
आ�म�नभ�र भारत’ ह
 अ�तशय मह�वाची संक�पना 
संर�ण मं�यांची घोषणा 
पंत�धान नर	
 मोद� यां�या आवाहनानंतर संर�ण मं�ालयह� 'आ�म�नभ�र भारत' 
योजने�या मागा�वर आहे. बंद� घाल"यात आले#या उ�पादनां�या जवळपास २६० 
योजनांसाठ& �त'ह� सेनांनी (मळून ए,�ल २०१५ ते ऑग.ट २०२० पय0त जवळपास 
साड ेतीन लाख कोट� 2पयांचे कॉ'5ॅ7ट 8दले गेले आहेत. 
यामुळे गे#या पाच वषा0म:ये आयात ह� 70% व2न 60% वर आलेल� आहे. हे 
न7क;च मोठे यश समजायला पा8हजे. कारण इत7या वषा�नंतर आयात कमी 
कर"याम:ये आप#याला आता यश (मळाले आहे. 
ये�या ६ ते ७ वषा0त देशातच जवळपास ४ लाख कोट� 2पयांचे कॉ'5ॅ7ट 8दले 
जातील.सव� .टेकहो#डस�शी चचा� के#यानंतर उ�पादनां�या आ@ण उपकरणां�या 
आयातीवर रोख लाव"यात येणार आहे. जे �नण�य घे"यात आलेत. ते सव� २०२० ते 
२०२४ दरAयान लागू केले जातील. 
आयातीवर बंद
 : १०१ साधनांची याद
 
आयात रोखले#या १०१ संर�ण सामुDीम:ये रडार, रायफल, आ8ट�लर� गन, 'आAड� 
फाय8टगं Fहेईक#स'चाह� असॉ#ट रायफल पय0त अनके महIवा�या संर�ण ह�यारांचा 
आ@ण उपकरणांचा समावेश आहे. येणाJया काळात या व.तंुची संKया आणखी 
वाढव"यात येणार आहे. 
 आपण आज जे आयात करत आहोत, तेच सामान दोन - चार वषा0त बनव"याचा 
�य�न करणार आ@ण �यानंतर आयात रोखल� जाणार आहे.  



ईतके वषM  आपण परावलंबी होतो. संगणकापासून संर�ण उ�पादनांपय0त आपण 
आ�म�नभ�र झालो, ‘मेक इन इंNडया’चा आDह� पुर.कार कर�त .वतः�या पायावर 
उभे रा8हलो, तर भ,वPयात उQभवू शकणाJया सव� पेच�संगांना आपण यश.वीपणे 
तRड देऊ शकू.  
स:या�या कठ&ण काळातह� खोडसाळ पQधतीने चीन कर�त असलेले यु:द, �नमा�ण 
झालेला तणाव, अमेSरकेचे गRधळलेले नेत�ृव, युरोपची झालेल� ग(लतगा� अव.था 
आ@ण या सव� पSरि.थतीतून जगान ेजाणलेले अ�त संहारक ,वषाणू-युQधाचे धोके, हे 
सव� पाहता ‘आ�म�नभ�रता अ(भयान’ जाह�र कर"याचा मुहूत� Xकती अचकूपणे 
साधला गेला, हे ल�ात यावे. 
.था�नक संर�ण उ�पादनां�या उ�पादनाला �ो�साहन दे"यासाठ& संर�ण मं�ालय 
सYज आहे. मं�ालयानं २०२०-२१ दरAयानचं खरेद� बजेट देशी आ@ण ,वदेशी मागा�त 
,वभागलाय. स:या�या आZथ�क वषा�त जवळपास ५२,००० कोट� 2पयांचं वेगळं बजेट 
तयार केलं जाणार आहे. 
श�� आयातदारां�या याद
त भारत प ह�या �तघांम"ये  
क	 
�य अथ�मं�ी �नम�ला सीतारामन यांनी चालू आZथ�क वषा�चा अथ�संक#प संसदेत 
सादर केला तेFहा संर�ण खा�यासाठ& चार लाख ७१ हजार ३७८ कोट� 2पयांची 
तरतूद केल� आहे. ��य�ात तो खच� १७ हजार कोट� 2पयांनी वाढला होता. तसे, 
यंदाह� होऊ शकते. हा खच� जसा पगार आ@ण इतर Fयव.थांवर होतो, तसाच तो 
श.�खरेद�वरह� होतो. भारत हा गेल� पाचहून अZधक वषM सतत श.� 
आयातदारां�या याद�त प8ह#या �तघांम:ये रा8हला आहे. स:याची पूव� आ@ण पि[चम 
सीमेवर�ल पSरि.थती पाहता तो लवकरच प8ह#या \मांकावर गेला तर आ[चय� 
वाटायला नको. इतक; वषM र(शयावर �ाधा'याने अवलंबून असलेले आपण 



अल�कड�या काळात अमेSरका, ,वमाने आद�ंसाठ& युरोपीय देश आ@ण तं�]ानाद� 
उ�पादनांसाठ& इ^ायल हे आपले महIवाचे पुरवठादार रा8हलेले आहेत.  
या साJया श.� आयातीम:ये .वाभा,वकच �नAAयाहून अZधक वाटा हा भूदलाचा 
असतो. �यानंतर हवाई दल आ@ण नौदलाचा \म लागतो.  
तसे, २०१८ म:येच क	 
 सरकारने संर�ण �े�ात .वदेशी कंप'यांना �ो�साहन 
दे"याचे धोरण आखले होते. यंदा�या अथ�संक#पातह� संर�ण �े�ात गुंतवणकू 
करणाJया परदेशी कंप'यांना अथ�मं_यांनी ,वशेष सवलती जाह�र के#या हो�या. 
राजनाथ (सहं यांनी ये�या पाच वषा0त Yयांची आयाता थांबणार आहे, अशा १०१ 
श.� ेXकंवा लPकर� उपकरणांची याद� जाह�र केल� आहे. ह� आयात पुढ�ल पाच 
वषा0त ट``याट``याने थांबणार असल� तर� यंदा Nडस	बरपासूनच या याद�त#या अनके 
उपकरणांची आयात बंद होणार आहे. ह� याद� तयार कर"यापूवa .वाभा,वकच 
तीनह� दलांशी स,व.तर चचा�,व�नमय कर"यात आला आहे. आता आFहान आहे ते 
या याद�तील वेळाप�क पाळ"याचे. ते सोपे नाह� आ@ण देशातील सरकार� कंप'या 
आणी �ायFहेट �े�ाला ते पेलवावे लागेल. 
�नण�याला आ%थ�क बाजू 
या �नण�याला एक आZथ�क बाजूह� आहे. ये�या काह� वषा0त ५० हजार कोट� 2पयांची 
आयात जर� आपण थांबवू शकलो तर� �ततका पैसा हा देशातच गंुतवला जाईल 
आ@ण �या �माणात रोजगार�न(म�तीह� होऊ शकेल. दसुरे भारत हा श.� आयातदार 
असला तर� तो श.� �नया�तदारह� आहे आ@ण भारताकडून आज श.� ेव इतर 
युQधसामDी आयात करणारे अनेक देश आहेत. पुढ�ल काह� वषा0त ह� बाजारपेठ 
8टकवावी आ@ण वाढवावी लागेल. �तसरे संर�ण �े�ातील दोन गोPट�ंम:ये आज 



आपण अFवल आहोत. �यातह� प8हल� Aहणजे, श.�.पधMत अ�यंत महIवाचे 
असणारे अंतराळ,व]ान आ@ण दसुरे Aहणजे भारताकड ेअसणारे अ"व.�.  
मा�, अ"व.�सYज असणारा भारत हा इतर साJया आधु�नक श.�ांबाबत इतर 
देशांवर अवलबूंन आहे. जगातले पाXक.तान वगळता कोणतेह� अ"व.�सYज राP5 
इतर सामDीबाबत भारताइतके परावलंबी नाह�. १९६२ पासूनच हे परावलंबन कमी 
कर"याचा Xकंवा संप,व"याचा ,वचार पुढे येत होता. तसे अनके अहवालह� आले. 
१९६५ नंतर आि"वक व अंतराळ या दो'ह� �े�ातील संशोधनांना गतीह� आल�. 
मा�, वेगाने ,वक(सत होणाJया पारंपSरक श.�ा.�ां�या �न(म�तीत भारत मागे पडला 
आ@ण ती ि.थती आजतागायत आहे. आजह� आपण अQययावत लढाऊ ,वमाने 
Xकंवा िजत7या हFयात �तत7या ,वमानवाहू नौका देशात तयार कर"याचे .व`न 
पाहू शकत नाह�.  
सरकारपुढे तीन मोठ) आ*हाने  
संर�ण �े�ावर केवळ खच� वाढवून भागणार नाह�, तर या �े�ातले .वावलबंन 
वेगाने आ�मसात करायला हवे. १९९१म:ये उदार�करणचा .पश� संर�ण �े�ाला 
हो"याची गरज होती. तसा तो झाला नाह�. आता सरकारपुढे तीन मोठ& आFहाने 
आहेत. प8हले Aहणजे, संर�ण उ�पादन करणाJया सरकार� सं.था आ@ण कंप'यांचे 
काय करायचे हा. या सगbया कंप'यांची गुणवcा, काय��मता आ@ण वेग वाढवण ेहे 
अ�तशय Xकचकट व कटकट�चे आFहान आहे. ते पेल"याची राजक;य इ�छाश7ती 
सरकारला दाखवावी लागेल. दसुरे आFहान, टाटा Xकंवा एल अँड ट� या मोeया Xकंवा 
सै'याला लागणाJया अगद� छोgया पण आयातपया�यी व.तू बन,वणाJया खासगी 
कंप'यांना �ो�साहन आ@ण मोकळीक दे"याची. �तसरे आFहान आहे ते जगातील 



उcमोcम कंप'यांना भारतात आणनू �यां�याकडून येथे अQययावत श.��न(म�ती 
�क#प उभाhन घे"याचे. 
काय कराव े
संर�णमं�ी राजनाथ (सहं यांनी र,ववार� १०१ संर�ण उ�पादनावंर आयातबंद�चा 
�नण�य जाह�र केला �याचे सवा�कडून .वागतच झाले. संर�णातील आ�म�नभ�रता ह� 
�नि[चतच .वागताह� आहे.याचा पुढ�ल महIवाचा भाग पंत�धान नर	
 मोद� हे १५ 
ऑग.टला लाल Xक##यावर�ल भाषणातून जाह�र करतील, असेह� राजनाथ (सहं 
यांनी .पPट केले.  
सरकारने आधीच ५१ ते ७५ ट7के थेट परदेशी गंुतवणकु;ला अनमुती 8दल� आहे. 
मा�, संर�ण खात ेआ@ण अथ� खाते यां�यात नेमका सम'वय अस#या(शवाय हे 
�क#प ��य�ात येणार नाह�त. आजचे धोरण कायम रा8हले तर ये�या दोन 
दशकांम:ये भारत खJया अथा�न ेसव� �े�ांत आ�म�नभ�र होईल. Aहणून हा �नण�य 
महIवाचा आहे. 
,व,वध उ�पादनां�या देशांतग�त �न(म�तीसाठ& तं�]ान ह.तांतरणाQवारे आपले 
अनेकांशी करार होतात. पण ते पूण��वास जातातच असे नाह�. कारण या तं�]ानाचे 
पूण�त: ह.तांतरण हो"याइतक; �मता आप#या कंप'यांना गाठता येईल, अशी 
आपल� Fयव.था नाह�.याचा अथ� संर�ण उ�पादनांसाठ& द�घ�काल�न धोरण हवे, 
आणी अAमलबजावणी कर"याची �मता. 
 


