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 � ఐ ఐ సదర� ��న� ��� � ��ం� � �ఖ�  అ��� �జ�న ప��శమల �ఖ మం�� 

 ��ప�,  ��  22:  ��ష�  �ప�త� ం  ప��శమల  అ�వృ���  క��బ�  ఉంద�,  అ��   ��� 
 ఔ�� �క  �����క  �త�ల�  అండ�  ఉం�ంద�,  ఎ�  ఈ�  ఆ�  ��ం�  ����  � 
 �ండవ��  �ంబ�  1  �  �ంద�  ��ష�  ప��శమల  �ఖ  మం��  ���డ  అమ�� �  అ�� �. 
 ��క�రం  మ�� హ� ం  �� �క  ��  �ట�  నం�  ��� డ�ష  అ�  ఇం�య�  ఇండ����  (�  ఐ 
 ఐ  )  ��  �న�  స��శం�  ��ష�  ప��శమల  �ఖ  మం��  �ఖ�   అ���  ���� 
 �పసం�ం��. 

 ��ష�  ప��శమల  �ఖ  మం��  �����  ��మల  �ంక�శ� ర  �� �  స�� ��  ఈ  �  ఐ  ఐ 
 సదర�  ��� �  స��శం  ఏ�� �  సం�షమ�,  �  �ఖ� మం��  �  ఎ�  జగ�  �హ�  ��� 
 ��  ప��శమల  అ�వృ���  ఎం�  క��బ�  ఉ�� ర�  అ�� �.  �వంగత  �తం  ���  �ర� � 
 ప��శమల  �ఖ  మం���  ���  ���ం�  ��  ����  ప��శమల�  ���  వ��   �శ� 
 సఫ�కృతం  అ�� ర�  ����.  సంపద  సృ��కర ��  అ�న  ��  �  ఐ  ఐ  స��శం� 
 ���నడం  సం�షమ�,  ��ష�,  �శ  ఆ� �క  వ� వస��  �పగ��  న��ం�  �  �చన� 
 ��ంచడం  ,  ప��శమ�  &  ��జ�   �ఖ  మం���  �  సమస� ల�  ప�ష� �ంచ���  ��ష� 
 �ప�త� ం  �ం�ం�ంద�  ����.  ��  ��రం�ం�న  ����  (  ప��శమ�  ,  IT  , 
 MSME  ,  EV  �ద�న�  )  అ��   �� ����  అ��ల�న�  అ��  �����క  �త�� 
 ��న�� �  సవరణల�  ��  �ద�ం�  �ం�మ�  అ�� �.  �ర  ��� �  �మ�� � ��  
 వ� వ�� �ం�ల�  ఆ�శం�  AP  ���  ఎన� �  ��� �ష� �  ఏ�� �  ��మ�  ,  ���� 
 ����న�   ���  ��ం� �  అ��ణం�  ��యపట� ం  వద�  ��� ���  �  ���  ��� ��� 
 సంబం�ం�న  ప�ల�  �ఖ� మం��  ���రం  ���న  �షయం  ���ం�న�� �.  �శం� 
 అ�  �ద�  �ండవ  స��ద�ర  ��ంతం,  �ప�న  ఓడ��ల�,  ద����  ఎ�మ��  & 
 ������   హ� �  ���న� ద�  ����.  వ� వ�య  రంగం,  ఆ�� ,  మత� �   త�తర  రం�ల� 
 �ద�  ���న  ���� హం  అం����� మ�  అ�� �.  ���రం  ���  ఏ�� �  అం����� 
 వ��న� ద�  ����.  �����క�  హ�  �  నక� ప��  ���న� �  అ�� �.  �ం�ద  ���  ర�� 
 మ��  రహ��ల  �ఖ  మం��  ��  ���  గడ� �  ఆం�ధ�ప�� �  16  ��య  రహ�� 
 �����ల�  శం��� పన  ���,  �త�ం  1,411  �.�.ల  �డ��  �.  15,592  ���  ఖ�� � 
 �రత�ల,  �గర  �ల  అ��తన  �డ��  ర��  �క�� �,  �త�  స��ద  ఓడ��ల� 
 అం�����  �వడం�  ఎ�మ�  ��ల�  ������   ఖ�� �  త� �  ల�పడ��� �  అ� 
 ����.  ���   ప��శమ�  ఆం��  ��వ�� �  &  "��ఖ  ��� ��"  ��ం�  �ంచ�  �� � 
 "అ��తన  ��స�  ప��ధన  �ం�దం"  ఏ�� �  �  ఒక  �ప�� క�న  �డ�  �  �రత�శం�� 
 �ట��ద�  ���  ��ష�  �శ� ��� లయం  ���   కం���  క��  ��ం�  �ంచ� � 
 ��రం�ం�మ�  ����.  .  ��ష�ం�  ఉత� ��  అ��   ���   �ప�న  పంటల�  వ�  ,  ���   , 
 ��  �ంజ�  ,  ప��  ,  ప�� ��� �  మ��  శనగ�,  �డ�  ఉత� ���  ఆం�ధ�ప��  �శం�� 
 �ద�  �� నం�  ,  �ంసం,  �ల  ఉత� ��ల�  ���  �� నం�  ���  ���  1.45 
 ��యన�  మం��  ఉ��  క�� ��   స��ద  ఆ�ర  ఎ�మ�  �శం  �త�ం  ��వ�  36  %  �� 
 �  �ంద�  �వ�ం��.  ప��శమ�  ���బ�ల�  ��త� �ంచ���,  ���డ-  ��ఖపట� ం 
 �ర  ��ం�ల  మధ�   ఆం�ధ�ప��  ����యం  ,  ��క��   మ��  �����క��  
 ఇ�� �� �ం�  ��య�  (  PCPIR  )  ఏ�� �  �య��� మ�  ����.  ఆం�ధ�ప��  సహజ�న 
 �� �,  ప��త  స���  ,  పచ� �  అడ��,  �� �  వంట��  మ��  ఆ�థ� ం  ఇ��   వ� ��ల� 



 ప�� టకం  �  �ప���  �ం�  ,  ఎ�  ��జం  ���  (  �����ష�  మ��  ����ష�  ) 
 �ర�దర� ��-2020  ��  అ�స���న� ద�  అ�� �.  ���  సం�భం  ఉన� ప� ��  ఎ�  GST 
 వ���  ��రం�  ఉండ���  ��ష�  �ప�త� ం  �ప�శ���న  ��ధ  సం�మ  (  DBT  )  పథ�ల 
 �� �  �పజల  ����  శ� �  ���పడడ�  ���  �రణమ�  ����.  ప��శమల� 
 సంబం�ం�  ఏ�ం�  అంశ��  ప��� ���,  ఆ�� ���  ��ష�  �ఖ� మం��  �  స�  ,  � 
 ప��శమల  �ఖ  అ����  ఎ�� �  �ందంజ�  ఉం�  సహక�ం�  అ��   ����  అండ� 
 ఉం�మ� ����. 
 ఈ  స��శం�  అర�  మం��  ��  ద���  ����ల  ������క  �త��  �ర�  బ��� 
 ��మ�  ����  �  ఎ��   ,  ఒ��   ఎం  �  కమ�  ��,  �డర�  �� ం�  ఇ  �  ���  ��య�  ,  ���  
 ఇం��  �ర� �  ��  ,  ���స� �  ఎ� ��� ��  �ర� �  �జ�  ఆ�  ���స� �  ,  �ం�  ����  
 ��క ��  గ��  మ�,  ��  ���  ఎం  �  సం��  �ం�  ,  ��ం�  ��య�  ఇ�  పద� ���  , 
 అమ� �� ఎ��� �� �� �ప��ం� , త�త�� ��� �. 


