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लऴािनुलऴे याज्माच्मा कय ल कयेतय भशवूरात 
घट    
देळाचा अथला याज्माचा वलाांगीण आर्थिक 
वलकाव वाधामचा अवेर तय भशवूर गोऱा 
कयणे शे प्राथमभक ल वलाांत भशत्तत्तलाच ेकामि 
ठयते शे जगातीर इतय प्रगत देळाांच्मा 
भशवूर प्राप्तीलरून ददवून मेते. वषभ कय 
मांत्रणा शी वलकावाची गुरूककल्री आशे.  

बायत ल ऩमािमाने भशायाष्ट्र याज्म 
आजमभतीरा वलकावाच्मा ज्मा टप्प्मालय आशे 
तेथे मोजनाफद्ध कय आकायणी ल त्तमाची 
कुळर अांभरफजालणी शे वलकावावाठी 
अत्तमालश्मक ठयतात.  

१३ व्मा कें द्रीम ल याज्म वलत्तत आमोगाांच्मा 
मळपायळीनुवाय बायतातीर वलि याज्माांना थलतःचा वलकावखचि बागवलण्मावाठी केलऱ कें द्राच्मा 
भदतीलय वलवांफून न याशता थलतःचा भशवूर लाढवलणे गयजेच ेआशे. मात आांध्र प्रदेळ ल केयऱ शी 
याज्मे अगे्रवय आशेत तय भशायाष्ट्र भागे आशे.  

 

२००४-०७ (वयावयी) ऩावून २००७-०८ ऩमांत भशायाष्ट्र याज्म ळावनाचा थलतःचा कय ल कयेतय 
भशवूर घटरा आशे. माव कायणीबूत म्शणजे कय गोऱा कयणायी दोऴऩूणि मांत्रणा.  

आजमभतीव याज्म अथिव्मलथथेचा फयाच भोठा दशथवा शा कयाच्मा जाळ्मात वाऩडत नाशी. 
ऩरयणाभी याज्माचा भशवूर घटून ततजोयीलय ताण ऩडतो. ल वलकावाच्मा काभाांना वलरांफ शोत 
याशतो. मळलाम कय न फवल्माभुऱे वलमळष्ट्ट षेत्रातून भागणी लाढल्माभुऱे भशागाईत बय ऩडते. 
तवेच चकुीच्मा ल अततरयक्त कय धोयणाभुऱे कय चकुलेऩणा लाढून काळ्मा फाजायाव तनभांत्रण 
मभऱते.  

 

भा. अथिभांत्री माांनी खारीर प्रश्नाांची उत्ततये द्मालीत: 
 

(http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/89360.pdf) 

http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/89360.pdf


Page 3 of 3 
 

प्रश्न  

१. आऩणाांव शे ऩाशणे आलश्मक आशे की याज्मातीर प्रत्तमष ल अप्रत्तमष कयाच े जाऱे 
वलथतायण्मवाठी म्शणजे जाथतीत जाथत घटकाांकडून ल आत्तता ज्माांच्माकडून कय लवूर केरा 
जात नाशी ऩयांतु बवलष्ट्मात लवूर केरा जाऊ ळकतो अवे घटक ळोधरे जात आशेत की नाशी.  

२. मा गोष्ट्टीकड ेरष ऩुयवलणे अत्तमांत आलश्मक आशे कक उत्तऩनातीर दयी कभी कयणे शे प्रथभतः 
कय गोऱा कयण्माच ेजे उद्दीष्ट्टम आशे ते वाध्म शोत आशे की नाशी.  

३. कयेतय (कें द्र ल आांतययाष्ट्रीम अनुदान, अर्धळुल्क) भशवूर लाढवलण्माच्मा दृष्ट्टीने ळावनाकडून 
कोणत्तमा प्रकायच ेप्रमत्तन शोत आशेत? 

४. याज्माच्मा वध्माच्मा कय गोऱा कयण्माची मांत्रणा वलिवभालेळक ल ऩरयणाभकायक 
फनवलण्मावाठी, कय चुकवलण्माच े प्रभाण घटवलण्मावाठी, कयखाते अांतगित भ्रष्ट्टाचाय 
योखण्मावाठी ळावनाची काम प्रकायची तयतूद आशे?   

  

  


