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भंफ
ु ई दद. 10. भशायाष्ट्रातीर लरंग आर्धारयत आणण फार अथथवंकल्ऩनाची रुऩये ऴा वांगणाया अशलार कार
वलत्तभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांच्मा शस्ते प्रकालळत कयण्मात आरा.

मालेऱी ननमोजन वलबागाचे अऩय भुख्म वर्चल दे फालळऴ चक्रलती, वलत्त वलबागाचे प्रधान वर्चल याजील

लभत्तर, मुननवेपच्मा वाभाजजक ळाखेच्मा तज्स अनुयाधा नामय आणण इतय भान्मलय उऩजस्थत शोते. माकाभी
मनु नवेपच्मा भख्
ु म षेत्रत्रम अर्धकायी याजेश्लयी चंद्रळेखय, मन
ु वलभेनच्मा उऩदे ळ प्रनतननधी ननस्था वत्मभ
आदींचे भोराचे वशकामथ राबरे आशे .

मुएन वलभेन, मुननवेप मांच्मा वशकामाथने शा अशलार तमाय कयण्मात आरा अवून आर्थथक लऴथ २०२०-२१
ऩावून याज्माचे लरंग आधारयत वललयणऩत्र आणण फारअथथवंकल्ऩ वललयणऩत्र प्रलवद्ध कयण्माची लळपायव
अशलारात कयण्मात आरी आशे .

भशायाष्ट्र शे दे ळाच्मा वलकावाचे "ग्रोथ इंजजन " आशे . २०२५ ऩमंत दे ळाची अथथव्मलस्था ऩाच दरलरमन तय
भशायाष्ट्राची अथथव्मलस्था १ दरलरमन डॉरवथची कयण्माचा वंकल्ऩ कयण्मात आरा आशे . शे उद्ददष्ट्ट वाध्म
कयण्मावाठी वलथस्तयातीर नागरयकांचा वलकाव प्रक्रक्रमेत वशबाग अवणे गयजेचे आशे . भदशरा आणण
फारकांना वभान वंधी आणण वभान अर्धकाय दे तांना त्मांच्मावाठी वयु क्षषत लातालयण ननभाथण कयणे,
त्मांच्मा वलकावारा चारना दे णाऱ्मा मोजना आखणे आणण त्माची मळस्लीरयत्मा अंभरफजालणी कयणे
मावाठी ळावन कदटफद्ध आशे अवे वलत्तभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी मालेऱी वांर्गतरे.
शे प्रकाळन एक भागथदळथक दस्तऐलज अवून मातून भशायाष्ट्र ळावनाच्मा वलथ वलबागांकरयता ननमोजनच्मा ल
अथथवंकल्ऩीम प्रक्रक्रमेच्मा प्रत्मेक टप्पप्पमालय फारकांचे शक्क आणण लरंग वभानता याखण्माव भदत शोईर.

त्मांना केंद्रीबूत ठे ऊन मोजनांचे ननमोजन कयणे ळक्म शोईर. मा कामथऩद्धतीभुऱे प्रत्मेक षेत्राभध्मे भदशरा
ल फारकांचे शक्क ओऱखण्माव, त्माचे यषण कयण्माव, त्मांच्मावाठीच्मा वलकाव आणण कल्माणकायी

मोजनांना ऩुयेळी अथथवंकल्ऩीम तयतूद कयण्माव वशाय्म लभऱे र. जेंडय आणण चाईल्ड फजेदटंग कयतांना

आलश्मक अवणाये प्रलळषण आणण मोजनांच्मा अंभरफजालणीनंतय ऩरयणाभांचा अभ्माव कयण्माव मुननवेप
भदत कयणाय अवल्माचेशी मनु नवेपच्मा श्रीभती नामय मांनी मालेऱी वांर्गतरे.

