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ਮਾਣਯੋਗ ਿਪੀਕਿ ਿਾਰਹਬ,
ਮੈਂ ਿਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਦੀ ਹਾਂ

ਪਰਿਚੈ
1 . ਮਾਣਯੋਗ ਿਪੀਕਿ ਿਾਰਹਬ,
ਪਰਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿੀ।

ਇਹ ਬਜਟ ਅਰਜਹੀਆਂ ਪਰਿਿਰਿਤੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਜੋ

ਅਿੀਂ ਉਨਹਾਂ ਆਪਦਾ ਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਦੇ ਿੀ ਰਜਨਹਾਂ ਨੇ ਰਕਿੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਕਿੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰ ਦਿ

ਰਕਿੇ ਖੇਤਿ ਨੰ ਪਰਭਾਰ ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿ 2020 ਰ ਿੱ ਚ ਅਿੀਂ ਕੋਰ ਿ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਿਰਹਣ ਕੀਤਾ ਉਿ ਦੀ
ਕੋਈ ਉਦਾਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2.

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਜਟ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੀ ਤਾਂ ਇਹ ਿੋਰਚਆ ਨਹੀਂ ਿੀ ਰਕ ਰ ਸ਼ ਅਿਿਰ

ਿਿਾ ਜੋ ਪਰਹਲਾਂ

ਤੋਂ ਹੀ ਮੰ ਦੀ ਦੀ ਰਗਿਫ਼ਤ ਰ ਿੱ ਚ ਿੀ, ਇਿੱ ਕ ਅਪਿ ਕਮੀ ਰ ਿੱ ਚ ਧਿੱ ਕ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ।
3.

ਅਿੀਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ

ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿੀ ਰਕ ਿਾਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਹੋਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ

ਿ ਜਨਾਂ ਅਤੇ ਰਪਰਯਜਨਾਂ ਤੋਂ ਰ ਛੜਣ ਦਾ ਦਖ ਿਰਹਣਾ ਪ ੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਹਤ ਿੰ ਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਮਿੀਬਤਾਂ ਦਾ
ਿਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾ ਪ ੇਗਾ ।
4.

ਲੌ ਕਿਾਊਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋਰਖ਼ਮ ਬਹਤ ਅਰਧਕ ਿੀ। ਰਤੰ ਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਬੇ ਪਿਨ ਲੌ ਕਿਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਨ ਦੇ 48 ਘੰ ਰਟਆਂ ਅੰ ਦਿ, ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਿੀ ਨੇ 2.76 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਮਿੱ ਲ ਦੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਿੀ ਗ਼ਿੀਬ
ਕਰਲਆਣ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਨੇ 800 ਰਮਲੀਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, 80 ਰਮਲੀਅਨ
ਪਰਿ ਾਿਾਂ ਨੰ ਕਈ ਮਹੀਰਨਆਂ ਲਈ ਮਫ਼ਤ ਕਰਕੰ ਗ ਗੈਿ, ਅਤੇ 400 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਰਕਿਾਨਾਂ, ਮਰਹਲਾ ਾਂ ,
ਬਜ਼ਿਗਾਂ , ਗ਼ਿੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਿਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਰਿਿੱ ਧੀ ਨਕਦ ਿਕਮ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕਿ ਾਈ ।
5.

ਜਦੋਂ ਰਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਹਤ ਿੱ ਿਾ ਿਗ ਘਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਠਰਹਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਦਿੱ ਧ, ਸ਼ਬਜੀ , ਅਤੇ ਿਲ

ਿਪਲਾਈਕਿਤਾ, ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿਿਾਈ ਕਿਮਚਾਿੀ, ਟਿਿੱ ਕ ਿਿਾਈ ਿ, ਿੇਲ ੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਿਪੋਿਟ ਿਕਿ,
ਬੈਂਕ ਕਿਮਚਾਿੀ, ਰਬਜਲੀ ਕਿਮੀ, ਿਾਿੇ ਅੰ ਨਦਾਤਾ, ਪਰਲਿ, ਿਾਇਿਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤਿਬੰ ਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਆਪਣੇ ਉਪਿ ਮੰ ਿਿਾਉਂਦੇ ਾਇਿਿ ਦੇ ਖਤਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਾਂਗ ਜਾਣਾ ਰਪਆ, ਪਿ ਿਾਨੰ ਇਿ
ਦਾ ਅਰਹਿਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰ ਨਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਮੈਂ ਇਿ ਪਰਰਤਸ਼ਰਠਤ ਿਦਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹਿੇਕ ਰ ਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਬੋਲ ਿਹੀ ਹਾਂ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਮਰਹਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇਿ ਗਿੱ ਲ ਲਈ ਹਾਿਰਦਕ ਧੰ ਨ ਾਦ ਰ ਅਕਤ ਕਿਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ
ਉਨਹਾਂ ਿਕੰ ਟਮਈ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਸ਼ਟਿ ਦੀਆਂ ਬਰਨਆਦੀ ਜ਼ਿਿਤਾਂ ਨੰ ਪਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਿਜ ਅਤੇ
ਕਿਿੱ ਤ ਨੰ ਪਿਾ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਕ ੇਂ ਿਮਿਿੱ ਿ ਹੋਏ। 6 .

ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਿਪੀਕਿ ਿਾਰਹਬ,

ਲੋ ਕ ਭਲਾਈ ਲਈ,

ਮਾਣਯੋਗ ਿੰ ਿਦ ਮੈਂਬਿਾਂ ਅਤੇ ਰ ਧਾਨ ਿਭਾ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੇ ੀ ਆਪਣੇ ੇਤਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱ ਤਾ ।
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7.

ਮਈ 2020 ਰ ਿੱ ਚ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਆਤਮ ਰਨਿਭਿ ਭਾਿਤ ਪੈਕੇਜ ( ਏਐੈੱਨਬੀ 1.0 ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਿਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ੀ ਰਿਕ ਿੀ ਬਿਕਿਾਿ ਿਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਦੋ ਹੋਿ ਆਤਮਰਨਿਭਿ ਭਾਿਤ ਪੈਕੇਜ ( ਏਐੈੱਨਬੀ
2.0 ਅਤੇ ਏਐੈੱਨਬੀ 3.0 ) ਲੈ ਕੇ ਆਏ।

ਿਾਿੇ ਆਤਮਰਨਿਭਿ ਭਾਿਤ ਪੈਕੇਜਾਂ, ਰਜਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਿਤੀ ਰਿਜਿ

ਬੈਂਕ ਦਆਿਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਕਿੱ ਲ ਰ ਿੱ ਤੀ ਪਰਭਾ ਲਗਭਗ 27.1 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਹੋਣ ਦਾ
ਅਨਮਾਨ ਿੀ ਜੋ ਜੀਿੀਪੀ ਦੇ 13% ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
8.

ਿਿਕਾਿ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਿਰਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਿ ਬਣਾਈ ਿਿੱ ਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਿਪੌਂਿ ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ

ਅਰਤਅੰ ਤ ਮਿਤੈਦ ਿੀ। ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਿੀ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਰ ਿੱ ਚ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਿਾਿੇ ਿਮਾਜ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਅਰਧਕ
ਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ

ਿਗਾਂ – ਰਨਿਧਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨਿਧਨਤਮ, ਦਰਲਤਾਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ , ਬਜ਼ਿਗਾਂ , ਪਰ ਾਿੀ ਮਜ਼ਦਿਾਂ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨੰ ਿਹਾਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੰ ਿਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰਕਲ ਨਾਲ ਿਿਤਾ ਕਿੱ ਰਢਆ ।
ਪੀਐੈੱਮਜੀਕੇ ਾਈ, ਰਤੰ ਨ ਏਐੈੱਨਬੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਰ ਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰ ਿੱ ਚ ਪੰ ਜ ਰਮੰ ਨੀ
ਬਜਟ ਦੇ ਿਮਾਨ ਿਨ।
9.

ਆਤਮਰਨਿਭਿ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਿੀ ਗਤੀ ਨੰ

ਪਨਿਰਨਿਧਾਿਣ, ਖਰਣਜ ਖੇਤਿ ਦਾ

ਧਾਇਆ।

ਐੈੱਮਐੈੱਿਐੈੱਮਈ ਦਾ

ਾਪਿੀ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਕਿਤ ਿਧਾਿ , ਜਨਤਕ ਖੇਤਿ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ

ਦਾ ਰਨਜੀਕਿਨ , ਏਕ ਿਾਸ਼ਟਿ ਏਕ ਿਾਸ਼ਨ ਕਾਿਿ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਪਰੋਤਿਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਇਿ
ਰਮਆਦ ਦੌਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਝ

ਿਨਣਯੋਗ ਿਧਾਿ ਹਨ । ਿੇਿਲੈ ੈੱਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਿ ਰਨਿਧਾਿਣ , ਿੀਬੀਟੀ

ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿਮਾ ੇਸ਼ਨ ਹੋਿ ਿਧਾਿ ਹਨ।
10 . ਅਿੱ ਜ, ਭਾਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ੈਕਿੀਨ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਕੋਰ ਿ-19 ਦੇ ਰਖਲਾਫ਼ ਨਾ ਕੇ ਲ ਆਪਣੇ
ਖਦ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੰ ਰਚਰਕਤਿਾ ਦੀ ਰਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਿਿਿੱ ਰਖਅਤ ਕਿਨਾ ਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਰਕ 100 ਜਾਂ ਉਿ ਤੋਂ
ਅਰਧਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ

ੀ ਇਿ ਦੀ ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕਿ ਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਾਨੰ ਹੋਿ ਅਰਧਕ

ਿੰ ਤੋਸ਼ ਹੈ ਰਕ ਹੋਿ ਦੋ ਜਾਂ ਅਰਧਕ ੈਕਿੀਨਾਂ ਦੇ ੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ।
11 . ਮਾਣਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਿੀ ਨੇ ਿਾਿੇ ਰ ਰਗਆਨੀਆਂ ਨੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਿਰਦਆਂ ਅਤੇ ਧੰ ਨ ਾਦ ਰਦੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਟੀਕਾਕਿਨ ਅਰਭਯਾਨ ਦਾ ਸ਼ਭਾਿੰ ਭ ਕੀਤਾ।

ਅਿੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਪਿੱ ਰਿਆ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ

ਿਦਾ ਅਰਹਿਾਨਮੰ ਦ ਿਹਾਂਗੇ ।
12 . ਇਹ ਕਰਹੰ ਦੇ ਹੋਏ , ਿਾਨੰ ਿਾਰਿਆਂ ਨੰ ਬਾਿ ਬਾਿ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੋਰ ਿ-19 ਦੇ ਰ ਿਿੱ ਧ ਿਾਿੀ
ਲੜਾਈ 2021 ਰ ਿੱ ਚ ੀ ਜਾਿੀ ਿਹੇਗੀ।
13 . ਹਣ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਦੋ ਰ ਸ਼ ਯਿੱ ਧਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਾਪਰਿਆ ਿੀ , ਅਰਜਹੇ ਿੰ ਕੇਤ ਹਨ ਰਕ ਕੋਰ ਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਦਨੀਆ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਜਨੀਤਕ , ਆਿਰਿਕ ਅਤੇ ਿਣਨੀਰਤਕ ਿਬੰ ਧ ਬਦਲ ਿਹੇ ਹਨ।

ਇਰਤਹਾਿ ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਪਲ

ਇਿੱ ਕ ਨ ੇਂ ਯਿੱ ਗ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਆਤ ਹੈ – ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਿਤ ਿਹੀ ਮਾਅਰਨਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ
ਦੀ ਧਿਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਰਤਆਿ ਹੈ ।
“ਰ ਸ਼ ਾਿ ਉਹ ਰਚੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਨਭ
ਬਰਣਆ ਹੀ ਿਰਹੰ ਦਾ ਹੈ।”

ਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿ ੇਿਾ

ੇਲੇ ਹਨੇਹ ਿਾ
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- ਿਰ ੰ ਦਰਨਾਿ ਟੈਗੋਿ
( ਿਾਇਿਿਿਾਈਿ–ਏ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਆਿ ਏਿੋਰਿਜਮ )
ਇਿ ਭਾ ਨਾ ਨਾਲ , ਮੈਂ ਉਿ ਖਸ਼ੀ ਨੰ ਰਬਆਨ ਕਿਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਿਦੀ ਹਾਂ , ਜੋ

14 .

ਇਿੱ ਕ ਰਕਰਕੇਟ ਪਰੇਮੀ ਿਾਸ਼ਟਿ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਆਿਟਰੇਲੀਆ ਰ ਿੱ ਚ ਟੀਮ ਭਾਿਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਿ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਮਰਹਿਿ ਕੀਤਾ।

ਇਿ ਨੇ ਿਾਨੰ ਿਾਰਿਆਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਿਾਿੇ ਗਣਾਂ ਨੰ ਯਾਦ ਕਿ ਾਇਆ ਰਜਨਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਿੀਂ

, ਭਾਿਤ ਦੇ ਲੋ ਕ , ਖਾਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ , ਉਹ ਗਣ ਹਨ - ਭਿਪਿ ਹੌਿਲਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਅਤੇ
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਅਟਿੱ ਟ ਅਰਭਲਾਸ਼ਾ। ਿਾਿੇ ਯ ਾ ਿਮਿਿੱ ਿ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਅਤੇ ਕਝ ਕਿ ਗਜ਼ਿਣ ਅਤੇ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦੇ
ਅਭੇਦ ਿਾਹਿ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਹਨ।
15 . ਅਿੱ ਜ, ਅੰ ਕੜੇ ਇਹ ਦਿਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਹਣ ਭਾਿਤ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਤੀ ਰਮਲੀਅਨ ‘ਤੇ 112 ਦੀ ਰਨਊਨਤਮ ਮੌਤ ਦਿ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਰਮਲੀਅਨ ‘ਤੇ 130 ਰਨਊਨਤਮ ਐਕਰਟ
ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਰਜਿ ਨੰ ਅਿੀਂ ਹਣ ਅਿਿਰ

ਕੇਿ ਹਨ।

ਇਿ ਨੇ ਉਿ ਪਨਿ-ਉਭਾਿ ਦੀ ਨੀਂਹ ਿਿੱ ਖ

ਿਿਾ ਰ ਿੱ ਚ ਦੇਖ ਿਹੇ ਹਾਂ।

16 . ਇਹ ਬਜਟ ਇਿ ਨ ੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਬਜਟ ਹੋ ੇਗਾ । ਇਹ ਬਜਟ ਇਿੱ ਕ ਰਿਰਜਟਲ ਬਜਟ ੀ ਹੋ ੇਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਤਹਾਿੇ ਿਾਰਿਆਂ ਦੇ ਿਮਿਿਨ ਨਾਲ ਿੰ ਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
17. ਹਣ ਤਿੱ ਕ, ਕੇ ਲ ਰਤੰ ਨ

ਾਿ ਅਰਜਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਿਿਰ

ਿਿਾ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨਘਾਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਜਟ

ਆਇਆ ਹੈ । ਅਰਜਹੇ ਿਾਿੇ ਰਨਘਾਿ ਉਨਹਾਂ ਪਰਿਿਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਨ ਰਜਨਹਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਭਾਿਤ ਰ ਿੱ ਚ ਰਮਲਦੇ
ਹਨ।

ਇਿ

ਾਿ, ਿਾਿੀ ਅਿਿਰ

ਿਿਾ ਰ ਿੱ ਚ ਕਮੀ ਰ ਸ਼

ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੀ

ਜਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ , ਠੀਕ ਉ ੇਂ ਹੀ

ਰਜ ੇਂ ਅਨੇਕ ਹੋਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਈ ।
18 . ਇਹ ਕਰਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਰ ਸ਼ ਾਿਪਿ ਕ ਇਹ ਕਰਹਣਾ ਚਾਹੰ ਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਿੀ ਿਿਕਾਿ ਅਿਿਰ

ਿਿਾ ਨੰ ਰਿਿ

ਪਟਿੀ ‘ਤੇ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਿਰਹਯੋਗ ਕਿਨ ਅਤੇ ਿਰ ਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਨ ਿਪ ਨਾਲ ਰਤਆਿ ਹੈ । ਇਹ ਬਜਟ
ਿਾਿੀ ਅਿਿਰ

ਿਿਾ ਨੰ ਉੱਪਿ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਿਿਤਾਿ ਿੜਨ ਲਈ ਉਹ ਹਿ ਅ ਿਿ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕਿ ਾਉਂਦਾ

ਹੈ ਰਜਿ ਦੀ ਇਿ ਨੰ ਰਚਿਿਿਾਈ ਰ ਕਾਿ ਲਈ ਦਿਕਾਿ ਹੈ।
19 . ਿਾਲ 2021 ਿਾਿੇ ਇਰਤਹਾਿ ਲਈ ਅਨੇਕ ਮਹਿੱ ਤ ਪਿਣ ਮੀਲ ਦੇ ਪਿੱ ਿਿਾਂ ਦਾ ਿਾਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਰ ਚੋਂ ਕਝ
ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਕਿਦੀ ਹਾਂ - ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75 ਾਂ ਿਾਲ ਹੈ –ਭਾਿਤ ਰ ਿੱ ਚ ਗੋਆ ਦੇ ਿਲੇਂ ੇ ਦਾ 60 ਾਂ ਿਾਲ ਹੈ ,
1971 ਦੇ ਭਾਿਤ - ਪਾਰਕਿਤਾਨ ਯਿੱ ਧ ਦਾ 50 ਾਂ ਿਾਲ ਹੈ – ਇਹ ਿਤੰ ਤਿ ਭਾਿਤ ਦੀ 8 ੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਿਾਲ
ਹੋ ੇਗਾ – ਇਹ ਰਬਰਕਿ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਿਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਿਾਲ ਹੋ ੇਗਾ – ਿਾਿੇ ਚੰ ਦਰਯਾਨ-3 ਰਮਸ਼ਨ ਦਾ ; ਅਤੇ
ਹਰਿਦਆਿ ਮਹਾਕੰ ਭ ਦਾ ਿਾਲ ਹੋ ੇਗਾ ।
20. ਮਾਣਯੋਗ ਿਪੀਕਿ ਿਾਰਹਬ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਨੰ ਅਿੰ ਭ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਮੈਂ ਇਿ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਆਭਾਿ
ਪਰਗਟ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪਲ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਰਕ ਿਾਿੇ

ਿਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਿੱ ਖ ਿਰਹਣਾ ਅਤੇ ਦਿੀ ਬਣਾਈ ਿਿੱ ਖਣਾ

ਰਕਿ ਤਿਹਾਂ ਪਹਾੜ ਿਗੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਰਜਿੱ ਿੇ ਿੰ ਕਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਲੋ ਕ ਇਿੱ ਕ ਿਾਿ ਆ
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਿ ਨੇ ਿਾਨੰ ਅਨੇਕ ਤਿੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਨਕਿਾਨ ਪਹੰ ਚਾਇਆ । ਿਾਿੇ ਹਿੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਿਿੀਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਰਿਕ ਤੰ ਦਿਿਤੀ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅਰਤਅੰ ਤ ਕਰਠਨ ਿਾਲ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਿਨ ਲਈ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ
ਰਦਖਾਇਆ , ਉਿ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਹਿੇਕ ਦੇ ਿਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰਿਿ ਝਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ।
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ਭਾਗ ਏ
21 . ਭਾਗ ਏ ਰ ਿੱ ਚ , ਮੈਂ ਆਤਮਰਨਿਭਿ ਭਾਿਤ ਦਾ ਰ ਜ਼ਨ ਿਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੰ ਦੀ ਹਾਂ ।
22 . ਆਤਮਰਨਿਭਿਤਾ ਇਿੱ ਕ ਨ ਾਂ ਰ ਚਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਚੀਨ ਭਾਿਤ ਕਿੱ ਲ ਰਮਲਾ ਕੇ ਆਤਮਰਨਿਭਿ , ਅਤੇ
ਿਮਾਨ ਿਪ ਨਾਲ , ਰ ਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਿਕ ਮਿੱ ਖ ਕੇਂਦਿ ਿੀ ।

23 . ਆਤਮਰਨਿਭਿ ਭਾਿਤ 130 ਕਿੋੜ ਭਾਿਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਭ ਅਕਤੀ ਹੈ ਰਜਨਹਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਮਿਿੱ ਿਾ ਾਂ ਅਤੇ
ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਪਿਾ ਭਿੋਿਾ ਹੈ ।
24 . ਅਿੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਰਬਰਕਿ ਰਜਹੇ ਅੰ ਤਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿਮਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਬਣ ਚਿੱ ਕੇ ਹਾਂ।ਆਪਦਾ
ਲਚਕਦਾਿ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਅੰ ਤਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿੌਿ ਰਮਿੱ ਤਿਤਾ ਭਾਿਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਅਿੱ ਜ
ਅਿਲੀ ਿਪ ਲੈ ਚਿੱ ਕੇ ਹਨ ।
25 . ਭਾਗ ਏ ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰਿਤਾ

, ਹੋਿ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ , ਿਾਸ਼ਟਿ ਪਰਹਲਾਂ , ਰਕਿਾਨਾਂ ਦੀ

ਆਮਦਨ ਦਿੱ ਗਣਾ ਕਿਨਾ, ਿਰਦਰੜਹ ਢਾਂਚਾ , ਿ ਿਿ ਭਾਿਤ , ਿਸ਼ਾਿਨ , ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ ਅ ਿਿ , ਿਾਰਿਆਂ ਲਈ
ਰਿਿੱ ਰਖਆ , ਮਰਹਲਾ ਿਸ਼ਕਤੀਕਿਨ ਅਤੇ ਿਮਾ ੇਸ਼ੀ ਰ ਕਾਿ ਦੇ ਿੰ ਕਲਪ ਨੰ ਹੋਿ ਿਸ਼ਕਤ ਕਿਾਂਗੇ ।
26. ਇਿ ਦੇ ਇਲਾ ਾ, 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ ਅਿੀਂ ਜੋ 13
ਲਾਗਕਿਨ ਦੇ ਿਿਤੇ ‘ਤੇ ੀ ਅਿੀਂ ਚਿੱ ਲ ਿਹੇ ਹਾਂ ।

ਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਿਨ , ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ

ਇਹ ਉਹ ਾਅਦੇ ਹਨ ਰਜਨਹਾਂ ਨੇ ਿਾਿੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ੇਂ

ਿਾਲ ‘ਤੇ, 2022 ਦੇ ਅੰ ਰਮਰਤ ਮਹੋਤਿ ਦੌਿਾਨ ਿਲੀਭਤ ਹੋਣਗੇ।
ਨਾਲ ਗੰ ਜਾਇਮਾਨ ਹੋ ਿਹੇ ਹਨ ।

ਉਹ ੀ ਆਤਮਰਨਿਭਿਤਾ ਦੇ ਇਿ ਰ ਜ਼ਨ

27 . 2020 - 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਪਰਿਤਾ 6 ਿੰ ਮਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ –
i . ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ii . ਭੌਰਤਕ ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਪੰ ਜੀ , ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ
iii . ਆਕਾਂਖੀ ਭਾਿਤ ਲਈ ਿਮਾ ੇਸ਼ੀ ਰ ਕਾਿ
iv . ਮਾਨ ਪੰ ਜੀ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ਜੀ ਨ ਦਾ ਿੰ ਚਾਿ ਕਿਨਾ
v . ਨ ਪਰ ਿਤਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿ
vi . ਰਨਊਨਤਮ ਿਿਕਾਿ ਅਤੇ ਅਰਧਕਤਮ ਸ਼ਾਿਨ
1 . ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
28. ਅਿੰ ਭ ਰ ਿੱ ਚ ਹੀ , ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਹਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਰਕ ਇਿ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਿਮਿਿੱ ਿ ਿਪ ਨਾਲ
ਜ਼ਿਿਤ ਅਨਿਾਿ ਧਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।

ਪਰਗਾਮੀ ਿਪ ਨਾਲ , ਿੰ ਿਿਾ ਾਂ ਰਜ ੇਂ - ਰਜ ੇਂ ਅਰਧਕ ਿਮਾਯੋਰਜਤ ਕਿ

ਿਕਣਗੀਆਂ , ਓ ੇਂ - ਓ ੇਂ ਅਿੀਂ ਅਰਧਕ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਿਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਰਤਬਿੱ ਧ ਹਾਂ।
29 .

ਰਿਹਤ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿੰ ਪਿਨ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਰਤੰ ਨ ਖੇਤਿਾਂ ਨੰ ਿਰਦਰੜਹ ਕਿਨ ‘ਤੇ ਰਧਆਨ

ਕੇਂਰਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ–ਰਨ ਾਿਕ , ਉਪਚਾਿਾਤਮਕ , ਿਧਾਿਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ।
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ਵਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
30 .

ਇਿੱ ਕ ਨ ੀਂ ਕੇਂਦਿੀ ਪਰਾਯੋਰਜਤ ਯੋਜਨਾ , ਪ੍ੀਐੱਮ ਆਤਮਵਿਰਭਰ ਸ ਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਿਾ 64,180 ਕਿੋੜ

ਿਪਏ ਦੇ ਖਿਚ ਨਾਲ 6 ਿਾਲ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ । ਇਹ ਮਢਲੀਆਂ, ਦਜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ
ਰਿਹਤ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮਿਿੱ ਿਾ ਾਂ ਨੰ ਰ ਕਰਿਤ ਕਿੇਗੀ, ਮੌਜਦਾ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿੰ ਿਿਾ ਾਂ ਨੰ ਿਰਦਰੜਹ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ
ਨ ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਿੀਆਂ ਦੀ ਪਰਹਚਾਣ ਕਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਨ ਲਈ ਨ ੀਂ
ਿੰ ਿਿਾ ਬਣਾ ੇਗੀ। ਇਹ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਿਹਤ ਰਮਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਤਰਿਕਤ ਹੋ ੇਗੀ । ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਰਹਤ ਮਿੱ ਖ ਪਰਹਲਾਂ
ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਹਨ –
ਏ. 17,788 ਗਰਾਮੀਣ ਅਤੇ 11,024 ਸ਼ਰਹਿੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ੈਲਨੇਿ ਕੇਂਦਿਾਂ ਲਈ ਿਮਿਿਨ
ਬੀ. 11 ਿਾਜਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਿੇ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਏਕੀਰਕਰਤ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਿ ਲੈ ਬਾਂ ਅਤੇ 3382 ਬਲਾਕ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਿ
ਯਰਨਟਾਂ ਿਿਾਪਤ ਕਿਨਾ ।

ਿੀ. 602 ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਅਤੇ 12 ਕੇਂਦਿੀ ਿੰ ਿਿਾਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਕਰਟੀਕਲ ਕੇਅਿ ਹਿਪਤਾਲ ਬਲਾਕ ਿਿਾਪਤ ਕਿਨਾ ।
ਿੀ. ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿੋਗ ਰਨਯੰ ਤਰਨ ਕੇਂਦਿ (ਐੈੱਨਿੀਿੀਿੀ) , ਇਿ ਦੀਆਂ ਪੰ ਜ ਖੇਤਿੀ ਸ਼ਾਖਾ ਾਂ ਅਤੇ 20 ਮਹਾਨਗਿ
ਰਿਹਤ ਰਨਗਿਾਨੀ ਯਰਨਟਾਂ ਨੰ ਿਰਦਰੜਹ ਕਿਨਾ,
ਈ. ਏਕੀਰਕਰਤ ਰਿਹਤ ਿਚਨਾ ਪੋਿਟਲ ਦਾ ਿਾਿੇ ਿਾਜਾਂ/ਿੰ ਘ ਿਾਜ ਖੇਤਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਿਤਾਿ ਤਾਰਕ ਿਾਿੀਆਂ ਪਬਰਲਕ
ਹੈਲਿ ਲੈ ਬਾਂ ਨੰ ਜੋਰੜਆ ਜਾ ਿਕੇ ।
ਐੈੱਿ . 17 ਨ ੀਆਂ ਲੋ ਕ ਰਿਹਤ ਯਰਨਟਾਂ ਨੰ ਚਾਲ ਕਿਨਾ ਅਤੇ 33 ਮੌਜਦਾ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਿ ਯਰਨਟਾਂ ਨੰ ਪਰ ੇਸ਼
ਰਬੰ ਦਆਂ ‘ਤੇ ਿਰਦਰੜਹ ਕਿਨਾ ਜੋ 32 ਏਅਿਪੋਿਟਾਂ , 11 ਬੰ ਦਿਗਾਹਾਂ ਅਤੇ 7 ਲੈਂ ਿ ਕਰੌਰਿੰ ਗਿ ‘ਤੇ ਹਨ ।
ਜੀ. 15 ਰਿਹਤ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਅਪਿੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਿਾਂ ਅਤੇ 2 ਮੋਬਾਇਲ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਿਿਾਪਨਾ ਕਿਨਾ ਅਤੇ
ਜ. ੰ ਨ ਹੈਲਿ, ਜੋ ਿਬਲਯਐੈੱਚਓ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਿ ਲਈ ਖੇਤਿੀ ਖੋਜ ਪਲੇ ਟਿਾਿਮ ਹੈ, ਲਈ ਇਿੱ ਕ
ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿੰ ਿਿਾਨ , 9 ਬਾਇਓ - ਿੇਿਟੀ ਲੇ ਲ III ਲੈ ਬੋਟਿੀਆਂ ਅਤੇ ਰ ਸ਼ਾਣ ਰ ਰਗਆਨ ਲਈ 4 ਖੇਤਿੀ ਿਾਸ਼ਟਿੀ
ਿੰ ਿਿਾਨਾਂ ਦੀ ਿਿਾਪਨਾ ਕਿਨਾ ।

ਪ੍ੋਸ਼ਣ
31 .

ਪੋਸ਼ਣਗਤ ਮਾਤਿਾ , ਰਿਲੀ ਿੀ , ਆਊਟਿੀਚ ਅਤੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਨੰ ਿਰਦਰੜਹ ਕਿਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਿੰ ਪਿਕ

ਪੋਸ਼ਣ ਪਰੋਗਿਾਮ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਰਭਯਾਨ ਦਾ ਿਲੇ ਾਂ ਕਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਮਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦਾ ਸ਼ਭਾਿੰ ਭ ਕਿਾਂਗੇ । ਅਿੀਂ
112 ਆਕਾਂਖੀ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਪੋਸ਼ਣਗਤ ਨਤੀਰਜਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਧਾਿ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਿਰਦਰੜਹੀਰਕਰਤ ਕਾਿਜਨੀਤੀ
ਅਪਣਾ ਾਂਗੇ ।

ਜਸ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਸਰ ਵ ਆਪ੍ੀ ਕ ਰੇਜ
32 .

ਰ ਸ਼

ਰਿਹਤ ਿੰ ਗਠਨ ਨੇ ਿਿ ਰ ਆਪੀ ਰਿਹਤ ਹਾਿਲ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪਿ

ਉਮੀਦ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ

ਿ ਿੱ ਛ ਜਲ , ਿਿਾਈ ਅਤੇ ਿ ਿੱ ਛ ਾਤਾ ਿਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ‘ਤੇ ਾਿ - ਾਿ ਬਲ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
33 .

ਜਲ ਜੀ ਨ ਰਮਸ਼ਨ ( ਸ਼ਰਹਿੀ ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ । ਇਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਿੇ 4378 ਸ਼ਰਹਿੀ ਿਿਾਰਨਕ

ਿੰ ਿਿਾ ਾਂ 2.86 ਕਿੋੜ ਘਿੇਲ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਿਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਜਲ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ 500 ਅੰ ਰਮਰਤ ਸ਼ਰਹਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ
ਤਿਲ ਅਪਰਸ਼ਸ਼ਟ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰ
ਰ ਿੱ ਚ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ।

ਿਿਾ ਕਿਨਾ ਹੈ । ਇਿ ਨੰ 2,87,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੇ ਖਿਚ ਨਾਲ 5 ਿਾਲ
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ਸ ਿੱ ਛ ਭਾਰਤ , ਸ ਸਥ ਭਾਰਤ
34 .

ਸ਼ਰਹਿੀ ਭਾਿਤ ਨੰ ਹੋਿ ਅਰਧਕ ਿ ਿੱ ਛ ਬਣਾਉਣ

ਲਈ , ਿਾਿਾ ਇਿਾਦਾ ਪਿਨ ਮਲ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ

ਅਪਰਸ਼ਸ਼ਟ ਜਲ ਸ਼ੋਧਨ , ਕਚਿੇ ਨੰ ਿਿੋਤ ‘ਤੇ ਅਲਿੱਗ ਕਿਨਾ , ਰਿੰ ਗਲ ਯਜ਼ ਪਲਾਿਰਟਕ ਰ ਿੱ ਚ ਕਮੀ ਰਲਆਉਣ ,
ਰਨਿਮਾਣ ਅਤੇ ਨਸਟ ਕਿਨ ਦੇ ਕਾਿਜਾਂ ਦੀ ਿਰਹੰ ਦ - ਖੰ ਹਦ ਪਰਭਾ ੀ ਿਪ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧ ਕਿਕੇ ਾਯ ਪਰਦਸ਼ਣ ਰ ਿੱ ਚ
ਕਮੀ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਪਿਾਣੇ ਿੰ ਪਿਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓ - ਉਪਚਾਿ ‘ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਰਦਰਤ ਕਿਨਾ ਹੈ । ਸ਼ਰਹਿੀ
ਿ ਿੱ ਛ ਭਾਿਤ ਰਮਸ਼ਨ 2.0 ਨੰ 2021-2026 ਤੋਂ 5 ਿਾਲ ਦੀ ਰਮਆਦ ਰ ਿੱ ਚ 1,41,678 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਕਿੱ ਲ ਰ ਿੱ ਤੀ
ੰ ਿ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ।

ਸ ਿੱ ਛ ਾਯੂ
35 .

ਾਯ ਪਰਦਸ਼ਣ ਦੀ ਿੱ ਧਦੀ ਿਮਿੱ ਰਿਆ ਦਾ ਿਮਾਧਾਨ ਕਿਨ ਲਈ , ਮੈਂ ਇਿ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ 1 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ

ਅਰਧਕ ਜਨਿੰ ਰਖਆ

ਾਲੇ 42 ਸ਼ਰਹਿੀ ਕੇਂਦਿਾਂ ਲਈ 2,217 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਿਕਮ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕਿ ਾਉਣ ਦਾ

ਪਰਿਤਾ ਕਿਦੀ ਹਾਂ ।

ਸਕਰੈਵਪ੍ੰ ਗ ਿੀਤੀ
36 .

ਅਿੀਂ ਪਿਾਣੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗ

ਾਹਨਾਂ ਨੰ ਪੜਾਅਬਿੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਲਿੱਗ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿ ੈਇਿੱਛਕ

ਾਹਨ ਿਕਰੈਰਪੰ ਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰੋਤਿਾਰਹਤ ਕਿਨ , ਇਿ ਤਿਹਾਂ

ਂ ਣ - ਸ਼ੀਲ ,
ਇਿ ਤੋਂ ਈਧ

ਾਤਾ ਿਣ ਅਨਕਲ

ਾਹਨਾਂ ਨੰ

ਾਹਨ ਪਰਦਸ਼ਣ , ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਰਬਲ ਨੰ ਘਿੱ ਟ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇ ਗੀ ।

ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰ ਿੱ ਚ 20 ਿਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਾਿਕ ਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰ ਿੱ ਚ 15 ਿਾਲ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟੇਿ ਰਿਟਨੈੈੱਿ ਿੈਂਟਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਟਨੈੈੱਿ ਜਾਂਚ ਕਿ ਾਉਣੀ ਹੋ ੇਗੀ । ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ

ੇਿ ਾ

ਮੰ ਤਿਾਲੇ ਦਆਿਾ ਅਲਿੱਗ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ।

ੈਕਸੀਿ
37 .

ਰਨਊਮੋਕੋਲ

ੈਕਿੀਨ , ਇਿੱ ਕ ਭਾਿਤ ਰਨਿਰਮਤ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ,

ਿਤਮਾਨ ਰ ਿੱ ਚ ਕੇ ਲ 5 ਿਾਜਾਂ ਤਿੱ ਕ

ਿੀਰਮਤ ਹੈ, ਨੰ ਪਿੇ ਦੇਸ਼ ਰ ਿੱ ਚ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਇਿ ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਿਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਿ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਬਾਲ ਮੌਤ ਨੰ
ਿੋਰਕਆ ਜਾ ੇਗਾ ।
38 .

ਮੈਂ ਬਜਟ ਅਨਮਾਨ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਕੋਰ ਿ-19

ੈਕਿੀਨ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਿ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ

ਹਨ ।

ਮੈਂ ਹੋਿ ਅਰਧਕ ਿੰ ਿ , ਜੇ ਜ਼ਿਿੀ ਹੋਏ , ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਿ ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਰਤਬਿੱ ਧ ਹਾਂ।

39 .

ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨਮਾਨ 94,452 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਤਲਨਾ ਰ ਿੱ ਚ

ਬੀਈ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ 2,23,846 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਹੈ । ਇਿ ਤਿਹਾਂ, 137% ਦਾ
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨਬੰ ਧ ਰ ਿੱ ਚ ਹੈ ।

2.

ਭੌਵਤਕ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਪ੍ੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ

ਆਤਮਵਿਰਭਰ ਭਾਰਤ – ਉਤਪ੍ਾਦਿ ਿਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿ ਯੋਜਿਾ (ਪ੍ੀਐੱਲਆਈ)

ਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਇਿ ਦਾ

ੇਿ ਾ
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40 .

5 ਰਟਰਲੀਅਨ ਅਮਿੀਕੀ ਿਾਲਿ ਾਲੀ ਅਿਿਰ

‘ਤੇ ਦੋਹਿੇ ਅੰ ਕਾਂ ਰ ਿੱ ਚ

ਿਿਾ ਲਈ, ਿਾਿੇ ਰ ਰਨਿਮਾਣ ਖੇਤਿ ਨੰ ਰਨਿੰ ਤਿ ਅਧਾਿ

ਧਾਉਣਾ ਹੈ । ਿਾਿੀਆਂ ਰ ਰਨਿਮਾਣ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰ ਸ਼

ਿਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ

ਅੰ ਗਭਤ ਭਾਗ ਬਣਨ , ਪਰਮਿੱ ਖ ਿਮਿਿੱ ਿਾ ਅਤੇ ਅਰਤਆਧਰਨਕ ਟੈਕਨੋਲੋ ਜੀ ਿਿੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੈ । ਉਪਿੋਕਤ
ਿਾਰਿਆਂ ਨੰ ਹਾਿਲ ਕਿਨ ਲਈ , ਆਤਮਰਨਿਭਿ ਭਾਿਤ ਲਈ ਰ ਰਨਿਮਾਣ ਰ ਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 13
ਿੈਕਟਿਾਂ ਲਈ ਪੀਐੈੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਿ ਦੇ ਲਈ, ਿਿਕਾਿ ਰ ਿੱ ਤ ਿਾਲ 2021-22
ਤੋਂ ਸ਼ਿ ਕਿਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਿਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 1.97 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਰ

ਿਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਰਤਬਿੱ ਧ ਹੈ ।

ਇਹ ਪਰਹਲ ਪਰਮਿੱ ਖ ਖੇਤਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾਿ ਰਲਆਉਣ ਰ ਿੱ ਚ , ਰ ਸ਼

ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਿਜਣ ਅਤੇ

ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਨ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੰ ਨੌਕਿੀਆਂ ਦੇਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ
41 .

ਟੈਕਿਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੰ ਰ ਸ਼

ਪਿੱ ਧਿ ‘ਤੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਿਮਿਿੱ ਿ ਬਣਾਉਣ ,

ਿੱ ਿੇ ਰਨ ੇਸ਼

ਆਕਿਰਸ਼ਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਰਿਿਜਣ ਨੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਪੀਐੈੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਮੇਗਾ ਰਨ ੇਸ਼
ਟੈਕਿਟਾਈਲਿ ਪਾਿਕ ( ਰਮਿੱ ਤਿਾ ) ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ । ਇਹ ਰਨਿਯਾਤ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਸ਼
ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਿੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇ ਿਰ ਧਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰ ਸ਼ ਪਿੱ ਧਿ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਰਿਿਜਤ ਕਿੇਗੀ। 3 ਿਾਲਾਂ
ਦੀ ਰਮਆਦ ਰ ਿੱ ਚ 7 ਟੈਕਿਟਾਈਲ ਪਾਿਕ ਿਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਿਫਰਾਸਟਰਕਚਰ
1. ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਿਰਾਿਟਿਕਚਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੈੱਨਆਈਪੀ) ਰਜਿ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿੰ ਬਿ 2019 ਰ ਿੱ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ
ਿੀ, ਭਾਿਤ ਿਿਕਾਿ ਦਆਿਾ ਹਣ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਕਿਮ ਦੀ ਅਰਜਹੀ ਪਰਹਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਰਜਿ
ਰ ਿੱ ਚ ਿਮਿੱ ਚੀ ਿਿਕਾਿ ਨੰ ਜਟਨਾ ਪ ੇਗਾ। ਐੈੱਨਆਈਪੀ 6835 ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ,
ਪਰੋਜੈਕਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਰ ਿਤਾਿ ਕਿਕੇ ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ ਹਣ 7400 ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ
ਹੈ। ਕਝ ਪਰਮਿੱ ਖ ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਮੰ ਤਿਾਰਲਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 1.10 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਮਿੱ ਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 217
ਪਰੋਜੈਕਟ ਪਿੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

2.ਐੈੱਨਆਈਪੀ ਇਿੱ ਕ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਹੈ ਰਜਿ ਨੰ ਇਹ ਿਿਕਾਿ ਆਗਾਮੀ

ਰਿਹਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਹਾਿਲ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ

ਪਰਤੀਬਿੱ ਧ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ ਲਈ ਿਿਕਾਿ ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿੈਕਟਿ ਦੋ ਾਂ ਨਾਲ ਰ ਿੱ ਤਪੋਸ਼ਣ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਿੀ

ਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਹੋ ੇਗੀ। ਇਿ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਰਤੰ ਨ ਤਿੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਇਿ ਨੰ ਪਿਾ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਿ ਕਦਮ ਚਿੱ ਕਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ
ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
3.ਪਰਹਲਾਂ, ਿੰ ਿਿਾਗਤ ਿੰ ਿਚਨਾ ਾਂ ਿਿਜੀਤ ਕਿਕੇ, ਦਿਿਾ, ਿੰ ਪਿੱ ਤੀ ਦੇ ਮਦਰੀਕਿਨ ‘ਤੇ ਜੋਿ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਤੀਿਿਾ
ਕੇਂਦਿੀ ਤੇ ਿਾਜ ਬਜਟਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਪੰ ਜੀਗਤ ਖਿਚ ਦੇ ਰਹਿੱ ਰਿਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਿਕੇ।
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ਇਿਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵ ਿੱ ਤਪ੍ੋਸ਼ਣ – ਵ ਕਾਸ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਿ (ਡੀਐੱਫਆਈ)

42 . ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਦੇ ਲਈ ਦੀਿਘਅ ਧੀ ਕਿਜ਼ਾ ਰ ਿੱ ਤਪੋਸ਼ਣ ਅਪੇਕਰਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਿ ਿਪ ਨਾਲ ਪਰਬੰਰਧਤ ਰ ਕਾਿ
ਰ ਿੱ ਤੀ ਿੰ ਿਿਾ ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਰ ਿੱ ਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪਰਦਾਤਾ, ਿਮਿਿਨਕਾਿੀ ਅਤੇ ਉਤਪਰੇਿਕ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਕਾਿਜ
ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ। ਇਿ ਅਨਿਾਿ, ਮੈਂ ਿੀਐੈੱਿਆਈ ਿਿਾਰਪਤ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰਬਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਿ
ਿੰ ਿਿਾ ਦੇ ਪੰ ਜੀਕਿਨ ਦੇ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਿ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਧਨਿਾਸ਼ੀ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਿਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਇਿ
ਿੀਐੈੱਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਰਤੰ ਨ ਰਿਹਆਂ ਦੇ ਿਮੇਂ ਰ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 5 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦਾ ਉਧਾਿੀ ਪੋਿਟਿੋਲੀਓ ਹੋ ੇ।
43. ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਪੋਿਟਿੋਲੀਓ ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਦਆਿਾ ਆਈਐੈੱਨ ੀਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਿਈਆਈਟੀ ਦਾ ਕਿਜ਼ਾ ਰ ਿੱ ਤਪੋਸ਼ਣ ਿੰ ਗਤ
ਰ ਧਾਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਉਪਯਕਤ ਿੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕਿਕੇ ਪਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਿ ਨਾਲ ਆਈਐੈੱਨ ੀਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਿਈਆਈਟੀ ਦੇ ਲਈ
ਰ ਿੱ ਤ ਦੀ ਪਹੰ ਚ ਹੋਿ ਅਿਾਨ ਹੋ ੇਗੀ ਰਜਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਦਕਾ ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਅਤੇ ਿੀਅਲ ਐਿਟੇਟ ਿੈਕਟਿਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਰਨਧੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਹੋ ੇਗਾ।
ਸੰ ਪ੍ਤੀ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਿ
44. ਪਰਚਾਰਲਤ ਜਨਤਕ ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਦਿੀਕਿਨ ਨ ੇਂ ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਰਨਿਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹਤ
ਮਹਿੱ ਤ ਪਿਨ ਰ ਿੱ ਤਪੋਸ਼ਣ ਰ ਕਲਪ ਹੈ। ਿੰ ਭਾਰ ਤ ਬਰਾਉਨਿੀਲਿ ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ “ਿਾਸ਼ਟਿੀ
ਮਦਿੀਕਿਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ” ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਿੱ ਕ ਿੰ ਪਤੀ ਮਦਿੀਕਿਨ ਿੈਸ਼ਬੋਿਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਿਜ ਦੀ
ਪਰਗਤੀ ਨੰ ਟਰੈਕ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰ ਇਿ ਨੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਿਰ ਧਾ ਹੋ ੇਗੀ। ਮਦਿੀਕਿਨ ਦੀ ਰਦਸ਼ਾ ਰ ਿੱ ਚ ਕਝ
ਮਹਿੱ ਤ ਪਿਨ ਉਪਾਅ ਰਨਮਨ ਰਲਖਤ ਹਨ:
(ਓ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ੇ ਅਿਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰ ਿੀਆ ਅਤੇ ਪੀਜੀਿੀਆਈਐੈੱਲ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਹਿੇਕ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਆਈਐੈੱਨ ੀਆਈਟੀ
ਪਰਾਯੋਰਜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰ ਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਤੇ ਘਿੇਲ ਿੰ ਿਿਾਗਤ ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰ ਆਕਿਰਸ਼ਤ ਕਿੇਗੀ। 5000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ
ਦੇ ਅਨਮਾਰਨਤ ਉੱਦਮ ਮਿੱ ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰ ਚਾਰਲਤ ਪੰ ਜ ਿੜਕਾਂ ਐੈੱਨਐੈੱਚਆਈ ਆਈਐੈੱਨ ੀਆਈਟੀ ਨੰ ਟਰਾਂਿਿਿ ਕੀਤੀ
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ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਿੇ ਤਿਹਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਿ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਮਿੱ ਲ ਦੀ ਟਰਾਂਿਰਮਸ਼ਨ ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਪੀਜੀਿੀਆਈਐੈੱਲ
ਆਈਐੈੱਨ ੀਆਈਟੀ ਨੰ ਟਰਾਂਿਿਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ਅ) ਿੇਲ ੇ ਿਮਿਰਪਤ ਭਾੜਾ ਕੋਿੀਿੋਿ ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਨੰ , ਚਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਮਦਰੀਰਕਰਤ
ਕਿੇਗਾ।
(ਇ) ਏਅਿ ਪੋਿਟਿ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਖੇਪ ਪਰਚਾਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਲਈ ਮਦਰੀਰਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
(ਿ) ਹੋਿ ਪਰਮਿੱ ਖ ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਜੋ ਮਦਿੀਕਿਨ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਅੰ ਤਿਗਤ ਿੋਲ ਆਉਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ
ਹਨ:
i (ਐੈੱਨਐੈੱਚਏਆਈ ਪਰਚਾਲਨਾਤਮਕ ਟੋਲ ਿੋਿ) ii (ਪੀਜੀਿੀਆਈਐੈੱਲ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਿਰਮਸ਼ਨ ਿੰ ਪਤੀਆਂ) iii (ਗੇਲ,
ਆਈਓਿੀਐੈੱਲ ਤੇ ਐੈੱਚਪੀਿੀਐੈੱਲ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ) iv (ਟਾਇਿ II ਅਤੇ III ਸ਼ਰਹਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਏਏਆਈ ਏਅਿ
ਪੋਿਟ) v (ਹੋਿ ਿੇਲ ੇ ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਿੰ ਪਤੀਆਂ) vi (ਕੇਂਦਿੀ ੇਅਿਹਾਉਰਿੰ ਗ ਰਨਗਮ ਰਜਹੇ ਲੋ ਕ ਉੱਦਮ ੇਅਿਹਾਉਰਿੰ ਗ
ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨੈਿੇਿ, ਆਰਦ) ਅਤੇ vii (ਖੇਲ ਿਟੇਿੀਅਮ)
45. ਬਜਟ ਅਨਮਾਨ 2020-21 ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਪੰ ਜੀਗਤ ਪਾਿ ਦੇ ਲਈ 4.12 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਿਾਿਾ ਇਹ
ਪਰਯਤਨ ਿੀ ਰਕ ਿੰ ਿਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਿਾਨੰ ਪੰ ਜੀ ‘ਤੇ ਅਪੇਕਸ਼ਾਰਕਰਤ ਅਰਧਕ ਖਿਚ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ
ਿਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਲਗਭਗ 4.39 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਖਿਚ ਕਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿ ਨੰ ਮੈਂ ਿੰ ਸ਼ੋਰਧਤ ਅਨਮਾਨ
2020-21 ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੰ ਜੀਗਤ ਪਾਿ ਰ ਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ ਾਧੇ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਕਿਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿ
ਪਰਕਾਿ 5.54 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨਮਾਨ ਨਾਲ 34.5 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਧਕ ਹੈ, ਇਿ
ਦਾ ਮੈਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ/ਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਾਲੇ ਆਿਿਕ ਕਾਿਜ ਰ ਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਹੈੈੱਿ ਰ ਿੱ ਚ 44

ਹਜ਼ਾਿ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਿਾਸ਼ੀ ਿਿੱ ਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰ ਜੀਗਤ ਖਿਚ ‘ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਪਰਗਤੀ ਦਿਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਿ ਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ
ਹੈ। ਇਿ ਖਿਚ ਦੇ ਅਰਤਰਿਕਤ, ਅਿੀਂ ਿਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖਦਮਖਰਤਆਿ ਉੱਦਮਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪੰ ਜੀਗਤ ਖਿਚ ਦੇ ਲਈ 2 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ
ਿਪਏ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਦੀ ਿਕਮ ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿਾਂਗੇ।
46. ਅਿੀਂ ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਦੇ ਰਿਿਜਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ ਅਰਧਕ ਖਿਚ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਿਾਜਾਂ ਨੰ ਪਰੇਰਿਤ ਕਿਨ ਦੇ
ਲਈ ਰ ਰਸ਼ਸ਼ਟ ਤੰ ਤਿ ੀ ਰਤਆਿ ਕਿਾਂਗੇ।
ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਇਿਫਰਾਸਟਰਕਚਰ
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47. 3.3 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13,000 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਿੜਕਾਂ ਦੇ ਭਾਿਤ ਮਾਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ
ਦੇ ਅੰ ਤਿਗਤ 5.35 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਰਹਲੇ ਹੀ ਦੇ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਰਜਿ ਦਾ 3,800 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਭਾਗ ਰਨਿਰਮਤ
ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਮਾਿਚ 2022 ਤਿੱ ਕ, ਅਿੀਂ ਦਿਿੇ 8,500 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਾਂਗੇ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿਾਜਮਾਿਗ
ਗਰਲਯਾਰਿਆਂ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਿ ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਨੰ ਪਿਾ ਕਿਾਂਗੇ।
48.. ਿੜਕ ਇਨਿਰਾਿਟਰਕਚਿ ਨੰ ਹੋਿ ਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਿ ਅਰਧਕ ਆਿਿਕ ਕੋਿੀਿੋਿ ਦੀ ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਿਹੀ
ਹੈ। ਕਝ ਇਿ ਪਰਕਾਿ ਹੈ ਓ. 1.03 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਰਮਲਨਾਿ ਿਾਜ ਰ ਿੱ ਚ 3500 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਦੇ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿਾਜਮਾਿਗ
ਰਨਿਮਾਣ ਕਾਿਜ। ਇਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਿੈ – ਕੋਲਿੱਮ ਕੋਿੀਿੋਿ, ਰਚਤਿ-ਿੈਯਚਿ ਕੋਿੀਿੋਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਨਿਮਾਣ ਕਾਿਜ
ਆਗਾਮੀ ਿਹੇ ਰ ਿੱ ਚ ਆਿੰ ਭ ਹੋ ੇਗਾ।
ਅ. ਕੇਿਲ ਰ ਿੱ ਚ ਮੰ ਬਈ-ਕੰ ਰਨਆਕਮਾਿੀ ਕੋਿੀਿੋਿ ਦੇ 600 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਿਰਹਤ 65000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੇ
ਰਨ ੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਿਲ ਿਾਜ ਰ ਿੱ ਚ 1100 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿਾਜਮਾਿਗ ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਕਾਿਜ
ਇ. ਮੌਜਦਾ ਿੜਕ – ਕੋਲਕਤਾ- ਰਿਲੀਗੜੀ ਰ ਿੱ ਚ ਿਧਾਿ ਿਰਹਤ 25,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੱ ਛਮ
ਬੰ ਗਾਲ ਿਾਜ ਰ ਿੱ ਚ 6,75 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਿਾਜਮਾਿਗ ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਕਾਿਜ।
ਿ. ਅਿਮ ਿਾਜ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿ ਿਮੇਂ ਲਗਭਗ 19,000 ਹਜ਼ਾਿ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੇ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿਾਜਮਾਿਗ ਰਨਿਮਾਣ ਕਾਿਜ
ਚਲ ਿਹੇ ਹਨ। ਇਿ ਦੇ ਅਰਤਰਿਕਤ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿਾਜਮਾਿਗਾਂ ਦੇ 1300 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਨੰ ਕ ਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ
34,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਦੇ ਰਨਿਮਾਣ ਕਾਿਜ ਆਗਾਮੀ ਰਤੰ ਨ

ਰਿਹਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਜ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨਸ਼ਪਾਦਤ ਕੀਤੇ

ਜਾਣਗੇ
49. ਕਝ ਿਲੈ ਗਰਸ਼ਪ ਕੋਿੀਿੋਿ ਅਤੇ ਹੋਿ ਮਹਿੱ ਤ ਪਿਨ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਜਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਕਾਿਜਕਲਾਪ
ਰਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਨਬੰ ਧ II ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
50. ਮੈਂ ਿੜਕ ਪਰਿ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਜਮਾਿਗ ਮੰ ਤਿਾਲੇ ਦੇ 1,18,101 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦਾ ਰਧਆ ਹੋਇਆ ਖਿਚ ਅਨਮਾਨ
ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਿਹੀ ਹਾਂ ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਪੰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ 1,08,230 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਹਨ ਜੋ ਹਣ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਹੈ।
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51. ਭਾਿਤੀ ਿੇਲ ੇ ਨੇ ਭਾਿਤ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿੇਲ ਯੋਜਨਾ 2030 – ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਨੰ 2030 ਤਿੱ ਕ *
ਭਰ ਿੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਰਤਆਿ * ਿੇਲ ੇ ਤੰ ਤਿ ਿਿਜੀਤ ਕਿਨਾ ਹੈ।

52. ਿਾਿੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿ ਹਨ ਲਾਗਤ ਨੰ ਘਿੱ ਟ ਕਿਨਾ *ਮੇਕ ਇਨ ਇੰ ਿੀਆ* ਨੰ ਿਮਿਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਾਿੀ
ਿਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਿੱ ਖ ਰਬੰ ਦ ਹੈ। ਇਹ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ ਰਕ ਪਿੱ ਛਮੀ ਿਮਿਰਪਤ ਭਾੜਾ ਕੋਿੀਿੋਿ (ਿੀਐੈੱਿਿੀ) ਅਤੇ ਪਿਬੀ ਿੀਐੈੱਿਿੀ ਜਨ
2022 ਤਿੱ ਕ ਚਾਲ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ। ਰਨਮਨ ਰਲਰਖਤ ਅਰਤਰਿਕਤ ਪਰਹਲ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਹਨ।
ਓ. 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਪਿਬੀ ਿੀਐੈੱਿਿੀ ਦਾ ਿੋਨਨਗਿ – ਗੋਮੋ ਖੰ ਿ (263.7) ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਿ ਰ ਿੱ ਚ
ਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 274.3 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਦਾ ਗੋਮੋ-ਦਾਨਕਨੀ ਖੰ ਿ

ੀ ਇਿ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿ ਕੀਤਾ

ਜਾ ੇਗਾ।
ਅ. ਅਿੀਂ ਭਾ ੀ ਿਮਿਰਪਤ ਭਾੜਾ ਕੋਿੀਿੋਿ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰ ਰਨਸ਼ਪਾਰਦਤ ਕਿਨਗੇ ਨਾਮਤ: ਖੜਗਪਿ ਤੋਂ ਰ ਜੈ ਾੜਾ ਤਿੱ ਕ ਪਿਬੀ
ਤਿੱ ਟ ਕੋਿੀਿੋਿ, ਭਿਾ ਲ ਨਾਲ ਖੜਗਪਿ ਤੋਂ ਦਾਨਕਨੀ ਤਿੱ ਕ ਪਿਬੀ ਪਿੱ ਛਮੀ ਕੋਿੀਿੋਿ ਅਤੇ ਇਟਾਿਿੀ ਤੋਂ ਰ ਜੈ ਾੜਾ
ਤਿੱ ਕ ਉੱਤਿ ਦਿੱ ਖਣ ਕੋਿੀਿੋਿ। ਪਰਿਮ ਪੜਾ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਿਰਤਰਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇ. ਰਬਜਲੀਕਿਨ ਬਰੋਿਗੇਜ ਿਟ ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ (ਆਿਕੇਐੈੱਮ) ਦੇ 46,000 ਆਿਕੇਐੈੱਮ ਅਿਿਾਤ 1 ਅਕਤਬਿ 2020 ਨੰ
41,548 ਆਿਕੇਐੈੱਮ ਨਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ 72 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਰ ਿਤਾਿ ਤਿੱ ਕ ਕਿਨ ਦੀ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ। ਬਰਾਿਗੇਜ ਿਟਾਂ
ਦਾ 100 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਰਬਜਲੀਕਿਨ ਦਿੰ ਬਿ 2023 ਤਿੱ ਕ ਪਿਾ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ।
53. ਯਾਤਿੀ ਿਰ ਧਾ ਅਤੇ ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਦੇ ਲਈ ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਉਪਾਅ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਹਨ ਓ. ਅਿੀਂ ਯਾਤਿੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰਬਹਤਿ ਯਾਤਿਾ ਅਨਭ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਿਿਟ ਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਬਿਿਤੀ
ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਬਿਟਾਿੋਮ ਐੈੱਲਐੈੱਚ ੀ ਕੋਟ ਆਿੰ ਭ ਕਿਨਗੇ।
ਅ. ਰਪਛਲੇ ਕਝ ਰਿਹਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਉਪਾ ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਿ ਪਰਯਤਨ ਨੰ ਹੋਿ ਮਜਬਤ
ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਿਤੀ ਿੇਲ ੇ ਦੇ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਾਲੇ ਨੈੈੱਟ ਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧਕਤਿ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈੈੱਟ ਿਕ ਿਟਾਂ
ਨੰ ਦੇਿੀ ਿਪ ਨਾਲ ਰ ਕਰਿਤ ਿ ਚਾਰਲਤ ਟਰੇਨ ਿੰ ਿਿੱ ਰਖਅਣ ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜੋ ਮਾਨ ੀ ਤਿਟੀ ਦੇ
ਕਾਿਨ ਟਰੇਨ ਟਕਿਾਉਣ ਨੰ ਿਮਾਪਤ ਕਿੇਗੀ।
ਇ. ਮੈਂ ਿੇਲ ੇ ਦੇ ਲਈ 1,10,055 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰਿਕਾਿਿ ਿਕਮ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਿਹੀ ਹਾਂ ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ 1,07,100 ਿਪਏ
ਪੰ ਜੀਗਤ ਪਾਿ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
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54. ਅਿੀਂ ਮੈਟਰੋ ਿੇਲ ਨੈੈੱਟ ਿਕ ਦੇ ਰ ਿਤਾਿ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਬਿ ਿੇ ਾ ਦੇ ਾਧੇ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ ਪਬਰਲਕ ਟਿਾਂਿਪੋਿਟ ਦੇ
ਰਹਿੱ ਿੇ ਨੰ

ਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਿਜ ਕਿਨਗੇ। ਪਬਰਲਕ ਬਿ ਟਿਾਂਿਪੋਿਟ ਿੇ ਾ ਾਂ ਦੇ

ਾਧੇ ਦੇ ਿਮਿਿਨ ਦੇ ਲਈ 18,000

ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨ ੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕਿਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 20,000 ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਬਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰ ਿੱ ਤ,
ਅਰਧਗਰਰਹਣ, ਿੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਰਨਜੀ ਖੇਤਿ ਦੇ ਪਲੇ ਯਿਾਂ ਨੰ ਿਮਿਿੱ ਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨ ਪਰ ਿਤਨਕਾਿੀ
ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਿਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਿੈਕਟਿ ਦਾ ਰ ਕਾਿ ਕਿੇਗੀ, ਆਿਰਿਕ ਿਰਮਰਿੱ ਧੀ
ਰ ਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਲਆ ੇਗੀ, ਿਾਿੇ ਯ ਾ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਅ ਿਿ ਿਿਜੀਤ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਿੀ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੇ ਆ ਾਗਮਨ
ਦੀ ਿਰ ਧਾ ਨੰ ਧਾ ੇਗੀ।
55.

ਕਿੱ ਲਹ 702 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਪਿੰ ਪਿਾਗਤ ਮੈਟਰੋ ਪਰਚਾਲਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹਨ ਤੇ ਅਤੇ 1,016 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਆਿਆਿਟੀਐੈੱਿ

27 ਸ਼ਰਹਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨਿਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੋ ਨ ੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋ ਜੀਆਂ ਅਿਿਾਤ ‘ ਮੈਟਰੋਲਾਈਟ’ ਅਤੇ ‘ ਮੈਟਰੋਰਨਯੋ’ ਿਮਾਨ ਅਨਭ ,
ਿਰ ਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੇਕਸ਼ਾਰਕਰਤ ਘਿੱ ਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਿੇਲ ਤੰ ਤਿ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਟਾਇਿ 2- ਸ਼ਰਹਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ
ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਤੇ ਟਾਇਿ 1- ਸ਼ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਪਰਿਰਧ ਖੇਤਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
56. ਕੇਂਦਿੀ ਰਹਿੱ ਿੇ ਦੀ ਧਨਿਾਸ਼ੀ ਰਨਮਨਰਲਰਖਤ ਨੰ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ:
ਓ. ਕੋਰਚ ਮੈਟਰੋ ਿੇਲ ੇ ਿੇਜ਼-II, ਰਜਿ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 11. ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 1957.05 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਹੋ ੇਗੀ।
ਅ. ਚੇਨਿੱਈ ਮੈਟਰੋ ਿੇਲ ੇ ਿੇਜ਼-II, ਰਜਿ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 118.9 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 63,246 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਹੋ ੇਗੀ।
ਇ. ਬੰ ਗਲਿ ਮੈਟਰੋ ਿੇਲ ੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿੇਜ਼-2 ਏ ਅਤੇ 2 ਬੀ, ਰਜਿ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 58.19 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 14,788 ਕਿੋੜ
ਿਪਏ ਹੋ ੇਗੀ।
ਿ. ਨਾਗਪਿ ਮੈਟਰੋ ਿੇਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿੇਜ਼-II ਅਤੇ ਨਾਰਿਕ ਮੈਟ,ਰੋ ਰਜਿ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰਮਸ਼: 5,976 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਅਤੇ 2,092 ਕਿੋੜ
ਿਪਏ ਹੋ ੇਗੀ।
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57.

ਰਪਛਲੇ 6

ਰਿਹਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਬਜਲੀ ਖੇਤਿ ਰ ਿੱ ਚ ਕਈ ਿਧਾਿ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਰ ਿੱ ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਿੀਂ

ਿਿਾਰਪਤ ਿਮਿਿੱ ਿਾ ਰ ਿੱ ਚ 139 ਗੀਗਾ ਾਟਿ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2.8 ਕਿੋੜ ਅਰਤਰਿਕਤ ਘਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਦਿੱ ਤੇ
ਹਨ ਅਤੇ 1.41 ਲਿੱਖ ਿਿਰਕਟ ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਦੀ ਅਰਤਰਿਕਤ ਟਰਾਂਿਰਮਸ਼ਨ ਲਾਈਨਿ ਧਾਈਆਂ ਹਨ।

58.

ਦੇਸ਼ ਭਿ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਤਿਣ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਕਾਰਧਕਾਿ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਿਕਾਿੀ ਕੰ ਪਨੀ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਰਨਜੀ

ਕੰ ਪਨੀ। ਹਣ ਿਾਨੰ ਮਕਾਬਲੇ ਨੰ ਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੈ ਰਜਿ ਨਾਲ ਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਾਂ ਨੰ ਰ ਕਲਪ ਰਮਲ ਿਕੇ। ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹਾ
ਿਰੇਮ ਿਕ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਰਜਿ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਰ ਤਿਣ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਿਨ ਦਾ
ਰ ਕਲਪ ਿਿੱ ਖ ਿਕਣਗੇ।

59.

ਇਨਹਾਂ ਰ ਤਿਣ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰ ਹਾਿਕਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਬਹਤ ਬੜੀ ਰਚੰ ਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਾਲੇ 5 ਰਿਹਆਂ ਰ ਿੱ ਚ 3,05,984

ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੇ ਖਿਚ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਪਰਿਸ਼ਰਕਰਤ ਤੇ ਿਧਾਿ ਅਧਾਰਿਤ ਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਿਬੰ ਧ ਰਬਜਲੀ ਰ ਤਿਣ ਖੇਤਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਿਿਕਾਮਿ ਨੰ ਬਰਣਆਦੀ ਿੰ ਿਚਨਾ ਾਂ ਨੰ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਰਮਲ
ਿਕੇਗੀ, ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰੀਪੇਿ ਿਮਾਿਟ ਮੀਟਰਿੰ ਗ, ਰਿਿਟਮਿ ਦਾ ਿਧਾਿ ਆਰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਕ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿਧਾਿ ਨਾਲ ਜੜੇ
ਹੋਏ ਹਨ।
60. ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਿੀ ਜੀ ਨੇ ਨ ੰ ਬਿ 2020, ਰ ਿੱ ਚ ਤੀਿਿੇ ਿੀ-ਇਨ ੈਿਟਮੈਂਟ ਕਾਨਿਿੰ ਿ ਰ ਿੱ ਚ ਬੋਲਦੇ ਿਮੇਂ ਇਿੱ ਕ ਰ ਆਪਕ
ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਹਾਈਿਰੋਜਨ ਐਨਿਜੀ ਰਮਸ਼ਨ ਨੰ ਸ਼ਿ ਕਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਹਣ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ
ਹਾਈਿਰੋਜਨ ਐਨਿਜੀ ਰਮਸ਼ਨ ਸ਼ਿ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਰਜਿ ਦੇ ਤਰਹਤ ਗਰੀਨ ਪਾ ਿ ਿਿੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਿਰੋਜਨ
ਨੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇਗਾ।

ਜਲ ਸੰ ਸਾਧਿ, ਦਵਰਆ ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰ ਗਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ੍
61.

ਿੱ ਿੇ- ਿੱ ਿੇ ਜਲ ਿੰ ਿਾਧਨ ਜੋ ਰਕ ਆਪਣੀ ਿੰ ਚਾਲਨ ਿੇ ਾ ਾਂ ਨੰ ਖਦ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਹਣ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹੇ ਮਾਿਲ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ

ਿਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਰਜਿ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਇਿ ਦੇ ਰਨਜੀ ਭਾਗੀਦਾਿ ਦਆਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਿ ਉੱਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰ ਿੱ ਤੀ
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ਿਹੇ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਿਿਕਾਿੀ ਤੇ ਰਨਜੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਤਰਹਤ ਪਰਮਿੱ ਖ ਜਲ ਿੰ ਿਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦਆਿਾ 7 ਪਰੋਜੈਕਟ
ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਜਨਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 2,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤੋਂ ਅਰਧਕ ਹੋ ੇਗੀ।
62.

ਭਾਿਤ ਰ ਿੱ ਚ ਮਿਚੈਂਟ ਰਸ਼ਪਿ ਨੰ ਹਲਾਿਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਮੰ ਤਿਾਰਲਆਂ ਅਤੇ

ਿੀਪੀਐੈੱਿਈ ਦੇ ਦਆਿਾ ਜਾਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਰ ਸ਼ ਪਿੱ ਧਿੀ ਰਨਰ ਦਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਿਤੀ ਰਸ਼ਰਪੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੰ ਿਬਰਿਿੀ ਦੇ
ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ ਿਹਾਇਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਿਕੇਗੀ। ਇਿ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ

ਾਲੇ 5

ਰਿਹਆਂ ਰ ਿੱ ਚ 1624 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ

ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਈ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਿ ਪਰਕਾਿ ਦੇ ਪਰਯਤਨ ਨਾਲ ਗਲੋ ਬ ਰਸ਼ਰਪੰ ਗ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਿਤੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੱ ਿੇਦਾਿੀ ਦੇ ਧਣ ਦੇ
ਇਲਾ ਾ ਇੰ ਿੀਅਨ ਿੀਿੇਯਿਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿੇਰਨੰਗ ਅਤੇ ਿੋਜਗਾਿ ਦੇ ਰਬਹਤਿ ਅ ਿਿ ਿਲਭ ਹੋ ਿਕਣਗੇ।
63. ਭਾਿਤ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਰਿਿਾਈਕਰਲੰਗ ਆਵ੍ ਰਸ਼ਪਿ ਐਕਟ 2019, ਅਰਧਰਨਯਰਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇੰ ਟਿਨੈਸ਼ਨਲ
ਕਨ ੈਂਸ਼ਨ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੀ ਪਹੰ ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਜਿਾਤ ਦੇ ਅਲੰਗ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਿਤ ਲਗਭਗ 90 ਰਸ਼ਪ ਰਿਿਾਈਕਰਲੰਗ
ਯਾਿਿਿਿ ਨੰ ਪਰਹਲੇ ਹੀ ਐੈੱਚਕੇਿੀ- ਅਨਪਾਲਨ ਿਿਟੀਰਿਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਯਿੋਪ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਹੋਿ ਅਰਧਕ
ਜਹਾਜਾਂ ਨੰ ਭਾਿਤ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਿਾਈਕਰਲੰਗ ਕੈਪੇਰਿਟੀ ਜੋ ਰਕ ਲਗਭਗ 4.5 ਰਮਲੀਅਨ
ਲਾਈਟ ਰਿਿਪਲੇ ਿਮੈਂਟ ਟਨ (ਐੈੱਲਿੀਟੀ) ਹੈ , ਨੰ 2024 ਤਿੱ ਕ ਦੋ ਗਣਾ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਿ ਨਾਲ ਿਾਿੇ ਯ ਾ ਾਂ ਦੇ ਲਈ
1.5 ਲਿੱਖ ਅਰਧਕ ਨੌਕਿੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ
ਂ ਣ ਦੀ ਆਪਿਤੀ ਬਣਾਏ ਿਿੱ ਖੀ ਹੈ।
64. ਿਾਿੀ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਕੋਰ ਿ-19 ਲੌ ਕਿਾਉਨ ਦੀ ਰਮਆਦ ਰ ਿੱ ਚ ੀ ਦੇਸ਼ਭਿ ਰ ਿੱ ਚ ਈਧ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿ ਖੇਤਿ ਦੇ ਬਹਤ ਮਹਿੱ ਤ ਪਿਨ ਿਰਿਤੀ ਨੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਨਮਨ ਰਲਖਤ ਪਰਮਿੱ ਖ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ:
ਓ. ਉੱਜ ਲਾ ਿਕੀਮ, ਰਜਿ ਦਾ ਲਾਭ 8 ਕਿੋੜ ਪਰਿ ਾਿਾਂ ਨੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਇਿ ਹਦ ਤਿੱ ਕ ਰ ਿਤਾਿ ਕੀਤਾ
ਜਾ ੇਗਾ ਰਕ ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ 1 ਕਿੋੜ ਅਤੇ ਲਾਭਾਿਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਣ।
ਅ. ਅਿੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਿਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 100 ਹੋਿ ਅਰਧਕ ਰਜਰਲਹਆਂ ਨੰ ਰਿਟੀ ਗੈਿ ਰਿਿਟਰੀਰਬਊਸ਼ਨ ਨੈੈੱਟ ਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਾਂਗੇ।
ਇ. ਜੰ ਮ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਿ ਿੰ ਘ ਿਾਜ ਖੇਤਿ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਗੈਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
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ਿ. ਇਿੱ ਕ ਿਤੰ ਤਿ ਗੈਿ ਟਿਾਂਿਪੋਿਟ ਰਿਿਟਮ ਆਪਿੇਟਿ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਰਜਿ ਨਾਲ ਰਬਨਾ ਰਕਿੇ ਭੇਦਭਾ ਦੇ ਖਿੱ ਲਹੀ
ਪਹੰ ਚ ਦੇ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਿਾਿੇ ਕਦਿਤੀ ਗੈਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕੌ ਮਨ ਕੈਿੀਯਿ ਕੈਪੇਰਿਟੀ ਦੀ ਬਰਕੰ ਗ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰ ਧਾ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਿਿਾਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇਗਾ।
ਵ ਿੱ ਤੀ ਪ੍ੂੰ ਜੀ
65. ਅਿੀਂ ਿੇਬੀ ਐਕਟ, 1992, ਰਿਪਰਜਟਰੀਜ ਐਕਟ, 1996, ਰਿਕਯੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਂਟਰੈਕਟ (ਿੈਗਲੇ ਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1956, ਅਤੇ
ਗ ਿਨੈਂਟ ਰਿਕਯੋਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2007, ਦੇ ਪਰਾ ਧਾਨਾਂ ਨੰ ਿਮੇਰਕਤ ਕਿਕੇ ਇਿੱ ਕ ਯਕਤੀਿੰ ਗਤ ਏਕਲ ਰਿਕਯੋਰਿਟੀਜ਼
ਮਾਿਕੇਟਿ ਕੋਿ ਰਤਆਿ ਕਿ ਿਕੇ, ਅਰਜਹੇ ਮੇਿਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ।
66. ਿਿਕਾਿ ਜੀਆਈਐੈੱਿਟੀ – ਆਈਐੈੱਿਐੈੱਿਿੀ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰ ਸ਼ ਪਿੱ ਧਿੀ ਜਾਂ ਰਿਨ-ਟੇਕ ਹਬ ਰ ਕਰਿਤ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਿਮਿਿਨ ਦੇਣ ਨੰ ਰਤਆਿ ਹੈ।
67. ਇਿ ਦਬਾ ਦੇ ਕਤ ਰ ਿੱ ਚ ਕਾਿਪੋਿੇਟ ਬਾਂਿ ਮਾਿਰਕਟ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਿਾਂ ਦੇ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਸ਼ ਾਿ ਪੈਦਾ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਮ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਿੈਕੇਂਿਿੀ ਮਾਿਰਕਟ ਰਲਰਕਊਰਿਟੀ ਨੰ ਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਿਿਾਈ ਿੰ ਿਿਾਗਤ ਿਰੇਮ ਿਕ ਰਤਆਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ਹੈ। ਇਿ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਿੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਦਆਿਾ ਦਬਾ ਯਕਤ ਅਤੇ ਆਮ ਿਮੇਂ ਅਿਿਾਤ ਦੋ ਾਂ ਹੀ ਿਰਿਤੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ

ਰਨ ੇਸ਼ਪਿਕ ਗਰੇਿ ਦੀ ਕਿਜ਼ਾ ਰਿਕਯੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਖਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਬਾਂਿ ਮਾਿਰਕਟ ਦੇ ਰ ਕਾਿ ਰ ਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਰਮਲ ਿਕੇਗੀ।

68.

2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਰ ਿੱ ਚ ਿੋਨੇ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਨ ਨੰ ਰਨਯਰਮਤ ਕਿਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰ

ਿਿਾ ਿਿਾਰਪਤ

ਕਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰ ਸ਼ਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਇਿ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਿੇਬੀ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਰ ਰਨਯਾਮਕ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਅਰਧਿਰਚਤ
ਂ ਿੈਗਲੇ ਟਰੀ ਅਿਾਰਿਟੀ ਨੰ ਮਜਬਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ ਰਜਿ ਨਾਲ ਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਤੇ ੇਅਿ ਹਾਊਰਿੰ ਗ ਰਿ ੈਲਪਮੈਂਟ ਐਿ
ਇਿੱ ਕ ਕਮੋਰਿਟੀ ਮਾਿਰਕਟ ਈਕੋ ਰਿਿਟਮ ਦੀ ਰ

ਿਿਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ ੇਅਿਹਾਉਰਿੰ ਗ ਦੇ ਇਲਾ ਾ

ਾਉਲਰਟੰ ਗ, ਜਾਂਚ-ਪਿਖ ਤੇ ਲੌ ਰਜਿਰਟਕਿ ਆਰਦ ਨੰ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ।

69.

ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰ ਿੰ ਿਰਖਅਣ ਦੇਣ ਦੀ ਰਦਸ਼ਾ ਰ ਿੱ ਚ ਮੇਿਾ ਪਰਿਤਾ ਿਾਿੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਾਿੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ

ਅਰਧਕਾਿ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਇਨ ੈਿਟਿ ਚਾਿਟਿ ਨੰ ਲਾਗ ਕਿਨ ਦਾ ਹੈ।

19

70. ਗ਼ੈਿ ਪਿੰ ਪਿਾਗਤ ਊਿਜਾ ਖੇਤਿ ਨੰ ਹੋਿ ਅਰਧਕ ਹਲਾਿਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਿਾ ਪਰਿਤਾ ਭਾਿਤੀ ਿੌਿ ਊਿਜਾ ਰਨਗਮ ਰ ਿੱ ਚ
1,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਅਤੇ ਭਾਿਤੀ ਨਰ ਆਉਣਯੋਗ ਊਿਜਾ ਰ ਕਾਿ ਏਜੰ ਿੀ ਰ ਿੱ ਚ 1,500 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਅਰਤਰਿਕਤ ਪੰ ਜੀ ਨੰ
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਿੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
71. ਮੇਿਾ ਪਰਿਤਾ ਬੀਮਾ ਐਕਟ 1938, ਰ ਿੱ ਚ ਿੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਰਜਿ ਨਾਲ ਰਕ ਇਿ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ
ਪਰ ਾਰਨਤ ਐੈੱਿਿੀਆਈ ਿੀਮਾ ਨੰ 49 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 74 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਉਪਾ ਾਂ ਨੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਿ ਾਰਮਤ

ਅਤੇ ਰਨਯੰ ਤਿਣ ਨੰ ਪਰ ਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਿਕੇ। ਇਿ ਨ ੀਂ ਿੰ ਿਚਨਾ ਦੇ ਅੰ ਤਿਗਤ ਬੋਿਿ ਦੇ

ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਰਨਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੜੇ ਪਰਮਿੱ ਖ ਰ ਅਕਤੀ ਿਹੇਜੀਿੈਂਟ ਇੰ ਿੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਰਜਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 50
ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਰਨਦੇਸ਼ਕ, ਿਤੰ ਤਿ ਰਨਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿਧਾਿਣ ਿਪ ਨਾਲ ਿਾਖ ਾਂ ਿਿੱ ਰਖਆ
ਜਾ ੇਗਾ।

ਇਿੱਕ ਿ ਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪ੍ਿੱ ਤੀ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਿ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤਾ
1. ਜਨਤਕ ਖੇਤਿ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਆਿਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰ ਕਟਗਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ ਪਿੱ ਧਿੀ ਪਰਬੰਧ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ
ਖਾਰਤਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਧਾਿ ਕਿਨ ਦੇ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਮੌਜਦਾ ਿੰ ਕਟਗਰਿਤ ਕਿਜ਼ੇ ਨੰ ਿਮੇਰਕਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰ
ਿੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਰਿਿ ਆਲਟਿਨੇਟ ਇਨ ੈਿਟਮੈਂਟ ਿੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਿੰ ਭਾ ਤ ਰਨ ੇਸਕਾਂ ਨੰ ਅੰ ਤਮ ਮਿੱ ਲ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ
ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਿਪੋਜ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਐਿੇਟ ਿੀਕੰ ਿਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰ ਪਨੀ ਰਲਮਰਟਿ ਅਤੇ ਐਿੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਕੰ ਪਨੀ ਿਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਪ੍ੀਐੱਸਬੀਜ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ੂੰ ਜੀਕਰਣ
2. ਪੀਐੈੱਿਬੀਜ਼ ਦੀ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿਮਿਿੱ ਿਾ ਨੰ ਹੋਿ ਮਜ਼ਬਤ ਕਿਨ ਲਈ, 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ 20,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦਾ ਮੜ
ਪੰ ਜੀਕਿਣ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਹੈ।

ਜਮਹਾ ਬੀਮਾ
3. ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹਾ ਬੀਮਾ ਕ ਿ ਨੰ 1 ਲਿੱਖ ਿਪਏ ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 5 ਲਿੱਖ ਿਪਏ ਕਿਨ ਦੀ
ਪਰ ਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਿੀ। ਮੈਂ ਇਿੇ ਿੈਸਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੀ ਿੀਆਈਿੀਜੀਿੀ ਐਕਟ, 1961 ਰ ਿੱ ਚ ਿੋਧਾਂ ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ਿਖਾਂਗੀ ਤਾਂਰਕ
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ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰ ਿਚਾਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਿਿਾਈ ਤੌਿ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾਂ ਨੰ ਪਿਾ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਅਿਮਿਿੱ ਿ
ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਅਰਜਹੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮਹਾਕਿਤਾ, ਜਮਹਾ ਬੀਮਾ ਕ ਿ ਦੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਿਕਮਾਂ ਤਿੱ ਕ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਲੋ ੜ ਅਨਿਾਿ ਪਹੰ ਚ ਕਿ ਿਕਣਗੇ । ਇਿ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹਾਂਕਿਤਾ ਾਂ ਨੰ ਮਦਦ ਰਮਲੇ ਗੀ ਜੋ ਇਿ ਿਮੇਂ ਤਣਾਅ ਰ ਿੱ ਚ
ਹਨ।
4. ਛੋਟੇ ਕਿਜ਼ਦਾਿਾਂ ਦੇ ਰਹਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਿਿੱ ਰਖਆ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਕਰੈਰਿਟ ਅਨਸਾਿਨ ਨੰ ਰਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 100 ਕਿੋੜ ਿਪਏ
ਦੀ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਕਾਿ

ਾਲੀ ਐੈੱਨਬੀਐੈੱਿਿੀ ਲਈ, ਰ ਿੱ ਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਰਕਉਿੀਟਾਈਜ਼ੇਸਨ ਅਤੇ

ਿੀਕਨਿਟਰਕਸਨ ਅਤੇ ਰਿਰਕਉਰਿਟੀ ਇਨਟਿੈਿਟ ਲਾਗਕਿਨ (SARFAESI) ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਜ਼ੇ ਦੀ ਿਲੀ
ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਲੋ ਨ ਦੀ ਿੀਮਾ ਨੰ ਮੌਜਦਾ ਪਿੱ ਧਿ 50 ਲਿੱਖ ਿਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਲਿੱਖ ਿਪਏ ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ।

ਕੰ ਪ੍ਿੀ ਮਾਮਲੇ
5. ਕੰ ਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਰਹਤ ਕਾਿਜਸੀਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਪ ਨਾਲ ਅਪਿਾਧ ਦਾ ਰਿਰਕਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸਨ ਹਣ ਪਿਾ
ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਣ ਰਲਰਮਟੇਿ ਲਾਇਰਬਲਟੀ ਪਾਿਟਨਿਰਸ਼ਪ (ਐੈੱਲਐੈੱਲਪੀ) ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਰਿਰਕਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸਨ ਦਾ
ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
6. ਸਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਿਭਾਸਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿੋਧ ਕਿ ਕੇ ਪੇਿ-ਅਪ
ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ ਿਰੈਸੋਲਿ "50 ਲਿੱਖ ਿਪਏ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ" ਤੋਂ "2 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ" ਅਤੇ ਟਿਨਓ ਿ "2 ਕਿੋੜ
ਿਪਏ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ" ਤੋਂ “20 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ” ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਿ ਨਾਲ ਦੋ ਲਿੱਖ ਤੋਂ ਿੱ ਧ

ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੰ ਅਨਪਾਲਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਿਤਾਂ ਨੰ ਆਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ।
7. ਇਿੱ ਕ ਹੋਿ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਜੋ ਰਿਿੱ ਧੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਟਾਿਟ-ਅਿੱ ਪਿ ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਟਿਾਂ ਨੰ ਲਾਭ ਪਹੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੀਏ,
ਓਪੀਿੀਜ਼ ਨੰ ਪੇਿ-ਅਿੱ ਪ ਪੰ ਜੀ ਅਤੇ ਟਿਨਓ ਿ ‘ਤੇ ਰਬਨਾਂ ਰਕਿੇ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ

ਧਣ, ਰਕਿੇ

ੀ ਿਮੇਂ ਰਕਿੇ

ੀ ਹੋਿ

ਰਕਿਮ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਰ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਿਿਿ ਦੀ ਆਰਗਆ ਹੋ ੇਗੀ, ਰਕਿੇ ਭਾਿਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਓਪੀਿੀ ਿਿਾਪਤ ਕਿਨ ਦੀ
ਰਿਹਾਇਸੀ ਿੀਮਾ ਨੰ 182 ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 120 ਰਦਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਗੈਿ ਰਨ ਾਿੀ ਭਾਿਤੀਆਂ (ਐੈੱਨਆਿਆਈਜ਼) ਨੰ ਭਾਿਤ
ਰ ਿੱ ਚ ਓਪੀਿੀ ਿਿਾਪਤ ਕਿਨ ਦੀ ਆਰਗਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਰ ਅਕਤੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ (ਓਪੀਿੀ) ਸਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
8. ਮਾਮਰਲਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਨਪਟਾਿੇ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐੈੱਨਿੀਐੈੱਲਟੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਈਕੋਿਟਿ ਪਰਣਾਲੀ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲ ੇਂ ਰ ਕਲਪਕ ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਐੈੱਮਐੈੱਿਐੈੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਰ ਸੇਸ
ਿਿੇਮ ਿਕ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
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9. ਆਉਣ

ਾਲੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਅਿੀਂ ਿੇਟਾ ਰ ਸਲੇ ਸਣ, ਆਿਟੀਿੀਸੀਅਲ ਇੰ ਟੈਲੀਜੈਂਿ, ਮਸੀਨ

ਲਿਰਨੰਗ ਦਆਿਾ ਿੰ ਚਾਰਲਤ ਐੈੱਮਿੀਏ21 ਿਜ਼ਨ 3.0 ਨੰ ਸਿ ਕਿਾਂਗੇ। ਇਿ ਿਜ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਈ-ਜਾਂਚ, ਈ-ਐਿਜਰਿਕੇਸਨ,
ਈ-ਕੰ ਿਲਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਾਧ ਮੋਿੀਊਲ ਹੋਣਗੇ।

ਵ ਵਿ ੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਿੀਤਕ ਵ ਕਰੀ
10. ਕੋਰ ਿ -19 ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਅਿੀਂ ਿਣਨੀਤਕ ਰ ਰਨ ੇਸ ਦੀ ਰਦਸ਼ਾ ਿੱ ਲ ਕੰ ਮ ਕਿਦੇ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਪੀਿੀਐੈੱਲ, ਏਅਿ
ਇੰ ਿੀਆ, ਰਸਰਪੰ ਗ ਕਾਿਪੋਿੇਸਨ ਆਿ ਇੰ ਿੀਆ, ਕੰ ਟੇਨਿ ਕਾਿਪੋਿੇਸਨ ਆਿ ਇੰ ਿੀਆ, ਆਈਿੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੀਈਐੈੱਮਐੈੱਲ,
ਪ ਨ ਹੰ ਿ, ਨੀਲਾਚਲ ਇਿਪਾਤ ਰਨਗਮ ਰਲਰਮਟੇਿ ਦੇ ਕਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਪਿੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਿੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ
ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅਿੀਂ ਿਾਲ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਦੋ ਪਬਰਲਕ ਿੈਕਟਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਜਨਿਲ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਰਨੈੱਜੀਕਿਨ
ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਿ ਲਈ ਰ ਧਾਰਨਕ ਿੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਿ ਿੈਸਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੀ ਿੋਧਾਂ ਨੰ ਪੇਸ
ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
11. 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਅਿੀਂ ਐੈੱਲਆਈਿੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ

ੀ ਰਲਆ ਾਂਗੇ ਰਜਿ ਲਈ ਮੈਂ ਇਿ ਿੈਸਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ

ਿੋਧਾਂ ਰਲਆ ਿਹੀ ਹਾਂ।
12. ਆਤਮਰਨਿਭਿ ਪੈਕੇਜ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ ਰਕ ਅਿੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਿ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਿਣਨੀਤਕ ਰ ਰਨ ੇਸ ਦੀ
ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਾਂਗੇ। ਿਦਨ ਨੰ ਇਹ ਦਿੱ ਿਰਦਆਂ ਮੈਨੰ ਖਿੀ ਹੋ ਿਹੀ ਹੈ ਰਕ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਨੰ ਮਨਜ਼ਿੀ ਦੇ ਰਦਿੱ ਤੀ
ਹੈ। ਨੀਤੀ ਿਾਿੇ ਗੈਿ-ਿਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਿਣਨੀਤਕ ਖੇਤਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਰਨ ੇਸ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਿਪਿੱ ਸਟ ਿੋਿਮੈਪ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ।
ਅਿੀਂ ਚਾਿ ਖੇਤਿ ਿਿੱ ਖੇ ਹਨ ਜੋ ਿਣਨੀਤਕ ਹਨ ਰਜਿੱ ਿੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਿੀਪੀਐੈੱਿਈ ਿਿੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਨੈੱਜੀਕਿਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਿੈਕਟਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਿੇ ਿੀਪੀਐੈੱਿਈ ਦਾ ਰਨੈੱਜੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱ ਖ ਖ਼ਾਿ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ੇਿ ਾ
ਅਨੈਕਿਚਿ- III ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।
13. ਰ ਰਨ ੇਸ ਪੋਰਲਿੀ ਨੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ NITI ਨੰ ਕੇਂਦਿੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਿ ਦੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਿਚੀ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਲਈ ਕਰਹ ਿਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਿਣਨੀਤਕ ਰ ਰਨ ੇਸ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
14. ਇਿੇ ਤਿਹਾਂ ਿਾਜਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਿ ਦੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੰ ਰ ਰਨ ੇਸ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਅਿੀਂ
ਿਾਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਿੀ ਿੰ ਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰੋਤਿਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਰਤਆਿ ਕਿਾਂਗੇ।
15. ਰ ਅਿਿ ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਰਨਿਭਿ ਭਾਿਤ ਰ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਨਾਨ-ਕੋਿ ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿੱ ਿੇ ਪਿੱ ਧਿ
'ਤੇ ਿਿਕਾਿੀ ਮੰ ਤਿਾਰਲਆਂ / ਰ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਿ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਕੋਲ ਪਈ

ਾਧ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ

ਮਦਿੀਕਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਿੱ ਧੀ ਰ ਕਿੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦਆਿਾ ਜਾਂ ਇਿੇ ਤਿਹਾਂ ਦੇ ਹੋਿ ਿਾਧਨਾਂ ਿਾਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ
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ਰ ਸੇਸ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਉਦੇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰ ਸੇਸ ਉਦੇਸ ਾਹਨ ਦੀ
ਿਤੋਂ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਿ ਕਾਿਜ ਨੰ ਪਿਾ ਿਕੇ।
16. ਬੀਮਾਿ ਜਾਂ ਘਾਟੇ

ਾਲੀਆਂ ਿੀਪੀਐੈੱਿਈਜ਼ ਨੰ ਿਮੇਂ ਰਿਿ ਬੰ ਦ ਕਿਨ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਿੋਧੀ

ਪਰਰਕਰਆ ਲਾਗ ਕਿਾਂਗੇ। ਰਜਿ ਨਾਲ ਿਮੇਂ ਰਿਿ ਬੰ ਦ ਕਿਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮਕੰ ਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ।
17. ਮੈਂ 2021-22 ਬੀਈ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਰਨ ੇਸ ਤੋਂ 1,75,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਿਕਮ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨਮਾਨ
ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸੁਧਾਰ
18. ਟਰੈਜ਼ਿੀ ਰਿੰ ਗਲ ਅਕਾਉਂਟ (ਟੀਐੈੱਿਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਦਮਖਰਤਆਿੀ ਿੰ ਿਿਾ ਾਂ ਅਿਲ ਖਿਚੇ ੇਲੇ , ਰਿਿੱ ਧੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਿਕਾਿ
ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਿੰ ਿ ਕਿੱ ਢ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਰ ਆਜ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਾਲੇ ਖਿਚੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਿਕੇ। ਅਿੀਂ 202122 ਤੋਂ ਿਿ ਰ ਆਪਕ ਿਤੋਂ ਲਈ ਟੀਐੈੱਿਏ ਰਿਿਟਮ ਦਾ ਰ ਿਤਾਿ ਕਿਾਂਗੇ।
19. ਪੰ ਦਿ ੇਂ ਰ ਿੱ ਤ ਕਰਮਸਨ ਦੀ ਰਿਿਾਿਸ 'ਤੇ, ਅਿੀਂ ਕੇਂਦਿੀ ਿਪਾਂਿਿਿ ਿਕੀਮਾਂ ਨੰ ਤਿਕਿੰ ਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਗਣਤੀ ਨੰ
ਘਿੱ ਟ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰ ਿਰਤਰਤ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਲ ਰਬਹਤਿ ਪਰਭਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਚ ਨੰ ਿਮੇਰਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਕੇਗਾ।
20. ਿਿਕਾਿ ਬਹ-ਿਾਜ ਿਰਹਕਾਿੀ ਿੰ ਮਤੀਆਂ ਦੇ ਰ ਕਾਿ ਲਈ ਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਹਿ ਤਿਹਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ
ਕਿੇਗੀ। ਿਰਹਕਾਿਤਾ ਲਈ ‘ਕਾਿੋਬਾਿ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਆਿਾਨੀ’ ਨੰ ਹੋਿ ਿਚਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਿੱ ਖਿਾ ਪਰਬੰਧਕੀ
ਢਾਂਚਾ ਿਿਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ।

3. ਆਕਾਂਖੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਾ ੇਸ਼ੀ ਵ ਕਾਸ
21. ਿਰਤਕਾਿਯੋਗ ਿਪੀਕਿ ਸਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਿ ਿੰ ਮਹ ਦੇ ਤਰਹਤ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਜੜੇ ਖੇਤਿਾਂ, ਰਕਿਾਨਾਂ ਦੀ
ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗਰਾਮੀਣ ਭਾਿਤ, ਪਰ ਾਿੀ ਮਜ਼ਦਿਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦਿਾਂ ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਮਲੀਅਤ ਨੰ ਸਾਮਲ ਕਿਾਂਗੀ।

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
22. ਿਾਿੀ ਿਿਕਾਿ ਰਕਿਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ

ਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ। ਐੈੱਮਐੈੱਿਪੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੇ ਿਾਿੀਆਂ

ਿਤਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਉਤਪਾਦਨ

ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗਣਾ ਿੱ ਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਿੋਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਤ ਿੱ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਲਆਂਦੀ ਹੈ। ਖਿੀਦ ੀ ਰਨਿੰ ਤਿ
ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਿੀ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਲ ਰਕਿਾਨਾਂ ਨੰ ਅਦਾਇਗੀ ਰ ਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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23. ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰ ਿੱ ਚ, 2013-2014 ਰ ਿੱ ਚ ਰਕਿਾਨਾਂ ਨੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿੱ ਲ ਿਕਮ, 33,874 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਿੀ।
2019-2020 ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ, 62,802 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਿੀ, ਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ੀ ਧੀਆ, 2020-2021 ਰ ਿੱ ਚ, ਰਕਿਾਨਾਂ ਨੰ ਅਦਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਿਕਮ, 75,060 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਿੀ। ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਾਲੇ ਰਕਿਾਨਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ 2020-21 ਰ ਿੱ ਚ ਿੱ ਧ ਕੇ
43.36 ਲਿੱਖ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਰਕ ਿਾਲ 2019- 20 ਰ ਿੱ ਚ 35.57 ਲਿੱਖ ਿੀ।
24. ਝੋਨੇ ਲਈ, 2013-14 ਰ ਿੱ ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਿਕਮ 63,928 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਿੀ। 2019-2020 ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਿੱ ਧ ਕੇ
1,41,930 ਕਿੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਿ ਤੋਂ ੀ ਧੀਆ, 2020-2021 ਰ ਿੱ ਚ, ਇਿ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਧ ਕੇ ਇਹ 172,752 ਕਿੋੜ ਿਪਏ
ਹੋਣ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਿੀ ਰਕਿਾਨਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਿਾਲ 2019-20 ਰ ਿੱ ਚ 1.24 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤੋਂ ਧ ਕੇ 2020-21
ਰ ਿੱ ਚ 1.54 ਕਿੋੜ ਹੋ ਗਈ।
25. ਇਿੇ ਤਿਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰ ਿੱ ਚ 2013-2014 ਰ ਿੱ ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਮ 236 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਿੀ।2019-20
ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ

ਧ ਕੇ 8,285 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹਣ, 2020-2021 ਰ ਿੱ ਚ, ਇਹ 10,530 ਕਿੋੜ ਿਪਏ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ

2013-14 ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ 40 ਗਣਾ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੈ।

26. ਨਿਮੇ ਦੇ ਰਕਿਾਨਾਂ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਾਲੀ ਿਾਸ਼ੀ 2013-14 ਰ ਿੱ ਚ 90 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਿੀ ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
25,974 ਕਿੋੜ ਿਪਏ (27 ਜਨ ਿੀ 2021 ਤਿੱ ਕ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ੇਿ ੇ ਅਨਬੰ ਧ IV ਰ ਿੱ ਚ ਦਿਜ ਹਨ।

27. ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਅਿੰ ਭ ਰ ਿੱ ਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਿੀ ਨੇ ਿ ਾਰਮਤ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਆਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਇਿਦੇ ਤਰਹਤ

ਰਪੰ ਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰ ਅਰਧਕਾਿਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਿਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਣ ਤਿੱ ਕ 1,241 ਰਪੰ ਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਤਕਿੀਬਨ
1.80 ਲਿੱਖ ਜਾਇਦਾਦ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੰ ਕਾਿਿ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਿ ਾਏ ਜਾ ਚਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਣ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿਾਲ 21-22 ਦੌਿਾਨ ਿਾਿੇ
ਿਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਿ ਸਾਿਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੰ ਕ ਿ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿ ਨੰ ਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
28. ਿਾਿੇ ਰਕਿਾਨਾਂ ਨੰ ਉਧਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿਾਲ 22 ਰ ਿੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੰ ਧਾ ਕੇ 16.5 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ
ਿਪਏ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪਸ ਪਾਲਣ, ਿੇਅਿੀ ਅਤੇ ਮਿੱ ਛੀ ਪਾਲਣ ਿੱ ਲ ਿੱ ਧ ਿਹੇ ਕਰੈਰਿਟ ਪਰ ਾਹ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ
ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਿਤ ਕਿਾਂਗੇ।
29. ਅਿੀਂ ਗਰਾਮੀਣ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰ ਕਾਿ ਿੰ ਿ ਲਈ ਐਲੋ ਕੇਸਨ 30,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਿੋੜ
ਿਪਏ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ।
30. ਮਾਈਕਿੋ ਰਿੰ ਚਾਈ ਿੰ ਿ, ਨਾਬਾਿਿ ਦੇ ਅਧੀਨ 5,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੇ ਕੋਿਪਿ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ , ਮੈਂ ਇਿ ਨੰ
ਹੋਿ 5,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਧਾ ਕੇ ਦਿੱ ਗਣਾ ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।

24

31. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਜੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਨਿਯਾਤ ਰ ਿੱ ਚ ਮਿੱ ਲ ਾਧੇ ਲਈ, ‘ਓਪਿੇਸਨ ਗਿੀਨ ਿਕੀਮ’
ਦੇ ਦਾਇਿੇ, ਜੋ ਇਿ ਿਮੇਂ ਟਮਾਟਿ, ਰਪਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਹੈ, ਨੰ 22 ਨਾਸ ਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰ ਸਾਮਲ ਕਿਨ ਲਈ
ਿੱ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
32. ਈ-ਨਾਮ ਰ ਿੱ ਚ ਤਕਿੀਬਨ 1.68 ਕਿੋੜ ਰਕਿਾਨ ਿਰਜਿਟਿਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਦਆਿਾ 1.14 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ
ਿਪਏ ਦਾ ਪਾਿ ਮਿੱ ਲ ਹਾਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ-ਐੈੱਨਏਐੈੱਮ ਦਆਿਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਿ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਆਂਦੀ ਗਈ ਪਾਿਦਿਸਤਾ
ਅਤੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀਤਾ ਨੰ ਰਧਆਨ ਰ ਚ ਿਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, 1,000 ਹੋਿ ਮੰ ਿੀਆਂ ਨੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋਰੜਆ ਜਾ ੇਗਾ।
33. ਏਪੀਐੈੱਮਿੀਜ਼ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਿਰ ਧਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਿਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਿੰ ਿ
ਉਪਲਬਧ ਕਿ ਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮਿੱ ਛੀ ਪ੍ਾਲਣ
34. ਮੈਂ ਆਧਰਨਕ ਰਿਰਸੰ ਗ ਹਾਿਬਿਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ ਲੈਂ ਰਿੰ ਗ ਿੈਂਟਿਾਂ ਦੇ ਰ ਕਾਿ ਰ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਤ ਪਿਨ ਰਨ ੇਸ ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ਦੇ

ਿਹੀ ਹਾਂ। ਇਿ ਦੀ ਸਿਆਤ ਲਈ, ਮਿੱ ਛੀ ਿੜਨ ਾਲੀਆਂ 5 ਿੱ ਿੀਆਂ ਬੰ ਦਿਗਾਹਾਂ- ਕੋਚੀ, ਚੇਨਈ, ਰ ਸਾਖਾਪਟਨਮ, ਪਾਿਾਦੀਪ
ਅਤੇ ਪੈਟਘਾਟ ਨੰ ਆਿਰਿਕ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਿ ਜੋਂ ਰ ਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਅਿੀਂ ਦਰਿਆ ਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਿਗਾਂ ਦੇ
ਰਕਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱ ਛੀ ਿੜਨ ਾਲੀਆਂ ਬੰ ਦਿਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱ ਛੀ-ਲੈਂ ਰਿੰ ਗ ਿੈਂਟਿ ੀ ਰ ਕਿਤ ਕਿਾਂਗੇ।
35. ਿੀ- ੀਿ ਇਿੱ ਕ ਉੱਭਿਦਾ ਖੇਤਿ ਹੈ ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਿਮੰ ਦਿ ਰਕਨਾਿੇ ਦੇ ਿਮਦਾਇਆਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਨੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ।
ਇਿ ਨਾਲ ਿੱ ਿੇ ਪਿੱ ਧਿ 'ਤੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਅਤੇ ਾਧ ਆਮਦਨੀ ਮਹਿੱ ਈਆ ਹੋ ੇਗੀ। ਿਮੰ ਦਿੀ ਤਲ ਦੀ ਕਾਸਤ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ
ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਰਮਲਨਾਿ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਲਟੀਪਿਪਜ਼ ਿੀ ੀਿ ਪਾਿਕ ਿਿਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ
36. ਅਿੀਂ ‘ਇਿੱ ਕ ਿਾਸਟਿ ਇਿੱ ਕ ਿਾਸਨ ਕਾਿਿ’ ਿਕੀਮ ਦੀ ਸਿਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਜਿ ਦਆਿਾ ਲਾਭਾਿਿੀ ਦੇਸ ਰ ਿੱ ਚ ਰਕਤੇ ੀ
ਆਪਣੇ ਿਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਾਿੀ ਮਜ਼ਦਿ ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰ ਸੇਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਿਹੇ ਹਨ - ਰਜਹੜੇ
ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿ ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਦਿ ਿਰਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰ ਰਸਕ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿੱ ਿੇ ਉਹ
ਖਦ ਿਰਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿ ਾਿ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱ ਦੀ ਿਿਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਿਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਿ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਨੰ
ਦਿੱ ਿਰਦਆਂ ਮੈਨੰ ਖਿੀ ਹੈ ਰਕ

ਨ ਨੇਸਨ

ਨ ਿਾਸਨ ਕਾਿਿ ਯੋਜਨਾ 32 ਿਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਿ ਸਾਿਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦਆਿਾ ਲਾਗ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ, ਤਕਿੀਬਨ 69 ਕਿੋੜ ਲਾਭਾਿਿੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਿਹੀ ਹੈ ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ ਹਣ ਕਿੱ ਲ 86% ਲਾਭਾਿਿੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ 4 ਿਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਿ ਸਾਿਤ ਪਰਦੇਸ ਅਗਲੇ ਕਝ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰ ਿੱ ਚ
ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਰ ਿੱ ਚ ਏਕੀਰਕਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
37. ਗੈਿ ਿੰ ਗਰਠਤ ਲੇ ਬਿ ਿੋਿਿ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਕਿ ਪਰ ਾਿੀ ਮਜ਼ਦਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿਾਿੀਆਂ ਕੋਰਸਸਾਂ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ

ਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ

ਪੋਿਟਲ ਲਾਂਚ ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਿਨਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਰਗਗ, ਇਮਾਿਤ ਅਤੇ ਉਿਾਿੀ-ਮਜ਼ਦਿਾਂ ਬਾਿੇ
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ਢਿੱ ਕ ੀਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਇਕਿੱ ਤਿ ਕਿੇਗਾ। ਇਹ ਪਰ ਾਿੀ ਮਜ਼ਦਿਾਂ ਲਈ ਰਿਹਤ, ਆ ਾਿ , ਕੌ ਸਲ, ਬੀਮਾ, ਰਿਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿੰ ਬੰ ਧਾਂ
ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ।
38. 4 ਲੇ ਬਿ ਕੋਿਾਂ ਦੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਿੀਂ, 20 ਿਾਲ ਪਰਹਲਾਂ ਸਿ ਹੋਈ ਇਿੱ ਕ ਪਰਰਕਰਿਆ ਨੰ ਮਕੰ ਮਲ ਕਿਾਂਗੇ। ਰ ਸ
ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਪਰਹਲੀ ਾਿ ਹੋ ੇਗਾ ਰਕ ਿਮਾਰਜਕ ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਲਾਭ ਰਗਗ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਿਾਿਮ ਿਕਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੱ ਜਣਗੇ। ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ
ਤਨਖਾਹ ਿਾਿੇ ਿਗਾਂ ਦੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗ ਹੋ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਭ ਕਿਮਚਾਿੀ ਿਾਜ ਬੀਮਾ ਰਨਗਮ ਦਆਿਾ ਕ ਿ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਰਹਲਾ ਾਂ ਨੰ ਿਾਿੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਤ ਦੀ ਰਸਿਟ ਰ ਿੱ ਚ

ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਦੀ

ਆਰਗਆ ਹੋ ੇਗੀ। ਉਿੇ ਿਮੇਂ, ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਾਂ 'ਤੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਿਰਜਿਟਰੇਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਿੈਂਿ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦਾ
ਬੋਝ ਘਿੱ ਟ ਜਾ ੇਗਾ।

ਵ ਿੱ ਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
39. ਅਨਿਰਚਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨਿਰਚਤ ਕਬੀਰਲਆਂ, ਅਤੇ ਮਰਹਲਾ ਾਂ ਲਈ ਿਟੈਂਿ ਅਪ ਇੰ ਿੀਆ ਦੀ ਿਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿੈਰਿਟ
ਪਰ ਾਹ ਨੰ ਹੋਿ ਿਰ ਧਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਰਿਤਾ ਕਿਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਮਾਿਜਨ ਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਨੰ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕੀਤਾ
ਜਾ ੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੜੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਜ਼ੇ ੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
40. ਅਿੀਂ ਐੈੱਮਐੈੱਿਐੈੱਮਈ ਿੈਕਟਿ ਦੇ ਿਮਿਿਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਿ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਇਿ ਿੈਕਟਿ ਨੰ ,
15,700 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨਮਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱ ਗਣੇ ਤੋਂ ੀ ਿੱ ਧ ਹਨ।

4. ਮਾਿ ਪ੍ੂੰ ਜੀ ਦਾ ਵਫਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਧਿ
41. ਹਾਲ ਹੀ ਰ ਿੱ ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਸਟਿੀ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਨੀਤੀ (ਐੈੱਨਈਪੀ) ਦਾ ਧੀਆ ਿ ਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਵਸਿੱ ਵਖਆ
42. ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਾਿੇ ਰਹਿੱ ਰਿਆਂ ਨੰ ਸਾਮਲ ਕਿਨ ਲਈ 15,000 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਿਕਲਾਂ ਨੰ ਗਣਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਮਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਦਿਸਾਂ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਮਿਾਲੀ ਿਕਲ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ
ਹੋਿ ਿਕਲਾਂ ਨੰ ਿਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।
43. ਗੈਿ ਿਿਕਾਿੀ ਿੰ ਗਠਨਾਂ / ਰਨੈੱਜੀ ਿਕਲਾਂ / ਿਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਿੱ ਚ 100 ਨ ੇਂ ਿੈਰਨਕ ਿਕਲ ਿਿਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ।

ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਖਆ
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44. 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ ਮੈਂ ਭਾਿਤ ਦੇ ਉੱਚ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਕਰਮਸਨ ਦੀ ਿਿਾਪਨਾ ਬਾਿੇ ਦਿੱ ਰਿਆ ਿੀ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਨੰ
ਲਾਗ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿ ਿਾਲ ਕਾਨੰ ਨ ਰਲਆ ਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਛਿੱ ਤਿੀ ਿੰ ਿਿਾ ਹੋ ੇਗੀ ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਿਟੈਂਿਿਿ ਿੈਰਟੰ ਗ,
ਪਰਮਾਰਣਤਤਾ, ਰਨਿਧਾਿਣ ਅਤੇ ਿੰ ਰਿੰ ਗ ਲਈ 4 ਿੱ ਖਿੇ ਾਹਨ ਹੋਣਗੇ।
45. ਿਾਿੇ ਕਈ ਸਰਹਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਰਭੰ ਨ ਖੋਜ ਿੰ ਿਿਾ ਾਂ, ਯਨੀ ਿਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੰ ਭਾਿਤ ਿਿਕਾਿ ਦਆਿਾ
ਿਮਿੱ ਿਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਿਣ

ਜੋਂ, ਹੈਦਿਾਬਾਦ ਰ ਿੱ ਚ 40 ਦੇ ਕਿੀਬ ਅਰਜਹੀਆਂ ਿੱ ਿੀਆਂ ਿੰ ਿਿਾ ਾਂ ਹਨ।

ਅਰਜਹੇ 9 ਸਰਹਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਿਿਮੀ ਛਤਿੀ ਢਾਂਰਚਆਂ ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਕਿਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਿੰ ਿਿਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਿੀ
ਖਦਮਖਰਤਆਿੀ ਨੰ ਬਿਕਿਾਿ ਿਿੱ ਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਿ

ਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ। ਇਿ ਮੰ ਤ

ਲਈ ਇਿੱ ਕ

ਗਲ ਗਿਾਂਟ ਿਿੱ ਖੀ ਜਾ ੇਗੀ।
46. ਲਿੱਦਾਖ ਰ ਿੱ ਚ ਪਹੰ ਚਯੋਗ ਉੱਚ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਲਈ, ਮੈਂ ਲੇ ਹ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਕੇਂਦਿੀ ਯਨੀ ਿਰਿਟੀ ਿਿਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ
ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
47. ਐੈੱਨਈਪੀ ਦੇ ਰਹਿੱ ਿੇ ਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਾਲੇ ਹੋਿ ਮਹਿੱ ਤ ਪਿਣ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਿਚੀ ਅਨਬੰ ਧ V ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਜਿਜਾਤੀ ਭਲਾਈ
48. ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 750 ਏਕਲਿੱ ਯ ਮਾਿਲ ਰਿਹਾਇਸੀ ਿਕਲ ਿਿਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿਿੱ ਰਖਆ
ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿ ਿਕਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 38 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਕਿਨ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰਠਨ
ਖੇਤਿਾਂ ਲਈ 48 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਿਾਿੇ ਆਰਦ ਾਿੀ ਰ ਰਦਆਿਿੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬਤ

ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਿਰ ਧਾ ਾਂ ਦੀ ਉਿਾਿੀ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ।
2. ਅਿੀਂ ਅਨਿਰਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੋਿਟ ਮੈਰਟਰਕ ਿਕਾਲਿਰਸਪ ਿਕੀਮ ਨੰ ਮੜ ਿਿਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਬੰ ਧ
ਰ ਿੱ ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਰ ਿੱ ਚ ੀ ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ 2025-26 ਤਿੱ ਕ 6 ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਅ ਧੀ ਦੇ ਲਈ 4 ਕਿੋੜ ਅਨਿਰਚਤ
ਜਾਤੀ ਰ ਰਦਆਿਿੀਆਂ ਨੰ ਲਾਭ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਲਈ 35,219 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਅਲਾਟ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ।
ਕੌ ਸ਼ਲ
3. ਿਾਲ 2016 ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਿਾਸਟਿੀ ਅਪਰੈਂਰਟਿਰਸਪ ਪਰਮੋਸਨ ਿਕੀਮ ਦੀ ਸਿਆਤ ਕੀਤੀ ਿੀ।ਿਿਕਾਿ ਅਪਰੈਂਰਟਿਰਸਪ
ਐਕਟ ਰ ਿੱ ਚ ਿੋਧ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਿੇ ਨੌਜ ਾਨ, ਰਿਖਲਾਈ ਦੇ ਧੇਿੇ ਮੌਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਿਕਣ। ਅਿੀਂ
ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਉਪਿੰ ਤ ਅਪਰੈਂਰਟਿਰਸਪਇੰ ਜੀਨੀਅਰਿੰ ਗ , ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਗਿੀ ਅਤੇ ਰਿਪਲੋ ਮਾ ਧਾਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜਦਾ ਨੈਸਨਲ ਅਪਰੈਂਰਟਿਰਸਪ
ਟਰੇਰਨੰਗ ਿਕੀਮ ਨੰ ਨ ਾਂ ਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਿ ਦੇ ਲਈ 3,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕਿ ਾਏ ਜਾਣਗੇ।
4.ਿੰ ਯਕਤ ਅਿਬਅਮੀਿਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਕਿਕੇ ਹਨਿ ਯੋਗਤਾਮਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਿਣ ਦੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਮਾਪਦੰ ਿ ,
ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣਰ ਤ ਿਕਿੋਿਿ ਨੰ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ। ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ
ਦਿਰਮਆਨ ਿਾਿਾਇਿੱ ਕ ਇੰ ਟਿਐਕਰਟ ਟਰੇਰਨੰਗ ਇੰ ਟਿ ਟਰੇਰਨੰਗ ਪਰਗ
ੋ ਿਾਮ ੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਰਗਕ
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ਅਤੇ ਪਾਿਕ ਹਨਿਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਰਗਆਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਿਕੀਏ। ਅਿੀਂ ਦਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ੀ ਇਿੇ ਤਿਹਾਂ ਦੇ ਪਰਯਤਨ ਕਿਨ
ਾਲੇ ਹਾਂ।
ਇਿੋ ੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵ ਕਾਸ
5. ਆਪਣੇ ਜਲਾਈ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸਣ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਿਿਚ ਿਾਉਂਿੇਸਨ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਹਣ ਅਿੀਂ
ਇਨਹਾਂ 5 ਿਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿ ਐੈੱਨਆਿਐੈੱਿ ਦੀ50,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਿਜ ਪਰਣਾਲੀ-ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ
ਿਮਿੱ ਚੀ ਖੋਜ ਰ

ਿਿਾ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਹਚਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਾਸਟਿੀ ਤਿਜੀਹ ਾਲੇ ਖੇਤਿਾਂ 'ਤੇ ਿੋਕਿ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਿਕੇਗਾ।
6. ਹਾਲ ਹੀ ਰ ਿੱ ਚ, ਰਿਜੀਟਲ ਭਗਤਾਨ ਰ ਿੱ ਚ ਕਈ ਗਣਾ ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਿ ਰਿਜੀਟਲ ਲੈ ਣਦੇਣ- ਨੰ ਹੋਿ ਹਲਾਿਾ ਦੇਣ
ਲਈ, ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,500 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਿਿੱ ਖੇ ਹਨ ਰਜਿ ਨਾਲ ਰਿਜੀਟਲ ਮੋਿ ਰ ਿੱ ਚ ਭਗਤਾਨ ਕਿਨ
ਲਈ ਰ ਿੱ ਤੀ ਪਰੋਤਿਾਹਨ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਿਕੇਗਾ।
7. ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਨ ੀਂ ਪਰਹਲ ਐ) ਿਾਸਟਿੀ ਭਾਸਾ ਅਨ ਾਦ ਰਮਸਨ - ਿੱਨਟੀਐੈੱਲਐੈੱਮ( ਸ਼ਿ ਕਿਨ ਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਿਦੇ ਨਾਲ,
ਸਾਿਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੜੇ ਰਗਆਨ ਨੰ ਇੰ ਟਿਨੈਟ ’ਤੇ ਭਾਿਤ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿੱ ਖ ਭਾਸਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
8. ਰਨਊਿਪੇਿ ਇੰ ਿੀਆ ਰਲਰਮਟਿ ਐ) ਿੱਨਐੈੱਿਆਈਐੈੱਲ(, ਜੋ ਰਕ ਪਲਾੜ ਰ ਭਾਗ ਦਾ ਇਿੱ ਕਪਬਰਲਕ ਪਰਰਤਸ਼ਠਾਨ ਹੈ,
ਪੀਐੈੱਿਐੈੱਲਬੀਿੀਐ- ਿ
ਿੱ 51 ਨੰ ਲਾਂਚ ਕਿੇਗਾਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਐਮਾਜ਼ੋਰਨਆ ਉਪਗਰਰਹ ੀ ਲੈ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਿਤ
ਦੇ ਕਝ ਛੋਟੇ ਉਪਗਰਰਹ ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ੇਗਾ।
9. ਗਗਨਯਾਨ ਰਮਸਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਭਾਿਤ ਦੇ ਚਾਿ ਪਲਾੜ ਯਾਤਿੀਆਂ ਨੰ ਿਿ ਰ ਿੱ ਚ ਜੈਨਰਿਕ ਿਪੇਿ
ਿਲਾਈਟ ਦੇ ਪਰਹਲਆਂ ਬਾਿੇ ਰਿਖਲਾਈ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ। ਪਰਹਲੀ ਮਨਿੱ ਖ ਿਰਹਤ ਲਾਂਚ ਦਿੰ ਬਿ,2021 ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਾਲੀ ਹੈ।
10. ਿਾਿੇ ਿਮੰ ਦਿਜੈਰ ਕਰ ਰਗਆਨਕ ਿਿੋਤਾਂ ਦ-ਜੈਰ ਕ ਅਤੇ ਗੈਿ , ਾ ਭੰ ਿਾਿ ਹਨ। ਇਿ ਰ

ਿਿਾ ਨੰ ਰਬਹਤਿ ਢੰ ਗ ਨਾਲ

ਿਮਝਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਗਰਹਿਾ ਿਮੰ ਦਿੀ ਰਮਸਨ ਸਿ ਕਿਨ ਜਾ ਿਹੇ ਹਾਂ ਰਜਿ ਾਿਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰ ਜ ਿਾਲਾਂ ਲਈ 4,000
ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਰ

ਿਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਿ ਰਮਸਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿੰ ਘੇ ਿਮੰ ਦਿ ਦੇ ਿਿ ੇਖਣ, ਖੋਜ ਕਾਿਜਾਂ ਅਤੇ ਿੰ ਘੇ

ਿਮੰ ਦਿ ਦੀ ਜੈ - ਰ ਰਭੰ ਨਤਾ ਦੀ ਿੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।
ਵਿਊਿਤਮ ਸਰਕਾਰ, ਅਵਧਕਤਮ ਸ਼ਾਸਿ
11. ਿਪੀਕਿ ਮਹੋਦਯ, ਹਣ ਮੈਂ ਛੇ ਿੰ ਮਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਅਖੀਿਲੇ ਿੰ ਮਹ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਿਾਿੇ ਪਰਮਿੱ ਖ ਰਿਧਾਂਤਾਂ ਰ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕਰਿਧਾਂਤ–
ਰਨਊਨਤਮ ਿਿਕਾਿ, ਅਰਧਕਤਮ ਸਾਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਧਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਦੀ ਿਪਿੇਖਾ ਪਰਿਤਤ ਕਿੇਗਾ।
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12. ਅਿੀਂ ਰਪਛਲੇ ਛੇ ਿਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਜਲਦੀ ਰਨਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਰਟਰਰਬਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਰ ਿੱ ਚ ਿਧਾਿ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ
ਚਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਿਧਾਿ ਪਰਰਕਰਿਆ ਨੰ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਖਰਦਆਂ, ਮੈਂ ਹਣ ਰਟਰਰਬਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੰ ਤਿਕਿੰ ਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਿ
ਉਪਿਾਲੇ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
13. ਅਿੀਂ 56 ਅਲਾਈਿ ਹੈਲਿਕੇਅਿ ਪਰੋਿੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲ ਿੈਗਲੇ ਸ਼ਨ ਨੰ ਿਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ
ਿਾਸਟਿੀ ਅਲਾਈਿ ਹੈਲਿਕੇਅਿ ਪਰੋਿੈਸ਼ਨਲ ਕਰਮਸਨ ਰਬਲ ਨੰ ਿੰ ਿਦ ਰ ਿੱ ਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਨਿਰਿੰ ਗ ਪੇਸੇ
ਂ
ਰ ਿੱ ਚ ਪਾਿਦਿਰਸ਼ਤਾ, ਕਸਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸਾਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਧਾਿ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਿਿਕਾਿ ਦਆਿਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਰਿੰ ਗ ਐਿ
ਰਮਿ ਾਈਿਿੀ ਕਰਮਸ਼ਨ ਰਬਲ ੀ ਪਾਿ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
14. ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਦੀ ਿੌਖ ਲਈ ਜੋ ਿਿਕਾਿ ਜਾਂ ਿੀਪੀਐੈੱਿਿੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਣਦੇਣ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਨਬੰ ਧ ਕਿਦੇ
ਹਨ, ਮੈਂ ਿਲਹਾ ਰ

ਿਿਾ ਿਿਾਪਤ ਕਿਨਅਤੇ ਇਿ ਦਾਅਨਬੰ ਧਾਂ ਿਬੰ ਧੀ ਝਗਰੜਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਮਾਧਾਨ ਕਿਨ ਾਿਤੇ

ਉਪਯੋਗ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ । ਇਿ ਨਾਲ ਗੈਿ ਿਿਕਾਿੀ ਰਨ ੇਸਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਿਾਂ ਦਾ ਰ ਸ ਾਿ ਧੇਗਾ।
15. ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਭਾਿਤ ਦੇ ਇਰਤਹਾਿ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਹਲੀ ਰਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਿ ਮਹਿੱ ਤ ਪਿਨ ਅਤੇ ਮੀਲ
ਪਿੱ ਿਿ ਿਾਬਤ ਹੋਣ ਾਲੇ ਕਾਿਜ ਲਈ ਿਾਲ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ 3,768 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਐਲੋ ਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
16. ਗੋਆ, ਪਿਤਗਾਲੀ ਸਾਿਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਿਾਇਮੰ ਿ ਜਬਲੀ ਿਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਿਤ ਿਿਕਾਿ ਦੀ ਤਿਿੋਂ, ਮੈਂ ਗੋਆ
ਿਿਕਾਿ ਨੰ ਆਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 300 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਗਿਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
17. ਮੈਂ ਚਾਹ ਿਕਿਾਂ, ਖ਼ਾਿ ਕਿਕੇ ਅਿਾਮ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਮਰਹਲਾ ਿਕਿਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
ਲਈ 1000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਿ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰ ਸੇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਵਥਤੀ
18. ਮੇਿੇ ਭਾਸਣ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਕਝ ਅੰ ਰਤਮ ਪੈਿਾਗਰਾਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਇਿ ਪਰਰਤਸ਼ਰਠਤ ਿਦਨ ਦਾ ਰਧਆਨ ਇਿ ਤਿੱ ਿ ਿੱ ਲ
ਰਖਿੱ ਚਣਾ ਚਾਹੰ ਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਮੌਜਦਾ ਰ ਿੱ ਤੀ

ਿਹੇ ਦੀ ਸਿਆਤ ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿਿਰ

ਿਿਾ 'ਤੇ ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਪਰਭਾ

ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜੋਂ

ਿੈ ਰਨਊ ਦੀ ਆਮਦ ਘਿੱ ਟ ਿਹੀ ਹੈ।ਿਮਾਜ ਦੇ ਿਾਖ ੇਂ ਿਗਾਂ, ਖਾਿ ਕਿਕੇ ਗਿੀਬ ਲੋ ਕਾਂ, ਮਰਹਲਾ ਾਂ, ਅਨਿਰਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਨਿਰਚਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੰ ਜ਼ਿਿੀ ਿਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਹੋਏ ਬਹਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਖਿਚੇ ਦਾ ੀ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿਰਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਭਾ
ਰਪਆ।
19. ਕਈ ਹੋਿਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਿੀਂ ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਦਿਰਮਆਨੇ ਆਕਾਿ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਿਿਤਾ ਚਰਣਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਬਦਲ ਿਹੀ ਿਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨਿਾਿ ਆਪਣੀ ਪਰਰਤਰਕਰਿਆ ਨੰ ਟਾਿਗੇਟ ਕਿ ਿਕੀਂਏ। ਰਜਓਂ ਹੀ ਰਿਹਤ ਦੀ ਿਰਿਤੀ
ਿਰਿਿ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੌ ਕਿਾਊਨ

ੀ ਉੱਠਣ ਲਿੱਗਾ, ਅਿੀਂ ਿਿਕਾਿੀ ਖਿਰਚਆਂ ਨੰ

ਧਾਉਣਾ ਸਿ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ

ਘਿੇਲ ਮੰ ਗ ਰ ਿੱ ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਜਾ ਿਕੇ।ਇਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ, ਿਾਲ 2020-ਦੇ ਲਈ30 21.ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੇ ਕਿੱ ਲ ਬਜਟ 42
ਅਨਮਾਨ ਖਿਚ ਦੀ ਤਲਨਾ ਰ ਿੱ ਚਿਾਿਾ ਿੋਰਧਆ ਅਨਮਾਨ ਆਕਲਨ 34.50ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਹੈ।ਅਿੀਂ ਖਿਚ ਦੀ ਕਆਲਟੀ
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ਬਣਾਈ ਿਿੱ ਖੀ ਹੈ। ਪੰ ਜੀਗਤ ਖਿਚ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨਮਾਨ 2020-ਰ 21 ਿੱਚ 4.ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਤਲਨਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਅ 12
2020 ਅਨਮਾਨ-4 ਰ ਿੱ ਚ 21. ਹੋਣ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। .ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿ 39
20. ਿੀ ਾਈਜ਼ਿ ਐਿਟੀਮੇਟ 2020-21 ਰ ਿੱ ਚਰ ਿੱ ਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਿੀਪੀ ਦੇ 9.5 ਪਰਤੀਸਤ 'ਤੇ ਰਨਿਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਅਿੀਂ
ਇਿ ਦੀ ਿਿਕਾਿੀ ਉਧਾਿ, ਬਹਪਿੱ ਖੀ ਉਧਾਿ, ਲਘ ਬਚਤ ਿੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਲਪਕਾਲੀ- ਕਿਰਜ਼ਆਂ ਿਾਹੀਂ ਿੰ ਰਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਾਨੰ
ਹੋਿ 80,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਰਜਿ ਦੇ ਲਈ ਅਿੀਂ ਇਨਹਾਂ 2 ਮਹੀਰਨਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਮਾਿਕੀਟ ਨਾਲ ਿੰ ਪਿਕ
ਕਿਾਂਗੇ।ਇਹ ਿਰਨਸਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕ ਆਿਰਿਕਤਾ ਨੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਰਮਲ ਿਕੇ, 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਖਿਰਚਆਂ ਲਈ ਿਾਿਾ
ਬੀਈ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ 34.83 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਹੈ।ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ 5.54 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਪੰ ਜੀਗਤ ਖਿਚੇ ਜੋਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਿ
ਤਿਹਾਂ, 2020-21 ਦੇ ਬੀਈ ਅੰ ਕਰੜਆਂ ਰ ਿੱ ਚ 34.5 ਪਰਤੀਸਤ ਦਾ ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਈ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਿੱ ਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਿੀਪੀ
ਦਾ 6.8 ਪਰਤੀਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਿਾਲ ਬਾਜ਼ਾਿ ਤੋਂ ਕਲ ਉਧਾਿ ਲਗਭਗ 12 ਲਿੱਖ ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਹੋ ੇਗਾ। ਿਾਿੀ
ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਰਕ ਿਾਜਕੋਸ਼ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਿਤੇ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਿਹੀਏ, ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪਿੱ ਧਿ ਨੰ ਘਟਾ ਕੇ 2025- ਤਿੱ ਕ 26
ਦੀ ਅ ਧੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਜੀਿੀਪੀ ਨੰ 4.5 ਪਰਤੀਸਤ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕਿੀਏ।ਅਿੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਬਹਤਿ ਅਨਪਾਲਣ ਦਆਿਾ ਟੈਕਿ
ਿਾਜਿ

ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਛਾਲ ਰਲਆ ਕੇ , ਅਤੇ ਦਜੇ ਅਿਾਰਿਆਂ ਰਜਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਕ ,ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ,ਦੇ

ਮਦਿੀਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ

ਧਾ ਕੇ ਕੰ ਿੋਲੀਿੇਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। ਇਿ ਰਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿੀਏ ਇੰ ਿੀਅਨ

ਕੰ ਟੀਜੈਂਿੀ ਿੰ ਿ ਨੰ 500 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 30,000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
21. 15 ੇਂ ਰ ਿੱ ਤ ਕਰਮਸਨ ਦੀ ਿਾਇ ਅਨਿਾਿ, ਅਿੀਂ ਿਾਜਾਂ ਨੰ ਕਿੱ ਲ ਿਾਜ ਘਿੇਲ ਉਤਪਾਦ ਦੇ (ਜੀਐਿਿੀਪੀ)4 ਪਰਤੀਸਤ 'ਤੇ
ਆਮ ਉਧਾਿ ਲੈ ਣ ਦੀ ਹਿੱ ਦ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਦੇ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਇਿ ਉੱਚਤਮ ਿੀਮਾ ਦਾ ਕਝ ਰਹਿੱ ਿਾ ਾਧੇ ਾਲੇ ਪੰ ਜੀਗਤ ਖਿਰਚਆਂ
ਉੱਤੇ ਖਿਚ ਕਿਨ ਲਈ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਜੀਐੈੱਿਿੀਪੀਦੇ 0.5 ਪਰਤੀਸਤ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਦੀ ਅਰਤਰਿਕਤ ਉਧਾਿੀ
ਉੱਚਤਮ ਸਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਿਾਜਾਂ ਤੋਂ 15 ੇਂ ਰ ਿੱ ਤ ਕਰਮਸਨ ਦੀ ਰਿਫ਼ਾਿਸ ਅਨਿਾਿ 2023-24 ਤਿੱ ਕ ਰ ਿੱ ਤੀ ਘਾਟੇ
ਨੰ ਜੀਐੈੱਿਿੀਪੀ ਦੇ 3 ਪਰਤੀਸਤ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
22. ਜਲਾਈ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਅਰਤਰਿਕਤ ਬਜਟ

ਾਲੇ ਿਿੋਤਾਂ ਬਾਿੇ ਕਿਨ 27 ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਿੀ - ਉਿ ਰ ਿੱ ਚ

ਿਿਕਾਿੀ ਏਜੰ ਿੀਆਂ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਕਿਰਜ਼ਆਂ ਦਾ ਖਲਾਿਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ ਜੋ ਭਾਿਤ ਿਿਕਾਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਦੇ ਰ ਿੱ ਤਪੋਸ਼ਣ- ਦੀ
ਰਦਸਾ ਿੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਨਹਾਂ ਨੰ

ਾਪਿ ਕਿਨ ਦਾ ਬੋਝ ਿਿਕਾਿ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ

ਭਾਿਤ ਦੇ ਖਿਾਕ ਰਨਗਮ ਨੰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕਿਰਜ਼ਆਂ ਨੰ ਸਾਮਲ ਕਿਕੇ ਉਿ ਕਿਨ ਦੇ ਿਕੋਪ ਅਤੇ ਕ ਿੇਜ ਦਾ ਰ ਿਤਾਿ ਕਿ
ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।ਇਿ ਰਦਸਾ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਹੋਿ ਕਦਮ ਚਿੱ ਕਦੇ ਹੋਏ ਿੀ ਾਈਜ਼ਿ ਐਿਟੀਮੇਟ 2020-21 ਰ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਬੀਈ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ,
ਮੈਂ ਬਜਟ ਰ

ਿਿਾ ਕਿ ਕੇ ਖਿਾਕ ਿਬਰਿਿੀ ਲਈ ਿਿ ਕਾਿਪੋਿੇਸਨ ਆਵ੍ ਇੰ ਿੀਆ ਨੰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਐੈੱਨਐੈੱਿਐੈੱਿਐੈੱਿ

ਕਿਜ਼ੇ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਕਿਦੀ ਹਾਂ। ਅਰਤਰਿਕਤ ਬਜਟੀ ਿੰ ਿਾਧਨ ੇਿਰ ਆਂ ਨੰ ਅਨਿਚੀ VI ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।
23. ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਐੈੱਿਆਿਬੀਐੈੱਮ ਐਕਟ, ਜੀਿੀਪੀ ਦੇ 3 ਪਰਤੀਸਤ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਦਾ ਰ ਿੱ ਤੀ ਘਾਟਾ 31 ਮਾਿਚ 202021 ਤਿੱ ਕ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਦਾ ਹੈ।ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਲਾਰਮਿਾਲ ਅਤੇ ਅਿੰ ਭਾਰ ਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਿੀ ਬਣਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ
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ਰਕ ਐੈੱਿਆਿਬੀਐੈੱਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਿਾ 4 (5) ਅਤੇ 7 (3) (ਬੀ ਦੇ ਤਰਹਤ ਇਿੱ ਕ (ਿੈ ੀਏਸ਼ਨ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ ,
ਰਜਿ ਨੰ ਮੈਂ ਐੈੱਿਆਿਬੀਐਮ ਦਿਤਾ ੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿੱ ਿੇ ਜੋਂ ਿਭਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ ਿਹੀ ਹਾਂ।
24. ਆਮ ਿਿਤਾ, ਰਜਿਦਾ ਰਕ ਮੈਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਰਜ਼ਕਿ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਿ ਿਿਕਾਿ ਦੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਘਾਟੇ ਨੰ ਪਿਾ ਕਿਨ
ਲਈ ਐੈੱਿਆਿਬੀਐੈੱਮ ਐਕਟ ਰ ਿੱ ਚ ਿੰ ਸ਼ੋਧਨ ਪੇਸ ਕਿਾਂਗੀ।
25. 9 ਦਿੰ ਬਿ, 2020 ਨੰ , 15 ੇਂ ਰ ਿੱ ਤ ਕਰਮਸਨ ਨੇ 2021- ਦੀ ਅ ਧੀ ਨੰ ਕ ਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ 26ਆਪਣੀ ਅੰ ਰਤਮ ਰਿਪੋਿਟ
ਿਾਸਟਿਪਤੀ ਨੰ ਿੌਂਪ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਕਰਮਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟਰ

,ਆਰਖਆਤਮਕ ਰਟਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰ ਿਦ ਰ ਿੱ ਚ ਪੇਸ

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਜਾਂ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਿਦੀ ਿਟੀਕਲ ਰਹਿੱ ਿਾ ਕਾਇਮ ਿਿੱ ਰਖਆ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਜਕੋਸ਼ੀ ਿੰ ਘ ਾਦ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ
ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਦੀ ਕਦਿ ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਲਈ ਇਿ ਰਿਿਾਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।
14 ੇਂ ਰ ਿੱ ਤ ਕਰਮਸਨ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਿਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੰ ਮ,ਕਸਮੀਿ-ਿੈ ੋਰਲਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਿ ਿੀ। ਹਣ ਕੇਂਦਿ ਦਆਿਾ ਜੰ ਮਕਸਮੀਿ ਅਤੇ ਲਿੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਿ ਸਾਰਿਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੰ ਿੰ ਿ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਿ ਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਸਨ ਦੀ ਰਿਿਾਿਸ 'ਤੇ, ਮੈਂ 2021-22
ਰ ਿੱ ਚ17 ਿਾਜਾਂ ਨੰ 1,18,452 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਜਦਰਕ 2020-21 ਰ ਿੱ ਚ ਇਿ ਦੇ ਲਈ 14
ਿਾਜਾਂ ਨੰ 74,340 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਜਾਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।
ਮੈਂ ਹਣ ਆਪਣੇ ਭਾਸਣ ਦਾ ਭਾਗ ਬੀ ਪਰਿਤਤ ਕਿਾਂਗੀ
ਭਾਗ ਬੀ
1. ਮਾਣਯੋਗ ਿਪੀਕਿ, ਇਿ ਿਮੇਂ ਰ ਸ , ਮਹਾਮਾਿੀ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਗੰ ਭੀਿ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਹਾਂ ਮਸਕਲ ਿਰਮਆਂ ਰ ਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਬਹਤ ਿਾਿੀਆਂ ਅਿਿਰ

ਿਿਾ ਾਂ ਮੜ ਿਿਜੀਤੀ ਲਈ ਿੰ ਘਿਸ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਹਨ,

ਿਾਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਾਨਦਾਿ ਅਨਕਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਦਿਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2. ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਮੈਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱ ਰਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਿੱ ਕ ਨ ਾਂ ਰ ਸ

ਪਰਬੰਧ ਉੱਭਿਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ

ਏਸੀਆ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮਿੱ ਖ ਅਹਦਾ ਿੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਰਤਆਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਿਤ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲੀਰਿੰ ਗ ਭਰਮਕਾ ਹੋ ੇਗੀ।ਇਿ ਿਰਿਤੀ
ਰ ਿੱ ਚ, ਿਾਿੀ ਟੈਕਿ ਪਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਾਿਦਿਸੀ ਅਤੇ ਕਸਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਦੇਸ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸਾਂ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ
ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਿੇ ਟੈਕਿ ਅਦਾ ਕਿਨ ਾਰਲਆਂ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

இயற் றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல் ல தரசு.
-

திருக்குறள் 385

31

)A King/Ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common
good.
-Thirukkural 385(

-

ਇਿੱ ਕ ਿਾਜਾ /ਸ਼ਾਿਕ ਉਹ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਦੀ ਰਿਿਜਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਕਿਦਾ ਹੈਇਿ ਦੀ ਿੰ ਭਾਲ ਕਿਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਿਾਂਝੇ ਚੰ ਗੇ
ਕਾਿਜਾਂ ਲਈ ਇਿ ਦਾ ਰ ਤਿਣ ਕਿਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਿੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾ
3. ਇਿ ਗਿੱ ਲ ਨੰ ਰਧਆਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖਰਦਆਂ, ਿਾਿੀ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਿਾਿੇ ਟੈਕਿਦਾਰਤਆਂ ਅਤੇ ਅਿਿਰ

ਿਿਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪਰਤਿੱਖ

ਟੈਕਿ ਪਰਣਾਲੀ ਰ ਿੱ ਚ ਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲੜੀ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਿੀ ਤੋਂ ਕਝ ਮਹੀਨੇ ਪਰਹਲਾਂ, ਰਨ ੇਸਾਂ ਨੰ ਆਕਿਰਸਤ ਕਿਨ
ਲਈ ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਿਪੋਿੇਟ ਟੈਕਿ ਦੀ ਦਿ ਨੰ ਘਟਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਜਿ ਨਾਲ ਇਹ ਦਨੀਆ ਦੇ ਰਨਊਨਤਮ ਕਾਿਪੋਿੇਟ ਟੈਕਿ ਦਿ
ਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਲਾਭਅੰ ਸ ਰ ਤਿਣ ਟੈਕਿ ਨੰ ੀ ਖਤਮ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ। ਛੋਟੇ ਟੈਕਿਦਾਤਾ ਾਂ 'ਤੇ
ਟੈਕਿਾਂ ਦਾ ਭਾਿ ਧਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਿਨ ਘਿੱ ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਾਲ 2020 ਰ ਿੱ ਚ, ਰਿਟਿਨ ਿਾਈਲਿਜ਼ ਦੀ ਿੰ ਰਖਆ ਰਿਕਾਿਿ ਾਧੇ
ਨਾਲ 6.48 ਕਿੋੜ’ ਤੇ ਪਹੰ ਚ ਗਈ। ਿਾਲ 3 ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਿੰ ਰਖਆ ਕੇ ਲ 2014.31ਕਿੋੜ ਿੀ।
4. ਰਿਿੱ ਧੇ ਟੈਕਿ ਪਰਸਾਿਨ ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਰ ਿੱ ਚ ਿੇਿਲੈ ੈੱਿ ਅਿੈੈੱਿਮੈਂਟ ਅਤੇ ਿੇਿਲੈ ੈੱਿ ਅਪੀਲ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਹਣ ਮੇਿਾ
ਪਰਯਤਨ ਟੈਕਿ ਪਰਸਾਿਨ ਨੰ ਿਿਲ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਿਅਨ-ਪਾਲਣਾ ਅਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਕਿੱ ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਸੀਿੀਅਰ ਿਾਗਵਰਕਾਂ ਿੂੰ ਰਾਹਤ
5. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿੀਨੀਅਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੰ ਪਰਣਾਮ ਕਿ ਕੇ ਰਿਿੱ ਧੇ ਟੈਕਿ ਪਰਿਤਾ ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਤ ਕਿਦੀ ਹਾਂ। ਉਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹਤ
ਿਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਬਰਨਆਦੀ ਜ਼ਿਿਤਾਂ ਦਾ ਰਤਆਗ ਕਿਕੇ ਿਾਸ਼ਟਿ ਰਨਿਮਾਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਠਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
6. ਹਣ ਿਾਿੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ੇਂ ਿਹੇ ਰ ਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਨ ੇਂ ਜੋਸ ਅਤੇ ਉਤਿਾਹ ਨਾਲ ਿਾਸ਼ਟਿ ਰਨਿਮਾਣ ਰ ਿੱ ਚ ਲਿੱਗੇ
ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ 75 ਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਿਅਨਪਾਲਣਾ - ਬੋਝ ਘਿੱ ਟ ਕਿਾਂਗੇ। ਰਜਨਹਾਂ
ਬਜ਼ਿਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਿਿ ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਰ ਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਿ ਰਿਟਿਨ
ਦਾਇਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ। ਭਗਤਾਨ ਕਿਤਾ ਬੈਂਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਿੀ ਟੈਕਿ ਕਿੱ ਟ

ਲ ੇਗਾ।
ਆਮਦਿ ਟੈਕਸ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਮੀ ਵਲਆਉਣਾ
7. ਮਾਣਯੋਗ ਿਪੀਕਿ ਮਹੋਦਯ,

ਿਤਮਾਨ ਰ ਿੱ ਚ ਟੈਕਿ ਰਨਿਧਾਿਨ ਪਰਰਕਰਿਆ ਿਾਲ ਤਿੱ ਕ ਅਤੇ 6ਗੰ ਭੀਿ ਟੈਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ

ਮਾਮਰਲਆਂ ਰ ਿੱ ਚ 10 ਿਾਲ ਤਿੱ ਕ ਦਬਾਿਾ ਖੋਲਹੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ, ਟੈਕਿਦਾਤਾ ਾਂ ਨੰ ਲੰਬੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਅਰਨਸਰਚਤਤਾ ਦੇ
ਘੇਿੇ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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8. ਇਿ ਲਈ ਮੈਂ ਟੈਕਿ ਰਨਿਧਾਿਨ ਪਰਰਕਰਿਆ ਨੰ ਮੜ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਿੀਮਾ ਨੰ ਮੌਜਦਾ 6 ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਿਾਲ ਕਿਨ ਦਾ
ਪਰਿਤਾ

ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਟੈਕਿ ਚੋਿੀ ਦੇ ਗੰ ਭੀਿ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰ ਿੱ ਚ

ੀ, ਰਜਿੱ ਿੇ ਰਿਿਿ ਇਿੱ ਕ ਿਾਲ ਰ ਿੱ ਚ 50 ਲਿੱਖ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਿੱ ਧ

ਆਮਦਨੀ ਨੰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਿਬਤ ਰਮਲਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਟੈਕਿ ਰਨਿਧਾਿਣ ਪਰਰਕਰਿਆ ਨੰ 10 ਿਾਲ ਤਕ ਦਬਾਿਾ ਖੋਰਲਹਆ ਜਾ ਿਕਦਾ
ਹੈ। ਇਿੱ ਿੋਂ ਤਿੱ ਕ ਰਕ ਇਹ ਮੜ- ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਿ ਰ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਪਿੱ ਧਿ ਦੇ ਅਰਧਕਾਿੀ, ਪਰਮਿੱ ਖ ਚੀਿ
ਕਰਮਸਨਿ ਦੀ ਮਨਜ਼ਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।
ਝਗੜਾ ਵਿ ਾਰਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਿਾ
9. ਮਾਣਯੋਗ ਿਪੀਕਿ ਮਹੋਦਯ, ਇਹ ਇਿ ਿਿਕਾਿ ਦਾ ਿੰ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਕ ਮਕਿੱ ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਰਜਿਨੇ ਰਕ
ਜੋ ਮੌਜਦਾ ਟੈਕਿ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਰ ਗਾੜ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
10. ਿਿਕਾਿ ਟੈਕਿਦਾਤਾ ਾਂ ਨੰ ਲੰਬੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਰਬਤ ਪਏ ਰ
ਪੈਣ

ਾਦਾਂ ਨੰ ਰਨਪਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਿੰ ਿਾਧਨਾਂ'ਤੇ

ਾਲੇ ਹੋਿ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਿਾਹਤ ਰਦ ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਤਿੱਖ ਟੈਕਿ ਰ

ਾਦ ਿੇ ਾ ਰ ਸ਼ ਾਿ ਿਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।ਇਿ

ਿਕੀਮ ਨੰ ਟੈਕਿਦਾਤਾ ਾਂ ਨੇ ਿ ੀਕਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ,ਜਨ ਿੀ 302021 ਤਿੱ ਕ 1 ਲਿੱਖ ਦਿ ਹਜ਼ਾਿ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਟੈਕਿਦਾਤਾ ਾਂ
ਨੇ 85,000 ਕਿੋੜ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦੇ ਟੈਕਿ ਰ

ਾਦਾਂ ਨੰ ਇਿ ਿਕੀਮ ਦੇ ਤਰਹਤ ਰਨਪਟਾਉਣ ਦਾ ਰ ਕਲਪ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

11. ਛੋਟੇ ਟੈਕਿਦਾਤਾ ਾਂ ਲਈ ਮਕਿੱ ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰ ਹੋਿ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕਰ
ਪਰਿਤਾ

ਾਦ ਿਮਾਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ

ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਿਜਕਸਲਤਾ, ਪਾਿਦਿਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੇਿਲੈ ੈੱਿ ਹੋਏਗੀ।50

ਲਿੱਖ ਿਪਏ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਟੈਕਿੇਬਲ ਇਨਕਮ ਅਤੇਲਿੱਖ ਿਪਏ ਤਿੱ ਕ ਦੀ 10 ਰ

ਾਰਦਤ ਆਮਦਨੀ ਾਲਾ ਕੋਈ ੀ ਰ ਅਕਤੀ ਇਿ

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗਾ।
ਫੇਸਲੈ ੱਸ ਆਈਟੀਏਟੀ

12. ਟੈਕਿਅਨਪਾਲਣਾ ਨੰ ਿਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ- ਅਤੇ ਰ

ੇਕਅਰਧਕਾਿ- ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਟੈਕਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ

ਪਰਰਕਰਿਆ ਾਂ ਨੰ ਿੇਿਲੈ ੈੱਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਨਬਿੱ ਧ ਹਾਂ। ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਇਿ ਿਾਲ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਿੇਿਲੈ ੈੱਿ ਟੈਕਿਰਨਿਧਾਿਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੰ ਸ਼ਿ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
13. ਆਮਦਨ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਿੱ ਧਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਿ ਅਪੀਲੀ ਰਟਰਰਬਊਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਣ ਇਿ ਰਟਰਰਬਊਨਲ ਨੰ ਿੇਿਲੈ ੈੱਿ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਦੀ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਿਾਸਟਿੀ ਿੇਿਲੈ ੈੱਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਿ ਅਪੀਲੀ ਰਟਰਰਬਊਨਲ ਿੈਂਟਿ ਿਿਾਪਤ
ਕਿਾਂਗੇ। ਰਟਰਰਬਊਨਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਿਤਾ ਰ ਚਕਾਿ ਿਾਿਾ ਿੰ ਚਾਿ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਹੋ ੇਗਾ। ਰਜਿੱ ਿੇ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਿਣ ਾਈ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ, ਉਹ ੀਿੀਓ ਕਾਨਿਿੰ ਰਿੰ ਗ ਦਆਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਐੱਿਆਰਆਈ ਿੂੰ ਛੋਟ
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14. ਜਦੋਂ ਗੈਿ ਿਨੀਕ ਭਾਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਾਪਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ-, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰ ਦੇਸੀ ਰਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਖਾਰਤਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਰ ਿੱ ਚ ਿਮਿੱ ਰਿਆ ਾਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਮਆਦ ਰ ਿੱ ਚ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ
ਕਾਿਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਰ ਦੇਸੀ ਅਰਧਕਾਿ ਖੇਤਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਿਤੀ ਟੈਕਿਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣ ਰ ਿੱ ਚ ੀ ਮਸਕਲਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ
ਕਿਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਿਾਂ ਦੀ ਮਸਕਲ ਨੰ ਦਿ ਕਿਨ ਲਈ ਰਨਯਮਾਂ ਨੰ ਿਰਚਤ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ।
ਆਵਡਟ ਤੋਂ ਛੋਟ
15. ਿਤਮਾਨ ਰ ਿੱ ਚ, ਜੇ ਤਹਾਿਾ ਟਿਨਓ ਿ 1 ਕਿੋੜ ਿ .ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੈ, ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਖਾਰਤਆਂ ਦਾ ਆਰਿਟ ਕਿਨਾ ਪਏਗਾ।
ਿਿ ਿੀ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਿ ਆਰਿਟ ਦੀ ਿੀਮਾ ਧਾ ਕੇ 5 ਕਿੋੜ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ 95%
ਲੈ ਣਦੇਣ ਨੰ ਰਿਜੀਟਲ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਕ-ਿਦੇ ਹਨ। ਰਿਜੀਟਲ ਲੈ ਣਦੇਣ ਨੰ ਹੋਿ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਅਰਜਹੇ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਿ ਆਰਿਟ ਲਈ ਇਿ ਿੀਮਾ ਨੰ 5 ਕਿੋੜ ਿ .ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 10 ਕਿੋੜ ਿ .ਕਿਨ
ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
ਲਾਭਾਂਸ਼ ਲਈ ਰਾਹਤ
16. ਰਪਛਲੇ ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਰਨ ੇਸ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ ਲਾਭਅੰ ਸ ੰ ਿ ਟੈਕਿ ਖ਼ਤਮ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਿੀ। (ਿੀਿੀਟੀ)
ਲਾਭਅੰ ਸ ਨੰ ਰਹਿੱ ਿੇਦਾਿਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਟੈਕਿ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਿੀ। ਹਣ, ਟੈਕਿ ਪਾਲਨ ਰ ਿੱ ਚ ਅਿਾਨੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ
ਲਈ, ਮੈਂ ਟੀਈਿੀਐੈੱਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ, ਆਿਈਆਈਟੀ ਇਨ

/ਰ ਟ ਨੰ ਲਾਭਅੰ ਸ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ਪੇਸ਼

ਕਿਦੀ ਹਾਂ। ਅਿੱ ਗੇ, ਰਕਉਂਰਕ ਰਹਿੱ ਿੇਦਾਿਾਂ ਦਆਿਾ ਅਿ ਾਂਿ ਟੈਕਿ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਲਾਭਅੰ ਸ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਦਾ
ਿਹੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ, ਮੇਿਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ ਰਕ ਲਾਭਅੰ ਸ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਟੈਕਿ ਦੇਣਦਾਿੀ ਲਾਭਅੰ ਸ
ਦੇ ਐਲਾਨ ਭਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ /, ਰ ਦੇਸੀ ਪੋਿਟਿੋਲੀਓ ਰਨ ੇਸਕਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਘਿੱ ਟ
ਿੰ ਧੀ ਦਿ 'ਤੇ ਲਾਭਅੰ ਸ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੰ ਿਮਿਿੱ ਿ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿ ੇਸ਼ ਿੂੰ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਿਾ
17. ਰਪਛਲੇ ਬਜਟ ਰ ਚ, ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਿ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਦੇਸੀ ਰਨ ੇਸ ਨੰ ਆਕਿਰਸਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ
ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਾਲੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਰ ਦੇਸੀ ਿੋ ਿਨ ੈਲਿ ਿੰ ਿ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨ ਿੰ ਿਾਂ ਨੰ ਕਝ ਸਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 100%
ਟੈਕਿ ਛੋਟ ਰਦਿੱ ਤੀ ਿੀ। ਅਿੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਅਰਜਹੇ ਿੰ ਿਾਂ ਰ ਚੋਂ ਕਝ ਨੰ ਇਨਹਾਂ ਸਿਤਾਂ ਨੰ ਪਿਾ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਸਕਲਾਂ ਦਾ
ਿਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਿੱ ਿੀ ਰਗਣਤੀ ਰ ਿੱ ਚ ਿੰ ਿ ਭਾਿਤ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਪਰਾਈ ੇਟ
ਿੰ ਰਿੰ ਗ 'ਤੇ ਿੋਕ, ਪਾਿਕ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ' ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਧੇ ਰਨ ੇਸ ਨਾਲ ਿਬੰ ਧਤ ਇਨਹਾਂ ਸਿਤਾਂ 'ਚੋਂ
ਕਝ ਨੰ ਰਢਿੱ ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ।
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18. ਜ਼ੀਿੋ ਕਪਨ ਬਾਂਿ ਜਾਿੀ ਕਿਕੇ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਆਰਗਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਇਨਿਿਾਿਟਿਿੱ ਕਚਿ
ਿੈਬਟ ਿੰ ਿਾਂ ਨੰ ਟੈਕਿ ਕਸਲ ਜ਼ੀਿੋ ਕਪਨ ਬਾਂਿ ਜਾਿੀ ਕਿਕੇ ਿੰ ਿ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਦੀ
ਹਾਂ।
ਵਕਫ਼ਾਇਤੀ ਆ ਾਸਵਕਰਾ / ਇਆ ਆ ਾਸ
19. ਇਹ ਿਿਕਾਿ ‘ਿਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ’ ਅਤੇ ਰਕਿਾਇਤੀ ਹਾਊਰਿੰ ਗ ਨੰ ਪਰਹਲ ਦੇ ਖੇਤਿ ਜੋਂ ੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਈ 2019 ਦੇ
ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਰਕਿਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਖਿੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਿਜ਼ੇ ਲਈ 1.5 ਲਿੱਖ ਿ .ਦੀ ਰ ਆਜ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਾਧ ਕਟੌਤੀ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਿ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਹੋਿ ਿਾਲ, 31 ਮਾਿਚ 2022 ਤਿੱ ਕ ਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਿ
ਲਈ 1.5 ਲਿੱਖ ਿ .ਦੀ ਾਧ ਕਟੌਤੀ ਇਿੱ ਕ ਰਕਿਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਿੀਦ ਲਈ 31 ਮਾਿਚ 2022 ਤਿੱ ਕ ਲਏ ਗਏ ਕਿਰਜ਼ਆਂ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ੇਗੀ।
20. ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਰਕਿਾਇਤੀ ਘਿਾਂ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਿਝਾਅ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਰਕਿਾਇਤੀ ਹਾਊਰਿੰ ਗ
ਪਰਾਜੈਕਟ ਇਿੱ ਕ ਿਾਲ 31 ਮਾਿਚ, 2022 ਤਿੱ ਕ ਲਈ ਟੈਕਿ ਛੋਟ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਨ।
21. ਅਿੀਂ ਪਰ ਾਿੀ ਕਾਰਮਆਂ ਲਈ ਰਕਿਾਇਤੀ ਰਕਿਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਿਤੀ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ ਚਨਬਿੱ ਧ ਹਾਂ। ਇਿਦੇ
ਲਈ, ਮੈਂ ਨੋਟੀਿਾਈਿ ਰਕਿਾਇਤੀ ਰਕਿਾਇਆ ਹਾਊਰਿੰ ਗ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਿ ਛੋਟ ਦੀ ਆਰਗਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ।
ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਿੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿ
22. ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਮੈਂ ਇਿ ਭਾਸਣ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਰ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਰਿਆ ਹੈ, ਿਿਕਾਿ ਰਗਫ਼ਟ ਰਿਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਅੰ ਤਿਿਾਸਟਿੀ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿੇ ਾ ਾਂ ਕੇਂਦਿ
ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਰ ਸ ਰ ਆਪੀ ਰ ਿੱ ਤੀ ਕੇਂਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ। ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾਨ ਟੈਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਆਈਐਿਐਿਿੀ)
ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਮੈਂ ਰ ਦੇਸੀ ਰਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਨੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਕਿਾਏ ਦੇ ਰਕਿਾਏ ਲਈ ਟੈਕਿ ਛੋਟ, ਹੋਿਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ
ਸਾਮਲ ਕਿਨ; ਆਈਐਿਐਿਿੀ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਦੇਸੀ ਿੰ ਿਾਂ ਨੰ ਤਬਦੀਲ ਕਿਨ ਲਈ ਟੈਕਿ ਪਰੇਿਕ; ਅਤੇ ਆਈਐਿਐਿਿੀ ਰ ਿੱ ਚ
ਿਰਿਤ ਰ ਦੇਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਨ ੇਸ ਰ ਭਾਗ ਰ ਚ ਟੈਕਿ ਛੋਟ ਦੀ ਆਰਗਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ।
ਵਰਟਰਿ ਿੂੰ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਾ
23. ਮਾਨਯੋਗ ਿਪੀਕਿ, ਟੈਕਿਦਾਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰ ਅਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨੀ, ਟੈਕਿ ਭਗਤਾਨ, ਟੀਿੀਐਿ,
ਆਰਦ ਦੇ ੇਿ ੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਿ ਰਿਟਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੈਕਿ ੇਿ ੇ ਰਿਟਿਨ ਿਾਈਲ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਿ
ਅਿਾਨੀ ਲਈ, ਿਚੀਬਿੱ ਧ ਪਰਤੀਭਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰ ਜੀ ਲਾਭ, ਲਾਭਅੰ ਸ਼ ਆਮਦਨੀ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਿਾਕਘਿ, ਆਰਦ ਤੋਂ ਰ ਆਜ ਆਰਦ ਦਾ
ੇਿ ਾ ੀ ਪਰਹਲਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਟਰਿੱ ਸਟਾਂ ਿੂੰ ਰਾਹਤ
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24. ਅਿੀਂ ਰ ਰਦਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਨੰ ਚਲਾ ਿਹੇ ਛੋਟੇ ਚੈਿੀਟੇਬਲ ਟਿਿੱ ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। ਹਣ ਤਿੱ ਕ, ਅਰਜਹੀਆਂ ਿੰ ਿਿਾ ਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਿੀਮਤ ਛੋਟ ਹੈ, ਰਜਿਦੀ ਿਾਲਾਨਾ ਿਕਮ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 1 ਕਿੋੜ ਿ .
ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦੀ। ਮੈਂ ਹਣ ਇਿ ਿਕਮ ਨੰ 5 ਕਿੋੜ ਿ ਤਿੱ ਕ . ਧਾਉਣਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
ਵਕਰਤ ਭਲਾਈ
25. ਅਿੀਂ ਦੇਰਖਆ ਹੈ ਰਕ ਕਝ ਮਾਲਕ ਪਰੋ ੀਿੈਂਟ ਿੰ ਿਾਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਿੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਿਮਾਰਜਕ ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਿੰ ਿਾਂ ਲਈ
ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਦੇ ਹਨ ਪਿ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਰਨਿਧਾਿਤ ਿਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਿ ਜਮਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ।
ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਲਈ, ਇਿਦਾ ਅਿਿ ਹੈ ਰ ਆਜ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਜਿੱ ਿੇ ਬਾਅਦ ਰ ਿੱ ਚ ਕੋਈ
ਮਾਲਕ ਰ ਿੱ ਤੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਅਿਮਿਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਹਾ ਨਾ ਕਿਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨੰ ਿਿਾਈ ਨਕਿਾਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
26. ਇਹ ਿਰਨਸਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਿਮੇਂ ਰਿਿ ਜਮਹਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਦਹਿਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਮਾਲਕ
ਦਆਿਾ ਕਿਮਚਾਿੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਿ ਨਾਲ ਜਮਹਾਂ ਕਿ ਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਟਾਰਟ ਅਿੱ ਪ੍ ਲਈ ਪ੍ਰਤ
ੋ ਸਾਹਿ
27. ਦੇਸ ਰ ਿੱ ਚ ਿਟਾਿਟਅਪਿ ਨੰ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਨ ਲਈ-, ਮੈਂ ਟੈਕਿ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਤ ਲਈ ਦਾਅਰ ਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰ ਹੋਿ
ਇਿੱ ਕ ਿਾਲ 31 ਮਾਿਚ, 2022 ਤਿੱ ਕ ਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਅਿੱ ਗੇ, ਿਟਾਿਟਅਪਿ ਦੇ ਿੰ ਿਾਂ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਅਿੰ ਭ ਰ ਿੱ ਚ ਪੰ ਜੀ ਲਾਭ ਰ ਿੱ ਚ ਛੋਟ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਹੋਿ ਿਾਲ 31 ਮਾਿਚ, 2022 ਤਿੱ ਕ ਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
ਅਪ੍ਰਤਿੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾ
ਜੀਐੱਸਟੀ
28. ਮੇਿੇ ਅਪਰਤਿੱਖ ਟੈਕਿ ਪਰਿਤਾ ਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਮੈਂ ਿਦਨ ਨੰ ਜੀਐਿਟੀ 'ਤੇ ਮਲਾਂਕਣ ਕਿਨਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ।
ਜੀਐਿਟੀ ਹਣ ਚਾਿ ਿਾਲ ਪਿਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਇਿਨੰ ਹੋਿ ਿਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਝ ਉਪਾ ਾਂ
ਰ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
i. ਐਿਐਮਐਿ ਦਆਿਾ ਰਨੈੱਲ ਰਿਟਿਨ,
ii. ਛੋਟੇ ਟੈਕਿਦਾਤਾ ਾਂ ਲਈ ਰਤਮਾਹੀ ਰਿਟਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਾਿ ਭਗਤਾਨ,
iii. ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਇਨ ਾਿੱਇਿ ਪਰਣਾਲੀ,
iv. ਪਰਮਾਰਣਤ ਇਨਪਟ ਟੈਕਿ ਿਟੇਟਮੈਂਟ,
v. ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੀ ਿੋਧਯੋਗ ਜੀਐਿਟੀ ਰਿਟਿਨ, ਅਤੇ
vi. ਅਲਿੱਗ – ਅਲਿੱਗ ਿਮੇਂ ਰਿਟਿਨ ਿਾਈਲ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਖਾਲਾਪਣ
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ਜੀਐਿਟੀਐਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿਮਿਿੱ ਿਾ ਰ ਿੱ ਚ ੀ ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਟੈਕਿ ਚੋਿਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਬਿੱ ਲ ਾਰਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਿਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਿੰ ਘੇ ਰ ਸਲੇ ਸਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਬਿੱ ਧੀ ਨੰ ਪਰਯੋਗ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਰ ਿਿੱ ਧ ਰ ਸੇਸ ਮਰਹੰ ਮਾਂ ਸਿ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
29. ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਰਪਛਲੇ ਕਝ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਕਾਿਿ ਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
30. ਜੀਐਿਟੀ ਕੌਂ ਿਲ ਨੇ ਬੜੀ ਰਮਹਨਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰਕਲਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕਿੱ ਰਢਆ ਹੈ। ਕੌਂ ਿਲ ਦੇ ਚੇਅਿਪਿਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ
ਿਦਨ ਨੰ ਭਿੋਿਾ ਰਦ ਾਉਣਾ ਚਾਹੰ ਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਜੀਐਿਟੀ ਨੰ ਹੋਿ ਿਚਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿ ਿੰ ਭ ਉਪਾਅ ਕਿਾਂਗੇ, ਅਤੇ
ਰ ਿੋਧੀ ਰਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਿਗੇ ਰ ਕਾਿਾਂ ਨੰ ਦਿ ਕਿਾਂਗੇ।

ਕਸਟਮ ਵਡਊਟੀ ਿੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਿਾਉਣਾ
31. ਿਾਿੀ ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਘਿੇਲ ਰਨਿਮਾਣ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਭਾਿਤ ਨੰ ਗਲੋ ਬਲ

ੈਲਯ ਚੇਨ ਰ ਿੱ ਚ

ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋਣ ਰ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਰਬਹਤਿ ਰਨਿਯਾਤ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਦੋ ਉਦੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਣ ਜ਼ੋਿ ਕਿੱ ਚੇ ਮਾਲ
ਦੀ ਅਿਾਨ ਪਹੰ ਚ ਅਤੇ ਮਿੱ ਲ ਧਾਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਾਮਦ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
32. ਇਿ ਰਦਸ਼ਾ ਿੱ ਲ, ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਅਿੀਂ 80 ਪਿਾਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੰ ਦਿ ਕਿਰਦਆਂ, ਕਿਟਮਜ਼ ਰਿਊਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੰ ਪਰਮਿੱ ਖਤਾ
ਨਾਲ ਰਲਆ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਿਾਰਿਆਂ ਦਾ ੀ ਧੰ ਨ ਾਦ ਕਿਦੀ ਹਾਂ ਰਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਿ ਨ ੀਨੀਕਿਨ ਬਾਿੇ ਿਝਾ ਾਂ ਲਈ ਕਰਾਊਿਿੋਿਰਿੰ ਗ ਕਾਲ ਨੰ ਭਿ ਾਂ ਹੰ ਗਾਿਾ ਰਦਿੱ ਤਾ। ਮੈਂ ਹਣ ਇਿ ਿਾਲ400 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਪਿਾਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਿਮੀਰਖਆ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ।
ਅਿੀਂ ਇਿ ਨੰ ਰ ਆਪਕ ਿਲਾਹਮਸ ਿੇ ਿਾਹੀਂ ਕਿਾਂਗੇ-, ਅਤੇ 1 ਅਕਤਬਿ 2021 ਤੋਂ, ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਿੋਧੇ ਹੋਏ ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ
ਢਾਂਚੇ ਨੰ , ਰਬਨਾਂ ਰਕਿੇ ਤਿਿੱ ਟੀ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ੀ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ੀ ਨ ੀਂ ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ
ਛੋਟ ਇਿ ਦੇ ਜਾਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਿਚ ਤਿੱ ਕ ੈਧ ਹੋ ੇਗੀ।
ਇਲੈ ਕਟਰੌਵਿਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਉਦਯੋਗ
33. ਘਿੇਲ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਰਨਿਮਾਣ ਰ ਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਣ ਅਿੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਚਾਿਜਿ ਿਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਰਨਿਯਾਤ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਧੇਿੇ ਘਿੇਲ ਮਿੱ ਲ ਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਚਾਿਜਿਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉਪ ਭਾਗਾਂ-'ਤੇ ਕਝ
ਛੋਟ ਾਪਿ ਲੈ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੱ ਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕਝ ਰਹਿੱ ਿੇ 'ਰਨੈੱਲ' ਦਿ ਤੋਂ ਿਧਾਿਣ 2.5% ਤਿੱ ਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋ ਹਾ ਅਤੇ ਇਸਪ੍ਾਤ
34. ਐਮਐਿਐਮਈ ਅਤੇ ਹੋਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰ ਲੋ ਹਾ ਅਤੇ ਇਿਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਾਧੇ ਲੋਂ ਬਿੀ ਤਿਹਾਂ
ਪਰਭਾ ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਿੈਮੀ, ਿਲੈ ਟ ਅਤੇ ਨਾਨਐਲੋ ਏ-, ਐਲੋ ਏ ਅਤੇ ਿਟੇਨਲੈ ੈੱਿ ਿਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ
ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ ਇਕਿਾਿ 7.5% 'ਤਿੱ ਕ ਘਟਾ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਤ ਿੀਿਾਈਕਲਿਾਂ ਨੰ ਿਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ-, ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ
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ਐਮਐਿਐਮਈਜ਼, ਮੈਂ 31 ਮਾਿਚ, 2022 ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿਟੀਲ ਦੇ ਿਕਰੈਪ 'ਤੇ ਰਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਿਹੀ ਹਾਂ। ਇਿ ਤੋਂ
ਇਲਾ ਾ, ਮੈਂ ਕਝ ਿਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਏਿੀਿੀ ਅਤੇ ਿੀ ੀਿੀ ਨੰ

ੀ ਿਿੱ ਦ ਕਿ ਿਹੀ ਹਾਂ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ

ਿੀਿਾਈਕਲਿਾਂ ਨੰ ਿਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਿਕਰੈਪ 'ਤੇ ਰਿਊਟੀ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5% ਕਿ ਿਹੀ ਹਾਂ।
ਕਿੱ ਪ੍ੜਾ
35. ਕਿੱ ਪੜਾ ਿੈਕਟਿ ਿਜ਼ਗਾਿ ਪੈਦਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਰਿਕਤਾ ਰ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਤ ਪਿਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਿੱ ਖ ਰਨਿਰਮਤ
ਿਤਿ ਲਈ ਕਿੱ ਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਰਿਊਟੀਆਂ ਨੰ ਤਿਕਿੰ ਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੈ। ਹਣ ਅਿੀਂ ਪੋਲੀਿਟਿ ਅਤੇ
ਮਨਿੱ ਖ ਦਆਿਾ ਬਣਾਏ ਿੇਰਸਆਂ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਨਾਈਲੋ ਨ ਚੇਨ ਰਲਆ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਕੈਪਿੋਲਾਕਟਮ, ਨਾਈਲੋ ਨ ਰਚਪਿ ਅਤੇ
ਨਾਈਲੋ ਨ ਿਾਈਬਿ ਅਤੇ ਧਾਗੇ 'ਤੇ ਬੀਿੀਿੀ ਦਿਾਂ ਨੰ ਇਕਿਾਿ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਇਿ ਨਾਲ ਕਿੱ ਪੜਾ ਉਦਯੋਗ,
ਐਮਐਿਐਮਈ, ਅਤੇ ਰਨਿਯਾਤ ਰ ਿੱ ਚ ੀ ਿਹਾਇਤਾ ਰਮਲੇ ਗੀ।
ਰਸਾਇਣ
36. ਅਿੀਂ ਘਿੇਲ ਮਿੱ ਲ ਨੰ ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਕਾ ਟਾਂ ਨੰ ਦਿ ਕਿਨ ਲਈ ਿਿਾਇਣਾਂ 'ਤੇ ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ ਦਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ੀ ਿੋਧ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਿ ਿਤਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਨੰ ਦਿਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਨੈਪਿਾ 'ਤੇ ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ 2.5% ਘਟਾ ਿਹੇ ਹਾਂ।

ਸੋਿਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ
37. ਿੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ‘ਮੌਜਦਾ ਿਮੇਂ ਰ ਿੱ ਚ 12.5% ਦੀ ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਜਲਾਈ 2019 ਰ ਿੱ ਚ
ਰਿਊਟੀ 10% ਤੋਂ ਧਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਇਿ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਿ ਨੰ
ਰਪਛਲੇ ਪਿੱ ਧਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਲਆਉਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਿੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ ਨੰ ਤਿਕਸੀਲ ਬਣਾ ਿਹੇ ਹਾਂ।
ਅਖੁਿੱ ਟ ਊਰਜਾ
38. ਭਾਗ ਏ ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਮੰ ਨ ਚਿੱ ਕੇ ਹਾਂ ਰਕ ਿੌਿ ਊਿਜਾ ਦਾ ਭਾਿਤ ਲਈ ਬਹਤ ਿੱ ਿਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਘਿੇਲ ਿਮਿਿੱ ਿਾ ਨੰ
ਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਿੌਿ ਿੈੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਲਿ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪੜਾਅ ਾਿ ਰਨਿਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਿਰਚਤ ਕਿਾਂਗੇ। ਮੌਜਦਾ ਿਮੇਂ
ਘਿੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਿੋਲਿ ਇਨ ਿਟਿਾਂ 'ਤੇ 5% ਤੋਂ 20% ਅਤੇ ਿੌਿ ਲਾਲਟੈਨ 'ਤੇ 5% ਤੋਂ
15% ਰਿਊਟੀ ਧਾ ਿਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ੂੰ ਜੀਗਤ ਉਪ੍ਕਰਣ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪ੍ੁਰਜੇ
39. ਦੇਸ਼ ਰ ਿੱ ਚ ਘਿੇਲ ਤੌਿ 'ਤੇ ਭਾਿੀ ਪੰ ਜੀ ਉਪਕਿਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਿਾਹ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਰਨਿਧਾਿਤ ਿਮੇਂ ਰ ਿੱ ਚ ਦਿਾਂ ਦੇ
ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਿਮੀਰਖਆ ਕਿਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਅਿੀਂ ਕਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰ ਤ ਰਿਊਟੀ ਦਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿੋਧ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਿੰ ਗ
ਬੋਰਿੰ ਗ ਮਸੀਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਾਪਿ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ 7.5% ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਪਿਰਜ਼ਆਂ ਤੇ‘
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2.5% ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ ਲਗੇਗੀ; ਅਿੀਂ ਕਝ ਆਟੋ ਪਾਿਟਿ 'ਤੇ ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ ਧਾ ਕੇ 15% ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੰ
ਆਟੋ ਪਾਿਟਿ 'ਤੇ ਆਮ ਦਿ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਰਲਆਇਆ ਜਾ ਿਕੇ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਤਪ੍ਾਦ
40. ਅਿੀਂ ਐਮਐਿਐਮਈਜ਼ ਨੰ ਲਾਭ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਕਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਖ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਟੀਲ, ਪੇਚਾਂ ਅਤੇ
ਪਲਾਿਰਟਕ ਰਬਲਿਿ ੇਅਿ 'ਤੇ 10% ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 15% ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਰਿਊਟੀ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਨ
ੋ ਿੀਿ 'ਤੇ ਅਿੀਂ ਇਿ ਨੰ 5% ਤੋਂ
15% ਤਿੱ ਕ

ਧਾ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਕਿੱ ਪੜੇ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਦਿਤਕਾਿੀ

ਰਿਊਟੀ ਮਕਤ

ਿਤਾਂ ਦੇ ਰਨਿਯਾਤ ਕਿਨ

ਾਰਲਆਂ ਨੰ ਉਤਸਾਹ

ਜੋਂ

ਿਤਾਂ ਦੀ ਦਿਾਮਦ 'ਤੇ ਛੋਟ ਨੰ ਤਿਕਿੰ ਗਤ ਬਣਾ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਿੀਬਨ ਇਹ ਿਾਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਿੇ

ਐਮਐਿਐਮਈ ਦਆਿਾ ਘਿੇਲ ਤੌਿ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਕਝ ਖਾਿ ਰਕਿਮ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਛੋਟ ਾਪਿ ਲੈ ਿਹੇ
ਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਐਮਐਿਐਮਈਜ਼ ਦਆਿਾ ਉਹ ਘਿੇਲ ਤੌਿ 'ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਮਾਤਿਾ ਅਤੇ ਗਣ ਿੱ ਤਾ ਰ ਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਅਿੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਘਿੇਲ ਪਰੋਿੈਰਿੰ ਗ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਤਆਿ ਰਿੰ ਿੈਰਟਕ ਿਤਨਾਂ 'ਤੇ ੀ ਕਿਟਮ ਰਿਊਟੀ ਧਾ ਿਹੇ ਹਾਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦ
41. ਰਕਿਾਨਾਂ ਨੰ ਲਾਭ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਕਿੱ ਲ ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 010% ਅਤੇ ਕਿੱ ਚੀ ਿੇਸਮ ਅਤੇ ਿੇਸਮ ਧਾਗੇ 'ਤੇ
10% ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 15% ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿੀਨੋਚਿਿ ਈਿਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ 'ਤੇ ਅੰ ਤਲੀ ਿਤੋਂ ਅਧਾਿਤ ਰਿਆਇਤ ਾਪਿ ਲੈ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਿਤਮਾਨ ਰ ਿੱ ਚ ਜ ਾਿ ਦੇ ਚੋਕਿ, ਚਾ ਲ ਚੋਕਿ ਦੇ ਤੇਲ ਖ਼ਲ ਅਤੇ ਜਾਨ ਿਾਂ ਦੀ ਿੀਿ ਾਲੇ ਪਦਾਿਿਾਂ ਿਗੀਆਂ
ਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿੇਟ ਇਕਿਾਿ ਢੰ ਗ ਨਾਲ 15% ਹੈ।
42. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰ ਿਧਾਿਨ ਦੀ ਤਿੰ ਤ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਧੇਿੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੀਏ, ਜਦਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਸਲਤਾ ਨਾਲ ਿੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਿਆ

ੀ ਕਿੀਏ। ਇਹ ਿਾਿੇ ਰਕਿਾਨਾਂ ਲਈ

ਧੇਿੇ ਕਮਾਈ ਨੰ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਏਗਾ। ਇਿ ਮੰ ਤ ਲਈ ਿਿੋਤਾਂ ਦੀ ਰਨਸਾਨਦੇਹੀ ਕਿਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਹਤ ਿਾਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ
ਰ ਕਾਿ ਿੈੈੱਿ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਰਕ (ਏਆਈਿੀਿੀ), ਇਿ ਿੈੈੱਿ ਨੰ ਲਾਗ ਕਿਦੇ ਿਮੇਂ, ਅਿੀਂ ਰਧਆਨ ਿਿੱ ਰਖਆ ਹੈ ਰਕ
ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਿਾਂ 'ਤੇ ਾਧ ਬੋਝ ਨਾ ਪ ੇ।

ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਲਣ ਵ ਿੱ ਚ ਆਸਾਿੀ
43. ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰਨਆਇਕ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਏਿੀਿੀ ਅਤੇ ਿੀ ੀਿੀ

ਿਲੀ ਨਾਲ ਿਬੰ ਧਤ ਰ

ਿਿਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਕਝ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਰਦੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੰ ਪਿਾ ਕਿਨ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਰਨਸਚਤ ਿਮਾਂ-ਿੀਮਾਂ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿ
ਿਹੇ ਹਾਂ। 2020 ਰ ਿੱ ਚ , ਅਿੀਂ ਤਿੰ ਤ ਕਿਟਮਿ ਪਰਹਲ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਿੀ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਿੇਿਲੈ ੈੱਿ, ਪੇਪਿਲੈ ੈੱਿ ਅਤੇ ਿੰ ਪਿਕ ਿਰਹਤ
ਕਿਟਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਿਤੰ ਬਿ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਰਨਯਮ ਆਫ਼ ਓਿੀਜਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨ ੀਂ
ਰ ਧੀ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਲ ਐਿਟੀਏਜ਼ ਦੀ ਦਿ ਿਤੋਂ 'ਤੇ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਰਮਲੀ ਹੈ।
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44. ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਰਿਿੱ ਧੇ ਅਤੇ ਅਰਿਿੱ ਧੇ ਟੈਕਿ ਪਰਿ ਿਤਨਾਂ ਦੇ ਖਾਿ ੇਿਰ ਆਂ ਨੰ ਮੇਿੇ ਭਾਸਣ ਦੇ ਅਨਬੰ ਧ ਰ ਿੱ ਚ ਿਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ
ਰਗਆ ਹੈ।
45. ਸਰੀਮਾਨ ਿਪੀਕਿ, ਇਨਹਾਂ ਸਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬਜਟ ਇਿ ਪਰਰਤਸ਼ਰਠਤ ਿਦਨ ਰ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਦੀ ਹਾਂ।
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਏ ਭਾਗ
ਅਿੁਬੰਧ –I

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈਖਰਚ – (ਕਰੋੜ ਵ ਿੱ ਚ)
ਮੰ ਤਰਾਲਾ / ਵ ਭਾਗ

ਅਸਲ 2019

20 ਬੀਈ

ਅਸਲ 2019

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਭਲਾਈ ਵ ਭਾਗ

62,397

65,012

71,269

ਵਸਹਤ ਖੋਜ ਵ ਭਾਗ

1,934

2,100

2,663

ਆਯੂਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

1,784

2,122

2,970

ਕੋ ੀਆਈਡੀ ਿਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵ

ਸਥਾ ਾਂ

ਟੀਕਾਕਰਣ

35,000

ਪ੍ੀਣ ਾਲਾ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਿੀਟੇਸ਼ਿ ਵ ਭਾਗ

18,264

21,518

60,030

ਪ੍ੋਸ਼ਣ

1,880

3,700

2,700

ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਿੀਟੇਸ਼ਿ ਲਈ ਐਫਸੀ ਗਰਾਂਟ

36,022

ਵਸਹਤ ਲਈ ਐਫਸੀ ਗਰਾਂਟ

13,192

ਕੁਿੱ ਲ

86,259

94,452

2,23,846

ਅਿੁਬੰਧ – ii
ਫਲੈ ਗਵਸ਼ਪ੍ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ - ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ
ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ੇ / ਕੌ ਰੀਡੋਰ


ਰਦਿੱ ਲੀ-ਮੰ ਬਈ ਐਕਿਪਰੈੈੱਿ ੇ: 31.3.2021 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਬਾਕੀ 260 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਦਾ ਅ ਾਿਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|



ਬੈਂਗਲਿ-ਚੇਨਿੱਈ ਐਕਿਪਰੈੈੱਿ ੇ: 278 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਚਾਲ ਰ ਿੱ ਤ ਿਹੇ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ| ਰਨਿਮਾਣ 2021-22
ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਿ ਹੋ ੇਗਾ|



ਰਦਿੱ ਲੀ-ਦੇਹਿਾਦਨ ਇਕਨਾਰਮਕ ਕਾਿੀਿੋਿ: 210 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਕਾਿੀਿੋਿ ਚਾਲ ਰ ਿੱ ਤ ਿਹੇ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|
ਰਨਿਮਾਣ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਿ ਹੋ ੇਗਾ|
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ਕਾਨਪਿ-ਲਖਨਊ ਐਕਿਪਰੈੈੱਿ ੇ: ਐੈੱਨਐੈੱਚ 27 ਦੇ ਲਈ ਰ ਕਲਰਪਕ ਮਾਿਗ ਨੰ ਿਚਾਿ ਕਿਨ

ਾਲਾ 63

ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਐਕਿਪਰੈੈੱਿ ੇ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|


ਚੇਨਿੱਈ-ਿਲੇ ਮ ਕਾਿੀਿੋਿ: 277 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਐਕਿਪਰੈੈੱਿ ੇ ਦਾ ਅ ਾਿਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਰਨਿਮਾਣ 2021-22
ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਿ ਹੋ ੇਗਾ|



ਿਾਏਪਿ-ਰ ਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ: ਛਿੱ ਤੀਿਗੜਹ, ਉੜੀਿਾ ਅਤੇ ਆਂਧਿ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਿਤੇ ਗਜ਼ਿਨ ਾਲੇ 464 ਰਕਲੋ ਮੀਟਿ ਦਾ
ਅ ਾਿਿ ਚਾਲ ਿਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ| ਰਨਿਮਾਣ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਿ ਹੋ ੇਗਾ।



ਅੰ ਰਮਰਤਿਿ-ਜਾਮਨਗਿ: ਰਨਿਮਾਣ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਿ ਹੋ ੇਗਾ|



ਰਦਿੱ ਲੀ-ਕਟਿਾ: ਰਨਿਮਾਣ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਿ ਹੋ ੇਗਾ|

ਚਾਿ ਲੇ ਨ ਅਤੇ ਛੇ ਲੇ ਨ ਦੇ ਿਾਿੇ ਨ ੇਂ ਿਾਜਮਾਿਗਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਪੀਿ ਿਿਾਿ, ਪਰਿ ਿਤਨਸ਼ੀਲ ਿੰ ਦੇ ਸ਼ ਿਾਈਨਬੋਿਿ, ਜੀਪੀਐੈੱਿ
ਿਮਿਰਿਤ ਰਿਕ ਿੀ ਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਿੱਤ ਯਾਤਾਯਾਤ ਪਰਬੰਧਨ ਪਰਣਾਲੀ ਿਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ|
ਅਿੁਬੰਧ – iii
ਵ ਵਿ ੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਆਕਰਸ਼ਣ / ਕਾਰਜਿੀਤਕ ਵ ਵਿ ੇਸ਼ ਿੀਤੀ
ਉਦੇਸ਼
(1)

ਰ ਿੱ ਤੀ ਿੰ ਿਿਾਨਾਂ ਿਮੇਤ ਕੇਂਦਿੀ ਿਿਕਾਿ ਦੀਆਂ ਿਿ ਜਨਕ ਖੇਤਿ ਦੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ (ਿਿਕਾਿੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ) ਦੀ
ਮੌਜਦਗੀ ਨੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਗੈਿ-ਿਿਕਾਿੀ ਖੇਤਿ ਦੇ ਲਈ ਰਨ ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨ ੀਆਂ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਪੈਦਾ
ਕਿਨਾ

(2)

ਰ ਰਨ ੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਿਕਾਿੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ (ਿੀਪੀਐੈੱਿਈ)/ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿੰ ਿਿਾਨਾਂ ਦਾ ਆਿਰਿਕ ਰ ਕਾਿ ਰਨੈੱਜੀ
ਪੰ ਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਿਿ ਿਰੇਸ਼ਟ ਪਰਬੰਧਨ ਪਿੱ ਧਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ| ਇਹ
ਆਿਰਿਕ ਰ ਕਾਿ ਜਾਂ ਨ ੀਆਂ ਨੌਕਿੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੇਗਾ|

(3)

ਰ ਰਨ ੇਸ਼ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਾਰਜਕ ਖੇਤਿ ਅਤੇ ਿਿਕਾਿ ਦੇ ਰ ਰਭੰ ਨ ਰ ਕਾਿਾਤਮਕ ਕਾਿਜਾਂ ਨੰ ਿੰ ਿ ਜਾਿੀ
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|

ਿੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ
(1)

ਨੀਤੀ ਮੌਜਦਾ ਿਿਕਾਿੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਿਿ ਜਰਨਕ ਖੇਤਿ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਿਿ ਜਰਨਕ ਖੇਤਿ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੰ ਕ ਿ ਕਿਦੀ ਹੈ|

(2)
(3)

ਰ ਰਭੰ ਨ ਖੇਤਿਾਂ ਨੰ ਿਟਰੇਟੀਰਜਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਿਟਰੇਟੀਰਜਕ ਖੇਤਿਾਂ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਿਗੀਰਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|
ਿਗੀਰਕਰਤ ਿਟਰੇਟੀਰਜਕ ਖੇਤਿ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਹਨ:
(i)

ਪਿਮਾਣ, ਊਿਜਾ, ਪਲਾੜ ਅਤੇ ਿਿੱ ਰਖਆ

(ii)

ਟਰਾਂਿਪੋਿਟ ਅਤੇ ਦਿਿੰ ਚਾਿ

(iii)

ਰਬਜਲੀ, ਪੈਟਿੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਿ ਖਰਣਜ ਪਦਾਿਿ

(iv)

ਬੈਂਰਕੰ ਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿੇ ਾ ਾਂ
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(4)

ਿਟਰੇਟੀਰਜਕ ਖੇਤਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਿ ਦੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਮੌਜਦਗੀ ਹੋ ੇਗੀ|ਿਟਰੇਟੀਰਜਕ ਖੇਤਿਾਂ
ਰ ਿੱ ਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਿਿਕਾਿੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਨੈੱਜੀਕਿਨ ਜਾਂ ਮਿਜਿ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਹੋਿ
ਿਿਕਾਿੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਸ਼ੰ ਗੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|

(5)

ਨਾਨ-ਿਟਰੇਟੀਰਜਕ ਖੇਤਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ, ਕੇਂਦਿੀ ਿਿਕਾਿੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਨੈੱਜੀਕਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰ ਦ
ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|

(6)

ਅਿੈਕਸਰ (ਅਿੁਬੰਧ) – iv

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜਿਸਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪ੍ੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਕਣਕ

ਿਾ

ਝੋਨਾ

ਕਪਾਹ

ਪਟਿਨ

ਦਾਲਾਂ

ਲ

ਤੇਲ ਬੀਜ
ਅਤੇ ਖੋਪਾ

ਐੈੱਮਐੈੱਿ

ਲਾਭਪਾਤ

ਐੈੱਮਐੈੱਿਪੀ

ਲਾਭਪਾ

ਐੈੱਮਐੈੱਿ

ਲਾਭਪਾ

ਐੈੱਮਐੈੱਿ

ਲਾਭ

ਐੈੱਮਐੈੱਿ

ਐੈੱਮਐੈੱਿ

ਪੀ ਮਿੱ ਲ

ਿੀ

ਮਿੱ ਲ

ਤਿੀ

ਪੀ ਮਿੱ ਲ

ਤਿੀ

ਪੀ ਮਿੱ ਲ

ਪਾਤ

ਪੀ ਮਿੱ ਲ

ਪੀ ਮਿੱ ਲ

(ਕਿੋੜ

(ਕਿੋੜ

ਿਪਏ

ਿਪਏ

(ਕਿੋੜ
ਿਪਏ)

ਰਕਿਾਨਾਂ
ਦੀ ਿੰ ਰਖਆ
(ਲਿੱਖਾਂ

(ਕਿੋੜ
ਿਪਏ)

ਰ ਿੱ ਚ)

ਰਕਿਾ
ਨਾਂ ਦੀ
ਿੰ ਰਖਆ

(ਕਿੋੜ
ਿਪਏ)

ਰਕਿਾ
ਨਾਂ ਦੀ
ਿੰ ਰਖਆ

(ਕਿੋੜ
ਿਪਏ)

ਿੀ
ਰਕਿਾ
ਨਾਂ ਦੀ

(ਲਿੱਖਾਂ

(ਲਿੱਖਾਂ

ਿੰ ਰਖ

ਰ ਿੱ ਚ)

ਰ ਿੱ ਚ)

ਆ
(ਲਿੱਖਾਂ
ਰ ਿੱ ਚ)
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60

73981.9
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6
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3
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4
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2976
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0.26

20145.6 7091.11
0

19
20
19

62802.
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28500
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8284.45
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6

20
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75059.

43.36

60

-21
* 27.01.21 ਤਿੱ ਕ;
**ਅਨਮਾਨਤ ਮਿੱ ਲ

ਐੈੱਨਏ = ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਅਿੁਬੰਧ – v

*

25974

18.26

*

*

2.99

0.01

10530.2

3647.1

0

1
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ਿ ੀਂ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਿੀਤੀ (ਐੱਿਈਪ੍ੀ) ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪ੍ਵਹਲਾਂ



ਿਾਿੇ ਿਕਲੀ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣਕ ਰਤਆਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਾਸਟਿੀ ਨੈਸਨਲ
ਪਰੋਿੈਸਨਲ ਿਟੈਂਿਿਿ ਿਾਿ ਟੀਚਿਜ਼ (ਐੈੱਨਪੀਐੈੱਿਟੀ) ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਣਗੇ|ਇਹ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਿਿੱ ਿਾ ਾਂ
ਨੰ

ਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਿ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰ ਿੱ ਚ ਿਿਕਾਿੀ ਅਤੇ ਰਨਜੀ ਿਕਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਿਾਿੇ 92 ਲਿੱਖ ਅਰਧਆਪਕਾਂ

ਦਆਿਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|


ਰਖਿੌਣੇ ਮਨੋਿੰ ਜਨ ਅਤੇ ਰਿਿੱ ਖਣ ਦੋ ਾਂ ਦਾ ਿਾਧਨ ਹਨ|ਿਕਲੀ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਦੇ ਿਾਿੇ ਪਿੱ ਧਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅਨੋਖੇ
ਿ ਦੇਸ਼ੀ ਰਖਿੌਣਾ ਆਧਾਿਤ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ| ਇਹ ਕਲਾਿਿਮ ਦੀ ਨੀਿਿ ਅਤੇ ਿਿੱ ਟੀ
ਿਟਾਈ ਪੜਹਾਈ ਨੰ ਿੋਚਕ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪਿ ਕ ਅਨਭ ਰ ਿੱ ਚ ਿਪਾਂਤਰਿਤ ਕਿ ਦੇ ੇਗੀ|



ਂ ਿੈੈੱਟ ਦੇ ਿੰ ਦਿਭ ਦੇ ਅੰ ਦਿ ਇਿੱ ਕ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਿਜੀਟਲ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ
ਰਿਜੀਟਲ ਿਿਟ ਮਾਈਿ
ਿਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਜੀਟਲ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਨਾ ਰਿਿਫ਼ ਰਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਿੱ ਖਣ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ
ਦਾ ਬਲਰਕ ਕੇਂਦਿ ਅਤੇ ਿਾਜ/ ਕੇਂਦਿ ਸ਼ਾਿਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਯੋਜਨਾ ਾਂ, ਗ ਿਨੈਂਿ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਿਰਨਕ
ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਿਮਿਿਨ ਕਿੇਗਾ|ਇਹ ਰਿਜੀਟਲ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਦੇ ਰ ਕਾਿ ਦੇ ਲਈ ਿੱ ਖਿੀ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਈਕੋ
ਰਿਿਟਮ ਿੰ ਿਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਿ ਾਏਗਾ| ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਿੈਿਿੇਟਿ ਪਿ ਅੰ ਤਿ ਪਰਚਾਲਨ ਪਰਣਾਲੀ ਹੋ ੇਗੀ ਜੋ ਿਾਿੇ
ਰਹਿੱ ਤਧਾਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਿ ਕਿਕੇ ਿਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਿ ਸ਼ਾਿਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਦਮਖ਼ਤਾਿੀ ਿਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿੇਗੀ|



ਬਰਧਿ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਿਕਾਿ ਦੇਸ਼ ਭਿ ਰ ਿੱ ਚ ਭਾਿਤੀ ਿੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਿਣ ’ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਿੇਗੀ, ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦਆਿਾ ਿਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿਾਸਟਿੀ ਅਤੇ ਿਾਜ ਪਿੱ ਧਿੀ ਕਿੀਕਲਮ ਿਮਿੱ ਗਿੀ ਰਤਆਿ ਕਿੇਗੀ|



ਿੱ ਿੀ ਿੰ ਰਖਆ ਰ ਿੱ ਚ ਿੀਨੀਅਿ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਮਕਤ ਅਰਧਆਪਕ ਹਨ| ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਯੋਗ ਰ ਰਸ਼ਆਂ, ਿੀਮ ਅਤੇ ਅਰਧਐਨ
’ਤੇ ਲਗਾਤਾਿ ਆਨਲਾਈਨ/ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਿਰਹਯੋਗ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ ਿਕਲੀ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਰਗਆਨ ਦੇਣ
ਾਰਲਆਂ ਦੀਆਂ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਮੇਂਟਰਿੰ ਗ ਦੇ ਲਈ ਿਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|



ਹਣ ਤਿੱ ਕ ਰ ਰਦਆਿਿੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਆਯਾਮੀ ਪੈਿਾਮੀਟਿਾਂ ’ਤੇ ਮਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ| ਹਣ ਪਿੀ ਤਿਹਾਂ ਬਦਲਾਅ
ਹੋ ੇਗਾ ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਆਂਕਲ਼ਣਾ ਦੀ ਿਤੋਂ ਨਾ ਰਿਿਿ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਰਨਰਟ ਪਿੱ ਧਿਾਂ ਨੰ ਆਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲਰਕ
ਉਿਦਾ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਅਦਭਿੱ ਤ ਖ਼ਬੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਦੀ ਪਰਹਚਾਣ ਕਿਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ

ਿਤੋਂ

ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|ਇਿ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਇਿੱ ਕ ਿਿ ਿਮਾ ੇਸ਼ੀ ਪਰਗਤੀ ਕਾਿਿ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜੋ ਰ ਰਦਆਿਿੀਆਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬੀਆਂ, ਿਚੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਿਾਂ, ਰਧਆਨ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਿੀ ਖੇਤਿਾਂ ’ਤੇ
ਮਿੱ ਲ ਾਨ ਿਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਤਿਹਾਂ,ਉੱਚ ਕੈਿੀਅਿ ਰ ਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ
ਕਿੇਗਾ|


ਿੰ ਿਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਹੰ ਚ ਧਾਏ ਜਾਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਮਿਿੱ ਿ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਗ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਦੇ ਿੰ ਪਿਣ ਖੇਤਿ ਨੰ ਕ ਿ ਕਿਨ
ਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਿਊਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ|



ਕੋਰ ਿ-19 ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਅਿੀਂ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਦੇ ਿੰ ਪਿਨ ਖੇਤਿ ਨੰ ਕ ਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਿਰਮਕ ਿਕਲਾਂ
ਦੇ 30 ਲਿੱਖ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਨੰ ਰਿਖਲਾਈ ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ|ਇਿ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਰਲਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 2021-22 ਰ ਿੱ ਚ ਅਿੀਂ ਿਮਿੱ ਚੀ

44

ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਕਲ ਮਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਾਸਟਿੀ ਪਰਹਲ (ਰਨਸ਼ਠਾ) ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ 56
ਲਿੱਖ ਿਕਲ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਨੰ ਰਿਖਲਾਈ ਿੰ ਭ ਕਿਾਂਗੇ|


ਰਪਛਲੇ ਕਝ ਿਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਿੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਿੀ ਰ ਰਦਆਿਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਿਿ ਪਰੀਰਖਆ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ,
ਜੜਦੇ ਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਕ ਰਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ’ਤੇ ਰਜਿੱ ਤ ਪਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ|ਇਿ ਰਦਸ਼ਾ
ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਿੀਬੀਐੈੱਿਈ ਬੋਿਿ ਪਰੀਰਖਆ ਿਧਾਿ ਪੜਾਅ ਾਿ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿ ਕਿਾਂਗੇ| ਇਹ 2022-23 ਤੋਂ
ਪਰਭਾ ੀ ਹੋ ੇਗਾ| ਪਰੀਰਖਆ ਾਂ ਨੰ ਿਟੇ ਿਟਾਏ ਤਿੀਕੇ ਤੋਂ ਦਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਰ ਰਦਆਿਿੀਆਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਿੰ ਕਲਪ ਆਧਾਿਤ ਕਲੈ ਰਿਟੀ, ਰ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੌ ਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰਗਆਨ ਨੰ ਾਿਤਰ ਕ ਰਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਿਰਿਤੀਆਂ ’ਤੇ
ਲਾਗ ਕਿਨ ਦੇ ਨਜ਼ਿੀਏ ਨਾਲ ਪਿਰਖਆ ਜਾ ੇਗਾ|



ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਦਰਮਕ ਿਰਹਯੋਗ ਨੰ

ਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਿੀ ਰਿਗਿੀਆਂ,

ਿੰ ਯਕਤ ਰਿਗਿੀਆਂ, ਦਹਿੇ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਿ ਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਿੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰਨਯੰ ਤਿਣ ਰ ਧੀ ਿਿਾਪਤ
ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ|
ਅਿੁਬੰਧ - VI
ਅਵਤਵਰਕਤ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ (ਈਬੀਆਰ) (ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਿਯੰ ਤਰਣ ਬਾਂਡ, ਐੱਿਐੱਸਐੱਸਐੱਫ਼ ਕਰਜੇ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ)

(ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਰ ਿੱ ਚ)
ਭਾਗ–ਏ - ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਿਯੰ ਵਤਰਤ ਬਾਂਡਸ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ
ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅਵਤਵਰਕਤ ਬਜਟ ਸਰੋਤ
ਮੰ ਗ

ਮੰ ਤਰਾਲੇ / ਵ ਭਾਗ ਦਾ

ਸੰ ਵਖ

ਿਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਿਾ ਦਾ

ਆ
24

ਿਾਮ

2016-17

2017-

2018-19

18
ਅਸਲ

ਅਸਲ

201920

ਅਸਲ

ਅਸਲ

2020-21

2020-21

1-22
ਆਰਈ

ਬੀਈ

ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵ ਭਾਗ
ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਰ ਿੱ ਚ ਬਰਨਆਦੀ

---

---

---

---

ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰ

3000.0

---

0

ਪਨਿ ਿਿਾਪਤ ਕਿਨਾ
44

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰ
ਭਲਾਈ ਵ ਭਾਗ
ਪਰਧਾਨਮੰ ਤਿੀ ਿ ਾਿਿ
ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ

59

ਹਾਉਵਸੰ ਗ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ

---

---

---

---

202

3000.0
0

---

ਬੀਈ
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ਮਾਮਲੇ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਪਰਧਾਨਮੰ ਤਿੀ

---

---

---

00

ਅ ਾਿ ਯੋਜਨਾ –ਸਰਹਿੀ
61

20000.

10000.

---

00

ਜਲ ਸਰੋਤ, ਿਦੀ ਵ ਕਾਸ
ਅਤੇ ਗੰ ਗਾ ਪ੍ੁਿਰ ਉਥਾਿ
ਵ ਭਾਗ
(i) ਪੋਲਾ ਿਮ ਰਿੰ ਚਾਈ

---

---

ਪਰੋਜੈਕਟ
(ii) ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਿੀ
ਰਕਰਸੀ ਰਿੰ ਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਤੀ
ਬਿ ਰਿੰ ਚਾਈ

2187.0

3105.0

0

0

1400.0

1850.0

0

0

5493.4 1963.3
0

0

ਲਾਭ ਪਰੋਗਿਾਮ ਅਤੇ ਹੋਿ

---

2234.2
9
4225.0

5000.0

0

0

ਰਨੈੱਲ

ਪਰੋਜੈਕਟ)
62

ਪ੍ੀਣ ਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ
ਸੈਿੀਟੇਸ਼ਿ ਵ ਭਾਗ
(i) ਿ ਿੱ ਛ ਭਾਿਤ ਰਮਸਨ
(ਗਰਾਮੀਣ)

---

---

8698.2

3600.

---

---

0

00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1000.0

---

(ii) ਜਲਜੀ ਨ ਰਮਸਨ/

---12000.

-----

00

ਿਾਸਟਿੀ ਗਰਾਮੀਣ ਪੇਯਜਲ
ਦਾ ਪਰੋਗਿਾਮ
70

ਿ ੀਂ ਅਤੇ
ਿਵ ਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ
(i) ਗਰਿਿੱ ਿ ਇੰ ਟਿਐਕਰਟ
ਿੀਰਨਊਏਬਲ ਪਾ ਿ,

1640.0
0

ਆਿ-ਗਰਿਿੱ ਿ/
ਰਿਿਟਰੀਰਬਊਰਟਿ ਅਤੇ
ਰ ਕੇਂਦਿੀਰਕਰਤ
ਿੀਰਨਊਏਬਲ ਪਾ ਿ
(ii) ਪਰਧਾਨਮੰ ਤਿੀ-

---
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ਰਕਿਾਨ-ਊਿਜਾ ਿੰ ਿਕਸਣ

0

ਏ ਮ ਉਿਾਨ
ਮਹਾਰਭਯਾਨ (ਪੀਐੈੱਮ ਕਿਮ)
77

ਬੰ ਦਰਗਾਹਾਂ, ਵਸ਼ਵਪ੍ੰ ਗ
ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਇੰ ਲੈਂ ਿ ਾਟਿ ੇਜ
ਅਿਾਿਟੀ ਆਿ ਇੰ ਿੀਆ

340.0

660.0

0

0

5000.

4000.

00

00

---

----

---

---

13827.0 3782.0

5500.0

5000.0

(ਆਈਿਬਲਯਏਆਈ)
ਪਰੋਜੈਕਟਿ
78

ਵਬਜਲੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
(i) ਦੀਨਰਦਆਲ
ਉਪਾਰਧਆਏ ਗਰਾਮ ਜਯੋਤੀ

0

0

0

0

5504.7

---

---

---

10811.

10000.

20000.

ਯੋਜਨਾ/ ਿੌਭਾਗਯਾ
---

(ii) ਰਬਜਲੀ ਪਰਣਾਲੀ

0

ਰ ਕਾਿ ਿੰ ਿ ਪਰੋਜੈਕਟ
86

ਗਰਾਮੀਣ ਵ ਕਾਸ ਵ ਭਾਗ
---

ਪਰਧਾਨਮੰ ਤਿੀ

7330. 10678.8
00

0

00

00

00

15095.

65602.1

22006.

49500.0

00

0

30

0

31459.2

ਅ ਾਿ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੈੱਮਏ
ਾਈ) –ਗਰਾਮੀਣ

ਕੁਿੱ ਲ 9167.00

9

ਭਾਗ - ਬੀ – ਐੱਿਐੱਸਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਕਰਵਜਆਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਿਾਲ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੰ ਤਿਾਲਾ/

2016-

2017-18

2018-

2019-

2020-

2020-21

2021-22
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ਲੜੀ

ਰ ਭਾਗ ਦਾ

ਨੰਬਿ

ਨਾਮ ਅਤੇ

19

20

21
ਬੀਈ

ਅਿਲ

ਅਿਲ

ਅਿਲ

ਅਿਲ

70000

65000.

97000

11000

ਰਨਗਮ#

.00

00

.00

0.00

ਹਾਉਰਿੰ ਗ ਅਤੇ

---

8000.0

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ
1

17

ਆਿਈ

ਬੀਈ

ਖਿਾਕ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ੰ ਿ
ਰ ਭਾਗ
ਭਾਿਤੀ ਖਿਾਕ

2

ਸਰਹਿੀ

13660 84636.0 --0.00

0

--- 15000.

--- 10000.0

00

0

0

ਮਾਮਰਲਆਂ ਬਾਿੇ
ਮੰ ਤਿਾਲਾ ਭ ਨ
ਰਨਿਮਾਣ
ਿਮਿੱ ਗਿੀ ਅਤੇ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਪਰਮੋਸਨ ਪਰੀਸ਼ਦ
3

ਖਾਦ ਰ ਭਾਗ
ਧਾਤ ਅਤੇ

---

---

---

1310.0

---

--- ---

0

ਖਰਣਜ ਪਾਿ
ਰਨਗਮ
4

ਹੋਿ ਜਨਤਕ

30000.0

ਏਜੰ ਿੀਆਂ ਨੰ

0

ਿਹਾਇਤਾ (ਕਝ
ਖਾਿ ਿਕੀਮ/
ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ
ਦੇ ਅਧੀਨ,
ਅਰਤਰਿਕਤ
ਿਿੋਤਾਂ, ਜੇਕਿ
ਕੋਈ ਹੋ ੇ ਤਾਂ,
ਦੀ
ਜ਼ਿਿਤ ਨੰ ਪਿਾ
ਕਿਨ ਲਈ)
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ਕਿੱ ਲ 70000

73000.

.00

00

ਕਿੱ ਲ ਜੋੜ (ਏ + 79167.

88095.

ਬੀ)

00

00

97000

12631

13660

94636.

.00

0.00

0.00

00

16260 148316

18610

126095.

0.00

29

2.10

.13

30000.00

30000.00

#ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ 31.03.2020 ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨਿਾਿ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਐੈੱਨਐੈੱਿਐੈੱਿਐੈੱਫ਼ ਕਿਜ਼ਾ
ਿਕਮ 2,54,600 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਹੈ|
ਵਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ (Notes):
(i)

ਰਿ ਲ

ਏ ੀਏਸ਼ਨ

ਮੰ ਤਿਾਲੇ

ਦੇ

ਅੰ ਤਿਗਤ ਏਅਿ

ਇੰ ਿੀਆ

ਏਿੈਟ

ਹੋਲਰਿੰ ਗ

ਰਲਮਰਟਿ

(ਏਆਈਏਐੈੱਚਐੈੱਲ) ਨੰ ਰ ਿੱ ਤ ਿਹੇ 2019-20 ਰ ਿੱ ਚ 7000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਿਿਕਾਿ ਦਆਿਾ ਪਿੀ
ਤਿਹਾਂ ਰਨਯੰ ਰਤਰਤ ਬਾਂਿ ਜਾਿੀ ਕਿਕੇ ਈਬੀਆਿ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ਿੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੀ ਤਾਂਰਕ ਏਅਿ
ਇੰ ਿੀਆ ਦੇ ਕਿਜ਼ੇ ਨੰ ਿੀਿਾਈਨਾਂਿ ਕਿਕੇ ਏਆਈਏਐੈੱਚਐੈੱਲ ਨੰ ਟਿਾਂਿਿਿ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏ|
(ii)

ਿੇਲ ਮੰ ਤਿਾਲੇ ਨੰ ਆਪਣੇ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰ ਿੱ ਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ 10200
ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਤਿੱ ਕ (ਰ ਿੱ ਤ

ਿਹੇ 2018-19 ਰ ਿੱ ਚ 5200 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਤ

ਿਹੇ 2019-20 ਰ ਿੱ ਚ

5000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ) ਦੀ ਿੰ ਿ ਜ਼ਿਿਤ ਦੀ ਪਿਤੀ ਕਿਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ਿੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੀ|ਿੀਪੇਮੈਂਟ
ਲਾਇਰਬਲਟੀ ਨੰ ਿਿਕਾਿ ਦੇ ਜਨਿਲ ਿੈ ਰਨਊ ਨਾਲ ਪਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
(iii)

ਸਰ ਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ੂੰ ਜੀ ਲਗਾਉਣਾ:ਿਿ ਜਨਕ ਖੇਤਿ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੈੱਿਬੀ) ਦੇ ਮੜ
ਪੰ ਜੀਕਿਨ ਦੇ ਲਈ 2017-18 ਰ ਿੱ ਚ 80000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ,2018-19 ਰ ਿੱ ਚ 106000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ
ਅਤੇ 2019-20 ਰ ਿੱ ਚ 65443 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਿਕਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਿੀ|ਇਿ ਪਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ
2020-21 ਰ ਿੱ ਚ 20000 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦਾ ਪਰਾ ਧਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ| ਰ ਿੱ ਤ

ਿਹੇ 2020-21 ਰ ਿੱ ਚ

ਿਿਕਾਿ ਦਆਿਾ ਹਣ ਤਿੱ ਕ ਰ ਆਜ ਿਰਹਤ ਰ ਸੇਸ ਿਰਕਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ ਿਿ ਜਨਕ ਖੇਤਿ
ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ੀਂ ਪੰ ਜੀ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ 5500 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਦੀ ਿਕਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ|ਭਾਿਤ ਿਿਕਾਿ
ਨੇ

ੀ 3 ਹੋਿ ਬੈਂਕਾਂ: ਆਈਿੀਬੀਆਈ (4557 ਕਿੋੜ ਿਪਏ), ਐਗਰਜ਼ਮ ਬੈਂਕ (5050 ਕਿੋੜ ਿਪਏ)

ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੈੱਫ਼ਿੀਐੈੱਲ (5297.60 ਕਿੋੜ ਿਪਏ) ਰ ਿੱ ਚ ਬਾਂਿਿ ਦੇ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ
ਪੰ ਜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ|
(iv)

ਿਾਲਾਨਾ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਆਿ ਲਾਇਰਬਲਟੀ ਦਾ
ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ|ਰ ਿੱ ਤ
41822.04 ਕਿੋੜ ਿਪਏ ਿੀ|

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗ - ਬੀ ਦਾ ਅਿੁਬੰਧ
ਵਸਿੱ ਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾ

ੇਿ ਾ ਪਰਾਪਤ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ

ਿਹੇ 2019-20 ਦੇ ਅੰ ਤ ਰ ਿੱ ਚ ਅਨਪੇਿ ਐਨਅਲ ਲਾਇਰਬਲਟੀ ਦੀ ਿਕਮ
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ਲੜੀ

ਪਰਿਤਾ

ਿੰ ਖੇਪ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਿੰ ਸ਼ੋਧਨ

ਨੰਬਿ
1.

ਬਜ਼ਿਗ

75 ਿਾਲ ਜਾਂ ਉਿ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਬਜ਼ਿਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ

ਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਨਪਾਲਣ ਦੇ ਬੋਝ ਰ ਿੱ ਚ ਿੌਖ ਰਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ

ਨੰ ਿਾਹਤ

ਪਰਿਤਾ

ਹੈ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਟੈਕਿ ਭਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਮਕਤ ਕਿ

ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ, ਬਸ਼ਿਤੇਦੇਣ ਯੋਗ ਟੈਕਿ ਦੀ ਪਿੀ ਿਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭਗਤਾਨ
ਕਿਤਾ ਬੈਂਕ ਦਆਿਾ ਕਟੌਤੀ ਕਿ ਲਈ ਜਾ ੇ|ਇਹ ਛੋਟ ਉਨਹਾਂ
ਬਜ਼ਿਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੰ ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ ਰਜਨਹਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਰਿਿਫ਼ ਰ ਆਜ ਦੀ
ਆਮਦਨੀ ਹੈ|
2.

ਿਮੇਂ ਿੀਮਾ ਰ ਿੱ ਚ ਅਨਪਾਲਣ ਬੋਝ ਰ ਿੱ ਚ ਕਮੀ ਰਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਨਿਧਾਿਣ ਦਬਾਿਾ
ਕਮੀ

ਖੋਲੇ ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮੇਂ ਿੀਮਾ ਨੰ ਿਬੰ ਰਧਤ ਰਨਿਧਾਿਣ ਿਾਲ ਦੀ
ਿਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਮੌਜਦਾ 6 ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਿਾਲ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ
ਰਗਆ ਹੈ|ਰਿਿਿ ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰ ਿੱ ਚ 10 ਿਾਲ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਲਈ
ਦੋਬਾਿਾ ਖੋਲੇ ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ਿੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ਹੈ ਰਜਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚ

ਇਿੱ ਕ ਿਾਲ ਦੇ ਲਈ 50 ਲਿੱਖ ਿਪਏ ਜਾਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਅਣਜਾਣ
ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਬਤ ਹੋ ੇ|ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਇਹ ੀ ਪਰਿਤਾ ਹੈ ਰਕ
ਦਬਾਿਾ ਖੋਲੇ ਹ ਜਾਣ ਰ ਿੱ ਚ ਰ

ੇਕਾ ਅਰਧਕਾਿ ਨੰ ਪਿੀ ਤਿਹਾਂ ਹਟਾ

ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਹਣ ਤੋਂ ਰਿਿਫ਼ ਅਰਜਹੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਦਬਾਿਾ
ਖੋਲੇ ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਿ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜੋ ਿਾਟਾ ਅਨੇਲੈ ਰਟਕਿ,
ਕੈਗ ਦੀ ਆਪਿੱ ਤੀ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ ਪਰਣਾਲੀ ਦਆਿਾ ਅੰ ਰਗਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ੇ|ਤਲਾਸ਼ੀ/ ਿਿ ੇਖਣ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰ ਿੱ ਚ
ਦੀ

ਕਾਿ ਾਈ

ਕੀਤੀ

ਜਾ

ੀ ਰਿਿ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਹ ਜਾਣ
ਿਕਦੀ

ਹੈ|

ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ,ਆਮਦਨ ਕਾਿ ਾਈਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ
ਿਰਨਸ਼ਰਚਤਤਾ ਰਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ

ੀ ਪਰਿਤਾ

ਹੈ ਰਕ

ਿਾਮਾਨ ਰਨਿਧਾਿਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਿ ਦੀ ਪਰੋਿੈਰਿੰ ਗ ਦੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਿ ਰਿਟਿਨ ਭਿਨ ਦੇ ਲਈ ੀ ਿਮਾਂ ਿੀਮਾ ਰਤੰ ਨ
ਮਹੀਨੇ ਘਟਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇ|
3.

ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਿ ਦੇਣ

ਾਰਲਆਂ ਨੰ ਿਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਾਂਸ਼
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ਿਾਹਤ

ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਅਿ ਾਂਿ ਟੈਕਿ ਲਾਇਰਬਲਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ/ ਭਗਤਾਨ
ਤੋਂ

ਬਾਅਦ

ਹੀ

ਉਤਪੰ ਨ

ਹੋ ੇਗੀ|ਿੀਅਲ

ਇਿਟੇਟ

ਇਨਿਿਾਿਟਰਕਚਿ ਟਿਿਟ ਜਾਂ ਇਨਿਿਾਿਟਰਕਚਿ ਇਨ ੈਿਟਮੈਂਟ
ਟਿਿਟ (ਆਿਈਆਈਟੀ/ ਆਈਐੈੱਨ ੀਆਈਟੀ) ਨੰ ਅਿ ਾਂਿ
ਟੀਿੀਐੈੱਿ ਤੋਂ ਮਕਤ ਹੋਣਗੇ|ਇਹ ਿਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਪਰਿਤਾ

ੀ

ਹੈ ਰਕ ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਪੋਿਟਿੋਲੀਓ ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਭਾਂਸ਼

ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਿਮੇਤ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਟੈਕਿ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਿੰ ਧੀ ਦਿ ’ਤੇ
ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ|ਇਹ ਪਰਿਤਾ

ੀ ਹੈ ਰਕ ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ-

ਘਿੱ ਟ ਰ ਕਲਰਪਕ ਟੈਕਿ (ਐੈੱਮਏਟੀ) ਦੀ ਲੇ ੀ ਉਿ ਿਰਿਤੀ ਰ ਿੱ ਚ
ਲਾਭਾਂਸ਼ ਭਗਤਾਨ ਤੋਂ ਮਕਤ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇ ਜੇ ਲਾਗ ਟੈਕਿ ਦੀ
ਦਿ ਐੈੱਮਏਟੀ ਦੀ ਦਿ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ੇ|
4.

ਰਿਿਰਪਊਟ

ਮਕਿੱ ਦਮਾ ਘਿੱ ਟ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਦਾਤਾ ਾਂ ਦੇ ਲਈ

ਿੈਜ਼ੋਰਲਊਸ਼ਨ

ਰ

ਕਮੇਟੀ

ਿਮਾਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਗਰਠਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ਾਦ ਿਮਾਧਾਨ ਰ ਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰ

ਾਦ

ਹੈ| 50 ਲਿੱਖ

(ਿੀਆਿਿੀ) ਦਾ ਿਪਏ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਟੈਕਿਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ 10 ਲਿੱਖ ਿਪਏ ਤਿੱ ਕ ਦੀ
ਗਠਨ ਕਿਨਾ

ਰ

ਾਦਤ ਆਮਦਨੀ

ਾਲੇ ਕਿਦਾਤਾ ਇਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਿੰ ਪਿਕ

ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ|ਕਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ
ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਿਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ
ਿੈਿਲੈ ਿ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਿੰ ਚਾਰਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ|
ਨਤੀਜੇ

ਜੋਂ ਿੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਮਸਨ 01.02.2021 ਤੋਂ ਬੰ ਦ ਹੋ

ਜਾ ੇਗਾ| ਹਾਲਾਂਰਕ, ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਰਲਆਂ ’ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਅੰ ਤਰਿਮ
ਬੋਿਿ ਦਆਿਾ ਫ਼ੈਿਲਾ ਰਲਆ ਜਾ ੇਗਾ ਬਸ਼ਿਤੇ ਆ ੇਦਕ ਦਆਿਾ
ਉਿ ਦਾ ਚਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ|
5.

ਿੇਿਲੈ ਿ ਇਨਕਮ ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ ਟੈਕਿ ਐਰਪਲੇ ਟ ਮੈਕਾਰਨਜ਼ਮ ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਉਣ ਦੇ
ਟੈਕਿ

ਐਰਪਲੇ ਟ ਲਈ ਪਰਿਤਾ

ਹੈ ਰਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਿ ਐਰਪਲੇ ਟ ਟਰਰਬਊਨਲ ਨੰ

ਰਟਰਰਬਊਨਲ

ਿੇਿਲੈ ਿ ਅਤੇ ਅਰਧਕਾਿ ਖੇਤਿਾਂਿਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ|ਇਿੱ ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ

(ਆਈਟੀਏਟੀ)

ਿੇਿਲੈ ਿ ਟੈਕਿ ਐਰਪਲੇ ਟ ਰਟਰਰਬਊਨਲ ਿੈਂਟਿ ਿਿਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਰਟਰਰਬਊਨਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਿਤਾ ਦੇ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਿੇ ਰਕਿਮ
ਦੇ ਪਿੱ ਤਿ ਰ ਹਾਿ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਿਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਰਜਿੱ ਿੇ
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ਰਕਤੇ ੀ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਿਣ ਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੋ ੇਗੀ ਉੱਿੇ ੀਿੀਓ
ਕਾਨਫ਼ਿੰ ਰਿੰ ਗ ਦੇ ਜ਼ਿੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ|
6. ਸ਼ਰਹਿੀ ਿਰਹਕਾਿਤਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਰਹਿੀ ਿਰਹਕਾਿਤਾ ਬੈਂਕ (ਯਿੀਬੀ) ਦਾ ਲਘ ਰ ਿੱ ਤ ਬੈਂਕ
(ਯਐੈੱਿਬੀ) ਨੰ ਲਘ ਰ ਿੱ ਤ ਬੈਂਕ (ਐੈੱਿਐੈੱਫ਼ਬੀ) ਰ ਿੱ ਚ ਿੰ ਕਿਮਣ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਤਾ
(ਐੈੱਿਐੈੱਿਬੀ)

ਹੈ ਰਕ

ਰ ਿੱ ਚ ਇਿ ਿੰ ਕਿਮਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਿ ਰਨਊਟਰੈਰਲਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਈ

ਪਰਿ ਿਰਤਤ ਕਿਨ ’ਤੇ ਟੈਕਿ ਜਾ ੇ| ਇਿ ਲਈ, ਸ਼ਰਹਿੀ ਿਰਹਕਾਿਤਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ
ਰਨਊਟਰੈਰਲਟੀ

ਇਹ ਅਣਲੋ ੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ ਰਕ ਉਹ ਲਘ ਰ ਿੱ ਤ ਬੈਂਕ ਨੰ ਅਿੈਟ
ਟਿਾਂਿਿਿ ਦੇ ਲਈ ਪੰ ਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਿ ਦਾ ਭਗਤਾਨ
ਕਿਨ|

7. ਅਿੋਿਿੇਬਲ ਹਾਊਰਿੰ ਗ ਅਤੇ ਰਕਿਾਇਤੀ ਆ ਾਿ ਦੀ ਖ਼ਿੀਦ ਨੰ

ਧਾ ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਤਾ

ਐਿੋਿਿੇਬਲ ਿੈਂਟਲ ਹਾਉਰਿੰ ਗ ਹੈ ਰਕ ਰਕਿਾਇਤੀ ਘਿ ਦੀ ਖ਼ਿੀਦ ਿਬੰ ਧੀ ਲਏ ਗਏ ਕਿਜ਼ੇ ਦੇ
ਪਰੋਜੈਕਟ

ਦੇ

ਪਰੋਤਿਾਹਨ

ਲਈ

ਟੈਕਿ ਲਈ 1.5 ਲਿੱਖ ਿਪਏ ਰ ਆਜ ਦੇ ਲਈ

ਾਧ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਾ

ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਰਮਆਦ 31 ਮਾਿਚ, 2022 ਤਿੱ ਕ
ਰ ਿਿਾਿਤ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇ|
ਰਕਿਾਇਤੀ ਆ ਾਿ ਦੀ ਿਪਲਾਈ

ਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਤਾ

ਹੈ

ਰਕ ਅਿੋਿਿੇਬਲ ਹਾਊਰਿੰ ਗ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਿ ਹੌਲੀਿੇ ਦਾ
ਦਾਅ ਾ ਕਿਨ ਲਈ ਯੋਗ ਰਮਆਦ ਇਿੱ ਕ ਹੋਿ ਿਾਲ ਯਾਨੀ ਰਕ 31
ਮਾਿਚ, 2022 ਤਿੱ ਕ ਧਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇ|
ਪਿ ਾਿੀ ਕਾਰਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਿੋਿਿੇਬਲ ਿੈਂਟਲ ਹਾਊਰਿੰ ਗ ਦੀ
ਿਪਲਾਈ ਨੰ

ਧਾ ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਤਾ

ਹੈ ਰਕ ਨੋਟੀਿਾਈਿ

ਅਿੋਿਿੇਬਲ ਿੈਂਟਲ ਹਾਊਰਿੰ ਗ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਿ ਦੀ ਨ ੀਂ
ਛਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ਿੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇ|

8. ਰ ਿੱ ਚ ਅਰਧਕ
ਦੇਸ
ਿਟਾਿਟ-ਅਪਿ
ਤੋਂ ਅਰਧਕਲਈ
ਿਟਾਿਟ-ਅਪਿ
ਟੈਕਿ ਲਾਭ ਖੋਲੇ ਹ ਜਾਣ ਇਿ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਦਾ ਲਈ ਪਰਿਤਾ ਰਕ ਿਟਾਿਟ
– ਅਿੱ ਪ ਟੈਕਿ ਹੋਲੀਿੇ ਦਾ ਦਆ ਾ ਕਿਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਮਆਦ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿਾਲ ਹੋਿ ਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਿਚ, 2022
ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ।
ਿਟਾਿਟ-ਅਪ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਪਰਿਤਾ ਹੈ
ਰਕ ਿਟਾਿਟ-ਅਿੱ ਪ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਨ ੇਸ ਲਈ ਪੰ ਜੀਗਤ ਲਾਭ
ਿਾਹਤ ਦਾ ਦੀ ਦਾਅ ਾ ਕਿਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਮਆਦ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਹੋਿ ਿਾਲ
ਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਿਚ, 2022 ਤਿੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ।
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9.

ਰਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਬੈਰਨਰਿਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਰ ਾਿੀ ਭਾਿਤੀਆਂ ਨੰ ਟੈਕਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣ ਕਿਕੇ
ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਐੈੱਨਆਿਆਈ ਨੰ ਰ ਦੇਸੀ ਰਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਬੈਰਨਰਿਟ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਰਮਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਿਬੰ ਧ
ਛੋਟ

ਰ ਿੱ ਚ ਪੇਸ ਆ ਿਹੀਆਂ ਮਸਰਕਲ ਨੰ ਦਿ ਕਿਨ ਲਈ, ਪਰਿਤਾ ਹੈ ਰਕ
ਰ ਦੇਸੀ ਰਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਲਾਭ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਟੈਕਿ
ਨੰ ਇਿੱ ਕਿਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਰਨਯਮਾਂ ਨੰ ਅਰਧਿਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ।

10.

ਆਰਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਰਿਜੀਟਲ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਿਾਿੇ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੰ ਰਿਜੀਟਲ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਕਿਨ

ਾਲੇ ਰ ਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਲਣ

ਬੋਝ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਜਹੇ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਟੈਕਿ ਆਰਿਟ ਦੀ ਿੀਮਾ 5 ਕਿੋੜ ਿ. ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 10 ਕਿੋੜ ਿ.
ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ 95% ਟਰਾਂਜੈਕਸਨਾਂ ਨੰ ਰਿਜੀਟਲ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ
ਕਿਦੇ ਹਨ।
11.

ਰ ਰਨ ੇਸ ਲਈ ਘਾਟੇ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਪੀਐੈੱਿਯ ਦੀ ਿਣਨੀਤਕ ਰ ਰਨ ੇਸ ਨੰ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਇਹ
ਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਤਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਛੋਟ

ਇਕਿੱ ਤਿਤਾ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸ ਕੀਤੇ ਪੀਐੈੱਿਯ ਲਈ ਹੋਏ ਨਕਿਾਨ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਧਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਿਤ ਰ ਿੱ ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ।

12.

ਰ ਰਨ ੇਸ ਲਈ ਟੈਕਿ ਰਨਿਪਿੱ ਖ ਿਣਨੀਤਕ ਰ ਰਨ ੇਸ ਨੰ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ
ਰਿਮਿਜਿ ਲਈ ਸਿਤ ਰ ਿੱ ਚ ਛੋਟ

ਹੈ ਰਕ

ਪੀਐੈੱਿਯ ਦਆਿਾ ਪਰਿਨਾਮੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੰ ਿੰ ਪੰ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੰ
ਟੈਕਿ ਰਨਿਪਿੱ ਖ ਿੀਈਐੈੱਮਜ਼ ਦੇ ਿਪ ਰ ਿੱ ਚ ਮੰ ਰਨਆ ਜਾਏ।

13.

ਇਨਿਿਾਿਟਿਕਚਿ ਿੈਬਟ ਿੰ ਿ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰ ਿੰ ਿ ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਨੋਟੀਿਾਈਿ
(ਆਈਿੀਐੈੱਿ)

ਦਆਿਾ

ਕਪਨ ਬੌਂਿ
14.

ਜ਼ੀਿੋ ਆਈਿੀਐੈੱਿ ਦਆਿਾ ਜਾਿੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ੀਿੋ ਕਪਨ ਬੌਂਿਾਂ ਨੰ ਟੈਕਿ ਲਾਭ
ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ।

ਯਰਨਟ ਰਲੰਕਿ ਇੰ ਸੋਿੈਂਿ ਪਲਾਨ ਯਰਲਪ ਦੇ ਟੈਕਿਾਂ ਨੰ ਤਿਕਿੰ ਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2.5 ਲਿੱਖ ਤਿੱ ਕ ਦਾ
(ਯਰਲਪ) ਟੈਕਿ ਲਗਾਉਣ ਨੰ ਿਾਲਾਨਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਿਿੱ ਖਣ
ਤਿਕਿੰ ਗਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਾਲੇ ਯਰਲਪ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪਿੀ ਹੋਣ ਤੇ

ਟੈਕਿ ਛੋਟ ਦੀ ਆਰਗਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਮੌਤ ਹੋਣ
'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਕਮ ਿਾਲਾਨਾ ਪਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਰਬਨਾ ਰਕਿੇ ਿੀਮਾ ਦੇ
ਛੋਟ ਜਾਿੀ ਿਹੇਗੀ। ਯਰਲਪ ਦੇ ਿਾਲਾਨਾ ਪਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ `2.5 ਲਿੱਖ ਦੀ
ਕੈਪ ਰਿਿਿ 01.02.2021 ਨੰ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਪਾਲਿੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਿਮਾਨਤਾ ਪਰਦਾਨ
ਕਿਨ ਲਈ, ਗੈਿ-ਛਟ ਪਰਾਪਤ ਯਰਲਿੱਪ ਨੰ ਉਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਪੰ ਜੀ ਲਾਭ
ਟੈਕਿ ਪਰਣਾਲੀ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਿ ਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਰਮਉਚਅਲ ਿੰ ਿ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

15.

ਪਰੋ ੀਿੈਂਟ ਿੰ ਿਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਮਕਤ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ
ਆਮਦਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ

ਨੰ

ਾਲੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦਆਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ

ਤਿਕਿੰ ਗਤ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਟੈਕਿ ਛੋਟ ਨੰ ਤਿਕਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ
ਪਰੋ ੀਿੈਂਟ ਿੰ ਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ `2.5 ਲਿੱਖ ਦੇ ਿਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ
ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ਦਾਨ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰ ਆਜ ਆਮਦਨੀ
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ਲਈ ਟੈਕਿ ਛੋਟ' ਤੇ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਰਿਿਿ 01.04.2021 ਨੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ਦਾਨ ਲਈ ਲਾਗ ਹੋ ੇਗੀ।
16.

ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦਆਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਨਸਚਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ, ਿਰਹਭਾਗੀ ਿਿਮ ਦਆਿਾ
ਾਧ ਿਕਮ ਦੀ ਟੈਕਿਯੋਗਤਾ

ਿਾਂਝੇਦਾਿਾਂ ਦਆਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਟੈਕਿ ਦੀ ਹੋਿ
ਧੇਿੇ ਪੰ ਜੀ ਅੰ ਸ਼ਦਾਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਨਾਲ ਜੜੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰ
ਤਿਕਿੰ ਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ।

17.

ਿਦਭਾ ਨਾ

ਕਟੌਤੀ'

'ਤੇ

ਿਪਸਟੀਕਿਨ

ਤੇ ਰਨਸਚਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ, ਇਹ ਿਪਿੱ ਸਟ ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼
ਹੈ ਰਕ ਿਦਭਾ ਨਾ 'ਤੇ ਰਕਿੇ ੀ ਤਿਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ
ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਿਦਭਾ ਨਾ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਅਦਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਦਭਾ ਨਾ ਦੀ ਰ ਕਿੀ 'ਤੇ ਿਕਮ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਨੰ
ਆਰਗਆ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।

18.

ਮੰ ਦੀ

ਦੀ

ਰ ਕਿੀ

ਿਪਸਟੀਕਿਨ

ਲਈ ਰਨਸਚਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ, ਇਹ ਿਪਿੱ ਸਟ ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼
ਹੈ ਰਕ ਮੰ ਦੀ ਰ ਕਿੀ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਿੀਆਂ ਰਕਿਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

19.

ਜਆਲੀ ਇਨ ਾਇਿ / ਨਕਲੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਿਾਖੀ ਲਈ, ਇਹ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ ਰਕ 2
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ

ਕਿੋੜ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨ ਾਇਿ / ਨਕਲੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ
ਆਿੰ ਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਮਾਨੇ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰ ਿੱ ਚ ਿੰ ਪਿੱ ਤੀ ਦੀ ਆਿਜ਼ੀ
ਕਿਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।

20.

ਛੋਟ-ੇ ਮੋਟੇ ਟਿਿੱ ਿਟਾਂ ਲਈ ਛੋਟ

ਰ ਰਦਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਚਿੱ ਲ ਿਹੇ ਛੋਟੇ
ਚੈਿੀਟੇਬਲ ਟਿਿੱ ਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ
ਪਾਲਣਾ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਪਰ ਾਨਗੀ ਆਰਦ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨਹਾਂ
ਟਿਿੱ ਿਟਾਂ ਲਈ ਿਾਲਾਨਾ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਿੀਮਾ ਮੌਜਦਾ `1 ਕਿੋੜ ਤੋਂ
ਧਾ ਕੇ 5 ਕਿੋੜ ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ।
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ਚੈਿੀਟੇਬਲ ਿੰ ਿਿਾ ਾਂ ਨੰ ਹੋਣ ਰਨਸਚਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ, ਇਹ ਿਪਿੱ ਸਟ ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼
ਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਰਲਜਾਣਾ

ਹੈ ਰਕ ਚੈਿੀਟੇਬਲ ਟਿਿੱ ਿਟਾਂ ਨੰ ਹੋਣ ਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਰਲਜਾਣ ਦੀ
ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਲੋ ਨ ਦੀ ਮੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ
ਕਾਿਪਿ ਦੀ ਮੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰ ਅਿਜ਼ੀ

ਜੋਂ ਿ ੀਕਾਿ ਕੀਤਾ

ਜਾ ੇਗਾ।
22.

ਿਮਾਨਤਾ

ਲੇ ੀ

ਲਈ ਰਨਸਚਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ, ਇਹ ਿਪਿੱ ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਕ

ਿਪਸਟੀਕਿਨ

ਆਮਦਨੀ-ਟੈਕਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਬੰ ਧੀ ਟੈਕਿ ਬਿਾਬਿ ਕਿਨ
ਲੇ ੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਿਤਆਂ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਾਂ ਦੀ
ਭੌਰਤਕ / ਆਿਲਾਈਨ ਿਪਲਾਈ 'ਤੇ ਬਿਾਬਿ ਲੇ ੀ ਦੀ ਿਤੋਂ ਬਾਿੇ
ਿਪਿੱ ਸਟੀਕਿਨ ਦੀ ੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ।
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ਲੇ ਬਿ

ੈਲਿੇਅਿ

ਰਨਿਧਾਿਤ

ਿੰ ਿ

ਰਮਤੀ

ਰ ਿੱ ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦਆਿਾ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਲਾਈ ਿੰ ਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੇ
ਤਿੱ ਕ ਅੰ ਸ਼ਦਾਨ ਨੰ ਜਮਹਾ ਕਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਦੇਿੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਰਕ
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ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ਦਾਨ ਨੰ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਲਈ ਰ ਆਜ / ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਿਾਈ ਨਕਿਾਨ ਹੋ
ਿਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕਿਨਾ

ਜਾ ੇਗਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਦਆਿਾ ਇਹਨਾਂ ਿੰ ਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਸ਼ਦਾਨ ਨੰ ਿਮੇਂ ਰਿਿ ਜਮਹਾਂ ਕਿ ਾਉਣ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ ਰਜਿ ਨਾਲ ਰਕ ਮਾਲਕ ਦਆਿਾ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਸ਼ਦਾਨ ਦੇਿ ਨਾਲ ਜਮਹਾਂ ਕਿ ਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਜੋਂ ਮਨਜ਼ਿ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
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ਿ ਿਨ ੈਲਿ ਿੰ ਿ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨ ਭਾਿਤੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰ ਿੱ ਚ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਐੈੱਿ.ਿਬਲਯ.ਐੈੱਿ. /
ਿੰ ਿ (ਐੈੱਿਿਬਲਯਐਿ / ਪੀਐਿ) ਪੀ.ਐੈੱਿ. ਨੰ ਰਨ ੇਸ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਰਪਛਲੇ
ਨੰ ਛੋਟ ਲਈ ਸਿਤਾਂ

ਬਜਟ ਰ ਿੱ ਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 100% ਟੈਕਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਕਝ ਸਿਤਾਂ
ਨੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਤਾਂ ਰਜਹੜੀਆਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ
ਤਜ ੀਜ਼ ਿਿੱ ਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਕਿਜ਼ੇ ਜਾਂ ਉਧਾਿ ਲੈ ਣ
'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ,

ਪਾਿਕ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ' ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ, ਇਕਾਈ ਦੇ

ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਧਾ ਰਨ ੇਸ ਆਰਦ ਸਾਮਲ ਹਨ।
25.

ਆਈਐੈੱਿਐੈੱਿਿੀ
ਪਰੇਿਕ

ਲਈ

ਟੈਕਿ ਆਈਐੈੱਿਐੈੱਿਿੀ ਨੰ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਧੇਿੇ ਟੈਕਿ ਪਰੇਿਕ
ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ । ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ ਪਿੱ ਟੇ 'ਤੇ
ਲੈ ਣ ਾਲੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਪੰ ਜੀਗਤ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਟੈਕਿ ਹੌਲੀਿੇ, ਪਿੱ ਟੇ
‘ਤੇ ਲੈ ਣ

ਾਲੇ ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਨੰ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼

ਿੈਂਟਲ ਨੰ ਟੈਕਿ ਛੋਟ। ਆਈ.ਐੈੱਿ.ਐੈੱਿ.ਿੀ. ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਦੇਸੀ ਿੰ ਿਾਂ ਦੀ
ਿੀਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਕਿ ਪਰੇਿਕ ਅਤੇ ਆਈਐੈੱਿਐੈੱਿਿੀ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਿਤ
ਰ ਦੇਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਨ ੇਸ ਰ ਭਾਗ ਨੰ ਟੈਕਿ ਰ ਿੱ ਚ ਛੋਟ।
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ਕਟੌਤੀ/ਿੰ ਗਰਰਹ ਕਿਤਾ ਦਆਿਾ ਰਜਨਹਾਂ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰ ਿੱ ਚ ਟੈਕਿ ਦੀ ਿੱ ਿੀ ਿਕਮ ਦੀ
ਰਿਟਿਨ ਨਾ ਭਿਨਾ

ਕਟੌਤੀ/ਿੰ ਰਗਰਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਿੱ ਲੋਂ

ਰਿਟਿਨ ਜਮਹਾ ਨਾ

ਕਿਨ ‘ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਰਿਟਿਨ ਭਿਨ ਦੇ ਅਰਭਆਿ ਲਈ ਉਤਿਾਰਹਤ
ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ। ਰਜਿ ਦੇ ਕੇਿ ਰ ਿੱ ਚ 50,000 ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਿੱ ਧ
ਦਾ ਟੀ.ਿੀ.ਐੈੱਿ./ਟੀ.ਿੀ.ਐੈੱਿ. ਰਪਛਲੇ ਦੋ ਿਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱ ਰਟਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ

ਹੈ

ਅਤੇ

ਰਜਿ

ਨੇ

ਰਿਟਿਨ

ਨਹੀਂ

ਭਿੀ

ਹੈ,

ਟੀਿੀਐੈੱਿ/ਟੀਿੀਐੈੱਿ ਦੀ ਰਨਿਧਾਿਤ ਦਿ ਜਾਂ 5% ਜੋ ੀ ਅਰਧਕ
ਹੋ ੇ, ਦਗਿੱ ਣੀ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਹ ਰ

ਿਿਾ ਉਨਹਾਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨਾਂ ਲਈ

ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ ਰਜਿੇ ਟੈਕਿ ਦੀ ਪਿੀ ਿਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨੀ, ਗੈਿ ਰਨ ਾਿੀ ਨੰ ਭਗਤਾਨ,
ਲਾਟਿੀ, ਆਰਦ।
27

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿੀਦ 'ਤੇ ਟੀ.ਿੀ.ਐੈੱਿ ਟੀਿੀਐੈੱਿ ਦੇ ਦਾਇਿੇ ਨੰ ਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਿਾਲ ਰ ਿੱ ਚ 50 ਲਿੱਖ ਤੋਂ
ਲੇ ੀ

ਿੱ ਧ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.1% ਦਾ ਟੀਿੀਐੈੱਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ।
ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ
ਰਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿੀ ਰਿਿਿ ਉਨਹਾਂ ਰ ਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ ੇਗੀ
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ਰਜਨਹਾਂ ਦਾ ਕਾਿੋਬਾਿ 10 ਕਿੋੜ ਿ. ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੈ।
28

ਐਿ ਾਂਿ ਿਰਲੰਗ ਲਈ ਬੋਿਿ ਦੇ ਕੇਿਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਰਨਪਟਾਿੇ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਿ ਾਂਿ
ਨਾਲ ਅਿਾਰਿਟੀ ਆਿ ਐਿ ਾਂਿ ਿਰਲੰਗਜ਼ ਦੇ ਅਰਧਕਾਿ ਨੰ ਬੋਿਿ ਰ ਿੱ ਚ ਅਿ ਾਂਿ ਰਨਯਮਾਂ ਨਾਲ
ਿਰਲੰਗ

ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ਹੈ। ਅਰਜਹੇ ਬੋਿਿ ਦੇ ਹਕਮਾਂ ਰ ਿਿੱ ਧ

ਹਾਈਕੋਿਟ ਰ ਿੱ ਚ ਅਪੀਲ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਿ ਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ
29.

ੀ ਹੈ।

ਐਿ ਾਂਿਿ ਪਰਾਈਰਿੰ ਗ ਐਗਿੀਮੈਂਟ ਟੈਕਿਦਾਤਾ ਾਂ ਨੰ ਿਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਰਜਿ ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਰ ਿੱ ਚ
(ਏਪੀਏ)

ਅਤੇ

ਿੈਕੰਿਿੀ ਏਪੀਏ ਜਾਂ ਿੈਕੰਿਿੀ ਰ

ਿਿਾ 'ਤੇ

ਾਪਿੀ ਦੇ ਿਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਮੈਟ

ਐਿਜਿਟਮੈਂਟ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਲਾਇਰਬਲਟੀ ਹੈ, ਮੈਟ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰ ਅਰਜਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਟੈਕਿ
ਅਲਟਿਨੇਟ ਟੈਕਿ (ਐੈੱਮਏਟੀ) ਦੇਣਦਾਿੀ ਦੇ ਿਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਿਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ
ਦੀ ਇਕਿਾਿਤਾ
30.

ਲੀ

ਟਰੈ ਲ

ਹੈ।
ਕਨਿੈਸਨ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨੰ ਿਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ, ਐੈੱਲਟੀਿੀ ਦੇ

ਜੋਂ

(ਐੈੱਲਟੀਿੀ) ਨਕਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਿੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਨੰ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ
ਿਾਹਤ

ਪਰਿਤਾ

ਹੈ, ਬਸ਼ਿਤੇ ਉਿ ਦਾ ਖਿਚ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ

ਜਾ ੇ ।
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ਰਿਹਾਇਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿੱ ਢਲੀ ਘਿ ਖਿੀਦਦਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿੀਅਲ ਅਿਟੇਟ ਰਿ ਲ
ੈ ਪਿਾਂ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ
ਰ ਕਿੀ ਲਈ ਿਿਿੱ ਰਖਅਤ ਹਾਿਬਿ ਕਿਨ ਲਈ, ਰਿਹਾਇਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰਨਿਧਾਿਤ ਪਰਾਇਮਿੀ
ਿੀਮਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਾਧਾ

ਰ ਕਿੀ ਲਈ ਿਿਿੱ ਰਖਅਤ ਹਾਿਬਿ ਿੀਮਾ ਨੰ 10% ਤੋਂ ਧਾ ਕੇ 20%
ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ।

32

ਿਟਕਲ

 ਕਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਟਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ
ਨਾਲ ਜੜੇ ਪਰਾ ਧਾਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਿਣਾਮਤਮਕ ਿੋਧ ਕਿਨ ਅਤੇ
ਆਰਿਟ ਰਿਪੋਿਟ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਪੋਿਟ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਰ

ਿਿਾ

ਲਈ ਿਪਸਟੀਕਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ।
 ਰਨਿਧਾਿਤ ਅਿਾਿਟੀ ਦਆਿਾ ਰਿਟਿਨ ਮੰ ਗਣ ਲਈ ਨੋਰਟਿ
ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ

ੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਦਿਿਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਬੋਿਿ ਨੰ ਟੈਕਿ ਅਦਾ ਕਿਨ
ਾਰਲਆਂ ਦੀ ਸਰੇਣੀ ਲਈ ਿੀਿੈਕਰਟ ਰਿਟਿਨ ਨਾਲ ਜੜੇ ਰਨਯਮ
ਰ ਿੱ ਚ ਛੋਟ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਕਝ ਟੈਕਿਦਾਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਿਟਿਨ ਦੀ
ਰਨਿਧਾਿਤ ਤਿੀਕ ਨੰ ਇਕਿਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ।
 ਇਹ ਿਪਿੱ ਸਟ ਕਿਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ ਰਕ ਿੀਰਮਤ ਦੇਣਦਾਿੀ
ਭਾਈ ਾਲੀ ਪੇਸੇ ਿਾਂ ਲਈ ਅਨਮਾਨਤ ਟੈਕਿ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹੋ ੇਗੀ।
 ਰਨਸਚਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ "ਟੈਕਿ ਦੇ ਉਤਿਦਾਈ" ਸਬਦ
ਨੰ ਪਰਭਾਰਸਤ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ।
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ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਿੁਲਿੱਗ
ਏ. ਕਸਟਮਜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਟਾਈਜ ਵ ਿੱ ਚ ਕਾਿੂੰਿੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:
1. ਕਸਟਮਜ ਐਕਟ, 1962 ਵ ਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ:
ਲੜੀ

ਸੋਧ

ਨੰਬਿ
ਏ

ਵਿ ਾਸੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਈਓਡੀਬੀ ( ਪ੍ਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ) ਘਟਾਉਣਾ।

1.

ਂ ਿੀ ਦੇ ਰਬਿੱ ਲਾਂ ਨੰ ਜਮਹਾ ਕਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਮਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਰਦਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਐਟ
(ਧਾਿਾ 46)।

2.

ਆਯਾਤ / ਰਨਿਯਾਤਕਿਤਾ ਦਆਿਾ ਰਨਿਧਾਿਤ ਿੋਧਾਂ ਨੰ ਿ ੈ-ਿੰ ਸੋਧਨ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਆਰਗਆ ਦੇਣ ਦਾ
ਪਰਿਤਾ ਹੈ। ਹਣ ਤਿੱ ਕ ਿਾਿੀਆਂ ਿੋਧਾਂ ਨੰ ਅਰਧਕਾਿੀ ਦਆਿਾ ਮਨਜ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੀ (ਧਾਿਾ 149)।

3.

ਪੇਪਿ ਿਰਹਤ ਪਰੋਿੈਰਿੰ ਗ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਨੋਰਟਿ, ਆਿਿਿ ਆਰਦ ਅਤੇ ਪੋਿਟਲ ਨੰ ਕਿਟਮਜ਼ ਨਾਲ
ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਾਿ ਲਈ ਇਿੱ ਕ -ਪਆਇੰ ਟ ਰਿਜੀਟਲ ਇੰ ਟਿਿੇਿ ਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਲਈ ਿਾਂਝੇ ਪੋਿਟਲ
ਦੀ ਿਤੋਂ ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ।

ਬੀ.
1

ਕਸਲਤਾ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ

ਕਾਨੰ ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨ ੀਂ ਰ

ਿਿਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ ਰਕ ਿਾਿੀਆਂ ਸਿਤਾਂਗਤ ਛੋਟਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਕ

ਕਿਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਿੱ ਖਿੀਆਂ ਜਾਂ ਿਿੱ ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 31 ਮਾਿਚ ਨੰ
ਤਿੰ ਤ ਇਿ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਪਰਿ ਿਤਨ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਿਾਲ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ. (ਕਿਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਿਾ
25)।
2.

ਜਾਂਚ ਮਕੰ ਮਲ ਕਿਨ ਲਈ ਕਝ ਅਪ ਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰਨਸਚਤ ਿਮਾਂ-ਅ ਧੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਕਿਨ
ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨ ੀਂ ਧਾਿਾ 28 ਬੀਬੀ ਪੇਸ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ।

ਸੀ.

ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ

1.

ਇਿੱ ਕ ਨ ਾਂ ਪਰਾ ਧਾਨ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਕ ਕੋਈ ੀ ਮਾਲ ਰਨਿਯਾਤ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਆਿ
ਕਿਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਿੰ ਿ ਦਾ ਗਲਤ ਦਾਅ ਾ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਤ ਕਿਨ ਲਈ ਜ ਾਬਦੇਹ ਹੋ ੇਗਾ [ਉਪ-ਧਾਿਾ
(ਜਾਂ) ਨੰ ਕਿਟਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਿਾ 113 ਰ ਿੱ ਚ ਜੋਰੜਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2.

ਕਿਟਮਜ਼ ਐਕਟ (ਧਾਿਾ 114 ਏਿੀ) ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰ ਸੇਸ ਮਾਮਲੇ ਰ ਿੱ ਚ ਜਿਮਾਨਾ ਤਜ ੀਜ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਸਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਜਿੇ ਕੋਈ ੀ ਰ ਅਕਤੀ ਮਾਲ ਦੇ ਰਨਿਯਾਤ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚਲਾਨ ਿਤ ਕੇ ਟੈਕਿ ਜਾਂ
ਰਿਊਟੀ ਰਿਿਚਾਿਜ ਾਪਿ ਕਿਨ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਿਦਾ ਹੈ।

ਈ.

ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਸੋਿੇ ਦਾ ਵਿਪ੍ਟਾਰਾ

1.

ਕਿਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਿਾ 110 ਰ ਿੱ ਚ ਅਰਜਹੇ ਰਨਪਟਾਿੇ ਰ ਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਿੋਨੇ ਦੀ ਪਰੀਟਰਾਇਲ ਰਨਪਟਾਿੇ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰ ਿੱ ਚ ਿੋਧ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਹੈ।

2. ਕਸਟਮਜ ਟੈਵਰਫ਼ ਐਕਟ ਕਾਿੂੰਿ, 1975 ਵ ਿੱ ਚ ਸੋਧਾਂ:
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ਲੜੀ

ਸੋਧ

ਿੰ.

ਕਸਟਮਜ ਟੈਵਰਫ਼ ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਅਿੁਸੂਚੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੋਧ

A

ਕਿਟਮਜ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਅਨਿਚੀ ਨੰ ਐੈੱਚਐੈੱਿਐੈੱਨ 2022 ਿੋਧਾਂ ਅਨਿਾਿ ਿੋਧਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਰਖਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 1 ਜਨ ਿੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

1.

ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕਝ ਖ਼ਾਿ ਨ ੀਂਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਿਹੀਆਂ ਹਨ
ਂ ੀ–ਡੰ ਵਪ੍ੰ ਗ ਵਡਊਟੀ (ਏਡੀਡੀ), ਕਾਊਂਟਰ ੇਵਲੰਗ ਵਡਊਟੀ (ਸੀ ੀਡੀ) ਿਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਵ
ਐਟ

B

ਸਥਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸੋਧ

ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਉਪ੍ਾਅ
ਏਿੀਿੀ, ਿੀ ੀਿੀ ਨਾਲ ਿਬੰ ਧਤ ਰ

ਿਿਾ [ਕਿਟਮਜ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਿੈਕਸ਼ਨ 9, 9ਏ ਅਤੇ ਿਬੰ ਧਤ ਰਨਯਮ] ਰ ਿੱ ਚ

ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਿੋਧਾਂ ਦਾ ਪਰਿਤਾ ਿਿੱ ਰਖਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰ

ਂ ੀ–ਿਿਕਮ ੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਟੈਕਿ ਦਾ ਲਾਗਕਿਣ;
i.ਐਟ
ਂ ੀ–ਐਬਜ਼ੌਿਪਸ਼ਨ ਰ
ii.ਐਟ

ਿਿਾ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ

ਿਿਾ ਾਂ;

iii.ਿਮੀਰਖਆ–ਅਧੀਨ ਇਨਹਾਂ ਟੈਕਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਮੇਂ ਰ ਿੱ ਚ 5 ਿਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਲਾਗਕਿਣ;
iv.ਘਿੇਲ ਦਿ ਖੇਤਿ ਲਈ ਪਰ ਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਤਾਂ ਦੇ ਰਨਿਮਾਣ ਲਈ ਈਓਯਜ਼ ਤੇ ਐੈੱਿਈਜ਼ੈੈੱਿਜ਼ ਦਆਿਾ ਿਤੀਆਂ
ਇਨਪਟਿ (ਜੋ ਏਿੀਿੀ ਤੇ ਿੀ ੀਿੀ ਨੰ ਆਕਿਰਸ਼ਤ ਕਿਦੇ ਹਨ) ਉੱਤੇ ਏਿੀਿੀ/ਿੀ ੀਿੀ ਲਾਗ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕਿਾਿ
1.

ਰ

ਿਿਾ ਾਂ;

v.ਜਦੋਂ ੀ ਰਕਿੇ ਖ਼ਾਿ ਏਿੀਿੀ ਜਾਂ ਿੀ ੀਿੀ ਨੰ ਅਿਿਾਈ ਤੌਿ ਉੰਤੇ ਿਿੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਿੱ ਦ ਕਿਨ ਦੀ ਅਰਜਹੀ
ਅਿਿਾਈ ਪਰਰਕਰਿਆ ਇਿੱ ਕ ਾਿੀ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਿਾਲ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ;
vi.ਮਨੋਨੀਤ ਅਿਾਿਟੀ ਦਆਿਾ ਿਮੀਰਖਆ ਕਾਿਜ–ਰ ਧੀਆਂ ਦੌਿਾਨ ਜਾਂਚ ਰ ਿੱ ਚ ਏਿੀਿੀ/ਿੀ ੀਿੀ ਲਈ ਅੰ ਰਤਮ ਜਾਂਚ
ਫ਼ੈਿਲੇ , ਿਮੀਰਖਆ–ਅਧੀਨ ਏਿੀਿੀ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ–ਘਿੱ ਟ ਰਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਜਾਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (1
ਜਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ);
ਲੜੀ ਨੰ. (vi) ਰ ਿੱ ਚ ਿੋਧ ਿਬੰ ਧਤ ਰਨਯਮਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਟਮਜ਼ ਦਿ ਕਾਨੰ ਨ
ਰ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਦਿਾਮਦੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਰ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਿੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੰ ਢਾਹ ਿੱ ਜਦੀ ਹੈ – ਅਰਜਹੀ ਹਾਲਤ
2.

ਰ ਿੱ ਚ ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਲਈ ਟੀਆਿਰਕਊਜ਼ ਲਾਗ ਕਿਨ ਦੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਤਿੀਕੇ ਤੇ ਕਾਿਜ–ਰ ਧੀ ਰਹਤ ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਲਈ
ਰਨਯਮਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ।

3. ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ ਕਾਿੂੰਿ, 1944 ਵ ਿੱ ਚ ਸੋਧਾਂ:
1. 

ਿਲਿ ਕਿਟਮਜ਼ ਆਿਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਆਿਾ ‘ਇਿੱ ਕਿਾਿ ਪਰਿਭਾਰਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਪਰਣਾਲੀ’ (ਐੈੱਚਐੈੱਿਐੈੱਨ) ਦੀ
ਿਮੀਰਖਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਨ ੀਂਆਂ ਟੈਰਿਿ ਲਾਈਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਾਧਾ।



ਅਨਿਚੀ ਰ ਿੱ ਚ ਪਸ਼ਟੀ ਕਿਨ ਦੀ ਪਰਰਕਿਤੀ ਾਲੀਆਂ ਕਝ ਮਾਮਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਹੀਆਂ ਹਨ।

4. ਕਸਟਮਜ ਵਿਯਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸੋਧਾਂ:
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ਕਿਟਮਜ਼ (ਰਿਆਇਤੀ ਰਿਊਟੀ ਦਿ ਉੱਤੇ ਿਤਾਂ ਦੀ ਦਿਾਮਦ) ਰਨਯਮ, 2017 ਇਿ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਿਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਿ
ਿਰ ਧਾਕਿਣ ਉਪਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਿਕੇ:


ਆਈਜੀਿੀਆਿ ਅਧੀਨ ਦਿਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਿਮਿੱ ਗਿੀਆਂ (ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੰ ਛਿੱ ਿ ਕੇ) ਉੱਤੇ ਜੌਬ– ਿਕ



ਅ ਮਿੱ ਲਤ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕਿਟਮਜ਼ ਰਿਊਟੀ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਈਜੀਿੀਆਿ ਅਧੀਨ ਦਿਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਾਮਦੀ ਪੰ ਜੀ
ਿਤਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਿੈਂਿ।

ਬੀ.

ਕਸਟਮਜ ਵਡਊਟੀ ਰੇਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

1.

ਵਕਸਾਿ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਰਮਾਤਾ ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਿੱਕਸਾਰ ਖੇਤਰ ਵਸਰਜਣ

ਾਸਤੇ

ਬੁਵਿਆਦੀ ਕਸਟਮਜ ਵਡਊਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ [02 ਫ਼ਰ ਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾ ੀ]:
ਲੜੀ

ਰਗ

ਿੰ.
1.

ਖੇਤੀ

ਉਤਪ੍ਾਦ

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱ ਦਾਂ
ਅਤੇ ਕਪਾਹ

ਮਿੱ ਛੀ ਪ੍ਾਲਣ ਸੈਕਟਰ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਿਰਹੰ ਦ–ਖਹੰ ਦ

ਵਡਊਟੀ ਦੀ ਦਰ
ਤੋਂ

ਤਿੱ ਕ

0

5%*

ਕਝ

10%

ਨਹੀਂ
ਕਿੱ ਚੀ ਰਿਲਕ (ਿਿੱ ਟੀ ਨਹੀਂ) ਤੇ ਰਿਲਕ ਿਤ / ਰਿਲਕ ਦੀ ਿ
ੇ ਟ ਤੋਂ

10%

15%

2.5%

5%

ਪਰਾਿੱਅਨ ਫ਼ੀਿ

5%

15%

ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰ ਿੱ ਚ ਮਿੱ ਛੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਿਾਕ

5%

15%

ਮਿੱ ਛੀਆਂ, ਕਰਿੱ ਿਟੇਸ਼ੀਅਨਜ਼, ਮੌਲਿਕਿ ਜਾਂ ਹੋਿ ਜਲ–ਜੀ ਾਂ ਦਾ ਆਟਾ,

5%

15%

ਕਝ

15%

ਕਿੱ ਰਤਆ ਿਤ
ਐਕਿਾਈਜ਼ ਲਿੱਗਣਯੋਗ

ਿਤਾਂ ਦੇ ਰਨਿਮਾਣ ਲਈ ਿੀਨੇਚਿਿ

ਈਿਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈਿਾਨੌਲ)

ਭੋਜਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ
ਮਿੱ ਕੀ ਦਾ ਬਿਾ

ਨਹੀਂ
ਤੇਲ–ਿਰਹਤ ਚੌਲ ਬਿਾ ਕੇਕ

ਕਝ

15%

ਨਹੀਂ
2.

ਰਸਾਇਣ

ਕਾਿਬਨ ਬਲੈ ਕ

5%

7.5%

ਰਬਿ–ਫ਼ੈਨੋਲ ਏ

ਕਝ

7.5%

ਨਹੀਂ
3.

ਪ੍ਲਾਸਵਟਕ

ਐਪੀਕਲੋ ਿੋਹਾਈਿਰੀਨ

2.5%

7.5%

ਰਬਲਿਿ ਦੇ ਕੰ ਮ ਆਉਣ ਾਲਾ ਪਲਾਿਰਟਕ, ਰਜਿ ਦਾ ਰਕਤੇ ਹੋਿ

10%

15%

5%

7.5%

ਿਨਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਪੌਲੀਕਾਿਬੋਨੇਟਿ
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ਚਮੜਾ

4.

5. ਿਗ ਅਤੇ ਗਵਹਣੇ
ਪ੍ੂੰ ਜੀਗਤ

6.

ਰਗਿੱ ਲਾ ਨੀਲਾ ਕਰੋਮ ਿੋਰਧਆ ਚਮੜਾ, ਕਰਿੱ ਿਟ ਚਮੜਾ, ਿਭ ਰਕਿਮ ਦਾ

ਕਝ

ਰਫ਼ਰਨਸ਼ਿ ਚਮੜਾ, ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਪਰਲਟਿ ਤੇ ਿਲਾਈਿਜ਼ ਿਮੇਤ

ਨਹੀਂ

ਕਿੱ ਟ ਤੇ ਪਾਰਲਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਕਊਰਬਕ ਰਜ਼ਿਕੋਨੀਆ

7.5%

15%

ਰਿੰ ਿੈਰਟਕ ਕਿੱ ਟ ਤੇ ਪਾਰਲਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਿੱ ਿਿ

7.5%

15%

ਕਝ

7.5%

ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਿਿੰ ਗ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਿਨ ਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਮਸ਼ੀਿਰੀ

ਆਟੋ ਖੇਤਰ

7.

ਨਹੀਂ
ਿਿੰ ਗ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਿਨ ਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕਲ

ਕਝ

ਤੇ ਪਿਜ਼ੇ

ਨਹੀਂ

ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਆਟੋ ਪਾਿਟਿ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ

ਾਇਰਿੰ ਗ ਿੈੈੱਟਿ,

ਿਿਿੱ ਰਖਆ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਰਿਗਨਰਲੰਗ ਉਪਕਿਣ ਦੇ ਭਾਗ ਆਰਦ
ਧਾਤ ਉਤਪ੍ਾਦ

8.

10%

ਪੇਚ, ਨਟ ਆਰਦ

2.5%

7.5%/
10%

15%

10%

15%

* 5% ਦੀ ਦਿ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰ ਕਾਿ ਿੈੈੱਿ ਆਕਿਰਸ਼ਤ ਕਿਨ ਲਈ ੀ

2.ਇਲੈ ਕਟਰੌਵਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਲ– ਾਧਾ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਸਟਮਜ ਵਡਊਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (2
ਫ਼ਰ ਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾ ੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਰਣਿ ਿਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋ ੇ)
ਲੜੀ

ੇਰ ਾ

ਤੋਂ

ਤਿੱ ਕ

0
0
0

2.5%
2.5%
2.5%

10%

15%

ਕਝ

10%

ਿੰ.
1.

ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਜ਼ ਦੇ

ਿਰਣਤ ਰਹਿੱ ਰਿਆਂ ਦੇ ਰਨਿਮਾਣ ਲਈ ਇਨਪਟਿ, ਪਾਿਟਿ ਜਾਂ ਿਬ–

ਪਾਿਟਿ, ਰਜਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(1) ਰਪਰੰ ਟੇਿ ਿਿਕਟ ਬੋਿਿ ਅਿੈਂਬਲੀ (ਪੀਿੀਬੀਏ)
(2) ਕੈਮਿਾ ਮਾਰਿਯਲ
(3) ਕਨੈਕਟਿਜ਼
[01.04.2021 ਤੋਂ ਲਾਗ ਹੋਣਗੇ]
2.

ਰਪਰੰ ਟੇਿ ਿਿਕਟ ਬੋਿਿ ਅਿੈਂਬਲੀ [ਪੀਿੀਬੀਏ] ਅਤੇ ਚਾਿਜਿ ਜਾਂ ਐਿਾਪਟਿ ਲਈ ਢਾਰਲਆ
ਪਲਾਿਰਟਕ

3.

ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਿਜਿ ਦੇ ਇਨਪਟਿ ਤੇ ਪਿਜ਼ੇ [ਪੀਿੀਬੀਏ ਤੇ ਢਾਲੇ ਪਲਾਿਰਟਕ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਿ]

ਨਹੀਂ
4. ਰਲਿੀਅਮ–ਇਓਨ ਬੈਟਿੀ ਤੇ ਬੈਟਿੀ ਪੈਕ ਦੇ ਰਨਿਮਾਣ ਲਈ ਇਨਪਟਿ, ਪਾਿਟਿ ਤੇ ਿਬ–

0

2.5%

ਪਾਿਟਿ [ਪੀਿੀਬੀਏ ਤੇ ਲੀ–ਆਇਓਨ ਿੈੈੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਿ] [01.04.2021 ਤੋਂ ਲਾਗ]
5.

ਿੈਫ਼ਰੀਜੇਿੇਟਿ / ਏਅਿ ਕੰ ਿੀਸ਼ਨਿ

12.5%

15%

6.

ਰਨਿਦੇਰਸ਼ਤ ਇਨਿਲੇ ਰਟਿ ਤਾਿਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲਜ਼

7.5%

10%
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7.

ਟਰਾਂਿਫ਼ਾਿਮਿ ਦੇ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਰਜ ੇਂ ਬੌਰਬਨਜ਼, ਬਰੈਕੇਟਿ, ਤਾਿਾਂ ਆਰਦ

ਕਝ

ਲਾਗ

ਨਹੀਂ

ਦਿ

8.

ਐੈੱਲਈਿੀ ਲੈਂ ਪਾਂ ਿਮੇਤ ਐੈੱਲਈਿੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਰਫ਼ਕਿਚਿਜ਼ ਦੇ ਇਨਪਟਿ ਤੇ ਭਾਗ

5%

10%

9.

ਿੋਲਿ ਇਨ ਿਟਿਜ਼

5%

20%

10.

ਿੋਲਿ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਜਾਂ ਿੋਲਿ ਲੈਂ ਪਿ

5%

15%

3.

ਇਿਪ੍ੁਟਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿ ਰਟਡ ਵਡਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਿ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰਮਾਤਾ ਾਂ

ਿੱ ਲੋਂ ਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਕਿੱ ਚੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਤੇ ਇਿਪ੍ੁਟਸ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮਜ ਵਡਊਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਲੜੀ

ਇਿਪ੍ੁਟਸ / ਕਿੱ ਚੀਆਂ
ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ

ਿੰ.
1.

2.

3.

ਵਡਊਟੀ ਦੀ ਦਰ
ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱ ਦਾਂ

(ਖੇਤਰ ਲਈ)
ਪ੍ੈਟੋਕ
ਰ ੈਮੀਕਲ

ਤੋਂ

ਤਿੱ ਕ

4%

2.5%

ਉਦਯੋਗ

ਨਾਫ਼ਿਾ

ਕਿੱ ਪ੍ੜਾ ਉਦਯੋਗ

ਕੈਪਿੋਲੈਕਟਮ

7.5%

5%

ਨਾਇਲੋ ਨ ਰਚਪਿ

7.5%

5%

ਨਾਇਲੋ ਨ ਫ਼ਾਈਬਿ ਤੇ ਿਤ

7.5%

5%

2.5%

ਕਝ

ਲੋ ਹ

ਅਤੇ

ਅਲੋ ਹ ਲੋ ਹਾ ਤੇ ਿਟੀਲ ਰਪਘਲਾਉਣ ਾਲਾ ਚਿਾ, ਇਿਪਾਤ ਦੇ ਚਿਾ

ਧਾਤਾਂ

ਿਮੇਤ [31.3.2022 ਤਿੱ ਕ]
ਨੌਨ–ਅਲੌ ਇ ਇਿਪਾਤ ਦਾ ਬਰਨਆਦੀ/ਅਿਧ–ਮਕੰ ਮਲ ਉਤਪਾਦ
ਨੌਨ–ਅਲੌ ਇ ਅਤੇ ਅਲੌ ਇ–ਇਿਪਾਤ ਦੇ ਫ਼ਲੈ ਟ ਉਤਪਾਦ
ਨੌਨ–ਅਲੌ ਇ, ਿਟੇਨਲੈ ੈੱਿ ਅਤੇ ਅਲੌ ਇ ਿਟੀਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਉਤਪਾਦ
ਿੀਆਿਜੀਓ ਿਟੀਲ ਦੇ ਰਨਿਮਾਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ

ਨਹੀਂ
10%

7.5%

10%/
12.5%
10%

7.5%

2.5%

ਕਝ

ਕਿੱ ਚੀਆਂ ਿਮਿੱ ਗਿੀਆਂ
ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਚਿਾ
6.

ਹ ਾਬਾਜੀ ਖੇਤਰ

7.5%

ਨਹੀਂ
5%

2.5%

2.5%

0%

ਿੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ*

12.5%

7.5%*

ਗੋਲਿ ਿੋਿ ਬਾਿ*

11.85%

6.9%*

11%

6.1%*

12.5%

10%

ਿਿੱ ਰਖਆ ਮੰ ਤਿਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਿ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਿੱ ਲੋਂ
ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਨਿਮਾਣ ਲਈ ਇੰ ਜਣਾਂ ਿਮੇਤ ਪਿਜ਼ੇ ਜਾਂ ਭਾਗ

7.

ਕੀਮਤਾ ਧਾਤਾਂ

ਰਿਲ ਿ ਿੋਿ ਬਾਿ*
ਪਲੈ ਟੀਨਮ, ਪੈਲੀਿੀਅਮ ਆਰਦ
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ਿੋਨਾ/ਚਾਂਦੀ ਫ਼ਾਈਰਂ ਿੰ ਗਜ਼

8

ਪ੍ਸ਼ੂ–ਪ੍ਾਲਣ

20%

10%

ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਿਰਹੰ ਦ-ਖਰਹੰ ਦ ਤੇ ਚਿਾ

12.5%

10%

ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਯਕਤ ਖ਼ਿਰਚਆ ਉਤਪਰੇਿਕ ਜਾਂ ਿਆਹ

11.85%

9.2%

ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੇ ਰਿਿੱ ਕੇ

12.5%

10%

20%

15%

ਖ਼ਿਾਕ ਲਈ ਰਮਸ਼ਿਣ ਾਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿ –ਰਮਸ਼ਿਣ

2.5% ਦੀ ਦਿ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰ ਕਾਿ ਿੈੈੱਿ ਆਕਿਰਸ਼ਤ ਕਿਨ ਲਈ ੀ
4. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰ ਕਾਿ ਿੈੈੱਿ ਲਾਗ ਹੋਣ ਨਾਲਾ ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਿੀਿੀ ਦਿਾਂ ਘਟਾ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰ ਿੱ ਚ ਖਪਤਕਾਿ ਉੱਤੇ ਕਿੱ ਲ ਰਮਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਾਧ ਬੋਝ ਨਾ ਪ ੇ। ਅਰਜਹੀਆਂ
ਮਿੱ ਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਨਆਦੀ ਕਿਟਮਜ਼ ਰਿਊਟੀ ਦੀ ਿੋਧੀ ਦਿ ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਅਨਿਾਿ ਹੋ ੇਗੀ:
ਸਤੂ

ਸੋਧੀ ਬੁਵਿਆਦੀ ਕਸਟਮਜ ਵਡਊਟੀ ਦਰ*

ਿੇਬ

15%

ਅਰਧਆਇ 22 ਰ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਲਕੋਹਲਯਕਤ ਪੇਅ–ਪਦਾਿਿ

50%

ਕਿੱ ਚਾ ਖ਼ਿਾਕੀ ਤੇਲ (ਖਜਿ, ਿੋਇਆਬੀਨ, ਿਿਜਮਖੀ)

15%

ਕੋਲਾ, ਰਲਗਨਾਈਟ ਤੇ ਪੀਟ

1%

ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਦਾਂ (ਯਿੀਆ, ਐੈੱਮਓਪੀ, ਿੀਏਪੀ)

0%

ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ

2.5%

ਮਟਿ, ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ, ਬੰ ਗਾਲੀ ਛੋਲੇ, ਦਾਲਾਂ

10%

* ਇਨਹਾਂ ਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰ ਕਾਿ ਿੈੈੱਿ ਦਿਾਂ ਲਈ ਭਾਗ ਿੀ ੇਖੋ
5.

ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਪੈਟਿੋਲ ਤੇ ਿੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰ ਕਾਿ ਿੈੈੱਿ (ਏਆਈਿੀਿੀ), ਬਰਨਆਦੀ ਐਕਿਾਈਜ਼

ਰਿਊਟੀ (ਬੀਈਿੀ) ਤੇ ਰ ਸ਼ੇਸ਼

ਧੀਕ ਐਕਿਾਈਜ਼ ਰਿਊਟੀ (ਐੈੱਿਏਈਿੀ) ਦਿਾਂ ਘਟਾ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਿੇ

ਖਪਤਕਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਾਧ ਬੋਝ ਨਾ ਪ ੇ। ਇਿੇ ਲਈ ਅਨਬਰਾਂਿੇਿ ਪੈਟਿੋਲ ਤੇ ਿੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਾਿ 1.4 ਿਪਏ ਤੇ 1.8 ਿਪਏ
ਪਰਤੀ ਰਲਟਿ ਦੀ ਬਰਨਆਦੀ ਐਕਿਾਈਜ਼ ਰਿਊਟੀ ਲਿੱਗੇਗੀ। ਅਨਬਰਾਂਿੇਿ ਪੈਟਿੋਲ ਤੇ ਿੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐੈੱਿਏਈਿੀ ਕਰਮ ਾਿ 11 ਿਪਏ
ਅਤੇ 8 ਿਪਏ ਹੋ ੇਗੀ। ਅਰਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਰਾਂਿੇਿ ਪੈਟਿੋਲ ਤੇ ਿੀਜ਼ਲ ਲਈ ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਿਤਾਂ ਬਾਿੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰ ਕਾਿ ਿੈੈੱਿ ਦਿਾਂ ਲਈ ਭਾਗ ‘ਿੀ’ ੇਖੋ।
6.
ਲੜੀ
ਿੰ.
1.

ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰਕਪ੍ੂਰਿਤਾ
ਸਤਾਂ ਦਾ ਰਗ
ਖਰਣਜ ਪਦਾਿਿ

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਾਂ
ਕਦਿਤੀ ਬੋਿੇਟਿ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੰ ਿੇਟਰੇਟਿ

ਤੋਂ

ਤਿੱ ਕ

ਕਝ

2.5%

ਨਹੀਂ/5%
2.

ਿਿਾਇਣ

ਿਪੈਨਿੈਕਿ

ਿਤ

ਦੇ

ਰਨਿਮਾਣ

ਲਈ

ਰਮਿਾਈਲ

ਕਝ ਨਹੀਂ 7.5%
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ਿਾਇਰਫ਼ਨਾਈਰਲਿੋਰਕਆਨੇਟ (ਐੈੱਮਿੀਆਈ)
3.

ਦਿਤਕਾਿੀ

ਿਤਾਂ, ਖ਼ਾਿ ਰਿਊਟੀ–ਮਕਤ ਿਤਾਂ ਦੀ ਦਿਾਮਦ ਰਜ ੇਂ ਮੋਰਟਫ਼, ਗਲ,

ਕਿੱ ਪਰੜਆਂ ਤੇ ਚਮੜੇ ਰ ਿੱ ਚ

ਕਝ ਨਹੀਂ ਲਾਗ

ੇਨੀਿ, ਪਾਰਲਸ਼, ਹਿੱ ਕਿ, ਰਿ ੇਟਿ, ਬਟਨ, ੈਲਕਰੋ, ਚੈਟਨ, ਬੈਰਜਿ,

ਦਿ

ਬਿਾਮਦ ਕਾਿਗਜ਼ਾਿੀ ਉੱਤੇ ਬੀਿਜ਼, ਰਿਊਣ ਾਲਾ ਧਾਗਾ ਆਰਦ ਲਈ, ਰਪਛਲੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿਹੇ ਰ ਿੱ ਚ
ਰਜਨਹਾਂ

ਿਤਾਂ ਦੀ ਰਿਊਟੀ– ਕੀਤੀ ਬਿਾਮਦ ਦੇ ਆਧਾਿ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤਕਾਿੀ ਿਤਾਂ,

ਮਕਤ ਦਿਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿੱ ਪਰੜਆਂ ਤੇ ਚਮੜਾ ਬਿਾਮਦਕਾਿਾਂ ਨੰ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਹੋ ੇਗੀ

ਇਨਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ 31 ਮਾਿਚ, 2021 ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ
ਿਹੀ ਹੈ।

7.

ਂ ੀ–ਡੰ ਵਪ੍ੰ ਗ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ੇਵਲੰਗ ਵਡਊਟੀ ਦਾ ਰਿੱ ਦ ਹੋਣਾ / ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਦ ਹੋਣਾ / ਰੋਕ ਦੇਣਾ
ਐਟ

ਲੜੀ

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱ ਦਾਂ

ਿੰ.
1.

ਂ ੀ–ਿੰ ਰਪੰ ਗ ਰਿਊਟੀ ਨੰ
2 ਫ਼ਿ ਿੀ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਿਤੰ ਬਿ, 2021 ਤਿੱ ਕ ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਿਤਾਂ ਦੀ ਦਿਾਮਦ ਉੱਤੇ ਐਟ
ਅਿਿਾਈ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਿਿੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ–
a.

ਚੀਨ ਲੋ ਕ ਗਣਿਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਿੋਂ ਬਿਾਮਦ ਹੋਣ ਾਲੀਆਂ ਅਲੌ ਇ–ਿਟੀਲ ਦੀਆਂ ਰਿਿੱ ਧੀਆਂ

ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਿਜ਼ ਤੇ ਿੌਿਜ਼, ਰਜਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਊਟੀ ਨੋਟੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਿ 54/2018-Cus (ADD) ਰਮਤੀ
18.10.2018 ਦਆਿਾ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ;
b.

ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ ਲੋ ਕ ਗਣਿਾਜ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਾਲਾ ਜਾਂ ਉੱਿੋਂ ਬਿਾਮਦ ਹੋਣ ਾਲੇ ਨੌਨ–ਕੋਬਾਲਟ ਗਰੇਿ

ਦਾ ਤੇਜ਼ ਿਫ਼ਤਾਿ ਿਟੀਲ, ਰਜਿ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਊਟੀ ਨੋਟੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 38/2019-Cus (ADD) ਰਮਤੀ 25.09.2019
ਦਆਿਾ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ;
c.

ਿਟੀਲ ਦਾ ਫ਼ਲੈ ਟ ਿੋਲਿ ਉਤਪਾਦ, ਪਲੇ ਟਿ ਜਾਂ ਕੋਟੇਿ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਰਜ਼ੰ ਕ ਦੇ ਐਲੋ ਇ ਨਾਲ, ਜੋ ਚੀਨ

ਲੋ ਕ ਗਣਿਾਜ, ੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਕੋਿੀਆ ਗਣਿਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਿੋਂ ਬਿਾਮਦ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ
ਰਿਊਟੀ ਨੋਟੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਿ 16/2020-Cus (ਏਿੀਿੀ) ਰਮਤੀ 23.06.2020 ਦਆਿਾ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ।
2.

2 ਫ਼ਿ ਿੀ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਿਤੰ ਬਿ, 2021 ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਚੀਨ ਗਣਿਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਿੋਂ ਬਿਾਮਦ
ਹੋਣ

ਾਲੇ ਕਝ ਖ਼ਾਿ ਹੌਟ ਿੋਲਿ ਤੇ ਕੋਲਿ ਿੋਲਿ ਿਟੇਨਲੈ ੈੱਿ ਿਟੀਲ ਫ਼ਲੈ ਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ

ਕਾਊਂਟਿ ੇਰਲੰਗ ਰਿਊਟੀ ਅਿਿਾਈ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਿਿੱ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ, ਰਜਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਊਟੀ ਨੋਟੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਿ
1/2017-Cus (CVD) ਰਮਤੀ 7.09.2017 ਦਆਿਾ ਲਾਈ ਗਈ ਿੀ।
3.

ਇੰ ਿੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਿੋਂ ਬਿਾਮਦ ਹੋਣ ਾਲੇ ਿਟੇਨਲੈ ੈੱਿ ਿਟੀਲ ਦੇ ਫ਼ਲੈ ਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਿਾਮਦ ਉੱਤੇ
ਅਿਿਾਈ ਕਾਊਂਟਿ ੇਰਲੰਗ ਰਿਊਟੀ ਿਿੱ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ,ਰਜਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਊਟੀ ਨੋਟੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 2/2020Customs (CVD) ਰਮਤੀ 9.10.2020 ਦਆਿਾ ਲਾਈ ਗਈ ਿੀ।

4.

ਿਨਿੈੈੱਟ ਿੀਰ ਊ ਰ ਿੱ ਚ, ਚੀਨ ਲੋ ਕ ਗਣਿਾਜ, ਕੋਿੀਆ ਗਣਿਾਜ, ਯਿੋਪੀਅਨ ਯਨੀਅਨ, ਦਿੱ ਖਣੀ ਅਫ਼ਿੀਕਾ, ਤਾਇ ਾਨ,
ਿਾਈਲੈਂ ਿ ਤੇ ਅਮਿੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਿੋਂ ਬਿਾਮਦ ਹੋਣ ਾਲੇ ਅਪਰਮਾਰਣਤ ਿਤੋਂ ਾਲੇ 600 ਰਮਲੀਮੀਟਿ ਤੋਂ ਲੈ
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ਕੇ 1250 ਰਮਲੀਮੀਟਿ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਅਤੇ 1250 ਰਮਲਮੀਟਿ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਾਲੇ ਿਟੇਨਲੈ ੈੱਿ ਿਟੀਲ ਦੇ ਕੋਲਿ–ਿੋਲਿ
ਂ ੀ–ਿੰ ਰਪੰ ਗ ਰਿਊਟੀ ਨੰ ਐਟ
ਂ ੀ–ਿੰ ਰਪੰ ਗ ਰਿਊਟੀ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪਿੱ ਗਣ ਉੱਤੇ ਿੋਰਕਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਫ਼ਲੈ ਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਐਟ
ਹਣ ਤਿੱ ਕ ਨੋਟੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਿ 61/2015-Customs (ADD) ਰਮਤੀ 11 ਦਿੰ ਬਿ, 2015 ਅਤੇ 52/2017-Customs
(ADD) ਰਮਤੀ 24th ਅਕਤਬਿ, 2017 ਦਆਿਾ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿਹੀ ਹੈ।
8.

ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਲੜੀ

ਸਤਾਂ ਦਾ ਰਗ

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱ ਦਾਂ

ਿੰ.
1.

ਫੁਟਕਲ

ਰਫ਼ਲਮਿਾਜ਼ਾਂ ਦਆਿਾ ਕਿੱ ਪਰੜਆਂ ਤੇ ਹੋਿ ਿਬੰ ਧਤ ਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿਿਾਈ
ਦਿਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ।
ਿੋਲਿ ਰਬਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਾਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਿਿਾਪਨਾ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਿੀ,
ਯੰ ਤਿਾਂ, ਉਪਕਿਣਾਂ, ਪਿਰਜ਼ਆਂ ਜਾਂ ਿਹਾਇਕ ਉਪਕਿਣਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਿੀਆਂ
ਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਨੰ ਿਿੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ [ ਨੋਟੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਿ

2.

ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਿਾਮਦਾਂ

1/2011-Cus]
ਿਾਿੇ ਤੇਜ਼–ਿਫ਼ਤਾਿ ਿੇਲ ੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰ ਲਾਭ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਿਹੇ ਹਨ

3.

ਆਈਟੀ / ਇਲੈ ਕਟਰੌਰਨਕਿ

ਕੰ ਰਪਉਟਿਜ਼ ਲਈ ਰਪਰੰ ਟਿਜ਼ ਰ ਿੱ ਚ ਿਤੋਂ ਾਿਤੇ ਇੰ ਕ ਕਾਿਟਰਿਜਿ, ਰਿਬਨ
ਅਿੈਂਬਲੀ, ਰਿਬਨ ਗੀਅਿ ਅਿੈਂਬਲੀ, ਰਿਬਨ ਗੀਅਿ ਕੈਰਿਜ ਉੱਤੇ ਬੀਿੀਿੀ
ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਿ ਨੰ ਾਪਿ ਰਲਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

4.

ਰਖਿੌਣੇ

ਇਲੈ ਕਟਰੌਰਨਕ ਰਖਿੌਰਣਆਂ ਦੇ ਰ ਰਭੰ ਨ ਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬੀਿੀਿੀ ਦਿ
ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਿ ਾਉਣ ਾਲੇ ਛੋਟ ਾਲੇ ਨੋਟੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮੌਜਦਾ ਇੰ ਦਿਾਜ਼
ਨੰ ਿੰ ਗਠਤ ਕਿ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਰਿੰ ਗਲ ਇੰ ਦਿਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ
ਿੋਧੀ ਬੀਿੀਿੀ ਦੀ 15% ਦਿ ਿਰਣਤ ਨ ੇਂ ਇੰ ਦਿਾਜ਼ ਲਈ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ।

3.

ਅੰ ਤਲੇ ਖਪਤਕਾਿ ਦੀ

ਿਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਟਮਜ਼ ਛੋਟਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਕਈ ਜਰਟਲ ਰਕਿਮ ਦੀਆਂ ਿਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂ

ਆਧਾਿਤ ਛੋਟਾਂ; ਮੌਜਦਾ ਿਟਕਲ ‘ਰਿਆਇਤੀ ਦਿ ਉੱਤੇ ਿਤਾਂ ਦੀ ਦਿਾਮਦ’ (ਆਈਜੀਿੀਆਿ) ਦੀ

ਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ ਿਾਂ ’ਤੇ ਆਈਜੀਿੀਆਿ ਦੀ ਆ ਸ਼ਕਤਾ ਨੰ ਰਲਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਲ ਅੰ ਤਲੇ ਖਪਤਕਾਿ ਦੀ
ਸ਼ਿਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਿਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਿਤ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਿਤਾਂ ਨੰ ਿਿਲੀਰਕਰਿਤ ਤੇ
ਿਟੈਂਿਿਿਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।

C. ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਵਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਵ ਕਾਸ ਸੈੱਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ [2 ਫ਼ਰ ਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ]
ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਅਨਿਾਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰ ਕਾਿ ਿੈੈੱਿ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ:
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ਕਸਟਮਜ ਪ੍ਿੱ ਖ ਤੋਂ

A.
ਸਤਾਂ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤ ਸੈੱਸ (ਕਸਟਮਜ)

ਿੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਿੋਿ ਬਾਿਜ਼

2.5%

ਅਲਕੋਹਲ–ਯਕਤ ਪੇਅ–ਪਦਾਿਿ (ਅਰਧਆਇ 22 ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਾਲੇ )

100%

ਕਿੱ ਚਾ ਪਾਿੱਮ ਆਇਲ

17.5%

ਕਿੱ ਚਾ ਿੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਿਿਜਮਖੀ ਤੇਲ

20%

ਿੇਬ

35%

ਕੋਲਾ, ਰਲਗਨਾਈਟ ਅਤੇ ਪੀਟ

1.5%

ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਦਾਂ (ਯਿੀਆ ਆਰਦ)

5%

ਮਟਿ

40%

ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ

30%

ਬੰ ਗਾਲੀ ਛੋਲੇ/ਰਚਿੱ ਕ ਮਟਿ

50%

ਦਾਲ (ਮਿਿ)

20%

ਕਪਾਹ ( ਕਾਿਿ ਜਾਂ ਕੌਂ ਬ ਨਾ ਕੀਤੀ)

5%

ਇਨਹਾਂ ਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਨਆਦੀ ਕਿਟਮਜ਼ ਰਿਊਟੀ ਦਿਾਂ ਲਈ ਭਾਗ ਬੀ ੇਖੋ। ਇਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਿਤਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਿ
ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਾਧ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪ ਗ
ੇ ਾ।
B. ਐਕਸਾਈਜ ਪ੍ਿੱ ਖ ਤੋਂ:
ਪੈਟਿੋਲ ‘ਤੇ 2.5 ਿ. ਪਰਤੀ ਲੀਟਿ ਅਤੇ ਿੀਜਲ ‘ਤੇ 4 ਿ. ਿਪਏ ਪਰਤੀ ਲੀਟਿ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿ
ਿੈੈੱਿ (ਏਆਈਿੀਿੀ) ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਹੋਿ ਰਿਊਟੀ ਅਤੇ ਿੈੈੱਿ, ਏਆਈਿੀਿੀ ਦੇ ਲਗਾਉਣ

ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜੋਂ ਿੋਧ

ਅਨਿਾਿ - ਦੇਖੋ ਭਾਗ-ਬੀ । ਉਪ ਭੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਿੰ ਪਿਨ ਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਤਰਿਕਤ ਭਾਿ ਨਹੀਂ ਪ ੇਗਾ।
ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਸਰਚਾਰਜ (ਐੱਸਡਬਵਲਊ ਐੱਸ)

E.

ਿਾਿੀਆਂ

a.

ਿਤਾਂ ਲਈ ਰਿਿਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਐੈੱਿਿਬਰਲਊਐੈੱਿ ਦਿ ਿਿੱ ਖਣ ਲਈ ਨੋਟੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਿ 12/2018-

Customs ਰਮਤੀ 2.2.2018 ਨੰ ਿਿੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1. b.

ਿੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰ ਕਾਿ ਿੈੈੱਿ ਉੱਤੇ ਐੈੱਿਿਬਰਲਊਐੈੱਿ ਦੀ ਛੋਟ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ

ਿਹੀ ਹੈ।
F.

ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵ ਿੱ ਚ ਫੁਟਕਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:

1. ਰਮਸ਼ਿਤ ਈਧ
ਂ ਨ:
ਐੈੱਮ–15

ਂ ਨ ਰਿਊਟੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਜੇ ਇਹ ਰਮਸ਼ਿਤ ਈਧ

ਾਲੀਆਂ ਇਨਪਟਿ ਦਆਿਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਿ

ਂ ਨਾਂ (ਰਜ ੇਂ ਈ–5 ਅਤੇ ਈ–10) ਦੀ ਤਿਜ਼ ਉੱਤੇ ਿੈੈੱਿਜ਼ ਤੇ ਿਿਚਾਿਜੇਿ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ
ਪੈਟਿੋਲ ਰਮਸ਼ਿਤ ਈਧ
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ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਿੋਲ
G.

ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਿੂੰਿ, 2017 (ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਿੂੰਿ) ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਿੁੰਿ (ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ

ਕਾਿੂੰਿ) ਦੀਆਂ ਵ

ਸਥਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਧਾਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:

ਜੀਐੈੱਿਟੀ ਕੌਂ ਿਲ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਫ਼ਾਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ਉੱਤੇ ਿੀਜੀਐੈੱਿਟੀ ਕਾਨੰ ਨ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐੈੱਿਟੀ ਕਾਨੰ ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਕਝ
ਖ਼ਾਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਿ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਜਦੋਂ ਇਿ ਿਬੰ ਧੀ
ਨੋਟੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਰਜਿੱ ਿੋਂ ਤਿੱ ਕ ਿੰ ਭ

ਹੋ ੇ, ਰ ਧਾਨ ਿਭਾ ਦਆਿਾ ਿਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਿ ਸ਼ਾਰਿਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ

ਪਾਿ ਕੀਤੇ ਿਮ ਿਤੀ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਬੰ ਧਤ ਿੋਧਾਂ ਨਾਲੋ –ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
i.ਟੈਕਿ–ਦਾਰਤਆਂ ਦੀ ਿਰ ਧਾ ਲਈ ਇਹ ਿਭ ਹਟਾਉਣਾ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਖਾਰਤਆਂ ਦੀ ਿਾਲਾਨਾ ਆਰਿਟ ਕਿ ਾਉਣਾ ਤੇ
ਿੀਕਨਿੀਲੀਏਸ਼ਨ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰ ਧਾਨਕ ਆ ਸ਼ਕਤਾ, ਿ ੈ–ਤਿਦੀਕ ਉੱਤੇ ਿਾਲਾਨਾ ਰਿਟਿਨ ਭਿਨਾ ਤੇ 1 ਜਲਾਈ,
2017 ਤੋਂ ਸ਼ਿੱ ਧ ਨਕਦ ਦੇਣਦਾਿੀ ਉੱਤੇ ਰ ਆਜ ਦੀ ਿਲੀ।
ii.ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਧਾਿ ਰਲਆਉਣਾ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਇਨਪਟ ਟੈਕਿ ਕਰੈਰਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਿ ਜਾਣ
ਿਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਰ ਿੱ ਚ ਿਪਲਾਇਿ ਦਆਿਾ ਿਾਿੇ

ਾਲੀਆਂ

ੇਿ ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਿੱ ਕ ਰਮਆਦ ਲਈ ਅਿਿਾਈ

ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ੈਧਤਾ, ਰਿਿਫ਼ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਆਈਜੀਐੈੱਿਟੀ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਿੋ–ਿੇਰਟੰ ਗ ਅਤੇ ਉਿ ਨੰ ਰ ਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਆਉਣ ਾਲੀਆਂ ਿਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
iii.ਮਾਲ ਿੜਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਿਨ, ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਮਾਨੇ ਦੇ 25 ਫ਼ੀ ਿਦੀ ਦੇ ਿਮਾਨ ਿਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਿ ਕਿਨ
ਨਾਲ ਿਬੰ ਧਤ ਕਝ ਹੋਿ ਖ਼ਾਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਨਾ
H.

ਮਾਮੂਲੀ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਿ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾ ਾਂ ਦੇ

ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਬਜਟ ਦਸਤਾ ੇਜ ੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ੇਰਵ ਆਂ ਲਈ ‘ਵ ਆਵਖਆਤਮਕ

