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 पक्षांतरबदी क्षयद्ष 

 � आपलया र्वेशाि लोकशाही ्यवस्ा आहवे. 
लोकशाही ्यवस्ा असलवेलया कोणतयाही 
र्वेशाि िवेथील जनिा प्ररौढ रिर्ानाचया पद्धिीनवे 
आपलयािन् प्रतिननधी ननव््लन तवतधरं्लळाि 
डकवा कें द्ीय कायर्वेरं्लळाि पाठवि असिाि. 

 � ननव्लण्करीि उरवेर्वारी करणा-या तवतवध 
पक्ीय डकवा अपक् उरवेर्वारांपकैरी सवामातधक 
रिवे तरळवणारा उरवेर्वार तवजयी होिो. तयारयुळवे 

सहावजकच इिर पक्ांना आवण उरवेर्वारांना 
जनिवेनवे ्लावललवेलवे आहवे, असा तयाचा अथमा होिो. 
रग असवे असिाना, जर ननव्लण्करीनंिर तवजयी 
उरवेर्वारानवे आपण जया पक्ाचया तचनहावर 
ननव््लन आलो आहोि, िो पक् सो््लन दुस-या 
पक्ाि प्रववेश कवे ला िर िी जनिवेचया तवश्वासाशी 
कवे लवेली प्रिारणा ठरि नाही काय ? हा रयुद्ा 
रहतवाचा ठरिो. 

 � एका पक्ािन् दुस-या पक्ाि प्रववेश करणवे डकवा 
सविंत् पक् स्ापन करणवे महणजवेच पक्ांिर . 

पक्षांतर्षब्षबत क्षही व््षख््ष पुढीलप्रम्षणे स्षांगत्ष 
्ेतील : 

1 ) पक्ांिर महणजवे तवरोधी पक्ािन् बाहवेर प््लन 
सवाथमा साधणयासाठी सत्ाधारी पक्ाि सारील 
होणवे : रधयु वलरयवे व भप्वेश गयुपिा 

2 ) कोणतयाही राजकरीय पक्ासाठी राखन् 
ठवेवलवेलया ननव्लण्क ननशाणीवर ननव्लण्क 
लढवन् ननव््लन आलवेलया संसर् सर्सयानवे 
डकवा राजयाचया / कें द्शातसि प्रर्वेशाचया 

पक्षांतरबांदी क्षयद्ष Covered : By Ritesh Sir 

ANTI DEFECTION LAW
1985 रधयवे करणयाि आलवेली 52 वी 

घटनादुरुसिी हीच पक्ांिरबंर्ी कायर्ा महण्न 
ओळखली जािवे. यार्वार ेलोकसभा, राजयसभा 
अवण राजय तवतधरं्लळािील सर्सयांना 
पक्ांिराचया आधार ेअपात् ठरतवणयाची िरिर्् 
करणयाि आली.  िसवेच यासंर्भामाि तवसििृ 
राहहिी र्वेणा-या 10 ्या पररवशष्ाचा सराववेश 
कवे ला. या घटनादुरुसिीनवे कलर 101, 102,190 
अवण 191 या कलरांरधयवे दुरुसिी करणयाि 
आली.
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तवतधरं्लळािील सर्सयानवे आपलया पक्ावरील 
ननष्ा टाक्न र्वेऊन तयाबरोबरचवे साहचयमा 
संपयुष्ाि आणलवे िर तयानवे पक्ांिर कवे लवे असवे 
सरजाववे. 

3 ) एका राजकरीय पक्ािन् बाहवेर प््लन दुस-या 
राजकरीय पक्ाि प्रववेश करणवे डकवा दुसरा नवा 
पक् स्ापन करणवे महणजवे पक्ांिर होय : 
्. दि. फडके. 

 � सवमासारानय पररस्स्िीि प्रतयवेक ्यक्तरीला डकवा 
नवेतयाला एका पक्ािन् दुस-या पक्ाि जाणयाचा, 
िटस् राहणयाचा डकवा पयुनहा रळ् पक्ाि यवेणयाचा 
अतधकार आहवे. 

 � एखाद्ा नवेतयानवे राजकरीय कारकरीर्दीि नकिीही 
ववेळा पक् बर्लला िरी िवे काही गैर ठरि नाही. 
्यक्तरीचया राजकरीय तवचारसरणीरधयवे कालानयुरुप 
बर्ल होऊ शकिो. परंियु ननव्लण्करीि ननव््लन 
आलयानंिर तया नवेतयानवे पक् सो््लन इिर पक्ाि 
प्रववेश करणवे डकवा जया पक्ाचया तवरोधाि 
ननव्लण्क लढवली व जजकली, तयाच पक्ाशी 
हाितरळवणी करणवे हवे नैतिकरृ्ष्टा योगय ठरि 
नाही, अशा पक्ांिरािन् लोकशाही ्यवस्ा 
वखळवखळी होि असलयानवे िवे रोखणयासाठी 
कायर्वेशीर उपाययोजना असावी, हा िकमा  
पक्ांिरबंर्ी कायद्ारागवे आहवे. 

 �  पक्ांिरबंर्ी कायर्ा पक्ािील सवमाच सर्सयांसाठी 
नसन् कवे वळ अशा सर्सयांसाठी आहवे, जवे पक्ाचया 
तचनहावर ननव्लण्क लढवन् तवजयी झालवेलवे 
आहवेि. 

 � तयारयुळवे तयांचया्यतिररक्त इिर सर्सयांनी पक्ांिर 
कवे लवे िरी तयांचयावर पक्ांिरबंर्ी कायद्ानयुसार 
काहीही कारवाई होि नाही. 

पक्षांतर बां दी क्षयद््षची प्षर्श्वभूमी : 

 � 1960 चया र्शकाि कें द्ाि आवण बहुिांश 
राजयांरधयवेही काँग्वेस पक् सत्वेि होिा. याच 
र्शकाि पक्ांिर होणयास सयुरुवाि झाली होिी. 
पण काँग्वेस पक्च सवमात् सत्वेि असलयानवे बहुिांश 
पक्ांिर े इिर पक्ांरधन् काँग्वेसरधयवे अशा 
प्रकारची होिी. 

 � सहावजकच काँग्वेसचया रृ्ष्ीनवे फायर्वेशीर ठरणारी 
असलयानवे या पक्ांिरांना चाप लावणारा कायर्ा 
करणयाची आवशयकिा सत्ाधारी काँग्वेसला 
तयाववेळी वाटली नाही. 

 � दुस-या सावमानत्क नन्लण्करीनंिर 1957 िवे 1967 
या काळाि आरर्ार आवण खासर्ार तरळ्न एक्ण 
419 लोकप्रतिननधींनी पक्ांिर करुन काँग्वेसरधयवे 
प्रववेश कवे ला होिा. काहींनी रळ् पक्ािन् बाहवेर 
प््लन अपक् राहणवे पसंि कवे लवे होिवे डकवा काहींनी 
सविंत् पक्ांची स्ापनी कवे ली होिी, जवेणवेकरुन 
ननव्लण्करीनंिर जो कोणिा पक् सत्वेि यवेईल 
डकवा यवेणयाचया रागामावर असवेल, तयाला पाठठबा 
र्वेऊन रंत्ीपर् पर्राि पा््लन घवेिा यवेईल. 

 � यािन्च अनवेक राजयांरधयवे आघा्ली सरकार े
ननरामाण होणयास सयुरुवाि झाली. याचा काँग्वेस 
पक्ाला फायर्ा होि असलयानवे अनैतिक 
असलवे िरी पक्ांिरांक्लवे सत्ाधारी काँग्वेसक््लन 
्लोळवे झाक कवे ली जाि होिी. 

 � याच काळाि कायद्ाचवे अभयासक व 
लोकशाहीवार्ी कायमाकिमे रात् अशा राजकरीय 
घो्लवेबाजाराला आवण अनैतिक पक्ांिराला चाप 
बसावा, अशी रागणी करु लागलवे होिवे. कवे वळ 
सत्वेि सहभागी होिा याववे, रंत्ीपर् तरळाववे, डकवा 
भररसाट पसैा तरळावा या हवेिन्वे जर लोकप्रतिननधी 
पक्ांिर करुन लोकशाही ्यवस्वेला वखळवखळवे 
करि असिील आवण आपलयाला ननव््लन र्वेणा-
या जनिवेचा तवश्वासघाि करि असिील िर या 
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अनैतिक कृिीला चाप लावणयासाठी, कायर्वेशीर 
िरिर््ी करणयाि या्याि, अशी रागणी 
जनिवेिन्ही होऊ लागली. 

 � र्रमयान 1967 रधयवे ववेगववेगळया राजयांरधयवे 
झालवेलया तवधानसभा ननव्लण्करीनंिर 3500 
आरर्ारांपकैरी सयुरार े 550 आरर्ारांनी राजकरीय 
सरीकरणवे पाहून आपलया रळ् पक्ाला सो्लतचठ्ी 
र्वेि इिर पक्ाि प्रववेश कवे लवे. काही आरर्ारांनी 
िर र्ोन-र्ोनर्ा पक् बर्ललवे. 

 � आिापयांि पक्ांिरारयुळवे नयुकसान होि नसलवेलया 
काँग्वेस पक्ाचवे याववेळी रात् अनवेक राजयांरधयवे 
नयुकसान झालवे. अनवेक राजयांरधयवे काँग्वेसला सत्ा 
गरवावी लागली अवण तबगर कफॉग्वेस सरकार े
सत्वेवर आली. तया राजयांरधयवे काँग्वेस आरर्ार 
रंत्ीपर्ाचया डकवा अनय लोभापायी पक् सो््लन 
सत्ाधारी पक्ांरधयवे सारील होऊ लागलवे  

आयाराम-गयाराम :

 � भारिीय राजकारणाचया शबर्कोशाि पक्ांिरारयुळवे 
तरळालवेला एक शबर् महणजवे आयारार-गयारार 
1967 रधयवे हररयाणा राजयािील हो्लाल 
तवधानसभा क्वेत्ािील गयालाल या आरर्ारानवे 
िर कहरच कवे ला होिा. 

 � हररयाणा तवधानसभा ननव्लण्करीनंिर 
सत्ास्ापनवेसाठी रससीखवेच सयुरु असिाना 
गयालाल यांनी चकक एकाच नर्वसाि िबबल 3 
ववेळा पक्ांिर कवे लवे. कफंॉग्वेसरधन् ययुनायटवे्ल फं्ट 
व तयािन् पयुनहा कफंॉग्वेस व पयुनहा ययुनायटवे्ल फं्ट 
असा प्रवास तयांनी जव्े हा पयुनहा काँग्वेसरधयवे प्रववेश 
करणयाची इच्ा ्यक्त कवे ली, िव्े हा काँग्वेसनवेिवे 
वीरेंद्ससह यांनी चं्लीग्ल यवेथील सभवेि गयारार था 
अब आयारार है अशी घोषणा कवे ली  िव्े हापासन् 
राजकारणाि हा शबर् प्रचवलि झाला

यशवंतराव चव्ाण सममती 1967 : 

 � अशा प्रकार े1967 
पयांि काँग्वेस 
पक्ाचया नर्शवेनवे 
वाहणारा पक्ांिराचा 
ओघ 1967 नंिर 
प्रथरच तबगरकाँग्वेसी 
पक्ांचया नर्शवेनवे वाहू 
लागला. 

 � काँग्वेस पक्ालाच घरघर लागली. काँग्वेसरधील 
चरणससग, गोसवर्नारायण ससग, राजतवरेंद् 
ससग असवे रािबबर नवेिवे काँग्वेसरधन् बाहवेर प््ल 
लागलयानंिर काँग्वेस पक्ाला सचिा वाट् लागली 
व पक्ांिर ेरोखणारा कायर्ा असावा, अशी गरज 
वाट् लागली. तयारयुळवेच 1967 रधयवे चरौथया 
लोकसभवेचया पाश्वमाभर्ीवर पक्ांिर े रोखणयासाठी 
काय काय कायर्वेशीर उपाययोजना करिा यवेिील, 
याचा तवचार करणयासाठी ितकालीन गृहरंत्ी 
यशवंिराव च्हाण यांचया अधयक्िवेखाली एक 
सतरिी नवेरणयाि आली. 

 �  यशवंिराव च्हाण सतरिीरधयवे पी. गोसवर् रवेनन, 
अॅटनदी जनरल रोिीलाल सवेटलवा्ल, रोहनकयु रार 
रंगलर आवण सी . कवे  . र्फिरी हवे सर्सय होिवे. 
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1968 रधयवे या सतरिीनवे अहवाल नर्ला. तयाद्ार े
पक्ांिर बंर्ी कायर्ा करणयाची गरज ् यक्त कवे ली. 

32 वे घटन्षदुरुसती ववधेयक : 

 � यशवंिराव च्हाण सतरिीचया अहवालावर 
आधाररि पक्ांिर बंर्ी कायद्ाचवे तवधवेयक 1969 
रधयवे संसर्वेि रां्लणयाि आलवे. परंियु 1969 
रधयवे काँग्वेस पक्ाि रोठी फ्ट प्लली. तयारयुळवे 
घटनादुरुसिीसाठी आवशयक िवेवढवे बहुरि 
तरळतवणयाची शकयिा नसलयानवे इंनर्रा गांधी 
सरकारला हवे तवधवेयक रां्लणयासाठी 1973 पयांि 
थांबाववे लागलवे. 

 � 16 रवे 1973 रोजी 32 ववे घटनादुरुसिी तवधवेयक 
संसर्वेि रां्लणयाि आलवे. तवधवेयकािील प्रसिावाला 
नानी पालखीवाला, रधयु वलरयवे, जयप्रकाश 
नारायण यांनी िीव्र तवरोध र्शमावलयारयुळवे हवे तवधवेयक 
संययुक्त संसर्ीय सतरिीक्लवे तवचारतवननरयासाठी 
पाठतवणयाचा ननणमाय घवेणयाि आला. र्रमयान, 
1975 रधयवे आणीबाणी लाग् झाली. पररणारी 
पक्ांिरबंर्ीबाबिचवे 32 ववे घटनादुरुसिी तवधवेयक 
बरखासि झालवे. 

48 वे घटन्षदुरुसती ववधेयक : 

 � र्रमयान राषट्ीय आणीबाणी उठलयानंिर जव्े हा 
1977 रधयवे लोकसभा ननव्लण्क झाली िव्े हा 
कें द्ाि पहहलयांर्ाच रोरारजी र्वेसाई यांचया 
नवेितृवाखाली तबगर काँग्वेस पक्ाचवे सरकार स्ापन 
झालवे. 

 � जनिा पक्ाचया या 4 रंनत्रं्लळािील कायर्ारंत्ी 
शांिीभष्ण यांनी 1978 रधयवे पक्ांिरबंर्ीबाबिचवे 
48 ववे घटनादुरुसिी तवधवेयक संसर्वेि सार्र 
कवे लवे. परंियु हवे तवधवेयक 32 ्या घटनादुरसिी 
तवधवेयकाचीच िंिोिंि कफॉपी होिी. तयारयुळवे रधयु 
वलरयवे व इिर सराजवाद्ांनी 48 ् या घटनादुरुसिी 
तवधवेयकाला पयुनहा एकर्ा जोरर्ार तवरोध कवे ला. 
तयारयुळवे हवे तवधवेयकही रागवे प्ललवे. 

 � र्रमयान पक्ांिरांचवे प्रराण वाढिच होिवे. 1979 
रधयवे जनिा पक्ाचया 76 खासर्ारांनी पक्ांिर 
कवे लयानवे रोरारजी र्वेसाई यांचवे सरकार कोसळलवे. 
तयानंिर 1980 रधयवे झालवेलया ननव्लण्करीि पयुनहा 
एकर्ा काँग्वेस पक् कें द्ाि सत्वेवर आला. इंनर्रा 
गांधी पयुनहा पंिप्रधान बनलया. 

 �  रहतवाची बाब अशी करी 1980 चया र्शकाि 
जया जया घटकराजयांरधयवे काँग्वेसवेिर पक्ांची 
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सरकार े होिी, िी सरकार े कोसळणयाचवे सत् 
सयुरु झालवे होिवे, कारण इिर पक्ािील आरर्ार 
काँग्वेसरधयवे प्रववेश करि असि. कें द्ाि काँग्वेस 
पक् सत्ाधारी असलयानवे तयांचया हसिक्वेपारयुळवे 
व आर्थक प्रलोभनांरयुळवेच हवे घ्लिवे, असवे आरोप 
तयाववेळी साितयानवे होि राहहलवे व पक्ांिर बंर्ी 
कायर्ा कवे लाच पाहहजवे अशी रागणी काँग्वेसवेिर 
पक्ांक््लन आणखी न्यानवे जोर धरु लागली. 

52 वी घटन्षदुरुसती 

 � र्रमयान 1984 साली इंनर्रा गांधींची हतया 
झाली. राजीव गांधी पंिप्रधान बनलवे. 1985 चया 
लोकसभा ननव्लण्करीि काँग्वेस पक्ाला सपष् 
बहुरि तरळालयानंिर राजीव गांधींनी पक्ांिरबंर्ी 
कायद्ाची रागणी तवचाराि घवेऊन याबाबिचवे 
नवीन घटनादुरुसिी तवधवेयक संसर्वेि सार्र कवे लवे. 

 � या घटनादुरुसिी तवधवेयकाद्ार े राजयघटनवेचया 
कलर 101, 102, 190 अवण 191 रधयवे दुरुसतया 
करा्या लागणार होतया. 

 � या कलरांरधयवे खासर्ार आवण आरर्ारांना 
अपात् ठरतवणयाबाबि जया िरिर््ी होतया, 

तयाि पक्ांिरारयुळवे अपात् ठरतवणयाबाबिचवे रयुद्वे 
सरातवष् न्हिवे. तयारयुळवेच या कलरांरधयवे दुरुसिी 
करुन तयाि खासर्ार-आरर्ारांना पक्ांिराचया 
कारणासिव अपात् ठरतवणयाबाबिही िरिर््ी 
सरातवष् करणयासाठी घटनादुरुसिी तवधवेयक 
रां्लणयाि आलवे. 

 � तयावर प्रर्ीघमा चचामा वार्तववार् झालयानंिर 
लोकसभवेि आवण राजयसभवेि अनयुक्ररवे 30 आवण 
31 जानवेवारी 1985 रोजी पक्ांिरबंर्ी तवधवेयक 
(Anti-Defection Law) रंजर् झालवे. 15 
फवे ब्युवारी 1985 रोजी तयाला राषट्पिींची संरिी 
तरळाली. 

 � 18 राचमा 1985 पासन् पक्ांिर बंर्ी कायर्ा 
र्वेशभर लाग् झाला. ही 52 वी घटनादुरुसिी 
ठरली. या घटनादुरुसिी कायद्ाद्ार ेराजयघटनवेि 
10 पररवशष् सरातवष् करणयाि आलवे. 

 �  याच 10 ्या पररवशष्ाला पक्ांिरबंर्ी कायर्ा 
महण्न ओळखलवे जािवे. 

 �  या घटनादुरुसिीनवे कलर 101, 102, 190 आवण 
191 या कलरांरधयवे दुरुसिी करणयाि आली. 
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क्षय आहे 10 वे पररशिष्ट : 

 � 10 ्या पररवशष्ाि संसर् आवण तवतधरं्लळ 
सर्सयांना पक्ांिराचया कारणासिव अपात् 
ठरवणयाची िरिर्् करणयाि आली. महणजवे 
ननव्लण्करीनंिर तयांनी पक् सो्लला डकवा 
पक्तवरोधी कारवायांरयुळवे तयांना पक्ािन् 
काढ्न टाकणयाि आलवे, िर तयांचवे संसर् डकवा 
तवतधरं्लळािील सर्सयतवही रद् होईल, अशी 
प्ररयुख िरिर्् करणयाि आली. 

 � कलर 102 (2) आवण कलर 191 (2) र्हा्या 
अनयुसच्ीशी संबंतधि आहवेि. 

 � तयाबरोबरच एखाद्ा राजकरीय पक्ािील एक 
ििृीयांश सर्सयांनी (9। ्या घटनादुरुसिीनवे 
ही अट र्ोन ििृीयांश (2/3) इिकरी करणयाि 
आली) जर एकाच ववेळी पक्ांिर कवे लवे, व तयारयुळवे 
जर पक् फ्टला, िर रात् तया पक्ांिर करणा-
यांना अपात् घोनषि करिा यवेणार नाही. तयांचवे 
सर्सयतव कायर राहील. 

िह्षव््ष पररशिष््षत पक्षांतर बां िीच््ष आध्षरे 
ख्षसि्षर तसेच आमि्षर ््षां च््ष अप्षत्रतेसां बां धी 
पुढीलप्रम्षणे वण्णन आहे : 

अपात्रता :
कोणत््षही सभ्षगृह्षत स्षम्षन्त: तीन प्रक्षरचे 
सिस् असत्षत : 

 � अ) राजकरीय पक्ाचवे सर्सय, 
 � ब) अपक् सर्सय  आवण 
 � क) नारननर्मेवशि सर्सय. 

अ ) र्षजकी् पक्षचे सिस् : 

 � कोणतयाही सभागृहािील असा सर्सय, जो 
एखाद्ा राजकरीय पक्ाचा सर्सय आहवे, तयाला 
सभागृहािन् िव्े हा अपात् रानलवे जाईल, जव्े हा :

 � तयानवे सवि:च इच व्ेनयुसार अशा राजकरीय पक्ाचवे 

सर्सयतव सो्ललवे असवेल. 
 � तयानवे तया सभागृहाि आपलया राजकरीय पक्ाचया 

आर्वेशाचया (व्हप) तवरोधाि रिर्ान कवे लवे असवेल 
डकवा रिर्ानासाठी अनयुपस्स्ि राहहला असवेल 
आवण तया राजकरीय पक्ानवे तयाला 15 नर्वसांचया 
आि तयाचया कृतयाबाबि राफ कवे लवेलवे नसवेल.. 

 � महणजवेच जो सर्सय एखाद्ा राजकरीय पक्ाचया 
तिकरीटावर ननव््लन आला असवेल, तयानवे तया 
पक्ाचवे सर्सयतव अबातधि ठवेवलवे िरच तयाचवे 
गृहािील सर्सयतव अबातधि राहील. 

ब ) अपक सिस् : 

 � अपक् महणजवेच कोणतयाही राजकरीय पक्ाची 
उरवेर्वारी न घवेिा ननव्लण्क जजकलवेला सर्सय, 
हा तया सभागृहािन् िव्े हा अपात् रानला जाईल, 
जव्े हा तयानवे ननव्लण्करीनंिर एखाद्ा राजकरीय 
पक्ाि प्रववेश करून तया पक्ाचवे सर्सयतव 
सवीकारलवे असवेल. (महणजवेच अपक् आरर्ार /
खासर्ार यांनी जर ननव्लण्करीनंिर एखाद्ा 
राजकरीय पक्ाि प्रववेश कवे ला, िर तयाला तयाची 
आरर्ारकरी/खासर्ारकरी गरवावी लागणार ) 

 � अपक् सर्सय एखाद्ा पक्ाला पाठठबा र्वेऊ 
शकिाि, रंत्ीरं्लळाि सरातवष् होऊ शकिाि, 
परंियु तयांना पक्ाि प्रववेश करिा यवेणार नाही.

क ) न्षमदनिदेशित सिस् : 

 � कोणतयाही सभागृहािील नारननर्मेवशि सर्सय 
हवे तया सभागृहाचवे सर्सय महण्न िव्े हा अपात् 
ठरिील, जव्े हा : तयानवे तया सभागृहाि सर्सय 
महण्न ननव््लन आलयापासन् 6 रहहनयांचया नंिर 
एखाद्ा राजकरीय पक्ाचवे सर्सयतव सवीकारलवे 
असवेल. 

 � महणजवे नारननर्मेवशि सर्सयांना जर एखाद्ा पक्ाि 
प्रववेश करायचा असवेल, िर िो तयांना 6 रहहनयांचा 
आिच करावा लागवेल. तयानंिर प्रववेश कवे ला िर 
तयांचवे संबंतधि सभागृहािील सर्सयतव रद् होईल.
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ड ) अपव्षि : 

 1 ) सभ्षपती/उपसभ्षपती : 
 � लोकसभा सभापिी, उपसभापिी, राजयसभचवे 

उपाधयक्, राजय तवतधरं्लळािील सभागृहांचवे 
अधयक्, उपाधयक् पर्ावर ननव्ललवेलवे ्यक्तरी 
जोपयांि तया पर्ावर स्ानापन्न आहवेि, 
िोपयांि अशा ्यक्ततींना या कायद्ाद्ार े सट् 
नर्लवेली आहवे. 

 � महणजवेच पर्ावर असवेपयांि तयांना हा कायर्ा 
डकवा कायद्ािील अपात्िवेचया िरिर््ी लाग् 
नाहीि. 

 � महणजवे सरजा सभागृहाि एखाद्ा तवधवेयकावर 
रिर्ान घवेिलवे जाि असवेल व तयावर सरसरान 
रिवे प्लली असिील, अशा पररस्स्िीि 
लोकसभा सभापिींना ननणामायक रि र्वेणयाचा 
अतधकार असिो. अशा ववेळी िवे जया पक्ाचवे 
असिील, तया पक्ाचा व्हप काहीही असो, 
िवे आपलया इच व्ेप्रराणवे व्हपचया बाजन्वे 
डकवा तवरोधािही रि र्वेऊ शकिाि. व्हपचवे 
उललंघन कवे लवे महण्न तयांचयावर पक्ांिरबंर्ी 
कायद्ानयुसार कारवाई होि नाही. 

 � सभापिी-उपसभापिी या पर्ावर असलवेलया 
्यक्तरीनी ननषपक्पािीपणवे वागायचवे अशी 
अपवेक्ा असिवे. या पर्ावर तवराजरान 
झालवेला ्यक्तरी कोणतयाच राजकरीय पक्ाशी 
बांतधलकरी ठवेवि नाही. तयांनी जरी िवे जया 
पक्ाचया तिकरीटावर ननव््लन आलवे आहवेि, 
िो पक् सो्लला डकवा तया पक्ानवे तयांना 
पक्ािन् काढ्न टाकलवे, िरी तयारयुळवे तयांचया 
सर्सयतवावर व पर्ावर तयाचा कोणिाही 
पररणार होि नाही. 

 � या पर्ावरील ्यक्तरीनवे िवे पर् सो्ललयावर 
पव्दीचयाच पक्ाचवे सर्सयतव पयुनहा सवीकारलवे 
िर िी ्यक्तरी सभागृहाचया सर्सयतवास 
अपात् ठरि नाही. 

2 ) पक्षचे दवलीनीकरण : 
 � पक्ांिरबंर्ी व पक्ाचवे तवलीनीकरण या वभन्न 

बाबी आहवेि. एखाद्ा पक्ािील र्ोन ििृीयांश 
(रळ् िरिर्् एक ििृीयांश होिी) सर्सयांनी 
( एकाच प्रकारचया लोकप्रतिननधींनी) जर 
एकाच ववेळी पक्ािन् बाहवेर प्लि दुस-या 
एखाद्ा पक्ाि प्रववेश कवे ला डकवा सविंत् पक् 
स्ापन कवे ला िर तयांचयावर पक्ांिरबंर्ी यर्ा 
लाग् होि नाही. उर्ा. 10 आरर्ारांपकैरी 7 
जणांनी जर एकाच ववेळी पक् सो्लला, िर 
तयांचयावर पक्ांिरबंर्ी कायद्ांिगमाि कारवाई 
होऊ शकणार नाही. तयांचवे सर्सयतव अबातधि 
राहील. उर्ा. नयुकिवेच राजस्ानरधयवे बहुजन 
सराज पक्ाचवे 6 पकैरी 6 आरर्ार काँग्वेसरधयवे 
सारील झालवे. महणजवे 100 टककवे . 
तयांचयापकैरी 4 जरी आरर्ार फयु टलवे असिवे, 
िरी तयांचयावर पक्ांिरबंर्ी कायद्ानयुसार 
कारवाई होऊ शकली नसिी. 

 � र्ोन ििृीयांश सर्सयांनी पक् सो्ललयानंिर 
रळ् पक्ाि उरलवेलवे सर्सय र्वेखील पक्ांिरबंर्ी 
कायद्ाि यवेि नाहीि, महणजवे तयांचवे सर्सयतव 
अबातधि राहिवे.

 � ननधामारण अतधकारी : 
 � पक्ांिरारयुळवे ननरामाण होणा-या अपात्िवेसंबंधी 

प्रशांचा ननणमाय संबंतधि सभागृहाचवे सभापिी/ 
अधयक् करिाि. या पररवशष्ािील रळ् 
िरिर््ींनयुसार, सर्सयांचया अपात्िवेबाबिचा 
संबंतधि सभागृहाचया अधयक्ांचा ननणमाय 
अंतिर रानला जाि असवे. तयावर कोणतयाही 
नयायालयाि प्रश उपस्स्ि कवे ला जाऊ शकि 
नसवे. रात् नकहोिो होलोहन तवरुधर् जातचलहू 
(1992) या खटलयाि सववोचच नयायालयानवे 
ही िरिर्् या अधार े अवधै ठरवली, 
करी सववोचच अवण उचच नयायालयाचया 
अतधकारक्वेत्ाचया बाहवेर जाणयाचा प्रयतन 
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आहवे. तयारयुळवे सभापिींनी पक्ांिराचया 
कारणासिव सर्सयांचया अपात्िवेसंबंधाि जो 
ननणमाय घवेिला असवेल, तयाचवे पयुनर्वलोकन 
करणयाचा अतधकार नयायालयाक्लवे असवेल. 
हा ननणमाय नन:पक्पािी आहवे करी नाही, याची 
सरीक्ा नयायालय करु शकिवे. 

ननयम तय्षर करणय्षचे अधधक्षर : 

 � सभागृहाचया अधयक्ांना र्हा्या पररवशष्ाशी 
संबंतधि िरिर््ींची अंरलबजावणी करणयासाठी 
ननयर ियार करणयाची शक्तरी प्रर्ान करणयाि 
आलवेली आहवे. असवे ननयर सभागृहाचया सरोर 
30 नर्वसांसाठी ठवेवणवे आवशयक आहवे. सभागृह 
या ननयरांना रंजर्ी र्वेऊ शकिो, तयाि सयुधारणा 
सयुचव ्शकिो डकवा तयांना नारंजर् करु शकिो. 

 � अधयक् पक्ांिराची र्खल िव्े हाच घवेिो, जव्े हा 
सभागृहािील एखार्ा सर्सय तयांचयाक्लवे िशी 
िक्रार करले अंतिर ननणमाय घवेणयापव्दी तया 
सर्सयाला (जयाचयातवरुधर् पक्ांिराची िक्रार 
करणयाि आलवेली आहवे) आपली बाज ्रां्लणयाची 
संधी नर्ली जाणवे आवशयक असिवे. परंियु, 
अलीक्लचया काळािील काही घ्लारो्लींवरुन 
असवे नर्सन् यवेिवे करी, सभागृहाचवे सभापिी तया 
सर्सयाला महणणवे रां्लणयाची संधी र्वेणयापव्दीच 
तयाबाबि ननणमाय घवेऊन टाकिाि. 

 � सभापिी सारानयिः सत्ाधारी पक्ाचवे असिाि, 
तयारयुळवे िवे अशा प्रकरणाि सत्ाधारी पक्ाला 
अनयुक्ल ठरले, अशीच भत्रका घवेिाना नर्सन् 
यवेिवे. यावरुन साितयानवे वार् होि राहहलवेलवे आहवेि. 
यासंर्भामाि 1992 रधील नकहोिो होलाहन तवरुद्ध 
चावजलहू या खटलयािील ननकाल रहतवाचा आहवे 

वकहोतो होलोहन ववरुधद 
ज्षधचल्हू खटल्ष : 1992 

 � नकहोिो होलोहन हवे नागालॅण्लरधील गृहस्. 
नंिरचया काळाि िवे नागालॅण्ल सरकाररधयवे 
सारावजक सयुरक्ा अवण कलयाण रंत्ी र्वेखील 
राहहलवेलवे आहवेि. िर या गृहस्ांनी एका 
यातचकवे चया ननतरत्ानवे सववोचच नयायालयाि हा 
प्रश उपस्स्ि कवे लवे करी,
 � पक्ांिरबंर्ी कायद्ानवयवे एखाद्ाला सभागृह 

सर्सयतवापासन् अपात् घोनषि करणयाबाबि 
सभागृहाचया अधयक्ाला नवेरकवे  नकिी 
अतधकार आहवेि ?

 � या कायद्ानवे सभागृहाि बोलणयाचया 
सर्सयाचया सवािंत्यावर अधयक्ांक््लन गर्ा 
यवेऊ शकिवे काय ?, व तयांचया ननणमायाला 
नयायालयाि आ्हान नर्लवे जाऊ शकिवे करी 
नाही...? 

 � या खटलयाि ननकाल र्वेिाना सववोचच 
नयायालयानवे सपष् कवे लवे करी, एखाद्ा 
सर्सयाचया पक्ांिरानंिर तयाला सभागृहाचया 
सर्सयतवापासन् अपात् घोनषि करायचवे करी 
नाही, याबाबि जोपयांि संबंतधि सभागृहाचवे 
सभापिी ननणमाय घवेि नाहीि, िोपयांि 
नयायालय तयाि हसिक्वेप करणार नाही, परंियु 
तयांनी नर्लवेला ननणमाय ननषपक्, िकमा संगि व 
घटनवेशी सयुसंगि आहवे करी नाही, याची सरीक्ा 
नयायालय करु शकिवे. महणजवेच, सर्सयांचया 
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अपात्िवेबाबिचा संबंतधि सभागृहाचया 
अधयक्ांचा ननणमाय अंतिर रानणयास नकार 
नर्ला. 

 � सववोचच नयायालयानवे याववेळी सांतगिलवे करी, 
जव्े हा अधयक् र्हा्या पररवशष्ाचया आधार े
अपात्िवेसंबंधी ननणमाय र्वेि असिो, िव्े हा तयांचया 
ननणमायावर पक्ननष्ा, राजकरीय संघषमा, वाईट 
भावना, प्रतिक्लिा इ. अनवेक घटकांचा प्रभाव 
प्लि असिो. 

 � तयारयुळवे तयांचया ननणमायावर सर्सयानवे नयायालयाि 
प्रश उपस्स्ि कवे ला िर तयाची नयायालयीन सरीक्ा 
कवे ली जाऊ शकिवे. नयायालयीन पयुनर्वलोकन ही 
घटनवेची रल्भि् चरौकट. 

 � याच खटलयाचया ववेळी हा प्रश र्वेखील उपस्स्ि 
झाला होिा करी, पक्ांिरबंर्ी कायर्ा हा 
राजयघटनवेचया कलर 19(1)(ए) अंिगमाि र्वेणयाि 
आलवेलया भाषणसवािंत्याशी तवसंगि नाही काय ? 
कारण एकरीक्लवे राजयघटनवेनवे प्रतयवेक नागररकाला 
भाषणसवािंत्याचा अतधकार नर्लवेला आहवे आवण 
दुसरीक्लवे तयाच घटनवेिील पक्ांिरबंर्ी कायद्ानवे 
रात् आरर्ार-खासर्ारांचा भाषणसवािंत्याचा 
हकक हहरावन् घवेिलवेला आहवे. कारण राजकरीय 
पक्ाचया भत्रकवे ला तवसंगि ठरले असवे डकवा 
राजकरीय पक्ाला आव्लणार नाही असवे वक्त्य 
कवे लयास पक्ाक््लन तयांचयावर पक्तवरोधी 
कृतयाचा ठपका ठवेवि पक्ांिरबंर्ी कायद्ाचा 
ब्लगा उगारु जाऊ शकिो. 

 � पक्ांिरबंर्ी कायर्ा कवे वळ राजकरीय पक्ाचवे हहि 
जपणारा आहवे, परंियु संसर् आवण तवतधरं्लळ 
सर्सयांचया सवािंत्याचा तयाि संकोच होिो. 

 �  पक्ांिरबंर्ी कायद्ारयुळवे आरर्ार आवण खासर्ार 
यांना अनयुक्ररवे 105 आवण 194 द्ार े र्वेणयाि 
आलवेलया तवशवेषातधकारांचा भंग होि नाही काय 
? या र्ोन कलरांरधयवे अशी िरिर्् आहवे करी, 
सर्सय सभागृहाि (सभागृहाची रयामार्ा जपि) 

काहीही बोल ्शकिाि. महणजवे कलर 19(1) (ए) 
पवेक्ाही ्यापक सवरुपाि भाषणसवािंत्य अशा 
सर्सयांना आहवे. 

 � तयांनी कवे लवेलया वक्त्याबद्ल डकवा कवे लवेलया 
रिर्ानाबद्ल तयांचयावर कोणतयाही नयायालयाि 
प्रश उपस्स्ि कवे ला जाणार नाही. तयांना कोणिवेही 
वक्त्य करणयाची भत्रका घवेणयाची रयुभा आहवे. 
रात् पक्ांिरबंर्ी कायर्ा हा अतधकार काढ्न घवेि 
आहवे. 

 � कारण या कायद्ानयुसार तयांचया राजकरीय पक्ाचवे 
अधयक् जवे सांगिील, िवेच तयांना बोलाववे लागवेल, 
िीच भत्रका रां्लावी लागवेल, सभागृहारधयवे सयुरु 
असलवेलया एखाद्ा चचमेि सहभागी होऊन तयांना 
जवे पटवेल, िवेच रि रां्ललवे, सर््सर्तवववेकबयुद्धीला 
सररुन तयावर रिर्ान कवे लवे, पण िवे राजकरीय 
पक्ाचया हायकरां्लला आव्ललवे नाही, िर िवे 
तयांचयावर पक्ांिरबंर्ी कायद्ाचा ब्लगा उगारु 
शकिाि. हवे कसलवे सवािंत्य ? हा कसला 
तवशवेषातधकार आवण ही कसली लोकशाही ? 
असवेही प्रश याववेळी उपस्स्ि करणयाि आलवे.

 � या र्ोनही प्रशांचवे उत्र र्वेिाना सांतगिलवे करी, 
पक्ांिरबंर्ी कायर्ा हा कलर 105 आवण कलर 
194 चया तवरोधाि नाही. संसर् आवण तवतधरं्लळ 
सर्सयांचवे तवशवेषातधकार कायर राहिील. 

 � नयायायालयानवे राजकरीय पक्ांना सयुचतवलवे करी, 
राजकरीय पक्ांनी कवे वळ तवश्वासर्शमाक ठराव 
डकवा अतवश्वास ठराव याप्रसंगीच आपलया 
सर्सयांना ्हीप बजावाववे, इिर ववेळी सर्सयांना 
तयांचया सर्सहद्ववेक बयुद्धीला अनयुसरुन बोल ्डकवा 
रिर्ान करु द्ाववे. 

 � ्यतक्तगि लोभ, सत्वेची लालसा रनाि धरुन 
लोकशाही ्यवस्ा ्लळरळीि कवे ली जाऊ नयवे, 
हा पक्ांिरबंर्ी कायर्ा करणयाचा अतधकार आहवे. 
सर्सयांचया सवािंत्यावर गर्ा आणणवे हा तयाचा 
हवेि ्नाही नयायालयानवे या खटलयािील ननवाड्ाि 
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सपष् कवे लवे आहवे. 
 � नर्नवेश गोसवारी सतरिी : ननव्लण्क सयुधारणा 

सतरिी : 1990 
 � 1985 पक्ांिर बंर्ी कायद्ाि काही त्युटी असलयानवे 

या पळवाटा शोधन् पक्ांिराचया घटना घ्लिच 
होतया. तयारयुळवे या पळवाटा बयुजतवणयासाठी या 
कायद्ाि काही दुरुसतया करणयाची गरज ननरामाण 
झाली होिी. 

 � यावशवाय, एकंर्रीिच ननव्लण्क प्रहक्रयवेरधयवेही 
काही सयुधारणा करणयाची आवशयकिा सरकारला 
वाटि होिी.

 � तयािन्च 1990 रधयवे ्ही. पी. ससग यांचया 
नवेितृवाखालील नॅशनल फं्ट सरकारनवे 
ितकालीन कायर्ा रंत्ी नर्नवेश गोसवारी यांचया 
अधयक्िवेखाली ननव्लण्क सयुधारणा सतरिी 
नवेरली. 

 � या सतरिीनवे ननव्लण्क सयुधारणांसंबंधाि 
अनवेक रहतवपण्मा वशफारशी कवे लया. तयारधयवे 
पोटननव्लण्करीची कालरयामार्ा, ननव्लण्करीचया 
नर्वशी सयुट्ी, र्ोनपवेक्ा अतधक रिर्ारसंघािन् 
ननव्लण्क लढतवणयाबाबिची रयामार्ा, ननव्लण्क 
काळाि शस्तास्तवे बाळगणयावर बंर्ी, ननव्लण्क 
प्रचाराची कालरयामार्ा, इ. रहतवाचया रयुद्यांचा 
सराववेश होिा. 

््षच सममतीने पक्षांतरबां िी क्ष्द््षत सुध्षरण्ष 
सुचवत्षन्ष शिफ्षरिी केल््ष की : 

1 लोकसभा डकवा तवधानसभवेि सर्सयांनी 
कवे वळ तवश्वासर्शमाक ठराव डकवा अतवश्वास 
ठराव (Motion of Vote of Confidence 
or Motion of no- Confidence) 
याबाबिचया व्हपचया तवरोधाि रिर्ान कवे लवे 
िरच तयांचयावर पक्ांिरबंर्ी कायद्ानवयवे 
कारवाई करावी, इिर तवधवेयकांवरील 
रिर्ानाचया बाबिीि नको.

 2 संसर् डकवा तवतधरं्लळािील सर्सयांचया 
अपात्िवेबाबिचा ननणमाय ननव्लण्क 
आयोगाचया सललयानयुसार राषट्पिी डकवा 
राजयपालांनी घयावा. 

3 सर्सय जर सववेच व्ेनवे तयाचया राजकरीय पक्ाचवे 
सर्सयतव सो्लि असवेल िरच तयाचवे सर्सयतव 
रद् ्हाववे. 

4 पक्ांिर कवे लयानवे काही रयुद्यांचया आधार े
होणा-या अपात्िवेपासन् र्हा्या पररवशष्ाि 
जी र्वेणयाि आली होिी िी िरिर्् रद् करणयाि 
यावी. 

ह्षशिम अब्दुल ह्षशलम सधमती  
(पक्षांतरबां दी क्षयद्ष सधमती) : 1998 

 � पवचिर बंगाल तवधानसभवेचवे 
सभापिी हावशर अबदुल 
हावलर (र्वेशाि सवामातधक 
काळ महणजवे सलग 29 
वषमे तवधानसभा सभापिी 
राहणयाचा तवक्रर तयांचया 
नावावर आहवे) यांचया 
अधयक्िवेखाली 1998 रधयवे पक्ांिर बंर्ी कायद्ाि 
सयुधारणा सयुचतवणयासाठी सतरिी नवेरणयाि आली. 

््ष सममतीने दिलेल््ष प्रमुख शिफ्षरिी 
पुढीलप्रम्षणे : 

1 सववेच व्ेनवे पक्सर्सयतव सो्लणवे या शबर्ाची 
सयुसपष् ्याखया करणयाि यावी.

2 पक् सो््लन इिर पक्ाि प्रववेश करणयास प्रतिबंध 
करणवे डकवा सरकाररधयवे सारील होऊन रंत्ी 
पर् सवीकारणयावर ननबांध असणवे हवे कवे वळ 
हद्पार सर्सयांचया (Expelled Members) 
बाबिीिच असाववे. 
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3 राजकरीय पक्ाची ्याखया सयुसपष्पणवे करणयाि 
यावी.

4 राजकरीय पक्ािील फ्ट डकवा तवलीनीकरण 
याबाबिीि 10 ्या पररवशष्ाि जया िरिर््ी 
आहवेि, तया एकर्र रद्च करणयाि या्याि. 

 � या सतरिीनवे फवे ब्युवारी 2003 रधयवे आपला 
अहवाल सार्र कवे ला. 

 � कायर्ा आयोगाचा 170 वा अहवाल : 1999 : 
 � कायर्ा आयोगानवे 1999 रधयवे सार्र कवे लवेलया 

अहवालाि नरर्् कवे लवे होिवे करी, ननव्लण्कपव्मा 
पक्ीय आघाड्ांना सयुद्धा पक्ांिरबंर्ी कायद्ांिगमाि 
एक राजकरीय पक् रानलवे गवेलवे पाहहजवे, जवेणवेकरुन 
ननव्लण्करीचा ननकाल आलयानंिर तयांचयाि फ्ट 
प््लन राजकरीय अस्स्रिा ननरामाण होऊ नयवे. 

 � राजकरीय पक्ांनी वारंवार ्हीप बजाव ्नयवे. जव्े हा 
सरकारला तवश्वासर्शमाक ठराव रां्लायचा असिो 
डकवा सरकारतवरोधाि अतवश्वास ठराव रां्लायचा 
असिो, िव्े हाच ्हीप बजावणयाि यावा. इिर 
ववेळी नको. 

 � प्रणव रयुखजदी सतरिी आवण 91 वी घटनादुरुसिी : 
 � नर्नवेश गोसवारी सतरिीचया वशफारशींना अनयुसरून 

काही प्रराणाि ननव्लण्क सयुधारणा राबतवणयाि 
आलया. रात् तयांनी र्हा्या पररवशष्ाबाबि जया 
वशफारशी नर्लया होतया, तयांची अंरलबजावणी 
झाली न्हिी. तयारयुळवे पक्ांिर ेथांबलवेली न्हिी. 

 � र्रमयान फवे ब्युवारी 2003 रधयवे हावलर सतरिीचा 
अहवाल प्रतसद्ध झाला. तयांिील वशफारशींरधन्ही 
पक्ांिरबंर्ी कायद्ाि िातकाळ सयुधारणा 
करणयाची गरज ्यक्त करणयाि आली होिी. 

 � 1985 चया पक्ांिर बंर्ी कायद्ािील िरिर््ींनयुसार 
एक ििृीयांश सर्सयांनी जर एकर्र पक् सो्लला 
िर िवे पक्ांिरबंर्ी कायद्ानयुसार अपात् ठरि 
न्हिवे. 

 � तयारयुळवे एकगठ्ा पक्ांिराचया घटना घ््ल 

लागलया. तवशवेषिः ्ोट्ा राजयांरधयवे अशा 
घटना वारंवार घ्लि असि व आरर्ारांची संखयाच 
करी असलयानवे अनवेक पक्ांिर ेवधै ठरि होिी. 

 � या पाश्वमाभर्ीवर कें द् सरकारनवे 2003 रधयवे प्रणव 
रयुखजदी यांचया अधयक्िवेखाली सतरिी नवेरली 
व गोसवारी व हावलर सतरिीचया वशफारशींना 
अनयुसरुन र्हा्या पररवशष्ाि आवशयक िवे बर्ल 
करणयाबाबि रसयुर्ा ियार करणयाची जबाबर्ारी 
या सतरिीवर सोपतवणयाि आली. 

 � रयुखजदी सतरिीचया वशफारशींना अनयुसरुन 
संसर्वेि 91 ववे घटनादुरुसिी तवधवेयक रां्लणयाि 
आलवे. पक्ािील फ्टीसाठी ननकष असलवेली एक 
ििृीयांश पक्ांिराची अट र्ोन ििृीयांश अशी 
वाढतवणयाि आली. 

91 वी घटन्षदुरुसती: 

 � हवे तवधवेयक 16 न्लसेंबर 2003 रोजी लोकसभवेि 
रंजर् झालवे आवण 18 न्लसेंबर रोजी राजयसभवेिही 
रंजर् झालवे. या तवधवेयकाला 1 जानवेवारी 2004 
रोजी राषट्पिींनी संरिी नर्ली आवण ही 91 वीं 
घटनादुरुसिी 2 जानवेवारी 2004 पासन् अंरलाि 
आली. 

पक्षांतर क्ष्द््षत पुढील महतव्षच््ष दुरुसत््ष 
करण््षत आल््ष 

 � 10 ् या पररवशष्ाि अशी िरिर्् होिी करी, एखाद्ा 
राजकरीय पक्ािील एक ििृीयांश सर्सयांनी जर 
एकाच ववेळी पक्ांिर कवे लवे, व तयारयुळवे जर पक् 
फ्टला, िर तया पक्ांिर करणा-यांना अपात् 
घोनषि करिा यवेणार नाही. तयांचवे सर्सयतव कायर 
राहील. ही िरिर्् 91 ्या घटनादुरुसिीनवे रद् 
करणयाि आली. तया ऐवजी अशी िरिर्् कवे ली 
करी, नकरान र्ोन ििृीयांश सर्सय हवे पक्ांिराचया 
डकवा दुस-या राजकरीय पक्ाि तवलीनीकरणाचया 
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बाजन्वे पाहहजवेि. िरच िी पक्ािील फ्ट 
रानली जाईल, अनयथा नाही. महणजवेच र्ोन 
ििृीयांशपवेक्ा करी सर्सयांनी पक्ांिर कवे लवे, िर 
तयांचवे सभागृहािील सर्सयतव रद् होणार. 

 � संसर्वेचया र्ोनही सभागृहांपकैरी कोणतयाही 
सभागृहािील कोणतयाही राजकरीय पक्ाचया 
सर्सयाला पक्ांिरारयुळवे अपात् घोनषि कवे लवे 
असवेल िर तया ्यक्तरीला िो पयुनहा र्ोनहीपकैरी 
एखाद्ा सभागृहाि ननव््लन यवेि नाही, िोपयांि 
रंनत्पर्ी ननययुक्त करु नयवे. 

 � (कलर 75 ( 1 ब ) 3) राजय तवतधरं्लळाचया 
सभागृहांपकैरी कोणतयाही सभागृहािील, 
कोणतयाही राजकरीय पक्ाचया सर्सयाला 
पंक्ांिरारयुळवे अपात् घोनषि कवे लवे असवेल िर, तया 
्यक्तरीला िो पयुनहा ननव््लन यवेि नाही, िोपयांि 
रंनत्पर्ी ननययुक्त करु नयवे. (कलर 164 1 ब) 

 � याच घटनादुरुसिीनवे अशी िरिर्् करणयाि आली 
करी, कें द्ीय डकवा घटकराजय / कें द्शातसि 
प्रर्वेशाचया रंत्ीरं्लळािील सर्सयांची संखया ही 
अनयुक्ररवे लोकसभा आवण तवधानसभवेिील एक्ण 
सर्सयांचया 15 टककयांपवेक्ा जासि असिा कारा 
नयवे. 

 � रहतवाची बाब अशी करी, पक्ांिरबंर्ी कायद्ाचवे 
उललंघन कवे लवे महण्न र्ोषी ठरलवेलया संसर् डकवा 
तवतधरं्लळ सर्सयाला िो पयुनहा ननव््लन यवेि नाही, 
िोपयांि रंनत्पर्ी ननययुक्त करिा यवेणार नाही, ही 
िरिर्् 91 ्या घटनादुरुसिीनवे कवे ली गवेली असली 
िरी, पयुढील काळाि यािही पळवाटा शोधणयाचा 
प्रयतन राजकरीय पक्ांनी कवे लाच 

 � 91 ्या घटनादुरुसिीिील िरिर््ींनयुसार एखाद्ा 
आरर्ार डकवा खासर्ारावर ब्लिफफीची कारवाई 
कवे लयास तयाला सत्ाधारी पक्ाि जाऊन पयुनहा 
ननव््लन यवेईपयांि रंनत्पर् सवीकारिा यवेणार नाही 
अशी िरिर्् आहवे. याचाच अथमा असा झाला 
करी, तयानवे सववेच व्ेनवे पक्सर्सयतव सो्ललवे असवेल 

डकवा सवि:हून सभागृहसर्सयतवाचा राजीनारा 
नर्ला असवेल िर रात् िो इिर राजकरीय पक्ाि 
जाऊन रंनत्पर् डकवा रोबर्लाप्रापि राजकरीय 
पर् सवीकारु शकिो. यासंर्भामाि सन 2019 रधयवे 
कनामाटक आवण रहाराषट्ाि झालवेलया पक्ांिराचया 
र्ोन घटना रहतवाचया ठरिाि : 

  र्षध्षकृष्ण ववखे प्षटील य्षां चे  
पक्षांतर व मां त्ीपद : 

 � सन 2019 
रधयवे लोकसभा 
ननव्लण्करीनंिर 
रहाराषट् 
तवधानसभवेिील 
तवरोधी पक्नवेिवे 
राधाकृषण तवखवे 
पाटील यांनी काँग्वेस पक् सर्सयतवाचा राजीनारा 
र्वेऊन भारिीय जनिा पक्ाि प्रववेश कवे ला. 

 � तयानंिर तयांना ितकालीन भाजपा सरकारनवे 
गृहननरामाणरंत्ी बनवलवे. परंियु याबाबि 
नयायालयाि काही यातचका र्ाखल झालया करी, 
राधाकृषण तवखवे हवे काँग्वेस पक् सो््लन भाजपारधयवे 
आलवे आहवेि व रंत्ी बनलवे आहवेि. पक्ांिरबंर्ी 
कायद्ानयुसार अशा प्रकार े तयांनी दुस-या पक्ाि 
जाऊन रंत्ीपर् सवीकारणवे बवेकायर्ा आहवे. तयावर 
नयायालयानवे रहाराषट् सरकारक्लवे सपष्ीकरण 
रागवलवे. 

 � रहाराषट् सरकारनवे सपष्ीकरण सार्र कवे लवे करी, 
तवखवे पाटील यांचयावर काँग्वेस पक्ानवे ब्लिफफीची 
कारवाई कवे लवेली नाही, डकवा तयांना पक्ािन्ही 
काढ्न टाकणयाि आलवेलवे नाही. तयांनी सववेच व्ेनवे 
पक् सो्ललवेला आहवे. तयारयुळवे पक्ांिरबंर्ी 
कायद्ानयुसार िवे र्ोषी ठरि नाहीि. वशवाय, तयांना 
रंत्ी करणयाि आलवेलवे असलवे िरी एखार्ा सर्सय 
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तवतधरं्लळाचा सर्सय नसिानाही रंत्ी होऊ शकिो अशी िरिर्् राजयघटनवेिच आहवे. 
 � रंत्ी झालयानंिर जर िी ्यक्तरी 6 रहहनयांचया आि ननव््लन आली नाही, िर तिचवे रंत्ीपर् जाईल. तवखवे 

पाटलांना रंत्ी करणयाि आलवेलवे आहवे. िवे सधया तवतधरं्लळाचवे सर्सय नाहीि, परंियु 6 रहहनयांपयांि िवे रंत्ी 
राहू शकिाि. ( अथामाि यानंिर तवधानसभा ननव्लण्का अवघया 6 रहहनयांनीच होणार होतया.) राजयसरकारचवे 
सपष्ीकरण नयायालयाि गवेलयानंिर तयावर नयायालयाचा अंतिर ननकाल यवेणयापव्दीच तवधानसभवेचा कायमाकाल 
सरापि झाला व पयामायानवे तवखवे यांचवे रंत्ीपर्ही संपयुष्ाि आलवे

महाराषट् शासनानवेही या पक्ांिरबंर्ी 
कायद्ास अनयुसरून रहाराषट्ाि स्ाननक 
सवराजय संस्ांसाठी पक्ांिर बंर्ीचा ननयर 
लाग् करणयासाठी 1986 रधयवे सविंत् कायर्ा 
कवे ला : िो कायर्ा महणजवे, रहाराषट् स्ाननक 
प्रातधकरण सर्सय अनहमािा अतधननयर-1986 . 
हा अतधननयर स्ाननक सवराजय संस्ांना लाग् 
आहवे. (अशा स्ाननक सवराजय संस्ा, जयारधयवे 
पक्ाचया तिकरीटावर ननव्लण्का लढतवलया 
जािाि. )
 महतव्षच््ष तरतूिी : 

1 ) रहापावलका, नगरपावलका, वजलहापररषर् व पंचायि सतरिी या स्ाननक सवराजय संस्ांिील 
सर्सयांना हा कायर्ा लाग् होिो. 

2 ) या कायद्ानयुसार पक्ाचया बरोबर आघा्ली डकवा फं्ट यािन्ही फयु ट्न ननघणयास प्रतिबंध घालणयाि 
आला आहवे. कारण, नगरपावलका, रहानगरपावलका इतयार्ीचया ननव्लण्का नकतयवेकववेळा एखाद्ा 
आघा्ली राफमा ि लढतवलया जािाि. 

3 ) नगरपावलका, रहानगरपावलका यांचवे नगरसवेवक अपात् आहवे काय? असा प्रश ननरामाण झाला 
िर तयाबाबिचा ननणमाय तया तवभागाचवे तवभागीय आययुक्त घवेिाि. नगरपंचायि, वजलहापररषर्, 
पंचायिसतरिी या संस्ांचया सर्सयांचया अपात्िवेसंर्भामाि प्रश ननरामाण झालयास तयाबाबिचा ननणमाय 
वजलहातधकारी घवेिाि.

4 ) या ननणमायातवरोधाि कोणतयाही नयायालयाि अपील होि नाही. फक्त उचच व सववोचच नयायालयाि 
िशा प्रकारचा ररट (अजमा) र्ाखल करिा यवेिो. 

5 ) या कायद्ािील िरियुर्ी पंचायिराज ्यवस्वेिील सवाांि खालचा थर महणजवेच ग्ारपंचायिींना लाग् 
होि नाही.

Evaluation : By Ritesh Sir

मह्षर्षष्ट्र 
श्षसन्षच्ष 

पक्षांतरबांदी 
क्षयद्ष
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91 वय्ष घटन्षदुरुसतीनां तर मह्षर्षषट्र 
ि्षसन्षचय्ष पक्षांतरबां दी क्षयद््षत सुध्षर्ण्ष 

 � या सयुधारणवेनयुसार कोणतयाही राजकरीय पक्ाचया 
ननव््लन आलवेलया सर्सयांनी जर तयानंिर पक् 
बर्लला डकवा रळ् पक् फयु ट्न ववेगळा गट 
बनवला िर िवे सर्सय अपात्िवेचया कायमावाहीस 
पात् राहिील. 

 � तवधी रं्लळािील सर्सयांप्रराणवेच यापयुढवे 
स्ाननक सवराजय संस्वेिील राजकरीय पक्ाचया 
प्रतिननधींनाही पक्ार्वेश महणजवेच ्हीप लाग् 
होईल. जवे पक्ार्वेशाचवे (व्हपचवे) उललंघन 
करिील, तयांचयावर कारवाई करणयाि यवेईल 
अथवा तयांचवे सर्सयतव रद् करणयाि यवेईल. 

पक्षांतरबां दी क्षयद््षिी सां बां धधत 
अशलकडचय्ष क्षळ्षतील घड्षमोडी : 

मह्षर्षष्ट्र : 

 � नो्हेंबर 2019 रधयवे झालवेलया तवधानसभा 
ननव्लण्करीनंिर भाजपा- वशवसवेना यांचया 
ननव्लण्कपव्मा ययुिीला बहुरि तरळालवे, परंियु 
रयुखयरंत्ी कोणतया पक्ाचा होणार, यावरुन 
र्ोनही पक्ांरधयवे रससीखवेच सयुरु झाली. 

 � सरकार स्ापन होणयास तयारयुळवे तवलंब होि 
होिा. तयारयुळवे राजयपालांनी राजयाि राषट्पिी 
राजवटही लाग् कवे ली. र्रमयान, एकवे  नर्वशी 
सय्वोर्य होणयापव्दीच भाजपचवे र्वेवेंद् फ्लणवीस 
यांनी रयुखयरंत्ी पर्ाची आवण राषट्वार्ी काँग्वेसचवे 
अवजि पवार यांनी उपरयुखयरंत्ी पर्ाची शपथ 
घवेिली. राषट्वार्ी काँग्वेसचवे अधयक् शरर् पवार 
हवे रात् भाजपा बरोबर सत्ा स्ापन करणयाचया 
तवरोधाि होिवे. 

 � अवजि पवार यांनी राषट्वार्ीचवे बहुसंखय आरर्ार 
आपलयाबरोबर असलयाचा र्ावा कवे ला, परंियु 
पक्ाधयक् शरर् पवार यांनी अवजि पवारांसाठी 
बं्लखोरी करणा- या आपलया पक्ाचया 
आरर्ारांना पक्ांिरबंर्ी कायद्ाची आठवण 
करुन नर्लयावर बं्लाचया पतवत्याि असलवेलवे 
आरर्ार शांि झालवे. पक्ांिरबंर्ी कायद्ापासन् 
वाचणयासाठी नकरान र्ोनििृीयांश आरर्ार 
फो्लणवे शकय नाही हवे लक्ाि यवेिाच अवजि पवार 
र्वेखील राघारी नफरलवे आवण र्वेवेंद् फ्लणवीस 
यांना िीन नर्वसांिच रयुखयरंत्ीपर्ाचा राजीनारा 
द्ावा लागला.... पक्ांिरबंर्ी कायद्ाची िाकर् 
या हठकाणी नर्सन् आली 

मह्षर्षष्ट्र :

 � जन् 2022 रधयवे रहातवकास आघा्लीिील 
वशवसवेनवेचवे रंत्ी एकनाथ जशर्वे यांनी पक्ाशी 
बं्ल करि वशवसवेनवेचया काही आरर्ारांना प्रथर 
सर्ि आवण नंिर गयुवाहाटीला घवेऊन जाि र्ावा 
कवे ला करी, आपलयाक्लवे पक्ािील र्ोन ििृीयांश 
आरर्ार आहवेि. 

 � तयारयुळवे पक्ाचवे गटनवेिवेपर् आवण प्रिोर्पर् 
आपलयाच गटाक्लवे राहायला हववे व आपला गट 
हाच खरा वशवसवेना पक् आहवे. 

 � रात् तवधानभवेचवे उपसभापिी नरहरी वझरवाळ 
यांनी तयांचा गटनवेिवेपर् व प्रिोर् पर्ावरील र्ावा 
नाकारि अनयुक्ररवे अजय चरौधरी आवण सयुनील 
प्रभ ्यांची तया पर्ावरील ननययुक्तरी ग्ाह्य धरली. 

 � तयानंिर जशर्वे गटानवे नयायालयाि धाव घवेणयाचा 
ननणमाय घवेिला आहवे. (हा घटनाक्रर सधया सयुरु 
आहवे) 

Evaluation : By Ritesh Sir
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चचदेत क्ष? 

 � अलीक्लवेच ररनययुएबल गलोबल सटवेटस ररपोटमा 
2022 (GSR 2022) REN21 (21 ्या 
शिकासाठी ररनयए्बल एनजदी पफॉवलसी नवेटवकमा ) 
द्ार ेप्रतसद्ध करणयाि आला य करणसिव सधया 
हा रयुद्ा चचमेि आहवे 

REN21 नेमकां  क्ष् : 

 � हा अक्य ऊजामा एजंटचा जागतिक गट आहवे. या 
गटाि वजै्ाननक, भारि सरकारचवे सर्सय, गैर-
सरकारी संस्ा आवण उद्ोग यांचा सराववेश होिो 

 � या गटाचया राधयरािन् जगभरािील र्वेशांरधील 
अक्य ऊजामा संबंधी, बाजारपवेठा, गयुं िवण्क आवण 
धोरणांतवषयी राहहिी गोळा कवे ली जािवे

नवीकरणीय जागततक स्थिती अ्वाल 2022  

 � ररनयए्बल एनजदी गलोबल सटवेटस ररपोटमा 2022 
रधयवे न्िनीकरणक्र ऊजामा क्वेत्ाि झालवेलया 
प्रगिीचवे र्सिऐवजीकरण करणयाि आलवे आहवे. 

 � हवे स्ाननक ऊजामा ननर्रिी आवण रल्य साखळयांद्ार े

अतधक वतैवधयपण्मा आवण सवमासराववेशक ऊजामा 
प्रशासन साधय करणयाचया संभा्यिवेसह अक्य-
आधाररि अथमा्यवस्ा आवण सराजाद्ार ेजन्ाला 
यवेणाऱया संधींवर प्रकाश टाकिवे. 

 � तयांचया एक्ण ऊजमेचया वापरारधयवे न्िनीकरणक्र 
ऊजमेचा उचच वाटा असलवेलवे र्वेश उचच पािळीची 
ऊजामा सवािंत्य आवण सयुरवक्ििा सयुननवचिि 
करिाि. 

अ्वालातील ठळक मुद्दे :

ज्षगदतक पररस्थिती : 

 � अहवालाि सपष् इशारा र्वेणयाि आला आहवे करी 
जागतिक सवच् ऊजामा संक्ररण होि नाही जयारयुळवे 
जग या र्शकाि रहत्वाचवे हवारान उहद्ष्वे साधय 
करू शकवे ल करी नाही याबद्ल शंका आहवे. 

 � जरी अनवेक र्वेशांनी 2021 रधयवे श्नय हररिगृह 
वाय ् उतसजमानासाठी वचनबद्ध कवे लवे असलवे िरी 
वासितवकिा अशी आहवे करी ऊजामा संकटाला 
प्रतिसार् महण्न बहुिवेक र्वेश जीवाशर इंधनाचवे 

नवीकरणीय जागततक 
स्थिती अहवाल 2022 

(GSR 2022) 
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नवीन स्तोि शोधि आहवेि आवण अतधक 
कोळसा, िवेल आवण नैसर्गक वाय ्जो्लि आहवेि. 

 � प्रथरच GSR 2022 र्वेशांद्ार े न्िनीकरणक्र 
ऊजामा साठांचा जागतिक नकाशा प्रर्ान करिवे 
आवण काही प्ररयुख र्वेशांरधील प्रगिी हायलाइट 
करिवे. 

 � नो्हेंबर 2021 रधयवे संययुक्त राषट्ांचया हवारान 
बर्ल पररषर्वेचया (COP26) नवेितृवाि तवक्ररी 
135 र्वेशांनी 2050 पयांि नन्वळ श्नय हररिगृह 
वाय ्उतसजमान साधय करणयाचवे वचन नर्लवे. 

 � िथानप यापकैरी कवे वळ 84 र्वेशांनी अक्य 
ऊजमेसाठी अथमा्यवस्ा ्यापी उहद्ष्वे ठवेवली होिी 
आवण कवे वळ 36 र्वेशांक्लवे 100% अक्य उजामा 
लक्षवे होिी. 

भारताची कामतगरी : 

नवीकरणी् ऊज्ष्ण : 

 � सन 2021 रधयवे चीन आवण रवशयानंिर अक्य 
ऊजामा प्रतिष्ानांरधयवे भारि तिसऱया क्ररांकावर 
आहवे. 

जलदवद्तु उज्ष्ण कमत्ष : 

 � भारिानवे 2021 रधयवे 843 रवेगावॅट जलतवद्युि 
उजामा जो्लली, एक्ण क्रिा 45.3 GW वर नवेली. 

 � नवीन सरौर फोटो्होलटवेइक क्रिा : भारि 
ही आवशयािील नवीन सरौर फोटो्होलटवेइक 
क्रिवेची दुसरी सवामाि रोठी बाजारपवेठ आहवे आवण 
जगािील तिसरी बाजारपवेठ आहवे ( २०२१ रधयवे १३ 
GW अतिररक्त ) . 

एकूण थि्षपन्ष : 

 � भारिानवे जरमानीला (59.2 GW) रागवे टाकि 
एक्ण स्ापना (60.4 GW) क्रिवेि चरौथया 
स्ानावर झवेप घवेिली आहवे. 

पवन उज्ष्ण : 

 � पवन ऊजमेचया एक्ण स्ानपि क्रिवेचया (40.1 
GW) बाबिीि चीन, यए्सए आवण जरमानीचया 
रागवे भारि जागतिक सिरावर तिसऱया क्ररांकावर 
आहवे. 

नवीकरणी् ऊजदेल्ष च्षलन्ष िेण््षस्षठी भ्षरत्षचे 
उपक्रम :

 � नॅशनल सोलर तरशन (NSM) : जगािील 
सवामाि रोठा अक्य ऊजामा तवसिार कायमाक्रराचया 
कें द्स्ानी 100 GW सरौर रहतवाकांक्ा. 

पवन उज्ष्ण क्र्षांती : 

 � सवच् ऊजामा ननरामाण करणयासाठी आवण ग्ारीण 
अथमा्यवस्वेला चालना र्वेणयासाठी भारिाचया 
रजबि् पवन ऊजामा क्वेत्ाचा लाभ घवेणवे. 

र्षष्ट्री् जैवइांधन धोरण आशण SATAT : 

 � इंधन आयाि करी करणयासाठी, सवच् 
ऊजामा वाढवणयासाठी, कचऱयाचवे ्यवस्ापन 
करणयासाठी आवण नोकऱया ननरामाण करणयासाठी 
रल्य साखळी ियार करणवे. 

इांटरनॅिनल सोलर अल्ष्नस (ISA) : 

 � शाश्वि रानवी तवकासासाठी सय्ामाचया असीर 
शक्तरीचा उपयोग करणवे. 

सममॉल ह्ष्ड्ो पमॉवर (SHP) : 

 � दुगमार सरयुर्ायांना आर्थक रयुखय प्रवाहाि 
सराकवलि करणयासाठी जल उजामा वापरणवे. 

नॅिनल ह्ष्ड्ोजन एनजजी ममिन (NHEM) : 

 � अष्पलै ् सवच् इंधनाचया ्यावसातयक 
्यवहायमािवेचा शोध. 

प्रमॉडकिन ललकड इनसेंटटवह (PLI) ्ोजन्ष : 

 � भारिाला गलोबल कलीन एनजदी ्हॅलय ्चवेनरधयवे 
सराकवलि करणवे 
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अक्षय ऊजाजा संक्रमणातील अडथिळदे : 

दडसकमॉमसची खर्षब आर्थिक स्थिती : 

 � भारिािील अक्य ऊजमेचया पयुढील वाढीसाठी 
सवामाि रोठवे आ्हान महणजवे वीज तविरण 
कंपनयांची (न्लसकफॉर) खराब आर्थक स्स्िी, 
जयापकैरी बहुिांश राजय सरकारांचया रालकरीचवे 
आहवेि. अशा न्लसकफॉमसद्ार े जवळजवळ सवमा 
अक्य ऊजामा प्रापि कवे ली जािवे, पररणारी खप् लांब 
आवण अस्स्र पवेरेंट चक्र होिवे. 

दपढीतील पररवत्णनिीलत्ष :  

 � हवारानाचया पररस्स्िीरयुळवे तयाचया आउटपयुटरधयवे 
होणारा बर्ल ट्ानसतरशन तग््लचवे ऑपरशेन 
िांनत्करृ्ष्टा कायमाशील बनविवे. 

 � अलीक्लवे न्िनीकरणयोगय तवजवेची क्रिा करी 
होिी परंियु आिा अक्य ऊजामा प्रकलप इिकवे  वीज 
उतपार्न करि आहवेि करी ग्ी्ल सयुरळीि चाल ्
ठवेवणयासाठी तयांना कधीकधी उतपार्न करी 
डकवा थांबवाववे लागिवे. 

कमकुवत ट्र्षनसममिन मरिड :  

 � र्वेशािील करकयु वि ट्ानसतरशन तग््ल हवे र्वेखील 
एक आ्हान आहवे

 � तवशवेषि: अक्य ऊजामा प्रकलपांचया बाबिीि, जवे 
बहुधा दुगमार भागाि, प्ररयुख शहर ेआवण उपभोग 
कें द्ांपासन् दूर स्ानपि कवे लवे जािाि. 

 � उर्ाहरणाथमा, लवेहरधयवे रोठवे सरौर प्रकलप 
उभारणयाची रहत्वाकांक्ी योजना अलीक्लवेच 
करकयु वि ट्ानसतरशन इनफ्ासट्कचरचवे कारण 
र्वेऊन रद् करणयाि आली. 

अदवकमसत तां त्रज््षन :  

 � भारिाक्लवे या क्वेत्ाि आवशयक असलवेलवे िंत्ज्ान 
नाही, उर्ाहरणाथमा भारि फोटो्होलटवेइक सोलर 
सवेलचया आयािीसाठी इिर र्वेशांवर अवलंबन् 
आहवे . 

प््ष्णवरण्षवर होण्षर्ष पररण्षम :  

 � न्िनीकरणक्र ऊजामा ननर्रिी ही श्नय-काबमान 
हक्रया (काही जवैइंधन वगळिा) असली िरी, 
उतसजमान तयाचया जीवन चक्रािील इिर सबदंूवर 
होिवे (जसवे करी कचचा राल काढिाना आवण 
उपकरणवे ियार करिाना). RE चवे जवैतवतवधिा 
आवण पयामावरणावर र्वेखील हाननकारक प्रभाव 
प्लिो. 

कुिल कम्णच्षऱ््षांची कमतरत्ष :  

 � भारिाचया उजामा क्वेत्ाला कवे वळ खाजगी क्वेत्ािच 
न्हवे िर तविरण कंपनया (न्लसकफॉर), ग्ी्ल 
्यवस्ापन कंपनया, ननयारक आवण धोरण-
ननरामािवे यांचयािही कयु शल रनयुषयबळाचया 
करिरिवेचा सारना करावा लागला आहवे आवण 
सधयाचया पररस्स्िीि ही सरसया अतधक गंभीर 
होि आहवे. 

थि्षपन्ष खच्ण समस््ष : 

 � स्ापनवेचा उचच प्रारंवभक खचमा हा अक्य 
ऊजमेचया तवकासािील प्ररयुख अ्लथळयांपकैरी 
एक आहवे. कोळसा प्रकलपाचया तवकासासाठी 
रोठा गयुं िवणयुकरीची आवशयकिा असली, िरी 
पवन आवण सरौर ऊजामा प्रकलपांनाही रोठा 
गयुं िवणयुकरीची आवशयकिा असिवे हवे ज्ाि आहवे. 

 � या्यतिररक्त ्ययुतपन्न कवे लवेलया ऊजमेची साठवण 
प्रणाली रहाग आहवे आवण रवेगावॅट ननर्रिीचया 
रृ्ष्ीनवे एक वासितवक आ्हान आहवे.
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उदे्ि : 

 � नवीन करौशलय आवण उचच करौशलय कायमाक्ररांद्ार े
1 लाखाहून अतधक बांधकार कारगारांना 
प्रवशवक्ि करणवे .

कोणत््ष मां त्र्षल््षांतग्णत : 

 � प्रकलप ननपयुण हा गृहननरामाण आवण शहरी ् यवहार 
रंत्ालयाचा ( MoHUA) उपक्रर आहवे .

पथिििजी ्ोजन्ष /क्ष ््णक्रम : 

 � हा प्रकलप र्ीनर्याल अंतयोर्य योजना - राषट्ीय 
नागरी उपजीतवका अवभयान (DAY-NULM) 
चया प्ररयुख कायमाक्ररांिगमाि चालवला जाि आहवे .

National Initiative for Promoting 
Upskilling of Nirman – NIPUN 

 � राषट्ीय शहरी उपजीतवका अवभयान (NULM) 
चया पररविमानीय प्रभावानवे शहरी रहहवाशांना 
तवशवेषि: िरुणांना करौशलयवे आवण रोजगाराचया 
संधी उपलबध करून र्वेऊन शहरी गरीब कयु टयुंबांची 
असयुरवक्ििा करी कवे ली आहवे .

अां मलबज्षवणी करण्षरी सां थि्ष :

 � र्षष्ट्री् कौिल् दवक्षस मह्षमां डळ (NSDC)
 � NSDC ही करौशलय तवकास आवण उद्ोजकिा 

रंत्ालय (MSDE) अंिगमाि नो्लल आवण 
अंरलबजावणी करणारी संस्ा आहवे.

 � प्रवशक्ण, र्वेखरखे आवण उरवेर्वार टॅ्डकगचया संपण्मा 
अंरलबजावणीसाठी NSDC जबाबर्ार असवेल .

चचदेत क्ष ? 

 � बांधकार कारगारांचया करौशलय प्रवशक्णासाठी ननपयुन नावाचा अवभनव प्रकलप नयुकिाच सयुरू 
करणयाि आला या कारणासिव सधया हा रयुद्ा चचमेि आहवे 

 � पूण्ण रूप : नॅशनल इननवशएनट्ह फफॉर प्ररोशन ऑफ स्सकलस ऑफ कनसट्कशन 
 � ननपयुण बांधकार उद्ोगासाठी भतवषयािील श्रशक्तरी ननरामाण करि आहवे जयारयुळवे र्वेशाि रोठा 

प्रराणावर नावीनयतयारधयवे आवण रोजगारारधयवे वाढ होईल .
 � बांधकार क्वेत् 2022 पयांि सवामाि रोठवे ननयोक्ता बनणयाचया रागामावर आहवे आवण पयुढील र्हा 

वषाांि 45 र्शलक्ाहून अतधक पात् कारगारांची आवशयकिा असवेल 
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उद्ोजक्षची भ्षवन्ष : 

 � शहरी कारगारांना सवयंरोजगार आवण कयु शल 
ववेिनाचया रोजगाराचया संधी उपलबध करून र्वेऊन 
याला प्रोतसाहन आवण सरथमान नर्लवे जािवे.

 � या उपक्ररारयुळवे बांधकार कारगार अतधक 
कायमाक्र बनिील.

कौिल् प्रगती :

 � बांधकार कारगार तयांचया क्रिा वाढवन् आवण 
तयांचया करौशलयांरधयवे तवतवधिा आण्न बांधकार 
उद्ोगािील भतवषयािील ट्ें्ल लक्ाि घवेऊन प्रगि 
करौशलयवे अंगीकारू शकिाि.

 � रंत्ालयाला िंत्ज्ानाचया आ्हानांचाही सारना 
करावा लागला, जयारयुळवे शाश्वि हररि इरारिी 
बांधणयासाठी िंत्ज्ान आवण स्ाननक साहहतयाचा 
वापर करून तवक्ररी ववेळवेि सहा लाईट हाऊस 
प्रकलपांची अंरलबजावणी करणयाि आली.

अथिजाव्यव्थिा तवकास :

 � र्वेशाचया GDP रधयवे बांधकार उद्ोगाचा 
रहत्वाचा वाटा आहवे तयारयुळवे ही योजना GDP 
चया वाढीला र्वेखील चालना र्वेईल.

स्षम्षशजक सुरक्ष :

 � हवे प्रवशक्णाथथींना स्सकल इनशयुरनस 2 लाख 
रुपयांचया क्हरजेसह िीन वषाांचा अपघािी 
तवरा, कॅशलवेस ्यवहार आवण EPF आवण 
BOCW सयुतवधा यासारखी न्लवजटल करौशलयवे 
प्रर्ान करले. .

DAY-NRLM 

 � DAY-NULM ही कें द् पयुरसकृि योजना आहवे, 
जी 2014-15 पासन् लाग् कवे ली गवेली आहवे 

 � र्वेशािील शहरी गरीब कयु टयुंबांना सवयंरोजगार 
आवण कयु शल ववेिनाचया रोजगाराचया संधी उपलबध 

कुिल प्रकलप अां मलबज्षवणी : 

 � प्रकलप अंरलबजावणी िीन भागांरधयवे तवभागली 
आहवे :

 � बांधकार स्ळांवर पव्मा प्रवशक्ण ( Recognition 
of Prior Learning : RPL ) ओळखन् 
प्रवशक्ण 

 � सयुरार े80,000 बांधकार कारगारांना RPL सह 
बँ््लवे्ल RPL प्रराणन अंिगमाि उद्ोग संघटनांराफमा ि 
ऑनसाइट करौशलय प्रवशक्ण नर्लवे जाईल.

 � पलंसबग आवण इनफ्ासट्कचर सवेकटर स्सकल 
करौस्नसलद्ार ेनवीन करौशलयवे (SSC) द्ार ेप्रवशक्ण 

 � जवळपास 14,000 उरवेर्वार पलंसबग आवण 
इनफ्ासट्कचर सवेकटर स्सकल करौस्नसल (SSC) चया 
राधयरािन् नवीन करौशलयवे प्रापि करिील जया 
ट्वे्लरधयवे पलवेसरेंटची क्रिा आहवे.

इंड्ट्रीज / तिलडसजा / कॉन्ट्रॅक्टसजाद्ारदे 
आंतरराष्टीय पलदेसमें्ट : 

 � अभयासक्रर राषट्ीय करौशलय पात्िा 
आराखड्ानयुसार आहवेि.

 � हवे कवे वळ रानयिाप्रापि आवण संलग्न प्रवशक्ण 
कें द्ांवर प्रर्ान कवे लवे जाईल.

 � NSDC रधयवे सरौर्ी अरतेबया, UAE आवण इिर 
आखािी र्वेशांसारखया परर्वेशी र्वेशांरधयवे सयुरार े
12,000 लोक राहिील अशीही कलपना आहवे.

कौशलयपूणजा प्रकलपाचदे फायददे : 

नवीन सां धींमध्े प्रवेि : 

 � करौशलयपण्मा प्रकलपारयुळवे बांधकार कारगारांना 
नोकरीचया चांगलया संधी तरळिील, तयांची रजयुरी 
वाढवेल आवण परर्वेशाि ननययुक्तरी तरळ् शकवे ल.
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करून र्वेऊन गररबी आवण तयांची असयुरवक्ििा 
करी करणवे हवे तयाचवे उहद्ष् आहवे.

दरीनदयाल अंतययोदय ययोजना - 

 � राषट्ीय उपजीतवका अवभयान (DAY-NULM) 
2011 रधयवे भारि सरकारचया ग्ारीण तवकास 
रंत्ालयानवे ( MoRD ) सयुरू कवे लवे.

उटद्ष् :

 � ग्ारीण गररबांसाठी कायमाक्र आवण प्रभावी 
संस्ातरक पलॅटफफॉरमा ियार करणवे हवे या 
अवभयानाचवे उहद्ष् आहवे जवेणवेकरुन िवे शाश्वि 
उपजीतवकवे द्ार ेआवण आर्थक सवेवांरधयवे चांगलया 
प्रववेशाद्ार ेघरगयुिी उतपन्न वाढव ्शकिील.

मुख् वैशिषे्ट :

 � DAY-NRLM तवशवेषि: गरीब आवण सवामाि 
असयुरवक्ि सरयुर्ायांना लक्ष करणयावर आवण 
तयांचया आर्थक सराववेशावर लक् कें नद्ि करिवे.

 � NRETP अंिगमाि आर्थक सराववेशाचया 
पयामायी राधयरांना चालना र्वेणयासाठी, 
ग्ारीण उतपार्नांभोविी रल्य साखळी ियार 
करणयासाठी, उपजीतवका वाढतवणयासाठी 
आवण तवत्पयुरवठासाठी नातवनयपण्मा रफॉ्लवेल 
सार्र करणयासाठी, न्लवजटल फायनानस आवण 
उपजीतवका हसिक्वेपांवर पयुढाकार घवेणयासाठी 
नातवनयपण्मा प्रकलप हािी घवेिलवे जािील.

 � DAY-NRLM पंचायिी राज संस्ा (PRIs) 
आवण सरयुर्ाय आधाररि संस्ा (CBOs) यांचयाि 
सललारसलि करणयासाठी परसपर फायर्वेशीर 
कायमा संबंध आवण औपचाररक ्यासपीठ प्रर्ान 
करिवे.

 � NRLM नवे हसिक्वेपाचया तवतवध क्वेत्ांरधयवे 
अवभसरण सयुलभ करणयासाठी हक्रयाकलाप 
नकाशा र्वेखील तवकतसि कवे ला आहवे जवेथवे 
NRLM संस्ा आवण PRIs एकत् कार 
करू शकिाि जयाचा प्रसार सवमा राजय ग्ारीण 
उपजीतवका तरशनरधयवे कवे ला गवेला आहवे.
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चचदेत क्ष ? 

 � प्रधानरंत्ी आवास योजना-ग्ारीण (PMAY-G) 
चा पण्मातवाचा र्र 67.72% आहवे, िर प्रधानरंत्ी 
आवास योजना-शहरी (PMAY-U), जी 
वषमाभरापव्दी सयुरू करणयाि आली होिी िी 50% 
पण्मातव र्रानवे रागवे आहवे 

दोनही योजन्षां चय्ष ववलां ब्षची प्रमुख क्षर्ेण: 

स्षथिरोग : 

 � PMAY - U रधयवे झालवेलया तवलंबासाठी सरकारी 
अतधकारी कोतव्ल-19 साथीचया आजाराला 
जबाबर्ार आहवेि 

 � रंजर् घर े पण्मा होणयाचा र्र कोतव्ल-19 
रहारारीपव्दी सयुरार े80% होिा . 

र्षज््षांकडून चुकीची अां मलबज्षवणी : 

 � लस्क्षि ययुननट्सपकैरी 70% सहा राजयांरधयवे 
आहवेि - पवचिर बंगाल, रधय प्रर्वेश, तबहार, 
ओन्लशा, उत्र प्रर्वेश आवण ्त्ीसग्ल .  

 � यापकैरी  उत्र प्रर्वेश आवण पवचिर बंगाल या र्ोनच 
राजयांरधयवे पण्मातवाचा र्र राषट्ीय सरासरीपवेक्ा 
जासि आहवे. 

 � तबहाररधयवे पण्मातवाचा र्र सवामाि करी आहवे. 

पंतप्रधान गृहननरामाण पंतप्रधान गृहननरामाण 
योजनायोजना

सपष् िीर्णके आशण क्षगिपत्र्षांच्ष अभ्षव : 

 � शहरी भागाि सपष् टायटल आवण जतरनीची इिर 
कागर्पत्वे नसणवे यासारखवे रयुद्वे सरोर आलवे आहवेि, 
पररणारी कार आणखी रंर्ावलवे आहवे. 

 � ग्ारीण भागािही हीच स्स्िी आहवे. 
 � कें द्ाक््लन र्ोन राजयांरधयवे ननधी वाटप रोखणवे : 
 � पवचिर बंगालरधयवे असा आरोप करणयाि आला 

करी सधयाचवे राजय सरकार बांगला आवास योजना 
या योजनवेि सयुधारणा करि आहवे . 

 � ्त्ीसग्लचा ननधी रोखन् धरणयाि आला कारण 
राजयानवे योजनवेिील योगर्ानाचा वाटा भरला 
नाही.  कें द् 60% रककर र्वेिवे आवण राजयांना 
40% खचमा करावा लागिो. 

PMAY-G योजन्ष : 

थि्षपन्ष : 

 � 2022 पयांि सवाांसाठी घर े हवे उहद्ष् साधय 
करणयासाठी ग्ारीण तवकास रंत्ालयानवे हवे सयुरू 
कवे लवे. हवे नोंर् घयाववे करी पव्दीचया 'इंनर्रा आवास 
योजना' (IAY) ची 01 एनप्रल 2016 रोजी 
'प्रधानरंत्ी आवास योजना- ग्ारीण' महण्न 
पयुनरमाचना करणयाि आली होिी. 
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सां बां धधत मां त््षलये : ग््षमी्ण ववक्षस मां त््षलय. 

उटद्ष् : 

 � राचमा 2022 चया अखवेरीस बवेघर असलवेलया डकवा 
कचचा डकवा रो्लकळीस आलवेलया घरांरधयवे 
राहणाऱया सवमा ग्ारीण कयु टयुंबांना रल्भि् 
सयुतवधांसह पककरी घर ेउपलबध करून र्वेणवे. 

 � राहतया ग्ारीण कयु टयुंबांना ननवासी ययुननट्सचवे 
बांधकार आवण सधयाचया वापराि नसलवेलया 
कचचया घरांचया अपग्वे्लवेशनसाठी संपण्मा 
अनयुर्ानाचया सवरूपाि सहायय प्रर्ान करणवे. 

ल्षभ्षथिजी : 

 � अनयुसत्चि जािी/अनयुसत्चि जरािी  , रोफि 
बंधपनत्ि रजर् आवण तबगर-एससी/एसटी 
प्रवगामािील लोक, तवधवा रहहला, संरक्ण 
करमाचायाांकचवे कयु टयुंब, राजी सनैनक आवण 
ननरलषकरी र्लािील ननवतृ् सर्सय, अपंग ् यक्तरी 
आवण अलपसंखयाक. 

ल्षभ्षर््षांची दनवड : 

 � प्लिाळणीचया िीन टपपयांद्ार े - सारावजक 
आर्थक जाि जनगणना 2011, ग्ारसभा आवण 
वजओ-टॅसगग . 

खच्ण स्षम्षम्करण : 

 � कें द् आवण राजय सरकार र्रमयान ररै्ानी 
भागाि 60:40 आवण उत्र-पव्मा आवण ्लोंगराळ 
राजयांसाठी 90:10 चया प्रराणाि ययुननट 
सहाययाची डकरि सारातयक कवे ली जािवे. 

उपलबधी : 

 � 2.7 कोटी घर ेपण्मा करणयाचवे उहद्ष् ठवेवन् तयाची 
सयुरुवाि करणयाि आली होिी . 

 � कें द्ीय ग्ारीण तवकास रंत्ालयानवे ठवेवलवेलया 

्लवेटाबवेसनयुसार, आिापयांि १.८ कोटी घर े
बांधणयाि आली आहवेि. 

 � हवे उहद्ष्ाचया 67.72 टककवे  आहवे. 

प्रध्षनमां त्ी आव्षस योजन्ष- िहरी 
(PMAY-U): 

 � थि्षपन्ष : प्रधानरंत्ी आवास योजना शहरी 
(PMAY-U) 25 जन् 2015 रोजी सयुरू करणयाि 
आली

मुख् उदे्ि : 

 � शहरी भागािील लोकांना 2022 पयांि घर े
उपलबध करून र्वेणवे 

 � अां मलबज्षवणी : गृहननरामाण आवण शहरी 
्यवहार रंत्ालय. 

वैशिषे्ट : 

 � हवे शहरी गररबांरधयवे (झोप्लपट्ीिील रहहवाशांसह) 
शहरी घरांची करिरिा दूर करून पात् शहरी 
गररबांसाठी पककरी घर ेसयुननवचिि करिवे . 

 � या तरशनरधयवे संपण्मा शहरी क्वेत् ( वधैाननक शहर, 
अतधसत्चि ननयोजन क्वेत्, तवकास प्रातधकरण, 
तवशवेष क्वेत् तवकास प्रातधकरण, औद्ोतगक 
तवकास प्रातधकरण डकवा शहरी ननयोजनाचवे 
कायमा सोपतवणयाि आलवेलवे राजय कायद्ांिगमाि 
कोणिवेही प्रातधकरण) सरातवष् आहवे. 

 � PMAY(U) अंिगमाि सवमा घरांना शरौचालय, 
पाणीपयुरवठा, वीज आवण सवयंपाकघर यासारखया 
रल्भि् सयुतवधा पयुरवलया जािाि. 

 � ही योजना रहहला सर्सयाचया नावावर डकवा 
संययुक्त नावानवे घरांची रालकरी र्वेऊन रहहला 
सक्रीकरणाला प्रोतसाहन र्वेिवे. 

 � नर््यांग ्यक्तरी, जयवेष् नागररक, अनयुसत्चि 
जािी, अनयुसत्चि जरािी, इिर रागासवगदीय, 
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चचदेत असण््षचे क्षरण : 

 � अलीक्लवेच कोकण रलेववे नवेटवकमा चवे 100% 
तवद्युिीकरण पण्मातवाचया अंतिर टपपयावर असन् 
पंिप्रधान नरेंद् रोर्ी कोकण रलेववे रागामाचवे 100% 
तवद्युिीकरण भारिाला सरर्पि करणार आहवेि या 
कारणासिव सधया हा रयुद्ा चचमेि आहवे 

 � रोर्ी हवे व्हन्लओ कफॉनफरननसगद्ार े रतनातगरी, 
र्लगाव आवण उ्लयुपी यवेथन् इलवेस्कट्क टॅ्कशनवर 
धावणाऱया ट्वेनला हहरवा झें्ला र्ाखविील.

कोक्ण रेल्वेचे ववदु्तीकर्ण :

 � कोकण रलेववेनवे राचमा 2022 रधयवे रयुं बईजवळील 
रोहा िवे रंगळयु रूरधील ठाक्र या 741 नकरी 
रागामाचवे तवद्युिीकरण कवे लवे.

 � 741 नकरी नवेटवकमा ला 28 राचमा 2022 रोजी ट्वेन 
ऑपरशेनसाठी प्ररावणि करणयाि आलवे.

 � भारिािील रलेववे तवद्युिीकरणाचया सवामाि रोठा 
भागाचया हररि वाहियुकरीचया नर्शवेनवे हवे एक 
रहत्वपण्मा पाऊल आहवे.

 � कोकण रलेववे हा भारिीय रलेववे नवेटवकमा वरील 
भारिािील सवामाि रोठा रलेववे रागाांपकैरी एक 
आहवे 

 � या रागामावर टपपयाटपपयानवे इलवेस्कट्क टॅ्कशन 

अलपसंखयाक, एकल रहहला, ट्ानसजें्लर आवण सराजािील दुबमाल घटकांना प्राधानय नर्लवे जािवे. 

उपलबधी : 

 � 1.2 कोटी घर ेबांधणयाचवे उहद्ष् ठवेवन् तयाची सयुरुवाि करणयाि आली होिी. 
 � कें द्ीय शहरी तवकास रंत्ालयाचया िाजया आक्लवेवारीनयुसार,आिापयांि कवे वळ 60 लाख ययुननटचवे कार पण्मा 

झालवे आहवे.

कोकण रेलवे नेटवक्ण चे 100% दवद्तुीकरण
असलवेलया गाड्ा चालवलया जािील.

 � या रागामाचया तवद्युिीकरणारयुळवे इंधन खचामाि 150 
कोटी रुपयांची बचि होणार आहवे.

कोक्ण रेल्वे : 

 � कोकण रलेववे कोकण रलेववे कफॉपवोरशेनद्ार े
चालवली जािवे 

 � रयुखयालय : नवी रयुं बई, रहाराषट् 
 � पहहली पॅसेंजर ट्वेन 23 राचमा 1993 रोजी उ्लयुपी 

िवे रंगलोर र्रमयान कोकण रलेववे टॅ्कवर धावली
 � सयुरुवािीचया काळाि ्लोंगराळ कोकण भागाि 

अनवेक अपघाि झालवे. यारयुळवे कोकण रलेववेनवे 
टककरतवरोधी उपकरणवे, रोल-ऑन/रोल-ऑफ 
आवण सकाय बस यासारखवे नवीन िंत्ज्ान सार्र 
करणयास प्रवतृ् कवे लवे.



28

आर थ्िक घडामोडी

चचदेत असण््षचे क्षरण : 

 � अलीक्लवेच स्सवतझलां्लरधील वजनन्हा यवेथवे 
वल्लमा सतरट ऑफ इनफफॉरमेशन सोसायटी 
(WSIS) 2022 चया उद्ाटन सरारंभाि कें द्ीय 
र्ळणवळण रंत्ी सहभागी झालवे होिवे

 � वजथवे भारिानवे बहुपक्ीय आवण हद्पक्ीय 
संवार्ार्रमयान आपलवे दूरसंचार पराक्रर प्रर्र्शि 
कवे लवे याकारणासिव सधया हा रयुद्ा चचमेि आहवे 

 � 2023 - 2026 या वषामासाठी आंिरराषट्ीय 
दूरसंचार संघ ( ITU) पररषर्वेचया अधयक्पर्ी 
पयुनहाएकर्ा भारिाची  ननव्ल झाली 

 � भारि 1869 पासन् ITU चा सर्सय असन् या 
सोसायटीचया हक्रयाकलापांरधयवे नवेहरी सहक्रय 
सहभाग घवेि आहवे 

 � हवे एक रहतवाचवे कारण ठरलवे जयारयुळवे भारिही 
भारिाची ITU करौस्नसलसाठी पयुनहा ननव्ल झाली 

वलडजा समम्ट ऑफ इन्फॉममेशन सयोसाय्टरी 
(WSIS) तवषयी : 

 � गलोबल सतरट ऑन इनफफॉरमेशन सोसायटी 
फोरर 2022 तवकासासाठी ICT हवे सरयुर्ायाचया 
जगािील सवामाि रोठा वार्षक संरवेलनाचवे 
प्रतिननतधतव करिवे. 

 � हा रंच WSIS चया अंरलबजावणीवर नवेटवकमा , 
वशकणवे आवण रलटी-सटवेकहोल्लर चचामा आवण 
सललारसलि करणयासाठी संरतचि संधी प्रर्ान 
करिो. 

वल्डश्व सधमट ऑफ 
इनफफॉममेिन सोस्षयटी 

2022 
 � या रंचाचा अजें्ला आवण ववेळापत्क खयुलवे 

सललारसलि प्रहक्रयवेर्रमयान प्रापि झालवेलया 
प्रसिावांवर आधाररि असवेल. 

 � या्यतिररक्त 2022 WSIS फोरर UN 
एजनसींचया सहकायामानवे WSIS ऍकशन लाइनचया 
उपलबधींवर लक् ठवेवणयाची आवण 2005 पासन् 
WSIS ऍकशन लाइनचया अंरलबजावणीवर 
राहहिी आवण तवशलवेषण प्रर्ान करणयासाठी एक 
रंच महण्न कार करणयाची संधी प्रर्ान करले. 

भाषणाची मुखय तरतुदरी : 

 � भारिानवे करी गतिशीलिा आवण रोठवे क्हरजे 
रानक तवकतसि कवे लवे असन् जयाला पव्दी 5Gi 
असवे महटलवे जाि असवे 5G टफॉवसमा ग्ारीण आवण 
दुगमार भागािील तवसििृ क्वेत्वे क्हर करणयासाठी 
ियार करणयाि आलवे आहवे 

 � ही रानकवे  ITU द्ार े रंजर् कवे लवेलया पहहलया 
5G रानकांपकैरी होिी आवण जागतिक सिरावर 
सयुसंवानर्ि 3GPP (थ्लमा जनरशेन पाटमानरवशप 
प्रोजवेकट) ररलीज 17 रानकांचा भाग बनली आहवे

 � सरान भरौगोवलक पसरलवेलया र्वेशांसाठी हवे खप् 
उपययुक्त ठरिील. 

 � 600 हून अतधक गाववे ऑहटिकल फायबर कवे बलनवे 
जो्लली जाि आहवेि तयापकैरी सयुरार े 175,000 
आधीच जो्ललवेली आहवेि.  

 � ययुनन्हसमाल सर््हस ऑस्बलगवेशन फं्ल (USOF) 
द्ार े4G कनवेस्कटव्हटीपासन् दूर राहहलवेली गाववे 
क्हर कवे ली जाि आहवेि. 
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 � ई-बँ्ल वायरलवेस वाहक, LEO (लो अथमा ऑर्बट) 
आवण MEO (तर्लल अथमा ऑर्बट) उपग्ह 
कनवेस्कटव्हटी वापरणवे यासारखया िंत्ज्ानाचया 
वापरावर भारिाचा भर आहवे जवे तवकासाला गिी 
र्वेऊ शकिाि आवण ही र्री भरून काढ् शकिाि.  

 � भारिानवे LEO डकवा MEO कनवेस्कटव्हटीसाठी 
पहहला सवेवा परवाना जारी कवे ला आहवे आवण दुगमार 
भागाि न्लवजटल सराववेशन सक्र करणयासाठी 
िंत्ज्ानाचा वापर करणवे अपवेवक्ि आहवे. 

 � 5G चाचणी बवे््लस, सवर्वेशी 4G आवण 5G 
सटॅक तवकतसि करणवे, भारिीय 5G रानकांचा 
तवकास आवण 6G इनो्हवेशन फोररची स्ापना 
हवे खचमा करी करणयासाठी, ग्ारीण भागाि 5G 
चा जलर् प्रसार सयुलभ करणयासाठी आवण 
तववशष् तवक्रवे तयांवरचवे अवलंतबतव दूर करणयासाठी 
पयुढाकार आहवेि. 

 युतनव्सजाल सरव्जास  
ऑस्लगदेशन फंड (USOF) तवषयी : 

 � USOF हवे सयुननवचिि करिवे करी ग्ारीण आवण दुगमार 
भागािील लोकांना आर्थकरृ्ष्टा योगय नकरिीि 
र्जमेर्ार ICT सवेवा सावमानत्क गैर-भवेर्भावरहहि 
उपलबध करून र्वेणवे 

 � सधया िवे 5% र्रानवे आकारलवे जािवे िर TSPs िवे 
3% पयांि करी करणयाची रागणी करि आहवेि. 

 � हवे दूरसंचार तवभागाचया अंिगमाि 2002 रधयवे 
ियार कवे लवे गवेलवे.  

 � हा नफॉन-लॅपस्ल फं्ल आहवे महणजवे लस्क्षि आर्थक 
वषामाि न खचमा कवे लवेली रककर संपि नाही आवण 
पयुढील वषाांचया खचामासाठी वापरली जािवे. 

 � या ननधीचया सवमा क्रवे न्लट्सला संसर्ीय रानयिा 
आवशयक आहवे आवण भारिीय टवेवलग्ाफ 
(सयुधारणा) कायर्ा 2003 अंिगमाि वधैाननक 
सरथमान आहवे. 

अन्न सुरक्ष ननददेश्षांक: 
FSSAI 

चचदेत असण््षचे क्षरण :     

 � जागतिक 
अन्न सयुरक्ा 
नर्नाननतरत् 
कें द्ीय 
आरोगयरंत्यांनी 
भारिीय अन्न 
सयुरक्ा आवण रानक प्रातधकरणाला अन्न 
सयुरक्वेचया पाच रापरं््लांवर राजयांची कारतगरी 
रोजणयास सांतगिलवे या आधारावर चरौथा राजय 
अन्न सयुरक्ा ननर्मेशांक(SFSI) प्रतसद्ध करणयाि 
आला 

र्षज् अन्न सुरक्ष दनिदेि्षांक :

 � र्वेशािील अन्न सयुरक्ा पररसंस्वेचया 
सपधामातरकिवेरधयवे सकारातरक सकारातरक बर्ल 
घ्लवन् आणणयाचया उद्वेशानवे राजय अन्न सयुरक्ा 
ननर्मेशांक 2018 - 19 पासन् सयुरू करणयाि 
आला.

 � हा ननर्मेशांक FSSAI (भारिीय अन्न सयुरक्ा 
आवण रानक प्रातधकरण) नवे अन्न सयुरक्वेचया पाच 
रहत्वाचया पॅरारीटसमावर राजयांची कारतगरी 
रोजणयासाठी तवकतसि कवे ला आहवे.

 � रापरं््लांरधयवे रानव संसाधन आवण संस्ातरक 
्लवेटा, अनयुपालन, अन्न चाचणी - पायाभि् सयुतवधा 
आवण र्वेखरखे, प्रवशक्ण आवण क्रिा ननरामाण 
आवण ग्ाहक सक्रीकरण यांचा सराववेश आहवे.

 � ननर्मेशांक हवे ्लायनॅतरक पररराणातरक आवण 
गयुणातरक बेंचरार्कग रफॉ्लवेल आहवे जवे सवमा राजयवे/
कें द्शातसि प्रर्वेशांरधयवे अन्न सयुरक्वेचवे रल्यरापन 
करणयाचया उद्वेशानवे एक फ्वे रवकमा  प्रर्ान करिवे.
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आनर्स अबाबा कफॉनफरनस आवण वजनन्हा फोरर 
द्ार े2019 रधयवे हवे प्रथर पाळणयाि आलवे.

 � जागतिक अन्न सयुरक्ा नर्न 2022 ची थीर : 
सयुरवक्ि अन्न, उत्र आरोगय 

््ष प्रसां गी सुरू केलेले इतर उपक्रम :

 � FSSAI नवे सयुरू कवे लवेलया तवतवध नातवनयपण्मा 
उपक्ररांरधयवे इट राइट संशोधन पयुरसकार आवण 
अनयुर्ानवे - फवे ज II, इट राइट हक्रएनटव्हटी चॅलेंज 
- फवे ज III, शालवेय सिरावरील सपधामा आवण 
आययुवमेर् आहार लोगो यांचा सराववेश आहवे.

 � या लोगोरधयवे आययुवमेनर्क आहार आवण पाच 
पानवे आहवेि, जवे ननसगामािील पाच घटकांचवे प्रिीक 
आहवेि, यारयुळवे अन्नपर्ाथाांची एक ववेगळी ओळख 
ननरामाण होईल आवण तयांना ओळखणवे सोपवे 
होईल.

 � अन्नजनय रोगाचा प्रादुभामाव शोधणवे आवण 
सक््ष्मजीवशास्तीय प्रहक्रया ननयंत्ण, रासवे आवण 
राशांचया उतपार्नांचवे नरयुनवे आवण चाचणी यावर 
एक रागमार्शमाक र्सिऐवज जारी करणयाि आला 
आहवे.

 � 2018 - 19 चा पहहला राजय अन्न सयुरक्ा ननर्मेशांक 
7 जन् 2019 रोजी जागतिक अन्न सयुरक्ा नर्नी 
प्रथरच जाहीर करणयाि आला.

महत्व :

 � हा ननर्मेशांक आपलया नागररकांना सयुरवक्ि आवण 
परौनष्क आहार र्वेणयास रर्ि करले.

र्षज् क्षममगरी :

 � राजयाचया अन्न सयुरक्ा ननर्मेशांकाि िातरळना््ल 
अ्वल , तयानंिर गयुजराि आवण रहाराषट्ाचा 
क्ररांक लागिो .

लह्षन र्षज््षांमध्े :

 � या यार्ीि गोवा अ्वल असन् तयानंिर रवणपर् 
आवण तसककरीरचा क्ररांक लागिो.

 � कें द्शातसि प्रर्वेशांरधयवे : 
 � जमर-्काशरीर, नर्लली आवण चंर्ीग्ल यांनी 

अनयुक्ररवे पहहला, दुसरा आवण तिसरा क्ररांक 
पटकावला.

अन्न सुरक्ष दिवस:

 � जागतिक आरोगय संघटना (WHO) आवण 
संययुक्त राषट्ांची अन्न आवण कृषी संघटना (FAO) 
सर्सय राषट्वे आवण इिर संबंतधि संस्ांचया 
सहकायामानवे संययुक्तपणवेजागतिक अन्न सयुरक्ा नर्न 
साजरा करणयास रर्ि करिाि.

 � फयच्र ऑफ फ््ल तसकययुररटी अंिगमाि अन्न सयुरक्ा 
वाढतवणयाचया वचनबद्धिवेला बळकटी र्वेणयासाठी 
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चचदेत क्ष? 

 � कधी प्षर पडली : 23 - 24 जन् 2022 
 � परररिेचे सवरूप : आभासी राधयर 
 � परररिेचे अध्क : चीनचवे राषट्ाधयक् शी 

वजनडपग 
 � भ्षरत्षकडून सहभ्षग : पंिप्रधान नरेंद् रोर्ी 
 � चीन राफमा ि आयोवजि करणयाि आलवेलया 14 ्य 

BRICS पररषर्वेला अलीक्लवेच भारिाचवे पंिप्रधान 
सहभागी झालवे होिवे या कारणासिव सधया हा रयुद्ा 
चचमेि आहवे 

थिीम : 

 � उचच र्जामाचया नब्कस भागीर्ारीला प्रोतसाहन र्वेणवे, 
जागतिक तवकासासाठी नवीन ययुग सयुरू करणवे. 

 � या पररषर्वेसोबिच BRICS Plus या पररषर्वेचवे 
र्वेखील आयोजन करणयाि आलवे होिवे 

 � BRICS Plus या पररषर्वेला संययुक्त अरब 
अतररािी, सरौर्ी अरतेबया, इवजपि, कझाकसिान, 
इं्लोनवेवशया, अजजेंनटना, नायजवेररया, सवेनवेगल आवण 
थायलं्ल या र्वेशांचया रंत्यांची उपस्स्िी होिी 

 �

14 वी BRICS पररषद
ठळक मुद्दे : 

बीलजग घोरण्ष :  

 � रवशया आवण ययुक्रवे न यांचयािील चचमेला नब्कस 
पाठठबा र्वेि असलयाचवे या पररषर्वेरधयवे महटलवे 
आहवे 

 � ययुक्रवे नला रानविावार्ी सहायय प्रर्ान करणयासाठी 
संययुक्त राषट्संघ आवण र्ेल क्रफॉसचया आंिरराषट्ीय 
सतरिी (ICRC) चया प्रयतनांना पाठठबा र्वेणयासाठी 
हा गट ियार आहवे 

 � िावलबानचया िाबयाि असलवेलया 
अफगावणसिानािील पररस्स्िीबद्लही BRICS 
र्वेशांनी सचिा ्यक्त कवे ली

पररषददेदरमयान चचमेचदे मुद्दे : 

्केु्रनमधील म्षनवत्षव्षिी पररस्थिती : 

 � ययुक्रवे न आवण आसपासचया रानविावार्ी 
पररस्स्िीबद्ल आवण रानविा, िटस्िा आवण 
ननषपक्िा या रल्भि् ित्वांनयुसार रानविावार्ी 
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सहायय प्रर्ान करणयासाठी UN सरतचटणीस, 
UN एजनसी आवण र्ेल क्रफॉसचया आंिरराषट्ीय 
सतरिी (ICRC) चया प्रयतनांवर सचिा ् यक्त कवे ली. 

िहितव्षि : 

 � र्हशिवार् आवण र्हशिवार्ी सहकायामावर चचामा 
करिाना BRICS र्वेशांनी कवे वळ संययुक्त राषट् 
सयुरक्ा पररषर्वेला ननबांध लार्णयाचा अतधकार 
असलयाचवे सांतगिलवे. 

 � अफगावणसिानचया संर्भामाि BRICS र्वेशांनी 
अफगाण अतधकायाां ना संवार्ाद्ार े राषट्ीय 
सलोखा प्रहक्रया सयुरू करणयाची िसवेच ्यापक-
आधाररि सवमासराववेशक आवण प्रातिननतधक 
राजकरीय संरचना स्ापन करणयाची तवनंिी कवे ली 

 � र्हशिवाद्ांना आश्य र्वेणयासाठी डकवा इिर 
कोणतयाही र्वेशावर हलला करणयासाठी अफगाण 
भभ्ागाचा वापर कवे ला जाऊ नयवे असवे र्वेखील या 
ववेळी अधोरवेखि करणयाि आलवे  

भ्रष््षच्षऱ््षां न्ष सुरशकत आश्र्थि्षन्षप्षसून वां मचत 
ठेवण््षस्षठी पुढ्षक्षर : 

 � भ्रष्ाचाऱयांना सयुरवक्ि आश्यस्ानांपासन् वंतचि 
ठवेवणयाचया BRICS उपक्रराचवे उहद्ष् वशक्ण 
आवण प्रवशक्ण कायमाक्ररांद्ार े भ्रष्ाचारतवरोधी 
क्रिा वाढवणवे आवण भ्रष्ाचारतवरोधी 
र्वेवाणघवेवाण आवण बहुपक्ीय फ्वे रवकमा रधयवे 
सहकायमा वाढवणवे हवे आहवे. 

 � ई-कफॉरसमारधील ग्ाहक संरक्णासाठी फ्वे रवकमा  : 
 � या घोषणवेनवे ई-कफॉरसमा वर्कग ग्युप अपग्वे्ल करून 

न्लवजटल इकफॉनफॉरी वर्कग ग्युपचया स्ापनवेचवे 
सवागि कवे लवे . 

 � BRICS राषट्ांनी ई-कफॉरसमारधील ग्ाहक 
संरक्णासाठी BRICS फ्वे रवकमा ची अंरलबजावणी 
पयुढवे नवेऊन ई-कफॉरसमारधयवे ग्ाहक संरक्णाला 
प्रोतसाहन र्वेणयाचवे रानय कवे लवे आहवे. 

 � आंिरराषट्ीय अंरली पर्ाथाांचया िसकरीचा 
रयुकाबला करणयासंर्भामाि : 

 � जगािील अंरली पर्ाथाांचया भीषण पररस्स्िीवर 
या वशखर पररषर्वेनवे सचिा ्यक्त कवे ली

 � BRICS जाहीरनारा  BRICS अंरली पर्ाथमा 
तवरोधी कायमा गटाचया आंिरराषट्ीय अंरली 
पर्ाथाांचया िसकरीशी लढा र्वेणयासाठी आवण 
जागतिक अंरली पर्ाथाांचया प्रशासनाला चालना 
र्वेणयासाठी सहक्रय भत्रकवे चवे करौियुक करिवे आवण 
अंरली पर्ाथमा ननयंत्ण सहकायामाला अतधक 
बळकट करले.  

BRICS : 

 � BRICS हवे ब्ाझील, रवशया, भारि, चीन आवण 
र्वक्ण आनफ्का या जगािील प्ररयुख उर्योन्युख 
अथमा्यवस्ांचया गटाचवे संवक्पि रूप आहवे . 

 � 2001 रधयवे, नब्टीश अथमाशास्तज् वजर ओ'नील 
यांनी ब्ाझील, रवशया, भारि आवण चीन या चार 
उर्योन्युख अथमा्यवस्ांचवे वणमान करणयासाठी 
BRIC हा शबर् ियार कवे ला. 

 � 2006 रधयवे नब्क परराषट् रंत्यांचया पहहलया 
बठैकरीि या गटाला औपचाररकिा र्वेणयाि आली 
होिी . 

 � न्लसेंबर 2010 रधयवे र्वक्ण आनफ्कवे ला BRIC 
रधयवे सारील होणयासाठी आरंनत्ि करणयाि 
आलवे होिवे, तयानंिर गटानवे BRICS हवे संवक्पि 
रूप सवीकारलवे. 

BRICS च्ष भ्षग : 

 � BRICS जगािील पाच सवामाि रोठा 
तवकसनशील र्वेशांना एकत् आणिवे, जवे जागतिक 
लोकसंखयवेचया 41%, जागतिक GDP चया 24% 
आवण जागतिक ्यापाराचवे 16% प्रतिननतधतव 
करिाि. 

अध्कपि : 

 � नब्कस वशखर पररषर्वेचवे अधयक्पर् र्रवषदी नब्कस 
सर्सय र्वेशांचवे नवेिवे भष्विाि 



33

आर थ्िक घडामोडी

 � 2021 साठी भारिाचवे अधयक् होिवे. 

BRICS चे उपक्रम : 

 � नवीन तवकास बँक (NDB) : 
 � 2014 रधयवे फोटामालवेझा ब्ाझील यवेथवे झालवेलया 6 

्या BRICS पररषर्वेर्रमयान BRICS नवेतयांनी 
नवीन तवकास बँक (NDB) स्ापन करणयासाठी 
करारावर सवाक्री कवे ली. 

 � तयांनी आिापयांि 70 पायाभि् सयुतवधा आवण 
शाश्वि तवकास प्रकलपांना रंजयुरी नर्ली आहवे. 

आकस्मक राखीव व्यव्थिा : 

 � जागतिक आर्थक संकटाची संभा्यिा लक्ाि 
घवेिा 2014 रधयवे 6 ्या BRICS वशखर पररषर्वेि 
फोटामालवेझा घोषणवेर्रमयान BRICS राषट्ांनी 
BRICS आकस्सरक राखीव ्यवस्ा (CRA) 
ियार करणयास सहरिी र्शमावली. 

 � CRA चवे उहद्ष् महणजवे र्वेयकांचवे संियुलन करी 
करणयासाठी आवण आर्थक स्स्रिा रजबि् 
करणयासाठी चलन तवननरयाद्ार े सर्सयांना 
अलपकालीन आर्थक सहायय प्रर्ान करणवे. 

BRICS पेमेंट मससटम : 

 � SWIFT पवेरेंट तससटरला पयामाय महण्न नब्कस 
पवेरेंट तससटर. 

 � ययुक्रवे न ययुद्धानंिर रवशयाला स्सवफटरधन् बाहवेर 
काढणयाि आलवे आहवे, तयारयुळवे ही एक नवीन 
िातकाळ प्रणाली आहवे. 

सीम्षिुलक कर्षर : 

 � BRICS र्वेशांरधील ्यापार वाहिक् सरनवय 
आवण सयुलभीकरणासाठी सीराशयुलक करारावर 
सवाक्री करणयाि आली. 

ररमोट सेननसग उपरिह्षचे प्रकेपण : 

 � उपग्हांचवे एक रररोट सवेननसग नक्त् प्रक्वेनपि कवे लवे 
गवेलवे आहवे - यारधयवे 6 उपग्हांचा सराववेश आहवे 
जयाि 2 भारिाचवे, 2 चीनचवे, 1 रवशयाचवे आवण 
1 ब्ाझील-चीन सहकायामानवे तवकतसि कवे ला आहवे. 

 � सधयाची जागतिक पररस्स्िी बघिा 
भारिाला एक सयुरवक्ि आवण तवकतसि 
राषट् बनवणयाचया रृ्ष्ीनवे BRICS र्वेशांनी 
G-20, WTO, World Bank आवण 
IMF चया चरौकटीि सरनवय रजबि् करणवे 
अतयावशयक आहवे. 

 � BRICS नवे स्ल् आर्थक धोरणवे आवण 
बहुपक्ीय सहकायामावर इिर र्वेशांसोबि 
सरनवय रजबि् आणखी रजबि् करणवे 
गरजवेचवे आहवे 

 � BRICS र्वेशांनी सांसकृतिक आवण लोक 
िवे लोक र्वेवाणघवेवाण आवण सहकायामासाठी 
इंटरनवेटसह प्रणालींचा पयुरपेर् वापर कवे ला 
पाहहजवे. 

Evaluation : By Ritesh Sir
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प्रमुख मुद्दे : 

 � बायोटवेक सटाटमाअप एकसपो 2022 गयुं िवण्कर्ार, 
उद्ोजक, शास्तज्, संशोधक, उद्ोग नवेिवे, 
उतपार्क, बायो-इनकयब्वेटर, ननयारक आवण 
सरकारी अतधकारी यांना जो्लणयासाठीचवे एक 
सरान ्यासपीठ प्रर्ान करिवे 

अि्षप्रक्षरच्ष एकसपो आ्ोशजत करण््षचे क्षरण  

 � बायोटवेकनफॉलफॉजी तवभाग आवण बायोटवेकनफॉलफॉजी 
इं्लसट्ी ररसचमा अतससटनस करौस्नसल (BIRAC) द्ार े
BIRAC चया स्ापनवेचया 10 वषाांचया सररणाथमा हा 
एकसपो आयोवजि कवे ला जाि आहवे . 

 � हवे आरोगय, कृषी, जीनोतरकस, सवच् ऊजामा, 
बायोफारामा, औद्ोतगक जवैिंत्ज्ान आवण ववेसट-
ट्-ववेलथ यासह तवतवध क्वेत्ािील जवैिंत्ज्ानाचया 
अनयुप्रयोगांचवे प्रर्शमान करले. 

 � थिीम : बायोटवेक सटाटमाअप इनो्हवेशन : आतरननभमार 
भारिाक्लवे 

ब्ष्ोटेकनमॉलमॉजीचे अज्ण : 

 � जवैिंत्ज्ान हवे िंत्ज्ान आहवे जवे तवतवध उतपार्नवे 
तवकतसि करणयासाठी डकवा ियार करणयासाठी 
जतैवक प्रणाली, सजीव डकवा तयािील काही भाग 

ब्षयोटेक सट्षटश्वअप 
एकसपो 2022 

चचदेत क्ष? 

अलीकडेच पां तप्रध्षन्षांनी 'ब्ष्ोटेक सट्षट्णअप 
एकसपो 2022' चे उद््षटन असल््षक्षरण्षने 
सध््ष ह्ष मुद््ष चचदेत असून हे िेि्षतील 
ब्ष्ोटेक केत्र्षच््ष मोठ््ष दवक्षस्षचे प्रदतबबब 
िेखील म्षनले ज्षते 

वापरिवे.  ब्इं्ग आवण बवेडकग ब्वे्ल ही प्रहक्रयांची 
उर्ाहरणवे आहवेि जी बायोटवेकनफॉलफॉजीचया 
संकलपनवेखाली यवेिाि 

 � अशा पारंपाररक प्रहक्रयांरधयवे सजीवांचा वापर 
तयांचया नैसर्गक सवरूपाि (डकवा पयुनरुतपार्नाद्ार े
झालवेला) होिो िर जवैिंत्ज्ानाचया अतधक 
आधयुननक प्रकारांरधयवे सारानयिः जतैवक प्रणाली 
डकवा जीवांचवे अतधक प्रगि बर्ल सरातवष् 
असिाि. 

 � जवैिंत्ज्ान जनयुकरीय सयुधाररि सक््ष्मजंि,् बयुरशी, 
वनसपिी आवण प्राणी वापरून औद्ोतगक सिरावर 
बायोफारामासययुनटकल आवण सेंनद्य उतपार्नाशी 
संबंतधि आहवे. 

 � बायोटवेकनफॉलफॉजीचया ऍस्पलकवे शनसरधयवे वदै्करीय 
तवज्ान, ननर्ान, शवेिीसाठी अनयुवांवशकररतया 
सयुधाररि नपकवे , प्रहक्रया कवे लवेलवे अन्न, 
बायोरररवेन्लएशन, कचरा प्रहक्रया आवण ऊजामा 
उतपार्न यांचा सराववेश होिो. 

जैवतंत्रज्ान क्षदेत्राची सधयस्थिती : 

 � भारि हवे जागतिक सिरावरील पहहलया 12 
जवैिंत्ज्ान गंि्यस्ानांपकैरी एक असन् 
आवशया पॅतसनफक प्रर्वेशािील तिसर ेसवामाि रोठवे 
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जवैिंत्ज्ान गंि्यस्ान आहवे. 
 � भारि हा ररकफॉस्मबनंट हहपॅटायटीस बी लसीचा 

जगािील तिसरा सवामाि रोठा उतपार्क आवण 
बीटी कापस् (जवेनवेनटकली रफॉन्लफाई्ल इनसवेकट 
रवेझसटंट पलांट कफॉटन) चा दुसरा सवामाि रोठा 
उतपार्क आहवे. 

 � भारिाचया बायोटवेक क्वेत्ाचवे वगदीकरण जवै-
वदै्करीय, जवै-औद्ोतगक, जवै-कृषी, जवै-
राहहिीशास्त आवण जवै-सवेवांरधयवे कवे लवे जािवे. 

 � जवै-सवेवांरधयवे, भारि कफॉनटॅ्कट रॅनययुफॅकचररग, 
संशोधन आवण ककलननकल चाचणयांरधयवे 
रजबि् क्रिा ऑफर करिो आवण यए्स अन्न 
आवण औषध प्रशासनाचया रानयिाप्रापि बहुिवेक 
वनसपिींचवे घर यए्स बाहवेर आहवे. 

भारताची कामतगरी : 

 � भारिीय जवै-अथमा्यवस्ा 2019 रधयवे US$ 
62.5 अबज वरून 2020 रधयवे US$ 70.2 
तबवलयन झाली, जी 12.3% वाढ र्शमाविवे. 

 � भारिीय जवैिंत्ज्ान उद्ोग, जो 2019 रधयवे 
US$ 63 अबज होिा, 2025 पयांि US$ 150 
अबज गाठणयाची अपवेक्ा आहवे, जो 16.4% चया 
चक्रवाढ वार्षक वाढीचा र्र (CAGR) र्शमातविो. 

 � जागतिक जवैिंत्ज्ान बाजारपवेठवेिील भारिीय 
जवैिंत्ज्ान उद्ोगाचवे योगर्ान 2025 पयांि 19% 
पयांि वाढणयाची अपवेक्ा आहवे. 

 � भारिाचया जवैिंत्ज्ान उद्ोगाचा 2021 पयांि 
वार्षक रहसल् सयुरार ेUS$12 अबज इिका होिा  

जैवतंत्रज्ान संभाव्यता : 

 � रलटीन्लतसस्पलनरी ्लोरवेन: बायोटवेकनफॉलफॉजी हवे 
एक बहुतवद्ाशाखीय ्लोरवेन आहवे जयारधयवे कृषी, 
वदै्करीय उद्ोग, वजै्ाननक शोध इ. 

ब्ष्ोटेकनमॉलमॉजी केत्र्षल्ष थिलूपणे प्षच प्रमुख 
दवभ्षग्षांमध्े दवभ्षगले ज्षऊ िकते: 

1. बायोरवेन्लकल 

2. सेंनद्य शवेिी 

3. जवै सवेवा 

4. जवै-औद्ोतगक अनयुप्रयोग 

5. बायोइनफफॉररॅनटकस 
 � बायोटवेकनफॉलफॉजी सटाटमाअपसरधयवे वाढ : 

बायोटवेकनफॉलफॉजीरधयवे भारिाचया अग्गणय 
कारतगरींपकैरी एक महण्न, िवे बरौतद्धकांना रोजगार 
र्वेिवे आवण जवेनवेररक आवण सवसि औषधांचया 
तवकासाि योगर्ान र्वेिवे. 

 � सधया 2,700 पवेक्ा जासि बायोटवेक सटाटमाअपस 
आहवेि आवण 2024 पयांि 10,000 पयांि 
पोहोचणयाची अपवेक्ा आहवे. 

 � BIRAC ची भत्रका : जवैिंत्ज्ान तवभागाचया 
अंिगमाि 2012 रधयवे स्ापन झालवेली जवैिंत्ज्ान 
उद्ोग संशोधन सहायय पररषर् (BIRAC) 
भारिािील जवैिंत्ज्ान क्वेत्ाचया तवकासाि 
रहत्वाची भत्रका बजावि आहवे. 

 � BIRAC नवोन्वेषक आवण गयुं िवण्कर्ारांना 
एकाच ् यासपीठावर आणिवे आवण तयांना तयांचया 
कलपना प्रतयक्ाि आणणयास आवण िांनत्क 
प्रगिी सयुलभ करून रानवी प्रगिी करणयास 
सक्र करिवे. 

इतर घ्टक : 

 � जवैिंत्ज्ान क्वेत्ाद्ार े भारिाक्लवे संधीची संभा्य 
भर्ी महण्न पाहहलवे जािवे 

 � या घटकांरधयवे वतैवधयपण्मा लोकसंखया, वतैवधयपण्मा 
हवारान, प्रतिभावान करमाचारी, कफॉपवोरटे ननयर 
वशतथल करणयासाठी पयुढाकार आवण जवै-वसि्ंची 
वाढिी रागणी यांचा सराववेश आहवे. 
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Evaluation By Ritesh SirEvaluation : By Ritesh Sir

आव्ानदे 

 � सट्कचरल सरसया : बायोरवेन्लकल क्वेत्ाचवे 
उतपार्न भां्लवल-गहन आहवे, भां्लवलापयांि 
रयामानर्ि प्रववेश, अपयुरी पायाभि् सयुतवधा आवण 
जनटल आवण सिि तवकतसि होि असलवेलया 
ननयारक फ्वे रवकमा रयुळवे भारिाि अशी गयुं िवण्क 
करी झाली आहवे 

 � बायोटवेकनफॉलफॉजी उतपार्नवे आवण सोलयश्नसना 
बयामावेचर्ा नैतिक आवण ननयारक रंजयुरीची 
आवशयकिा असिवे, जयारयुळवे प्रहक्रया लांब, 
रहाग आवण अवज्ल बनिवे 

 � वशवाय शास्तज्ांचवे करी रानधन (तवकतसि 
अथमा्यवस्ांचया ियुलनवेि) आवण काही संस्ातरक 
संशोधन कें द्ांरयुळवे जवैिंत्ज्ानारधयवे अतधक 
नोकऱया ननरामाण करणयाि रर्ि झाली नाही 

स्षव्णजदनक केत्र्षचे मोठे वच्णसव : 

 � तवकतसि अथमा्यवस्ांचया (ययुनायटवे्ल सटवेट्स) 
ियुलनवेि भारिािील जवैिंत्ज्ान संशोधन 
प्रारयुखयानवे सरकारी तिजोरीद्ार े तवत्पयुरवठा कवे ला 
जािो 

 � जोपयांि खाजगी क्वेत् उपयोवजि संशोधनाला 
सरथमान र्वेि नाही आवण शैक्वणक संस्ांशी संलग्न 
होि नाही िोपयांि संशोधन आवण हसिांिररि 
जवैिंत्ज्ानािील नातवनय करी असवेल 

न्षदवन्पूण्णतेच्ष अभ्षव : 

 � जवैिंत्ज्ान क्वेत्ाला अनवेक वषाांचा अनयुभव 
अतयाधयुननक उपकरणवे असलवेलया प्रयोगशाळांरधयवे 
प्रववेश, नावीनय, उद्ोजकिा आवण िंत्ज्ान 
ननर्रिीचया रृ्ष्ीनवे सिि आवण र्ीघमाकालीन 
ननधीची आवशयकिा असिवे

 � िथानप भारिानवे नातवनयपण्मा संसकृिी 
सयुधारणयासाठी पयुरशेी कारतगरी कवे लवेली नाही

सां बां मधत उपक्रम : 

 � UNATI अटल जय संशोधन अवभयान कायमाक्रर 
 � बायोटवेकनफॉलफॉजी पाकमा  आवण इनकयब्वेटर 
 � राषट्ीय बायोफारामा तरशन 
 � आशा उपक्रर 
 � ववेनर इंन्लया 
 � लोटस-एचआर प्रकलप 
 � बायोटवेक-शवेिकरी 

Extra Touch By Ritesh Sir

 � भारिािील रोगांचा र्ीघमा इतिहास पाहिा, तयांचया 
प्रतिबंध आवण उपचारांसाठी र्वेशानवे अनवेक वषाांचा 
अनयुभव आवण वजै्ाननक ज्ान जरा कवे लवे आहवे

 � भारि रवेक इन इंन्लया आवण सटाटमाअप इंन्लया 
सारखया तवतवध प्ररयुख कायमाक्ररांिगमाि जवैिंत्ज्ान 
क्वेत्ाला चालना र्वेणयासाठी कार करि आहवे 

 � बायोटवेक इनकयब्वेटसमाचया संखयवेि वाढ झालयारयुळवे 
सटाटमाअपसचया संशोधन आवण तवकासाला चालना 
तरळवेल जवे भारिीय बायोटवेक उद्ोगाचया यशासाठी 
रहत्वपण्मा आहवेि 

 � बायोटवेक हबचवे इष्िर स्ान संशोधन आवण 
िंत्ज्ान तवकास क्रिा, बाजार, उद्ोग धोरणवे, 
पायाभि् सयुतवधा, गयुं िवण्क यासारखया रहत्वाचया 
घटकांवर अवलंबन् असवेल 

 � इंनटग्वेटवे्ल बायोटवेक हबचया स्ापनवेरयुळवे 
थवेट परकरीय गयुं िवण्क (FDI) वाढवेल, 
गयुं िवण्कर्ारांचा आतरतवश्वास वाढवेल, र्जमेर्ार 
उतपार्नांसाठी भारिीय ननयामाि क्रिा वाढवेल, 
आयाि प्रतिस्ापनासाठी अंिगमाि क्रिा वाढवेल, 
िसवेच भारिासाठी अतधक आयपी ननरामाण होईल 

 � नवकलपनांचवे पालनपोषण आवण सरथमान कवे लवे 
जाईल
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शाश्वत तवकास अ्वाल 

 � शाश्वि तवकास उहद्ष्वे साधय करणयाचया नर्शवेनवे 
र्वेशांचया प्रगिीचवे हवे जागतिक रल्यांकन आहवे 

 � हवे ससटवेनवेबल ्लवे्हलपरेंट सोलययुशनस नवेटवकमा  
(SDSN) रधील सविंत् िज्ांचया गटानवे प्रकावशि 
कवे लवे आहवे

 � शाश्वि तवकासाचया क्वेत्ािील ्यावहाररक 
सरसयांचवे ननराकरण करणयासाठी आवण शाश्वि 
तवकास उहद्ष्वे (SDGs) लाग् करणयासाठी 
जागतिक सिरावर वजै्ाननक आवण िांनत्क 
करौशलयवे एकनत्ि करणयासाठी 2012 रधयवे 
SDSN द्ार ेलफॉनच कवे लवे गवेलवे . 

 � तयाचा अवलंब कवे लयानंिर SDSN आिा 
राषट्ीय आवण आंिरराषट्ीय सिरावर SDG चया 
अंरलबजावणीला पाठठबा र्वेणयासाठी वचनबद्ध 
आहवे. 

रँककग : 

 � र्वेशांना तयांचया एक्ण सकोअरचया आधारावर 
क्ररवारी लावली जािवे 

 � संतरश् सकोअर सवमा 17 शाश्वि तवकास उहद्ष्वे 

ज्षगनतक ि्षर्त ववक्षस 
अहव्षल 2022

चचदेत क्ष? 

 � अलीक्लवेच जागतिक शाश्वि तवकास अहवाल 2022 
प्रतसद्ध करणयाि आला

 � या अहवालाि  163 र्वेशांरधयवे भारि 121 ् या क्ररांकावर 
आहवे . िवे 2020 रधयवे 117 ् या आवण 2021 रधयवे 120 
्या क्ररांकावर होिवे 

 � यापव्दी फवे ब्युवारी 2022 रधयवे पंिप्रधानांनी ऊजामा आवण 
संसाधन संस्ा (TERI) जागतिक शाश्वि तवकास 
वशखर पररषर्वेला संबोतधि कवे लवे होिवे 

(SDGs) साधय करणयाचया नर्शवेनवे एक्ण प्रगिी 
रोजिो

 � सकोअरचवे सपष्ीकरण SDG यशाची टककवे वारी 
महण्न ्यक्त कवे लवे जािवे

 � 100 चा सकोअर सत्चि करिो करी सवमा शाश्वि 
तवकास उहद्ष्वे साधय झाली आहवेि

ददेशांची कामतगरी : 

 � SDG ननर्मेशांक, 2022  रधयवे नफनलं्ल अ्वल 
स्ानावर आहवे, तयानंिर िीन नफॉर््लक र्वेश आहवेि 
- ्लवेन्ाकमा , सवी्लन आवण नफॉवमे 

 � 2015 रधयवे SDGs सवीकारलयानंिर पव्मा आवण 
र्वक्ण आवशया प्रर्वेशानवे सवामातधक प्रगिी कवे ली 
आहवे 

 � बांगलार्वेश आवण कंबोन्लया हवे र्ोन र्वेश आहवेि 
जयांनी 2015 पासन् SDG वर सवामातधक प्रगिी 
कवे ली आहवे 

 � याउलट ्हवेनवेझुएलानवे 2015 रधयवे 
सवीकारलयापासन् SDG ननर्मेशांकाि सवामाि 
रोठी घसरण नोंर्वली आहवे 
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अ्वालातील ठळक मुद्दे :  

जग :  

 � हवारान, जवैतवतवधिा , भ-्राजकरीय आवण 
लषकरी संकटवे हवे जागतिक सिरावर शाश्वि 
तवकासासाठी प्ररयुख अ्लथळवे आहवेि. 

 � SDG ननर्मेशांकाची जागतिक सरासरी 2021 
रधयवे सलग दुसयामा ्वषदी घसरली, रयुखयिः SDG-
1 (कोणिवेही गरीब नाही) आवण SDG-8 (सभय 
कार आवण आर्थक तवकास) आवण SDG11-
15 (कोणिवेही गरीब नाही) या रहारारीचया 
प्रभावारयुळवे. हवारान जवैतवतवधिा आवण 
आर्थक वाढ. शाश्वि शहरी तवकास उहद्ष्वे) खराब 
कारतगरी कवे ली आहवे. 

 � प्रचं्ल रानवी जीतविहानी, लषकरी संघषमा, 
ययुक्रवे नरधील ययुद्धासह आंिरराषट्ीय अन्न सयुरक्ा 
संकट आवण हवारान आवण जवैतवतवधिवेचया 
संकटारयुळवे ऊजमेचा ियुटव्ला वाढि आहवे. 

भ्षरत : 

भ्षरत्षच््ष त््षरीच्ष अभ्षव : 
 � संययुक्त राषट्ांनी अननवायमा कवे लवेली शाश्वि तवकास 

उहद्ष्वे (SDGs) साधय करणयासाठी भारिाची 
स्स्िी चांगली नाही आवण इिर र्वेशांचया ियुलनवेि 
गवेलया काही वषाांरधयवे ियारीचा अभाव नर्सन् 
आला आहवे. 

प्रमुख आवह्षने : 

 � 17 SDGs पकैरी 11 ची पि्मािा करिाना 
भारिासरोर रोठी आ्हानवे आहवेि, जयारयुळवे SDG 
सजजिवेवर जागतिक क्ररवारी घसरि आहवे. 

 � उतकृष्िा सयुननवचिि करणवे (SDG 8 ) अतधक 
आ्हानातरक बनलवे आहवे 

 � अहवालानयुसार भारि हवारान कृिीवर SDG 13 
साधय करणयाचया रागामावर आहवे 

 � िथानप भारिाचया राजय पयामावरण अहवाल, 
2022 नवे सत्चि कवे लवे आहवे करी र्वेश या क्वेत्ाि 

रोठा आ्हानांना िों्ल र्वेि आहवे 
 � 2019 - 2020 या वषामाचया ियुलनवेि हवारान 

कृिीवरील भारिाची कारतगरी (SDG 13) 
घसरली आहवे 

 � भारिाचया एक्ण कारतगरीिील ही घसरण 
प्रारयुखयानवे आठ राजयांरयुळवे आहवे- तबहार, 
िवेलंगणा, राजस्ान, उत्र प्रर्वेश, कनामाटक, आंध्र 
प्रर्वेश, पंजाब आवण झारखं्ल, जयांचवे सकोअर 
SDG 13 अंिगमाि र्ोन वषाांि घसरलवे आहवे 

प्रगती : 

 � यापकैरी सयुरार े 10 लक्षांरधयवे प्रगिी 2021 
सारखीच आहवे 

 � यारधयवे भक् संपवणवे – SDG 2, आरोगय 
सयुननवचिि करणवे – SDG-3 आवण सवच् पाणी 
आवण सवच्िा – SDG 6 यांचा सराववेश आहवे 

शिफ्षरसी : 

 � नवीन भागीर्ारी आवण नवकलपना वाढवणवे : 
 � कोतव्ल-19 रहारारी र्रमयान उर्यास आलवेलया 

नवीन भागीर्ारी आवण नवकलपना, वजै्ाननक 
सहयोग आवण ्लवेटासह, SDGs ला सरथमान 
र्वेणयासाठी वाढवलया पाहहजवेि 

दवज््षन आशण तां त्रज््षन नवकलपन्ष : 

 � तवज्ान, िांनत्क नवकलपना आवण ्लवेटा प्रणाली 
संकटाचया ववेळी उपाय ओळखणयाि रर्ि 
करू शकिाि आवण आजचया काळािील प्ररयुख 
आ्हानांना िों्ल र्वेणयासाठी ननणामायक योगर्ान 
र्वेऊ शकिाि 

 � हवे सांस्खयकरीय क्रिा, संशोधन आवण तवकास 
आवण वशक्ण आवण करौशलयांरधयवे र्ीघमाकालीन 
गयुं िवण्करीवर भर र्वेिाि 

 � गयुं िवणयुकरीि वाढ : 
 � SDGs साधय करणवे हा रयुळाि भरौतिक पायाभि् 

सयुतवधा ( न्िनीकरणक्र ऊजामा, न्लवजटल 
िंत्ज्ानासह) आवण रानवी भां्लवलाि (आरोगय, 
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वशक्णासह) गयुं िवणयुकरीचा अजें्ला आहवे 
 � जगािील ननममया गरीब लोकसंखयवेला अजन्ही 

सवीकाराहमा अटींवर भां्लवलाची बाजारपवेठ 
उपलबध नाही 

 � या संकटांरयुळवे गरीब आवण दुबमाल र्वेशांना खप् 
त्ास सहन करावा लागला आहवे 

शाश्वत तवकास उद्द्ष्दे (SDGs) : 

 � शाश्वि तवकास उहद्ष्वे (SDGs), जयांना जागतिक 
उहद्ष्वे महण्नही ओळखलवे जािवे, 2015 रधयवे 
संययुक्त राषट्ांनी र्ाररद््य सरापि करणयासाठी, 
ग्हाचवे संरक्ण करणयासाठी आवण 2030 
पयांि सवाांसाठी शांििा आवण सरदृ्धी सयुननवचिि 
करणयासाठी सावमानत्क आवाहन महण्न सवीकारलवे 
होिवे

 � 17 SGD सराकवलि कवे लवे आहवेि - या 
उहद्ष्ांिगमाि एका क्वेत्ाि कवे लवेली कृिी दुसयामा ृ
क्वेत्ािील पररणारांवर पररणार करले आवण 
सारावजक, आर्थक आवण पयामावरणीयरृ्ष्टा 
शाश्वि/शाश्वि तवकासाक्लवे नवेईल

 � तयाि तवकासाचया क्ररानवे रागासलवेलया र्वेशांना 
प्राधानय नर्लवे जािवे. SDGs ची रचना गररबी, भक्, 
ए््लस आवण रहहलांवरील भवेर्भाव संपवणयासाठी 
कवे ली आहवे
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चचदेत क्ष? 

 � अलीक्लवेच 
प्रधानरंत्ी आवास 
योजना - शहरी 
(PMAY-U) 
चया यशसवी 
अंरलबजावणीची  
साि वषमे पण्मा 
झाली असन् या योजनवेचया राधयरािन् एक्ण 
8.31 लाख कोटी रुपयांचया गयुं िवणयुकरीसह, 
PMAY-U नवे आिापयांि 122.69 लाख घर े
रंजर् कवे ली आहवेि तयापकैरी 1 कोटींहून अतधक 
घरांची पायाभरणी झाली आहवे आवण 61 
लाखांहून अतधक घर ेपण्मा झाली आहवेि आवण 
लाभाथदी झालवे आहवेि या कारणासिव सधया हा 
रयुद्ा चचमेि आहवे 

प्रधानमंत्री आवास ययोजना-श्री : 

 � प्रधानरंत्ी आवास योजना (PMAY) ही गृहननरामाण 
आवण शहरी ्यवहार रंत्ालय (MOHUA) - 
2022 पयांि सवाांसाठी घर े राबतवलया जाणायामा  
शहरी घरांसाठी सरकारचया तरशन अंिगमाि यवेिवे. 

 � सरान रातसक हपिवे (EMIs) चया परिफवे ्लीर्रमयान 
गृहकजामाचया ्याजर्रावर सबतस्ली र्वेऊन शहरी 
गररबांसाठी गृहकजमा परव्लणार ेबनविवे. 

ल्षभ्षथिजी : 

 � तरशन झोप्लपट्ी रहहवाशांसह EWS/LIG 
आवण MIG श्वेणींरधयवे शहरी घरांचया करिरिवेचा 
संर्भमा र्वेिवे. 

 � आर्थकरृ्ष्टा दुबमाल तवभाग (EWS) - कराल 
वार्षक करौटयुं तबक उतपन्न रु.3,00,00. 

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहररी 
 � करी उतपन्न गट - कराल वार्षक करौटयुं तबक 

उतपन्न रु. 6,00,000) आवण 
 � रधयर उतपन्न गट (MIG-I आवण II जयांचवे 

वार्षक करौटयुं तबक उतपन्न रु. 18,00,000 आहवे)  
 � लाभाथदी कयु टयुंबाि पिी, पतनी, अतववाहहि रयुलवे 

आवण/डकवा अतववाहहि रयुलींचा सराववेश असावा 

PMAY-U चदे चार अनुलंि : 

सव-थि्षन झोपडपट्ी पुनर्वक्षस (ISSR) : 

 � पात् झोप्लपट्ी रहहवाशांना घर े र्वेणयासाठी 
खाजगी क्वेत्ाचया सहभागानवे जरीन संसाधन 
महण्न या संकलपनवेसह उभया राबतवणयाि यवेणार 
आहवे 

 � झोपडपट्ी : हा करीि करी 300 लोकांचा 
डकवा सयुरार े 60-70 कयु टयुंबांचा घनर्ाट पररसर 
आहवे जयारधयवे सारानयि: खराब बांधलवेली 
र्ाटीवाटीची घर,े असवच् वािावरण, अपयुरी 
पायाभि् सयुतवधा, योगय सवच्िा आवण नपणयाचया 
पाणयाचया सयुतवधांचा अभाव आहवे

के्रदडट ललकड सबमसडी (CLSS) द््षर ेपरवडण्षरी 
घर े: 

 � EWS, LIG, MIG (I आवण II) लाभाथदी जवे 
बँका, गृहननरामाण तवत् कंपनया आवण अशा इिर 
संस्ांक््लन गृहकजमा घवेि आहवेि आवण नवीन 
घरांचया बांधकारासाठी डकवा तवसिारासाठी 
गृहकजमा घवेऊ इस्च्ि आहवेि िवे ्याज अनयुर्ानास 
पात् आहवेि 

 � 6 लाख रुपयांपयांिचया कजामाचया रकरवेवर 6.5% 
्याज अनयुर्ान 

 � 4% ्याज अनयुर्ानावर रु.9 लाखांपयांि कजामाची 
रककर 

 � 12 लाखांपयांिचया कजामाचया रकरवेवर 3% ्याज 
अनयुर्ान 
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भ्षगीि्षरीद््षर ेपरवडण्षरी घर े(AHP) : 

 � परव्लणाऱया घरांचा प्रकलप हा ववेगववेगळया 
श्वेणीिील घरांचवे तरश्ण अस ् शकिो, जर 
प्रकलपािील नकरान 35% घर ेEWS श्वेणीिील 
असिील िर िवे कें द्ीय सहाययासाठी पात् असिील  

ल्षभ्षथिजी नेतृतव्षख्षलील वै्मतिक घर ब्षांधणी 
(BLC) : 

 � EWS श्वेणीिील पात् कयु टयुंबांना वयैतक्तक 
गृहननरामाण/वदृ्धीसाठी प्रति EWS घर रु. 1.5 
लाख पयांि कें द्ीय सहायय प्रर्ान कवे लवे जािवे  

मागणी-चाललत दृष्ीकयोन : 

 � PMAY-U सहकारी संघराजयवार्ाचवे रल्य 
बळकट करणयासाठी रागणी-चावलि रृ्ष्ीकोन 
अवलंबिवे, घरांची करिरिा राजयवे/कें द्शातसि 
प्रर्वेशांनी (UTs) रागणी रल्यांकनाचया आधार े
ठरवली जािवे 

 � हवे तरशन PMAY-U चया CLSS वर्टकल 
वगळिा कें द् प्रायोवजि योजना ( CSS ) महण्न 
राबतवणयाि आलवे आहवे, जी कें द्ीय क्वेत् योजना 
महण्न राबतवणयाि यवेि आहवे. 

 � कें द्ीय क्वेत्ािील योजना 100% कें द् सरकार 
द्ार े अनयुर्ानीि आहवेि आवण कें द् सरकारचया 
यंत्णवेद्ार ेलाग् कवे लया जािाि 

 � कें द् प्रायोवजि योजना (CSS) ननधीची काही 
टककवे  रककर राजयांक््लन उचलली जािवे आवण 
अंरलबजावणी राजय सरकार ेकरिाि 

शजओटॅबगग : 

 � वजओटॅसगग ही भरौगोवलक ओळख 
फोटोग्ाफरीसारखया तवतवध राधयरांशी जो्लणयाची 
प्रहक्रया आहवे. 

 � PMAY-U रागमार्शमाक ित्वांनयुसार, भयुवन 
एचएफए (सवाांसाठी घर)े अजामावर योजनवेअंिगमाि 
बांधलवेली सवमा घर ेवजओटॅग कवे लवेली आहवेि याची 
खात्ी करणवे राजय सरकारसाठी बंधनकारक आहवे 

 � भयुवन हवे भारिीय अंिराळ संशोधन संस्ा (ISRO) 

नवे तवकतसि कवे लवेलवे भारिीय भ-्पलॅटफफॉरमा आहवे 
 � हवे एक ववेब-आधाररि ऍस्पलकवे शन आहवे जवे 

वापरकतयाांना तवतवध नकाशा संबंतधि सवेवांरधयवे 
प्रववेश करणयास अनयुरिी र्वेिवे 

मत्ला सशक्तीकरण : 

 � तरशन रहहला सर्सयांचया नावावर डकवा 
संययुक्त नावानवे घरांची रालकरी र्वेऊन रहहला 
सक्रीकरणाला प्रोतसाहन र्वेिवे 

 � रहहलांना (तवधवा, एकल रहहलांना प्राधानय 
र्वेऊन), SC/ST/OBC, अलपसंखयाक, अपंग 
्यक्तरी आवण ट्ानसजें्लर यांनाही प्राधानय नर्लवे 
जािवे. 

PMAY-U अां तग्णत उपक्रम : 

 � परव्लणार ेभा्लवे गृहननरामाण संकयु ल (ARHCs) :  
 � ही PMAY-U अंिगमाि उप-योजना आहवे 
 � हवे औद्ोतगक क्वेत्ािील िसवेच अनरौपचाररक शहरी 

अथमा्यवस्वेिील शहरी स्लांिररि/गररबांना 
तयांचया काराचया हठकाणाजवळील सन्ाननीय 
परव्लणाऱया भाड्ाचया घरांरधयवे सहज प्रववेश 
प्रर्ान करले 

जागततक तनवासी तंत्रज्ान आव्ान : 

 � शाश्वि, पयामावरणपर्क आवण आपत्ी-प्रतिरोधक 
अशा गृहननरामाण क्वेत्ासाठी जागतिक सिरावरून 
नवीन बांधकार िंत्ज्ान ओळखणवे आवण रयुखय 
प्रवाहाि आणणवे हवे तयाचवे उहद्ष् आहवे 

CLSS गृहदनम्ष्णण पोट्णल (CLAP) : 

 � हवे एक साराईक ्यासपीठ आहवे वजथवे सवमा 
भागधारक महणजवे MoHUA , कें द्ीय नो्लल 
एजनसी, प्राथतरक कजमा र्वेणाऱया संस्ा, लाभाथदी 
आवण नागररक ननधामाररि ववेळवेि एकनत्ि कवे लवे 
जािाि  

 � पोटमाल लाभाथयाांक््लन अनयुर्ानाचया स्स्िीचा 
रागोवा घवेणयासह अजाांवर प्रहक्रया करणयाची 
सयुतवधा र्वेिवे 
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चचदेत असण््षचे क्षरण : 

 � अलीक्लवेच लोकसभवेि शयारा प्रसार् रयुखजदी रुबमान 
तरशन (SPMRM) यातवषयी काही कारतगरीही 
संबंतधि राहहिी सार्र कवे ली जया राहहिीनयुसार 
या योजनवेनवे रागील 4 वषामाि अतिशय 
चांगली कारतगरी कवे ली असलयाचवे नर्सन् यवेिवे 
याकारणासिव हा रयुद्ा सधया चचमेि आहवे

Key Points By Ritesh Sir

शयामा प्रसाद मुखजजी रुिजान ममशन : 

 � ही एक कें द्ीय योजना (CSS) असन् हह योजना 
ग्ारीण तवकास रंत्ालयानवे 2016 रधयवे ग्ारीण 
भागाि एकाततरक प्रकलप आधाररि पायाभि् 
सयुतवधा पयुरवणयासाठी सयुरू कवे ली आहवे

 � जयारधयवे आर्थक घ्लारो्लींचा सराववेश असन् 
ग्ारीण भारिाचा तवकास करणवे तयाबरोबरच 
करौशलय तवकास करणवे यांचा सराववेश होिो

 � 2003 रधयवे जाहीर झालवेलया शयारा प्रसार् 
रयुखजदी रुबमान तरशनचया अंरलबजावणीपव्दी 
'प्रोव्हजन ऑफ अबमान अरवेननटीज ट् रुरल 
एररयाज' (PURA) लाग् करणयाि आली होिी.

उदे्ि :

 � आर्थक, सारावजक आवण भरौतिक पायाभि् 
सयुतवधा प्रर्ान करून ग्ारीण भागाचा तवकास 
सयुननवचिि करणवे व शहरी आवण ग्ारीण भवेर् करी 
करणवे.

श््षम्ष प्रस्षद मुखर्जी रुब्बन ममशन 
(SPMRM) : Performance

पाश्वजाभूमी : 

 � 2011 चया जनगणनवेनयुसार, भारिाि 6 लाखांहून 
अतधक गाववे आहवेि िर सयुरार े7,000 शहर ेआवण 
शहरी कें द्वे आहवेि. एक्ण लोकसंखयवेपकैरी ग्ारीण 
लोकसंखया 69% आवण शहरी लोकसंखया 31% 
आहवे.

 � सयुरार े 70% लोकसंखया ग्ारीण भागाि राहिवे 
आवण एक्ण श्रशक्तरीपकैरी सयुरार े50% अजन्ही 
शवेिीवर अवलंबन् आहवे.

 � र्वेशाचया सकल र्वेशांिगमाि उतपार्नारधयवे (GDP) 
कृषी क्वेत्ाचवे योगर्ान कवे वळ 14% आहवे िर उद्ोग 
आवण सवेवा क्वेत्ाचवे योगर्ान अनयुक्ररवे 26% आवण 
60% आहवे.

 � र्वेशािील ग्ारीण भागािील रोठवे भाग हवे नन्वळ 
वसाहिी नाहीि, िर ियुलनवेनवे एकरवेकांचया जवळ 
असलवेलया वसिीचया सरह्ाचा एक भाग आहवेि. हवे 
कलसटर सहसा वाढीचया संभा्यिवेचवे प्रतिननतधतव 
करिाि आवण िवे आर्थक चालक असिाि आवण 
स्ाननक सपधमेचा फायर्ा र्वेऊ शकिाि.

 � एकर्ा या कलसटसमाचा तवकास झाला करी तयांना 
'रुबमान' महण्न वगदीकृि कवे लवे जाऊ शकिवे. या 
उद्वेशासाठी, भारि सरकारनवे शयारा प्रसार् रयुखजदी 
रुबमान तरशन सयुरू कवे लवे आहवे, जयाचवे उहद्ष् आर्थक, 
सारावजक आवण भरौतिक पायाभि् सयुतवधा प्रर्ान 
करून ग्ारीण भागाचा तवकास सयुननवचिि करणवे 
हवे आहवे.
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रुिजान कल््टर  
(गैर-आद्दवासी आणण आद्दवासी) :

 � याला र्वेशाचवे ग्ारीण भाग महण्न ओळखलवे 
जािाि, जवेथवे शहरीकरणाची स्स्िी आढळिवे

 � जसवे करी वाढलवेली लोकसंखया घनिा, उचच 
पािळीचवे तबगरशवेिी रोजगार, वाढलवेली आर्थक 
हक्रयाकलाप आवण इिर सारावजक आर्थक 
रापरं््लांची उपस्स्िी.

 � शयारा प्रसार् रयुखजदी रुबमान तरशनचया उद्वेशांसाठी, 
'रुबमान एररया' महणजवे सयुरार े 30 िवे 40 लाख 
लोकसंखया असलवेलया 15-20 गावांचा सरह्.

 � हवे सरह् बहुधा भरौगोवलकरृ्ष्टा संलग्न 
ग्ारपंचायिी असिाि, जयांची लोकसंखया 
ररै्ानी आवण नकनारी भागाि सयुरार े 25,000 
िवे 50,000 आवण वाळवंट, ्लोंगराळ डकवा 
आनर्वासी भागाि 5000 िवे 15,000 असिवे.

र्षज््षांची भूममक्ष :

 � राजय सरकार ग्ारीण तवकास रंत्ालयानवे ियार 
कवे लवेलया आराखड्ानयुसार कलसटसमा ओळखनवे.

 � कलसटरचया ननव्लीसाठी, MORD द्ार ेकलसटर 
ननव्लीची एक वजै्ाननक प्रहक्रया अवलंबली जाि 
आहवे जयारधयवे लोकसंखयाशास्त, अथमा्यवस्ा, 
पयमाटन आवण िीथमाक्वेत्ांचवे रहत्व आवण वजलहा, 
उपवजलहा आवण गाव सिरावरील वाहिक् 
कफॉरर्लफॉरचवे वसियुननष् तवशलवेषण सरातवष् आहवे.

प्रगती :

 � 300 रबमान कलसटसमापकैरी 291 एकाततरक कलसटर 
कृिी योजना (ICAPs) आवण 282 िपशीलवार 
प्रकलप अहवाल (DPRs) रु.27,788.44 
(हक्रनटकल गॅप फं्ल + कन्हजमानस फं्ल) चया 
प्रसिातवि गयुं िवणयुकरीसह राजयवे/कें द्शातसि 
प्रर्वेशांनी तवकतसि कवे लवे आहवेि.

 � एक्ण 76,973 अंर्ावजि कारांपकैरी एक्ण 
40,751 (55%) कारवे पण्मा झाली आहवेि डकवा 
पण्मातवाचया जवळ आहवेि

म्त्व :

 � SPMRM ग्ोथ कलसटसमा पायाभि् सयुतवधा, 
सयुतवधा सयुननवचिि करून आवण औद्ोतगकरीकरणाला 
चालना र्वेऊन शहरी स्लांिर करी करणयाि 
रहत्वाची भत्रका बजावि आहवेि.

 � संक्ररणकालीन/संक्ररणकालीन तवकासाचया 
तवरोधाि भारिाचया ग्ारीण तवकास क्वेत्ाि 
पररविमानातरक वाढ सयुननवचिि करणवे हवे अतिशय 
सरपमाक आहवे.

Background touch : By Ritesh Sir

Urban Amenities to Rural Areas 
(PURA) : 

प्षर््णभूमी : 

 � जलर् आवण रजबि् ग्ारीण तवकासासाठी 
जानवेवारी 2003 रधयवे राजी राषट्पिी ्लफॉ. अबदुल 
कलार यांनी पयुरा ही योजना सार्र कवे ली होिी.

PURA 2.0 : 

 � 2012 रधयवे PURA 2.0 ही कें द्ीय क्वेत् योजना 
महण्न लाँच करणयाि आली होिी जयारधयवे शहरी 
जनगणनासारखया संभा्य वाढ कें द्वे तवकतसि 
करणयावर लक् कें नद्ि कवे लवे गवेलवे होिवे.

 � ग्ारीण आवण शहरी तवभागणी दूर करणयासाठी 
ग्ारीण भागाि उपजीतवकवे चया संधी आवण शहरी 
सयुतवधा उपलबध करून र्वेणयाचया उद्वेशानवे याची 
सयुरुवाि करणयाि आली

 � PURA अंिगमाि पयुरवलया जाणायामार सयुतवधा 
आवण आर्थक उपक्ररांरधयवे पाणी आवण सीवरजे, 
गावािील रसतयांचवे बांधकार आवण र्वेखभाल, 
ड्वेनवेज, घनकचरा ्यवस्ापन, करौशलय तवकास, 
गावािील पथनर्ववे, दूरसंचार, वीज ननर्रिी, ग्ार 
पयमाटन इतयार्ींचा सराववेश होिो. 
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चचदेत असण््षचे क्षरण : 

 � आर्थक घ्लारो्लींचया रंनत्रं्लळ सतरिीनवे 
(Cabinet Committee on Economic 
Affairs (CCEA)) रसिवे आवण पयुलांचया 
बांधकाराची उवमाररि कारवे पण्मा करणयासाठी 
सटिेंबर 2022 पयांि प्रधानरंत्ी ग्ार स्लक 
योजना-I आवण II (PMGSY-I आवण II) सयुरू 
ठवेवणयास िर राचमा 2023 पयांि उग्वार्ी प्रभातवि 
क्वेत्ांसाठी रसिा जो्लणी प्रकलप सयुरू ठवेवणयास 
र्वेखील रानयिा नर्ली असलयाकारणानवे हा रयुद्ा 
सधया चचमेि आहवे.

Key Points By Ritesh Sir

प्रधानमंत्री ग्ाम सडक ययोजना (PMGSY)  
व ययोजनदेचदे यश :

प्रध्षनमां त्री रि्षम सडक ्ोजन्ष भ्षग - 1 : 

 � ही 100% कें द् पयुरसकृि योजना असन् राजयाि 
सन 2000 पासन् राबतवणयाि यवेि आहवे. 

्ोजनेची अां मलबज्षवणी : 

 � ग्ारतवकास तवभागाचया आतधपतयाखालील 
रहाराषट् ग्ारीण रसिवे तवकास संस्वेराफमा ि 
करणयाि यवेिवे.

मुख् उदे्ि :  

 � सन 2001 चया जनगणनवेनयुसार सवमासाधारण 
क्वेत्ाि 1000 पवेक्ा जासि व आनर्वासी भागािील 
500 पवेक्ा जासि पात् लोकवसिीची रसतयानवे न 

प्रध्षनमांत्ी ग््षम सडक योर्न्ष भ्षग :  
1 व भाग : 2 चालू ठेवण्ास मंजुरी 

जो्ललवेली गाववे बारराही रसतयाद्ार े (वषमाभर चाल ्
रहाणार ेव क्रफॉस ड्वेनवेज बांधन्) जो्लणवे.

 � सद्स्स्िीि कें द् सरकारनवे न जो्ललवेलया 
तबगर आनर्वासी भागािील 500 पवेक्ा जासि, 
आनर्वासी भागािील 250 पवेक्ा जासि लोकसंखया 
असलवेलया आवण नक्लग्सि वजलहयािील 100 
िवे 249 लोकसंखया असलवेलया वा्लया-वसतयांचया 
प्रसिावांना र्वेखील रानयिा नर्लवेली आहवे.

 � यासोबिच या योजनवेि पात् वसिी असलवेलया 
सवमा वजलह्यांसाठी अस्सितवाि असलवेलया ग्ारीण 
रसतयांचया अद्याविीकरणाचवे घटक र्वेखील 
सरातवष् आहवेि.

 � प्रधानरंत्ी ग्ार स्लक योजना भाग-1 अंिगमाि 
टपपा १ िवे 13 रधयवे एक्ण 24952 नक.री. 
लांबीचवे रसिवे रंजर् आहवेि.

प्रध्षनमां त्री रि्षम सडक ्ोजन्ष (PMGSY) भ्षग 
- 2 : 

 � ही कें द् शासनानवे सन 2013 रधयवे सयुरू कवे लवेली 
असन् जया राजयांनी प्रधानरंत्ी ग्ार स्लक 
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योजना भाग - 1 रधयवे 100% नवीन जो्लणी व 
९०% र्जवोन्निीची कारवे प्रर्ान कवे लवेली आहवेि तया 
राजयांसाठी लाग् कवे लवेली आहवे. 

 � तयानयुसार रहाराषट् राजयाला प्रधानरंत्ी ग्ार 
स्लक योजना भाग - 2 अंिगमाि 2619 नक.री. 
रसतयांची लांबी रंजर् करणयाि आलवेली आहवे.

 � या एक्ण 27571 नक.री. रंजर् लांबीपकैरी 
ऑगसट, 2019 पयांि एक्ण 26328नक.री. 
रसतयांचवे कार पण्मा झालवे आहवे.

 � कें द् शासनानवे प्रधानरंत्ी ग्ार स्लक योजना 
भाग - 1 व 2 रधील सयुरू असलवेलया कारांसाठी 
नो्हेंबर, 2015 पासन् कें द् व राजयांचया हहससा 
पधर्िीि 60:40 असा बर्ल कवे ला आहवे.

प्रध्षनमांत्री रि्षम सडक ् ोजन्ष (PMGSY) भ्षग - 3 : 

 � 2019 रधयवे हा योजनवेचा तिसरा भाग सयुरु करणयाि 
आला असन् या अंिगमाि वसतया िसवेच ग्ारीण 
कृषी बाजारपवेठा, उचच राधयतरक शाळा आवण 
रुगणालयवे यांना 1,25,000 नकरीचवे तवद्रान रागमा 
आवण प्ररयुख ग्ारीण भाग जो्लणयाचवे कार कवे लवे 
जाणार आहवे

 � योजनवेअंिगमाि सयुरु करणयाि आलवेलया या 
भागाचया अंरलबजावणीचा कालावधी हा राचमा 
2025 पयांि ननवचिि करणयाि आला आहवे.

नकलरिसत भ्षग्षांस्षठी (Naxal-affected 
areas) रसते जोडणी प्रकलप :

 � 9 राजयांिील (आंध्र प्रर्वेश, तबहार, ्त्ीसग्ल, 
झारखं्ल, रधय प्रर्वेश, रहाराषट्, ओन्लशा, िवेलंगणा 
आवण उत्र प्रर्वेश) 44 वजलह्यांरधयवे 5,412 
नकरीचवे रसिवे आवण धोरणातरक रहत्व असलवेलया 
126 पयुलांचया बांधकार/उन्निीकरणासाठी हा 
योजनवेअंिगमाि एक नवीन भाग वषमा 2016 रधयवे 
सयुरु करणयाि आला आहवे.

 � अां मलबज्षवणीच्ष क्षल्षवधी : 2016-17 िवे 
2019-20 असा ठरवणयाि आला होिा

Importance of Scheme By : Ritesh Sir

 � योजनवेवर कवे लवेलया तवतवध   असा ननषकषमा 
ननघिो करी या योजनवेचा कृषी, आरोगय, 
वशक्ण, शहरीकरण आवण रोजगार ननर्रिीवर 
रोठयाप्रराणाि सकारातरक पररणार झाला आहवे.

 � सवमा हवारानाि ग्ारीण भागासोबि रसतयाचया 
राधयरािन् जो््ललया गवेलयारयुळवे ग्ारीण तवकासास 
चालना तरळ्न या भागािील सक््ष्म लघयु राधयर 
उद्ोगांना चालना तरळवेल 

 � साधयस्स्िीि बतघिलवे असिा या उद्ोगांरधयवे sc 
st व रहहला यांचवे प्रराण जासि आहवे या योजनवेरयुळवे 
या वगामाला आर्थक हक्रयांरधयवे सरातवष् करून 
घवेणयास रर्ि तरळवेल 

 � रसतयांचवे बांधकार, रसिवे सयुधारणा िसवेच ग्ारीण 
तवकास यारयुळवे स्ाननक लोकांसाठी प्रतयक् आवण 
अप्रतयक् रोजगार संधी ननरामाण होिील आवण 
सरिवेशवेवटी तवचार कवे ला असिा भारिािील 
गररबी र्ाररद््य बवेरोजगारी या सरसया दूर होऊन 
तवकासास चालना तरळवेल.

अमलिजावणीसमयोरील आव्ानदे 
(Challenges) : 

 � पशैाची करिरिा जयारयुळवे करी प्रराणाि होणारा 
पयुरवठा

 � ग्ारीण भागाि पंचायिी राज संस्ांची योजनवेिील 
रयामानर्ि भागीर्ारी.

 � कारासाठी योगय हवारानाचा अभाव आवण दुगमार 
भागाि तवशवेषिः ्लोंगराळ राजयांरधयवे.

 � अद्यावि बांधकार साहहतयाचा िसवेच नवनवीन 
िंत्ज्ाचा अभाव.

 � नक्लग्सि भागािील सयुरवक्ििवेची सचिा.
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Evaluation By : Ritesh Sir

 � ग्ारीण रसिवे जो्लणी हा ग्ारीण तवकासाचा एक रहत्वाचा घटक आहवे  
 � कारण रसिवे हवे ग्ारीण भागाि प्रववेश र्वेऊन या भागािील आर्थक (Economic) आवण सारावजक 

(Social) सवेवांरधयवे तवकासास चालना र्वेखील र्वेिाि 
 � तयाबरोबरच भारिाि कृषी उतपन्न आवण उतपार्क रोजगाराचया संधी ननरामाण करणयास रर्ि करिाि 
 � िसवेच रसतयांचया राधयरािन् रल्भि् ग्ारीण पायाभि् सयुतवधा ननरामाण करणयासाठी सरकार आंिरराषट्ीय 

तवत्ीय संस्ांशी संबंध जो््लन तयांचया सोबि करारबद्ध करणयाचा तवचार पण करू शकिवे.
 � ग्ारीण आवण शहरी तवभागणी दूर करणयासाठी ग्ारीण भागाि उपजीतवकवे चया संधी आवण शहरी 

सयुतवधा उपलबध करून र्वेणयाचया उद्वेशानवे याची सयुरुवाि करणयाि आली
 � PURA अंिगमाि पयुरवलया जाणायामार सयुतवधा आवण आर्थक उपक्ररांरधयवे पाणी आवण सीवरजे, गावािील 

रसतयांचवे बांधकार आवण र्वेखभाल, ड्वेनवेज, घनकचरा ् यवस्ापन, करौशलय तवकास, गावािील पथनर्ववे, 
दूरसंचार, वीज ननर्रिी, ग्ार पयमाटन इतयार्ींचा सराववेश होिो.

चचदेत क्ष? 

 � NITI (नॅशनल इकनसटट्ट् 
फफॉर ट्ानसफफॉर्रग इंन्लया) 
आयोगाचवे CEO हवे पर् 
सो्लणार आहवेि आवण तयांची 
जागा पवेयजल आवण सवच्िा 
रंत्ालयाचवे राजी सतचव पररवेश्वरन 
अययर घवेिील. 

नीती आययोग : 

 � 1 जानवेवारी 2015 रोजी ननयोजन आयोगाची 
जागा NITI आयोग या नवीन संस्वेनवे घवेिली, 
जयानवे ' जासिीि जासि शासन, नकरान सरकारचया 

नीती आ्ोग : नवीन CEO
भावनवेला प्रतिधवनी र्वेिसहकारी संघराजयवार्' 

््षत िोन हब आहेत. 

 � टीम इां दड््ष हब - राजयवे आवण कें द् यांचयािील 
इंटरफवे स महण्न कार करिवे. 

 � नमॉलजे अँड इनोवहेिन हब - NITI आयोगाचया 
सथक टँकसारखवे कायमा करिवे. 

 � अध्क : पंिप्रधान 
 � उप्षध्क : पंिप्रधानांनी ननययुक्त कवे लवे 
 � गवहर्नग कौस्नसल : सवमा राजयांचवे रयुखयरंत्ी 

आवण कें द्शातसि प्रर्वेशांचवे लवेफटनंट ग्हनमार. 
 � प्र्षिेशिक परररि : पंिप्रधान डकवा तयांनी 

नारननर्मेवशि कवे लवेली ्यक्तरी तववशष् प्रार्वेवशक 
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सरसयांचवे ननराकरण करणयासाठी रयुखयरंत्ी आवण 
लवेफटनंट ग्हनमार यांचया बठैकरीचवे अधयक्स्ान 
करिाि. 

 � तिथि्ण सिस्तव : आघा्लीचया संशोधन 
संस्ांरधन् 2 पर्तसद्ध सर्सय. 

 � पिमसद्ध सिस्तव : पंिप्रधानांनी नारननर्मेवशि 
कवे लवेलया कें द्ीय रंत्ी पररषर्वेचवे जासिीि जासि 
चार सर्सय. 

मुखय कायजाकारी अमधकारी (CEO) : 

 � भारि सरकारचवे सतचव जयाची ननययुक्तरी 
पंिप्रधानांद्ार ेननवचिि रयुर्िीसाठी कवे ली जािवे. 

दविेर दनमां दत्रत : 

 � पंिप्रधानांनी नारननर्मेवशि कवे लवेलवे तवतवध 
क्वेत्ािील िज्. 

उदे्ि : 

 � सशक्त राजयवे एक सशक्त राषट् बनविाि हवे 
ओळखन्, सिि आधारावर राजयांसह संरतचि 
सरथमान उपक्रर आवण यंत्णांद्ार े सहकारी 
संघराजयवार्ाचा प्रचार करणवे. 

 � गावपािळीवर तवश्वासाहमा योजना ियार 
करणयासाठी यंत्णा तवकतसि करणवे आवण 
सरकारचया उचच सिरावर तयांचवे उत्रोत्र 
एकत्ीकरण करणवे. 

 � राषट्ीय सयुरक्वेचवे हहिसंबंध आर्थक धोरण आवण 
धोरणारधयवे सरातवष् कवे लवे जािील याची खात्ी 
करणयासाठी, तवशवेषि: िवे संर्र्भि असलवेलया 
क्वेत्ांरधयवे . 

 � सराजािील जयांना आर्थक प्रगिीचा पयुरसेा लाभ 
न तरळणयाचा धोका अस ् शकिो तयांचयाक्लवे 
तवशवेष लक् द्ा. 

 � सलला द्ा आवण प्ररयुख भागधारक आवण राषट्ीय 

आवण आंिरराषट्ीय सरतवचारी सथक टँक िसवेच 
शैक्वणक आवण धोरण संशोधन संस्ांरधील 
भागीर्ारींना प्रोतसाहन द्ा 

 � राषट्ीय आवण आंिरराषट्ीय िज्, अभयासक 
आवण इिर भागीर्ारांचया सहयोगी सरयुर्ायाद्ार े
ज्ान, नवकलपना आवण उद्ोजक सरथमान प्रणाली 
स्ानपि करणवे . 

 � तवकास अजें्लाची अंरलबजावणी जलर् 
करणयासाठी आंिर-क्वेत्ीय आवण आंिर-
तवभागीय सरसयांचवे ननराकरण करणयासाठी एक 
रंच प्रर्ान करणवे . 

 � अतयाधयुननक संसाधन कें द् राखणयासाठी, सयुशासन 
आवण शाश्वि आवण नयायय तवकासािील सववोत्र 
पद्धिींवरील संशोधनासह भागधारकांचया प्रसाराि 
रर्ि करा.
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नीती आ्ोग दन्ोजन आ्ोग 

हवे सललागार सथक टँक महण्न कार करिवे. िी घटनाबाह्य संस्ा महण्न कायमारि होिी. 

याि िज् सर्सयांची तवसििृ श्वेणी असिवे. तयाि रयामानर्ि करौशलय होिवे. 

हवे सहकारी संघराजयवार्ाचया भावनवेनवे कायमा करिवे कारण 
राजयवे सरान भागीर्ार आहवेि. 

वार्षक ननयोजन बठैकरीि राजयांनी प्रवेक्क महण्न भाग 
घवेिला. 

पंिप्रधानांनी ननययुक्त कवे लवेलया सतचवांना सीईओ महण्न 
ओळखलवे जािवे. 

सारानय प्रहक्रयवेिन् सतचवांची ननययुक्तरी करणयाि आली. 

हवे योजनवेचया 'बफॉटर-अप' रृ्नष्कोनावर लक् कें नद्ि करिवे. यानवे 'टफॉप-्लाउन' पद्धिीचा अवलंब कवे ला. 

धोरणांची अंरलबजावणी करणयाचा अतधकार याला नाही. राजयांवर धोरणवे राबवली आवण रंजर् प्रकलपांसह ननधीचवे 
वाटप कवे लवे. 

ननधीचवे वाटप करणयाचवे अतधकार अथमारंत्यांक्लवे नसिाि. रंत्ालयवे आवण राजय सरकारांना ननधी वाटप करणयाचा 
अतधकार र्वेणयाि आला. 

नीती आययोगाचदे उपक्रम 

1. SDG भारि ननर्मेशांक 

2. संतरश् जल ्यवस्ापन ननर्मेशांक 

3. अटल इनो्हवेशन तरशन 

4. सह प्रकलप. 

5. आकांक्ी वजलहा कायमाक्रर 

6. शालवेय वशक्ण गयुणवत्ा ननर्मेशांक 

7. वजलहा रुगणालय ननर्मेशांक 

8. आरोगय ननर्मेशांक 

9. कृषी तवपणन आवण शवेिकरी अनयुक्ल 
सयुधारणा ननर्मेशांक 

10. इंन्लया इनो्हवेशन इं्लवेकस 

11. वयुरन ट्ानसफफॉर्रग इंन्लया अवफॉ््लमास 

12. सयुशासन ननर्मेशांक 

 � ननयोजन रं्लळाला आवशयक शक्ततींनी 
सयुसजज करणवे जवेणवेकरून िवे बर्ल घ्लवन् 
आण् शकवे ल.  

 � संसाधनांचवे पयुरसेवे वाटप आवशयक आहवे. 
 � उहद्ष्वे पण्मा करणयाि अक्रिवेसाठी िवे 

तवतधरं्लळास कायर्वेशीरररतया जबाबर्ार 
कवे लवे जाऊ शकिवे.  

 � ननयोजन संस्ा ही पक्तवरहहि संस्ा राहील 
याची खात्ी करा. 

 � नोकरशाहीिील ज्लतव झटक्न टाकणवे 
आवशयक आहवे, करौशलय आवण 
कारतगरीचया आधार े जबाबर्ारी ननवचिि 
करणवे आवशयक आहवे.

Evaluation : By Ritesh Sir



49

आर थ्िक घडामोडी

चचदेत क्ष?  

 � अलीक्लवेच भारिीय ररझ्हमा बँक ( RBI) नवे 
प्रतयवेक वापरकतयामाला सयुरवक्ि, जलर्, सोयीसकर, 
प्रववेशयोगय आवण परव्लणार े ई-पवेरेंट पयामाय 
प्रर्ान करणयाचया उद्वेशानवे "पवेरेंट व्हजन 2025" 
सार्र कवे लवे आहवे 

पदेमें्ट रव्जन 2025 : 

 � RBI चया पवेरेंट आवण सवेटलरेंट तससटरचवे ननयरन 
आवण पयमाववेक्ण रं्लळाचया रागमार्शमानाखाली 
पवेरेंट व्हजन 2025 ियार करणयाि आलवे आहवे 

 � हवे पवेरेंट व्हजन 2019-21 चया पयुढाकारावर 
आधाररि आहवे  

 � पवेरेंट्स व्हजन 2025 र्सिऐवज सवमासराववेशकिा, 
सराववेशन, नातवनय, संस्ातरकरीकरण आवण 
आंिरराषट्ीयीकरण या पाच प्ररयुख लक्ष स्ानांवर 
सार्र कवे लवे आहवे 

 � थिीम : प्रतयवेकासाठी, सवमात्, प्रतयवेक ववेळी 
ई-पवेरेंट्स (4E) 

उदे्ि : 

 � कधीही आवण कयु ठवेही सोयीनयुसार प्रववेशयोगय 
पवेरेंट पयामायांसह वापरकतयाांना सक्र करणयाचया 
क्वेत्ाि पवेरेंट तससटर अपग्वे्ल करणयाि उपययुक्त 

 � प्रीपवे्ल पवेरेंट इनसट्यु रेंट्स ( पीपीआय ) साठी 

पेमेंट व्हिर्न 
2025
 RBI 

न्लवजटल पवेरेंट इनफ्ासट्कचर सक्र करणयासाठी 
बंर् तससटर पीपीआय आवण ट्ानझॅकशनचवे 
वजओटॅसगग आवण पयुनरावतृ्ी रागमार्शमाक ित्ववे 
यांचा सराववेश आहवे 

 � पवेरेंट इकोतससटररधील सवमा रहत्वाचया 
रधयस्ांचवे ननयरन करणवे आवण क्रवे न्लट का्लमा 
आवण बँडकग उतपार्नांचवे क्रवे न्लट घटक UPI शी 
जलक करणवे 

 � वन नवेशन वन ग्ी्ल ककलअररग आवण सवेटलरेंटचया 
रृ्ष्ीकोनािन् चवेक टं्कवे शन तससटर (CTS) 
वाढवणवे आवण इंटरनवेट आवण रोबाइल बँडकग 
वापरून ऑनलाइन ्यापारी पवेरेंटवर प्रहक्रया 
करणयासाठी पवेरेंट तससटर ियार करणवे 

 � पवेरेंट क्वेत्ािील तबगटवेक आवण नफनटवेकचवे 
ननयरन  

 � बयुक नाऊ पवे लवेटर ( BNPL ) पद्धिी िपासा आवण 
बीएनपीएल जलक्ल पवेरेंटसाठी योगय रागमार्शमाक 
ित्ववे द्ा 

साधय करणयासाठी तनधाजाररत उद्द्ष्दे : 

 � चवेक-आधाररि पवेरेंटची रककर एक्ण नकरकोळ 
पवेरेंटचया 0.25% पवेक्ा करी असणवे आवशयक 
आहवे 

 � न्लवजटल पवेरेंट ्यवहारांची संखया तिपपट 
 � UPI ची सरासरी वार्षक वाढ 50% आवण 

IMPS/NEFT नवे 20% वाढ नोंर्वली पाहहजवे 



50

आर थ्िक घडामोडी

 � पवेरेंट ्यवहार उलाढाल GDP चया 8% पयांि 
वाढवणवे

 � PoS (पफॉइंट ऑफ सवेल) वर ्लवेतबट का्लमा 
्यवहारांरधयवे 20% वाढ 

 � रल्याचया बाबिीि क्रवे न्लट का्लमाला रागवे 
टाकणयासाठी ्लवेतबट का्लमाचा वापर 

 � PPI ्यवहारांरधयवे 150% वाढ 
 � का्लमा सवीकारणयाचया पायाभि् सयुतवधा 250 

लाखांपयांि वाढवलया जािील  
 � रोबाइल आधाररि ्यवहारांसाठी नोंर्णीकृि 

ग्ाहकांचया संखयवेि 50% CAGR वाढ 
 � जी्लीपीचया टककवे वारीनयुसार कॅश इन सकयुमा लवेशन 

(CIC) रधयवे घट 

पुढाकाराचदे म्त्व :

भ्षरत्षच््ष पेमेंट इकोमससटमल्ष आक्षर िेणे : 

 � ररझ्हमा बँक ऑफ इंन्लयाचवे पवेरेंट व्हजन 
2025 भारिाचया पवेरेंट इकोतससटरला 
आकार र्वेणयासाठी, सयुरवक्ि, अतधक सयुरवक्ि 
आवण अखं्ल पवेरेंट इनफ्ासट्कचरला प्रोतसाहन 
र्वेणयासाठी रहत्वपण्मा ठरले . 

सव्ण पेमेंट एजां टस्षठी दनकर : 

 � हा र्सिऐवज सवमा पवेरेंट एजंट, नफनटवेक आवण 
इिर भागधारकांसाठी बेंचराकमा  महण्न कार 
करले, तयांना RBI चया एक्ण उहद्ष्ांशी संरवेखि 
करून तयांची क्रिा वाढवणयासाठी प्रोतसाहहि 
करले 

ज्षगदतक पोहोच :  

 � RBI नवे UPI सारखया उपक्ररांद्ार े भारिाि 
पवेरेंटचवे लोकशाहीकरण कवे लवे आहवे. वषमा 2025 
चया व्हजनसह, पवेरेंट्स 'प्रतयवेकाला, सवमात्, सवमा 
ववेळ' उपलबध असिील, जयारयुळवे भारिीय पवेरेंट 
तससटरला जागतिक सिरावर पोहोचिा यवेईल, 
जयारयुळवे िवे सयुरवक्ि, रजबि्, जलर्, सोयीसकर 
आवण परव्लणार ेअसिील 

पदेमें्ट रव्जन 2019-21 चया उपल्धी : 

 � पवेरेंट व्हजन 2021  नवे प्रतयवेक भारिीयाला  
सपधामातरकिा, खचमा, सयुतवधा आवण आतरतवश्वास 
या चार उहद्ष्ांसह सयुरवक्ि, रजबि्, सोयीसकर, 
जलर् आवण परव्लणार ेई-पवेरेंट पयामाय उपलबध 
करून र्वेणयाचवे सशक्त बनवलवे आहवे 

्ी उद्द्ष्दे खालील उपक्रमादं्ारदे पणूजा झाली आ द्ेत 

सपध्ष्ण : 

 � ननयारक सँ्लबफॉकसची  ननर्रिी, नफॉन-बँक PSO 
साठी  कें द्ीकृि पवेरेंट तससटर  (CPS)  रधयवे 
प्रववेश, ऑफलाइन रो्लरधयवे करी रल्याचया 
न्लवजटल पवेरेंटची सयुतवधा, पवेरेंट तससटरसाठी 
'ऑन टॅप' अतधकृििा, र्वेशांिगमाि पवेरेंट तससटरचवे 
आंिरराषट्ीयकरण, फरीचर फोन- फ्वे रवकमा  
सवि:साठी - पवेरेंट तससटर, आधाररि पवेरेंट सवेवा 
इतयार्ींसाठी ननयारक संस्ा 

खच्ण :  

 � ररअल टाईर ग्फॉस सवेटलरेंट (RTGS) आवण 
नॅशनल इलवेकट्फॉननक फं्ल ट्ानसफर (NEFT) 
प्रणाली इ. रधयवे प्रहक्रया कवे लवेलया ्यवहारांसाठी 
RBI द्ार ेआकारणयाि यवेणार ेशयुलक राफ करणवे 

सुदवध्ष :  

 � 24x7x365 आधारावर NEFT, RTGS आवण 
नॅशनल ऑटोरवेटवे्ल ककलअररग हाऊस (NACH) 
ची उपलबधिा, अयशसवी ् यवहार आवण नयुकसान 
भरपाई इतयार्ींचया सवेटलरेंटसाठी टनमा-अराउं्ल-
टाइर (TAT) चवे सारंजसय इ 

आतमदवर््षस : 

 � पवेरेंट एग्ीगवेटसमा (PAs) चवे ननयरन करणयासाठी 
फ्वे रवकमा , आविदी ्यवहारांसाठी ई-आर्वेश, का्लमा 
्यवहारांचवे टोकनीकरण आवण का्लमा-ऑन-
फाइल टोकनायझवेशन (COFT) इ 
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चचदेत क्ष? 

 � सेंटर फफॉर सट्ली ऑफ सायनस, टवेकनफॉलफॉजी 
अँ्ल पफॉवलसी (CSTEP) द्ार े 2018 रधयवे 
प्रकावशि कवे लवेलया अहवालानयुसार , सक््ष्म, लघयु 
आवण रधयर उद्ोग (MSMEs) सयुरार े 110 
र्शलक् टन CO2 ियार करिाि. भारिािील 
एरएसएरईंनी उतसजमान करी कवे लवे पाहहजवे आवण 
तयांचया गरजवेनयुसार हवारान तवत्पयुरवठा कवे ला 
पाहहजवे.   

 � MSME क्वेत् भारिाचया GDP रधयवे सयुरार े30 % 
योगर्ान र्वेिवे आवण सयुरार े120 र्शलक् लोकांना 
रोजगार प्रर्ान करिवे. 

 � MSME चया उतसजमानाला आळा घालणयाची 
गरज

CoP26 साठी भारताची वचनिद्धता : 

 � 2021 रधयवे गलासगो, सकफॉटलं्ल यवेथवे झालवेलया 
संययुक्त राषट्ांचया हवारान बर्ल फ्वे रवकमा  
कन्हवेनशन (CoP26) चया पक्ांचया 26्या 
पररषर्वेि भारिानवे 2070 पयांि नन्वळ श्नय 
काबमान उतसजमान साधय करणयासाठी वचनबद्ध 
कवे लवे आहवे .  

 � 2030 पयांि भारि आपलया 50% ऊजामा गरजा 
अक्य स्ोिांरधन् पण्मा करले . 

 � उपाय : कोळशाचा वापर टपपयाटपपयानवे बंर् 
करणवे, न्िनीकरणक्र उजामा स्तोिांरधयवे गयुं िवण्क 
वाढवणवे, जंगलिो्ल थांबवणवे आवण इलवेस्कट्क 
वाहनांचया संक्ररणाला गिी र्वेणवे हा एकरवेव रागमा 
आहवे.

 
कािजान फू्टपप्रिं्ट कमी करणदे : 

 � CSTEP अहवालाि असवे नरर्् कवे लवे आहवे करी 
MSME क्वेत्ानवे 2015-16 रधयवे भारिाला 
पयुरवठा करणयाि आलवेलया एक्ण कोळसा / 
वलग्नाइटपकैरी 13%, पवेट्ोवलयर उतपार्नांचा 7% 
आवण नैसर्गक वायच्ा 8 % वापर कवे ला आहवे . 

 � MSME क्वेत्ाला नवीन िंत्ज्ानाचा अवलंब 
करणयासाठी रर्िीची आवशयकिा आहवे 
जवेणवेकरून तयाचा काबमान फ्टडप्रट झपाट्ानवे 
करी होईल आवण हवारान बर्ल आवण जोखीर 
करी होईल. 

 � हवारान फायनानसचया रर्िीनवे हवे क्वेत् हवे पररविमान 
साधय करू शकिवे . 

 � कवे वळ पारंपाररक तवत् क्वेत्ाला काबमानरयुक्त 
होणयास रर्ि करू शकि नाही. 

्वामान तवत्त : 

 � कलायरवेट फायनानस महणजवे तवकतसि र्वेशांनी 
(जवे बहुिवेक ऐतिहातसक उतसजमानासाठी जबाबर्ार 
आहवेि) तवकसनशील र्वेशांना उतसजमान करी 
करणयाचया उपाययोजना आवण अनयुक्लनासाठी 
रर्ि करणयासाठी नर्लवेला पसैा आहवे. 

 � कलायरवेट फायनानस रागमा प्रर्ान करले आवण 
तवकतसि र्वेशांक््लन िंत्ज्ान आवण करौशलयवे 
तवकसनशील र्वेशांरधयवे हसिांिररि करणयास 
सक्र करले, जयासाठी ही संसाधनवे आवण क्रिा 
जगाला सधया रागणी असलवेलया र्रानवे हवारान 
बर्लाचा सारना करणयासाठी आवशयक आहवे. 

MSME स्षठी क््षयमेट 
फ्षयन्षन्सची गरज 
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CRIMINAL 
PROCEDURE 

(IDENTIFICATION) 
BILL 2022

 � MSME ना हवारान तवत्पयुरवठा आवशयक 
आहवे: 

अत्मधक के्रदडट गॅप : 

 � भारिािील MSME क्वेत्ाला रोठा क्रवे न्लट गॅपचा 
सारना करावा लागि आहवे, याचा अथमा र्वेशािील 
औपचाररक वाहहनयांक््लन कजामाचा एक्ण पयुरवठा 
आवण संबोतधि करणयायोगय रागणी यांचयािील 
िफावि आहवे. 

 � इंटरनॅशनल फायनानस कफॉपवोरशेनचया रिवे, 
2010 रधयवे क्रवे न्लट गॅप सयुरार े$37 अबज होिी, 
जी 2017 रधयवे $3,30,75,60,00,000 पयांि 
पोहोचली. 

 � हा फरक 10 वषाांरधयवे 37% र्रानवे र्रवषदी वाढिो. 

दवत्त प्रव्षह स्थिती : 

 � MSME क्वेत्ाची एक्ण पि रागणी US$ 
8,88,42,60,00,000 आहवे . 

 � पण गंरि अशी आहवे करी तयािील फक्त 
16% औपचाररक क्वेत्ाक््लन आवण बाकरीची 
अनरौपचाररक क्वेत्ाक््लन भागवली जािवे. 

 � MSME सरोरील आ्हानवे : By Ritesh Sir
 � जागरूकिवेचा अभाव :  
 � MSME साठी हवारान तवत्पयुरवठा अजन्ही 

एक कालपननक गोष् आहवे, कारण अनवेकांना 
अजन्ही पारंपाररक तवत्पयुरवठा तरळतवणयासाठी 
संघषमा करावा लागिो. 

 � MSME क्वेत्ािील हवारान तवत् संरचना आवण 
धोरणांबद्ल जागरूकिवेचा अभाव आहवे . 

 � तयांचया ्यवसायांना हवारान फायनानसचा 
सवामातधक फायर्ा कसा होऊ शकिो याबद्ल 
जागरूकिा नसलयारयुळवे आवण आर्थक 
साक्रिवेचया अभावारयुळवे तयांचवे ज्ान रयामानर्ि 
आहवे. 

औपचाररक आरथििंक संरचना : 

 � भारिािील कवे वळ 16 टककवे   MSME 
ना  र्वेशाचया औपचाररक बँडकग प्रणालीद्ार े

तवत्पयुरवठा कवे ला जािो. 
 � भारिािील बहुिांश हवारान तवत् हवे कठोर 

रागमार्शमाक ित्वांसह औपचाररक आर्थक 
फ्वे रवकमा द्ार ेउपलबध करून नर्लवे जािवे, यारयुळवे या 
क्वेत्ाला फायर्वे तरळणयास रोठा अ्लथळा यवेिो. 

 � तवसििृ प्रहक्रयातरक आवशयकिा : 
 � आंिरराषट्ीय हवारान ननधीचया प्रहक्रयांचा लाभ 

घवेणयासाठी सवमासराववेशक प्रहक्रया आवशयक 
आहवेि. 

 � यारधयवे िपशीलवार प्रकलपाचवे बांधकार, ऊजामा 
आवण उतसजमान ऑन्लट अहवाल इ.  

 �  अनवेक लहान आवण सक््ष्म ् यवसाय हवे कायामास्नवि 
करू शकि नाहीि कारण तयांचयाक्लवे िसवे 
करणयाची साधन डकवा क्रिा नाही. 

 � भारि सरकारनवे धोरणांवर कार करणवे आवण 
MSME साठी तवत्पयुरवठा करणयाचा प्रयतन 
करणवे आवशयक आहवे जवेणवेकरुन या क्वेत्ाचवे 
काबमानीकरण कवे लवे जाऊ शकिवे. 

 � या क्वेत्ाला अतधक औपचाररक तवत्ीय 
क्रवे न्लट प्रणालीशी जो्ललवे जाणवे आवशयक 
आहवे, जवे तयांना हवारान तवत्पयुरवठाि प्रववेश 
करणयास सक्र करले आवण कजामािील 
रोठी िफावि भरून काढ् शकवे ल. 

 � रयुखय लक् ्लीकाबवोनायझवेशनचया सवामाि 
जलर् पलै्ं वर असलवे पाहहजवे, जसवे करी सवच् 
इंधन, सारानय जवलन ववैशष्टवे आवण ऊजामा 
कायमाक्रिा िंत्ज्ान जवे या क्वेत्ाि उचच 
पािळीचवे ्लीकाबवोनायझवेशन साधय करू 
शकिाि. 

Evaluation : By Ritesh Sir
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अि्षप्रक्षरच््ष दवधे्क्षची गरज : 

 � र्ोष तसद्धीची पद्धि सयुधाररि करणयासाठी ( र्ोषी 
असन्ही पयुरा्या अभावी आरोपींची सयुटका होिवे.)

 � NCRB चया 2020 चया अहवालानयुसार भारिाि 
गयुनहा तसद्ध झालवेलया गयुनहवेगारांचवे प्रराण 

 � हत््ष : ४४ % (महणजवेच 100 जणांवर हतयवेचा 
गयुनहा असवेल िर फक्त 44 जनांवरच कारवाई)

 � बल्षतक्षर : ३९% 
 � हत्चेी िक्त्ष : २४%
 � चोरी : ३८% 

क्ष्द््षतील बिल :

 � 1920 चया कायद्ानयुसार आरोप तसद्ध करणयासाठी 
करणयाि आलवेलया िरियुर्ी : 

 � हािाचवे व पायाचवे ठसवे िसवेच फोटो. 

CRIMINAL 
PROCEDURE 

(IDENTIFICATION) 
BILL 2022

चचदेत क्ष ?

अलीकडे च लोकसभेमध्े 28 म्षच्ण 
रोजी स्षिर करण््षत आलेले दवधे्क 
4 एदप्रल 2022 रोजी प्षररत झ्षले ््ष 
क्षरण्षसतव ह्ष मुद््ष सध््ष चचदेत आहे 
दवधे्क प्षररत होण््षची पद्धत : 
आव्षजी मति्षन 
दवधे्क कि्षिी सां बां मधत : गुनहेग्षर्षांची 
म्षटहती स्षठवण््षच््ष पद्धतीत बिल 
करण््षिी समबां मधत हे दवधे्क आहे 

 � 1 डकवा अतधक वषामाची वशक्ा नर्लवेलया गयुनहवेगाराची 
राहहिी संग्हहि कवे ली जाणार. 

 � अशी राहहिी संग्हहि करणयाचा आर्वेश : 
रॅवजसट्वेट, ननरीक्क अतधकारी,  सटवेशन प्ररयुख, 
उप ननरीक्क डकवा वररष् अतधकारी. 

2022 मधील बिल :

 � हािाचवे व पायाचवे ठसवे िसवेच फोटो यासोबिच 
न्यानवे सरातवष् करणयाि आलवेलया िरियुर्ींरधयवे 
DNA नरयुनवे, हसिाक्र, वलखावट 

 � कोणतयाही गयुनह्यासाठी अटक कवे लवेला डकवा र्ोषी 
आढळलवेलया ्यक्तरीची राहहिी संग्हहि कवे ली 
जाणार आधीचया कायद्ानयुसार 1 वषामापवेक्ा जासि 
वशक्ा नर्लवेलया आरोपींचीच राहहिी संग्हहि 
कवे ली जाि असवे 
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DNA नमुने बद्ल - 

 � रहहला डकवा बालकांतवरुद्ध गयुनहा कवे लवेला ्यक्तरी डकवा 7 वषमा वा अतधक वषामाची वशक्ा झालवेलया ्यक्तरीचवे 
नरयुनवे सक्तरीनवे गोळा कवे लवे जाऊ शकिाि. 

 � अशी राहहिी संग्हहि करणयाचा आर्वेश : रॅवजसट्वेट, अतधकारी, सटवेशन प्ररयुख, उप ननरीक्क यांसोबि आिा 
हवे्ल कफॉनसटवेबल, जवेल हवे्ल वफॉ्लमान डकवा इिर कननष् अतधकारी यांचा र्वेखील सराववेश करणयाि आला आहवे 

 � NCRB क्लवे अशी राहहिी 75 वषाांसाठी साठवली जाणार आहवे 

चचदेत क्ष ?

 � अलीक्लवेच रयुं बई उचच नयायालयाि 
POSCO Act संबंधी आरोपीला बवेल गँ्ट 
र्वेणयाि आली आवण याववेळी पयुढील ननवामाळा 
नर्ला Minor रयुलाचया Private part ला 
सपशमा करणवे डकवा ओठांवर kiss करणवे हवे 
unnatural offence अंिगमाि यवेि नाही 
जयारयुळवे हा रयुद्ा सधया चचमेि आहवे 

 � POCSO Act चे पूण्ण रूप : Protection 
Of Child from Sexual Offence Act

Unnatural offence महणजे क्ष् ?

 � भारिीय रं््ल संहहिाचया Sec 377 
अंिगमाि जर एखाद्ा ्यक्तरीनवे अनैसर्गक 
पद्धिीनवे कोणतयाही पयुरुष डकवा स्ती 
डकवा प्राणी यांसोबि शारीररक संबंध कवे लवे 

POSCO Act 
संबंधी मुंबई उच्च 

न्याययालययाचया 
निरयावाळया

िर तया ्यक्तरीला नकरान 1 वषमा िवे 10 वषमा डकवा 
आययुषयभरासाठी ियुरंुगवास होऊ शकवे ल. 

््षपवूजीचे अि्षच प्रक्षरचे एक व्षिरिसत  
दवध्षन होते ते पुढीलप्रम्षणे :

 � POCSO Act अंिगमाि गयुनहा र्ाखल करणयासाठी 
Skin to Skin contact असणवे गरजवेचवे आहवे. 

 � िसवे नसलयास POCSO Act Section 8 & 12 
अंिगमाि गयुनहा नोंर्वला जाणार नाही. 

Basic Touch : By Ritesh Sir

POSCO Act दवर्ी : 

 � लैंतगक ठहसाचारापासन् बालकांचवे संरक्ण कायर्ा 
2012 ( POCSO Act 2012 ) 

 � अां मलबज्षवणी : 14 नो्हेंबर 2012 
उदे्ि : 

 � लैंतगक अतयाचार, लैंतगक ्ळ आवण अशलीलिवेचया 
अपराधांपासन् रयुलांचवे संरक्ण करणवे 
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 � लैंतगक ठहसाचाराचया घटनांना बळी प्ललवेलया 
बालकांना लवकराि लवकर नयाय तरळावा 
महण्न फासट टॅ्क कोटमाची स्ापना करणवे 

 � राषट्ीय बाल हकक संरक्ण आयोग आवण राजय 
बाल हक संरक्ण आयोग यांना या कायद्ाचया 
अंरलबजावणीसाठी र्वेखरखेीचवे अतधकार र्वेणयाि 
आलवे आहवेि 

 � ब्षल ् ्ष िबि्षची व््षख््ष ् ्ष क्ष्द््ष नुस्षर: 18 
वषाांखालील रयुलगा डकवा रयुलगी अशी करणयाि 
आलवेली आहवे 

 � अनयायग्सि प्ररौढ आवण अनयायग्सि बालक 
यांचयाि भवेर् करून आणखी क्लक वशक्वेची 
िरिर्् करणवे 

 � सयुरवािीला IPC रधयवे POCSO कायद्ाि नरर्् 
करणयाि आलवेलया िरियुर्ीप्रराणवे सवमा प्रकारचया 
लैंतगक ्ळाबाबि िरियुर्ींचा सराववेश करणयाि 
आलवेला न्हिा 

दविेर न््ष््षल् : 

 � या कायद्ानयुसार तवशवेष कोटमा स्ापणयाची 
िरिर्् करणयाि आली असन् या नयायालयाचया 
राधयरािन् बालकांचया लैंतगक ्ळाबाबिचवे 
खटलवे एका वषामाचया आि ननकाली काढ्ासंबंधी 
आर्वेश र्वेणयाि आलवेलवे आहवे 

 � यानयुसार 2 रहहनयाचया आि खटला र्ाखल होऊन 
6 रहहनयाि अशा खटलयांचा ननकाल लावणयाि 

यावा असवे ननर्मेश र्वेणयाि आलवेलवे आहवे 
 � शिक्ष : 3 वषाांचा कारवास िवे जन्ठवेप 
 � िसवेच पोनवोग्ाफरीसाठी बालकांचा वापर कवे लयास 

5 वषाांपयांि कारावासाची िरिर्् करणयाि 
आलवेली आहवे 

2019 स्षली ््ष क्ष्द््षत क्षही सुध्षरण्ष 
करण््षत ््षनुस्षर 

I. 12 वर्षांख्षलील मुलीवर बल्षतक्षर : 
करीि करी 20 वषमे /आजन् कारावास /
फाशीचया वशक्ा 

II. 16 वर्षांख्षलील मुलीवर बल्षतक्षर 
केल््षस 20 वषाांपयांिचा कारावास (पव्दी 
10 वषमे ) या वशक्वेि वाढ करून आजन् 
कारावासारधयवे परावर्िि कवे ली जाऊ शकिवे 

III. मटहलेवर अत््षच्षर होत असेल तर 10 
वषमे कारावास (पव्दी 7 वषमे)  या वशक्वेि वाढ 
करून आजन् कारावासारधयवे परावर्िि 
कवे ली जाऊ शकिवे 

IV. अशलील शवहडीओ 
( Child Pornography ) 
बनवण््षस्षठी बालकांचा वापर कवे लयास 
तयाचबरोबर अशा व्ह्लीओ जवळ 
बाळगलयास िसवेच अशा व्हन्लओचा प्रसार 
कवे लयास 7 वषामापयांिचया करावासाची वशक्ा 
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चच्णत असण््षचे क्षरण :  

 � अलीक्लवेच कें द् सरकारनवे तवद्ाथयाांना भतवषयाचया 
रृ्नष्कोनािन् सवावलंबी आवण करौशलयधाररि 
करणयाचया उद्वेशानवे अतयाधयुननक PM श्ी शाळा 
स्ापन करणयाचा तवचार करि आहवे यासिव हा 
रयुद्ा सधया चचमेि आहवे 

 � या शाळा नवीन राषट्ीय शैक्वणक धोरणाची 
(NEP) प्रयोगशाळा महण्न कार करिील असवेही 
याववेळी आतधरवेखि करणयाि आलवे 

 � गयुजरािरधील गांधीनगर यवेथवे र्ोन नर्वसीय 
राषट्ीय वशक्ण रंत्यांचया पररषर्वेला संबोतधि 
करिाना वशक्ण रंत्ी धरजेंद् प्रधान यांनी PM श्ी 
शाळा ची घोषणा कवे ली

 � िातरळना््ल वगळिा इिर सवमा राजय आवण 
कें द्शातसि प्रर्वेशाचवे वशक्ण रंत्ी या कायमाक्रराि 
सहभागी झालवे होिवे 

PM श्ी श्षळ्ष PM श्ी श्षळ्ष 
PM श्री ि्षळ्षां दवर्ी : 

 � वशक्णरंत्यांनी अलदी चाइल्लहु्ल कवे अर अँ्ल 
एजययुकवे शन प्रोग्ार (ECCE), वशक्क प्रवशक्ण, 
प्ररौढ वशक्ण, शालवेय वशक्णाशी करौशलय 
तवकासाची सांग्ल घालणवे आवण रािभृाषवेिील 
वशक्णाला प्राधानय र्वेणवे यावर भर नर्ला 

 � 21्या शिकािील नागररकांना प्रवशवक्ि 
करणयासाठी हवे उपाय आवशयक असलयाचवे रि 
याववेळी वशक्ण रानियऱयांनी नरर्् कवे लवे 

 � िसवेच NEP 2020 चया अनयुषंगानवे र्वेशाचया 
शैक्वणक परररृ्शयाि सयुधारणा होणयास रर्ि 
होईल व PM श्ी शाळा र्वेशभरािील वशक्ण 
्यवस्ा रजबि् करणयासाठी र्वेखील रर्ि 
करिील. 
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चचदेत क्ष : 

 � िातरळना््लचवे रयुखयरंत्ी एर.कवे . सटॅवलननवे राजयाि 
एननार इझुथर योजना सयुरू कवे ली या कारणासिव 
हा रयुद्ा सधया चचमेि आहवे.

्ोजनेची गरज : 

 � कोतव्ल-19 रहारारीरयुळवे 8 वषाांखालील 
तवद्ाथयाांरधील वशकणयाची िफावि भरून 
काढणयासाठी ही योजना सयुरू करणयाि आली 
आहवे.

 � िातरळना््ल राजयाि कोतव्ल-19 रहारारीचया 
काळाि 19 रहहनयांहून अतधक काळ शाळा बंर् 
राहहलयारयुळवे ही योजना सयुरू करणयाि आली

 � अशाप्रकार े हवे वशकणयाचवे अंिर कवे वळ ननयतरि 
वगाांनी भरून काढिा यवेणार नाही

 � अशा प्रकार े प्रतयवेक बालकाला वयैतक्तकररतया 
रर्ि करणयासाठी ही योजना सयुरू करणयाि 
आली आहवे. 

उटद्ष् : 

 � 2025 पयांि रल्भि् संखया आवण साक्रिा 
सयुननवचिि करणवे 

एन्नम इझुथुम 
योर्न्ष

्ोजनेचे सवरूप : 

 � या एननार इझुथर योजनेंिगमाि वशक्ण तवभाग 
1 िवे 3 चया ् तवद्ाथयाां ना वकमा बयुक तविरीि 
करणयाणसाठी आवण वशक्णािील अंिर करी 
करणया साठी कायमापयुसिकांचवे तविरण करणयाि 
यवेि आहवे 

शिकक्षांस्षठी प्रशिकण क्ष ््णक्रम : 

 � या योजनवेचया शयुभारंभापव्दी वशक्कांसाठी तवशवेष 
प्रवशक्ण कायमाक्रराचवे आयोजन करणयाि आलवे 
होिवे आवण तयांना पयुस्सिकांचवे वाटप करणयाि 
आलवे होिवे

 � तयांना संवार्ातरक वशक्ण पद्धिी ननव्लणयाचा 
सलला र्वेणयाि आला आवण तवद्ाथयाांना शाळवेचया 
गं्थालयािील पयुसिकवे  आवण विमारानपत्वे 
वाचणयास प्रोतसाहहि कवे लवे.

मुल्षां न्ष प्रशिकण : 

 � या उपक्ररांिगमाि रयुलांना िातरळ, इंग्जी आवण 
गवणि या 3 तवषयांचवे प्रवशक्ण नर्लवे जाणार आहवे.
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चचदेत असण््षचे क्षरण 

 � अलीक्लवेच सववोचच 
नयायालयाचया 
ननवतृ् नयायाधीश 
रंजना र्वेसाई यांची 
प्रवेस करौस्नसल 
ऑफ इंन्लयाचया 
अधयक्पर्ी ननययुक्तरी 
करणयाि आली य आकारणासिव सधया हा रयुद्ा 
चचमेि आहवे 

 � कोणाचया जागवेवर ननययुक्तरी : राजी अधयक् 
चंद्ररौली कयु रार प्रसार्  

ठळक मुदे् 

 � दविेर ब्षब : प्रवेस करौस्नसलचया पहहलया रहहला 
अधयक् असा रान तयांना तरळाला आहवे .

 � नयायरि्दी रंजना र्वेसाई यांनी यापव्दी जमर ्
काशरीर कें द्शातसि प्रर्वेशािील तवधानसभा 
रिर्ारसंघांचया फवे ररचनवेसाठी स्ापन करणयाि 
आलवेलया जमर-् काशरीर पररसीरन आयोगाचवे 
अधयक्पर् भष्वलवे होिवे.

रांर्न्ष देस्षई प्रेस कौन्सिल ऑफ इडंियाच्ा अध्यक्षपदी
प्रदेस कौसन्सल ऑफ इंमडया : 

 � थि्षपन्ष : PCI कायर्ा 1978 अंिगमाि   
उटद्ष् :

 � वतृ्पत्ांचवे सवािंत्य अबातधि राखणवे आवण 
भारिािील वतृ्पत्वे आवण वतृ्संस्ांचवे र्जामा राखणवे 
आवण सयुधारणवे हवे तयाचवे उहद्ष् आहवे.

 � रचना :
 � PCI रधयवे एक अधयक् आवण इिर 28 सर्सय 

असिाि.
 � अधयक्ाची ननव्ल लोकसभवेचवे अधयक्, राजयसभवेचवे 

अधयक् आवण PCI द्ार े ननव्ललवेलवे सर्सय 
करिाि.

क्ष्दे :

 � वतृ्पत्ांना तयांचवे सवािंत्य नटकवन् ठवेवणयास रर्ि 
करणवे.

 � पत्कार आवण वतृ्संस्ांसाठी आचारसंहहिा ियार 
करा.

 � सावमाजननक अवभरुचीचवे उचच र्जामा राखणयाि रर्ि 
करा आवण नागररकांरधयवे जबाबर्ारी वाढवा.

 � बािमयांचया प्रवाहावर रयामार्ा यवेणयाची शकयिा 
असलवेलया घ्लारो्लींचवे पयुनरावलोकन करा.

 � PCI ला पत्काररिवेचया नैतिकिवेचया उललंघनाचया 
डकवा संपार्क डकवा पत्काराक््लन ्यावसातयक 
गैरविमानाचया िक्रारी प्रापि करणयाचा अतधकार 
आहवे.
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ऑपरेशन सांकल्प
 � भारिीय नरौर्लाचवे सटवेलथ नफ्गवेट INS िलवार सधया ऑपरशेन संकलप साठी िनैाि आहवे
 � भारिाचया सागरी हहिांचवे रक्ण करणयासाठी आखािी र्वेशाि भारिीय नरौर्लाचया 

उपस्स्िीचया सलग तिसऱया वषदी नफ्गवेटचवे सररण होिवे.
ऑपरेिन सां कलप नेमकां  क्ष् : 

 � ओरानचया आखािािील ्यापारी जहाजांवर झालवेलया हललयानंिर या भागािील 
तबघ्ललवेलया सयुरक्ा पररस्स्िीनंिर भारिीय नरौर्लानवे 19 जन् 2019 रोजी आखािी प्रर्वेशाि 
ऑपरशेन संकलप सयुरू कवे लवे होिवे.

 � होरयुमाझचया सारयुद्धयुनीिन् जाणायामाप भारिीय धवजवाहू जहाजांचा सयुरवक्ि प्रवास सयुननवचिि 
करणयासाठी याची सयुरुवाि करणयाि आली होिी.

 � हवे ऑपरशेन परराषट् रंत्ालय, जहाजबांधणी रंत्ालय, संरक्ण रंत्ालय आवण पवेट्ोवलयर 
आवण नैसर्गक वाय ्रंत्ालयासह भागधारकांचया सहकायामानवे कवे लवे जािवे.

 � या अंिगमाि भारिीय नरौर्ल आखािी भागािील पररस्स्िीवर सिि लक् ठवेवन् आहवे. 
 � सागरी ्यापाराची सयुरक्ा िसवेच भारिीय धवजवाहू ्यापारी जहाजांची सयुरक्ा सयुननवचिि 

करणयासाठी िवे या प्रर्वेशाि उपस्स्िी राखिवे.
 � भारिीय नरौर्ल भारिाचया सागरी हहिांचवे रक्ण करणयासाठी वचनबद्ध आहवे.

INS तलव्षर (F40) : 

 � हवे भारिीय नरौर्लाचया िलवार श्वेणीिील ययुद्धनरौकांचवे प्ररयुख जहाज आहवे
 � हवे जहाज रवशयारधयवे ियार करणयाि आलवे असन् 18 जन् 2003 रोजी भारिीय नरौर्लाि 

सारील झालवे
 � या जहाजावरील अनवेक उपकरणवे रवशयन बनावटीची आहवेि तयासोबिच भारिीय वंशाचया 

यंत्णांचाही सराववेश करणयाि आला आहवे. 
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चचदेत क्ष 

 �   अलीक्लवेच भारिीय जनिा पक्ानवे राषट्पिीपर्ाचया 
ननव्लणयुकरीसाठी द्रौपर्ी रयुर्मा यांना उरवेर्वारी 
नर्ली असलयाकारणानवे हा रयुद्ा सधया चचमेि आहवे 

 � जर राषट्पिी पर्ाची ननव्लण्क जजकली िर तया भारिाचया पहहलया आनर्वासी राषट्पिी असिील.
मुमू्ण ््षां दवर्ी :

 � जन् : 20 जन् 1958 (ओन्लशािील रयर्भंज वजलह्याि) 
 � भारिीय जनिा पक्ाचया नवेतया असन् 1997 रधयवे िवे रायरंगपर् नगरपंचायिीचवे नगरसवेवक महण्न 

ननव््लन आलया होतया 
 � यासोबिच तयांनी भारिीय जनिा पक्ाचया अनयुसत्चि जरािी रोचामाचवे उपाधयक् महण्नही कार पाहहलवे 

आहवे.
 � ओन्लशािील भारिीय जनिा पक् आवण तबज ्जनिा र्ल ययुिी सरकारचया काळाि 6 राचमा 2000 िवे 

6 ऑगसट 2002 पयांि वावणजय आवण वाहिक् (सविंत् प्रभार) आवण 6 ऑगसट 2002 िवे 16 रवे 
2004 पयांि रतसय्यवसाय आवण पशयु संसाधन तवकास राजयाचवे प्रभारी रंत्ी होिवे

 � रयुर्मा यांना 2007 रधयवे ओन्लशा तवधानसभवेनवे सववोतकृष् आरर्ार महण्न नीलकंठ पयुरसकारानवे सन्ाननि 
कवे लवे. झारखं्लचया तया पहहलया रहहला राजयपाल होतया (2015 िवे 2019)

 � भारिीय राजयाचया राजयपाल महण्न ननययुक्त झालवेलया ओन्लशािील तया पहहलया रहहला आनर्वासी 
नवेतया होतया

 � भारिाचया 15 ्या राषट्पिींचया कायामालयाचया ननव्लणयुकरीसाठी तया भाजपचया नवेितृवाखालील राषट्ीय 
लोकशाही आघा्लीचया उरवेर्वार आहवेि.

द्रौपदी मुमूश्व 



61

राजकीय घडामोडी

 � भारिािील पहहली बावलका पंचायि महण्न 
ओळखली जाणारी बावलका पंचायि 
गयुजरािरधील कच् वजलह्यािील गावांरधयवे 
सयुरू करणयाि आली या कारणासिव हा रयुद्ा 
चचमेि आहवे 

््ष उपक्रम्षदवर्ी : 

 � बावलका पंचायि उपक्रर रयुलींचया सारावजक 
आवण राजकरीय तवकासाला चालना र्वेणयासाठी 
िसवेच रयुलींचा राजकारणाि सहक्रय सहभाग सयुननवचिि करणयाचया उद्वेशानवे सयुरू करणयाि आला आहवे.

 � उपक्रर कोणाराफमा ि सयुरु : हा उपक्रर गयुजराि सरकारचया रहहला आवण बाल तवकास कलयाण तवभागाराफमा ि 
बवेटी बचाओ बवेटी पढाओ अवभयानाचा एक भाग महण्न याची सयुरुवाि करणयाि आली आहवे.

ल्षभ्षथिजी शजलहे : 

 � सधया गयुजरािरधील कच् वजलह्यािील कयु नररया, रोटागयुआ, रसका आवण व्लसर गावाि हा उपक्रर सयुरू 
करणयाि आला आहवे

 � रहहला आवण बाल तवकास रंत्ालय संपण्मा भारिाि बावलका पंचायि सयुरू करणयाबाबि तवचाराधी आहवे 
पांच्ष्तीचे व्वथि्षपन : 

 � बावलका पंचायि चवे ्यवस्ापन 11-21 वयोगटािील लोक करिाि.
उटद्षे् : 

 � रयुलींचया सारावजक आवण राजकरीय तवकासाला चालना र्वेणवे आहवे
 � िसवेच बालतववाह, हंु्ला प्रथा यांसारखया वाईट गोष्ी सराजािन् दूर करणयाचा प्रयतन कवे ला आहवे
 � पंचायिीरधील ननणमाय प्रहक्रयवेि रयुलींचा सहभाग वाढतवणवे 
 � या उपक्ररािन् रयुलींना लहानपणापासन् राजकारणाि सहक्रय करणयाचा प्रयतन कवे ला जािो.

ब्षशलक्ष पांच्ष्तीचे सरपांच : 

 � उरदी अहहर (20) यांना बावलका पंचायिीचया सरपंचपर्ी ननययुक्त करणयाि आली असन् 
ग्ारपंचायिीप्रराणवेच बावलका पंचायिीचया सर्सयाची ननययुक्तरी कवे ली जािवे.

ब्षलिक्ष पांच्षयत उपक्रम
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 � सर्षव्षचे न्षव : पव्मा संनप्रिी -एकस (EX 
SAMPRITI-X) 

 � सर्षव कोण्षमध्े : भारि आवण बांगलार्वेश 
 � सव्णच क्षल्षवधी : 05 जन् िवे 16 जन् 2022 
 � सर्षव्षचे टठक्षण : जशोर तरवलटरी सटवेशन, 

बांगलार्वेश 
ठळक ब्षबी : 

 � संप्रीिी हा सराव हा र्ोनही र्वेशांद्ार ेआळीपाळीनवे 
आयोवजि कवे ला जाणारा एक रहत्वाचा हद्पक्ीय 
संरक्ण सहकायमा आहवे

 � जयारधयवे र्ोनही र्वेशांचया सनैयांरधील 
आंिरकायमाक्रिा आवण सहकायमा वाढवणवे यावर 
लक् कें नद्ि कवे लवे जािवे 

उदे्ि : 

 3 र्ोन सनैयांरधील आंिरकायमाक्रिा रजबि् 
करणवे 

 3 एकरवेकांचवे सारररक ्यायार आवण 
ऑपरशेनल िंत् सरजन् घवेणवे  

भ्षरत्षकडून प्रदतदनमधतव : 

 � या सरावािील भारिीय ियुक्लीचवे प्रतिननतधतव 
्लोग्ा रवेजरेंटचया बटावलयननवे कवे लवे आहवे  

सां युक्त लषकरी प्रशिक्ण सर्षव 
Evaluation : By Ritesh Sir

 � संययुक्त लषकरी सराव र्रमयान र्ोनही र्वेशांचवे 
सनैय संययुक्त राषट्ांचया आर्वेशानयुसार र्हशिवार्, 
रानविावार्ी रर्ि आवण आपत्ी ननवारण 
यासारखया बाबींरधयवे UN शांिीरक्क र्लाचया 
अनवेक पररस्स्िींरधयवे तयांचवे करौशलय सारातयक 
करिील. तयाचबरोबर या संययुक्त लषकरी 
सरावािील सहभागींना एकरवेकांची संघटनातरक 
रचना आवण रणनीिी अभयासाची ओळख करून 
घवेिा यवेईल 

भ्षरत्षच्ष इतर िेि्षांसोबत लष्करी सर्षव 

 � गरुड ितिी : इं्लोनवेवशया 
 � ecuverine : रालर्ीव 
 � Hand In Hand : चीन 
 � कुरुकेत्र : ससगापर् 
 � ममत्र ितिी : श्ीलंका 
 � भटक््ष हत्ती : रंगोवलया 
 � मैत्री : थायलं्ल 
 � गडगड्षट : अरवेररका 
 � ्ुद्ध अभ््षस : अरवेररका 
 � ितिी : फ्ानस 
 � धम्णप्षलक : जपान 
 � सू ््ण टकरण : नवेपाळ 
 � मसमबेकस : ससगापर् 
 � लममते : सवेशवेलस 
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 � रंगोवलयारधयवे 16 र्वेशांचया सनैयाचा सराववेश 
असलवेला बहुराषट्ीय शांििा सराव एकस खान 
कववेसट 2022 सयुरू झाला आहवे

 � ल्लाख सकाउट्सचया ियुक्लीद्ार ेभारिीय सनैयाचवे 
प्रतिननतधतव कवे लवे गवेलवे 

 � नोरवेन्लक एवलफें ट हा आणखी एक लषकरी सराव 
आहवे जो र्ोनही र्वेशांर्रमयान आयोवजि कवे ला 
जािो 

एकस ख्षन िोध : 

 � खान कववेसट 2022 हवे रंगोवलयारधयवे आयोवजि 
कवे लवेलवे बहुराषट्ीय शांििा अवभयान आहवे 

 � यारधयवे रंगोवलयन सशस्त र्लाचया फाइ्ह 
हहलस राउंटन ट्वेडनग एररयारधयवे संययुक्त राषट्ांचया 
शांििा तरशन करां्ल पोसट सराव आवण 
ययुनायटवे्ल नवेशनस पीसकरीडपग ऑपरशेन (PKO) 
तरशन फरील्ल प्रवशक्ण सराव सरातवष् आहवे 

 � हा सराव शांििा राखणयाची क्रिा सयुधारणयासाठी, 
लषकरी संबंध रजबि् करणयासाठी आवण 
सवमा सहभागींची यए्न ित्व PKO क्रिा 
वाढतवणयासाठी न्लझाइन कवे लवेलवे आहवे 

 � 2008 चया तसद्धांिानवे याची पयुष्ी कवे ली आवण 
ययुनायटवे्ल नवेशनस िीन रल्भि् शांििा ित्ववे कशी 
अंरलाि आण् शकिाि याचवे सरकालीन सरज 

एकस ख्षन कवेसट 2022 सर्षव 

प्रर्ान करिवे, महणजवे: संरिी, ननषपक्िा आवण 
सव-संरक्ण आवण आर्वेशांचवे संरक्ण वगळिा 
बळाचा वापर न करणवे 

 � या सरावारयुळवे सहभागी र्वेशांचया सशस्त र्लांरधयवे 
सववोत्र सराव सारातयक करणवे शकय होईल 
आवण तयारधयवे क्वेत्ीय प्रवशक्ण सराव, लढाऊ 
चचामा, ्याखयानवे आवण प्रातयवक्कवे  यांचा सराववेश 
असवेल 

 � या लषकरी सरावारयुळवे भारिीय लषकर आवण 
सहभागी र्वेशांचया सशस्त र्लांरधील संरक्ण 
सहकायामाची पािळी वाढवेल, तवशवेषि: रंगोवलया, 
जयारयुळवे र्ोनही र्वेशांरधील हद्पक्ीय संबंध 
वाढिील 
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 � अलीक्लवेच ऑगमानायझवेशन 
ऑफ इसलातरक 
कोऑपरशेन 
(OIC) नवे प्रवेनषि 
रयुहमरर् यांचयावर 
र्ोन भारिीयांनी 
कवे लवेलया नटपपणीवर 
टीका कवे ली होिी 
यारधयवे परराषट् रंत्ालयानवे OIC चया नटपपणया 
नाकारलया आवण असवे सपष्ीकरण नर्लवे 
करी नागररकांनी ्यक्त कवे लवेलवे तवचार भारि 
सरकारचया तवचारांचवे प्रतिसबतबि करि नाहीि या 
कारणासिव हा रयुद्ा सधया चचमेि आहवे 

 � यापव्दी भारिानवे कनामाटक हहजाब वार्ाचया 
र्रमयान OIC चया जािीयवार्ी तवचारसरणीवर 
र्वेखील टीका कवे ली होिी

इ्लाममक स्कायजा संघ्टना (OIC) : 
नेमकी क्ष् : 

 � जगभरािील रयुस्सलर जगाचया सारह्हकिवेचवे 
प्रतिननतधतव करणारी हह संघटना असन् सटिेंबर 
1969 रधयवे रोरोककोरधील रबाि यवेथवे झालवेलया 
ऐतिहातसक वशखर पररषर्वेर्रमयान 28 वषदीय 
ऑसट्वेवलयन ्यक्तरीनवे जवेरुसलवेररधील अल-अकसा 
रवशर्ीला 1969 रधयवे जाळपोळ कवे लयानंिर 
इसलातरक रल्यांचवे संरक्ण करणयाचया उद्वेशानवे 
या संघटनवेची स्ापना झाली स्ापना करणयाि 
आली होिी. 

इस््षलमक सहक्षय्षयाची सांघटन्ष 
 � सिस् : 57 
 � मुख््षल् : जवेद्ाह (सरौर्ी अरतेबया) 
 � वार्ग्सि जवेरुसलवेर शहर रयुक्त झालयानंिर तयाचवे 

रयुखयालय कायरसवरूपी पव्मा जवेरुसलवेररधयवे 
हलवणयाची संघटनवेची योजना आहवे

 � या्यतिररक्तिवे ययुद्ध गयुनहवे आवण आंिरराषट्ीय 
कायद्ाचया उललंघनासाठी इस्ायलला जबाबर्ार 
धरिवे. 

उदे्ि : 

 � OIC सर्सय राषट्ांरधयवे एकिा प्रस्ानपि करणवे . 
 � कोणतयाही सर्सय राजयाचया पण्मा सावमाभरौरतव 

आवण प्रार्वेवशक अखं्लिवेचया पयुनस्ामापनवेला 
पाठठबा र्वेणवे 

 � इसलारचवे रक्ण करणवे आवण तयाचया तवरोधी 
बाबींचा ननषवेध करणवे 

 � रयुस्सलर सराजािील वाढिा असंिोष रोखणयासाठी 
आवण संययुक्त राषट् रहासभा, रानवातधकार 
पररषर् आवण इिर आंिरराषट्ीय रंचावर सर्सय 
राषट्वे एकजट् राहिील याची खात्ी करणवे 

OIC चा्टजार : 

 � संस्वेचवे सविःचवे एक चाटमार असन् या नयुसार संस्ा 
आपलवे किमा्यवे पार पा्लणयासाठी तिची उहद्ष्वे, 
ित्ववे आवण कायमाप्रणाली ठरविवे. 

 � सन 1972 रधयवे तवकसनशील र्वेशांचया बर्लतया 
पररस्स्िीनयुसार चाटमाररधयवे अनवेक ववेळा सयुधारणा 
करणयाि आलया आहवेि. 

 � विमारान सनर् राचमा 2008 रधयवे ्लकार, सवेनवेगल 
यवेथवे सवीकारणयाि आली. 
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 � यानयुसार सवमा सर्सयांना इसलातरक वशकवणी 
आवण रल्यांद्ार ेरागमार्शमान आवण प्रवेरणा तरळावी 
असवे ननवचिि करणयाि आलवे आहवे 

OIC चदे कायजा: 
सिस्तव : 

 � रयुस्सलरबहुल संययुक्त राषट्संघाचवे सर्सय या 
संघटनवेि सारील होऊ शकिाि

 � OIC चया परराषट् रंत्यांचया पररषर्वेचया राधयरािन् 
सर्सयतव पण्मा संरिीनवे ननवचिि कवे लवे आहवे

 � पयमाववेक्क र्जामा प्रापि करणयासाठी सरान िरियुर्ी 
लाग् होिाि 

दनण्ण् प्रटक्र््ष : 

 � संघटनवेिील सवमा ननणमाय घवेणयास र्ोन ििृीयांश 
सर्सय र्वेशांची उपस्स्िी आवण पण्मा संरिी 
आवशयक आहवे 

 � एकरि न झालयास उपस्स्ि असलवेलया आवण 
रिर्ान करणाऱया सर्सयांचया र्ोन ििृीयांश 
बहुरिानवे ननणमाय घवेिला जािो 

 � परराषट् रंत्यांची पररषर् ही रयुखय ननणमाय घवेणारी 
संस्ा आहवे आवण OIC चया सारानय धोरणांची 
अंरलबजावणी कशी करावी हवे ठरवणयासाठी 
र्रवषदी बठैक घवेिवे

 � िवे सरान हहिाचया बाबींवर ननणमाय आवण ठराव 
घवेिाि, तयांचया प्रगिीचा आढावा घवेिाि, 
कायमाक्रर आवण तयांचवे बजवेट तवचाराि घवेिाि 

आवण रंजर् करिाि, सर्सय राषट्ांना त्ासर्ायक 
ठरणाऱया तववशष् रयुद्ांचा तवचार करिाि आवण 
नवीन अवयव स्ापन करिाि डकवा सतरिी 
स्ापन करणयाची वशफारस करिाि 

दवत्त : 

 � OIC ला सर्सय र्वेशांक््लन तयांचया राषट्ीय 
उतपन्नाचया प्रराणाि तवत्पयुरवठा कवे ला जािो

 � सभासर्ाचा रिर्ानाचा हकक ननलंतबि कवे ला 
जािो जव्े हा तयाची थकबाकरी तयानवे गवेलया र्ोन 
वषाांसाठी र्वेय योगर्ानाचया रकरवेइिकरी डकवा 
तयाहून अतधक असिवे 

 � हवे अपयश सर्सयांचया ननयंत्णाबाहवेरचया 
पररस्स्िीरयुळवे झालवे आहवे असवे परराषट् रंत्यांचया 
पररषर्वेचवे सराधान असवेल िरच सर्सयाला 
रिर्ान करणयाची परवानगी आहवे 

इ्लाममक समम्ट : 

 � हवे राजवे आवण र्वेशाचया प्ररयुखांनी स्ापन कवे लवे 
आहवे जयांना संघटनवेशी संबंतधि सववोचच अतधकार 
आहवेि. 

 � र्र िीन वषाांनी संघटना चचामा करिवे, धोरणातरक 
ननणमाय घवेिवे, संस्वेशी संबंतधि सरसयांवर रागमार्शमान 
करिवे आवण सर्सय राषट्ांचया रहत्वाचया रयुद्ांचा 
तवचार करिवे.
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 � बाल संगोपन संस्ांरधयवे बाल संगोपन संस्ांरधयवे 
गैरविमान आवण क््ररिा र्ाखवन् बाल संगोपन 
संस्ा (CCI) चया प्रभारी ्यक्ततींक््लन गैर - 
अर्खलपात् गयुनह्यांची िक्रार करणवे बाल नयाय 
कायर्ा दुरुसिी अतधक ककलष् बनवि आहवे.

 � बाल नयाय कायर्ा 2015 चया तवतवध िरियुर्ींरधयवे 
सयुधारणा करणयासाठी बाल नयाय (रयुलांची 
काळजी आवण संरक्ण) दुरुसिी तवधवेयक 2021 
रंजर् करणयाि आलवे 

Key Points By Ritesh Sir

िाल न्याय (मुलांची काळजी आणण संरक्षण) 
दुरु्ती तवधदेयक 2021 चया तरतुदरी :

अिखलप्षत्र गुनहे :

 � बाल नयाय कायर्ा 2015 चया प्रकरण रयुलांतवरुद्ध 
इिर गयुनहवे रधयवे नरर्् कवे लवेलवे रयुलांवरील गयुनहवे 
जयासाठी िीन िवे साि वषाांचया ियुरंुगवासाची 
वशक्ा होऊ शकवे ल असा गयुनहा अर्खलपात् असवेल

ित्तक/ित्तक घेणे :

 � या दुरुसिीरधयवे बालकांचवे संरक्ण आवण र्त्क 
घवेणयाचया िरियुर्ीला संरक्ण र्वेणयाि आलवे आहवे

 � अनवेक र्त्क प्रकरणवे नयायालयासरोर प्रलंतबि 
असन् नयायालयाचवे कारकाज जलर्गिीनवे पण्मा 

ब्षल नय्षय दुरुसती ववधेयक 2021 िी सां बां धधत समसय्ष 

करणयाचवे अतधकार वजलहा रं््लातधकारी यांचयाक्लवे 
हसिांिररि करणयाि आलवे आहवेि

 � अशा र्त्क घवेणयाचवे आर्वेश र्वेणयाचा अतधकार 
वजलहा रं््लातधकायाांना आहवे अशी िरिर्् 
दुरुसिीरधयवे आहवे 

ब्षल न््ष् (मुल्षांची क्षळजी आशण सां रकण) 
क्ष्ि्ष 2015 : 

 � संसर्वेनवे बालगयुनहवेगारी कायर्ा आवण बाल नयाय 
(रयुलांची काळजी आवण संरक्ण) कायर्ा 2000 
चया जागी बाल नयाय (रयुलांची काळजी आवण 
संरक्ण) कायर्ा 2015 रंजर् कवे ला 

 � हा कायर्ा 16-18 वयोगटािील अलपवयीन 
रयुलांवर जघनय गयुनह्यांरधयवे सारील असलवेलया 
प्ररौढांप्रराणवेच खटला चालवणयाची परवानगी र्वेिो 

 � र्त्क घवेणयासाठी पालकांची पात्िा आवण र्त्क 
घवेणयाची पद्धि या कायद्ाि सरातवष् आहवे 

 � या कायद्ानवे ठहदू र्त्क आवण र्वेखभाल कायर्ा 
(1956) आवण वफॉ््लमास गार््लयनस ऍकट (1890) 
चया जागी अतधक सावमानत्क प्रववेश करणयायोगय 
र्त्क कायद्ानवे बर्ललवे 

 � कायर्ा कें द्ीय र्त्क संसाधन प्रातधकरण 
(CARA) ला र्त्क घवेणयाशी संबंतधि बाबींसाठी 
एक वधैाननक संस्ा बनविो , भारिीय अनाथांचवे 
संगोपन, काळजी आवण र्त्क घवेणयासाठी 
नो्लल एजनसी महण्न कार करिो.
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ब्षल सां गोपन सां थि्ष (CCI) :

 � सवमा बाल संगोपन संस्ा रग िवे राजय सरकार 
डकवा सवयंसवेवी डकवा गैर-सरकारी संस्ांद्ार े
चालवलया जाि असिील तयांनी कायर्ा सयुरू 
झालयापासन् 6 रहहनयांचया आि कायद्ांिगमाि 
नोंर्णीकृि असणवे आवशयक आहवे 

 � बाल नयाय दुरुसिी कायर्ा 2021 शी संबंतधि 
आ्हानवे : तवशवेषि: सयुधारणवेला आ्हान हवे बाल 
नयाय कायद्ाचया कलर 86 रधील एक आहवे 
जयानयुसार तवशवेष कायद्ाखालील गयुनह्यांना िीन 
िवे साि वषाांचया कारावासासह अर्खलपात् कवे लवे 
जाईल

 � सत्वेिील असरिोलारयुळवे पीन्लिांना सविःच 
तयांची थवेट िक्रार नोंर्विा यवेि नाही परंियु अशा 
प्रकारचवे बहुिवेक गयुनहवे पालक डकवा बाल हकक 
संस्ा आवण बाल कलयाण सतरतया (CWC) द्ार े
पोवलसांक्लवे नोंर्वलवे जािाि 

 � या रयुलांचवे पालक बहुिांशी रोजंर्ारीवर कार 
करणार े कारगार आहवेि एकिर पोवलसांना 
गयुनह्यांची िक्रार कशी करावी यातवषयी राहहिी 
नसिवे िसवेच िवे कायर्वेशीर प्रहक्रयवेि अ्लक् इस्च्ि 
नाहीि कारण यारयुळवे तयांना कारािन् ववेळ 
काढावा लागवेल जयारयुळवे ववेिन करी होईल  

ब्षल कल््षण सममत््ष (CWC) : 

 � बहुिवेक प्रकरणांरधयवे CWC ची पहहली प्रवतृ्ी 
महणजवे प्रकरण पोवलसांपयांि पोचवणयाऐवजी 
चचामा आवण ि्लजो्ल करणवे 

 � तवशवेष कायद्ांिगमाि इिर अनवेक गंभीर गयुनह्यांसह 
हवे गयुनहवे अर्खलपात् बनतवलयास गयुनह्याची 
पोवलसांक्लवे िक्रार करणवे आणखी कठीण होईल 

 � र्खलपात् आवण अर्खलपात् गयुनहवे :
 � फरौजर्ारी प्रहक्रया संहहिा कोणतयाही गयुनहवेगारी 

कायद्ांिगमाि गयुनहा कवे लवेलया कोणतयाही 
्यक्तरीतवरुद्ध कारवाईचवे ननयर रां्लिवे 

 � गंभीर गयुनहा :
 � र्खलपात् गयुनहा हा असा गयुनहा आहवे जयारधयवे 

पोलीस अतधकारी वफॉरंटवशवाय र्ोषीला अटक करू 
शकिो आवण नयायालयाचया परवानगीवशवाय 
िपास सयुरू करू शकिो.

 � र्खलपात् गयुनहवे हवे सहसा जघनय डकवा गंभीर 
सवरूपाचवे असिाि जसवे करी खन्, बलातकार, 
अपहरण, चोरी, हंु्लाबळी इ.

 � फसटमा इनफफॉरमेशन ररपोटमा (एफआयआर) कवे वळ 
र्खलपात् गयुनह्यांचया बाबिीिच र्ाखल कवे ला 
जािो.

अिखलप्षत्र गुनहे :

 � अर्खलपात् गयुनहा हा भारिीय रं््ल संहहिवेचया 
पहहलया अनयुसच्ी अंिगमाि सच्ीबद्ध कवे लवेला गयुनहा 
आहवे आवण िो जारीनपात् आहवे.

 � अर्खलपात् गयुनह्याचया बाबिीि पोलीस 
वफॉरंटवशवाय आरोपीला अटक करू शकि नाहीि 
आवण िपास सयुरू करू शकि नाहीि.

 � रं््लातधकारी यांचयाक्लवे फरौजर्ारी िक्रार र्ाखल 
कवे ली जािवे, जवे संबंतधि पोवलस सटवेशनला िपास 
सयुरू करणयाचवे आर्वेश र्वेिाि.

 � फसवण्क, फसवण्क, बर्नारी, सावमाजननक 
उपद्व इतयार्ीसारखवे गयुनहवे अर्खलपात् गयुनह्यांचया 
श्वेणीि यवेिाि.

िखलप्षत्र आशण अिखलप्षत्र अि्ष िोनही 
गुन्ह्षांिी सां बां मधत प्रकरणे :

 � फरौजर्ारी प्रहक्रया संहहिवेचया कलर 155(4) 
नयुसार, जव्े हा एखाद्ा प्रकरणारधयवे र्ोन डकवा 
अतधक गयुनह्यांचा सराववेश असिो, तयापकैरी 
नकरान एक र्खलपात् सवरूपाचा असिो आवण 
दुसरा अर्खलपात् सवरूपाचा असिो.

 � तयानंिर हवे संपण्मा प्रकरण र्खलपात् प्रकरण 
महण्न ननकाली काढणयाि याववे आवण चरौकशी 
अतधकाऱयाला र्खलपात् प्रकरणाची चरौकशी 



68

राजकीय घडामोडी

करणयाचवे सवमा अतधकार व अतधकार असिील.
आकडेव्षरी :

 � नॅशनल क्राईर रकेफॉ्लमा बययुरो (NCRB) नयुसार, 
2017 रधयवे या गयुनह्यांची नोंर् करणयास सयुरुवाि 
झालयापासन्, 2019 पयांि 700 टककयांहून 
अतधक वाढ झाली आहवे.

 � NCRB नवे 2017 रधयवे संपण्मा भारिभर CCI 
प्रभारींनी कवे लवेलया गयुनह्यांची 278 प्रकरणवे नोंर्वली 
जयाि 328 बाल पीन्लिांचा सराववेश आहवे. 2019 
पयांि, ही प्रकरणवे 1,968 पयांि वाढली, जयारधयवे 
2,699 बाल बळी होिवे.

मुल्षां च््ष क्षळजी आशण सां रकण्षस्षठी इतर 
क्ष्िेिीर फे्मवक्ण  :

 � लैंतगक गयुनह्यांपासन् रयुलांचवे संरक्ण कायर्ा 
(POCSO), 2013

 � बालकारगार (प्रतिबंध आवण ननयरन) अतधननयर 
2016

 � ययुनायटवे्ल नवेशनस कन्हवेनशन ऑन र् राईट्स 
ऑफ र् चाइल्ल (UNCRC)

 � राषट्ीय बाल हकक संरक्ण आयोग 2005

 � प्रहक्रयातरक त्युटी दूर करणवे आवण नयायाची 
जलर् तविरण सयुननवचिि करणवे यासोबिच 
पालक डकवा सविंत् नागरी संस्ांराफमा ि 
पीन्लिवेचा अहवाल र्वेणवे सयुलभ करणवे 
आवशयक आहवे 

 � जवे पीन्लिवेला आवशयक सरथमान प्रर्ान 
करिील आवण रल् सारानय जीवनाि परि 
याववे याची खात्ी करिील 

 � उचच वशक्ा र्र रयुलांसाठी सयुरवक्ि जगाची 
खात्ी करणयासाठी खप् पयुढवे जाईल 

 � बाल संरक्ण ननयरांचवे तववशष् प्रवशक्ण नर्लवे 
जाववे कारण वजलहा रं््लातधकारी सारानयिः 
या तववशष् कायद्ांना सारोर े जाणयासाठी 
प्रवशवक्ि डकवा सयुसजज नसिाि 

 � रयुलांचया सयुरक्वेची खात्ी करणयासाठी वजलहा 
प्रशासनानवे CWC, JJ बो्लमा, CCI, वजलहा 
बाल संरक्ण ययुननट्स आवण तवशवेष नकशोर 
पोवलस ययुननट्स या पाचही अवयवांशी 
जवळ्न कार कवे लवे पाहहजवे.

Evaluation : By Ritesh Sir
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चचदेत क्ष?

 � अलीक्लवेच शालवेय वशक्ण आवण साक्रिा 
तवभाग (DoSE&L), वशक्ण रंत्ालय (MoE) 
नवे 2018-19 आवण वषमा 2019-20 साठी 
वजलह्यांसाठी कें द्ाचा पहहला कायमाप्रर्शमान ग्वेड्लग 
ननर्मेशांक-PGI-D जारी कवे ला 

 � जन् 2021 रधयवे कें द्ीय वशक्णरंत्यांनी राजयवे 
आवण कें द्शातसि प्रर्वेशांसाठी परफफॉरमानस ग्वेड्लग 
इं्लवेकस (PGI) 2019-20 जारी करणयास 
रानयिा नर्ली आहवे .

तनदमेशांक िद्ल :

 � PGI-D सवमासराववेशक तवशलवेषणासाठी 
ननर्मेशांक ियार करून वजलहा सिरावरील शालवेय 
वशक्ण प्रणालीचया कारतगरीचवे रल्यांकन करिवे.

 � इंनटग्वेटवे्ल न्लस्सट्कट इनफफॉरमेशन तससटर ऑन 
एजययुकवे शन पलस (UDISE+) , नॅशनल 
अतच्हरेंट स्हमे (NAS), 2017 आवण संबंतधि 
वजलह्यांद्ार े प्रर्ान कवे लवेलया ्लवेटासह तवतवध 
स्तोिांक््लन गोळा कवे लवेलया ्लवेटाचया आधार े
PGI-D नवे शालवेय वशक्णािील वजलहासिरीय 
कारतगरीचवे रल्यांकन कवे लवे.

परफॉम्बन्स ग्ेडडंग इांडेक्स (PGI-D)
मोडस ऑपरेंडी :

 � रचन्ष : PGI-D संरचनवेि एक्ण 600 गयुणांचा 
सराववेश आहवे 83 ननर्मेशकांवर, सहा श्वेणींरधयवे 
गटबद्ध कवे लवे आहवे 

 � पररणार प्रभावी वगमाखोलया, पायाभि् सयुतवधा 
आवण तवद्ाथयाांचवे हकक, शाळा सयुरक्ा आवण 
बाल संरक्ण, न्लवजटल वशक्ण आवण प्रशासन 
प्रहक्रया.

 � कोतव्ल-19 रहारारीचया पाश्वमाभर्ीवर, न्लवजटल 
लर्नग आवण प्रभावी कलासरूर या र्ोन श्वेणी 
जो्ललया गवेलया आहवेि. िथानप, या श्वेणी 
राजयसिरीय पीजीआयचा भाग न्हतया.

 � ््ष शे्रण््ष पुढे 12 डोमेनमध्े दवभ्षगल््ष 
आहेत.

मूल््षांकन शे्रणी : 

 � PGI-D वजलह्यांचवे 10 श्वेणींरधयवे वगदीकरण 
करिवे. तया श्वेणीिील डकवा एक्णच एक्ण 
गयुणांचया 90% पवेक्ा जासि गयुण तरळतवणाऱया 
वजलह्यांसाठी 'र्क्' ही सववोचच श्वेणी आहवे .

 � तयापाठोपाठ उतकषमा (81% िवे 90%), अति उत्र 
(71% िवे 80%), उत्र' (61% िवे 70%), प्रशवेष्-1 
(51% िवे 60%) यांचा क्ररांक लागिो. आवण 
उत्र (61% िवे 70% पयांि). Prashta-2' 
(41% िवे 50%) क्ररांकावर आहवे.
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 � एक्ण गयुणांचया 10% पयांि सकोअरसाठी PGI-D 
रधयवे सवामाि करी ग्वे्ल Aspirant-3 आहवे.

 � या र्ोन वषाांि एकाही वजलह्याला सववोचच र्क् ग्वे्ल 
तरळालवेला नाही.

म्त्व :

 � इंन्लकवे टरवर आधाररि, PGI सकोअर वजलह्याला 
सयुधारणवे आवशयक असलवेलवे क्वेत् र्शमाविवे. 
PGI-D सवमा वजलह्यांची सापवेक् कारतगरी सरान 
प्रराणाि प्रर्र्शि करले जवे तयांना अतधक चांगली 
कारतगरी करणयास प्रोतसाहहि करले.

 � तयाच ववेळी, िवे राजयवे आवण कें द्शातसि प्रर्वेशांद्ार े
सवीकारलया जाणायामा ् सववोत्र पद्धिींसाठी 
राहहिीचा एक चांगला स्ोि महण्न र्वेखील कार 
करले जवे सारातयक कवे लवे जाऊ शकिाि.

 � हवे तवद्ाथदी, पालक, वशक्क आवण प्रशासकांसह 
शालवेय वशक्ण प्रणालीिील सवमा भागधारकांना 
तयांचया वजलह्याची आवण इिर वजलह्यांची कारतगरी 
जाण्न घवेणयास रर्ि करिवे.

अ्वालाची प्रमुख वैलशष्ट्दे :
सववोतकृष् प्रिि्णक :

 � राजस्ानचया िीन वजलह्यांनी रल्यांकनाि 
सववोत्र कारतगरी कवे ली.

 � अहवालानयुसार, सीकर, झंुझुन् आवण जयपर् हवे 
िीन वजलहवे 2019-20 रधयवे 'उतकषमा' श्वेणीरधयवे 
ठवेवणयाि आलवे होिवे, िर वषमाभरापव्दी कोणिाही 
वजलहा तया श्वेणीि आला न्हिा.

 � या ग्वे्लरधयवे राजस्ानरधयवे सवामातधक 24 वजलहवे 
आहवेि, तयानंिर पंजाब (14), गयुजराि (13) आवण 
कवे रळ (13) आहवेि.

ख्षलील प्रिि्णक :

 � या श्वेणीिील सवामाि करी गयुण तरळवणार ेवजलहवे 
(50 पकैरी 1) होिवे:

 � र्वक्ण सलरारा-रंचर (आसार), अलीराजपर् 
(रधय प्रर्वेश), उत्र गारो हहलस आवण 
रवेघालयािील र्वक्ण गारो हहलस आवण 2020 
रधयवे खोवाई (नत्पयुरा)

 � अति-उत्र आवण उत्ररधयवे( एकही वजलहा 
नसलवेली 12 राजयवे/कें द्शातसि प्रर्वेश आहवेि:

 � तबहार, गोवा, जमर ् आवण काशरीर, अरुणाचल 
प्रर्वेश, रवणपर्, रवेघालय, तरझोरार, नागालँ्ल, 
तसककरीर, नत्पयुरा आवण उत्राखं्ल.

प्रगती :

 � अहवालानयुसार, सवमा श्वेणींरधयवे वजलह्यांचया संखयवेि 
वाढ झाली आहवे.

 � 2018-19 िवे 2019-20 या कालावधीि 
अतिशय उतकृष् श्वेणीिील वजलह्यांची संखया 49 
वरून 86 पयांि वाढली आहवे, जी "रहत्वपण्मा 
सयुधारणा" र्शमाविवे.

 � 33 वजलह्यांनी ननकालाि तयांचवे गयुण सयुधारलवे, परंियु 
ग्वे्ल-सिराि कोणिीही सयुधारणा झाली नाही.

 � ननकाल श्वेणीरधयवे तवद्ाथयाांचवे शैक्वणक पररणार, 
वशक्कांची उपलबधिा आवण ्यावसातयक 
पररणार यांचा सराववेश होिो.

दडशजटल लर्नग शे्रणी : 

 � 2018-19 चया ियुलनवेि 20 वजलह्यांनी 20% पवेक्ा 
जासि सयुधारणा र्शमावली आहवे, िर 43 वजलह्यांनी 
2019-20 रधयवे 10% पवेक्ा जासि सयुधारणा 
कवे लया आहवेि.

प्ष््षभूत सुदवध्ष : 

 � 2018-19 चया ियुलनवेि 2019-20 रधयवे 478 
वजलह्यांनी तयांचवे गयुण सयुधारलवे आहवेि.

 � या 478 वजलह्यांपकैरी 37 वजलह्यांनी 20% पवेक्ा 
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जासि गयुण सयुधारलवे आहवेि आवण 115 वजलह्यांरधयवे 
10% पवेक्ा जासि सयुधारणा झाली आहवे, महणजवे 
श्वेणी-सिरीय सयुधारणा.

््ष दििेने इतर सरक्षरी उपक्रम :

 � राषट्ीय वशक्ण धोरण 2020 : भारिीय वशक्ण 
्यवस्वेि शालवेय िवे रहातवद्ालयीन सिरापयांि 
अनवेक बर्ल घ्लवन् आण्न "भारिाला जागतिक 
ज्ान रहासत्ा बनवणवे" हवे तयाचवे उहद्ष् आहवे .

समरि शिक्ष : 

 � शालवेय वशक्णाचया सवमा सिरांवर सवमासराववेशक 
आवण नयायय र्जामाचवे वशक्ण सयुननवचिि 

करणयासाठी प्री-सक्ल िवे बारावीपयांिचया शालवेय 
वशक्णासाठी ही एकाततरक योजना आहवे.

म्षध््षनह भोजन ्ोजन्ष : 

 � याि अशी िरिर्् आहवे करी इयत्ा पहहली 
िवे आठवी पयांि वशकणाऱया सहा िवे चरौर्ा 
वयोगटािील प्रतयवेक बालक जवे शाळवेि प्रववेश 
घवेिवे आवण शाळवेि जािवे तयांना शाळवेचया सयुट्टा 
वगळिा र्ररोज रोफि गरर वशजवलवेलवे परौनष्क 
जवेवण नर्लवे जाईल

 � एकल्य रफॉ्लवेल सक्ल आवण राजीव गांधी नॅशनल 
फवे लोवशप योजना (RGNF) : अनयुसत्चि जरािी 
(ST) सरयुर्ायािील तवद्ाथयाांना उचच वशक्ण 
घवेणयासाठी प्रोतसाहहि करणवे हवे यारागवे आहवे.

चचदेत क्ष? 

 � नॅशनल कतरशन फफॉर प्रोटवेकशन ऑफ चाइल्ल 
राइट्स (NCPCR) नवे रनोरंजन उद्ोगाि बाल 
संरक्णाचवे ननयरन करणयासाठी रसयुर्ा रागमार्शमाक 
ित्ववे ियार कवे ली आहवेि. 

 � आयोगानवे 2011 रधयवे "रनोरंजन उद्ोगािील 
बाल सहभागाचवे ननयरन करणयासाठी रागमार्शमाक 
ित्ववे" जारी कवे ली होिी. 

 � नवीन रसयुर्ा प्रथरच सोशल रीन्लया आवण ओ्हर 
र् टफॉप (OTT) पलॅटफफॉरमाला क्हर करणायामान 

रागमार्शमाक ित्वांची ्यापिी वाढविो. 

नवीन मागजादशजाक तत्वांची ठळक वैलशष्ट्दे:
शजलह्षमधक्षऱ््षांची परव्षनगी : 

 � कोणिाही ऑन्लओ-व्हन्लओ रीन्लया प्रो्लकशन 
डकवा लहान रयुलाचा सराववेश असलवेलया 
कोणतयाही ्यावसातयक कायमाक्रराचया 
कोणतयाही ननरामातयाला आिा हा हक्रयाकलाप 
जवेथवे करावयाचा असवेल तया वजलहा रं््लातधकायाां 

मनोरांजन उद्ोग्षत 
मुल्षां चय्ष सहभ्षग्षचे 

ननयमन 



72

राजकीय घडामोडी

ची परवानगी घवेणवे आवशयक आहवे. 
 � ननरामातयांना एक न्लसकलवेरर र्वेखील चालवावा 

लागवेल जयारधयवे सांतगिलवे आहवे करी श्डटगचया 
संपण्मा प्रहक्रयवेर्रमयान रयुलांचवे शोषण, दुलमाक् डकवा 
शोषण होणार नाही याची खात्ी करणयासाठी 
उपाययोजना कवे लया गवेलया आहवेि. 

कठोर िां ड्षतमक तरतुिी : 

 � कतरशननवे रागमार्शमाक ित्वांचवे उललंघन 
कवे लयाबद्ल कठोर रं््लातरक िरियुर्ींचा सराववेश 
कवे ला आहवे, जयारधयवे ियुरंुगवासाचा सराववेश आहवे 
आवण बाल कलाकार आवण रनोरंजनासाठी 
वापरलया जाणायामाक रयुलांची वजलहा 
रं््लातधकायाांसक्लवे नोंर्णी करणवे आवशयक आहवे. 

दवदवध क्ष्द््षतील तरतुिी : 

 � पसैवे तरळवणयासाठी रयुलांचा वापर करणाऱया 
पालकांना जबाबर्ार धरलवे पाहहजवे. रयुलांचया 
संरक्णासाठी ववेगववेगळवे कायर्वे आहवेि, या 
कायद्ांचया िरियुर्ींचा आिा रागमार्शमाक ित्वांरधयवे 
सराववेश करणयाि आला आहवे. 

 � बाल नयाय कायर्ा 2015 बालकारगार सयुधारणा 
कायर्ा, 2016, लैंतगक गयुनह्यांपासन् बालकांचवे 
संरक्ण कायर्ा, 2012, राहहिी िंत्ज्ान 
(रधयविदी रागमार्शमाक ित्ववे आवण न्लवजटल 
रीन्लया आचारसंहहिा) ननयर, 2021 इतयार्ींचया 
िरियुर्ींचा सराववेश करणयाि आला आहवे. 

 � बाल आवण बाल कारगार कायर्ा, 1986 , 
लैंतगक गयुनह्यांपासन् रयुलांचवे संरक्ण कायर्ा, 

2012 आवण बाल नयाय (रयुलांची काळजी 
आवण संरक्ण) कायर्ा, 2015 यासह तवतवध 
कायद्ांिगमाि गयुनह्यांसाठी तवतवध वशक्ा ननधामाररि 
कवे लया आहवेि 

दवसत्षर : 

 � नवीन रागमार्शमाक ित्वांचया कक्वेि टी्ही 
कायमाक्ररांचा सराववेश असवेल, जयारधयवे ररअॅवलटी 
शो, रावलका, बािमया आवण राहहिी र्वेणार े
राधयर, तचत्पट, OTT पलॅटफफॉरमावरील सारग्ी, 
सोशल रीन्लयावरील सारग्ी, परफफॉर्रग आट्मास, 
जाहहरािी आवण कोणतयाही रयुलांचा सराववेश 
असलवेलवे ्यावसातयक रनोरंजन हक्रयाकलाप 
सरातवष् आहवेि. इिर प्रकारचया सहभागाचा 
सराववेश आहवे. सहभागी आहवेि. 

प्रततिंमधत भूममका : 

 � रागमार्शमाक ित्ववे रयुलांना अयोगय भत्रका डकवा 
पररस्स्िीि ठवेवणयास प्रतिबंतधि करिाि. 

 � रयुलाचवे वय, पररपकविा, भावननक डकवा रानतसक 
तवकास आवण संववेर्नशीलिा लक्ाि घवेिली 
पाहहजवे. रयुल उपहास, अपरान डकवा ननरुतसाह, 
कठोर टीका डकवा तयाचया भावननक रृ्नष्कोनावर 
पररणार करणारी कोणिीही वागण्क याि गयुं ि ्
शकि नाही. 

 � रयुलांना रद्पान, धयुम्रपान डकवा इिर कोणिवेही 
पर्ाथमा वापरिाना डकवा कोणतयाही असारावजक 
कृिीि आवण अपराधी विमान करिाना र्ाखवलवे 
जाऊ शकि नाही. 

 � कोणतयाही रयुलाला नग्निवेशी संबंतधि कोणतयाही 
प्रकारचया हक्रयाकलापांरधयवे सहभागी होिा 
यवेणार नाही. 
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पालकांची उपस्थिती : 

 � श्ट र्रमयान नकरान एक पालक डकवा कायर्वेशीर 
पालक डकवा कोणिीही ओळखीची ्यक्तरी 
उपस्स्ि असणवे आवशयक आहवे आवण लहान 
रयुलांसाठी पालक डकवा कायर्वेशीर पालकांसह 
नोंर्णीकृि नसमाची उपस्स्िी आवशयक आहवे. 

 � हाननकारक प्रकाश, दूनषि सौंर्यमा प्रसाधनवे 
प्रतिबंतधि: 

 � अलपवयीन, तवशवेषिः सहा वषाांखालील रयुलांना, 
हाननकारक प्रकाश डकवा दूनषि सौंर्यमाप्रसाधनांचया 
संपकामाि यवेऊ नयवे. 

वैद्यकतीय आरयोगय प्रमाणपत्र : 

 � उतपार्नाशी ननगन्लि प्रतयवेक ्यक्तरी जो रयुलांचया 
संपकामाि अस ्शकिो तयांना कोणतयाही प्रकारचा 
संसगमा होणार नाही याची खात्ी करणयासाठी 
वदै्करीय नफटनवेस प्रराणपत् सार्र कराववे लागवेल 
आवण करमाचायाांीची पोवलस प्लिाळणी र्वेखील 
कवे ली जाईल. 

मुलाचदे लशक्षण सुतनणचित करणदे : 

 � ननरामातयानवे वशक्णाचा अतधकार (RTI) कायर्ा, 
2009 अंिगमाि रयुलाचवे वशक्ण सयुननवचिि करणवे 
र्वेखील आवशयक आहवे जवेणवेकरून उतपार्न आवण 
वदै्करीय सयुतवधा िसवेच रयुलांना शालवेय डकवा 
वशकणयाचया कालावधीि पयुरसेवे परौनष्क अन्न आवण 
नपणयाचवे पाणी उपलबध असवेल. उपलबधिवेरधयवे 
कोणिाही ्यतयय नसावा. 

िररोज एक शिफट : 

 � िीन िासांचया ब्वेकसह एक रल् र्ररोज फक्त 
एका वशफटरधयवे कार करले. 

 � रयुर्ि ठवेव/नफकस न्लपफॉवझटरधील रयुलाचया 
उतपन्नाचवे क्रवे न्लट: 

 � उतपार्न डकवा संस्वेिन् रयुलानवे करावलवेलया 
उतपन्नाचया नकरान 20% रककर थवेट रयुलाचया 
नावावर असलवेलया राषट्ीयीकृि बँकवे िील रयुर्ि 
ठवेव खातयाि जरा कवे ली जाईल, जी बहुसंखय 
झालयावर रयुलाद्ार ेजरा कवे ली जाऊ शकिवे. 

 � रयुलानवे डकवा तयाचया/तिचया कयु टयुंबानवे/पालकांनी 
ियार कवे लवेली सारग्ी: 

 � बालकारगार आवण बाल कारगार कायर्ा, 
1986 चया कलर 3(2)(अ) अंिगमाि, रल् डकवा 
तयाचया/तिचया कयु टयुंबानवे/पालकांनी उतपानर्ि 
कवे लवेली तवषय/सारग्ी करौटयुं तबक उपक्रराि कार 
करणारी रयुलवे रानली जाईल. 

मुलांशी संिंमधत घ्टनातमक तरतुदरी : 

 � राजयघटनवेनवे प्रतयवेक बालकाला सन्ानानवे 
जगणयाचया अतधकाराची हरी नर्ली आहवे— 
्यतक्तसवािंत्याचा अतधकार (अनयुच व्ेर् २१), 
गोपनीयिवेचा अतधकार (अनयुच व्ेर् २१), 
सरानिवेचा अतधकार (अनयुच व्ेर् १४) आवण/
डकवा भवेर्भावातवरुद्धचा अतधकार (अनयुच व्ेर् १५) 
शोषणातवरुद्ध तवरुद्ध हकक (कलर 23 आवण 
24). 

 � 6-14 वयोगटािील सवमा रयुलांसाठी रोफि 
आवण सक्तरीचया प्राथतरक वशक्णाचा अतधकार 
(अनयुच व्ेर् 21A). 

 � राजय धोरणाची रागमार्शमाक ित्ववे, तवशवेषि: 
अनयुच व्ेर् 39(f), बालकांना ननरोगी रीिीनवे 
आवण सवािंत्य आवण सन्ानाचया पररस्स्िीि 
तवकतसि होणयाचया संधी आवण सयुतवधा नर्लया 
जािील आवण बालपण आवण िारुणय हवे सयुननवचिि 
करणयाचवे बंधन राजयावर ठवेविवे. शोषण, नैतिक 
आवण भरौतिक तयागापासन् संरवक्ि कवे लवे पाहहजवे
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चचदेत क्ष?  

 � अलीक्लवेच सववोचच नयायालय आवण राषट्ीय 
हररि नयायातधकरण (NGT) चया ननव्लक 
ननकालांचा आर्थक प्रभाव शीषमाकाचा अहवाल 
NITI आयोगाला सार्र करणयाि आला आहवे .  

 � हा अभयास CUTS (कंझययुरर ययुननटी अँ्ल ट्सट 
सोसायटी) द्ार े आयोवजि कवे ला गवेला होिा, 
जयाला NITI आयोगानवे अतधकृि आवण पण्मापणवे 
ननधी नर्ला होिा . 

म्त्वाचदे मुद्दे : 

 � CUTS सववोचच नयायालय आवण NGT चया पाच 
प्ररयुख पयामावरणीय आर्वेशांसह तवतवध नयातयक 
आर्वेशांचया आर्थक पररणाराचा अभयास करिवे . 

अभ््षस्षत हे सम्षदवष् घटक : 

 � गोवा फाउं्लवेशन तवरुद्ध रवेससमा सवेसा सटरलाइट 
वलतरटवे्ल आवण इिर, 2018 

 � हनयुरान लक्ष्मण आरोसकर तवरुद्ध ययुननयन ऑफ 
इंन्लया (रोपा तवरानिळ प्रकरण), 2019 

 � िातरळना््ल प्रदूषण ननयंत्ण रं्लळ तवरुद्ध 
सटारलाईट इं्लसट्ीज (आय) वलतरटवे्ल (सटारलाइट 
कफॉपर पलांट कवे स), 2019 

 � राषट्ीय हररि नयायातधकरण बार असोतसएशन 
तवरुद्ध पयामावरण आवण वन रंत्ालय आवण इिर 
(वाळ् खाण प्रकरण), 2013 

 � वधमारान करौवशक तवरुद्ध ययुननयन ऑफ इंन्लया अँ्ल 
अर्समा (एनसीआर कनसट्कशन बॅन कवे स), 2016 

पयाजावरणाशी संिंमधत पाच न्यायालयीन 
आददेशांचा आरथििंक पररणाम : 

 � पाच ननव्लक पयामावरणीय आर्वेशांरयुळवे आर्थक 
पररणारांचवे तवशलवेषण असा अंर्ाज आहवे करी 
2018 चया रधयापासन् िवे 2021 चया रधयापयांि 
75,000 ्यक्ततींवर पयामावरण प्रतिबंधातरक 
आर्वेशांरयुळवे प्रतिक्ल पररणार झाला . 

 � 2018 चया रधयापासन् िवे 2021 चया रधयापयांि 
भारि सरकारला 8,000 कोटी रुपयांचा रहसल् 
िोटा सहन करावा लागला. 

 � हा रहसल् भां्लवली खचमा महण्न खचमा कवे ला 
असिा िर 20,000 कोटी रुपयांचा आर्थक 
फायर्ा झाला असिा. 

 � पाच ननणमायांवरून, या अभयासाचा अंर्ाज आहवे करी 
16,000 लोकांनी तयांचया नोकऱया गरावलया 
आहवेि. 

 � उद्ोगाला सयुरार े15,000 कोटी रुपयांचा रहसल् 
आवण कारगारांचवे सयुरार े 500 कोटी रुपयांचवे 
उतपन्न बयु्लालवे. 

गयोव्यातील खाण िंदरीचा कदे स ््टडी : 
र्षज््षच््ष स्षव्णजदनक कज्ष्णत व्षढ : 

 � गो्यािील खाणकारावरील बंर्ीरयुळवे, राजयाचवे 
सावमाजननक कजमा 2007 िवे 2021 पयांि 10.06% 
चया चक्रवाढ वार्षक वाढ र्रानवे (CAGR) वाढलवे. 

 � राजयानवे घवेिलवेलवे बाजार कजमा 19.93% चया 
CAGR नवे वाढलवे, पररणारी खाण ननलंबनारयुळवे. 

SC आश्ण NGT चय्ष ननवडक 
नन्णश्वय्षांच्ष आर्थिक परर्ण्षम 
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कें द्र आशण र्षज् िोनहीमधील महसुली तूट : 

 � एकनत्िपणवे, खाण कंपनयांनी भरलवेलया करांरधयवे 
कें द् आवण राजय रहसयुलाचवे अंर्ाजवे 668.39 
कोटी रुपयांचवे नयुकसान, 

 � राजयाचया रहसयुलाि कवे वळ 1,821.32 कोटी 
रुपयांचवे नयुकसान झालयाचा अंर्ाज आहवे. 

ख्षण कां पन््षां चे नुकस्षन : 

 � 2018-19 आवण 2020-2021 या वषाांरधयवे 
खाण कंपनयांना 6,976.71 कोटी रुपयांचा िोटा 
झालयाचा अंर्ाज आहवे. 

रोजग्षर्षची ह्षनी : 

 � खाण बंर् झालयास रोजगाराचवे नन्वळ नयुकसान 
(प्रतयक् आवण अप्रतयक् र्ोनही) सयुरार े 15,000 
नोकऱयांचवे आहवे. 

अभयास लशफारसी : 
सट्र्षइक शिललक : 

 � आर्थक आवण पयामावरणीय घटकांरधील सरिोल 
साधणयासाठी नयायपावलका आवण नयायाधीशांना 
सयुसजज करणयाची गरज आहवे.  

 � उर्ाहरणाथमा, राषट्ीय राजधानी क्वेत् बांधकार बंर्ी 
प्रकरणावर, प्रदूषण रोखणयासाठी नयायपावलका 
आवण कायमापावलकवे नवे अवलंबलवेलया कायमापद्धिींची 
कयु चकारी क्रिा आवण िज्ांची करिरिा, 
तवतवध कारणांरयुळवे रां्ललवेलया कायमापद्धिी आवण 
प्रणालींरधील त्युटींचवे अस्सितव उघ्ल करिवे. 
संसाधनांचा अभाव.  

दवर् तज््षांची आवश्कत्ष : 

 � याि आर्थक पररणारांचा सराववेश असलवेलया 
तवषयांवर नयायाधीशांना रागमार्शमान करणयासाठी 
तवषय िज्/िज्ांची गरज अधोरवेखि करणयाि 
आली. 

 � नयायाधीशांचया ननव्ल प्रहक्रयवेिही बर्ल करणयाि 
यावा, अशी वशफारस सतरिीनवे कवे ली आहवे. 

 � नयायरि्थींचया काराचया र्जमेर्ारिवेसाठी राषट्ीय 
नयातयक आयोगावरील कायद्ाचवे पयुनरुजजीवन 
कवे लवे पाहहजवे. 

 � िथानप, नयातयक अतधकायाांठना (रल्भि्) 
आर्थक रयुद्ांची जाणीव असणवे तििकवे च 
रहत्वाचवे आहवे, जवेणवेकरून सवाांगीण आवण 
संियुवलि ननणमायाची आवण रृ्नष्कोनाची गरज 
ओळखिा यवेईल. 

न्यायपाललकदे ची जिािदारी : 

 � नयायशास्ताचवे तवशलवेषण आवण ननणमाय 
घवेणयाचा उचच र्जामा सयुननवचिि करणयासाठी 
नयायपावलकवे साठी जबाबर्ारी र्वेखील ननधामाररि 
कवे ली आहवे. 

 � जया प्रकरणांरधयवे कायर्वेशीर िरियुर्ींचवे काटवेकोर 
पालन कवे लयानवे खर े आर्थक नयुकसान होऊ 
शकिवे अशा प्रकरणांरधयवे सववोचच नयायालयाचया 
ननणमायाि ्यापक जनहहिाचवे रागमार्शमान कवे लवे 
पाहहजवे. 

 � सववोचच नयायालयानवे भ्रष्ाचार आवण गैरकारभार 
प्रकरणांरधयवे सहभागी अतधकारी आवण 
राजकारणयांना रं््ल ठोठावन् जबाबर्ारीची 
रागणी कवे ली पाहहजवे. 

सवजा ्तरांवर पारदशजाकता :  

 � अशा प्रकार ेआर्थक तवकास आवण पयामावरणीय 
शाश्वििा या रानवी-कें नद्ििवेचवे रोठवे उहद्ष् 
लक्ाि घवेऊन नयाय ्यवस्वेसह सवमा सिरांवर 
ननणमाय प्रहक्रयवेची राहहिी र्वेणवे रहत्वाचवे आहवे.
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भूगोल व पयायावरणीय 
घडामोडी

चचदेत क्ष : 

 � रंगोवलयाचवे खय्ु सगयुल लवेक नॅशनल पाकमा  
ययुनवेसकोनवे वल्लमा नवेटवकमा  ऑफ बायोसफरीअर 
ररझ्हमारधयवे सरातवष् कवे लवे आहवे या कारणासिव 
सधया हा रयुद्ा चचमेि आहवे 

ठळक ब्षबी : 

 � फ्ानसरधील पॅररस यवेथवे पार प्ललवेलया इंटरनॅशनल 
को-ऑर््लनवेडटग करौस्नसल ऑफ रॅन अँ्ल 
बायोसफरीअर प्रोग्ारचया 34 ्या सत्ाि हा ननणमाय 
घवेणयाि आला .

मॅन अँड ब्ष्ोसफीअर प्रोरि्षम : 

 � हा एक आंिरसरकारी वजै्ाननक कायमाक्रर असन् 
वषमा 1970 चया र्शकाचया सयुरुवािीला ययुनवेसकोनवे 
तयाची स्ापना कवे ली.

युनेसकोचय्ष र्षखीव य्षदीत खुवसगुल लेक 
नॅिनल प्षकश्व  

 � उदे्ि : लोक आवण तयांचवे पयामावरण यांचयािील 
नािवेसंबंध वाढतवणयासाठी वजै्ाननक आधार 
स्ानपि करणवे 

खुवसगुल तल्षव : 

 � भौग्षशलक थि्षन : खय्ु सगयुल सरोवर रवशयन 
सीरवेजवळ खय्ु सगयुल या उत्र रंगोवलयन प्रांिाि 
आहवे

 � रंगोवलयाचया 70% गोड्ा पाणयाचा वाटा आहवे
 � हवे सरोवर सरयुद्सपाटीपासन् सयुरार े 1645 रीटर 

उंचीवर असन् 135 नकरी लांब आवण 262 रीटर 
खोल आहवे

 � हवे रंगोवलयािील सवामाि रोठवे गोड्ा पाणयाचवे 
सरोवर असन् क्वेत्फळाचया रृ्ष्ीनवे हवे रंगोवलयािील 
दुसर ेरोठवे सरोवर आहवे
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चचदेत असण््षचे क्षरण 

 � अलीक्लवेच रलवेररयासंबंधी करणयाि आलवेलया 
अभयासािन् रलवेररयाशी लढणयासाठी कृनत्र 
प्रकाशाचा वापर शस्त महण्न कवे ला जाऊ शकिो 
असवे नर्सन् आलवे या कारणासिव सधया हा रयुद्ा 
चचमेि आहवे  

ठळक ब्षबी : 

 � जतैवक ववेळवेचया ननयरनाि प्रकाश रहत्वाची 
भत्रका बजाविो जसवे करी पक्षांरधील प्रजननाची 
ववेळ, ससहांची वशकार आवण रानवांचया 
झोपणयाचया पद्धिी . 

 � पथृवीचया पररभ्ररणारयुळवे नर्वस आवण रात्ीची 
ववेळ ियुलनवेनवे स्स्र आहवे अशा ननयतरि नर्वस-रात् 
चक्रांरयुळवे ग्हावर जीवन तवकतसि झालवे आहवे. 

 � रवेलाटोननन संप्रवेरक हा एक जनयुक आहवे जो 
झोपवेचवे आवण जागृि होणयाचया चक्रांचवे ननयरन 
करणयासाठी जबाबर्ार आहवे. 

 � हवे वनसपिी िसवेच प्राणयांरधयवे आढळिवे. 

मलेडरय्षशी 
लढण््षस्षठी  
कृत्त्म प्रक्षश 

 � कृनत्र प्रकाशाचया वाढतया वापरारयुळवे नैसर्गक 
झोपवेचया चक्राि जलर् बर्ल नर्सन् आलवे आहवेि. 

 � सधया जगािील सयुरार े 80% लोकसंखया 
कृनत्रररतया प्रकावशि आकाशाखाली जगि आहवे. 

 � रलवेररयावर कृनत्र प्रकाशाचा पररणार :  
 � कृनत्र प्रकाश ्लासांचया जीवशास्ताि बर्ल 

घ्लवन् आण् शकिो. 
 � रलवेररया पसरवणारी एनोनफलीस ्लासांची प्रजािी 

रात्ी सहक्रय असिवे 
 � कृनत्र प्रकाशाचा वापर करून नर्वसा वजिका 

प्रकाश ियार होिो तििकाच ्लास रात्ी गोंधळाि 
टाक् शकिाि. 

 � लाइट एतरडटग ्लायो्ल (एलई्ली)  अॅरनोनफलीस 
्लासाचया र्ीघमाकाळ चावणयाचवे प्रराण करी करिवे.

 � तयारयुळवे रलवेररयाचया चा्याचवे आवण संक्ररणाचवे 
प्रराण करी होिवे. 

आव्ानदे : 

 � पहहलवे आ्हान हवे आहवे करी रलवेररया संसगामाचा 
धोका करी करणयासाठी कृनत्र प्रकाशाचा वापर 
कसा करिा यवेईल हवे अद्ाप सपष् झालवेलवे नाही. 

 � कृनत्र प्रकाशाचवे पररणार ननयंनत्ि प्रयोगशाळवेचया 
राधयराि प्रर्र्शि कवे लवे जाऊ शकिाि, परंियु 
प्रभावी वाहक ननयंत्ण धोरण महण्न तयाचा वापर 
कवे लयानवे बरचे ववेगळवे पररणार नर्सन् आलवे आहवेि. 

 � या्यतिररक्त LED प्रकाशारयुळवे रानवी आरोगयावर 
नकारातरक पररणार होऊ शकिाि जसवे करी झोप 
्यतयय आणणवे 

मलदेररया :  

 � रलवेररया हा पलासरोन्लयर परजीवीरयुळवे होणारा 
्लासांरयुळवे होणारा रक्त रोग आहवे. हवे प्रारयुखयानवे  
आनफ्का, र्वक्ण अरवेररका आवण आवशयािील 
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उषणकनटबंधीय आवण उप-उषणकनटबंधीय  
प्रर्वेशाि आढळिवे.  

 � हा परजीवी  संक्रतरि रार्ी  अॅनोनफलीस ्लासांचया 
चा्या्र्ार ेपसरिो. 

 � रानवी शरीराि प्रववेश कवे लयावर, परजीवी 
सयुरुवािीला यकृिाचया पवेशींरधयवे गयुणाकार 
करिाि, नंिर  लाल रक्त पवेशी (RBCs)  नष् 
करिाि  , पररणारी RBC  नष् होिाि. 

 � रानवांरधयवे रलवेररया संसगामास कारणीभि् 
असलवेलया 5 परजीवी प्रजािी आहवेि, तयापकैरी 
2 प्रजािी  - पलासरोन्लयर फॅलसीपवेरर  आवण  
पलाझरोन्लयर ्हाय्हॅकस  - यांना रलवेररया 
संसगामाचा सवामातधक धोका आहवे. 

 � रलवेररयाचया लक्णांरधयवे िाप आवण फल ्सारखी 
लक्णवे, सर्दी, ्लोकवे दुखी, सनाय ् दुखणवे आवण 
थकवा जाणवणवे यांचा सराववेश होिो. 

 � या रोगाचा प्रतिबंध आवण उपचार र्ोनही शकय 
आहवे. 

मलेरर््ष लस :  

 � RTS,S/AS01, जयाला Mosquirix असवेही 
महणिाि, ही इंजवेकशन करणयायोगय लस आहवे

 � ही लस र्ीघमा वजै्ाननक चाचणीनंिर प्रापि झाली 
आहवे जी पण्मापणवे सयुरवक्ि आहवे. 

 � या लसीचया वापरारयुळवे रलवेररयाचा धोका 40 
टककयांपयांि करी होिो आवण तयाचवे पररणार 
आिापयांिचया सववोत्र लसींरधयवे नर्सन् आलवे 
आहवेि. 

 � हवे  GlaxoSmithKline (GSK) कंपनीनवे  
तवकतसि कवे लवे आहवे  आवण  2015 रधयवे  ययुरोनपयन 
रवेन्लतसन एजनसीनवे रंजर् कवे लवे आहवे. 

 � RTS,S लस रलवेररया परजीवी, पलाझरोन्लयर 
पी. फॅलसीपवेरर या रलवेररया परजीवी तवरूद्ध 
रोगप्रतिकारक शक्तरी तवकतसि करिवे, जी रलवेररया 
परजीवीची सवामाि घािक प्रजािी आहवे . 

जागततक पररस्थिती : 

 � रलवेररयाचया एक्ण रुगणांरधयवे घट झाली असली 
िरी रलवेररयातवरुद्धचया लढाईि जग अजन्ही रागवे 
आहवे 2000 रधयवे प्रति 1,000 लोकसंखयवेरागवे 
59 प्रकरणवे होिी 2000 रधयवे 81.1 प्रकरणवे होिी 

 � जागतिक सिरावर 2020 रधयवे रलवेररयाची सयुरार े
240 र्शलक् प्रकरणवे आवण 6,00,000 रतृयच्ी 
नोंर् झाली. 

 � रलवेररयाची सवामातधक प्रकरणवे आनफ्कवे ि नोंर्वली 
जािाि

 � जागतिक  सिरावर या आजारारयुळवे होणाऱया 
रतृय्ं पकैरी 94 % आवण एक्ण रतृय्ं पकैरी 96 % 
आनफ्कवे ि आहवेि 

 � सचिाजनक बाब महणजवे यापकैरी 80 टककवे  रतृय ्
हवे पाच वषाांखालील डकवा तयापवेक्ा करी वयाचया 
रयुलांरधयवे नोंर्वलवे गवेलवे आहवेि . 

 � आ्हानवे : 
 � जरी तयाचया लसी आशार्ायक नर्सि असलया 

िरी, रलवेररयातवरोधी औषध प्रतिरोधकिा वाढली 
आहवे, तवशवेषिः पव्मा आनफ्कवे ि. 

 � परजीवीरधील अनयुवांवशक उतपररविमान तयांना 
ननयतरि ननर्ान टाळणयास सक्र करिवे. 

 � करीटकनाशकांनाही ्लासांचा प्रतिकार तवकतसि 
होि आहवे. 

वदेळदेची आवशयकता : 

 � ही पररस्स्िी ववेकटर/वाहक ननयंत्ण पयामायांना 
गिी र्वेणयाची आवण नवीन धोरणवे शोधणयाची 
गरज अधोरवेखि करिवे. 
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पर्यावरणीर 
क्मगिरी गिर्देश्ंक 

प््ष्णवरणी् क्षममगरी दनिदेि्षांक्षदवर्ी :

 � ननर्मेशांक नवेरका काय : पयामावरणीय कारतगरी 
ननर्मेशांक ही एक आंिरराषट्ीय क्ररवारी प्रणाली 
आहवे जी र्वेशांची पयामावरणीय स्स्िी आवण 
नटकाऊपणा रोजिवे.

 � पयामावरणीय कारतगरी ननर्मेशांक वषमा 2002 रधयवे 
एक दै्वार्षक ननर्मेशांक महण्न जागतिक आर्थक 
रंचानवे पयामावरण कायर्ा आवण धोरणासाठी यवेल 
सेंटर आवण कोलंतबया ययुनन्हर्सटी सेंटर फफॉर 
इंटरनॅशनल अथमा सायनस इनफफॉरमेशन नवेटवकमा  
यांचया सहकायामानवे पयामावरणीय स्स्रिा ननर्मेशांक 
महण्न लाँच कवे ला होिा.

सवरूप : 

 � वषमा 2022 साठीचया ननर्मेशांकाचवे सवमेक्णासाठी 
एक्ण  40 ननकषांना 11 श्वेणींरधयवे तवभागणयाि 
आलवे होिवे 

दनिदेि्षांक्षांतग्णत सवदेकण करत असत्षन्ष 3 
उटद्ष््षां न्ष मुख्तवे दवच्षर्षत घेण््षत आले होते :

1. पयामावरणीय आरोगय
2. इकोतससटर चवेिना
3. हवारान बर्ल

 � या ननर्मेशांकाि प्रतयवेक र्वेशाला तयांचया 
कारतगरीनयुसार 0 - 100 (सवामाि करी िवे 
सववोत्र) असवे गयुण नर्लवे जािाि जयानयुसार र्वेशांचा 
ननर्मेशांकाि क्ररांक ठरिो 

प्रमुख दनष्कर्ण :

 � 2022 चया क्ररवारीि ्लवेन्ाकमा  अ्वल स्ानावर 
असन् ही एक उपलबधी आहवे जी EPI द्ार ेरागोवा 
घवेिलवेलया रयुद्ांवर सशक्त कारतगरी र्शमाविवे, 
िसवेच सवच् ऊजामा भतवषय आवण शाश्वि शवेिीला 
प्रोतसाहन र्वेणयाचया प्रयतनांरधयवे उललवेखनीय 
कारतगरी आहवे

 � ययुनायटवे्ल डकग्लर आवण नफनलं्ल अनयुक्ररवे 
दुसऱया आवण तिसऱया क्ररांकावर असन् या 
र्ोघांनीही अलीक्लचया वषाांि हररिगृह वाय ्
उतसजमान करी करणयासाठी उचच गयुण तरळवलवे 
आहवेि

 � ययुनायटवे्ल सटवेट्स जागतिक पवचिरवेक्लील 22 
सरदृ्ध/संपन्न लोकशाहींपकैरी 20 ्या क्ररांकावर 
आहवे आवण एक्ण 43 ्या क्ररांकावर आहवे.

 � पानकसिान, बांगलार्वेश, व्हएिनार आवण 
मयानरार यांचयानंिर भारिाचवे 18.9 गयुणांसह 180 
ववे क्ररांक लागिो .

चचदेत सन््षचे क्षरण :

 � अलीक्लवेच पयामावरण कारतगरी ननर्मेशांक 2022 प्रतसद्ध झाला या कारणासिव सधया हा 
रयुद्ा चचमेि आहवे 

 � सवमेक्ण करणयाि आलवेलवे र्वेश : या ननर्मेशांकाि एक्ण 180 र्वेशांचवे सवमेक्ण करणयाि 
आलवे असन् यारधयवे भारि र्वेशाचा क्ररांक शवेवटचा असलयाचवे नर्सन् आलवे 
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 � EPI नयुसार भारिानवे कायद्ाचवे राजय, भ्रष्ाचारावर ननयंत्ण आवण सरकारी पररणारकारकिा या बाबिीिही 
करी गयुण तरळवलवे आहवेि 

 � EPI - 2020 रधयवे 27.6 गयुणांसह भारि 168 ्या क्ररांकावर होिा .
 � EPI - 2020 रधयवे ्लवेन्ाकमा ला पयामावरणीय आरोगय आवण शाश्वििा प्रथर स्ान र्वेणयाि आलवे आहवे .

दनिदेि्षांक्षचे महत्व :

 � EPI ननणमाय घवेणाऱयांना ओळखणयास सक्र करिवे
 � EPI ्लवेटाचवे तवशलवेषण र्शमातविवे करी आर्थक संसाधनवे, चांगलवे प्रशासन, रानवी तवकास आवण ननयारक 

गयुणवत्ा हवे र्वेशाची स्स्रिा वाढवणयासाठी रहत्वाचवे घटक आहवेि .
 � या संबंधांवर प्रकाश टाक्न, पयामावरणाचया रृ्ष्ीनवे सयुरवक्ि आवण नयायय भतवषयासाठी EPI शाश्वि तवकासाला 

चालना र्वेणयास रर्ि करिवे .

 � पंिप्रधान नरेंद् रोर्ी गयुजराि गरौरव अवभयान या 
कायमाक्रराि भाग घवेिला. 

अशभ््षन्षचे आ्ोजन : 

 � नवसारी यवेथील आनर्वासी भाग असलवेलया 
खयु्लववेल यवेथवे गयुजराि गरौरव अवभयानाचवे आयोजन 
करणयाि आलवे होिवे  

अशभ््षन्षचे सवरूप : 

 � याववेळी महणजवेच अवभयानाचया उर्घाटनप्रसंगी 
पंिप्रधानांराफमा ि अनवेक तवकास उपक्ररांचवे 
उद्ाटन आवण पायाभरणी करणयाि आली असन् 
यारधयवे 7 प्रकलपांचवे उद्ाटन, 12 प्रकलपांची 
पायाभरणी आवण 14 प्रकलपांचवे भत्रपज्न यांचा 
सराववेश आहवे

 � या प्रकलपांरयुळवे पररसरािील पाणीपयुरवठा 
सयुधारणयास िसवेच कनवेस्कटव्हटीला चालना 
र्वेणयासाठी आवण राहणीरानाि वाढ होणयास 
रर्ि होईल 

 � दुगमार भागाि राहणायामाा प्रतयवेक गरीब व प्रतयवेक 
आनर्वासीला शयुद्ध पाणी तरळणवे आवशयक आहवे 
तयारयुळवेच असवे रोठवे प्रकलप सयुरू होि आहवेि

 � याववेळी पंिप्रधानांनी वनबंध ् योजनवेचा नवीन 
टपपा राबतवलयाबद्ल तयांनी राजय सरकारचवे 
करौियुक कवे लवे

 � िसवेच याववेळी सयुरार े 586 कोटी रुपयवे खच्मान 
बांधणयाि आलवेलया रधयुबन धरणावर आधाररि 
आसटोलवे प्रार्वेवशक पाणीपयुरवठा प्रकलपाचवे 
पंिप्रधानांनी उद्ाटन कवे लवे हा पाणीपयुरवठा महणजवे 

गुजर्षत 
गौरव 

अलिय्षन 
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अवभयांनत्करी पराक्रराचा चरतकार आहवे
 � यासोबिच 163 कोटी रुपयांचया 'नल सवे जल' 

प्रकलपांचवे पंिप्रधानांचया हसिवे उद्ाटन करणयाि 
आलवे. हवे प्रकलप सयुरि, नवसारी, वलसा्ल आवण 
िापी वजलह्यािील रहहवाशांना सयुरवक्ि आवण 
पयुरसेवे नपणयाचवे पाणी उपलबध करून र्वेिील.

 � िापी वजलह्यािील रहहवाशांना वीज पयुरवणयासाठी 
85 कोटी रुपयांहून अतधक खचमा करून बांधणयाि 
आलवेलया वीरपर् ्यारा सबसटवेशनचवे (सबसटवेशन) 
पंिप्रधानांनी उद्ाटन कवे लवे

 � सां्लपाणी प्रहक्रया सयुलभ करणयासाठी वलसा्ल 
वजलह्यािील वापी शहरासाठी 20 कोटी रुपयवे 
खच्मान 14 एरएल्ली क्रिवेचया सां्लपाणी प्रहक्रया 
प्रकलपाचवे उद्ाटनही करणयाि आलवे

 � पंिप्रधानांनी नवसारी यवेथवे 21 कोटी रुपयवे खच्मान 
बांधलवेलया सरकारी घरांचवे उद्ाटन कवे लवे िसवेच 
नपपळाईर्वेवी-जयुनवेर-तचचतवहीर-पीपळर्हारपयांि 

चचदेत क्ष? 

 � नॅशनल इकनसटट्ट् ऑफ अॅ्ल्हानस सट्लीज 
(NIAS), बंगलोरचया भारि सरकारचया प्ररयुख 
वजै्ाननक सललागार कायामालयाचया सहकायामानवे 
भारि सरकारचया प्ररयुख वजै्ाननक सललागारानवे 
अलीक्लवेच (National Air Quality 
Resource Framework of India- 
NARFI) तवकतसि कवे ला आहवे. रोजी राषट्ीय 
तरशन सयुरू करणयासाठी तवचाररंथन कायमाशाळवेचवे 

बांधलवेलया रसतयांचवे आवण ्लांगरधील प्रतयवेकरी 12 
कोटी रुपयवे खच्मान बांधणयाि आलवेलया शाळांचया 
इरारिींचवे उद्ाटन कवे लवे.

 � सयुरि, नवसारी, वलसा्ल आवण िापी वजलह्यािील 
रहहवाशांना शयुद्ध नपणयाचवे पाणी उपलबध करून 
र्वेणयासाठी 549 कोटी रुपयांचया 8 पाणीपयुरवठा 
प्रकलपांची पंिप्रधानांनी पायाभरणी कवे ली

 � नवसारी वजलह्याि 33 कोटी रुपयवे खच्मान बांधणयाि 
यवेणाऱया खवेरगार आवण नपपळखवे्लला जो्लणाऱया 
रंुर् रसतयाची पायाभरणीही करणयाि आली

 � नवसारी िवे बार्लोली रागमे सयुपा र्रमयान सयुरार े27 
कोटी रुपयवे खच्मान आणखी एक चरौपर्री रसिा 
बांधणयाि यवेणार आहवे

 � ्लांग यवेथवे अनयुक्ररवे 28 कोटी आवण 10 कोटी रुपयवे 
खच्मान वजलहा पंचायि भवनाचवे बांधकार आवण 
रोलर कॅ्रश बॅररयर उपलबध करून र्वेणवे आवण 
दुरुसिी करणवे यासाठी पंिप्रधानांनी पायाभरणी 
कवे ली.

ि्षरतीय र्षष्टीय 
व्षयु गुणवत््ष 

सांस्षधन क्षययाक्रम 
आयोजन करणयाि आलवे होिवे 

NARFI : 

प्षर््णभूमी : 

 � NARFI ही एक राहहिी प्रणाली आहवे जी 
सरकार, नगरपावलका, सटाटमा-अप आवण खाजगी 
क्वेत्ािील ननणमाय घवेणाऱयांना भारिािील तवतवध 
हवारान झोनरधील वाय ् प्रदूषणाचया सरसया 
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सो्लवणयासाठी रर्ि करिवे. 
 � हवे सरजणयास सोपया सवरूपािील, संशोधन-

आधाररि, चाचणी कवे लवेली राहहिी आवण उद्ोग-
र्वेणारं सराधान यारधयवे सारातयक कवे लवे जाईल. 

 � सरकारी आस्ापनांरधील िळागाळािील 
कारगार, अंरलबजावणीकिमे, राधयरवे आवण 
धोरण ननरामािवे अशा तवतवध गटांसाठी न्लझाइन 
कवे लवेलवे अलपकालीन रल्भि् प्रवशक्ण रफॉड्युलस 
या कायमाक्रराचा अतवभाजय भाग असिील. 

उदे्ि : 

 � संप्रवेषण सरदृ्ध करणयाि आवण सारानय 
जागरूकिा वाढतवणयाि रर्ि करणयासाठी .  

ममॉडू्लस : NARFI ख्षलील प्षच ममॉडू्लसच््ष 
आसप्षस दवकमसत होईल: 

थीर-1: उतसजमान स्ोि, एअर शवे्ल आवण 
शरन. 

थीर-2: रानवी आरोगय आवण शवेिीवर 
पररणार  

थीर-3: एकाततरक र्वेखरखे, अंर्ाज आवण 
चवेिावणी कायमाक्रर . 

थीर-4: जनसंपकमा , सारावजक पररराण, 
संक्ररण धोरण आवण धोरण . 

थीर-5: उपाय, सावमाजननक-उद्ोग भागीर्ारी, 
सटबल बर्नग आवण नवीन िंत्ज्ान .

 
म्त्व :  

 � हवे ज्ान पायाभि् सयुतवधा आवण औद्ोतगक 
संरचनांचा तवकास आवण र्वेशािील रानवी 
आरोगयावर होणार े पररणार यांचा अभयास 
करणयास सक्र करले. 

 � हवे हववेचया गयुणवत्वेचा ्लवेटा गोळा करणयासाठी, 

तयाचया प्रभावाचा अभयास करणयासाठी आवण 
तवज्ान-आधाररि उपाय लाग् करणयासाठी सवमा-
सराववेशक रागमार्शमाक प्रर्ान करले. 

वायू प्रदूषण: 

पररच् : 

 � वाय ्प्रदूषण हवे कोणतयाही रासायननक, भरौतिक 
डकवा जतैवक घटकांद्ार े अंिगमाि डकवा बाह्य 
वािावरणाचवे दूनषि आहवे जवे पयामावरणाचया 
नैसर्गक ववैशष्टांरधयवे बर्ल करिाि. 

 � घरगयुिी जवलन उपकरणवे, रोटार वाहनवे, 
औद्ोतगक कायमा आवण जंगलािील आग हवे वाय ्
प्रदूषणाचवे सारानय स्ोि आहवेि.  

प्रदूरक : 

 � प्राथतरक : जवे प्रदूषक थवेट वाय ् प्रदूषणास 
कारणीभि् असिाि डकवा तववशष् स्तोिापासन् 
थवेट उतसर्जि होिाि तयांना प्राथतरक प्रदूषक 
महणिाि. उर्ाहरण- पार्टकययुलवेट रॅटर (पीएर) 
, काबमान रोनोऑकसाइ्ल, नायट्ोजन ऑकसाई्ल 
आवण सलफर ऑकसाई्ल इ. 

 � हवे प्रदूषक फयु फफयु सांचया वाययुरागामाि आवण 
रक्तप्रवाहाि प्रववेश करणयास सक्र असिाि, 
जयारयुळवे हृर्य व रक्तवाहहनयासंबंधी, 
सवेरबे्ो्हसकयु लर आवण श्वसनावर पररणार होिो. 

 � दुययर : प्राथतरक प्रदूषकांचया परसपरसंवार्ारयुळवे 
आवण प्रतिहक्रयवेनवे ियार होणार े प्रदूषक दुययर 
प्रदूषक महण्न ओळखलवे जािाि. उर्ाहरण- 
ओझोन आवण दुययर सेंनद्य एरोसोल इ. 

व्ष् ूप्रदूरण्षचे स्ोत: 

 � जीवाशर इंधन जाळणवे: बहुिवेक प्रदूषकवे  जीवाशर 
इंधन डकवा लाक््ल, ड्ायज्हग, हीडटग, पफॉवर 
पलांट आवण उद्ोग यांचया जाळणयापासन् ननरामाण 
होिाि. 
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 � वाहनांचवे उतसजमान, बांधकाराची धळ्, कचरा 
जाळणवे यासह अनवेक रानवननर्रि घटक गंभीर 
प्रदूषणास कारणीभि् ठरिाि. 

 � कण काळवे काबमान, नायट्वेट्स, सलफवे ट, अरोननया 
डकवा खननज धळ् बनलवेलवे अस ्शकिाि. 

 � शवेिी आवण संबंतधि स्ोि: शवेिी हवे प्रदूषणाचवे स्ोि 
आहवे, पशयुधनाचया खिािन् अरोननया आवण खिवे 
िसवेच धयुळीचवे कण उतसर्जि होिाि, तवशवेषि: 
वसंि ऋिर्धयवे जव्े हा नपकवे  पवेरली जािाि आवण 
रािी नांगरली जािवे. 

 � या्यतिररक्त, उत्र भारिािील, तवशवेषिः 
हहवाळयाि, वाय ् प्रदूषणाचा एक प्ररयुख स्तोि 
महणजवे रान जाळणवे. 

 � नैसर्गक स्ोि: यावशवाय बाहवेरील वाय ्प्रदूषणाचवे 
काही नैसर्गक स्ोि आहवेि, जसवे करी धयुळीचवे 
वार्ळ. 

चचदेत क्ष?  

 � एका नवीन अहवालानयुसार प्रभावी काबमान 
जपिीसाठी आगारी जवैतवतवधिा आवण हवारान 
बर्ल पररषर्वेचया चचमेि ववेटलँ्ल संवधमान हा चचमेचा 
सविंत् तवषय महण्न पाहहला पाहहजवे . 

 � काबमान सीकववेसटवेशन महणजवे वनसपिी, रािी, 
भग्भदीय संरचना आवण रहासागराि काबमानचा 
र्ीघमाकालीन संचय. 

 � नवीन श्ववेिपनत्कवे ि, ववेटलँ््लस इंटरनॅशनल या 
जागतिक ना-नफा संस्वेचया िज्ांनी पाणथळ 

संिंमधत उपक्रम : 

शे्रणीबद्ध प्रदतस्षि कृती ्ोजन्ष  

 � SAFAR - SAFAR (हवा गयुणवत्ा आवण 
हवारान अंर्ाज आवण संशोधन प्रणाली) 

 � राषट्ीय राजधानी क्वेत् (NCR) आवण आसपासचया 
भागाि हवा गयुणवत्ा ्यवस्ापन आयोग. 

 � भारि सटवेज (BS) VI रानरं््ल. 
 � हववेचया गयुणवत्वेचवे परीक्ण करणयासाठी ्ॅलशबो्लमा :   
 � राषट्ीय सवच् हवा कायमाक्रर (NCAP) 
 � राषट्ीय वाययु गयुणवत्ा ननर्मेशांक (AQI)   
 � वाययु (प्रदूषण प्रतिबंध व ननयंत्ण) अतधननयर, 

१९८१ 
 � प्रधानरंत्ी उजजवला योजना (PMUY) 

आर्या िूमी सांरकण आर्या िूमी सांरकण 
जतरनींचवे संरक्ण आवण पयुनसांचतयि करणयासाठी 
पाच जागतिक, तवज्ान-आधाररि संवधमान प्रयतन 
सयुचवलवे आहवेि. 

 � या सच्ना कॅन्लािील रफॉहनट्यल यवेथवे होणाऱया 
जतैवक तवतवधिवेचया अतधववेशनाचया COP-
15 रधयवे आवण नंिर इवजपिरधील हवारान 
बर्लावरील संययुक्त राषट्ांचया फ्वे रवकमा  
कन्हवेनशनचया COP-27 रधयवे करणयाि आलया 
होतया.  
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 � 2030 पयांि ववेटलँ््लस इंटरनॅशनलनवे साधय 
करणयासाठी सयुचवलवेली पाच लक्षवे : 

 � उवमाररि तबनशवेिी पीटलँ्ल काबमान सटोअसमा राखन् 
ठवेवलया पाहहजवेि आवण 10 र्शलक् हवेकटर 
वाळलवेलया पीटलँ्लची आवशयकिा पयुनसांचतयि 
कवे ली पाहहजवे. 

 � जागतिक खारफयु टीचया 20% क्हर क्वेत्. 
 � रयुक्त वाहणाऱया नद्ा आवण पर् ररै्ानवे यांचवे 

संवधमान िसवेच पर् ररै्ानी पररसंस्वेचवे पयुनसांचतयि 
करणवे आवण पररसराि तयाचवे कायमा वाढवणवे. 

 � भरिीचया सपाट झोनरधयवे पवचिर आनफ्कन नर्ी 
्होलटाचया क्वेत्ारधयवे 10% वाढ. 

 � अनयुक्ल ्यवस्ापनाखाली उड्ाण रागाांसह 
7,000 गंभीर रहत्वाचया हठकाणांपकैरी 50 टककवे  
ओळख. 

पाणथिळ प्रददेश : 

 � पाणथळ जरीन ही अशी क्वेत्वे आहवेि वजथवे पाणी 
हवे पयामावरण आवण संबंतधि वनसपिी आवण प्राणी 
जीवनािील प्राथतरक ननयंत्ण घटक आहवे.  

 � पाणथळ प्रर्वेशांची ् याखया अशी कवे ली जािवे: "जया 
हठकाणी पाणी सारानयिः पषृ्भागावर असिवे 
डकवा जरीन उथळ पाणयानवे ्यापलवेली असिवे 
अशा स्लीय आवण जलीय पररसंस्ांरधील 
संक्ररणकालीन जरीन".  

पाणथिळ प्रददेशांचदे म्त्व : By Ritesh Sir

उचच उतप्षिक पररसां थि्ष : 

 � पाणथळ प्रर्वेश ही अतयंि उतपार्क पररसंस्ा 
आहवेि जी जगाचया र्ोन ििृीयांश रतसय उतपार्न 
पयुरविाि. 

 � पाणलोट पयामावरणािील एक अतवभाजय भत्रका 

 � पाणलोटांचया पयामावरणारधयवे पाणथळ भभ्ाग 
अतवभाजय भत्रका बजाविाि. 

 � उथळ पाणी हवे पोषक ितवांचया उचच पािळीचया 
तवकासासाठी आर्शमा आहवेि, जवे अन्न जाळयाचा 
आधार बनिाि आवण रासवे, उभयचर, शंख रासवे 
आवण करीटकांचया अनवेक प्रजािींसाठी अन्न 
पयुरविाि. 

क्षब्णन पृथिककरण : 

 � पाणथळ सक््ष्मजीव, वनसपिी आवण वनयजीव 
हवे पाणी, नायट्ोजन आवण सलफरचया 
जागतिक चक्राचा भाग आहवेि. ववेटलँ््लस 
काबमान ्लायऑकसाइ्ल महण्न वािावरणाि 
सो्लणयाऐवजी तयांचया वनसपिी सरयुर्ायांरधयवे 
आवण रािीरधयवे काबमान साठविाि. 

पूर प्षतळी आशण म्षतीची धूप कमी करणे : 

 � पाणथळ जागा नैसर्गक अ्लथळवे महण्न कार 
करिाि जवे पषृ्भागावरील पाणी, पाऊस, भज्ल 
आवण पयुराचवे पाणी शोषन् घवेिाि आवण हळ्हळ् 
िवे पयुनहा पररसंस्वेि सो्लिाि. 

 � पाणथळ वनसपिी र्वेखील पयुराचया पाणयाची 
हालचाल रंर्ाविवे, जयारयुळवे रािीची धप् करी 
होिवे. 
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म्षनव आशण रिह्षां च््ष जीवन्षस्षठी महत्व्षचे : 

 � पाणथळ जागा रानवासाठी आवण पथृवीवरील 
जीवनासाठी रहत्वाचया आहवेि. एक अबजाहून 
अतधक लोक जगणयासाठी तयांचयावर अवलंबन् 
आहवेि आवण जगािील 40% प्रजािी ओलसर 
प्रर्वेशाि राहिाि आवण प्रजनन करिाि.

 � पाणथळ प्रर्वेश हवे अन्न, कचचा राल, औषधांसाठी 
अनयुवांवशक संसाधनवे आवण जलतवद्युि यांचवे 
रहत्वाचवे स्ोि आहवेि. 

 � िवे वाहिक्, पयमाटन आवण लोकांचया सांसकृतिक 
आवण आधयाततरक कलयाणारधयवे रहत्वपण्मा 
भत्रका बजाविाि. 

प्र्षणी आशण वनसपतींस्षठी दनव्षसथि्षन : 

 � िवे प्राणी आवण वनसपिींसाठी ननवासस्ान प्रर्ान 
करिाि, िसवेच जीवनाची तवतवधिा असिवे, 
वनसपिी आवण प्राणयांना सहकायमा करिाि, असवे 
ववैशष्ट इिर कोठवेही नर्सि नाही. 

नैसर्गक सौंि््ष्णची केते्र : 

 � अनवेक पाणथळ प्रर्वेश हवे नैसर्गक सौंर्यामाचवे क्वेत् 
आहवेि आवण पयमाटनाला चालना र्वेिाि आवण 
अनवेक आनर्वासी सरयुर्ायांसाठी रहत्वपण्मा 
आहवेि. 

औद्ोमगक ल्षभ : 

 � पाणथळ प्रर्वेश र्वेखील उद्ोगाला रहत्वपण्मा 
फायर्वे र्वेिाि. उर्ाहरणाथमा, िवे रासवे आवण इिर 
गोड्ा पाणयािील आवण सागरी जीवनासाठी एक 
प्रजनन ग्ाउं्ल प्रर्ान करिाि आवण ्यावसातयक 
आवण रनोरंजक रासवेरारी उद्ोगांसाठी रहत्वपण्मा 
आहवेि. 

पाणथिळ प्रददेशांना धयोका :

न्षगरीकरण: 

 � शहरी कें द्ांजवळील ननवासी, औद्ोतगक आवण 
्यावसातयक सयुतवधांचया तवकासारयुळवे ओलसर 
जतरनीवर र्बाव वाढि आहवे . सावमाजननक पाणी 
पयुरवठा नटकवणयासाठी शहरी पाणथळ जागा 
आवशयक आहवेि. 

िेती : 

 � तवसिीणमा ओलसर जतरनीचवे भािशवेिीि रूपांिर 
झालवे आहवे . ससचनासाठी रोठा प्रराणाि 
जलाशय, कालववे आवण धरणवे बांधलयारयुळवे 
संबंतधि ओलसर जतरनीचया पाणयाचया पद्धिीि 
लक्णीय बर्ल झाला आहवे. 

प्रदूरण : 

 � पाणथळ जागा नैसर्गक पाणी नफलटर महण्न 
कार करिाि. जरी िवे कवे वळ शवेिीचया प्रवाहापासन् 
खिवे आवण करीटकनाशकवे  सवच् करू शकिाि, 
परंियु पारा आवण औद्ोतगक स्तोिांपासन् इिर 
प्रकारचवे प्रदूषण करू शकि नाही. 

 � औद्ोतगक प्रदूषणाचा नपणयाचया पाणयाचा 
पयुरवठा आवण ओलसर जवैतवतवधिवेवर होणाऱया 
पररणारांबद्ल सचिा वाढि आहवे. 

हव्षम्षन बिल : 

 � हववेचया िापरानाि वाढ, पजमानयरानाि बर्ल, 
वार्ळ, दुषकाळ आवण पर् यांचया वारंवारिवेि 
वाढ, वािावरणािील काबमान ्लाय ऑकसाई्ल 
जरा होणयाचवे प्रराण आवण सरयुद्ाचया पािळीि 
होणारी वाढ यांचाही ओलया जतरनींवर पररणार 
होऊ शकिो. 

डे्लजग : 

 � ओलसर जरीन डकवा नर्ीचया पात्ािन् सारग्ी 
काढणवे. नालयांचवे ड्वेजजग कवे लयानवे आजब्ाजच्या 
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पाणयाची पािळी करी होिवे आवण शवेजारील 
ओलसर जरीन सयुकिवे. 

दनचर्ष : 

 � पाणथळ जतरनीिन् पाणी काढलवे जािवे. यारयुळवे 
पाणयाची पािळी करी होिवे आवण ओलसर 
जरीन सयुकिवे. 

असुरशकत प्रज्षती : 

 � भारिीय पाणथळ प्रर्वेशांना हायससथ आवण 
सॅहल्हननया सारखया हाननकारक वनसपिी 
प्रजािींरयुळवे धोका आहवे. िवे जलरागमा अ्लविाि 
आवण स्ाननक वनसपिींशी सपधामा करिाि. 

क्षरीकरण : 

 � भग्भामािील पाणयाचया अतिशोषणारयुळवे 
क्ारीकरणाची पररस्स्िी ननरामाण झाली आहवे. 

 � पाणथळ जरीन संवधमानासाठी कोणिवे प्रयतन कवे लवे 
आहवेि? 

जागततक उपक्रम : 

 � रारसर अतधववेशन : 
 � रफॉनट्वेकस रकेफॉ््लमास : 
 � जागतिक पाणथळ नर्वस 

 � राषट्ीय सिरावरील उपक्रर : 
 � पाणथळ जरीन (संरक्ण आवण ्यवस्ापन) 

ननयर 2017 
 � MoEFCC चा कृिी आराख्ला 

 � अननयोवजि शहरीकरण आवण वाढतया 
लोकसंखयवेचा रयुकाबला करणयासाठी, 
पाणथळ क्वेत् ्यवस्ापन ननयोजन, 
अंरलबजावणी आवण र्वेखरखे या बाबिीि 
एकाततरक रृ्ष्ीकोन असावा 

 � पयामावरणशास्तज्, पाणलोट ् यवस्ापन िज्, 
ननयोजक आवण पाणथळ क्वेत्ाचया सवाांगीण 
्यवस्ापनासाठी ननणमाय घवेणार े यांचयासह 
शैक्वणक आवण ्यावसातयक यांचयाि 
प्रभावी सहकायमा असणवे गरजवेचवे आहवे

 � पाणथळ जागांचवे रहत्व यातवषयी जनजागृिी 
कायमाक्रर सयुरू करून आवण तयांचया पाणयाचया 
गयुणवत्वेसाठी सिि पाणथळ जागांचवे 
ननरीक्ण करून, पाणथळ जरीन आणखी 
खराब होऊ नयवे यासाठी रहत्वाची राहहिी 
असणवे गरजवेचवे आहवे 

Evaluation : By Ritesh Sir
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दिि वरशेष

दिन ववशेष

 �  कधी स्षजर्ष केल्ष ज्षतो : 3 जन् 
 � नर्न साजरा करणयारागचा उद्वेश : रै्नंनर्न 

जीवनाि सायकलचा वापर लोकनप्रय करून 
सायकल वापराचया पररणारांबाबि जागरूकिा 
ननरामाण करणवे 

प्षर््णभूमी : 

 � 2018 रधयवे ययुनायटवे्ल नवेशनस जनरल असेंबलीनवे 
(UNGA) सायकलचवे ववैशष्ट, र्ीघामाययुषय 
आवण अष्पलैयुतव साजरा करणयासाठी 3 जन् हा 
जागतिक सायकल नर्न महण्न घोनषि कवे ला

 � राँटगोरवेरी कफॉलवेज, रवेरीलँ्ल, USA चवे 
प्रोफवे सर लवेसझवेक तसतबलसकरी यांनी तयांचया 
सराजशास्ताचया वगामासह, सायकल नर्वस 
घोनषि करणयासाठी आवण तयाचवे सवमा चांगलवे गयुण 
तचनहांनकि करणयासाठी यातचका कवे ली.

 � प्रोफवे सर तसतबलसकरी आवण तयांचया वगामानवे 
जागतिक सायकल नर्नासाठी संययुक्त राषट्संघाचया 
ठरावाचा प्रचार करणयासाठी िळागाळािील 
रोहहरवेचवे नवेितृव कवे लवे

 � जयानवे जागतिक सिरावर जागरूकिा 
पसरवणयासाठी सोशल रीन्लयाचा वापर कवे ला 
आवण 3 जन् हा जागतिक सायकल नर्न महण्न 
तचनहांनकि कवे ला

ज्षगनतक स्षयकल नदन

 � रोहहरवेला अखवेरीस ियुकमा रवेननसिान आवण इिर 56 
र्वेशांचा पाठठबा तरळाला आवण शवेवटी 2018 
रधयवे अंरलबजावणी करणयाि आली 

महत्व : 

 � हा नर्वस सायकलला नकफायिशीर, तवश्वासाहमा, 
सवच् आवण पयामावरणास अनयुक्ल नटकाऊ 
वाहियुकरीचवे साधन महण्नही अधोरवेखि करिो 

 � कारण िवे हववेिन् प्रदूषक, धर्, हररिगृह वाय ्
ननरामाण करि नाहीि आवण काबमान फ्टडप्रट 
र्वेखील करी करिाि.

 � अॅरसटर्ॅलररधील सवमा प्रवाशांपकैरी 40% कारावर 
जाणयासाठी सायकल वापरिाि.
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रशियन भ्षष्ष नदवस

ज्षगनतक तांब्षखू ववरोधी नदन 

 � कधी स्षजर्ष केल्ष ज्षतो : 6 जन् 
 � कोण्षम्षफ्ण त स्षजर्ष करत्षत : संययुक्त राषट् 

संघाराफमा ि (र्रवषदी) 
 � सुरव्षत :  2010 पासन् (ययुनवेसको) 

6 जून क्ष : 

 � अलवेकझां्लर पयुतषकन यांचया वाढनर्वसाननतरत् 
रवशयन भाषा नर्न साजरा कवे ला जािो

 � िवे रवशयन कवी होिवे याबरोबरच तयांना आधयुननक 
रवशयन साहहतयाचवे जनक रानलवे जािवे.

अलकेझ्षांडर पुषष्कन : 

 � जन्म : रफॉसको 
 � 15 वषाांचवे असिाना तयांनी तयांची पहहली कतविा 

प्रकावशि कवे ली
 � पयुतषकनची सवामाि प्रतसद्ध कतविा ओ्ल ट् वलबटदी 

होिी जयारयुळवे तयांना वनवास र्वेखील भोगावा 
लागला.

चचदेत क्ष...? 

 � र्रवषदी 31 रवे हा िंबाख ्सवेवनाचया हाननकारक 
पररणारांबाबि जनजागृिी करणयासाठी 
जागतिक िंबाख ्तवरोधी नर्न महण्न पाळला 
जािो. 

 � सुरव्षत : जागतिक आरोगय संघटनवेचया सर्सय 
राषट्ांनी 1987 रधयवे जागतिक िंबाख ् तवरोधी 
नर्न घोषणा कवे ली 

 � सन 1988 रधयवे WHA 42.19 हा ठराव पाररि 
करणयाि आला जयाि र्रवषदी 31 रवे रोजी 
जागतिक िंबाख ्तवरोधी नर्न साजरा करणयाचवे 

UN भ्षर्ष दिवस

 � सांसकृतिक तवतवधिा आवण बहुभानषकिा साजरी 
करणयासाठी फवे ब्युवारी 2010 रधयवे संययुक्त राषट् 
भाषा नर्न सयुरू करणयाि आला

 � संययुक्त राषट् भाषा नर्वस संस्वेचया सहा अतधकृि 
भाषांचा प्रचार करिाि

 � संययुक्त राषट्ांचया अतधकृि भाषा इंग्जी, अरबी, 
चीनी, सपॅननश, रवशयन आवण फ्ें च या आहवेि

््षभ्षर्षां चे दिवस पुढीलप्रम्षणे : 

1. अरबी - 18 न्लसेंबर

2. इंग्जी - 23 एनप्रल

3. साखर - 20 एनप्रल

4. फ्ें च - 20 राचमा

5. रवशया - 6 जन्

आवाहन 
करणयाि 
आलवे.

 � असा नर्न 
घोनषि 
करणयारागची 
गरज : िंबाखच्या साथीरयुळवे होणार ेरतृय ्आवण 
रोगांक्लवे जागतिक लक् ववेधणयासाठी 

 � 2022 ची थिीम : पयामावरण संरवक्ि करा 
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तंिाखूचदे पयाजावरणावर ्योणारदे पररणाम :  

 � हररतगृह व्ष् ूउतसज्णन : िंबाखि्न् वषामाला 84 
रवेगा टन पवेक्ा जासि हररिगृह वाय ् उतसर्जि 
होिाि.

 � म्षती आशण प्षणी दूदरत : तसगारटेचया बट आवण 
एकवे री वापरलया जाणायामान बायोन्लग्वे्लवेबल पाउच 
आवण ई-तसगारट्ेसरधन् रायक्रोपलास्सटकसद्ार े
रािीरधयवे तवषारी पर्ाथमा तरसळलयारयुळवे िवे रािी 
आवण पाणी दूनषि करिवे.

 � तसगारटे बनवणयासाठी रोठा प्रराणाि पाणयाचा 
वापर कवे ला जािो पररणारी रोठा प्रराणावर 
पाणयाचवे प्रदूषण होिवे 

भारताचया संदभाजात आकडदेवारी : 

 � जागतिक प्ररौढ िंबाख ् सवमेक्ण (2010) 29 
राजयवे आवण र्ोन कें द्शातसि प्रर्वेश चंर्ीग्ल 
आवण पयुद्दुचवेरीरधयवे 2005-09 या कालावधीि 
पयुरुषांरधील घसरण आवण रहहलांचया धम््रपानाची 
एक्ण वाढलवेली प्रवतृ्ी र्शमाविवे.    

 � जागतिकरीकरण आवण आर्थक संक्ररणारयुळवे 
रहहलांरधील वाढिा खचमा आवण सारावजक 
आवण सांसकृतिक अ्लथळवे करकयु वि होणवे ही या 
सचिाजनक प्रवतृ्ीची काही प्ररयुख कारणवे महण्न 
पाहहली जाऊ शकिाि. 

तंिाखू सदेवन थिांिवणयासाठी प्रमुख उपक्रम : 

 � WHO फ्वे रवकमा  कन्हवेनशन ऑन िंबाख ्ननयंत्ण 
( FCTC) : WHO चया संरक्णाखाली सवाक्री 
कवे लवेला हा पहहला आंिरराषट्ीय करार आहवे. 

 � 21 रवे 2003 रोजी वल्लमा हवेलथ असेंबलीनवे (WHA) 
िवे सवीकारलवे आवण 27 फवे ब्युवारी 2005 रोजी 
अंरलाि आलवे .

तांब्षखूच्ष व्षपर रोखण््षस्षठी FCTC द््षरे 
अवलां बलेले उप्ष् :

 � वाढीव डकरिी आवण कर उपाय
 � िंबाखच्या पानकटांवर रोठा आकाराचवे इशार े 
 � 100% धयुम्रपान रयुक्त सावमाजननक हठकाण
 � िंबाखच्या तवक्ररीवर बंर्ी
 � धम््रपान सो््ल इस्च्णाऱया लोकांना रर्ि करणवे 
 � िंबाख ्उद्ोगांचया हसिक्वेपास प्रतिबंध 

राष्टीय तंिाखू तनयंत्रण कायजाक्रम ( NTCP) : 

 � सुरव्षत : वषमा 2007 भारि सरकारराफमा ि 

उदे्ि : 

 � िंबाख ् सवेवनाचया हाननकारक पररणारांबाबि 
जनजागृिी करणवे.

 � िंबाख ्उतपार्नांचवे उतपार्न आवण पयुरवठा करी 
करणवे.

 � तसगारटे आवण इिर िंबाख ्उतपार्नवे (जाहहरािींवर 
बंर्ी, ्यापार आवण वावणजय, उतपार्न, पयुरवठा 
आवण तविरण) अतधननयर 2003 (COTPA) 
चया िरियुर्ींची प्रभावी अंरलबजावणी सयुननवचिि 
करणवे. 

 � लोकांना िंबाख ्सो्लणयास रर्ि करणवे . 
 � WHO फ्वे रवकमा  कन्हवेनशननवे वशफारस 

कवे लयानयुसार िंबाख ्प्रतिबंध आवण ननयंत्णासाठी 
धोरणांची अंरलबजावणी सयुलभ करणयासाठी 
ववेगववेगळया पािळीवर प्रयतन करणवे.
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उदे्ि : 

 � योगाचया फायद्ांबद्ल जागरूकिा पसरवणवे 
आवण लोकांना तयांचया आरोगयातवषयी जागरूक 
करणवे 

 � 2022 ची थिीम : रानविवेसाठी योग
 � या वषदीची थीर जागतिक रहारारीचया काळाि 

योगाचया रहत्वावर कें नद्ि आहवे
 � जगभरािील बहुिवेक र्वेश लफॉक्लाउन आवण 

सारावजक अंिराचया ननयरांचवे पालन करि 
असलयानवे अनवेक आर्थक हक्रया यारयुळवे ठपप 
झालया आहवेि जयारयुळवे नोकरीचया असयुरवक्ििवेरयुळवे 
िणावारयुळवे ्यक्ततींचया रानतसक आवण शारीररक 
आरोगयावर नकारातरक पररणार होि असलयाचवे 
ववेगववेगळया आभयासाि नर्सन् आलवे 

 � या अननवचिििवेचया काळाि आरोगय सयुधारणयाचवे 
साधन महण्न योगाचवे फायर्वे आहवेि जवे रानतसक 
शांिी, लवतचकिा आवण नफटनवेस वाढवन् 
िणावाचा सारना करणयास रर्ि करू शकिाि

Basic Touch : By Ritesh Sir

प्षर््णभूमी : 

 � संययुक्त राषट् रहासभवेचया 69 ्या सत्ाचया 
उद्ाटनाववेळी भारिानवे आंिरराषट्ीय योग नर्नाची 

21 जून : 
आांतरर्षषट्रीय 
योग नदन 

कलपना रां्लली होिी
 � संययुक्त राषट्ांनी न्लसेंबर 2014 रधयवे ठराव रंजर् 

कवे ला आवण 21 जन् हा आंिरराषट्ीय योग नर्वस 
महण्न घोनषि कवे ला

 � 2015 रधयवे राजपथ, नवी नर्लली यवेथवे पहहला 
योग नर्वस साजरा करणयाि आला

 � 35,985 लोकांसह जगािील सवामाि रोठवे योग 
सत् आयोवजि करणयाचा तगनीज वल्लमा रकेफॉ्लमा 
सवेट कवे ला.

्ोग महणजे क्ष्?

 � योग ही एक प्रथा आहवे जयाचा उगर भारिाि 
झाला आहवे

 � योग हा संसकृि शबर् असन् जयाचा अथमा सारील 
होणवे असा होिो 

 � योग शरीर आवण चवेिना यांचया एकातरिवेचवे प्रिीक 
आहवे

 � योगारधयवे िा्लासन, नत्कोनासन, भयुजंगासन 
इतयार्ी 84 शास्तीय आसनवे आहवेि.

र्रवषदीप्रराणवे या वषदीही 21 
जून 2022 रोजी आंिरराषट्ीय 
योग नर्वस जगभराि साजरा 
करणयाि आला 

सुरव्षत : वषमा 2015 रधयवे 
पहहलयांर्ा हा नर्वस साजरा 
करणयाि आला होिा 
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चचदेत क्ष?

 � र्रवषदी 26 जन् हा नर्वस अंरली पर्ाथाांचवे सवेवन 
आवण अवधै िसकरी तवरुद्ध आंिरराषट्ीय नर्वस 
डकवा जागतिक ड्गज नर्वस महण्न साजरा कवे ला 
जािो 

 � जागतिक औषधी नर्नाननतरत् UNODC 
द्ार े जागतिक औषध अहवाल 2022 प्रतसद्ध 
करणयाि आला 

 � UNODC वल्लमा ड्ग ररपोटमा 2022 रधयवे गांजाचवे 
कायर्वेशीरकरण झालयानंिर रहहला आवण 
िरुणांरधील अवधै ड्गस आवण अंरली पर्ाथाांचया 
वापराचया ट्ें्लचया पयामावरणीय पररणारांवर 
प्रकाश टाकला आहवे.

ज्षगदतक औरध दिन :

 � थिीम : आरोगय आवण रानविावार्ी संकटांरधील 
औषध आ्हानांना संबोतधि करणवे.

 � ययुनायटवे्ल नवेशनस ऑनफस ऑन ड्गज अँ्ल क्राइर 
(UNODC) चा फोकस याबद्ल जागरूकिा 
पसरवणवे आहवे जवेणवेकरून जग अंरली पर्ाथाांचया 
सवेवनापासन् रयुक्त होऊ शकवे ल.

पाश्वजाभूमी :

 � 7 न्लसेंबर 1987 रोजी संययुक्त राषट्ांचया रहासभवेनवे 
र्रवषदी 26 जन् हा नर्वस अंरली पर्ाथाांचवे सवेवन 
आवण अवधै िसकरी तवरुद्ध आंिरराषट्ीय नर्वस 

महण्न साजरा करणयाचा ननणमाय घवेिला 
 � सराजाला अरली पर्ाथाांपासन् रयुक्त करणयाचवे 

धयवेय साधय करणयाचया प्रयतनांना बळ र्वेणयासाठी 
हा नर्वस साजरा करणयाचा ननणमाय घवेिला.

महत्व :

 � अंरली पर्ाथाांचया सवेवनारयुळवे सराजावर होणाऱया 
घािक पररणारांतवषयी जनजागृिी करणवे आवण 
जगाला अंरली पर्ाथाांपासन् रयुक्त करणवे.

 � 2022 रधयवे जग अफगावणसिान, ययुक्रवे न आवण 
इिरत् एक ्यापक रानविावार्ी संकट पाहि 
आहवे, िर कोतव्ल-19 (साथीचा रोग) सवमा र्वेशभर 
(डकवा खं्लभर) असलवेला रहारारी हा एक रोठा 
जागतिक आरोगय संकट आहवे.

 � ससथवेनटक औषधांचया संकटासाठी र्वेखील 
सकवे लवेबल आवण जयुळवन् घवेणयायोगय उपाय 
आवशयक आहवेि.

भारताचदे उपक्रम :

 � ड्गज फ्री इंन्लया कॅमपवेन / ड्गज फ्री इंन्लया कॅमपवेन
 � औषधांची रागणी करी करणयासाठी राषट्ीय 

कृिी योजना
 � नाकवो-सरनवय कें द्
 � अंरली पर्ाथाांचवे सवेवन ननयंनत्ि करणयासाठी 

राषट्ीय ननधी

अां मली पि्षथि्षांचे सेवन अां मली पि्षथि्षांचे सेवन 
आशण अवैध तसकरी दवरुद्ध आशण अवैध तसकरी दवरुद्ध 

आांतरर्षष्ट्री् दिवस आांतरर्षष्ट्री् दिवस 
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जागततक उपक्रम :

 � अंरली पर्ाथाांवर एकल अतधववेशन 1961
 � सायकोट्फॉनपक पर्ाथामावरील अतधववेशन 1971
 � अंरली पर्ाथमा आवण सायकोट्फॉनपक पर्ाथमा 1988 

वरील एवलतसट टॅ्नफक ऑन कन्हवेनशन
 � भारि हा तिनही र्वेशांवर सवाक्री करणारा र्वेश आहवे 

आवण तयानवे नाकवोनटकस ड्गज अँ्ल सायकोट्फॉनपक 
सबसटनसवेस (एन्लीपीएस) कायर्ा 1985 लाग् 
कवे ला आहवे.

 � ययुनायटवे्ल नवेशनसक््लन र्रवषदी जागतिक औषध 
अहवाल प्रकावशि कवे ला जािो .

ि वलड्ण ड्ग ररपोट्ण 2022 चे प्रमुख मुदे् :

भ्षरत : 

 � भारिाची बाजारपवेठ आवण वापरकिमे 
वाढणयाची शकयिा आहवे 

 � वापरकतयाांचया बाबिीि भारि जगािील 
सवामाि रोठा अफ्चया बाजारपवेठांपकैरी 
एक आहवे आवण वाढतया पयुरवठासाठी 
असयुरवक्ि असवेल.

 � कारण अफगावणसिानाि उगर पावणाऱया 
अफ्चया िसकरीची िीव्रिा पव्मेक्लवे, 
पारंपाररक बालकन रागामानवे र्वक्ण आवण 
पवचिरवेलाही अस ्शकिवे.

 � तयाचवे पररणार तवसिाररि वापरापासन् 
िसकरी आवण संबंतधि संघनटि गयुनहवेगारीचया 
वाढीव पािळीपयांि अस ्शकिाि.

अफू जपती :

 � भारिाि 2020 रधयवे 5.2 टन अफ्चा चरौथा 
रोठा साठा जपि करणयाि आला आवण 
तयाच वषदी रफॉर्फनचा तिसरा सवामाि रोठा 
(0.7 टन) र्वेखील जपि करणयाि आला.

 � 2020 रधयवे भारिाि सयुरार े3.8 टन हवेरफॉईन 
जपि करणयाि आलवे, जवे जगािील पाच्या 

क्ररांकाचवे सवामाि रोठवे प्रराण आहवे.
 � भारिािील अतधकाऱयांनी 2020 रधयवे ्लाकमा  

ववेबवर नफॉन-रवेन्लकल ट्ारा्लफॉल आवण इिर 
सायकोएस्कट्ह पर्ाथाांची िसकरी करणार े
रोठवे आंिरराषट्ीय गयुनहवेगारी नवेटवकमा  नष् 
करणयाची घोषणा प्रथरच कवे ली होिी.

जग : 

 � औषधांचया वापराि वाढ :
 � 2020 रधयवे जगभराि 15-64 वयोगटािील 

सयुरार े 284 र्शलक् लोकांनी औषधवे 
वापरली, जी रागील र्शकाचया ियुलनवेि 
26% वाढली आहवे.

कोकेन ओवहरडोज :

 � 2020 रधयवे जगभराि कोकवे नचवे उतपार्न 
तवक्ररी उचचांकावर होिवे, 2019 पासन् 
11% वाढ्न 1,982 टन झालवे.

 � 2020 रधयवे, कोतव्ल-19 रहारारी असन्ही, 
कोकवे न जपि करणयाचवे प्रराणही तवक्ररी 
1,424 टन इिकवे  वाढलवे आहवे.

 � 2020 िवे 2021 र्रमयान जगभराि अफ्चवे 
उतपार्न 7% नवे वाढ्न 7,930 टन झालवे, 
रयुखयतववे अफगावणसिानािील उतपार्नाि 
वाढ झालयारयुळवे.

 � िथानप याच कालावधीि अफ्चया 
लागव्लीखालील जागतिक क्वेत् १६% नवे 
घट्न २,४६,८०० हवेकटरवर आलवे आहवे.

मत्लांची भूममका :

 � जागतिक सिरावर रार्क पर्ाथाांचा वापर 
करणाऱयांचया बाबिीि स्स्तया अलपसंखयाक 
आहवेि , िरीही रार्क पर्ाथाांचया सवेवनाचवे र्र 
आवण रार्क पर्ाथाांचया वापराचया तवकारांची 
प्रगिी पयुरुषांपवेक्ा अतधक ववेगानवे वाढिवे.

 � स्स्तया आिा अंर्ाजवे 45-49% ऍमफवे टाराइन 
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वापरकिमे आवण औषध उत्वेजक, फारामासययुनटकल 
ओनपओइ््लस, सवे्लवेनट्ह आवण टँ्ककवलायझसमाचया 
गैर-वदै्करीय वापरकतयाांचवे प्रतिननतधतव करिाि.

 � जागतिक कोकवे न अथमा्यवस्वेि रहहलांनी तवतवध 
भत्रका ननभावलया, जयाि कोकाची लागव्ल 
करणवे, अरली पर्ाथाांची अलप प्रराणाि वाहिक् 
करणवे, ग्ाहकांना तयांची तवक्ररी करणवे आवण 
ियुरंुगाि िसकरी करणवे सरातवष् आहवे.

गैरसमज्षमुळे लोक्षांनी उपच्षर न्षक्षरले :

 � सरसयवेचया िीव्रिवेबद्ल आवण तयाचयाशी संबंतधि 
हानीबद्लचवे गैरसरज लोकांना काळजी आवण 
उपचारांपासन् वंतचि ठवेविाि आवण िरुणांना 
प्रतिगारी विमानाक्लवे ढकलिाि.

घटक :

 � जगाचया काही भागांरधयवे गांजाचवे कायर्वेशीरकरण 
कवे लयानवे तयाचा रै्नंनर्न वापर आवण संबंतधि 
आरोगयावर पररणार झाला आहवे.

शिफ्षरसी नोंिव्ष :

 � जयांना आवशयक आहवे तयांचयासाठी पयुरा्यावर 
आधाररि औषधांचया िरियुर्ीसह जागतिक 
औषध सरसयवेचया प्रतयवेक पलैच्वे ननराकरण 
करणयासाठी आवशयक असलवेलया संसाधनांरधयवे 
सयुधारणा करणवे आवशयक आहवे आवण आमहाला 
हवे ज्ान बवेस सयुधारणयाची आवशयकिा आहवे करी 
बवेकायर्वेशीर औषधवे इिर िातकाळ आ्हानांशी 
कशी संबंतधि आहवेि ( जसवे करी संघषमा आवण 
पयामावरणाचा ऱहास).

 � जगभरािील धोरण ननरामातयांनी एकंर्रीि औषध-
पयुरवठा करी करणयाचवे धोरण आखणवे आवशयक 
आहवे जयाि कोका बयुशची बवेकायर्वेशीरपणवे 
लागव्ल कवे लवेलया र्वेशांरधयवे आर्थक तवकास 
आवण पयामायी उपजीतवकवे चा सराववेश आहवे.

 � औषध धोरणाक्लवे पाहणयाचा रृ्ष्ीकोन संघषमा 
आवण शांििा ननरामाण करणायामाा प्रतिसार्ांरधयवे 
एकनत्ि कवे ला पाहहजवे.

 � सरकारांनी आंिरराषट्ीय गयुनह्यांचया गयुं िागयुं िीचया 
आवण सखोल िपासाला प्रोतसाहन नर्लवे पाहहजवे 
जयाचा उद्वेश संबंतधि आर्थक प्रवाह उघ्ल करणवे 
आवण दूर करणवे आहवे.
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वरिडा आणण इतर 
घडामोडी

NASP 2022 

 � NASP 2022 नवे भारिाि सयुरवक्ि, परव्लणारी, 
प्रववेशजोगी, आनंर्र्ायक आवण शाश्वि 
हवाई क्ररी्ला पररसंस्ा प्रर्ान करून 2030 
पयांि भारिाला सववोचच क्ररी्ला राषट्ांपकैरी एक 
बनवणयाची कलपना कवे ली आहवे.

उदे्ि :

 � र्वेशािील हवाई क्ररी्ला संसकृिीला चालना र्वेणवे 
 � हवाई क्ररी्ला पायाभि् सयुतवधा, उपकरणवे, 

ऑपरशेन, र्वेखभाल आवण प्रवशक्ण यासह 
सयुरवक्ििवेरधयवे आंिरराषट्ीय चांगलया पद्धिींचा 
अवलंब करणयास सक्र करणवे 

राष्ट्रीय हवाई क्रीडा धोरण 2022 

चचदेत क्ष    

 � अलीक्लवेच  नागरी उड्यन रंत्ालयानवे राषट्ीय हवाई क्ररी्ला धोरण 2022 (NASP 2022) लाँच कवे लवे आहवे 
 � हवे धोरण ननरामािवे हवाई क्ररी्ला अभयासक आवण रोठा प्रराणावर जनिवेचया इनपयुटचया आधार ेियार कवे लवे गवेलवे 

आहवे आवण पायाभि् सयुतवधा, उपकरणवे, प्रवशक्क आवण सवेवांचया चांगलया र्जामाची स्ापना सयुननवचिि करले.

 � भागधारक - अनयुक्ल आवण प्रभावी शासन 
संरचना तवकतसि करणवे 

 � जागतिक हवाई क्ररी्ला सपधाांरधयवे भारिीय 
खवेळा्ं्लचा सहभाग आवण यश वाढवणवे 

 � सवावलंबी भारि रोहहरवेचया अनयुषंगानवे भारिाि 
हवाई क्ररी्ला उपकरणांची रचना, तवकास आवण 
ननर्रिीला प्रोतसाहन र्वेणवे

प्रि्षसकी् मां डळ : 

 � भारिािील हवाई खवेळांसाठी चार-सिरीय प्रशासन 
रचना असवेल, महणजवे:

 � एअर सपोट्मास फवे ्लरशेन ऑफ इंन्लया (ASFI) ही 
सववोचच प्रशासकरीय संस्ा आहवे.
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 � वयैतक्तक हवाई खवेळांसाठी राषट्ीय रहासंघ डकवा 
हवाई क्ररी्ला रहासंघ.

 � प्रार्वेवशक (जसवे पवचिर/र्वक्ण/उत्र-पव्मा इ.) 
डकवा राषट्ीय हवाई क्ररी्ला रहासंघाचया राजय 
आवण कें द्शातसि प्रर्वेश सिरावरील ययुननट्स.

 � वजलहासिरीय हवाई क्ररी्ला रहासंघ, यथायोगय.

सम्षदवष् खेळ :

 � एरोबॅनटकस, एरो रफॉ्लवेजलग आवण रफॉ्लवेल रफॉकवे ट, 
प्रायोतगक तवरान, बलड्नग, ड्ोन, गलायड्लग आवण 
पफॉव्लमा गलायड्लग, हँग गलायड्लग आवण पफॉव्लमा हँग 
गलायड्लग, पॅराश्डटग (सकाय ्लायज्हग, बवेस 
जंडपग आवण सवग सट् इतयार्ीसह), पॅरागलाइड्लग 
आवण पॅरा रोटररग (पफॉव्लमा पॅराश्ट ट्ायक). इ.) 
यासह), सरर्थि तवरान (अलट्ा लाइट, रायक्रो 
लाइट आवण लाइट सपोट्मास एअरक्राफट इ.सह), 
रोटरक्राफट (ऑटोगायरोसह).

म्त्व :

 � हवाई क्ररी्ला क्वेत्ािील आघा्लीचया राषट्ांरधयवे 
भारिाची क्रिा आहवे. याचवे प्ररयुख कारण महणजवे 

भरौगोवलक तवसिार, वतैवधयपण्मा भग्ोल आवण 
अनयुक्ल हवारान.

 � तयाि तवशवेषि: िरुणांची लोकसंखया रोठी आहवे. 
यवेथवे साहसी खवेळ आवण तवरानचालनाची वाढिी 
संसकृिी आहवे.

 � हवाई क्ररी्ला उपक्ररांरधन् थवेट कराई ्यतिररक्त, 
प्रवास, पयमाटन, पायाभि् सयुतवधा आवण स्ाननक 
रोजगार तवकासाचया रृ्ष्ीनवे तवशवेषि: र्वेशाचया 
्लोंगराळ प्रर्वेशाि अनवेक फायर्वे आहवेि.

 � र्वेश्यापी एअर सपोट्मास हब ियार कवे लयानवे हवाई 
क्ररी्ला ्यावसातयक आवण जगभरािील पयमाटकही 
आकर्षि होिील.

क्रीड्ष दवक्षस्षस्षठी सरक्षरी उपक्रम :

 � खवेलो इंन्लया योजना
 � राषट्ीय क्ररी्ला तवकास ननधी
 � राषट्ीय क्ररी्ला प्रतिभा सपधामा (NSTC) योजना
 � भारिीय क्ररी्ला प्रातधकरण प्रवशक्ण कें द् योजना 

(STC)
 � सपवेशल एररया सपोट्मास (एसएजी) योजना
 � लक्ष ऑवलतमपक पोन्लयर योजना (टफॉपस)
 � खवेलो इंन्लया ययुवा खवेळ
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नेमकां  क्ष् 

 � हा एक िीन नर्वसीय आंिरराषट्ीय साहहतय 
रहोतसव आहवे जो गायटी तथएटर वशरला यवेथवे 
आयोवजि करणयाि आला होिा

उन्मरे महोतसव : 

 � या रहोतसवाि जवळपास 425 लवेखक, कवी, 
सरीक्क, अनयुवार्क आवण 60 हून अतधक 
भाषांचवे प्रतिननतधतव करणाऱया 15 र्वेशांिील 
उललवेखनीय ् यतक्तरत्वांना एकत् आणणयाि आलवे 

 � या रहोतसवार्रमयान नागरी हकक चळवळीशी 
संबंतधि 1000 हून अतधक पयुसिकवे  प्रर्र्शि 
करणयाि आली आहवेि.

 � उन्वेष हा अवभ्यक्तरीचा उतसव असन् आजपयांिचा 
भारिािील सवामाि रोठा आंिरराषट्ीय साहहतय 
रहोतसव आहवे.

गीत्षांजली श्रींचे भ्षरण

 � गीिांजली श्ी ह्या बयुकर पाररिोनषक तवजवेतया 
लवेवखका आहवेि या रहोतसवार्रमयान तयांनी 

उन्ेष महोत्सव 
भारिीय भाषांरधयवे वलहहणाऱया रहहलांबद्ल 
आपलवे रि रां्ललवे हवे एकप्रकारचवे या रहोतसवाचवे 
आकषमाण ठरलवे.

महोतसव्षचे आ्ोजन : 

 � कें द्ीय सांसकृतिक रंत्ालय आवण साहहतय 
अकार्री यांनी हहराचल प्रर्वेश सरकारचया कला 
आवण संसकृिी तवभागाचया संययुक्त तवद्रानवे उन्वेष 
रहोतसवाचवे आयोजन कवे लवे होिवे

 � आझार्ी का अरिृ रहोतसवाचा एक भाग महण्न 
याचवे आयोजन करणयाि आलवे होिवे.

 � गवेटी तथएटर डकवा गवेटी हवेररटवेज कलचरल 
कफॉमपलवेकस

 � गवेटी तथएटर हवे वशरलाचवे एक रहत्वाचवे पयमाटन 
स्ळ असन् हवे नाट्गृह राजयािील सांसकृतिक 
कायमाक्ररांचवे कें द् आहवे

 � बफॉलीव््लरधयवे र्वेखील हवे खप् लोकनप्रय आहवे 
कारण याहठकाणी बरचे संगीि व्हन्लओ आवण 
तचत्पट यवेथवे तचनत्ि कवे लवे जािाि

 � याची ननरामािी 30 रवे 1887 करणयाि आली होिी 

प्रससद्ध ग्षयक केके य्षांचे ननधन
चचदेत असण््षचे क्षरण : 

 � कवे कवे  या नावानवे प्रतसद्ध असलवेलवे बफॉवलव््ल गायक कृषणकयु रार कयु नाथ यांचवे वयाचया 53 
्या वषदी महणजवेच 31 रवे 2022 रोजी कोलकािा यवेथवे ननधन झालवे

कृष्णकुम्षर कुनन्षथि : 
 � जन् : 23 ऑगसट 1968 (कोलकािा पवचिर बंगाल ) 
 � िथानप तयांचवे पालनपोषण प्रारयुखयानवे नर्ललीि झालवे 

क्षरकीि्ण : 
 � कवे कवे  यांनी तयांचया कारनकर्दीि ठहर्ी, ितरळ, िवेलग्, रलयाळर, रराठी, उन्लया, बंगाली, आसारी आवण 

गयुजरािी भाषांरधयवे गाणी गायली

दनधन व्षत्ष्ण
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