
Hindistan 2015-16 mali yılının ilk yarısında %7'den fazla büyüyen 
GSYİH'siyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi haline geldi. IMF, 
Hindistan'ın bu konumu 2020'ye kadar koruyacağını öngörüyor.

İş koşullarını 
geliştirmek amacıyla 
eyaletleri 98 maddeli 
eylem planına göre 
sıralayacak bir sistem 
oluşturuldu.

15 sektördeki doğrudan yabancı yatırım 
normları özgürleştirildi.

Doğrudan yabancı yatırım ile yabancı 
portföy yatırımı arasındaki ayrım kaldırıldı.

Hindistan 2022'ye kadar 110 milyon daha 
fazla konuta ihtiyaç duyabilir.

17,5 milyar dolarlık harcama ile dijital 
olarak güçlendirilmiş bir toplum ve 
bilgi ekonomisi yaratılıyor.

Bir milyondan fazla nüfusa sahip 
bütün şehirlere Wi-Fi servisi, 
250.000 köy kümesine genişbant 
internet erişimi ve 2019'a kadar 
400.000 internet erişim noktası 
hedefleniyor.

Üretim, yatırımlar, 
inovasyon ve öncü bir 
üretim altyapısı inşa 
edilerek güçlendiriliyor.

100 Akıllı Şehir kurmak ve 500 
şehri gençleştirmek için 
toplamda 22,5 milyar dolarlık 
harcama yapılıyor.

Temiz Hindistan Misyonu ve 
Temiz Ganj çerçevesinde 10 
milyar dolarlık harcama yapılıyor.

Katı atık yönetimi tesisleri ile 
bireysel ve umumi tuvaletlerin 
inşasına 6,5 milyar dolar yatırım 
yapıldı.

9 
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projesinden 6'sı 
Hindistan içinden 

geçiyor

2022'ye kadar 300 
milyon genç beceri 
kazanacak

Hindistan'ın PPP altyapı 
projelerinin %90'ını 
oluşturuyor.

2012'den 2017'ye kadar 1 
trilyon dolar yatırım yapıldı.

Hükümet 2016'dan itibaren 
66.117 kilometrelik yolu 
geliştirmeyi planlıyor.

Hindistan GSYİH'sinin %7'sini 
oluşturan sektöre, otomatik onay 
yoluyla %100 doğrudan yabancı 
yatırım yapılmasına izin verildi.

"JAM number trinity" Hindistan'ın 900 milyon 
mobil kullanıcısını banka hesaplarına ve 
kimliklendirme numaralarına bağlamayı öngörüyor 
(Aadhar); Kullanıcı ödemelerinin dijitalleşmesi, 
dijital cüzdanlar, karneyle alışveriş yapılan 
dükkanların bilgisayarla otomasyonu ve ödeme 
bankalarının bir sonraki finansal katılımın 
senaryodaki bir sonraki adıma doğru ilerlemesi.

Demiryolu altyapısına %100 doğrudan yabancı 
yatırıma otomatik onay yoluyla izin veriliyor.

2020'ye kadar özel sermaye ve kamu ortaklığında 
gerçekleşecek projelerin değeri 1 trilyon dolar.

Günlük yolcu kapasitesini 21 milyondan 30 
milyona çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

2020'ye kadar dünyanın en 
büyük üçüncü inşaat pazarı 
olması bekleniyor.

2020'ye kadar hedeflenen 
yıllık yenilenebilir enerji 
hedefi 175 GW. Ultra 
Mega Güneş Enerjisi 
Projesi ve Güneş Enerjisi 
Parkları,156 milyon doları 
geçen yatırımlarla 
geliştirilecek.

Artık otomatik yolla %100 
yabancı doğrudan yatırıma 
izin veriliyor.

Düzenleyici yapıları kolaylaştırarak, 
yatırımcı dostu ölçüler kullanarak 
ve bürokratik engelleri kaldırarak, iş 
olanaklarını artırmak amacıyla 
başlatıldı. 
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Herkes için barınma
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Demiryolları
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