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ಗೌರವಾನಿಿತ ಸಾೇಕರ್ ಸರ್, 

ನಾನು 2022-23ನ ೇ ಸಾಲಿನ ಬಜ ಟ್್ ರ್ಂಡಿಸುತಿಿದ ದೇನ . 
 

ಪ್ರಿಚಯ 

1. ಭಾಷಣದ ಆರಂಭದಲಿಲ, ರ್ ನೇವಿಡ-19 ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ಸ ನೇಂಕ್ತನಿಂದಾಗಿ ಪರತಿಕನಲ್ ಆರ ನೇಗಯ ರ್ತುಿ ಆರ್ಥಾಕ 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳನುೂ ಎದುರಿಸದ ದ ೇಶವಾಸಗಳಿಗ  ಸಹಾನುಭನತಿ ಸನಚಿಸಲ್ು ನಾನು ಸಿಲ್ಾ ರ್ಾಲಾವ್ರ್ಾಶ 

ತ ಗ ದುರ್ ನಳುುತ ಿೇನ . 

2. ಎಂತಹ ಸಂಕಷಟದಲ್ನಲ ಪುಟ್ಟದ ೇಳುವ್ ಸಿಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ರ್ತುಿ ಭದರವಾಗಿ ನ ಲ  ನಿಲ್ುಲವ್ ತಾಕತುಿ ಹ ನಂದಿರುವ್ ನರ್ು 

ದ ೇಶದ ಅರ್ಥಾ ವ್ಯವ್ಸ ೆಯು ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ಸ ನೇಂಕ್ತನ ರ್ಾಲ್ಘಟಟದಲ್ನಲ ಮೈರ್ ನಡವಿ ಮೇಲ ದುದ ಹಠಾತ್ ಚ ೇತರಿರ್  

ಕಂಡಿರುವ್ುದು ಇದಿೇಗ ಪರತಿಫಲಿಸುತಿಿದ . ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವ್ಷಾ ಅಂದರ  ಪರಸಕ ಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸಾಲಿನಲಿಲ ಜಿಡಿಪಿ ದರ 

ಶ ೇ.9.2ರ ಬ ಳವ್ಣಿಗ  ರ್ಾಣಲಿದ  ಎಂದು ಅಂದಾಜ್ು ಮಾಡಿದ ದೇವ . ವಿಶಿದ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಾಕತ ಗಳಿಗ  ಹ ನೇಲಿಸದರ , 

ಇದು ಅತಯಧಿಕ ಬ ಳವ್ಣಿಗ  ದರವಾಗಿದ  ಎಂದು ಹ ೇಳಲ್ು ಹ ಮು ಎನಿಸುತಿಿದ . 

3. ನಾವ್ು ಒಮಿರ್ಾರನ್ ಅಲ ಯ ರ್ಧಯದಲಿಲದ ದೇವ . ಆದರ  ಅದು ಸೌರ್ಯ ರ ನೇಗಲ್ಕ್ಷಣವಾಗಿದ . ಇದಲ್ಲದ , ನರ್ು ಲ್ಸರ್ಾ 

ಅಭಿರ್ಾನದ ವ ೇಗದ ಗತಿ ಹ ಚುಚ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿಿದ . ಕಳ ದ 2 ವ್ಷಾಗಳಲಿಲ ಆರ ನೇಗಯ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾಗಳ 

ವ ೇಗವ್ಧಿಾತ ಸುಧಾರಣ ಗಳ  ಂದಿಗ , ನಾವ್ು ಎಂತಹ ಸವಾಲ್ುಗಳನುೂ ಸಹ ತಡ ದುರ್ ನಳುುವ್ ಸದೃಢ 

ಸಾೆನದಲಿಲದ ದೇವ . ಸಬಾಕ ಪರರ್ಾಸ್್ನ ನಂದಿಗ  ನಾವ್ು ನರ್ು ಬಲಿಷಠ ಆರ್ಥಾಕ  ಪರಗತಿಯ ರಾಜ್ಮಾಗಾದಲಿಲ 

ಸಾಗುತ ಿೇವ  ಎಂಬ ಬಲ್ವಾದ ವಿಶಾಿಸ ನನಗಿದ . 

4. ಗೌರವಾನಿಿತ ಸಭಾಧಯಕ್ಷರ , ನಾವ್ು ಆಜಾದಿ ರ್ಾ ಅರ್ೃತ್ ರ್ಹ ನೇತಾವ್ ಆಚರಿಸುತಿಿದ ದೇವ . ಭಾರತ ಸಾಿತಂತರಯ 

ಗಳಿಸದ ಶತಮಾನ ನೇತಾವ್ ಆಚರಣ ಗ  25 ವ್ಷಾಗಳ ರ್ಾಲ್ ದ ೇಶವ್ನುೂ ರ್ುನೂಡ ಸುವ್ ಅರ್ೃತ ರ್ಾಲ್ರ್ ಕ ನಾವಿೇಗ 

ಪರವ ೇಶಿಸದ ದೇವ . ಗೌರವಾನಿಿತ ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರಗಳು ತರ್ು ಸಾಿತಂತರಯ ದಿನದ ಭಾಷಣದಲಿಲ ಭಾರತ ಸಾಿತಂತರಯ 

ಶತಮಾನ ನೇತಾವ್ದ ದನರದೃಷ್ಟಯನುೂ ಪರಕಟ್ಟಸದಾದರ . 



 

5. ಅರ್ೃತ ರ್ಾಲ್ದ ಸರ್ಯದಲಿಲ ರ್ ಲ್ವ್ು ಗುರಿಗಳನುೂ ಸಾಧಿಸುವ್ ರ್ನಲ್ಕ, ನರ್ು ಸರ್ಾಾರವ್ು ಸರ್ಷ್ಟ ರ್ತುಿ 

ದನರದೃಷ್ಟ ಸಾಧಿಸುವ್ ಗುರಿ ಹ ನಂದಿದ . ಅವ್ುಗಳ ಂದರ : 

• ಬೃಹತ್ ಅರ್ಥಾ ವ್ಯವ್ಸ ೆಯ ಬಲಿಷಠ ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಯನುೂ ಗರ್ನದಲಿಲ ಇಟುಟರ್ ನಂಡು ಸನಕ್ಷಮ ಆರ್ಥಾಕತ ಯ 

ರ್ಟಟದಲಿಲ ಎಲ್ಲರನನೂ ಒಳಗ ನಂಡ ಪರಗತಿ ರ್ತುಿ ಕಲಾಯಣ ಸಾಧಿಸಲ್ು ಗರ್ನ ನಿೇಡಲಿದ ದೇವ  

• ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಾಕತ  ರ್ತುಿ ಹಣರ್ಾಸು ತಂತರಜ್ಞಾನವ್ನುೂ ಉತ ಿೇಜಿಸುವ್ುದು, ತಂತರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ 

ಅಭಿವ್ೃದಿಧ, ಇಂಧನ ಪರಿವ್ತಾನ  ರ್ತುಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವ್ಣ ಯ ಕ್ತರಯೆಗಳಿಗ  ಒತುಿ 

ನಿೇಡಲಾಗುವ್ುದು.  

• ಖ್ಾಸಗಿ ಹನಡಿರ್ ಯ ಅವ್ಲ್ಂಬನ ಯಂದಿಗ  ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹನಡಿರ್  ಸಹಯೇಗದಲಿಲ 

ಖ್ಾಸಗಿ ಹನಡಿರ್ ಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು ಗರ್ನ ನಿೇಡಲಾಗುತಿದ . 

6. 2014ರಿಂದ ನರ್ು ಸರ್ಾಾರ ದ ೇಶದ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಬಡವ್ರು, ನಿಲ್ಾಕ್ಷಿತರು ರ್ತುಿ 

ಸೌಲ್ಭಯವ್ಂಚಿತರ ಸಬಲಿೇಕರಣರ್ ಕ ವಿಶ ೇಷ ಗರ್ನ ರ್ ೇಂದಿರೇಕರಿಸದ . ಈ ವ್ಗಾಗಳಿಗ  ವ್ಸತಿ, ವಿದುಯತ್, ಅಡುಗ  

ಅನಿಲ್ ರ್ತುಿ ಕುಡಿಯುವ್ ನಿೇರಿನ ಲ್ಭಯತ  ಒದಗಿಸುವ್ ರ್ಾಯಾಕರರ್ಗಳನುೂ ಅನುಷ್ಾಠನಗ ನಳಿಸದ ದೇವ . ಹಣರ್ಾಸನ 

ಸ ೇಪಾಡ  ರ್ತುಿ ನ ೇರ ನಗದು ವ್ಗಾಾವ್ಣ ಯನುೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಲ್ು ನಾವ್ು ಸನಕಿ ರ್ಾಯಾಕರರ್ಗಳನುೂ ರನಪಿಸದ ದೇವ . 

ಈ ಎಲಾಲ ಅವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ಬಳಸರ್ ನಳುಲ್ು, ಬಡವ್ರ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾವ್ನುೂ ಬಲ್ಪಡಿಸಲ್ು ನಾವ್ು ಬದಧರಾಗಿದ ದೇವ . ನರ್ು 

ಸರ್ಾಾರವ್ು ರ್ಧಯರ್ ವ್ಗಾಗಳಿಗ , ವಿವಿಧ ರ್ಧಯರ್ ವ್ರಮಾನ ಹ ನಂದಿರುವ್ ಜ್ನರಿಗ  ಅಗತಯ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ ಪರಿಸರ 

ವ್ಯವ್ಸ ೆ ಒದಗಿಸಲ್ು ನರ್ು ಸರ್ಾಾರ ನಿರಂತರ ಶರಮಿಸುತಿಿದ . 

7. ರ್ುಂದಿನ 25 ವ್ಷಾಗಳ ಅರ್ೃತ ರ್ಾಲ್ದವ್ರ ಗ  ಆರ್ಥಾಕತ ಯನುೂ ವಿಶಾಲ್ ಮಾಗಾದಲಿಲ ರ್ುನೂಡ ಸಲ್ು ಭದರ 

ಬುನಾದಿ ಹಾಕಲ್ು ರ್ತುಿ ನಿೇಲ್ನಕ್ಷ  ರನಪಿಸಲ್ು ಈ ಬಜ ಟ್ ಪರಯತಿೂಸುತಿಿದ . ಭಾರತ 75ರಿಂದ 100ರ್ ಕ ಸನಾುಗಾ 

ರ್ತುಿ ರಾಜ್ಪರ್ಥದಲಿಲ ಸಾಗಬ ೇಕು ಎಂಬುದ ೇ ಸರ್ಾಾರದ ಬಯರ್  ರ್ತುಿ ಆಶಯವಾಗಿದ .  2021-22ರ ಬಜ ಟ್್ನಲಿಲ 

ಚಿತಿರಸದ ಈ ದೃಷ್ಟರ್ ನೇನ ಈ ಬಜ ಟ್ ನಲ್ನಲ ರ್ುಂದುವ್ರಿದಿದ . ಪ್ಾರದಶಾಕತ  ಒಳಗ ನಂಡಿರುವ್ ದ ೇಶದ ಹಣರ್ಾಸು 

ಸೆತಿಯ ರ್ನಲ್ ತತಿಗಳು ಸರ್ಾಾರದ ಉದ ದೇಶ, ಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ರ್ತುಿ ಸವಾಲ್ುಗಳನುೂ ಪರತಿಬಿಂಬಿಸುತಿಿವ . ಇದು ನರ್ಗ  

ಮಾಗಾದಶಾನ ನಿೇಡುತಿಲ ೇ ಬಂದಿದ . 

8. ಕಳ ದ ವ್ಷಾದ ಬಜ ಟ್್ ಉಪಕರರ್ಗಳು ಗರ್ನಾಹಾ ಪರಗತಿಯನುೂ ಕಂಡಿವ . ಈ ಬಜ ಟ್್ನಲಿಲಯನ ಸಾಕಷುಟ 

ಹಂಚಿರ್ ಗಳನುೂ ಮಾಡಲಾಗಿದ . 

9. ಆರ ನೇಗಯ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾಗಳ ಬಲ್ವ್ಧಾನ , ಲ್ಸರ್  ರ್ಾಯಾಕರರ್ದ ತಿರಿತ ಅನುಷ್ಾಠನ ರ್ತುಿ ಪರಸುಿತ 

ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ಸ ನೇಂಕ್ತಗ  ರಾಷರವಾಯಪಿ ಚ ೇತರಿಸರ್ ನಳುುತಿಿರುವ್ ಸಾಂದನಾತುಕ ಪರತಿಕ್ತರಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗನ ಸಾಷಟವಾಗಿದ . 



 

10. ಆತುನಿಭಾರ ಭಾರತ ಕಟುಟವ್ ದೃಷ್ಟರ್ ನೇನ ಸಾಧಿಸಲ್ು ದ ೇಶದ 14 ವ್ಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಅನುಷ್ಾಠನಗ ನಳಿಸರುವ್ 

ಉತಾಾದಕತ  ಆಧಾರಿತ ಉತ ೇಿಜ್ನಾ ಯೇಜ್ನ (ಪಿಎಲ್ಐಎಸ್)ಗ  ಅತುಯತಿರ್ ಪರತಿಕ್ತರಯೆ ವ್ಯಕಿವಾಗಿದ . ಇದು 60 

ಲ್ಕ್ಷ ಹ ನಸ ಉದ ನಯೇಗಗಳನುೂ ಸೃಷ್ಟಸುವ್ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ಹ ನಂದಿದ . ರ್ುಂದಿನ 5 ವ್ಷಾಗಳಲಿಲ 30 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. 

ಹ ಚುಚವ್ರಿ ಉತಾಾದನ  ನಡ ಸಲಿದ .  

11. ಹ ನಸ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ವ್ಲ್ಯದ ಉದಯರ್ ನಿೇತಿ ಅನುಷ್ಾಠನರ್ ಕ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಏರ್ ಇಂಡಿರ್ಾ ಮಾಲಿೇಕತಿದ 

ರ್ಾಯಾತಂತರ ವ್ಗಾಾವ್ಣ  ಪೂಣಾಗ ನಂಡಿದ . ಎನ್ಐಎನ್ಎಸ್ (ನಿೇಲಾಂಚಲ್ ಇಸಾಾತ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟ ಡ)ಗ  

ರ್ಾಯಾತಂತರ ಪ್ಾಲ್ುದಾರರನುೂ ಆಯೆಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ . ಭಾರತಿೇಯ ಜಿೇವ್ವಿಮಾ ನಿಗರ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಷ್ ೇರು 

ಬಿಡುಗಡ (ಐಪಿಒ)  ಶಿೇಘರದಲ ಲೇ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ . ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ರಂಗದ ಇನಿೂತರ  ಕಂಪನಿಗಳ(ಪಿಎಸ್ ಯುಗಳು) 

ಮಾಲಿಕತಿ ವ್ಗಾಾವ್ಣ  ಪರಕ್ತರಯೆ ಸಹ 2022-23ರಲ ಲೇ ನಡ ಯಲಿದ .. 

12. ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ಟ ಫಾರ್ ಫ ೈನಾನಿಾಂಗ್ ಇನಾರಾಸರಕಚರ್ ಅಂಡ ಡ ವ ಲ್ಪ್ ಮಂಟ್ ರ್ತುಿ ನಾಯಷನಲ್ ಅಸ ಟ್ 

ರಿೇ-ಕನ್ಾ ಸರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ತರ್ು ಚಟುವ್ಟ್ಟರ್ ಗಳನುೂ ಆರಂಭಿಸವ . 

13. ಗೌರವಾನಿಿತ ಸಾೇಕರ್ ಸರ್, 2021-22ರ ಬಜ ಟ್ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ವ ಚಚ ಅರ್ಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ವ ಚಚಗಳಿಗ  ಹ ಚುಚ 

ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸದ . ವ್ಷಾದುದದಕನಕ, ಗೌರವಾನಿಿತ ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರಗಳು, ಯೇಜ್ನ ಗಳ ಅನುಷ್ಾಠನರ್ ಕ 

ಮಾಗಾದಶಾನ ನಿೇಡುವ್ುದರ ನಂದಿಗ , ನರ್ು ಆರ್ಥಾಕತ ಯು ಹಲ್ವ್ು ಪಟುಟ ಚ ೇತರಿರ್  ರ್ಾಣುತಾಿ ದ ೇಶದ ಜ್ನತ ಯ 

ಬಹುವಿಧದ ಪರಯೇಜ್ನಗಳನುೂ, ಪರಿಣಾರ್ಗಳನುೂ ಒದಗಿಸುತಿಲ ೇ ಬಂದಿದ .  

14. ಈ ಬಜ ಟ್ ಸಹ ಆರ್ಥಾಕ ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಗ  ಉತ ಿೇಜ್ನ ರ್ತುಿ ಪರಚ ನೇದನ  ನಿೇಡುವ್ುದನುೂ ರ್ುಂದುವ್ರಿಸದ . ಇದು 

ಪರಗತಿಯ ಸಮಾನಾಂತರ ಪರ್ಥವ್ನುೂ ತ ನೇರುತಿಿದ . (1) ಅರ್ೃತ್ ರ್ಾಲ್್ನ ನಿೇಲ್ನಕ್ಷ . ಇದು ನರ್ು ಯುವ್ಕರು, 

ರ್ಹಿಳ ಯರು, ರ ೈತರು, ಪರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿ ರ್ತುಿ ಪಂಗಡದವ್ರಿಗ  ನ ೇರವಾಗಿ ಅನುಕನಲ್ವಾಗಲಿದ . (2) ಆಧುನಿಕ 

ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾರ್ಾಕಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹನಡಿರ್ ಯು  ಭಾರತ ಸಾಿತಂತರಯ ಶತಮಾನ ನೇತಾವ್ ರ್ಾಲ್ರ್ ಕ 

ದ ೇಶವ್ನುೂ ಸಜ್ುುಗ ನಳಿಸಲಿದ . ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೇಜ್ನ ಯಿಂದ ಇದು ಮಾಗಾದಶಾನ ಪಡ ಯುತಿದ  ರ್ತುಿ ಬಹು-

ಮಾದರಿ ವಿಧಾನದ ಸಹಯೇಗದಿಂದ ಪರಯೇಜ್ನ ಪಡ ಯುತಿದ . ಈ 2 ಸಮಾನಾಂತರ ಪರ್ಥದಲಿಲ ರ್ುಂದ  

ಸಾಗುವಾಗ, ಈ ರ್ ಳಗಿನ 4 ಆದಯತ ಗಳು ಪರರ್ುಖವಾಗಿವ .  

• ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತ ಿ

• ಎಲ್ಲರನನೂ ಒಳಗ ನಂಡ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ 

• ಉತಾಾದಕತ  ಹ ಚಚಳ ರ್ತುಿ ಹನಡಿರ್ , ಉದಯೇನುುಖ ಅವ್ರ್ಾಶಗಳು, ಇಂಧನ ಪರಿವ್ತಾನ  

ರ್ತುಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವ್ಣ ಯ ಕ್ತರಯೆ 

• ಹನಡಿರ್ ಗಳಿಗ  ಹಣರ್ಾಸು ನ ರವ್ು 



 

ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಾ 

15. ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರಗಳ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೇಜ್ನ  

ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೇಜ್ನ ಯು ದ ೇಶದ ಆರ್ಥಾಕ ಬ ಳವ್ಣಿಗ  ರ್ತುಿ ಸುಸೆರ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಗ  ಪರಿವ್ತಾನಿೇಯ 

ರ್ಾಯಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದ . ರಸ ಿಗಳು, ರ ೈಲ್ುಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ಸರ್ನಹ ಸಾರಿಗ , 

ಜ್ಲ್ಮಾಗಾಗಳು ರ್ತುಿ ಸರಕು ಸಾಗಣ  ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ ಎಂಬ 7 ಎಂಜಿನ್್(ಚಾಲ್ನಾ ಯಂತರ)ಗಳಿಂದ ಈ ರ್ಾಯಾ 

ವಿಧಾನವ್ನುೂ ರ್ುನೂಡ ಸಲಾಗುತಿದ . ಎಲಾಲ 7 ಎಂಜಿನ್್ಗಳು ದ ೇಶದ ಅರ್ಥಾ ವ್ಯವ್ಸ ೆಯನುೂ ಒಗಗಟ್ಟಟನಿಂದ ರ್ುಂದರ್ ಕ 

ರ್ ನಂಡ ನಯುಯತಿವ . ಈ ಎಂಜಿನ್್ಗಳು ಇಂಧನ ಪರಸರಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಸಂವ್ಹನ, ಬೃಹತ್ ನಿೇರು ರ್ತುಿ 

ಒಳಚರಂಡಿ ರ್ತುಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾಗಳ ಪೂರಕ ಪ್ಾತರಗಳಿಂದ ಬ ಂಬಲಿತವಾಗಿವ . ಅಂತಿರ್ವಾಗಿ, ಈ 

ರ್ಾಯಾ ವಿಧಾನವ್ು ಸಿಚಛ ಇಂಧನ ರ್ತುಿ ಸಬಾಕ ಪರರ್ಾಸ್್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ . ರ್ ೇಂದರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರಗಳು 

ರ್ತುಿ ಖ್ಾಸಗಿ ವ್ಲ್ಯದ ಪರಯತೂಗಳು - ಎಲ್ಲರಿಗನ ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಯುವ್ಜ್ನರಿಗ  ವಿಪುಲ್ ಉದ ನಯೇಗ ರ್ತುಿ 

ಉದಯರ್ಶಿೇಲ್ತ ಯ ಅವ್ರ್ಾಶಗಳಿಗ  ರ್ಾರಣವಾಗುತಿದ . 

ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಮರ್ಥ ಯೇಜನ (ಮಾಸಟರ್ ಪ್ಾಾನ್): 

16. ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರ ಗತಿಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ರೇಯ ಸರ್ರ್ಥಾ ಯೇಜ್ನ (ಮಾಸಟರ್ ಪ್ಾಲನ್್)ಯ ವಾಯಪಿಿಯು ಆರ್ಥಾಕ 

ಪರಿವ್ತಾನ , ತಡ ರಹಿತ ರ್ಲಿಟಮೇಡಲ್ ಸಂಪಕಾ ರ್ತುಿ ಸರಕು ಸಾಗಣ  ದಕ್ಷತ ಗಾಗಿ 7 ಚಾಲ್ನಾ ಯಂತರಗಳು 

ಒಳಗ ನಂಡಿವ . ಗತಿಶಕ್ತಿ ಮಾಸಟರ್ ಪ್ಾಲನ್ ಪರರ್ಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರಗಳು ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸುವ್ 

ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾಗಳನುೂ ಸಹ ಒಳಗ ನಂಡಿರುತಿದ . ಯೇಜ್ನ , ನವಿೇನ ಮಾಗಾಗಳ ರ್ನಲ್ಕ ಹಣರ್ಾಸು, 

ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಬಳರ್  ರ್ತುಿ ತಿರಿತ ಅನುಷ್ಾಠನದ ಮೇಲ  ಗರ್ನ ಹರಿಸಲಾಗುತಿದ  ಎಂದು ಹಣರ್ಾಸು ಸಚಿವ್ರು 

ಹ ೇಳಿದರು. 

17. ರಾಷ್ರೇಯ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ ಪ್ ೈಪ್್ಲ ೈನ್್ನಲಿಲ 7 ಚಾಲ್ನಾ ಯಂತರ(ಎಂಜಿನ್)ಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸದ 

ಯೇಜ್ನ ಗಳನುೂ ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಚೌಕಟ್ಟಟನ ನಂದಿಗ  ಜ ನೇಡಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಈ ಮಾಸಟರ್ ಪ್ಾಲನ್್ ವಿಶಿದಜ ಾಯ 

ಆಧುನಿಕ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ ರ್ತುಿ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಸರಕು ಸಾಗಣ  ವ್ಯವ್ಸ ೆಯ ಸಹಯೇಗವಾಗಿದ . ಇದು 

ಉತಾಾದಕತ ಯನುೂ ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿದ , ಆರ್ಥಾಕ ಬ ಳವ್ಣಿಗ  ರ್ತುಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಯನುೂ 

ವ ೇಗಗ ನಳಿಸುತಿದ  ಎಂದು ಸಚಿವ್ರು ಹ ೇಳಿದರು. 

ರಸ್ ಾ ಸ್ಾರಿಗ : 

18. ಜ್ನರು ರ್ತುಿ ಸರಕುಗಳ ವ ೇಗದ ಚಲ್ನ ಗ  ಅನುಕನಲ್ವಾಗುವ್ಂತ  2022-23ರಲಿಲ ಎಕ್ಟಾ್ಪ್ ರಸ್್ವ ೇ ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ 

ಮಾಸಟರ್ ಪ್ಾಲನ್ ರನಪಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 2022-23ರಲಿಲ ರಾಷ್ರೇಯ ಹ ದಾದರಿ ಜಾಲ್ವ್ನುೂ 25,000 ಕ್ತ.ಮಿೇ 



 

ವಿಸಿರಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಸಂಪನನುಲ್ಗಳಿಗ  ಪೂರಕವಾಗಿ ನವಿೇನ ವಿಧಾನಗಳ ರ್ನಲ್ಕ 20,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ 

ರನ. ರ್ ನರೇಡಿೇಕರಿಸಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ನಿರ್ಾಲಾ ಸೇತಾರಾರ್ನ್ ತಿಳಿಸದರು. 

ತಡ ರಹಿತ ಬಹುಮಾದರಿ ಸರಕು ಮತುಾ ಜನರ ಚಲನ  

19. ಎಲಾಲ ಮಾದರಿಯ ಆಪರ ೇಟರ್್ಗಳ ನಡುವ  ದತಾಿಂಶ ವಿನಿರ್ಯ ಉದ ದೇಶದಿಂದ ಅಪಿಲರ್ ೇಶನ್ ಪ್ರೇಗಾರಮಿಂಗ್ 

ಇಂಟಫ ೇಾಸ್(ಎಪಿಐ)ಗಾಗಿ ವಿನಾಯಸಗ ನಳಿಸಲಾದ ಯುನಿಫ ೈಡ ಲಾಜಿಸಟಕ್ಟಾ ಇಂಟಫ ೇಾಸ್ 

ಪ್ಾಲಟ್್ಫಾಮ್ಾ(ಯುಲಿಪ್)ನಲಿಲ ತರಲಾಗುವ್ುದು. ಇದು ವಿಭಿನೂ ವಿಧಾನಗಳ ರ್ನಲ್ಕ ಸರಕುಗಳ ದಕ್ಷ ಚಲ್ನ ಯನುೂ 

ಒದಗಿಸುತಿದ , ಸರಕು ಸಾಗಣ  ವ ಚಚ ರ್ತುಿ ಸರ್ಯವ್ನುೂ ಉಳಿಸುತಿದ . ಸರ್ಾಲ್ದಲಿಲ ದಾಸಾಿನು ನಿವ್ಾಹಣ ಗ  

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿದ , ಅನಗತಯ ದಾಖಲ  ಒದಗಿಸುವ್ುದನುೂ ತ ಗ ದುಹಾಕುತಿದ . ಬಹುರ್ುಖಯವಾಗಿ, ಇದು ಎಲಾಲ 

ಪ್ಾಲ್ುದಾರರಿಗ  ರಿಯಲ್ ಟ ೈಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತಿದ . ಜ್ತ ಗ , ಅಂತಾರಾಷ್ರೇಯ ಸಾಧಾಾತುಕತ  

ಸುಧಾರಿಸುತಿದ . ಪರರ್ಾಣಿಕರ ತಡ ರಹಿತ ಪರರ್ಾಣವ್ನುೂ ಆಯೇಜಿಸಲ್ು ಓಪನ್ ಸ ನೇಸ್ಾ ಮಬಿಲಿಟ್ಟ ಸಾಟಕ್ಟ 

ಅನುೂ ಸಹ ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ಸಚಿವ್ರು ಹ ೇಳಿದರು. 

ಬಹುಮಾದರಿ ಸರಕು ಸ್ಾಗಣ  ಪ್ಾರ್ಕಥ ಗಳು: 

20. ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ರ್ತುಿ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತಿದಲಿಲ ದ ೇಶದ 4 ಸೆಳಗಳಲಿಲ ಬಹುಮಾದರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣ  ಪ್ಾಕ್ಟಾ 

ಗಳನುೂ ನಿಮಿಾಸಲ್ು 2022- 23ರಲಿಲ ಗುತಿಿಗ  ನಿೇಡಲಾಗುವ್ುದು.  

ರ ೈಲ್ ೆ: 

21. ದ ೇಶದ ಸಣಣ, ಅತಿಸಣಣ ರ ೈತರು, ಸಣಣ ರ್ತುಿ ರ್ಧಯರ್ ಗಾರತರದ ಉದಯರ್ಗಳಿಗ  ಹ ನಸ ಉತಾನೂಗಳು ರ್ತುಿ ದಕ್ಷ 

ಸರಕು ಸಾಗಣ   ಸ ೇವ ಗಳನುೂ ರ ೈಲ ಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸುತಿದ . ಜ್ತ ಗ , ಪ್ಾಸ ಾಲ್್ಗಳ ಚಲ್ನ ಗ  ತಡ ರಹಿತ ಪರಿಹಾರ 

ಒದಗಿಸಲ್ು ಅಂಚ  ಜ್ತ  ರ ೈಲ ಿ ಸಹಯೇಗ ಹ ನಂದಲಿದ  ಎಂದು ಹಣರ್ಾಸು ಸಚಿವ್ರು ತಿಳಿಸದರು. 

22. ಸೆಳಿೇಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ರ್ತುಿ ಪೂರ ೈರ್  ಸರಪಳಿಗಳಿಗ  ನ ರವ್ು ನಿೇಡಲ್ು 'ಒಂದು ನಿಲಾದಣ- ಒಂದು ಉತಾನೂ' 

ಪರಿಕಲ್ಾನ  ಜ್ನಪಿರಯಗ ನಳಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

23. ಆತುನಿಭಾರ್ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿ, 2022-23ರಲ್ಲಿ  ಸುರಕ್ಷತ  ರ್ತುಿ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾವ್ಧಾನ ಗಾಗಿ ಸೆಳಿೇಯ ವಿಶಿ 

ದಜ ಾಯ ತಂತರಜ್ಞಾನ ‘ಕವ್ಚ್’ ಅಡಿಗ  2,000  ಕ್ತಮಿೇ ಜಾಲ್ ತರಲಾಗುವ್ುದು.. ರ್ುಂದಿನ 3 ವ್ಷಾಗಳಲಿಲ ಉತಿರ್ 

ಇಂಧನ ದಕ್ಷತ  ರ್ತುಿ ಪರರ್ಾಣಿಕರಿಗ  ಉತಿರ್ ಸಂಚಾರ ಅನುಭವ್ ನಿೇಡುವ್ 400 ಹ ನಸ ಪಿೇಳಿಗ ಯ ವ್ಂದ ೇ 

ಭಾರತ್ ರ ೈಲ್ುಗಳನುೂ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ಶಿರೇರ್ತಿ ಸೇತಾರಾರ್ನ್ ಹ ೇಳಿದರು. 

24. ರ್ುಂದಿನ 3 ವ್ಷಾಗಳಲಿಲ ಬಹುಮಾದರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣ  ಸೌಲ್ಭಯಗಳಿಗಾಗಿ 100 ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಸರಕು ಸಾಗಣ  

ಟಮಿಾನಲ್್ಗಳನುೂ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ಸಚಿವ್ರು ಹ ೇಳಿದರು.  



 

 

ರ ೈಲ್ ೆಗ  ಸಂಪ್ಕಥ ಸ್ ೇರಿದಂತ  ಸ್ಾಮ ಹಿಕ ನಗರ ಸ್ಾರಿಗ : 

25. ರ್ಹಾನಗರಗಳಲಿಲ ಮಾದರಿಯ ಮಟ ನರೇ ರ ೈಲ್ು ವ್ಯವ್ಸ ೆ ನಿಮಿಾಸಲ್ು ನವಿೇನ ವಿಧಾನಗಳ ರ್ನಲ್ಕ ಹಣರ್ಾಸು 

ಒದಗಿಸುಲಾಗುವ್ುದು ರ್ತುಿ ವ ೇಗದ ಅನುಷ್ಾಠನ ವಿಧಾನವ್ನುೂ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರು. 

ಸಾರ್ನಹಿಕ ನಗರ ಸಾರಿಗ  ರ್ತುಿ ರ ೈಲ್ು ನಿಲಾದಣಗಳ ನಡುವ  ಬಹುಮಾದರಿ ಸಂಪಕಾವ್ನುೂ ಆದಯತ ಯ ಮೇಲ  

ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಮಟ ನರೇ ವ್ಯವ್ಸ ೆಗಳ ವಿನಾಯಸವ್ನುೂ ಭಾರತಿೇಯ ಪರಿಸೆತಿಗಳು ರ್ತುಿ ಅಗತಯಗಳಿಗ  

ಪೂರಕವಾಗಿ  ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ಅವ್ರು ಹ ೇಳಿದರು. 

ಪ್ವಥತ್ ಮಾಲ್ಾ:  ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರ  ೇಪ್ ವ ೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಥಕರಮ 

26. ದುಗಾರ್ ಗುಡಡಗಾಡು ಪರದ ೇಶಗಳಲಿಲನ ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ರಸ ಿಗಳಿಗ  ಪರ್ಾಾಯವಾಗಿ, ರಾಷ್ರೇಯ 

ರ ನೇಪ್್ವ ೇಸ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ರ್ಾಯಾಕರರ್ವ್ನುೂ ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ತುಿ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತಿದಲಿಲ 

ರ್ ೈಗ ತಿಿರ್ ನಳುಲಾಗುವ್ುದು. ಪರವಾಸ ನೇದಯರ್ ಉತ ಿೇಜಿಸುವ್ ಜ್ತ ಗ  ಪರರ್ಾಣಿಕರಿಗ  ಸಂಪಕಾ ರ್ತುಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಸುಧಾರಿಸುವ್ುದು ಇದರ ಗುರಿರ್ಾಗಿದ  ಎಂದು ಅವ್ರು ಹ ೇಳಿದರು. ಇದು ದಟಟಣ ಯ ನಗರ ಪರದ ೇಶಗಳನುೂ ಸಹ 

ಒಳಗ ನಳುಬಹುದು, ಅಲಿಲ ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಸರ್ನಹ ಸಾರಿಗ  ವ್ಯವ್ಸ ೆಯು ರ್ಾಯಾಸಾಧುವ್ಲ್ಲ. 2022-23ರಲಿಲ 60 

ಕ್ತಮಿೇ ಉದದದ 8 ರ ನೇಪ್್ವ ೇ ಯೇಜ್ನ ಗಳ ಗುತಿಿಗ  ನಿೇಡಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ಅವ್ರು ಹ ೇಳಿದರು. 

ಮ ಲಸ್ೌಕಯಥ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ  ಸ್ಾಮರ್್ಥ ನಿಮಾಥಣ: 

27. ಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ನಿಮಾಾಣ ಆಯೇಗ, ರ್ ೇಂದರ ಸಚಿವಾಲ್ಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರಗಳು ರ್ತುಿ ಅವ್ುಗಳ 

ರ್ನಲ್ಸಂಸ ೆಗಳ ತಾಂತಿರಕ ಬ ಂಬಲ್ದ ನಂದಿಗ  ತರ್ು ರ್ೌಶಲ್ಯಗಳನುೂ ಮೇಲ್ದಜ ಾಗ ೇರಿಸಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು 

ಹಣರ್ಾಸು ಸಚಿವ್ರು ಹ ೇಳಿದರು. ಇದು ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ ಯೇಜ್ನ ಗಳ ಯೇಜ್ನ , ವಿನಾಯಸ, 

ಹಣರ್ಾಸು (ನವಿೇನ ವಿಧಾನಗಳನುೂ ಒಳಗ ನಂಡಂತ ) ರ್ತುಿ ಅನುಷ್ಾಠನ ನಿವ್ಾಹಣ ಯಲಿಲ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾವ್ನುೂ 

ಹ ಚಿಚಸುತಿದ . 

ಎಲಾರನ ೂ ಒಳಗ  ಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕೃಷ್ಟ್ 

28. 2021-22ರ ಹಿಂಗಾರು ರ್ತುಿ ರ್ುಂಗಾರಿನಲಿಲ 1208 ಲ್ಕ್ಷ ಮಟ್ಟರಕ್ಟ ಟನ್ ಗ ನೇಧಿ ರ್ತುಿ ಭತವಿ್ನುೂ ಅಂದಾಜ್ು 

163 ಲ್ಕ್ಷ ರ ೈತರಿಂದ ಕನಿಷಠ ಬ ಂಬಲ್ ಬ ಲ ಗ  ಖರಿೇದಿಸ, ಅವ್ರ ಖ್ಾತ ಗಳಿಗ  ` 2.37 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ನ ೇರ ನಗದು 

ವ್ಗಾಾವ್ಣ  ಮಾಡಲಾಗಿದ . 



 

29. ಮದಲ್ ಹಂತದಲಿಲ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉದದಕನಕ 5-ಕ್ತಮಿೇ ಅಗಲ್ದ ರ್ಾರಿಡಾರ್್ಗಳಲಿಲ ರ ೈತರ ಜ್ಮಿೇನುಗಳಲಿಲ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ರ್ುಕಿ ನ ೈಸಗಿಾಕ ಕೃಷ್ ಉತ ಿೇಜಿಸಲಾಗಿದುದ, ಕರಮೇಣ ದ ೇಶಾದಯಂತ ಇದನುೂ 

ವಿಸಿರಿಸಲಾಗುವ್ುದುಗುವ್ುದು. 

30. 2023 ಅನುೂ ಅಂತಾರಾಷ್ರೇಯ ಸರಿಧಾನಯ ವ್ಷಾವ ಂದು ಘನೇಷ್ಸಲಾಗಿದ . ಸುಗಿಗಯ ನಂತರದ ಮೌಲ್ಯವ್ಧಾನ , 

ದ ೇಶಿೇಯ ಬಳರ್  ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ರ್ತುಿ ಸರಿಧಾನಯ ಉತಾನೂಗಳನುೂ ರಾಷ್ರೇಯ ರ್ತುಿ ಅಂತಾರಾಷ್ರೇಯವಾಗಿ 

ಬಾರಯಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ು ಬ ಂಬಲ್ ನಿೇಡಲಾಗುವ್ುದು. 

31. ಎಣ ಣಬಿೇಜ್ಗಳ ಆರ್ದು ಅವ್ಲ್ಂಬನ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು, ತ ೈಲ್ಬಿೇಜ್ಗಳ ದ ೇಶಿೇಯ ಉತಾಾದನ  ಹ ಚಿಚಸಲ್ು 

ತಕಾಬದಧ ರ್ತುಿ ಸರ್ಗರ ಯೇಜ್ನ  ಜಾರಿಗ ನಳಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

32. ಖ್ಾಸಗಿ ಕೃಷ್ ತಂತರಜ್ಞರು, ಕೃಷ್ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ಾಲ್ುದಾರರ ನಂದಿಗ  ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ವ್ಲ್ಯದ 

ಸಂಶ  ೇಧನ  ರ್ತುಿ ವಿಸಿರಣಾ ಸಂಸ ೆಗಳ ಒಳಗ ನಳುುವಿರ್ ಯಂದಿಗ  ರ ೈತರಿಗ  ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ತುಿ ಹ ೈಟ ಕ್ಟ 

ಸ ೇವ ಗಳನುೂ ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು, ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ರ್ತುಿ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತಿದ ಯೇಜ್ನ ಗಳನುೂ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

33. ಬ ಳ  ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಭನ ದಾಖಲ ಗಳ ಡಿಜಿಟಲಿೇಕರಣ, ಕ್ತೇಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಪರಣ  ರ್ತುಿ ಪ್ೇಷರ್ಾಂಶಗಳಿಗ  

‘ಕ್ತಸಾನ್ ಡ ನರೇನ್’ಗಳ ಬಳರ್  ಉತ ಿೇಜಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

34. ನ ೈಸಗಿಾಕ, ಶ ನಯ ಬಜ ಟ್ ರ್ತುಿ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷ್, ಆಧುನಿಕ ಕೃಷ್, ಮೌಲ್ಯವ್ಧಾನ  ರ್ತುಿ ನಿವ್ಾಹಣ ಯ 

ಅಗತಯಗಳನುೂ ಪೂರ ೈಸಲ್ು ಕೃಷ್ ವಿಶಿವಿದಾಯಲ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯಕರರ್ ಪರಿಷಕರಿಸಲ್ು ರಾಜ್ಯಗಳನುೂ 

ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸಲಾಗುತಿದ .  

35. ಸಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾದರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸಲಾದ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ುು ನಬಾಡಾ  

ಮೂಲ್ಕ ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸಲಾಗುವ್ುದು, ಕೃಷ್ ಉತಾನೂ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸದ ಕೃಷ್ ರ್ತುಿ ಗಾರಮಿೇಣ 

ಉದಯರ್ಗಳನುೂ ನಡ ಸುವ್ ನವೇದಯರ್ಗಳಿಗ  ಹಣರ್ಾಸು ಒದಗಿಸುವ್ುದು. ಎಫ್್ಪಿಒಗಳಿಗ  ಬ ಂಬಲ್, ಕೃಷ್ ರ್ಟಟದಲಿಲ 

ಬಾಡಿಗ  ಆಧಾರದಲಿಲ ರ ೈತರಿಗ  ಯಂತ ನರೇಪಕರಣಗಳು ರ್ತುಿ ಐಟ್ಟ ಆಧಾರಿತ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಬ ಂಬಲ್ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಈ ನವೇದಯರ್ ಚಟುವ್ಟ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿವೆ. 

ಕ ನ್ ಬ ಟ್ಾೆ ಯೇಜನ  ಮತುಾ ಇತರ  ನದ್ಧಗಳ ಸಂಗಮ (ಜ  ೇಡಣ )  ಯೇಜನ ಗಳು 

36. ಅಂದಾಜ್ು 44,605 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನಪಾಯಿ ವ ಚಚದಲಿಲ ರ್ ನ್-ಬ ಟಾಿ ನದಿ ಜ ನೇಡಣ  ಯೇಜ್ನ  ಅನುಷ್ಾಠನ 

ರ್ ೈಗ ನಳುಲಾಗುವ್ುದು. ಇದು 9.08 ಲ್ಕ್ಷ ಹ ರ್ ಟೇರ್ ರ ೈತರ ಜ್ಮಿೇನುಗಳಿಗ  ನಿೇರಾವ್ರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಿದ . 62 ಲ್ಕ್ಷ 

ಜ್ನರಿಗ  ಕುಡಿಯುವ್ ನಿೇರು ಪೂರ ೈರ್ , 103 ಮಗಾ ವಾಯಟ್ ಜ್ಲ್ವಿದುಯತ್ ರ್ತುಿ 27 ಮಗಾವಾಯಟ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ 



 

ಒದಗಿಸುವ್ ಗುರಿ ಹ ನಂದಿದ . ಈ ಯೇಜ್ನ ಗ  2021-22ರಲಿಲ 4,300 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ರ್ತುಿ 2022-23ರಲಿಲ 1,400 

ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಹಂಚಿರ್  ಮಾಡಲಾಗಿದ . 

37. ದರ್ನ್ ಗಂಗಾ-ಪಿಂಜಾಲ್, ಪರ್-ತಾಪಿ-ನರ್ಾದಾ, ಗ ನೇದಾವ್ರಿ-ಕೃಷಣ, ಕೃಷಣ-ಪ್ ನಾೂರ್ ರ್ತುಿ ಪ್ ನಾೂರ್-

ರ್ಾವ ೇರಿ ಎಂಬ ಐದು ನದಿ ಜ ನೇಡಣ ಯ   ಕರಡು ಡಿಪಿಆರ್ ಅಂತಿರ್ಗ ನಳಿಸಲಾಗಿದ . ಫಲಾನುಭವಿ ರಾಜ್ಯಗಳ 

ನಡುವ  ಒರ್ುತ ಉಂಟಾದ ನಂತರ, ರ್ ೇಂದರವ್ು ಅನುಷ್ಾಠನರ್ ಕ ಬ ಂಬಲ್ ನಿೇಡಲಿದ . 

ಆಹಾರ ಸಂಸಕರಣ  

38. ರ ೈತರಿಗ  ಸನಕಿವಾದ ಹಣುಣ ರ್ತುಿ ತರರ್ಾರಿಗಳನುೂ ಅಳವ್ಡಿಸರ್ ನಳುಲ್ು, ಸನಕಿವಾದ ಉತಾಾದನ  ರ್ತುಿ 

ರ್ ನಯುಲ ತಂತರಗಳನುೂ ಬಳಸಲ್ು, ನರ್ು ಸರ್ಾಾರವ್ು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರಗಳ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಿರ್ ಯಂದಿಗ  ಸರ್ಗರ 

ಪ್ಾಯರ್ ೇರ್ಜ ಒದಗಿಸಲಿದ . 

ಅತಿಸಣಣ, ಸಣಣ ಮತುಾ ಮಧ್ಮ ಗಾತರದ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳು(ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) 

39. ಉದಯರ್, ಇ-ಶರಮ್, ಎನ್ ಸಎಸ್ ರ್ತುಿ ಅಸೇಮ್ ಪ್ೇಟಾಲ್್ಗಳನುೂ ಪರಸಾರ ಜ ನೇಡಿಸ, ಅವ್ುಗಳ ವಾಯಪಿ ಿ

ವಿಸಿರಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಆಗ ನ ೇರ ಪರಸಾರದ ಡ ೇಟಾಬ ೇಸ್್ಗಳ  ಂದಿಗ  ಪ್ೇಟಾಲ್್ಗಳಾಗಿ ರ್ಾಯಾ 

ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪ್ೇಟಾಲ್ ಗಳು ಜಿ2ಸ, ಬಿ2ಸ ರ್ತುಿ ಬಿ2ಬಿ ಸ ೇವ ಗಳನುೂ ಒದಗಿಸುತಿವ . ಈ 

ಸ ೇವ ಗಳು ಆರ್ಥಾಕತ ಯನುೂ ರ್ತಿಷುಟ ಔಪಚಾರಿಕಗ ನಳಿಸುವ್ ರ್ತುಿ ಎಲ್ಲರಿಗನ ಉದಯರ್ಶಿೇಲ್ತ ಯ 

ಅವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ಹ ಚಿಚಸುವ್ ಗುರಿಯಂದಿಗ  ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭಯ, ರ್ೌಶಲ್ಯ ರ್ತುಿ ನ ೇರ್ರ್ಾತಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸವ . 

40. ತುತುಾ ಸಾಲ್ ಖ್ಾತಿರ ಯೇಜ್ನ ಯು 130 ಲ್ಕ್ಷಕನಕ ಹ ಚುಚ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗ  ಅಗತಯವಿರುವ್ ಹ ಚುಚವ್ರಿ ಸಾಲ್ 

ಒದಗಿಸದ . ಇದು ರ್ ನೇವಿಡ-19 ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ಸ ನೇಂಕ್ತನ ರ್ಾಲ್ಘಟಟದ ಪರತಿಕನಲ್ ಪರಿಣಾರ್ಗಳನುೂ ತಗಿಗಸಲ್ು 

ಉದದಮದಾರರಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ . ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಉದಯರ್ಗಳು ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕಕ್ೂೂ ಮೊದಲು ಇದದ ಸ್ಥತಿಿಗೆ 

ರ್ರಳಬ ೇಕ್ತದ . ಈ ಅಂಶಗಳನುೂ ಪರಿಗಣಿಸ, ತುತುಾ ಸಾಲ್ ಖ್ಾತಿರ ಯೇಜ್ನ ಯನ್ುು ಮಾಚ್ಾ 2023ರ ವ್ರ ಗ  

ವಿಸಿರಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಅದರ ಖ್ಾತಿರ ರಕ್ಷಣ ಯನುೂ 50,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ.ನಿಂದ 5 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ.ಗ  

ವಿಸಿರಿಸಲಾಗುವ್ುದು, ಹ ಚುಚವ್ರಿ ಮತಿವ್ನುೂ ಆತಿರ್ಥಯ ರ್ತುಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹ ನಟ ೇಲ್ ಉದಯರ್ಗಳಿಗ  ಪರತ ಯೇಕವಾಗಿ 

ಮಿೇಸಲಿಡಲಾಗುತಿದ . 

41. ಅತಿಸಣಣ ರ್ತುಿ ಸಣಣ ಉದಿದಮಗಳಿಗ  ಸಾಲ್ ಖ್ಾತಿರ ಟರಸ್ಟ (ಸಜಿಟ್ಟಎಂಎಸ್ಇ) ಯೇಜ್ನ ಯನುೂ ಅಗತಯ ಹಣದ 

ಒಳಹರಿವಿನ ನಂದಿಗ  ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗುತಿದ . ಇದು ಅತಿಸಣಣ ರ್ತುಿ ಸಣಣ ಉದಯರ್ಗಳಿಗ  ` 2 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ಹ ಚುಚವ್ರಿ 

ಸಾಲ್ವ್ನುೂ ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸುತದಿ  ರ್ತುಿ ಉದ ನಯೇಗಾವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ವಿಸಿರಿಸುತಿದ . 



 

42. ಐದು ವ್ಷಾಗಳಲಿಲ 6,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ವ ಚಚದಲಿಲ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ರ್ಾಯಾಕ್ಷರ್ತ  ಹ ಚಿಚಸುವ್ ರ್ತುಿ 

ವ ೇಗಗ ನಳಿಸುವ್ ರ್ಾಯಾಕರರ್ ಹ ನರತರಲಾಗುವ್ುದು. ಇದು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವ್ಲ್ಯವ್ು ಹ ಚುಚ ಸಾಧಾಾತುಕತ  ರ್ತುಿ 

ದಕ್ಷತ  ಹ ನಂದಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿದ . 

ಕೌಶಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ

43. ನಿರಂತರ ರ್ೌಶಲ್ಯದ ಮಾಗಗಗಳು, ತಾಳಿಕೊಳುುವಿಕೆ ಹಾಗು ಉದ ನಯೇಗವನ್ುು ಉತೆತೇಜಿಸಲು ರ್ೌಶಲ್ಯ 

ರ್ಾಯಾಕರರ್ಗಳು ರ್ತುಿ ಉದಯರ್ದ ನಂದಿಗಿನ್ ಪ್ಾಲ್ುದಾರಿರ್ ಗೆ ಹೊಸರೂಪ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   ರಾಷ್ರೇಯ ರ್ೌಶಲ್ಯ 

ಅಹಾತಾ ಮಾಗಾಸನಚಿಯನ್ುು ಕ್ತರರ್ಾತುಕ ಉದಯರ್ದ ಅಗತಯಕೊ ತ್ಕ್ೂಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . 

44. ರ್ೌಶಲ್ಯ ರ್ತುಿ ಜಿೇವ್ನ ನೇಪ್ಾಯರ್ಾಕಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ ೆ - DESH-ಸಾಟಕ್ಟ ಇ-ಪ್ೇಟಾಲ್ - 

ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ನಾಗರಿಕ್ರು ತ್ಮಮ ರ್ೌಶಲ್ಯವನ್ುು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ತ್ರಬೆೇತಿ ಮೂಲಕ್   

ಸಬಲಿೇಕರಣಗ ನಳಿಸುವ್ ಗುರಿ ಹ ನಂದಿದ . ಇದು API-ಆಧಾರಿತ ವಿಶಾಿಸಾಹಾ ರ್ೌಶಲ್ಯ ರುಜ್ುವಾತುಗಳು, ಪ್ಾವ್ತಿ 

ರ್ತುಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ ನಯೇಗಗಳು ರ್ತುಿ ಉದಯರ್ಶಿೇಲ್ತ ಯ ಅವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ಹುಡುಕಲ್ು ಅನ ಿೇಷಣ  

ಮಾಗಗಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುತಿದ . 

45. ವಿವಿಧ ಅಪಿಲರ್ ೇಶನ್್ಗಳ ರ್ನಲ್ಕ 'ಡ ನರೇನ್ ಶಕ್ತಿ'ಗ  ಅನುಕನಲ್ವಾಗುವ್ಂತ  ನವೇದಯರ್ಗಳನುೂ 

ಉತ ಿೇಜಿಸಲಾಗುತಿದ . ಆಯದ ಐಟ್ಟಐಗಳಲಿಲ, ಎಲಾಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲಿಲ, ರ್ೌಶಲ್ಯರ್ಾಕಗಿ ಅಗತಯವಿರುವ್ ರ್ ನೇಸ್್ಾಗಳನುೂ 

ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಾವಥತಿರೇಕರಣ 

46. ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ಸ ನೇಂಕ್ತನ್ ಕಾರಣ ಶಾಲ ಗಳನುೂ ರ್ುಚಿಚದ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ, ನರ್ು ರ್ಕಕಳು, ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ 

ಗಾರಮಿೇಣ ಪರದ ೇಶಗಳಲಿಲ, ರ್ತುಿ ಪರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡಗಳು ರ್ತುಿ ಇತರ ದುಬಾಲ್ ವ್ಗಾಗಳ ರ್ಕಕಳು, 

ಸುಮಾರು 2 ವ್ಷಾಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವ್ಂಚಿತರಾಗಿದಾದರ . ಹ ಚಾಚಗಿ ಸರ್ಾಾರಿ ಶಾಲ ಗಳಲಿಲ ಓದುತಿಿರುವ್ 

ರ್ಕಕಳಿಗ  ಪೂರಕ ಬ ನೇಧನ  ನಿೇಡುವ್ ರ್ತುಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿತರಣ ಗ  ಒಂದು ಸನಕಿ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನ ನಿಮಿಾಸುವ್ 

ಅಗತಯವ್ನುೂ ನಾವ್ು ಗುರುತಿಸುತ ಿೇವ . ಈ ಉದ ದೇಶರ್ಾಕಗಿ, ಪಿಎಂ ಇ-ವಿದಾಯ 'ಒಂದು ವ್ಗಾ-ಒಂದು ಟ್ಟವಿ ಚಾನ ಲ್' 

ರ್ಾಯಾಕರರ್ವ್ನುೂ 12ರಿಂದ 200 ಟ್ಟವಿ ಚಾನ ಲ್್ಗಳಿಗ  ವಿಸಿರಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಇದು ಎಲಾಲ ರಾಜ್ಯಗಳ 1ರಿಂದ 12ನ ೇ 

ತರಗತಿವ್ರ ಗ  ಪ್ಾರದ ೇಶಿಕ ಭಾಷ್ ಗಳಲಿಲ ಪೂರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲ್ು ಅನುವ್ು ಮಾಡಿರ್ ನಡಲಿದ .  

47. ವ್ೃತಿಿಪರ ರ್ ನೇಸ್್ಾಗಳಲಿಲ, ನಿಣಾಾಯಕ ವಿರ್ಶಾಾತುಕ ಚಿಂತನ ಯ ರ್ೌಶಲ್ಯಗಳನುೂ ಉತ ಿೇಜಿಸಲ್ು, 

ಸೃಜ್ನಶಿೇಲ್ತ ಗ  ಜಾಗ ನಿೇಡಲ್ು, ವಿಜ್ಞಾನ ರ್ತುಿ ಗಣಿತದಲಿಲ 750 ವ್ಚುಾವ್ಲ್ ಲಾಯಬ್ಗಳು ರ್ತುಿ ಸರ್ುಯಲ ೇಟ ಡ 

ಕಲಿರ್ ಯ ಪರಿಸರರ್ಾಕಗಿ 75 ರ್ೌಶಲ್ಯ ಇ-ಲಾಯಬ್ಗಳನುೂ 2022-23ರಲಿಲ ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 



 

48. ಎಲಾಲ ಮಾತನಾಡುವ್ ಭಾಷ್ ಗಳಲಿಲ ಉತಿರ್ ಗುಣರ್ಟಟದ ಇ-ವಿಷಯವ್ನುೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ರ್ನಲ್ಕ 

ಇಂಟನ ಾಟ್, ಮಬ ೈಲ್ ಫೇನ್್ಗಳು, ಟ್ಟವಿ ರ್ತುಿ ರ ೇಡಿಯ ರ್ನಲ್ಕ ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

49. ಸಾಧಾಾತುಕ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನ ಸಶಕಿಗ ನಳಿಸಲ್ು ರ್ತುಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ ನೇಧನಾ ಸಾಧನಗಳ  ಂದಿಗ  

ಸಜ್ುುಗ ನಳಿಸಲ್ು ರ್ತುಿ ಉತರಿ್ ಕಲಿರ್ ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುೂ ಸುಲ್ಭಗ ನಳಿಸಲ್ು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಗುಣರ್ಟಟದ ಇ-

ವಿಷಯ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ವಿಶೆವಿದ್ಾ್ಲಯ 

50. ದ ೇಶದಾದಯಂತ್ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ರ್ನ  ಬಾಗಿಲಿಗ  ವ ೈಯಕ್ತಿಕಗ ನಳಿಸದ ಕಲಿರ್ ಯ ಅನುಭವ್ದ ನಂದಿಗ  

ವಿಶಿದಜ ಾಯ ಗುಣರ್ಟಟದ ಸಾವ್ಾತಿರಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ ಕ ಪರವ ೇಶ ಒದಗಿಸಲ್ು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಶಿವಿದಾಯಲ್ಯ 

ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಇದು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ ಗಳಲಿಲ ರ್ತುಿ ಐಸಟ್ಟ  ಸಿರನಪಗಳಲಿಲ ಲ್ಭಯವಾಗಲಿದ . 

ವಿಶಿವಿದಾಯಲ್ಯವ್ನುೂ ನ ಟ್್ವ್ಕ್ಟಾ ಹಬ-ಸ ನಾೇಕ್ಟ ಮಾದರಿಯಲಿಲ ನಿಮಿಾಸಲಾಗುವ್ುದು, ಹಬ ಕಟಟಡವ್ು 

ಅತಾಯಧುನಿಕ ಐಸಟ್ಟ ಪರಿಣತಿ ಹ ನಂದಿದ . ದ ೇಶದ ಅತುಯತಿರ್ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ವಿಶಿವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು ರ್ತುಿ 

ಸಂಸ ೆಗಳು ಹಬ-ಸ ನಾೇಕ್ಟ್ಗಳ ಜಾಲ್ವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲಿವ . 

ಆಯುಷ್ಾಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಮಿಷನ್ 

51. ರಾಷ್ರೇಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ ನೇಗಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ ೆಗಾಗಿ ರ್ುಕಿ ವ ೇದಿರ್  ರೂಪಿಲಾಗುವ್ುದು. ಇದು ಆರ ನೇಗಯ ಸ ೇವಾ 

ಪೂರ ೈರ್ ದಾರರು ರ್ತುಿ ಆರ ನೇಗಯ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳು, ಅನನಯ ಆರ ನೇಗಯ ಗುರುತು, ಒಪಾಂದ 

ಮಾಗಾಸನಚಿ ರ್ತುಿ ಆರ ನೇಗಯ ಸೌಲ್ಭಯಗಳಿಗ  ಸಾವ್ಾತಿರಕ ಪರವ ೇಶ ನಿೇಡುತಿದ . 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಟ್ ಲಿ ಮೆಂಟ್ಲ್ ಹ ಲ್ಾ ಪ್ರೇಗಾರಂ 

52. ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ರ ನೇಗವ್ು ಎಲಾಲ ವ್ಯಸಾನ ಜ್ನರಲಿಲ ಮಾನಸಕ ಆರ ನೇಗಯ ಸರ್ಸ ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದೆ. ಗುಣರ್ಟಟದ ಮಾನಸಕ ಆರ ನೇಗಯ ಸಮಾಲ ನೇಚನ  ರ್ತುಿ ಆರ ೈರ್  ಸ ೇವ ಗಳ ಲ್ಭಯತ ಯನುೂ 

ಉತಿರ್ಗ ನಳಿಸಲ್ು, 'ರಾಷ್ರೇಯ ಟ ಲಿ ಮಂಟಲ್ ಹ ಲ್ಿ ಪ್ರೇಗಾರಂ'  ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಇದು 23 ಟ ಲಿ-

ಮಂಟಲ್ ಹ ಲ್ ಿ ಸ ಂಟನಾ ಶ ರೇಷಠತಾ ಜಾಲ್ ಒಳಗ ನಂಡಿರುತಿದ , ನಿಮಾಾನ್ಾ ನ ನೇಡಲ್ ರ್ ೇಂದರವಾಗಿದ . 

ಇಂಟರ್್ನಾಯಶನಲ್ ಇನ್್ಸಟಟನಯಟ್ ಆಫ್ ಇನಾರಮೇಾಷನ್ ಟ ರ್ಾೂಲ್ಜಿ-ಬ ಂಗಳ ರು (ಐಐಐಟ್ಟ-ಬಿ) ತಂತರಜ್ಞಾನ 

ಬ ಂಬಲ್ ಒದಗಿಸುತಿದ . 

ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಾ, ಮಿಷನ್ ವಾತಸಲ್, ಸಕ್ಷಮ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತುಾ ಪ್ೇಷಣ  2.0 

53. ಅರ್ೃತ ರ್ಾಲ್ದ ಸರ್ಯದಲಿಲ ನರ್ು ಉಜ್ಿಲ್ ಭವಿಷಯದ ರ್ುಂಚನಣಿಯಲಿಲರುವ್ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ಾರರ್ುಖಯ ರ್ತುಿ 

ರ್ಹಿಳ ಯರ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಗಾಗಿ, ನರ್ು ಸರ್ಾಾರವ್ು ರ್ಹಿಳಾ ರ್ತುಿ ರ್ಕಕಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ 



 

ಯೇಜ್ನ ಗಳನುೂ ಸರ್ಗರವಾಗಿ ಪರಿಷಕರಿಸದ . ಅದರಂತ , ರ್ಹಿಳ ಯರು ರ್ತುಿ ರ್ಕಕಳಿಗ  ಸರ್ಗರ 

ಪರಯೇಜ್ನಗಳನುೂ ಒದಗಿಸಲ್ು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ, ಮಿಷನ್ ವಾತಾಲ್ಯ, ಸಕ್ಷಮ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ರ್ತುಿ ಪ್ೇಶನ್ 2.0 ಎಂಬ 

3 ಪರರ್ುಖ ಯೇಜ್ನ ಗಳನುೂ ಇತಿಿೇಚ ಗ  ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸಕ್ಷಮ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಹ ನಸ ಪಿೇಳಿಗ ಯ 

ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಾಗಿವ , ಅವ್ುಗಳು ಉತಿರ್ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ ರ್ತುಿ ಶರವ್ಣ-ದೃಶಯ ಸಾಧನಗಳನುೂ ಹ ನಂದಿವ , 

ಆರಂಭಿಕ ರ್ಗುವಿನ ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಗ  ಸುಧಾರಿತ ವಾತಾವ್ರಣ ಒದಗಿಸುತಿವ . ಯೇಜ್ನ ಯಡಿ 2 ಲ್ಕ್ಷ 

ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನುೂ ಮೇಲ್ದಜ ಾಗ ೇರಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

ಹರ್ ಘರ್, ನಲ್ ಸ್ ೇ ಜಲ್ 

54. ಹರ್ ಘರ್, ನಲ್ ಸ ೇ ಜ್ಲ್ ಯೇಜ್ನ ಗ  ಪರಸುಿತ 8.7 ರ್ ನೇಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ ೇಪಾಡ  ಆಗಿವ . ಇದರಲಿಲ 5.5 

ರ್ ನೇಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ  ಕಳ ದ 2 ವ್ಷಾಗಳಲಿಲಯೆೇ ನಲಿಲ ನಿೇರು ನಿೇಡಲಾಗಿದ . 2022-23ರಲಿಲ 3.8 ರ್ ನೇಟ್ಟ 

ಕುಟುಂಬಗಳನುೂ ಇದರ ವಾಯಪಿತಗೆ ತ್ರುವ ಗುರಿಯಂದಿಗ  60,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಹಂಚಿರ್  ಮಾಡಲಾಗಿದ . 

ಎಲಾರಿಗ  ವಸತಿ(ಸ ರು) 

55. 2022-23 ರಲಿಲ ಗಾರಮಿೇಣ ರ್ತುಿ ನಗರ ಪರದ ೇಶಗಳ ರಡರಲ್ನಲ ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜ್ನ ಯ 

ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಹಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ  80 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ನ ಗಳನುೂ ಪೂಣಾಗ ನಳಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಈ ಉದ ದೇಶರ್ಾಕಗಿ 

`48,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಮಿೇಸಲಿಡಲಾಗಿದ . 

56. ನಗರ ಪರದ ೇಶಗಳಲಿಲ ರ್ಧಯರ್ ವ್ಗಾ ರ್ತುಿ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ದುಬಾಲ್ ವ್ಗಾಗಳಿಗ  ರ್ ೈಗ ಟುಕುವ್ ವ್ಸತಿಗಳನುೂ 

ಉತ ಿೇಜಿಸಲ್ು, ಎಲಾಲ ಭನಮಿ ರ್ತುಿ ನಿಮಾಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಮೇದನ ಗಳಿಗ  ಅಗತಯವಿರುವ್ ಸರ್ಯವ್ನುೂ 

ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು ರ್ ೇಂದರ ಸರ್ಾಾರವ್ು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರಗಳ  ಂದಿಗ  ರ್ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿಿದ . ರ್ಧಯವ್ತಿಾಗಳ ವ ಚಚ 

ತಡ ಯುವ್ ಜ್ತ ಗ  ಬಂಡವಾಳದ ಲ್ಭಯತ  ವಿಸಿರಿಸಲ್ು ನಾವ್ು ಹಣರ್ಾಸು ವ್ಲ್ಯದ ನಿಯಂತರಕರ ನಂದಿಗ  ರ್ ಲ್ಸ 

ಮಾಡಲಿದ ದೇವ .  

ಈಶಾನ್ ರಾಜ್ಗಳಿಗ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪ್ಕರಮ (ಪಿಎಂಡಿವ ೈನ್) 

57. ಈಶಾನಯರ್ ಕ ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ಉಪಕರರ್ವ್ು ಹ ನಸ ಯೇಜ್ನ ರ್ಾಗಿದ . ಪಿಎಂಡಿವ ೈನ್ ಈಶಾನಯ 

ರ್ಂಡಳಿ ರ್ನಲ್ಕ ಇದು ಜಾರಿಗ  ಬರಲಿದ . ಇದು ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೇಜನೆಯ ಮೂಲಕ್ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ 

ರ್ತುಿ ಈಶಾನಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಗತಯದ  ಆಧಾರದ ಮೇಲ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ಯೇಜ್ನ ಗಳಿಗ  ಧನಸಹಾಯ 

ನಿೇಡುತಿದ . ಇದು ಯುವ್ಕರು ರ್ತುಿ ರ್ಹಿಳ ಯರಿಗ  ಜಿೇವ್ನ ನೇಪ್ಾಯದ ಚಟುವ್ಟ್ಟರ್ ಗಳನುೂ ಸಕ್ತರಯಗ ನಳಿಸುತಿದ , 

ವಿವಿಧ ಕ್ಷ ೇತರಗಳಲಿಲನ ಅಂತರವ್ನುೂ ತ ನಡ ದುಹಾಕುತಿದ . ಅಸಿತಿದಲಿಲರುವ್ ರ್ ೇಂದರ ಅರ್ಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಯೇಜ್ನ ಗಳಿಗ  

ಇದು ಪರ್ಾಾಯವಾಗಿರುವ್ುದಿಲ್ಲ. ರ್ ೇಂದರ ಸಚಿವಾಲ್ಯಗಳು ತರ್ು ಯೇಜ್ನ ಗಳನುೂ ರ್ುಂದಿಡಬಹುದಾದರನ, 



 

ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಲ್ಲಸಿುವ ಯೇಜ್ನ ಗಳಿಗ  ಆದಯತ  ನಿೇಡಲಾಗುವ್ುದು. 1,500 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಆರಂಭಿಕ ಅನುದಾನ ಅರ್ಥವಾ 

ನಿಧಿ ಹಂಚಿರ್  ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು. ಯೇಜ್ನ ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಟ್ಟಟಯನುೂ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದ . 

ಮಹತಾೆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಯಿ ಜಿಲ್ ಾಗಳಲಿಾ ಕಾಯಥಕರಮ 

58. ರ್ಹತಾಿರ್ಾಂಕ್ಷ ಯ ಜಿಲ ಲಗಳಲಿಲ ರ್ಾಯಾಕರರ್ದ ರ್ನಲ್ಕ ದ ೇಶದ ಅತಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ ಲಗಳ ನಾಗರಿಕರ 

ಜಿೇವ್ನದ ಗುಣರ್ಟಟವ್ನುೂ ಸುಧಾರಿಸುವ್ ನರ್ು ಚಿಂತನ ಯನುೂ ಕಡಿಮ ಅವ್ಧಿಯಲಿಲ ವಾಸಿವ್ರ್ ಕ ತರಲ್ು 

ಉದ ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ . ಆಯದ 112 ಜಿಲ ಲಗಳು ಪರರ್ುಖ ಕ್ಷ ೇತರಗಳಾದ ಆರ ನೇಗಯ, ಪ್ೇಷಣ , ಆರ್ಥಾಕ ಸ ೇಪಾಡ  ರ್ತುಿ 

ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾಗಳಲಿಲ ಶ ೇಕಡ 95ರಷುಟ ಗರ್ನಾಹಾ ಪರಗತಿ ಸಾಧಿಸವ . ಈ ಎಲಾಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿ 

ಪರಗತಿಯನುೂ ಮಿೇರಿಸವೆ. ಆದರ , ಆ ಜಿಲ ಲಗಳಲಿಲ ರ್ ಲ್ವ್ು ಬಾಲಕ್ಟ್ಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿವ . 2022-23ರಲಿಲ, ರ್ಾಯಾಕರರ್ವ್ು 

ಆ ಜಿಲ ಲಗಳ ಅಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದ ಬಾಲಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲ  ರ್ ೇಂದಿರೇಕರಿಸುತಿದ . 

ಸಪಂದನಶಿೇಲ ಗಾರಮಗಳ ಕಾಯಥಕರಮ 

59. ವಿರಳ ಜ್ನಸಂಖ್ ಯ, ಸೇಮಿತ ಸಂಪಕಾ ರ್ತುಿ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ ಹ ನಂದಿರುವ್ ಗಡಿ ಗಾರರ್ಗಳು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ಅಭಿವ್ೃದಿಧಯ ಲಾಭಗಳಿಂದ ಹ ನರಗುಳಿಯುತಿಿವ . ಉತಿರದ ಗಡಿಯಲಿಲರುವ್ ಅಂತಹ ಗಾರರ್ಗಳನುೂ ಹ ನಸ 

ಸಾಂದನಾಶಿೇಲ್ ಗಾರರ್ಗಳ ರ್ಾಯಾಕರರ್ದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ ೇರಿಸಲಾಗುತಿಿದ . ಈ ಗಾರರ್ಗಳಲಿಲ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾಗಳ 

ನಿಮಾಾಣ, ವ್ಸತಿ, ಪರವಾಸ ರ್ ೇಂದರಗಳು, ರಸ ಿ ಸಂಪಕಾ, ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಒದಗಿಸುವ್ುದು, 

ದನರದಶಾನ ರ್ತುಿ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಾನಲ್್ಗಳ ನ ೇರ ರ್ನ ಗ  ಲ್ಭಯತ  ರ್ತುಿ ಜಿೇವ್ನ ನೇಪ್ಾಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ್ 

ಉತಾಾದನ ಗ  ಬ ಂಬಲ್ ನಿೇಡಲಾಗುತಿದ . ಈ ಚಟುವ್ಟ್ಟರ್ ಗಳಿಗ  ಹ ಚುಚವ್ರಿ ಹಣ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಅಸತಿಿದಲಿಲರುವ್ 

ಯೇಜ್ನ ಗಳು ಒರ್ುುಖವಾಗುತಿಿವ . ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವ್ು ಅವ್ುಗಳ  ನಿರಂತರ ಮೇಲಿಿಚಾರಣ  ಮಾಡುತ ಿೇವ . 

ಯಾವುದ್ ೇ ಸಮಯದಲಿಾ - ಎಲಿಾಯಾದರ  ಅಂಚ  ಕಚ ೇರಿ ಉಳಿತಾಯ 

60. 2022ರಲಿಲ, ದ ೇಶದ 1.5 ಲ್ಕ್ಷ ಅಂಚ  ಕಛ ೇರಿಗಳಲಿಲ 100% ರ್ ನೇರ್ ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್ ವ್ಯವ್ಸ ೆ ಬರಲಿದ . ನ ಟ್ 

ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್, ಮಬ ೈಲ್ ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್, ಎಟ್ಟಎಂಗಳ ರ್ನಲ್ಕ ಖ್ಾತ ಗಳಿಗ  ಹಣರ್ಾಸು ಸ ೇಪಾಡ  ರ್ತುಿ ಲ್ಭಯತ ಯನುೂ 

ಸಕ್ತರಯಗ ನಳಿಸಲಾಗುತಿದ . ಪ್ೇಸ್ಟ ಆಫೇಸ್ ಖ್ಾತ ಗಳು ರ್ತುಿ ಬಾಯಂಕ್ಟ ಖ್ಾತ ಗಳ ನಡುವ  ಹಣದ ಆನ್್ಲ ೈನ್ 

ವ್ಗಾಾವ್ಣ  ಸೌಲ್ಭಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿದ . ಇದು ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಗಾರಮಿೇಣ ರ ೈತರು ರ್ತುಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗ  

ಸಹರ್ಾರಿರ್ಾಗಲಿದ , ಪರಸಾರ ರ್ಾಯಾಸಾಧಯತ  ರ್ತುಿ ಆರ್ಥಾಕ ಒಳಗ ನಳುುವಿರ್ ಯನುೂ ಸಕ್ತರಯಗ ನಳಿಸುತಿದ . 

ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಬಾ್ಂಕ್ತಂಗ್ 

61. ಇತಿಿೇಚಿನ ವ್ಷಾಗಳಲಿಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಾವ್ತಿಗಳು ರ್ತುಿ ಹಣರ್ಾಸು ತಂತರಜ್ಞಾನ 

ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳು ದ ೇಶದಲಿಲ ತಿರಿತ ಗತಿಯಲಿಲ ಬ ಳ ದಿವ . ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್್ ಪರಯೇಜ್ನಗಳು ದ ೇಶದ ರ್ನಲ  



 

ರ್ನಲ ಯನುೂ ಗಾರಹಕ ಸ ೂೇಹಿರ್ಾಗಿ ತಲ್ುಪುವ್ಂತ  ನ ನೇಡಿರ್ ನಳುಲ್ು ಸರ್ಾಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ವ್ಲ್ಯಗಳನುೂ 

ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುತಿಿದ . ಈ ರ್ಾಯಾಸನಚಿಯನುೂ ರ್ುಂದರ್ ಕ ರ್ ನಂಡ ನಯುದ, ಸಾಿತಂತರಯ ಗಳಿರ್ ಯ 75 ವ್ಷಾಗಳನುೂ 

ಗುರುತಿಸಲ್ು, ದ ೇಶದ 75 ಜಿಲ ಲಗಳಲಿಲ 75 ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್ ಶಾಖ್ ಗಳನುೂ(ಡಿಬಿಯು) ಶ ಡನಯಲ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ 

ಬಾಯಂಕ್ಟ್ಗಳಲಿಲ ಸಾೆಪಿಸಲ್ು ಉದ ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ . 

ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಪ್ಾವತಿಗಳು 

62. ಹಿಂದಿನ ಬಜ ಟ್್ನಲಿಲ ಘನೇಷ್ಸ್ಥರುವಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಾವ್ತಿ ವ್ಯವ್ಸ ೆಗ  ಹಣರ್ಾಸನ ಬ ಂಬಲ್ವ್ು 2022-23ರಲ್ನಲ 

ರ್ುಂದುವ್ರಿಯುತಿದ . ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಾವ್ತಿಗಳನುೂ ರ್ತಷಿುಟ ಅಳವ್ಡಿಸರ್ ನಳುಲ್ು ಉತ ಿೇಜ್ನ ನಿೇಡಲಿದ . ಆರ್ಥಾಕ 

ರ್ತುಿ ಬಳರ್ ದಾರ ಸ ೂೇಹಿರ್ಾಗಿರುವ್ ಪ್ಾವ್ತಿ ಪ್ಾಲಟ್್ಫಾಮ್್ಾಗಳ ಬಳರ್ ಯನುೂ ಉತ ೇಿಜಿಸಲ್ು ಸಹ ಗರ್ನ 

ಹರಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

ಉತಾಪದಕತ  ಹ ಚಚಳ ಮತುಾ ಹ ಡಿಕ , ಹೆಚ್ುುತಿಾರುವ ಅವಕಾಶಗಳು, ಇಂಧನ ಪ್ರಿವತಥನ  ಮತುಾ ಹವಾಮಾನ 

ಬದಲ್ಾವಣ ಯ ಕ್ತರಯೆಗಳು 

ಉತಾಪದಕತ  ಹ ಚಚಳ ಮತುಾ ಹ ಡಿಕ  

ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಉದ್ಮ ವ್ವಹಾರ ನಡ ಸುವ ಪ್ರಿಸರ 2.0 ಮತುಾ ಸರಾಗವಾಗಿ ಜಿೇವನ ನಡ ಸುವ ಪ್ರಿಸರ 

ನಿಮಾಥಣಕ ಕ ಒತುಾ  

63. ಇತಿಿೇಚಿನ ವ್ಷಾಗಳಲಿಲ, 25,000ಕ್ತಕಂತ ಹ ಚಿಚನ ನಿಯಂತರಕ (ನಿಯರ್ಗಳ) ಅನುಸರಣ ಗಳನುೂ ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ . 1,486 ರ್ ೇಂದರ ರ್ಾನನನುಗಳನುೂ ರದುದಗ ನಳಿಸಲಾಗಿದ . ಇದು 'ಕನಿಷಠ ಸರ್ಾಾರ ರ್ತುಿ ಗರಿಷಠ 

ಆಡಳಿತ'ದ ಪರಿಕಲ್ಾನ ರ್ಾಗಿದ . ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕರಲಿಲ ನರ್ು ನಂಬಿರ್  ರ್ತುಿ ವ್ಯವ್ಹಾರವ್ನುೂ ಸುಲ್ಭಗ ನಳಿಸುವ್ ನರ್ು 

ಸರ್ಾಾರದ ಬಲ್ವಾದ ಬದಧತ ಯ ಫಲ್ವಾಗಿದ . 

64. ಸಾಿತಂತರಯದ ಅರ್ೃತ ನೇತಾವ್ ರ್ಾಲ್ಘಟಟರ್ಾಕಗಿ, ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ ಉದಯರ್ ವ್ಯವ್ಹಾರ ನಡ ಸುವ್ ಪರಿಸರ 2.0 

ರ್ತುಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಜಿೇವ್ನ ನಡ ಸುವ್ ಪರಿಸರ ನಿಮಾಾಣದ ರ್ುಂದಿನ ಹಂತ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಬಂಡವಾಳ 

ರ್ತುಿ ಮಾನವ್ ಸಂಪನನುಲ್ಗಳ ಉತಾಾದಕತ ಯ ದಕ್ಷತ ಯನುೂ ಸುಧಾರಿಸುವ್ ನರ್ು ಪರಯತೂದಲಿಲ, ನಾವ್ು 

'ವಿಶಾಿಸಾಹಾ ಆಡಳಿತ'ದ ಪರಿಕಲ್ಾನ ಯನುೂ ಅನುಸರಿಸುತ ಿೇವ . 

65. ಈ ಹ ನಸ ಹಂತವ್ು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಕ್ತರಯ ಒಳಗ ನಳುುವಿರ್ , ಹಸಿಚಾಲಿತ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳು ರ್ತುಿ ರ್ಧಯಸೆರ್ ಗಳ 

ಡಿಜಿಟಲಿೇಕರಣ, ಐಟ್ಟ ಸ ೇತುಗಳ ರ್ನಲ್ಕ ರ್ ೇಂದರ ರ್ತುಿ ರಾಜ್ಯ-ರ್ಟಟದ ವ್ಯವ್ಸ ೆಗಳ ಏಕ್ತೇಕರಣ, ಎಲಾಲ ನಾಗರಿಕ-

ರ್ ೇಂದಿರತ ಸ ೇವ ಗಳಿಗ  ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಲ್ಭಯತ  ರ್ತುಿ ಪರಮಾಣಿೇಕರಣದಿಂದ ಮಾಗಾದಶಿಾಸಲ್ಾಡುತಿದ . ಅತಿಕರರ್ಣರ್ಾರಿ 



 

ನಿಯರ್ಗಳ ಅನುಸರಣ ಗಳನುೂ ತ ಗ ದುಹಾಕುವ್ುದು. ರ್ೌರಡ ಸ ನೇಸಾಂಗ್ ಸಲ್ಹ ಗಳು ರ್ತುಿ ನಾಗರಿಕರು ರ್ತುಿ 

ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಕ್ತರಯ ಒಳಗ ನಳುುವಿರ್ ಯಂದಿಗ  ಪರಭಾವಿ ನ ಲ್ರ್ಟಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸಲಾಗುತಿದ . 

ಪ್ರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಮೇದನ ಗಳಿಗ  ಒಪಿಪಗ  

66. ಎಲಾಲ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಮೇದನ ಗಳಿಗ  ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಪ್ೇಟಾಲ್ ಪರಿವೆೇಶ್ ಅನುೂ 2018ರಲಿಲ 

ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅನುಮೇದನ ಗಳಿಗ  ಅಗತಯವಿರುವ್ ಸರ್ಯವ್ನುೂ ಗರ್ನಾಹಾವಾಗಿ ಕಡಿಮ 

ಮಾಡುವ್ಲಿಲ ಪರರ್ುಖ ಪ್ಾತರ ವ್ಹಿಸದ . ಅಜಿಾದಾರರಿಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ು ಈ ಪ್ೇಟಾಲ್್ನ ವಾಯಪಿಿಯನುೂ ಈಗ 

ವಿಸಿರಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಘಟಕಗಳ ಸೆಳವ್ನುೂ ಆಧರಿಸ, ನಿದಿಾಷಟ ಅನುಮೇದನ ಗಳ ಬಗ ಗ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿದ . 

ಇದು ಒಂದ ೇ ನರ್ನನ ಯ ರ್ನಲ್ಕ ಎಲಾಲ 4 ಅನುಮೇದನ ಗಳಿಗ  ಅಪಿಲರ್ ೇಶನ್ ಅನುೂ ಸಕ್ತರಯಗ ನಳಿಸುತಿದ . 

ರ್ ೇಂದಿರೇಕೃತ ಸಂಸಕರಣಾ ರ್ ೇಂದರ-ಹಸರು(ಸಪಿಸ-ಹಸರು) ರ್ನಲ್ಕ ಪರಕ್ತರಯೆಯನುೂ ಸಕ್ತರಯಗ ನಳಿಸುತಿದ . 

ಇ-ಪ್ಾಸ್ ಪ್ೇಟ್ಥ 

67. ಎಂಬ ಡ ಡ ಚಿಪ್ ರ್ತುಿ ಫ್ಯಯಚರಿಸಟಕ್ಟ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಬಳಸರ್ ನಂಡು ಇ-ಪ್ಾಸ್್ಪ್ೇಟ್್ಾಗಳ ವಿತರಣ ಯನುೂ 

2022-23ರಲಿಲ ನಾಗರಿಕರು ತರ್ು ಸಾಗರ ನೇತಿರ ಪರರ್ಾಣದ ಅನುಕನಲ್ರ್ಾಕಗಿ ಹ ನರತರಲಾಗುವ್ುದು. 

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧ ಿ

68. ಭಾರತ ಸಾಿತಂತರಯ ಗಳಿಸದ ಶತಮಾನ ನೇತಾವ್ದ ಹ ನತಿಿಗ , ನರ್ು ಅಧಾದಷುಟ ಜ್ನಸಂಖ್ ಯಯು ನಗರ 

ಪರದ ೇಶಗಳಲಿಲ ವಾಸಸುವ್ ಸಾಧಯತ ಯಿದ . ಇದರ್ಾಕಗಿ ಕರರ್ಬದಧವಾದ ನಗರಾಭಿವ್ೃದಿಧ ಯೇಜ್ನ  ತರ್ಾರಿಸುವ್ುದು 

ನಿಣಾಾಯಕ ಪ್ಾರರ್ುಖಯತ  ಹ ನಂದಿದ . ಇದು ಜ್ನಸಂಖ್ಾಯ ಲಾಭಾಂಶರ್ಾಕಗಿ ಜಿೇವ್ನ ನೇಪ್ಾಯದ ಅವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ 

ಒಳಗ ನಂಡಂತ  ದ ೇಶದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾವ್ನುೂ ಅರಿತುರ್ ನಳುಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿದ . ಇದರ್ಾಕಗಿ, ಒಂದು ಕಡ  

ನಾವ್ು ಮಗಾ ಸಟ್ಟಗಳನುೂ ರ್ತುಿ ಅವ್ುಗಳ ಒಳನಾಡುಗಳನುೂ ಪರಸುಿತ ಆರ್ಥಾಕ ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಯ ರ್ ೇಂದರಗಳಾಗಿ 

ಪ್ೇಷ್ಸಬ ೇರ್ಾಗಿದ . ರ್ತ ನಿಂದ ಡ , ನಾವ್ು 2 ರ್ತುಿ 3 ಶ ರೇಣಿಯ ನಗರಗಳನುೂ ಭವಿಷಯದಲಿಲ 

ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಬ ೇರ್ಾಗಿದ . ರ್ಹಿಳ ಯರು ರ್ತುಿ ಯುವ್ಕರು ಸ ೇರಿದಂತ  ಎಲ್ಲರಿಗನ ಅವ್ರ್ಾಶಗಳ  ಂದಿಗ  ನರ್ು 

ನಗರಗಳನುೂ ಸುಸೆರ ಜಿೇವ್ನದ ರ್ ೇಂದರಗಳಾಗಿ ರ್ರುರನಪಿಸಲ್ು ಇದು ನರ್ಗ  ಅಗತಯವಿದ . ನಗರ ಯೇಜ್ನ ಯಲಿಲ 

ವಾಯಪ್ಾರ ಹಿಂದಿನ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ರ್ುಂದುವ್ರಿಯಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವ್ು ಮಾದರಿ ಬದಲಾವ್ಣ ಯನುೂ ತ್ರಲು 

ಯೇಜಿಸುತಿದಿ ದೇವ . 

69. ನಗರ ವ್ಲ್ಯದ ನಿೇತಿಗಳು, ಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ನಿಮಾಾಣ, ಯೇಜ್ನ , ಅನುಷ್ಾಠನ ರ್ತುಿ ಆಡಳಿತದ ಕುರಿತು 

ಶಿಫಾರಸುಗಳನುೂ ಮಾಡಲ್ು ಹ ಸರಾಂತ ನಗರ ಯೇಜ್ಕರು, ನಗರ ಅರ್ಥಾಶಾಸರಜ್ಞರು ರ್ತುಿ ಸಂಸ ೆಗಳ ಉನೂತ 

ರ್ಟಟದ ಸಮಿತಿಯನುೂ ರಚಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 



 

ರಾಜ್ಗಳಿಗ  ನಗರ ಯೇಜನ  ಬ ಂಬಲ 

70. ನಗರ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ನಿಮಾಾಣರ್ಾಕಗಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ  ಬ ಂಬಲ್ವ್ನುೂ ನಿೇಡಲಾಗುವ್ುದು. ಕಟಟಡದ ಬ ೈಲಾಗಳ 

ಆಧುನಿೇಕರಣ, ಟೌನ್ ಪ್ಾಲನಿಂಗ್ ಯೇಜ್ನ ಗಳು(ಟ್ಟಪಿಎಸ್), ರ್ತುಿ ಸಾರಿಗ  ರ್ ೇಂದಿರತ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ(ಟ್ಟಒಡಿ)ಯನುೂ 

ರ್ಾಯಾಗತಗ ನಳಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಇದು ಜ್ನರು ಸಾರ್ನಹಿಕ ಸಾರಿಗ  ವ್ಯವ್ಸ ೆಗಳಿಗ  ಹತಿರಿದಲಿಲ ವಾಸಸಲ್ು ರ್ತುಿ 

ರ್ ಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು ಸುಧಾರಣ ಗಳನುೂ ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸುತಿದ . 

ಸರ್ನಹ ಸಾರಿಗ  ಯೇಜ್ನ ಗಳು ರ್ತುಿ ಅರ್ೃತ್ ಯೇಜ್ನ ಗ  ರ್ ೇಂದರ ಸರ್ಾಾರದ ಆರ್ಥಾಕ ಬ ಂಬಲ್ವ್ು 

ಕ್ತರರ್ಾಯೇಜ್ನ ಗಳನುೂ ರನಪಿಸಲ್ು ರ್ತುಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಟ್ಟಒಡಿ ರ್ತುಿ ಟ್ಟಪಿಎಸ್ ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸಲ್ು, ಅವ್ುಗಳ 

ಅನುಷ್ಾಠನರ್ ಕ ಬಳರ್ ರ್ಾಗುತದಿ . 

71. ನಗರ ಯೇಜ್ನ  ರ್ತುಿ ವಿನಾಯಸದಲಿಲ ಭಾರತದ ನಿದಿಾಷಟ ಜ್ಞಾನವ್ನುೂ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಲ್ು ರ್ತುಿ ಈ 

ಪರದ ೇಶಗಳಲಿಲ ಪರಮಾಣಿೇಕೃತ ತರಬ ೇತಿ ನಿೇಡಲ್ು, ವಿವಿಧ ಪರದ ೇಶಗಳಲಿಲ  ಅಸಿತಿದಲಿಲರುವ್ 5 ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ೆಗಳನುೂ 

ಶ ರೇಷಠತಾ ರ್ ೇಂದರಗಳಾಗಿ ಗ ನತುಿಪಡಿಸಲಾಗುತಿದ . ಈ ರ್ ೇಂದರಗಳಿಗ  ತಲಾ 250 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ದತಿಿ ನಿಧಿ 

ನಿೇಡಲಾಗುವ್ುದು. ಹ ಚುಚವ್ರಿರ್ಾಗಿ, ಇತರ ಸಂಸ ೆಗಳಲಿಲ ನಗರ ಯೇಜ್ನ  ರ್ ನೇಸ್್ಾಗಳ ಪಠ್ಯಕರರ್, ಗುಣರ್ಟಟ 

ರ್ತುಿ ಪರವ ೇಶವ್ನುೂ ಸುಧಾರಿಸಲ್ು ಎಐಸಟ್ಟಇ ನ ೇತೃತಿ ವ್ಹಿಸಲಿದ . 

ಸೆಚಛ ಮತುಾ ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶಿೇಲತ  

72. ನಾವ್ು ನಗರ ಪರದ ೇಶಗಳಲಿಲ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಸಾರಿಗ ಯ ಬಳರ್ ಯ ಬದಲಾವ್ಣ ಯನುೂ ಉತ ಿೇಜಿಸುತ ಿೇವ . ಇದು 

ಶುದಧ ತಂತರಜ್ಞಾನ ರ್ತುಿ ಆಡಳಿತಾತುಕ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಶ ನಯ ಉರವ್ಲ್ು ಇಂಧನ ನಿೇತಿಯಂದಿಗ  ವಿಶ ೇಷ 

ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ ವ್ಲ್ಯಗಳು ರ್ತುಿ ವಿದುಯಚಾಚಲಿತ(ಇವಿ) ವಾಹನಗಳಿಂದ ತ್ುಂಬಿರುತ್ತದೆ . 

ಬಾ್ಟ್ರಿ ವಿನಿಮಯ ನಿೇತಿ 

73. ಚಾಜಿಾಂಗ್ ಸ ಟೇಷನ್್ಗಳನುೂ ಸಾೆಪಿಸಲ್ು ನಗರ ಪರದ ೇಶಗಳಲಿಲ ಸೆಳಾವ್ರ್ಾಶದ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸ, 

ಬಾಯಟರಿ ವಿನಿರ್ಯ ನಿೇತಿಯನುೂ ಹ ನರತರಲಾಗುವ್ುದು. ಅಂತರ್-ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣ  ಮಾನದಂಡಗಳನುೂ 

ರನಪಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 'ಬಾಯಟರಿ ಅರ್ಥವಾ ಇಂಧನ ಒಂದು ಸ ೇವ 'ಗಾಗಿ ಸುಸೆರ ರ್ತುಿ ನವಿೇನ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಮಾದರಿ 

ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಲ್ು ಖ್ಾಸಗಿ ವ್ಲ್ಯವ್ನುೂ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸಲಾಗುತಿದ . ಇದು ಇವಿ ವಾಹನಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ ೆಯಲಿಲ 

ದಕ್ಷತ  ಸುಧಾರಿಸುತಿದ . 

ಭ  ದ್ಾಖಲ್ ಗಳ ನಿವಥಹಣ  

74. ಭನ ಸಂಪನನುಲ್ಗಳ ದಕ್ಷ ಬಳರ್ ಯು ಇಂದಿನ ಕಡಾಡಯವಾಗಿದ . ದಾಖಲ ಗಳ ಐಟ್ಟ ಆಧಾರಿತ ನಿವ್ಾಹಣ ಗ  

ಅನುಕನಲ್ವಾಗುವ್ಂತ  ವಿಶಿಷಟ ಭನ ಭಾಗ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ ಯ ಅಳವ್ಡಿಸರ್ ನಳುಲ್ು ರಾಜ್ಯಗಳನುೂ 



 

ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸಲಾಗುತಿದ . ರ್ಾವ್ುದ ೇ ಶ ಡನಯಲ್ 8 ಭಾಷ್ ಗಳಲಿಲ ಭನ ದಾಖಲ ಗಳ ಲಿಪಯಂತರಣ ಸೌಲ್ಭಯ 

ಹ ನರತರಲಾಗುವ್ುದು. 

75. 'ಒಂದು ದ ೇಶ – ಒಂದು ನ ನೇಂದಣಿ ಸಾಫ್ಟ್ವ ೇರ್' ನ ನಂದಿಗ  ರಾಷ್ರೇಯ ಜ ನ ರಿಕ್ಟ ಡಾಕುಯಮಂಟ್ ನ ನೇಂದಣಿ 

ವ್ಯವ್ಸ ೆ (ಎನ್ ಜಿಡಿಆರ್ ಎಸ್) ಯಂದಿಗ  ಅಳವ್ಡಿರ್  ಅರ್ಥವಾ ಲಿಂಕ್ಟ ನ ನೇಂದಣಿಯ ಏಕರನಪದ ಪರಕ್ತರಯೆಗಾಗಿ 

ಡಿೇಡ್ಗಳು ರ್ತುಿ ದಾಖಲ ಗಳ 'ಎಲಿಲರ್ಾದರನ ನ ನೇಂದಣಿ' ಒಂದು ಆಯೆಕ ಪರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು. 

ಋಣಭಾರ ಮತುಾ ದ್ಧವಾಳಿತನ ಸಂಕ ೇತ 

76. ನಿಣಾಯ ಪರಕ್ತರಯೆಯ ಪರಿಣಾರ್ರ್ಾರಿತಿವ್ನುೂ ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ರ್ತುಿ ಎಲ ಲ ದಾಟ್ಟದ ಹಣರ್ಾಸು ದಿವಾಳಿತನದ 

ನಿಣಾಯವ್ನುೂ ಸುಲ್ಭಗ ನಳಿಸಲ್ು ಅದರ ಸಂರ್ ೇತದಲಿಲ ಅಗತಯ ತಿದುದಪಡಿಗಳನುೂ ರ್ ೈಗ ನಳುಲಾಗುತಿದ . 

ವ ೇಗವಧಿಥತ ಕಾಪ್ಥರ ೇಟ್ ನಿಗಥಮನ 

77. ಹ ನಸ ಕಂಪನಿಗಳ ವ ೇಗವ್ಧಿಾತ ನ ನೇಂದಣಿಗಾಗಿ ಹಲ್ವಾರು ಐಟ್ಟ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವ್ಸ ೆಗಳನುೂ ಸಾೆಪಿಸಲಾಗಿದ . 

ಈಗ ಸ ಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಸ ಸಂಗ್ ಆಕ್ತಾಲ್ರ ೇಟ ಡ ರ್ಾಪ್ಾರ ೇಟ್ ಎಕ್ತಾಟ್ (ಸ-ಪಿಎಸಇ) ಅನುೂ ಪರಕ್ತರಯೆ ರ್ರು-

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ನ ನಂದಿಗ , ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಯಂಪ್ ರೇರಿತ ವಿಂಡ-ಆಪ್ ಅನುೂ ಪರಸುಿತ ಅಗತಯವಿರುವ್ 2 

ವ್ಷಾಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಅವ್ಧಿಯವ್ರ ಗ  ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸಲ್ು ರ್ತುಿ ವ ೇಗಗ ನಳಿಸಲ್ು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗಿದ . 

ಸಕಾಥರಿ ಸಂಗರಹಣ  

78. ಅರ್ೃತ ರ್ಾಲ್ದ ಅಗತಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಾಾರಿ ನಿಯರ್ಗಳನುೂ ಇತಿಿೇಚ ಗ  ಆಧುನಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ . ಹ ನಸ 

ನಿಯರ್ಗಳು ವಿವಿಧ ರ್ಧಯಸಗೆಾರರ ಒಳಹರಿವಿನಿಂದ ಪರಯೇಜ್ನ ಪಡ ದಿವ . ಆಧುನಿೇಕರಿಸದ ನಿಯರ್ಗಳು 

ಸಂಕ್ತೇಣಾ ಟ ಂಡರ್್ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲಿಲ ವ ಚಚದ ಜ ನತ ಗ  ಪ್ಾರದಶಾಕ ಗುಣರ್ಟಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನುೂ 

ಬಳಸಲ್ು ಅನುರ್ತಿ ನಿೇಡುತಿದ . 75ರಷುಟ ಚಾಲ್ನ ಯಲಿಲರುವ್ ಬಿಲ್್ಗಳನುೂ ಕಡಾಡಯವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳಲಿಲ 

ಪ್ಾವ್ತಿಸಲ್ು ರ್ತುಿ ವಿವಾದಗಳನುೂ ರಾಜಿ ರ್ನಲ್ಕ ಇತಯರ್ಥಾಪಡಿಸುವ್ುದನುೂ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸಲ್ು ನಿಬಂಧನ ಗಳನುೂ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ . 

79. ಪ್ಾರದಶಾಕತ  ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ರ್ತುಿ ಪ್ಾವ್ತಿ ವಿಳಂಬ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು ರ್ುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ, ಎಲಾಲ ರ್ ೇಂದರ 

ಸಚಿವಾಲ್ಯಗಳನುೂ ರ್ಾಗದರಹಿತ ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು. ಸಂಪೂಣಾ ಆನ್್ಲ ೈನ್ ಇ-ಬಿಲ್ ವ್ಯವ್ಸ  ೆ

ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಈ ವ್ಯವ್ಸ ೆಯು ಪೂರ ೈರ್ ದಾರರು ರ್ತುಿ ಗುತಿಿಗ ದಾರರು ತರ್ು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 

ಬಿಲ್್ಗಳು ರ್ತುಿ ರ್ ಲೈಮ್್ಗಳನುೂ ಆನ್್ಲ ೈನ್್ನಲಿಲ ಸಲಿಲಸಲ್ು ರ್ತುಿ ಎಲಿಲಂದಲಾದರನ ಅವ್ರ ಲ ಕಕಪತರಗಳ ಸೆತಿಗತಿ 

ನ ನೇಡಲ್ು ಇದು ಅನುವ್ು ಮಾಡಿರ್ ನಡುತಿದ . 



 

80. ಪೂರ ೈರ್ ದಾರರು ರ್ತುಿ ರ್ ಲ್ಸ-ಗುತಿಿಗ ದಾರರಿಗ  ಪರ ನೇಕ್ಷ ವ ಚಚ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು, ಬಾಯಂಕ್ಟ ಗಾಯರಂಟ್ಟಗ  

ಪರ್ಾಾಯವಾಗಿ ಜಾಮಿೇನು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಬಳರ್ ಯನುೂ ಸರ್ಾಾರಿ ಸಂಗರಹಣ ಗಳಲಿಲ 

ಸಿೇರ್ಾರಾಹಾಗ ನಳಿಸಲಾಗುತಿದ . ಚಿನೂದ ಆರ್ದು ಅಂತಹ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳಿಗನ ಇದು ಉಪಯುಕಿವಾಗಬಹುದು. 

ಐಆರ್ ಡಿಎಐ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಮಿೇನು ಬಾಂಡ್ಗಳ ವಿತರಣ ಗ  ಮಾಗಾಸನಚಿಗಳನುೂ ನಿೇಡಿದ . 

ಎವಿಜಿಸ್ಥ ಪ್ರಚಾರ ಕಾಯಥಪ್ಡ  

81. ಅನಿಮೇಷನ್, ದೃಶಯ ಪರಿಣಾರ್ಗಳು, ಗ ೇಮಿಂಗ್ ರ್ತುಿ ರ್ಾಮಿಕ್ಟ (ಎವಿಜಿಸ) ವ್ಲ್ಯವ್ು ಯುವ್ ಸರ್ುದಾಯರ್ ಕ 

ಅಪ್ಾರ ಉದ ನಯೇಗಾವ್ರ್ಾಶ ಒದಗಿಸುವ್ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ಹ ನಂದಿದ . ಇದನುೂ ಅರಿತುರ್ ನಳುುವ್ ಮಾಗಾಗಳನುೂ 

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ು ರ್ತುಿ ನರ್ು ಮಾರುಕಟ ಟಗಳಿಗ  ಹಾಗು ಜಾಗತಿಕ ಬ ೇಡಿರ್ ಗ  ಸ ೇವ  ಸಲಿಲಸಲ್ು ದ ೇಶಿೇಯ 

ಸಾರ್ರ್ಥಯಾವ್ನುೂ ಸಜ್ುುಗ ನಳಿಸಲ್ು ಎಲಾಲ ಪ್ಾಲ್ುದಾರರ ನಂದಿಗ  ಎವಿಜಿಸ ಪರಚಾರ ರ್ಾಯಾಪಡ  ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವ್ುದು.  

ದ ರಸಂಪ್ಕಥ ವಲಯ 

82. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ದನರಸಂಪಕಾ ವ್ಲ್ಯ ರ್ತುಿ ನಿದಿಾಷಟವಾಗಿ 5ಜಿ ತಂತರಜ್ಞಾನವ್ು ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಯನುೂ 

ಸಕ್ತರಯಗ ನಳಿಸ, ಉದ ನಯೇಗಾವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ಹ ಚಿಚಸುತಿದ . ಖ್ಾಸಗಿ ದನರಸಂಪಕಾ ಸ ೇವಾ  ಪೂರ ೈರ್ ದಾರರು 

2022-23ರ ನಳಗ  5G ಮಬ ೈಲ್ ಸ ೇವ ಗಳನುೂ ಅನಾವ್ರಣ ಮಾಡಲ್ು ಅನುಕನಲ್ವಾಗುವ್ಂತ  2022ರಲಿಲ 

ಅಗತಯವಿರುವ್ ಸ ಾಕರಮ್ ಹರಾಜ್ುಗಳನುೂ ನಡ ಸಲಾಗುವ್ುದು. 

83. ಉತಾಾದಕತ  ಸಂಪಕ್ತಾತ ಉತ ಿೇಜ್ನಾ ಯೇಜ್ನ  ಭಾಗವಾಗಿ 5ಜಿ ಸ ಾಕರಂ ತಂತರಜ್ಞಾನರ್ ಕ ಬಲ್ವಾದ ಪರಿಸರ 

ವ್ಯವ್ಸ ೆ ನಿರ್ಮಗಸಲ್ು ವಿನಾಯಸ ಪಾಾಮುಖ್ಯದ ಉತಾಾದನಾ ಯೇಜ್ನ  ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

84. ಗಾರಮಿೇಣ ರ್ತುಿ ದನರದ ಪರದ ೇಶಗಳಲಿಲ ರ್ ೈಗ ಟುಕುವ್ ಬಾರಡ್ಬಾಯಂಡ ರ್ತುಿ ಮಬ ೈಲ್ ಸ ೇವ ಯ ಪರಸರಣ 

ಸಕ್ತರಯಗ ನಳಿಸಲ್ು, ಸಾವ್ಾತಿರಕ ಸ ೇವಾ ಹ ನಣ ಗಾರಿರ್  ನಿಧಿಯ ಅಡಿ ವಾಷ್ಾಕ ಸಂಗರಹಣ ಯಲಿಲ 5% ಪರಮಾಣವ್ನುೂ 

ಹಂಚಲಾಗುವ್ುದು. ಇದು ಸಂಶ  ೇಧನ  ರ್ತುಿ ಅಭಿವ್ೃದಿದ, ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು ರ್ತುಿ ಪರಿಹಾರಗಳ 

ವಾಣಿಜಿಯೇಕರಣವ್ನುೂ ಉತ ಿೇಜಿಸುತಿದ . 

85. ಎಲಾಲ ಗಾರರ್ಗಳು ರ್ತುಿ ನಿವಾಸಗಳು ಇ-ಸ ೇವ ಗಳು, ಸಂವ್ಹನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳು ರ್ತುಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಸಂಪನನುಲ್ಗಳಿಗ  ನಗರ ಪರದ ೇಶಗಳು ರ್ತುಿ ಅವ್ರ ನಿವಾಸಗಳಿಗ  ಸಮಾನವಾದ ಲ್ಭಯತ  ಹ ನಂದಬ ೇಕು ಎಂಬುದು 

ನರ್ು ಆಶಯವಾಗಿದ . ರಿಮೇಟ್ ಪರದ ೇಶಗಳು ಸ ೇರಿದಂತ  ಎಲಾಲ ಹಳಿುಗಳಲಿಲ ಆಪಿಟಕಲ್ ಫ ೈಬರ್ ರ್ ೇಬಲ್ 

ಅಳವ್ಡಿಸುವ್ ಗುತಿಿಗ ಗಳನುೂ 2022-23ರಲಿಲ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ-ಖ್ಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತಿದ ರ್ನಲ್ಕ ಭಾರತ್-ನ ಟ್ 

ಯೇಜ್ನ ಯಡಿ ನಿೇಡಲಾಗುವ್ುದು. ಇದು 2025ರಲಿಲ ಪೂಣಾಗ ನಳುುವ್ ನಿರಿೇಕ್ಷ ಯಿದ . ಆಪಿಟಕಲ್ ಫ ೈಬರ್್ನ ಉತರಿ್ 

ರ್ತುಿ ಹ ಚುಚ ಪರಿಣಾರ್ರ್ಾರಿ ಬಳರ್ ಯನುೂ ಸಕ್ತರಯಗ ನಳಿಸಲ್ು ಕರರ್ಗಳನುೂ ತ ಗ ದುರ್ ನಳುಲಾಗುವ್ುದು. 



 

ರಫ್ತಾ ಉತ ಾೇಜನ ಪ್ರಚಾರ 

86. ವಿಶ ೇಷ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಲ್ಯಗಳ ರ್ಾಯಿದ ಯನುೂ ಹ ನಸ ಶಾಸನದ ನಂದಿಗ  ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಅದು 

ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ  'ಉದಯರ್ ರ್ತುಿ ಸ ೇವಾ ರ್ ೇಂದರಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ'ಯಲಿಲ ಪ್ಾಲ್ುದಾರರಾಗಲ್ು ಅನುವ್ು ಮಾಡಿರ್ ನಡುತಿದ . 

ಲ್ಭಯವಿರುವ್ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾಗಳನುೂ ಅತುಯತಿರ್ವಾಗಿ ಬಳಸರ್ ನಳುಲ್ು ರ್ತುಿ ರಫ್ತಿಗಳ ಸಾಧಾಾತುಕತ ಯನುೂ 

ಹ ಚಿಚಸಲಿದ . 

ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ ೇತರದಲಿಾ ಆತಾನಿಭಥರ್  

87. ನರ್ು ಸರ್ಾಾರವ್ು ರಫ್ತಿ ಉತಾನೂಗಳ ಆರ್ದು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು ರ್ತುಿ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳಿಗ  ಸರ್ರ ಸಾಧನಗಳಲಿಲ 

ಆತುನಿಭಾರ್ ಉತ ಿೇಜಿಸಲ್ು ಬದಧವಾಗಿದ . 2021-22ರಲಿಲ ಇದದ 58% ಉತಾಾದನಾ ಬಂಡವಾಳವ್ನುೂ 2022-23ರಲಿಲ 

68%ಗ  ಹ ಚಿಚಸ ಬಜ ಟ್ ನಲಿಲ ಮಿೇಸಲಿಡಲಾಗುವ್ುದು. 

88. ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಲ್ಯದ ಸಂಶ  ೇಧನ  ರ್ತುಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ರ್ಾಯಾಕರರ್ಗಳನುೂ ದ ೇಶದ ಉದಯರ್ಗಳು, 

ನವೇದಯರ್ಗಳು ರ್ತುಿ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ೆಗಳಿಗ  ರ್ುಕಿಗ ನಳಿಸ, 25% ಆರ್ ಅಂಡ ಡಿ ನಿಧಿಯನುೂ ಬಜ ಟ್ ನಲಿಲ 

ಮಿೇಸಲಿರಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಡಿಆರ್ ಡಿಒ ರ್ತುಿ ಇತರ ಸಂಸ ೆಗಳ ಸಹಯೇಗದ ನಂದಿಗ  ಸ ೇನಾ ಸಾಧನ ಸಲ್ಕರಣ ಗಳ 

ವಿನಾಯಸ ರ್ತುಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಯನುೂ ರ್ ೈಗ ನಳುಲ್ು ಖ್ಾಸಗಿ ಉದಯರ್ವ್ನುೂ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸಲಾಗುತಿದ . ವಾಯಪಕ ಶ ರೇಣಿಯ 

ಪರಿೇಕ್ಷ  ರ್ತುಿ ಪರಮಾಣಿೇಕರಣದ ಅವ್ಶಯಕತ ಗಳನುೂ ಪೂರ ೈಸಲ್ು ಸಿತಂತರ ನ ನೇಡಲ್ ಸಂಸ ೆಯನುೂ 

ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

ಉದಯೇನುಾಖ ಅವಕಾಶಗಳು 

89. ಆರ್ಟಗಫಷಿಯಲ್ ಇಂಟಲ್ಲಜೆನ್, ಜಿಯೇಸ ಾೇಷ್ಯಲ್ ಸಸಟಮ್ಾ ರ್ತುಿ ಡ ನರೇನ್್ಗಳು, ಸ ಮಿಕಂಡಕಟರ್ ರ್ತುಿ 

ಅದರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ ೆ, ಬಾಹಾಯರ್ಾಶ ಆರ್ಥಾಕತ , ಜಿನ ನೇಮಿಕ್ಟಾ ರ್ತುಿ ಔಷಧ, ಹಸರು ಇಂಧನ ರ್ತುಿ ಸಿಚಛ 

ಚಲನಶಿೇಲ್ತಾ ವ್ಯವ್ಸ ೆಗಳು ಸುಸೆರ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಗ  ರ್ತುಿ ದ ೇಶವ್ನುೂ ಆಧುನಿೇಕರಿಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ್ ಅಪ್ಾರ 

ಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ಹ ನಂದಿವ . ಇವ ಲ್ಲವ್ೂ ಯುವ್ ಸರ್ುದಾಯರ್ ಕ ವಿಫ್ತಲ್ ಉದ ನಯೇಗಾವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ಒದಗಿಸುವ್ ಜ್ತ ಗ , 

ಭಾರತಿೇಯ ಉದಯರ್ವ್ನುೂ ಹ ಚುಚ ಪರಿಣಾರ್ರ್ಾರಿ ರ್ತುಿ ಸಾಧಾಾತುಕವಾಗಿಸುವ್ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ಹ ನಂದಿವ .  

90. ಬ ಂಬಲ್ ನಿೇತಿಗಳು, ಸರಳ ನಿಯರ್ಗಳು, ದ ೇಶಿೇಯ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾಗಳನುೂ ನಿಮಿಾಸಲ್ು ಅನುಕನಲ್ಕರ ಕರರ್ಗಳು, 

ಸಂಶ  ೇಧನ  ರ್ತುಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಯ ಪರಚಾರವ್ು ಸರ್ಾಾರದ ರ್ಾಯಾ ವಿಧಾನರ್ ಕ ಮಾಗಾದಶಾನ ನಿೇಡುತಿದ . 

ಸಂಶ  ೇಧನ  ರ್ತುಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ರಂಗದಲಿಲ ಉದಯವಾಗುತಿಿರುವ್ ಅವ್ರ್ಾಶಗಳಿಗ  ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಉದಯರ್ ರ್ತುಿ 

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಸಂಸ ೆಗಳ ಸಹಯೇಗದ ಪರಯತೂಗಳ ಜ ನತ ಗ , ಸರ್ಾಾರವ್ೂ ರ್ ನಡುಗ  ನಿೇಡಲಿದ . 

ಇಂಧನ ಪ್ರಿವತಥನ  ಮತುಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲ್ಾವಣ ಯ ಕ್ತರಯೆಗಳು 



 

91. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವ್ಣ ಯ ಅಪ್ಾಯಗಳು ಭಾರತ ರ್ತುಿ ಇತರ ದ ೇಶಗಳ ಮೇಲ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೇರುವ್ 

ಪರಬಲ್ವಾದ ನರ್ಾರಾತುಕ ಬಾಹಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವ . ಕಳ ದ ನವ ಂಬರ್್ನಲಿಲ ಗಾಲಸ ನಗೇದಲಿಲ ನಡ ದ ಸಒಪಿ26 

ಶೃಂಗಸಭ ಯಲಿಲ ಗೌರವಾನಿಿತ ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರ ಹ ೇಳಿದಂತ , " ಬುದಿಧಹಿೇನ ರ್ತುಿ ವಿನಾಶರ್ಾರಿ ಇಂಗಾಲ್ ಸ ೇವ್ನ ಯ 

ಬದಲಿಗ  ಜಾಗರನಕ ರ್ತುಿ ಉದ ದೇಶಪೂವ್ಾಕ ಬಳರ್  ಇಂದಿನ್ ಅಗತಯ ." ಅವ್ರು ಘನೇಷ್ಸದ 'ಪಂಚಾರ್ೃತ'ದಲಿಲ 

ವಿವ್ರಿಸರುವ್ಂತ , ಕಡಿಮ ಇಂಗಾಲ್ದ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ರ್ಾಯಾತಂತರವ್ು ಸುಸೆರ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಯತಿ ನರ್ು ಸರ್ಾಾರದ 

ಬಲ್ವಾದ ಬದಧತ ಯ ಪರರ್ುಖ ಪರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದ . 

92. ಕಡಿಮ ಇಂಗಾಲ್ದ ರ್ಾಯಾ ತಂತರವ್ು ದ ನಡಡ ಉದ ನಯೇಗಾವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ತ ರ ಯುತಿದ , ದ ೇಶವ್ನುೂ ಸುಸರೆ 

ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ಪರ್ಥದಲಿಲ ರ್ ನಂಡ ನಯುಯತಿದ . ಈ ಬಜ ಟ್ ಇಂತಹ ಹಲ್ವಾರು ಸಮಿೇಪದ ರ್ತುಿ ದಿೇರ್ಘಾವ್ಧಿಯ 

ಕರರ್ಗಳನುೂ ಪರಸಾಿಪಿಸುತಿಿದ . 

ಸ್ೌರ ವಿದು್ತ್ 

93. 2030ರ ವ ೇಳ ಗ  280 ಗಿಗಾವಾಯಟ್ ಸೌರ ವಿದುಯತ್ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ಸಾೆಪನ ಯ ರ್ಹತಾಿರ್ಾಂಕ್ಷ ಯ ಗುರಿಗಾಗಿ 

ದ ೇಶಿೇಯ ಉತಾಾದನ ಯನುೂ ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸಲ್ು, ಹ ಚಿಚನ ದಕ್ಷತ ಯ ಮಾಡನಯಲ್್ಗಳ ಉತಾಾದನ ಗ  ಉತಾಾದಕತ  

ಸಂಪಕ್ತಾತ ಉತ ಿೇಜ್ನಾ ಯೇಜ್ನ ಗಳಿಗಾಗಿ 19,500 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಹ ಚುಚವ್ರಿ ಹಂಚಿರ್  ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು. 

ವತುಥಲ ಆರ್ಥಥಕತ  

94. ವತ್ುಗಲ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿವ್ತಾನ ಯು ಉತಾಾದಕತ  ವ್ಧಾನ ಯಲಿಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿದ , ಹ ನಸ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು 

ರ್ತುಿ ಉದ ನಯೇಗಗಳಿಗ  ದ ನಡಡ ಅವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ಸೃಷ್ಟಸುತಿದ  ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ . ವಿದುಯನಾುನ ತಾಯಜ್ಯ, 

ತಿೇರಾ ಹಳ ಯದಾದ ವಾಹನಗಳು, ಬಳಸದ ತ ೈಲ್ ತಾಯಜ್ಯ ರ್ತುಿ ವಿಷರ್ಾರಿ ರ್ ೈಗಾರಿರ್ಾ ತಾಯಜ್ಯದಂತಹ 10 

ವ್ಲ್ಯಗಳ ಕ್ತರರ್ಾಯೇಜ್ನ ಗಳು ಸದಧವಾಗಿವ . ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ, ರಿವ್ಸ್ಾ ಲಾಜಿಸಟಕ್ಟಾ, ತಂತರಜ್ಞಾನದ 

ಉನೂತಿೇಕರಣ ರ್ತುಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವ್ಲ್ಯದ ನಂದಿಗ  ಏಕ್ತೇಕರಣದ ಪರರ್ುಖ ಸರ್ಸ ಯಗಳನುೂ ಪರಿಹರಿಸುವ್ಲಿಲ 

ಈಗ ಗರ್ನ ಹರಿಸಲಾಗುತಿಿದ . ನಿಯಮಾವ್ಳಿಗಳು, ವಿಸೃತ ನಿಮಾಾಪಕರ ಜ್ವಾಬಾದರಿಗಳ ಮಾಗಾಸನಚಿ ರ್ತುಿ 

ನಾವಿೇನಯತ  ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸುವಿರ್  ಒಳಗ ನಂಡಿರುವ್ ಸಕ್ತರಯ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ನಿೇತಿಗಳಿಂದ ಇದನುೂ 

ಬ ಂಬಲಿಸಲಾಗುತಿದ . 

ಇಂಗಾಲ ಶೂನ್ ಆರ್ಥಥಕತ ಗ  ಪ್ರಿವತಥನ  

95. ಇಂಗಾಲ್ ಶ ನಯ ಜ ೈವಿಕ್ ಇಂಧನ ರ ೈತರಿಗ  ಹ ಚುಚವ್ರಿ ಆದಾಯ ನಿೇಡುತಿದ , ಸೆಳಿೇಯರಿಗ  

ಉದ ನಯೇಗಾವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ಒದಗಿಸುತಿದ  



 

96. ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವ್ು ಇಂಧನ ನಿವ್ಾಹಣ ಯ ಪರರ್ುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ . ಆದದರಿಂದ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತ  ರ್ತುಿ 

ಉಳಿತಾಯ ಕರರ್ಗಳನುೂ ಉತ ಿೇಜಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಇಂಧನ ಸ ೇವಾ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಮಾದರಿಯ ರ್ನಲ್ಕ 

ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟಡಗಳಲಿಲ ಇದನುೂ ಮಾಡಲಾಗುತಿದ . ಇದು ಇಂಧನ ಲ ಕಕ ಪರಿಶ  ೇಧನ ಗಳು, 

ರ್ಾಯಾಕ್ಷರ್ತ ಯ ಒಪಾಂದಗಳು ರ್ತುಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಪನ ರ್ತುಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ನ ಯ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾ ನಿಮಾಾಣ ರ್ತುಿ 

ಜಾಗೃತಿಯನುೂ ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸುತಿದ . 

97. ಕಲಿಲದದಲ್ು ಅನಿಲಿೇಕರಣ ರ್ತುಿ ಕಲಿಲದದಲ್ನುೂ ಉದಯರ್ರ್ ಕ ಅಗತಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವ್ತಿಾಸಲ್ು 4 

ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ ಯೇಜ್ನ ಗಳನುೂ ತಾಂತಿರಕ ರ್ತುಿ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಾಯಾಸಾಧಯತ ಯನುೂ ವಿಕಸನಗ ನಳಿಸಲ್ು 

ರನಪಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

98. ಕೃಷ್ ಅರಣಯ ರ್ತುಿ ಖ್ಾಸಗಿ ಅರಣಯವ್ನುೂ ಉತ ಿೇಜಿಸಲ್ು ನಿೇತಿಗಳು ರ್ತುಿ ಅಗತಯವಿರುವ್ ಶಾಸನ 

ಬದಲಾವ್ಣ ಗಳನುೂ ತರಲಾಗುವ್ುದು. ಜ ನತ ಗ , ಕೃಷ್-ಅರಣಯ ರ್ ೈಗ ನಳುಲ್ು ಬಯಸುವ್ ಪರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿಗಳು ರ್ತುಿ 

ಪಂಗಡಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದ ರ ೈತರಿಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಬ ಂಬಲ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿದ . 

ಹ ಡಿಕ ಗಳಿಗ  ಹಣಕಾಸು ನ ರವು  

ಸ್ಾವಥಜನಿಕ ವ ಚಚ ಅರ್ವಾ ಹ ಡಿಕ  

99. ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ವ ಚಚವ್ು ತಿರಿತ ರ್ತುಿ ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಾಕ ಪುನಶ ಚೇತನ ರ್ತುಿ ಬಲ್ವ್ಧಾನ ಯ ಕ್ತೇಲಿರ್ ೈ. ಇದು 

ಉದ ನಯೇಗಾವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ಸೃಷ್ಟಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿದ , ದ ನಡಡ ರ್ ೈಗಾರಿರ್ ಗಳು ರ್ತುಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ 

ಉತಾನೂಗಳ ವ್ಧಿಾತ ಬ ೇಡಿರ್ ಯನುೂ ಪ್ ರೇರ ೇಪಿಸುತಿದ , ಉತಿರ್ ಕೃಷ್ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ ರ ೈತರಿಗ  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತಿದ . ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕದ ಪರಿಣಾರ್ಗಳಿಂದ ಹ ನರಬರಲ್ು ಆರ್ಥಾಕತ ಯು ಹ ಚಿಚನ ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಯಂದಿಗ  

ಬಲ್ವಾದ ಚ ೇತರಿರ್  ತ ನೇರಿಸದ . ಆದಾಗನಯ, 2020-21ರ ಹಿನೂಡ ಯನುೂ ಸರಿದನಗಿಸಲ್ು ನಾವ್ು ಆ ರ್ಟಟವ್ನುೂ 

ಉಳಿಸರ್ ನಳುಬ ೇರ್ಾಗಿದ . 

100. ಪ್ಾಯರಾ 5ರಲಿಲ ವಿವ್ರಿಸದಂತ , ಹನಡಿರ್ ಯ ಚಕರರ್ ಕ ಸರಿರ್ಾದ ದಿಕ್ತಕನಲಿಲ ಚಲಿಸಬ ೇರ್ಾದರ  ಖ್ಾಸಗಿ ಹನಡಿರ್ ಗ  

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹನಡಿರ್ ಯ ಅಗತಯವಿರುತಿದ . ಈ ಹಂತದಲಿಲ, ಖ್ಾಸಗಿ ಹನಡಿರ್ ಗಳು ತರ್ು ಸಾರ್ರ್ಥಯಾರ್ ಕ ರ್ತುಿ 

ಆರ್ಥಾಕತ ಯ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಏರಲ್ು ಬ ಂಬಲ್ ಬಯಸುತಿವ . ಈ ನಿಟ್ಟಟನಲಿಲ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ವ ಚಚ ನಿಣಾಾಯಕ. 

101. 2022-23ರ ರ್ ೇಂದರ ಬಜ ಟ್್ನಲಿಲ ಇದದ 5.54 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಬಂಡವಾಳ ಅರ್ಥವಾ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ವ ಚಚವ್ನುೂ 

ಈ ವ್ಷಾ 7.50 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ.ಗ  ಹ ಚಿಚಸಲಾಗುತಿಿದ . ದರ  35.4% ಹ ಚಿಚಸಲಾಗಿದ .  2022-23ರಲಿಲ ಈ ವ ಚಚವ್ು 

ಜಿಡಿಪಿಯ 2.9% ಆಗಲಿದ .  

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ವ ಚಚ 



 

102. ರ್ ೇಂದರ ಸರ್ಾಾರ ಪರಸಕಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸಾಲಿನಲಿಲ ಮಾಡಿರುವ್ 'ಪರಿಣಾರ್ರ್ಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ವ ಚಚ' 10.68 ಲ್ಕ್ಷ 

ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಇದು ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು 4.1% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ . 

ಹಸ್ಥರು ಬಾಂಡ್ ಗಳು 

103. 2022-23ರಲಿಲ ಸರ್ಾಾರದ ಒಟಾಟರ  ಮಾರುಕಟ ಟ ಸಾಲ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹಸರು ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾರ್ಾಕಗಿ 

ಸಂಪನನುಲ್ಗಳನುೂ ಸಜ್ುುಗ ನಳಿಸಲ್ು ಸಾವ್ಾಭೌರ್ ಹಸರು ಬಾಂಡ್ಗಳನುೂ ಹ ನರಡಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಇದರಿಂದ 

ಬರುವ್ ಆದಾಯವ್ನುೂ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ವ್ಲ್ಯದ ಯೇಜ್ನ ಗಳಿಗ  ಬಳಸಲಾಗುವ್ುದು. ಈ ನಿಧಿಯು ಇಂಗಾಲ್ದ 

ತಿೇವ್ರತ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು ಬಳಕೆಯಾಗುತಿದ . 

ಉಡುಗ  ರ  – ಐಎಫ್ಎಸ್ ಸ್ಥ 

104. ಉನೂತ ರ್ಟಟದ ಮಾನವ್ ಸಂಪನನುಲ್ಗಳ ಲ್ಭಯತ ಯನುೂ ಸುಲ್ಭಗ ನಳಿಸಲ್ು ಐಎಫ್ಎಸ್ ಸಎಯಿಂದ 

ಹ ನರತುಪಡಿಸ, ದ ೇಶಿೇಯ ನಿಯರ್ಗಳಿಂದ ರ್ುಕಿವಾಗಿ ಹಣರ್ಾಸು ನಿವ್ಾಹಣ , ಹಣರ್ಾಸು ತಂತರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, 

ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ತುಿ ಗಣಿತದ ರ್ ನೇಸ್್ಾಗಳನುೂ ಒದಗಿಸಲ್ು ಗಿಫ್ಟ ಸಟ್ಟಯಲಿಲ ವಿಶಿದಜ ಾಯ ವಿದ ೇಶಿ 

ವಿಶಿವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ರ್ತುಿ ಸಂಸ ೆಗಳಿಗ  ಅನುರ್ತಿ ನಿೇಡಲಾಗುತಿದ  

105. ಅಂತಾರಾಷ್ರೇಯ ನಾಯಯಶಾಸರದ ಅಡಿ ವಿವಾದಗಳ ಸರ್ಾಲಿಕ ಇತಯರ್ಥಾರ್ಾಕಗಿ ಗಿಫ್ಟ ನಗರದಲಿಲ 

ಅಂತಾರಾಷ್ರೇಯ ರ್ಧಯಸೆರ್  ರ್ ೇಂದರ ಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

106. ದ ೇಶದಲಿಲ ಸುಸೆರ ರ್ತುಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವ್ಣ ಯ  ಹಣರ್ಾಸನ  ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡವಾಳರ್ಾಕಗಿ ಸ ೇವ ಗಳನುೂ 

ಗಿಫ್ಟ ಸಟ್ಟಯಲಿಲ ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸಲಾಗುತಿದ . 

ಮ ಲಸ್ೌಕಯಥ ಸ್ಥಿತಿ 

107. ಚಾಜಿಾಂಗ್ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ ರ್ತುಿ ಗಿರಡ-ಸ ಕೇಲ್ ಬಾಯಟರಿ ವ್ಯವ್ಸ ೆಗಳನುೂ ಒಳಗ ನಂಡಂತ  ಡ ೇಟಾ 

ರ್ ೇಂದರಗಳು ರ್ತುಿ ಇಂಧನ  ಶ ೇಖರಣಾ ವ್ಯವ್ಸ ೆಗಳ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾಗಳ ಸಾರ್ರಸಯದ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಲ 

ಸ ೇರಿಸಲಾಗುತಿದ . ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ ರ್ತುಿ ಶುದಧ ಇಂಧನ ಸಂಗರಹಣ ಗಾಗಿ ಸಾಲ್ ಲ್ಭಯತ ಯನುೂ 

ಸುಲ್ಭಗ ನಳಿಸುತಿದ . 

ಹ ಡಿಕ  ಬಂಡವಾಳ ಮತುಾ ಖಾಸಗಿ ಈಕ್ತೆಟಿ ಹ ಡಿಕ  

108. ಹನಡಿರ್  ಬಂಡವಾಳ (ವ ಂಚರ್ ರ್ಾಯಪಿಟಲ್) ರ್ತುಿ ಖ್ಾಸಗಿ ಈಕ್ತಿಟ್ಟಗ  ಕಳ ದ ವ್ಷಾ ̀ 5.5 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ.ಗಿಂತ 

ಹಚಿಚನ ಹನಡಿರ್  ಮಾಡಿದುದ, ಇದು ಅತಿದ ನಡಡ ನವೇದಯರ್ಗಳ ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ ೆಯನುೂ 



 

ಸುಗರ್ಗ ನಳಿಸದ . ಈ ಹನಡಿರ್ ಯನುೂ ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ನಿಯಂತರಕ ರ್ತುಿ ಇತರ ಸರ್ಸ ಯಗಳ ಸರ್ಗರ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯ 

ಅಗತಯವಿದ . ಪರಿಶಿೇಲ್ನ  ನಡ ಸ ಸನಕಿ ಕರರ್ಗಳನುೂ ಸನಚಿಸಲ್ು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗುವ್ುದು. 

ಸಂಯೇಜಿತ ಹಣಕಾಸು 

109. ಸರ್ಾಾರದ ಬ ಂಬಲಿತ ಎನ್ಐಐಎಫ್ ರ್ತುಿ ಸಡಿಿ ನಿಧಿಗಳು ಬಹು ಪರಿಣಾರ್ ಸೃಷ್ಟಸುವ್ ಪರಮಾಣದ 

ಬಂಡವಾಳವ್ನುೂ ಒದಗಿಸವ . ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವ್ಣ ಯ ಕರರ್ಗಳು, ಡಿೇಪ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಾಕತ  

ಔಷಧ ವ್ಲ್ಯ, ಕೃಷ್ ತಂತರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಉದಯೇನುುಖ ವ್ಲ್ಯಗಳನುೂ ಉತ ಿೇಜಿಸಲ್ು ಇವ್ು ನ ರವಾಗುತಿಿವ . 

ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ಾಲ್ು 20%ಗ  ಸೇಮಿತವಾಗಿರುತಿದ . ಇನುೂಳಿದ ಹಣವ್ನುೂ ಖ್ಾಸಗಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿವ್ಾಹಿಸಲಾಗುತಿದ .  

ಮ ಲಸ್ೌಕಯಥ ಯೇಜನ ಗಳ ಆರ್ಥಥಕ ಕಾಯಥಸ್ಾಧ್ತ  

110. ರ್ನಲ್ಸೌಕಯಾ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಹಣರ್ಾಸು ಒದಗಿಸಲ್ು, ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹನಡಿರ್ ಯನ್ುು ಗಣನಿೇಯ ಪರಮಾಣದಲಿಲ 

ಖ್ಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಪೂರಕಗ ನಳಿಸಬ ೇರ್ಾಗುತಿದ . ಬಹು-ಪಕ್ಷಿೇಯ ಏಜ ನಿಾಗಳಿಂದ ತಾಂತಿರಕ ರ್ತುಿ ಜ್ಞಾನದ 

ನ ರವಿನ ನಂದಿಗ  ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ-ಖ್ಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತಿ ಸ ೇರಿದಂತ  ಯೇಜ್ನ ಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಾಯಾಸಾಧಯತ ಯನುೂ 

ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ಕರರ್ಗಳನುೂ ತ ಗ ದುರ್ ನಳುಲಾಗುವ್ುದು. ಜಾಗತಿಕ ಉತಿರ್ ಅಭಾಯಸಗಳು, ನವಿೇನ ಹಣರ್ಾಸು 

ವಿಧಾನಗಳು ರ್ತುಿ ಸರ್ತ ನೇಲಿತ ಅಪ್ಾಯದ ಹಂಚಿರ್ ಯನುೂ ಅಳವ್ಡಿಸರ್ ನಳುುವ್ ರ್ನಲ್ಕ ಆರ್ಥಾಕ 

ರ್ಾಯಾಸಾಧಯತ ಯನುೂ ಹ ಚಿಚಸಬಹುದು. 

ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ರ ಪ್ಾಯಿ 

111. ರ್ ೇಂದಿರೇಯ ಬಾಯಂಕ್ಟ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರ ನಿಾ (CBDC)ಯ ಜಾರಿಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಾಕತ ಗ  ದ ನಡಡ ಉತ ಿೇಜ್ನ 

ದೊರೆಯಲಿದ . ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರ ನಿಾಯು ಹ ಚುಚ ಪರಿಣಾರ್ರ್ಾರಿ ರ್ತುಿ ರ್ ೈಗ ಟಕುವ್ ಕರ ನಿಾ ನಿವ್ಾಹಣಾ ವ್ಯವ್ಸ ೆಗ  

ರ್ಾರಣವಾಗುತಿದ . ಆದದರಿಂದ, ಬಾಲಕ್ಟ್ಚ ೈನ್ ರ್ತುಿ ಇತರ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳನುೂ ಬಳಸರ್ ನಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ರನಪ್ಾಯಿ 

ಪರಿಚಯಿಸಲ್ು ಪರಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ , ಇದನುೂ ಪರಸಕಿ ಸಾಲಿನಲ ಲೇ ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬಾಯಂಕ್ಟ ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಲಿದ . 

ಬಂಡವಾಳ ಹ ಡಿಕ ಗಾಗಿ ರಾಜ್ಗಳಿಗ  ಹಣಕಾಸ್ಥನ ನ ರವು 

112. ಸಹರ್ಾರಿ ಒಕನಕಟ ವ್ಯವ್ಸ ೆಯ ನಿಜ್ವಾದ ರ್ನ ನೇಭಾವ್ವ್ನುೂ ಬಿಂಬಿಸುವ್ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಉತಾಾದನಾ 

ಸಿತುಿಗಳನುೂ ಸೃಷ್ಟಸಲ್ು ರ್ತುಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ ನಯೇಗವ್ನುೂ ಸೃಷ್ಟಸಲ್ು ತರ್ು ಬಂಡವಾಳ ಹನಡಿರ್ ಯನುೂ 

ಹ ಚಿಚಸ ರಾಜ್ಯಗಳ ರ್ ೈಗಳನುೂ ಬಲ್ಪಡಿಸಲ್ು ರ್ ೇಂದರ ಸರ್ಾಾರ ಬದಧವಾಗಿದ . ‘ಬಂಡವಾಳ ಹನಡಿರ್ ಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ  

ಹಣರ್ಾಸು ನ ರವ್ು ನಿೇಡುವ್ ಯೇಜ್ನ ’ಗ  ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಉತಿರ್ ಪರತಿಕ್ತರಯೆ ವ್ಯಕಿವಾಗಿದ . ರ್ುಖಯರ್ಂತಿರಗಳು ರ್ತುಿ 

ರಾಜ್ಯ ಹಣರ್ಾಸು ರ್ಂತಿರಗಳ  ಂದಿಗಿನ ನನೂ ಸಭ ಯ ಸಂದಭಾದಲಿಲ ಸಿೇಕರಿಸದ ರ್ನವಿಗಳಿಗ  ಗೌರವಾನಿಿತವಾಗಿ, 



 

ಈ ಯೇಜ್ನ ಯ ವ ಚಚವ್ನುೂ ಪರಸುಿತ ವ್ಷಾದ ಪರಿಷೃತ ಅಂದಾಜ್ುಗಳಲಿಲ ಬಜ ಟ್ ಅಂದಾಜಿನಲಿಲ 10,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ 

ರನ.ನಿಂದ 15,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ.ಗ  ಹ ಚಿಚಸಲಾಗುತಿಿದ . 

113. 2022-23ರ್ ಕ, ದ ೇಶದ ಆರ್ಥಾಕತ ಯಲಿಲ ಒಟಾಟರ  ಹನಡಿರ್ ಗಳಿಗ  ವ ೇಗ ನಿೇಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು 1 

ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಹಂಚಿರ್ ರ್ಾಗಿದ . 50 ವ್ಷಾಗಳ ಬಡಿಡ ರಹಿತ ಈ ಸಾಲ್ಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ  ನಿೇಡಲಾಗಿರುವ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಸಾಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹ ಚಿಚನ ಪರಮಾಣದಾದಗಿರುತಿದ .  

114. ಈ ಹಂಚಿರ್ ಯನುೂ ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೇಜ್ನ ಗಳು  ರ್ತುಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಇತರ ಉತಾಾದಕ 

ಬಂಡವಾಳ ಹನಡಿರ್ ಗ  ಬಳಸಲಾಗುತಿದ . ಈ ರ್ ಳಗಿನ ಯೇಜ್ನ ಗಳನುೂ ಸಹ ಒಳಗ ನಂಡಿರುತಿದ : 

• ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ಾಲ್ು ಬ ಂಬಲ್ ಸ ೇರಿದಂತ  ಪರಧಾನ ರ್ಂತಿರ ಗಾರರ್ ಸಡಕ್ಟ ಯೇಜ್ನ ಯ ಆದಯತ ಯ 

ವಿಭಾಗಗಳಿಗ  ಪೂರಕ ನಿಧಿ, 

• ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಾವ್ತಿಗಳು ರ್ತುಿ ಆಪಿಟಕಲ್ ಫ ೈಬರ್ ರ್ ೇಬಲ್ ಜಾಲ್  ಪೂಣಾಗ ನಳಿಸುವಿರ್  ರ್ತುಿ 

ಆರ್ಥಾಕತ ಯ ಡಿಜಿಟಲಿೇಕರಣ. 

• ಕಟಟಡ ಬ ೈಲಾಗಳು, ಟೌನ್ ಪ್ಾಲನಿಂಗ್ ಯೇಜ್ನ ಗಳು, ಸಾರಿಗ -ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ರ್ತುಿ 

ವ್ಗಾಾವ್ಣ  ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ಹಕುಕಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸದ ಸುಧಾರಣ ಗಳು. 

115. 15ನ ೇ ಹಣರ್ಾಸು ಆಯೇಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಪರಸಕಿ ಸಾಲಿನಲಿಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ  ಜಿಎಸ್ 

ಡಿಪಿಯ 4% ವಿತಿಿೇಯ ರ್ ನರತ  ರ್ಾಪ್ಾಡುವ್ಂತ  ಅನುರ್ತಿ ನಿೇಡಲಾಗುವ್ುದು, ಅದರಲಿಲ 0.5% ಅನುದಾನವ್ನುೂ 

ವಿದುಯತ್ ವ್ಲ್ಯದ ಸುಧಾರಣ ಗಳಿಗ  ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತಿದ , ಇದರ್ಾಕಗಿ ಷರತುಿಗಳಿದುದ, ಈಗಾಗಲ ೇ 2021-22ರಲಿಲ 

ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ . 

ವಿತಿಾೇಯ ನಿವಥಹಣ  

116. 2021-22ರ ಬಜ ಟ್ ಅಂದಾಜಿನಂತ  34.83 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಒಟುಟ ವ ಚಚರ್ ಕ ಪರತಿರ್ಾಗಿ ಪರಿಷೃತ ಅಂದಾಜ್ು 

ವ ಚಚ 37.70 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ.ಗ  ಏರಿರ್  ಆಗಿದ . ಬಂಡವಾಳ ವ ಚಚದ ಪರಿಷೃತ ಅಂದಾಜ್ು 6.03 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. 

ಆಗಿದ . ಇದು ಏರ್ ಇಂಡಿರ್ಾದ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ್ ಖ್ಾತರಿ ಹ ನಣ ಗಾರಿರ್ ಗಳು ರ್ತುಿ ಅದರ ಇತರ  ಬಾಧಯತ ಗಳ 

ಇತಯರ್ಥಾರ್ ಕ 51,971 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಮತಿವ್ೂ ಒಳಗ ನಂಡಿದ . 

117. ಬಜ ಟ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪರರ್ಾರ, 2022-23ರ ಒಟುಟ ವ ಚಚ 39.45 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ , 

ಆದರ  ಸಾಲ್ ಹ ನರತುಪಡಿಸ ಒಟುಟ ಸಿೇಕೃತಿಗಳು 22.84 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ . 

118. ಪರಸಕಿ ವ್ಷಾದಲಿಲ ಪರಿಷೃತ ವಿತಿಿೇಯ ರ್ ನರತ ಯು ಜಿಡಿಪಿಯ 6.9%  ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ . ಇದಕನಕ 

ರ್ುನೂ 6.8%  ಬಜ ಟ್ ಅಂದಾಜ್ು ಮಾಡಲಾಗಿತುಿ. 2022-23ರ ವಿತಿಿೇಯ ರ್ ನರತ ಯು ಜಿಡಿಪಿಯ 6.4%  ಎಂದು 



 

ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ , ಇದು 2025-26ರ ವ ೇಳ ಗ  ವಿತಿಿೇಯ ರ್ ನರತ ಯ ರ್ಟಟವ್ನುೂ 4.5%ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ರ್ಟಟರ್ ಕ 

ತಲ್ುಪಲ್ು ಕಳ ದ ವ್ಷಾ ನಾನು ಘನೇಷ್ಸದ ವಿತಿಿೇಯ ಬಲ್ವ್ಧಾನ ಯ ವಿಶಾಲ್ ಮಾಗಾರ್ ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ . 

2022-23ರಲಿಲ ವಿತಿಿೇಯ ರ್ ನರತ ಯನುೂ ಹ ನಂದಿಸುವಾಗ, ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹನಡಿರ್ ಯ ರ್ನಲ್ಕ ಆರ್ಥಾಕ ಬ ಳವ್ಣಿಗ  

ಪ್ೇಷ್ಸುವ್, ಅದು ಬಲಿಷಠ ರ್ತುಿ ಸುಸೆರವಾಗಿರುವ್ ಅಗತಯತ ಯ ಬಗ ಗ ನಾನು ಜಾಗೃತನಾಗಿದ ದೇನ . 

ನಾನಿೇಗ ಬಜ ಟ್ ಭಾಷಣದ 2ನ ೇ ಭಾಗರ್ ಕ ಹ ನೇಗುತ ಿೇನ . 

 

ಭಾಗ – ಬಿ 

ನೆೇರ ತೆರಿಗೆ 

119. ಗೌರವಾನಿಿತ ಸಾೇಕರ್ ಸರ್, ಈ ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ಸ ನೇಂಕ್ತನ ಅಗತಯ ಸರ್ಯದಲಿಲ ತರ್ು ಸಹ ನಾಗರಿಕರಿಗ  

ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ್ಲಿಲ ಅಪ್ಾರ ರ್ ನಡುಗ  ನಿೇಡಿದ ರ್ತುಿ ಸರ್ಾಾರದ ರ್ ೈಗಳನುೂ ಬಲ್ಪಡಿಸದ ನರ್ು ದ ೇಶದ ಎಲಾಲ 

ತ ರಿಗ ದಾರರಿಗ  ನಾನು ಧನಯವಾದಗಳನುೂ ಅಪಿಾಸುತ ಿೇನ . 

ಈ ಸಂದಭಾದಲಿಲ ಸಚಿವ್ರು ರ್ಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿ ಪವಾಾಧಾಯಯದ 11ನ ೇ ಶ  ಲೇಕದ ಸಾಲ್ುಗಳನುೂ 

ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾಿ ಬಜ ಟ್ ಪರಸಾಿವ್ನ ಗಳನುೂ ಸರ್ರ್ಥಾಸದರು. 

 

"ರಾಜ್ನು ರ್ಾವ್ುದ ೇ ರಿೇತಿ ಅಲ್ಕ್ಷಯ ಮಾಡದ , ಧರ್ಾರ್ ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವ್ನುೂ 

ಆಳಬ ೇಕು. ಧರ್ಾರ್ ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತ ರಿಗ ಗಳನುೂ ಸಂಗರಹಿಸುವ್ ರ್ನಲ್ಕ ಜ್ನರ 

ಯೇಗಕ್ಷ ೇರ್ ರ್ತುಿ ಕಲಾಯಣ ರ್ಾಯಾಕರರ್ಗಳನುೂ ರನಪಿಸಬ ೇಕು" ಎಂದರು. 

120. ನರ್ು ಪ್ಾರಚಿೇನ ಗರಂರ್ಥಗಳ ರ್ಹಾನ್ ಸಂದ ೇಶಗಳನುೂ ಆಯುದರ್ ನಂಡು  ನಾವ್ು ಪರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲಿಲ 

ರ್ುಂದುವ್ರಿಯುತ ಿೇವ . ಈ ಬಜ ಟ್್ ಪರಸಾಿವ್ನ ಗಳು ಸೆರ ರ್ತುಿ ಎಲ್ಲರನ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ತ ರಿಗ  ಪದಧತಿಯ ನರ್ು 

ಘನೇಷ್ತ ನಿೇತಿಯಂದಿಗ  ರ್ುಂದುವ್ರಿಯುತಿಿದ . ಜ್ತ ಗ , ವಿಶಾಿಸಾಹಾ ತ ರಿಗ  ಆಡಳಿತವ್ನುೂ ಸಾೆಪಿಸುವ್ ನರ್ು 

ದೃಷ್ಟಯನುೂ ರ್ುಂದರ್ ಕ ರ್ ನಂಡ ನಯುದ ಹ ಚಿಚನ ಸುಧಾರಣ ಗಳನುೂ ತರಲ್ು ಉದ ದೇಶಿಸದ ದೇವ . ಇದು ತ ರಿಗ  



 

ವ್ಯವ್ಸ ೆಯನುೂ ಇನೂಷುಟ ಸರಳಗ ನಳಿಸುತಿದ , ತ ರಿಗ ದಾರರಿಂದ ಸಿಯಂಪ್ ರೇರಿತ ಅನುಸರಣ ಯನುೂ ಉತ ಿೇಜಿಸುತಿದ , 

ವಾಯಜ್ಯಗಳನುೂ ಕಡಿಮ ಮಾಡುತಿದ . 

ಹ  ಸ 'ಪ್ರಿಷಕರಿಸ್ಥದ ಆದ್ಾಯ ತ ರಿಗ  ವಿವರ ಸಲಿಾಕ  ವ್ವಸ್ ಯಿ ಪ್ರಿಚಯ  

121. ಭಾರತದ ಅರ್ಥಾ ವ್ಯವ್ಸ ೆ ವ ೇಗವಾಗಿ ಬ ಳ ಯುತಿಿದ , ಜ್ನರು ನಾನಾ ಹಣರ್ಾಸು ವ್ಹಿವಾಟುಗಳನುೂ 

ರ್ ೈಗ ನಳುುತಿಿದಾದರ . ಆದಾಯ ತ ರಿಗ  ಇಲಾಖ್ ಯು ತ ರಿಗ ದಾರರ ವ್ಹಿವಾಟುಗಳ ಸ ಟೇಟ್ ಮಂಟ್ ನ  ದೃಢವಾದ 

ಚೌಕಟುಟ ಅರ್ಥವಾ ಮಾಗಾಸನಚಿ ರನಪಿಸದ . ಈ ಸಂದಭಾದಲಿಲ, ರ್ ಲ್ವ್ು ತ ರಿಗ ದಾರರು ತ ರಿಗ  ಪ್ಾವ್ತಿಗಾಗಿ ತರ್ು 

ಆದಾಯವ್ನುೂ ಸರಿರ್ಾಗಿ ಅಂದಾಜ್ು ಮಾಡುವ್ಲಿಲ ಲ ನೇಪಗಳು ಅರ್ಥವಾ ತಪುಾಗಳನುೂ ಮಾಡುತಾಿರ . ಅಂತಹ 

ದ ನೇಷಗಳನುೂ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ು ಅವ್ರ್ಾಶ ಒದಗಿಸುವ್ ಉದ ದೇಶದಿಂದ ಪರಿಷಕರಿಸದ ರಿಟನ್ಾ ಸಲಿಲಸಲ್ು ತ ರಿಗ ದಾರರಿಗ  

ಅನುರ್ತಿ ನಿೇಡುತಿಿದ ದೇವ . ಈ ಪರಿಷಕರಿಸದ ರಿಟನ್ಾ ಅನುೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಷಾದ ಅಂತಯದಿಂದ 2  

ವ್ಷಾಗಳ  ಳಗ  ಸಲಿಲಸಬಹುದು. 

122. ಪರಸುಿತ, ತ ರಿಗ ದಾರರಿಂದ ರ್ ಲ್ವ್ು ಆದಾಯ ತಪಿಾಹ ನೇಗಿದ  ಎಂದು ಇಲಾಖ್  ಕಂಡುರ್ ನಂಡರ , ಅದು ತಿೇಪಿಾನ 

ಸುದಿೇಘಾ ಪರಕ್ತರಯೆಯ ರ್ನಲ್ಕ ಹ ನೇಗುತಿದ . ಬದಲಿಗ , ಈಗ ಈ ಪರಸಾಿವ್ನ ಯಂದಿಗ , ತ ರಿಗ ದಾರರಲಿಲ ನಂಬಿರ್  

ರ್ರುಸಾೆಪಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಹಿಂದ  ರಿಟನ್ಾ ಸಲಿಲಸುವಾಗ ತಪಿಾಹ ನೇದ ಆದಾಯವ್ನುೂ ಸಿತಃ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ಮಾಡಲ್ು ಅನುವ್ು ಮಾಡಿರ್ ನಡುತಿದ . ಪರಸಾಿವ್ನ ಯ ಸಂಪೂಣಾ ವಿವ್ರಗಳನುೂ ಹಣರ್ಾಸು ರ್ಸನದ ಯಲಿಲ 

ನಿೇಡಲಾಗಿದ . ಇದು ಸಿಯಂಪ್ ರೇರಿತ ತ ರಿಗ  ಅನುಸರಣ ಯ ದಿಕ್ತಕನಲಿಲ ಒಂದು ಸದೃಢ ಹ ಜ ುರ್ಾಗಿದ . 

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ ಿಗಳಿಗ  ಪ್ಯಾಥಯ ಕನಿಷಠ ತ ರಿಗ  ದರ, ಹ ಚುಚವರಿ ಶುಲಕ ಇಳಿಕ  

123. ಪರಸುಿತ ಸಹರ್ಾರ ಸಂಘಗಳು 18%  ರ್ತುಿ 1.5% ದರದಲಿಲ ಪರ್ಾಾಯ ಕನಿಷಠ ತ ರಿಗ  

ಪ್ಾವ್ತಿಸಬ ೇರ್ಾಗುತಿದ . ಆದಾಗನಯ, ಕಂಪನಿಗಳು 15% ದರದಲಿಲ ಪ್ಾವ್ತಿಸುತಿವ . ಸಹರ್ಾರ ಸಂಘಗಳು ರ್ತುಿ 

ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವ  ಸರ್ನಾದ ವ್ಯವ್ಸ ೆ ಒದಗಿಸಲ್ು, ನಾನು, ಸಹರ್ಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗ  ಈ ದರವ್ನುೂ 15%ಗ  ಇಳಿಸಲ್ು 

ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . 

124. ಒಟುಟ ಆದಾಯ 1 ರ್ ನೇಟ್ಟಗಿಂತ ಹ ಚುಚ ರ್ತುಿ 10 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ತನಕ ಇರುವ್ವ್ರಿಗ  ಸಹರ್ಾರ ಸಂಘಗಳ 

ಮೇಲಿನ ಮೇಲ ಿರಿಗ (ಸಚಾಾರ್ಜಾ)  ಅನುೂ ಪರಸುಿತ 12%ನಿಂದ 7%ಗ  ಇಳಿಸಲ್ು ನಾನು ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . 

125. ಇದು ಹ ಚಾಚಗಿ ಗಾರಮಿೇಣ ರ್ತುಿ ಕೃಷ್ ಸರ್ುದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ್ ಸಹರ್ಾರ ಸಂಘಗಳು ರ್ತುಿ ಅದರ 

ಸದಸಯರ ಆದಾಯವ್ನುೂ ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿದ . 

ವಿಶ ೇಷಚ ೇತನರಿಗ  ತ ರಿಗ  ವಿನಾಯಿತಿ 



 

126. ವಿಶ ೇಷಚ ೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗ  ಪ್ೇಷಕರು ಅರ್ಥವಾ ಪ್ಾಲ್ಕರು ವಿಮಾ ಯೇಜ್ನ  ಮಾಡಿಸದರ , ಪರಸುಿತ 

ರ್ಾನನನು ಪ್ೇಷಕರು ರ್ತುಿ ಪ್ಾಲ್ಕರಿಗ  ತ ರಿಗ  ಕಡಿತ ಒದಗಿಸುತಿದ . 

127. ವಿಷ್ ೇಷಚ ೇತನರ ಪ್ೇಷಕರು ಅರ್ಥವಾ ಚಂದಾದಾರರು ಒಂದು ವ ೇಳ  ರ್ೃತಪಟಟಲಿಲ ವಿಮಾ ಯೇಜ್ನ ಯ ಒಟುಟ 

ಮತಿ ಅರ್ಥವಾ ವ್ಷ್ಾಾಸನ ವಿಶ ೇಷಚ ೇತನರಿಗ  ಸಗುತಿದ  ಎನುೂವ್ುದಾದರ  ಮಾತರ ಪ್ಾಲ್ಕರಿಗ  ತ ರಿಗ  ಕಡಿತ 

ಸೌಲ್ಭಯ ಸಗುತಿದ . ವಿಶ ೇಷಚ ೇತನರ ಅವ್ಲ್ಂಬಿತರು ತರ್ು ಜಿೇವಿತಾವ್ಧಿಯಲಿಲ ವಿಮಾ ಯೇಜ್ನ ಯ ಪೂಣಾ ಹಣ 

ಅರ್ಥವಾ ವ್ಷ್ಾಾಸನದ ಹಣ ಪಡ ಯುವ್ ಅವ್ಶಯಕತ  ಬಿೇಳಬಹುದು. ಆದದರಿಂದ ನಾವಿಂದು ಪರಸಾಿಪಿಸುತಿಿರುವ್ 

ವಿಚಾರವ ೇನ ಂದರ , ವಿಶ ೇಷಚ ೇತನ ಅವ್ಲ್ಂಬಿತರಿಗ  60 ವ್ಷಾ ತುಂಬಿದಾಗ ತರ್ು ಅಗತಯಗಳಿಗ  ವಿಮಾ ಹಣ 

ಪಡ ಯಲ್ು ಅಹಾರಾಗಿರುತಾಿರ . 

ಕ ೇಂದರ ಮತುಾ ರಾಜ್ ಸಕಾಥರಿ ನೌಕರರಿಗ  ಸಮಾನ ಸವಲತುಾ  

128. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರತಾ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ರ್ತುಿ ರ್ ೇಂದರ ಸರ್ಾಾರಿ ನೌಕರರಿಗ  

ಸರಿಸರ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರಿ ನೌಕರರನುೂ ತರಲ್ು ಸರ್ಾಾರ ಉದ ದೇಶಿಸದ . ಈ ನಿಟ್ಟಟನಲಿಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರದ 

ಉದ ನಯೇಗಿಗಳ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಖ್ಾತ ಗ  ಉದ ನಯೇಗದಾತರ ರ್ ನಡುಗ ಯ ಮೇಲಿನ ತ ರಿಗ  ಕಡಿತ ಮಿತಿಯನುೂ 

10%ನಿಂದ 14%ಗ  ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ನಿಧಾರಿಸಲಾಗಿದ  ಎಂದು ಸಚಿವ್ರು ಹ ೇಳಿದರು.  

ನವೇದ್ಮಗಳಿಗ  ಪ್ರೇತಾಸಹ 

129. ನರ್ು ಆರ್ಥಾಕತ ಯ ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಯ ಚಾಲ್ನಾಶಕ್ತಿರ್ಾಗಿ ನವೇದಯರ್ಗಳು ಹ ನರಹ ನಮಿುವ . ಕಳ ದ ರ್ ಲ್ವ್ು 

ವ್ಷಾಗಳಲಿಲ, ಯಶಸಿ ನವೇದಯರ್ಗಳ ಸಂಖ್ ಯ ದ ೇಶದಲಿಲ ಬಹುಪಟುಟ ಹ ಚಚಳ ಕಂಡಿದ . 31.3.2022ಕ್ತಕಂತ  ಮದಲ್ು 

10 ವ್ಷಾಗಳಲಿಲ ಸಾೆಪನ ರ್ಾದ ಅಹಾ ನವೇದಯರ್ಗಳಿಗ  ಸತತ 3 ವ್ಷಾಗಳವ್ರ ಗ  ತ ರಿಗ  ಪ್ರೇತಾಾಹ 

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ . ರ್ ನೇವಿಡ ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ಸ ನೇಂಕ್ತನ ಸಂಕಷಟ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ, ಅಹಾ ನವೇದಯರ್ಗಳಿಗ  ಇನನೂ 

ಒಂದು ವ್ಷಾ, ಅಂದರ  31.03.2023ರವ್ರ ಗ  ತ ರಿಗ  ಪ್ರೇತಾಾಹ ವಿಸಿರಿಸಲ್ು ನಾನು ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . 

ರಿಯಾಯಿತಿ ತ ರಿಗ  ಆಡಳಿತದ ಅಡಿ ಹ  ಸದ್ಾಗಿ ಸ್ಾಿಪ್ನ ಯಾದ ಉತಾಪದನಾ ಘಟ್ಕಗಳಿಗ  ಪ್ರೇತಾಸಹ 

130. ರ್ ಲ್ವ್ು ದ ೇಶಿೇಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗ  ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಾಾತುಕ ವಾಯಪ್ಾರ ಪರಿಸರ ಸಾೆಪಿಸುವ್ ಪರಯತೂದಲಿಲ, 

ಹ ನಸದಾಗಿ ಸಾೆಪನ ರ್ಾದ ದ ೇಶಿೇಯ ಉತಾಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗ  ನರ್ು ಸರ್ಾಾರವ್ು 15% ತ ರಿಗ  ರಿರ್ಾಯಿತಿ 

ಪರಿಚಯಿಸದ . ಸ ಕ್ಷನ್ 115(ಬಿಎಬಿ) ಅಡಿ, ಉತಾಾದನ  ಅರ್ಥವಾ ಉತಾಾದನ  ಪ್ಾರರಂಭಿಸುವ್ ರ್ ನನ ಯ 

ದಿನಾಂಕವ್ನುೂ ಒಂದು ವ್ಷಾದವ್ರ ಗ  ಅಂದರ  31ನ ೇ ಮಾಚ್ಾ, 2023ರಿಂದ 31ನ ೇ ಮಾಚ್ಾ, 2024ರ ವ್ರ ಗ  

ವಿಸಿರಿಸಲ್ು ನಾನು ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . 

ವಚುಥವಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸೆತುಾಗಳಿಗ  ತ ರಿಗ  ಯೇಜನ  



 

131. ವ್ಚುಾವ್ಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿತುಿ ವ್ಹಿವಾಟುಗಳಲಿಲ ಅಸಾಧಾರಣ ಹ ಚಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದ . ಈ ವ್ಹಿವಾಟುಗಳನುೂ 

ನಿದಿಾಷಟ ತ ರಿಗ  ಆಡಳಿತರ್ ಕ ಒಳಪಡಿಸುವ್ುದನುೂ ಕಡಾಡಯಗ ನಳಿಸಲಾಗಿದ . ಅಂತ ಯೆೇ, ವ್ಚುಾವ್ಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಸಿತುಿಗಳಿಗ  ತ ರಿಗ , ರ್ಾವ್ುದ ೇ ವ್ಚುಾವ್ಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸಯಿ ವ್ಗಾಾವ್ಣ ಯಿಂದ ಬರುವ್ ರ್ಾವ್ುದ ೇ ಆದಾಯರ್ ಕ 

30% ದರದಲಿಲ ತ ರಿಗ  ವಿಧಿಸಲ್ು ನಾನು ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . 

• ಸಾಿಧಿೇನದ ವ ಚಚವ್ನುೂ ಹ ನರತುಪಡಿಸ ಅಂತಹ ಆದಾಯವ್ನುೂ ಲ ರ್ಾಕಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ 

ರ್ಾವ್ುದ ೇ ಖಚುಾ ಅರ್ಥವಾ ಭತ ಯಗ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ  ರ್ಾವ್ುದ ೇ ಕಡಿತ 

ಅನುರ್ತಿಸಲಾಗುವ್ುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದ , ವ್ಚುಾವ್ಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸಿಯ ವ್ಗಾಾವ್ಣ ಯಿಂದ ಗುವ್ 

ನಷಟವ್ನುೂ ರ್ಾವ್ುದ ೇ ಇತರ ಆದಾಯದ ವಿರುದಧ ಹ ನಂದಿಸಲ್ು ಅವ್ರ್ಾಶ ಇಲ್ಲ. 

• ಇದಲ್ಲದ , ವ್ಹಿವಾಟ್ಟನ ವಿವ್ರಗಳ ಮೇಲ  ನಿಗಾ ಇಡುವ್ ಸಲ್ುವಾಗಿ, ವ್ಚುಾವ್ಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಆಸಿಯ ವ್ಗಾಾವ್ಣ ಗ  ಮಾಡಿದ ಪ್ಾವ್ತಿಯ ಮೇಲ  1% ಟ್ಟಡಿಎಸ್ ವಿಧಿಸಲ್ು ಸಹ ನಾನು 

ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . 

• ವ್ಚುಾವ್ಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸಯಿ ಉಡುಗ ನರ  ಸಿೇಕರಿಸುವ್ವ್ರಿಗನ ತ ರಿಗ  ವಿಧಿಸಲ್ು ಸಹ 

ಪರಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ . 

ಇಲ್ಾಖ ಯ ಪ್ುನರಾವತಿಥತ ಮೆೇಲಾನವಿಗಳನುೂ ತಪಿಪಸಲು ವಾ್ಜ್ ನಿವಥಹಣ  ವ್ವಸ್  ಿ

132. ಒಂದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಸರ್ಸ ಯಗಳನುೂ ಒಳಗ ನಂಡಿರುವ್ ತ ರಿಗ  ವಾಯಜ್ಯದ ಮೇಲ್ುನವಿಗಳನುೂ ಸಲಿಲಸಲ್ು ಸಾಕಷುಟ 

ಸರ್ಯ ರ್ತುಿ ಸಂಪನನುಲ್ ಪ್ೇಲಾಗುತಿಿದ . ನರ್ು ಸದೃಢ ದಾವ  ನಿವ್ಾಹಣ ಯ ನಿೇತಿ ರ್ುಂದಿಟುಟರ್ ನಂಡು, 

ತ ರಿಗ ದಾರರು ರ್ತುಿ ಇಲಾಖ್ ಯ ನಡುವಿನ ಪುನರಾವ್ತಿಾತ ವಾಯಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ ಯಯನುೂ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು 

ಉದ ದೇಶಿಸದ . ತ ರಿಗ ದಾರನ ರ್ಾನನನಿನ ಪರಶ ೂಯು ಬಾಕ್ತ ಇರುವ್ ರ್ಾನನನಿನ ಪರಶ ೂಗ  ಸಮಾನವಾಗಿದದರ  ಸರ್ಾಾರವ್ು 

ಒಂದು ನಿಬಂಧನ  ರನಪಿಸುತಿದಿ . ಅದ ೇನ ಂದರ , ರ್ಾವ್ುದ ೇ ಪರಕರಣರ್ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ ಉಚಚ ನಾಯರ್ಾಲ್ಯ ಅರ್ಥವಾ 

ಸವೇಾಚಚ ನಾಯರ್ಾಲ್ಯದ ರ್ುಂದ  ಮೇಲ್ುನವಿ ಇದದರ ,  ಈ ತ ರಿಗ ದಾರನ ಪರಕರಣರ್ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ರ್ಾನನನು 

ವಿಚಾರಣ  ಪೂಣಾವಾಗುವ್ ತನಕ ಆದಾಯ ತ ರಿಗ  ಇಲಾಖ್ ಯು ಹ ಚಿಚನ ಮೇಲ್ುನವಿ ಸಲಿಲಸುವ್ುದನುೂ 

ರ್ುಂದನಡಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ಸಚಿವ್ರು ಪರಸಾಿಪಿಸದರು.  

ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸ್ಥಗ  ತ ರಿಗ  ಪ್ರೇತಾಸಹ 

133. ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸ ಬಳರ್ ಯನುೂ ರ್ತಿಷುಟ ಉತ ಿೇಜಿಸುವ್ ನರ್ು ಪರಯತೂಗಳನುೂ ರ್ುಂದರ್ ಕ ರ್ ನಂಡ ನಯಯಲ್ು, 

ನಾನು ಇಲಿಲ ಅನಿವಾಸಗರ ಆದಾಯವ್ನುೂ ಪರಸಾಿಪಿಸುತಿಿದ ದೇನ . ಅನಿವಾಸಗರು ಸಾಗರ ನೇತರ ಉತಾನೂ 

ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಅರ್ಥವಾ ಸಾಗರ ನೇತಿರ ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್ ಶಾಖ್ ಗಳ ರ್ೌಂಟರ್ ಗಳಿಂದ ಪಡ ಯುವ್ ಆದಾಯ,  

ರಾಯಧನದಿಂದ ಬರುವ್ ಆದಾಯ ರ್ತುಿ ಹಡಗುಗಳ ಗುತಿಿಗ ಗ  ಬರುವ್ ಬಡಿಡ ಅರ್ಥವಾ ಐಎಫ್ ಎಸ್ ಸ 



 

ಪ್ೇಟ್್ಾಫೇಲಿಯೇ ನಿವ್ಾಹಣಾ ಸ ೇವ ಗಳಿಂದ ಪಡ ದ ಆದಾಯವ್ನುೂ ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸದ ಐಎಫ್ ಎಸ್ ಸ 

ಷರತುಿಗಳಿಗ  ಒಳಪಟುಟ ತ ರಿಗ ಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೇಡಲಾಗುತಿದ . 

134. ಹ ಚುಚವರಿ ಸರ್ ಚಾರ್ಜಥ(ಮೆೇಲ್ ಾರಿಗ ) ಕರಮಬದಿತ  

• ಜಾಗತಿೇಕರಣ ವಾಯಪ್ಾರ ಜ್ಗತಿಿನಲಿಲ, ಹಲ್ವಾರು ರ್ ಲ್ಸದ ಒಪಾಂದಗಳಿರುತಿವ . ಅದರ ನಿಯರ್ಗಳು 

ರ್ತುಿ ಷರತುಿಗಳಿಗ  ಕಡಾಡಯವಾಗಿ ಒಕನಕಟದ ರಚನ ಯ ಅಗತಯವಿರುತಿದ . ಒಕನಕಟದ ಸದಸಯರು 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು. ಅಂತಹ ಸಂದಭಾಗಳಲಿಲ, ಈ ಒಕನಕಟ  ಸದಸಯರ ಆದಾಯವ್ು 

37%ವ್ರ ಗ  ಶ ರೇಣಿೇಕೃತ ಹ ಚುಚವ್ರಿ ಮೇಲ ಿರಿಗ  ಎದುರಿಸಬ ೇರ್ಾಗುತಿದ , ಇದು ವ ೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ 

ಮೇಲಿನ ಮೇಲ ಿರಿಗ ಗಿಂತ ಹ ಚುಚ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಒಕನಕಟ ಸದಸಯರ ಮೇಲ ಿರಿಗ ಯನುೂ 15%ಗ  

ಮಿತಿಗ ನಳಿಸಲ್ು ನಾನು ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . 

• ಇದಲ್ಲದ , ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲಾದ ಈಕ್ತಿಟ್ಟ ಷ್ ೇರುಗಳು, ಯನನಿಟ್್ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳ ಮೇಲಿನ 

ದಿೇರ್ಘಾವ್ಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು ಗರಿಷಠ 15% ಮೇಲ್ಿತ ರಿಗ ಗ  ಹ ನಣ ಗಾರರಾಗಿರುತಿವ . ಆದರ  

ಇತರ ದಿೇರ್ಘಾವ್ಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು 37%ವ್ರ ಗ  ಶ ರೇಣಿೇಕೃತ ಮೇಲ ಚರಿಗ ಗ   

ಒಳಪಟ್ಟಟರುತಿವ . ಹಾಗಾಗಿ, ರ್ಾವ್ುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಸಿತುಿಗಳ ವ್ಗಾಾವ್ಣ ಯಿಂದ ಬರುವ್ 

ದಿೇರ್ಘಾವ್ಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರ್ ಚಾರ್ಜಾ ಅನುೂ 15%ಗ  ಮಿತಿಗ ನಳಿಸಲ್ು ನಾನು 

ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . ಈ ಹಂತವ್ು ನವೇದಯರ್ಗಳಿಗ  ಉತ ಿೇಜ್ನ ನಿೇಡುತಿದ . ತರ್ಾರಿರ್ಾ ಕಂಪನಿಗಳು 

ರ್ತುಿ ನವೇದಯರ್ಗಳಿಗ  ತ ರಿಗ  ಪರಯೇಜ್ನಗಳನುೂ ವಿಸರಿಿಸುವ್ ನನೂ ಪರಸಾಿಪದ ನಂದಿಗ  ಆತು 

ನಿಭಾರ್ ಭಾರತ್್ಗ  ನರ್ು ಬದಧತ ಯನುೂ ರ್ತ ಿ ದೃಢಪಡಿಸುತದಿ . 

ಆರ  ೇಗ್ ಮತುಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ ಸ್ ಅನುೂ ವ್ವಹಾರ ವ ಚಚ ಎಂದು ತ  ೇರಿಸದಂತ  ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣ 

135. ವಾಯಪ್ಾರ ಆದಾಯ ಲ ರ್ಾಕಚಾರವ್ು ಆದಾಯ ತ ರಿಗ ಗ  ತ ನೇರಿಸುವ್  ವ ಚಚವ್ಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ತರುತ ರಿಗ  ರ್ತುಿ 

ಮೇಲ ಿರಿಗ ಗಳನುೂ ಒಳಗ ನಂಡಿದ . ನಿದಿಾಷಟ ಸರ್ಾಾರಿ ಕಲಾಯಣ ರ್ಾಯಾಕರರ್ಗಳಿಗ  ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವ್ 

ತ ರಿಗ ದಾರರ ಮೇಲ  ಹ ಚುಚವ್ರಿರ್ಾಗಿ ಮೇಲ ಿರಿಗ  ಹಾಗನ 'ಆರ ನೇಗಯ ರ್ತುಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ ಸ್' ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದ . 

ಆದಾಗನಯ, ರ್ ಲ್ವ್ು ನಾಯರ್ಾಲ್ಯಗಳು 'ಆರ ನೇಗಯ ರ್ತುಿ ಶಿಕ್ಷಣ 'ಸ ಸ್' ಅನುೂ ವಾಯಪ್ಾರ ವ ಚಚವಾಗಿ ಅನುರ್ತಿಸವ , 

ಇದು ಶಾಸರ್ಾಂಗ ಉದ ದೇಶರ್ ಕ ವಿರುದಧವಾಗಿದ . ಶಾಸರ್ಾಂಗದ ಉದ ದೇಶವ್ನುೂ ಪುನರುಚಚರಿಸಲ್ು, ಆದಾಯ ರ್ತುಿ 

ಲಾಭದ ಮೇಲಿನ ರ್ಾವ್ುದ ೇ ಸಚಾಾರ್ಜಾ ಅರ್ಥವಾ ಸ ಸ್ ಅನುೂ ವಾಯಪ್ಾರ ವ ಚಚವಾಗಿ ಅನುರ್ತಿಸಲಾಗುವ್ುದಿಲ್ಲ 

ಎಂದು ಸಾಷಟಪಡಿಸಲ್ು ನಾನು ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . 

ತ ರಿಗ  ವಂಚನ  ತಡ : 



 

136. ಪರಸುಿತ, ಶ  ೇಧ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣ ಗಳಲಿಲ ಪತ ಿರ್ಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆದಾಯ ರ್ನಲ್ದಿಂದ ಎದುರಾಗುವ್ 

ನಷಟದ ಬಗ ಗ ಅಸಾಷಟತ  ಇದ . ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆದಾಯ ಸಂದಭಾಗಳಲಿಲ, ತ ರಿಗ   ಪ್ಾವ್ತಿ ಮಾಡದಿರುವ್ುದು 

ಗರ್ನರ್ ಕ ಬಂದಿದ . ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವ್ಯವ್ಸ ೆಯಲಿಲ ಖಚಿತತ  ತರಲ್ು ರ್ತುಿ ತ ರಿಗ  ವ್ಂಚನ  ತಡ ಗಟುಟವಿರ್  ಹ ಚಿಚಸಲ್ು, 

ಶ  ೇಧ ರ್ತುಿ ಸಮಿೇಕ್ಷ  ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣ ಗಳ ಸರ್ಯದಲಿಲ ಪತ ಿರ್ಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆದಾಯದಿಂದ ರ್ಾವ್ುದ ೇ 

ನಷಟಗಳಿಗ  ಅನುರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . 

ಟಿಡಿಎಸ್ ನಿಬಂಧನ ಗಳ ತಕಥಬದಿತ   

137. ವಾಯಪ್ಾರ ಪರಚಾರ ರ್ಾಯಾತಂತರವಾಗಿ, ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ತರ್ು ಏಜ ಂಟರಿಗ  ಲಾಭಗಳನುೂ ರವಾನಿಸುವ್ 

ಪರವ್ೃತಿಿಯನುೂ ಗರ್ನಿಸಲಾಗಿದ . ಅಂತಹ ಏಜ ಂಟರು ತ ರಿಗ ಗ  ಒಳಪಡುತಾಿರ . ಅಂತಹ ವ್ಹಿವಾಟುಗಳನುೂ ಟಾರಯಕ್ಟ 

ಮಾಡಲ್ು, ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷಾದಲಿಲ ಅಂತಹ ಪರಯೇಜ್ನಗಳ ಒಟುಟ ಮೌಲ್ಯವ್ು 20,000 ಮಿೇರಿದರ , ಪರಯೇಜ್ನಗಳನುೂ 

ನಿೇಡುವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತ ರಿಗ  ಕಡಿತ ಒದಗಿಸಲ್ು ನಾನು ಪರಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇನ . 

138. ಹಣರ್ಾಸು ರ್ಸನದ ಯಲಿಲ ಇರುವ್ ವಿವ್ರಗಳಿಗ  ರ್ ಲ್ವ್ು ಬದಲಾವ್ಣ ಗಳನುೂ ಮಾಡಲಾಗುತಿಿದ . 

XXXXXXX 
ಕಸಟಮ್ಸ ಸುಧಾರಣ ಗಳು ಮತುಾ ಸುಂಕ ದರ ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳು 

141. ಕಸಟಮ್ಾ ಆಡಳಿತವ್ು ಉದಾರಿೇಕೃತ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನಗಳು ರ್ತುಿ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಒಳಹರಿವಿನ ರ್ನಲ್ಕ 

ರ್ಾಲ್ಕರಮೇಣ ತನೂನುೂ ತಾನ ೇ ರ್ರುಶ  ೇಧಿಸದ . ರ್ುಖರಹಿತ ಕಸಟಮ್ಾ ಅನುೂ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಸಾೆಪಿಸಲಾಗಿದ . 

ರ್ ನೇವಿಡ-19 ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ಸರ್ಯದಲಿಲ, ಕಸಟಮ್ಾ ರಚನ ಗಳು ಚುರುಕುತನ ರ್ತುಿ ಉದ ದೇಶ  ಪರದಶಿಾಸುವ್ ಎಲಾಲ 

ವಿಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ವಿರುದಧ ಅಸಾಧಾರಣ ರ್ ಲ್ಸ ಮಾಡಿದ . ಕಸಟಮ್ಾ ಸುಧಾರಣ ಗಳು ದ ೇಶಿೇಯ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾದ ಸೃಷ್ಟಯಲಿಲ 

ಬಹಳ ಪರರ್ುಖ ಪ್ಾತರ ವ್ಹಿಸದ , ನರ್ು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗ  ಸಮಾನ ವ ೇದಿರ್  ಒದಗಿಸುವ್ುದು, ಕಚಾಚ ವ್ಸುಿಗಳ 

ಪೂರ ೈರ್ ಯ ಅಡಡ ನಿಬಾಂಧಗಳನುೂ ಸರಾಗಗ ನಳಿಸುವ್ುದು, ವ್ಯವ್ಹಾರವ್ನುೂ ಸುಲ್ಭಗ ನಳಿಸುವ್ುದು ರ್ತುಿ 

ಉತಾಾದಕತ  ಸಂಪಕ್ತಾತ ಪ್ರೇತಾಾಹಕ ಯೇಜ್ನ ಗಳು ರ್ತುಿ ಹಂತ ಹಂತದ ಉತಾಾದನಾ ಯೇಜ್ನ ಗಳಂತಹ 

ಇತರ ನಿೇತಿ ಉಪಕರರ್ಗಳ  ಸಕ್ತರಯಗ ನಳಿಸದ . 

ಯೇಜನ  ಆಮದು ಮತುಾ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು 

142. ರಾಷ್ರೇಯ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ನಿೇತಿ 2016-2025ರ ವ ೇಳ ಗ  ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಉತಾಾದನ ಯನುೂ 

ದಿಿಗುಣಗ ನಳಿಸುವ್ ಗುರಿ ಹ ನಂದಿದ . ಇದು ಉದ ನಯೇಗಾವ್ರ್ಾಶಗಳನುೂ ಸೃಷ್ಟಸುತಿದ  ರ್ತುಿ ಹ ಚಿಚದ ಆರ್ಥಾಕ 

ಚಟುವ್ಟ್ಟರ್ ಗ  ರ್ಾರಣವಾಗುತಿದ . ಆದಾಗನಯ, ರ್ ಲ್ವ್ು ಸಂದಭಾಗಳಲಿಲ 3 ದಶಕಗಳವ್ರ ಗ  ವಿಸಿರಿಸರುವ್ ಹಲ್ವಾರು 



 

ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನುೂ ವಿದುಯತ್, ರಸಗ ನಬಿರ, ಜ್ವ್ಳಿ, ಚರ್ಾ, ಪ್ಾದರಕ್ಷ ಗಳು, ಆಹಾರ ಸಂಸಕರಣ  ರ್ತುಿ 

ರಸಗ ನಬಿರಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷ ೇತರಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಿಗ  ನಿೇಡಲಾಗಿದ . ಈ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ದ ೇಶಿೇಯ 

ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ವ್ಲ್ಯದ ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಗ  ಅಡಿಡರ್ಾಗಿವ . 

143. ಅದ ೇ ರಿೇತಿ, ಯೇಜ್ನಾ ಆರ್ದು ಸುಂಕದ ರಿರ್ಾಯಿತಿಗಳು ಕಲಿಲದದಲ್ು ಗಣಿಗಾರಿರ್  ಯೇಜ್ನ ಗಳು, ವಿದುಯತ್ 

ಉತಾಾದನ , ಪರಸರಣ ಅರ್ಥವಾ ವಿತರಣಾ ಯೇಜ್ನ ಗಳು, ರ ೈಲ ಿ ರ್ತುಿ ಮಟ ನರೇ ಯೇಜ್ನ ಗಳಂತಹ ಕ್ಷ ೇತರಗಳಲಿಲ 

ಸೆಳಿೇಯ ಉತಾಾದಕರನುೂ ಸಮಾನ ವ ೇದಿರ್ ಯಿಂದ ವ್ಂಚಿತಗ ನಳಿಸವ . ನರ್ು ಅನುಭವ್ವ್ು ಸರ್ಂಜ್ಸ ಸುಂಕ 

ವ್ಯವ್ಸ ೆ ದ ೇಶಿೇಯ ಉದಯರ್ದ ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಗ  ಅನುಕನಲ್ಕರವಾಗಿದ . ಆರ್ದುಗಳ ವ ಚಚವ್ನುೂ ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ 

ತಗಿಗಸುವ್ ರ್ನಲ್ಕ 'ಭಾರತದಲಿಲ ತರ್ಾರಿಸ' ಎಂದು ಸನಚಿಸುತಿಿದ . 

144. ಅಂತ ಯೆೇ, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ರ್ತುಿ ಯೇಜ್ನ  ಆರ್ದುಗಳಲಿಲನ ರಿರ್ಾಯಿತಿ ದರಗಳನುೂ ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ ಹ ನರಹಾಕಲ್ು ರ್ತುಿ 7.5%  ರ್ಧಯರ್ ಸುಂಕ ಅನಿಯಿಸಲ್ು ಪರಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ . ದ ೇಶದ ನಳಗ  

ಉತಾಾದನ ರ್ಾಗದ ಸುಧಾರಿತ ಯಂತ ನರೇಪಕರಣಗಳಿಗ  ರ್ ಲ್ವ್ು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ರ್ುಂದುವ್ರ ಯುತಿವ . 

145. ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ದ ೇಶಿೇಯ ಉತಾಾದನ  ಉತ ಿೇಜಿಸಲ್ು ವಿಶ ೇಷವಾದ ಎರಕಹ ನಯದ ಬಾಲ್ ಸನಕಾ ರ್ತುಿ 

ಲಿೇನಿಯರ್ ಮೇಷನ್ ಗ ೈಡ್ನಂತಹ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೇಲ  ರ್ ಲ್ವ್ು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನುೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತಿಿದ . 

ಕಸಟಮ್ಸ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತುಾ ಸುಂಕ ಸರಳಿೇಕರಣ ಪ್ರಾಮಶ ಥ 

146. ಕಳ ದ 2 ಬಜ ಟ್್ಗಳಲಿಲ ನಾವ್ು ಹಲ್ವಾರು ಸೇಮಾಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನುೂ ತಕಾಬದಧಗ ನಳಿಸದ ದೇವ . ನಾವ್ು 

ರ್ತ ನಿಮು ರ್ೌರಡ ಸ ನೇಸಾಂಗ್ ಸ ೇರಿದಂತ  ವಾಯಪಕ ಸಮಾಲ ನೇಚನ  ನಡ ಸದ ದೇವ . ಈ ಸಮಾಲ ನೇಚನ ಗಳ 

ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ, 350ಕನಕ ಹ ಚುಚ ವಿನಾಯಿತಿ ಪರಸಾಿವ್ನ ಗಳನುೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತ ಗ ದುಹಾಕಲ್ು 

ಪರಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ . ಇವ್ುಗಳಲಿಲ ರ್ ಲ್ವ್ು ಕೃಷ್ ಉತಾನೂಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಬಟ ಟಗಳು, ವ ೈದಯಕ್ತೇಯ 

ಸಾಧನಗಳು ರ್ತುಿ ಸಾಕಷುಟ ದ ೇಶಿೇಯ ಸಾರ್ರ್ಥಯಾವಿರುವ್ ಔಷಧಗಳು ರ್ತುಿ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿನಾಯಿತಿ 

ಸ ೇರಿವ . ಇದಲ್ಲದ , ಸರಳಿೇಕರಣ ಕರರ್ವಾಗಿ, ಹಲ್ವಾರು ರಿರ್ಾಯಿತಿ ದರಗಳನುೂ ವಿವಿಧ ಅಧಿಸನಚನ ಗಳ ರ್ನಲ್ಕ 

ಸನಚಿಸುವ್ ಬದಲ್ು ಕಸಟಮ್ಾ ಸುಂಕದ ವ ೇಳಾಪಟ್ಟಟಯಲ ಲೇ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗುತಿಿದ . 

 147. ಈ ಸರ್ಗರ ಪರಿಶಿೇಲ್ನ ಯು ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಜ್ವ್ಳಿ ರ್ತುಿ ಲ ನೇಹಗಳಂತಹ ವ್ಲ್ಯಗಳಿಗ  

ಕಸಟಮ್ಾ ದರ ರ್ತುಿ ಸುಂಕದ ರಚನ ಯನುೂ ಸರಳಗ ನಳಿಸುತಿದ , ವಿವಾದಗಳನುೂ ಕಡಿಮ ಮಾಡುತಿದ . ಭಾರತದಲಿಲ 

ತರ್ಾರಿಸುವ್ ಅರ್ಥವಾ ತರ್ಾರಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಸುಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ತ ಗ ದುಹಾಕುವ್ುದು ರ್ತುಿ ರ್ಧಯಂತರ 

ಉತಾನೂಗಳ ತರ್ಾರಿರ್ ಗ  ಹ ನೇಗುವ್ ಕಚಾಚ ವ್ಸುಿಗಳ ಮೇಲ  ರಿರ್ಾಯಿತಿ ಸುಂಕಗಳನುೂ ಒದಗಿಸುವ್ುದು ನರ್ು 

ಉದ ದೇಶವಾದ ‘ಮೇಕ್ಟ ಇನ್ ಇಂಡಿರ್ಾ’ ರ್ತುಿ ‘ಆತುನಿಭಾರ್  ಭಾರತ’ ಕಟುಟವ್ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ್ಲಿಲ ಹಲ್ವ್ು ಹ ಜ ು 

ರ್ುಂದಿಡುತಿದ . 



 

148. ನಾನು ಈಗ ವ್ಲ್ಯವಾರು ನಿದಿಾಷಟ ಪರಸಾಿವ್ನ ಗಳನುೂ ತ ಗ ದುರ್ ನಳುುತ ಿೇನ . 

ವಿದು್ನಾಾನ ಸರಕುಗಳು 

149. ವಿದುಯನಾುನ ಸರಕುಗಳ ಉತಾಾದನ  ವ ೇಗವಾಗಿ ಬ ಳ ಯುತಿಿದ . ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳು, ಶರವ್ಣ 

ಸಾಧನಗಳು ರ್ತುಿ ಎಲ ರ್ಾರನಿಕ್ಟ ಸಾುಟ್ಾ ಮಿೇಟರ್್ಗಳ ದ ೇಶಿೇಯ ತರ್ಾರಿರ್ ಗ  ಅನುಕನಲ್ವಾಗುವ್ಂತ  

ಶ ರೇಣಿೇಕೃತ ದರ ರಚನ  ಒದಗಿಸಲ್ು ಸೇಮಾಸುಂಕ ದರಗಳನುೂ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತಿಿದ . ಮಬ ೈಲ್ ಫೇನ್ 

ಚಾಜ್ಾರ್್ಗಳ ಟಾರನ್ಾ್ಫಾರ್ಾರ್್ ಭಾಗಗಳು ರ್ತುಿ ಮಬ ೈಲ್ ರ್ಾಯಮರಾ ಮಾಡನಯಲ್್ನ ರ್ಾಯಮರಾ ಲ ನ್ಾ ರ್ತುಿ 

ಇತರ ರ್ ಲ್ವ್ು ವ್ಸುಿಗಳಿಗ  ಸುಂಕ ರಿರ್ಾಯಿತಿಗಳನುೂ ನಿೇಡಲಾಗುತಿಿದ . ಇದು ಹ ಚಿಚನ ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಯ ಎಲ ರ್ಾರನಿಕ್ಟ 

ವ್ಸುಿಗಳ ದ ೇಶಿೇಯ ಉತಾಾದನ ಯನುೂ ಸಕ್ತರಯಗ ನಳಿಸುತಿದ . 

ರತೂಗಳು ಮತುಾ ಚಿನಾೂಭರಣಗಳು 

150. ರತೂಗಳು ರ್ತುಿ ಚಿನಾೂಭರಣ ವ್ಲ್ಯರ್ ಕ ಉತ ಿೇಜ್ನ ನಿೇಡಲ್ು, ಕತಿರಿಸ ಪ್ಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಜ್ರಗಳು ರ್ತುಿ 

ರತೂದ ಕಲ್ುಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೇಮಾಸುಂಕವ್ನುೂ ಶ ೇಕಡ 5ರ್ ಕ ಇಳಿಸಲಾಗುತಿಿದ . ಸರಳ ಸಾನ್ ವ್ಜ್ರರ್ ಕ ಕಸಟಮ್ಾ ಸುಂಕ 

ಇಲ್ಲ. ಇ-ರ್ಾರ್ಸ್ಾ ರ್ನಲ್ಕ ಆಭರಣಗಳನುೂ ರಫ್ತಿ ಮಾಡಲ್ು ಅನುಕನಲ್ವಾಗುವ್ಂತ , ಈ ವ್ಷಾದ ಜ್ನನ್್ನ ನಳಗ  

ಸರಳಿೇಕೃತ ನಿಯಂತರಣ ಮಾಗಾಸನಚಿ ಜಾರಿಗ ನಳಿಸಲಾಗುವ್ುದು. ಕಡಿಮ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಕರಣಿೇಯ ಆಭರಣಗಳ 

ಆರ್ದು ತಡ ಯಲ್ು, ಅನುಕರಣ  ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೇಮಾಸುಂಕವ್ನುೂ ಅದರ ಆರ್ದು ಮೇಲ  ಪರತಿ ರ್ ಜಿಗ  

ಕನಿಷಠ` 400 ರನ.ಸುಂಕ  ಪ್ಾವ್ತಿಸುವ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ . 

ರಾಸ್ಾಯನಿಕಗಳು: 

151. ರ್ ಲ್ವ್ು ನಿಣಾಾಯಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾದ ಮರ್ಥನಾಲ್, ಅಸಟ್ಟಕ್ಟ ಆರ್ಲ ರ್ತುಿ ಪ್ ಟ ನರೇಲಿಯಂ ಸಂಸಕರಣ ಯ 

ಭಾರಿ ಫೇಡ ಸಾಟಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸಟಮ್ಾ ಸುಂಕ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಾಗುತಿಿದ . ಆದರ  ಸಾಕಷುಟ ದ ೇಶಿೇಯ 

ಸಾರ್ರ್ಥಯಾವಿರುವ್ ಸ ನೇಡಿಯಂ ಸ ೈನ ೈಡ್ ಮೇಲ  ಸುಂಕ ಹ ಚಿಚಸಲಾಗುತಿಿದ . ಈ ಬದಲಾವ್ಣ ಗಳು ದ ೇಶಿೇಯ 

ಮೌಲ್ಯವ್ಧಾನ  ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿದ . 

ಎಂಎಸ್ಎಂಇ 

152. ಛತಿರಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವ್ನುೂ ಶ ೇಕಡ 20ರ್ ಕ ಏರಿಸಲಾಗುತಿಿದ . ಛತಿರಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಿಗ  ವಿನಾಯಿತಿ 

ಹಿಂಪಡ ಯಲಾಗುತಿಿದ . ಭಾರತದಲಿಲ ತರ್ಾರಾಗುವ್ ಕೃಷ್ ವ್ಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ರ್ತುಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲ  

ವಿನಾಯಿತಿ ತಕಾಬದಧಗ ನಳಿಸಲಾಗುತಿಿದ . ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸ ರ್ ಂಡರಿ ಸಟೇಲ್ ಉತಾಾದಕರಿಗ  ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಲ್ು 

ಕಳ ದ ವ್ಷಾ ಉಕ್ತಕನ ಸಾಕಾಯಪ್್ಗ  ನಿೇಡಲಾದ ಸೇಮಾಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನುೂ ರ್ತ ನಿಂದು ವ್ಷಾರ್ ಕ 

ವಿಸಿರಿಸಲಾಗುತಿಿದ . ಸ ಟೇನ್್ಲ ಸ್ ಸಟೇಲ್ ರ್ತುಿ ಲ ೇಪಿತ ಸಟೇಲ್ ಫಾಲಟ್ ಉತಾನೂಗಳು, ಮಿಶರಲ ನೇಹ ಸಟೇಲ್ ರ್ತುಿ 



 

ಹ ೈ-ಸಾೇಡ ಸಟೇಲ್್  ಬಾರ್್ಗಳ ಮೇಲಿನ ರ್ ಲ್ವ್ು ಆಂಟ್ಟ-ಡಂಪಿಂಗ್ ರ್ತುಿ ಸವಿಡಿಯನುೂ ಲ ನೇಹಗಳ ಚಾಲಿಿಯಲಿಲರುವ್ 

ಹ ಚಿಚನ ಬ ಲ ಗಳನುೂ ಪರಿಗಣಿಸ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ ಯಯ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂತ ಗ ದುರ್ ನಳುಲಾಗುತಿಿದ . 

ರಫ್ತಾ ವಹಿವಾಟ್ು 

153. ರಫ್ತಿ ವ್ಹಿವಾಟು ಉತ ಿೇಜಿಸಲ್ು, ಕರಕುಶಲ್ ವ್ಸುಿಗಳು, ಜ್ವ್ಳಿ ರ್ತುಿ ಚರ್ಾದ ಉಡುಪುಗಳ ವಿಶಾಿಸಾಹಾ 

ರಫ್ತಿದಾರರಿಗ  ಅಗತಯವಿರುವ್ ಅಲ್ಂರ್ಾರ, ಟ್ಟರಮಿುಂಗ್, ಫಾಸ ಟನರ್್ಗಳು, ಬಟನ್್ಗಳು, ಝಿಪಾರ್, ಲ ೈನಿಂಗ್ 

ಮಟ್ಟೇರಿಯಲ್, ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸದ ಚರ್ಾ ಅಂದರ  ಚರ್ಾದ ಪ್ಾದರಕ್ಷ ಗಳು ರ್ತುಿ ಇತರ ಸರಕುಗಳು, 

ಪಿೇಠ ನೇಪಕರಣ ಫಟ್ಟಟಂಗ್್ಗಳು ರ್ತುಿ ಪ್ಾಯರ್ ೇಜಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಟಾ್ಗಳಂತಹ ವ್ಸುಿಗಳ ಮೇಲ  ವಿನಾಯಿತಿ 

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿಿದ . 

154. ಸೇಗಡಿ ಆರ್ಾಿಕಲ್ಚರ್್ಗ  ಅದರ ರಫ್ತಿಗಳನುೂ ಉತ ಿೇಜಿಸಲ್ು ಅಗತಯವಿರುವ್ ರ್ ಲ್ವ್ು ಒಳಹರಿವಿನ ಮೇಲ  ಸುಂಕ 

ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಾಗುತಿಿದ . 

ಇಂಧನ ಮಿಶರಣ ಉತ ಾೇಜಿಸಲು ಸುಂಕದ ಅಳತ  

155. ಇಂಧನ ಮಿಶರಣ ಮಾಡುವ್ುದು ಈ ಸರ್ಾಾರದ ಆದಯತ ರ್ಾಗಿದ . ಇಂಧನ ಮಿಶರಣದ ಪರಯತೂಗಳನುೂ 

ಉತ ಿೇಜಿಸಲ್ು, ಮಿಶಿರತ ಇಂಧನವ್ು 2022 ಅರ್ ನಟೇಬರ್ 1ರಿಂದ ಅನಿಯವಾಗುವ್ಂತ , ಪರತಿ ಲಿೇಟರ್ ಗ  2 ರನ.ನಂತ  

ಹ ಚುಚವ್ರಿ ಡಿಫರ ನಿಿಯಲ್ ಅಬರ್ಾರಿ ಸುಂಕ ಆಕಷ್ಾಸುತಿದ . 

156. ಸುಂಕ ದರಗಳು, ಕಸಟಮ್ಾ ಸುಂಕ ರ್ತುಿ ಕಸಟಮ್ಾ ರ್ಾನನನಿನಲಿಲ ರ್ ಲ್ವ್ು ಬದಲಾವ್ಣ ಗಳನುೂ ಮಾಡಲಾಗುತಿಿದ , 

ಇವ್ುಗಳ ವಿವ್ರಗಳು ಹಣರ್ಾಸು ರ್ಸನದ ಯಲಿಲವ . 

157. ಶಿರೇ ಸಾೇಕರ್ ಸರ್, ನನೂ ಈ ಮಾತುಗಳ  ಂದಿಗ  ನಾನು ಈ ಸದನದಲಿಲ ರ್ಂಡಿಸದ ಬಜ ಟ್ ಅನುೂ 

ಶಾಲಘಿಸುತ ಿೇನ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ಬಜ ಟ್ ಭಾಷಣ ಭಾಗ – ಎ ಅನುಬಂಧ 

ಅನುಬಂಧ 1 

(ಪ್ಾಯರಾ 57 ಉಲ ಲೇಖಿಸ) 

  

ಪಿಎಂ ಡಿವ ೈನ್ ಯೇಜನ ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ಟಿಟ 

ಕರರ್ 

ಸಂಖ್ ಯ  

ಯೇಜ್ನ ಯ ಹ ಸರು   ಒಟುಟ ಭಾಗಶಃ 

ವ ಚಚ(ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ.ನಲಿಲ) 

  

1.  ಈಶಾನಯ ಭಾರತದ ಗುವಾಹತಿಯಲಿಲ ರ್ಕಕಳ ರ್ತುಿ ವ್ಯಸಕರ 

ಹ ಮಟ ನಲಿಂಫಾಯಿಡ ರ್ಾಯನಾರ್್ ರ ನೇಗ ನಿವ್ಾಹಣ ಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಾದ ಸ ೇವ ಗಳ 

ಸಾೆಪನ  (ಬಹು-ರಾಜ್ಯ) 

129  

2.  
ನ ಕಟರ್ ಜಿೇವ್ನ ನೇಪ್ಾಯ ಸುಧಾರಣ  ಯೇಜ್ನ  (ಬಹು-ರಾಜ್ಯ) 

67  

3.  
ಈಶಾನಯ ಭಾರತದಲಿಲ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷ್ಯನುೂ ಉತ ಿೇಜಿಸುವ್ುದು (ಬಹು-

ರಾಜ್ಯ) 
45  

4.  
ಪಶಿಚರ್ ಭಾಗದಲಿಲ ಐಜಾಿಲ್ ಬ ೈ-ಪ್ಾಸ್ ನಿಮಾಾಣ 

500  

5.  
ಪಶಿಚರ್ ಸಕ್ತಕಂನ ಪ್ ಲಿಲಂಗ್್ನಿಂದ ಸಂಗ-ಚ ನೇಲಿಂಗ್ ವ್ರ ಗ  ಪ್ಾಯಸ ಂಜ್ರ್ ರ ನೇಪ್್ವ ೇ 

ನಿಮಾಾಣರ್ ಕ ಗಾಯಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್ 
64  

6.  

ದಕ್ಷಿಣ ಸಕ್ತಕಂನ ಧಪಾರ್ ನಿಂದ ಭಲ ೇಯುದಂಗ ತನಕ ಪರಿಸರ ಸ ೂೇಹಿ ರ ನೇಪ್್ವ ೇ 

(ರ್ ೇಬಲ್ ರ್ಾರ್) ನಿಮಾಾಣರ್ ಕ ಗಾಯಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್ 
58  

7.  
ಮಿಜ ನೇರಾಂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ ಲಯ ವಿವಿಧ ಸೆಳಗಳಲಿಲ ಬಿದಿರು ಸಂಪಕಾ ರಸ  ಿ
ನಿಮಾಾಣದ ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ ಯೇಜ್ನ   

100  

8.  
ಗುರುಸಬ ೇಕ್ತರುವ್ ಇತರ  ಯೇಜ್ನ ಗಳು 

537  

  
ಒಟುಟ  

1500   

  

 



 

ಅನುಬಂಧ-2 

ಹ ಚುಚವರಿ ಬಜ ಟ್ ಸಂಪ್ನ ಾಲಗಳ (ಇಬಿಆರ್ ಎಸ್) ವರದ್ಧ (ಸಕಾಥರದ ಸಂಪ್ೂಣಥ ಸ್ ೇವ ಯ 

ಬಾಂಡ್ ಗಳು, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಎಫ್  ಸ್ಾಲ ಮತುಾ ಇತರ ಸಂಪ್ನ ಾಲಗಳು) 

(ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ.ಗಳಲಿಲ) 

 

ಭಾಗ-ಎ - ಇಬಿಆರ್ ಗಳನುೂ ಸಕಾಥರದ ಸಂಪ್ೂಣಥ ಸ್ ೇವ ಯ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಬಿಡುಗಡ ಯ ಮ ಲಕ 

ಸಜುುಗ  ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ .   

 



 

ಭಾಗ-ಬಿ – ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ನಿಂದ ಸ್ಾಲಗಳ ಮ ಲಕ ಆರ್ಥಥಕ ಬ ಂಬಲ ವಿಸಾರಿಸಲ್ಾಗಿದ್   

(ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ.ಗಳಲಿಲ)  

ಕರರ್ 

ಸಂಖ್ ಯ  

ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಹ ಸರು, 

ಇಲಾಖ್ , ಘಟಕದ ಹ ಸರು 

2016-17 

ವಾಸಿವ್ಗಳು 
2017-18 

ವಾಸಿವ್ಗಳು  
2018-19 

ವಾಸಿವ್ಗಳು 
2019-20  

ವಾಸಿವ್ಗಳು 
 

2020-21 

ವಾಸಿವ್ಗಳು   
2021-22 

ಬಜ ಟ್ 

ಅಂದಾಜ್ು 

2021-22  

ಆದಾಯ್

ಅಂದಾಜ್ು 

2022-23 

ಬಜ ಟ್ 

ಅಂದಾಜ್ು  

1  ಆಹಾರ ಮತುಾ ಸ್ಾವಥಜನಿಕ 

ಇಲ್ಾಖ  ವಿತರಣ  

ಭಾರತಿೇಯ್ಆಹಾರ್ನಿಗರ್ 

  

70000.00  

  

65000.00  

  

97000.00  

  

110000.00  

  

84636.00  

  

 

---  

  

  

  

  

2  

  

ವಸತಿ ಮತುಾ ನಗರ 

ವ್ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಕಟಟಡ್ಸಾರ್ಗಿರಗಳು್ರ್ತುಿ್

ತಂತರಜ್ಞಾನ 

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

  

  

  

3  ರಸಗ  ಬಬರ ಇಲ್ಾಖ  

ಲ ನೇಹಗಳು್ ರ್ತುಿ್

ಖನಿಜ್ಗಳ್ವಾಯಪ್ಾರ ನಿಗರ್ 

---  ---  ---  1310.00    ---  ನಿಲ್  ನಿಲ್  

           

  

  

  4  ಇತರ ಸ್ಾವಥಜನಿಕ 

ಏಜ ನಿಸಗಳಿಗ  ಬ ಂಬಲ್

(ರ್ಾವ್ುದಾದರನ್ ನಿದಿಾಷಟ್

ಯೇಜ್ನ /ಯೇಜ್ನ ಯ್

ಅಡಿಯಲಿಲ್ ಹ ಚುಚವ್ರಿ್

ಸಂಪನನುಲ್ಗಳ್

ಅಗತಯವ್ನುೂ್ಪೂರ ೈಸಲ್ು) 

          30000.00  

   ಒಟ್ುಟ  70000.00  73000.00  97000.00  126310.00  94636.00  30000.00      

  ಒಟ್ುಟ (ಎ+ಬಿ)  79167.00  88095.00  162602.10  148316.30  121301.10  30000.00  751.80    

  

ಸ ಚನ ಗಳು:  

i. ಸವಿಲ್ ಏವಿಯೆೇಷನ್ ಅಡಿ ಏರ್ ಇಂಡಿರ್ಾ ಅಸ ಟ್ ಹ ನೇಲಿಡಂಗ್ ಲಿಮಿಟ ಡ ಗ  ಸರ್ಾಾರ ಸಂಪೂಣಾ ಸ ೇವ ಯ 

ಇಬಿಆರ್ ಬಾಂಡ  ಗಳ ರ್ನಲ್ಕ 7,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ರ್ ನರೇಡಿೇಕರಣರ್ ಕ ಅನುರ್ತಿ ನಿೇಡಿದ . ಎಐಎಎಚ್ ಎಲ್ 

ಗ  ವ್ಗಾಾಯಿಸಲಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿರ್ಾ ಸಾಲ್ರ್ ಕ ರ್ರುಹಣರ್ಾಸು ಹ ನಂದಿಸಲ್ು 2019-20ರಲಿಲ ಇದರ್ ಕ ಅನುರ್ತಿ 

ನಿೇಡಲಾಗಿದ .  



 

ii. ರ ೈಲ ಿಯು ತನೂ ರಾಷ್ರೇಯ ಯೇಜ್ನ ಗಳಿಗ  ಹಣರ್ಾಸು ಒದಗಿಸಲ್ು ಸಾಲ್ಗಳ ರ್ನಲ್ಕ  10,200 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. 

2018-19 ರಲಿಲ 5,200 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರ್ತುಿ 2019-20ರಲಿಲ 5,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ವ್ರ ಗಿನ ನಿಧಿಯ ಅಗತಯ ಪೂರ ೈಸಲ್ು 

ಅನುರ್ತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ . ರ್ರುಪ್ಾವ್ತಿ ಬಾಧಯತ ಯನುೂ ಸರ್ಾಾರದ ಸಾಮಾನಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲ  

ಭರಿಸಲಾಗುತಿಿದ . 

iii. 2017-18ರಲಿಲ 80,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ., 2018-19ರಲಿಲ 1,06,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ರ್ತುಿ 2019-20ರಲಿಲ 65,443 

ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ವ್ಲ್ಯದ ಬಾಯಂಕ್ಟ್ಗಳ (ಪಿಎಸ್್ಬಿ) ರ್ರುಬಂಡವಾಳಿೇಕರಣರ್ಾಕಗಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದ . 

ಈ ಉದ ದೇಶರ್ಾಕಗಿ 2021-22ರಲಿಲ 15,000 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. ಅನುದಾನ ನಿೇಡಲಾಗಿದ . 

iv. ವ್ಷ್ಾಾಶನ ಯೇಜ್ನ ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹ ನಣ ಗಾರಿರ್ ಯ ವ್ರದಿಯನುೂ 2022-23ರ ರಶಿೇದಿ ಬಜ ಟ್್ನ ಭಾಗ-

ಬಿಯಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದ . 2020-21 ರ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷಾದ ರ್ ನನ ಯಲಿಲ ಪ್ಾವ್ತಿಸದ ವಾಷ್ಾಕ ಬಾಧಯತ  ಮತಿ  

38775.72 ರ್ ನೇಟ್ಟ ರನ. 

v. ಪ್ೇಲಾವ್ರಂ ನಿೇರಾವ್ರಿ ಯೇಜ್ನ ಯಡಿ 2021-22ರಲಿಲ ಇಬಿಆರ್ ಅನುೂ ಈ ಯೇಜ್ನ ಗ  ಅಸಿತಿದಲಿಲರುವ್ 

ನಿಧಿಯ ವ್ಯವ್ಸ ಯೆ ಪರರ್ಾರ ಹ ಚಿಚಸಲಾಗಿದ . ಬಜ ಟ್್ನಿಂದ ರ್ತಷಿುಟ ಹಣರ್ಾಸು ಪೂರ ೈಸಲಾಗುತಿಿದ . 
 

 



 

 

 


