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ਬਜਟ 2022–2023 

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 

ਨ ਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ 

1 ਫਰ ਰੀ, 2022 

 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਵਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2022–23 ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ। 

ਪਰਸਤਾ ਿਾ 

1. ਅਰੰਭ ’ਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਿੁੰਦੀ ਿਾਾਂ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਿਾਮਾਰੀ 

ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਵਸਿਤ ਤ ੇਆਰਵਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਝੱਵਲਆ ਿੈ। 



2. ਕੁੱਲ ਵਮਲਾ ਕੇ, ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਲੀਿ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਾ ੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਝਟਕਾ ਝੱਲਣ ਦੀ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਵਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਵਵਕਾਸ ਦਰ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਵਿਣ ਦਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ, ਇਿ ਸਭ ਵ ੱੀਆਾਂ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੈ। 

3. ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਲਵਿਰ ਵਵੱਚ ਿਾਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 

ਕਾਫੀ ਅਵਧਕ ਿ,ੈ ਪ੍ਰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਾਮੂਲੀ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾ ੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਵੁਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤ ੇ

ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਇਸ ਵਵੱਚ ਬਿਤੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਵਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਸਿਤ ਦੀਆਾਂ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਚਣੁੌਤੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਿਾਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ 

ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਿੈ ਵਕ ਸਭ ਦੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਵਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਾਂਗੇ। 

4. ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਅਸੀ ਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਵਮਰਤ ਮਿੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿ ੇਿਾਾਂ ਅਤ ੇਅੰਵਮਰਤ ਕਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿ ੋਚੁੱਕ ੇਿਾਾਂ, 

25 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਾਂ ਭਾਰਤ @100 ’ਤੇ ਪ੍ਿੁੰਚਾਾਂਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਦ ੇ

ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ @100 ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

5. ਸਾ ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਵਮਰਤ ਕਾਲ ਵਵੱਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਿਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ 

ਿੈ। ਅੰਵਮਰਤ ਕਾਲ ਵਵੱਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਟੀਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੈ: 

• ਸੂਿਮ ਆਰਵਥਕ ਿਰ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਉਤੱ ੇਜ਼ੋਰ ਵਦੰਵਦਆਾਂ ਵਵਆਪ੍ਕ ਆਰਵਥਕ 

ਵਵਕਾਸ ’ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, 

• ਵ ਜੀਟਲ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਫਨਟੈੱਕ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮਰਵਥਤ ਵਵਕਾਸ, ਊਰਜਾ 

ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਲੁਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 

• ਜਨਤਕ ਪ੍ੂੰਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਨਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚੱਕਰ 

ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ ਰਾਿੀ ਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ। 
 

6. ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ, ਸਾ ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਵਿ ਰਿ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸਸ਼ਕੱਤ 

ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਦੰੀ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਉਿ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ 

ਘਰ, ਵਬਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਵਮਲ ਸਕੇ। ਵਵੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਵੱਤੀ ਲਾਭ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਸਾ ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਿਾਾਂ। ਸਾ ੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਿਾਾਂ ਦ ੇਵਵਆਪ੍ਕ ਤ ੇਵਵਸਵਤਰਤ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਨੰੂ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਮਾਿੌਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਤ 

ਵਨਰੰਤਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 

7. ਇਸ ਬਜਟ ਵਵੱਚ, ਭਾਰਤ @75 ਤੋਂ ਭਾਰਤ @100 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਵਮਰਤ ਕਾਲ ਵਵੱਚ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਾਂ ’ਚ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ 

ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਵਨਆਦ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਪੂ੍-ਰੇਿਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਿੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ 

ਵਵੱਚ 2021-22 ਦ ੇਬਜਟ ਵਵਚੱ ਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਵਿਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ 

ਵਸਧਾਾਂਤ ਵਵੱਚ ਵਵੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਤ ੇਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਇਸ ਵਵਚੱ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇਰਾਦ,ੇ 

ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਸਾ ਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿੇਗਾ। 

8. ਵਪ੍ਛਲੇ ਵਰ੍ ੇਦੇ ਬਜਟ   'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਵਿਲ ਵਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਿੋਈ ਿੈ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ  'ਚ 

ਵੀ ਵਾਜਬ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

9. ਵਸਿਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣਾ ਤ ੇ

ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਵਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਵਆਪ੍ੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮਰਥੱਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਦਸ ਰਿੀ ਿੈ। 

10. ਆਤਮਵਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਿੇਤਰਾਾਂ 'ਚ ਉਤਪ੍ਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ 

ਪ੍ਰੋਤਸਾਿਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਈ ਿੈ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ 60 ਲੱਿ ਨਵੀ ਾਂਆਾਂ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ 

ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਿ ਅਵਤਵਰਕਤ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਵਸਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿੈ। 

11. ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ ਦ ੇ ਉਦੱਮ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀ ਾਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ ੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਏਅਰ ਇੰ ੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ 

ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਮੰ ਮੁਕੰਮਲ ਿੋ ਵਗਆ ਿੈ। ਐਨੱਆਈਐਨੱਐਲੱ (ਨੀਲਾਾਂਚਲ ਇਸਪ੍ਾਤ ਵਨਗਮ 

ਵਲਵਮਵਟ ) ਦੇ ਵਸਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਿੈ। ਐਲੱਆਈਸੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਿੀ 

ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। 2022–23 'ਚ ਿੋਰਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਚੱ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

12. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਫੰਵ ੰਗ ਤੇ ਵਵਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨੈਬਫ਼ੀ ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਸਤੀ ਪ੍ੁਨਰ–ਵਨਰਮਾਣ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੇ 

ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਵਦੱਤਾ ਿੈ। 



13. ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਵਿਬ, ਬਜਟ, 2021–22 'ਚ ਜਨਤਕ ਵਨਵਸ਼ੇ ਜਾਾਂ ਪ੍ੂਜੰੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ 'ਚ ਬਿਤੁ 

ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ੂਰ ੇਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

ਦਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿ,ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾ ੀ ਆਰਵਥਕ ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਬਿਤੁ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲਾਭ ਵਮਲਦਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

14. ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਵਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੋਸਾਿਨ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਵਿਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ (1) ਅੰਵਮਰਤ ਕਾਲ ਜ ੋ

ਭਵਵੱਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਿੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਸਾ ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ, ਮਵਿਲਾਵਾਾਂ, ਵਕਸਾਨਾਾਂ, ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਕਬੀਵਲਆਾਂ ਨੰੂ 

ਵਸੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ੍ਿੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ (2) ਆਧੁਵਨਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ, ਜੋ 100 ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਿੋਵੇਗਾ, ਲਈ ਵੱ ੇ 

ਜਨਤਕ ਵਨਵਸ਼ੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ੀਐਮੱ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦਆੁਰਾ 

ਵਨਰਦੇਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਬਿ ੁ ਭਾਾਂਤ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਤਾਲਮਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਿੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ 

ਸਮਾਨੰਤਰ ਟਰੈਕ ਉਤੱੇ ਅੱਗ ੇਵਧਵਦਆਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਿਠੇ ਵਲਿੀਆਾਂ ਚਾਰ ਤਰਜੀਿਾਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ: 

• ਪ੍ੀਐਮੱ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ 

• ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਵਕਾਸ 

• ਉਤਪ੍ਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤ ੇ ਵਨਵੇਸ਼, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦ ੇਮੌਕ,ੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ 

ਯੋਜਨਾ 

• ਵਨਵੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਫੰਵ ੰਗ 

 

ਪੀਐਿੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ 
 

15. ਪ੍ੀਐਮੱ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਆਰਵਥਕ ਵਾਧ ੇਤ ੇ ਵਨਰੰਤਰ ਵਵਕਾਸ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ੱਧਤੀ ਿੈ। ਇਸ 

ਪ੍ੱਧਤੀ ਦਾ ਸਚੰਾਲਨ ਸੱਤ ਇੰਜਣਾਾਂ ਨਾਲ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਜ ੋਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਨ – ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪ੍ੋਰਟਸ, ਪ੍ੱਤਣ, 

ਪ੍ਬਵਲਕ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ੋਰਟ, ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੌਵਜਸਵਟਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ। ਇਿ ਸੱਤ ਇੰਜਣ ਇਕਜੁੱਟ ਿੋ ਕ ੇ

ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਇੰਜਣਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਊਰਜਾ ਟਰਾਾਂਸਵਮਸ਼ਨ, ਆਈਟੀ ਸੰਚਾਰ, 

ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਲ ਤ ੇਜਲ ਵਨਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੂਰਕ ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦ ੇਿਨ। 

ਇੰਝ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤ ੇਸਭ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ – ਜ ੋਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਤ ੇ ਵਨਜੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਵਮਲੀ–ਜੁਲੀ 

ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿੁਦੰੀ ਿ ੈ– ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਮਲਦੀ ਿ,ੈ ਵਜਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਿ ੋਸਕਦੀਆਾਂ 

ਿਨ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੱੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਉਦੱਮ ਦ ੇਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

 

ਪੀਐਿੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਿਾ 
 

16. ਪ੍ੀਐਮੱ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਵਵੱਚ ਆਰਵਥਕ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਦੇ ਸੱਤ ਇੰਜਣ, ਬੇਰੋਕ ਬਿ–ੁਭਾਾਂਤ ਦੀ 

ਕਨੈਕਟੀਵਵਟੀ ਤ ੇ ਲੌਵਜਸਵਟਕਸ ਮੁਿਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਲੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ 

ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਤਆਰ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਵੀਨ ਵਕਸਮ ਦ ੇ

ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਵਵੱਤੀ ਫੰਵ ੰਗ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦ ੇਉਪ੍ਯੋਗ ਤੇ ਵਧੱ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੱੇ ਕੇਂਵਦਰਤ ਿੋਵੇਗਾ। 

17. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਪ੍ਾਈਪ੍ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਨ੍ਾਾਂ 7 ਇੰਜਣਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੀਐਮੱ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ 

ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਲੈਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਵਵਸ਼ਵ–ਪ੍ੱਧਰੀ ਆਧੁਵਨਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਤ ੇ

ਲੋਕਾਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਦੀ ਮਵੂਮੈਂਟ ਦ ੇ ਵਵਵਭੰਨ ਮਾਵਧਅਮਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਰਵਮਆਨ ਲੌਵਜਸਵਟਕਸ 

ਤਾਲਮੇਲ ਵਬਠਾਉਣਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਵਸ ਨਾਲ ਉਤਪ੍ਾਦਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਆਰਵਥਕ ਵਾਧ ੇ ਤੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵੱਚ ਤਜ਼ੇੀ 

ਵਲਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 

ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 

 

18. ਸਾਲ 2022–23 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੱ ਮਾਰਗ ਲਈ ਪ੍ੀਐਮੱ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਲੈਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ, ਤਾਾਂ ਜ ੋ

ਲੋਕਾਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਿੋ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2022–23 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੱੈਟਵਰਕ 

ਵਵੱਚ 25,000 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਜੜੋੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਵੱਤੀ ਫੰਵ ੰਗ ਦੇ ਇਨੋਵੇਵਟਵ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ 

ਇਕੱਠੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਸੀਵਲਆਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

 ਸਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਬਹੁ–ਭਾਂਤੀ ਮੂ ਮੈਂਟ 

 

19. ਸਾਰ ੇਮਾਵਧਅਮਾਾਂ ਦ ੇਆਪ੍ਰੇਟਰਾਾਂ ਨੰੂ  ਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਵਮੰਗ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ (ਏਪ੍ੀਆਈ) ਲਈ 

ਕਲਵਪ੍ਤ, ਏਕੀਵਕਰਤ ਲੌਵਜਸਵਟਕਸ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਪ੍ਲੈਟਫ਼ਾਰਮ (ਯੂਐਲੱਆਈਪ੍ੀ) ਉਤੱੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 



ਵਵਵਭੰਨ ਮਾਵਧਅਮਾਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਲੌਵਜਸਵਟਕਸ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸਮਾਾਂ ਘਟੱ ਕਰਨ, ਸਿੀ ਸਮੇਂ 

ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਕਾਊ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। ਸਭ 

ਤੋਂ ਅਵਿਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਬੰਵਧਤ ਵਧਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੂਚਨਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ 

ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਿੋਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਨੰੂ ਵਲਆਉਣ–ਵਲਜਾਣ ਲਈ ਓਪ੍ਨ 

ਸਰੋਤ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਵੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਲੌਨਜਸਨਟਕ ਪਾਰਕ 

 

20.  ਸਾਲ 2022–23 'ਚ ਪ੍ੀਪ੍ੀਪ੍ੀ ਪ੍ੱਧਤੀ ਵਵੱਚ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਮਲਟੀ–ਮੋ ਲ ਲੌਵਜਸਵਟਕ ਪ੍ਾਰਕ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ 

ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

ਰੇਲ  ੇ

 

21. ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਾਰਸਲਾਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਾਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੰੂ ਜੜੋਨ ਵਵੱਚ 

ਮੋਿਰੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ–ਨਾਲ ਰੇਲਵ ੇਛੋਟੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਤੇ ਲਘੂ ਤ ੇਦਰਵਮਆਨੇ ਉਦੱਮਾਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਤਪ੍ਾਦ 

ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਲੌਵਜਸਵਟਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰੇਗਾ। 

22. ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ ੇਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ–ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਿਰਮਨਵਪ੍ਆਰਾ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

23. ਆਤਮਵਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਵਿਤ ਸਾਲ 2022–23 'ਚ 2,000 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੱੈਟਵਰਕ ਨੰੂ ਢਾਲ ਅਧੀਨ ਵਲਆਾਂਦਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਰੱਵਿਆ ਤ ੇਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵ ਪ੍ੱਧਰ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਿੈ। ਅਗਲੇ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ 

ਦੌਰਾਨ ਨਵੀ ਾਂ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਦੀਆਾਂ 400 ਵੰਦ ੇਭਾਰਤ ਟਰਨੇਾਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਤ ੇ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੋਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤ ੇ

ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਸੁਿਾਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਬਿਤਰ ਿੋਵੇਗਾ। 

24. ਅਗਲੇ ਵਤਨੰ ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਮਲਟੀਮੋ ਲ ਲੌਵਜਸਵਟਕਸ' ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ ੌ 'ਪ੍ੀਐਮੰ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਗ ੋ

ਟਰਮੀਨਲਸ' ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਜਿਤਕ ਸ਼ਨਹਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲ ੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਤ 

 

25. ਵੱ ੇ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤ ੇਉਵਚਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਵ ੰਗ ਤ ੇਇਸ ਦ ੇਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ ੇ

ਨਵੇਂ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਵਿਰੀ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ 

'ਮਲਟੀਮੋ ਲ ਕਨੈਕਟੀਵਵਟੀ' ਲਈ ਤਰਜੀਿ ਦ ੇਅਧਾਰ ਉਤੱੇ ਸੁਵਵਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਮੈਟਰੋ ਵਸਸਟਮ ਦ ੇ

ਵ ਜ਼ਾਈਨ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵਸਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਆਉਾਂਦੇ ਿਨ, ਵਵਚੱ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ 

ਿਾਲਾਤ ਤੇ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਮਆਰੀ ਪ੍ੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਪਰਬਤ ਲੜੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਪ ੇਅ ਨ ਕਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ 

 

26.  ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਬਿੜੇ ਪ੍ਿਾੜੀ ਿੇਤਰਾਾਂ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸੜਕਾਾਂ ਦੇ ਵਵਕਲ ਜ ੋਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਟਕਾਊ ਿੋਣ, ਨੰੂ 

ਤਰਜੀਿ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ, 'ਪ੍ੀਪ੍ੀਪ੍ੀ ਮੋ ' ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਪ੍ਵੇਅ ਵਵਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਕਨੈਕਟੀਵਵਟੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣਾ ਿੈ ਤੇ ਆਉਣ–ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸੁਵਵਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਿੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਵਜਿੇ ਸ਼ਵਿਰੀ 

ਿੇਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜੱਥੇ ਵਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਬਵਲਕ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਵਵਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। ਸਾਲ 

2022–23 'ਚ 08 ਰੋਪ੍ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 60 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਿੋਵੇਗੀ, ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵਦੱਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ।' 

 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 

 

27. ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਵਲਆਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

'ਇਨਫਰਾ ਏਜੰਸੀਆਾਂ' ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ੀਐਮੱ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵ ਜ਼ਾਈਨ, ਫ਼ਾਈਨਾਾਂਵਸੰਗ (ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕ ੇਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ) ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿੋ ਸਕੇਗਾ। 



 

ਸਮਾ ੇਸ਼ੀ ਨ ਕਾਸ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

 

28. ਰਬੀ 2021–22 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤ ੇਖ਼ਰੀਫ਼ 2021–22 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਖ਼ਰੀਦ ਵਵੱਚ 163 ਲੱਿ 

ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਤੋਂ 1208 ਲੱਿ ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤ ੇਝੋਨਾ ਿੋਵੇਗਾ ਤੇ ਐਮੱਐਸੱਪ੍ੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 2.37 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੱਧਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਾਤ ੇਵਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

29. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵੱਚ ਰਸਾਇਣ ਮਕੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਿੇਤੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ, ਵਜਸ ਦ ੇਪ੍ਵਿਲੇ ਗੇੜ ਵਵੱਚ ਗਗੰਾ 

ਨਦੀ ਦ ੇਪ੍ੰਜ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜ ੇਕੌਰੀ ੌਰਸ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਉਤੱੇ ਖ਼ਾਸ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

30. ਸਾਲ 2023 ਨੰੂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਦੰਨ ਵਰ੍'ੇ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਐਲਾਵਨਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲ 

ਵਾਧਾ, ਘਰੇਲੂ ਿਪ੍ਤ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਦੰਨ (ਜੌਂ) ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਾਂਵ ੰਗ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 

ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

31. ਤੇਲ–ਬੀਜਾਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੱੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਨਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਦ ਲਈ ਤੇਲ–ਬੀਜਾਾਂ ਦੇ ਘਰਲੂੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 

ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਕਸਗੰਤ ਤ ੇਵਵਆਪ੍ਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

32. ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਿਜੋਾਾਂ ਅਤੇ ਵਵਸਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਨਜੀ ਿੇਤੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਲੇਅਰਸ ਅਤ ੇਿੇਤੀ-

ਕੀਮਤ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵ ਜੀਟਲ ਅਤੇ ਿਾਈ-ਟੈਕੱ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਪ੍ੀਪ੍ੀਪ੍ੀ ਮੋ  ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

33. ਫਸਲਾਾਂ ਦ ੇਮੁੱਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਾਰ ਾਾਂ ਦਾ ਵ ਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤ ੇਪ੍ੌਸ਼ਵਟਕ 

ਤੱਤਾਾਂ ਲਈ 'ਵਕਸਾਨ  ਰੋਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

34. ਰਾਜਾਾਂ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ, ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਅਤੇ ਜੈਵਵਕ ਿੇਤੀ, ਆਧੁਵਨਕ ਿੇਤੀ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਦੇ ਵਸਲੇਬਸਾਾਂ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

35. ਸਵਿ-ਵਨਵੇਸ਼ ਮਾ ਲ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਮਸ਼ਰਤ ਪ੍ੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੰ , ਨਾਬਾਰ  ਦਆੁਰਾ ਸੁਵਵਧਾ 

ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਿ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮੀਣ ਉਦੱਮ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ੍ਸ ਨੰੂ ਵਵੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ 

ਿੇਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਵੈਵਲਊ ਚਨੇ ਲਈ ਢਕੁਵਾਾਂ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ੍ਸ ਲਈ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਵਵਚੱ, ਿੋਰ ਗੱਲਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, 

FPOs ਲਈ ਸਮਰਥਨ, ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਿੇਤੀ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਵਕਰਾਏ ਦ ੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਤੇ IT-ਅਧਾਵਰਤ 

ਸਿਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗੀ। 

 

ਕੇਿ ਬੇਤ ਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਦਨਰਆ ਾਂ ਿੰੂ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜਿ  ਾਲੇ ਹੋਰ ਪਰੋਜੈਕਟ 

 

36. ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਵਲੰਕ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ` 44,605 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਲਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ 9.08 ਲੱਿ ਿਕੈਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਵਸੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ, 62 ਲੱਿ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ 

ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ, 103 ਮੈਗਾਵਾਟ ਿਾਈ ਰੋ ਅਤੇ 27 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ RE 2021-22 ਵਵੱਚ 4,300 ਕਰੋੜ ਅਤ ੇ2022-23 ਵਵੱਚ 1,400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵ ੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

37. ਪ੍ੰਜ ਨਦੀ ਨੰੂ ਆਪ੍ਸ ਵਵੱਚ ਜੋੜਨ ਭਾਵ ਦਮਨਗੰਗਾ-ਵਪ੍ੰਜਾਲ, ਪ੍ਾਰ-ਤਾਪ੍ੀ-ਨਰਮਦਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ–ਵਕਰਸ਼ਨਾ, ਵਕਸ਼ਨਾ–

ਪ੍ੇਨਾਰ ਤ ੇਪ੍ੇਨਾਰ–ਕਾਵੇਰੀ ਦ ੇ ਰਾਫਟ  ੀ.ਪ੍ੀ.ਆਰ. ਨੰੂ ਅੰਵਤਮ ਰਪੂ੍ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਰਾਜਾਾਂ 

ਵਵੱਚ ਸਵਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਫੂਡ ਪਰੋਸੈਿੱਨਸੰਗ 

 

38. ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਫਲਾਾਂ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਢਕੁਵੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੀਆਾਂ 

ਢਕੁਵੀਆਾਂ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾ ੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਵਆਪ੍ਕ 

ਪ੍ੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਐਿੱਮਐਿੱਸਐਿੱਮਈ 

 

39. ਉਦਯਮ, ਈ-ਸ਼ਰਮ, NCS ਅਤੇ ASEEM ਪ੍ੋਰਟਲ ਆਪ੍ਸ ਵਵੱਚ ਜੁੜ ੇਿੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ 



ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਿ ਿਣੁ ਜੀ2ਸੀ, ਬੀ2ਸੀ ਅਤ ੇਬੀ2ਬੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਲਾਈਵ, ਆਰਗੈਵਨਕ  ੇਟਾਬਸੇ 

ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਰਟਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਿ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿੋਰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ 

ਉਦੱਮੀ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੈਵ ਟ ਸੁਵਵਧਾ, ਿਨੁਰ ਅਤ ੇਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਿੋਣਗੀਆਾਂ। 

40. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਵ ਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS) ਅਧੀਨ 130 ਲੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ MSMEs ਨੰੂ ਅਵਤ-ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ 

ਅਵਤਵਰਕਤ ਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ 

ਵਮਲੀ ਿੈ। ਪ੍ਰਾਿਣੁਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਵਧਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦੱਮਾਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਪ੍ਾਰ ਦ ੇ

ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ੂਰਵ-ਮਿਾਮਾਰੀ ਪ੍ੱਧਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਸੰਦਰਭਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵੱਚ ਰੱਿਵਦਆਾਂ ECLGS ਨੰੂ 

ਮਾਰਚ 2023 ਤਕੱ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ  5 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਦ ੇ

ਕਵਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ, ਅਵਤਵਰਕਤ ਰਕਮ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਿਣੁਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਵਧਤ ਉਦੱਮਾਾਂ ਲਈ ਰੱਿੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

41. ਸੂਿਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯਗੋਾਾਂ ਲਈ ਕਰੈਵ ਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰਸੱਟ (CGTMSE) ਸਕੀਮ ਨੰੂ ਲੋੜੀ ਾਂਦ ੇਫੰ ਾਾਂ ਦ ੇ ਵਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ 

ਪ੍ੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਸੂਿਮ ਅਤ ੇਛੋਟ ੇਉਦਯੋਗਾਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦ ੇਅਵਤਵਰਕਤ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ 

ਸੁਵਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤ ੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਗੇਾ। 

42. MSME ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (RAMP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤ ੇਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। 

5 ਸਾਲਾਾਂ ਵਵੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦ ੇ ਿਰਚੇ ਨਾਲ ‘ਰੇਵਜ਼ਗੰ ਐਾਂ  ਐਕਸੈਲਰੇਵਟੰਗ ਐਮੱਐਸੱਐਮੱਈ ਪ੍ਰਫੌਰਮੈਂਸ’ 

(ਆਰਏਐਮੱਪ੍ੀ) ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ ਵਧੇਰ ੇਲਚਕੀਲਾ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤ ੇ ਕੁਸ਼ਲ 

ਬਣਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ।  

 

ਕੌਸ਼ਲ ਨ ਕਾਸ 

 

43. ਕੌਸ਼ਲ ਵਵਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰੂ ਨਵੀ ਾਂ ਵਦਸ਼ਾ ਵਦਤੱੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਿਨੁਰਮੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ੱਿਾਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਮਲਦੀ ਰਿੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸਥਾਈਤਵ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ 

ਵਧੇਗੀ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵਕੱਲ ਕੁਆਲੀਵਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ’ (NSQF) ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਵਗਕ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

44. ਿਨੁਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵ ਜੀਟਲ ਈਕੋਵਸਸਟਮ - DESH-ਸਟੈਕ ਈ–ਪ੍ੋਰਟਲ - ਲਾਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਵਸਿਲਾਈ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿਨੁਰ, ਮੁੜ ਿਨੁਰ ਜਾਾਂ ਅੱਪ੍ਸਵਕੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ। 

ਇਿ ਸਬੰਵਧਤ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਉਦੱਮੀ ਮੌਕ ੇਲੱਭਣ ਲਈ API-ਅਧਾਵਰਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਨੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ੱਤਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤ ੇ

ਿੋਜ ਪ੍ਰਤਾਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

45. ਵੱਿ-ਵੱਿ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ ਅਤ ੇ  ਰੋਨ-ਏਜ਼-ਏ-ਸਰਵਵਸ (DRAAS) ਲਈ ' ਰੋਨ ਸ਼ਕਤੀ' ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਲਈ 

ਸਟਾਰਟਅੱਪ੍ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਵੱਚ, ਸਾਰ ੇਰਾਜਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਿਨੁਰ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦ ੇ

ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

 

ਨਮਆਰੀ ਨਸਿੱਨਖਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਿ 

 

46. ਮਿਾਮਾਰੀ-ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਿੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾ ੇ ਬਚੱੇ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ੇਂ ੂ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਾਂ 

ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਕਬੀਵਲਆਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਾਂ ਦ ੇਬੱਚੇ, ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਸੱਵਿਆ ਗੁਆ ਚੁੱਕ ੇ

ਿਨ। ਅਵਧਕਤਰ ਇਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ੂਰਕ ਵਸੱਵਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪ੍ਛਾਣਦੇ ਿਾਾਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਪ੍ੀਐਮੱ ਈਵਵਵਦਆ ਦੇ ‘ਇੱਕ 

ਕਲਾਸ-ਵਨ ਟੀਵੀ ਚਨੈਲ’ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਨੰੂ 12 ਤੋਂ 200 ਟੀਵੀ ਚਨੈਲਾਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਾਂ ਨੰੂ 1-12 

ਜਮਾਤਾਾਂ ਲਈ ਿੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ੂਰਕ ਵਸੱਵਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। 

47. ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਿਨੁਰਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਥਾਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਵਵੱਚ 750 ਵਰਚਅੁਲ ਲੈਬਾਾਂ, ਅਤੇ ਵਸਮੂਲੇਟ  ਵਸੱਿਣ ਦ ੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ 75 ਿਨੁਰੀ ਈ-ਲੈਬਾਾਂ, 2022-23 ਵਵੱਚ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

48. ਸਾਰੀਆਾਂ ਬੋਲੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਉਚੱ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਨੰੂ ਵ ਜੀਟਲ ਟੀਚਰਾਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ 

ਇੰਟਰਨੱੈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇ ੀਓ ਰਾਿੀ ਾਂ ਵ ਵਲਵਰੀ ਲਈ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

49. ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਾਂ ਵਲੱੋਂ  ਵਮਆਰੀ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਵਧੀ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜ ੋ

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਦੇ ਵ ਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਬਿਤਰ ਵਸੱਿਣ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆਾਂ 

ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 



 

ਨਡਜੀਟਲ ਯੂਿੀ ਰਨਸਟੀ 
 

50. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਵਜ਼ਆਾਂ 'ਤੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿਲਾਈ ਅਨੁਭਵ ਦ ੇਨਾਲ ਵਵਸ਼ਵ-

ਪ੍ੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਬਵਵਆਪ੍ਕ ਵਸੱਵਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵ ਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਿ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਫਾਰਮੈਟਾਾਂ ਵਵੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨੱੈਟਵਰਕ  ਿੱਬ-ਸਪ੍ੋਕ ਮਾ ਲ 'ਤ ੇਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਿੱਬ ਵਬਲਵ ੰਗ ਅਵਤ 

ਆਧੁਵਨਕ ਆਈਸੀਟੀ ਮਿਾਰਤ ਿੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਬਵਲਕ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਿੱਬ-ਸਪ੍ੋਕਸ ਦ ੇ

ਇੱਕ ਨੱੈਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਸਵਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। 

 

ਆਯੁਸ਼ਮਾਿ ਭਾਰਤ ਨਡਜੀਟਲ ਨਮਸ਼ਿ 

 

51. ਨੈਸ਼ਨਲ ਵ ਜੀਟਲ ਿੈਲਥ ਈਕੋ–ਵਸਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁੱਲਾ ਪ੍ਲੈਟਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਵੱਚ 

ਵਸਿਤ ਪ੍ਰਦਾਵਤਆਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿਤ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵ ਜੀਟਲ ਰਵਜਸਟਰੀਆਾਂ, ਵਵਲੱਿਣ ਵਸਿਤ ਪ੍ਛਾਣ, ਸਵਿਮਤੀ 

ਫਰੇਮਵਰਕ, ਅਤੇ ਵਸਿਤ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਵਵਆਪ੍ਕ ਪ੍ਿੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗੀ। 

 

ਿੈਸ਼ਿਲ ਟੈਲੀ–ਮੈਂਟਲ ਨਸਹਤ ਪਰੋਗਰਾਮ 

 

52. ਮਿਾਮਾਰੀ ਨੇ ਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਿਤ ਸਮੱਵਸਆਵਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾ ਵਦਤੱਾ ਿੈ। ਵਮਆਰੀ ਮਾਨਵਸਕ 

ਵਸਿਤ ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚ ਨੰੂ ਵਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀ–ਮੈਂਟਲ ਿੈਲਥ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਉਤੱਮਤਾ ਦੇ 23 ਟੈਲੀ-ਮੈਂਟਲ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੱੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੋਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ NIMHANS ਨੋ ਲ ਕੇਂਦਰ ਿੈ ਅਤ ੇਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਵਟਊਟ ਆਵ੍ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-

ਬੰਗਲੌਰ (IIITB) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।  
 

ਨਮਸ਼ਿ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਮਸ਼ਿ  ਾਤਸਨਲਆ, ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣ ਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 
 

53. ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਨੰੂ ਸਾ ੇ ਉਜੱਵਲ ਭਵਵੱਿ ਦ ੇਧਰੁ ੇਵਜੋਂ ਅਤ ੇਅਵਮਰਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਵਿਲਾਵਾਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਵਾਲੇ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਛਾਣਦ ੇਿੋਏ, ਸਾ ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਵਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਵਕਾਸ ਮਤੰਰਾਲੇ ਦੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਨੰੂ 

ਵਵਆਪ੍ਕ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਵਰਆ ਿੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਵਿਲਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਏਕੀਵਕਰਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਵਤੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਮਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਮਸ਼ਨ ਵਾਤਸਵਲਆ, ਸਕਸ਼ਮ ਆਾਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ੋਸ਼ਣ 2.0 ਿਾਲ ਿੀ ਵਵੱਚ 

ਲਾਾਂਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। ਸਕਸ਼ਮ ਆਾਂਗਣਵਾੜੀਆਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀ ਾਂ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਦੀਆਾਂ ਆਾਂਗਣਵਾੜੀਆਾਂ ਿਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ 

ਵਬਿਤਰ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆ ੀਓ-ਵਵਜ਼ੂਅਲ ਏ ਜ਼ ਿਨ, ਜ ੋਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਆੁਰਾ ਸਚੰਾਵਲਤ ਿਨ ਅਤ ੇਸ਼ੁਰਆੂਤੀ 

ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਵਬਿਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਵਿਤ ਦ ੋਲੱਿ ਆਾਂਗਣਵਾੜੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਅੱਪ੍ਗਰੇ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਹਰ ਘਰ, ਿਲ ਸੇ ਜਲ 

 

54. ‘ਿਰ ਘਰ ਨਲ ਸ ੇਜਲ’ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵਰੇਜ 8.7 ਕਰੋੜ ਿੈ। ਇਸ ਵਵੱਚੋਂ 5.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਪ੍ਛਲੇ 2 

ਸਾਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਿੀ ਟਟੂੀ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ। 2022-23 ਵਵੱਚ 3.8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ 

ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦੀ ਵ ੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
 

ਸਾਨਰਆਂ ਲਈ ਨਰਹਾਇਸ਼ 

 

55. ਸਾਲ 2022-23 ਵਵੱਚ ਗਰਾਮੀਣ ਤੇ ਸ਼ਵਿਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ੀਐਮੱਵਾਈ ਦ ੇਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਾਂ ਲਈ 80 ਲੱਿ 

ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 48,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ। 

56. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਵਿਰੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਵੀਵਕਰਤਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀ ਾਂ ਵਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਵਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਵਵੱਤੀ ਿੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ। 



 

ਉਿੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਨ ਕਾਸ ਪਨਹਲ (PMDEAINE) 
 

57. ਉਤੱਰ-ਪ੍ੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਰਾਿੀ ਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਮਨਸਟਰਜ਼ ਵ ਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਵਟਵ ਫ਼ਾਰ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨ’ 

(ਪ੍ੀਐਮੱ– ੀਈਏਆਈਐਨੱਈ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਇਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੁਵਨਆਦੀ 

ਢਾਾਂਚੇ ਅਤ ੇਉਤੱਰ-ਪ੍ੂਰਬ ਦੀਆਾਂ ਮਵਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਵਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨੰੂ ਫੰ  ਦੇਵੇਗਾ। 

ਇਿ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਅਤ ੇਮਵਿਲਾਵਾਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥੱ ਬਣਾਏਗਾ, ਵੱਿ-ਵੱਿ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ 

ਪ੍ਾੜੇ ਨੰੂ ਭਰੇਗਾ। ਇਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਯਜੋਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗਾ। ਜਦਵਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਵਲਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  

ਵੀ ਆਪ੍ਣ ੇਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਰਾਜਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਿ 

ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਵੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਸੂਚੀ ਅੰਵਤਕਾ-1 ਵਵੱਚ 

ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
 

ਖ਼ਾਨਹਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪਰੋਗਰਾਮ 

 

58. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਪ੍ਛੜੇ ਵਜ਼ਵਲ੍ਆਾਂ ਵਵੱਚ ਰਵਿੰਦੇ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾ ਾ 

ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਖ਼ਾਵਿਸ਼ੀ ਵਜ਼ਲੇ੍ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਰਾਿੀ ਾਂ ਥੜ੍ੋੇ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਿਕੀਕਤ ਵਵੱਚ ਬਦਲ ਵਗਆ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ 112 ਵਜ਼ਵਲ੍ਆਾਂ ਵਵੱਚੋਂ 

95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਵਸਿਤ, ਪ੍ਸ਼ੋਣ, ਵਵੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤ ੇਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਵਰਗ ੇਪ੍ਰਮੁੱਿ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਤਰੱਕੀ 

ਕੀਤੀ ਿੈ। ਉਿ ਰਾਜ ਦੇ ਔਸਤ ਮੁੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਗਏ ਿਨ। ਭਾਵੇਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਜ਼ਵਲ੍ਆਾਂ ਵਵੱਚ, ਕੁਝ ਬਲਾਕ ਵਪ੍ਛੜ ਰਿ ੇਿਨ।  

2022-23 ਵਵੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨਾ੍ਾਂ ਵਜ਼ਵਲ੍ਆਾਂ ਵਵੱਚ ਅਵਜਿ ੇਬਲਾਕਾਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਵਦਰਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

 ਾਈਬਰੈਂਟ ਨ ਲੇਜਜ਼ (ਗੰੁਜਾਇਮਾਿ ਨਪੰਡਾਂ ਬਾਰੇ) ਪਰੋਗਰਾਮ 

 

59. ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਰਿਦੱੀ ਵਪ੍ੰ ਾਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਿਤੁ ਘੱਟ ਿੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਵਟੀ ਤੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ 

ਵੀ ਬਿਤੁ ਿੀ ਸੀਮਤ ਿਨ, ਉਿ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਾਂਝੇ ਰਵਿ ਗਏ ਿਨ। ਉਤੱਰੀ ਸਰਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅਵਜਿੇ ਵਪ੍ੰ ਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ 

ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਵਲੇਵਜਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਵਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਵਪ੍ੰ  ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ 

ਵਨਰਮਾਣ, ਵਰਿਾਇਸ਼, ਟਵੂਰਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ, ਸੜਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ, ਵਵਕੇਂਦਰੀਵਕਰਤ ਨਵਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, 

ਦਰੂਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਵਵੱਵਦਅਕ ਚੈਨਲਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੱਕ ਵਸੱਧੀ ਪ੍ਿੁੰਚ, ਅਤੇ ਰਜ਼ੋੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵਗੇੀ। 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਅਵਤਵਰਕਤ ਫੰ  ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਨਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਾਾਂਗੇ। 
 

ਨਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ - ਨਕਤੇ  ੀ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨ ਿੱਚ ਬਚਤ 

 

60. 2022 ਵਵੱਚ, 1.5 ਲੱਿ  ਾਕਘਰਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਰ ਬੈਂਵਕੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਲੂ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ 

‘ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੁਜ਼ਨ’ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੱੈਟ ਬੈਂਵਕੰਗ ਰਾਿੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਤਾ ਵੇਵਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇੱਥੇ 

ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਵਕੰਗ ਿੋਵੇਗੀ, ਏਟੀਐਮੱ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਵੀ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਆਵਫਸ ਿਾਵਤਆਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਿਾਵਤਆਾਂ ਵਵਚਕਾਰ 

ਫੰ ਾਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਵੀ ਿੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਾਮੀਣ ਿੇਤਰ ’ਚ ਰਵਿੰਦੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਲਈ, ਅਤੰਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤ ੇਵਵੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਵੇਗੀ। 
 

ਨਡਜੀਟਲ ਬੈਂਨਕੰਗ 

 

61. ਿਾਲ ਿੀ ਦੇ ਸਾਲਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਵ ਜੀਟਲ ਬੈਂਵਕੰਗ, ਵ ਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਫਨਟੈੱਕ ਵਜਿੇ ਨਵੇਂ ਵਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਵਵਚੱ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰ 

ਰਿੀ ਿੈ ਵਕ ਵ ਜ਼ੀਟਲ ਬੈਂਵਕੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਕਨੇੋ ਤੱਕ ਪ੍ਿੁਚੰ 

ਸਕਣ। ਇਸ ਏਜੰ ੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਾਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਤੇ ਸਾ ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪ੍ੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਵਪ੍ਾਰਕ 

ਬੈਂਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਵਜ਼ਵਲ੍ਆਾਂ ਵਵੱਚ 75 ਵ ਜੀਟਲ ਬੈਂਵਕੰਗ ਯੂਵਨਟ ( ੀਬੀਯੂ) ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਿੈ। 

 

ਨਡਜੀਟਲ ਬੈਂਨਕੰਗ 

 



62. ਵਪ੍ਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵ ਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ–ਵਸਸਟਮ ਲਈ ਵਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਉਿ 

2022-23 ਵਵੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗਾ। ਇਿ ਵ ਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਿੋਰ ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ 

ਪ੍ਲੈਟਫਾਰਮਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ ਿਨ। 

 

ਉਤਪਾਦਕਤਾ  ਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿ ੇਸ਼, ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਦ ੇਮੌਕੇ, ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਜਲ ਾਯੂ ਕਾਰ ਾਈ 

ਉਤਪਾਦਕਤਾ  ਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿ ੇਸ਼ 

 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਸੌਖ 2.0 ਅਤੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਸੌਖ 

 

63. ਵਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਵਵੱਚ, 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਾਲਣਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ 1486 

ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਿ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਲਈ ਸਾ ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਜਨਤਾ ਵਵੱਚ ਸਾ ਾ ਭਰੋਸਾ, ਅਤੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਿ’ (EODB) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੈ। 

64. ਇਸ ਅੰਵਮਰਤ ਕਾਲ ਵਵੱਚ, ਈਜ਼ ਆਵ੍  ੂਇੰਗ ਵਬਜ਼ਵਨਸ ਈਓ ੀਬੀ 2.0 ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਵਲਵਵੰਗ ਦੇ ਦਸੂਰੇ 

ਪ੍ੜਾਅ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ੂੰਜੀ ਦੀ ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣ 

ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਵਚੱ "ਰਾਈਟ ਟ ੂ ਨੋਅ" ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ "ਨੀ  ਟ ੂ ਨੋਅ" ਦੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਨਾਲ 

‘ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਵਰਤ ਸਾਸ਼ਨ’ (ਟਰਸਟ ਬੇਸ  ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਾਲਨ ਕਰਾਾਂਗੇ।  

65. ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਰਾਜਾਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀ ਦ ੇ

ਵ ਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਆਈਟੀ ਵਬਰਜਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ, ਨਾਗਵਰਕ ਕੇਂਵਦਰਤ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਸੰਗਲ ਪ੍ਆੁਇੰਟ ਐਕਸੈੱਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਮਆਰੀਕਰਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਵਵਆਪ੍ੀ ਅਨੁਪ੍ਾਲਨ ਦ ੇ

ਸਮਾਪ੍ਨ ਨਾਲ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਿੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਬੁਵਨਆਦੀ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ 

ਮੁੱਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਵਿਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗਰੀਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸਜ਼ 

66. ਸਾਰੀਆਾਂ ਗਰੀਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸੰਗਲ ਵਵੰ ੋ ਪ੍ੋਰਟਲ, ਪ੍ਵਰਵੇਸ਼(PARIVESH) 2018 ਵਵੱਚ ਲਾਾਂਚ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਿ ਸਵੀਵਕਰਤਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ 

ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ੋਰਟਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਿਣੁ ਵਧਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਵਨਟਾਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ, ਿਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਇੱਕ ਵਸੰਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼  ਪ੍ਰੋਸੈੱਵਸੰਗ ਸੈਂਟਰ-ਗਰੀਨ (CPC-Green) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਟਰੈਵਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ 

67. 2022-23 ਵਵੱਚ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਵਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਵੱਚ ਸੁਵਵਧਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਬੈ   ਵਚੱਪ੍ ਅਤੇ ਭਾਵੀ 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਈ-ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸ਼ਨਹਰੀ ਨ ਕਾਸ 

68. ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋ ਭਾਰਤ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ ਤਾਾਂ ਸਾ ੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਵਿਰੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਨਵਾਸ 

ਕਰ ਰਿੀ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਸੁਵਵਵਸਵਥਤ ਸ਼ਵਿਰੀ ਵਵਕਾਸ ਬਿਤੁ ਿੀ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਿੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਵਜਸ ਵਵੱਚ  ੈਮੋਗਰਾਵਫਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਜੀਵਵਕਾ ਸੰਬੰਧੀ 

ਅਵਸਰ ਵੀ ਆਉਾਂਦੇ ਿਨ। ਆਰਵਥਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਮਾਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਾਸੇ ਸਾਨੰੂ 

ਆਰਵਥਕ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਗਾ ਵਸਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਿੈ। ਦਸੂਰੇ ਪ੍ਾਸੇ, ਸਾਨੰੂ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ 3 ਸ਼ਵਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਭਵਵੱਿ ਵਵੱਚ ਮੰਵਜ਼ਲ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੁਵਵਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 



ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣ ੇਸ਼ਵਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਮਵਿਲਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਮੌਵਕਆਾਂ ਵਾਲੇ ਵਟਕਾਊ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮੁੜ ਕਲਪ੍ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੋਵੇਗੀ। ਅਵਜਿਾ ਿੋਣ ਲਈ, ਸ਼ਵਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਮ 

ਪ੍ਿੁੰਚ (ਵਬਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਅਲ ਅਪ੍ਰੋਚ) ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਿੀ ਾਂ ਰਵਿ ਸਕਦੀ। ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ੈਰਾ ਾਈਮ ਚੇਂਜ  ਵਲਆਉਣ  ਦ ੇ

ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਿੈ। 

69. ਸ਼ਵਿਰੀ ਿੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ਾਾਂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਵਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਾਂ, ਸ਼ਵਿਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਚੱ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ 

ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਰਾਜਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਨਹਰੀ ਯੋਜਿਾ ਸਹਾਇਤਾ 

70. ਸ਼ਵਿਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜਾਾਂ ਨੰੂ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਬਲਵ ੰਗ ਉਪ੍-ਵਨਯਮਾਾਂ, ਟਾਊਨ 

ਪ੍ਲਾਵਨੰਗ ਸਕੀਮਾਾਂ (ਟੀਪ੍ੀਐਸੱ), ਅਤੇ ਟਰਾਾਂਵਜ਼ਟ ਓਰੀਐ ਾਂਟ  ਵ ਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ (ਟੀਓ ੀ) ਦਾ ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਮਾਸ-ਟਰਾਾਂਵਜ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ 

ਦੇਵੇਗਾ। 

ਰਾਜਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਟੀਓ ੀ ਅਤੇ ਟੀਪ੍ੀਐਸੱ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਾਸ ਟਰਾਾਂਵਜ਼ਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰਤੁ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

71. ਸ਼ਵਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਵਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਗਆਨ ਨੰੂ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿੇਤਰਾਾਂ 

ਵਵੱਚ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਟਰੇਵਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਿ-ਵੱਿ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਵਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤੱਮਤਾ 

ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨੰੂ 250 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦੇ ਐ ਾਂ ੋਅਮੈਂਟ ਫੰ  ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ 

ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਿੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਵਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੇ ਵਸਲੇਬਸ, ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰਚ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 

ਸ ਿੱਛ ਅਤੇ ਨਟਕਾਊ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 

72. ਅਸੀ ਾਂ ਸ਼ਵਿਰੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਇਿ ਕਲੀਨ 

ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਮਾਧਾਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਫੌਵਸਲ-ਵਫਊਲ ਪ੍ਾਵਲਸੀ ਵਾਲੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਵੀ ਵਾਿਨਾਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੂਰਕ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਬੈਟਰੀ ਸ ੈਨਪੰਗ ਿੀਤੀ 

73. ਪ੍ੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚਾਰਵਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਵਿਰੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵੱਚ ਰੱਿਦੇ 

ਿੋਏ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਵਪ੍ੰਗ ਨੀਤੀ ਵਲਆਾਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਪ੍ਦੰ  ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ 'ਬੈਟਰੀ ਜਾਾਂ ਐਨਰਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਵਵਸ' ਲਈ ਵਟਕਾਊ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਵਟਵਵਬਜ਼ਨਸ ਮਾ ਲ 

ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਈਵੀ ਈਕੋ-ਵਸਸਟਮ ਵਵੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਭੂਮੀ ਨਰਕਾਰਡ ਪਰਬੰਧਿ 

74. ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੈ। ਵਰਕਾਰ ਾਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ-ਅਧਾਵਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ 

ਸੁਵਵਧਾ ਲਈ ਰਾਜਾਾਂ ਨੰੂ ਵਵਲੱਿਣ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਾਰਸਲ ਪ੍ਵਿਚਾ ਨੰਬਰ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਨੁਸੂਚੀ-VIII ਵਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਾਰ ਾਾਂ ਦੇ ਵਲਪ੍ੀਅੰਤਰਣ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

75. ‘ਵੰਨ-ਨੇਸ਼ਨ ਵਨੰ-ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ’ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨੈਵਰਕ  ਾਕੂਮੈਂਟ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮ 

(ਐਨੱਜੀ ੀਆਰਐਸੱ) ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਜਾਾਂ ਵਲੰਕੇਜ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਕਰਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ‘ਵਕਤੇ ਵੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਵਕਲਪ੍ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 



ਨਦ ਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀ ਾਲੀਆਪਿ ਕੋਡ 

76. ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਸੀਮਾ ਪ੍ਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪ੍ਨ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ 

ਸੁਵਵਧਾ ਲਈ ਕੋ  ਵਵੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਸੋਧਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

ਐਕਸਲਰੇਨਟਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਨਜ਼ਟ 

77. ਨਵੀਆਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਆਈਟੀ-ਅਧਾਵਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

ਿਨ। ਿਣੁ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਵਸੰਗ ਐਕਸਲਰੇਵਟ  ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਐਗਵਜ਼ਟ (ਸੀ-

ਪ੍ੀਏਸੀਈ) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਵਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ 2 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਿੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 

78. ਸਰਕਾਰੀ ਵਨਯਮਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਲ ਿੀ ਵਵੱਚ ਅੰਵਮਰਤ ਕਾਲ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਲਈ ਆਧੁਵਨਕ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਨਵੇਂ 

ਵਨਯਮਾਾਂ ਨੰੂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਵਿਤਧਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਇਨਪ੍ੁਟਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਆਧੁਵਨਕ ਵਨਯਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਂ ਰਾਾਂ ਦੇ 

ਮੁੱਲਾਾਂਕਣ ਵਵੱਚ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੇ ਿਨ। ਚਾਲੂ 

ਵਬਲਾਾਂ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਰਾਿੀ ਾਂ ਝਗਵੜਆਾਂ ਦੇ 

ਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। 

79. ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿੋਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਕਾਗਜ਼ ਰਵਿਤ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਵਬਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਵਲਆਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਸਸਟਮ ਸਪ੍ਲਾਇਰਾਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਵ ਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤ ੇ

ਵਬਲਾਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਵਆਾਂ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਕਤੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਬਣਾਏਗਾ। 

80. ਸਪ੍ਲਾਇਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ ਲਈ ਅਵਸੱਧੇ ਿਰਚੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ 

ਬਾਾਂ ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਰੀਦਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 

ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਆਈਆਰ ੀਏਆਈ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬੌਂ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਢਾਾਂਚਾ ਵਦੱਤਾ ਿੈ। 

ਏ ੀਜੀਸੀ ਪਰਮੋਸ਼ਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 

81. ਐਨੀਮਸ਼ੇਨ, ਵਵਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਵਮੰਗ, ਅਤੇ ਕੌਵਮਕ (ਏਵੀਜੀਸੀ) ਸੈਕਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ 

ਅਥਾਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਿੋਜਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾ ੇ ਬਜ਼ਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਵਵਸ਼ਵ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਤਧਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਵੀਜੀਸੀ 

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਟੈਲੀਕੌਮ ਸੈਕਟਰ 

82. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੂਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 5ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 

ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕੌਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ 2022 ਵਵੱਚ 5ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਸਪ੍ੈਕਟਰਮ ਵਨਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  

83. ਪ੍ਰੋ ਕਸ਼ਨ ਵਲੰਕ  ਇਨਸੈਂਵਟਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 5ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਵਸਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਵ ਜ਼ਾਈਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 



84. ਗਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦਰੂ-ਦਰੁਾ ੇ ਦੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਕਫਾਇਤੀ ਬਰੌ ਬੈਂ  ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਵਸ ਔਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰ  ਦੇ ਤਵਿਤ ਸਲਾਨਾ ਸੰਗਰਵਿ ਦਾ ਪ੍ੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਲੋਕਟੇ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਿੋਜ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨਾਾਂ ਦੇ ਵਪ੍ਾਰੀਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ 

ਕਰੇਗਾ। 

85. ਸਾ ਾ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵਪ੍ੰ ਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਦੀ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 

ਵ ਜੀਟਲ ਸੰਸਾਧਨਾਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਵਿਰੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਿੀ ਪ੍ਿੁੰਚ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਦਰੂ-ਦਰੁਾ ੇ 

ਿੇਤਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਪ੍ੰ ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਔਪ੍ਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਵਵਛਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ 2022-23 ਵਵੱਚ ਪ੍ੀਪ੍ੀਪ੍ੀ ਰਾਿੀ ਾਂ ਭਾਰਤਨੱੈਟ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਵਿਤ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 2025 ਵਵੱਚ ਇਿ ਪ੍ੂਰਾ ਿੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੈ। ਔਪ੍ਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਬਿਤਰ ਅਤੇ 

ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਨਿਰਯਾਤ ਪਰੋਤਸਾਹਿ 

86. ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਵਥਕ ਜ਼ੋਨਸ ਐਕਟ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਬਦਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾਾਂ ਨੰੂ 'ਐਾਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਾਂ  

ਸਰਵਵਸ ਿੱਬਸ ਦੇ ਵਵਕਾਸ' ਵਵੱਚ ਵਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਿ ਉਪ੍ਲਬਧ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ 

ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਨਰਯਾਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱ ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਵਗਕ 

ਘੇਵਰਆਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਰਿੱਨਖਆ ਨ ਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ 

87. ਸਾ ੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵਥਆਰਬੰਦ ਬਲਾਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਵਵੱਚ ਆਯਾਤ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਤਮਵਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ 

ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਿੈ। ਪ੍ੂੰਜੀ ਿਰੀਦ ਬਜਟ ਦਾ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2022-23 ਵਵੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 

ਰੱਵਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 2021-22 ਵਵੱਚ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੈ। 

88. ਰੱਵਿਆ ਿੋਜ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਦਯੋਗਾਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ੍ਸ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਆ ਲਈ ਰੱਵਿਆ ਿੋਜ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਬਜਟ ਦੇ 

25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਵਲ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੱਪ੍ੀਵੀ ਮਾ ਲ ਰਾਿੀ ਾਂ  ੀਆਰ ੀਓ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਵਿਯੋਗ 

ਨਾਲ ਵਮਵਲਟਰੀ ਪ੍ਲੈਟਫਾਰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਦੇ ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਵਨਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਵਆਪ੍ਕ ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨੋ ਲ ਛਤਰੀ 

ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਿ ੇਂ ਮੌਕ ੇ

89. ਆਰਟੀਵਫਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜੀਓਸਪ੍ੇਸ਼ੀਅਲ ਵਸਸਟਮ ਅਤੇ  ਰੋਨ, ਸੈਮੀਕੰ ਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਈਕੋ-ਵਸਸਟਮ, 

ਪ੍ੁਲਾੜ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ, ਜੀਨੋਵਮਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਵਸਊਟੀਕਲ, ਿਵਰਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ 

ਵਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਟਕਾਊ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਣ ਵਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਿਨ। ਇਿ 

ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ 

ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਿਨ। 

90. ਸਿਾਇਕ ਨੀਤੀਆਾਂ, ਿਲਕੀ-ਛੋਿ ਵਾਲੇ ਵਨਯਮ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ 

ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਿੋਜ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰਚ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਾ੍ਾਂ 

ਨਵੇਂ ਮੌਵਕਆਾਂ ਵਵੱਚ ਿੋਜ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਲਈ, ਅਕਾਦਵਮਕ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸਵਿਯੋਗ ਦੇ 

ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਊਰਜਾ ਪਨਰ ਰਤਿ ਅਤੇ ਜਲ ਾਯੂ ਕਾਰ ਾਈ 



91. ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਦ ੇਖ਼ਤਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਿਰੀ ਤੱਤ ਿਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿੋਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ 

ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਪ੍ਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਵੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਵੱਚ ਿੋਏ ਸੀਓਪ੍ੀ26 ਸੰਮੇਲਨ ਵਵੱਚ ਮਾਣਯੋਗ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਿਾ ਸੀ, "ਅੱਜ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੈ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਵਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਿਪ੍ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬੂਝ 

ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ।" ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਵਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜਵੇਂ ਵਕ 'ਪ੍ੰਚਵਮਰਤ' ਵਵੱਚ ਵਬਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਵਟਕਾਊ 

ਵਵਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾ ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਵਬੰਬ ਿੈ। 

92. ਇਿ ਰਣਨੀਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱ ੇ ਮੌਕੇ ਿੋਲ੍ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਟਕਾਊ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਰਾਿ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਿ 

ਬਜਟ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਿਦਾ ਿੈ। 

ਸੌਰ ਊਰਜਾ 

93. ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 280 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅਵਭਲਾਸ਼ੀ ਲਕਸ਼ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਨਰਮਾਣ ਦੀ 

ਸੁਵਵਧਾ ਲਈ, ਉਚੱ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮੌਵ ਊਲਸ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ, ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਵਲੰਕ  ਪ੍ਰੋਤਸਾਿਨ ਲਈ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ 

ਏਕੀਵਕਰਤ ਵਨਰਮਾਣ ਯੂਵਨਟਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੌਲੀਵਸਲੀਕੌਨ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪ੍ੀਵੀ ਮੌਵ ਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19,500 

ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦੀ ਅਵਤਵਰਕਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਨਥਨ  ਸਥਾ 

94. ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਟਰਾਾਂਵਜ਼ਸ਼ਨ (ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ) ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਰਵਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਉਤਪ੍ਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਲਈ ਵੱ ੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੈ। 

ਇਲੈਕਟਰੌਵਨਕ ਵੇਸਟ, ਕਬਾੜ ਵਾਿਨ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੇਲ ਦੀ ਰਵਿੰਦ-ਿੂੰਿਦ ਅਤੇ ਜ਼ਵਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਵਗਕ 

ਰਵਿੰਦ-ਿੂੰਿਦ ਵਜਿੇ ਦਸ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਵਤਆਰ ਿਨ। ਿਣੁ ਫੋਕਸ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ, ਵਰਵਰਸ 

ਲੌਵਜਸਵਟਕਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪੱ੍ਗਰੇ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਨੰੂ 

ਿੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੰੂ ਵਨਯਮਾਾਂ, ਵਵਸਵਤਰਤ ਉਤਪ੍ਾਦਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਾਰਬਿ ਨਿਊਟਰਲ ਇਕੌਿਮੀ ਦੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨ ਿੱਚ ਟਰਾਨਂਜਸ਼ਿ 

95. ਥਰਮਲ ਪ੍ਾਵਰ ਪ੍ਲਾਾਂਟਾਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ੈਲੇਟਸ ਨੰੂ ਕੋ-ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਦ ੇ

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 38 ਐਮੱਐਮੱਟੀ ਸਲਾਨਾ ਸੀਓ2 ਦੀ ਬੱਚਤ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅਵਤਵਰਕਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਿੇਤਾਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਵੱਚ 

ਮਦਦ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। 

96. ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਵਿਲੂ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ 

ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਵਸ ਕੰਪ੍ਨੀ (ਈਐਸੱਸੀਓ) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾ ਲ ਰਾਿੀ ਾਂ 

ਵੱ ੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਊਰਜਾ ਆਵ ਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਪ੍ ਅਤ ੇ

ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

97. ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਵੱਤੀ ਵਵਵਿਾਰਕਤਾ ਨੰੂ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 

ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕੋਲੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

98. ਐਗਰੋ ਫੌਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਰੈਸਟਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਵਵਧਾਨਕ 

ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਵਲਆਾਂਦੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਕਬੀਵਲਆਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਵਧਤ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਿੇਤੀ-ਵਣੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

ਨਿ ੇਸਾਂ ਦਾ ਨ ਿੱਤ ਪਸ਼ੋਣ 



ਜਿਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿ ਸ਼ੇ 

99. ਪ੍ੂੰਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਆੁਰਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਨਰੰਤਰ ਆਰਵਥਕ ਪ੍ੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ 

ਕੁੰਜੀ ਿੈ। ਪ੍ੂੰਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ, ਵੱ ੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਅਤੇ ਐਮੱਐਸੱਐਮੱਈ ਤੋਂ ਵਨਰਵਮਤ ਵਨਵੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ 

ਵਧੀ ਿੋਈ ਮੰਗ, ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਵਬਿਤਰ ਿਤੇੀ-ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਰਾਿੀ ਾਂ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 

ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਨੇ ਉਚੱ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਲਈ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਚਕੀਲਾਪ੍ਨ ਵਦਿਾਇਆ ਿੈ। ਿਾਲਾਾਂਵਕ, ਸਾਨੰੂ 2020-21 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ੱਧਰ ਨੰੂ 

ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੈ। 

100. ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਪ੍ੈਰਾ 5 ਵਵੱਚ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਿੈ, ਵਨਵਸ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਨਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ 

ਵਵੱਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਗਣਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ, ਵਨਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 

ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਜਨਤਕ ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ 2022-

23 ਵਵੱਚ ਵਨਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਗੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

101. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਪ੍ਵਿਲੂਆਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵੱਚ ਰੱਿਦੇ ਿੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਵੱਚ ਪ੍ੂੰਜੀਗਤ ਿਰਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਵਫਰ ਤੋਂ 35.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ 5.54 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2022-23 ਵਵੱਚ 

7.50 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਿੋ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਿ 2019-20 ਦੇ ਿਰਚੇ ਨਾਲੋਂ  2.2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਿੋ ਵਗਆ ਿੈ। 2022-23 ਵਵੱਚ ਇਿ 

ਿਰਚ ਜੀ ੀਪ੍ੀ ਦਾ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਪਰਭਾ ੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 

102. ਰਾਜਾਾਂ ਨੰੂ ਗਰਾਾਂਟ-ਇਨ-ਏ  ਰਾਿੀ ਾਂ ਪ੍ੂੰਜੀ ਅਸਾਵਸਆਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਸ 

ਵਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ੂੰਜੀ ਿਰਚ' 2022-23 ਵਵੱਚ 10.68 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਿੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 

ਿੈ, ਜੋ ਵਕ ਜੀ ੀਪ੍ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਗਰੀਿ ਬੌਂਡ 

103. ਸਾਲ 2022-23 ਵਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰਾਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਿਵਰਤ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਲਈ 

ਸੰਸਾਧਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਰੇਨ ਗਰੀਨ ਬੌਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ 

ਵਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਨਗਫਟ (ਜੀਆਈਐਿੱਫਟੀ -ਆਈਐਿੱਫਐਿੱਸਸੀ  

104. ਵਵਸ਼ਵ ਪ੍ੱਧਰੀ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਵਗਫਟ (ਜੀਆਈਐਫੱਟੀ) ਵਸਟੀ ਵਵੱਚ ਵਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਵਵੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਫਨਟੈਕੱ, ਵਵਵਗਆਨ, ਟਕੈਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਦੇ ਕੋਰਸਾਾਂ ਨੰੂ 

ਘਰੇਲੂ ਵਨਯਮਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਬਨਾ ਆਈਐਫੱਐਸੱਸੀਏ ਦਆੁਰਾ ਉਚੱ-ਅੰਤ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ 

ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

105. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਨਆਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਝਗਵੜਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਜੀਆਈਐਫੱਟੀ ਵਸਟੀ ਵਵੱਚ 

ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

106. ਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਵਟਕਾਊ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਵੱਤ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ੂੰਜੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਗਫਟ (ਜੀਆਈਐਫੱਟੀ) ਵਸਟੀ 

ਵਵੱਚ ਸੁਵਵਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਦੀ ਸਨਥਤੀ 



107.  ੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਸਸਟਮ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸੰਘਣਾ ਚਾਰਵਜੰਗ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਅਤੇ ਗਵਰੱ -

ਸਕੇਲ ਬੈਟਰੀ ਵਸਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਨੰੂ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਮੇਲ ਿਾਾਂਦੀ ਸੂਚੀ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ 

ਵ ਜੀਟਲ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

 ੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿ ੇਸ਼ 

108. ਵੈਂਚਰ ਕੈਪ੍ੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ੍ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਈਕੋਵਸਸਟਮ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਲਈ ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ 5.5 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 

ਅਤੇ ਿੋਰ ਟਕਰਾਵਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਕੁਵੇਂ ਉਪ੍ਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ 

ਇੱਕ ਮਾਵਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਮਸ਼ਨਰਤ ਨ ਿੱਤ 

109. ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਵਥਤ ਫੰ  ਐਨੱਆਈਆਈਐਫੱ ਅਤੇ ਵਸ ਬੀ ਫੰ  ਦੇ ਫ ੰਾਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੇਲ ਪ੍ੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ,  ੀਪ੍-ਟੈੱਕ, ਵ ਜੀਟਲ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ, ਫਾਰਮਾ 

ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਟੈੱਕ ਵਜਿੇ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਨਵੇਂ ਮੌਵਕਆਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵਮਸ਼ਵਰਤ 

ਵਵੱਤ ਲਈ ਵਵਸ਼ਾ ਅਧਾਵਰਤ ਫੰ ਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 

ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਨਜੀ ਫੰ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਰੋਜੈਕਟਾ ਂਦੀ ਨ ਿੱਤੀ ਨ  ਹਾਰਕਤਾ 

110. ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਨੰੂ ਵਵੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ 

ਪ੍ੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਨਜੀ ਪ੍ੂੰਜੀ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੂਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੋਵੇਗੀ। ਬਿ-ੁਪ੍ੱਿੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇ

ਵਗਆਨ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਪ੍ੀਪ੍ੀਪ੍ੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦੀ ਵਵੱਤੀ ਵਵਵਿਾਰਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਵਵੱਤੀ ਵਵਵਿਾਰਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਆਲਮੀ ਵਬਿਤਰੀਨ ਵਪ੍ਰਤਾਾਂ, ਵਵੱਤ ਦੇ ਇਨੋਵੇਵਟਵ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਵਲਤ ਜੋਿਮ 

ਵੰ  ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਡਜੀਟਲ ਰੁਨਪਆ 

111. ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵ ਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀ ੀਸੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਵ ਜੀਟਲ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਵੱ ਾ ਿਲੁਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਵ ਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਦੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, 

2022-23 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਿੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਤਕਨੀਕਾਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਵ ਜੀਟਲ ਰਪੁ੍ਏ ਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਿੈ। 

ਪੂੰਜੀ ਨਿ ੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਿੰੂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

112. ਸਵਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਿੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਸੰਪ੍ਤੀਆਾਂ ਦੀ 

ਵਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਲਾਿੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੂੰਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਿੱਥਾਾਂ ਨੰੂ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਤਬੱਧ ਿੈ। 'ਪ੍ੂੰਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਾਂ ਨੰੂ ਵਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੰੂ ਰਾਜਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਿਤੁ 

ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਮੁੱਿ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਵਵੱਤ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਵਟੰਗ 

ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਈਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਵੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਿਰਚੇ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਵਧਤ 

ਅਨੁਮਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ 10,000 ਕਰੜੋ ਰਪੁ੍ਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

113. 2022-23 ਲਈ, ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਵਵੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਨਵੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਰਾਜਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ 1 

ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ੰਜਾਿ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਵਵਆਜ ਰਵਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਜਾਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਆਮ ਉਧਾਰ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਿਨ। 



114. ਇਸ ਵੰ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਿੋਰ ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਪ੍ੂੰਜੀ ਵਨਵੇਸ਼ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਇਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਵਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ: 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਰਜੀਿੀ ਵਿੱਵਸਆਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂਰਕ ਫੰਵ ੰਗ, ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਵਿੱਸੇ ਲਈ 

ਸਿਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, 

• ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਦਾ ਵ ਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵ ਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਓਐਫੱਸੀ ਨੱੈਟਵਰਕ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ 

ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇ

• ਵਬਲਵ ੰਗ ਉਪ੍-ਵਨਯਮਾਾਂ, ਟਾਊਨ ਪ੍ਲੈਵਨੰਗ ਸਕੀਮਾਾਂ, ਟਰਾਾਂਵਜ਼ਟ-ਅਧਾਵਰਤ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਯੋਗ 

ਵਵਕਾਸ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਸੁਧਾਰ। 

115. 2022-23 ਵਵੱਚ, 15ਵੇਂ ਵਵੱਤ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਾਂ ਨੰੂ ਜੀਐਸੱ ੀਪ੍ੀ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ 

ਵਵੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਜਸ ਵਵੱਚੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰੂ ਵਬਜਲੀ ਿੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਲਈ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਿੀ 2021-22 ਵਵੱਚ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 

ਨ ਿੱਤੀ ਪਰਬੰਧਿ 

116. ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਾਂ 2021-22 ਵਵੱਚ ਅਨੁਮਾਵਨਤ 34.83 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਿਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੰਸ਼ੋਵਧਤ 

ਅਨੁਮਾਨ 37.70 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਿੈ। ਪ੍ੂੰਜੀ ਿਰਚੇ ਦਾ ਸੋਵਧਆ ਅਨੁਮਾਨ 6.03 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਿ।ੈ ਇਸ ਵਵੱਚ ਏਅਰ ਇੰ ੀਆ 

ਦੀਆਾਂ ਬਕਾਇਆ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ 51,971 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਿੋਰ ਕਈ 

ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 

117. ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ, 2022-23 ਵਵੱਚ ਕੁੱਲ ਿਰਚੇ 39.45 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਿੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 

ਿੈ, ਜਦ ਵਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਾਂ ` 22.84 ਲੱਿ ਕਰੋੜ ਿੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ। 

118. ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਵੱਚ ਸੰਸ਼ੋਵਧਤ ਵਵੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ ੀਪ੍ੀ ਦਾ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਿੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ ਜਦ ਵਕ ਬਜਟ 

ਅਨੁਮਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਅਨੁਮਾਵਨਤ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਿੈ। 2022-23 ਵਵੱਚ ਵਵੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ ੀਪ੍ੀ ਦੇ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਿੋਣ ਦਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ 2025-26 ਤੱਕ ਵਵੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ੱਧਰ ਨੰੂ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿੇਠਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚਣ ਲਈ ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ 

ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਵੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਵਆਪ੍ਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਮਲੇ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ। 2022-23 ਵਵੱਚ ਵਵੱਤੀ 

ਘਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ੱਧਰ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਟਕਾਊ ਬਣਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਨਵੇਸ਼ ਰਾਿੀ ਾਂ ਵਵਕਾਸ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਿਾਾਂ। 

ਮੈਂ, ਿਣੁ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਾਂਗੀ। 

ਭਾਗ ਬੀ 

ਪਰਤਿੱਖ ਕਰ  

119. ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ, ਸਰ, ਮੈਨੰੂ ਸਾ ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਕੈਸਪ੍ੇਅਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿ ਮੌਕਾ ਵਮਲ ਵਰਿਾ 

ਿੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਰੂਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਤੁ ਵੱ ਾ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪ੍ਾਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਿਨ। 

दापयित्वाकरंधरं्म्यय धा  ाट्र ंनरय्त्य ररवािवि् 

अशेषान्करंल्पेद्राजाय   गके्षमात्िन्द्रतः॥११॥ 

dāpayitvākaraṃdharmyaṃrāṣṭraṃnityaṃyathāvidhi | 

aśeṣānkalpayedrājāyogakṣemānatandritaḥ || 



"ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਢੱਲ ਨੰੂ ਛੱ  ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਰਪੂ੍ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਰਪੂ੍ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦ ੇਯੋਗਕਸ਼ੇਮ (ਕਵਲਆਣ) ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।" ਮਿਾਭਾਰਤ, 

ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਪ੍ਰਵ ਅਵਧਆਏ 72. ਸਲੋਕ 11. 

120. ਸਾ ੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਰੰਥਾਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀ ਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਿ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਿਾਾਂ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਾਂ 

ਤਜਵੀਜ਼ਾਾਂ, ਸਵਥਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾ ੀ ਘੋਵਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਦੇ ਿੋਏ, ਿੋਰ ਸੁਧਾਰ 

ਵਲਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਿਦੀਆਾਂ ਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਲਈ ਸਾ ੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ 

ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਇਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਟੈਕਸਪ੍ੇਅਰਸ ਦਆੁਰਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨੰੂ 

ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਘਟਾਏਗਾ। 

ਿ ਾਂ 'ਅਿੱਪਡੇਨਟਡ ਨਰਟਰਿ' 

121. ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਵਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਵੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਵਭਾਗ ਨੇ 

ਟੈਕਸਪ੍ੇਅਰਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਵੱਚ, 

ਕੁਝ ਟੈਕਸਪ੍ੇਅਰ ਇਿ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਿੀ 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਭੱੁਲ ਜਾਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ।ਅਵਜਿੀਆਾਂ ਗਲਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਟੈਕਸਪ੍ੇਅਰਸ ਨੰੂ ਅਵਤਵਰਕਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਅੱਪ੍ ੇਟ ਕੀਤੀ ਵਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬਧੰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਰਿਾ ਿਾਾਂ। ਇਿ ਅੱਪ੍ ੇਟ ਕੀਤੀ ਵਰਟਰਨ ਸਬੰਵਧਤ ਮੁੱਲਾਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦ ੇ

ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

122. ਵਰਤਮਾਨ ਵਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਵਵਭਾਗ ਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਵਕ ਮੁੱਲਾਾਂਕਣ ਦਆੁਰਾ ਕੁਝ ਆਮਦਨੀ ਿੁੰਝ ਗਈ ਿੈ, ਤਾਾਂ 

ਇਿ ਵਨਰਣਾਇਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਣੁ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸਪ੍ੇਅਰਸ 

ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਲਾਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੰੂ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜ ੋ

ਉਸ ਵਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਟਰਨ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਛੱੁਟ ਗਈ ਸੀ। ਵਵੱਤ ਵਬਲ ਵਵੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਾਲਣਾ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਿਾਾਂ-ਪ੍ੱਿੀ ਕਦਮ ਿੈ। 

ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਾ ਂਲਈ ਬਦਲ ੀ ਂਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀ  

123. ਵਰਤਮਾਨ ਵਵੱਚ, ਸਵਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਵਕਲਪ੍ਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਕੈਸ 

ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੈ। ਿਾਲਾਾਂਵਕ, ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਪ੍ੰਦਰਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਿੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

ਸਵਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਾਿੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ, ਸਵਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਲਈ 

ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ। 

124. ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਵਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 1 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਤੋਂ ਅਵਧਕ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਤੱਕ ਿੈ। 

125. ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ ਜੋ 

ਮੁੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਿੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਤੋਂ ਆਉਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਨਦਿੱਨ ਯਾਂਗਜਿਾਂ ਿੰੂ ਟੈਕਸ ਨਰਲੀਫ 

126. ਵਦੱਵਵਯਾਾਂਗ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਜਾਾਂ ਅਵਭਭਾਵਕ (ਗਾਰ ੀਅਨ) ਅਵਜਿੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ 

ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੰੂਨ ਵਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਜਾਾਂ ਅਵਭਭਾਵਕ(ਗਾਰ ੀਅਨ) ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤਦੇ ਿੀ ਕਟੌਤੀ 

ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਿੈ ਜਦੋ ਵਦੱਵਵਯਾਾਂਗ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਵਭਦਾਤਾ(ਸਬਸਕਰਾਈਬਰ) ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਜਾਾਂ 

ਅਵਭਭਾਵਕ (ਗਾਰ ੀਅਨ) ਦੀ ਮੌਤ ਿੋਣ ’ਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਵਾਰਵਸ਼ਕੀ (ਐਨੂਇਟੀ) ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਿੋਵੇ। 

 



127. ਅਵਜਿੀਆਾਂ ਪ੍ਰਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ ਜਦੋ ਵਦੱਵਵਯਾਾਂਗ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ/ 

ਅਵਭਭਾਵਕ (ਗਾਰ ੀਅਨਾਾਂ) ਦ ੇਜੀਵਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਾਰਵਸ਼ਕੀ (ਐਨੂਇਟੀ)  ਜਾਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪ੍ਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ/ ਅਵਭਭਾਵਕਾਾਂ(ਗਾਰ ੀਅਨਾਾਂ) ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ-

ਵਪ੍ਤਾ/ ਅਵਭਭਾਵਕਾਾਂ(ਗਾਰ ੀਅਨਾਾਂ) ਦੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ੂਰੀ ਿੋਣ ’ਤੇ ਵਾਰਵਸ਼ਕੀ (ਐਨੂਇਟੀ) ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ 

ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ। 

ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਨਮਆਿ ਸਮਾਿਤਾ 

128. ਵਰਤਮਾਨ ਵਵੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨੱਪ੍ੀਐਸੱ) ਟੀਅਰ-1 ਵਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਵੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ 

ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਿਾਲਾਾਂਵਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਵਵੱਚ ਐਸੀ ਕਟੌਤੀ ਵੇਤਨ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਿੀ ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 

ਦੋਿਾਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਨ ਵਵਵਿਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 

ਐਨੱਪ੍ੀਐਸੱ ਿਾਤੇ ਵਵੱਚ ਵਨਯੁਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਤ ਲਾਭਾਾਂ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਲਆਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 

ਸਟਾਰਟ-ਅਿੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਤੋਸਾਹਿ 

 

129. ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ੍ਸ ਸਾ ੀ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਉਭੱਰ ਕੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਿਨ। 

ਵਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਵਵਰ੍ਆਾਂ ਵਵੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ੍ਸ ਦੀ ਸੰਵਿਆ ਵਵੱਚ ਲਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਵਿਆ 

ਿੈ।31.03.2022 ਤੋਂ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਪ੍ਾਤਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ੍ਸ ਨੰੂ ਇਨਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ (ਵਨਗਮਨ) ਤੋਂ ਦਸ ਵਵਰਆ੍ਾਂ 

ਵਵੱਚੋਂ ਵਤੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਵਰ੍ਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਿਨ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਕੋਵਵ  ਮਿਾਮਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਿਦੇ ਿੋਏ, ਮੈਂ 

ਅਵਜਿਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਿਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਾਤਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ੍ ਦੇ ਇਨਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ (ਵਨਗਮਨ) ਦੀ 

ਅਵਧੀ ਿੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 31.03.2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ। 

 

ਿ -ਨਿਗਨਮਤ ਮੈਿੂਫੈਕਚਨਰੰਗ ਕੰਪਿੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਰਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ਨ  ਸਥਾ ਦ ੇਤਨਹਤ ਪਰੋਤਸਾਹਿ 

130. ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਵਰਵੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾ ੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਨਵ-ਵਨਗਵਮਤ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਵਰੰਗ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਆਇਤੀ 

ਟੈਕਸ ਵਵਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਧਾਰਾ 115ਬੀਏਬੀ ਦੇ ਤਵਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਵਰੰਗ ਜਾਾਂ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ 

ਦੀ ਅੰਵਤਮ ਵਮਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ 

ਿਾਾਂ। 

 

 ਰਚੁਅਲ ਨਡਜੀਟਲ ਅਸੈਿੱਟ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਿ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ 

131. ਵਰਚਅੁਲ ਵ ਜੀਟਲਅਸੈੱਟ ਵਵੱਚ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਾਂ ਵਵਚੱ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਵਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਿ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੋ ਵਗਆ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਵਵਵਸਥਾ ਦਾ 

ਉਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ, ਵਰਚਅੁਲ ਵ ਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪ੍ਬੰਧ 

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਰਚਅੁਲ ਵ ਜੀਟਲ ਦਾ ਅਸੈੱਟ ਦੇ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਿੋਈ ਵਕਸੇ ਵੀ 

ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

  

• ਅਵਧਗਰਵਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਜਿੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਸੇ ਿਰਚ ਜਾਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇ 

ਸੰਦਰਭ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀ ਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਚਅੁਲ 

ਵ ਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟ ਦੇ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਿੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵਕਸੇ ਿਰੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੰਵਜਤ (Set off) ਨਿੀ ਾਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਚਅੁਲ ਵ ਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟ ਦੇ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਦੇ 

ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਵਧਕ, ਅਵਜਿੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ’ਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ 

ਨਾਲ ਟੀ ੀਐਸੱ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ। 

• ਵਰਚਅੁਲ ਵ ਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟ ਦੇ ਉਪ੍ਿਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਿੈ। 



  

ਨ ਭਾਗ ਦਆੁਰਾ  ਾਰ- ਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਪਰਬੰਧਿ 

132. ਇਿ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ ਵਕ ਅਵਜਿੀਆਾਂ ਅਪ੍ੀਲਾਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਬਿਤੁ ਅਵਧਕ ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ 

ਲਗਦੇ ਿਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕੋ ਵਜਿੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਚਸੁਤ-ਦਰਸੁਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਾ ੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਾਂਦੇ ਿੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ ਵਕ ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਵਨਰਧਾਰਤੀ 

(assessee) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਚਅਵਧਕਾਰਤ ਵਾਲੇ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਾਂ 

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਿਮਣ ੇ ਲੰਵਬਤ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ ਤਾਾਂ ਵਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਵਨਰਧਾਰਤੀ 

(assessee) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਚ ਅੱਗੇ ਅਪ੍ੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋ ਤੱਕ 

ਵਕ ਅਵਜਿੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਆੁਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਵਲਆ 

ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ੇਅਰਸ ਅਤੇ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ 

ਵਵੱਚ ਬਿਤੁ ਅਵਧਕ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 

  

ਆਈਐਿੱਫਐਿੱਸਸੀਿੰੂ ਟੈਕਸ ਪਰੋਤਸਾਹਿ 

133. ਆਈਐਫੱਐਸੱਸੀ ਨੰੂ ਅਗੱੇ ਿੋਰ ਿਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾ ੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਾਂਦੇ ਿੋਏ, ਮੈਂ ਦਬੁਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 

ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ ਵਕ ਆਫਸ਼ੋਰ  ੈਰੀਵੇਵਟਵ ਇੰਸਟਰਮੂੈਂਟਸ, ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਵਕੰਗ 

ਯੂਵਨਟ ਦਆੁਰਾ ਕਾਊਾਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ  ੈਰੀਵੇਵਟਵ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਆਵਨਵਾਸੀ ਨੰੂ ਿੋਈ ਆਮਦਨ, ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਿੋਈ 

ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਿਾਜ਼ ਨੰੂ ਪ੍ੱਟ ੇ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਵਆਜ ਅਤੇ ਆਈਐਫੱਐਸੱਸੀ ਵਵੱਚ ਪ੍ੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਮਦਨ, ਿਾਸ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋਵੇਗੀ। 

  

134. ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਉਿੱਨਚਤਤਾ-ਸਥਾਪਿ 

• ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਨੁੀਆ ਵਵੱਚ ਅਵਜਿੇ ਕਈ ਵਰਕਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 

ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ  ਸਿਾਇਤਾ ਸੰਘ (ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਅਵਜਿੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ 

ਵਵੱਚ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਏਓਪ੍ੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਰੇਵ   ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ ਅਲੱਗ-

ਅਲੱਗ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਵੱਚ ਕਾਫੀ ਅਵਧਕ ਿੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਏਓਪ੍ੀ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਉਵੱਚਤ ਸੀਮਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ। 

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਾਂ, ਯੂਵਨਟਾਾਂ ਆਵਦ ’ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜੀ ਅਵਭਲਾਭਾਾਂ ’ਤੇ 15 

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅਵਧਕਤਮ ਸਰਚਾਰਜ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਜਦ ੋ ਵਕ ਿੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ੂੰਜੀਗਤ ਅਵਭਲਾਭਾਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ 

ਗਰੇਵ   ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਦਾ ਿੈ ਜੋ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਸਾਵਸਆਾਂ ਦੀ 

ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਉਤਪ੍ੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ੂੰਜੀ ਅਵਭਲਾਭਾਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੰੂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚੱਤਮ ਸੀਮਾ 

ਤੱਕ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ੍ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਨੰੂ ਿਲੁਾਰਾ 

ਵਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਵਰੰਗ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪੱ੍ਸ ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਿ 

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਤਮਵਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾ ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਦਬੁਾਰਾ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

  

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ਿੱਚ ‘ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸਿੱਨਖਆ ਸੈਿੱਸ ’ਦੇ ਸਬੰਧ ਨ ਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ 

  

135. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਿਰਚ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। ਇਸ 

ਵਵੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ‘ਵਸਿਤ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਆ ਸੈੱਸ’ਿਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਨੰੂ ਫੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸਪ੍ੇਅਰ ’ਤੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਸਰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਾਂਵਕ, ਕੁਝ 

ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਨੇ ‘ਵਸਿਤ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਆ’‘ਸੈੱਸ’ਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਵਕਰਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ ਵਵਧਾਨਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ 

ਵਵਰੁੱਧ ਿੈ। ਵਵਧਾਨਕ ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਦਿੁਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ ਵਕ ਆਮਦਨ 

ਅਤੇ ਮੁਨਾਵਫ਼ਆਾਂ ’ਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਾਂ ਸੈੱਸ ਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਰਚ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਸਵੀਵਕਰਤ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਿੈ। 

  

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: 

  

136. ਵਰਤਮਾਨ ਵਵੱਚ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ਤਾ ਲਗੀ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਅਗੱ ੇ

ਵਲਜਾ ਕੇ ਸਮੰਵਜਤ (Set off) ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਅਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ ਵਕ ਬਿਤੁ ਸਾਰੇ 



ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵੱਚ, ਵਜੱਥੇ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਜਾਾਂ ਵਵਕਰੀ ਨੰੂ ਲੁਕੋਣ ਆਵਦ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ 

ਸਮੰਵਜਤ (Set off)  ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਵਲਆਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 

ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਾਂ ਵਵੱਚ ਵਨਵਾਰਕ ਤੋਂ ਨੰੂ ਉਪ੍ਬੰਧ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਿ ਵਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ ਵਕ ਤਲਾਸ਼ੀ 

ਅਤੇ ਸਰਵੇਿਣ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਤਾ ਲਗੀ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੰਵਜਤ (Set off)  ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀ ਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

  

ਟੀਡੀਐਿੱਸ ਪਰਾ ਧਾਿਾਂ ਿੰੂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ 

  

137. ਇਿ ਦੇਵਿਆ ਵਗਆ ਿੈ ਵਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਿਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਵਰਆਾਂ ਵਵੱਚ 

ਆਪ੍ਣੇ ਏਜੰਟਾਾਂ ਨੰੂ  ਵਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਰਝੁਾਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਅਵਜਿੇ ਵਿਤ ਲਾਭ ਏਜੰਟਾਾਂ ਦੇ ਿੱਥਾਾਂ ਵਵੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਿੁੰਦੇ 

ਿਨ। ਅਵਜਿੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਈ 

ਉਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਵੱਤ ਵਰ੍ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਵਜਿੇ ਵਿਤ ਲਾਭਾਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 20,000 

ਰਪੁ੍ਏ ਤੋਂ ਅਵਧਕ ਨਾ ਿੋਵੇ। 

138. ਕੁਝ ਿੋਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਵੱਤ ਵਬੱਲ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ। 

  

ਅਪਰਤਿੱਖ ਟੈਕਸ 

ਜੀਐਸੱਟੀ ਵਵੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਗਤੀ: 

  

139. ਜੀਐਸੱਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਿੈ ਜੋ ਸਵਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ 

ਿੈ। ਜਦਵੋਕ ਅਸਾਮਾਨ ਛੂਿਦ ੇ ਅਰਮਾਨ ਸਨ, ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਵੀ ਉਤਨੀਆਾਂ ਿੀ ਬੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਜੀਐਸੱਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿੇਠ ਇਨ੍ਾਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਮਿਨਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

ਿਣੁ ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਆਈਟੀ ਸੰਚਾਵਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੀਐਸੱਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ। 

ਇਸ ਵਵਵਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ-ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਸੰਜੋਏ ਸੁਪ੍ਨੇ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਿਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ 

ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਬਾਕੀ ਿਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ ੇਵਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰਾਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ। ਸੁਵਵਧਾ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਸਿੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਬਿਤਰ 

ਅਨੁਪ੍ਾਲਨ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਐਸੱਟੀ ਰੈਵੇਵਨਊਜ਼ ਵਧ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ 

ਟੈਕਸਪ੍ੇਅਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਿਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰਪੂ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍  ਨੰੂ ਢਾਵਲਆ 

ਬਲਵਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ। 

  

ਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਨਥਕ ਜ਼ੋਿਸ: 

  

140. ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਵਵੱਚ, ਮੈਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਵਥਕ ਜ਼ੋਨਸ (SEZs) ਵਵੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 

ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀ ਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਵਥਕ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਵੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਿ ਿਣੁ ਤੋਂ 

ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਆਈਟੀ ਸੰਚਾਵਲਤ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਬਿਤਰ ਸੁਵਵਧਾ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਜੋਿਮ ਅਧਾਵਰਤ ਜਾਾਂਚ 

ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਵਥਕ ਜ਼ੋਨ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਿਜਤਾ ਵਵੱਚ ਕਾਫੀ ਅਵਧਕ ਸੁਧਾਰ ਿਵੋੇਗਾ। ਇਿ ਸੁਧਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

  

ਕਸਟਮਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਡਊਟੀ ਰੇਟ ਨ ਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 

  

141. ਕਸਟਮਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਰੀਵਕਰਤ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਨਵੇਸ਼ ਦਆੁਰਾ ਆਪ੍ਣੇ 

ਆਪ੍ ਨੰੂ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਫੇਸਲੱੈਸ ਕਸਟਮਸ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਕੋਵਵ -19 

ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਸਟਮਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਾਂ ਨੇ ਚਸੁਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ੍ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਾਂ ਦੇ 

ਵਵਰੁੱਧ ਅਸਾਧਾਰਣ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਵਵੱਚ ਬਿਤੁ 

ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ ਿੈ, ਸਾ ੇ ਸੂਿਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਵਮਆਨੇ ਉਦੱਮਾਾਂ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਅਵਸਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕੀਤਾ 

ਿੈ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀਆਾਂ ਕਵਠਨਾਈਆਾਂ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਿਜਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਿ ੈ

ਅਤੇ ਿੋਰ ਵਨਤੀਗਤ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪ੍ੀਐਲੱਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ੜਾਅਵਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਵਰੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਵਧਾ 

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਵਣਆ ਿੈ। ਕਸਟਮਸ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਨ੍ਾਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰਪੂ੍  ਿਨ।    

 



ਪਰੋਜੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਕਪੈੀਟਸ ਗੁਡਸ 

142. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪ੍ੀਟਲ ਗੁ ਸ ਪ੍ਾਵਲਸੀ, 2016 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਾਂ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਨੰੂ ਦੁੱਗਣਾ 

ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾ ਉਤਪ੍ੰਨ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਿਾਲਾਾਂਵਕ ਵਵਵਭੰਨ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਬਜਲੀ, ਿਾਦ, ਕੱਪ੍ੜਾ, ਚਮੜਾ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਫ ੂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਵਸੰਗ ਵਵੱਚ ਪ੍ੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਾਂ 

ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵੱਚ ਵਤੰਨ ਦਿਾਵਕਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵ ਊਟੀ ਛੂਟਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿਨ। 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਛੂਟਾਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵੱਚ ਰਕੁਾਵਟ ਪ੍ਾਈ ਿੈ। 

143. ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਯਾਤ ਵ ਊਟੀ ਵਰਆਇਤਾਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲਾ ਮਾਇਵਨੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ, ਵਬਜਲੀ ਉਤਪ੍ਾਦਨ, 

ਟਰਾਾਂਸਵਮਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਵ ਸਟਰੀਵਬਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਵਜਿੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪ੍ਾਦਕਾਾਂ ਨੰੂ 

ਲੈਵਲ ਪ੍ਲੇਇੰਗ ਫੀਲ  ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਸਾ ੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਵਮਲਦਾ ਿੈ ਵਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟੈਵਰਫਸ, 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਆਯਾਤਾਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰ ੀਆ’ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਲਈ 

ਅਨੁਕੂਲ ਿਨ। 

144. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਯਾਤ ਵਵੱਚ ਵਰਆਇਤੀ ਦਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕਰਵਮਕ ਰਪੂ੍ ਨਾਲ ਿਟਾਉਣ 

ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਟੈਵਰਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਉਨੱਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ 

ਛੂਟ ਬਣੀ ਰਿੇਗੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਵਰੰਗ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। 

145. ਇਨਪ੍ੁੱਟਸ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਸਵਟੰਗਸ, ਬਾਲ ਸਵਕਰਊ ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਗਾਈ  ’ਤੇ ਕੁਝ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ 

ਚਲਣ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਤਾਵਕ ਪ੍ੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਵਰੰਗ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਕਸਟਮਸ ਛੂਟਾਂ ਅਤੇ ਟਨੈਰਫ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ 

146. ਵਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਬਜਟਾਾਂ ਵਵੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਕਈ ਕਸਟਮਸ ਛੂਟਾਾਂ ਨੰੂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਿੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਫਰ ਇੱਕ 

ਵਵਆਪ੍ਕ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਕਰਾਊ  ਸੋਰਵਸੰਗ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਵਰਾ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਇਸ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 350 ਤੋਂ ਅਵਧਕ ਛੂਟ ਐ ਾਂਟਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਿਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ 

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕੁਝ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦ, ਰਸਾਇਣ, ਫੈਬਵਰਕ, ਮੈ ੀਕਲ ਉਪ੍ਕਰਣ ਅਤੇ  ਰੱਗਸ ਅਤ ੇ

ਮੈ ੀਵਸਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਵਜਨਾ੍ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਿੈ। ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਲੀਕਰਣ ਉਪ੍ਾਅ ਦੇ ਰਪੂ੍ 

ਵਵੱਚ ਕਈ ਵਰਆਇਤੀ ਦਰਾਾਂ,ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਵਵਵਭੰਨ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, 

ਕਸਟਮਸ ਟੈਵਰਫ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਵੱਚ ਿੀ ਸਮਾਵਵਸ਼ਟ (ਸ਼ਾਮਲ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

 

147. ਇਿ ਵਵਆਪ੍ਕ ਸਮੀਵਿਆ ਨਾਲ ਕਸਟਮਸ ਰੇਟ ਅਤੇ ਟੈਵਰਫ ਸਟਰਕਚਰ (ਢਾਾਂਚੇ), ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣ, 

ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਅਤੇ ਧਾਤਾਾਂ ਵਜਿੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਲ ਿੋ ਜਾਣਗੀ ਅਤੇ ਵਵਵਾਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੋਣਗੇ। ਵਜਿੜੀਆਾਂ 

ਵਸਤਾਾਂ ਭਾਰਤ ਵਵੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ ਜਾਾਂ ਬਣਾਈਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਨੰੂ 

ਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਵਨਰਵਮਤ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਵਰੰਗ ਵਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵਰਆਇਤੀ 

ਵ ਊਟੀਆਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰ ੀਆ’ਅਤੇ ‘ਆਤਮਵਨਰਭਰ ਭਾਰਤ’ਦੇ ਸਾ ੇ ਲਕਸ਼ ਨੰੂ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 

ਬਿਤੁ ਅਵਧਕ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 

148. ਮੈਂ ਿਣੁ ਿੇਤਰ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਾਂਗੀ। 

 

ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕਸ 

149. ਇਲੈਕਟਰੌਵਨਕ ਵਨਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਦਰ ਸੰਰਚਨਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 

ਕਸਟਮਸ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਅੰਵਸ਼ਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਤਾਵਕ ਪ੍ਵਿਨਣਯੋਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ, ਸੁਣਨਯੋਗ 

ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਵਨਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਵਰੰਗ ਨੰੂ ਸੁਵਵਧਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਬਾਈਲ 

ਫੋਨ ਚਾਰਜਰਾਾਂ ਦੇ ਟਰਾਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ ਮੌਵ ਊਲ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿੋਰ ਵਸਤਾਾਂ ਦੇ ਕਲ-

ਪ੍ੁਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵ ਊਟੀ ਵਵੱਚ ਵਰਆਇਤਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਵਧਕ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਇਲੈਕਟਰੌਵਨਕ ਵਸਤਾਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਵਰੰਗ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇਗਾ। 

 

ਰਤਿ ਅਤੇ ਗਨਹਣੇ 



150. ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਵਿਣੇ (ਜਵੈਲਰੀ) ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਿਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਗਏ ਿੀਰੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਪ੍ੱਥਰਾਾਂ 

’ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਵਸਰਫ਼ ਕੱਟੇ ਗਏ ਿੀਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਸਟਮਸ ਵ ਊਟੀ 

ਲੱਗੇਗੀ।ਈ-ਕਮਰਸ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ 

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰ ਰ-ਵੈਵਲਊ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਜਵੈਲਰੀ ’ਤੇ 

ਕਸਟਮਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਰਪੁ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ 

ਵਕਲੋਗਰਾਮ ਵ ਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 

 

ਰਸਾਇਣ: 

151. ਕੁਝ ਅਵਤਅੰਤ ਮਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਰਸਾਇਣ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਮੇਥੇਨੌਲ, ਅਸੀਵਟਕ ਐਵਸ  ਅਤੇ ਪ੍ੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਫਾਇਵਨੰਗ ਦੇ 

ਲਈ ਿੈਵੀ ਫੀ  ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਜਦੋਵਕ ਸੋ ੀਅਮ ਸਾਇਨਾਇ  ’ਤੇ ਵ ਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ 

ਰਿੀ ਿੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਿੈ। ਇਿ ਬਦਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਵੈਵਲਊ ਐ ੀਸ਼ਨ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਨਮਆਿੇ ਉਿੱਦਮ 

152. ਛਤਰੀਆਾਂ ’ਤੇ ਵ ਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਛਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਕਲਪ੍ੁਰਵਜ਼ਆਾਂ ’ਤੇ ਛੂਟ ਵਾਪ੍ਸ 

ਲਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਿੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਾਂ ’ਤੇ ਛੂਟ ਨੰੂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 

ਵਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਵੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਪ੍ਾਤ ਸਕਰੈਪ੍ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਕਸਟਮਸ ਛੂਟ ਿੋਰ ਇੱਕ 

ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤਾਵਕ ਐਮੱਐਸੱਐਮੱਈ ਦੇ ਸੈਕੰ ਰੀ ਇਸਪ੍ਾਤ ਉਤਪ੍ਾਦਕਾਾਂ ਨੰੂ ਰਾਿਤ ਵਮਲ ਸਕੇ। 

ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੋਟ ੇ ਸਟੀਲ ਫਲੈਟ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ, ਵਮਸ਼ਵਰਤ ਇਸਪ੍ਾਤ ਦੀ ਛੜ ਅਤੇ ਿਾਈ-ਸਪ੍ੀ  ਸਟੀਲ ’ਤੇ 

ਕੁਝ  ੰਵਪ੍ੰਗ ਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੀਵੀ ੀ ਤੋਂ ਧਾਤਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਚੱ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਦੇਿਦੇ ਿੋਏ ਵਵਆਪ੍ਕ ਲੋਕ ਵਿਤ ਵਵਚੱ ਸਮਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

 

ਨਿਰਯਾਤ 

153. ਵਨਰਯਾਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਿਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਾਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ, ਵਟਰਵਮੰਗ,ਫਾਸਨਰਸ, ਬਟਣ, ਵਜਪ੍ਰ, 

ਲਾਈਵਨੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਸਪ੍ੈਸੀਫਾਇ  ਲੈਦਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਵਫਵਟੰਗਸ ਅਤੇ ਪ੍ੈਕੇਵਜੰਗ ਬੌਕਸਜ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਿਸਤਵਸ਼ਲਪ੍, ਕੱਪ੍ੜੇ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਵਸਤਾਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤਵਵਕ ਵਨਰਯਾਤਕਾਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਿੈ, 

ਉਨ੍ਾਾਂ ’ਤੇ ਛੂਟ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

 

154. ਝੀ ਾਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪ੍ਾਲਣ (ਜਲ ਿੇਤੀ) (shrimp aquaculture) ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਕੁਝ ਇਨਪ੍ੁਟਸ ’ਤੇ ਵ ਊਟੀ 

ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤਾਵਕ ਇਸ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਈਧਂਣ ਦੇ ਸਨਮਸ਼ਰਣ (blending) ਿੰੂ ਪਰੋਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਟੈਨਰਫ ਉਪਾਅ 

155. ਈਾਂਧਣ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਵਮਕਤਾ ਿ।ੈ ਈ ਾਂਧਣ ਦੇ ਸਵਮਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਵਿਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗ਼ੈਰ-ਵਮਸ਼ਵਰਤ ਈ ਾਂਧਣ ’ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਦੋ ਰਪੁ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਅਵਤਵਰਕਤ ਵ ਫਰੈਸ਼ਲ 

(ਵਵਭੇਦਕ) ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵ ਊਟੀ ਲਗੇਗੀ। 

156. ਵ ਊਟੀ ਰੇਟਸ, ਕਸਟਮ ਟੈਵਰਫ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਕਾਨੰੂਨ ਵਵੱਚ ਕੁਝ ਿੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ 

ਵੇਰਵੇ ਵਵੱਤ ਵਬਲ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ। 

157. ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਵਿਬ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਇਸ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਦਨ ਨੰੂ ਸੌਂਪ੍ਦੀ ਿਾਾਂ। 

 

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਦੀ ਅਿੁਲਿੱਗ 

ਅਿੁਲਿੱਗ I 

(ਪੈਰਾ 57 ਦੇਖੋ) 



ਪੀਐਿੱਮ ਡੀ ਾਇਿ (PM DevINE) ਦੇ ਤਨਹਤ ਪਰੋਜੈਕਟਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚੀ 

 

 

ਲੜੀ 

ਨੰਬਰ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁੱਲ 

ਅਨੁਮਾਵਨਤ 

ਲਾਗਤ 

(ਰਪੁ੍ਏ ਕਰੋੜਾਾਂ 

ਵਵੱਚ) 

1. ਉਤੱਰ- ਪ੍ੂਰਬ ਭਾਰਤ ਗੁਵਾਿਾਟੀ (ਬਿ-ੁਰਾਜ) ਵਵੱਚ ਬਾਲ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ 

ਿੀਮੋਟੋਵਲੰਫੋਇ  ਕੈਂਸਰਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ  

 

129 

2. ਨੈਕਟੇਅਰ ਆਜੀਵਵਕਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ(ਬਿ-ੁਰਾਜ)  

67 

3. ਪ੍ੂਰਬ-ਉਤੱਰ ਭਾਰਤ(ਬਿ-ੁਰਾਜ) ਵਵੱਚ ਵਵਵਗਆਵਨਕ ਔਰਗੈਵਨਕ ਿੇਤੀ ਨੰੂ ਿਲੁਾਰਾ  

45 

4. ਪ੍ੱਛਮ ਵੱਲ ਆਈਜ਼ੌਲ ਬਾਈ-ਪ੍ਾਸ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ  

500 

5. ਪ੍ੱਛਮ- ਵਸੱਵਕਮ ਵਵੱਚ ਸੰਗਾ-ਚੌਵਲੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ੈਵਲੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੋਪ੍ਵੇ 

ਵਸਸਟਮ ਲਈ ਗੈਪ੍ ਫੰਵ ੰਗ 

 

64 

6. ਦੱਿਣ-ਵਸੱਵਕਮ ਵਵੱਚ ਧੈਪ੍ਰ ਤੋਂ ਭਾਲੇ ਧੁੰਗਾ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰੋਪ੍ਵੇ (ਕੇਬਲ 

ਕਾਰ) ਦੇ ਲਈ ਗੈਪ੍ ਫੰਵ ੰਗ 

 

58 

7. ਵਮਜ਼ੋਰਮ ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਵਵਵਭੰਨ ਵਜ਼ਵਲ੍ਆਾਂ ਵਵੱਚ ਵਭੰਨ-ਵਭੰਨ ਸਥਾਨਾਾਂ ’ਤੇ ਬਾਾਂਸ ਵਲੰਕ ਰੋ  ਦੇ 

ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 

 

100 

8. ਿੋਰ(ਸ਼ਨਾਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿ)ੈ  

537 
 

ਕੁਿੱਲ  

1500 

 

 

 

ਅਿੁਲਿੱਗ- II 

ਐਕਸਟਰਾ ਬਜਟਰੀ ਵਰਸੋਰਸਜ਼ (ਈਆਰਬੀ) ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚਕੁਾਏ ਗਏ ਬੌਂ ਸ, 

ਐਨੱਐਸੱਐਸੱਐਫੱ ਵਰਣ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰਸਾਧਨ) 

(ਰਪੁ੍ਏ ਕਰੋੜਾਾਂ ਵਵੱਚ) 

ਭਾਗ-ਏ - ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚਕੁਾਏ ਗਏ ਬੌਂ ਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਈਬੀਆਰਜ਼ ਜੁਟਾਏ ਗਏ: 



 

 

ਮੰਗ 

ਸੰਵਿਆ 

ਮੰਤਰਾਲਾ/ਨ ਭਾਗ

ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇਯੋਜਿਾ 

ਦਾ ਿਾਮ 

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

22 

2021-

22 

2022-

23 

 ਾਸਤਨ ਕ  ਾਸਤਨ ਕ  ਾਸਤਨ ਕ  ਾਸਤਨ ਕ  ਾਸਤਨ ਕ ਬੀਈ ਆਰਈ ਬੀਈ 

26 

  
ਉਚੇਰੀ ਨਸਿੱਨਖਆ 

ਨ ਭਾਗ 

ਉਚੇਰੀ ਵਸੱਵਿਆ ਵਵੱਚ 

ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ 

ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ 

(ਆਰਆਈਐਸੱਈ) 

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

46 

  
ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਪਨਰ ਾਰ 

ਭਲਾਈ ਨ ਭਾਗ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਸਿਤ 

ਸੁਰੱਵਿਆ ਯੋਜਨਾ 

 --- 
  

--- 

 

 

 --- 

 
  
    
  
  

--- 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

 

 

 

 

  
  

    
     

      

                    

ਹਾਊਨਸੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰੀ 

ਮਾਮਨਲਆਂ ਦਾ 

ਮੰਤਰਾਲਾ 

60 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ 

ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ੀਐਮੱਏਵਾਈ)- 

ਸ਼ਵਿਰੀ 

                

    --- --- 20000 --- ---       

  ਜਲ ਸੰਸਾਧਿ, ਿਦੀ 

ਨ ਕਾਸ ਅਤ ੇਗੰਗਾ 

ਸੰਭਾਲ ਨ ਭਾਗ 

                

62 (i) ਪ੍ੋਲਾਵਰਮ ਵਸੰਚਾਈ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 

                

  (ii) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਕਰਸ਼ੀ 

ਵਸੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ 

(ਐਕਸੀਲਰੇਵਟ  

ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੇਨਵਫ਼ਟਸ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੋਰ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) 

                

  ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸ ਿੱਛਤਾ 

ਨ ਭਾਗ 

--- --- 1400 1850 2243.2   751.8   



  (i) ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਵਮਸ਼ਨ 

(ਗਰਾਮੀਣ) 

2187 3105 5493.4 1963.3 1922.1       

  (ii) ਜਲ ਜੀਵਨ 

ਵਮਸ਼ਨ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਗਰਾਮੀਣ ਪ੍ੇਅਜਲ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

                

  ਿ ੀ ਂਅਤੇ ਅਖੁਿੱਟ 

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 

                

63 (i) ਵਗਰੱ  ਇੰਟਰਐਕਵਟਵ 

ਅਿੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਆਵ੍-

ਵਗਰੱ /ਵਵਤਵਰਤ ਅਤੇ 

ਵਵਕੇਂਦਰੀਵਕਰਤ ਅਿੁੱਟ 

ਊਰਜਾ 

                

  (ii) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-

ਵਕਸਾਨ ਊਰਜਾ 

ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਏਵ ੰਉਥੱਾਨ 

ਮਿਾਵਭਯਾਨ (ਪ੍ੀਐਮੱ–

ਕੁਸੁਮ) 

              NIL 

--- --- 8698.2 3600 ---- NIL 

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

  ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਨਸ਼ਨਪੰਗ 

ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ 

ਮੰਤਰਾਲਾ 

                

71 ਭਾਰਤੀ ਅੰਦਰਨੂੀ 

ਜਲਮਾਰਗ ਅਥਾਵਰਟੀ 

(ਆਈ ਬਵਲਊਏਆਈ) 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 

                

    1640 --- --- --- ---       

  ਨਬਜਲੀ 

ਮੰਤਰਾਲਾ 

                

  (i) ਦੀਨ ਵਦਆਲ 

ਉਪ੍ਾਵਧਆਇ ਗਰਾਮ 

ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ/ਸੌਭਾਗਯ 

                

  (ii) ਵਬਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਵਵਕਾਸ ਫੰ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 

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

  ਗਰਾਮੀਣ 

ਨ ਕਾਸ ਨ ਭਾਗ 

                

78 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ 

ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ੀਐਮੱਏਵਾਈ)- 

ਗਰਾਮੀਣ 

                

  ਕੁਿੱਲ ਜੋੜ 340 660 --- ---- ---       

79                   

    5000 4000 13827 3782 2500       

    ---   5504.7 --- ---       

87                   



  --- 7330 10678.8 10811 19999.8   751.8   

    9167 15095 65602.1 22006.3 26665.1       

 

 

 

ਭਾਗ-ਬੀ –ਐਨੱਐਸੱਐਸੱਐਫੱ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ : 

(ਰਪੁ੍ਏ ਕਰੋੜਾਾਂ ਵਵੱਚ) 
 

 

ਮੰਗ 

ਸੰਵਿ

ਆ  

ਮੰਤਰਾਲਾ/ਨ ਭਾਗ 

ਦਾ ਿਾਮ ਅਤ ੇ

ਸੰਸਥਾ ਦਾ 

ਿਾਮ 

2016-

17 

 

 ਾਸਤਨ 

ਕ 

2017-

18 

 

 ਾਸਤਨ 

ਕ 

2018-

19 

 

 ਾਸਤਨ 

ਕ 

2019-20 

 

 ਾਸਤਨ 

ਕ 

2020-

21 

 

 ਾਸਤਨ 

ਕ 

2021-22 

 

ਬੀਈ 

2021-

22 

 

ਆਰਈ 

202

2-

23 

 

ਬੀਈ 

1 

 

2 

 

3 

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 

ਜਿਤਕ  ੰਡ 

ਨ ਭਾਗ 

ਭਾਰਤੀ ਿੁਰਾਕ 

ਵਨਗਮ(ਐਫੱ/ਸੀ/

ਆਈ) 

 

ਹਾਊਨਸੰਗ ਅਤੇ 

ਸ਼ਨਹਰੀ ਮਾਮਲੇ 

ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਵਬਲਵ ੰਗ 

ਮਟੈੀਰੀਅਲਸ ਐਾਂ  

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ 

ਖਾਦ ਨ ਭਾਗ 

ਧਾਤੂ ਤੇ ਿਵਣਜ 

ਪ੍ਦਾਰਥ ਵਪ੍ਾਰ 

ਵਨਗਮ 

 

70000.0

0 

 

--- 

 

--- 

 

65000.0

0 

 

8000.00 

 

--- 

 

97000.0

0 

 

--- 

 

--- 

 

110000.

00 

 

15000.0

0 

 

1310.00 

 

84636.0

0 

 

10000.0

0 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

 

 

 

 

ਵਨੱਲ  

 

 

 

 

 

ਵਨੱਲ 

4 ਹੋਰ ਜਿਤਕ 

ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੰੂ 

ਸਹਾਇਤਾ 

(ਵਕਸੇ ਿਾਸ 

ਸਕੀਮ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 

ਤਵਿਤ, ਅਵਤਵਰਕਤ 

ਸਸੰਾਧਨਾਾਂ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ ਨੰੂ ਜੇ ਕੋਈ 

ਿੋਵੇ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਲਈ) 

     
30000.0

0 

 
ਕੁੱਲ 70000.0 73000.0 97000.0 126310.0 94636.0 30000.0

  



0 0 0 0 0 0  
ਕੁੱਲ ਜੋੜ(ਏ+ਬੀ) 79167.0

0 

88095.0

0 

162602.

10 

148316.3

0 

121301.

10 

30000.0

0 

751.

80 

 

 

ਨਟਿੱਪਣੀਆਂ: 

(i) ਵਸਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਵਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਇੰ ੀਆ ਅਸੈੱਟ ਿੋਲਵ ੰਗ ਵਲਵਮਵਟ  (ਏਆਈਏਐਚੱਐਲੱ) ਨੰੂ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਵਵੱਤ ਵਰ੍ੇ 2019-20 ਵਵੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ 

ਸਰਵਵਸ ਬੌਂ  ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਈਬੀਆਰ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਕ ਏਆਈਏਐਚੱਐਲੱ ਨੰੂ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਆਈ ਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਾਇਨਾਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

(ii) ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਨਾਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ 10,200 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ (ਵਵੱਤ ਵਰ੍ੇ 2018-19 ਵਵੱਚ 5,200 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਅਤੇ ਵਵੱਤ ਵਰ੍ੇ 2019-

20 ਵਵੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ) ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਇਵਬਵਲਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਆਮ ਰੈਵੇਵਨਊਜ਼ ਤੋਂ ਿਰਚੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

(iii) ਪ੍ਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪ੍ੂੰਜੀ ਸੰਪ੍ੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2017-18 ਵਵੱਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ, 

2018-19 ਵਵੱਚ 1,06,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਅਤੇ 2019-20 ਵਵੱਚ 65,443 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ 

ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 2021-22 ਵਵੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 

(iv) ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਲਾਇਵਬਵਲਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਬਜਟ 2022-23 ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ ਿੈ।ਵਵੱਤ ਵਰ੍ੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਵਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੋਏ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਵਬਵਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 38,775.72 

ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਰਿੀ ਸੀ। 

(v) ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ੋਲਾਵਰਮ ਵਸੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਵਿਤ ਵਵੱਤ ਵਰ੍ੇ 2021-22 ਵਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਇਨਾਾਂਸ 

ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਬੀਆਰ ਜੁਟਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫਾਇਨਾਾਂਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ। 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਦੀ ਅਿੁਸੂਚੀ 

ਅਿੁਸੂਚੀ I 

(ਪੈਰਾ 57 ਦੇਖੋ) 

ਪੀਐਿੱਮ ਡੀ ਾਇਿ ਦੇ ਤਨਹਤ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚੀ 

 

 

ਲੜੀ 

ਨੰਬਰ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁੱਲ 

ਅਨੁਮਾਵਨਤ 

ਲਾਗਤ 

(ਰਪੁ੍ਏ ਕਰੋੜਾਾਂ 

ਵਵੱਚ) 

1. ਪ੍ੂਰਬ-ਉਤੱਰ ਭਾਰਤ ਗੁਵਾਿਾਟੀ (ਬਿ-ੁਰਾਜ) ਵਵੱਚ ਬਾਲ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬਾਲਗ 

ਿੀਮੋਟੋਵਲਮਫੋਈ  ਕੈਂਸਰਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ  

 

129 

2. ਨੇਕਟੇਅਰ ਆਜੀਵਵਕਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ(ਬਿ-ੁਰਾਜ)  

67 

3. ਪ੍ੂਰਬ-ਉਤੱਰ ਭਾਰਤ(ਬਿ-ੁਰਾਜ) ਵਵੱਚ ਵਵਵਗਆਵਨਕ ਜੈਵਵਕ ਿੇਤੀ ਨੰੂ ਿਲੁਾਰਾ  

45 

4. ਪ੍ੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਜ਼ੌਲਬਾਈ-ਪ੍ਾਸ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ  

500 

5. ਪ੍ੱਛਮੀ- ਵਸੱਵਕਮ ਵਵੱਚ ਗੰਗਾ-ਚੌਵਲੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ੈਵਲੰਗ ਸਬੰਧੀ ਯਾਤਰੀ ਰੋਪ੍ਵੇ 

ਵਸਸਟਮ ਲਈ ਗੈਪ੍ ਫੰਵ ੰਗ 

 

64 



6. ਦੱਿਣੀ-ਵਸੱਵਕਮ ਵਵੱਚ ਢੈਪ੍ਰ ਤੋਂ ਭਾਲੇ ਧੂਾਂਗਾ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰੋਪ੍ਵੇ (ਕੇਬਲ 

ਕਾਰ) ਦੇ ਲਈ ਗੈਪ੍ ਫੰਵ ੰਗ 

 

58 

7. ਵਮਜ਼ੋਰਮ ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਵਜ਼ਵਲ੍ਆਾਂ ਵਵੱਚ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਥਾਨਾਾਂ ’ਤੇ ਬਾਾਂਸ ਸੰਪ੍ਰਕ ਰੋ  

ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 

 

100 

8. ਿੋਰ(ਸ਼ਨਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਿਨ)  

537 
 

ਕੁਿੱਲ  

1500 

 

 

 

ਅਿੁਲਿੱਗ- II 

ਅਵਤਵਰਕਤ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨਾਾਂ (ਈਆਰਬੀ) ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੌਂ , ਐਨੱਐਸੱਐਸੱਐਫੱ 

ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਰੋਤ) 

(ਰਪੁ੍ਏ ਕਰੋੜਾਾਂ ਵਵੱਚ) 

ਭਾਗ-ਏ - ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੌਂ  ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਈਬੀਆਰ ਜੁਟਾਏ ਗਏ: 

 

 

ਮੰਗ 

ਸੰਵਿ

ਆ 

ਮੰਤਰਾਲਾ/ਨ ਭਾ

ਗਦਾ ਿਾਮ 

ਅਤੇਯੋਜਿਾ ਦਾ 

ਿਾਮ 

2016-

17 

 

 ਾਸਤਨ 

ਕ 

2017-

18 

 

 ਾਸਤਨ 

ਕ 

2018-

19 

 

 ਾਸਤਨ 

ਕ 

2019-

20 

 

 ਾਸਤਨ 

ਕ 

2020-

21 

 

 ਾਸਤਨ 

ਕ 

2021

-22 

 

ਬੀਈ 

2021-

22 

 

ਆਰਈ 

2022

-23 

 

ਬੀਈ 

26 ਉਿੱਚ ਨਸਿੱਨਖਆ ਨ ਭਾਗ         
 ਉਚੱ ਵਸੱਵਿਆ ਵਵੱਚ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ (ਆਰਆਈਐਸੱਈ) --- --- --- --- ---    
          
46 ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਪਨਰ ਾਰ ਭਲਾਈ ਨ ਭਾਗ         
 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਸਿਤ ਸੁਰੱਵਿਆ ਯੋਜਨਾ         
  --- --- --- --- ---    
 

 ਹਾਊਨਸੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 
        

60 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 

(ਪ੍ੀਐਮੱਏਵਾਈ)- 

ਸ਼ਵਿਰੀ 

        

  --- --- 20000.00 --- ---    

 ਜਲ ਸਰੋਤ, ਿਦੀ ਨ ਕਾਸ ਅਤ ੇਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਨ ਭਾਗ         
62 (i) ਪ੍ੋਲਾਵਰਮ ਵਸੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ         
 (ii) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਕਰਸ਼ੀ ਵਸੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਐਕਸੀਲਰੇਵਟ  ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੇਨਵਫ਼ਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ)         
          
 

ਪੀਣ  ਾਲਾ ਪਾਣੀ 

ਅਤੇ ਸ ਿੱਛਤਾ 

ਨ ਭਾਗ 

--- --- 1400.00 1850.00 2243.2

0 

 
751.8

0 

 

 (i) ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਵਮਸ਼ਨ (ਗਰਾਮੀਣ) 2187.00 3105.00 5493.40 1963.30 1922.10    

 (ii) ਜਲ ਜੀਵਨ ਵਮਸ਼ਨ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਾਮੀਣ ਪ੍ੀਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ         
          



 ਿ ੀ ਂਅਤੇ ਿਨ ਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ         
63 (i) ਗਵਰੱ  ਇੰਟਰਐਕਵਟਵ ਨਵਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਆਫ-ਗਵਰੱ /ਵਵਤਵਰਤ ਅਤੇ ਵਵਕੇਂਦਰੀਵਕਰਤ ਨਵਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ         
 (ii) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਕਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੰਰੱਿਣ ਏਵਮ ਉਥੱਾਨ ਮਿਾਵਭਯਾਨ (ਪ੍ੀਐਮੱ–ਕੁਸੁਮ) 

 ---  ---  8698.20  3600.00  ----  NIL 

 

NIL   --- --- --- --- ---    
 

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, 

ਨਸ਼ਨਪੰਗ ਅਤੇ 

ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦਾ 

ਮੰਤਰਾਲਾ 

        

71 ਭਾਰਤੀ ਅੰਦਰਨੂੀ 

ਜਲਮਾਰਗ 

ਅਥਾਵਰਟੀ 

(ਆਈ ਬਵਲਊਏਆ

ਈ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 

        

  1640.00 --- --- --- ---    

 ਨਬਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ         
 

(i) ਦੀਨ ਵਦਆਲ 

ਉਪ੍ਾਵਧਆਇ ਗਰਾਮ 

ਜਯੋਤੀ 

ਯੋਜਨਾ/ਸੌਭਾਵਗਆ 

        

 (ii) ਵਬਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਵਕਾਸ ਫੰ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ --- --- --- --- ---    

          
 

ਗਰਾਮੀਣ 

ਨ ਕਾਸ ਨ ਭਾਗ 

        

78 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ੀਐਮੱਏਵਾਈ)- ਗਰਾਮੀਣ 
        

          
 ਕੁਿੱਲ ਜੋੜ 340.00 660.00 --- ---- ---    
          

79          

  5000.00 4000.00 13827.00 3782.00 2500.00    
          

  ---  5504.70 --- ---    

          

87 
         
 --- 7330.00 10678.80 10811 19999.80  751.80  

          
  

9167.0

0 

15095.0

0 

65602.1

0 

22006.

30 

26665.

10 

   

 

 

 

 

 

ਭਾਗ-ਬੀ –ਐਨੱਐਸੱਐਸੱਐਫੱ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਵਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ : 

(ਰਪੁ੍ਏ ਕਰੋੜਾਾਂ ਵਵੱਚ) 
 

 

ਮੰਗ 

ਸੰਵਿ

ਆ  

ਮੰਤਰਾਲਾ/ਨ ਭਾ

ਗਦਾ ਿਾਮ 

ਅਤੇਸੰਸਥਾ 

ਦਾ ਿਾਮ 

2016-

17 

 

 ਾਸਤਨ 

2017-

18 

 

 ਾਸਤਨ 

2018-

19 

 

 ਾਸਤਨ 

2019-

20 

 

 ਾਸਤਨ 

2020-

21 

 

 ਾਸਤਨ 

2021-

22 

 

ਬੀਈ 

2021-

22 

 

ਆਰਈ 

202

2-23 

 

ਬੀਈ 



ਕ ਕ ਕ ਕ ਕ 

1 

 

2 

 

3 

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 

ਜਿਤਕ  ੰਡ 

ਨ ਭਾਗ 

ਭਾਰਤੀ ਿੁਰਾਕ 

ਵਨਗਮ 

 

ਹਾਊਨਸੰਗ ਅਤੇ 

ਸ਼ਨਹਰੀ 

ਮਾਮਨਲਆਂ ਦਾ 

ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਵਬਲਵ ੰਗ 

ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ 

ਖਾਦ ਨ ਭਾਗ 

ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਿਵਣਜ 

ਵਪ੍ਾਰ ਵਨਗਮ 

 

70000.0

0 

 

--- 

 

--- 

 

65000.0

0 

 

8000.00 

 

--- 

 

97000.0

0 

 

--- 

 

--- 

 

110000.

00 

 

15000.0

0 

 

1310.00 

 

84636.0

0 

 

10000.0

0 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

 

 

 

 

ਵਨੱਲ  

 

 

 

 

 

ਵਨੱਲ 

4 ਹੋਰ ਜਿਤਕ 

ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੰੂ 

ਸਹਾਇਤਾ 

(ਵਕਸੇ ਿਾਸ 

ਸਕੀਮ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 

ਦੇ ਅਧੀਨ, 

ਅਵਤਵਰਕਤ 

ਸੰਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ 

ਕੋਈ ਿੋਵੇ ਤਾਾਂ) 

     
30000.

00 

 
ਕੁੱਲ 70000.0

0 

73000.0

0 

97000.0

0 

126310.

00 

94636.0

0 

30000.

00 

  

 
ਕੁੱਲ 

ਜੋੜ(ਏ+ਬੀ) 

79167.0

0 

88095.0

0 

162602.

10 

148316.

30 

121301.

10 

30000.

00 

751.8

0 

 

 

ਨਟਿੱਪਣੀਆਂ: 

(i) ਵਸਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਇੰ ੀਆ ਐਸੈੱਟ ਿੋਲਵ ੰਗ ਵਲਵਮਵਟ  (ਏਆਈਏਐਚੱਐਲੱ) ਨੰੂ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਵਵੱਤ ਵਰ੍ੇ 2019-20 ਵਵੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ 

ਸਰਵਵਸ ਬੌਂ  ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਈਬੀਆਰ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਕ ਏਆਈਏਐਚੱਐਲੱਨੰੂ ਟਰਾਾਂਸਫ਼ਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਆਈ ਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਾਇਨਾਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

(ii) ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਵੀਵਕਰਤ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਨਾਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ 10,200 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ (ਵਵੱਤ ਵਰ੍ੇ 2018-19 ਵਵੱਚ 5,200 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏਅਤੇ ਵਵੱਤ ਵਰ੍ੇ 2019-20 



ਵਵੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ) ਤਕੱ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਇਵਬਲੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ 

ਰੈਵੇਵਨਊ ਤੋਂ ਗਰਵਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

(iii) ਪ੍ਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪ੍ੂੰਜੀ ਸੰਪ੍ੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2017-18 ਵਵੱਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ, 

2018-19 ਵਵੱਚ 1,06,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏਅਤੇ 2019-20 ਵਵੱਚ 65,443 ਕਰੜੋ ਰਪੁ੍ਏ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ।ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 

ਦੇ ਲਈ 2021-22 ਵਵੱਚ 15,000 ਕਰੋੜਰਪੁ੍ਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 

(iv) ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਲਾਇਵਬਲੀਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਬਜਟ 2022-23 ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ ਿੈ।ਵਵੱਤੀ ਵਰ੍ੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਵਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੋਏ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਵਬਲੀਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 38,775.72 

ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਰਿੀ ਸੀ। 

(v) ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ੋਲਾਵਰਮ ਵਸੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਵਿਤ ਵਵੱਤ ਵਰ੍ੇ 2021-22 ਵਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਇਨਾਾਂਸ 

ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਬੀਆਰ ਜੁਟਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ।ਬਾਕੀ ਫਾਇਨਾਾਂਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ। 

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


