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1 पेब्रुलायी 2021 

भाननीम वबाऩती भशोदम,  

भी वन 2021-2022 चा अथथवॊकल्ऩ वादय कयते. 

ऩरयचम 

1. भाननीम वबाऩती भशोदम, माऩूली कधीशी अळा प्रकायच्मा 
ऩरयस्स्थतीत अथिवॊकल्ऩ तमाय कयाला रागरा नव्शता. एखाद्मा देळालय 
क्रकॊ ला देळातीर एखाद्मा षेत्रालय ओढलणाऱ्मा आऩत्तीॊची आम्शारा कल्ऩना 
आशे, भात्र 2020 मा लऴिबयात कोवलड – 19 प्रादबुािलाच्मा काऱात आऩण 
जे काशी वोवरे, त ेअबूतऩूलि अवेच शोते.  
 

2. जेव्शा भी 2020-21 चा अथिवॊकल्ऩ वादय केरा शोता तेव्शा 
आधीऩावूनच भॊदीच्मा गतेत अवणायी जागनतक अथिव्मलस्था इतक्ट्मा 
भोठ्मा प्रभाणात आकुॊ चचत शोईर, अळी कल्ऩनाशी आम्शी केरी नव्शती. 

 

3. इतय देळाॊतीर रोकाॊप्रभाणेच आभच्मा देळातीर नागरयकाॊनाशी 
आऩल्मा वप्रमजनाॊना गभलाल े रागेर आणण मा वाथयोगाभुऱे उद्भलरेल्मा 
बफकट ऩरयस्स्थतीभुऱे इतका त्राव वशन कयाला रागेर, अळी कल्ऩनाशी 
आम्शी केरी नव्शती. 

 



4. टाऱेफॊदी रागू न कयण्माभुऱे जास्त धोका वॊबलत शोता. तीन 
आठलडमाॊची वॊऩूणि टाऱेफॊदी घोवऴत केल्मानॊतय अलघ्मा 48 तावाॊत 
ऩॊतप्रधानाॊनी 2.76 राख कोटी रुऩमाॊची तयतदू अवणायी प्रधानभॊत्री गयीफ 
कल्माण मोजना जाशीय केरी. मा मोजनेंतगित 800 दळरष रोकाॊना 
भोपत अन्नधान्म तय 80 दळरष कुटुॊफाॊना स्लमॊऩाकाचा गॎव भोपत 
उऩरब्ध करुन देण्मात आरा. त्माचफयोफय ळतेकयी, भदशरा, लदृ्ध, गयीफ 
आणण गयजू अळा 400 दळरष रोकाॊना योख यक्ट्कभ प्रदान कयण्मात 
आरी. 

 

 

5. टाऱेफॊदीच्मा काऱात अनेक नागरयक घयी यादशरे भात्र दधू, 
बाजीऩारा आणण पऱाॊचा ऩुयलठा कयणाये, आयोग्म आणण स्लच्छता 
काभगाय, रक चारक, येल्ले आणण वालिजननक लाशतूक कभिचायी, फॉक 
कभिचायी, लीज काभगाय, आभचे अन्नदाते, ऩोमरव, अस्ग्नळभन कभिचायी 
आणण वळस्त्र वेना शे वगऱेच ननममभतऩणे काभ कयत यादशरे. आऩल्मारा 
वलऴाणूचा वॊवगि शोऊ ळकतो, मा धास्तीची टाॊगती तरलाय अवतानाशी ते 
आऩरी काभे कयीत यादशरे. मा वलािची आम्शारा जाण आशे. भरा लाटत े
की भी मा भशान वबागशृातीर प्रत्मेकाच्मा लतीने जेव्शा फोरते, तेव्शा मा 
वलि स्त्री-ऩुरूऴाॊप्रती भनाऩावून कृतसता व्मक्ट्त कयते. भागच्मा काशी 
भदशन्माॊभध्मे देळाच्मा भूरबूत गयजा बागवलण्मावाठी मा वलाुंनी ज्माप्रकाये 
त्माॊच ेकाभ केरे आशे, कतिव्म ऩाय ऩाडरे आशे, त्माफद्दर कृतसता व्मक्ट्त 
कयते. 
 

6. भाननीम वबाऩती भशोदम, वालिस्जनक दशतावाठी वन्भाननीम वॊवद 
वदस्माॊनी - खावदायाॊनी आणण वलधानवबेच्मा वबावदाॊनी - आभदायाॊनीशी 
त्माॊच े लेतन ददरे. 
 

7. भे 2020 भध्मे वयकायने आत्भननबिय बायत ऩॎकेज (ANB 1.0) 
जाशीय केरे. मा ऩॎकेजभुऱे ननभािण झारेरी वकायात्भक ऩरयस्स्थती दटकलून 
ठेलण्मावाठी, लऴिबयात, आम्शी आणखी दोन आत्भननबिय बायत ऩॎकेजेव 
(ANB 2.0 आणण ANB 3.0) घोवऴत केरी. बायतीम रयझव्शि फॉकेने 
केरेल्मा उऩाममोजनाॊवश वलि आत्भननबिय बायत ऩॎकेजेवची एकूण आचथिक 



तयतूद वुभाये 27.1 राख कोटी रुऩमे शोती, जी जीडीऩीच्मा 13% ऩेषा 
जास्त आशे.  

 

8. वयकाय म्शणून आम्शी ऩरयस्स्थतीलय रष ठेलरे आणण ऩरयस्स्थतीरा 
अनुरूऩ अळी ऩालरे उचरत यादशरो. ऩॊतप्रधानाॊच्मा नेततृ्लाखारीर वयकायने 
आऩल्मा वभाजातीर वलाित अवुयक्षषत घटक अथाित गयीफ, दमरत, 
आददलावी, लदृ्ध, स्थराॊतरयत काभगाय आणण फारकाॊवाठी जास्तीत जास्त 
स्रोत उऩरब्ध करून ददरे. ऩीएभजीकेलाम, तीन आत्भननबिय बायत 
ऩॎकेजेव आणण त्मानॊतय केरेल्मा घोऴणाॊच्मा तयतुदी मा ऩाच रघु 
अथिवॊकल्ऩाॊवभान शोत्मा. 
 

9. आत्भननबिय ऩॎकेजेवभुऱे देळात वॊयचनात्भक वुधायणाॊचा लेग लाढरा. 
एभएवएभईच े ऩुनननिधाियण, खननज षेत्राच े व्मालवामीकयण, कृऴी आणण 
काभगाय षेत्रातीर वुधायणा, वालिजननक षेत्रातीर उऩिभाॊचे खाजगीकयण, 
लन नेळन- लन येळन काडि, तवेच उत्ऩादन वॊरग्न प्रोत्वाशन मोजना, 
अळा उल्रेखननम वुधायणा मा काऱात कयण्मात आल्मा. चशेयावलयदशत 
आमकय आकायणी, थेट राब शस्ताॊतयण आणण वलत्तीम वभालेळन अळा 
आणखीशी वुधायणा मा काऱात कयण्मात आल्मा. 
 

10. आजघडीरा बायताकड े दोन रवी उऩरब्ध आशेत आणण 
लैद्मकीमदृष््मा मा रवीॊनी केलऱ आऩल्मा देळातीरच नव्शे तय 100 ऩेषा 
जास्त इतय देळाॊभधीर नागरयकाॊचाशी कोवलड -19 ऩावून फचाल कयामरा 
वुयलात केरी आशे. आणखी दोन क्रकॊ ला त्माऩेषा जास्त रवी रलकयच 
उऩरब्ध शोतीर, शी ननस्श्चतच ददरावादामक फाफ आशे. 
 

11. भाननीम ऩॊतप्रधानाॊनी आभच्मा ळास्त्रसाॊना शे्रम देऊन आणण त्माॊच े
आबाय भानून रवीकयण भोशीभेचा ळुबायॊब केरा. त्माॊच्मा वभथि आणण 
अवलचर प्रमत्नाॊफद्दर आम्शी वदैल कृतस याशू.  
 

12. मा बालना व्मक्ट्त केल्मानॊतय कोलीड -19 वलयोधातीर आऩरा रढा 
2021 वारातशी वुरू याशणाय आशे, माची ऩुन्शा एकदा जाणील झारी 
आशे.  



 

13. दोन जागनतक मुद्धानॊतय जे काशी फदर घडरे, त्माचप्रभाणे 
कोवलडनॊतयच्मा जगातशी याजकीम, आचथिक आणण वाभरयक वॊफॊधाॊभध्मे 
फदर घडून मेतीर, अळी चचन्शे आशेत. इनतशावातीर शा षण म्शणजे 
नलीन मुगाची ऩशाट अवेर – ज्मा मुगात बायत शा आश्लावनऩूतीचा आणण 
आळालादाचा देळ अवेर.  
 

''वलश्लाव शा अवा एक ऩषी आशे, जो ज्मारा ऩशाट शोण्माऩूलीच 
वूमोदमाची चाशूर रागत ेआणण तो गाऊ रागतो.''. 

-यलीॊद्रनाथ टागोय 
(Fireflies – A Collection of Aphorisms) 

 

14. माच वकायात्भक बालनेवश एक क्रिकेटप्रेभी देळ म्शणून 
ऑस्रेमरमालय टीभ इॊडडमाने नुकत्माच मभऱवलरेल्मा वलजमाभुऱे आम्शारा 
झारेरा आनॊद आठलतो आशे. नागरयक म्शणून, वलळऴेत: मुलकाॊचा देळ 
म्शणून उत्तभ काभचगयी करून मळ प्राप्त कयण्माच्मा आऩल्मा वलस्जगीऴु 
लतृ्तीच ेस्भयण मा वलजमाने करून ददरे आशे. 
 

15. इतय देळाॊच्मा तुरनेत बायतात आता दय दळरष रोकवॊख्मेभागे 
भतृ्मूच े प्रभाण वलाित कभी म्शणजेच 112 आशे आणण दय दळरष 
रोकवॊख्मेभागे रूग्णाॊची वॊख्मा 130 इतकी कभी अवल्माचे ताज्मा 
आकडलेायीलरून ददवून आरे आशे. मा वकायात्भक आकडलेायीनेच, 
ऩुरूस्ज्जवलत शोणाऱ्मा आऩल्मा अथिव्मलस्थेची नव्मान े ऩामाबयणी केरी 
आशे.  

 

16. नलीन दळकातीर शा ऩदशराच अथिवॊकल्ऩ अवेर. शा अथिवॊकल्ऩ 
डडस्जटर आशे आणण आऩणा वलाुंच्मा वशकामािभुऱेच शे ळक्ट्म झारे आशे. 

 

17. आताऩमुंत अथिव्मलस्था भॊदालरी अवताना तीन लेऱा अथिवॊकल्ऩ 
वादय झारे आशेत. बायतातीर अथिव्मलस्था भॊदालण्मारा वलमळष्ट 
ऩरयस्स्थती कायणीबूत अवते. मालेऱी भात्र इतय काशी देळाॊप्रभाणेच 
जागनतक वाथयोगाभुऱेच आऩल्मा देळातशी अथिव्मलस्था भॊदालरी आशे.  

 



18. मा प्रास्तावलकानॊतय भी आत्भवलश्लावाने वाॊगू इस्च्छते की आभचे 
वयकाय, अथिव्मलस्थेरा ऩूलिऩदालय आणण्मावाठी आलश्मक ते वलि वशाय्म 
आणण वुवलधा देण्माव ऩूणिऩणे वज्ज आशे. शा अथिवॊकल्ऩ आऩल्मा 
अथिव्मलस्थेरा ळाश्लत वलकावावाठी आलश्मक अवरेरा लेग प्राप्त कयण्माची 
आणण लाढवलण्माची प्रत्मेक वॊधी प्रदान कयणाया आशे. 

 

19. 2021 शे लऴि, आभच्मा इनतशावातीर अनेक भशत्त्लाचे टप्ऩे 
गाठणाये लऴि आशे. भी माऩैकी काशीॊचा उल्रेख कयते: शे स्लातॊत्र्मप्राप्तीच े
75 ले लऴि आशे; गोव्माच्मा बायतातीर वलरीनीकयणाचे 60 ल ेलऴि आशे; 
1971 च्मा बायत-ऩाक्रकस्तान मुद्धारा मॊदा 50 लऴ े ऩूणि शोत आशेत; 
स्लतॊत्र बायताच्मा 8 व्मा जनगणनेच ेशे लऴि आशे; मॊदा बायताच्मा बिक्ट्व 
अध्मषऩदाचशेी लऴि आशे; आभच्मा चाॊद्रमान -3 अमबमानाच ेशे लऴि आशे; 
आणण शरयद्लाय भशा कुॊ बभेळ्माचशेी लऴि आशे. 

 

20. आदयणीम वबाऩती भशोदम, अथिवॊकल्ऩाचा बाग अ वुरू 
कयण्माऩूली, मा वॊकटाच्मा काऱात आऩल्मावायख्मा देळावाठी, नागरयकाॊचे 
वलरगीकयण आणण त्माॊना ऩयस्ऩयाॊऩावून वुयक्षषत अॊतयालय याखणे, शे 
खयोखयच एक भोठे आव्शान शोत,े माचा उल्रेख भी आलजूिन करू 
इस्च्छते. शे खयोखयच ननवलिलादऩणे एक भोठे आव्शान शोते. शे कयणे 
आभच्मावाठी खयोखय लेदनादामक शोत.े आऩल्मा वलाुंच्माच ळायीरयक 
आणण भानमवक आयोग्माचा कव ऩाशणाये, शे एक कठीण लऴि शोते. मा 
लऴिबयात वभोय मेणाऱ्मा वॊकटाॊचा वशनळीरऩणे भुकाफरा कयणाऱ्मा वलि 
नागरयकाॊवभोय भी नतभस्तक आशे.  
 

 

बाग अ 
 

21. बाग अ भध्मे, भी आत्भननबिय बायत भोदशभेचा दृष्टीकोन वलऴद  
करू इस्च्छते. 

 

22. आत्भननबियता शी नलीन वॊकल्ऩना नाशी. प्राचीन बायत शा भूऱात 
एक स्लालरॊफी देळ शोता, त्माचफयोफय जागनतक व्माऩायाचे कें द्र शोते. 



 

23. आत्भननबिय बायत शी 130 कोटी बायतीमाॊची अमबव्मक्ट्ती आशे, 
ज्माॊचा आऩल्मा षभता आणण कौळल्माॊलय ऩूणि वलश्लाव आशे. 

 

24. आम्शी जी-20 आणण बिक्ट्व अळा आॊतययाष्रीम वॊघटनाॊचा बाग 
आशोत. बायताच्मा प्रमत्नाॊभुऱेच आज आऩत्ती ननलायक ऩामाबूत वुवलधा 
आणण आॊतययाष्रीम वौय मुती, प्रत्मषात अस्स्तत्लात आल्मा आशेत. 

 

25. बाग अ भधीर प्रस्तालाॊभुऱे देळारा प्राधान्म, ळतेकऱ्माॊच े उत्ऩन्न 
दपु्ऩट कयणे, वषभ ऩामाबूत वुवलधा, ननयोगी बायत, वुळावन, मुलकाॊना 
वॊधी, वलाुंवाठी मळषण, भदशरा वळक्ट्तीकयण आणण वलिवभालेळक वलकाव 
अळा वलि वॊकल्ऩाॊना फऱ प्राप्त शोईर. 

 

26. त्मामळलाम, 2015-16 च्मा अथिवॊकल्ऩात आम्शी ददरेल्मा 13 

आश्लावनाॊच्मा ऩूतितेरा आता लेग आरा आशे. आऩल्मा स्लातॊत्र्मारा 75 
लऴे ऩूणि शोत अवताना मा अभतृ भशोत्वली लऴाित मा आश्लावनाॊची ऩूतिता 
शोणाय आशे. शी आश्लावने वुद्धा आत्भननबियतचेी काव धरून ऩूणित्लारा 
जात आशेत. 
 

27. 2021-22 च्मा अथिवॊकल्ऩ प्रस्तालाचे 6 प्रभुख आधायस्तॊब आशेत. 
i. आयोग्म आणण स्लास््म  
ii. बौनतक आणण आचथिक बाॊडलर आणण ऩामाबूत वुवलधा 

iii. भशत्लाकाॊषी बायतावाठी वलिवभालेळक वलकाव 
iv. भानली बाॊडलराच ेऩुनरुज्जीलन 
v. नलळोधन, वॊळोधन आणण वलकाव 
vi. क्रकभान वयकाय आणण कभार ळावन 

 

1. आयोग्म  आणण  स्लास््म 
 

28. अगदी वुरुलातीराच भी वाॊग ू इस्च्छत े की मा अथिवॊकल्ऩात 
आयोग्मवॊफॊधी ऩामाबूत वुवलधाॊलयीर गुॊतलणूकीत भोठ्मा प्रभाणात लाढ 



कयण्मात आरी आशे. वॊस्थाॊभध्मे वुधायणा शोत जातीर त्मानुवाय आम्शी 
जास्तीत जास्त तयतूद कयत याशू.  

 

29. आयोग्माप्रनत वभालेळक दृस्ष्टकोन फाऱगून आम्शी प्रनतफॊधात्भक, 
उऩचायात्भक आणण आयोग्म मा तीन षेत्राॊना वषभ कयण्मालय रष कें दद्रत 
कयतो. 
 

आयोग्म मॊत्रणा 
 

30. ऩुढच्मा वशा लऴाुंवाठी 64,180 कोटी रूऩमाॊची तयतूद अवणायी 
ऩीएभ आत्भननबथय स्लस्थ बायत मोजना शी कें द्र वयकाय ऩुयस्कृत नलीन 
मोजना याफवलरी जाईर. मा मोजनेंतगित प्राथमभक, भाध्ममभक आणण 
ततृीम स्तयालयीर आयोग्म मॊत्रणाॊची षभता वलकमवत केरी जाईर, 
आधीऩावून अस्स्तत्त्लात अवरेल्मा याष्रीम वॊस्था फऱकट केल्मा जातीर 
आणण नलीन तवेच नव्माने प्रवाय शोणाऱ्मा योगाॊच े ननदान आणण उऩचाय 
कयण्मावाठी नलीन वॊस्था ननभािण केल्मा जातीर. याष्रीम आयोग्म 
अमबमानाव्मनतरयक्ट्त स्लतॊत्रऩणे शी मोजना याफलरी जाईर. मा मोजनेतीर 
भशत्लाच्मा तयतुदी ऩुढीरप्रभाणे : 
 

a. ग्राभीण बागातीर 17,788 आणण ळशयी बागातीर 11,024 

आयोग्म आणण लेरनेव कें द्राॊना वशाय्म  
b. अकया याज्माॊभधीर वलि स्जल्शे आणण 3382 गटाॊभधीर वालिजननक 

आयोग्म एककाॊभध्मे एकास्त्भक वालिजननक आयोग्म प्रमोगळाऱाॊची 
स्थाऩना; 

c. 602 स्जल्शे आणण 12 कें द्रीम वॊस्थाॊभध्मे अनतदषता रुग्णारमाॊची 
स्थाऩना; 

d. नॎळनर वेंटय पॉय डडवीज कॊ रोर (एनवीडीवी), मा कें द्राच्मा 5 
प्रादेमळक ळाखा आणण भशानगयाॊतीर 20 आयोग्म देखयेख कें द्राॊच े
वषभीकयण; 



e. वलि वालिजननक आयोग्म प्रमोगळाऱाॊना ऩयस्ऩयाॊळी जोडण्मावाठी वलि 
याज्मे / कें द्रळामवत प्रदेळाॊभध्मे एकास्त्भक आयोग्म भादशती ऩोटिरचा 
वलस्ताय; 

f. 17 नलीन वालिजननक आयोग्म एकके कामािस्न्लत कयणे तवेच 32 
वलभानतऱ, 11 फॊदये आणण 7 रॉड िॉमवॊग षेत्रात अवरेल्मा 
वलद्मभान वालिजननक आयोग्म एककाॊचे वषभीकयण; 

g. आयोग्मवॊफॊधी 15 आऩत्कारीन ळस्त्रक्रिमा कें दे्र आणण 2 क्रपयत्मा 
रुग्णारमाॊची स्थाऩना आणण 

h. जागनतक आयोग्म वॊघटनेच्मा आग्नेम आमळमा षेत्रावाठीच्मा नॎळनर 
इस्न्स्ट्मूळन पॉय लन शेल्थ मा प्रादेमळक वॊळोधन भॊचाची 
स्थाऩना, 9 फामो-वेफ्टी रेव्शर III प्रमोगळाऱा आणण चाय 
प्रादेमळक याष्रीम वलऴाणू वलसान वॊस्थाॊची स्थाऩना.  
 

ऩोऴण 
 

31. ऩौस्ष्टक आशाय, वलतयण, ऩोशोच आणण ऩरयणाभ माॊच्मा 
वषभीकयणावाठी आम्शी ऩूयक ऩोऴण कामििभ आणण ऩोऴण अमबमान 
वलरीन करू आणण मभळन ऩोऴण 2.0 वुरू करू. देळातीर 112 

भशत्लाकाॊषी स्जल्हमाॊभधीर ऩोऴणवॊफॊधी ऩरयस्स्थतीत वुधायणा कयण्मावाठी 
आम्शी आिभक धोयण स्लीकारू.  
 

वलाांवाठी ऩाणीऩुयलठा 
 

32. लैस्श्लक आयोग्माच े उदद्दष्ट वाध्म कयण्मावाठी जागनतक आयोग्म 
वॊघटनेने स्लच्छ ऩाणी, स्लच्छता आणण स्लच्छ लातालयणाच े भशत्त्ल 
लायॊलाय वाॊचगतरे आशे. 
 

33. जर जीलन अमबमान (ळशयी) वुरू केरे जाईर. मा अमबमानाॊतगित 
4,378 ळशयी स्थाननक वॊस्थाॊभध्मे 2.86 कोटी घयगुती नऱ जोडण्मा 
प्रदान कयण्मावश वलाुंवाठी ऩाणीऩुयलठा प्रदान कयण्माचे उदद्दष्ट आशे, 
तवेच 500 AMRUT  अभतृ(AMRUT) ळशयाॊभध्मे द्रल कचया 
व्मलस्थाऩनाचशेी उदद्दष्ट आशे. शी मोजना 5 लऴे याफवलरी जाणाय अवून 



त्मावाठी  2,87,000 कोटी रूऩमे इतका खचि केरा जाणाय आशे. 
 

स्लच्छ बायत, स्लस्थ बायत 
 

34. बायतातीर ळशयी बागाच्मा वॊऩूणि स्लच्छतेवाठी आम्शी भरभूत्र गाऱ 
व्मलस्थाऩन आणण वाॊडऩाणी व्मलस्थाऩन, कचयम्ाच्मा स्त्रोताॊच े वलबाजन, 
एकदा लाऩयामच्मा प्रास्स्टकचा लाऩय कभी कयणे, फाॊधकाभ कयताना क्रकॊ ला 
ते उध्लस्त कयताना ननभािण शोणाऱ्मा कचयम्ाच े प्रबालीऩणे व्मलस्थाऩन 
करून लामू प्रदऴूण कभी कयणे तवेच अनेक लऴ ेवाठलरेल्मा कचऱ्मालय 
जैवलक प्रक्रिमा कयणे अळा उऩाममोजनाॊलय रष कें दद्रत कयण्माचा वलचाय 
केरा आशे. 2021 त े 2026 अळी 5 लऴ े ळशयी स्लच्छ बायत मभळन 
2.0 याफवलरे जाणाय अवून त्मावाठी एकूण 1,41,678 कोटी रूऩमाॊची 
वलत्तीम तयतूद कयण्मात आरी आशे. 
 

स्लच्छ शला 
 

35. लामू प्रदऴूणाच्मा लाढत्मा वभस्मेचे ननयाकयण कयण्मावाठी, भी मा 
अथिवॊकल्ऩात, दशा राखाऩेषा जास्त रोकवॊख्मा अवरेल्मा 42 ळशयी 
कें द्राॊवाठी 2,217 कोटी रुऩमाॊची तयतूद प्रस्तावलत कयत.े  
 

 

 

स्कॅ्रवऩॊग  अथाथत बॊगाय वलऴमक धोयण 
 

36. जुनी आणण लाऩयावाठी अमोग्म लाशन ेननकारी काढण्मावाठी आम्शी 
स्लतॊत्रऩणे स्लैस्च्छक लाशन स्िॎ वऩ ॊग धोयण जाशीय कयीत आशोत. माभुऱे 
इॊधन-षभ, ऩमािलयणाव अनुकूर अळा लाशनाॊना प्रोत्वादशत कयण्मात भदत 
शोईर आणण ऩरयणाभी लाशनाॊभुऱे शोणाये प्रदऴूण आणण तेर आमातशी कभी 
शोईर. अळा लैमस्क्ट्तक लाशनाॊच्मा फाफतीत 20 लऴािनॊतय आणण 
व्मालवानमक लाशनाॊच्मा फाफतीत 15 लऴािनॊतय, स्लमॊचमरत क्रपटनेव 
वेंटयभध्मे मा लाशनाॊची क्रपटनेव चाचणी घेतरी जाईर. मा मोजनचेा 
तऩळीर भॊत्रारमातपे स्लतॊत्रऩणे प्रदान केरा जाईर.  
 



रवी 
 

37. न्मूभोकॉकर रव, शी बायतीम फनालटीची रव वध्मा देळबयातीर 
केलऱ 5 याज्माॊभध्मेच ददरी जाते, ती आता देळबयात ददरी जाईर. मा 
रवीकयणाभुऱे देळात लऴािकाठी 50,000 ऩेषा जास्त फारभतृ्म ू योखता 
मेतीर. 
 

38. 2021-22 मा लऴािभध्मे कोवलड – 19 रवीकयणावाठी भी 
35,000 कोटी रूऩमे प्रदान केरे आशेत. आलश्मकता बावल्माव त्मावाठी 
आणखी तयतूद कयण्मावशी भी लचनफद्ध आशे. 
 

39. 2021-22 मा आचथिक लऴाित आयोग्म आणण स्लास््माठी 2020-21 
भधीर 94,452 कोटी रुऩमाॊच्मा तुरनेत 2021-22 वाठी 2,23,846 
कोटी रुऩमे खचािवाठी अथिवॊकल्ऩीम तयतुद केरी आशे, अथाित 137 % 
लाढ केरी आशे. माफाफतच ेतऩळीर बाऴणाच्मा ऩरयमळष्ट 1 भध्मे ऩाशता 
मेतीर.  
 

2. बौनतक आणण वलत्तीम बाॊडलर आणण ऩामाबूत वुवलधा 
 

आत्भननबथय बायत - उत्ऩादन वॊरग्न प्रोत्वाशन मोजना (PLI) 
 

40. 5 दररीमन अभेरयकन डॉरविच्मा अथिव्मलस्थेवाठी, आऩल्मा 
उत्ऩादन षेत्रात दोन आकडी लाढीचे वातत्म दटकलाले रागेर. आभच्मा 
उत्ऩादक कॊ ऩन्माॊना उत्कृष्ट षभता आणण अत्माधनुनक तॊत्रसानावश 
जागनतक ऩुयलठा वाखऱीॊचा अवलबाज्म बाग व्शाले रागेर. शे वलि वाध्म 
कयण्मावाठी आणण आत्भननबिय बायत घडवलण्माच्मा उदे्दळाने 13 षेत्राॊवाठी  
जागनतक स्तयालयीर ननभािते घडवलण्माच्मा उदे्दळाने ऩीएरआम तथा उत्ऩादन 
वॊरग्न मोजना जाशीय केल्मा आशेत. मावाठी वयकायन े 2021-22 मा 
आचथिक लऴािऩावून ऩाच लऴाुंवाठी वुभाये 1.97 राख कोटी रूऩमाॊचा ननधी 
उऩरब्ध कयण्माप्रनत लचनफद्धता दळिलरी आशे. मा उऩिभाभुऱे भशत्लऩूणि 
षेत्रातीर उत्ऩादन लाढवलण्माफयोफयच, जागनतक स्तयालयीर उत्कृष्ट 



उत्ऩादक घडवलण्माव तवेच आभच्मा तरुणाॊवाठी योजगाय उऩरब्ध शोण्माव 
भदत शोईर.   
 

 

लस्त्रोद्मोग 
 

41. लस्त्रोद्मोग शा जागनतक स्तयालय स्ऩधाित्भक शोण्मावाठी, भोठ्मा 
गुॊतलणूकीरा आकवऴित कयण्मावाठी आणण योजगाय ननमभितीरा चारना 
देण्मावाठी ऩीएरआम अथाित उत्ऩादन ननगडडत प्रोत्वाशन मोजनेव्मनतरयक्ट्त 
भेगा इनव्शेस्टभेंट टेक्ट्वटाईर ऩाक्ट्वि (मभत्रा) शी मोजना वुरू केरी जाईर. 
ननमाितीत जगज्जेत े शोण्मावाठी शे प्रग आणण प्रे वुवलधाॊवश जागनतक 
ऩातऱीलयीर ऩामाबूत वुवलधा ननभािण कयेर. आगाभी 3 लऴाुंत 7 नलीन  
टेक्ट्वटाईर ऩाकि ची ननमभिती शोईर.  
 

ऩामाबूत वुवलधा 
 

42. भी डडवेंफय 2019 भध्मे जाशीय केरेरी याष्रीम ऩामाबूत वुवलधा 
ऩाईऩराईन (एनआमऩी) शी बायत वयकायतपे आजलय याफवलरेल्मा 
मोजनाॊऩैकी वलाित ऩदशरी मोजना आशे ज्मात वॊऩूणि वयकायरा एकबत्रत 
काभ कयाल ेरागेर. एनआमऩी 6835 प्रकल्ऩाॊवश वुरू केरी गेरी शोती; 
प्रकल्ऩ ऩाइऩराइनचा वलस्ताय करून आता त्मात 7,400 प्रकल्ऩ वभावलष्ट 
कयण्मात आरे आशेत. काशी भूरबूत ऩामाबूत वुवलधा भॊत्रारमाॊतगित वुभाये 
1.10 राख कोटी रुऩमाॊच े217 प्रकल्ऩ ऩूणि झारे आशेत. 

 

43. एनआमऩी शे एक वलमळष्ट रक्ष्म आशे जे शे वयकाय मेत्मा काशी 
लऴाुंत वाध्म कयण्मावाठी लचनफद्ध आशे. मावाठी वयकाय आणण आचथिक 
षेत्र मा दोघाॊकडून वलत्तऩुयलठ्मात भोठी लाढ कयाली रागेर. माच्मा 
ऩूतितेवाठी मा अथिवॊकल्ऩात, भी तीन भागाुंनी ठोव ऩालरे उचरण्माचा 
प्रस्ताल ठेलत.े 

 



44. प्रथभ, वॊस्थात्भक वॊयचना तमाय करून; दवुये म्शणजे, 
भारभत्तेच ेयोखीकयण कयण्मालय भोठा बय देऊन आणण नतवये म्शणजे कें द्र 
आणण याज्म अथिवॊकल्ऩात बाॊडलरी खचािचा लाटा लाढलून. 
 

 

ऩामाबूत वुवलधाॊवाठी वलत्तऩुयलठा - वलकाव वलत्तीम वॊस्था  (DFI)  
 

45. ऩामाबूत वुवलधाॊना दीघि भुदतीवाठी कजिऩुयलठा आलश्मक आशे. 
ऩामाबूत वुवलधाॊच्मा वलत्तऩुयलठ्मावाठी प्रदाता, वभथिक आणण उत्प्रेयक 
म्शणून व्मालवानमकदृष््मा व्मलस्थावऩत वलकाव वलत्तीम वॊस्था आलश्मक 
आशे. त्मानुवाय, भी डीएपआम अथाित वलकाव वलत्तीम वॊस्था  स्थावऩत 
कयण्मावाठी वलधेमक वादय कयेन. मा वॊस्थेत बाॊडलरावाठी भी 20,000 
कोटी रुऩमाॊची तयतूद केरी आशे. तीन लऴाुंच्मा कारालधीत मा 
डीएपआमवाठी क्रकभान `5 राख कोटी रुऩमाॊचे कजि देण्माचा ऩोटिपोमरओ 

अवण्माची भशत्त्लाकाॊषा आशे. 
 

46. ऩयदेळी ऩोटिपोमरओ गुॊतलणूकदायाॊकडून आमएनव्शीआमटी आणण 
आयईआमटीच े कजि वलत्तऩुयलठा वॊफॊचधत कामद्माॊभध्मे मोग्म ते फदर 
करून वषभ केरे जाईर. माभुऱे आमएनव्शीआमटी आणण आयईआमटीॊना 
वलत्तऩुयलठा कयणे आणखी वुरब शोईर आणण माभुऱे ऩामाबूत वुवलधा 
आणण फाॊधकाभ षेत्राॊवाठी ननधी लाढेर. 
 

भारभत्तेच ेयोखीकयण 
 

47. नलीन ऩामाबूत वुवलधाॊच्मा फाॊधकाभावाठी कामािस्न्लत शोणाऱ्मा 
वालिजननक ऩामाबूत वुवलधा भारभत्ताॊचे योखीकयण कयणे शा एक भशत्लाचा 
अथिऩुयलठा ऩमािम आशे. वॊबाव्म िाउनक्रपल्ड ऩामाबूत वुवलधा भारभत्तचेी  
“याष्रीम योखीकयण लादशनी ” वुरू केरी जाईर. प्रगतीचा भागोला 
घेण्मावाठी आणण गुॊतलणूकदायाॊना फघण्माची वुवलधा उऩरब्ध करून 
देण्मावाठी भारभत्ता योखीकयण डॎळफोडि देखीर तमाय केरा जाईर. 
योखीकयणाच्मा ददळनेे काशी भशत्त्लऩूणि उऩाम : 
 



a. बायतीम याष्रीम भशाभागि प्राचधकयण आणण ऩीजीवीआमएर माॊनी 
प्रत्मेकी एक आमएनव्शीआमटी प्रामोस्जत केरे आशे जे आॊतययाष्रीम 
आणण देळाॊतगित वॊस्थात्भक गुॊतलणूकदायाॊना आकवऴित कयेर. 
अॊदाजे 5,000 कोटी रुऩमे क्रकॊ भतीचे ऩाच ऩरयचारन यस्ते बायतीम 
याष्रीम भशाभागि प्राचधकयण आमएनव्शीआमटीभध्मे शस्ताॊतरयत केरे 
जात आशेत. त्माचप्रभाणे 7,000 कोटी रुऩमाॊच्मा ऩायेऴण 
भारभत्ता ऩीजीवीआमएर आमएनव्शीआमटीभध्मे शस्ताॊतरयत केल्मा 
जातीर.  

b. वभवऩित भारलाशतूक भाचगिका कामािस्न्लत झाल्मानॊतय येल्ले त्माच्मा 
देखबार आणण दरुुस्तीवाठी योखीकयण कयेर. 

c. कामािन्लमन आणण व्मलस्थाऩन वलरतीॊवाठी वलभानतऱाच्मा ऩुढच्मा 
टप्प्माचे योखीकयण कयण्मात मेईर. 

d. भारभत्ता योखीकयण कामििभाॊतगित योखीकयण शोणाऱ्मा इतय 
ऩामाबूत वुवलधा भारभत्ता माप्रभाणे: (i) बायतीम याष्रीम 
भशाभागि प्राचधकयण कामािस्न्लत टोर यस्त े(ii) ऩीजीवीआमएरच्मा 
ऩायेऴण भारभत्ता (iii) गेर, आमओवीएर आणण एचऩीवीएर 
च्मा तेर आणण गॎव ऩाईऩराईन (iv) द्वलतीम आणण ततृीम 
शे्रणीच्मा  ळशयाॊभध्मे एएआम वलभानतऱ (v) इतय येल्ले ऩामाबूत 
वुवलधा भारभत्ता (vii) वेंरर लेअयशाऊमवॊग कॉऩोयेळन आणण  
नापेड  वायख्मा वीऩीएवई च्मा गोदाभ भारभत्ता (viii) िीडा 
स्टेडडमभ. 
 

बाॊडलरी अथथवॊकल्ऩात रषणीम लाढ 
 

48. 2020-21 च्मा आचथिक अॊदाजऩत्रकात आम्शी बाॊडलरी खचािवाठी 
4.12 राख कोटी रुऩमे प्रदान केरे आशेत. आभचा प्रमत्न शोता की 
वॊवाधनाॊची कभतयता अवूनशी आऩण बाॊडलरालय जास्त खचि कयाला आणण 
लऴिअखेय 4.39  राख कोटी रुऩमे खचि शोण्माची ळक्ट्मता आशे ज्माची 
तयतूद भी 2020-21 च्मा वुधारयत अॊदाजऩत्रकात केरी आशे. 2021-22 



वाठी भी बाॊडलरी खचािभध्मे भोठ्मा प्रभाणात लाढीचा प्रस्ताल ठेलरा आशे 
आणण त्माद्लाये 5.54 राख कोटी रुऩमाॊची तयतूद केरी आशे जी 2020-
21 च्मा आचथिक अॊदाजाऩेषा 34.5% जास्त आशे. माऩैकी भी बाॊडलरी 
खचािलय चाॊगरी प्रगती दळिवलणायम्ा आणण ऩुढीर ननधीची गयज अवरेल्मा 
प्रकल्ऩ / कामििभ / वलबागाॊवाठी ऩुयवलल्मा जाणाऱ्मा आचथिक व्मलशाय 
वलबागाच्मा अथिवॊकल्ऩ ळीऴाित `44,000 कोटी रुऩमाॊऩेषा जास्त यक्ट्कभ 
ठेलरी आशे. मा खचािमळलाम , आम्शी याज्मे आणण स्लामत्त वॊस्थाॊना 
त्माॊच्मा बाॊडलरी खचािवाठी 2 राख कोटी रुऩमाॊऩेषा जास्त यक्ट्कभ देखीर 
प्रदान करू. 

 

49. ऩामाबूत वुवलधाॊच्मा ननमभितीलय आऩल्मा अथिवॊकल्ऩातीर जास्त खचि 
कयामरा याज्माॊना प्रोत्वाशन देण्मावाठी आम्शी वलमळष्ट मॊत्रणाॊलय कामि 
करू. 
 

यस्ते आणण भशाभागथ ऩामाबूत वुवलधा 
 

50. 5.35 राख कोटी रुऩमे क्रकभतीच्मा बायतभारा प्रकल्ऩाॊतगित 3.3 
राख कोटी रुऩमे क्रकभतीच्मा 13,000 क्रकभी ऩेषा अचधक राॊफीच्मा यस्त े
फाॊधकाभावाठी भॊजुयी देण्मात आरी अवून त्माऩैकी 3,800 क्रक.भी. 
यस्त्माॊचे फाॊधकाभ माआधीच ऩूणि झारे आशे. भाचि 2022 ऩमुंत आणखी 
8,500 क्रक.भी.च े यस्ते फाॊधणाय अवून अनतरयक्ट्त 11,000 क्रक.भी. 
याष्रीम भशाभागि भाचगिका ऩूणि कयणाय आशोत. 

 

51. यस्ते ऩामाबूत वुवलधा लाढवलण्मावाठी अचधक आचथिक कॉरयडॉयचशेी 
ननमोजन केरे जात आशे. त्माऩैकी काशी माप्रभाणे:  

a. तामभऱनाडू याज्मात 1.03 राख कोटी रुऩमाॊच्मा 
गुॊतलणूकीतून 3,500 क्रकभी राॊफीच्मा याष्रीम भशाभागािचे काभ. 
मात भदयुाई-कोल्रभ कॉरयडोय, चचत्तूय-थॊचयू कॉरयडॉयचा वभालेळ 
आशे. ऩुढीर लऴी फाॊधकाभ वुरू शोईर. 



b. केयऱभधीर कन्माकुभायी- भुॊफई कॉरयडोयच्मा 600 क्रक.भी. 
वलबागावश 65,000 कोटी रुऩमे गुॊतलणुकीच्मा  1,100 क्रकभी 
राॊफीच्मा याष्रीम भशाभागािच ेकाभ. 

c. ऩस्श्चभ फॊगार याज्मात कोरकाता- मवरीगुडी मा वध्माच्मा 
यस्त्माच्मा वुधायणेवश 25,000 कोटी रुऩमे खचािच्मा 675 

क्रक.भी. भशाभागािच ेकाभ वुरू आशे. 
d. आवाभ याज्मात वध्मा 19,000 कोटी रुऩमे खचािची  
याष्रीम भशाभागािची काभे वुरू आशेत. ऩुढीर तीन लऴाुंत याज्मात 
34,000 कोटी रुऩमे खचािच्मा 1300 क्रकरोभीटयशून अचधक 
राॊफीच्मा  याष्रीम भशाभागाुंच ेकाभ शाती घेतरे जाईर. 
 

52. 2021-22 भधीर काशी उल्रेखनीम उऩिभ म्शणून काशी 
भशत्लाकाॊषी कॉरयडोय आणण इतय भशत्त्लऩूणि प्रकल्ऩ जोडऩत्र -II भध्मे 
आशेत. 
 

53. यस्ते लाशतूक ल भशाभागि भॊत्रारमावाठी भी 1,18,101 राख कोटी 
रुऩमाॊच्मा लाढील खचािची तयतूद केरी आशे, त्माऩैकी 1,08,230 कोटी 
रुऩमे बाॊडलरी खचािवाठी आशेत ,जी आत्ताऩमुंतची वलािचधक तयतूद आशे. 
 

येल्ले ऩामाबूत वुवलधा 
 

54. बायतीम येल्लेने 2030 ऩमुंत बायतावाठी एक याष्रीम येल्ले मोजना 
तमाय केरी आशे. 2030 ऩमुंत ‘बवलष्मकारीन वुवज्ज’ येल्ले प्रणारी 
तमाय कयण्माची शी मोजना आशे.  

 

55. आभच्मा उद्मोगावाठी लाशतूक खचि कभी कयणे शे ‘भेक इन 
इॊडडमा’ वषभ कयण्माच्मा आभच्मा धोयणाचा गाबा आशे. लेस्टनि डडेडकेटेड 
फे्रट कॉरयडोय (डीएपवी) वभवऩित भार लाशतकू भाचगिका ऩस्श्चभ आणण 
ईस्टनि डीएपवी वभवऩित भार लाशतूक भाचगिका  ऩूलि शे दोन्शी भागि जून 



2022 ऩमुंत चारू शोतीर  अळी अऩेषा आशे .  मामळलाम ऩढुीर 
अनतरयक्ट्त उऩिभ प्रस्तावलत आशेत् 

 

a. ईस्टनि डीएपवीचा वोननगय-गोभोश वलबाग (263.7 क्रकभी) 
2021-22 भध्मे ऩीऩीऩी भोडभध्मे घेतरा जाईर. 274.3 क्रकभी 
राॊफीचा गोभोश-डॊकुनी वलबाग रलकयच ऩीऩीऩी भोडभध्मे घेण्मात 
मेईर. 

b. खयगऩूय ते वलजमलाडा ईस्ट कोस्ट कॉरयडोय, बुवालऱ त ेखयगऩूय 
त ेडॊकुनी शा ईस्ट-लेस्ट कॉरयडोय आणण इटायवी त ेवलजमलाडा ऩमुंत 
उत्तय-दक्षषण कॉरयडोय शे वभवऩित भारलाशतूक भाचगिका प्रकल्ऩ 
आम्शी बवलष्मात याफवलणाय आशोत. ऩदशल्मा टप्प्मात ववलस्तय 
प्रकल्ऩ अशलार शाती घेण्मात मेतीर. 

c. 1ऑक्ट्टोफय 2020 योजी 41,548 आयकेएभ लरून 2021 च्मा 
अखेयीव 46,000 आयकेएभ म्शणजेच 72% ऩमुंत िॉडगेज रूट 
क्रकरोभीटय (आयकेएभ) चे वलद्मुतीकयण झारेरे अवेर. िॉडगेज 
भागाुंच े100% वलद्मुतीकयण डडवेंफय, 2023 ऩमुंत ऩूणि शोईर.  
 

56. प्रलाळाॊच्मा वोमीवाठी आणण वुयक्षषततेवाठी ऩुढीर उऩाम प्रस्तावलत 
आशेत् 

 

a. प्रलाळाॊना उत्तभ प्रलावाचा अनुबल देण्मावाठी आम्शी प्रभुख ऩमिटन 
भागाुंलय वौंदमिदृष््मा यचना केरेल्मा स्व्शस्टा डोभ एरएचफी कोचची 
ननमभिती करू.  

b. भागीर काशी लऴाुंत शाती घेतरेल्मा वुयक्षषततचे्मा उऩाममोजनाॊच े
ऩरयणाभ आता ददवू रागरे आशेत. शा प्रमत्न अचधक फऱकट 
कयण्मावाठी उच्च घनतेच ेनेटलकि  आणण 

c. बायतीम येल्लेच्मा अत्मचधक लाऩयातीर भागाुंना भानली चकुाॊभुऱे 
येल्लेगाडमाॊची टक्ट्कय टाऱण्मावाठी स्लदेळी वलकमवत स्लमॊचमरत रेन 
वॊयषण प्रणारी ऩुयवलरी जाईर. 



d. भी येल्लेवाठी वलािचधक 1,10,055 कोटी रुऩमाॊची तयतूद केरी 
आशे ज्मात 1,07,100 कोटी रुऩमे बाॊडलरी खचािची तयतूद आशे.  
 

ळशयी ऩामाबूत वुवलधा 
57. भेरो येर नेटलकि चा वलस्ताय आणण ळशयी फव वेला लाढलून आम्शी 
ळशयात वालिजननक लाशतुकीचा लाटा लाढलण्माच्मा ददळनेे कामि करू. 
वालिजननक फव ऩरयलशन वेला लाढवलण्मावाठी 18,000 कोटी रुऩमे खचि 
करून नलीन मोजना वुरू केरी जाईर. खावगी षेत्रातीर उद्मोजकाॊकडून 
20,000 फवगाडमाॊवाठी वलत्तऩुयलठा, अचधग्रशण, ऩरयचारन आणण 
देखयेख कयण्मावाठी मा मोजनेत नलीन ऩीऩीऩी भॉडले्व रागू कयण्माची 
वोम अवेर. शी मोजना लाशन उद्मोगारा चारना देईर, आचथिक 
वलकावात बयबयाट कयेर, आऩल्मा तरुणाॊना योजगायाच्मा वॊधी ननभािण 
कयेर आणण ळशयी यदशलाळाॊवाठी लाशतूक वुरबता लाढलेर. 

 

58. वध्मा देळात एकूण 702 क्रक.भी. राॊफीच े  भेरो भागि कामियत 
अवून 27 ळशयाॊभध्मे 1,016 क्रकभी राॊफीचा  भेरोभागि  ल 
आयआयटीएवच ेकाभ वुरू आशे. द्वलतीम शे्रणी आणण प्रथभ शे्रणी ळशयाॊच्मा 
ऩरयघीम बागात वभान अनुबल, वोमी आणण वुयषा मावश कभी क्रकॊ भतीत 
भेरो येर प्रणारी उऩरब्ध कयण्मावाठी दोन नलीन तॊत्रसानाचा  उदा. 
‘भेरोराईट’ आणण ‘भेरोननओ’ माॊचा  लाऩय कयण्मात मेणाय आशे. 

  

59. वेंरर काउॊटयऩाटि पॊ ड (कें द्रीम प्रनतबाग ननधी) माॊना प्रदान केरा  
जाईर: 
 

a. 1957.05 कोटी रुऩमे खचािचा 11.5 क्रकभीचा कोची भेरो येल्ले 
टप्ऩा -2  

b. 63,246 कोटी रु खचािचा 118.9 क्रकभीचा चने्नई भेरो येल्ले टप्ऩा 
- 2 

c. 14,788 कोटी रु खचािचा 58.19 क्रक.भी.चा फेंगऱुरू भेरो येल्ले 
प्रकल्ऩ टप्ऩा 2 ए आणण 2 फी  



d. अनुिभे, 5,976 कोटी आणण `2,092 कोटी रुऩमे क्रकभतीच े
नागऩूय भेरो येल्ले प्रकल्ऩ टप्ऩा- 2 आणण नामळक भेरो प्रकल्ऩ. 
 

ऊजाथ ऩामाबूत वुवलधा 
 

60. भागीर 6 लऴाित लीज षेत्रात फऱ्माच वुधायणा झाल्मा ल मळ 
मभऱारे. 139 गीगा लॎ् वची स्थावऩत षभता आणण 1.41 राख वक्रकि ट 
क्रकरोभीटय राॊफीच्मा ऩायेऴण लादशन्मा जोडल्मा गेल्मा आणण अनतरयक्ट्त 
2.8 कोटी कुटुॊफाॊना लीज जोडणी देण्मात आरी. 

 

61. देळबयातीर लीज वलतयण कॊ ऩन्मात एकतय वयकायी क्रकॊ ला खाजगी 
भक्ट्तेदायी आशे मा ऩाश्लिबूभीलय स्ऩधाित्भकतेरा प्रोत्वाशन देऊन ग्राशकाॊना 
ननलडीचा ऩमािम देण्माची आलश्मकता आशे. ग्राशकाॊना एकाऩेषा जास्त 
वलतयण कॊ ऩन्माॊभधनू ऩमािम ननलडण्मावाठी एक चौकट तमाय केरी जाईर. 

 

62. लीज वलतयण कॊ ऩन्माॊची व्मलशामिता शी एक गॊबीय चचॊता आशे. 
ननमभितीलय बय देण्मात आरेल्मा वुधायणा आधारयत ननकार-ननगडडत 
3,05,984 कोटी खचािची लीज-वलतयण षेत्र मोजना मेत्मा ऩाच लऴाित 
वुरू केरी जाईर. प्री-ऩेड स्भाटि भीटरयॊग आणण पीडय लेगऱे कयणे, 
प्रणारी अद्ममालत कयणे मावश ऩामाबूत वुवलधा ननमभितीवाठी आचथिक 
वुधायणाॊळी जोडरेरी शी मोजना डडवकॉम्वना वशाय्म कयेर. 

 

63. 2020 भध्मे नतवयम्ा ऩुनगुुंतलणूक ऩरयऴदेत फोरताना ऩॊतप्रधानाॊनी 
वलिवभालेळक याष्रीम शामड्रोजन ऊजाि अमबमान वुरू कयण्माची मोजना 
जाशीय केरी. आता शरयत ऊजाि स्त्रोताॊभधनू शामड्रोजन ननभािण कयण्मावाठी 
2021-22 भध्मे शामड्रोजन ऊजाि अमबमान वुरू कयण्माचा प्रस्ताल आशे.   
 

फॊदये, नौलशन, जरभागथ 
 

64.  देळातीर भशत्लाची फॊदये त्माॊच्मा ऩरयचारन वेलाॊच े  स्लत: 
व्मलस्थाऩन  कयण्माऐलजी खाजगी बागीदायीतून व्मलस्थाऩन कयण्माच े



भॉडरे स्लीकायतीर. मावाठी , आचथिक लऴि 21-22 भध्मे  देळातीर 
प्रभुख फॊदयाॊकडून  2,000 कोटी रुऩमाॊशून अचधक क्रकभतीच े  ७ भोठे 
प्रकल्ऩ वालिजननक खावगी बागीदायी तत्लालय देण्मात मेतीर. 
  

65. बायतीम नौलशन कॊ ऩन्माॊना,  भॊत्रारमे आणण वीऩीएवईच्मा 
जागनतक ननवलदाॊभध्मे 5 लऴाुंच्मा कारालधीत 1624 कोटी रुऩमाॊचे अनुदान 
वशाय्म देऊन बायतीम व्माऩायी जशाजाॊच्मा ननमभितीव प्रोत्वाशन देणायी 
मोजना वुरू केरी जाईर. मा उऩिभाभुऱे बायतीम नौलशन कभिचाऱ्माॊवाठी 
अचधक प्रमळषण आणण योजगायाच्मा वॊधी मभऱतीर तवेच जागनतक 
कॊ ऩन्माॊभध्मे बायतीम कॊ ऩन्माॊचा लाटा लाढेर. 
  

66. बायतान े जशाजे ऩुनलािऩय अचधननमभ, 2019 ची अॊभरफजालणी 
करून शाॉगकाॉग आॊतययाष्रीम अचधलेळनारा भान्मता ददरी. गुजयातभधीर 
अरॊग मेथीर वुभाये 90 जशाज ऩुनचििीकयण माडाुंनी माऩूली एचकेवी-
अनुऩारन प्रभाणऩत्र े मभऱवलरी आशेत. मुयोऩ आणण जऩानभधनू अचधक 
जशाजे बायतात ऩुनलािऩयावाठी  आणण्माचा प्रमत्न केरा जाईर. 2024 
ऩमुंत  बायताची ऩुनलािऩय षभता दपु्ऩट   म्शणजेच वुभाये 4.5 दळरष 
राइट डडस्प्रेवभेंट टोने (एरडीटी) इतकी शोईर. माभुऱे आऩल्मा 
तरूणाॊवाठी अनतरयक्ट्त 1.5 राख योजगाय मभऱण्माची अऩेषा आशे.  
 

ऩेट्रोशरमभ आणण नैवर्गथक लामू 
 

67. कोवलड -19 टाऱेफॊदीच्मा कारालधीत कोणत्माशी व्मत्ममामळलाम 
आभच्मा वयकायने देळबय इॊधन ऩुयलठा चारू ठेलरा आशे. रोकाॊच्मा 
जीलनात मा षेत्राच्मा भशत्त्लऩूणि स्लरूऩाची दखर घेऊन खारीर भुख्म 
ऩुढाकाय जाशीय केरे जात आशेत: 
 

a. उज्ज्लरा मोजना ज्माचा पामदा 8 कोटी घयाॊना झारा त्मा 
मोजनेचा वलस्ताय आणखी 1 कोटी राबा्माुंऩमुंत कयण्मात मेणाय 
आशे. 



b. ऩुढीर 3 लऴाुंत ळशय गॎव वलतयण नेटलकि भध्मे आणखी 100 स्जल्शे 
जोडणाय 

c. जम्भू-काश्भीयभध्मे नलीन गॎव ऩाइऩराइन प्रकल्ऩ वुरु शोणाय. 
d. कोणत्माशी बेदबालामळलाम वुगम्म प्रलेळ आधायालय वलि नैवचगिक 

गॎव ऩाइऩराइनभध्मे वाभान्म लाशक षभतेच्मा फुक्रकॊ गच्मा 
वुरबतेवाठी आणण वभन्लमावाठी स्लतॊत्र गॎव राॊवऩोटि मवस्टभ 
ऑऩयेटय स्थावऩत केरे जाईर.  
 

आर्थथक बाॊडलर 
68. भी, वेफी अचधननमभ, 1992, डडऩॉणझटयीज अचधननमभ, 1996,, 
मवक्ट्मुरयटीज कॉन्रॎक्ट््व (येग्मुरेळन) अचधननमभ 1956 आणण गव्शनिभेंट 
मवक्ट्मुरयटीज अचधननमभ 2007 भधीर तयतदुी एकबत्रत करून एक 
तकि वॊगत एकर बाॊडलरी फाजाय वॊदशता वलकमवत कयण्माचा प्रस्ताल ठेलत.े 
 

69. जीआमएपटी-आमएपएववी  अथाित गुजयात आन्तययाष्रीम वलत्तीम 
आणण तॊत्रसान ळशयात   मेथे जागनतक दजािच्मा क्रपन-टेक शफच्मा 
वलकावारा वशाय्य्म कयण्माव वयकाय ऩादठॊफा देईर. 

 

70. ताणतणालाच्मा लेऱी कॉऩोयेट फाॉड भाकेटभधीर वशबागीॊभध्मे 
आत्भवलश्लाव लाढलण्मावाठी आणण वलिवाधायणऩणे दयु्मभ फाजायातीर 
तयरता लाढवलण्मावाठी कामभस्लरुऩी वॊस्थात्भक चौकट तमाय कयण्माचा 
प्रस्ताल आशे. प्रस्तावलत वॊस्था तणालऩूणि आणण वाभान्म काऱात 
गुॊतलणूक दजािचे कजि योखे खयेदी करुन योखे फाजायाच्मा वलकावारा भदत 
कयेर. 
71. 2018-19 च्मा अथिवॊकल्ऩात वयकायने देळात ननमॊबत्रत वोने 
फाजायाची व्मलस्था स्थावऩत कयण्माचा आऩरा शेत ू जाशीय केरा शोता. 
मावाठी वेफीरा ननमाभक आणण गोदाभवलकाव आणण ननमाभक प्राचधकयण 
म्शणून अचधवूचचत केरे जाईर .  त्मा अॊतगित लोस्ल्टॊग, अस्केईंग, 
रॉस्जस्स्टक  माॊच्मावश  गोदाभ व्मलस्थाऩन माॊची लामदे फाजायाच्मा 
धतीलय  वोन्मावाठी प्रणारी  तमाय कयण्मावाठी वेफीरा फऱकट केरे 
जाईर.  



 

72. वलि वलत्तीम गुॊतलणूकदायाॊचा शक्ट्क म्शणून गुॊतलणूकदायाॊची वनद 
वलकमवत कयण्माचा प्रस्ताल भी ठेलत.े 

 

73. अऩायॊऩरयक ऊजाि षेत्रारा आणखी चारना देण्मावाठी बायतीम वौय 
ऊजाि भशाभॊडऱारा `1,000 कोटी रुऩमे आणण बायतीम नूतनीकयणमोग्म 
ऊजाि वलकाव वॊस्थेरा` 1,500 कोटी रुऩमे अनतरयक्ट्त बाॊडलर ऩुयलण्माचा 
प्रस्ताल भी ठेलत.े   
 

वलभा षेत्रात थेट ऩयदेळी गुॊतलणुकीत लाढ 
 

74. वलभा कॊ ऩन्माॊभध्मे थेट ऩयदेळी गुॊतलणुक भमािदा 49% लरून 74% 
ऩमुंत लाढवलण्मावाठी आणण ऩयदेळी भारकी आणण वुयक्षषत उऩामाॊवश 
ननमॊत्रणाव ऩयलानगी देण्मावाठी भी वलभा कामदा 1938 भध्मे दरुुस्ती 
कयण्माचा प्रस्ताल ठेलरा आशे. नलीन वॊयचनेनुवाय फोडािलयीर फशुवॊख्म  
वॊचारक आणण भुख्म व्मलस्थाऩन कयणाये बायतीम यदशलावी अवतीर, 
ज्मात क्रकभान 50% वॊचारक स्लतॊत्र वॊचारक अवतीर आणण वलमळष्ट 
टक्ट्केलायीचा नपा वाभान्म याखील गॊगाजऱी म्शणून कामभ ठेलरा जाईर.  
 

 

 

नलीन वॊयचनेद्लाये अनुत्ऩादक भारभत्ता ननयाकयण 
 

75. वालिजननक षेत्रातीर फॉकाॊनी त्माॊचा   ताऱेफॊद वुधायण्मावाठी  
त्माॊच्मा अनुत्ऩादक भारभत्तेवाठी  उच्च स्तयीम तयतूद कयणे  आलश्मक 
आशे. अस्स्तत्त्लात अवरेल्मा अनुत्ऩादक कजािच े एकत्रीकयण करून नॊतय 
भारभत्ता व्मलस्थाऩन करून त्मा वलकून ऩमािमी गुॊतलणूक ननधी आणण 
इतय वॊबाव्म गुॊतलणूकदायाॊना अॊनतभ भूल्म प्राप्तीवाठी भारभत्ता ऩुनयिचना 
कॊ ऩनी मरमभटेड आणण भारभत्ता व्मलस्थाऩन कॊ ऩनीची स्थाऩना केरी 
जाईर. 
 

ऩीएवफी अथाथत वालथजननक षेत्रातीर फॉकाॊचे ऩुनबाांडलरीकयण 
 



76. ऩीएवफीची आचथिक षभता आणखी भजफूत कयण्मावाठी 2021-22 
भध्मे `20,000 कोटी रुऩमाॊचे ऩुनबाुंडलरीकयण प्रस्तावलत आशे. 
 

ठेल वलभा 
 

77. भागीर लऴी वयकायन े ठेलीलयीर वलभा वॊयषणात  लाढ कयामरा  
भान्मता ददरी शोती. फॉक ग्राशकाॊवाठी ठेलीलयीर वलभा वॊयषण 1 राख 
रुऩमाॊलरून 5 राख रुऩमाॊऩमुंत लाढवलण्मात आरे. भी मा वत्रात 
डीआमवीजीवी अचधननमभ, 1961 भध्मे तयतुदी वुरब कयण्मावाठी, 
दरुुस्ती कयीत आशे. जेणेकरुन एखादी फॉक आऩरी जफाफदायी ऩाय 
ऩाडण्माव  तात्ऩुयती अवभथि अवेर तय अळा फॉकेच्मा ठेलीदायाॊना ठेल 
वलभा वॊयषण भमािदेऩमुंत त्माॊच्मा ठेली लाऩयण्माची वशज आणण कारफद्ध 
वॊधी मभऱू ळकेर. माभुऱे वध्मा  तणालाखारी अवणाऱ्मा फॉकाॊच्मा 
ठेलीदायाॊना भदत शोईर. 

 

78. छो्मा कजिदायाॊच्मा दशताच े यषण कयत अवताना ऩत मळस्त 
वुधायण्माकरयता, 100 कोटी रुऩमे क्रकभान भारभत्ता भूल्म अवरेल्मा 
एनफीएपवी अथाित बफगय फॉक्रकॊ ग वलत्तीम वॊस्थाॊवाठी, प्रनतबूतीकयण आणण 
वलत्तीम भारभत्ता ऩुनयिचना ल वुयषा व्माज अॊभरफजालणी कामदा 2002 
अॊतगित ऩात्र क्रकभान कजािची भमािदा, 50 राख रुऩमाॊलरून 20 राख 
रुऩमाॊऩमुंत कभी कयण्माचा प्रस्ताल आशे. 
 

कॊ ऩनी प्रकयणे 
 

79. कॊ ऩनी अचधननमभ 2013 अन्लमे प्रक्रिमात्भक आणण आऩवात 
मभटलता मेण्माजोगत ेताॊबत्रक गुन्शे दोऴभुक्ट्त कयण्माची प्रक्रिमा आता ऩूणि 
झारी आशे. भी आता भमािददत दानमत्ल बागीदायी (एरएरऩी) 
अचधननमभ, 2008 दोऴभुक्ट्त कयण्माचे प्रस्तावलत कयत.े 

 

80. भशोदम, भी कॊ ऩनी कामदा 2013 अॊतगित छो्मा कॊ ऩन्माॊच्मा 
व्माख्मेत वुधायणा कयण्माचा प्रस्ताल ठेलत,े ज्मा अॊतगित त्माॊची देम 
बाॊडलराची क्रकभान भमािदा “50 राखाॊऩेषा जास्त नाशी लरून 2 कोटीऩेषा 



जास्त नाशी” आणण व्मलवाम उराढार “2 कोटीऩेषा जास्त नाशी लरून 20 
कोटीॊऩेषा जास्त नाशी” अळी केरी जाईर.मा ननणिमाचा  दोन राखाशून 
अचधक कॊ ऩन्माॊना पामदा  शोणाय अवून त्माॊना आलश्मकता ऩूतिता कयणे 
वुरब शोईर. 

 

 

 

81. स्टाटि-अप्व आणण इनोव्शेटविना थेट पामदा शोणाया ऩुढीर उऩाम 
म्शणून, एकर-व्मक्ट्ती कॊ ऩनीच्मा वभालेळाव प्रोत्वादशत करून देम बाॊडलर 
आणण उराढारीलय कोणतेशी फॊधन न ठेलता त्माॊच्मा प्रगतीव अनुभती 
आणण त्माॊच े इतय कोणत्माशी प्रकायच्मा कॊ ऩनीभध्मे रूऩाॊतयण कयण्माव 
ऩयलानगी देऊन बायतीम नागरयकावाठी ओऩीवी- एकर-व्मक्ट्ती कॊ ऩनी 
स्थावऩत कयण्मावाठी ननलावी भमािदा 182 ददलवाॊलरून 120 ददलवाॊऩमुंत 
कभी कयणे आणण अननलावी बायतीमाॊना बायतात ओऩीवी एकर-व्मक्ट्ती 
कॊ ऩनी वुरू कयण्माची ऩयलानगी देण्माचा भी प्रस्ताल ठेलत.े 

 

82. कजि वलऴमक प्रकयणाॊचे लेगलान ननयाकयण कयण्मावाठी 
एनवीएरटीची चौकट भजफूत केरी जाईर, ई-कोटि प्रणारी कामािस्न्लत 
केरी जाईर आणण कजि ननयाकयण कयण्माच्मा लैकस्ल्ऩक ऩद्धती आणण 
एभएवएभईंवाठी वलळऴे चौकट वुरू केरी जाईर. 

 

83. मेत्मा आचथिक लऴि 2021-22 दयम्मान आम्शी डटेा वलश्रेऴण, 
कृबत्रभ फुवद्धभत्ता, भळीन रननुंग चामरत MCA21 आलतृ्ती 3.0 वुरू 
कयणाय आशोत. मा आलतृ्ती 3.0 भध्मे ई-छाननी, ई-अमबननणिम, ई-
वल्राभवरत आणण अनुऩारन व्मलस्थाऩनावाठी अनतरयक्ट्त भॉडमूर 
अवतीर. 
 

ननगुांतलणूक आणण धोयणात्भक वलक्री 
 

84. कोवलड -19 अवूनशी आम्शी धोयणात्भक ननगुुंतलणुकीच्मा ददळनेे 
कामि कयत आशोत. फीऩीवीएर, एअय इॊडडमा, मळवऩॊग कॉऩोयेळन 
ऑप इॊडडमा, कॊ टेनय कॉऩोयेळन ऑप इॊडडमा, आमडीफीआम फॉक, 



फीईएभएर, ऩलन शॊव, नीराचर इस्ऩात ननगभ मरमभटेड अवे 
अनेक व्मलशाय 2021-22 भध्मे ऩूणि शोतीर. आमडीफीआम फॉक 
व्मनतरयक्ट्त आम्शी वन 2021-22 भध्मे दोन वालिजननक षेत्रातीर 
फॉका  आणण एका वलिवाधायण वलभा कॊ ऩनीच े खावगीकयण 
कयण्माचा प्रस्ताल ठेलतो. मावाठी कामदेळीय दरुुस्त्मा आलश्मक 
आशेत आणण भी मा अचधलेळनातच त्मा दरुुस्ती वादय कयण्माचा 
प्रस्ताल ठेलत.े 
 

85. 2021-22 भध्मे आम्शी एरआमवीचा आमऩीओ अथाित प्रायॊमबक 
खरुी वभबाग वलिी मोजना आणत आशोत ज्मावाठी भी मा 
वत्रातच आलश्मक त्मा दरुुस्त्मा आणत आशे. 
 

86. आत्भननबिय ऩॎकेजभध्मे भी जाशीय केरे शोते की आम्शी वालिजननक 
षेत्रातीर उद्मोगाॊच्मा धोयणात्भक ननगुुंतलणुकीचे धोयण ऩुढे आणू. 
ळावनाने मा धोयणारा भान्मता ददरी आशे माची भादशती 
वबागशृारा देण्माव भरा आनॊद शोत आशे. शे धोयण वलि बफगय 
धोयणात्भक आणण धोयणात्भक षेत्रातीर ननगुुंतलणुकीवाठी स्ऩष्ट 
आयाखडा प्रदान कयते. आम्शी अळी चाय षेत्रे ठेलरी आशेत जी 
धोयणात्भक आशेत स्जथे क्रकभान वीऩीएवई कामभ ठेलल्मा जातीर 
आणण उलिरयत खावगीकयण केरे जाईर. उलिरयत षेत्रात वलि 
वीऩीएवईच ेखाजगीकयण केरे जाईर. धोयणाची भुख्म लैमळष््मे 
जोडऩत्र-III भध्मे नभूद केरी आशेत. 

 

87. ननगुुंतलणुकीच ेधोयण ऩुढे चारलताना भी आता ननती आमोगारा 
कें द्रीम वालिजननक षेत्रातीर अळा काशी कॊ ऩन्माॊची मादी फनलण्माव 
वाॊगत आशे, ज्माॊच्मा नालाॊचा वलचाय मेत्मा काऱात धोयणात्भक 
ननगुुंतलणुकीवाठी केरा जाऊ ळकतो. 

 

88. वलि याज्माॊनी त्माॊच्मा अखत्मारयतीर वालिजननक षेत्रातीर 
कॊ ऩन्माॊची ननगुुंतलणूक कयण्मावाठी प्रोत्वाशन म्शणून कें द्रीम ननधी 
ऩुयलठ्माची मोजना आम्शी तमाय कयत आशोत. 

 



89. ननस्ष्िम भारभत्ताॊभधनू आत्भननबिय बायतावाठी मोगदान मभऱू 
ळकत नाशी. वालिजननक षेत्रातीर कॊ ऩन्मा तवेच वयकायी भॊत्रारम 
ल खात्माॊच्मा ताब्मात अवरेल्मा जमभनीॊचा वभालेळ अळा कभी 
भशत्त्लाच्मा भारभत्तते शोतो. मा भारभत्ताॊ भधनू मभऱकत शली 
अवल्माव त्मा वलकणे अथला वलरत क्रकॊ ला भक्ट्तेदायी वायख्मा 
इतय भाध्मभाॊभधनू मभऱकत मभऱू ळकते. मा काभावाठी वलमळष्ट 
षभतेची गयज आशे. म्शणून भी एका स्लतॊत्र कॊ ऩनीच्मा स्थाऩनेचा 
प्रस्ताल ठेलत आशे. शी कॊ ऩनी केलऱ माच काभावाठी चारलरी 
जाईर. 

 

90. वतत तो्मात चारणाऱ्मा अथला आजायी अवरेल्मा कें द्रीम 
वालिजननक षेत्रातीर कॊ ऩन्मा लेऱच्मालेऱी फॊद कयण्मावाठी एक 
वुधारयत प्रणारी आम्शी रलकयच वादय कयणाय आशोत. 

 

91. 2021 -22 च्मा अथिवॊकल्ऩीम अॊदाजानुवाय ननगुुंतलणूकीतनू 
1,75,000 कोटी रुऩमे  मभऱतीर अळी अऩेषा आशे. 
 

वयकायी आर्थथक वुधायणा 
 

92. ‘अॊडय द रेझयी मवॊगर अकाउॊट’ च्मा ऩद्धतीनुवाय वयकायच्मा 
खात्माभधनू स्लामत्त वॊस्था प्रत्मष खचािच्मा लेऱेवच ननधी काढून 
घेऊ ळकत शोत्मा. त्माभुऱे व्माजाची फचत शोत शोती. आता 
2021 -22 ऩावून आम्शी शी ऩद्धत वलि प्रकायच्मा वॊस्थाॊवाठी 
खरुी कयत आशोत. 

 

93. 15 व्मा वलत्त आमोगाच्मा मळपायवीनुवाय कें द्राने प्रामोस्जत 
केरेल्मा वलि मोजनाॊची वॊख्मा कभी करून त्माॊचा आऩाऩवात 
ताऱभेऱ लाढलण्मावाठी आम्शी वलळऴे प्रमत्न कयत आशोत. माभुऱे 
खचि शोणाऱ्मा ननधीचा प्रबाली उऩमोग शोऊ ळकेर. 

 

94. फशुयाज्मीम वशकायी वॊस्थाॊच्मा वलकावावाठी वयकाय लचनफद्ध आशे 
ल वलि प्रकायची भदत देऊ कयेर. वशकायी वॊस्थाॊची व्मलवाम 



वुरबता लाढलण्मावाठी भी प्रस्ताल ठेलत ेकी, त्माॊच्मावाठी एक 
स्लतॊत्र प्रळावकीम प्रणारी वलकमवत कयाली. 

 

3. भशत्त्लाकाॊषी बायतावाठी वलथवभालेळक वलकाव 
 

95. भाननीम अध्मष भशोदम, मा स्तॊबाखारी भी कृऴी ल वॊफॊचधत 
षेत्र,े ळतेकयी कल्माण ल ग्राभीण बायत ,स्थराॊतरयत काभगाय ल 
श्रभजीली आणण आचथिक वभालेळन मा भुद्माच े वललेचन कयणाय 
आशे. 

 

कृवऴषेत्र 
 

96. आभच े वयकाय ळतेकऱ्माॊच्मा कल्माणाप्रती  लचनफद्ध आशे. 
आभच्मा कारालधीत ‘क्रकभान आधायबूत क्रकॊ भत’  मोजनेत भोठा 
फदर शोत अवून वलि प्रकायच्मा ळतेभाराच्मा उत्ऩादन खचािच्मा 
दीडऩट यक्ट्कभ आता क्रकभान आधायबूत क्रकॊ भत म्शणून ददरी जात 
आशे. भाराची खयेदीशी स्स्थय लेगाने लाढत आशे. माभुऱे 
ळतेकऱ्माॊची मभऱकत भोठ्मा प्रभाणात लाढरी आशे. 

 

97. गव्शाच्मा वऩकाच्मा खयेदीलय 2013- 14 वाराभध्मे वयकायन े
33,874 कोटी रुऩमे ळतेकऱ्माॊना ददरे शोत.े 2019-20 वारा 
भध्मे त े लाढून 62,802  कोटी रुऩमे झारे शोत.े 2020-21 
वारात ते आणखी लाढून 75, 606 कोटी रुऩमे झारे आशेत. 
गव्शाच े ऩीक घेणाऱ्मा ळतेकऱ्माॊची वॊख्मा 2019- 20 भध्मे 
35.57 राख शोती ती 2020- 21 भध्मे लाढून 43.36 राख 
झारी आशे. 

 

98. बात वऩकाॊवाठी 2013- 14 वारात वयकायने 63,928 कोटी 
रुऩमाची खयेदी केरी शोती . 2019- 20 भध्मे ते प्रभाण लाढून 
1,41,930 कोटी रुऩमे तय 2020- 21 भध्मे शी खयेदी लाढून 
1,72,752  कोटीॊ रुऩमे  ऩमुंत ऩोचण्माचा अॊदाज आशे. माचा 
पामदा घेणाऱ्मा ळतेकऱ्माॊची वॊख्मा 2019- 20 वारात 1.24 



कोटी शोती ती 2020 -21 वारात 1.54 कोटीॊऩमुंत लाढरी 
आशे. 

 

99. माचप्रभाणे डाऱीॊच्मा खयेदीलय 2013- 14 भध्मे वयकायने रुऩमे 
236 कोटी  खचि केरे शोते. 2019 -20 भध्मे त ेलाढून रुऩमे 
8285 कोटी झारे तय आता2020-21 भध्मे शी खयेदी यक्ट्कभ 
लाढलून रुऩमे 10,530 कोटी झारी आशे. 2013- 14 च्मा 
तुरनेत शी लाढ रू 40 कोटीॊऩेषा जास्त आशे. 

 

100. काऩूव वऩकलणाऱ्मा ळतेकऱ्माॊना 2013- 14 वारी वयकायकडून 
रुऩमे 90 कोटी मभऱारे शोते आणण 27 जानेलायी 2019 च्मा 
ददलळीऩमुंत वयकायने खयेदी केरेल्मा काऩवाची क्रकॊ भत रुऩमे 
25,974 कोटी शोती. माफद्दर ववलस्तय भादशती ऩरयमळष्ट चाय 
भध्मे आशे. 

 

101. मा लऴािच्मा वुरुलातीरा प्रधानभॊत्री माॊनी ‘स्लामभत्ल’ मोजनेची 
वुरुलात केरी शोती. मा मोजनेअॊतगित ग्राभीण बागातीर 
भारभत्तेच्मा भारकाॊना त्माॊच े शक्ट्क मरणखत स्लरूऩात ददरे 
जातात. आताऩमुंत 1,241 गालाॊभधीर 1.80 राख भारकाॊना 
त्माॊच्मा भारकी शक्ट्काच े काडि ददरे गेरे आशे. आचथिक लऴि 
2021- 22 दयम्मान शी मोजना वलि याज्मात तवेच कें द्रळामवत 
प्रदेळात याफलरी जाली अव ेभी प्रस्तावलत कयत आशे. 

 

102. ळतेकऱ्माॊना आलश्मकतेनवुाय ऩतऩुयलठा कयण्मावाठी भी आचथिक 
लऴि 2022 ऩमुंतच े कृऴी ऩतऩुयलठा रक्ष्म लाढलून रुऩमे 16.5 
राख कोटी कयत आशे. ऩळुऩारन,दगु्धव्मलवाम तवेच 
भावेभायीच्मा व्मलवामाॊवाठी ऩतऩुयलठा लाढलण्मालय आम्शी बय 
देणाय आशोत. 

 

103. ग्राभीण ऩामाबूत वुवलधा वलकाव ननधीवाठी तयतूद रुऩमे 30,000 
कोटीॊलरून लाढलून रुऩमे 40,000 कोटी कयणाय आशोत. 

 



104. नाफाडि च्मा अॊतगित वूक्ष्भ मवॊचन ननधी चा रुऩमे 5000 कोटी 
अवरेल्मा वॊचचत ननधी भध्मे रुऩमे 5000 कोटीॊची बय घारून तो 
दपु्ऩट म्शणज ेरुऩमे 10000 कोटी कयाला अवा प्रस्ताल भी भाॊडत 
आशे. 

 

105. कृऴी तवेच कृऴी ऩूयक षेत्राॊच ेभूल्म वॊलधिन व्शाले तवेच ननमाित 
लाढाली मावाठी ऑऩयेळन ‘ग्रीन स्कीभ’ वुरू आशे. त्माचा पामदा 
वध्मा टोभॎटो, काॊदा ल फटा्माच्मा वऩकाॊना मभऱतो आशे. मा 
मोजनेची व्माप्ती लाढलून त्मात आणखी 22 नाळलॊत ळतेभाराची 
बय घातरी जाईर. 

 

106. इ-नाभ फाजायऩेठेत वुभाये 1.68 राख ळतेकऱ्माॊची नोंदणी झारी 
अवून मा फाजायाद्लाये रुऩमे 1.14 राख कोटीॊच े व्मलशाय झारे 
आशेत. इ-नाभ फाजायऩेठाॊभुऱे ळतेभार व्मलशायात ऩायदळिकता 
तवेच स्ऩधाित्भकता आरी अवून आता आणखी एक शजाय फाजाय 
वमभत्माॊना इ- नाभ ळी जोडण्मात मेणाय आशे. 

 

107. कृऴी उत्ऩन्न फाजाय वमभत्माॊना त्माॊच्मा ऩामाबूत वुवलधा 
लाढलण्मावाठी कृऴी ऩामाबूत वुवलधा ननधीभधनू ननधी ऩुयलठा केरा 
जाईर. 

 

भत्स्मव्मलवाम 
 

108. आधनुनक भावेभायी फॊदये तवेच भाव ेउतयवलण्माची कें दे्र वलकमवत 
कयण्मावाठी भी भोठ्मा प्रभाणात गुॊतलणुकीचा प्रस्ताल ठेलत आशे. 
वुरुलातीरा कोची, चने्नई, वलळाखाऩट्टणभ, ऩायादीऩ ल ऩेटुलाघाट 
शी ऩाच भावेभायीची फॊदये शी आचथिक व्मलशायाॊची कें दे्र म्शणून 
वलकमवत केरी जातीर. देळाॊतगित नदीभागि तवेच इतय 
जरभागाुंच्मा काठाॊलय भावेभायीची फॊदये तवेच भाव ेउतयवलण्माची 
कें दे्र वलकमवत केरी जातीर. 

 



109. वभुद्र लेरीॊची ळतेी शे एक नलीन उदमारा मेणाये षेत्र अवून त्मात 
क्रकनायी बागात याशणाऱ्मा ननलावीॊच ेजीलनभान उॊचालण्माची षभता 
आशे. त्माभुऱे भोठ्मा प्रभाणात योजगाय ननमभिती शोऊन अनतरयक्ट्त 
मभऱकत प्राप्त शोईर. वभुद्र लेरीॊच्मा ळतेीचा वलकाव शोण्मावाठी 
भी तामभऱनाडू भध्मे फशुउऩमोगी वभुद्र लेर उद्मानाचा प्रस्ताल 
वादय कयत आशे. 

  

 

स्थराॊतरयत काभगाय आणण श्रभजीली 
 

110. आम्शी वुरू केरेल्मा ‘एक देळ –एक मळधाऩबत्रका ’ मा 
मोजनेद्लाया राबाथी त्माॊच े स्लस्त धान्म देळातल्मा कोणत्माशी 
बागातून मभऱलू ळकतीर. काभाननमभत्त स्थराॊतरयत झारेल्मा 
काभगायाॊना माचा वलळऴे राब मभऱेर. कुटुॊफाऩावून दयू याशणाये 
रोक त्माॊच्मा याशण्माच्मा दठकाणी त्माॊच्मा येळनचा काशी बाग 
मभऱलू ळकतीर. त्माॊच्मा भूऱ गाली याशणाऱ्मा कुटुॊफारा उयरेरे 
धान्म त्माॊच्माच गालात मभऱू ळकेर. भरा आऩणाव वाॊगामरा 
आनॊद शोतो आशे, की 32 याज्मे ल कें द्रळामवत प्रदेळात याशणाऱ्मा 
69 कोटी राबाथींऩमुंत शी ‘एक देळ - एक मळधाऩबत्रका’ मोजना 
ऩोशोचरी अवून माॊची वॊख्मा एकूण राबाथींच्मा 86 टक्ट्के आशे. 
मेत्मा काशी भदशन्मात उयरेरी चाय याज्मे ल कें द्रळामवत प्रदेळ शी 
मा मोजनेत वभावलष्ट शोतीर. 

 

111. अवॊघदटत काभगायाॊवाठी ल वलळऴेत् स्थराॊतरयत काभगायाॊवाठी भी 
एका नलीन ऩोटिरचा प्रस्ताल ठेलत आशे. मा ऩोटिर भध्मे अळा 
काभगायाॊची वलि वॊफॊचधत भादशती वाठलून ठेलता मेईर. त्मात 
फाॊधकाभ भजूय तवॊच शॊगाभी काभगाय माॊचाशी वभालेळ अवेर. 
माभुऱे आयोग्म, ननलाव व्मलस्था ,कौळल्म, वलभा ,ऩतऩुयलठा 
तवेच अन्नऩुयलठा फद्दरच्मा मोजना तमाय कयताना भदत मभऱेर. 

 

112. चाय काभगाय ननमभनाॊच्मा द्लाये 20 लऴाुंऩूली वुरू झारेरी प्रक्रिमा 
आऩण आता ऩूणि कयत आशोत. जगबयात ऩदशल्माॊदाच शॊगाभी 



काभगाय तवेच ऑनराईन व्मावऩीठालयच्मा  काभगायाॊना 
वाभास्जक वुयषा पामदे ददरे जाणाय आशेत. मा वलि प्रकायच्मा 
काभगायाॊना क्रकभान लेतन रागू शोणाय अवनू वलाुंचा वभालेळ 
कभिचायी याज्म वलभा मोजनेत शोणाय आशे वलि प्रकायच्मा काभाॊलय 
स्त्री कभिचाऱ्माॊना ठेलता मेणाय अवून वुमोग्म वुयषा व्मलस्था 
अवल्माव यात्रऩाऱीत देखीर स्स्त्रमाॊना काभ कयता मेईर. मा 
फयोफयच भारकाॊलयचा ननमभ ऩारनाचा बाय कभी कयण्मावाठी 
एकबत्रत ऩॊस्जकयण ल राइवस्न्वॊग तवेच ऑनराईन ऩयताव्माची 
ऩद्धत वुरू केरी जाईर. 
 

आर्थथक वभालेळन 
 

113. अनुवुचचत जाती जभातीॊवाठी ल भदशराॊवाठी अवरेल्मा स्टॉड अऩ 
इॊडडमा मोजनेरा ऩतऩुयलठा लाढाला म्शणून मावाठीची क्रकभान 
आचथिक षभतेची आलश्मकता 25 टक्ट्क्ट्माॊलरून 15 टक्ट्क्ट्माॊऩमुंत 
खारी आणाली, तवेच कृऴी वॊफॊचधत उऩिभाॊवाठी कजिऩुयलठा 
कयण्माची व्मलस्था अवाली, अवा प्रस्ताल भी भाॊडत आशे. 

 

114. वूक्ष्भ, रघु तवेच भध्मभ उद्मोगाॊना ऩाठफऱ देण्मावाठी आम्शी 
अनेक ऩालरे उचररी आशेत. मा अथिवॊकल्ऩात मा षेत्रावाठी भी 
रुऩमे 15700 कोटीची तयतूद केरी अवून शी अथिवॊकल्ऩीम 
अॊदाजाऩेषा दऩुटीने जास्त आशे.  

 

4. भानली बाॊडलरारा नलचतेना 
 

115. नुकत्माच जाशीय केरेल्मा नलीन ळैषणणक धोयणाच ेवलिदयू स्लागत 
शोत आशे. 

 

ळारेम शळषण 
 

116. याष्रीम ळैषणणक धोयणाच्मा वलि घटकाॊचा अॊतबािल कयण्मावाठी 
15000 ऩेषा जास्त ळाऱाॊना गुणात्भक फऱकटी देण्मात मेईर. 



मा ळाऱा वॊफॊचधत प्रदेळाभधल्मा आदळि ळाऱा फनलून उदाशयण 
प्रस्तुत कयतीर. तवेच इतय ळाऱाॊना नलीन धोयणाच े उदद्दष्ट 
प्राप्त कयण्मावाठी ऩूणि भदत कयतीर.  

 

117. याज्मे, वेलाबाली वॊस्था, खाजगी ळाऱा माॊच्मा बागीदायी वश 
ळॊबय नव्मा वैननकी ळाऱा वुरू कयण्मात मेतीर. 

 

उच्चशळषण 
 

118. 2019- 20 च्मा अथिवॊकल्ऩात भी देळात उच्च मळषण आमोग 
स्थाऩन कयण्माचा उल्रेख केरा शोता. त्माची अॊभरफजालणी 
कयण्मावाठी मा लऴी कामदा आणरा जाईर. भानकाॊची स्थाऩना, 
नोंदणी, ननमभालरी आणण ननधी ऩुयलठा मा चाय काभाॊवाठी 
अवरेल्मा स्लतॊत्र वॊस्थाॊच ेननमभन कयण्माच ेकाभ मा आमोगाकड े
अवेर. 

 

119. बायत वयकायच्मा ऩादठॊब्माने वलवलध ळशयाॊभध्मे अनेक वॊळोधन 
वॊस्था, वलद्माऩीठे ल भशावलद्मारमे कामियत आशेत. उदाशयणाथि, 
शैदयाफाद भध्मे अळा 40 भशत्त्लाच्मा वॊस्था चारू आशेत. मा 
वायख्मा आणखी नऊ ळशयाॊभध्मे अळा प्रकायच्मा वॊस्थाॊची एक 
औऩचायीक मॊत्रणा उबी कयाली ,ज्मामोगे अळा वॊस्थाॊच े कामि 
एकभेकाॊच्मा वभन्लमाने तय शोईरच ऩण त्माचफयोफय त्माॊची 
स्लामत्तताशी अफाचधत याशीर. मा वलाुंना मेणाऱ्मा वभस्मा 
वोडलण्मावाठी तसाॊच े भागिदळिन मभऱेर ल मावाठी आचथिक 
तयतूदशी केरी जाईर. 

 

120. रडाखभध्मे वलि नागरयकाॊना मळषण मभऱण्मावाठी भी रेश मेथे 
कें द्रीम वलद्माऩीठ स्थाऩन कयण्माचा प्रस्ताल भाॊडत आशे. 

 

121. नलीन याष्रीम ळैषणणक धोयणाचा बाग म्शणून शाती घेण्माच्मा 
इतय भशत्त्लाच्मा प्रकल्ऩाॊची मादी ऩरयमळष्ट ऩाच भध्मे ददरी 
आशे. 
 



अनुवूर्चत जाती ल जभातीच ेकल्माण 
 

122. आददलावी षेत्राॊभध्मे 750 एकरव्म आदळि ननलावी ळाऱा वुरू 
कयण्माच े उदद्दष्ट ठेलरे आशे मातल्मा प्रत्मेक ळाऱेच्मा 
उबायणीवाठी रागणाया ननधी रुऩमे 20 कोटीॊलरून रुऩमे 38 कोटी 
ऩमुंत लाढलण्माचा प्रस्ताल भी ठेलत आशे. डोंगयाऱ ल दगुिभ 
बागातीर ळाऱाॊवाठी शा ननधी रुऩमे 48 कोटी अवाला. त्माभुऱे 
आभच्मा आददलावी वलद्मा्माुंना वळक्ट्त ऩामाबूत वुवलधा मभऱू 
ळकतीर. 

 

123. अनुवूचचत जातीॊवाठी ळाराॊतोत्तय मळष्मलतृ्तीची मोजना आम्शी 
ऩुनगिदठत केरी आशे. मावाठी कें द्राकडून मभऱणाऱ्मा भदतीत भी 
लाढ केरी आशे. आम्शी 2025- 26 ऩमुंतच्मा वशा लऴाुंवाठी 
रुऩमे 35,219 कोटीॊची तयतूद केरी अवनू त्माचा पामदा 
अनुवूचचत जातीच्मा चाय कोटी वलद्मा्माुंना मभऱेर. 
 

कौळल्मवलकाव 
 

124. 2016 भध्मे आम्शी याष्रीम प्रमळषणाथी प्रोत्वाशन मोजना वुरू 
केरी शोती. मुलकाॊना अचधकाचधक प्रमळषणाच्मा वॊधी मभऱाव्मात 
म्शणून वयकाय मा प्रमळषणाथी कामद्मात वुधायणा प्रस्तावलत 
कयत आशे. अमबमॊता ऩदवलकाधायकाॊना ल इतय ऩदलीधयाॊना 
मळषणोत्तय प्रमळषण देण्मावाठी आम्शी याष्रीम प्रमळषणाथी 
प्रमळषण मोजनेची ऩुनयिचना कयत आशोत. मावाठी रुऩमे तीन 
शजाय कोटीॊऩेषा जास्त ननधीची तयतूद केरी आशे. 

 

125. कौळल्म अशितेच े प्रभाणीकयण, भूल्मभाऩन ल प्रभाणऩत्र देण्माचा 
एक नलीन उऩिभ वॊमकु्ट्त अयफ अभीयात (UAE)च्मा वशमोगान े
वुरू अवून, मात प्रभाणणत काभगायाॊना योजगाय देण्मात मेईर. 
बायत ल जऩान च्मा बागीदायीने एक प्रमळषणाॊतगित प्रमळषण 
कामििभ (टी आम टी ऩी) वुरू अवून मात जऩानभधीर 
औद्मोचगक ल व्मालवानमक कौळल्मे, ऩद्धती तवेच सानाचे 



शस्ताॊतयण अऩेक्षषत आशे. अळा ऩद्धतीच े उऩिभ आणखी अनेक 
देळाॊच्मा वशमोगाने आमोस्जत कयण्मात मेतीर. 

 

5. नलननशभथती आणण वॊळोधन ल वलकाव 
 

126. 2019 च्मा अथिवॊकल्ऩीम बाऴणात भी याष्रीम वॊळोधन 
प्रनतष्ठानाची घोऴणा केरी शोती. मा वॊफॊधातीर भुद्दमाॊचा आम्शी 
अभ्माव केरा अवून मावाठी मेत्मा ऩाच लऴाुंवाठी रुऩमे 50,000 
कोटीॊची तयतूद केरी आशे. माभुऱे देळात वॊळोधनावाठी ऩोऴक 
लातालयण तमाय शोऊन देळावाठी भशत्त्लाच्मा अवरेल्मा 
सानषेत्राॊभधीर वॊळोधनालय बय ददरा जाईर. 

 

127. नजीकच्मा बूतकाऱात डडस्जटर आचथिक व्मलशायाॊभध्मे अनेक ऩटीने 
लाढ झारी आशे.डडस्जटर व्मलशायाॊना आणखी प्रोत्वाशन देण्मावाठी 
वयकाय जी नली मोजना प्रस्तुत कयणाय आशे, त्मावाठी रुऩमे 
1500 कोटी फाजूरा काढून ठेलण्माचा प्रस्ताल भी कयत आशे. 

 

128. आम्शी एक नला उऩिभ वुरू कयत आशोत- याष्रीम बाऴा अनुलाद 
मभळन (NTLM). ळावन तवेच धोयणा वॊफॊचधत इॊटयनेटलय 
मभऱणाये सानबाॊडाय वलि बायतीम बाऴाॊभधनू अनुलाददत करून 
उऩरब्ध करून देणे, शे माभागच ेउदद्दष्ट आशे. 

 

129. ळावनाच्मा अलकाळ वलबागाची वालिजननक षेत्रातीर कॊ ऩनी न्मू 
स्ऩेव इॊडडमा मरमभटेड रलकयच ऩीएवएरव्शी-CS51 च े प्रषेऩण 
कयणाय अवून, त्मा लेऱी अनेक रशान भोठ्मा बायतीम 
उऩग्रशाॊवोफतच िाझीरचा ‘अभेझोननमा’ शा उऩग्रश अलकाळात 
वोडरा जाईर. 

 

130. गगनमान भोदशभेअॊतगित बायताच े चाय अलकाळमात्री यमळमाभध्मे 
जेनेरयक स्ऩेव फ्राईट मा भशत्लाच्मा तॊत्रसानाच े प्रमळषण घेत 
आशेत. ऩदशल्मा भानलयदशत अलकाळमानाच ेप्रषेऩण डडवेंफय 2021 
भध्मे ननमोस्जत आशे. 

 



131. आऩरे वागय म्शणजे वजील तवेच ननजील स्त्रोताॊची बाॊडाये 
आशेत. त्माची व्माप्ती ऩूणिऩणे वभजून घेण्मावाठी आम्शी 
‘वखोर वागयी मभळन’चा(DSM) आयॊब कयणाय अवून त्मावाठी 
रुऩमे 400 कोटीॊची तयतूद मेत्मा ऩाच लऴाुंवाठी केरी आशे. मा 
अॊतगित वागय तऱाच े वलेषण, तवेच खोर वागयाभधीर 
जैलवलवलधतेच ेवॊलधिन केरे जाईर.  

 

6.  ककभान वयकाय, कभार ळावन 
 

132. अध्मष भशोदम , आता भी ळलेटच्मा वशाव्मा स्तॊबाकड े लऱत 
आशे. आभच्मा अनेक भशत्त्लाच्मा तत्त्लाॊऩैकी एक आशे ‘क्रकभान 
वयकाय -कभार ळावन’ 

 

133. त्लरयत न्मामदानावाठी गेल्मा काशी लऴाित आम्शी 
न्मामाचधकयणाॊभध्मे वुधायणा घडलून आणल्मा आशेत. माच प्रकाये 
ऩुढे लाटचार कयताना, भी आता न्मामाचधकयणाची कामिऩद्धती 
आणखी तकि वॊगत फनलण्मावाठी ऩालरे उचरण्माचा प्रस्ताल भाॊडत 
आशे. 

 

134. लैद्मकीम वेलेरा वशाय्मक अवरेल्मा 56 प्रकायच्मा लैद्मकीम वेला 
व्मालवानमकाॊच्मा कामािरा अचधक ऩायदळिकता देण्मावाठी आम्शी 
‘याष्रीम लैद्मक वशाय्मक व्मालवानमक आमोग वलधेमक’ वॊवदेत 
वादय केरे आशे. तवेच ऩरयचारयकाॊच्मा काभात ऩायदळिकता 
,कामिकुळरता ल ळावन वुधायणा घडलून आणण्मावाठी ‘याष्रीम 
ऩरयचारयका ल वुईण आमोग वलधेमक’ देखीर रलकयच वयकाय 
वादय कयणाय आशे. 

 

135. वयकायळी तवेच वालिजननक षेत्रातीर कॊ ऩन्माॊळी व्मलशाय कयणाऱ्मा 
तवेच कयायफद्ध शोणाऱ्माॊची व्मलवाम वुरबता लाढलण्मावाठी भी 
एक वरोखा मॊत्रणा उबायण्माचा प्रस्ताल ठेलत आशे. कयायाॊळी 
वॊफॊचधत तॊटे रलकयात रलकय वोडलण्मावाठी माचा उऩमोग शोईर. 
माभुऱे खावगी गुॊतलणूकदाय ल कॊ त्राटदायाॊना प्रोत्वाशन मभऱेर. 



 

136. रलकयच मेणायी जनगणना बायताच्मा इनतशावातीर ऩदशरी 
डडस्जटर जनगणना अवणाय आशे .मा प्रचॊड व्माप्ती अवरेल्मा ल 
भैराचा दगड ठयणाऱ्मा कामािवाठी भी 2021- 22 मा लऴाित रुऩमे 
3,768 कोटीॊची तयतूद कयत आशे. 

 

137. गोला याज्मारा ऩोतुिगीजाॊकडून स्लातॊत्र्म मभऱाल्माचा शीयक भशोत्वल 
वाजया शोत आशे. बायत वयकायच्मा लतीने भी मावाठी रुऩमे 
300 कोटीॊच े अनुदान गोला वयकायरा देण्माचा प्रस्ताल ठेलत 
आशे. 

 

138. आवाभ ल ऩस्श्चभ फॊगारच्मा चशा भळ्माॊभध्मे काभ कयणाऱ्मा स्त्री 
भजूय ल त्माॊच्मा भुराॊच्मा कल्माणावाठी भी रुऩमे एक शजाय 
कोटीॊची तयतूद कयण्माचा प्रस्ताल ठेलत आशे. त्माॊच्मावाठी एक 
वलळऴे मोजना तमाय केरी जाईर. 

 

 

वलत्तीम वद्मस्स्थती 
 

139. कोवलड-19 भशाभायी च्मा प्रबालाभुऱे मा आचथिक लऴािच्मा 
वुरुलातीऩावूनच भशवुराच्मा मभऱकतीलय वलऩयीत ऩरयणाभ झारा 
शोता, माकड े भी मा प्रनतस्ष्ठत वबागशृाच े रष लेधू 
इस्च्छते.माभध्मे बय म्शणून देळातीर गयीफ, भदशरा, अनुवूचचत 
जाती, जभातीॊ वायख्मा ऩीडडत वभुदामाॊना आलश्मक ती भदत 
देण्मावाठी केरेल्मा खचाित बयऩूय लाढ झारी शोती.  

 

140. 140. भशाभायीच्मा ऩरयस्स्थतीत शोणाऱ्मा फदराॊच े ननयीषण करून 
आऩल्मा देळाने लेऱोलेऱी भध्मभ आकायाच्मा भदतीच ेशप्ते ऩुयलरे 
शोत.े अखेयीव आयोग्माची ऩरयस्स्थती वुधायरी आणण त्मानॊतय 
टाऱेफॊदी शऱूशऱू उठलरी गेरी. त्मालेऱी आम्शी वयकायचा खचि 
लाढलून देळाॊतगित भागणी लाढवलण्माचा प्रमत्न केरा. माचा 
ऩरयणाभ म्शणून 2020 -21 वारच्मा भूऱ अथिवॊकल्ऩीम अॊदाज 
केरेल्मा रुऩमे 30.42 राख कोटीॊच्मा खचािऩेषा वुधारयत खचािचा 



अॊदाज लाढून रुऩमे 34.50 राख कोटी झारा आशे. आम्शी 
खचािची गुणलत्ताशी कामभ याखरी आशे. 2020- 21 च्मा 
अथिवॊकल्ऩीम अॊदाजात दळिलरेल्मा रुऩमे 4.12 राख कोटीॊच्मा 
बाॊडलरी खचि लाढून वुधारयत अॊदाजात रुऩमे 4.39 राख कोटीॊचा 
बाॊडलरी खचि दाखलरा आशे. 

 

141. 2020-21 च्मा वुधारयत अॊदाजात वलत्तीम तटू वकर देळाॊतगित 
उत्ऩादनाच्मा 9.5 टक्ट्के ऩमुंत योखरी आशे. मा तुटीच्मा 
बयऩाईवाठी आम्शी वयकायी कजि, फशू ऩातऱीलयीर कजे, 
अल्ऩफचत ननधी ल अल्ऩभुदतीच्मा कजािचा लाऩय केरा आशे. 
मामळलाम आम्शारा आणखी रुऩमे 80,000 कोटी रुऩमाॊची  गयज 
ऩडू ळकेर ल त्मावाठी आम्शी मेत्मा दोन भदशन्मात बाॊडलरी 
फाजायात उतयणाय आशोत. अथिव्मलस्थेरा आलश्मक ते प्रोत्वाशन 
देण्मावाठी 2021- 22 वाठी आभचा अथिवॊकल्ऩीम अॊदास्जत खचि 
रुऩमे 34. 83 राख कोटी रुऩमे आशे. माभध्मे रुऩमे 5.54 
राख कोटीॊचा बाॊडलरी खचि वभावलष्ट अवून 2020 -21 च्मा 
अथिवॊकल्ऩीम अॊदाजाऩेषा तो 34.5 टक्ट्क्ट्माॊनी जास्त आशे. 
2021- 22 च्मा अथिवॊकल्ऩीम अॊदाजानुवाय वलत्तीम तूट, वकर 
देळाॊतगित उत्ऩादनाच्मा 6.8 टक्ट्के आशे. बाॊडलरी फाजायातून 
ऩुढीर लऴाित कजािची उचर एकूण रुऩमे 12 राख कोटी अऩेक्षषत 
आशे. आम्शी आखरेल्मा वलत्तीम एकत्रीकयणाच्मा भागािलरून 
चारत अवताना 2025 -26 ऩमुंत वलत्तीम तुटीच ेप्रभाण कभी 
शोत शोत, वकर देळाॊतगित उत्ऩादनाच्मा 4.5 टक्ट्क्ट्माॊऩमुंत खारी 
मेणे अऩेक्षषत आशे. शे वलत्तीम एकत्रीकयणाच े ध्मेम वाध्म 
कयण्मावाठी प्रथभत् कयदात्माॊच्मा वॊख्मेत, तवेच ननमभ 
ऩारनाच्मा प्रभाणाभध्मे लाढ शोऊन एकूण कयवॊकरन लाढलणे , 
दवुये म्शणजे, वालिजननक षेत्रातीर कॊ ऩन्मा ल जमभनीॊवायख्मा 
भारभत्ताॊभधनू मेणायी कभाई लाढलणे, शे भागि चोखाऱरे 
जातीर. बायताचा आऩत्कारीन ननधी वध्माच्मा रुऩमे ऩाचळ े
कोटीॊलरून लाढलून रुऩमे तीव शजाय कोटीऩमुंत नेण्माचा प्रस्ताल 
भी भाॊडत अवून त्मावाठी वलत्तीम वलधेमक आणरे जाईर. 



 

142. 15 व्मा वलत्त आमोगाच्मा भतानुवाय आम्शी याज्माॊच्मा एकूण 
कजाुंलय लऴि 2021- 22 वाठी वकर याज्माॊतगित उत्ऩादनाच्मा 
चाय टक्ट्क्ट्माॊऩमुंत भमािदा घारत आशोत. मा भमािदेचा काशी दशस्वा 
लाढत्मा बाॊडलरी खचािवाठी याखनू ठेलरा जाईर. काशी ळतींच्मा 
अधीन यादशल्माव याज्माॊची कजिभमािदा वकर याज्माॊतगित 
उत्ऩादनाच्मा 0.5 टक्ट्क्ट्माॊऩमुंत अचधक लाढू ळकते. ऩॊधयाव्मा 
वलत्त आमोगाने केरेल्मा मळपायवीनुवाय लऴि 2023- 24 ऩमुंत 
याज्माॊनी त्माॊची वलत्तीम तूट वकर याज्माॊतगित उत्ऩादनाच्मा तीन 
टक्ट्क्ट्माॊऩमुंत खारी आणणे अऩेक्षषत आशे.  

 

143. जुरै 2019- 20 च्मा अथिवॊकल्ऩाभध्मे भी वलधान 27 भध्मे 
‘अथिवॊकल्ऩेतय स्त्रोत’ मा वॊकल्ऩनेची ओऱख करून ददरी शोती. 
बायत वयकायच्मा अनके मोजनाॊना ननधी ऩयुलठा कयण्मावाठी 
अनेक वयकायी वॊस्थाॊनी घेतरेल्मा कजािचा त्माभध्मे उल्रेख शोता. 
मा कजािच्मा ऩयतपेडीचा बाय बायत वयकायलय आशे. भाझ्मा 
2020- 21 च्मा अथिवॊकल्ऩात मा वलधानाची व्माप्ती लाढलून 
त्माभध्मे वयकायने पूड कॉऩोयेळन ऑप इॊडडमारा(FCI) ददरेल्मा 
कजािचा शी वभालेळ केरा. माच ददळनेे एक ऩाऊर ऩुढे टाकताना 
भी प्रस्ताल कयते, की याष्रीम अल्ऩफचत ननधी कडून पूड 
कॉऩोयेळन ऑप इॊडडमारा(FCI) अनुदानावाठी मभऱणाये कजि 
थाॊफलाले. मावाठी 2020- 21 च्मा वुधारयत अॊदाजात तवेच 
2021- 22 च्मा अथिवॊकल्ऩीम अॊदाजात तयतूद केरेरी आशे.  
अथिवॊकल्ऩेतय स्त्रोताॊफद्दरची अचधक भादशती ऩरयमळष्ट वशा भध्मे 
ददरी आशे. 

 

144. वलत्तीम जफाफदायी ल अथिवॊकल्ऩ व्मलस्थाऩन कामद्मानुवाय 
(FRBM) 31 भाचि 2020- 21 ऩमुंत वलत्तीम तूट वकर 
देळाॊतगित उत्ऩादनाच्मा तीन टक्ट्क्ट्माॊऩमुंत खारी आणण्माच ेउदद्दष्ट 
शोत.े ऩयॊतु मा लऴी आरेल्मा अबूतऩूलि आऩत्ती ऩरयस्स्थती भुऱे 
झारेल्मा वलऩरयत ऩरयणाभाॊभुऱे एप आय फी एभ कामद्माच्मा 
करभ 4(5) ल 7(3) प्रभाणे वलचरन वलधान देणे जरूयीच ेझारे 



आशे. त े भी मा कामद्मावॊफॊधातल्मा इतय कागदऩत्राॊवोफत 
वबागशृावभोय वादय कयत आशे. 

 

146 माआधी वूचचत केल्माप्रभाणे, वलत्तीम तुटीच े प्रभाण कभी 
कयण्मावाठी कें द्र वयकाय ज्मा भागािने चारत आशे, त्मानुवाय FRBM 
कामद्माभध्मे भी एक वुधायणा वुचलत आशे. 

147 9 डडवेंफय 2020 योजी ऩॊधयाव्मा वलत्त आमोगाने 2021 त े2026 
ऩमुंतच्मा कारखॊडावाठी याष्रऩती भशोदमाॊऩुढे अॊनतभ अशलार वादय 
केरा. वयकायने आमोगाचा शा अशलार स्ऩष्टीकयणावश वॊवदेत वादय 
केरा आशे. मात याज्माॊचा ऩूली अवरेरा 41 टक्ट्के दशस्वा तवाच 
ठेलरा आशे. वलत्तीम वॊघयाज्म लादाप्रती आम्शी कदटफद्ध आशोत 
आणण त्माभुऱे मा मळपायवीॊच े ऩारन कयण्माचा प्रस्ताल ठेलत 
आशोत. जम्भू-काश्भीयरा माऩूली याज्माचा दजाि अवल्माने चौदाव्मा 
वलत्त आमोगाने त्मारा ननधी देणे अऩेक्षषत शोते, ऩयॊत ुआता जम्भ ू
ल काश्भीय तवेच रदाखच्मा कें द्रळामवत प्रदेळारा कें द्राकडून ननधी 
ऩुयलरा जाईर. आमोगाच्मा मळपायवीनुवाय 2021- 22 वाठी 17 
याज्माॊना भशवुरी तूटीवाठी रुऩमे एक 1,18,452 कोटीॊच ेअनुदान 
देण्माची तयतूद कयत आशे. 2020-21 भध्मे शेच अनुदान 14 

याज्माॊवाठी रुऩमे 74,340 कोटी शोते.  
 

आता भी भाझ्मा बाऴणाच्मा बाग „फ’ कड े लऱत 
आशे. 

 

  



बाग फ 

147. भाननीम वबाऩती, वॊऩूणि जग भशाभायीने ननभािण केरेल्मा गॊबीय 
आव्शानारा आणण त्मानॊतय ननभािण झारेल्मा ऩरयस्स्थतीरा तोंड देत आशे. 
अनतळम कठीण ऩयीषेच्मा मा कारखॊडात जेव्शा अनेक देळाॊच्मा 
अथिव्मलस्था ऩुन्शा वाभान्म शोण्मावाठी वॊघऴि कयत आशेत, त्मालेऱी 
आऩरी जनता आणण उद्मोगाॊनी कभारीच्मा चचलटऩणाचे दळिन घडलरे 
आशे. 
 

148. माऩूली भी उल्रेख केल्माप्रभाणे भशाभायी ऩश्चात जगाभध्मे एका 
नव्मा िभलायीचा उदम शोत अवल्माचे ददवत आशे, ज्माभध्मे आमळमा एक 
भशत्त्लाच ेस्थान मभऱलण्मावाठी वज्ज झारा आशे आणण त्माभध्मे बायत 
नेततृ्ल कयेर. अळा स्स्थतीभध्मे आऩरी कयप्रणारी ऩायदळिक, कामिषभ 
अवरी ऩादशजे आणण गुॊतलणुकीरा प्रोत्वाशन देणायी आणण देळात योजगाय 
ननमभिती कयणायी अवरी ऩादशजे. त्माच लेऱी आऩल्मा कयदात्माॊलय नतचा 
क्रकभान बाय अवणे आलश्मक आशे.  
 

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த 
வகுத்தலும் வல்ல தரசு. 

- திருக்குறள்385 

 

याजा/ याज्मकताि तो अवतो जो वॊऩत्तीची ननमभिती आणण 
प्राप्ती कयतो, यषण कयतो आणण वाभान्माॊच्मा 
कल्माणावाठी नतचे लाटऩ कयतो. 

- चथरुक्ट्कुयर 385 
 

प्रत्मष कय प्रस्ताल 
 

149. शी फाफ रषात घेऊन आऩल्मा कयदात्माॊच्मा आणण अथिव्मलस्थेच्मा 
दशतावाठी आभच्मा वयकायने वुधायणाॊची एक भामरका वुरू केरी. 
भशाभायीच्मा काशी भदशने आधी गुॊतलणूक आकवऴित कयण्मावाठी आम्शी 



कॉऩोयेट कयाच्मा दयात कऩात करून तो जगातीर वलाित कभी ऩातऱीलय 
आणरा. राबाॊळ वलतयण कय देखीर यद्द केरा. वलरतीॊभध्मे लाढ करून 
रशान कयदात्माॊलय ओझ ेकभी केरे. 2020 भध्मे कयवललयणऩत्र दाखर 
कयणाऱ्माॊच्मा वॊख्मेत आश्चमिकायक लाढीची नोंद शोऊन 2014 भध्मे 
अवरेल्मा 3.31 कोटीॊलरून ती 2020 भध्मे 6.48 कोटीॊलय ऩोशोचरी. 

 

150. प्रत्मष कय प्रळावनाभध्मे आम्शी अरीकडचे ओऱखवलयदशत 
भूल्माॊकन आणण ओऱखवलयदशत दाद भागण्माच्मा व्मलस्थेचा शी वभालेळ 
केरा. आता भी कय प्रळावन वुरब कयणाऱ्मा, अनुऩारन वोऩ ेकयणाऱ्मा 
आणण लाद कभी कयणाऱ्मा ऩालराॊची भादशती देते. 
 

ज्मेष्ठ नागरयकाॊना ददरावा 

151. आऩल्मा देळाच्मा ज्मेष्ठ नागरयकाॊना प्रणाभ करून भी भाझ्मा 
प्रत्मष कय प्रस्तालाॊची वुरुलात कयते. माऩैकी फऱ्माच जणाॊनी स्लत्च्मा 
अनेक भूरबूत गयजाॊच्मा ऩूतितेकड ेदरुिष कयत याष्र उबायणीवाठी प्रमत्न 
केरे आशेत. 
 

152. आऩल्मा देळाच्मा स्लातॊत्र्माच्मा 75व्मा लऴाित जेव्शा आऩण नव्मा 
जोभाने आऩरे प्रमत्न वुरू ठेलत आशोत त्मालेऱी आऩल्मा देळातीर 75 
लऴाुंच्मा आणण त्माऩेषा जास्त लमाच्मा ज्मेष्ठ नागरयकाॊलय कयाचे ओझ े
आम्शी कभी कयत आशोत. ज्मा ज्मेष्ठ नागरयकाॊना केलऱ ननलतृ्तीलतेन 
आणण व्माज माॊच्मा भाध्मभातून उत्ऩन्न मभऱत आशे, त्माॊना प्राप्तीकय 
वललयणऩत्र दाखर कयण्माच्मा कषेतून लगऱण्माचा भाझा प्रस्ताल आशे. 
त्माॊना शे उत्ऩन्न चकुते कयणायी फॉक त्माॊच्मा उत्ऩन्नालयीर आलश्मक कय 
काऩून घेईर. 

 

प्रास्ततकय प्रकक्रमेच्मा लेऱेत कऩात 

153. भाननीम वबाऩती, वध्मा एखाद्मा प्रकयणाच े भूल्माॊकन वशा 
लऴाुंऩमुंत आणण कयवलऴमक घोटाळ्माच्मा गॊबीय प्रकयणात दशा लऴाुंऩमुंत 



कयता मेत.े माभुऱे कयदाते प्रदीघि काऱ अननस्श्चततेच्मा वालटाभध्मे 
याशातात. 

 

154. म्शणूनच भी अव े प्रस्तावलत कयत े ऩुन्शा भूल्माॊकन कयण्माचा 
कारालधी वशा लऴाुंलरून तीन लऴाुंऩमुंत कभी कयाला. कय चकुलण्माच्मा 
गॊबीय प्रकयणात देखीर एका लऴाित 50 राख रुऩमे क्रकॊ ला त्माऩेषा जास्त 
कय चकुलरा अवेर तय प्रास्प्तकय वलबागाच्मा वलोच्च ऩातऱीलय अवरेल्मा 
प्रधान भुख्म आमुक्ट्ताॊच्मा ऩयलानगीनॊतयच त्माच े ऩुन्शा भूल्माॊकन 10 

लऴाुंऩमुंत कयता मेईर.  
 

लाद ननलायण वशभतीची स्थाऩना 

155. भाननीम वबाऩती, वध्माच्मा कय प्रणारीलय ऩरयणाभ कयणाऱ्मा 
कयवलऴमक लाद कभी कयणे शे मा वयकायच ेप्रभुख उदद्दष्ट आशे. 

 

156. दीघि काऱाऩावून प्ररॊबफत अवरेल्मा प्रकयणाॊचा ननऩटाया कयण्माची 
कयदात्माॊना वॊधी देण्मावाठी आणण त्माॊना त्माॊचा लामा जाणाया लेऱ आणण 
ऩैवा माऩावून ददरावा देण्मावाठी वयकायने 'प्रत्मष कय वललाद वे 
वलश्लाव' शी मोजना तमाय केरी आशे. मा मोजने अॊतगित एक राख दशा 
शजायाॊऩेषा जास्त कयदात्माॊनी 85,000 कोटी रुऩमाॊऩेषा जास्त यकभेच्मा 
कयवलऴमक लादाॊचे ननयाकयण कयण्माचा ऩमािम स्लीकायरा अवल्माने मा 
मोजनेरा कयदात्माॊकडून वलोत्तभ प्रनतवाद मभऱत आशे. 

 

157. रशान कयदात्माॊचे कयवलऴमक लाद आणखी कभी कयण्मावाठी, लाद 
ननलायण वमभती स्थाऩन कयण्माचा भाझा प्रस्ताल आशे, कामिषभता, 
ऩायदळिकता आणण उत्तयदानमत्ल याखण्मावाठी ती ओऱखवलयदशत अवेर. 
50 राख रुऩमाॊऩमुंतच ेकय आकायणी मोग्म उत्ऩन्न अवरेल्मा आणण 10 
राख रुऩमाॊऩमुंतच्मा उत्ऩन्नाचा लाद अवरेल्मा कोणाराशी मा वमभतीकड े
दाद भागता मेईर. 
 

ओऱखवलयदशत आमटीएटी 



158. अनुऩारन वोऩ े कयण्मावाठी आणण बेदबाल टाऱण्मावाठी 
कयआकायणीची प्रक्रिमा ओऱखवलयदशत कयण्मावाठी आम्शी लचनफद्ध 
आशोत. वयकायने माऩूलीच ओऱखवलयदशत भूल्माॊकन आणण दाद भागण्माची 
वुवलधा मालऴी वुरू केरी आशे. 

 

159. प्रास्प्तकय अवऩरीम न्मामाचधकयण शी प्रास्प्तकयावॊदबाित दाद 
भागण्माची ऩुढीर ऩातऱी अवेर. शे न्मामाचधकयण ओऱखवलयदशत 
कयण्माचा भाझा प्रस्ताल आशे. याष्रीम ओऱखवलयदशत प्रास्प्तकय अवऩरीम 
न्मामाचधकयण कें द्र (आमटीएटी) स्थाऩन कयणाय आशोत. शे न्मामाचधकयण 
आणण अऩीरकताि माॊच्मातीर वलि वॊलाद इरेक्ट्रॉननक अवतीर. ज्मालऱेी 
लैमस्क्ट्तक वुनालणीची गयज अवेर त्मालेऱी ती स्व्शडडओ कॉन्पयस्न्वॊगच्मा 
भाध्मभातून कयण्मात मेईर.  
 

अननलावी बायतीमाॊना वलरत 

160. ज्मालेऱी अननलावी बायतीम बायतात ऩयत मेतात, त्मालेऱी त्माॊच्मा 
ऩयदेळी ननलतृ्तीलेतन खात्माॊभध्मे जभा झारेल्मा उत्ऩन्नावॊदबाित 
त्माॊच्मावभोय वभस्मा ननभािण शोतात. कयआकायणीच्मा कारालधीतीर 
वलवॊगतीभुऱे शी वभस्मा ननभािण शोत अवते. ऩयदेळी अचधकाय षेत्राॊतगित 
बायतीम कयाॊवाठी वलरत मभऱण्मातशी त्माॊना अडचणी मेतात. त्माॊच्मा 
वभस्मा दयू कयण्मावाठी भी दशेुयी कयआकायणी यद्द कयण्माचे ननमभ 
अचधवूचचत कयण्माच े प्रस्तावलत कयत आशे.  
 

रेखाऩयीषणाऩावून वलरत 

161. वध्मा जय तुभची उराढार एक कोटीऩेषा जास्त अवेर तय तुम्शारा 
तुभच्मा खात्माच े रेखाऩयीषण करुन घ्माल े रागत.े जे रोक 95 

टक्ट्क्ट्माॊऩेषा जास्त डडस्जटर व्मलशाय कयतात त्माॊच्मावाठी पेिुलायी 
2020च्मा अथिवॊकल्ऩात भी मा कय रेखाऩयीषणाच्मा भमािदेत 5 कोटीॊऩमुंत 
लाढ केरी शोती. डडस्जटर व्मलशायाॊना आणखी प्रोत्वाशन देण्मावाठी आणण 



अनुऩारनाच ेदडऩण कभी कयण्मावाठी अळा व्मक्ट्तीॊच्मा कय रेखाऩयीषणाची 
भमािदा 5 कोटीलरून 10 कोटी लाढलण्माचा भाझा प्रस्ताल आशे. 

राबाॊळावाठी ददरावा 

162. माऩूलीच्मा अथिवॊकल्ऩात गुॊतलणुकीरा चारना देण्मावाठी भी राबाॊळ 
वलतयण कय(डीडीटी) यद्द केरा शोता. वभबागधायकाॊच्मा शातात मेणाया 
राबाॊळ कयऩात्र कयण्मात आरा शोता. आता अनुऩारन वोऩ ेकयण्माच्मा 
उदे्दळाने भी अवे प्रस्तावलत कयत आशे की आयईआमटी/ आमएनव्शीआमटी 
माॊना चकुता कयण्मात मेणाया राबाॊळ टीडीएवभधनू लगऱण्मात माला. 
त्मामळलाम आगाऊ कय बयण्मावाठी मा राबाॊळाच्मा यकभेची भोजणी मोग्म 
प्रकाये कयणे वभबागधायकाॊना ळक्ट्म शोणाय नवल्माने केलऱ राबाॊळाची 
घोऴणा/ चकुाया झाल्मालयच राबाॊळाच्मा उत्ऩन्नालय आगाऊ कय रागू 
कयण्मात माला, अवा भाझा प्रस्ताल आशे.  

ऩामाबूत वुवलधा षेत्रात ऩयदेळी गुॊतलणूक आकवऴथत कयणे 

163. ऩामाबूत वुवलधा षेत्रात ऩयदेळी गुॊतलणूक आकवऴित कयण्मावाठी 
आम्शी गेल्मा अथिवॊकल्ऩात वलमळष्ट अटीॊलय ऩयदेळी वॉलरयन लेल्थ पॊ ड 
आणण ऩेन्ळन पॊ डना त्माॊच्मा बायतीम ऩामाबूत वुवलधा षेत्रातीर 
गुॊतलणुकीलयीर उत्ऩन्नालय 100% कय वलरत ददरी शोती. आभच्मा अवे 
ननदळिनाव आरे आशे की अळा प्रकायच्मा काशी ऩयदेळी ननधीॊना मा अटीॊची 
ऩूतिता कयण्मात अडचणी मेत आशेत. बायतात अळा ननधीॊभधनू भोठ्मा 
प्रभाणात गुॊतलणूक कयण्माच्मा उदे्दळाने खाजगी ननधीरा प्रनतफॊध, 
व्मालवानमक व्मलशायाॊलय ननफुंध आणण ऩामाबूत वुवलधाॊभध्मे थेट गुॊतलणूक 
माॊच्माळी वॊफॊचधत काशी अटी मळचथर कयण्माचा भाझा प्रस्ताल आशे.    

 

164. णझयो कूऩन फाॉडच्मा भाध्मभातून ऩामाबूत वुवलधाॊना अथिवाशाय्म 
कयण्माव ऩयलानगी देण्मावाठी  नोटीपाईड इन्फ्रास्रक्ट्चय डटे पॊ डवना णझयो 
कूऩन फाॉडव जायी करून ननधी उबायण्मावाठी ऩात्र  ठयलण्माचा भाझा 
प्रस्ताल आशे.  

 



ऩयलडण्माजोगी घये/ बाड्माची घये 

165. ‘वलाुंना घये’ आणण ऩयलडणायी घये शे मा वयकायवाठी प्राधान्माच े
षेत्र आशे. जुरै 2019 भध्मे वादय केरेल्मा अथिवॊकल्ऩात ऩयलडणाऱ्मा 
घयाॊच्मा खयेदीवाठी भी व्माजाभध्मे 1.5 राखाॊऩमुंतची अनतरयक्ट्त कऩातीची 
वुवलधा ददरी शोती. मावाठीच्मा ऩात्रतेच्मा कारालधीत आणखी एक लऴािन े
लाढ करून तो 31 भाचि 2022 ऩमुंत लाढलण्माचा भाझा प्रस्ताल आशे. 
त्माभुऱे ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा खयेदीवाठी 31 भाचि 2022 ऩमुंत घेतल्मा 
जाणाऱ्मा कजािलय अनतरयक्ट्त 1.5 राख कऩात उऩरब्ध अवेर. 

 

166. त्मामळलाम ऩयलडणाऱ्मा घयाॊचा ऩुयलठा वुरू ठेलण्मावाठी, 
ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा प्रकल्ऩाॊना आणखी एका लऴािवाठी 31 भाचि 2022 
ऩमुंत कयातीर वलरतीचा राब देण्माचा भाझा प्रस्ताल आशे. 

 

167. स्थराॊतरयत भजुयाॊना ऩयलडणायी घये उऩरब्ध करून देण्मावाठी 
आम्शी लचनफद्ध आशोत. मावाठी अचधवूचचत ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा 
प्रकल्ऩाॊना कयाभध्मे वलरत देण्माचा भाझा प्रस्ताल आशे.  

 

आमएपएववीॊना कय वलरत 

168. मा बाऴणाच्मा अ बागाभध्मे उल्रेख केल्मानुवाय चगफ्ट 
मवटी(गुजयात इॊटयनॎळनर पामनॎस्न्ळमर टेक मवटी) एक जागनतक आचथिक 
कें द्र फनलण्मावाठी वयकाय लचनफद्ध आशे.  माऩूलीच ददरेल्मा कय 
वलरतीॊव्मनतरयक्ट्त वलभाने बाडमाने देणाऱ्मा कॊ ऩन्माॊना बाॊडलरी राबावाठी 
कय वलरती, ऩयदेळी कॊ ऩन्माॊना चकुते केरेल्मा वलभानबाडमावाठी कयात 
वूट, आमएपएववी भधीर ऩयदेळी ननधीचे ऩुनस्थािनाॊतयण कयण्मावाठी 
कयवलरत आणण आमएपएववीस्स्थत ऩयदेळी फॉकाॊच्मा गुॊतलणूक वलबागारा 
कयातून वूट देण्माची ऩयलानगी माॊचा वभालेळ कयण्माचा भाझा प्रस्ताल 
आशे.  

वललयणऩत्र ेआधीच दाखर कयणे 



169. भाननीम वबाऩती, कयदात्माॊवाठी अनुऩारन वुरब कयण्माच्मा 
उदे्दळाने लेतनाच े उत्ऩन्न, कयाच े चकुाये, टीडीएव इत्मादीॊच े तऩळीर 
प्रास्प्तकय वललयणऩत्राभध्मे आधीऩावूनच बयरेरे अवतात. शी प्रक्रिमा 
आणखी वुरब कयण्मावाठी वूचीफद्ध योख्माॊद्लाये मभऱणाया बाॊडलरी राब, 
राबाॊळाचे उत्ऩन्न आणण फॉका, टऩार कामािरमाॊभधनू मभऱणाये व्माज माॊचे 
तऩळीर देखीर आधीऩावून बयता मेतीर. 
 

रशान वलश्लस्त भॊडऱाॊना ददरावा 

170. ळैषणणक वॊस्था आणण रुग्णारमे चारलणाऱ्मा रशान धभािदाम 
वलश्लस्त भॊडऱाॊलयीर अनुऩारनाचा ताण कभी कयण्माचा आभचा प्रमत्न 
आशे. आताऩमुंत लावऴिक ननधी एक कोटीऩेषा जास्त नाशी अळा वॊस्थाॊना 
त्मातून लगऱण्मात मेत.े मा भमािदेत 5 कोटीॊऩमुंत लाढ कयण्माचे भी 
प्रस्तावलत कयत आशे. 
 

काभगाय कल्माण 

171. आभच्मा अव े ननदळिनाव आरे आशे की काशी ननमोक्ट्त े त्माॊच्मा 
कभिचाऱ्माॊचा बवलष्म ननलािश ननधी, लेतन ननधी आणण इतय वाभास्जक 
वुयषा ननधी त्माॊच्मा लेतनातून काऩत आशेत भात्र, त्माॊचा बयणा ननधािरयत 
लेऱेत कयत नाशीत. माचा अथि कभिचाऱ्माॊना मभऱणाये व्माज क्रकॊ ला उत्ऩन्न 
माफाफत नुकवान वशन कयाल े रागत आशे. ज्मालेऱी ननमोक्ट्ता काशी 
काऱाने आचथिकदृष््मा कभकुलत फनतो, त्मालेऱी बयणा न झाल्मान े
कभिचाऱ्माॊचे कामभस्लरुऩी नुकवान शोत.े 
 

172. कभिचाऱ्माॊच्मा ननधीचा बयणा लेऱेत व्शाला मावाठी कभिचाऱ्माॊच्मा 
मोगदानाचा ननमोक्ट्त्मान े उमळयाने केरेरा बयणा शा त्मा कभिचाऱ्माच्मा 
लेतनातीर कऩातीवाठी ग्राहम भानरा जाणाय नाशी, माचा भी ऩुनरुच्चाय 
कयत आशे. 
 

स्टाटथ अतववाठी प्रोत्वाशन राब 
 



173. स्टाटि अप्वना प्रोत्वाशन राब मभऱलून देण्माच्मा उदे्दळाने कयाभध्मे 
वलरतीचा राब घेण्मावाठीच्मा ऩात्रतेचा कारालधी आणखी एक लऴािन े
लाढलून तो 31 भाचि 2022 ऩमुंत कयण्मात मेत आशे. त्मामळलाम स्टाटि 
अप्वना ननधी ऩुयलठ्माभध्मे प्रोत्वाशन राब देण्मावाठी स्टाटि अप्वभधीर 
गुॊतलणुकीरा 31 भाचि 2022 ऩमुंत आणखी एक लऴािकरयता बाॊडलरी 
राबाभधनू लगऱण्माचा भाझा प्रस्ताल आशे. 

 

अप्रत्मष कय प्रस्ताल 

जीएवटी 

174. भाझ्मा अप्रत्मष कय प्रस्तालाॊची भादशती द्मामरा वुरुलात 
कयण्माऩूली भी जीएवटी वॊदबाित वबागशृारा भादशती देत.े जीएवटीरा 
आता चाय लऴ ेझारी आशेत आणण तो आणखी वुगभ कयण्माकरयता आम्शी 
अनेक ऩालरे उचररी आशेत. माऩैकी काशी उऩाममोजना खारीरप्रभाणे 
आशेत: 
i. एवएभएवद्लाये ळून्म ऩयताला, 

ii. रशान कयदात्माॊवाठी नतभाशी ऩयताला आणण भामवक चकुाया, 

iii. इरेक्ट्रॉननक इन्लॉईव प्रणारी, 

iv. व्शॎमरडटेेड इनऩुट टॎक्ट्व स्टेटभेंट, 

v. प्री- पील्ड एडडटेफर जीएवटी रयटनि आणण 

vi. रयटनि पाममरॊगचे स्टॎगरयॊग.  

जीएवटीएन प्रणारीच्मा षभतेत देखीर लाढ कयण्मात आरी आशे. कय 
चकुलणाये आणण फनालट देमके तमाय कयणाऱ्माॊना ळोधनू काढण्मावाठी 
आम्शी वखोर वलश्रेऴण प्रणारी आणण कृबत्रभ फुवद्धभत्ता तॊत्रसानाचा लाऩय 
देखीर वुरू केरा आशे आणण त्माॊच्मा वलयोधात वलळऴे भोशीभ वुरू केरी 
आशे.  



175. शी परननष्ऩत्तीच वलि काशी कथन कयत आशे. गेल्मा काशी 
भदशन्मात आम्शी वलिभी वॊकरन केरे आशे. 
 

176. जीएवटी ऩरयऴदेने अनतळम ऩरयश्रभऩूलिक लादग्रस्त भुद्माॊच े
ननयाकयण केरे आशे. जीएवटी आणखी वुरब कयण्मावाठी आणण 
त्माभधीर इन्लटेड डमुटी स्रक्ट्चयवायख्मा वलवॊगती दयू कयण्मावाठी ळक्ट्म 
अवेर त ेप्रत्मेक ऩाऊर उचरण्मात मेईर, अळी ग्लाशी भी मा ऩरयऴदेची 
अध्मष म्शणून वबागशृारा देत आशे. 

 

वीभाळुल्क तकथ वॊगत कयणे 
 

177. स्थाननक उत्ऩादनारा चारना देणे आणण बायतारा जागनतक भूल्म 
वाखऱीभध्मे प्रलेळ मभऱलून देण्मावाठी आणण ननमाितीत लाढ कयण्मावाठी 
भदत कयणे शी आऩल्मा वीभाळुल्क धोयणाची दोन उदद्दष्टे अवरी 
ऩादशजेत. आता आऩरा बय कच्चा भार वशजतेने मभऱलण्मालय आणण 
भूल्मलचधित उत्ऩादनाॊची ननमाित कयण्मालय अवरा ऩादशजे. 
 

178. माच उदे्दळाने आम्शी गेल्मा लऴी कारफाहम झारेल्मा 80 वलरती 
यद्द करून वीभाळुल्क वॊयचनेभध्मे वुधायणा कयण्माची प्रक्रिमा वुरू केरी. 
मा वुधायणेफाफत भागलरेल्मा मळपायळीॊना अबूतऩूलि प्रनतवाद ददल्माफद्दर 
भी वलाुंचचे आबाय भानते. मालऴीच्मा 400 शून जास्त जुन्मा वलरतीॊचा 
आढाला घेण्माचे भी प्रस्तावलत कयत आशे. वखोर वलचायवलननभम करून 
आम्शी शी प्रक्रिमा वुरू कयणाय आशोत आणण 1 ऑक्ट्टोफय 2021 ऩावून 
अडथऱे वलयदशत वुधारयत वीभाळुल्क वॊयचना व्मलशायात आणणाय आशोत. 
वीभाळुल्काभधीर कोणतीशी नली वलरत माऩुढच्मा काऱात ती जायी 
केरेल्मा तायखेऩावून ऩुढीर दोन लऴ े 31 भाचिऩमुंत रागू याशीर, अवा 
देखीर भाझा प्रस्ताल आशे. 

 

इरेक्ट्ट्रॉननक आणण भोफाईर पोन उद्मोग 

179. स्थाननक इरेक्ट्रॉननक उत्ऩादनात भोठ्मा प्रभाणालय लाढ शोत आशे. 
आऩण आता भोफाईर पोन आणण चाजिय माॊवायख्मा उत्ऩादनाॊची ननमाित 



करू रागरो आशोत. अचधक भूल्मलधिनावाठी आम्शी चाजिय आणण 
भोफाईरच्मा काशी बागाॊलयीर वलरत फॊद कयत आशोत. भोफाईरच्मा काशी 
बागाॊलय आता ळून्म दयाऐलजी 2.5 टक्ट्के इतकी नाभभात्र आकायणी 
शोईर.  
 

रोखॊड आणण ऩोराद 

180. रोखॊड आणण ऩोरादाच्मा दयात झऩा्माने लाढ झाल्माभुऱे 
एभएवएभई आणण इतय उद्मोगाॊना भोठ्मा प्रभाणात पटका फवरा आशे. 
म्शणूनच बफगय मभश्रधातू, मभश्रधातू आणण ऩोरादाच्मा वेभी, फ्रॎट आणण 
राॉग उत्ऩादनाॊलयीर वीभा ळुल्कात एकवभान 7.5% कऩात कयत आशोत. 
धातू ऩुनलािऩय कयणाऱ्माॊना ज्माभध्मे फशुतेक एभएवएभई आशेत त्माॊना 
ददरावा देण्मावाठी भी बॊगायातीर ऩोरादालयीर वीभाळुल्क 31 भाचि 2022 
ऩमुंत काढून टाकत आशे. त्माचफयोफय काशी वलमळष्ट ऩोराद उत्ऩादनाॊलयीर 
एडीडी आणण वीलीडी भी काढून टाकत आशे. तवेच ताॊब्माचा ऩुनलािऩय 
कयणाऱ्माॊना ददरावा देण्मावाठी ताॊब्माच्मा बॊगायालयीर वीभाळुल्कात 
5%लरून 2.5%  अळी कऩात कयत आशे. 
 

लस्त्रोद्मोग 

181. लस्त्रोद्मोग षेत्र योजगायाची ननमभिती कयते आणण देळाच्मा 
अथिव्मलस्थेत भशत्लाच ेमोगदान देते. भानलननमभिती काऩडावाठी लाऩयल्मा 
जाणाऱ्मा कच्च्मा भारालयीर ळुल्क तकि वॊगत कयण्माची गयज आशे. आम्शी 
आता नामरॉन ळृॊखरा ऩॉरीएस्टय आणण इतय भानलननमभित धाग्माॊच्मा 
ऩातऱीलय आणत आशोत. आम्शी कॎ प्रोरॎक्ट्टभ, नामरॉन चचप्व आणण 
नामरॉन पामफय आणण वूतालयीर फीवीडी दय एकवभानतेन ेकभी करून ते 
5% लय आणत आशोत. माचा पामदा लस्त्रोद्मोग, एभएवएभई आणण 
ननमाितीरा देखीर शोणाय आशे. 
 

यवामने  



182. स्थाननक भूल्मलधिनारा प्रोत्वाशन देण्मावाठी आणण अडथऱे दयू 
कयण्मावाठी आम्शी यवामनाॊलयीर वीभाळुल्काच्मा दयाॊच्मा भोजभाऩात 
वुधायणा केरी आशे. इतय स्जन्नवाॊमळलाम आम्शी नॎप्थालयीर वीभाळुल्कात 
कऩात करून ती 2.5 टक्ट्के केरी आशे. 

वोने आणण चाॊदी 

183. वोने आणण चाॊदीलय वध्मा 12.5% भूरबूत वीभाळुल्क आशे. जुरै 
2019 भध्मे मा ळुल्कात 10% लरून लाढ केल्मालय मा भौल्मलान धातूच े
दय झऩा्माने लाढरे. मा दयाॊना ऩूलीच्मा ऩातऱीलय आणण्मावाठी आम्शी  
वोने आणण चाॊदीलयीर वीभाळुल्क तकि वॊगत फनलत आशोत.  
 

नूतनषभ उजाथ 

184. बायतात वौय उजेचे बवलतव्म उज्ज्लर अवल्माचे आम्शी अ बागात 
आधीच नभूद केरे आशे. स्थाननक षभतेत लाढ कयण्मावाठी आम्शी वौय 
वेर आणण वौय ऩॎनेर माॊच्मा टप्प्माटप्प्मातीर उत्ऩादनावलऴमक मोजना 
जाशीय कयणाय आशोत. वध्मा स्थाननक उत्ऩादनारा प्रोत्वाशन देण्मावाठी 
आम्शी वौय इन्लटियलयीर वीभाळुल्क 5 टक्ट्क्ट्माॊलरून 20 टक्ट्के आणण वौय 
कॊ ददरालयीर ळुल्क 5 टक्ट्क्ट्माॊलरून 15 टक्ट्के कयत आशोत. 
 

भशाकाम मॊत्र वाभग्री आणण स्लमॊचशरत लाशनाच ेवुटे बाग 

185. अलजड मॊत्रवाभग्रीचे देळाॊतगित उत्ऩादन कयण्माव भोठा लाल आशे. 
दयम्मानच्मा काऱात आम्शी त्माच्मा दयाच्मा स्लरुऩाचा आम्शी वभालेळक 
ऩद्धतीन े आढाला घेऊ. भात्र, आम्शी काशी वलमळष्ट लस्तूॊलयीर 
वीभाळुल्काच्मा दयात तातडीन े वुधायणा कयत आशोत. टनेर फोअरयॊग 
भळीनलयीर ळुल्काची वलरत यद्द कयण्माचा आभचा प्रस्ताल आशे. मा 
भळीनलय 7.5% वीभाळुल्क आणण त्माच्मा वु्मा बागाॊलय 2.5% 

वीभाळुल्क आकायरे जाईर. स्लमॊचमरत लाशनाॊच्मा काशी वलमळष्ट 
बागाॊलयीर वीभाळुल्कात आम्शी लाढ करून आम्शी त े 15% करून 
स्लमॊचमरत लाशनाॊच्मा वाभान्म दयाॊच्मा ऩातऱीलय आणत आशोत.  



एभएवएभई उत्ऩादने 

186. एभएवएभईंना राब मभऱलून देण्मावाठी आम्शी वलमळष्ट फदर 
प्रस्तावलत कयत आशोत. स्टीरचे स्िू आणण प्रॎस्स्टक बफल्डय लेअयलयीर 
ळुल्क 10 टक्ट्क्ट्माॊलरून लाढलून 15 टक्ट्के कयण्माचा आभचा प्रस्ताल आशे. 
प्रॉन पीडलयीर ळुल्क 5 टक्ट्क्ट्माॊलरून 15 टक्ट्के कयण्माचा प्रस्ताल आशे. 
लस्त्रोद्मोग, चाभडे आणण शस्तकरा लस्तूॊच्मा ननमाितीरा प्रोत्वाशन 
देण्मावाठी आम्शी वीभाळुल्क भुक्ट्त लस्तूॊना आमातीवाठी ददरेरी 
ळुल्कभुक्ट्ती आम्शी तकि वॊगत कयत आशोत. माऩैकी फशुतेक लस्त ूआऩल्मा 
एभएवएभईंकडून देळात तमाय केल्मा जातात. वलमळष्ट प्रकायच्मा 
चाभडमाॊचे फऱ्माच एभएवएभईंकडून भोठ्मा प्रभाणालय आणण दजेदाय 
उत्ऩादन शोत अवल्माने मा चाभडमाॊलय वीभाळुल्कात ददरेरी वलरत 
आम्शी काढून टाकत आशोत. तमाय  कृबत्रभ यत्नाॊच्मा देळाॊतगित प्रक्रिमाॊना 
प्रोत्वाशन देण्मावाठी आम्शी त्माॊच्मा वीभाळुल्कालय लाढ कयत आशोत. 
 

कृऴी उत्ऩादने 

187. ळतेकऱ्माॊना राब मभऱलून देण्मावाठी आम्शी काऩवालयीर 
वीभाळुल्कात ळून्मालरून 10 टक्ट्के इतकी लाढ कयत आशोत आणण कच्चे 
येळीभ आणण येळीभ वूत मालयीर ळुल्कात 10 टक्ट्कमाॊलरून 15 टक्ट्के 
इतकी लाढ कयत आशोत. आम्शी डडनेचडि ईथाईर अल्कोशोरलयीर एन्ड 
मूज आधारयत वलरत फॊद कयत आशोत.  भेझ िान ( भका धान्माच्मा 
वारी), याईव िान ( धानाचे तूव) मा तेराॊच्मा लडमा आणण 
ऩळुखाद्मातीर ऩूयक घटकाॊलयीर दयाॊच्मा भोजणीभध्मे एकवभान वुधायणा 
कयत आशोत. 
 

188. आऩल्मा कृऴी उत्ऩादनात लाढ कयण्मावाठी कृऴी ऩामाबूत 
वुवलधाॊभध्मे तातडीन े वुधायणा कयण्माची गयज आशे. त्माच लेऱी कृऴी 
उत्ऩादनाची वाठलणूक आणण प्रक्रिमा प्रबाली ऩद्धतीन े कयणे देखीर 
अत्मालश्मक आशे. माभुऱे आऩल्मा ळतेकऱ्माॊच्मा उत्ऩन्नात आणखी लाढ 
शोणाय आशे. मावाठी वॊवाधने ननस्श्चत कयण्माच्मा उदे्दळाने भी काशी 
ठयावलक स्जन्नवाॊलय कृऴी ऩामाबूत आणण वलकाव अचधबाय रागू कयत 



आशे. भात्र, शा अचधबाय रागू कयत अवताना त्माचा अनतरयक्ट्त बाय 
ग्राशकाॊलय ऩडणाय नाशी माची काऱजी आम्शी घेत आशोत. 

 

प्रकक्रमाॊना तकथ वॊगत कयणे आणण अनुऩारन वुरब कयणे  

189. एडीडी आणण वीव्शीडी ळुल्काॊच्मा न्माय्म उऩमोजनावाठी आम्शी 
त्माॊच्माळी वॊफॊचधत तयतुदीॊभध्मे काशी फदर प्रस्तावलत कयत आशोत. 
वीभाळुल्क वलबागाच्मा वॊऩूणि चौकळीवाठी आम्शी वलमळष्ट कारभमािदा 
ननधािरयत कयत आशोत. 2020 भध्मे आम्शी तुयॊत कस्टम्व प्रक्रिमा वुरू 
केरी शोती ज्माभध्मे ओऱख वलयदशत, कागदवलयदशत आणण वॊऩकि वलयदशत 
वीभाळुल्क वलबागाच्मा उऩाममोजनाॊचा वभालेळ शोता वप्टेंफय 2020 ऩावून 
आम्शी ऍडमभननस्रेळन ऑप रूल्व ऑप ओरयस्जनवाठी नव्मा प्रक्रिमेची 
अॊभरफजालणी वुरू केरी आशे. माभुऱे एपटीएच्मा गैयलाऩयारा आऱा 
घारण्माव भदत झारी आशे. 

 

190. प्रत्मष आणण अप्रत्मष कयाॊभध्मे प्रस्तावलत केरेल्मा फदराॊच े
तऩळीर भाझ्मा बाऴणाच्मा प्रनतवोफत जोडरेल्मा ऩरयमळष्टाभध्मे ददरे 
आशेत. 

 

191. वबाऩती भशोदम, शे फोरून भी शा अथिवॊकल्ऩ मा वबागशृाकड े
वोऩलत आशे. 

 



अथथवॊकल्ऩीम बाऴणाच्मा अ बागाचे ऩरयशळष्ट 

ऩरयशळष्ट-I 

आयोग्म आणण ननयोगी जीलन – खचथ  

(कोटीॊभध्मे) 

भॊत्रारम/ वलबाग प्रत्मष 
2019-

20 

अथथवॊकल्ऩीम 
खचथ  

2020-21 

 

अथथवॊकल्ऩीम 
खचथ  

2021-22 

आयोग्म आणण कुटुॊफ कल्माण 
वलबाग 

62,39

7 

65,012 71,269 

आयोग्म वॊळोधन वलबाग 1,934 2,100 2,663 

आमुऴ भॊत्रारम 1,784 2,122 2,970 

कोवलड वॊफॊर्धत वलळऴे तयतुदी       

रवीकयण     35,000 

ऩेमजर आणण स्लच्छता वलबाग 18,26

4 

21,518 60,030 

ऩोऴण 1,880 3,700 2,700 

ऩाणी आणण स्लच्छता माॊवाठी FC     36,022 

FC Grants for Health     13,192 

एकूण 86,25

9 

94,452 2,23,846 

 

 

  



ऩरयशळष्ट -II 

भशत्लाच ेप्रकल्ऩ: यस्ते आणण भशाभागथ 

प्रभुख द्रतुगती भागि/ कॉयीडॉय 

● ददल्री- भुॊफई द्रतुगती भागि  :उलिरयत  260 क्रकभी भागािच्मा 
काभावाठीची प्रक्रिमा 31.3.2021ऩूली वुरु कयण्मात मेईर. 

● फेंगरूरु – चने्नई द्रतुगती भागि: 278 क्रकभीवाठी चारू वलत्तीम 
लऴाित कॊ त्राटदाय ननलडण्मात मेईर. ननमभिती कामािरा  2021-
22भध्मे वुयलात शोईर. 

● ददल्री- डशेयाडून इकॉनॉमभक कॉयीडॉय : 210 क्रकभी कॉयीडॉय 
वाठीच्मा काभाची प्रक्रिमा चारू वलत्तीम लऴाित वुरु कयण्मात 
मेईर. ननमभिती कामािरा  2021-22भध्मे वुयलात शोईर. 

● कानऩूय- रखनौ द्रतुगती भागि :  याष्रीम भशाभागि 27 रा 
ऩमािमी भागि  देणाऱ्मा 63 क्रकभी द्रतुगती भागािच ेकाभ  
2021-22 भध्मे वुरु शोणाय. 

● चने्नई- वारेभ कॉयीडॉय : 277 क्रकभीच्मा द्रतुगती भागािचे 
फाॊधकाभ 2021-22 भध्मे वुरु शोणाय. 

● यामऩुय-  वलळाखाऩट्टणभ : छत्तीवगड,ओददळा आणण उत्तय 
आॊध्रप्रदेळ भधनू जाणाया 464 क्रकभी भागािवाठी कॊ त्राटदाय चारू 
लऴाित ननलडण्मात मेईर. फाॊधकाभारा 2021-22 भध्मे वुयलात 
शोईर. 

● अभतृवय- जाभनगय : 2021-22 भध्मे फाॊधकाभारा वुयलात 
शोईर. 

● ददल्री- कटया: 2021-22 भध्मे फाॊधकाभारा वुयलात शोईर 



वलि नव्मा चाय आणण वशा ऩदयी भशाभागािलय स्ऩीड यडाय, फदरते वॊदेळ 
देणाये वाईन फोडि, जीऩीएव आधारयत रयकव्शयी व्शॎन्व  मावश आधुननक 
लाशतूक व्मलस्थाऩन प्रणारी फवलण्मात मेईर.  

 

  



ऩरयशळष्ट -III 

ननगुांतलणूक / धोयणात्भक ननगुांतलणूक धोयणाची ठऱक लैशळष्टे  

उदिष्टे  

a) वलत्तीम वॊस्थाॊवश कें द्र वयकायच्मा वालिजननक षेत्रातल्मा उऩिभाॊची  
वॊख्मा  कभी कयत खाजगी षेत्रावाठी अचधक गुॊतलणुकीरा लाल 
देणे. 

b) ननगुुंतलणूकीनॊतय कें द्रीम वालिजननक षेत्रातल्मा उऩिभाॊवाठी/ वलत्तीम 
वॊस्थाॊवाठी, खाजगी बाॊडलर, तॊत्रसान आणण उत्तभ व्मलस्थाऩन 
प्रथा माद्लाये आचथिक वलकाव वाधरा जाईर. आचथिक वलकाव आणण 
नव्मा योजगायात माचे मोगदान याशीर.     

c) ननगुुंतलणूकीतून मभऱारेल्मा यकभेद्लाये वलवलध वाभास्जक षेत्र ेआणण 
वयकायच्मा वलकावात्भक कामििभाना वलत्तीम ऩाठफऱ ददरे जाईर.  
 

धोयणाची लैशळष््मे  

a) वीऩीएवई, वालिजननक षेत्रातल्मा फॉका आणण  वालिजननक 
षेत्रातल्मा वलभा कॊ ऩन्माचा धोयणात वभालेळ 

b) वलवलध षेत्राॊचे धोयणात्भक आणण बफगय धोयणात्भक अवे लगीकयण 
c) धोयणात्भक षेत्राॊचे लगीकयण अव ेआशे:  

i) अणू उजाि, अॊतयाऱ आणण वॊयषण 
ii) लाशतूक आणण टेरीकम्मुननकेळन 
iii) उजाि, ऩेरोमरमभ, कोऱवा आणण इतय खननजे 
iv) फॉक्रकॊ ग,वलभा आणण वलत्तीम वेला  

d) धोयणात्भक षेत्रात वालिजननक षेत्रातल्मा उऩिभाॊची उऩस्स्थती 
अनतळम कभी याशीर. धोयणात्भक षेत्रातल्मा उलिरयत वीऩीएवईच े
खाजगीकयण क्रकॊ ला वलरीनीकयण केरे जाईर क्रकॊ ला फॊद कयण्मात 
मेतीर. 

e) बफगय धोयणात्भक षेत्रात वीऩीएवईच ेखाजगीकयण कयण्मात मेईर 
क्रकॊ ला फॊद कयण्मात मेतीर.  



 

 

 

 



ऩरयशळष्ट - IV 

कृऴी लस्तूॊची ककभान आधायबूत ककॊ भतीन ेखयेदी  

 

लऴि गशू ताॊदऱू काऩवू ताग डाऱी तेरबफ
मा 

आणण 
खोफये 

एभएवऩी 
भूल्म 
(कोटी 
रुऩमे) 

राबाथी 
ळेतकऱ्माॊची 
वॊख्मा 
(राख) 

एभएवऩी 
भूल्म 
(कोटी 
रुऩमे) 

राबाथी 
ळेतकऱ्माॊची 
वॊख्मा 
(राख) 

एभएवऩी 
भूल्म 
(कोटी 
रुऩमे) 

राबाथी 
ळेतकऱ्माॊची 
वॊख्मा 
(राख) 

एभएवऩी 
भूल्म 
(कोटी 
रुऩमे) 

राबाथी 
ळेतकऱ्माॊची 
वॊख्मा 
(राख) 

एभएव
ऩी 

भूल्म 
(कोटी 
रुऩमे) 

एभएव
ऩी 
भूल्म  

(रा
ख 

2010-

11 

24764.

3 
उऩरब्ध 
नाशी 

52573.

04 
उऩरब्ध 
नाशी 

- - - - 1.75 149.0

3 

2011-

12 

33152 उऩरब्ध 
नाशी 

58084.

48 
उऩरब्ध 
नाशी 

14 0.02 47.7 0.46 0.005 1.52 

2012-

13 

49020.

18 
उऩरब्ध 
नाशी 

65039.

28 
उऩरब्ध 
नाशी 

4797 7.3 140.19 1.15 407.2

2 

394.0

6 

2013-

14 

33874.

20 
उऩरब्ध 
नाशी 

63927.

65 
उऩरब्ध 
नाशी 

90 0.14 53.98. 0.5 235.8

6 

1626.

39 

2014-

15 

39232.

20 
उऩरब्ध 
नाशी 

66948.

00 
उऩरब्ध 
नाशी 

18506 29.5 6.56 0.06 1128.

93 

45.52 

2015-

16 

40727.

60 
उऩरब्ध 
नाशी 

73981.

90 

73.08 1825 1.91 - - - 15.90 

2016-

17 

35015.

53 

20.47 85802.

73 

76.85 - - 28.79 0.17 1039.

39. 

946.7

1 

2017-

18 

50089.

00 

31.87 90397.

86 

72.31 898 0.88 172.16 1.22 8566.

13 

5072.

73 

2018-

19 

6204.3

3 

38.77 116839

.47 

96.94 2976 2.38 66.79 0.26 20145

.60 

7091.

11 

2019-

20 

62802.

88 

35.57 141928

.08 

124.59 28500 21.5 56.24 0.55 8284.

45 

8305.

06 

2020-

21 

75059.

60 

43.36 172752

** 

154** 25974* 18.26* 2.99 0.01 10530

.20 

3647.

11 



* 27.01.21ऩमुंत ; 
**अनभुाननत भूल्म 

        

एन ए = उऩरब्ध नाशी   



ऩरयशळष्ट-V 

याष्ट्रीम ळैषणणक धोयणाचा बाग म्शणून शळषणावॊदबाथतरे उऩक्रभ 

● वलि ळारेम मळषकाॊवाठी, एनऩीएवटीच्मा स्लरुऩात भानक  वलकमवत 
कयण्मात मेणाय अवून माभुऱे मळषकाॊच्मा षभता लवृद्धगत शोणाय 
आशेत. देळातल्मा वालिजननक आणण खाजगी ळाऱेतरे 92 राख 
मळषक माचे ऩारन कयतीर. 

● खेऱणी म्शणजे भनोयॊजन आणण मळषण मा दोन्शीॊची अमबव्मक्ट्ती 
आशे. ळारेम मळषणात वलि स्तयालय खेऱणी आधारयत अनोखी  
स्लदेळी मळषण ऩद्धती वलकमवत केरी जाईर.माभुऱे  लगाितल्मा नीयव 
आणण यटाऱ मळषणाचे आनॊददामी अनुबलात ऩरयलतिन शोईर. 

● डडस्जटर वलि प्रथभ मा भानमवकतेच्मा वॊदबाित नॎळनर डडस्जटर  
एज्मुकेळनर आक्रकि टेक्ट्चय, एनडीईएआयची ननमभिती कयण्मात मेईर. 
ज्माभध्मे डडस्जटर वॊयचना अध्माऩन आणण अध्ममन माॊना वशाय्म 
कयण्माफयोफयच कें द्र, याज्म आणण कें द्रळामवत प्रदेळाॊच्मा ळैषणणक 
आखणी, प्रळावन आणण  प्रळावकीम घडाभोडीवाठीशी भदत कयणाय 
आशे. डडस्जटर ऩामाबूत वुवलधाॊच्मा वलकावावाठी वलवलधाॊगी मळषण 
ऩयीयचना माभुऱे प्राप्त शोणाय अवून मा  आॊतय कामािन्लमन  
प्रणारीभुऱे वलि वॊफॊचधताॊची वलळऴे करून याज्मे आणण कें द्र ळामवत 
प्रदेळाॊची स्लामत्तता वुननस्श्चत शोईर. 

● कणिफधीय भुराॊवाठी देळबयात बायतीम वॊकेत बाऴेच्मा 
प्रभाणीकयणावाठी वयकाय काभ कयणाय अवून मा ददळनेे याष्रीम 
आणण याज्म अभ्माविभ वाभग्री वलकमवत कयणाय आशे. 

● जेष्ठ आणण ननलतृ्त मळषक भोठ्मा प्रभाणात अवून ळारेम मळषकाॊचे  
लैमस्क्ट्तक भेंटोय म्शणून ऑनराईन/ ऑपराईन वशाय्माद्लाये,वलऴम, 
वॊकल्ऩना मावाठी  त्माॊची भदत घेतरी जाईर. 

● आताऩमुंत वलद्मा्माुंचे भुल्माॊकन केलऱ एक आमाभी ननकऴाद्लाये 
केरे जात शोत.े माभध्मे ऩूणित् ऩरयलतिन कयत केलऱ आकरनाच े



भुल्माॊकन न कयता वलद्मा्मािच्मा अनोखे कौळल्म आणण षभता 
जाणण्मावाठीची वॊधी मा स्लरुऩात भुल्माॊकन केरे जाईर.मा 
अनुऴॊगाने वभालेळक प्रगतीऩुस्तक कयण्माची वॊकल्ऩना अवून माभध्मे 
वलद्मा्मािची रुची, त्माची वाभ्मि स्थऱे, ज्मा फाफीॊलय रष देणे 
आलश्मक आशे त्मा फाफी, माॊचा उल्रेख याशीर ज्मातून त्मारा  
अनुकूर अळा अभ्माविभाची ननलड कयणे ळक्ट्म शोईर.  

● वॊवाधन प्राप्तीत लाढ  शोण्मावाठी  प्रौढ  मळषणाचे गभक वाभालून 
घेणायी ऑनराईन भोडमूर आणण्मात मेणाय आशेत. 

● कोवलड-19 भशाभायी अवूनशी मा लऴी 30 राखाशून अचधक  प्राथमभक 
ळारेम मळषकाॊना डडस्जटरी प्रमळक्षषत कयण्मात आरे. 

● शा प्रमळषण कामििभ अवाच जायी याखत ळाऱा प्रभुख आणण मळषक 
माॊच्मा प्रगतीवाठीचा याष्रीम उऩिभ ननष्ठा भापि त 2021-22 भध्मे 
56 राखाशून अचधक ळारेम मळषकाॊचे प्रमळषण ळक्ट्म शोणाय आशे. 

● गेल्मा काशी लऴािऩावून, वलद्मा्माुंच्मा फोडि  ऩयीषाॊच्मा आधी, त्माॊचा 
ताण कभी कयण्मात भदत कयण्माच्मा दृष्टीने आऩरे ऩॊतप्रधान 
त्माॊच्माळी वॊलाद वाधतात. मा ददळनेे 2022- 23 मा  ळैषणणक 
वत्राऩावून वीफीएववी ऩयीषा वुधायणा टप्माटप्माने वुरु कयण्मात 
मेणाय आशेत. घोकॊ ऩट्टीरा ऩयीषेत थाया याशणाय नाशी तय 
वॊकल्ऩनेतरी  स्ऩष्टता, वलश्रेऴणात्भक  कौळल्म  आणण प्रत्मष 
आमुष्मात त्मा सानाचा उऩमोग मा कवोटीलय ऩयीषा आधारयत 
याशतीर. 

● वलदेळी उच्च मळषण वॊस्थाॊवभलेत  ळैषणणक वशकामािरा प्रोत्वाशन 
देण्मावाठी, दशेुयी ऩदली, वश ऩदली, वॊरग्न व्मलस्था मावायख्मा 
मॊत्रणाॊना ऩयलानगी देण्मावाठी ननमाभक मॊत्रणा रागू कयण्माचा प्रस्ताल 
आशे.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऩरयशळष्ट VI 

अनतरयक्ट्त अथथवॊकल्ऩीम वॊवाधने (ईफीआय) (वयकायद्लाया वॊऩणूथ ननमॊत्रत्रत योखे, एनएवएवएप कजथ आणण इतय 
वॊवाधने) 

 (कोटी रुऩमे) 
बाग ए - वयकायद्लाया वॊऩणूथ ननमॊत्रत्रत योखमाॊच्मा भाध्मभातून जभा कयण्मात 
आरेरी अनतरयक्ट्त अथथवॊकल्ऩीम वॊवाधने 

  

भागणी 
क्रभाॊक 

भॊत्रारमाचे/ वलबागाच ेनाल 
आणण मोजनेचे नाल 

2016

-17 

2017

-18 

2018-

19 

2019

-20  

2020-

21 

2020

-21 

2021

-22 

लास्त
वलक 

लास्त
वलक 

लास्तवल
क 

लास्त
वलक 

फीई आयई फीई 

24 उच्च शळषण वलबाग        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIL 

 मळषण षेत्रात ऩामाबूत वुवलधा 
आणण प्रणारीच ेऩनुरुज्जीलन 
(आयआमएवई) 

--- --- --- --- 3000.0

0 

--- 

44 आयोग्म आणण कुटुॊफ कल्माण 
भॊत्रारम 

      

प्रधानभॊत्री स्लास््म वुयषा 
मोजना 

--- --- --- --- 3000.0

0 

--- 

59 गशृ ननभाथण आणण नागयी कामथ 
भॊत्रारम 

      

 प्रधान भॊत्री आलाव मोजना 
(ऩीएभएलाम) नागयी 

--- --- 20000

.00 

--- 10000.

00 

--- 

61 जर वॊवाधन, नदी वलकाव 
आणण गॊगा ऩनुरुज्जीलन 

      

 (i) ऩोरालयभ मवॊचन प्रकल्ऩ
  

--- --- 1400.

00 

1850

.00 

--- 2234

.29 

 

4225

.00 

 (ii) प्रधान भॊत्री कृऴी मवॊचाई 
मोजना (त्लरयत मवॊचन राब 
कामििभ आणण इतय प्रकल्ऩ) 

 

2187

.00 

 

3105

.00 

 

5493.

40 

 

1963

.30 

 

5000.0

0 

62 ऩेम जर आणण स्लच्छता       

(i) स्लच्छ बायत अमबमान 
(ग्राभीण),जर जीलन 
अमबमान/ याष्रीम ग्राभीण ऩेम 
जर कामििभ 

--- 

--- 

--- 

--- 

8698.

20 

--- 

3600

.00 

--- 

---- 

12000.

00 

--- 

--- 

70 नवलकयणीम उजाथ भॊत्रारम       

(i) नवलकयणीम उजाि ग्रीड, ऑप 
ग्रीड / वलतयीत आणण वलकें दद्रत 
नवलकयणीम उजाि 

1640

.00 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- --- 

 (ii) प्रधानभॊत्री क्रकवान उजाि 
वॊयषण आणण उत्थान 
भशामबमान (ऩीएभ- कुवुभ) 

--- --- --- --- 1000

.00 

--- 

77 फॊदये,जशाज आणण जरभागथ 
भॊत्रारम 

      

बायतीम आॊतयदेळीम जरभागि 
प्राचधकयण (आमडब्ल्मएूआम) 
प्रकल्ऩ 

340.

00 

660.

00 

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

78 उजाथ भॊत्रारम       



 (i) दीनदमाऱ उऩाध्माम ग्राभ 
ज्मोती मोजना/वौबाग्म 

5000

.00 

4000

.00 

13827

.00 

3782

.00 

5500

.00 

5000

.00 

उजाि प्रणारी वलकाव ननधी प्रकल्ऩ ---  5504.

70 

--- --- --- 

86 ग्राभीण वलकाव वलबाग       

प्रधान भॊत्री आलाव मोजना 
(ऩीएभएलाम)- ग्राभीण 

--- 7330.

00 

10678.

80 

10811

.00 

10000

.00 

20000

.00 

  एकूण 9167.

00 

15095

.00 

65602.

10 

22006

.30 

49500

.00 

31459.

29 



बाग फी-एनएवएवएप कडून कजाथद्लाया वलत्तीम वशाय्म 

(कोटी रुऩमे) 

अनकु्र
. 

भॊत्रारम/ वलबागाचे नाल, मोजनेच े
नाल 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2020-21  2021-22 

लास्तवलक लास्तवलक लास्तवलक लास्तवलक फीई आयई फीई 
1 अन्न आणण वालथजननक वलतयण 

वलबाग 
       

बायतीम खाद्म भशाभॊडऱ# 70000.00 65000.00 97000.00 110000.0

0 

136600.00 84636.00 --- 

2 गशृ ननभाथण आणण नागयी कामथ        

 इभायत वादशत्म आणण तॊत्रसान 
प्रोत्वाशन ऩरयऴद 

--- 8000.00 --- 15000.00 --- 10000.00  

3 खत वलबाग        

 धातू आणण खननज व्माऩाय 
भशाभॊडऱ 

--- --- --- 1310.00 --- --- --- 

4 इतय वालथजननक एजन्वीना वशाय्म 
(आलश्मकता बावल्माव अनतरयक्ट्त 
वॊवाधनाची आलश्मकता 
बागलण्मावाठी, वलशळष्ट  मोजना/ 
प्रकल्ऩा अॊतगथत) 

      30000.00 

  एकूण 70000.00 73000.00 97000.00 126310.0
0 

136600.00 94636.00 30000.00 

 गोऱा फेयीज (ए+फी) 79167.00 88095.00 162602.1
0 

148316.1

3 

186100.00 126095.2

9 

30000.00 

 

  # एपवीआमकड े 31.03.2020 योजी एनएवएवएपची  2,54,600 कोटी रुऩमे  कजि यक्ट्कभ देम 
आशे. 

 

दटतऩणी: 
 

(i) नागयी शलाई लाशतूक भॊत्रारमा अॊतगित एअय इॊडडमा अवेट शोस्ल्डॊग मरमभटेड 
(एआमएएचएर) रा, वॊऩूणित् वयकाय ननमॊबत्रत योखे जायी करून 2019-20 मा वलत्तीम लऴाित  
7000 कोटी रुऩमे इफीआय  उबायण्मावाठी ऩयलानगी देण्मात आरी. ज्मामोगे एआमएएचएरकड े
शस्ताॊतरयत केरेरे  एमय इॊडडमाचे  कजि ऩुनवलित्तऩोवऴत कयता मेईर. 
 

(ii) येल्ले भॊत्रारमारा, याष्रीम प्रकल्ऩाॊच्मा वलत्तीम ऩाठफऱावाठी  10,200 कोटी (5,200 
कोटी वलत्तीम लऴि 2018-19 आणण  ` 5,000 कोटी वलत्तीम लऴि 2019-20) रुऩमाऩमुंतच्मा 
ननधीची आलश्मकता बागलण्मावाठी, कजािची ऩयलानगी. चुकत ेकयण्माच ेदानमत्ल वयकायी  नतजोयी 
ननबालत आशेत आशे. 
 

(iii) वालथजननक फॉकाॊभध्मे बाॊडलर घारण े : वयकायी फॉकाॊभध्मे 2017-18 भध्मे 80,000 
कोटी, 2018-19  भध्मे 1,06,000 कोटी आणण 2019-20 भध्मे  65,443 कोटी रुऩमे 
ऩुनबाुंडलरीकयणावाठी घारण्मात आरे.  मावाठी 2020-21 मा वलत्तीम लऴाित वयकायकडून व्माज 
यदशत  वलळेऴ  मवक्ट्मुरयटीजच्मा भाध्मभातून  नले बाॊडलर म्शणून    5,500 कोटी रुऩमे 
घारण्मात आरे. कें द्र वयकायन े योखे जायी कयत तीन इतय फॉकाॊभध्मे आमडीफीआम (4,557 
crore), एस्क्ट्झभ फॉक (5,050 crore) आणण आमआमएपवीएर (5,297.60 crore) 

बाॊडलर घातरे. 



 

(iv) एन्मुटी प्रकल्ऩालयच्मा दामीत्लाच े वललयण प्राप्ती फजेट 2021-22 च्मा बाग फी भध्मे 
देण्मात आरे आशे. वलत्तीम लऴि 2019-20 च्मा अखेयीरा चुकती न केरेरी लावऴिक दानमत्ल यक्ट्कभ 
41,822.04 कोटी आशे. 

 

 

  



अथथवॊकल्ऩीम बाऴण बाग फी 

प्रत्मष कय प्रस्ताल ऩरयशळष्ट: 

अनु
क्र. 

प्रस्ताल थोडक्ट्मात प्रस्तावलत वधुायणा 

1. ज्मेष्ठ नागरयकाॊना 
ददरावा 
 

75 लऴि आणण त्माऩेषा जास्त लमाच्मा 
ज्मेष्ठ ननलतृ्तीलेतन धायकाॊना अनऩुारनाच्मा 
ओझ्मातनू ददरावा देण्मावाठी त्माॊना आम 
कय वललयणऩत्र दाखर कयण्मातनू 
लगऱण्माचा प्रस्ताल आशे, भात्र देम 
कय,वॊफॊचधत फॉकेने काऩणे आलश्मक आशे.  
ननलतृ्तीलेतना व्मनतरयक्ट्त केलऱ व्माजाच े
उत्ऩन्न अवणाऱ्मा ज्मेष्ठ नागरयकाॊना  शी 
वलरत देण्माचा प्रस्ताल आशे. 

2. कार भमाथदेत घट अनऩुारनाच े ओझ े कभी कयण्मावाठी, 
भलु्माॊकन ऩनु्शा उघडण्मावाठीची भदुत, 
वॊफॊचधत भलु्माॊकन लऴि वभाप्तीऩावनू    
वध्माच्मा वशा लऴािलरून कभी करून तीन 
लऴ ेकयण्मात मेत आशे.   एका लऴाित 50 
राख क्रकॊ ला त्माऩेषा जास्त अघोवऴत 
उत्ऩन्न अवल्माचा ऩयुाला अवल्माव 10  

लऴािऩमुंत ऩनु्शा उघडण्मावाठीच्मा 
ऩयलानगीचा प्रस्ताल आशे. भलु्माॊकन ऩनु्शा 
उघडण्मावाठी वललेकाचधकाय ऩणूित् 
शटलण्माचा प्रस्ताल अवनू डाटा 
वलश्रेऴणातनू, ननमॊत्रक आणण भशा रेखा 
ऩयीषक माॊनी शयकत घेतरेरी आणण 
मॊत्रणेने दळिलरेरी प्रकयणेच ऩनु्शा उघडता 
मेतीर.  
 

मामळलाम आम कय प्रक्रिमेत ननस्श्चतता 
आणण्मावाठी भलु्माॊकन आणण कय 
वललयणऩत्र प्रक्रिमेवाठी कार भमािदा तीन 
भदशन्माॊनी कभी कयण्माचा प्रस्ताल आशे. 



3. राबाॊळावाठी ददरावा कयदात्माॊना ददरावा देण्मावाठी, राबाॊळ 
जाशीय/ददरा गेल्मालयच अचग्रभ कय देमता 
उत्ऩन्न शोईर.  स्थालय भारभत्ता 
ऩामाबतू रस्ट क्रकॊ ला ऩामाबतू गुॊतलणूक 
रस्ट माॊना ददरेरा राबाॊळ, उद्गभ कयातनू 
भकु्ट्त याशीर. वलदेळी ऩोटिपोमरओ 

गुॊतलणुकदायाॊच्मा राबाॊळ उत्ऩन्नावश 
उत्ऩन्नालयचा कय शा कयायाच्मा दयानवुाय 
काऩण्माचा प्रस्ताल आशे. ऩयदेळी 
कॊ ऩनीवाठी राग ू अवरेरा कय दय शा 
क्रकभान लकैस्ल्ऩक कय दयाऩेषा कभी 
अवल्माव,राबाॊळ यक्ट्कभेरा क्रकभान 
लकैस्ल्ऩक कयातनू लगऱण्माचा प्रस्ताल 
आशे. 

4. वललाद तोडगा वशभती 
(डीआयवी) स्थाऩन कयणे 
 

दाल े कभी कयण्मावाठी आणण छो्मा 
कयदात्माॊवाठी वललादालय तोडगा काढण्मारा 
गती देण्मावाठी वललाद तोडगा वमभती 
स्थाऩन कयण्माचा प्रस्ताल आशे. 50 

राखाऩमुंत कयऩात्र आणण वललादास्ऩद 
उत्ऩन्न 10 राखाऩमुंत अवरेरा कयदाता 
वमभतीकड े दाद भागण्मावाठी ऩात्र आशे.  
कामिषभता,ऩायदळिकता आणण उत्तयदानमत्ल 
वनुनस्श्चत कयण्मावाठी वमभतीची प्रक्रिमा 
पेवरेव अथाित चेशया वलयशीत  ऩद्धतीने 
याफलरी जाईर. ऩरयणाभी 01.02.2021 

ऩावनू तोडगा काढण्मावाठीचा रलाद फॊद 
कयण्मात मेईर.तथावऩ अजिदायाने अॊतरयभ 
भॊडऱाचा ऩमािम स्लीकायल्माव प्ररॊबफत 
प्रकयणाफाफत अॊतरयभ भॊडऱ ननणिम घेईर. 

5. चेशयावलयशीत प्रातती कय 
अवऩरेट न्मामार्धकयण 
 

कय अवऩराफाफत ऩायदळी मॊत्रणा 
ऩयुलण्मावाठी प्राप्ती कय अवऩरेट 
न्मामाचधकयण, पेवरेव कयण्माचा आणण 
अचधकायषते्र वलयशीत  कयण्माचा प्रस्ताल 
आशे. याष्रीम पेवरेव प्राप्ती कय अवऩरेट 
न्मामाचधकयण कें द्र उबायण्मात मेईर आणण 
अऩीर कताि आणण न्मामाचधकयण 



माॊच्मातरा ऩत्र व्मलशाय इरेक्ट्रोननकरी 
कयण्मात मेईर. व्मस्क्ट्तगत वनुालणीची 
आलश्मकता अवेर तवे्शा शी वनुालणी 
स्व्शडीओ कॉन्पयस्न्वॊगद्लाये घेतरी जाईर. 

6. नागयी वशकायी फॉकाॊच े
(मवुीफी) रघु वलत्त 
फॉकाॊत (एवएपफी) 
रुऩाॊतय कयताना कय 
न्मटु्रॉशरटी 

मवुीफीच ेएवएपफीभध्मे रुऩाॊतय कयणे वरुब 
व्शाले मावाठी कय न्मरुॉमरटी अथाित 
तटस्थता ऩयुलण्माचा प्रस्ताल आशे. 
एवएपफीरा शस्ताॊतरयत कयण्मात आरेल्मा 
भारभत्तलेय मवुीफीरा बाॊडलरी राबालयचा 
कय देण्माची आलश्मकता याशणाय नाशी. 

7. ककपामतळीय दयातरी घये 
आणण ऩयलडणाऱ्मा बाड े
दयातल्मा गशृननशभथती 
प्रकल्ऩाॊना प्रोत्वाशन 
 

क्रकपामतळीय दयातल्मा घय खयेदीरा 
प्रोत्वाशन देण्मावाठी, क्रकपामतळीय 
दयातल्मा घय खयेदीवाठी घेतरेल्मा 
कजािलयच्मा व्माजावाठी 1.5 राख 
रुऩमाॊच्मा अनतरयक्ट्त लजालटीचा दाला 
कयण्मावाठीचा ऩात्रता काऱ 31 भाचि 2022 
ऩमुंत लाढलण्माचा प्रस्ताल आशे. 
क्रकपामतळीय घयाॊचा ऩयुलठा लाढाला 
माकरयता मा घयाॊच्मा प्रकल्ऩावाठी टॎक्ट्व 
शॉरीड ेअथाित कयवलऴमक वलरतीवाठी दाला 
कयण्मावाठीच्मा ऩात्रता  काऱात एक लऴािने 
लाढ कयत 31 भाचि 2022 कयण्माचा 
प्रस्ताल आशे. 
 

स्थराॊतरयत भजुयाॊवाठी  क्रकपामतळीय बाड े
दयातल्मा गशृ ननमभिती ऩयुलठ्मारा प्रोत्वाशन 
देण्मावाठी, अचधवचूचत  क्रकपामतळीय बाड े
दयातल्मा घयफाॊधणी प्रकल्ऩाॊना नली कय 
वटू देण्माचा प्रस्ताल आशे. 

8. स्टाटथ अतव वाठी कय 
राब 
 

देळात अचधक स्टाटि अऩ उबायण्मावाठी 
चारना देण्माकरयता, स्टाटि अप्ववाठी टॎक्ट्व 
शॉरीड ेअथाित कयवलऴमक वलरतीवाठी दाला 
कयण्मावाठीच्मा ऩात्रता  काऱात एक लऴािने 
लाढ कयत 31 भाचि 2022 कयण्माचा 
प्रस्ताल आशे.  
स्टाटि अप्व भध्मे गुॊतलणुकीरा चारना 



देण्मावाठी, स्टाटि अऩ अधे केरेल्मा 
गुॊतलणुकीवाठी बाॊडलरी राब वटू मावाठी 
दाला कयण्माच्मा ऩात्रता काऱात एका लऴािने 
लाढ कयत 31 भाचि 2022 कयण्माचाशी 
प्रस्ताल आशे. 

9. अननलावी बायतीमाॊना 
वेलाननलतृ्ती राब 
खात्मातीर उत्ऩनालय 
वलरत 
 

कयप्रणारीत अवरेल्मा लेगलेगळ्मा 
तयतदुीॊभऱेु अननलावी बायतीमाॊना त्माॊच्मा 
ऩयदेळी ननलतृ्तीलेतन राब खात्मातीर 
उत्ऩन्नाफाफत शोणाऱ्मा त्रावातनू त्माॊची 
भकु्ट्तता कयण्मावाठी, ऩयदेळी वेलाननलतृ्ती 
राब खात्मालयच्मा उत्ऩन्नाफाफतची 
कयप्रणारी एकवभान कयण्माच े ननमभ 
अचधवचूचत कयण्माचा प्रस्ताल भाॊडण्मात 
आरा आशे. 

10. रेखाऩयीषणातनू वलरत 
 

डडस्जटर व्मलशायाॊलय वलरत देण्मावाठी 
आणण ज्मा व्मक्ट्ती वलि व्मलशाय डडस्जटरी 
कयत आशेत, त्माॊच्मालयचा कयवललयण 
बयण्माच े ओझ े कभी कयण्मावाठी, ज्मा 
व्मक्ट्ती आऩरे 95 टक्ट्के व्मलशाय डडस्जटरी 
कयत आशेत, अळा व्मक्ट्तीॊवाठी 
रेखाऩयीषणाची भमािदा 5 कोटी लावऴिक 
उत्ऩन्नालरुन 10 कोटी रुऩमाॊऩमुंत 
कयण्माचा प्रस्ताल भाॊडण्मात आरा आशे. 

11. ननगुांतलणूकीभऱेु शोणाये 
नकुवान ऩढुच्मा 
व्मलशायात कामभ 
ठेलण्माच्मा अटीत 
शळर्थरता 

वालिजननक कॊ ऩन्माॊभध्मे धोयणात्भक 
गुॊतलणुकीरा प्रोत्वाशन देण्मावाठी, अळा 
ऩीएवमचु्मा वलरीनीकयणात 
ननगुुंतलणूकीवोफत नकुवानाची यक्ट्कभ ऩढेु 
नेण्माची अट लगऱण्माचा ननणिम घेण्माचा 
प्रस्ताल भाॊडण्मात आरा आशे. 

12. ननगुांतलणुकीवाठी 
कयवलयदशत कॊ ऩनी 
वलरगीकयण (डीभजथय) 
वलऴमक अटीत शळर्थरता 

धोयणात्भक गुॊतलणुकीरा प्रोत्वाशन 
देण्मावाठी वालिजननक कॊ ऩन्माॊकडून 
खयेदीदाय कॊ ऩन्माॊना भारभत्ताॊचे शस्ताॊतयण 
भानील कयण्माचा प्रस्ताल अवनू जेणेकरून 
शा व्मलशाय कयवलयदशत अरगीकयण म्शणून 
वभजरा जाईर 

13. ऩामाबतू कजथननधी ऩामाबतू ववुलधाॊद्लाये ननधी उबा कयण्माव 



(IDF) द्लाये णझयो कूऩन 
फॉण्ड्व 

ऩयलानगी देण्मावाठी, नोंदणीकृत IDF 

कडून जायी णझयो कूऩन फॉण्डव 
कयवलरतीव ऩात्र कयण्माचा प्रस्ताल 

14. मनुनट शर ॊक्ट्ड इन्श्मयुन्व 
तरान (मशुरऩ) वाठी 
कयप्रणारी तकथ वॊगत कयणे 

ममुरऩलयच्मा कयारा तकि वॊगत कयण्मावाठी, 
वलम्माचा लावऴिक शप्ता 2.5 राख 
अवेऩमुंतच्मा वलम्माची भदुत 
वॊऩल्मानॊतयच्मा प्रक्रिमेत कयात वलरत 
देण्माचा प्रस्ताल आशे. भात्र, 
वलभाधायकाच्मा भतृ्मनूॊतय मभऱणाऱ्मा 
यकभेलय अवरेरी कय वलरत तळीच वरुु 
याशणाय अवनू त्मात शप्त्माच्मा यकभेची 
भमािदा अवणाय नाशी. तवेच, ममुरऩच्मा 
लावऴिक अडीच राख शप्त्माची भमािदा, 
केब्लऱ 1 पेिलुायी 2021 नॊतय काढरेल्मा 
वलम्माराच राग ू अवेर. त्माऩढेु मात 
वभानता आणण्मावाठी, वलरत नवरेल्मा 
ममुरऩ वलम्माॊना  बाॊडलरी मभऱकतीलय, 
म्मचु्मअुर पॊ डवलय अवरेल्मा कय वलरती 
राग ूअवतीर. 
 

15. बवलष्मननलाथश ननधीलयीर 
कयभकु्ट्त उत्ऩन्न 
तकथ वॊगत कयणे 

 

उच्च उत्ऩन्न अवरेल्मा कभिचाऱ्माॊच्मा 
उत्ऩन्नालयीर कयवलरत अचधक तकि वॊगत 
कयण्मावाठी, वलवलध बवलष्म ननलािश 
ननधीभध्मे कभिचाऱ्माॊच्मा लावऴिक अडीच 
राखाॊऩमुंतच्मा मोगदानालयीर व्माजालय 
मभऱणाऱ्मा कयवलरतीलय भमािदा आणण्माचा 
प्र्वाल भाॊडण्मात आरा आशे. 
01.04.2021 नॊतय ददरले्मा मोगदानालयच 
शी भमािदा राग ूअवेर. 

16. बागीदायाॊना शभऱारेल्मा 
अर्धकच्मा उत्ऩन्नालयीर 
कयऩात्रता 
 

कयऩात्रतते ननस्श्चतता माली, मावाठी 
बागीदायीत वरुु अवरेल्मा कॊ ऩन्माॊभध्मे 
टाकरेल्मा बाॊडलराच्मा तरुनेत बागीदायारा 
अचधक भारभत्ता ला उत्ऩन्न मभऱारे 
अवल्माव त्माच्मा कयऩात्रतळेी वॊफॊचधत 
तयतदुी अचधक तकि वॊगत कयण्माचा प्रस्ताल 
भाॊडण्मात आरा आशे. 



17. वद्भालभलू्म 
घवयणीवलऴमीच े
स्ऩष्टीकयण 

 

वनुनस्श्चतता आणण्मावाठी,अव े स्ऩष्ट 
कयण्माचा प्रस्ताल आशे की वद्भालभलू्मात  
कोणतीशी घवयण कयण्माव भान्मता ददरी  
जाणाय नाशी. भात्र, वद्भाल प्राप्तीवाठी  
जी यक्ट्कभ ददरी गेरी अवेर, ती यक्ट्कभ 
वॊदबाित वलिी कयताॊना काऩनू घेण्माव 
भॊजुयी ददरी जाईर. 

18. वलक्रीत घवाऱ्माफाफतच े
स्ऩष्टीकयण 

वनुनस्श्चतता आणण्मावाठी,  वलिीत 
घवाऱ्माभध्मे वलि प्रकायच्मा शस्ताॊतयणाचा 
वभालेळ केरा जाईर. 

19. फनालट त्रफर/ेखोटे 
व्मलशाय 

 

भशवरुाच े वॊयषण कयण्मावाठी, 2 कोटी 
रुऩमाॊच्मा लयीर व्मलशायाॊभध्मे फनालट 
बफर/ेखोटे व्मलशाय केल्माचे आढऱल्माव, 
त्मावलरुद्धच्मा दॊडाच्मा कायलाईत भारभत्तलेय 
जप्ती आणण्माची तयतदू ठेलण्माचा प्रस्ताल 
भाॊडण्मात आरा आशे. 

20. छो्मा वलश्लस्त वॊस्थाॊना 
ददरावा 

 

ळषैणणक वॊस्था आणण रुग्णारमे 
चारलणाऱ्मा छो्मा धभािदाम वलश्लस्त 
वॊस्थाॊलयीर कयाचा फोजा कभी कयण्माच्मा 
उद्देळान,ेअळा वॊस्थाॊच्मा लावऴिक उत्ऩन्नाची 
भमािदा अचधक मळचथर कयत ती 1 कोटी 
रुऩमाॊलरुन 5 कोटी रुऩमाॊऩमित लाढलण्माचा 
प्रस्ताल  भाॊडण्मात आरा आशे. 

21 धभथदाम वॊस्थाॊचा तोटा 
ऩढेु घेऊन जाण्माफाफत 

 

वनुनस्श्चतता आणण्मावाठी,धभािदाम 
वॊस्थाॊना आऩरा तोटा ऩढुच्मा आचथिक 
लऴािच्मा ताऱेफॊदात दाखलता मेणाय नाशी, 
भात्र, कजािची ऩयतपेड कयण्माची क्रकॊ ला 
आऩल्मा ननधीची बयऩाई कयण्माची अनभुती 
अवेर. 

22. वभानतवेलऴमक 
आकायफाफत 
(एस्क्ट्लरामझेळन रेव्शी) 
स्ऩष्टीकयण 

 

वनुनस्श्चतता आणण्मावाठी अव े स्ऩष्ट 
कयण्मात आर े आशे की प्राप्तीकयाअॊतगित 
कयऩात्र अवरेल्मा व्मलशायाॊना 
वभानतवेलऴमक आकाय (एस्क्ट्लरामझेळन 
रेव्शी) राग ू अवणाय नाशी. त्मामळलाम, 
एस्क्ट्लरामझेळन रेव्शी लस्त ूआणण वेलाॊच्मा 



प्रत्मष/ऑपराईन ऩयुलठ्माफाफत राग ू
अवेर अव ेस्ऩष्ट कयण्मात आर ेआशे. 

23 काभगाय कल्माण ननधी 
आभध्मे ननस्श्चत तायखेरा 
कभथचाऱ्माॊच े लेऱेत 
मोगदान जभा शोणे 

 

कॊ ऩन्माॊच्मा वलवलध कल्माण ननधीॊभध्मे 
कभिचाऱ्माॊनी आऩरे मोगदान ननस्श्चत लेऱेत 
न जभा केल्माव, त्माभऱेु त्माॊना 
व्माजदयालय/उत्ऩन्नालय कामभच े नकुवान 
वशन कयाले रागत.े कभिचाऱ्माॊकडून 
ननस्श्चत लेऱेत ननधीत मोगदान ददर ेजाणे 
वनुनस्श्चत कयण्मावाठी,कॊ ऩनीने 
कभिचाऱ्माॊच्मा मोगदानाऩोटी जभा कयामची 
यक्ट्कभ उमळया जभा केल्माव, कॊ ऩनीरा ती 
यक्ट्कभ काऩण्माची ऩयलानगी कधीशी नवेर.  

24 वालथबौभ वॊऩत्ती ननधी 
आणण ऩेन्ळन पॊ ड 
(SWF/PF) लय 
शभऱणाऱ्मा 
वलरतीफाफतच्मा 
अटीॊभध्मे शळर्थरता 
 

बायतातीर ऩामाबतू ववुलधा प्रकल्ऩाॊभध्मे 
अचधकाचधक SWF/PF  द्लाये गुॊतलणूक 
लाढलण्माव प्रोत्वाशन देण्मावाठी काशी 
अटीॊभध्मे मळचथरता देण्माचा प्रस्ताल 
अवनू,त्माभऱेु गेल्मा अथिवॊकल्ऩात 
प्रस्तावलत 100 टक्ट्के कयवलरत मभऱू 
ळकेर. ज्मा अटीॊभध्मे मळचथरता 
आणण्माच े प्रस्तावलत आशे, त्मा अटी 
म्शणज,े कजि ला उधायीलय 
ननफुंध,व्मालवानमक काभाॊलयीर 
फॊधन,ेऩामाबतू भारकी अवरेल्मा 
कॊ ऩन्माॊभध्मे थेट गुॊतलणूक इत्मादी... 

25. आमएपएववी लयीर 
कयवलरत 

 

आमएपएववीरा प्रोत्वाशन देण्मावाठी,कयात 
आणखी काशी वलरती देण्माचा प्रस्ताल 
आशे. ज्मात वलभाने बाडमाने देणाऱ्मा 
कॊ ऩनीच्मा बाॊडलरी मभऱकतीलय टैक्ट्व 
शॉमरड,े वलभाने बाडऩेट्टीलय देणाऱ्मा ऩयदेळी 
कॊ ऩनीरा ददरले्मा बाडमालयीर कयात 
वलरत, आमएपएववी भधीर ऩयदेळी 
ननधी दवुयीकड े ठेलणे आणण आमएपएववी 
भध्मे अवरेल्मा ऩयदेळी फॉकाॊच्मा आॊमळक 
गुॊतलणुकीलय कयवलरत देण्माचा प्रस्ताल 
आशे. 

26 कय काऩरा गेरेल्मा/जभा ज्मा व्मक्ट्तीच्मा उत्ऩन्नालयीर कयाची भोठी 



केरेल्मा व्मक्ट्तीकडून 
वललयणऩत्र न बयरे जाणे 

 

यक्ट्कभ काऩरी गेरी आशे/जभा केरी गेरी 
आशे,अळा व्मक्ट्तीने वललयणऩत्र न बयण्माची 
ऩद्धत वरुु याशू नमे मावाठी,ज्मा व्मक्ट्तीचा 
गेल्मा दोन लऴाुंऩावनूचा TDS/TCS 

50,000 ऩेषा अचधक आशे,आणण ज्माॊनी 
प्राप्तीकयालयीर वललयणऩत्र े बयरेरे नाशी, 
त्माॊच्मा TDS/TCS चा दय दपु्ऩट क्रकॊ ला 5 
% मा ननस्श्चत दयाऩकैी जे अचधक अवेर, 
त्मानवुाय आकायारा जाईर. स्जथ े कयाची 
ऩणूि यक्ट्कभ काऩरी जाणे अऩेक्षषत अव,े 
जव ेकी लेतनालयीर उत्ऩन्न, अननलावीना 
ऩेभेंट, रॉटयी इत्मादीलय शी ववुलधा 
उऩरब्ध अवणाय नाशी. 

27 लस्तूॊच्मा खयेदीलय TDS 

ळलु्क रालणे 
 

TDS ची व्माप्ती लाढलण्मावाठी, एका 
लऴाित 50 राख ऩेषा जास्त रुऩमाॊऩेषा 
अचधकच्मा खयेदीलय 0.1 % TDS 

आकायण्माचा प्रस्ताल आशे. कय 
अनऩुारनाच ेओझ ेकभी कयण्मावाठी, कय 
कऩातीची जफाफदायी केलऱ 10 कोटी 
रुऩमाॊऩेषा अचधक उराढार अवरेल्मा 
व्मक्ट्तीलयच टाकण्माचा प्रस्तालशी वलचायाधीन 
आशे. 

28 अग्रीभ वलननमोगवलऴमक 
प्रार्धकयणाच्मा जागी 
अग्रीभ वलननमोग भॊडऱ 
स्थाऩन कयण्माचा प्रस्ताल 

प्रकयणाॊचा त्लरयत ननऩटाया वनुनस्श्चत 
कयण्मावाठी अग्रीभ वलननमोगवलऴमक 
प्राचधकयणाच्मा जागी अग्रीभ वलननमोग 
भॊडऱ स्थाऩन कयण्माचा प्रस्ताल भाॊडण्मात 
आरा आशे. त्मामळलाम मा फोडािच्मा 
ननणिमावलयोधात उच्च न्मामारमात अऩीर 
कयण्माची ववुलधाशी देण्मात आरी आशे. 

29. अग्रीभ भलू्म कयाय 
(APA) आणण दयु्मभ 
वभामोजनावाठी ककभान 
ऩमाथमी कय (MAT) 

अनरुूऩ कयणे 

ज्मा कयदात्माॊना, अग्रीभ भलू्म कयाय  
क्रकॊ ला दयु्मभ वभामोजनाऩोटी, ऩवै े ऩयत 
ऩाठलल्माभऱेु क्रकभान ऩमािमी कय (MAT) 
देमता आशे,त्माॊना ददरावा देण्मावाठी, मा 
उत्ऩन्नालयीर कयऩात्रता MAT च्मा ववुलधाॊळी 
अनरुूऩ कयण्माचा प्रस्ताल आशे. 

30. अलकाळ प्रलाव वलरत- कभिचाऱ्माॊना ददरावा देण्मावाठी, 



एरटीवीवाठी योख यक्ट्कभ 
मोजनेत वलरत 

एरटीवीच्मा ऐलजी मॊदा कभिचाऱ्माॊना 
देण्मात आरेल्मा योख यकभेलय कयवलरत 
देण्माचा प्रस्ताल आशे. 

31 ननलावी घयाॊच्मा प्राथशभक 
वलक्रीलय वयुक्षषत शाफथय 
भमाथदेत लाढ 

घय खयेदी कयणाऱ्मा आणण फाॊधकाभ 
वलकावकाना प्रोत्वाशन देण्मावाठी, ननलावी 
घयाॊच्मा वलमळष्ट प्राथमभक वलिीलय अवरेरी 
वयुक्षषत शाफिय भमािदा 10 टक्ट्क्ट्माॊलरुन 20 
टक्ट्क्ट्माॊऩमुंत लाढलण्माचा प्रस्ताल आशे. 

32 वॊकीणथ ● वललयणऩत्र े बयण्माच्मा प्रिीमेळी 
वफॊचधत तयतदुीॊभध्मे 
ऩरयस्स्थतीनरुूऩ दरुुस्त्मा कयण्माचा 
प्रस्ताल अवनू त्मानवुाय, काशी 
कऩात कयण्माव भॊजुयी देणे 
आणण रेखा ऩयीषणात नोंदल्मा 
गेरेल्मा उत्ऩन्नाच े वभामोजन 
कयण्मावाठी स्ऩष्टीकयण देण्माचा 
प्रस्ताल . 

● ननस्श्चत प्राचधकयणाद्लाये 
वललयणऩत्र भागलण्मावाठी नोटीव 
जायी कयण्माचा प्रस्ताल देखीर 
भाॊडण्मात आरा आशे.  

● वलमळष्ट शे्रणीतीर कयदात्माॊच्मा 
चुकीच्मा वललयणऩत्राॊफाफतच्मा 
ननमभात मळचथरता देण्मावाठी 
आणण काशी वलमळष्ट 
कयदात्माॊवाठी वललयणऩत्र 
बयण्माच्मा तायखेरा अनरुूऩ 
कयण्मावाठीच े जादा अचधकाय 
फोडािरा देण्माचा प्रस्ताल आशे.  

● व्मालवानमकाॊवाठीच्मा अनभुाननत 
कयालय (प्रीज्भदटव्श टैक्ट्व) 



भमािददत देमता बागीदायी राग ू
अवणाय नाशी, शे स्ऩष्ट 
कयण्माचाशी प्रस्ताल आशे.  

● वनुनस्श्चतता आणण्मावाठी ‘कय 
देमता’ वॊसेची ननस्श्चत व्माख्मा 
कयण्माचा प्रस्ताल आशे. 

 

 

  



अथथवॊकल्ऩालयीर बाऴणाच ेऩरयशळष्ट 

A. वीभाळलु्क आणण कें द्रीम अफकायी कयातीर लधैाननक फदर: 

1. वीभाळलु्क कामदा, 1962 भधीर भशत्लाच्मा दरुुस्त्मा : 

अनकु्रभ दरुुस्त्मा/वधुायणा 

A. 
ड्लेर टाईभ कभी कयणे आणण ईओडीफी (EoDB) (व्माऩाय 
ववुलधा) 

1. 

भार ऩोशोचण्माच्मा ददलवाऩलूीचा ददलव वॊऩण्माचा आधी बफर 
ऑप एन्री बयणे अननलामि कयण्माचा प्रस्ताल भाॊडण्मात आरा 
आशे. (करभ 46) 

2. 

आमातदाय/ ननमाितदायाॊकडून स्लमॊवधुायणाॊच्मा आधायालय काशी 
दरुुस्त्मा कयण्माव भॊजुयी देण्माचा प्रस्ताल आशे. आताऩमुंत अळा 
वलि वलि दरुुस्त्माॊवाठी वॊफॊचधत अचधकाऱ्माॊची ऩयलानगी अननलामि 
अव े( करभ 149) 

3. 

कागदवलयदशत कामिलाशीरा प्रोत्वाशन देण्मावाठी नोटीव, आदेळ 
जायी कयण्मावाठी वाभाईक ऩोटिरचा लाऩय केरा जाला, आणण 
व्माऩाऱ्माॊना वीभाळलु्क वलबागाळी चचाि कयण्मावाठी अळा 
ऩोटिरचा, लन ऩोइॊत डडस्जटर इॊटयपेव म्शणून लाऩय केरा 
जाण्माचा प्रस्ताल आशे. 

B. कामथषभता आणण उत्तयदानमत्ल 

1 

मा कामद्मात आणखी एक नली तयतदू जोडण्माचा प्रस्ताल आशे, 
ज्मानवुाय, वीभा ळलु्क अचधननमभाअॊतगित वनुनस्श्चत अथला 
वलननददिष्ट केर ेनवल्माव, क्रकॊ ला त्माॊच्मात फदर केर ेनवल्माव, 
त े ननयस्त केरेरे नवल्माव, अळा वळति वलरती, त्मा वलरती 
राग ू केल्माऩावनू दोन लऴ े ऩणूि झाल्मानॊतय मेणाऱ्मा 31 भाचि 
योजी वभाप्त शोतीर. (वीभाळलु्क अचधननमभ करभ 25) 

2. 

आणखी एक करभ, 28 BB वभावलष्ट कयण्माचा प्रस्ताल आशे, 
माचा उद्देळ तऩाव कामे ऩणूि कयण्मावाठी काशी वलरतीॊवश दोन 
लऴाुंचा कारालधी ननस्श्चत कयणे शा आशे. 

C. कय अनऩुारनात वधुायणा 

1. 

एक नली तयतदू जोडण्माचा प्रस्ताल अवनू, ज्मानवुायकया, 
येमभळन अथला ऩयताव्माचा चुकीचा दाला करून भाराची ननमाित 
केरी गेल्माव तो भार जप्त कयण्माची तयतदू अवाली. (वीभा 
ळलु्क अचधननमभ करभ 113 अॊतगित एक ऩोटकरभ जोडर ेजात 



आशे) 

2. 

वीभा ळलु्क अचधननमभात (करभ 114AC) एक नली तयतदू 
जोडण्माचा प्रस्ताल आशे, ज्मानवुाय, अळा काशी वलमळष्ट 
प्रकयणाॊभध्मे-स्जथ े कोणी फनालट बफर े दाखलनू भाराची 
ननमाितीलयीर कयऩयताव्माॊचा दाला केल्माव, त्माॊच्मालय दॊड 
आकायरा जाऊ ळकेर. 

E. जतत वोन्माचा ननऩटाया 

1. 

वीभाळलु्क अचधननमभाच्मा करभ 110 भध्मे प्रस्तावलत 
वधुायणेनवुाय, जप्त केरेल्मा वोन्माच्मा ऩलूि ऩयीषा प्रक्रिमेत 
वधुयणा कयण्माची तयतदू आणण जेणेकरून अळा जप्त वोन्माचा 
ननऩटाया त्लरयत शोऊ ळकेर. 

 

 

2. वीभाळलु्क जकात कामदा 1975 भध्मे वधुायणा: 

अनकु्रभ वधुायणा/दरुुस्त्मा 

A 
वीभाळलु्क जकात कामदा, 1975 च्मा ऩदशल्मा अनवुचूी भध्मे 
वधुायणा 

1. 

वीभाळलु्क जकात कामद्माच्मा ऩदशल्मा अचधवचूचभध्मे HSN2022 
च्मा अनऴुॊगाने वधुायणा कयण्माचा प्रस्ताल आशे. शे फदर 
01.01.2022 ऩावनू राग ूशोतीर. त्मामळलाम काशी नव्मा जकात 
राईन्व देखीर तमाय केल्मा जात आशेत. 

B अॉटी डस्म्ऩॊग ळलु्क,(ADD), काउॊ टयलेशर ॊग ळलु्क CVDआणण 
वयुषावलऴमक उऩाममोजनाॊभध्मे दरुुस्त्मा कयण्माचा प्रस्ताल आशे. 



1. 

अॉटी डस्म्ऩॊग ळलु्क,(ADD), काउॊ टयलमेर ॊग ळलु्क CVD आणण 
वयुषावलऴमक उऩाममोजनाॊळी वॊफॊचधत तयतदुीॊभध्मे वधुायणा 
कयण्माचा प्रस्ताल आशे (वीभाळलु्क जकात अचधननमभ आणण 
वॊफॊचधत ननमभ) ज्मानवुाय ऩढुीर ववुलधा ददल्मा जातीर : 
(i) खॊडणीवलयोधी तऩाव वरुु झाल्माच्मा तायखेऩावनू ळलु्क राग ू
कयण्मावाठी; 
(ii) ळोऴण वलयोधी तयतदुी;   
(iii) शे ळलु्क एकदा ऩाच लऴाुंवाठी राग ू केर े जाईर,त्मानॊतय 
त्माचा आढाला घेतरा जाईर; 
(iv) EoU आणण SEZs द्लाये भाराच्मा उत्ऩादनावाठी लाऩयल्मा 
जाणाऱ्मा आणण देळाॊतगित बाडषेेत्रात स्लच्छ/नष्ट केल्मा जाणाऱ्मा 
(ज्मालय ADD क्रकॊ ला CVD आकायर ेजाऊ ळकेर) अळा इनऩु् व लय  
ADD /CVD रालण्मावाठी एक वभान तयतदू; 
(v) जेव्शाशी कुठे कुठरे वलळऴे ADD क्रकॊ ला CVD ळलु्क  तात्ऩयुत े
भागे घेतरे जात,े तवे्शा शी तात्ऩयुती वलरत एकालेऱी एक लऴािऩेषा 
अचधक काऱावाठी राग ूअवणाय नाशी; 
(vi) वॊफचधत तऩाव अचधकाऱ्माॊकड े वभीषाधीन अवरेरे ADD 

ळलु्क कारालधी वॊऩण्माच्मा क्रकभान तीन भदशने आधी मा 
तऩावकाभाॊच े ननष्कऴि वॊफॊचधत अचधकाऱ्माॊकडून भाॊडर ेजालेत,( शी 
तयतदू 1 जुर ै2021 ऩावनू राग ूशोणाय); 
अनिुभ (vi) दरुुस्तीवॊफॊचधत ननमभाॊभध्मे केरी जाणाय अवनू इतय 
वलि दरुुस्त्मा वीभाळलु्क जकात कामद्मात केल्मा जाणाय आशेत.  

2. 

वयुषा वलऴमक उऩाममोजनाॊभध्मे दरुुस्त्मा प्रस्तावलत अवनू 
त्मानवुाय, भोठ्मा प्रभाणात लस्तूॊची आमात केल्माभऱेु देळाॊतगित 
उद्मोगाॊना पटका फव ू नमे मावाठी तऩाव कयण्माची प्रक्रिमा वरुु 
केरी जाऊ ळकेर आणण वेपगाडि TRQs राग ूकेर ेजाऊ ळकतीर. 

 

3. कें द्रीम अफकायी कामदा 1944 भध्मे दरुुस्त्मा/वधुायणा : 
 

1. ● जागनतक वीभाळलु्क वॊघटनेद्लाये राग ूकयण्मात आरेल्मा 
नाभकयणाच्मा वयुऱीत व्मलस्थेचा आढाला घेतल्मानॊतय त्मा अनऴुॊगाने 
नव्मा टैयीप राईन्व जोडण्मात मेत आशेत.  

● स्ऩष्टीकयणाळी वॊफॊचधत अनवुचूचभध्मे काशी क्रकयकोऱ फदर केर े
जात आशेत. 



 

4. वीभाळलु्क अर्धननमभाॊभध्मे वधुायणा: 
 

वीभाळलु्क अचधननमभ 2017 (IGCR) (वलरतीच्मा ळलु्कदयात भाराची आमात) 
केरी  जात अवनू जेणेकरुन खारीर व्माऩाय ववुलधावलऴमक उऩाममोजना कयता 
मेतीर: 
 

● ICGR अॊतगित आमात कयण्मात आरले्मा लस्तूॊलय (भौल्मलान धात ू
वोडून) जॉफ लकि   
● ICGR अॊतगित आमात कयण्मात आरले्मा बाॊडलरी लस्तूॊलय कभी 
भलू्मानवुाय वीभाळलु्क अदा केल्मानॊतय त्माॊना स्क्ट्रमयन्व देणे 
.  

B. वीभाळलु्क दयात वधुायणा 
 

1. ळतेकयी,एभएवएभई षेत्र आणण इतय देळाॊतगथत उत्ऩादकाॊना राब 
शभऱण्मावाठी वभान वॊधी उऩरब्ध करून देण्माच्मा दृष्टीन ेभरूबतू वीभाळलु्क 
दयात ऩरयलतथन कयण्मात आर ेआशे. (02.02.2021 ऩावनू राग)ू: 

अनु
क्र. 

वलबाग वलशळष्ट भार/लस्तू 
ळुल्क दय 

ऩावून त े

1.  कृऴी काऩूव 0 5%* 

काऩूव अलळेऴ Nil 10% 

कच्चे येळीभ (न पेकरेरे)आणण 
येळभी काऩड, येळीभ अलळेऴाॊऩावून 
तमाय केरेरॊ काऩड 

10% 15% 

अफकायी कय राग ू  अवरेल्मा 
लस्तूॊवाठी रागणाये डीनेचडि इथैर 
अल्कोशोर (इथेनॉर) 

2.5% 5% 

कोरॊफी भाळाॊवाठीच ेखाद्म 5% 15% 

भाळाॊवाठी गोळ्माॊच्मा स्लरूऩातीर 
खाद्म 

5% 15% 

भावे, िस्तमेळमन, भोरास्क आणण 
इतय जरचयाॊवाठी कणणक,खाद्म 
आणण गोळ्मा 

5% 15% 

भका िान Nil 15% 



डीऑईल्ड याईव िान केक Nil 15% 

2.  यवामने काफिन ब्रैक 5% 7.5% 

बफव-क्रपनाईर ए Nil 7.5% 

एवऩक्ट्रोयोशामड्रीन 2.5% 7.5% 

3.  तरास्स्टक फाॊधकाभ व्मालवानमकाॊवाठीचे 
प्रास्स्टक लेअवि, ज्माॊचा इतय कुठे 
उल्रेख केरा गेरेरा नाशी 

10% 15% 

ऩॉरीकाफोने्व 5% 7.5% 

4.  चाभड्माच्मा 
लस्तू 

लेट ब्रू िोभ तेंड चाभडे, िस्ट 
रेदय, वलि प्रकायच्मा ऩूणि तमाय 
चाभडमाच्मा लस्तू, ज्मात त्माॊच े
स्स्प्रटव आणण स्राईडव ऩण 
वभावलष्ट अवतीर. 

Nil 10% 

5.  यत्ने आणण 
जलादशये 

ऩैर ूऩडरेरे आणण ऩोमरळ केरेरे घन 
णझकोननमा 

7.5% 15% 

मवॊथेदटक (नकरी) ऩैर ूऩाडरेरी  
आणण ऩोमरळ केरेरी यत्ने 

7.5% 15% 

6.  बाॊडलरी 
लस्तू आणण 
मॊत्रे 

टनर फोरयॊग भळीन्व Nil 7.5% 

टनर फोरयॊग भळीन्व उत्ऩादनाच ेवुटे 
बाग आणण इतय घटक 

Nil 2.5% 

7.  लाशन षेत्र वलमळष्ट लाशनाचे वुटे बाग, इस्ग्नळन 
लामरयॊग वे्व, वेफ्टी ग्राव, 
मवग्नमरॊग उऩकयणाॊचे वुटे बाग 
इत्मादी 

7.5%/ 

10% 

15% 

8.  धातूच्मा 
लस्तू 

स्िू, न्व इत्मादी 10% 15% 

 *त्मामळलाम, 5 % कृऴी ऩामाबूत आणण वलकाव उऩकय देखीर रागू 
 

 

2. इरेक्ट्ट्रोननक्ट्व षेत्रात भलू्मलधथनारा प्रोत्वाशन देण्मावाठी वीभाळलु्क दायात 
फदर कयण्मात आरे आशेत. ( शे नले दय, इतय कुठे त्माॊचा उल्रेख झारा 
नवल्माव, 2.2.2021 ऩावनू राग ूशोतीर.)  
 

अनुक्रभ लणथन ऩावून त े



1.  

भोफाईर पोन्वच्मा उत्ऩादनावाठी रागणाये 
इनऩुटव, ऩाटिव आणण उऩ ऩाटिव, मात : 
 (1) वप्र ॊटेड वक्रकि ट फोडि अवेंब्री (PCBA) 
(2) कॎ भेया भोडमूर 
(3) कनेक्ट्टय  
[01.04.2021 ऩावून राग]ू 

 

 

0 

0 

0 

 

 

2.5% 

2.5% 

2.5% 

2.  वप्र ॊटेड वक्रकि ट फोडि अवेंब्री (PCBA), भोडमूल्ड 
प्रास्स्टक चाजिय आणण अडाप्तय उत्ऩादनावाठी 

10% 15% 

3.  भोफाईर चाजिय च े इनऩुटव, ऩाटिव 
(PCBA,मळलाम) 

Nil 10% 

4.  इनऩुटव, ऩाटिव आणण उऩ ऩाटिव (PCBA,मळलाम) 
मरचथमभ आमन फॎटयी आणण फॎटयी ऩैक वाठी 

0 2.5% 

5.  येफ्रीजेटय आणण एवीवाठीच ेकॉम्पे्रवय 12.5% 15% 

6.  वलमळष्ट इन्वुरेटेड लामवि आणण केफल्व  7.5% 10% 

7.  रान्वपॉभिय च ेवलमळष्ट बाग, जवे फॉफीन, 
िाईकेट, लामवि इत्मादी  

Nil 

Applica

ble 

Rate 

8.  एरईडी राई्व च ेइनऩु्व आणण बाग क्रकॊ ला 
क्रपक्ट्वय-एरइडी रैम्प्व वश 

5% 10% 

9.  वोरय इन्व्शटिय 5% 20% 

10.  वोरय कॊ दीर क्रकॊ ला वौय ददले 5% 15% 

 

3. कच्चा भार आणण देळाॊतगथत उत्ऩादकाॊद्लाये लाऩयल्मा जाणाऱ्मा लस्तूॊलयीर 
वीभा ळलु्कात फदर, ज्माभऱेु  इनऩु् व ची ककॊ भत कभी शोणाय आणण इन्व्शटथड 
ड्मटुी वॊयचनेत वधुायणा शोऊ ळकेर: 
 

अनुक्रभ 

इनऩु्व, 
कच्चा भार 
(वलवलध 
षेत्राॊवाठी) 

वलशळष्ट घटक (लस्तू) 

ळुल्क दय 

ऩावून त े

1.  ऩेट्रोकेशभकर 
उद्मोग नाफ्था 4% 2.5% 

1.  लस्त्रोद्मोग कॎ प्रोरैक्ट्त 7.5% 5% 

नामरॉन चचप्व 7.5% 5% 

नामरॉन धागे आणण काऩड 7.5% 5% 



2.  रोश आणण 
त्रफगय-रोश 
धातू 

ऩोराद आणण स्टीर भेस्ल्टॊग स्िेऩ मा 
स्टेनरेव स्टीर स्िेऩशी वभावलष्ट 
(31.3. 2022) 

2.5% Nil 

बफगय अरॉम स्टीरची प्राथमभक/वेभी 
क्रपननश्ड उत्ऩादने 

10% 7.5% 

बफगय अरॉम आणण अरॉम स्टीरची 
फ्राट उत्ऩादने 

10%/ 

12.5% 

7.5% 

अरॉम, बफगय अरॉम आणण स्टेनरेव 
स्टीरची रॉ ॊग उत्ऩादने 

10% 7.5% 

CRGO स्टीर च्मा उत्ऩादनावाठी लाऩयरा 
जाणाया कच्चा भार 

2.5% Nil 

ताॊफे स्िैऩ 5% 2.5% 

6. वलभान 
लाशतूक षेत्र 

वॊयषण भॊत्रारमाच्मा वालिजननक 
कॊ ऩन्माॊकडून उत्ऩादन केल्मा जाणाऱ्मा 
वलभानाॊचे वुटे बाग, मात इॊस्जन आणण 
इतय वादशत्माचा वभालेळ 

2.5% 0% 

7. भौल्मलान 
धातू 

वोने आणण चाॊदी* 12.5% 7.5%

* 

वोने डोये फाय* 11.85% 6.9%

* 

चाॊदी डोये फाय* 11% 6.1%

* 

प्राटीनभ, ऩैरीडभ इत्मादी 12.5% 10% 

वोने/चाॊदी पाइॊडड ॊग्ज 20% 10% 

भौल्मलान धातूॊचे अलळेऴ आणण स्िैऩ 12.5% 10% 

स्ऩेंट कॎ टेमरस्ट क्रकॊ ला  भौल्मलान धातू 
मुक्ट्त याख 

11.85% 9.2% 

भौल्मलान धातू नाणी 12.5% 10% 

 8 ऩळुऩारन पीड अद्दीतीव्श क्रकॊ ला प्री मभक्ट्व 20% 15% 

 

*मा उत्ऩादनाॊलय 2.5 टक्ट्के कृऴी ऩामाबूत आणण वलकाव उऩकयशी रागू आशे. 

4.   खारीर लस्तूॊलयीर फीवीडी दय कभी कयण्मात आर ेअवनू त्माॊच्मालय कृऴी 
ऩामाबतू आणण वलकाव उऩकय रालण्मात आरा आशे. त्माभऱेु, वलिवाभान्म 
ग्राशकाॊना मभऱणाऱ्मा क्रकभतीत काशीशी लाढ झारेरी नाशी. मा वलि लस्तूॊलयीर 
वधुारयत भरूबतू वीभाळलु्क दय खारीरप्रभाणे आशेत: 
 

लस्त/ूभार वधुारयत भरूबतू वीभाळलु्क 
दय* 



वपयचॊद 15% 

अल्कोशोरमकु्ट्त ळीतऩेमे, -प्रकयण 22 भध्मे 
वभावलष्ट 

50% 

कच्च ेखाद्मतरे (ऩाभ, वोमाफीन, वमूिपूर) 15% 

कोऱवा, मरग्नाईट, ऩीट 1% 

वलमळष्ट खत े(मरुयमा, MoP, DAP) 0% 

अभोननमभ नामरेट 2.5% 

लाटाणे, काफरुी चणे, फॊगार चणे, भवयू डाऱ 10% 

 

* मा लस्तूॊलयीर कृऴी ऩामाबूत आणण वलकाव उऩकय फघण्मावाठी बाग C फघाले. 
 

 

5.      ऩेरोर आणण डडझेरलय कृऴी ऩामाबतू आणण वलकाव  उऩकय  
(एआईडीवी)राग ू  केल्मानॊतय ऩरयणाभी, मालयीर भरूबतू उत्ऩादन ळलु्क 
(फीईडी) आणण वलळऴे अनतरयक्ट्त उत्ऩादन ळलु्क (एवएईडी) कभी कयण्मात आर े
आशे, जेणेकरून एकूण मभऱून ग्राशकाॊलय कोणताशी अनतरयक्ट्त बाय ऩडू नमे. 
ऩरयणाभी , अनिॉडडे ऩेरोर आणण डडझेररा अनिुभे 1.4 रु. आणण  1.8 रु. 
प्रनतमरटय भरूबतू उत्ऩादन ळलु्क राग ूअवेर .अनिॉडडे ऩेरोर आणण डडझेरलयीर 
एवएईडी अनिुभे 11 रु.आणण 8 रु. प्रनतमरटय कयण्मात आरा आशे.िॉडडे ऩेरोर 
आणण डडझेरवाठीशी माचप्रभाणे फदर कयण्मात आर े आशेत.मा लस्तूॊलय  
रालण्मात आरले्मा कृऴी ऩामाबतू आणण वलकाव उऩकय दयावाठी बाग C ऩाशा. 
 

6. वलरती तकथ वॊगत कयणे 

अनुक्र. लस्तूॊची शे्रणी वलशळष्ट लस्तू ऩावून ऩमांत 
1. खननजे नैवगीक फोये्व आणण त्माचे 

कॊ वन्रे्व 
Nil/

5% 

2.5% 

2. यवामने स्ऩॎनडके्ट्व मानि तमाय कयण्मावाठी                  
मभथाइर डामक्रपनाईर आमवोवामनेट 
(एभडीआई) 

Nil 7.5% 

3. शस्तशळल्ऩ, लस्त्र 
आणण 
चाभड्माच्मा 
ननमाथतीरा 
आलश्मक 
वादशत्मारा  

गेल्मा आचथिक लऴाित कयण्मात 
आरेल्मा ननमाितीच्मा आधायालय 
भोती, गोंद, लेनीय, ऩॉमरळ, शुक्ट्व 
,रयव्शे्व , फटन, फॎगजेव, 
ळाटॉन, फीडव , मळराईचा धागा 

Nil रागू दय 



ळुल्कभुक्ट्त  
ऩयलानगी 

आदी. मा लस्तूॊच्मा ळुल्कभुक्ट्त 
आमातीची अनुभती शस्तमळल्ऩ, 
लस्त्र आणण चाभडमाच्मा 
ननमाितदायाॊना देण्मात आरी आशे. 

मा वलरतीॊचा राब घेण्मावाठी 
31.03.2021 शी अॊनतभ तायीख 
देण्मात आरी आशे. 

 

7. यिीकयण / तात्ऩयुत ेननयस्तीकयण/ प्रनतभलू्मालयचे ळलु्क  आणण 
प्रनतळलु्क फॊद कयणे 

अनकु्रभ वलशळष्ट लस्त ू

1.  खारीर आमातीलय  2.2.2021 ऩावनू 30.09.2021 ऩमुंत मा 
कारालधीवाठी प्रनतभलू्मालय ळलु्क तात्ऩयुत ेयद्द केर ेजात आशे- 
 

(a) चीन गणयाज्माकडून भरूत् उत्ऩाददत क्रकॊ ला नतथून ननमाित 
केरेरे  ननममभत  मभश्रधात ू  ऩोरादा ऩावनू तमाय केरेरे वयऱ 
राॊफीच े दाॊड े  आणण गज,  वॊदबि अचधवचूना ि. 54/2018-
वीभाळलु्क  (ADD) ददनाॊक 18.10.2018 अॊतगित राग ूकयण्मात 
आरेरे; 

(b) िाझीर, चीन गणयाज्म आणण जभिनीत भरूत् उत्ऩाददत  
क्रकॊ ला नतथून  ननमाित केररेे कोफाल्ट नवरेल्मा शे्रणीतीर ळीघ्रगती 
ऩोराद,वॊदबि अचधवचूना िभाॊक 38/2019-वीभाळलु्क (एडीडी) 
ददनाॊक  25.09.2019 अॊतगित राग ूकयण्मात आरेरे; 

(c) चीन गणयाज्म, स्व्शएतनाभ आणण कोरयमा आयऩी इथे 
भरूत् उत्ऩाददत क्रकॊ ला नतथून ननमाित केरेरे मभश्रधात ू
अल्ममुभननमभ क्रकॊ ला जस्ताचा  ऩत्रा आणण भरुाभा अवरेरे 
ऩोरादाच े वऩाट गुॊडाऱरेरे ( ऩत्र,े ऩाईऩ आणण गयज) माॊच े
उत्ऩादन (स्टीर फ्रॎट योल्ड प्रॉडक्ट्ट ऑप स्टीर)  ,वॊदबि 
अचधवचूना िभाॊक 16/2020-वीभाळलु्क (एडीडी) ददनाॊक  



23.06.2020.अॊतगित राग ूकयण्मात आरेरे. 

2.  चीन गणयाज्मात भरूत् उत्ऩाददत क्रकॊ ला नतथून ननमाित केरेल्मा 
योल्ड आणण कोल्ड योल्ड स्टेनरेव स्टीर फ्रॎट उत्ऩादनाॊच्मा 
आमातीलयीर ,वॊदबि अचधवचूना ि. 1/2017-वीभाळलु्क 
(मवव्शीडी)) ददनाॊक 7.09.2017.अॊतगित राग ूकयण्मात आरेरे 
प्रनतळलु्क 2.2.2021 त े 30.09.2021 मा कारालधीवाठी 
तात्ऩयुत ेयद्द कयण्मात मेत आशे. 

3.  इॊडोनेमळमात भरूत् उत्ऩाददत क्रकॊ ला नतथून ननमाित केरेल्मा 
स्टेनरेव स्टीरच्मा वऩाट उत्ऩादनाॊच्मा आमातीलयीर, वॊदबि 
अचधवचूना ि. 2/2020-वीभाळलु्क (मवव्शीडी) ददनाॊक 
9.10.2020 अॊतगित राग ू प्रनतळलु्क यद्द केर ेजात आशे. 

4.  वभाप्त ऩनुयालरोकनाभध्मे, चीन प्रजावत्ताक, कोरयमा 
प्रजावत्ताक, मयुोऩीम वॊघ, दक्षषण आक्रफ्रका, तलैान, थामरॊड, 
मनुामटेड स्टेट ऑप अभेरयकेत भरूत् उत्ऩाददत क्रकॊ ला नतथून 
ननमाित केरेरे बफगय लास्तवलक उऩमोगावाठी  
600 मभ. भी. त े  1250 मभ. भी. आणण  1250 भी. शुन 
अचधक रुॊ दीच्मा स्टेनरेव स्टीरच्मा कोल्ड गेल्ड फ्रॎट उत्ऩादनाॊलय 
,वॊदबि अचधवचूना ि.61/2015-वीभाळलु्क  (एडीडी) ददनाॊक 11 
डडवेंफय 2015 आणण 52/2017-वीभाळलु्क (एडीडी) ददनाॊक  24 
ऑक्ट्टोफय 2017 अॊतगित राग ूकयण्मात प्रनतभलू्मालयती ळलु्क , 
भदुत वॊऩल्मालय फॊद कयण्मात आर ेआशे. 

 

8. अन्म वॊकीणथ फदर 

अनकु्रभ लस्तूॊची शे्रणी वलशळष्ट लस्त ू

1.  वलवलध लेळबऴूा आणण चचत्रऩट ननभाित्माॊना रागणाऱ्मा 
वादशत्माच्मा तात्ऩयुत्मा आमातीत वटू. 



वौयऊजाि ननमभिती प्रकल्ऩ स्थाऩन कयण्मावाठीची 
मॊत्रवाभग्री, वाधने, उऩकयणे, घटक,वाशाय्मकायी 
उऩकयणे मा लस्तूॊलयीर वटू यद्द केरी जात आशे. 
[अचधवचूना ि. 1/2011-वीभाळलु्क] 

2. प्रकल्ऩ आमात वलि अनतलेगलान येल्ले प्रकल्ऩाॊना राब ददरा जात 
आशे. 

3. भादशती 
तॊत्रसान / 

इरेक्ट्रॉननक्ट्व 

वॊगणाकाॊवाठी लाऩयात मेणाऱ्मा वप्र ॊटयवाठी रागणाये   
इॊक काटिरयजवे, रयफनअवेंफरी , रयफन चगमय 
अवेंफरी मा लस्तूॊच्मा भरूबतू वीभा ळलु्कातीर ( 
फीवीडी)  वलरतीचा दय भागे घेण्मात मेत आशे. 

4. खेऱणी वटू वॊफॊचधत अचधवचूनेनवुाय  ,  इरेक्ट्रॉननक 
खेऱण्माच्मा वलवलध बागाॊलय  वलरतीच्मा दयात 
भरूबतू वीभाळलु्क ( फीवीडी) राग ूआशे, 
वलद्मभान नोंदण्मा एकाच नोंदीत वभावलष्ट कयण्मात 
मेत आशेत, आणण नव्मा नोंदीॊवाठी 15 टक्ट्के 
वधुारयत फीवीडी दय  वलदशत कयण्मात मेत आशे. 

3. अॊनतभ लाऩय 
आधारयत 
वलरतीभध्मे 
वलद्मभान 
वलवलध 
अटीॊच्मा 
फदल्मात 
आमवीजीआची 
अट अवेर. 

वीभाळलु्क वलरतीॊभध्मे अवरेल्मा जाचक अटी 
,आता वलरतीच्मा दयालय  भाराची आमात 
(आमवीजीआय)च ेऩारन केर ेजाईर मा अऩेषेन े
ऩनुस्थािवऩत केल्मा जात आशेत.शे अॊनतभ लाऩय 
आधारयत वलरतीभध्मे अनऩुारन अऩेषेरा वरुब 
आणण प्रभाणणत कयेर. 

 

 

C.  ननददथष्ट केरेल्मा लस्तूॊलय कृऴी ऩामाबतू ववुलधा वलकाव उऩकय राग ूकयणे 
[w.e.f. 2.2.2021] 

कृऴी ऩामाबतू ववुलधा ल वलकाव उऩकय प्रस्तावलत आशे अळा ननददिष्ट लस्त,ू 
खारी खारीरप्रभाणे: 
 



(A) वीभाळलु्क वॊफॊर्धत 
 

लस्त ू प्रस्तावलत 
उऩकय 

वोने,चाॊदी, डोअय फावि 2.5% 

अल्कोशोरमकु्ट्त ऩेम ऩदाथि (बाग 12 अॊतगित मेणाये) 100% 

िूड ऩाभ तरे 17.5% 

िूड वोमाफीन आणण वमूिपूर तरे 20% 

वपयचॊद 35% 

कोऱवा मरग्नाइट आणण ऩीट 1.5% 

वलमळष्ट  खत े(मयुीमा इत्मादी) 5% 

भटाय 40% 

काफरुी चणे 30% 

शयबये /चणे 50% 

भवयू 20% 

काऩवू (वऩ ॊजल्मामळलाम) 5% 

 

मा लस्तूॊलयीर भरूबतू वीभाळलु्क दयावाठी बाग B चा वॊदबि घ्मा. एकूणच, 
माऩकैी फशुतके लस्तूॊवाठी ग्राशकाॊलय अनतरयक्ट्त बाय ऩडणाय नाशी. 
 

(B) उत्ऩादन ळलु्क वॊफॊर्धत:  
ऩेरोरलय 2.5 रुऩमे प्रनतमरटय आणण डडझेरलय 4 रुऩमे प्रनतमरटय कृऴी ऩामाबतू 
ववुलधा आणण वलकाव उऩकय एआईडीवी राग ूकयण्मात आरा आशे. इतय ळलु्क 
आणण उऩकयाॊवाठी वधुारयत एआईडीवी राग ूकयण्माच्मा ऩरयणाभी, बाग B ऩशा. 
एकूणच, ग्राशकाॊलय अनतरयक्ट्त बाय ऩडणाय नाशी. 
 

E. वभाजकल्माण अर्धबाय (SWS) 
 

1. 

a. अचधवचूना िभाॊक. 12/2018-वीभाळलु्क ददनाॊक 
2.2.2018 यद्द कयण्मात मेत आशे, कायण वलि लस्तूॊवाठी केलऱ 
एकच 10 % एवडब्रएूव दय याशीर. 

b. वोने आणण चाॊदीवाठी कृऴी ऩामाबतू ववुलधा वलकाव ननधी 
उऩकयालय  एवडब्रएूव भध्मे वटू ददरी जात ेआशे.  

 



F. कें द्रीम उत्ऩादन ळलु्कातीर वलवलध फदर: 
 

1.  मभश्र इॊधन: 
एभ-15 ऩेरोर आणण 
ई-20 ऩेरोर 

जय शी मभश्र इॊधनॊ ळलु्क ददरेल्मा कच्च्मा 
भाराऩावनू तमाय केरेरी अवल्माव अन्म 
मभश्र इॊधनॊ /म्शणजेच  ई-5 आणण ई -
10) च्मा धतीलय  उऩकय आणण 
अचधबायाॊभध्मे वटू 

 

G.        कें द्रीम लस्त ूआणण वेला कय ( GST) कामदा 2017 (वीजीएवटी 
कामदा ) आणण एकास्त्भक लस्त ूआणण वेला कय  (GST) कामदा ,2017 ( 
आमजीएवटी कामदा ) तयतदुीॊभध्मे लधैाननक फदर:  

लस्त ूआणण वेला कय ऩरयऴदेद्लाये कयण्मात आरले्मा मळपायळीॊच्मा आधायालय 
वीजीएवटी कामदा आणण आमजीएवटी कामद्मात फदर झार ेआशे. अचधवचूचत 
केरेल्मा तायखेऩावनूच शे फदर राग ू शोतीर.ळक्ट्म अवेर नतथे, याज्म आणण 
कें द्रळामवत प्रदेळाॊच्मा वलधीभॊडऱाॊनी स्लतॊत्ररयत्मा वॊभत केरेल्मा मा  कामद्मातीर  
ववुॊगत वधुायणाॊवश.  

मावाठी उऩाममोजनाॊचा वभालेळ  

(i) कयदात्माॊना ववुलधा प्रदान कयणे , जव े की, लावऴिक रेखाऩयीषण , 
दशळफे भेऱ वललयणऩत्राची अननलामि आलश्मकता काढून टाकणे ,  स्लप्रभाण 
आधायालय लावऴिक वललयणऩत्र बयणे आणण 1 जुर ै 2017 ऩावनू ननव्लऱ योख 
दानमत्लालय  व्माज आकायणी. 
(ii) अनऩुारन वधुायणे , जव े की ऩयुालठादायाने   फाहम ऩयुलठ्माच्मा 
भाध्मभातनू वललायणऩत्रात तऩळीर जाशीय केल्मानॊतयच वलमळष्ट कजि ऩत देणे, 
एका कारालधीवाठी तात्ऩयुत्मा वॊरग्नतचेी लधैता ,केलऱ वलमळष्ट प्रकयणाॊभध्मे 
आमजीएवटीच्मा देमकालय ळनू्म - येदटॊग आणण त्मारा ऩयदेळी ऩवै ेऩाठलण्माळी 
जोडणे 
(iii) जप्ती आणण जप्तीळी वॊफॊचधत काशी इतय फदर कयणे ,रादरेल्मा 
दॊडाॊऩकैी ऩॊचलीव टक्ट्के फयोफयीने यक्ट्कभ बयल्मानॊतयच अऩीर दाखर कयणे 
 



H. ककयकोऱ स्लरूऩाच े  काशी अन्म फदर आशेत .अथथवॊकल्ऩातीर प्रस्ताल 
,स्ऩष्टीकयणात्भक ननलेदन,आणण अथथ वॊकल्ऩातीर इतय वॊफॊर्धत कागदऩत्राॊचा 
अर्धक तऩळीर  वॊदशबथत केरा जाऊ ळकतो. 

 

 

 


