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క ేంద్ర బడ్జెట్ 2022-23 ప్రధాన అేంశాలు 

 

క ేంద్ర బడ్జెట్ 2022:  క ేంద్ర ఆర్థిక మేంత్రర నిర్మలా సీతార్ామన్ క ేంద్ర బడ్జెట్ 2022ను వర్ుసగా 4వ సార్థ సమర్థిసుు న్ాార్ు. 
2022-23 ఆర్థిక సేంవత్సర్ానికి (ఏప్రరల్ 2022 నుేండ్ి మార్థి 2023 వర్కు) ఆర్థిక నివేదికలు మర్థయు ప్నుా 
ప్రత్రపాద్నలను ఆమె సమర్థిేంచనున్ాార్ు. బడ్జెట్ ను సమర్థిేంచడ్ానికి క ేంద్ర ఆర్థిక మేంత్రర నిర్మలా సీతార్ామన్ ఆర్థిక 
మేంత్రరత్వ శాఖ కార్ాాలయేం నుేండ్ి పార్లమెేంటుకు వెళ్ళేటప్పిడు సేంప్రదాయ ‘బహీ ఖాతా’ సాి నేంలో భార్త్దేశేంలో ఉత్ిత్రు  
చేయబడడ టాబలల ట్ ఉప్యోగథేంచడేం జర్థగథేంది. 

ఆర్థిక సర్ వ 2021-22ని 31 జనవర్థ 2022న భార్త్దేశ ముఖా ఆర్థిక సలహాదార్ు వి అనేంత్ న్ాగ శవర్న్ విడుద్ల చేశార్ు. 
2022-23 ఆర్థిక సేంవత్సర్ేంలో (FY23) భార్త్ ఆర్థిక వావసి 8-8.5 శాత్ేం వృదిి  చజేంద్ుత్ ేంద్ని ప్రభుత్వేం భావిస్ు ేంది. 

బడ్జెట్ మర్థయు ర్ాజ్ాేంగ నిబేంధనలు 

క ేంద్ర బడ్జెట్ అన్ేది సరిర్మైెన వృదిి  మర్థయు అభివృదిి  కోసేం ప్రభుత్వేం అనుసర్థేంచాల్ససన భవిష్ాత్ ు  విధాన్ాలను 
వివర్థేంచడ్ానికి సమర్థిేంచిన ఆదాయేం మర్థయు వాయాలను అేంచన్ా వేసే వార్థిక ఆర్థిక నివదేకి. 

• భార్త్ ర్ాజ్ాేంగేంలోని ఆర్థికల్ 112 ప్రకార్ేం, ఒక సేంవత్సర్ప్ప క ేంద్ర బడ్జెట్ ను వార్థిక ఆర్థిక ప్రకటన (AFS)గా 
సూచిసాు ర్ు. 
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• ఇది ఆర్థిక సేంవత్సర్ేంలో ప్రభుత్వేం అేంచన్ా వేసరన వసూళ్లల  మర్థయు ఖర్ుిల ప్రకటన (ఇది ప్రసుు త్ సేంవత్సర్ేం 
ఏప్రరల్ 1న పరా ర్ేంభమైె త్ద్ుప్ర్థ సేంవత్సర్ేం మార్థి 31న ముగుసుు ేంది). 

• ఆర్థిక మేంత్రరత్వ శాఖలోని ఆర్థిక వావహార్ాల శాఖ యొకక బడ్జెట్ విభాగేం బడ్జెట్ ను త్యార్ు చేయడ్ానికి న్ోడల్ 
బాడ్ీగా వావహర్థసుు ేంది. 

• 1947లో సవత్ేంత్ర భార్త్ తొల్స బడ్జెట్ ను ప్రవేశప్ెటాి ర్ు. 

  

క ేంద్ర బడ్జెట్ 2022-23 లోని ప్రధాన అేంశాల విశలలష్ణ 

• ఆర్థిక మేంత్రర నిర్మలా సీతార్ామన్ బడ్జెట్ ను సమర్థిసూు , దేశేం 9.27 శాత్ేం వృదిిని అేంచన్ా వేసుు నాటుల  చజపాిర్ు. 
• ర్ాబో యే 25 సేంవత్సర్ాలకు ర్ ేండు సమాేంత్ర్ విధాన్ాలు: మౌల్సక సద్ుపాయాల కోసేం ప్రజ్ ప్ెటుి బడ్ి మర్థయు 

సమగరమైెన మర్థయు భవిష్ాత్ ు  లక్ష్ాేంగా బడ్జెట్. 
• 7 ప్రధాన పరా ేంతాలప్ెై ద్ృష్రి : PM గత్ర శకిు, సమ్మమళిత్ అభివృదిి , ఉతాిద్కత్ ప్ెేంప్పద్ల, నూత్న అవకాశాలు, శకిు 

ప్ర్థవర్ున, వాతావర్ణ చర్ా మర్థయు ప్ెటుి బడులకు ఋణ సౌకర్ాేం. 
• ఈ క ేంద్ర బడ్జెట్ ర్ాబో యే 25 సేంవత్సర్ాలలో ‘అమృత్ కల్’ప్ెై ఆర్థిక వావసికు ప్పన్ాది వేయడ్ానికి & మార్గ 

నిర్ ేశానిా ఇవవడ్ానికి ప్రయత్రాసుు ేంది - భార్త్దేశేం 75 నుేండ్ి 100 వదే్కు భార్త్దేశేం అన్ే నిన్ాద్ేంప్ెై 
సేంకల్సిేంచనునాది. 

• 60 లక్ష్ల కొత్ు  ఉదయ ాగాలను సృష్రిేంచే అవకాశేం ఉనా 14 ర్ేంగాలలో ఉత్ిత్రు  అనుసేంధాన ప్ర తాసహక ప్థకాలు 
మర్థయు అద్నప్ప కొత్ు  ఉత్ిత్రు  ర్ూ. 30 లక్ష్ల కోటుల  లక్ష్ాేం. 

• డ్యరన్ ను ఒక సేవగా మార్ ిేంద్ుకు డ్యరన్ శకిుని సులభత్ర్ేం చేసేేంద్ుకు సాి రి్ప లు ప్రచార్ేం చేయబడతాయ. అనిా 
ర్ాష్టాి ా లోల  ఎేంప్రక చేసరన ఐటీఐలలో దీనిప్ెై కోర్ుసలు పరా ర్ేంభిేంచబడతాయ. 

• ఎమర్ ెన్సస క రడ్ిట్ ల ైన్ గాార్ ేంటీ ప్థకేం మార్థి 2023 వర్కు పొ డ్ిగథేంచబడుత్ ేంది, గాార్ ేంటీ కవర్ మర్ో ర్ూ. 50,000 

కోటుల  పొ డ్ిగథేంచబడ్ిేంది. ప్థకేం కిేంద్ మొత్ుేం కవర్ ఇప్పిడు ర్ూ. 5 లక్ష్ల కోటుల . హాసరిటాల్సటీ ర్ేంగానికి అద్నప్ప 
మొతాు నిా క టాయేంచార్ు. 

• మూలధన వసుు  వాాపార్ులకు ప్రయోజనకర్ేంగా ఉేండ్ేలా ర్ూ. 44,605 కోటల  విలువెనై క న్ బలతావ నదనిి 
అనుసేంధానిేంచే పరా జ కి్ట ప్రకటన. 

• డ్ిజిటల్ బాాేంకిేంగ ను ప్రభుత్వేం నిర్ేంత్ర్ేం ప్ర త్సహిస్ు ేంది. 75 జిలాల లోల  75 డ్జిిటల్ బాాేంకిేంగ యూనిటలను ఏర్ాిటు 
చేయనున్ాార్ు. 

• ప్రధాని మోదీ ఈశానా ర్ాష్టాి ా ల అభివృదిి కార్ాకరమాలను ఈశానా మేండల్స అమలు చేసుు ేంది. దీేంతో యువత్, 

మహిళ్లకు జీవన్ోపాధి కల్సిేంచే అవకాశేం ఉేంటుేంది. ఈ ప్థకేం ప్రసుు త్ేం ఉనా క ేంద్రేం లేదా ర్ాషి్ ాప్థకాలకు 
ప్రతాామాాయేం కాద్ు. 

• పౌర్ులకు సులభత్ర్ేం చేయడ్ానికి 2022-23లో ఇ-పాస ప్ రి్ ల జ్ర్ీని పరా ర్ేంభిేంచనున్ాార్ు. ఈజ్ ఆఫ్ బిజిన్ెస 
2.0 పరా ర్ేంభిేంచబడుత్ ేంది. 

http://www.careerpower.in/
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• 22-23 ఆర్థిక సేంవత్సర్ేంలోప్ప సేవలను పరా ర్ేంభిేంచేేంద్ుకు వీలుగా 5G సెికిరమ్ వేలేం కాాల ేండర్ 2022లో 
నిర్వహిేంచబడుత్ ేంది. 

• యానిమేష్న్, విజువల్ ఎఫెకి్ట్, గ మ్మేంగ మర్థయు కామ్మక్టస ర్ేంగేం యువత్కు ఉపాధి కల్సిేంచడ్ానికి అపార్మైెన 
సామర్ాి ానిా అేందిసుు ేంది. దీనిా గరహిేంచడ్ానికి మర్థయు మన మార్ కట్ లకు మర్థయు ప్రప్ేంచ డ్ిమాేండ కు 
సేవలేందిేంచడ్ానికి దేశీయ సామర్ాి ానిా ప్ెేంపొ ేందిేంచడ్ానికి మార్ాగ లను సరఫార్సు చేయడ్ానికి అనిా 
వాటాదార్ులతో AVGC ప్రమోష్న్ టాసక ఫ్ ర్స ఏర్ాిటు చేయబడుత్ ేంది. 

• ఎేంటర్ ప్ెైజై స మర్థయు హబ ల అభివృదిికి ప్రతేాక ఆర్థిక మేండలాల చటిేం కొత్ు  చటిేంతో భర్ీు చేయబడుత్ ేంది. ఇద ి
ప్రసుు త్ేం ఉనా పార్థశరా మ్మక పరా ేంతాలను కవర్ చేసుు ేంది మర్థయు ఎగుమత్ ల ప్ టీత్తావనిా ప్ెేంచుత్ ేంది. 

• క ేంద్ర ప్రభుత్వేం యొకక ప్రభావవేంత్మైెన మూలధన వాయేం 2022-23లో ర్ూ. 10.68 లక్ష్ల కోటుల గా అేంచన్ా 
వేయబడ్ిేంద,ి ఇది GDPలో 4.1%. 

• 2030 న్ాటికి 280 గథగావాటల  సాి ప్రత్ సౌర్ సామరి్ాేం దేశీయ త్యార్ీని సులభత్ర్ేం చేయడ్ానికి, స్ లార్ PV 

మాడూాల్స కు త్యార్ీ యూనిటలను ప్ూర్థుగా అనుసేంధానిేంచడ్ానికి పరా ధానాత్తో అధిక సామరి్ాేం గల మాడూాళ్ల  
త్యార్ీకి PLI కోసేం ర్ూ.19,500 కోటుల  అద్నేంగా క టాయేంచబడుత్ ేంది. 

• బాల క్ట చజయన్ మర్థయు ఇత్ర్ సాేంక త్రకత్లను ఉప్యోగథేంచి డ్ిజిటల్ ర్ూపాయ జ్ర్ీ చేయబడుత్ ేంది మర్థయు 
2022-23 నుేండ్ి ఇది RBI దావర్ా జ్ర్ీ చేయబడుత్ ేంది. ఇది ఆర్థిక వావసికు ప్ెదే్ ఊప్పనిసుు ేంది. డ్ిజిటల్ ఆర్థిక 
వావసిను ప్ెేంచడ్ానికి సెేంటరల్ బాాేంక్ట డ్ిజిటల్ కర్ న్ససని ప్రవేశప్ెటిడేం మర్థయు ప్బిల క్ట డ్ిజిటల్ కర్ న్ససని కల్సగథ 
ఉేండటానికి ప్రభుత్వేం యొకక ప్టిషి్మైెన ప్రణాళికను నిర్ ేశిసుు ేంది. 

• 2022-23 కోసేం, ఆర్థిక వావసిలో మొత్ుేం ప్ెటుి బడులను ఉతేరేర్కప్ర్చడేంలో ర్ాష్టాి ా లకు సహాయేం చేయడ్ానికి 
ర్ూ. 1 లక్ష్ కోటల  క టాయేంప్ప చేయబడ్ిేంది. ఈ 50 ఏళ్ల  వడ్ీడ  ర్హిత్ ర్ుణాలు ర్ాష్టాి ా లకు అనుమత్రేంచబడ్ిన సాధార్ణ 
ర్ుణాల కేంటే ఎకుకవగా ఉేంటాయ. ఇది PM గత్ర శకిుకి సేంబేంధిేంచిన మర్థయు ర్ాష్టాి ా ల ఇత్ర్ ఉతాిద్క మూలధన 
ప్ెటుి బడుల కోసేం ఉప్యోగథేంచబడుత్ ేంది. 

• కేంప్ెన్సల మూసరవేత్ను ప్రసుు త్ేం  ఉనా 2 సేంవత్సర్ాల నుేండ్ి 6 న్ెలలకు త్గథగేంచాలని లక్ష్ాేంగా పె్టుి కుేంది. 

  

ప్నుా ప్రత్రపాద్నలు 

• నిర్మలా సీతార్ామన్ ప్నుా చజల్సలేంప్పదార్ుల కోసేం కొత్ు  ప్నుా నియమానిా ప్రకటిేంచార్ు, ఇకకడ ప్నుా 
చజల్సలేంప్పదార్ుడు సేంబేంధిత్ అసెస మెేంట్ సేంవత్సర్ేం ముగథసరన ర్ ేండ్ేళ్లలోప్ప ప్నుాల చజల్సలేంప్పప్ెై నవీకర్థేంచబడ్ిన 
ర్థటర్ా ను ఫెైల్ చేయవచుి. 

• ర్ాషి్ ాప్రభుత్వ ఉదయ ాగుల సామాజిక భద్రత్ ప్రయోజన్ాలను అేందిేంచడ్ానికి మర్థయు క ేంద్ర ప్రభుత్వ ఉదయ ాగులతో 
సమానేంగా వార్థని తీసుకుర్ావడ్ానికి క ేంద్రేం మర్థయు ర్ాష్టాి ా ల ప్రభుత్వ ఉదయ ాగుల ప్నుా మ్మనహాయేంప్ప 
ప్ర్థమ్మత్రని 10% నుేండ్ి 14%కి ప్ెేంచాల్స. 
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• డ్ిజిటల్ ఆసుు ల బదిలీ (కిరప్ి కర్ న్సస) దావర్ా వచేి ఆదాయేంప్ెై 30% ప్నుా, అలాగ  లావాదేవీప్ెై 1% ప్నుా 
విధిేంచబడుత్ ేంది. 

• కార్పిర్ ట్ సర్ చార్థెని 12% నుేంచి 7%కి త్గథగేంచనునాటుల  ఆర్థిక మేంత్రర నిర్మలా సీతార్ామన్ తజల్సపార్ు. 
• సాి రి్ప ల కోసేం ప్రసుు త్ేం ఉనా ప్నుా ప్రయోజన్ాలు, వర్ుసగా 3 సేంవత్సర్ాల పాటు ప్నుాల విముకిుని 

అేందిేంచినద,ి ఇది మర్ో 1 సేంవత్సర్ేం పొ డ్ిగథేంచబడనునాది. 
• దీర్ఘ కాల్సక మూలధన ప్రయోజన్ాలు(Long Term Capital gains) దావర్ా వచేి ఆదాయేంప్ెై 15% ప్నుా 

విధిేంచబడుత్ ేంద్ని ఆర్థిక మేంత్రర తజల్సపార్ు. 
• జనవర్థ 2022 న్ెలలో సూి ల GST వసూళ్లల  ర్ూ. 1,40,986 కోటుల - ప్నుా విధానేం పరా ర్ేంభిేంచినప్ిటి నుేండ్ ి

అత్ాధికేం. 
• ఎలకాిర నిక్టస త్యార్ీ, ధర్థేంచే మర్థయు వినికిడ్ి ప్ర్థకర్ాలు  ప్ర త్సహిేంచడ్ానికి డూాటీ ర్ాయతీలు 

ఇవవబడుత్ న్ాాయ. [క మెర్ా మాడూాల్స మొద్ల ైన వాటితో సహా మొబలైల్ ఫ్ న్ ల భాగాలకు సుేంకేం ర్ాయతీలు 
వర్థుసాు య. 

• పాల్సష్ చేసరన వజర్ లు, ర్తాాలప్ెై కసిమ్స ప్నుా 5%కి త్గథగేంచబడ్ిేంది. సాన్ వజర్ లకు మ్మనహాయేంప్ప ఉేంటుేంది. 
ఇ-కామర్స దావర్ా ఆభర్ణాల ఎగుమత్ర సులభత్ర్ేం చేయడ్ానికి, ఈ ఏడ్ాది జూన్ న్ాటికి సర్ళీకృత్ నిబేంధనలు 
అమలులోకి వసాు య. 

• క ేంద్ర ప్రభుత్వ ఉదయ ాగులతో సమానేంగా ర్ాషి్ ా ప్రభుత్వ ఉదయ ాగులకు ఎన్ ప్రఎస  కు యజమాని వాటాగా చేసే 
కోత్ను  10% నుేండ్ి 14%కి పె్ేంచార్ు. 

• ఇత్ర్ ఆదాయానికి వాత్రర్ కేంగా ర్ాయతీ అనుమత్రేంచబడద్ు. 
• సహకార్ సేంఘాలకు ప్రతాామాాయ కన్సస ప్నుా 15%కి త్గథగేంచబడుత్ ేంది. కోటి నుేండ్ి ర్ూ. 10 కోటల  వర్కు 

ఆదాయేం ఉనావార్థకి సహకార్ సేంఘాలప్ెై సర్ చార్థెని 7%కి త్గథగేంచే ప్రత్రపాద్న. 
• అన్ బలల న్ేేడ  ఇేంధనేం పైె్ అకోి బర్ 2022 నుేండ్ి లీటర్ుకు 2 ర్ూపాయల అద్నప్ప సుేంకానిా విధిసాు ర్ు. 
• అన్ ల్ససెిడ ష్ేర్లప్ెై సర్ చార్థెని 28.5 శాత్ేం నుేంచి 23 శాతానికి త్గథగసుు నాటుల  ఆర్థిక మేంత్రర ప్రకటిేంచార్ు. 

  

లోటు/వాయేం: 

• 2025/26 న్ాటికి GDPలో 4.5% ద్రవా లోటును ప్రత్రపాదిేంచిేంది. 
• 2022/23లో జిడ్ిప్రలో 6.4% ఆర్థిక లోటును అేంచన్ా వేసుు ేంది. 
• 2021/22 కోసేం సవర్థేంచిన ద్రవా లోటు GDPలో 6.9% వదే్ ఉనాది. 
• 2022/23లో మొత్ుేం వాయేం 39.45 టిరల్సయన్ ర్ూపాయలు 
• 2023లో ర్ాష్టాి ా లకు GDPలో 4% ఆర్థిక లోటును అనుమత్రేంచబడతాయ 

•  50 సేంవత్సర్ాల వడ్ీడ  ర్హిత్ ర్ుణాలను ర్ాష్టాి ా లకు క టాయేంచార్ు. 
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• 2023 లో సాధార్ణ ర్ుణాల కేంటే ఎకుకవ మూలధన ప్ెటుి బడ్ి వాయేం 1 టిరల్సయన్ ర్ూపాయలకు ర్ాష్టాి ా లకు ఆర్థిక 
సహాయేం కోసేం ప్థకేం. 

  

ఆర్థిక చరే్థక: 

• 1.5 లక్ష్ల ప్ సాి ఫీసులోల  100% కోర్ బాాేంకిేంగ సరసిమ్ ప్ెైకి వసాు య, న్ెట్ బాాేంకిేంగ, మొబలైల్ బాాేంకిేంగ, ATMల 
దావర్ా ఆర్థిక చేర్థకలు మర్థయు ఖాతాలకు అనుమత్ర, అలాగ  ప్ సాి ఫీసు ఖాతాలు మర్థయు బాాేంక్ట ఖాతాల మధా 
నిధులను ఆన్ ల ైన్ లో బదిలీ చేయడేం కూడ్ా సాధామవపత్ ేంది. 

• ఇది ముఖాేంగా గార మీణ పరా ేంతాలోల ని ర్ ైత్ లు మర్థయు సీనియర్ సరటిజన్ లకు, ప్ర్సిర్ చర్ా మర్థయు ఆర్థిక 
చేర్థకను సులభత్ర్ేం చేయడ్ానికి సహాయప్డుత్ ేంది. 

  

FY23 లో ద్రవా లోటు లక్ష్ాేం 6.4%గా నిర్ణయేంచబడ్ేింద:ి 

• FY23 మొత్ుేం వాయేం ర్ూ. 39.45 లక్ష్ల కోటుల . 
• ర్ుణాలు మ్మనహా  మొత్ుేం ర్ాబడ్ి 22.84 లక్ష్ల కోటల . 
• ఆర్థిక లోటు బడ్జెట్ అేంచన్ాలలో 6.8% నుేండ్ి 2022 సేంవత్సర్ానికి GDPలో 6.9% గా సవర్థేంచబడ్ిేంది. 
• FY23 కోసేం ద్రవా లోటు లక్ష్ాేం 6.4%గా నిర్ణయేంచబడ్ిేంది. 

  

జ్తీయ టలె్సహలె్ు  ప్ ర గార మ్: 

• సీతార్ామన్ 2022 బడ్జెట్ లో జ్తీయ టెల్సహెల్ు  ప్ర గార మ్ ను ప్రకటిేంచార్ు. న్ేష్నల్ డ్ిజిటల్ హెల్ు  ఎకోసరసిమ్ కోసేం 
బహిర్ేంగ వేదిక ర్ూపొ ేందిేంచబడుత్ ేంది. ఇది ఆర్ోగా ప్రదాత్లు మర్థయు ఆర్ోగా సౌకర్ాాల డ్ిజిటల్ ర్థజిసీి లాను 
కల్సగథ ఉేంటుేంద,ి ప్రతేాకమైెన ఆర్ోగా గుర్థుేంప్ప మర్థయు ఆర్ోగా సౌకర్ాాలకు సార్వత్రరక పరా ప్ాత్ను కల్సగథ ఉేంటుేంది, 
మహమామర్థ అనిా వయసుల ప్రజలలో మానసరక ఆర్ోగా సమసాలను ప్ెేంచిేంది. 

  

విదాా ర్ేంగేం: 

• సహజ, జీర్ో-బడ్జెట్ & సేేందీరయ వావసాయేం, ఆధునిక వావసాయేం అవసర్ాలకు అనుగుణేంగా వావసాయ 
విశవవిదాాలయాల సరలబస లను సవర్థేంచడ్ానికి ర్ాష్టాి ా లు ప్ర త్సహిేంచబడతాయ. 
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• PM eVIDYA యొకక ఒక  త్ర్గత్ర, ఒక  టీవీ ఛాన్ెల్' కార్ాకరమేం 12 నుేండ్ి 200 టీవీ ఛాన్ెల్ లకు 
విసుర్థేంచబడుత్ ేంది. 

• ఇది అనిా ర్ాష్టాి ా లు 1 నుేండ్ి 12 త్ర్గత్ లకు పరా ేంతీయ భాష్లలో అనుబేంధ విద్ాను అేందిేంచడ్ానికి వీలు 
కల్సిసుు ేంది. 

  

భార్తీయ ర్ లైేవలు: 

• PM గత్ర శకిు దావర్ా వృదిికి న్ాలుగు సుేంభాలలో ఒకటెైన ర్వాణా వావసిను అభివృదిి  చేయనునాది. 2022-23లో 
25,000 కిలోమీటర్ల జ్తీయ ర్హదార్ులను నిర్థమేంచనున్ాార్ు. 

• ర్ాబో యే మూడ్ేళ్లలో 400 కొత్ు  త్ర్ేం వేందే భార్త్ ర్ ైళ్లను అధిక సామరి్ాేంతో, ప్రయాణికులకు మెర్ుగ ైన సౌకర్ాాలతో 
అభివృదిి  చేయనున్ాార్ు. భద్రత్ మర్థయు సామరి్ాేం ప్ెేంప్పద్ల కోసేం 2,000 కి.మీ ప్ెైగా ర్ ైలు న్ెట్ వర్క ను సవదశేీ 
ప్రప్ేంచ-సాి య సాేంక త్రకత్ KAWACH కిేంద్ తీసుకుర్ావాల్స. 

భార్త్దశే ర్ తై్ లు 

• 2021-22 ర్బీ సీజన్ లో గోధుమల సేకర్ణ మర్థయు ఖర్ీఫ్ సీజన్ 2021-22లో వర్థ సేకర్ణ అేంచన్ా ప్రకార్ేం 163 
లక్ష్ల మేంది ర్ ైత్ ల నుేండ్ి 1,208 లక్ష్ల మెటిరక్ట టనుాల గోధుమలు మర్థయు వర్థని సేకర్థేంచినది & ర్ూ. 2.37 

లక్ష్ల కోటుల  వార్థ MSP విలువను న్ేర్ుగా వార్థ ఖాతాలకు చజల్సలేంచబడతాయ.  
• ర్సాయన ర్హిత్ సహజ వావసాయానిా భార్త్దేశేంలో ప్ర త్సహిేంచాల్స. 
• ప్ేంటల అేంచన్ా, భూ ర్థకార్ుడ ల డ్ిజిటల ైజ ష్న్, ప్పర్ుగుమేంద్ులు మర్థయు ప్ ష్కాలను ప్రచికార్ీ చేయడేం కోసేం 

డ్యరనల  వినియోగానిా ప్ర త్సహిేంచాల్స. వావసాయ ఉత్ిత్ ు ల విలువ గపలుసుకు సేంబేంధిేంచిన వావసాయేం 
మర్థయు గార మీణ ప్ర్థశరమల కోసేం సాి రి్ప లకు ఆర్థిక సహాయేం చేయడ్ానికి న్ాబార్డ దావర్ా నిధులు 
సమకూర్ిబడతాయ. 

మౌల్సక సద్ుపాయాలు: ప్రధానమేంత్రర ఆవాస యోజన 

• 2022-23లో, ప్రఎేం ఆవాస యోజనలో గుర్థుేంచబడ్ిన లబిిదార్ుల కోసేం 80 లక్ష్ల ఇళ్లల  ప్ూర్థు చేయబడతాయ; 

గార మీణ & ప్టిణ పరా ేంతాలోల  ప్రధానమేంత్రర ఆవాస యోజన కోసేం 60,000 ఇళ్లల  లబిిదార్ులుగా గుర్థుేంచబడతాయ. 
• 3.8 కోటల  కుటుేంబాలకు కుళ్ాయ న్సటి సౌకర్ాేం కల్సిేంచేేంద్ుకు 60,000 కోటుల  క టాయేంచార్ు. 2022-23లో 80 

లక్ష్ల కుటుేంబాలను అేంద్ుబాటు గృహాల ప్థకేం కోసేం గుర్థుసాు ర్ు. 

ర్క్ష్ణ: 

http://www.careerpower.in/
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• ఆత్మనిర్భర్ భార్త్ ను ప్ర త్సహిేంచడ్ానికి మర్థయు దిగుమత్ లప్ెై ఆధార్ప్డటానిా త్గథగేంచడ్ానికి ర్క్ష్ణ కోసేం 
మూలధన సేకర్ణ బడ్జెట్ లో 68% దేశీయ ప్ర్థశరమకు క టాయేంచబడుత్ ేంది. 

• గత్ ఆర్థిక సేంవత్సర్ేంతో ప్ ల్ససేు  ఇది 58% ఎకుకవ. ర్క్ష్ణ బడ్జెట్ లో 25%తో ప్ర్థశరమ, సాి రి్ప లు మర్థయు 
విదాాసేంసిల కోసేం ర్క్ష్ణ ప్ర్థశోధన మర్థయు అభివృదిి విభాగాలు తజర్వబడతాయ. 
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