
चीनवरील अवलंिब�व संपिव
यासाठी आ�मिनभ�र भारत’ अिभयान अती मह�वाच े
माग�या वष	 चीनने जवळजवळ ९० अ�ज डॉलस� एवढ्या िकमतीचे सामान भारताला िवकलं. 
�यामुळे �यांचा "चंड नफा झाला. यामुळे चीनची अथ�&यव'था "चंड वाढली. �यामुळे चीनचे 
िडफे(स बजेट "चंड वाढलं. िडफे(स बजेट "चंड वाढ+यामुळे चीनची ल,करी ताकद वाढली. 
�यां�या श.ांच आधुिनक1करण झालं. आिण आज जी आ3मकता चीन, भारत-चीन सीमेवर 
ती दाखवत आहे, �याला पसेै कोणी पुरवले? तर �या भारतीयांनी जे अजनू  सु4ा चीनचं 
सामान िवकत घेतात. 5हणजे आप+या देशावर आ3मण कर8याकरता आपणचं पसेै 9ायचे 
5हटले तर या�याह:न जा'त धोकादायक गो< काय? 
चीन�या मेड इन चायना व'तूंनी भारतात जम बसवला आहे. �यांनी आतापय>त देशी 
बाजारपेठेतील २०-२५% ट?के वाटा पटकावला आहे. िकंमती कमी अस+याने भारतीय िव3ते 
व @ाहकांचीही िचनी व'तूंना पसंती लाभत आहे.
आता भारतात िचनी व'तूं�या बिह,काराची मोहीम सुA झाली. ‘आ�मिनभ�र’ बन8याची 
मोिहम 5हणजे चीनी आिथ�क गुलामीतनू बाहेर पड8यासाठी टाकलेले रा,Cीय पाऊल 5हणावे 
लागेल.
पंत"धानांनी ‘मेक इन इंिडया’ व ‘'टाट�अप इंिडया’ या संक+पना मांड+या आिण �याला 
‘आ�मिनभ�रते’ची जोड िदली. Dया व'तूंची आयात अटळ आहे, �यासाठी एकापेEा जा'त 
पुरवठादार देश तयार ठेवले पािहजेत. याबाबतीत आपण फारच परावलंबी आहोत. ऊजा�, 
औषधे, श.े आदHमIये परावलंिब�व घातक ठA शकते. ते लवकर कमी करणे गरजेचे आहे. 
सेनादलांचे आधुिनक1करण आिण श.ा.ांचे 'वदेशीकरण वेगाने केले पािहजे.
वगेान ेश�ा�ांच े�वदशेीकरण 
गे+या ५ वषा�त श.ां�या आयातीचे "माण ७०% व Jन ६०% वर आले आहे.पुढ�या ५ वषा�त 
पुण�‘ आ�मिनभ�र होणे हा आपला उLेश आहे.आता संरEण मंMालयाने (एमओडी) संरEण 
िवषयक १०१ साम@Hची यादी तयार केली असनू िदले+या मुदतीनंतर �यासाठी आयातीवर 
बंदी घाल8याची अ5मलबजावणी सुJ केली आहे. भारतीय संरEण उ9ोगाला 'वतः�या 
िडझाईनचा उपयोग कAन बंदी असले+या साम@ी�या यादीमIये व'त ूतयार कर8यासाठी 
आिण Eमतांचा िवकास कर8याची िकंवा संरEण संशोधन आिण िवकास संघटनेQारे 
(डीआरडीओ) िडझाईन केलेले आिण िवकिसत केले+या तंMRानाचा अवलंब कर8याची संधी 
िनमा�ण होईल, यातनू ये�या काही वषा>त सश. स(ैया�या गरजा भागिवता येतील.‘मेक इन 
इंिडया’ अिभयानास यश'वी कर8यासाठी ल,करा�या ७० ट??यांपेEा जा'त ऑड�स� या 
भारतीय कंप(यांना दे8यात येत आहेत. �यामुळे संरEण EेMामIये आ�मिनभ�र होणे श?य 
आहे.
'वदेशी के-४ Eेपणा.ाची चाचणी यश'वी झाली आहे."थमच देशात तयार कर8यात आलेले 
४० हजार 'वदेशी बनावटीचे बुलेट"ुफ जॅकेट्स भारतीय स(ैयाला पुरिवले गेले आहेत.
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भारताने हायपरसॉिनक टे?नोलॉजी डेमोन'Cेटर 'वदेशात तयार कर8यात ७ सUटVबरला यश 
िमळवले आहे. हे डीआरडीओचे सवा�त मोठे यश आहे. याबरोबरच हायपरसॉिनक 'पीड 
िमळवणारा भारत जगातील चौथा देश बनला.यामुळे आप+याला अती अ�याधुिनक 
हायपरसॉिनक EेपणाWे बनव8यात आप+याला पुढ�या २-३ वषा�त यश 
िमळेल.हायपरसॉिनक ट�ेनोलॉजी डमेोन�$टेर �वदशेात 
नवनवीन तंMRानात भारत "गती करत आहे. याचे उXम उदाहरण 5हणजे भारताने 
हायपरसॉिनक टे?नोलॉजी डेमोन'Cेटर 'वदेशात तयार कर8यात यश िमळवले आहे. हे 
भारतीय संरEण आिण िवकास सं'था डीआरडीओचे सवा�त मोठे यश मानले जात आहे. 
ओिडशातील बालासोर येथील एपीजे अ�दुल कलाम रV जवर सोमवारी याची यश'वी चाचणी 
घे8यात आली. ही चाचणी '3ॅम जेट इंिजन�या मदतीने लाँच कAन घे8यात आली. याबरोबरच 
हायपरसॉिनक 'पीड िमळवणारा भारत जगातील चौथा देश बनला. आतापय>त हे तंMRान 
केवळ अमे[रका, रिशया आिण चीनकडे होते.

संरEण मंMी राजनाथ िसंह यांनी ट्िवट कAन डीआरडीचे कौतुक केले आहे. ते 5हणाले क1, 
“पंत"धानांचे आ�मिनभ�र भारत ि&हजन पणू� करणे आिण हे यश िमळव+याबLल 
डीआरडीओ�या टीमचे अिभनंदन करतो. भारताला �यां�यावर अिभमान आहे.” िमळाले+या 
मािहतीनुसार, भारत ये�या ५ वषा>मIये हायपरसॉिनक िमसाइल तयार कA शकेल. एका 
सेकंदात दोन िकमी अंतर पार करणारे हायपरसॉिनक िमसाइल आवाजापेEा ६ पटी अिधक 
वेगवान असतात. भारतात तयार होणा]या Eेपणा.ांमIये '3ॅमजेट "प+शन िसि'टम 
असणार आ
ल&य सा'य कर
यासाठी भारतीय स)ैयदल ेकटीब* 
आ�मिनभ�र भारत’ ही अितशय मह�वाची संक+पना असनू ते ल^य साIय कर8यासाठी 
भारतीय स(ैयदले सदवै कटीब4 आहेत. ल,कराचे उदाहरण सांगायचे तर ल,करा�या िविवध 
माग8यापकै1 सुमारे ७० ते ७५ ट??यांपेEा जा'त माग8या या ल,कर भारतीय कंप(यांकडे 
न_दिवतो. मेक इन इंिडयावर आ5ही सुJवातीपासनूच भर देत आहोत. �यामुळे या EेMात 
आ�मिनभ�ऱ होणे सहजश?य आहे. �याच"माणे यापुढे तंMRान ह'तांतरण करणे आिण 
संबंिधत उ�पादनाची िनिम�ती भारतातच करणे यावर भऱ िदला जाणार आहे. �याचाच एक भाग 
5हणनू ए.के. २०३ या रायफ+सचे तंMRान रिशयाकडून "ाa झाले असनू आता या 
रायफ+सची िनिम�ती भारतात केली आहे. रिशया"माणेच इWायलसह अ(य देशही 
भारतासबोत तंMRान ह'तांतरण कर8यास उ�सुक आहेत. �यामुळे संरEणEेMात भारतीय 
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उ�पादकांना मोठ्या संधी उपल�ध होतील..

स(ैयदले अथ�&यव'थे�या िवकासात मह�वाचे योगदान देत अस+याचे.. देशातील वातावरण 
सुरिEत असेल तर देशात उ9ोगधंदे आिण गंुतवणकू मोठ्या "माणावर यश'वी होते आिण 
�यामIये स(ैयदले मह�वाची भिूमका बजािवता. उदाहरणादाखल सांगावयाचे तर भारतीय 
स(ैयदलांनी सिज�कल'Cाईक आिण एअर'Cाईक कर8यापवू	�या घटनांमुळे शेअर बाजार 
घसरला होता, माM सिज�कल'Cाईक आिण एअर'Cाईक झा+यानंतर शेअरबाजार वधार+याचे 
िचM िदसले होते. �यामुळे आिथ�क िवकास आिण स(ैयदले यांचा पर'परसंबंध आहे. 
�याच"माणे स(ैयदलां�या कॅटॉ(मVट देशात िविवध िठकाणी आहेत, तेथील भांडारांसाठीची 
खरेदी ही 'थािनक बाजारातनू होते, अ(य &यवहारही 'थािनक पातळीवर होतात, �यातनू 
मोठी उलाढाल होते. बॉड�र रोड ऑग�नायझेशन�या (बीआरओ) "क+पांमIये ८० ट?के 
कामगार हे 'थािनक असतात, �यामुळे 'थािनक पातळीवर अ(य पुरक रोजगारही िनमा�ण 
िनमा�ण होतात, �यामुळे अथ�&यव'थे�या बळकटीकरणामIये स(ैयदलांचे योगदान िवसAन 
चालणार नस+याचे.
भारतीय स(ैयदले बदल�या प[रि'थती"माणे न&या यु4तंMांचा अवलंब करीत अस+याचे 
सांगत जनरल नरवण 5हणाले क1, बदलांचा वेग हा दररोज वाढतो आहे. �यामुळे बदलांना 
वेळीच आ�मसात करणे गरजेचे असनू तसे न के+यास अपयशाचा सामना करावा लाग ू
शकतो. �यामुळे भारतीय स(ैयदलांची पुनर� चना कर8यावर सIया भर िदला जात आहे. ित(ही 
स(ैय दलांमIये सम(वय वाढिव8यासाठी िथएटर कमांड या संक+पनेवर सIया काम कर8यात 
येत असनू. ये�या काही िदवसांमIये इंटी@ेटेड एअर िडफे(स कमांड आकार घेणार अस+याचे 
�यांनी सांिगतले. �याच"माणे इंिट@ेटेज बॅटल @ुप या संक+पनेचाही सIया अbयास सुA आहे. 
आप+या तळावAन १२ ते ४८ तासां�या कालावधीत आवcयक �या िठकाणी पोहोचणे हे �यांचे 
विैश<्य असणार आहे. �याच"माणे बदलते तंMRान, कृिMम बुि4मXा यांचाही वापर 
स(ैयदलांमIये वाढत असला तरी �याचा प[रणाम मनु,यबळावर फारसा होणार नस+याचेही 
�यांनी सांिगतले.
कोरोना संकटाचा सामना कर
यास स)ैयदल ेस+ज
कोरोना संकटाचा सामना कर8यासाठी ल,करासह नौदल आिण वायुदलही सDज आहे. ते 
5हणाले क1, जागितक आिण देशांतग�त प[रि'थतीवर स(ैयाचे पिह+या िदवसापासनू लE 
आहे. आवcयक �या सव� उपाययोजना कर8यास ल,कर आिण स(ैयदले सDज आहेत. 
स(ैयदलांना सं3मणापासनू सुरिEत ठेव8यास आमचे "ाधा(य आहे, कारण ते सुरिEत रािहले 
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तरच देशाचे संरEण ते पणू� Eमतेने कA शकतीस. िवशेष 5हणजे स(ैयाचे ऑपरेशनल 
युनीट्स हे अ9ाप सं3मणापासनू दूर आहेत. �याच"माणे स(ैय मुeयालयासह िविवध 
भागातील स(ैय छाव8यामIयेही आवcयक ती काळजी घेतली जात आहे. कोि&हड िवशेष 
इि'पतळांची िनिम�ती करणे, आयसोलेशन, ?वारंटाईन कEांची िनिम�ती आिण 'थािनक 
"शासनास सव� "कारची मदत करणे यासाठी स(ैयदले नेहमी सDज आहेत.. अथा�त, 
स(ैयदलां�या जबाबदारीचे 'वAप पाहता "�येकवेळी सामािजक अंतराचे पालन करणे श?य 
होत नाही. �याच"माणे सIया देशात अनेक िनब>ध असले त[रही स(ैयाचे दनंैिदन &यवहार, 
"िशEण हे कॅ(टा(मVट भागातच होत अस+याने �यावर प[रणाम झाला नस+याचे जनरल 
नरवणे यांनी नमदू केले. अथा�त प[रि'थती पाहता स(ैयाचा बजेटवर �याचा प[रणाम होणे 
अप[रहाय� आहे. �यािवषयी आताच भा,य करणे कठीण असले तरी साधारणपणे २० ट??यां�या 
आसपास कपात होऊ शकते. अ(य मागा>नी 5हणजे स(ैय तुकड्यां�या हालचालीमIये काही 
काळ कपात कAन िकंवा �यांचा कालावधी वाढवनू खचा�त कपात साIय केली जाईल. 
दरवष	 सुमारे २०० ते ३०० अशा हालचाली होत असतात. 
अंतराळ ,-ेात खासगी उ/ोगांना परवानगी 
पंत"धान नरV h मोदH�या ‘आ�मिनभ�र भारत’ योजनेतील एक महiवाचा िनण�य 5हणजे 
अंतराळ EेMात खासगी उ9ोगांना िदलेली परवानगी. �यासाठी ‘इंिडयन नॅशनल 'पेस 
"मोशन अ ॅ8ड ऑथोरायझेशन सVटर’ 5हणजेच ‘इन-'पेस’ या सं'थेचीदेखील िनिम�ती 
कर8यात आली आहे. ‘भारतीय अंतराळ संशोधन सं'था’ 5हणजेच ‘इWो’ जे काम करते, 
�याच प4तीचे काम आता खासगी EेMातील उ9ोगांना कर8याची संधी िमळणार आहे. 
जगातील अनेक देशांमIये अंतराळ संशोधन EेM खासगी उ9ोगांसाठी खुले कर8यात आले 
आहे. आता ‘इWो’ने केवळ संशोधन आिण िवकास याकडे िवशेष लE देणे गरजेचे आहे, 
�यामुळे खासगी उ9ोगांना अंतराळ EेM खुले कर8याचा िनण�य हा महiवाचा आहे.सIया संपणू� 
जगातील अंतराळ संशोधनिवषयक अथ�&यव'था ही ३६० अ�ज डॉलस�ची आहे, तर भारतीय 
अंतराळिवषयक अथ�&यव'था ही सात अ�ज डॉलस�ची आहे. 
भ�कम ऊजा�,-े
‘आ�मिनभ�र भारत’ योजनेतील एक महiवाची घोषणा 5हणजे ऊजा� EेMात कर8यात आले+या 
सुधारणा. �यासाठी ‘आ�मिनभ�र भारत’ पॅकेजमIये वीज EेMासाठी जवळपास ९० हजार कोटी 
Aपयांचे पॅकेज जाहीर कर8यात आले आहे. याचा लाभ ‘िड'कॉम’ आिण ‘जेनकोला’ होऊन 
�यांना थकबाक1 चुकती करता येणार आहे. �याच"माणे सौरऊजा� आिण पवनऊजा� EेMाला 
होणार आहे.
तसेच आगामी काळात सोलर पॅन+स आिण सबंिधत सािह�याची आयात कमी केली जाईल 
आिण भारतातच या सािह�या�या उ�पादनावर भर दे8यात येईल. भारत दरवष	 १.१८ अ�ज 
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डॉलस�ची सोलर पॅन+स चीनमधनू आयात करतो. �यामुळे सौरऊजा� EेMातही आता 
आ�मिनभ�रतेकडे भारताने पावले टाकली आहेत.
कोळसा ,-ेात खासगी उ/ोगांना 2वशे
यापवू	 कोळसा EेM हे सरकारी िनयंMणाखाली होते. �यामुळे कोळशाचा देशात मोठ्या 
"माणात साठा असनूही भारत कोळसा आयात करीत होता. माM, न&या िनण�यामुळे कोळसा 
EेM आता खासगी उ9ोगांना खुले कर8यात आले आहे. याचे दोन फायदे होणार आहेत-
पिहला 5हणजे भारताचे अ(य देशांवरील अवलंिब�व जवळपास थांबेल आिण दुसरा 5हणजे 
दजkदार कोळशाचा अिवरत पुरवठा करणे श?य होणार आहे. कोळशा�या अिवरत पुरवठ्याचा 
फायदा देशातील औि,णक ऊजा� कV hांना होईल. भारतात सुमारे ७० ट?के वीजिनिम�ती ही 
कोळशापासनू होते. 
सरकारने अणुऊजा� EेMातही सुधारणा कर8याचा घेतलेला िनण�य अितशय महiवाचा ठरणार 
आहे. संशोधनासाठी सरकारी-खासगी भागीदारी तiवावर (पि�लक "ाय&हेट पाट�नरशीप-
पीपीपी) ‘[रसच� [रअ ॅ?टर’ 'थापन कर8यास आता परवानगी दे8यात आली आहे. यामुळे 
"ामुeयाने कक� रोगावरील औषधिनिम�तीस लाभ होणार आहे. जगभरात आज कक� रोगावरील 
औषध िनिम�तीमIये भारत आघाडीवर आहे. �याच"माणे व9ैक1य उपकरणांची िनिम�ती, 
संशोधन मेिडकल आयसोटोप िनिम�ती EेMास "ो�साहन िमळेल. रेिडएशन (िकरणो�सग�) 
तंMRानाचा वापर कAन शेतमालाची साठवणकू कर8यास मोठ्या "माणावर श?य होणार 
आहे. 
बचतगटांची उ�पादन ेऑनलाईन 3लॅटफॉम�वर 
कोरोना संकटकाळात बचतगटांचा &यवसाय ठUप झा+याने �यांना मोठा फटका बसला होता. 
पण आता बचतगटांची उ�पादने ही ॲमेझॉन आिण ‘जीईएम’ या ऑनलाईन Uलॅटफॉम�वर 
उपल�ध कर8यात आली असनू �यामुळे बचतगटांना &यवसाय आिण @ाहकांना �यां�या व'त ू
सुलभ[र�या घरपोच िमळणार आहेत.योगगुJ बाबा रामदेव यांची पतंजिल आयुवkदने 'वतःचा 
ई -कॉमस� Uलॅटफॉम� आणला आहे. देशात तयार केलेली उ�पादने आिण 'वदेशी मालाची 
ऑनलाईन िव31 करणे, हा "मुख उLेश असणार आहे. 'ऑड�र मी', असे या Uलॅटफॉम�चे नाव 
आहे. १ जनूपासनू कV hीय सश. पोिलस दलातील सव� कॅ(टीन (सीएपीएफ) केवळ 'वदेशी 
उ�पादने िवकत आहे. या कॅ(टीनची एकूण खरेदी सुमारे २८०० कोटी Jपये आहे.स(ैयाची 
कॅ(टीन सुIदा आता केवळ 'वदेशी उ�पादने िवकत आहेत.
चीनवरील अवलंिब�व संपिव8यासाठी बरीच वषk जातील. �यामुळे खेळ8यांपासनू, मोबाईल 
फोनपय>त आिण ई-कॉमस� सुिवधांपासनू श.ा.ांपय>त�या उ�पादनांत भारताचे अिधकािधक 
'वयंपणू� होणे, हाच पया�य आहे.
गरज 6ॅगनला आिथ�क फटका द
ेयाची
भारताशी "�यE यु4ा�या मया�दा लEात घेता चीन यु4ाचा माग� अवलंब8याची श?यता कमी 
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आहे. चीनी आ3मण बहmआयामी आहे. याला त_ड दे8यासाठी एक दीघ�कालीन िनयोजन 
कAन या आ3मणाला त_ड 9ावे लागणार आहे. सामा(य नाग[रक चीनी मालावर बिह,कार 
घालनू चीन�या भारतािवरोधातील आिथ�क आिण &यापारयु4 थांबव8यास न?क1च मदत 
करतील, अशी अपेEा बाळगयूा. चीनी उ�पादनांवर बिह,कार टाकून चीनची आिथ�क क_डी 
करणे भारताला श?य आहे. याकामी सव�सामा(य भारतीयांची भिूमका महiवाची आहे. 
अणुऊजा� ,-ेात सुधारणा 
सरकारने अणुऊजा� EेMातही सुधारणा कर8याचा घेतलेला िनण�य अितशय महiवाचा ठरणार 
आहे. संशोधनासाठी सरकारी-खासगी भागीदारी तiवावर (पि�लक "ाय&हेट पाट�नरशीप-
पीपीपी) ‘[रसच� [रअ ॅ?टर’ 'थापन कर8यास आता परवानगी दे8यात आली आहे. यामुळे 
"ामुeयाने कक� रोगावरील औषधिनिम�तीस लाभ होणार आहे. जगभरात आज कक� रोगावरील 
औषध िनिम�तीमIये भारत आघाडीवर आहे. �याच"माणे व9ैक1य उपकरणांची िनिम�ती, 
संशोधन मेिडकल आयसोटोप िनिम�ती EेMास "ो�साहन िमळेल. रेिडएशन (िकरणो�सग�) 
तंMRानाचा वापर कAन शेतमालाची साठवणकू कर8यास मोठ्या "माणावर श?य होणार 
आहे. �याच"माणे यामIये 'टाट�अपला "ो�साहन देऊन न&या तंMRानाचा वापर करणे श?य 
होणार आहे. 
संरEणातही आ�मिनभ�र...

    िदनांक :29-Aug-2020   
संरEणिवषयक उ�पादकां�या वेिबनारमIये अचानक उपि'थत राह:न पंत"धान नरV h मोदी 
यांनी, आ�मिनभ�र भारत संक+पनेचा आणखी एक पलै ू"काशात आणला आहे. 
संरEणिवषयक सव� गरजांबाबत आपण आ�मिनभ�र असणे, 'वावलंबी व आधुिनक 
भारतासाठी अ�यंत आवcयक अस+याचे ते 5हणाले. कोरोना िवषाणमुूळे सारे जग हादरले 
असताना, नरV h मोदी माM 'वावलंबी भारता�या संक+पनेवर ि◌◌ंचतन करीत होते. याच 
काळात �यांनी आ�मिनभ�र भारताची संक+पना लोकांसमोर मांडली. या संक+पनेची 
नेहमी"माणेच िवरोधकांनी िख+ली उडिवली, परंतु नरV h मोदी माM सात�याने या संक+पनेचे 
एकेक पलै ूलोकांसमोर उघड करीत आहेत. �याच मािलकेत आता �यांनी संरEण EेMातील 
'वावलंबनाचे महiव अधोरेिखत केले आहे.
संरEणा�या बाबतीत 'वावलंबी हो8यासाठी 'वातंnयानंतर भारतात िठकिठकाणी आयुध 
िनमा�णी उभार8यात आ+या. आज अशा 41 आयुध िनमा�णी भारतात आहेत. परंतु, गे+या 50 
वषा>पासनू या EेMाकडे दुल�E कर8यात आले. Dया ताकदीने, Dया िनधा�राने या आयुध 
िनमा�णHचे आधुिनक1करण &हायला हवे होते, ते झाले नाही. न&या तंMRानाचा िजतका वापर 
करायला हवा होता, तो कर8यात आला नाही. पंत"धान मोदHनी आप+या या भाषणात ही 
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&यथा "कषा�ने मांडली आहे. हे असे न घड8यामागे आिथ�क िहतसंबंध होते, हे लEात घेतले 
पािहजे. िनवडणुक1�या िनिमXाने भारतातील औ9ोिगक EेMाकडून िनधी गोळा करणे 
िजिकरीचे होऊ लागले 5हणनू त�कालीन राDयक�या>नी एक नवा Wोत शोधनू काढला व तो 
5हणजे परदेशातनू संरEणिवषयक उ�पादने खरेदी करताना �यात दलाली घेणे. महiवाचे 
5हणजे, हा संरEणाशी संबंिधत िवषय अस+यामुळे गुaते�या आवरणाखाली हा &यवहार 
िनधoकपणे करता येत होता. िशवाय दलालीही "चंड मोठी असायची. परंतु, भारतातील 
संरEणिवषयक उ�पादन EेM माM दुल�िEले गेले. नरV h मोदी यांनी ही ि'थती मोठ्या "माणात 
पिह+यांदा बदलिवली, असे 5हटले तर ते चकू होणार नाही. आधी�या सरकार�या या 
धोरणामुळे केवळ आयुध िनमा�णीचेच EेM पंग ूझाले नाही, तर संरEणिवषयक संशोधनातही 
(डीआरडीओ) कुणाची Jची रािहली नाही. सं'था, कारखाने आहेत 5हणनू �यांना केवळ 
जगिवणे सुA रािहले. ना �यां�याकडून कुणी अपेEा ठेवत होते, ना तशी �यां�यात Eमताही 
होती. जग कुठे जात आहे, कुठ+या 'तरावर �यांचे तंMRान आहे, याचा िचकाटीने िवचार 
कर8याची कुणाला गरज वाटली नाही.
परंतु, खरेच जर भारताला आ�मिनभ�र &हायचे आहे, तर भारत आ�मिनभ�र हो8याने Dयां�या 

िहतसंबंधांना धोका िनमा�ण होईल, �यां�या दबावाला झुगाAन दे8याची Eमताही भारतात 
िवकिसत होणे गरजेचे होते. आज जागितक बाजारपेठेत सवा�त बलशाली व "भावी लॉबी 
श.ा. िव3े�यांची आहे. जगात दबदबा असलेले िजतके काही देश आहेत, ते 
संरEणिवषयक उ�पादनात अ@ेसर अस+याचे िदसनू येईल. कुठ+याही देशावर दबाव 
आणायचा असेल, तर हे देश श.ा.ां�या पुरवठ्या�या आधारे तो आणत असतात. या 
देशां�या राजकारणातही या लॉबीचा "चंड "भाव असतो. आप+या सोयीची धोरणे ते राबवनू 
घेतात. �यामुळे जगातील सव� लहान-मोठे देश, श.ा.ां�या बाबतीत आप+यावर अवलंबनू 
राहतील, अशीच धोरणे, &यहूरचना हे शिpशाली देश आखत असतात. �यामुळे संरEण 
EेMात 'वावलंबी होणे सोपे नाही. परंतु, भारतीयां�या सुa ऊजkवर, शp1वर मोदHचा िवqास 
आहे. मोदी तर या�याही पुढे जा8याची गो< करीत आहेत. भारताला केवळ 'वावलंबीच नाही, 
तर श.ा.ांचा िनया�तदार देश 5हणनूही समोर यायचे आहे. श.ा.ांचा िनया�तदार बनायचे 
असेल, तर आयुध िनमा�णHनी आधुिनक बनलेच पािहजे. �यासाठी काही मलूभतू रचना 
बदलवाय�या असतील, तर कामगार संघटनांनी �याला आंधळा िवरोध करणे सोडून िदले 
पािहजे. भारत उ(नत झाला 5हणजे �यातील सव� नाग[रकदेखील उ(नत होणार आहेत. 
�यामुळे भिव,याची गरज 5हणनू काही अ�यावcयक बदल होत असतील, तर �याला िवरोध 
करणा] या क5युिन'टां�या नादी न लागता, आ5ही आप+या 'वतंM बा8याचा प[रचय िदला 

7



पािहजे.

जगाचे एकूणच राजकारण पािहले तर, या श.ा.ां�या बळावरच जागितक शp1 
दबावतंMाचा उपयोग करीत आपापले 'वाथ� साधत असतात. इतर देशांना ही दादािगरी सहन 
कर8यािशवाय पया�यही नसतो. या जागितक ‘दादा’ लोकांमIये आपले भ?कम 'थान िनमा�ण 
कर8याचा िनधा�र मोदHनी &यp केला आहे. ितथेही संघष� आहेच. परंतु, या संघषा�ला त_ड 
दे8याला दुसरा पया�य नाही. दुसरे आिण महiवाचे 5हणजे, जागितक पातळीवर भारताने सव�च 
बाबतीत आपला दबदबा िनमा�ण करणे, जगा�या r<ीनेही फार आवcयक आहे. कारण,
भारताने नेहमीच संपणू� चराचर स<ृीचा िवचार केला आहे. ‘वसुधवै कुटंुबकम् ’ हे �या�या 
आचार-िवचारांचे आधारतiव रािहले आहे. �यामुळे जगा�या 'तरावर भारताचा एक दमदार, 
शिpशाली देश 5हणनू उदय होणे, या पsृवी�या r<ीने िहताचेच राहणार आहे. जागितक 
महाशpH�या दादािगरीने Mासलेले तमाम लहान-मोठे देश भारताकडे मोठ्या आशेने बघत 
आहेत. �यांना भारतासारखा िवqबंधु�वाचा संदेश देणारा, कुणावरही आ3मण कAन ितथली 
भमूी न हडपणारा, कुणा�याही सं'कृतीला येनकेन"कारेण न< न करणारा; उलट �यांचेच 
जीवन उ(नत करणारा देश जागितक महाशp1 बनावा, असे वाटत आहे. आज काही 
िववशतेने ते तसे "कट बोलत नसतील, कदािचत भारताला सहकाय�ही करीत नसतील, परंतु 
�यां�या मनात ही भावना आहे आिण �याचे संकेत ते वेळोवेळी देतही असतात. या संपणू� 
जगाचे, स<ृीचे, चराचराचे, मानवी समाजाचे, सं'कृतHचे क+याण &हायचे असेल, तर 
भारतािशवाय पया�य नाही. हे स�य आहे. परंतु, स�यामागे शp1 उभी नसेल, तर �या स�याला 
कुणी िवचारत नाही. कातडी टोपीने डोळे झाकलेला गJड क_बडीपेEाही दुब�ल असतो. जी. 
ए. कुळकण	 यां�या कळसMू या दीघ� कथेतील िवदूषक 5हणतो- ‘‘आम�यावर एखादी लाथ 
उगारली गेली, तर कमरेपासनू पायच छाटला जाईल, असं आमचं tत आिण आता आ5हालाच 
सहनशीलता दाखिव8याचा िनल�Dज उपदेश कर8यात येत आहे. Dया�या मनगटात "ायिuX 
दे8याच ंसामsय� नाही �याचे दया, समता असले श�द, सशाने टाकले+या लVड्यांपेEा जा'त 
महiवाचे नाहीत! Eमा हा श�द बिलvां�याच त_डी शोभतो! सगwयांकडून लाथा खाय�या व 
त_डाने शांतता श�दाचा जप करायचा यापेEा जा'त शरमेची गो< नाही!’’ जगाचे क+याण 
कर8याचे देवदX दािय�व भारतावर आहे असे जर आ5ही मानतो, तर �या दािय�वाला (याय 
देणारी कृती आप+या हातनू घडली पािहजे.

दुदxवाने गे+या 50 वषा>त तसे कुठले "य�नही आम�याकडून झाले नाहीत. "य�न तर 
सोडाच, 'वUनातदेखील आ5ही आम�या या दािय�वाचे 'मरण केले नसेल. परंतु, आता माM 
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तसे होणार नाही, हे मोदHनी दाखवनू िदले आहे. नवा भारत हा आधी�या भारतापासनू वेगळा 
असेल, हे िनिuत! �या r<ीने इतर EेMात 'वावलंबनाचा माग� 'वीकारणे सुA झाले आहे. 
परंतु, संरEण हे एक महiवाचे EेM सुटले होते. �यातही आता भारताने दमदार पाऊल टाकले 
आहे. यामुळे सावध झाले+या जागितक शp1 तुम�यावर दबाव आणतील, डावपेच खेळतील, 
पड9ाआडून चाली, कट रचतील. परंतु, �याला आपण पुAन उरलो पािहजे. दुदxवाने आम�या 
देशातील िवरोधी पEच हे काम करीत असलेला िदसतो. �याला आ5ही साथ देता कामा नये. 
"संगी आम�या 'वाथा�वर थोडी आच आली तरी ती आ5ही सहन केली पािहजे.
आ�मिनभ�र भारत बनणे हे केवळ एकट्या मोदHचे अथवा भाजपा अथवा काही िनवडक 
लोकांचेच 'वUन राहता कामा नये, ते य�चयावत्  भारतीयांचेही 'वUन &हायला हवे. तसे झाले 
तरच भारत जागितक पातळीवर आप+या 'वसामsया�ने तळप ूशकतो. तसेही मोदHना दुस] या 
काय�काळाची संधी देऊन जनतेने एक"कारे आपली तयारी दाखिवलीच आहे. आता गरज 
फp �यां�यामागे ठाम उभे राह8याची आहे आिण हे कत�&य भारतीय पणू�पणे बजावतील, याची 
आशा आहे
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