
New Delhi:Congress MP Ra-
hul Gandhi on Sunday de-

manded the
release of for-
mer Jammu
& Kashmir
chief minis-
ter Mehboo-
ba Mufti from
“illegal de-
tention”, say-
ing democra-
cy is damaged
when govern-
ment detains
political lead-
ers, illegally. 

Mufti has been in deten-
tion under the stringent Pub-
lic Safety Act since Article 370
was nullified on August 5 last
year, revoking special status
to J&K and bifurcating the
erstwhile state into two Union
Territories. Though many
other political leaders in
Kashmir have since been
freed, Mufti’s detention un-
der PSA was given a three
month extension by the gov-
ernment.

“India’s democracy is
damaged when GOI illegally
detains leaders. It’s high time
Mehbooba Mufti is released,”
Gandhi said on Twitter.

Last week, Rahul made a
similar plea for the release of
senior INC leader Saifuddin

Soz after the latter’s sensa-
tional videos — speaking to
the media from behind cor-
certina wires installed on his
bungalows walls — went viral
on social media. While the
J&K administration has sub-
mitted in Supreme Court that
Soz is free, the 82-year-old
Congress veteran had
claimed otherwise.

Free Mehbooba
from ‘illegal

detention’: Rahul

Chennai: A police inspec-
tor has been suspended
here after a 40-year-old
man who he allegedly
roughed up died after set-
ting himself ablaze. 

The victim, a painter,
was jobless due to the lock-
down and could not pay
rent to his landlord for
about three months, fol-
lowing which the latter
preferred a police com-
plaint. During enquiry, the
inspector from Puzhal po-
lice limits allegedly ha-
rassed and roughed up the
victim, Srinivasan, in
front of his family, follow-
ing which he attempted
self-immolation on Satur-
day, police said. He was
rushed to a hospital but
succumbed to the injuries
on Sunday. 

The inspector has
since been placed under
suspension. PMK founder
S Ramadoss slammed the
incident and demanded
the arrest of the police-
man concerned. Many
landlords were compas-
sionate with tenants un-
able to pay their rent due to
the lockdown -triggered
job-loss but the house own-
er in this case making a po-
lice complaint was 'inhu-
man' and so was the re-
sponse of the suspended
policeman, he said in a
statement.

He demanded the state
government pay Rs 25 lakh
as compensation to the vic-
tim’s family. AGENCIES

Beaten in
front of kin,
TN painter

kills self

Indore: A woman and her
12-year-old daughter were
gangraped by six masked
men as the woman’s hus-
band was held with a knife
to his throat in MP’s Bur-
hanpur late on Friday
night.

No suspect has been
identified yet. Police are
banking on forensic evi-
dence for a breakthrough.
Khargone range DIG Tilak
Singh, who is supervising
the investigation, has spo-
ken to the family. 

The family lives near a
mine where the man works
as a guard. The family was
fast asleep when the men
barged into their house and
started beating the guard.
They dragged the woman
and child off to nearby field
where they took turns to
rape them. TNN

In MP, 6 gang 
rape mother
& daughter

Ayodhya:Ahead of ‘bhoomi
pujan’ ceremony for Ram
Temple, Ayodhya district
magistrate Anuj Kumar Jha
handed over the five-acre
land mandated by the Su-
preme Court in lieu of Babri
Masjid to Sunni Waqf Board
on Saturday. A delegation of
Indo-Islamic Cultural Foun-
dation (IICF) – the trust
formed recently by the Sun-
ni Waqf Board for construc-
tion of the mosque at Dhan-
nipur village in Faizabad –
met the Ayodhya district ma-
gistrate at his residence on
Saturday.

The delegation was led by
Sunni Waqf Board’s presi-
dent Zufar Faruqi and chief
executive officer Sayyad Mo-
hammad Shoib. “The dis-
trict magistrate formally
handed over the possession
of land for the mosque to the
Trust members by giving the
certified copy of revenue re-
cord (‘khatauni’),” Shoib
told TOI.

Shoib also said the mem-
bers of the trust would meet
soon to decide on the future
course of action. In its ver-

dict on November 9, 2019, the
Supreme Court had mandat-
ed handing over of five-acre
land to the Sunni Waqf
Board at a prominent place
in Ayodhya in lieu of the de-
molished structure in Ayod-
hya. In February 2020, the UP
government announced al-
lotment of land at Dhanni-

pur village in Sadar tehsil of
Faizabad in Ayodhya dis-
trict, about 25 kilometres
away from Ram Janambhoo-
mi premises.

On July 29, the Sunni
Waqf Board announced the
names of nine members of
the trust to take up the con-
struction of the mosque.

Ayodhya DM hands over
five-acre plot for mosque

Arshad Afzaal Khan TNN

New Delhi: The home minis-
try has told a parliamentary
standing committee that it will
need three more months to
frame Citizenship Amend-
ment Act (CAA) rules.

Though CAA was passed by
both Houses of Parliament on
December 11 and a notification
issued fixing January 10, 2020,
as the date from which the Act
would come into effect, the ab-
sence of rules has held up im-
plementation of the law that
seeks to confer citizenship to
minorities from Pakistan, Ban-
gladesh and Afghanistan who
were forced to migrate to India
for fear of religious 
persecution in their home
country.

According to the manual on
parliamentary work, rules for
legislation should be framed
within six months of the date of
the President’s assent or the
standing committee on subor-

dinate legislation should be ap-
proached for extension of time.
The six-month period for fram-
ing CAA rules ended in mid-
June. If the three-month exten-
sion sought is from then, it
gives the home ministry time
until mid-September to frame
the rules. With the Supreme
Court now resuming hearings
on a full scale, the Centre is hop-
ing the pending challenge
against CAA will also be taken
up. This may also provide some
clarity for framing the rules
and procedures.

Sources said additional
time to frame CAA rules was
sought from the parliamentary
panel last week, as the ministry
was preoccupied with other
matters, including managing
the Covid-19 crisis, for the past
few months. The enactment of
CAA had sparked widespread
protests and sit-ins across the
nation and also sparked off
communal riots in Delhi in
February.

MHA: Need more
time for CAA rules

Bharti.Jain@timesgroup.com

Job factors force 2/3rd of migrants
to seek future in cities again: Survey

Swati.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: Close to one crore
migrant workers have reached
their home states since the coro-
navirus-induced lockdown was
imposed across the country, and
only 2.4 lakh migrants remain
outside, new Union labour min-
istry data suggests.The data, re-
leased by the chief labour com-
missioner on July 16, bases its
calculations on information
provided by only 25 out of 36
state governments and Union
Territories administrations,
who updated information about
migrant workers and shared
the details.

This is only the second time
the Union labour ministry has
released migrants’ information
since May, when the govern-
ment launched a ‘National Mi-
grant Information System’ un-
der which it directed all states to
register migrants’ details on the
online portal. States like Jhark-
hand, Odisha, Uttarakhand and
Himachal Pradesh, which are
understood to account for sizea-
ble populations of migrant
workers, have not shared any
updated data. Even though the
chief labour commissioner had
sought exhaustive information
about the migrants inlcuding
their names, age, mobile num-

bers, occupation, details of mi-
grants’ current and native ad-
dress, bank, Ujjwala and Aad-
haar details of workers, the data
available in public domain re-
mains sketchy and limited to
those who have returned home
and those who have stayed back
in destination states.

Full report on www.toi.in

Govt: 1cr migrants back
home, just 2.4L outside

Migrants who have reached 
home: 98.9 lakh
Migrants still in destination 
states: 2.4 lakh
➤ Information received 
from 25 states and UTs of 
the total 36 there are

➤ Among 11 states/ UTs 
that have not shared data 
are: Ladakh, Jharkhand, 
Uttarakhand, Odisha, 
Chhattisgarh, Chandigarh, 
Goa and Himachal Pradesh

➤ States that said all 
migrants have returned 
home: UP (32.5 lakh), West 
Bengal (13.9 lakh), Tamil 
Nadu (72,145), Rajasthan 
(13.1 lakh), MP (7.4 lakh) 
and Bihar (15 lakh)

STATE OF MIGRANT 
LABOURERS IN INDIA

(Source: Chief Labour 
Commissioner, as on July 16)

TOWARDS WORKLAND

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi’s visit to Ayodhya
to launch construction of the Ram temple on August 5 will

remain unchanged, sources said.
There was speculation that there could be

changes in the schedule after home minister
Amit Shah tested positive for Covid-19 on
Sunday. However, government sources
confirmed that the event would go ahead as
planned, adding that social distancing norms

were strictly followed during the recent cabinet meeting
chaired by the PM which was attended by Shah and other
ministers. “There has been a strict protocol at the PM’s
residence in the last few months. Temperature checks, Aarogya
Setu checks, no use of internal cars to ferry people are some of
the measures adopted. Most physical meetings are avoided and
video conferences are preferred,” a source said, indicating that
the PM’s scheduled events will remain unchanged. 

Asked specifically about the possibility of changes in the
Ayodhya event, a senior Ram Tirth Trust member said there
would not be any change as per PMO feedback. “Ministers were
not being invited to the event anyway… From the Centre, only
the PM was scheduled to be there for the launch of construction
work,” the trust member said. TNN

‘PM Modi to visit Ayodhya as planned’

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Reacting to Rahul
Gandhi’s demand for release of
former Jammu & Kashmir CM
Mehbooba Mufi, BJP general
secretary Bhupender Yadav on
Sunday reminded the Congress
leader of how Sheikh Abdullah
was kept in jail for 11years by
the Congress government. 

“Sheikh Abdullah was kept
in jail for 11years. Just some
history trivia I want Rahul
Gandhi to apprise himself of,”
Yadav tweeted.

People’s Democratic Party
(PDP) leader Mufti has been in
detention under the Public
Safety Act (PSA) since J&K’s
special status under Article 370
was revoked in August last year
and the state was bifurcated
into the Union Territories of J&K
and Ladakh. TNN

Congress kept
Farooq dad in jail
for 11 years: BJP 
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CHIRAG HAILS RAM TEMPLE CONSTRUCTION,
SAYS HE IS DESCENDANT OF ‘MATA SHABRI’

SONIA, ADMITTED TO GANGA RAM ON JULY 30,
HAS BEEN DISCHARGED FROM THE HOSPITAL

New Delhi: A survey of 4,835
households from rural India
across 11states to assess the im-
pact of the lockdown and how
the hinterland is unlocking
points towards reverse migra-
tion, prompted by absence of
skilled employment in villages,
and is reflected in nearly 2/3rd
of migrants having either re-
turned to cities or expressing
the wish to do so.

The data shows that of the
1,196 households with migrants
who were working in other ci-
ties, 74% returned to their vil-
lages due to the circumstances
arising out of the pandemic
and that 29% have already re-
turned to metros. Also 45% of
those still in the village think
they will move back to the city.

While one-fourth of those
back in cities are looking for
work, there is better news with
a drop in number of people
making do with fewer meals
and there is evidence that wel-
fare nets are working as 85% ac-
cessed the public distribution
system, 71% households had
LPG (85% through Ujjwala yo-
jana) with many recieving re-
fills. The survey, however,
shows only 38% recieved trans-
fers under the PM Kisan
scheme.

The survey is a collabora-
tive study by the Aga Khan Ru-
ral Support Programme (In-

dia), Action for Social Advance-
ment, Grameen Sahara, i-
Saksham, PRADAN, SAATHI-
UP, SeSTA, Seva Mandir and
Transform Rural India Foun-
dation with research support
from Vikas Anvesh Foundation
and Sambodhi.

Noting that welfare mea-
sures seem to have reached a
considerable section of benefi-
ciaries and unlocking of econo-
my has brought some cheer to
the hinterland, the report cau-
tions “distress incidence is still
high” and risk of Covid-19 in ru-
ral India is rising. It is pointed
out that 1in 4 household thinks
that it might need to take their
child out of school but percep-
tions are better than what they
were during lockdown. 

An earlier round of survey
was carried out in April and
around 4,200 households are
the same. As far as food con-

sumption patterns go, in the
first round of survey 50%
households said that they were
having fewer number meals a
day, this time 43% households
said so. Also those eating fewer
items in meals was 68% in the
first survey and it is down to
55% in this round.

Even though a large per-
centage of the surveyed house-
holds have claimed to be eating
fewer meals and fewer items,
the survey takes note that over
two survey rounds the decline
reflects “considerable improve-
ment” and points out that lower
incidence of buying in the mar-
ket, 56% compared to 78% in
round 1of the survey, can be at-
tributed to sufficient grains
from PDS.

The data also shows that
more than 80% of returned mi-
grants were engaged mainly in
labour work and more than
1/4th of those who returned
were still searching for work.

The survey was carried out
between June 24 and July 8
across 48 districts in Jhark-
hand, Madhya Pradesh, As-
sam, Bihar, Chhattisgarh, Guj-
arat, Uttar Pradesh, West Ben-
gal, Odisha, Rajashtan and
Tripura. It is also pointed out
that women are experiencing
much higher workload with
many more rounds required to
fetch water and fuelwood due to
higher demand in households
where migrants have returned.

‘29% Of Migrants Back In Cities, 45% Plan To Do So’
Ambika.Pandit@timesgroup.com
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या वषर्भरात न या शीतयु ाची 
चचार् सुरू झाली आहे. दुसरे 
महायु  संप यानंतर (१९४५) 
अमेिरका आिण सोि हएत 

रिशया यांच्यात पिहले शीतयु  सुरू झाले. 
ते १९९१ पयत िटकले. िलओिनद बर्ेझने ह 
यांनी अफगािण तानात सा यवादी दाऊदच्या 
राजवटीला आधार देण्यासाठी सोि हएत फौज 
पाठवली. अफगािण तानमाग मॉ को पि चम 
आिशयातील तेलसंपन्न टापूवर िनयंतर्णाचा 
पर्यत्न करणार, या शक्यतेने अमेिरकने सौदी 
अरेिबयासह जगातील अनेक (िवशेषत: पि चम 
युरोपीय) देशांची मदत घेऊन मुजािहद उभे 
कले. तेथे दहा वषातील हानीमुळ सोि हएत 
अथर् यव था िखळिखळी झाली होती. त्यात 
िमखाइल गोबार्चे ह यांच्या ‘ग्लासनो त’ आिण 
‘पेरे तर्ोयका’ या कायर्कर्मांमुळ संघराज्याची 
चौकट सैल झाली होती. शेवटी या महास ेची 
पंधरा शकले झाली. पिरणामी अमेिरका ही 
एकमेव महास ा बनली. युरोपीय संघ, चीन 
अशा अन्य धर्ुवांची क पना मांडण्यास पर्ारंभ 
झाला होता. सोि हएत रिशयाकडन धोका 
कमी झा यानंतर पि चम युरोपीय देशांनी 
आप यातील ऐक्य व सहकायार्वर भर देत 
आिथर्क ताकद वाढिवण्याचा पर्यत्न कला. 
अमेिरकच्या दबावामुळ युरोपीय संघ व ‘नाटो’चा 
(नॉथर् अटलांिटक िटर्टी ऑगर्नायझेशन) पूवर् 
युरोपातील पूवीर्च्या सा यवादी देशांमध्ये िव तार 
करण्यात आला. मदतीच्या मो ा अपेक्षेने तो 
वीकारण्यात आला होता. गे या काही वषात 
युरोपीय संघातील ऐक्य़ाला तड जाण्याची िचन्हे 
िदसू लागली होती. िबर्टन बाहेर पडले. २००८ 
च्या आिथर्क मंदीने गर्ीस, आयलड, पोतुर्गाल, 
इटली आदी देशांचा भार संपन्न जमर्नी, फर्ान्सने 
उठिवला. त्याची या देशांत पर्ितिकर्या हणून 
उज या शक्तींची वाढ झाली. आता करोनाच्या 
आघाताने फर्ान्ससारखा संपन्न देशही जेरीस आला 
आहे. अमेिरकच्या पंखाखालून मुक्त होऊन नवी 
युरोपीय महास ा आकाराला येण्याची शक्यता 
मालवली आहे.
डोना ड टर् प जानेवारी २०१७ मध्ये 

अमेिरकच्या अध्यक्षपदी आले. अवघी हयात 
आिथर्क लाभाचा िवचार करणा या टर् प 
यांच्यातील यापारी वरचढ अस याने जागितक 
सामिरक संतुलनाची त्यांना िचंता न हती. 
अमेिरकने सा यवादाचे भय दाखवीत आपला 
दबदबा वाढिवला होता. नंतर स टबर २००१ च्या 
दहशतवादी ह यानंतर इ लामी दहशतवादाचा 
मु ा िमळाला. टर् प यांनी ‘अमेिरका फ ट’चा 
नारा देत जगभरच्या ल करी जबाबदा या कमी 
करण्याचा िनधार्र यक्त कला होता. इराक, 
अफगािण तानमधील अमेिरकच्या ल करी 
मोिहमांमुळ देशाला साडसहा हजार अ ज 
डॉलर मोजावे लागले, असे ते हणत होते. 
हा सवर् अमेिरकी करदात्यांचा पैसा अमेिरकने 
इराक आिण अफगाण जनतेवर उधळला नाही. 
अमेिरकी श तर्ा तर् उत्पादक कंपन्या, कंतर्ाटदार, 
पर्सारमाध्यमे, िथंकटँक यांनीच तो िजरवला होता. 

शीतयु ादर यानच्या काळात अमेिरकने जगाच्या 
कानाकोप यात ल करी तळ उभारले होते. त्यावर 
बराच खचर् झाला. शीतयु  काळात अमेिरका 
युरोपीय व अन्य देशांना महागडी श तर्ा तर्े खरेदी 
करण्याला भाग पाडत असे. सोि हएत रिशयाही 
या पधत होताच. परंतु, मॉ कोने वॉसार् गटातील; 
तसेच भारत, इिज त वगैरे िमतर् देशांना सवलतीने, 
व तात, उधारीवर श तर्ा तेर् िवकली. शीतयु  
िटकिवण्यात अमेिरका आिण पि चम युरोपीय 
श तर्ा तर् िनमार्त्यांचे िहतसंबंध होते.
दुसरे महायु  संप यानंतर अमेिरका आिण 

सोि हएत रिशया या दोन महास ांनी जागितक 
सामिरक संतुलन िटकिवण्याचा पर्यत्न कला. 
त्यांनी आप या छतर्ाखालील देशांना एकमेकांत 
लढिवले. त्या एकमेकांशी रणभूमीवर थेट 
कधीच िभड या नाहीत. १९६२ मधील क्युबन 
कर्ायिससमध्ये त्यांच्यात िठणगी पडण्याची 
शक्यता िनमार्ण झाली होती. परंतु, सोि हएत 
पररा टर्मंतर्ी आंदर्े गर्ोिमको यांची मुत्स ेिगरी व 
जॉन कनेडी, िनिकता खर्ु चे ह यांचा संयम 
यामुळ जगावरील अण्व तेर् यु ाचे संकट टळले.
शीतयु ाचे बीज महायु ो र काळात संयुक्त 

रा टर्ांच्या रचनेतच पेरले गेले होते. िवजयी स ांनी 
जमर्नीचे िवभाजन कले; तसेच, आप यासाठी 
नकारािधकारासारखा िवशेष अिधकार घेतला 
होता. त्या ारे त्यांनी आप यािवरु  सामूिहक 
ल करी कारवाईला शह देण्याची तरतूद करवून 
घेतली. त्यामुळच अमेिरका, रिशया, चीन, 
िबर्टन व फर्ान्स आपसांत कधी लढले नाहीत. 
अनेक मु ांवर अमेिरका, िबर्टन व फर्ान्सने 
रिशयािवरु  आिथर्क व अन्य िनबध लादले. 
चीनचे िव मान सवसवार् शी िजनिपंग यांना 
त्याची जाणीव आहे. दिक्षण चीन समुदर्ातील 
९० टक्क टापूवर दावा सांगण्यापासून करोना 
िवषाणूची मािहती दडवण्यापयत अनेक बाबी 
त्यांनी पचिवण्याचा पर्यत्न कला. टर् प यांनी 
चीनबरोबरच्या यापारातील असंतुलनाचा मु ा 

ताणला खरा; परंतु, त्यात अमेिरकतील अनेक 
कंपन्यांच्या िहतसंबंधांना धोका पोचत अस याने 
किथत यापार यु ातील हवा िनघून गेली. 
हुआवे या िचनी कंपनीचे फाइ ह-जी तंतर् ान 
सध्या रोखण्यात आले असले, तरी त्याचे पयार्य 
महागड ठरणार अस याने तो आवेशही फार 
काळ िटकणार नाही.
सोि हएत रिशयाला शह देण्यासाठी िरचड 

िनक्स-हेनर्ी िकिसंजर यांच्या पुढाकाराने चीनला 
उभारी देण्याचा पर्यत्न सुरू झाला. पा चात्य 
तंतर् ान, आिथर्क गुंतवणूक व आपली मेहनत 
या जोरावर चीनने दुस या महास ेचा आकार 
घेतला. २०४९ पयत अमेिरकला सवर् क्षेतर्ांत 
मागे टाकण्याचा शी िजनिपंग यांचा िनधार्र आहे. 
त्यादृ टीने त्यांचा आिशया, आिफर्का व दिक्षण 
अमेिरकत गुंतवणुकी ारे ‘क्लायंट टट’ उभी 
करण्याचा पर्यत्न आहे. अमेिरकचा आजचा 
‘जीडीपी’ जागितक ‘जीडीपी’च्या २५ टक्क 
असला, तरी तो लवकरात लवकर गाठण्याच्या 
उि टाला करोनाच्या साथीने अडथळा आला 
आहे. ‘कोि हड-१९’चा फटका जगभरच असला, 
तरी त्यातून सावरण्याची क्षमता व इच्छाशक्ती 
चीनच्या नेतृत्वात आहे. चीनचा वाढता पर्भाव 
ही दिक्षण कोिरया, जपान, भारत, ऑ टर्िलया; 
तसेच आग्नेय आिशयातील अनेक देशांना 
िचंतेची बाब वाटत असली, तरी युरोपमध्ये 
ती फारशी िदसत नाही. सध्याच्या हलाखीतून 
सावरण्यासाठी त्यांना चीनच्या गुंतवणुकीचा 
आधार वाटतो.
शीतयु  हणजे दोन महास ांचा आपाप या 

पर्भावके्षतर्ात एकमेकांना शह-काटशह देण्याचा 
खेळ, अशी सोपी याख्या करता येईल. तो 
पिह या शीतयु ात जगाच्या कानाकोप यात 
खेळन झाला. चीनने आिथर्क व ल करी ताकद 
िमळिव यानंतर वचर् व गाजिवण्यास सुरुवात 
क यापासून अमेिरकत अ व थता िदसू लागली. 
जोसेफ टिलननंतर िनिकता खर्ु चे ह यांनी 

अमेिरकला न िभडता शांततापूणर् सहअि तत्व 
हे धोरण वीकारले; ते हा माओने सोि हएत 
रिशया भांडवलशाहीकड झुकला, शरण गेला 
अशी टीका कली होती. दंग ज्याव िफंग ते शी 
िजनिपंग यांनी आिथर्क िवकासासाठी सा यवादी 
चौकट भक्कम ठवून भांडवलशाहीचा आधार 
घेतला. शी िजनिपंग यांना कवळ अमेिरकवर 
मात करायची नाही, तर जगावर संपूणर् वचर् व 
गाजवायचे िदसते. त्यांनी डोना ड टर् पसह 
अनेक जागितक नेत्यांचा वकब ओळखला आहे. 
दिक्षण चीन समुदर्ातील चीनचा दावा हेगच्या 
आंतररा टर्ीय न्यायालयाने फटाळला असला, तरी 
िफयार्दी िफिलिपन्सने आपला हक्क पर् थािपत 
करण्यासाठी चीनशी यु  करण्याची क्षमता नाही, 
अशी कबुली िदली आहे. चीनचे वचर् व वाढत 
जाणे हणजे आप या पर्भावक्षेतर्ाचा संकोच, 
हे ओळखून अमेिरका इंडो-पॅिसिफक फळी ारे 
चीनला शह देण्याचा पर्यत्न करीत आहे. चीनने 
बला  रिशयाशी यु ाचा धोका पत्करला, 
तसे अमेिरका करणार नाही. इतरांना लढवून 
आपला हेतू साध्य करण्यात तरबेज अमेिरका 
टर् प असोत िकंवा जो बायडन चीनशी रणांगणात 
थेट उतरणार नाही. लडाखमधील चीनच्या 
घुसखोरीचे िनिम  साधून भारताला आप या 
छायेखाली आणू पाहणारी अमेिरका पर्त्यक्ष यु  
झाले तर महागडी श तर्े िवकल; पण आपले सैन्य 
भारताच्या बाजूने उतरिवणार नाही. दिक्षण चीन 
समुदर्ात दोन िवमानवाहू नौका पाठवूनही चीन 
जुमानत नाही, यात अमेिरकच्या मयार्दा प ट 
झा या आहेत. ‘कोि हड-१९’ हाताळण्यातील 
गंभीर चुका, आिथर्क घसरण यामुळ टर् प 
यांची बाजू कमजोर झाली आहे. त्यासाठी 
चीनबरोबरच्या शीतयु ाची आवई उठिवण्यात 
आली आहे.

(लेखक आंतररा टर्ीय घडामोडींचे 
अ यासक आहेत.)

महास ा एकमेकांशी थेट 
लढत नाहीत. या ांकरवी 
एकमेकांना शह-काटशहाचा 
त्यांचा खेळ असतो. ‘इंडो-
पॅिसिफक’टापूत चीनला शह 
देण्यासाठीची जुळवाजुळव 
टर् प यांच्या िनवडणुकीच्या 
पा वर्भूमीवर िकतपत गंभीर 
आहे, हा पर् न आहेच.

िवजय साळंक

गे

शीतयु ाची आवई

िशक्षण धोरणात सवाना न्याय

 न या शकै्षिणक धोरणात शालये िशक्षणात 
मो ा पर्माणावर बदल करण्यात आले 
आहते. याबाबत आप याला काय वाटत?े
शालेय िशक्षणात मलूभतू बदलाचंी आव यकता होती. 

ती आव यकता न या शकै्षिणक धोरणात पणूर् करण्यात 
आली आह.े शालये िशक्षणाचा ‘पटॅनर्’ बदलला आह.े या 
न या ५+३+३+४ ‘पटॅनर्’नसुार शालये िव ाथ्याना िशक्षण 
िमळणार आह.े त्यामळु शालये िशक्षणात एक पर्कारची 
समगर्ता यणेार आह.े यात आणखीन एक मह वाची बाब 
हणज ेइय ा पाचवीपयत मातृभाषतेनू िशक्षण दणे्याचा 
िनणर्य झाला आह.े या दोन्ही िनणर्यामळु बालकांच्या 
मदचूा िवकास होण्यासाठी; तसचे त्याचं्या क पकतलेा 
वाव दणे्यासाठी खपू मदत होणार आह.े याच िनणर्यात 
थोडा बदल करून, मलुानंा मातभृाषतेनू िशक्षण इय ा 
आठवीपयत उपल ध करून िद यास दशेातील मलुाचं्या 
बिु म चेा िवकास पाहायला िमळल. या िनणर्यामळु 
इगंर्जी माध्यम िकवंा इगंर्जी शाळाचंे 
खच्चीकरण होईल अस ेअनकेानंा 
वाटत आह.े मातर्, तस ेकाही होणार 
नाही. मातभृाषसेोबत इगंर्जीचे 
िशक्षणही घतेा यणेार आह.े
 उच्च िशक्षणाच्या 
क्षतेर्ातील बदलाबंाबत 
काय सागंाल ?
उच्च िशक्षणात बहशुाखीय 

िशक्षणावर भर दणे्यात आला 
आह ेही फारच चागंली बाब आह.े 
दशेात उच्च िशक्षणाचा िवकास मो ा पर्माणात झाला 
मातर् िविवधांगी िशक्षण शाखा न हत्या. आता या न या 
धोरणात पर्त्यके महािव ालय आिण आिण िव ापीठात 
बहशुाखीय िशक्षणावर मह व दणे्यात आल ेआह.े या 
बहशुाखीय िशक्षणा ारे िव ाथ्याना ट याट याने हव ेते 
आवडीच ेिशक्षण घतेा यणेार आह.े या पर्िकर्यते एखा ा 
िव ाथ्यार्ला िशक्षण सोडन दसुर ेकाही िशकायची इच्छा 
झा यास त्याला ती सधंी िमळणार आह.े उच्च िशक्षणात 
पर्ामखु्याने ितर् तरीय िव ापीठ बदल कल ेआहे. ह ेबदल 
तीन गटातं िवभागल ेअसनू, मो ा गटात सशंोधनाला 
मह व दणे्यात आल ेआह,े तर दसु या गटात सशंोधन 
असले मातर् िशक्षणावर अिधक भर दणे्यात आला आह.े 
ितस या गटात महािव ालयांना वाय ता दणे्याचे धोरण 
आखल ेआह.े या वाय तेच्या धोरणामळु कॉलजेानंा 
पदवी दतेा यणेार यणेार आह.े सशंोधनाला वाव दणे्यासाठी 
‘नशॅनल रीसचर् फाउडंशन’ची थापना करण ेहादेखील 
एक मह वाचा बदल आह.े
 ‘नशॅनल रीसचर् फाउडंशन’ गमेचजर ठरले 
अस ेवाटत ेका?
नशॅनल रीसचर् फाउडंशनची थापना करून त्यासाठी 

दर वषीर् २० हजार कोटी रुपयांची तरतदू करण ेहा 

सशंोधन क्षतेर्ात एक मोठा बदल जाणवतो. िव ाथीर्, 
सशंोधक पर्ाध्यापक अशा ितन्ही घटकानंा या िनिम ाने 
सशंोधनाची उ म सधंी पर्ा त होणार आह.े इतर दशेाचं्या 
तलुनते आप या दशेात सशंोधनाची आिण त्यातनू िनमार्ण 
होणा या पटेटंची सखं्या खपू कमी आहे. ‘नशॅनल रीसचर् 
फाउंडशन’मळु ही दरी कमी होण्यास हातभार लागणार 
आह.े दशेातील पाली, पर्ाकत, पिशर्यन अशा पर्ाचीन 
भाषाचं ेसशंोधन आिण िवकास करण्यासाठी ‘इिन् ट टू 
फॉर टर्ान् लेशन अडँ इटंरपर्ीटशन’ थापन करण्याचा 
िनणर्य मह वाचा आह.े त्यामळु पर्ाचीन भाषतेील ान 
सवासाठी उपल ध होणार आह.े त्याचपर्माणे भाषाचंे 
पनुरुज्जीवन होईल, ही आप यासाठी चागंली बाब आहे.
 िशक्षक आिण पर्ाध्यापकांसाठी मह वाच्या 
योजना शकै्षिणक धोरणात आहते. 
त्याबाबत काय सागंता यईेल ?
एखा ाला यापढु िशक्षक हायचे अस यास 

त्याला चार वषाचा इिंटगर्टेड 
बीड अ यासकर्मच पणूर् करावा 
लागणार आह.े त्यामळु िशक्षक 
हायचे अस यास एक िकवंा दोन 
वषाच े अ यासकर्म न िशकता 
आता चार वषाचा अ यासकर्म 
िशकावा लागणार आह.े त्यामळु 
ज्या यक्तीला िशक्षकच हायचे 
आह,े असचे यक्ती िशक्षण 
घतेील. त्याचपर्माणे या सपंणूर् 
अ यासकर्मातून िशक्षक हायला 

उपयोगी पडणा या गणुांचा अिधक िवकास होणार आहे. 
बीएड कॉलजे आतंरशाखीय िशक्षण दणेार ेहोतील. त्यामळु 
िशक्षकानंा मह व यईेल. ‘नशॅनल रीसचर् फाउडंशन’चा 
फायदा पर्ाध्यापकांनाही होणार आह.े पर्ाध्यापकांना नवीन 
सशंोधन करण्याला वाव िमळणार आह.े 
 धोरणाच्या अमंलबजावणीमुळ काय 
बदल होतील ?
नवीन शकै्षिणक धोरण सवकष आह.े समाजातील 

सवर् तरांतील यक्तींना न्याय दणे्यारे आह.े या 
धोरणात सामािजक घटक, मलुींच े िशक्षण आिण 
मिहलाकंड िवशेष लक्ष दणे्यात आल ेआह.े शालये 
िशक्षणच्या प तीत बदल करण्यात आ यान,े आिथर्क 
दबुर्ल घटकामंधील आिण गर्ामीण भागातील मलुानंा 
िशक्षणाच्या पर्वाहात आणण्यासाठी फायदा होईल. उच्च 
िशक्षणाच्या क्षतेर्ात सशंोधनाला मह व दणे्यात आले 
आह.े महािव ालयीन तरावर शकै्षिणक वाय लेा 
मह व िदल ेआह.े त्याचपर्माणे िशक्षणावर ‘जीडीपी’च्या 
सहा टक्क आिथर्क तरतदू करण्याचा िन चय करण्यात 
आला आह.े एकणच समाजातील सवर् घटकानंा न्याय 
दणेार ेह ेशकै्षिणक धोरण असनू, त्याच ेआपण वागत 
करायला हवे.

कदर् सरकारने न या शैक्षिणक धोरणाला नुकतीच मान्यता 
िदली असून, त्यामध्ये शालेय िशक्षण, उच्च िशक्षण आिण 
संशोधनाच्या दृ टीने अनेक मह वाचे बदल सुचिवले 
आहेत. या सवावर ‘बीएमसीसी’चे माजी पर्ाचायर् आिण 
‘सेडा’चे अध्यक्ष डॉ. अिनरु  देशपांड यांच्याशी ‘महारा टर् 
टाइ स’चे पर्ितिनधी हषर् दुधे यांनी साधलेला संवाद...

नवे िशक्षण
नवी िदशा
न

सावर्भौम सुवणर्रोखे आजपासून िवकर्ीला

वृ सं था, नवी िद ली

आिथर्क वषर् २०२०-२१मधील 
सावर्भौम सवुणर्रोख्याचंी पाचवी 
मािलका आज, सोमवारपासून (३ 
ऑग ट) गुतंवणकुीसाठी उपल ध 
होणार आह.े एकण सहा ट यातं 
ह े रोखे िवकर्ीला यणेार आहते. 
दरमिहन्याला एक यापर्माणे एकका 
ट यात सवुणर्रोख्याचंी िवकर्ी कली 
जाणार आह.े 
या योजनमेध्ये ७ ऑग टपयत 

गुतंवणकुीची सधंी उपल ध होणार 
आह.े या योजनतगर्त पर्ित गर्मॅ 
सोन्याची िकमंत ५,३३४ रुपय ेइतकी 
िनधार्िरत करण्यात आली आह.े या 
गुतंवणकुीसाठी ज े गुतंवणकूदार 
ऑनलाइन अजर् करतील आिण 
िडिजटल पमेट करतील त्यानंा पर्ित 

गर्मॅ ५० रुपयाचंी सवलत िमळणार आह.े 
तत्पवूीर्, ८ त े१२ जनू या कालावधीत 
ितस या मािलकतील सोन्याच्या रोख्याचंी 
पर्ित गर्मॅ ४,६७७ रुपयानंी िवकर्ी करण्यात 

आली होती. 
इच्छक गुतंवणकूदारानंा मॉल 

फायनान्स बकँा व पमेट बकँा वगळता 
अन्य सवर् बकँातंनू ह े रोख े खरदेी 

करता यतेील. तसचे टॉक होि डगं 
कॉप रशेन ऑफ इिंडया आिण अिधकत 
पो ट कायार्लयांतनूही ह ेरोख ेिवकर्ीसाठी 
उपल ध असतील. याखेरीज रा टर्ीय 

शअेर बाजार (एनएसई) आिण मुबंई 
शअेर बाजार (बीएसई) यथेनूही 
सवुणर्रोख्याचंी खरदेी करता यईेल. 
सवुणर्रोख्याचंा कालावधी आठ वषाचा 

असनू, कालावधी पणूर् होण्याआधी 
या रोख्याचंी िवकर्ी करायची झा यास 
ती कालावधीच्या पाच या वषार्पासून 
करता यईेल. िकमान गुतंवणकू एक 
गर्मॅ सोन्याच्या यिुनटमध्य,े तर कमाल 
गुतंवणूक चार िकलो सोन्याच्या यिुनटमध्ये 
करता यईेल. सरकार या रोख्यावंर २.५ 
टक्क याज दणेार आह.े ह ेसवुणर्रोखे 
शअेर बाजारात सिूचब  असणार आहते.

गुतंवणकुीसाठी योग्य पयार्य
सोन्यामध्ये गुतंवणकू करण्याची इच्छा 

असणा यांसाठी हा एक चागंला पयार्य 
आह.े दकुानांमधनू खरदेी करण्यात 
यणेा या सोन्यावर घडणावळ शु क अथार्त 
मिेकगं चाजस ाव ेलागतात. सोन्याच्या 
िकमतीवर तीन टक्क आिण मिेकगं 
चाजसवर ५ टक्क जीएसटी आकारला 
जातो. त्यामुळ सोन्याच्या िकमतीत वाढ 
होत.े मातर्, सावर्भौम सवुणर्रोखे योजनतेील 
सोनखेरदेीवर कोणत्याही पर्कारचा कर 
लाग ूहोत नाही. ह ेरोखे अस याने त्यावर 
मिेकगं चाजर्ही लाग ूहोत नाही.

पर्ित गर्ॅम िवकर्ी 
िकंमत ५,३३४ 
रुपये

सवुणर्रोख्यािंवषयी...
 रोख्याचंी खरदेी करताना िकमान एक गर्मॅ सोन ेरोखे 
वरूपात खरदेी करण ेआव यक आह.े

 त्यामळु अथार्तच िकमान गुतंवणकू एक गर्मॅ सोन्याच्या 
रोख्यासंाठी िनि चत कले या भावाइतकी करावी लागले.
 एक गर्मॅ सोन्यासाठी सवुणर्रोखा खरदेी क यास तो ९९९ 
शु तचे्या एक गर्मॅ सोन्याचे पर्ितिनधीत्व करतो.
 गुतंवणकूदारानंा सवुणर्रोख्यातंील गुतंवणकुीवर दरसाल 
२.५ टक्क याज िदल ेजाईल.
 या रोख्यांवर िद या जाणा या याजावर उगमकर 
(टीडीएस) कापला जाणार नाही.
 या रोख्यांची मदुतपतूीर् झा यावर िमळणा या रकमवेर 
भाडंवली लाभ होत असले तर त्यावर कर लागू होणार 
नाही.
 सवुणर्रोख्याचंा मदुतपूतीर् कालावधी आठ वषाचा असतो.
 कालावधी पणूर् होण्याआधी रोख ेबाजारात िवक यास 
त्यावर िमळणारा भाडंवली लाभ करपातर् असतो.

४ िकलोपयत सोनेखरेदी
कोणीही गुंतवणूकदार एका आिथर्क वषार्त १ गर्ॅमपासून कमाल चार िकलोपयत 
सोन्याच्या िकमतीचे रोखे खरेदी करू शकतो. कोणत्याही टर् टसाठी सोनेखरेदीची 
कमाल मयार्दा २० िकलो आहे. या रोख्यांचा मुदतपूतीर्चा कालावधी ८ वषाचा 
आहे. मातर्, गुंतवणूकदारांना दर पाच वषानी बाहेर पडण्याची संधी िदली जाते.

२.५० टक्क याज 
सावर्भौम सवुणर्रोख े योजनचे्या इ य ू पर्ाइसवर 
दर वषीर् २.५० टक्क दरान े िनि चत याज 
िमळत.े याजाची रक्कम दर सहा मिहन्यांनी 
गुतंवणकूदाराच्या खात्यात जमा कली 
जात.े सोनखेरदेी आिण गो ड ईटीएफमध्ये 
अशापर्कारचे फायदे िमळत नाहीत. एनएसईच्या 
वबेसाइटवर िदले या मािहतीनुसार या योजनतेील 
गुतंवणकुीवर ८ वषाच्या मदुतपतूीर्नतंर 
िमळणा या लाभावरही कोणताही कर आकारला 
जात नाही. दर सहा मिहन्यांनी िमळणा या 
याजावरही टीडीएस आकारला जात नाही. 

रेपो दरकपातीबाबत 
तज् ांमध्ये मतिभन्नता

मुंबई : िरझ हर् बँकच्या पतधोरण 
सिमतीची तीनिदवसीय बैठक ४ ते ६ 
ऑग ट या कालावधीत मुंबईत होत आहे. 
या बैठकीच्या अखेरच्या िदवशी हणजे 
६ ऑग टला ऑग ट व स टबरसाठीचे 
पतधोरण िरझ हर् बँककडन जाहीर 
करण्यात येईल. या पतधोरणात 
रेपो दराबाबत िरझ हर् बँक काय 
िनणर्य घेते याकड अथर्जगताचे लक्ष 
लागले आहे. 
करोना संसगार्च्या पा वर्भूमीवर 

देशाची अथर् यव था कोलमड याने 
िरझ हर् बँकने यापूवीर्च मो ा पर्माणावर 
रेपो दरात कपात कली आहे. त्यामुळ 
या पतधोरणात रेपो दरात कपातीचा 
िनणर्य घेतला जाणार नाही, असे मत 
काही अथर्तज्  व बँकसर्नी यक्त 
कले आहे. दुसरीकड रेपो दरात कपात 
क यानंतरही अथर् यव थेने अपेिक्षत 
वेग धरला नस याने बँककडन आणखी 
रेपो दरकपात झा यास ते आ चयार्चे 
ठरणार नाही, असे काही अ यासकांचे 

हणणे आहे. 
िरझ हर् बँकचे ग हनर्र शिक्तकांत 

दास यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक 
होणार आहे. आिथर्क गाडा सुरळीत 
होण्यासाठी िरझ हर् बँकने यापूवीर् 
कले या उपाययोजनांचा िकतपत लाभ 
झाला, िविवध क्षेतर्ांतील स ि थती, 
त्यांच्या गरजा आदी मु ांचा या 
बैठकीत आढावा घेण्यात येणार आहे. 
या सवर् बाबींचा िवचार क यानंतर 
दोन मिहन्यांचे पतधोरण िनि चत कले 
जाणार आहे.

टट बँकतफ वेळोवेळी जाहीर 
करण्यात येणा या इकोरॅप या संशोधन 
अहवालात संभा य दरकपातीची शक्यता 
फटाळन लावली आहे. ‘िरझ हर् बँकने 
रेपो दरात यापूवीर्च १.१५ टक्क्यांची 
(११५ बेिसस पॉइं ) कपात कली 
आहे. नवीन कजावरील याजदरात ७२ 
पॉइं ची कपात करून अनेक बँकांनी 
या दरकपातीचा लाभ गर्ाहकांपयत 
पोहोचवला आहे. 

टपाल कायार्लयांचे बँकत रूपांतर?

वृ सं था, नवी िद ली

आिथर्क सवर्समावेशकता 
वाढिवण्यासाठी िनती आयोगाने 
दशेभरातील टपाल कायार्लयांचे 
रूपातंर टपाल बकँत करण्याचा 
पर् ताव कदर् सरकारला सादर कला 
आह.े या िशवाय आयोगाने गर्ामीण 
बकँाचंहेी (आरआरबी) अन्य 
बकँांमध्य ेिवलीन रण्याची िशफारस 
कली आह.े 
सतूर्ानंी िदले या मािहतीनुसार 

िनती आयोगाने पतंपर्धान कायार्लय 
आिण कदर्ीय अथर् मतंर्ालयासमोर 
या िवषयीचा अहवाल सादर 
करून अनके िशफारशी क या 
आहते. त्यानसुार दशेातील 
दीड लाखांहनू अिधक टपाल 
कायार्लयाचं ेरूपातंर टपाल बकँत 
करण्याची आव यकता 
अस याचेही नमूद करण्यात 
आल ेआह.े 

सावर्जिनक क्षतेर्ातील 
बकँाचं्या खासगीकरणावरून 
आगामी काळात कदर् सरकारला 
िवरोधकाचं्या टीकचा सामना 
करावा लागण्याची शक्यता आह.े 
या िशवाय बकँ कमर्चा यांच्या 
सघंटनाही र त्यावर उतरून 
आदंोलन ेकरण्याची दाट शक्यता 
आह.े नकुत्याच िवलीन करण्यात 
आले या बकँा एक एिपर्लपासून 
अि तत्वात आ या आहेत. सध्या 

दशेात सावर्जिनक क्षतेर्ातील 
१२ बकँा आहते. २०१७मध्ये 
या बकँाचंी सखं्या २७ होती. मे 
मिहन्यात आत्मिनभर्र पकॅजची 
घोषणा करताना कदर्ीय मतंर्ी 
िनमर्ला सीतारामन यानंी सरकार 
लवकरच नव े पि लक सके्टर 
एटंरपर्ाइझ धोरण आणणार असनू, 
त्याअतंगर्त सवर् क्षतेर् े खासगी 
क्षतेर्ासाठी उघडण्यात यतेील असे 
नमदू कल ेहोत.े

िनती आयोगाचा 
कदर्ाला पर् ताव

महाबकँच्या खासगीकरणाचा पर् ताव
िनती आयोगाने कदर् सरकारला कले या 
िशफारशीत सावर्जिनक क्षतेर्ातील तीन 
बकँांच्या खासगीकरणाचा पर् ताव 
आह.े सतूर्ानंी िदले या मािहतीनुसार 
िनती आयोगाने कदर् सरकारला बकँ 
ऑफ महारा टर् (महाबकँ), पजंाब 
अडँ िसधं बकँ आिण यकुो बकँ आदी 

तीन बकँांच्या खासगीकरणाचा पर् ताव िदला आह.े सध्या कदर् 
सरकारतफ बकँांमध्ये अितिरक्त गुतंवणूक करण्याचा िवचार 
असतानाचा िनती आयोगाने अशा पर्कारचा पर् ताव िदला आह.े 
या िशवाय कदर् सरकार बिँकगं आिण िवमा क्षतेर्ासाठी नवे 
गुतंवणकू धोरण आणण्याचाही िवचार करीत आह.े 


