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भुंफई दद 29 प्रोग्रेसवव्श भशायाष्ट्र चे भॉडेर दे ळाचेच नाशी तय वलश्लाचे भॉडेर व्शाले, अळी अऩेषा व्मक्त

कयताना अथथभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी सभननस्री पॉय भामक्रो, स्भॉर अँड सभडीमभ इंटयवप्रझेव ने ऩुढाकाय
घेऊन याज्मात रशान रशान उद्मोग वुरू कयालेत अवे आलाशन केरे.

भुंफईत फपककीतपे आमोजजत 6 व्मा प्रोग्रेसवव्श भशायाष्ट्र 2018, डफसरंग द इकॉनॉसभक ग्रोथ, ले पॉयलडथ टू
वस्टनेफर जॉफ फक्रमेळन पॉय अ रीसरमन डॉरय इकॉनॉभी मा वलऴमालयीर ऩरयवंलादात ते फोरत शोते.

वुधीय भुनगंटीलाय ऩुढे म्शणारे की, मुलकांना वषभ आणण योजगयमुक्त कयण्मावाठी तमांनी चंद्रऩूय मेथे एका

कामथक्रभाचे आमोजन केरे शोते तमात 38 शजाय रोकांनी नोंदणी केरी. तमात भोठ्माप्रभाणात मल
ु क मल
ु तींचा
वभालेळ शोता. भदशरांचा वशबाग शी उल्रेखनीम शोता. वूक्ष्भ, रघू आणण भध्मभ उद्मोगांभध्मे भदशरांचे

प्रभाण लाढरे ऩादशजे. तमावाठी एभ. एव. एभ.ई ने ऩुढाकाय घ्माला, आर्थथक स्लातंत्र्म मा वलऴमालय दे ळबय

र्चंतन घडलन
ू आणाले. अळी वलकेंदद्रत व्मलस्था ननभाथण झारी तयच वभाज वलऴभताभक्
ु तीकडे लाटचार करू
रागेर.

वंमुक्त याष्ट्र वंघाने आता दय डोई उतऩन्नाऩेषा दय डोई आनंद, वभाधान मा फाफीरा भशतल ददरे आशे अवे
वांगून ते ऩुढे म्शणारे की , बायत भाता की जम म्शणताना प्रतमेक बायतीमांची जी बालना अवते तमारा

ऩयू क कृती तमाच्माकडून शोणे अऩेक्षषत आशे . बमभक्
ु त, बक
ू भक्
ु त आणण वलऴभताभक्
ु तीकडे घेऊन जाण्मावाठी,
बायत, दशंदस्
ु थान आणण इंडडमा माभधीर दयी वाधण्मावाठी छोट्मा छोट्मा उद्मोगातून ऩुढे जाता मेईर.
ळावन भदशरा उद्मोजकांना शी प्रोतवाशन दे त आशे . वध्मा भशायाष्ट्रात 9 टक्क्मांऩेषा कभी भदशरा

उद्मोजकांची वंख्मा आशे ती 20 टक्क्मांऩमंत लाढलण्मावाठी ळावनाने प्रगतीळीर भदशरा उद्मोग धोयण
जाशीय केरे आशे , अभरात आणरे आशे . भदशरा मा भऱ
ु ातच उत्तभ व्मलस्थाऩक अवतात, मळस्ली उद्मोजक
शोण्माची वगऱी कौळल्मे तमांच्मात स्लबालत्च अवतात अवा स्त्री वाभर्थमाथचा गौयल करून वध
ु ीय

भुनगंटीलाय म्शणारे की, फपक्की ने बायतात आमात शोणाऱ्मा लस्तूंकडे, तमाच्मा आकडेलायीकडे रष

द्माले,मातीर फकती लस्तू आऩण आऩल्मा बायतात तमाय करू ळकतो माचा अभ्माव तमांनी कयाला आणण
तमा बायतात तमाय कयण्माचा प्रमतन कयाला. बायताचा वन्भान लाढलण्मावाठी टाकरेरे प्रतमेक ऩाऊर

आऩल्मारा बायत भाता की जम च्मा खऱ्मा वंकल्ऩनेकडे नेणाय आशे अवे शी ते म्शणारे. आऩण अगयफत्ती
च्मा काड्मा, टूथवऩक आमात कयतो. तमा आऩण आऩल्माकडे फनलू ळकत नाशी का मा वलचायातून चंद्रऩूय
आणण गडर्चयोरी भध्मे आऩण तमाचे उतऩादन कयण्माव वुरुलात केरी आशे .

