
चीनवर�ल अवलं�बव संप�व�यासाठ� आम�नभ�र भारत’ अ�भयान अती 
महवाच ेमाग�या वष	 चीनने जवळजवळ ९० अ�ज डॉलस� एव�या 
�कमतीच ेसामान भारताला �वकलं.  यामळेु  यांचा "चंड नफा झाला. 
यामळेु चीनची अथ�&यव'था "चंड वाढल).  यामळेु चीनच े*डफे+स बजेट 
"चंड वाढलं. *डफे+स बजेट "चंड वाढ.यामळेु चीनची ल/कर) ताकद 
वाढल).  यां�या श'2ांच आध5ुनक6करण झालं. आ8ण आज जी 
आ9मकता चीन, भारत-चीन सीमेवर ती दाखवत आहे,  याला पसेै कोणी 
परुवले? तर  या भारतीयांनी जे अजून  स>ुधा चीनचं सामान �वकत 
घेतात. ?हणजे आप.या देशावर आ9मण करAयाकरता आपणचं पसेै 
>यायच े?हटले तर या�याहून जा'त धोकादायक गो/ट काय? 
चीन�या मेड इन चायना व'तूंनी भारतात जम बसवला आहे.  यांनी 
आतापयCत देशी बाजारपेठेतील २०-२५% टEके वाटा पटकावला आहे. 
�कंमती कमी अस.याने भारतीय �व9ते व Fाहकांचीह) Gचनी व'तूंना 
पसंती लाभत आहे.
आता भारतात Gचनी व'तूं�या बHह/काराची मोह)म सIु झाल). 
‘आ म5नभ�र’ बनAयाची मोHहम ?हणजे चीनी आGथ�क गुलामीतून बाहेर 
पडAयासाठJ टाकलेले रा/K)य पाऊल ?हणावे लागेल.
पंत"धानांनी ‘मेक इन इं*डया’ व ‘'टाट�अप इं*डया’ या संक.पना मांड.या 
आ8ण  याला ‘आ म5नभ�रते’ची जोड Hदल). Mया व'तंूची आयात अटळ 
आहे,  यासाठJ एकापेNा जा'त परुवठादार देश तयार ठेवले पाHहजेत. 
याबाबतीत आपण फारच परावलंबी आहोत. ऊजा�, औषधे, श'2 ेआद)ंमOये 
परावलंPब व घातक ठI शकत.े ते लवकर कमी करणे गरजेच ेआहे. 
सेनादलांच ेआध5ुनक6करण आ8ण श'2ा'2ांच े'वदेशीकरण वेगाने केले 
पाHहजे.
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वेगाने श!"ा!"ांच े!वदेशीकरण 
गे.या ५ वषा�त श'2ां�या आयातीच े"माण ७०% व Rन ६०% वर आले 
आहे.पढु�या ५ वषा�त पणु�‘ आ म5नभ�र होणे हा आपला उ>देश आहे.आता 
संरNण मं2ालयाने (एमओडी) संरNण �वषयक १०१ सामFींची याद) तयार 
केल) असनू Hदले.या मदुतीनंतर  यासाठJ आयातीवर बंद) घालAयाची 
अ?मलबजावणी सRु केल) आहे. भारतीय संरNण उ>योगाला 'वतः�या 
*डझाईनचा उपयोग कIन बंद) असले.या सामFी�या याद)मOये व'तू 
तयार करAयासाठJ आ8ण Nमतांचा �वकास करAयाची �कंवा संरNण 
संशोधन आ8ण �वकास संघटने>वारे (डीआरडीओ) *डझाईन केलेले आ8ण 
�वकVसत केले.या तं2Wानाचा अवलंब करAयाची संधी 5नमा�ण होईल,
यातून ये या काह) वषाCत सश'2 स+ैया�या गरजा भाग�वता येतील.‘मेक 
इन इं*डया’ अVभयानास यश'वी करAयासाठJ ल/करा�या ७० टEEयांपेNा 
जा'त ऑड�स� या भारतीय कंप+यांना देAयात येत आहेत.  यामळेु संरNण 
Nे2ामOये आ म5नभ�र होणे शEय आहे.
'वदेशी के-४ Nेपणा'2ाची चाचणी यश'वी झाल) आहे."थमच देशात 
तयार करAयात आलेले ४० हजार 'वदेशी बनावट)च ेबलेुट"फु जॅकेZस 
भारतीय स+ैयाला परु�वले गेले आहेत.
भारताने हायपरसॉ5नक टेEनोलॉजी डमेोन'Kेटर 'वदेशात तयार करAयात 
७ स[ट\बरला यश Vमळवले आहे. हे डीआरडीओच ेसवा�त मोठे यश आहे. 
याबरोबरच हायपरसॉ5नक 'पीड Vमळवणारा भारत जगातील चौथा देश 
बनला.यामळेु आप.याला अती अ याध5ुनक हायपरसॉ5नक Nेपणा_े 
बनवAयात आप.याला पढु�या २-३ वषा�त यश Vमळेल. 
अंतराळ 'े"ात खासगी उ*योगांना परवानगी 
पंत"धान नर\` मोद)ं�या ‘आ म5नभ�र भारत’ योजनेतील एक महaवाचा 
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5नण�य ?हणजे अंतराळ Nे2ात खासगी उ>योगांना Hदलेल) परवानगी.
 यासाठJ ‘इं*डयन नॅशनल 'पेस "मोशन अ ॅAड ऑथोरायझशेन स\टर’ 
?हणजेच ‘इन-'पेस’ या सं'थेचीदेखील 5नVम�ती करAयात आल) आहे. 
‘भारतीय अंतराळ संशोधन सं'था’ ?हणजेच ‘इ_ो’ जे काम करते,  याच 
प>धतीच ेकाम आता खासगी Nे2ातील उ>योगांना करAयाची संधी 
Vमळणार आहे. जगातील अनेक देशांमOये अंतराळ संशोधन Nे2 खासगी 
उ>योगांसाठJ खुले करAयात आले आहे. आता ‘इ_ो’ने केवळ संशोधन 
आ8ण �वकास याकड े�वशषे लN देणे गरजेच ेआहे,  यामळेु खासगी 
उ>योगांना अंतराळ Nे2 खुले करAयाचा 5नण�य हा महaवाचा आहे.सOया 
संपणू� जगातील अंतराळ संशोधन�वषयक अथ�&यव'था ह) ३६० अ�ज 
डॉलस�ची आहे, तर भारतीय अंतराळ�वषयक अथ�&यव'था ह) सात अ�ज 
डॉलस�ची आहे. 
भ,कम ऊजा�'े"
‘आ म5नभ�र भारत’ योजनेतील एक महaवाची घोषणा ?हणजे ऊजा� Nे2ात 
करAयात आले.या सधुारणा.  यासाठJ ‘आ म5नभ�र भारत’ पॅकेजमOये 
वीज Nे2ासाठJ जवळपास ९० हजार कोट) Iपयांच ेपॅकेज जाह)र करAयात 
आले आहे. याचा लाभ ‘*ड'कॉम’ आ8ण ‘जेनकोला’ होऊन  यांना 
थकबाक6 चकुती करता येणार आहे.  याच"माणे सौरऊजा� आ8ण 
पवनऊजा� Nे2ाला होणार आहे.
तसेच आगामी काळात सोलर पॅन.स आ8ण सबंGधत साHह याची आयात 
कमी केल) जाईल आ8ण भारतातच या साHह या�या उ पादनावर भर 
देAयात येईल. भारत दरवष	 १.१८ अ�ज डॉलस�ची सोलर पॅन.स 
चीनमधनू आयात करतो.  यामळेु सौरऊजा� Nे2ातह) आता 
आ म5नभ�रतेकड ेभारताने पावले टाकल) आहेत.
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कोळसा 'े"ात खासगी उ*योगांना /वेश
यापवू	 कोळसा Nे2 हे सरकार) 5नयं2णाखाल) होते.  यामळेु कोळशाचा 
देशात मोcया "माणात साठा असनूह) भारत कोळसा आयात कर)त होता. 
मा2, न&या 5नण�यामळेु कोळसा Nे2 आता खासगी उ>योगांना खुले 
करAयात आले आहे. याच ेदोन फायदे होणार आहेत- पHहला ?हणजे 
भारताच ेअ+य देशांवर)ल अवलंPब व जवळपास थांबेल आ8ण दसुरा 
?हणजे दजdदार कोळशाचा अ�वरत परुवठा करणे शEय होणार आहे. 
कोळशा�या अ�वरत परुवcयाचा फायदा देशातील औि/णक ऊजा� क\ `ांना 
होईल. भारतात समुारे ७० टEके वीज5नVम�ती ह) कोळशापासनू होते. 
सरकारने अणुऊजा� Nे2ातह) सधुारणा करAयाचा घेतलेला 5नण�य अ5तशय 
महaवाचा ठरणार आहे. संशोधनासाठJ सरकार)-खासगी भागीदार) तaवावर 
(पि�लक "ाय&हेट पाट�नरशीप- पीपीपी) ‘gरसच� gरअ ॅEटर’ 'थापन करAयास 
आता परवानगी देAयात आल) आहे. यामळेु "ामhुयाने कक� रोगावर)ल 
औषध5नVम�तीस लाभ होणार आहे. जगभरात आज कक� रोगावर)ल औषध 
5नVम�तीमOये भारत आघाडीवर आहे.  याच"माणे व>ैयक6य उपकरणांची 
5नVम�ती, संशोधन मे*डकल आयसोटोप 5नVम�ती Nे2ास "ो साहन Vमळेल. 
रे*डएशन (�करणो सग�) तं2Wानाचा वापर कIन शतेमालाची साठवणूक 
करAयास मोcया "माणावर शEय होणार आहे. 
बचतगटांची उपादने ऑनलाईन 3लॅटफॉम�वर 
कोरोना संकटकाळात बचतगटांचा &यवसाय ठ[प झा.याने  यांना मोठा 
फटका बसला होता. पण आता बचतगटांची उ पादने ह) ॲमेझॉन आ8ण 
‘जीईएम’ या ऑनलाईन [लॅटफॉम�वर उपल�ध करAयात आल) असनू 
 यामळेु बचतगटांना &यवसाय आ8ण Fाहकांना  यां�या व'तू सलुभgर या 
घरपोच Vमळणार आहेत.योगगुR बाबा रामदेव यांची पतंजVल आयवुdदने 
'वतःचा ई -कॉमस� [लॅटफॉम� आणला आहे. देशात तयार केलेल) उ पादने 
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आ8ण 'वदेशी मालाची ऑनलाईन �व96 करणे, हा "मखु उ>देश असणार 
आहे. 'ऑड�र मी', असे या [लॅटफॉम�च ेनाव आहे. १ जूनपासनू क\ `)य 
सश'2 पोVलस दलातील सव� कॅ+ट)न (सीएपीएफ) केवळ 'वदेशी उ पादने 
�वकत आहे. या कॅ+ट)नची एकूण खरेद) समुारे २८०० कोट) Rपये 
आहे.स+ैयाची कॅ+ट)न सOुदा आता केवळ 'वदेशी उ पादने �वकत आहेत.
चीनवर)ल अवलंPब व संप�वAयासाठJ बर)च वषd जातील.  यामळेु 
खेळAयांपासनू, मोबाईल फोनपयCत आ8ण ई-कॉमस� स�ुवधांपासनू 
श'2ा'2ांपयCत�या उ पादनांत भारताच ेअGधकाGधक 'वयंपणू� होणे, हाच 
पया�य आहे.
गरज 7ॅगनला आ8थ�क फटका दे�याची
भारताशी " यN य>ुधा�या मया�दा लNात घेता चीन य>ुधाचा माग� 
अवलंबAयाची शEयता कमी आहे. चीनी आ9मण बहुआयामी आहे. याला 
तjड देAयासाठJ एक द)घ�काल)न 5नयोजन कIन या आ9मणाला तjड 
>यावे लागणार आहे. सामा+य नागgरक चीनी मालावर बHह/कार घालनू 
चीन�या भारता�वरोधातील आGथ�क आ8ण &यापारय>ुध थांबवAयास 
नEक6च मदत करतील, अशी अपेNा बाळगूया. चीनी उ पादनांवर 
बHह/कार टाकून चीनची आGथ�क कjडी करणे भारताला शEय आहे. 
याकामी सव�सामा+य भारतीयांची भVूमका महaवाची आहे. 
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