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संकल्पातून ससद्धी  

अशाच एका छोट्ा विद्ाव्थिनीची 
आग्रही मागणी पूणथि करत, 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 

‘एक्ाम िॉरीयरथि’ पुसतकाचया 
नवया आिृत्ीत विद्ारयाांरह 

पालक आवण वशक्षकांराठी काही 
विशेष मंत्र देखील रांवगतले 

आहेत, जयामुळे विद्ा्थी 
तणािमुकत होऊन, आनंदाने 

परीक्षेत रहभागी होऊ शकतील. 

अलीना ्तायंग  मी रोइंग, अ ाचल प्र ेशा्तील कव ाकथ्सनी आहे  मा या परी ेचा कनकाल 
आला, ्ते हा मला काही लोकांनी कवचारलं की ्तू ए ाम वॉरीयस्स  पस्तक वाचले हो्ते का  
्ते हा मी हे पस्तक वाचलं न ह्तं, मा  नं्तर मी जे हा ्ते पस्तक रे ी केलं यानं्तर मी ोन
्तीन ा ्ते वाचून का लं  मला वाटलं की जर हे पस्तक मी परी े या आधी वाचलं अस्ते ्तर 
मला ूप ाय ा ाला अस्ता  या पस्तका्त, कव ा यासा ी आव यक असे ूप मं  आहे्त, 
मा  आई विील, पालक आक  कश कांसा ी या्त ार काही नाही  याम  मा ी अशी इ ा 
आहे, की जर आप  या पस्तकाची नवी आव ी का ार असाल, ्तर या्त पालक आक   
कश कांसा ीही काही माग्स श्सक मं  आक  कव य समाकव ट करावे्त  

पं्तप्रधान  मा या यवा कम ांना े ील हा कव वास वाट्तो की, ेशा या प्रधान सेवकाला 
काम सांकग्तलं ्तर ्ते न की होईल  मा या या ो ा या मैक ीने मा यावर ही जबाब ारी 
सोपवली आहे  काही्तरी कर याचा आ ेश क ला आहे, मी न कीच क्त या आ ेशाचे पालन 
करेन  

यािेळी नवया सिरूपात आलंय आपलं 
“एक्ाम िॉरीयरथि”

आपली 
प्रत आजच 

मागिा. 

https://www.narendramodi.in/examwarriors
https://www.amazon.in/Exam-
Warriors-Revised-Updated-

Narendra/dp/0143449974/ref=asc_
df_0143449974/?tag=googleshopdes-21&li

nkCode=df0&hvadid=396986125419&
hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1178752
8220984750938&hvpone=&hvptwo=&
hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocin
t=&hvlocphy=9061650&hvtargid=pla-
1193639338926&psc=1&ext_vrnc=hi

Narendra/dp/0143449974/ref=asc_
df_0143449974/?tag=googleshopdes-21&li

nkCode=df0&hvadid=396986125419&
hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1178752
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देर्ाचे भहवषर् उज्वल 

मुखपृष्ठ कथा सर्वसामानाांचे जीरनमान सुखकर करणाऱ्ा ‘ईज ऑफ लिवरंग’ योजनेचे, उज्ज्विा 
योजना ह ेसरवोत्तम उदाहरण ठरिे आह.े 2014 पययंत घरात स्वयांपाकाचा गॅस असिेल्ा 
कुटुांबाांचे प्रमाण 56 % इतके होते आता ते 99.6 टके् झािे आह ेपान क्रमाांक 18-27 

      ईमेल- response-nis@pib.gov.in 

आतील पानांवर ...

पान क्रमाकं 14-16 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्ारयाांना 
वदला आतमविशिास िाढिणयाचा मंत्र 

परीक्षा म्णजे 
आर्ुषर्ाला आकार 

देणर्ाची संधी

23 िराांपूिवी जेव्ा जगाने, ऑपरेशन शकतीचया माधयमातून आपली ताकद पाव्ली 
्ोती... भारताला अणुसुरक्ेत आतमवनभ्भर बनिणयाची कथा। पान क्रमांक 30-31 

बातमर्ा थोडकर्ात...

राषट्रहनती: आतमहनभ्भर भारताची पटकथा

म्ापराक्रमी म्ाराणा 

कोरोना हवरुधद दसुरी मो्ठी लढाई : 

भीमाने हदले इंग्रजांना आव्ान, झलकारीबाईंचा  
झार्ीला अहभमान 

एक कोटी रोजगाराचर्ा सधंी हनमा्भण करणर्ाचर्ा हदर्नेे पावले  

देशातलया प्रमुख बातमया| पान क्रमांक 4-5

आतमवनभ्भर भारत अवभयानाच ेएक िर्भ    | पान क्रमाकं 7-9

मेिाडची शान; म्ाराणा प्रताप यांचया पराक्रमाला िंदन | पान क्रमांक 35 

वबकट झाली अिसथा; केंद्र सरकारन ेकसली कंबर |पान क्रमाकं 10-11 

अमतृम्ोतसि विशरे मधय ेयािेकी 1857 चया क्रातंीकारकाचंी कथा | पान क्रमाकं 12-13 

मवंत्रमडंळ वनण्भय | पान क्रमाकं 17

पवू्भ भारताचर्ा हवकासातूनच देर्ाचा संपूण्भ हवकास ्ोण ेर्कर् 
उतकल केसरी डॉ ्रकृेषण मे् ताब यांचया पुसतकाच ेप्रकाशन | पान क्रमांक 28-29 

पर्ा्भवरण सुरहक्षततेसा्ठी कहटबद्ध 
कथा बदलतया भारताची | पान क्रमाकं 36 

गोखल:े जर्ानंा सवतः बापूनंी ‘म्ातमा’उपाधी हदली 
गोपाळ कृषण गोखले जयंती विशेर | पान क्रमांक 6 

परंपरेला हमळाली ओळख,कुर्ल ्ातांना उमेद 
उसताद योजनेअंतग्भत कलाकारांचया ्ातानंा कौशलयाची जोड | पान क्रमाकं 34 

आर. एन. आई.  नंबर
DELMAR/2020/78830



न्यू इडंिया समाचार2

सप्रेम नमसकार  
आशा आहे, आपण सग े वनरोगी, वनरामय असाल. गेलया िष  देशाने एकजूट होत कोरोनाला मात वदली 
होती. भारत आता पुन्हा एकदा जलद गती आवण समन्ियातून कोरोनाला मात दे यासा ी स  झाला 
आहे. आमचया िैज्ावनकांनी लस विकवसत करून कोरोनावि धद ल याचिे औषध तर वदले आहे, मात् 
जोपयत आपण कोरोनापासून पूणमा मुकत होत नाही, तोपयत आपलयाला मासक ालायचिाचि आहे आवण 
शारीररक अंतराचया वनयमांचिेही पालन करायचिे आहे. देशाचिे नेतति या ल ाईत अतयंत संिेदनशीलतेने 
पािले उचिलत आहे आवण आि्यक ती औषधे- गणालये उपलबध हो यासा ी प्रय  केले जात 
आहेत. तयामु े, ाबरू नका, कारण कोरोनापासून बचिाि कर याचिा हाचि एकमेि प्रभािी उपाय आहे. 
कोरोनावि धदचिा ल ा असो वकंिा मग देशात विविध योजनांचया माधयमातून बदल ििणे असो, 
जनसहभागातून कायम देशाला निी वदशा वम ाली आहे. तयाचिाचि पररणाम महणून सिातं ानंतर वकतयेक 
दशके, सियंपाकाचया गसचिी सुविधा जी आधी केि  काही विवशषट िगापयतचिा मयामावदत होती, वतचिा 
विसतार आता गािे आवण गररबांपयत झाला आहे. प्रधानमंत्ी उ िला योजनेने सिमासामान्य वयकतीचया 
जीिनमानात तर सुधारणा केली आहेचि, तयावशिाय लोकांचिे आरोगय आवण पयामािरण संरक्षणाचया 
वदशेने एक आदशमा उदाहरण वसधद केले असून या योजनेचिे यश जगानेही मान्य केले आहे. या योजनेला 
आता सहा िष पूणमा होत आहेत. जीिनमानात सुधारणा कर याचया वदशेने उ िला योजनेमु े कसे 

ांवतकारक बदल िले आहेत, यािरचि या अंकाचिी आमचिी मुिपष  क्था आहे. एि ेचि नाही, तर 
आयुषयाचया सुरवक्षततेसा ीचया विमा योजनेमु े सिमासामान्यांना मोलाचिा आधार वम ाला आहे. तयाचिी 
क्था देिील या अंकात आहे. 
सिातं ाचिी ल ाई असो, वकंिा मग परदेशी आ मणांचिा सामना करणे असो, शौयमा, या देशाचया 
मातीतचि आहे. महाराणा प्रताप, गोपा  कषण गोिले यांचया सिातं  आवण प्रेरणादायी कतमातिाचिी ल ाई 
देिील आपलयाला या अंकात िाचिायला वम ेल. तयावशिाय, अनेक अज्ात नायकांचया क्थादेिील 
या अंकात समाविषट कर यात आलया आहेत. आपलया युिा विद्ा्थयानी परीक्षेसह आयुषयातलया 
आवहानांचिा सामना कसा करािा, यासा ी ‘परीक्षा पे चिचिामा’ कायमा मात पंतप्रधानांनी साधलेला संिाद 
देिील आपलयाला प्रेरणादायक रेल. 
भारताला आतमवनभमार बनि यासा ी देशाचिा संकलप आपलया सिासा ी एक आंदोलन रला आहे 
आवण गेलया एका िषामात, या अवभयानामु े देशात जे बदल ित आहेत, ते देशातील 1 7 कोटी 
लोकांचया सहभागावशिाय शकयचि नवहते. 
नेहमीप्रमाणे आपलया सूचिना, अवभप्राय आमहाला क ित रहा.

 पता-  बयूरो ि आउटरीचि एंि कमयुवनकेशन,
सूचिना भिन, दुसरा मजला, 
 निी वदलली- 11000
ईमेल-response-nis@pib.gov.in

संपा कां ा तयू .......

जयदीप भटनागर  
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आपकी पवत्का मुझे वनयवमत रूप से वमल रही है। इसकी सामग्ी बहुत ही सुन्दर और ज्ानिधमाक है। 

आप विलौना अंक वनकाल रहे हैं इसके वलए बहुत - बहुत बधाई। विलौने बच्ों की जरूरत ही 

नहीं उनकी दुवनया भी होती हैं इसवलए विलौने ऐसे हों वजनसे बच्ों को कोई नुकसान न हो। उन्हें 

वकसी तरह का चिोट न लगे और विलौनों में केवमकल का कम से कम इसतेमाल हो वजससे बच्े 

सिस्थ रह सकें।
िॉ. सुिेदि राि rudorajasthan@gmail.com

मुझे ‘न्यू इंविया समाचिार’ के ताजा अंकों का बेसब्ी से इंतजार रहता 

है। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। मैं चिाहता हूं वक आप 

इसका एक पीिीएि भी सा्थ में संलग्न करें वजससे मैं इसे सेि करके 

रि सकूं और जरूरत पड़ने पर सभी मुखय वबंदुओं को दोहरा सकूं। 

आप इसे एक सुझाि समझ कर सिीकार करें। 

हेमंत कुमार दुबे 
hdubey02@gmail.com

पवत्का वनयवमत तौर पर प्रापत हो रहा 
है। अप्रैल प्र्थम अंक पढ़कर कािी 
िुशी हुई। सभी लेि ज्ानिधमाक है। 
मोबाइल पर पेज पलटकर पवत्का 
पढ़ने में बहुत अचछा भी लगता 
है और सरकार की योजनाओं की 
जानकारी भी वमलती है। आशा है 
आगे भी आप इसी तरह वनयवमत रूप 
से पवत्का भेजते रहेंगे। 

गणेश रवि
ganeshravi102@gmail.com

पवत्का का यह पहल मुझे बहुत ही बवढ़या लगा। सा्थ ही सभी लेिों 

को पढ़कर अचछा लगा। आशा करता हूं भविषय में भी हम सब को 

इसी तरह जागरूक करते रहेंगे।
ajitkumarsurya25@gmail.com

आपका यह अंक अपने आप में बहुत ही उपयोगी और महतिपूणमा 

जानकारी समेटे हुए है। यह अंक बहुत ही उपयोगी और सा्थमाक है।

वनभमाय कुमार वमश्ा 
nirbhay.tec@gmail.com

हम सभी विद्ाव्थमायों के वलए यह बहुत ही उपयोगी पवत्का है। यह 

हमारी आने िाली  परीक्षाओं के वलए कािी  उपयोगी होगी। मैं इस 

पवत्का को 5  सटार देता हूं।
himomprakashy5@gmail.com

न्यू इंविया समाचिार का अंक वनयवमत तौर पर वमल रहा है वजसके 

वलए संपादक मंिल को हावदमाक धन्यिाद। पवत्का के हावलया अंक 

में 'इचछा शशकत से इवतहास रचिने िाली मवहलाओं को सलाम' 

शीषमाक बेहद ज्ानिधमाक एिं उपयोगी है। कई ऐसी मवहलाएं वजनकी 

कायमा क्षमता से हम  कहीं ना कहीं हम अनवभज् ्थे, उन्हें पवत्का ने 

स्थान देकर सममावनत वकया है। इसके अवतररकत अन्य लेि भी 

सीवमत शबदों में वयापक वि्लेषण है।  
रचिना उवनयाल  appusona80@gmail.com

मुझे यह देिकर बहुत अचछा लगा वक इस 

पवत्का में आम लोगों के बारे में जानकारी 

रहती है। लैपटॉप,  टेबलेट और मोबाइल जैसे 

आधुवनक उपकरणों के युग मे ‘न्यू इंविया 

समाचिार’ का प्रकाशन रोमांचि पैदा करता है। 

सा्थ ही यह पवत्का समग् ऊजामािान गवतशील 

भारत का दपमाण वदिाई देता है।
andeshwarmahan@
gmail.com

'न्यू इंविया समाचिार' पवत्का वमला। आपका यह कदम बहुत ही 

सराहनीय है। आप हम नागररकों को अपनी पवत्का के माधयम से 

सरकार की निीन योजनाओं की सूचिना दे रहे हैं। बड़े गौरि की बात 

है वक यह पवत्का वनशुलक है। आपका यह कायमा बेहद प्रशंसनीय 

और सराहनीय है। मुकेश कुमार ऋवष िमामा

न्यू इंविया समाचिार पत् का ताजा अंक प्रापत हुआ। बहुआयामी योजनाओं, 

विविध समाचिारों और देश विदेश की अनेकों ताजा िबरों, सूचिनाओं और 

सािमाजवनक वहतों से संबंवधत त्थयों से पररवचित होने का सौभागय वमला।  

kheemanandpenday1979@gmail.com

आपकी बात...
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आपकी पवत्का मुझे वनयवमत रूप से वमल रही है। इसकी सामग्ी बहुत ही सुन्दर और ज्ानिधमाक है। 

आप विलौना अंक वनकाल रहे हैं इसके वलए बहुत - बहुत बधाई। विलौने बच्ों की जरूरत ही 

नहीं उनकी दुवनया भी होती हैं इसवलए विलौने ऐसे हों वजनसे बच्ों को कोई नुकसान न हो। उन्हें 

वकसी तरह का चिोट न लगे और विलौनों में केवमकल का कम से कम इसतेमाल हो वजससे बच्े 

सिस्थ रह सकें।
िॉ. सुिेदि राि rudorajasthan@gmail.com

मुझे ‘न्यू इंविया समाचिार’ के ताजा अंकों का बेसब्ी से इंतजार रहता 

है। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। मैं चिाहता हूं वक आप 

इसका एक पीिीएि भी सा्थ में संलग्न करें वजससे मैं इसे सेि करके 

रि सकूं और जरूरत पड़ने पर सभी मुखय वबंदुओं को दोहरा सकूं। 

आप इसे एक सुझाि समझ कर सिीकार करें। 

हेमंत कुमार दुबे 
hdubey02@gmail.com

पवत्का वनयवमत तौर पर प्रापत हो रहा 

है। अप्रैल प्र्थम अंक पढ़कर कािी 

िुशी हुई। सभी लेि ज्ानिधमाक है। 

मोबाइल पर पेज पलटकर पवत्का 

पढ़ने में बहुत अचछा भी लगता 

है और सरकार की योजनाओं की 

जानकारी भी वमलती है। आशा है 

आगे भी आप इसी तरह वनयवमत रूप 

से पवत्का भेजते रहेंगे। 

गणेश रवि
ganeshravi102@gmail.com

पवत्का का यह पहल मुझे बहुत ही बवढ़या लगा। सा्थ ही सभी लेिों 

को पढ़कर अचछा लगा। आशा करता हूं भविषय में भी हम सब को 

इसी तरह जागरूक करते रहेंगे।

ajitkumarsurya25@gmail.com

आपका यह अंक अपने आप में बहुत ही उपयोगी और महतिपूणमा 

जानकारी समेटे हुए है। यह अंक बहुत ही उपयोगी और सा्थमाक है।

वनभमाय कुमार वमश्ा 

nirbhay.tec@gmail.com

हम सभी विद्ाव्थमायों के वलए यह बहुत ही उपयोगी पवत्का है। यह 

हमारी आने िाली  परीक्षाओं के वलए कािी  उपयोगी होगी। मैं इस 

पवत्का को 5  सटार देता हूं।

himomprakashy5@gmail.com

न्यू इंविया समाचिार का अंक वनयवमत तौर पर वमल रहा है वजसके 

वलए संपादक मंिल को हावदमाक धन्यिाद। पवत्का के हावलया अंक 

में 'इचछा शशकत से इवतहास रचिने िाली मवहलाओं को सलाम' 

शीषमाक बेहद ज्ानिधमाक एिं उपयोगी है। कई ऐसी मवहलाएं वजनकी 

कायमा क्षमता से हम  कहीं ना कहीं हम अनवभज् ्थे, उन्हें पवत्का ने 

स्थान देकर सममावनत वकया है। इसके अवतररकत अन्य लेि भी 

सीवमत शबदों में वयापक वि्लेषण है।  

रचिना उवनयाल  appusona80@gmail.com

मुझे यह देिकर बहुत अचछा लगा वक इस 

पवत्का में आम लोगों के बारे में जानकारी 

रहती है। लैपटॉप,  टेबलेट और मोबाइल जैसे 

आधुवनक उपकरणों के युग मे ‘न्यू इंविया 

समाचिार’ का प्रकाशन रोमांचि पैदा करता है। 

सा्थ ही यह पवत्का समग् ऊजामािान गवतशील 

भारत का दपमाण वदिाई देता है।

andeshwarmahan@

gmail.com

'न्यू इंविया समाचिार' पवत्का वमला। आपका यह कदम बहुत ही 

सराहनीय है। आप हम नागररकों को अपनी पवत्का के माधयम से 

सरकार की निीन योजनाओं की सूचिना दे रहे हैं। बड़े गौरि की बात 

है वक यह पवत्का वनशुलक है। आपका यह कायमा बेहद प्रशंसनीय 

और सराहनीय है। मुकेश कुमार ऋवष िमामा

न्यू इंविया समाचिार पत् का ताजा अंक प्रापत हुआ। बहुआयामी योजनाओं, 

विविध समाचिारों और देश विदेश की अनेकों ताजा िबरों, सूचिनाओं और 

सािमाजवनक वहतों से संबंवधत त्थयों से पररवचित होने का सौभागय वमला।  

kheemanandpenday1979@gmail.com

आपकी बात...

 डिडिटल कलेंिर 
भार्त सरकार ने पहली बार किकजटल 

कैलेंिर और िायरी एप लॉनच ककया 

है। जीओआई एप पर सभी सरकारी 

योजनाओं, काय्सक्रम, प्रकाशन के साथ 

आकधकाररक अवकाश और क्तकथयों 

की जानकारी भी कमल जाएगी।

इसे गूगल पले सटोर और आईओएस पर िाउनलोि कर सक्ते हैं। 

https://goicalendar.gov.in/
गूगल पले सटोर कलंक आईओएस कलंक 

https://play.google.com/store/

apps/details?id=in.gov.calendar
https://apps.apple.com/in/app/

goi-calendar/id1546365594

 डिडिटल कलेंिर 
भार्त सरकार ने पहली बार किकजटल 

कैलेंिर और िायरी एप लॉनच ककया 

है। जीओआई एप पर सभी सरकारी 

योजनाओं, काय्सक्रम, प्रकाशन के साथ 

आकधकाररक अवकाश और क्तकथयों 

की जानकारी भी कमल जाएगी।

इसे गूगल पले सटोर और आईओएस पर िाउनलोि कर सक्ते हैं। 

https://goicalendar.gov.in/

गूगल पले सटोर कलंक आईओएस कलंक 

https://play.google.com/store/

apps/details?id=in.gov.calendar
https://apps.apple.com/in/app/

goi-calendar/id1546365594

जयदीप भटनागर  
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आपले पाक्षिक मला क्ियक्मतपणे क्मळत असते. त्ातील मजकूर अत्यंत उत्तम आक्ण ज्ािवर्धक 
असतो,आपण खेळणायंवर अयंक काढत आहात यासाठी आपले खूप खूप अक्िियंदि. खेळणी फक्त मुलायंची 
गरजच िाही, तर ती त्ायंचे सयंपूण्ध िावक्वश्वच असतात. त्ामुळे खेळणी अशी असायला हवीत, ज्ामुळे त्ायंचे 
काहीही िुकसाि होणार िाही. त्ायंिा कसलीही ईजा होणार िाही. आक्ण खेळणायंमधे् रसायिायंचा वापर 
कमीतकमी व्ायला हवा, जेणेकरूि मुले सुरक्षित राहतील.
िॉ. सुिेदि राि rudorajasthan@gmail.com

 ‘नू् इयंक्िया समाचार’च्ा ताज्ा अयंकायंची मी िेहमीच उत्यं ठेिे वाट बघत 
असतो. मी सरकारी िोकरीसाठी परीषेिची तयारी करतो आहे. माझी अशी 
इच्ा आहे की आपण या पाक्षिकाचा एक पीिीएफ अयंकही सोबत पाठवावा 
जेणेकरुि मी ते सेव् करू शकेि आक्ण मला गरज पिली तर त्ातील 
महत्ाचे मुदे् पुन्ा वाचू शकेि. कृपया आपण ही सूचिा स्ीकारावी, अशी 
क्वियंती ! 
हेमयंत कुमार दुबे 
hdubey02@gmail.com

आपले पाक्षिक मला क्ियक्मतपणे क्मळत 
असते. एक्रिलचा पक्हला अयंक वाचल्ा 
ियंतर खूपच आियंद झाला. त्ातील सव्धच 
लेख ज्ािवर्धक आहेत. मोबाईलवर पाि 
उलटवूि वाचतािा खूप मजा येते. आक्ण 
सरकारी योजिायंची माक्हती क्मळते. 
आपण पुढेही मला असेच क्ियक्मतपणे 
अयंक पाठवत राहाल हीच आशा! 

गणेश रक्व
ganeshravi102@gmail.com

या अयंकात ‘वाचकायंचे मिोगत’रिक्सद्ध करणाचा उपक्रम फारच उत्तम 
आहे. गेल्ा वेळच्ा पाक्षिकातले सव्ध लेख फारच छाि होते. िक्वष्ातही 
आपण आम्ा सवाांिा असेच जागरूक ठेवाल अशी आशा आहे.   
ajitkumarsurya25@gmail.com

आपला हा अयंक अत्यंत उपयुक्त आक्ण महत्ाची माक्हती देणारा आहे. 
माझ्ासाठी फारच उपयोगी आक्ण अर्धपूण्ध ठरलेला हा अयंक आहे.
क्िि्धय कुमार क्मश्ा 
nirbhay.tec@gmail.com

आमच्ासारख्ा सव्ध क्वद्ार्ाांसाठी हे पाक्षिक अत्यंत उपयुक्त ठरते आहे. 
आमच्ा येणाऱया परीषिायंची तयारी करणासाठी हे अत्यंत उपयुक्त ठरणारे 
अयंक आहेत. मी या पाक्षिकाला पाच स्ार देईि. 
himomprakashy5@gmail.com

नू् इयंक्िया समाचार चा अयंक मला क्ियक्मतपणे क्मळत असतो त्ासाठी मी 
रिरम सयंपादक मयंिळाचे आिार माितो. या पाक्षिकाच्ा अलीकिच्ाच एका 
अयंकात, ‘इच्ा शक्तीतूि इक्तहास रचणाऱया मक्हलायंिा सलाम’ अशा शीर्धकाचा 
लेख अत्यंत ज्ािवर्धक आक्ण उपयुक्त होता. अशा क्कते्क मक्हला, ज्ायंच्ा 
काय्धकतृ्धत्ाक्वरयी आपण कुठेतरी अिक्िज् होतो, त्ायंिा या पाक्षिकात सराि 
देऊि त्ायंच्ा कतृ्धत्ाचा सन्ाि केला गेला आहे. त्ाक्शवाय, इतर लेखायंमधे्ही 
मया्धक्दत शबायंत क्वसृ्त क्ववेचि केले आहे. 
रचिना उवनयाल  appusona80@gmail.com

मला हे बघूि खूप आियंद झाला की या अयंकात 
सव्धसामान् लोकायंक्वरयी माक्हती असते.  लॅपटॉप, 
टॅबलेट आक्ण मोबाईलसारख्ा आरुक्िक 
उपकरणायंच्ा या काळात, ‘नू् इयंक्िया समाचार’ 
मिात उत्यं ठा आक्ण रोमायंच क्िमा्धण करते. 
त्ासोबतच, या पाक्षिकात, समग्र, ऊजा्धवाि आक्ण 
गक्तमाि िारताचे रिक्तक्बयंब बघायला क्मळते. 

andeshwarmahan@
gmail.com

नू् इयंक्िया समाचारचा अयंक क्मळाला. आपला हा उपक्रम अत्यंत 
कौतुकास्पद आहे. आपण आम्ा सव्ध िागररकायंिा या पाक्षिकाच्ा 
माध्मातूि सरकारच्ा िव्ा योजिायंची माक्हती देत असता. हे पाक्षिक 
क्िः शुल्क आहे ही क्वशेर आियंदाची गोष्ट आहे. आपले हे काय्ध अत्यंत 
गौरवास्पद आक्ण कौतुकास्पद आहे. ।
 मुकेश कुमार ऋक्र वमा्ध

नू् इयंक्िया समाचार पत्ाचा ताजा अयंक क्मळाला. बहुआयामी योजिा, क्वक्वर 
बातम्ा आक्ण देश-क्वदेशातील अिेक ताज्ा घिामोिी, सूचिा आक्ण 
साव्धजक्िक क्हतायंशी सयंबयंक्रत तरे् आम्ाला या पाक्षिकातूि कळू शकतात. 
kheemanandpenday1979@gmail.com

ाचकांच म त 
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आपकी पवत्का मुझे वनयवमत रूप से वमल रही है। इसकी सामग्ी बहुत ही सुन्दर और ज्ानिधमाक है। 

आप विलौना अंक वनकाल रहे हैं इसके वलए बहुत - बहुत बधाई। विलौने बच्ों की जरूरत ही 

नहीं उनकी दुवनया भी होती हैं इसवलए विलौने ऐसे हों वजनसे बच्ों को कोई नुकसान न हो। उन्हें 

वकसी तरह का चिोट न लगे और विलौनों में केवमकल का कम से कम इसतेमाल हो वजससे बच्े 

सिस्थ रह सकें।
िॉ. सुिेदि राि rudorajasthan@gmail.com

मुझे ‘न्यू इंविया समाचिार’ के ताजा अंकों का बेसब्ी से इंतजार रहता 

है। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। मैं चिाहता हूं वक आप 

इसका एक पीिीएि भी सा्थ में संलग्न करें वजससे मैं इसे सेि करके 

रि सकूं और जरूरत पड़ने पर सभी मुखय वबंदुओं को दोहरा सकूं। 

आप इसे एक सुझाि समझ कर सिीकार करें। 

हेमंत कुमार दुबे 
hdubey02@gmail.com

पवत्का वनयवमत तौर पर प्रापत हो रहा 
है। अप्रैल प्र्थम अंक पढ़कर कािी 
िुशी हुई। सभी लेि ज्ानिधमाक है। 
मोबाइल पर पेज पलटकर पवत्का 
पढ़ने में बहुत अचछा भी लगता 
है और सरकार की योजनाओं की 
जानकारी भी वमलती है। आशा है 
आगे भी आप इसी तरह वनयवमत रूप 
से पवत्का भेजते रहेंगे। 

गणेश रवि
ganeshravi102@gmail.com

पवत्का का यह पहल मुझे बहुत ही बवढ़या लगा। सा्थ ही सभी लेिों 

को पढ़कर अचछा लगा। आशा करता हूं भविषय में भी हम सब को 

इसी तरह जागरूक करते रहेंगे।
ajitkumarsurya25@gmail.com

आपका यह अंक अपने आप में बहुत ही उपयोगी और महतिपूणमा 

जानकारी समेटे हुए है। यह अंक बहुत ही उपयोगी और सा्थमाक है।

वनभमाय कुमार वमश्ा 
nirbhay.tec@gmail.com

हम सभी विद्ाव्थमायों के वलए यह बहुत ही उपयोगी पवत्का है। यह 

हमारी आने िाली  परीक्षाओं के वलए कािी  उपयोगी होगी। मैं इस 

पवत्का को 5  सटार देता हूं।
himomprakashy5@gmail.com

न्यू इंविया समाचिार का अंक वनयवमत तौर पर वमल रहा है वजसके 

वलए संपादक मंिल को हावदमाक धन्यिाद। पवत्का के हावलया अंक 

में 'इचछा शशकत से इवतहास रचिने िाली मवहलाओं को सलाम' 

शीषमाक बेहद ज्ानिधमाक एिं उपयोगी है। कई ऐसी मवहलाएं वजनकी 

कायमा क्षमता से हम  कहीं ना कहीं हम अनवभज् ्थे, उन्हें पवत्का ने 

स्थान देकर सममावनत वकया है। इसके अवतररकत अन्य लेि भी 

सीवमत शबदों में वयापक वि्लेषण है।  
रचिना उवनयाल  appusona80@gmail.com

मुझे यह देिकर बहुत अचछा लगा वक इस 

पवत्का में आम लोगों के बारे में जानकारी 

रहती है। लैपटॉप,  टेबलेट और मोबाइल जैसे 

आधुवनक उपकरणों के युग मे ‘न्यू इंविया 

समाचिार’ का प्रकाशन रोमांचि पैदा करता है। 

सा्थ ही यह पवत्का समग् ऊजामािान गवतशील 

भारत का दपमाण वदिाई देता है।
andeshwarmahan@
gmail.com

'न्यू इंविया समाचिार' पवत्का वमला। आपका यह कदम बहुत ही 

सराहनीय है। आप हम नागररकों को अपनी पवत्का के माधयम से 

सरकार की निीन योजनाओं की सूचिना दे रहे हैं। बड़े गौरि की बात 

है वक यह पवत्का वनशुलक है। आपका यह कायमा बेहद प्रशंसनीय 

और सराहनीय है। मुकेश कुमार ऋवष िमामा

न्यू इंविया समाचिार पत् का ताजा अंक प्रापत हुआ। बहुआयामी योजनाओं, 

विविध समाचिारों और देश विदेश की अनेकों ताजा िबरों, सूचिनाओं और 

सािमाजवनक वहतों से संबंवधत त्थयों से पररवचित होने का सौभागय वमला।  

kheemanandpenday1979@gmail.com

आपकी बात...
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आपकी पवत्का मुझे वनयवमत रूप से वमल रही है। इसकी सामग्ी बहुत ही सुन्दर और ज्ानिधमाक है। 

आप विलौना अंक वनकाल रहे हैं इसके वलए बहुत - बहुत बधाई। विलौने बच्ों की जरूरत ही 

नहीं उनकी दुवनया भी होती हैं इसवलए विलौने ऐसे हों वजनसे बच्ों को कोई नुकसान न हो। उन्हें 

वकसी तरह का चिोट न लगे और विलौनों में केवमकल का कम से कम इसतेमाल हो वजससे बच्े 

सिस्थ रह सकें।
िॉ. सुिेदि राि rudorajasthan@gmail.com

मुझे ‘न्यू इंविया समाचिार’ के ताजा अंकों का बेसब्ी से इंतजार रहता 

है। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। मैं चिाहता हूं वक आप 

इसका एक पीिीएि भी सा्थ में संलग्न करें वजससे मैं इसे सेि करके 

रि सकूं और जरूरत पड़ने पर सभी मुखय वबंदुओं को दोहरा सकूं। 

आप इसे एक सुझाि समझ कर सिीकार करें। 

हेमंत कुमार दुबे 
hdubey02@gmail.com

पवत्का वनयवमत तौर पर प्रापत हो रहा 

है। अप्रैल प्र्थम अंक पढ़कर कािी 

िुशी हुई। सभी लेि ज्ानिधमाक है। 

मोबाइल पर पेज पलटकर पवत्का 

पढ़ने में बहुत अचछा भी लगता 

है और सरकार की योजनाओं की 

जानकारी भी वमलती है। आशा है 

आगे भी आप इसी तरह वनयवमत रूप 

से पवत्का भेजते रहेंगे। 

गणेश रवि
ganeshravi102@gmail.com

पवत्का का यह पहल मुझे बहुत ही बवढ़या लगा। सा्थ ही सभी लेिों 

को पढ़कर अचछा लगा। आशा करता हूं भविषय में भी हम सब को 

इसी तरह जागरूक करते रहेंगे।

ajitkumarsurya25@gmail.com

आपका यह अंक अपने आप में बहुत ही उपयोगी और महतिपूणमा 

जानकारी समेटे हुए है। यह अंक बहुत ही उपयोगी और सा्थमाक है।

वनभमाय कुमार वमश्ा 

nirbhay.tec@gmail.com

हम सभी विद्ाव्थमायों के वलए यह बहुत ही उपयोगी पवत्का है। यह 

हमारी आने िाली  परीक्षाओं के वलए कािी  उपयोगी होगी। मैं इस 

पवत्का को 5  सटार देता हूं।

himomprakashy5@gmail.com

न्यू इंविया समाचिार का अंक वनयवमत तौर पर वमल रहा है वजसके 

वलए संपादक मंिल को हावदमाक धन्यिाद। पवत्का के हावलया अंक 

में 'इचछा शशकत से इवतहास रचिने िाली मवहलाओं को सलाम' 

शीषमाक बेहद ज्ानिधमाक एिं उपयोगी है। कई ऐसी मवहलाएं वजनकी 

कायमा क्षमता से हम  कहीं ना कहीं हम अनवभज् ्थे, उन्हें पवत्का ने 

स्थान देकर सममावनत वकया है। इसके अवतररकत अन्य लेि भी 

सीवमत शबदों में वयापक वि्लेषण है।  

रचिना उवनयाल  appusona80@gmail.com

मुझे यह देिकर बहुत अचछा लगा वक इस 

पवत्का में आम लोगों के बारे में जानकारी 

रहती है। लैपटॉप,  टेबलेट और मोबाइल जैसे 

आधुवनक उपकरणों के युग मे ‘न्यू इंविया 

समाचिार’ का प्रकाशन रोमांचि पैदा करता है। 

सा्थ ही यह पवत्का समग् ऊजामािान गवतशील 

भारत का दपमाण वदिाई देता है।

andeshwarmahan@

gmail.com

'न्यू इंविया समाचिार' पवत्का वमला। आपका यह कदम बहुत ही 

सराहनीय है। आप हम नागररकों को अपनी पवत्का के माधयम से 

सरकार की निीन योजनाओं की सूचिना दे रहे हैं। बड़े गौरि की बात 

है वक यह पवत्का वनशुलक है। आपका यह कायमा बेहद प्रशंसनीय 

और सराहनीय है। मुकेश कुमार ऋवष िमामा

न्यू इंविया समाचिार पत् का ताजा अंक प्रापत हुआ। बहुआयामी योजनाओं, 

विविध समाचिारों और देश विदेश की अनेकों ताजा िबरों, सूचिनाओं और 

सािमाजवनक वहतों से संबंवधत त्थयों से पररवचित होने का सौभागय वमला।  

kheemanandpenday1979@gmail.com

आपकी बात...

 डिडिटल कलेंिर 
भार्त सरकार ने पहली बार किकजटल 

कैलेंिर और िायरी एप लॉनच ककया 

है। जीओआई एप पर सभी सरकारी 

योजनाओं, काय्सक्रम, प्रकाशन के साथ 

आकधकाररक अवकाश और क्तकथयों 

की जानकारी भी कमल जाएगी।

इसे गूगल पले सटोर और आईओएस पर िाउनलोि कर सक्ते हैं। 

https://goicalendar.gov.in/
गूगल पले सटोर कलंक आईओएस कलंक 

https://play.google.com/store/

apps/details?id=in.gov.calendar
https://apps.apple.com/in/app/

goi-calendar/id1546365594

 डिडिटल कलेंिर 
भार्त सरकार ने पहली बार किकजटल 

कैलेंिर और िायरी एप लॉनच ककया 

है। जीओआई एप पर सभी सरकारी 

योजनाओं, काय्सक्रम, प्रकाशन के साथ 

आकधकाररक अवकाश और क्तकथयों 

की जानकारी भी कमल जाएगी।

इसे गूगल पले सटोर और आईओएस पर िाउनलोि कर सक्ते हैं। 

https://goicalendar.gov.in/

गूगल पले सटोर कलंक आईओएस कलंक 

https://play.google.com/store/

apps/details?id=in.gov.calendar
https://apps.apple.com/in/app/

goi-calendar/id1546365594

आता डिडिटल कॅलेंिर
भार्त सरकारने पकह यां ाच किकजटल 

कलेंिर आक  िायरी अप स  केले 
आहे  जीओआय अप वर सव्स सरकारी 
योजना, काय्सक्रम, प्रकाशने यासह सव्स 
अकधक्त स या आक  क्तथ ची माकह्ती 

े ील कम  शक्ते  

आप  हे अप पले सटोर आक  आयओएस वर िा नलोि क  शक्ता  

https://goicalendar.gov.in/

गूगल पले सटोर कलंक आईओएस कलंक 
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594
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समाचार-सारबातमया थोडकयात 

योगातूि साधावा निरोग, 
नशका आनि नशकवा, 
पुरसकार नमळवा 

सत्याचया शोध लयागल्यानंतर भ्रम कसया होईल? मन स्वच्छ असेल तर रोग कसया होईल? श्यास नन्ंनरित असेल तर मतृ्यू कसया ्ेईल? आनि 

महियूनच ‘्ोगयाप्रनत समन प्ित वहया!”हे न्वचयार आहेत आधुननक कयाळयातील ्ोगयाचे जनक मयानले जयाियारे नतरुमलयाई कृषियामयाचया प्ि ्यंाचे. ज्यंाच्या 

नशष्यंामध्े न्वकेएस अय्ंगयार ्यंाच्यासयारख्या ्ोग गुरंुचया देखील समया्ेवश होतो. अशया ्ेवळी, जेवहया ्ंतप्रधयान नरें द्र मोदी ्यंाच्या अथक प्र्तनयंातयून 

आंतररयाषट्ी् ् ोग नद्वसयाची सुरु्वयात झयाली आनि आज सं्यूिपि जग ्ोग आनि त्यातील भयारतयाच्या ्ोगदयानयान्वष्ी कौतुकोद्यार कयाढत आहे.त्याच्ेवळी 

भयारत ्ोगयाच्या प्रसयारयासयाठी आ्वश्क ती स्वपि ्या्वले उचलत आहे. ्ंतप्रधयान नरें द्र मोदी ्यंानी दुसऱ्या आंतररयाषट्ी् ्ोग नद्वसयानननमत्त ्ोगयाचया 

प्रसयार करिे आनि त्यालया प्रोतसयाहन देियाऱ्या व्क्ती तसेच संसथयंानया सनमयाननत करण्यासयाठी ्ोग ्ुरसकयारयाची सुरु्वयात केली आहे. ्ोग नदनयानननमत्त 

दर्वषषी हया ्ुरसकयार नदलया जयातो. चषक, प्रमयाि्रि आनि 25 लयाख रु््यंाची रोख रककम असे ्या ्ुरसकयारयाचे स्वरू् आहे. 21 जयून 2021 रोजी होियाऱ्या 

्ोगनद्वसयानननमत्त नदल्या जयाियाऱ्या ्या ्ुरसकयारयासयाठीची नयामयंाकन प्रनरि्या सुरु झयाली आहे. ्ोग गुरु के ्ट्याभी ्यंाच्या मते, ्ोग एक खरे आतमज्यान 

आहे, एक आंतररक शुद्ी आहे. ्ोगयाप्रनत समन प्ित अशया कुठल्या व्क्तीन्वष्ी नकं्वया संसथेन्वष्ी जर आ्ल्यालया मयानहती असेल तर आ्ि त्यंानया 

्ीएम ्ोग ्ुरसकयार 2021 सयाठी नयामयंानकत करु शकतया. 

मदहला, अनुसूदचि जािी, जमािीच्या लोकांना आपला व्यवसा्य 
सुरु करिा ्यावा आदि त्याि इिर लोकांनाही  रोजगार िरेिा ्यावा, 

्या उद्रेशानरे सुरु करण्याि आलरेल्या ‘सटटँड अप इंडी्या’ ्योजनरेनरे गरेल्या 
पाच वरायाि फार मोठे ्यश दमळवलरे आहरे. ्याच वरषी 23 माचयाप्ययंिच्या 
आकडांनुसार, ्या ्योजनरेअंिगयाि, 1.14 लाख परेक्ा अदिक खात्यांसाठी 
25,586 कोटी रुप्यांपरेक्ा जासि कजया मंजूर करण्याि आलरे आहरे. 
िळागाळाि उद्मशीलिरेला प्ोतसाहन िरेण्यासाठी ही ्योजना  5 एदप्ल 
2016 रोजी सुरु करण्याि आली होिी. आतमदनरयार रारिाच्या आकांक्ा 
साकार करण्याच्या दिशरेनरे पुढाकार घरेि आिा ्या ्योजनरेला 2025 प्ययंि 
मुििवाढ िरेण्याि आली आहरे. ्या ्योजनरेअंिगयाि गरजू उद्ोजक, दवशरेरिः 
मदहला, अनुसूदचि जािी-जमािीच्या लोकांना लार दमळाला आहरे. ्या 
्योजनरेचा रर, गावरे आदि छोट्ा शहरांमिील रोजगाराची समस्या िूर 
करण्यासाठी अशा उद्ोगांना चालना िरेिरे हा आहरे, कारि जासिीि जासि 
लोकसंख्या दिथरेच राहिरे.

मुळे आतमनिर्षर 
होत आहेत गावे 

आनि छोटी शहरे 

सटटँड अप इंनडया

केवळ महामारीवर माि करण्यासाठी नाही, िर रारिानरे 
प्त्यरेक कठीि पररससथिीिून बाहरेर पडण्यासाठी मागया 

िाखवला आहरे. कोरोना काळाि, जरेवहा लोक घरािच 
अडकलरे होिरे, त्यावरेळी िरेशानरे दडदजटल व्यवहारांच्या 
बाबिीि जागदिक दवक्रम बनवला होिा. चीन आदि 
अमरेररकेला मागरे टाकि, रारिानरे 2020 साली दडदजटल 
व्यवहारांच्या जागदिक आकडेवारीि अववल सथान 
दमळवलरे. ्याच काळाि रारिाि सवायादिक महिजरे 25.5 
अबज रर्यल टाईम ऑनलाईन व्यवहार झालरे. त्यापाठोपाठ 
चीनमध्यरे 15.7 अबज, िदक्ि कोरर्याि 6 अबज, था्यलंड 
मध्यरे 5.2 अबज आदि दरिटनमध्यरे 2.8 अबज व्यवहार झालरे. 
्या ्यािीिील प्मुख 10 िरेशांमध्यरे 1.2 अबज व्यवहारांसह 
अमरेररका नवव्या सथानावर होिा. 

नडनिटल वयवहार: रारतािे चीि 
आनि अमेररकेला सोडले मागे
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समाचार-सारबातमया थोडकयात 

मध्म ्वगपि आनि गररबयंासयाठी भेट ठरलेली ‘डीडी फ्ती नडश’ से्वया सयातत्याने न्ेव न्वरिम रचते आहे. 

सटयार, सोनी, कलसपि, न्यूज, स्ोट्पिस, नशक्षि ्वयानहन्या ्यंाच्यासह सुमयारे 161 ्ेक्षया अनधक मोफत 

्वयानहन्यंाची सुन्वधया, स्वसत टीवही सेट, आनथपिक गती, जुन्या कयाळयातील नचरि्ट संगीतया्वर आधयाररत डीडी 

रेट्ो ्वयानहनी आनि फ्ती नडश पललॅटफॉमपि्वर मोठमोठ््या प्रसयारकयंाच्या सहभयागयामुळे मनोरंजनयाची सुन्वधया मोफत 

्ोच्वियाऱ्या ‘डीडी फ्ती नडश’च्या ग्याहकयंाची संख्या 4 कोटीं् य्ंत ्ोहोचली आहे. 2025 ् य्ंत ही सुन्वधया 5 

कोटीं् य्ंत ्ोहोचण्याची अ्ेक्षया आहे. ही प्रसयारभयारतीची एक बहु-्वयानहनी-फ्ती –टयू -एअर डया्रेकट-टयू -होम 

(डीटीएच)से्वया आहे. ्याचया उदे्श लोकयंा् य्ंत गुि्वत्तया्यूिपि मनोरंजन आनि मयानहती मोफत उ्लबध करुन 

देण्यासयाठी एक ््यापि्ी आनि ्र्वडियारे व्यास्ीठ उ्लबध करुन देिे हया आहे. 

चार कोटी घरांमधये ‘डीडी फ्ी नडश’ 
ठरले आहे मोफत मिोरंििाचे साधि

जेवहया आ्लया देश स्वयातंत््याच्या अमतृमहोतस्वी 

्वषयापिची सयंागतया करत असेल त्याच्ेवळी 

गया्वयातल्या स्वयायंनया ् कके घर देण्याचे स्वपनही सयाकयार 

होत असेल. सयामयानजक-आनथपिक-जयाती आधयाररत 

जिगिनेच्या अह्वयालयाचया आधयार घेत, ्ंतप्रधयान 

आ्वयास ्ोजनया ग्यामीि त्यार करण्यात आली आहे. 

्या अंतगपित ग्यामीि कुटंुबयंासयाठी एक कया्मस्वरू्ी 

प्रतीक्षया ्यादी त्यार करण्यात आली आहे. ्या ्यादीत 

असलेल्या 2.14 कोटी ्यारि कुटंुबयंा्कैती 1.92 महिजे 

सुमयारे 90 टकके घरयंानया ्र्वयानगी देण्यात आली 

आहे. ज्या्कैती 1.36 कोटी महिजे 71 टकके घरयंाचे 

बयंाधकयाम ्यूिपि झयाले आहे.

अमृतमहोतसवाचया 
समापतीसोबतच, सवाांसाठी 
घराचे सवप्न होिार साकार

भयारतयात आज जगयातल्या स्वपि देशयंाच्या तुलनेत स्वयापिनधक रसत्यंाची उभयारिी होत आहे. 

गेल्या सयात ्वषयापित रयाषट्ी् महयामयागयायंची लयंाबी 91,287 नकलोमीटर ने ्वयाढयू न 1,37, 

625 नकमी झयाली आहे. 2014 मधील रसत्यंाच्या तुलनेत हे प्रमयाि 50 टकके अनधक आहे. रसते 

मयागयापित 2.2 टकके ्वयाटया महयामयागयायंचया आहे ज्या्वरून सुमयारे 40 टकके ्वयाहतयूक होत असते. 

महियूनच कें द्र सरकयारने गेल्या ्याच ्वषयापित त्यासयाठीच्या तरतुदीत ्याच्ट ्वयाढ केली आहे. 

2015 सयाली ही तरतयूद  33.414 कोटी रु््े इतकती होती जी आतया 1,83,101 कोटी रु््े इतकती 

झयाली आहे. जर प्रगतीच्या ्या ्ेवगयाकडे तुलनयातमकदृष््या ्नहले तर 2010-14 ्या कयाळयात 

के्वळ 5,865 प्रकल्यंानया मंजुरी देण्यात आली होती आनि त्या्कैती 4,918 प्रकल् ्यूिपि झयाले 

होते. मयारि, 2015-21 ्या कयाळयात, 10,855 प्रकल्यंानया मंजुरी देण्यात आली आहे आनि ्या्कैती 

8989 प्रकल् ्यूिपि झयाले आहेत. 

प्रगतीचा महामाग्ष, निनम्षतीची िवी नदशा 

भयारती् मसयाल्यंाच्या सुगंधयाने जगयालया नेहमीच आकनषपित केले आहे. ही सं्दया 

बळकया्वण्यासयाठी नकत्ेक संघषपिही झयालेत, कयारि त्या्ेवळी भयारतयाकडे नन्यापितीसयाठी 

कोितेही सयाधन नवहते. आज मयारि, भयारत मसयाल्यंाचया जगयातील स्वयापित मोठया उत्यादक, ग्याहक 

आनि नन्यापितदयारही आहे. 2019-20 ्या ्वषयापित देशयातयून सुमयारे 3 अबज कोटी रु््े नकमतीच्या 

मसयाल्यंाची नन्यापित झयाली. अशया ्ररनसथतीत, कें द्र सरकयार मसयालया उत्यादक शेतकऱ्यंानया 

आंतररयाषट्ी् बयाजयारयात प्र्ेवश नमळ्वयून देण्यासयाठी आनि त्या्ोगे त्यंाच्या उत्ननयात ्वयाढ 

करण्यासयाठी बलॉक चेन संचयानलत टे्सेनबलीटी इंटरफेस न्वकनसत करियार आहे. त्यासयाठी 

भयारती् मसयालया बोडपि आनि सं्ुक् रयाषट् न्वकयास कया प्िरिम (्यूएनडी्ी) इंनड्याच्या एकसलेरेटर 

प्र्ोगशयाळेने एक करयार केलया आहे. बलॉक चेन ही नडनजटल आधयाररत आनथपिक व््वहयारयंाच्या 

नोंदिी ठे्वियारी एक सुरनक्षत, नलक-प्रयूफ व््वसथया आहे. 

मसाले उत्ादक शेतकऱाांचा जागततक 
बाजारातला प्रवेश आता झाला सुलभ
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भार्तीय  सवा्तं ल ा या ने्त वांपैकी गोपा  क  गो ले असे एकमेव 
य ्तम व हो्ते, यांना ोन संपू ्स कभ  कवचारसर ी या ोन ने यांनी 

आपले ग  मानले हो्ते  महा मा गांधी आक  मोह म  अली कजना या ो ांचेही  
राजकीय ग  हो याचा सनमान यांना कम ाला हो्ता   े वारी  
साली जे हा गो ले यांचे ेहावसान ाले, यावे ी गांधीज नी हटले हो्ते, 

गो ले स टीकासार े सव  हो्ते  एका ो ा या कोकरासार े यांचे 
य कोमल हो्ते  याचवे ी ्ते कसंहासार े धािसी हो्ते आक  स या या 

राजकीय परर सथ्ती्त ्ते एक आ श्स माग्स श्सक हो्ते

गोपाळ कृषण गोखले वयककतमति 

गोखले :जयांिा खुद्द बापूंिी 
‘महातमा’उपाधी नदली

महाराष्ट् ातील रत्ागिरी इथे 9 मे 1866 रोजी एका ब्ाह्मण कुटंुबात 

एका बालकाचा जन्म झाला. घरची पररस्थती तशी बेताचीच होती. 

मात्र तरीही आई-वगिलांना गशक्षणाचे महत्त्व समजत होते. त्ामुळे 

त्ांनी आपल्ा मुलाला उत्तम गशक्षण गिले. मंुबईच्ा एसफिन्स्टन कॉलेजमधून 

1884 साली परीक्षा उत्तीण्ण करणाऱ्ा िोखले ्ांचे नाव भारतातील अशा गपढीत 

समागवष् आहे, जांनी पगहल्ांिाच गवद्ापीठाची परीक्षा उत्तीण्ण केली होती. आपले 

गशक्षण पूण्ण करुन िोखले ्ांनी प्ाध्ापकी सुरु केली. त्ाचिरम्ान ते महािेव 

िोगवंि रानिे आगण िािाभाई नौरोजी ्ांच्ा संपका्णत आले. ्ा िोघांकिून 

का्द्ाचे गशक्षण, बारकावे समजून घेत, ते त्ाच काळात कॉंगे्सचे सिस्य बनले 

आगण गिरोजशाह मेहता ्ांच्ाही ते संपका्णत आले. मेहता त्ावेळचे सुप्गसधि  

गनष्ात वकील होते आगण वािगववािात गब्टीश का्द्ांमधील तु्रटी/चुकांवर 

बोट ठेवून सत्ताधाऱ्ांच्ा नजरेला नजर गभिवत त्ांना ‘अंध’ म्हणण्ाची गहंमत 

त्ांच्ात होती. मेहता मंुबई गवधान पररषिेचे सिस्य होते. त्ांच्ाच सोबत िोखले 

गतथप य्ंत पोहोचले होते. 1902 साली गब्टीश गवत्त सगचव, एिवि्ण लॉ ्ांनी सात 

कोटी रुप्ांच्ा गशलकीचा अथ्णसंकल्प सािर केला. अथ्णसंकल्प गशलकीचा 

असल्ाने, साहगजकच त्ांचे चारी बाजंुनी कौतुक सुरु होते. मात्र, त्ाच काळात 

िेशाच्ा अनेक भािात भीषण िुष्ाळ पिला होता. िोखले ्ांनी त्ावेळी 

आकिेवारी आगण तक्ण शुद्ध ्ुसतिवाि करुन इंग्ज सरकारने ्ा िुष्ाळाच्ा 

स्थतीतही शेतसारा कसा वाढवलेला आहे, सैन्ावर कसा वा्िळ खच्ण केला 

जात आहे आगण गशक्षणावरच्ा गनधीत कशी कपात केली जात आहे, हे सिळे 

मुदे् सप्माण गसद्ध केले. गवधानपररषिेतल्ा आपल्ा भाषणात िोखले ्ांनी 

सरकारची  खोटी प्गतमा उघि केली. ्ा भाषणामुळे िोखले प्गसधि झाले, 

कॉंगे्समधे्ही त्ांचे ्थान उंचावले आगण 1905 साली व्ाच्ा केवळ 39 व्ा 

वषषी त्ांना कॉंगे्सच्ा अध्क्षपिाची जबाबिारी िेण्ात आली. कॉंगे्समधे् 

त्ावेळी िोन िट गनमा्णण झाले होते. एक मवाळ आगण एक जहाल िट  जहाल 

िटाचे नेतृत्व बाळ िंिाधर गटळक ्ांच्ाकिे होते, गब्टीशांच्ा गवरोधात उग् 

आंिोलने करावीत असे ्ा िटाचे मत होते. िुसरा होता मवाळ िट, त्ाचे नेतृत्व 

िोपाळ कृष् िोखले ्ांच्ाकिे होते. भारती्ांनी आधी सुगशगक्षत व्ावे तरच 

ते एक नािररक म्हणून आपले स्ातंत्र्य गमळवू शकतील, असे मवाळ िटाचे 

मत होते. 1912 साली बॅरीस्टर मोहनिास करमचंि िांधी ्ांच्ा आमंत्रणावरुन 

िोखले िगक्षण आगरिकेला िेले होते. जेव्ा िांधी भारतात परतले त्ावेळी िोखले 

्ांनी त्ांना सल्ा गिला, “हा िेश समजून घ्ा्चा असेल तर त्ाच्ा जवळ जा, 

संपूण्ण िेश बघा, समजून घ्ा, त्ानंतरच आपली रणनीती त्ार करा. बॅरीस्टर 

िांधी महात्ा आगण बापू होण्ाप य्ंतच्ा आपल्ा प्वासात, आपल्ा िुरंुनी 

सांगितलेल्ा ्ा मािायंवरुनच चालत रागहले.” 

िेशात त्ाकाळी असलेली असृ्श्यता आगण जागतभेिागवरुधि िोखले ्ांनी 

आ्ुष्यभर लढा गिला. भारती् गशक्षणाची व्ाप्ी वाढवण्ासाठी त्ांनी 

‘सव्णन्टस ऑि सोसा्टी’ची ्थापना केली होती. ‘मोलले-गमंटो सुधारणांचे मोठे 

शे्् िोखले ्ांच्ा प््त्ांना गिले जाते. ्ा सुधारणांमुळे िव्न्णर जनरलच्ा 

का ््णकारी पररषिेत पगहल्ांिाच भारती्ांना ्थान िेण्ात आले होते. असे 

म्हटले जाते की भारतात सवा्णत आधी स्िेशीचा गवचार िेखील िोखले ्ांनीच 

गिला होता. त्ावरच पुढे महात्ा िांधी ्ांनी स्िेशी आंिोलन उभे केले. व्ाच्ा 

केवळ 48 व्ा वषषी, 19 िेबु्वारी 1915 रोजी िोखले ्ांचे गनधन झाले होते. 

नरें  मो ी, पं्तप्रधान   

गोपा  क  गो ले अपार ानाने पररपू ्स 
असे एक महान य ्तम व हो्ते  यांनी 
कश  आक  सामाकजक स मीकर ा या 

े ा्त मो  योग ान क ले हो्ते  भार्ता या 
सवा्तं ल ा्त े ील यांनी अनकर ीय 
असे ने्त व क ले हो्ते  
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24 अप्ररैल- पंचायती राज वदिसविशेर आलेख

 मे एक अशी ्तारी , जी भार्ताचे व्त्समान आक  भकव य कन च्त कर यासा ी एक जनच व  ह ून 
रा ाची क शा आक  सथ्ती रव्ते आहे  कोरोनासार या महामारीनं्तर ेशाला होकल ॉर लोकल  असा 
ी ्सकालीन कवचार े यासोब्तच आ मकनभ्सर भार्ताला एक जन च व  बनव्त प  े न जा याचा कन चय 

य ्त कर याची ्तारी  पं्तप्रधानां या याच कवचारांचा परर ाम ह ून गं्तव की या े ा्त भार्त आज 
जगाचा आवि्ता ेश रला आहे  मेक इन इंकिया,मेि ॉर व ि  चा मं  साकार हो्तो आहे  

राष्ट्रनिनत...

आतमनिर्षर
रारताची 
पटकथा 

रयाषट्नीती ही रयाजकयारिया्ेक्षया केवहयाही महत्वयाची असते. गेल्या 

अनेक शतकयंा्यासयून नेहमीच अशी कयाही घटनया नकं्वया न्वचयार 

देशयासमोर ्ेतो, त्या्ेवळी गरीब-श्ीमंत, ्ु्वया, आबयाल्वधृद, स्ती-्ुरुष 

सगळे एकजुटीने रयाषट्नननमपितीचया हया न्वचयार घेऊन तो प्रत्क्षयात 

उतर्वण्यासयाठी झटत असतयात. ्याच ‘रयाषट्नीतीच्या’भया्वनेतयून, 

गेल्या ्वषषी 12 मे रोजी देशयालया एक अशी नदशया देण्यात आली जी 

भयारतयालया आतमननभपिर बन्वण्यासयाठी तर मयागपिदशपिक ठरलीच, 

त्यानश्वया्, स्वपिसयामयान् जनतेच्या मनयातील ्रदेशी ्वसतयूंचे आकषपिि 

कमी करण्यासयाठीही नतची मदत झयाली. ्या न्वचयारयातयून स्वदेशी ्वसतयू 

खरेदी करण्यासयाठीच्या लोकयंाच्या उतसयाहयाने आतमननभपिर भयारत 

ही एक जनचळ्वळ झयाली. ्या जनआंदोलनयाचया प्रत्् आ्ल्यालया 

न्वशयाखया्ट्िमच्या ्वेंकट मुरली प्रसयाद ्यंानी ्ंतप्रधयान नरें द्र मोदी 

्यंानया कयाही मनहन्यंा्यू्वषी नलनहलेल्या ्रियातयून नमळतो. ्वेंकट ्यंानी 

नलनहलं् – “मी 2021 सयाठीचे मयाझे एबीसी ्या ्रियासोबत जोडतो आहे. 

्नहल्यंादया ्ंतप्रधयानयंानयाही कळले नयाही, कती हे एबीसी कया् आहे? 

मयारि त्यंानी जेवहया ्रियासोबत जोडलेली ्यादी ्यानहली तेवहया त्यंाच्या 

लक्षयात आले कती इंग्जीतील ्या एबीसीचया अथपि आहे- आतमननभपिर 

भयारत चयाटपि ! ्या अत्ंत रोचक चयाटपिमध्े ्ेवकंट ्यंानी त्या स्वपि गोषींचया 

उललेख केलया होतया, ज्यंाचया ्वया्र ते त्यंाच्या नदनच य्ेत करतयात. 

त्यात, इलेकट्ोननकस ्वया्रयाच्या ्वसतयू, सटेशनरी, आ्ल्या गरजेच्या 

्वसतयू, ्या स्वपि गोषी ्या ्यादीत नलनहलेल्या होत्या. ्वेंकट ्यंानी 

आ्ल्या ्रियातयून आ्लया संकल् ्ंतप्रधयानयंानया कळ्वलया होतया. ते 

महियाले कती ते आतया अशयाच स्वपि गोषींचया ्वया्र करियार आहेत, ज्या 

त्यार करण्यात देशबयंाध्वयंाचया घयाम आनि श्म खचपि झयाले आहेत. ते ्ुढे 

महितयात—“आ्ि कळत-नकळत्िे त्या ्रदेशी गोषींचया आनि 

उत्यादनयंाचया ्वया्र करतो आहोत, ज्यंाचे ््यापि् भयारतयात सहज्िे 

उ्लबध आहेत.” 

्ंतप्रधयान मोदी ्यंानी त्यंाच्या ्या उतसयाहयालया जोड देत महटले 

आहे- “आ्ल्यालया ही भया्वनया कया्म ठे्वया्ची आहे; नवहे तर 

आिखी ्वयाढ्वया्ची आहे. मयाझया देशबयंाध्वयंानया आग्ह आहे कती आ्ि 

स्वयायंनीच एक ्यादी बन्वया आनि नद्वसभरयात आ्ि ज्या ज्या गोषी 

्वया्रतया, त्या स्वपि गोषींचया शोध घ्या, आनि बघया कती त्या्कैती ्रदेशी 

बनया्वटीच्या नकती ्वसतयू-सुन्वधया आ्ल्या आ्ुष्यात नशरल्या आहेत 

नकं्वया आ्ले आ्ुष् त्यंानी ्रया्वलंबी केले आहे. भयारतयात त्यार 

होियाऱ्या ््यापि्ी ्वसतयूंचया शोध घ्या. आनि हया संकल् करया कती ्या्ुढे 

भयारतयात त्यार होियाऱ्या आनि भयारतयातील लोकयंाच्या श्म-घयामयातयून 

ननमयापिि होियाऱ्या  ्वसतयूंचयाच आमही ्वया्र करू. एक संकल् देशयासयाठी 

आ्ि नककतीच घेऊ शकतो.

आतमवनभ्भर भारताचे पाव्ले िर्भ 
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खरे तर, ्ंतप्रधयानयंानी कोरोनयाच्या दुष्ररियामयातयून देशयालया 

्वयाच्वण्याचया न्वडया तर उचललया आहेच, त्यानश्वया्, रुळया्वरुन 

घसरत जयाियाऱ्या अथपिव््वसथेलयाही ्ुनहया एकदया सुदृढ बन्विे आनि 

न्वकयासयाची गती अनधक जलद करण्याचया आरयाखडया देखील त्यार 

केलया होतया. जेिेकरुन दोनही ्यातळ्यंा्वर देशयाचे कमीतकमी 

नुकसयान वहया्ेव. नतसऱ्या टयाळेबंदीनंतर, 12 मे रोजी देशयालया उदे्शयून 

भयाषि करतयंानया ्ंतप्रधयान मोदी ्यंानी के्वळ कोरोनयाच्या आधीचीच 

नयाही, तर नंतरच्या जगयाचयाही न्वचयार करत, अथपिव््वसथया, ्या्याभयूत 

सुन्वधया, व््वसथया आनि मयागिी्वर भर देत, आतमननभपिर भयारतयाच्या 

भन्वष्याचया मयागपि आखलया होतया. तर अथपिव््वसथया, ्या्याभयूत सुन्वधया, 

मयागिी ्या्वर भर देत आतमननभपिर भयारतयाच्या भन्वष्याची ्छटया सयादर 

केली. ्यासयाठी सथयाननक उत्यादनयंानया प्रोतसयाहन देत त्यंाची जयागनतक 

 n  आतमननभपिर भयारत रोजगयार ्ोजनेअंतगपित संघटीत के्षरियात रोजगयार देण्या्वर भर देण्यात     

आलया. 

n  आ्तकयालीन ्तहमी रोजनेअंतगपित, कोन्वड कयाळयात संकटग्सत असलेल्या आरोग् 

्ंरििया आनि इतर के्षरियंासयाठी ्या ्ोजनेची सुरु्वयात करण्यात आली. 

n उत्यादनयालया प्रोतसयाहन देण्यासयाठी उत्यादन आधयाररत स्वलत ्ोजनेची सुरु्वयात 

करण्यात आली. ्या ्ोजनेअंतगपित, आतया आिखी 10 के्षरेि जोडण्यात आली आहेत. एकयू ि 

13 के्षरियंानया ्ीएलआ् ्ोजनेचया लयाभ नदलया जयाियार आहे. 

n   प्रधयानमंरिी आ्वयास ्ोजनया (शहरी) अंतगपित, 18000 कोटी रु््यंाचया अनतररक् ननधी नदलया 

गेलया. ज्यातयून, ्या के्षरियात मयागिी ्वयाढण्यासोबतच रोजगयारनननमपितीही  होऊ शकेल. 

n 31 नडसेंबर 2021 ् य्ंत बयंाधकयाम आनि ्या्याभयूत के्षरियाशी संबंनधत कं्न्यंासयाठी बँक हमी 

महियून 10 च्या ऐ्वजी 3 टकके सुरक्षया हमी नननचित करण्यात आली. 

n  घर बयंाधियारे तसेच, घर न्वकत घेियाऱ्यंानया प्रयाप्ीकर स्वलतीचया लयाभ . 

n शेतकऱ्यंाच्या नहतयासयाठी खत अनुदयानयासयाठी 65 हजयार कोटी रु््े अनतररक् ननधी. 

प्रधयानमंरिी गरीब कल्याि ्ोजनेअंतगपित, अनतररक् 10 हजयार कोटी रु््े देण्यात आले. 

n  कजपिसहयाय्याच्या मयागयापिने नन्यापितीलया प्रोतसयाहन देण्यासयाठी एनकझम बँकेलया 3000 कोटी 

रु््े अनतररक् प्रोतसयाहन ननधी देण्याची घोषिया करण्यात आली. 

n  कोन्वड लस संशोधन आनि लस न्वकनसत करण्यासयाठी 900 कोटी रु््े. 

आतमनिर्षर रारत अनरयाि 1.0 
n  एक दशे, एक शशधापशरिका योजना :सं्यूिपि 

देशयात एकच नशधया्नरिकया चयालियार, कुठयू नही 

रेशन खरेदी करण्याची सुन्वधया. 
n  पीएम स्वशनधी योजना : आतया 23.97 लयाख 

रु््यंाचे कजपि रसत्या्वरच्या फेरी्वयाल्यंानया 
न्वतरीत, दहया हजयार रु््यंाचे कजपि नमळण्याची 

सुन्वधया. 
n  शकसान के्डीट काड्ड योजना : नकसयान रेिडीट 

कयाडपि  ्ोजनेअंतगपित 157.44 लयाख शेतकऱ्यंानया 

मदत नमळयाली आहे. 
n  प्रधानमंरिी मस्तय संपदा योजना : 9 नडसेंबर 

2020 ् य्ंत 2,182 कोटी रु््यंाच्या प्रकल्यंानया 

मंजुरी देण्यात आली आहे.

n  शतेकऱयांसाठी आप्तकालीन खळेत ेभांड्वल 
योजना: 25000 कोटी रु््े आतया् य्ंत 
शेतकऱ्यंाच्या खयात्यात जमया करण्यात आले 

आहेत.
n  इसीएलजीएस 1.0 : आतया् य्ंत 2.05 लयाख कोटी 

रु््े 61 लयाख लोकयंानया मंजयूर करण्यात आले 

आहेत.  
n  अंशतः पतहमी योजना 2.0 : सया्वपिजननक के्षरियात 

बँकेने ्ोटपिफोनल्ोच्या खरेदीसयाठी 26,899 कोटी 

रु््े मंजयूर केले आहेत. 
n  एनबीएफसी/एचएफसी साठी तरलता योजना 

: ्या ्ोजनेअंतगपित, आतया् य्ंत 7227 कोटी रु््े 
न्वतरीत करण्यात आले आहेत.

n  महापारेषणसाठी तरलता योजना : ्याअंतगपित, 
आतया् य्ंत 1,18, 273 कोटी रु््े कजपि मंजयूर 
करण्यात आले आहे.

सणांसाठीचा अग्ीम शनधी :   सि, उतस्वयानननमत्त  नमळियाऱ्या अग्ीम ननधी 
्ोजनेअंतगपित, एसबीआ् उतस्व कयाडपि स्वपि लयाभयार्यायंनया देण्यात आले आहेत.

 एलटीसी कॅश वहाऊचर योजना :  एलटीसी कलॅ श वहयाऊचर ्ोजनया आतमननभपिर 
भयारत अनभ्यान 2.0 अंतगपित सुरु करण्यात आली. ्या ्ोजनेमुळे अथपिव््वसथेत 

सुधयारिया होण्यास मदत झयाली आहे. 
रसते महयामयागपि मंरियाल् आनि संरक्षि मंरियाल्यालया 25,000 कोटी रु््े अनतररक् 
भयंाड्वल खचपि महियून देण्यात आले आहेत. 11 रयाज्यंानया भयंाड्वली खचयापिसयाठी 3,621 
कोटी रु््यंाचे कजपि 

आतमनिर्षर रारत अनरयाि 2.0 

आतमनिर्षर रारत अनरयाि 3.0 

आतमनिर्षर रारत पॅकेि 
कोरोनान े केव  लोकांचे जीवनमानच नाही, ्तर शेा या आकथ्सक कवकासा या ग्तीलाही ी  ा्तली  याम  
या थांबले या अथ्सचक्राला पनहा ग्ती े यासा ी आ मकनभ्सर भार्त पकेज ची ो ा कर या्त आली  अथ्समं ी 

कनम्सला सी्तारामन यांनी  मे पासनू ्त े  मे  पय्त पाच टपपया्त  ला  कोटी पयां या 
आ मकनभ्सर भार्त पकेजचा पू ्स आरा िा शेासमोर मांिला   टोबर  ला  हजार 

कोटी पयां या आ मकनभ्सर भार्त  ची आक   नो हेंबर  ला  ला   हजार  कोटी 
पयां या आ मकनभ्सर भार्त   पकेजची ो ा कर या्त आली  आ मकनभ्सर भार्त पकेज  

अ्ंतग्स्त को या टपपया्त, को या टकाला काय कम ाले, आक  याचा आप या 
अथ्स यवसथेवर काय परर ाम ाला, हे जा नू े या  
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आतमनिर्षर रारत पॅकेि 

प्रधानमंत्ी  गरीब  कलयाण   पकेज                   1,92,800 कोटी पये
आतमवनभमार भारत अवभयान 1.0                                 11,02, 50 कोटी पये
प्रधानमंत्ी  गरीब  कलयाण  पकेज  अ  योजना              82,911 कोटी पये
आतमवनभमार भारत अवभयान 2.0                           7 ,000 कोटी पये
आतमवनभमार भारत अवभयान .0                       2, 5,080 कोटी पये
ररजिमा  बकेकिन  जाहीर  केलेले  उपाय         12,71,200 कोटी पये
एकूण                                                               29,87, 1 कोटी पये

n जीडीपीच्ा 15 टके् पॅकेज:  कें द्र सरकारने जाहीर केलेले  29.87 
लाख कोटी रुपयांचे ह ेपॅकेज, देशाच्ा एकूण जीडीपीच्ा सुमार े15 
टके् होते. अर्थव्यवस्ेला गती देण्ासाठी  इतरही देशांनी आररथिक  
पॅकेज जाहीर केले.जपानने आपल्ा जीडीपीच्ा 21.1%, अमेररकेने 
आपल्ा जीडीपीच्ा 13% ,स्ीडनने 12%, जम्थनीने 10.7%, स्ेनने 
7.3% आणण चीन ने आपल्ा एकूण जीडीपीच्ा 3.8% इतके आररथिक 
पॅकेज या काळात जारी केले

n जीडीपी तवकास दर झाला पनु्ा सकारात्मक :लॉकडाऊनच्ा काळात 
ववकास दर -23.9% पययंत खाली घसरला होता आणण जगभरातल्ा 
आररथिक क्ते्ातल्ा तजानंी आपल्ाकडे मदंीची शक्यता वत्थवली होती 
मात् कें द्र सरकारच्ा दरूदृष्ीमळेु कठीण काळात, वतसऱ्ा वतमाहीत 
जीडीपी ववकास दर 0.4% या अंकासह ‘व्ी आकारात’  सुधारणा दश्थवत 
सकारात्मक झाला

n तवदेशी गुांतवणूक तवक्रमी स्तरावर : एप्रिल 2020 मध्े देशात 
कडक लॉक डाऊन असताना वतरपासून ते जानेवारी 2021 पययंत 
केवळ 10 मप्हन्ात देशात  72.12 अब्ज डॉलस्थ रेट परदेशी 
गुंतवणुकीचा ओघ राप्हला. आतापययंतच्ा इवतहासातकोणत्ाही 
ववत्ीय वरा्थच्ा पप्हल्ा दहा मप्हन्ातली ही सवा्थरधक रेट परकीय 
गुंतवणूक आह.े

समािातलया प्रतयेक वगा्षची काळिीसुधारिांचा पररिाम अथ्षवयवसथा 
पूव्षपदावर 

n आयातआयात झाली कमी,नियायात वाढली : लॉकडाउनच्ा 
आधीपययंत  माच्थ 2020 मध् ेभारताची एकूण ववदेशी 
ननया्थत 21.49 अब्ज डॉलर होती, माच्थ 2021 मध् े58.23% वाढीसह 
ननया्थत 34 अब्ज डॉलर झाली. इतकेच नव् ेतर या काळात भारताच्ा 
सववोच्च पाच वसूचं्ा आयातीत 13 त े90 टके् कपात झाली आह.े

n तवक्रमी जीएसटी सांकलि : माच्थ 2021 मध् े 1.23 लाख कोटी 
रुपयाचं े ववक्रमी जीएसटी संकलन झाले आह.े ऑक्ोबर 2020 
पासनू सलग सहाव्यादंा जीएसटी सकंलन 1 लाख कोटी रुपयापेंक्ा 
जास राप्हल ेआह.े

'आतमवनभ्भर भारत' चे 1 िर्भ देशव्त

सतरया्वर ओळख ननमयापिि करण्याचे आ्वयाहन त्यंानी केले. ्याचया 

्ररियाम महिजे  आज भयारतयात गंुत्वियूक करण्यासयाठी न्वदेशी 

गंुत्वियूकदयारयंाचया उतसयाह ्वयाढलया आहे, आ्यात कमी करत नन्यापितीलया 

प्रोतसयाहन नमळत आहे. सि समयारंभ, लगन समयारंभ ्यासयारख्या 

प्रत्ेक कया प्िरिमयात ‘लोकल’ ्वसतयूंसयाठी लोक ‘वहोकल’ होतयानया 

नदसत आहेत.

आधी जन जी्वन मग राष्ट्र श्वकासाला ्वगे 
देशयात ्नहलया लॉक डयाऊन 25 मयाचपि 2020 लया लयागलया  आनि दुसऱ्याच 

नद्वशी कें द्र सरकयारने  26 मयाचपिलया  1.70 लयाख कोटी रु््यंाची 

प्रधयानमंरिी गरीब कल्याि ्ोजनया जयाहीर करत गया्वया-गया्वयातल्या 

गरीब शेतकऱ्यंानया नदलयासया नदलया. इतकेच नवहे तर 12 मे रोजी 20 

लयाख कोटी रु््यंाचे आनथपिक ल्ॅकेज जयाहीर केले त्याचीही सं्यूिपि 

त्यारी लॉक डयाऊनच्या कयाळयातच केली होती. ्या घोषिेआधी 

सरकयारने उद्ोग जगतयालया न्वश्यासयात घेिे असो नकं्वया औषध 

नननमपिती,  डॉकटर,सयामयानजक संघटनया, कृषी, ऊजयापि, नशक्षि,मयानहती 

तंरिज्यान ्यासह स्वपि के्षरियाशी संबंनधत लोकयंाशी दयूरदृश् प्रियालीद्यारे 

सं्वयाद सयाधलया तर रयाजकती् ्क्षभया्वनेच्या ्लीकडे जयात देशनहतयालया 

प्रयाधयान् देत स्वपि रयाज्यंाच्या मुख्मंत््यंाशी ्याच ्ेवळया सं्वयाद सयाधलया. 

्ंतप्रधयान नरें द्र मोदी ्यंानी ्या अनभ्यानयालया जो आकयार नदलया 

त्यामुळे ्ेत्या कयाळयात भयारत नन्यापितदयार देशयंामध्े झ्याट््याने ्ुढे 

्ेईल.्ंतप्रधयानयंानी घोषिया केल्यानंतर कें द्री् न्वत्त मंरिी ननमपिलया 

सीतयारमि ्यंानी ्याच टप्यात ल्ॅकेजची केलेली  घोषियाही  धोरियातमक 

होती. भयारती्  अथपिव््वसथेचया किया मयानल्या जयाियाऱ्या सयूक्म, 

लघु आनि मध्म उद्ोग के्षरियात सुधयारियंासह मजबुतीतयून उत्यादन 

आनि ्ुर्वठ््या्वर ्नहल्या नद्वशी भर देण्यात आलया तर दुसऱ्या 

नद्वशी शेतकरी,मजयूर,फेरी्वयाले, रोजगयार नननमपिती आनि नन्वयास 

्याबयाबत घोषिया करण्यात आली. नतसऱ्या नद्वशी कृषी उत्यादन 

आनि ्शुधनयाबयाबत तर चौर्या नद्वशी ्या्याभयूत सुन्वधया गनतमयान 

करण्यासंदभयापित घोषिया करण्यात आली. शे्वटच्या नद्वशी ग्यामीि, 

आरोग् ्ंरििया ्यामध्े कोरोनयानंतर  बदललेली ्ररनसथती लक्षयात 

घेतया कसे ्रर्वतपिन घड्वतया ्ेईल, ्याबयाबत न्वचयार करण्यात आलया.   
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लसीकरि उतसव
कोरोिा नवरोधात दुसरा 
मोठा लढा

 कोरोना से जंगसिासरय

सं्यूिपि जगयात कोरोनया संरिमियात ्ुनहया ्ेवगयाने  ्वयाढ नदसयून ्ेत 

आहे. भयारतयातही ्या दुसऱ्या लयाटेत  अनेक रयाज्यात रुगियंाचे 

मोठे आकडे ्ेत आहेत. ्या ्वषयापिच्या फेबु््वयारीमध्े महयामयारीचया 

जोर कमी झयाल्याचे नदसयून ्ेत होते नततक्यात भ्या्वह रू् घेऊन 

महयामयारी ्ुनहया एकदया समोर उभी ठयाकली आहे. ्ररनसथती अशी 

आहे कती सीबीएसईच्या 10 ्वीच्या ्रीक्षया रद् करयाव्या लयागल्या तर 

12 ्वीच्या ्रीक्षया सध्या तरी सथनगत करण्यात आल्या आहेत. देशयात 

लसीकरि कया प्िरिमयालया अनधक ्ेवग देण्याबरोबरच लोकयंानया ्ोग् 

उ्चयार नमळया्ेवत ्यासयाठीही महत्वयाची ्या्वले उचलण्यात आली 

आहेत. भयारतयात 16 जयाने्वयारीलया आरोग् कमपिचयाऱ्यंानया लस देऊन 

कोरोनया प्रनतबंधक लसीकरियालया सुर्वयात झयाली. 2 फेबु््वयारी्यासयून 

आघयाडी्वरच्या कमपिचयाऱ्यंाच्या लसीकरियालया सुर्वयात झयाली. 1 मयाचपि 

्यासयून 60 ्वषयापि्वरील आनि 45-59 ्व्ोगटयातल्या गंभीर आजयार 

असलेल्या व्क्ींनया लस देण्यासयाठी सुर्वयात झयाली. ्या कयाळयात 

कोरोनयाची दुसरी लयाट  ्ेऊ लयागली आनि सरकयारने 1 एनप्रल ्यासयून 

45 ्वषयापि्वरील स्वपि लोकयंानया लसीकरियासयाठी ्यारि ठर्वले. 12 एनप्रल 

्यासयून कया प्िसथळी सुद्या 45 ्वषयापि्वरील लोकयंाच्या लसीकरियालया 

सुर्वयात झयाली.

दुसरी लाट अवधक धोकादायक, रुगणांची मोठी संखया
19 एनप्रलच्या आकडे्वयारीनुसयार भयारतयात एकया नद्वसयात 2.74 

लयाख कोरोनया रुगि आढळले आहेत. एकया नद्वसयात नोंद झयालेली 

आतया् य्ंतची ही स्वयापित अनधक संख्या आहे. भयारतयातल्या नव्या 

रुगियंा्कैती स्वयापित जयासत रुगि महयारयाषट्, मध् प्रदेश, ्ंजयाब, 

नदलली, रयाजसथयान, गुजरयात, कनयापिटक, तयानमळनयाडयू  , उत्तर प्रदेश, 

आ्ता  व ा्सवरील सवाना लस
कोरोनया संरिमियाच्या दुसऱ्या लयाटेने अनेक 
रयाज्यात घयातक ्ररियाम घड्वले आहेत. न्ेव रुगि, 
उ्चयारयाधीन रुगि, संरिमि दर...सगळ्यात ्वयाढ, 
कोरोनया संरिमियाची ही सयाखळी तोडण्यासयाठी 
चयाचण्या, रुगियंाच्या सं्कयापितल्या व्क्ींचया शोध आनि 
उ्चयार ्या नरिसुरिीसह आतया लसीकरि उतस्वयाच्या 
मयाध्मयातयून देश झयालया सजज.. 
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1,29,53,821

19,29,329

1,78,769 86.00%
बरे झालेलयांचिी 

संखया
मतयु गण बरे हो याचिा दर

एकूण सव य गण

मतयु दर 1.19    आकिेिारी 18 एवप्रल पयत

पंतप्रधािांिी आिखी 
काही मुदांवर नदला रर

n लस वा्या जाण्यापासनू रोखिरे हा कोदवड 
व्यवसथापनाचा एक मोठा राग  आहरे. सवायंनी 
एकदत्रिपिरे ्याकडे लक् द्ा्यला हवरे.

n लस घरेिल्यानंिरही मासक आदि कोदवड दवर्यक 
इिर दन्यमांचरे महिजरेच सुरदक्ि अंिर राखिरे 
्याकडे आपल्याला साित्यानरे लक् द्ा्यला हवरे

n जासिीि जासि लोकानंा लसीकरिासाठी प्ोतसादहि 
करा. ्यासाठी महातमा ज्योदिबा फुलरे ्याचं्या 
ज्यिंीपासनू 11 एदप्लपासनू डॉ बाबासाहरेब 
आबंरेडकर ज्यिंी 14 एदप्ल प्ययंि िरेशाि लसीकरि 
उतसव करण्याि आला 

n आपल्याला चार बाबी लक्ाि ठेविरे आवश्यक आहरे 
. पदहली महिजरे इच वन – वहहॅस्सनरेट वन महिजरे 
जरे लोक कमी दशकलरेलरे आहरेि, व्यसकर आहरेि, जरे 
सविः जाऊन लस घरेऊ शकि नाहीि त्यानंा मिि 
करा

n इच वन – ट्ीट वन महिजरे ज्या लोकाकंडे परुरेशी 
मादहिी नाही अशा लोकानंा कोरोना उपचारासाठी 
मिि करा.

n एच वन –सरेवह वन महिजरे मी सविः मासकचा वापर 
कररेन आदि सविः बरोबरच इिराचंरेही रक्ि कररेन 
्यावर रर द्ा्यचा आहरे. 

n चौथी महतवाची बाब महिजरे कोिाला कोरोना 
झाल्यास ‘सकू्म प्दिबंदिि क्रेत्र’ करण्यासाठी 
समाजािल्या लोकांनी पुढाकार घ्यावा. दजथरे एक 
कोरोना पॉझीटीवह व्य्िी आहरे दिथरे कुटंुबािलरे लोक, 
समाजािल्या लोकांनी ‘सकू्म प्दिबंदिि क्रेत्र’ करावरे.

्छत्तीसगड आनि केरळमध्े आहेत.

रेमडेवसविर आवण ऑकसीजन पुरिठा सुवनकशचत करू...
कें द्र सरकयार ने रेमडेनसन्वर इंजेकशनच्या नन्यापितीलया प्रनतबंध केलया 

आहे. ् या बरोबरच रेमडेनसन्वर इंजेकशनच्या नकमतीही ननधयापिररत केल्या 

आहेत. भयारतयात आतया 7 कं्न्या ्या इंजेकशनचे उत्यादन करतयात. 

एकया मनहन्यात 38 लयाख 80 हजयार डोस त्यार करण्याची ् यंाची क्षमतया 

आहे. कें द्र सरकयारने इंजेकशन बरोबरच ए्ीआईची ( कचचया मयाल ) 

नन्यापितही थयंाब्वली आहे.्याचबरोबर देशयंातगपित स्वपि ननमयापित्यंानया 

आ्ल्या संकेतसथळया्वर सटॉनकसट आनि न्वतरक ्याबयाबत ्यूिपि  

मयानहती द्या्वी लयागेल, औषध ननरीक्षक सं्यूिपि डयाटया ्वर लक्ष ठे्वतील 

ज्यामुळे कयाळया बयाजयार होियार नयाही. रयाज्यंाच्या आ्वश्कतेनुसयार 

न्वनया अडथळया ऑनकसजन ्ुर्वठया सुनननचित करण्याचे आदेश देण्यात 

आले आहे. ऑनकसजन ्ुर्वठ््यासयाठी रेल्ेव, 'ऑकसीजन एकसपे्रस' 

्या नया्वयाने गयाडी चयाल्वत आहे. देशभरयात 162 ऑनकसजन पलयंाट 

उभयारण्यासयाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. 33 पलयंाट सथया्न करण्यात 

आले आहेत. मे ् य्ंत बयाकती पलयंाट उभयारण्यात ्ेतील.

सवा्स्त वेगवान  क वसा्त  कोटी लसी या मा ांचा कवक्रम
रारिानरे 10 एदप्लला कोरोना लसीकरिाि महतवाचा टपपा साध्य केला. 16 
जानरेवारीपासनू सुरु झालरेल्या  लसीकरि का्ययाक्रमा अिंगयाि केवळ  85 दिवसाि 
10 कोटी लसीच्या मात्रा िरेण्याि आल्या होत्या. लसीकरिाचा हा वरेग जगाि सवायाि 
जासि आहरे. एकूि लसीकरिाि रारिाच्या पढेु असलरेल्या अमरेररकेि 85 दिवसाि 
9.2 कोटी, चीन मध्यरे 85 दिवसाि 6.14 कोटी लोकांना लस िरेण्याि आली. ्या 
िोनही िरेशाि रारिाच्या आिी लसीकरि का्ययाक्रम सुरु झाला होिा. 18 एदप्ल प्ययंि 
िरेशाि एकूि 12 कोटी 38 लाख लोकानंा लसीच्या मात्रा िरेण्याि आल्या आहरेि.

सपटकनक   ला मजंरी, इ्तर लसीही 
लवकरच   
को्वीशीलड आनि को्ेवनकसननंतर रनश्याच्या स्ुटननक – V लसीलया 

आ्तकयालीन उ््ोगयासयाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. भयारतयात डॉ. 

रेड्डीज ललॅबोरेटरी स्ुटननक – V लस त्यार करेल. व्या्क ्रीक्षियानंतर 

ही लस सुमयारे 91.6 टकके प्रभया्वी असल्याचे आढळयून आले आहे. नतसऱ्या 

लसीलया मंजुरी नमळयाल्याने लसीकरि कया प्िरिम अनधक ्ेवग घेियार आहे. 

्याबरोबरच लसीकरि कया प्िरिमयालया आिखी ्ेवग देण्यासयाठी इतर देशयात 

मंजुरी नमळयालेल्या लसींचया भयारतयात ्वया्र करण्यासयाठीही कें द्र सरकयार 

ल्वकरच मंजुरी देऊ शकेल. प्रथम 100 लोकयंा्वर ्याची चयाचिी केली 

जयाईल.

 कोरोनाशी लढा  आरोगय  

लसीकर ाबरोबरच बर ारीही आव यक
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 मे   या ्तार ेला भार्ता्त एका न या यगाचा प्रारंभ ाला हो्ता  इं जांनी भले याला कव ोह 
ककवा बंि असे नाव क ले असले ्तरी आपला सवाकभमान आक   सनमान यासा ी केले या क्रां्तीचे हे प्रक्तक 
आहे, या क्रां्तीचा प्रभाव  ये या का ा्त या प्र येक भार्तीयावर पि ार हो्ता ह ूनच  व ा्सनं्तरही 
आज आप  याचे समर  कर्त आहो्त

रारिाच्या सवािंत्र्य लढ्ाि असरे अगदिि  टपपरे आहरेि, 
ज्यािून आपल्याला प्रेरिा दमळिरे,ऊजाया दमळिरे. अशा 

अनरेक दिवंगि सरेनांनीप्िी िरेश आपली कृिज्ञिा दनत्य व्य्ि करिो. 
दजथरे कोट्विी लोकांनी शिकापरेक्ा जासि काळ सवािंत्र्याच्या 
पहाटेची प्िीक्ा केली,अशा  गुलामीच्या त्या कालखंडाची आपि 
जरेवहा कलपना करिो, त्यावरेळी सवािंत्र्याची 75 वरषे हा टपपा दकिी 
ऐदिहादसक आदि गौरवपूिया आहरे ्याची जािीव आपल्याला होिरे. 
पंिप्िान नरेंद्र मोिी ्यांच्या शबिाि सांगा्यचरे झालरे िर,  एखाद्ा 
राष्ट्ाचा सवादरमान आदि बदलिान ्यांची परंपरा पुढच्या दपढीला 
मादहि करून दिली जािरे,त्याचरे संसकार केलरे जािाि  िरेवहा त्या 
राष्ट्ाचा अदरमान  जागृि राहिो ्याला इदिहासाची साक् आहरे. 
्या पवायाि दचरंिन रारिाची परंपरा,सवािंत्र्य लढ्ाचरे प्दिदबंब 
आदि सविंत्र रारिाची अदरमानासपि प्गिी ्यांचा समावरेश आहरे. 

अशाच प्काररे सवािंत्र्य संग्ामाि वरेगवरेगळे लढे, वरेगवरेगळ्या घटना 
आपल्या प्रेरिा आहरेि, आपलरे संिरेश आहरेि, जरे आतमसाि करून 
आजचा रारि आगरेकूच करि राहील.

रीमािे नदले इंग्रिांिा आवहाि, 
झलकारी बाईंचा झाशीला अनरमाि

सिातंत्राचा अमृत म्ोतसि

को ्ताही संक प सोह याकशवाय स ल हो्त 
नाही  ए ा ा संक प जे हा सोह याचे सव प े्तो 

्ते हा ला ो लोकांची प्रक्त ा आक  जा्स या्त 
सामावली जा्ते  सवा्तं ा या  व ाचा हा सोह ा 

 कोटी भार्तीयां या सहभागाने साकारला 
जा ार आहे, लोकां या  सहभागावर हा काय्सक्रम 

आधारलेला आहे  या सोह या्त  कोटी 
ेशवासीयां या भाव भावना,सूचना आक  सव े 

सामावली आहे्त 
 नरें  मो ी, पं्तप्रधान

राषट्र संकलप  
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इगं्रिांचया गोळयांिा आपलया 
बािािंी प्रतयतु्तर दिेारा  

देशासह सांपणू्व जगभरात शौया्वची कीतती पसरिले्ा झाशीच्ा राणी  
िक्षीबाई  सरायंनाच पररचचत आहते. िक्षीबाईनी आपल्ा शौया्वने 
इांग्रजाांना सळो की पळो करून सोडत ताांच्ा साम्ाज्ािा हादर ेददि.े 
िक्षीबाईंच ेशौय्व म्हणज ेसाक्ात दगुा्वमातचेा अरतार तर ताांची सहकारी 
झिकारी बाई ताचेच प्रवतवबंब. राणी िक्षीबाईच्ा सनैात मदहिा 
दगुा्व दिाच्ा झिकारी बाई सनेापती होता. गरीब आलण दलित 
कुटुांबात जन्मिले्ा झिकारी बाईंच्ा चहेऱ्ाच ेिक्षीबाईंच्ा चेहऱ्ाशी 
बरचेसे साम्य होते असे म्हटि ेजात.े इांग्रजाांना चकरण्ासाठी राणीचा 
रशे धारण करून झिकारीबाई अनेकदा रणाांगणात उतरल्ा. राणी 
िक्षीबाईना ककल्ाबाहरे सुरलक्त बाहरे पडता यार ेयासाठी झिकारी 
बाई, िक्षीबाईचा रशे धारण करून मदैानात उतरल्ा. झिकारी बाई 
थटे इांग्रज जनरि ह् ुरोज समोर उभ्ा ठाकल्ा. झिकारी म्हणजेच राणी 
समजणार ेइांग्रज खुश झाि.े तमु्हािा काय  रागणकू ददिी पादहजे अस ेह्नुे 
वरचारि ेअसता मिा फाशी द्ा अस ेउत्तर राणीच्ा रशेातल्ा झिकारी 
बाईने ददिे. ह ेउत्तर ऐकून ‘भारतातल्ा 1% मदहिा जरी अशा झाल्ा तर 
इांग्रजाांना िरकरच भारत सोडून जार ेिागेि’ असे इांग्रज जनरिन ेम्हटल्ाचे 
साांदगति ेजात.े इांग्रजाांना नमरणाऱ्ा झिकारी बाईंची गाथा आजही 
बुांदेिखांड मधल्ा िोकाांच्ा मनामनात कायम आह.े

झलकारीबाई
लक्मीबाई होऊि रिांगिात 

तळपली झाशीची 

मध्य प्रदेशातिे खरगोन, आददरासी भीमा नायक याांची 
कम्वभूमी म्हणून प्रचसद्ध आहे. मध्यप्रदेशाचा हा भाग 
कनमाड म्हणूनही ओळखिा जातो. 1857 च्ा क्राांतीचे 
या भागातिे  नेतृत्व भीमा नायक याांनी आपल्ा 10 
हजार आददरासी सहकाऱ्ाांसह केिे. ताांनी इांग्रजाांना 
जेरीस आणिे. बडरानी सांस्ान ते महाराष्टाच्ा खानदेश 

पय्वन्त ताांचे काय्वक्ेत्र रादहिे. इांग्रजाांच्ा बांदकुीिा 
तीरकमठ्ाने प्रतुत्तर देणारे भीमा, इांग्रजाचा खचजना 
िुटून तो गरीबाांमध्ये राटत असत, म्हणूनच ताांना 
कनमाडचा रॉवबनहूड म्हटिे जाते. इांग्रजाांचे सैन ताांना 
असे पकडू शकिे नाही म्हणून भीमा याांच्ा जरळच्ा 
व्यक्ीकडून मादहती घेऊन ताांना कपटाने पकडिे. 
अटकेनांतर ताांना काळ्ा पाण्ाची शशक्ा झािी. अां दमान 
कनकोबार मधल्ा पोट्व ब्ेयर इथे ताांना ठेरण्ात आिे. 
ताांचा छळ करण्ात आिा. 29 कडसेंबर 1876 िा पोट्व 
ब्ेयर इथे ते शहीद झािे.

निमाडचा रॉनबिहूड

सिातंत्राचा अमृत म्ोतसिराषट्र संकलप  
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परीक्ा पर चचा्भविद्ारयाांशी संिाद

के्वळ उत्तम गुि नमळ्वले महिजे आ्ि ्शस्वी 

झयालो असया अथपि आहे कया ?  प्रत्ेक न्वद्यार्यापिच्या 

मनयात ्रीके्षच्या ्ेवळी दर ्वषषी हया प्रश्न डोकया्वतो. खरे तर 

कोित्याही ्रीक्षयाथषीचे ्श आनि मेहनत, ्रीके्षतल्या त्यंाच्या 

गुियंा्वर लोक ठर्वतयात त्यातयून ही भया्वनया ननमयापिि झयाली आहे 

मयारि आतया ही धयारिया बदलया्लया ह्वी. ्रीक्षया तयाि घेण्याची 

नवहे तर आवहयानयंाशी मुकयाबलया करण्यासयाठी स्वतःलया सजज 

करण्याची ्ेवळ आहे. सलग चौर्या ्वषषी ‘्रीक्षया ्र चचयापि’ 

कया प्िरिमयात ्ंतप्रधयान नरें द्र मोदी ्यंानी सयंानगतले, ‘न्वद्यार्यायंनी 

्रीक्षया महिजेच आ्ले उनद्ष मयानतया कयामया न्े. ्रीक्षया ही 

जी्वनयातल्या  न्वन्वध टप्यंात ्ेियाऱ्या कसोटी प्रमयािे आहे 

आनि अशया प्रकयारच्या अनेक ्रीक्षयंानया तोंड देण्यासयाठी आ्ि 

स्वतःलया सजज रयाखले ्यानहजे.’ कोरोनया संकटयामुळे हया कया प्िरिम 

प्रथमच वहच्ुपिअल झयालया. ्यामध्े जगभरयातल्या लयाखो मुले, 

्यालक आनि नशक्षकयंानी सहभयाग घेतलया. ्ंतप्रधयानयंानी एक 

नमरि महियून न्वद्याथषी- ्यालकयंानया एक महत्वयाची गोष सयंानगतली, 

‘आ्ले न्वचयार, मयाझे न्वचयार,आ्ले उनद्ष, मयाझे  उनद्ष एकच 

आहे. उत्तम ्ुसतके, नचरि्ट, कथया, कन्वतया, चयंागले अनुभ्व ही 

स्वपि प्रनशक्षियाची सयाधने आहेत. ही ्रीके्षबयाबत चचयापि आहे मयारि 

के्वळ ्रीके्षचीच चचयापि नवहे’.

एकया ्ेवळी अनेक महत्व्यूिपि ननिपि् हयातयाळियाऱ्या जगयातल्या स्वयापित प्रभया्वी व्क्ीं्कैती एखयाद्या व्क्तीलयाच 

आ्ल्या जी्वनयाच्या अनुभ्वयाची नशदोरी मुलयंासम्ेवत ्वयाटण्यासयाठी ्ेवळ नमळतो हे ऐकयू न कोियालयाही आचि प्िच 

्वयाटेल. ्रीके्षची त्यारी करियारे न्वद्याथषीच नवहे तर त्यंाचे आई-्वडील आनि नशक्षकयंानयाही, ्ंतप्रधयानयंानी 

अगदी सोप्या आनि आश्यासक शबदयात एक नमरि, एक मयागपिदशपिक, एक नहतनचंतक ्या नयात्याने दर ्वषषी प्रमयािे 

्या ्वषषीही ‘्रीक्षया ्र चचयापि’ ्या कया प्िरिमयाच्या चौर्या भयागयात आतमन्वश्यास ्वयाढ्वण्यासयाठी मंरि नदलया. ज्यामुळे 

न्वद्याथषी कोित्याही तयाियानश्वया् हसतमुखयाने ्रीक्षया देऊ शकतील.

जीवनाला आकार 
देण्ाची संधी म्हणजे परीक्ा
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परीक्ेचा ताि आनि रीती यातूि मुकत होणयासाठी नमत्र बिूि पंतप्रधािांिी नदला मंत्र 

परीक्ा थाबंवल्या, जीवनासाठी महतवपिूया 
‘परीक्ा पर चचाया’

िरेशाि कोरोनाचा वाढिा िोका लक्ाि घरेऊन सीबीएसई मडंळाच्या परीक्ांसिंरायाि 
झालरेल्या उच्चसिरी्य बठैकीि पिंप्िान नरेंद्र मोिी ्यांनी सजुाि पालकाच्या नात्याप्मािरे 
रदूमका बजावली. कोरोनाचा िोका वाढि असल्याच्या पाशवयारूमीवर मलुाचं्या आरोग्याशी 

दनगडीि दचिंावंर दवशरेर चचाया झाली. परीक्ा केवळ  टाळाव्याि असरे ्यावरेळी सुचवण्याि आलरे. 
मात्र मलुासंिंरायाि कोििाही िोका पतकरिा ्यरेिार नाही असरे पिंप्िानानंी सपष्ट केलरे. अशामध्यरे परीक्ा 

थाबंवण्याि आल्या आहरेि, मात्र त्याआिी आठवडापवूषी परीक्ा पर चचाया ्या का्ययाक्रमािनू 
दवद्ार्यायंना परीक्रेच्या िािािनू मु् ि करिरे इिकेच नवहरे िर दवद्ार्यायंना अशा 

जीवनशलैीशी पररदचि करण्याचा पिंप्िानाचंा उद्रेश होिा, 
ज्यािनू नवाकुंर उमलिील आदि बहरिील.

n परीक्लेा घाबरू नका : ्रीक्षया ्नहल्यंादयाच नकं्वया अचयानक आलेली नयाही. प्रत्ेक ्वषषी 
मयाचपि-एनप्रलमध्े ्रीक्षया होतयात. आ्ल्यालया ्रीके्षची भीती नयाही. आ्ल्यालया भीती कसली 
दुसरीच आहे, कसली आहे ही भीती ? आ्ल्या भो्वती एक ्वयातया्वरि ननमयापिि करण्यात आले 

आहे कती ही ्रीक्षया महिजेच स्वपि कयाही आहे. हेच जी्वन आहे.

n •परीक्चेा ताण ्वगा्डबाहरेच ठे्वा : आ्लया सयारया तयाि ्रीके्षच्या ्वगयापिबयाहेरच ठे्वलया 
्यानहजे. नजतकती त्यारी आ्ल्यालया करया्ची होती नततकती  त्यारी आ्ि केली आहे हे आ्ि 

लक्षयात घेतले ्यानहजे.  प्रश्नयंाची उत्तरे नीट्िे देण्याकडे आ्ले लक्ष आतया ह्ेव.

n स्व्ड श्वषयांना सारखाच ्वळे द्ा : आ्ली ऊजयापि आ्ि स्वपि न्वष्यंानया सयारखीच लया्वली 
्यानहजे. आ्ल्याज्वळ  अभ्यासयासयाठी 2 तयास आहेत तर त्या ्ेवळयात प्रत्ेक न्वष् नततक्याच 

आतमी्तेने अभ्यासया. स्वयायंचया समयान भया्वनेने अभ्यास करया.

n संकलपांचा माग्ड : स्वपनयंासयाठी ननद्रयाधीन रयाहिे ्ोग् नयाही. आ्ली स्वपने 
सयाकयारण्यासयाठीचया संकल् अनतश् महत्व्यूिपि आहे. आ्ले कोिते स्वपन आहे ज्यालया आ्ि 
आ्ल्या जी्वनयाचया संकल् करू इनच्छतया? आ्ि हया संकल् घेतलया कती लगेचच ्ुढचया मयागपि 
आ्ल्यालया लखख नदसयू लयागेल.

n •दबा्व घऊे नका : आ्ि जे नशकत आहयात, ते आ्ल्या जी्वनयाच्या ्शस्वी- अ्शस्वी 
ठरण्याचे  ्ररमयाि नयाही. जी्वनयात जे करयाल त्या्वर हे नननचित होईल महियून समयाज, आई-
्वडील आनि इतर लोकयंाचया दबया्व घेऊ नकया.

n क्ांतीकारकांपासून घया प्ररेणा : स्वयातंत्् लढ््याशी संबंनधत आ्ल्या रयाज्यातल्या 75 

घटनया जयाियून घ्या. ्या रियंानतकयारकयंाशी संबंनधत असयू शकतयात.त्या आ्ल्या मयातभृयाषेत नलहया.

n ्वष्डभराचा आराखडा तयार करा : सं्यूिपि ्वषपिभरयाचया आरयाखडया त्यार करया आनि 

नडनजटल ्द्तीने तो कसया करया्चया ्यासयाठी  नशक्षक, आई-्वडील, आजी-आजोबया ्यंाच्याशी 

बोलया. 
n •फा्वला ्वळे महणज ेएक खशजनाच आह े: फया्वलया ्ेवळ महिजे ररकयामया ्ेवळ ्या दृषीने 

्याहू नकया. ही एक संधी आहे. नदनच य्ेत मोकळया ्ेवळ नसेल तर जी्वन ्ंरि्वत होईल. नजज्यासया 
्वयाढ्वण्यासयाठी हया ्ेवळ उ््ोगयात आिया.

 नवदारयाांिी परीक्ेचया 
तािातूि असे वहावे मुकत • 

नशक्कािंी नशकवाव ेवयवसथापि 
आनि वयावहाररक ज्ाि

्वळेेचया वय्वस्ापनासाठी यकु्ती 
शशक्वा:न्वद्यार्यायंनया ्ेवळेचे व््वसथया्न, 
त्यासयाठीच्या ्द्ती आनि ्ुक्ती नशक्वया. 
्याठ््रिमयाबयाहेर जयाऊन त्यंाच्याशी बोलया 
आनि मयागपिदशपिन करया.

उपदशेा्तमक नवह ेतर वय्वहाय्डता 
सांगा :  मुले खय्ू  चंचल असतयात. मोठ््या 
मयािसयंानी सयंानगतलेल्या बयाबीं्ेक्षया त्यंाची 
कयामयाची ्द्त आनि त्यंाची ्वयागियूक  ्याचे 
अनुकरि ते करतयात. महियून त्यंानया के्वळ 
उ्देशयाचे बोल सयंागण्या्ेक्षया आ्ल्या 
्वतपिियूकतीतयून त्यंाच्यामध्े उत्तम आचरि 
नबंब्वया.

आतमवनभमारता 
हा करा जीिनाचिा मंत्   

आज मी आ्ियालया एकया  मोठ््या ्रीके्षसयाठी 

सजज करू इनच्छतो. ही मोठी ्रीक्षया आहे ज्यात 

आ्ल्यालया शंभर टकके गुि घेऊन उत्तीिपि वहया्चेच 

आहे. ही आहे - भयारतयालया आतमननभपिर करिे, 

वहोकल फॉर लोकल हया आ्ल्या  

जी्वनयाचया मंरि करिे.

नरें  मो ी, पं्तप्रधान  

ए ा ा कव य आप  जे हा 
आ मसा्त कर्तो ्ते हा आप या 
कवचारधारेचा ्तो भाग बन्तो, 
जो आप या सम्ती पटलाव न 
कधी न ट हो्त नाही
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आं  प्रदेश मधली विद्ाव्थमानी पललिी आवण किालालांपूर इ्थला विद्ा्थ  
अपमाण पािें यानंी परीक्षचेया िे ी परीक्षचेिी भीती कशी कमी करायचिी 
याबाबत पतंप्रधानानंा विचिारल ेहोत.े
ही केवळ परीक्रेची रीिी नाही िर आपल्या आजूबाजलूा दनमायाि झालरेल्या वािावरिाचरे 
र्य आहरे. ्याच मळेु आपल्याला वाटिरे की हरेच जीवन आहरे, हरेच सवयासव आहरे. ्या 
वािावरिामळेु आपि अनावश्यक अदिक सजग होिो. जीवन प्िीघया असिरे आदि 
परीक्ा हा त्यािला एक टपपा. आई-वडील, दशक्क आदि आजूबाजूच्या लोकांनी 
दवद्ार्यायावर िबाव टाकिा कामा न्यरे. परीक्ा महिजरे एखाद्ाचरे मलू्यमापन करण्याची 
सिंी महिून त्याकडे पादहलरे पादहजरे, त्याला  जीवन-मृत्यचूा दवर्य करिा कामा न्यरे. 
जरे आई-वडील आपल्या मलुासंमवरेि अभ्यासाि लक् घालिाि त्यांना  आपल्या 
मलुािलरे प्ादवण्य आदि उिीवा िोनहीबाबि मादहिी असली पादहजरे.. 

आजचया का ात, मलुानंा मो े करण,े तयानंा िा िण े हे आई-िविलानंा 
्थोिे क ीण झाले आह.े कारण आहे आजचिा का  आवण आजकालचिी 
मलु.े अशामधय े आमचया मलुाचंि े आचिरण,सियी आवण चिारर  उ मचि 
राह यासा ी आमही िातर जमा कशी करायचिी 
प्वीि कुमार, एक जागरूक दपिा ्या नात्यानरे त्यानंी मला हा प्श्न दवचारला आहरे. 
माझ्यासाठी अदिश्य कठीि प्श्न आहरे. मी िर महिरेन आपि सव्य ंदचिंन करावरे. 
असरे िर नाही ना ?  की आ्यषु््य जगण्यासाठी आपि जी पद्धिी दनवडली आहरे, 
आपल्याला जसरे हवरे िसरेच जीवन आपल्या मलुानंी जगावरे, त्याि थोडा जरी बिल 
झाला िरी अिोगिी झाली, असरे आपल्याला वाटिरे. मला आठवि्ंय की सटाट्ट अपशी 
सबंदंिि ्यवुकासंमवरेि मी एक का्ययाक्रम केला होिा. बगंालमिली एक कन्या, दजनरे 
आपलरे कररअर सोडून सटाट्ट अप सरुु केला होिा दिनरे आपलरे अनरुव सांदगिलरे. 
िरे अनुरव मला समरिाि. त्या मलुीनरे सादंगिलरे होिरे, मी आपली नोकरी सोडली, 
कररअर सोडली आदि सटाट्ट अप सरुु केला, माझ्या आईला जरेवहा हरे समजलरे िरेवहा 
आई लगरेच महिाली, सवयानाश ! महिजरे आईला इिका ि्का बसला, मात्र  िी मुलगी 
सटाट्ट अपमध्यरे खूपच ्यशसवी झाली. आपि लक्ाि घरेिलरे पादहजरे की आपि आपल्या 
राव दवशवाि आपल्या मुलांना जखडून ठेवण्याचा प््यत्न िर करि नाही ना ? आदि 
महिनूच आपलरे कुटंुब, आपली परपंरा,मलुरिू मलु्यरे ्यावर कसा रर द्ावा, हरे आपि 
ओळखलरे पादहजरे.

पतंप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी या वेळी देश- नवदशेातलया 
काही नवदाथथी आनि पालकाचंया प्रशािंा नदली उत्तरेथी आनथी आनथी आ ि पालकाचंनि पालकाचंन याि पालकाचंयाि पालकाचं  प्रशया प्रशया ािं प्रशािं प्रश

श मधली विद्ाव्थमाश मधली विद्ाव्थमाश मधली विद् नी पलाव्थमानी पलाव्थमा लिनी पललिनी पल ी आलिी आलि वी आवी आ ण कवण कव िाण किाण क

पालक बिले आदश्ष 

मलुां्वर दडपण नको: जी्वन खय्ू  मोठे आहे आनि ्रीक्षया 
हया त्यातलया एक ्छोटयासया टप्या.  मुलयंानया दड्ि देतया कयामया 
न्े. बयाहेरून ्ेियारया दबया्व कमी झयालया तर ्रीके्षचे दड्ि 
जयाि्वियार नयाही. आतमन्वश्यास दुिया्ेवल महियून मुलयंानया घरी 
तिया्वरनहत ्वयातया्वरि द्या.

आपणच आहात मलुांच ेआदश्ड : मुले खय्ू  हुशयार आनि 
चतुर असतयात. आ्ि सयंागयाल ते मुले करतील कती नयाही 
हे सयंागिे कठीि आहे. मयारि  आ्ि जे करत आहयात त्याचे 
अनतश् बयारकयाईने ननरीक्षि ते करतयात आनि त्याचे 
अनुकरि करण्यासयाठी धड्डतयात.

मलुांची आ्वड-शन्वड जाणून घया : आ्ल्या मुलयंासम्ेवत 
नमसळया. त्यंाची आ्वड-नन्वड लक्षयात घ्या. न्ढीमधले अंतर 

कमी करण्यासयाठी ्याची मदत होईल.
मूल असले स्वयंप्रकाशशत : एकया  दी्याने दुसरया दी् 

उजळेल. आ्ले मयूल ्रप्रकयानशत असतया कयामया न्े. 
मुलयामध्े आ्ि जे तेज ्याहू इनच्छतया ते त्याच्या अंतमपिनयातयून 

आले असले ्यानहजे आनि आ्ल्या प्र्तनयातयून हे शक् आहे.
मलुांना भीतीपासून मकु् ठे्वा : मुलयंाच्या मनयात, कधीही 

असे झयाले तर असे होईल, अशी भीती ननमयापिि करण्याचया 
प्र्तन करू नकया. एकया प्रकयारे ही ्द्त सो्ी ्वयाटते. मयारि 
्या प्रकयारयाने एक प्रकयारच्या नकयारयातमक भया्वनेची शक्तया 
्वयाढीलया लयागते. 

पारंपररक आहाराबाबत चचा्ड करा : आ्लया ्यारं्याररक 
जो आहयार आहे, त्याबद्ल त्यंाच्या मनयात नसैनगपिकरीत्या 
अनभमयानयाची भया्वनया ननमयापिि करया. ्या आहयारयाच्या 
्वनैशष््याबद्ल त्यंाच्याशी   बोलया.

मलुांशी सह्वास ्वाढ्वा : आ्ल्यालया आ्ल्या ्व्या्ेक्षया 
तरुि रयाहया्चे असेल तर मुलयंाबरोबर सह्वयास ्वयाढ्वया. 
आ्ल्यासयाठी हे फया्द्याचे आहे.

परीक्ा पर चचा्भविद्ारयाांशी संिाद
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पीएलआय  आ्तापय्त 
या े ांना कम ाला वेग

गे या व  जाहीर ाले या पीएलआय 

अ  प्रकक्रया उ ोग 

कोटी रुपयांची 
तरतूद 

10,900 सुमारे 2.5  लाख 
रोजगार संधी होणार 
निमामाण

औ ध कनकम्स्ती उ ोग 

कोटी रुपयांची 
तरतूद

15000 सुमारे 1 लाख 
रोजगार संधी निमामाण 
होणयाची शकयता

आयटी हािवेअर उ पा ने 

कोटी रुपयांची 
तरतूद

7350 रोजगाराचया सुमारे 
1.8 लाख संधी

स र पी ही  मॉ ू ससा ी 

कोटी रुपयांची 
तरतूद

4500  1.5 लाखापेक्ा जासत 
लोकांिा रोजगाराचया 
संधी प्ापत होतील.

टकलकॉम उ पा न े

कोटी रुपयांची 
तरतूद

12195 रोजगाराचया सुमारे 
40 हजार संधी

एसी एलईिी ब ब ह जे वे्त वस्तू

कोटी रुपयांची 
तरतूद

6238 रोजगाराचया 4 लाख 
संधी निमामाण होणयाची 
शकयता

देशाला उतपादि केंद्र बिवूि तयातूि 1 कोटी 
रोिगाराचया नदशेिे पाऊले 

आ मकनभ्सर भार्त संक पाअं्तग्स्त ेशाला उ पा न 
क   ह ून िव यासा ी स  कर या्त आले या 

 पीएलआय ह जेच उ पा नाशी संल  प्रो साहन 
योजनांमधून  व ा्स्त  अ ज िॉलरचे अक्तरर ्त 
उ पा न प्राप्त हो ार आहे  भार्ता या इक्तहासा्त प्रथमच 
इ्तका मो ा प्रक प आला आहे, याम ये  कोटी यवकांना 
रोजगारा या संधी कम ार आहे्त  क ीय मंक मंि ाने 
आ्तापय्त  े ा्त या पीएलआयसा ी मंजरी क ली आहे  

सुमाररे 2 लाख कोटी रुप्याचं्या अथयासकंलपी्य िरििुीिनू ्यरेत्या पाच 
वरायाि 520 अबज डॉलसया खचायाचरे उतपािन करण्याचरे उदद्ष्ट ठेवनू 

सरुु करण्याि आलरेल्या प्ोड्शन दलं् ड इसंरेदटव ्योजनरेमळेु िरेशाची दिशाच 
बिलिार आहरे. 13 मखु्य क्रेत्रािली पीएलआ्य, रारिाची अथयाव्यवसथा आदि 
दनदमयािी  क्रेत्राला मोठ्ा रररराटीकडे नरेिाररे सािन ठरिार आहरे, ज्यामध्यरे 
नवरे प्कलप ्यरेिील, औद्ोदगक विुयाळ ि्यार होईल. ्यामुळे िरेशाि अशी 
पररससंथा दनमायाि होईल ज्यािून रोजगाराच्या 1 कोटी सिंी दनमायाि होिील 
आदि सकल राष्ट्ी्य उतपािनाि दनदमयािी क्रेत्राचरे ्योगिान 25 % प्ययंि  पोहोचू 
शकेल. केंद्री्य मदंत्रमडंळानरे आिाप्ययंि 9 क्रेत्रािल्या पीएलआ्यना मजुंरी 
दिली आहरे, जी उद्ोग जगि आदि  गुिंविकुिारानंा आकदरयाि करि आहरे. 
उवयाररि चार क्रेत्रािही ही ्योजना लाग ूकरण्याची आदि मदंत्रमंडळ मंजरुीची 
प्दक्र्या अदंिम टप्याि आहरे.

कोटी रुपये कोटी रुपये कोटी रुपये 6940 40,951 3420

औ धकनमा्स  
एपीआय 

इले ॉकनक 
उ पा न 

वै कीय 
उपकर े

मंत्रीमंडळाचे निि्षय

n •रारिाची उतपािन क्मिा कशी वाढविा ्यरेईल, उतपािक त्याला कशी 
गिी िरेिील आदि ्यवुकानंा आिखी सिंी कशा प्ापि होिील ्या दिशरेनरे 
गरेली 7 वरषे मोठा रर िरेण्याि आला आहरे.

n अशा प्कारची ठोस पाऊलरे ्याआिी किी उचलण्याि आली नवहिी. 
मात्र आतमदनरयार रारि अदर्याना अंिगयाि प्थमच रारिाची क्मिा 
लक्ाि घरेऊन केंद्र सरकारनरे पाऊलरे उचलली आहरेि ज्यािून िरेशाचरे 
सव सामर्यया वाढेल.

n रारि आिा जगािलरे सवायाि उत्तम दनदमयािी केंद्र बनरेल, जागदिक 
उतपािन आदि जागदिक चहॅसमप्यन बनण्याबरोबरच उत्तम 
सपिायातमकिरेसाठी सविःला सज्ज करू शकेल.

पीएलआय योजनेची पाशि्भभूमी आवण लाभ

‘मरेक इन इदंड्या, मरेक फॉर ि वलड्ट’ ्या मतं्रासह िरेशाला आतमदनरयार 
करण्यासाठी आदि दन्यायाि वाढवण्यासाठीची  सरकारची पीएलआ्य ्योजना 
रारिी्य उतपािनरे सपिायातमक करण्यासाठी,गंुिविकू आकदरयाि करण्यासाठी 
आदि जागदिक परुवठा साखळीि िरेश एक महतवपिूया घटक राहील ्यासाठी 
दनसशचिच सहाय्यक ठररेल. n
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रित्ेक घरात स्यंपाकाच्ा गैसची  सुववधा केवळ स्च्छ ऊजा्थ पोहचवण्ापुरती नाही , तर सहा 
दशकांपासून संपन्न वग्थ आणण शहरांपुरते  सीवमत असलेले  एलपीजी सवायंपययंत पोहचल्ामुळे सव्थसामान् 
लोकांच्ा जीवन सराबरोबरच  पया्थवरण संरक्ण, आरोग्य आणण  सामारजक सबलीकरण क्ेत्ात झाले 
अभूतपूव्थ पररवत्थन. असे उदाहरण रिरमच आपल्ासमोर आह े, देशाच्ा  संपन्न वगा्थच्ा सहकाया्थनेच गावे 

आणण गरीबांपययंत एखादी योजना अशा रिकार ेपोहोचू शकली आह ेआणण ज्ा देशात 6 दशके  एलपीजीची 
सुववधा केवळ 55 टके् घरांपुरती मया्थप्दत होती , उज्ज्वलाच्ा  8 कोटी नव्या जोडण्ांसह आता  99.6 

टके् घरांमध्े  एलपीजीवर स्यंपाक बनवला जात आह.े 
भारताच्ा एवढ्ा मोठ्ा यशामुळे आता घाना आणण बांग्ादेश सारखे देश देखील झाले  रिेररत...

प्रकाशमय झाले सवयंपाकघर, 
उिळलया आशा
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वेळेपूवथी संपूि्ष सफर ...्यू ्वषी जेवहया गसै नवहतया तेवहया नद्वसयातलया अधयापि ्ेवळ चयूल ्ेट्वण्यात                   

आनि स्व्ं्याक बन्वण्यात जया्चया . ्या्वसयाळ्यात मयातीच्या 

चुलीत ्यािी भरया्चे. लयाकयू डफयाटया देखील नभजया्चया , तो ्ेटया्चयाच नयाही. 

्या्वसयाळ्याच्या नद्वसयंामध्े मुले जे्वयूही शकत नवहती, उ्याशी रयाहया्ची. 

मी मयाझ्या मुलयंानया आनि कुटंुबयालया ्ेवळ देऊ शकत नवहते. मयारि जेवहया  गसै 

दीदीने ्ेऊन गसै जोडिी नदली तेवहया्यासयून ्या्वसयाळ्यात रियास सहन 

करया्वया लयागत नयाही. आतया कुटंुबयाबरोबरच मुलयंानया देखील ्ेवळ देऊ शकते. 

” ओडीशयाच्या  म्यूरभंज ्ेथील  सुनषमतयाच्या चेहऱ्या्वर समयाधयानयाची ही 

एकमे्व कहयािी नयाही.  जममयू-कशमीरच्या  अनंतनयाग इथली अजुपिमन 

आरया सयंागते , “आतया आमचया ्ेवळ ्वयाचतो. ्यू्वषी चयूल ्ेट्वया्चो तेवहया मुले 

न्वसत्वयाज्वळ  जया्ची. कया्म धोकया  असया्चया. धुरयामुळे कयाळी ्डलेली 

भयंाडी स्वच्छ करण्यात आमचया खय्ू  ्ेवळ जया्चया. जे एखयादे मयूल आजयारी 

्डले ते द्वयाखयान्यात घेऊन जयाण्यात ्यूिपि नद्वस जया्चया. ्यामुळे आमही 

एक्ेवळचे जे्वि बन्वयू शकत नवहतो. आतया  उजज्वलया गसै आमच्या 

घरयात आलया आहे , त्यामुळे आमहयालया खय्ू  सो्ीचे झयाले आहे. रमजयानच्या 

मनहन्यात तर खय्ू च जयासत. आतया आमही सकयाळीच उठयू न 15 नमननटे , 

अध्यापि तयासयात जे्वि बन्वतो , खयाऊ शकतो आनि मुलयंानया भर्वयू देखील 

शकतो. ्यू्वषी लयाकडे आियून ठे्वया्वी लयागत होती. आनि कधी-कधी तीन 

्वयाजल्या्यासयूनच स्व्ं्याक करया्वया लयागत होतया. मुलयंानया धुरयाचया रियास 

वहया्चया. , खोकलया ्या्चया आनि खोकल्यामुळे झो् ्यूिपि वहया्ची नयाही. 

मयारि आतया धुरया्यासयून सुटकया झयाली , ्ेवळेची बचत झयाली , त्यामुळे मी 

नशलयाईचे कयाम देखील नशकले आनि आतया त्यातयून देखील उत्नन नमळते 

, ज्यातयून नसलेंडर सहज खरेदी करू शकतो. 

्छत्तीसगडच्या  रया््ुर ्ेथील  मीनया ननमपिलयाकर नहच्या घरयातील  

खचपि कमी झयालया आहे आनि आजयूबयाजयूचे ्वयातया्वरि देखील बदलले आहे. 

तयानमळनयाडयू च्या रुतरमया नहच्यासयाठी गलॅसच्या शेगडी्वर  इडली-डोसया 

बन्विे सो्े झयाले आहे.  नबहयारची गीतया दे्वी, जयूली, रजजो दे्वी ्या देखील 

लयाकडे गोळया करिे आनि धुरयामुळे डोळे जळजळिे , डोकेदुखी आनि मुलयंानया 

शयाळेत ्याठ्वया्लया उशीर होिे ्या्यासयून मुक्ती नमळयाली आहे. आ्ुष्यालया 

अंधयारयाकडयू न प्रकयाशयाच्या नदशेने घेऊन जयाियाऱ्या अशया ्शोगयाथया देशयातील 

प्रत्ेक कयानयाको्ऱ्यात आढळयून ्ेतील , ज्यातयून सयामयान् लोकयंाचे जी्वन 

बालप ीची  एक कथा मला आ व्ते  ्त ही सवा्सनी ्ती शा ्त वाचली असेल  
मनशी प्रेमचं  आप या ेशा्तले अक्तशय  कव ान ले क हो्ते  अक्तशय 
प्रकस  ई गाह ही कथा यांनी   म ये कलकहली हो्ती  या कथे्तील 
म य पा  हमी  नावाचा एक ोटा मलगा हो्ता  ्तो ज े्त कम ाई न ा्ता 
आप या आजीसा ी एक कचमटा रे ी क न े न ये्तो , जे ेक न 
सवयंपाक बनव्ताना आजीचा हा्त भाज ार नाही  मनशी प्रेमचं  यांची कथा 
मला आजही प्रेर ा े्ते  मला वाट्ते की जर  एक हाकम  क  शक्तो ्तर 

ेशाचा पं्तप्रधान का क  शक्त नाही    नरें  मो ी, पं्तप्रधान  उ वला 
लाभा याशी संवा ा र यान  

पंतप्रधान उज्िला योजनामुखपृषठ कथा

आ्ता िो या्त धूर जा ार 
नाही  कसलेंिरसा ी 
धनयवा  मो ी जी
्तक ीरन,  क ली  

 गसट 

िो या्त चलीचा धूर जायचा , 
लाकि गो ा क न आ याचे 
काम वेग   उ वलाने मा े 
आक  मा या कटबाचे आय यच 
ब लून टाकले
 ग  िी ेवी, बकलया, उ र प्र ेश 

 मई 

जेव  बनव े पूव  
मा यासा ी अक्तशय 
मेहन्तीचे काम हो्ते  मा  
आ्ता  कसलेंिर आक  
सटो ह कम ा यानं्तर 
मा ी मेहन्त वाचेल

 कोटी जोि ी

  कोटी जोि ी

पकहली जोि ी
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समय से पहले पूरा सफर...प हलरे जब गैस नहीं थी िो दिन का आिा सम्य चूलहा जलानरे 
और खाना बनानरे में बीि जािा था। बाररश के मौसम में 
दम  टी के चूलहरे में पानी रर जािा था। काठ (लक ी) 
री रीग जािा था, वो जलिा री नहीं था। बच्चरे  बाररश 

के मौसम में खाना री नहीं खा पािरे थरे, रूखरे रहिरे थरे। म अपनरे बच्चों और 
पररवार को सम्य नहीं िरे पािी थी। लरेदकन, जब गैस िीिी नरे आकर गैस 
कनरे्शन दिलवा्या िब सरे बाररश के मौसम में पररेशानी नहीं उठानी प ी। 
अब पररवार के साथ बच्चरे को री सम्य िरे पािी हूं।” ओदडशा के म्यूररंज 
की सुसष्मिा के चरेहररे पर सुकून की कहानी इकलौिी नहीं है। जममू-कशमीर 
के अनंिनाग की अजुयामन आरा कहिी ह, “अब हमारा टाइम बचिा है, 
पहलरे चूलहा जलािरे थरे िो बच्चरे आग की िरफ जािरे थरे, खिरा रहिा था। 
िुएं सरे कालरे बियान साफ करनरे में हमारा बहुि टाइम जािा था। अगर कोई 
बच्चा बीमार प िा था िो असपिाल लरे जानरे में सारा दिन चला जािा था। 
इससरे हम एक टाइम का खाना नहीं पका पािरे थरे। अब जबदक उज्वला 
गैस हमाररे घर में आई है िो इससरे हमें बहुि सहुदल्यिें दमल गई है। रमजान 
के महीनरे में िो बहुि ही ज्यािा। अब हम सुबह ही उठकर 15 दमनट, आिा 
घंटे में ही खाना बना लरेिरे ह, खा री सकिरे ह और बच्चों को दखला री सकिरे 
ह। पहलरे लकद ्यां लाकर रखनी प िी थी और करी-करी िीन बजरे सरे ही 
खाना बनाना प िा था। बच्चों को लक ी का िुआं लगिा था, खांसिरे थरे 
और खांसी सरे नींि सरे पहलरे ही उठ जािरे थरे। लरेदकन अब िुएं सरे बच गए, 
सम्य बचा िो मनरे दसलाई का काम री सीखा और अब उससरे री आमिनी 
होिी है दजससरे दसलेंडर आसानी सरे खरीि लरेिरे ह।” 

छत्तीसग  के रा्यपुर की मीना दनमयालाकर के घर का खचया कम हुआ है 
और आस-प ोस का माहौल री बिल ग्या है। िदमलनाडु की रुिरमा के 
दलए गैस चूलहरे पर इडली-डोसा बनाना आसान हो ग्या है। दबहार की गीिा 
िरेवी, जूली, रज्जो िरेवी री लक ी जुटानरे की मुसशकलों और िुएं सरे आंखों में 
जलन, दसर में ििया और बच्चों को सकूल ररेजनरे में होनरे वाली िरेरी सरे मुस्ि 
दमल गई है। जीवन को अंिकार सरे उजालरे की ओर लरे जानरे वाली ऐसी ही 
सफलिा की कहादन्यां िरेश के हर कोनरे-कोनरे में मौजूि है, दजससरे आम 

बचपन की एक कथा म े या  आ्ती है। आप सब ने इसे सकल में प ा होगा। 
मंशी प्रेमचं  हमारे ेश के बह्त कव ान ले क थे। बह्त मशहूर कहानी  
ई गाह, उनहोंने  में कल ी थी। इस कहानी का म य ककर ार एक ोटा 
सा बालक हाकम  था। वह मेले में कम ाई न ाकर अपनी ा ी के कलए एक 
कचमटा री  कर ले आ्ता है, ्ताकक ाना बना्ते समय ा ी के हाथ जल न 
जाए। मंशी प्रेमचं  की कहानी म े आज भी प्रेर ा े्ती है। म े लग्ता है कक 
अगर एक हाकम  कर सक्ता है ्तो ेश का प्रधानमं ी यों नह  कर सक्ता।  

 नरें  मो ी, प्रधानमं ी  उ वला लाभाकथ्सयों से संवा  के रान

प्रधानमंत्री उज्िला योजनाआिरण कथा

आं ों में अब धआं नह  
लगेगा। कसलेंिर के कलए 
धनयवा  मो ी जी  
्तक ीरन,  क ली  

 अगस्त 

आं ों में चू हे का धआं लग्ता 
था, लक ी लाने की क क्त 
अलग। उ वला ने मेरी और 
पररवार की कजं गी ब ल ी।  
ग  िी ेवी, बकलया, उ र प्र ेश 

 मई 

ाना पकाना पहले मेरे 
कलए बह्त मेहन्त का 
काम था। लेककन अब 
कसलेंिर और सटोव 
कमलने के बा  मेरी 
मेहन्त बचेगी।

 करो वां कने शन

 करो वां कने शन

पहला कने शन
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समय से पहले पूरा सफर...प हलरे जब गैस नहीं थी िो दिन का आिा सम्य चूलहा जलानरे 
और खाना बनानरे में बीि जािा था। बाररश के मौसम में 
दम  टी के चूलहरे में पानी रर जािा था। काठ (लक ी) 
री रीग जािा था, वो जलिा री नहीं था। बच्चरे  बाररश 

के मौसम में खाना री नहीं खा पािरे थरे, रूखरे रहिरे थरे। म अपनरे बच्चों और 
पररवार को सम्य नहीं िरे पािी थी। लरेदकन, जब गैस िीिी नरे आकर गैस 
कनरे्शन दिलवा्या िब सरे बाररश के मौसम में पररेशानी नहीं उठानी प ी। 
अब पररवार के साथ बच्चरे को री सम्य िरे पािी हूं।” ओदडशा के म्यूररंज 
की सुसष्मिा के चरेहररे पर सुकून की कहानी इकलौिी नहीं है। जममू-कशमीर 
के अनंिनाग की अजुयामन आरा कहिी ह, “अब हमारा टाइम बचिा है, 
पहलरे चूलहा जलािरे थरे िो बच्चरे आग की िरफ जािरे थरे, खिरा रहिा था। 
िुएं सरे कालरे बियान साफ करनरे में हमारा बहुि टाइम जािा था। अगर कोई 
बच्चा बीमार प िा था िो असपिाल लरे जानरे में सारा दिन चला जािा था। 
इससरे हम एक टाइम का खाना नहीं पका पािरे थरे। अब जबदक उज्वला 
गैस हमाररे घर में आई है िो इससरे हमें बहुि सहुदल्यिें दमल गई है। रमजान 
के महीनरे में िो बहुि ही ज्यािा। अब हम सुबह ही उठकर 15 दमनट, आिा 
घंटे में ही खाना बना लरेिरे ह, खा री सकिरे ह और बच्चों को दखला री सकिरे 
ह। पहलरे लकद ्यां लाकर रखनी प िी थी और करी-करी िीन बजरे सरे ही 
खाना बनाना प िा था। बच्चों को लक ी का िुआं लगिा था, खांसिरे थरे 
और खांसी सरे नींि सरे पहलरे ही उठ जािरे थरे। लरेदकन अब िुएं सरे बच गए, 
सम्य बचा िो मनरे दसलाई का काम री सीखा और अब उससरे री आमिनी 
होिी है दजससरे दसलेंडर आसानी सरे खरीि लरेिरे ह।” 

छत्तीसग  के रा्यपुर की मीना दनमयालाकर के घर का खचया कम हुआ है 
और आस-प ोस का माहौल री बिल ग्या है। िदमलनाडु की रुिरमा के 
दलए गैस चूलहरे पर इडली-डोसा बनाना आसान हो ग्या है। दबहार की गीिा 
िरेवी, जूली, रज्जो िरेवी री लक ी जुटानरे की मुसशकलों और िुएं सरे आंखों में 
जलन, दसर में ििया और बच्चों को सकूल ररेजनरे में होनरे वाली िरेरी सरे मुस्ि 
दमल गई है। जीवन को अंिकार सरे उजालरे की ओर लरे जानरे वाली ऐसी ही 
सफलिा की कहादन्यां िरेश के हर कोनरे-कोनरे में मौजूि है, दजससरे आम 

बचपन की एक कथा म े या  आ्ती है। आप सब ने इसे सकल में प ा होगा। 
मंशी प्रेमचं  हमारे ेश के बह्त कव ान ले क थे। बह्त मशहूर कहानी  
ई गाह, उनहोंने  में कल ी थी। इस कहानी का म य ककर ार एक ोटा 
सा बालक हाकम  था। वह मेले में कम ाई न ाकर अपनी ा ी के कलए एक 
कचमटा री  कर ले आ्ता है, ्ताकक ाना बना्ते समय ा ी के हाथ जल न 
जाए। मंशी प्रेमचं  की कहानी म े आज भी प्रेर ा े्ती है। म े लग्ता है कक 
अगर एक हाकम  कर सक्ता है ्तो ेश का प्रधानमं ी यों नह  कर सक्ता।  

 नरें  मो ी, प्रधानमं ी  उ वला लाभाकथ्सयों से संवा  के रान

प्रधानमंत्री उज्िला योजनाआिरण कथा

आं ों में अब धआं नह  
लगेगा। कसलेंिर के कलए 
धनयवा  मो ी जी  
्तक ीरन,  क ली  

 अगस्त 

आं ों में चू हे का धआं लग्ता 
था, लक ी लाने की क क्त 
अलग। उ वला ने मेरी और 
पररवार की कजं गी ब ल ी।  
ग  िी ेवी, बकलया, उ र प्र ेश 

 मई 

ाना पकाना पहले मेरे 
कलए बह्त मेहन्त का 
काम था। लेककन अब 
कसलेंिर और सटोव 
कमलने के बा  मेरी 
मेहन्त बचेगी।

 करो वां कने शन

 करो वां कने शन

पहला कने शन

 आएशा शे ,  औरंगाबा , महारा   
 कस्तंबर 

 आएशा शे ,  औरंगाबा , महारा   
 कस्तंबर 

 आएशा शे , औरंगाबा , महारा  
 सपटबर  
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सुलभ झयाले आहे आनि त्याचे मयूळ कयारि बनले 

आहे - ्ंतप्रधयान  उजज्वलया ्ोजनया

अयंत्ोदय रोरण आक्ण आव्ािात्मक 
रिवास

जयागनतक आरोग् संघटनेच्या 

आकडे्वयारीनुसयार भयारतयात स्व्ं्याकयासयाठी 

्यारं्ररक इंधन उदया . लयाकयू ड, कोळसया , 

गो्वऱ्या इत्यादीं्वर जे्वि बन्वतयानया ननघियाऱ्या 

धुरयामुळे दर्वषषी सुमयारे  5 लयाख मतृ्यू वहया्चे. 

्यात बहुतयंाश मनहलया असया्च्या , ज्यंाच्या 

नबघडलेल्या तब्ेतीचया ्ररियाम  स्वयाभयान्वक्िे 

सं्यूिपि कुटंुबया्वर होत होतया.  ्वया्ु प्रदयूषि वहया्चे 

ते ्ेवगळे. मयारि तरीही स्वयातंत््यानंतर इतकया 

प्रदीघपि कयाळ स्व्ं्याकयाच्या गसैसयारखे  स्वच्छ 

ईधंन एकया न्वनशष ्वगयापि्ुरते म्यापिनदत ठे्वले 

गेले. ्या्यू्वषीच्या सरकयारयंाची इच्छया असती तर 

ते देशभरयात स्वच्छ इंधन ्ुर्वयू शकले असते. 

मयारि 1955 ते 2014 ् य्ंत देशयात के्वळ 13 

कोटी जोडण्या होत्या, तर गेल्या सहया ्वषयापित  

कें द्र सरकयारच्या उजज्वलया ्ोजनेने देशयाचे 

नचरिच ्यालटयून टयाकले आहे आनि  सनरि् 

गसै कनेकशन असलेल्या कुटंुबयंाची  संख्या  

दु्टी्ेक्षया अनधक महिजेच  29 कोटी झयाली आहे. 

स्व्ं्याकयाचया गलॅस जोडिी भले आज प्रत्ेकयाच्या 

दनंैनदन जी्वनयाचया भयाग बनली आहे , मयारि एक 

कयाळ होतया जेवहया हे एकया न्वनशष ्वगयापिचे ‘सटेटस 

नसमबॉल ’ असया्चे. खयासदयारयंानया दर्वषषी 25 

कयू ्न नदली जया्ची आनि ते आ्ल्या  संसदी् 

मतदयारसंघयातील  25 कुटंुबयानया गलॅस जोडण्या 

्ुर्वयून स्वतःलया  गौर्वयानन्वत समजया्चे. गलॅस 

जोडण्यंाचया कयाळयाबयाजयार  तर नेहमीच चचयेत 

असया्चया. मयारि आतया के्वळ  ्ीएम-उजज्वलया 

्ोजने अंतगपित गरीबयंानया 8 कोटी जोडण्या मोफत 

देण्यात आल्या आहेत. जर व्याप्ीच्या दृषीने 

्यानहले तर  60  ्वषयापित  55 टकके कुटंुबयंा् य्ंतच 

एल्ीजी ्ोहचली होती, तर गेल्या  6 ्वषयापित  

43 टकके ्वयाढीसह  99.6 टकके कुटंुबयंा् य्ंत 

्ोहचली आहे. मयारि  ्ं. दीनद्याल उ्याध्या् 

्यंाचे अंत्ोद्चे स्वपन  सयाकयार करू इनच्छियाऱ्या 

मोदी सरकयारसयाठी देशभरयात स्व्ं्याकयासयाठी  

स्वच्छ ईधंन ्ोहच्विे सो्े नवहते. ्यात स्वयापित 

मोठे आवहयान  न्वत्ती् संसयाधनयंाचे होते , ज्या्वर 

पंतप्रधान उज्िला योजनामुखपृषठ कथा

 रोजी बवलया इ्थून 
सु िात

प्रारंभ 

01.05.2016
1,37,483 
कोटी पयांचिे अनुदान ्थेट बक 
िातयांमधये  िीबीटीएलचया 
माधयमातून  हसतांतररत कर यात 
आले.

08 
कोटी जोि यांचिे 

उव षट रिून वदलेलया 
मुदतीपूि  7 सपटबर  

2019 रोजी पूणमा झाले.

n शग्व इट अप अशभयानात सहभागी 
होऊन 1.08 कोटी लोकांनी  
एलपीजी अनदुान सोडल े 

n ररशफशलगं बाबत दखेील उ्तसाह 
आह,े 80 टककयांहून अशधक 
लाभारयाांनी पशहलयांदा ्वापर 
केलयानंतर दसुऱयांदा दखेील 
ररशफल केल.े 

n प्र्मच स्वयंपाकाचा गॅस 
्वापरणारे लाभा्थी ्वषा्डतनू 
सरासरी तीन ्वळेा  शसलेंडर घते 
आहते, ज ेबदलत ेश्वचार सूशचत 
करतात. 

8  लाभा्थ  पररिार अनुसूवचित 
जाती जमातीतील आहेत. 
महणजेचि सुमारे  .05 कोटी

कोटी पये 1.8 
अबज अमेररकन 

िॉलर  या योजनेिर 
एकूण सामावजक 
गुंतिणूक झाली 
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n मशहलांना ज्ेवण 
बन्वणयासाठी लागणाऱया 
्वळेेत बचत झाली आशण 
स्वरोजगाराबरोबरच 
कुटुबंातील परुुषांबरोबर 
मशहला दखेील रोजगारातून  
उ्तपननात सहकाय्ड 
करायला लागलया . 

n  मलु ंआशण घरातलया 
क्तया्ड परुुषांना ्वळेे्वर 
पाठ्वणयात मदत शमळाली. 

n लाकड ेगोळा करणयासाठी 
आता जंगलात 
भटकणयापासून  मकु्ती 
शमळाली. 

िीवि सुलरता ,  
कांनतकारी बदल

उ वला योजननेे भार्ता्त  जीवन सलभ्ता ह ज े ईज  कलकवगं  
या स्तरा्त  क्राकं्तकारी ब ल िवनू आ ला आहे  आक  आरो य आक   

पया्सवर  या टीन े े ील ही  योजना सव म रली आहे  जागक्तक 
आकथ्सक मचंाचा जागक्तक जा्स सकं्रम  कन शाकं आक  हवामान ब ल 
कामकगरी सचूकांका्त भार्ताच ेसधारललेे सथान याचा परावा आहे

W h y  P M U Y

 cooking for the family – something which should be a joyful act – is 

a curse for millions of women in india, especially in rural areas.  for them, 

the toxic smoke that accompanies cooking is a major health hazard that 

suffocates, debilitates and even causes premature death! 

 the culprit? unclean cooking fuels used in traditional stoves 

(open-fire chullahs). 

 the endeavour of pradhan mantri ujjwala yojana (pmuy) is to 

provide lpg connections to women from economically underprivileged 

households, in order to present them a clean and joyful environment 

free from the health-damaging kitchen smoke.टके् कुटुांबाांमध्ये स्वयांपाकाच्ा गैसरर जेरण 
बनरायिा सुरुरात झािी तर सहा ररायंपूरती देशात 
केरळ 55 टके् कुटुांबाांमध्ये ही सुवरधा उपिब्ध होती 
म्हणजे  43 टक्क्ाहुन अचधक राढ झािी आह.े

99.6

भारत 
जगातिा सरा्वत 

मोठा एिपीजी ग्राहक देश 
बनिा आह.े  स्वच्छ इांधन म्हणजे 

गॅसरर स्वयांपाक बनरणाऱ्ा 
कुटुांबाांच्ा सांख्ेत मोठी राढ 
झािी आह ेआरोग्य सांबांधी 

आजाराांमध्ये घट झािी 
आह.े

्यू्वषीची सरकयारे देखील उ्या् शोधयू शकली असती.  कें द्र सरकयारच्या ्या 

सयाहसी ननिपि्याचया हया ्ररियाम आहे कती ्या ्ोजनेने ननधयापिररत कयालया्वधीच्या  

सयात मनहने आधीच आठ कोटी जोडण्या देण्याचे उनद्ष ्यूिपि केले आहे . 

त्याची प्रशंसया जगभरयात होत आहे. घयानया बयंागलयादेश सयारखे देश भयारतयाच्या 

्या ्शस्वी ्ोजनेचया अभ्यास करून ती आ्ल्या इथे लयागयू देखील करत 

आहेत . ्या ्याश्पिभयूमी्वर उजज्वलया ्ोजनेलया सहया ्वषये ्यूिपि झयाल्यानननमत्त 

नतचया ्शस्वी प्र्वयास जयाियून घेिे आ्वश्क आहे.

‘पहल’ द्ारे झाली सुरुवात
मे  2014 मध्े जेवहया सत्तया ् रर्वतपिन झयाले ,  तेवहया सरकयारच्या दृनषकोनयातही  

बदल नदसयून आलया.  कें द्र सरकयारने अनुदयाननत एल्ीजी व््वसथेसयाठी 

न्वत्ती् संसयाधने  गोळया करिे आनि स्व्ं्याकयाच्या गसै सुन्वधया सं्यूिपि 

भयारतयात न्वसतयारण्याच्या  धोरिया्वर कयाम सुरू केले.  ्यासयाठी स्वपिप्रथम 

सरकयारने नडझेल्वरील अनुदयान बंद करून ते बयाजयारयाशी संलगन केले.  

त्यानंतर सुखद ्ोगया्ोग घडलया . आंतररयाषट्ी् बयाजयारयात कचच्या तेलयाच्या 

नकमती ज्या ्यू्वषी सुमयारे दीडशे डॉलर प्रनत बलॅरेल ् य्ंत ्ोहोचल्या होत्या , 

त्या घसरून 26 डॉलर प्रनत  बलॅरल ् य्ंत खयाली आल्या.  त्यानंतर आधयार 

कयाडपिच्या व््वसथेलया  धोरियातमक चौकट देऊन ती देशभरयात सुरू करण्यात 

आली आनि जमै’ महिजेच जनधन -आधयार -मोबयाइल नट्ननटी व््वसथया 

1 जयाने्वयारी 2015 रोजी अनुदयानयाचे प्रत्क्ष हसतयंातरि (डीबीटीएल) ची 

सुरु्वयात करण्यात आली.  त्यालया '्हल' हे नया्व देण्यात आले. ही जगयातली 

स्वयापित मोठी न्वत्ती् सहयाय्तया ठरली  आनि नलमकया बुक ऑफ ्वलडपि  

रेकॉडपिमध्े त्याचया समया्ेवश करण्यात आलया . ्या डीबीटीएलमुळे 4.11 कोटी  

बनया्वट जोडिी ओळखयून 13 हजयार कोटी रु््े ्वयाच्वण्यात आले . गळती 

रोधक  नडनजटल व््वसथेने सरकयारलया सं्यूिपि देशयालया स्व्ं्याकयाच्या गलॅस 

सुन्वधेने सुसजज करण्यासयाठी न्वत्ती्  आधयार नदलया. ्हल  महिजेच प्रत्क्ष 

लयाभ हसतयंातरिच्या मयाध्मयातयून ्या ्ोजनेची  ्वयासतन्वक रू्रेषया त्यार 

करतयानयाच  त्याचे नडनजटल तंरि त्यार करण्यात आले , जेिेकरून गरीबयंाची  

कुठल्याही प्रकयारची गरैसो् होियार नयाही . त्यंानया न्वतरकयंाकडे असयून 

के्वळ ए्वढेच सयंागया्चे  कती त्यालया उज्वलया जोडिी  ह्वी आहे,  त्यानंतरची 

जबयाबदयारी ्यूिपि्िे न्वतरकयंाची असया्ची.

                                               

मकहलां या सबलीकर ा या 
क शेने व ि एनज  आ टलूकने  
उ वला हा सवा्स्त मो ा उपक्रम 
अस याचे हटले आहे 

पंतप्रधान उज्िला योजनामुखपृषठ कथा
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n  ाना आवण  बांगलादेश सारखया देशांनी तयांचयाकिील 
गरजिंतांसा ी उ िला  सारिी योजना लागू कर यासा ी 
भारतीय उ िला योजनेचया मॉिेलचिा अ यास केला आहे.

n ानाने इंवियन इल बरोबर यासा ी एक करार केला 
आहे , कारण ाना मधये केि  2  टकके लोकसंखया अशी 
आहे यांचयाकिे  एलपीजी जोिणी आहे आवण लोकांना 
पे ोल पंपांिर रांगेत उभे राहून वसलेंिर भरून यािे 
लागतात .

n  उ िला योजनेचया माधयमातून धूर  मुकत सियंपाकाचिी 
सु िात आवण प्रभािी अंमलबजािणीसा ी 2017 मधये 
जागवतक पे ोवलयम पररषदेचया  सि तकषटता पु. रसकाराने  
गौरि यात आले. 

n  पररसचया िलि एलपीजी असोवसएशनने  उ िलाचया  
यशोगा्था आपलया संकेतस्थ ािर harting the 

uccess o   distribuition in ndia  या 
शीषमाकांतगमात प्रकावशत केलया आहेत. 

n आंतरराष ीय ऊजामा संस्थेने पयामािरण संरक्षण आवण 
मवहलांचया आरोगयाचिा सुधारणेचया वदशेने ही िूप मो ी 
उपलबधी असलयाचिे सांगत भारताचिी प्रशंसा केली आहे. 

उजवला पोहचली िागनतक सतरावर 

सषिम वगा्धिे  देखील क्दले समर्धि
 जनतेशी ननगडीत ्ोजनेलया जनतेच्या सहकया्यापिने जनते् य्ंत 

्ोहोच्वण्याचे धोरि मोदी सरकयारच्या सुशयासनयाचया ््यापि् आहे.  ्या 

्ोजनेसयाठी ्या्याभयूत व््वसथया त्यार  केल्यानंतर ्ंतप्रधयान नरें द्र मोदी 

्यंानी 27 मयाचपि 2015 रोजी ्ेट्ोनल्म मंरियाल्याच्या ऊजयापि संगम कया प्िरिमयात  

‘नग्व इट अ्’ चे आ्वयाहन केले होते  त्यंानी सं्नन लोकयंानया एल्ीजी 

अनुदयान सोडण्याची न्वनंती केली आनि सयंानगतले कती अनभ्यानयातयून जे 

्सेै ्वयाचतील ते सरकयारच्या नतजोरीत नयाही तर गरीबयंानया नदले जयातील 

. नतथयूनच उज्वलया ्ोजनेची  चौकट त्यार झयाली . ्ंतप्रधयानयंाच्या ्या 

आ्वयाहनयालया सक्षम ्वगयापिने  ्यूिपि सहकया प्ि केले आनि ्याहतया ्याहतया 1.08 

कोटी ग्याहकयंानी स्ेवच्ेछने गलॅसचे  अनुदयान सोडयू न नदले. जेवहया जनतेने सयाथ 

नदली तेवहया उज्वलया के्वळ जोडिी न रयाहतया लोकचळ्वळ आनि देशयातल्या 

गरीब मध्म ्वगयापिची जी्वनधयारया बनली.  ्ंतप्रधयान नरें द्र मोदी ्यंानी स्वतः 

1 मे  2016 रोजी उत्तर प्रदेशच्या  बनल्या इथयून त्याची सुरु्वयात केली .

आकायंषिायंची झेप ,  जीवि झाले सुगम  
सयामयान् नयागररकयंाची नस ्कडयू न त्यार करण्यात आलेली आनि ्शयाची 

न्वी नशखरं ्यादयारियंात केलेली उज्वलया ्ोजनया हया एक असया धोरियातमक 

ननिपि् नसद् झयालया आहे , ज्याने  गरीब, ्ंवनचत,  मध्म्वगपि , अनुसयूनचत जयाती 

-जमयाती आनि न्वशेषतः  मनहलयंाचया जी्वन सतर बदलयून टयाकलया आहे.  इज 

ऑफ नलन्ंवग आतया शबद नयाही तर सरकयारचया मंरि बनलया आहे, जो सयाकयार 

करण्यात उज्वलया ् ोजनया आधयारसतंभ बनली आहे . स्व्ं्याकयाच्या गलॅस्वर 

जे्वि बन्वल्यामुळे मुलयंानया शयाळेत ्याठ्विे , घरयातील कत्यापि ्ुरुषयंानया 

्ेवळे्वर जे्वि बन्वयून देिे शक् झयाले , तसेच मनहलयंासयाठी आतया स्व्ं्याक 

घरयातयून स्वतःसयाठी आनि आ्ल्या कुटंुबयासयाठी ्ेवळ कयाढिे  शक् झयाले . 

्यामुळे ररकयाम्या मनहलया ्ेवळेचया सदु््ोग  स्वरोजगयार, कौशल्  प्रनशक्षि 

आनि  अन् कयामयंासयाठी  सहज्िे करू शकत आहेत. आंतररयाषट्ी् ऊजयापि 

संसथेचे  कया प्िकयारी संचयालक  फनतह नबरोल महितयात , “भयारतयात  2020 

् य्ंत स्वयायंनया एल्ीजी सुन्वधया उ्लबध करून देिे एक मोठी कयामनगरी 

पंतप्रधान उज्िला योजनामुखपृषठ कथा

 ्तास सेवा,  सोशल 
मीकिया या मा यमा्तून 
उपायांबरोबरच आर  आक  
रर ीलची नलाईन सकवधा 
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उजवला पोहचली िागनतक सतरावर 

निरोगी कुटुंब ,
सवचछ पया्षवरि 

     जयागनतक आरोग् संघटनेनुसयार  ्यारं्ररक इंधनया्वर जे्वि 
बन्वल्यामुळे होियाऱ्या प्रदयूषियामुळे भयारतयात दर्वषषी 5 लयाख 
लोकयंाचया मतृ्यू झयालया होतया.। 

    आतया  डबलयूएचओ, इंनड्न चेसट सोसयाइटी, चेसट ररसचपि फयाउंडेशन 
्यंानया असे आढळयून आले आहे कती  उजज्वलया मुळेच  श्यास आनि 
फुफफुसयाशी संबंनधत आजयारयंामध्े  20 टकके घट झयाली आहे. 

     न्वशेषतः  नयारी शक्तीसयाठी उजज्वलयाने उत्तम आरोग् सुनननचित 
केले आहे.

     ्वने तोडण्या्वर नन्ंरिि आले, धयूर मुक् स्व्ं्याकयाने डोकेदुखी, 
डोळ्यंाची जळजळ ्यंासयारख्या समस्यंा्यासयून मनहलयंानया नदलया 
नदलयासया 

    मनहलयानया स्व्ं सहयाय्तया गटयाच्या मदतीने रोजगयार नमळयू  लयागलया, 
त्याचबरोबर स्व्ं्याकघरयात ्यूिपि नद्वसयाऐ्वजी कयाही तयासयंामध्े 
कयामे नन्टल्यामुळे आस्यासच्या लोकयंाबरोबर  सयामयानजक 
्ररचचयापिसयाठी देखील ्ेवळ नमळयू  लयागलया. 

      गरीब, ्ंवनचत, अनुसयूनचत जयानत, जमयातीच्या समुदया्यंाच्या 
जी्वनयालया  मजबयूती नमळयाली आनि  सयामयानजक सशक्तीकरियाचया  
आधयार बनले.

आहे. हे के्वळ  ऊजयापि ्ोहच्विे नयाही तर हया एक न्वत्ती् आनि  

सयामयानजक ्ुढयाकयार आहे. ”

जर जी्वनयाच्या सुगम्तेचे  महत्व आनि ्या ्ोजनेमयागील 

देशयाच्या स्ववोचच नेततृ्वयाचे न्वचयार समजयून घ्या्चे असतील तर 

्या ्ोजनेच्या सुरु्वयातीलया ्ंतप्रधयान  मोदी ्यंाच्या मनयातील दुःख 

समजयून घ्या्ेव लयागेल , ज्याची कबुली त्यंानी अशया प्रकयारे नदली 

होती , “ मी ज्या घरयात जनमलो, अनतश् ्छोट््या रसत्यासयारखे मयाझे 

घर होते. एकही नखडकती नवहती. ्ेण्याजयाण्यासयाठी के्वळ एकच  

दर्वयाजया होतया आनि आई लयाकडी चयूल ्ेट्वयून जे्वि बन्वया्ची. 

कधी-कधी तर इतकया धयूर वहया्चया कती आई जे्वि ्वयाढया्ची मयारि 

आमही आईलया ्याहू शकत नवहतो. अशया बयाल्ियात धुरयात जे्वया्चो 

आनि महियूनच मी त्या मयातया, भनगनींच्या ्ेवदनयंाचया  चयंागल्या प्रकयारे 

अनुभ्व घेऊन आलो आहे. त्या ्ेवदनया जगयून आलो आहे आनि 

महियूनच मलया मयाझ्या त्या  गरीब मयातयंानया ्या कषप्रद आ्ुष्या्यासयून 

मुनक् द्या्ची आहे. महियूनच  8 कोटी कुटंुबयंामध्े स्व्ं्याकयाचया 

गलॅस देण्याचया संकल् केलया आहे. ” ्या  ्ोजनेने सयामयान् जनतेलया 

ननरोगी जी्वन नदले आहे जे सुदृढ समयाजयाच्या ननमयापिियात देखील 

सहया्क नसद् होत आहे. 

क्िरोगी मक्हला सशक्त समाज 
्वजै्याननकयंाचे असे मत आहे कती एक  मनहलया जेवहया लयाकडी चुली्वर 

जे्वि बन्वते तेवहया एकया नद्वसयात नतच्या शरीरयात  400 नसगरेट ए्वढया 

धयूर जयातो. कुटंुबयातील अन् सदस्यंा्वर देखील ्याचया स्वयाभयान्वक्िे 

्ररियाम होतो. डोळ्यंाची जळजळ, डोकेदुखी ,  दमया, श्यास संबंधी 

आजयार सयामयान््िे नदसयून ्ेतयात. मयारि  उजज्वलया ्ोजनेने कशया 

प्रकयारे कुटंुबयालया ननरोगी बन्वयून एक सुदृढ समयाजयाच्या ननमयापिियाच्या  

नदशेने ्याऊल उचलले आहे , त्याचे  उदयाहरि जयागनतक आरोग् 

संघटनया आनि  इंनड्न चेसट सोसयाइटी, चेसट ररस्र फयाउंडेशनच्या 

आकडे्वयारीतयून नमळते. ्यू्वषी ्या ्यारं्ररक इंधनयाच्या ्वया्रयामुळे 

्वषयापिलया  5 लयाख मतृ्यू वहया्चे मयारि आतया श्सनयाशी संबंनधत आजयार 

20 टकक्यंा् य्ंत कमी करण्यात  उजज्वलया ्ोजनेने महत्वयाची भयूनमकया 

्यार ्याडली आहे. ए्वढेच नयाही , ््यापि्वरि संरक्षियाच्या नदशेने देखील 

ही  ्ोजनया ्ररियामकयारक ठरत आहे.  भयारती् व््वसथया्न  संसथया, 

अहमदयाबयाद ्ेथील प्रया . एस.के. बरुआ ्यंानी न्वन्वध भयागयात जयाऊन 

केलेल्या अभ्यासयात ननषकषपि कयाढलया आहे कती एल्ीजीमुळे घरयंामध्े 

उ वला योजनेची स ल्ता 
प  ने्ताना आ्ता   कोटी 
नवीन गस जोि या े याचे 
उक ट 

पंतप्रधान उज्िला योजनामुखपृषठ कथा



न्यू इडंिया समाचार24

होियाऱ्या प्रदयूषियात मोठी घट झयाली आहे ज्याचया स्वयाभयान्वक लयाभ मनहलया-

मुलयंाच्या आरोग्या्वर झयालया आहे. आंतररयाषट्ी् ऊजयापि संसथया  (आ्ईए) चे 

कया प्िकयारी संचयालक  नबरोल देखील महितयात कती b घरयंामधील प्रदयूषि दयूर 

होत आहे. ्यारं्ररक इंधनयामुळे ननमयापिि होियारे  नमथेन, बलकै कयाबपिन आनि  

ऑगयेननक कयाबपिन जे जयागनतक तया्मयान ्वयाढीत महत्वयाची भयूनमकया ्यार ्याडत 

आहेत, त्यात घट होत आहे. ्वकृ्षतोड देखील कमी झयाल्याचे  ्यूएन बहु आ्यामी 

दयाररद््र् ननदयेशयंाकमध्े नमयूद करण्यात आले आहे.  सं्ुक् रयाषट्याचे शयाश्त  

न्वकयास उनद्ष (एसडीजी) सयाध् करण्यात देखील उजज्वलया ् ोजनया एक सतंभ 

बनयून उद्यालया आली आहे.  ऊजयापि सुधयारिेच्या नदशेने महत्व्यूिपि भयूनमकया ्यार 

्याडण्याच्या अनुषनगयाने जयागनतक आनथपिक मंचयाच्या जयागनतक ऊजयापि संरिमि 

ननदयेशयंाकयात भयारतयाचे सथयान दोन अंकयानी ्वर जयात  74 ्वर आले आहे. तर 

जयागनतक ह्वयामयान बदल ननदयेशयंाकयाच्या अव्वल -10 कयामनगरीत  भयारत 10 

व्या रिमयंाकया्वर आलया आहे. ्वषपि २014 मध्े हे सथयान  31 ्ेव होते. जयागनतक 

आरोग् संघटनया  2018 ्यासयून सयातत्याने ्या ्ोजनेची प्रशंसया करत आहे. 

्या संघटनेचे महििे आहे कती जेवहया जगयातील अन् देशयंामध्े  ्वया्ु प्रदयूषि 

समस्या धोकयादया्क सतरया्वर असतयानया , भयारतयाने ्यात सकयारयातमक संकेत 

नदले आहेत. ्ंतप्रधयान उजज्वलया ्ोजनेने गरीब मनहलयंानया मोफत एल्ीजी 

जोडिी देऊन घरयंामध्े  स्वच्छ इंधनयालया  प्रोतसयानहत केले आहे. 

कोरोिा काळ आक्ण िक्वष्ातील माग्ध
कोरोनया सयारख्या संकटयात  उजज्वलया ्ोजनेने कशया प्रकयारे गयंा्व-गरीब   

सयंाभयाळले ्याचे प्रत्क्ष उदयाहरि आहे गरीब कल्याि ल्ॅकेज . जेवहया देशयात 

लॉकडयाऊन  लयागलया तेवहया गरीबयंाच्या  घरची  चयूल बंद होियार नयाही ्यासयाठी 

सरकयारने अनन  ्ोजनेबरोबरच जे्वि बन्वण्यासयाठी स्व्ं्याकयाचया गसै 

समाजा या सव्स वगा्स्तील गरीबांपय्त पोहोच 
n  जरेवहा  उज्वला ्योजनरेनरे वरेग घरेिला िरेवहा िरेशाच्या सववोच्च 

नरेिृतवानरे िरेखील वरेगळा दवचार केला होिा. ्यापूवषी ्या ्योजनरेचरे 
उदद्ष्ट  5 कोटी जोडण्या  उपलबि करून िरेिरे होिरे. मात्र त्याचरे 
वाढिरे महतव आदि लोकांचा कल लक्ाि घरेऊन  2018 मध्यरे ्याचरे 
उदद्ष्ट वाढवून  8 कोटी करण्याि आलरे.

n   पदहलरे उदद्ष्ट 2011 च्या सामादजक आदथयाक जादि जनगिनरेच्या 
आिाररे  दनिायाररि करण्याि आलरे होिरे. मात्र जरेवहा उदद्ष्ट मोठे 
झालरे िरेवहा त्याि अन्य श्रेिींचा िरेखील समावरेश करण्याि आला.

n   सामादजक आदथयाक जनगिनरे व्यदिरर्ि ्याि सवया  एससी/एसटी 
पररवार, प्िानमंत्री आवास ्योजना- ग्ामीि, अंत्योि्य अन्न 
्योजनरेचरे  लाराथषी, वनवासी, चहाच्या मळ्यांमिील आदिवासी , 
बरेटांवर राहिाररे लोक , अदि मागास वगया आदि  आदथयाक िृष्ट्ा  
गरीब सविया इत्यािींना ्याि सामील करण्याि आलरे.

n   आिा प्ययंि  8 कोटी लारार्यायंपैकी केवळ  एससी-एसटी वगायािील  
3.05 कोटी महिजरे  38 ट्््यांहून अदिक लोकसंख्या आहरे. 
एवढेच नाही , सव्यंपाकाच्या  गैसची  सुदविा पोहचविरे एवढाच 
सरकारचा दवचार नाही. सरकारची इचछा सव्यंपाकाच्या गहॅसची 
उपलबििा वाढविरे आहरे जरेिरेकरून लोक लांबच्या अंिरामुळे 
त्याचा वापर बंि करिार नाहीि.

n  पुरवठा  सरेवा वाढवण्यासाठी गैस दविरकांची  संख्या 
वाढवण्यासाठी दज्यो टैदगंग िंत्राचा वापर करण्याि आला आदि  
15 दकमीच्या कक्रेि नवीन  दविरक बनवलरे.

n   पूवषी  13,500 एलपीजी दविरक होिरे जरे आिा  25 हजार परेक्ा 
अदिक झालरे आहरेि. ्याचा लार प्ामुख्यानरे  पूवया आदि ईशान्य 
रारिाला दमळाला आहरे , दजथरे आिी ग्ाहक आदि  दविरक िोनही 
कमीच होिरे.

  n  एलपीजीची  आ्याि िरेखील 16 िशलक्  मरेदट्क टनानरे वाढवून  

26 िशलक् मरेदट्क टन करण्याि आली आहरे.
n   ्यादशवा्य एक मोठे आवहान ्या ्योजनरेि होिरे की 14 दकलोच्या 

दसलेंडरसाठी  800 रुप्यरे एवढी र्कम एक गरीब मािूस कसा 
िरेईल . मात्र  सरकारनरे ्यासाठी छोटा दसलेंडर महिजरे  5 दकलोच्या  
दसलेंडरची  सुदविा उपलबि करून दिली. मात्र बहुिांश लोकांना 
िरे पसंि पडलरे नाही.। 

n   सरकारनरे जोडण्या घरेिाना लोकांना 1600 रुप्यरे कजया दिलरे होिरे 
जरे अनुिानाच्या माध्यमािून कापा्यचरे होिरे. मात्र लोकांना पुनरयारि 
करिाना अडचि ्यरेऊ न्यरे ्यासाठी सरकारनरे आपल्या विीनरे 
प्त्यरेक जोडिीवर 1600 रुप्यांचरे कजया पुढे सुरु ठेवलरे , ज्यावर 
रदवष््याि  दनिया्य घरेिला जाईल.
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नसलेंडर देखील मोफत नदलया. करोनया  कयाळयात 9600 कोटी रु््े खचपि 

करूनही सरकयारने 14.17  कोटी नसलेंडर गरीबयंानया  मोफत नदली.उज्वलया 

्ोजनया ए्वढी ्शस्वी झयाली आनि ्ेवळे्यू्वषीच आ्लं उनद्ष ्यूिपि  केले , 

त्यामयागे एक मोठं कयारि हे होते कती ही थेट कें द्र सरकयारने मयंाडलेली , त्यार 

केलेली आनि प्रत्क्षयात सयाकयारलेली ्ोजनया होती , ज्यात सं्यूिपि ्ंरििया थेट 

कें द्र सरकयारच्या नन्ंरिियात  चयालत होती . कें द्री् ्ेट्ोनल्म आनि नसैनगपिक 

्वया्यू मंरियाल्याअंतगपित तेल कं्न्यंानी देशयातील 750 नजल्हयंामध्े नजलहया 

नोडल अनधकयारी (डीएनओ) तनैयात केले.  ्या अनधकयाऱ्यंाशी  ्ेट्ोनल्म मंरिी 

धममेंद्र प्रधयान दर आठ्वड््यालया नवहनडओ कॉनफरननसंगद्यारे सं्वयाद सयाधया्चे , 

जेिेकरून त्यंाचे मनोबल देखील ्वयाढेल आनि ् या ् ोजनेच्या अंमलबजया्विीची 

देखरेख  देखील होऊ शकेल.  ननधयापिररत उनद्ष आनि त्याच्या प्रनत सम प्िियाने 

उजज्वलया ्ोजनेलया स्वच्छ इंधन,  ््यापि्वरि संरक्षि , आरोग् से्ेवत सुधयारिया 

्याचया असया ््यापि् बन्वले कती  जगदेखील नतचे अनु्या्ी बनले. नननचितच 

उज्वलया ्ोजनेचे ्श आ्ली कहयािी स्वतः सयंागत आहे , मयारि सरकयारने 

थयंाबया्चे  नया्व  घेतले  नयाही. एल्ीजी व्याप्ी 99.6 टक् क् ् यंा् य्ंत ् ोहच्वलेल्या 

कें द्र सरकयारने ्या ्वषषीच्या स्वपिसयाधयारि अथपिसंकल्यात एक कोटी न्वीन 

जोडण्या देण्याचे उनद्ष ठे्वले आहे , जेिेकरून शहरयंामधले ्ंवनचत लोक 

ज्यंाचया कुठलयाही कया्मस्वरू्ी ्त्तया नयाही नकं्वया भटके आहेत , अशया 0.4 

टकके लोकयंाची ओळख ्ट्वयून त्यंानया स्व्ं्याकयाच्या गलॅसच्या जोडण्या देिे 

हे आहे.  हेच कयारि आहे कती दीघपिकयालीन दृनषकोनयासह बनलेली ्ंतप्रधयान 

उज्वलया ्ोजनया आज भयारतयालया आतमननभपिर बन्वण्याच्या नदशेने  महत््व्यूिपि 

्ोद्या महियून ्याहत आहे

पंचाय्त आक  पाच  मं
उ िला यशसिी बनि यासा ी कर यात आलेलया या प्रय ांना केि  गािापयतचि  सीवमत ेि यात आले नाही, तर देशातील  

िररष  नेततिाचया रांपयत  एलपीजी पंचिायतीचिे आयोजन करून याचिे महति विसतार यात आले. राष पती भिन आवण 
पंतप्रधानांचिे अवधकत वनिासस्थान  लोक कलयाण मागमा ये्थेही या कलयाणकारी योजनेने निीन आकार ेतला. या योजनेत लोकांनी 
सहभागी वहािे आवण याचिा वनरंतर िापर देिील करािा , या उव षटासह योजनेचया सु िातीचया साधारण एक िषानंतर कटोबर  

2017 मधये एलपीजी पंचिायतीचया अनोखया  कलपनेिर काम कर यात आले. याचिी पाचि प्रमुि उव षटे होती -

सुरक्षा आवण कौशलय
सुरवक्षत, ततका  आवण 

वि्िसनीय मदत  

पयामािरण  िायु प्रदूषणात 
ट आवण तयाचिबरोबर 
िन ि भूवम संरक्षण 

सशकतीकरण  जीिन सतरात सुधारणा

आरोगय  धूर विरवहत रात 
जेिण बनि याचया सुविधेचिे  

िायदे

आव्थमाक विकास  सिसत 
इंधनामु े कशा प्रकारे उतप ाचया 

उ म संधी वम तील

या  पंचिायतचिा उ ेश  सिचछ इंधनाचिा  वनरंतर िापर आवण सुरक्षाविषयक वचिंता दूर करणे हा होता. या पंचिायतचिी संकलपना होती - ‘काही वशकूया , काही वशकिूया  ’गुजरात इ्थून सु  झालेलया पवहलया  पंचिायत नंतर आतापयमान्त देशात सविा  लाि अशा प्रकारचया पंचिायतींचिे  आयोजन कर यात आले आहे.

तसे तर िे  कुणी िरेदी करू शकत नाही , मात् 

उ िला िरून असे िाटते की जणू काही आपण 

िे  िरेदी केला आहे.
राष पती भिनचया  दरबार हॉल ये्थे आयोवजत 

एलपीजी पंचिायतमधये लाभा्थ  नारायणी साहू
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मुलाखत 

कॉप रेट ओ  असले या  पे ोकलयम 
मं ालयाला उ वला योजनेने लोकांशी जोिले

गरीबा या सवयंपाक रा्तून धूर  नाहीसा हो्त आहे   मा ा  ेश  मा ा  ेश  मा ा  ेश ब ल्त 
आहे , प  जा्त आहे  नरें  मो ी सरकार या पकह या काय्सका ा्तील ोन व  पू ्स ा याकनकम  
्तयार कर या्त आलेले   कमकनटांचे हे गा े जन्ते या ओ ांवर आहे , ्तर याचे ेय पं्तप्रधान 

उ वला योजनेला जा्ते  या योजनेने ेश आक  जगासा ी सामाकजक सश ्तीकर ाचे अ ्त 
उ ाहर  सा र केले आहे   मे रोजी या योजनेला सहा व  पू ्स हो्त आहे्त  ह ूनच नयू इंकिया 

समाचारचे स लागार  संपा क सं्तो  कमार यांनी  क ीय पे ोकलयम आक  नैसकग्सक वायू मं ी धम  
प्रधान यां याशी ास संवा  साधला  या्तील काही अंश 

उजज्वला योजन ेसंदभा्डत सरकारन ेअसा काही अभयास 
केला होता का कती ज ेलोक केरोशसन, गो्वऱया , लाकड े

यांचा ्वापर ज्ेवण बन्वणयासाठी करतात, ्तयांना  एलपीजीची 
गरज आह.े काय होता सरकारचा दृशटिकोन ?
्याचे उत्तर मी एकया लयाभयाथषीचं्या शबदयंामध्े देईन.  2017 मध्े नबहयारच्या  

दरभंगया मधील ्छतरर्या गया्वची  एक उजज्वलया लयाभयाथषी 

फयू लो दे्वी ने महटले होते , “आतया गलॅस दयारयात ्ेतो, ्यू्वषी असे 

कयाही गया्वयात होईल असया न्वचयार कुठे करू शकत होतो. ” 

स्व्ं्याकयाच्या स्वच्छ इंधनया्वर कयाम करियारे तज् मलया नेहमी न्वचयारतयात 

, अशया उ्रिमयाबयाबत  ्या्यू्वषी न्वचयार कया झयालया नयाही अनेक दशके गयंा्व-

खेड््यंासयाठी न्वीन ््यापि्ी चुलीं्वर कयाम केले गेले. मयारि मलया ्वयाटते 

जी  सहजतया, सुलभतया  एल्ीजी्वर जे्वि बन्वण्यात आहे , ती दुसऱ्या 

कुठल्या ््यापि्यात नयाही.  एल्ीजीने गरीब मनहलयंाच्या आकयंाक्षया ्यूिपि 

केल्या.  देशयाच्या स्वयातंत््याच्या ए्वढ््या ्वषयायं् य्ंत स्व्ं्याकयाच्या गलॅसलया 

न्वनशष ्वगयापिची ्वसतयू बन्वयून ठे्वले गेले, खरे तर देशयाच्या  संसयाधनयंा्वर 

स्वयायंचया समयान अनधकयार आहे. आतया आमही  8 कोटी जोडण्यंाचे उनद्ष 

्ेवळे्यू्वषी सयाध् केले आहे आनि  60 ्वषयापित नजथे  55 टकके कुटंुबया् य्ंत  

13 कोटी जोडण्या होत्या , मयारि ्ंतप्रधयान  नरें द्र मोदी ्यंाच्या स्ष 

संकल्नेमुळे के्वळ 6 ्वषयापित  एल्ीजी धयारक कुटंुबयंाची  संख्या दु्टीने 

अनधक होऊन  29 कोटीं्वर गेली आहे आनि  99.6 टकके कुटंुबे ्याच्या 

कके्षत आली आहेत. मयारि अजयूनही कयाही शहरी गरीब आहेत जे ्या्यासयून 

्ंवनचत आहेत. न्वशेषतः नन्वयासयाचया ्ुरया्वया नसल्यामुळे ्वगरेै. ्ंतप्रधयान  

उजज्वलया 2.0 मध्े आमही त्या स्वपि शहरी गरीब आनि सथलयंातररत 

मजुरयंाचयाही न्वचयार केलया आहे. नतच्या अंमलबजया्विीची सं्यूिपि प्रियाली 

ल्वकरच आमही देशयासमोर सयादर करू.

मी ्तर एव च ह ेन की पे ोकलयम आक  
नैसकग्सक वायू  मं ालयाची ओ  यापूव  

केव  कॉप रेट जगाशी जोिलेली मानली जा्त 
हो्ती  मा  पं्तप्रधान उ वला योजनेने याला 
नवा  अथ्स क ला आहे आक  याला  आकथ्सक 
गं्तव की्तून सामाकजक पररव्त्सनाचे अ ू्त 

बनवले आहे   उ वलाने जा्स धोर ांम ये 
मकहलांना म यव्त  सथानी आ ले आहे

धममेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, पेट्रोवलयम आवण नरैसवग्भक िायू मंत्रालयमुलाखत 
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योजना तर खूप बनत, मारि एखाद्ा योजनचेी 
अंमलबजा्वणी मह्त्वाची असत.े अशा ्वळेी ्टे कें द्र 

सरकारचया ्वतीन े अंशतम वयशक् पयांत पोहचणाऱया या योजनचेी 
अंमलबजा्वणी कशी करणयात आली आशण ह ेशकती आवहाना्तमक 
होत े?

मलया ्वयाटते,  ्हल ्ोजनेने ्याचया ्या्या रचलया. नतने नव्या 

दृनषकोनयासह आमहयालया स्वयायं् प्िनत एल्ीजी ्ोहच्वण्याच्या नदशेने 

कयाम करण्याची संधी नदली. त्यानंतर तुमहयालया मयाहीतच आहे कीं कशया प्रकयारे 

न्वन्वध ्द्तीने स्वपि नहतधयारकयंानया एकया मंचया्वर आिण्याचे कयाम झयाले आनि 

नगवह  इट अ् अनभ्यानयातं सं्नन ्वगयापिने देखील ज्या ऊजयेने  गरीबयंाच्या 

घरयंा् य्ंत  ऊजयापि ्ोहच्वण्याची  इच्छयाशनक् दयाख्वली , त्यामुळे सरकयारचया 

देखील उतसयाह ्वयाढलया. हेच कयारि आहे कती  उजज्वलया ्ोजनेने शे्वटच्या 

व्क्ती् य्ंत आ्ली ्ोहोच ननमयापिि केली. ही गोष देखील बरोबर आहे कती  

भयारसयारख्या न्वन्वधतेने नटलेल्या देशयात ए्वढी मोठी  ् ोजनया ठरयान्वक मुदतीत 

सयाकयार करिे अनतश् आवहयानयातमक होते. गलॅसचया ्ुर्वठया ्वयाढ्वण्या्यासयून  

बोटनलंग पलयंाट, नसनलनडर बन्विे , रेग्ुलेटर सुरक्षया होज, गलॅस शेगड््या ्या 

स्वयायंच्या ्ुर्वठ््या्वर आमही कयाम केले. ्या ्ोजनेच्या सुरु्वयाती्यासयून आतया 

् य्ंत मयाझ्या सतरया्यासयून नजलहया सतरया् य्ंत अनधकयाऱ्यंाच्या कयामयात कुठलीही 

कमतरतया नवहती. गरीबयाच्या ्ेवदनया मोदी सरकयार जयािते महियूनच ्ेवळो्ेवळी 

्या ्ोजनेशी संबंनधत समस्यंा्वर तयातकयाळ उ्या् शोधण्याच्या नदशेने अनेक 

बदल करण्यात आले.

गा्वांमधय े एलपीजी ररशफशलंगची समसया होती कारण 
श्वतरक खूप लांब असायच,े ती  समसया सरकारन ेकशी 

दूर केली ?
तमुही  न्वतरकयंाचे आकडे ्हया, सुमयारे  10 हजयार ्ेक्षया अनधक न्वीन 

न्वतरक से्ेवत आले आहेत.  उजज्वलयामुळे एल्ीजी जोडण्यंाची  

संख्या ्वयाढली आहे. ज्यामुळे  न्वतरकयानयाही  व्या्वसयान्क लयाभ 

झयालया आहे.  जन सुन्वधया कें द्र आनि  उजज्वलया दीदी ्हल मुळे देखील ्या से्ेवत 

सुधयारियंाची आशया आहे.
शसलेंडरसाठी एकगठ्ा रककम द्ा्वी लागत ेजी साधारणपण े
काही  गरीबांसाठी सोपी नसत,े  सरकारन े्तयासाठी काय 
केल ेआह ेआशण भश्वष्यातील योजना काय आहते ?

  हे बघया,  उज्वलया ्ोजनेचे स्वयापित मोठे उनद्ष  प्रत्ेक घरया् य्ंत एल्ीजीची  

्ोहोच सुनननचित करिे हे होते.  त्याच दरम्यान ररनफनलंगची समस्या 

उद्भ्वली,  त्यामुळे आमही ्छोट््या नसलेंडरच्या ््यापि्या्वर देखील कयाम 

केले. मयारि बहुतयंाश लोकयंानी 14 नकलो ्वयाल्या नसलेंडरलया प्रयाधयान् 

नदले. तुमहयालया आठ्वत असेल,  उज्वलया अंतगपित 1600 रु््े कजपि देखील 

ग्याहकयंानया देण्यात आले होते , जे नसनलंडर्वर नमळियाऱ्या अनुदयानयामधयून ्वळते  

करून घेतले जयाियार होते .  मयारि गरीबयंा्वर कुठलयाही  बोजया ्डयू  न्े आनि 

स्वच्छ इंधनयालया प्रोतसयाहन नमळया्ेव ्यासयाठी सरकयारने ते कजपि देखील ्ुढे 

्वयाढ्वले  आहे.  

कोरोना सारखया संकट काळात  गरीब कुटुबंांना प्र्तयक् 
स्वरूपात शदलासा  प्रदान करणयात  उजज्वलाची शकतपत 
मदत झाली ?

मशहलांच े आरोगय संबंशधत आजार  आशण प्रदूषण 

कमी करणयात शकती मदत झाली आह े?

्याबयाबत एकया मंत््या्ेक्षया अनधक तज् सयंागयू शकतील. ही  

्ोजनया लयागयू झयाल्या्यासयून जयागनतक आरोग् संघटनया,  

चेसट सोसयाइटी फयाउंडेशन, आंतररयाषट्ी् ऊजयापि संसथया , 

आ्आ्एम  अहमदयाबयाद, जयागनतक ्ेट्ोनल्म ्ररषद  

आनि  देश-न्वदेशयातील अनेक न्वद्या्ीठयंाच्या अध््नयात 

ही गोष ठळक्िे समोर आली आहे कती स्व्ं्याकघर 

धयूरमुक् झयाल्यामुळे प्रदयूषियामुळे उद्भ्वियाऱ्या आजयारयंामध्े 

घट झयाली आहे.  फुफफुसे , श्सनयाशी संबंनधत आजयार 

इत्यादीत घट झयाली आहे. ्या ्ोजनेमुळे जंगलयातील 

्वकृ्षतोड देखील कमी झयाली आहे. उजज्वलया ्ोजनेमुळे 

कशया प्रकयारे स्व्ं्याकघरयात  कयाम करियाऱ्या  मनहलया 

आनि त्यंाच्या कुटंुबयंानया लयाभ झयालया आहे, ्या गोषी देश-

न्वदेशयातील अध््नयातयून समोर आल्या आहेत.

तुमही ् यानहले  असेल,  कती जेवहया देश लॉकडयाऊनच्या नदशेने जयात 

होतया,  कें द्र सरकयारने स ल्ॅननश फल्यूच्या ्ेवळच्या  ्ररनसथतीचया 

बयारकयाईने अभ्यास केलया होतया ज्याच्या आधयारे लॉकडयाऊनच्या  

दुसऱ्याच नद्वशी 1.75 कोटी रु््यंाच्या गरीब कल्याि ल्ॅकेजची घोषिया 

करण्यात आली . दृनषकोन एकदम  स्ष होतया कती  लॉकडयाऊनच्या 

कयाळयात  कोियाही गरीबयाच्या घरची चयूल बंद रयाहू न्े . सरकयारने ठर्वले 

कती  उज्वलया अंतगपित तीन नसलेंडर मोफत नदले जयातील.  सरकयारने 

गरीबयंासयाठी 9600 कोटी रु््यंाचया आनथपिक भयार स्वतः्वर घेतलया आनि 

गरीबयंाच्या घरया् य्ंत 14 कोटींहून अनधक नसलेंडर ्ोहोच्वली . के्वळ 

देश नयाही तर सं्यूिपि जग एकया अभयूत्यू्वपि संकटयातयून जयात आहे.  अशया्ेवळी 

सया्वपिजननक न्वत्त ्ुर्वठ््या्वर  देखील मोठया दबया्व आहे.  लोकयंानी 

नन्नमत्िे स्वच्छ इंधनयाचया ्वया्र करया्वया ्यासयाठी देखील सया्वपिनरिक 

प्र्तनयंाची गरज आहे. 

घानासह जगातील अनके दशेांनी उज्वला बाबत 
भारताकडून तजांच े सहकाय्ड माशगतल े आह े . तमुची 
काय तयारी आह े?
हे भयारतयाच्या बदलत्या दृनषकोनयाचे उदयाहरि आहे. सं्यूिपि  जग 

्याहत आहे कती भयारत जेवहया न्वी ऊजयापि आनि नव्या न्वचयारयाने 

्याऊल ्ुढे टयाकतो , तेवहया ते ्शस्वी बन्वयूनच थयंाबतो . उज्वलयाच्या 

मयाध्मयातयून आमही ज्या प्रकयारे गरीबयंानया ननधयापिररत उनद्षया्यू्वषीच  

स्व्ं्याकयाचया गलॅस ्ोहच्वलया आनि त्यालया पे्रररत केले कती  स्वच्छ इंधन 

त्याच्यासयाठी नकती फया्देशीर आहे . ्याच न्वचयारयाने जगयालया देखील 

भयारतयाकडे ्याहण्यासयाठी प्र्वतृ्त केले आहे.  आज जगयातली  ऊजयापि , 

््यापि्वरि आरोग्याशी संबंनधत अध््नच ्हया,  प्रत्ेक नठकयािी उज्वलया 

्ोजनेच्या ्शोगयाथया नलनहल्या जयात आहेत.

आिरण कथाधममेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, पेट्रोवलयम आवण नरैसवग्भक िायू मंत्रालयमुलाखत
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ओडीशािरील पुसतकाच ेप्रकाशनराषट्र

जे हा पूव्स भार्त भार्ताचे ने्त व कर्त हो्ता ्तोच का  भार्ताचा सव ्सका  
हो्ता  मग ्ते ओिीशा  असो, कबहार असो ककवा मग कोलक ा, ही सग ी 
रा ये भार्ताचे ने्त व कर ारी क सथाने हो्ती  उ कल केसरी िॉ  हरेक  
मह्ताब यां या ओकिशा इक्तहास  या पस्तका या कहं ी आव ी या प्रकाशन 
प्रसंगी पं्तप्रधान मो चा हा सं ेश, सवा्तं ा या इक्तहासापासून कशकव  

े्त, यवाश ्ती या आधारे कनमा्स  ाले या भार्ताला उचीवर े न 
जा ारा यवा संक प आहे

“जर भारताचा समतोल विकास झाला ना्ी तर कदावचत आम्ी 
आमचया क्मतचेा परुपेरू उपयोग करू शकणार ना्ी. मला 

अस ेिाटत ेकी भारताचया पकशचमेकडील भागाकडे आपण पव्ल ेतर 
आपलयाला विकास, समदृ्ी आवण आवथ्भक प्रगती वदसनू यईेल, परतुं 
पिूवेकडे वजथ ेइतकया मोठ्ा प्रमाणािर नरैसवग्भक सपंन्नता आ्,े वजथे 
इतकया मोठ्ा प्रमाणात बवुद्मत्ा आ्,े मनुषय बळ आ्.े ओवडशा, 
वब्ार, पकशचम बगंाल, आसामस् ईशानय भारतात अद्भुत सामरयाांचे 
भाडंार आ्,े जर एकटा ्ा भभूाग जरी विकवसत झाला तर व्ंदसुतान 
कधीच माग ेपडू शकणार ना्ी.” याच कारणासति केंद्र सरकारने 
मागील स्ा िरा्भत पिू्भ भारताचया विकासािर जासतीत जासत भर वदला 
आ्,े जणेकेरून देशाचा सतुंवलत विकास ्ोऊ शकेल. उतकल केसरी 
डॉ. ्रकृेषण म्ताब यांचया पसुतकाचया व्दंी आितृ्ीचया प्रकाशन प्रसगंी 
पतंप्रधान मोदींनी पिूवेकडील भारताचया विकासासाठी घतेललेया दृढ 
सकंलपाचा पनुरुच्ार केला.

पूव्ष रारताचया नवकासावरच संपूि्ष देशाचा 

जे हाजे हाजे  पूहा पूहा व्स पवू्स पू  भारव्स भारव्स ्त भार्त भार  भार्त भार्त ्त भार्त भार ाचे ने्ताचे ने्त ्ताचे न्ेताचे ने व कर्त व कर्त ्तव कर्तव कर  हो्त हो्त
हो्तहो्तहो ा  मग ्ता  मग ्त ्ेत ओिीशा  अ्ेत ओिीशा  अ्त से ओिीशा  असे ओिीशा  अ ो, सो, स कबहार अकबहार अकब
रा येरा येरा  भारय ेभारये ्त भार्त भार ाचे ने्ताचे ने्त ्ताचे न्ेताचे ने व कर ारी क स्त व कर ारी क स्त थाव कर ारी क सथाव कर ारी क स
मह्तमह्तमह ाब यां्ताब यां्त यााब यां यााब यां  ओया ओया कि ओकि ओ शा इकिशा इकि क्तशा इक्तशा इ हाक्तहाक्त सहासहा  या पस्तकास  या पस्तकास
प्रसप्रसप्र ंगी पंसंगी पंस ्तंगी पं्तंगी पं प्रधान मो चा हा ्तप्रधान मो चा हा ्त सं ेश, ससं ेश, सस वा्तं ेश, सवा्तं ेश, स

्ेेत्ेत, य्त, य्त व, यव, य ाशवाशव ्तीाश ्तीाश ्ती्ती याया आधारे या आधारे या कनमा्स  कनमा्स  कनमा्स ालेाले
जा ारा यवजा ारा यवजा ारा य ा वा व संकसंकस पंक पंक  आहेप आहेप

ओक्िशा

प0 बयंगाल

नवकास शकय आहे 
क्बहार

पूवा्धेत्तर
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पूि्भ भारताचया विकासास िेग 
व्यापार आदि उद्ोगाचंी पदहली आवश्यकिा महिजरे पा्यारिू सदुविा. 

ओदडशामध्यरे हजारो दकलोमीटर लांबीचरे राष्ट्ी्य महामागया, दकनारपट्ी 
महामागया बांिलरे जाि आहरेि. गरेल्या 6-7 वरायाि शरेकडो दकलोमीटरचरे नवीन 
ररेलवरे मागया सरुु केलरे आहरेि. सागरमाला प्कलपाि हजारो कोटी रुप्यरे खचया 
केलरे जाि आहरेि.

पा्यारिू सदुविरे निंर पढुील महत्वाचा घटक महिजरे उद्ोग. ्या दिशरेनरे 
उद्ोगांना, कंपन्यांना प्ोतसाहन िरेण्याचरे काम सुरु आहरे. ओदडशा मिील 
सरंादवि िरेल आदि वा्यशूी सबंंदिि उद्ोगामंध्यरे हजारो कोटी रुप्यांची 
गुिंविकू केली आहरे. त्याचप्मािरे सटील उद्ोगािील दवसििृ क्मिांचा 
िरेखील दवचार केला जाि आहरे. ओदडशामध्यरे सागरी ससंािनामंध्यरे 

दवकासाच्या अपार संिी आहरेि. नील क्रािंीद्ाररे हरे स्ोि ओदडशाच्या प्गिीचा 
आिार बनावरे, मसचछमार आदि शरेिकर ््याचंरे जीवनमान सिुारण्याच्या दिशरेन 
िरेश प््यत्न करि आहरे. ओदडशाच्या िरुिांना ्या दवकासाचा जासिीि जासि 
लार दमळावा ्यासाठी आ्यआ्यटी रवुनरेशवर, आ्यआ्यएसईआर बहरामपरू 
आदि कौशल्य दवकास ्यासारख्या ससंथाचंी पा्याररिी केली आहरे. ्यावरषी 
जानरेवारीि ओदडशाच्या आ्यआ्यएम सबंलपूरची पा्याररिी करण्याि 
आली आहरे, ्यामुळे आगामी काही वरायंि ओदडशाचरे रदवष््य घडवून घरेऊन 
्यरेथील दवकासाला नवीन गिी दमळेल.

ओदडशाचा इदिहास सपंिूया रारिाच्या ऐदिहादसक सामर्यायाचरे प्दिदनदितव 
करिो. अशा पररससथिीि ओदडशाचा व्यापक आदि वदैवध्यपिूया इदिहास 
िरेशािील लोकांप्ययंि पोहोचिरे फार महतवाचरे आहरे.l

नवकास शकय आहे रगवान जगन्नाथ ्याचंी पदवत्र रदूम, कला व ससंकृिीचरे जनमसथान िसरेच वीर आदि महापरुुराचंी जननी आहरे ओडीशा. 
महारारिासारख्या पौरादिक ग्थंाि िरेखील कदलगं राज्याचा उललरेख आढळिो. िरेजसवी सम्ाट खारवरेल ्याचरे नाव 

कोरलरेलरे िगड िरेखील ्याचा गाथा सांगिाि. ओदडशामिील रदहवाश्याचंा सवादरमान, िरेशप्रेम आदि िाडस ्याचंा परुावा महिजरे 
कदलंग ्यदु्ध. शस्िशाली सम्ाट अशोकाचरे आदिपत्य सवीकारण्याऐवजी कदलगंच्या सपुिुानंी ्यदु्धाि मतृ्य ूसवीकारला आदि 
्यरेथूनच सम्ाट अशोकाचा िमम अशोकमध्यरे पररवियान झालरे. जरेवहा रारिी्य उपखडंाला दरिटीश राजवटीचरे ग्हि लागलरे िरेवहा 
दरिटीश साम्ाज्याला ्यरेथनूच पदहलरे आवहान िरेण्याि आलरे. 1804 मध्यरे ज्यी राजगुरू (ज्यकृष्ि महापात्रा) आदि बक्ी जगबिुं 
(जगबंि ूदवद्ािर महापात्रा), चकरा दबसोई, ररेनडो माझी ्याचं्या नरेितृवाि झालरेला सशसत्र पाईक सघंरया हा ्या दविरेशी आक्रमकावंर झालरेला पदहला हलला 
होिा. निंर सरिार सरुेंद्र साईंनी पुढे मु् िी सगं्ामचरे नरेितृव केलरे. मिसुिून िास आदि गोप बंि ू्यानंी सत्याग्हाच्या मागायावर चालि सवाितं्र्य चळवळ 
चालदवली, िर लक्मि ना्यक, बालाजी बाजी राऊि आदि रघुडीकर ्याचं्यासारख्या वीरानंी आपल्या प्ािाचंी आहिुी िरेऊन मािरृमूीचरे ऋि फेडलरे. पदबत्र 
मोहन प्िान ्यांच्यासारख्या अनरेक सवाितं्र्यसदैनकानंी त्यानंी दिलरेल्या सघंरायािून िरेशाचा सवादरमान जपला.

दृढनिशचयाि ेनविय होईल, उतकल रनूमचा ियियकार होईल 
उत्कल जननीने सदैव भारताच्ा स्ातंत्र्य लढ्ाला आपल्ा रक्ाचा सडा घालून स्ातंत्र्याची बाग फुलवणाऱ्ा महान 

व्यक्तींना जन्म ददला आह.े त्ातीलच एक होते- उत्कल केसरी डॉ. हरकृेष्ण महताब 

आधुवनक ओवडशाची पायाभरणी करणारे डॉ. म्ताब 
आपल्ा मातृभमूीच्ा सन्ानासाठी अववरत रियत्न करणाऱ्ा व्यक्तींच्ा 
नावाचंी जवे्ा जवे्ा चचा्थ होत ेतवे्ा उत्कल केसरी डॉ हररकृष्ण महताब 
याचं ेनाव अगदी सहज स्मरणात यते.े जवे्ा देशान ेमदतीसाठी पकुारले 
तेव्ा तरुण हररकृष्ण यान ेआपल ेमहाववद्ालयीन रशक्ण सोडून देश 
रक्णासाठी ररिनटश साम्ाज्ाववरुद्ध उभ ेठाकल.े 23 एप्रिल 1946 रोजी ते 
स्ातंत्रापवूवी ओनडशाच ेपतंरिधान झाल ेआणण त्ानतंर त्ाचं्ा अरक 
रियत्नातून 25 वतनांच ेएकप्त्करण करून बहृद ओनडशाची स्ापना केली. 
या काया्थत त्ानंा सरदार पटले याचं ेसहाय्य रिाप्त झाल.े नतंर त ेराज्ाचे 
पप्हल ेमुख्यमंत्ी झाल.ेडॉ. महताब ह ेत्ाचं्ा उंचीसाठी ओळखल ेजायच,े 
परतुं त्ाचं ेव्यरक्मत्व देखील अरधक उत्ुगं होत.े त्ानंी केवळ नव ओनडशाच्ा 
सीमा ननश्चित केल्ा नाहीत तर ओडीशासाठी स्प् ेदेखील पाप्हली आणण ती सत्ात 
देखील उतरववली. प्हराकुड धरण, परदीप बदंर, राउरकेला स्ील पाटं यासह 
अनेक उद्ोगाचंी स्ापना करुन त्ानंी आधुननक ओनडशाची पायाभरणी केली आणण 
कटकऐवजी भवुनेश्वरला नवीन राजधानी बनववण्ात त्ानंी महत्त्वपणू्थ भूवमका 
बजावली.ओडीशाचा (उत्कल) इवतहास राष्टीय व्यासपीठावर  आणण्ात महताब 
याचंी भवूमका महत्त्वपणू्थ आह.े त्ाचंा दृष्ीकोन आणण योगदानामळेु ओनडशामधे् 
एक सगं्रहालय, परुातत्व ववभाग याचंी स्ापना शक्य झाली. एका मजबतू पायावर 

उभा ओनडशा, आज धामरा आणण पारादीप बदंर याचंा कायाकल्प असो 
नकंवा माग उजा्थ गगंा पाइपलाइन रिकल्प, खननजाचंा योग्य वापर असो 
नकंवा माग राज्ाला हायड्ोकाब्थन हब बनववण ेअस ूदे, ओनडशा सतत 
त्ाच्ा नवोदयाकडे वाटचाल करत आह,ेआज ओनडशा रिरेरत पण आह े
आणण सक्म देखील आह.े डॉ. महताब यानंी ओनडशाचा महान इवतहास 
आपल्ा लखेणीतनू पसुक रुपात उतरवला. पतंरिधान नरेंद्र मोदी यानंी  
9 एप्रिल रोजी या पसुकाच्ा प्हंदी आवतृ्ीच ेरिकाशन केल.े पतंरिधान 
नरेंद्र मोदी यानंी या रिसगंी खपू महत्वपणू्थ गोष् सांवगतली की, भारताचा 
इवतहास हा केवळ राजवाडाचंा इवतहास नाही. देशातील रित्के 

नागररकाच्ा आयुष्ा सोबत हा इवतहास रचला गलेा आह,े म्हणनूच हजारो वरायंच्ा 
या महान परपंर ेसोबत आपण जगलो आहोत.  राजपाठ आणण राजघराण्ातील 
घटनानंा इवतहास समजण ेही ववदेशी ववचारधारा आह.े आम्ही त ेलोक नाही. सपंणू्थ 
रामायण आणण महाभारत पहा, त्ातील 80 टके् गोष्ी या सव्थसामान्ाचं्ा आहते. 
म्हणनूच सामान् लोक ह ेनहेमीच आमच्ा आयुष्ाच्ा कें द्रस्ानी राप्हल ेआहते. 
आज आमच ेतरुण इवतहासाच्ा त्ाच अध्ायावंर सशंोधन करीत आहते आणण 
त्ानंा नवीन प्पढ्ापंययंत नणे्ाच ेकाम करीत आहते. या रियत्नामंधनू अनके लोकं  
रिरेणा घतेील, देशाच्ा ववववधतचे ेअनके रगं आपल्ा समोर येतील.

ओडीशािरील पुसतकाच ेप्रकाशनराषट्र
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पोखरण परमाणु परीक्णसपेशल ररपोट्ट 

पोखरि: िेवहा िगािे पानहली 
रारताची शकती

'शयंाती्यूिपि सह-अनसतत्व' ्या तत््वयाचे ्यालन करत भयारतयाने नेहमीच 
जयागनतक शयंाततेचे उनद्ष समोर ठे्वले आहे.्रंतु जेवहया 

स्वसंरक्षि आनि आतमसनमयानयाची ्ेवळ ्ेते  तेवहया देशयाने कोित्याही 
प्रकयारची तडजोड केली नयाही. ्ोखरि हे ्याच स्वयानभमयान आनि गौर्व 
गयाथेचे नया्व आहे, 18 मे 1974 रोजी देशयालया अिुशक्ती बनन्वण्याचया मयागपि 
त्यार झयालया होतया, 11 मे 1998 रोजी ् या महया्ज्यासयाठी ् यूियापिहुती देण्यात आली. 
्वयासतन्वक ्याहतया, ततकयालीन ्ंतप्रधयान अटल नबहयारी ्वयाज्े्ी ्यंानी 1996 
मध्े आ्ल्या 13 नद्वसयंाच्या सरकयारच्या कयालया्वधीत भयारतयालया अिुऊजयेत 
स्वया्वलंबी बनन्वण्याच्या ्या कथेची सुरु्वयात केली होती. त्या्ेवळी सरकयार 
्डल्यामुळे ही  ्ोजनया अंमलयात आितया आली नयाही.

11 मे 1998 ची रखरखीत दु्यार.  दु्यारी 3.45 च्या सुमयारयास. ततकयालीन 
्ंतप्रधयानयंाचे अनधकृत नन्वयाससथयान 7 रेसकोसपि रोड. थोड््या्ेवळयाने लॉनमध्े 
एक ्रिकयार ्ररषद होियार होती. त्या्ेवळी कोियालयाही त्या ्रिकयार 
्ररषदेचया न्वष् मयानहत नवहतया. तेवहयाच ्ंतप्रधयान अटलनबहयारी ्वयाज्े्ींनी 
कलॅ मेऱ्यंासमोर बोलण्यास सुर्वयात केली - “आज दु्यारी 3.45 ्वयाजतया ्ोखरि 

रें जमध्े भयारतयाने 3 भयूनमगत अियू चयाचण्या केल्या. आज ्या चयाचण्या एक 
नफशन, एक लो-्ीलड नडवहयाइस आनि थमवोन्यूनकल्र नडवहयाइसद्यारे 
घेण्यात आल्या. "

हे शबद महिजे जगयातील स्वपि सयामर प्िशयाली देशयंासमोर भयारतयालया एक 
मजबयूत रयाषट् महियून सथयान्त करण्याची सुरु्वयात होती. आज देश ्ुनहया 

एखादे काम केिे फक् ह ेमहत्वाचे नाही. बऱ्ाचदा आपण ते काम कसे केिे ह ेमहत्वाचे असते...आजपासून 23 ररायंपूरती 11 मे 
1998 रोजी पोखरण अणुचाचणीतही असेच घडिे होते. यापूरती, 18 मे  1974 िा देखीि  भारताने अणुचाचणी केिी होती, परांतु 
मे 1998चा तो काळ म्हणजे जगातीि सगळे देश भारतारर बारीक िक् ठेरून होते. असे असूनही, तत्ािीन कें द्र सरकारने 5 
अणुचाचण्ा करत जगािा केरळ ताची शक्ीच नव्,े तर आपिे सामर््व आलण प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ी देखीि दाखरून 

ददिी होती, ता सरकारिा शपथ घेऊन तारेळी 3 मदहने देखीि झािे नव्ते....

हा भार्त ब ललेला भार्त आहे जगा या नजरेला 
नजर कभिवून आक  हा्ता्त हा्त ालून चालू इ ्तो  
्तो को याही कनबधासमोर वाक ार नाही  आमची 

अ वस े को याही ेशाकव  नाही्त, ्तर ्ती शां्त्ता 
व सर ेसा ी आहे्त   अटलकबहारी वाजपेयी, 

्त कालीन पं्तप्रधान

अ चाच ी नं्तर संस े्त बोल्ताना
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पोखरि: िेवहा िगािे पानहली 
रारताची शकती

एकदया भयारतयालया ‘न्वीन भयारत’ बन्वण्याच्या मयागयापि्वर मयागपिरिमि करत आहे. 
अटल जी ्यंाच्या ्रिकयार ्ररषदेच्या 45 तयासयंानी अथयापित 13 मे रोजी ्ोखरि 
्ेथे आिखी दोन शनक्शयाली बॉमबची चयाचिी घेण्यात आली. त्यानंतर, 11 
मे हया नद्वस सं्यूिपि देशयात रयाषट्ी् तंरिज्यान नदन महियून सयाजरया केलया जयातो.  
्ंतप्रधयान नरें द्र मोदी ् यंाच्या शबदयंात, "मे 1998 ् या मनहन्यात आनण्वक चयाचण्या 
घेण्यात आल्या के्वळ ्यासयाठी हया मनहनया देशयासयाठी महत्वयाचया नयाही तर त्या 
ज्याप्रकयारे करण्यात आल्या ते महत्वयाचे आहे. ्या घटनेने सं्यूिपि जगयालया हे 
दयाख्वयून नदले कती भयारतभयूमी ही  महयान ्वजै्याननकयंाची भयूमी आहे आनि एकया 
मजबयूत नेततृ्वयाखयाली भयारत न्वीन उंची गयाठयू  शकतो. त्या्ेवळी भयारतयाच्या 
सयामर्यापिसयाठी अटलजींनी ज् ज्वयान, ज् नकसयान सोबतच ‘ज् न्वज्यान’ 
चया देखील नयारया नदलया, हया नयारया आतमसयात करत आधुननक भयारतयाच्या 
नननमपितीसयाठी, शनक्शयाली भयारत ननमयापिि करण्यासयाठी, सक्षम भयारत 

बनन्वण्यासयाठी प्रत्ेक तरुियाने ्यात ्ोगदयान देण्याचया संकल् करया्वया. 
आ्ल्या सयामर्यापिलया भयारतयाच्या सयामर्यापिचया भयाग बन्वया."्ोखरिमधील 
अिुचयाचिीमुळे भयारत हया जगयातील एकमे्व असया देश बनलया ज्याने अण्वस्त 
प्रसयारबंदी करयारया्वर स्वयाक्षरी केली नवहती. जगयातील स्वपि देशयंानी भयारतयाच्या 
चयाचण्यंा्वर जोरदयार टीकया केली. आमच्या्वर कडक ननबयंध लयादले गेले, 
्रंतु असे असयूनही, त्या घटनेचे समरि करून प्रत्ेक भयारती्याची ्छयाती 
अनभमयानयाने फुलयून ्ेईल असे सथयान भयारतयाने प्रयाप् केले. कधी कठोर ननिपि् 
घेऊन जगयालया आचि प्िचनकत करियारे ते कधी लोकयंासोबत अगदी सहज 
सं्वयाद सयाधत लोकयंाच्या हृद्यात न्वरयाजमयान झयालेल्या अटलजींनया, त्यंानीच 
दयाख्वलेल्या मयागयापि्वर मयागपिरिमि करियाऱ्या नरें द्र मोदी सरकयारने  ्वषपि 2014 
मध्े भयारतरतन ्ुरसकयार प्रदयान करून सनमयाननत केले. 

सव्ष देशांची करडी ििर असतािा 
देखील कसा यशसवी झाला रारत.....

भारतािे प्थम 18 मे 1974 रोजी पोखरण येथे अणुचाचणी केली. तया 
नदवशी बुद्ध पोनणमामा होती, महणूि तया ऑपरेशिला 'समाईनलंग 
बुद्धा’  असे िाव देणयात आले होते. मे 1998 मधये घेणयात आलेलया 
या चाचणीला पंतप्धाि अटलनबहारी वाजपेयी यांिी 'ऑपरेशि 
शकती' असे िाव नदले. तयावेळचया सवमा प्सार माधयमांचया 
अहवालात या ऑपरेशिचया तयारीची मानहती खानललप्कारे 
प्साररत झाली होती...
n यापूववी 1995 मधये भारतािे अणुचाचणीचा करणयाचा 

प्यत्न केला होता, परंतु ही योजिा यशसवी होऊ शकली 
िाही. तयािंतर पोखरणचे निरीक्ण कमी करणयाऐवजी 
वाढनवणयात आले. चार उपग्रह या जागेचे साततयािे 
निरीक्ण करत होते.

n अमेररकि गुपतचर उपग्रहापासूि बचाव करणयासाठी भारतीय 
वैज्ानिक तयांचया वासतवीक वेळेची मानहती नमळवली. अखेरीस 
हे उपग्रह पोखरणचया वालुकामय प्देशांवरूि कधी जातात 
आनण कधी परत येतात हे शोधणयात वैज्ानिकांिा यश आले

n  पोखरणचे हे चाचणी क्ेत्र 24 तासात 2 ते 3 वेळा या उपग्रहाचया 
िजरेचया टपपयात असायचे. अशावेळी भारताचया वैज्ानिकांिी 
या काळात येथे कोणतेही काम ि करणयाचा निणमाय घेतला.

n सावधनगरी महणूि या प्कलपाशी संबनधत वैज्ानिक देखील 
एकमेकाशी सांकेनतक भाषेत बोलायचे आनण एकमेकांिा 

टोपणि िावािे हाक मारायचे. तया नदवशीदेखील  प्तयेकाला 
सैनयाचया गणवेशात चाचणी सथळी िेणयात आले, जेणेकरुि 
हेरनगरी संसथािा असेच वाटेल की लषकराचे जवाि ड्ुटीवर 
आहेत.

n •इतकया मोठ्ाप्माणात गुपतता बाळगणयात आली होती की, 
मेजर जिरलचया गणवेशात जयावर िटराज ही िेमपलेट 
होती तो गणवेश अणुऊजामा नवभागाचे ततकालीि अधयक् आर. 
नचदंबरम यांिी घातला होता, मेजर जिरल पृथवीराज यांचया 
गणवेशात, डीआरडीओचे अधयक् डॉ एपीजे अबदुल कलाम, 
तर अणू वैज्ानिक अनिल काकोडकर आनण संथािम हे 
लषकराचया गणवेशात चाचणीसथळी उपससथत होते.

n  10 मेचया रात्री योजिेला अंनतम रूप देतािा या ऑपरेशिला 
'ऑपरेशि शकती' असे िाव देणयात आले. पहाटे तीि वाजेचया 
सुमारास सैनयाचया ट्रकमधूि अणुबॉमब हसतांतररत करणयात 
आले. ततपूववी, ते मुंबईहूि भारतीय हवाई दलाचया नवमािातूि 
जैसलमेर तळावर आणले होते.

n  या ऑपरेशि दरमयाि, नदललीचया कायामालयात सटोअर आला 
आहे का? अशा प्कारे गोषटी केलया जायचया.अणुबॉमबचया 
पथकाला 'ताजमहाल' संबोधले जायचे.   वहाइट हाऊस आनण 
कुंभकरण हे काही इतर सांकेनतक शबद होते.

n वैज्ानिकों हे नमशि साधय करणयासाठी वैज्ानिकांिी 
वाळवंटात मोठ्ा नवनहरी खोदलया आनण तयामधये अणुबॉमब 
ठेवले. नवनहरीवर वाळूचे डोंगर उभारले जयावर मोठ्ा जाड 
तारा होतया.

n  13 मे रोजी जेवहा चाचणी घेणयात आली तेवहा आकाशात 
धुराचा स्ोट झाला आनण स्ोट झालयाचया नठकाणी एक मोठा 
खड्ा तयार झाला. यापासूि काही अंतरावर उभे असलेलया 20 
शासत्रज्ांचे पथक या संपूणमा घटिेवर िजर ठेवूि होते.

पोखरण परमाणु परीक्णसपेशल ररपोट्ट 
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सव्स योजनां या क सथानी मह वा या ोन 
गो टी आहे्त  प्रथम ह जे प्र येकाला कवमा 
संर  कम ावे आक  ्ते े ील कमी्तकमी 

प्रीकमयम भ न, जे ेक न गरीबांमधील गरीब 
लोक े ील याचा लाभ े  शकेल  आमचे 

सरकार गररबांब ल संवे नशील आहे, गररबां या 
कह्ताचा कवचार कर्ते आक  यांना स म 
बनकव यासा ी स्त्त प्रय  कर्त आहे

 नरें  मो ी,पं्तप्रधान 

िीवि संरक्िापयांत 
ििसंरक्िापासूि 

्तम या मना्त े ील ्तम या कटबा या भकव याब ल 
कचं्ता आहे का  ्तम या नं्तर कटबाचे आकथ्सक 
भकव्त य काय असेल याचा ्त ही कधी कवचार केला 
आहे  ककवा हा्तारप ा्त ्तम या आकथ्सक गरजा कशा 
पू ्स हो्तील  हा प्र  ्तर ्तम या मना्त िोकाव्तो का  
या सव्स प्र ांची उ रे ह जे प्रधानमं ी जीवन यो्ती 
कवमा योजना, प्रधानमं ी सर ा कवमा योजना आक  
अटल पेनशन सार या क  सरकार या योजना

माचल प्िरेशच्या दबलासपूर ्यरेथील कांिा िरेवी ्यांच्या 
पिीचरे काही दिवसांपूवषी दनिन झालरे. ्या कठीि काळाि 
त्यांच्यासमोर आदथयाक संकट उररे ठाकलरे होिरे,  परंिु कांिा 

्यांच्या पिीनरे त्यांच्या ह्यािीि पंिप्िान सुरक्ा दवमा ्योजना घरेिली 
होिी. औपचाररकिा पूिया झाल्यानंिर कांिा ्यांच्या खात्याि िोन लाख 
रुप्यरे जमा झालरे. कांिा महििाि, “पंिप्िान सुरक्ा दवमा ्योजनरेनरे 
कठीि काळाि मिि केली. ही खूप चांगली ्योजना आहरे.''

सुनीिाची गोष्ट कांिापरेक्ा थोडी वरेगळी आहरे. वृद्धापकाळाि 
आदथयाक परेचप्संगाचा सामना करावा लागू न्यरे महिून सुनीिा ्यांनी 
पंिप्िान जीवन ज्योिी दवमा ्योजना घरेिली आहरे. सुनीिा महििाि, 
''रदवष््याि कोिाचा आसरा असलरे? असा प्श्न मनाि डोकावा्यचा. 
माझ्याकडे कोििाही दवमा नवहिा. महिूनच मला जरेवहा ्या ्योजनरेची 

वह
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विमा योजना भविषयातील काळजीपासून मुकती 

िीवि संरक्िापयांत 

मादहिी दमळाली मी लगरेच हा दवमा घरेिला. आिा मी सगळ्यांना 
सांगिरे हरे खूप आवश्यक आहरे.”

आज केंद्र सरकारच्या ्या ्योजनांमुळे कांिा आदि सुनीिासारखरे 
लाखो लोक सुरदक्ि सामादजक आ्युष््य जगि आहरेि. ्या ्योजना 
सुरु वहा्यच्या आिी िरेशाि सुंररे 80 िरे 90 ट्के लोकांकडे कोििाही 
दवमा नवहिा. ज्यांना कोित्याही प्कारचरे दनवृत्ती वरेिन दमळण्याची 
श््यिा नवहिी. पादहलरे िर 12 रुप्यरे ही अगिी नाममात्र र्कम 

आहरे, परंिु त्याच 12 रुप्यांमध्यरे पंिप्िान सुरक्ा दवमा ्योजनेंिगयाि 
िोन लाख रुप्यांची दवमा ्योजना सुरू केली. गरीब जनिरेला दवम्याचा 
लार दमळावा ्यासाठी पंिप्िान नरेंद्र मोिी ्यांनी वरया 2015 मध्यरे 
पंिप्िान जीवन ज्योिी बीमा, पंिप्िान सुरक्ा दवमा ्योजना आदि 
आदि त्यांना 60 वरायानंिर दकमान दनवृत्ती वरेिनाची हमी िरेण्यासाठी 
अटल दनवृत्तीवरेिन ्योजना सुरू केली.

अटल वनिृत्ी िेतन योजनेचया शुभारंभानंतर पव्लया दोन िरा्भत 
जिळपास 50 लाख ग्ा्कांची नािे नोंदविणयात आली, तर वतसर् या 
िरा्भत ्ा आकडा दुपपट ्ोऊन 100 लाख झाला आवण चौरया िरा्भत ्ा 
आकडा 1.50 कोटींिर पो्ोचला. आवथ्भक िर्भ 2019 मधये जिळपास 
70 लाख ग्ा्कांची नोंदणी झाली. 

 िषामाला केि  0 पयाचंिा 
प्रीवमयम भरून 2 लाि 

पयांपयतचिा विमा उपलबध होतो 
आवण यासा ी कोणतयाही िदै्कीय 
तपासणीचिी आि्यकता नाही.

 18-50 िष ियोगटातील 
कोणताही भारतीय नागररक या 
योजनेचिा लाभ ेऊ शकतो. या 
मुदत योजनेचिे दरिष  नूतनीकरण 
करािे लागते आवण ियाचया 55 
वया िष  विमाधारकाला विमयाचिी 
रककम वम ेल.

 एिाद्ा बकेचया शािेत जाऊन 
वकंिा अगदी री बसून नेट 
बवकंग ारे देिील हा विमा ेऊ 
शकता. आपण या योजनेचया 
पोटलला भेट देऊन देिील अजमा 
करू शकता.

•   ही एक अपघाि दवमा ्योजना आहरे. ्या ्योजनेंिगया अपघािाि 
मतृ्य ू दकंवा का्यमसवरुपी अपंगतव आल्यास िोन लाख रुप्यरे 
आदि आंदशक अपगंतवासाठी 1 लाख रुप्यांचरे दवमा सरंक्ि 
उपलबि आहरे.

• 18 वरया िरे 70 वरायंप्ययंिची कोििीही व्य्िी ्या दवमा ्योजनरेचा 
लार घरेऊ शकिरे. दवमािारक व्य्िी 70 वरायाची झाल्यावर हा 
दवमा रद् होईल. ्या ्योजनरेसाठी बकेँ खािरे आवश्यक आहरे.

• प्ीदम्यम वजा होिाना खात्याि दशललक असिरे आवश्यक आहरे. 
जर खात्याि दशललक नसरेल िर दवमा आपोआप रद् केला जाईल. 
बकँ खािरे बिं असलरे िरीही दवमा रद् मानला जाईल.

पंतप्रधाि सुरक्ा 
नवमा योििा 

पंतप्रधाि 
िीवि जयोती नवमा 

योििा

या विमा योजनेचा लाभ 
घेणयासाठी, एखादी 

वयकती िरा्भला 

पयांचा प्रीवमयम भरून
12

अटल निवृत्ती वेति योिि 
 या  योजनेचिा  लाभ  े यासा ी  एिाद्ा  वयकतीला  20  िष गुतंिणकू करािी 

लागले. ही गुतंिणूक 18 त े 0 िष  ियोगटातील  कोणतीही  वयकती  करू  शकत.े
  ियाचिी 0 िष पणूमा  झालयािर तमुहाला वनि ी ितेनाचिी रककम वदली जाईल. या 

अतंगमात 1000, 2000, 000 आवण 5000 पय े वनि ी  वम   शकत.े
 आपण दरमहा  वकती  प्रीवमयम भरला आह ेआवण कोणतया ियापासनू गुतंिणूक 

सरुू  केली  यािर  वनि ी  ितेनाचिी  रककम  अिलबंनू  असत.े

02
लाख रुपयांपयांतचा विमा 

घेऊ शकते.

10.06
2.93

22.73जीिन योती विमा योजनेत  
कोटी नािांचिी नोंदणी

पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेत 

कोटी नािांचिी नोंदणी 

अटल वनि ीिेतन योजनेत  
कोटी नािांचिी नोंदणी

28 फेरिुवारी 2021 प्ययंिची आकडेवारी
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फललॅगवशप  | उसताद 

परंपरेला नमळाली ओळख
कुशल हातांिा उमेद 

कवकासाकभम  े ा्तील अ पसं यांक सम ायाशी कनगिी्त कामगारांना मो ा बाजारपे चा 
भाग बनकव े हे क  सरकारचे उ ी ट आहे  अशा सम ायांवर ल  कक ्त क न, सहा व ापूव  स  
कर या्त आली अप ेकिग   सक स एंि कनंग इन किशनल आ स्स क्रा स ॉर ि हलपमेंट  

 उस्ता  योजना  हस्तकश पकार आक  पारंपाररक कारागीरां या कह्ताचे संर  
कर या्त लाभकारी

रत आ्ल्या ्रं्रया आनि संसकृतीसयाठी 

ओळखलया जयातो, तर अल्संख्याक समुदया् 

हया त्यंाच्या ्यारं्याररक कौशल्े, कलया आनि 

हसतकलया ्यासयाठी ओळखलया जयातो. ्रंतु स्धयापितमक 

बयाजयारयाचे जयागनतकतीकरि, मुख् कयारयागीरयंाची सयामयानजक-

आनथपिक नसथती ढयासळल्यामुळे तरुि न्ढी ही कौशल्े 

नस्वकयारतयानया नदसत नवहती. अशया ्ररनसथतीत कुटीर 

आनि लघु उद्ोगयाचया महत्व्यूिपि आधयारसतंभ समजल्या 

जयाियाऱ्या ्यारं्याररक कलया आनि उद्ोजकती् कौशल्यालया 

प्रोतसयाहन देिे, उत्तम बयाजयार्ेठ उ्लबध करिे आनि 

त्याच्या बँ्नडंगच्या उदे्शयाने कें द्र सरकयारने सहया ्वषयापि्यू्वषी 

'उसतयाद' नया्वयाची ्ोजनया सुरू केली. 'सबकया सयाथ, सबकया 

न्वकयास' ्या आ्ल्या मंरियानुसयार कें द्र सरकयारने 14 मे 2015 

रोजी ्वयारयािसीमध्े उसतयाद ्ोजनेचया शुभयारंभ केलया. 

न्विकर, हसतनशल्कयार आनि ्यारं्याररक कलयाकयारयंाच्या 

प्रनतभेलया ्ोग् ओळख प्रयाप् करुन देिे आनि कयाळयानुरू् 

त्यंाची कलया न्वकनसत करिे हे ्या ्ोजनेचे उद्ीष आहे. 

्या ्ोजनेंतगपित, कयारयागीरयंानया त्यंाच्या कयामयाशी संबंनधत 

न्वीन मयानहती आनि प्रनशक्षि देखील नदले जयाते. ही ् ोजनया 

के्वळ अल्संख्यंाकयंासयाठी आहे असे नयाही, तर ् यामध्े स्वपि 

जयाती आनि धमयापितील लोकयंाचया समया्ेवश आहे.

n ्यामध्यरे दशलपकार आदि दविकरानंा प्दशक्ि दिलरे जािरे आदि कौशल्य 
दवकासासोबिच त्याचं्या उतपािनांची दवक्री करण्याि िरेखील मिि केली जािरे.

n उसिाि ्योजनेंिगयाि 45 वरायाप्ययंिच्या लोकानंा कोित्याही प्कारचरे कौशल्य 
(03 िरे 08 मदहन्यांप्ययंि) दशकण्यासाठी सरकार िरमहा 3000 रुप्यरे िरेिरे. 
पवूषी ही व्योम्यायािा 14 िरे 35 वरषे होिी. ्या ्योजनरेि33% जागा मदहलांसाठी 
राखीव ठेवण्याि आल्या आहरेि.

n िरेशािील दवदवि राज्यािंील 33 पारपंाररक कलांचरे दशक्ि घरेिरे हरे उसिाि 
्योजनरेचरे उदद्ष्ट दनिायाररि केलरे  आहरे. जसरे- उत्तर प्िरेशािील दचकनकरी आदि 
काचकाम, जमम ूकाशमीरमिील परेपरमाशी, पजंाबचरे फुलकारी, राजसथानचरे 
लहरर्या आदि गजुराि मिील अजरक कामांची दनवड केली आहरे.

n अलपसंख्याक समिुा्यािील कारागीर, दशलपकाराचं्या दवकासासाठी, त्यांच्या 
क्मिा वदृ्धीसाठी आदि त्याचंी श्रेिी सुिारण्यासाठी अलपसखं्याक मतं्राल्य 
्या ्योजनेंिगया राष्ट्ी्य दडझाईन ससंथा, राष्ट्ी्य फॅशन ितं्रज्ञान ससंथा, प्ािरेदशक 
दन्यायाि प्ोतसाहन परररि आदि ्यासारख्या अन्य सघंटना आदि संसथाचंी 
मिि घरेि आहरे.n

उस्ताद (USTTAD- Upgrading the Skills and Training  in Traditional Arts-Crafts 
for Development) अरायात पारांपाररक कला / शशलाांच्ा तवकासासाठी कौशल्य आशण प्रशशक्षण. 
योजिेशी सांबांतित सवया माहिती उस्ताद योजिा पोटयाल आशण www.minorityaffairs.gov.in वर 

उपलब्ध आि.े

रा
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उस्ताद (USTTAD- Upgrading the Skills and Training  in Traditional Arts-Crafts 
for Development) अरायात पारांपाररक कला / शशलाांच्ा तवकासासाठी कौशल्य आशण प्रशशक्षण. 
योजिेशी सांबांतित सवया माहिती उस्ताद योजिा पोटयाल आशण www.minorityaffairs.gov.in वर 

उपलब्ध आि.े

म्ाराणा प्रतापप्रेरणा

महापराकमी 
महारािा

भार्ताचा इक्तहासा्त अशा अनेक शूरवीरां या गाथा आहे्त यां या 
श या्सचे ककससे आजही सांकग्तले जा्ता्त  परं्त काही वीरप  ्तर 
असेही आहे्त, यां या नावानेच  श या्स या गाथांची स वा्त हो्ते  
महारा ा प्र्ताप हे या्तीलच एक नाव, यांनी को ाचीही गलामकगरी 
सवका न आपला आ मसनमान पाय ी ्तिकव यापे ा  जकमनीवर 

ोप े आक  गव्ताची भाकरी ा े मानय केले  आप या शेवट या 
वासापय्त यांनी मा्तभूमी मेवािचे र  केले आक  अशा गाथा 

िकव या याची उ ाहर े क याकशवाय आजही ेशप्रेम, 
याग आक  सवा्तं ाचा अथ्स अपू ्स आहे 

इवतहास दोन रिकारचा असतो. एक जो रशलालखे, शासकीय ननयतकाणलकांमध्े 
नोंद झाललेा आणण पसुकांमध् े रशकवला जाणारा. दसुर े म्हणज,े लोकाचं्ा 
आठवणीतला इवतहास, जो आपण प्पढ्ानप्पढ्ांपासनू शाहीर नकंवा भाटाचं्ा 
मखुातनू ऐकत असतो. आपल्ा नाटकामंधे्, लोकनतृ्ांत आणण लोकगीतामंध्े 
आपल्ाला याची झलक पाहायला वमळत.े या इवतहासात, महाराणा रिताप ह े
पसुकाचं्ा इवतहासापके्ा खपू मोठे नायक आहते. मवेाडसह राजस्ानात घरोघरी 
पजूनीय असणाऱ्ा महाराणा रिताप याचं ेशौय्थ, देशभक्ी आणण त्ागाचे नकस्े 
आजही सावंगतल े जातात. पतंरिधान नरेंद्र मोदींच्ा शबातं- "महाराणा रिताप 
याचंी जीवन गारा धैय्थ, पराक्रम, स्ाप्भमान आणण पराक्रमाच ेरितीक आह,े जी 
देशवारसयांना नहेमी देशभक्ीची रिरेणा देईल."

मवेाडच्ा या भूमीच े रक्ण करण्ासाठी अनके वीरानंी आपल्ा रक्ाचा सडा 
घातला आह.े राणा सागंा, राणा उदयरसंग याचं ेवशंज, महाराणा रिताप, ह ेया 
ववरापंकैीच एक.  त्ाचंा जन् 9 म े1540 रोजी झाला रचत्ौडच ेराजा राणा उदय 
रसंग याचं ेह ेरोरल ेपतु्. राजकुमार असनूही रिताप याचं ेबालपण प्भलासंोबत 
गले.े प्पता उदयरसंग याचं े 28 फेरिवुारी 1572 रोजी ननधन झाले. धाकट्ा 
राणीवरील रिमेामळेु  राणा उदय रसंग  यानंी त्ाचंा मलुगा जगमाल याला 
आपला उत्रारधकारी घोवरत केल.ेतराप्प, मवेाडच्ा मगुालासंोबत होणारा  
अववरत सघंर्थ पाहता सव्थ दरबारींनी रितापला गादीवर बसवल.े रागान ेजगमाल 
अकबरला जाऊन वमळाला. जोवर रचत्ोडला मघुलाचं्ा ताब्ातून सोडवत नाही 
तोपययंत सोन्ाच्ा ताटात न जवेण्ाचा आणण जवमनीवर झोपण्ाचा सकंल्प 
महाराणा रिताप यानंी केला होता. रसंहासनाची सतेू् हाती घतेल्ानतंर अकबरने 
त्ाचं्ासोबत 4 वळेा तह करण्ाचा रियत्न केला. परतं ुमहाराणा रिताप यानंी 
गलुामवगरी स्ीकारण्ाऐवजी सघंरा्थचा माग्थ ननवडला. यानतंरच 1576 मधे् 

हल्ी घाटीच ेयदु्ध झाल.ेमहाराणा रिताप यानंी अवघ े3000  घोडेस्ार व काही 
प्भल सनैनकांच्ा बळावर मान रसंह याचं्ा नतेतृ्वा खालील अकबरच्ा दहा 
हजाराचं्ा सनै्ाला पळता भुई रोडी करून सोडल.े  या यदु्धादरम्ान त्ांचा प्रिय 
घोडा चतेक जखमी झाला, त्ाच्ा ननष्चे ेआजही  उदाहरण प्दल ेजात.े हल्ी 
घाटीच्ा यदु्धाच्ा 6 वरा्थनतंर देवरच्ा यदु्धात महाराणा रिताप यांनी मघुलांचा 
पराभव केला. हळूहळू, त्ानंी अनके भाग मघुलाकंडून स्तःच्ा  ताब्ात 
घतेल.े   मातभूृमीच्ा रक्णासाठी सतत सघंर्थ करणारा हा महापराक्रमी राजा 
1 जानवेारी 1597 रोजी अनतंात ववलीन झाल.े महाराणा रिताप यांच्ा मृतू्ची 
बातमी जवे्ा  सम्ाट अकबरला वमळाला तवे्ा तो लाहोरमधे् होता. त्ावेळी 
अकबरच्ा दरबारात राजस्ानचे रिरसद्ध कवी दरूसा आढा देखील हजर होते. 
राणा रिताप याचं्ा मतूृ्ची बातमी कळताच ते उठून उभे राप्हल ेआणण त्ांनी 
खालील ओळी वाचल्ा-
अस लगेो अणदाग पाग लेगो अणनामी
गो आिा गिड़ाय जीको बहतो रुिामी 
निरोजे न गयो न गो आसता ंनिलली
न गो झरोिा हे  जे  दुवनयाण दहलली
गहलोत राणा जीती गयो दसण मूदं रसणा िसी
वनसा मकू भररया नैण तो मत शाह प्रतापसी

अरा्थत, तमु्ही तमुच्ा घोडावर कधीही शाही डाग लाग ूप्दला नाही, तुम्ही 
कधीही तमुची पगडी कोणाच्ा पायावर ठेवली नाही. तमु्ही तमुच्ा घोडावर 
कधीच राजमदु्रा उठववली नाही. तमु्ही कधीही शाही दरबारात कोणती ववनतंी 
केली नाही. आज जवे्ा तमुच्ा मतूृ्ची बातमी दरबारात आली तेव्ा बघ सम्ाट 
नतमसक झाला आह.े त्ाच्ा डोळातंनू अशू् वाहू लागल ेआहते आणण तो 
सब्ध झाला आह.े त ूरजंकलास, रिताप ...

राजस्ानात ही करा रिचणलत आह ेकी ही कववता ऐकल्ानतंर अकबरने 
दरुसा आढा यानंा बक्ीस प्दल.े कदारचत हाच महाराणा रिताप यांचा खरा ववजय 
होता.n
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पया्षवरि सुरनक्ततेसाठी कनटबद्ध 

सुरक्ा देखील आनि िलसंधारि देखील शवेगयाचया शेंगामंळेु शेतकरी सपंन्न होत आहे

जलसंवियानासाठी 'कॅच ि ररेन' मोदहमरेद्ाररे प्रेररि होऊन 
सीआरपीएफच्या एका केंद्रानरे  राजसथानच्या अजमरेरमध्यरे 

िलाव बांिला आहरे. सीआरपीएफचरे आ्यजी दवक्रम सहगल 
्यांच्या नरेिृतवाखाली पावसाचरे पािी वाचवण्याचरे हरे काम सुरू 
आहरे. सीआरपीएफचरे हरे दशदबराि डोंगर आदि जंगलाच्या मिोमि 
नैसदगयाकररत्या सखल रागाि आहरे.  सीआरपीएफच्या जवानांनी 
िी जागा आिखी खोल केली आदि िोनही बाजूला बांि घािला. 
पावसाळ्याि हा िलाव पाण्यानरे संपूिया ररिो, आदि ्यािील पाण्याचा 
उप्योग  वन्यजीव, पक्ी, झाडे आदि सीआरपीएफ दशदबरांसाठी 
केला जािो.िसरेच हरे पािी झाडांना आदि बागरेसाठी िरेखील वापरलरे 
जािरे.  िलाव िुडूंब ररून वाहि असल्यामुळे ्यरेिील रुजल पािळी 
वाढि आहरे आदि ्यामुळे ्याचा फा्यिा इथल्या ट्ूबवरेलना िरेखील 
होि आह असरे दवक्रम सहगल ्यांनी सांदगिलरे. ्यादशवा्य पावसाचरे 
पािी वाचदवण्यासाठी  सीआरपीएफनरे ्यरेथरे अनरेक छोटे खड्ेही 
खिलरे आहरेि. पंिप्िान नरेंद्र मोिी ्यांच्या ‘कॅच ि ररेन’ मोदहमरेमध्यरे 
सहरागी होण्याचरे आवाहन करण्याि ्यरेि असलरेल्या  ्या कमचरे उदद्ष्ट  
जलसंवियान आदि पािी वाचदविरे हरे आहरे.

गुजरािमिील पाटि दजलह्ािील रदहवासी कामराज राई चौिरी 
हा शरेिकरी  शरेवग्याच्या शेंगांपासून समृद्धीचरे पीक घरेि आहरे. 

त्यांनी घरािच चांगल्या प्िीचरे  दब्यािरे दवकदसि केलरे आदि ्या 
दब्याण्यांच्या सहाय्यानरे आिा उत्तम िजायाचरे दपक ्यरेि ्यरेि आहरे. 
िदमळनाडू, पसशचम बंगाल आदि िरेशाच्या इिर रागांमध्यरे आपलरे 
उतपािन दवकून िो चांगला नफा कमादवि आहरे. ्याची अदिक 
लागवड करण्याचा  त्यांचा दवचार आहरे. गरेल्या 10 वरायंपासून िरे 
्याची लागवड करीि असून ्या शरेिीचरे रदवष््य अदिश्य उज्वल 
आहरे असरे चौिरी ्यांचरे मि आहरे. िरे 20 गुंठे (1 दबघा) जदमनीिून 
एक िरे सववा लाख रुप्यांप्ययंि उतपन्न घरेिाि. त्याि शरेिखि घालावरे 
लागिरे. वासिदवक, आ्युवषेिाि शरेवग्याच्या शेंगाना मोठी मागिी 
आहरे. असरे मानलरे जािरे की शरेवग्याच्या शेंगांमुळे 300 प्कारचरे रोग 
िूर केलरे जािाि. शरेवग्याच्या शेंगांना ड्रम ससटक िरेखील महििाि. 
चागल्या प्िीचरे दब्यािरे दवकदसि केल्याबद्ल  पंिप्िान नरेंद्र मोिी 
्यांनी नुकिाच आपल्या 'मन की बाि' का्ययाक्रमाि गुजरािचरे शरेिकरी 
कामराज चौिरी ्यांचरे कौिुक केलरे.

सकारातमक क्ानी 

जलसधंारण ही आजच्ा काळाची महत्ाची गरज आह.े तसेच चागंल्ा प्रतीच्ा बबयाणाचंी लागवड करणे ही देखील काळाची 
गरज आह.े याच गरजा लक्ात घऊेन एक सीआरपीएफ शिबबर 'जलसंवध्धना' च ेकाम करीत आह ेतर एका ितेकऱ्ान ेउत्तम 

प्रतीच्ा िवेग्ाच्ा िेंगांच्ा बबयाणामंधनू िवेग्ाच्ा िेंगाचें उत्ादन घऊेन एक  उदाहरण ददल े...
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