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भुफंई, ट्रद. 25 : याज्माची आर्थथक स्स्थती बक्कभ अवनू याज्माची अथथव्मलस्था 1 ट्रिलरमन डॉरयची 
कयण्माचे उद्ट्रदष्ट गाठामचे आशे. मा उद्ट्रदष््मऩूतीभध्मे जनताच भशत्त्लाची बलूभका फजालणाय 
अवल्माने वलथ वभाजघटकांना प्रोत्वाट्रशत करुन फऱ देणे गयजेचे आशे. त्मा दृष्टीकोनातून 

अथथवकंल्ऩात तयतुदी कयण्मात आल्मा अवनू वलथवभालेळकता जऩण्मात आरी आशे, अवे 
प्रततऩादन वलत्तभतं्री वधुीय भनुगटंीलाय मांनी आज केरे. 

अथथवकंल्ऩालयीर चचेरा उत्तय देताना वलत्तभतं्री श्री. भनुगटंीलाय फोरत शोते. मालेऱी वलत्तभतं्रमांनी 
आऩल्मा भनोगतातून याज्माची आर्थथक स्स्थती, औद्मोर्गक षेत्रातीर गुतंलणकू, जरमुक्त लळलाय 
मोजनेभऱेु झारेल्मा कृऴी उत्ऩादनातीर लाढ,प्रधानभतं्री ऩीक वलभा मोजना, भशागाईभध्मे झारेरी 
घट आदींवश वलवलध भदु्दमांना स्ऩळथ केरा. 

*याज्माची आर्थथक स्स्थती बक्कभ* 

याज्माची आर्थथक स्स्थती बक्कभ अवल्माचे वांगनू श्री. भनुगटंीलाय म्शणारे, याज्मालयीर ऋणबाय 
भागीर ऩाच लऴाथऩूली 28.2 टक्क्मांऩमतं गेरा शोता तो15 टक्क्मांऩमतं खारी आणरा आशे. 
ळेतकऱमांची कजथभकु्ती, वातव्मा लेतन आमोगाची अभंरफजालणी मा फाफी करुनशी ऋणबाय कभी 
कयण्मात मळ लभऱारे आशे. कनाथटक, आंध्र प्रदेळ, तालभऱनाडू, तेरगंना आदी याज्मांचा ऋणबाय 

भशायाष्िाऩेषा अर्धक आशे. त्माभऱेु याज्म कजथफाजायी अवल्माचा प्रचाय चुकीचा आशे. 

याज्माच्मा उत्ऩन्नात लाढ शोत आशे. 2011-12भध्मे याज्माचे उत्ऩन्न 56 शजाय 972 कोटी रुऩमे, 

2013-2014 भध्मे 69 शजाय 777 कोटी रुऩमे शोते.2018-19 भध्मे शे उत्ऩन्न 1 राख 28 शजाय 
895रुऩमे इतके झारे आशे. 

*जरमुक्त लळलाय मोजना मळस्लीच* 

जरमुक्त लळलाय मोजनेवलऴमी कायण नवताना चकुीची भाट्रशती ट्रदरी जाते. जरमुक्त लळलाय 
मोजना अस्स्तत्लात नव्शती 2014 भध्मे 70.2 टक्के ऩाऊव शोता. तेव्शा याज्माचे कृऴी उत्ऩन्न 91.99 

रष भे. टन झारे शोते. 2018-19 भध्मे ऩाऊव 73 टक्के इतकीच अल्ऩ लाढ शोऊनशी जरमुक्त 



लळलाय मोजनेच्मा अभंरफजालणीभऱेु कृऴी उत्ऩन्न 115.70 रष भे. टन इतके बयील प्रभाणात 
लाढरे. जरमुक्त लळलाय मोजनेच्मा काभांची ऩरयणाभकायकता ऩाऊव ऩडण्मालय अलरफंून आशे. 
भात्र झारेल्मा ऩालवाच्मा ऩाण्माचा कामथषभ लाऩय माभऱेु ळक्म झारा आशे. 

याज्मातीर 2 कोटी 60 रोक ळेतीलय अलरफंून आशेत. वयावयी कृऴी षेत्र धायणेभध्मे भोठ्मा 
प्रभाणात घट शोत आशे. वध्मा वयावयी जभीनधायणा1.34 शेक्टय इतकी आशे. त्माभऱेु ळेती आणण 
ळेतकऱमांना फऱ देण्माव वयकाय नेशभीच प्रमत्नळीर याट्रशरे आशे. वऩक वलम्माच्मा ऩयताव्मात 
2010-11भध्मे वभुाये 14 कोटीलरुन गतलऴी 3 शजाय 425कोटी इतकी लाढ झारी आशे, अवे वांगून 
वलत्तभतं्री म्शणारे की, ऩीक वलम्माफाफत मेणाऱमा तक्रायींलय गंबीयऩणे कायलाई केरी जाईर. 
कोणताशी ळेतकयी वलम्माऩावनू लंर्चत याशणाय नाशी. 2012-13 भध्मे ऩीक कजथ वलतयण 25 शजाय 

कोटी इतके शोते ते2018-19 भध्मे 31 शजाय 200 कोटींऩमतं लाढरे आशे. ऩीक कजथ वलतयणात शात 
आखडता घेणाऱमा फँकांना भखु्मभतं्रमांनी ठणकालरे अवनू तनस्चचतच मालऴीचे उद्ट्रदष्ट गाठरे 
जाईर, अवा वलचलाव त्मानंी व्मक्त केरा. 

*वलत्तभतं्रमांच्मा बाऴणातीर ठऱक भुद्दे* 

· लवचंनालय याज्म वयकाने खचाथत लाढ केरी अवून 2013-14 भध्मे 7 शजाय 300 इतका खचथ केरा 
गेरा शोता. तो 2018-19 भध्मे 11 शजाय 39कोटी खचथ केरा आशे. माभध्मे अजनूशी लाढ कयण्माची 
गयज आशे. 

· 2009 भध्मे 12.3 टक्के इतका अवणाया भशागाईचा दय कें द्र ळावनाच्मा मोग्म धोयणांभऱेु 
3.5टक्के इतका कभी झारा आशे. 

· उद्मोगांभध्मे याज्माची प्रगती वरुू आशे.2009-10 ते 2013-14 भध्मे थेट ऩयदेळी गुतंलणकू वभुाये 
1 राख 80 शजाय कोटी शोती त्मालरुन गत ऩाच लऴाथत 3 राख 51 शजाय कोटी रुऩमे इतकी झारी 
आशे. 

· भशायाष्िाचे लनषेत्र 16.5 टक्के अवल्माचे पॉयेस्ट वव्शे ऑप इंडडमाने जाशीय केरे आशे. 

· देळातीर नाभांककत उच्च लळषण वसं्थांचे भानांकन जगात ऩट्रशल्मा 200 भध्मे माले मावाठी 
प्रधानभतं्री भोदी मांच्मा नेततृ्लाखारी 10 शजाय कोटींची तयतूद केरी आशे. याज्मातीर लळषण 
वसं्थांचा दजाथ लाढाला मादृष्टीनेशी बयील गुतंलणकू कयण्मात मेईर. 



· छत्रऩती लळलाजी भशायाज मांचे बव्मट्रदव्म पे्रयणादामी स्भायकाचे काभ एकत्रत्रत प्रमत्नातून ऩूणथ 
करू. 

· तारकुास्तयीम क्रीडा वकुंरांवाठी तनधीची तयतदूीची भमाथदा 1 कोटी रुऩमांलरुन 5 कोटी रुऩमांऩमतं 
लाढवलण्मात मेत आशे. 

· धनगय वभाजावाठी वलवलध मोजना याफवलण्मावाठी तयतूद कयण्मात आरेरा 1 शजाय कोटीचा 
तनधी वलथवाधायण अथथवकंल्ऩातून देण्मात मेईर. आट्रदलावी वलकाव वलबागावश इतय कोणत्माशी 
वलबागाचा तनधी मा कायणाने कभी कयण्मात मेणाय नाशी. 

· वजंम गांधी तनयाधाय मोजनेची यक्कभ दयभशा तनमलभत ट्रदरी जाईर मादृष्टीने ऩुढीर काऱात 
वलळेऴ रष देण्मात मेईर. 

· लदृ्ध करालंतांच्मा भानधनात, ग्रथंारमांच्मा अनुदानात लाढ कयण्मात मेईर. 

· कृऴी लाऩयावाठीचे ऩाईऩ तवेच कृऴी वाट्रशत्मालयीर जीएवटी कभी कयण्मावाठी जीएवटी 
कौस्न्वरकडे प्रमत्न करू. 

· ऩंचामत वलभती वदस्मांना आर्थथक अर्धकाय लभऱण्मावाठी 15 व्मा वलत्त आमोगाकड ेप्रस्ताल 
ऩाठवलरा अवनू त्माचा ऩाठऩुयाला केरा जाईर. 

· याज्मात योजगायात भोठ्मा प्रभाणात लाढ झारी आशे शे जीएवटीची जभा 90 शजाय कोटींलरुन1 

राख 15 शजाय कोटी रुऩमांलय गेरी आशे मालरुन रषात मेते 

०००० 

 


