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पीएम-वानी योजना /PM-WANI Scheme 

ह े फे्रमवर्क  राष्ट्रीय डिडिटल र्म्यडुिरे्शन्स पॉडलसी, 2018 (NDCP) चे एर् मिबतू डिडिटल र्म्यडुिरे्शि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार 

र्रण्याचे ध्येय पढुे िेते. PM-WANI फे्रमवर्क  सावकिडिर् वाय-फाय हॉटस्ट्पॉट प्रदातयाांद्वारे ब्रॉिबँिची तरतदू र्रते. यामध्ये पडललर् िेटा 

ऑडफस (PDO), पडललर् िेटा ऑडफस एग्रीगटेर (PDOA), अपॅ प्रोव्हायिर आडि सेंरल रडिस्ट्री सारख्या घटर्ाांचा समावशे असेल. 

 

पीएम-वानी बद्दल/About (PM-WANI) 

• दरूसांचार डवभाग (DoT), दळिवळि मांत्रालय ही पांतप्रधािाांच्या वाय-फाय ऍक्सेस िेटवर्क  इांटरफेस (PM-WANI) च्या 

फे्रमवर्क  अांतगकत सावकिडिर् वाय-फाय िेटवर्क द्वारे ब्रॉिबँिचा प्रसार र्रण्यासाठी िोिल एिन्सी आह.े 

• याची डशफारस भारतीय दरूसांचार डियामर् प्राडधर्रिािे (TRAI) 2017 मध्ये पडहलयाांदा रे्ली होती. 

• PCOs (पडललर् र्ॉल ऑडफसेस) िे भारतात दरूध्विी प्रसारासाठी िसे रे्ले तसे देशभरात पसरलेलया पडललर् िेटा ऑडफसेस 

(PDOs) द्वारे सावकिडिर् वाय-फाय सेवा प्रदाि र्रि ेहा उद्दशे आह.े 

• सावकिडिर् वाय-फाय िेटवर्क  पडललर् िेटा ऑडफस एग्रीगटेसक (PDOAs) द्वारे स्ट्थाडपत रे्ले िातील. 

• परवािा, िोंदिी डर्ां वा इतर र्ोितयाही शलुर्ाची आवश्यर्ता िसतािा सावकिडिर् िेटा र्ायाकलये (PDOs) असतील. 

अांमलबिाविी/Implementation 

• पीिीओ सेवा प्रदाते आडि वापरर्ते याांच्यातील "सडुवधाििर्" असतील. 

• 'पीिीओए' हा 'पीिीओ'चा एर् समहू असेल िो वाय-फाय र्िेक्शिच्या अडधरृ्तता आडि लेखाांर्िाशी सांबांडधत र्ायाांवर 

दखेरेख र्रेल. 

• एखादी व्यक्ती, ज्याला सावकिडिर् वाय-फाय वापरायचे आह,े ते अपॅद्वारे ते र्रू शर्ते आडि वापरािसुार पेमेंट र्रू शर्ते. 

• या प्रर्लपामध्ये एर् अपॅ िेव्हलपर दखेील असेल िो वापरर्तयाांची िोंदिी र्रण्यासाठी आडि एखाद्या भागात विी-अिरुूप 

वाय-फाय हॉटस्ट्पॉट शोधण्यासाठी आडि अपॅवर प्रदडशकत र्रण्यासाठी एर् व्यासपीठ तयार र्रेल. 
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• सेंटर फॉर िेव्हलपमेंट ऑफ टेलीमडॅटक्स द्वारे देखरेख रे्लेली एर् र्ें द्रीय िोंदिी, अपॅ प्रदाते, पीिीओए आडि पीिीओचे तपशील 

रेर्ॉिक र्रेल. 

 

PM WANI चे अपेक्षित फायदे/Benefits of PM WANI 

 

नवीन इटंरनेट वापरकते 

• PM WANI वापरर्तयाांची िवीि लाट रे्वळ व्यावसाडयर् आडि मिोरांिि पयाकयाांशीच िोिण्यात सक्षम िाही, तर डशक्षि, 

टेडलहलेथ आडि रृ्षी डवस्ट्ताराशी दखेील िोिू शरे्ल आडि पारदशकर्ता आडि परस्ट्परसांवाद वाढविू सरर्ारला अडधर् 

उत्तरदाडयतव आिेल. 

क्षिक्षजटल इकं्षियासाठी सिम 
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• या योििेमळेु लहाि दरु्ािदाराांिा वाय-फाय सेवा प्रदाि र्रता येिार आह.े यामळेु उतपन्ि वाढेल तसेच तरुिाांिा अखांि इांटरिेट 

र्िेडक्टडव्हटी डमळेल याची खात्री होईल. 

• ह ेडिडिटल इांडिया डमशिला बळर्ट र्रू शर्ते. 

नोकरशाहीचे वचचस्व कमी करणे 

• PM WANI द्वारे, सरर्ार आशा र्रत आह ेर्ी िोर्रशाहीचे स्ट्तर र्ापिू आडि परवािे आडि शलुर् र्ाढूि टारू्ि, चहाच्या 

दरु्ािाच्या मालर्ाला सेवा प्रदाता म्हििू ऑिलाइि िोंदिी र्रि ेसोपे होईल आडि उतपन्िाचे िवीि मागक उघितील. 

• अथकव्यवस्ट्थेवर िोडमिोि प्रभाव 

• TRAI च्या अहवालािसुार, WANI आडर्क टेक्चरवरील सावकिडिर् वाय-फाय प्रिालीमळेु डिव्वळ प्रवेशामध्ये 10% वाढ होऊ 

शर्ते ज्यामळेु GDP मध्ये 1.4% वाढ होऊ शर्ते. 

क्षिक्षजटल क्षिव्हाईि कमी होईल 

• PM WANI मळेु ग्रामीि भारतामध्ये इांटरिेटचा वगे वाढू शर्तो, िो 2019 मध्ये 100 लोर्सांख्येमाग े27.57 सदस्ट्य - प्रवशेाचा 

डिम्ि स्ट्तर लक्षात घतेा पररवतकिर्ारी असेल. 

• ब्रॉिबँि फायबर सेवेशी िोिलेला वाय-फाय हा डवद्यमाि अांतर भरूि र्ाढण्याचा िलद मागक अस ूशर्तो. 

कमी खचाचचा पयाचय 

• 5G सारख्या आगामी मोबाइल तांत्रज्ञाि चाांगलया दिाकचा िेटा प्रदाि र्रू शर्तात, परांत ुतयामध्ये िवीि स्ट्पेक्रम, र्िेडक्टडव्हटी 

उपर्रि ेआडि डियडमत ग्राहर् शलुर्ामध्ये उच्च गुांतविरू् समाडवष्ट आह.े 

• WANI प्रिाली र्मी उतपन्ि असलेलया ग्राहर्ाांिा िोिण्याचा एर् मागक प्रदाि र्रते. 

PM WANI बाबत समस्या/Issues Regarding PM WANI 

सुरिा धोके 

• सावकिडिर् वायफाय िेटवर्क मध्ये अिेर् सरुक्षा समस्ट्या आहते. 

र्ारि एर्ाच डठर्ािी अिेर् लोर् एर्ाच वेळी िेटवर्क मध्ये प्रवशे 

र्रतात. 

• अशाप्रर्ारे सावकिडिर् वाय-फायला िेटवर्क वर गोपिीय िेटा 

(िसे र्ी पासविक, डपि इ.) पाठवण्याचा धोर्ा िास्ट्त असतो. 

कमी स्पीि 

• सावकिडिर् वायफाय िेटवर्क  सहसा एर्ाच वळेी अिेर् लोर् 

ऍक्सेस र्रत असलयािे, यामळेु बँिडवि्थ मोठ्या प्रमािात र्मी होते 

पररिामी िेटवर्क चा वगे र्मी होतो. 

• या वस्ट्तडुस्ट्थतीमळेु, सावकिडिर् वाय-फाय प्रदाि र्रण्याचे गगुल 

आडि फेसबरु्चे प्रयति या वषाकच्या सरुूवातीस बांद झाले. 
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स्वस्त मोबाइल िेटा 

• TRAI िसुार 2019 मध्य,े भारतात आता िगातील सवाकत स्ट्वस्ट्त मोबाइल िेटा प्रडत GB आह,े गलेया पाच वषाांत मोबाइल 

िेटाच्या डर्मती 95% िे र्मी झालया आहते. 

• 4G स्ट्वस्ट्त आडि व्यापर्पि े उपललध झाले असलयािे, भारताच्या सांदभाकत लोर् वारांवार बोलत असलेलया तांत्रज्ञािाच्या 

"लीपफ्रॉडगांग (leapfrogging)" ऐविी अशा प्रर्ारे वाय-फाय चालडवण्याची गरि आह ेर्ा? 

पुढील मार्च/Way Forward 

मजबूत सायबर-सुरिा आक्षकच टेक्चर/Strong Cyber-Security Architecture 

• भक्र्म सेवा, िेटा अखांितेचे सांरक्षि, िेटाच्या व्यावसाडयर् वापरात पारदशकर्ता आडि सायबर हललयाांपासिू सरुडक्षतता अशी 

िागररर्ाांची अपेक्षा आह.े 

• पीएम वािी याांिी सावकिडिर् िेटा सांरडक्षत आडि सरुडक्षत असलयाचे सडुिडित रे्ले पाडहि.े या सांदभाकत, सावकिडिर् िेटा सांरक्षि 

डवधेयर्, 2019 लाग ूर्रि ेही र्ाळाची गरि आह.े 

स्पधाच सुक्षनक्षित करणे/Ensuring Competition 

• मके्तदारी रोखण्यासाठी रायिे सचुडवलयाप्रमाि ेWANI डसस्ट्टीममध्ये हािकवअेर, सॉफ्टवेअर, अपॅ्स आडि पेमेंट गटेवेचा खरा 

प्रसार झाला आह ेयाचीही सरर्ारिे खात्री रे्ली पाडहिे. 

• तसेच, वाढलेली स्ट्पधाक, र्मी िेटा स्ट्पीिच्या समस्ट्येचे डिरार्रि र्रेल. 

क्षनष्कर्च 

योग्यररतया अांमलात आिलयास, PM WANI ची सावकिडिर् िेटा र्ायाकलये (PDOs) PCO िे फोि र्ॉलससाठी िे रे्ले ते "व्यवसाय 

सलुभतेच्या" पलीर्िे िाऊि िागररर्ाांिा खऱ्या अथाकिे सक्षम र्रण्यासाठी आडि "िीवि सलुभता" प्रदाि र्रू शर्तात. 
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