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संर�ण�े�ाला गरज भर�व बजेट�या तरतुद�ची 
५ मे २०२०ला चीनने भारत ची सीमेवरती चार �ठकाणी अ�त
मण 
केले आण �यामुळे सीमेचे र�ण कर�याकरता भारताला �तथे 
नेहमी तैनात असले�या सै�यापे�ा तीन पट जा�त सै�य तैनात 
करावे लागले या�शवाय आ
मक कारवाई कर�याकरता तोफा 
रणगाड े"चलखती गा&या �ेपणा�' (यांना आपण करावे लागले 
यामुळे भारताचा +कंवा भारतीय सै�याचा खच, यावष. खूपच 
वाढलेला आहे या�शवाय शा�'ामं/ये असलेल0 कमी कमी 
कर�याकरता अनेक श�' दा2गोळा यांची अचानक खरेद0 कर�यात 
आल0 या सग4यामुळे या वष. बजेट वरती झालेला खच, हा अपे5�त 
खचा,पे�ा पु6कळच जा�त वाढलेला आहे एवढेच न7हे तर येणा9या 
काळाम/ये हा खच, अजून वाढेल कारण भारत-चीन सीमेवर 
असलेल0 तैनाती कमी 7हाय:या ऐवजी केवळ वाढा रस आहे ;हणनू 
या वष. भारतीय सै�याला भरघोस बजेट अपे5�त आहे. 
मा�, स�याची आ
थ�क ि�थती ल�ात घेता संर�ण खा�याचे बजेट �कती 
वाढेल, हे आताच सांगता येणार नाह�.०१ फे�ुवार� २०२१ रोजी सरकार आपला 
अथ�संक"प सादर करणार आहे. 
स�याची प�रि�थती काय आहे ? 
गेल� १० वष& सै(याचे आधु*न�ककरण पुण�पणे थांबले होते.गे"या ५ वषा+म�ये 
आप"या सै(याचे आधु*नक,करण सु- केले आहे पण ते  फ़ारच मंदगतीन े
होते आहे. आपल� ८० ट/के श�� ेकालबा2य झालेल� आहेत. कोण�याह� 
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सै(यातील श��ांचे आयु5य हे १५ ते २० वष& असते. �यानंतर 
ओ�हरहौल/स!ह�"सगं क-न �याचे आयु5य आणखी पाच वषा+नी वाढवता 
येते. पण आपल� 6वमाने, पाणबु7या, तोफा या सव� श��ा��ांचे आयु5य हे 
२०-२५ वषा+पूव9च पूण� संपलेले आहे. ह�  श:ा�� ेअ*तशय जुनाट झाल� 
आहेत आ%ण अनेक अपघात होत आहेत. �यामुळे ती बदलणे अप<रहाय� 
आ=ण आव>यक आहे.   
 संर�णा?या @5ट�ने कोण�याह� देशाला लढाईसाठD ३० ते ३५ Eदवस पुरेल 
एवढा दा-गोळा साठवून ठेवणे हे ज-र� असते. परंतु आ
थ�क तरतूद पुरेशी 
नस"यामुळे आप"याकडे केवळ ५-१० Eदवस पुरेल इतकाच दाIगोळा 
Jश"लक आहे .याJशवाय ईशा(य भारताम�ये �कंवा चीन आ=ण पा�क�तानी 
सीमेजवळ  र�तेमाग�, रे"वेमाग� पोहोचवLयाची गरज आहे. या सव� उ=णवा, 
�ुट�, कमतरता ल�ात घेऊन �या पूण� करLया?या Eदशेन ेआ
थ�क तरतूद 
यंदा?या अथ�संक"पात होणे आव>यक आहे.  
गे&या १५ वषा(म�ये संर�ण बजेटम�ये काय चुका के&या? 
संर�ण बजेटमधील वाढ आ=ण होणारा खच� यांचा ताळमेळ घालLयाची 
गरज आहे. अजुन सु�दा भारताम�ये ७० ट/के श�� ेहे आयात केल� जातात 
आ=ण �याची �कंमत ह� डॉलरम�ये Pयावी लागते. या शQ�ांची �कंमत 
R�येक वष9 १२ ते १४ ट//यांनी वाढत होती; मा� �याच वेळी आपले 
संर�णासाठDची तरतूद मा�  चार ते पाच ट//यांनी वाढत होते. �यामुळे 
आपले बजेट R�येक वष9 ७ ते ८ ट/के हे कमी होत होते. �यामुळे बजेट 
वाढवणे ज-र� आहे. 
आप"या शा��SांसाठD के"या जाणाया� तरतुद�चा समावेशह�  संर�ण 
बजेटम�येच सामील आहे. मा� नवीन श�� ेतयार करLयाम�ये आपले 
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शा:S खूपच मागे पडलेले आहेत.+यामुळे आ+म -नभ/र भारताकरता +यांची 
तरतुद वाढवल� पा1हजे. 
बजेट २० ते ३० ट2यांनी वाढव3याची गरज   
आज आपले संर�ण बजेट R�येक वष9 २० ते ३० ट/यांनी वाढवLयाची गरज 
आहे. कारण वेगवेगTया Rकारची श��,े अॅJम*नट�ज आ=ण र�ते आप"याला 
तयार करायचे आहेत. आप"याला नवीन श:ा:े घेLयासाठD संर�ण 
�े�ासाठDची तरतूद मोVया Rमाणावर वाढवावी लागणार आहे.  
५ मे २०२० ?या चीनी अ*तWमणानंतर सरकारने १,२०,०० कोट� 5पयाची 
अनेक मह+वाची  श�� ेखरेद� करLयाक<रता परवानगी Eदलेल� आहे.Xह 
णुन ब जेट न /क, चसरकार?या नYया धोरणानुसार  आप"या 
श��ा��ां?या कारखा(यांम�ये ४९ ट/के थेट 6वदेशी गंुतवणुक,स मा(यता 
Jमळालेल� आहे.  याJशवाय भारतीय खासगी कंप(यांनाह� यात मोVया 
Rमाणात गुंतवत आहेत. ‘मेक इन इं[डया या उपWमांतग�त सरकारला 
आगामी दहा वषा+म�ये श:ा:ांची आयात ७० ट//यांवIन २५ ट//यांपय+त 
खाल� आणायची आहे. असे झाले तर कमी �कंमतीम�य ेदेशातच श:ा:ांची 
*नJम�ती होईल. मा� याचा वेग आप&याला वाढवावा लागेल.मेक इन इं[डया 
म�ये बनले"या श�� खरेद� करता कॅ6पटल बजेट वाढवावे लागेल. 
सै(याचा यु�द �मतेचे दोन पैलु आहेत. एक श�� आ=ण दसुरा श��ांचा 
वापर करणारा सै*नक. ‘सै(यात वापर"या जाणाया� श��ांपे�ा, तो वापरणारा 
सै*नक हा जा�त मह\वाचा आहे. �यामुळे  सै*नक, अ
धकाया+ची सं]या 
वाढवणे हे  देशा?या संर�णा?या @5ट�ने अ*तशय आव>यक आहे. आप"या 
सै(याम�ये गे"या २५ वषा+पासून १२ ते १४ हजार अ
धकाया+ची कमी आहे.या 
करता वाEढव तरतुद ज-र� आहे. 
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 कॅ8पटल बजेट वाढवा    
गे"या काह� वषा+त बजेटम�य ेकाह� �ुट� समोर आ&या आहेत. कुठ"याह� 
बजेटचे दोन भाग असतात. एक तर कॅ6पटल बजेट (भांडवल� खच�). कुठलेह� 
श��ा�� ेखरेद� करLयासाठD भांडवल� खचा�तून पैसे खच� केले जातात. दसुरे 
Xहणजे रेYहे(यु बजेट(�करकोळ खच�). याम�ये सै*नकांना पगार देणे, पे(शन 
देणे, रोजचे मेट̂नस ्देणे या Rकार?या खचा�चा समावेश होतो. 
 सै(या?या आधु*नक,करणासाठD  भांडवल� खच� वाढवLयाची गरज आहे. 
�यामुळे आधु*नक श�� ेखरेद� करता येतील.  स�या संर�ण बजेम�य े
कॅ6पटल बजेटचे Rमाण फार कमी आहे.  
R�येक वष9 संर�णासाठD केले"या आ
थ�क तरतुद�पैक, ५ ते ६ हजार कोट� 
-पये खच� न होता परत केले जातात. कारण आपले *नयम हे अ*तशय 
�कचकट आहेत. �यामुळे संर�ण �े�ाला Jमळालेले पैसेह� आपण पूण�पणे 
खच� कI शकत नाह�. Xहणजेच आपले बजेट आपणच कमी करत आहोत. 
गरज अशी आहे क, काह� करणांमुळे बजेटमधले काह� पैसे खच� होऊ शकले 
नाह�त तर ते पुढ�ल वष9 करLयाची परवानगी Jमळाल� पाEहजे.  
आधु-नक:करणासाठ< द�घ/काल�न आराखडा 
भारतीय सै(या?या आधु*नक,करणासाठD २५ वषा+चा द�घ�काल�न आराखडा 
बनवLयात आला आहे. �यानुसार आपण नवीन श�� ेआणणार आहोत, �या 
श��ां?या खरेद� क<रता बजेटम�ये तरतूद करणे अ*तशय गरजेचे आहे. 
आप"या हवाई दलाला ३६ नवीन रफेल जेट 6वमाने 6वकत `यायची आहेत. 
नौदलाक<रता नवीन पाणबु7या, >?गे@स याक<रता *नधीची गरज आहे.  
कारण आप"या पाणबु7यांची सं]या २५ असणे आव>यक असताना ती १३ 
वर येऊन पोहोचलेल� आहे. सै(यदलाम�ये रणगाडे, तोफा आ=ण इंिजय<रगं 
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इि/वपम̂टस,् एयर [डफे(सची इि/वपम̂ट�ह� अ*तशय जुनाट झालेल� 
आहेत. �यांची लवकरात लवकर बदल� ह� होणे आव>यक आहे. या सवा+साठD 
Rचंड मोVया Rमाणात *नधीची गरज आहे.  
स�या संर�ण �े�ासाठDची तरतूद ह� जीडीपी?या स�या दोन ट//यांपे�ा 
कमी आहे. ती कमीत कमी तीन ट//यांपय+त पोहोचल� पाEहजे. पूण� 
देशा?या अथ�संक"पापैक, १५ ट//यांहून कमी पैसे संऱ�णावर खच� केले 
जातात. ते �कमान २० ते २५ ट/के इतके होLयाची गरज आहे. याJशवाय 
सै(याला येणाया� १५ ते २० वषा+म�ये एक मोठD र/कम देऊन 
आधु*नक,करणाला वेग Eदला पाEहजे. 
पा�क�तान आ=ण चीन ह� आपल� शेजार� श�ू रा5cे जीडीपी?या साड ेतीन 
ते चार ट/के पैसे संर�ण �े�ावर खच� करतात. चीनचे संर�ण बजेट हे 
आप"या संर�ण बजेट?या कमीत कमी *तdपट आहे. स�या भारत आ=ण 
पा�क�तान सीमेवर अशांतता आहे. देशासमोर असणार� अंतग+त आ=ण 
बा2यसुर�ेची आYहान ेवाढतच चाललेल� आहेत. हे ल�ात घेता आप"याला 
संर�ण �े�ासाठDची तरतूद ह� चीन?या बरोबर�न े�कंवा �याह� पुढे नेLयाची 
आ=ण �यातून संर�णदलातील उ=णवा भIन काढLयाची गरज आहे.  

 
 


