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1. ਿਾਬਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਿਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਨਕਿੰਗ

ਕੈਪੀਟਲ

• ਨਾਬਾਰਡ 30,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਰੀ–ਫ਼ਾਇਨਾਾਂਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਗੇਾ, ਜੋ ਗਰਾਮੀਣ

ਸਹਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਤੇ ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ–ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰਰੂਤ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਹਲਾਾਂ ਪਰਦਾਨ

ਕੀਤੇ 90,000 ਰਪੁਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।

2. ਨਕਸਾਿ ਕਰੈਨਡਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਿ ਿੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੜੋ ਰਪੁਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ

ਦਾ ਹਲੁਾਰਾ ਨਮਲੇਗਾ

• ਹਕਸਾਨ ਕਰੈਹਡਟ ਕਾਰਡਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪੀਐਮੱ–ਹਕਸਾਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਹਰਆਇਤੀ ਹਰਣ ਮੁਹੱਈਆ

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਹੂੰਮ

• ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਕਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਹੂੰਮ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਇਸ ਨਾਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਿ ਿੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਨਲਕੁਇਨਡਟੀ ਵਧੇਗੀ।

ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਿਾਲ ਸਬਿੰਨਧਤ ਕੱਲਹ ਦੇ ਐਲਾਿ



ਖੇਤੀਬਾੜੀ - ਕੋਨਵਡ ਦੌਰਾਿ ਹੋਰ ਕਦਮ

• ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ

ਹਗਆ ਸੀ।

• ਬੀਤੇ 2 ਮਹੀਹਨਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹਨਮਨਹਲਹਿਤ ਹਨ

• ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਿਤਮ ਸਮਰਥਿ ਮੁੱਲ (ਐਮੱਐਸੱਪੀ)

ਉਤੱੇ 74,300 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਿਰੀਦ ਹੋਈ।

• 18,700 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦਾ ਪੀਐਮੱ-ਨਕਸਾਿ ਫਿੰਡ ਟਰਾਾਂਸਫਰ।

• 6,400 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੇ ਪੀਐਮੱ-ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਲੇਮਾਾਂ ਦੀ

ਪੇਮੈਂਟ।



ਪਸ਼ –ਪਾਲਣ : ਕੋਨਵਡ ਦੌਰਾਿ ਹੋਰ ਕਦਮ

• ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੂੰਗ 20–25%ਘਟ ਗਈ।

• ਸਹਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਵੱਲੋਂ 360 ਐਲੱਐਲੱਪੀਡੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਵਕਰੀ ਦੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ 560 ਲੱਿ ਲੀਟਰ ਪਰਤੀ ਹਦਨ (ਐਲੱਐਲੱਪੀਡੀ) ਖ਼ਰੀਹਦਆ ਹਗਆ।

• ਕੱੁਲ 111 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਹਦਆ ਹਗਆ ਤੇ 4,100 ਕਰੜੋ ਰਪੁਏ ਦਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ।

• ਸਾਲ 2020–21 ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਵਾਸਤੇ 2% ਸਲਾਿਾ ਦੀ

ਦਰ ਿਾਲ ਨਵਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਿ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀ ਾਂ

ਯੋਜਨਾ।

• ਤੁਰੂੰਤ ਭੁਗਤਾਨ/ਹਵਆਜ ਸਰਹਵਹਸੂੰਗ ਉਤੱੇ 2% ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹਵਆਜ

ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ।

• ਇਹ ਯੋਜਨਾ 5,000 ਕਰੜੋ ਰਪੁਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ (ਹਲਕੁਇਹਡਟੀ) ਦਾ

ਰਾਹ ਿੋਲਹੇਗੀ, ਹਜਸ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।



ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ: ਕੋਨਵਡ ਦੌਰਾਿ ਹੋਰ ਕਦਮ

• ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣਲਈ ਕੋਨਵਡ ਿਾਲ ਸਬਿੰਨਧਤ ਸਾਰੇ 4 ਐਲਾਿ ਲਾਗ ਕੀਤੇ
ਗਏ।

• ਹਸ਼ਰੂੰਪ ਬਰਡੂਸਟਾਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ‘ਸੈਹਨਟਰੀ ਇੂੰਪੋਰਟ ਪਰਹਮਟਸ’ 
ਦੀ ਵੈਧਤਾ 3 ਮਹੀਹਨਆਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ।

• ਬਰਡੂ ਸਟਾਕ ਿੇਪਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ।

• ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿੇਪਾਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਹਕਊਬੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਰੀਬੁਹਕੂੰਗ
ਹਬਨਾ ਹਕਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਹਜਸ ਦੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਹਦੱਤੀ।

• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਲਈ ਐਨੱਓਸੀ (NOC) ਦੀ
ਪਰਵਾਨਗੀ 7 ਹਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਹਦਨ ਕੀਤੀ।

• 242 ਰਨਜਸਟਰਡ ਨਸ਼ਿੰਪ ਹੈਚਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੌਪਲੀ ਰੀਅਨਰਿੰਗ ਹੈਚਰੀਜ਼ ਦੀ
31 ਮਾਰਚ, 2020 ਿ ਿੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਦੀ ਨਮਆਦ 3
ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਲਈਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਇਿਲੈਂਡ ਨਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਿ ਿੰ ਕਵਰ ਕਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀਿ ਕੈਪਚਰ ਨਿਸ਼ਰੀਜ਼
ਐ ਾਂਡ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਿਜ਼ ਨਵੱਚ ਨ ੱਲ ਨਦੱਤੀ।



ਖੇਤੀਬਾੜੀ



ਬੁਨਿਆਦੀ  ਾਾਂਚਾ
ਲੌਨਜਸਨਟਕਸ ਅਤੇ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਿ ਿੰ
ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਿ ਦੇ ਉਪਾਅ



• ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪਰਬੂੰਧਨ ਢਾਾਂਚੇ ਹਵੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੈਹਲਊ ਚੇਨ ਹਵੱਚ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਪੂਰਾ ਹਧਆਨ ਥੋੜਹੀ ਹਮਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੱੇ ਜਦਹਕ ਲੂੰਬੀ ਹਮਆਦ ਦੇ ਿੇਤੀ

ਢਾਾਂਚੇ ਹਵਚ ਹਨਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਾਂਹੈ।

• 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਫਾਇਿੈਂਨਸਿੰਗ ਸੁਨਵਧਾ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਾਂਚਾ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨੂੂੰ

ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੂੰਟਾਾਂ ਉਤੱੇ (ਪਰਾਇਮਰੀ ਿੇਤੀ ਸਹਹਕਾਰੀ

ਸੁਸਾਇਟੀਆਾਂ, ਹਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂੰਗਠਨ, ਿੇਤੀ ਉਦੱਮੀ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ

ਆਹਦ)।

• ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੂੰਟ, ਪਹੁੂੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਹਵੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ

ਲਾਹੇਵੂੰਦ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਢਾਾਂਚੇ ਉਤੱੇ ਜ਼ੋਰ

• ਫੂੰਡ ਤੁਰੂੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ-ਗੇਟ  ਾਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ
ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਾਾਂਚਾ ਫਿੰਡ



ਲਘ ਫ ਡ ਇਿੰਟਰਪਰਾਈਜਜ਼ (ਐਮੱਐਿੱਈ) ਦੇ ਗਠਿ
ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਯੋਜਿਾ

· ਯੋਜਨਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ ‘ਵੋਕਲ ਿਾਰ ਲੋਕਲ
ਨਵੱਦ ਗਲੋਬਲਆਊਟਰੀਚ’।

· ਗ਼ੈਰ ਸੂੰਗਹਠਤ ਐਮੱਐਫ਼ੱਈ ਯੂਹਨਟਾਾਂ ਨੂੂੰ ਐਫ਼ੱਐਸੱਐਸੱਏਆਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਮਆਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ

ਲਈ, ਬਰਾਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਹਟੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ।

· ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਹਚਆਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਐਮੱਐਿੱਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ

ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

· ਮੌਜੂਦਾ ਲਘੂ ਫਡੂ ਇੂੰਟਰਪਰਾਈਜਜ਼, ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਾਂ

ਅਤੇ ਸਹਹਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

· ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਨਰਤ ਪਹੁਿੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਯੂਪੀ ਹਵੱਚ ਅੂੰਬ, ਜੂੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਹਵੱਚ ਕੇਸਰ, ਉਤੱਰ-ਪੂਰਬ ਹਵੱਚ ਬਾਾਂਸ, ਆਾਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਵੱਚ ਹਮਰਚ, ਤਹਮਲ ਨਾਡੂ ਹਵੱਚ ਸੂਜੀ/

ਤਪੀਓਕਾ ਆਹਦ)।

· ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਊਟਕਮਸ: ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੇ ਹਮਆਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਰਚਨੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ

ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ, ਆਮਦਨੀ ਹਵੱਚ ਸੁਧਾਰ।

· ਹਬਹਤਰ ਹਸਹਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਨਰਯਾਤ ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਹਵੱਚ ਪਹੁੂੰਚਣ ਹਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।



ਪਰਧਾਿ ਮਿੰਤਰੀ ਮੱਤਨਸਆ ਸਿੰਪਦਾ ਯੋਜਿਾ (ਪੀਐਮੱਐਮੱਐਸੱਵਾਈ) 
ਦਆੁਰਾ ਮਛੇਨਰਆਾਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ

• ਨਫਸ਼ਰੀਜ਼ ਵੈਨਲਊ ਚੇਿ ਨਵੱਚ ਨਕਰਟੀਕਲ ਗੈਪਸ

• ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਅਤੇ ਅੂੰਦਰਨੂੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਏਕੀਹਕਰਤ, ਹਟਕਾਊ, ਸੂੰਮਹਲਤ ਹਵਕਾਸ ਲਈ

ਪੀਐਮੱਐਮੱਐਸੱਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

• ਸਮੁੂੰਦਰ ਹਵੱਚ ਜਾਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ।

• ਬੁਨਿਆਦੀ  ਾਾਂਚੇ ਲਈ 9000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ - ਹਫਹਸ਼ੂੰਗ ਹਾਰਬਰਜ਼, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਆਹਦ।

• ਹਪੂੰਜਰਾ ਸੱਹਭਆਚਾਰ, ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਪੌਹਦਆਾਂ ਦੀ ਿੇਤੀ, ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹਫਹਸ਼ੂੰਗ

ਵੈਸਲਸ, ਟਰੇਸੇਹਬਲਟੀ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੱੈਟਵਰਕਆਹਦ ਪਰਮੁੱਿ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ।

• ਮਛੇਹਰਆਾਂ ਨੂੂੰ ਬੈਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਆਹਗਆ

ਨਹੀ ਾਂਹੁੂੰਦੀ), ਹਨਜੀ ਅਤੇ ਹਕਸ਼ਤੀ ਬੀਮਾ।

• 5 ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਲੱਿ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ।

• 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਿ ਿੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ; ਨਿਰਯਾਤ ਿ ਿੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ

ਤੱਕ ਹਲਜਾਣਾ।

• ਟਾਪੂਆਾਂ, ਹਹਮਾਹਲਆਈ ਰਾਜਾਾਂ, ਉਤੱਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਿਾਹਹਸ਼ੀ ਹਜ਼ਹਲਹਆਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ।



• ਿੁਰ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਦੇ ਰੋਗ (ਐਫੱਐਮੱਡੀ) ਅਤੇ ਬਰਸੂਲੋਹਸਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ

ਰੋਗ ਕੂੰਟਰੋਲ ਪਰੋਗਰਾਮ 13,343 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੇ ਕੱੁਲ ਿਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਾਂਚ

ਕੀਤਾ।

• ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਾਂ, ਮੱਝਾਾਂ, ਭੇਡਾਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਾਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਕੱੁਲ 53

ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂ) ਦੇ ਿੁਰ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਦੇ ਰੋਗ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਸੂਲੋਹਸਸ ਲਈ 100%

ਟੀਕਾਕਰਣ ਿ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਹਣੁ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਗਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਾਂ ਿ ਿੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ

ਗਏ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ ਰੋਗ ਕਿੰਟਰੋਲ ਪਰੋਗਰਾਮ



ਪਸ਼ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਾਾਂਚਾ ਨਵਕਾਸ ਫਿੰਡ- 15,000 
ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ

▪ ਉਚੱ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰ
ਡੇਅਰੀ ਹਵੱਚ ਹਨਜੀ ਹਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਰੱਿਦੇ ਹਨ।

▪ ਡੇਅਰੀ ਪਰੋਸੈੱਹਸੂੰਗ,ਮੁਲੱ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਿੁਰਾਕ ਦੇ
ਬੁਹਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਹਵੱਚ ਹਨੱਜੀ ਹਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਟੀਚਾ

▪ 15,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦਾ ਪਸ਼ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਾਾਂਚਾ
ਨਵਕਾਸ ਫਿੰਡ ਸਥਾਨਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

▪ ਆਲਾ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ ਹਨਰਯਾਤ ਲਈ ਪਲਾਾਂਟ ਸਥਾਹਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ



ਹਰਬਲ ਕਾਸ਼ਤ ਿ ਿੰ ਹਲੁਾਰਾ: 4,000 ਕਰੋੜ
ਰਪੁਏ

▪ ਿੈਸ਼ਿਲ ਮੈਡੀਨਸਿਲ ਪਲਾਾਂਟਸ ਬੋਰਡ (ਐਿੱਐਮੱਪੀਬੀ) ਨੇ

ਹਚਹਕਤਸਕ ਪੌਹਦਆਾਂ ਦੀ ਹਬਜਾਈ ਅਧੀਨ 2.25 ਹਕੈਟਅੇਰ

ਇਲਾਕਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਹਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

▪ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਨਵਚ 10,00,000 ਹਕੈਟੇਅਰ ਇਲਾਕੇ ਨਵੱਚ

4,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਲ ਹਰਬਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ।

▪ ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

▪ ਮੈਡੀਹਸਨਲ ਪਲਾਾਂਟਸ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਦਾ ਨੱੈਟਵਰਕ।

▪ ਐਿੱਐਮੱਪੀਬੀ ਗਿੰਗਾ ਦੇ ਕਿੰ ੇ ਉਤੱੇ 800 ਹਕੈਟਅੇਰ ਰਕਬੇ ਨਵਚੱ

ਮੈਡੀਨਸਿਲ ਪਲਾਾਂਟਸ ਲਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨਵਕਨਸਤ

ਕਰੇਗੀ।



• ਮਧੂ ਮਿੱੀ ਪਾਲਣ ਗਰਾਮੀਣ ਿਤੇਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਆਜੀਹਵਕਾ ਲਈ ਇਕੱ ਸਹਾਇਕ
ਗਤੀਹਵਧੀ ਹੈ;

• ਮੱਿੀ ਪਾਲਣ ਪਰਾਗਣ ਦਆੁਰਾ ਫ਼ਸਲਾਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿ ਿੰ ਵਧਾਉ ਾਂਦਾ
ਹੈ;

• ਮੋਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਹਦ ਅਤੇ ਮਧੂਮੱਿੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈਇੱਕ ਯੋਜਿਾ ਲਾਗ ਕਰੇਗੀ:

• ਏਕੀਹਕਰਤ ਮਧੂ ਮਿੱੀ ਪਾਲਣ ਹਵਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ, ਮਾਰਹਕਹਟੂੰਗ ਅਤੇ ਸਟਰੋੇਜ ਕੇਂਦਰਾਾਂ,
ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੁਲੱ ਹਵਚੱ ਵਾਧੇ ਦੀਆਾਂ ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਆਹਦ ਸਬੂੰਹਧਤ
ਬੁਹਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਕਾਸ;

• ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਹਬਲਟੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਕਾਸ

• ਔਰਤਾਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ;

• ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨਊਕਲੀਅਸ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਿੀ ਪਾਲਕਾਾਂ ਦਾ ਹਵਕਾਸ|

ਇਸ ਿਾਲ 2 ਲੱਖ ਮਧ ਮਖੱੀ ਪਾਲਕਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਿੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ
ਿ ਿੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨਹਦ ਨਮਲੇਗਾ।

ਮਧ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਾਂ ਪਨਹਲਾਾਂ - 500 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ



*ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕਸਾਨਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੂੰ ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਹਵਚ ਵੇਚਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂਰਹਹ ਗਏ ਹਨ।

*ਹਦੱਕਤ ਨਾਲ ਹਵੱਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਖ਼ੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ
ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹਵੱਕਰੀ ਨੂੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੈ।

*‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਸ' ਟਮਾਟਰਾਾਂ, ਨਪਆਜ਼ਅਤੇਆਲ ਆਾਂ (ਟੌਪ)  ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ (ਟੋਟਲ) ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ)।

ਸਕੀਮ ਦੀਆਾਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਨਿਮਿਨਲਨਖਤ ਹੋਣਗੀਆਾਂ:

*ਫਾਲਤੂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਤੱਕ ਢੋਆ- ਢਆੁਈ (ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਹਵੱਚ 50
ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਹਸਡੀ

*ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਜ ਸਮੇਤ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਹਸਡੀ।

*ਪਾਇਲਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਾਂਲਈ ਹੋਵੇਗਾ- ਫੈਲਾਇਆਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਐਕਪੈਕਟਡਆਊਟਕਮਸ: ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੇਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ , ਘੱਟ ਬਰਬਾਦੀ, 
ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।

ਟੌਪ (TOP) ਤੋਂ ਟੋਟਲ (TOTAL) ਤੱਕ - ਪਿੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ
ਰਪੁਏ



ਗਵਰਿੈਂਸ ਅਤੇ
ਪਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ



ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਸਤ ਆਾਂ ਐਕਟ ਨਵੱਚ ਸੋਧ ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਿ ਿੰ

ਨਬਹਤਰ ਕੀਮਤ ਿ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ

• ਈਸੀ ਐਕਟ 1955 ਘਾਟ ਦੇ ਹਦਨਾਾਂ ਹਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ।

• ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹਨਵਸ਼ੇਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਕਰਹਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਤੇੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੂੰ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ

ਹਬਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ।

• ਅਿਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ,ਤਲੇ ਬੀਜ,ਦਾਲ਼ਾਾਂ,ਨਪਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ

ਖੁਰਾਕੀ ਸਮਾਿ ਨਿਯਿੰਤਨਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਸਟਾਕ ਹਲਮਟ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਹਥਤੀਆਾਂ ਹਜਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾਵਾਾਂ,ਅਕਾਲ

ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਾਂ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ ਮੌਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਅਹਜਹੀ ਕਈੋ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਪਰਸੋੈੱਸਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵੈਹਲਯੂ ਚੇਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ 'ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਹਪਤ

ਸਮਰਥੱਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਹਨਰਯਾਤ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ

ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂਹੋਵੇਗੀ।

• ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਸਤਾਾਂ ਐਕਟ ਨਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।



• ਹਕਸਾਨ ਖ਼ਤੇੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ'ਜ ਹਵੱਚ ਹਸਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੇ

ਪਾਬੂੰਦ ਹਨ।

• ਹਕਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਹਗਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਹਵੱਕਰੀ ਲਈ ਅਹਜਹੀ ਪਾਬੂੰਦੀ ਨਹੀ ਾਂਹੈ।

• ਨਤੀਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਖ਼ਤੇੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਫ਼ਰੀ ਫ਼ਲੌ ਹਵਚੱ ਰਕੁਾਵਟਾਾਂ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਤੇ

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹਮਲਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਟੀਨਚਆਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਿ ਿੰ ਿ ਬਣਾਇਆਜਾਵੇਗਾ

• ਹਕਸਾਨਆਪਣੀ ਪਸੂੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਣ,

• ਬੈਰੀਅਰ ਫਰੀ ਇੂੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਟਰੇਡ,

• ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਈ-ਟਰੇਹਡੂੰਗ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ।

ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਿ ਿੰ ਮਿੰਡੀਕਰਿ ਨਵਕਲਪ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ
ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿੰਡੀਕਰਿ ਸੁਧਾਰ



• ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਬਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਸਲਾਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਹਨਤ ਕੀਮਤਾਾਂ

ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਕ ਤੂੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

• ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹਵੱਚ ਹਨਵੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਬੂੰਧਨ ਹਵੱਚ ਹਨਜੀ

ਿੇਤਰ ਦਾ ਹਨਵੇਸ਼ ਅਹੜੱਕਾ ਬਣ ਹਗਆ ਹੈ।

• ਪਰੋਸੈੱਸਰਾਾਂ, ਸੂੰਗਠਨਾਾਂ, ਵੱਡੇ ਪਰਚਨੂ ਹਵਕਰੇਤਾਵਾਾਂ, ਹਨਰਯਾਤ ਕਰਨ

ਵਾਹਲਆਾਂ ਆਹਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨਰਪੱਿ

ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸੁਨਵਧਾਜਿਕ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ, ਯਕੀਿਿ ਨਰਟਰਿ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਨਮਆਰੀਕਰਿ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਅਹਨੱਿੜਵਾਾਂ ਹਹੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ



ਧਿੰਿਵਾਦ


