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कें द्रीय अर्थसंकल्प 2022 

कें द्रीय अर्थसंकल्पाला वार्षथक र्वत्तीय र्ववरण म्हणूनही ओळखले जाते. भारतीय संर्वधानाच्या कलम 112 मधे्य असे नमूद 

केले आहे की हे एका र्वर्िष्ट वषाथसाठी सरकारच्या अंदाजे खर्थ आर्ण प्राप्ीरें् र्ववरण आहे. 

कें द्रीय अर्थसंकल्प सूक्ष्म-आर्र्थक स्तरावरील सवथसमावेिक कल्याणावर लक्ष कें र्द्रत करून स्रू्ल-आर्र्थक पातळीच्या वाढीला 

पूरक ठरण्यार्ा प्रयत्न करतो. कें द्रीय र्वत्त आर्ण कॉपोरेट व्यवहार मंत्री, श्रीमती र्नमथला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-

23 र्ा कें द्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. 

कें द्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: प्रमुख ठळक मुदे्द 

• मोठ्या अर्थव्यवस्र्ांमधे्य भारतार्ी आर्र्थक वाढ ९.२% वर मूल्यमापन केली जाते. 

• (PLI) उत्पादकता जोडलेल्या प्रोत्साहन योजनेअंतर्थत 14 के्षत्रांमधे्य 60 लाख नवीन नोकर् या. 

• पीएलआय योजना 30 लाख कोटी रुपयांरे् अर्तररक्त उत्पादन र्नमाथण करू िकतात. 

• अमृत कालमधे्य प्रवेि करून, 25 वषाांर्ी भारत @100 पयांतर्ी आघाडी, अर्थसंकल्प र्ार प्राधान्ांसह वाढीसाठी 

र्ालना देतो: 

1. पीएम र्र्तिक्ती 

2. सवथसमावेिक र्वकास 

3. उत्पादकता वाढ आर्ण र् ंतवणूक, सूयोदयाच्या संधी, ऊजाथ संक्रमण आर्ण हवामान कृती. 

4. र् ंतवण कीसाठी र्वत्तप रवठा 

कें द्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 रे् प्रम ख ठळक म दे्द खालीलप्रमाणे आहेत: 

पीएम गतिशक्ती 
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• PM र्र्तिक्ती र्ालवणारी सात इंर्जने म्हणजे रसे्त, रेले्व, र्वमानतळ, बंदरे, जन वाहतूक, जलमार्थ आर्ण लॉर्जस्टिक 

इन्फ्रािरक्चर. 

पीएम गिीशक्तक्त राष्ट्र ीय मास्टर पॅ्लन 

• PM र्र्तिक्ती राष्टर ीय मािर पॅ्लनच्या व्याप्ीमधे्य आर्र्थक पररवतथन, अखंड मल्टीमोडल कनेस्टिस्टिटी आर्ण 

लॉर्जस्टिक कायथक्षमतेसाठी सात इंर्जनांर्ा समावेि असेल. 

• नॅिनल इन्फ्रािरक्चर पाइपलाइनमधील या 7 इंर्जनांिी संबंर्धत प्रकल्प पीएम र्र्तिक्ती रेमवकथ िी संरेस्टखत केले 

जातील. 

रस्ता वाहिूक 

• राष्टर ीय महामार्ाांरे् जाळे 2022-23 मधे्य 25000 र्कमीने र्वस्तारले जाईल. 

• राष्टर ीय महामार्थ नेटवकथ च्या र्वस्तारासाठी 20000 कोटी रुपये जमा केले जातील. 

मल्टीमॉडल लॉतिक्तस्टक पार्क्थ 

• र्ार र्ठकाणी मल्टीमोडल लॉर्जस्टिक पाकथ च्या अंमलबजावणीसाठी 2022-23 मधे्य पीपीपी मोडद्वारे करार र्दले 

जातील. 

रेले्व 

• स्र्ार्नक व्यवसाय आर्ण प रवठा साखळीनंा मदत करण्यासाठी वन िेिन वन प्रॉडि संकल्पना. 

• 2022-23 मधे्य स्वदेिी जार्र्तक दजाथरे् तंत्रज्ञान आर्ण क्षमता वाढ कवर् अंतर्थत 2000 र्कमी रेले्व नेटवकथ  आणले 

जाईल. 

• प ढील तीन वषाांत 400 नवीन र्पढीतील वंदे भारत र्ाड्या तयार केल्या जातील. 

• मल्टीमॉडल लॉर्जस्टिकसाठी 100 PM र्र्तिक्ती कार्ो टर्मथनल प ढील तीन वषाांमधे्य र्वकर्सत केले जातील. 

पवथिमाला 

• राष्टर ीय रोपवे र्वकास कायथक्रम, पवथतमाला PPP मोडवर हाती घेण्यात येणार आहे. 

• 60 र्कमी लांबीच्या 8 रोपवे प्रकल्पांसाठी 2022-23 मधे्य कंत्राटे देण्यात येणार आहेत. 

सवथसमावेशक तवकास 

शेिी 

• र्हू आर्ण धान खरेदीसाठी 1.63 कोटी िेतकर्यांना 2.37 लाख कोटी रुपयांरे् रे्ट पेमेंट. 

• संपूणथ र्जल्ह्यात रसायनम क्त नैसर्र्थक िेतीला र्ालना र्दली जाईल. रं्र्ा नदीकाठी 5 र्कमी रंुद कॉररडॉरमधे्य 

िेतकर्यांच्या जर्मनीवंर प्रार्र्मक लक्ष कें र्द्रत करण्यात आले आहे. 

• नाबाडथ कृषी आर्ण ग्रामीण उद्योर्ांसाठी िाटथअप्सना र्वत्तप रवठा करण्यासाठी र्मर्श्रत भांडवलासह र्नधीर्ी स र्वधा 

देईल. 

• पीक म ल्यांकन, जर्मनीच्या नोदंीरें् र्डर्जटायझेिन, कीटकनािके आर्ण पोषक तत्ांर्ी फवारणी यासाठी ‘र्कसान 

डर ोन’. 

केन बेटवा प्रकल्प 

• केन-बेतवा र्लंक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 1400 कोटी खर्थ. 

• केन-बेतवा र्लंक प्रकल्पाद्वारे िेतकर्यांच्या ९.०८ लाख हेिर जर्मनीला र्संर्नार्ा लाभ र्मळणार आहे. 

MSME 

• उद्यम, ई-श्रम, NCS आर्ण ASEEM पोटथल एकमेकांिी जोडले जातील. 

• इमजथन्सी के्रर्डट र्लंक्ड रॅ्रंटी स्कीम (ECLGS) अंतर्थत 130 लाख एमएसएमईंनी अर्तररक्त के्रर्डट प्रदान केले 

• ECLGS मार्थ 2023 पयांत वाढवण्यात येणार आहे. 
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• ECLGS अंतर्थत रॅ्रंटी किर रु. 50000 कोटीनंी वाढवून एकूण रु. 5 लाख कोटी किर केले जाईल. 

• मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेससाठी के्रर्डट रॅ्रंटी टरि फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) अंतर्थत 

स र्वधेसाठी रु. 2 लाख कोटी अर्तररक्त के्रर्डट. 

• 6000 कोटी रुपयांच्या पररव्ययासह MSME कामर्र्री (RAMP) वाढवणे आर्ण वेर्वान करणे. 

कौशल्य तवकास 

 

• ऑनलाइन प्रर्िक्षणाद्वारे नार्ररकांना कौिल्य, रीस्टस्कल र्कंवा अपस्टस्कल करण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी र्डर्जटल 

इकोर्सिम फॉर स्टस्कर्लंर् अँड र्लिलीहुड (DESH-Stack e-portal) लाँर् केले जाईल. 

• डर ोन िक्ती आर्ण डर ोन-एज-ए-सस्टिथस (DrAAS) साठी िाटथअप्सना प्रोत्साहन र्दले जाईल. 

तशक्षण 

 

• PM eVIDYA र्ा ‘वन क्लास-वन टीिी रॅ्नल’ कायथक्रम 200 टीिी रॅ्नेलपयांत वाढवला जाणार आहे. 

• र्क्रर्टकल र्रं्र्कंर् स्टस्कल्स आर्ण र्सम्य लेटेड र्िक्षण वातावरणाला र्ालना देण्यासाठी िच्य थअल लॅब आर्ण स्टस्कर्लंर् 

ई-लॅब्स स्र्ापन केल्या जातील. 

• र्डर्जटल र्िक्षकांद्वारे र्वतरणासाठी उच्च दजाथर्ी ई-सामग्री र्वकर्सत केली जाईल. 

• वैयस्टक्तक र्िक्षण अन भवासह जार्र्तक दजाथच्या दजेदार सावथर्त्रक र्िक्षणासाठी र्डर्जटल र्वद्यापीठार्ी स्र्ापना 

केली जाईल. 

आरोग्य 

• नॅिनल र्डर्जटल हेल्थ इकोर्सिमसाठी ख ले व्यासपीठ आणले जाईल. 

• दजेदार मानर्सक आरोग्य सम पदेिन आर्ण काळजी सेवांसाठी ‘नॅिनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ स रू करण्यात 

येणार आहे. 

• NIMHANS हे नोडल कें द्र आर्ण इंटरनॅिनल इस्टिटू्यट ऑफ इन्फॉमेिन टेक्नॉलॉजी-बंर्लोर (IIITB) तंत्रज्ञान 

सहाय्य प्रदान करणारी 23 टेली-मेंटल हेल्थ सेंटसथ ऑफ एक्सलन्सरे् नेटवकथ  तयार केले जाईल. 

सक्षम अंगणवाडी 

• र्मिन िक्ती, र्मिन वात्सल्य, सक्षम अंर्णवाडी आर्ण पोिन 2.0 द्वारे मर्हला आर्ण बालकांना एकर्त्रत लाभ. 
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• दोन लाख अंर्णवाड्यांना सक्षम अंर्णवाड्यांमधे्य रूपांतररत करण्यात येणार आहे. 

हर घर, नल से िल 

 

• हर घर, नल से जल अंतर्थत 2022-23 मधे्य 3.8 कोटी क ट ंबांना किर करण्यासाठी 60,000 कोटी रुपयांर्ी तरतूद. 

सवाांसाठी गृहतनमाथण 

• पीएम आवास योजनेअंतर्थत 2022-23 मधे्य 80 लाख घरे पूणथ करण्यासाठी 48,000 कोटी रुपयांर्ी तरतूद. 

उत्तर-पूवथ के्षत्रासाठी पंिप्रधानांचा तवकास उपक्रम (PM-DevINE) 

•   ईिाने्कडील पायाभूत स र्वधा आर्ण सामार्जक र्वकास प्रकल्पांना र्नधी देण्यासाठी PM-DevINE ही नवीन योजना 

स रू करण्यात आली आहे. 

• योजनेंतर्थत य वक आर्ण मर्हलांसाठी उपजीर्वका उपक्रम सक्षम करण्यासाठी 1,500 कोटी रुपयांरे् प्रारंर्भक वाटप 

करण्यात आले. 

व्हायबं्रट गावांचा कायथक्रम 

• र्वरळ लोकसंख्या, मयाथर्दत कनेस्टिस्टिटी आर्ण उत्तर सीमेवरील पायाभूत स र्वधा असलेल्या सीमावती र्ावांच्या 

र्वकासासाठी िायबं्रट स्टिलेज प्रोग्राम. 

बँतकंग 

• 1.5 लाख पोि ऑर्फसपैकी 100 टके्क कोअर बँर्कंर् प्रणालीवर येतील. 

• अन सूर्र्त व्यावसार्यक बँका 75 र्जल्ह्यांमधे्य 75 र्डर्जटल बँर्कंर् य र्नट्स (DBUs) स्र्ापन करणार आहेत. 

ई-पासपोटथ 

• एमे्बडेड र्र्प आर्ण भर्वष्यकालीन तंत्रज्ञानासह ई-पासपोटथ आणले जातील. 

नागरी तनयोिन 

• इमारत उपर्नयमांरे् आध र्नकीकरण, नर्र र्नयोजन योजना (TPS), आर्ण टर ास्टन्फ्झट ओररएंटेड डेिलपमेंट (TOD) 

लारू् केले जातील. 
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• िहरी भार्ात मोठ्या प्रमाणावर र्ार्जांर् िेिन उभारण्यासाठी बॅटरी सॅ्वर्पंर् धोरण आणले जाईल. 

िमीन अतिलेख व्यवस्र्ापन 

• जर्मनीच्या नोदंीचं्या आयटी-आधाररत व्यवस्र्ापनासाठी अर्द्वतीय जमीन पासथल ओळख क्रमांक 

प्रवेगक कॉपोरेट एक्तझिट 

• कंपन्ांच्या जलद संप ष्टात येण्यासाठी सेंटर फॉर प्रोसेर्संर् एके्सलरेटेड कॉपोरेट एस्टक्झट (C-PACE) स्र्ापन केले 

जाईल. 

AVGC प्रमोशन टास्क फोसथ 

• या के्षत्रार्ी क्षमता ओळखण्यासाठी अॅर्नमेिन, स्टिज्य अल इफेि्स, रे्र्मंर् आर्ण कॉर्मक (AVGC) प्रमोिन टास्क 

फोसथर्ी स्र्ापना केली जाणार आहे. 

दूरसंचार के्षत्र 

• प्रोडक्शन र्लंक्ड इन्सेंर्टि स्कीमर्ा एक भार् म्हणून 5G साठी मजबूत इकोर्सिम तयार करण्यासाठी र्डझाइन-

लेड मॅन् फॅक्चररंर्र्ी योजना स रू केली जाईल. 

 

तनयाथि प्रोत्साहन 

• राज्यांना ‘एंटरप्राइझ आर्ण सस्टिथस हब्सर्ा र्वकास’ मधे्य भार्ीदार बनण्यास सक्षम करण्यासाठी र्विेष आर्र्थक के्षत्र 

कायदा नवीन कायद्याने बदलला जाईल. 

रक्षणार्थ आत्मातनिथरिा 

 

• 2022-23 मधे्य 68% भांडवली खरेदी अर्थसंकल्प देिांतर्थत उद्योर्ासाठी राखून ठेवलेला आहे, 2021-22 मधील 

58% वरून. 

• संरक्षण R&D हे उद्योर्, िाटथअप्स आर्ण िैक्षर्णक संस्र्ांसाठी ख ले केले जातील ज्यात संरक्षण R&D बजेटच्या 25% 

राखून ठेवल्या जातील. 

• र्ार्णी आर्ण प्रमाणन आवश्यकता पूणथ करण्यासाठी स्वतंत्र नोडल अंबे्रला बॉडी स्र्ापन केली जाईल. 

सूयोदय संधी (Sunrise) 

• कृर्त्रम ब स्टिमत्ता, भूस्र्ार्नक प्रणाली आर्ण डर ोन, सेमीकंडिर आर्ण त्यार्ी इको-र्सिम, से्पस इकॉनॉमी, 

जीनोर्मक्स आर्ण फामाथस्य र्टकल्स, ग्रीन एनजी आर्ण क्लीन मोर्बर्लटी र्सिम्स यांसारख्या सूयोदयाच्या संधीमंधे्य 

संशोधन आर्ण र्वकासासाठी सरकारी योर्दान र्दले जाईल. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

ऊिाथ संक्रमण आतण हवामान तक्रया: 

• 2030 पयांत स्र्ार्पत सौर उजेरे् 280 GW रे् उर्द्दष्ट पूणथ करण्यासाठी उच्च कायथक्षमतेच्या सौर मॉडू्यल्सच्या 

र्नर्मथतीसाठी उत्पादन र्लंक्ड प्रोत्साहनासाठी 19,500 कोटी रुपयांर्ी अर्तररक्त वाटप. 

र्मथल पॉवर प्ांटमधे्य पार् ते सात टके्क बायोमास पेलेट्स सह-फायर केल्या जातील: 

1. वार्षथक 38 MMT CO2 बर्त, 

2. शेतकर्यांना अर्तररक्त उत्पन्न आर्ण स्र्ार्नकांना नोकरीच्या संधी, 

3. उद्योर्ासाठी कोळशारे् रॅ्र्सर्फकेशन आर्ण कोळशारे् रसायनांमधे्य रूपांतर करण्यासाठी र्ार पर्दशी प्रकल्प 

उभारले जाणार आहेत. 

4. अन सूर्र्त जाती आर्ण अन सूर्र्त जमातीच्या शेतकर्यांना आर्र्थक सहाय्य, ज्यांना कृषी-वनीकरण करायरे् आहे. 

सावथितनक िांडवली गंुिवणूक: 

• 2022-23 मधे्य सावथजर्नक र् ंतवणूक-प्राइम खाजर्ी र् ंतवणूक आर्ण मार्णी र्ालू राहील. 

• भांडवली खर्ाथर्ा पररव्यय र्ालू वषाथत 5.54 लाख कोटी रुपयांवरून 2022-23 मधे्य 35.4% ने वाढून 7.50 लाख 

कोटी रुपये झाला. 

• 2022-23 मधे्य पररव्यय (Outlay) GDP च्या 2.9% असेल. 

• कें द्र सरकारर्ा ‘प्रभावी भांडवली खर्थ’ 2022-23 मधे्य 10.68 लाख कोटी रुपयांर्ा अंदाज आहे, जो GDP च्या स मारे 

4.1% आहे. 

तगफ्ट-IFSC 

• र्र्फ्ट र्सटीमधे्य जार्र्तक दजाथर्ी परदेशी र्वद्यापीठे आर्ण संस्र्ांना परवानर्ी. 

• आंतरराष्टर ीय न्ायशास्त्ांतर्थत र्ववादांरे् वेळेवर र्नपटारा करण्यासाठी आंतरराष्टर ीय लवाद कें द्रार्ी स्र्ापना केली 

जाईल. 

संसाधने एकतत्रि करणे (Mobilising Resources) 

• डेटा सेंटसथ आर्ण एनजी िोरेज र्सिमला पायाभूत स र्वधांर्ा दजाथ र्दला जाईल. 

• िेंर्र कॅर्पटल आर्ण प्रायिेट इस्टिटीने रे्ल्या वषी सवाथत मोठ्या िाटथ-अप आर्ण ग्रोर् इकोर्सिमपैकी एक स लभ 

करण्यासाठी 5.5 लाख कोटी रुपयांहून अर्धक र् ंतवणूक केली. या र् ंतवण कीत वाढ होण्यासाठी उपाययोजना 

कराव्या लार्तील. 

तडतिटल रुपया 

• 2022-23 पासून ररझिथ बँक ऑफ इंर्डया द्वारे र्डर्जटल रुपयार्ी स रुवात. 

राज्ांना गे्रटर तफस्कल से्पस प्रदान करणे 

‘भांडवली र् ंतवण कीसाठी राज्यांना आर्र्थक सहाय्य योजना’ साठी वर्धथत पररव्यय (Enhanced outlay) : 

1. अंदाजपत्रकातील 10,000 कोटीवंरून र्ालू वषाथच्या स धाररत अंदाजान सार 15,000 कोटी रुपये 

2. अर्थव्यवस्रे्तील एकूण र् ंतवण कीरे् उते्प्ररक करण्यासाठी राज्यांना सहाय्य करण्यासाठी 2022-23 मधे्य 1 लाख 

कोटी रुपयांरे् वाटप: पन्नास वषाांरे् व्याजम क्त कजथ, सामान् कजाथपेक्षा जास्त 

3. 2022-23 मधे्य, राज्यांना GSDP च्या 4% राजकोषीय त टीर्ी परवानर्ी र्दली जाईल, ज्यातील 0.5% ऊजाथ के्षत्रातील 

स धारणांशी जोडली जाईल. 

तवत्तीय व्यवस्र्ापन 

• अर्थसंकल्प अंदाज 2021-22: रु. 34.83 लाख कोटी 

• स धाररत अंदाज 2021-22: रु. 37.70 लाख कोटी 

• 2022-23 मधे्य एकूण खर्थ अंदाजे 39.45 लाख कोटी रुपये आहे 
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• 2022-23 मधे्य कजाथव्यर्तररक्त एकूण पावत्या (Total receipts) 22.84 लाख कोटी रुपये असा अंदाज आहे 

• र्ालू वषाथतील र्वत्तीय तूट: GDP च्या 6.9% (अर्थसंकल्पीय अंदाजातील 6.8% र्वरुि) 

• 2022-23 मधे्य राजकोषीय तूट GDP च्या 6.4% असण्यार्ा अंदाज आहे 

स्टस्र्र आर्ण अन मार्नत कर प्रणालीरे् धोरण प ढे नेण्यासाठी: 

1. र्वश्वासाहथ कर व्यवस्र्ा प्रस्र्ार्पत करण्यार्ी दृष्टी. 

2. कर प्रणाली आणखी स लभ करण्यासाठी आर्ण खटला कमी करणे. 

नवीन 'अपडेट केलेले ररटनथ' 

• अर्तररक्त कर भरल्यावर अपडेटेड ररटनथ भरण्यार्ी तरतूद. 

• करर्नधाथरकास पूवीरे् उत्पन्न र् कलेले घोर्षत करण्यास सक्षम करेल. 

• संबंर्धत मूल्यांकन वषाथच्या समाप्ीपासून दोन वषाांच्या आत दाखल केले जाऊ शकते. 

सहकारी संस्र्ा 

• सहकारी संस्र्ांनी भरलेला पयाथयी र्कमान कर 18.5 टक््ांवरून 15 टक््ांवर आणला. 

• सहकारी संस्र्ा आर्ण कंपन्ा यांच्यात समतल खेळारे् मैदान उपलब्ध करून देणे. 

• 1 कोटीहंून अर्धक आर्ण 10 कोटीपंयांत एकूण उत्पन्न असलेल्या सहकारी संस्र्ांवरील अर्धभार 12 टक््ांवरून 7 

टक््ांवर आणला. 

अपंग व्यक्तीनंा कर सवलि 

• र्वमा योजनेतून वार्षथकी आर्ण एकरकमी रकमेर्ा भरणा पालक/पालकांच्या हयातीत, म्हणजेर् 60 वषे वयाच्या 

पालक/पालकांवर अवलंबून असणा-या वेर्ळ्या अपंर्ांना अन मती र्दली जाईल. 

राष्ट्र ीय पेन्शन योिनेिील योगदानामधे्य समानिा 

• राज्य सरकारी कमथर्ार् यांच्या NPS खात्यात र्नयोक्त्याच्या योर्दानावर कर कपातीर्ी मयाथदा 10 टक््ांवरून 14 

टक््ांपयांत वाढवली आहे. 

• त्यांना कें द्र सरकारच्या कमथर्ार्यांच्या बरोबरीने आणते. 

• सामार्जक स रक्षा फायदे वाढर्वण्यात मदत होईल. 

स्टाटथ-अपसाठी प्रोत्साहन 

• कर लाभ र्मळवण्यासाठी पात्र िाटथ-अप्ससाठी 31.03.2023 पयांत, एक वषाथने वाढवण्यार्ा कालावधी. 

• यापूवी 31.03.2022 पयांत इन्कॉपोरेशनर्ा कालावधी वैध होता. 

सवलिीच्या कर प्रणाली अंिगथि प्रोत्साहन 

• कलम 115BAB अंतर्थत उत्पादन र्कंवा उत्पादन स रू करण्यार्ी शेवटर्ी तारीख एका वषाथने म्हणजे 31 मार्थ 2023 

ते 31 मार्थ 2024 पयांत वाढवली आहे. 

आिासी तडतिटल मालमते्तवर कर आकारणीसाठी योिना 

• िच्य थअल र्डर्जटल मालमते्तसाठी र्वर्शष्ट कर व्यवस्र्ा स रू केली. 

• कोणत्याही आभासी र्डर्जटल मालमते्तच्या हस्तांतरणातून र्मळणार्या उत्पन्नावर 30 टके्क दराने कर आकारला 

जाईल. 

• संपादन खर्थ वर्ळता अशा उत्पन्नार्ी र्णना करताना कोणत्याही खर्ाथच्या र्कंवा भत्त्याच्या संदभाथत कोणतीही कपात 

करण्यार्ी परवानर्ी नाही. 

• िच्य थअल र्डर्जटल मालमते्तच्या हस्तांतरणाम ळे होणारा तोटा इतर कोणत्याही उत्पन्नाच्या र्वरोधात सेट केला जाऊ 

शकत नाही. 
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• व्यवहारारे् तपशील कॅप्र्र करण्यासाठी, आर्र्थक उंबरठ्यावरील अशा मोबदल्याच्या 1 टके्क दराने आभासी 

र्डर्जटल मालमते्तच्या हस्तांतरणाच्या संबंधात केलेल्या पेमेंटवर TDS प्रदान केला जाईल. 

• िच्य थअल र्डर्जटल मालमते्तर्ी भेट देखील प्राप्कत्याथच्या हातात कर भरावी लारे्ल. 

खटला व्यवस्र्ापन 

• ज्या प्रकरणांमधे्य कायद्यार्ा प्रश्न हा उच्च न्ायालय र्कंवा सवोच्च न्ायालयात प्रलंर्बत असलेल्या प्रकरणांसारखार् 

असतो, अशा प्रकरणांमधे्य कायद्याच्या अशा प्रश्नावर न्ायालय र्नणथय घेईपयांत र्वभार्ाकडून अपील दाखल करणे 

प ढे ढकलले जाईल. 

• करदाते आर्ण र्वभार् यांच्यातील वारंवार खटले कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत करणे. 

IFSC ला कर प्रोत्साहन 

र्वर्नर्दथष्ट अटीचं्या अधीन राहून, खालील र्ोष्टी करातून म क्त केल्या जातील 

• ऑफशोअर डेररिेर्टि साधनांमधून अर्नवासी व्यक्तीरे् उत्पन्न. 

• ऑफशोअर बँर्कंर् य र्नटद्वारे जारी केलेल्या काउंटर डेररिेर्टिमधून र्मळणारे उत्पन्न. 

• रॉयल्टी आर्ण जहाजाच्या भाडेतत्ावरील व्याजातून र्मळणारे उत्पन्न. 

• IFSC मधील पोटथफोर्लओ व्यवस्र्ापन सेवांमधून प्राप् झालेले उत्पन्न. 

आरोग्य आतण तशक्षण उपकर 

• उत्पन्न आर्ण नफ्यावर कोणताही अर्धभार र्कंवा उपकर व्यवसाय खर्थ म्हणून स्वीकायथ नाही. 

• कर र् कवेर्र्री र्वरुि प्रर्तबंध 

• शोध आर्ण सवेक्षण ऑपरेशन्स दरम्यान आढळलेल्या अघोर्षत उत्पन्नाच्या र्वरूि कोणत्याही न कसानार्ी परवानर्ी 

र्दली जाणार नाही. 

TDS िरिुदी िकथ संगि करणे 

• एजंट्सच्या हातात व्यवसाय प्रमोशन धोरण करपात्र म्हणून लाभ एजंटांना र्दले जातात. 

• आर्र्थक वषाथत अशा फायद्यांरे् एकूण मूल्य रु. 20,000 पेक्षा जास्त असल्यास, लाभ देणार्या व्यक्तीला कर वजावट 

र्दली जाते. 

अप्रत्यक्ष कर 

िीएसटीमधे्य उल्लेखनीय प्रगिी 

• महामारी असूनही जीएसटी महसूल वाढला आहे – या वाढीसाठी करदाते कौत कास पात्र आहेत. 

तवशेष आतर्थक के्षते्र 

• SEZ रे् सीमाश ल्क प्रशासन पूणथपणे IT-प्रर्र्लत असेल आर्ण सीमाश ल्क राष्टर ीय पोटथलवर कायथ करेल - 30 सप्टेंबर 

2022 पयांत लारू् केले जाईल. 

सीमाशुल्क सुधारणा आतण शुल्क दर बदल 

• फेसलेस सीमाश ल्क पूणथपणे स्र्ार्पत केले रे्ले आहे. कोर्वड-19 सार्ीच्या काळात, सीमाश ल्क रर्नेने र्पळता 

आर्ण हेतू प्रदर्शथत करणार्या सवथ अडर्णीरं्वरुि अपवादात्मक आघाडीवर काम केले आहे. 

प्रकल्प आयाि आतण िांडवली वसू्त 

• भांडवली वसू्त आर्ण प्रकल्प आयातीमधील सवलतीच्या दरातून हळूहळू बाहेर पडणे; आर्ण देशांतर्थत के्षत्राच्या 

वाढीसाठी आर्ण 'मेक इन इंर्डया'साठी अन कूल 7.5 टके्क मध्यम दर लारू् करणे. 

• देशात उत्पार्दत न झालेल्या प्रर्त यंत्रसामग्रीसाठी काही सवलत कायम राहतील. 

• भांडवली वसंू्तच्या देशांतर्थत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी र्वर्शष्ट कास्टिंर्, बॉल सू्क्र आर्ण रेखीय र्ती 

मार्थदशथक यांसारख्या इनप ट्सवर काही सूट देण्यात आल्या आहेत. 
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रते्न आतण दातगने 

• कापलेल्या आर्ण पॉर्लश केलेल्या र्हरे आर्ण रत्नांवरील सीमाश ल्क 5 टक््ांपयांत कमी केले जात आहे; फक्त 

कापलेल्या र्हर्याला सीमाश ल्क शून् 

MSME 

• छत्र्ांवररे् सीमाश ल्क 20 टक््ांपयांत वाढवण्यात आले आहे. छत्र्ांच्या काही भार्ांना र्दलेली सूट काढून घेतली 

जात आहे. 

• भारतात उत्पार्दत होणार्या कृषी के्षत्रासाठी अवजारे आर्ण साधनांवर सूट तकथ संर्त केली जात आहे 

• MSME द य्यम पोलाद उत्पादकांना र्दलासा देण्यासाठी रे्ल्या वषी िील सॅ्क्रपला र्दलेली सीमा श ल्क सूट आणखी 

एका वषाथसाठी वाढवली 

• िेनलेस िील आर्ण कोटेड िीलच्या सपाट उत्पादनांवर काही र्वर्शष्ट अँटी-डंर्पंर् आर्ण CVD, र्मश्र धात च्या 

िीलरे् बार आर्ण हाय-स्पीड िील रद्द केले जात आहेत. 
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