
*आर्थिक प्रगतीचा लेग कामभ याखण्मात ळावन मळस्ली - वधुीय भनुगटंीलाय* 

• *आर्थिक वलकावाच्मा आंदोरनात वशबागी शोण्माचे वलत्तभतं्रमांचे आलाशन* 

• *याज्म अथिव्मलस्था ७.५ टक्के दयाने वलकसवत शोणाय* 

============================================================== 

भुफंई दद. १७: याज्म अथिव्मलस्था देळाच्मा ६.८ टक्के वलकाव दयाऩेषा अर्धक लेगाने म्शणजे ७.५ 
टक्के दयाने वलकसवत शोत अवनू याज्माने भागीर चाय लऴाित वयावयीऩेषा कभी ऩाऊव शोऊन शी 
प्रगतीची घोडदौड ननयंतय याखण्मात मळ सभऱलरे अवल्माचे वलत्त ल ननमोजन भतं्री वधुीय 
भनुगटंीलाय मांनी वांर्गतरे. 

याज्माचा वन २०१८-१९ चा आर्थिक ऩाशणी अशलार आज वलधानवबेत वलत्तभतं्री वधुीय भनुगटंीलाय 
मांनी तय ऩरयऴदेत वलत्त ल ननमोजन याज्मभतं्री दीऩक केवयकय मांनी वादय केरा. त्मानतंय 
आमोजजत कयण्मात आरेल्मा ऩत्रकाय ऩरयऴदेत ते फोरत शोते. मालेऱी ननमोजन वलबागाचे अऩय 
भखु्म वर्चल देफासळऴ चक्रलती मांच्मावश ननमोजन वलबागाचे इतय लरयष्ठ अर्धकायी उऩजस्थत 
शोते. 
*वांकेनतक स्थुर याज्म उत्ऩन्नात बयील लाढ* 

देळांतगित स्थुर याष्रीम उत्ऩन्नात याज्माचा दशस्वा वलािर्धक याखण्मात भशायाष्रारा मळ सभऱारे 
अवनू शी टक्केलायी १५ टकके इतकी आशे अवे वांगनू अथिभंत्री वधुीय भनुगटंीलाय म्शणारे की, 
वांकेनतक स्थुर याज्म उत्ऩन्नात गेल्मा ऩाच लऴाित बयील लाढ झारी आशे. २०१३-१४ वारचे 
१६.५० राख कोटी रुऩमाचें उत्ऩन्न २०१८-१९ भध्मे २६.६० राख कोटी इतके झारे आशे.  

याज्मात कृऴी ल वरंग्न षेत्रात ०.४ टक्के लाढ अऩेक्षषत आशे. २०१८-१९ भध्मे उद्मोग आणण वेला 
षेत्रातीर लाढ अनुक्रभे ६.९ आणण ९.२ टक्के याशण्माची अऩेषा आशे.  

*थेट वलदेळी गुतंलणकूीवाठी भशायाष्र आकऴिणाचे दठकाण* 

थेट वलदेळी गुतंलणकूीभध्मे भशायाष्र शे गुतंलणकूदायांवाठी वलािर्धक ऩवतंीचे याज्म यादशरे 
अवल्माचे वलत्तभतं्री श्री. भनुगटंीलाय मांनी वांर्गतरे. ते म्शणारे की २०१४-१५ ते १८-१९ मा 
कारालधीत ३ राख ९९ शजाय ९०१ कोटी रुऩमांची थेट वलदेळी गुतंलणकू झारी. त्मात भागीर चाय 
लऴाितीर गुतंलणकूीची टक्केलायी शी ५७.९३ टक्के इतकी आशे. अर्धकार्धक वलदेळी गुतंलणकू 

आकवऴित कयत याज्म औद्मोर्गकदृष्टमा प्रगतीऩथालय नेण्माचा याज्म ळावनाचा प्रमत्न मळस्ली 
शोत अवल्माचेशी त्मांनी वांर्गतरे. 
*दयडोई उत्ऩन्नात लाढ* 



याज्माचे दयदोई उत्ऩन्न २०१७-१८ भध्मे १ राख ७६ शजाय १०२ रुऩमे शोते ते लाढून २०१८-१९ 
भध्मे १ राख ९१ शजाय ८२७ रुऩमे इतके झाल्माची भादशती वलत्तभतं्रमांनी ददरी. भध्मप्रदेळ, 

तासभऱनाडू, आंध्रप्रदेळ, उत्तयप्रदेळ मा याज्माऩेषा ते अर्धक अवल्माचेशी त्मांनी मालेऱी वांर्गतरे. 
*जागनतकस्तयालय याज्म प्रगतीच्मा ददळेने लेगात* 

जागनतक स्थुर उत्ऩादन लाढीचा दय २.७ टक्के अवतांना भशायाष्राने प्रगतीच्मा ददळेने लेगाने 
लाटचार कयत शा दय ७.५ टक्के एलढा याखरा आशे. वलकसवत देळांची अथिव्मलस्था शी १.८ टक्के , 

वलकवनळीर देळाची अथिव्मलस्था शी ४.१ टक्के ल अल्ऩ वलकसवत देळांची अथिव्मलस्था शी ४.६ 
टक्के दयाने वलकसवत शोत आशे. जऩान ०.८, चीन ६.३, अभेरयकेची वमंुक्त याज्मे २.३, बायत ६.८ 
टक्के दयाने वलकसवत शोत अवतांना भशायाष्राचा लदृ्धीदय ७.५ टक्के इतक्मा लेगाने वलकसवत शोत 
आशे 

*आर्थिक वलकावाच्मा आंदोरनात वशबागी व्शा* 

नीती आमोगाच्मा नुकत्माच झारेल्मा फैठकीत देळाची अथिव्मलस्था ५ दरसरमन डॉरय कयण्माचा 
वकंल्ऩ भा. प्रधानभतं्रमानी व्मक्त केरा अवनू मात याज्मांना मोगदान देण्माचे आलाशन केरे आशे. 
मा आर्थिक वलकावाच्मा आंदोरनात भशायाष्र ऩणुि षभतेने वशबागी शोणाय अवनू मातीर २० 
टक्के दशस्वा भशायाष्र उचरणाय आशे. मावाठी भशायाष्राची अथिव्मलस्था १ दरसरमन डॉरय इतकी 
शोणे आलश्मक अवनू वध्माचा वलकाव दय दपु्ऩट शोण्माची गयज आशे. आताऩमतं भशायाष्राच्मा 
वलकावात याज्मातीर वलि व्माऩायी -उद्मोजक आणण वलि षेत्रातीर रोकांनी खुऩ उत्तभ मोगदान 
ददरे आशे. प्रगतीची शी गती कामभ याखण्मावाठी आर्थिक आंदोरनात वशबागी शोऊन माऩुढेशी 
याज्मातीर जनतेने वलकाव प्रक्रक्रमेत मोगदान लाढलाले अवे आलाशन शी श्री. भनुगटंीलाय मांनी 
मालेऱी केरे. 
१ दरसरमन डॉरय अथिव्मलस्थेवाठी याज्मात एक स्लतंत्र व्मावऩीठ ननभािण केरे जाईर ल 
ननमोजनऩूलिक मोजनांची आणण उऩक्रभांची आखणी करून त्माददळेने रषाधारयत ऩाऊरे टाकरी 
जातीर अवेशी वलत्तभंत्रमांनी स्ऩष्ट केरे. 
*याज्मालयचे कजािचे प्रभाण घटरे* 

याज्मालयचे कजािचे प्रभाण घटरे अवनू स्थुर याज्म उत्ऩन्नाळी कजािचे अवरेरे प्रभाण शे २०१४-१५ 
च्मा १६.५ टक्क्मांशून कभी शोऊन ते १५.६ टक्के इतके झारे अवल्माचेशी श्री. भनुगटंीलाय मांनी 
स्ऩष्ट केरे. याज्म आर्थिकदृष्टमा उत्तभ प्रगती कयत अवनू एकत्रत्रत वलत्तीम वधुायणेच्मा भागांतगित 
घारनू ददरेल्मा वलत्तीम सळस्तीचे ऩारन याज्म काटेकोयऩणे कयत अवल्माचेशी त्मांनी वांर्गतरे. 
*जरमुक्त सळलाय* 

भागीर ऩाच लऴािभध्मे वलकाव खचि १६.२ टक्के चक्रलाढ लावऴिक लदृ्धीदयाने लाढत अवल्माचे 



वांगनू वलत्तभतं्री ऩुढे म्शणारे की, २०१७-१८ भध्मे ननलडण्मात आरेल्मा ५०२८ गालांभध्मे जरमुक्त 
सळलाय मोजनेतून ४,७६३.७ राख घन भीटय जरवाठ्माची ननसभिती झारी. मातून ४२९८ गाले ऩाणी 
टंचाईभकु्त कयण्मात आरी. मा असबमानात चार ूलऴी ६०७२ गालांची ननलड कयण्मात आरी आशे.  
*वऩक कजि वलतयणात लाढ* 

२०१८-१९ भध्मे वलत्तीम वसं्थांद्लाये ३१ शजाय २८२ कोटी रुऩमांचे वऩक कजि लाटऩ कयण्मात आरे 
ते गेल्मालऴीच्मा २५ शजाय ३२२ कोटी रुऩमांऩेषा अर्धक आशे. माप्रभाणेच कृऴी भदुत कजािचे 
लाटऩ शी लाढरे आशे ते २५ शजाय ६९५ कोटी रुऩमांशून लाढून ३६ शजाय ६३२ कोटी रुऩमे इतके 
झारे आशे.  
*याज्मातीर दधु उत्ऩादन लाढरे* 

याज्मातीर दधु उत्ऩादनात १०४.०२ राख भे.टनालरून लाढ शोऊन ते १११.०२ राख भे.टन झारे 
आशे. याज्मातीर भत्स्मोत्ऩादनात थेाडी घट ददवत अवरी तयी मावाठी वलबाग ननमोजनफद्ध 
ऩाऊरे उचरत अवनू मावाठी काशी मोजना प्रस्तावलत कयण्मात मेत अवल्माचेशी त्मानंी वांर्गतरे. 
*औद्मोर्गक वलकावारा गती* 

याज्माव जागनतक गुतंलणकू, उत्ऩादन ल तांत्रत्रक कें द्र फनलणे शे भशायाष्र औद्मोर्गक धोयण २०१९ 
चे जव्शजन अवल्माचे वांगनू श्री. भनुगटंीलाय म्शणारे की, क्रपनटेक धोयण घोवऴत कयणाये भशायाष्र 
देळातीर ऩदशरे याज्म आशे. याज्माने कें द्र ळावनाने ननधािरयत केरेल्मा वलि ३७२ व्मालवाम 
वरुबतेच्मा वधुायणांची अभंरफजालणी केरी आशे. याज्मात १४ लस्त्रोद्मोग वकूंरे स्थाऩन कयण्मात 
आरी आशेत अवेशी ते म्शणारे. 

*वयावयी कभार भागणीनंतय शी याज्मात लीज सळल्रक* 

याज्मात २०१७-१८ भध्मे लीजेची वयावयी कभार भागणी १७,४१२ भेगालटॅ शोती. ती ऩूणि करून 
१९४ भेगालटॅ लीज सळल्रक यादशरी. २०१८-१९ भध्मे १८५०४ भेगालटॅ लीजेची वयावयी कभार 
भागणी शोती. त्मानंतय शी २२६ भेगालॅट लीज याज्मात सळल्रक यादशल्माची भादशती वलत्तभतं्रमांनी 
ददरी. 
*ऩामाबतू ववुलधांच्मा वलकावारा गती* 

नागऩूय भेरो अतंगित खाऩयी ते वीताफडी दयम्मान प्रलावी लाशतूकीव भाचि २०१९ ऩावनू वरुुलात 
कयण्मात आल्माची भादशती देऊन वलत्तभतं्रमांनी याज्मात भोठ्माप्रभाणात ऩामाबतू ववुलधांच्मा 
वलकावाची काभे वरुु अवल्माचे वांर्गतरे. भशायाष्र वभदृ्धी भशाभागािचे ८६ टक्के बुवऩंादन झारे 
आशे. नली भुफंई आंतययाष्रीम वलभान तऱ वलकसवत कयण्मात मेत आशे. भखु्मभतं्री ग्राभ वडक 
मोजनेअतंगित यस्त्मांनी न जोडल्मा गेरेल्मा लस्त्मांना जोडण्माचे काभ, यस्त्मांच्मा दजाि वधुायणांचे 
काभ शाती घेण्मात आरे आशे. भुफंई भेरो येल्कडून भेरो येल्लेचे काभ लेगाने वरुु आशेत अळी 



भादशतीशी त्मांनी ददरी. 
*इतय ठऱक* 

• २.७८ कोटी सळधाऩत्रत्रकांऩैकी २.४२ कोटी सळधाऩत्रत्रकांचे वगंणकीकयण 

• भाचि २०१९ भध्मे १.२९ कोटी कुटंुफांनी आधाय आधारयत फामोभॅरीक प्रभाणीकयणावश 
सळधाऩत्रत्रकेचा लाऩय केरा. 
• याज्म भशवरूी जभेत लाढ. २ राख ४३ शजाय ६५४ कोटी ची भशवरूी जभा २०१८-१९ च्मा 
वधुारयत अदंाजाप्रभाणे २ राख ८६ शजाय ५०० कोटी रुऩमे  

• भदु्रा मोजनेत कजि वलनतयत कयण्मात भशायाष्र अगे्रवय याज्मांऩैकी एक. तीन लऴाित अदंाजे ६५ 
शजाय कोटी रुऩमांचे कजि वलतरयत. 
• तेरत्रफमा, काऩूव आणण उवाच्मा उत्ऩादनात अनुक्रभे १६ टकके, १७ टक्के आणण १० टक्के लाढ 
अऩेक्षषत 

• याज्माच्मा लाशनवखं्मेत लाढ. ३२२ राख लाशनालंरून शी वखं्मा झारी ३४९ राख लाशने.  
• फंदय लाशतकूीत १६००.९३ राख भे.टन लरून १६६१.१० राख भे.टन इतकी लाढ 

• ऩाच लऴािखारीर फारकांचा भतृ्मूदय ल भाता भतृ्मू दय प्रभाण माकरयता ननजश्चत कयण्मात 
आरेरी रक्ष्मे याज्माने केरी वाध्म. 
• याज्मातीर ऩदशरे वभशू वलद्माऩीठ भुफंईत स्थाऩन 

• भशायाष्र भानल वलकाव सभळन अतंगित १२५ तारकु्मांचा वलकाव. वमंुक्त याष्र वलकाव 
कामिक्रभाच्मा वशकामािने २७ तारकु्मांवाठी दारयद्रम ननभुिरन कृतीकष स्थाऩन. 
• याज्मात मा ऩालवाळ्मात ३३ कोटी लषृ रागलडीचा वकंल्ऩ. 

 


