ਣੰ ਖਾਥ ਾਖ ਠ ਣਰਾਇਧੀ ਸਹਿਏਾੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥੈਂਏਾਂ
ਿੱ ਪੋਂ
ਪੰਥ ਸਧੇਂ ਠ ਏਹਿਆਂ ਠੀਆਂ ਸਿੂਪਞਾਂ
ਬੂਮਭਕਾ :
ੰ ਜਾਫ ਯਾਜ ਸਮਿਕਾਯੀ ਖਤੀ ਮਿਕਾਸ ਫੈਂਕ, ਯਾਜ ਮਿਿੱ ਚ ਮਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਮਿਕਾਸ ਰਈ ਰੰਫ ਸਭੇਂ ਦ
ਕਯਜ਼ ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ ੂਯੀਆਂ ਕਯਨ ਿਾਸਤ, 26.02.1958 ਨੂੰ ਸਥਾਮਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਮਿਰ ਮਿਰ, ਇਸ ਫੈਂਕ ਨੇ
ਸੈਂਟਯਰ ਕਆਯਮਟਿ ਫੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰ ਟ ਦ ਤਯ ਤ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਯਕ, ਉਨਹਾਂ ਯਾਿੀਂ ਕਯਜ਼ ਦਣ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤ ਸਨ। ਸਾਰ 1962
ਮਿਿੱ ਚ 14 ਰਾਇਭਯੀ ਸਮਿਕਾਯੀ ਖਤੀ ਮਿਕਾਸ ਫੈਂਕਾਂ ਿੋਂਦ ਮਿਿੱ ਚ ਮਰਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜਨਹਾਂ ਯਾਿੀਂ ਇਸ ਫੈਂਕ ਿਿੱ ਰੋਂ ਰਭੇਂ ਸਭੇਂ
ਦ ਕਯਜ਼ ਦਣ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤ ਗ। ਇਸ ਿਰ ਇਨਹਾਂ ਰਾਇਭਯੀ ਫੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ 89 ਿ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿ।
ਸ਼ੁਯੂ ਸ਼ਯੂ ਮਿਿੱ ਚ ਇਸ ਫੈਂਕ ਦਾ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰ ਤਿ, ਯਾਜ ਦ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿੂਕਾਯਾਂ ਦ ਗਰਫ ਮਿਿੱ ਚੋਂ ਭੁਕਤ ਕਯਾਉਣ
ਿਾਸਤ, ਗਮਿਣ ਈਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਰਈ ਅਤ ਨਾਰ ਿੀ ਘਿੱ ਟ ਜ਼ਭੀਨ ਿਾਰ ਮਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੰ ਜ਼ਯ ਜਭੀਨ ਨੂੰ ਿਾਿੀ ਮਗ
ਜ਼ਭੀਨ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਸਸਤ ਮਿਆਜ਼ ਦਯਾਂ ਅਤ ਆਸਾਨ ਮਕਸ਼ਤਾਂ ਯਾਿੀਂ ਿਾਸ ਕਯਨ ਮਗ ਕਯਜ਼ ਦਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਫੈਂਕ ਨੇ ਫੰ ਜ਼ਯ ਅਤ ਕਿੱ ਰਯ ਿਾਰੀ ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਸੁਧਾਯ ਰਈ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਨਿੇਂ ਢੰ ਗ, ਤਯੀਕ ਅਨਾਉਣ ਰਈ
ਮਜਿੇਂ ਟਯਕਟਯ ਖਯੀਦਣ, ਮਟਊਫਿਰ ਰਾਉਣ ਆਮਦ ਰਈ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਯਜ਼ ਯਾਿੀਂ ਭਾਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨੀ ਸ਼ੁਯੂ
ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗ ਚਿੱ ਰ ਕ ਫੈਂਕ ਨੇ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਭੁਤਾਮਫਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਫਦਰਾਅ ਿਠ ਖਤੀਫਾੜੀ ਨਾਰ ਸਫੰ ਧਤ ਧੰ ਮਦਆਂ
ਮਜਿੇਂ ਮਕ ਡਅਯੀ, ਰਟਯੀ, ਭਿੱ ਛੀ ਾਰਣ ਆਮਦ ਰਈ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਿਾਰਤ ਸੁਧਾਯਨ ਰਈ ਕਯਜ਼ ਦਣ ਸ਼ਯੂ
ਕੀਤ। ਸਾਰ 1993-94 ਮਿਿੱ ਚ ਫੈਂਕ ਨੇ ਆਣੀ ਮਦਸ਼ਾ ਫਦਰਦ ਿ ਨਾਨਪਾਯਭ ਸਕਟਯ ਦ ਭੰ ਤਿਾਂ ਰਈ ਿੀ ਕਯਜ਼ ਦਣ ਸ਼ੁਯੂ
ਕਯ ਮਦਿੱ ਤ ਿਨ। ਸਾਰ 2012-13 ਮਿਿੱ ਚ ਫੈਂਕ ਨੇ ਰ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਿੱ ਖ ਯਿੱ ਖਦ ਿ ਯਸਨਰ ਰ ਨ ਦਣ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਮਦਿੱ ਤ
ਿਨ ਅਤ ਸਾਰ 2017-18 ਮਿਿੱ ਚ ਤਕਯੀਫਨ 1.69 ਕਯੜ ਯੁ ਦ ਯਸਨਰ ਰ ਨ ਮਦਿੱ ਤ ਗ ਿਨ। pRMqU prsnl lon dI
ivv``sQw hwl dI GVI mu`K dPqr dy p``qr nMbr.AYs.ey.fI.bI/ifpwizt/5580 imqI 07.09.2017 rwhIN A``gly
hu`kmW q``k rokI geI hY[ ਫੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰ 2020-21 ਦਯਾਨ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਿਯ ਭੰ ਤਿਾਂ ਰਈ 59.19 ਕਯੜ ਯੁ ਦ
ਕਯਜ਼ ਮਦਿੱ ਤ ਿਨ। ਫੈਂਕ ਦ ਸਥਾਤ ਿਣ ਤੋਂ ਸਾਰ 2020-21 ਦ ਅੰਤ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਫੈਂਕ ਨੇ ਿਿੱ ਖਯ ਿਿੱ ਖਯ ਭੰ ਤਿਾਂ ਰਈ
11293.82 ਕਯੜ ਯੁ ਦਾ ਕਯਜ਼ਾ ਿੰ ਮਡਆ ਿ।

1

ਿਯ ਤਯਹਾਂ ਦ ਕਯਜ਼ ਰ ਣ ਰਈ ਆਭ ਸ਼ਯਤਾਂ :
1. ਣਰਾਇਧੀ ਸਹਿਏਾੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥੈਂਏ ਞੋਂ ਏਿਾ ਪ ਝ ਪਈ ਣਹਿਪਾਂ ਥੈਂਏ ਠਾ ਧੈਂਥ/ਹਿੱ ਸਠਾ ਥਝਢਾ ਿੂੀ
ਿ।
2. ਉਸ ਠੀ ਉਧ 18 ਸਾਪਾਂ ਞੋਂ ੱ ਙ ਢਾ ਿਿ ਅਞ ਹਠਧਾੀ ਞ ਞ ਚੀਏ ਿਿ।
3. ਧੈਂਥ ਥਝਢ ਪਈ ਉਸਢੇ ਥੈਂਏ ਠਾ ਧੈਂਥਹਿਣ ਤਾਧ ਦ ਏ ਢਾਪ ਔਾ ਣਾਸਣਙ ਸਾਈਿ ਠੀਆਂ ਤਙ ਖ ਹਏ ਹਣੰ ਛ
ਠ ਸਣੰ ਔ ਖਾਂ ਢੰਥਠਾ ਖਾਂ ਧਢੇਖ ਣਾਸੋਂ ਞਸਠੀਏ ਿੁਠਾ ਿਝ ਠ ਢਾਪ 100 ੁਣ ਠ ਣੰ ਖ ਹਿੱ ਸ ਦਾਿ 500/ ੁਣ
ਠ ਹਿੱ ਸ ਥਞ ਹਿੱ ਸਾ ਣੂੰ ਖੀ ਅਞ 5 ੁਣ ਠਾਐਪਾ ਤੀਸ ਿਖੋਂ ਸਥੰ ਡਞ ਥੈਂਏ ਹਿਔ ਖਧਹਾਂ ਏਾਉਝ ਿੂੀ ਿਢ।
4. ਏਿਾ ਪ ਝ ਪਈ ਸਹਏਊਹਙੀ ਿਖੋਂ ਖਧੀਢ ਣਰਾਇਧੀ ਸਹਿਏਾੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥੈਂਏ ਠ ਿੱ ਏ ਹਿੱ ਔ ਏਿਠਾ
ਿੱ ਪੋਂ ਆਛ ਹਿਝ ਏਿਾਈ ਖਾਿੀ। ਸਥੰ ਡਞ ਏੁਪਏਙ/ਛੀ.ਸੀ. ਿੱ ਪੋਂ ਖਧੀਢਾਂ ਠ ਧੁਏੱ ਏੀਞ ਙਾਂ ਞਾ 80%
ਏਿਾ ਧੰ ਢਖੂ ਏੀਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ। ਏਧਿੀਅਪ ਛਅੀ ਪਈ ਸਥੰ ਡਞ ਏੁਪਏਙ/ਛੀ.ਸੀ. ਿਪੋਂ ਧੁਏੱ ਏੀਞ ਙਾਂ ਠਾ
90% ਏਿਾ ਧੰ ਢਖੂ ਏੀਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ।ਿਧੀਢ ਠੀ ੱ ਙ ੱ ਙ ਏੀਧਞ 5 ਪੱਐ ੁਣ ਣਰਞੀ ਏੜ ਪਈ ਖਾਂਠੀ ਿ। ਏਿਾ
ਏਸ ਧੰ ਢਖੂ ਿਝ ਉਣੰ ਞ ਏਿਠਾ ਪ ੜ ਧੁਞਾਹਥਏ ਆਣਝੀ ਿਧੀਢ ਥੈਂਏ ਠ ਿੱ ਏ ਹਿੱ ਔ ਹਿਝ ਏਾ। ਥਖਧੀਢੇ
ਿਪੋਂ ਹਏਸ ਿ ਠੀ ਖਧੀਢ ਠੀ ਸਹਏਊਙੀ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾ ਸਏਠੀ ਿ।ਥਿਧੀਢਾਂ ਹਏਸਾਢ ਸਿਾਇਏ ਡੰ ਹਠਆਂ, ਖਧੀਢ
ਐੀਠਝ ਪਈ, ਢਾਢ ਤਾਧ ਸਏਙ, ਥਾਇ ਸ, ੀ ਏਪੀਹਢਏ ਆਹਠ ਠ ਏਹਿਆਂ ਪਈ ਞੀਖੀ ਹਡ ਠੀ
ਖਧੀਢ ਠੀ ਸਹਏਊਙੀ ਠ ਸਏਠਾ ਿ। ਸਹਏਊਙੀ ਿਾਪੀ ਖਧੀਢ ਥੈਂਏ ਠ ਏਾਖ ਐਞ ਹਿੱ ਔ ਆਉਂਠੀ ਿਿ।
5. ਏਖ ਠੀ ਅਠਾਇੀ ਥੈਂਏ ਠ ਹਢਨਧਾਂ ਧੁਞਾਹਥਏ ਏੀਞੀ ਖਾਿੀ ਖ ਹਏ ਏਖ ਠ ਧੰ ਞਿ ਞ ਹਢਦ ਿ।
6. ਏਿ ਠੀ ਅਠਾਇੀ ਞੋਂ ਣਹਿਪਾਂ ਹਖਧੀਂਠਾ ਢੂੰ ਿ 3330 ੁਣ ਠ ਏਿ ਹਣੱ ਕ 100 ੁਣ ਠਾ ਇੱ ਏ ਿਅ ਸਥੰ ਡਞ
ਣਰਾਇਧੀ ਸਹਿਏਾੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥੈਂਏ ਞੋਂ ਹਿੱ ਸ ਿਖੋਂ ਐੀਠਝਾ ਣਿਾ। ਇਿ ਿਅ ਏਿ ਠੀ ਆਐੀ ਹਏਿਞ
ਹਿੱ ਔ ਿਸੂਪੀ ਿਖੋਂ ਅੱ ਛਖਸਙ ਏ ਪ ਖਾਂਠ ਿਢ। ਿੱ ਡ ਞੋਂ ਿੱ ਡ ਿਅ ਧਢੀ 50,000/ ੁਣ ਿ।
7. ਹਖਧੀਂਠਾ ਿੱ ਪੋਂ ਏਖ ਢਾਪ ਥਝਾ ਅਸਾਸ ਞ ਆਉਝ ਿਾਪ ਏੁਪ ਐਔ ਠੀ ਏੁਗ ਏਧ ਥਞ ਛਾਊਢ ਣਧੈਂਙ, ਆਣਝ
ਏਪੋਂ ਐਔ ਏਾ। ਐੀਠ  ਿਾਡੂਹਿਹਸੱ ਆਂ ਠੀ ਏਧ ਿੀ ਥਞ ਛਾਊਢ ਣਧੈਂਙ ਧੰ ਢੀ ਖਾਂਠੀ ਿ।
8. ਏਿ ਠੀ ਹਿਆਖ ਠੀ ਧਖੂਠਾ ਠ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਿ :
ਏਿ ਠੀ ਏਧ

ਹਿਆਿ ਠੀ ਠ



50000/ ੁਣ ਞੱ ਏ

9.45 %



50001/ ੁਣ ਅਞ ਇਸ ਞੋਂ ਉੱਣ

10.30 %



ਏਧਿੀਅਪ ਛਅੀ (10 ਖਾਂ ਿੱ ਡ ਠੁਡਾੂਣਿੂਆਂ ਪਈ)

10.15 %

not: ieh drW imqI 19.03.2021 qoN lwgU hn[

Anuswr)

(mu`K dPqr dy p``qr nMbr. AYseyfIbI/fI.AYl.ey./6087 imqI 25.03.2021 rwhIN jwrI drW
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ਮਿਸਸ਼ ਮਯਆਇਤਾਂ


ਧਹਿਪਾ ਏਿਠਾਾਂ ਢੂੰ ਹਿਆਖ ਹਿੱ ਔ 0.5% ਠੀ ਕਙ ਿ।



bYNk dI Good Pay Master Scheme ADIn ਸਧੇਂ ਹਸ ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਞ 0.50% ਠੀ ੀਥਙ ਿ।

9. ਨੂਹਢਙ ਪਾਞ, ਨੂਹਢਙ ਠੀ ਪਾਞ ਅਢੁਸਾ ਥੈਂਏ ਿਪੋਂ 15% ਿੱ ਡ ਖਾਂ ੱ ਙ ਏੀਞੀ ਖਾ ਸਏਠੀ ਿ।
10. ਸਥਹਸਛੀ ਿਾਪੀਆਂ ਸਏੀਧਾਂ ਞ ਸਥਹਸਛੀ ਸਥੰ ਹਡਞ ਧਹਿਏਧ ਏਪ ਤੰ ਛਾਂ ਠੀ ਉਣਪਥਡਞਾ ਅਞ ਸਧੇਂ ਸਧੇਂ ਞ ਖਾੀ
ਿਞਾਂ ਅਢੁਸਾ ਿੀ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਿੀ।
11. ਣਿਢਪ ਪ ਢ ਪ ਝ ਪਈ ਿਞਾਂ ਸਏੀਧ ਹਿੱ ਔ ਅਪੱ ਹਠੱ ਞੀਆਂ ਈਆਂ ਿਢ।

ਕਯਜ਼ ਰਈ ਦਯਖਾਸਤ
ਣਰਾਇਧੀ ਸਹਿਏਾੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥੈਂਏ ਠਾ ਧੈਂਥ ਥਝਢ ਉਣੰ ਞ, ਖਾਂ ਧੈਂਥ ਥਝਢ ਠੀ ਠਐਾਸਞ ਠ ਢਾਪ ਿੀ
ਏਿ ਠੀ ਠਐਾਸਞ ਿਚ ਹਪਐ ਠਸਞਾਿਿਾਂ ਢਾਪ ਥੈਂਏ ਢੂੰ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ। :
1.

ਸਹਏਉਙੀ ਠਝ ਪਈ ਿਧੀਢ ਠੀ ਤਠ ਖਧਾਂਥੰ ਠੀ ਅਞ ਠਾਿੀ ਠੀ ਢਏਪ।

2.

ਧਿੀਢੀ/ਸੰ ਠ ਆਹਠ ਠਾ ਸਙੀਧਙ।

3.

ਹਖਟ ਪ ੜ ਿਿ ਢਾਢ ਤਾਧ ਸਏਙ ਠ ਏਿਾ ਏਸਾਂ ਹਿੱ ਔ ਅਹਡਏਾਞ ਔਾਙਛ ਅਏਾਊਙੈਂਙ ਖਾਂ ਸਥੰ ਡਞ
ਹਛਣਾਙਧੈਂਙ ਿੱ ਪੋਂ ਣਰਖਏਙ ਹਣਙ ਪਈ ਖਾਿੀ।

4.

3 ਪੱਐ ਞੱ ਏ ਠ ਪ ਢ ਪਈ ਏਿਾ ਤੀਸ 100/ ੁਣ, 3 ਪੱਐ ਞੋਂ ਿੱ ਡ ਅਞ 5 ਪੱਐ ਞੱ ਏ ਏਿਾ ਤੀਸ 500/ ੁਣ
ਅਞ 5 ਪੱਐ ਞੋਂ ਿੱ ਡ ਠ ਏਿ ਪਈ ਏਿਾ ਤੀਸ 1000/ ੁਣ ਿਿੀ।

5.

ਧਹਿਪਾਿਾਂ ਞੋਂ ਏਈ ਏਿਾ ਤੀਸ ਢਿੀਂ ਪਈ ਖਾਂਠੀ ਿ।

6.

ਹਏਸਾਢ ਏਿ ਠੀ ਠਐਾਸਞ ਠਝ ਪਈ ਖਾਂ ਏਿ ਠੀ ਸਏੀਧਾਂ ਠੀ ਖਾਝਏਾੀ ਪ ਝ ਪਈ ਥੈਂਏ ਹਿੱ ਔ ਹਢਨੁਏਞ
ਢਛਪ ਅਫ਼ਸ ਞੋਂ ਸਿਾਇਞਾ ਪ ਸਏਠਾ ਿ।ਢਛਪ ਅਤਸ ਠੀ ਹਢਨੁਏਞੀ ਥਾ ਸੂਔਢਾ ਥਛ ਿ ਥੈਂਏ ਹਿੱ ਔ
ਪੱਾ ਿਇਆ ਿ।
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ਫੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭਾਂ
(1) ਖਤੀ ਦ ਭਸ਼ੀਨੀਕਯਨ ਨਾਰ ਸਫੰ ਧਤ ਸਕੀਭਾਂ
(ਉ) ਨਿੇਂ ਟਯਕਟਯ ਖਯੀਦਣ ਰਈ ਕਯਜ਼ ਸਕੀਭ :
ਣਰਾਇਧੀ ਸਹਿਏਾੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥੈਂਏਾਂ ਏਾਤੀ ਅਸ ਞੋਂ ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੂੰ ਙਏਙ ਐੀਠਝ ਪਈ ਏਿ ਠ ਏ
ਸਿਾਇਞਾ ਏਠੀਆਂ ਆ ਿੀਆਂ ਿਢ। ਢਿੇਂ ਙਏਙ ਐੀਠਝ ਪਈ ਅਞ ਪ ੜੀਂਠ ਐਞੀਥਾੜੀ ਠ ਸੰ ਠ ਐੀਠਝ ਪਈ ਙਏਙ
ਠੀ ਏੁੱ ਪ ਏੀਧਞ (ਛੀਪ ਣਰਾਈਸ) ਅਢੁਸਾ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ। ਖਏ ਙਏਙ ਠ ਢਾਪ ਐਞੀਥਾੜੀ ਠ ਸੰ ਠਾਂ ਠੀ ਿੂਞ
ਿੀ ਿਿ ਞਾਂ ਸੰ ਠਾਂ ਠੀ ਏੀਧਞ ਙਏਙ ਠੀ ਏੀਧਞ ਹਿੱ ਔ ਖਧਹਾਂ ਏਏ ਙਏਙ ਅਞ ਸੰ ਠਾਂ ਪਈ ਇਏੱ ਚਾ ਏਿਾ ਿੀ ਹਠੱ ਞਾ
ਖਾਂਠਾ ਿ। ਣਰਾਇਧੀ ਸਹਿਏਾੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥੈਂਏਾਂ ਞੋਂ ਏਿ ਪ ਝ ਸਥੰ ਡੀ ਹਿਆਖ ਅਞ ਸਹਏਉਙੀ ਆਹਠ ਥਾ ਣਹਿਪਾਂ
ਠੱ ਸੀਆਂ ਈਆਂ ਆਧ ਿਞਾਂ ਞੋਂ ਇਪਾਿਾ ਙਏਙ ਐੀਠਝ ਠ ਪਈ ਿਚ ਹਪਐੀਆਂ ਿਞਾਂ ਪਾੂ ਿਢ :
1
ਰੜੀ ਨੰ.

ਹਏਸਾਢ ਠ ਢਾਧ ਹਸੰ ਔਾਈ ਿਾਪੀ ੱ ਙ ੱ ਙ ਿਧੀਢ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਿਝੀ ਔਾਿੀਠੀ ਿ :
ਮਜਰਹ ਦਾ ਨਾਂ

ਜਭੀਨ ਦੀ ਮਭਿੱ ਥੀ ਿਿੱ ਦ

1.

ਖਪੰਡ, ਢਿਾਂਿਹਿ, ਏਣੂਟਪਾ, ਪੁਹਡਆਝਾ, ਤਹਞਿੜਹ ਸਾਹਿਥ, ਧਾ, ਣਹਙਆਪਾ

2.

ਹਤਿਣੁ, ਤੀਠਏਙ, ਧੁਏਞਸ, ਥਹਚੰਛਾ, ਧਾਢਸਾ, ਸੰ ੂ, ਅੰ ਹਧਰਞਸ ਅਞ ਥਢਾਪਾ 6 ਏੜ (ਔਾਿੀ)

3.

ਣੜ, ਿੁਹਿਆਣੁ ਅਞ ੁਠਾਸਣੁ

2

4 ਏੜ (ਔਾਿੀ)

5 ਏੜ (ਔਾਿੀ)

ਖਏ ਇੱ ਏ ਹਏਸਾਢ ਠ ਢਾਧ ਿਧੀਢ ਹਧੱ ਟੀ ਿੱ ਠ ਞੋਂ ੱ ਙ ਿਿ ਞਾਂ ਠ ਖਾਂ ਇਸਞੋਂ ਿੱ ਡ ਹਏਸਾਢ ਹਧਪਏ ਸਾਂਗਾ ਙਏਙ
ਖਾਂ ਙਏਙ ਅਞ ਐਞੀਥਾੜੀ ਠ ਸੰ ਠ ਿੀ ਐੀਠ ਸਏਠ ਿਢ।

3

ਙਏਙ ਥੈਂਏ ਠ ਿੱ ਏ ਹਿੱ ਔ ਿਾਈਣਟੀਏਙ ਏਢਾ ਿਿਾ।

4

ਙਏਙ ਐੀਠਝ ਪਈ ਧਾਖਢ ਧਢੀ 15% ਿਿੀ।

5

ਙਏਙ ਠੀ ਏੀਧਞ ਠੀ ਅਠਾਇੀ ਹਏਸਾਢ ਠੀ ਅਟਾਙੀ ਞ, ਥੈਂਏ ਿਪੋਂ ਙਏਙ ਹਢਧਾਝਏਾ ਖਾਂ ਉਸ ਿਪੋਂ
ਹਢਨੁਏਞ ਏੀਞ  ਛੀਪ ਢੂੰ ਏੀਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ।

6

ਙਏਙ ਸਥੰ ਡਞ ੀਖਢਪ ਙਾਂਸਣਙ ਅਟਾਙੀ ਏਪ ਹਖਸਙਛ ਏਿਾਉਝਾ ਣਿਾ ਅਞ ਉਸ ਠੀ
ਿਾਈਣਟੀਏਿਢ ਥਾ ੀਏਾਛ ਿੀ ਹਖਸਙਛ ਅਟਾਙੀ ਣਾਸ ਿਿਾ।

7

ਙਏਙ ਠਾ ਣੂਾ ਥੀਧਾ ਏਾਉਝਾ ਿੂੀ ਿ।

8

ਹਿਧੀਂਠਾ ਿੱ ਪੋਂ 9 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ ਸਧਞ ਹਿਆਖ ਥਾਥ ਠੀਆਂ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਾਣਸ ਏਢਾ ਿਿਾ।

9

ਖਏ ਹਿਧੀਠਾ ਢੇ ਠੂਸੀ ਿਾ ਙਏਙ ਐੀਠਝ ਪਈ ਏਿਾ ਪ ਝਾ ਿਿ ਞਾਂ ਇਿ ਿੂੀ ਿ ਹਏ ਠੂਖਾ ਏਿਾ
ਪ ਝ ਹਿਔ ੱ ਙ ੱ ਙ ਹਞੰ ਢ ਸਾਪ ਠਾ ਅੰ ਞ ਿਿ।

4

(ਅ)

ਟਯਕਟਯ ਦੀ ਭੁਯੰਭਤ ਰਈ ਕਯਜ਼ ਦੀ ਸਕੀਭ :
ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਣੁਾਝ ਙਏਙਾਂ ਠੀ ਧੁੰਧਞ ਅਞ ਸਣਅ ਣਾਙਸ ਥਠਪਝ ਪਈ ਿੁਝ 1,00,000/- ੁਣ
ਞੱ ਏ ਠਾ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ।

ਸ਼ਯਤਾਂ :
1

ਙਏਙ ੱ ਙ ੱ ਙ 7 ਸਾਪ ਣੁਾਝਾ ਿਿ ਣ 12 ਸਾਪਾਂ ਞੋਂ ਿੱ ਡ ਣੁਾਝ ਙਏਙ ਠੀ ਧੁੰਧਞ ਪਈ ਏਿਾ ਢਿੀਂ
ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ।

2

ਹਖਢਾਂ ਙਏਙਾਂ ਠਾ ਹਿਆਣਏ ਥੀਧਾ (ਸਾ ਹਸਏ ਏਿ) ਿਇਆ ਿਿ, ਉਢਾਂ ਢੂੰ ਿੀ ਹਣਅ ਪਈ ਸਣਿਪ ਏਸ
ਥਝਾ ਏ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾ ਸਏਠਾ ਿ।

3

ਇਿ ਏਿਾ ਹਢਧਾਝਏਾਾਂ ਠੁਆਾ ਉਢਹਾਂ ਿਪੋਂ ਹਢਨੁਏਞ ਏੀਞ ਛੀਪ ਖਾਂ ਸਹਿਸ ਸਙਿਢ ਿੱ ਪੋਂ ਹਞਆ ਏੀਞ
ਸਙੀਧਙ ਞ ਿੀ ਹਧਪ ਸਏਠਾ ਿ।

4

ਙਏਙ ਠੀ ਧੁੰਧਞ ਞ ਆਉਝ ਿਾਪੀ ਏੁਪ ਏਧ ਠਾ ੱ ਙ ੱ ਙ 15% ਹਿੱ ਸਾ ਹਿੰ ਧੀਂਠਾ ਆਣਝ ਏਪੋਂ ਥਞ ਛਾਊਢ
ਣਧੈਂਙ ਣਾਿਾ।

5

ਙਏਙ ਥੈਂਏ ਠ ਹਿੱ ਞ ਹਿਔ ਣੂਾ ਇਢਹਿਉਛ ਅਞ ਿਾਈਣਟੀਏਙ ਏਾਉਝਾ ਿੂੀ ਿ।

6

ਏਿਾ ਿਾਣਸ ਏਢ ਪਈ ਸਧਾਂ 5 ਸਾਪ ਿ। ਏਿਾ ਥਾਥ ਠੀਆਂ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿਔ ਧੜਢਾ ਿੁੰ ਠਾ ਿ।

(ੲ) ੁਯਾਣ ਟਯਕਟਯ ਖਯੀਦਣ ਰਈ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭ :
1

ਐੀਹਠਆ ਖਾਝ ਿਾਪਾ ਙਏਙ 7 ਸਾਪ ਞੋਂ ਹਖਆਠਾ ਣੁਾਝਾ ਢਾ ਿਿ ਅਞ ਣੁਾਝਾ ਙਏਙ ਐੀਠਝ ਪਈ 2 ਞੋਂ 3
ਪੱਐ ੁਣ ਞੱ ਏ ਠਾ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾ ਸਏਠਾ ਿ।

2

ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਏਿਾ ਪ ਝ ਪਈ ਹਏਸਾਢ ਣਾਸ ੱ ਙ ੱ ਙ ਿਧੀਢ ਢਿਾਂ ਙਏਙ ਐੀਠਝ ਿਾਸਞ ਹਠੱ ਞੀ ਈ 1
ਢੰਥ ਿਞ (ਣੰ ਢਾ ਢੰ. 4) ਅਢੁਸਾ ਿਝੀ ਔਾਿੀਠੀ ਿ।

3

ਣੁਾਝਾ ਙਏਙ ਐੀਠਝ (ਸਧਞ ਹਞੰ ਢ ਸੰ ਠ ਹਖਸ ਹਿਔ ਙਾਪੀ ਿਿ) ਪਈ ਙਏਙ ਠੀ ਣਾਿ ਧੁਞਾਹਥਏ ਏਿ
ਠੀ ਏਧ ਥੀਧਾਂ ਏੰ ਣਢੀ ਿੱ ਪੋਂ ਣਰਿਾਢਞ ਸਿਅ ਿੱ ਪੋਂ ਹਢਿਹਔਞ ਏੀਞੀ ਖਾਿੀ ਖਾਂ ਙਏਙ ਠੀ ਏੀਧਞ ਠਾ 10%
ਛਣੀਸੀਿਢ ਣਾ ਏ ਖ ਿੀ ੱ ਙ ਿਿ, ਹਧੱ ਟੀ ਖਾਿੀ।

4

ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 7 ਸਾਪ ਥਾਥ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਿਾ।

5

(ਸ) ਿਾਯਿਸਮਟੰ ਗ ਕੰ ਫਾਈਨਾਂ ਰਈ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭ
ਇਿ ਥੈਂਏ ਢਿੀਂ ਿਾਿਸਹਙੰ  ਏੰ ਥਾਈਢ ਐੀਠਝ ਪਈ ਏਿ ਧੁਿੱਈਆ krvwauNdw ਿ। ਏੰ ਥਾਈਢ ਠੀ ਪਾਞ
ਣਰਿਾਢਞ ਏੰ ਣਢੀ ਿੱ ਪੋਂ ਹਠੱ ਞ  ਹਥੱ ਪ ਅਢੁਸਾ ਿਿੀ। nbwrf vloN jwrI kMbweIn hwrvYstr dI swl 2021-22 dI
XUint kwst hyT ilKy Anuswr hY:-

Self propelled with
attachment of Super
SMS (Straw
Management System)

18,00,000-20,00,000

Self propelled-multicrop
with air-conditioned
driver's control cabin

23,00,000-25,00,000

Tractor mounted

16,00,000

ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਿੱ ਪੋਂ ਏਿਾ 5 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ ਸਧਞ ਹਿਆਖ ਥਾਥ ਠੀਆਂ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਾਣਸ ਏਢਾ ਿਿਾ।
ਿਾਿਸਹਙੰ  ਏੰ ਥਾਈਢ ਧਢਖੂ ਿੁਠਾ ਏੰ ਣਢੀ ਠੀ ਿਝੀ ਔਾਿੀਠੀ ਿ। ਇਸਠੀ ਅਠਾਇੀ ਹਖਸਙਛ ਏੰ ਣਢੀ ਢੂੰ ਿੀ ਏੀਞੀ
ਖਾਿੀ। ਇਸ ਠੀ ਥੈਂਏ ਠ ਢਾਧ ਿਾਈਣਟੀਏਿਢ ਏੀਞੀ ਖਾਿੀ।

(ਿ) ਟਯਕਟਯ ਟਯਾਰੀਆਂ ਰਈ ਕਯਜ਼ ਦਣ ਦੀ ਸਕੀਭ
ਙਏਙ ਙਾਪੀਆਂ ਪਈ ਏਿ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ:
1

ਠ ਣਿੀਆਂ ਿਾਪੀ ਙਾਪੀ

2,00,000/ ੁਣ

2

ਔਾ ਣਿੀਆਂ ਿਾਪੀ ਙਾਪੀ

3,00,000/ ੁਣ

3

ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ 7 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ 14 ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਾਿੀਂ।

(ਕ) ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਸੰ ਦ ਖਯੀਦਣ ਰਈ :
ਸੰ ਠਾਂ ਠੀ ਹਏਸਧ

ਸਣਸੀਹਤਏਿਢ

ਨੂਹਢਙ ਏਾਸਙ

ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ

ੁਣ
ਟਿ

ਙਏਙ ਛਾਢ

1,70,000/

5 ਸਾਪ

ਸੀਛ ਛਹੱ ਪ(ਙਏਙ ਛਾਢ

9 -15 Tyne

40,000 - 55,000/-

7 ਸਾਰ

ਸਭਤ ਯਟਾਿਟਯ)
ਸਟਯਾਅ ਯੀਯ

No?eNo nkgo/fNv e""wp'' 2,50,000 - 3,50,000/-

ਙਾਿਙ (ਙਏਙ ਛਾਢ)

5 ਤੁੱ ਙ

wkvb cko g?vh n?Av
tjhN eokg
90,000/-

6

7 ਸਾਰ

7 ਸਾਪ

g?vh NoK;gbKNo

6 ਤੁੱ ਙ

1,00,000/-

7 ਸਾਪ

7 ਤੁੱ ਙ

1,05,000/-

7 ਸਾਪ

8 ਤੁੱ ਙ

1,10,000/-

7 ਸਾਪ

9 ਤੁੱ ਙ

1,15,000/-

7 ਸਾਪ

2 tjhbv tkZe

200,000^ 3,00,000

7 ਸਾਪ

8,00,000 ^10,00,000

7 ਸਾਪ

thjkfJzv NkJhg
ftZd cb''N;

4 Wheeled,
Riding Type with
cage wheels and
floats.
ਣਾਿ ਿੀਛ

Diesel Engine/ Petrol 60,000- 95,000/-

7 ਸਾਪ

Engine operated
rotary tiller cum
power weeder
ਣਾਿ ਹਙੱ ਪ

12.5-15 HP

ਪ ਖ lYNf ਪ ਿਪ

1,75000 - 2,25,000/-

7 ਸਾਪ

3,00,000-3,50,000/-

7 ਸਾਪ

ਸ਼ਯਤਾਂ :
1

ਸਙਹੱ ਣ ਹਙੱ ਪ ਛਹੱ ਪ/ਟਿ ਐੀਠਝ ਪਈ ਏਖਾ ਉਢਹਾਂ ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੂੰ ਿੀ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ ਖ ਹਏ ਙਏਙ ਠਾ
ਇੰ ਞਿਾਧ ਏ ਸਏਝ।

2

ਐਞੀਥਾੜੀ ਠ ਸੰ ਠ ਆਈ.ਸ.ਆਈ. ਧਾਏ ਠ ਿਝ ਅਞ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਦਾ ਣੰ ਖਾਥ ਖਾਂ ਉਠਨ ਹਿਦਾ ਣੰ ਖਾਥ
ਿਪੋਂ ਧਢਖੂ ਿੁਠਾ ਿਝ।

3

ਇਿ ਏਿਾ ਸਧਞ ਹਿਆਖ ਥਾਥ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਧੜਢਾ ਣਿਾ।

7

2. ਮਸੰ ਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਰਈ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭਾਂ :
ਹਙਊਥਿਪ ਠੀ ਹਏਸਧ

ਹਙਊਥਿੈੱਪ ਸਧਞ ਣੰ ਣ ਸਙ

ਣੰ ਣ ਸੈੱਙ ਹਣਪ ਸਧੈਂਙ
ਹਣਪ ਸਧੈਂਙ/ਢਿਿਢ ਹਙਊਥਿੈੱਪ

ਸਣਸੀਹਤਏਿਢ

61 ਧੀਙ (200'' ਛੂੰ ਾ)

ਨੂਹਢਙ ਏਾਸਙ

ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ

(ੁਣ ਹਿੱ ਔ)

ਠਾ ਸਧਾਂ

3,20,000/-

9 ਸਾਪ

92 ਧੀਙ (300'' ਛੂੰ ਾ)

4,50,000/-

9 ਸਾਪ

120 ਧੀਙ (400'' ਛੂੰ ਾ)

5,30,000/-

9 ਸਾਪ

5 HP

70,000/

61 ਧੀਙ (200'' ਛੂੰ ਾ)
92 ਧੀਙ (300'' ਛੂੰ ਾ)

2,00,000/
3,00,000/

9 ਸਾਪ
9 ਸਾਪ
9 ਸਾਪ

ੳ) ਮਟਊਫਿੈੱਰਾਂ ਰਈ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭ :
1

ਢਿੇਂ ਹਙਊਥਿਪ ਪਾਉਝ ਪਈ ਏਿ ਉਢਹਾਂ ਥਪਾਏਾਂ ਹਿਔ ਿੀ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ ਹਖਿੜ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਦਾ
ਣੰ ਖਾਥ/ਢਾਥਾਛ ਠੀ ਣਰਿਾਢੀ ਅਢੁਸਾ ਸਧੀ ਏਹਙੀਏਪ ਅਞ ਸਤ ਿੇਝੀ ਹਿਔ ਆਉਂਠ ਿਢ।

2

ਿ ਏਸਣਪ ਆਹਙਛ ਅਞ ਏਹਙੀਏਪ ਿੇਝੀ ਹਿਔ ਆਉਂਠ ਥਪਾਏਾਂ ਹਿਔ ਹਙਊਥਿਪਾਂ ਪਈ ਏਈ ਏਿਾ ਢਿੀਂ
ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ।

3

ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਏਿਾ ਣਾਈਣਾਂ, ਤੁੱ ਙਿਾਪਿ, ਣੱ ਐਾ ਆਹਠ ਅਞ ਛੀਿਪ ਇੰ ਖਝ ਅਞ ਹਥਖਪੀ ਠੀਆਂ ਧਙਾਂ
ਐੀਠਝ ਪਈ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ। ਇੰ ਖਢ/ਧਙ ਠੀ ਿਾਸ ਣਾਿ ਣਾਝੀ ਠੀ ਛੂੰ ਾਈ ਞ ਹਢਦ ਏਠੀ ਿ।

4

ਇਿ ਏਿਾ ਹਖਧੀਂਠਾ ਢੇ 9 ਸਾਪਾਂ ਹਿਔ ਸਧਞ ਹਿਆਖ ਿਾਣਸ ਏਢਾ ਿੁੰ ਠਾ ਿ।

5

ਏਿ ਢਾਪ ਐੀਠੀ ਧਿੀਢੀ ਠਾ ਥੀਧਾ ਏਿਾਉਝਾ ਿੂੀ ਿ।

8

(ਅ) ਡਮਯਿੱ  (ਤੁੇਿਿੱਕਾ)/ਸਮਯੰ ਕਰਯ ਮਸੰ ਚਾਈ ਸਕੀਭ
ਇੱ ਏ ਿਏਙਅ ਣਪਾਙ ਹਿੱ ਔ ਛਹੱ ਣ ਇੀਿਢ ਹਸਸਙਧ ਪਾਉਝ ਠਾ ਹਛਿਾਈਢ ਞ ਨੂਹਢਙ ਏਾਸਙ ਿਚ ਹਪਐ
ਅਢੁਸਾ ਿ :
ਸਏੀਧ ਠਾ ਢਾਂ

ਸਣਸੀਹਤਏਿਢ

ਨੂਹਢਙ ਏਾਸਙ

ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ

(ੁਣ ਹਿੱ ਔ)
ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

12 X 12

33021

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

10 X 10

33451

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

9 X9

37052

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

8 X8

39149

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

6 X6

46430

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

5 X5

52791

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

4 X4

57525

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

3 X3

72630

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

2.5 X 2.5

84804

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

2 X2

102582

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

1.5 X 1.5

120207

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

2.5 X 0.6

76382

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

1.8 X 0.6

96051

9 ਸਾਪ

ਞੁਣਏਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (1 Ha)

1.2 X 0.6

131864

9 ਸਾਪ

ਤੁਆਾ ਹਸੰ ਔਾਈ (Mini Sprinkler Irrigation/ Micro Sprinkler Irrigation)
Mini Sprinkler Irrigation

Micro Sprinkler Irrigation

0.4 Ha (10 X 10)

44,936/-

9 ਸਾਪ

0.4 Ha (8 X 8)

54,414/-

9 ਸਾਪ

1 Ha (10 X 10)

94,532/-

9 ਸਾਪ

1 Ha (8 X 8)

1,19,339/-

9 ਸਾਪ

0.4 Ha (5 X 5)

44,106/-

9 ਸਾਪ

0.4 Ha (3 X 3)

70,260/-

9 ਸਾਪ

1 Ha (5 X 5)

94,713/-

9 ਸਾਪ

1 Ha (3 X 3)

1,70,059/-

9 ਸਾਪ

ਇਿ ਏਿਾ 9 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ ਸਾਪਾਢਾ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਾਣਸ ਏਢਾ ਿੁੰ ਠਾ ਿ।

9

(ੲ) ਸਰਯ ੰ  ਸੈੱਟ ਸਕੀਭ :
ਸਪ ਣੰ ਣ ਸੈੱਙ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਣੰ ਖਾਥ ਢਖੀ ਹਛਿਪਣਧੈਂਙ ਖੰ ਸੀ (ਣਛਾ) ਔੰ ਛੀੜਹ ਖਾਂ ਸਥੰ ਡਞ
ਹਖਪਹ ਠ ਧਢੇਖ/ਣਰਖਏਙ ਅਫ਼ਸ ਢਾਪ ਸੰ ਣਏ ਏਏ ਏਸ ਸਣਾਂਸ ਏਿਾ ਸਏਠਾ ਿ ਅਞ ਸਧੇਂ ਸਧੇਂ ਞ ਧਹਿਏਧ ਠੀਆਂ
ਿਞਾਂ ਅਢੁਸਾ ਸਥਹਸਛੀ ਠਾ ਪਾਦ ਣਰਾਣਞ ਏ ਸਏਠਾ ਿ।
;''bo gzg ;?N ;ehw

2 ਿਸ ਣਾਿ(J/H;h)

1,70,000- 2,00,000

10 ;kb

3 ਿਸ ਣਾਿ(J/H;h)

2,40,000- 3,00,000

10 ;kb

5 ਿਸ ਣਾਿ(J/H;h)

3,25,000- 4,00,000

10 ;kb

7.5 ਿਸ ਣਾਿ(J/H;h)

4,50,000- 5,50,000

10 ;kb

10 ਿਸ ਣਾਿ(J/H;h)

6,00,000- 7,00,000

10 ;kb

ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 10 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ ਥਾਥ ਸਾਪਾਢਾ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਧੜਢਨ ਿਿਾ।
(ਸ) ਯਨ ਿਾਟਯ ਿਾਯਿਸਮਟੰ ਗ ਟੈਂਕ ਸਕੀਭ :
ਇਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ 8 ਧੀਙ ਪੰਥਾ&8 ਧੀਙ ਔੜਾ& 6 ਧੀਙ ਛੂੰ ਾ ਙੈਂਏ ਥਝਾਉਝ ਪਈ 45 ਿਿਾ ੁਣ ਞੱ ਏ ਠਾ ਏਿਾ
ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ।।ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 9 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ ਥਾਥ ਸਾਪਾਢਾ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਧੜਢਨ ਿਿਾ ਅਞ ਸ
ਣੀੀਅਛ ਠਾ ਸਧਾਂ 2 ਸਾਪ ਿਿਾ।

(3) ਬੂਭੀਂ ਸੁਧਾਯ ਸਕੀਭਾਂ
ਇਸ ਸਏੀਧ ਠਾ ਧੁੱ ਐ ਧzsਿ ਖਧੀਢ ਢੂz ਣੱ ਡਾ ਏਿਾੳ[D ਅਞ ਖਧੀਢ ਠ''iਢਾਪੀਆਂ ਪਈ ਏਖ ਠ ਏ ਖਧੀਢ ਢੂੰ
ਹਸਔੰ kਈ ਨ''r ਥਝਾ ਏ ਐ/sh ਠੀ ੳ[gਖ ਹਿਔ ਿਾਡਾ ਏਢਾ ਿ?. ਇਢਾਂQ ਸਏੀਧਾਂ ਅਡੀਢ ਏਖ ਿ/m ਹਪਐ ਅਢਸੁਾ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ
ਿਢ।
ੳ)

ਰ ਡ ਮਡਿਰਭੈਂਟ ਸਕੀਭਾਂ
ਸਏੀਧ ਠਾ ਢਾਂ

i)

ਸੁਆਇਪ ਏੰ ਢਖਿਿਢ

ii)

ਏਪਾਧਿਢ ਆਤ ਪੈਂ ਛ

iii)

ਅੰ ਛ ਾਊਂਛ ਔਢਪਖ/

ਪਾਞ (ੁਣ ਹਿੱ ਔ)
As per NABARD Unit Cost
As per NABARD Unit Cost
As per NABARD Unit Cost

ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ

ਸ ਣੀੀਅਛ

10 ਸਾਪ

1

10 ਸਾਪ

1

10 ਸਾਪ

1

ਣਾਈਣ ਪਾਈਢ
iv)

ਂ ਿਹਣੰ  As per NABARD Unit Cost
ਪੈਂ ਛ ਪ ਿਹਪੰ ਛ

10

10 ਸਾਪ

1

ਬੂਭੀਂ ਸੁਧਾਯ ਸਕੀਭ ਸਫੰ ਧੀ ਕਯਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਯ ਸ਼ਯਤਾਂ :
1

ਹਖਧੀਠਾਾਂ ਠੀਆਂ ਏਿਾ ਠਐਾਸਞਾਂ ਦੂਧੀ ਸੁੱਹਐਆ ਹਿਦਾ ਿਪੋਂ ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਿ ਢੂੰ ਦਖੀਆਂ ਖਾਂਠੀਆਂ ਿਢ। ਹਿਦਾ
ਿਪੋਂ ਏਖਾ ਠਐਾਸਞ ਠ ਢਾਪ ਿਝ ਿਾਪ ਐਔ ਸਥੰ ਡੀ ਅਢੁਧਾਢ ਅਞ ਞਏਢੀਏੀ ਨਖਢਾ ਥਝਾ ਏ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ।
ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਏਖ ਢਾਪ ਣਾਈਣਾਂ ਹਿਕਾਉਝ ਠਾ ਏੰ ਧ ਆਣਝੀ ਧਖੀ ਠੀ ਖੰ ਸੀ ਞੋਂ ਏਿਾ ਸਏਠਾ ਿ।

2

ਹਖਧੀਂਠਾ ਣਾਸ ਆਣਝਾ ਖਾਂ ਆਣਝ ਐਞ ਠ ਢੇੜ ਹਸੰ ਔਾਈ ਸਾਡਢ ਠਾ ਿਝਾ ਿੂੀ ਿ।

3

2 ਪੱਐ ੁਣ ਞੱ ਏ ਠ ਏਖ ਠੀ ਅਠਾਇੀ ਹਖਧੀਂਠਾ B{z ਹਸੱ ਡੀ ਏੀਞੀ ਖਾਿh। ਣਞੰ { ਏਖਠk ਢੰ{ ਆਈ ਅਸ
ਆਈ ਧਾਏਾ ਣਾਈਣਾਂ ਐੀਠਝੀਆਂ ਣ?D ੀਆਂ।

4

2 ਪੱਐ ੁਣ ਞੋਂ ਉਣ ਠ ਏਿ ਪਈ ਆਈ. ਸ. ਆਈ. ਧਾਏਾ ਣਾਈਣਾਂ ਐੀਠਝ ਠੀ ਪਾਞ ਹਸੱ ਡੀ ਿੀ ਸਣਪਾਈ
ਏਢ ਿਾਪੀ ਤਧ ਢੂz ਏੀਞੀ ਖਾਿੀ। ਣਾਈਣਾਂ ਠਾ ਸਣਪਾਇ ਹਖਧੀਂਠਾ ਠੀ ਧਖੀ ਠਾ ਿ ਸਏਠਾ ਿ।

ਅ
1

ਜਭੀਨ ਖਯੀਦਣ ਰਈ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭ :
ਇਸ ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਖਧੀਢ ਐੀਠਝ ਪਈ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ ਖ ਹਏ 10 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ ਥਾਥ ਸਾਪਾਢਾ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ
ਧੜਢਨ ਿ।

2

ਹਥਆਢੇ ਠੀ ਏਧ ਠਾ 10% ਏਿਠਾ ਿੱ ਪੋਂ ਧਾਖਢ ਧਢੀ ਿਖੋਂ ਆਣਝ ਣਾਸੋਂ ਖਧੀਢ ਿਔਝ ਿਾਪ ਢੂੰ ਠਝਾ ਣਿਾ।

3

ਏਿਠਾ ਏਪ ਐੀਠੀ ਖਾਝ ਿਾਪੀ ਖਧੀਢ ਸਧਞ ਏੁੱ ਪ ਖਧੀਢ ਿਚ ਹਪਐ ਿਿ ਞੋਂ ਿੱ ਡ ਢਿੀਂ ਿਝੀ ਔਾਿੀਠੀ।

ਪੜੀ ਢੰ.
1

ਹਖਪਹ ਠਾ ਢਾਂ

ਖਧੀਢ ਠੀ ਹਧੱ ਟੀ ਿੱ ਠ

ਅੰ ਹਧਰਞਸ, ਪੁਹਡਆਝਾ, ਣਹਙਆਪਾ, ਸੰ ੂ, ਥਢਾਪਾ

5.50 ਏੜ ਹਸੰ ਔਾਈ ਿਾਪੀ

(ਹਸਿਾ ਥਢਾਪਾ ਥਪਾਏ)

ਅਞ 8.50 ਏੜ ਢਤੈੱਛ

ਖਪੰਡ, ਏਣੂਟਪਾ ਅਞ ੁਠਾਸਣੁ (ਹਸਤ ਥਙਾਪਾ ਥਪਾਏ ਪਈ)
2

ਹਤਿਣੁ, ਥਹਚੰਛਾ, ਤੀਠਏਙ ਅਞ ਥਢਾਪਾ (ਹਸਤ ਥਢਾਪਾ ਥਪਾਏ ਪਈ)

6.75 ਏੜ ਹਸੰ ਔਾਈ ਿਾਪੀ
ਅਞ 9.75 ਏੜ ਢਤੈੱਛ

3

ਣੜ, ਿੁਹਿਆਣੁ ਅਞ ੁਠਾਸਣੁ (ਹਸਿਾ ਥਙਾਪਾ ਥਪਾਏ)

8.50 ਏੜ ਹਸੰ ਔਾਈ ਿਾਪੀ
ਅਞ 12.25 ਏੜ ਢਤੈੱਛ

ੲ

ਗਮਿਣ ਈ ਜਭੀਨ ਛਡਾਉਣ ਰਈ :

1

ਇਸ ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਹਿਝ ਣਈ ਖਧੀਢ ਕਛਾਉਝ ਪਈ ਿੀ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ

2

ਏਖ ਠੀ ਿਾਣਸੀ 10 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ 10 ਥਾਥ ਸਾਪਾਢਾ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਏਢੀ ਿਿੀ।

3

ਹਿਝ ਣਈ ਖਧੀਢ ਠਾ ਹਿਝਢਾਧਾ ਣਿ ਏਢਾ ਣਿਾ।
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4

ਖਤੀ ਨਾਰ ਸਫੰ ਧਤ ਸਿਾਇਕ (ਡਾਈਿਯਸੀਪਾਈਡ)
ਧੰ ਮਦਆਂ ਰਈ ਕਯਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਕੀਭਾਂ

i)

fyArI ਹਿਏਾਸ ਹਿਦਾ, ਣਖੰ kਥ ਠੀਆਂ ਸਿ [iਗ਼k ਸਏੀਧਾਂ ਅਡੀਢ 10 ਞ''A 50 ਠ[Xk ਣੂਿਅK ਠ ਏਧਸੀਅਪ
ਨੂfਢਙ ਸਟਾਹਣਞ ਏਢ ਪਈ।

ii)

ਣqkਇਧੀ ਸਹਿਏਾੀ ਐ/shਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥ?eK ਿੱ ਪ''A 10 ਠ[Xkੂ ਣਿ{nK ਞੱ ਏ ਠ ਨੂfਢਙ ਸਟਾਣਞ ਏਢ ਪਈ ਹਸੱ ਡ
ਏਖ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ।

iii)

ਠ[Xkੂ ਣਿ{nK ਠੀ ਐੀਠ ਞ''A ਇਪਾਿਾ ਏ?Nਪ ਸ?v ਠੀ ੳ[;kੀ, ਠੁੱ ਡ ਔ[nkਈ ਧਸੀਢ, ਹਧਪਏ ਣq';?f;zr , ਥਪਏ ਹਧਪਏ
ਏ{b, ਧਢਸ{Jh ਦਠਾਢ ਆਹਠ ਠੀਆਂ ਨੂfਢਙਾਂ ਸਟਾਹਣਞ ਏਢ ਪਈ ਿੀ ਏਖ ਠੀ ਸਿਪੂਞ ੳ[gbZਥਡ ਿ?.

ੳ)

ਮਭੰ ਨੀ/ਸਭਾਰ ਡਅਯੀ ਮੂਮਨਟ ਅਤ ਕਭਯਸ਼ੀਅਰ ਡਅਯੀ ਮੂਮਨਟ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਕਯਜ਼ ਿਠ ਮਰਖ
ਅਨੁਸਾਯ ਮਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਿਨ :

ਛਅੀ ਠੀ ਨੂਹਢਙ
1

2
3

4

bkrs

eoik w''VB dk ;wK

ਡਅਯੀ ਮੂਮਨਟ ਭਿੱ ਝਾਂ

60,000- 80,000 o[gJ/

ਡਅਯੀ ਮੂਮਨਟ ਦਗਰੀਆਂ ਗਾਿਾਂ

50,000- 80,000 o[gJ/ gqsh rK

5 ;kb

gqsh wZM

o?nfozr nkc j?co ekUI

5 ;kb

9,70,0000 o[gJ/(20 gP{)
57,23,437 o[gJ/(50 gP{ )
99,34,500 o[gJ/(100 gP{)

5 ;kb
5 ;kb
5 ;kb

ਕਟਰ ਸ਼ਡ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਕਯਜ਼ਾ

ਣਿੂ ਸਛ ਪਈ ਪਾਞ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਿਿੀ :
20 gwvW ਰਈ

6 ਪੱਐ ੁਣ

9 ਸਾਪ

10 m``JW ਰਈ

4 ਪੱਐ ੁਣ

9 ਸਾਪ

5

10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਮੂਮਨਟ ਰਈ ਰਜ
 ਕਟ ਦੀ ਰ ੜ ਅਨੁਸਾਯ ਿਠ ਮਰਮਖਆਂ ਕਯਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੂਰਤਾਂ ਿੀ
ਉਰਿੱਫਧ ਿਨ।

ੳ)

ਹਧਪਹਏੰ  ਣਾਪ ਹਛਖਹਙਪ 6 ਣਿੂ

12 ਪੱਐ ੁਣ

ਅ)

ਹਧਪਹਏੰ  ਣਾਪ ਹਛਖਹਙਪ 12 ਣਿੂ

20 ਪੱਐ ੁਣ

ੲ)

ਥਪਏ ਏੂਹਪੰ
pbe e{fbzr 500 bhNo

6 bZy o[gJ/

pbe e{fbzr 1000 bhNo

8 bZy o[gJ/

pbe e{fbzr 2000 bhNo

10 bZy o[gJ/
12

pbe e{fbzr 5000 bhNo

20 bZy o[gJ/

ਸ)

1000 ਪੀਙ + 10 ਏ.ਿੀ.. ਖਢਙ ਸੈੱਙ

8 ਪੱਐ ੁਣ

ਿ)

40 ਹਪਙ ਏਢ

3500 ੁਣ

ਏ)

ਹਧਪਏ ਙਸਙ

66000 ੁਣ

ਐ)

ਆਙ ਧਙਏ ਹਧਪਏ ਏੁਪਏਿਢ ਸੈਂਙ ਿਾਸਞ

1,65,000 ੁਣ

)

ਹਧਪਏ ਥਾ/ਣਾਪ (ਏਪਛ ਏਹਥਢਙ)

3,00,000 ੁਣ

)

fwbfezr wPhB f;zrb NhE eZg

55000^60, 000 o[gJ/

vpb NhE eZg

70,000^75,000 o[gJ/

bkJhB fwbfezr(6^8 animals)

800000^1000000 o[gJ/

ਤੀਖਙ ਙੈਂਏ ਿਢ (ਛ ਙੈਂਏ) 500 ਪੀਙ

5.50 ਪੱਐ ੁਣ

ਤੀਖਙ ਙੈਂਏ ਿਢ (ਛ ਙੈਂਏ) 5000 ਪੀਙ

11.50 ਪੱਐ ੁਣ

ਤੀਖਙ ਙੈਂਏ ਿਢ (ਛ ਙੈਂਏ) 8000 ਪੀਙ

14 ਪੱਐ ੁਣ

ਤੀਖਙ ਙੈਂਏ ਿਢ (ਛ ਙੈਂਏ) 10000 ਪੀਙ

16 ਪੱਐ ੁਣ

ਤੀਖਙ ਙੈਂਏ ਿਢ (ਛ ਙੈਂਏ) 13000 ਪੀਙ

22 ਪੱਐ ੁਣ

ਓ)

ਔ)

ਧਥਾਇਪ ਹਧਪਏ ਿਹਛੰ  ਧਿੀਢ ਹਿਠ ਖਢਙ ਸੈੱਙ 500 ਪੀਙ

S)

ਹਸੰ ਪ  ਤਛ ਿਾਿਸਙ

i)

9 ਪੱਐ ੁਣ
1.5 ਪੱਐ ੁਣ

;?bc gq'g?bv c"'o/I eNo$jkot?;No( )

2H20 bZy o[gJ/(2 tjhb)
3H5 bZy o[gJ/ (3 tjhb)
4H25 bZy o[gJ/ (4 tjhb)

M)

nkN''w?fNe ;kJhb/I p/bo n?Av o?go wPhB

14 bZy o[gJ/

N)

chv n?Av c""vo ;N''o

75000 o[gJ/

m)

fJb?efNqe u?c eNo(ftd j""go)

80000 o[gJ/

v)

ਙਙਪ ਹਧਏਸਛ ਾਿਢ(05 cum) vYgn

9.50 ਪੱਐ ੁਣ

Y)

ਙਙਪ ਹਧਏਸਛ ਾਿਢ ( 08 cum) vYgn

11.00 ਪੱਐ ੁਣ

D)

Purchase of dairy processing

13H20 bZy o[gJ/
13

equipment for manufacture of indigenous
milk product
s)

Integrated dairy farming cum vermicomposting

13 bZy o[gJ/

ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ 5 ਸਾਪ ਿ। krjw moVn dI ikSq mhInwvwr dyxXog hovygI[

ਅ)

ਭਿੱ ਝ ਦੀ ਨਸਰ ਸੁਧਾਯ (ਫਪਰ ਫਯੀਮਡੰ ਗ) ਸਕੀਭ

ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਛਾਈਿਸੀਤਾਇਛ ਡੰ ਹਠਆਂ ਢੂੰ ਅਣਢਾਉਝ ਪਈ ਧੱ ਗਾਂ ਠੀ ਢਸਪ ਸੁਡਾ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਏਿ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ। 20
ਧੱ ਗਾਂ ਠ ਢਸਪ ਸੁਡਾ ਠ ਨੂਹਢਙ ਠੀ ਪਾਞ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਿਿੀ :
20 ਧੱ ਗਾਂ ਠੀ ਏੀਧਞ

10,00,000/-

ਿੈੱਛ+ਿੂੀ ਸਾਖ ਸਧਾਢ

8,00,000/-

ਔਪੰਞ ਐਔ

4,00,000/-

ਏੁੱ ਪ

22,00,000/-

ਕਯਜ਼ਾ ਭੜਨ ਦਾ ਸਭਾਂ 5 ਸਾਰ ਿ। ਭਾਯਜਨ ਭਨੀ 10% ਿਿਗੀ।
ਢਙ :

ਹਏਸਾਢ ਇਏ ਧੱ ਗ/ਾਂ ਞੋਂ 10 ਧੱ ਗਾਂ/ਾਿਾਂ ਞੱ ਏ ਏਿਾ ਹਸੱ ਡਾ ਥੈਂਏ ਞੋਂ ਣਰਾਣਞ ਏ ਸਏਠਾ ਿ। ਇਸ ਞੋਂ ਿੱ ਡ ਣਿੂਆਂ

ਪਈ ਛਅੀ ਹਿਦਾ ਣਾਸੋਂ ਙਰਹਢੰ ਪ ਏ ਏਿਾ ਏਸ ਸਣਾਂਸ ਏਿਾ ਸਏਠਾ ਿ।
ਿਞਾਂ
1

ਏਿਠਾ ਠ ਣੜਾਿਾਂ ਹਿੱ ਔ ਣਿੂ ਐੀਠਝ, ਹਖਢਹਾਂ ਠਾ ਿਏਤਾ 3-6 ਧਿੀਢੇ ਿਿ।

2

ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਏਪ ਣਿੂ ਣਾਪਝ ਹਏੱ ਞ ਠਾ ਞਖਥਾ ਿਿ। ਹਖਢਹਾਂ ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੇ ਹਸਐਪਾਈ ਪਈ ਿਿ ਉਿਢਾਂ ਢੂੰ ਣਹਿਪ
ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਿੀ।

3

5 ਣਿੂਆਂ ਪਈ 1 ਏੜ ਹਸੰ ਔਾਈ ਿਾਪੀ ਿਧੀਢ ਠਾ ਔਾ ਠਾ ਣਰਥੰਡ ਿਿ।

4

ਠੁਡਾੂ ਣਿੂਆ/
ਂ ਏੱ ਙੀਆਂ ਿੱ ਕੀਆਂ ਠਾ ਥੀਧਾ ਏਾਉਝਾ ਿੂੀ ਿ।

5

ਠੂਖ ਖਾਂ ਞੀਖ ਸੂ ਠ ਣਿੂ ਿੀ ਐੀਠ ਖਾਝ।

6

ਏਿਠਾ ਏਪ ਿੱ ?ਛ ਿ''Dk ਪਾਿਧੀ ਿ?. ਏਿ ਠੀ ਅਠਾਇੀ ਥਾਥ ਠੀਆਂ ਠ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿ''t/rh। ਠ{;ੀ
ਹਏਿਞ ਕੱ ਞ ਞੱ ਏ T[;koh ਿ''D ੳ[gozs ਿੀ ਏੀਞੀ ਖਾਿ/rh।

7

ਏਿ ਠੀ ਿਾਣਸੀ ਣੰ ਖਾਂ ਸਾਪਾਂ ਹਿਔ ਧਿੀਢਾਿਾ/ਹਞਧਾਿੀ/ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿਔ ਏਢੀ ਿਿੀ ਅਞ
ਏਧਿੀਅਪ ਛਅੀ ਿਾਸਞ 7 ਸਾਪ ਠਾ ਸਧਾਂ ਿਿਾ।
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ੲ) ਕਿੱ ਟੀਆਂ ਅਤ ਿਿੱ ਛੀਆਂ ਾਰਣ ਰਈ ਸਕੀਭ
ਨੂਹਢਙ ਸਾਈਿ :

ਇੱ ਏ ਏੱ ਙੀ/ਿੱ ਕੀ ਠੀ ਏੀਧਞ nbwrf vloN smyN-smyN isr inrDwrq kIqI geI XUint kwst
Anuswr ਿਿੀ।
ੱ ਙ ਞੋਂ ੱ ਙ 3 ਿੱ ਕੀਆਂ/ਏੱ ਙੀਆਂ ਅਞ ਹਖਆਠਾ ਞੋਂ ਹਖਆਠਾ 30 ਿੱ ਕੀਆਂ/ਏੱ ਙੀਆਂ ਿਾਸਞ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ
ਖਾਂਠਾ ਿ।

ਏਿ ਠੀ ਿਾਣਸੀ
1

ਖਏ ਸੂਝ ਞੋਂ ਞੁੰਞ ਥਾਅਠ ਣਿੂ ਿਔ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ ਞਾਂ ਏਿਠਾ ਢ{z ਨੱ ਏਧੁਿਞ ਞੁੰਞ ਏਿਾ ਧੜਢਾ ਣਿਾ।

2

ਖਏ ਸੂਝ ਧੋਂ ਣਿੂ ਢੂੰ ਠੁੱ ਡ ਠੀ ਣਠਾਿਾ ਅਞ ਿਔਝ ਪਈ ੱ ਹਐਆ ਖਾਂਠਾ ਿ ਞਾਂ ਸੂਝ ਉਣੰ ਞ ਅਪ 4 ਸਾਪਾਂ
ਹਿੱ ਔ ਧੜਢਾ ਣਿਾ।

3

ਸੂਝ ਠਾ ਸਧਾਂ : ਠਪੀ ਿੱ ਕੀ ਪੱਦ 30 ਧਿੀਹਢਆਂ ਠੀ ਉਧ ਞ ਸੂ ਣਿੀ ਅਞ ਏੱ ਙੀ 40-42 ਧਿੀਹਢਆਂ ਠੀ
ਉਧ ਿਝ ਞ ਸੂਿੀ। ਏਿ ਠੀ ਿਾਣਸੀ ਸੂਝ ਉਣੰ ਞ ਿੀ ਿਿੀ।

ਢਙ :

ਛਅੀ ਹਿਏਾਸ ਹਿਦਾ/ਹਧਪਏ ਨੂਢੀਅਢਾਂ, ਹਢੈੱਖੀ ਐਞ ਠ ਠੁੱ ਡ ਣਪਾਙਾਂ ਿਪੋਂ ਆਈਆਂ ਠਐਾਸਞਾਂ ਢੂੰ ਣਹਿਪ
ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ।

ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਏਖਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 5 ਸਾਪ ਿਿਾ। ਧਾਖਢ ਧਢੀ 10% ਿਿੀ।

ਸ)

ਭ[oਗੀ ਾਰਣ /ਈਭੂ ਪਾਯਮਭਗੰ ਸਕੀਭ :
ਧੁੀ ਣਾਪਝ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਨੂਹਢਙ ਪਾਉਝ ਸਧੇਂ ਨੂਹਢਙ ਉੱਔੀ ਖਹਾ ਞ ਸਟਾਹਣਞ ਏੀਞਾ ਖਾਿ, ਣੂੀ ਿਢੀ

ਿਾਪੀ ਖਹਾ ਿਿ, ਣਾਝੀ ਿਾਪੀ ਖਹਾ ਞੋਂ ਠੂ ਿਿ ਅਞ ਣਹਿਪਾਂ ਪੱ ਣਪਙੀ ਤਾਧ ਞੋਂ ਠੂ ਿਿ। ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਣਰਞੀ
ਧੁੀ (ਅੰ ਛ ਠਝ ਿਾਪੀ) ਅਞ ਣਰਞੀ ਥਾਇਪ ਠ ਨੂਹਢਙ ਠੀ ਏੀਧਞ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਿਿ
 ੀ ਪ ੜ ਅਢੁਸਾ ਿੱ ਛ ਨੂਹਢਙ
ਞ ਿੀ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ।
ਪੜੀ ਢੰ. ਆਈਙਧ

ਨੂਹਢਙ

ਪਾਞ (ੁਣ ਹਿੱ ਔ)

1

ਏਧਿੀਅਪ ਪ ਅ ਣਪਙੀ

5000 ਥਛ

20,00,000 ੁਣ

2

ਏਧਿੀਅਪ ਥਾਇਪ ਣਪਙੀ

1000 ਥਛ

224000 ੁਣ

3

ਈਧੂ ਥਹਹਛੰ  ਤਾਧ ਪਈ

35,00,000 ੁਣ

4

ਸਙਪ ਇੰ ਨੂਹਢਙ ਅੱ ਣਙੂ

48,00,000 ੁਣ

16000 ਹਪਅ ਥਔ * 3
5

ਤੀਛ ਹਧਏਹਸੰ  ਨੂਹਢਙ 1 ਙਢ

16,00,000 ੁਣ

6

ਙਾਂਸਣਙ ਿਿੀਏਪ ਣਢ ਕz

8,00,000 ੁਣ

7

ਙਾਂਸਣਙ ਿਿੀਏਪ ਤੀਖਙ

15,00,000 ੁਣ

8

ਹਙਪ ਆਊਙਪ ਙ ਛਹਸੰ  ਨੂਹਢਙ

7,20,000 ੁਣ
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9

ਹਙਪ ਆਊਙਪ ਙ ਧਾਏੀਹਙੰ  ਨੂਹਢਙ

7,20,000 ੁਣ

10

ਧਥਾਇਪ ਧਾਏੀਹਙੰ  ਨੂਹਢਙ

10,00,000 ੁਣ

11

ਏਪਛ ਸਙ ਣਪਙੀ ਣਛਏਙ ਪਈ

25,00,000 ੁਣ

12

/ਥਾਇਪ ਏਾਙ

20,000 ੁਣ

13
14

Backyard poultry
Backyard poultry (Kadaknath)

91000 o[gJ/
1,28,000 o[gJ/

ਿਞਾਂ :
1

ਹਖਧੀਂਠਾ ਢੇ ਧੁੀ ਣਾਪਝ ਿਾਸਞ ਣਿੂ ਣਾਪਝ ਹਿਦਾ ਖਾਂ ਣੰ ਖਾਥ ਐਞੀਥਾੜੀ ਨੂਢੀਿਹਸਙੀ, ਪੁਹਡਆਝਾ ਞੋਂ
ਧੁੱ ਜਪੀ ਙਹਢੰ ਪਈ ਿਿ।

2
3
4

ਇਏ ਹਠਢਾਂ ਔੂਖ ਅੱ ਕੀ ਢਸਪ ਠੀਆਂ ਣਿੂ ਣਾਪਝ ਹਿਦਾ ਿਪੋਂ ਧੰ ਢਖੂ ਿੁਠਾ ਿਔੀਆਂ ਞੋਂ ਿੀ ਐੀਠ ਖਾਝ।
ਔੰ ੀ ਹਏਸਧ ਠੀ ਸੰ ਞੁਹਪਞ ਐੁਾਏ ਐੀਠਝੀ ਣਿੀ।
ਏਿ ਠੀ ਅਠਾਇੀ ਹਞੰ ਢ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿਔ ਏੀਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ। ਏਿ ਠੀ ਣਹਿਪੀ ਹਏਿਞ ਠੀ ਨ ਿਞੋਂ ਞੋਂ ਥਾਅਠ
ਿੀ ਅਪੀ ਹਏਿਞ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ।

5

ਣਪਙੀ ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 7 ਸਾਪ ਿ। ਹਖਸ ਹਿੱ ਔ 1 ਸਾਪ ਸ ਣੀੀਅਛ ਿ। ਏਿ ਠੀ ਹਏਿਞ
ਧਿੀਢਾਿਾ/ਹਞਧਾਿੀ/ਹਕਧਾਿੀ ਧੜਢ ਨ ਿਿੀ।

6

ਈਧੂ ਤਾਹਧੰ  ਪਈ ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 9 ਸਾਪ ਿ। ਹਖਸ ਹਿੱ ਔ 2 ਸਾਪ ਸ ਣੀੀਅਛ ਿ। ਏਿ ਠੀ
ਹਏਿਞ ਧਿੀਢਾਿਾ/ਹਞਧਾਿੀ/ਹਕਧਾਿੀ ਧੜਢ ਨ ਿਿੀ।

7

ਇਸ ਏਿ ਪਈ ਣਰਖਏਙ ਹਣਙ ਣਪਙੀ ਧਹਿਏਧ ਠ ਇੰ ਸਣਏਙ ਖਾਂ ਧਢਖੂਿੁਠਾ ਔਾਙਛ ਅਏਾਊਙੈਂਙ
ਿੱ ਪੋਂ ਹਞਆ ਏੀਞੀ ਈ ਿਿ।

8

ਇੰ ਧੂ ਤਾਹਧੰ  ਪਈ 35 ਪੱਐ ੁਣ ਞੱ ਏ ਠਾ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾ ਸਏਠਾ ਿ। ਣੰ ਞੂ ਣਿੂ ਣਾਪਝ ਹਿਦਾ ਿੱ ਪੋਂ
ਠਐਾਸਞ/ਣਰਖਏਙ ਹਣਙ ਧਢਖੂ ਿਝੀ ਔਾਿੀਠੀ ਿ।
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ਿ) ਭਿੱ ਛੀ ਾਰਣ ਸਕੀਭ :
ਧੱ ਕੀ ਣਾਪਝ ਠੀਆਂ ਸਏੀਧਾਂ ਞਹਿਞ ਹਏਸਧਾਂ ਹਖਿੇਂ ਿ,ੂ ਧੀਪ ਅਞ ਔੀਢੀ ਏਾਣਸ (ਹਸਪਿ ਏਾਣ, ਾਸ ਏਾਣ, ਏਾਧਢ
ਏਾਣ) ਅਹਿਧ ਹਏਸਧਾਂ ਿਢ।
ਇਏ ਿਏਙਅ ਿਾਙ ਸਣਛ ੀਆ ਣੁਙਾਈ ਏਏ ਢਿੇਂ ਞਪਾਥ ਪਈ 1.25 ਿਏਙਅ ਖਧੀਢ ਪ ੜੀਂਠੀ ਿ।

FISHERY UNIT COST (F.Y. 2021-22)
Sr. No

Particulars

Specifications

Unit Cost
(Rs ) for
2020-21

1.

Construction of
New
Ponds/Tanks

Ha

7,00,000

Unit Cost
for 2021-22
during
SLUCC
meeting
held on
04.06.2020
7,00,000

2.

Renovation of
existing pond

Ha

3,50,000

3,50,000

3.

Establishment of
Fish seed
hatcheries for
Indian Major
carps and other
specific
cultivable Fin
Fish

2 Ha

25,00,000

25,00,000

4.

Backyard
Hatchery for
ornamental Fish

200-300 sq ft

1,25,000

1,25,000

5.

Medium Scale
ornamental
Hatchery

300 sqm

9,00,000

9,00,000

6.

Integrated
Ornamental
fishery unit
Establishment of
fish feed mill

1000 sqm

16,00,000

16,00,000

Large formulated
pellet feed plant of

2,00,00,000 2,00,00,000

7.
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Remarks

8.

Establishment of
fish feed mill

9.

Establishment of
small fish feed
mill

10.

Inputs cost for
Freshwater
Fish Culture
a) Finfish
Culture

10,00,000

10,00,000

1.2 qtl/day

7,50,000

7,50,000

Ha

1,50,000

1,50,000

Ha

2,50,000

2,50,000

a) Finfish
Culture
b) Culture of
Shrimp such as
L. vannamei/P.
monodon etc
Re-circulatory
Aquaculture
System

Ha

2,00,000

2,00,000

Ha

3,00,000

3,00,000

Low cost
Aquaculture
System (4 tanks)

5x5x4 m cement
tank minimum
capacity of 2 tonne
fish per tank

15,00,000

15,00,000

Minimum 8 tanks. 50,00,000
Each tank having
specifications of
7.65mx7.65mx1.5m
(90 m3 each)
minimum
production

50,00,000

b) Fresh Water
Prawn/trout
culture
11.

12.

i

min capacity @610 TPH or more
Small capacity @15 qtl/day

Inputs Cost for
Brackish water
Fish/Shrimp
Culture

ii Medium Size Recirculatory
Aquaculture
System

18

13.

Biofloc
Aquaculture
System

capacity of 5
tonnes fish per
tank
75m3 volume-5
tanks production
capacity-3.6
tons/crop

7,50,000

As
recommended
by Fisheries
Department,
Govt. of
Punjab during
SLUCC
meeting dated
04.06.2020.

ਭਿੱ ਛੀ ਾਰਣ ਸਕੀਭ ਦ ਕਯਜ਼ ਰਈ ਿਯ ਸ਼ਯਤਾਂ :
1

ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਪਈ ਧੱ ਕੀ ਣਾਪਝ ਠੀ ਧੁਿਾਞ ਿੂੀ ਿ ਹਖਸ ਪਈ ਧੱ ਕੀ ਣਾਪਝ ਹਿਦਾ ਣੰ ਖਾਥ ਅਞ ਣੰ ਖਾਥ
ਐਞੀਥਾੜੀ ਨੂਢੀਿਹਸਙੀ ਪੁਹਡਆਝਾ ਿੱ ਪੋਂ ਙੇਹਢੰ ਠਝ ਠਾ ਣਰਥੰਡ ਿ। ਪਾਦ ਣਾਞੀ ਖਾਂ ਉਸ ਠ ਢੁਧਾਇੰ ਠ ਠਾ
ਙਰਹਢੰ ਸਙੀਹਤਏਙ ਏਿਾ ਏਸ ਢਾਪ ਪਾਉਝ ਞ ਿੀ ਏਸ ਹਿਔਾਹਆ ਖਾਿਾ।

2
3

ਏਿ ਠੀ ਠਐਾਸਞ ਹਸੱ ਡ ਞ ਞ ਖਾਂ ਧੱ ਕੀ ਣਾਪਝ ਹਿਦਾ ਾਿੀਂ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾ ਸਏਠੀ ਿ।
ਹਖੰ ਧੀਠਾ ਣਾਸ ਣਾਝੀ ਠਾ ਣੂਾ ਣੂਾ ਣਰਥੰਡ ਿਝਾ ਿੂੀ ਿ। ਧੱ ਕੀ ਣਾਪਝ ਪਈ ਹਙਊਥਿਪ ਪਈ ਏਿਾ ਞਾਂ ਿੀ
ਹਧਪ ਾ ਖ ਸਏੀਧ ਹਿੱ ਔ ਥੈਂਏ ਣਾਹਪਸੀ ਅਢੁਸਾ ਹਧਪਝ ਨ ਿਿ
 ਾ।

4
5

ਹਖੰ ਧੀਠਾ ਸਧੇਂ ਸਧੇਂ ਹਸ ਹਿਦਾ ਞੋਂ ਿ ਹਏਸਧ ਠੀ ਪ ੜੀਂਠੀ ਞਏਢੀਏੀ ਧੱ ਠਠ ਪੈਂ ਠਾ ਿਾ।
ਏਖ ਠੀ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਏੁੱ ਪ ਸਧਾਂ 7 ਸਾਪ ਿ। ਣਹਿਪਾ ਸਾਪ ਸ ਸਧਾਂ ਿ। ਥਾਏੀ ਠ 6 ਸਾਪਾਂ ਹਿਔ ਏਿਾ
ਥਾਥ ਠੀਆਂ 12 ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿਔ ਿਾਣਸ ਹਪਆ ਖਾਿਾ।

6
7

ਣੁੱ ਙ  ਞਪਾਅ ਅਞ ਧੱ ਕੀਆਂ ਠਾ ਥੀਧਾਂ ਏਾਉਝਾ ਪਾਿਧੀ ਿ।
ਧੱ ਕੀ ਣਾਪਝ ਹਿਦਾ ਿੱ ਪੋਂ ਦਖ  ਏਸਾਂ ਹਿੱ ਔ ਸਥਹਸਛੀ ਠੀਆਂ ਸਿੂਪਞਾਂ ਿੀ ਿਢ ਹਖਢਹਾਂ ਠਾ ਿਿਾ ਸਥੰ ਡਞ
ਹਿਦਾ ਢਾਪ ਸੰ ਣਏ ਏਏ ਹਪਆ ਖਾ ਸਏਠਾ ਿ।

8

ਸਧੇਂ ਸਧੇਂ ਹਸ ਹਧਪਝ ਿਾਪੀ ਸਥਹਸਛੀ ਥਾ ਸਥੰ ਡਞ ਧਹਿਏਧ ਢਾਪ ਸੰ ਣਏ ਏੀਞਾ ਖਾ ਸਏਠਾ ਿ।

ਕ)

ਬਡਾਂ/ਫਿੱ ਕਯੀਆਂ ਾਰਣ ਦੀ ਸਕੀਭ

ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ 20 ਦਛਾਂ/ਥੱ ਏੀਆਂ ਅਞ 2 ਦਛੂ/ਥਏ ਐੀਠਝ ਪਈ ਨੂਹਢਙ ਏਾਸਙ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਿਿੀ
(ਏਧ ੁਣ ਹਿੱ ਔ)
1

ਦਛਾਂ/ਥੱ ਏੀਆਂ ਠੀ ਏੀਧਞ

10 ਦਛਾਂ/ਥਏੀਆਂ
+2 ਦਛ/
ੂ ਥਏ

75000 o[gJ/
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ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ
5 ਸਾਪ (ਸ ਣੀੀਅਛ 1 ਸਾਪ)

ਿਞਾਂ : 1

20 ਦਛਾਂ/ਥਏੀਆਂ
+2 ਦਛ/
ੂ ਥਏ

1.5 ਪੱਐ

5 ਸਾਪ (ਸ ਣੀੀਅਛ 1 ਸਾਪ)

40 ਦਛਾਂ/ਥਏੀਆਂ
+20 ਦਛੂ/ਥਏ

2.5 ਪੱਐ

5 ਸਾਪ (ਸ ਣੀੀਅਛ 1 ਸਾਪ)

ਆਖੜੀ ਖਾਞੀ ਠ ਹਥਢੈਏਾਾਂ ਢੂੰ ਏਿ ਪਈ ਣਹਿਪ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ।

2

12-18 ਧਿੀਹਢਆਂ ਠੀ ਉਧ ਠੀਆਂ ਅੱ ਕੀਆਂ ਦਛਾਂ/ਥੱ ਏੀਆਂ ਿੀ ਐੀਠੀਆਂ ਖਾਝੀਆਂ।

3

ਏਿ ਢਾਪ ਐੀਠੀਆਂ ਦਛਾਂ/ਥੱ ਏੀਆਂ ਠਾ ਥੀਧਾਂ ਏਾਉਝਾ ਿੂੀ ਿ।

4

ਏਿ ਠੀ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 5 ਸਾਪ ਿ?. ਇਏ ਸਾਪ ਸ ਸਧਾਂ ਿ?.ਏਿਾ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿਔ ਧ''Vਢਾ
ਿ''t/rk.

ਖ) ਸੂਯ ਾਰਣ ਦੀ ਸਕੀਭ
ਥੀਹਛੰ  ਅਞ ਧੀਙ ਣਰਾਣਞੀ ਪਈ ਸੂ ਣਾਪਝ ਠੀਆਂ ਿਚ ਹਪਐੀਆਂ ਸਏੀਧਾਂ ਅਡੀਢ ਏਿਾ ਉਣਪੱਥਡ ਿ।
ਪੜੀ ਢੰ. ਆਈਙਧ
1

ਸੂ ਥੀਹਛ ਤਾਧ

ਨੂਹਢਙ

ਪਾਞ (ੁਣ ਹਿੱ ਔ)

20 ਸੂੀਆਂ + 4 ਸੂ

ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ
5 ਸਾਪ

8,00,000/

(ਸ ਣੀੀਅਛ 1 ਸਾਪ)
(As Per NLM Guidelines 2016)
2

ਸੂ ਥੀਹਛ :{fBN

10 ਸੂੀਆਂ + 2 ਸੂ

5,00,000/

5 ਸਾਪ

(ਸ ਣੀੀਅਛ 1 ਸਾਪ)
3

ਸੂ ੀਅਹੰ  ਅਞ ਤਙਹਢੰ

3 ਸੂੀਆਂ + 1 ਸੂ

1,00,000/

ਉਿੀ

(As Per NLM Guidelines 2016)
4

ਸੂ ਤਙਹਢੰ

5

ਸੂ ਹਙਪ ਆਊਙਪ ਙ

6

ਸੂ ਹਪਿ ਧਾਏੀਙ

50 ਹਣਪ ਙਸ (ਥੱ ਔ)

5,50,000/

ਉਿੀ

10,00,000/

ਉਿੀ

5,00,000/

ਿਞਾਂ :
1

ਐੀਠ ਖਾਝ ਿਾਪ ਸੂਾਂ ਠੀ ਉਧ 3-4 ਧਿੀਢੇ ਿਿੀ।

2

ਸੰ ਦਾਹਿਞ ਏਿਠਾ ਿਪੋਂ ਣਾਝੀ ਠੀ ਸਣਪਾਈ ਠ ਣਰਥੰਡ ਢੂੰ ਨਏੀਢੀ ਥਝਾਇਆ ਖਾਿਾ।
20

ਉਿੀ

3

ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਸਧੁੱ ਔ ਏਿਠਾਾਂ ਿਪੋਂ ਹਢੰ ਞ ਙੀਏਾਏਝ, ਖੂਆ,ਂ ਹਔੱ ਔੜ ਆਹਠ ਿਙਾਉਝ ਪਈ ਪ ੜੀਂਠ

ਉਣਾਪ

ਏੀਞ ਖਾਝ।
4

ਥੈਂਏ ਿਪੋਂ ਨਏੀਢੀ ਥਝਾਇਆ ਖਾਿਾ ਹਏ ਸੂਾਂ ਠ ਿਛ ਹਿੱ ਔ ਪ ੜੀਂਠੀ ਐੁੱ ਪਹੀ ਖਹਾ, ਕੱ ਞੀ ਿਈ ਖਹਾ ਠਾ ਪਦ
ਔਾ ੁਝਾ ਿਿ।

5

ਸੂਾਂ ਠ ਅਹਖਿ ਨੂਹਢਙ ਪਈ 20 ਸੂਾਂ ਪਈ ਇਏੱ ਚਾ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ।

6

ਥੈਂਏ ਏਿ ਠੀ ਿਞੋਂ ਢੂੰ ਨਏੀਢੀ ਥਝਾਾ। ਏਿਠਾ ਣਾਸੋਂ ਇਿ ਹਪਐਞੀ ਹਪਆ ਖਾਿਾ ਹਏ ਉਿ ਇਸ ਹਏੱ ਞ
ਢੂੰ ਆਉਂਠ 5 ਸਾਪਾਂ ਞੱ ਏ ਔਾਪੂ ੱ ਐਾ। ਖਏ ਅਹਖਿਾ ਢਿੀਂ ਏਾ ਞਾਂ ਣੂਾ ਏਿਾ ਨੱ ਏਧੁਿਞ ਿਾਹਣਸ ਏਢਾ
ਣਿਾ।

7

ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਧਿੀਢਾਿਾ/ਹਞਧਾਿੀ/ਹਕਧਾਿੀ ਿਿੀ।

8

ਸਧੇਂ ਸਧੇਂ ਹਸ ਹਧਪਝ ਿਾਪੀ ਸਥਹਸਛੀ ਠੀ ਖਾਝਏਾੀ ਸਥੰ ਡਞ ਹਿਦਾ ਞੋਂ ਪਈ ਖਾਿ।

ਗ) ਅੰ ਗਯਾ ਖਯਗਸ਼ ਾਰਣ ਦੀ ਸਕੀਭ :
ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੂz ਅੰ ਾ ਐਿ ਣਾਪਝ ਠੀ ਸਏੀਧ ਢਾਥਾਛ ਿੱ ਪੋਂ ਣਰਿਾਢਞ ਿ ਅਞ ਇਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ
ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੂੰ ਏਿ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ। ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 5 ਸਾਪ ਿਿਾ ਅਞ ਸ ਣੀੀਅਛ 1 ਸਾਪ ਿਿਾ। ਏਿਾ
ਪ ਝ ਪਈ ਣਰਖਏਙ ਹਣਙ ਣਿੂ ਣਾਪਝ ਹਿਦਾ ਿੱ ਪੋਂ ਹਞਆ ਏੀਞੀ ਿਿ। ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਨੂ ਹਢਙ ਏਾਸਙ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ
ਿਿੀ।
ਪੜੀ ਢੰ.
1
2

ਆਈਙਧ

ਨੂਹਢਙ

ਐਿ ਣਾਪਝ (ਧੀਙ ਿਾਸਞ)

ਪਾਞ (ੁਣ ਹਿੱ ਔ)

10 ਧਾਠਾ,2 ਢ

ਐਿ ਣਾਪਝ (ਉੱਢ ਿਾਸਞ)

10+2x6 ਨੂਹਢਙ

40,000/-

ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ

5 ਸਾਪ (ਸ ਸਧਾਂ 1 ਸਾਪ)

2,25,000/-

5 ਸਾਪ (ਸ ਸਧਾਂ ਸਾਪ)

ਘ) ਊੱਠ ਅਤ ਫਰ ਗਿੱ ਡੀਆਂ ਆਮਦ ਖਯੀਦਣ ਰਈ :
ਉਏਞ ਧੰ ਞਿਾਂ ਅਡੀਢ ਕਙ ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੂੰ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ :
ਪੜੀ ਢੰ. ਆਈਙਧ ਨੂਹਢਙ ਪਾਞ

(ੁਣ ਹਿੱ ਔ)

ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ

1

ਥਪ ੱ ਛੀ ਪਈ

1 ਢੰਥ

60,000/-

5 ਸਾਪ

2

ਊੱਚ ੱ ਛੀ ਪਈ

1 ਢੰਥ

60,000/-

5 ਸਾਪ

3

ੜਾ ਙਾਂਾ

1 ਢੰਥ

60,000/-

5 ਸਾਪ

4

ਐੱ ਔ ੜਹਾ

1 ਢੰਥ

65,000/-

5 ਸਾਪ

21

ਗਙਾ, ੜਾ, ਐੱ ਔ, 1 ਢੰਥ

5

5 ਸਾਪ

40,000/-

ਊੱਚ, ਥੱ ਪਠ
ਿਞਾਂ :
1

ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਏਿਪ ਕਙ ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੂੰ ਏਿ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ।

2

4-6 ਸਾਪਾਂ ਠੀ ਉਧ ਠ ਞੰ ਠੁਸਞ ਣਿੂ ਿੀ ਐੀਠ ਖਾਝ।

3

ਏਿਠਾ ਣਾਸ ਸੁੱ ਏ/ਿ ਔਾ ਅਞ ਸੰ ਞੁਹਪਞ ਐੁਾਏ ਠਾ ਇੰ ਞਖਾਧ ਿਝਾ ਔਾਿੀਠਾ ਿ।

4

ਏਿ ਢਾਪ ਐੀਠ ਣਿੂਆਂ ਠਾ ਥੀਧਾਂ ਏਾਉਝਾ ਿੂੀ ਿ।

5

ਏਿ ਠੀ ਿਾਣਸੀ ਹਞਧਾਿੀ/ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਏੀਞੀ ਖਾਿੀ।

ਙ) ਖੁੰ ਫਾਂ ਦੀ ਖਤੀ ਰਈ ਕਯਜ਼ ਦੀ ਸਕੀਭ :
ਣਰਾਇਧੀ ਥੈਂਏਾਂ ਿੱ ਪੋਂ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿੱ ਔ ਹਿਹਦੰ ਢਞਾ ਹਪਆਉਝ ਠ ਉਣਾਪ ਿੱ ਖੋਂ ਐੁੰ ਥਾਂ ਠੀ ਐਞੀ ਪਈ ਏਿ ਠਝ ਠੀ ਸਏੀਧ ਪਾੂ
ਏੀਞੀ ਈ ਿ, fi; dh :{fBN cost j/m fby/ nB[;ko j?L
Sr. No.

Particular
Button Mushroom Unit
Button Mushroom Unit
spawn Making Unit

Specification
250 Tray
20 TPA
50 TPA

Unit Cost
2,00,000
19,16,000
32,00,000

ਿਞਾਂ :

ਚ)



ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 7 ਸਾਪ ਿਿਾ।



ਏਿਾ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਾਣਸ ਏਢ ਨ ਿਿਾ।
ਸ਼ਮਿਦ ਦੀਆਂ ਭਿੱ ਖੀਆਂ ਾਰਣ ਦੀ ਸਕੀਭ
ਸਿਾਇਏ ਡੰ ਠ ਿਖੋਂ ਿਹਿਠ ਠੀਆਂ ਧੱ ਐੀਆਂ ਣਾਪਝਾ ਿਾਡੂ ਆਧਠਢ ਠਾ ਇਏ ਔੰ ਾ ਸਞ ਿ। ਇਸ ਢਾਪ ਹਖਟ ਿਹਿਠ

ਠੀ ਣਰਾਣਞੀ ਿੁੰ ਠੀ ਿ ਉਟ ਧੱ ਐੀਆਂ ਤਸਪਾਂ ਠੀ ਉਣਖ ਹਿਔ ਔਐਾ ਿਾਡਾ ਏਢ ਹਿਔ ਿੀ ਸਿਾਈ ਿੁੰ ਠੀਆਂ ਿਢ। ਇਸ ਸਏੀਧ
ਅਡੀਢ ਏਖ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ:
ਪੜੀ ਢੰ. ਆਈਙਧ
1

ਿਹਿਠ ਠੀਆਂ ਧੱ ਐੀਆਂ

ਨੂਹਢਙ
10 ਥਏਸ
50 ਥਏਸ

ਪਾਞ (ੁਣ ਹਿੱ ਔ)

ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ

66,000/-

5 ਸਾਪ

3,63,000/-

5 ਸਾਪ

22

100 ਥਏਸ

9,61,000/-

5 ਸਾਪ

250 ਥਏਸ

24,59,000/-

5 ਸਾਪ

ਿਞਾਂ :
1

ਏਿਾ ਏਿਪ ਹਸਐਪਾਈ ਣਰਾਣਞ ਹਿਅਏਞੀਆਂ ਢੂੰ ਿੀ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ, ਹਸਐਪਾਈ ਐਞੀਥਾੜੀ ਨੂਢੀਿਹਸਙੀ
ਪੁਹਡਆਝਾ ਿਪੋਂ (ਆਧ ਞ ਞ ਹਖਪਹ ਠ ਧੁੱ ਐ ਐਞੀਥਾੜੀ ਅਤਸਾਂ ਠ ਿੈੱਛ ਏੁਆਙ ਞ) ਧੁੱ ਤਞ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ।

2

ਏਿ ਠੀਆਂ ਠਐਾਸਞਾਂ ਹਖਪ ਠ ਧੁੱ ਐ ਐਞੀਥਾੜੀ ਅਤਸ/ਣੰ ਖਾਥ ਐਾਠੀ ਰਾਧ ਉਠਨ ਥਛ ਿਪੋਂ
ਣੀ..ਛੀ.ਥੀ. ਢੂੰ

ਦਖੀਆਂ ਖਾਂਠੀਆਂ ਿਢ।

3

ਏਿ ਢਾਪ ਐੀਠੀਆਂ ਿਸਞਾਂ ਠਾ ਥੀਧਾਂ ਏਾਉਝਾ ਿੂੀ ਿ।

4

ਏਿ ਠੀ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 5 ਸਾਪ ਿ। ਇਿ ਏਿਾ 10 ਥਾਥ ਠੀਆਂ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿਔ ਿਾਣਸ ਏੀਞਾ
ਖਾਿਾ।

5

ਏਿਠਾ ੱ ਙ ੱ ਙ 10 ਥਏਹਸਆਂ ਢਾਪ ਏੰ ਧ ਿੁੂ ਏ ਸਏਠਾ ਿ।

5 ਫਾਗਫਾਨੀ ਰਈ ਕਯਜ਼
ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਅੰ ੂਾਂ ਠ ਥਾ ਪਾਉਝ, ਠੂਸ ਤਪਾਂ ਠ ਥਾ ਪਾਉਝ ਪਈ, ਤਪ ੀਏਪਔ ਅਞ ਸੁੰਡਞ
ਤੁੱ ਪਾਂ ਹਖਿੇਂ ਿ/ਹਙਊਥਖ/ਔਧਪੀ ਆਹਠ ਠੀ ਏਾਿਞ ਢਾਪ ਸੁੰਡਞ ਞਪ ਏੱ ਜਝ ਆਹਠ ਪਈ ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਿ ਠੁਆਾ ਿਚ
ਹਪਐ ਿਿ ਅਢੁਸਾ ਏਿ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ :
(ਏਧ ੁਣ ਹਿੱ ਔ)
ਸਾਪ ਿਾ ਏੁੱ ਪ ਐਔਾ (%)
ਰੜੀ

ਨਾਭ

ਨੰ.

ਮੂਮਨਟ

1

ਸਾਇਜ (%)

2

3

4

5

ਕੁਿੱ ਰ

ਕਯਜ਼ਾ

(%)

(%)

(%)

(%)

ਰਾਗਤ

ਿਾਸੀ

ਮਕਸ਼ਤ

grys
ਦਾ ਸਭਾਂ

ਦਾ ਸਭਾਂ
1

ਸੰ ਞਾ/ਹਏੰ ਢੂ/
ਹਸਙਸ ਤੂਙ

ਏੜ

60

10

10

10

93000/-

10

ਸਾਪਾਢਾ

5

2

ਅਧੂਠ

ਏੜ

70

10

10

10

88000/-

10

ਸਾਪਾਢਾ

5

3

ਆੜੂ

ਏੜ

70

10

10

10

87000/-

10

ਸਾਪਾਢਾ

5

4

ਥ

ਏੜ

70

10

10

10

36000/-

10

ਸਾਪਾਢਾ

5

5

ਢਾਐ

ਏੜ

70

10

10

10

80000/-

10

ਸਾਪਾਢਾ

5

6

ਅੰ ਥ(10m x 10m) ਏੜ

60

10

10

10

10

63000/-

10

ਸਾਪਾਢਾ

5

7

ਅੰ ਥ(3m x 4m)

ਏੜ

60

10

10

10

10

133000/- 10

ਸਾਪਾਢਾ

3

8

ਅੰ ੂ

ਏੜ

95

5

3,90,000/- 10

ਸਾਪਾਢਾ

1

9

ਤਪ ੀਏਪਔ

ਏੜ

100

6

ਸਾਪਾਢਾ

1
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10

9J/)

o''I
800 ;[e/no whNo
(gq'N?feNv ebNht/PB)^
gkbh jkT{; dh ehws ;w/s

14,60,000$^ 6

9 ph)

ro?pok
800 ;[e/no whNo
(gq'N?feNv ebNht/PB)^
gkbh jkT{; dh ehws ;w/s

16,06000$^ 6

9 ;h)

rb?fvUb;
800 ;[e/no whNo
(UgB chbv ebNht/PB)^

1,78,000$^ 6

9 vh)

mYrIgolf
800 ;[e/no whNo
(UgB ebNht/PB)^

85,000$^ 6

10

ਧਹਙਏ ਅਞ
ਧਛੀਸਢ ਣਪਾਂਙਸ
ਣਪੀ ਿਾਊਸ

11

;kbkBk

;kbkBk

;kbkBk

;kbkBk

1,20,000/- 6 ਸਾਪਾਢਾ
As per NABARD Unit Cost

1

T[go'e
' s s''A fJbktk fJ; p?Ae tZb'A tZy^tZY soak d/ g''bh jkT{; pBkT[D bJh th eoi/ fdZs/ iKd/ jB
fit/A fe rqhB jkT{; ;NqZeuo, N?p{bo ;NqZeuo, p?Ap{ ;NqZeuo, P?v B?N jkT{; nkfd .
ਿਞਾਂ :
1

ਥਾ ੱ ਙ ਞੋਂ ੱ ਙ ਇਏ ਏੜ ਹਿਔ ਪਾਇਆ ਖਾਿਾ। ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਣਾਸ ਣਾਝੀ ਠਾ ਣੂਾ ਣੂਾ ਣਰਥੰਡ ਿਿ।

2

ਤੁੱ ਪਾਂ ਠੀ ਐਞੀ, ਣਪੀ ਿਾਊਸ, ਢਸੀ ਠ ਏਿ ਪਈ ਠਐਾਸਞ/ਣਰਖਏਙ ਹਣਙ ਥਾਥਾਢੀ ਹਿਦਾ ਿੱ ਪੋਂ
ਹਞਆ ਏੀਞੀ ਿਿ।

3

ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਣਾਸ ਹਞੰ ਢ ਏੜ ਿਧੀਢ ਐਞੀ ਿਚ ਿਿ ਖਾਂ ਿ ਸਾਡਢਾ ਾਿੀਂ ਆਧਠਢ ਠ ਸਾਡਝ ਿਝ, ਹਖਸ ਢਾਪ
ਉਿ ਤਪ ਆਉਝ ਞੱ ਏ ਆਣਝਾ ੁਿਾਾ ਔਪਾ ਸਏ।

4

ਥੂਙ ਧਹਿਏਧ ਠੀ ਧਢਿੂ ਿੁਠਾ ਢਸੀ ਖਾਂ ਸਏਾੀ ਢਸੀ ਞੋਂ ਿੀ ਪ ਖਾਝ।

5

ਸਾਾ ਏਿਾ ਉੱਣ ਠੱ ਸ ਧੁਞਾਹਥਏ ਸਾਪਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ। ਇਸ ਹਿਔੋਂ ਥੂਙ ਐੀਠਝ ਠ ਣਸ ਹਸਡ ਢਸੀ ਢੂੰ
ਹਠੱ ਞ ਖਾਝ।

6

ਣਹਿਪੀ ਹਏਿਞ ਠੀ ਨ ਿਞੋਂ ਥਾਅਠ ਿੀ ਥਾਏੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਠੱ ਞੀਆਂ ਖਾਝੀਆਂ।
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6 ਜੰ ਗਰਾਤ ਮਿਕਾਸ ਰਈ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭਾਂ :
ੳ) ਸਪਦਾ ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਭ
ਿਝ ਹਿਦਾ ਠੀਆਂ ਸਏੀਧਾਂ ਅਡੀਢ ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਸਤਠਾ ਪਾਉਝ ਠੀ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਏਿ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ। ਸਤਠ ਪਾਉਝ ਪਈ
ਞਏਢੀਏੀ ਖਾਝਏਾੀ ਞ ਨੂਹਢਙ ਪਾਞ ਠਾ ਿਿਾ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਿ:
ਣਠ ਠੀ

ਪਾਉਝ ਠਾ

ਹਏਸਧ

ਸਧਾਂ

ਠੂੀ

1 ਿਏ. ਹਿੱ ਔ

ਤਸਪ ਏਙਾਈ e[Zb

ਣਹਠਆਂ ਠੀ ਹਝਞੀ

ਠਾ ਸਧਾਂ

ਪਾਞ

ਧੜਢ
ਠਾ ਸਧਾਂ

ਸ
ਣੀੀਅਛ

(ੁ. ਹਿੱ ਔ)
ਸਤਠਾ

ਧਾਢਸੂਢ

3 ਧੀ:X2 ਧੀ: 1600

10t/A ;kb

3,70,000$^ 10 ;kb

9 ;kb

ਿਞਾਂ :
1 ਧਹਿਏਧਾ ਖੰ ਪਾਞ ਿੱ ਪੋਂ ਦਖੀਆਂ ਠਐਾਸਞਾਂ ਢੂੰ ਣਹਿਪ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਿੀ।
2 ਸਤਠਾ ਪਾਉਝ ਪਈ ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਣਾਸ ਣਾਝੀ ਠਾ ਣੱ ਏਾ ਣਰਥੰਡ ਿਝਾ ਿੂੀ ਿ।
3 ਏਖਾ ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਠੁਆਾ 10 ਸਾਪ ਥਾਅਠ ਇਏੱ ਚਾ ਿਾਣਸ ਏੀਞਾ ਖਾਿਾ।
4 ਸ ਣੀੀਅਛ 9 ਸਾਪ ਿਿ
 ਾ। ਣਹਿਪ 9 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ ਹਿਆਖ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਸੂਹਪਆ ਖਾਿਾ।
ਅ) ਰਯ ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਭ :
ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਿ ਿੱ ਪੋਂ ਇਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਇਏ ਿਏਙਅ ਏਥ ਹਿਔ ਖਾਂ 500 ਣਣਪ ਪਾਉਝ ਪਈ 1,65,000/
ੁਣ ਠ ਏਿ ਸੱ ਞ ਸਾਪਾਢਾਂ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿਔ id qw jWdw hY[
ਏਿ ਠੀਆਂ ਿ ਿਞਾਂ :
1

ਧਹਿਏਧਾ ਖੰ ਪਾਞ ਿੱ ਪੋਂ ਦਖੀਆਂ ਏਿਾ ਠਐਾਸਞਾਂ ਢੂੰ ਣਹਿਪ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਿੀ।

2.

ੱ ਙ ੱ ਙ 150 ਣਠ ਪਾਉਝ ਪਈ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ।

3

ਣਣਪ ਪਾਉਝ ਪਈ ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਣਾਸ ਣਾਝੀ ਠਾ ਣੱ ਏਾ ਸਾਡਢ ਿਝਾ ਿੂੀ ਿ।

4

ਥੂਹਙਆਂ ਠੀ ਐੀਠ ਪਈ ਣਸ ਥੈਂਏ ਠ ਧਢੇਖ ਿਪੋਂ ਏਿ ਠੀ ਏਧ ਔੋਂ ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਠੀ ਞਤੋਂ ਧਹਿਏਧਾਂ
ਣਾਸ ਖਧਹਾਂ ਏਿਾ ਖਾ ਸਏਠ ਿਢ।

5

ਹਖੰ ਧੀਂਠਾ ਠੁਆਾ ਏਖਾ 8 ਸਾਪਾਂ ਥਾਅਠ ਇਏੱ ਚਾ ਿਾਣਸ ਏੀਞਾ ਖਾਿਾ।

6

ਸ ਸਧਾਂ 7 ਸਾਪ ਿ।ਸ ਸਧੇਂ ਠਾਢ ਹਿਆਖ ਥਾਥ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਧੜਢਨ ਿਿ
 ਾ।
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ਖੰ ਪਾਞ

ਣਣਪ ਸਥੰ ਡੀ ਏੁੱ ਗ ਿ ਿੂੀ ੱ ਪਾਂ :
1

ਣ""gਪ ਠ ਥ{N/ ਪਾੳਝੁ ਠਾ ਸਧਾਂ ਖਢਿੀ s''A ਤਿੀ ਞੱ ਏ ਿ?.

2

ਏੱ ਪ ਿਾਪੀ ਿਧੀਢ, ਐੁਿਏ ਞਾ, ਸਧ ਿਾਪੀ ਿਧੀਢ ਖਾਂ ੜਾਂ ਆਹਠ ਠੀ ਞਹਿ ਿਾਪੀ ਖਧੀਢ ਹਿਔ ਣਣਪ ਢਿੀਂ
ਪਾਇਆ ਖਾ ਸਏਠਾ।

3

ਥੂਙ ਖਠੋਂ ਐਞ ਹਿਔ ਪਾਉਝ ਿਝ ਞਾਂ 5 ਧੀਙ X 4 ਧੀਙ ਠੀ ਠੂੀ ਞ ਪਾ ਖਾਂਠ ਿਢ। ਣਰੰ ਞੂ ਐਞਾਂ ਠ ਠੁਆਪ ,
ਿੱ ਙਾਂ, ਥੰ ਹਢਆਂ ਖਾਂ ਏਞਾਾਂ ਹਿਔ ਪਾਉਝ ਸਧੇਂ ਥੂਙ ਹਞੰ ਢ ਹਞੰ ਢ ਧੀਙ ਠੀ ਠੂੀ ਞ ਪਾ ਖਾਂਠ ਿਢ।

4

7

ਧਹਿਏਧਾ ਖੰ ਪਾਞ ਿਪੋਂ ਧੁਤਞ ਣਰਸਾ ਸਿਾ ਞ ਞਏਢੀਏੀ ਖਾਝਏਾੀ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ।

ਫਾਇ ਗਸ ਸਕੀਭ :

ਣੰ ਖਾਥ ਹਿਔ ਥਾਪਝ ਠੀ ਏਧੀ ਢੂੰ ਣੂਾ ਏਢ ਪਈ ਹਖਟ ਿਦ ੁੱ ਐ ਏੱ ਙ ਏ ਿਧੀਢ ਅਞ ਿਾਞਾਿਝ ਠਾ ਢੁਏਸਾਢ ਏੀਞਾ
ਖਾਂਠਾ ਿ ਉਟ ਥ ਠੀਆਂ ਣਾਟੀਆਂ ਸਾੜ ਏ ਤਸਪਾਂ ਪਈ ਏੀਧਞੀ ੂੜੀ/ਐਾਠ ਠਾ ਅੰ ਞਾਂ ਠਾ ਢੁਏਸਾਢ ਿੀ ਏੀਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ। ਇਸ
ਪਈ ਥਾਇ ਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਥੈਂਏ ਿਪੋਂ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ। ਣਪਾਂਙ ਠੀ ਏਾਸਙ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਿਿੀ :
ਏਿ ਠੀ ਏਧ (ੁਣ)
ਪੜੀ ਢੰ. ਥ ਸ ਣਪਾਂਙ

ਪਾਞ

1

1 ਹਏਊਹਥਏ ਧੀਙ

7000

2

2 ਹਏਊਹਥਏ ਧੀਙ

9000

3

3 ਹਏਊਹਥਏ ਧੀਙ

10500

4

4 ਹਏਊਹਥਏ ਧੀਙ

12500

5

6 ਹਏਊਹਥਏ ਧੀਙ

15000

ਏਿ ਠੀਆਂ ਿ ਿਞਾਂ ਞ ਸਏੀਧ ਸਥੰ ਡੀ ਿੂੀ ਖਾਝਏਾੀ :
1

ਠ ਹਏਊਹਥਏ ਧੀਙ ਠ ਸਾਈਿ ਠ ਥ ਸ ਣਪਾਂਙ ਪਈ 2 ਧੱ ਗਾਂ ਖਾ ਔਾ ਠਪੀਆਂ ਾਂਿਾਂ ਠਾ ਿਝਾ ਿੂੀ
ਿ, ਹਖਢਹਾਂ ਠ ਥ ਢਾਪ ਣਪਾਂਙ ਔੱ ਪ ਸਏਠਾ ਿ। ਇਸ ਠੀ ਖਾਢਾ ਐਣਞ ਪਦ 50 ਹਏਪ ਥ ਠੀ ਿ।

2

ਹਞੰ ਢ ਹਏਪ ਥ ਇਸ ਣਪਾਂਙ ਹਿਔ ਪੰ ਏ 1 ਹਏਪੋਂ ਞੋਂ ਏੁਗ ਹਖਆਠਾ ਿਡੀਆਂ ਐਾਠ ਥਝਾਉਂਠਾ ਿ।

3

ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਦਾ ਣੰ ਖਾਥ ਿਪੋਂ ਥ ਸ ਣਪਾਂਙ ਪਾਉਝ ਪਈ ਖਾਝਏਾੀ/ਸਥਹਸਛੀ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ।

4

ਥ ਸ ਣਪਾਂਙ ਠ ਏਖ ਠੀ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 7 ਸਾਪ ਿ। ਹਏਿਞ ਸਾਪਾਢਾ ਿਿੀ।

5

ਸਥਹਸਛੀ ਪ ਝ ਪਈ ਏਿਠਾ ਏਸ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਦਾ ਿਪੋਂ ਸਣਾਂਸ ਏਿਾਾ।
26

ਨਿੀਆਂ ਸਕੀਭਾਂ
ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਿ ਢਿੀਆਂ ਸਏੀਧਾਂ ਪਈ ਏਿ ਿੀ ਹਠੱ ਞ ਖਾ ਿ ਿਢ :

1

ਗਯੀ ਕਰੀਮਨਕਸ/ਗਯੀ ਮਫਜਨੈਸ ਸੈਂਟਯ ਖਰਣ ਰਈ ਕਯਜ਼ ਦੀ ਸਕੀਭ :

ਇਸ ਢਿੀਂ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਐਞੀਥਾੜੀ ਖੂਙਸ ਅਞ ਿ ਹਿਿ ਠ ਖੂਙਸ ਹਖਿੇਂ ਥਾਥਾਢੀ, ਿਝ ਹਿਦਾ, ਛਅੀ,
ਿਙਢੀ, ਣਪਙੀ ਤਾਹਧੰ  ਅਞ ਧੱ ਕੀ ਣਾਪਝ ਿਪੋਂ ੀ ਏਪੀਹਢਏਸ ਅਞ ੀ ਹਥਖਢਸ ਸੈਂਙ ਐਪਝ ਪਈ ਏਿ
ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ। ਹਖਸ ਠੀਆਂ ਿਞਾਂ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢਸਾ ਿਢ :
1

ਏਿਾ ਣਰਖਏਙ ਹਣਙ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ।

2

ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ tZX s''A tZX 20H00 bZy o[gJ/ dk eoik fdZsk ikt/rk.

3

ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ 5 ;kb^10 ਸਾਪ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਿਾ।( Grace Period- 2 years)

2

ਮਕਸਾਨ ਕਯਮਡਟ ਕਾਯਡ ਸਕੀਭ :

ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੂੰ ਪ ੜੀਂਠੀ ਧਾਪੀ ਸਿਾਇਞਾ ਸਧੁੱ ਔ ਐਞੀਥਾੜੀ ਠ ਡੰ ਹਠਆਂ ਿਾਸਞ ਅਞ ਉਢਹਾਂ ਠੀਆਂ ਸਥੰ ਡਞ
ਿੂਞਾਂ ਢੂੰ ਠਹਧਆਢੇ ਅਞ ਪੰਧੀਂ ਹਧਆਠ ਠ ਏਹਿਆਂ ਾਿੀਂ ਉਣਪਥਡ ਏਾਈ ਖਾਂਠੀ ਿ। ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਏਿਾ ਿਚ
ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਹਠਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ।
ਪੜੀ ਢੰ.
1

2

ਸਏੀਧ

ਨੂਹਢਙ ਏਾਸਙ

ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ

ਹਏਸਾਢ ਏਹਛਙ ਏਾਛ ਸਏੀਧ

3 bZy sZe

5 ;kb

ਐਞੀਥਾੜੀ ਅਞ ਸਿਾਇਏ ਡੰ ਠ

3 bZy^ 10 bZy sZe

7 ;kb

ਹਏਸਾਢ ਏਹਛਙ ਏਾਛ ਸਏੀਧ

10 bZy^ 18 bZy sZe

10 ;kb

3 bZy sZe

5 ;kb

3 bZy^ 10 bZy sZe

7 ਸਾਪ

ਐਞੀਥਾੜੀ ਅਞ ਸਿਾਇਏ ਡੰ ਠ
3

ਹਏਸਾਢ ਏਹਛਙ ਏਾਛ ਸਏੀਧ
 ਖਾਇਞੀ ਡੰ ਠ (ਢ.ਤ.ਸ.)

4

ਹਏਸਾਢ ਏਹਛਙ ਏਾਛ ਸਏੀਧ

 ਖਾਇਞੀ ਡੰ ਠ (ਢ.ਤ.ਸ.) 10 bZy^ 18 bZy sZe

10 ;kb

ਿਞਾਂ :
.

ਇਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਏਿਾ 1 ਪੱਐ ੁਣ ਣਰਞੀ ਏੜ ਖਧੀਢ ਠੀ ਧਾਪਏੀ ਠ ਹਿਸਾਥ ਢਾਪ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ।

.

ਏਿਾ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਾਣਸ ਏਢਨ ਿਿਾ।
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3

ਆਭਰਾ ਮਿਕਾਸ ਸਕੀਭ :

ਇਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਏਿਾ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ :
1

ਏਿ ਠੀ ਨੂਹਢਙ ਏਾਸਙ 89,100/ ੁਣ ਣਰਞੀ ਏੜ ਿਿੀ।

2

krjy dw smW 11 swlW dw hovygw[

3

ਸ ਸਧਾਂ 5 ਸਾਪ ਠਾ ਿਿਾ। grys smyN dOrwn ivAwj iqmwhI/ iCvwhI ikSqW iv`c vsUilAw jwvygw[

4

ਏਿਾ ਕ ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ ਸਾਪਾਢਾ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਧੜਢਨ ਿਿਾ।

inau AYgrI mwrkIitMg ienPrwstRkcr skIm (New AMI Scheme) (pihlW pyNfU/
rUrl godwm skIm)

4

The Marketing Infrastructure components such as Drying facility
(solar/normal), weighing scale (electronic/normal), assaying equipments,
Computer IT equipments with internet connection, Godown, cold room, deep
freezer/ Zero energy freezer, pack house, ripening chamber, information boards
(electronic/non-electronic), de-sheller, Grain cleaner, specific gravity separator,
Mini Dal mill, Mini Oil expeller, Mini rice huller etc are also permissible
components allowed under rural haat for better realization of price by the farmers
through increased value addition.
Storage infrastructure like godowns including stand-alone silos for storage
of food grains with necessary ancillary facilities like loading, unloading, bagging
facility etc., excluding railway siding are eligible for subsidy. Assistance for
storage infrastructure will be available on capital cost of the project including cost
of allied facilities like boundary wall, internal road, internal drainage system,
weighing, grading, packing, quality testing & certification, fire fighting equipment
etc. which are functionally required to operate the project.
This scheme is for creation of storage infrastructure (Capacity 50 –
10,000 MTs)
ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 11 ਸਾਪ ਿਿਾ। ਸ ਸਧਾਂ 1 ਸਾਪ ਿਿਾ।ਏਿਾ 20 ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ
ਿਾਣਸ ਏੀਞਾ ਖਾਿਾ।
SUBSIDY PATTERN:
The sub scheme envisages back-ended capital subsidy for investment in eligible
storage, marketing infrastructure projects is as under:
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FOR STORAGE INFRASTRUCTURE PROJECTS:
Capital cost of the project for the purpose of subsidy will be calculated on the
project cost as appraised by financial institution or actual cost of eligible
components as certified by a Chartered Accountant, whichever is lower subject
to the subsidy ceiling per MT as well as overall ceiling given below:
Category
Rate of
Subsidy ceiling
Subsidy
50- 1000
More than Maximum
(on capital MT in Rs./MT 1000 MT
ceiling
cost)
and up to
(Rs. Lakhs)
10,000
(in Rs./MT)
1. Women, Scheduled 33.33%
1166.55
1000.00
100.00
Caste (SC) (Individual)
2. For other Individuals 25%
875/750/75.00
However, subsidy for Basic & supporting infrastructure in the project
will be restricted to 25% of total permissible subsidy of the project.
The indicative list of eligible and ineligible processing activities
Eligible Activities
Primary processing

Ineligible Activities
Secondary
Tertiary processing
processing
Slices, pulps, Soup,
Ketchups, jam juices,
flakes, powder,
pickles, preserves,
paste, preserved &
candies, chips, etc.
Flavoured.
Flour, Broken, Rice, Flour, Broken, Rice,
Puff, Malt & Milling / Puff, Malt & Milling /
Flour milling / Dal
Flour milling / Dal
milling
milling
Oil Cakes
Refined edible oils.

Fruits &
Vegetables

Cleaning, Sorting,
Grading, Cutting etc.

Grains &
Seeds

Cleaning, Sorting,
Grading, and Splitting
of pulses.

Oilseeds and
coconut

Cleaning, Sorting,
Grading and direct
Crushing
of
indigenous
oilseeds
and coconut to obtain
raw vegetable edible
oil (without refining) as
specified in FSSAI Act
and
Regulations
thereof.
Sorting, bleaching &
Leaf, Dust & Powder
Grading

Beverages
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Tea bags, flavoured,
coffee, soft drinks,
alcoholic beverages.

Milk

Grading, Refrigerating

Cottage cheese,
Processed milk
Cream,
spreadable fats
Simmered & Dried
(butter and cheese),
Milk,
Ghee, Yoghurt.
Meat &
Sorting &
Cut, Fried, Frozen & Ready to eat meals.
Poultry
Refrigerating
Chilled
Marine
Chilling & Freezing
Cut, Fried, Frozen,
Ready to eat meals.
products
Chilled
The above table is indicative and does not illustrate all processes.
Cost Norms:
Sr. No.
Item
1)
Pack house
2)

Cold room (staging)

3)
4)

Ripening chamber
Low cost onion storage
structure (25 MT)
Zero energy cool chamber
(100 kg)
Coconut / Cashew nut /
Walnut De-shelling
Machine

5)
6)

Cost Norms
Rs. 4.00 lakh / unit with size of
9Mx6M
Rs. 15.00 lakh / unit of 30 MT
capacity
Rs. 1.00 lakh / MT
Rs. 1.75 lakh / per unit
Rs. 4000/- per unit
Rs. 1.00 lakh per unit

There is no provision of assistance for renovation of storage
infrastructure projects under the Scheme.

5

ਖਤੀਫਾੜੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਾਯਕ ਸਡ ਫਨਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਭ :

ਹਏਸਾਢਾਂ ਿੱ ਪੋਂ ਐਞੀਥਾੜੀ ਧਿੀਢੀ ਠੀ ਸਾਂਦ ਸੰ ਦਾਪ ਪਈ ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਐਞੀਥਾੜੀ ਧਿੀਢੀ ਣਾਏ ਸਛ ਥਢਾਉਝ ਪਈ ਿਚ ਹਪਐ
ਅਢੁਸਾ ਏਿ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ :
1

ਏਿਾ ਧੰ ਢਖੂਿੁਠਾ ਆਏੀਙਏਙ ਿੱ ਪੋਂ ਹਞਆ ਏੀਞ  ਸਙੀਧਙ, ਢਏਿ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ। ਿੱ ਡ ਞੋਂ ਿੱ ਡ

ਏਿਾ 7 ਪੱਐ ੁਣ ਞੱ ਏ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ।
2

ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਧਾਿਢ ਧਢੀ 20% ਿਿੀ।

3

ਏਿਾ 7 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ ਥਾਥ ਸਾਪਾਢਾ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਧੜਢਨ ਿਿਾ।
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ਦਿੀਆ ਿਾਿਨ ਖਯੀਦਣ ਰਈ ਸਕੀਭ :

6.

ਹਏਸਾਢਾਂ ਠੀ ਆਿਾਖਾਈ ਢੂੰ ਸਐਾ ਏਢ, ਆਿਾਖਾਈ ਠਾਢ ਏੀਧਞੀ ਸਧਾਂ ਥਔਾਉਝ ਅਞ ਇਸ ਞ ਆਉਝ ਿਾਪ ਐਔ ਙਾਉਝ
ਿਾਸਞ ਹਏਸਾਢਾਂ ਪਈ ਠ ਣਿੀਆ ਿਾਿਢ ਐੀਠਝ ਠੀ ਸਏੀਧ ਪਾੂ ਏੀਞੀ ਈ ਿ। ਠ ਣਿੀਆ ਿਾਿਢ ਞ ਏਿਾ ਛੀਪ ਠੀ
ਏੀਧਞ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ। ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਧਾਖਢ ਧਢੀ 25% ਿਿੀ। ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ 5 ਸਾਪ
ਿਿਾ।(10 half yearly equated instalments)
ਮਆਜ਼ ਦ ਬੰ ਡਾਯਨ ਰਈ ਗਦਾਭ ਫਨਾਉਣ ਫਾਯ :

7.

ਹਣਆਿ ਠੀ ਣਠਾਿਾ ਠੀ ਸਿੀ ਞੀਏ ਢਾਪ ਸੰ ਦਾਪ ਏਢ ਪਈ ਹਣਆਖ ਠ ਦੰ ਛਾਢ ਪਈ ਸਏੀਧ ਪਾੂ ਏੀਞੀ ਈ
ਿ। ਇਿ ਸਏੀਧ ਾਖ ਠ ਸਾ ਣਰਾਇਧੀ ਥੈਂਏਾਂ ਹਿੱ ਔ ਪਾੂ ਏੀਞੀ ਈ ਿ। ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਏਿਾ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞਾ
ਖਾਂਠਾ ਿ।
*

ਏਿਾ ਧੰ ਢਖੂਿੁਠਾ ਆਏੀਙਏਙ ਿੱ ਪੋਂ ਹਞਆ ਏੀਞ ਸਙੀਧਙ, ਢਏਸ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ।

*

ਧਾਖਢ ਧਢੀ ਏੁੱ ਪ ਣਰਖਏਙ ਠੀ ਏੀਧਞ ਠਾ 25% ਿਿੀ।

*

ਸਥਹਸਛੀ ਏੁੱ ਪ ਣq'i?eN ਠੀ ਏੀਧਞ ਠਾ 25% ਿਿੀ ਅਞ ਧਹਿਏਧ ਏ''b czvK ਠੀ auplbDqw Anuswr ਿ''t/h.

*

ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 9 ਸਾਪ ਞੱ ਏ ਠਾ ਿਿਾ ਹਖਸ ਹਿੱ ਔ 1 ਸਾਪ ਸ ਣੀੀਅਛ ਿਾਹਧਪ ਿਿ
 ਾ।

8

ਖਤੀਫਾੜੀ ਸਯਮਿਸ ਸੈਂਟਯ (ਮਕਸਾਨ ਸਿਾ ਸੈਂਟਯ) ਸਕੀਭ :

ਇਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਹਏਸਾਢ ਿੱ ਪੋਂ ਐਞੀਥਾੜੀ ਠ ਆਡੁਹਢਏ ਸੰ ਠ ਐੀਠ ਏ ਅੱ  ਹਏਾ ਞ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ। ਹਏਸਾਢ ਠੀ ਔਝ
ਐਞੀਥਾੜੀ ਧਹਿਏਧ/ਣੰ ਖਾਥ ਾਖ ਤਧਿ ਏਧੀਿਢ ਿਪੋਂ ਏੀਞੀ ਖਾਿੀ। ਇਸ ਸਏੀਧ ਹਿੱ ਔ ਿੱ ਡ ਞੋਂ ਿੱ ਡ ਏਿਾ 10 ਪੱਐ
ੁਣ ਞੱ ਏ ਹਪਆ ਖਾ ਸਏਠਾ ਿ ਖ ਹਏ 9 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਧੜਢਨ ਿਿਾ।
9

ਿਯਭੀਕਰਚਯ (ਗੰ ਡਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ) ਰਈ ਕਯਜ਼ ਦਣ ਦੀ ਸਕੀਭ :

ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਿਧੀਏਪਔ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਿੀ ਏਿ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ:
;

ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਏਿ ਠੀ ਏਧ ਣਰਖਏਙ ਠੀ ਪਾਞ ਅਢੁਸਾ ਿਿੀ।

;

ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ 7 ਸਾਪ ਿਿਾ। ਹਖਸ ਹਿੱ ਔ 1 ਸਾਪ ਸ ਣੀੀਅਛ ਿਿਾ।

;

ਣਹਿਪ ਸਾਪ 2 ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾ ਹਿੱ ਔ ਹਸਤ ਹਿਆਖ ਠੀ ਏਧ ਿੀ ਿਾਣਸ ਧੜਢਨ ਿਿੀ।

;

ਥਾਏੀ ਹਿੰ ਠਾ ਏਿਾ ਸਧਞ ਹਿਆਖ 12 ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਾਣਸ ਧੜਢਨ ਿਿਾ। ਇਸ ਸਏੀਧ ਞ
ਸਥਹਸਛੀ ਐਾਠੀ ਰਾਧੀਢ ਥਛ ਿੱ ਪੋਂ ਸਣਾਂਸ ਏੀਞ ਏਸਾਂ ਞ ਤੰ ਛਾਂ ਠੀ ਉਣਪੱਥਡਞਾ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾ ਸਏਠੀ ਿ।
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10

ਯੂਯਰ ਿਾਊਮਸੰ ਗ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭ :
ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਣੇਂਛੂ ਪ ਏਾਂ ਠੀ ਧੰ  ਢੂੰ ਧੁੱ ਐ ੱ ਐਠ ਿ ਾਖ ਠ ਣੇਂਛੂ ੀ ਹਿੱ ਔ ੂਪ ਿਾਊਹਸੰ  ਪਈ ਏਿ ਠਝ ਠੀ

ਸਏੀਧ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਪਾੂ ਏੀਞੀ ਈ ਿ :
ਪੜੀ ਢੰ.

ਸਏੀਧ

ਨੂਹਢਙ ਏਾਸਙ

ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ

1

ਧਏਾਢ ਥਢਾਉਝ ਪਈ

15 ਪੱਐ ੁਣ

15 ਸਾਪ

2

ਧਏਾਢ ਠੀ ਧੁੰਧਞ ਪਈ

5 ਪੱਐ ੁਣ

5 ਸਾਪ

ਸ ਣੀੀਅਛ
1 ਸਾਪ

ਿਞਾਂ :
1

ਏਿਾ ਪ ਝ ਪਈ ਏਿਠਾ ਢੂੰ ਧੰ ਢਖੂਿੁਠਾ ਆਏੀਙਏਙ ਿੱ ਪੋਂ ਹਞਆ ਏੀਞਾ ਸਙੀਧਙ ਅਞ ਢਏਿਾ ਠਝਾ
ਿੂੀ ਿਿਾ ਖ ਹਏ ਹਣੰ ਛ ਠ ਸਣੰ ਔ ਖਾਂ ਢੰਥਠਾ ਣਾਸੋਂ ਞਸਠੀਏ ਿਿ।

2

ਏਿਾ ਐਞੀਥਾੜੀ ਿਧੀਢ ਠੀ ਸਹਏਊਙੀ ਞਹਿਞ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ।

3

ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਧਾਿਢ ਧਢੀ 15% ਿਿੀ ਅਞ ਏਿਾ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਧੜਢਨ ਿਿਾ।

4

ਧਏਾਢ ਥਢਾਉਝ ਪਈ ਏਿ ਠੀ ਣਹਿਪੀ ਹਏਿਞ ਣਪੈਂ ਟ ਪ ਿਪ ਞੱ ਏ ਅਞ ਠੂਖੀ ਹਏਿਞ ਣਪੈਂ ਟ ਪ ਿਪ ਞੱ ਏ ਠੀ ਉਸਾੀ
ਠੀ ਿੀਹਤਏਿਢ ਞੋਂ ਥਾਅਠ ਖਾੀ ਏੀਞੀ ਖਾਿੀ। ਧਏਾਢ ਠਾ ਥੀਧਾਂ ਏਿਾਉਝਾ ਿੂੀ ਿ।

11

ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਜੂਕਸ਼ਨ ਰ ਨ ਸਕੀਭ

:

ਹਿਹਠਆਟੀਆਂ ਠੀ ਉੱਔ ਣੱ ਡ ਠੀ ਣੜਹਾਈ ਪਈ ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਖੂਏਿਢ ਪ ਢ ਧੁਿੱਈਆ
ਏਿਾਇਆ ਖਾਂਠਾ ਿ।
1

ਏਿਾ ਹਿਹਠਆਟੀ ਠੀ ਹਙਊਿਢ ਤੀਸ, ਿਸਙਪ, ਹਏਞਾਥਾਂ ਅਞ ਿ ਐਹਔਆਂ ਿਾਸਞ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ। ਹਖਸ ਿਾਸਞ

ਏਿਠਾ ਢੂੰ ਏਸ/ਹਛੀ ਹਿੱ ਔ ਠਾਐਪਾ ਪ ਝ ਞੋਂ ਏਸ ਐਞਧ ਿਝ ਞੱ ਏ ਧਾਢਞਾ ਣਰਾਣਞ ਸੰ ਸਟਾ ਿੱ ਪੋਂ ਖਾੀ ਏੀਞ ਐਹਔਆਂ
ਸਥੰ ਡੀ ਿਿਾ ਣਿ ਏਢਾ ਿਿਾ।
2

ਹਿਹਠਆਟੀ ਢੂੰ ਦਾਞ ਹਿੱ ਔ ਣੜਹਾਈ ਏਢ ਿਾਸਞ 10 ਪੱਐ ੁਣ ਞੱ ਏ ਏਿਾ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ।

3

ਏਿਠਾ ਢੂੰ ਐਞੀਥਾੜੀ ਿਧੀਢ ਠੀ ਸਹਏਊਙੀ ਠਾ ਣਰਥੰਡ ਏਢਾ ਣਿਾ ਅਞ 5% ਧਾਿਢ ਧਢੀ ਿਿੀ।

4

ਏਿਾ ਧੜਢ ਠਾ ਸਧਾਂ 5 bZy sZe 5 ਸਾਪ (1 ;kb grace ;wK) ns/ 5 bZy s''A tZX eoik w''V dk ;wK 07
;kb (1 ;kb grace ;wK) j''t/rk.

5

ਏਿ ਠੀ ਿਾਣਸੀ ਏਸ ਐਞਧ ਿਝ ਉਣੰ ਞ ਇੱ ਏ ਸਾਪ ਥਾਅਠ jW krzdwr ividAwrQI nMU nOkrI imlx qy jo
vI pihlW hovy Anuswr ਿੁੂ ਿਿੀ।
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12

ਕੰ ਟਯਕਟ ਪਾਯਮਭੰ ਗ ਸਕੀਭ :
ਸਏਾ ਿੱ ਪੋਂ ਾਖ ਹਿੱ ਔ ਐਞੀ ਹਿਹਦੰ ਢਞਾ ਹਪਆਉਝ ਠ ਉਣਾਪ ਿੱ ਖੋਂ ਹਏਸਾਢਾਂ ਠੀ ਸਿੂਪਞ ਪਈ ਢਾਥਾਛ ਿੱ ਪੋਂ

ਣਰਿਾਢਞ ਏੰ ਙਏਙ ਤਾਹਧੰ  ਸਏੀਧ ਪਾੂ ਏੀਞੀ ਈ ਿ। ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਧੁੱ ਐ ਫ਼ਸਪਾਂ ਹਖਿੇਂ ਏਝਏ, ਗਢਾ, ਏਣਾਿ ਅਞ
ਸਥਿੀਆਂ ਪਈ ਏਿ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞ ਖਾਂਠ ਿਢ।
*

ਏਿਾ 1,00,000/ ੁਣ ਣਰਞੀ ਏੜ ਠ ਹਿਸਾਥ ਢਾਪ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ।

*

ies skIm ADIn v``D qoN v``D ਏਿਾ 3,50,000/ ੁਣ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾ skdw hY।

*

ਏਿਾ 3 ਸਾਪਾਂ ਹਿੱ ਔ 6 ਥਾਥ ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਧੜਢ ਨ ਿ।

13

ਸਿਯੁਜ਼ਗਾਯ ਕਯਮਡਟ ਕਾਯਡ ਸਕੀਭ :
ਕਙ ਣੇਂਛੂ ਠਸਞਏਾ, ਥੁਝਏ ਆਹਠ ਠੀਆਂ ਏਿਾ ਪ ੜਾਂ ਢੂੰ ਸੁਐਾਪਾ ਥਝਾਉਝ ਠ ਉਣਾਪ ਿੱ ਖੋਂ ਢਾਥਾਛ ਿੱ ਪੋਂ

ਣਰਿਾਢਞ ਸਿੁਿਾ ਏਹਛਙ ਏਾਛ ਸਏੀਧ ਪਾੂ ਏੀਞੀ ਈ ਿ। ਹਖਸਠਾ ਿਿਾ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਿ :
*

ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਏਿ ਠੀ ਿੱ ਠ 25 ਿਿਾ ਞੋਂ ਇੱ ਏ ਪੱਐ ੁਣ ਞੱ ਏ ਿਿੀ।

*

ਏਿਾ 5 ਸਾਪ ਹਿੱ ਔ 10 ਹਕਧਾਿੀ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਾਣਸ ਏਢਨ ਿਿਾ।
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ਡਅਯੀ ਇੰਟਯਯਮਨਊਯ ਮਡਿਰਭੈਂਟ ਸਕੀਭ :

*

ਇਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਏਿਠਾ ਢੂੰ 10% ਧਾਖਢ ਧਢੀ ਖਧਹਾਂ ਏਿਾਉਝੀ ਣਿੀ।

*

ਇਸ ਸਏੀਧ ਞ 25% ਞੋਂ 33.33% ਞੱ ਏ ਸਥਹਸਛੀ ਢਾਥਾਛ ਿੱ ਪੋਂ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ। ਇਿ ਸਥਹਸਛੀ ਢਾਥਾਛ ਏਪ
ਤੰ ਛਾਂ ਠੀ ਉਣਪੱਥਡਞਾ ਅਢੁਸਾ ਿਿੀ।

*

ies skIm dy XUint leI 5 qoN 33 l`K rupey q``k v``K v``K kMponYNt leI krjw id``qw jWdw hY[
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ਿਯ ਸਕੀਭਾਂ ਦਾ ਿਯਿਾ ਿਠ ਮਰਖ ਅਨੁਸਾਯ ਿ :

ਸਏੀਧ ਠਾ ਢਾਂ

ਏਿਾ ਧੜਢ/

ਨੂਹਢਙ ਧੁਏੰਧਪ

ਸ ਠਾ ਸਧਾਂ

ਏਢ ਠਾ ਸਧਾਂ

ਥਾਇ ਤਙੀਪਾਈਿ ਨੂਹਢਙ

7 ਸਾਪ/1 ਸਾਪ

12 ਧਿੀਢੇ ਏਿਾ ਧੰ ਢਖੂੀ ਞੋਂ

ਿਧੀਏਪਔ ਿਔੀਿ

7 ਸਾਪ/1 ਸਾਪ

6 ਧਿੀਢੇ ਏਿਾ ਧੰ ਢਖੂੀ ਞੋਂ

ਤੂਙ ਅਞ ਿਖੀਙਥਪ

7 ਸਾਪ/1 ਸਾਪ

12 ਧਿੀਢੇ ਏਿਾ ਧੰ ਢਖੂੀ ਞੋਂ

ਿਸਙ ਏੰ ਣਸਙ ਨੂਹਢਙ

33

ਏਿਾ ਸਥੰ ਡਞ ਧਹਿਏਹਧਆਂ ਿੱ ਪੋਂ ਣਰਿਾਹਢਞ ਣਰਖਏਙ ਹਣਙ ਅਢੁਸਾ ਿੀ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਿਾ। ਸਥਹਸਛੀ ਸਧੇਂ
ਸਧੇਂ ਹਸ ਸਥੰ ਡਞ ਧਹਿਏਹਧਆਂ ਿੱ ਪੋਂ ਉਣਪੱਥਡ ਤੰ ਛਾਂ ਅਢੁਸਾ ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਿੀ।
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ਸਕੀਭ ਪਾਯ ਗਯੀਕਰਚਯਰ ਭਾਯਕੀਮਟੰ ਗ ਇਨਪਯਾਸਟਯਕਚਯ :
ਢਾਥਾਛ ਿੱ ਪੋਂ ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੂੰ ਉਢਹਾਂ ਠੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਠੀ ਣਠਾਿਾ, ਣਰਸਸਛ ਣਠਾਿਾ ਅਞ ਐਞੀਥਾੜੀ ਪਈ ਇੰ ਢਣੁੱ ਙਸ

ਠਾ ਸਿੀ ਦੰ ਛਾ ਏਢ, ਏੁਆਹਪਙੀ ਏੰ ਙਪ ਅਞ ਿਡੀਆ ਹਏਸਧ ਠੀਆਂ ਧੰ ਛੀਏਢ ਠੀਆਂ ਸਿੂਪਞਾਂ ਣਰਠਾਢ ਏਿਾ ਏ ਉਢਹਾਂ ਠੀ
ਣਠਾਿਾ ਠਾ ਿੱ ਡ ਧੁੱ ਪ ਹਠਿਾਉਝ ਠ ਉਣਾਪ ਿੱ ਖੋਂ ਉਏਞ ਸਏੀਧ ਧੰ ਢਖੂ ਏੀਞੀ ਈ ਿ ਖ ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਾਖ ਠ ਸਾ
ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਿ ਹਿੱ ਔ ਪਾੂ ਏੀਞੀ ਈ ਿ।
ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਣਰਖਏਙ ਏਾਸਙ ਠਾ 25% ਹਿੱ ਸਾ ਧਾਖਢ ਧਢੀ ਿਿਾ, 50% ਥੈਂਏ ਏਿਾ ਿਿਾ ਅਞ 25%
ਸਥਹਸਛੀ ਿਿੀ ਖ ਿੱ ਡ ਞੋਂ ਿੱ ਡ 50 ਪੱਐ ੁਣ ਞੱ ਏ ਹਧਪ ਸਏੀ। ਇਸ ਸਏੀਧ ਅਡੀਢ ਐਞੀਥਾੜੀ ਠੀ ਣਠਾਿਾ ਠੀ
ਧਾਏੀਹਙੰ  ਪਈ, ਿਹਿਠ ਠੀ ਧਾਏੀਹਙੰ  ਪਈ, ਤਪਾਂ ਞ ਸਥਿੀਆਂ , ਧਾਈਢ ਖੰ ਪਾਞ ਣਠਾਿਾ, ਧੱ ਕੀ , ਧੀਙ, ਣਪਙੀ ਠੀ
ਧਾੀਏਹਙੰ  ਆਹਠ ਠ ਇਢਤਾਸਙਏਔ ਹਞਆ ਏਢ ਪਈ ਅਞ ਐਞੀਥਾੜੀ ਠੀ ਧਿੀਢੀ ਹਖਿੇਂ ਇਪ ਏਙਾਢਏ ਿਇੰ
ਧਿੀਢ, ਏੂਹਪੰ ਹਸਸਙਧ ਆਹਠ ਇਏੁੱ ਣਧੈਂਙਸ ਪਈ ਏਿਾ ਪ ਏ ਸਥਹਸਛੀ ਸਥੰ ਡਞ ਧਹਿਏਧ ਿੱ ਪੋਂ ਪਈ ਖਾ ਸਏਠੀ ਿ। eoik
tkg;h dk ;wK 9 ;kb (1 ;kb grace period) j''t/rk .
ਧਾਏੀਹਙੰ  ਇਢਤਾਸਙਏਔ ਠਾ ਿ ਿਿਾ :
ੳ

ਉਏਞ ਣਠਾਿਾ ਠੀ ਏੁਪਏਿਢ/ਅਸਥਹਪੰ ਏਢਾ, ਸਏਾਉਝਾ, ਸਾਤ ਏਢਾ, ਹਛੰ , ਸਙਛਛਾਇਖਿਢ,

ਸਢਙੀ ਸਾਡਢ, ਏੁਆਹਪਙੀ ਸਙੀਹਤਏਿਢ, ਣਹਏੰ , ਪ ਥਹਪੰ, ਣਏਾਉਝ ਿਾਪ ਔੈਂਥ, ਹਙਹਪੰ ਞ ਿਪ ਸਹਪੰ, ਿਹਪਊ
ਛੀਿਢ ਸਿੂਪਞਾਂ (ਣਰਛ
 ਏਙ ਠੀ ਤਾਧ ਥਠਪਝ ਞੋਂ ਥ) ਤੰ ਏਿਢਪ ਇਢਤਾਸਙਏਔ ਪਈ।
ਅ

ਣਰਖਏਙ ਅਡੀਢ ਧਾਏੀਙ ਹਿੱ ਔ ਿਞੋਂ ਨ ਆਧ ਸਿੂਪਞਾਂ ਹਖਿੇਂ ਠੁਏਾਢਾਂ, ਠਤਞ, ਣਠਾਿਾ ਠੀ ਜੁਆਈ/ਉਞਾਈ

ਪਈ, ਅਸੈਂਥਹਪੰ ਅਞ ਥਪੀ ਠਝ ਪਈ ਣਪ ਙਤਾਧ ਅਞ ਣਾਹਏੰ  ਿੈੱਛ, ਹਿਔਏਾਪੀਆ ਸੜਏਾਂ, ਏੂੜਾਏਏਙ ਔੁੱ ਏਝ ਠਾ
ਣਰਥੰਡ ਏਢਾ, ਔਾ ਠੀਿਾੀ ਏਢਾ, ਣੀਝ ਠ ਣਾਝੀ ਠਾ ਣਰਥੰਡ ਏਢਾ, ਸਤਾਈ ਸਾਡਢਾਂ ਠਾ ਣਰਥੰਡ ਏਢਾ, ਏੰ ਛਾ ਅਞ ਧਿੀਢੀ
ਿਾਾਂ ਢਾਪ ਣਠਾਿਾ ਠਾ ੱ ਐਐਾਅ ਏਢ ਠ ਣਰਥੰਡ ਆਹਠ ਪਈ।
ੲ

ਐਞੀਥਾੜੀ ਣਠਾਿਾ ਠੀ ਛਾਇਏਙ ਧਾਏੀਹਙੰ  ਏਢ ਪਈ ਇਢਤਾਸਙਏਔ ਹਞਆ ਏਢ ਪਈ: ਹਖਸ

ਅਢੁਸਾ ਣਠਾਿਾ ਹਸੱ ਡੀ ਹਏਸਾਢ ਞੋਂ ਐਣਞਏਾ/ਣਰਸਹਸੰ  ਨੂਹਢਙ/ਟਏ ਿਣਾੀ ਢਾਪ ਛਾਇਏਙ ਧਾਏੀਹਙੰ  ਏਏ ਿੱ ਡ
ਧੁੱ ਪ ਣਰਾਣਞ ਏੀਞਾ ਖਾ ਸਏ।
ਸ

ਣਰਛਏਿਢ ਇਢਣੁੱ ਙਸ ਠੀ ਸਣਪਾਈ ਏਢ ਪਈ ਅਞ ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੂੰ ਪ ੜ ਅਢੁਸਾ ਸਿਾਿਾਂ ਣਰਠਾਢ ਏਢ ਪਈ

ਇਢਤਾਸਙਏਔ ਹਞਆ ਏਢਾ।
ਿ

ਈਙਹਛੰ , ਧਾਏੀਙ ਸੂਗਥੂਗ, ਧਾਏੀਙ ਹਿੱ ਔ ਿਾਡਾ ਏਢ ਅਞ ਣਪ ਹਢੰ ਏਢ ਆਹਠ ਪਈ ਇਢਤਾਸਙਏਔ

ਹਞਆ ਏਢਾ।
ਏ

ਫ਼ਸਪ ਠੀ ਏਙਾਈ ਉਣੰ ਞ ਔਪਠਾਹਤਠਾ (ਧੁਥਾਈਪ) ਇਢਤਾਸਙਏਔ ਹਞਆ ਏਢ ਪਈ (ਹਸਿਾ

ਙਾਂਸਣਙ ਸਾਡਢ)।
34
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ਯਸਨਰ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭ (ieh skIm hwl dI GVI bMd hY) :

ਥ?Aਏ ਿੱ ਪ''A ਣਖੰ kਥ ਸਏਾ ਠ ਧ[bkiwK, ਥ''oਛਾਂ ਅਞ ਏਾਣ''o/PਢK ਠ ਧ[bkiwK ਢੂੰ ਹਢੈੱਖੀ ਖ{oਞਾਂ ਠੀ ਣ{osh ਿਾਸਞ
ਣਸਢਪ ਏਖਾ ਸਏੀਧ ਿ[o{ ਏੀਞੀ ਈ ਿ?.ਇਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਏਖਾ ਿ/m ਹਪਐ ਅਢਸੁk ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ? .
1

ਏਿ ਠੀ ਏਧ 4 ਪੱਐ ੁਣ ਞੱ ਏ ਿ।

2

ਏਿਾ 7 ਸਾਪ ਠ ਸਧੇਂ ਪਈ 14% ਸਾਪਾਢਾ ਹਿਆਖ ਠ ਞ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ।

3

ਏਿਾ ਧਿੀਢਾਿਾ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਧੜਢਨ ਿਿਾ।

4

ਏਿਠਾ ਢੂੰ ਏਿਾ ਪ ਝ ਪਈ ਆਣਝ ਧਹਿਏਧ ਠ ਠ ਧੁਪਾਿਧ/ਾਂਙਾਂ ਠੀ ੰ ਙੀ ਠਝੀ ਣਿੀ।

5

ਏਿਠਾ ਢੂੰ ਏਿਾ ਪ ਝ ਪਈ 4 ਤਙਆ
 ,ਂ ਸਪੀ ਸਙੀਹਤਏਙ ਅਞ ਆਈ.ਛੀ. ਣੂਤ ਆਹਠ ਠਝਾ ਿਿਾ।

6

ਏਿਠਾ ਢੂੰ ਏਿਾ ਪ ਝ ਪਈ ਆਣਝ ਧਹਿਏਧ ਠ ਛੀ.ਛੀ.. ਿੱ ਪੋਂ ਸਪੀ ਸਙੀਹਤਏਙ ਅਞ ਏਿ ਠੀ ਹਏਿਞ
ਠੀ ਿਾਣਸੀ ਸਥੰ ਡੀ ਹਖੰ ਧੇਂਿਾੀ ਪ ਝ ਥਾ ਞਸਠੀਏਿੁਠਾ ਸਙੀਹਤਏਙ ਠਝਾ ਣਿਾ।

ਨਾਨ ਪਾਯਭ ਸਕਟਯ ਅਧੀਨ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭ
ਢਿੇਂ ਏਾਥਾ ਿੁੂ ਏਢ ਿਾਸਞ ਕਙ ਉਠਨਾਂ ਪਈ ਣੇਂਛੂ ਐਞ ਹਿੱ ਔ ਿੱ ਡ ਿੀ ਥੁਿਾੀ ਢੂੰ ਏਝ, ਏਾੀ ਅਞ
ਙਏਢੀਏਪ ਨ/ਧਾਹਿ ਢਖਿਾਢਾਂ ਢ{z ਸਿੁਿਾ ਠ ਧਏ ਉਣਪੱਥਡ ਏਢ ਪਈ, ਇਸ ਥੈਂਏ ਿੱ ਪੋਂ ਢਾਢਤਾਧ ਸਏਙ ਠ
ਞਹਿਞ ਿੀ ਿੱ ਐ - ਿੱ ਐ ਡੰ ਹਠਆਂ ਪਈ ਏਿ ਠਝ ਠੀ ਹਿਿੱ ਸਟਾ ਏੀਞੀ ਈ ਿ। ਢਾਢਤਾਧ ਸਏਙ ਠ ਞਹਿਞ ਿੀ ਏਿ
ਤਾਧ ਸਏਙ ਠ ਏਹਿਆਂ ਠ ਹਢਨਧਾਂ ਧੁਞਾਥਏ ਿੀ ਹਠੱ ਞ ਖਾਝ। ਨ ਡੰ ਠਾ ਅਣਝਾਉਝ ਿਾਹਪਆਂ ਠੀ ਧਾਪੀ ਸਿਾਇਞਾ
ਣੰ ਖਾਥ ਾਖ ਸਹਿਏਾੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥੈਂਏ ਏਾ।

ਕਯਜ਼ਾ ਮਕਸ ਨੂੰ ਮਭਰ ਸਕਦਾ ਿ :
ਿ ਹਏਸਾਢ, ਧਿਠੂ ਖਾਂ ਣਹੜਆਹਪਹਐਆ ਥੁਿਾ ਢਖਿਾਢ ਅਞ ਏਸ ਸਹਿਸਧਢ ਖਾਂ ਹਏਸ ਿੀ ਏੰ ਧ ਹਿੱ ਔ
ਏਾੀ ਿਿ, ਙਏਢੀਏਪ ਨਞਾ ੱ ਐਠਾ ਿਿ, ਸਿਿਾ ਣਾਉਝ ਪਈ, ਇਸ ਸਏੀਧ ਠ ਞਹਿਞ ਏਿਾ ਪ ਏ ਪਾਦ ਉਚਾ
ਸਏਠਾ ਿ। ਇਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਏਿਾ 50 ਪੱਐ ੁ: ਞੱ ਏ ਹਧਪ ਸਏਠਾ ਿ। ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠਾ ਸਧਾਂ ਿਚ ਹਪਐ ਅਢੁਸਾ ਿਿਾ
:
1

50,000 ੁਣ ਞੱ ਏ

5 ਸਾਪ

2

50,001 ਞੋਂ 2,00,000 ੁਣ ਞੱ ਏ

7 ਸਾਪ

3

2,00,001 ਞੋਂ ਉੱਣ

10 ਸਾਪ

ਢਙ :

1 ਏਿ ਠੀ ਿਾਣਸੀ ਧਿੀਢਾਿਾ ਹਏਿਞਾਂ ਹਿੱ ਔ ਿਿੀ।
2 ਏਿਾ ਪ ਝ ਿਾਸਞ ਿਾਿਢ ਠਾ ਥੀਧਾ ਅਞ ਥੈਂਏ ਠ ਢਾਧ ਿਾਈਣਟੀਏਿਢ ਏਾਉਝੀ ਿੂੀ ਿ।

35

ਢਾਢ ਤਾਧ ਸਏਙ ਹਿਔ ਆਉਂਠ ਸਿਿਾ ਠ ਡੰ ਹਠਆ ਠੀ ਿਿਸਹਿਞ ਸੂਔੀ ਅੱ  ਹਠੱ ਞੀ ਖਾਂਠੀ ਿ।
ਆਣ ਠੀ ਸਿਾ ਪਈ ਣੰ ਖਾਥ ਹਿੱ ਔ 89 ਣਰਾਇਧੀ ਸਹਿਏਾੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥੈਂਏ, ਿ ਿਪ ਿਾਿ ਿਢ।
ਞਸੀਂ ਆਣਝ ਇਪਾਏ ਠ ਣਰਾਇਧੀ ਸਹਿਏਾੀ ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿਏਾਸ ਥੈਂਏ ਠ ਧਢੇਖ ਖਾਂ ਿ ਏਧਔਾੀਆਂ ਢਾਪ ਾਥਞਾ
ਏਾਇਧ ਏ ਅਞ ਿਡ ਖਾਝਏਾੀ ਪ ਏ ਇਸ ਧਏ ਠਾ ਤਾਇਠਾ ਉਚਾ।
ਢਾਢ ਤਾਧ ਸਏਙ ਠ ਏਿ ਪਈ ਿੁਝ ਅਔੱ ਪ ਖਾਇਠਾਠ ਹਖਿੇਂ ਹਏ ਧਏਾਢ, ਠੁਏਾਢ ਆਹਠ ਿੀ ਹਿਝ
ਏੀਞੀ ਖਾ ਸਏਠੀ ਿ।
ੳ)

ਆਿਾਜਾਈ ਦ ਸਾਧਨਾਂ ਰਈ ਕਯਜ਼ਾ ਸਕੀਭਾਂ : ਇਸ ਸਏੀਧ ਞਹਿਞ ਦਾ ਜਝ ਿਾਪ ਕਙ ਅਞ ਿੱ ਛ ਸਾਡਢ ਹਖਿੇਂ

ਣਸੈਂਖ ਙਏਸੀ, ਙੱ ਏ, ਟੀਿੀਪ, ਿਢਿ, ਆਙਹਏਿਾ, ਙਾਙਾ ਧਥਾਇਪ 206, ਧਹਿੰ ਠਾ ਹਣਏਅੱ ਣ, ਙੱ ਏ, ਿਢ / ਏਾ
(ਙਏਸੀ ਿਖੋਂ) ਆਹਠ ਐੀਠਝ ਪਈ ਏਿਾ ਹਪਆ ਖਾ ਸਏਠਾ ਿ। ਇਸ ਏਿ ਠਾ ਸਧਾਂ ਣੰ ਖ ਸਾਪ ਿਿਾ। ਇਸ ਸਏੀਧ ਹਿੱ ਔ
15% ਏਿਠਾ ਢੂੰ ਆਣਝ ਏਪੋਂ ਣਸਾ ਪਾਉਝਾ ਣਿਾ।

ਨਫਾਯਡ ਿਿੱ ਰੋਂ ਰਿਾਨਤ ਘਯਰੂ, ਛਟ ਅਤ ੇਂਡੂ ਉਦਮਗ ਮਜਿੜ ਯੀਪਾਈਨਾਂਸ ਅਮਸਸਟੈਂਨਸ ਦ ਮਗ
ਿਨ ਦਾ ਿਯਿਾ :
ਅ ਦਸਤਕਾਯੀ :
1

ਏਪਾਞਧਞ ਏੱ ਣੜਾ : ਹਖਸ ਠ ਹਿੱ ਔ ਏਜਾਈ, ਿੀ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਿਾਪ, ਹਔਏਢ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਪ ਸ, ਙਾ, ਿਾ, ਤੁੱ ਪ ਆਹਠ।

2

ਔੂੜੀਆਂ ਿਾ ਹਖਿੇਂ ਏੜ, ਧਞੀ, ਪਾਐ ਿਾ ਠੀਆਂ ਥਝੀਆਂ ਿਈਆਂ ਔੀਿਾਂ।

3

ਥੈਂਞ, ਥਾਂਸ ਆਹਠ ਢਾਪ ਥਝਢ ਿਾਪੀਆਂ ਔੀਖਾਂ, ਪਏੜੀ ਠੀਆਂ ਏੰ ੀਆਂ, ਙਏੀਆਂ ਅਞ ਿ ਸਖਾਿਙ ਠੀਆਂ ਔੀਖਾਂ।

4

ਧ ਪੀਔ, ੱ ਠਠਾ ਪੀਔ ਠੀਆਂ ਆਹਠ।

5

ਹਧੱ ਙੀ ਠ ਅਞ ਔੀਢੀ ਠ ਦਾਂਛ ਥਢਾਉਝਾ।

6

ਹਸੱ ਣੀਆਂ ਅਞ ਹਆਂ ਢਾਪ ਥਝਾਈਆਂ ਖਾਝ ਿਾਪੀਆਂ ਔੀਿਾਂ

7

ਹਿਆਂ ਠ ਥ, ਔਙਾਈਆਂ, ਙਆਂ ਆਹਠ ਥਢਾਉਝਾ।

8

ਿੱ ਟ ਹਣਰਹਙੰ , ਹਣਰਹਙੰ , ਣੁਾਝਾ ੰ ਾਈ ਠਾ ਜੰ  ਹਖਸਠ ਹਿੱ ਔ ਏਪਧ ਢਾਪ ਏਪਾਏਾੀ, ਥਙੀਏ ਅਞ ਢ ਢਾਪ
ਹਣਰਹਙੰ ।

9

ਖਿ ਆਹਠ ਥਢਾਉਝਾ, ਏੀਧਞੀ ਿੀ ਆਹਠ ਏੱ ਙਝ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਣਾਹਪਿ ਠਾ ਏੰ ਧ ਅਞ ਥਢਾਿਙੀ ਣੱ ਟਾਂ ਠੀ ਏਙਾਈ
ਠਾ ਏੰ ਧ।

10

ਡਾਞ ਠ ਥਞਢ ਆਹਠ : ਹਖਸਠ ਹਿਔ ਔਾਂਠੀ, ਹਣੱ ਞਪ, ਞਾਂਥਾ, ਿਾਟੀ ਠੰ ਠ ਠੀ ਐੁਠਾਈ ਅਞ ਏਜਾਈ, ਿਾਟੀ ਠੰ ਠ ਠਾ
ਏੰ ਧ ਆਹਠ।
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11

ਣੱ ਟ ਠਾ ਏੰ ਧ , ਣੱ ਟ ਠੀ ਐੁਠਾਈ ਆਹਠ।

12

ਪੱਏੜ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਪਏੜ ਠੀ ਐੁਠਾਈ, ਸਖਾਿਙੀ ਤਢੀਔ, ਸਪ ਙਾਂ ਠ ਤਧ, ਹਐਛਝ ਅਞ ਿ ਪੱਏੜ ਞੋਂ ਥਝਢ
ਿਾਪੀਆਂ ਔੀਿਾਂ।

ੲ

ਣੇਂਛੂ ਉਠਨ :

ਞਐਾਝਾ ਏੰ ਧ, ਆਾ, ਣਪਾਈ ਿੁੱ ਛ ਥਢਾਉਝਾ, ਪਏੜੀ ਠਾ ਤਢੀਔ, ਹਤਏਸਔ ਆਹਠ, ਪੁਿਾਾ ਏੰ ਧ, ਧੱ ਐੀਆਂ ਠਾ ਣਾਪਝਾ
ਆਹਠ, ਿਹਿਠ ਞ ਿਹਿਠ ਞੋਂ ਥਝਾਈਆਂ ਖਾਝ ਿਾਪੀਆਂ ਔੀਿਾਂ, ਧਾਔਸਾਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਠਸੀ ਸਾਥਝ, ਏੁਙੀ ਾਧ ਉਠਨ,
ਥੀੜੀਆਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਗਾੜੂ ਥਢਾਉਝਾ, ਐਾਠ ਥਢਾਉਝਾ, ਇੱ ਙਾਂ ਠਾ ਦੱ ਚਾ ਪਾਉਝਾ ਆਹਠ।
ਸ

ਔਧੜਾ ਉਠਨ :

ਔਧੜਾ ਸਾਤ ਏਢਾ, ਔਧੜਾ ੰ ਝਾ, ਤੁੱ ਙਿੀਅ ਥਢਾਉਝਾ, ਔਧੜ ਠਾ ਏੰ ਧ ਏਢਾ, ਔਧੜ ਠ ਸੀਞ ਏੱ ਣੜ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਔਧੜ
ਠੀਆਂ ਆਏਿਏ ਅਞ ਏਪਾਞਧਏ ਔੀਿਾਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਔਧੜ ਠੀਆਂ ਔੀਿਾਂ ਠ ਥ, ਣਸ, ੜੀਆਂ ਠ ਸਙਣ, ਥਪਙਾਂ,
ਸਾਈਏਪ ਠੀਆਂ ੱ ਠੀਆਂ ਅਞ ਹਥਸਞ ਥੰ ਠ ਥਢਾਉਝਾ, ਉਠਨਾਂ ਹਿਔ ਿਞ ਖਾਝ ਿਾਪ ਠਸਞਾਢੇ ਅਞ ਥਪਙਾਂ।
ਿ

ਦਾਂਛ ਥਢਾਉਝਾ :

ਹਧੱ ਙੀ ਠ ਦਾਂਛ ਥਢਾਝਾ, ਸਖਾਿਙੀ ਿਸਞਾਂ, ਔਾਈਢਾਂਿਅ ਦਾਂਛ ਥਢਾਉਝਾ, ਹਧੱ ਙੀ ਠੀ ਧਪਹਛੰ  ਹਞਆ ਏਢਾ, ਣੱ ਟ ਠਾ ਏੰ ਧ,
ਙਾਈਪਾਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਏਪਾਞਧਏ ਅਞ ਢਿੇਂਢਿੇਂ ਦਾਂਛ ਥਢਾਉਝਾ, ਢਿੇਂ ਹਏਸਧ ਠ ਔੁਪ ਹ ਥਢਾਉਝਾ।
ਏ

ਏਾਿਾਂ ਠੀਆਂ ਔੀਖਾਂ ਥਢਾਉਝਾ :

ਹਙਿੂ ਣਣ, ਧਧ ਠ ਏਾਿ, ਣਣ ਣਪ ਙਸ, ਏੱ ਣ ਥਢਾਉਝਾ, ਏਾਿ ਠ ਪਤਾਤ ਥਢਾਉਝਾ, ੁਧਾਪ ਥਢਾਉਝਾ, ਧੂੰ ਿ ਸਾਤ ਏਢ
ਿਾਪ ੁਧਾਪ, ਙਪੀਹਣਰਹਙੰ  ਪਿ, ਙੁਆਪ ਙ ਣਣ ਪਿ, ਤਾਈਪ ਏਿਿ, ਤਾਈਪ ਥਛ, ਾਈਙੀਂ ਣਛਿ, ਢਧੂਢੇਠਾ
ਏਾਖ ਥਢਾਉਝਾ।
ਐ

ਕਣਾਈ ਠਾ ਏੰ ਧ ਅਞ ਹਖਪਠਾਂ ਥੰ ਢਝ ਪਈ :



ਿੀਿ ਠਾ ਏੰ ਧ:
ਏੱ ਔ ਠ ਿੀਿ ਥਢਾਉਝਾ, ਪਾਸ ਠੀਆਂ ਔੂੜੀਆਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਪਾਸ ਠ ਏੜ ਥਢਾਉਝਾ, ਪਾਸ ਠੀਆਂ ਸਪਾਈਛਾਂ

ਥਢਾਉਝਾ, ਟਧਾਧੀਙਿ ਥਢਾਉਝਾ।
ਘ

ਯਫੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਨਾਉਣਾ :
ਣਾਂ ਹਿਔ ਣਾਉਝ ਿਾਪੀਆਂ ਖੁੱ ਞੀਆਂ ਅਞ ਐਛਾਂ ਿਾਸਞ ਿਞਝ ਿਾਪ ਖੁੱ ਞ, ਸਾਈਏਪ ਠ ਙਾਇ ਅਞ ਹਙਊਥਾਂ,

ਛਾਏਙੀ ਠਸਞਾਢੇ, ਥੜ ਠੀਆਂ ਹਙਊਥਾਂ, ਹਥਖਪੀ ਠੀਆਂ ਞਾਾਂ, ੰ ਾਂ ਿਾਪ ਥੁਿ, ਿਾਪਾਂ ਿਾਪ ਥੁਿ, ਙੂਟ ਥੁਿ, ਙਾਇਾਂ
ਠੀ ੀਸਹਪੰ ਏਢਾ।
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ਙ

ਭਕਾਨ ਫਨਾਉਣਾ ਅਤ ਭਕਾਨ ਫਨਾਉਣ ਦਾ ਸਭਾਨ ਫਨਾਉਣਾ :
ਸਙਢ ਏਹਿੰ , ਐਾਢਾਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਥਖੀ ਠੀਆਂ ਔੀਖਾਂ ਥਢਾਉਝ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਇੱ ਙਾਂ ਅਞ ਙਾਈਪਾਂ, ਣੱ ਟ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਔੁੱ ਪਹਾ

ਥਢਾਉਝਾ, ਸੀਧੈਂਙ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਐਾਢਾਂ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਔਾਏ ਥਢਾਉਝਾ, ਔ{ਢੇ ਅਞ ਞ ਠੀਆਂ ਙਾਈਪਾਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਥਪਾਏਸ ਅਞ ਖਾਪੀਆਂ
ਠਾ ਥਢਾਉਝਾ।
ਔ

ਏਧੀਏਪ/ਏਧੀਏਪਿ ਠੀਆਂ ਔੀਿਾਂ ਥਢਾਉਝਾ :
ਧਧਥੱ ਞੀਆਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਖੁੱ ਞ ਥਢਾਉਝਾ, ਪਏੜੀ ਠਾ ਣਾਹਪਿ ਥਢਾਉਝਾ, ਤੈਂਔ ਣਾਹਪਿ ਥਢਾਉਝਾ, ਡਾਞ ਠੀ ਣਾਹਪਿ

ਥਢਾਉਝਾ, ਙੁਆਪ ਙ ਸਣ ਥਢਾਉਝਾ, ਪਾਂਛੀ ਸਣ ਥਢਾਉਝਾ, ਠੰ ਠਾਂ ਠਾ ਣਾਊਛ ਥਢਾਉਝਾ, ਠੰ ਠਾਂ ਠਾ ਣਸਙ ਥਢਾਉਝਾ, ਸਤਙੀ
ਧਾਹਔਸ ਥਢਾਉਝਾ, ਣਙਾਏ ਥਢਾਉਝਾ, ਛਾਏਙੀ ਸਧਾਢ ਥਢਾਉਝਾ, ਸਿ ਥਢਾਉਝਾ, ਠਫ਼ਞ ਠਾ ੂੰ ਠ ਥਢਾਉਝਾ।
ਕ

ਣਪਾਸਹਙਏ ਠੀਆਂ ਔੀਿਾਂ ਥਢਾਉਝਾ :
ਣੀ ਣੀ/ਔ ਛੀ/ਔ.ਧ.ਣੀ.ਈ./ਪ/ਛੀ/ਣੀ/ਈ/ਪ/ਪ/ਛੀ ਈ ਹਤਪਧਿ ਅਞ ਸਥੰ ਡਞ ਔੀਖਾਂ, ਣੀ.ਿੀ.ਸੀ.

ਢੂਅਪਖ ਥਢਾਉਝਾ, ਇੰ ਖਏਿਢ ਧਪਹਛੰ ਿ, ਟਧਣਪਾਸਹਙੰ  ਠੀਆਂ ਔੀਿਾਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਣਾਪੀਟੀਢ ਥਿ ਅਞ ਥੀਆਂ,
ਿ ਣਪਾਸਹਙਏ ਠੀਆਂ ਔੀਖਾਂ ਥਢਾਉਝਾ।
ਖ

ਖਢਪ ਇੰ ਖਢੀਅਹੰ  :
ਕੱ ਞੀਆਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਏੰ ਹਛਊਅਙ ਣਾਇਣਸ, ਜਪਾਈ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਢਾਢ ਤਸ ਡਾਞ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਸਙੀਪ ਙੰ ਏ ਡਾਞ ਠੀਆਂ

ਿੀਙਾਂ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਣੀਣ ਥਢਾਉਝਾ, ਪੁਿਾਾ ਏੰ ਧ, ਡਾਞ ਠੀ ਹਪੰ, ਅਪਧੀਢੀਅਧ ਠੀਆਂ ਔੀਿਾਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਛਾਏ ਸੀਪਾਂ ੁੁਥਢਾਉਝਾ,
ਥਾਸ/ਏਾਣ/ਥਪ ਏ ਧਙਪ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਐਞੀਥਾੜੀ ਠ ਸੰ ਠ, ਥੀਧ ਸਏਪਿ, ਧਿੀਢੀ ਹਐਪ ਝ, ਸੰ ਠਾਂ ਠਾ ਉਞਣਾਠਢ ਏਢਾ, ਣੁਿ
ਖੜਢ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਸਙਿ ਹਣੰ ਢਾਂ/ਸਤਙੀ ਹਣੰ ਢਾਂ ਥਢਾਉਝਾ, ਅਪਧੀਢੀਅਧ ਠ ਥਙਢ, ਹਸਢਪ ਪੈਂ ਣਸ, ਪਾਪਙੈਂਢਾਂ, ਏੰ ਛਠਾ ਞਾਾਂ,
ਏਾਂਙ ਕੁੀਆਂ, ਏਾਂਙ ਥਢਾਉਝਾ, ਪੂ ਥਞਢ, ਦਾਂਛ ਹਣੱ ਞਪ, ਅਪੂਧੀਢੀਅਧ, ਏਾਣ, ਪ ਿਾ, ਹਸਪਿ, ਥਾਢਖ, ਖਧਢ
ਹਸਪਿ, ਞਾ ਥਢਾਉਝਾ, ਞਾ ਢੂੰ ਿਪਛ ਏਢ ਠੀਆਂ ਔੀਿਾ ਥਢਾਉਝਾ, ਥਪ ਛ ਥਢਾਉਝਾ, ਔਾਏੂ ਅਞ ਿਹਿੰ  ਥਪ ਛ ਥਢਾਉਝਾ,
ਆੀ ਠ ਥਪ ਛ ਅਞ ਕਝੀਆਂ, ਥਞਪਾਂ ਢੂੰ ਸਾਤ ਏਢ ਿਾਪ ਥੁਿ, ਧਙਾਹਪਏ ਿਾਔ ਸਙਣ, ਅਪਧੀਢੀਅਧ/ਸਙੀਪ ਤਢੀਔ,
ਖੀਣ ਤਾਸਙਢਿ, ਞਾਪ ਥਢਾਉਝਾ।
ਗ

ਇਪ ਏਙਾਹਢਏਸ/ਆਙਧਥਾਇਪ ਇੰ ਖ: ਠੀਆਂ ਔੀਿਾ ਥਢਾਉਝਾ :

ਹਥਖਪੀ ਠਾ ਸਧਾਢ ਥਢਾਉਝਾ, ਛੀ ਠੀ ਅਸਸੀਖ, ਧਙਾਂ ਠ ਏਪਣੁਿ, ਸਾਇਏਪਾਂ ਠ ਏਪਣੁਖ, ਸਾਇਏਪ ਠ ਛਾਇਢਧ,
ਸਾਇਏਪ ਠੀਆਂ ਔਢਾਂ ਅਞ ਧਛਾਛ, ਥੂਸਙਿ, ਣੀਿੀਸੀ /ਞਾਾਂ/ਸਪਹਛਹੰ  ਞਾਾਂ, ਸਖਾਿਙੀ ਥਪਥ, ਧਣਪੀਤਾਇ,
ਪਾਊਛ ਸਣੀਏ, ਥਙੀ/ਹਪਧੀਢੇਙ/ਪ
ੂ  ਙ, ਿੀਅਹੰ  ਛਿ, ਇਪ ਏਙਾਹਢਏਸ ਠੀਆਂ ਔੀਿਾਂ ਇੱ ਏਚੀਆਂ ਏਢ ਠਾ
ਏੰ ਧ, ਿਅ ਛਾਇਿ, ਤਪ ਸਙ
ੈਂ ਪੈਂ ਣ ਠ ਸਙਾਙ ਥਢਾਉਝ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਥਙੀ ਔਾਖ ਥਢਾਉਝਾ, ਕਙ ਙਾਂਸਤਾਧਿ
ਥਢਾਉਝਾ, ਔੀ ਔਏਾੀ ਏਝ ਪਈ ਅਪਾਧ ਥਢਾਉਝਾ।
ਘ

ਐਛਾਂ ਠਾ ਸਧਾਢ ਥਢਾਉਝਾ : ਿ ਹਏਸਧ ਠ ਸਣਙਸ ਢੈਙ ਥਢਾਉਝਾ, ਹਔੜੀਆਂ, ਿਾਏੀ ਸਹਙੱ ਏਸ, ਥਔਾਅ ਠ ਸਾਡਢਾਂ

ਪਈ ਸਧਾਢ ਥਢਾਉਝਾ ਹਖਿੇਂ ਣਛਿ, ਠਸਞਾਢੇ ਆਹਠ, ਹਏਰਏਙ ਥੱ ਪ , ਹਏਰਏਙ ਅਞ ਿਾਏੀ ਠੀਆਂ ਥਾਪਾਂ ਥਢਾਉਝ, ਤੁੱ ਙਥਾਪ,
ਿਾਪੀਥਾਪ ਅਞ ਥਾਸਏਙਥਾਪ ਏਿਿ, ਹਸਿਞ ਚੀਏ ੱ ਐਝ ਪਈ ਸਧਾਢ ਥਢਾਉਝਾ।
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ਙ

ਸਙਿਢੀ ਆਈਙਧਿ :
ਹਸਆਿੀ ਥਢਾਉਝ, ਥਾਪ ਣਆਇੰ ਙ ਣਢ, ਤਾਊਙੈਂਢ ਣਢ, ਣਢ ਹਢੈੱਥ, ਣਢਹਸਪਾਂ, ਣਣ ਹਣੰ ਢ, ਏਾਥਢ ਣਣ, ਿੱ ਟ

ਢਾਪ ਥਹਝਆ ਣਣ, ਿੈਂਛ ਧਛ ਏਾਛ ਥਛ, ਛਾਇੰ  ਥਛ ਥਢਾਉਝਾ, ਤੁੱ ਙੂਪਿ।
ਚ

 ਇੰ ਛਸਙੀਿ ਠੀਆਂ ਔੀਿਾਂ ਥਢਾਉਝਾ :
ਠਿਾਈਆਂ, ਐਾਠ ਆਹਠ ਥਢਾਉਝਾ, ਐਞੀਥਾੜੀ ਧਿੀਢੀ ਥਢਾਉਝਾ, ਿਪ, ਿਿਾਈ ਏਢ ਿਾਪ ਸੰ ਠ, ਿਧੀਢ ਏੱ ਙਝ ਿਾਪ

ਸੰ ਠ, ਠਿਾਈਆਂ ਹਕੜਏਝ ਿਾਪ ਸਧਾਢ, ਪ ਿਪ, ਖੜੀ ਥੂਙੀਆਂ ਏੱ ਜਝ ਿਾਪੀਆਂ ਠਿਾਈਆਂ।
ਛ

ਸੀਞ ਹਸਪਾ ਏੱ ਣੜ ਠਾ ਏੰ ਧ ਏਢਾ :
ਿਿੀ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਏਣੜ ਥਢਾਉਝਾ, ਥੁਝਾਈ ਅਞ ਹਸਪਾਈ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਏਜਾਈ ਠਾ ਏੰ ਧ ਏਢਾ।

ਜ

ਿਧ ਠ ਏੀੜ ਣਾਪਝਾ :
ਹਸਪਏ ਠ ਏੀੜ ਣਾਪਝਾ ਅਞ ਇਢਹਾਂ ਹਿਔੋਂ ਡਾਾ ਏੱ ਜਝਾ ਆਹਠ।

ਝ

ਖੂਙ :
ਖੂਙ ਠੀਆਂ ਔਙਾਈਆਂ, ਡਾਾ ਅਞ ੱ ਸ ਥਢਾਉਝਾ

ਞ

ਿੈਂਛਪੂਧ/ਣਾਿ ਪੂਧਿ :
ਡਾਾ ਥਢਾਉਝਾ, ਡਾਾ ਥੁਝਢਾ, ਪ ਥਢਾਉਝਾ, ਸੂਞੀ ਅਞ ਿਧੀ ਏਣੜਾ ।

ਟ

ਹਣਕੜ ਿ ਇਪਾਏ/ਖੰ ਪੀ ਇਪਾਹਏਆਂ ਠ ਡੰ ਠ :
ਞਪ ਠ ਥੀਖਾਂ ਞੋਂ ਞਪ ਏੱ ਜਝਾ, ਤੁੱ ਪਾਂ ਔੋਂ ਅਏ ਏੱ ਜਝਾ, ਿੱ ਐਿੱ ਐ ਸਾਡਢਾਂ ਞੋਂ ਿ ਏੱ ਜਝਾ, ਾਿ, ਥੈਂਞ ਅਞ ਥਾਂਸ ਞੋਂ

ਥਝਢ ਿਾਪੀਆਂ ਔੀਿਾਂ ਥਝਾਉਝਾ, ਪੱਏੜ ਠੀਆਂ ਔੀਿਾਂ ਥਝਾਉਝਾ, ਹਧੱ ਙੀ ਠ ਦਾਂਛ ਹਖਿੇਂ ਧਪ ਥਢਾਉਝਾ, ਏੱ ਟਾ ਥਢਾਉਝਾ,
ਠੱ ਐਞਾਂ ਔੋਂ ੂੰ ਠ ਅਞ ਥਖਾ ਏੱ ਜਝਾ, ਪ ਸ ਇਏੱ ਚੀ ਏਢ ਠਾ ਏੰ ਧ, ਿ ਔੀਿਾਂ।
ਠ

ਤੁੱ ਙਏਪ ਔੀਿਾਂ :
ਢਾਥਾਛ ਢੇ ਖ ਉਣਏਞ ਹਪਸਙ ਢਾਢਤਾਧ ਸਏਙ ਸਏੀਧਾਂ ਪਈ ਖਾੀ ਏੀਞੀ ਿ ਉਸ ਞੋਂ ਇਪਾਿਾ ਿ ਆਈਙਧਾਂ

ਿਚ ਹਪਹਐਆਂ ਿਾਧਪ ਏੀਞੀਆਂ ਈਆਂ ਿਢ।
ਸਖਾਿਙੀ ਧੱ ਕੀਆਂ ਣਠਾ ਏਢੀਆਂ ਅਞ ਹਤਿ ਏੁੀਅਧ ਥਢਾਉਝਾ, ਸ.ਙੀ.ਛੀ., ਣ ਤਢ ਨੂਹਢਙ, ਏਥਪ ਙੀ.ਿੀ.
ਢੈਙਿਏ, ਿੀਹਛ ਛੁਣਪੀਏਙਖ, ਥ ਡੂੰ  ਿਾਪ ਔੁੱ ਪਹ, ਖਾਢਿਾਂ ਪਈ, ਖਾਢਿਾਂ ਠੀ ਔੰ ੀ ਐੁਾਏ ਥਢਾਉਝਾ।
ਸਪਾਿਏਾੀ ਅਞ ਐੁਾਏ ਥਾ, ਐਞੀਥਾੜੀ ਠ ਏੰ ਧਾਂ ਹਿੱ ਔ ਖਧੀਢ ਠਾ ਣਰਐਝ, ਐਞੀਥਾੜੀ ਹਿੱ ਔ ਇਸਞਧਾਪ ਿਝ
ਿਾਪੀਆਂ ਔੀਿਾਂ, ਣਪਾਂਹਙੰ  ਆਹਠ ਪਈ ਸਪਾਿਏਾੀ ਠਫ਼ਞ ਐਪਝ
ਹ , ਖਾਢਿਾਂ ਪਈ ਏਪੀਹਢਏ ਐਪਹਝਾ, ਥਖੀ ਹਧਏਸ ਏਢ
ਪਈ ਧਿੀਢਾਂ ਪ ਝੀਆਂ ਖਾਂ ਹਏਾ ਞ ਠਝੀਆਂ, ਿਙਪ, ਸਙੈਂਙ, ਜਾਥਾ ਆਹਠ, ਤਙਸ
 ਙਙ ਧਿੀਢ ਪਾਉਝਾ,
ਙਾਇਹਣੰ /ਹਣਰੰ ਹਙੰ , ਛਙਾ ਣਰਸਹਸੰ ।
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ਫੈਂਕ ਿਿੱ ਰੋਂ ਚੁਿੱ ਕ ਗ ਭਿਿੱ ਤਿੂਯਣ ਕਦਭ
1

ਧਹਿਪਾਿਾਂ ਿਾਸਞ ਪ ਢ ਤੀਸ ਧਾਤ ਏ ਹਠੱ ਞੀ ਈ ਿ ਅਞ ਧਹਿਪਾਿਾਂ ਠ ਪ ਢ ਏਸ ਠਾ ਹਢਣਙਾਾ 7 ਹਠਢਾਂ ਠ
ਅੰ ਠ ਏੀਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ। ਧਹਿਪਾਿਾਂ ਞੋਂ ਏਈ ਏਿਾ ਤੀਸ ਢਿੀਂ ਪਈ ਖਾਂਠੀ। ਧਹਿਪਾਿਾਂ ਢੂੰ ਹਿਆਖ ਠਾਂ ਞ ਿੀ 0.5%
ਠੀ ਕਙ ਿ।

2

ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਖ ਞੋਂ ਏਿਾ ਪ ਝ ਪਈ ਪਾਦਣਾਞਾਂ ਣਾਸੋਂ ਪਈ ਖਾਝ ਿਾਪੀ ਿਅ ਧਢੀ ਠੀ ਾਿੀ 5% ਞੋਂ ਙਾ ਏ
3% ਏ ਹਠੱ ਞੀ ਈ ਿ।

3

ਏਿਾ ਠਝ ਪਈ ਖਧੀਢ ਠੀ ਏੀਧਞ ਸਥੰ ਡਞ ਏੁਪਏਙ/ਛੀ.ਸੀ ਙ ਠਾ 80% ਪਈ ਖਾਂਠੀ ਿ। ਣਹਿਪਾਂ ਇਿ ਠ
75% ਸੀ ਏਧਿੀਅਪ ਛਅੀ ਪਈ ਇਿ ਠ 90% ਿ। ਖਧੀਢ ਠੀ ਏੀਧਞ 5.00 ਪੱਐ ੁਣ ਣਰਞੀ ਏੜ ਞੋਂ ੱ ਙ
ਢਿੀਂ ਪਈ ਖਾਂਠੀ।

4

ਥੈਂਏ ਢੇ ਹਏਸਾਢਾਂ ਠੀ ਸਿੂਪਞ ਪਈ ਆਣਝੀ ਏਿਾ ਣਾਹਪਸੀ ਹਿੱ ਔ ਸਡ ਏੀਞੀ ਿ, ਹਖਸ ਠ ਅਢੁਸਾ ਸਣਪੱਸ
ੀਆ ਸਙੀਹਤਏਙ, ਞਏਾਿੀ ਸਙੀਹਤਏਙ, ਢਹਛਊ ਸਙੀਹਤਏਙ, ਣਹਿਪਾ ਅਞ ਠੂਖਾ ਦਾ ਹਿਞ
ਸਙੀਹਤਏਙ, ਏਾਢੂੰਢੀ ਾ ਆਹਠ ਠਸਞਾਿਖ ਪ ਝ ਥੰ ਠ ਏ ਹਠੱ ਞ ਿਢ।

5

ਣਹਿਪਾਂ ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਿ ਞੋਂ ਏਿਾ ਪ ਝ ਸਧੇਂ ਸਾਂਗ ਐਾਞ ਿਾਪ ਏਸਾਂ ਹਿੱ ਔ ਏਿਾ ਪ ਝ ਿਾਪ ਪਾਦਣਾਞਾਂ ਢੂੰ ਥਾਏੀ
ਠ ਹਿੱ ਸਠਾਾਂ ਠੀ ਸਹਿਧਞੀ ਪ ਝ ਪਈ ਉਢਹਾਂ ਢੂੰ ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਖ ਠਾ ਥੀਏਪਾਸ ਧੈਂਥ ਥਢਾਉਝਾ ਿੂੀ ਿੁੰ ਠਾ ਸੀ।
ਿੁਝ ਇਿ ਿਞ ਐਞਧ ਏ ਹਠੱ ਞੀ ਈ ਿ ਅਞ ਸਾਂਗ ਐਾਞ ਿਾਪਾ ਏਈ ਿੀ ਪਾਦਣਾਞ ਆਣਝ ਹਿੱ ਸ ਆਉਂਠੀ
ਿਧੀਢ ਠੀ ਸਹਏਉਙੀ ਢਾਪ ਣੀ..ਛੀ.ਥੀ. ਞੋਂ ਏਿਾ ਣਰਾਣਞ ਏ ਸਏਠਾ ਿ।

6

ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਿ ਞੋਂ ਏਿਾ ਪ ਝ ਸਧੇਂ ਏਈ ਿੀ ਪਾਦਣਾਞ ਿੱ ਡ ਞੋਂ ਿੱ ਡ 50,000/ ੁਣ ਠ ਹਿੱ ਸ ਐੀਠ ਸਏਠਾ ਿ।
ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਿ ਠ ਥਾਈਪਾਿ ਅਢੁਸਾ ਏਈ ਿੀ ਪਾਦਣਾਞ ਆਣਝ ਹਿੱ ਹਸਆਂ ਠੀ ਏਧ ਠਾ 33.33 ੁਝਾਂ ਏਿਾ
ਪ ਸਏਠਾ ਿ ਅਞ ਇਸ ਞਹਾਂ ਿੱ ਡ ਞੋਂ ਿੱ ਡ 16.65 ਪੱਐ ੁਣ ਞੱ ਏ ਠਾ ਏਿਾ ਣਰਾਣਞ ਏ ਸਏਠਾ ਸੀ। ਪ ਹਏਢ
ਿੁਝ ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਿ ਠ ਥਾਈਪਾਿ ਹਿੱ ਔ ਇਿ ਸਡ ਏ ਹਠੱ ਞੀ ਈ ਿ ਹਏ ਏਿਠਾ 50,000/ ੁਣ ਠ ਹਿੱ ਹਸਆਂ
ਢਾਪ ਢਾਥਾਛ ਅਞ ਥੈਂਏ ਠ ਥਛ ਆਤ ਛਾਇਏਙਿ ਅਞ ਹਖਸਙਾ, ਸਹਿਏਾੀ ਸਦਾਿਾਂ, ਣੰ ਖਾਥ, ਿੱ ਪੋਂ
ਣਰਿਾਢਞ ਏੀਞੀਆਂ ਸਏੀਧਾਂ ਅਡੀਢ, ਹਖਢਾਂ ਔਾਿ ਏਿਾ ਪ ਸਏਠਾ ਿ।

7

ਿੁਝ ਪਾਦਾਣਾਞਾਂ ਠੀ ਥੈਂਏ ਹਿੱ ਔ ਣਈ ਹਿੱ ਸਾ ਣੂੰ ਖੀ ਉਸ ਠੀ ਏਿਾ ਿਾਣਸੀ ਠੀ ਆਐੀ ਹਏਿਞ ਹਿੱ ਔ
ਆਙਧਙ
 ੀਏਪੀ ਅਛਖਸਙ ਏੀਞੀ ਖਾਿੀ।

8

ਸਧੇਂ ਹਸ ਏਿਾ ਧੜਢ ਿਾਪ ਹਏਸਾਢਾਂ ਢੁੰ ਉਞਸਾਹਿਞ ਏਢ ਪਈ ਣੀ..ਛੀ.ਥੀਿ ਿਪੋਂ 0.5% ਹਿਆਖ ਹਿੱ ਔ ਕਙ
ਠਾ ਹਿਿਿ ਪਾਦ ਹਠੱ ਞਾ ਖਾਂਠਾ ਿ।

9

bYNk vloN mobwiel AYp PSCADB vI lWc kIqI geI hY ijs rwhIN rwj dy ikswn ies bYNk
iv``c cl rhy Awpxy krjw Kwqy Aqy bYNk dIAW v``K v``K krjw sjImW dI jwxkwrI hwsl
kr skdy hn[
**************************
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