
संर�णातह	 आ�म�नभ�र... 
संर�ण�वषयक उपादकां�या �े�ाम�ये पंत�धान नर�� मोद� यांनी, आम नभ"र 
भारत संक#पनेचा आणखी एक पैलू �काशात आणला आहे. संर�ण�वषयक सव" 
गरजांबाबत आपण आम नभ"र असणे, -वावलंबी व आधु नक भारतासाठ1 अयंत 
आव2यक अस#याचे ते 3हणाले. नर�� मोद�  -वावलंबी भारता�या सकं#पनेवर 
ि◌◌ंचतन कर�त होते. याच काळात यांनी आम नभ"र भारताची संक#पना 
लोकांसमोर मांडल�.याच मा8लकेत आता यांनी संर�ण �े�ातील -वावलबंनाच े
मह9व अधोरे:खत केले आहे. 
चीनी आ�थ�क गुलामीतून बाहेर पड�यासाठ"  
माग�या वष< चीनने जवळजवळ ९० अ>ज डॉलस" एव@या Aकमतीचे सामान 
भारताला �वकलं. यामळेु यांचा �चंड नफा झाला. यामुळे चीनची अथ"Eयव-था 
�चंड वाढल�. यामळेु चीनचे GडफेHस बजेट �चंड वाढलं. GडफेHस बजेट �चंड 
वाढ#यामुळे चीनची लJकर� ताकद वाढल�. यां�या श-�ांच आधु नकKकरण झालं. 
आ:ण आज जी आLमकता चीन, भारत-चीन सीमेवर ती दाखवत आहे, याला पैसे 
कोणी पुरवले? तर या भारतीयांनी जे अजून  सुMधा चीनचं सामान �वकत घेतात. 
3हणजे आप#या देशावर आLमण करOयाकरता आपणचं पैसे Mयायचे 3हटले तर 
या�याहून जा-त धोकादायक गोJट काय?  
चीन�या मेड इन चायना व-तंूनी भारतात जम बसवला आहे. यांनी आतापयQत 
देशी बाजारपेठेतील २०-२५% टRके वाटा पटकावला आहे. Aकंमती कमी अस#याने 
भारतीय �वLते व Sाहकांचीह� Tचनी व-तंूना पसतंी लाभत आहे. 
आता भारतात Tचनी व-तंू�या बUहJकाराची मोह�म सुV झाल�. ‘आम नभ"र’ 
बनOयाची मोUहम 3हणजे चीनी आTथ"क गुलामीतून बाहेर पडOयासाठ1 टाकलेले 
राJW�य पाऊल 3हणावे लागेल. 



पंत�धानांनी ‘मेक इन इंGडया’ व ‘-टाट"अप इंGडया’ या संक#पना मांड#या आ:ण 
याला ‘आम नभ"रते’ची जोड Uदल�. Yया व-तंूची आयात अटळ आहे, यासाठ1 
एकापे�ा जा-त पुरवठादार देश तयार ठेवले पाUहजेत. याबाबतीत आपण फारच 
परावलंबी आहोत. ऊजा", औषधे, श-� ेआद�ंम�ये परावलंZबव घातक ठV शकते. ते 
लवकर कमी करणे गरजेचे आहे. सेनादलांचे आध ुनकKकरण आ:ण श-�ा-�ांचे 
-वदेशीकरण वेगाने केले पाUहजे. 
50 वषा%पासून या �े&ाकड ेदलु��  
संर�णा�या बाबतीत -वावलंबी होOयासाठ1 -वातं[यानंतर भारतात UठकUठकाणी 
आयुध  नमा"णी उभारOयात आ#या. आज अशा 41 आयुध  नमा"णी भारतात आहेत. 
परंतु, गे#या 50 वषाQपासनू या �े�ाकड ेदलु"� करOयात आले. Yया ताकद�ने, Yया 
 नधा"राने या आयुध  नमा"णींचे आधु नकKकरण Eहायला हवे होते, ते झाले नाह�. 
नEया तं�\ानाचा िजतका वापर करायला हवा होता, तो करOयात आला नाह�. 
पंत�धान मोद�ंनी आप#या या भाषणात ह� Eयथा �कषा"ने मांडल� आहे. हे असे न 
घडOयामागे आTथ"क Uहतसंबंध होते, हे ल�ात घेतले पाUहजे.  नवडणुकK�या 
 न8म]ाने भारतातील औMयोTगक �े�ाकडून  नधी गोळा करणे िजAकर�चे होऊ 
लागले 3हणून तकाल�न राYयकयाQनी एक नवा _ोत शोधून काढला व तो 3हणजे 
परदेशातून संर�ण�वषयक उपादने खरेद� करताना यात दलाल� घेणे.  
मह9वाचे 3हणजे, हा संर�णाशी संबंTधत �वषय अस#यामुळे गु`तते�या 
आवरणाखाल� हा Eयवहार  नधaकपणे करता येत होता. 8शवाय दलाल�ह� �चंड मोठ1 
असायची. परंतु यामुळे भारतातील संर�ण�वषयक उपादन �े� मा� दलु"b�ले गेले. 
आता ह� ि-थती मोcया �माणात पUह#यांदा बदल�वल� आहे. आधी�या सरकार�या 
या धोरणामुळे केवळ आयुध  नमा"णीचेच �े� पंगू झाले नाह�, तर संर�ण�वषयक 
संशोधनातह� (डीआरडीओ) कुणाची dची राUहल� नाह�. सं-था, कारखाने आहेत 



3हणून यांना केवळ जग�वणे सुV राUहले. ना यां�याकडून कुणी अपे�ा ठेवत 
होते, ना तशी यां�यात �मताह� होती. कुठ#या -तरावर यांचे तं�\ान आहे, 
याचा Tचकाट�ने �वचार करOयाची कुणाला गरज वाटल� नाह�. 
आज जाग तक बाजारपेठेत सवा"त बलशाल� व �भावी लॉबी श-�ा-� �वLेयांची 
आहे. जगात दबदबा असलेले िजतके काह� देश आहेत, ते संर�ण�वषयक 
उपादनात अSेसर अस#याचे Uदसून येईल. कुठ#याह� देशावर दबाव आणायचा 
असेल, तर हे देश श-�ा-�ां�या पुरवcया�या आधारे तो आणत असतात. या 
देशां�या राजकारणातह� या लॉबीचा �चंड �भाव असतो. आप#या सोयीची धोरणे ते 
राबवून घेतात. यामळेु जगातील सव" लहान-मोठे देश, श-�ा-�ां�या बाबतीत 
आप#यावर अवलंबून राहतील, अशीच धोरणे, Eयूहरचना हे शिRतशाल� देश आखत 
असतात. यामळेु संर�ण �े�ात -वावलंबी होणे सोपे नाह�.  
आता वेगाने श)&ा)&ांच े)वदेशीकरण  
गे#या ५ वषा"त श-�ा�ंया आयातीचे �माण ७०% व dन ६०% वर आले 
आहे.पुढ�या ५ वषा"त पुण"‘ आम नभ"र होणे हा आपला उMदेश आहे.आता संर�ण 
मं�ालयाने (एमओडी) संर�ण �वषयक १०१ सामSींची याद� तयार केल� असून 
Uदले#या मदुतीनंतर यासाठ1 आयातीवर बंद� घालOयाची अ3मलबजावणी सुd केल� 
आहे. भारतीय संर�ण उMयोगाला -वतः�या Gडझाईनचा उपयोग कVन बंद� 
असले#या सामSी�या याद�म�ये व-तू तयार करOयासाठ1 आ:ण �मतांचा �वकास 
करOयाची Aकंवा संर�ण संशोधन आ:ण �वकास संघटनेMवारे (डीआरडीओ) Gडझाईन 
केलेले आ:ण �वक8सत केले#या तं�\ानाचा अवलंब करOयाची संधी  नमा"ण होईल, 
यातून येया काह� वषाQत सश-� सैHया�या गरजा भाग�वता येतील.‘मेक इन 
इंGडया’ अ8भयानास यश-वी करOयासाठ1 लJकरा�या ७० टRRयांपे�ा जा-त ऑड"स" 
या भारतीय कंपHयांना देOयात येत आहेत. यामळेु संर�ण �े�ाम�ये आम नभ"र 
होणे शRय आहे. 



-वदेशी के-४ �ेपणा-�ाची चाचणी यश-वी झाल� आहे.�थमच देशात तयार 
करOयात आलेले ४० हजार -वदेशी बनावट�चे बुलेट�ुफ जॅकेiस भारतीय सैHयाला 
पुर�वले गेले आहेत. 
भारताने हायपरसॉ नक टेRनोलॉजी डमेोन-Wेटर -वदेशात तयार करOयात ७ 
स`ट�बरला यश 8मळवले आहे. हे डीआरडीओचे सवा"त मोठे यश आहे. याबरोबरच 
हायपरसॉ नक -पीड 8मळवणारा भारत जगातील चौथा देश बनला.यामुळे 
आप#याला अती अयाधु नक हायपरसॉ नक �ेपणा_े बनवOयात आप#याला पुढ�या 
२-३ वषा"त यश 8मळेल. 
हायपरसॉ�नक टे,नोलॉजी डेमोन)/ेटर )वदेशात  
नवनवीन तं�\ानात भारत �गती करत आहे. याचे उ]म उदाहरण 3हणजे भारताने 
हायपरसॉ नक टेRनोलॉजी डेमोन-Wेटर -वदेशात तयार करOयात यश 8मळवले आहे. 
हे भारतीय संर�ण आ:ण �वकास सं-था डीआरडीओचे सवा"त मोठे यश मानले जात 
आहे. ओGडशातील बालासोर येथील एपीजे अ>दलु कलाम र�जवर सोमवार� याची 
यश-वी चाचणी घेOयात आल�. ह� चाचणी -Lॅम जेट इंिजन�या मदतीन ेलाँच 
कVन घेOयात आल�. याबरोबरच हायपरसॉ नक -पीड 8मळवणारा भारत जगातील 
चौथा देश बनला. आतापयQत हे तं�\ान केवळ अमेmरका, र8शया आ:ण चीनकड े
होते. 
 संर�ण मं�ी राजनाथ 8सहं यांनी i�वट कVन डीआरडीचे कौतुक केले आहे. ते 
3हणाले कK, “पंत�धानांचे आम नभ"र भारत िEहजन पूण" करणे आ:ण हे यश 
8मळव#याबMदल डीआरडीओ�या ट�मचे अ8भनंदन करतो. भारताला यां�यावर 
अ8भमान आहे.” 8मळाले#या माUहतीनुसार, भारत येया ५ वषाQम�ये हायपरसॉ नक 
8मसाइल तयार कV शकेल. एका सेकंदात दोन Aकमी अंतर पार करणारे 



हायपरसॉ नक 8मसाइल आवाजापे�ा ६ पट� अTधक वेगवान असतात. भारतात 
तयार होणाnया �ेपणा-�ांम�ये -Lॅमजेट �प#शन 8सि-टम असणार आ 
ल0य सा1य कर�यासाठ" भारतीय स3ैयदले कट	ब4ध  
आम नभ"र भारत’ ह� अ तशय महवाची संक#पना असून ते लoय सा�य 
करOयासाठ1 भारतीय सैHयदले सदैव कट�बMध आहेत. लJकराच ेउदाहरण सांगायचे 
तर लJकरा�या �व�वध मागOयापैकK सुमारे ७० ते ७५ टRRयांपे�ा जा-त मागOया 
या लJकर भारतीय कंपHयांकड ेनpद�वतो. मेक इन इंGडयावर आ3ह� सुdवातीपासूनच 
भर देत आहोत. यामळेु या �े�ात आम नभ"ऱ होणे सहजशRय आहे. याच�माण े
यापुढे तं�\ान ह-तांतरण करणे आ:ण सबंंTधत उपादनाची  न8म"ती भारतातच 
करणे यावर भऱ Uदला जाणार आहे. याचाच एक भाग 3हणनू ए.के. २०३ या 
रायफ#सचे तं�\ान र8शयाकडून �ा`त झाले असनू आता या रायफ#सची  न8म"ती 
भारतात केल� आहे. र8शया�माणेच इ_ायलसह अHय देशह� भारतासबोत तं�\ान 
ह-तांतरण करOयास उसुक आहेत. यामळेु संर�ण�े�ात भारतीय उपादकांना 
मोcया संधी उपल>ध होतील.. 
सैHयदले अथ"Eयव-थे�या �वकासात महवाचे योगदान देत अस#याचे.. देशातील 
वातावरण सुरb�त असेल तर देशात उMयोगधंदे आ:ण गुतंवणूक मोcया �माणावर 
यश-वी होते आ:ण याम�ये सैHयदले महवाची भ8ूमका बजा�वता. उदाहरणादाखल 
सांगावयाचे तर भारतीय सैHयदलांनी सिज"कल-Wाईक आ:ण एअर-Wाईक 
करOयापूव<�या घटनांमुळे शेअर बाजार घसरला होता, मा� सिज"कल-Wाईक आ:ण 
एअर-Wाईक झा#यानंतर शेअरबाजार वधार#याच ेTच� Uदसले होते. यामळेु आTथ"क 
�वकास आ:ण सHैयदले यांचा पर-परसंबंध आहे. याच�माणे सैHयदलां�या 
कॅटॉHम�ट देशात �व�वध Uठकाणी आहेत, तेथील भांडारांसाठ1ची खरेद� ह� -था नक 



बाजारातून होते, अHय Eयवहारह� -था नक पातळीवर होतात, यातून मोठ1 उलाढाल 
होते. बॉड"र रोड ऑग"नायझेशन�या (बीआरओ) �क#पांम�ये ८० टRके कामगार हे 
-था नक असतात, यामळेु -था नक पातळीवर अHय पुरक रोजगारह�  नमा"ण 
 नमा"ण होतात, यामळेु अथ"Eयव-थे�या बळकट�करणाम�ये सैHयदलांचे योगदान 
�वसVन चालणार नस#याचे. 
भारतीय सैHयदले बदलया पmरि-थती�माणे नEया युMधतं�ांचा अवलबं कर�त 
अस#याचे सांगत जनरल नरवण 3हणाले कK, बदलांचा वेग हा दररोज वाढतो आहे. 
यामळेु बदलांना वेळीच आमसात करणे गरजेचे असून तसे न के#यास अपयशाचा 
सामना करावा लागू शकतो. यामळेु भारतीय सैHयदलांची पुनर"चना करOयावर 
स�या भर Uदला जात आहे.  तHह� सैHय दलांम�ये समHवय वाढ�वOयासाठ1 Tथएटर 
कमांड या संक#पनेवर स�या काम करOयात येत असून. येया काह� Uदवसांम�ये 
इंट�Sेटेड एअर GडफेHस कमांड आकार घेणार अस#याचे यांनी सांTगतले. 
याच�माणे इंUटSेटेज बॅटल Sपु या संक#पनेचाह� स�या अrयास सुV आहे. 
आप#या तळावVन १२ ते ४८ तासां�या कालावधीत आव2यक या Uठकाणी पोहोचणे 
हे यांचे वै8शJiय असणार आहे. याच�माणे बदलते तं�\ान, कृZ�म बुMTधम]ा 
यांचाह� वापर सैHयदलांम�ये वाढत असला तर� याचा पmरणाम मनुJयबळावर 
फारसा होणार नस#याचेह� यांनी सांTगतले. 
कोरोना संकटाचा सामना कर�यास सै3यदले स6ज 
कोरोना संकटाचा सामना करOयासाठ1 लJकरासह नौदल आ:ण वायुदलह� सYज 
आहे. ते 3हणाले कK, जाग तक आ:ण देशांतग"त पmरि-थतीवर सैHयाच ेपUह#या 
Uदवसापासनू ल� आहे. आव2यक या सव" उपाययोजना करOयास लJकर आ:ण 
सैHयदले सYज आहेत. सैHयदलांना सLंमणापासनू सरुb�त ठेवOयास आमचे 



�ाधाHय आहे, कारण ते सरुb�त राUहले तरच देशाचे संर�ण ते पूण" �मतेने कV 
शकतीस. �वशेष 3हणजे सैHयाच ेऑपरेशनल युनीiस हे अMयाप सLंमणापासनू दरू 
आहेत. याच�माण ेसैHय मुtयालयासह �व�वध भागातील सHैय छावOयाम�येह� 
आव2यक ती काळजी घेतल� जात आहे. कोिEहड �वशषे इि-पतळांची  न8म"ती 
करणे, आयसोलेशन, Rवारंटाईन क�ांची  न8म"ती आ:ण -था नक �शासनास सव" 
�कारची मदत करणे यासाठ1 सैHयदले नेहमी सYज आहेत.. अथा"त, सैHयदलां�या 
जबाबदार�चे -वVप पाहता �येकवेळी सामािजक अंतराचे पालन करणे शRय होत 
नाह�. याच�माणे स�या देशात अनेक  नबQध असले तmरह� सैHयाचे दैनंUदन 
Eयवहार, �8श�ण हे कॅHटाHम�ट भागातच होत अस#याने यावर पmरणाम झाला 
नस#याचे जनरल नरवणे यांनी नमूद केले. अथा"त पmरि-थती पाहता सैHयाचा 
बजेटवर याचा पmरणाम होणे अपmरहाय" आहे. या�वषयी आताच भाJय करणे 
कठ1ण असले तर� साधारणपणे २० टRRयां�या आसपास कपात होऊ शकते. अHय 
मागाQनी 3हणजे सैHय तुकvयां�या हालचाल�म�ये काह� काळ कपात कVन Aकंवा 
यांचा कालावधी वाढवून खचा"त कपात सा�य केल� जाईल. दरवष< समुारे २०० ते 
३०० अशा हालचाल� होत असतात.  
अंतराळ �े&ात खासगी उ4योगांना परवानगी  
पंत�धान नर�� मोद�ं�या ‘आम नभ"र भारत’ योजनेतील एक मह9वाचा  नण"य 
3हणजे अंतराळ �े�ात खासगी उMयोगांना Uदलेल� परवानगी. यासाठ1 ‘इंGडयन 
नॅशनल -पेस �मोशन अ ॅOड ऑथोरायझशेन स�टर’ 3हणजेच ‘इन--पेस’ या 
सं-थेचीदेखील  न8म"ती करOयात आल� आहे. ‘भारतीय अतंराळ संशोधन सं-था’ 
3हणजेच ‘इ_ो’ जे काम करते, याच पMधतीचे काम आता खासगी �े�ातील 
उMयोगांना करOयाची संधी 8मळणार आहे. जगातील अनेक देशांम�ये अतंराळ 
संशोधन �े� खासगी उMयोगांसाठ1 खुले करOयात आले आहे. आता ‘इ_ो’ने केवळ 
संशोधन आ:ण �वकास याकड े�वशेष ल� देणे गरजेचे आहे, यामळेु खासगी 



उMयोगांना अंतराळ ��े खुले करOयाचा  नण"य हा मह9वाचा आहे.स�या सपूंण" 
जगातील अतंराळ संशोधन�वषयक अथ"Eयव-था ह� ३६० अ>ज डॉलस"ची आहे, तर 
भारतीय अतंराळ�वषयक अथ"Eयव-था ह� सात अ>ज डॉलस"ची आहे.  
भ,कम ऊजा��े& 
‘आम नभ"र भारत’ योजनेतील एक मह9वाची घोषणा 3हणजे ऊजा" �े�ात करOयात 
आले#या सुधारणा. यासाठ1 ‘आम नभ"र भारत’ पॅकेजम�ये वीज �े�ासाठ1 
जवळपास ९० हजार कोट� Vपयांचे पॅकेज जाह�र करOयात आले आहे. याचा लाभ 
‘Gड-कॉम’ आ:ण ‘जेनकोला’ होऊन यांना थकबाकK चुकती करता येणार आहे. 
याच�माणे सौरऊजा" आ:ण पवनऊजा" �े�ाला होणार आहे. 
तसेच आगामी काळात सोलर पॅन#स आ:ण सबंTधत साUहयाची आयात कमी केल� 
जाईल आ:ण भारतातच या साUहया�या उपादनावर भर देOयात येईल. भारत 
दरवष< १.१८ अ>ज डॉलस"ची सोलर पॅन#स चीनमधून आयात करतो. यामळेु 
सौरऊजा" �े�ातह� आता आम नभ"रतेकड ेभारताने पावले टाकल� आहेत. 
कोळसा �े&ात खासगी उ4योगांना <वेश 
यापूव< कोळसा �े� हे सरकार�  नयं�णाखाल� होते. यामळेु कोळशाचा देशात 
मोcया �माणात साठा असनूह� भारत कोळसा आयात कर�त होता. मा�, नEया 
 नण"यामुळे कोळसा �े� आता खासगी उMयोगांना खुले करOयात आले आहे. याचे 
दोन फायदे होणार आहेत- पUहला 3हणजे भारताचे अHय देशांवर�ल अवलZंबव 
जवळपास थांबेल आ:ण दसुरा 3हणजे दजwदार कोळशाचा अ�वरत पुरवठा करणे 
शRय होणार आहे. कोळशा�या अ�वरत पुरवcयाचा फायदा देशातील औिJणक ऊजा" 
क� �ांना होईल. भारतात सुमारे ७० टRके वीज न8म"ती ह� कोळशापासनू होते.  
सरकारने अणुऊजा" �े�ातह� Eयवसाय ठ`प झा#याने यांना मोठा फटका बसला 
होता. पण आता बचतगटांची उपादने ह� ॲमेझॉन आ:ण ‘जीईएम’ या ऑनलाईन 
`लॅटफॉम"वर उपल>ध करOयात आल� असून यामुळे बचतगटांना Eयवसाय आ:ण 
Sाहकांना यां�या व-तू सलुभmरया घरपोच 8मळणार आहेत.योगगुd बाबा रामदेव 



यांची पतंज8ल आयुवwदने -वतःचा ई -कॉमस" `लॅटफॉम" आणला आहे. देशात तयार 
केलेल� उपादने आ:ण -वदेशी मालाची ऑनलाईन �वLK करणे, हा �मुख उMदेश 
असणार आहे. 'ऑड"र मी', असे या `लॅटफॉम"चे नाव आहे. १ जूनपासून क� ��य 
सश-� पो8लस दलातील सव" कॅHट�न (सीएपीएफ) केवळ -वदेशी उपादने �वकत 
आहे. या कॅHट�नची एकूण खरेद� समुारे २८०० कोट� dपये आहे.सैHयाची कॅHट�न 
सु�दा आता केवळ -वदेशी उपादने �वकत आहेत. 
चीनवर�ल अवलंZबव संप�वOयासाठ1 बर�च वषw जातील. यामळेु खेळOयांपासून, 
मोबाईल फोनपयQत आ:ण ई-कॉमस" स�ुवधांपासून श-�ा-�ांपयQत�या उपादनांत 
भारताचे अTधकाTधक -वयंपूण" होणे, हाच पया"य आहे. 
अणऊुजा� �े&ात सुधारणा  
सरकारने अणुऊजा" �े�ातह� सुधारणा करOयाचा घेतलेला  नण"य अ तशय मह9वाचा 
ठरणार आहे. संशोधनासाठ1 सरकार�-खासगी भागीदार� त9वावर (पि>लक �ायEहेट 
पाट"नरशीप- पीपीपी) ‘mरसच" mरअ ॅRटर’ -थापन करOयास आता परवानगी देOयात 
आल� आहे. यामुळे �ामुtयाने कक" रोगावर�ल औषध न8म"तीस लाभ होणार आहे. 
जगभरात आज कक" रोगावर�ल औषध  न8म"तीम�ये भारत आघाडीवर आहे. 
याच�माणे वैMयकKय उपकरणांची  न8म"ती, संशोधन मेGडकल आयसोटोप  न8म"ती 
�े�ास �ोसाहन 8मळेल. रेGडएशन (Aकरणोसग") तं�\ानाचा वापर कVन 
शेतमालाची साठवणकू करOयास मोcया �माणावर शRय होणार आहे. याच�माण े
याम�ये -टाट"अपला �ोसाहन देऊन नEया तं�\ानाचा वापर करणे शRय होणार 
आहे.  
गरज =ॅगनला आ�थ�क फटका दे�याची 
भारताशी �य� युMधा�या मया"दा ल�ात घेता चीन यMुधाचा माग" अवलंबOयाची 
शRयता कमी आहे. चीनी आLमण बहुआयामी आहे. याला तpड देOयासाठ1 एक 
द�घ"काल�न  नयोजन कVन या आLमणाला तpड Mयावे लागणार आहे. सामाHय 
नागmरक चीनी मालावर बUहJकार घालनू चीन�या भारता�वरोधातील आTथ"क आ:ण 
EयापारयुMध थांबवOयास नRकKच मदत करतील, अशी अपे�ा बाळगयूा. चीनी 



उपादनांवर बUहJकार टाकून चीनची आTथ"क कpडी करणे भारताला शRय आहे. 
याकामी सव"सामाHय भारतीयांची भू8मका मह9वाची आहे.  
पुढची वाटचाल 
परंतु, आता भारताला केवळ -वावलंबीच नाह�, तर श-�ा-�ांचा  नया"तदार देश 
3हणूनह� समोर यायचे आहे. श-�ा-�ांचा  नया"तदार बनायचे असेल, तर आयुध 
 नमा"णींनी आधु नक बनलेच पाUहजे. यासाठ1 काह� मूलभूत रचना बदलवाय�या 
असतील, तर कामगार संघटनांनी याला आंधळा �वरोध करणे सोडून Uदले पाUहजे. 
भारत उHनत झाला 3हणजे यातील सव" नागmरकदेखील उHनत होणार आहेत. 
यामळेु भ�वJयाची गरज 3हणून काह� अयाव2यक बदल होत असतील, तर याला 
�वरोध करणाn या डाEया संघटणां�या नाद� न लागता, काम केले पाUहजे.  
श-�ा-�ां�या बळावरच जाग तक शRती दबावतं�ाचा उपयोग कर�त आपापले -वाथ" 
साधत असतात. जाग तक पातळीवर भारताने सव"च बाबतीत आपला दबदबा 
 नमा"ण करणे, फार आव2यक आहे. ददुyवाने गे#या 50 वषाQत तसे कुठले �यनह� 
आम�याकडून झाले नाह�त. इतर �े�ात -वावलंबनाचा माग" -वीकारणे सुV झाले 
आहे. परंतु, संर�ण हे एक मह9वाच े�े� सुटले होत.े यातह� आता भारताने 
दमदार पाऊल टाकले आहे. आम नभ"र भारत बनणे हे सव" भारतीयांचेह� -व`न 
Eहायला हवे. तसे झाले तरच भारत जाग तक पातळीवर आप#या -वसामzया"ने 
तळपू शकतो. हे कत"Eय भारतीय पूण"पणे बजावतील, याची आशा आहे 
 
 
 


