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आ��नभ�रतेचा 
सव�साधारण अथ�संक�

क� �ीय मं�ी �नम�ला सीतारामन यांची �वशेष 
मुलाखत--पान 22 - 25

नवीन दशकात देशाला �ावलंबी 
करणारा अथ�संक� : अथ� मं�ी 

वष� 01, अंक 16                                                                       , �नःशु� 16 ते 28  फे�ुवारी 2021

वा��वक आ�ण 

�व�ीय कोष; 

पायाभूत सु�वधा

मह�ाकां�ी 

भारतासाठी 

सव�समावेशक

 �वकास

आरो� 

आ�ण 

क�ाण

मानवी 

भांडवलात 

नवचैत� नावी� संशोधन 

आ�ण �वकास
�कमान शासन 

कमाल �शासन 

साहसी आ�ण सुधारणावादी ���कोना�ा संक�ासह माग��मण करणा�ा 

भारताचा हा अथ�संक� या दशका�ा �ारंभाची मजबूत पायाभरणी करेल.

नवीन दशकात द
करणारा अथ�संक� : अथ� मं�ी 

वष� 01, अंक 16                                                                      वष� 01, अंक 16                                                                      
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दहशतवादा�ा �नमू�लनाची 2 वष�

�माशील हो �रपु-सम�

तुम �ए �वनीत �जतना ही,

द�ु कौरव� ने तुमको

कायर समझा उतना ही।

सच पूछो, तो शर म� ही

बसती है दी�� �वनय क�,

स��-वचन संपू� उसी का

�जसम� श�� �वजय क�।

भारतीय सै�ाने 26 फे�ुवारी 2019 

रोजी बालाकोट येथे हवाई ह�ानंतर 

�रा�कवी रामधारी �सह �दनकर यांची 

ही क�वता ��ट केली होती.

बालाकोट 

हवाई ह�ा
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मह�ाकां�ी योजना 

  सरदार पटेल यां�ा �ेरणा �ळाशी जोडला गेला देश

वृ� सार

आ�िनभ�रतेचा अथ�संक�

मुखपृ� कथा

आतील पानांवर   

वष� 01, अंक 16 |  16 ते 28 फे�ुवारी 

संपादक

�कुलदीप �सह धतवा�लया 

�धान महासंचालक,

प� सूचना काया�लय, नवी �द�ी

स�ागार संपादक 

संतोष कुमार

�वनोद कुमार 

सहा�क स�ागार संपादक 

�वभोर शमा�

�काशक आ�ण मु�क

स��� �काश,

महासंचालक, बीओसी

( �ुरो ऑफ आउट�रच अँड 

क�ु�नकेशन )

�काशन �ळ  : �ुरो ऑफ 

आउट�रच अँड क�ु�नकेशन, 

सूचना भवन, दुसरा मजला, 

नवी �द�ी -110003

ईमेल - response-nis@pib.gov.in

�ावसा�यक �डझायनर

�ाम शंकर �तवारी

अथ��व�ेला अ�धक ग�तमान कर�ासाठी पायाभूत सु�वधा आ�ण आरो� 

�े�ात मो�ा गुंतवणुक�ची घोषणा, �ाचबरोबर अथ�मं�ांची मुलाखत | पान  8-25

देशातील �मुख बात�ा | पान  4-5

�गु�देव; �वचार, त��ान आ�ण प�र�म यांचे मू�तमंत �प
रा�गीत देणा�ा गु�देव रव��नाथ टागोर यांना अ�भवादन. | पान  6-7

चौ�ा औ�ो�गक �ांती�ा मा�मातून मानवते�ा �हतासाठी भारत स�

�जाग�तक आ�थक मंचा�ा �शखर संमेलनात पंत�धानांचे भाषण | पान 26-27

वै�ीन मै�ी आता जगासाठी 'मेड इन इं�डया' लस
सवा�त मो�ा लसीकरण काय��माकडे जगाचे ल� | पान 28-29

सश� भारत आ�ण सोनार बां�ाची �ेरणा नेताजी
नेताज��ा ज��दनी पंत�धान पोहोचले कोलका�ात | पान 32

कोरोना नंतर�ा जगाला अनुकूल असेल कौश� �वकासचा �तसरा ट�ा

�धानमं�ी कौश� �वकास योजने�ा �तस�ा ट��ाचा �ारंभ | पान 33

आ��नभ�र कृ�षसाठी शेतक�ांम�े आता �नमा�ण झाला एक नवीन भरवसा

स�ान �नधीची 2 वष� आ�ण मृदा आरो� प��केची 6 वष� | पान 40-41

ज�ू क�ीर�ा जल�व�ुत �क�ाची �ती�ा संपली
क� �ीय मं��मंडळा�ा बैठक�त मह�पूण� �नण�य | पान 42

आ��नभ�रते�ा मागा�ने �मळाले यश
बदल�ा भारताची कहाणी | पान 43

भारतात बनलेली लस आ��नभ�रता आ�ण आ�गौरवाचे �तीक

मन क� बात, 20 वा भाग, 31 �डस�बर | पान 44 

रे�े जोडणीने बदलणार केव�डयाचा चेहरामोहरा, �ॅ�ू ऑफ यु�नटीला देशातील 

�व�वध भागांना जोड�ासाठी 8 नवीन रे�ेगा�ांची सु�वात  | पान 30-31

�ब�न अ�भयान: 

आ�ा गावांचा, 

�वकास शहरासारखा 

 पान  34-35

प� पुर�ार

नव भारतात अ�ात 

महनीय ���चा 

स�ान होऊ लागला

नव भारतात �वचारसरणी 

बदल�ावर आता अ�ात 

महनीय ����ा संघषा��ा 

�ेरणादायक कथा समोर येऊ 

लाग�ा | पान 36-39

मु�ण :  �वबा �ेस �ाय�ेट �ल�मटडे,

सी-66/3, 

ओखला औ�ो�गक �े�, फेज-2, 

नवी �द�ी- 110020

DELMAR/2020/78830

आर एन आय �मांक
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  ( कलदीप िसह धतवािलया )ु ं

संपादका�ंा लेखणीतून ... 

स�ेम  नम�ार।  

 नवीन वष�, नवीन दशक, कोरोना महामारी�ा डोगंराएव�ा आ�ानावर मात करत �गती�ा मागा�वर अ�ेसर 
असले�ा न�ा भारताचा अथ�संक�. या मोज�ा श�ा�ंा मा�मातून �ातं�ा�ा 75 �ा वषा�त पदाप�ण  करणा�या 
भारताचा संदेश �� आहे िक आ�ान िकतीही मोठे का असेना, आ�ी �� बसणार नाही देशही थाबंणार नाही. '� ू
इं�डया समाचार' चा ताजा अकं नव भारता�ा याच संक�ाला सम�पत आहे. कोरोना महामारीनंतरचा देशाचा हा पिहला 
अथ�संक� आहे मा� सरकारने या संकटात आप�ा जनतेवर कोणतेही ओझे लाद�ा�शवाय अशा भारताची पायाभरणी 
केली आहे जो �तः�ा पायावर उभा राहील. या अकंाची मखुपृ� कथा असलेला आ��नभ�रतेचा हा सव�साधारण 
अथ�संक� देशाला आ��नभ�रते�ा मागा�व�न पुढे नेत ��ेक नाग�रकाची �गती सु�न��त करेल.

आरो� हे पिह�ादंाच कोण�ा सरकार�ा �ाधा��मात अ��ानी आहे कारण केवळ �नरोगी शरीर आ�ण �नरोगी मनच 
�नरोगी �वचारानंी देशाला महान बनव�ाची ��े बघूही शकते, साकारही क� शकते. या वेळेचा सव�साधारण अथ�संक� 
�तः ऐ�तहा�सक आहे कारण �ात गाव, गरीब, शेतकरी, मिहला, त�ण, उ�ोजक यासह सव� वगा�चा समावेश आहे. सहा 
मजबूत खाबंावर आधा�रत, हा सव�साधारण अथ�संक� आध�ुनकता आ�ण नवीन सुधारणा आण�ासाठी लससारखे काय� 
करणार आहे.
अशाच आपुलक�ने आ�ण �व�ासाने आपण आ�ाला आपले �वचार आ�ण सूचना कळवत राहा ...

 

आमचा प�ा आहे :- 
�रुो ऑफ आऊट�रच अडँ क��ुनकेशन,
 सूचना भवन, दसरा मजला, ु
 नवी �द�ी -110003 
इमेल- response.nis@pib.gov.in

संपादकां�ा लेखणीतून..
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guptamanoj432111@gmail.com

गणेश रानबा वाघमारे
ganeshwaghmare2013@gmail.com

vikramsinghvalera@gmail.com

ashish35.srivastava@yahoo.in

mamtamittal593@
gmail.com

vpinki27@gmail.com

आपले मनोगत
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बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना से �शश�षत हो रही छात◌्ाएं  

अ◌ौर मशहला �स�करण से स◌्ा◌्लंबी हो रही मशहलाएं

 » वष�ः 01, अंकषः14
 » 16 से 31 जनवरी 2021, नन:शु翿�

 औरऔर

नारी श��
औरनया भार�त 

surag.bureau2004@gmail.com

� ूइं�डया समाचार चा नवीन अकं �ा� झाला. तो पाठ�व�ाब�ल ध�वाद. या अकंात �का�शत केलेली साम�ी अ�ंत काळजीपूव�क �नवडली 
गेली आहे. अकंात ��स� झालेले लेख �ानात भर घालणारे आहेत. �गती�ा �दशेने होणारी देशाची वाटचाल ही अ�भमान बाळग�ास �े�रत 
करणारी आहे. आता भारताला जगातील अ�ग� देशा�ंा पं�ीत �ान �मळवायचे असेल तर ��ेक �े�ात मिहलानंी पुढे ये�ाची गरज आहे हे 
� ूइं�डया�ा म�भागी असले�ा नारी श�ी हा लेख वाच�ानंतर जाणवले. पंत�धान शेतक�याशंी साधत असलेला संवाद हा अ�ंत आव�क 
पैलू आहे. अ�दा�ाची नाराजी देशा�ा िहताची ठरणार नाही. शौय�गाथा अतंग�त देशातील पिहले परमवीर मेजर सोमनाथ शमा� या�ंा संदभा�तील 
मािहतीमळु े  �ानात भर पडली. � ूइं�डया समाचार�ा पुढ�ा अकंाची �ती�ा असेल.

b.balaji@midhani-india.in

� ू इं�डया समाचार चा नवीन अकं खपूच �ानवध�क आ�ण नवीन मािहतीने 
प�रपूण� होता. आप�ाकडून आ�ाला यापुढेही देश-�वदेशातील बात�ा �ा� 
होवोत अशी स�द�ा �� करत आ�ी आप�ाला खपू खपू ध�वाद देतो. 

या अकंा�ारे नारी श�ी आ�ण 23 जानेवारीला नेताजी सुभाषचं� बोस या�ंा जयंती 
�दनी �ा�ंाशी संबं�धत कागदप�े साव�ज�नक कर�ा�ा सरकार�ा �नण�याची 
मािहती �मळाली. ��याचंा स�ान होणे गरजेचे आहे.

तु�ी नारी श�ी या�वषयी अकं छापला. तु�ी भारतातील नारी �वषयीची 
मािहती संपूण� जगभर पोहचवलीत. �णनू आपले पु�ा एकदा खपू खपू आभार.

� ूइं�डया समाचारचा जानेवारी 2021 चा 40 पानाचंा अकं 14 �मळाला. 
पय�टन, आरो�, मिहला सबलीकरण, �ाट�अ�, कृषी सुधार आ�ण 
महानायक या �वषयावर �वशेष साम�ी वाचनीय आहे. आकष�क आ�ण 
सुंदर सजावटीसह � ूइं�डया समाचार�ा �काशनासाठी खपू अ�भनंदन.
आ�शष 'अनमोल'

तुमचा पुढाकार �ागतास 
पा� आहे. या अकंा�ारे 
�ानंा आजवर मा�मानंी 
��स�ी �दली नाही अशा 
��तकूल प�र��तीतही धैय� न 
गमावणा�या मागास वगा�तील 
स�म मिहला�ंा यशोगाथा 
आपण सागूं शकता.

� ू इं�डया समाचार�ा बात�ा�ंारे 
आ�ाला नवीन योजना आ�ण नवीन 
�क�ाब�ल मािहती �मळाली. तसेच 
इतरही बरीच मािहती �मळाली. आपला 
�य� अतुलनीय आहे. आशा आहे क� 
आपण भ�व�ातही असेच �य� करत 
रहाल.

� ूइं�डया समाचार चा अकं देशातील त�णासंाठी �ेरणादायक आहे. �ाम�े �का�शत झालेले लेख 
आ�ण बात�ा देशातील लोकानंा नवी उजा� देतात. नारी श�ी ही देशातील सवा�त काय��म पायरी 
अस�ाचे �स� होत आहे. नारी आता अबला नाही. � ूइं�डया अकं �वनाम�ू  उपल� क�न देणे हे 
कौतुका�द आहे.
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�ड�जटल दकुानदारी �ीकारा,

कॅशबॅकचा फायदा �ा
 

आता �ाट�अप इं�डयासाठी 1000 कोटी 

�पयांचा नवीन �नधी

सै� महा�व�ालयाने केली 

आरओ�ी आ�ण माईन �डटे�र ची 

��न�मती, सै�नकांची

 मदत करणार

अ�भया�ं�क� सै�नक महा�व�ालयाने 
मोिहमेदर�ान श�ंचूा ठाविठकाणा 
शोध�ासाठी एका वाहनाची �न�मती 
केली आहे. हे वाहन दर�पणे चालवले ू
जाईल. कॅ�न राज �साद यानंी बन�वलेले 
हे आरओ�ी आ�ण माइन �डटे�र 
उपकरण आहे. हे उपकरण �त: �ोट 
क�न श�चूा नायनाट क� शकते. �ा 

ंिठकाणी धो�ाची िकवा �ोटक साम�ी 
ठेवली गेली आहे �ा सु�ंगाचंी ओळख 
पट�व�ाचे काम देखील हे उपकरण 
करेल. �रमोट ऑपरेटेड �ेईकल 
(आरओ�ी) म�े मेटल �डटे�रची 
सु�वधा पण आहे जे सै�ानंा भमूीगत 
खाणी शोध�ात मदत करेल. धोका 

ंअसलेली िकवा धोका उ�वू शकेल अशी 
िठकाणे �च�ािंकत कर�ासाठी याम�े 

ं��ुमने�टग �े ची सु�वधा देखील आहे. 
आ�ापय�त हे आरओ�ी आ�ण माइन 
�डटे�र वाहन चाचणी मोडम�े आहे. 
चाचणी घेत�ानंतर हे सै� वापरासाठी 
�दले जाईल.

कोरोना काळात सवा��धक �भा�वत झाले�ा पथ �व�े�ासंाठीची पीएम ��ीट ��डस� आ��नभ�र 
�नधी (पीएम ��नधी) योजना आता �ड�जटल �व�ेला �ो�ाहन देत आहे.  
    या अतंग�त 4 जानेवारी ते 22 जानेवारी या 
    कालावधीत छो�ा पथ �व�े�ानंा �ड�जटल 
    दकानदारीचे ��श�ण दे�ात आले होते. यात, ु
    दकानदारानंा �ड�जटल �वहाराचे फायदे सा�ंगतले ु
    गेले, �ात असे �टले गेले क� एकदा �शक�ानंतर 
    तु�ाला आय�ुभर फायदा होऊ शकेल. कोठेही 
फसवणकू होणार नाही. पीएम ��नधीम�े 50 लाखा�न अ�धक दकानदारानंा लाभ दे�ा�ा ु
उ�ेशाने छो�ा दकानदारानंा �वसायासाठी 10,000 �पये कज� �मळते. �ड�जटल ु
दकानदारीअतंग�त दकानदारानंा पिह�ा 50 �वहारावंर 50 �पये, �ानंतर�ा 50 �वहारावंर ु ु
25 �पये आ�ण �ानंतर�ा 100 �वहारावंर 25 �पये कॅशबॅक �मळेल. मिह�ात 100 �पयाचंी 
जा�ीत जा� कॅशबॅक �मळेल. बँकानंी हे देखील �� केले आहे क� �ड�जटल �वहाराचंी चागंली 
नोदं होईल, कज�देखील सुलभ होईल. क� � सरकार�ा या योजन�तग�त दकानदारा�ंा खा�ात ु
�ाज, अनदुान आ�ण �ड�जटल कॅशबॅक इं�डयन बँकेमाफ� त वग� केले जाईल.

यापूव� जर कोणी युवक �ाट�अप सु� करायचा तर लोक �णायचे क� आपण 

नोकरी का करीत नाही. �ाट�अप का? पण आता लोक �णतात क� नोकरी ठीक 

आहे पण �ाट�अप का सु� करत नाही.” -नर�� मोदी, पंत�धान                        .

सन 2014 म�े देशाचा चेहरामोहरा बदल�ाबरोबरच क� � सरकारने मैलाचा 
दगड �णनू  काही �े�ात अशा नवीन योजना �द�ा �ा यापूव� कधी �वचारात 
घेत�ा गे�ा न��ा. अ�भनव �वचारसरणीने काहीतरी कर�ाचा �य� 
   करणाया� यवुा उ�ोजकासंाठी 16 जानेवारी 2016 
   रोजी '�ाट�अप इं�डया' �णनू  एक नवीन सु�वात 
   झाली होती. �ाट�अप इं�डया�ा यशाची 5 वष� 
पूण� झा�ावर �त: पंत�धान नर�� मोदी यानंी आणखी एका नवीन सु�वातीची 
घोषणा केली आहे. �ाअतंग�त 1000 कोटी �पयाचंा नवीन �ाट�अप इं�डया 
सीड फंड सु� कर�ात आला आहे. जेणेक�न नवीन �ाट�अ�ला जा�ीत 
जा� मदत �मळू शकेल. या�संगी आयो�जत 2 �दवसा�ा काय��मात 25 �न 
अ�धक देशामंधील 200 �न अ�धक व�ानंी भाग घेतला.

यश��तेची 5 वष�

वृ�-सार 
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भारतात सु� झाला प�हला गोबर प�ट; �� आ�ण पया�वरणास अनुकूल

पंत�धान बनले सोमनाथ मं�दर �ासाचे अ��

वृ�-सार 

ंभारतीय स�ता आ�ण सं�ृतीत गायीचे मह�पूण� योगदान आहे. िहद        ू
धमा�त सण- उ�वात गायी�ा शेणाने सारव�ाचे �वशेष मह� आहे.        
परंतु आता तु�ी आप�ा घरातही शेणापासून बनवले�ा रंगाचा वापर        
क� शकता. तेही आप�ाला पािहजे असले�ा रंगसंगतीनसुार. खादी व        
�ामो�ोग आयोगाने (के�ीआयसी) गायी�ा शेणापासून बनवलेला        
रंग 'खादी नैस�गक रंग' या नावाने सु� केला आहे. क� �ीय र�े वाहतूक आ�ण 
एमएसएमई मं�ी �नतीन गडकरी या�ंा ह�े याचे उदघाटन झाले. हा रंग 
पया�वरण पूरक, �बन�वषारी असून �ा��त�र� �जवाण ू�वरोधी, बुरशी �वरोधी 
आ�ण धतुा येणारा आहे. रंगाला शेणाचा वास येणार नाही. या रंगाला भारतीय 

भारतातील ��स� धा�मक आ�ण पय�टन �े� �णनू ओळख�ा जाणाया� 
गुजरातमधील सोमनाथ मं�दर �ासा�ा  अ��पदी पंत�धान नर�� मोदी 
याचंी एकमताने �नय�ुी कर�ात आली आहे. सोमनाथ मं�दराची �व�ा 
व संचालनाचे काम सोमनाथ �ासा�ा अतंग�त केले जाते. यापूव� माजी 
म�ुमं�ी क� शुभाई पटेल हे �ासाचे अ�� होते, परंतु �ा�ंा �नधनाने हे 
पद �र� होते. गुजरात प��क ट�� अ�ध�नयम 1950 अ�ये �ापन 
झाले�ा �ी सोमनाथ चॅ�रटेबल ट��म�े 8 सद� होते. पंत�धान मोदी, 
गृहमं�ी अ�मत शहा, माजी उपपंत�धान लालकृ� अडवाणी आ�ण 
गुजरातचे माजी म�ु स�चव �वीण लाहेरी हे या �ासाचे सद� आहेत. 
�ाचवेळ� अबंुज �ो�तया समहू ाचे हष�वध�न �ो�तया आ�ण वेरावळचे �नवृ� 
सं�ृत �ा�ापक जेडी परमार हे �ासाचे �बगर राजक�य सद� आहेत. 
सोमनाथ �ासाचे अ�� झा�ावर जामनगर�ा राजघरा�ाने 

ंपंत�धानानंा पगडी भेट �दली. पंत�धान मोदीनी 72 �ा �जास�ाक 
�दना�ा उ�वाम�े ही पगडी प�रधान केली होती.

एका आठव�ात 534 �कमी रा�ीय महामागा�ची 

��न�मती, �णजे एका �दवसात 76 �कमीपे�ा जा�

क� � सरकार�ा �ाथ�मकतामं�े भारतातील उ�ृ� र�ाचंा 
समावेश आहे. र�े आ�ण प�रवहन मं�ालय या �दशेने वाटचाल 
करीत आहे आ�ण दररोज नवीन नोदंी �ा�पत करीत आहे. 8 
जानेवारीपासून सु� झाले�ा आठव�ात देशात एकूण 534 
िकमी रा�ीय महामाग� तयार कर�ात आले. �णजेच एका �
�दवसात सरासरी 76 िकमीपे�ा जा�. ए��ल 2020 ते 15 
जानेवारी 2021 या कालावधीत देशात एकूण 8,169 िकमी रा�ीय �
महामाग� तयार झाले आहेत. �णजे, दररोज सरासरी 28.16 
िकमी. ही काम�गरी देखील मह�ाची आहे कारण को�वड -19 
महामारीदर�ान संपूण� देशभरात टाळेबंदीमळु े  जवळपास 2 

मानक �रुोने देखील �मा�णत केले आहे. हे रंग दोन �कारचे 
असतील - �ड�े�र प�ट आ�ण इम�शन प�ट. शेणापासून 
बनवले�ा या रंगात �शसे, पारा, कॅड�मयम, �ो�मयम यासारखे 

ंहा�नकारक धातू नसतात. �भतीवर रंग �द�ावर केवळ चार तासात 
तो वाळेल. या रंगात आपण आप�ा गरजेनसुार इतर रंग देखील 

ं�मसळू शकता. स�ा �ाचे पॅिकग 2 �लटरपासून 30 �लटरपय�त 
तयार केले गेले आहे. हा रंग सामा� रंगापे�ा �� असेल 
(�ड�े�र केवळ 120 �पये / लीटर आ�ण इम�शन फ� 225 
�पये / लीटर). तं��ान ह�ातंरणा�ारे �ा�ा �ा�नक उ�ादनास 
�ो�ाहन �दले जाईल. यामळु े  शेणाचा वापर वाढेल. तसेच 
शेतकया��ा उ��ातही वाढ होईल, सरकार�ा अदंाजानसुार, ते 

ंदरवष� शेतक�यानंा िकवा गोशाळेला ��त वष� ��त जनावर 
30,000 �पयाचें अ�त�र� उ�� देईल.



�ू इ�ंडया समाचार6

गु�देव रव��नाथ टागोर����

जॉ�द तोर डाक शुने केऊ न 
आशे तोबे एकला चलो रे

गीतांजली, राजष�, चोखेर बाली, गोरा ... 

सा�ह��व�ातील ही चमकणारी कागदप�े 

रव��नाथ टागोरांचीच भेट आहे. पण टागोरां�ा 

महान ���म�ाची �ा�ी ���ात या�न 

�कतीतरी जा� आहे. �णूनच रा��पता महा�ा 

गांध�नी �तः �ांना सवा�त �थम गु�देव �टले 

होते. यावष� जे�ा भारत 72 वा �जास�ाक �दन 

साजरा करीत आहे, ते�ा जन-गण-मन �णून 

रा�गीत देणाया� गु�देवांना आपण नमन करायला 

हवे. भारतातच नाही तर आमार- शोनार-बां�ा या 

��पात बांगलादेशातही रा�गीताची भेट 

गु�देवांमुळेच आहे…

कोलकाता�ा जोरसाकंो ठाकुरवाडी येथे 7 मे 1861 रोजी देव�� 
ंनाथ टागोर, या�ंा घरी ज�ाला आलेले र�व�नाथ टागोर, कवी 

आ�ण कादंबरीकार, तसेच नाटककार, त��ानी आ�ण 
�च�कारही होते. �ाचें एक बंधू, स��� नाथ टागोर हे भारतीय 
नागरी सेवेतील पिहले अ�धकारी होते.

लहानपणापासूनच सा�ह�ाकडे ओढा 

वया�ा केवळ 8 �ा वष� क�वता �लिहणा�या गु�देवानंी 16 �ा 
वषा�पासून �नय�मतपणे क�वता आ�ण नाटक �लिह�ास सु�वात 
केली. टागोरानंी बॅ�र�र बन�ा�ा इ�ेपोटी 1878 म�े 
इं�ंड�ा साव�ज�नक शाळेत नाव नोदंवले. लंडन �व�ापीठातून 

�ानंी काय�ाचे �श�ण घेतले परंतु 1880 म�े पदवी न  घेताच ते 
मायदेशी परतले. भारतात आ�ावर �ानंी पु�ा �लखाण सु� 
केले. 1901 म�े टागोरानंी प��म बंगालमधील �ामीण �े� 
��त शा�ंत�नकेतन म�े �ायो�गक त�ावर एक �व�ालय सु� 
केले �जथे �ानंी भारत आ�ण प��मी परंपरामंधील सव��े� 
परंपराचंा मेळ घाल�ाचा �य� केला. �व�ालयातच 
कायम��पी राह�ास �ानंी सु�वात केली आ�ण 1921 म�े 
�ाचे �पातंर �व� भारती �व�ापीठात झाले.
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बापूंना �दली महा�ा ही उपाधी

���� गु�देव रव��नाथ टागोर

मी �� पा�हले क� जीवन आनंद आहे. मी उठलो आ�ण मला 

आढळले क� जीवन ही एक सेवा आहे. मी सेवा केली आ�ण मला 

आढळले क� सेवेतच आनंद आहे. - रव��नाथ टागोर  

जगाने प�ह�ांदाच मानले 

भारतीय ��तभेचे साम��
आय�ुा�ा 51 �ा वषा�पय�त गु�देवाचें सव� काय� केवळ कोलकाता 
आ�ण �ा�ा आसपास�ा �े�ापुरतेच मया��दत होते. सम�ु मागा�ने 
भारतातून इं�ंडला जाताना �ानंी �ा�ंा 'गीताजंली' या क�वता 
सं�हाचा इं�जी अनवुाद करायला �ारंभ केला; ते सु�ा वेळ घालवायची 
आव�कता �णनू �ानंी एका वहीत �ह�े गीताजंलीचा इं�जी 
अनवुाद �लिहला. लंडनमधील टागोराचें इं�ज �म� �व�ात �च�कार 

ंरोथेन��न याना जे�ा कळले िक गीताजंलीचा अनवुाद �तः रवी�नाथ 
टागोरानंी केला आहे ते�ा �ानंी ते वाच�ाची इ�ा �� केली.  
रोथेन��न यानंी �ाचें �म� सु��स� कवी ड�.ू बी. यीटस् यानंा 
गीताजंली वाचायला �दली. यीटस् यानंी �तः गीताजंली�ा मळू इं�जी 
अनवुादाची ��ावना �लिहली. 
लंडन�ा सािह��क वत�ुळात या पु�काचे खपू कौतुक झाले. भारता�ा 
सािह�कृतीची चव जगाने �थमच चाखली. गीताजंली �का�शत 

ंझा�ानंतर एका वषा�नंतर रवी�नाथ टागोर याचंा 1913 म�े नोबेल 
पा�रतो�षक देऊन गौरव कर�ात आला. यरुो�पयन लोका�ं�त�र� 
नोबेल सािह�ाचा स�ान �मळालेले टागोर हे पिहले होते.

ंटागोर गाधंीजीचा खपू आदर करीत. परंतु रा�ीय�, देशभ�ी �
यासार�ा �वषयातं �ाचंी मते वेगळ� होती. ��ेक �वषयाम�े 
टागोराचंा ���कोन कमी पारंपा�रक आ�ण अ�धक तक� संगत होता 

ंजो जाग�तक क�ाणाशी संबं�धत होता. टागोरानंीच गाधंीजीना 
'महा�ा' ही उपाधी �दली होती. ते एकमेव कवी आहेत �ा�ंा 
दोन रचना दोन देशाचें रा�गीत झाले. भारतासह बागंलादेशाचे �
रा�गीत ही गु�देवाचंीच रचना आहे. �ीलंकेचे रा�गीत '�ीलंका � �
माता' �लिहणारे आनंद समाराकून हेसु�ा गु�देव याचेंच �श� 
होते.

���ेक शैलीत सा�ह� �न�मती …
�ात गु�देवाचंी रचना नाही असा सािह�ाचा �कार कदा�चत फारच 
�वरळा आहे. - गाणी, क�वता, कादंब�या, कथा, नाटक, �बंध, 

ं�श�कला, �च�कला, इ�ादी सव� शैलीम�े �ा�ंा रचना जग��स� 
आहेत. टागोर यानंी सुमारे 2,230 गाणी �लिहली. टागोराचें संगीत 
�ा�ंा सािह�ापासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही.

जे�ा इं�जांना सामोरे जावे लागले

फूट पाडून रा� कर�ा�ा इं�जा�ंा धोरणामळेु आ�ाला भारत-
पािक�ान दे�ात आले परंतु �ाचंा हा पिहला �य� न�ता. यापूव� 
बंगाल�ा फाळणी�ा वेळ� �ानंी हेच समीकरण वापरले होते. 1905 
वषा�तील 16 ऑ�ोबरचा तो �दवस. बंगाल�ा फाळणी�ा �नषेधाथ� 
गु�देवानंी �मरवणकू काढ�ाचे आवाहन केले. वाटेत जो भेटेल �ाला 

ंराखी बाधंणे हा �ाचा हेतू होता. िहद-म�ु �म ऐ�ासाठी गु�देवानंी ू
केलेली ही पुकारणी होती. वंगभंग चळवळ देशभर सु� झाली. इतकेच 
नाही तर जा�लयनवाला बाग ह�ाकाडंा�ा �नषेधाथ� टागोरानंी 
इं�जाकंडून �मळालेली 'सर' ही उपाधीही परत केली होती.
�व�भारती �व�ापीठा�ा दी�ातं समारंभा�ा वेळ� पंत�धान नर�� 
मोदी �णाले, "वेदापंासून �ववेकानंदापय�त भारतीय �वचाराचंा �वाह 
सु�ा ग�देव या�ंा रा�वादा�ा �वचाराशंी अन�ुप होता आ�ण तो �
अतंम�खु करणारा न�ता. तो भारताला जगा�ा इतर देशापंासून 

ं�वभ� ठेवणारा न�ता. भारतातील सव��ृ� गो�ीचा जगाला फायदा 
झाला पािहजे आ�ण जगात जे चागंले आहे, �ातून भारतानेही बोध 
घेतला पािहजे, असा �ाचंा ���कोन होता.”
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हा अथ�संक� देशात�ा ��ेक 

नाग�रका�ा �वकासाची चचा� करतो.

 �वशेषतः मला अ�ंत आनंद आहे क� 

या अथ�संक�ात द��णेतील आपली रा�े, 

ईशा� भारतातील रा�े, उ�रेतली 

लेह लदाख अशा �े�ां�ा �वकासाकडे  

या अथ�संक�ात �वशेष ल� �दले आहे.
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2021अथ�संक�
न�ा भारताचा 

अथ�संक� 
२०२१-२२  या वषा�चा हा सव�साधारण अथ�संक�,आप�ा  �मता 
आ�ण कौश�ावर �व�ास ठेवणा�या १३० कोटी लोका�ंा 
अ�भ��ीचा आधार ठरला आहे. क� � सरकारने सव�सामा� जनतेवर 
कराचा कोणताही भार न टाकता, गावे, गरीब, शेतकरी, यवुक, मिहला, 
आरो� सुर�ा, पायाभतू सु�वधा, �श�ण या सव� घटकासंाठीचा हा 
�ावहा�रक अथ�संक� माडंला आहे. यामळु े  ये�ा ३-४ वषा�त देशा�ा 
अथ��व�ेला केवळ गती �मळणार नाही, तर सम� ���कोन आ�ण 
दीघ�कालीन �वचारासंह सादर केलेला हा अथ�संक� सुधारणाचें सात� 
कायम राख�ासाठी एका लसी�माणे काम करेल. आ�ण यातून 
आ��व�ासाने भारलेला देश  होईल आ��नभ�र....

हा तुमचा, आपला आ�ण आ��नभ�रतेचा अथ�संक� आहे. देशा�ा 
आका�ंा पूण� करणारा अथ�संक� आहे. हा सव�साधारण अथ�संक� 
केवळ सरकार�ा आ�थक गरजा पूण� कर�ाचे साधन नाही, तर ��ेक 
आ�थक तरतूद अखेर�ा टोकावर उभा असले�ा ��ीपय�त �न��त    
  कालावधीत पोहचवून, पं. दीनदयाल उपा�ाय याचें 
  अ�ंोदयाचे �� साकार करणारा अथ�संक� आहे. 
  याच कारणामळेु कोरोनासार�ा अभतूपूव� 
  संकटानंतरही सरकारनं सव�सामा� जनतेवर 
  कुठ�ाही कराचा भार टाक लेला नाही. मा� देशाला 
  आप�ा पायावर उभे कर�ासाठी असा आराखडा 
  तयार केला आहे, �ात "रा� �थम" या �वचारासंह �
  शेतक�याचें उ�� दप� करणे, उ�म पायाभतू सु�वधा, ु
  �नरोगी भारत, यवुकासंाठी न�ा संधी, सवा�साठी 
  �श�ण, मिहला सश�ीकरण आ�ण धोरणा�क 
  सुधारणामं�े सात� यासह ��ेक वगा��ा आका�ंा 
पूण� कर�ाची संक�श�ी या अथ�संक�ात आहे.

आरो� आ�ण पायाभूत सु�वधां�ा

 �े�ात आजवरची सवा�त मोठी गुंतवणूक 

कर�ाची घोषणा, यातूनच �श� 

होणार आ��नभ�रतेचा माग�.
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वर उघडला 
46,617 46,875

47,333
48,600

एक�वसा�ा शतकातील न�ा दशकाचा हा पिहला अथ�संक� 
असेल �ात कदा�चत सरकारने महसूला�ा पूत�तेसाठी 
जनतेवर कराचा भार न टाकता, खचा�साठी रा�िहताला सव�� �
�ाधा� देत उ�ादन आ�ण इतर �ोताचंा आधार घेतला आहे. 
ते ही अशा ��तीत, जे�ा कोरोना संकटामळु े  देशाची 
अथ��व�ा नकारा�क आकडेवारीत पोहोचली होती. मा�, 
जनसहभाग आ�ण नेतृ�ाची दर��ी या�ा आधारावर, या ू
संकटाचे संधीत �पातंर केले. आता सव�सामा� अथ�संक�ा�ा 
मा�मातून “सबका साथ, सबका �वकास और सबका �व�ास” 
हा मं� ���ात आण�ासाठी सरकारने सहा मह�ा�ा 
�भासंह अथ�संक� �द�ीपासून तालुका�रापय�त 
पोहोचव�ा�ा उ���ासंह 'जीव ही आ�ण उपजी�वकाही' हे 
�� पूण� कर�ा�ा �दशेने �ा�ंतकारी पाऊल उचलले आहे. 
नवी आरो� �ांती : 

सव�सामा� जनते�ा आका�ंा�ंा अन�ुप असले�ा या 
अथ�संक�ाला आरो� �ातंीचे जनक �णणे अ�तशयो�ी 
होणार नाही. आरो� �े� कधीही राजकारणाचे क� � रािहले 
नाही मा� देशात�ा  सव�सामा� माणसाला सवा�त जा� खच� 
आरो�ावरच करावा लागतो आ�ण �ाच भारामळेु दरवष� आठ 

ंकोटीपे�ा अ�धक लोक दा�र�रेषेखाली राह�ास बा� होत 
असत. मा�, �व�मान सरकारने आप�ा पिह�ा 
काय�काळातच सवा�ना आरो�ाचा अ�धकार दे�ा�ा �दशेने 
जगातली सवा�त मोठी 'पीएम-जय आय�ुान भारत �� 
योजना' सु� क�न या अतंग�त पाच लाख �पयापंय�त�ा मोफत 
उपचाराचंी सु�वधा �दली. आता अथ�संक�ात आरो�ा�ा 
तरतुदीत 137 ट�े वाढ क�न हा संदेश �दला आहे क� सु�ढ  
भारतच जगाचे नेतृ� क� शकेल. अथ�संक�ात केवळ 
उपचारच नाही, तर आजारापंासून संर�ण करणारे उपाय आ�ण 

तृतीय �रात�ा गंभीर आजारावंरील उपचाराचंी सु�वधा 
जनसामा�ापंय�त पोहोचव�ासाठी '�धानमं�ी आ��नभ�र �� 
भारत योजने'ची घोषणा केली आहे. आरो�ाशी संबं�धत ��ता, 
पोषण अ�भयानाचा दसरा ट�ा सु� करणे, �� जल, वाय ू�दषण ु ू
आ�ण सवा�पय�त कोरोना आ�ण इतर लसी पोहोचव�ाचे मोठे उ��� 
ठेव�ात आले आहे. हा केवळ �वचार नाही, तर याची 
अमंलबजावणी कर�ासाठी अथ�संक�ात पायाभतू सु�वधावंरही 
�वशेष भर दे�ात आला आहे. 
पायाभूत सु�वधांमुळे अ�ेसर होणार देश 

पायाभतू सु�वधा�ंा �वकासा�शवाय कोणताही देश जगात अ�ेसर 
होऊ शकत नाही. जीवनाला गती देणा�या या �वचारासह, सरकारने 
सव�साधारण अथ�संक�ात �ासाठी 1.18 लाख कोटी �पयाचंी 
तरतूद केली आहे. �ातून ता�मळनाडू, केरळ, प��म बंगाल, 
आसामसह देशभरात र�े बाधंणीचा अभतूपूव� आराखडा तयार 
केला जाईल. रा�ीय पायाभतू पाईपलाईन �क�ाचा �व�ार करत �

प�ह�ांदाच �ड�जटल अथ�संक�: अथ�मं�ी �नम�ला सीतारामन यानंी या 
अथ�संक�ात भारताला �ड�जटल अथ��व�ेकडे घेऊन जा�ावर भर �दला, 
�ाचवेळ� �तः देखील या गो�ीकडे �वशेष ल� �दले. कदा�चत पिह�ादंाच देशा�ा 
अथ�मं�ानंी पूण� अथ�संक� तैबवर वाचला असेल. या अथ�संक�ाची एकही म�ु�त 
�त काढ�ात आलेली नाही.

वषा�नंतर अथ�संक�ा�ा �दवशी 

शेअर बाजारात 5 ट��ांची उसळी 24 
भाषण सु�

भाषण संपले

वर बंद



“हा अथ�संक� �ा �े�ाकंडे �वशेषतः ल� देणारा आहे, 
�ा�ंामळेु संप�ी आ�ण क�ाण, दो�ीही जलद गतीने 
वाढवले जाऊ शकतील- जीवही, उपजी�वका ही!” 
– नर�� मोदी, पंत�धान
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हा अथस� ं क� आ��नभ�रत�े ा अशा मागाव� र वाटचाल 
करणारा आह,े  �ात या देशात�ा ��ेक नाग�रकाची 
�गती सामावलेली असेल.हा अथस� ं क� या दशका�ा 
�ारंभाचा भ�म पाया रचणार आह.े

 

आ��नभ�र भारताचे सहा �ंभ 
आरो� आ�ण क�ाण

वा��वक आ�ण �व�ीय भांडवल आ�ण पायाभूत आराखडा 

आकां��त भारतासाठी सव�समावेशक �वकास 

मनु�बळात नवजीवनाचा संचार 

नावो�ेष –संशोधन आ�ण �वकास 

�कमान सरकार कमाल �शासन 

�ात आता 7400 �क� समा�व� कर�ात आले आहेत. रे�े 
�वकासाला गती देत असते, हा �वचार क�न, या अथ�संक�ात 
रे�ेची �ा�ी वाढवणे, �वास अ�धक सुखकर करणे, 
सुर��ततेसाठी रा�ीय रे�े धोरण-2030 तयार कर�ात आले �

ंआहे. लहान-लहान शहरानंा मेट�ोने  जोडणे असो िकवा मग ह�रत 
ंउज��ा �दशेने टाकलेली पावले िकवा मग ये�ा 3 वषा�त, 100 

पे�ा अ�धक शहरापंय�त गॅस पाईपलाईन पोहचव�ाचे उ��� 
असो, हा अथ�संक� �वकासाला एक नवी �दशा देणारा ठरणार 
आहे. सरकार आता भ�व�ातील उजा� गरजासंाठी हायड�ोजन 
ऊजा� अ�भयानाची सु�वात करणार आहे. उ�ादन �े�ात 
भारताला जगात �थम �माकंावर ने�ा�ा �दशेने ये�ा पाच 
वषा�साठी 1.97 लाख कोटी �पया�ंा पीएलआय योजनेतून 
यवुकासंाठी न�ा नोक�या �नमा�ण होतील. 
गावे, शेतकरी, मजूर यांचा सवा�गीण �वकास 
या अथ�संक�ा�ा �दयात गावे, मजरू आ�ण शेतकरी आहेत, जे 

ंभारता�ा �वकासाचा क� � �बद आहेत. शेतक�याचें उ�� द�ट ू ु
कर�ासाठी �ा�मनाथन आयोगा�ा �शफारसीनसुार, उ�ादन 

ंखचा��ा दीड पट िकमान हमीभाव सु�न��त करणे असो, िकवा 
मग िकसान �ेडीट काड�. म�संपदा योजना आ�ण सू� 

ं�सचाना�ील तरतूद, हा या अथ�संक�ाचा �ाण आहे. 
शेतक�यानंा सहज कारज �मळ�ाची सु�वधा, बाजार स�म�ानंा 
कायदेशीर ��ा अ�धक स�म बनवणे, कृषी पायाभतू �नधी�ा 
मा�मातून अथ�सहा�ाची �वशेष �व�ा कर�ात आली 
आहे. गावा�ंा �वकासा त �ा�म� योजनेचा �व�ार, गावामं�े 
पायाभतू �क�ानंा चालना देणे , �लातं�रत मजरूासंाठी एक 
देश-एक �शधाप��का योजना देशभर लागू कर�ाचे उ���. 
कामगार संिहता�ंा मा�मातून मजरुानंा �ाय आ�ण सु�वधाचंी 
भेट देणे, अनसूु�चत जाती-जमाती मिहला या�ंासाठी �ंड अप 
इं�डया योजनेला अनकूुल बनव�ात आले आहे. अथ��व�ेचा 

n

कणा मान�ा जाणा�या एमएसएमई �े�ासाठीची तरतूद दपटीने ु
वाढवून सरकारने आ��नभ�र अ�भयानाला अ�धक स�म केले 
आहे. 
�श�ण आ�ण संशोधनातून �गती : 
कोण�ाही समाजासाठी �श�ण हा �वकासाचा मलूभतू पाया 
असतो. अशा ��तीत आ��नभ�र भारताचा हा सव�साधारण 
अथ�संक� हा पाया भ�म कर�ात, मळेु घ� कर�ासाठी तसेच 
सवा�पय�त �श�ण आ�ण संशोधन पोहोचव�ा�ा मागा�तला एक 
मह�ाचा भागीदार बनणार आहे. अथ�संक�ात, 15000 पे�ा 
अ�धक शाळाचंा कायापालट क�न �ाचंी गुणव�ा सुधारणे, 
100 न�ा सै�नक� शाळा सु� करणे, अनसूु�चत जाती, 
जमाती�ा क�ाणाचा �वचार मनात अशा जमाती�ा �े�ात 
750 एकल� मॉडेल शाळा सु� करणे, या वगा�साठी मै�ट�को�र 
�श�वृ�ी योजनेची �ा�ी वाढवणे, कौश� �वकासाला 
जाग�तक दजा�शी सुसंगत बनव�ासाठी  या अथ�संक�ात नवी 
�दशा दे�ात आली आहे. मा� संशोधना �वना जगा�ा गतीला 
जण ू �ेक लागतो, हे ल�ात घेऊन न�ा शै��णक धोरणात 
संशोधनासाठी रा�ीय संशोधन सं�ेचा उ�ेख कर�ात आला  �
होता. पंत�धाना�ंा या �वचाराअतंग�त, या अथ�संक�ात, पाच 
वषा�साठी 50 हजार अकोती �पयाचंा �वशेष �नधी तयार 
कर�ात आला आहे. िकमान सरकार आ�ण कमाल �शासना�ा 
�स�ातंानसुार, सरकारने सव�साधारण अथ�संक�ात, 75 
वषा�पे�ा अ�धक वया�ा �े� नाग�रकानंा कर�ववरण प�े 
भर�ातून सवलत दे�ात आली आहे. सुधारणानंा जलद गतीने 
पुढे नेत, कोरोना महामारी�ा नंतर सादर कर�ात आलेला हा 
पिहला अथ�संक� केवळ दरवष�ची औपचा�रकता नाही, तर 
ख�या अथा�ने एक संक� आ�ण ��ीकोन आहे- आ��नभ�र 
भारताचा !! 
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अथ��व�ा 

संकटांनंतर देखील कोणताही अ�त�र� कर लावलेला नाही 

�कती पैसा आला 

कुठे खच� झाला? 
पैसे10

पैसे5

पैसे16

पैसे9

पैसे14

पैसे20

पैसे8

पैसे9पैसे10

इतर खच� 

 �नवृ�ीवेतन 

क� � पुर�ृत योजना 

क� �ा�ा योजना 

�ाज परतफेड

संर�ण 

�आ�थक मदत 

पैसे3

पैसे8

पैसे15

पैसे6
पैसे5

पैसे36

पैसे13

पैस.े14सीमा शु� 

क� �ीय अबकारी शु�

व�ू आणी सेवा कर 

 करेतर महसूल 

महापा�लका कर 
�ा��कर

अथ�संक� ��ी�ेपात... 
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ऋणेतर भांडवली 

�मळकत 

उधारी आ�ण इतर कज� 

कर आ�ण 

शु�ांम�े 

रा�ांचा �ह�ा 
�व� आयोग 

आ�ण इतर 

महसूली �मळकत 
ं(आकडे कोटीम�े) 

भांडवली �मळकत 
ं (आकडे कोटीम�े) 

महसूली �मळकत 
ं(आकडे कोटीम�े) 

भांडवली �मळकत 
ं (आकडे कोटीम�े) 

कोरोनासार�ा संकटा�ा काळात प�ह�ांदाच सरकारने पे�ोल-डीझेल सह अनेक व�ूंवरचा कृषी उपकर वाढवला, 

मा� �ाचवेळी सीमाशु� आ�ण अबकारी कर कमी करत, या उपकराचा भार सव�सामा�ांवर पड �दला नाही. ू

कररचनेत कोणताही नवा बदल कर�ात आला नाही तसेच कोणताही नवा कर लाव�ात आलेला नाही. 

'आ��नभ�र भारत अ�भयान'हा अथ��व�ेतला केवळ एक ट�ा 
नाही, तर आज जगात सवा��धक चच�त असणारी संक�ना ठरला 
आहे. ऑ�फड� �व�कोशाने 'आ��नभ�रता' हा 2020 मधील 
सवा��धक च�चत श� अस�ाचे �टले आहे. याच 
आ��नभ�रतेची एक झलक न�ा भारता�ा अथ�संक�ात 
आप�ाला �दसते. 
कोरोनासार�ा महामारीशी आज संपूण� जग झंज देत आहे, ु
अशावेळ� क� � सरकारने केवळ आरो�ासह  पायाभतू सु�वधा 
मजबूत कर�ाकडे ल� �दले नसून, अथ��व�ेला गती देणारे 
अनेक �नण�य घेतले आहेत.कररचनेत कोणतेही बदल कर�ात 
आले नाही. 75 वषा�पे�ा आ�शक वय असलले�ा �े� 
नाग�रकानंा आता कर�ववरण प� भरावे लागणार नाही. यासोबतच 

�ववरणप� सादर कर�ाची �ि�या अ�धक सुलभ 
कर�ासोबतच, �ा�ीकर काय�ात 77 द��ा कर�ात आ�ा ु
आहेत. जसे क�- मह�ा�ा �करणी पुनम��ूाकंनाचा कालावधी 
आता 6 वषा�व�न कमी क�न 3 वष� कर�ात आला आहे. खच� 
वाढव�ासोबतच, मागणीत सुधारणा कर�ासाठी रणनी�तक 
�नग�ुतवणकू�वर भर दे�ात आला अआहे. वष� 2020-21 म�े 
�व�ीय तूट 9.5 राह�ाचा अदंाज आहे. क� � सरकारने ही तूट वष� 
2025-26 पय�त 4.५५ ट��ापंय�त कमी कर�ाचे उ��� �न��त 
केले आहे. अथ�मं�ानंी आ�थक वष� 2021-22 साठी साव�ज�नक 

ं�े�ात�ा बॅकामं�े 20 हजार कोटी �पयाचें भाडंवल टाक�ाची 
घोषणा केली आहे. थक�त/बुडीत मालम�ासंाठी, मालम�ा 
�व�ापन कंपनीचीही �ापना केली जाणार आहे. 

��� आकडे  सुधा�रत आकडे  ��� आकडे  सुधा�रत आकडे  

��� आकडे  सुधा�रत आकडे  ��� आकडे  सुधा�रत आकडे  
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अथ��व�ा 

जीडीपी �ा ट�ेवारीनसुार तूटीची �वृ�ी  
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पाच न�ा योजना बदलणार 
भारताचा चेहरामोहरा  

जल जीवन अ�भयान (शहरी) 

�� भारत, �नरोगी भारत 

�� हवा 

�ॅप धोरण 

कोटी �पयांतून छो�ा शहरांम�े 
�ड�जटल पेम�टला चालना �मळणार.

12,00,000 34,83,000

1500

2021अथ�संक�
न�ा भारताचा 

व�ू आ�ण सेवा कर संकलन महसूल

�ा�ीचा सवा�त मोठा �ोत आहे. 

�कोटी �पयांचे कज�, आ�थक 
वष� 2021-22 म�े सरकार 

उभे करेल 

कोटी �पये पुढ�ा 
वष� सरकारचा 

खरच राहणा�चा अंदाज 

गावानंंतर शहरात ��ेक घरात नळ जोडणी दे�ाचे उ��� आहे. 2.86 
कोटी घरामं�े नळ जोडणीसह सव� 4,378 शहरी �ा�नक सं�ामं�े 
  समान जलपुरवठा आ�ण 500 अमतृ शहरामं�े 
  साडंपाणी �व�ापन उपल�  करणे हे आहे. 5 
  वषा�त 2,87,000 कोटी �पयाचंा खच� क�न हे 
  उ��� सा� केले सा� केले जाणार आहे. 

आरो� मं�ालयासाठीची तरतूद 10 ट��ापें�ा जा� वाढव�ात 
आली आहे. पेयजल आ�ण ��तेला आरो�ाशी जोडून 
आरो��े�ात उ�म प�रणाम �मळव�ाचे उ��� आहे. पंत�धान 
आ��नभ�र �� भारत योजनेची सु�वात कर�ात आली आहे. यात 
सहा वषा�त, 64, 180 कोटी �पये , आरो� पायाभतू सु�वधावंर खच� 
  केले जाणार आहेत. शहरी �� भारत अ�भयान 
  2.0 साठी एकूण 1,41.678 कोटी �पयाचंी 
  तरतूद कर�ात आली आहे असून पाच वषा��ा 
कालावधीत या अ�भयानाची अमंलबजावणी केली जाणार आहे.

वाय ू �दषणा�ा वाढ�ा सम�ेवर कायम��पी ू
उपाय कर�ासाठी या अथ�संक�ात 10 लाखापें�ा 
अ�धक लोकसं�ा असले�ा 42 शहरी क� �ासंाठी 
2,217 कोटी �पये उपल� कर�ाचा ��ाव 
माडं�ात आला आहे. 

जनुी आ�ण जज�र वाहने �नकाली काढ�ासाठी न�ा �ॅप धोरणाची 
  घोषणा कर�ात आली आहे. खाजगी वाहनाचें 
  आय�ु 20 वष� आ�ण �ावसा�यक वाहनाचें 
  आय�ु 15 वष� �न��त कर�ात आले आहे, 
  यामळेु पया�वरणात सुधारणा होणार आहे. 
  यासाठी 10 हजार कोटी �पया�ंा गुंतवणकु�तून 
50 हजार नवे रोजगार �नमा�ण होणार आहेत. 
पोषण अ�भयान 2.0 कुपोषणाशी लढा दे�ासाठी देशात�ा 112 
अ�वक�सत �ज�ातं पोषण अ�भयान सु� केले जाईल. या 
अ�भयानात, पोषण�वषयक इतर काय��म/योजना �वलीन के�ा 
जातील. 



पायाभूत सु�वधा 

हजार कोटी �. 
खे�ातं पायाभतू सु�वधा 

मजबूत कर�ासाठी.

18 हजार कोटी �पये साव�ज�नक 
बस सु�वधासंाठी दे�ात आले 

�ामीण भारत – 

भारतीय रे�े 

साव�ज�नक वाहतूक 

40

18

86  
%

100  
%

2021अथ�संक�
न�ा भारताचा 

�वकासा�ा न�ा 
अ�ायाची  स�ता  

अथ��व�ेला अ�धक वेगवान कर�ासाठी पायाभूत 

सु�वधांचा �वकास आ�ण महामाग�, रे�े, मे�ोसह 

साव�ज�नक वाहतुक�ला वेग दे�ाची तयारी 

कर�ात येत आहे. 

कोरोनाकाळात आलेली मंदी आता संपली असून अथ��व�ा आत V 
आकारात भरारी घेत आहे. �तला अ�धक वेगवान कर�ासाठी पायाभतू 
सु�वधा �वकासावर ल� क� ��त कर�ात आले आहे. या �े�ात थेट 
गुंतवणकू�चे �नयम सोपे क�न रोजगार �न�मतीसाठी आ�थक माग� तयार 
केले जातील. याकर�रता तीन वषा�त 5 लाख कोटी �पये उभे केले जातील. 

ं20,000 कोटीची गुंतवणकू क�न आ�थक �वकास सं�ा �ापन केली 
जाईल. 
र�े वाहतूक : र�े �व�ाराला नवी गती 
5.35 लाख कोटी खचा��ा भारतमाला �क�ाअतंग�त या अगोदरच 3.3 
लाख कोटी �पये खच� क�न 13000 िकमी पे�ा जा� लाबंीचे र�े 
बाधं�ाची कं�ाटे दे�ात आली आहेत. �ापैक� 3800 िकमी लाबंीचे 
र�े बाधंनू पूण� कर�ात आले आहेत. माच� 2022 पय�त सरकार 8500 
िकमी लाबंी�ा र�ाचंी कं�ाटे देखील जारी करेल. यासोबतच सरकार 
11000 िकमी लाबंी�ा रा�ीय महामाग� कॉ�रडॉरचं काम पूण� करेल. �
आसामम�े रा�ीय महामाग� बाधंकामावर 34,000 कोटी, प. �
बंगालम�े 25 हजार कोटी, ता�मळनाडूम�े 1.03 लाख कोटी �पये 
खच� केले जातील. 
भारतीय रे�े: भ�व�ातील गरजांनु�प तय◌ा
1,10,055 कोटी �पयाचंी �व�मी तरतूद क�न रे�ेचा चेहरा मोहरा 
बदल�ाची तयारी सु� आहे. भ�व�ातील गरजा ल�ात घेऊन 'रा�ीय �
रे�े योजना – 2030' ची म�ुत�मेढ रोवली आहे. मेक इन इं�डया सोबतच 
उ�ोग जगताची सोय �ावी �णनू वाहतूक शु� कमी केले जात आहे. 
प��म आ�ण पूव� मालवा� सम�पत मा�गका जनू 2020 पय�त सु� के�ा 
जातील. 

लोकाचंा एक देश एक 
रेशन काड� योजनेत 

सहभाग 

2023 आया�त 
रे�े मागा�चे 

100% �व�तीकरण ु

1.10 लाख कोटी �पये रे�ेला 
दे�ात आले आहेत. यात 
1.07 कोटी �पये नवीन
 �क�ासंाठी आहेत. 
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 कोटी घरांत पुढील पाच वषा�त

 नळा�ारे पाणी पुरवठा 

लाख कोटी शहरी जल जीवन 

अ�भयाना क�रता 

पाणी हेच जीवन

आता �वास होईल सुखकर 

2.86

8500

1.18

2.87

n

2021अथ�संक�
न�ा भारताचा 

�कलोमीटर र�े �क� पुढील 

वषा� पय�त सु� होतील 

लाख कोटी �पये र�े 

मं�ालयाला. 

7 नवीन बंदर �क�ासंाठी 
पीपीपी�ा  मा�मातून 2000

ंकोटीची गुंतवणकू 

रा�ीय पायाभूत सु�वधा पाईपलाईन 

योजनेत 565 न�ा �क�ांसह आता 

7,400 �क� तयार झाले आहेत. 

मे�ो सोबतच मे�ो �नयोची सुरवात

साव�ज�नक बस वाहतूक सेवाचंा �व�ार कर�ासाठी 18000 कोटी �पये 
गुंतवून एक नवीन योजना सु� केली जाईल. चे�ईम�े 180 िकमी 
लाबंी�ा मेट�ो �क�ासाठी 63 हजार कोटी तसेच को�ी येथे 1900 
कोटी �पये खचा�ची 11 िकमी लाबंीचा मेट�ो �क� याचा एक भाग असेल. 
लहान आ�ण म�म शहरातं 'मेट�ोलाईट' आ�ण 'मेट�ो �नयो' हे दोन नवे 
तं��ान राबवले जातील.
वीज: आता आप�ा मज�नुसार कंपनी �नवडा

वीज �वतरण सुधार�ासाठी 3,05,984 कोटी �पये खचा��ा न�ा 
योजनेला सुरवात. अथ�संक�ासोबतच सुधारणा आधा�रत तसेच 
काम�गरीशी संबं�धत वीज �वतरण �े� योजना तयार कर�ाचा ��ाव 
दे�ात आला आहे. �ध�ला उ�ेजन दे�ासाठी एका �े�ात िकमान दोन 
वीज कंप�ानंा मंजरुी �दली जाईल. 
जल जीवन अ�भयान  (शहरी) सु� 

ं��ेक घराला नळ जोडणी दे�ासाठी 2019 म�े पंत�धान नर�� मोदीनी 
जल जीवन �मशन (�ामीण) योजना सु� केली. �ाच धत�वर आता जल 
जीवन �मशन (शहरी) योजना सु� केली जात आहे. या योजनेअतंग�त 
2.86 कोटी घरानंा नळ जोड�ा �द�ा जातील. 500 अमतृ शहरातं 
साडंपाणी �व�ापन केले जाईल. शहरा�ंा ��तेसाठी 2021 ते 
2026 पय�त शहरी �� �मशन राबवले जाईल. 

�पे�ो�लयम – नैस�गक वायू: उ�ला योजनेत 1 कोटी नवीन कुटंबे ु

उ�ला योजनेत 1 कोटी अ�त�र� लाभाथ� जोडले जातील. पुढील तीन 
वषा�त शहरी गॅस �वतरण जा�ात 100 नवीन शहराचंा समावेश केला 
जाईल. ज� ूका�ीरम�े एक गॅस पाईपलाईन �क� सु� केला जाईल. 
परवडणा�या घरासंाठी न�ा घोषणा 
सवा�ना परवडणारी घरे उपल� �ावी �णनू परवडणारी घरे आ�ण 
परवडणारी भा�ाने दे�ाची घरे �क�ात सहभागी असणा�या 

ं�वकासकानंा दे�ात येणा�या सवलतीची कालमया�दा आणखी एक वषा�ने 
वाढ�व�ात आली आहे. परवडणारी घरे खरेदी करणा�यानंा �ाजात 1.5 
लाखाचंी अ�त�र� सूट दे�ाची योजना आणखी एक वषा�क�रता 
वाढ�व�ात आली आहे. या �नण�याचा फायदा जसा �वकासकानंा �मळेल, 
तसाच तो लोकाचें �तःचे घर घे�ाचे �� देखील पूण� होऊ शकेल.



�ू इ�ंडया समाचार16

आरो�  पायाभूत सु�वधांम�े अशी होणार सुधारणा 

35,000
कोटी �पयांचा �नधी कोरोना लसीसाठी 

वेगळा ठेव�ात आला आहे. 

तालु�ांत आरो� क� �ांची

 �ापना होणार. 3382 

28,812 

�नरोगी भारत- आनंदी भारत

2021अथ�संक�
न�ा भारताचा 

भारताचे हे आजवरचे सवा�त मोठे आरो��वषयक बजेट असून गे�ावष��ा तुलनेत यंदा आरो�ासाठीची तरतूद 

137 ट��ांनी वाढव�ात आली आहे. एकूण 2 लाख 23 हजार 846 तरतूद कर�ात आली आहे.

�ावेळ� संपूण� जग कोरोनासार�ा महामारीचा सामान करत आहे, 
�ावेळ� क� � सरकार�ा सव�सामा� नाग�रका�ंती असले�ा 
कटीब�तेचाच प�रणाम �णनू पिह�ादंाच भारता�ा सव�साधारण 
अथ�संक�ात आरो� �े�ाला एवढा मोठा वाटा दे�ात आला आहे. 
पंत�धान नर�� मोदी या�ंा मते, आरो� आ�ण आरो�ाची काळजी, 
आ��नभ�र भारता�ा सहा �मखु  �ंभापैंक� सवा�त �मखु  �ंभ 
आहे.याचाच प�रणाम �णनू, आरो�ासाठी आधी असलेली 94,452 
कोटी �पयाचंी तरतूद आता 137 ट��ानंी वाढव�ात आली आहे. 

कोरोना महामारीतून �मळाले�ा �शकवणी�ा आधारावर, क� � 
सरकारने संसग�ज� आजारावंर संशोधन कर�साठी आ�ण 
�ा�ंाबवर उपचार कर�ासाठी एक मजबूत यं�णा उभी कर�ावर 
भर �दला आहे. अशा आजाराचंा तपास, �ाची मािहती आ�ण �ावर 
देखरेख ठेव�ासाठी तालुका �राव�न रा�ीय �रापय�त �योगशाळाचें �
नेटवक�  उभे केले जाणार आहे. या आरो� पोट�ल�ा �ा�ीत सव� 
रा�ाचंा समावेश केला जाईल. जाग�तक आरो� संघटने�ा मदतीने 
चार �ादे�शक �वषाणशूा� अ�यन �योगशाळा �ापन के�ा 
जातील. स�ा देशात केवळ पु�ात अशी एकच �योगशाळा आहे. 32 
�वमानतळे, 11 बंदरे, 7 सीमा चौ�ा अशा िठकाणी असलेली आरो� 
क� �े अ�धक स�म आ�ण आध�ुनक बनवली जातील. देशात 2 मोबाईल 
आ�ण 15 आप�ालीन ऑपरेशन क� �ाचंी सु�वात केली जाईल. 

 आरो� क� �ांची 

�ापना, �धानमं�ी 

�� भारत 

योजनेअंतग�त 

केली जाईल. 

तालु�ांपासून शहरांपय�त सुधारणा 
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महानगरांम�े 

यु�नट �ापन होणार.  

आयुष मं�ालयासाठीची  तरतूद वाढवली.

2021अथ�संक�
न�ा भारताचा 

“आरो� �े�ातही संशोधनाला 

�ो�ाहन �मळेल. प�ह�ांदाचा 

देशभरात �शशुंना �ूमो�नयाची 

लस �दली जाईल.”

कोरोनासाठी आणखी 

दोन लस�ची तयारी 

कोरोना लसीसाठी 35000 कोटी �पयाचंी तरतूद कर�ात आली 
आहे. यासाठी आणखी गरज पडली तर आणखी �नधी �दला जाईल, 

ंअसेही अथ�मं�ानंी सा�ंगतले. स�ा  भारतात कोरोना�ा दोन लसीना 
मंजरुी �मळाली आहे.लवकरच लसीकरण अ�भयानात आणखी दोन 

ंलसीचा समावेश केला जाऊ शकतो. जगभरातील 100 पे�ा जा� 
देशानंा भारताकडून लस �मळ�ाची अपे�ा आहे. 

कोटी �पये �धानमं�ी आ��नभ�र �� भारत 
योजनेअतंग�त ये�ा सहा वषा�त खच� केले 
जाणार आहेत. 

�वषाणशूा� अ�यन �योगशाळा �ापन के�ा 
जातील. आता केवळ पु�ात अशी एक सं�ा 
आहे. 9 बायो सुर�ा �र-3 �योगशाळा �ापन 
होणार. 

 शाखा, रा�ीय आजार 

�नयं�ण क� �ा�ा  �ापन 

के�ा जाणार. 

‘�धानमं�ी आ��नभ�र �� योजने'ची सु�वात. 

ंअथ�संक�ातील तरतुदीनसु ार न�ा आ�थक वषा�त �धानमं�ी 
आ��नभ�र �� योजनेची (�नरोगी योजना) सु�वात केली जाईल. 
स�ा असले�ा रा�ीय आरो� योजने��त�र� ही योजना �
राबवली जाईल. या अतंग�त 64,180 कोटी �पये खच� केले जातील. 
या अतंग�त, देशात आरो� �े�ात पायाभतू सु�वधा उभार�ा 
जातील. आ�ण �ामीण भागात आरो� सु�वधा अ�धक उ�म 
बनव�ासोबतच, �ाथ�मक, ि�तीय आ�ण तृतीय �रावंरील 
आरो� सु�वधा अ�धक स�म  बनव�ासाठीची �व�ा केली 
जाईल. 
�ूमो�नया�ा लसीमुळे  वाचणार 50 हजार बालकांचा जीव 

या सव�साधारण अथ�संक�ात यावेळ� �मूो�नयाची �देशी लस, 
�मूोकोकलसाठी देशभर मोहीम  राबवली जा�ाची घोषणा 
कर�ात आली आहे. या मा�मातून 50 हजार बालकाचंा जीव 
वाचवला जाऊ शकेल. आता केवळ पाच रा�ामं�ेच याचे 
लसीकरण सु� आहे. 

 यावष� आयुष मं�ालयासाठी 848 कोटी 

�पयांची अ�धक तरतूद कर�ात आली आहे. 

गे�ावष� या मं�ालयाला 2122 कोटी �पये 

दे�ात आले होते.

11 रा�ांमधील सव� �ज��ांत एका��क 

साव�ज�नक आरो� �योगशाळांची सु�वात 

होणार. 

संपूण� देशभरात आरो� सेवा आ�ण  

संसग�ज� आजारांची ओळख आ�ण तपास 

कर�ासाठी एक आराखडा तयार केला 

जाणार आहे. 
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एमएसएमई �ा आधारे 

पूण� होणार संक�

उ�ोग

05

74%

7 नवे व�ो�ोग मेगा पाक�  बनवले 

जाणार. जेणेक�न व�ो�ोगाला 

बळ �मळावे. 

2021अथ�संक�
न�ा भारताचा 

अथ��व�ेला नवचेतना दे�ासाठी 63 कोटी सू�, लघु 

आ�ण म�म उ�ोगांना ( एमएसएमई) 15,700 कोटी �पये; 

गे�ावष��ा तुलनेत द�ुट �नधी 

कोटी न�ा नोक�ा 
�नमा�ण कर�ाचे उ��� 

13 �े�ांसाठी उ�ादन 

आधा�रत �ो�ाहन 

योजनेची घोषणा. 
परदेशी गुंतवणकू आता �वमा �े�ात होऊ शकेल, 

आधी ही मया�दा 49 ट�े एवढी होती. 

भारतीय अथ��व�ेचा कणा मान�ा जाणा�या  एमएसएमई 
�े�ाला कोरोना काळात सवा��धक फटका बसला आहे. आ�ण याच 
कारणामळेु यंदा�ा अथ�संक�ात अथ�मं�ी �नम�ला सीतारामन 
यानंी सराि�धक �दलासा या �े�ाला 
�दला आहे. आता भाडंवला�ा 
आधारावर लहान कंप�ाचंी �ा�ा 
बदलली जाणार आहे. लहान कंप�ाचंा 
भाडंवली आधार, 50 लाख �पयावं�न 
वाढवून 2 कोटी �पये कर�ात आला 
आहे. याचा लाभ 2 लाख कंप�ानंा 
होईल. याआधी जनू 2020 म�े देखील
 एमएसएमई �ा �ा�ेत बदल 
कर�ात आला होता. सव�साधारण अथ�संक�ात यावेळ� कृ��म 
बु�ीम�ेसह मशीन �शक�ावर भर दे�ात येणार आहे. आ�थक 
�वकासात एमएसएमईचे योगदान 30 ट��ावं�न 40 % पय�त 

वाढव�ाचा क� � सरकारचा उ�ेश आहे. या �े�ाची �नया�तीतील 
भागीदारी 48 ट��ावं�न 60 ट��ापंय�त वाढव�ाचे उ��� 
ठेव�ात आले आहे. यासाठी आप�ालीन पतपुरवठा 
योजनेअतंग�त 50 हजार कोटी �पये दे�ात आले आहेत. 
   �ासोबतच, गुंतवणकूदारा�ंा 
   सु�वधेसाठी पिह�ादंाच 
   'गुंतवणकूदाराचंी सनद' आण�ाचा 
   ��ाव आहे. नवो�ेषाची नवी 
   ओळख बनले�ा �ाट� अप 
   कंप�ानंा �द�ा गेले�ा सवलती 
माच� 2022 पय�त वाढव�ात आ�ा आहेत. लोह आ�ण 
�ा�ाशी संबं�धत क��ा मालावरील सीमाशु� घटव�ात 
आले आहे. अ�य ऊजा� �े�ात उ�ादनाला �ो�ाहन दे�ासाठी 
सौर ऊजा� महामंडळाला 1 हजार कोटी आ�ण अ�य ऊजा� �वकास 
सं�ानंा 1500 कोटी �पये �दले जाणार आहेत. 

जीएसटी �णाली अ�धक सुलभ होईल, 

�देशी उ�ोग आ��नभ�र हो�ासाठी 

आयात होणा�ा व�ूंवरचे शु� 

वाढव�ात आले आहे.
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�श�ण

n

संशोधन आ�ण कौश�
�वकासाला �ो�ाहन 

�श�ण पूण� करणा�ा, अ�भयां��क�म�े

 पदवी –पद�वका घेणा�ा�व�ा�ा�ना 

��श�णाथ� योजनेअंतग�त ��श�ण 

50,000 

750

 कोटी �. रा�ीय सं�ोधन सं�े�ा .�
�ापनेसाठी दे�ात आ�े. 

एकल� आदश� �नवासी
 शाळा आ�दवासी �े�ात 
�ापन के�ा जातील. 

2021अथ�संक�
न�ा भारताचा 

न�ा रा�ीय शै��णक धोरणा�ा �
अमंलबजावणीवर भर, कौश� आधा�रत 
�श�णावर ल� क� ��त कर�ासाठी अनेक 
काय��म सु� होणार. 

 शाळानंा नवीन �श�ण धोरण
अतंग�त स�म केले जाईल. �ाचंी 

गुणव�ा वाढ�व�ावर भर 
�दला जाईल. 

३४ वषा�नी लागू झाले�ा न�ा शै��णक धोरणा�ा 
अमंलबजावणीवर अथ�संक�ात �वशेष भर दे�ात आला आहे. 
याअतंग�त, एक�कडे �श�णासोबतच उ�म पायाभतू सु�वधा तयार 
के�ा जातील, तर दसरीकडे कौश�ाधा�रत ु
�श�णावर आता सरकारचा भर आहे. 
लेह येथे नवीन  क� �ीय �व�ापीठ सु� 
कर�ाची घोषणा  कर�ात आली आहे. 
उ� �श�णाचा  दजा� सुधार�ासाठी उ� 
�श�ण आयोग  तयार कर�ाचा ��ाव 
दे�ात आला आहे. रा�ीय भाषा अनवुाद �
�मशनची देखील �ापन केली जाईल. 
सरकारी द�ऐवजाचंा �मखु  भारतीय भाषामं�े 
अनवुाद क�न तो साव�ज�नक �ॅटफॉम�वर 
आणणे हे याचे काम असेल. 

७५० नवीन एक�� आद�� �नवासी �व�ा�यासंाठी 
अथ�संक�पीय तरतूद २० कोटी �पयावं�न वाढवून ३८ कोटी �पये 
कर�ात आ�� आहे. तसेच पव�तीय �े�ातील आ�दवासी 
भागातंील शाळासंाठी 48 कोटी �पये �वतरीत कर�ात आले 
   आहेत. अनसूु�चत जाती�ा 
   �व�ा�ा�साठी मॅ�ट�को�र �श�वृ�ी 
   सूर राहील. याक�रता आ�थक तरतूद 
   वाढ�व�ात येत आहे. पुढील 6 
   वषा�साठी 35,२१९ कोटी �पये 
   �वतरीत कर�ात आ�े आहेत. 
   �ामळु े  दे�ाती� जवळपास ४ कोटी 
अनसूु�चत जाती�ा �व�ा�ा�ना १० वी नंतर �श�ण सु� ठेव�ास 
मदत होईल. यवुकामं�े कौश� �वकासाला चालना दे�ासाठी 
जपान सोबत ��श�ण काय��म राब�वला जाईल. 
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पायाभूत सु�वधांम�े सुधारणा 

कर�ासाठी  पुढाकार

कृषी �े�

n

10 
%

2021अथ�संक�
न�ा भारताचा 

आतापय�त �पकां�ा लागवडी�ा दीड पट हमीभाव 

दे�ात आला, वष� 2022 पय�त उ�� दु�ट 

कर�ासाठी 16 मह�ाचे �नण�य. 

 कापूस आयात शु� 

वाढवले, भारतीय 

शेतक�ांना होणार फायदा 

१६.५ लाख कोटी �. पय�त 

वाढ�वली कृषी कजा�ची �ा�ी 

५ नवीन मासेमारी क� � बन�वले जातील, 

म�ो�ादनाला चालना दे�ासाठी

सरकारने नेहमीच कृषी �े�ाला �ाधा� �दले आहे. �णनूच अथ� 
मं�ी �नम�ला सीतारमण यानंी वष� 2021 – २२ �ा सव�साधारण 
अथ�संक�पात पु�ा एकदा �ेतक�याचें उ�� द�ट ु
कर�ासाठीचे सरकार�ा �ेयाचा 
पुन��ार के�ा आहे. यासाठी, साठवणकू, 
�ि�या क� �, वाहतूक या सार�ा शेतीशी 
�नगडीत पायाभतू सु�वधामं�े सुधारणा 
सुच�व�ात आ�ा आहेत. सु�वधा 
वाढ�व�ासाठी कृषी पायाभतू सु�वधा
 �नधीतुन कृषी उ�� बाजार स�म�ाचंा
 �वकास केला जाईल. वष� 2021 – २२ क�रता अथ�संक�पात कृषी 
�े�ासाठी १.४८ कोटी �पये �वतरीत कर�ात आ�े आहेत. कृषी 
कज� १०% पय�त वाढ�व�ासोबतच प�पा�न, द� आ�ण ु ु
म�पालनासाठी कज� वाढ�व�ाची घोषणा कर�ात आली 

आहे. एफपीओला �ो�ाहन देऊन अ�भधूारक शेतक�याचें 
ंउ�� वाढवले जाईल. सू� �सचनासाठी अ�धकचे 5 हजार कोटी 

�पये दे�ात आले आहेत. फळे आ�ण भाजेपाला वाहतुक�साठी 
  सु� कर�ात आले�ा ऑपरेशन �ीन 
  योजनेत आता 22 नवीन उ�ादने समा�व� 
  केली जातील. खे�ात पायाभतू सु�वधा�ंा 
  �नमा�णासाठी 40 हजार कोटी �पये खच� केले 
  जातील, तसेच आसाम आ�ण प. बंगाल�ा 
  चहा म�ात काम करणा�या मजरुा�ंा 
  �वकासासाठी 1 हजार कोटी �पये देखील 

ं  दे�ात आले आहेत. ऑनलाईन टे��डग 
�ॅटफॉम� ई-नाम �ारे 1 हजार नवीन बाजार स�म�ा जोड�ा 
जातील. 

�ामीण भागा�ा �वकासासोबतच, 

म�पालन आ�ण फलो�ादनाकदे 

ल�. पीएम �ा�म� योजना 

आता पूण� देशभर लागू होणार.
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आधु�नक�करणाचा 

माग� सुलभ 

संर�ण �े�

4.78

100 

18.75% 

2021अथ�संक�
न�ा भारताचा 

वष� 2014 �ा तुलनेत आता संर�ण�वषयक  
तरतुदीत दपटीने वाढ, आ��नभ�र अ�भयानाअतंग�त ु
�देशी उ�ादन वाढ�व�ाची तयारी

 �ाख कोटी संर�ण तरतूद, 
२०१४ म�े हीच तरतूद 
२.२९ �ाख कोटी होती. 

वाढ सै�ा�ा 
आध�ुनक�करणासाठी

दे�भरात पीपीपी त�ावर
 सै�नक� �ाळा सु� के�या जाती�. 

संर�ण �े�ात संशोधनाला �ो�ाहन

 दे�ासाठी डीआरडीओसाठीची 

तरतूद वाढ�वली. सीमाभागातील 

पायाभूत सु�वधा अ�धक स�म 

कर�ासाठी देखील पुढाकार. 

या वष��ा अथ�संक�ात संर�ण �े�ा�ा आध�ुनक�करणासाठी 
संर�ण �े�ा�ा भाडंवली खचा�त (नवी साधने आ�ण उपकरणे 
खरेदीसाठी वापरली जाणारी र�म)  18.75% वाढ कर�ात 
आली आहे. गे�ा 15 वषा�त नवी साधने 
आ�ण उपकरणे खरेदीसाठी अथ�संक�ात 
केलेली ही सवा�त मोठी तरतूद आहे. 
संर�ण मं�ालयाअतंग�त संर�ण सेवा 
तसेच अ� सं�ा/�वभागासंाठी (संर�ण 
�े�ातील �नवृ�ी वेतन वगळून) आ�थक 
वष� 2021-22 म�े एकूण 3,६२,३४५.६२ 
कोटी �पये �वतरीत कर�ात आ�े, जे 
आ�थक वष� 2020-21�ा तुलनेत 24,७९२.६२ कोटी अ�धक 
आहेत. काया��यन �वषयक गरजा पूण� कर�ासाठी वेतनेतर 
महासु�ा अतंग�त �वतरण वाढवून ५४, ६२४.६७ कोटी �पये 

कर�ात आ�े आहे. आ�थक वष� २०२०-२१�ा तु�नेत हे ६ ट�े 
अ�धक आहे. डीआरडीओसाठी भाडंव�� तरतूद वाढवून 
११,३७५.५० कोटे �पये के�� गे�� आहे, जी आ�थक वष� 2020-
   21�ा तुलनेत 8.5 ट�े जा� आहे. 
   सीमा र�े संघटनेची (बीआरओ) 
   तरतूद वाढवून 6004.08 कोटी 
   केली आहे, जी आ�थक वष� 2019-
   20�ा तुलनेत 14.49 ट�े अ�धक 
   आहे. 
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संवाद  �नम�ला सीतारमण, अथ� मं�ी 

नवीन दशकात देशाला �ावलंबी 
करणारा अथ�संक� : अथ� मं�ी 

आ��नभ�रता ही आता केवळ भारतातील १३० कोटी देशवा�सयांची चळवळ रा�हली नाही तर आता हा जगातील 

सवा��धक चच�चा श� बनला आहे. न�ा दशकात देशाला �ावलंबी बन�व�ा�ा ��ीने �तं� भारता�ा 

इ�तहासातील हा प�हला अथ�संक� आहे. हा सव�साधारण अथ�संक� वेगळा का आहे, याबात क� �ीय अथ�मं�ी 

�नम�ला सीतारमण यांनी �ू इ�ंडया समाचार चे स�ागार संपादक संतोष कुमार यां�ा ��ांची उ�रे �दली ...

असं �णतात क� पायाभूत सु�वधांम�े खच� 

हो�ासाठी पाच वषा�चा कालावधी जाईल. होय, �क� 

पूण� हो�ासाठी पाच वषा�चा कालावधी लागेल परंतु 

नोक�ा लगेच �मळतील. यामुळे अथ��व�ेला गती 

�मळेल. हा मु� मु�ा आहे 

आ��नभ�र भारत अ�भयान सु� झा�ानंतरचा हा पिहला अथ�संक� 
आहे, हा अथ�संक�  देशाला �ावलंबीतेकडे कसा घेऊन जाईल?

आ��नभ�रता हा एक नवीन �वचार आहे. �ाचीन काळ� जे�ा भारत जाग�तक 
�ापाराचे एक �मखु  क� � होते ते�ा आ�ी आम�ा गरजेनसुार �यंपूण� होतो. 
'आ��नभ�र भारत'  �णजे 130 कोटी भारतीयाचंी अ�भ��ी आहे �ानंा 
�ा�ंा �मता व कौश�ावंर �व�ास आहे. मे २०२० म�े लॉकडाऊन�ा वेळ� 
जे�ा गरज होती ते�ा सरकारने आ��नभ�र भारत पॅकेज (एएनबीपी १.०) 
जाहीर केले. �ानंतर आणखी काही सुधारणेसाठी आ�ी आणखी दोन 
आ��नभ�र भारत पॅकेजेस (एएनबीपी 2.0 आ�ण एएनबीपी 3.0) ची घोषणा 
केली. पंत�धाना�ंा नेतृ�ाखाली, सरकारने आप�ा समाजातील सवा�त 
असुर��त घटक - गरीब, द�लत, जाती-जमाती, वृ�, �लातं�रत कामगार 
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अथ�संक� तयार करताना �ाधा� कशाला �दले?

संवाद  �नम�ला सीतारमण, अथ� मं�ी 

“कोरोना लससाठी दे�ात आलेला ३५००० कोटी �पयांचा �नधी हा यावष�साठीच 

आहे. यापे�ा जा� पैशांची गरज भास�ास ती देखील दे�ास मी वचनब� आहे. 

- �नम�ला सीतारमण, अथ�मं�ी

या अथ�संक�ात आ�ी सरकारी खचा�स �ो�ाहन देत आहोत. एक चागंला र�ा तयार झाला, एक चागंले बंदर तयार झाले तर 
जनतेला चागं�ा सु�वधा �मळतील �ामळु े  रोजगारही वाढेल. �मखु  उ�ोग...जसे क� �सम�ट, �ील, केब�, �वजे�ा तारा,  

ंवाय�रग, वीज�न�मती य�ुनट… याम�े मागणी वाढेल. जे�ा मागणी वाढेल ते�ा रोजगार वाढेल आ�ण जे�ा रोजगार वाढेल 
ते�ा लोका�ंा हातात लगेच पैसे येतील.  संपूण� �वकास आ�ण अथ��व�ा वेगवान झाली पािहजे, �णनूच आ�ी यात 6 �ंभ 
�न��त केले आहेत.

गाव-गरीब-शेतकरी यानंा सरकारने नेहमीच �ाधा� �दले आहे, 
तर या अथ�संक�ात �ा�ंासाठी काय �वशेष आहे?

 शेतकया�चे क�ाण कर�ाचा सरकारने �ढ �न�य केला आहे. 
पंत�धानानंी या वषा��ा सु�वातीला �ा�म� योजना सु� केली आहे. 
या योजन�तग�त खे�ामंधील मालम�ा�ंा मालकानंा �ा�ंा 
ता�ातील संप�ीची कागदप�े दे�ात येत असून आतापय�त 1,241 
गावातील सुमारे 1.80 लाख मालम�ाधारकानंा काड� दे�ात आले 
आहेत. आ�थक वष� 2021-22 म�े आ�ी ही योजना संपूण� 
देशभरात राबवणार आहोत. आ�थक वष� 2020 म�े आ�ी कृषी 
पतपुरव�ाचे ल� वाढवून 16.5 लाख कोटी �पये केले आहे.  
पशुसंवध�न, द�ो�ादन आ�ण म�पालन �े�ात अ�धक कज� ु
उपल� क�न दे�ावर आ�ी ल� क� ��त केले आहे. मागील 30 

ंहजार कोटी�ा तुलनेत गावामं�े पायाभतू सु�वधा सुधार�ासाठी 
यावेळ� ४० हजार कोटी �पये खच� केले जातील. नाबाड� अतंग�त 

ं5,000 कोटी �पयाचंा सू� �सचन �नधी �ापन कर�ात आला 
आहे. यासाठी आता अ�त�र� ५००० कोटी �पये दे�ात आ�े 

आहेत. टोमॅटो, कादें आ�ण बटाटे केवळ या�ंासाठी लागू 
असले�ा 'ऑपरेशन �ीन ��म' ची �ा�ी वाढ�व�ात 
आली आहे. याम�े आता आणखी 22 ना�शवंत उ�ादनाचंा 
समावेश कर�ात आला आहे. ई-नाममळु े  कृषी बाजारात 
आलेली पारदश�कता आ�ण �धा� ल�ात घेत आणखी 1000 
बाजारपेठाचंा समावेश ई-नाम अतंग�त कर�ात येणार आहे. 
एपीएमसीला कृषी पायाभतू सु�वधा �नधी उपल� क�न 
�दला जाईल जेणेक�न येथे पायाभतू सु�वधामं�े सुधारणा 
करता येईल. असंघटीत �े�ातील कामगार, �वशेषत: 
�लातं�रत मजरुासंाठी आमचे �य� सु� ठेव�ासाठी आ�ी 
एक पोट�ल सु� क� �ावर �गग कामगार, इमारत आ�ण 
बाधंकाम कामगार आ�ण इतर कामगार याचंी मािहती 
एक��त केली जाऊ शकते.

आ�ण मलेु यानंा मदत कर�ासाठी आप�ाकडे उपल� असले�ा 
�ोताचंा यो��कारे उपयोग केला आहे. पीएमजीकेवाय, तीन एएनबीपी 
पॅकेजेस आ�ण �ानंतर�ा घोषणा या पाच लहान अथ�संक�ा �माणेच 
आहेत. आ��नभ�र पॅकेजेसमळु े  आम�ा रचना�क सुधारणाचंी गती 
वाढली.

 पंत�धान नेहमीच यवुा उज�ब�ल बोलतात आ�ण ्
आ��नभ�र भारत अ�भयानात �ाचंी भ�ूमका अ�ंत मह�ाची 
आहे.  अशा प�र��तीत त�णासंाठी हा अथ�संक� िकती 
मह�ाचा आहे?

 2016 म�े आ�ी एक रा�ीय इंटन��शप �ो�ाहन �
योजना सु� केली.  अ�ॅ��टस�शप काय�ात सुधारणा कर�ाचा 
सरकारचा ��ाव आहे, जेणेक�न आप�ा त�णानंा 
अ�ॅ��टस�शप�ा अ�धक  संधी उपल� होतील.

23
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संवाद  �नम�ला सीतारमण, अथ� मं�ी 

हे सरकार दीघ�कालीन धोरण बनवते. 

सरकार सुधारणा�ा मागा�वर पुढे 

माग��मण करेल. या गो�ीची काळजी 

घेतली पा�हजे.

आ�ाला �श�णा नंतर अ�ॅ��टस�शप, अ�भया�ं�क� पदवीधर आ�ण 
पद�वका धारकासंाठी स�ा सु� असले�ा रा�ीय अ�ॅ��टस�शप �
��श�ण योजनेची पुनर�चना करायची आहे. संय�ु अरब अ�मरात 
देशासंोबत स�ा भागीदारीम�े एक �य� करत आहेत.  भारत 
आ�ण जपान दर�ान पर�र आतंर ��श�ण काय��म सु� आहे. 
आ�ी इतर देशा ंसोबतही  असेच �य� करणार आहोत.
२०१९-२० �ा अथ�संक�ात मी भारतीय उ� �श�ण आयोग 
�ापने कर�ाचा उ�ेख केला होता. या�ा अमंलबजावणीसाठी 
यंदा �नयम बन�व�ात येणार आहेत. �ढ�न�य, मा�ता, �नयमन 
आ�ण �नधी यासाठी चार �तं� घटक असलेली ही एक �तं� सं�ा 
असेल.

 धोरणा�क सुधारणा�ंा म�ातून 'सुलभ राहणीमान' अ 
सरकारचा मं� आहे, या अथ�संक�ात कोण�ा सुधरणा कर�ात 
आ�ा आहेत आ�ण �ाचें काय प�रणाम �दसून येतील? 
 जल जीवन अ�भयान (शहरी) सु� केले जाईल.  सव� ४,३७८ 
शहरी �ा�नक सं�ामं�े २.८६ कोटी घरगुती नळ कने�न 
बस�व�ा सोबत सग�ानंा पाणी उपल� क�न दे�ाचा उ�ेश 
आहे.  या��त�र�, ५०० अमतृ �हरामं�े साडंपाणी 
��ीकरणाची �व�ा के�� जाई�. ५ वषा�त २,८७,००० कोटी �पये ु
खच�ून याची अमं�बजावणी होई�. शहरी �� भारत अ�भयान 
2.0 ची 2021-2026 या पाच वषा��ा कालावधीत 1,41,678  
कोटी �पया�ंा आ�थक �नधीसह अमंलबजवणी केली जाईल. वाय ू
�दषणाची ती� सम�ा सोड�व�ासाठी 10 लाखा�न अ�धक ू
लोकसं�ा असले�ा 42 शहरी क� �ासंाठी   या अथ�संक�ात 
2,२१७ कोटी �पयाचंी तरतूद कर�ात आ�� आहे. आ�ी, पुढील 
तीन वषा�त आणखी 100 �ज�ानंा शहर गॅस �वतरण नेटवक� शी 
जोडणार आहोत आ�ण ज�-ूका�ीर क� �शा�सत �देशात गॅस 

पाइपलाइन �क� सु� केला जाईल. या अथ�संक�ात र�े 
वाहतूक, रे�े आ�ण मेट�ोसंदभा�त अनेक मो�ा योजना 
जाहीर कर�ात आ�ा आहेत.

तु�ी देशा�ा प�ह�ा पूण�वेळ संर�ण मं�ी आ�ण 

आता म�हला अथ�मं�ी आहात, पंत�धान आप�ा नव 

�भारता�ा ���कोनाचा क� � �बदू समजतात अशा या 

अथ�संक�ात म�हलांसाठी काय भेट आहे?

उ�ला योजन�तग�त 8 कोटी मिहलानंा एलपीजी 
कने�न दे�ात आले आहेत. १ कोटी नवीन 
कने�नसह �ाचा �व�ार कर�ात येत आहे. 
या�शवाय मिहलानंा पुरेशी सुर�ा �दान क�न सव� 
�ेणीम�े रा� पाळ�त काम कर�ाची परवानगी �दली 
जाईल. यावेळ� या अथ�संक�ात आसाम आ�ण प��म 
बंगालमधील चहा कामगारा�ंा क�ाणासाठी एक 
हजार कोटी �पया�ंा �वशेष योजना राब�व�ात येणार 
असून याम�े �वशेषत: मिहला आ�ण �ा�ंा मलुावंर 
ल� क� ��त केले जाणार आहे. �ँड अप इं�डया 
योजनेतील 'मा�जन मनी' ची आव�कता 25% व�न 
15% कर�ात आली आहे.

 राजकारणात आरो� �े� हा कधीही मह�ाचा म�ुा 
न�ता, परंतु सरकारने �थमच या �दशेने मह�पूण� पाऊले 
उचलली आहेत. भारत �नरोगी असेल यासाठी हा अथ�संक� 
कसा �भावी ठरेल?

 होय न��च. जनतेला आरो� सु�वधा उपल� क�न 
दे�ासाठी �ाम�रीय, गट�रीय, पंचायत �रावरील सव� 
सं�ानंा �नधी उपल� क�न �दला जाईल.  �व� आयोगानेही 
अशीच �शफारस केली आहे. पंचायत, �ा�नक सं�ा, कचरा 
�व�ापन, जल यासाठी �नधी उपल� क�न �ावा, अशी 
सूचनाही ते करीत आहेत. �णनूच, जे�ा आपण आरो� 
सेवा�ंा सुधारणेब�ल बोलतो ते�ा हे �� केले पािहजे क� 
�ाचे ��प सम� आहे.
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संवाद  �नम�ला सीतारमण, अथ� मं�ी 

जे�ा आपण आरो� �े�ाब�ल बोलतो ते�ा हे �� असले 

पा�हजे क� �ात ��ता आ�ण वाहतुक�चा देखील समावेश 

असला पा�हजे. जे�ा सव�समावेशक  सुधारणा होतील ते�ाच 

आपण आपले �नधा��रत ल� सा� क� शकू.

“सव� मजुरांसाठी �कमान वेतन �णाली लागू केली जाईल आ�ण 

कम�चारी रा� �वमा महामंडळात �ांचा समावेश केला  जाईल. 

म�हलांना सव� �ेण�म�े काम कर�ाची परवानगी �दली 

जाईल.    
- �नम�ला सीतारमण, अथ�मं�ी

�णजेच, केवळ ��ता आ�ण पोषण वेगळे क�न ��ालय 
�ापन कर�ाला काहीच अथ� नाही. �णनू आ�ी �ात 
पोषणाचा देखील समावेश केला आहे.  आम�ाकडे मो�ा 
�रावर ि�टीकल केअर ��ालये नाहीत. आ�ाला ती �ापन 
करायची आहेत. तु�ाला ल�ात असेल क�, लॉकडाउन सु� झाले 
ते�ा आम�ाकडे को�वड चाचणीसाठी फ� दोन �योगशाळा 
हो�ा.  देशभरातून नमनु े तेथे पाठ�वले जायचे, �ानंतर �ाचंी 
�तथे चाचणी �ायची. दर�ान, साथी�ा रोगा�ा काळातच, 
आ�ी सुमारे 2000 चाचणी �योगशाळा सु� के�ा आहेत.  
रा�ातील ��ेक �ॉकम�े चाचणीसाठी �योगशाळा असली 
पािहजे. यासोबतच आता क� � सरकार पंत�धान आ��नभ�र 
आरो� भारत ही एक नवीन योजना सु� करणार आहे. �ाअतंग�त 
ये�ा 6 वषा�त सुमारे 64,१८० कोटी �पये �द�े जाती�. यामळु े  
�ाथ�मक, मा��मक आ�ण तृतीयक आरो� �णाली आ�ण 
�व�मान रा�ीय सं�ा मजबूत होतील. तसेच नवीन रोग शोधनू �
�ावर उपचार कर�ासाठी सं�ा �वक�सत के�ा जातील.

 कोरोना कालावधीत एमएसएमई �े�ाला खपू मोठा फटका 
बसला नंतर या �े�ासाठी पॅकेज जाहीर क�न याला आ�थक 
सहा� दे�ात आले, या �े�ासाठी अथ�संक�ात कोणती �वशेष 
योजना तयार केली आहे?

 आ�ी लघु, कुटीर आ�ण म�म उ�म (एमएसएमई) �े�ाला 
मदत कर�ासाठी  अनेक पावले उचलली आहेत. या अथ�संक�ात, 

ंमी या �े�ाला १५,७०० कोटीपे�ा जा� �पये �दले आहेत, जे या 
वषा��ा अथ�संक�ा�ा अदंाजापे�ा द�ट आहे. कंपनी�ा ु
सम�ाचें ��रत �नराकरण कर�ासाठी एमएसएम�साठी �वशेष 
संरचना तयार केली जाईल. तसेच, एमएसएमईसाठी अनेक 
व�ंवूरील सीमाशु�ात बदल केले आहेत.  

 नोटबंदीनंतर �ा �कारे देशाची अथ��व�ा �दवस��दवस 
�ड�जटल आ�ण रोकड �वरिहत होत आहे, �ाला भ�व�ातील 
आ�थक भारताचा पाया देखील �णता येईल. कोरोना यगुात 
�ड�जटल �वहारानंी नवीन �व�म �ा�पत केले, अशा धाडसी 

ं�नण�यानंा आणखी पािठबा �दान कर�ासाठी �ा अनषंुगाने 
कोणता आराखडा तयार कर�ात आला आहे? 

 �ड�जटल �वहारानंा आणखी चालना दे�ासाठी या 
अथ�संक�ात ��ा�वत योजनेसाठी 1,500 कोटी �पयाचंी तरतूद 
कर�ात आली आहे.  ही योजना पेम�ट�ा �ड�जटल प�तीस 
�ो�ाहन दे�ासाठी  आ�थक �ो�ाहन देईल. n
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�जाग�तक आ�थक मंच  दावोस �शखर संमेलन 

चौ�ा औ�ो�गक �ांती�ा मा�मातून  

मानवते�ा �हतासाठी भारत स�

�ड�जटलायझेशन हाच चौ�ा औ�ो�गक �ांतीचा आधार आहे, �ासाठी मागील सहा वषा�त भारताने एक मजबूत 

संरचना तयार केली असून आप�ा याच साम�ा��ा सहा�ाने  भारत जगात अनुकूल वातावरण �दान करीत आहे. 

� �जाग�तक आ�थक मंचा�ा  �शखर प�रषदेत पंत�धानांनी याचेच वण�न आ�थक �ावलंबनाचा आधार असे केले

पंत�धानांनी जगातील 400 �मुख 

कंप�ां�ा ��त�नध�समोर नव 

भारताचा संक� मांडला 

आज भारत आप�ा साम�� आ�ण �ोतानंा बळकट करत नव 
भारता�ा संक�ासह पुढे जात असताना �ाला चौ�ा 
औ�ो�गक �ातंीची साथ �मळणे �णजे द� शक� रा योगच ु
�णावा लागेल.  परंतु कोणतीही इमारत ही पाया�शवाय उभी रा� 
शकत नाही, �ाच �कारे कोण�ा
 देशात चौ�ा औ�ो�गक �ातंीचा 
भ�म पाया तयार आहे यावरच 
चौ�ा औ�ो�गक �ातंीचे यश  
अवलंबून आहे. गे�ा सहा वषा�त 
क� � सरकारने चौ�ा औ�ो�गक �ातंीसाठी भारताला तयार 
कर�ात मोठे यश संपादन केले आहे. याचाच प�रणाम �णनू, 
भारत आता जगातील गुंतवणकूदारा�ंा पसंतीचे �वसायाचे 
क� � बनत आहे. २८ जानेवारी रोजी जाग�तक आ�थक मंचा�ा 
दावोस �शखर प�रषदेला संबो�धत करताना पंत�धान नर�� मोदी 

�णाले क� भारत �वसाय कर�ासाठी “अदंा�जत वातावरण”  
�दान करते आ�ण आ�थक �ावलंबनासाठी भारताची 
वचनब�ता जाग�तक�करणाला बळकट करेल. चौ�ा औ�ो�गक 
�ातंीत हे चार घटक मह�ाची भ�ूमका बजावतील असे त�ाचें  
   मत आहे. �थम- कने����टी, ि�तीय- 
   कृ��म बु��म�ा, �तसरा- �यंच�लतकरण 
   आ�ण चौथा- वा��वक डेटा. भारत स�ा 
   जगातील अशा देशापैंक� एक आहे �जथे 
   �� डेटा उपल� आहे, �जथे लोका�ंा 
हातात �ाट�फोन अस�ासोबतच अगदी  दग�म भागातही ु
मोबाईल नेटवक�  आहे. या�शवाय जगातील बया�च कंप�ाचें 
भारतात अ�भया�ं�क� क� �ेही आहेत. कृ��म बु��म�ेसह मशीन 
ल�नगम�े देखील भारताचे सॉ�वेअर अ�भयंते अनेक 
वषा�पासून जगाला आपली �मता दाखवून देत आहेत.  
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�जाग�तक आ�थक मंच  दावोस �शखर संमेलन 

�जाग�तक आ�थक मंचाव�न पंत�धान मोद�नी सु��स� 

कंप�ां�ा सीईओं�ा ��ांची उ�रे �दली...

आ��नभ�रते�ा ��पावर सीमे�चे 
अ�� आ�ण म�ु काय�कारी अ�धकारी 
जो क�सर या�ंा ��ावर उ�र देताना
आप�ा अथ��व�ेची �मता आ�ण लवचीकता 
वाढ�व�ा�ा संक�ानसुार भारताने 'आ��नभ�र 
भारत' अ�भयान सु� केले आहे. या दशकात 
अथ��व�ेला उ� �वकास माग� �दान 
कर�ासाठी भारताने अनेक उपाय केले आहेत. 
देशाला उ�ादन आ�ण �नया�त क� � बन�वणे हा  
आ��नभ�र भारता�ा ��ीकोनाचा एक मह�ाचा 
भाग आहे. भारतात उ�ादनाला �ो�ाहन 
दे�ासाठी सरकारने �नरंतर अनेक पावले उचलली 
आहेत, सुधारणा के�ा आहेत: कॉप�रेट कर कमी 
केला, जीएसटी दर कमी केला. कर संरचना सुलभ 
केली. कामगार काय�ात सुधारणा करत उ�ोगानंा 
लव�चकतेचा पया�य उपल� क�न �दला. �ापार 
सुलभीकरणासाठी कंपनी काय�ात अनेक म�ुाचें 
�ड���मनलायजेशन केले आहे. �धा� 
वाढ�व�ासाठी पीएलआय योजनेस �ो�ाहन 
दे�ात आले आहे. मी आपणास आ�ण आप�ा 
सव� सहकाया�ना 26 अ� डॉलस��ा उ�ादन जोड 
�ो�ाहन  (पीएलआय) योजनेत सहभागी 
हो�ासाठी आमं��त करतो.

पंत�धान �णाले - भारत संभा�तेने 

भरलेला एक जाग�तक खेळाड आहे. ू

�ासोबतच आ��व�ास आ�ण नवीन 

उज�ने प�रपूण� आहे.

पायाभतू सु�वधाशंी संबं�धत �क�ाबंाबत 
एबीबीचे म�ु काय�कारी अ�धकारी �ोन� 
रोसेन�  या�ंा ��ावर उ�र देताना 
पायाभतू सु�वधा हा कोण�ाही अथ��व�े�ा 
�वकासासाठी आधार�ंभ आहे. �णनूच आज 
पायाभतू सु�वधेला देशात �ाधा� दे�ात आले 

आहे.  गे�ा ६ वषा�त भारतात 57 हजार 
िकलोमीटर लाबंीचे आतंररा� महामाग� बाधंले 
आहेत. 58% पे�ा जा� रे�े मागा�चे 
�व�तीकरण झाले आहे. देशाने आप�ा ऊजा� ु
�े�ात 36 �गगावॅट सौर �मता देखील जोडली 
आहे. रा�ीय पायाभतू सु�वधा पाइपलाइन अतंग�त �

ं१.५ �ट��लयन अमे�रकन डॉलस� िकमतीचे �क� 
ये�ा पाच वषा�त राब�व�ात येतील. �ाच�माणे 
देशातील सव� आ�थक �े�ानंा जोड�ासाठी 
म�ीमॉडेल कने����टी मा�र योजना देखील  
तयार केली जात आहे. भारता�ा �य�ामंळेुच  
कोरोना साथी�ा काळातही २०२० म�े 

वष� 2018 म�ेही दावोस�ाच

 मंचाव�न पंत�धानांनी 21 �ा 

शतका�ा भारता�ा मह�पूण� 

भू�मकेचा उ�ेख केला होता. कोरोना 

काळातही हे यो� �स� झाले.

आ�थक सव�समावेशकतेबाबत मा�रकाड�चे 
म�ु काय�कारी संचालक अजय एस. बंगा 
या�ंा ��ावर उ�र देताना.

�डजीटलायझेशन हे आज देशाचे �ाधा� आहे. 
केवळ �ड�जटल स�म आ�थक 
सव�समावेशकते�ा मा�मातूनच को�ावधी 
नाग�रका�ंा बँक खा�ात पैसे जमा करणे आ�ण 
बँकेत न जाता पैसे काढणे श� झाले आहे. 
आम�ा पथ �व�े�ासंाठी पतहमी योजने�ा 
मा�मातून 1.3 दशल� पथ �व�ेते, औपचा�रक 
�णाली आ�ण �ड�जटल अथ��व�ेत सामील 
झाले आहेत. एमएसएमईची �ा�ा 
बदल�ा�ा आम�ा �नण�यामळु े  एमएसएमई 
�े� मजबूत होईल. एमएसएमईला मदत 
कर�ासाठी, आ�ी �ानंा नवीन संधी दे�ासाठी 
तं��ानाचा कसा वापर करीत आहोत याचे 

उदाहरण �णजे सरकारी ई बाजारपेठ - र�. या�ा 
सहा�ाने 450 हजारा�ंन अ�धक एमएसएमई 
सरकारी खरेदीम�े ऑनलाईन सहभागी होत आहेत.

ं�ड�जटल आव�कते�वषयी आयबीएमचे अर�वद 
कृ� यानंी �वचारले�ा ��ाला उ�र देताना   

ंअर�वद जी, जे�ा मी तुम�ाशी शेवट�ा वेळ� 
बोललो ते�ा कोरोनामळेु संपूण� जगात खळबळ 
माजली होती, बया�च देशामं�े लॉकडाउन होते. 
�ावेळ� भारता�ा �ड�जटल अथ��व�ेने 
देशवा�सयानंा खपू मदत केली. आज आप�ा देशात 
1.3 अ� आधार, 1.1 अ� मोबाइल कने�न 
आ�ण 750 दशल� इंटरनेट वापरकत� आहेत. 
आम�ा सरकारचा ��ीकोन �� आहे - आ�ाला 
सुग�ता, सव�समावेशकता आ�ण स�मीकरणा�ारे 
देशाम�े प�रवत�न घडवून आणायचे आहे आ�ण 
�ासोबतच  �ाहकाचंी गोपनीयता देखील सु�न��त 

ंकरायची आहे. �ासाठी देशाने अनेक बाबीवर ल� 
क� ��त केले आहे. �थम, �ड�जटल जगात ��ेकासाठी 
�वेश. आज, देशात 3 लाखा�न अ�धक सामा� सेवा 
क� �े काय�रत आहेत. दसरे �णजे, �ध�ला चालना ु
देणे. सीमावत� भागातील तं��ान संशोधनावरील 
गुंतवणकू ही �तसरी बाब आहे. �ाच�माणे, चौथा पैलू 

'आ��नभ�र भारत' जाग�तक अथ��व�ेला 

पुन��ी�वत करेल, सव�समावेशकता आ�ण 

सश��करणा�ारे कायापालट कर�ाचे 

सरकारचे ल� आहे

पंत�धानाचें संपूण� 
भाषण ऐक�ासाठी 
�आूर कोड �ॅन करा

�णजे डेटा आ�ण गोपनीयता. डेटा सुर�ेबाबत 
मजबूत कायदे कर�ासाठी काम चालू आहे. 



वै�ीन मै�ी 

कोरोना �व�� लढाई   को�वड लस 

आता जगासाठी 
'मेड इन इं�डया' लस 
देशांतग�त गरजा पूण� के�ाची खा�ी क�न घेत, कोरोना 

महामारी �व���ा लढाईत माणुसक�ला �ाधा� देत 

भारत आता 'मेड इन इ�ंडया' ही लस शेजार�ा आ�ण 

भागीदार देशांना पुरवून वसुधैव कुटबंकमचा संदेश देत ु

आहे, तर दुसरीकडे जगातील इतर देशांचे रा�ा�� देखील 

लस मै�ीब�ल भारताचे आभार मानत आहेत 

सव� स� ु �नरामया: अथा�त संपूण� �व� �नरोगी रा� दे, हजारो 
वषा�पासून भारतात ही �ाथ�ना �ंटली जाते, याच �ाथ�नेला अन�ुप  
वत�न करत भारताने या संकटा�ा काळात अगदी सु�वातीपासूनच 
आपली वै��क जबाबदारी लीलया पेलली आहे. एवढी मोठी 
लोकसं�ा असले�ा भारताने कोरोनावर �भावी �नयं�ण क�न 
संपूण� मानवतेला एका मो�ा संकटापासून वाच�वले आहे. भारताने 
�देश �न�मत लस तयार क�न जगातील सवा�त मोठी लसीकरण 
मोहीम सु� केली आहे. �ासोबतच जगाची अपे�ा पूण� कर�ा�ा 
�दशेने देखील पावले उचलली आहेत. लस-मै�ी ने याचा शुभारंभ 
झाला आहे. 

शेजारी �थम धोरणासह भारतीय लस�चा पुरवठा 

शेजार�ा आ�ण �मखु  भागीदार देशाकंडून भारतात तयार होणाया� 
लसाचंी मागणी ल�ात घेता, भारत सरकारने 20 जानेवारीपासून 
भतूान, मालदीव, बागंलादेश, नेपाळ, �ानमार, ओमान आ�ण 
सेश� या देशानंा लस पुरवठा सु� केला आहे. �ीलंका, 
अफगा�ण�ान आ�ण मॉ�रशस�ा संदभा�त औपचा�रक मा�ता 
�मळ�ाची �ती�ा आहे.

भारता�ा यशाची तुलना कोण�ाही एका 

देशासोबत करणे उ�चत ठरणार नाही.  जगातील 

सवा�त मोठी कोरोना लसीकरण मोहीम देखील 

आज भारतानेच सु� केली आहे. को�वडची लस 

जगातील अनेक देशांत पाठवून, तेथील 

लसीकरणाची पायाभूत सु�वधा तयार क�न आज 

भारत अ� देशां�ा नाग�रकांचे �ाण देखील 

वाच�वत आहे.

- नर�� मोदी, पंत�धान  
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जगासाठी संजीवनी ठरला भारत 

१८ �दवसांम�े ४० लाख को�वड-१९ लस देत लसीकरण मो�हमेत भारत जगात आघाडीवर 

41,38,918 

भारताम�े लसीकरण एकूण �� स��य �� 
�� बरे 

हो�ाचा दर

आकडे 2 फे�ुवारी पय�त (�ोत: आरो� मं�ालय)* आकडे 31 जानेवारी पय�तचे 

मृ�ू दर संसग� दर 

1,07,77,284 1,60,057 97.08%

1.49% 1.43%

कोरोना �व�� लढाई   को�वड लस 

भारताने �ाझील ला कोरोना लस उपल� क�न 
�द�ानंतर �ाझीलचे रा�पती जायेर बो�नारो �
यानंी भारताला हनमुानाची उपमा �दली आहे. �ानंी 
हनमुानाचा संजीवनी बुटी आण�ासाठी पव�त 
उचलून नेतानाचा फोटो �ीट करत बो�नारो यानंी 
पंत�धान नर�� मोदी आ�ण भारताचे आभार मानले 

ंआहेत. �ानंी िहदीम�े 'ध�वाद' असे �लिहत 
ंभारताला आपला पािठबा दश��वला आहे.

लस �न�मतीआधी कोरोना महामारी�ा काळात देखील भारताने 150 �न 
अ�धक देशानंा हाइड��ी�ोरो��न, रेमडे�स�वर आ�ण पैरा�सटामोल 
सारखी औषधे �शवाय चाचणी क�ट, ���टलेटर, मा� आ�ण इतर वै�क�य 
मदत पोहोचवली आहे. यासाठीच �ाझीलचे रा�पती बो�नारो यानंी �
भारताला संजीवनी घेऊन येणा�या हनमुानाची उपमा �दली आहे. भारतात 
लसीकरण मोहीम सु� झा�ाब�ल शेजारील देशाचें रा�ा�� आ�ण �
राजक�य ने�ानंी पंत�धान मोदीनंा शुभे�ा �द�ा आहेत. लसी�ा यश�ी 
सु�वातीसाठी आ�ण शेजारील �म� रा�ा�ंती उदार धोरण अवलंब�ासाठी �
�ीलंकेचे रा�पती गोटाबाया राजप�े यानंी अ�भनंदन केले. तर भारताचे हे �
यश �णजे, कोरोना सार�ा वै��क महामारी�ा अतंाची सुरवात अस�ाचे 

ं�ीलंकेचे पंत�धान मिह� राजप�े, मालदीवचे रा�पती इ�ािहम मोह�द �
ंसोलीह आ�ण भतूानचे पंत�धान लोटे शे�रग यानंी �ंटले आहे.

भारताने शेजारील देशानंा मेड इन इं�डया लसीचा पु�वठा सु� क�न पु�ा 
एकदा आपली वै��क वचनब�ता �स� केली आहे. दीड लाख को�वशी� 
लसी भतूानला �द�ाब�ल भतूानचे पररा� �वहार मं�ी तंदी दोरजी यानंी �
भारताचे आभार मानले आहेत. एक लाख को�वशी� लसी �मळा�ामळु े  
�ाचंा देश खपू आनंदी अस�ाचे मालदीवचे पररा� मं�ी अ�ला शाहीद ु�
यानंी सा�ंगतले. एका अहवालानसुार, 22 जानेवारी पय�त भारताने �व�वध 
देशानंा 1.417 कोटी लसीचंा पुरवठा केला आहे. याम�े भतूान, मालदीव, 
बागंलादेश, नेपाळ, �ानमार आ�ण सेशे�चा समावेश आहे. या�शवाय 
भारत �ाझील आ�ण मोर�ोसह जगातील अनेक देशानंा लसीचा पुरवठा 
करत आहे. इतकेच न�े तर, स�ा भारतात देखील जगातील सवा�त मोठी 
लसीकरण मोहीम सु� आहे. 11 �दवसा�ंा आता 20 लाखा�ंन अ�धक 
लोकानंा लस देऊन भारताने एक �व�म ��ा�पत केला आहे.  

भारतात �नमा�ण झाले�ा या लसीची मागणी जगातील इतर देश 
देखील क� लाग�ामळु े , या �देशी लसीची �व�ासाह�ता अ�धक 
वाढली आहे. एवढेच नाहीतर आतापय�त �ा आघाडी�ा 
कम�चा�यानंा आ�ण डॉ�रानंा लस �दली आहे, �ानंी देखील आपले 
वैय��क अनभुव सा�ंगतले आहे. �ा�ंा मते कोरोना �व��ची 
भारताची लढाई आता अ�ंतम �नणा�यक ट��ात पोहोचली आहे. 
छ�ीसगड मधील रायपुर वै�क�य महा�व�ालयातील सफाई 
कामगार तुसला ताडंी ला कोरोनाची पिहली लस �द�ानंतर ती पूण�तः 
�नरोगी आहे. याच�माणे, म��देश मधील सागर �ज�ातील 
सफाई कामगार राज ूवाि��क� यानंी सा�ंगतले क�, लस घेत�ानंतर 
�ानंा कोणताही �ास झाला नाही आ�ण ते �नरोगी आहेत. उ�र�देश 
मधील आझमगड �ज�ा मिहला ��ालयातील सफाई कामगार 
केशा देवी �णतात क�. “�ानंी लसीचा पिहला डोस घेतला असून 
�ा पूण�तः �नरोगी आहेत. तु�ी देखील लस �ा.”

कोरोन लसी�ा सुर�ेबाबत �नधा�� 

आघाडीचे कम�चारी आ�ण डॉ�र   

आतापय�त 17 देशानंा कोरोना लसीचे 
64 लाख डोस पाठवले आहेत. 

अजनू 60 देशानंी भारताकडे कोरोना 
लसीची मागणी केली आहे 

लोकांना 18 

�दवसांम�े लस �दली   
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भारताला जोडणा�ा सरदार पटेल यां�ा 

�ेरणा �ळाशी जोडला गेला  देश 

रा�     केव�डया म�े रे�ेचा �व�ार

�ळांवर धावणारी रे�े गावांना शहरांशी 

आ�ण लोकां�ा आकां�ांना �ां�ा 

�ेयाशी जोडते. पंत�धानां�ा दरू��ीमुळे 

आता  8 न�ा रे�ेगा�ांसह सरदार 

पटेल यांची भूमी  केव�डयाशी जोडली 

जाईल. देश-�वदेशातील लाखो लोकां�ा 

आकष�णाचे क� � बनलेला  जगातील 

सवा�त उंच सरदार व�भभाई पटेल यांचा 

पुतळा - �ॅ�ू ऑफ यु�नटी, �ा�ा 

अदभुत रचना आ�ण आधु�नक 

सु�वधांमुळे  देश जगातील लोक��य 

पय�टक �ळ बनले आहे.

एक भारत, �े� भारताचे �णेते  सरदार व�भ भाई पटेल याचें गुजरातमधील 
केव�डया ��त �ेरणा �ळ - '�ै� ूऑफ य�ूनटी’ चा संपूण� प�रसर आता 
देशाची राजधानी �द�ी, धा�मक शहर  वाराणसी, द��णेकडे  चे�ई,आ�थक 
क� � मंबुई सह देशातील �मखु  �ानाशंी जोडले गेले आहे. देशा�ा इ�तहासात 
असे �थमच झाले आहे क� एकाच िठकाणासाठी �व�वध भागामंधनू आठ रे�े 
गाडयानंा एकाच वेळ� िहरवा झ�डा दाखव�ात आला पंत�धान नर�� मोदी यानंी 
17 जानेवारी रोजी �ॅ� ू ऑफ य�ूनटी साठी रे�े कने���वटीशी संबं�धत 
�क�ाचें लोकाप�ण केले. �ाचबरोबर केवडीया रे�े �ानक भारताचे असे 
पिहले �ानक बनले �ाला सु�वातीपासूनच ह�रत इमारत �णनू �वक�सत 
कर�ात आले आहे. 
 केव�डया म� े खुली होणार  �वकासाची नवी कवाडे 

जगातील सवा�त उंच पुतळा - �ै� ूऑफ य�ूनटीचे आकष�ण इतके वाढले आहे 
क� आतापय�� �ाला  अमे�रके�ा  �ै� ू ऑफ �लबट� पे�ाही अ�धक 
पय�टकानंी पािहले आहे. पय�टकाचंी सात�ाने वाढणारी सं�ा ल�ात घेऊन 
इथपय�त देशा�ा �व�वध भागामंधनू थेट रे�े सेवा सु� कर�ात आली आहे. 
यामळु े  इथपय�तचा �वास सुगम, सु�वधापूण� आ�ण िकफायतशीर होईल. या 
कने���वटी साठी … 
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n

आठ जो�ा रे�ेगा�ा एकाच वेळी एकाच �ठकाणासाठी भारतात �थमच 

रे�े कने���वटी मुळे बदलेल प�रसराचे �च� 

हजरत �नजाम�ु ीन  

वाराणसीअ
हम

दा
बा

द

रीवा

दादर

n

n 

पंत�धानां�ा भाषणातील मह�पूण� मु�े :

n n  

n  

रा�     केव�डया म�े रे�ेचा �व�ार

या गा�ा ं��त�र� आणखी  2 

रे�ेगाडया चालव�ात येणार आहेत. 

जन शता�ी ए��ेसम�े अ�ाध�ुनक  

�व�ा डोम पय�टक कोच असतील , 

�ामळु े  बाहेर�ा नयनर� 

��ाचंा आनंद घेता येऊ शकेल.

वाराणसी जं.- केव�डया ए��ेस      महामना ए��ेस (सा�ािहक)

दादर- केव�डया  ए��ेस                     दादर-केव�डया  ए��ेस 

��त�दनअहमदाबाद- केव�डया  ए��ेस जन शता�ी ए��ेस (��त�दन)

हजरत �नजाम�ु ीन- केव�डया  ए��ेस     �नजाम�ु ीन-केव�डया  संपक�  �ा�ंत 

ए��ेस (आठव�ातून दोनदा )  रीवा- केव�डया                                     

रीवा- केव�डया  ए��ेस    सा�ािहक

चे�ई- केव�डया चे�ई-    केव�ड़या ए��ेस सा�ािहक

�ताप नगर- केव�डया     मेम ू��त�दन

केव�डया -�ताप नगर      मेम ू��त�दन

n

n

n

n

n

�ै� ूऑफ य�ूनटीपासून 5 िकमी दर  � ूकेव�डया ू
रेलवे �ानकाचे बाधंकाम 

डभोई, चादंोद आ�ण केव�डया चे रेलवे �ानक 
�ा�नक संक�नेवर आधा�रत आहे. �ाचबरोबर 80 
िकमी�ा रे�ेमागा�चे �व�तीकरण कर�ात आले ु
आहे. 

 �तापनगर-डभोई मागा�वर गाडीचा वेग वाढवून ११० 
िकमी ��त तास कर�ात आला आहे. तो  130 िकमी 
��त तास कर�ाची योजना आहे. 

प�व� नदी नम�दा िकनारी वसले�ा  मह�पूण� 
धा�मक आ�ण �ाचीन तीथ��ळाशंी  कने���वटी

रोजगार आ�ण �ापारा�ा न�ा संधी �नमा�ण होतील 

वाढ�ा पय�टनामळु े  इथ�ा आ�दवासी यवुकानंा रोजगार �मळत आहे , येथील 
लोका�ंा जीवनात जलद गतीने  आध�ुनक सु�वधा पोहचत आहेत. अ�भनवता 
आ�ण संशोधना�ारे भारतीय रे�ेचा वत�मान आ�ण भ�व� उ�म 
बनव�ासाठी  20 रा�ा�ंा बु��मान यवुकानंा  ��श�ण �दले जात आहे. 

 एक भारत �े� भारताचे  सुंदर �च� आज इथे �दसत आहे. आजचे हे आयोजन 
भारतीय रे�ेचा दरदश�पणा आ�ण सरदार पटेल याचें �मशन, दो�ीला ू
प�रभा�षत करत आहे.  आज केव�डया सुदर प�रसरात वसलेले एक छोटेसे गाव ू
रािहलेले नाही तर सवा�त मोठे पय�टक �ळ �णनू उदयाला येत आहे.  

पंत�धानाचें संपूण� भाषण 
ऐक�ासाठी  QR कोड 

�ॅन करा 

प�हली ह�रत इमारत 

केव�डया �ानकाचे

 वै�श� 

ं इं�डयन �ीन �ब��ग काउं�सल कडून 
भारता�ा पिह�ा रे�े �ानकाला ह�रत 
इमारतीचे  �माणप� �मळाले. 

ंपिह�ा दोन मज�ावंर वातानकूु�लत �ती�ा क� (वे�टग 
�म) आ�ण  वीवीआयपी लाउंज सार�ा �वासी सु�वधा

�तस�या मज�ावर आ�दवासी आट� गैलरी, दश�क दीघा� मधनू 
पय�टकानंा �ै� ूऑफ य�ूनटी पाह�ाची सु�वधा

ं सक�ु ले�टग �े�ा�ा िठकाणी  �ै� ूऑफ य�ूनटीची 12 फूट उंच 
��तकृ�त उभार�ात आली आहे. 
भारतीय रे�ेने  चादंोद ते केव�डया पय�त  32 िकमी लाबं नवीन  
�ॉडगेज रे�े माग� टाकला आहे , �ाचबरोबर डभोई ते  चादंोद 
पय�त  18 िकमी नैरो गेज लाइनला �ॉड गेजम�े �पातं�रत केले 

आहे. हा माग� सोपा न�ता. मसुळधार पाऊस आ�ण अचानक 
कोरोना सार�ा आप�ीतही बुलंद मनोबलामळु े  ते �व�मी वेळेत 
पूण� क�न �वकासाची नवी कहाणी �लिहली आहे. रे�ेने जोडले 
गे�ामळु े  इथ�ा �ा�नक रोजगार आ�ण �वसायाला चालना 
�मळेल आ�ण आ��नभ�र भारता�ा ��ाला देखील बळ �मळेल.

  चे�ई   
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n

n

n

परा�म �दवस  नेताजी सुभाष चं� बोस यांची 125 वी जयंती

नेताजीना वंदन कर�ासाठी खास कोलकाता येथे 
दाखल झाले�ा पंत�धान  नर�� मोदी  यानंी सुभाष 
चं� बोस याचें घर नेताजी भवनला भेट �दली. 

सश� भारत आ�ण 
सोनार बां�ाची
 �ेरणा नेताजी

रा�ा��त नेताजी यांची अद� भावना आ�ण �न�ाथ� सेवे�ा 

�रणाथ� क� � सरकारने आता �ांची जयंती परा�म �दवस 

�णून घो�षत केली आहे. या�संगी पंत�धान  नर�� मोदी 

यांनी कोलकाता येथील �व�ो�रया मेमो�रयल इथे आयो�जत 

समारंभात �दला संदेश-नेताज�नी �ा सश� भारताची  

क�ना केली होती आज एलएसी पासून  एलओसी पय�त 

भारताचा हा  अवतार पाहत आहे जग 

�ातं�ाचा �बगुल वाजवणारे देशाचे महानायक नेताजी 
सुभाष चं�  बोस याचंी जयंती आता दरवष�  'परा�म 
�दवस’ �णनू साजरी केली जाईल. देशातील लोक आ�ण 
�वशेषतः यवुकानंा �े�रत करणे, ��तकूल प�र��तीत धैया�ने 
काम कर�ासाठी �े�रत कर�ाबरोबरच नेताजी 
या�ंा�माणे देशभ�ी�ा भावनेचा संचार करणे हा 
यामागचा उ�ेश आहे. क� � सरकारने नेताजी याचें 125 वे 
जयंती वष� रा�ीय, आतंररा�ीय �रावर साजरे कर�ाचा � �
�नण�य घेतला आहे.  23 जानेवारी रोजी पंत�धान  नर�� 
मोदी यानंी कोलकाता इथ�ा ���ो�रया मेमो�रयल म�े  
नेताजी सुभाष  चं� बोस या�ंा 125 �ा जयंती वषा�त 
वष�भर चालणा�या समारंभाचें उदघाटन केले. या�संगी 
कोलकाता म�े  '�नभ�क सुभाष ' नावाने एक �ायी �दश�न 

ंआ�ण  �ोजे�न मै�पग शो चे उ�ाटन,नेताजी या�ंा 
संक�नेवर  'आमरा नतून जोउबोनेरी दत’ चे आयोजन ू
आ�ण �तृी ना�ाचे आ�ण टपाल �तिकटाचे �काशन 
देखील कर�ात आले. भारतीय रेलवेने देखील 
महानायकाला वंदन करत  परा�म  �दवस �न�म�  
कोलकाता येथनू कालकाला जाणा�या रे�ेगाडीचे नाव 
नेताजी ए��ेस ठेवले आहे. �ाचबरोबर आता सरकार 
दरवष� सुभाष  चं� बोस आप�ी �व�ापन पुर�ार देणार 
आहे.

नेताजी यांची 125 वी  जयंती वष�भर रा�ीय, 
आंतररा�ीय �रावर साजरी केली जाईल 

आता  23 जानेवारी हा परा�म �दवस �णनू  घो�षत कर�ात आला . 
2015-16 म�े  नेताजी या�ंाशी �नगडीत शंभर�न अ�धक फाई� 
साव�ज�नक कर�ात आ�ा. 

ंअदंमान म�े  नेताजीकडून  �तरंगा फडकव�ात आ�ाला  75 वष� पूण� 
झा�ा�न�म� 2018 म�े �तरंगा फडकव�ात आला आ�ण �ा �ीपला  
नेताजी याचें नाव दे�ात आले.  रॉस �ीपला नेताजी सुभाष चं� बोस 
�ीप, नील �ीपला शहीद �ीप आ�ण  हैवलॉक �ीपला �राज �ीप नाव 
दे�ात आले. 

ंआजाद िहद सरकार�ा �ापने�ा  75 �ा वष�पूत��न�म�  लाल 
िक�ावर सुभाष चं� बोस सं�हालय �ा�पत कर�ात आले.

नेता सुभाष चं� बोस गरीबी, �नर�रता , आजार याचंी देशातील सवा�त 
मो�ा सम�ामं�े गणना करायचे. या सम�ा�ंा �नराकरणासाठी 
आप�ाला एक��त �य� करावे लागतील. देशा�ा �ातं�ात   
नेताजी यानंी जी भ�ूमका पार पाडली होती , आज तीच भ�ूमका प��म 
बंगालला आ��नभ�र भारत अ�भयानात पार पाडायची आहे. 
-नर�� मोदी, पंत�धान 

पंत�धानाचें संपूण� 
भाषण ऐक�ासाठी 
QR कोड �ॅन करा
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 नवीन युगात नवीन कौश�

n

n

n

n

कोरोना नंतर�ा जगाला अनुकूल असेल 
कौश� �वकासचा �तसरा ट�ा

रा�  पीएम कौश�  �वकास योजना

कोरोनाने आयु� जग�ाची रीत बदलून टाकली, अशा ��तीत क� � 

सरकारने न�ा प�र��तीनुसार युवकांना न�ा संधी दे�ासाठी 

पंत�धान कौश�  �वकास योजने�ा �तस�ा ट��ाला सु�वात केली 

आहे. सुमारे 949 कोटी �पये खचू�न  8 लाख युवकांना तयार केले जाणार

अनेक वषा��ा संघषा�नंतर ज�-ूक�ीरमधील  बादंीपोरा येथील समीर अहमद नजर आज 
एक �ावसा�यक केशभषूाकार �णनू आ�थक ��या �तं� आ�ण 
आ��नभ�र आहेत. यासाठी ते पंत�धान कौश�  �वकास योजनेचे आभार मानतात. अशीच  
�ीतम आ�ण �ा�ा �म�ाची कथा आहे. जे �दवस रा� मेहनत क�नही आप�ा कमाईतून 
कुटंुबाचे भरण-पोषण �व��तपणे क� शकत न�ते. मा� कौश�ा �वकास क� �ातून 

ंइंड���यल वे��गचा अ�ास�म के�ानंतर �ाला मो�ा कंपनीत नोकरी �मळाली. �ीतम 
�णतो , “�श�ण कमी अस�ामळु े  केवळ  8 हजार �पये कमाई होत होती. मा� कौश� 
��श�ण नंतर मो�ा कंपनीत नोकरी �मळाली आ�ण चागंला पगार �मळायला लागला. या 
�े�ात आणखी देखील मो�ा संधी आहेत कारण अशा �कार�ा ��श��त लोकाचंी मागणी 
�वमान वाहतुक�पासून ��ेक उ�ोगात आहे.  
“कौश� �वकासामळु े  आय�ुातील अडचणी कशा �कारे कमी होतात , याची ही काही 
�नवडक उदाहरणे आहेत �ाचे मा�म बनत आहे  ��ल इं�डया अ�भयान. आज हे 
अ�भयान यवु का�ंा  आय�ु ाला कौश�ाची जोड देऊन न केवळ आ��नभ�र बनवत आहे 
तर कुटंुबाची प�र��ती सुधार�ात देखील मदत होत आहे. 
मा� आता जे�ा कोरोनाने जग�ाची रीत बदलून टाकली आहे ते�ा �ानसुार नवी कौश�े 
देखील आव�क आहेत . याच  दीघ�कालीन �वचारासह  क� � सरकारने पंत�धान  कौशल 
�वकास योजने�ा �तस�या ट��ाची सु�वात केली आहे. �ाचा उ�ेश न�ा यगुानसुार 
यवुकानंा तयार करणे हा आहे.

पीएम कौश�  �वकास योजनचेा �तसरा 
ट�ा  संपणू� दशेात�ा  600 �न अ�धक 
�ज�ामं�े स�ु  कर�ात आला

37 �े� , 300 पे�ा अ�धक 
अ�ास�माचा  ��ाव, जो 28 रा�े 
आ�ण  8 क� � शा�सत �देशामं�े  लागू

15 ते 45  वयोगटातील यवुकाचें 
ं ं���लग ,  �र���लग आ�ण  

ंअप���लग.  729 कौशल क� �,��ल 
इं�डया अतंग�त सूचीब� अ� कौश�  
क� � आ�ण 200 पे�ा अ�धक 
आयटीआय �ारा ��श�ण

�ज�ा कौश� स�म�ाचंी  योजना  
आखणी , �ेसम�ट आ�ण �रोजगारात 
मह�पूण�  भ�ूमका. उमेदवारासंाठी 2 
लाख �पयाचंा 3 वषा�साठी आक��क 
�वमा आ�ण कौश� �व�ाची �व�ा

 पीएम कौश�  �वकास योजना-3
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गावाचा आ�ा,
शहरांसारखा �वकास

�ामा �साद मुखज� �ब�न �मशन

मह�ाकां�ी योजना  �ामा �साद मुखज� �ब�न �मशन

पंत�धान नर�� मोदी  भाषणांम�े तु�ी नेहमी  ‘ईज ऑफ 

��ल�वग’ चा उ�ेख ऐकला असेल. मा� , जीवना�ा 

�सु�वधां�ा  �व�ारासाठी  वापरला जाणारा ‘ईज ऑफ �ल�वग’ 

श� केवळ शहरांसाठी नाही. हा �ा गावांसाठी देखील आहे 

�ात भारताची 68.8 ट�े लोकसं�ा   राहते  याच लोकांना 

शहरां�माणे सु�वधा दे�ासाठी क� � सरकार ने �थमच वष� 

2016 म�े डॉ. �ामा �साद मुखज� �ब�न �मशनची सु�वात 

केली

�ामीण भारतात राहणा�या नाग�रकाची देखील हीच इ�ा आहे 
क� �ाला रोजगाराबरोबर चागंले �श�ण , चागंले ��ालय, वीज, 
पाणी आ�ण इंटरनेट सु�वधा �मळावी. �णनूच गावामं�े राहणारे 
शहरा�ंा �दशेने �नघून जातात . हे पा�न तुम�ाही मनात हा 
�वचार आला असेल क� लोकानंा गावामं�ेच �ा सु�वधा का 
�मळत नाहीत , �ा�ा शोधात ते शहरामं�े येतात. शहरामं�े 
रोज वाढणा�या व�ा पा�न गावामं�े शेवट�ा घटकापय�त 
�वकास का पोहचत नाही? हेच �च� बदल�ाची सु�वात 
पंत�धान नर�� मोदी यानंी  21 फे�वुारी 2016 रोजी छ�ीसगढ 
इथनू केली होती. 
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पंत�धान मोदी या�ंा श�ात , “आप�ाला भारतात केवळ 
�ाट��सटी बनवायची नाही , �ाट��वलेज देखील बनवायचे आहे.”

�णजेच भारतातील गावे देखील �ाट� असतील आ�ण �तथे �ा 
सव� सु�वधा उपल� असतील �ा�ंा शोधात  �ामीण, शहरा�ंा 
�दशेने पलायन करतात. याचे नाव भारताला एक देश-एक �वधान, 
एक �धान हा नारा देणा�या डॉ. �ामा �साद मखुज� या�ंा 
नावाव�न �दले आहे.  डॉ. �ामा �साद मखुज� �ब�न �मशन. हे 
नाव  Rural- Urban दो�ीला �मळून ठेवले आहे. यात 
R u r a l ( �ामीण) ची सु�वातीची तीन अ�रे आ�ण  
Urban(शहरी) ची शेवटची तीन अ�रे एक� क�न Rurban 
�णजे �ब�न ठेव�ात आले आहे. या योजनेचा उ�ेश �ा�नक 

पातळ�वर  आ�थक �वकासाला नवी गती �दान कर�ाबरोबरच 
पायाभतू सु�वधामं�े वाढ करणे हा आहे.

गावाचंा �वकास झाला तर देशाचा देखील ख�या अथा�ने �वकास 
होऊ शकेल. �ब�न �मशन�ा संक�नेचा आधार हाच �वचार 
आहे. पंत�धान नर�� मोदी �णतात - “ही  �ब�नची जी क�ना 
आहे, �ात �ानंा �वकासाचे क� � बनव�ाची क�ना आहे. 

ंंआ�थक �वकासा�ा घडामोडीचे क� ��बद बनव�ाची क�ना ू
आहे.  छोटे-छोटे बाजार असतील, �वहार आजबूाज�ूा  5-10 
गावासंाठी सु� झाले क� हळूहळू ते �ब�न बनतील ”

मह�ाकां�ी योजना  �ामा �साद मुखज� �ब�न �मशन

असा आला �ब�न �मशनचा �वचार...
गावा�ंा �वकासासाठी माजी रा�पती �

�दवंगत  डॉ.अ�ल कलाम यानंी ु
‘पुरा’(�ामीण भागानंा शहरी सु�वधा 
पुरवणे ) हा �वचार माडंला. �ात   4 

�कार�ा �ामीण-शहरी 
कने���वटीबाबत �टले होते- 

�फ�जकल, इले��ॉ�नक, नॉलेज आ�ण  
इकोनॉ�मक कने���वटी. मा� ,  ‘पुरा’ 

�ा या �ायो�गक ट��ाचे इ��त 
प�रणाम  �मळू शकले नाहीत. �ानंतर 

�ब�न �मशनची सु�वात कर�ात आली.

कोटी �पये क� � सरकारने  
जारी केले आहेत

आतापय�� 

�ब�नचा साधा सोपा अथ� अशी  गावे आहेत �ाचंा �वकास असा असावा ,�ाचा आ�ा गावाचा असेल आ�ण 
सु�वधा शहरासंार�ा असतील. याम�े ल� �दले जाते क� गावाचा  �वकास शहर �नमा�ण करणारा असेल.

या अतंग�त 21 फे�वुारी  2016 रोजी योजना सु� झा�ानंतर�ा सु�वाती�ा 5 वषा�त 300 ��र(समहू) 
�वक�सत कर�ाचे उ��� ठेव�ात आले आहे. फे�वुारी  2020 पय�त 300 ��र �वत�रत कर�ात आले होते 
�ापैक� 296 ��रना मंजरुी �मळाली होती. �ब�न ��र (समहू) �ा 2 �ेणी आहेत �बगर -आ�दवासी आ�ण 
आ�दवासी

हे ��स� भौगो�लक ��ा जवळ�ा अनेक �ाम पंचायतीना एक� क�न बनव�ात आली आहेत. �मशन अतंग�त 
�ब�न �े�ात सुमारे 15-20 गावाचंा समहू  येतो �जथे 30 ते 40 लाख लोकसं�ा वा�� करते.

या  ��स��ा �नवडीसाठी �ामीण �वकास मं�ालयाने  एक वै�ा�नक �ि�या �ीकारली , �ा अतंग�त �ज�ा, 
उप-�ज�ा आ�ण गाव पातळ�पय�त �व�वध पैलू उदा -लोकसं�ा, आ�थक संधी ,  �मता, पय�टन आदीचें �व�ेषण 
कर�ात आले आहे.

या  अतंग�त कौश� �वकास, खा� �ि�या , साठवणकू गोदामाचंी �न�मती , �ड�जटल �श�ण ,   ��ता, घरोघरी 
पाणीपुरवठा , घन कचरा �व�ापन , र�े , जल उ�ज�न ,  मोबाइल आरो� क� � ,  शालेय आ�ण  उ� �श�णात 
सुधारणा , ई-�ाम  कने���वटी व एलपीजी गैस पुरवठा सेवा इ�ादीचा समावेश कर�ात आला आहे.

नी�त आयोगाने फे�वुारी  2020 म�े पुढील 3 वषा�त 1,000 पे�ा अ�धक ��स�साठी एक नवीन आ�ण 
�व�ा�रत काय��म ��ा�वत केला आहे.

याचा लाभ भारता�ा ��ेक कोप�यातील गावानंा �मळणार आहे. आ�ण 
बघता बघता शहरावंरील  दबाव कमी होईल. गावामंधनू बाहेर 
जाणा�यासंाठी एक चागंली जागा उपल� होईल, न�ा शहराचंी �न�मती 
होईल. ही नवी शहरे �व��त असतील, �नयोजनब� असतील, आ�थक 

ंघडामोडीशी जोडलेली असतील.  -नर�� मोदी, पंत�धान
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�वशेष अहवाल    प� पुर�ार

��स�ीपासून दरू असणा�ा  

नायकांचा 
�ू इं�डयाम�े होऊ लागला आता स�ान

ही नावे तशी ��स� नाहीत.�ां�ा भागा�ा बाहेर कदा�चत �ांना कोणी 

ओळखतही नसेल. मा� �ांचे काम महान आहे आ�ण �ामागे आहे झुंज�ाची 

�ांची तयारी. �ाच बरोबर यशाचे नवे प�रमाण घडव�ा�ा �ां�ा झुंझार 

वृ�ीची कहाणी ... होय, हे आहेत नव भारताचे प� पुर�ार �वजेते.�ांचा 

संघष�मय माग � जाण�ानंतर अवघा देश �ां�ाकडन �ेरणा घेत आहे.ू

लोकशाहीम�े सामा� जनाचंा सहभाग केवळ राजस�ेपय�त मया��दत 
नसतो.तर सं�ृती, �श�ण यापासून ��ेक �े�ात   हा सहभाग असतो. 
�णनूच प� पुर�ारासार�ा देशा�ा अ�ंत मह�ा�ा स�ानातही हा 
सहभाग असला पािहजे. 2014 म�े क� � सरकारने याची सुरवात केली. 
याचाच प�रणाम �णजे असामा� काम करणा�या सामा� जनानंा आ�ण 
��स�ीपासून दर राहणा�या, �ा�ंा भागाबाहेर लोकानंी कदा�चत ू
�ा�ंा�वषयी ऐकलेही नसेल अशा  नायकानंा आता प� पुर�ार �दले 
जातात. 

गाडीवर लाल �द�ाला मनाई करत �ीआयपी सं�ृती न� कर�ासाठी 
पावले उचलणा�या क� � सरकार�ा �ाधा��मात सामा� नाग�रक  
सव�� �ानी आहे.पंत�धान नर�� मोदी, देशा�ा �वकासात ��ेक 
��ीचे योगदान मह�ाचे मानतात. लहानातला लहान �य�ही देशात 
मोठे प�रवत�न.

प� पुर�ार �वजे�ांचा आ�ाला अ�भमान आहे. 

भारत देश आ�ण मानवतेसाठी काम करणा�ा 

����ा योगदानाचा स�ान केला जात आहे. 

वेगवेग�ा �े�ात�ा या असामा� ���नी 

इतरां�ा जीवनात गुणा�क प�रवत�न घडव�ाचे 

काय� केले आहे. -नर�� मोदी, पंत�धान
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  बी�बाला रभा, आसाम प��ाल, ता�मळनाडू

संघष� पथावर अथक – अ�व�ांत वाटचाल करत �दली �ेरणा 

��शजो आबे 

प� �वभूषण  

�वशेष अहवाल    प� पुर�ार

  एस पी बालसु�म�म 

प� �वभूषण 

त�ण गोगोई 

प� भूषण 

��शजो आबे, एस पी यांना प� �वभूषण

प� �वभूषण आ�ण प� भूषण सह प��ी �ा� ���ची 

�संपूण� सूची पाह�ासाठी  �दले�ा �लकवर जा. 

प� पुर�ारां�ा सूचीम�े अशी अनेक नावे आहेत, जी आपणा सवा�ना सुप�र�चत आहेत. मा� �ाच बरोबर अशी काही नावे आहेत 

जी मो�ा-मो�ा शहरात, वत�मानप�ात, दूर�च�वाणीवर, समारंभात आप�ा ��ीसमोर नसतात. मा� �शंसेची आस न बाळगता, 

देशाम�े प�रवत�न घडव�ासाठी,  तळापय�त जाऊन �नः�ाथ� भावनेने, अथक काय� करत आपले ल� सा� कर�ात ते यश�ी 

झाले आहेत.

बी�बाला रभा 6 वषा��ा असतानाच �ा�ंा �प�ाचे �नधन झाले. 
15 �ा वष� �ाचें ल� झाले. कपडे �वणनू आप�ा तीन मलुाचें 
पालन पोषण करणा�या बी�बाला या�ंा मलुाला 1980 म�े 
टायफॉइड झाला आ�ण �ा�ंा आय�ुात नवे वळण आले. जाद-ू
टोणा करणा�याने मलुगा वाचणार नाही �णनू सा�ंगतले. मा�  
मलुगा वाचला.बी�बाला यानंी पािहले क� जाद-टोणा करणा�या ू
��ीने  मिहलानंा चेटक�ण ठरव�ाने  आसाम�ा काही भागात 
या मिहलाचंी ह�ा केली जात आहे. नारी श�ी एक� क�न 
बी�बाला यानंी या�वरोधात आवाज उठवला. आतापय�त 42 
मिहलाचें �ाण वाचवणा�या बी�बाला या�ंा �य�ातून 
�वधानसभेत 'चेटक�ण ह�ा �नषेध' �वधेयक संमत कर�ात 
आले. 

�ां�ा �य�ामुळे आसाम �वधानसभेत चेटक�ण 

ह�ा �नषेध कायदा करावा लागला

60 �ा वष� आपण आप�ा �नवृ�ीबाबत �वचार करत असतो 
मा� ता�मळनाडूम�े राहणा�या105 वषा��ा प��ाल या 
वयात लोकानंा स���य शेतीची �ेरणा देत आहेत. आप�ा 2.5 
एकर शेतात �ा स���य शेती करतात. इतकेच न�े तर �ा�ंा 
�य�ातून या भागातले अनेक शेतकरी जैव शेतीकडे वळले 
आहेत. शेती बरोबरच शेतीशी संबं�धत इतर काय��मातही �ा 
उ�ाहाने सहभागी होतात.ता�मळनाडू कृषी �व�ापीठा�ा 
स�ागार स�मतीतही प��ाल याचंा सहभाग आहे. 

स���य शेती करणा�ा 105 वषा��ा आजी

घडवू शकतो यावर पंत�धानाचंा भर आहे.  ‘� ू
इं�डया’ घडव�ात देशा�ा ��ेक नाग�रकाचे योगदान 
राहावे या �दशेने क� � स रकारने प� पुर�ारा�ंा संपूण� 
 �ि�येत  बदल केला. प� पुर�ारासाठी आता ��ीची 
ओळख न�े तर �ाचे काय� मह�ाचे ठरते.  � ू इं�डया 

म�े देशाचा सामा� नाग�रकही आप�ा उ�ृ� 
काया��ा बळावर देशाचा सव�� नागरी पुर�ार, प� 
पुर�ार �ा� क� शकतो. पंत�धान नर�� मोदी यानंी ‘मन 
क� बात’ या काय��मात �टले होते, - “दर वष� प�-
पुर�ार दे�ाची परंपरा रािहली आहे मा� याची �ि�या 



�ू इ�ंडया समाचार38

डॉ टी. वीराराघवन, ता�मळनाड ू

2 �पये फ� घेणारे  डॉ�र

�वशेष अहवाल    प� पुर�ार

चे�ई सार�ा मो�ा शहरात आज�ा काळात एखादा डॉ�र 2 
ंिकवा 5 �पये फ� घेऊन आप�ावर उपचार करेल याची क�ना 

आपण क� शकतो का ? मा� उ�र चे�ई म�े डॉ. टी. वीराघवन 
यासाठी ��स� आहेत. वीराघवन यानंी 1973 म�े ��ाकंडून 
केवळ 2 �पये घेऊन उपचार सु� केले. �ानंतर �ानंी ही फ� 5 
�पये केली. दस�या डॉ�रानंी �ानंा �वरोध करत िकमान 100  ु
�पये फ� �ायला सा�ंगतले. �ाचा �वरोध करत वीराराघवन यानंी 
फ� घेणेच बंद केले.

  एका कलाकाराकडून सवा�त दीघ� काळ हा��च� �ंखला 
चालव�ाचा जगातला �व�म कोणा�ा नावावर आहे ? या ��ाचे 
उ�र देताना भले- भलेही कदा�चत गडबडतील.हा �व�म प��म 
बंगाल�ा नारायण देबनाथ या�ंा नावावर आहे. 97 वषा�चे देबनाथ 
गे�ा 70 वषा��न अ�धक काळ बंगाली हा��च� �ंखला करत आले 
आहेत. कॉ�म� �े�ातले  ते पिहले आ�ण एकमेव भारतीय कलाकार 
आहेत �ानंा डी�लट पदवी �मळाली आहे. �ा�ंा कॉ�म� मधले 
एक पा�  ‘ब�लु’ बंगाल मध�ा घरा-घरात प�रचयाचे आहे.

  नारायण देबनाथ, प��म बंगाल

सवा�त दीघ� काळ हा��च� �ंखला चालव�ाचा �व�म

 संप�ी �वकून  38 िकलोमीटरचा र�ा केला तयार  का�ीर आ�ण 
लडाख सार�ा डोगंराळ भागात र�े कने���वटी हे सोपे काम 
न�े. हवामानाचा तडाखा आ�ण दग�म भागाची �तःची आ�ाने ु
आहेत.कार�गल�ा जं�ार भागात 79 वषा��ा सुल�ट�म चोजंोर 
यानंी आपली संप�ी �वकून 57 लाख �पयाचंी यं� साम�ी खरेदी 
केली आ�ण  �तथ�ा लोकासंाठी 38 िकलोमीटर  लाबंीचा र�ा 
तयार केला. याआधी िहमाचल आ�ण इतर भागा�ंा �दशेने 
जा�ासाठी �ा�नकानंा अनेक �दवस पायपीट क�न �ानंतर 
वाहनासाठी मोठा खच� सोसावा लागत असे.

 सुल��म च�जोर, लडाख 

 संप�ी �वकून 38 �कलोमीटरचा र�ा केला तयार  

आज�ा काळात 2 �पयात काही येत नाही �णनू आपण �णत 
असतो मा� प��म बंगालमध�ा बध�मान �ज�ात 
सुजीत चटोप�ाय आप�ा शाळेत वषा�ला केवळ 2 �पये फ� घेऊन 
देशाचे भ�व� घडव�ाचे काम करत आहेत. 18 वषा�पूव� �नवृ� 
होणारे चटोपा�ाय या�ंा �शकवणीवगा�त 300 मलेु आहेत. 

ंग�रबाघरची मलेु को�चग �ासची महागडी फ� कशी देऊ शकणार 
असे ते �णतात. हाच �वचार क�न �ानंी आपला �शकवणी वग� सु� 
केला.आप�ा कामाला इतका स�ान �मळेल अशी अपे�ाही �ानंी 
केली न�ती.   

 सुजीत चटोपा�ाय , प��म बंगाल

वष�भरात 2  �पये फ� घेणारे �श�क

पूण� बदलली आहे. आता कोणताही नाग�रक कोण�ाही 
��ीचे नामाकंन क� शकतो. ऑनलाईन �ि�येमळु े  
संपूण� �ि�या पारदश�क झाली आहे. भारता�ा सव�� 
नागरी पुर�ारापैंक� एक प� पुर�ाराचंी घोषणा दर वष� 
�जास�ाक �दनाचे औ�च� साधनू केली जाते. 2021 या 

वषा�साठी 7 जणानंा प� �वभषूण, 10 जणानंा प� भूषण 
आ�ण 102 जणानंा प��ी स�ान जाहीर झाले. �ा 
मा�वरानंा हा स�ान जाहीर झाला आहे �ाम�े 
भारतासमवेत आप�ा मै�ीला नवा आयाम देणारे 
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अंशु जेमसे�ा, अ�णाचल �देश

 5 �दवसात दोनदा ए�रे� सर

आचाय� रामय� शु�, उ�र �देश

�देशाचे एकमेव  �ालेदार �सधी सारंगी वादक

�वशेष अहवाल    प� पुर�ार

जगातले सवा�त उंच �शखर माउंट ए�रे� सर कर�ाचे ��ेक 
�गया�रोहकाचे �� असते. मा� दोन मलुे असले�ा 41 वषा��ा 
अशंु जेनसे�ा यानंी जी काम�गरी केली �ाचा लोक �वचारही क� 
शकत नाहीत. ए�रे��ा �शखरावर 5 �दवसात दोनदा जाणारी 
अशंू ही एकमेव मिहला आहे. 16 मे 2017 आ�ण पु�ा 21 
तारखेला. दसरी चढाई पूण� कर�ासाठी �ानंा 118 तास आ�ण ु
30 �म�नटे लागली. अशंू यानंी आतापय�त 5 वेळा ए�रे�वर 
चढाई केली आहे. 

जोधपुर�ा बाप �ातंात�ा   रनेरी गावात लंगा समदु ाया�ा 
पारंप�रक संगीतकार कुटंुबात ज�ले�ा लाखा खान यानंी 

लहानपणीच गायनाला सुरवात केली होती. मागं�णयार 
ंसमदु ायात �ालेदार �सधी सारंगी वादन करणारे लाखा खान हे 

ं ंएकमेव कलाकार आहेत. िहदी,मारवाड़ी, �सधी, पंजाबी आ�ण 
म�ुानीसह सहा भाषात गाणा�या लाखा खान यानं ा संगीत नाटक 

अकादमी पुर�ारासह  देश �वदेशात अनेकदा  पुर�ाराने 
ंगौरव�ात आले आहे.लाखा खान यानंी �सधी सारंगी या ज�टल 

वा�यं�ात �नपुणता �ा� केली.

 कोण�ाही देशा�ा सं�ाराचंी झलक �तथ�ा सं�ृतीत �दसून 
येते. भारत हा जगात�ा सवा�त �ाचीन सं�ृतीपैक� एक आहे. 

�जथे सं�ृतला देवभाषा मानली जाते. देशा�ा न�ा �पढीला या 
सं�ृत भाषेचा प�रचय �ावा हा 89 वषा��ा आचाय� रामय� 
शु� याचंा �ण आहे.  आचाय� शु�, काशी �व�त प�रषदेचे 

 अ�� आ�ण सं�ृतचे  �काडं पं�डत आहेत. बनारस 
�व�ापीठा�ा सं�ृत �व�ा धम� �व�ा�न वभागात  �ा�ापक 

�णनू �ानंी काम केले आहे.

ं  लहानपण गरीबीत गेले�ा  भरूी बाई ब �रया यानंा िहदीही 
�व��त येत न�ते. मा� �च�कले�ा �ा�ंा  छंदाने ‘�पथोरा 

ंप��टग’ला जगभरात   ओळख �दली. भरूी बाई या पिह�ा 
ंआ�दवासी मिहला आहेत �ानंी गावात�ा घरा�ंा �भतीवर 

ं ‘�पथोरा प��टग’ साकार�ाचे धैय� दाखवले. भोपाळ 
मध�ा  ‘भारत भवन’ इथे मजरुी करणा�या भरूी बाई आता 
�ा�ा जवळ�ा आ�दवासी सं�हालयात  कलाकार पदावर काम 
करत आहेत.

ंजपानचे  माजी पंत�धान �शजो आबे यानंा प� �वभषूण 
स�ानाची घोषणा झाली आहे.  ता�मळनाडू म�े राहणारे 
 महान �दवंगत गायक ए सपी सु�म�म यानंा मरणो�र 

 प� �वभषूण स�ान दे�ात येईल. आसामचे माजी 
म�ुमं�ी त�ण गोगोई आ�ण लोकसभे�ा माजी अ�� 
 सु�म�ा महाजन यानंा प� भषूण स�ान जाहीर झाला 
आहे. 

 लाखा खान, राज�ान

 वया�ा 89 �ा वष�ही  सं�ृतचे मोफत �श�ण

भूरी बाई, म� �देश

��हदी येत नसताना �च�कले�ा मा�मातून �नमा�ण केली ओळख 
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आ��नभ�र कृषीसाठी शेतक�ांम�े 

आता �नमा�ण झाला एक नवीन भरवसा 

�वशेष अहवाल  पीएम शेतकरी आ�ण आरो� मृदा  काड�

स�ान �नधीची  2 वष� आ�ण 
मृदा आरो� काडा�ची  6 वष� 

��ेक पावलावर शेतक�ांचे �हत ल�ात घेणा�ा क� � सरकार�ा योजना दशकांपासून उपे��त आ�ण  �वकासापासून  

वं�चत अ�दाताना  सश� बनवत आहेत. दोन वषा�पूव� सु� कर�ात आलेली जगातील सवा�त मोठी थेट रोख ह�ांतरण 

वाली पीएम-�कसान स�ान �न�ध योजने अंतग�त शेतक�ां�ा खा�ात  1 लाख 13 हजार कोट��न अ�धक र�म 

ह�ांत�रत कर�ात आली आहे तर शेतक�ांची शेत आ�ण �पकांची उ�ादकता वाढव�ा�ा उ�ेशाने 6 वषा�पूव� सु� 

कर�ात आले�ा मृदा आरो� काड�  योजनेमुळे वाढत आहे शेतक�ांचे उ�ादन आ�ण कमाई

फे�वुारीचा दसरा पंधरवडा केवळ कॅल�डरम�े असलेला मिहना ु
नाही, तर शेतक�या�ंा क�ाणासाठी वचनब� क� �  सरकार�ा 
वतीने देशा�ा अ�दा�ाला नवा आधार आ�ण �ा�ंा  
योगदानाला स�ान देणारा देखील आहे. क� �ात  नर�� मोदी या�ंा 
नेतृ�ाखाली सरकार बनने�ानंतर केवळ  8-9 मिह�ानंंतर  19 
फे�वुारी 2015 रोजी  राज�ान�ा  �ीगंगानगर इथनू अशा 
योजनेची सु�वात कर�ात आली �ामळु े  न केवळ शेतक�या�ंा 
�पकाची उ�ादकता वाढेल तर �ाचंी कमाई द�ट कर�ात ु
देखील मदत �मळेल. याच अनषंुगाने क� � सरकारने 24 फे�वुारी  
2019 रोजी एक ऐ�तहा�सक पाऊल उचलले आ�ण देशातील 
छो�ा-मो�ा सव� शेतक�यासंाठी स�ान �नधीची सु�वात उ�र 
�देश�ा भमूीव�न केली. याचा उ�ेश दर चार मिह�ानंी  2 हजार 
�पयाचंा ह�ा थेट शेतक�या�ंा बँक खा�ात पोहचवून 
शेतक�या�ंा �बयाणे, खते, क�टनाशक सार�ा मलूभतू गरजा 
पूण� करणे आ�ण सावकारी कजा�खाली दब�ापासून वाचवणे 

स�ान �नधीची र�म शेतक�ां�ा खा�ात  

थेट जमा होत आहे. कुणी दलाल नाही, काही नाही, 

थेट शेतक�ांकडे जात आहेत. या योजनेचे जे उ��� 

होते ते सा� होत आहे. ��ेक शेतकरी कुटबंापय�त ु

थेट मदत पोहचावी  आ�ण गरजे�ा वेळी पोहचावी 

या उ�ेशाने ही योजना यश�ी झाली आहे. 

-नर�� मोदी, पंत�धान
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स�ान �न�ध शेतक�ांचे हसू 

�नरोगी धरणी , �हरवे शेत 
n

n

n

कसा घेऊ 
शकता  
लाभ

�वशेष अहवाल  पीएम शेतकरी आ�ण आरो� मृदा  काड�

शेतकरी स�ान �न�ध योजनेची पूण� मािहती  https://pmkisan.gov.in/ 
संकेत�ळावर जाऊन �मळवता येऊ शकते . शेतकरी या संकेत�ळावर नोदंणी 
देखील क� शकतात. या योजने अतंग�त आतापय�त 11.52 कोटी लाभाथ� नोदंणी 
झाली आहे. 

वष� 2015 म�े आतंररा�ीय मदृा �दन साजरा कर�ात आला �
होता. आ�ण देशातील ��ेक शेता�ा यो� पोषणासाठी  क� � 
सरकार ने मदृा आरो� काड� योजना सु� केली होती. 

या योजनेत दर दोन वषा�नी  मदृा आरो� काड� जारी करायचे 
आहे जेणेक�न माती�ा पोषण म�ूातील कमतरता दर क�न ू
उ�ादन आ�ण शेतक�याचें उ�� वाढवले जाऊ शकेल. 

पिह�ा ट��ात 2015-17 पय�त  10.74 कोटी  काड� आ�ण 
दस�या ट��ात  2017-19 पय�त  11.69 कोटी मदृा आरो�  ु
काड� �वत�रत कर�ात आली आहेत. 

या योजनेत  क� � सरकारने  700 कोटी �पया�ंन अ�धक खच� 
केला आहे. 

देशात  429 पे�ा अ�धक नवीन  �ायी मदृा तपासणी 
�योगशाळा , 102 नवीन पोट�बल तपासणी �योगशाळा 
आ�ण  9 हजार�ा आसपास  लघु �योगशाळा उपल� 
आहेत. 

रा�ीय उ�ादकता प�रषद(नेशनल �ोड���वटी काउं�सल) �
�ा अ�ासानसुार रासाय�नक खता�ंा वापरात  8-10 ट�े 
घट झाली आहे आ�ण उ�ादनात  5-6 ट�े वाढ झाली आहे. 

मदृा आरो� काड�म�े  6 �पकासंाठी दोन �कार�ा खताचंी �शफारस कर�ात आली आहे. यात जै�वक 
खताचा समावेश आहे.  अ�त�र� �पकासाठी देखील शेतकरी सूचना मागू शकतो.  एसएचसी पोट�ल 

ंhttps://soilhealth.dac.gov.in/ व�न शेतकरी आपले काड� ��ट क� शकतात. या पोट�लवर  21 
भाषामं�े शेतीबाबत सव� मािहती उपल� आहे.

एक�कडे  मदृा आरो� काड� योजना खता�ंा वापरामळेु मातीत 
असले�ा पोषक घटकामं�े होणारी कमतरता दर कर�ा�ा ू
उ�ेशात  सकारा�क प�रणाम देत आहे तर दसरीकडे स�ान �न�ध ु
योजना �वशेषतः छो�ा शेतक�यासंाठी वरदान ठरत आहे. गे�ा 
दोन वषा�त या योजनेअतंग�त आतापय��  10.60 कोटी भधूारक 
शेतक�या�ंा खा�ात 1 लाख 13 हजार कोटी �पया�ंन अ�धक 
र�म जमा कर�ात आली आहे. ह�रयाणाचे शेतकरी सरदार 

ं ं�सह, सनदुर �सह, गुजरातचे शेतकरी  पटेल घन�ामभाई ्
ंधी�भाई, म� �देशचे मलूचंद मेहवाड़ा िकवा मग तेलंगणाचे के 

एम. सुधाकर रे�ी , सवा�साठी  पीएम िकसान
स�ान �न�ध आधार बनली आहे. या शेतक�याचें �णणे आहे क� 
या योजनेमळेु छो�ा मो�ा जमीनदारानंा सवा�ना खपू फायदा 
झाला आहे. दर चार मिह�ानं ी ह�ा येतो  यातून �ा�ं ा घराची 
आ�ण शेतीची कामे चालतात. �ाचबरोबर  हजार-दोन  हजार 

�पयासंाठी दरवेळ� सावकाराकंडे जा�ाची गरज भासत नाही 
कारण �ा�ंा गरज  स�ान �न�धतून पूण� होतात. पटेल घन�ाम 
भाई �णतात ,  “ब�क खा�ात पैसे आ�ामळु े  �बयाणे, खत 

ंआदीचा खच� भागतो आ�ण वेळेवर शेतात �बयाणे-खत 
टाक�ामळु े  पीक चागंले येते. "
पीएम िकसान स�ान �न�धची ही दोन वष� भधूारक शेतक�या�ंा 
हसू बरोबर सश�ीकरण आ�ण स�ानाची आहेत जो क� � सरकार 
सात�ाने वाढवत आहे. क� �ाकडून सहायता �मळवून देशातील 
शेतकरी आनंदाचे पीक उगवत आहे. तर मदृा आरो� काड� योजना 
शेतक�याचें रासाय�नक खतामंळेु होणारे नकुसान आ�ण ज�मनीचा 
कस वाढव�ासाठी कोण�ा �कारचे खत वापरावे याची मािहती 
दे�ात वरदान ठरत आहे.
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क� �ीय मं��मंडळाचे �नण�य 

n

n

n

n

n

n

n

n

ज�ू-क�ीर�ा जल�व�ुत 

�क�ाची �ती�ा संपली 
पिह�ा औ�ो�गक �वकासाला चालना दे�ासाठी पुढील 15 वषा�साठी 28,400 कोटी 
�पया�ंा �ो�ाहन योजनेनंतर आता ज�-ूक�ीर�ा िक�वाड़ येथे अनेक वष� रखडले�ा 
जल�व�त �क�ाला नवसंजीवनी. यामळु े  या भागात केवळ वीज उ�ादन वाढणार नाही तर ु
महसुलात देखील वाढ होईल, �ाचबरोबर रोजगारा�ा नवीन संधी देखील �नमा�ण होतील.  
�ाचबरोबर मं��मंडळाने िकनारप�ी भागातील  30 लाखा�ंन अ�धक खोबरे  उ�ादक 
शेतक�यानंा खचा��ा दीड पट  एमएसपीची �दली भेट 

�नण�य : ज�-ूक�ीरम�े  सम� सामा�जक-आ�थक 
�वकासाला �ो�ाहन देताना  850 मेगावॅट�ा रतले जल�व�त ु
�क�ासाठी मं��मंडळाने 5281.94 कोटी �पया�ंा 
गुंतवणकु��ा ��ावाला मंजरुी �दली ।

n

n

n

n

लाभ: ज�-ूक�ीरम�े �चनाब नदीवर  ��त �क�ाची 
�न�मती रा�ीय जल �व�त महामंडळ (एनएचपीसी) आ�ण  ु�
ज�-ूक�ीर रा� �व�त �वकास महामंडळ �ल�मडेटची ु
अन�ुमे  51 ट�े आ�ण  49 ट�े िह�ा असलेली नवी  
संय�ु उ�म कंपनी करेल. 

या कंपनीत गुंतवणकु�साठी ज�-ूक�ीर रा� �व�त ु
�वकास महामंडळ �ल�मटेडला देखील क� � सरकार 
समभागातील योगदानासाठी  776.44 कोटी �पये सहा� 
देईल. तर एनएचपीसी यासाठी  808.14 कोटी �पयाचंी 
गुंतवणकू करेल.

हा �क� 60 मिह�ा�ंा आत चालू केला जाईल. यामळु े  
ज�-ूक�ीरम�े सुमारे  4 हजार लोकानंा  ��� आ�ण 
अ��� रोजगार �मळेल. 

ज�-ूक�ीरला या �क�ातून  5289 कोटी �पयाचंी मोफत 
वीज आ�ण  40 वषा�चे  �ोड� लाइफ �णजे �क�ा�ा 
कालावधीत  9581 कोटी �पया�ंा जल उपयोग शु�ा�ा 

मा�मातून लाभ होईल 

या �क�ातून �नमा�ण होणा�या �वजेतून  ��डला  संतुलन 
�दान कर�ात मदत �मळेल आ�ण वीज पुरवठा �व�ेत 
सुधारणा होईल. 

�नण�य : सु�ा खोब�याची शेती करणा�या शेतक�यासंाठी 
िकमान हमी भावात मोठी वाढ 

लाभ: खोबरे �णजे सु�ा नारळा�ा उ�ादनात भारत जगात 
पिह�ा �माकंावर आहे आ�ण सुमारे  20 लाख हे�र �े�ात  
1.5 कोटी टन उ�ादन होते. 

ं�म�लग : खोब�या�ा िकमान हमी भावात खचा��ा तुलनेत  
52 ट�े वाढ . याचा खच�  6,805 �पये येतो. , मा�  
�ामीनाथन सू�ातंग�त आता या शेतक�यानंा  375 �पये 
जा� �णजे 10,335 �पये �मळतील. 

याचा अ� �कार  बॉल कोपरा�ा एमएसपीम�े खचा��ा 
तुलनेत  55 ट�े वाढ . आता यासाठी 10,600 �पये 
�मळतील. 

यामळु े  िकनारप�ी  भागातील  12रा�ामंधील सुमारे  30 
लाखा�ंन अ�धक शेतक�यानंा  �वशेष लाभ �मळेल. 

एमएसपी घो�षत झा�ामळेु शेतक�यानंा बाजारात देखील 
ंअ�धक िकमत �मळेल.  सरकारकडून  नाफेड आ�ण रा�ीय �

सहकारी �ाहक महासंघ आव�कता भास�ास खरेदी करेल. 

 2022 पय�त शेतक�याचें उ�� द�ट कर�ा�ा �दशेने हे ु
मह�पूण� पाऊल आहे
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आ��नभ�रते�ा मागा�ने 

�मळाले यश 

n

शेतक�ांसाठी अ�धक लाभ 

�मळव�ाचे माग� खुले 

 

यशोगाथा 

वष� 2022 पय�त शेतक�ांचे उ�� दु�ट कर�ाचे उ��� घेऊन पुढे वाटचाल करत असले�ा  क� � सरकारचे 

�य� आता ���ात सु�  आहेत. तर दुसरीकडे  आप�ा  �ाटअ� प�ा मा�मातून  एक म�हला केवळ 

पया�वरणाला वाचवत नाही तर म�हलांना आ��नभ�र बनवत आहे. आ�ण इतरांसाठी  उदाहरण घालून देत आहे. 

आसाम�ा  �प�ोतीने कच�ातून 

�नमा�ण केला �ांड

िकसान रेल सार�ा क� � सरकार�ा कृषी संबंधी मह�पूण�  
योजना कशा �कारे शेतक�याचंी ��े  साकार करत आहेत 
याचे एक उदाहरण उ�र �देशचे रिहवासी रामगुलाब आहेत.  
सुशासन �दना�न�म�  आयो�जत काय��मात पंत�धान नर�� 
मोदी यानंी रामगुलाब याचंा उ�ेख केला होता. रामगुलाब 
यानंी रता�ाचे पीक घेतले. �ानंा याचा 15 �पये ��त िकलो 
देखील दर �मळत न�ता . मा� आता रे�े�ा मा�मातून 
रामगुलाब हीच रताळ�  अहमदाबादम�े 25 �पये/िकलो 
दराने �वकतील .  रामगुलाब यानंी शेतकरी उ�ादकसंघटना  
(एफपीओ) म�े 300 �न अ�धक शेतक�यानंा जोडले आहे. 
सगळे �मळून शेती करत आहेत. फे�वुारीत पीक तयार 
होईल. पूव� शेतक�यानंा आपली उ�ादने र�ेमाग� बाहेर 
पाठवावी लागत होती, �ात खपू वेळ जात होता आ�ण 
खच�ही जा� होता. आता रे�े�ा मदतीने रामगुलाब याचंी 
रताळ� कमी खचा�त आ�ण जा�ीत जा� 35 तासात  
गुजरात�ा मंडईम�े  पोहचतील. यासाठी भाडे 482 �पये 

ं��त ि�टल �नधा��रत कर�ात आले आहे. �ाउलट र�े 
ंमाग� याचा खच� 800 �पये ��त ि�टल येतो.

ंआसामचे काजीरंगा रा�ीय उ�ान एक �शग असले�ा �
ग��ासंाठी ��स� आहे. दरवष� जगभरातून  पय�टक इथे येतात. 
मा�  काजीरंगा उ�ाना�ा आजबूाजलूा फेकला जाणारा कचरा 
�शासनासाठी एक आ�ान बनत चालले होते. मा� �ा�नक 
रिहवासी �प�ो�त सैिकयाने आता या कच�या�ा 
�नपटा�याबरोबर �ातून उ��ाचा माग� शोधला आहे. ती रा�ीय �
उ�ाना�ा आजबूाजलूा फेकला जाणारा �ा��कचा कचरा 
एक� करते आ�ण �ाचे कापड बनवते. या कामात �तणे 
आप�ाबरोबर इतर मिहलानंाही सहभागी क�न घेतले आहे. 
�प�ो�त या कापडाचा वापर प�रधान कर�ासाठी , �ोल 
बनव�ासाठी , टेबलवर पसरव�ासाठी तसेच अ� �व�वध 
व� ू बनव�ासाठी करते. या कापडापासून बनले�ा 
उ�ादनाचंी   '�वलेज वीव' नावाने �व�� केली जाते. आसाम�ा 
35 गावामंधील 2,000 पे�ा अ�धक मिहला हे काम करत 
आहेत.  वष� 2012 म�े �ानंी  'काजीरंगा हाट' नावाने �व��चे 
एक दकान देखील सु� केले आहे.ु
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' मन क� बात' पूण� ऐक�ासाठी 
QR कोड Scan करा 

मन क� बात 2.0   20 वा भाग (31 जानेवारी)

“भारतात बनलेली लस आ��नभ�रता 
आ�ण आ� गौरवाचे �तीक”

कोरोना महामारीचा सामना कर�ात  भारत जगात सवा�त पुढे आहे. आप�ा  'मन क� बात' काय��मा�ा  20 �ा भागात याचा 
उ�ेख करताना पंत�धान  नर�� मोदी �णाले -'भारतात सवा�त मोठी लसीकरण मोहीम चालवली जात आहे. आ�ण भारतात 
बनलेली लस �ा�ा आ��नभ�रता आ�ण आ� गौरवाचे  �तीक आहे. '  �ानंी  जमीनी �रावर  काम करणा�यानंा  प� पुर�ार 
दे�ाची काही वषा�पूव� सु� केले�ा परंपरेचा देखील उ�ेख केला. 26 जानेवारी रोजी 72 �ा �जास�ाक �दनी �द�ी�ा लाल 
िक�ावर काही उप�वी लोकानंी केले�ा �तरं�ा�ा अपमाना�ा घटनेचा देखील उ�ेख केला. सादर आहे ''मन क� बात' चा 
काही अशं:

 �ातं� सै�नकाबंाबत �लहा -  मी सव� देशवा�सयानंा आवाहन करतो क� देशा�ा �ातं� सै�नकाबंाबत, �ातं�ाशी �नग�डत 
घटनाबंाबत �लहा. आता, भारत आप�ा �ातं�ाची 75 वष� साजरी करेल , ते�ा तुमचे लेखन �ातं�ा�ा नायका�ं�त उ�म 
��ाजं�ल असेल. 

 र�े सुर�ा मिहना - याच मिह�ात 18 जानेवारी ते 17 फे�वुारी दर�ान आपला  देश 'र�े सुर�ा मिहना ' देखील साजरा करत आहे.  
आज भारतात र�े  सुर�ासाठी  सरकार�ा बरोबरीने वैय��क आ�ण सामिू हक �रावर अनेक �कारचे �य� देखील केले जात 
आहेत.  जीवन वाचव�ा�ा या �य�ामं�े आपण सवा�नी सि�य  भागीदार बनायला हवे .

रामायणावर  �च�  – ं काही �दवसापूंव� मी एक वी�डयो पािहला जो प��म बंगाल�ा वे� �मदनापुर ��त 'नया �पगला' गावातील एक 
�च�कार सरम�ुीन याचंा होता. ते आनंद �� करत होते क� रामायणावर आधा�रत �ाचें �च� दोन लाख �पयानंा �वकले गेले. 

 'इं��डेबल इं�डया वीक� ड गेटवे' - पय�टन मं�ालया�ा �ादे�शक काया�लयाने मिह�ा�ा सु�वातीला बंगाल�ा गावामं�े एक 
'इं��डेबलइं�डया वीक� ड गेटवे' ची सु�वात केली आहे. 

 '��ॉबेरी  फे�ीवल'- काही �दवसापूंव� झाशीम�े '��ॉबेरी महो�व ' सु� झाला. ��ेकाला आ�य� वाटत आहे  ''��ॉबेरी  फे�ीवल' 
आ�ण बंुदेलखंड !  मा� हे स� आहे. आता  बंुदेलखंडम�े ��ॉबेरी�ा शेतीबाबत उ�ाह वाढत आहे.

कच�यातून  सोने बनव�ाचा �वास  - हैदराबाद�ा  बायोनप�ी इथे एका �ा�नक भाजी मंडईने ठरवले क� दररोज �श�क 
राहणा�या भा�ा अशाच टाकून �ाय�ा नाहीत तर �ापासून वीज �न�मती करायची . 

 पया�वरण संर�ण आ�ण उ��ाचे माग� – पया�वरण संर�णातून उ��ाचे माग� देखील खलेु होतात. अ�णाचल �देश�ा  तवागं येथील 
डोगंराळ भागात अनेक शतकापंासून  'मोन शुगु' नावाचा पेपर बनवला जातो. यासाठी वृ�तोड करावी लागत नाही. हा कागद 
पया�वरणासाठी देखील सुर��त आहे आ�ण आरो�ासाठी देखील . 

 ��तेसाठी समप�ण- केरळ�ा  को�यम इथे एक �द�ागं वृ� आहेत  - एन.एस. राज�न. ते गेली अनेक वष�  वे�नाड  तलावावर 
जातात आ�ण �तथे फेकून �दले�ा �ा��क बाट�ा बाहेर काढून घेऊन येतात. आपण देखील  राज�न जी या�ंाकडून �ेरणा घेऊन , 
��तेसाठी  योगदान �ायला हवे. 

 तु�ा सवा�शी जोड�ाची संधी  - 'मला  'मन क� बात' मधनू तु�ा सवा�शी जोडले जा�ाची संधी �मळते. कुणाचे �य� , कुणाची 
आवड , कुणाचा देशासाठी काहीतरी क�न दाखव�ाचा �नधा�र , हे सगळे मला खपू �े�रत करते , भरपूर  उजा� �मळते. 
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आ��नभ�र भारताचा अथ�संक� हा शेतकरी आ�ण 
कृषी �े�ाचा अथ�संक� आहे. आम�ा क�करी 
अ�दा�ाचें उ�� द�ट कर�ात आ�ण ु
भ�व�कालीन तं��ानाने हे �े� स�म कर�ात तो 
हातभार लावेल. पत पुरव�ा�ा उपल�तेमळेु 
एपीएमसी साम�ीत सुधारणा होईल.

आ�थक वष� 21-22 म�े संर�ण �े�ासाठी 
अथ�संक�ात 1.35 लाख कोटी �पये भाडंवली 
खचा�सह 4.78 लाख कोटी �पयापंय�त तरतूद 
वाढ�व�ाब�ल मी पंत�धान आ�ण अथ�मं�ाचें 
�वशेष आभार मानतो. संर�ण भाडंवली खचा�त 
सुमारे 19% वाढ आहे. भाडंवली खचा�त 15 
वषा�तील ही सवा��धक वृ�ी आहे. 

दज�दार �श�णासाठी मोदी सरकारने 3000 
कोटी �पयाचंी रा�ीय अ�े���शप ��श�ण �
योजना सु� केली आहे. 50,000 कोटी �पयातून 
रा�ीय संशोधन सं�ा सु� होईल. �ादे�शक �
भाषा�ंा �वकासाला बळ �मळ�ासाठी रा�ीय �
भाषा अनवुाद अ�भयानाची सु�वात होईल.
आ��नभ�र भारताचा अथ�संक�

आदरणीय पंत�धान नर�� मोदीजी या�ंा नेतृ�ात 
अथ�मं�ी �नम�ला सीतारामन जी यानंी सादर केलेला 
अथ�संक� न�ा भारताची पायाभरणी करेल आ�ण 
130 कोटी भारतीयाचें जीवन सम�ृ  करेल.

हा अथ�संक� आ��नभ�रतेबरोबरच देशातील ��ेक वग� 
आ�ण �े�ातील �गतीचा वेग अ�धक ग�तमान करेल तसेच 
�नयम आ�ण �ि�यामं�े सुलभता आणत देशात 
गुंतवणकूदार व उ�ोगा�ंा बरोबरीने पायाभतू सु�वधा 
�े�ात सकारा�क प�रवत�न आणेल. 

पंत�धान नर�� मोदीजीना जीवन आ�ण जग 
दो�ीची काळजी आहे. अथ�संक� 2021 म�े 
आरो� सेवावंर �ा �कारे भर दे�ात आला आहे 
तो अभतूपूव� आहे.  



सव��थम रा�, मग गु�, मग 

रा�ाचा �वचार केला पा�हजे.

माता-�पता आ�ण नंतर परमे�र. 

�णून आधी �तःचा नाही तर 

-छ�पती �शवाजी महाराज

19 फे�ुवारी रोजी छ�पती �शवाज��ा 

391 �ा जयंती�न�म� अ�भवादन

सन 2014 म�े मी रायगड िक�ाला �थम भेट �दली. �ा वीर 
महापु�षाने आप�ा यो�ता व �मते�ा जोरावर अनेक आ�ाने 

झेलत, संघष�मय आय�ु असताना सु�ा, सुशासन आ�ण 
कारभारातून इ�तहासातील एक नवीन अ�ाय �लिहला; �ा 

ंछ�पतीजी�ा समाधीसमोर मी बसलो. जगा�ा इ�तहासात असे 
���म� �मळणे अश� आहे �ाने �नरंतर संघषा��ा काळात 

सुशासनाची उ�ृ� परंपरा मजबूत केली आ�ण पुढे चाल�वली आहे.

-नर�� मोदी, पंत�धान.
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