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ABSTRACT: 
Budgeting is a powerful tool in hand of government through which government intervening 

for achieving desired goals. Therefore, government trying to mainstreaming women on the path of 
development by giving fair chance by allotting resources through gender budgeting. In the process of 
formation of gender budgeting, gender pattern analyzed, areas find out on which budget provision 
needed. Then Priorities decided and resources allotted according to priorities. Expenditure on gender 
budgeting divided in two parts; Schemes in which 100 percent budget provision made for women 
i.e., 100 percent women specific schemes are included in part-A and those schemes included in part-
B in which women are 30 percent beneficiaries of budget provision. Present research work aims to 
analyze expenditure on gender budgeting since 2005-06 to 2019-20.  
KEY WORDS: Gender budgeting, mainstreaming 
INTRODUCTION: 

Gender-responsive budgeting first introduced by China in 1995. In India, gender budgeting 
first introduced in fiscal year 2005-06.  It represented by statement 20 in the volume-1 of expenditure 
part of union budget. Gender budgeting is not separate budget for women’s but it is allocation of 
resources from the lenses of gender, more appropriately called as gender responsive budgeting. Why 
gender budgeting has much importance, is a crucial question in formation of gender sensitive 
budgeting. Society determined certain rules, responsibilities for men and women. It determines the 
different status of men and women according to the rules for them and responsibilities. Whenever we 
analyze the gender pattern it found that generally taboos determined by society endow privileges to 
men and women found deprived section of society. Gender inequality always in favor of men and it 
found unfavorable for women. Women found more socio-economically deprived In India like 
country in which patriarchal culture prevailing. As a result, Women’s face difficulty in accessing 
education, good health. They are financially dependent. Their financial inclusion found to be very 
less. Gender inequalities persist even in modern society and it is represented by inequality in wages. 
Men are generally receiving more wages than women for same work. Women comprise 48 percent of 
total population of India. That is women constitute nearly half portion of society. Therefore, it is not 
possible for any country to attain stage of development without giving fair chance to deprived 
gender. That’s why gender equality is necessary condition for the socio-economic development of 
society. 

Gender inequality cannot be overcome automatically. Government intervention plays vital 
role in achieving gender equality. Government intervenes through budgeting. Budgeting is a 
powerful tool used in achieving desirable socio-economic changes in society. Its impacts are 
different for different stakeholders. A budget without gender perspective beneficial for both but 
cannot fill up gap between socio-economic status of men and women. Public goods are non rival in 
nature and exclusion from consumption not feasible. Women are deprived section of society 
consequently they face barriers in accessing some public good. Therefore, special arrangements 
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made in the form of gender budgeting in order to gender mainstreaming which secure benefits equal 
to women as much as men. In Gender responsive budget Discrimination made in favor of women’s 
which facilitate accessibility of public resources to women with certainty. 

Ministry of women and child development is the apex body executes gender budgeting in 
India. Gender budgeting statement divided in two parts according to provision of percentage 
allocation of funds. In part A of gender budgeting included those schemes which completely 
benefited to women. It contains the budget provision for schemes in which 100 percent program, are 
women specific. In part B included those schemes in which budgetary provision endow 30 percent 
benefits to women. 

Table No. 1 
Trends in percentage of expenditure on gender budgeting to the GDP since 2005-06                                                                                                                             

(In Crore) 
Year Total expenditure on 

gender budgeting (RE) 
GDP Percentage of expenditure on 

gender budgeting to the GDP 
2005-06 14378.68 3390503 0.42 
2006-07 22251.41 3953276 0.56 
2007-08 22358.09 4582086 0.48 
2008-09 49623.35 5303567 0.93 
2009-10 56294.22 6108903 0.92 
2010-11 67074.68 7248860 0.92 
2011-12 76946.09 8391691 0.91 
2012-13               77061.1 9388876 0.82 
2013-14 85495.42 10472807 0.81 
2014-15 80158.11 10527674 0.76 
2015-16               81249 11369493 0.71 
2016-17 96331.83 12298327 0.78 
2017-18   117221.47 13179857 0.88 
2018-19   124670.89 19010164 0.65 
2019-20   125282.19 20339849 0.61 

Source: GOI, Ministry of finance, Expenditure budget, Volume-1 (since 2005-06 to 2019-20) 
Note:  GDP at current market price are based on the CSO’s national accounts 2004-05 and 

2011-12 
Above table shows that proportion of spending on gender budgeting out of GDP that is 

percentage of total expenditure on gender budgeting to the GDP. A trend shows that, at the initial 
year only 0.42 percent of fund allotted to gender budgeting. Increasing trend seen from the year of 
introduction of gender budgeting to the fiscal year 2010-11. Decreasing trend seen in five succeeding 
year from 2011-12 to the fiscal year2015-16. Following two years shows increase in percentage of 
expenditure to the GDP. In 2019-20, only 0.61 percent of resources allotted to the gender budgeting. 
Share of gender budgeting remain below 1 percent of G 
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Table 1.2 
Trends in percentage change in expenditure in part-A and part-B  

(In Crore) 
Year Expenditure on 

part-A:  100 
percent Women 
specific schemes 

(RE) 

Expenditure on 
Part-B:  30 

percent women 
specific (RE) 

Percentage 
change in Part-
A expenditure 

Percentage 
change in Part-
B expenditure 

2006-07 4618.95 17632.46 - - 
2007-08 8428.66 13929.43 0.82 -0.21 
2008-09 14875.15 34748.20 0.76 1.49 
2009-10 15480.95 40813.27 0.04 0.17 
2010-11 18473.30 48601.38 0.19 0.19 
2011-12 20496.57 56449.52 0.10 0.16 
2012-13 18878.48 58182.62 -0.07 0.03 
2013-14 24285.11 61210.31 0.28 0.05 
2014-15 16162.4 63995.71 -0.33 0.045 
2015-16 11388.29 69860.71 -0.29 0.09 
2016-17 21106.63 75225.2 0.85 0.076 
2017-18 30123.65 87097.82 0.42 0.15 
2018-19 26364.73 98306.16 -0.12 0.12 
2019-20 26731.31 98550.88 0.013 0.0024 
Source:   GOI, Ministry of finance, Union budget, Expenditure part, Volume-1 (since 2006-

07 to 2019-20)     
 Above table shows that percentage change in expenditure on part-A and part-B of gender 

budgeting. In the initial year 2007-08 of gender budgeting, Increase in expenditure by 0.82 percent in 
part-A and that of 0.76 percent increase in following year.  It shows too little increase in expenditure 
since year 2009-10 to 2011-12.  Decrease in expenditure on part-A shown in the years 2012-13, 
2014-15, 2015-16 and 2018-19 as compare to their corresponding previous years. A Negligible 
increase in expenditure on part-A shown in 2019-20. Highest increase in expenditure shown in 2016-
17 in 15 years of gender budgeting. 

Expenditure on part-B of gender budgeting decreased by 0.21 percent in the year 2007-08. 
Following year shows substantial increase in expenditure by 1.49 percent. Trends in percentage 
change in expenditure on part-B of gender budgeting shows too little increase in subsequent years. 

Table-1.3 
Share of expenditure on part-A of Gender budgeting 

Year Total expenditure on 
Gender budgeting 

(RE) 

Expenditure on 
Part-A of gender 

budget (RE) 

Percentage share of 
part-A in total 

gender budgeting 
2006-07 22251.41 4618.95 20.75 
2007-08 22358.09 8428.66 37 
2008-09 49623.35 14875.15 29.97 
2009-10 56294.22 15480.95 27.5 
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2010-11 67074.68 18473.30 27.54 
2011-12 76946.09 20496.57 26.63 
2012-13 77061.1 18878.48 24.49 
2013-14 85495.42 24285.11 28.40 
2014-15 80158.11 16162.4 20.16 
2015-16 81249 11388.29 14.01 
2016-17 96331.83 21106.63 21.91 
2017-18 117221.47 30123.65 25.69 
2018-19 124670.89 26364.73 21.14 
2019-20 125282.19 26731.31 21.33 

Above table shows that percentage share of part-A in total expenditure on gender budgeting. 
Part-A constitute 20.75 percent in total expenditure on gender budgeting. It reached to 37 percent in 
following year and it is highest in 14 years of gender budgeting. It lowered in 2015-16 and reached 
to the 14.01 percent. Part-A constitute 21.33 percent shares from total expenditure on gender 
budgeting. Share of 100 percent women specific gender budgeting remain below 30 percent except 
in the year 2007-08. 

Table-1.4 
Trends In Percentage Share Of Expenditure On Part-A Of Gender Budgeting 
Year Total expenditure on 

Gender budgeting 
(RE) 

Expenditure on 
Part-B:  30 percent 

women specific (RE) 

Percentage share of 
expenditure on Part-B 

2006-07 22251.41 17632.46 79.25 
2007-08 22358.09 13929.43 63 
2008-09 49623.35 34748.20 70.03 
2009-10 56294.22 40813.27 72.5 
2010-11 67074.68 48601.38 72.46 
2011-12 76946.09 56449.52 73.37 
2012-13 77061.1 58182.62 75.51 
2013-14 85495.42 61210.31 71.6 
2014-15 80158.11 63995.71 79.84 
2015-16 81249 69860.71 85.99 
2016-17 96331.83 75225.2 78.09 
2017-18 117221.47 87097.82 74.31 
2018-19 124670.89 98306.16 78.86 
2019-20 125282.19 98550.88 78.66 

 Above table shows share of Part-B of gender budgeting in total expenditure on gender 
budgeting. Above trends shows that part-B constitute higher share than part-A in total expenditure on 
gender budgeting. It remains higher than 70 percent except in the year 2007-08, it was 63 percent.  It 
constitutes highest share in the year 2015-16 and it was 85.99 Percent. 
CONCLUSION: 

Gender budgeting is important tool for mainstreaming of deprived gender. Still percentage of 
total expenditure on gender budgeting to GDP is decreasing in recent period. Part-A in which 100 
percent women specific schemes are included constitute remain below 30 percent. Part-B of gender 
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budgeting constitute more than 70 percent of total expenditure on gender budgeting of which women 
are 30 percent beneficiaries of budget provision. Very little or moderate increase shown in 
expenditure on part-B in fourteen years of gender budgeting. Moderate increase in expenditure 
shown in some year as well as decrease in expenditure also seen in the Part-A of gender budgeting. 
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ABSTRACT: 

Digital Currency Digital currency is nothing however the digital illustration of the physical 

currency of a country. Digital currency will be used for dealings and every one different utilities that 

usually would be applied victimization physical currency. they're regulated by the government and 

might be used through debit/credit cards or on-line payments.Virtual Currency Virtual currency is 

neither issued by the government neither is it regulated by the government. Virtual currencies can be 

used for transaction in apps and games and are issued by the developers. they are doing not hold any 

real worth and can only be used digitally, i.e, they cannot be reborn to edict currency (digital or 

physical form). Virtual currency and digital currency is employed interchangeably, however the 

distinction within the 2 is obvious from the mentioned facts.Crypto currency Crypto currencies aren't 

regulated by any authorities and are a localized variety of currency. 

KEYWORDS: Crypto Currency, Digital Investment. Economic Development 

INTRODUCTION: 

Trade and Commerce play a significant role within the progress of any country’s economy. 

Trade started concerning 1,50,000 years ago, and in the initial days of trade, product and services 

were exchanged. Over a period, batter has been replaced with physical currency. The currency issued 

by numerous Federal Governments is of 2 types, Gold Standard. The currency that is backed by the 

amount of gold equivalently is thought as Gold Standard. the opposite class is decree System. In this, 

the currency system isn't backed by any Gold reserves. they're receptive be issued, and therefore the 

demand and provide determine the currency’s value. United States of America greenbacks is that the 

classic example for the decree system-based currency, and rupee is the example for the Gold 

Standard. With the adoption of digitization, physical currency is being replaced with digital 

transactions. As per the most recent data out there with the National Payments Corporation of India, 

the amount of transactions recorded victimization the UPI-based payment throughout Oct 2021 is 

4.21 billion, amounting to US a hundred billion dollars. Cryptocurrencies are the new nonsense 

within the market. Today’s economies are all money economies, as a result of all economies have 

accepted sure currencies (money) as medium of exchange. the money supply causes inflation 

furthermore as deflation in economies by its excess provide and contraction in cash supply, thus 

currencies of various countries regulated by government so as to combat inflation or deflation 
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situations. currently a day’s several countries within the world have focusing towards digital 

currency and transactions. Even some one doesn’t wish to manage their currencies and transactions. 

this brought larger innovation in new currency that's crypto currency, one in every of the foremost 

advanced, ambiguities, regulation free currency. during this article I created an endeavor to review 

relating to crypto currency and its development and transactions in India. Bitcoin is a cryptocurrency. 

It may be a redistributed digital currency while not a financial organization or single administrator 

which will be sent from user to user on the peer-to-peer Bitcoin network without the requirement for 

intermediaries. Transactions are verified by network nodes through cryptography and recorded in a 

very public distributed ledger known as a block chain. Bitcoin was fancied in 2008 by an unknown 

person or cluster of individualsvictimization the name Satoshi Nakamoto and commenced in 2009 

once its ASCII text file was free as ASCII text file software. Bitcoins are created as a present for a 

method called mining. they'll be changed for alternative currencies, products, and services. analysis 

created by University of Cambridge estimates that in 2017, there have been 2.9 to 5.8 million 

distinctive users employing a cryptocurrency wallet, most of them victimization Bitcoin. 

CONCEPT OF CRYPTOCURRENCY: 

The cryptocurrencies started in 2009 with the introduction of bitcoin. the worth of 

cryptocurrencies fluctuates on day to day basis. As per CoinMarketCap.com there are regarding 

13K+ cryptocurrencies that are listed within the market. List of the highest ten cryptocurrencies with 

the best market capitalizationas per CoinMarketCap.com as of eighth November 2021. The word 

“cryptocurrency” comes from the cryptography techniques that are wont to secure the network. 

Cryptocurrency could be a digital currency used over the net to buy merchandise or services or listed 

for profit. Cryptocurrencies are created employing a technology referred to as the blockchain. 

Blockchain is a decentralized  technology unfold across many computers that manage and records 

transactions. Cryptocurrencies are currency, and any federal within the world don't regulate them. 

though' the cryptocurrencies are claimed to be safe, there have been instances wherever scores of 

cryptocurrencies were purloined and employed by anti-national forces. Some consultants claim that 

Cryptocurrencies are the longer term of finance because the transfer of funds between 2 parties is 

instantaneous. there's no involvement of third parties like banks or financial institutions. The transfer 

happens with borderline charges compared to the standard banking channels. The transfer happens 

through a mixture of public and personal keys. within the cryptocurrencies world, they're termed 

public keys as they are public-facing, i.e., the address to that the cryptocurrencies are received. 

they're labeled  with a public address sort of a country, city, street name, and house number. the 

general public keys are supported a posh mathematical algorithm. Private Keys are just like the 
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parole for the wallets, and therefore the fund transfer happens on a mixture of the general public and 

personal keys. 

LEGAL STATUS OF CRYPTOCURRENCY: 

Although cryptocurrencies are used very wide in several countries, it's however to be 

declared or notified as legal tender. As of the date on Republic of El Salvador is that the solely 

country that has declared cryptocurrencies as legal tender.currently in El Salvador, the voters should 

buy any product or services victimization bitcoins or pay taxes. It additionally offers citizenship if 

anyone purchases 3 bitcoins. In India, investors commercialism in bitcoins is incredibly high though 

it is not legal tender. The recent Honorable Supreme Court Judgement has put aside the run Circular 

issued in Gregorian calendar month 2018 whereas delivering the decision within the case of web and 

Mobile Association of Republic of India Vs. run. The honorable Supreme Court has declared that the 

circular issued by run instructing banks to form certain customers dealing in cryptocurrencies mustn't 

be allowed access to banking services isn't legal in the absence of any legislative ban on the shopping 

for or mercantilism of cryptocurrencies, the RBI cannot impose disproportionate restrictions on 

commercialism in these currencies. The court felt such restrictions would interfere with the basic 

right of voters to hold out any trade that's deemed legitimate beneath the law. 

OBJECTIVES AND RESEARCH METHODOLOGYOF THE STUDY: 

 1. To understand the concept of Bitcoin and it’s functioning in regular trading.  

 2. To know legality and trading of Bitcoin in India.  

Researcher have been selected analytical research methodology for the  this study. To satisfy 

the objectives of the research used secondary data from various publications by financial websites, 

government of India, journals, newspapers, books and magazines etc… 

HISTORY OF BITCOIN IN INDIA: 

During a bid to fight corruption and terrorism, on November 8, 2016, Prime Minister of India 

Narendra Modi afraid the state by demonetizing rupees five hundred and rupees one thousand 

currency notes – sparking a brand new interest within the digital currency and alternative cashless 

mechanisms equivalent to net banking, digital wallets, credit cards etcetera The demonetized notes 

amounted to 86% of India’s profit circulation. India could be a country wherever 87% of transactions 

are worn out cash. Chaos was inevitable. This resulted in long queues at the ATMs and banks for 

weeks. There wasn't enough money with the banks to dispense. folks holding cash may deposit their 

money within the bank accounts or exchange for brand spanking new rupees. five hundred Associate 

in NursingdRs. 2000 notes before thirty December. those that were billboard “black money” 

(unaccounted cash) couldn't deposit money into their accounts as a result of banks were keeping an 

in depth eye on suspicious deposits .What choices do these people have? forsaking all of their 
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money? Well a number of them did specifically that. previous notes were found floating in the 

stream .While others turned to appear for commodities to hedge the danger of an economic 

slowdown; some bought gold, some bought silver. What did government do to curb this? They 

started predatory gold jewelers. once gold wasn’t working, folks were shopping for silver that 

considerably raised the demand of silver. With gold and silver being targeted by authorities, these 

souls saw Bitcoin as a secure haven. exploitation their connections and by paying up to 30-35% 

premium they started buying Bitcoins with cash. Bitcoin worth began to surge and weekly volume of 

Bitcoin mercantilism nearly doubled. to not forget, Republic of India is one in every of the most 

important remission markets with a complete price of quite $70 billion. On this a user usually pays 

up to 15% in bank charges and conversion fees. this is often} wherever Bitcoins true potential lies. to 

know however Bitcoin could progress in Republic of India it'll be beneficial to know the role gold 

plays in Indian society. Associate in Nursing yank couple’s most beneficial plus is usually their 

home, financial gain and education. Associate in Nursing Indian couple’s possession of gold touches 

on of these areas. it's honest to match Bitcoin to gold, as they each are liquid commodities. Bitcoin as 

a result can be seen within the middle of decree currency and gold – solely lacking the cultural 

weight that gold has. 

CONCEPT OF BITCOINS: 

The concept of bitcoins being quite new to the Indian market, apparently the government has 

not yet brought taxability of bitcoins into the statute books. At the same time, the levy of tax on 

bitcoins cannot be ruled out because the Indian income tax laws have always sought to tax income 

received irrespective of the form in which it is received. Bitcoin Mining Bitcoins created by mining 

are self-generated capital assets. Subsequent sale of such bitcoins would, in the ordinary course, give 

rise to capital gains.However, one may note that the cost of acquisition of a bitcoin cannot be 

determined as it is a self-generated asset. Furthermore, it does not fall under the provisions of Section 

55 of the Income-tax Act, 1961 which specifically defines the cost of acquisition of certain self-

generated assets.Therefore, the capital gains computation mechanism fails following the Supreme 

Court decision in the case of B.C.Srinivasa Shetty. Hence, no capital gains tax would arise on the 

mining of bitcoins.This position would hold till such time the government thinks of coming up with 

an amendment to Section 55 of the Act.At this juncture, given that the Indian tax laws are silent on 

the taxability of bitcoins completely, we thought it right to comment on a probable contrary view by 

the income tax authorities. There is a possibility that the department may not consider bitcoins as 

capital assets at all. 
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BITCOIN AND INDIAN ECONOMY: 

India’s general perspective towards cryptocurrency has been negative. In 2017, the central 

depository {financial institution|bank|banking concern|banking company} of India (RBI) thought-

about a now-defunct proposal to introduce its own crypto currency, Lakshmi. it's conjointly been 

trying into encouraging blockchain technology in financial and payment institutions. however the 

govt has shunned cryptocurrency with policymakers opting to outlaw cryptocurrency with 

imprisonment and legal petitions. Bitcoin isn't recognized as tender and, as of twenty three Gregorian 

calendar month 2019, the prohibition of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency 

Bill has been proposed. an India-based exchange, allowed people to trade Bitcoins but is currently 

disabled. However, Bitcoin remains listed in Republic of India through digital currency exchanges 

like Zeb Pay, Coin Delta and Coin Secure. several Bitcoin traders typically get through diaspora 

networks in countries wherever it's legal tender. 

BITCOIN AND RBI : 

India's overall stance on cryptocurrencies has been negative. In 2017, the Central Reserve 

Bank of India (RBI) considered a now-defunct proposal to launch its own cryptocurrency, Lakshmi. 

It has also endeavored to advance blockchain technology in financial and payment institutions. But 

the government has shunned cryptocurrencies, and lawmakers chose to ban them with prison 

sentences and court petitions. Bitcoin is not recognized as legal tender and as of  July 23, 2019, 

cryptocurrency ban and regulation of official digital currency law has been proposed. coin, an India-

based exchange, allowed people to trade bitcoins but is now disabled. However, Bitcoin is still traded 

in India through digital currency exchanges such as Zeb Pay, Coin Delta and Coin Secure. Many 

bitcoin traders generally buy through diaspora networks in countries where it is legal tender. 

CRYPTOCURRENCIES IN INDIA: 

 In India, cryptocurrencies don't seem to be thought of tender. they're considered commodities 

as they are tradable within the exchanges. As they are treated as commodities, any pro�its or gains 

on the commerce of cryptocurrencies are accountable for taxation below tax Act 1961 for capital 

gains. From a GST perspective, there's uncertainty on the taxation and loads of clarity is required. the 

most challenge is cryptocurrencies are not considered as legal tender by the Government. Suppose 

cyrpocurriences ought to be considered legal tender. Section twenty two and Section twenty six of 

the bank India Act 1934 ought to be amended accordingly. Section twenty two of the run Act 1934, 

solely the bank of Republic of India will issue Bank Notes. As per Section twenty six of the run Act, 

only notes issued by run are thought of as legal tender. Suppose cryptocurrencies have to be declared 

as legal tender. in this case, the relevant provisions of the run Act have to be amended within the first 

place. 
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TAXATION OF CRYPTOCURRENCIES: 

Income Tax Implications Now let’s review the impact from the Incometax point.On the sale 

of cryptocurrencies, Income tax is applicable.It will be taxed as it is not explicitly exempted in the 

Income Tax Act 1961.If the cryptocurrencies are treated as commodities, they are taxed on the profit 

as business income.The applicable tax rate is the individual taxpayer’s bracket.There is also another 

school of taught which advocates cryptocurrencies as investments.If they are treated as investments, 

then it is applicable to be treated under capital gains based on the holding.The second school of 

taught may not hold good as the profit earned on the sale of cryptocurrencies is not a speculative 

income as per Income Tax Act Provisions as the delivery of cryptocurrencies has taken place.Under 

the Income Tax provisions, what should be the treatment if the cryptocurrencies are purchased at a 

lower price and transferred to another person in exchange of goods or services?Are there any income 

tax implications in such cases? The answer is yes and you will be taxed on the difference between 

the transfer price in Indian rupees and the purchase price in Indian rupees. 

CRYPTO CURRENCY POLICY IN BUDGET 2022 

The Government has projected to issue a Digital Rupee, or financial organization Digital 

Currency (CBDC), within the yr 2022-23. Additionally, the Budget conjointly proposed imposing a 

tax of thirty per cent on virtual assets, effectively legitimizing mercantilism of personal 

cryptocurrencies and non-fungible tokens. this can be generally in line with the Centre’s plans to 

possess a order digital currency, whereas disallowing use of private virtual coins as legal 

tender.While presenting the Union Budget on Tuesday, government minister Nirmala Sitharaman 

aforementioned the Digital Rupee are going to be issued by the tally victimization blockchain 

technology beginning from subsequent monetary year. The introduction of digital currency by the 

financial organization can cause cheaper and quicker currency managementThe Central Board of the 

tally had recently mentioned numerous aspects, as well as the status, of the central bank digital 

currency. tally officers help the board that a pilot program for the introduction of CBDC are going to 

be launched soon. The tally is currently performing on 2 areas: wholesale account based mostly and 

retail. whereas heaps of labor is already done on wholesale accounts, the retail issue is slightly 

sophisticated and also the central bank is taking your time on it. 

CONCLUSION: 

The Genesis of Cryptocurrency is a white paper published by Satoshi Nakamoto that 

proposes "an electronic transaction system" based on a peer-to-peer network, where transactions are 

verified and recorded by nodes or computer systems that are part of the network such decentralized 

transactions. Shortly after, in 2009, Satoshi Nakamoto implemented the first cryptocurrency: Bitcoin. 

The Committee was constituted on  November 2, 2017 to propose specific measures for 
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cryptocurrencies. The bill is being examined and has not yet been tabled in Parliament. The bill 

provides a broad definition of “cryptocurrency” and effectively bans the use and trading of all forms 

of digital assets, not just digital currencies. Should the bill pass Parliament, investors in digital 

currencies would be affected. It is not necessary to invest in Bitcoin to have a well-diversified 

portfolio. If you want to make a speculative bet on Bitcoin, do so with a small single-digit portion of 

your wealth. But investing in gold is better because it brings consistent returns compared to bitcoin. 

Improvement and future work on cryptocurrency includes security protocol improvement, work on 

proof of activity, use of proof of work by-product and application of management system knowledge. 

In view of the positive outlook of  blockchain technology and the government's perspective on 

cryptocurrency regulation, more in-depth studies on different aspects of cryptocurrency should be 

conducted. Seizing the opportunities  of the cake in  cryptocurrency and blockchain technology can 

be beneficial for researchers. Since then, applying cryptocurrency to the best of one's ability would 

be one of the most important discoveries of the 21st century. 
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Finance Minister Nirmala Sitaraman presented her 4th the budget as ‘Amruta Kalash' in 
Parliament with great reassurance on 2 February for 135 core people of India which provides Rs 
10.68, lakh crore, of capital expenditure  & it is about 4.1 % of GDP. The Budget based on the four 
key pillars of the PM GatiShakti initiative, inclusive development, productivity enhancement & 
investment, sunrise opportunities, energy transition, and climate action; and financing of investments 
these aspects lead the economy forward. .In case of sustainability promotion of  e-vehicles, chemical 
free farming, importance towards solar energy, emphasis on mental health empowerment of 
Anganwadies,  agro technology, Announcement of setting up four multimodal national parks, 
reducing emission of CO2 target are the major aspects that focus environmental sustainability. All the 
framework pursued in this regard seems to be promising and it lead sustainable issue in future, but it 
is not sufficient it is needed strategic long term policy in future.  
KEY WORDS :- Sustainable, Development. Perspective Promising, Proposals 
BACKGROUND    

   A budget is an estimation of revenue and expenses over a specified period of time that is a 
year. It is not only financial statement of government but it indicates the policy o government Budget 
is important to strengthen the economic position of the country. It is a plan for the coming financial 
year that how much revenue the government will get in different ways and how it will be spent on 
different components. The first Indian buffet was introduced on 7 April 1860 by Scottish economist 
and politician James Wilson in British crown. Independence budget was presented by finance 
minister R K Shanmukham Cherry on November 1947, & as India enters its 75th year of 
independence, Finance Minister Nirmala Sitharaman presents her 4th the budget as ‘Amruta Kalash' 
in Parliament with great reassurance on 2 February for 135 core people of India which provides Rs 
10.68, lakh crore of capital expenditure  & it is about 4.1 % of GDP.     

The Budget based on the four key pillars  that are PM Gati Shakti initiative, inclusive 
development, productivity enhancement & investment, sunrise opportunities, energy transition, and 
climate action; and financing of investments. These factors lead to sustainable economic growth, 
because the issues are very important to revive the collapsed Indian economy and the mentality of 
the people as a whole.  

The main objective of the paper is to understand the central budget 22/23 and its overall impact 
especially on sustainable development. To cover the topic secondary material like  budget document 
is referred & analyzed it  
Budget Proposals from the perspective of Sustainable Development 

1. To meet the target of 280 GW of installed solar power by 2030, an additional allocation of Rs 
19,500 crore is expected for production linked initiatives to manufacture of high efficiency 
solar modules. Battery swapping policy to allow EV charging stations for automobile will be 
framed Private sector will be encouraged to create sustainable innovative business models for 
battery and energy services will improve the efficiency in electrical vehicle system  
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2. In this budget considering the increasing carbon dioxide levels in the air and its effects the 
plan to save 38 MMT of CO2 annually seems to be accelerating sustainable development and 
advancing the United Nations Environment Program. 

3. Four pilot projects to be set up for coal gasification and conversion of coal into chemicals for 
the industry 

4. Help avoid stubble burning in agriculture fields 
5. The budged proposed an increase in capex outlay by 37 % expansion of national highways 

network by 15 % in addition to that 25000 km road development of four multi model logistic 
parks in the coming year.  

6. 60,000 crore allocated for drinking water to 3.8  crore households. 
7. Announcement of setting up four multimodal national parks   
8. Provision of attention to mental health 
9. 2 lakh Anganwadis up gradation for improving child health 

  These are an important step towards sustainable development considering the future scarcity 
of traditional energy psalms and its detrimental effects on the environment. 
Can budget accelerate sustainable development?   

sustainable development is very broad concept that includes not only environmental factors 
but also social and economic aspects. In the sense, when we look at the budget from this perspective, 
it reflects sustainable development issues from creating new jobs, building houses, expanding 
transportation facilities, promoting chemical free farming. Energy transformation, attention on 
mental health after pandemic period  and empowering Anganwadis for child health.These are major 
aspects that reflects sustainable development. 
Capital expenditure 

Provision for creation of capital assets, the total capital expenditure of the Central 
Government in 2022-23 is Rs. 10.68 lakh crore, which is about 4.1 per cent of GDP.  It is a 
substantial increase of Rs 7.50 lakh crore for the year 2022-23 is proposed from Rs 5.54 lakh crore in 
the current financial year. This will definitely be of great benefit to the agriculture sector.  This is 
because in the last few decades, government investment in capital assets in the agricultural sector has 
been steadily declining & the lack of consistency in private investment was a major blow to the 
agricultural sector.  However, it is safe to expect that the above provisions will lead to a resurgence 
of investment in the sector in the long run and will be of great benefit to the peasantry.   
Declaration of 2023 as the year of Cereals    

This year, edible oil imports are likely to go up to Rs 125,000 crore from Rs 75,000 crore last 
year and next year to Rs 150,000 crore.  The country cannot afford to see such a large amount of 
foreign exchange flowing out of the country.  For this various experts were talking about the 
implementation of oil seed mission, As a part of it  declared 2023 as the year of cereals, it is expected 
that better days will come for cereal grains like sorghum, millet, sorghum and amaranth, which are 
now full of nutritional value but have always lagged behind in market prices.   It will reduce in 
coming years In addition, it is planned to raise funds in collaboration with NABARD to provide 
funds for various things to the farming companies.  This has created a positive atmosphere.  This has 
certainly created a ray of hope for the farmers in terms of increasing their income.  
Chemical Free farming   

 In an effort to energize the sector by incorporating information on zero cost natural 
agriculture, human organic farming in the curriculum of agricultural universities, the Finance 
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Minister has announced promotion of natural agriculture in an area of 5 km around the Ganges.  This 
step towards chemical-free food production will definitely be important in the future.  Risks and 
Concerns If there are flaws in the overall budget; there is no mention of risk management in the 
agricultural marketing sector. 
Agro technology        

 “The use of ‘Kisan drones’ for crop assessment, land records, pesticide spraying is expected 
to lead to a wave of technology in agriculture sector.  Funding will be made available through 
NABARD to finance start-ups for agricultural and rural ventures, support related FPOs for 
agricultural product value chain start-ups, provide technology to farmers, it will benefit agriculture 
and farmers and open a new avenue for economic development It seems so, Natural farming & 
argotic startups to provide multiplier effect which will benefit youth farmer, , women and poor 
Infrastructure  

PM GatiShakti  master plan will encompasses  the seven engines of economic  transformation 
that is road, rail, airports, ports mass transports water ways & logistic infrastructure powered by 
clean energy.  It will lead employment opportunities It will spread multiple effects on all sectors of 
the economy like rural development, it boosts consumption supply chain over a long period  
Link to sustainable development & job creation  

As the government takes the initiative to promote infrastructure and the EV ecosystem 
through electric vehicles, it is hoped that this will definitely help in achieving broader 
decarburization objectives.  At the same time, it seeks to "expand the efficiency of the EV ecosystem 
by enabling the expansion of a capable network of battery service providers, an important step 
towards sustainable energy development. The dual effort that will inspire the private sector to build 
innovative business models through sustainable energy development and achieve employment 
growth along with sustainable development is evident. 

In order to reduce pollution in urban areas, special mobility zones with zero fossil fuel policy 
will be introduced to divert people to use public transport, charging stations will be set up in view of 
increasing demand for battery charging and battery swapping policy will be introduced in urban 
areas.  And the interoperability standards that are to be formalized seem to be aimed at justifying the 
United Nations Sustainable Development Goals to achieve sustainable development. 
CONCLUSION 

.Taking into consideration all procedures  we can conclude that  the Union Budget of 2022-23 
promises to take issues of sustainability, and indeed, its framing on these issues is promising and 
forward looking. The framework pursued in this regard seems to be promising and it lead sustainable 
issue in future, with the emphasizing on low-carbon emissions development strategy & job 
creation..But the question arises is it sufficient ? the answer is no India needs that can provide clear 
strategic, long-term analytical capacity, and clear vision in future. 
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MEANING: 
A budget is a plan of action for a future period. A budget is a financial plan for a 

defined period, often one year. It may also include planned sales volumes and revenues, resource 
quantities, costs and expenses, assets, liabilities and cash flows. Companies, governments, families, 
and other organizations use it to express strategic plans of activities or events in measurable terms. 
A budget is the sum of finances allocated for a particular purpose and the summary of intended 
expenditures along with proposals for how to meet them. It may include a budget surplus, providing 
money for use at a future time, or a deficit in which expenses exceed income. 
 Managerial actions that follow their own decisions with regard to the aspects of business are based 
on a budget. The budget pertaining to any of the activities of business is always forward- looking. It 
is prepared prior to a defined period of time. “A quantitative statement, for a defined period time, 
which may include planned revenues, expenses, assets, liabilities and cash flows.” A budget is thus, a 
plan quantified in monetary terms. It is prepared for a defined period of time.“A plan expressed in 
money. It is prepared and approved prior to the budget period and may show income, expenditure 
and the capital employed. Thus a budget is a quantitative and/or monetary interpretation of the 
policies and aims of a business for a predetermined period and indicates how aims and objects are to 
be achieved. 
CONCEPT: 

A forecast is a mere prediction, which can be made by anybody. Moreover, a forecast need 
not always be expressed in rupees or quantities. Forecast may be in respect of anything. As against 
this a budget is a plan of action prepared by an authorised person and may be expressed in terms of 
rupees and/or quantities. 

A budget is a detailed plan of operations for some specific future period. It is an estimate 
prepared in advance of the period to which it applies, it acts as a business barometer as it is a 
complete programme of activities of the business for the period covered. 
  A “comprehensive and coordinated plan of action, expressed in monetary terms, for the 
operations and utilisation of resources of an organisation for some specified period in the future. It is 
prepared in advance and is based on a future plan of actions. It relates to a future period and is based 
on objective to be attained. It is a statement expressed in monetary and/or physical units prepared for 
the implementation of policy formulated by the management. 

‘No risk no gain’ is the slogan of business. The higher the risk, the higher is the profit. In 
order to maintain the profitability and solvency of any business, a plan has to be formulated in 
relation to future financial requirements. This plan is known as Budget. Thus Budgeting is related to 
various methods of planning and preparation of budget plans. “Budgeting is a kind of future 
accounting in which the problems of the future are met on paper before the transactions actually 
occur.A budget is an estimate of future needs arranged according to an orderly basis covering some 
or all of the activities of an enterprise for a definite period of time.” Budget is a financial and 
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quantitative statement prepared prior to a defined period of time of the policy to be pursued during 
that period for the purpose of attaining a given objective. A business budget is a plan covering all 
phases of operation for a definite period in the future.A budget is a forecast, in detail of results of an 
officially recognizedprogrammed of operation based on the highest reasonable expectations 
operating efficiency.The essence of a budget is a defined plan of operations for some specific future 
period, followed by a system of records, which will serve as a check upon the plan. 
HISTORY: 

The budget is prepared by the Budget Division Department of Economic Affairs of 
the Ministry of Finance annually. The Finance Minister is the head of the budget making committee. 
The present Indian Finance minister is NirmalaSitharaman. The Budget includes supplementary 
excess grants and when a proclamation by the President as to failure of Constitutional machinery is 
in operation in relation to a State or a Union Territory, preparation of the Budget of such State.The 
first budget of India was submitted on 18 February 1860 by James Wilson. P C Mahalanobis is 
known as the father of Indian budget. The word budget comes from the Old French word bougette 
meaning “small leather purse”, which in turn is a diminutive of the Gaulishbouge for “leather pouch, 
purse”. Its first use in our contemporary understanding of a financial plan comes from the pamphlet 
The Budget Opened by William Pulteney, which uses the term budget to describe and critique the 
governments’ fiscal policy on wine and tobacco. 
The common usage of the word “budget” refers to a financial plan by an individual or an 
organization based on their projected income and expenses. By extension, it also is used in the sense 
of the amount that individual or organization has available to spend. 
REQUIREMENTS 

1. To get more economic use of capital. 
2. To prevent waste and reduce expenses. 
3. To facilitate various departments to operate efficiently and economically. 
4. To coordinate the activities of various departments. 
5. To plan and control the income & expenditure of the firm. 
6. To fix the responsibilities in different departments. 
7. To ensure the availability of working capital. 
8. To ensure the matching of sales with production. 
9. To provide a detailed plan of action for a business over a period of time; 
10. To coordinate the different units and activities of the organisation with a view to utilise 

resources judiciously. 
11. To motivate organisational members to perform well. 
12. To exercise control on cost through comparison of actual results with budgeted ones and 

initiating rectificational steps promptly. 
13. It is goal oriented. It is aimed at achieving the objectives of an enterprise. 
14. It is future oriented. It is prepared and approved prior to a defined period of time. 
15. It is an expression of policies and plans in monetary and physical terms. 
16. It helps in estimating income and expenditure for the budget period. 
17. It also estimates the capital to be employed for achieving the predetermined goals. 
18. It is a plan expressed in monetary terms or quantity or both. 
19. It is related to a definite future period. 
20. It is prepared prior to a defined period. 
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21. It is approved by the management for implementation. 
22. It indicates the business policy which has to be followed so as to achieve a given objective 
23. It acts as a guide book of all departments involved in the budgeting process. 
24. Less confusion will occur if answers to questions can be obtained from the manual. 
25. It will be easier to resolve any difference between two departments when there are written 

instructions in the budget manual. 
26. Reliance on memory is eliminated when a procedure is given in writing. 
27. Clear instructions in budget manual will save time of the superiors as juniors will not ask for 

approval time and again. 
28. It will reduce training time of the employees as oral instructions are supplemented with 

written procedures. 
29. Budgeting compels managers to plan ahead and prepare for contingencies. 
30. It combines the ideas of different levels of management and coordinates all activities of 

business to centralise control but decentralise responsibility of each manager. 
31. It eliminates wastes and losses and, hence, ensures an increase in productivity of materials, 

men and machines. 
32. It highlights efficiency and inefficiency and helps management to take prompt remedial 

action where necessary. 
33. It provides a yardstick against which actual results can be compared. 
34.  It plans and controls income and expenditure and thereby maximise profit. It serves as a 

guide for management decisions. 
35. It ensures adequate working capital and other resources for the efficient operation of the 

business. 
36. It directs capital expenditure in the most profitable direction. 
37. It helps to get bank credit. 
38. A budget motivates executives to achieve the given targets. 
39. Budgeting creates cost-consciousness among the employees. 
40. All functional heads are forced to make plans in harmony with the plans of other 

departments. 
CONCLUSION: 

Budgeting is the preparation of comprehensive operating and financial plans for a specific 
interval of time. budget as any financial plan serving as an estimate of and a control over future 
operations, any estimate of future costs and any systematic plan for utilisation of manpower, material 
or other resources. a financial and/or quantitative statement, prepared prior to a defined period of 
time, of the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a given 
objective.”Once developed, the budgeting system provides management with a means of controlling 
its activities and of monitoring actual performance and comparing it to budget goals. 
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ABSTRACTS 

This paper attempts to bring critically analyse the central government budget allocation for 
the agriculture sectors. It is needed to understand the problem of agriculture sectors and to 
elimination to have better inclusive policy. The papers is an effort to analyse different government’s 
scheme for farmer’s welfare and how government estimated budget for different programs in 
agriculture over the period. It seemed growth of agriculture sectors comprising of agriculture and 
allied activities has been volatile over the year. This paper also discussed growth rate of agriculture, 
income support to farmers, agricultural credit, minimum support price, irrigation, soil health card, 
Rashtriya  Krishi Vikas Yojana, horticulture, agriculture marketing.     
KEY WORDS: Budget, Farmers, Welfare, Agricultural Credit, Horticulture  
INTRODUCTION  

The Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare has there are two Departments: first is  
Agriculture, Cooperation and Farmers’ Welfare, which implements policies and programmes related 
to crop husbandry and manages agriculture inputs, and second  Agricultural Research and Education, 
which manages and promotes agricultural research and education. This note examines the budget 
allocations to the two Departments of the Ministry and their expenditure, and discusses issues in the 
agriculture sector. 
OBJECTIVES OF THE STUDY 
1. To examine the trends and patterns of India’s agricultural expenditure under the central 

government budget   
2. To analyse farmers welfare scheme under the different government programs    

RESEARCH METHODOLOGY  
This study is based on secondary data to analyse trends and performance of India’s 

agricultural expenditure on agriculture sectors from last decade. For this study time series data take 
into account from 2012 to 2001, tabulated data have been analysed with the help of various statistical 
tools. The evaluation made on the basis of information statistical tools such as percentage analysed 
growth rate, average, this applied in agriculture industry and useful for measuring the level of 
concentration and pattern in also helpfully India’s agriculture sectors  
OVERVIEW OF FINANCES  

The Ministry has been allocated around Rs 1,31,531 crore in 2021-22, a 14% annual increase 
over the previous  budget 2019-20. Allocation to the Ministry accounts for 4% of the government’s 
budget. The Ministry had projected an expenditure of Rs 1,42,762 crore in 2020-21, which has been 
reduced by 13% to Rs 1,24,520 crore at the revised stage. This includes a cut of Rs 10,000 crore in 
the proposed expenditure on the PM-KISAN scheme (income support scheme for farmers), because 
of coverage of lower beneficiaries than initially estimated.  In 2020-21 and 2021-22, PM-KISAN is 
estimated to cost Rs 65,000 crore. 49% of the allocation to the Ministry in 2021-22 is for the PM-
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KISAN scheme. All other programmes of the Ministry, including interest subsidy and crop 
insurance, have been allocated Rs 66,531 crore in 2021-22, a 12% annual increase over 2019-20. 

Before PM-KISAN, the Ministry’s expenditure saw a large increase in 2016-17 due to the 
interest subsidy provided on short-term credit to farmers it is good better for farmers. The subsidy, 
earlier provided by the Ministry of Finance, is being provided by the Ministry of Agriculture and 
Farmers’ Welfare since 2016-17.Departments: The Department of Agriculture, Cooperation and 
Farmers’ Welfare has received 94% of the allocation to the Ministry in 2021-22, while 6% has been 
allocated to the Department of Agricultural Research and Education. 

Table 1: Allocation to the Ministry (In Crore) 
Department 2019-20 

Actual 
2020-2021 
Revised 

2021-2022 
Budget 

Percentage chance 
annualized in 2021-22 

over 1920 
Agriculture cooperation and 

farmers welfare 
94,252 1,16,758 1,23,018 14  percent 

Agriculture research and 
education 

7,523 7,762 8,514 6 percent 

Ministry 1,01,775 124,550 1,31,531 14 percent 
Source: Expenuture Buget, Union Buget 2021-22 
It can be observed from the table 1 that The Department of Agriculture, Cooperation and 

Farmers’ Welfare has been allocated Rs 1,23,018 crore in 2021-22 and , which is a 14% annual 
increase over 2019-20. 76% of the Ministry’s budget is proposed to be spent on three schemes under 
this Department: the income support scheme, i.e., PMKISAN (49%), interest subsidy on short-term 
credit to farmers (15%), and the crop insurance scheme, i.e., Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 
(12%). The Department of Agricultural Research and Education has been allocated Rs 8,514 crore in 
2021-22, a 6% annual increase over 2019-20. 4 Allocation to the Indian Council of Agricultural 
Research (ICAR) accounts for 63% of the Department’s allocation in 2021-22.  
Allocation Vs Actual Expenditure:  

Expenditure of both the Departments has been lower than their budget allocations in almost 
all years during the period 2012-21. The Ministry spent 27% less than its budget allocation in 2019-
20, primarily due to an underspending of Rs 26,286 crore (35%) in PM-KISAN (owing to coverage 
of lower beneficiaries than targeted). Further, the Standing Committee on Agriculture (2016) noted 
that a slow speed of fund utilisation in the first half of the financial year results in a cut in allocation 
for the rest of the year, which leads to underspending.  
Growth of the Agriculture Sector 

Growth of the sector comprising of agriculture and allied activities has been volatile over the 
years (Figure 1). It can be noted from (Figure 1)in 2020-21, the sector is estimated to grow at 2.3%, 
as compared to 4.3% in 2019-20. 

Figure 1 India’s Growth in Agriculture Sectors (In Percent) 
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Sources: Central Statistics Office (CSO), MOSPI; PRS. 

It is clear from (Figure 2) the contribution of the agriculture sector in the economy has 
significantly decreased from 51% in 1951 to 19% in 2011, and further to 14.8% in 2019- 20. 
Meanwhile, the share of workers who are dependent on agriculture has decreased at a lower rate 
from 70% in 1951 to 55% in 2011. This indicates that the average income of these workers grew at a 
slower pace than that of workers in other sectors. The Committee on Doubling Farmers’ Income 
(Chair: Mr. Ashok Dalwai, 2017) observed that one way of significantly improving income of 
farmers is by shifting the agricultural workforce to more productive employment in non-farm sectors. 

Figure 2:  Share of Agriculture in the Economy and In the Total Number of Workers 

 
Sources: Agricultural Statistics at a Glance 2019, 

INCOME SUPPORT TO FARMERS  
The PM-KISAN scheme was launched in February 2019 to offer income support of Rs 6,000 

per year (disbursed in three instalments of Rs 2,000) to farmer relations with the aim of 
supplementing their financial needs in procuring inputs for appropriate crop health and yields. 
Earlier, only small and marginal landholder farmer families, i.e., families with total cultivable 
landholding of up to two hectares, were eligible for the scheme. In May 2019, the Union Cabinet 
approved the allowance of the scheme to all farmer families irrespective of their size of landholdings. 
With this increase in coverage, expenditure on the scheme was estimated to increase from the budget 
allocation of Rs 75,000 crore to Rs 87,218 crore in 2019-20. However, in 2019-20, the Ministry 
spent Rs 48,714 crore on the scheme, 35% lower than the budget allocation. For 2020-21, the 
allocation has been cut down from the budget estimate of Rs 75,000 crore to Rs 65,000 crore 
(revised estimate).  
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IMPLEMENTATION:  
At the beginning, the scheme was expected to cover 12.5 crore beneficiaries. With the 

increase in coverage, this was revised to 14.5 crore beneficiaries. Till January 2021, 10.75 crore 
beneficiaries have been covered (received at least one instalment) under the scheme. However, the 
coverage under different instalments vary. In 2020-21, 10.5 crore beneficiaries have received the first 
instalment (Apr-Jul), 10.2 crore beneficiaries have received the second instalment (Aug-Nov), and 
9.5 crore beneficiaries have received the third instalment (Dec-Mar), till February 10, 2021. The 
Standing Committee on Agriculture (2020) noted that the scheme is facing the following issues in 
implementation: (i) non-availability of proper land records in some states, (ii) slow identification of 
beneficiaries and delay in the uploading of data by states, (iii) issues with the matching of 
demographic data between the PM-KISAN database and Aadhaar data, (iv) incorrect bank accounts, 
and (v) poor internet connectivity in rural areas hampering the uploading of data. The Committee 
recommended that the government should hold regular consultation with states to resolve issues and 
take corrective steps. 
LAND AS AN ELIGIBILITY CRITERION:  

Farmer families owning cultivable landholding are eligible for receiving income support 
under the scheme. The beneficiaries are identified by states based on their land records. The scheme 
does not cover landless agricultural labourers who form 55% of the agricultural workers in the 
country. Agricultural workers include cultivators and labourers working in the agriculture sector. The 
share of landless agricultural labourers in total agricultural workers has increased over the years from 
28% in 1951 to 55% in 2011. The Standing Committee (2020) noted that tenant farmers, who are a 
significant part of landless farmers in many states, do not receive the income support benefits.12 It 
recommended the government to examine this issue in coordination with states so that landless 
farmers can also receive benefits under the scheme. 
AGRICULTURAL CREDIT 

 Agriculture credit is provided to farmers at a subsidised cost through interest subsidy. 14 An 
interest subsidy of two percent is provided to farmers on their short-term crop loans of up to three 
lakh rupees. An additional interest subsidy of three percent is provided to farmers repaying their loan 
on time, i.e., within a year. 

In 2021-22, Rs 19,468 crore has been allocated for interest subsidy, which is 2% lower than 
the 2020- 21 revised estimate (Rs 19,832 crore). However, a significant difference has been observed 
in the last few years between the estimates presented in the budget (even the revised estimate) and 
the actual expenditure at the end of the year. 
SHORT-TERM VS LONG-TERM LOANS 

It can be noted in 2015, the Committee on Medium-term Path on Financial Inclusion under 
the Reserve Bank of India (RBI) observed that the interest subsidy provided for short-term crop 
loans discriminates against long-termloans. Short-term crop loans are used for pre-harvest activities 
such as weeding, harvesting, sorting, and transporting. Long-term loans are taken to invest in 
agricultural machinery and equipment, or irrigation system. The Committee observed that the 
scheme does not incentivise longterm capital formation in agriculture, which is essential to boost 
productivity in the sector. 

It can be observed that over the past few decades, the trend of short-term and long-term 
agricultural credit has reversed. In 1990-91, a majority of the agricultural credit were long-term 
loans, whereas short-term loans were only about a quarter of the total credit. 16 In 2019- 20, the 
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share of long-term loans in total agricultural credit was at 40% (Figure 3).17 A lower share of long-
term agricultural credit implies that farmers are taking more loans for recurring expenditure rather 
than to fund long-term investments. 

Figure 3: Percentage Share of Short and Long-Term Credit to Agriculture 

 
Sources: Reports of the Standing Committee on Agriculture (2020) 
The Committee on Doubling Farmers’ Income (2017) recommended that the central and state 

governments should provide interest subsidy on long-term or investment credit taken by farmers, 
particularly small and marginal farmers. In May 2020, under the Aatmanirbhar Bharat Economic 
Package, the central government announced the setting up of an Agriculture Infrastructure Fund of 
one lakh crore rupees for financing farm-gate infrastructure.19 Under the scheme, the government 
will provide an interest subsidy of 3% on loans of up to two crore rupees issued under the Fund. 
LAND OWNERSHIP:  

The 2015 RBI Committee on Financial Inclusion observed that the owner of the land is often 
not the cultivator, even in the case of small and marginal holdings. For example, a landowner may 
get the benefit of subsidised credit at times and may be the moneylender to his cultivator. The 
Committee recommended that agricultural credit must flow to the actual cultivator for which 
substantial reform is necessary. further, it stated that the subsidised credit increases the probability of 
misuse. The Committee on Comprehensive Financial Services for Small Businesses and Low-
Income Households (2016) also recommended the transfer of benefits to farmers directly, instead of 
subsidy and waivers. 

Access to agricultural credit is linked to formal land titles. An Internal Working Group of the 
RBI constituted to review Agricultural Credit (2019) noted that the absence of a proper land leasing 
framework and a lack of land records restricted access to institutional credit. It recommended the 
central government to encourage states to digitise and update land records in a time-bound manner. 
The 2015 RBI Committee on Financial Inclusion recommended that credit eligibility certificates, 
which would act as tenancy or lease certificates, should be issued to tenant farmers. These 
certificates would enable landless tenant cultivators to obtain agricultural credit. 
SMALL AND MARGINAL FARMERS: 

Farmers with landholdings of less than a hectare primarily borrow from informal sources of 
credit such as moneylenders, whereas those with landholdings of two or more hectares primarily 
borrow from banks (Figure 4 ) Informal sources of credit are typically offered at higher rates of 
interests, and may not have proper documentation. 
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Note that 68% of the agricultural landholdings in the country belong to the marginal (less 
than one hectare) category. Another 18% belong to the small category (between one to two hectare). 
Further, the share of the marginal category in total agricultural landholdings has been increasing over 
the years, from 51% in 1970-71 to 68% in 2015-16. The RBI Internal Working Group on 
Agricultural Credit (2019) noted that only 41% of the small and marginal farmers have been covered 
by banks. 

Figure 4: Share of Borrowings from Institutional Sources across Various Landholders (2012-13) 

 
Sources:Reserve Bank of India; (2015), 

CROP INSURANCE  
Crop insurance is provided to farmers under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 

(PMFBY). All farmers, including sharecroppers and tenant farmers, who are growing notified crops 
in notified areas are eligible under the scheme. In 2021-22,the scheme has been allocated Rs 16,000 
crore, a 5% increase over the 2020-21 revised estimate. Issues faced in providing crop insurance.  
AWARENESS ABOUT CROP INSURANCE:  

The Economic Survey 2017-18 noted that the share of agricultural households getting their 
crops insured was low. Among households cultivating major crops, such as rice and wheat, less than 
5% of them got their crops insured. Lack of awareness about crop insurance among farmers is a 
major reason for not getting their crops insured. Lack of awareness about the government’s crop 
insurance programmes is another reason for not getting their crops insured. 
COVERAGE OF FARMERS:  

During the period 2016-19, the scheme covered 36-40% of the farmers. Note that before 
Kharif season 2020, enrolment was mandatory for farmers with loans and optional for others. To 
address the demand of farmers, the scheme has been made voluntary for all farmers.  
ASSESSMENT OF LOSSES:  

The Standing Committee on Agriculture (2017) observed that states are not readily accepting 
and adopting the technologies used for assessing yield loss. The Committee recommended the 
Ministry to pursue states to adopt technology aids and satellite imagery for crop cutting experiments. 
Under the revised guidelines of the scheme, the government has proposed a two-step process of 
using weather and satellite indicators for an early assessment of yield loss Further, based on the 
increased efficiency seen in the implementation of the scheme in some states, the government has 
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proposed the use of smart sampling technique through satellite data by all states for conducting crop 
cutting experiments. 
GRIEVANCE REDRESSAL: 

 The Standing Committee on Agriculture (2019) observed that farmers are facing issues in 
lodging complaints with the insurance companies due to the absence of local offices of the 
companies at the district and block-level. It recommended that the Ministry should ensure the 
availability of a common helpline number for lodging of complaints. Under the revised scheme 
guidelines, states have to constitute grievance redressal committees at the district and state level. 
Minimum Support Prices (MSPs) 

MSP is the assured price announced by the central government at which food grains are 
procured from farmers by the central and state governments and their agencies, for the central pool 
of food grains. The central pool is used for providing food grains under the Public Distribution 
System and other welfare schemes at subsidised prices and also kept as reserve in the form of buffer 
stock. The cost of procuring from farmers at MSP and distributing under PDS at subsidised prices is 
borne by the Department of Food and Public Distribution. However, the MSPs for all crops are 
decided by the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare. 

MSPs are notified based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs 
and Prices, an attached office of the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare. While MSPs are 
annually announced for crops, public procurement is limited to a few crops such as paddy, wheat, 
and, to a limited extent, pulses. 

Figure 5:Percentage of Crop Production Procured At MSP in Crop Year 2019-20 

 
Source: Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare; 
The food grain procurement is largely concentrated in a few states. Three states (Madhya 

Pradesh, Punjab, and Haryana) producing 46% of the wheat in the country account for 85% of its 
procurement. For rice, six states (Punjab, Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and 
Haryana) with 40% production have a 74% share in procurement. 

According to the central government’s procurement policy, the objective of public 
procurement is to ensure that farmers get remunerative prices for their produce and do not have to 
resort to distress sale. If farmers get a better price in comparison to MSP, they are free to sell their 
produce in the open market. The Economic Survey 2019-20 observed that the regular increase in 
MSP is seen by farmers as a signal to opt for crops which have an assured procurement system (for 
example, rice and wheat). It also noted that this indicates market prices do not offer remunerative 
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options for farmers, and MSP has, in effect, become the maximum price that the farmers are able to 
realise. 

Thus, MSP incentivises farmers to grow crops which are procured by the government. As 
wheat and rice are major food grains provided under the PDS, the focus of procurement is on these 
crops. This skews the production of crops in favour of wheat and paddy (particularly in states where 
procurement levels are high) and does not offer an incentive for farmers to produce other items such 
as pulses. Further, this puts pressure on the water table as these crops are water-intensive crops. 

In a report to measure the efficacy of MSPs, NITI Aayog (2016) found that a low proportion 
of farmers (10%) were aware of MSPs before the sowing season.33 62% of the farmers were 
informed of MSPs after sowing their crops. The pricing policy of MSPs would be effective only if 
farmers are aware of it at the time of deciding what crops to grow. NITI Aayog recommended that 
theAwareness level of farmers regarding MSPs must be increased and the mediums of dissemination 
of this information must be strengthened. Other issues with the implementation of the MSP regime 
include long distances to the procurement centres, increasing transportation cost for farmers, 
irregular hours of the procurement centres, lack of covered storage go downs and inadequate storage 
capacity, and delays in the payment of MSPs to farmers. 
Irrigation  

As far as irrigation is concerned in  2016-17, 49% of the country’s net sown area was under 
irrigation.34 The remaining agricultural area in the country depends on rainfall. Major irrigation 
sources for agriculture include tubewells (48%) and other wells (16%), and canals (23%). 

Figure 6:  Different Sources of Irrigation (2016-17) 

 
Source: Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare 

Sources such as canals and tubewells use the flood irrigation technique, where water is 
allowed to flow in the field and seep into the soil.This results in wastage of water since excess water 
seeps into the soil or flows off the surface without being utilised. It has been recommended that 
farmers move from flood irrigation to micro-irrigation systems (drip or sprinkler irrigation systems) 
to conserve water. 

The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana was launched in 2015 to increase the coverage of 
the area under irrigation.  The Ministry implements the ‘Per Drop More Crop’ component under the 
scheme to increase water efficiency through microirrigation and other interventions. During the 
period 2013-21, 60.3 lakh hectares of area has been covered under micro-irrigation (Table 2) 
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Table 2: Area Covered Under Micro-Irrigation in Lak h Hectares (As Of February 12, 2021) 
year Target Achievement In percent 

2013-14 6.6 4.3 66 
2014-15 5.7 4.3 74 
1015-16 5.0 5.7 115 
2016-17 8.0 8.4 105 
2017-18 12.0 10.5 87 
2018-19 16.0 11.6 72 
2019-20 14.0 11.7 84 
2020-21 0.0 3.7 - 

Total 67.3 60.3 90 
Sources: Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana website; PRS  
Shortfall in funds: In 2021-22, the scheme has been allocated Rs 4,000 crore, which is 56% 

higher than the 2020-21 revised estimate. Though the budget allocation to the scheme seems higher 
than the previous year, it is usually cut down at the revised stage, resulting in a lower expenditure 
than the allocation (Table 3). Allocation to the scheme for 2020-21 has been revised down by 36% 
from Rs 4,000 crore to Rs 2,563 crore (revised estimate). 

Table 3: Comparison of the allocation to the scheme with its actual expenditure (in Rs crore) 
Year Allocation Expenditure shortfall 

2015-16 18000 1556 14 
2016-17 2340 1991 15 
2017-18 3400 2819 17 
2018-19 4000 2918 27 
2019-20 3500 2700 23 
2020-21 4006 2563 36 

Sources: Expenditure Budget, Union Budgets (2015-21); PRS. 
Soil Health and Fertilisers:  

While the Ministry of Chemicals and Fertilisers is responsible for monitoring the production, 
distribution, and prices of fertilisers, the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare is responsible 
for the promotion of balanced use of fertilisers. Balanced use refers to the use of a proper 
combination of various nutrients and other micronutrients. Three major nutrients are primarily used: 
Nitrogen (N), Phosphatic (P), and Potassic (K). The government subsidises fertilisers through: (i) 
subsidy for urea (containing N fertiliser), and (ii) nutrient-based subsidy for P and K fertilisers. The 
fertiliser subsidy is provided to the fertiliser manufacturers and importers so that farmers can directly 
buy them at affordable or subsidised prices. 
Soil Health Cards:  

In order to provide farmers with information regarding the quality of their soil, the Soil 
Health Card scheme was launched in 2015. 45 Under the scheme, farmers are issued soil health 
cards, which contain information such as nutrient status of soil and recommended dose of nutrients to 
be provided to improve its fertility. In 2021-22, Rs 315 crore has been allocated for the National 
Project on Soil Health and Fertility, a 41% increase over the 2020-21 revised estimate. During the 
first cycle (2015-17) of the scheme, 10.74 crore soil health cards were provided as per the target. 46 
During the second cycle (2017-19), 11.87 crore soil health cards were provided against the target of 
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12.54 crore cards. During the period 2019-21, 18.9 lakh soil health cards have been distributed under 
the Model Village Programme (82% of the target). 
Rashtriya Krishi Vikas Yojana:  

The umbrella scheme was initiated in 2007 for ensuring holistic development of agriculture 
and allied sectors by allowing states to choose their own development activities as per district and 
state agriculture plans. With the aim of making farming a remunerative economic activity, the 
Ministry provides financial assistance to states to spend on sub-schemes such as: (i) pre-harvest and 
post-harvest infrastructure, (ii) value addition using agri-business models, and (iii) projects based on 
local and national priorities. 

In 2021-22, Rs 3,712 crore has been allocated to the scheme, a 46% increase over the revised 
estimate of 2020-21. The Standing Committee on Agriculture (2017) observed that the allocations 
for the scheme are not utilised optimally and timely. This is due to a delay in the approval of projects 
and funds by states and consequent slow pace of implementation, causing a reduction in the release 
of funds. For instance, in 2020-21, Rs 3,700 crore was allocated to the scheme, which has been cut 
by 31% at the revised stage to Rs 2,551 crore. 
Horticulture: 

Between 2001-02 and 2019-20, the production of horticulture crops increased from 146 
million tonnes to 320 million tonnes. This implies that the horticulture production increased at an 
average rate of 4.5%. Production of food grains increased at a rate of 1.9% during the same period.In 
2019-20, fruits and vegetables are estimated to contribute to 31% and 60% of the total horticultural 
production, respectively. The National Mission on Horticulture seeks to promote horticulture 
byproviding availability of quality inputs such as planting material, and post-harvest interventions 
such as reduction in losses and access to markets. In 2021-22, the scheme has been allocated Rs 
2,385 crore, 48% more than the 2020-21 revised estimate. However, over the past few years, the 
actual expenditure on the scheme has been lower than the allocation made in the budget . 
Agricultural Marketing 

The Integrated Scheme on Agriculture Marketing includes sub-schemes such as: (i) 
agriculture marketing infrastructure, to create storage capacity and farmer consumer markets, (ii) 
market research and information network, (iii) strengthening of Agmark grading facilities, (iv) agro-
business development to provide market linkages to farmers, and (v) e-NAM (National Agriculture 
Market), which is a national electronic market platform on which farmers can sell their produce.In 
2021-22, the scheme has been allocated Rs 410 crore. This is 17% higher than the 2020-21 revised 
estimate. However, the allocation for 2020-21 has been revised down by 29%, from Rs 490 crore to 
Rs 350 crore. Till January 24, 2021, 1,000 mandis across 18 states and three union territories have 
been integrated with e-NAM. 
Marketing Infrastructure: 

The Standing Committee on Agriculture (2019) noted that the availability of a transparent, 
easily accessible, and efficient marketing platform is a pre-requisite to ensure remunerative prices for 
farmers. Most farmers lack access to government procurement facilities and APMC markets. Small 
and marginal farmers (who hold 86% of the agricultural landholdings in the country) face various 
issues in selling their produce in APMC markets such as inadequate marketable surplus, long-
distance to the nearest APMC markets, and lack of transportation facilities. The average area served 
by an APMC market is 496 sq. km., much higher than the 80 sq. km. recommended by the National 
Commission on Farmers (Chair: Dr. M. S. Swaminathan) in 2006. 
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Agricultural Research: 
 The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has been allocated Rs 5,322 crore for 

the year 2021-22, which is 7% higher than the revised estimate of 2020-21. The allocation is 
primarily for salaries, pensions, administrative expenses, and different schemes under ICAR. The 
Standing Committee on Agriculture (2019) noted that almost 75% of the allocation to the 
Department of Agricultural Research and Education is incurred on items such as salaries and 
pensions, and only 25% is available for research activities. The Committee recommended that more 
funds should be provided to the Department to promote agricultural research and education. It also 
recommended the Department to work towards attracting Corporate Social Responsibility (CSR) 
funds for investment in agricultural research. 
International Comparison:  

The Committee on Doubling Farmers’ Income (Chair: Mr. Ashok Dalwai, 2017) observed 
that the expenditure on agricultural research in India has remained around 0.3-0.4% of the agriculture 
GDP since 2001 (except in 2011 when it was 0.52% because of higher plan allocations by the 
government). The Committee observed that this is substantively lower in comparison to many 
developed countries, and also vis-à-vis comparable developing economies. The share of agricultural 
research in agriculture GDP is much higher in Brazil (1.8%), Mexico (1.05%), Malaysia (0.99%), 
and China (0.62%). It observed that in the high-income countries, the share stands at 3.01%. The 
Committee recommended that expenditure on agricultural research should be increased to up to one 
percent of agriculture GDP. 
CONCLUSION:  

It is observed from this study that government expenditure in the both department, 
agriculture, cooperation and farmers’ welfare and agriculture research and education has been lower 
than their budget allocation, growth rate also volatile over the years. Regarding loans department 
short-term crop loans are used for pre-harvest activities such as weeding, harvesting. It can be noted 
that significant different in the last few year between the estimate budget and actual expenditure. 
Small and marginal farmers informal sources of credit such as money lender, whereas those with 
land holding of two or more hectares borrow from bank. Under the scheme Pradhan Mantri Fasal 
Bhima Yojana ( PMFBY) to provide to the farmers. The central government pool is used for 
providing food grain under the public distribution system and other welfare schemes at subsidised 
prices and also kept as reserve in the form of buffer stock. It is also fertiliser subsidy is provided to 
the fertiliser manufacturer and important support so that frmers can directly buy them at affordable 
or subsidise prices.  
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय अथसंक पाचाअथसंक पाचाअथसंक पाचाअथसंक पाचा इितहासइितहासइितहासइितहास 

ाााा. डॉडॉडॉडॉ. अजयअजयअजयअजय भाकरभाकरभाकरभाकर कंुटकंुटकंुटकंुट 

नारायणराव वाघमारे महािव ालय, आखाडा बाळापूर 

बजेट हा श द जु या च श द बुगेट व न आला आह े याचा अथ, “ मॉल लेदर पस”, असा होतो. आ थक 

योजने या आम या समकालीन समाजाम य े याचा पिहला वापर िव यम पुलटेनी यांनी उघडले या द बजेट या 

पॅ पलेटमधून होतो, यात वाईन आिण तंबाखूवरील सरकार या िवि य धोरणाचे वणन आिण टका कर यासाठी 

बजेट हा श द वापरला जातो. बजेट या श दाचा सामा य वापर एखा ा न े कवा सं थे या यां या अंदािजत 

उ प  आिण खचावर आधा रत आ थक योजनेचा संदभ दतेे. िव तारानसुार, ती  कवा सं था खच कर यासाठी 

उपल द असले या रकमे या अथाने दखेील वापरली जात.े 

1947 म य ेभारताला वातं य िमळा यापासून उदा रकरण आिण दरूदश  धोरणामुळे दशे आ थक वाय ता 

ा  कर या या दशेने खुप गती करत आह.े 75 वष कालावधीत भारतान े आपला औपिनवेिशक भूतकाळ सोडून 

आ थक श थान हणून निवन ओळख िनमाण केली आह.े गती या या ेरणादायी कथेमागील मुख िशलेदार 

हणज ेक ीय अथसंक प, ज ेसरकारला सामा य करदा यां या भ यासाठी धोरणे आिण सुधारणा सादर कर यासाठी 

आव यक मािहती दान करतात. भारतातील क ीय अथसंक पाचा इितहास येथ े दलेला असुन यांची सु वात कशी 

झाली आिण या अथसंक पा या संपूण वासात मह वाच ेिवशेष बदल कस ेहोत गेल ेयाचा थोड यात आढावा घेतललेा 

आह.े  

पिहला भारतीय अथसंक प जे स िव सन यांनी 18 े ुवारी, 1869 रोजी सादर केला. िव सन ह े भारतीय 

प रषदचे ेिव  सद य आिण द इकॉनॉिम टचे सं थापक होत.े जे स हा एक मो ा माणात विशि त माणुस होता 

यान े या या कौटंुिबक वसायात टोपी बनवणे आिण िवकणे ह ेकाम केल ेहोत.े अथशा  आिण वािण य या िवषयात 

यांना सखोल ान होत.े भारतीय अथसंक प युके या अथसंक पाचे अनेक मागानी अनुकरण करतो यात अनेक 

वषापासून अथसंक प सं याकाळी 5:30 वाजता आयोिजत केला जात असे ज ेइंग डम य ेदपुार नंतरची वेळ असे  आिण 

अथसंक पात अ यंता गु ता पाळली जात े. 

वतं  भारताचा पिहला अथसंक प पिहल े अथमं ी आर. के. षणमुखम चे ी यांनी 26 नोहबर, 1947 रोजी 

सादर केल.े तर गणतं  भारताचा पिहला अथसंक प 28 फे ुवारी, 1950 रोजी जॉन मथाई यांनी सादर केला. इ.स. 2000 

पयत इं लडमधील परंपरेनुसार भारतीय अथसंक प सायकंाळी 5 वाजता अथमं ी सादर करत होत.े इ.स. 2001 म य े

अटलिबहारी वाजपेयी सरकारमधील त कालीन अथमं ी ‘यशवंत िस हा यांनी पिह यांदा सकाळी 11 वाजता 

संसदमे ये अथसंक प मांडून वेळेत बदल पिह यांदा केला. इ.स. 2017 पुव  अथसंक प फे ुवारी मिह या या 28 

तारखेला अथमं ी संसदने े सादर करत असे परंत ू 2017 म य े नर  मोदी सरकारमधील अथमं ी जेठली यांनी 
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फे ुवारी या पिह या कामकाजा या दवशी ससंदमे य ेअथसंक प मांड यास सु वात केली. याच बरोबर 2017 पासुन 

रे वे अथसंक प मोडीत काढुन याचा समावेश अथसंक पात करत एक निवन पायंडा िनमाण केला. 

अथसंक पाची छपाई सु वातीला रा पती भवनाम य ेकेली जात होती. परंत ूइ.स. 1950 म य ेअथसंक पातील 

गु ता उघड झा यामुळे पुढे अथसंक पाची छपाई द ली मधील मटोरोड येथील िस यो रटी ेस म य ेछपाई सु  

झाली. सु वातीला अथसंक प इं जी भाषेम ये तयार होत असे परंत ू 1955-56 पासून अथसंक पाचे ए ताऐवज हदी 

भाषेमधुनही छपाई कर यास सु  केल.े 

भारतामधील पिह या मिहला अथमं ी हणून इं दरा गांधी यांनी 1970 म य े अथसंक प संसदमे ये सादर 

केला. यावेळी ीमती इं दरा गांधी या भारता या पंत धानपदी हो या यानंतर िनमला िसताराम भारता या 

पिह या अथमं ी आहते यांनी नर  मोदी सरकारम ये भारतीय अथसंक प ससंदते मांडलेले आह.े भारताची 

अथसंक प सवात जा त 10 वेळा संसदमे य ेमांड याच े ेय दशेाच ेपूव धानमं ी मोरारजी दसेाई यांना आह.े मोरारजी 

दसेाई भारताच े 6 वेळा अथमं ी आिण 4 वेळा उपपंत धान पदी होत.े यांनी याच कालावधीत 2 वेळा आंत रम 

अथसंक प ही संसदते मोड याच े ेय यांना जात.े आप या वाढ दवसा या दवशी 2 वेळा अथसंक प मांड याच े

थानही मोरारजी दसेाई यां याकड ेजात.े भारताच ेपूव रा पती णव मुखज  यांना मोरारजी दसेाई यां या नंतर 7 

वेळा अथसंक प भारतीय संसदमे ये मांड याचा मान िमळालेला आह.े 

पी. ही. नर सहराव यां या नेतृ वाखाली मनमोहन सग यांनी 1992 त 1993 पयत या यां या पुढील 

अथसंक पात भारतीय अथ व था खुली केली. िवदशेी गंुतवणुक त ो साहन दल ेआिण पीक आयात शु क 300 पे ा 

जा त ट े  व न 50 ट े  कमी केल.े 

अथसंक पीय द तऐवजची छपाई संसदते सादर हो या या सुमारे एक आढवडा अगोदर थागत (हलवा 

समारंभ) सह सु  होत.े याम ये हलवा (एक गोड पदाथ) मो ा माणात तयार केला जातो आिण यात सहभागी 

अिधकारी आिण सहा यक कम या यांना दला जातो. अथसंक प संसदमे ये सादर होईपयत ते एकटे राहतात आिण 

नाथ लॉक ऑ फसम य ेराहतात. हा हलवा अथमं यांना दला जातो. भारतीय परंपरेचा एक भाग हणून हा समारंभ 

एखाद ेमह वाच ेकाम सु  कर याआधी काहीतरी गोड क न केल ेजात.े मा  2022 म य ेहलवा बनव याची परंपरा 

पाळली गेली नाही आिण भिव यात याची ि थती प  होणार नाही. 

इ.स. 2018 पयत, परंपरेचा एक भाग हणून, अथमं यानी चाम ा या ीपकेसम ये अथसंक प ठेवला. ही 

परंपरा भारता या पिह या अथमं यानी सु  केलेली होती. 5 फे ुवारी, 2019 म य ेिनमला िसताराम यांनी  अथसंक प 

विह-खताम ये घेवून ही परंपरा मोडली. 1 फे ुवारी, 2021 म य े अथमं ी िनमला िसतारामन यांनी पिहला पेपरलेस 

अथसंक प सादर केला कारण भारतात कोिवड-19 या साथी या आजाराची मो ा माणात साथ होती. कोिवड-19 

या कार यामुळे विह-खाता (लाल काप ात गंुडाळलेली खाती) तेथून पुढे पूणपणे काढून टाक यात आली आह.े 
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पंत धान नर  मोदी यां या मह वाकां ी िडिजटल इंिडया िमशनला बळकटी दे यासाठी ही एक चाल मानल जात 

आह.े 

अथमं ी ह े भारत सरकार या िव  मं ालयाचे मुख आहते. क ीय मंि मंडळातील सवात व र  

कायालयापैक  एक, अथमं ी ह े सरकार या िव ीय धोरणासाठी जबाबदार असतात. याचाच एक भाग हणून 

संसदमे ये वा षक क ीय अथसंक प सादर करणे ह ेअथमं याच े मुख कत  आह,े याम ये आगामी आ थक वषाितल 

कर आकारणी आिण खचासाठी सरकार या योजनांचा तपशील असतो. अथसंक पा ारे, अथमं ी, िविवध मं याम य े

आिण िवभागांना वाटपाची परेषा दखेील दतेात. कधीकधी यांना अथरा यमं ी आिण खाल या दजाच े अथमं ी 

सहा य करतात. 
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क ीय अथसंक पनाचा अथ व आव यकता    
ा. जय ी म छ  बगाटे    

ी प ममणी जैन महािव ालय, पाबळ पुण े- ४१२४०३ 
सार :- 

 क ीय अथसंक पनाचा अथ आव यकता या संशोधना मक पेपरम ये भारताचा िवकास भारता या 
अथ व थेत चढ-उतार होत असतात.आ थक िनयोजन करणे दखेील मह वाचे आह.े ह े िनयोजन 
(Department of Economic Affairs) करते हणजे. क  सरकार अथसंक प सादर करते. येणा या 
वषात होणारा अपेि त उ प  आिण अपेि त खच यांचे िनयोजन कर याची कला हणजे अंदाजप क यात 
िशलक चे, तुटीचे, समतोलाचे अंदाजप क ह े ही मह वाचे आह े 2022 चे बजेट व यां या दशेा या 
िवकासासाठी आख या गेले या धोरणांचा योजनांचा अ यास व बजेट ची आव यकता इितहास अ यासणे. 
कळ श द - बजेट, राजकोषीय, समतोल अंदाजप क, तुटीचे, िशलक चे, अथसंक प इ. 

ा तािवक - 
 बजेट अथसंक प हणजे सरकार या िव ीय साधनाची व थापन होय. भारताची अथ व था 

िम  व पाची आह.े भारताचा अथसंक प िव  मं ालया या आ थक वहार िवभागांतगत 
(Department of Economic Affairs) एक अथसंक प िवभाग कायरत आह.े या ारे अथसंक पीय 
िवभाग अथसंक पाचे कामकाज पाहते. भारतीय रा यघटनेत Budget हा श द योग नसून याऐवजी 
कलम 112 म ये 'वा षक िव ीय िववरणप ' असा उ लेख केलेला आह.े भारतात अंदाजप काची बजेटची 
सु वात 1860 म ये 'जे स िव सन' यांनी केली. तर वतं  भारताचा पिहला अथसंक प भारताचे पिहले 
िव  मं ी ी. आर. के. ष णमुख िश ही यांनी 26 नो हबर 1947ला सादर केला.2022चा अथसंक प 
'िव मं ी िनमला िसतारमण'यांनी 39044 लाख करोड चे बजेट सादर केललेला आह.ेअंदाजप काचे 
िशलक , तुटीचे, संतुिलत असे अंदाजप काचे मुख कार आहते. 
उ  े- 

1. राजकोषीय धोरणात अंदाज प क तयार करणे हा एक मह वाचा ट पा आह.े अंदाजप कात 
येणा या आ थक वषात अपेि त खच व तो भ न काढ यासाठी िविवध मागानी उ प  
िमळव यासाठी केलेले िनयोजन  होय. कालावधी 1 एि ल ते 31 माच आह ेयालाच आ थक वष 
दखेील हणतात. 

2. तर सवलती आिण अनुदान यांचा यो य वापर करणे.आ थक खचाचे िनयोजन करणे 
3. आ थक थैय ा  कर यासाठी. 
4. सवागीण आ थक वृ ी सा य करणे. 
5. िनयातीला ो साहन दणेे आिण आयात िनयंि त करणे. 
6. खाजगी गुंतवणुक त वाढ क न रोजगारात वाढ करणे 
7. आ थक िवकास सा य करणे. 
8. कर सवलती आिण अनुदान चा यो य वापर करणे. 
9. शासनाने करावयाची िनरिनरा या उ ांची िनि ती उदा :- 

िश ण, दळणवळण,शांतता व सुर ा सुर ा, याय व था, लोकक याण  इ. 
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संशोधनाचे मह व -    
भारताचा आ थक िवकास अ यासताना क सरकार अंदाजप क तयार करते. अंदाजप कात 

आगामी वषातील आ थक वषातील अपेि त उ प  आिण अपेि त खच यांचा मेळ घातला जातो. आ थक 
वषा या मा यमातून पूण वषभरात होणारा खच व सरकारला िमळणारे उ प , बजेट, अंदाजप का या 
मा यमातून अ यासले जाते. अंदाजप का या मा यमातून कृषी े ात, िश ण,दळणवळण, आयात-
िनयात, तं ान, आरो य, उ ोगां या िवकासासाठी कर यात आलेले उपयोजना वर ल  क त 
कर यासाठी हा संशोधन पेपर तयार कर यात आलेला आह.े क ीय अथसंक प नाचा अथ व आव यकता. 
अथ 

 बजेट हा श द 'Baguette' च श दापासून तयार झाला आह.े या श दाचा अथ चाम ाची 
िपशवी  (Bag ) असा होतो. बजेट हा श द सव थम  इ. स. 1933 म ये इं लंड म ये वापर यात आला. 
अथसंक प हणजे वषभराचे आ थक समायोजन होय. वतं  भारताचा पिहला अथसंक प 26 नो हबर 
1947 ला भारताचे पिहले िव मं ी ी. आर. के ष मुख शेही यांनी मांडला. अथसंक प मांडताना ि टश 
अथमं ी छो ा िपशवीतून, आगामी वषाचे अंदाजप कात सादर करताना आप या बॅगेतून काढत असत. 
िविश  आ थक प रि थतीने लादले या आ थक मया दत जमा-खचाचे िनयोजन कर याची कला हणजे 
अथसंक प बजेट होय. 

ा या  -     
अंदाजप क हणजे िविश  कालखंडात सरकारला करावा लागणारा खच आिण सरकारला 

िमळणारे उ प  यांचा समतोल अंदाज होय. 
अथसंक पाम ये सरकार या िव ीय साधनांची व थापन होय. सरकारला िमळणारे उ प  

आिण होणारा खच यांचे िनयोजन होय. 
अंदाजप क (Budget ) :- 

सनातनवादी अथशा ां या मते राजकोषीय कवा राज व नीती यामुळे पूण रोजगार पातळी 
सा य कर यासाठी एक उ म साधन सरकार या हातात आह.े यां या ती  व पा या मंदी या लाटेचा  
सामना कर यासाठी अंदाजप क य धोरणाचा अवलंब केलेला आह.े 

सनातनवादी अथशा ांनी समतोल अंदाजप क आिण छो ा आकाराचे अंदाजप क असावे असा 
आ ह ितपा दत केली,असून याम ये के स या ितपाद ना माने समतोल अंदाजप क ही केवळ 
सै ांितक संक पना असून य ात या संक पनांचा िवचार केला तर असे ल ात येते क , अंदाजप क ही 
मंदी व बेरोजगारी िनयंि त क  शकत नाही. अथ व था अखंिडत सु  वि थत चालू राह यासाठी 
तुटीचे अंदाजप क उपयोगी येते. ही तूट भ न काढ यासाठी सरकारला नवीन चलन छापून कवा कमी 

ाजदरात कज उपल ध क न दऊेन बाजारात िव  िनमाण करावे लागते. यामुळे नवीन खरेदी श  व 
गुंतवणुक ला चालना िमळते व चलनाचा पुरवठा वाढ याने मंदीची ि थती आिण  बेरोजगारी आटो यात 
आणता येते व लोकांना मो ा माणात रोजगार उपल ध होतो. अंदाजप का मुळे भारतात कवा िविवध 

े ात िवकास िन मतीसाठी येणा या सम या वर उपाय योजले जातात 
सनातनवादी अथशा ां या मते राजकोषीय कवा राज व नीती यामुळे पूण रोजगार पातळी 

सा य कर यासाठी एक उ म साधन सरकार या हातात आह.े यां या ती  व पा या मंदी या लाटेचा  
सामना कर यासाठी अंदाजप क य धोरणाचा अवलंब केलेला आह.े 
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सनातनवादी अथशा ांनी समतोल अंदाजप क आिण छो ा आकाराचे अंदाजप क असावे असा 
आ ह ितपा दत केली, असून याम ये के स या ितपाद ना माने समतोल अंदाजप क ही केवळ 
सै ांितक संक पना असून य ात या संक पनांचा िवचार केला तर असे ल ात येते क , अंदाजप क ही 
मंदी व बेरोजगारी िनयंि त क  शकत नाही.अथ व था अखंिडत सु  वि थत चालू राह यासाठी 
तुटीचे अंदाजप क उपयोगी येते. ही तूट भ न काढ यासाठी सरकारला नवीन चलन छापून कवा कमी 

ाजदरात कज उपल ध क न दऊेन बाजारात िव  िनमाण करावे लागते. यामुळे नवीन खरेदी श  व 
गुंतवणुक ला चालना िमळते व चलनाचा पुरवठा वाढ याने मंदीची ि थती आिण  बेरोजगारी आटो यात 
आणता येते व लोकांना मो ा माणात रोजगार उपल ध होतो. अंदाजप का मुळे भारतात कवा िविवध 

े ात िवकास िन मतीसाठी येणा या सम या वर उपाय योजले जातात. 
संक पना 

 अथसंक प सादर कर या या आद या दवशी भारतीय आ थक पाहणी अहवाल (Economic 
Survey of Indian) कािशत करते. क ीय अथमं ी आपला अथसंक प लोकसभेत तर रा याचे अथमं ी 
रा यसभेत अथसंक प सादर करतात.अंदाजप कात शासना ारे केला जाणारा खच िश ण,आरो य, 
उ ोग, सेवा, दळणवळण, आयात-िनयात पयटन, बँक, कामगार े , सामा य जनता, सरकारी कमचारी 
अशा अनेक िवभागांम ये सामा य प तीने िवभागला जातो.तसेच याच मा यमातून शासन उ प  
िमळव याचे साधनांचा देखील केला जातो. कर व करे तर उ प  शासना ारे ओखले जाणारे अंदाजप क, 
समतोल, तुटीचे, िशलक चे या व पाचे दखेील असते. 
1. समतोलचे अंदाजप क :- 

  शासनाने अंदािजत खच व अंदािजत उ प  दो ही सारखेच मांडलेले असतता याला समतोल 
अथसंक प हणतात. 

 समतोल अंदाजप क = एकूण उ प  = एकूण खच 
2. िशलक चे अंदाजप क :- 

सरकारचे अपेि त उ प  अपेि त खच पे ा जा त अस यास या अंदाजप कात िशलक चे 
अंदाजप क हणतात. 

िशलक चे अंदाजप क= एकूण उ प  > एकूण खच 
3. तुटीचे अंदाजप क :- 

सरकारचे अपेि त उ प  ह े खचापे ा कमी असेल तर या अंदाजप कास तुटीचे अंदाजप क 
हणतात. 

तुटीचा अथसंक प = एकूण खच > एकूण उ प  
अथसंक पाची रचनाअथसंक पाची रचनाअथसंक पाची रचनाअथसंक पाची रचना    
StructureStructureStructureStructure    of the Budgetof the Budgetof the Budgetof the Budget    

सावजिनक खचसावजिनक खचसावजिनक खचसावजिनक खच    
1) भांडवली खच 2) महसुली खच 

i) संर णाचा भांडवली खच i) संर णाचा महसुली खच 

ii) क  पुर कृत व क ीय योजनेवरील भांडवली खच ii) अनुदान े
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iii) रा यानंा कज दणेे iii) नागरी शासन खच 

iv) कजाची परतफेड करणे iv) कजावरील ाज खच 

 V) रा य व क शािसत दशेास अनुदान 
 

* * * * सावजिनक उ पसावजिनक उ पसावजिनक उ पसावजिनक उ प ( ( ( ( करकरकरकर))))    
1) भांडवल जमा 2) महसुली जमा 

i) िनगुतवणु कतील नफा i) कर महसूल ii) करे र महसूल 

ii) सरकारी कज वसुली य  कर महसलू नोट छपाई,पो ट ितक ट 

iiI) अ प बचती, भिव य िनवाह िनधी अ य  कर महसूल ाजत उ प  

  नफा व लाभांश 

  िवदशेी अनुदान 

इितहास 
1. Baguette या च  श दापासून Budget हा श द तयार झाला हणजे,चाम ाची िपशवी. 
2. बजेट या श दाला मराठीत अथसंक प/ अंदाजप क हणतात. पिहला अथसंक प 7 एि ल 1860 

जे स िव सन यांनी मांडला. 
3. वतं  भारताचा अथसंक प भारताचे पिहले िव  मं ी ी आर. के. ष मुख शेही यांनी 26 

नो हबर 1947 रोजी सादर केला. 
4. भारतीय गणरा याची पिहले अंदाजप क जॉन मथाई यांनी 1950 -51 सादर केला. 
5. 2017 -18 पासून रे वे अंदाजप क सामा य अंदाजप कात समािव  केले गेले. घटनेनुसार 

िनवडलेले सरकारचा पिहला अथसंक प 23 मे 1952 रोजी सी. डी. दशेमुख अथमं ी यांनी सादर 
केला. 

6. अथसंक प फे ुवारी या पिह या दवशी सादर केला जातो. अ ण जेटली िव  मं ी यांनी 1 
फे ुवारी 2017 म ये सव थम मांडला. 

7. 2921 व 2022 हा अथसंक प अथमं ी िनमला सीतारमण यांनी सादर केला 
8. अंदाजप कात 1991- 92 या काळात काही मह वा या सुधारणा कर यात आ या. या हणजे 

सावजिनक िवतरण प ती ारे पूरवीले जाणारे साखरेवरील अनुदान र  केले गेले.  कररचनेत 
नािव यपूण बदल केला गेलेला आह.े 

9. सावजिनक े ातील उ ोगांसाठी 20 ट े  भांडवल शासनाने जनतेला ही खुले क न दे यात 
आलेले आह.े 

10. यामुळे उ ोग े ात वाढ होऊन बेरोजगारी कमी झाली मो ा माणात रोजगार उपल ध 
झालेला दसतो 

आव यकता - 
1. सरकारला अपेि त िमळणारे उ प  व सरकारचा अपेि त खच यांचा मेळ घाल यासाठी. 
2. दशेा या आ थक िवकास साध यासाठी िनयोजनाची आव यकता आह.े 
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3. िनयोजना या मा यमातून अंदाजप का या मदतीने दशेा या िवकासासाठी अनेक योजना 
राबिव या आहते. उदा :- इं दरा  आवास योजनेअंतगत  लोकांना मो ा माणात रोजगार 
उपल ध क न दणेे इ. 

4. कृषी े , आरो य, उ ोग, पयटन, तं ान यांसार या अनेक े ात गती कर यासाठी. 
5. आ थक थैय िमळव यासाठी अंदाजप काची आव  यकता आह.े 
6. आ थक िवकास आिण वृ ी हो यासाठी िनयोजन कवा अंदाजप काची आव  यकता आह.े 
7. समाजात थैय थािपत करणे आिण उ  बेरोजगार पातळी गाठून दा र  कमी कर यासाठी 

िनयोजनाची आव यकता आह.े 
8. िनयोजनामुळे दशेातील रा ीय उ प  आिण दरडोई उ प ात  वाढ होते. 
9. दशेात िनमाण होणारी तेजी मंदी या च ातून बाहरे पड यासाठी अंदाजप क िनयोजन 

आव यकता आह.े 
10. सरकारला अपेि त उ प  अपेि त खच यांचे यो य िनयोजन असेल तर भांडवल िन मती या 

ो साहनसाठी. 
11. िनयोजनामुळे दशेात उपल ध असणारे कवा जनक याणासाठी अिधक या सेवा व व तु िन मतीचे 

िनयोजन कर यासाठी आव यकता आह.े  
समारोप  - 

क  सरकार या मा यमातून दशेा या आ थक सामािजक क याणासाठी नेहमीच भरीव व पा या 
योजना, अनुदान दे यात येते. दशेा या गतीसाठी सरकार या बजेट या मा यमातून अपेि त खच व 
अपेि त उ प  या ारे देशा या िवकासात मो ा माणात मदत होते. िनयोजनाची अंमलबजावणी 
कर यासाठी पंचवा षक योजनांची दखेील अंमलबजावणी कर यात आलेली आह.े 

दशेा या आ थक िवकास आिण त णांसाठी, रोजगार िन मती, उ ोगांचे माण तं ान, 
दळणवळण, र ते, पयटन, कृषी, आरो य, आयात व िनयात, संर ण े , सामािजक आ थक े , सामा य 
जनता, शेतकरी तर म ये शे ातील उ प  व अंदािजत खच यामुळे दशेाचा िवकास जलद गतीने सा य 
होतो यासाठी क ीय अथसंक पनापाच िच क सक प तीने अ यास करणे गरजेचे आह.े 
सारांश    

िव  मं ी सौ. िनमला सीतारामण यांनी 2022 या वष चे क ीय  अंदाजप काचा अ यास करत 
असताना दशेा या िवकासासाठी राजकोषीय, चलनिवषयक 2022 अंदाजप कात दशेा या  िवकासासाठी 
अंदािजत उ प  अंदािजत खच व यामुळे दशेा या िवकासासाठी, वृ ीसाठी अनेक उपायोजना ल य े
िनि त केली आहते. या सवाचा अ यास करणे. अंदाजप काचा इितहास यातील योजना, िनयोजन ह े
समजून घेणे कवा याचा अ यास करणे गरजेचे आह.े यातील िशलक चे अंदाजप क समतोलाचे तुटीचे 
या संक पनांचा िनयोजन अंदाजप क  या सग याचा िच क सक प तीने अ यास कर यासाठी क ीय 
अथसंक पनाचा अथ व आव यकताच या िवषयावर पेपर िलिहला आह.े 
संदभ ंथ -    

1) संपूण अथ व था, स. ा. रोिहदास पंिडत च हाण, ी महशे  शद,े ानदीप अकॅडमी पणुे 
2) पधा परी ा Economic -1, लेखक डॉ. करण जी. देसल.े दीप तंभ काशन. 
3) अथशा  सेट, नेट, आर. पी.कोठावळे, डॉ. करण जी देसले. िनराली काशन. 
4)https://nn.vikaspedia in education. 
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dsanzh; vaFkZladYi 2022 vis{kk o okLrodsanzh; vaFkZladYi 2022 vis{kk o okLrodsanzh; vaFkZladYi 2022 vis{kk o okLrodsanzh; vaFkZladYi 2022 vis{kk o okLro    
    

MkWMkWMkWMkW----    ccu vkeysccu vkeysccu vkeysccu vkeys    
yksdiz’kklu foHkkx izeq[k 

fouk;djko ikVhy f’k{k.k izlkjd eaMG lapkfyr dyk] okf.kT; vkf.k foKku egkfo|ky;] dUuM ft- vkSjaxkckn-431103 
 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
vk/kqfud dkGkr 'kklukpk [kpZ fnolsafnol ok<rp vkgs- fodklkph dk;sZ] lkekftd dk;sZ] ns’kkP;k laj{k.kkph dk;sZ] 

iz’kkldh; ;a=.ksojhy [kpZ] ukxjhdj.k vFkok 'kgjhdj.k ;kojhy [kpZ] ok<rh yksdla[;k] vkS|ksfxdj.k] ljdkjh {ks=krhy 
O;kikjh myk<kyh bR;knh dkj.kkaeqGs 'kklukpk [kpZ osxkus ok<r vkgs- 'kklukyk vkiY;k ok<R;k [kpkZph rksaMfeGo.kh dj.ks 
fnolsafnol vo?kM cur pkyys vkgs- ;k loZ xks"Vh izR;{k & vizR;{k vFkZladYikoj izHkko ikM.kkÚ;k vlY;keqGs ;k loZ 
ckchpk fopkj d:u lerksy vaFkZladYi cufo.ks vktP;k dkGkr dfB.k dke >kys vkgs- 

^foŸkh; iz'kklukrhy vankti=d gk ,d egRokpk ?kVd vkgs-*1 vFkZladYi gk foŸkh; iz’kklukpk vkRek vlrks- dkj.k 
foŸkh; iz’kkluke/;s gks.kkÚ;k loZ izfØ;k vFkZladYik’kh lacaf/kr vlrkr- 1733 lkyh baXyaMps iariz/kku jkWcVZ okWyiksy ;kauh 
foŸkh; ;kstuk pkeM;kP;k fi’kohrwu dk<wu lalnsleksj lknj djhr ^ctsV lknj djhr vkgs* v’kk izdkjs izFkep ;k 'kCnkpk 
iz;ksx dsyk rsOgkiklwu 'kklukP;k [kpZ o tesP;k vanktkpk varHkkZo vl.kkÚ;k foŸkh; ;kstusyk ctsV Eg.k.;kr ;sÅ ykxys- 
rsOgkiklwu vktrkxk;r gk 'kCn foŸkh; iz’kkluke/;s izpfyr vkgs- ljdkjP;k foŸkh; ;kstuk fdaok ljdkjP;k tek o [kpkZps 
vankt n’kZfo.kkjs i=dkl ctsV vls Eg.krkr-  

voLFkh o ekgs’ojh ;kaP;k ers] ^ctsV fdsaok vFkZladYi izfØ;k gh iz’kklukps ‡n; vkgs-*2 vankti=dke/;s 
ljdkjP;k [kpkZpk o tespk vankt orZfo.;kr ;srks rlsp gk [kpZ dks.kdks.kR;k dk;kZoj dj.;kr ;s.kkj vkgs- rlsp 'kklukyk 
dks.kR;k ?kVdkiklwu fdrh mRiUu izkIr gks.kkj vkgs v’kk loZ vanktkapk lekos’k vlY;kus 'kklu o iz’kklukps ;’kki;’k 
fu;a=.k Bso.;kps ,d izHkkoh lk/ku vkgs- rlsp O;oLFkkiukl vkiyh dk;Z o tckcnkÚ;k ikj ikM.;klkBh vankti=d ,d 
egŸoiq.kZ ek/;e vkgs- vankti=d fdaok vFkZladYi ,d foŸkh; fooj.k vkgs- ijarq ;k fooj.kke/kwu 'kklu o iz’kklukP;k dk;Z 
o tokcnkjhP;k loZ iSywaps n’kZu gksrs- vankti=dke/;s lkaf[;dh ekfgrhpk rDrk ns.;kr ;srks- vankti=dke/;s 'kklukP;k 
xro"khZP;k tek[kpkZph lq/kkfjr vkdMsokjh vlrs- orZeku fdaok pkyw foŸko"kZ lair vlrkukps lq/kkfjr vankt vlrkr- 
vankti=dke/;s ljdkjyk fofo/k ekxkZauh feG.kkjs mRiUu tek cktwyk vlrs- rj vusd ckchoj gks.kkjk [kpZ 'kh"kZdk[kkyh 
uksanysyk vlrks- 
vis{kkvis{kkvis{kkvis{kk    

^ljdkjus lkekftd dY;k.kkps rŸo Lohdkjys vkgs] R;keqGs ljdkjdMwu yksdkaP;k vis{kk ok<Y;k vkgsr-*3 dksjksuk 
Ogk;jleqGs >kysY;k csjkstxkjhewGs lkekU; ek.klkyk egkxkbZpk lkeuk djkok ykxr vkgs- v'kk loZ yksdkauk vFkZladYikdMwu 
fnyklk feG.;kph vis{kk gksrh- dsanzh; vFkZea=h fueZyk lhrkjkeu ;kauh 2022&23 pk vFkZladYi 1 Qsczokjh 2022 jksth 
lknj dsyk- ;k vFkZladYikdMwu tursP;k iq<hyizek.ks vis{kk gksR;k- 
vkjksX;koj Hkjho rjrwn dj.;kr vkysyh vkjksX;koj Hkjho rjrwn dj.;kr vkysyh vkjksX;koj Hkjho rjrwn dj.;kr vkysyh vkjksX;koj Hkjho rjrwn dj.;kr vkysyh ukghukghukghukgh----    
 2022 P;k vFkZladYidkMwu dks.krhgh Hkjho rjrwn dj.;kr vkysyh ukgh- ekxhy ladVkrwu dsanz ljdkj 'kgk.ks 
>kysys fnlr ukgh- ;ankP;k dsanzh; vFkZladYikyk ekxhy o"khZP;k dksjksukP;k tkxfrd lkFkhP;k mnzsdkph ikÜoZHkweh gksrh- 
vfrn{krk foHkkxkrhy [kkVk] vkWfDltuph derjrk] ekLd] dksjksuk izfrca/kd y’kh] vkS"k/kkaps O;oLFkkiu gs vkf.k vkjksX;k'kh 
lacaf/kr vusd ?kVd izFkep izdk’k>ksrkr vkys gksrs- txkrhy nksu eksBsa yl mRiknd Hkkjrkr vlwugh vkiys ylhdj.kkps 
izek.k tkxfrd ljkljh,o<sp vkgs- dsanzh; vFkZea=h fueZyk lhrkjkeu ;kauh vkiY;k vFkZladYih; Hkk"k.kkr dksjksukP;k tkxfrd 
lkFkhpk vFkZO;oLFksoj >kysY;k ifj.kkekpk mYys[k dsyk- ijarq R;k vuq"kaxkus dkghgh Hkjho rjrwn ik;kHkwr vkjksX; ;a=.kslkBh 
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dsysyh ukgh- R;kaP;k Hkk"k.kkr dsoG vkjksX;kP;k ckcrhr nksu xks"Vhapk mYys[k >kyk- dksjksukuarj fuekZ.k gks.kkÚ;k ekufld 
vktkjk’kh lkeuk dj.;klkBh ^ Vsyh ekufld vkjksX; dk;ZØe* lq: dj.;kr ;s.kkj vkgs- 

dksjksukuarj ekufld vktkjkpk mYys[k o R;klkBh ;a=.ksph mHkkj.kh gh LrqR; ckc vkgs- dksjksuk iÜpkr gks.kkÚ;k 
ÜolukP;k =klklaca/kh] ân;kP;k] easnwP;k fodkjklkBh] ik;kHkwr ;a=.kse/;s ekufld vkjksX;kbrdhp Hkjho rjrqnhph xjt gksrh- ;k 
lkFkhe/;s fdR;sd lsokaiklwu ykHkkFkhZ oafpr jkfgys] {k;jksx funku] R;kauk fu;fer vkS"k/kksipkj] xjksnj fL=;kaps fdaok ygku 
eqykaps ylhdj.k] eksrhfcanw 'kL=fØ;k bR;knh vkjksX;kps funsZ'kkad [kwi ekxs iMys vkgsr- R;kpkgh mYys[k vFkZladYikr 
vko’;dp gksrk- v'kk tkxfrd lkFkh ok<.;kph 'kD;rk loZp 'kkL=K orZfor vkgsr- Eg.kwu vkjksX;kojhy vkfFkZd rjrwn 
ok<fo.;kph xjt gksrh- ns'kkr 2021&22 e/;s vkjksX;klkBh ,df=r rjrwn 85 gtkj 915 dksVh :i;s ,o<h gksrh- lu 
2022&23 P;k vFkZladYikr rh ok<wu 86 gtkj 606 dksVh :i;s >kyh vkgs- Eg.ktsp dsoG 0-8 VDds ,o<h ok< 
>kysyh fnlrs- dksjksuk mnzsdkP;k iwohZP;k vFkZladYikrlq/nk njo"khZ gks.kkjh ok< ;kaP;k dSdiVhr gksrh- vis{kk vkf.k okLro ;kpa 
izek.k fdrh O;Lr vkgs gs ;ko:u fnlwu ;srs- 
f'k{k.k o f'k{k.k o f'k{k.k o f'k{k.k o 'kkGklkaBh okLrooknh ;kstuk vFkZladYikr ukghr'kkGklkaBh okLrooknh ;kstuk vFkZladYikr ukghr'kkGklkaBh okLrooknh ;kstuk vFkZladYikr ukghr'kkGklkaBh okLrooknh ;kstuk vFkZladYikr ukghr----    

^’kkGk can* eqGs xzkeh.k vkf.k 'kgjh eqykeqyhaps izpaM uqdlku >kys vlwu] rs Hk:u dk<.;kph okLrooknh ;kstuk 
vankti=dkr ukgh- eqykaps 'kS{kf.kd uqdlku gs ra=KkukP;k xSjlks;heqGs >kys vkgs] vls vlrkuk ijr 200 VhOgh pWusy] bZ 
&yWcs] vkHkklh yWc ;k ;kstuk vk[k.ks Eg.kts ^MksD;kyk t[ke vkf.k ik;kyk cWaMst* vlk izdkj vkgs- eqys oxkZr d'kh 
;srhy vkf.k tknk f'k{kd usewu R;kauk nksu o"kkZaP;k [kaMkuarj ijr 'kkGsph vks< vkf.k f'k{k.kkph xksMh d'kh ykxsy] gs ikg.ks 
vko’;d vkgs i.k gk n`f"Vdksu vFkZladYikr ukgh ;kmyV ^feM Ms fey* ;kstusps uko cnywu ^iz/kkuea=h iks"k.k 'käh fuekZ.k* 
vls Bso.;kr vkys vkgs-   
lkekU;kojhylkekU;kojhylkekU;kojhylkekU;kojhy    djke/;s dks.krhgh loyr ukghdjke/;s dks.krhgh loyr ukghdjke/;s dks.krhgh loyr ukghdjke/;s dks.krhgh loyr ukgh    

2022 P;k vFkZladYikdMwu lkekU; ek.klkph vis{kk v'kh gksrh dh gs ljdkj gGwgGw lkekU;kaojph dj vk[k.kh 
[kkyh vk.ksy- vls okVys gksrs ijarq ;klac/kh dks.krhgh rjrwn dj.;kr vkysyh ukgh- R;keqGs lkekU; ek.klkph djloyrh 
laca/khph vis{kk Qksy BjY;kph fnlwu ;srs-   
loZlekos’kd loZlekos’kd loZlekos’kd loZlekos’kd fodklklaca/kh rjrwn dj.;kr vkysyh ukghfodklklaca/kh rjrwn dj.;kr vkysyh ukghfodklklaca/kh rjrwn dj.;kr vkysyh ukghfodklklaca/kh rjrwn dj.;kr vkysyh ukgh----    

loZlekos’kd fodkl dlk djrk ;sbzZy ;klaca/kh vFkZladYike/;s f'k{k.k] vkjksX;] laj{k.k vkf.k loZlkekU; ek.klkaP;k 
fgrkpk fopkj d:u ;klaca/kh Hkjho vkfFkZd rjrwn dj.ks vko’;d gksrs rs 2022 P;k vFkZladYike/;s >kysys fnlwu ;sr ukgh- 
;ko:u gs Li"V gksrs dh] 2022 pk vFkZladYi gk loZlkekU;kaP;k fgrkpk vis{kkHkax dj.kkjk Bjyk vkgs-  
lkekftd dY;k.kklaca/kh Hkjho rjrwn dj.;kr vkysyh ukghlkekftd dY;k.kklaca/kh Hkjho rjrwn dj.;kr vkysyh ukghlkekftd dY;k.kklaca/kh Hkjho rjrwn dj.;kr vkysyh ukghlkekftd dY;k.kklaca/kh Hkjho rjrwn dj.;kr vkysyh ukgh----    

dsanzlwph ] jkT;lwph o leoŸ̀klwph ;ke/;s dsanzkus dks.krs dk;sZ djk;ph o jkT;kus dks.krh dk;sZ djk;ph o nks?kkauh 
feGwu dks.krh dk;sZ djk;ph R;k vuq"kxkaus dks.krs dj dsanzkus tek djk;ps o dks.krs dj jkT;kus tek djkos ;k djkpk okij 
lkekftd dY;k.kklkBh djkok vls lafo/kkuke/;s ueqn dsysys vkgs- ijarq 2022 P;k vFkZladYikr lkekftd dY;k.kkP;k 
vuq"kxkaus Hkjho rjrwn dj.;kr vkysyh ukgh-   
egkxkbZ vkf.k csjkstxkjhpk lkeuk dj.kkÚ;k yksdkauk fnyklk feG.;kph vis{kkegkxkbZ vkf.k csjkstxkjhpk lkeuk dj.kkÚ;k yksdkauk fnyklk feG.;kph vis{kkegkxkbZ vkf.k csjkstxkjhpk lkeuk dj.kkÚ;k yksdkauk fnyklk feG.;kph vis{kkegkxkbZ vkf.k csjkstxkjhpk lkeuk dj.kkÚ;k yksdkauk fnyklk feG.;kph vis{kk    

dksjksuk Ogk;jleqGs ns’kkr fuekZ.k >kysY;k csjkstxkjh vke vknehyk egkxkbZpk lkeuk djkok ykxr vkgs- v'kk 
yksdkauk vFkZladYikdMwu fnyklk feG.;kph vis{kk gksrh  i.k 2022 P;k vFkZladYikr fodkl vkf.k xfjckaP;k HkY;klkBh 
fo’ks"k v'kk rnrwnh dsysY;k ukghr-   
vankai=dkrhy okLrorkvankai=dkrhy okLrorkvankai=dkrhy okLrorkvankai=dkrhy okLrork    

^ns'kkP;k vkfFkZd /kksj.kkuqlkj Bjoysyh mfÌ"Vs xkB.ks gk vFkZladYih; rjrqnhaekxpk ewG mÌs'k vlrks-*4 ns'kkr dk;nk] 
lqO;oLFkk o 'kkarrk jk[k.;kph tckcnkjh dsanzljdkjoj vlrs- R;klkBh lkekftd dY;k.kkps mfÌ"V leksj Bsowu dsanz ljdkjyk 
fofo/k ckchaoj eksB;k izek.kkr [kpZ djkok ykxrks- ns’kkrhy lkoZtfud vkjksX;] f'k{k.k ik;kHkwr lajpuk ;kO;frfjDr d̀"kh] 
m|ksx] lsok {ks=kapk fodkl] jkstxkjklkBhph fofo/k dkes R;kpcjkscj lektkrhy vkfFkZd o lkekftdn`"V;k nqcZy ?kVdkauk 
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lektkP;k fodklkP;k eq[; izokgkr lkehy d:u ?ks.;kP;k n`"Vhus dsanz ljdkj fofo/k ;kstukaph vk[k.kh d:u egŸke fdaok 
vf/kdkf/kd lkekftd dY;k.kkP;k mfÌ"ViwrhZlkBh iz;Ru'khy vlrs- 2022 P;k vFkZladYike/;s iq<hy ckchoj Hkj ns.;kr 
vkysyk vkgs-  
fMftVyoj HkjfMftVyoj HkjfMftVyoj HkjfMftVyoj Hkj    
    fMftVy puyklanHkkZr dsasnzh; vFkZea«;kauh egRoiw.kZ ?kks"k.kk dsyh- fj>OgZ cWadsdMwu fMftVy pyu tkjh dsya tkbZy 
vla vFkZea«;kauh lkafxrya- rlsp fØIVks djUlhP;k O;ogkjkrwu feGoysY;k mRi=koj 30 VDds dj vkdkj.;kr ;s.kkj vkgs- 
fMftVy cWafdax ns'kkrhy loZ ukxfjdkai;Zar iksgkspo.;kpk mÌs'k O;ä dj.;kr vkyk;- ;klkBh 75 ftYg;ke/;s 75 fMftVy 
cWafdax ;wfuV~l lq: dsys tk.kkj vkgsr- 'ksrdÚ;kauk fMftVy vkf.k gk;Vsd lqfo/kk ns.;klkBh ihihih ekWMsyoj ;kstukaph 
lq:okr dsyh tkbZy- 
ekufld vkjksX;ekufld vkjksX;ekufld vkjksX;ekufld vkjksX;    
 ;ankP;k vFkZladYikr vusdkapa y{k os/kwu ?ks.kkjk eqÌk ekufld vkjksX;klaca/kh gksrk- ekufld vkjksX;koj dsanzh; 
ikrGho:u Eg.ktsp ctsVe/kwu Hkj ns.;kr vkyk vkgs- ekufld vkjksX; leqins'kuklkBh uW'kuy Vsfy esaVy gsYFk izksxzke ykWUp 
dsyk tk.kkj vkgs- 
iksLVkr cWadsP;k lqfo/kkiksLVkr cWadsP;k lqfo/kkiksLVkr cWadsP;k lqfo/kkiksLVkr cWadsP;k lqfo/kk    
 cWafdax {ks=kyk vf/kdkf/kd fMftVy dj.;koj Hkj ns.;kph ?kks"k.kk dsY;kuarj vFkZea«;kauh iksLV vkWfQle/;s cWadslkj[;k 
lqfo/kk ns.kkj vlY;kpsgh lkafxrys- Hkkjrkrhy loZp Eg.kts nhM yk[k iksLV vkWfQle/;s cWafdax O;oLFkslkj[;k lqfo/kk iqjoY;k 
tkrhy] v'kh ekghrh vFkZea«;kauh fnyh- iksLVkrhy O;ogkjkalkBh dqBY;k ,dk cWadsoj voyacwu jkg.;kph vko';drk Hkkl.kkj 
ukgh- cWadsr T;k lqfo/kk feGrkr] R;k loZ iksLV vkWfQle/;s ns.;kpk iz;Ru ;krwu vlsy- 
'ksrdÚ;kadMwu FksV /kkU; [kjsnh'ksrdÚ;kadMwu FksV /kkU; [kjsnh'ksrdÚ;kadMwu FksV /kkU; [kjsnh'ksrdÚ;kadMwu FksV /kkU; [kjsnh    dsys tkbZydsys tkbZydsys tkbZydsys tkbZy    
 'ksrdÚ;kadMwu FksV /kkU; [kjsnhlkBh ljdkjh dsanz mHkkj.;kph ?kks"k.kk dj.;kr vkyh;- 'ksrdÚ;kauk iSlSgh FksV cWad 
[kkR;kr tek gks.kkj vkgsr- d`"kh vk/kkfjr LVkVZvIluk ukckMZP;k ek/;ekrwu enr dj.;kph ;kstuk tkghj dj.;kr vkyh;- 
rlsp fidkaoj y{k Bso.;klkBh Mªksupk okij ok<o.kkj vkgsr- f'kok;] f>jks ctsV 'ksrhojgh Hkj fnyk tk.kkj vkgs- 
OkkgrwdOkkgrwdOkkgrwdOkkgrwd    O;oLFksfo"k;h rjrwnO;oLFksfo"k;h rjrwnO;oLFksfo"k;h rjrwnO;oLFksfo"k;h rjrwn    

jsYos] cqysV] esVªks] jLrs bR;knh okgrqdhP;k ek/;e vkf.k lk/kukae/;sgh vusd ?kks"k.kk ;k ctsVe/kwu dj.;kr vkY;kr- 
jsYos:Gkpa 2000 fdyksehVjpa tkGa tkxfrd Lrjkojhy ra=KkukP;k lgk¸;kaus ;sR;k o"kkZr mHkkj.kkj vlY;kpa lkax.;kr 
vkya;- bZ&okgukaph fufeZrh dj.kkÚ;k daiU;kauk izkRlkgu fnya tk.kkj vlwu] pkftZax LVs'ku,soth cWVjh vnykcny O;oLFkk 
dk;kZfUor dsyh tk.kkj vkgs- iariz/kku xfr'käh varxZr ,DLizsl oslkBh ekLVj IyWu vlY;kpa lkax.;kr vkya;- ;k vUo;s 
2022&23 e/;s 25 gtkj fdyksehVj brdk jk"Vªh; egkekxkZpk foLrkj dsyk tkbZy- ;koj 20 gtkj dksVhapk [kpZ gksbZy- 
djjpusr djjpusr djjpusr djjpusr dks.krkgh dks.krkgh dks.krkgh dks.krkgh cny ukghcny ukghcny ukghcny ukgh    
 bUde VWDle/;s dks.kR;kgh izdkjpk cny dj.;kr vkysyk ukgh- lyx lgkO;k o"khZ bUde VWDl lajpusr dks.krkgh 
cny >kysyk ukgh- vk;dj fjVuZ QkbZy dsY;kuarj vusdnk djnkR;kauk dkgh pqdk dsY;kpa y{kkr ;sra- R;kaP;klkBh iqUgk 
uO;kus fjVuZ QkbZy dj.;kph la/kh fnyh tkr vkgs- djnkR;kdMwu ,[kknk vkdMk fdaok mRi= Vkdk;pa jkfgY;kl R;kaph 
pkSd'kh gksrs- i.k R;kaP;koj foÜokl Bsor rs cny.;kph la/kh ns.;kr ;sbZy- nqljhdMs] lgdkj {ks=klkBhpk dkWiksjsV VWDl 18 
VDD;kao:u 15 vDD;kaoj vk.k.;kr vkyk vkgs-  
60 yk[k uksdÚ;k60 yk[k uksdÚ;k60 yk[k uksdÚ;k60 yk[k uksdÚ;k    
 csjkstxkjhpk eqÌk ns'kHkjkr ppsZpk fo"k; vlrkuk] dsanz ljdkjua ctsVe/kwu uksdÚ;kckcr foÜokl O;ä dsyk vkgs- 
vkRefuHkZj Hkkjr ;kstusvarxZr 16 yk[k uksdÚ;k fnY;k tkrhy] rj esd bu bafM;k varxZr 60 yk[k uksdÚ;k ;srhy] vl 
lkax.;kr vkya vkgs- 
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Mªksu}kjs tfeuhph ekst.khMªksu}kjs tfeuhph ekst.khMªksu}kjs tfeuhph ekst.khMªksu}kjs tfeuhph ekst.kh    
vFkZea«;kauh ctsVe/;s ^fdlku Mªksu* vlk mYys[k dsyk- tfeuhph ekst.kh dj.;klkBh rlsp 'ksrhph ikg.kh 

dj.;klkBh ;k Mªksupk okij dj.;kr ;sbZy- tfeuhph dkxni=a fMftVy Lo:ikr miyC/k d:u fnys tkrhy- rlsp tkxkapa 
jftLVªs'ku dkxni=kaP;k vk/kkjs dk;kZy;kr u tkrk dqBwugh djrk ;sbZy vls ctsVe/;s lkax.;kr vkys-     
QkbZOg &QkbZOg &QkbZOg &QkbZOg &th pk fyykoth pk fyykoth pk fyykoth pk fyyko    

;sR;k vkfFkZd o"kkZr Hkkjrkr QkbZOg th lsok miyC/k d:u ns.;klanHkkZr dsanzh; vFkZea«;kuh ?kks"k.kk dsyh- QkbZOg th 
pk fyyko ;k vkfFkZd o"kkZr dsyk tk.kkj vkgs- Hkkjrkr dkgh VsfydkWe daiU;kauh vk/khp QkbZOg th P;k pkp.;k ?ks.;kl 
lq:okr dsyh vkgs- 
fu"d"kZfu"d"kZfu"d"kZfu"d"kZ    

vkiY;k ns'kkP;k xsY;k vusd vFkZladYikapk fopkj djrkuk tk.ko.kkjh egŸokph xks"V Eg.kts vFkZladYih; rjrqnhar 
orZo.;kr vkysys vankt d/khgh cjkscj Bjysys ukghr- R;krgh xaerhph xks"V Eg.kts vFkZladYikr lqpoY;kis{kk izR;{kkr 
>kysys [kpkZps izek.k usgehp fdrhrjh tkLr vlrs] vkf.k izR;{kkr feGkysY;k mRiUukps izek.k vFkZladYih; mfÌ"Vkais{kk 
vusdnk deh vlrs- ifj.kkeh vFkZladYih; rjrqnhais{kk izR;{kkr >kysyh rwV usgehp tkLr vlrs- vFkZladYih; vkdMsokjh gh 
vankftr vlrs vkf.k rh Qkj'kh 'kkL='kq) o dkVsdksj i)rhus dk<yh tkr ukgh- rlsp vusdnk vFkZladYikP;k izR;{k 
dkefxjhoj ljdkjps FksV fu;a=.k ul.kkÚ;k vusd ?kVdkapk ifj.kke gksr vlrks- 

vkiY;klkj[;k cgqvk;keh ns'kkr vkfFkZd /kksj.kkauqlkj Bjoysyh mfÌ"Vs vFkZladYih; rjrqnhaP;k ek/;ekrwu xkB.ks gh 
,d dBh.k dljrp vlrs- dkj.k ns'kkph vFkZO;oLFkk lqfLFkrhr jk[kr vlrkukp yksd'kkgh jkT;iz.kkyhr fuekZ.k gks.kkjs ncko 
vkf.k ekx.;k ;kaps larqyu jk[k.;kps vo?kM vkOgkugh vFkZea«;kaleksj vlrs- ;k ijLijfojks/kh ekx.;k iw.kZ djr vlrkuk 
,[kk|k xks"VhdMs nqyZ{k >kys rjh R;kyk Vhdsps /kuh Ogkos ykxrs- gh dljr djr vlrkuk R;kr vki.k ;'kLoh dls >kyks 
vkgksr gs ekaM.;kpk lŸkk:< i{kkpk iz;Ru lq: vlrks- rlsp ;k vFkZladYikdMwu lkekU; ek.klkph vis{kk v'kh gksrh dh] gs 
ljdkj gGwgGw lkekU;kaojhy dj deh djsy- 'ksrh {ks=kyk vf/kd pkyuk feGsy ;klkBh rjrwnh dj.ks vko';d gksrs- 
egkxkbZyk vkVksD;kr vk.k.;klkBh ctsV e/;s rjrwn vlk;yk ikfgts gksrh- 
lanHkZxzaFklanHkZxzaFklanHkZxzaFklanHkZxzaFk    

1- ,l- ds- <xs] 2011] Hkkjrh; lkoZtfud vk;O;;] ds- ,l- ifCyds'ku iq.ks] i`- Ø- 87- 
2- lq/khj fnaMs] 2006] foŸkh; iz'kklu] fueZy izdk'ku ukansM] i`- Ø- 35- 
3- jke ns'keq[k] 2010] jk"Vªh; mRiUu jkstxkj o lkoZtfud foŸk] fo|k cqDl ifCy'klZ vkSjaxkckn] i`- Ø- 69- 
4- pUnz'ks[kj fVGd] 2014] vFkZladYi vusd vFkZ] eS=s; izdk'ku eqacbZ] i`- Ø- 25- 
5- dsanzh; vankti=d 2022&23-  
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ctsV e/;s d`"kh{ks=kr dsysY;k rjrqnh dkGkuwlkj gksr xsysys ctsV e/;s d`"kh{ks=kr dsysY;k rjrqnh dkGkuwlkj gksr xsysys ctsV e/;s d`"kh{ks=kr dsysY;k rjrqnh dkGkuwlkj gksr xsysys ctsV e/;s d`"kh{ks=kr dsysY;k rjrqnh dkGkuwlkj gksr xsysys     
cny vkf.k vis{kkcny vkf.k vis{kkcny vkf.k vis{kkcny vkf.k vis{kk    

    

la’kks/kd fo|kfFkZuh    la’kks/kd fo|kfFkZuh    la’kks/kd fo|kfFkZuh    la’kks/kd fo|kfFkZuh                                                                                                                        ekxZn’kZdekxZn’kZdekxZn’kZdekxZn’kZd    

lkSlkSlkSlkS----ikÅycq/ns vuqjk/kk jkeHkkÅ            ikÅycq/ns vuqjk/kk jkeHkkÅ            ikÅycq/ns vuqjk/kk jkeHkkÅ            ikÅycq/ns vuqjk/kk jkeHkkÅ                    izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    v’kksd dksjMssss sss ss sv’kksd dksjMssss sss ss sv’kksd dksjMssss sss ss sv’kksd dksjMssss sss ss s    
MkW- ckcklkgsc vkcsaMdj ejkBokMk fo|kfiB]                     vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k 
  vkSjaxkckn-,l- ds- xka/kh egkfo|ky;]        dMk rk- vk"Vh ft- chM 

xks"kokjk%&xks"kokjk%&xks"kokjk%&xks"kokjk%&    
s vFkZladYi gk O;oLFkkiukrhy lokZr O;kid la’kks/ku dsysY;k fo"k;kiSdh ,d vkgs- Hkkjrh; 
vFkZladYikpk vkfFkZd foKku] ekul’kkL=] o lkekftd ’kkL= ;k lSn~/kfrd n`"Vhdksukrwu vH;kl dsyk xsyk- ;k 
la’kks/kukr vFkZladYi Eg.kts useds dk; vkgs] gs letkowu ?ks.ks- R;ke/;s lkoZtfud mRiUUk vkf.k [kpZ ;kapk 
lq;ksX; in~/krhus lerksy lk/kus- ;k la’kks/ku isije/;s lu 2010 rs lu 2022 ;k dky[kaMkrhy  
vFkZladYikrhy ’ksrh {ks=kr dj.;kr vkysY;k rjrwnhpk l[kksy vH;kl dj.;kr vkysyk vkgs-    
izLrkouk%&izLrkouk%&izLrkouk%&izLrkouk%& 

*ctsV * gs vkxkeh ctsV dkyko/kh’kh lacaf/kr d`rh ;kstusph ifjek.kkRed vfHkO;Drh vkgs- gs ctsV 
dkyko/khlkBh O;oLFkkiukph fyf[kr ;kstuk n’kZfors- Hkkjrkpk ifgyk vFkZladYi 7 ,fizy 1860 jksth lknj 
dj.;kr vkyk- bZLV bzafM;k daiuhps LdkWfV’k vFkZraTK tsEl foYlu ;kauh vFkZladYi lknj dsyk- Lora= 
Hkkjrkpk vFkZladYi rRdkyhu vFkZea=h vkj-ds- "k.eq[ke psV~Vh ;kauh 26 uksOgsacj 1947 jksth lknj dj.;kr 
vkyk-  

vFkZladYi gh ,dk Bjkfod dkyko/khlkBh vusdnk ,dk o"kkZph vkfFkZd ;kstuk vlrs- ;ke/;s fu;ksftr 
fodzhps izek.k vkf.k eglwy] laalk/kukps izek.k [kpZ] ekyeRrk] nkf;Ros vkf.k jks[k izokg ;kapk lekos’k vlw 
’kdrks- vFkZladYi Eg.kts ,[kkn;k fof’k"V mn~ns’kklkBh okVi dsysY;k izLrkoklg vpsf{kr [kpkZpk lkjka’k gks;-     
ctsV O;k[;k %&ctsV O;k[;k %&ctsV O;k[;k %&ctsV O;k[;k %&    

1. Hkkjrh; jkT;?kVusP;k dye 112 uwlkj ,dk o"kkZZpk dsanzh; vFkZladYi] T;kyk okf"kZd vkfFkZd fooj.k 
ns[khy EgVys tkrs- gs R;k fof’k"V o"kkZlkBh ljdkjP;k vankts izkIrh vkf.k [kpkZps fooj.k vlrs-  

2. dsanzh; vFkZladYi Eg.kts ,dk fuf’pr dkyko/khlkBh mRiUu vkf.k [kpkZpk vankt gks;- vankti=dkr 
eglwy vkf.k [kpkZph i/nr’khj ;knh vlrs- 

la’kkas/kukph mfn~n"V;s%&la’kkas/kukph mfn~n"V;s%&la’kkas/kukph mfn~n"V;s%&la’kkas/kukph mfn~n"V;s%&    
1- lu 2022& 23 dkyko/khrhy lknj >kysY;k dsanzh; vFkZladYikr ’ksrh {ks=kpk FkksMD;kr vk<kok ?ks.ks-  
2- lu 2010&11 rs lu 2022&23 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnhpk 

vH;kl dj.ks- 
3- dsanzh; ctsV lu 2022&23 e/;s ’ksrh {ks=klkBh dj.;kr vkysY;k rjrwnhlanHkkZrhy vis{kk fo’kn 

dj.ks-  
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la’kks/ku in~/krh%&la’kks/ku in~/krh%&la’kks/ku in~/krh%&la’kks/ku in~/krh%& 
izLr`r ’kks/k fuca/kke/;s nq̧ ;e L=ksrkapk okij dj.;kr vkyk vlwu R;ke/;s ;k fo"k;k’kh lac/khr 

lanHkZxzaFk] fu;rdkyhds] lkIrkfgd] ekflds] osclkbV b- lkekos’k dj.;kr vkyk vkgs-    
dsanzh; ctsV lu 2022&23 e/;s ’ksrh {ks=klkBh dj.;kr vkysY;k rjrwnh %&dsanzh; ctsV lu 2022&23 e/;s ’ksrh {ks=klkBh dj.;kr vkysY;k rjrwnh %&dsanzh; ctsV lu 2022&23 e/;s ’ksrh {ks=klkBh dj.;kr vkysY;k rjrwnh %&dsanzh; ctsV lu 2022&23 e/;s ’ksrh {ks=klkBh dj.;kr vkysY;k rjrwnh %&    

vEk`regksRloh o"kkZrhy lu 2022&23 pk vFkZladYi dsanzh; vFkZea=h fueZyk flrkjkeu;kauh 1 Qzscqokjh 
2022 yk lknj dsyk- ;k vFkZladYikr ’ksrh fodklklanHkkZr iq<hy rjrwnh dj.;kr vkY;k-  
1- uSlfxZd ’ksrhoj Hkj nsrkukp ^fdlku Mªksupk^ okij d:u fMthVy vkf.k vR;k/kqfud lsokapk okij d:u 

ns’kHkjkrhy ^’kasrh gk;Vsd^cufo.;koj Hkj ns.;kr vkys 
2- ;k vFkZladYikr d`"khlkBh 4-5 VDds uh ok< d:u 1]32]513 dksVhph rjrwn dj.;kr vkyh vkgs- 

R;ke/;s eL;O;olk;] i’kwlao/kZu] nqX/kizdzh;k b- lkBh 640731 dksVh : rj vUuizdzh;k m|ksxklkBh 
2]94]199 dksVh :i;kaph rjrwn dj.;kr vkyh vkgs- 

3- ’ksrdjh vkanksyukP;k ik’oZHkwehoj xgw vkf.k Hkkr ;k fidkaP;k fdeku vk/kkjHkwr fdaer ns.;klkBh ;k 
vFkZladYikr lu 2022&23 ;k o"kkZlkBh 2]37]000 dksVh :i;kaph rjrwn dj.;kr vkyh vkgs- ;k 
rjrwnhrqu 1208 yk[k Vu /kkU; [kjsnh dsyh tkbZy vkf.k R;kpk ykHk 165 yk[k ’ksrd&;kauk feGsy-  

4- [kkn;rsykP;k vk;krhofjy voyafcRo deh dj.;klkBh rsyfc;k mRiknukyk izksRlkgu ns.;klkBh 
loZlekos’kd ;kstuk jkcfo.;kr ;sbZy-  

5- d`"kh {ks=kr ^ih ih ih^ ekWMsy okij dj.;koj Hkj ns.;kr vkyk-  
6- ukckMZus d`"kh vkf.k xzkeh.k m|ksxklkBh LVkVZvIluk foRriqjoBk dj.;klkBh fefJr HkkaMoyklg fu/khph 

lqfo/kk dj.;kr vkyh-  

lu 2010&11 rs lu 2022&23 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’kslu 2010&11 rs lu 2022&23 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’kslu 2010&11 rs lu 2022&23 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’kslu 2010&11 rs lu 2022&23 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&rh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&rh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&rh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&    
lu 2010&11 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2010&11 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2010&11 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2010&11 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&    

;k o"khZP;k vFkZladYikr 3]75]000 dksVh :i;kaps mÌs"V;s Bso.;kr vkyh gksrh- d`"kh mRikndrk ok<sy 
vkf.k ’ksrd&;kauk pkaxyk ijrkok feGsy ;klkBh ik.kh lkBo.k] ik.kyksV O;oLFkkiu] eǹk lao/kZu b- lqfo/kk 
vk;kstukekQZr izkIr d:u ns.;kr vkys- ;ke/;s efgyk ’ksrd&;kaP;k fof’k"V xjtk iq.kZ dj.;klkBh ^efgyk 
fdlku l’kDrhdj.k ;kstuk gh jk"Vh; xzkeh.k mithfodk vfHk;kukP;k varxZr 100 dksVh :i;kaph rjrwn 
dj.;kr vkyh gksrh- 
llllu 2011&12 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&u 2011&12 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&u 2011&12 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&u 2011&12 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&    

;k o"khZP;k vFkZladYikrd`"kh fodklklkBh vko’;d ;a=kojhy eqyHkwr lhek’kqYd 5 VD;kao:u 4-5 
VDds dj.;kr vkys- d`"kh mRiknukaP;k ykxoMhyk izksRlkgu ns.;klkBh 300 dksVh :i;s rjrwn dj.;kr vkys- 
vUu/kkU;kP;k lrrP;k p<R;k fderh ;k o"kkZrhy fparspk fo"k; Bjyk gksrk-  
lu 2012&13  e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2012&13  e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2012&13  e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2012&13  e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&    

;k o"khZP;k vFkZladYikr vUulqj{kk dk;n;kP;k O;oLFkkiuk’kh lcflMh ueqn dj.;kr vkyh- d`"kh 
vkf.k lgdkj foHkkxklkBh d`"kh ;kstuk ifjO;; 18 VD;kauh ok<f jjo.;kr vkyk gksrk- jk"Vªh; d`"kh fodkl 
;kstuspk [kpZ 9]217 dksVh >kysyk vkgs- d`"kh la’kks/kukyk izksRlkgu ns.;klkBh 200 dksVh jDde jk[kwu Bsoyh 

gksrh-  
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lu 2013&14 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2013&14 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2013&14 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2013&14 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&    

;k o"khZP;k vFkZladYikr d`"kh vkf.k layXu {ks=kpk ljkljh okf"kZd ok<hpk nj vuqdzes 2-5 VDds vkf.k 
2-4 VDds fo:n~/k 3-6 VDds gksrk- ;k njE;ku ;q ih , ljdkjP;k dkGkr izR;sd ’ksrekykP;k fdeku 

vk/kkjHkwr fdaerhr y{k.kh; ok<>kyh gksrh- d`"kh fodklklkBh 27]049 dksVh :i;s [kpZ dj.;koj Hkj ns.;kr 
vkyk-d`"kh la’kks/kukyk izksRlkgu ns.;klkBh 3]415 dksVhph jDde fnyh xsyh-  
lu 2014&15  e/khy dsanzh; vFlu 2014&15  e/khy dsanzh; vFlu 2014&15  e/khy dsanzh; vFlu 2014&15  e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&kZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&kZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&kZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&    

;k o"khZP;k vFkZladYikr ’ksrh fodklkr ^d`"kh ra=Kku ik;kHkwr lqfo/kk fu/kh ^;klkBh 100 dksVh 
jDdesph rjrwn dj.;kr vkyh- rlsp d`"kh {ks=kr 4 VDdsph ’kk’or ok< lk/kyh tkbZy gs ueqn dj.;kr 
vkys- mPp mRikndrsoj y{k dsafnzr d:u ra=Kkuus pkyfoysyh nqljh gfjr dzkarh vkf.k izksVhu dzkarh ;kps egRo 
fo’kn dsys- xksnke {ks=kyk pkyuk ns.;klkBh vkf.k ihd dk<.khuarj dtkZe/;s y{k.kh; lq/kkj.kk dj.;kph rjrwn 
dj.;kr vkyh- 
lu 2015&16  e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZlu 2015&16  e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZlu 2015&16  e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZlu 2015&16  e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&rhy rjrwnh%&rhy rjrwnh%&rhy rjrwnh%&    

;k o"khZP;k vFkZladYikr’ksrh fodklklkBh 30]000 dksVh :i;kaph rjrwn dj.;kr vkyh gksrh- rlsp 
’ksrekykph okgrwwd lsok djkrwu eqDr jkghy v’kh rjrqn dj.;kr vkyh-  
lu 2016&17 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2016&17 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2016&17 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2016&17 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&    

;k o"khZP;k vFkZladYikr d`"kh vkf.k ’ksrdjh dY;k.klkBh okVi 35]984 dksVh :i;kaph rjrwn 
dj.;kr vkyh gksrh- ;ke/;s iz/kkuea=h d`"kh flapu ;kstuk varxZr 28-5 yk[k gsDVj {ks= vksyhrk[kkyh vk.kys 
xsys- ijaijkxr ’ksrh fodkl ;kstuk vkf.k bZ’kkU; {ks=ke/;s lsanzh; eqY; lk[kGh fodklkn~okjs lsanzh; ’ksrhyk 

izksRlkgu ns.;kr vkys- rlsp ’ksrd&;kaofjy dtkZP;k ijrQsMhpk Hkkj deh dj.;klkBh O;kt loyrhllkBh 
15]000 dksVh :i;kph rjrwn dj.;kr vkyh gkrh-‘’ksrh fodklklkBh iariz/kku Qly foek] i’kw/ku laftouh 
udqy LokF; i=] bZ i’kw/ku gkV b- ;kstuk izksRlkghr dj.;kr vkY;k- 
lu 2017&18 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2017&18 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2017&18 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&lu 2017&18 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh%&    

;k o"khZP;k vFkZladYikr d`"kh dtkZps y{k 10 yk[k dksVh :i;s fuf’pr dj.;kr vkys-‘’ksrd&;kauk 
Qly foek ;kstuk varxZr ihd {ks=kP;k 30VDd;kao:u 40 VD;kai;Zr ok< d:u 9000 dksVhph rjewn 
dj.;kr vkyh- ukckMZn~okjs ’ksrd&;kauk MªkWi ekvj dzkWi lq{e flapu fu/kh miyC/k d:u ns.;kr vkyk gksrk- 
uW’kuy vWxzhdYpjy ekdsZVph O;kIrh ok<owu ’ksrd&;kauk mRiknuklkBh izksRlkghr dj.ks- 
lu 2018&19 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh folu 2018&19 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh folu 2018&19 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh folu 2018&19 e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&dklklanHkkZrhy rjrwnh %&dklklanHkkZrhy rjrwnh %&dklklanHkkZrhy rjrwnh %&    

;k o"khZP;k vFkZladYikr d`"kh flapu ;kstusraxZr Hkwty flapu ;kstuk fodflr dj.;koj Hkj fnyk xsyk- 
vUuizfdz;k {ks=kr 8 VDds ok< dj.;kr vkyh gksrh- Eg.ktsp 1400 dksVh y{k Bjfo.;kr vkys gksrs- 
lu 2019&20e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrlu 2019&20e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrlu 2019&20e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrlu 2019&20e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&h fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&h fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&h fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&    

;k o"khZP;k vFkZladYikr jk"Vªh; dke/ksuw vk;ksx xkbZP;k lalk/kukP;k mUurhlkBh LFkkiu dsyk xsyk- 
xkbZpk lUeku dj.;kr vkyk- R;ke/;s ;k ;kstuspk ykHk 12 dksVh dqaVqckauk >kyk- ;k ;kstuslkBh 75000 
dksVh :i;s [kpZ x`fgr /kj.;kr vkyk gksrk- rlsp ih ,e fdlku ;kstusraxZr 2 gsDVjis{kk deh tehu vlysY;k 

’ksrd&;kzauk ljdkjdMwu okf"kZd 6000 : mRiknukps lkgk¸; nsow dsys- 
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lu 2020&21e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&lu 2020&21e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&lu 2020&21e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&lu 2020&21e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&    
;k o"khZP;k vFkZladYikr ’ksrh fodklklkBh 12 yk[k dksVho:u 15 yk[k dksVh :i;s /;s; 

Bjfo.;kr vkys gksrs- rlsp nw/k izfdz;k mRiknu {kerk 53 Vuko:u 108 Vu ,so<s dsys xsys-    
lu 2021&22e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&lu 2021&22e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&lu 2021&22e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&lu 2021&22e/khy dsanzh; vFkZladYikrhy ’ksrh fodklklanHkkZrhy rjrwnh %&    

;k o"khZP;k vFkZladYikr d`"kh fodklkps y{k 16-5 Ykk[k dksVh :- Bjfo.;kr vkys gksrs- xgw 
mRikndrk ok<fo.;klkBh ,e- ,l- ih varxZr ljdkjh [kjsnhyk pkyuk ns.;klkBh 35-57 yk[k : [kpZ 
dj.;kr vkyk- ’ksrd&;kaP;k dY;k.kklkBh ljdkj usgeh opucn~/k jkfgy vls fueZyk lhrkjkeu ;kauh EgVys 
gksrs- 
dsanzh; ctsV lu 2022&23 e/;s ’ksrh {ks=klkBdsanzh; ctsV lu 2022&23 e/;s ’ksrh {ks=klkBdsanzh; ctsV lu 2022&23 e/;s ’ksrh {ks=klkBdsanzh; ctsV lu 2022&23 e/;s ’ksrh {ks=klkBh dj.;kr vkysY;k rjrwnhlanHkkZrhy vis{kk h dj.;kr vkysY;k rjrwnhlanHkkZrhy vis{kk h dj.;kr vkysY;k rjrwnhlanHkkZrhy vis{kk h dj.;kr vkysY;k rjrwnhlanHkkZrhy vis{kk     
1- ’ksrh fodklklkBh izR;{kfjR;k rjrwn dsysyh ulY;kus Mªksupk okij fdaok flapukps {ks=kr ok< gksÅ ’kd.kkj 

ukgh-  
2- ’ksrd&;kauk lsanzh; ’ksrh deh [kpkZr d:u tkLrhr tkLr mRiknu dls ok<ork ;sbZy ;k lanHkkZr fofo/k 

;kstukph rjrwn dj.;kr ;koh-  
3- ’ksrd&;kauk fMftVy f’k{k.k] izf’k{k.k ;koj [kpZ dj.;kr ;kok-  
lanHkZ lqph%&lanHkZ lqph%&lanHkZ lqph%&lanHkZ lqph%&    

1- okWju cQs ;kaps xqaro.kwd ea=]lkdsr izdk’ku]izfni Bkdwj 
2- fu;ekoyh 1981] vWM- ,u- th- ikVdj 
3- Hkkjrh; vFkZO;oLFkk] fujkyh izdk’ku] jes’k flag 
4- lkoZtfud vk;O;;]Mk;eaM izdk’ku 
5- o`Rri=& egkjk"Vª VkbZe] yksdlRrk] yksder-  
6- osclkbZV &https://www.indiabudget,gov.in 
7- http://www.eximguru.com 
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““““अथसकं प सकं पना व सन अथसकं प सकं पना व सन अथसकं प सकं पना व सन अथसकं प सकं पना व सन २०२२२०२२२०२२२०२२----२३ २३ २३ २३ च ेअदंाजप क एक च ेअदंाजप क एक च ेअदंाजप क एक च ेअदंाजप क एक 
दृ ी ेपदृ ी ेपदृ ी ेपदृ ी ेप””””    

 

ा.    डॉ.    मोहन बळीबा शदे    
अॅड्.एम.एन देशमुख.कला,िव ान व वािण य महािव ालय राजूर,ता. अकोले िज.अहमदनगर ४२२६०४ 

तावना तावना तावना तावना ::::----    
अंदाजप क /अथसंक प व कररचना ह ेिव ीय शासनाचे मह वाच ेसाधन हणून ओळखले जाते. आज या 

काळात अंदाजप क या संक पनेला िवशेष मह व ा  झाले आह.े अंदाजप कात शासना या उ प  व खचाचा 

अंदाज मांडला जातो.अंदाजप कातील तरतुदीचा तसेच भारतीय करांचा य  कवा अ य  प रणाम भारतीय 

अथ व थेवर होत असतो जसे क दशेाची बचत, गंुतवणूक, उ पादन, उपभोग, आंतररा ीय ापार इ यादी. 

हणूनच समाजातील उ पादक, ापारी, भांडवलदार, दलाल, संयोजक, कामगार, ाहक ,गरीब व ीमंत वग या 

सवाचे ल  अंदाजप कतील   शासनाने केले या िविवध तरतुदीकड,े नवीन कर रचनकेड ेलागलेले असते या दृ ीन े
“अथसकं प सकं पना व सन अथसकं प सकं पना व सन अथसकं प सकं पना व सन अथसकं प सकं पना व सन २०२२२०२२२०२२२०२२----२३ २३ २३ २३ च ेअदंाजप क एक दृ ी ेच ेअदंाजप क एक दृ ी ेच ेअदंाजप क एक दृ ी ेच ेअदंाजप क एक दृ ी ेपपपप””””    या ततु शोधिनबंधातून संशोधक हणून 
आढावा घे याचा य  केला आह े. 
मळू श द मळू श द मळू श द मळू श द ((((KeywordsKeywordsKeywordsKeywords) :) :) :) :---- अथसंक प,महसुली व भांडवली अंदाजप क,िडिजटल चलन इ यादी. 
सशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  े    
   १) अथसंक प पूव इितहासाचा आढावा घेणे.  
   २) सन २०२२-२३ या अथसंक पातील वैिश चेा आढावा घेणे. 
गहृीतके गहृीतके गहृीतके गहृीतके ::::----        
अंदाजप कातील आ थक तरतुदीचा दशेा या अथ व थवेर प रणाम होतो. 
सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती ::::----    

तुत शोध िनबंध हा पूणतः ि तीय साधन साम ीवर आधा रत आह ेयासाठी िव षेणा मकव वणना मक 
संशोधन प तीचा अवलंब केला आह,े“अथसकं प सकं पना व सन अथसकं प सकं पना व सन अथसकं प सकं पना व सन अथसकं प सकं पना व सन २०२२२०२२२०२२२०२२----२३ २३ २३ २३ च ेअंदाजप क एक दृ ी ेच ेअंदाजप क एक दृ ी ेच ेअंदाजप क एक दृ ी ेच ेअंदाजप क एक दृ ी ेपपपप”””” या 
शोध िनबंधासाठी कािशत संदभपु तके,वतमानप े ,व संकेत थळाचंा वापर कर यात आला आह.े 
अथसकं पाचा अथ अथसकं पाचा अथ अथसकं पाचा अथ अथसकं पाचा अथ ::::---- 

माफत मांडला अंदाजप काला इं जीत बजेट (Budget) असे हणतात. बजेट हा मूळ च भाषेतील 

BOUGETTE या श दापासून बनला आह.े Bougette या श दाचा अथ चाम ाची िपशवी असा होतो. सव थम 

१७३३ म ये इं लंड दशेात Budget या श दाचा वापर कर यात आला. भारतात वातं यापूव  ७ एि ल १८६० 

रोजी जे स िव य स यानंी थम अथसंक प मांडला होता. वातं य ा ीनतंर तो २६ नो ह.े१९४७ रोजी 
आर.के.ष मुखचे ी यां या गेला. 
अथसकं पाबाबत घटना तरतदू अथसकं पाबाबत घटना तरतदू अथसकं पाबाबत घटना तरतदू अथसकं पाबाबत घटना तरतदू ::::----    

भारतीय रा यघटनेम ये अंदाजप क या श दाची अंदाजप क अथवा अथसंक प अशी न द नसून याला 
वा षकिववरण प क असे हटले आह.े क  सरकारचा अथसकं प घटने या ११२ कलमानुसार क ीय 
अथमं याकडून सादर केला जातो, तर रा य सरकारचा अथसकं प घटने या २०२ कलमानसुार रा या या 
अथमं याकडून सादर केला जातो.दरवष  १ एि ल ते ३१ माच या आ थक वषासाठी अथसंक प मांडला जात 
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होता.ि टीशकाळापासून  दरवष  २८फे ुवारीला दशेाच े बजेट सादर केल ेजात होत ेव याआधी रे वेमं ी रे वेच े
वतं  बजेट सादर करीत असत. पण ९२ वषाची परंपरा मोडीत काढून गे या काही वषापासून दशेाचे  बजेट 

१फे ुवारीला सकाळी ११:०० वा. संसदते दशेा या अथमं यांकडून सादर केल ेजात े आिण रे वे बजेटचाही यातच 
समावेश असतो.अथसंक प हा दशेाचे अथमं ीच सादर करीत असतात पण काही कारणा तव क ाचे  अथरा यमं ी 
अथवा शासनाने िनयु  केललेा अिधकारीही अथसंक प मांडू शकतो.अथसंक प तयार कर याची जबाबदारी िव  
मं ालयाकड ेअसते. 
अथसकं पाची ा याअथसकं पाची ा याअथसकं पाची ा याअथसकं पाची ा या::::----    

११११) ) ) ) जेजजेेजे....एल ह सन एल ह सन एल ह सन एल ह सन ::::----    
“शासना या खचाचा आिण महसुलाचा पुढील वषाचा अंदाज होय. 

२२२२) ) ) ) ाााा....िडमोक िडमोक िडमोक िडमोक ::::    
“अंदाजप क हणजे िविश  कालखंडात सरकारला करावा लागणारा खच आिण सरकारला  

िमळणारे उ प  यांचा समतोल अंदाज होय”. 

३३३३) ) ) ) सवसामा य ा या सवसामा य ा या सवसामा य ा या सवसामा य ा या ::::----        
“पुढील वा षक जमाखचाचे िववरण प क हणजेअथसंक प होय”. 

या कारेव अथसंक पाची ा या केली जाते . 
अथसकं पाची विैश  ेअथसकं पाची विैश  ेअथसकं पाची विैश  ेअथसकं पाची विैश  े::::----    

१  अंदाजप क ह ेएक िववरणप  असते . 
२  अंदाजप काचा कालावधी १ एि ल ते ३१ माच असतो. 
३  अंदाजप कात शासना या उ प ा या व खचाचा समावेश असतो . 
४  दशेाचे क ीय अथमं ी अथसंक प सादर करत.े 
५  दरवष  १ फे ुवारीला दशेाचा  व रे वेचा एकि त अथसंक प मांडला जातो  
६  अथसंक प मांडणा या दवसाला अथसंक प दन असे हणतात. 
७  थम संसदते अथसंक प मांडला जातो नतंर लोकसभते व रा यसभेत चचा      
    मतदान, सुधारणा व मा यता घेतली जात.े 

८  अंदाजप क दोन भागात मांडले जाते. 
अ) पिह या भागात गतवषाचा आढावा घेतला जातो. 
ब)  दसु या भागात नवीन कर /महसूल उभा कर याचा ताव मांडला जातो. 

    ९ ससंदते अंदाजप काला मंजुरी घेतली जात.े 
१० अंदाजप क ह ेआ थक धोरणांचे साधन आह.े 
११ अंदाजप काचे महसुली व भांडवली अंदाजप क असे दोन भाग असतातइ यादी . 

क ीय अथसकं प कसा तयार केला जातो क ीय अथसकं प कसा तयार केला जातो क ीय अथसकं प कसा तयार केला जातो क ीय अथसकं प कसा तयार केला जातो ???? 
     अथसकं प तयार कर याची या खरे पाहता ऑग ट-स टबरम ये हणजेच अथसकं प सादर 

हो या या सहा मिहने आधी सु  असते. यासाठीअथ मं ालय संबंिधत मं ालये आिण िवभागांना फॉम आिण 
आव यक मागदशक त वे  असलेली अथसंक पीय प रप के पाठवते. पुढे ते  े ीय अिधका यांम ये िवतरीत केल े
जाते. यानंतर मग यानंा चालू आिण मागील आ थक वषात यां या संबंिधत िवभागाचा खच, पाव या आिण 

आगामी आ थक वषासाठी यां या आ थक आव यकताचंी मािहती दे याचे काम दले जाते.बजेटमधील मािहती 
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खूप मह वाची अस यान ेतळागाळातील अिधका यांनी दलेली आकडवेारी आिण अंदाज यां या िवभागातील उ  
अिधका यांकडून तपासली जाते . मंजूरीनंतरती मािहती संबंिधत मं ालयांना पाठिवली जात,े िजथे यांची पु हा 

तपासणी केली जाते. यो य पडताळणीनंतर सव मािहती अथमं ालयाकड े पाठिवली जाते. या मािहतीचे अथ 
मं ालय पु हा परी ण करते आिण नंतर यांची वहायता िनि त कर यासाठी दशेाची  स याची आ थक 
प रि थती आिण उपल ध संसाधने कशी आह ेयां याशीसांगड घालते.अथात िह  या अ यंत मह वाची  असते, 
कारण इथेच मं ालय महसुलाचे वाटप कसे करावयाचे ? आिण क याणकारी योजनांची आखणी कशी करायची  ह े
ठरवीत असते. 
अथसकं पाच े कार अथसकं पाच े कार अथसकं पाच े कार अथसकं पाच े कार ::::---- 
११११) ) ) ) समतोल अथसकं प समतोल अथसकं प समतोल अथसकं प समतोल अथसकं प ::::----     

यात शासनाला िमळणारा महसूल अथवा  ा ी व शासनाचा होणारा खच या दो ही बाबी  समान 
असतात . 
२२२२) ) ) ) िशलक  अथसकं पिशलक  अथसकं पिशलक  अथसकं पिशलक  अथसकं प:-   

यात शासनाला िमळणारा महसूल अथवा  ा ी अिधक व शासनाचा होणारा खच कमी असतो.    
३३३३) ) ) ) तटुीचा  अथसकं प तटुीचा  अथसकं प तटुीचा  अथसकं प तटुीचा  अथसकं प ::::----        

यात शासनाला िमळणारा महसूल अथवा  ा ी कमी  व शासनाचा होणारा खच अिधक      
असतो. 

अथसकं पाच ेवग करण अथसकं पाच ेवग करण अथसकं पाच ेवग करण अथसकं पाच ेवग करण ::::----    
अथसंक पाचे ामु याने दोन भागात वग करण केल ेजात.ेते पुढील माणे दाखिवता येतील  

महसलुी अथसकं पमहसलुी अथसकं पमहसलुी अथसकं पमहसलुी अथसकं प::::----    
“ या भागात शासनाला िमळणारे चालू उ प  आिण शासनाला करावा लागणारा चालू खच याचा 

अंदाज असतो या अथसकं पाला महसुली अथसकं प हणतात”. 
थोड यातमहसुली खा यावरील जमा-खचाला महसुली अथसंक प हणतात. 

महसलुी अथसकं पात महसलुी अथसकं पात महसलुी अथसकं पात महसलुी अथसकं पात महसलुी उ प  व  महसलुी खच अस ेदोन भाग केल ेजातेमहसलुी उ प  व  महसलुी खच अस ेदोन भाग केल ेजातेमहसलुी उ प  व  महसलुी खच अस ेदोन भाग केल ेजातेमहसलुी उ प  व  महसलुी खच अस ेदोन भाग केल ेजाते....महसुली उ प ात -कर उ प  -  
य कर (यात ा ीकर,उ पादन कर,महामंडळकर,खचकर,दणेगीकर, संप ीकर, वारसाह  कर इ.) याचंा 

समावेश असतो. 
करे र उ प  – अ य  कर (यात क ीय उ पादन कर, मु ांक शु क,परवाना शु क, जकाती, 

सेवाशु क,लाभांश व ाज, दणे या. सरकारी सरकारी क पातील नफा. इ.) यांचा समावेश असतो. 

भाडंवली अथसकं प भाडंवली अथसकं प भाडंवली अथसकं प भाडंवली अथसकं प ::::----    
“ या अथसंक पात भांडवली उ पन व भांडवली खच यांचा समावेश असतो यास भांडवली 

अथसंक प हणतात”. 
भांडवली अथसंक पात ामु याने भांडवली जमा व भांडवली खच असे दोन भाग केल ेजातात  
भांडवली जमेत-िव  बाजारातील कज,संर ण खच, रा यांना दलेली कज,अनुदाने, 

परक यकजफेड,शासक य भांडवली गंुतवणूक, कजफेड, दशेांतगत व िवदशेी कज, अ पबचत,सरकारी कमचारी 

पी.एफ. पो टातील बचत, स ची बचत, महसुली जमा, रे वे संिचत िनधी यांचा समावेश असतो . 
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भांडवली खचात -संर ण खच रा यांना दलेली कज व अनुदाने ,परक य कजफेड,शासक य भांडवली 

गंुतवणूक कजफेड यांचा समावेश असतो. 
सन सन सन सन २०२२२०२२२०२२२०२२----२३ २३ २३ २३ या अथसकं पातील या अथसकं पातील या अथसकं पातील या अथसकं पातील मह वपणू मह वपणू मह वपणू मह वपणू विैश ेविैश ेविैश ेविैश े::::----    

भारता या अथमं ी िनमला सीतारामन यांनी १फे ुवारीला आ थक वष २०२२-२३ साठीचा अथसंक प 
मांडला. कोरोनामुळे झालेला लॉकडाऊन, प रणामी मंदावलेली अथ व था, शू याखाली गेले या अथ व थे या 

गतीचा दर, कमी झालेला रोजगार या सग या गो मुळे यावष चा अथसंक प मह वाचा मानावा लागेल अस े

त ांचे मत आह.ेया अथसकं पातील काही मह वाची वैिश े या माणे आहते . 
शतेक यासंाठी सिुवधा शतेक यासंाठी सिुवधा शतेक यासंाठी सिुवधा शतेक यासंाठी सिुवधा  

शेतक यांकडून थेट धा य खरेदीसाठी सरकारी क  उभार याची घोषणा कर यात आली असून शेतक यांच े
पैसैही थेट बँक खा यात जमा होणार आहते. तसेच कृषी आधा रत टाटअ सना नाबाड या मा यमातून मदत 
कर याची योजना जाहीर कर यात आली आह े. 

याच बरोबर िपकांवर ल  ठेव यासाठी ोन या वापरावर भर दला आह.े िशवाय, िझरो बजेट शेतीवर 

भर दला जाणार आह.े 
ोन ारे जिमनीची मोजणीोन ारे जिमनीची मोजणीोन ारे जिमनीची मोजणीोन ारे जिमनीची मोजणी    

अथमं यांनी बजेटम ये ' कसान ोन' असा उ लेख केला. जिमनीची मोजणी व पाहणी कर यासाठी आता 

ोनचा वापर कर यात येईल. ' कसान ोन ' असा याचा उ लेख असेल. िशवाय, जिमनीची कागदप े  िडिजटल 

व पात उपल ध क न दले जातील. तसचे रिज ेशन कागदप ां या आधारे कायालयात न जाता कुठूनही करता 
येईल यासाठी य  असेल, असं अथमं यांनी सांिगतल.े 

पो टात बकेँ या सिुवधापो टात बकेँ या सिुवधापो टात बकेँ या सिुवधापो टात बकेँ या सिुवधा    
बँ कग े ाला अिधकािधक िडिजटल कर यावर भर दे याची घोषणा के यानंतर अथमं यांनी पो ट 

ऑ फसम ये बँकेसार या सुिवधा दणेार अस याचेही सांिगतल.ेभारतातील सवच हणजे दीड लाख पो ट 
ऑ फसम ये बँ कग व थेसार या सुिवधा पुरव या जातील, अशी मािहती अथमं यांनी दली.पो टातील 

वहारांसाठी कुठ या एका बँकेवर अवलंबून राह याची आव यकता भासणार नाही. बँकेत या सुिवधा िमळतात, 

या सव पो ट ऑ फसम ये दे याचा य  यातनू असतील. 
वाहतकू बाबत वाहतकू बाबत वाहतकू बाबत वाहतकू बाबत  

रे वे, बुलेट, मे ो, र ते यांचे जाळे दशेभर िव तार यावर भर दला आह.े रे वे ळाचं २००० कलोमीटरच े 

जाळे जागितक तरावरील तं ाना या सहा यानं ये या वषात उभारणार अस याचं सांग यात आले आह.े याच 
बरोबर ई-वाहनांची िन मती करणा या कंप यांना ो साहन दले  जाणार असून, चा जग टेशनऐवजी बॅटरी 

अदलाबदल व था कायाि वत केली जाणार अस याची घोषणा केली आह.े    
पंत धान गितश अंतगत ए ेस वेसाठी मा टर लॅन अस याचं सांग यात आले. या अ वये २०२२-२३ 

म ये २५ हजार कलोमीटर इतका रा ीय महामागाचा िव तार केला जाणार असनू यासाठी २० हजार कोट ची 
तरतूद केली आह.े ड गराळ भागात  रा ीय रोपवे िवकास काय म आख यात आला असून तो पीपीपी त वावर 
अमलात आणला जाणार अस याचे घोिषत केले. 
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िश णाबाबत तरतदू िश णाबाबत तरतदू िश णाबाबत तरतदू िश णाबाबत तरतदू     
दशेातील िव ा याना जागितक तरावरील गुणव ा असणारे  िश ण िमळावे यासाठी  िडिजटल 

िव ापीठाची उभारणी केली जाणार आह.ेभारतात स या १२ 'वन लास वन टी ही चनॅेल' आहते. यांची सं या 

२००वर नेली जाणार आह.े पिहली ते बारावीपयत या िश णासाठी ह े चॅन स असतील आिण ते ादिेशक 
भाषांम येही असतील.त णानंा कौश यपूण बनव यासाठी 'िडिजटल दशे' नावाचं ई पोटल लॉ च केले जाणार आह.े 

मानिसक आरो य    
यंदा या अथसंक पात अनकेांचं ल  वेधून घेणारा मु ा मानिसक आरो यासंबंधी होता. मानिसक 

आरो यावर क ीय पातळीवर मानिसक आरो य समुपदशेनासाठी नॅशनल टेिल मटल हे थ ो ाम लॉ च केला 
जाणार आह.े 
िडिजटलवर भर    

रझ ह बँकेकडून िडिजटल चलन (Digital Currency) जारी केल ं जाईल अशी मह वपूण घोषणा 

अथमं यांनी केली आह.े तसचे टो कर सी या वहारातून िमळवले या उ प ावर ३० ट े  कर आकार यात 
येणार आह ेअसे प  केले. यासाठी ७५ िज ांम ये ७५ िडिजटल बँ कग यूिन स सु  केले जाणार आहते. 
कररचनते बदल नाहीकररचनते बदल नाहीकररचनते बदल नाहीकररचनते बदल नाही    

म यम व ीमंत वगाचा िज हा याचा   हणजे ा ीकर . पण सलग सहा ा वष  इ कम टॅ स 
संरचनते कोणताही बदल नाही. मा  आयकर रटन फाईल मधील चुका दु ती साठी करदा यावर  िव ास ठेवत 
पु हा न ाने रटन फाईल कर याची संधी दे यात आली आह.े 
सहसहसहसहकार े ाबाबत कार े ाबाबत कार े ाबाबत कार े ाबाबत     

दशेा या िवकासात सहकार े ाचे योगदान मोलाचे अस याने सहकार े ासाठीचा कॉप रेट टॅ स १८ 
ट यांव न १५ट यांवर आण यात आला आह.े 
रोजगारासबंधंी रोजगारासबंधंी रोजगारासबंधंी रोजगारासबंधंी     

आ मिनभर भारत योजनेअंतगत १६ लाख नोक या द या जाणार आहते , तर मेक इन इंिडयाअंतगत ६० 

लाख नोक याची संधी उपल ध असेल. 
फाई हफाई हफाई हफाई ह----जी जी जी जी ((((5G) 5G) 5G) 5G) चा िललावचा िललावचा िललावचा िललाव 

ये या आ थक वषात भारतात फाई ह जी सेवा उपल ध क न दे यासंदभातक ीय अथमं यांनी घोषणा 
केली. यासाठी 5G पे मचा िललाव या आ थक वषात केला जाणार आह.े 

या कारे सन २०२२ -२३ या अंदाजप काची वैिश े दसतात . 
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----    

“अथसकं प सकं पना व सनअथसकं प सकं पना व सनअथसकं प सकं पना व सनअथसकं प सकं पना व सन२०२२२०२२२०२२२०२२----२३ २३ २३ २३ च े बजटे एक च े बजटे एक च े बजटे एक च े बजटे एक दृ ी पेदृ ी पेदृ ी पेदृ ी पे””””हा तुत शोध िनबंधसंशोधक हणून 
मांड याचा य  केला आह,े या अथसंक पात  काही बाबी सकारा मक  तर काही नकारा मक वाटतात. सन 
२०२२-२३ या अथसकं पात शेती या िवकासाबाबत सव सामा य शेतकरी समोर ठेऊन िनणय घेणे अिधक चांगल े
झाले असते, िश णाबाबत वन लास वन टी वी िह संक पना येणा या काळासाठी चांगली वाटते,मानिसक 
आरो य, आभासी चलनाला(िडिजटल चलन)शासनाकडून मा यता  िमळणे यो य वाटते.डीजीटलाजेशेन वरील भर 
एक मह वपूण पाउल आह.े इंटरनेट मधील 5G सुिवधा भारतात िनमाण कर यावरील भर कौतुका पद 
वाटतो.यंदाचा अथसंक प पूणपणे पेपरलेस असणार आह ेभारतासाठी ह ेमोठे पाउल आह.े ा ीकरात  सवलत न 
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िमळणे हा म यम वगासाठी मोठा मिनरास आह,े शेवटी कोण याही  अथसंक पातून सवा या सवच अपे ा पूण 
होत नाही ह ेिह िततकेच खरे आह.े 
सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी ::::----    

1. सावजिनक आय य -  शांत पि लकेशेन थम आवृ ी – ग ट २०२१. 
2. सावजिनक आय य – िनराली काशन थम आवृ ी – स टबर  २०२१. 
3. वतमानप  दै.सकाळ, दलैोकस ा दैपु यनगरी ,दपैुढारी -२ फे ुवारी २०२२. 
4. https://www.bbc.com/marathi/india-60211858 
5. https://maharashtratimes.com/business/budget 
6. https://www.timesnowmarathi.com/business-news/article/budget-2022-23 
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बजेट म य ेआरो य े ात केले या तरतदुी काळानसुार होत गलेलेेबजेट म य ेआरो य े ात केले या तरतदुी काळानसुार होत गलेलेेबजेट म य ेआरो य े ात केले या तरतदुी काळानसुार होत गलेलेेबजेट म य ेआरो य े ात केले या तरतदुी काळानसुार होत गलेलेे    

    बदल आिण अपे ाबदल आिण अपे ाबदल आिण अपे ाबदल आिण अपे ा    
सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक 

दशेमुख िनतीन उ हास 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ औरंगाबाद. 

मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    
डॉ. अशोक कोरडे    

एस. के. गांधी महािव ालय कडा, ता. आ ी, िज. बीड 
तावनातावनातावनातावना::::----        

शारी रक, मानिसक, सामािजक दिृ ने वि थत आिण रोगमु  अस याची अव था हणजेच आरो य 
होय. जागितक आरो य संघटने या दृ ीने "आरो य हणज ेकेवळ रोगांचा अभाव नसून ती एक शारी रक, मानिसक, 
सामािजक आिण अ याि मक समतोलाची अव था आह"े, अशी आरो याची ा या आह.े क ीय अथमं ी िनमला 
सीतारामन यांनी २०२२-२३ या आ थक वषासाठीचा अथसंक प (Budget) सादर केला.िव ीय तुटीबाबत क ीय 
अथमं यांनी सांिगतलं क , २०२२-२३ म ये िव ीय तूट जीडीपी या ६.४ ट े  अस याची श यता आह,े तर 
२०२५-२६ पयत िव ीय तूट जीडीपी या ४.५ ट यांपयत पोहोच याचा अंदाज आह.ेअथमं ी िनमला 
सीतारामन यां या यंदा या अथसंक पातले आरो य-बजेट हणज ेअपवाद वगळता ब तांश मागील पानाव न पुढे 
असा कार आह े! 'कोरोना - साथी'ने पु हा प  केले क  सामा य जनतसेाठी सावजिनक आरो य सेवा हाच मु य 
आधार असतो. पण १९८० पासून या खाजगीकरणा या धोरणामुळे पडझड झाले या सावजिनक आरो यसेवेतील 
कमचा-यांची कोरोनासाथीम ये फार ओढाताण झाली व ण, आ े  यांचेही फारच हाल झाले. यामुळे यंदाच े
बजेट सावजिनक आरो य-सेवेत वेगाने वाढ व सुधारणा करणारे असायला हवे असे सव जाणकार सांगत होते. पण 
जणू काही कोरोना-साथ आलीच नाही या प तीने यंदाचे आरो य-बजेट बनवल ेआह े ! एकतरकोरोना-साथीसाठी 
२०२१-२२ म ये सुधा रत अंदाजप कात १६ हजार ५४५ कोटी पये होते तर आरो य-कमचा-यां या िवमा-
संर णासाठीचे २२६ कोटी पये सोडता (मागीलवष  यासाठी ८१३ कोटी पये होत'े यंदा कोरोनासाथीसाठी 
काहीही तरतूद नाही! जणू कोरोना साथ संपली आह े ! परंतु आजही मो ा माणावर आरो य े ावर मो ा 

माणावर गंुतवणूक करणे गरजेचे आह.े यासाठी रा य तसेच क  सरकारने एकि तरी या य  करणर गरजचे े
आह.े 
सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ :े:::----    

१)अथसंक प हणजे काय? ह ेसमजून घेणे. 

२)२०२१-२२ आिण २०२२-२३ क ीय अथसंक पातील आरो य े ातीलतरतुदी या बदलाचा कल अ यासणे. 
3) आरो य े ातील अपे ा आिण िन कश मांडणे. 

सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती ::::----    

तुत शोध िनबंध िलहीत असताना दु यम साधन सामु ीचा वापर केलेला आह.े “बजेट म ये 
आरो य े ात केले या तरतदुी काळानुसार होत गेले बदल आिण अपे ा” कर यासाठी िविवध संकेत थळे, िविवध 

ंथ पु तके िनयतकािलके व वृ प ातील लेखांचा अ यास या िलखाणात केलेला आह.े या िवषयाशी संबंधीत सव 
समावेशक अ यास क न िवषयाची मांडणी केली आह.े 
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अथसकं पअथसकं पअथसकं पअथसकं प    

िविश  आ थक प रि थतीन ेलादले या आ थक मयादानंुसार जमाखचाची त डिमळवणी कर याची कला 
हणजे अथसकं प. येक ला आिण संघटनेला अथसंक प आखावा लागतो. यानुसार आपले खचाचे आिण 

उ पादनाचे काय म योजावे लागतात. मया दत माणात असले या साधनसाम ीच ेकाय मपणे वाटप कर याची 
कसरत शासनालाही करावी लागते. अथसंक प सामा यतः एका वषापुरता असला, तरी यापे ा कमी कवा अिधक 

कालखंडाक रता तो तयार केला जातो. बजेट हा इं जी श द मूळ च Bougette (लहानशी थैली) ा श दाव न 

आला आह.े अथसकं प मांडताना ि टश अथमं ी छो ा थैलीतून आगामी वषाची आय यिवषयक कागदप े 
बाहरे काढून संसदपुेढे ठेवत असत. आय याच े अंदाजप क. िविश  आ थक प रि थतीने लादले या आ थक 
मयादांनुसार जमाखचाची त डिमळवणी कर याची कला हणज े अथसंक प. येक ला आिण संघटनलेा 
अथसंक प आखावा लागतो. यानसुार आपले खचाच े आिण उ पादनाच े काय म योजावे लागतात. मया दत 

माणात असले या साधनसाम ीचे काय मपणे वाटप कर याची कसरत शासनालाही करावी लागते. अथसंक प 
सामा यतः एका वषापुरता असला, तरी यापे ा कमी कवा अिधक कालखंडाक रता तो तयार केला जातो. 

“िव ीय वषातील सरकारच ेअंदाजे खच व उ प  यांची सव मािहती व याचबरोबर गतवषा या आ थक 

प रि थतीचा आढावा, नवीन कर योजना व भांडवली खच भागिव याची व था हणजे अथसंक प होऊ.” 

क ीय अथसकं प क ीय अथसकं प क ीय अथसकं प क ीय अथसकं प २०२१२०२१२०२१२०२१----२२ २२ २२ २२ म यआेरोम यआेरोम यआेरोम यआेरो य े ात कर यात आलेय े ात कर यात आलेय े ात कर यात आलेय े ात कर यात आले या तरतदुी या तरतदुी या तरतदुी या तरतदुी ::::----    
दशेाचा पिहला कागदिवरहीत  िडिजटल अथसंक प सादर करताना क ीय अथ आिण कंपनी वहार मं ी 

िनमला सीतारामन हणा या  क  कोिवड -19  िव  भारताचा लढा २०२१ म येही सु च आह े आिण 
कोिवडनंतर या काळात जगभरात राजक य, आ थक आिण धोरणा मक संबंध बदलत असताना  इितहासातील हा 
काळ न ा युगाची पहाट आह े- आिण यात  भारत खरोखरच  आशावादा आिण आ ासनपूत चा दशे बन यासाठी 
सुस  आह े क ीय अथसकं प २०२१-२२ म ये आरो य े ात कर यात आले या ठळक तरतुदी खालील माणे 
आहते. 
आरो य आिण व छताआरो य आिण व छताआरो य आिण व छताआरो य आिण व छता    

• आरो य आिण शारी रक क याण े ासाठी २०२०-२१ मधील ९४४५२ कोटी पयां या तुलनेत  
२०२०-२१ साठी  २,२३,८४६ कोटी पये खचासाठी अथसंक पीय तरतुद, १३७ % वाढ 

• ितबंधक, रोगिनवारक आिण शारी रक क याण ही तीन े े मजबूत कर यावर ल  क त 
• आरो य आिण शारी रक क याण सुधार यासाठी उचल यात येत असलेली पावले: 

लसलसलसलस    
• २०२१-२२ या अथसकं पीय तरतुदीत कोिवड -१९लशीसाठी ३५,००० कोटी पये 
• दरवष  होणारे ५०,००० बालमृ यू टाळ यासाठी मेड-इन-इंिडया यूमोकोकल लस स या या ५  

रा यांऐवजी  संपूण दशेभरात सु  केली जाईल 
आरो य णालीआरो य णालीआरो य णालीआरो य णाली    

• एनएचएम ित र  सु  कर यात येणा या पीएम आ मिनभर व थ भारत योजना या नवीन क  
पुर कृत योजनसेाठी आगामी सहा वषात  ६४,१८० कोटी पये खच केला जाईल 

• पंत धान आ मिनभर व थ भारत योजनतगत मु य तरतुदी: 
• रा ीय एकाि मक आरो य सं था 
• १७,७८८ ामीण आिण ११,०२४ शहरी आरो य व शारी रक क याण क  े
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• ४ ादिेशक रा ीय िवषाणूिव ान सं था 
• १५ आरो य आप कालीन श या क  ेआिण २ मोबाइल णालय े
• सव िज ांम ये एकाि मक सावजिनक आरो य योगशाळा आिण ११ रा यात  ३३८२ भागांम ये 

सावजिनक आरो य सं था 
• ६०२ िज ह ेआिण १२ क ीय सं थांम ये गंभीर ि थतीत काळजी घेणारी णालय 
• रा ीय रोग िनयं ण क  (एनसीडीसी) , या या ५ ादिेशक शाखा आिण २० महानगर आरो य 

दखेरेख िवभागाचे बळकटीकरण, 
• सव सावजिनक आरो य योगशाळांना जोड यासाठी रा ये / क शािसत दशेांम ये सवासाठी 

एकाि मक आरो य मािहती पोटलचा िव तार 
• १७ नवीन सावजिनक आरो य िवभाग आिण िव मान ३३ सावजिनक आरो य िवभागांचे 

मजबुतीकरण 
आरो य िवभागआरो य िवभागआरो य िवभागआरो य िवभाग    

• ड यूएचओ दि ण-पूव आिशया ांतासाठी ादिेशक संशोधन मंच 
• ९ बायो-से टी ले हल III योगशाळा 

क ीय अथसकं प क ीय अथसकं प क ीय अथसकं प क ीय अथसकं प २०२२२०२२२०२२२०२२----२३ २३ २३ २३ म य ेआरो य े ात कर यात आले या तरतदुी म य ेआरो य े ात कर यात आले या तरतदुी म य ेआरो य े ात कर यात आले या तरतदुी म य ेआरो य े ात कर यात आले या तरतदुी ::::----    
क ीय अथमं ी िनमला सीतारामन यांनी आज (मंगळवार,( द १ फे ुवारी २०२२) आ थक वष २०२२-

२३ साठीचा सवसाधारण अथसंक प सादर केला, यादर यान यानंी अनके मह वा या घोषणा के या.    
क ीय अथसंक प २०२२-२३ म ये आरो य े ात कर यात आले या ठळक तरतुदी खालील माणे आहते. 
• रा ीय िडिजटल आरो य प रसं था िवकिसत कर यासाठी एक खुले ासपीठ. 
• दजदार मानिसक आरो य समुपदशेन आिण काळजी सेवांसाठी ‘रा ीय टेली मानिसक आरो य काय म 

’ सु  केला जाईल. 
• NIMHANS ह ेनोडल क  आिण इंटरनॅशनल इि ट ूट ऑफ इ फॉमशन टे ॉलॉजी-बंगलोरचे 

(IIITB) तं ान सहा य दान क न उ कृ ते या २३ टेली-मानिसक आरो य क ांच ेनेटवक थािपत 
केले जाईल. 

• आ थक वष २०२२-२३ या अथसंक पात आरो य े ासाठी ८६,२००.६५ कोट ची तरतूद कर यात 
आली असून, ती २०२१-२२ या अथसंक पातील तरतुदी या तुलनेत १६ ट े  अिधक आ  े

अपे ा अपे ा अपे ा अपे ा ::::----    २०२२-२३  बजेट म ये आरो यासाठी दोन लाख कोटी पयांची तरतूद हवी होती  पण यंदा ही तरतूद 
फ  ५८६ कोट नी (०.६६ ट े ) वाढवून ८९ हजार २५१ कोटी पये (‘आयुष’ साठीची वाढ ध न) केली आह.े 
भाववाढ वजा जाता आरो य-बजेटम ये ७ ट े  कपातच झाली आह.े    

दशेातील आरो य सुिवधांम ये वाढ कर या या दृ ीकोनातून एकूण जीडीपी या ५% आरो य सुिवधांवर 
खच करायला हवे. यामुळे दशेातील आरो य यं णा वाढिव या जातील दशेात जा तीत जा त णालये उभारली 
जातील. याचबरोबर आरो य कमचारी डॉ टरांची सं या वाढवायला हवी. 

क  सरकारकडून स या आयु यमान भारत धानमं ी जन आरो य योजना चालवली जात आह.े या 
योजनेची ा ी वाढवायला हवी. यामुळे येक घटकाला याचा लाभ घेता येईल या दशेातील येक िज ात 
एक जीनोम सी सग बसायला हवे मेिडकल रसचसाठी जा तीत जा त लाभ आिण हॉि पटल ची उभारणी 
हायला हवी यािशवाय हे थ इ शुर स वर लाव यात आलेला जीएसटी आिण इतर कर हटिवणे गरजेचे आह े
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िन कश िन कश िन कश िन कश ::::---- 
१)मागील २०२१-२२ बजेटम ये आरो य े ासाठी दोन लाख २३ हजार ८४० कोटी पयांची तरतूद कर यात 
आली होती अथसंक पात आरो यासाठी 137 ट े  िनधीत वाढ केली. 

२)अ य दशेातील जीडीपी या १० त े १५ ट े  आरो यावर खच केला जात असताना आजही आप या दशेातील 
जीडीपी या ०१.३५ ट े  आरो यावर खच केला जातो. 
३)कोरोना लसीसाठी २०२२-२३ या अथसंक पात प तीस कोटी वेगळी तरतूद कर यात आलेली आह.े  
४)२०२२-२३ या बजेट म ये आरो य े ातील GST या दरात कपात कर यात आलेली आह.े 

५)भाववाढ वजा जाता आरो य-बजेटम ये ७ ट े  कपातच झाली आह.े 
६)२०२१-२२ वषासाठीचा क ीय अथसंक प थमच पेपरलेस व पात सादर कर यात आलाहोता.२०२२-२३ 
चा अथसंक प मोबाईल �पवर दखेील उपल ध होईल. 
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::----    

१) https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1694240 
२) दिैनक सकाळ, आरो य बजेट कोणासाठी? २४/०२/२०२२. 
३) https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794524 
४) दिैनक महारा  टाई स, सरकारचा िवकासाचा संक प ; 'बजेट-२०२१' मधील 'या'आहते मह वा या घोषणा!, २४/०२/२०२२. 

५) https://www.tv9marathi.com/national/finance-secretary-statement-on-less-allocation-to-healthcare-
sector-in-budget-says-its-mainly-states-responsibility-643528.html 
६) https://www.loksatta.com/budget/mental-health-activities-16-percent-increase-in-health-department-
provision-finance-minister-made-several-announcement-akp-94-2786207/  
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क ीयक ीयक ीयक ीय    अथसकं पअथसकं पअथसकं पअथसकं प    2022202220222022----23 23 23 23 आिणआिणआिणआिण    कृिष ेकृिष ेकृिष ेकृिष े     
ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    रामदासरामदासरामदासरामदास    डीडीडीडी....    मु टेमु टेमु टेमु टे    

िशवाजी महािव ालय, हगोली 

तावनातावनातावनातावना----      

भारतीय अथ व था वातं य काळापासून वातं याची 75 वष पूण होत असल ेआिण िवकासा या 12 

पंचवा षक योजना पूण होत अस या तरीही जागितक तरावर कृिष धान अथ व था हणूनच ओळखले जात.े 

भारतातील एकूण जवळपास 70 ट े  लोकसं या कृषी वसायावर अवलंबून आह.े62 ट े  ामीण भागात 

राहणा या ब सं य लोकां या उपजीिवकेचे मुख साधन कृषी आह.े भारतात सवात जा त रोजगार िन मती ही 

कृषी े ातून होत असते. उ ोग े ाला क ामाल यांचा पुरवठा करणारे े  हणून कृिष े  ओळखले जाते. 

एकूण रा ीय उ प ाम ये कृषी े ाचा वाटा मह वपूण आह.े एकूणच अथ व थेम ये कृषी े ाची भूिमका 

अितशय मह वपूण आह.े परंतु भारतीय कृषी े ाचा वातं य काळात औ ोिगक व सेवा े ा या तुलनेत िवकास 

मा  अ प व पाचा झा याचा दसून येतो. 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता----        

भारतीय अथ व थेत कृषी े ाला अन य मह वाचे थान आह.े वातं य काळात इतर े ा या बरोबरच 

कृषी े ा या िवकासावर भर दे यात आलेला आह.े िवशेषतः दसु या पंचवा षक योजनेत पासून भारतातील कृषी 

े ाला औ ोिगक व सेवा े ा या तुलनेत कमी मह व दे यात आ याचे दसून येते. दरवष  होणा या क ीय 

अथसंक पाम ये कृषी े ाचा उ लेख केला जातो.परंतु कृषी े ा या िवकासासाठी योजना व िनधीचा तुलनेन े

अ प पुरवठा दसून येतो. क ीय अथमं ी मानिनय िनमला सीतारमण यांनी नुकताच लोकसभेम ये सादर केललेा 

क ीय अथसंक प 2022-23 याम ये भारतीय कृषी े  संदभात काय उ लेखनीय योजना न ान ेिनमाण कर यात 

आले या आहते?कृषी े ा या आधुिनक करणावर भर दे यात आलेला आह े काय? आिण कृषी े ा या एकूण 

िवकासाला चालना दे यासाठी कती माणात िनधी उपल ध क न दे यात आलेला आह?ेया व या संबंिधत इतर 

घटकांचा आढावा घे या या उ शेाने तुत लघ ुसंशोधन कर यात आल ेआह.े 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती----    

तुत संशोधन कायासाठी संशोधना या दु यम प तीचा वापर कर यात आला आह.े संशोधन 

िवषयासंदभातील दिैनक वृ प े, वेबसाईट, यु ुब, टी ही चॅन स, सा ािहक यामधून लेखना संदभातील मािहती 

उपल ध कर यात आली व या आधारे तुत लघु संशोधन पूण कर यात आले. 
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सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ -े---    

1) क ीय अथसंक प2022-23 म ये कृषी े ा या िवकासासाठी या िविवध उपाय योजनावर भर दे यात 

आले आह ेयाचा आढावा घेणे. 

2) िवशेषतः कृषी िवषयक न ाने योजना िनमाण के या आहते याचे िव ेषण करणे. 

3) भारतीय कृिष े ा संदभात सरकारकडून असले या अपे ा आिण य ात ा  झालेले लाभ याचा 

आढावा घेणे. 

4) अथसंक पाम ये पूववत चालू असले या योजना,काय म व न ान े िनमाण कर यात आलेल े

योजना,काय म आधुिनक तं  यां या यश-अपयश व वा तव ि थती संदभात अ यास करणे. 

िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन----    

भारता या अथमं ी िनमला सीतारमण यांनी एक फे ुवारी रोजी क ीय अथसंक प 2022-23 लोकसभेत 

सादर केला. याम ये अपे े माणे अथ व थेतील ाथिमक,ि तीय आिण तृतीय े ा या िवकासाला चालना 

दे याचे यापूव  चालू असले या योजना पूववत चाल ू ठेवून याम ये काही नवीन योजनांची घोषणा क न या 

मा यमाने य  कर यात आ याचे दसून येते. भारतीय कृषी े ाम ये कृषी काय ा या मदतीने अमुला  बदल 

कर याचा य  क  सरकारकडून केला होता परंत ु भारतीय शेतक यांनी या काय ाला िवरोध कर यासाठी 

द लीत वषभर आंदोलन केले. आिण या वषभर चालले या शेतकरी आंदोलना या पा भूमीवर या अथसंक पात 

कृषी े ाला ब याच काही अपे ा आिण आकां ा िनमाण झा या हो या. 

क ीय अथसंक पात कृषी े ा या सवकष िवकासासाठी िविवध उपाययोजना वर दे यात आला आह.े 

याम ये मह वा या योजना हणज े कसान ोनला ो साहन,रसायनमु  नैस गक शेती, िझरो बजेट शेती तसचे 

शेतक यांना िडिजटल सेवा अंतगत जिमनी या द तऐवजांच ेिडिजटलायझेशन करणे, शेतक यानंा िडिजटल व उ  

तं ानान ेयु  ही सेवा  आिण इतर सेवा पुरव यासाठी सावजिनक व खाजगी े ा या भागीदारीतून कृषी मू य 

साखळी उभारणार उभार यात येणार अस याची घोषणा कर यात आली आह.े ोन या मा यमाने िपकांच ेसंर ण 

करणे क टकनाशकांची फवारणी करणे िपक पाहणी करणे याचबरोबर जिमनीच ेमोजमाप करणे श य होईल या 

उ शेाने शेतक यांना ोन पुरव याच ेव दोन लाख परवानगी दे याचे या अथसंक पात जाहीर कर यात आले आह.े 

रसायनमु  शेतीसाठी या अथसंक पात िवशेष भर दे यात आला आह.े कृषी े ात िपकां या उ पादन वाढीसाठी 

क टकनाशके, रासायिनक खते यांचा मो ा माणात वापर कर यात येत आह.े यामुळे जिमनीचा कस कमी होतो 

याचबरोबर रोगराईच े माण मो ा माणात वाढत अस याचा िन कष समोर आला याला अनुस न रसायनमु  

शेती हा संक प कर यात आला आह.े आिण या संक पनेचे सु वात पिह या ट यात गंगे या काठावर पाच 

कलोमीटर प रसरात हा योग केला जाईल असे जाहीर केले आह.े याचबरोबर स य शेतीला ो साहन 

दे यासाठी कृषी पदवी व पद ु रअ यास मांचा आढावा घे यासाठी कृषी िव ापीठ व रा यांना ो साहन दले 
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जाणार आह.े 

दवस दवस खा तेला या वाढ या कमतीवर िनयं ण आण यासाठी तेलिबयां या िन मतीला ाधा य 

दे यात येणार आह.े खा तेल आयातीवरील अवलंिब व कमी कर यासाठी एक िवशेष योजना राबवली जाणार 

असून दशेांतगत उ पादन वाढव यावर भर दला जाणार आह.े आणखी एक आ ासक क पना अंदाजप कात आह े

ती हणज े2023 ह ेवष बाजरी उ पादन वष हणून जाहीर कर यात आले आह.े तसेच नागली नाचणी बाजरी 

वारी अशा भरड धा य यांना थान दले जाईल आिण याचा लाभ अितशय गरीब शेतकरी यांना होईल. याचा 

उ शे हणज ेवरील भरडधा या या उ पादनाचा वापर वाढवा यासाठी सरकार मदत करेल अस ेअथमं यांनी नमूद 

केले आह.ेपयावरणाचा असमतोल कमी कर यासाठी आिण वेळी अवेळी होणारा  पाऊस आिण यामुळे होणारे शेती 

े ांची नुकसान िनयं णात राह यासाठी कृषी वनीकरण तसेच खाजगी वनीकरण आला ो साहन दे यासाठी 

सरकार धोरण राबवणार आह ेअसे या अथसंक पात नमूद कर यात आले. नॅशनल िमशन फोर ीन इंिडया यासाठी 

गे या वष  असले या 290 कोटी पयां या तरतुदीत भरीव वाढ क न सरकारन ेयंदा ती 261.69 कोटी पये केली 

आह.े एक ा रा ीय वनीकरण काय माला 300 कोटी पये दे यात आले आह.ेगे या वष  ही र म 235 कोटी 

पये होती.'¹ कृिष े ाम ये वेळोवेळी येणारे नैस गक संकटे व बाजारातील उ पादना या कमती संदभातील 

होणारा चढ उतार यातून होणारे नुकसान ल ात घेऊन यांना आ थक मदत कर यासाठी 'शेतकर्यांना आ थक 

मदत हणून  2.37 लाख कोटी पये शेतक यां या थेट खा यांम ये जमा कर यात आले अस याचे अथमं ी यांनी 

प  केले आह.े'² कृषी े ा या िवकासासाठी कृषी े ातील टाटर यांना ही ो साहन दे यात येणार अस याची 

घोषणा कर यात आली आह.े कृषी े ातील उ पादनाला कमान आधारभूत कमत एमपीएस िमळावी अशी अपे ा 

भारतीय शेतक यांनी  केली होती याला अनुस न अथमं यांनी प  केल ेक ,'2021-22 सालचा र बी आिण 

खरीप पाच या हगंामात अनु मे ग  आिण तांदळाच े12 कोटी टनाची खरेदी होईल आिण याचा फायदा दीड कोटी 

शेतक यांना होईल यासाठी सरकार दोन लाख 37 हजार कोटी पये खच करेल.'³ शेतक यां या उ पादनाला कमान 

आधारभूत कमत दे याचा य  अथसंक पातून झा याचे दसून येतो. शेतक यांच ेकृषी े ातील उ पादन वाहतूक 

कर यासाठी एक उ पादन एक रे वे टेशन ही योजना दखेील शेतक यां या मालवाहतूक  साठी राबव यात येणार 

आह.े िझरो बजेट शेती या आधारे शेतक या या एकूण उ पादन खचाम ये घट क न यां या उ पादनाम ये वाढ 

कर याचा य  कर यात येणार अस याच े दसून येते. 

क ीयक ीयक ीयक ीय    अथसकं पातीलअथसकं पातीलअथसकं पातीलअथसकं पातील    िवषयीिवषयीिवषयीिवषयी    घोषणाघोषणाघोषणाघोषणा    आिणआिणआिणआिण    वा तववा तववा तववा तव    ि थतीि थतीि थतीि थती----    

भारतीय कृषी े ाचा िवकास पयायाने भारतीय शेतक यानंी चा िवकास कर या या उ शेाने क ीय 

अथसंक पाम ये कृषी े  संदभातील नवीन योजना  जाहीर कर यात आ या आहते क , यामुळे कृषी े ाचा 

िवकास होईल. परंतु या योजना आिण यांच ेयश ह ेवा तव ि थती या काही माणात दरू अस याचे दसून येते. 

जस ेक ,'भारताम य ेएक त ेदोन ॅ टर शेती असणारे सीमांत शेतकरी यांचे माण अिधक आह.े याम ये एक हे टर 
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जमीन असणा या शेतक यांचे माण 68 ट े  आह.े तर दोन हे टर जमीन असणा या शेतक यांच े माण 18 त े20 

ट े  आह.े'⁴ अशा ि थतीम ये कसान ोन योजना शेतक यांना कशा प तीने उपयु  व लाभाचे असेल हा  

िनमाण होतो. कमान आधारभूत कमत ह ेफ  दोन िपकासंदभात उ लेख केला आह े याम ये ग  आिण तांदळू 

परंतु सरकारन े एमपीएस 22 िपकांसाठी जाहीर केली आह.े आिण केवळ दोन िपकांची खरेदी करत े ह े वा तव 

िच ण समोर या अथसंक पात येत आह.े आिण मग उव रत  िपकां या खरेदीचे काय हा  समोर उभा टाकतो. 

'कृषी संदभात राबव यात येणारी मनरेगा या योजनेसाठी गे या वष  98 हजार कोटी पयांची तरतूद केली होती 

परंतु सन 2022-23 साठी मा  73 हजार कोटी पये तािवत केले आहते याचा अथ 25 हजार कोटी पये या 

ठकाणी कमी कर यात आले आहते.'⁵ अशा वा तू ि थतीम ये भारतीय कृषी े ाचा िवकास व आधुिनक करण 

कशा प तीन ेहोईल ह ेवा तव ते पासून दरू अस याचे दसत.े 

सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    िनिनिनिन कषकषकषकष---- 

1) क ीय अथसंक पात कसान ोन, रसायनमु  नैस गक शेती, िझरो बजेट शेती अशा अशा नवीन योजनांची 

घोषणा कर यात आली आह.े 

2) भारतीय शेतक यांना िडिजटल व उ  तं ानान ेयु  अशा सोयी पुरव याची घोषणा क न कृषी मू य 

साखळी उभार यात येणार आह ेह ेजाहीर केले. 

3) पयावरण समतोल िनमाण क न कृषी े ात येणा या नैस गक संकटे टाळ यावर भर दे यात आला आह.े  

4) कृषी े ातील संशोधनाकड ेदलु  कर यात आले आह.े 

5) िझरो बजेट शेती कशा प तीने अि त वात येईल याच ेिव ेषण कर यात आले नाही. 

6) भरड धा य नागली,नाचणी,बाजरी, वारी अशा मालाचे उ पादन क न खरेदी हमी भावाने करणार काय? 

याचा उ लेख कर यात आलेला नाही. 

7) रासायिनक राधान ेआिण क टकनाशके यां यािशवाय शेतक यांच ेउ पादन दु पट क  शकतोय काय हा  

या अथसंक पातून समोर येतोय. 

8) अ पभूधारक व सीमांत शेतकरी यांना कसान ोन तं ान वापरणे परवड यासारखे नाही यामुळे या 

योजनेम य े या अ पभूधारक शेतक यांना  कशा प तीन े समािव  क न घेतल े जाईल याचे िव ेषण 

कर यात आल ेनाही. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं----    

क ीय अथसंक प 2022-23 याम ये अथमं ी िनमला िसताराम यांनी क ीय अथसंक पाम ये कृषी 

े ा या आधुिनकतेवर भर दे याचा य  केला आह.े रासायिनक खते,क टकनाशके यावर शेतक यांचा मो ा 

माणात होणारा खच कमी कर या या उ शेाने िझरो बजेट शेतीची संक पना आिण रसायन मु  शेती, स य 

शेतीचा उ लेख याम ये कर यात आला आह.े हमे भावां या उ लेख िपकांची खरेदी संदभात केला परंतु केवळ ग  
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आिण तांदळू या दोनच िपकांचा उ लेख केला उव रत िपकां या संदभात उ लेख कर यात आलेला नाही तमा इतर 

िपकांची खरेदी हमे बहवा माणे सरकारकडून होईल कवा नाही हा  या ठकाणी िनमाण होतो. िझरो बजेट 

शेती म ये शेतक यांच ेउ पादन वाढेल काय? कसान ोन योजना छो ा शेतक यानंा परवडले काय? अशा अनेक 

ांचे िन मती या अथसंक प चा अ यास करत असताना होत.े भारतीय अथ व थेत मह वपूण असले या कृषी 

े ाला अपेि त माणात या अथसंक पाम ये लाभ ा  होत अस याचे दसून येते नाही. कती िनधी उपल ध 

क न दलेला आह ेयाचा उ लेख नाही अनेक अपे ा या ठकाणी  के या हो या परंत ु या अपे ा पूण होत 

असताना दसून येत नाही.असे असले तरीही पण कृषी े ा या िविवध योजनांवर भर दे यात आ याचा दसून 

येतो. 
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2022 या अथसकं पातील शा त िवकासाच े थानया अथसकं पातील शा त िवकासाच े थानया अथसकं पातील शा त िवकासाच े थानया अथसकं पातील शा त िवकासाच े थान 
 

ीीीी....    योगशे खडंरेाव पाटीलयोगशे खडंरेाव पाटीलयोगशे खडंरेाव पाटीलयोगशे खडंरेाव पाटील 
सहा यक ा यापकसहा यक ा यापकसहा यक ा यापकसहा यक ा यापक, अ यापक महािव ालय अर ये रअ यापक महािव ालय अर ये रअ यापक महािव ालय अर ये रअ यापक महािव ालय अर ये र पणुेपणुेपणुेपणुे.... 

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . गो वदराव शकंरराव काबंळेगो वदराव शकंरराव काबंळेगो वदराव शकंरराव काबंळेगो वदराव शकंरराव काबंळे    
सहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापक, , , , आझाद कॉलजे आझाद कॉलजे आझाद कॉलजे आझाद कॉलजे ऑफ ए युकेशनऑफ ए युकेशनऑफ ए युकेशनऑफ ए युकेशन सातारासातारासातारासातारा    

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा----    
अथसकं पा या मा यमातनू आ थक िवकास साधत असताना मानवी जीवनाची शा तता टकावी यासाठी जागितक अथसकं पा या मा यमातनू आ थक िवकास साधत असताना मानवी जीवनाची शा तता टकावी यासाठी जागितक अथसकं पा या मा यमातनू आ थक िवकास साधत असताना मानवी जीवनाची शा तता टकावी यासाठी जागितक अथसकं पा या मा यमातनू आ थक िवकास साधत असताना मानवी जीवनाची शा तता टकावी यासाठी जागितक 

तरावर सामिूहक य ाचंी आव यकता आह ेशा त िवकासाच े यये सारख ंसा य करत असतानातरावर सामिूहक य ाचंी आव यकता आह ेशा त िवकासाच े यये सारख ंसा य करत असतानातरावर सामिूहक य ाचंी आव यकता आह ेशा त िवकासाच े यये सारख ंसा य करत असतानातरावर सामिूहक य ाचंी आव यकता आह ेशा त िवकासाच े यये सारख ंसा य करत असताना. SDG ची ची ची ची १६ १६ १६ १६ ययेाचंी ययेाचंी ययेाचंी ययेाचंी 
पतुतसेाठीपतुतसेाठीपतुतसेाठीपतुतसेाठी२०२२ २०२२ २०२२ २०२२ अथसकं पातील िविवध तरतदुीचा ह रत अथसकं पा या दिृ कोनातनू आढावा घे यात आललेा आहेअथसकं पातील िविवध तरतदुीचा ह रत अथसकं पा या दिृ कोनातनू आढावा घे यात आललेा आहेअथसकं पातील िविवध तरतदुीचा ह रत अथसकं पा या दिृ कोनातनू आढावा घे यात आललेा आहेअथसकं पातील िविवध तरतदुीचा ह रत अथसकं पा या दिृ कोनातनू आढावा घे यात आललेा आहे.... 
मु य श दमु य श दमु य श दमु य श द----    अथसकं पअथसकं पअथसकं पअथसकं प, शा त िवकासशा त िवकासशा त िवकासशा त िवकास, ह रत अथसकं पह रत अथसकं पह रत अथसकं पह रत अथसकं प 

तावनातावनातावनातावना---- 
मानवान े आप या चडं अशा बु ीचा वापर क न िव ान व तं ाना या सहा यान े भौितक गतीची िशखरेमानवान े आप या चडं अशा बु ीचा वापर क न िव ान व तं ाना या सहा यान े भौितक गतीची िशखरेमानवान े आप या चडं अशा बु ीचा वापर क न िव ान व तं ाना या सहा यान े भौितक गतीची िशखरेमानवान े आप या चडं अशा बु ीचा वापर क न िव ान व तं ाना या सहा यान े भौितक गतीची िशखरे    

पादा ातं केललेी आहतेपादा ातं केललेी आहतेपादा ातं केललेी आहतेपादा ातं केललेी आहते. . . . पण ही गती शा त व पाच ेआह ेअस ेमानाव ेपण ही गती शा त व पाच ेआह ेअस ेमानाव ेपण ही गती शा त व पाच ेआह ेअस ेमानाव ेपण ही गती शा त व पाच ेआह ेअस ेमानाव ेअस ेअस ेअस ेअस ेवाटत नाही कारण मानवान े गती करताना वाटत नाही कारण मानवान े गती करताना वाटत नाही कारण मानवान े गती करताना वाटत नाही कारण मानवान े गती करताना 
पयावरणाच े चडं मो ा माणावर नकुसान केलले े आहेपयावरणाच े चडं मो ा माणावर नकुसान केलले े आहेपयावरणाच े चडं मो ा माणावर नकुसान केलले े आहेपयावरणाच े चडं मो ा माणावर नकुसान केलले े आहे. . . . एका बाजलूा भौितक गती मो ा वगेान े सु  असतानाच एका बाजलूा भौितक गती मो ा वगेान े सु  असतानाच एका बाजलूा भौितक गती मो ा वगेान े सु  असतानाच एका बाजलूा भौितक गती मो ा वगेान े सु  असतानाच 
सामािजक वा य हरवत चाललले ेआहेसामािजक वा य हरवत चाललले ेआहेसामािजक वा य हरवत चाललले ेआहेसामािजक वा य हरवत चाललले ेआहे. . . . आ थआ थआ थआ थक िवषमतचेी दरी दवस दवस फार ंद होताना दसत आहेक िवषमतचेी दरी दवस दवस फार ंद होताना दसत आहेक िवषमतचेी दरी दवस दवस फार ंद होताना दसत आहेक िवषमतचेी दरी दवस दवस फार ंद होताना दसत आहे. . . . प रणामी मानव प रणामी मानव प रणामी मानव प रणामी मानव 
साधत असललेा िवकास हा सवसमावशेक व पाचा नसनू तो एकागंी व पाचा आहेसाधत असललेा िवकास हा सवसमावशेक व पाचा नसनू तो एकागंी व पाचा आहेसाधत असललेा िवकास हा सवसमावशेक व पाचा नसनू तो एकागंी व पाचा आहेसाधत असललेा िवकास हा सवसमावशेक व पाचा नसनू तो एकागंी व पाचा आहे. . . . यामळेु भिव यातील िवकासाची यामळेु भिव यातील िवकासाची यामळेु भिव यातील िवकासाची यामळेु भिव यातील िवकासाची 
दशा िनि त करताना शा त िवकासाची वाट िनवड याची आव यकता आह ेशा त िवकासामळेु िव ादशा िनि त करताना शा त िवकासाची वाट िनवड याची आव यकता आह ेशा त िवकासामळेु िव ादशा िनि त करताना शा त िवकासाची वाट िनवड याची आव यकता आह ेशा त िवकासामळेु िव ादशा िनि त करताना शा त िवकासाची वाट िनवड याची आव यकता आह ेशा त िवकासामळेु िव ातील पयावरणीय तील पयावरणीय तील पयावरणीय तील पयावरणीय 

आ थक व सामािजक िवकास घडून यईेल व िविवध सम या वर मात करता यईेलआ थक व सामािजक िवकास घडून यईेल व िविवध सम या वर मात करता यईेलआ थक व सामािजक िवकास घडून यईेल व िविवध सम या वर मात करता यईेलआ थक व सामािजक िवकास घडून यईेल व िविवध सम या वर मात करता यईेल.... 
शा त िवकास सकं पनाशा त िवकास सकं पनाशा त िवकास सकं पनाशा त िवकास सकं पना 

Sustainable Development या इं जी या इं जी या इं जी या इं जी श दासाठी श दासाठी श दासाठी श दासाठी मराठीम य े िचरंजीवी िवकास शा त िवकास िचर थायी मराठीम य े िचरंजीवी िवकास शा त िवकास िचर थायी मराठीम य े िचरंजीवी िवकास शा त िवकास िचर थायी मराठीम य े िचरंजीवी िवकास शा त िवकास िचर थायी 
िवकास अस ेश द प रभािषत केल ेजातातिवकास अस ेश द प रभािषत केल ेजातातिवकास अस ेश द प रभािषत केल ेजातातिवकास अस ेश द प रभािषत केल ेजातात. . . . यनुोन ेयनुोन ेयनुोन ेयनुोन े2005 त ेत ेत ेत े2015 हेहहेेहे    दशक शा त िवकासाच ेदशक हणनू जाहीर केल ेहोतेदशक शा त िवकासाच ेदशक हणनू जाहीर केल ेहोतेदशक शा त िवकासाच ेदशक हणनू जाहीर केल ेहोतेदशक शा त िवकासाच ेदशक हणनू जाहीर केल ेहोते. . . . 
1983 म येम येम येम य े World Commission of Environmental Development यथे ेयथे ेयथे ेयथे े Brudtland  यानंी शा त िवकासाची यानंी शा त िवकासाची यानंी शा त िवकासाची यानंी शा त िवकासाची 
संक पना माडंली होतीसंक पना माडंली होतीसंक पना माडंली होतीसंक पना माडंली होती. . . . Brudtland    ह े या किमशनच ेअ य  होत ेह े या किमशनच ेअ य  होत ेह े या किमशनच ेअ य  होत ेह े या किमशनच ेअ य  होत ेBrudtland Commission    हणनू ओळखल ेजात ेया हणनू ओळखल ेजात ेया हणनू ओळखल ेजात ेया हणनू ओळखल ेजात ेया 
किमशन नसुाकिमशन नसुाकिमशन नसुाकिमशन नसुार शा त िवकार शा त िवकार शा त िवकार शा त िवकासाची ा या पढुील माण ेआहेसाची ा या पढुील माण ेआहेसाची ा या पढुील माण ेआहेसाची ा या पढुील माण ेआहे.... 

 “Development that meets the need of the present generation without compromising the 
ability of the future generation to meet their own needs”.-   Brudtland Commission 

भावी िपढी याचंी गरजा भागव याची मता भावी िपढी याचंी गरजा भागव याची मता भावी िपढी याचंी गरजा भागव याची मता भावी िपढी याचंी गरजा भागव याची मता अबािधत ठेवनू स याची िपढी आप या गरजा भागवतात अशा अबािधत ठेवनू स याची िपढी आप या गरजा भागवतात अशा अबािधत ठेवनू स याची िपढी आप या गरजा भागवतात अशा अबािधत ठेवनू स याची िपढी आप या गरजा भागवतात अशा 
िवकासाला शा त िवकास अस े हणतातिवकासाला शा त िवकास अस े हणतातिवकासाला शा त िवकास अस े हणतातिवकासाला शा त िवकास अस े हणतात. 

“The core idea of sustainability is the concept that correct decisions should not impact the 
prospectus for maintaining future living standards”. -Robert Repetto  

“सव सव सव सव ना आप या गरजाचंी पतूता कर यासाठी अिधक चागं या कारे जीवन जग यासाठी सधंी ा  क न ना आप या गरजाचंी पतूता कर यासाठी अिधक चागं या कारे जीवन जग यासाठी सधंी ा  क न ना आप या गरजाचंी पतूता कर यासाठी अिधक चागं या कारे जीवन जग यासाठी सधंी ा  क न ना आप या गरजाचंी पतूता कर यासाठी अिधक चागं या कारे जीवन जग यासाठी सधंी ा  क न 
देण े हणज ेशा त िवकास होयदेण े हणज ेशा त िवकास होयदेण े हणज ेशा त िवकास होयदेण े हणज ेशा त िवकास होय....” 

थोड  याथोड  याथोड  याथोड  यात नसै गक साधन सपं ीचा यायीक प तीन ेवापर क न आप या आ थक सामािजक व पयावरणीय गरजा त नसै गक साधन सपं ीचा यायीक प तीन ेवापर क न आप या आ थक सामािजक व पयावरणीय गरजा त नसै गक साधन सपं ीचा यायीक प तीन ेवापर क न आप या आ थक सामािजक व पयावरणीय गरजा त नसै गक साधन सपं ीचा यायीक प तीन ेवापर क न आप या आ थक सामािजक व पयावरणीय गरजा 
पणू क न भावी िप ां यापणू क न भावी िप ां यापणू क न भावी िप ां यापणू क न भावी िप ां या गरजा भागवण े इतपत पयावरणाची गणुव ा कायम राख याचा य  करण े हणज े शा त  गरजा भागवण े इतपत पयावरणाची गणुव ा कायम राख याचा य  करण े हणज े शा त  गरजा भागवण े इतपत पयावरणाची गणुव ा कायम राख याचा य  करण े हणज े शा त  गरजा भागवण े इतपत पयावरणाची गणुव ा कायम राख याचा य  करण े हणज े शा त 
िवकास होयिवकास होयिवकास होयिवकास होय.... 
शा  वशा  वशा  वशा  वत िवकासासाठी  िनधीची तरतदू अथात ह रत अथसकं पत िवकासासाठी  िनधीची तरतदू अथात ह रत अथसकं पत िवकासासाठी  िनधीची तरतदू अथात ह रत अथसकं पत िवकासासाठी  िनधीची तरतदू अथात ह रत अथसकं प- 

१९८०१९८०१९८०१९८०----९० ९० ९० ९०  या दशकापासनू आ थक िवकासामळेु पयावरणाचा समतोल ढासळत अस याची चचा जागितक या दशकापासनू आ थक िवकासामळेु पयावरणाचा समतोल ढासळत अस याची चचा जागितक या दशकापासनू आ थक िवकासामळेु पयावरणाचा समतोल ढासळत अस याची चचा जागितक या दशकापासनू आ थक िवकासामळेु पयावरणाचा समतोल ढासळत अस याची चचा जागितक 
पातळीवर सु  झालीपातळीवर सु  झालीपातळीवर सु  झालीपातळीवर सु  झाली    पयावरणाचा समतोल ढासळत आह ेअस ेआपण हणत असतानाच आता आपण पयावरणाचा समतोल पयावरणाचा समतोल ढासळत आह ेअस ेआपण हणत असतानाच आता आपण पयावरणाचा समतोल पयावरणाचा समतोल ढासळत आह ेअस ेआपण हणत असतानाच आता आपण पयावरणाचा समतोल पयावरणाचा समतोल ढासळत आह ेअस ेआपण हणत असतानाच आता आपण पयावरणाचा समतोल 
ढासळला आह े अस े हणाव े अशा प तीची प रि थती िनमाण झाललेी आहेढासळला आह े अस े हणाव े अशा प तीची प रि थती िनमाण झाललेी आहेढासळला आह े अस े हणाव े अशा प तीची प रि थती िनमाण झाललेी आहेढासळला आह े अस े हणाव े अशा प तीची प रि थती िनमाण झाललेी आहे....  पयावरण ही आप या सवाची सामिूहक पयावरण ही आप या सवाची सामिूहक पयावरण ही आप या सवाची सामिूहक पयावरण ही आप या सवाची सामिूहक 
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जबाबदारी आहेजबाबदारी आहेजबाबदारी आहेजबाबदारी आहे....    याच ेर ण याच ेर ण याच ेर ण याच ेर ण ----सवंधन करण ेह ेसम त मानव जातीच ेकत  आहेसवंधन करण ेह ेसम त मानव जातीच ेकत  आहेसवंधन करण ेह ेसम त मानव जातीच ेकत  आहेसवंधन करण ेह ेसम त मानव जातीच ेकत  आहे....    शाशाशाशासन तरावर नीती धोरण ेठरिवताना सन तरावर नीती धोरण ेठरिवताना सन तरावर नीती धोरण ेठरिवताना सन तरावर नीती धोरण ेठरिवताना 
अथसकं पातनू या बाब शी संबिंधत तरतदुी करण े आव यक आहेअथसकं पातनू या बाब शी संबिंधत तरतदुी करण े आव यक आहेअथसकं पातनू या बाब शी संबिंधत तरतदुी करण े आव यक आहेअथसकं पातनू या बाब शी संबिंधत तरतदुी करण े आव यक आहे....    अथसकं प माडंताना तो शा त िवकासाच े उ  अथसकं प माडंताना तो शा त िवकासाच े उ  अथसकं प माडंताना तो शा त िवकासाच े उ  अथसकं प माडंताना तो शा त िवकासाच े उ  
डो यासमोर ठेवनू तयार करण े आव यक आह े अशा शा त िवकासाच े उ  डो यासमोर ठेवनू तयार केले या डो यासमोर ठेवनू तयार करण े आव यक आह े अशा शा त िवकासाच े उ  डो यासमोर ठेवनू तयार केले या डो यासमोर ठेवनू तयार करण े आव यक आह े अशा शा त िवकासाच े उ  डो यासमोर ठेवनू तयार केले या डो यासमोर ठेवनू तयार करण े आव यक आह े अशा शा त िवकासाच े उ  डो यासमोर ठेवनू तयार केले या 
अथसकं पाला ह रतअथसकं पाला ह रतअथसकं पाला ह रतअथसकं पाला ह रत    अअअअथसकं प हटल ेआहेथसकं प हटल ेआहेथसकं प हटल ेआहेथसकं प हटल ेआहे....     

मळुातच अथसकं प याचा असा अथ आह ेक  आधीच िनदिशत केले या उ ां या पतूतसेाठी उपल ध ससंाधनाचंी मळुातच अथसकं प याचा असा अथ आह ेक  आधीच िनदिशत केले या उ ां या पतूतसेाठी उपल ध ससंाधनाचंी मळुातच अथसकं प याचा असा अथ आह ेक  आधीच िनदिशत केले या उ ां या पतूतसेाठी उपल ध ससंाधनाचंी मळुातच अथसकं प याचा असा अथ आह ेक  आधीच िनदिशत केले या उ ां या पतूतसेाठी उपल ध ससंाधनाचंी 
िनयोजन होिनयोजन होिनयोजन होिनयोजन होय य य य ....    अशा वळेी शा त िवकासाच े यये डो यासमोर ठेवनू पयावरणाचा िबघडत चालललेा समतोल सामािजक अशा वळेी शा त िवकासाच े यये डो यासमोर ठेवनू पयावरणाचा िबघडत चालललेा समतोल सामािजक अशा वळेी शा त िवकासाच े यये डो यासमोर ठेवनू पयावरणाचा िबघडत चालललेा समतोल सामािजक अशा वळेी शा त िवकासाच े यये डो यासमोर ठेवनू पयावरणाचा िबघडत चालललेा समतोल सामािजक 
प रि थती आ थक िवकास याप रि थती आ थक िवकास याप रि थती आ थक िवकास याप रि थती आ थक िवकास या    सव बाब ना एक  बाधंनू सवानी मानवजातीचा िवकास करणारा अथसकं प सव बाब ना एक  बाधंनू सवानी मानवजातीचा िवकास करणारा अथसकं प सव बाब ना एक  बाधंनू सवानी मानवजातीचा िवकास करणारा अथसकं प सव बाब ना एक  बाधंनू सवानी मानवजातीचा िवकास करणारा अथसकं प असण ेअसण ेअसण ेअसण ेआव यक आव यक आव यक आव यक 
आहेआहेआहेआहे.... 
शा त शा त शा त शा त िविविविवकाकाकाकासासासासासाठी ह रत अथसकं पाची गरजसाठी ह रत अथसकं पाची गरजसाठी ह रत अथसकं पाची गरजसाठी ह रत अथसकं पाची गरज---- 

1. पयावरणीय सम यानंा त ड दे यासाठी आतंरिवभागीय सं थामं य ेपयावरणीय सम यानंा त ड दे यासाठी आतंरिवभागीय सं थामं य ेपयावरणीय सम यानंा त ड दे यासाठी आतंरिवभागीय सं थामं य ेपयावरणीय सम यानंा त ड दे यासाठी आतंरिवभागीय सं थामं य ेसम वय राखणेसम वय राखणेसम वय राखणेसम वय राखणे.... 
2. रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय----आतंररा ीय वचनब  ितची पतूता आतंररा ीय वचनब  ितची पतूता आतंररा ीय वचनब  ितची पतूता आतंररा ीय वचनब  ितची पतूता कर यासाठी पयावरणा या शा तकर यासाठी पयावरणा या शा तकर यासाठी पयावरणा या शा तकर यासाठी पयावरणा या शा ततेततेेतेच ेधोरण वीकारणेच ेधोरण वीकारणेच ेधोरण वीकारणेच ेधोरण वीकारणे.... 
3. रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय----आतंररा ीय वचन प ती या सदंभात िविवध काय मानंा नवीन उप माना चालना देण े वळेोवळेी याचं ेआतंररा ीय वचन प ती या सदंभात िविवध काय मानंा नवीन उप माना चालना देण े वळेोवळेी याचं ेआतंररा ीय वचन प ती या सदंभात िविवध काय मानंा नवीन उप माना चालना देण े वळेोवळेी याचं ेआतंररा ीय वचन प ती या सदंभात िविवध काय मानंा नवीन उप माना चालना देण े वळेोवळेी याचं े

मू यमापन करणेमू यमापन करणेमू यमापन करणेमू यमापन करणे....  
4. शा त िवकास व इतर याकलापासाठी साधनाचं ेिनयोजन व इतर ोताकंडून आ थशा त िवकास व इतर याकलापासाठी साधनाचं ेिनयोजन व इतर ोताकंडून आ थशा त िवकास व इतर याकलापासाठी साधनाचं ेिनयोजन व इतर ोताकंडून आ थशा त िवकास व इतर याकलापासाठी साधनाचं ेिनयोजन व इतर ोताकंडून आ थक तरतदुीच ेिनयोजन करणेक तरतदुीच ेिनयोजन करणेक तरतदुीच ेिनयोजन करणेक तरतदुीच ेिनयोजन करणे.... 

अथसकं पा या मा यमातनू पयावरणाची गणुव ा टकव यासाठी िवशषे य  करण ेमानवी समाजात वातं यअथसकं पा या मा यमातनू पयावरणाची गणुव ा टकव यासाठी िवशषे य  करण ेमानवी समाजात वातं यअथसकं पा या मा यमातनू पयावरणाची गणुव ा टकव यासाठी िवशषे य  करण ेमानवी समाजात वातं यअथसकं पा या मा यमातनू पयावरणाची गणुव ा टकव यासाठी िवशषे य  करण ेमानवी समाजात वातं य,,,,    
समतासमतासमतासमता,,,,    बधंतुा बधंतुा बधंतुा बधंतुा ,,,,सरुि ततासरुि ततासरुि ततासरुि तता,,,,    आरो य व राहणीमानाचा दजा सधुार यासाठी आव यक त े य  करण ेशा त िवकासाची यये आरो य व राहणीमानाचा दजा सधुार यासाठी आव यक त े य  करण ेशा त िवकासाची यये आरो य व राहणीमानाचा दजा सधुार यासाठी आव यक त े य  करण ेशा त िवकासाची यये आरो य व राहणीमानाचा दजा सधुार यासाठी आव यक त े य  करण ेशा त िवकासाची यये 
सा य कर यासासा य कर यासासा य कर यासासा य कर यासाठी ह रत अथसंक प या सकं पनलेा मह व ा  झालले ेआह ेठी ह रत अथसंक प या सकं पनलेा मह व ा  झालले ेआह ेठी ह रत अथसंक प या सकं पनलेा मह व ा  झालले ेआह ेठी ह रत अथसंक प या सकं पनलेा मह व ा  झालले ेआह े२०२२ २०२२ २०२२ २०२२ या अथसकं पात शा त िवकासासाठी या अथसकं पात शा त िवकासासाठी या अथसकं पात शा त िवकासासाठी या अथसकं पात शा त िवकासासाठी 
खालील माण ेतरतदुी के याच े दसत आहेखालील माण ेतरतदुी के याच े दसत आहेखालील माण ेतरतदुी के याच े दसत आहेखालील माण ेतरतदुी के याच े दसत आहे.... 
११११....स य शतेीस य शतेीस य शतेीस य शतेी----        

अथमं ी िनमला सीतारमण यानंी आप या भाषणात सवसमावशेक अथमं ी िनमला सीतारमण यानंी आप या भाषणात सवसमावशेक अथमं ी िनमला सीतारमण यानंी आप या भाषणात सवसमावशेक अथमं ी िनमला सीतारमण यानंी आप या भाषणात सवसमावशेक िविविविवकास ह ेसरकारच े ाधा य अस याच ेसांकास ह ेसरकारच े ाधा य अस याच ेसांकास ह ेसरकारच े ाधा य अस याच ेसांकास ह ेसरकारच े ाधा य अस याच ेसांगनू गनू गनू गनू 
िवधान खरीप र बी िपकासंाठी खरेदी शासन तराव न करणार अस याच े प  केल े आह े यामळेु अडचणीत असले या िवधान खरीप र बी िपकासंाठी खरेदी शासन तराव न करणार अस याच े प  केल े आह े यामळेु अडचणीत असले या िवधान खरीप र बी िपकासंाठी खरेदी शासन तराव न करणार अस याच े प  केल े आह े यामळेु अडचणीत असले या िवधान खरीप र बी िपकासंाठी खरेदी शासन तराव न करणार अस याच े प  केल े आह े यामळेु अडचणीत असले या 
शतेकरी वगाला फायदा होणार आहेशतेकरी वगाला फायदा होणार आहेशतेकरी वगाला फायदा होणार आहेशतेकरी वगाला फायदा होणार आहे....    याचबरोबर रसायनां या अित र  वापरामळेु जिमनीची नािपक  वाढ याच ेल ात याचबरोबर रसायनां या अित र  वापरामळेु जिमनीची नािपक  वाढ याच ेल ात याचबरोबर रसायनां या अित र  वापरामळेु जिमनीची नािपक  वाढ याच ेल ात याचबरोबर रसायनां या अित र  वापरामळेु जिमनीची नािपक  वाढ याच ेल ात 
यते अस यामळेु स य शतेीला ाधा य यते अस यामळेु स य शतेीला ाधा य यते अस यामळेु स य शतेीला ाधा य यते अस यामळेु स य शतेीला ाधा य दे या या शासन तराव न य  कर यात यणेार आहते यासाठी गगंा नदी या काठी दे या या शासन तराव न य  कर यात यणेार आहते यासाठी गगंा नदी या काठी दे या या शासन तराव न य  कर यात यणेार आहते यासाठी गगंा नदी या काठी दे या या शासन तराव न य  कर यात यणेार आहते यासाठी गगंा नदी या काठी 
५५५५    कमी कलोमीटरचा कॉरीडोर तयार क न सु वात करणार अस याच े यानंी प  केल ेआहेकमी कलोमीटरचा कॉरीडोर तयार क न सु वात करणार अस याच े यानंी प  केल ेआहेकमी कलोमीटरचा कॉरीडोर तयार क न सु वात करणार अस याच े यानंी प  केल ेआहेकमी कलोमीटरचा कॉरीडोर तयार क न सु वात करणार अस याच े यानंी प  केल ेआहे.... 
२२२२. . . . सामािजक िहतासाठी तं ानाचा वापरसामािजक िहतासाठी तं ानाचा वापरसामािजक िहतासाठी तं ानाचा वापरसामािजक िहतासाठी तं ानाचा वापर----        

या धोरणा या मा यमातनू कृि म मानवी बुि म चेा या धोरणा या मा यमातनू कृि म मानवी बुि म चेा या धोरणा या मा यमातनू कृि म मानवी बुि म चेा या धोरणा या मा यमातनू कृि म मानवी बुि म चेा जा तीत जा त वापर क न पीक मू याकंनजा तीत जा त वापर क न पीक मू याकंनजा तीत जा त वापर क न पीक मू याकंनजा तीत जा त वापर क न पीक मू याकंन,,,,    जिमनीचा जिमनीचा जिमनीचा जिमनीचा 
न दीच ेिडिजटलायझशेनन दीच ेिडिजटलायझशेनन दीच ेिडिजटलायझशेनन दीच ेिडिजटलायझशेन,,,,    क टकनाशके तसचे पोषक त वाचंा फवारणीसाठी क टकनाशके तसचे पोषक त वाचंा फवारणीसाठी क टकनाशके तसचे पोषक त वाचंा फवारणीसाठी क टकनाशके तसचे पोषक त वाचंा फवारणीसाठी     कसानकसानकसानकसान ोनचा वापर कर याची तरतदू कर यात ोनचा वापर कर याची तरतदू कर यात ोनचा वापर कर याची तरतदू कर यात ोनचा वापर कर याची तरतदू कर यात 
आली आह े यासाठी भरघोस असा िनधी राखीव ठेव यात आललेा आहेआली आह े यासाठी भरघोस असा िनधी राखीव ठेव यात आललेा आहेआली आह े यासाठी भरघोस असा िनधी राखीव ठेव यात आललेा आहेआली आह े यासाठी भरघोस असा िनधी राखीव ठेव यात आललेा आहे.... 
३३३३. . . . आरो यसवेचेी िडिजटलायझशेनआरो यसवेचेी िडिजटलायझशेनआरो यसवेचेी िडिजटलायझशेनआरो यसवेचेी िडिजटलायझशेन----        

आ थक वष आ थक वष आ थक वष आ थक वष 2020 चा अथसकं प नशॅनल िडिजटल हे थ इकोिस टीम साठी खलु े ासपीठ आणली जाईल व जगभर चा अथसकं प नशॅनल िडिजटल हे थ इकोिस टीम साठी खलु े ासपीठ आणली जाईल व जगभर चा अथसकं प नशॅनल िडिजटल हे थ इकोिस टीम साठी खलु े ासपीठ आणली जाईल व जगभर चा अथसकं प नशॅनल िडिजटल हे थ इकोिस टीम साठी खलु े ासपीठ आणली जाईल व जगभर 
वाढणा या िविवध मानिसक रोगां या सं या ल ात घऊेन रा ीय वाढणा या िविवध मानिसक रोगां या सं या ल ात घऊेन रा ीय वाढणा या िविवध मानिसक रोगां या सं या ल ात घऊेन रा ीय वाढणा या िविवध मानिसक रोगां या सं या ल ात घऊेन रा ीय टेटेटेटेली मटल हे थ ो ाम सु  कर याचा िनधार कर यात ली मटल हे थ ो ाम सु  कर याचा िनधार कर यात ली मटल हे थ ो ाम सु  कर याचा िनधार कर यात ली मटल हे थ ो ाम सु  कर याचा िनधार कर यात 
आला आहेआला आहेआला आहेआला आहे....याम य ेगणुव ापणू मानिसक आरो य समपुदेशनायाम य ेगणुव ापणू मानिसक आरो य समपुदेशनायाम य ेगणुव ापणू मानिसक आरो य समपुदेशनायाम य ेगणुव ापणू मानिसक आरो य समपुदेशनासाठी देशभरातील साठी देशभरातील साठी देशभरातील साठी देशभरातील २३ २३ २३ २३ टॅली मटल हे थ सटर ऑफ ए सल स टॅली मटल हे थ सटर ऑफ ए सल स टॅली मटल हे थ सटर ऑफ ए सल स टॅली मटल हे थ सटर ऑफ ए सल स 
नटेवक समािव  कर यात आलले ेआहेनटेवक समािव  कर यात आलले ेआहेनटेवक समािव  कर यात आलले ेआहेनटेवक समािव  कर यात आलले ेआहे.... 
४४४४. . . . पवू ाथिमक िश णपवू ाथिमक िश णपवू ाथिमक िश णपवू ाथिमक िश ण----        

देशभरातील दोन लाख अगंणवा ाचंा चागं या भौितक सिुवधसेह अप डेेशन कर याचा िनधार सदर अथसकं पात देशभरातील दोन लाख अगंणवा ाचंा चागं या भौितक सिुवधसेह अप डेेशन कर याचा िनधार सदर अथसकं पात देशभरातील दोन लाख अगंणवा ाचंा चागं या भौितक सिुवधसेह अप डेेशन कर याचा िनधार सदर अथसकं पात देशभरातील दोन लाख अगंणवा ाचंा चागं या भौितक सिुवधसेह अप डेेशन कर याचा िनधार सदर अथसकं पात 
कर यात आललेा आहेकर यात आललेा आहेकर यात आललेा आहेकर यात आललेा आहे....    यासाठी वाढीव िनधी उपल ध क न दललेा आहेयासाठी वाढीव िनधी उपल ध क न दललेा आहेयासाठी वाढीव िनधी उपल ध क न दललेा आहेयासाठी वाढीव िनधी उपल ध क न दललेा आह े
५५५५. . . . िश ण रीबटू करणेिश ण रीबटू करणेिश ण रीबटू करणेिश ण रीबटू करणे----        

अथसकं प अथसकं प अथसकं प अथसकं प २०२२२०२२२०२२२०२२  म य े शै िणक खचावर मागील वषा या तलुनते म य े शै िणक खचावर मागील वषा या तलुनते म य े शै िणक खचावर मागील वषा या तलुनते म य े शै िणक खचावर मागील वषा या तलुनते ११११११११....85 %तरतदू वाढवललेी आहेतरतदू वाढवललेी आहेतरतदू वाढवललेी आहेतरतदू वाढवललेी आहे. . . . िश ण िश ण िश ण िश ण 
े ाशी सबंिंधत िडिजटल इ टीे ाशी सबंिंधत िडिजटल इ टीे ाशी सबंिंधत िडिजटल इ टीे ाशी सबंिंधत िडिजटल इ टी,,,,    आपआपआपआप क लीगक लीगक लीगक लीग    रोजगार मता वाढवण ेशै िणक सिुवधा वाढवनू मानरोजगार मता वाढवण ेशै िणक सिुवधा वाढवनू मानरोजगार मता वाढवण ेशै िणक सिुवधा वाढवनू मानरोजगार मता वाढवण ेशै िणक सिुवधा वाढवनू मानवी भाडंवल िन मती वी भाडंवल िन मती वी भाडंवल िन मती वी भाडंवल िन मती 

वर ल  क त क न गिणत िव ान िवषयासाठी वर ल  क त क न गिणत िव ान िवषयासाठी वर ल  क त क न गिणत िव ान िवषयासाठी वर ल  क त क न गिणत िव ान िवषयासाठी 750 आभासी ईआभासी ईआभासी ईआभासी ई---- योगशाळा योगशाळा योगशाळा योगशाळा 75 कौश य क ेकौश य क ेकौश य क ेकौश य क  े थापन कर याचा ताव थापन कर याचा ताव थापन कर याचा ताव थापन कर याचा ताव 
तयार कर यात आललेा आहेतयार कर यात आललेा आहेतयार कर यात आललेा आहेतयार कर यात आललेा आहे.... 

५५५५----बबबब----    उ  िश णा या आ ाच े माण उ  िश णा या आ ाच े माण उ  िश णा या आ ाच े माण उ  िश णा या आ ाच े माण 26 ट े  व न ट े  व न ट े  व न ट े  व न 50 ट े  कर यासाठीची धोरण िनधा रत कर यात आल ेआट े  कर यासाठीची धोरण िनधा रत कर यात आल ेआट े  कर यासाठीची धोरण िनधा रत कर यात आल ेआट े  कर यासाठीची धोरण िनधा रत कर यात आल ेआहेहहेेहे.... 
५५५५----कककक----    देशात िडिजटल िव ापीठाचंी थापना कर याची घोषणा कर यात आललेी आहेदेशात िडिजटल िव ापीठाचंी थापना कर याची घोषणा कर यात आललेी आहेदेशात िडिजटल िव ापीठाचंी थापना कर याची घोषणा कर यात आललेी आहेदेशात िडिजटल िव ापीठाचंी थापना कर याची घोषणा कर यात आललेी आहे.... 
५५५५----डडडड----    याच माण े देशातील िडिजटल िड हाइड कमी कर यासाठी देशात बोल या जाणा या सव भाषामं य े उ  याच माण े देशातील िडिजटल िड हाइड कमी कर यासाठी देशात बोल या जाणा या सव भाषामं य े उ  याच माण े देशातील िडिजटल िड हाइड कमी कर यासाठी देशात बोल या जाणा या सव भाषामं य े उ  याच माण े देशातील िडिजटल िड हाइड कमी कर यासाठी देशात बोल या जाणा या सव भाषामं य े उ  

दजा या ईदजा या ईदजा या ईदजा या ई----साम ीच ेतयार कर यासाठी खचाची तरतदू कर यात आलले ेआहेसाम ीच ेतयार कर यासाठी खचाची तरतदू कर यात आलले ेआहेसाम ीच ेतयार कर यासाठी खचाची तरतदू कर यात आलले ेआहेसाम ीच ेतयार कर यासाठी खचाची तरतदू कर यात आलले ेआहे.... 
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५५५५----इइइइ----PM- e-Vidhya चा चा चा चा 200 ट ही चनैल वर ट ही चनैल वर ट ही चनैल वर ट ही चनैल वर एक वग एक ट ही चनैलएक वग एक ट ही चनैलएक वग एक ट ही चनैलएक वग एक ट ही चनैल    ारा दजदार िश णा या ारा दजदार िश णा या ारा दजदार िश णा या ारा दजदार िश णा या 
सावि क करणासाठी वर भर दे यात आललेा आहेसावि क करणासाठी वर भर दे यात आललेा आहेसावि क करणासाठी वर भर दे यात आललेा आहेसावि क करणासाठी वर भर दे यात आललेा आहे....देशातील िनवडक आयआयटीम य े कौश य िवकासासाठी आव यक देशातील िनवडक आयआयटीम य े कौश य िवकासासाठी आव यक देशातील िनवडक आयआयटीम य े कौश य िवकासासाठी आव यक देशातील िनवडक आयआयटीम य े कौश य िवकासासाठी आव यक 
अ यास म तयार कर याच ेिनयोजन कर यात आलले ेआहेअ यास म तयार कर याच ेिनयोजन कर यात आलले ेआहेअ यास म तयार कर याच ेिनयोजन कर यात आलले ेआहेअ यास म तयार कर याच ेिनयोजन कर यात आलले ेआहे.... 
5. आ थकआ थकआ थकआ थक----    परदेशी बकँांसाठी कॉप रेट कर कमी करणेपरदेशी बकँांसाठी कॉप रेट कर कमी करणेपरदेशी बकँांसाठी कॉप रेट कर कमी करणेपरदेशी बकँांसाठी कॉप रेट कर कमी करणे----        

या धोरणा या पाठीमागील िवशषे उ ेश असा आह ेक  भारतात वसाय करणा या िवदेशी बकँाया धोरणा या पाठीमागील िवशषे उ ेश असा आह ेक  भारतात वसाय करणा या िवदेशी बकँाया धोरणा या पाठीमागील िवशषे उ ेश असा आह ेक  भारतात वसाय करणा या िवदेशी बकँाया धोरणा या पाठीमागील िवशषे उ ेश असा आह ेक  भारतात वसाय करणा या िवदेशी बकँा    माफत जागितक माफत जागितक माफत जागितक माफत जागितक 
भाडंवल भारतीय बाजारपठेेम य ेयाव े हणनूच यापवू  िवदेशी बकँातं वर अिधभार व उपकर या या मा यमातनू भाडंवल भारतीय बाजारपठेेम य ेयाव े हणनूच यापवू  िवदेशी बकँातं वर अिधभार व उपकर या या मा यमातनू भाडंवल भारतीय बाजारपठेेम य ेयाव े हणनूच यापवू  िवदेशी बकँातं वर अिधभार व उपकर या या मा यमातनू भाडंवल भारतीय बाजारपठेेम य ेयाव े हणनूच यापवू  िवदेशी बकँातं वर अिधभार व उपकर या या मा यमातनू 40 ट े  कट े  कट े  कट े  कर र र र 
लाद यात यते होता तो नवीन अथसकं पात लाद यात यते होता तो नवीन अथसकं पात लाद यात यते होता तो नवीन अथसकं पात लाद यात यते होता तो नवीन अथसकं पात 22 ट े  के यान े परदेशी गुतंवणकू भारतात ये याची श यता वाढेल यामळेु ट े  के यान े परदेशी गुतंवणकू भारतात ये याची श यता वाढेल यामळेु ट े  के यान े परदेशी गुतंवणकू भारतात ये याची श यता वाढेल यामळेु ट े  के यान े परदेशी गुतंवणकू भारतात ये याची श यता वाढेल यामळेु 
रोजगाराची सधंी उपल ध होऊन बकेारीची सम या कमी हो यास मदत होईलरोजगाराची सधंी उपल ध होऊन बकेारीची सम या कमी हो यास मदत होईलरोजगाराची सधंी उपल ध होऊन बकेारीची सम या कमी हो यास मदत होईलरोजगाराची सधंी उपल ध होऊन बकेारीची सम या कमी हो यास मदत होईल.... 
6. पयावरणीय ेपयावरणीय ेपयावरणीय ेपयावरणीय े ----    

हवामान बदलहवामान बदलहवामान बदलहवामान बदल  शा त िवकासातील या मह वपणू मु ावर शा त िवकासातील या मह वपणू मु ावर शा त िवकासातील या मह वपणू मु ावर शा त िवकासातील या मह वपणू मु ावर 2022 चा अथसकं पाम य ेल  क त कर यात आल ेचा अथसकं पाम य ेल  क त कर यात आल ेचा अथसकं पाम य ेल  क त कर यात आल ेचा अथसकं पाम य ेल  क त कर यात आल े
आहेआहेआहेआहे....Cop26 या बठैक त भारताच ेपतं धान यानंीया बठैक त भारताच ेपतं धान यानंीया बठैक त भारताच ेपतं धान यानंीया बठैक त भारताच ेपतं धान यानंी  भारत सण भारत सण भारत सण भारत सण 2070 पयत शू य पयत शू य पयत शू य पयत शू य काबन काबन काबन काबन उ सजन उ सजन उ सजन उ सजन असलेअसलेअसलेअसले    अशी घोषणा केललेी अशी घोषणा केललेी अशी घोषणा केललेी अशी घोषणा केललेी 
आहेआहेआहेआह े
8. 2030 पयत सौरऊज यापयत सौरऊज यापयत सौरऊज यापयत सौरऊज या280GW मह वकाशंी उ ेशा या पतू साठी सौर पनॅलेची उ पादन सु च कमह वकाशंी उ ेशा या पतू साठी सौर पनॅलेची उ पादन सु च कमह वकाशंी उ ेशा या पतू साठी सौर पनॅलेची उ पादन सु च कमह वकाशंी उ ेशा या पतू साठी सौर पनॅलेची उ पादन सु च कर यासाठी र यासाठी र यासाठी र यासाठी PLI 
योजनअेतंगत योजनअेतंगत योजनअेतंगत योजनअेतंगत 19500  कोटीची तरतदू कर यात आललेी आहेकोटीची तरतदू कर यात आललेी आहेकोटीची तरतदू कर यात आललेी आहेकोटीची तरतदू कर यात आललेी आहे.... 
9. वाढती लोकसं या व वाढती वाहनाचंी सं या वाहनामंळेु होणा या दषूणावर उपाय हणनू इले ॉिनक वाहनां या वाढती लोकसं या व वाढती वाहनाचंी सं या वाहनामंळेु होणा या दषूणावर उपाय हणनू इले ॉिनक वाहनां या वाढती लोकसं या व वाढती वाहनाचंी सं या वाहनामंळेु होणा या दषूणावर उपाय हणनू इले ॉिनक वाहनां या वाढती लोकसं या व वाढती वाहनाचंी सं या वाहनामंळेु होणा या दषूणावर उपाय हणनू इले ॉिनक वाहनां या 
वापरास ो साहन देऊन बटॅरी व पग धोरणाचा वीकार केललेा आहेवापरास ो साहन देऊन बटॅरी व पग धोरणाचा वीकार केललेा आहेवापरास ो साहन देऊन बटॅरी व पग धोरणाचा वीकार केललेा आहेवापरास ो साहन देऊन बटॅरी व पग धोरणाचा वीकार केललेा आहे. . . . प रणामी इले ॉप रणामी इले ॉप रणामी इले ॉप रणामी इले ॉिनक वाहनाचंी सं या वाढून वाय ूिनक वाहनाचंी सं या वाढून वाय ूिनक वाहनाचंी सं या वाढून वाय ूिनक वाहनाचंी सं या वाढून वाय ू

दषूणास यो य तो आळा बसलेदषूणास यो य तो आळा बसलेदषूणास यो य तो आळा बसलेदषूणास यो य तो आळा बसले.... 
१०१०१०१०. . . . याचबरोबर सरकार सावजिनक वाहतकु या वापरासाठी ापकपण े ो साहन दे याच ेधोरणयाचबरोबर सरकार सावजिनक वाहतकु या वापरासाठी ापकपण े ो साहन दे याच ेधोरणयाचबरोबर सरकार सावजिनक वाहतकु या वापरासाठी ापकपण े ो साहन दे याच ेधोरणयाचबरोबर सरकार सावजिनक वाहतकु या वापरासाठी ापकपण े ो साहन दे याच ेधोरण  अथसकं पात माडं यात अथसकं पात माडं यात अथसकं पात माडं यात अथसकं पात माडं यात 
आलेआलेआलेआले.... 

एकूणच पयावरण मानवी समाज व आ थक सधुारणां या े ात भारता या मह वकां ा सा य कर यासाठी एकूणच पयावरण मानवी समाज व आ थक सधुारणां या े ात भारता या मह वकां ा सा य कर यासाठी एकूणच पयावरण मानवी समाज व आ थक सधुारणां या े ात भारता या मह वकां ा सा य कर यासाठी एकूणच पयावरण मानवी समाज व आ थक सधुारणां या े ात भारता या मह वकां ा सा य कर यासाठी 2022 
या अथसकं प हा ट नग पॉइंट ठरणार आहेया अथसकं प हा ट नग पॉइंट ठरणार आहेया अथसकं प हा ट नग पॉइंट ठरणार आहेया अथसकं प हा ट नग पॉइंट ठरणार आहे. . . . अथसकं पात ह रत गुतंवणकु ला आिण न ा उप मानंा चालना दे या या अथसकं पात ह रत गुतंवणकु ला आिण न ा उप मानंा चालना दे या या अथसकं पात ह रत गुतंवणकु ला आिण न ा उप मानंा चालना दे या या अथसकं पात ह रत गुतंवणकु ला आिण न ा उप मानंा चालना दे या या 
दशने ेयो य पावल ेउचल याच ेिनयोजन कर यादशने ेयो य पावल ेउचल याच ेिनयोजन कर यादशने ेयो य पावल ेउचल याच ेिनयोजन कर यादशने ेयो य पावल ेउचल याच ेिनयोजन कर यात आलले ेआह ेस य शतेी तं ानातील सामािजक िहतासाठी वापर िश ण त आलले ेआह ेस य शतेी तं ानातील सामािजक िहतासाठी वापर िश ण त आलले ेआह ेस य शतेी तं ानातील सामािजक िहतासाठी वापर िश ण त आलले ेआह ेस य शतेी तं ानातील सामािजक िहतासाठी वापर िश ण 

आरो य े ानंा क  माननू शा त िवकासाच े यये गाठ यासाठी यथायो य तर दोन तरतदू अथसकं पात केले या दसनू आरो य े ानंा क  माननू शा त िवकासाच े यये गाठ यासाठी यथायो य तर दोन तरतदू अथसकं पात केले या दसनू आरो य े ानंा क  माननू शा त िवकासाच े यये गाठ यासाठी यथायो य तर दोन तरतदू अथसकं पात केले या दसनू आरो य े ानंा क  माननू शा त िवकासाच े यये गाठ यासाठी यथायो य तर दोन तरतदू अथसकं पात केले या दसनू 
यतेात पढुील पचंवीस वष अथ सकं पना पढुील यतेात पढुील पचंवीस वष अथ सकं पना पढुील यतेात पढुील पचंवीस वष अथ सकं पना पढुील यतेात पढुील पचंवीस वष अथ सकं पना पढुील 25 वष अथ व थलेा चावष अथ व थलेा चावष अथ व थलेा चावष अथ व थलेा चालना दे याची य  केललेा आह े हणनूच याच ेलना दे याची य  केललेा आह े हणनूच याच ेलना दे याची य  केललेा आह े हणनूच याच ेलना दे याची य  केललेा आह े हणनूच याच े
वणन अमतृ काल अस ेकर यात आलले ेआहेवणन अमतृ काल अस ेकर यात आलले ेआहेवणन अमतृ काल अस ेकर यात आलले ेआहेवणन अमतृ काल अस ेकर यात आलले ेआह े
संदभ: 

1. .https://www.esakal.com/sampadakiya/mansi-gore-write-environment-and-health-article-editorial-page-92633 
2. https://www.financialexpress.com/budget/budget-sustainable-development-goals-the-३.first-of-the-million-steps-

towards-net-zero/2432837/ 
3. https://thecsrjournal.in/union-budget-2022-india-announcements-sustainability/ 
4. .https://www.forbesindia.com/article/budget-2022/budget-2022-startups-tech-for-sustainable-development-get-

attention/73313/1 
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क ीयक ीयक ीयक ीय    अथसकं प अथसकं प अथसकं प अथसकं प ((((२०२२२०२२२०२२२०२२----२०२३२०२३२०२३२०२३))))----    चाकू या धारधार चाकू या धारधार चाकू या धारधार चाकू या धारधार 
कना याव न चालणाराकना याव न चालणाराकना याव न चालणाराकना याव न चालणारा............    

    

सशंोधक सशंोधक सशंोधक सशंोधक ––––    चं कांत भपूाल पाटीलचं कांत भपूाल पाटीलचं कांत भपूाल पाटीलचं कांत भपूाल पाटील    

वा.रा.ती.मिव यापीठ नांदडे,अंतगत पीप स कॉलेज नादंडे. 

तावनातावनातावनातावना:::: 
कोरोना सकंटाने भारतासह जगात या सवच दशेां या अथ व था मंदाव या यासंदभात जागितक बँके या 

एका अहवालानसुार, या िवकसनशील दशेां या अथ व थांना कोरोनाचा तडाखा बसला आह.े याम ये भारत दशे 

दसु या थानी आह.े ऑ सफोड इकॉनॉिम सनुसार, कोरोनाचा सवात मोठा प रणाम भारतीय अथ व थेवर 

झाला आह.ेअथातच, वादाचा,चचचा मु ा हा नाही क  कोरोनामुळे या अथ व थानंा फटका बसला आह े याम य े
भारत पिह या क  दसु या मांकावर आह.े यातील मु य दृ ी ेपाचे क थान हआेप या अथ व थेची एवढी 
ददुशा कशीझाली? अथ व था एवढी रसातळाला कशी गेली? या आ थक अि थरततेून माग म कसे करता येईल 

? यािवषयी आह.ेसं ेपात मथीताथ सांगायचा तर कोरोनाच ं सकंट आिण यामुळे दीघ काळ लागू कर यात 
आलेला लॉकडाऊन आिण यानंतर घाब न आ थक घडामोडी थिगत झा याने अथ व थेची ही अव था झाली 
आह.े अशा मंदी या कोलमडले या आथ क घडीला ि थरावथा दऊेन,िवकासिभमूक अव थेकड े घेऊन जा या या 
दृ ीने, आगामी क ीय अथसंक पक (२०२२-२०२३) तयार करणे ही तरतारेवरची कसरत तर आहचे, 
यािशवायवा तवात ती िनभावने ह ेचाकू या धारधार कना याव न चाल यासारखे अस याचे वाटतेआह.े 
सकंटकालीन अथ व था सकंटकालीन अथ व था सकंटकालीन अथ व था सकंटकालीन अथ व था ::::    

आ थक वाताहतीचं कारण ह े केवळ कोि हड-१९ नसनूभारतीय अथ व थेचा वेग कोरोना सकंटा या 
आधीपासूनच संथ होऊ लागला होता. २०१९-२० आ थक वषात सकल रा ीय उ प  अथात जीडीपी घस न ४.२ 
ट यांवर होता. गे या अकरा वषातली ही सग यात मोठी घसरण होती.माच २०१८म ये जीडीपीचा िवकासदर 
८.२ट े  होता. तो माच २०२०म ये३.१ ट यांन पयतघटला. अथातच ही सलग आठ ितमाही जीडीपीची 
घसरणच झाली. प रणामी दशेात बेरोजगारीचा दर सन २०१७-१८या कालावधीत ६.१ ट े  झाला, हा गे या 
४५वषातला सग यांत जा त दर होता. यानंतर कोरोनािनयं नासाठी दीघ काळ लागू कर यात आले या 
लॉकडाऊनमुळे आ थक घडामोडी िव कळीत/ थिगत झा याने बेरोजगारीचा दर १५ ट यांपयत वाढला व सन 
२०२१-२०२२ म ये९.४ट े  रािहला. िवशेषतः इंिडयन इि ट ूट ऑफ मॅनेजमट, कोलकाता इथे कायरत 

ा यापक पाथ राय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांिगतलं क , "कोरोना संकटा या आधीच ३ वषापासून भारतीय 

अथ व था कूम गतीन ेचालत होती. एकंदरीतच दीघकालीन योजना असणा या जीएसटी व नवीन दवाळखोरी 
काय ांमुळे अथ व थेला झळ बस ू लागलेली आिण यातच कोि हड-१९मुळे आले या जागितक 
आिणबाणीनेभारतीय अथ व था अिधकच मंदावली. प रणामी मागणी-पुरव ाचे गिणतअिधकच कोलमडून 
अथ व थे या उ पादन-उ प -उपभोग-िवतरण या आ थक घटकांवर नकारा मकप रणाम होऊन अथ व था 
द र ा या दृ च ात अडकून आ थक मंदीच े सावट अिधकच गडद झाल े व आ थकिवकासदर ऋणा मक झाला. 
याचे मा मक परीदशृ भारतीय अथ व थेतील आ थक ि थतंतरे(आकृती .१) अिधक ापकतेने प  करतात. 
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संदभ :Indian Economy Survey Report-2010-2021, NSSO,CSO,RBI web. 
अथ व था अ पअथ व था अ पअथ व था अ पअथ व था अ प----उप  साप यात उप  साप यात उप  साप यात उप  साप यात ::::    

कोरोनासंकटावेळी खराब झाले या जागितक अि थर आ थक प रि थतीमुळेभारतीय अथ व थेची ि थती 
जा तच िबघडली. याच काळात कोरोनान ेहाहाकार माजवला. कोरोनाला रोख यासाठी लॉकडाऊन लागू कर यात 
आ याने मागणी-पुरव ावर िवपरीत प रणाम झालाच परंतू यापूव , सरकारने अचानक येयधोरणांम ये केले या 
बदलामुळे अथ व थे या िवकासाची चाके अिधकच गाळात तू लागली होती. सन २०१६ म ये सरकारने नोटबंदी 
जाहीर केली. सन २०१७ म ये जीएसटी लागू कर यात आला. यानंतर रअल इ टेट े ाशी िनगडीत रेरा 
काय ासह अनेक िनयमांम ये मो ा माणात बदल कर यात आले. रेरा कायदा रअल इ टेट े ात आणला गेला 
याम ये लोकांना मो ा माणावर रोजगार िमळतो. परंतू अचानक कर यात आले या या बदलांमुळे संघ टत 

आिण असंघ टत अशा दो ही वगाला फटका बसला व यानंतर ह े े  यातनू सावरने अश य ाय झाले. एकंदरीतच 
"सरकारकडून धोरणासंंदभात एकामागून एक असे आ थक िनणय घे यात आले. यामुळे केवळ उ पादन े ालाच 

न ह े लोकां या उपजीिवकेला ही झळ पोहोचली."अथ व थेत व तूंना मागणी ते हाच असत े जे हा उ पादन 
े ातील घडामोडी वेगवानपणे सु  असतात. मा  नोटबंदी आिण जीएसटीने असंघ टत े ावर नकारा मक 

प रणाम झाला. उपभो यांकडून मागणी िमळव यात या े ाचा वाटा मोठा होता. परंतू एकदा या िव कळीत 
झाली क  ती ळावर ये यास बरास कालावधी लागतो. याचा रोजगारावर प रणाम झाला. उपभोगता/ ाहक 
आप या िमळकतीत वृ ी होईल याच ती ेत रािहला मा  तसं झालं नाही. मा  याचवेळी याची दणेीवाढू 
लागली. यामुळे या मंडळ नी जोखीम प क न खच करणं बंद केलं. पयायान ेअथ व था अ प-उप  साप यात 
अडकली जाऊ लागली. 

ामीण भागात उ पादन होणा या ापारिविनमयाची तुलना शहरात या घडामोड शी होऊ शकत नाही. 
कारण अथ व थेत कृषी े ाचा वाटा १५ते १६ट े  एवढाच आह.े शहरक त अथ व थेला ळावर यायला 
बराच वेळ लागेल, कारण आजून उ पादन पूव माणे सु  झालेलं नाही.जे लोक मागणीची वारंवारता वाढवू 

शकतात ते ामीण आिण शहरी भागात संरचनेत तळा या थानी आहते. आधीचे जवेढे अथसंक प मांड यात आल े
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याम ये या वगाकड ेल  दणंे आव यक होत.ं कारण य  आिण अ य  रोजगार िमळव याबाबत त ेसग यातं 
िपछाडीवर असतात. डायरे ट बेिन फट ा सफर सार या योजनां ारे लोकांपयत रोख पैसा पोहोचव याची मनीषा 
असेल तर आ थकदृ ा अ यंत कमकुवत गटापयत ही मदत पोहोचावी. पण सरकारने काय केल?ं सरकारन े

कॉप रेट े ाला घसघशीत सवलत दली,तीया हतेून ेक  त े गंुतवणुक ारे पैसा ओततील आिण रोजगार िन मती 

होईल. पण कॉप रेट कंप यांनी याचा वापर आपले ताळेबंद नीट कर यासाठी केला. सरकारी ितजोरीवर आधीच 
चंड बोजा आह.े सरकार या खच कर यावर कठोर मयादा आहते. कोरोना सकंटा या या काळात मागणी 

वाढव यासाठी यो य पावलं उचल यात सरकारन ं हात आकडता घतेला.डन अँड ॅड ीटचे लोबल चीफ 
इकॉनॉिम ट अ ण सह सागंतात, टेिलकॉम, बँ कग आिण या याशी िनगडीत े ं २०१९पासूनच संकटात आहते. 

कोि हडमुळे सम येची खोली वाढली. यामुळे अथ व थलेा चतते टाकल.ेलोक आधीपासूनच अथ व थे या सु त 
कारभाराचा फटका झेलत होते. परंतू आता नोकरी जाणे आिण पगारकपात अशा प रणामांना सामोरे जात आहते. 
यांचं भिवत  अिनि त आह.े भिव या या चतेने यानंा वतमानात खच कर यापासून रोखलं आह.े आता ते खच 

कर यापूव  दहावेळा िवचार करतात.लोकांनी आता सावधपणे वागायला सु वात केली आह.े त ेपैस ेवाचवू लागले 
आहते. वाईट दवस सरलेले नाहीत असं लोकांना वाटतं आह.े दसुरी चता रोजगारसदंभात आह.े लोकाचंा रोजगार 
आटला आह.े कचे यांम ये काम करणा या हाईट कॉलर वगालादखेील बोनस िमळालेला नाही. यां या पगारात 
कपात झाली आह.े न ा वषातही पैसा वाढलेला नाही. यामुळे,उपभोगखचाती घट ही भावी मागणी घटवते. 
प रणामी उ पादन-उप -रोजगार घटतो. अथातच अथ व था अ प-उप  साप यात अडकते.अशा दृ च ातनू 
अडकले या अथ व थेला िवकासमगावर आण याचे आ हान ह ेके ीय अथसंक प (२०२२-२०२३) तयार करताना 
िव मं ी िनमला िसतारमण यां या पुढे होत.े या दृ ीने सरकार या अंदाजे खच – ाि चे िववरण प  क ीय 
अथमं ी िनमला िसतारमण यांनी १ फे ुवारी २०२३ रोजी संसदते आगामी वषाचे (२०२२-२०२३) िववरणप  
भारतीय कलम ११२ न े सादर केले. 
अथसकं प अथसकं प अथसकं प अथसकं प ((((२०२२२०२२२०२२२०२२----२०२३२०२३२०२३२०२३) ) ) ) ----    प रदृ यप रदृ यप रदृ यप रदृ य::::    
 भारतीय अथ व थेची मंदीसदृ यछायेतून तेजोमय काशकड े मागा म कर या या दृ ीन े
मांड यात आले या क ीय अथसंक प (२०२२-२०२३) या प रदृ याचा मागोवा घेणे म ा  ठरते.न ा आ थक 
वषात रा ीय सकल उ पादनाचा वेग हणजे िवकासदर ८त े ८.५ट े  रा  शकेल, असा आशावादी सूर यंदा या 

आ थक पाहणी अहवालाम ये उमटला. (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the 

Budget 2022 in the Lok Sabha today)कोरोना संकटामुळे दशेाची अथ व था मंदावलेली होती. या 

अथ व थेला उभारी दे याचा य  व अथ व था मजबूत कशी होईल यावर भर अस याची श यता क ीय 
अथमं ी िनमला सीतारामनअथसंक पात कर याची श यता तर होतीच यािशवाय तशी सग याच थरातील 
लोकांना ही असणे वाभािवकच होते. कारण स या महागाईचा कहर दसनू येत आह.े पे ोल-िडझेल, सीएनजी, 

पीएनजी आिण घरगुती गॅस या कमती गगणाला िभड या आहते. सामा यांचे महागाईने कंबरड े मोडले आह.े 
कोरोना काळात अनेकां या नोक या गे या आहते. अनेक उ ोगधंद ेबंद पडले आहते. यामुळे दोन वषा या कोरोना 
काळानंतर लॉकडाऊन उठ यानंतर दशेा या अथ व थेला हळहळू गती िमळत आह.े यामुळे या अथसंक पात 
अथ व थेला अिधक गती दे यासाठी आिण सामा यां या दृ ीकोणातून महागाईवर िनयं ण िमळिव यासाठी 
अथसंक पाकड ेसग यांचे ल  लागले होत.े ते हा क ीय अथसंक प २०२२-२३ ( Union Budget 2022-23) 

म ये नेमके काय असणार आिण सवसामा यांना काय दलासा िमळणार याकड े सवा या नजरा लाग या 
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हो या.कोरोना या आिणबाणीतून अथ व था सावरत असताना अथ व थे या जहाजाला िडिजटल गती दते 
चौफेर गतीचे येय बाळगणारा अथसंक प क ीय अथमं ी िनमला सीतारमन यांनी सादर केला.सदर 
अथसंक प २०२२हा अथ व थेला बू टर डोस (Booster Dose) हणून काम करेल असे वाटते आह.ेयासंदभात 

अथसंक पाचा एक दिृ ेप व परामश घेणे म ा  ठरते. 
दिृ पेातदिृ पेातदिृ पेातदिृ पेात    अथसकं पअथसकं पअथसकं पअथसकं प    ::::((((२०२२२०२२२०२२२०२२----२०२३२०२३२०२३२०२३) :) :) :) :िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    व थापनव थापनव थापनव थापन    ::::    

♠ अथसंक प अंदाज २०२१-२२ : ३४.८३लाख कोटी पये 
♠ सुधा रत अंदाज २०२१-२२ : ३७.७०लाख कोटी पय े

♠ २०२२-२३म ये एकूण अंदाजे खच : ३९.४५लाख कोटी पये 
♠ २०२२-२३ म ये कजा ित र  एकूण पाव या : २२.८४ लाख कोटी पये 
♠ चालू आ थक वषात जीडीपी या ६.९ट े  राजकोषीय तूट 
♠ २०२२-२३ म ये अंदािजत िव ीय तटूिव ीय तटूिव ीय तटूिव ीय तटू जीडीपी या ६६६६....४४४४ट े  

 अथातच, क सरकारचा सदर २०२२-२०२३ चा अथसकं प हा तुटीचा अथसंक प हणून ओळखला जातो. 
सदर २०२२-२३ या अंदाजप कातील सावजिनक िव चे प रदृ य संि  म येपैशा या पान ेआकृिततील पया पया पया पया 
असा यणेारअसा यणेारअसा यणेारअसा यणेार    आिण आिण आिण आिण पया असा जाणारपया असा जाणारपया असा जाणारपया असा जाणार    यायायायाव न ल ात यतेे. 
 

 

संदभ :भारत सरकार,युिनयन बजेट-१/२/२०२२. 
अथसकं पअथसकं पअथसकं पअथसकं प    २०२२२०२२२०२२२०२२----२३ २३ २३ २३ ::::    मखु ठळक मु  ेमखु ठळक मु  ेमखु ठळक मु  ेमखु ठळक मु  े:::: 

♦ मो ा अथ व थांम ये भारताची आ थक वाढ ९.२% वर मू यमापन केली जात.े 
♦ (PLI) उ पादकता जोडले या ो साहन योजनेअंतगत १४ े ांम ये ६० लाख नवीन नोक  या दे यात येणार 

आहते. 

२०

१७

१५१०

९

९

८

४

 1पया असा जाणार1पया असा जाणार1पया असा जाणार1पया असा जाणार

�याज देय – २० पैसे

कर आ ण शु7कांमधील रा9यांचा *ह�सा – १७ पैसे 

क< =ां>या ?े@ीय योजना – १५ पैसे

-व. आयोग आ ण अBय – १० पसेै

क< =$य योजना – ९ पैसे

अBय खच� – ९ पैसे

संर?ण – ८ पैसे

अनुदान – ८ पैसे

पेBशन – ४ पैसे

३५

१६१५

१५

७
५

५

1पया असा येणार 1पया असा येणार 1पया असा येणार 1पया असा येणार 

ऋण व अBय देयाके -३५ पैसे

व�तूआ णसेवाकर – १६ पैसे

कॉपGरेट कर -१५ पैसे

उIपBन कर -१५ पैसे

क< =$य उIपादन शु7क -७ पैसे

सीमा शु7क - ५ पसेै

-बगर कर महसूल - ५ पैसे

कजJ.र भांडवली LाMी - २ पैसे
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♦ पीएलआय योजना ३०लाख कोटी पयांचे अित र  उ पादन िनमाण क  शकतात. 
♦ अमृत कालम ये वेश क न, २५वषाची भारत @१००पयतची आघाडी, अथसकं प चार ाधा यांसह 

वाढीसाठी चालना दतेो. ती अनु मे - ११११) ) ) ) पीएम गितशपीएम गितशपीएम गितशपीएम गितश     २२२२) ) ) ) सवसमावशेक िवकाससवसमावशेक िवकाससवसमावशेक िवकाससवसमावशेक िवकास    ३३३३) ) ) ) उ पादकता वाढ उ पादकता वाढ उ पादकता वाढ उ पादकता वाढ 
आिण गुतंवणकूआिण गुतंवणकूआिण गुतंवणकूआिण गुतंवणकू, , , , सयू दया या सधंीसयू दया या सधंीसयू दया या सधंीसयू दया या सधंी, , , , ऊजा सं मण आिण हवामान कृतीऊजा सं मण आिण हवामान कृतीऊजा सं मण आिण हवामान कृतीऊजा सं मण आिण हवामान कृती....    ४४४४) ) ) ) गुतंवणकु साठी गुतंवणकु साठी गुतंवणकु साठी गुतंवणकु साठी 
िव परुवठािव परुवठािव परुवठािव परुवठा....िवशेषतः या चारआधर थंभावर सदर अथसकं पात ल  क ीत केले आह.े 

िवि य िववरणप  िवि य िववरणप  िवि य िववरणप  िवि य िववरणप  ((((२०२२२०२२२०२२२०२२----२०२३२०२३२०२३२०२३) : ) : ) : ) : एक दृ ी पे एक दृ ी पे एक दृ ी पे एक दृ ी पे :::: 
� ११११))))    ाि कराि कराि कराि कर    वववव    अ यअ यअ यअ य    करकरकरकर    ::::----    
� सलग सहा ा वष  कररचनते कोणताही बदल नाही.    
� स या या कर रचने माणे ५ लाखांपयत कोणताही कर नाही.    
� ५ते ७.५ लाखापयत उ प ावर १०ट े  कर.    
� ७.५ते १०लाखांपयत उ प ावर १५ट े  कर.    
� १०ते १२.५लाखांपयत उ प ावर २०ट े  कर.    
� १२.५ते १५लाखांपयत उ प ावर २५ट े  कर    
� १५लाख पयांपे ा अिधक उ प  असणा यांना ३० ट े  ा ीकर. हीच कररचना पुढील वषभर कायम 

राहणार आह.े    
� करदा यांना टॅ स रटन अथात कर परतावा भर यासाठी मुदतवाढ दे यात आली आह.े    
� कर परतावा भरताना काही चूक झा यास सुधा रत कर परतावा भर याची मुदत दोन वषानी वाढव यात 

आली आह.े    
� सहकार े ासाठी असले या पयायी कमान कर १८.५ ट   यांव न १५ ट   यांपयत कमी कर यात आला 

आह.े    
� १कोटी पयांपयत उ प  असणा या सहकारी सोसाय ांसाठी करावरील अिधभार १२ट यांव न 

७ट यांपयत कमी कर यात आला आह.े    
� िडिजटल कर सीसाठी ३०ट े  कर आकारणी आिण या कर सी या ह तातंरणासाठी १ट ा टीडीएसची 

आकारणी कर यात येणार आह.े    
� टाट अपसाठी दे यात आलेली टॅ स रडे पशनची सुिवधा एक वषानी वाढिवली.    
� काप रेट टॅ स १८ ट   यांव न १५ ट   यांवर. यावर लागणारा सरचाजही कमी केला असून, तो १२ 

ट यांव न ७ ट यांवर आणला.    
� काप रेट टॅ सची मयादा १०कोटीपयत वाढिव यात आली आह.े    
� पे शनम ये करावर सवलत दे यात येईल.    

एकंदरीतच, आयकर मयादा पु हा ‘जैसे थे’ ठेवून अथमं यांनी म यमवगाला िनराश केले. आयकर ‘जैसे थ’े 
राह याचे ह ेसलग सहावे वष असून, या अथसंक पानेही या करदा यां या पदरी िनराशाच टाकली. सा या आयकर 
वजावट या मयादांनाही अथमं यांनी सढळ हात लावला नाही. असे असले तरी लॉकडाउन या तडा याने हतबल 
झाले या जनतेवर न ा करांचा कोणताही बोजा या अथसंक पाने टाकलेला नाही हहेी िततकेच िन ववाद स य 
नाकारता येत नाही. 
२२२२))))    कृषीकृषीकृषीकृषी    ::::    
� एमएसपी आता थेट शेतक यां या खा यावर पाठवणार आह.े    
� या हगंामात १६३लाख शेतक यांकडून १२०८मे क टन ग  आिण धा याची खरेदी कर यात येणारआह.े    
� एमएसपी ारे शेतक यां या खा यात २.३७ लाख कोटी पये पाठिवले अस याचे अथमं यांनी सांिगतल.े    
� ९ लाख हे  टर शेती या सचनासाठी ४४ हजार ६०५ कोटी पये खच केले जाणारआहते.    
� क टकनाशकमु  शेती वाढिव यासाठी य कर यात यणेारआह.े    
� शेतक यांना िडिजटल आिण हायटेक बनव यासाठी ‘पीपीपी’ मोडम ये नवीन योजना.    
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� िझरो बजेट शेती आिण स य शेती, आधुिनक शेती, मू यवधन आिण व थापन यावर भर दला जाणार 
आह.े    

� केन – बेतवा नदी जोडणी क पाची योजना घोषणा.    
� नाबाड या मा यमातून शेतक यांसाठी िनधीची सुिवधा.    
� टाटअप एफपीओला पा ठबा दऊेन शेतक यानंा हायटेक बनवले जाईल.    
� २०२३ह ेवष ‘‘‘‘धा याचेधा याचेधा याचेधा याचे    वषवषवषवष’’’’ हणून घोिषत.    
� ोन ारे शेतीला ो साहन दे यात येणारआह.े    
� गंगा नदी या ५ क.मी. कॉ रडॉरम ये शेतक यां या जिमनीवर ल  क त क न रसायनमु  नैस गक शेतीला 

दशेभर चालना दे यात येणारआह.े    
३३३३))))    रे वेरे वेरे वेरे वे    ::::    
� सुवण चतुभुज मागावर िवशेष ल . या मागावर ताशी १८० ते २०० क.मी. वेगाने धावणा या ‘वंदपुेढील 

तीन वषात ४०० ‘‘‘‘वदंेवदंेवदंेवदंे    मातरम्मातरम्मातरम्मातरम्’’’’ गा ा धावणार आहते.    
� १००पीएम गती श  काग  ट मनल िवकिसत केले जातील.    
� मातरम् ए ेस’ सेमी-हाय पीड े स चालिव याची घोषणा.    
� मे ो े सचे जाळे उभारणार आह.े    
� शेतकरी आिण छोटे व म यम उ ोगांसाठी रे वे नवे ोजे ट व कुशल छोटे लॉिजि टक स हस तयार करणार 

आह.े    
� थािनक उ पादनां यापुरवठा शंृखलेला मदत कर यासाठी ‘‘‘‘एकएकएकएक    टेशनटेशनटेशनटेशन,,,,    एकएकएकएक    उ पादनउ पादनउ पादनउ पादन’’’’ सु  केल ेजाणार आह.े    

४४४४))))    र तेर तेर तेर ते    वाहतकूवाहतकूवाहतकूवाहतकू    ::::    
� पायाभूत सुिवधांम ये मोठी गंुतवणूक कर याचा िनणय.    
� दशेात त बल २५हजार कलोमीटरचे रा ीय महामाग बांधणार. २०२२-२३अशा वषभरासाठीचे ह े ल य 

आह.े    
� दशेातील ड गराळ भागात र यांचे जाळे िव तार यासाठी ‘‘‘‘पवतमालापवतमालापवतमालापवतमाला‘ योजनेची घोषणा. याम ये दगुम 

आिण ड गराळ भागात र त ेबांध याचे उप म हाती घतेले जाणार आह.े    
� ह ेउप म पीपीपी हणजेच खाजगी व सावजिनक भागीदारी या त वावर राबिवली जाईल.    
� दशेातील मागास िज ां या िवकासासाठी काम होणार. ११२िज ां या सवागीण िवकासासाठी गावांना 

चांग या र याने जोडले जाणार. यासाठी ‘ि हलजेि हलजेि हलजेि हलजे    इ ा चरइ ा चरइ ा चरइ ा चर‘ योजनेचे कायानीकरण केले जाईल.    
५५५५)))) िश णिश णिश णिश ण    ::::    
� डीटीएच लॅटफॉमवर ‘‘‘‘ धानमं ीधानमं ीधानमं ीधानमं ी    ईईईई----िव ािव ािव ािव ा‘ योजनेअंतगत ‘एकएकएकएक    चनॅलेचनॅलेचनॅलेचनॅले----एकएकएकएक    वगवगवगवग‘ योजना १२व न २०० ट ही 

चॅनेल योजना वाढवली जाईल.    
� इय ा १ लीते १२ वी या मुलांना यां या ादिेशक भाषेत िश णाची सुिवधा दली जाईल.    
� िडिजटल साधनां या चांग या वापरासाठी िडिजटल िव ापीठाची थापना कर यातयेईल.    
� टी ही, इंटरनेट, रेिडओ आिण इतर िडिजटल मा यमां ारे सव भारतीय भाषांम ये दजदार अ यापन सािह य 

उपल ध क न दले जाईल, जेणेक न िश कांना ई-साम ी िमळू शकेल.    
� पाच सव  िश ण सं थानंा ‘सटसटसटसट    ऑफऑफऑफऑफ    ए सल सए सल सए सल सए सल स‘ चा दजा. यांना २५हजार कोट चा िवशेष िनधीची तरतूद.    
� ’एआयसीटीईएआयसीटीईएआयसीटीईएआयसीटीईया सं थांसाठी ा यापक आिण िश ण काय मांवर दखेरेख करेल.    

६६६६))))    रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    ::::    
� आ मिनभर भारत योजनेअंतगत १६लाख नोक या दे यात येणार आहते.    
� ‘‘‘‘मकेमकेमकेमके    इनइनइनइन    इंिडयाइंिडयाइंिडयाइंिडया’’’’ अंतगत ६०लाख नोक या दे यात येणार आहते.    
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७७७७))))उ ोगाचं ेअथ व थतेील योगदान उ ोगाचं ेअथ व थतेील योगदान उ ोगाचं ेअथ व थतेील योगदान उ ोगाचं ेअथ व थतेील योगदान ::::    
� रोजगारा या संधी वाढव यासाठी कौश य िवकास काय म न ाने सु  केले जाईल.    
� रा ीय कौश य पा ता काय म उ ोगां या गरजांनुसार तयार केला जाईल.    
� रा यांकडून चालव या जाणा या औ ोिगक िश ण क ाला अप ेड केले जाईल.    
� शहरांम ये  रोजगारा या सधंी वाढिव याचे काम केले जाईल.    

८८८८))))    अ यअ यअ यअ य    ::::    
� ईशा य भारता या िवकासाला चालना दे यासाठी ‘‘‘‘पीएमपीएमपीएमपीएम    िवकासिवकासिवकासिवकास    पहलपहलपहलपहल’’’’ नावाची नवी योजना सु  होईल.    
� खासगी कंप यांमाफत ५जी मोबाईल सेवां या ारंभासाठी पे मचा िललावपुढील-आ थकवषात २०२२-

२३म ये होणार आह.े     
� कोळशापासून गॅस बनिव यासाठी चार पायलट योजना सु  होणार आह.े    
� संर ण े ातील आयात घटिव यासाठी आिण आ मिनभरता आण यासाठी सरकार क टब . संर ण 

े ासाठी ६८ट े  िनधी थािनक उ ोगांना वाटला जाईल.    
� ामीण प रसरात ोडबँड या िव तारावर जोर, खे ापा ातही इंटरनेट कनेि टि हटी चांगली होणार. 

भारत नेट ोजे ट २०२५पयत पूण हो याची आशा आह.े अनुसूिचत वािणि यक बँक दशेा या 
७५िज ाम ये ७५िडिजटल बँकांची थापना करणार आह.े िचप आधा रत ई – पासपोट जारी केल े
जाणारआहते. सू म, लघु व म यम उ ोगां या रे टगसाठी ६हजार कोटी पयाचंा काय म ये या पाच 
वषाम ये लागू होणार आह.े    

� ामीण व शहरी े ात पीएम आवास योजनेअंतगत ८०लाख घरां या िन मतीसाठी ४८ हजार कोटी 
पयांचा िनधी पाठवला जाईल.    

� ‘‘‘‘हरहरहरहर    घरघरघरघर    नलनलनलनल    सेससेेसे    जलजलजलजल’’’’ क हरेज ७.८कोटी आह,े यापैक  ५.५कोटी घरांम ये गे या दोन वषाम येच नळाच े
पाणी उपल ध कर यात आले आह.े या योजनसेाठी २०२२-२३म ये ६०हजार कोटी पयांचा िनधीची तरतूद 
केली आह.े    

� एनपीएसम ये रा य आिण क ाकडून द या जाणा या सवलतीची मयादा वाढवून १४ट े  कर यात आली. 
क ाची आधीच१४ ट े  होती. रा या या कमचा यांसाठी दहा ट े  सूट होती. आता तीही १४ट े  झाली आह.े    

� २लाख अंगणवाडी क ांना अप ेड करणार आह.े    
� नॅशनल टेली- मटल हे थ ो ाम सु  होणार. यासाठी आयआयटी बंगळु  टे ॉलॉजीचे सहा य िमळणार 

आह.े    
� न ा जोड या या पाच योजनांना अंितम व प दे यात येईल.एलआयसीचे आयपीओ लवकरच येणार आहते.    
� दीड लाख टपाल कायालयांम ये कोअर बँ कग िस टीम सुिवधा दे यात येणार आह.े    
� इलेि क गा ांचा वापर वाढावा यासाठी बॅटरी वॅ पग धोरण आणले जाणार. इलेि क वाहनांसाठी खास 

मोिबिलटी झोन िवकिसत केला जाणार. यामुळे इलेि क वाहन खरेदी करणे लाभदायक होणार आह.े    
९९९९) ) ) ) अथसकं पात नािव यअथसकं पात नािव यअथसकं पात नािव यअथसकं पात नािव यबाब चाबाब चाबाब चाबाब चा    समावेशसमावेशसमावेशसमावेश    ::::    
� टो कर सीवर ३० ट े  कर आकारणार आह.े    
� ’नाबाड’ कडून शेतक यानंा कजपुरवठा कर यात येणार आह.े    
� कज पुरव ासाठी आयटी बेस सपोट िमळवणारआह.े    
� कर भरताना चुका झा यास पु हा न ाने रटन फाईल कर याची संधी दे यात येईल.    
� बायोमे क अथवा ई-पासपोट जारी करणार आह.े    

थोड यात,क ीय अथसंक पात कर यात आले या िव  व थापन व आगामी आ थक िवकासा या दशा व 
िनि तीचे ल िवचाराधीन घेता, क ीय अथसंक प-२०२२-२३ हा कृषी व संल  - सावजिनकआरो य - मनु यबळ 
िवकास– दळणवळण – उ ोग या पंचसू ीला चालना व बळकटी दणेार ठरेल. परंतू, आ थक िवकासाची चाकं 
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मंदावलेली असतांना वाषक अथसंक पातून अमृतकालीन िवकासांचेमागा म ह ेचाकू या धारधार कना याव न 
चाल यासारखे वाटते आह.े 
िन कष िन कष िन कष िन कष : : : :     

अथ व था आ थक सुधरणातून सावरत असताना, कोि हड-१९ या महामारीने मेटाकुटीला आलेली 
दशेा या अथकारणातील मागणी, वाढलेली बेरोजगारी, डोके वर काढत असलेली महागाई, मान टाकून पडलेली 
खासगी गंुतवणूक, खिनज तेला या दरवाढीची टांगती तलवार आिण अमे रक  अथ व थेतील ाजदरां या 
सरासरी पातळीतील संभा  वाढी ारे परक य गंुतवणुक चे फरणारे वारे अशा िविवध आघा ांवरील अथ क 
अि थरता व अिनि तते या प रि थतीतून सवसमावेशकव गितमान िवकासाकड े माग म कर या यादृ ीने 
अथसंक प सादर कर याचे आ हान क ीय अथमं यांन पुढे होते. सहािजकच, स :ि थतीत अथकारणालाआ थक 
िश थ लावताना चाकू या धारधार कना याव न चाल याचीजबाबदारी मु य वेक न सरकारलाच िनभावून 
यावी लागेल, ह ेउघड होत.े यामुळे सव कार या खचाकड े जळ ओणवी कर यावाचून सरकारला ग यंतरच 

न हत.े अथातच, अथसंक पात यावा तवतेच ेपडसाद उमटलेले दसतात.थोड यात,क ीय अथसंक प सू म-आ थक 
तरावरील सवसमावेशक क याणावर ल  क त क न थूल-आ थक पातळी या वाढीला पूरक ठर याचा य  

करतो. याअथ च तो “भिव याचा वेध घेणारा अथसकं प”, असे हटले तर अितशोयो चे ठ  नये इतकेच !.. 
सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी : : : : (References) :(References) :(References) :(References) :    

• Ghate,Chetan. (2011).‘The Oxford Hand Book’ Of “The Indian Economy", Oxford University Press, New York 
10016. 

• Oqubay Arkebe ,Yifulin Justin.(First Edition 2020).‘The Oxford Hand Book’ Of “The Industrial Hubs And Economic 
Development ", Oxford University Press, United Kingdom. 

•  द  आिण सु दरम.(२०२०):“भारतीय अथ व था”.एस.च द.ए ड क पनी िल. रामनगर नई द ली. ११००५५. 
• कोळंबे रंजन.(आवृ ी१३,जाने-२०१९).”भारतीय अथ व था”.भगीरथ काशन,पुणे. 
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""""िडिजटलिडिजटलिडिजटलिडिजटल    चलनचलनचलनचलन""""    
    

ाााा. . . . सजंीवनीसजंीवनीसजंीवनीसजंीवनी    शातंशातंशातंशातं    घरतघरतघरतघरत    
अथशा  िवभाग, भाकर पाटील ए युकेशन सोसायटीचे, कला, वािण य आिण िव ान महािव ालय वे ीिव ान महािव ालय वे ीिव ान महािव ालय वे ीिव ान महािव ालय वे ी. ताताताता. अिलबागगगग, 

िजिजिजिज.रायगडरायगडरायगडरायगड.    

तावनातावनातावनातावना -  
आज काल सव ठकाणी िडिजटल वहार होत असताना आप याला दसतात. सव काही िडिजटल 

हो या या मागावर आह.े अगोदर पैसे पाठिव यासाठी पो ट, बँक इ. गो चा वापर केला जायचा. पण आता या 
युगात पैसे पाठव यासाठी मोबाईल एि लकेशन चा वापर केला जातो. यात Phone pe,Google pay इ. 
एि लकेशन आहते. पण आपण ा पे ा नवीन तं ानाचा उपयोग क न पैसे कमवू शकतो. या नवीन तं ानाच 
नाव आह े टो कर सी. 

8 नो हबर 2016 रोजी पंत धान नरद मोदी यांनी 500 आिण 1000 पयां या जु या नोटा चलनातनू 
बाद कर याचा िनणय घतेला या दवसानंतर जवळपास चार मिहने अवघा भारत नोट बदली साठी बँका बाहरे 
उभा रािह याच े दसून आल,े परंतु, नोटबंदी या िनिम ाने दशेात िडिजटल अथ व थेला चालना िमळाली ही बाब 
नाकारता येणार नाही. िन लीकरणापूव  अगदी मोज याच िडिजटल पेमट बँका वा कंप या हो या आिण यां या 
वापरक याचे नग य माण असे िच  होत.े मा  नोटबंदी नंतर िडिजटल वहारांच े मह व पट याने हणा 
िडिजटल वहारांची सं या वाढली. आज घडीला एखा ा िम ाची पैशांची गरज पूण करायची असेल तर 
लागलीच Paytm, Phone-Pe, Google-pay क न ती भागवली जात.े ऑनलाईन शॉ पग साठी ऑनलाईन 

वहार कर याचे माणही वाढले. एकूणच पा ा य दशेांत ब याच आधी पासून ढ झालेली िडिजटल 
अथ व था भारतालाही चली. 

सदर शोध नबधात टोकर सी (आभासी चलन), याचे िविवध कार, त े कायदशेीर आह?े क  
बेकायदशेीर तसेच टोकर सीचे फायद े– तोटे या िवषयी आढावा घे याचा य  कर यात आलेला आह.े  
उउउउ - 

1. आ थक वहारांसाठी वापरले जाणारे िडिजटल चलनाचा (E-Ruppe) अ यास करणे. 
2. आ यासी चलनाच ेअनेक कारअ यासणे. 
3. टोकर सी कायदशेीर आह?े क  बेकायदशेीर यांचा आढावा घेणे. 
4. टोकर सी या फायद-े तोटे यांचा अ यास करणे.  

अ यासप तीअ यासप तीअ यासप तीअ यासप ती -  सदर शोधिनबंधासाठी दु यम साधनांचा आधारघेऊन (इंटरनेट, संशोधनपरलेख) या लेखाची 
मांडणी कर यात आली आह.े  
पा भमूीपा भमूीपा भमूीपा भमूी -   

अथमं ी िनमला सीतारमन यांनी बजेट या भाषणात िडिजटल पया आणणार अस याची घोषणा केली. 
"आ थक वष 2022-23 मध◌्ये रझ हबँक ऑफ इंिडया लॉकचैन आिण इतर तं ानाचा वापर कर◌ून िडिजटल 
पया आणणार आह.े" अशी घोषणा अथमं यांनी केली. "कद◌्रीय बँकन े िडिजटल कर सी आणली तर याचा 
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िडिजटल अथ व थेला  चांगला फायदा होऊ शकत. यामुळे चलन व थापन यं णा आणखी काय म आिण 
व त होईल. अशचिडिजटल कर सीचा योग चीन आिण युरोपातसु ा E-yuan आिण E-Euro या पात 

पाहायला िमळतोय. 
िडिजटलिडिजटलिडिजटलिडिजटल    कर सीकर सीकर सीकर सी    काकाकाकायययय    असअसअसअसतेततेेते????    

िडिजटल कर सी हणज ेएक कारच ंआभासी चलन,अथ◌ात ह ेनोट कवा ना यां या पात नसेल. ह ेचलन 
तुम या खा यातील पैशांसारखंच असेल,पण याचा दकुानांम य े थेटसामान िवकत यायला वापर करता येणार 
नाही. जुलै 2021 मध◌्ये RBI न े हटले होत ेक ,ते भारत वतः या िडिजटल चलनावर काम करत आहते, याला 
स ल बँक िडिजटल कर सी (CBDC) हटंले जात.े  

टोकर सीला आभासीचलन (Virtual money) व िडिजटल चलन (Digital Money) असे हटलेजात.े 
टोकर सी ह े संगणक यअ गो रदम या आधारेिनमाणकर यातआलेल े चलन, याला भौितक पनसते. 

मा तु हीआ थक दवेाणघेवाण कर यासाठीत े वाप शकता. अशा कार या आभासीचलना ारे केलेले आ थक 
वहार अितशय गोपनीय असतात. टोकर सी फक◌्तऑनलाईनउपल धआह े हणजेच या टोकर सी चा 

आपण दसु याचलना माणे हणजेच भारता या पया माणे, अमे रके या डॉलर माणेतसेच युरोप या युरो सारखे 
वहारासाठी वाप  शकत नाही. या माणे भारतीय चलनाला RBI ारे िनयंि त केले जात,े अमे रकन डॉलरला 

युएस स ल बँक ारे िनयंि त केल ेजात.े या माणे या टोकर सी वर िनयं ण ठेव यासाठी कोण याच आ थक 
सं थेला िनयुक◌्त केल ेगेले नाही. 

टोकर सी एक इले ॉिनक णाली आह.े िजचा वापर आपण इंटरनेट या मा यमातून नहेमी या 
साधारण चलना ऐवजी व तू/सेवा खरेदी कर यासाठी क  शकतो. सो या शब◌्दात मांडायच झाले तर 

टोकर सी ही एक िडिजटल मालम ा आह.े  
टोटोटोटो    कर सीचेकर सीचेकर सीचेकर सीचे    कारकारकारकार    ----        

टोकर सी अन◌ेक कारचे असतात याम य◌े िबटकॉईन(Bitcoin), िलटकॉइन (Litecoin), एथे रयम 
(Ethereum), रपल(Ripple),िबटकॉईन कॅश (Bitcoin Cash), झेकॅश (Zcash), टथर(Tether), डॉगकॉईन 
(Dogecoin), पोलकॅडॉट (polkadot), काड नो (Cardano),USD Coin, Solara, XRP असे आिण यांसारखे 
दोन हजारा न अिधक टोकर सी. यामध◌्ये लोकि य झालेली टोकर सी हणजे िबटकॉईन (Bitcoin)  
िबटकॉईन िबटकॉईन िबटकॉईन िबटकॉईन ((((BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin))))- 

एका संगणक य ो ाम मधील गिणतीय आकडमेोड करत िबटकॉईन अि त वात आले. यानंतर गे या 
दशकभरात शेकडो कार या टोकर सी संगणक य जगात िनमाण झा या. ही जगातील पिहली लोकि य 

टोकर सी आह.े िबटकॉईन चा शोध सातोशी नाकामोटो यांनी 2009 मध◌्ये लावला. परंतु आज या वेळी 
िबटकॉईन या शोधक या ब ल कोणालाही ठाऊक नाही. िबटकॉईनची सु वात कर यामागचा मह वाचा उ ◌ेश 
हणज ेचलन एका ठकाणा न दसु या ठकाणी कोण याही तृतीय प ा या कवा क सरकार या ह त ेपा िशवाय 

पाठवणे हा होता. िबटकॉईन ही जगातील सग यात जुनी कर सी आह.े या िबटकॉईनला जा त◌ीत जा त 
लोकांकडून खरेदी कर यात येत अस यामुळे याची कमत जा त आह ेआिण ती सतत वाढत चाललेली आह.े याचे 
उदाहरण ायचे झाल ेतर 2016 मध◌्ये िबटकॉईनची कमत 30,000 या आसपास होती. परंतु 2021 मध◌्ये 
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िबटकॉईनची कमत 40 लाखा नही अिधक होती. यामुळेच याची कमत यां या मागणी नुसार सतत बदलत आह.े 
िबटकॉईन ही एक िडिजटल कर सी आह.े याचा उपयोग ऑनलाईन व त◌ू खरेदी कर यासाठी केला जातो कवा 
कोणोलाही पैसे पाठव यासाठी केला जातो.  सरकार कवा कोण याही दशेाचा ावर ह  नाही. 

टोटोटोटो    कर सीकर सीकर सीकर सी    सदंभातसदंभातसदंभातसदंभात    जगाचीजगाचीजगाचीजगाची    प रि थतीप रि थतीप रि थतीप रि थती    ----    
स या गंुतवणुक या जगात िबटकॉईन ह े चंड गाजलेली संक पना, तर वॉरन बफे हा गंुतवणुक या 

दिुनयेचा बादशहा. नुकताच वॉरन बफे यानंी िबटकॉईन या संदर◌्भात एक खुलासा केला क , ह ेएक मायाजाल 
असून हा फुगा के हाही फुटू शकतो असा इशारा बफे यानंी गुंवणूकदारांना दला. टोकर सी अिधक काळ टकू 
शकणार नाही ते वतःदखेील अशा कारात गंुतवणूक करत नाहीत यात गंुतवणूकदारांना मोठे नुकसान हो याची 
श यता यांनी क◌्त केली आह.े एक कड े टोकर सी यश वी होत असताना जगभरात मा  या िवषयी 
धो याची घंटा वाजव यात येत आह.े भारतासह अनेक दशेांत कायदशेीर मा यता दे यात आलेली नाही. दि ण 
को रयान ेतर िबटकॉईनवर बं आणलेली आह.े    

टोटोटोटो    कर सीकर सीकर सीकर सी    मधमधमधमध◌य्े◌य्े◌य्े◌य्े    गुतंवणकूगुतंवणकूगुतंवणकूगुतंवणकू    ----    
गे या 6 मिह यांत टो कर सीमध◌्ये गंुतवणूक करणा या भारतीयां या सं यते िवशेष वाढ झाली असून 

आप या एकूण गंुतवणूक पोट फोिलओ या 10% टोमध◌्ये कर याकड ेभारतीयाचंा कल अस याचे व झीरए स 
या भारत◌ातील सवात मो ा आिण सवािधक िव ासू टो ए सचज ारे कर य◌ात आले या  सव णातनू 
िनदशनास आल े आह.े भारतात अंदाज े 1000-1500 कोटी पयांचा रोजचा वहार आह.े शेअर माकट म य े
होणा या 2 लाख कोट या दनैं दन उलाढालीचा हा 1 ट ाच भ◌ाग आह.े तर◌ी ही याम ये एक कोटी पे ◌ा 
अिधक भारतीय गंुतवणूक करत आहते. 

टोकर सीटोकर सीटोकर सीटोकर सी    कायदशेीरकायदशेीरकायदशेीरकायदशेीर    आहेआहेआहेआहे    काकाकाका? ? ? ?     
टोकर सी कायदशेीर आह े क  बेकायदशेीर? ह े आपण याचा वापर कोण या दशेात करत आहोत यावर 

अवलंबून असते. हणजेच अनेक दशेांत याला कायदशेीर परवानगी िमळालेली आह ेतर अनेक दशेांत यावर बंदी 
घाल यात आली आह.े जपान, अमे रका, जमनी, ा स इ. अनेक मोठ◌्या दशेांम ये िबटकॉईन टो कर सीला 
सरकारी मा यता दे यात आली आह.े याच माणे नेपाळ, बांगलादशे इ. दशेात याला अजून कायदशेीर शासन 
मा यता ा  झालेली नाही. या चलना या वहारांसाठी कोण या बँकेशी संल  राह याची आव यकता नाही. 
िवक त व था अस यान ेया आभासी चलनावर कोणा एका कंपनीची वा दशेाची म े दारी नाही. कोण याही 
दशेा या सीमेच ेबंधन नस याने आिण कोण याही व पाचा कर यांना लागू होत नस यान ेगे या दशकभरात या 
आभासी चलनाची उलाढाल अ जावधी डॉलस या घरात पोहोचली आह.े अनेक दशेातील बँका, हॉटेल, कंप या, 
संकेत थळे यांनी वीकार केला आह.े यातूनच या आभासी चलनाचे िविनमय बाजार उभे रािहल.े या बाजारात 
जगभरातील आभासी चलनाचंे भौितक चलनां या तुलनतेील मू य दररोज ठरत.े  

या आभासी चलनाच े मू य आकाशाला गवसणी घालत आह.े एि ल, मे (2019) मिह यांम ये एका 
िबटकॉईनचे मू य जवळपास 9 हजार डॉलर इतके होत.े भारतीय पया या चौकटीत सांगायचे झाल,े तर 
िबटकॉईनचे मू य जवळपास 6 लाख 6 हजार पयांवर पोहोचले. हणजेच एखा ाने एि लम ये खरेदी केलेला एक 
िबटकॉईन मे म ये िवकला तर मिह या भरात याला त बल 3 लाख पयांचा घसघशीत नफा कमवता आला. तर 
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असेह ेआभासी चलनाच ंवाढतं स ा य. आभासी चलनाची उलाढाल अ जावधी डॉलस या घरात आह.े साहिजकच 
फेसबुक ने ह े ताडले आिण न ा उ ोगात िशरकाव कर याचा िनणय घेतला आिण फेसबुकच े वतःचे अस एक 
आभासी चलन लोबल कॉइन (Global Coin) चे आगमन 2020 मध◌्ये झाले  फेसबुकचे जगभरातील वापरकरत े
पािहले तर लोबल कॉईनचाही वापर वाढला.  

टोटोटोटो    कर सीकर सीकर सीकर सीचेचचेेचे    फायदेफायदेफायदेफायदे    ----    
1. टो कर सी नॉमल िडिजटल पेमट पे ◌ा सुरि त आह.े  
2. यामधून वहार करताना खूप कमी फ  आकारलीजाते. 
3. टोकर सी बनवताना वेगवेग या अ गो रदमचा उपयोग केलाजातो यामुळे अकाऊंट खूप सुरि त 

राहत.े  
4. याम य◌े सरकारच ेकोणतेही िनयं ण नसत,े यामुळे टोकर सीचे माकट 24-7-365 दवस चाल ू

असत े 
5. टोकर सी मधून तु ही जगातील कोण याही ला जलद गतीने पैसे पाठवू शकता. 

टोकर सीचेटोकर सीचेटोकर सीचेटोकर सीचे    तोटेतोटेतोटेतोटे -  
1. याम य◌े कोण याही कारच े िनयम कायद ेनाहीत. येक दशेांम ये टोकर सीचे वेगवेगळे िनयम 

आहते, यामुळे याम य◌े फसवणूक हो याची श यता खूप माणात आह.े 
2. टोकर सी मध◌ून एकदा वहार( transaction) के यावर त े र हस करणे अशक◌्य आह.े कारण 

ामध◌्ये पेमट र हस कर याचा कोणताही पयाय उपल ध नाही. 
3. टोकर सी ही ि थर नाही. कारण िबटकॉईनचा दर हा रोज वर- खाली होत असतो. यामुळे कधी 

नफातर कधी तोटा होतो. 
4.याम य रोज चोरी, फसवणूक, हकॅ आिण पैशां या गै वहाराचा कार खूप जोरातसु  आह.े 
5. टो कर सीमध◌्ये कोण याही सरकारच े कवा बँकेचे िनयं ण नसत.े जर आपली फसवणूक झाली तर 

आपण कोणाशीही संपकसाध ूशकत नाही. 
सदंरसदंरसदंरसदंर◌भ्◌भ्◌भ्◌भ्    सचूीसचूीसचूीसचूी    ----        

1.https://www. loksatta.com 31 मे 2019  "न ा जागितकचलनाचीनांदी"- आिसफ बागवान 
2. BBC News मराठी गुलशनकुमारवनकर  1 फे ुवारी 2022 
3. महारा  टाई स ,11 जानेवारी 2022 
4. Trending Marathi.in, june 2021 
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dkSVqafcd ctsV vkjk[kM;kr efgykaph izeq[k HkqfeddkSVqafcd ctsV vkjk[kM;kr efgykaph izeq[k HkqfeddkSVqafcd ctsV vkjk[kM;kr efgykaph izeq[k HkqfeddkSVqafcd ctsV vkjk[kM;kr efgykaph izeq[k Hkqfedkkkk    
    

lkS Hkkjrh csfny ekuslkS Hkkjrh csfny ekuslkS Hkkjrh csfny ekuslkS Hkkjrh csfny ekus    
B Com, BLib & ISc. M Phil & I.Sc xzaFkiky 

nknklkgsc tksrhjke xksMls vkVZl] dkWelZ] lk;Ul dkWyst oMwt fiu 415506 
 

Abstract: 
Experience make Every conmen “Chanakya Arth Marathi” 

** dkSVqafcd vkjk[kM;kr efgykaph izeq[k Hkqfedk** gk isij fyg.;kpk eq[; mn~ns’k ctsV gs LoIu iwfrZlkBh vlrs o dqVqackrhy vuqHkoh L=h gh 
dqVqackP;k lq[k] le`/nh] lokZxhu fodklklkBh] LoIu g`n;k’kh ?ksÅup dqVqackr izos’k djrs- dqVqackr O;ogkj Hkkouk lq[k] nq%[k] tckcnkjh ;kaP;k lerksyklkBh 
foods o {kerk iS’kkpk okij djr vlrkuk la;ekpk voyac djrkuk igk;yk feGrs-  

ns’kkpk vkfFkZd fodkl gk ,d O;Drhps] dqVqackps] lektkP;k] jkT;kP;k o ns’kkP;k okf”kZd mRiUukoj voyacwu vkgs- ns’kkP;k izR;sd dqVqackP;k 
ctsVP;k ik;Hkwr ?kVd gk izR;sd ns’kkrhy izR;sd dqVqackP;k ctsVoj voyacwu vlrs- Eg.kwu eh isijlkBh gk fo”k; fuoMyk vkgs-  

dqVqackrhy efgyk lnL; gh ctsVP;k v/;{kk o iq#”k miv/;{k vlY;kl lerksy ctsV o f’kydh ctsV Bjsy- rqVhP;k ctsViklwu dqVqackpk 
cpko djrk ;sbZy- dqVqackP;k ctsV vkjk[kM;kr vuqHkoh o tckcnkj efgysph izeq[k Hkwfedk visf{kr vkgs- 
dh oMZl &dh oMZl &dh oMZl &dh oMZl & dqVqac] ctsV vkjk[kMk efgyk Hkwfedk  
dqVqac &dqVqac &dqVqac &dqVqac & dqVqac gk vlk leqg vkgs tks oSokfgd ca/kukus jDrkP;k ukR;kus o nRrd iq= ;k laca/kkus tksMysyk vlrks ;k leqnk;krhy loZp O;Drh feGwu ,d 
?kj fuekZ.k djrkr o irh&iRuh] vkbZ&oMhy] dU;k&iq=] HkkÅ&cfg.k ;k Hkwfedsrwu rs ijLijka’kh vkarjfØ;k djrkr rlsp rs leku ladr̀hph fufeZrh R;k 
laLdr̀hps ikyu djrkr- 
vkjk[kMk&vkjk[kMk&vkjk[kMk&vkjk[kMk& fu.kZ; fØ;kfUor dj.;kph fLFkrh ;s.;kiwfoZp fu.kZ; fu/kkZfjr dj.;kP;k izfØ;syk vkjk[kMk vls Eg.krkr-  

vkj ,y ,sdkWQ dehr deh Je] osG] iSlk [kpZ d#u tkLrhr tkLr izek.kkr la’kks/ku mfí”Vkaph izfr vkjk[kMk lk/; gksrks-  
efgyk Hkwfedk&efgyk Hkwfedk&efgyk Hkwfedk&efgyk Hkwfedk&dqVqackrhy L=h ¼izeq[k L=h½ vkiY;k dqVqackpk lkaLd`frd] vkfFkZd] uSfrd lkekftd v’kk izdkjP;k lokZafx.k fodklklkBh dqVqackrhy 
ekrl̀Rrkd i)rhpk izHkko vf/kd pkaxyk fnlwu ;srks-  
Introduction: 

ctsV Eg.kts vk;q”;kps vankti=d fof’k”V vkfFkZd ifjfLFkrhus yknysY;k vkfFkZd e;kZnkuqlkj tek[kpkZph rksaM feG.kh dj.;kph dyk Eg.kts 
ctsV] izR;sd O;Drhyk vkf.k la?kVukauk ctsV vklkos ykxrs o R;kuqlkj vkiys [kpkZps o mRiknukps dk;ZØe ;kstkos ykxrkr- FkksMD;kr okf”kZd mRiUukpk 
fopkj d#u okf”kZd [kpkZps dk;Z{kei.ks fu;kstu Eg.kts okf”kZd ctsV gks;- ctsV Eg.kts ns’kkpk o”kZHkjklkBhpk tek[kpZ Eg.kts FkksMD;kr iq<P;k vkfFkZd 
o”kkZr vkiY;kdMs fdrh iSls xksGk gks.;kpk vankt vkgs vkf.k ;krys fdrh iSls dqBs [kpZ dj.;kps gs lkax.kkj dkxni= Eg.kts ctsV-  

^^ctsV^^ ;k ‘kCnkph mRiRrh Ýsap ‘kCn cqtsar iklwu >kyh vkgs- cqtsr ;kpk vFkZ pkeM;kph fi’koh] baXyM vFkZea=h lj jkWcZV okWyiksy ;kauh 1733 
e/;s vFkZladYi lknj dj.;kph lalnsr ;srkuk ,d peM;kph fi’koh vkiY;k lkscr vk.kyh gksrh R;kr ctsV lknj dsyk R;kuarj ctsVyk ^ctsV bt 
vksiu^ ;k ukous ,d iqLrd izdkf’kr dj.;kr vkyh R;kr ctsV gk ‘kCn izpfyr >kyk-  

fczVh’kkaP;k dkGkr 28 Qsczqokjhyk ns’kkr ctsV lknj dsys tkr gksrs vkrk rs 1 Qsczqokjhyk lknj dsys tkrs o 1 ,fizy iklwu uohu vkf/kd o”kkZr 
vkeykr ;srs-  

Ýsap Hkk”ksrhy ^cqYxk^ ‘kCnkiklwu ctsV ‘kCnkph fufeZrh >kyh- fczVh’k iariz/kku tsUl foYlu ;kauh 1860 lkyh izFke ifgys ctsV lknj dsys lu 
2000 i;Zr ctsV lk;adkGh 11 oktrk lknj dsys tkr gksrs- ijarq 2000 uarj ;’koar flUgk ;kauh ctsV 11 oktrk lknj dj.;kr lq#okr dsys- HkkjrkP;k 
vFkZea«;kauk Hkkjr ljdkj dWfcusV ea«;kpk ntkZ izkIr gkssrks- Hkkjrkps ifgys foRrea=h vkj ds ‘kueq[ku psVh ;kauh 1947 rs 1949 ;k uarj 1970 banhjk xka/kh 
vFkZea=h 2019 fueZyk flrkjke vFkZea=h dk;ZdkG ctsV r;kj djr vlrkuk fofo/k lfeR;k vlrkr ;kr ‘ksrdjh m|ksxirh vFkZrK ;kapk lYyk ?ksryk 
tkrks- laiw.kZ fuf/kph rjrwn vkf.k dj fo”k;d xks”Vhoj iariz/kkukadMwu f’kDdk eksrZc >kY;koj vFkZladYi uDdh gksrks- vktdkG yky czhddsle/kwu ctsV 
lknj ?ksÅu dsys tk;ps vFkZea=h fueZyk flrkjke ;kauh Hkkjrh; ijaijsrhy ogh [kkrk gh pksiMh lkj[kk izdkj ctsV lknj dj.;kr lq#okr dsyh-  

ctsV izdkjctsV izdkjctsV izdkjctsV izdkj I) lerksy ctsV dh ts mRiUu o [kpZ lerksy-  

 II) f’kdh ctsV dh ts mRiUu gs gks.kkÚ;k [kpkZis{kk vf/kd  

 III) rqVhps vFkZladYi ctsV] dh ts [kpZ gk mRiUukis{kk tkLr  

ctsVps Lo#i tek (Income) vfk.k [kpZ (Expenditur) pk lekos’k gksrks-  
x`fgrds x`fgrds x`fgrds x`fgrds     

1- Efgyk dqVqackps ctsV vkxnh vH;kliwoZd vklrhy  
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2- dqVqackP;k vkf/kdRre xjtsP;k o eqyHkwr [kpkZoj Hkj fnyk tkbZy- 
3- dqVqackP;k lokZafxu izxrhlkBh dehr deh osG ykxsy-  
4- fujFkZd gks.kkjk [kpZ] vokLro pSuh&ekSt] O;olukoj gks.kkÚ;k [kpkZoj e;kZnk Bsowu cprhpk ekxZ [kqyk gksÅu dqVqac fo/kk;d dk;kZlkBh 

okVpky gksbZy- 
5- ctsVP;k ckcy ;ksX; osGh ;ksX; izek.kkr ;ksX; O;kIrh@dkj.kklkBh [kpZ dj.;kp dkS’kY; iq#”kkis{kk L=he/;sp vf/kd vlrs-  
6- O;Drh] dqVqac] xkao] jkT; laiw.kZ ns’kkP;k fodklkyk efgysP;k Je fpdkVh] fu.kZ;{kerk fujh{k.k] U;k; ;k vk/kkjs ctsV vk[k.;kl lgk¸;Hkwr 

Bjsy-  
7- lq[kh] le`/n lalkjkpk mís’k L=h;kaP;k vf/kd vlY;kus dk;Zdze ctsV vk[kys tkbZy- 
Eg.krkrk uk! izR;sd ;’kLoh iq#”kkekxs gh ,d L=h vlrs- Eg.kwu izR;sd dqVqackp Best Budget  vkiY;k laiw.kZ dqVqackoj izse dj.kkjh 

vuqHkoh L=hp d# ‘kdrs-  
vkjk[kM;kr efgykaph Hkwfedk vkjk[kM;kr efgykaph Hkwfedk vkjk[kM;kr efgykaph Hkwfedk vkjk[kM;kr efgykaph Hkwfedk     

Hkkjrh; ladr̀hr ijaijsuqlkj o ‘kkL=iqjk.kkr ns[khy laiRrhP;k lap;kph egRokph Hkqfedk o mPp LFkku gs L=h nsork ¼y{eh½ fnY;kps vk<Grs ;k 
Hkkxps eq[; dkj.k gsp vlw ‘kdrs dh laiRrhpk lap; o ;kaX; okij gh dk; L=hp vf/kd pkaxY;k izdkjs fuHkkow ‘kdrs-  
 dqVqackp LoIu lkdkj.;klkBh ?kjP;k ts”V efgysus ctsVpk vkjk[kMk vk[kyk rj fuf’prp rs vf/kd izHkkoh Bjsy ;kr ‘kadkp ukgh] dqVqackps 
okf”kZd ctsVpk vkjk[kMk r;kj dj.;klkBh dqVqackrhy 5 rs 7 lnL;kph lferh r;kj dsyh ikfgts-  

 1- v/;{k& ?kjkrhy lokZr tckcnkj L=h 
 2- lnL;& ?kjkrhy lokZr tckcnkj iq#”k  
 3- lnL; & ?kjkrhy loZ ts”B iq#”k  
 4- lnL; & ?kjkrhy lokZr ygku iq#”k o L=h  
 5- lnL; & dqVqackrhy r#.k eqyxk o eqyxh  

   ctsV lknj dj.kkÚ;k dfeVhr ojhy izek.ks dk;Zdkjh eaMG LFkkiu d#u ctsV r;kj dsyh ikfgts o ns’kkP;k ctsVyk tj iariz/kku dMwu 
f’kDdk ekrZd dsyk tkrks R;kpizek.ks dqVqackrhy lokZr ts”B o vuqHkoh L=hdMwu v’kkpk f’kDdk eksgyZc dsyk ikfgts- ^ctsV^ o”kZ fuf’prp dqVqackP;k 
lksbZuqlkj dqVqackps ctsV r;kj dj.;klkBh v/;{k o miv/;{k dqVqackpk dkjHkkj ikg.kkjh L=h o miv/;{k dqVaqckpk dkjHkkj-  
 ctsV o”kZ dqVqackP;k lksbZuqlkj fuf’pr djkos dqVqackps ctsV r;kj d#u R;klkBh v/;{k dqVqackpk dkjHkkj ikg.kkjh L=h o miv/;{k dqVqackpk 
dkjHkkj ikg.kkjk iq#”k ;kauk dqVqackph ,dq.k loZp [kpkZpk ri’khy rarksrr ekfgr vlyk ikfgts-  

ctsVctsVctsVctsVP;k tek [kpkZr izk/kkU;Øek uaqlkj ri’khykrhy ?kVdP;k tek [kpkZr izk/kkU;Øek uaqlkj ri’khykrhy ?kVdP;k tek [kpkZr izk/kkU;Øek uaqlkj ri’khykrhy ?kVdP;k tek [kpkZr izk/kkU;Øek uaqlkj ri’khykrhy ?kVd    

TkekTkekTkekTkek    [kpZ[kpZ[kpZ[kpZ    

‘ksrh mRiUu] i’kq] bekjr HkkMs] 
xkMh HkkMs] uksdjh] lsok eku/ku] 
cWdO;kt] O;olk; cf{kl o 
ns.kxh mRiUu   

vkjksX;] f’k{k.k] fdjk.kk] 
Hkkth] ykbZV] ?kjiV~Vh] Qksu 
b- xkMh esUVsUl bZUlL;qUl 
xWl izokl yXu brj lekjaHk 
lu] mRlo] euksjatu] i;kZVu 
lgy 

ctsV egRo@ xjt ctsV egRo@ xjt ctsV egRo@ xjt ctsV egRo@ xjt     

� Ckorhxr lkeqghd@ lkekftd laiw.kZ ns’kkph vkfFkZd izxrh ctsVoj voyacwu vlrs-  

� mRiknu LFkj ok<fo.;klkBh ctsV mieqDr Bjrs-  

� dj i)rhrhy gks.kkjs cny y{kkr ;srkr- nh?kZ eqnrhps dj /kksj.k ulY;kl xqaro.kqdhojhy ifj.kke vH;klrk ;srkr-  

� ctsVo#u iq<hy okf”kZd fu;kstu fuf’pr djrk ;srs-  

� ^LoIu^ iqrhZpk vkjlk gks; ctsV Hkfo”;kP;k  

� ctsV v;ksx [kpkZoj fu;a=.k vk.kus ‘kD; gksrs o ;ksX; [kpkZlkBh okVpky dj.ks lqyHk Bjsy-  

� e`xtGkP;k ekxs u /kkork okLro ftou LoIu iwfrZph okVpky fuf’pr dj.;kl ctsV mi;qDr Bjsy  

� ctsV eqGs mRikUukpk loZp {ks=kr ;ksX; xqaro.kqd rjrqn ;ksX; ekxZ gksbZy-  

� vk;q”;kP;k feGdr lkFkZdh ekxkZus LoFkhZ dj.ks ‘kD; gksbZy ctsV fofo/k ;kstuk fu;kstu  
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ctsV cuorkuk fopkjkr ?;ko;kps izk/kkU; egRokpsctsV cuorkuk fopkjkr ?;ko;kps izk/kkU; egRokpsctsV cuorkuk fopkjkr ?;ko;kps izk/kkU; egRokpsctsV cuorkuk fopkjkr ?;ko;kps izk/kkU; egRokps    ?kVd ?kVd ?kVd ?kVd     
 1- loZizFke dqVqackrhy ckyds r#.k o`/nkps vkjksX; fo”k;d rjrwn ctsVe/;s djkoh- 

2- laiw.kZ dqVqackyk xjtsuqlkj lokZauk ikS”Vhd vkgkj miyC/k gksÅ ‘kdsy ;kpk fopkj ctsVe/;s djkok- 

 3- dqVqackrhy eqykaP;k f’k{k.kklkBh 5+3+3+4 e/;kad 20 rs 25 o”kkZlkBhph rjrwn vifjgk;Z o Qk;n;kphgh Bjsy ;k cíy ‘kadk ukgh-  
 4-dqVqackrhy izR;sdklkBh xjtsuqlkj lksbZuqlkj euksjatu] gkSl&ekSt ;koj [kpZ egRokpk vkgs-  
 5- dqVqackr dks.kkojgh vU;k; gksÅ u;s] lokZlkBh lks;huqlkj ctsV voyac djkok lokZaP;k eqyHkwr xjtk iw.kZ gks.;klkBh iz;Ru’khy jkg.ks 
egRokps vkgs-  
 6- ^ctsV^ gs dqVqackrhy loZ tckcnkj O;Drhuk ifjphr vl.ks xjtsps vkgs- 
 7- vkn’kZ&pkaxY;k ctsVlkBh ln ^ctsV^ lnL;kaph o”kkZrwu rhu rs pkj osGk vk<kok cSBd ?ksryh ikfgts- 
 8- vpkud mn~Hko.kkÚ;k ;ksX; [kpkZuh rjrwn Eg.kwu dqVqackrhy lokZauqlkj fu.kZ; ?ksowu leL;k fuHkko.;klkBh fu;kstu vk[kys ikfgts-  

 9- vkn’kZ vFkZladYiklkBh ,dw.k mRiUukP;k 25% ekyeRrk xqaro.kwd gks.ks xjtsps vkgs rs Hkfo”;kP;k ctsVlkBh mRiUuklkBh ykHknk;d Bjsy 

FkksMD;kr 50% cpr o LFkkoj bLVsV xqaro.kqdhps cprhy #ikarj gksbZy o dqVqackyk dkVdljhph o cprhph lo; ykxsy ;krwu lokZpkp eksBk Qk;nk 
gksbZy Hkfo”;kr rqVhP;k vFkZladYikyk lkeksjs tkos ykx.kkj ukgh lerksy f’kYydhpk vFkZladYi dqVqacklkBh dk;|kpk Bjsy-  
Condusion: 

1- dkSVqafcd ctsV vkjk[kM;kr efgykaph izeq[k Hkwfedk vlY;kp dqVqackpk vusdo”kkZ djhrk ykHk gksbZy- 
2- Hkkjrkr cÚ;kp va’kh dqVqackr iq#”k iz/kku laLdr̀h vk<Gr vlyh rjh] iq#”kkauh feGoysyh feGdr vafrer% ?kjkrhy drkZ L=hP;k gkrhp 

lksifo.;kr ;srs-  

� iq#”kkdMwu dqVqackP;k [kpkZps ctsV lokZxhu ctsVps voyksdu dkVsdksji.ks o lqO;ofLFkr gksbZyp vls ukgh-  

� efgykaph fpdkVh] loZHkkolekurk] Hkfo”;kpk os/k ?ks.;kpk vf/kd dy dqVqackP;k xjtk] vkoMh fuoMh Nan ;kapk vH;kl iq#”kkis{kk L=h vf/kd pkaxY;k 
vlY;kus dqVqackps okf”kZd vkfFkZd ctsV dqVqackP;k fodklklkBh o LoIu iwrZrslkBh lq[kh lek/kkuh dqVqac vlsy-  

� dqVqackrhy feGdr izkeq[;kus nkfxus] LFkkoj ekyeRRkk] f’k{k.k] vkjksX;] vUu] oL=] fuokjk ;ksX; izek.kkr mi;ksxkr ?ksÅu& O;Dr] pSu] ekSt ;koj 
e;kZnk jkfgy-  

cksy?ksoMs ctsV@ Eg.kts cksykphp d<h o cksykpp Hkkrk is{kk] dqVaqckrhy izR;sdkyk ;ksX; osGh ;ksX; izek.kkr f’k{k.k] vUu oL= fuokjk 
feG.;kph rjrwn fuf’pr efgykpk ctsVe/;s lgHkkxkeqGsp ‘kD; gksr vkgs- 
lanHkZ&lwph lanHkZ&lwph lanHkZ&lwph lanHkZ&lwph     
 1- HkkjrkP;k vkfFkZd leL;k MkW- e/kqlwnu lkgs- Mk;eaM izdk’ku 2008 1st Ed Rs 180 iat ua- 232  

 2- Hkkjrh; lkekftd lajpuk MkW- fot; ns’kikaMs fo|k cqDl ifCy’kslZ] vkSjaxkckn  

 3- la’kks/ku i)rh’kkL= o ra=s MkW- iznhi vkxykos fo|k izdk’kus ukxiwj- 
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कककक ीयीयीयीय    अथसकं प अथसकं प अथसकं प अथसकं प ////बबबबजेट म य ेबँ कगजेट म य ेबँ कगजेट म य ेबँ कगजेट म य ेबँ कग    े ाते ाते ाते ात    केले या तरतदुीकेले या तरतदुीकेले या तरतदुीकेले या तरतदुी,,,,    काळानसुारकाळानसुारकाळानसुारकाळानसुार    
झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    बदलआिण अपे ा बदलआिण अपे ा बदलआिण अपे ा बदलआिण अपे ा (2009(2009(2009(2009----10 10 10 10 त ेत ेत ेत े2022202220222022----23)23)23)23)    

    

ाााा....    अमोल दिेवदासअमोल दिेवदासअमोल दिेवदासअमोल दिेवदास    दवटेदवटेदवटेदवटे    
रा. मोहगाव पो. तळणी ता.रेणापूर िज. लातूर िपन 413527 

घोषवाराघोषवाराघोषवाराघोषवारा: 

कोण याही दशेाचा आ थक िवकास हा या दशेा या िव ीय व थेवर अवलबूंन असतो. गंुतवणुक 

ो साहन, रोजगार िन मती, कमतपातळी ि थर ठेवणे तसेच िनरंतर आ थक िवकाससा य हो यासाठी दशेाची 
बँ कग व था सु वि थत, एकसंघ आिण मजबूत व पाची असायला हवी. अ या या मह वपूण घटकाचा 

अ यास करणे अग याचे ठरत.े 

तावनातावनातावनातावना: 

क य अथसंक पाम ये सरकार या एका िव ीय वषातील जमा वखचाचा ताळेबंद मांडला जातो. 
शासना या उ पंनाचे मुख माग हणून महसुली जमा, भांडवली जमा तसचे इतर काही सावजिनक उप म लाभांश 
ओळखले जातात. भारतातील मु य सावजिनक उप म तसेच सरकारला उ प  िमळवून दणेारा उ ोग हणजे बँक 

वसाय होय. दशेात ापारी बँक वसायाचा िवचार करता क ीय बँक सरकारी ापारी बँक, खाजगी ापारी 
बँक तसेच सहकारी पतसं था या पर परशी संल  कायरत आहते. या उ पादन म घटकाचा लेखाजोखा तयार 
कर यासाठी दरवष  क ीय अथसंक पाचा आढावा घेतला जातो. भारताचे िव ीय वष ह े1 एि ल ते 31 माच अस े
आह ेआिण भारतीय रा यघटनेत कलम 112 नुसार याचा उ लेख ‘वा षक िववरण प ’ असा कर यात आला आह.े 

रा पती या पूव संमतीने हा अथसंक प भारताच े िव मं ी (मा. ीमती िनमला सीतारामन) लोकसभेम ये (1 

फे ुवारी रोजी) सादर करतात. पुढे या तावर दो ही सभागृहांम ये चचा होते आिण तो अथसंक प मंजूर केला 

जातो. 
स  प रि थतीत भारतीय अथ व थेत एक क ीय बँक ( रझ ह बँक ऑफ इंिडया) व सरकारी ापारी 

े ांतील एकूण बारा बँक कायरत आहते. या मुख बँक णाली या मा यमातून अथ व थेम ये चलन पुरवठा व 

िनयं ण केले जाते. सव सामािजक घटकांना याय िमळवून दे यासाठी बँकेला काही अ म े  ठरवून दे यात 
आली आहते उदा. शेती, कामगार, सू म उ ोग इ यादी. 

2009-10 ते 2022-23 या कालावधम ये मांडले या क ीय अथसंकलपात बँ कग े ासाठी ठेव यात 

आले या तरतुदी, काळानसुार यात झालेल ेबदल तसेच सामा य नाग रकानंा व उ ोगांना असणा या अपे ा याचा 
सिव तर उहापोह करणे आव यक आह.े 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    विैश ेविैश ेविैश ेविैश :े 

1) सन 2009-10 ते 2022-23 या कालाविधत बँ कग े ासाठी केले या तरतुद चा मागोवा घेणे. 

2) सन 2009-10 ते 2022-23 या कालावधी म ये क ीय अथसंकलपात बँकेसाठी जाहीर केलेली 

र म आिण यात केलेले बदल याचा अ यास करणे. 
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3) क ीय अथसं लपाकडून सवसामा य नाग रकां या असणा या अपे ा कोण या याचा अ यास 
करणे. 

सशंोधनाची हीतकेसशंोधनाची हीतकेसशंोधनाची हीतकेसशंोधनाची हीतके: 

1) सन 2009-10 ते 2022-23 या कायकाळातील क ीय अथसंक पात बँ कग े ासाठी केले या 

तरतुदी वझालेले बदलयाचा आढावा घेतला. 

2) क ीय अथसंक पा कडून सवसामा य नाग रकां या असणा या अपे ा याचा अ यास केला. 

िवषय िववचेनिवषय िववचेनिवषय िववचेनिवषय िववचेन::::    

तुत शोध बंध हा दु यम मािहती ोता या आधारे तयार कर यात आला आह.े हा बंध तयार करत 

असताना िविवध कारच े वतमान प , सा ािहके, मािसके, वा षक अहवाल िस  सरकारी प े, सरकारच े

िविवध िवभागाचे संकेत थळ इ य. चा आधार घे यात आला आह.े याच बरोबर सन 2009- 10 ते 2022-23 च े

क ीय अथसंक प संदभ हणून अ यास यात आले आहते. 
सन सन सन सन 2009200920092009----10 10 10 10 त ेत ेत ेत े2022202220222022----23 23 23 23 म य ेबँ कग े ात केले या तरतदुीम य ेबँ कग े ात केले या तरतदुीम य ेबँ कग े ात केले या तरतदुीम य ेबँ कग े ात केले या तरतदुी    आिणआिणआिणआिण    झालले ेबदल झालले ेबदल झालले ेबदल झालले ेबदल ::::    

एखा ा िव ीय वषात अथसंक प सादर करताना शासन मुख चार कारची तलुना मक आकडवेारी 
कािशत करत असत.े याम ये गतवष या वा तिवक आकडवेारी, चाल ूआ थक वषातील अंदािजत व सुधा रत 

आकडवेारी तसेच पुढील वषासाठी अंदािजत आकडवेारी याचा समावेश असतो. स  संशोधन पेपर म य े सन 
2009-10 ते 2022-23 या वषातील बँ कग े ासाठी केले या तरतुद चा तुलना मक अ यास केला आह.े 

भारतीय अथ व थामधील बँ कग तसेच िव ीय े  मजबूत कर यासाठी क  सरकारने काही योजनांची 
सु वात केली या ामु याने  
अ) धानमं ी जनधन योजना ऑग ट 2014 : सवसामा य जनतेच े िव ीय समावेशन करणे. या योजने अंतगत 

वापरक याला 5000 पयेच ओ हर ा ट सुिवधा उपल ध क न दे यात आली आह.े 

आ) PCGS योजना 11 िडस.े 2019 : क  सरकातफ सावजिनक े ातील बँकांना े िडट लोन िमळवून दे यासाठी 

शा ती दतेे. या योजेअंतगत साधरण 10000 कोटी पयांची तरतूद कर यात आली आह.े 

इ) ECLGS योजना : या योजनेची सु वात 2020 म ये कर यात आली आह.े ही 100% क  पुर कृत योजना 

आह.े या योजनेमाफत बँ कग तसेच नॉन बँ कगसं थासाठी अ याव यक े िडट गॅरंटी लोन सुिवधा उपल ध 
क न दे यात आली आह.े या योजन ेमाफत बँकेसाठी 9.25% या दरान ेतर नॉन बँ कग े ासाठी 14% या 

दराने िव पुरवठा केला आह.े 

ई) मु ा योजना : ही क  पुर कृत योजना आह ेआिण या योजनेचा मूख उ शे सू म वनवीन उ ोगांना चालना 

दे यासाठी लोनसुिवधा उपल ध क न दली आह.े याची सु वात 8 एि ल 2015 रोजी कर यात आली आह े

तसेच याचे व प ह ेिशशु (50000 .) कशोर (5 लाख .) आिण त ण (10 लाख ) असे आह.े  

सावजिनक े ातील बँकानंा सवािधक भेडसावणारा हणज ेअनु पा दत कज (NPA) होय. अनु पा दत 

कजाचे वाढते माण यामुळे बँकेचे कज पुरवठा कर याची मता कमी होते. उपाय हणून शासन ह त ेप क न 
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बँकांना अनुदान दऊे करत.े स  प रि थतीत सावजिनक े ातील बँकाची अनु पा दत कज 8.34 कोटी पये इतके 

झाले आह ेज ेक  एकूण भाडंवल मते या 9.5% झाले आह.े बँका ह ेनुकसान यां या यश  न यातून भ न 

काढतात तसेच चलन पुरवठा सुरळीत सु  ठेव यासाठी क  सरकारन े नुकतेच सन 2020-21 म ये सावजिनक 
े ातील बँकानंा 20000 कोटी पये मंजूर केल ेआहते तर सन 2022-22 या सालात 15000 कोटी पये मंजरू 

केले आहते. 

बँ कगबँ कगबँ कगबँ कग    े ासाठी केले याे ासाठी केले याे ासाठी केले याे ासाठी केले या तरतदु चा तलुना मक अ यास तरतदु चा तलुना मक अ यास तरतदु चा तलुना मक अ यास तरतदु चा तलुना मक अ यास: : : :     

भारतीय अथ व थेतील मह वाचा घटक हणजे बँक वसाय होय आिण या या काय सु वि थतचाल ू
राह यासाठी क  सरकार ारे येक बजेट म ये काही आ थक मदत जाहीर केली जात े याचा तुलना मक आढावा. 

अ. . िव ीय वष बँ कग े ासाठी िव ीय समायोजन 
िनधी 

1) 2009-10 - 

2) 2010-2011 16500 कोटी 

3) 2011-12 6000 कोटी 

4) 2012-2013 15888 कोटी 

5) 2013- 2014 14000 कोटी 

6) 2014-2015 11200 कोटी 

7) 2015-2016 - 

8) 2016-2017 25000 कोटी 

9) 2017-2018 10000 कोटी 

10) 2018-2019 - 

11) 2019-2020 70000 कोटी 

12) 2020-2021 - 

13) 2021-2022 20000 कोटी 

14) 2022-2023 15000 कोटी 

सवसाधारणपणेसवसाधारणपणेसवसाधारणपणेसवसाधारणपणे    लोकां यालोकां यालोकां यालोकां या    अपे ाअपे ाअपे ाअपे ा::::    

क ीय अथसंकलपाम ये व तू व सेवां या उ पादन, िवतरण आिण ाहक उपभोग यावर शु क आकारल े

जाते. यानुसार सरकारला िमळणा या उ प ातून िविवध क याणकारी योजनावर खच केला जातो. याचा एक 

मुख भाग हणजे शासनाला व तू उ पादन कर कवा सवेा शु क आकारावे लागते. अथ व थेतील दबुल वा कमी 
उ प  असणा या गटाला अिधक लाभ िमळावा हणून ाथिमक कवा मूलभूत व तू व सेवां या कमती कमी 
ठेवा ा लागतात. या उलट चैनी या व तूवर जा त शु क आकारल ेजात.े 

सवसामा यपणे अथसंक पसादर केला असता येक नाग रकाला असे वाटत े क  गरजे या व त ू कमी 
कमतीम ये िमळा ा आिण याचे अिधकचे उ प  बचत क न ठेवता येईल. सवाना मूलभूत गरजे या व तू व त 

दराने िमळा ात ह ेशासनाचे नैितक तसेच आ  कत आह े हणून शासन यावर माफक शु क आकारत असत.े 
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सवात मह वाचे हणजे िश ण, आरो य, राह यासाठी घर, वीज व िप यासाठी व छ पाणी यांसार या सुिवधा 
व त व सोयी कर िमळवताया ात हणून नाग रक य शील असतात.  

यावेळी अथसंकलप सादर केलाजातो यावेळेस मिहला कवा ये  नाग रकांना यां या उ प ावर कर 
सवलत दली जातेतशी याचंीही अपे ा असतचे. अिधक याउ प ावर कमी कर ावा लागला क  तचे उ प  बचत 
क न ठेवता यतेे आिण ज हा सामा य जनता बचत व पात काही ठेव बँकेत ठेवत असते त हा यानंा जा त 

ाजदरान े नफा िमळावा अशी आशा असते. तसेच कोण याही बँकेम य े गेले असता नाग रकानंा उ ोग वा 
वसाय चालू कर यासाठी भांडवल उपल ध क न दल ेजावे अशी अपे ा असते. 

 िश ण िवभागाचां िवचार करता उ  व तं  िश ण घे यासाठी िव ा याला व पालकांनाही कमी ाज 
दराने कज पुरवठा केला जावा अशी आशा वाटते जेणे क न चंगले िश णं घेऊन यांची व ेपूण करता येतील. 
यासाठी सरकारला बँ कग े ासाठी अिधकची र म उपल ध क न दे यात यतेे. 
समारोसमारोसमारोसमारोहहहह: 

भारत दशेाचा समतोल आ थक िवकास सा य कर यासाठी अथ व थेतील सव घटकांना समान िव ीय 
सहा य उपल ध क न दे याचा य  केला आह.े मह वाचे हणजे बँ कग े ाचा सवािधक संबंध िव पुरवठा, 

आ थक िवकास, कमत िनधारण तसेच रोजगार िन मती या िवषयाशी येतो.यामुळे अथसंक प सादर करताना 

बँ कग े ाला जा त र म अदा केली जाते. तुत शोध बंधहा बँकेच े अथ व थेतील अन यसाधारण मह व 
ल ात घेऊन तयार कर यात आला आह.े 

सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी ::::    

1) Book: Money Banking and public finance.Author :Dr.Sinha SBPD Publication. 

2) Book : Banking and Finance Author : Goatam Mujumdar Upkaar publication. 

3) Book: भारतीय अथ व था लेखक ी रंजन कोळंबे भगीरथ काशन. 

4) Website: www.Indiabudget.gov.In 
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रा यारा यारा यारा याचाचाचाचा    अथसकं पअथसकं पअथसकं पअथसकं प    २०२२-२३ 
 

›üÖò. ¸üÖ•Öê¿Ö ÷ÖÓ. Ó̂²Ö¸ü�ú¸ü 
 

रा य िवधानसभेत उपमु यमं ी तथा िव मं ी अिजत पवार यांनी रा याचा २०२२-२३ चा अथसंक प 

सादर केला. रा या या अथसंक पात शेतकरी क याणासाठी भरीव तरतूद केली आह.े सन २०२१-२२ या 

अथसंक पात खरीप हगंाम २०२१ पासून शेतक यांना शू य ट े  ाजदरान ेकज पुरवठा कर याची घोषणी केली 

होती. या योजनेमुळे पीक कज वाटपात वाढ झाली असून फे ुवारी २०२२ अखेर ४१ हजार ५५ कोटी पये पये 

कजाच ेवाटप झाले आह.े सन २०२२-२३ म ये ाज सवलत योजनेअंतगत ४३ लाख १२ हजार शेतक यांना ९९१ 

कोटी पये िनधी उपल ध क न दे यात येणार अस याच ेअिजत पवार यांनी हटल ेआह.े 

कृषी े  हाच िवकासाचा पाया आह,े यावर आमचा िव ास आह.े यामुळे या े ातील पायाभूत सुिवधा 

आिण शेतक यां या क याणकारी योजनांसाठी शासनान े भरीव तरतूद केली आह.े ६ माच २०२० रोजी या 

अथसंक पीय भाषणात मी िनयिमत पीक कजफेड केले या शेतक यांना ो साहन हणून ५० हजार पये अनुदान 

दे याचे घोिषत केले होत.े पण ही र म आ थक अडचण मुळे वाटप होऊ शकली नाही. मा , या वचनाची पूत  

नवीन आ थक वषात कर यात येणार आह.े या मा यमातून िनयिमत कजफेड करणा या २० लाख शेतक यानंा 

अनुदानाचा लाभ होईल. यासाठी २०२२-२३ म ये १० हजार कोटी खच अपेि त अस याचे अिजत पवार यांनी 

हटल ेआह.े कृषी शेतक यानंा 0 ट े  ाज दरान ेकज 911 कोट ची तरतूद 

भिूवकासभिूवकासभिूवकासभिूवकास    बकेँ याबकेँ याबकेँ याबकेँ या    ३४३४३४३४    हजारहजारहजारहजार    ७८८७८८७८८७८८    कजदारकजदारकजदारकजदार    शतेक यानंाशतेक यानंाशतेक यानंाशतेक यानंा    कजमाफकजमाफकजमाफकजमाफ :::: 

भूिवकास बँके या ३४ हजार ७८८ कजदार शेतक यांची ९६४ कोटी १५ लाख पयांची कजमाफ  

कर याचा िनणय सरकारन े घेतला आह.े तसेच कमचा यांची २७५ कोटी ४० लाख पये एवढी दणेी अदा 

कर याचेही ठरिवले आह.े भूिवकास बँकां या जिमनी व इमारत चा वापर यापुढे शासक य योजनांसाठी कर यात 

येणार अस याच ेअिजत पवार यांनी हटल ेआह.े 

पंत धान गुजरात व अ य काही रा य े पंत धान पीक िवमा योजनेतून यापूव च बाहरे पडली आहते. 

महािवकास आघाडी शासनाने पंत धानांना य  भेटून या योजनेम ये बदल कर याची िवनंती केली आह.े ती 

मा य झाली नाही, तर शेतक यां या पीक नुकसान भरपाईसाठी आ हीही अ य पयायांचा िवचार क , असे यांनी 

नमूद केले आह.े हगोलीत बाळासाहबे ठाकरे कृषी संशोधन क  उभारणार येणार अस याची घोषणा अिजत पवार 

यांनी केली आह.े 

िनयिमत कजफेड करणा या शेतक यांना ो साहनपर अनुदान हणून ५० हजार दे याची घोषणा केली 

होती. पण काही आ थक अडचणीमुळे ह ेअनुदान झाले न हत.े पण या घोषणेची वचनपूत  आता केली जात आह.े 
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यामुळे २० लाख शेतक यांना याचा फायदा होईल. यासाठी २०२२-२३ या वषात १० हजार कोटी खच अपेि त 

अस याचे अिजत पवार यांनी हटल ेआह.े 

शेतक यांसाठी ५० हजारांऐवजी ७५ हजार अनुदान दे यात येईल. मिहला शेतक यांना अिधक अनुदान 

दे यात येईल. कोकण आिण परभणी कृषी िव ापीठाला येक  ५० कोटी दे यात येत अस याची घोषणा यांनी 

केली आह.े रा या या अथसंक पात जलसंपदा िवभागासाठी १३ हजार २५२ कोट ची तरतूद कर यात आली आह.े 

या वषात ६० हजार कृषी वीज पंपांना वीज दणेार अस याचे यांनी हटल े आह.े भूिवकास बँके या कजदार 

शेतक यांची ९६४ कोटी १५ लाख पयांची कजमाफ  करणार अस याचा िनर्णय घतेला आह.े यामुळे ३४, ७८८ 

कजदार शेतक यांची कजमाफ  होणार आह.े तसेच हवेली येथे छ पती संभाजी महाराज यांचे मारक उभार यात 

येणार आह.े या मारकासाठी यासाठी २५ कोट ची घोषणा अिजत पवार यांनी केली आह.े 

हगोलीत बाळासाहबे ठाकरे कृषी संशोधन क  उभारणार येणार अस याची घोषणा अिजत पवार यांनी 

केली आह.े िनयिमत कजफेड करणा या शेतक यानंा ो साहनपर अनुदान हणून ५० हजार दे याची घोषणा केली 

होती. पण काही आ थक अडचणीमुळे ह ेअनुदान झाले न हत.े पण या घोषणेची वचनपूत  आता केली जात आह.े 

यामुळे २० लाख शेतक यांना याचा फायदा होईल. यासाठी २०२२-२३ या वषात १० हजार कोटी खच अपेि त 

अस याचे अिजत पवार यांनी हटल ेआह.े 

शेतक यांसाठी ५० हजारांऐवजी ७५ हजार अनुदान दे यात येईल. मिहला शेतक यांना अिधक अनुदान 

दे यात येईल. कोकण आिण परभणी कृषी िव ापीठाला येक  ५० कोटी दे यात येत अस याची घोषणा यांनी 

केली आह.े रा या या अथसंक पात जलसंपदा िवभागासाठी १३ हजार २५२ कोट ची तरतूद कर यात आली आह.े 

या वषात ६० हजार कृषी वीज पंपांना वीज दणेार अस याचे यांनी हटल े आह.े भूिवकास बँके या 

कजदार शेतक यांची ९६४ कोटी १५ लाख पयांची कजमाफ  करणार अस याचा िनणय घेतला आह.े यामुळे ३४, 

७८८ कजदार शेतक यांची कजमाफ  होणार आह.े तसेच हवेली येथ े छ पती संभाजी महाराज यांचे मारक 

उभार यात येणार आह.े या मारकासाठी यासाठी २५ कोट ची घोषणा अिजत पवार यांनी केली आह.े 

रारारारा या याया याया याया या    अथसकं पातीलअथसकं पातीलअथसकं पातीलअथसकं पातील    १२१२१२१२    मह वा यामह वा यामह वा यामह वा या    घोषणाघोषणाघोषणाघोषणा 

• शेतकरी क याणासाठी मह वाची तरतूद 

• हगोलीम ये बाळासाहबे ठाकरे कृषी संशोधन क  थापन करणार 

• हवेलीम ये संभाजीराज ेयांचे मारक उभे करणार, २५० कोटी खच करणार 

• िनयिमत कज फेडणा यांना ५० हजार पये अनुदान 

• मिहला शेतक यानंा अिधक अनुदान दणेार 

• शेतक यांसाठी ५० हजारांऐवजी ७५ हजार अनुदान दणेार 

• कोकण आिण परभणी कृषी िव ापीठाला येक  ५० कोटी 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – XLIX             SJIF Impact Factor : 7 . 479                  Page - 86 

• िवकासाची पंचसू ी करणार 

• जलसंपदा िवभागासाठी १३ हजार २५२ कोटी 

• सहन आिण पणन िवभागाला अिधक िनधी 

• अ  या योजना वाढवणार 

• या वषात ६० हजार कृषी वीज पंपाना वीज दणेार 

• २ वषात अपूण सचन पूण करणार 

• पुणे शहरात ३०० एकरात इं ायणी मेिडसीटी उभारणार 

• िशि त मनु यबळासाठी सव योजना आधार काडशी संल  करणार 

• मंुबई िव ापीठातील लता मंगेशकर संगीत िव ालयासाठी १०० कोटी 

• २ वषात १०४ सचन क प पूण करणार 

• थोर समाजसुधारका या नावे अ यापन क  सु  करणार 

• उ  तं  िश ण िवभागासाठी १ हजार ६१९ कोट ची तरतूद 

• शालेय िश णासाठी २ हजार ३५४ कोटी 

• पशूधनासाठी ३ फर या योगशाळा उभारणार 

• मोती बद ूश येस अ याधुिनक सुिवधा 

• नालेसफाईसाठी वयंचिलत यं णा वापरणार 

• टाटअपसाठी त णांन िवशेष िनधी 

• मंुबईतील पशुवै क य दवाखा यांचा िवकास 

• डा िवभागाला २८५ कोट चा िनधी 

• आरो य े ासाठी ११ हजार कोट ची तरतूद 

अथसकं पअथसकं पअथसकं पअथसकं प 

उपमु यमं ी तथा अथमं ी अिजत पवार ह े रा याचा सन २०२२-२३ चा अथसंक प ( द. ११) सादर 

करत आहते. अथसंक यात अिजत पवार यांनी मंुबई िव ापीठातील भारतर  लता मंगेशकर संगीत िव ालयासाठी 

१०० कोटी पयांचा िनधी जाहीर केला आह.े लता मंगशेकर यांचे यावष  ६ फे ुवारी रोजी िनधन झाले होत.े 

काल िविधमंडळात २०२१-२०२२ चा आ थक पाहणी अहवाल सादर कर यात आला. तसेच रा यात या 

महापु षां या मूळ गावातील शाळांना १ कोटीचा िनधी उपल ध क न दला जाईल, असे अिजत पवार यांनी 

जाहीर केल.े 

रा या या अथसंक पात शेतकरी क याणासाठी भरीव तरतूद कर यात आली आह.े हगोलीत बाळासाहबे 

ठाकरे कृषी संशोधन क  उभारणार येणार अस याची घोषणा अिजत पवार यांनी केली आह.े 
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िनयिमत कजफेड करणा या शेतक यांना ो साहनपर अनुदान हणून ५० हजार दे याची घोषणा केली 

होती. पण काही आ थक अडचणीमुळे ह ेअनुदान झाले न हत.े पण या घोषणेची वचनपूत  आता केली जात आह.े 

यामुळे २० लाख शेतक यांना याचा फायदा होईल. यासाठी २०२२-२३ या वषात १० हजार कोटी खच अपेि त 

अस याचे अिजत पवार यांनी हटल ेआह.े 

करोनामुळे मंदावले या रा या या आ थक िवकासाला गती दे या या उ शेाने कृषी, आरो य, मनु यबळ 

िवकास, दळणवळण आिण उ ोग या पंचसू ी या मा यमातून पुढील तीन वषात चार लाख कोटी खचून नागरी 

आिण ामीण भागां या िवकासाचा संक प रा य सरकारन ेकेला आ  े यासाठी पुढील आ थक वषात १ लाख १५ 

हजार कोट ची तरतूद अथसकं पात कर यात आली आ  े

उपमु यमं ी तथा िव मं ी अिजत पवार यांनी शु वारी अथसंक प सादर केला ़ यात नैस गक वायूवरील 

करात दहा ट े  कपात के यान े र ा, टॅ सी कवा पाईप गॅस व त होणार असून, याचा लाभ सवसामा यांना 

होणार आह.े 

शेतकरी वगाला दलासा दतेानाच िनयिमत कजफेड करणा यांना ५० हजारांच ेअनुदान द याने २० लाख 

शेतक यांना लाभ होईल. पुढील आ थक वषाचा २४ हजार ३५३ कोट या तुटीचा अथसंक प िव मं यांनी सादर 

केला. अथसंक पात महसुली जमा ४ लाख, तीन हजार, ४२७ कोट ची अपेि त धर यात आली असून, खच हा ४ 

लाख, २७ हजार, ७८० कोटी अंदािजत आह.े लागोपाठ ितस या वष  महसुली तूट वाढलेली दसते. पुढील आ थक 

वषात रा यात महानगरपािलका, िज हा प रषदा व नगरप रषदा-नगरपंचायत या िनवडणुका होत अस यान े

ामीण व नागरी मतदारांना खूष कर यासाठी िविवध योजना आिण ापारी, ावसाियक, सवसामा य यांना 

िविवध कार या करसवलती दे यात आ या आहते. याचबरोबर छ पती संभाजी महाराज यां या मारकासाठी 

२५० कोट चा िनधी जाहीर करत छ पती संभाजी महाराज शौय पुर कार योजना सु  कर याची घोषणा अिजत 

पवार यांनी केली. 

करोनाकाळात उ ोग व सवेा े ात घट होत असताना अथ व थेला आधार दणेा या कृषी े ासाठी 

आिण शेतक यांसाठी २३ हजार ८८८ कोटी पयांची तरतूद कर यात आली आह.े िनयिमत कजफेड करणा या 

शेतक यांना ५० हजार पयांचे अनुदान दले जाणार आह.े या योजनेचा सुमारे २० लाख शेतक यांना फायदा 

होईल, असा अंदाज आह.े भूिवकास बँके या कजदार शेतक यांची कजमाफ , आधारभूत कमतीनुसार शेतमाल 

खरेदीकरीता ६९५२ कोटी, मु यमं ी शा त कृषी सचन योजनेअंतगत शेततळय़ांचा समावेश क न अनुदाना या 

रकमेत ५० ट े  वाढ क न ७५ हजार अशा थेट लाभ दणेा या योजनांचा समावेश आह.े याचबरोबर दोन वषात 

१०४ सचन क प पूण कर याच े िनयोजन, िवकास सोसायटय़ां या संगणक करण, वषभरात ६० हजार 

कृषीपंपांना वीजजोडणी यासार या कृषी े ाला लाभ दणेा या योजनांचा समावेश आह.े आरो य व था अिधक 

बळकट कर यासाठी ५२४४ कोटी पयांची तरतूद आह.े आरो य व थेचे िव तारीकरण आिण बळकटीकरणावर 
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भर दे यात आला आह.े नांदडे, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आिण सातारा येथे थम दजाच े ॉमा 

केअर युिनट उभारले जाणार आहते. मिहलां या आरो याला ाधा य दे यासाठी १६ िज ांत १०० खाटांची खास 

मिहलांसाठी णालये उभारली जाणार आहते. मनु यबळ िवकासासाठी एकूण ४६ हजार ६६७ कोटी पयांची 

गंुतवणूक असेल. इनो हशेन हब उभार यात येणार असून यासाठी ५०० कोटी पये तर नवउ ोमी फंडासाठी 

१०० कोटी पये तािवत कर यात आल ेआहते. 

अंगणवाडी सेिवका आिण पयवेि कांना ई-श  योजनेतून मोबाईल सेवा दली जाणार आह.े येक 

िज ात अमृत महो सवी मिहला व बाल भवन आिण नागरी बाल िवकास क  े सु  कर याच े तािवत आह.े 

शासक य वसितगृहातील मुल साठी मोफत सॅिनटरी नॅपक न िडसपे स ग मिशन दले जाणार आह.े रा यातील 

दळणवळण सेवांचा िवकास, बळकटीकरण आिण िव तारासाठी २८ हजार ६०५ कोटी पयांचा खच होणार आह.े 

यात मु यमं ी ामसडक योजना, रा य प रवहन महामंडळासाठी ३ हजार सीएनजी व िव ुत वाहने, रा यातील 

१०३ बस थानकां या आधुिनक करणासह िशवसेना मुख बाळासाहबे ठाकरे महारा  समृ ी महामागाचा िव तार 

नागपूर त ेभंडारा-ग दया, नागपूर त ेगडिचरोलीपयत केला जाणार आह,े असेही पवार यांनी जाहीर केले. 

रा यात उ ोगांना चालना दे यासाठी १० हजार १११ कोटी पयांचा खच होईल. याम ये मॅ े टक 

महारा  २.०, ई-वाहन धोरण, मु यमं ी रोजगार िन मती काय म, पंिडता रमाबाई मृती शता दी मिहला 

उ ोजक योजना यांचा समावेश आह.े लातूर िज ातील कौडगाव, शदाळा, धुळे िज ातील सा , चं पूर 

िज ातील वािशम आिण यवतमाळ येथे एकूण ५७७ मेगावॉटचा सौरऊजा क प उभार यात येणार आहते. 

यािशवाय रा यात २५०० मेगावॉटचे सौरऊजा क प उभार यात येणार आहते. रा यातील पयटनाला चालना 

दे यासाठी कोयना, जायकवाडी, गोसीखुद धरणां या जलाशयात जलपयटन, बाळासाहबे ठाकरे गोरेवाडा 

आंतररा ीय ाणी उ ानात आ कन ा यांची सफारी तर पुणे वन िवभागात िबबटय़ा सफारी तािवत आह.े 

करकरकरकर    दलासादलासादलासादलासा 

• पयावरणपूरक असले या नसै गक वायूवरील मू यव धत कराचा दर १३.५ ट यांव न १० ट े  कमी 

क न ३ ट े  तािवत कर यात आला. यामुळे घरगुती पाइप गॅस, सीएनजीवरील र ा, ट सी व खासगी 

वाहनधारकांना होईल आिण यां या इंधन खचात मोठी बचत होईल. यामुळे रा यास ८०० कोटी 

पयां या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असले तरी समाजातील फार मोठय़ा वगाला याचा लाभ 

होणार आह.े 

• िव कर िवभागाची अभय योजना एक एि ल ते ३० स टबर २०२२ या सहा मिह यांसाठी असेल आिण 

ापा यांची थकबाक  १० हजार पयांपयत अस यास ही र म पूण माफ कर यात येणार आह.े याचा 

लाभ १ लाख छोटय़ा ापा यांना होईल, असा अंदाज वतिव यात आला आह.े 
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• तसेच या ापा यांची थकबाक  १० लाखांपे ा कमी आह े यांनी थकबाक ची सरसकट २० ट े  र म 

भर यास बाक ची ८० ट े  र म माफ कर यात येईल. या योजनेचा लाभ २ लाख ५० हजार म यम 

ापा यांना होईल. या ापा यांकड े १० लाखां यावर थकबाक  आह े यांना २००५ या आधी या 

रकमेसाठी वाद त नसलेला १०० ट े  कर भरावा लागेल. तर िववा दत कर ३० ट े , १० ट े  ाज, ५ 

ट े  दडं भरावे लागेल. तर २००५ ते २०१७ या काळातील कर करणात ५० ट े  िववा दत कर, १५ ट े  

ाज तर ५ ट े  दडं भरावे लागेल. बाक ची सव र म माफ होईल. याचा लाभ ७५ हजार ापा यांना 

होईल. अशा रतीन ेछोटे, म यम व मोठे अशा एकूण ४ लाख २५ हजार ापा यानंा सवलत दणेारी ही 

अभय योजना असेल. 

• रा यातील सव लंिबत करणांम ये मु ांक शु कावरील दडंा या रकमेत सवलत दे यासाठी १ एि ल त े

३० नो हबर २०२२ या कालावधीसाठी दडंसवलत अभय योजना राबव यात येणार असून यामुळे दडं 

महसुला या अंदाजे १५०० कोटी पयां या रकमेवर सरकारला पाणी सोडावे लागेल. 

• सोनेचांदीच े दािगने बनवणारे छोटे-मोठे उ ोग, रफायनरी व िनयातीस चालना दे यासाठी रा यात 

आयात होणा या सोनेचांदी या द तांवर आकार यात येणारा ०.१ ट े  मु ांक शु क माफ कर यात आले 

आह.े यामुळे १०० कोटी पयांचा महसूल दलासा दािगने उ ोगातील ावसाियकांना िमळणार असून 

या महसुलास रा याला मुकावे लागेल. 

• रा यात जलवाहतुक ला चालना दे यासाठी महारा  मे रटाइम बोड १ जानेवारी २०२२ पासून न ान े

सु  झाले या जलमागावरील फेरीबोट, रो-रो बोट मधून वास करणारे वासी, वाहन,े माल इ याद वर 

महारा  मे रटाइम बोडाकडून आकार यात येणा या करात पुढील ३ वष सूट दे यात येणार आह.े 

सव समाजघटकांना दलासा दणेा या या अथसंक पात मांड यात आले या पंचसू ी या मा यमातून एक 

लाख कोटी डॉलस अथ व थेचे उ  पूण वाला जाईल. पंचसू ी अमलात आण यासाठी तीन वषात चार लाख 

कोटी पये उपल ध क न दले जातील.  

पुढील आ थक वषात रा यावरील कजाचा बोजा हा साडसेहा लाख कोट वर जाणार आह.े यंदा या वषात 

तूट ही २० हजार कोट नी वाढली आह.े करोनाचा फटका लागोपाठ दसु या वषाही रा या या ितजोरीला बसला 

असून, जमीन महसूल, मु ांक शु क, वाहन कर, उ पादन शु क या मु य आ थक ोतात घट झाली आह.े 

गे या वष  अथसंक प सादर करताना १० हजार २२६ कोट ची तूट अपेि त होती. नैस गक आप ी आिण 

च वादळामुळे खचात वाढ झाली. प रणामी तूट २० हजार कोट नी वाढली व ती ३० हजार कोट वर जाणार 

आह.े २०२०-२१ म ये महसुली तूट ही ४१,१४२ कोटी होती. यंदा या वषात ती ३० हजार कोटी असून, पुढील 

आ थक वषात ती तूट २४ हजार ३५३ कोटी होईल, असा अंदाज आह.े य  तूट वाढू शकते. आकि मक खच २३ 

हजार कोटी झाला आह.े 
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नैस गक आप ीमुळे यंदा या वषात खच वाढला. यामुळे ९० हजार कोट च ेकज काढ यात आले. २०२०-

२१ या वषात ६५ हजार कोट चे कज काढ यात आले होते. पुढील वषात ७७ हजार कोट चे कज काढ याचे उ  

आह.े रा य सकल उ प ा या तीन ट े  कज काढ यास 

मा यता अस यान े तेवढय़ा र मेचे कज काढ यात आले. ही मयादा वाढिव यात आली तरी रा यान े

अित र  कज काढ याच ेटाळले होत,े असे उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी सांिगतल.े 

सकल रा ीय उ प ा या तुलनेत क  सरकारच ेकजाच े माण ह ेसाडसेहा ट े  आह.े या तुलनते रा यातील 

कजाच े माण ह ेरा या या सकल उ प ा या तीन ट े  अस याकड ेअिजत पवार यांनी ल  वेधले. व तू आिण सेवा 

कराची तीन हजार कोट ची थकबाक  कालच क ाकडून उपल ध झाली अस याने थकबाक  आता २६,५०० कोटी 

झाली आह.े 

वतेवतेवतेवतेनावरीलनावरीलनावरीलनावरील    खचखचखचखच    वाढलावाढलावाढलावाढला 

सरकारी कमचा यांच ेवेतन, िनवृ ी वेतनावरील खचात वाढ झाली आह.े चाल ूआ थक वषात वेतनावर १ 

लाख १२ हजार कोटी खच होणार आह.े पुढील वषात वेतनावर १ लाख ३१ हजार कोटी खच होईल. िनवृ ी 

वेतनावरील खचात आठ हजार कोट नी वाढ होऊन ५६ हजार ३०० कोट चा खच होईल. कजावरील ाज 

फेड याक रता ४६,७६३ कोटी खच होणार असून, यंदा या तुलनते पाच हजार कोट नी वाढ होणार आह.े वेतन, 

िनवृ ी वेतन आिण ाज फेड याक रता एकूण महसुली उ प ा या ५८.२६ ट े  र म (२ लाख ३५ हजार कोटी) 

खच होणार आह.े 

महसलुीमहसलुीमहसलुीमहसलुी    जमतेजमतेजमतेजमते    घटघटघटघट 

चालू आ थक वषात ३ लाख ६८ हजार कोट ची महसुली जमा अपेि त धर यात आली होती. पण सुधा रत 

अथसंक पात ही जमा ३ लाख ६२ हजाक कोटी अपेि त धर यात आली आह.े पुढील आ थक वषा या ५ लाख ४८ 

हजार कोट या एकूण अथसंक पा या आकारमानात महसुली जमा ही ४ लाख ०३ हजार कोटी अपेि त धर यात 

आली आह.े 

समृ ीसमृ ीसमृ ीसमृ ी    महामागाचामहामागाचामहामागाचामहामागाचा    गडिचरोलीपयतगडिचरोलीपयतगडिचरोलीपयतगडिचरोलीपयत    िव तारिव तारिव तारिव तार 

'मंुबई- नागपूर दर यान या हदू दयस ाट बाळासाहबे ठाकरे महारा  समृ  महामागाचे ७७ ट े  काम 

पूण झाले असून आता महामागाचा नागपूर या पुढे भंडारा-ग दया आिण नागपूर त े गडिचरोली असा िव तार 

कर याच ेिनयोजन कर यात येणार आह.े 

'मंुबईतील सी झ-वां -ेकुलाबा या मा गकेचा िव तार कफ परेडपासून ने हीनगपयत होणार आह.े 

'पु यातील वारगेट ते का ज या मागावर मे ो क प तािवत असून पपरी त ेिनगडी, वनाझ त ेचांदणी 

चौक, रामवाडी त ेवाघोली, वारगेट ते हडपसर या जोड मा गकांचा क प अहवाल तयार कर यात येत आह.े 

'मंुबई-जालना-नांदडे-है ाबाद बुलेट ेन या तावाबाबत क  शासनाकड ेपाठपुरावा केला जात आह.े 
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'अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वधा-यवतमाळ-नादंडे, वडसा-दसेाईगंज - गडिचरोली, नागपूर-

नागभीड या रे वे मागाची कामे िविवध ट यांत असून जालना-जळगाव, क याण-मुरबाड-माळशेज, पनवेल-िवरार 

या नवीन रे वे क पांम ये रा य शासनाकडून आ थक सहभाग दे याबाबतचा ताव िवचाराधीन आह.े 

रा याचा आ थक पाहणी अहवाल सादर कर यात आला होता. कृषी, आरो य, मनु यबळ िवकास, 

दळणवळण आिण उ ोग या पंचसू ी या आधारे हा अथसंक प सादर कर यात आला आह.े याम ये शेतक यांसाठी 

अनेक योजनांची घोषणा कर यात आली आह.े आरो य सुिवधांवरही भर दे यात आला आह.े तर, गे या 3 

मिह यांपासून संपावर असले या कमचा यां या एसटी महामंडळासाठीही मोठी तरदतू अथसंक पात कर यात 

आली आह.े 

िवशेष हणज े1 िलयनची अथ व था असलेले महारा  ह ेपिहले रा य ठर याची मािहती अिजत पवार 

यांनी अथसंक प सादर करताना दली. या अथसंक पात एसटी महामंडळासाठी मोठी तरतूद कर यात आ याचंही 

अिजत पवार यांनी सांिगतले. एक कड ेएसटी महामंडळातील कमचा यांच े गे या 100 पे ा अिधक दवसांपासून 

आंदोलन सु  आह.े िवलगीकरणी या मु ाव न कमचा यांनी संप पुकारला असून ही बाब याय िव  आह.े 

यातच, आज या अथसंक पात अिजत पवारांनी एसटी महामंडळासाठी नवीन 3 हजार गा ा उपल ध क न 

दे यात येणार अस याची घोषणा केली. रा य प रवहन महामंडळाची एसटी सेवा ामीण व दगुम भागात 

राहणा या माणसांचा मु य आधार आह.े या सेवेचे मह व आिण अप रहायता ल ात घेऊन मागील 2 वषात 

शासनान े महामंडळातील कमचा यां या वेतनासाठी 4107 कोटी पयांची आ थक मदत केली आह.े आता, 

महामंडळासाठी पयावरणपूरक 3000 गा ा उपल ध क न दे याचं आमंचं िनयोजन आह,े असे अिज पवार यांनी 

िवधानसभेत अथसंक प सादर करताना सांिगतले 

तसेच, एसटी महामंडळा या १०३ बस थानकां या आधुिनक करण, दजावाढ आिण पुनबाधणीसाठी 

भांडवली अथसहा य दे याचे तािवत आह.े सन 2022-23 वषासाठी प रवहन महामंडळाला 3003 कोटी 

पयांची तरतूद अस याचेही अिजत पवार यांनी िवधानसभेत सांिगतल.े 

अथसकं पामळेुअथसकं पामळेुअथसकं पामळेुअथसकं पामळेु    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    घेघघेेघे यासयासयासयास    उशीरउशीरउशीरउशीर    ----    रा यरा यरा यरा य    सरकारसरकारसरकारसरकार 

एसटीचे रा य शासनात िवलीनीकरण कर या या मु ाव न ि सद यीय सिमतीन े सादर केले या 

अहवालाला मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी सहमती दशिव याचे कागदप े सादर करा, असे िनदश उ  यायालयाने 

रा य सरकारला गे या मिह यात दले होत.े यामुळे एसटी या िवलीनीकरणाबाबत ि सद यीय सिमतीच ेकाय मत 

आह,े ह े अ ाप तरी गुलद यातच आह.े आज उ  यायालयात सुनावणी दर यान अथसंक पीय अिधवेशनामुळे 

रा य सरकारन े िवशेष सिमती या अहवालावर भूिमका घेतली नसनू अ पावधीतच िनणय घेतला जाईल, अशी 

मािहती रा यान ेउ  यायालयाला दली आह.े 
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रा यातील 20 लाख शेतक यांना यासाठी 10 हजार कोटी खच अपेि त आह.े भूिवकास बके या 34 हजार 

788 कजदार शेतक यांची 964 कोटी 15 लाख पायांची कजमाफ  केली जाणार आह.े मिहलामिहलामिहलामिहला    शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    

स मीकरणाठीस मीकरणाठीस मीकरणाठीस मीकरणाठी    सरकारसरकारसरकारसरकार    यययय     करणाकरणाकरणाकरणारररर मिहला शेतकरी स मीकरणाठी सरकार य  करणार आह.े आतापयत 

मिहला शेतक यांचा योजनेत 30 ट े  सहभाग होता तो वाढवून 50 ट े  पयत केला जाणार आह.े यामुळे मिहलांच े

शेती वसयातील योगदान वाढणार आह.े तरतुदी या 3 ट े  िनधी आजी-माजी सैिनकांसाठी दे यात येणार आह.े 

ख रपात कापूस आिण सोयाबीनच े उ पादन घेतल े जात.े यात उ पादन वाढीसाठी िवशेष कृती योजना राबवली 

जाणार असून यामा यमातून बाजारपेठे आिण उ पादनवाढीसाठी य  केल े जाणार आहते. याक रता 1 हजार 

कोट ची तरतूद कर यात आली आह.े शेततळे उभारणीसाठी अनुदान घोिषत के यापासून शेतत यांची सं या 

वाढली आह.े 

यामुळे सचनाचा िवषय माग  लागत असून शेतत यांची सं या वाढव यासाठी मु यमं ी शा त िनधी 

योजना, शेतत यासाठी अनदुानात 75 हजारापयत वाढ कर यात आली आह.े यामुळे शेतत यांच ेजाळे उभारले 

जाणार आह.े कोकण िव ापीठ आिण वसंतराव नाईक कृषी िव ापीठ परभणी यांना 50 वष पूण होत अस यामुळे 

यांना संशोधनासाठी 50 कोट चा िनधी उपल ध क न दे यात येणार आह.े इतरइतरइतरइतर    मह वा यामह वा यामह वा यामह वा या    घोषणाघोषणाघोषणाघोषणा, मंुबई माणे 

रा यात इतर ठकाणी एसआरएसाठी 100 कोटी पयांचा िनधी, हगोली, वधा, यवतमाळ, बुलडाणा, सांगली, 

सातारा, को हापूर, सधुदगू, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर, र ािगरी, औरंगाबाद आिण रायगड 

येथे येक  100 खाटांचे ी रोग णालय थापन कर यात येतील. 

तृतीय पंथीयांना आता वतं  ओळखप  आिण रेशन काड दणेार. आरो य िवभागासाठी 11 हजार 

कोट या िनधीची भरीव तरतूद. अंगणवाडी सेिवका आिण मदतनीस यांना मोबाईल सेवा उपल ध क न दणेार. 

एसटी महामंडळ 3 हजार नवीन बस दणेार आहते. मिहला शेतक यांसाठी कृषी योजनांम य ेराखीव असलेली 30 

ट े ची तरतूद आता वाढवून 50 ट े  केली आह.े कज भरणा या शेतक यानंा 50 हजार पये ो साहनपर दणेार. 
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