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Budget 2020 Highlights
மத்திய நிதியமமச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான
நிதிநிமல அறிக்மகமய இன்று மக்களமையில் தாக்கல் சசய்து பேசினார். அைரது
உமரயின் முக்கிய அம்சங்கள் ேின்ைருமாறு:

1. சரக்கு மற்றும் பசமை ைாி, ைரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க சோருளாதார சீர்திருத்த
நடைடிக்மக. இது பதசத்மத ஒன்றுேடுத்தியுள்ளது.
2. ைர்த்தகர்கமள அச்சுறுத்தும் நடைடிக்மககள் இல்மல.
3. சோதுமக்களுக்கு ேயனளிக்கும் ைமகயில் ஜிஎஸ்டி அமலாக்கம்.
4. 40 பகாடி ைர்த்தகர்கள் ஜிஎஸ்டி-யில் ேதிவு சசய்துள்ளனர்.
5. புதிதாக 16 லட்சம் ைாி சசலுத்துேைர்கள் பசர்ப்பு. இதுைமர இல்லாத மமல்கல்
சாதமனகள் நிகழ்த்தப்ேட்டுள்ளன.
6. உலகிபலபய 5 ைது சோிய சோருளாதாரமாக இந்தியா உருசைடுத்துள்ளது.
7. முன்பு எப்போதும் இல்லாத ைமகயில் பநரடி அந்நிய முதலீடு 284 ேில்லியன்
டாலர் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது.
8. அமனைருக்குமான சோருளாதார ைளர்ச்சிமய அடிப்ேமடயாக சகாண்டது இந்த
ேட்சஜட். முயற்சி, உத்பைகம், உற்சாகம் ஆகிய 3 முக்கிய அம்சங்கமள
உள்ளடக்கியதாக இது உள்ளது.
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9. பைளாண் துமறமய முன்னிமலப்ேடுத்தும் ைிதமாகவும், ைிைசாயிகளின்
ைருமானத்மத 2022-ஆம் ஆண்டுக்குள் இரட்டிப்ோக்கும் ைமகயிலும் ேட்சஜட்
அமமந்துள்ளது.
10. பைளாண் துமறமயப் போட்டிகள் நிமறந்ததாக மாற்றவும், பைளாண் சந்மதமய
தாராளமயமாக்கவும் 15 அம்சங்கள் சகாண்ட சசயல் திட்டம்
11. மாநிலங்கள், இந்தத் திட்டங்கமள நிமறபைற்ற ஊக்கம் அளிக்கப்ேடும். 20 லட்சம்
ைிைசாயிகளுக்கு சூாியசக்தி ேம்புசசட்டுகள்
12. ோசனத்திற்கான தண்ணீர் தட்டுப்ோடு உள்ள 100 மாைட்டங்களுக்கு முன்னுாிமம
அளிக்கப்ேடும்
13. உரங்கள் ேயன்ோட்டில் சமநிமலமய நிமலநிறுத்த நடைடிக்மக.
14. நமது மக்களுக்கு நல்ல பைமலைாய்ப்பு கிமடக்கவும், நமது ைர்த்தகங்கள்
ஆபராக்கியமானதாக அமமயவும், அமனத்து சிறுோன்மமயினர், சேண்கள்
மற்றும் எஸ்சி-எஸ்டி ேிாிைினாின் எதிர்ோர்ப்புகமள நிமறபைற்றவும் இந்த
ேட்சஜட்டில் முயற்சி பமற்சகாள்ளப்ேட்டுள்ளது.
15. சரக்கு மற்றும் பசமை ைாிைிதிப்பு காரணமாக போக்குைரத்து மற்றும் சரக்குப்
போக்குைரத்துத் துமறயின் திறன் பமம்ேட்டிருப்ேதுடன், அதிகாாிகளின் ஆதிக்கம்
ஒழிக்கப்ேட்டு, குறு,சிறு,நடுத்தர சதாழில்துமற நுகர்பைார்களும் ஆண்டுக்கு ஒரு
லட்சம் பகாடி ரூோய் அளைிற்கு ேயனமடந்துள்ளனர்.
16. பைளாண் உற்ேத்திப் சோருட்களுக்கான பசமிப்புக் கிடங்குகளுக்கு புைிசார்
குறியீடும், ைமரேடம் ைாயிலாக கண்டறியும் ைசதியும் ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.
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17. சுயஉதைிக் குழுக்கள் ைாயிலாக கிராமங்களில் பசமிப்புக் கிடங்கு.
18. பைளாண் உற்ேத்திப் சோருட்கமள ரயில் மற்றும் ைிமானம் மூலம் ேல்பைறு
சந்மதகளுக்கு எடுத்துச் சசல்ல சிறப்பு ைசதிகள்.
19. ஒருங்கிமணந்த ேண்மணத் திட்டம் அறிமுகம்.
20. ஒரு மாைட்டத்திற்கு ஒரு பைளாண் உற்ேத்திப்சோருள் என்ற புதிய பநாக்கிலான
திட்டம்.

21. முதலீடற்ற இயற்மக பைளாண் திட்டம்
22. பைளாண் கடனுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு 15 லட்சம் பகாடி
23. ோல் ேதப்ேடுத்துதல் அளமை இரட்டிப்ோக்கவும், மீன் உற்ேத்திக்கு உத்பைகம்
அளிக்கவும் முடிவு
24. பைளாண் துமறக்கு 2.83 லட்சம் பகாடி ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு. ஊரக ைளர்ச்சிக்கு
1.23 லட்சம் பகாடி நிதிஒதுக்கீடு
25. இந்திர தனுஷ் திட்டம் ைிாிைாக்கம். கூடுதலாக 112 மாைட்டங்களில் புதிய
மருத்துைமமனகள் தனியார் மற்றும் அரசு ேங்களிப்புடன் அமமக்கப்ேடும்.
26. சுகாதாரக் கட்டமமப்புகளுக்கு முன்னுாிமம. 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் காச
பநாமய முற்றிலுமாக ஒழிக்கத் திட்டம்.
27. தூய்மம இந்தியா திட்டத்திற்கு 12,300 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.
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28. புதிய கல்ைிக் சகாள்மக ைிமரைில் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடும். சிறந்த கல்ைிமய
ைழங்கும் ைமகயில், பநரடி அந்நிய முதலீடு, பைமலைாய்ப்பு அளிக்கும்
ைமகயிலான கல்ைித் திட்டம் அறிமுகம்.
29. சைளிநாட்டு மாணைர்கமள ஈர்க்கும் ைமகயில் “இந்தியாைில் கல்ைிக் கற்க
ைாருங்கள்” திட்டம் ஆசிய, ஆப்ேிாிக்க நாடுகளில் ேிரேலப்ேடுத்தப்ேடும்.
30. மாைட்ட மருத்துைமமனகளில் மருத்துைக் கல்லூாிகள் அமமக்கவும், கூடுதலாக
மருத்துைர்கமள நியமிக்கவும் திட்டம்
31. கல்ைித் துமறக்கு 99,300 பகாடி ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு
32. சதாழில் முமனபைாபர இந்தியாைின் ேலம். பைமலைாய்ப்மே உருைாக்குபைார்
அைர்கபள. அைர்களின் முதலீட்டுத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் ைழங்க சிறப்பு ேிாிவு
33. ஒவ்சைாரு குடிமகனின் ைாழ்க்மகமயயும் எளிதாக்க முயற்சி
34. உற்ேத்திமய சேருக்க திட்டம். பதசிய சதாழில்நுட்ே ாீதியிலான ஜவுளி இயக்கம்
உருைாக்கம்
35. சதாழில்துமறக்கும், ைர்த்தகத் துமறக்கும் 27,300 பகாடி ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு.
36. கட்டமமப்புத் திட்டங்களுக்கு முன்னுாிமம - கட்டமமப்புத் துமறக்கு 100 லட்சம்
பகாடி ரூோய் - 5 புதிய சோலிவுறு நகரங்கள் ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.
37. புதிய கட்டமமப்புத் திட்டம் நிர்ைிக் அறிைிப்பு
38. தில்லி-மும்மே இமடபயயான அதிைிமரவுச் சாமல 2023 ஆம் ஆண்டுக்குள்
முடிக்கப்ேடும்.
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39. ரயில்பைத் துமறயில் தனியார் ேங்களிப்பு ஊக்குைிக்கப்ேடும், கூடுதலாக பதஜாஸ்
ரயில்கள் இயக்கப்ேடும், 27,000 கிமீ சதாமலவுக்கு ரயில்ோமத மின்மயமாக்கல்
40. துமறமுகங்கமள பமம்ேடுத்த நடைடிக்மக, முக்கியத் துமறமுகம் ஒன்று
நிறுைனமயமாக்கப்ேடும்.
41. மின்சாரத் துமறக்கு புதிய உத்பைகம் அளிக்க திட்டம், புதிய ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள்
சோருத்த நடைடிக்மக. 2023 ஆம் ஆண்டுக்குள் ப்ாீ-சேய்டு டிஜிட்டல் மீட்டர்
ைசதி அறிமுகம்.
42. குழாய் ைழிபய சமமயல் எாிைாயு எடுத்துச் சசல்லும் திட்டம் ைிாிைாக்கம்,
கூடுதலாக 16,200 கிமீ சதாமலவுக்கு குழாய்கள் அமமக்க திட்டம்
43. அமனத்து கிராமங்களுக்கும், ஃமேேர் சநட் ைாயிலாக இமணய ைசதி, ஒரு லட்சம்
ேஞ்சாயத்துகள்
44. நாடுமுழுைதும் புள்ளி ைிைர கட்டமமப்பு பூங்காக்கள்
45. நாடுமுழுைதும் உடான் திட்டத்தின்கீழ் புதிதாக 100 ைிமான நிமலயங்கள்
அமமக்கப்ேடும்.
46. சுற்றுச்சூழலுக்கு பகடுைிமளைிக்கும் ேமழய அனல் மின் நிமலயங்களுக்கு
கட்டுப்ோடுகள், அதிகளவு காியமில ைாயுமை சைளிபயற்றினால் மூட
நடைடிக்மக
47. ஊட்டச்சத்து திட்டத்திற்கு 35,000 பகாடி ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு
48. சுத்தமான காற்று திட்டத்திற்கு 44,000 பகாடி ரூோய் ஒதுக்கீடு, சுற்றுச்சூழமல
ோதுகாக்க சுத்தமான காற்று இயக்கம்
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49. பதசிய ோதுகாப்புக்கு உயர் முன்னுாிமம
50. ேட்டியலினத்தைருக்கும், இதர ேிற்ேடுத்தப்ேட்ட ேிாிைினாின்
நலத்திட்டங்களுக்காக 85,000 பகாடி ரூோய் ஒதுக்கீடு, ேழங்குடியினர் நலனுக்கு
53,700 பகாடி ரூோய் நிதிஒதுக்கீடு
51. ஊழலற்ற, தூய்மமயான நிர்ைாகபம அரசின் தாரக மந்திரம்
52. சுற்றுலாத் துமறமய பமம்ேடுத்த அரசு முன்னுாிமம, 25,000 பகாடி ரூோய் நிதி
ஒதுக்கீடு
53. மனிதக்கழிவுகமள மனிதர்கபள அகற்றும் முமறக்கு முற்றிலும் தமட ைிதிக்க
முடிவு
54. முமறயாக ைாிசசலுத்துபைார் அச்சுறுத்தப்ேட மாட்டார்கள்
55. கம்சேனி சட்டத்தில் திருத்தம் சகாண்டு ைரப்ேடும், சேரு நிறுைனங்களுக்கு
சலுமககள்
56. ஜி20 நாடுகளின் உச்சிமாநாட்மட 2022 ஆம் ஆண்டு நடத்த திட்டம். இதற்கு 100
பகாடி ரூோய் ஒதுக்கீடு
57. ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு 30,757 பகாடி ரூோய் ஒதுக்கீடு
58. புதிய உருைாக்கப்ேட்டுள்ள யூனியன் ேிரபதசமான லடாக் பமம்ோட்டிற்காக 5958
பகாடி ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு
59. ைங்கிகளில் முதலீடு சசய்துள்ளைர்களின் ேணம் ேத்திரமாக உள்ளது,
முதலீட்டாளர்களின் காப்பீடு உயர்த்தப்ேட்டுள்ளது.
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60. ைங்கித் துமறமய உறுதிப்ேடுத்த ேல்பைறு உத்பைக முயற்சிகள்.
முதலீட்டாளர்களின் மைப்புத் சதாமகக்கான காப்பீடு 1 லட்சம் ரூோயிலிருந்து 5
லட்சமாக உயர்வு.
61. கூட்டுறவு ைங்கிகள் ைிதிகளில் சேருமளவு மாற்றம் சகாண்டு ைரப்ேடும்.
62. சிறு-குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுைனங்கள் இந்திய சோருளாதாரத்தின் அடிப்ேமட
அம்சமாகும். இத்துமறயில் கூடுதல் முதலீடு
63. முதலீட்டாளர்கள் அரசு கடன்ேத்திரங்கமளப் சேற முடியும், இது
முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்ேிக்மக ஏற்ேடுத்தும் முயற்சியாக இருக்கும்.
64. ேணப்புழக்கத்மத அதிகாிக்கவும், முதலீடுகமள ஈர்க்கவும் நடைடிக்மககள்
65. ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுைனத்தில் உள்ள அரசுப் ேங்குகளின் ஒரு ேகுதிமய ைிற்க
முடிவு
66. ைங்கிகள் அல்லாத நிதிநிறுைனங்களுக்கு ேகுதியளைில் கடன் உத்தரைாதம்
67. ஒட்டுசமாத்த உள்நாட்டு ைளர்ச்சி ைிகிதம் 10 சதவீதமாக உயர ைாய்ப்புள்ளதாக,
அரசு நம்ேிக்மக
68. நிதிப்ேற்றாக்குமற 3.5 சதவீதமாக மதிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது, குறிப்ேிடத்தக்க ைாி
சீர்திருத்தங்கள் பமற்சகாள்ளப்ேடும்.
69. இந்தியாமை முதலீட்டுக்கு உகந்த பதசமாக மாற்றி, உலகளாைிய முதலீடுகமள
ஈர்க்கத் திட்டம்
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70. தனிநேர் ைருமான ைாிச் சலுமககள் அறிைிப்பு – ரூ. 5 முதல் ரூ.7.5 லட்சம் ைமர
ைருமானம் உள்ளைர்களுக்கு 10 சதவீதம், ரூ. 7.5 - 10 லட்சம் ைமர 15 சதவீதம்
ைருமான ைாி ைிதிக்கப்ேடுகிறது.
71. ரூ. 10 முதல் ரூ. 12.5 லட்சம் ைமர 20 சதவீதமும், ரூ. 12.5 முதல் ரூ. 15 லட்சம்
ைமர 25 சதவீதமும் ைருமான ைாி ைிகிதம் குமறத்து அறிைிக்கப்ேட்டுள்ளது.
72. ரூ. 15 லட்சத்திற்கு கூடுதலாக ைருமானம் உள்ளைர்களுக்கு ைாிைிதிப்ேில் எந்த
மாற்றமும் இல்மல, அைர்கள் 30 சதவீத ைருமான ைாி சசலுத்துைார்கள்.
73. புதிதாக எளிமமப்ேடுத்தப்ேட்ட ைருமான ைாிச் சீர்திருத்தங்களில், ைிலக்குகளின்
எண்ணிக்மக கணிசமாக குமறக்கப்ேட்டுள்ளது
74. புதிதாக சதாடங்கப்ேடும் நிறுைனங்களுக்கு 5 ைருட ைாிச்சலுமக ைழங்க திட்டம்
75. வீட்டு ைசதித் திட்டத்மத ஊக்குைிக்கும் ைமகயில் ேல்பைறு அறிைிப்புகள்,
கட்டுமான நிறுைனங்களின் லாேத்திற்கு ஓராண்டு ைாிச் சலுமக அறிைிப்பு
76. தனிநேர் ைருமான ைாி திட்டத்மதப் சோறுத்தைமர, ைாி சசலுத்துபைார்
ஏற்கனபை உள்ள ைிதிமுமறகமள ேின்ேற்றலாம் அல்லது புதிய ைாி ைிகிதத்மத
ஏற்கலாம்
77. ஆதார் எண் அடிப்ேமடயில் உடனடியாக ோன் கார்டு ைழங்கப்ேடும்.
78. பநரடி ைாிகளுக்கான மத்திய ஆமணயத்தின் ைிதிமுமறகளில் திருத்தங்கள்
சகாண்டு ைரப்ேடும்.
79. ைரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் புதிய எளிமமப்ேடுத்தப்ேட்ட சரக்கு மற்றும் பசமை ைாி
முமற அமலாக்கம்
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80. முக்கிய மருத்துை உேகரணங்கள் இந்தியாைிபலபய உற்ேத்தியாைதால்
சைளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதியாகும் இத்தமகய உேகரணங்களுக்கு சுங்கைாி
அதிகாிப்பு
81. இந்தியாைில் உற்ேத்தி சசய்பைாம் திட்டம் மிகப்சேரும் சைற்றிமய சேற்றுள்ளது.

