
�डफे�स बजेटची तरतुद समाधनकारक मा� भ�व�यात-- 
कॅ�पटल बजेटम�ये 19 ट  यांची वाढ  
�नम�ला �सतारामन यांनी यंदा�या अथ�संक�पाम�ये 4.78 लाख कोट� इतका �नधी 
संर�ण मं�ालयाला �दला आहे. २०२० �या बजेट�या तुलनेत ह� वाढ ७.४ % 
आहे.याची "वभागणी पाहता &यातील कॅ"पटल बजेट 1.35 लाख कोट� इतके आहे. 
गतवष)�या तुलनेत कॅ"पटल बजेटम�ये 19 ट**यांची वाढ कर,यात आल� आहे. 
गे�या 15 वषा.त कॅ"पटल बजेटम�ये झालेल� ह� सवा�0धक वाढ आहे. यामुळे सै2या�या 
आधु�नक4करणाला न*क4च जा5त पैसा �मळेल.  
याचबरोबर रे7हे2यू बजेटह� मो9या :माणात वाढले आहे. सवा.त 5वागताह� बाब ;हणजे, 
गे�या काह� वषा.त मोठ= वाढ झाले�या प2ेशन बजेट�शवाय ह� वाढ कर,यात आल� 
आहे.  
स�या सै2य तीन सीमांवर संघष� करत आहे. भारत-चीन सीमा ;हणजेच लाईन ऑफ 
अ ॅ*�युअल कं@ोलवर 5 मे 2020 पासून चीन बरोबर 5टँड ऑफ सCु आहे. �तथे :चंड 
संDयेने सै2य तैनात कर,यात आलेले आहे. या�शवाय पाEक5तानलगत�या 780 
Eकलोमीटर�या एलओसीवर रोजच लढाई सुC असते. भारतीय सै2यांकडून 
पाEक5तानला तडाखेबंद दणके �दले जात असले तर� काह� :माणात आपलेह� नुकसान 
होत आहे. याच वेळी भारतीय सै2य काFमीरम�ये दहशतवाद"वरोधी अ�भयानात 
गुंतलेले आहे. तसेच ईशा2य भारताम�ये खास कCन मHणपूर, आसामचा काह� भाग 
येथे बंडखोरां"वरोधात ऑपरेश2स सुC आहेत.अनके �ठकाणी  भारतीय सै2य 
;यानमारम�ये असलेले बंडखोरांचे तळ उM�व5त कर,यासाठ= तैनात आहे. 
रे"हे�यु खच% फ़ार वाढला 
0चनी सीमेवर�ल अनपेN�त आ7हानामुळे आप�याला अनेक श5� ेअचानकपणाने "वकत 
Oयावी लागल�; तीन पट�ंनी जा5त सै2य वेगवेगPया सीमांवर तैनात करावे लाग�याने 
&यां�या राह,यासाठ=चा आHण अ2य खच� वाढला. &यां�यासाठ=�या बंकस�, शे�टस�, 
"वटंर *लो�दगं, यांम�ये बर�च वाढ झाल�.  
पूव� लडाखम�ये चीन बरोबर सीमावाद सुC झा�यानंतर लQकर� �मता वाढव,यासाठ= 
भारताने श5�ा5�ां�या आप&काल�न खरेद�वर २०,७७६ कोट� Cपये खच� केले. 



लडाखम�ये ६०,०००सै�नक तैनात आहेत. रण�नतीक SQट�ने महTवा�या फॉरवड� 
भागांम�ये भारतान ेअ&याधु�नक श5�ा5�ांची तैनाती केल� आहे. . 
चीन बरोबर सीमावादामुळे भारताला हवेतून ज�मनीवर मारा करणार� श5�ा5�,े 
�ेपणा5�, रॉकेटस, हवाई सुर�ा �सि5टम, जीपीएस गाइडडे दाCगोळा, युMधसामXी 
आHण असॉ�ट रायफ�स खरेद� करा7या लाग�या. अमेYरका, र�शया. Zा2स आHण 
इ\ायल या देशांकडून भारतान ेश5�ा5�ांची खरेद� केल�. 
भारताची वायूदलासाठ= नवीन फायटर "वमाने, म�यम वाहतूक "वमाने, बे�सक @ेनर 
"वमाने, हलक4 लढाऊ हे�लकॉ]टस�, ज�मनीवCन हवेत मारा करणार� �ेपणा5� े
खरेद�साठ= ऑड�र दे,याची योजना आहे. 
माग�यावष) सै2या�या अ&याधु�नक4करणासाठ= ^या �नधीची तरतूद कर,यात आल� 
होती, &यापे�ा जा5त खच� सै2य �मता वाढव,यावर कर,यात आला.  
माग�या वष) पय.त आपले आधु�नक4करण पूण�पणे थांबले होते. �मळाले�या कॅ"पटल 
बजेटम�ये ^या श\सामXीसाठ= आधीच करार झालेले होते &यांचे पैसे फेडता फेडता 
आप�याला नाक4 नऊ येत होते. ;हणनूच आप�याला बजेटम�ये :चंड मो9या 
तरतुद�ची गरज होती.  
पण भारता�या अथ�7यव5थेला चीनी "वषाणूमुळे मोठा फटका बस�याने वेगवेगPया 
सामािजक �े�ांना �नधी दे,याची गरज होती. पYरणामी, सुर�ेसाठ= होणारा खच� 
फारसा वाढ,या�या श*यता धुसर बन�या हो&या. आता एलएसीवर�ल सै2य �त]पट 
वाढ�याने तेथे रे7हे2यू बजेटमधील होणारा खच�ह� कमी होणार नसून वाढणार आहे. 
थोड*यात,  सै2याचे आधु�नक4करण मागे पडलेले आहे आHण आगामी काळातह� ते 
"पछाडीवरच रा�हल असे वाटत होते. 
मा� तसे झाले नाह� आणी काह� ना"व2य पुण� क�पनांनी बजेट कमी 7aयाय�या ऐवजी 
वाढले आहे. 
माग�या वष) पे2शन बजेट १.३३ लाख कोट� एवढे होते या वष) ते १.१५ लाख कोट� 
इतके असेल. ;हणजे बजेट हे 18000 कोट�ने कमी होणार आहे. याचाच अथ� सरकार 
सै�नकांचे Yरटायरमbटचे वय एक ते तीन वषा.नी वाढवणार आहे. ^यामुळे काह� 
काळाकरता पे2शन वर�ल खच� कमी होईल.  



खच% ईतर खा&यामधे पण फ़ायदा देश सुर'ा वाढव)याकरता 
बजेटम�ये सरकारने खच� केले�या पैशांपैक4 8 ट*के �नधी संर�ण मं�ालयावर झाला 
आहे व 3.5 ट*के गहृमं�ालयावर अंतग�त सरु�ेसाठ= जबाबदार असणाd  या 
सीआरपीएफ, सीआयएसएस यांसारDया अध�सै�नक दलांवर मोठा खच� झाला आहे.गहृ 
मं�ालया�या बजेटम�ये 11 ट*के वाढ कर,यात आल� आहे &यामुळे देशाची 
अंतग�त सरुN�तता अजून जा5त वाढेल. या�शवाय ज;मू कFमीर आHण या कb e 
शा�सत पायाभुत सु"वधा सधुार,याचा फायदा �तथे तैनात असले�या स�ैनकांना 
सुMधा होईल. 
र5ते मं�ालया�या अंतग�त हजारो कोट� Cपयांचे र5ते लदाख, उfराखंड आHण 
अCणाचल :देशात बांधले जात आहे. &या भागात फारशी लोकव5ती नस�याने हा खच� 
खरेतर सै2यासाठ=च होत आहे.  
करोना�या लसीकरणा करता ३५००० कोट� खच� होणार आहे.&याचा पण फ़ायदा 
सै2याला होइल कारण सव� सै2याचे लसीकरण लवकरच होणार आहे . 
सगळा सुर�ेवरचा खच� एकg�त केला तर तो बजेट�या 25 ट**यांहून अ0धक आहे. 
परंतु देशा�या सुर�ेवर फारशी चचा� होत नाह�. या अथ�संक�पात काह� महTवाचे बदल 
कर,यात आले आहे. &यामधील सवा.त महTवाचा बदल ;हणजे आजवर संर�ण 
�े�ासाठ=चा जो पैसा एक ए":ल ते 31 माच� या काळात खच� होत न7हता तो पैसा परत 
घेतला जायचा. अFया :कारे :&येक वष) 10 ते 15 हजार कोट� Cपये परत घेतले 
जायचे. परंतु आता न7या धोरणानुसार हा पैसा पुढ�ल वषा�त खच� कर,यास परवानगी 
दे,यात आल� आहे. हा �नण�य 5वागताह� असनू याचा सै2याला मोठा फायदा होणार 
आहे. 
भ�व�यात संर'णासाठ,ची तरतूद वाढेल 
चीन आHण पाEक5तान आप�या संर�ण बजेटवर :चंड खच� करत अस�यान े&या 
तोडीची श\ा\े आप�याकड ेअसणे गरजेचे आहे. उदाहरणाथ�, आज आप�याला 
hो2सची मोठ= गरज आहे. हवाई दलासाठ= 25 ते 50 सुखोई "वमाने खरेद� करत 
आहोत. या अनषंुगान े"वचार करता संर�णासाठ=ची तरतूद मो9या :माणावर वाढवणे 



गरजेचे आहे, नाह�तर सै2याला आप�याकड ेअसणाd  या श\ा\ांMवारेच लढावे लागणार 
आहे.  
 
0चनी 7हायरस Eकंवा करोना महामार� मुळे देशाची अथ�7यव5था उधव5त झाल� 
आणी आ0थ�क आणीबाणी ;हणनु सरकारने ए":ल २०२० म�ये सव� सरकार� 
खा&यां�या खचा�वर सरकारने 20 ट*के कमी केल�. मा� चीनने केले�या मे 
म�ह2यातील अ�तiमणामुळे संर�ण �मता वाढव,याकरता अनेक महTवाचे �नण�य 
Oयावे लागले. संर�ण �े�ात आ&म �नभ�रभारतसाठ= अनेक व5तू�ंया आयातीवरती 
बंद� घाल,यात आलेल� आहे आHण &या भारतात �नमा�ण होतील.भांडवल� 
तरतुद�म�ये "वभाजन कjन 5वदेशी श5� सामुXी�या खरेद�साठ= वेगळी तरतूद 
कर,यात आलेल� आहे.^यामुळे आ&म �नभ�रतेला पाठबळ �मळेल. या�शवाय संर�ण 
�े�ात परदेशी गंुतवणकु4चे :माण 74 ट**यांपय.त वाढव,यात आले आहे.यामुळे 
देशात श5� �न�म�ती वाढेल. चीफ ऑफ kडफे2स 5टाफ आHण 0थयेटर कमांडची 
रचना झा�यामुळे �मळालेल� र*कम सुसू�पणे आHण काटेकोर पणे वापरल� जाईल. 
;हणूनच येणाdया काळाम�ये भारताची संर�ण �सMधता अजून जा5त चांगल� 
होईल. 
येणाd  या काळात अथ�7यव5थेचा वेग वाढेल, अशी भ"वQयवाणी "व"वध जाग�तक 
आ0थ�क सं5थांनी केल� आहे. &यामळेु भ"वQयात संर�णासाठ=ची तरतूद मो9या 
:माणात वाढेल  आणी चीन आणी पाEक5तानचे आ7हान परतवुन लाव,यात 
आप�याला यश �मळेल. 
 

 

 

 
 


