మహమాిరి క రణంగ ఏరపడింద్ధ.
18. ఆరిిక వయవసి తిరిగి కుదుటపడేందుకు మా పరభ తవం సంపూరణ మది తు ఇసుుందని,
అందుకు పూరిు సనుది తత్ో ఉనాుమని నేను నమికంగ చబ తునాును. మన ఆరిిక
వయవసి సమయానికి అనుగ్ ణంగ సపంద్ధంచి సుస్థిర వృద్ధికి అవసరం అయన వేగ నిు
అందుకునేందుకు ద్య హదపడే అవక శ నిుంటినీ ఈ బడీ ట్ కలిపసుుంద్ధ.
19. ద్ేశ్ చరితరలో ఎనను కీలకమైన మల
ై ు ర ళల
ు నలకొలిపన సంవతారం 2021. వ టిలో
కొనిుంటిని నేను పరసు విసుునాును. అవి- 75వ స వతంతరయ వ రిషకోతావం; గోవ మన
అధధనంలోకి వచిచ 60 సంవతార లు పూరిు; 1971లో జరిగిన భారత-ప కిసు న్ య ది ం
అరిశ్త్ాబిి ; సవతంతర భారతంలో 8వ జనాభాలెకాలు ప ర రంభమయయయ సంవతారం; బిరక్ా
అధయక్షత మళ్లు లభించబో తును సంవతారం; చందరయాన్-3 జరగ్నును సంవతారం;
హరిద్ావర్ మహాకుంభ సంవతారం.
20. గౌరవ అధయక్షా, బడీ ట్ ప ర్ు ఎ ప ర రంభించడానికి మ ందు ఏక ంతంగ ఉండడం,
స మాజిక దూరం ప టించడం వంటి నియమాలు ఎంత కష్ు మో త్లిస్థన ద్ానను క వడం
వలు సంక్షోభ సమయంలో ఒకాటిగ నిలిచి పరభ త్ావనికి ఆ తరహా మది తు ఇచిచన
వ రందరికీ ధనయవ ద్ాలు త్లియచేస్ేందుకు ఒక క్షణం గ్డప లనుకుంటటనాును. అద్ధ
ఎనను విధాలుగ అందరినీ కష్ు నికి గ్ రి చేస్థంద్ధ. నిసాంద్ేహంగ ద్ేశ్ చరితరలోనే మన
భౌతిక, మానస్థక స్థితిని ద్ారుణంగ ద్బబ తీస్థన సంవతారంలో పరజలందరూ చూపథన
ఆతినిగ్టహ శ్కిుకి వ రందరికీ శిరసు వంచి అభివ దం చేసు ునాును.

పార్ట్ ఎ
21. ప ర్ు ఎలో నేను ఆతినిరభర్ భారత్ విజన్ ఆవిష్ారించబో తునాును.

22. ఇపుపడు ఆతినిరభరత ఒక ఆలోచన. ప ర చీన భారతద్ేశ్ం సవయం సమృద్ధి గ్ల ద్ేశ్ం.
పరపంచంలో వ యప ర కేందరం.
23. తమ స మరి యలు, నైపుణాయలపెై సంపూరణ విశ వసం ఉను 130 కోటు మంద్ధ
భారతీయ ల భావోద్ేవగ్మ ఆతినిరభర్ భారత్.
24. మనం ఇపపటికే జి-20, బిరక్ా వంటి అంతరీ తీయ సమూహాలోు భాగ్ంగ ఉనాుం.
భారతద్ేశ్ం చేస్థన కృషథ క రణంగ నే పరకృతి వప
ై రవత్ాయలను తటటుకుని నిలబడేందుకు కృషథ
చేస్ే సంకీరణం, అంతరీ తీయ సర లార్ అలయెన్ా ఇపుపడు వ సు వం అయాయయ.
25. ప ర్ు ఎలోని పరతిప దనలనీు జాతికి త్ొలి ప ర ధానయం, రైతుల ఆద్ాయాలు రటిుంపు,
శ్కిువంతమైన మౌలిక వసతులు, ఆరోగ్యవంతమైన భారత్, సతపరిప లన, య వతకు
అవక శ ల

కలపన,

అందరికీ

విదయ,

మహళల

స ధధక రత,

సమ్మిళిత

వృద్ధి

సంకలాపనిుమరింత బలోపేతం చేస్వ
ే ే.
26. అంత్ే క దు, 2015-16 సంవతారపు బడీ ట్ నుంచి మం పరకటించిన 13 హామీల
సతవర అమలు ఫలించి మన 75వ స వతంతరయ వ రిషకోతావం అమృత్ మహో తావ్ 2022
నాటికి స క రం క నునాుయ. అవి కూడా ఆతినిరభరత విజన్ లోనూ పరతిధవనించాయ.
27. పరసుుతం పరతిప ద్ధసు ును 2021-2022 బడీ ట్ పరతిప దనలు 6 మూల సు ంభాలపెై
నిర ిణం అయాయయ.
i.

ఆరోగ్యం, సంక్షేమం

ii.

భౌతిక, ఆరిిక మూలధనం, మౌలిక వసతులు

iii.

ఆక ంక్షాపూరిత భారత్ కోసం సమ్మిళిత వృద్ధి

iv.

మానవ వనరుల పునరిుర ిణం

v.

ఇననువేష్న్, ఆర్ అండ్ డి

vi.

కనిష్ఠ పరభ తవం, గ్రిష్ఠ ప లన

1. ఆర్ోగయం, సంక్షేమం
28. మొతు ం మీద ఈ బడీ ట్ లో ఆరోగ్య మౌలిక వసతులపెై పెటు టబడులు విశేష్ంగ
పెంచినటటు నేను చప పలనుకుంటటనాును. పరగ్తిశీలకంగ సంసి లు మరింతగ వ టిని
ఉపయోగించుకును కొద్ధి మరింతగ అంద్ధంచేందుకు మం కటటుబడి ఉనాుం.
29. ఆరోగ్యం విష్యంలో సంపూరణమైన దృకపథం పరకటిసు ూ మూడు విభాగ లను మం
పటిష్ఠం చేయనునాుం : నివ రణ, చికితా, సంరక్షణ.

ఆర్ోగయ వయవసి లు
30. ఇందుకు ద్ధటటగ

పథఎం ఆతినిరభర్ సవస్ి భారత్ యోజన పేరిట మం ఆరు

సంవతార లోు రూ.64,180 కోటు పెటు టబడిత్ో కేందర స పనార్ షథప్ లో కొతు స్కామ్స
ప ర రంభించనునాుం. ప ర థమ్మక, స్ెకండరవ, టెరషయ
ి రవ సి యలో స మరి యల అభివృద్ధికి ఇద్ధ
ద్య హదపడుతుంద్ధ. అందుబాటటలో ఉను జాతీయ సంసి లను బలోపేతం చేసు ుంద్ధ. కొతు
సంసి లను సృషథుంచింద్ధ. కొతు ద్ధశ్ కలిపసుుంద్ధ. కొతు , వరిమాన వ యధులకు చికితాలు
కనుగ్ంటటంద్ధ.
ఇపపటికే జాతీయ సి యలో అమలు జరుగ్ తును జాతీయ ఆరోగ్య క రయకటమానికి అదనం
ఇద్ధ. ఈ స్కామ్స కింద పరధాన చ్రవలు ఇలా ఉంటాయ.
a.

17,788 గట మీణ, 11,024 పటు ణ ఆరోగ్య, సంక్షేమ కేంద్ారలకు మది తు

b.

అనిు జిలాులోునూ సమగ్ట పరభ తవ ఆరోగ్య లాబ్ ల ఏర పటట; 11 ర ష్ ర ాలు,
3382 బాుక్ లలో పరభ తవ ఆరోగ్య యూనిటు ఏర పటట

c.

602 బాుక్ లు, 12 కేందర సంసి ల ప ర ంగ్ణంలో కిటటికల్
ఏర పటట

కేర్ ఆసపతిర బాుక్ ల

d.

వ యధుల నివ రణ జాతీయ కేందరం (ఎన్ స్థడిస్థ), ద్ాని 5 ప ర ంతీయ శ ఖలు, 20
మటరరప లిటన్ గ్ూఢచరయ యూనిటు పటిష్ఠత

e.

పరజారోగ్య లాబ్ లు అనుసంధానం చేయడానికి అనిు ర ష్ ర ాలు/ కేందరప లిత
ప ర ంత్ాలోు ఇంటిగేటటెడ్ ఆరోగ్య సమాచార పర రుల్ విసు రణ

f.

32 విమానాశ్టయాలు, 11 నౌక శ్టయాలు, 7 భూ పరవేశ్ కేంద్ారలోుని ఎంటీర
ప యంటు లో పరసుుతం ఉను 33 పరసుుత పరభ తవ ఆరోగ్య యూనిటు పటిష్ఠత, 17
కొతు పరభ తవ ఆరోగ్య యూనిటు ఏర పటట

g.

15 ఆరోగ్య ఎమరీనీా ఆపరేష్న్ కేంద్ారలు, 2 మొబైల్్ః ఆసపతురల ఏర పటట

h.

ఒక ఆరోగ్య సంసి , పరపంచ ఆరోగ్య సంసి కు సంబంధధంచిన ప ర ంతీయ పరిశోధన
వేద్ధక నిరవహణలో ఒక ప ర ంతీయ పరిశోధన కేందరం, 9 బయో స్ేఫ్ు క లెవల్ III
లేబరేటరవలు , 4 నేష్నల్ ఇన్ స్థుటయయట్ా ఆఫ్ వైర లజీ - నాలుగ్ జాతీయ
సంసి ల ఏర పటట

పో షకాహారం
31. పర ష్క హారం, డలివరవ, ఔట్ రవచ్, ఔట్ కమ్స పటిష్ఠపరచడంత్ో ప టట
పర ష్క హార క రయకటమం, పర ష్ణ్ అభియాన్ విలీనం చేస్థ

అనుబంధ

కొతు గ మ్మష్న్ పర ష్ణ్ 2.0

ప ర రంభిసు ం. ద్ేశ్ంలోని 112 ఆక ంక్షాపూరిత జిలాులోు పర ష్క హారం మరుగ్ పరిచే సమగ్ట
వూయహం ప ర రంభిసు ం.

స్ారవత్రరక నీట్ి సరఫర్ా
32. సవచఛమైన నీరు, ప రిశుధయం, సవచఛ పర యవరణం స రవతిరక ఆరోగ్య స ధనకు
తపపనిసరి అవసరమని పరపంచ ఆరోగ్య సంసి పద్ేపద్ే నొకిా చబ తూ వచిచంద్ధ.
33. ఈ కృషథకి మది తుగ కొతు గ జల్ జీవన్ మ్మష్న్ (అరబన్) ప ర రంభిసు ం. మొతు ం 4,378
పటు ణ సి నిక సంసి లోుని 2.86 కోటు ఇళు కు స రవతిరక నీటి సరఫర కింద నీటి కనక్షను
ు

ఇవవడం జరుగ్ తుంద్ధ. అలాగే 500 అమృత్ నగ్ర లోు దరవ వయరిపద్ారి శుద్ధి యూనిటట
ు
ఏర పటట చేసు ం. రూ.2,87,000 కోటు పెటు టబడిత్ో 5 సంతార ల క లపరిమ్మతిలో వీటిని
అమలుపరుసు ం.

సవచ్ఛ భారత్, సవసి భారత్
34. అరబన్ భారతంలో మరింత సవచఛత స ధధంచడం లక్షయంగ సంపూరణ మల వయరి ల
నిరవహణ, వయరి జలాల శుద్ధి, వయరిపద్ారి లు వేరు చేస్ే పనుల అపపగింత, ఏకక ల
వినియోగ్ పు స్థుక్ తగిగంపు, నిర ిణ ప ర ంత్ాలోు కూలిచవేత క రయకలాప లు, బయో
రమ్మడియయష్న్ వంటి క రయకలాప ల ద్ావర ఏరపడే వయరి ల నుంచి వచేచ క లుష్ యనిు
నివ రించేందుకు సమరివంతమైన చరయలు తీసుకోనునాుం. ఇందుకోసం 2021-2026
సంవతార ల మధయ ఐద్ేళు క లంలో రూ.1,41,678 కోటు పెటు టబడిత్ో అరబన్ సవచఛ భారత్
మ్మష్న్ 2.0 అమలుపరచబో తునాుం.

సవచ్ఛ వాయువు
35. నానాటికీ పెరిగిపర తును వ య క లుష్య సమసయను సమరివంతంగ ఎదుర్ానడానికి
10 లక్షలకు పెైగ

జనాభా గ్ల 42 పటు ణ కేంద్ారలకు బడీ ట్ లో రూ.2217 కోటట
ు

కేటాయంచతలపెటు ినటటు నేను పరతిప ద్ధసు ునాును.

స్ారాపింగ్ విధాన్ం
36. ప త, క లం చలిు పర యన వ హనాలు రోడు పెై తిరగ్డానిు నిరోధధంచేందుకు సవచఛంద
వ హన స రాపథంగ్ విధానం మం పరత్ేయకంగ పరకటిసు ునాుం. ఇంధన స మరియం, పర యవరణ
మ్మతర వ హనాల వినియోగ నిు పర ర తాహంచేందుకు తద్ావర వ హన క లుష్ యనిు, ఆయల్
ద్ధగ్ మతి బిలుును తగిగంచేందుకు ఈ చరయ ద్య హదపడుతుంద్ధ. వయకిుగ్త వ హనాలెత్
ై ే 20
సంవతార లు, వ ణిజయ వ హనాలెైత్ే 15 సంవతార ల అనంతరం ఆటరమటెడ్ ఫథట్ నస్

కేంద్ారలోు ఫథట్ నస్ పరవక్షలకు వళాులిా ఉంటటంద్ధ. ఈ స్కామ్స వివర లను సంబంధధత
మంతిరతవ శ ఖ పరత్ేయకంగ పరకటిసు ుంద్ధ.

వాయకసిన్ను
37. భారతద్ేశ్ంలోనే తయారైన నూయమోకోకల్ వ యకిాన్ పరసుుతం 5 ర ష్ ర ాలకు మాతరమ
అంద్ధంచడం జరిగింద్ధ. ద్ానిు అనిు ర ష్ ర ాలకు విసు రింపచేసు ం. ద్ధని ద్ావర ఏడాద్ధకి 50
వేల శిశుమరణాలు నివ రించడం స ధయమవుతుంద్ధ.
38. కోవిడ్-19 వ యకిాన్ కు 2021-22 బడీ ట్ అంచనాలోు నేను రూ.35,000 కోటట
ు
కేటాయంచాను. అవసరమైత్ే మరినిు నిధులు అంద్ధసు నని కూడా నేను హామీ
ఇసుునాును.
39. ఆరోగ్యం, సంరక్షణ బడీ ట్ పెటు టబడిని 2021-22 బడీ ట్ అంచనాలోు రూ.2,23,486
కోటట
ు గ పరకటిసు ునాును. ఈ ఏడాద్ధ బడీ ట్ అంచనా రూ.94,452 కోటు కనాు ఇద్ధ 137
శ తం అధధకం. ఇందుకు సంబంధధంచిన వివర లు బడీ ట్ పరసంగ్ం అనుబంధం

I లో

ప ందుపచడం జరిగింద్ధ.
2. భౌతిక, ఆరిిక మూలధనం, మౌలిక వసతులు

ఆతమ నిరభర్ట భారత్- ఉతపత్రత అన్నసంధానిత పోర తాిహ ప్థకం (పిఎల్ఐ)
40. భారతద్ేశ్ం 5 టిలి
ర యన్ ఆరిిక వయవసి క వ లంటే మన తయారవ రంగ్ం స్థిరంగ
రండంకల వృద్ధిని స ధధంచాలి. తయారవ రంగ్ంలోని కంపెనీలు అంతరీ తీయ సరఫర
వయవసి లోు అంతరగ త భాగ్ం క వడంత్ో ప టట కీలక పర టీ స మరి యలు స ధధంచాలి. ఆధునిక
టెక ులజీలు సమకూరుచకోవ లి. ఇవనీు స ధధంచడం కోసం, ఆతినిరభర్ భారత్ లో
తయరవ రంగ నిు అంతరీ తీయ చాంపథయన్ గ నిలబటు డం కోసం 13 రంగ లకు ఉతపతిు
అనుసంధానిత పర ర త్ాాహక పథక లు పరకటించడం జరిగింద్ధ. ఇందుకోసం 2021-22 ఆరిిక

సంవతారం నుంచి ప ర రంభించి ఐద్ేళు క లంలో రూ.1.97 లక్షల కోటు పర ర త్ాాహక లు
అంద్ధంచడానికి పరభ తవం కటటుబాటట పరకటించింద్ధ. ఈ క రయకటమం కీలక రంగ లు పరిధధని,
పరిమాణానిు పెంచుకునేందుకు, పరపంచ చాంపథయను
ు గ తీరిచ ద్ధద్ి ేందుకు, య వతకు
ఉప ధధ అవక శ లు కలిపంచేందుకు సహాయక రి అవుతుంద్ధ.

ట్ెక్సి ట్ెైల్ి
41. టెక్ా టెైల్ పరిశ్మ
ట అంతరీ తీయ పర టీ స మరియం స ధధంచేందుకు, భారవ పెటు టబడులు
ఆకరిషంచేందుకు, ఉప ధధ అవక శ లు పెంచేందుకు పరసుుతం అందుబాటటలో ఉను పథఎల్ఐ
పథక నికి

అదనంగ

మగ

పెటు టబడి

టెక్ా

టెైల్

ప రుాల

(మ్మత్ార)

స్కామ్స

ప ర రంభించబో తునాుం. ఇద్ధ పు గ్ అండ్ పేు సదుప యాలత్ో కూడిన పరపంచ శేణ
ట ి మౌలిక
వసతులను సృషథుంచి ఎగ్ మతులోు అంతరీ తీయ చాంపథయను ను సృషథుసు ుంద్ధ. వచేచ 3
సంవతార ల క లంలో ఇలాంటివి 7 టెక్ా టెైల్ ప రుాలు ఏర పటట చేయబో తునాుం.

మౌలిక వసతులు
42. నేను 2019 డిస్ెంబర్ లో పరకటించిన నేష్నల్ ఇన్ ఫ ర సరాకచర్ పెైప్ లెైన్ (ఎన్ఐపథ)
ఇపపటివరకు ఏద్ైనా పరభ తవం ఆ ద్ధశ్గ

చేపటిున త్ొలి చరయ. 6835 ప ర జకుులత్ో

ఎన్ఐపథను ప ర రంభించాం. ఆ తర వత ద్ానిు 7,400 ప ర జకుులకు విసు రించాం. కొనిు కీలక
మౌలిక వసతుల మంతిరతవ శ ఖల పరిధల
ధ ోని రూ.1.10 లక్షల కోటు విలువ గ్ల 217
ప ర జకుులు పూరు యాయయ.
43. ర బో యయ సంవతార లోు త్ాను స ధధంచాలనుకుంటటనుటటుగ పరభ తవం పరకటించిన
నిరిిష్ు లక్షయం ఎన్ఐపథ. ద్ధనికి పరభ తవం, ఆరిిక రంగ్ం నుంచి భారవ నిధుల పెంపు అవసరం.
ద్ధనిు మూడు మారగ లోు స ధధంచేందుకు పటిష్ఠమైన చరయలను నేను ఈ బడీ ట్ లో
పరతిప ద్ధసు ునాును.

44. మొదటిద్ధ సంసి గ్త నిర ిణాలు క గ రండయ ద్ధ ఆసుుల నగ్ద్ధకరణకు ప ర ధానయం,
మూడయ ద్ధ కేందర, ర ష్ు ర పరభ త్ావల బడీ టు లో పెటు టబడి వయయాల భారవ పెంపు

మౌలిక వసతులకు నిధనల కలపన్ - అభివృదిి ఆర్థిక సంసి లు (డ్ిఎఫ్ఐ)
45. మౌలిక వసతుల విభాగ నికి ద్ధరఘక లిక రుణ సదుప యం కీలకం. మౌలిక వసతుల
ఫెైనానిాంగ్ అంద్ధంచి, పర ర తాహంచి, చోదకశ్కిుగ

నిలిచేందుకు వృతిు పరంగ

నిరవహంచే

డవలప్ మంట్ ఫెన
ై ానిష యల్ ఇన్ స్థుటయయష్న్ అవసరం. అందుకు అనుగ్ ణంగ నే
రూ.20,000

కోటు

మూలధనంత్ో

డిఎఫ్ఐ

ఏర పటటకు

నేను

ఒక

బిలుును

పరతిప ద్ధసు ునాును. వచేచ మూడేళులో ఈ డిఎఫ్ఐ రుణాల పర ర్ు ఫర లియో రూ.5 లక్షల
కోటు కు చేర చలనుద్ధ లక్షయం.
46. చటాులోు తగ్ సవరణలు చేయడం ద్ావర ఇనివట్ా, రవట్ా డట్ ఫెన
ై ానిాంగ్ లో విద్ేశీ
పర ర్ు ఫర లియో ఇనవసు రు భాగ్స వమాయనిు పర ర తాహసు ం. ఈ చరయ ఇనివట్ా, రవట్ా కు ఆరిిక
వనరుల లభయతను మరింత సరళం చేయడంత్ో ప టట మౌలిక వసతులు, రియల్ ఎస్ేుట్
రంగ ల అందుబాటటలో ఉండే నిధులు పెరుగ్ త్ాయ.
ఆసనతల న్గదీకరణ
47. కొతు మౌలిక వసతుల నిర ిణానికి అవసరం అయన నిధులు సమీకరించుకోవడానికి
పరసుుతం అందుబాటటలో ఉనుర పరభ తవ మౌలికవసతుల ఆసుుల నగ్ద్ధకరణ కీలకం.
అలాంటి ఆసుుల కోసం "జాతీయ మానిటెైజష్
ే న్ పెైప్ లెైన్" ఒకటి ఏర పటట చేసు ం. అలాగే
ఆ పరకిటయలో పురోగ్తిని టారక్ చేస్ేందుకు, ఇనవసు రు కు మరింత సమాచారం అందుకునే
వసులుబాటట కలిపంచడానికి అస్ెట్ మానిటెైజేష్న్ డాష్ బో ర్డ కూడా ఏరపనాటట
చేయనునాుం. ఈ మానిటెైజేష్న్ పరకిటయలో కొనిు కీలక చరయలు:
ఎ.

భారత జాతీయ రహద్ారుల సంసి , పథజిస్థఐఎల్ ద్ేశీయ, విద్ేశీ ఇనవసు రు
పెటు టబడులు ఆకరిషంచేందుకు ఒకోాటి ఒకోా ఇనివట్ ను స పనార్ చేసు ునాుయ.

రూ.5,000 కోటు విలువ గ్ల 5 నిరవహణలోని రోడు ను ఎన్ హచ్ఏఐ ఇనివట్ కు
బద్ధలీ చేసు రు. అలాగే రూ.7,000 కోటు విలువ గ్ల టారన్ా మ్మష్న్ ఆసుులను
పథజిస్థఐఎల్ ఇనివట్ కు బద్ధలీ చేసు రు.
బి.

రైలేవలు తమ నిరవహణలోని డడికట
ే ెడ్ సరకు రవ ణా క రిడార్ ఆసుులను ఆ
క రిడారు ప ర రంభం అనంతరం మానిటెజ్
ై చేసు య.

స్థ.

నిరవహణ, యాజమానయ ర యతీలత్ో విమానాశ్టయాలను కూడా మానిటెైజ్
చేసు రు.

డి.

ఆసుుల దరవీయకరణ పరిధల
ధ ోకి త్చేచ ఇతర కీలక మౌలిక వసతులు...
(i) ఎన్ హచ్ఏఐ నిరవహణలోని రోడుు
(ii) పథజిస్థఐఎల్ కు చంద్ధన టారన్ా మ్మష్న్ ఆసుులు
(iii) గయల్, ఐఓస్థఎల్, హచ్ పథస్థఎల్ నిరవహణలోని ఆయల్, గ యస్ పెప్
ై లెన
ై ు ు,
(iv) ద్ధవతీయ, తృతీయ శేణ
ట ి నగ్ర లోుని ఏఏఐ విమానాశ్టయాలు
(v) ఇతర రైలేవ మౌలిక వసతుల ఆసుులు
(vi) కేందర వేర్ హౌస్థంగ్ క ర్పరేష్న్, నాఫెడ్ వంటి స్థపఎ
థ స్ఇల నిరవహణలోని
వేర్ హౌస్థంగ్ ఆసుులు
(vii) కీటడా స్ేుడయ
ి ంలు

పెట్్ లబడుల బడ్జెట్ భార్ీ పెంప్ు
48. 2020-21 బడీ ట్ అంచనాలోు మం రూ.4.12 లక్షల కోటు పెటు టబడి వయయాలను
పరకటించాం. వనరుల కొరత ఎంతగ ఉనుపపటికీ పెటు టబడులపెై అధధకంగ ఖరుచ చేయడం
మా పరయతుం. నేను 2020-21

సవరించిన బడీ ట్ అంచనాలోు పరకటించిన మరకు

రూ.4.39 లక్షల కోటు త్ో ఈ ఏడాద్ధని మ గించే ఆస ారం ఉంద్ధ. 2021-22 ఆరిిక
సంవతార నికి నేను ఈ పెటు టబడి వయయాలను భారవ సి యలో పెంచి రూ.5.54 లక్షల
కోటట
ు గ పరతిప ద్ధసు ునాును. 2020-21త్ో పర లిచత్ే ఇద్ధ 34.5 శ తం ఎకుావ. ఇందులో
రూ.44,000 కోటట
ు ఆరిిక వయవహార ల శ ఖ బడీ ట్ శీరిషక కింద పరత్ేయకంగ పెడుతునాును.

ఈ మొత్ాునిు మంచి పురోగ్తి కనబరిచిన ప ర జకుులు/ పర ర గట మ్స లు/ శ ఖల పెటు టబడి
వయయాలకు, అవసరమైన నిధుల కలపనకు వినియోగిసు ం. ఇద్ధ క కుండా రూ.2 లక్షల
కోటు కు పెైబడిన మొత్ాునిు ర ష్ ర ాలు, సవయం పరతిపతిు సంసి ల పెటు టబడి వయయాలకు
కేటాయంచడం జరిగింద్ధ.
49. మౌలిక వసతుల కలపనపెై ర ష్ ర ాలు కూడా అధధకంగ పెటు టబడి పెటు ల
ే ా చేయడానికి
ఒక పరత్ేయక యంత్ారంగ్ం కోసం కూడా మం కృషథ చేసు ునాుం.

ర్ోడుు, ప్రధాన్ రహదారులు మౌలిక సదనపాయాలు
50. రూ. 5.35 లక్షల కోటు

విలువైన భారతమాలా పరియోజన ప ర జక్ు కింద ఇపపటికే

13వేల కిలోమీటరు ప డవైన రోడు నిర ిణ పనులను కేటాయంచడం జరిగింద్ధ. వీటి విలువ
రూ. 3.3 లక్షల కోటట
ు . ఇందులో ఇపపటికే 3, 800 కిలోమీటరు రోడు ను నిరిించడం
జరిగింద్ధ. వచేచ ఏడాద్ధ మారిచ నాటికి 8,500 కిలోమీటరు ప డవన
ై రోడు పనులను
కేటాయంచడం జరుగ్ తుంద్ధ. అంత్ే క దు ఆ సమయానికి అదనంగ 11 వేల కిలోమీటరు
జాతీయ రహద్ారి క రిడారు ను పూరిు చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ.
51. రోడు కు సంబంధధంచిన మౌలిక సదుప యాలను మరింతగ పెంచడంకోసం మరినిు
ఆరిిక క రిడారు నిర ిణంకోసం పరణాళికలు తయారు చేయడం జరిగంి ద్ధ.వ టి వివర లు
ఇలా వునాుయ.
ఎ. రూ. 1.03 లక్షల కోటు పెటు టబడిత్ో తమ్మళనాడు ర ష్ు ంర లో 3, 500 కిలోమీటరు
జాతీయ రహద్ారి పనులు. మధురై కొలాుమ్స క రిడార్, చితూ
ు రు-థాటయచర్
క రిడార్. ఇందులోనే వునాుయ. నిర ిణ పనులు వచేచ ఏడాద్ధ ప ర రంభం.
బి. కేరళ ర ష్ు ంర లో 1, 100 కిలోమీటరు జాతీయ రహద్ారి పనులకోసం రూ. 65, 000
కోటు పెటు టబడి. 600 కిలోమీటరు మ ంబాయ- కనాయకుమారి క రిడార్ స్ెక్షన్
కూడా ఇందులోనే భాగ్ం.

స్థ. పశ్చమ బంగ ల్ ర ష్ు ంర లో 675 కిలోమీటరు రహద్ారిపనులకోసం రూ.25 వేల
కోటు వయయం. పరసుుతమ ను కొలకత్ాు - స్థలిగ్ రి రోడుడను ఆధునీకరించే
పనులుకూడా ఇందులో భాగ్ం.
డి. అస ాం ర ష్ు ంర లో పరసుుతం రూ.19 వేలకోటు విలువైన జాతీయ రహద్ారి పనులు
కొనస గ్ తునాుయ.

ర బో యయ

మూడేళులో

ర ష్ు ంర లో

మరినిు

జాతీయ

రహద్ారుల కోసం 1300 కిలోమీటరు కు పెైగ రోడు నిర ిణ నిమ్మతు ం రూ. 34 వేల
కోటు విలువన
ై పనులను చేపటు డం జరుగ్ తుంద్ధ.
52.

2021-22లో చేపటు బో యయ పరధానమైన క రిడారుు, ఇంక

ఇతర మ ఖయమన
ై

ప ర జకుులకు సంబంధధంచిన వివర లను అనుబంధం -2 లో చూడవచుచ.
53.

కేందర

రోడుడ

రవ ణా

మరియ

పరధాన

రహద్ారుల

మంతిరతవశ ఖకోసం

కేటాయంపులు పెంచతూ రూ. 1, 18, 101 కోటు వయయానిు కేటాయంచడం జరిగింద్ధ.
గ్తంలో ఎనుడూ లేని విధంగ

ఇందులో రూ. 1, 08, 230 కోటట
ు మూలధనంగ

వుంటటంద్ధ.

ర్ైలవవ రంగ మౌలిక సదనపాయాల నిర్ామణం
54.

భారతీయ రైలేవ శ ఖ... భారతద్ేశ్ జాతీయ రైలు పరణాళిక-2030ని తయారు చేస్థంద్ధ.
2030 నాటిక స్థదింగ వుండేలా ఆధునిక రల
ై ేవ వయవసి ను తయారు చేయడమ ద్ధని
లక్షయం.

55.

పరిశ్మ
ట లకు సంబంధధంచిన నిరవహణ వయయాలను తగిగంచడమనేద్ధ భారతద్ేశ్ంలోనే
తయారవ విధాన (మకిన్ ఇండియా) వూయహంలో కీలకమైన అంశ్ం. వచేచ ఏడాద్ధ
జూన్ నాటికి సమగ్టమైన పశిచమ, తూరుప వసుు రవ ణా క రిడారుు అందుబాటటలోకి
వసు యని అంచనా వేయడం జరిగింద్ధ. కింద త్లిపథన అదనపు క రయకటమాలను
పరతిప ద్ధంచడం జరిగింద్ధ.
ఎ.

2021-22లో తూరుప డిఎఫ్ స్థకి చంద్ధన స నాుగ్ర్-గ్మోహ్ విభాగ్ం ( 263.7
కిలోమీటరుు)ను పథపప
థ థ పది తిలో చేపటు డం జరుగ్ తుంద్ధ. అలాగే గ్మోహ్-

దంకుని విభాగ్ం ( 274. 3 కిలోమీటరుు) కూడా ఆ వంటనే ఆలసయం లేకుండా
చేపటు డం జరుగ్ తుంద్ధ.
బి.

ఖరగ్ పూర్ నుంచి విజయవ డవరకు ఈస్ు కోస్ు క రిడర్ ను , బ స వల్నుంచి
ఖరగ్పూరువరకూ అకాడనుంచి దంకునివరకూ ఈస్ు వస్ు క రిడార్ ను ,
ఇటారిానుంచి విజయవ డవరకు నార్ు సౌత్ క రిడార్ పనులను చేపటు డం
జరుగ్ తుంద్ధ. మొదటి దశ్లో వివర ణాతికమైన ప ర జక్ు రిపర రుులను తయారు
చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ.

స్థ.

బారడ్ గేజ్ మారగ లకు సంబంధధంచిన నూరుశ తం విదుయద్ధకరణ అనేద్ధ 2023
డిస్ెంబర్ నాటికి పూరిు అవుతుంద్ధ. 2020 అకోుబర్ 1నాటికి 41, 548
రూట్కిలోమీటరు (ఆర్ కఎం) విదుయద్ధకరణ జరిగింద్ధ. ఇద్ధ 2021 చివరికలాు 46,
000 కి.మీ.కు చేరుకుంటటంద్ధ. అంటే అపపటికి 72శ తం పూరు వుతుంద్ధ.

56.

పరయాణికుల భదరత, సౌకరయంకోసం పరతిప ద్ధంచిన చరయలగ్ రించి వివరిసు ను.
ఎ. పర యటక ప ర ంత్ాల పరయాణం మరింత మరుగగ , కనువిందుగ వుండేలా డిజన్
ై
చేస్థన విసు డయ మ్స ఎల్ హచ్ బి కోచును పరవేశ్పెటుం జరుగ్ తుంద్ధ.
బి.

గ్త కొనిు సంవతార లుగ చేపటిున భదరత్ా చరయలు ఫలిత్ాలనిసుునాుయ. ఈ
చరయలను మరింత బలోపేతం చేయడానికిగ ను భారతీయ రైలేవ వవవసి లోకి
అతయధధక స ందరత కలిగిన నట్ వరుాను, అతయధధకంగ వినియోగ్మయయయ నట్
వరుా రూటు ను తయారు చేసుకోవడం జరుగ్ తుంద్ధ. ఇందుకోసం ద్ేశీయంగ నే
తయారన
ై ఆటరమటిక్ రైలు భదరత్ా వయవసి ను అందుబాటటలోకి త్సు ం. మానవ
తపథపదం క రణంగ

రైలు పరమాద్ాలు సంభవించకుండా ఈ వయవసి రక్షణ

కలిపసుుంద్ధ.
స్థ.

రిక రుడ సి యలో రైలెవై రంగ్ంకోసం రూ. 1, 10, 055 కోటు

మొత్ాునిు

కేటాయంచడం జరుగ్ త్ోంద్ధ. ఇందులో మూలధన వయయం 1, 07, 100 కోటట
ు .

ప్ట్్ ణ, న్గర మౌలిక సదనపాయాల కలపన్

57.

మటరర రైలు నట్ వర్ా విసు రణ ద్ావర , స్థటీ బసుా స్ేవలను అధధకం చేయడం

ద్ావర నగ్ర ప ర ంత్ాలోు పరజా రవ ణా వయవసి ను బలోపేతం చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ. బసుా
రవ ణా స్ేవలను అభివృద్ధి పరచడం కోసం రూ. 18 వేల కోటు వయయంత్ో నూతన
పథక నిు ప ర రంభిసు ం. ఈ పథకంద్ావర వినూతుమన
ై పథపథపథ మోడల్ా పరవేశ్పెటుడం
జరుగ్ తుంద్ధ. తద్ావర పెవ
ై ట
ే ట రంగ నికి చంద్ధన సంసి ల ఆధవరయంలో 20 వేల బసుాల
నిరవహణ వుంటటంద్ధ. ఈ పథకం క రణంగ ఆటరమొబైల్ రంగ్ం బలోపేతం అవుతుంద్ధ.
తద్ావర ఆరిిక వృద్ధి జరుగ్ తుంద్ధ. య వతకు ఉప ధధ అవక శ లు లభిసు య. నగ్ర
ప ర ంత్ాలోు జీవించేవ రికి రవ ణా సౌకర యలు మరింతగ మరుగ్వుత్ాయ.
58.

702 కిలోమీటరు సంపరద్ాయ మటరర అమలోు వుంద్ధ. ద్ధనికిత్ోడు అదనంగ 1,016

కిలోమీటరు మటరర, ఆర్ ఆర్ టిఎస్ అనేద్ధ 27 నగ్ర లోు నిర ిణంలో వుంద్ధ. టెైర్ - 1
నగ్ర లోుని శివ రు లోను, టెైర్ 2 నగ్ర లోును సౌకరయవంతమైన, భదరతత్ో కూడిన పరయాణ
సౌకర యలు అంద్ధంచేలా మటరరలెట్
ై , మటరర నియో అనే రండు నూతన స ంకేతికతలను
పరవేశ్పెటుడం జరుగ్ తుంద్ధ.
59.

కేందరం తరపున నిధులను అంద్ధంచే ప ర జకుుల వివర లను చూద్ాిం.
ఎ.

కొచిచ మటరర రల
ై ేవ రండయ దశ్, 11.5 కిలోమీటరుు, నిర ిణ వయయం రూ. 1957.
05 కోటట
ు .

బి.

చనైు మటరర రైలేవ రండయ దశ్, 118. 9 కిలోమీరుు, నిర ిణ వయయం రూ. 63, 246
కోటట
ు .

స్థ.

బంగ్ళూరు మటరర రైలేవ ప ర జకుు 2ఏ, 2బి దశ్లు, 58. 19 కిలోమీటరుు, నిర ిణ
వయయం రూ. 14, 788 కోటట
ు .

డి.

నాగ్పూర్ మటరర రైలు ప ర జక్ు రండయ దశ్, నాస్థక్ మటరరలకు సంబంధధంచి వరుసగ
నిర ిణ వయయాలు రూ. 5, 976 కోటట
ు , రూ. 2, 092 కోటట
ు .

విదనయత్ రంగ మౌలిక సదనపాయాల కలపన్

60.

గ్త ఆరు సంవతార లుగ ద్ేశ్ విదుయత్ రంగ్ంలో అనేక సంసారణలిు త్ేవడం

జరిగింద్ధ. పలు విజయాలను స ధధంచడం జరిగింద్ధ. 139 గిగ వ టు విదుయతు
ు ఉతపతిు ని
అదనంగ చేరచడం జరిగింద్ధ. తద్ావర అదనంగ 2.8 కోటు గ్ృహాలకు విదుయత్ సౌకరయం
కలిపంచడం జరిగింద్ధ. విదుయత్ సరఫర లెైనుకు సంబంధధంచి 1. 41 లక్షల సరూాయట్
కిలోమీటరు లెన
ై ు ను వేయడం జరిగింద్ధ.
61.

ద్ేశ్వ యపు ంగ

పంపథణీ కంపెనీలు పెవ
ై ట
ే టరంగ్ంలోక నీ, పరభ తవ రంగ్ంలో క నీ

వునాుయ. పర టీని పర ర తాహంచడంద్ావర

వినియోగ్ద్ారులకు ఛాయస్ కలిపంచడం

జరిగింద్ధ. ఒకటికంటే ఎకుావ పంపథణీ కంపెనీలుంటే వినియోగ్ద్ారులుక పరత్ాయమాుయ
మారగ లు లభిసు య.
62.

పంపథణీ కంపెనీల సమరిత అనేద్ధ ఆంద్య ళనకలిగించే అంశ్ంగ మారింద్ధ. ర బో యయ

ఐదు సంవతార లోు రూ. 3, 05, 984 కోటు నిధులను కేటాయంచడంద్ావర పునరుది రణ
చేస్థన, సంసారణలత్ో కూడిన, ఫలిత్ాలను ఇచేచ విదుయత్ పంపథణీ రంగ్ పథక నిు
పరవేశ్పెటుడం జరుగ్ తుంద్ధ. ఆరిికపురోగ్తి స ధధంచేలా ఆయా పంపథణీ కంపెనీలకోసం
మౌలిక సదుప యాలను ఏర పటట చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ.
63.

గ్త ఏడాద్ధ నవంబర్ నలలో ఏర పటట చేస్థన మూడవ రవ ఇనవస్ు సమావేశ్ంలో

మాటాుడిన పరధాని శీట నరేందర మోద్ధ ఆ రోజున సమగ్ట జాతీయ హైడయర జన్ ఎనరవీ మ్మష్న్ కు
సంబంధధంచిన పరణాళిల గ్ రించి పరకటన చేశ రు. హరిత విదుయత్ వనరులద్ావర హైడయర జన్
ఉత్ాపదనకు సంబంధధంచిన హడ
ై యర జన్ ఎనరవీ మ్మష్న్ ను 2021-22లో పరవేశ్పెటు ాలని
పరతిప ద్ధంచడం జరిగింద్ధ.

నౌకాశ్ీయాలు, నౌకా రవాణా, జలమార్ాాలు
64.

ద్ేశ్ంలోని పరధాన నౌక శ్టయాల క రయకలాప ల నిరవహణా స్ేవలను పెవ
ై ేటట సంసి ల

భాగ్స వమ్మ నిరవహంచేలా ఒక మోడల్ పరవేశ్పెటుడం జరుగ్ తుంద్ధ. ఇందుకోసం పరధాన
నౌక శ్టయాలు తమకు సంబంధధంచిన రండువేలకోటు రూప యల విలువన
ై 7 ప ర జకుులను

పబిు క్

పెవ
ై ట
ే ట

భాగ్స వమయ

విధానం

కింద

2021-22

ఆరిిక

సంవతారంలో

అంద్ధంచబో తునాుయ.
65. ద్ేశ్ంలో వ ణిజయ నౌకలను పర ర తాహంచడానికిగ ను కేందరపరభ తవం ర యతీల రూపంలో
ఆయా భారతీయ షథపథపంగ్ కంపెనీలకు స యం చేయబో తునుద్ధ. ర బో యయ ఐదు
సంవతార లోు ఇందుకోసం రూ. 1624 కోటు ను కేటాయంచడం జరుగ్ తుంద్ధ. ద్ధనిక రణంగ
భారతీయ నావికులకు అవసరమయయయ శిక్షణ ఇవవడమక కుండా ఉప ధధ ఉద్య యగ్
అవక శ లు లభిసు య. తద్ావర

పరపంచవ యపు ంగ

నౌక రంగ్ంలో భారతీయ వ టా

పెరుగ్ తుంద్ధ.
66.

రవస్ెైకు ంి గ్ ఆఫ్ షథప్ా యాక్ు, 2019ని పరవేశ్పెటుడం జరిగింద్ధ. అంత్ే క దు హాంక్ క ంగ్

అంతరీ తీయ ఒపపంద్ానికి అంగవక రం త్లిప మ . గ్ జర త్ ర ష్ు ంర అలంగ్ లోగ్ల 90 షథప్
రవస్ెైకు ంి గ్ యారుడలు హచ్ కస్థ నిబంధనలకు అనుగ్ ణమన
ై సరిుఫథకటు ను స ధధంచాయ.
యూరప్, జప ను నుంచి మరినిు నౌకలను భారతద్ేశ నికి త్పథపంచడానికిగ ను కృషథ
చేసు ునాుం. 2024నాటికి రవస్ెైకు ంి గ్ స మరి యనిు రటిుంపు చేయబో తునాుం. తద్ావర
ద్ేశ్ంలోని య వతకోసం అదనంగ 1.5 లక్షల ఉద్య యగ ల కలపన జరుగ్ తుంద్ధ.

చ్మురు మర్థయు సహజ వాయువుల రంగం
67.

కోవిడ్ -19 లాక్ డౌన్ సమయంలో ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా ద్ేశ్వ యపు ంగ

ఇంధన సరఫర జరిగల
ే ా కేందరపరభ తవం చరయలు తీసుకుంద్ధ. పరజల జీవిత్ాలోు అతయంత
మ ఖయమన
ై రంగ్ం ఇంధన రంగ్ం. ద్ధనిు దృషథులో పెటు టకొని కొనిు మ ఖయమైన నిరణయాలు
తీసుకోవడం జరిగింద్ధ.
ఎ.

ఉజవల పథకంద్ావర ద్ేశ్వ యపు ంగ 8 కోటు నివ సగ్ృహాలకు లబిి చేకూరింద్ధ. ఈ
పథక నిు 1 కోటిమంద్ధ లబిి ద్ారులకు విసు రించడం జరుగ్ తుంద్ధ.

బి.

నగ్ర గ యస్ పంపథణీ నట్ వర్క్కు మరో వంద జిలాులను ర నును మూడు
సంవతార లోు కలపబో తునాుం.

స్థ.

కేందరప లిత ప ర ంతమన
ై జమ ి కశీిర్ లో గ యస్ పెప
ై ులెైను పర జకుును
చేపటు బో తునాుం.

డి.

సవయంపరతిపతిు కలిగిన గ యస్ రవ ణా వయవసి ను ఏర పటట చేయబో తునాుం.
అనిు

సహజవ య వు

పెైపులెైనుకు

సంబంధధంచిన

క మన్

క యరియర్

కప స్థటీని ఏర పటట చేయడానికి, బ కింగ్ సమనవయం చేయడానికిగ ను
ఎలాంటి వివక్షకు త్ావు లేకుండా చరయలు తీసుకోబో తునాుం.

ఫెైనానిియల్ కాయపిట్ల్
68.

స్ెబి చటు ం, 1992, డిప జిటటుద్ారుల చటు ం 1996, స్ెకూయరిటీ క ంటారకుుల

(నియంతరణ) చటు ం, 1956, పరభ తవ స్ెకూయరిటల
ీ చటు ం, 2007లను కలిపథ ఏకీకృతం చేస్థ
ఒక సహేతుకమైన స్ెకూయటిరవ మారాటు కోడ్ గ చేయాలనే పరతిప దనను చేసు ునాును.
69.

జిఐఎఫ్ టి - ఐఎఫ్ ఎస్ స్థ వది పరపంచసి య ఫథన్ టెక్ కేంద్ారనిు పరభ తవం

అభివృద్ధి చేసు ుంద్ధ.
70.

ఆంద్య ళన కర పరిస్ి త
థ ులు నలకొనుపుపడు క ర్పరేట్ బాండ్ మారాట్ లో

పనిచేసు ునువ రిలో తగిన నమికం నింపడానికిగ ను స్ెకండరవ మారాట్ లికివడిటీని
పెంచడానికిగ ను పూరిుసి య సంసి గ్త వయవసి ను ఏర పటట చేయాలనే పరతిప దన
చేయడం జరిగింద్ధ. పరతిప ద్ధత సంసి ఇనవస్ు మంట్ గేటడ్ డట్ స్ెకూయరిటీలను కొనుగోలు
చేసు ుంద్ధ. ఆంద్య ళనకర పరిస్ి థతులోును, మామూలు సమయాలోును ఈ పని చేసు ుంద్ధ.
బాండ్ మారాట్ అభివృద్ధికి ద్య హదం చేసు ుంద్ధ.
71.

నియంతరణత్ో కూడిన బంగ రు మారక ల వయవసి ను ఏర పటట చేయాలనే

ఆలోచనను 2018-19లో త్లియజేయడం జరిగింద్ధ. ఈ పనికోసం రగ్ యలేటర్గ స్ెబి
వుంటటందనే విష్యం త్లియజేయడం జరుగ్ తుంద్ధ. ఇక వేర్ హౌస్థంగ్ డవలప్ మంట్
అండ్ రగ్ యలేటరవ అథారిటీని బలోపేతం చేస్థ కమోడిటీ మారాట్ ఎకో స్థసుమ్స ఏర పటట
చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ.

72.

పెటు టబడిద్ారుల

భదరతకోసం

ఇనవసు ర్

ఛారుర్

ఏర పటట

చేయాలని

పరతిప ద్ధసు ునాును. అనిు దరవయ సంబంధధత ఉతపతు
ు లకు సంబంధధంచిన దరవయ మదుపరుల
హకుాకింద ద్ధనిు ఏర పటట చేయాలి.
73.

సంపరద్ాయయతర ఇంధన వనరుల రంగ నిు బలోపేతం చేయడానికిగ ను సర లార్

ఎనరవీ క ర్పరేష్న్కు రూ. వేయ కోటు అదనపు మూలధనానిు, ఇండియన్ రనూయవబ ల్
ఎనరవీ డవలప్ మంట్ ఏజనీాకి రూ. 1, 500 కోటట
ు అంద్ధంచాలనే పరతిప దన చేసు ునాును.

బీమారంగంలో ఎఫ్.డ్ి.ఐ ల పెంప్ుదల
74.

బమా కంపెనీలోు ఇంతవరకూ వును ఎఫ్ డిఐ పరిమ్మతిని 49 శ త్ానిుంచి 74

శ త్ానికి పెంచడానికి వీలుగ

1938 బమా చటాునికి సవరణ చేయాలని నేను

పరతిప ద్ధసు ునాును. భదరతత్ో కూడిన నియంతరణత్ో విద్ేశీ యాజమానాయనికి అనుమతి
లభిసుుంద్ధ. కొతు గ ఏరపడబో యయ వయవసి లోని డర
ై కురులో, మ ఖయమన
ై నిరవహణా వయకుులోు
అధధకులు భారతీయ పౌరులెై వుండాలి. డర
ై కురు లో 50శ తం మంద్ధ ఇండిపెండట్గ
వయవహరిసు రు. లాభాలోు పరత్ేయక మొత్ాునిు జనరల్ రిజర్వ గ వుంచడం జరుగ్ తుంద్ధ.

న్ూతన్ వయవసి ఏర్ాపట్ల దావర్ా సె్ెస్డ్ అసెిట్ ర్థజలూయషన్
75. పబిు క్ రంగ్ బాయంకులదగ్గ ర చేరుతును అధధకసి య స్ెుస్
ర డ అస్ెాట్ా (బాయంకులకు తిరిగి
చలిు ంచని రుణాలు) క రణంగ

బాయంకు బ కుాలను కటమబద్ధికరించాలిా వసరు ంద్ధ.

ఇందుకోసం అస్ెాట్ రవ కన్ సు క్ష
ర న్ కంపెనీ లిమ్మటెడ్ , ఆసుుల నిరవహణ కంపెనీని ఏర పటట
చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ. తద్ావర

స్ెుస్
ర డ డట్ ను ఆ కంపెనీలు తీసుకొని వ టిని

నిరవహంచడంగ నీ, ఆసుులను అమిడంగ నీ చేసు య. వ టిని పరత్ాయమాుయ పెటు టబడి
కంపెనీలకుగ నీ, ఇతర పెటు టబడిద్ారులకు అంద్ధంచి అంతిమ విలువను నిరి రించడం
జరుగ్ తుంద్ధ.

ప్బిు క్స సెక్ర్ట బాయంకులకు ర్ీ కాపిట్ల ైజష
ే న్

76.

పథ.ఎస్.బిల దరవయ సహాయ సమరితను బలోపేతం చేయడానికిగ ను 2021-22

సంవతార లకుగ ను 20వేల కోటు రవ క యపథటలెజ
ై ష్
ే న్ ను పరతిప ద్ధంచడం జరిగింద్ధ.

డ్ిపాజిట్ బీమా
77.

బాయంకు వినియోగ్ద్ారులకోసం గ్త ఏడాద్ధ డిప జిట్ బమా కవర్ ను ఒక లక్ష

రూప యలనుంచి 5 లక్షల రూప యలకు పెంచడం జరిగింద్ధ. ద్ధనికి సంబంధధంచి డిఐజిస్థ
చటు ం 1961లో సవరణలిు పరతిప ద్ధంచడం జరుగ్ త్ోంద్ధ. ఈ చటు ంలోని ప ర విజను ను ఈ
సమావేశ లోునే కటమబద్ధికరించాలి. ఏద్ైనా బాయంకు తన బాధయతలను త్ాత్ాాలికంగ
నిరవరిుంచలేకపర త్ే ఆ బాయంకు డిప జిట్ ద్ారుు వ రి డిప జిటు ను నిరవణత సమయం పరక రం,
సులభతర పది తిలో తీసుకోవచుచ..అద్ధ కూడా డిప జిట్ ఇనూారన్ా కవర్ ఎంత
మొతు ంవుంద్య అంత వరకూ తీసుకోవచుచ. సంక్షోభంలో పడిన బాయంకులకు సంబంధధంచిన
డిప జిట్ ద్ారులకు ఈ సవరణలు ఉపయోగ్పడత్ాయ.
78.

రుణ వయవహార లోు కటమశిక్షణ తీసుకుర వడానికిగ ను చినుసి య రుణగ్టహీతల

పరయోజనాలను క ప డుతూనే మ్మనిమమ్స అస్ెాట్ స్ెైజ్ వందకోటట
ు గ్ల ఎన్ బిఎఫ్
స్థలవిష్యంలో అపుప రికవరవకి సంబంధధంచి అరహతగ్ల అతయలప రుణ సి యని
పరసుుతమ ను 50లక్షలనుంచి 20లక్షలకు తీసుకుర వ లని పరతిప ద్ధంచడం జరిగింద్ధ. ఈ
పనిని ఎస్ ఏ ఆర్ ఎఫ్ ఏ ఇ ఎస్ టి చటు ం 2002 పరక రం చేయాలిా వుంటటంద్ధ.

కంపెనీ వయవహార్ాలు
79.

కంపెనీల చటు ం 2013 కిందగ్ల ప ర స్కజరల్ అండ్ టెకు
ి కల్ క ంపౌండబ ల్ నేర లను

ఆ చటు ం కిందనుంచి మ్మనహాయంచే పని పూరు యంద్ధ. ఇపుపడు లిమ్మటెడ్ లయబిలిటీ
ప రునర్ షథప్ ( ఎల్ ఎల్ పథ) చటు ం 2008ని నేర ల పరిధన
ధ ుంచి తపథపంచే పనిని
పరతిప ద్ధసు ునాును.
80.

కంపెనీల చటు ం 2013 పరక రం చిను కంపెనీలకు ఇచేచ నిరవచనానిు పునర్

నిరవచించాలనే పరతిప దన చేసు ునాును. వ రి పెయడప్ క యపథటల్ పరిధధని 50లక్షలకు

మ్మంచకుండా వుండాలనే పరిధధనుంచి 2 కోటు రూప యలకంటే మ్మంచకుండా వుండాలనే
పరిధధద్ాక

పెంచాలనేద్ధ నా పరతిప ద్ాన. టరోువర్ ను రూ.2 కోటు నుంచి రూ. 20

కోటు వరకు పెంచాలని పరతిప ద్ధసు ునాును. ద్ధని క రణంగ 2 లక్షల కంపెనీలకు లబిి
చేకూరుతుంద్ధ.
81.

ఏకవయకిు

నిరవహణలోని

కంపెనీలకు

పర ర త్ాాహక లు

ఇవ వలని

పరతిప ద్ధసు ునాును.ద్ధని క రణంగ సు రుప్ కంపెనీలకు, నూతన ఆవిష్ారణలు చేస్ేవ రికి
నేరుగ లబిి చేకూరుతుంద్ధ. అంత్ే క దు ఈకంపెనీలు పెయడప్ క యపథటల్ విష్యంలోను,
టరోువర్ విష్యంలోను ఎలాంటి నిబంధనలు లేకుండా కొనస గ్ త్ాయ. అవి ఏ
సమయంలోనన
ై ా సరే ఎలాంటి కంపెనీగ నైనా సరే రూప ంతరం చందవచుచ. ఇక ఈ
వయకుుల నివ స పరిమ్మతిని 182 రోజుల నుంచి 120 రోజులకు కుద్ధంచడం జరుగ్ తుంద్ధ.
అంత్ే క దు పరవ స భారతీయ లు భారతద్ేశ్ంలో ఏక వయకిు నిరవహణ కంపెనీలను
నిరవహంచుకోవడం జరుగ్ తుంద్ధ.
82.

కేసులను వేగ్ంగ పరిష్ారించడానికిగ ను ఎన్ స్థ ఎల్ టి వయవసి ను బలోపేతం

చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ. ఎలకుా నిక్ కోరుుల వయవసి ను అమలుచేయడం జరుగ్ తుంద్ధ.
ఎంఎస్ ఎంఇలకు సంబంధధంచి పరత్ేయక వయవసి ను, అపుపల కేసుల పరిష్ ార నికిగ ను
పరత్ాయమాుయ విధానాలను అమలు చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ.
83. ర బో యయ ఆరిిక సంవతారంలో అంటే 2021-22లో డాటా అనలిటిక్ా, కృతిరమ మధసుా,
యంతర

బో ధనత్ో

కూడిన

ఎంస్థఏ

21

కు

సంబంధధంచిన

3.0

వరషన్

ను

ప ర రంభించబో తునాుం. ఈ 3.0 వరషన్లో ఇ- స్ెకూయరిటీ, ఇ- అడీ డికేష్న్, ఇ- కనాలేుష్న్,
కంపథు యాన్ా మనేజ్ మంట్ కోసం అదనంగ మాడూయల్ా వుంటాయ.

పెట్్ లబడుల ఉప్సంహరణ, వయయహాతమక అమమకాలు
84.

కోవిడ్ -19 మహమాిరి సంక్షోభం వునుపపటికీ వూయహాతికంగ

పెటు టబడుల

ఉపసంహరణ క రయకటమానిు నిరవహంచాం. బిపథస్ఎ
థ ల్, ఎయర్ ఇండియా, షథపథపంగ్
క ర్పరేష్న్, కంటెయనర్ క ర్పరేష్న్, ఐడిబిఐ బాయంకు, బిఇఎంల్, పవన్ హాన్ా, నీలాచల్

ఇస ాట్ నిగ్ం లిమ్మటెడ్ మొదలెన
ై వ టికి సంబంధధంచిన లావ ద్ేవీలు 2021-22లో
పూరు వుత్ాయ. ఐడిబిఐ బాయంకే క కుండా మరో రండు పబిు క్ రంగ్ బాయంకులను, ఒక
జనరల్ ఇనూారన్ా కంపెనీని 2021-22లో పెవ
ై ేటీకరణ చేయాలని మం పరతిప ద్ధంచడం
జరిగింద్ధ.

ఇందుకోసం

శ సనపరమైన

సవరణలు

అవసరం.

ఈ

సమావేశ లోునే

సవరణలను పరవేశ్పెటు ాలని నేను పరతిప ద్ధసు ునాును.
85.

2021 -22లో ఎల్ ఐస్థ ఐపథవోను తీసుకువసు మ . ఇందుకోసం ఈ సమావేశ లోునే

అవసరమన
ై సవరణలు త్ేవ లని నేను పరతిప ద్ధసు ునాును.
86.

పబిు క్ రంగ్ సంసి ల పెటు టబడులకు సంబంధధంచి వూయహాతిక ఉపసంహరణ

విధానానిు త్సు మని ఆతినిరభర్ ప యకేజీ పరకటన సమయంలో చపపడం జరిగింద్ధ. ఈ
విధానానికి పరభ తవం తన ఆమోదం త్లిపథంద్ధ. ఈ విష్యానిు సభలో త్లియజేయడానికి
సంత్ోషథసు ునాును. ఈ విధానం క రణంగ వూయహాతిక, మరియ వూయహాత్ేితర రంగ లోు
పెటు టబడుల ఉపసంహరణ పరకియ
ట కు సంబంధధంచి సపష్ు మన
ై రోడుడ మాయపు ఏరపడుతుంద్ధ.
నాలుగ్

రంగ లోుని వూయహాతిక కేందరపరభ తవరంగ్ సంసి లను మ్మనహాయంచి ఇతర

సంసి లను పెవ
ై ట
ే ీకరణ చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ. మ్మగ్త్ా రంగ లోుని అనిు పరభ తవ రంగ్
సంసి లను పెవ
ై ట
ే ీకరణ చేసు ం. ఈ విధానంకు సంబంధధంచి మ ఖాయంశ లను అనుబంధం -3
లో చూడగ్లరు.
87.

పెటు టబడుల ఉపసంహరణ విధానానిు వేగ్వంతం చేయడానికిగ ను తర వతి

జాబిత్ాను తయారు చేయాలని నీతి ఆయోగ్ కు ఆద్ేశ లిసుునాును. ఆ జాబిత్ా పరక రం
వూయహాతికంగ పెటు టబడుల ఉపసంహరణ వుంటటంద్ధ.
88.

ర ష్ు ర లు తమపరిధల
ధ ోని కంపెనీలోు పెటు టబడుల ఉపసంహరణ చేయడానికిగ ను

వ టికి పర ర త్ాాహక లు ఇసు ం. వ టికి సంబంధధంచిన ప యకేజిని తవరలో తయారు చేయడం
జరుగ్ తుంద్ధ.
89.

నిరుపయోగ్

మంతిరతవశ ఖలు,

ఆసుుల
విభాగ లు,

వలు

ఆతినిరభర్

పబిు క్

రంగ్

భారత్
సంసి లవది

స ధన

స ధయం

అధధకభాగ్ం

క దు.
మ్మగ్ లు

సి లాలునాుయ. వ టిద్ావర ఆరిిక లబిి ప ందడానికిగ ను వ టిని నేరుగ అమిడంగ నీ,
ర యతీలనివవడంగ నీ లేద్ా అలాంటి ఇతర విధానాలుగ నీ అమలు చేయాలి. ఇందుకోసం

పరత్ేయకమన
ై స మరి యలు క వ లి. ఒక కంపెనీ రూపంలో స్ెపష్ల్ పరపస్ వహకల్ ఏర పటట
చేయాలని...ఆ కంపెనీ ద్ావర ఈ పని చేయాలని నేను పరతిప ద్ధసు ునాును.
90.

నష్ు లోువును, ఖాయలా పడిన కేందర పరభ తవ కంపెనీలను సమయానికి

మూస్ేయడానికిగ ను ఒక పునరుది రించిన విధానానిు పరవేశ్పెడుత్ాం. ద్ాని ద్ావర
అలాంటి యూనిటు ను సమయానికి మూస్ేయడం జరుగ్ తుంద్ధ.
91.

పెటు టబడుల ఉపసంహరణ ద్ావర బడీ ట్ 2021-22లో 1,75,000 కోటు ఆద్ాయం

వసుుందని నేను అంచనా వేసు ునాును.

ప్రభుతవ ఆర్థిక సంసకరణలు
92.

టెరజరవ స్థంగిల్ అకౌంట్ వయవసి కింద పరభ తవ అకౌంట్ నుంచి సవయం పరతిపతిు గ్ల

సంసి లు నేరుగ నిధులను డార చేసు ునాుయ. ఈ పనిని వ సు వ వయయ సమయంలో
చేసు ునాుయ. తద్ావర వడడడ వయయాలను ఆద్ా చేయడం జరుగ్ త్ోంద్ధ. 2021 -22 నుంచి
ఈ టిఎస్ ఏ వవవసి ను స రవతిరక వినియోగ నికిగ ను విసు రించడం జరుగ్ తుంద్ధ.
93.

15వ ఫెన
ై ాన్ా కమష్న్ స్థఫ రుాల పరక రం వివరణాతిక కసరతు
ు చేపటు డం

జరిగింద్ధ. ద్ానిద్ావర కేందరపరభ తవ ప ర యోజిత పథక ల సంఖయను తగిగంచి ఈ విష్యంలో
సహేతుకతను స ధధంచడం జరుగ్ తుంద్ధ. తద్ావర

మ్మగిలే ఖరుచలను మరుగన
ై

ఫలిత్ాలకోసం వినియోగించడం జరుగ్ తుంద్ధ.
94.

బహుళ ర ష్ు ర లోు పని చేస్ే సహక ర సంసి ల అభివృద్ధికి పరభ తవం కటటుబడి వుంద్ధ.

వ టికి అనిు విధాలా సహక రం అంద్ధంచడం జరుగ్ తుంద్ధ. సహక ర రంగ్ సంసి లు
సులభతర వ యప రం చేయడానికిగ ను పరత్ేయకమైన నిరవహణా వయవసి ఏర పటటకుగ ను
నేను పరతిప దన చేసు ునాును.
3. సమగీ అభివృదిితో భారతదేశ్ అభివృదిి
95.

గౌరవీనయ లెైన స్కపకర్ స ర్ ...ఈ విభాగ్ం కింద వయవస యం, వయవస య

అనుబంధ రంగ ల గ్ రించి వివరిసు ను. అనుద్ాతల సంక్షేమం, గట మీణ భారతద్ేశ్ం, వలస

క రిికుల పరిస్ి థతి, క రిికులకు ఆరిికంగ అంద్ధంచిన సహాయం మొదలెైన విష్యాలను
వివరిసు ను.

వయవస్ాయరంగం
96.

రైతుల సంక్షేమంకోసం మా పరభ తవం నిబది తత్ో పని చేసు ర ంద్ధ. కనీస మది తు

ధరల విధానంలో గ్ణనీయమైన మారుపలు వచాచయ. అనిు పంటలకు సంబంధధంచి వ టి
ఉతపతిు వయయానికంటే ఒకటినుర రటట
ు ఆద్ాయం తపపకుండా లభించేలా జాగ్టతు లు
తీసుకోవడం జరిగింద్ధ. పంటల స్ేకరణ అనేద్ధ స్థిరమన
ై రవతిలో పెరుగ్ త్ోంద్ధ. ద్ధని
క రణంగ రైతులకు చేస్ే చలిు ంపులు గ్ణనీయమన
ై సి యలో పెరిగ య.
97.

గోధుమ పంటను తీసుకుంటే 2013-14లో రైతులకు చలిు ంచిన మొతు ం రూ. 33,

874 కోటట
ు . 2019-2020లో ఈ మొతు ం రూ. 62, 802 కోటట
ు . ఇక 2020-21ని తీసుకుంటే
ఈ మొతు ం మరింత పెరిగి రూ. 75, 060 కోటు కు చేరుకుంద్ధ. 2019-20లో లబిి ప ంద్ధన
రైతుల సంఖయ 35. 57 లక్షలెైత్ే 2020-21లో ఈ సంఖయ 43. 36 లక్షలకు చేరుకుంద్ధ.
98.

ఇక వరిధానయం విష్యానికి వస్ేు 2013-14లో రైతులకు చలిు ంచిన మొతు ం రూ. 63,

928 కోటట
ు . 2019-20లో ఈ మొతు ం రూ. 1, 41, 930 కోటు కు చేరుకుంద్ధ. ఈ మొతు ం
2020-21నాటికి మరింత పెరిగి రూ. 1, 72, 752 కోటు కు చేరుకుంద్ధ. లబిి ప ంద్ధన రైతుల
సంఖయ 2019-20లో 1.24 కోటట
ు వుంటే తర వతి సంవతార నికి ఈ సంఖయ 1.54 కోటు కు
చేరుకుంద్ధ.
99.

ఇద్ే వరవడిని పపుపధానాయల విష్యంలో కొనస గించడం జరిగింద్ధ. 2013-14లో

రైతులకు చలిు ంచిన మొతు ం రూ. 236 కోటట
ు . 2019-20 సంవతారంలో రూ. 8, 285 కోటు ను
చలిు ంచడం జరిగింద్ధ. తర వత సంవతారంలో ఈ మొతు ం రూ. 10, 530 కోటట
ు . 2013-14త్ో
పర లిచత్ే 40 రటట
ు పెరిగింద్ధ.
100. ఇక పతిు రైతులకు చలిు ంచిన మొతు ం అస ధారణ రవతిలో పెరిగింద్ధ. ఈ మొతు ం
2013-14లో రూ. 90 కోటట
ు వుంటే ఇద్ధ 2021 జనవరి 27 నాటికి రూ. 25, 974 కోటు కు
చేరుకుంద్ధ. ద్ధనికి సంబంధధంచిన వివర లను అనుబంధం -4లో ఇవవడం జరిగింద్ధ.

101. ఈ ఏడాద్ధ ప ర రంభంలో గౌరవనీయ లెైన పరధాన మంతిర సవమ్మతవ పథక నిు
ప ర రంభించారు. ద్ధనికింద గట మాలోు ఆసుుల యజమానులకు హకుాలకు సంబంధధంచిన
రిక రుడలను ఇవవడం జరుగ్ త్ోంద్ధ. ఇంతవరకూ 1, 241 గట మాలోు 1.84 లక్షల మంద్ధ
ఆసుుల యజమానులకు క రుడలను అంద్ధంచడం జరిగింద్ధ.ర బో యయ ఆరిిక సంవతారంలో
ఈ పథకం కవరేజీని అనిు ర ష్ు ర లకు, కేందరప లిత ప ర ంత్ాలకు విసు రించాలని నేను
పరతిప ద్ధసు ునాును.
102. రైతులకు తగిన రుణ సహాయం అంద్ధంచడానికిగ ను 2022 ఆరిిక సంవతారంలో
వయవస య

రుణ

లక్షాయనిు

రూ.

16.5

లక్షల

కోటట
ు గ

పెంచడం

జరిగింద్ధ.

పశుసంవరికవ ఖ, ప డిపరిశ్మ
ట అభివృద్ధి, మతాయ పరిశ్మ
ట శ ఖలకు రుణాలను పెంచడం
జరుగ్ తుంద్ధ.
103. గట మీణ మౌలికసదుప యాల అభివృద్ధి నిధధని రూ. 30 వేల కోటు నుంచి రూ. 40
వేలకోటు కు పెంచడం జరుగ్ త్ోంద్ధ.
104. నాబారుడ కింద ఏర పటట చేస్న
థ సూక్షి నీటిప రుదల నిధధకోసం రూ. 5 వేల కోటు
క రపస్ ఫండ్ ఏర పటట చేస్థన విష్యం త్లిస్థంద్ే. ద్ధనిు రటిుంపు చేయాలని నేను
పరతిప ద్ధసు ునాును. అంటే మరో రూ. 5 వేలకోటు త్ో అద్ధ బలోపేతమవుతుంద్ధ.
105. వయవస య, వయవస య అనుబంధ రంగ ల ఉతపతు
ు లను , వ టి ఎగ్ మతులను
పర ర తాహంచడానికిగ ను ఆపరేష్న్ గవటన్ స్కామ్స పరిధధని పెంచడం జరిగింద్ధ. పరసుుతం
టమోటాలు, ఉలిు , బంగ ళాదుంపలకు వరిుసు ును ఈ పథక నిు మరో 22 ఉతపతు
ు లకు
విసు రించడం జరుగ్ తుంద్ధ.
106. 1.68 కోటు కు పెైగ అనుద్ాతల పేరు ు నమోదయాయయ. ఇ - నామ్సా ద్ావర 1.14
లక్షల కోటు వ యప ర లావ ద్ేవీలు జరిగ య. ఇ- నామ్స ద్ావర వయవస య మారాటు లో
వచిచన ప రదరశకత, పర టీ తతవం క రణంగ వేయకి పెైగ మండడలను ఇ- నామ్స పరిధధలోకి
త్ేవడం జరుగ్ తుంద్ధ.
107. ఏపథ ఎంస్కలలోని మౌలిక సదుప యాలను పెంచడం కోసం వ టికోసం వయవస య
మౌలిక సదుప యాల నిధధని అందుబాటటలోకి త్ేవడం జరుగ్ తుంద్ధ.

మతియ శాఖ
108. ఆధునిక

మతాయవేట

ఓడరేవులను,

మతాయ

సంపద

కేద్ారలను

అభివృద్ధిచేయడానికిగ ను గ్ణనీయమైన సి యలో పెటు టబడులను పరతిప ద్ధసు ునాును.
ద్ధనికి సంబంధధంచి ఆరిిక క రయకలాప ల కేంద్ారలుగ వుండేలా కొచిచ, చనైు, విశ ఖపటుం,
ప రద్ధప్, పెతువ ఘట్ అనే ఐదు పరధాన మతాయ వేట నౌక శ్టయాలను అభివృద్ధి చేయడం
జరుగ్ తుంద్ధ. నద్ధతీర లోును, జలమారగ ల సమీపంలోను ఇన్ లాండ్ ఫథషథంగ్ హారబరు ను,
ఫథష్ లాయండింగ్ కేంద్ారలను అభివృద్ధి చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ.
109. సమ దర నాచు పెంపకమనేద్ధ తీరప ర ంత్ాలోు నివస్థంచే పరజల జీవిత్ాలోు మారుపలు
తీసుకుర గ్లిగే శ్కిు కలిగిన వ యపకం. ద్ధని క రణంగ గ్ణనీయసి యలో ఉప ధధ లభిసుుంద్ధ.
అదనపు ఆద్ాయాలు వసు య. సమ దర నాచు పెంపక నిు పర ర తాహంచడానికిగ ను
బహుళారి స ధక సమ దర నాచు ప రుాను తమ్మళనాడులో ఏర పటట చేయాలని నేను
పరతిప ద్ధసు ునాును.
వలస

కూలీలు

మర్థయు

శాీమికులు

110. లబిి ద్ారులు ద్ేశ్ంలో ఎకాడన
ై ా రేష్న్ ప ందడానికి వీలుగ మమ ఒక జాతి ఒక
రేష్న్ క రుడ పథక నిు పరవేశ్పెటు ామ . ద్ధని ద్ావర లబిి ద్ారులు ద్ేశ్ంలో ఎకాడన
ై ా రేష్న్
ప ందవచుచ. ద్ధనివలు తమ కుటటంబానికి దూరంగ ఉంటటను వలస కూలీలకు ఎకుావ
పరయోజనం కలుగ్ తుంద్ధ. సవసి లానికి దూరంగ ఉంటటను వలస కూలీలు త్ామ
పనిచేస్ే చోట సగ్ం రేష్న్, అద్ే విధంగ కూలీలా కుటటంబ సభ యలు మ్మగిలిన సగ్ం రేష్న్
ప ందవచుచ. పరసు ుతం ఒక జాతి ఒక రేష్న్ క రుడ పథకం ద్ేశ్వ యపు ంగ 32 ర ష్ు ర లు
మరియ కేందరప లిత ప ర ంత్ాలలో అమలులో ఉంద్ధ.

ద్ధని ద్ావర ద్ాద్ాపు 69 కోటు

మంద్ధ లబిి ద్ారులు రేష్న్ ప ందుతునాురు. ద్ేశ్ంలో మొతు ం రేష్న్ ప ందుతును వ రిలో
ఒక జాతి ఒక రేష్న్ పథకం ద్ావర రేష్న్ ప ందుతును వ రు 86% లబిి ద్ారులు.
మ్మగిలిన 4 ర ష్ు ర లు మరియ కేందర ప లిత ప ర ంత్ాలను వచేచ కొద్ధి నలలోు చేరచడం
జరుగ్ తుంద్ధ.

111.

వయవస్కికృతం క ని క రిిక శ్కిు పరత్ేయకంగ

మరుగ్ పర చలను మా పరయత్ాులలో భాగ్ంగ
నడిపవ
ే రు,

వలస కూలీల స్థితిగ్తులను

గ్ రటపు బళలు, చిను పడవలు

భవన నిర ిణ కూలీలు మొదలెైన వ రికి సంబంధధంచిన సమాచారం

స్ేకరించడానికి ఒక పర రుల్ ప ర రంభించాలని నేను పరతిప ద్ధసు ునాును.
వలస క రిికుల ఆరోగ్య, గ్ృహ, నైపుణయ, బమా, రుణ మరియ

ద్ధని ద్ావర

ఆహార పథక లను

సూతీరకరించడానికి వీలవుతుంద్ధ.
112.

4 క రిిక నియమాలను అమలుచేయడం ద్ావర 20 సవంతార ల కిందట

మొదలు పెటు ిన పరకిటయను మమ మ గిసు మ .

పరపంచంలోనే మొటు మొదటిస రిగ

గ్ రటపు బళలు, చిను పడవలు నడిపవ
ే రు, పు ట్ ఫ రం కూలీలకు కూడా స మాజిక
భదరత్ా పరయోజనాలు ప డిగించడం జరుగ్ త్ోంద్ధ. అనిు శేణ
ట లకు చంద్ధన క రిికులకు
కనీస వేతనాలను వరిుంపజేయడంత్ో ప టట ఉద్య యగ్ ల ర జయ బమా సంసి (ఈ ఎస్ ఐ స్థ)
స్ేవలను అందజేయడం జరుగ్ త్ోంద్ధ. మహళా క రిికులను అనిు రక ల పనులు
చేయడానికి అనుమతించడంత్ో ప టట తగిన రక్షణ కలిపంచి నైట్ షథఫ్టు లలో కూడా పని
చేయడానికి అనుమతిసు రు.

అద్ే సమయంలో సంసి నిరవహణకు సంబంధధంచిన

నిబంధనలు అమలు చేయడంలో యజమానులు ఇబబంద్ధ పడకుండా సంసి రిజిస్ేుష్
ర న్
మరియ లెస్
ై ెనుా ఒకే చోట తీసుకోవడం; ఆన్ లెన్
ై లో రిటరుులు ద్ాఖలుకు వీలు
కలిపంచడం

ద్ావర

పరకిటయను

సులభతరం

చేయడం

జరుగ్ తుంద్ధ.

ఆర్థిక చేరుప
113.

సు ండ్ అప్ ఇండియా పథకం ద్ావర ఎస్కాలు, ఎస్కులు మరియ మహళలకు

రుణ వసులుబాటటను మరింత పెంచడానికి మారిీన్ మనీని 25% నుంచి 15% శ త్ానికి
తగిగంచాలని నేను పరతిప ద్ధసు ునాును. అంత్ేక క వయవస య అనుబంధ పనులకు ఇచేచ
రుణాలను కూడా ఈ పథకంలో చేరుసు రు.

ఎంఎస్ఎంఈ రంగ నికి ఊతం ఇవవడానికి మమ అనేక చరయలు చేపటాుం. ఈ

114.

బడీ టరు నేను ఈ రంగ నికి ₹15,700 కోటట
ు కేటాయంచాను. ఇద్ధ ఈ ఏడాద్ధ బడీ ట్
అంచనాలత్ో పర లిచనపుపడు రటిుంపుకనాు ఎకుావ.
4. జన్శ్కసత వన్రులన్న ప్ర్థప్ుష్ం చేయడం
ఇటీవల పరకటించిన జాతీయ విద్ాయ విధానానిు స వగ్తించడం జరిగింద్ధ.

115.

పాఠశాల విదయ
జాతీయ విద్ాయ విధానం (ఎన్ ఈ పథ) లోని అనిు అంశ లను చేరేచవిధంగ

116.

15,000కు పెైగ సూాళు నాణయతను పెంచి దృఢపరచడం జరుగ్ తుంద్ధ.
తమ తమ ప ర ంత్ాలలో నమూనాగ

ఆ ప ఠశ లలు

నిలుసు య. విద్ాయ విధానంలో ప ందుపరచిన

ఆదర శలను స ధధంచడంలో ఇతర సూాళు ను మ ందుకు తీసుకళూ
ు
మారగ దరశకంగ
నిలుసు య.
సవచఛంద సంసి లు (ఎనీీ వోలు)/పెవ
ై ేటట సూాళలు/ ర ష్ు ర ల భాగ్స వమయంలో

117.

కొతు గ 100 స్ెైనిక్ సూాళు ను ఏర పటటచేయడం జరుగ్ తుంద్ధ.

ఉన్ుత విదయ
118.

2019-20 వ రిషక బడీ ట్ లో నేను భారత ఉనుత విద్ాయ కమ్మష్న్ ఏర పటట

గ్ రించి పరసు వించాను.

ద్ానిని అమలు చేయడం కోసం ఈ ఏడాద్ధ ద్ానికి

సంబంధధంచిన శ సనానిు పరవేశ్పెడత్ామ . అద్ధ 4 వేరేవరు వ హక లు -- పరమాణాల
నిరేిశ్న, గ్ రిుంపు జారవ, నియంతరణ మరియ మూల ధనం ఏర పటట -- ఉండే ఛతర
సంసి గ ఉంటటంద్ధ.

119.

మన ద్ేశ్ంలోని పలు నగ్ర లలో భారత పరభ తవ సహాయంత్ో నడిచే ఎనను

పరిశోధనా సంసి లు, యూనివరిాటీలు మరియ

క లేజీలు ఉనాుయ. ఉద్ాహరణకు

హైదర బాద్ నగ్రంలో అటటవంటి సంసి లు ద్ాద్ాపు 40 ద్ాక ఉనాుయ. అటటవంటి 9
నగ్ర లలో మమ ఏర పటట చేస్ే కటమబది మైన ఛతర సంసి లు తమ సవతంతర పరతిపతిు ని
క ప డుకుంటయనే ఇతర సంసి లత్ో కలస్థ సమషథుగ

క రయకలాప లు

నిరవహసు య.

ఇందుకోసం ఒక 'గ్ూ
ు గట ంటట' పరత్ేయకించడం జరుగ్ తుంద్ధ.
120.

లద్ాిక్ లో ఉనుత విదయను అందుబాటటలోకి త్ేవడానికి లేహ్ లో ఒక స్ెంటరల్

యూనివరిాటీని
121.

ఏర పటట

చేయాలనీ

నా

పరతిప దన.

జాతీయ విద్ాయ విధానం (ఎన్ ఈ పథ) కింద చేపటు బో యయ ఇతర మ ఖయమన
ై

ప ర జకుుల జాబిత్ాను అనుబంధం Vలో ఇచాచమ .

షెడూయలు కులాలు మర్థయు షెడూయలు జాతుల సంక్షేమం
122.

మన గిరిజన ప ర ంత్ాలలో 750 ఏకలవయ ఆదరశ గ్ రుకుల ప ఠశ లలను

ఏర పటట చేయాలనీ మమ లక్షయంగ పెటు టకునాుమ . ఒకొాకా ప ఠశ ల ఏర పటటకు ₹
20 కోటట
ు అని అనుకునాుమ . ఇపుపడు ద్ానిని ₹ 38 కోటు కు పెంచాలని పరతిప దన
మరియ కొండప ర ంత్ాలు, దురు భమైన ప ర ంత్ాలలో ఏర పటట చేస్ే ప ఠశ లలకు ₹ 48
కోటట
ు వయయం చేయాలని పరతిప దన. ద్ధనివలు మన గిరిజన విద్ాయరుిలకు శ్కిువంతమైన
మౌలిక

సదుప యాల

123.

షెడూయలు కులాల సంక్షేమానికి ఉద్ేిశించిన మటిరక్ అనంతర స ాలర్ షథప్

పథక నిు మమ
పెంచాను.

ఆరేళు

ఏర పటటనకు

పునరుది రించామ .
ప టట

సహాయక రి

అవుతుంద్ధ.

కేందర పరభ తవ సహాయానిు కూడా నేను

2025-2026

సంవతారం

వరకు

₹

35,219

కేటాయసుునాుమ . తద్ావర 4 కోటు మంద్ధ షెడూయలు కులాల విద్ాయరుిలకు పరయోజనం
చేకూరుతుంద్ధ.

నిప్ుణీకరణ
మమ 2016లో నేష్నల్ అపెరంటీస్ షథప్ పరమోష్న్ స్కామ్స పరవేశ్పెటు ామ .

124.

మన య వతకు అపెంర టీస్ షథప్ అవక శ లను మరింత పెంచడానికి అపెరంటీస్ షథప్
చటాునిు సవరించాలని పరభ తవం పరతిప ద్ధంచింద్ధ. పరసు ుతం అమలులో ఉను జాతీయ
అపెరంటీస్ షథప్ శిక్షణ స్కామ ను (ఎన్ ఏ టి ఎస్) విదయ అనంతర అపెరంటీస్ షథప్ కలిపంచడం
కోసం వివిధ

రక ల శిక్షణాలనిుంటిని ఒకే కూటమ్మలో చేరచడానికి మారుపలు చేస్థ

ఇంజనీరింగ్ పటు భదురలకు, డిపు మా హో లడ రు కు శిక్షణ ఇసు రు. ఇందుకోసం ₹ 3,000
కోటట
ు
125.
అంచనా

కేటాయంచడం

జరుగ్ తుంద్ధ.

య నట
ై ెడ్ అరబ్ ఎమ్మరేట్ా భాగ్స వమయంలో నప
ై ుణయ అరహతల ప ర మాణీకరణ,
మరియ

ధురవీకరణత్ో

ప టట

ఎరుకగ్ల

జరుగ్ తుంద్ధ. సమనవయంత్ో శిక్షణ అంద్ధంచడానికి

శట మ్మకులను

నియమ్మంచడం

జప న్ కు చంద్ధన ప రిశట మ్మక,

వృతిు నైపుణయం, స ంకేతిక పరిజఞ ానం, విజాఞనం కోసం జప న్ , ఇండియా మధయ ఒక
సహభాగిత శిక్షణా క రయకటమం అమలులో ఉంద్ధ. ఇద్ే విధమన
ై శిక్షణా క రయకటమాలను
మరనను ద్ేశ లత్ో ప ర రంభించే ఉద్ేి శ్ం ఉంద్ధ.
5. విన్ూతు కలపన్ మర్థయు ప్ర్థశోధనాభివృదిి

126.

నేను 2019 జూలెైలో చేస్థన బడీ ట్ పరసంగ్ంలో జాతీయ పరిశోధనా సంసి

(ఎన్ఆర్ఎఫ్) ఏర పటట గ్ రించి పరకటన చేశ ను. ఇపుపడు ఆ సంసి రూపురేఖలను,
విధధవిధానాలను తయారుచేశ మ .
కేటాయసు మ .

తద్ావర

వచేచ ఐద్ేళులో ఎన్ఆర్ఎఫ్ కోసం ₹ 50,000

గ్ రిుంపు ప ంద్ధన జాతీయ ప ర ధానయత్ా క్షేత్ారలపెై దృషథుని

కేంద్ధరకరించడం

ద్ావర

ద్ేశ్

పరిశోధనా

వయవసి

మరింత

పటిష్ుం

అయయయలా

నిశ్చయపరుసుుంద్ధ.
127.

ఇటీవల క లంలో ద్ేశ్ంలో డిజిటల్ చలిు ంపులు ఎనను రటట
ు పెరిగ య.

డిజిటల్ లావ ద్ేవీలను మరింత పర ర తాహంచడానికి ఉద్ేి శించిన స్కామ కు ₹1500 కోటట
ు
కేటాయసుునాును. డిజిటల్ చలిు ంపులను పర ర తాహంచడానికి ఆరిిక పేరరక లకు ఈ స మ ి
కేటాయంచడం
128.

జరుగ్ తుంద్ధ.
అనువ ద్ాలకు సంబంధధంచి మమ ఒక కొతు పనికి -- జాతీయ భాష్

అనువ ద క రయకటమం (ఎన్ టి ఎల్ ఎం) -- ఉపకటమ్మసు మ . ద్ధనివలు ప లనా సమృద్ధి
పెరుగ్ తుంద్ధ. అంత్ేక క విధాన సంబంధ పరిజఞ ానం ఇంటరుట్ ద్ావర అనిు పరధాన
భారతీయ భాష్లోు లభయమయయయందుకు ద్య హదం చేసు ుంద్ధ.
129.

కేందర పరభ తవ రోదస్క శ ఖ పరిధధలోని పరభ తవరంగ్ సంసి నూయ స్ేపస్

ఇండియా లిమ్మటెడ్ (ఎన్ ఎస్ ఐ ఎల్) తవరలో పథ ఎస్ ఎల్ వి - స్థ ఎస్51ను
పరయోగిసు ుంద్ధ. పథ ఎస్ ఎల్ వి - స్థ ఎస్51 ఉపగ్టహ వ హక నౌక బరజిల్ నుంచి
ఆమజోనియా

ఉపగ్టహానిు,

ద్ానిత్ో ప టట కొనిు ఇండియాకు చంద్ధన చిను ఉపగ్టహాలను కూడా తీసుకువళలుంద్ధ.
130.

గ్గ్న్ యాన్ మ్మష్న్ పనులోు భాగ్ంగ

నలుగ్ రు భారతీయ

వోయమగ మ లను అంతరిక్ష నౌక యానానికి సంబంధధంచిన అంశ లపెై రష్ యలో శిక్షణ
ఇవవడం జరుగ్ త్ోంద్ధ. మనుష్ుయలెవవరూ లేని త్ొలి వోయమనౌకను 2021 డిస్ెంబర్
నలలో
131.

పరయోగించాలని

సంకలిపంచామ .

మన సమ ద్ారలు జీవ, నిరవీవ వనరులకు కోశ గ ర లు ఈ రంగ నిు బాగ

అరిం చేసుకోవడానికి సమ దర లోతులను గ్ రించి అధయయనానికి డడప్ స్థ మ్మష్న్
ప ర రంభిసు మ . ఇందుకోసం వచేచ ఐద్ేళులో ₹4000 కోటట
ు కేటాయంచడం జరుగ్ తుంద్ధ.

ఈ మ్మష్న్ లో భాగ్ంగ అగ ధమైన జలనిధధ అనేవష్ణ మరియ లోత్ైన సమ దరంలోని
జీవ వైవిధాయనిు పరిరక్షించడానికి ప ర జకుులను చేపటు డం జరుగ్ తుంద్ధ.
6. కనిష్ ప్రభుతవం, గర్థషఠ పాలన్
132.

అధయక్షా !, బడీ ట్ తయారవకి మూలమైన ఆరు సు ంభాలలో చివరి ద్ానికి నేను

ఇపుపడు వచాచను. కనిష్ు పరభ తవం, గ్రిష్ఠ ప లనకు సంబంధధంచిన మౌలిక సూత్ారలలో
మమ చేపటు దలచిన సంసారణలను గ్ రించి అద్ధ విశ్దపరుసుుంద్ధ.
133.
కొరకు

సతవర నాయయం కోసం గ్డచిన కొద్ధి సంవతార లలో టిబ
ర యనళు లో సంసారణల
మమ

అనేక చరయలు తీసుకునాుం.

సంసారణల పరకిటయ కొనస గింపులో

భాగ్ంగ టిరబ యనళు పనితీరును హేతుబది ం చేయడానికి నేను ఇపుపడు మరినిు చరయలు
పరతిప ద్ధసు ునాును.
134.

56 అనుబంధ ఆరోగ్య స్ేవల వృతు
ు ల పని ప రదరశకంగ మరియ

సమరివంతమైన నియంతరణ కోసం ప రు మంటటలో ఒక బిలుును పరవేశ్పెటు ామ . ఈ బిలుు
ద్ావర

అనుబంధ

ఆరోగ్య

స్ేవల

వృతిు నిపుణ ల

కోసం

జాతీయ

కమ్మష్న్

ఏర పటవుతుంద్ధ. ద్ధనికి త్ోడుగ నరిాంగ్ వృతిు లో ప రదరశకత, సమరిత మరియ
ప లనాపరమైన సంసారణలు పరవేశ్పెటుడానికి పరభ తవం నరిాంగ్ అండ్ మ్మడ్ వఫ
ై రవ
కమ్మష్న్ బిలుును పరవేశ్పెటునుంద్ధ.
135.

పరభ తవం లేక కేందర పరభ తవరంగ్ సంసి లత్ో వ యప రం చేసు ూ క ంటారకుులు

కుదురుచకునే వ రి వ యప ర సౌలభయం కోసం నేను ర జీ సంపరద్ధంపుల యంత్ారంగ్ం
పరతిప ద్ధసు ునాును.

అంత్ేక క క ంటారకుు వివ ద్ాల

వినియోగ నిు తపపనిసరి చేసు ునాును.

ద్ధనివలు

సతవర పరిష్ ార నికి ద్ాని

పెవ
ై ేటట మదుపరులు మరియ

క ంటారకురులో విశ వసం ప దుకొంటటంద్ధ.
136.

మన ద్ేశ్ంలో తదుపరి జరిగే జనాభా లెకాల స్ేకరణ భారత ద్ేశ్ చరితరలో

త్ొలి డిజిటల్ జనాభా లెకాల స్ేకరణ క వచుచ. చారిత్ారతికంగ , ద్ేశ్ కీరు ి కిరవటంలో
చిరసి యగ

నిలిచే ఈ మహతు ర క రయకటమానికి నేను 2021-2022 బడీ ట్ లో ₹

3,768కేటాయంచాను.
పర రుచగవస్ ప లన నుంచి విమ కిు ప ంద్ధ స్ేవచాఛవ య వులు పకలిచ 60

137.

సంవతార లు పూరు యన సందరభంగ గోవ ర ష్ు ంర వజోరతావ లు జరుపుకుంటరంద్ధ.
భారత పరభ తవం తరపున గోవ ఉతావ ల కోసం ₹ 300 కోటట
ు మంజూరు చేయాలని నా
పరతిప దన.
అస ాం, పశిచమ బంగ ల్ ర ష్ు ర లలో త్ేయాకు త్ోటలోు పనిచేస్ే కూలీలు

138.
పరధానంగ

మహళలు మరియ

కేటాయంచాలని నా

పరతిప దన.

వ రి పథలుల సంక్షేమానికి

₹ 1000 కోటట
ు

ఇందుకోసం ఒక పరత్యే క స్కామ

రూప ంద్ధంచడం

జరుగ్ తుంద్ధ.

ఆర్థిక సిి త్ర

139.

నా పరసంగ్ం ప ర్ు - ఏ లో మ్మగిలిఉను చివరి పేర లలో నేను గౌరవ సభ

దృషథుకి పరసు ుత ఆరిిక సంవతారం మొదటరు జరిగిన పరిణామాలను త్ేదలిచాను. ఆరిిక
సంవతారం మొదటరు విశ్వ మహమాిరి క రణంగ రవనూయ ర బడి తగ్గ డం ఆరిిక వయవసి పెై
తీవర పరభావ నిు చూపథంద్ధ. ద్ధనికి త్ోడు సమాజంలోని దురబల వరగ లు పరత్ేయకంగ
పేదలు, మహళలు, షెడూయలు కులాలు మరియ షెడూయలు జాతుల వ రికి అతయవసర
సహాయం అంద్ధంచడానికి ఎకుావ మొత్ాునిు ఖరుచ చేయవలస్థ వచిచంద్ధ.
140.

ఎనను ఇతర ద్ేశ ల వలె క కుండా మహమాిరి సమయంలో మమ

పరిస్థితిని కటమాంకన చేస్థ తదనుగ్ ణంగ పరతిసపంద్ధంచడానికి వీలుగ మధయ తరహా
ప యకేజీల శేణ
ట ిని ఎంపథక చేసుకునాుమ . ఆరోగ్య పరిస్తి
థి స్థిరపడిన తరువ త మరియ
నమిద్ధగ లాక్ డౌన్ ఎతిు వేస్ే కటమంలో మమ ద్ేశీయ డిమాండు పునరుది రణ లక్షయంత్ో

పరభ తవ ఖరుచను పెంచామ . ద్ాని ఫలితంగ మ ందుగ రూప ంద్ధంచిన అసలు బడీ ట్
అంచనా వయయం 2020-2021 సంవతార నికి ₹30.42 లక్షల కోటట
ు ఉండగ సవరించిన
అంచనాలలో ₹34.50 లక్షల కోటు కు పెరిగింద్ధ. మమ ఖరుచ విష్యంలో కచిచతంగ
వయవహరించామ . 2020-21 బడీ ట్ అంచనాలలో పెటు టబడి వయయం ₹4.12 లక్షల కోటట
ు
ఉండగ్లదని అంచనా వేయగ అద్ధ 2020-2021 సవరించిన అంచనాలలో ₹4.39 లక్షల
కోటు కు పెరిగింద్ధ.
2020-21 సంవతారపు సవరించిన అంచనాలలో ఆరిిక లోటటను

141.

సూ
ి లద్ేశీయోతపతిు లో 9.5% శ త్ానికి అదుపు చేయగ్లిగ మ .

పరభ తవ రుణాలు,

బహుళారిక రుణాలు, చిను మొత్ాుల ప దుపు నిధులు మరియ సవలపక లిక రుణాల
ద్ావర

స్ేకరించిన

నిధుల

వలు

ఇద్ధ

స ధయమైంద్ధ.

ఇంక

₹80,000

కోటట
ు

అవసరమవుత్ాయ. వచేచ 2 నలలోు ఈ మొత్ాునిు మారాట్ నుంచి స్ేకరిసు మ . ఆరిిక
వయవసి అవసరమైన రవతిలో పుంజుకోవడానికి 2021-2022 సంవతారపు బడీ ట్ లో రూ.
34.83 లక్షల కోటట
ు ఖరుచ క గ్లవని అంచనా వేయడం జరిగింద్ధ. ద్ానిలో రూ. 5.54
లక్షల కోటట
ు పెటు టబడి వయయం. ఇద్ధ 2020-2021సంవతారపు బడీ ట్ అంచనాల కనాు
34.5%

ఎకుావ.

2021-2022

బడీ ట్

అంచనాల

సూ
ి లద్ేశీయోతపతిు లో 6.8% ఉండగ్లదని అంచనా.

పరక రం

ఆరిిక

లోటట

వచేచ సంవతారంలో సూ
ి లంగ

మారాట్ నుంచి స్ేకరించే రుణాల మొతు ం ద్ాద్ాపు రూ. 12 లక్షల కోటట
ు ఉండవచుచ.
ఆరిిక ఏకీకరణ పంథాను విడవకుండా అద్ే ద్ారిలో కొనస గ లనుద్ధ మా యోచన.
తద్ావర 2025-2026 నాటికి ఆరిిక లోటట 4.5% కనాు తకుావ సి యకి చేర లనుద్ధ
మా అభిమతం. పనుుల వసూళు పెంపు మరియ పరభ తవ రంగ్ సంసి లు మరియ
భూమ్మ వంటి ఆసుుల అమికం ద్ావర ఆరిిక ఏకీకరణ స ధధంచగ్లమని ఆశిసుునాుం.
ఆరిిక బిలుు ద్ావర ఆగ్ంతుక నిధధ మొత్ాునిు రూ. 500 కోటు నుంచి రూ. 30,000 కోటు కు
పెంచాలని
142.

పరతిప దన

.

15వ ఫెన
ై ాన్ా కమ్మష్న్ వలిబ చిచన అభిప ర యాల మరకు 2021-2022

సంవతార నికి ర ష్ు ర ల రుణ స్ేకరణపెై జి ఎస్ డి పథ లో 4% స ధారణ పరిమ్మతిని
అనుమతిసుునాుం. ఆ పరిమ్మతిలో కొంత మొత్ాునిు ఏటేటా పెరగ
ి ే పెటు టబడి వయయంపెై
ఖరుచకు కేటాయంచాలి.

జి ఎస్ డి పథ లో 0.5% అదనపు రుణ పరిమ్మతిని ష్రతులకు

లోబడి ఇసు రు. 15వ ఫెైనాన్ా కమ్మష్న్ స్థఫ రుాలకు అనుగ్ ణంగ ర ష్ు ర లు 2023-24
నాటికి జి ఎస్ డి పథ లో 3% ఆరిిక లోటట సి యకి చేరగ్లవని ఆశిసుునాుం.
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జూలెై 2019-2020లో సమరిపంచిన బడీ టటలో నేను స్ేుట్ మంట్ 27 ద్ావర

అదనపు బడీ ట్ వనరులను పరవేశ్ పెటుడం జరిగింద్ధ.

ద్ానిలో భారత పరభ తవ పథక ల

కోసం రుణాలు తీసుకును పరభ తవ సంసి ల గ్ రించి పేర్ానడం జరిగింద్ధ. ఆ రుణాల
చలిు ంపు భారం పరభ తవంపెై ఉంటటంద్ధ. నేను 2020-2021 బడీ ట్ లో భారత ఆహార సంసి
(ఎఫ్ స్థ ఐ)కు పరభ తవం ఇచిచన రుణాలను చేరచడం ద్ావర
వ యపథు ని విసు రించడం జరిగింద్ధ.

ఆ స్ేుట్ మంట్ పరిమ్మతిని,

ఈ ద్ధశ్లో మరో అడుగ్ మ ందుకు వేసు ూ

ఆహార

సబిాడడ కోసం ఎఫ్ స్థ ఐ సంసి కు ఇసుును ఎన్ ఎస్ ఎస్ ఎఫ్ రుణానిు నిలిపథవేయాలనుద్ధ
నా పరతిప దన.
మరియ

తదనుగ్ ణంగ

2020-21 సంవతారపు సవరించిన అంచనాలు

2021-22 బడీ ట్ అంచనాలలో బడీ ట్ కేటాయంపులు చేయడం జరిగింద్ధ.

అదనపు బడీ ట్ వనరులకు సంబంధధంచిన వివర లు అనుబంధం VIలో ఉనాుయ.
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ఎఫ్ ఆర్ బి ఎం చటు ం పరక రం ఆరిిక లోటట 2020-2021 మారిచ 31వ

త్ేద్ధ నాటికి సూ
ి లద్ేశీయోతపతిు లో 3 శ త్ానికి మ్మంచర దని మనకు త్లుసు.

ఈ

ఏడాద్ధ అనుకోని విధంగ మ నునుడూ కనీ విని ఎరుగ్ని రవతిలో ఏరపడిన పరిస్థితుల
పరభావం

వలు

ఎఫ్ ఆర్ బి ఎం చటు ంలోని స్ెక్షను
ు 4(5) మరియ 7(3)(బి) పరక రం అతికటమణ పరకటన
సమరిపంచవలస్థన అవసరం ఏరపడింద్ధ. ఎఫ్ ఆర్ బి ఎం పత్ారలత్ో ప టట ద్ానిని కూడా
సభ మ ందుంచుతునాును.
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కేందర పరభ తవ ఆరిిక లోటట స ధనత్ో ప టట నేను సూచించిన విధంగ విశ ల

పంథా ద్ధశ్లో స గ్డానికి వీలుగ

నేను ఎఫ్ ఆర్ బి ఎం చటాునికి సవరణలు

పరవేశ్పెడత్ాను.
2020 డిస్ెంబర్ 9వ త్ేద్ధన 15వ ఫెన
ై ాన్ా కమ్మష్న్ 2021-2026 వరిుంచే

146.

విధంగ తన తుద్ధ నివేద్ధకను ర ష్ు ప
ర తి గ రికి సమరిపంచింద్ధ. కమ్మష్న్ నివేద్ధకను
సంబంధధత యాదసుాత్ో

పరభ తవం ప రు మంటట మ ందుంచింద్ధ.

అద్ే సమయంలో

ర ష్ు ర ల 41% వ టాను మారచకుండా ఉంచింద్ధ. మనం ఆరిిక సమాఖయ భావనకు కటటుబడి
ఉనాుం. అందువలు ఆ స్థఫ రుాను అమలు చేసు ం. 14వ ఫెైనాన్ా కమ్మష్న్ పరక రం
జమూి క శీిర్ కు ఒక ర ష్ు ంర గ వ టా వచిచ ఉండేద్ధ. అయత్ే ఇపుపడు కేందరప లిత
ప ర ంత్ాలు జమూి క శీిర్ మరియ లద్ాిక్ లకు నిధులను కేందరం సమకూరుసుుంద్ధ.
కమ్మష్న్ స్థఫ రుా మరకు నేను కూడా 2021-2022లో 17 ర ష్ు ర లకు రవనూయ లోటట
గట ంటట కోసం ₹1,18,452 కోటు ను తీస్థ ఉంచాను. 2020-2021 సంవతారంలో ఈ
మొతు ం 14 ర ష్ు ర లకు ₹74,340 కోటట
ు ఉండింద్ధ.
ఇక ఇపుపడు నేను నా పరసంగ్ంలో ప ర్ు -బి ని కొనస గిసు ను.

పార్ట్ – బి
147.

గౌరవనీయ సభాపతి గ రు,

మ ందుంచిన

తీవరమన
ై

ఎదుర్ాంటటనుద్ధ.

ఈ

ఈనాడు పరపంచం విశ్వ మహమాిరి మన

సవ లు

మరియ

ద్ాని

విపతార

క లంలో

ఎనను

పుంజుకోవడానికి సంఘరషణ చేసు ుండగ

తదనంతర
ఆరిిక

పర ఘాత్ాలను

వయవసి లు

కోలుకొని

మన పరజలు మన పరిశ్మ
ట
అస ధారణ

లాఘవంత్ో వనుకకు ఎగిర య.

148.

నేను ఇద్ధవరకే చపథపన విధంగ మహమాిరి తరువ త ఒక కొతు పరపంచ వయవసి

ఆవిరభవిసుును సూచనలు కనిపథసు ునాుయ. ఆ కొతు వయవసి లో ఆస్థయా ఒక పరమ ఖ
సి నానిు ఆకటమ్మంచనుండగ ఇండియా కీలక భూమ్మకను నిరవహంచగ్లదు.

ఆ కొతు

దృశ్య వివరణలో మన పనుుల వయవసి ప రదరశకంగ , సమరివంతంగ ఉండటమ క క
మన ద్ేశ్ంలో పెటు టబడులను మరియ ఉప ధధని పర ర తాహంచాలి. అద్ే సమయంలో మన
పనుు చలిు ంపుద్ారులపెై కనీస భారం వేయాలి.
இயற்றலும்

ஈட்டலுங்

காத்தலும்

காத்த வகுத்தலும்

வல்ல தரசு.
-

திருக்குறள்385

సంప్దన్న సృషి్ంచ్డంతో పాట్ల దానిని సంపాదించి , సంరక్షించి మర్థయు సమషి్
శరయ
ీ సని కోసం ప్ంపిణీ చేసే వాడ్ే ర్ాజు / పాలకుడు
-- తిరుకుారళ్ 385

ప్రతయక్ష ప్న్నుల ప్రత్రపాదన్లు
149.

ద్ధనిని దృషథులో ఉంచుకొని మన పనుు చలిు ంపుద్ారులు మరియ ఆరిిక

వయవసి కు పరయోజనం చేకూరేచందుకు మన పరభ తవం పరతయక్ష పనుుల వయవసి లో అనేక
సంసారణలు పరవేశ్పెటు ంి ద్ధ. విశ్వ మహమాిరికి కొద్ధి రోజుల మ ందు పెటు టబడులను
ఆకరిషంచడానికి క ర్పరేట్ పనుుల రేటటను పరపంచంలోనే అతి తకుావ సి యకి
తగిగంచామ . డివిడండ్ పంపథణీ పనుు కూడా రది యయంద్ధ. ర యతీలు పెంచడం ద్ావర
చిను

పనుుచలిు ంపుద్ారులపెై

పనుు

భార నిు

తగిగంచడం

జరిగింద్ధ.

2020లో

ఆద్ాయపు పనుు రిటర్ు ద్ాఖలు చేస్ే వ రి సంఖయ నాటకీయంగ పెరిగింద్ధ. 2014లో
3.31కోటు రిటర్ు లు ద్ాఖలు క గ 2020లో వ టి సంఖయ 6.48 కోటు కు పెరిగింద్ధ.

150.

పరతయక్ష పనుుల పరిప లనలో ఇటీవల మమ పేస్ లెస్ అస్ెస్ెింట్ మరియ

ఫేస్ లెస్ అపకపల్ విధానాునిు పరవేశ్పెటు ామ . ఇపుపడు నేను పనుుల పరిప లనను
మరింత సరళతరం, అమలుపరచడం మరియ

నాయయ వివ ద్ాలు తగిగంచడం కోసం

చరయలు తీసుకుంటటనాును.

వయోవృదనిలకు ఉప్శ్మన్ం
151. వయో వృదుిలందరికీ నా నమస ార లు త్లియజేసు ూ నా బడీ ట్ పరతిప దనలను

ప ర రంభిసు ను. తమకు అవసరమన
ై మౌలిక సదుప యాలను కోలోపయనపపటికీ,వ రంత్ా
మన జాతి నిర ిణానికి ఎంతగ నన కృషథ చేశ రు.

152. మనం ఇపుపడు 75వ స వతంతరయ ద్ధననతావ వతార నిు జరుపుకుంటటను
తరుణంలో, ఇనుమడించిన బలం, శ్కిు స మరి యలత్ో మ ందుకు స గ్ తును దశ్లో
75సంవతార లు,

అంతకంటే ఎకుావ వయసుాలెైన వయో వృదుిలపెై భార నిు

తగిగంచాలిా ఉంద్ధ. పెనషన్, ఆద్ాయంపెై వడడడ మాతరమ ర బడిగ కలిగిన వయో వృదుిలకు
ఆద్ాయంపనుు రిటరుుల ద్ాఖలునుంచి మ్మనహాయంపు ఇవ వలని పరతిప ద్ధసు ునాును.
వ రి

ఆద్ాయంపెై

పనుును

వ రికి

చలిు ంపులు

జరిపే

బాయంకులే

మ్మనహాయంచుకుంటాయ.

ఆదాయంప్న్ను ప్రకయ
సీ లో కాలవయవధి తగథాంప్ు
153. గౌరవనీయ లెన
ై స్కపకర్ గ రూ!,పరసు ుతం చేపడుతును చరయల పరక రం ఆరోపణలు
వచిచన కేసులోు పనుు మధధంపు పరకిటయపెై ఆరేళు వరకూ పరిశీలన జరుపుతునాురు.
తీవరమైన పనుు మోసం జరిగిన కేసులోు పద్ేళు వరకూ తిరిగి పరిశీలన జరుపుతునాురు.
ద్ధనిత్ో పనుు చలిు ంపుద్ారుు చాలాక లం ప టట అనిశిచత పరిస్తి
థి లో ఉండాలిా వసరు ంద్ధ.

154. అందువలు , పనుు మధధంపుపెై తిరిగి పరిశీలన జరిపే క లవయవధధని ఆరేళుకు
బదులుగ

మూడేళుకు తగిగంచాలని పరతిప ద్ధసు ునాును. తీవరమైన మోస లు జరిగిన

కేసులోు కూడా, ఒక ఏడాద్ధలో 50లక్షల రూప యలు లేద్ా అంతకంటే ఎకుావ మొతు ం
వరకూ ఆద్ాయానిు ద్ాచి ఉంచినటటుగ ఆధార లు ఉను పక్షంలో పద్ేళు క లం వరకూ

పనుు మధధంపు పరకిటయని తిరిగి పరిశీలించవచుచ. ఆద్ాయంపనుు శ ఖ అతుయనుత
అధధక రి అయన పథరనిాపల్ చీఫ్ కమ్మష్నర్ ఆమోదం తర వతనే ఆ పరకయ
ిట ను చేపటు వచుచ.

వివాదాల ప్ర్థష్ాకర కమిట్ీని ఏర్ాపట్ల చేయడం
155. గౌరవనీయ లెన
ై స్కపకర్ గ రూ!, పరసు ుత పనుు విధధంపు వయవసి ను ద్బబతీసుును
వివ ద్ాలను స ధయమైనంతవరకూ తగిగంచాలనుద్ధ పరభ తవ సంకలపంగ ఉంటయ వసరు ంద్ధ.

156. ద్ధరఘక లంగ అపరిష్ాృతంగ ఉను వివ ద్ాలను పరిష్ారించుకునే అవక శ నిు
పనుు

చలిు ంపుద్ారు కు

కలిపంచేందుకు,

వ రు

తమ

సమయానిు,

వనరులను

ఆద్ాచేసుకునేలా చూస్ేందుకు పరతయక్ష పనుు- వివాద్ సే విశావస్డ అనే పథక నిు
పరభ తవం పరవేశ్పెటు ింద్ధ. ఈ పథక నికి పనుు చలిు ంపుద్ారు నుంచి పరతిసపందన కూడా
గ్తంకంటే ఎంత్ో బాగ్ ంద్ధ. 85కోటు రూప యలకు పెైగ విలువైన తమ వివ ద్ాలను ఈ

పథకం కింద పరిష్ారించుకునేందుకులక్షా పద్ధవేలమంద్ధకిపెైగ పనుు చలిు ంపు ద్ారుు
మ ందుకు వచాచరు.
157. చిను తరహా పనుు చలిు ంపుద్ారు కు వివ ద్ాలను తగిగంచేందుకు వ రికోసం
వివ ద్ాల పరిష్ ార కమ్మటీని ఏర పటట చేయాలని పరతిప ద్ధసు ునాును.
ప రదరశకత, జవ బాిరవతనం లక్షయంగ

స మరియం,

పరష్ారు లు ఎవరో త్లియని రవతిలో మ ఖ

రహతంగ ఈ పరిష్ ార పరకిటయ జరుగ్ తుంద్ధ. 50లక్షల వరకూ పనుు చలిు ంపునకు
అరహమైన ఆద్ాయం, పద్ధ లక్షల రూప యలవరకూ వివ దంత్ో మ డివడిన ఆద్ాయం
కలిగిన వ రవరైనా సరే,.. వివ ద్ాల పరిష్ ారంకోసం ఈ కమ్మటీని సంపరద్ంధ చవచుచ.

ముఖ రహిత (ఫేస్డ ల స్డ) ఐ.ట్ి.ఎ.ట్ి.
158. నిబంధనలకు అనుగ్ ణంగ విచక్షణా రహతంగ పరకిటయ జరిగేలా పనుుచలిు ంపును
సులభతరం చేస్ేందుకు, పనుు చలిు ంపు పరకయ
ిట ను మ ఖరహతంగ నిరవహంచేందుకు
మమ కటటుబడి ఉనాుం. మ ఖ రహతంగ ఆద్ాయం మధధంపు, అపకపలుపరకయ
ిట ను
పరభ తవం ఈ సంవతారం ఇపపటికే పరవేశ్పెటు ింద్ధ.

159. ఆద్ాయం పనుు అపకపలు పరకయ
ిట కు సంబంధధంచి తదుపరి సి యలో ఆద్ాయం
పనుు అపథపలేట్ టిరబ యనల్ ఉంటటంద్ధ. ఈ టిబ
ర యనల్ ను కూడా మ ఖరహతంగ
నిరవహంచేందుకు పరసు ుతం పరతిప ద్ధసు ునాును.

ఇందుకోసం జాతీయ మ ఖరహత

ఆద్ాయంపనుు అపథపలేట్ టిరబ యనల్ కేంద్ారనిు ఏర పటట చేసు ం. టిబ
ర యనల్.కు, అపకపలు
చేసుకునే వయకిుకి మధయ సమాచారం అంత్ా ఇకపెై ఎలాంటి మానవ పరమయం లేకుండా

ఎలెకుా నిక్ రూపంలో ఉంటటంద్ధ. ఒకవేల వయకిుగ్తమైన హాజరుత్ో విచారణ జరప లిాన
అవసరం తలెతిున

పక్షంలో

సదరు

పరకిటయను వీడియో

క నూరనిాంగ్

పది తిత్ో

నిరవహసు రు.

ప్రవాస భారతీయులకు (ఎన్.ఆర్ట.ఐ.లకు) సడలింప్ు
160. ఎవరైనా పరవ స భారతీయ లు భారతద్ేశ్ం తిరిగి వచిచనపుడు,

తమతమ

విద్ేశ లకు చంద్ధన రిటర
ెై ింట్ ఖాత్ాలోు ఆద్ాయానికి సంబంధధంచి సమసయలు తలెతు ుతూ

ఉంటాయ. పనుు విధధంపు వయవధులోు త్ేడాల క రణంగ నే ఈ పరిస్తి
థి తలెతు ుతుంద్ధ.
ద్ధనిత్ో విద్ేశీ పరిధులోు భారతీయ పనుులకు సంబంధధంచి పరయోజనాలు ప ందడానికి
వ రికి ఇబబందులు ఎదురుక వచుచ. ఇలాంటి పరిస్థితులోు వ రికి రండు స రుు పనుు
విధధంపు (డబ ల్ టాకిాంగ్) కష్ు లనుంచి ఉపశ్మనం కలిగించేందుకు నేను కొనిు
నిబంధనలను ననటిఫెై చేయదలుచుకునాును.

ల కకల తనిఖీ (ఆడ్ిట్)న్నంచి మిన్హాయంప్ు
161.

పరసు ుత నిబంధనల పరక రం మీ వ యప ర పరిణామం కోటి రూప యలు ద్ాటిత్ే మీ

లెకాలను తనిఖీ (ఆడిట్) చేయంచవలస్థ ఉంటటంద్ధ. అయత్ే, 95శ తం లావ ద్ేవీలను

డిజిటల్ స ంకేతిక రూపంలో స గించే వ రికి ఈ ఆడిట్ పరిమ్మతిని 5 కోటు రూప యలకు
పెంచుతూ 2020 సంవతారపు బడీ టరు నేను పరతిప ద్ధంచాను. డిజిటల్ లావ ద్ేవీలను

మరింత పర ర తాహసూ
ు , ఆడిట్ బాధయతను మరింత తగిగంచే లక్షయంత్ో డిజిటల్ లావ ద్ేవీలు
జరిపే

వ రికి

పరిమ్మతిని

5కోటు నుంచి

పద్ధ

కోటు

రూప యలకు

పెంచాలని

పరతిప ద్ధసు ునాును.

డ్ివిడ్జండ్.పెై ఉప్శ్మన్ం
162.

పెటు టబడులను పర ర తాహంచేందుకు గ్త బడీ టరు డివిడండ్ పంపథణీ

పనుును (డి.డి.టి.ని) రదుి చేశ ను. వ టాద్ారు (షేర్ హో లడ రు ) చేతులోునే డివిడండ్ పెై
పనుు విధధంపు జరిగల
ే ా చరయలు తీసుకునాుం. పరసు ుతం, డివిడండ్ చలిు ంపునకు
టి.డి.ఎస్.లోని

ఆర్.ఇ.ఐ.టి./ఐ.ఎన్.వి.ఎల్.టి.నుంచి

మ్మనహాయంపు

లభించేలా

పరతిప ద్ధసు ునాును. ద్ధనికిత్ోడు,..మందసుు పనుు చలిు ంపుకోసం డివిడండ్ ఆద్ాయం
మొత్ాునిు అంచనావేస్ే అవక శ్ం షేర్ హో లడ రు కు లేదు. అందువలు డివిడండ్ మొతు ంపెై
పరకటన, లేద్ా డివిడండ్ చలిు ంపు తర వతనే సదరు డివిడండ్.పెై మ ందసుు పనుు చలిు ంచే
అవక శ్ం కలిపసూ
ు పరతిప దన చేసు ునాును. ఇక, విద్ేశీ పర ర్ు ఫర లియో పెటు టబడిద్ారు కు
సంబంధధంచి తకుావ ఒపపందంలోని రేటు పరక రం పనుు మ్మనహాయంపు జరిగేలా
పరతిప దన చేసు ునాును.

మౌలిక సదనపాయాల రంగంలోకస విదేశ్ర పెట్్ లబడులన్న ర్ాబట్్ డం
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మౌలిక సదుప యాల రంగ్ంలోకి విద్ేశీ పెటు టబడులను ఆకరిషంచే

లక్షయంత్ో విద్ేశీ స రరవభౌమతవ సంపద సంసి ల నిధులకు, పెనషన్ నిధధ సంసి లకు
వందశ తం పూరిు పనుు మ్మంహాయంపును మం గ్త బడీ టు ర మంజూరు చేశ ం.
భారతద్ేశ్ంలో మౌలిక సదుప యాల రంగ్ంలో పెటు టబడులనుంచి వ రికి వచేచ ఆద్ాయంపెై

ఈ మ్మనహాయంపును కొనిు ష్రతులకు లోబడి పరకటించాం. అయత్ే, ష్రతులోు
కొనిుంటిని నరవేరచడానికి కొనిు విద్ేశీ నిధధ సంసి లు ఇబబందులు పడుతునుటటు మం
గ్ రిుంచాం. ఈ పరిస్థితులోు ఎకుావ సంఖయలో ఎకుావ మొతు ంలో విద్ేశీ నిధధ సంసి లు
భారతద్ేశ్ంలో పెటు టబడులు పెటు ల
ే ా చూస్ేందుకు కొనిు ష్రతులను సడలించాలని
పరతిప ద్ధసు ునాును. పెవ
ై ేటట ఫండింగ్.పెై నిషేధం, వ ణిజయ క రయకలాప లపెై ఆంక్షలు,
మౌలిక రంగ్ంలో పరతయక్ష పెటు టబడి వంటి అంశ లకు సంబంధధంచిన కొనిు ష్రతులను
సడలించాలని పరతిప ద్ధసు ునాును.
164.

రంగ నికి

జీరో కూపన్ బాండు ను జారవ చేయడం ద్ావర మౌలిక సదుప యాల
నిధులు

అంద్ేలా

అనుమతించేందుకు

చరయలను

పరతిప ద్ధసు ునాును.

ఇందుకోసం ననటఫ
ి ెై చేస్న
థ మౌలిక సదుప యాల రుణ నిధధ సంసి లు జీరో కూపన్ బాండు
జారవ ద్ావర నిధులు స్ేకరించే అవక శ్ం కలిపసూ
ు పరతిప దన చేసు ునాును.

అందనబాట్ల ధరలోు గృహవసత్ర/అదజెపెై గృహ సదనపాయం
165.

‘అందరికీ గ్ృహవసతి’,

అందుబాటట ధరలోు గ్ృహసదుప యం

కలిపంచడం వంటి వ టిని ప ర ధానయత్ా రంగ లుగ

ఈ పరభ తవం పరిగ్ణిసు ర ంద్ధ.

అందుబాటట ధరలో ఇంటిని కొనుగోలుచేస్ేందుకు తీసుకునే రుణంలో లక్షనుర మరకు
అదనపు వడడడ ని మ్మనహాయంపునకు నేను అవక శ్ం కలిపసుునాును.

ఈ అరహత్ా

గ్డువును మరో ఏడాద్ధకి (అంటే, 2022 మారచ 31వరకూ) ప డిగించాలని ఈ బడీ టరు
పరతిప ద్ధసు ునాును.

అంటే, అందుబాటట ధరలోు ఇంటి కొనుగోలు కోసం 2022 మారిచ

నలాఖరు వరకూ తీసుకునే రుణాలకు ఈ లక్షనుర రూప యల అదనపు మ్మనహాయంపు
అందుబాటటలో ఉంటటంద్ధ.
166.

ద్ధనికి త్ోడుగ , అందుబాటట యోగ్యమైన ఇళల
ు లబిి ద్ారులకు ద్ొ రికేలా

తగిన సరఫర

వయవసి ను కొనస గించేందుకు చరయలు తీసుకుంటటనాుం.

ఇందుకు

సంబంధధంచిన గ్ృహనిర ిణ పథక లకోసం టాక్ా హాలిడే మ్మనహాయంపును 2022 మారిచ
నలాఖరు వరకూ వినియోగించుకోవచచని పరతిప ద్ధసు ునాును.
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వలస కూలీలు, క రిికులకోసం అద్ి ప ర తిపద్ధకపెై ఇళు ను అంద్ధంచే

ప ర జకుులను పర ర తాహంచేందుకు మం కటటుబడి ఉనాుం. అద్ి ప ర తిపద్ధకన ననటిఫెై చేస్థన
గ్ృహనిర ిణ పథక లకు పనుు మ్మనహాయంపును కూడా పరతిప ద్ధసు ునాును.

అంతర్ాెతీయ ఆర్థిక సేవల కేందారనికస (ఐ.ఎఫ్.ఎస్డ.సి.కస) ప్న్ను పోర తాిహకాలు
168.

ఈ పరసంగ్ం- ఏ భాగ్ంలో నేను పరసు వించినటటుగ , పరపంచ సి య ఆరిిక

కేందరమైన గిఫ్టు (జి.ఐ.ఎఫ్.టి.) స్థటల
ీ ో అంతరీ తీయ ఆరిిక స్ేవల కేందరం ఏర పటటకు

పరభ తవం కటటుబడి ఉంద్ధ. ఇపపటికే అంద్ధంచిన పనుు పర ర త్ాాహక లకు అదనంగ ,..

విమానాల లీజింగ్ కంపెనీలకు క యపథటల్ గయన్ా పెై టాక్ా హాలిడే, విద్ేశీ లీజుద్ారు కు
చలిు ంచే విమానాల లీజుపెై పనుు మ్మనహాయంపు, ఐ.ఎఫ్.ఎస్.స్థ.లోకి విద్ేశీ నిధుల
తరలింపుపెై పనుు పర ర త్ాాహక లు తద్ధతర ర యతీలను పరతిప ద్ధసు ునాును.
ఐ.ఎఫ్.ఎస్.స్థ.

పరిధల
ధ ో

ఉండే

విద్ేశీ

బాయంకుల

పెటు టబడి

అలాగే,

విభాగ లకు

పనుు

ద్ారుకు

మరింత

మ్మనహాయంపులు ఇవ వలని కూడా పరతిప దసుునాును.

ర్థట్రుులన్న ముందసనతగా దాఖలు చేయడం
169.

గౌరవనీయ లెైన

స్కపకర్

గ రూ,..

పనుు

చలిు ంపు

సౌకరయవంతంగ ఉండేలా, వేతన ఆద్ాయంపెై పనుు వివర లు, పనుు చలిు ంపులు,

టి.డి.ఎస్. వంటివి మ ందసుు ఆద్ాయంపనుు రిటరుులోు పరసు వించేలా చూసుునాుం.
రిటరుులు

ద్ాఖలు

స్ెకూయరిటీలనుంచి

చేస్ే

పరకయ
ిట ను

క యపథటల్

గయన్ా,

మరింత

సులభతరం

డివిడండ్

ఆద్ాయం,

చేస్ేందుకు

లిస్ెుడ్

బాయంకులనుంచి,

పర సు ఫకసునుంచి వడడడ తద్ధతర వివర లను కూడా మ ందుగ నే భరవు చేయవచుచ.

చిన్ు ట్రస్ నలకు ఉప్శ్మన్ం
170.

విద్ాయ సంసి లు, ఆసుపతురలు నిరవహంచే చిను చిను టరసు ులపెై పనుు

భారం తగిగంచాలని ఆశిసుునాుం. ఇపపటివరకూ ఆలాంటి సంసి లకు ఒకే రూపంలో
మ్మనహాయంపు అమలులో ఉంద్ధ. వ రిషక వసూళల
ు కోటి రూప యలు ద్ాటని సంసి లకు ఈ

మ్మనహాయంపు అమలులో ఉంద్ధ. ఈ పరిమతిని ఐదు కోటు రూప యలకు పెంచుతూ
పరతిప దన చేసు ునాును.

కార్థమక సంక్షేమం
171.

ప ర విడంట్ ఫండ్,

రిటెైరింట్ ఫండ్ా,

తద్ధతర స మాజక భదరత్ా

నిధులకోసం ఉద్య యగ్ ల వ టా స మ ిను వ రి వేతనంనుంచి మ్మనహాయంచుకుంటటను
కొనిు యాజమానయ సంసి లు సదరు స మ ిను సంబంధధత ఖాత్ాలోు నిరేిశిత గ్డువులోగ

జమచేయడం లేదని మా దృషథుకి వచిచంద్ధ. ఫలితంగ ఉద్య యగ్ లు వడడడ ని కోలోపవడం,
లేద్ా ఆద్ాయ నష్ు ం జరుగ్ తుంద్ధ.

ఈ పరిస్త
థి ులోు యాజమానయ సంసి , లేద్ా

యజమాని ఆరిికంగ ద్బబతినుపుడు స మ ిను జమచేయకపర వడంవలు ఉద్య యగ్ లు
శ శ్వతంగ నష్ు పర వలస్థ వసుుంద్ధ.
172.

ఉద్య యగ్ ల వ టా స మ ి సక లంలో ఆయా ఖాత్ాలోు జమ అయయయలా

చూస్ేందుకు తగిన చరయలు తీసుకునాుం. యాజమానయ సంసి ఆలసయంగ జమచేస్ే

ఉద్య యగ్ ల

వ టా

స మ ిను

సదరు

యాజమానయ

సంసి లు

ఖరుచగ

మ్మనహాయంచుకోవడానిు అనుమతించబో మని పునరుద్ాఘటిసు ునాును.

స్ా్ర్ప్ కంపెనీలకు పోర తాిహకాలు
173.

ద్ేశ్ంలో

సు రుప్

కంపెనీలకు

పర ర త్ాాహక లు

అంద్ధంచేందుకు

వీలుగ ,సదరు కంపెనీలు టాక్ా హాలిడే సదుప యానికి అరహత ప ంద్ే గ్డువును మర్

ఏడాద్ధ ప టట (అంటే 2022 మారిచ నలాఖరు వరకూ) పెంచాలని పరతిప ద్ధసు ునాును. ఈ
సు రుప్ కంపెనీలకు నిధుల కలపనలో తగిన పర ర త్ాాహం అంద్ధంచేందుకు వీలుగ
సు రుప్.లలో పెటు టబడులపెై

క యపథటల్ గయన్ా మ్మనహాయపును మరో ఏడాద్ధ (అంటే

2022 మారిచ నలాఖరు వరకూ) ప డిగించాలని పరతిప ద్ధసు ునాును.

ప్ర్ోక్ష ప్న్నుల ప్రత్రపాదన్లు

వసనత సేవల ప్న్ను (జి.ఎస్డ.ట్ి.)
174.

పరోక్ష పనుులపెై నా పరతిప దనలను గ్ రించి పరసు వించే మ ందుగ ,

వసుు స్ేవలపనుు (జి.ఎస్.టి.) అంచనాల గ్ రించి గౌరవ సభకు వివరిసు ను. జి.ఎస్.టి.
అమలులోకి వచిచ ఇపపటికే నాలుగేళుయంద్ధ. జి.ఎస్.టి.ని సరళతరం చేస్ేందుకు అనేక
చరయలు తీసుకునాుం. వ టిలో కొనిు ఈ కింద పరసు విసుునాును:
i.

రిటరుాలు లేనపుడు ఎస్.ఎం.ఎస్. ద్ావర ద్ాఖలు,

ii.

చిను పనుు చలిు ంపుద్ారు కు త్మ
ై ాస్థక, నలసరి చలిు ంపు

విధానం,

iii.

iv.
v.

ఎలెకుా నిక్ ఇనావయస్ వయవసి ,
కటమబద్ధి కరించిన ఇన్.పుట్ పనుు పరకటన,

సవరణకు వీలును మ ందసుు జి.ఎస్.టి. రిటరుు వివర లు,

vi.

రిటర్ు ద్ాఖలులో అస్థితర త్ొలగింపు.

వసుు స్ేవలపనుు వయవసి (జి.ఎస్.టి.ఎన్.) స మరి యని పెంచారు. పనుు చలిు ంపు
ద్ారు ను, నకిలీ బిలుులు సృషథుంచేవ రిని గ్ రిుంచేందుకు మం విశేుష్ణాతిక పది తులను,
కృతిరమ మథయ పరిజఞ ాన పరకిటయల వినియోగ్ంలోకి త్చాచం. వ రిపెై ద్ాడులు, సర ద్ాలు
నిరవహంచే క రయకటమానిు పరత్ేయకంగ చేపటాుం.
175.

ఈ చరయల ఫలిత్ాలే క్షేతస
ర ి యలోని వ సు వ లను సూచిసుునాుయ. గ్త

కొనిు నలల క లంలోనే మం రిక రుడ సి యలో పనుు వసూళల
ు స ధధంచగ్లిగ ం.
176.

వసుు స్ేవలపనుు మండలి (జి.ఎస్.టి. కౌనిాల్) కూడా పలు చరయలు

తీసుకోవడం ద్ావర అనేక సమసయలను పరిష్ారించింద్ధ. జి.ఎస్.టి.ని మరింత సజావుగ

అమలు చేస్ేందుకు, వయత్ాయస లు త్ొలగించేందుకు శ్కిు వంచన లేకుండా పరతి చర య
తీసుకుంటామని,

జి.ఎస్.టి. మండలి అధయక్ష హో ద్ాలో నేను హామీ ఇసుునాును.

కస్ మ్సి సనంకం హేతుబదీికరణ
177.

సవద్ేశీ తయారవని పర ర తాహంచడం, పరపంచ సి య విలువల వయవసి లో

భారత్ సి నం సంప ద్ధంచేలా, మరుగన
ై ఎగ్ మతులు స ధధంచేలా కృషథచయ
ే డం వంటి
జంటలక్షాయలత్ో కసు మ్సా సుంక ల విధానం ఉండాలి. మ డి సరకులకు సులభంగ
అనుసంధానమై ఉండేలా చూస్ేందుకు,

విలువల జోడింపుత్ో కూడిన ఉతపతు
ు ల

ఎగ్ మతికి ఎకుావ ప ర ధానయం ఇవ వలిా ఉంటటంద్ధ.
178.

ఇందుకోసం, కసు మ్సా సుంకం వయవసి ను పరక్షాళన చేయడం గ్త ఏడాద్ే

ప ర రంభించాం.

క లద్య ష్ం పటిున 80 మ్మనహాయంపులను ఇపపటికే త్ొలగించాం. పరక్షాళ

పరకిటయకు సూచనలు ఇవ వలంటయ ఇచిచన పథలుపునకు విసు ృతసి యలో పరతిసపంద్ధంచిన
పరతి

ఒకారికీ

కృతజఞ తలు

త్లుపుకుంటటనాును.

ఈ

ఏడాద్ధ

మరో

400

మ్మనహాయంపులపెై సమీక్షించాలని త్ాజాగ పరతిప ద్ధసు ునాును. ఈ సమీక్షను విసు ృత

సి య సంపరద్ధంపులత్ో చేపడత్ాం. ఎలాంటి వకీటకరణలకు అవక శ్ంలేని, సవరించిన

కసు మ్సా సుంకం వయవసి ను 2021 అకోుబరు 1నుంచి అమలులోకి తీసుకువసు ం. కసు మ్సా
సుంక నికి సంబంధధంచి ఏద్న
ై ా కొతు మ్మనహాయంపు ఉనాు అద్ధ ఈ ఏడాద్ధ మారిచ
నలాఖరువరకూ చలుుబాటటలో ఉంటటందని పరతిప ద్ధసు ునాును. జారవ అయన త్ేద్ధనుంచి
తదుపరి రండేళువరకూ ఇద్ధ అమలులో ఉంటటంద్ధ.

ఎల కాా్ నిక్సి ప్ర్థశ్మ
ీ , మొబైల్ ఫో న్ ప్ర్థశ్మ
ీ
179.

సవద్ేశీ ఎలెకుా నిక్ వసుువుల తయారవ రంగ్ం వేగ్ంగ

విసు రిసు ర ంద్ధ.

మొబైల్ ఫర ను
ు , చారీరు ు వంటి వసుువులను మనం ఇపుడు విద్ేశ లకు ఎగ్ మతి
చేసు ునాుం. సవద్ేశీ తయారవ ఉత్ాపదనలకు మరింత విలువను జోడించేందుకు మొబల్
ై
చారీరు ు,

మొబైల్

ఫర ను

విడిభాగ లపెై

కసు మ్సా

మ్మనహాయంపులను

ఉపసంహరించుకుంటటనాుం. కొనిు మొబైల్ విడిభాగ లపెై ఇద్ధవరకు సునాు రేటటను
సుంక నిు 2.5శ తం వరకు సవలపంగ పెంతునాుం.

ఇన్నము, ఉకుక
180.

ఇటీవల

ఇనుమ ,

ఉకుా ధరలు పెరగ్డంత్ో సూక్షి,

మధయతరహా సంసి లు (ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ.లు)

చిను,

ఇతర వినియోగ్ పరిశ్మ
ట లు తీవరంగ

ద్బబతినాుయ. అందువలు మ్మశ్టమ లోహాలు, మ్మశ్టమతర లోహాలు, స్ెుయన్ లెస్ స్కుల్.
వంటి వ టిత్ో తయారైన ఉతపతు
ు లపెై కసు మ్సా సుంక నిు ఏకరూపంగ 7.5శ తం వరకూ
తగిగసు ునాుం.

లోహాలను రిస్ెైకు ంి గ్ చేస్ే సంసి లకు,

ఎకుావగ

ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ.లకు

ఉపశ్మనం కలిగించే లక్షయంత్ో ఉకుా రద్ధిపెై సుంక నిు మ్మనహాయసుునాును.
మారిచ నలాఖరు వరకూ వరిుంచేలా ఈ నిరణయం తీసుకునాును.

2022

కొనిు ఉకుా

ఉత్ాపదనలపెై యాంటీ డంపథంగ్ సుంక నీు (ఎ.డి.డి.ని), కౌంటర్ వీలింగ్ సుంక నిు
(స్థ.వి.డి.ని)

కూడా ఎతిు వేసు ునాును.

ఉపశ్మనం

కలిగించేందుకు

ర గి

ర గి లోహానిు రవస్ెైకు ంి గ్ చేస్ే పరిశ్మ
ట లకు

రద్ధిపెై

సుంక నిు

5శ తంనుంచి

2.5శ త్ానికి

తగిగసు ునాును.

జౌళి
181.

జవుళి రంగ్ం ఎంత్ో మంద్ధకి ఉప ధధని కలిపసూ
ు , ద్ేశ్ ఆరిిక వయవసి లో

గ్ణనీయమైన ప తర పర షథసు ర ంద్ధ. చేతిత్ో తయారవ జవుళి ఉత్ాపదనల మ డి సరుకులపెై
సుంక లను హేతుబది ం చేయలవలస్థన అవసరం ఉంద్ధ. పరసు ుతం మం నైలాన్ వయవసి ను
ప లియెసుర్,

ఇతర మానవ తయారవ నూలు వసుువుల వయవసి త్ో

సమానంగ

పరిగ్ణిసు ునాుం. క పర ర లాకుమ్స, నల
ై ాన్ చిప్ా, నైలాన్ ఫెైబర్, నూలు వంటి వ టిపెై

మౌలిక కసు మ్సా సుంక నిు (బి.స్థ.డి.ని) ఏక రూపంగ 5శ త్ానికి తగిగసు ునాుం. ఈ చరయ
జవుళి

పరిశ్మ
ట కు,

ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ.లకు

ఎగ్ మతులకు కూడా ఎంతగ నన ద్య హదపడుతుంద్ధ.

పర ర త్ాాహకంగ

ఉండటంత్ోప టటగ

రస్ాయనాలు
182.

రస యనాలపెై

సవద్ేశీ

విలువల

జోడింపును

పర ర తాహంచేందుకు,

అస్థి తరతను త్ొలగించేందుకు వ టిపెై కటమాంకణ కసు మ్సా సుంకం రేటు అమలు చేసు ునాుం.
అస్థి రతరను త్ొలగించేందుకు ఇతర సరకులత్ో ప టటగ ,
సుంక నిు 2.5శ త్ానికి తగిగసు ునాుం.

బంగారం, వండ్ి

నాఫ్ు పెై కూడా కసు మ్సా

183.

బంగ రం, వండిపెై మౌలిక కసు మ్సా సుంకం పరసు ుతం 12.5శ తంగ

ఉంటరంద్ధ. 2019లో ఈ సుంక నిు 10శ తంనుంచి పెంచినపపటినుంచి బంగ రం, వండి
వసుువుల ధరలు తీవరంగ

పెరిగ య. వీటి ధరలను గ్తంలో సి యకి సమీపంగ

త్చేచందుకు బంగ రం, వండిపెై కసు మ్సా సుంక నిు హేతుబది ం చేసు ునాుం.

ప్ున్రుతాపదక విదనయతు
త
184.

సౌరశ్కిు భారతద్ేశ నికి ఎంత్ో ఆశ వహమైన రంగ్ంగ నా పరసంగ్ం-

ఎవిభాగ్ంలో

పేర్ానాును.

సౌరశ్కిు

రంగ్ంలో

సవద్ేశీ

స మరి యనిు

పెంప ంద్ధంచుకునేందుకు సర లార్ బాయటరవలు, సర లార్ ప యనళు దశ్లవ రవ తయారవకోసం
పరణాళికను ననటఫ
ి ెై చేయాలని సంకలిపంచాం. సవద్ేశీ ఉత్ాపదనల తయారవకి పర ర త్ాాహం

కలిపంచేందుకు సర లార్ ఇనవరురుపెై సుంక నిు పరసు ుతం 5శ తంనుంచి 20శ త్ానికి, సౌర
ద్ధప లపెై (సర లార్ లాంతరు పెై) సుంక నిు 5శ తంనుంచి 15శ త్ానికి పెంచుతునాుం.

యంతర (కాయపిట్ల్ ) ప్ర్థకర స్ామగథీ, మోట్ారు వాహనాల విడ్ిభాగాలు
185.
స మరియం

సవద్ేశీ రంగ్ంలో భారవ యంతర (క యపథటల్) పరికర స మగిట తయారవ
పెంప ంద్ధంచుకోవడానికి

విసు ృతమన
ై

అవక శ లు

సంబంధధంచిన సుంకం రేటట వయవసి పెై భవిష్యతు
ు లో సమగ్టంగ

ఉనాుయ.

ఇందుకు

సమీక్ష జరుపుత్ాం.

అయత్ే, కొనిు వసుువులపెై సుంక నిు మాతరం మం సతవరం సవరిసు ునాుం. భారవ సి య
స రంగ లు తవేవ టనుల్ బో రింగ్ యంతరంపెై మ్మనహాయంపుల ఉపసంహరణకు

పరతిప ద్ధసు ునాుం. ద్ధనిత్ో టనుల్ బో రింగ్ యంతరంపెై ఇక 7.5శ తం కసు మ్సా సుంకం;
యంతరం విడిభాగ లపెై 2.5శ తం.సుంకం విధధంపు ఉంటటంద్ధ.
విడిభాగ లపెై
పెంచుతునాుం.

కసు మ్సా

సుంక నిు

15శ త్ానికి

అంటే

కొనిు ఆటరమొబల్
ై

స ధారణ

రేటట

సి యకి

ఎం.ఎస్డ.ఎం.ఇ. ఉతాపదన్లు
186.

ఎం.ఎస్.ఎం.ఇల

పరయోజనం

కోసం

మం

కొనిు

మారుపలను

పరతిప ద్ధసు ునాుం. స్కుల్ సూరాలు, పు స్థుక్ బిలడ ర్ వేర్ పరికర లపెై సుంక నిు పద్ధ
శ తంనుంచి 15శ త్ానికి హచిచసుునాుం.

ర్యయలకు అంద్ధంచే ఆహారం (ఫకడ్.పెై)

ఇద్ధవరకు 5శ తం ఉను కసు మ్సా సుంక నిు 15శ త్ానికి పెంచుతునాుం. దుసుులు,
త్ోళల
ు , చేతిపని వసుువులు వంటి వ టిని ఎగ్ మతికి పర ర తాహక లు అంద్ధంచేందుకు
వీలుగ ,

సుంకంలేని వసుువుల ద్ధగ్ మతికి మ్మనహాయంపు వయవసి ను హేతుబది ం

చేసు ునాుం. వీటిలో చాలావరకు ఉత్ాపదనలను మన ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ.లే సవద్ేశీయంగ
తయారు

చేసు ునాుయ.

ఉపసంహరించుకుంటటనాుం.

కొనిు

రక ల

త్ోళు

ద్ధగ్ మతులపెై

మ్మనహాయంపుల

వ టిలో ఎకుావ వసుువులను సవద్ేశీయంగ

మంచి

నాణయతత్ో, మంచి పరిమాణంలో ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ.లే తయారు చేసు ునుందున వ టిని
పర ర తాహంచేందుకు ఈ చరయ తీసుకునాుం. ద్ేశీయంగ

జమ్సా ప ర స్ెస్థంగ్ పరకయ
ిట ను

పర ర తాహంచేందుకు స్థంథటిక్ా జమ్స సరు న్ా పెై కసు మ్సా సుంక నిు కూడా పెంచుతునాుం.

వయవస్ాయ ఉతాపదన్లు
187.

రైతుల పరయోజనాలే లక్షయంగ , నూలుపెై కసు మ్సా సుంక నిు సునాు

నుంచి పద్ధ శ త్ానికి పెంచుతునాుం. మ డి పటటుపె,ై పటటు ద్ారంపెై సుంక నిు 10నుంచి
15శ త్ానికి పెంచుతునాుం.

తుద్ధదశ్లో వినియోగ్ం ప ర తిపద్ధకన డడ-నేచర్డ ఇథైల్

ఆలాహాలుపెై ఇచేచ ర యతీని కూడా ఉపసంహరించుకుంటటనాుం. మొకాజొను తవుడు,
వరి తవుడు గ నుగ్ చకా, జంతువులకు ఇచేచ ఆహార వసుువులపెై కటమాకణం చేస్థన
సుంక నిు ఏకరూపంగ అమలు చేసు ునాుం.

188.

మరింత వయవస య ఉతపతిు లక్షయంగ ద్ేశ్ంలోని వయవస య మౌలిక

సదుప యాల వయవసి ను సతవరం మరుగ్ పరచవలస్థన అవసరం ఉంద్ధ. వయవస య
ఉత్ాపదనలను సమరివంతంగ రక్షించి, వ టిని శుద్ధి చేస్ేందుకు కూడా వయవస య
మౌలిక సదుప యాల వయవసి ను మరుగ్ పరచవలస్థన అవసరం ఉంద్ధ.

రత
ై ులకు

ఫలస యం కూడా పెరగ
ి ేలా ఈ చరయలు ద్య హదపడత్ాయ. ఈ లక్షయ స ధనకోసం కొనిు
వసుువులపెై వయవస య మౌలిక సదుప యాల, అభివృద్ధి సుంకం విధధంపునకు పరతిప దన
చేసు ునాును.ఈ సుంకం విధధంపుత్ో వినియోగ్ద్ారులపెై అదనపు భారం పడకుండా తగిన
జాగ్టతులు తీసుకునాుం.

హేతుబదీికరణ ప్రకయ
సీ లు, సరళీకరణ
189.

సుంక లను నాయయబది ంగ వరిుంప జేస్ేందుకు యాంటీ డంపథంగ్ డూయటీ

(ఎ.డి.డి.), కౌంటర్ వీలింగ్ డూయటీ (స్థ.వి.డి.)ల నిబంధనలోు కొనిు మారుపలు చేయాలని
పరతిప ద్ధసు ునాుం.

కసు మ్సా దర యపుులను పూరిు చేస్ేందుకు నిరిిష్ుమైన గ్డువును

నిరేిశిసుునాుం. కసు మ్సా సుంక ల విధధంపుపెై సతవర ఫలిత్ాలనిచేచ అనేక చరయలు గ్త
ఏడాద్ధలో తీసుకునాుం. ఇందులో భాగ్ంగ మానవ పరమయం లేని మ ఖ రహత, క గిత
రహత చరయలు.

చేతిత్ో త్ాక లిాన అవసరంలేని చరయలు చేపటాుం.

సుంక లకు

సంబంధధంచి ఆవిర భవ నిబంధనల అమలుకు కొతు పరకయ
ిట కోసం గ్త ఏడాద్ధ స్ెపు ెంబరు
నలనుంచి చరయలు తీసుకునాుం. పనుు వయవసి దురివనియోగ నికి ఆస ారం లేని తనిఖీ
వయవసి ను ఏర పటటకు ఈ చరయలు ద్య హదపడాడయ.
190.

పరతయక్ష, పరోక్ష పనుుల మారుపలకు సంబంధధంచి పరతిప ద్ధంచిన పరత్యే క

వివర ల జాబిత్ాను నా బడీ ట్ పరసంగ్ం అనుబంధంలో ప ందుపరిచాం.
191.

మ్మసు ర్ స్కపకర్ సర్,..! ఈ మాటలత్ో నేను నా బడీ ట్ ను గౌరవనీయ

సభకు స్థఫ రుా చేసు ునాును.

బడ్జె ట్ ప్రసంగప్ు ఎ- భాగానికస అన్నబందం
అన్నబంధం-I

ఆర్ోగయం, సంక్షేమం – వయయం

(రూ. కోటు లో)
మంత్రరతవ శాఖ/విభాగం

వాసత వ ల కకలు
2019-20

బి.ఇ.

202021

బి.ఇ.

2021-22

62,397

65,012

71,269

ఆర్ోగయ ప్ర్థశోధనాశాఖ

1,934

2,100

2,663

ఆయుష్(AYUSH) మంత్రరతవ

1,784

2,122

2,970

ఆర్ోగయ, కుట్లంబ సంక్షేమ శాక

శాఖ
కోవిడ్- ప్రతేయక ఏర్ాపట్ల
ు

వ యకిానేష్న్
తాగునీరు, పార్థశుది య శాఖ
పౌషథుక హారం

35,000
18,264

21,518

60,030

1,880

3,700

2,700
36,022

నీరు, ప రిశుది యం కోసం ఎఫ్.స్థ.
గట ంటట
ు

13,192

ఆరోగ్యం-ఎఫ్.స్థ. గట ంటట
ు
మొతత ం

86,259

అన్నబంధం-II

94,452 2,23,846

ఫ్ాుగ్.ఫిప్ ప్థకాలు: ర్ోడుు, రహదారులు
పరధాన ఎక్ా పెరస్ వేలు/క రిడారుు


ఢిలీు-మ ంబై ఎక్ా పెరస్ వే : మ్మగిలిన 260 కిలో మీటరు కు ఈ ఏడాద్ధ
మారిచ నలాఖరులోగ మంజూరు.



బంగ్ళూరు – చనైు ఎక్ా పెరస్ వే: 278 కిలో మీటరు కు మంజూరు

పరకిటయ పరసు ుత సంవతారంలోనే మొదలవుతుంద్ధ. 2021-22లో నిర ిణం
మొదలవుతుంద్ధ.


ఢిలీు-డహాా డూన్ ఎకనమ్మక్ క రిడార్: 210 కిలో మీటరు క రిడార్ పరకిటయ
పరసు ుత ఆరిిక సంవతారంలో మొదలవుతుంద్ధ. 2021-22లో నిర ిణం
ప ర రంభమవుతుంద్ధ.



క నూపర్-లకోు ఎక్ా పెస్
ర వే: 27వ జాతీయ రహద్ారికి పరత్ాయమాుయంగ
63 కిలో మీటరు ఎక్ా పెరస్ వే పని 2021-22లో మొదలవుతుంద్ధ.



చనైు–స్ేలం

క రిడార్:

277

కిలో

మీటరు

ఎక్ా

పెరస్

మంజూరవుతుంద్ధ 2021-22లో నిర ిణం మొదలవుతుంద్ధ.


వే

పని

ర జ్.పూర్-విశ ఖపటుం: చండడగ్ఢ్, ఒడిశ , ఉతు ర ఆంధరపద్
ర ేశ్ ద్ావర 464
కిలో మీటరుు. ఈ సంవతారంలోనే పని మంజూరవుతుంద్ధ. 2021-22లో
నిర ిణం మొదలవుతుంద్ధ.




అమృత్ సర్-జామ్స నదర్: 2021-22లో నిర ిణం మొదలవుతుంద్ధ.
ఢిలీు–కత్ార: 2021-22లో నిర ిణం మొదలవుతుంద్ధ.

నాలుగ్ వరుసలు, ఆరు వరుసలత్ో నిరిించే

కొతు రహద్ారులనిుంటిలోనూ

స్కపడ్

ర డారుు, సంద్ేశ ల గ్ రిుంపు బో రుడలత్ో కూడిన అధునాతన టారఫథక్ నిరవహణా వయవసి ను,
జి.పథ.ఎస్. త్ో అనుసంధానమైన రికవరవ వ యను ను ఏర పటట చేసు రు.

అన్నబంధం-III
పెట్్ లబడుల ఉప్సంహరణ ప్రధానాంశాలు/ఉప్సంహరణపెై వయయహాతమక విధాన్ం..
లక్షయయలు
a)

ఆరిిక సంసి లత్ో ప టటగ కేందర పరభ తవ రంగ్ సంసి ల ఉనికిని కనీస

సి యకి తగిగంచడం. పెటు టబడికోసం పెవ
ై ేటట రంగ నికి కొతు అవక శ్ం కలిపంచడం.
b)

పెటు టబడుల ఉపసంహరణ అనంతరం,

కేందర పరభ తవ రంగ్ సంసి ల

(స్థ.పథ.ఎస్.ఇ.ల), ఆరిిక సంసి ల ఆరిిక పరగ్తి పరకిటయను,.. పెవ
ై ేటట పెటు టబడులు,
స ంకేతిక పరిజఞ ానం, ఉతు మమైన నిరవహణ పది తులత్ో నిరవహసు రు. ఈ చరయలత్ో
ఆరిిక వృద్ధిత్ోప టట, కొతు ఉద్య యగ ల కలపన స ధయమవుతుంద్ధ.
c)

పరభ తవం చేపటేు పలు రక ల స మాజిక రంగ్ క రయకలాప లకు, అభివృద్ధి

క రయకటమాలకు ఆరిిక సహాయం అంద్ధంచేందుకు పెటు టబడుల ఉపసంహరణ వీలు
కలిగిసు ుంద్ధ.
విధాన్ అంశాలు
a) పరసు ుత కేందర పరభ తవ రంగ్ సంసి లకు, పరభ తవ రంగ్ంలోని బాయంకులకు,
b)

పరభ తవ రంగ్ంలోని బమా కంపెనీలకు ఈ విధానం వరిుసు ుంద్ధ.
వివిధ

రంగ లను

వూయహాతిక,

వూయహాతికేతర

వరవగకరిసు రు.
c)

i)
ii)
iii)

వూయహాతిక రంగ లుగ వరవగకరించినవి ఇవీ:

అణ శ్కిు,,అంతరిక్ష పరిశోధన, రక్షణ రంగ్ం

రవ ణా, టెలికమూయనికేష్ను
ు

విదుయతు
ు , పెటర రలియం, బొ గ్గ , ఇతర ఖనిజ వనరులు

iv) బాయంకింగ్, బమా, ఆరిిక స్ేవలు

రంగ లుగ

d)

వూయహాతిక రంగ లోు పరభ తవ రంగ్ సంసి ల ఉనికి కనీస సి యలో

ఉంటటంద్ధ. వూయహాతిక రంగ లోు మ్మగిలిన పరభ తవ రంగ్ సంసి లను పెవ
ై ేటటపరం
చేయడమో, ఇతర కేందర పరభ తవ రంగ్ సంసి లకు అనుబంధంగ నడపడమో,
విలీనం చేయడమో, మూస్థవయ
ే డమో చేసు రు.
e)

ఇక వూయహాతిికేతర రంగ లోుని కేందర పరభ తవ రంగ్ సంసి లను పెవ
ై ేటట

పరం చేసు రు. లేద్ా మూస్థవస
ే ు రు.

అన్నబంధం-IV

ు
వయవస్ాయ ఉతాపదన్లు - కనీస మదె తు ధర (ఎం.ఎస్డ.పి.)పెై కొన్నగోళల
సంవతారం

గోధుమలు

వరి

ఎం.ఎస్.పథ. విలువ లాభపడిన రైతుల సంఖయ
(రూ. కోటు లో)

(లక్షలోు)

పరతిు

జనపనార

ుల
ఎం.ఎస్.పథ. విలువ లాభపడిన రైతుల సంఖయ ఎం.ఎస్.పథ. విలువ లాభపడిన రైతఎం.ఎస్.పథ
. విలువ
(`రూ. కోటు లో )

(లక్షలోు)

(`రూ. కోటు లో )

సంఖయ (లక్షలోు)

(`రూ. కోటు లో )

2010-11

24764.3

NA

52573.04

NA

-

-

-

2011-12

33152

NA

58084.48

NA

14

0.02

47.7

2012-13

49020.18

NA

65039.28

NA

4797

7.3

140.19

2013-14

33874.20

NA

63927.65

NA

90

0.14

53.98.

2014-15

39232.20

NA

66948.00

NA

18506

29.5

6.56

2015-16

40727.60

NA

73981.90

73.08

1825

1.91

-

2016-17

35015.53

20.47

85802.73

76.85

-

-

28.79

2017-18

50089.00

31.87

90397.86

72.31

898

0.88

172.16

2018-19

6204.33

38.77

116839.47

96.94

2976

2.38

66.79

2019-20

62802.88

35.57

141928.08

124.59

28500

21.5

56.24

2020-21

75059.60

43.36

172752**

154**

25974*

18.26*

2.99

* 27.01.21 వరకూ; **అంచనా విలువ

NA= (నాట్ అవల
ై బ ల్) అందుబాటటలో లేదు.

లాభ

అన్నబంధం-V

జాతీయ విదాయ విధాన్ం (ఎన్.ఇ.పి.)లో భాగంగా తీసనకునే చ్రయలు

 జాతీయ వృతిు పరమైన ఉప ధాయయ ల పరమాణాల-ఎన్.పథ.ఎస్.టి.

పేరట
ి

ప ఠశ లల ఉప ధాయయ లందరికీ నిరిిష్ుమైన పరమాణాలు రూప ంద్ధంచడం.
ద్ేశ్ంలోని పరభ తవ, పెవ
ై ేటట ప ఠశ ల వయవసి లో పనిచేస్ే 92లక్షల మంద్ధ
ఉప ధాయయ ల స మరి యలను ఈ పరమాణాలు పెంప ంద్ధసు య.
 ఆటబొ మిలు విననద వయకీుకరణమైనవే అయనా,

అధయయానికి కూడా

ఉపకరించే స ధనాలు. ఆటబొ మిల ప ర తిపద్ధకన వినూతుమన
ై సవద్ేశీ
విద్ాయబో ధనా విధానానికి ప ఠశ ల విద్ాయబో ధనా వయవసి లోని అనిు సి యలోు
రూపకలపన చేసు రు.

ద్ధనిత్ో తరగ్తిలో అధయయనం కేవలం మూస

పది తిలోక క, విననదపూరవకమైన అనుభవంగ ఉంటటంద్ధ.

 జాతీయ డిజిటల్ విద్ాయ నిర ిణ వయవసి (ఎన్.డి.ఇ.ఎ.ఆర్.)ను ఏర పటట
చేసు ం. తద్ావర బో ధనా, అధయయ విధానాలకేక క,

కేందర, ర ష్ు ,ర కేందర

ప లిత ప ర ంత్ాల విద్ాయ పరణాళిక, పరిప లన క రయకలాప లకు కూడా ఈ
డిజిటల్ విద్ాయ నిర ిణ వయవసి
సదుప యాల అభివృద్ధికి,

ద్య హదపడుతుంద్ధ.

డిజిటల్ మౌలిక

పరసపర నిరవహణకు వీలుకలిగించే విభిను

వయవసి కు తగిన స నుకూల వ త్ావరణానిు ఇద్ధ సృషథుసు ుంద్ధ. ద్ధని వలు

భాగ్స వమయ వరగ లనిుంటికీ పరత్ేయకించి ర ష్ు ర లు, కేందరప లిత ప ర ంత్ాలకు
తగిన సవయంపరతితిు కూడా సమకూరుతుంద్ధ.

 వినికిడి శ్కిు లోపథంచిన విద్ాయరుిల పరయోజనాలకోసం ద్ేశ్వ యపు ంగ భారతీయ

సంజాఞ భాష్లను పరమాణ బది ం చేయడానికి పరభ తవం కృషథ చేసు ుంద్ధ.
విద్ాయరుిలు ఆయా భాష్లను వినియోగించుకోవడానికి వీలుగ జాతీయ ప ఠయ
పరణాళిను కూడా పరభ తవం రూప ంద్ధసు ుంద్ధ.

 ద్ేశ్ంలో పెది సంఖయలో స్కనియర్ ఉప ధాయయ లు, పదవీ విరమణ చేస్థన
ఉప ధాయయ లు ఉనాురు. ఆయా ప ఠశ ల ఉప ధాయయ లకు వయకిుగ్తంగ
పేరరణ,

మారగ దరశనం

కలిపంచేందుకు

స్కనియర్

ఉప ధాయయ లను

వినియోగిసు రు. వివిధ ప ఠ యంశ లు, స్థద్ి ాంత్ాలు, బో ధనా పది తులపెై
కటమం తపపకుండా ఆన్ లెైన్, ఆఫ్.లెన్
ై ద్ావర

ఈ మారగ దరశకత్ావనిు

అంద్ధంచేందుకు చరయలు తీసుకుంటాం.
 విద్ాయరుిల పరతిభా స మరి యలను కూడా ఇకపెై విభిను పది తులోు మధధంపు
చేసు రు.

పరసు ుతం అమలులో ఉను పది తిని క కుండా విభినుమైన

విధానానిు

అనుసరిసు రు.

చినాురుల

విభినుమైన

బలాలను,

స మరి యలను గ్ రిుంచేందుకు పరయతుం జరుగ్ తుంద్ధ. ఇందుకోసం సంపూరణ
సి యలోని పరగ్తి నివేద్ధక

క రుడను రూప ంద్ధంచారు.

వ రి బలాలు,

స మరి యలు, ఆసకిు, వ రు దృషథుని కేంద్ధరకరించే అంశ లు వంటి వ టిపెై

సమాచారం అంద్ధంచడమ క క, గ్రిష్ుసి యలో వ రు ర ణించగ్లిగే అధయయన
అంశ లను గ్ రిుంచడం ద్ావర త్ోడాపటటట కూడా లభిసుుంద్ధ.

 విద్ాయరుిలకు ఎకుావ వనరులు అందుబాటటలో ఉండేలా తగిన చరయలు
తీసుకుంటారు. వయోజన విద్ాయ రంగ నికి పూరిుగ

వరిుంచే ఆన్ లెన్
ై

విధానాలు కూడా అందుబాటటలో ఉంచే పది తులను పరవేశ్పెడత్ారు.

 ఈ సంవతారంలో కోవిడ్-19 పరభావం ఉనుపపటికీ, 30 లక్షల మంద్ధకిపెైగ
ప ర థమ్మక ప ఠశ ల ఉప ధాయయ లకు డిజిటల్ పది తిలో శిక్షణ అంద్ధంచాం. ఈ
పరకిటయను మరింత మ ందు తీసుకళూ
ు , 2021-22లో 56లక్షల ప ఠశ ల

ఉప ధాయయ లకు శిక్షణ అంద్ధసు ం. నిష్ు (NISTHA) పథకం కింద వ రికి ఈ
శిక్షణ అద్ధంచ బో తునాుం.
 పరవక్షల

క రణంగ

ఎదురయయయ

ఒతిు డినుంచి

విద్ాయరుిలకు

ఉపశ్మనం

కలిగ ంచేందుకు పరధానమంతిర గ్త కొనేుళల
ు గ పరతి సంవతారం బో రుడ పరవక్షలకు

మ ందుగ

విద్ాయరుిలత్ో మ చచటిసు ూ వసుునాురు.

ఈ ద్ధశ్గ , కేందర

మాధయమ్మక విద్ాయ మండలి (స్థ.బి.ఎస్.ఇ.) పరవక్షలోు మం దశ్లవ రవగ
సంసారణలను

2022-23

పరవేశ్పెడత్ాం.

సంసారణలను చేపడత్ాం.

విద్ాయసంవతారంనుంచి

ఈ

ఇనాుళల
ు అమలులో ఉను మూస పది తి

అధయయనం నుంచి విద్ాయరుిల త్ారిాక భావ వయకీుకరణ స మరి యనిు,
సపష్ు తను, విశేుష్ణాతిత నప
ై ుణాయనిు, వ సు వ జీవిత పరిస్త
థి ులోు తన
విజాఞనానిు పరయోగించడానిు పరవక్షించేలా పరవక్షలోు అవసరమైన మారుపలు
చేసు ం.
 విద్ేశ లోుని

ఉనుత

పర ర తాహంచేందుకు
పరతిప ద్ధంచాం.

విద్ాయ
తగిన

డబ ల్

సంసి లత్ో

విద్ాయపరమన
ై

నియంతరణా

యంత్ారంగ నిు

డిగవటలను,

ఉమిడి

సహక ర నిు
పరవేశ్పెటు ాలని

డిగవటలను,

జంట

అధయయనాంశ లను పరవేశ్పెటుడం వంటి వ టిత్ో విభిను యంత్ారగ నిు
పరవేశ్పెటు ాలని సంకలిపంచాం.

అనుబంధం VI
అదన్ప్ు బడ్జె ట్ వన్రుల ప్రకట్న్ (ఇబిఆర్ట) (ప్రభుతవం ప్యర్థతగా సర్ీవస్డ్ బాండుు, ఎన్ఎస్డఎస్డఎఫ్ లోన్ మర్థయు ఇతర వన్రులు)
( ` కోటు లో)
ప ర్ు-ఎ - పరభ తవ సరవవస్డ బాండు ను జారవ చేయడం ద్ావర సమీకరించిన ఇబిఆర్లు
డ్ిమాండ్

మంత్రరతవ శాఖ / విభాగం పేరు మర్థయు

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2020-21

2021-22

న్ం.

ప్థకం పేరు

అసల ైన్వి

అసల ైన్వి

అసల ైన్వి

అసల ైన్వి

బిఈ

ఆర్ట ఇ

బిఈ

---

---

24

ఉన్ుత విదాయ శాఖ
విదయలో మౌలిక సదుప యాలు మరియ
వయవసి లను పునరుది రించడం (RISE)

44

---

3000.00

---

---

3000.00

---

---

10000.00

---

ఆర్ోగయ మర్థయు కుట్లంబ సంక్షేమ శాఖ
పరధానమంతిర సవసి య సురక్ష యోజన

59

---

-----

---

గృహ, ప్ట్్ ణ వయవహార్ాల మంత్రరతవ శాఖ
పరధానమంతిర నివ స్ యోజన (పథఎంఎవ)ై
- అరబన్

20000.00
---

---

61

జల వన్రుల శాఖ, న్దీ అభివృదిి , గంగా
ప్ున్రుజ్జె వన్ం
(i)

పర లవరం ఇరిగేష్న్ ప ర జక్ు

---

---

1400.00

1850.00

---

2234.29
4225.00

(ii) పరధాన మంతిర కృషథ స్థంచై యోజన
(వేగ్వంతమైన నీటిప రుదల పరయోజనాల

2187.00

3105.00

5493.40

1963.30

5000.00

క రయకటమం & ఇతర ప ర జకుులు)
62

లేవు

తాగునీరు పార్థశుది య శాఖ
(i)

సవచఛ భారత్ మ్మష్న్ (గట మీణ)

(ii)

జల్ జీవన్ మ్మష్న్ / జాతీయ

-----

-----

8698.20
---

3600.00
---

---12000.00

-----

1640.00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1000.00

---

340.00

660.00

---

----

---

---

5000.00

4000.00

3782.00

5500.00

5000.00

---

---

---

10811.00

10000.00

20000.00

గట మీణ త్ాగ్ నీటి క రయకటమం
70

న్ూతన్ మర్థయు ప్ున్రుతాపదక ఇంధన్
మంత్రరతవ శాఖ
(i)

గిటడ్ ఇంటర కిువ్ రనూయవబ ల్

పవర్, ఆఫ్-గిటడ్ /
డిస్ు బ
థ ర ూయటెడ్ వికేంద్ధక
ర ృత పునరుత్ాపదక
శ్కిు
(ii)

పరధానమంతిర కిస న్ ఉజర సంరక్షణ

ఏవం ఉతు మ్స అభియాన్ ) (పకఎం కుసుమ్స)
77

ఓడర్ేవులు, షిపిపంగ్ మర్థయు
జలమార్ాాల మంత్రరతవ శాఖ
ఇనాుండ్ వ టర్ వేస్ అథారిటీ ఆఫ్
ఇండియా (IWAI) ప ర జకుులు

78

విదనయత్ మంత్రరతవ శాఖ
(i)

ద్ధన్దయాల్ ఉప ధాయయ గట మ

13827.00

జోయతియోజన / సౌభాగ్య
(ii) విదుయత్ వయవసి అభివృద్ధి నిధధ

--5504.70

ప ర జకుులు
86

గాీమీణాభివృదిి శాఖ
పరధానమంతిర నివ స్ యోజన యోజన

---

7330.00

10678.80

(పథఎంఎవ)ై - గట మీణ

మొతు ం
9167.00
22006.30

65602.10

15095.00
49500.00

31459.29

పార్ట్ -బి - ఎన్ఎస్డఎస్డఎఫ్ న్నండ్ి రుణాల దావర్ా ఆర్థిక సహాయం
( ` కోటు లో)

మంత్రరతవ శాఖ / విభాగం పేరు /
ఎంట్ిట్ీ పేరు

కీ.సం.

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2020-21

2021-22

అసల ైన్వి

అసల ైన్వి

అసల ైన్వి

అసల ైన్వి

బి ఇ

ఆర్ట ఇ

బి ఇ

70000.00

65000.00

97000.00

110000.00

136600.00

84636.00

---

8000.00

---

15000.00

---

10000.00

---

---

---

1310.00

---

---

లవదన.
1

ఆహార మర్థయు ప్రజా ప్ంపిణీ విభాగం
ఫుడ్ క ర్పరేష్న్ ఆఫ్ ఇండియా

2

---

గృహ, ప్ట్్ ణ వయవహార్ాల మంత్రరతవ శాఖ
బిలిడ ంగ్ మటీరియల్ా మరియ
టెక ులజీ పరమోష్న్ కౌనిాల్

3

ఎరువుల విభాగం
మటల్ా మరియ మ్మనరల్ా టేడ
ర ింగ్

---

క ర్పరేష్న్
4

ఇతర ప్బిు క్స ఏజనీిలకు

30000.00

మదె తు ( అదనపు వనరుల
అవసర లను తీరచడానికి, ఏద్ైనా
ఉంటే, కొనిు నిరిిష్ు పథకం /
ప ర జక్ు కింద )
మొతత ం

70000.00

73000.00

97000.00

126310.00

136600.00

94636.00

30000.00

గాీండ్ ట్ోట్ల్ (A + B)

79167.00

88095.00

162602.10

148316.13

186100.00

126095.29

30000.00

# 31.03.2020 నాటికి ఎఫ్స్థఐ వది ఉను ఎన్ఎస్ఎస్ఎఫ్ రుణ మొతు ం` 2,54,600 కోటట
ు .

గమనికలు:
(i)

పౌర విమానయాన మంతిరతవ శ ఖ కింద వును ఎయర్ ఇండియా అస్ెట్ హో లిడ ంగ్ లిమ్మటెడ్ (AIAHL) 2019-20 ఆరిిక సంవతారంలో పూరిు

సరవవస్ చేయబడిన బాండు ను విడుదల చేస్థ 7,000 కోటు మరకు ఈబిఆర్ ను సమీకరించి ఎయర్ ఇండియా అస్ెట్ హో లిడ ంగ్ లిమ్మటెడుా చేస్థన రుణ బద్ధలీ
కోసం అనుమతి కలిగి వుంద్ధ.

(ii)

జాతీయ ప ర జకుులను అమలు చేయడానికి రైలేవ మంతిరతవశ ఖ 10,200 కోటు రూప యలను ( 2018-

19 ఆరిిక సంవతారంలో 5,200 కోటట
ు , 2019-20లో 5,000 కోటు రూప యలు) రుణాలను స్ేకరించడానికి అనుమతి
కలిగి వుంద్ధ. వీటిని పరభ తవ స ధారణ ఆద్ాయ వనరుల ద్ావర తిరిగి చలిు సు ుంద్ధ.
(iii)

ప్బిు క్స సెక్ార్ట బాయంకుల మూలధన్ం పెంప్ు : పరభ తవ రంగ్ బాయంకుల మూలధన అవసర లను తీరచడానికి 80,000 కోటు

రూప యలను ( 2017-18, ` 2018-19 లో 1,06,000 కోటట
ు మరియ ` 2019-20 లో 65.443 కోటు రూప యలు) అంద్ధంచడం జరిగింద్ధ.

ద్ధనికోసం 2020-21 లో 20,000 కోటు రూప యలను కేటాయంచి ఇంతవరకు 5,500 కోటు రూప యలను వడడడ యయతర పరత్ేయక
స్ెకూయరిటీల రూపంలో త్ాజా పెటు టబడిని అంద్ధంచడం జరిగింద్ధ. ఇంత్ేక కుండా బాండు ను జారవ చేస్థ పరభ తవం మరో మూడు పరభ తవ
రంగ్ బాయంకులు ఐడిబిఐ ( ` 4,557 కోటట
ు ), ఎకిామ్స బాయంక్ ( ` 5,050 కోటటు) మరియ ఐఐఎఫథాఎల్ ( ` 5,297.60 కోటటు) లకు అదనపు

మూలధనానిు సమకూరిచంద్ధ.
(iv)

రస్కదు బడీ ట్ 2021-22 యొకా ప ర్ు-బిలో వ రిషక ప ర జకుుల భారం ప ందుపరచడం జరిగింద్ధ. 2019-20 ఆరిిక సంవతారం

మ గిస్ే సమయానికి చలిు ంచని వ రిషక బాధయత మొతు ం ` 41,822.04 కోటటు.గ వుంద్ధ

బడ్జెట్ ప్రసంగం యొకక పార్ట్ B కస అన్నబంధం
ప్రతయక్ష ప్న్ను ప్రత్రపాదన్లు:
కీ.సం. లవదన.
1.

కుుప్త ంగా ప్రత్రపాదిత సవరణలు

ప్రత్రపాదన్లు
సీనియర్ట

సిట్జ
ి న్ు కు 75 సంవతార లు లేద్ా అంతకంటే ఎకుావ వయసుా ఉను

ఉప్శ్మన్ం

స్కనియర్ స్థటజ
ి న్ పెనషనరు పెై సమితి భార నిు తగిగంచడానికి,
చలిు ంచే

బాయంక్

చలిు ంచవలస్థన

పనుు

మొత్ాునిు

తగిగంచినటు యత్ే ఆద్ాయపు పనుు ద్ాఖలు చేయవలస్థన
అవసరం

నుండి

వ రికి

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ. ఈ

మ్మనహాయంపు

మ్మనహాయంపు

పెనషన్

ఇవ వలని
ఆద్ాయంత్ో

ప టట వడడడ ఆద్ాయం మాతరమ ఉను స్కనియర్ స్థటజ
ి ను కు
అందుబాటటలో ఉంచాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
2.

సమయ ప్ర్థమితులోు తగథాంప్ు

సమితి

భార నిు

తగిగంచడానికి,

త్రవడానికి నిరణయంచిన

అస్ెస్మంట్ను

తిరిగి

సమయ పరిమ్మతిని పరసు ుత 6

సంవతార ల నుండి సంబంధధత అస్ెస్మంట్ సంవతారం చివరి
నుండి

3

సంవతార లకు

తగిగంచడం

జరుగ్ తుంద్ధ. ఒక

సంవతార నికి 50 లక్షలు లేద్ా అంతకంటే ఎకుావ ' త్లియని
ఆద్ాయానికి ఆధార లు ఉంటే 10 సంవతార ల వరకు తిరిగి
త్రవడానికి అనుమతి ఉంద్ధ . అంత్ేక కుండా, తిరిగి త్రవడంలో
విచక్షణను పూరిుగ త్ొలగించాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ మరియ
ఇకపెై తిరిగి త్రవడం అనేద్ధ డేటా అనలిటిక్ా, స్థఎజి యొకా
అభయంతరం మరియ శోధన / సరేవ కేసుల ఆధారంగ స్థసుమ్స
చేత ఫ్ు గ్ చేయబడిన కేసులలో మాతరమ చేయబడుతుంద్ధ.
అంత్ేక కుండా, ఆద్ాయపు పనుు చరయలలో ఖచిచతత్ావనిు
తవరగ తీసుకుర వడానికి ఆద్ాయపు పనుు రిటర్ు యొకా
స ధారణ అంచనా లేద్ా ప ర స్ెస్థంగ్ రిటర్ు్ ద్ాఖలు చేయడానికి
గ్డువును

మూడు

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.

నలలు

తగిగంచాలని

కూడా

3.

డ్ివిడ్జండ్ కోసం ఉప్శ్మన్ం

పనుు చలిు ంపుద్ారులకు ఉపశ్మనం కలిగించడానికి, డివిడండ్
ఆద్ాయంపెై డివిడండ్ పరకటించిన / చలిు ంచిన తరువ త
మాతరమ

మ ందసుు-పనుు

తలెతు ుతుంద్ధ. రియల్

ఎస్ేుట్

చలిు ంపు
ఇనారాసుక
ర చర్

బాధయత
టరస్ు్

లేద్ా

ఇనారాసుక
ర చర్ ఇనవస్ెుమంట్ టరస్ు (REIT / InvIT) కు చలిు ంచే
డివిడండ్

టీడఎ
డ స్

నుండి

మ్మనహాయంచబడుతుంద్ధ. విద్ేశీ

పర ర్ట్ఫర లియో పెటు టబడిద్ారుల డివిడండ్ ఆద్ాయంత్ో సహా
ఆద్ాయాలపెై

పనుు

చేయవచచని

మ్మనహాయంపును

సపష్ు ం

ఒపపంద

చేయడానికి

రేటటత్ో
కూడా

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ. వరిుంచే పనుు రేటట మాట్ రేటట కంటే
తకుావగ ఉంటే విద్ేశీ కంపెనీకి కనీస పరత్ాయమాుయ పనుు
(మాట్)

విధధంపు

నుండి

డివిడండ్

చలిు ంపును

మ్మనహాయంచాలని కూడా పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
4.

వివాద

ప్ర్థష్ాకర

కమిట్ీ వివ ద్ాలను తగిగంచి తకుావ

(డ్ిఆర్టసి) ఏర్ాపట్ల

చలిు ంచేవ రు వివ దరహతంగ

మొతు ంలో

పనుు

పనుు చలిు ంచడానికి అవక శ్ం

కలిపంచడానికి వివ ద పరిష్ ార కమ్మటీని ఏర పటట చేయాలని
పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ. పనుు చలిు ంచవలస్థ వును ఆద్ాయం 50
లక్షల రూప యల వరకు వివ ద్ాసపదమన
ై ద్ధ ఆద్ాయం ` 10
లక్షల రూప యల వరకు వును పనుు చలిు ంపుద్ారుడు
కమ్మటీని ఆశ్టయంచవచుచను. వయకుులత్ో సంబంధం లేకుండా
కమ్మటీ స మరి యం, ప రదరశకత మరియ జవ బ ద్ారవతనం త్ో
పనిచేసు ుంద్ధ.
స్ెటల
ి ెింట్

కమ్మష్న్

నిలిపథవయ
ే బడుతుంద్ధ.

01.02.2021

అయత్ే,

దరఖాసుుద్ారు

నుండి
అభీష్ు ం

మరకు పెండింగ్ కేసులను మధయంతర బో రుడ నిరణయసుుంద్ధ.
5.

ముఖం లవని ఆదాయప్ు ప్న్ను ప రదరశక పనుు అపకపలేట్ యంత్ారంగ నిు అంద్ధంచడానికి,
అపీపలవట్ ట్ిరబుయన్ల్ (ITAT)

ఆద్ాయపు పనుు అపకపలేట్ టిబ
ర యనల్ను వయకుులత్ో సంబంధం
లేకుండా
చేయాలని

మరియ

తకుావ

అధధక ర

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.

పరిధధత్ో

వయకుులత్ో

ఏర పటట
సంబంధం

లేకుండా జాతీయ ఆద్ాయ-పనుు అపకపలేట్ టిబ
ర యనల్ స్ెంటర్
సి పథంచబడుతుంద్ధ మరియ టిబ
ర యనల్ మరియ అపకపలుద్ారు
మధయ

అనిు

కమూయనికేష్ను
ు

ఎలకుా నిక్

రూపంలో

చేయబడత్ాయ. వయకిుగ్త విచారణ అవసరమత్
ై ే అద్ధ వీడియో

క నూరనిాంగ్ ద్ావర జరుగ్ తుంద్ధ.
6.

అరబన్

కోఆప్ర్ేట్ివ్

బాయంక్స యూస్కబ లను ఎస్ ఎఫ్ బి లుగ సులభంగ మారచడానికి

(యుసిబి) న్న చిన్ు ఫెైనాన్ి
బాయంక్స

(ఎస్డఎఫిబ)

గా ఎస్ ఎఫ్ బి లకు బద్ధలీ చేయబడిన ఆసుులకు మూలధన

మారచడ్ానికస ప్న్ను తట్సి త
7.

స్ోి మత

హౌసింగ్

పనుు తటసి తను అంద్ధంచాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ. అయత్ే,
లాభాలను యూస్కబ చలిు ంచ అవసరం ఉండదు.

మర్థయు అవసరమైన

ఇళు ను

సులువుగ

కొనుగోలు

చేస్ే

స్ోి మత అదజె హౌసింగ్ పారజక్స్ అంశ నిు పర ర తాహంచడానికి ఇంటి కొనుగోలు కోసం తీసుకును
కోసం ప్న్ను పోర తాిహకాలు

రుణంపెై వడడడ గ చలిు ంచిన 1. 5 లక్షల అదనపు మ్మనహాయంపు
గ్డువును 2022

మారిచ

31

వరకు

ప డిగించాలని

పరతిప ద్ధంచడం జరిగింద్ధ.
అందరికి అందుబాటటలోకి గ్ృహ వసతిని తీసుకుని ర వడానికి
గ్ృహ నిర ిణ ప ర జకుులకు ఇసుును పనుు ర యతీలను 2022
మారిచ 31 వరకు ప డిగించాలని పరతిప ద్ధంచడం జరిగింద్ధ.
వలస క రిికులకు అద్ి గ్ృహాలను అందుబాటటలోకి తీసుకుని
ర వడానికి ననటిఫెై చేస్థన అద్ి హౌస్థంగ్ ప ర జకుులకు కొతు పనుు
మ్మనహాయంపును

అనుమతించాలని

కూడా

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
8.

అంకుర

సంసి లకు

ప్న్ను అంకుర సంసి లను పర ర తాహంచి, మరింత ఎకుావ సంఖయలో

ప్రయోజన్ం

అంకుర సంసి లు ప ర రంభం అయయయలా చూడడానికి వీటికి పనుు
ర యతీలను

మరో ఏడాద్ధ ప టట 2022 మారిచ31 వరకు

అంద్ధంచాలని పరతిప ద్ధంచడం జరిగింద్ధ.
అంకుర

సంసి లు ో

పెటు టబడులను పర ర తాహంచడానికి వీటి

పెటు టబడులకు మూలధన లాభాల మ్మనహాయంపును మరో
ఏడాద్ధప టట

2022

మారిచ31

వరకు

సమయంలో

లభిసుును

ప డిగించాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
9.

ర్థట్ెైర్మంట్

బనిఫిట్

ఖాతా పదవీ

విరమణ

చేస్న
థ

ఆదాయం

కోసం ఆద్ాయంపెై విధధసు ును పనుు

ప ర వ స భారతీయ

లకు ప ర వ స భారతీయ లు ఎదుర్ాంటటను

మ్మనహాయంపులు

చలిు ంపులో
ఇబబందులను

త్ొలగించడానికి విద్ేశీ పదవీ విరమణ పరయోజన ఖాత్ాలో
తలెత్ేు

ఆద్ాయపు

పనుును సరి చేయడానికి

నియమాలను రూప ంద్ధంచాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
10.

ఆడ్ిట్ న్నండ్ి మిన్హాయంప్ు

డిజిటల్ లావ ద్ేవీలు పర ర తాహంచడానికి మరియ

డిజిటల్

విధానంలో ద్ాద్ాపు

అనిులావ ద్ేవీలను

వ రిపెై భారం

నిరవహసుును

తగిగంచేందుకు,

డిజిటల్

విధానంలో 95% లావ ద్ేవీలను నిరవహసుును వ రికి ఇసుును
పరిమ్మతిని అయదు నుంచి పద్ధ కోటు రూప యల వరకు
పెంచాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ
11.

పెట్్ లబడ్ి ఉపసంహరణ కోసం పథఎస్య లోు వూయహాతిక పెటు టబడులను పర ర తాహంచడానికి,
న్ష్ా్నిు

ముందనకు విలీనం చేస్న
థ పథఎస్య నష్ు లను విలీన సంసి లు ో ఖాత్ాలలోకి

తీసనకళు డ్ానికస

షరతున్న తీసుకుని

సడలించ్డం
12.

వళాులను

నిబంధనను

సడలించాలని

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.

పెట్్ లబడుల కోసం ప్న్ను తట్సి

వూయహాతిక పెటు టబడులను పర ర తాహంచడానికి, పథఎస్య చేత

విలీన షరతు సడలింప్ు

ఆసుులను బద్ధలీ చేస్ే సంసి కు పనుు తటసి

విలీనంగ

పరిగ్ణించాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
13.

ఇనారాస్ెకచర్ట

డ్జట్

ఫండ్ మౌలిక సదుప యాల నిధులను అనుమతించడానికి, ననటఫ
ి ెైడ్

(ఐడ్ిఎఫ్) దావర్ా జ్జర్ో కూప్న్ ఐడిఎఫ్ జారవ చేస్న
థ జీరో కూపన్ బాండు ను పనుు పరయోజనానికి
బాండుు
14.

అరుహలుగ మార చలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.

యూనిట్
పాున్

లింక్స్

ఇన్ూిర్న్ి య లిప్

(యులిప్)

ప్న్నుల హేతుబదీికరణ

యొకా

యొకక లక్షల వరకు

పనుును

ఉను వ రిషక

మచూయరిటీ

హేతుబద్ధికరించడానికి

పకమ్మ
ర యం

కొనస గింపుకు

పనుు

య లిప్

2.5

యొకా

మ్మనహాయంపును

అనుమతించాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ . అయత్ేమృతి క రణంగ
ప ంద్ధన మొతు ం వ రిషక పకమ్మ
ర యంపెై ఎటటవంటి పరిమ్మతి లేకుండా
మ్మనహాయంపు

ఉంటటంద్ధ. య లిప్

యొకా

వ రిషక

పకరమ్మయంపెై ` 2.5 లక్షల పరిమ్మతి 01.02.2021 న లేద్ా తరువ త
తీసుకును

ప లస్కలకు

మాతరమ

వరిుసు ుంద్ధ. ఇంక ,

సమానత్ావనిు అంద్ధంచడానికి, మ్మనహాయంపు లేని య లిప్
మూయచువల్

ఫండ్లో

ప ందుపరచిన విధంగ నే

మూలధన

లాభాల పనుు ర యతీ విధానానిు అంద్ధసు ుంద్ధ.
15.

పారవిడ్జంట్
రహిత

ఫండు పెై

ప్న్ను అధధక ఆద్ాయం కలిగిన ఉద్య యగ్ లకు కలిపసుును ఆద్ాయం

ఆదాయానిు పనుు

హేతుబదీికర్థంచ్డం

మ్మనహాయంపును

హేతుబది ం

చేయడానికి, వివిధ

ప ర విడంట్ నిధుల ద్ావర ఉద్య యగ్ లలు ప ందుతును వడడడ
ఆద్ాయ

మ్మనహాయంపులను

2.5

లక్షలకు

పరిమ్మతం

చేయాలని పరతిప ద్ధంచడం జరిగింద్ధ. అయత్ే, ఈ ఆంక్షలు
01.04.2021 న లేద్ా తరువ త చేస్థన చలిు ంపులకు మాతరమ

వరిుసు ుంద్ధ.
16.

భాగస్ావములు
మిగులు

అందనకున్ు పెటు న
ి
పెటు టబడి కంటే అధధకంగ భాగ్స వమయ సంసి నుండి

మొతాతనికస

ప్న్ను భాగ్స వమ లు

చజలిుంప్ు

సంబంధధంచి

అందుకును
సపష్ు త

ఆసుులు

లేద్ా

ఇవవడానికి

ఆద్ాయంకి
నిబంధనలను

హేతుబద్ధికరించాలని పరతిప ద్ధంచడం జరిగింద్ధ.
17.

గ్ డ్ విల్ తరుగుదలపెై సపష్త

గ్ డ్ విల్ అంశ్ంపెై ఎలాంటి తరుగ్ దల అనుమతించబడదని
సపష్ు ం

చేయాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.ఆయత్ే, , గ్ డ్

విల్

ప ందడానికి చేస్థన చలిు ంపులను ద్ధనిని వికటయంచే సమయంలో
చేస్ే అమిక ల నుంచి మ్మనహాయంచడం జరుగ్ తుంద్ధ.
18.

త్రర్ోగమన్

అమమకానికస తిరోగ్మన అమికంలో అనిు రక ల బద్ధలీలు ఉంటాయని

సపషీ్కరణ
19.

న్కసలీ

సపష్ు ం చేయడానికి పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.

ఇనావయస్డ

/

ష్ామ్స ఆద్ాయ రక్షణకోసం రండు కోటు కు పెైగ నకిలీ ఇనావయస్ /

లావాదేవీ

అకటమ లావ ద్ేవీలకు ప లపడే వ రి ఆసుులను జపుు చేయాలను
పరతిప దన ప ందుపరచడం జరిగింద్ధ.

20.

చిన్ు

ట్ర స్ నలకు విద్ాయసంసి లు మరియ

మిన్హాయంప్ు

ఆసపతురలను నడుపుతును చిను

ఛారిటబ ల్ టరసు ులపెై భార నిు తగిగంచడానికి, ఆమోదం వంటి
వివిధ సమితి వరిుంచని ఈ టరసు ులకు వ రిషక రస్కదుల పరిమ్మతిని
పరసు ుతం

వును

కోటి

రూప యల

నుంచి

అయదు కోటు కు పెంచాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ .
21

ఛార్థట్బుల్

సంసి ల

న్ష్ా్నిు

దావర్ా నిశ్చయతను

అంద్ధంచడానికి,

చారిటబ ల్

టరసు ులు

తమ

ముందనకు నష్ు లను మ ందుకు కొనస గించడానికి అవక శ్ం లేదని సపష్ు ం

కొనస గించడం

చేయాలని

పరతిప ద్ధంచడం

అయత్ే, అనుమతించర దని

సపష్ు ం

జరిగింద్ధ.
చేయడానికి

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.అయత్ే, రుణ చలిు ంపులు మరియ క రపస్
లను వరిుంప చేయడం జరుగ్ తుంద్ధ.
22.

ఈకవల ైజేషన్ ల వీపెై సపషీ్కరణ

ఖచిచతత్ావనిు అంద్ధంచడానికి, ఆద్ాయ-పనుు కింద పనుు
విధధంచదగిన

లావ ద్ేవీలు

స ధధంచవని

సపష్ు ం

వసుువులు మరియ

ఈకవలెజ
ై ేష్న్

చేయడం

లెవీకి

అరహత

జరిగింద్ధ. అంత్ేక కుండా,

స్ేవల భౌతిక / ఆఫ్లెన్
ై సరఫర పెై

ఈకవలెజ
ై ేష్న్ లెవీ వరిుంచే విష్యంలో సపష్ు త ఇవ వలని కూడా
పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
23

కార్థమక

సంక్షేమ

నిధనలకు వివిధ సంక్షేమ నిధులలో ఉద్య యగ్ ల వ టాను జమ చేయడంలో

ఉదయ యగుల వ టాను నిర్ీీత తేదీ యజమానులు చూపథసు ును అలసతవం ఫలితంగ ఉద్య యగ్ లకు
నాట్ికస

సకాలంలో

జమ వడడడ

చేయాలి

/

ఆద్ాయం

వసుునుద్ధ. యజమానులు

శ శ్వతంగ
ఈ

కోలోపవలస్థ

నిధులకు

ఉద్య యగ్ ల

వ టాను సక లంలో జమచేస్ల
ే ా చూడటానికి, ఆలసయంగ జమ
చేస్న
థ మొత్ాునిు ఉద్య యగ్ ల నుంచి తగిగంచడానికి యజమానికి
అధధక రం ఉండదని సపష్ు ం చేయాలని పరతిప ద్ధంచడం జరిగంి ద్ధ.
24

స్ావర్థన్ వల్త ఫండ్ & పెన్షన్ భారతీయ మౌలిక సదుప యాలలో పెటు టబడులు పెటుడానికి
ఫండ్

(SWF

/

PF)

కు ఎకుావ సంఖయలో SWF / PF ను పర ర తాహంచడానికి, గ్త

మిన్హాయంప్ు

బడీ ట్లో పరవేశ్పెటు న
ి 100% పనుు మ్మనహాయంపు ప ందటానికి
కొనిు ష్రతులను సడలించాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ. రుణాలు
లేద్ా రుణాలు తీసుకోవడంపెై నిషేధం, వ ణిజయ క రయకలాప లపెై
పరిమ్మతి, ఎంటిటీ యాజమానయంలోని మౌలిక సదుప యాలలో
పరతయక్ష పెటు టబడి మొదలెన
ై వి సడలించాలని పరతిప ద్ధంచబడిన
పరిస్ి త
థ ులు.

25.

ఐఎఫ్ఎస్స్థ

కోసం

ప్న్ను ఐఎఫ్ఎస్స్థని

పోర తాిహకాలు

మూలధన
అద్ి ద్ారుకు

పర ర తాహంచడానికి, విమాన
లాభాల

ఆద్ాయానికి

చలిు ంచే

విమాన

మ్మనహాయంపులు, ఐఎఫ్ఎస్స్థలో
పెటు ంే దుకు పనుు

పర ర త్ాాహం

పర ర త్ాాహక లను

అంద్ధంచాలని

లీజింగ్

పనుుర యతీ ,

సంసి ల
విద్ేశీ

లీజు

అద్ి కు

విద్ేశీ

నిధులను

తిరిగి

మరినిు

పనుు

మరియ

పనుు

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.

ఐఎఫ్ఎస్స్థ లో ఉను విద్ేశీ బాయంకుల పెటు టబడి విభాగ నికి
పనుు మ్మనహాయంపులు.
26

తగథాంప్ు / వసూలు ర్థట్ర్టు
దాఖలు చేయకపో వడం

పెది మొతు ంలో పనుును తగిగంచిన / వసూలు చేస్న
థ
వయకుులు రిటరుులను ద్ాఖలు చేస్ల
ే ా చూడడానికి గ్త రండు
సంవతార లుగ టిడిఎస్ / టిస్థఎస్ 50,000 లేద్ా అంతకంటే
ఎకుావ ఉండి రిటర్ు ద్ాఖలు చేయని వ రికి పరసు ుతం
వును టిడిఎస్ / టిస్థఎస్ రేటట పేర్ాను రేటట కంటే రటిుంపు
లేద్ా 5%, ఏద్ధ ఎకుావత్
ై ే అద్ధ ఉండాలని పరతిప ద్ధంచడం
జరిగింద్ధ. అయత్ే, ఇద్ధ మొతు ంలో పనుును తగిగంచాలిాన ఉద్ా.
జీతం ఆద్ాయం, నాన్-రస్థడంటటలకు చలిు ంపు, లాటరవ
మొదలెైన లావ ద్ేవీలకు ఈ నిబంధన వరిుంచదు.

27

వసనతవుల కొన్నగోలుపెై ట్ిడ్ఎ
ి స్డ టిడఎ
ి స్
ల వీ

పరిధధని

విసు ృతం

చేయడానికి, సంవతారంలో ` 50

లక్షలకు మ్మంచిన కొనుగోలు లావ ద్ేవీపెై టిడఎ
ి స్ను 0.1%
వసూలు చేయాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ . భార నిు తగిగంచడానికి,
తగిగంపు బాధయత టరోువర్ 10 కోటట
ు ద్ాటిన వయకుులపెై మాతరమ
ఉంటటందని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ .

28

అడ్ావన్ి

రూలింగ్ి

అథార్థట్ీ

కోసం కేసులను వేగ్ంగ

పరిష్ారించేందుకు అథారిటీ ఫర్ అడావన్ా

యొకక రూలింగ్స్ను బో ర్డ ఫర్ అడావన్ా రూలింగ్స్త్ో భరవు చేయాలని

ప్రతాయమాుయం

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ. అటటవంటి బో రుడ ఆద్ేశ నికి వయతిరేకంగ
హైకోరుులో అపకపల్ చేయడానికి అవక శ్ం కలిపంచాలని కూడా
పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.

29.

అడ్ావన్స్డడ్ పెైసింగ్ అగథీమంట్
(APA)

మర్థయు

సరుెబాట్ల

ఏపథఏ లేద్ా ద్ధవతీయ సరుిబాటటపెై సవద్ేశ నికి తిరిగి వచేచ

దివతీయ సంవతారంలో MAT

కోసం

వరిుంచే పనుు

కనీస ఉపశ్మనం కలిగించడానికి,

ప్రతాయమాుయ ప్న్ను (MAT) పనుు
అమర్థక

చలిు ంపు

వరిుంపచేయడం

చలిు ంపుద్ారులకు

అటటవంటి ఆద్ాయం యొకా

సంవతారంత్ో

MAT

ద్ావర ఉపశ్మనం

నిబంధనలను
కలిపంచాలని

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
30.

సెలవు

ప్రయాణ

(ఎల్ట్ిసి)

న్గదన

ర్ాయతీ ఉద్య యగ్ లకు ఉపశ్మనం కలిపంచడానికి, ఎల్టిస్థ సబీ క్ట్కు
ప్థకానికస బదులుగ

మిన్హాయంప్ు
31

ర్సిడ్ని
జ ష యల్
పారధమిక

32

ఉద్య యగికి

ఇచిచన

మొత్ాునికి

పనుు

మ్మనహాయంపు ఇవ వలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
యూనిట్ు

అమమకం

ఒక

గ్ృహ కొనుగోలుద్ారులు మరియ రియల్ ఎస్ేుట్ డవలపర్లను

కోసం పర ర తాహంచడానికి, రస్థడనిష యల్ యూనిటు యొకా ప ర ధమ్మక

సనరక్షితప్ర్థమిత్రలో

అమికం సురక్షిత పరిమ్మతిని 10% నుండి 20% కి పెంచాలని

పెరుగుదల.

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.

ఇతర్ాలు

 కొనిు మ్మనహాయంపులు ప ందడానికి మరియ

ఆడిట్

నివేద్ధకలో ప ందుపరచిన ఆద్ాయ వనరుల సరుిబాటు కు
సంబంధధంచిన కొనిు నిబంధనలోు మారుపలు చేయడానికి
పరతిప ద్ధంచడం జరిగింద్ధ.
 నిరేిశిత అధధక రం ద్ావర

రిటర్ు ద్ాఖలు చేయాలని

ననటస
ీ ు ఇవవడానికి అవక శ్ం కలిపంచాలని పరతిప ద్ధంచడం
జరిగింద్ధ
 ఒక

తరగ్తి

పనుు

చలిు ంపుద్ారులు

లోప లత్ో

అంద్ధంచిన రిటర్ు లకు మ్మనహాయంపులు ఇవవడం మరియ
కొంతమంద్ధ రిటర్ు ద్ాఖలు చేయాలిాన గ్డువు త్ేద్ల
ధ
నిరణ యంపెై బో రుడలకు అధధక రం ఇవ వలని పరతిప ద్ధంచడం
జరిగింద్ధ. 


నిపుణ లు ప ంద్ే పనుు ర యతీలు పరిమ్మత బాధయత

భాగ్స వమ లకు వరిుంచవని సపష్ు ం చేయడం జరిగింద్ధ.


సపష్ు త ఇవవడానికి కటు వలస్థన పనుు ను సపష్ు ంగ

నిరవచించాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.

బడ్జెట్ సీపచకు అన్నబంధం
A. కస్ మ్సి మర్థయు సెంట్ర ల్ ఎకైిజు లో చ్ట్్ ప్రమైన్ మారుపలు:
1. కస్ మ్సి చ్ట్్ ం, 1962 లో ప్రధాన్ సవరణలు:
ఎస్డ.

సవరణ

స.

నివసించే సమయం మర్థయు EoDB (ట్రరడ్ ఫెసిలిట్రషన్) న్న తగిగంచడం

1.

వసుువుల వచిచన రోజుకు మ ందు రోజు మ గిస్ేలోపు పరవేశ్ బిలుులను ద్ాఖలు చేయడం
తపపనిసరి చేయడం (స్ెక్షన్ 46).

2.

ద్ధగ్ మతిద్ారు

/

ఎగ్ మతిద్ారు

పేర్ానుస్కవయ

సవరణలను

అనుమతించాలని

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ. ఇపపటివరకు అనిు సవరణలను అధధక రి ఆమోదం త్లియజేయవలస్థ
ఉండేద్ధ . (స్ెక్షన్ 149
3.

క గిత రహత పరకటయ
ి ను పర ర తాహంచడానికి, ననటస
ీ ు, ఆరడ ర్ మొదలెైన వ టిని పంపడానికి స ధారణ
పర రుల్ వ డక నిు గ్ రిుంచాలని మరియ

వ ణిజయం కోసం కసు మ్సస్త్ో సంపరద్ధంపులు జరపడానికి

ఒక-ప యంట్ డిజిటల్ ఇంటర్ఫేస్గ పనిచేయడానికి పర రుల్ను గ్ రిుంచాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
బి .
1

సమరి త మర్థయు జవాబుదార్ీతన్ం
కసు మ్సా చటు ం కిటంద ఇవవబడిన, పేర్ాను లేద్ా వవి
ై ధయమైన లేద్ా రదుి చేయకపర త్ే, అనిు
ష్రతులత్ో కూడిన మ్మనహాయంపులు మారిచ 31 న మ గియనునాుయని త్లియజడానికి చటు ంలో
కొతు నిబంధనను చేర చలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ. . (కసు మ్సా చటు ంలోని స్ెక్షన్ 25).

2.

దర యపుులను

పూరిు చేయడానికి, కొనిు మ్మనహాయంపులకు లోబడి రండు సంవతార ల

ఖచిచతమన
ై

క లపరిమ్మతిని

సూచించడానికి

కొతు

విభాగ్ం

28

బిబిని

పరవేశ్పెటు ాలని

పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.
సి.

ప్న్ను సమమత్రని మరుగుప్రచ్డం

1.

తపుపడు నివేద్క
ధ లు లేద్ా రిఫండ్ సమరిపంచి ఎగ్ మతి కోసం అనుమతులు ప ంద్ధన వసుువుల
జపుు [కసు మ్సా చటు ంలోని స్ెక్షన్ 113 కు ఉప-విభాగ్ం (జా) చేరచబడుత్ోంద్ధ].

2.

మోసపూరిత ఇనావయస్లను ఉపయోగించి వసుువుల ఎగ్ మతులపెై పనుు లేద్ా డూయటీ
డిశ చర్జ్ను తిరిగి చలిు ంచాలని కోరే వయకిుపెై నిరిిష్ు సందరభంలో జరిమానాను విధధంచడానికి కసు మ్సా
చటు ం (స్ెక్షన్ 114 ఎస్థ) లో కొతు నిబంధన చేరచబడుతుంద్ధ.

ఇ.

స వధధనం చేసుకును బంగ ర నిు త్ొలగించడం

1.

స వధధనం చేసుకును బంగ ర నిు మ ందసుుగ త్ొలగించే విధానానిు సవరించడానికి కసు మ్సా
చటు ంలోని స్ెక్షన్ 110 ను సవరించాలని పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ.

2. కస్ మ్సి ట్ార్థఫ్ చ్ట్్ ం, 1975 కు సవరణలు:
ఎస్డ.
జ

సవరణ
కస్ మ్సి ట్ార్థఫ్ చ్ట్్ ం, 1975 కు మొదట్ి షెడూయల్లో సవరణ
కసు మ్సా టారిఫ్ చటాునికి మొదటి షెడూయల్ హచ్ఎస్ఎన్ 2022 సవరణలకు

1.

అనుగ్ ణంగ సవరించాలని పరతిప ద్ధంచబడుత్ోంద్ధ. ఈ మారుపలు 01.01.2022
నుండి అమలోుకి వసు య.
కొనిు కొతు టారిఫ్ లెైను ు సృషథుంచబడుతునాుయ

బి

యాంట్ీ డంపింగ్ డూయట్ీ (ఎడ్ిడ్ి), కౌంట్ర్ైవలింగ్ డూయట్ీ (సివిడ్ి), మర్థయు సేఫ్గార్ట్
కొలతలకు సంబంధించిన్ నిబంధన్లలో సవరణ

ADD, CVD [కసు మ్సా టారిఫ్ చటు ం యొకా స్ెక్షన్ 9, 9A మరియ సంబంధధత
నిబంధనలకు] సంబంధధంచిన నిబంధనలలో ఈ కిటంద్ధ సవరణలు చేయడానికి
పరతిప ద్ధంచబడింద్ధ:
(i)

యాంటీ-సరాెనష న్ ఇనవస్థుగష్
ే న్ ప ర రంభించిన త్ేద్ధ నుండి సుంక నిు

విధధంచడం;
(ii)

శోష్ణ నిరోధక నిబంధనలు;

(iii)

ఒకేస రి 5 సంవతార ల వరకు ఈ సుంక లను సమీక్షించి విధధంచడం ;

(iv)

ద్ేశీయ సుంకం ప ర ంత్ానికి కిుయర్ చేయబడిన వసుువుల తయారవకి EoU

లు మరియ SEZ లు ఉపయోగించే ఇన్పుట్ల (ADD లేద్ా CVD ని ఆకరిషంచడం)

1.

క రణంగ ADD / CVD విధధంచడానికి ఏకరవతి నిబంధనలు;
(v)

ఏద్ైనా

నిరిిష్ు

ADD

లేద్ా

CVD

త్ాత్ాాలికంగ

ఉపసంహరించబడినపుపడు, అటటవంటి త్ాత్ాాలిక ఉపసంహరణ ఒకేస రి ఒక
సంవతార నికి మ్మంచకూడదు;
(vi)

తుద్ధ గ్ణాంక లను ADD / CVD ల సమీక్ష తరువ త నియమ్మంచబడిన

అధధక రం ద్ావర ADD మ గియక మ ందు కనీసం మూడు నలల మ ందు జారవ
చేయవలస్థ ఉంటటంద్ధ. ( 2021 జులెై ఒకటవ త్ేద్ధ నుంచి)
స్కరయ
ి ల్ నంబర్ (vi) కు సంబంద్ధంచిన సవరణలు సంబంధధత నిబంధనలలో
మరియ మ్మగిలిన మారుపలు కసు మ్సా టారిఫ్ చటు ంలో అమలు జరుగ్ త్ాయ.
ద్ేశీయ పరిశ్టమకు హాని కలిగించే విధంగ పెరగ
ి న
ి ద్ధగ్ మతుల పరిమాణంలో
2.

కేసులపెై దర యపుు జరిపే విధానం మరియ విధానానిు అంద్ధంచడానికి స్ేఫ్గ ర్డ
నిబంధనలు సవరించబడుతునాుయ.

3.
1.

సెంట్ర ల్ ఎకైిజ్ చ్ట్్ ం, 1944 కు సవరణలు:


పరపంచ కసు మ్సా సంసి సమీక్షించిన హారోినిస్కడ్ ననమన్

కేుచర్ (HSN)కు అనుగ్ ణంగ నూతన టారిఫ్ నిబంధనలు
ప ందుపరచబడాడయసపష్ు త


షెడూయల్లో కొనిు చిను మారుపలు చేయబడుతునాుయ.

4. కస్ మ్సి నిబంధన్లలో సవరణలు:
కింద్ధ త్లుపబడిన వ ణిజయ క రయకటమాలను సులభతరం చేయడానికి కసు మ్సా (ర యతీ రేటటత్ో వసుువుల
ద్ధగ్ మతి) నిబంధనలు, 2017 [IGCR] ను రూప ంద్ధంచడం జరిగింద్ధ


IGCR కిటంద ద్ధగ్ మతి చేసుకును వసుువులపెై జాబ్ వర్ా (విలువన
ై లోహాలు తపప)



తరుగ్ దలపెై కసు మ్సా సుంక నిు చలిు ంచి IGCR కిటంద ద్ధగ్ మతి

చేసుకును

క యపథటల్ గ్ూడ్ాకు

అనుమతులు
బి. కస్ మ్సి సనంకం ర్ేట్ల మారుపలు
1. ర్ైతు, ఎంఎస్డఎంఇ మర్థయు ఇతర దేశ్రయ తయార్ీదారుల ప్రయోజన్ం కోసం పారథమిక కస్ మ్సి సనంకంలో
మారుపలు [02.02.2021 న్నండ్ి అమలులోకస వస్ాతయ]:
ఎస్డ.
1.

న్నండ్ి

కు

0

5% *

శూనయం

10%

పటటు

10%

15%

ఎకైాజబ ల్ వసుువుల తయారవకి డడనాచర్డ ఇథైల్

2.5%

5%

ర్యయల ఫకడ్

5%

15%

గ్ ళికల రూపంలో చేప ఫకడ్

5%

15%

5%

15%

మొకాజొను బారన్

శూనయం

15%

డి-ఆయల్ బియయం కేక్

శూనయం

15%

5%

7.5%

బిస్-ఫథనాల్ A.

శూనయం

7.5%

ఎపథకు ోరోహైడిరన్

2.5%

7.5%

మరకాడా చేరచని పరసు వించని పు స్థుక్ స మాను

10%

15%

ప లిక రోబనేటు ట

5%

7.5%

శూనయం

10%

వయవస్ాయ

పతిు

ఉతపతు
త లు

పతిు వయరి లు

మర్థయు మతియ

మ డి స్థల్ా (విస్థరి వేయని ) మరియ

రంగం

ర్ేట్ల ఆఫ్ డూయట్ీ

నిర్థెష్ అంశాలు

వరా ం

నూలు / నూలు పటటు వయరి ల
ఆలాహాల్ (ఇథనాల్)

పథండి, భోజనం మరియ

చేపలు, కటస్ు స్
ే థయను
ు ,

మొలసురు లేద్ా ఇతర జల అకశేరుక లు

2.

3.

4.

రస్ాయనాలు

పాుసి్క్సి
తోలు

క రబన్ బాుక్

వట్ బూ
ు కోటమ్స టాన్డ లెదర్, కటస్ు లెదర్, అనిు రక ల
పూరిు చేస్థన త్ోలు, వ టి చీలికలు మరియ స్ెు డ్
ల లత్ో
సహా

5.

రతాులు

కట్ మరియ ప లిష్ కూయబిక్ జిరోానియా

7.5%

15%

మర్థయు

స్థంథటిక్ కట్ మరియ ప లిష్ సరు న్ా

7.5%

15%

ఆభరణాలు
6.

మూలధన్

టనుల్ బో రింగ్ యంత్ారలు

శూనయం

7.5%

వసనతవులు

టనుల్ బో రింగ్ యంత్ారల తయారవకి భాగ లు

శూనయం

2.5%

మర్థయు

మరియ భాగ లు

యంతారలు
7.

ఆట్ో సెక్ార్ట

జవలన వైరింగ్ స్ెటు ట, భదరత్ా గ జు, స్థగ్ులింగ్
పరికర ల భాగ లు మొదలెైన ఆటర భాగ లు.

8.

మట్ల్

మరలు, గింజలు మొదలెైనవి.

7.5% /
10%

15%

10%

15%

ఉతపతు
త లు
* అలాగే, వయవస య మౌలిక సదుప యాలు మరియ అభివృద్ధి స్ెస్ ను 5% చ్పుపన ఆకరిషంచడం

ఎలకాా్ నిక్సి రంగంలో విలువ ఆధారితను పోర తిహించ్డ్ానికస కస్ మ్సి సనంకంలో మారుపలు [మరే విధంగ

2.

పేర్ానకుండా ఉంటే 2.2.2021 న్నండ్ి అమలు].

ఎస్డ.
1.

వివరణ

న్నండ్ి

కు

0
0
0

2.5%
2.5%
2.5%

10%

15%

శూనయం

10%

0

2.5%

మొబైల్ ఫర న్ల యొకా పేర్ాను భాగ ల తయారవకి ఇన్ పుట్లు, భాగ లు
లేద్ా ఉప భాగ లు, వీటిత్ో సహా:
(1) పథరంటెడ్ సరూాయట్ బో ర్డ అస్ెంబు (పథస్థబిఎ)
(2) కమర మాడూయల్
(3) కనకురు ు
[01.04.2021 నుండి అమలులోకి ర వడానికి]

2.

ఛారీ ర్ లేద్ా అడాపు ర్ తయారవ కోసం పథరంటెడ్ సరూాయట్ బో ర్డ అస్ెంబు [పథస్థబిఎ]
మరియ అచుచపర స్థన పు స్థుక్

3.

మొబైల్ ఛారీ ర్ యొకా ఇన్పుట్లు మరియ భాగ లు [పథస్థబిఎ మరియ
అచుచపర స్థన పు స్థుక్ క కుండా]

4.

లిథధయం-అయాన్ బాయటరవ మరియ బాయటరవ ప యక్ తయారవకి ఇన్ పుట్లు,
భాగ లు మరియ

ఉప భాగ లు [పథస్థబిఎ మరియ

లి-అయాన్ స్ెల్

క కుండా] [wef 01.04.2021]
5.

రిఫథరజిరేటర్ / ఎయర్ కండడష్నర్ యొకా కంపెరసర్

12.5%

15%

6.

పేర్ాను ఇనుాలేటెడ్ వైరు ు మరియ తంతులు

7.5%

10%

7.

టారనాాారిర్ యొకా నిరిిష్ు భాగ లు బాబిన్ా, బారకటట
ు , వైరు ు మొదలెైనవి.

శూనయం

వరిుంచే రేటట

8.

LED ద్ధప లత్ో సహా LED లెైటు ట లేద్ా మాయచ్ల యొకా ఇన్పుట్లు మరియ

5%

10%

భాగ లు
9.

సౌర ఇనవరురు ు

5%

20%

10.

సౌర లాంతరుు లేద్ా సౌర ద్ధప లు

5%

15%
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2. ద్ేశీయ తయారవద్ారులు వ డే మ డి పద్ారి లు, ఉత్ాపదక ల ఖరుచ తగిగంచడంత్ోప టట
హచుచతగ్గ ల పనుు వయవసి ను సవరించడం కోసం కసు మ్సా సుంకంలో మారుపలు
వ.సం.
1.
2.

3.

ముడ్ిప్దార్ాిలు/

నిర్ేెశిత వసనతవులు

ఉతాపదకాలు

న్నంచి

వరకు

4%

2.5%

క ప ర లాకుమ్స

7.5%

5%

నైలాన్ చిప్ా

7.5%

5%

నైలాన్ ఫెైబర్/యార్ు

7.5%

5%

ఇన్నము, ఇన్నమేతర స్ెుయన్లెస్ స్కుల్ తుకుాసహా కరిగించే

2.5%

0%

10%

7.5%

10%/
12.5%
10%

7.5%

2.5%

0%

5%

2.5%

2.5%

0%

12.5%

7.5%*

బంగ రం మ్మశ్టమ కడడడ*

11.85%

6.9%*

11%

6.1%*

పు టినమ్స, ప లీడూమ్స వగైర ..

12.5%

10%

20%

10%

విలువైన లోహాల వయరి లు/తుకుా

12.5%

10%

విలువైన లోహ అవశేష్ంగ్ల వ డిన

11.85%

9.2%

విలువైన లోహపు నాణాలు

12.5%

10%

20%

15%

(వర్థతంచే రంగాలు)

పెట్రో

ప్ర్థశ్మ
ీ

రస్ాయనాల

జౌళి ప్ర్థశ్మ
ీ

లోహాలు

నాఫ్ు

ఇనుమ /ఉకుా తుకుా (31.3.2022ద్ాక )

ప ర థమ్మక/ప క్షిక మ్మశ్టమతర స్కులు ఉతపతు
ు లు

మ్మశ్టమ, మ్మశ్టమతర స్కులు చదును ఉతపతు
ు లు
ప డవైన మ్మశ్టమ, మ్మశ్టమతర స్కులు ఉతపతు
ు లు

స్కఆర్జీవో స్కుల్ తయారవకి వ డే మ డిపద్ారి లు
6.

7.

విమాన్యాన్ రంగం

విలువైన్ లోహాలు

ర గి తుకుా

విమానాల తయారవకోసం రక్షణ మంతిరతవశ ఖకు
ఇంజినుు సహా విడి పరికర లు లేద్ా భాగ లు
బంగ రం/వండి*

బంగ రం/వండి కొకీాలు, తీగ్లు వగైర

ఉత్ేరేరక లు లేద్ా బూడిద

* వీటికి

ప్శు సంవరిక రంగం

7.5%

చంద్ధన పరభ తవరంగ్ సంసి లు వినియోగించే

వండి కడడడ *

8.

సనంకం శాతం

మతలో కలిపేవి, సూక్షి పర ష్క మ్మశ్టమాలు

2.5 శ తం వంతున వయవస య మౌలిక వసతులు-అభివృద్ధి స్ెస్ కూడా వరిుసు ుంద్ధ

4. వయవస య మౌలిక వసతులు-అభివృద్ధి స్ెస్ విధధంపువలు
వసుువులపెై ప ర థమ్మక కసు మ్సా సుంకం (బస్కడడ) శ త్ాలు

కింద్ధ జాబిత్ాలోని

తగిగంచబడాడయ. ద్ధనివలు

వినియోగ్ద్ారులకు చాలా వసుువులపెై పనుుచలిు ంపు భారం తగ్గ తుంద్ధ. సదరు
వసుువులపెై ప ర థమ్మక కసు మ్సా సుంకం సవరించిన శ త్ాలు ఇలా ఉంటాయ:
వసనతవు

సవర్థంచిన్ పారథమిక కస్ మ్సి

యాపథల్

15%

సనంకం శాతం*

అధాయయం 22 కిందకు వచేచ మదయప నీయాలు

50%

మ డి(ప మ్స/సర యాబన్/సన్ఫ్ు వర్)వంటనూనలు

15%

నిరిిష్ు (యూరియా/ఎమ్సఓపక, డడఏపక) ఎరువులు

0%

గ్ని బొ గ్గ , నేలబొ గ్గ , వృక్ష అవశేష్ లు
అమోినియం నైటట్
ేర

2.5%

బఠ నీ, క బూలీ శ్నగ్/స్ెనగ్, క య ద్ధనుసులు

*ఈ

1%

10%

వసుువులపెై వయవస య మౌలిక వసతులు-అభివృద్ధి స్ెస్ శ త్ాల కోసం ప ర్ు-‘స్థ’ చూడండి

5. పెటర రలు, డడజిల్పెై వయవస య మౌలిక వసతులు-అభివృద్ధి స్ెస్ (ఏఐడడస్క) విధధంచిన

క రణంగ వ టిపెై ప ర థమ్మక కసు మ్సా సుంకం (బస్కడ)డ త్ోప టట పరత్యే క అదనపు ఎకైాజ్
సుంకం (ఎస్ఏఈడడ) శ త్ాలు తగిగంచబడాడయ. ద్ధంత్ో వినియోగ్ద్ారులపెై అదనపు భారం

తపుపతుంద్ధ. అయత్ే- బారండులేని పెటర రలు, డడజిల్లపెై లీటరుకు రూ.1.40, రూ.1.80

వంతున ప ర థమ్మక ఎకాై జ్ సుంకం విధధంచబడుతుంద్ధ. అద్ేవిధంగ బారండులేని పెటర రలు,
డడజిల్లపెై పరత్ేయక అదనపు ఎకైాజ్ సుంకం (ఎస్ఏఈడడ) లీటరుకు రూ.11, రూ.8 వంతున
విధధంచబడాలి. ఈ నిరణయాలకు అనుగ్ ణంగ బారండడ్ పెటర రలు, డడజిల్కు సంబంధధంచి

ఇద్ేతరహా మారుపలు చేయబడాడయ. వీటిపెై వయవస య మౌలిక వసతులు-అభివృద్ధి స్ెస్
శ త్ాల కోసం ప ర్ు-‘స్థ’ చూడండి.

6. మిన్హాయంప్ుల హేతుబదీి కరణ
వ.సం.
1.

2.
3.

వసనత వర్ీాకరణ

ఖనిజాలు

రస్ాయనాలు
హసత కళా/వసత ై/చ్రమ

నిర్థెష్ వసనతవులు

న్నంచి

వరకు

స పండక్ా నూలు తయారవ కోసం మ్మథైల్

0

7.5%

హసు కళా/వసు /
ై చరి ఎగ్ మతిద్ారుల

0

వరిుంచే శ తం

సహజ బో రేటు ట, క న్స్ెన్టేట
ర ు ట వగైర
డైఫథనైల్ ఐసర స నైట్ (ఎండడఐ)

ఉతపతు
త ల ఎగుమత్ర మ నుపటి ఆరిిక సంవతారపు ఎగ్ మతుల

0/5%

2.5%

ఆధారంగా
రహిత

సనంకం ఆధారంగ మోటిఫ్, బంక, వినీర్, ప లిష్,

దిగుమత్రకస హుకుాలు, రివటట
ు , బటనుు, వల్కోట,

వీలున్ు వసనతవులు

చాటనుు, బాయడిీలు, పూసలు, కుటటుద్ార లు
వంటి వసుువుల సుంకంరహత ద్ధగ్ మతి
అనుమతించబడుతుంద్ధ;

ఈ ర్ాయతీలు 31.3.2021 వరకు మాతరమే
అమలులో ఉంట్ాయ

7. అకీమనిలవ-కౌంట్ర్ట వయలింగ్ సనంకాల ఉప్సంహరణ/తాతాకలిక రదనె/నిలిపివేత
వ.సం.

1.

నిర్థెష్ వసనతవులు

కింద్ధ ద్ధగ్ మతులపెై 2.2.2021 నుంచి 30.09.2021వరకు అకటమ నిలవ
సుంకం త్ాత్ాాలికంగ రదుి చేయబడుతుంద్ధ:-

(ఎ) 18.10.2018నాటి ననటిఫథకేష్న్ నం.54/2018- ‘స్కయూఎస్’ (ఏడడడడ)
కింద పకపుల్ా రిపబిు క్ ఆఫ్ చైనాలో తయారైన లేద్ా అకాడినుంచి

ఎగ్ మత్ైన అలాుయ్-స్కుల్ ‘స్ెుయ
ర ట్ లెంగ్ు బారుు’, ర డు పెై విధధంచిన సుంకం;
(బి) 25.09.2019నాటి ననటిఫథకేష్న్ నం.38/2019- ‘స్కయూఎస్’

(ఏడడడ)డ కింద బజి
ర ల్, పకపుల్ా రిపబిు క్ ఆఫ్ చైనా, జరినీలలో తయారైన

లేద్ా అకాడినుంచి ఎగ్ మత్ైన కోబాలేుతర గేడ్
ట , హైస్కపడ్ స్కుల్పెై విధధంచిన
సుంకం;

(స్థ) 23.06.2020నాటి ననటిఫథకేష్న్ నం.16/2020- ‘స్కయూఎస్’
(ఏడడడ)డ ననటిఫథకేష్న్ కింద పకపుల్ా రిపబిు క్ ఆఫ్ చైనా, వియత్ాుం,
కొరియా ఆరవపలలో తయారైన లేద్ా అకాడినుంచి ఎగ్ మత్ైన

అలూయమ్మనియం, జింక్ మ్మశ్టమ లోహాలత్ో కూడిన ‘ఫ్ు ట్ రోల్డ , పేు టెడ్ లేద్ా
2.

కోటెడ్ స్కుల్ ఉతపతు
ు లపెై విధధంచిన సుంకం;

7.09.2017నాటి ననటిఫథకేష్న్ నం.1/2017- ‘స్కయూఎస్’ (స్కవీడడ) కింద
పకపుల్ా రిపబిు క్ ఆఫ్ చైనాలో తయారైన లేద్ా అకాడినుంచి ఎగ్ మతయయయ
కొనిు ‘హాట్ రోల్డ , కోల్డ
ద్ధగ్ మతులపెై

3.

2.2.2021

రోల్డ ’ స్ెుయన్లెస్ స్కుల్ ఫ్ు ట్ ఉతపతు
ు ల
నుంచి

30.09.2021

వరకు

కౌంటర్వయలింగ్ సుంకం త్ాత్ాాలికంగ రదుిచేయబడుతుంద్ధ;

విధధంచే

9.10.2020నాటి ననటిఫథకేష్న్ నం. 2/2020- ‘కసు మ్సా’ (స్కవీడడ) కింద
ఇండయ నేషథయాలో తయారైన లేద్ా అకాడినుంచి ఎగ్ మత్ైన స్ెుయన్లెస్
స్కుల్

4.

ఫ్ు ట్

ఉతపతు
ు ల

ద్ధగ్ మతులపెై

కౌంటర్వయలింగ్ సుంకం రదుిచేయబడింద్ధ.

విధధంచిన

త్ాత్ాాలిక

11.12.2015నాటి ననటిఫథకేష్న్ నం.61/2015త్ోప టట 24.10.2017నాటి

ననటిఫథకేష్న్ నం.52/2017- ‘కసు మ్సా’ (ఏడడడడ)లకు క లంచలిు న క రణంగ

వీటికింద పకపుల్ా రిపబిు క్ ఆఫ్ చైనా, కొరియా ఆరవప, యూరోపథయన్
యూనియన్, దక్షిణాఫథరక , త్ైవ న్, థాయ్లాండ్, అమరిక లలో తయారైన

లేద్ా అకాడినుంచి ఎగ్ మత్ైన నిరిిషు త
ే ర వినియోగ్ 600 మ్మ.మీ.-1250
మ్మ.మీ. వడలుపగ్ల కోల్డ -రోల్డ స్ెుయన్లెస్ స్కుల్ ఉతపతు
ు లపెై అకటమనిలవ
సుంకం విధధంపు నిలిపథవేయబడింద్ధ.

8. ఇతరతార చిలు రమలు ర మారుపలు
వసనత వర్ీాకరణ

వ.సం.
1.

చిలు రమలు ర వసనతవులు

నిర్థెష్ వసనతవులు
చలన చితర నిర ిణంలో వ డే త్ాత్ాాలిక దుసుులు/వసుువుల
ద్ధగ్ మతిపెై మ్మనహాయంపు.

సౌరశ్కిు ఉత్ాపదక ప ర జకుుల ఏర పటటకు అవసరమైన యంత్ారలు,
ఉపకరణాలు, పరికర లు, విడిభాగ లు లేద్ా అనుబంధ స మగిట
తద్ధతర లనిుటిపెై మ్మనహాయంపుల ఉపసంహరించబడింద్ధ
2.
3.

4.

పారజకు్ దిగుమతులు
ఐట్ీ/ఎలకుా నిక్ా

(ననటిఫథకేష్న్ నం.1/2011-స్కయూఎస్)

అనిు హై-స్కపడ్ రైలేవ ప ర జకుులనిుటికీ పరయోజనం వరిుంపు

పథరంటరుు, కంపూయటరు కు అవసరమైన ఇంక్ క యటిడ్
ర జ్లు, రిబబన్
అస్ెంబు , రిబబన్ గేర్ అస్ెంబు , రిబబన్ గేర్ క యరేజీ తద్ధతర లపెై
ప ర థమ్మక కసు మ్సా సుంకంలో ర యతీ శ తం ఉపసంహరణ

బొ మమలు

వివిధ ఎలకుా నిక్ బొ మిల విడిభాగ లపెై మ్మనహాయంపు

ననటిఫథకేష్న్లోగ్ల పరసు ుత అంశ లను ఒకే జాబిత్ాగ ఏకీకృతం

చేసు ూ కొతు గ చేరేచవ టిపెై సవరించిన మరకు 15 శ తం ప ర థమ్మక
3.

ప్రసత నత

షరతులకు

కసు మ్సా సుంకం విధధంపు నిరేిశించబడింద్ధ.

చిలు రమలు ర కసు మ్సా సుంకం మ్మనహాయంపులలోగ్ల గ్ందరగోళపు ష్రతుల
బదనలుగా సి నంలో ర యతీ సుంకం శ తంత్ో వసుు ద్ధగ్ మతి (ఐజీస్కఆర్)

ఐజ్జసీఆర్ట షరతు కసంద నిబంధన ప టింపు పరవేశ్పెటుబడింద్ధ. ద్ధనివలు తుద్ధ వినియోగ్

తుది వినియోగ ఆధార్థత ఆధారిత మ్మనహాయంపుల నిబంధన ప టింపు సరళం/ప ర మాణికం
మిన్హాయంప్ులు

క గ్లదు.

సి. నిర్థెష్ వసనతవులపెై వయవస్ాయ మౌలిక వసతుల-అభివృదిి సెస్డ విధింప్ు (2.2.2021
న్నంచి అమలు)
వయవస య మౌలిక వసతుల-అభివృద్ధి స్ెస్ విధధంపు పరతిప ద్ధత నిరిిష్ు వసుువుల జాబిత్ా
కింద్ధవిధంగ ఉంద్ధ:

(ఎ) కస్ మ్సస్డకు సంబంధించిన్వి:
ప్రత్రపాదిత సెస్డ

వసనతవులు

(కస్ మ్సి)
2.5%

బంగ రం, వండి మ్మశ్టమ కడడడలు

మదయ ప నీయాలు (22వ అధాయయం పరిధధలోగ్లవి)
మ డి ప మాయల్

100%
17.5%

మ డి సర యాబన్, సన్ఫ్ు వర్ ఆయల్

20%

గ్నిబొ గ్గ , నేలబొ గ్గ /వృక్ష అవశేష్ లు

1.5%

బఠ నీ

40%

స్ెనగ్పపుప/మ కుా శ్నగ్

50%

పతిు (శుద్ధి చేయని/చేస్థన)

5%

35%

యాపథల్

5%

నిరిిష్ు ఎరువులు (యూరియా వగైర )
క బూలీ శ్నగ్

30%

క య ద్ధనుసులు (మోసుర్)

20%

ఈ వసుువులపెై కసు మ్సా సుంకం శ త్ాల కోసం ప ర్ు-‘బి’ చూడండి. మొతు ంమీద వీటిలో చాలా
వసుువులకు సంబంధధంచి వినియోగ్ద్ారులపెై అదనపు భారం పడదు.
(బి) ఎకైిజ్కు సంబంధించిన్వి:
పెటరరలు, డడజిల్లపెై లీటరుకు రూ.2.50, రూ.4.00 వంతున వయవస య మౌలికవసతుల-అభివృద్ధి స్ెస్
(ఏఐడడస్)క విధధంచబడింద్ధ. ఈ వసుువులపెై (ఏఐడడస్క విధధంపు నేపథయంలో) సవరించిన సుంక లు, స్ెస్కు
సంబంధధంచి ప ర్ు-‘బి’ చూడండి. మొతు ంమీద వినియోగ్ద్ారులపెై అదనపు భారం పడదు.
ఇ. స్ామాజిక సంక్షేమ సర్టచార్థె (ఎస్డడబూ
ు యఎస్డ):
ఎ. అనిు వసుువులపెైనా ఏకరవతిన 10 శ తం ‘ఎస్డబూ
ు యఎస్’ విధధంచేందుకు
1.

వీలుగ 2.2.2018 నాటి ననటిఫథకేష్న్ నం.12/2018 ఉపసంహరించబడింద్ధ.

బి. వండి, బంగ రంపెై విధధంచే వయవస య మౌలిక వసతుల-అభివృద్ధి స్ెస్
మీద ఎస్డబూ
ు యఎస్ విధధంపు మ్మనహాయంచబడింద్ధ.

ఎఫ్. కేందర ఎకైిజ్ సనంకంలో చిలు రమలు ర మారుపలు:
1.

మ్మశ్టమ ఇంధనం:

ఈ మ్మశ్టమ ఇంధనాలు సుంకం చలిు ంచిన

పెటరరల్

ఇ-10వంటి) ఇతర మ్మశ్టమ ఇంధనాలకు

ఎం-15 పెటరరల్, ఇ-20 ఉత్ాపదక లత్ో తయారయయయ పక్షంలో (ఇ-5,

వరిుంచే తరహాలోనే స్ెసుాలు, సర్చారవీల
విధధంపు నుంచి మ్మనహాయంపు లభిసుుంద్ధ.

జి. కేందర జ్జఎసీ్ చ్ట్్ ం-2017 (సీజ్జఎసీ్ చ్ట్్ ం), సమీకృత జ్జఎసీ్ చ్ట్్ ం-2017 (ఐజ్జఎసీ్
చ్ట్్ ం)లలోని నిబంధన్లోు చ్ట్్ ప్రమైన్ మారుపలు

వసుుస్ేవల పనుు మండలి (జీఎస్కు కౌనిాల్) స్థఫ రసుల మరకు స్కజీఎస్కు, ఐజీఎస్కు

చటాులలో కొనిు మారుపలు చేయబడాడయ. వీటిపెై అధక రిక పరకటన వలువడిన తర వత

తదనుగ్ ణంగ ఈ మారుపలు అమలులోకి వసు య. ఇద్ే తరహా చటాులోు ర ష్ు ర లు,
కేందరప లిత ప ర ంత్ాల పరభ త్ావలు చటు సభల ఆమోదం మరకు చేస్ే సవరణలు కూడా
వీలెన
ై ంత మర ఇందులో భాగ్ంగ ఉంటాయ.
ఇందనలో చ్రయలు కసందివిధంగా ఉంట్ాయ:
(i)

ప్న్ను చజలిుంప్ుదారులకు ఊరట్: ద్ేశ్ంలో 2017 జూలెై 1 నుంచి అమలులోకి
వచిచన- వ రిషక ఖాత్ాల తనిఖీ-సమనవయ పటిుకల సమరపణ, స్కవయ ధురవీకరణ

ప ర తిపద్ధకన వ రిషక రిటరుుల ద్ాఖలు, నికర నగ్దు బక యలపెై వడడడ విధధంపు
వంటివ టిని తపపనిసరి చేస్ే నిబంధన త్ొలగింపు.

(ii) మరుగైన్ ర్ీత్రలో నిబంధన్ల అమలు: సరఫర ద్ారు వసుు సరఫర

వివర లు

సమరిపంచినపుపడే కొనుగోలు పనుు వ పసు సదుప యం వ డుకునే వీలు,
త్ాత్ాాలిక అనుసంధాన వయవధధ చలుుబాటట, నిరిిష్ు సందర భలోు మాతరమ ఐజీఎస్కు
సునాుశ తం వరిుంపుత్ోప టట విద్ేశీ చలిు ంపుల స్కవకరణకు జోడింపు.

(iii) స వధధనం, జపుు, పునరభయరిన ద్ాఖలు తద్ధతర లకు సంబంధధంచి విధధంచిన
జరిమానాలో 25 శ త్ానికి సమానమైన స మ ి చలిు ంపు నిబంధనలోు కొనిు
మారుపలు.

హెచ. వీట్నిుట్ితోపాట్ల మర్థకొనిు సవలప స్ావభావిక మారుపలు కూడ్ా ఉనాుయ. వీట్ికస

సంబంధించి బడ్జె ట్ ప్రత్రపాదన్ల కోసం వివరణాతమ నివేదికతోపాట్ల బడ్జె ట్ సంబంధిత ఇతర
ప్తారలన్న చ్ూడవచ్నచ.

***

