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संपादकीय  
िव याथीर् िमत्रांनो नम कार, 

      लॉकडाऊन या काळात पधार् परीक्षांची तयारी करणार्या िव या यार्ंना िविवध प्रकार या 

सम यांना सामोरे जावे लागत आहे. यां या मदतीसाठी हजारो हात पुढे येत आहेत, हीदेखील 

मोठी समाधानाची बाब आहे. परंत ुया काळात आव यक अ यास सािह य आिण सदंभर् 

सािह य उपल ध नसणे िकंवा हाताशी नसणे यामळेु िव या यार्ंची फारच मोठी गरैसोय होत 

आहे.  

      िविवध पधार् परीक्षा देणार्या िव या यार्ंची ही अडचण लक्षात घेऊन ‘द यिुनक 

अॅकॅडमी’चे सचंालक ी. म हार पाटील सर आिण ी. तुकाराम जाधव सर यां या 

पुढाकारातून या परीक्षांचे काही अ यास आिण सदंभर् सािह य pdf व पात आिण पधार् 

परीक्षांचे मागर्दशर्न ऑनलाईन उपल ध क न दे यात येत आहे. या पुढाकाराचा एक भाग 

हणजे ‘बुलेटीन’चा हा इ-अकं होय.  

      प्र तुत अकंाम ये कोिवड-19 उदे्रका या पा वर्भमूीवर िविवध िवषाणजू य आजार, 

कोिवड साथ रोगाचा प्रसार, याचा प्रितबंध यांिवषयी शा त्रीय अगंाने मािहती देणारा एक लेख 

आिण रा याचे मखु्यमतं्री उद्धव ठाकरे हे िविधमडंळाचे सद य नस यामळेु िनमार्ण झालेला 

घटना मक पेच याचा घटना मक तरतुदीं या अनषुंगाने िव लेषण करणारा दसुरा लेख, असे 

दोन लेख ‘क हर टोरी’ अतंगर्त समािव ट केले आहेत. तसेच ‘द युिनक फाउंडशेन’ आिण 

‘EPW’ यां या सयंुक्त िव यमाने मराठी अनुवादाचा प्रक प सु  कर यात आला आहे. या 

प्रक पांतगर्त EPW िनयतकािलकातील सपंादकीय लेख मराठीत भाषांतिरत क न वाचकांसाठी 

उपल ध क न िदली जातात. प्र तुत अकंाम ये या प्रक पातील िनवडक असे तीन सपंादकीय 

लेख पुनप्रर्िसद्ध केले आहेत. या इ-अकंात ‘लाक्षिणक’ हा नवीन िवभाग समािव ट केला असनू 

याम ये ‘लॉकडाऊन आिण असघंटीत कामगारांची होरपळ’ या शीषर्कांतगर्त वलतं सामािजक 

वा तवाचे िचत्रण करणारे दोन लेख समािव ट केले आहेत.   

      यािशवाय, या इ-अकंात नेहमीप्रमाणे मह वपूणर् घडामोडी, िवशषे सदर आिण सारांश या 

सदरांचादेखील समावेश केला आहे. हा मे-जनू या दोन मिह यांचा एकित्रत अकं आप याला 

उपल ध क न देत आहोत. न या मा यमातून उपल ध होणार्या या अकंाचेदेखील आपण 

नेहमीप्रमाणे वागत कराल, अशी खात्री वाटते.  
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क हर टोरी   
 
कोिवड – 19 : वैज्ञािनक पैलू (Scientific Aspect of COVID – 19) 
       
  कोिवड-19 साथ रोगामळेु सबंध मानवी जीवन ढवळून िनघत आहे. मानवी जीवनाची  
सामािजक, आिथर्क, राजकीय, प्रशासकीय आिण मनोिवज्ञान अशी िविवध अगें या साथ रोगाने 
प्रभािवत होत आहेत. या साथरोगाचा या क्षेत्रांवर पिरणामी मानवी जीवनावर काय आिण कसा 
पिरमाण होत आहे, याचा आढावा या आिण यापुढील काही अकंातील क हर टोरीमधनू घेणार 
आहोत. या लेख मािलकेतील पिहला लेख प्र तुत अकंात प्रिसद्ध करत आहोत. पढुील लेखात 
कोिवड-19 या साथ रोगािवषयीची शा त्रीय मािहती सलुभ भाषेत सादर केली आहे.          

 
       
      पृ वीतलावर अनेक सजीव आढळतात. मानवास ज्ञात असले या (वन पतीं या आिण 

प्रा यां या) समुारे 5 ते 30 दशलक्ष प्रजाती पृ वीतलावर िविवध िठकाणी आढळतात. 

शा त्रज्ञां या मते, अजनूही आप याला माहीत नसले या काही प्रजाती िनसगार्त आहेत. काही 

जवैवैज्ञािनकांनी अ यासा या ि टकोनातून वन पती, प्राणी, कवक, सू मजीव, आिदजीव असे 

वगीर्करण के याचे िदसत.े मात्र जगाने मा य केले या पंचसृ टी वगीर्करणातही िवषाणूनंा 

थान िदलेले नाही. R. H. Whittaker यांनी यां या या पंचसृ टी वगीर्करणात या िवषाणूनंा 

थान न दे यामागेही एक कारण आहे. सू म जीवांम ये िजवाण ूयेतात. यांम ये िवषाणूचंा 

अतंभार्व केला जात नाही. पंचसृ टी वगीर्करणात िवषाणूनंा थान नसणे, ही या वगीर्करणाची 

उणीव आहे, असे मानले जाते. मात्र ते योग्य ठरणार नाही, कारण िवषाणूनंा सजीव िकंवा 

िनजीर्व असे काहीही हणता येत नाही. 

 सजीव हे यां या िजवंतपणाची काही गणुवैिश ये दशर्िवतात. [उदा. वाढ (Growth), 

ऑिक्सजनची आव यकता (need of Oxigen), अ नाची गरज (need of food), प्रजनन 

(Reproduction)]. िवषाणूमं ये मात्र ही गणुवैिश ये पूणर्तः िदसत नस याने यांना सजीव 

हणायचे की िनजीर्व हणायचे, हा प्र न िनमार्ण होतो. कारण िवषाणूनंा अ नाची आिण 

ऑिक्सजनचीही गरज नसते. यांची वाढही (आकारा या टीने) होत नाही. मात्र यांची 

सखं्या (multiplication) वाढते. यास आपण यांचे प्रजनन समजयूा. सजीवांचे हे एकमेव 

वैिश य िवषाणूमं ये आढळते. 

 िवषाणूनंा यांची सखं्या वाढव यासाठी अ य कोण यातरी िजवंत पेशीम ये (आ यी 
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पेशी - Host Cell) प्रवेश करावा लागतो आिण यासाठी आव यक प्रिथने व इतर बाबींची गरज 

आ यी पेशींकडून पूणर् क न घेतली जाते. हे िवषाण ूआ यी पेशींमधील जवैरासायिनक 

िक्रयांवर िनयंत्रण िमळवतात आिण आव यक प्रिथने िनमार्ण करतात आिण या वारे ते 

आपली सखं्या वाढवतात. यामळेु िवषाणूनंा आपण िनजीर्व आिण सजीव यां या उंबर यावरील 

घटक िकंवा जिैवक कण (Bio Particle) असेही हण ूशकतो. 

िजवाणंूपेक्षा वेगळेपण 

      िजवाण ूमात्र िवषाणूपेंक्षा वेगळे असतात. यां यात सजीवांमधील सवर् वैिश ये 

आढळतात. वाढ होणे, वसन, पचन, अ नाची गरज, प्रजनन इ यादी सवर् सजीवांची वैिश ये 

िजवाणूमं ये आढळतात. हणनूच आपण िजवाणूनंा सू मजीव/सजीव असेही हणतो. 

हणजेच वन पती, प्राणी, िजवाण,ू कवक यांम ये जशा जवैरासायिनक िक्रया (Biochemical 

Reaction) घडतात, तशा जवैरासायिनक िक्रया िवषाणूमं ये फारशा घडत नस याने िवषाणूवंर 

ठरावीक औषधे िकंवा प्रितजिैवके यांचाही मारक हणनू उपयोग होत नाही. कारण ही औषधे / 

प्रितजिैवके या िवषाणूमं ये जात नाहीत आिण तो िवषाण ूमरतही/न टही होत नाही. 

िजवाणूवंर मात्र प्रितजिैवकांचा प्रभाव पडतो. 

िवषाणंू या अ यासाचा इितहास 

 िवषाणूचंा अ यास साधारणतः 1886 पासनू केला जात आहे, असे हणता येईल. या 

काळात अॅडॉ फ मेयर (Adolf Mayer) या शा त्रज्ञाने तंबाखू या पानावरील डागांचा अ यास 

केला. याने या प्रादभुार्व झाले या तंबाखू या पानांचा रस (Extract) दसुर्या िनरोगी पानांवर 

टाकून पािहला. याला असे िदसले की, िनरोगी पानांवरसदु्धा डाग िनमार्ण झाला. याला स या 

TMV (Tobaco Mosaic Virus) असे हणतात. पुढे Ivanowaski आिण Beijerink या 

शा त्रज्ञांनी 1889 म ये TMV चा अ यास केला. यावेळी यांनी प्रादभुार्व झाले या पानांचा 

रस काढला. यांनी यास िविवध नावे िदली होती. उदा. िवषाण ूिवष (Virus Venom) िकंवा 

िवषारीद्रव (Poisonous Fluid) आिण Contagium Vivumfluidum याचा अथर् Contagious living 

fluid. 
      सू मदशर्काचा शोध लाग यानंतर िवषाणूं या अ यासास गती िमळाली. कारण िवषाण ू

अितसू म असतात आिण यामळेु यांना सू मदशर्का या साहा याने अ यासणे सलुभ झाले. 

िवषाण ूहे (िजवाणूपेंक्षाही) लहान असतात हणजे साधारणतः 10nm ते 200nm एवढे लहान 

आहेत. अगदी मो यात मोठा िवषाण ूअसला तरी तो िजवाणूपेंक्षाही लहान असतो. 

• लईुस पा चर (Louis Pasture) यांनी ‘िवषाण’ू ( हायरस) ही सजं्ञा न याने शोधून काढली. 
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• आपणास स या िवषाणूबं लचे जे ज्ञान आहे, यात Fedrick William Twort, Felix d Herillk, 

Schelsinges Chese, Hershey आिण Stanley या वैज्ञािनकांचे योगदान मह वाचे आहे. 

िवषाणंूची रचना 
 िवषाण ूहे अपेशीय (Acellular) आिण बंधनकारकरी या परजीवी (Bligate Parasite) 

ठरतात. कारण ते िजवंत पेशीम ये (आ यी पेशी – Host cell) जाऊन आपली सखं्या 

वाढवतात. टॅनले (Stanley) या शा त्रज्ञाने पानांमधून िकंवा आ यी पेशींमधून TMV िवषाण ू

बाहेर काढून अ यासले, ते हा यास या TMV िवषाणमू ये कोणतीच िक्रया िदसली नाही. तो 

अगदी िनजीर्वासारखा िदसला. याचा अथर् तो (कोणतीही सजीव पेशी याम ये िवषाण ूराहतो 

अशा) आ यी पेशींम येच आपली प्रजनन सखं्या वाढवतो, हे िसद्ध झाले. 

 िवषाण ूहे जनुकांम ये (Gene) उ पिरवतर्न प्रदिशर्त करतात. कोण याही कृित्रम 

मा यमांवर िवषाणूनंा वाढवता येऊ शकत नाही. प्र येक िवषाण ूहा ठरावीक पेशीलाच आपली 

आ यी पेशी बनवतात. हणजेच प्र येक िवषाण ूHost Specific असतो. 

आकृती  

 
 

• िवषाण ूजे हा आ यी पेशीं या बाहेर असतात, ते हा यांना Virion असे हणतात. (Infective 

form of Virus called Virion). 

• यूिक्लक आ ल (Nucleic Acid) – िवषाणमू ये एकतर DNA िकंवा RNA या व पात 

यूिक्लक आ ल असते. एकाच िवषाणमू ये एकाचवेळी DNA आिण RNA दो हीही कधीच 

नसतात. 

• या DNA िकंवा RNA व नच प्र येक िवषाणचूी आनुवंिशक मािहती (Genetic Information) 

िमळते. यामळेु या िवषाणूमं ये िविश ट गणुधमर् आढळून येतात. 
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• जे हा एखादा िवषाण ूएखा या आ यी पेशीम ये (Host cell) जातो, ते हा तो आपले DNA 

िकंवा RNA ( यूिक्लक आ ल) आ यी पेशी या आत सोडतो आिण या पेशी या कद्रकाचा 

ताबा घेतो. तसेच नवीन िवषाण ूिनमार्ण कर यासाठी आव यक प्रिथने िनमार्ण करतो. तसेच 

या आ यी पेशींचे कायर् पूणर्पणे िव कळीत केले जाते. या पेशीचे कायर् िव कळीत झा यामळेु 

आजाराची लक्षणे िदसनू यायला लागतात. शरीरातील या पेशीला आ यी पेशी बनवले आहे 

ती पेशी या सं थेचा/अवयवाचा भाग असते ितथे आजार िनमार्ण होतो. उदा. (1) कोरोना 

िवषाण ू वसन सं थेतील पेशींना आ यी पेशी बनवतो, यामळेु या आजारात वासाशी 

सबंंिधत आजाराची लक्षणे िदसतात. (2) डग्यू िवषाण ू वचेतील Langerhans पेशीला आ यी 

पेशी बनवतो, यामळेु रक्त ावाचे लक्षण िदसते. 

कवच (Capside) 

      प्र येक िवषाणमू ये प्रिथनांपासनू एक कवच िनमार्ण झालेले असते. याम ये DNA 

िकंवा RNA बंिद त असते. काही िवषाणूचें कवच हे प्रिथने आिण फॅट यांपासनू तयार झालेले 

असते. काही िवषाणूमं ये या कवचाबाहे न एक िलपीडचे आवरण असते. कॅपिसडमळेु 

यूिक्लक आ लाचे Deoxi Ribeaucleas (DNase) नावा या enzyems पासनू सरंक्षण होते. या 

enzyems मुळे DNA मधील बंध तुटतात आिण DNA न ट होतो. DNA प्रमाणेच RNase 

सदु्धा असतात जे RNA ना न ट करतात. 

• कवचा या बाहेरील तरावर पृ ठभाग प्रिथने (Surface Protain) असतात, यालाच पाईक्स 

(Spikes) असे हणतात. 

• या पाईक्स या साहा याने आ यी पेशीला पकडले जाते आिण आ यी पेशीं या िरसे टसर्ना हे 

पाईक्स िचकटतात. 

• िवषाणूमंधील जनुकानुसार हे पाईक्स ठरावीक पेशी या पेशीपटलावरील िरसे टसर्लाच 

िचकटतात. 

• हे पाईक्स ठरावीक प्रिथनांनी बनतात, यास HA (Hemagglutinin) असे हणतात. या 

प्रकार या पाईक्सचा उपयोग क न िवषाण ूआ यी पेशींम ये जातात. दसुर्या प्रकारचे 

पाईक्स NA (Neuraminidase) प्रिथनांपासनू बनतात. नवीन िनमार्ण झालेला िवषाण ू यांचा 

उपयोग आ यी पेशीला सोड यासाठी करतो. 

• काही िवषाण ूक्विचत पाईक्सिशवायही असतात. 

• िवषाणमू ये पेशीद्रव (Cytoplasm) आिण अगंके (Organeus) नस यामळेु यांना अपेशी 

(Acellular) असे हणतात. 
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• िवषाण ूआ यी पेशीम ये प्रवेश के यािशवाय [ हणजेच आ यी पेशीबाहेर (virine/virion) 

असताना] प्रजनन (Multiplication) क  शकत नाहीत. 

िवषाणंूची वैिश ये (Characteristics of Virus)  

 पुढे या िवषाणूचंी काही वैिश ये िदली आहेत. यास आपण िवषाणू या वाढीचा, 

मानवी शरीरात िकंवा वन पती या व प्रा यां या शरीरात जा याचा आिण िवषाणचूा ससंगर् 

हो याचा क्रम हण ूशकतो. िवषाणचूा ससंगर् हा एका यक्तीपासनू दसुर्या िनरोगी यक्तीस 

होतो. तो शरीरात कसा प्रवेश करतो, हे पुढे नमदू केले आहे. िवषाण ूहे आपली सखं्या 

वाढव यासाठी कोण या-ना-कोण या पेशीला आ य थान बनवतात. यांना आपण आ यी/ 

यजमान पेशी असे हणतो. हा सू म िवषाण ूया पेशींम ये आपले DNA िकंवा RNA 

पाठवतात आिण आव यक प्रिथने बनवून नवीन असखं्य िवषाण ूतयार करतात. मात्र या 

िक्रयेम ये या आ यी पेशीं या सवर् जिैवक िक्रया िव कळीत होतात िकंवा बंद होतात. 

यामळेु या आ यी पेशींम ये आजार िनमार्ण होतो. िवषाण ूशरीरात जाणे आिण यापासनू 

आजार उ प न होणे, हे पुढील ट यांम ये घडून येते. 

(1) िचकटणे (Attachment) - प्र येक िवषाणू या पृ ठभागावरील पाईक्स हे िविश ट अशा 

पेशीलाच िचकटतात, यास Host Specific असे हणतात. इतर कोण याही पेशीला ते 

िचकटत नाहीत. याचे िनयोजन िवषाणमूधील Gene Codan करतात. Gene Codan हणजे 

िवषाणू या DNA िकंवा RNA मधील जनुकीय कोड होत. यांवर मािहती असते. 

(2) िशरकाव करणे (Penetration) – आ यी पेशीं या पटलावर िचकट यानंतर याम ये प्रवेश 

केला जातो. यासाठी िवषाण ूSpiral Protein Sheath िनमार्ण क न आत प्रवेश करतात. 

Muramidase सपें्ररक िनमार्ण क न आ यी पेशींचे पटल भेदनू केवळ यूिक्लक आ लच 

(DNA िकंवा RNA) आत प्रवेश करते. मात्र बा य प्रिथन कॅपिसड हणजेच कवच तसेच 

राहते. बा य मोक या प्रिथन कॅपिसडला प्रोटीन घो ट (protein ghost) असे हणतात. 

(3) कवच काढून टाकणे (Uncoating) – आ यी पेशींम ये गे यानंतर िवषाणवूरील सपंूणर् 

कवच िनघनू जाते िकंवा न ट होते आिण DNA िकंवा RNA (जे असेल ते) आ यी पेशींचा 

ताबा घेतात. वरील protain ghost ची िनिमर्ती होते आिण ते आ यी पेशींना तसेच िचकटून 

राहते. 

(4) सखं्या वाढवणे/प्रजनन (Replication) - आत प्रवेश केलेले यूिक्लक आ ल (DNA/ 

RNA) नवीन िवषाण ूतयार कर यासाठी लागणारे प्रिथन आ यी पेशीं या अगंकापासून 

(Ribosome) बनवून घेतात आिण नवीन िवषाण ूबनतात. अशाप्रकारे आ यी पेशींम ये 

िवषाणूचंी सखं्या वाढते. 
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(5) प्रौढता येणे (Stage of Maturation) - तयार झालेला नवीन िवषाण ूपणूर्पणे िवकिसत 

अव थेत आ यावर नवीन आ यी पेशींम ये जा यासाठी तयार होतो, यास प्रौढता येणे असे 

हणतात. यालाच mature virulent phase particles असे हणतात. 

(6) बाहेर पडणे (Release) - प्रौढाव थेत आलेले Phase Particles  दसुरीकड ेजा यासाठी 

आ यी पेशींची िभि तका छेदतात. यासाठी muramidase या सपें्ररकाची िनिमर्ती करतात आिण 

नवीन आ यी पेशींम ये जातात. 

िवषाणंूचा आकार 
सवर् िवषाणूचंा आकार एकसारखा नसतो. तो वेगवेगळा असतो. काही िवषाणूचें आकार 

इलेक् ट्रॉन मायक्रो कोप या साहा याने पाहावयास िमळतात. 

िवषाणंूचे प्रकार 
िवषाण ू यांना आ यी पेशी बनवतात िकंवा या जीवांना प्रादभुार्व करतात, याव न यांचे 

(1) वन पती - िवषाण ू(2) प्राणी - िवषाण ू(3) िजवाण ू- िवषाण ूअसे तीन प्रकार पडतात.  

1) वन पती - िवषाण ू

या प्रकार या िवषाणूमंळेु वन पतींम ये प्रादभुार्व होतो. याम ये SS-RNA िकंवा DS-RNA हे 

यूिक्लक आ ल असते. याम ये Helicle Symmetry िदसते. तसेच हे रॉड या आकाराचे िकंवा 

िसलिड्रकल आकाराचे असतात. TMV (Tobaco Mosaic Virus) आिण CMV (Couliflower 

Mosaic Virus) ही वन पती-िवषाणूचंी काही उदाहरणे आहेत. वन पती-िवषाण ू(Plant Virus) 

अनेक पद्धतींनी प्रादभुार्व करतात. यातील मह वाची पद्धत हणजे कीटक दंश (insect bites). 

याम ये प्रामखु्याने Aphids plant Hoppers चा समावेश होतो. पाने एकमेकांवर घासनू ही 

प्रादभुार्वाची (इ फेक्शनची) देवाणघेवाण होते. वन पतींवर िवषाणूचंा प्रादभुार्व झा यावर पानांचा 

रंग बदलतो. पानांवर डाग, चटे्ट, छटा िदसतात आिण पानांची झीजही होते. सवर्च वन पती-

िवषाण ूहे प्रा यांम ये आिण मनु यांम ये ससंगर् करत नाहीत. मात्र 1. Bunyaviriade Family, 

2. Rhabdoviridae Family आिण 3. Reviridae Family या प्रकार या कुटंुबांमधील (Families) 

िवषाण ूहे वन पतींमधून प्रा यांम ये आिण मनु यांम ये सकं्रिमत होऊ शकतात. 

2) िजवाण ू- िवषाण ू(Bacterial Viruses) 

यालाच Bactriophagus असे हणतात. िजवाणूपेंक्षाही सू म अस यामळेु हे िवषाण ू

िजवाणूमं ये िशरतात आिण यांना आ यी पेशी बनवतात. Twort या शा त्रज्ञाने 1915 म ये 

याचा अ यास केला. यांचा आकार Tadpole सारखा असतो. याम ये DNA हे यूिक्लक 

आ ल असते. िवषाणूमंळेु िजवाणूनंा आजार होऊन िजवाण ूमरतात. 
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3) प्राणी–िवषाण ू(Animal Viruses)  

प्रा यांम ये प्रादभुार्व करणारे िवषाण ूहे DNA िकंवा RNA असणारे आहेत. हणजेच DNA 

आिण RNA ही दो ही यूिक्लक आ ले असणारे िवषाण ूप्रा यांम ये प्रादभुार्व करतात. 

यामळेु िवषाणजू य आजारांचे प्रमाण अिधक असनू ते अिधक प्राणघातकही असतात. 

उदा.1) Rhine Virus, 2) Influenza – Myxo Virus, 3) Small poxoVariolla,  4) Mumps – 

Paramixo Virus,  5) Medses – Morbilli Virus, 6) Poliomyectis – Polio Virus, 7) Yellow fever 
– Flavi Virus, 8) Swine Flu – H1N1 Virus, 9) AIDS – HIV, 10) Dengue – Dengea Virus, 11) 
Covid – 19 – Novel Corona Virus. 
यूिक्लक आ ल कोणते आहे, याव नही िवषाणजू य आजारांचे प्रकार पडतात. 

 

 
 
कोरोना िवषाणू (Corona Virus)  

कोरोना हे एका िवषाण ूसमहूाचे नाव आहे. हे िवषाण ूआपणस पूवीर्पासनूच माहीत आहेत. 

2002 म ये आढळलेला सासर् िकंवा 2012 म ये आढळलेला मेसर् हे आजारसु दा कोरोना 

िवषाणमूळेु झालेले आजार आहेत. परंतु 2019 म ये चीन या वुहान शहरात झाले या 

उदे्रकाम ये जो कोरोना िवषाण ूआढळला, तो यापूवीर् या कोरोना िवषाणूपेंक्षा वेगळा आहे. 

हणनूच याला ‘नॉवेल’ अथार्त ‘नवीन कोरोना िवषाण’ू असे सबंोध यात येते. जागितक 

आरोग्य सघंटनेने या आजारास कोिवड – 19 असे नाव िदले आहे.  
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 आपण मागील वगीर्करणाम ये पािहले आहे की, हा एक िवषाणूचंा ठरावीक असा समूह 

आहे. याम ये RNA हे जनुकीय यूिक्लक आ ल असते. या समहूातील काही िवषाण ू

पुढीलप्रमाणे आहेत. 
1) SARS-Cov 1  
 SARS-Cov 1 या िवषाणमूळेु उद्भवले या आजारास ‘सासर्’ (2002-2004) या नावे 

ओळखले गेले. सासर् हणजे Sever Acute Respiratory Syndrome (SARS). याचा प्रादभुार्व 

वसनसं थम ये होतो आिण दम लागणे हे याचे एक मह वाचे लक्षण पाहावयास िमळते. 

या िवषाणचूी लागण वटवाघूळ, इतर प्राणी आिण मनु य यां यात होते. हा िवषाण ूआ यी 

पेशींम ये जा यासाठी अॅि जओ टेि सनक हिटर्ंग ए झाईम – 2 िरसे टरचा उपयोग करतो. 

यांची जाती Betacorona virus आहे. SARS – COV - 1 हा िवषाण ूशरीरात दोन प्रकारे प्रवेश 

करतो.  

(1) एक मागर् हणजे अॅि जओ टेि सन पांतरण करणारे ए झाईम – 2 (सजीवां या शरीरात 

िनमार्ण होणारा द्रवपदाथर्) िरसे टर वारे हो ट सेलम ये जाणे. (Endocytosis) 

(2) दसुरा मागर् हणजे हो ट सेल या पृ ठभागावर TMPRS 2 / TMPRS 11D सेरीन 

प्रोिटसेस वारे (िरसे टर सलंग्न पाईक प्रोटीन वारे प्रोटीओलाईिटकक्लेवेज (प्रोटीनचे अिमनो 

अॅिसडम ये बे्रक होणे) एकित्रतपणे) थेट आत प्रवेश करतात. 

 या िवषाणनेू बािधत झालेली पिहली यक्ती 16 नो हबर 2002 रोजी दिक्षण चीन या 

गआुंगड ग या प्रांतात आढळून आली. या िवषाणचेू सकं्रमण – आजारी प्राणी, आजारी यक्ती 

यां याकडून होते. या यक्तीं या िकंवा प्रा यां या खोकणे, िशकंणे, बोलणे या िक्रयांतून 

िनघणार्या थबापासनू दसुर्या यक्तीस याचा प्रादभुार्व होतो. याचा प्रादभुार्व ऊद मांजराम येही 

(Civet Cat) आढळून आला होता. यानंतर याचा प्रसार साथी यारोगांसारखा 26 देशांमधून 

झाला. सासर् आजारामळेु वसन सं थेत काही लक्षणे िदसतात आिण मलप्रवृ ती (Stool) 

िबघडते. या आजाराची लक्षणे ही यूप्रमाणेच ताप, सदीर्, अितसार, थंडी वाजणे, सु वातीस 

कोरडा खोकला, वास घे यास त्रासहोणे इ. असनू यावरील प्रायोिगक लस तयार कर याचे 

प्रय न अ याप सु  आहेत. 

2) MERS -Cov (Middle East Respiratory Syndrome-Cov) 

      MERS -Cov या िवषाणमूळेु मेसर् हा आजार उद्भवला.  हा सदु्धा वसनसं थेला प्रादुर्भूर्त 

करणारा िवषाण ूआहे. याम ये मृ यूचे प्रमाण 34.4 टक्क्यांइतके प्रचंड होते. हा िवषाण ूप्रथम 

2012 म ये सौदी अरेिबया येथे आढळला होता. मेसर्ची लक्षणे खोकला, वास क टता, 

यूमोिनया अशीच होती. काही ग्णांम ये मात्र लक्षणे िदसत न हती, तर काही ग्णांम ये 
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जलुाब हे लक्षण आढळले. यामळेु िकडनीसारखे काही अवयव िनकामी सदु्धा होतात. सु वातीला 

हा िवषाण ूसौदी अरेिबयाम ये उंटांकडून (From dromedary camel) मनु यात आला. मात्र तो 

नंतर मनु याकडून मनु याकड ेअसा संक्रिमत झाला. प्रा यांमधनू मनु याकड ेसकं्रिमत होणार्या 

िवषाणूनंा Zoonatic िवषाण ू हणतात. (Zoonosis याचा अथर्प्रा यांमधून मानवाम ये सकं्रिमत 

होणारे रोग) जगात अनेक देशांमधील dromedary camel म ये हा ‘MERS -Cov’ िवषाण ू

आढळला. मात्र हा िवषाण ूगाय, बकरी, शेळी, डुक्कर या प्रा यांम ये आिण प यांम ये िदसला 

नाही. 

िचिक सा िकंवा औषधोपचार – स या यावर ठरावीक अशी िचिक सा िकंवा औषधोपचार 

उपल ध नाही, तसेच लसदेखील उपल ध नाही. स या यावर लाक्षिणक िचिक सा केली जाते. 
कोरोना िवषाणजू य  

आजार  
मृ युदर 

कोिवड– 19  3.4 % (भारतात जा त आहे.) 

सासर्  9.6 % 
मेसर्  34.3 %  
एच1एन1  0.02 % 

 
3) SARS –COV - 2  
      कोिवड-19 नावाचा आजार िनमार्ण करणारा िवषाण ू हणजे SARS –COV - 2 . या 

िवषाणनेू 2019 - 2020 म ये सपंूणर् जगावर महामारीचे सकंट आणले. हा प्रा यांमधून 

मानवाम ये सकं्रिमत झालेला िवषाण ूआहे. क चे मांस खा या या सवयींमळेु प्राणी जगतातील 

सू मजीव मानवाम ये प्रवेश करतात. प्रा यांमधून मानवाम ये होणार्या िवषाण ूसकं्रमणाम ये 

एक म य थ असतो. एखादा िवषाण ूमानवी पेशींपयर्ंत पोहोचावा लागतो. तो िवषाण ूपेशींवरील 

प्रिथनांशी सबंंध प्र थािपत कर याचा प्रय न करतो. िवषाणचूा मानवी पेशींम ये िशरकाव 

झा यानंतर पेशींम ये िवषाणचेू िवभाजन होते. अशा तर्हेने आ यी पेशी ससंगर्ग्र त होतात.  

 कोरोना िवषाणनेू आ यी पेशीम ये प्रवेश िमळव याचा अ यंत सोपा मागर् शोधून 

काढला आहे. िवषाणू या पृ ठभागावर असलेले काटेरी पाईक (अणकुचीदार टोके असणे याला 

पाईक असे हणतात) सतत पृ ठभागापासनू बाहेर डोकवत असतात. यांना ग्लायकोप्रोटीन 

पाईक असे हणतात. कारण या प्रिथनांबरोबर शकर् रेचा रेण ूअसतो. बाहेर आले या 

ग्लायकोप्रोटीनमळेु िवषाण ूकाटेरी मुकुटासारखा िदसतो. ‘Corona’ या लॅिटन श दाचा अथर् 

‘मकुुट’ (Crown) असा होतो. कारण या िवषाणवूरही मकुुटावरील रचनेप्रमाणे पृ ठभाग आहे 

आिण यावर पाईक्स आहेत. यामळेु या िवषाणलूा कोरोना िवषाण ूअसे नाव पडले. 
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      SARS-COV–1, MERS-Cov आिण SARS–COV–2 हे ित ही िवषाण ूएकाच गटातील 

हणजे कोरोना गटातील आहेत. या सवर् कोरोना िवषाणूचंा प्रादभुार्व प्राणी आिण पक्षी यांम ये  

होतो. या ित ही िवषाणूमंळेु वसन सं थेम ये (Upper Respiratory & Lower Respiratory) 

लक्षणे िदसतात. SARS-COV–1 आिण MERS-cov या िवषाणूचंी सखं्या वाढ याचा आिण 

यामळेु िनमार्ण होणार्या आजाराची लक्षणे िदस याचा काळ (Incubation Period) हा फक्त 

पाच िदवसांचा होता. मात्र यादो ही िवषाणूचंा ससंगर् हो याचा वेग SARS–COV–2 पेक्षा मदं 

होता. SARS–COV–2 हा िवषाण ूवेगाने पसरत अस यामळेु बािधत ग्णसखं्या जा त 

आढळते. पिह या दो ही िवषाणूं या ससंगार्चा वेळ कमी होता. यामळेु या ग्णां या 

आजारावर िवलगीकरण आिद उपायांमळेु िनयंत्रण िमळवता आले होते. मात्र सासर्  आिण मेसर्  

याम ये ग्ण मृ युमखुी पड याचे प्रमाण कोिवड-19 पेक्षा जा त होते.  

 

 
  
 जागितक आरोग्य सघंटनेने कोिवड-19 ससंगार् या उदे्रकाला 30 जानेवारी 2020 रोजी 

‘सावर्जिनक आरोग्य आणीबाणी’ असे घोिषत केले तर पुढे 11 माचर् 2020 रोजी ितला 

‘जागितक साथ आजार’ (pandemic) जाहीर केले.  

 जागितक आरोग्य सघंटनेने 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी नॉवेल कोरोना िवषाणचेू औपचािरक 

नाव COVID-19 असे केले. CoronaVirus Disease या इंग्रजी श दातील ठळक 

अ याक्षरांचे लघु प हणजे COVID होय. 19 या सखं्येचा सबंंध 2019 या वषार्शी आहे. 

या िवषाणचूा उदे्रक 2020 साली झाला असला तरी तो प्रथम 2019 या वषीर् आढळून 

आला, यामळेु 19 ही सखं्या वषर् सचूक अथार्ने वापरली जाते. नॉवेल कोरोना िवषाणचेू 

सिंक्ष त प nCoV होय. COVID-19 या उद्भवासाठी कारणीभतू ठरले या िवषाणचेू 

तांित्रक नाव severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 असे असनू ते सकं्षेपाने 
SARS –CoV-2 असे केले जाते. 

 
 

रोगांची नावे  मृ युदर  
इबोला 50 %  

मेसर्  34.4%  

देवी  30 %  

सासर् –1  10%  

कोिवड –19  1 ते 3%  

गोवर  0.2%  

यू  0.1%  
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SARS–CoV–2 आिण SARS–CoV–1 या दो ही िवषाणतू बरेच सा य आढळते.  

• दो ही िवषाणूमंळेु वसनाचे आजार होतात.  

• हे दो ही िवषाण ूप्रा यांमधून मानवाम ये सकं्रिमत झाले आहेत. 

• िवषाणचूी लागण झाले या यक्तीला खोकला िकंवा िशकं आ यास वसनातील थबा वारे 

िकंवा दिूषत व तू िकंवा पृ ठभागा या सपंकार् वारे या िवषाणूचंा पिरणामी आजाराचा 

प्रसार होतो.  

• या दोह मळेु होणार्या या आजारांम ये वदृ्ध प्रौढ आिण लहान मलेु हे वयोगट अिधक 

धोका असलेले गट आहेत.  

• यामळेु िनमार्ण होणार्या आजारांवर कोणतीही लस उपल ध नाही. 

SARS–COV–2 आिण SARS–COV–1 यातील िभ न व  

• स याचा कोरोना िवषाण ू(SARS–COV–2/नॉवेल कोरोना) िवषाण ूहा यापूवीर् आढळले या 

कोरोना िवषाणपेूक्षा वेगळा आहे. कारण या िवषाणचूी जनुकीय रचना यापूवीर् या कोरोना 

िवषाणशूी िमळतीजळुती नाही. 

• नॉवेल कोरोना िवषाणमूळेु िनमार्ण होणार्या आजाराम ये साधारण 20 टक्के ग्णांना 

ग्णालयात दाखल करावे लागते आिण यातील काही जणांनाच हिटलेटरची सिुवधा 

यावी लागते. मात्र SARS –COV–1 मळेु िनमार्ण होणारा आजार कोिवड – 19 पेक्षा 

अिधक गभंीर आहे. कारण याम ये  20 ते 30 टक्के ग्णांना ग्णालयात दाखल करावे 

लागते आिण यापैकी सवर् ग्णांना हिटलेटरची आव यकता असते. 

• नॉवेल कोरोनामळेु िनमार्ण होणार्या आजाराचा मृ युदर हा एखा या प्रदेशाचे थान आिण 

लोकसखं्येची वैिश ये यांसारख्या घटकांवर आधािरत असतो. यातील मृ यदुर 0.25 ते 3 

टक्क्यांपयर्त आढळतो. SARS –COV–1 मळेु िनमार्ण होणारा आजार मात्र अिधक 

प्राणघातक असनू सासर्म ये मृ युदर 10 टक्के इतका आढळतो. 

• नॉवेल कोरोनापेक्षा सासर् या आजाराचा िवषाण ूअिधक सहजतेने पसरतो. नॉवेल कोरोना 

िवषाणचूा ससंगर् होताना या आजारा या पिह या ट यात नाक आिण घसा यांतील 

ावाम ये या िवषाणूचंी सखं्या सवार्िधक असते. मात्र SAR–COV–1 िवषाणूचंी सखं्या 

ससंगार् या िकंवा आजारा या उिशरा या (नंतर या) ट याम ये वाढते आिण ावातील 

या िवषाणूचंी सखं्या कोिवड – 19 या िवषाणू या सखं्येएवढी नसते.  

• याचा अथर् नॉवेल कोरोनामळेु िनमार्ण होणार्या आजारात ग्णांम ये आजाराची लक्षणे 

िदस यापूवीर्च (आिण ससंगार् या सु वाती या ट यातच) िवषाणचेू सकं्रमण अिधक असते 

िकंवा िवषाणचूा प्रसार हो यास सु वात होते आिण नंतर या ट यातही ते अिधक 
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अस याचे आढळते. काही ग्ण आजाराची लक्षणे नसतानादेखील या िवषाणचेू वाहक 

(Carrier) असतात. सासर् या आजाराची लक्षणे आढळणार्या यक्ती मात्र आजाराची 

लक्षणे असतानाही िवषाणचेू वाहक नसतात. 

• परंतु CDC या (Centre for Disease Control and Prevention – CDC) हण यानुसार 

सासर् या आजाराचा असा एकही ग्ण िमळाला नाही याला रोगाची लक्षणे 

(Asymptomatic Spread) आढळून आली नाहीत.  

• नॉवेल कोरोना िवषाणचूी जनुकीय समानता ही सासर् या कोरोना िवषाणू या 79 टक्के 

इतकी सारखी आहे.  

• नॉवेल कोरोना िवषाणचेू (SAR–COV–1 या िवषाणपेूक्षा) वटवाघळातील कोरोना िवषाणशूी 

अिधक सा य आहे. 

• नवीन अ यासानुसार असे आढळले आहे की SARS–COV–1 िवषाणू या तुलनेत SARS–

COV–2 या िवषाणचेू िरसे टर हे आ यी पेशीला अिधक घट्ट बांधून ठेवतात. याव न 

SARS–COV–2 चे िवषाण ूइतक्या सहजतेने का पसरत आहेत, हे लक्षात येते.   

चीनपासनू सु वात 

      िडसबर 2019 म ये वुहान प्रांताम ये सागरी मासे माकट वसाहतीजवळ काही 

ग्ण आढळले. यांना खोकला (सहसा कोरडा) सदीर्, वास क टता, ताप अशी लक्षणे 

िदसली. कालांतराने अशी लक्षणे असलेले अनेक ग्ण आढळ याने याच वसाहतीजवळ 

िवषाणसूदंभार्त सशंोधन अ यास करणारी चीनची वुहान इि ट यूट ऑफ हायरॉलॉजी 

ही सं था आहे. आजही हा नवीन िवषाण ूिनसगार्त नेमका कोठून आला आिण कसा 

आला, हे प्र निच ह अनु तिरत आहे. साधारणतः िडसबर 2019  अखेर हुबेई येथे कोिवड 

-19 चा पिहला ग्ण आढळला. प्रथम अदंाज असा मांडला गेला की, हा िवषाण ू

प्रा यांमधून मनु यात सकं्रिमत झाला आहे. या पिह या ग्णा या प नीसही हा आजार 

झा याचे आढळले. ितचा या वसाहतीशी प्र यक्ष सपंकर्  आला न हता. 

      दोघांम येही काही िदवसांतच वसनिवषयक तक्रारी िदसनू आ या आिण 

यूमोिनयाची लक्षणेही िदसली. यानतंर यांना लगेचच आयसोलेशन कक्षात 

िचिक सेसाठी दाखल कर यात आले. वुहानमधील डॉक्टरां या लक्षात आले की, या 

िवषाणूचें सकं्रमण मनु यापासनू इतर मनु यांनाही होत आहे. 25 िडसबर 2019 पयर्ंत 

काही वै यकीय कमर्चार्यांना देखील अशीच लक्षणे िदसनू आली. यानतंर या सवर् 

वै यकीय कमर्चार्यांचे िवलगीकरण (Quarantine) कर यात आले. िवशेष हणजे या 

कमर्चार्यांचा या मासे माकटम ये जा याचा इितहास न हता. डॉ. ली वेनिलयांग यांनी 
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इतर डॉक्टरांना याब ल कळवले आिण यांनी या रोगाची लक्षणे सासर्प्रमाणे अस याचे 

सांिगतले. सु वातीला या आजाराब ल चीन या वुहान महानगरपािलका वै यकीय 

िवभागाने मनु याकडून दसुर्या मनु याकड ेहोणार्या या रोगा या सकं्रमणाकड ेलक्ष िदले 

नाही. तीन आठव यानंतर मात्र चीनने जागितक आरोग्य सघंटनेला यासबंंधी कळवले. 

मात्र डॉ. ली वेनिलयांग यां यावर अफवा पसरव याचे आरोपही कर यात आले. यानतंर 

59 लोकांना यूमोिनयाची लक्षणे िदसनू आली. मात्र 6 जानेवारी 2020 नंतर वुहान येथे 

इतर िनरोगी यक्तींचा प्राणी, मतृ प्राणी, मासे माकट आिण आजारी यक्तींशी येणारा 

सबंंध कमी कर यास सु वात केली. 8 जानेवारी 2020 रोजी तेथील वै यकीय िवभागाने 

हा एक िवषाण ूअस याचे घोिषत केले, मात्र याचा ससंगर् मनु याकडून मनु याकड े

हो याबाबत यांना पुरावे िमळाले नाहीत. 

      वुहान आरोग्य िवभागाने 11 जानेवारी 2020 रोजी तशी नोटीस काढली. मात्र 12 

जानेवारी 2020 रोजी डॉ. ली वेनिलयांग हे वतः या आजाराने सकं्रिमत झाले आिण 

यांना उपचारासाठी हॉि पटलम ये भरती कर यात आले. भरतीवेळी यांना ताप आिण 

खोकला ही लक्षणे होती. मात्र यानतंर वास क टता झा याने यांना ICU म ये भरती 

केले गेले. चीनने कोिवड -19 चा आनुवंिशक क्रम सामदुाियकरी या जाहीर केला. 

• 13 जानेवारी 2020 पयर्ंत काही इतर देशांतही या रोगाचा प्रसार झाला होता. थायलडंम ये एक 

61 वष वयाची मिहला या रोगाने बािधत झा याचे आढळले. ही मिहला चीनची नागिरक होती 

आिण ितचा वुहान भागास भेट दे याचा इितहास होता. ही मिहला वुहानम ये िफरली होती. 

मात्र ती या मासे माकटम ये गेली न हती, असा खुलासा थायलडं या आरोग्य मतं्रालयाने 

केला. 

• 14 जानेवारी 2020 नंतर जागितक आरोग्य सघंटनेने यासबंंधीचे अहवाल िदले. 

• 15 जानेवारी 2020 रोजी जपानम ये पिहला ग्ण आढळला. जपान सरकारनेही असेच घोिषत 

केले की, हा ग्ण चीनमधील मासे माकटम ये गेला न हता. 

• वुहानमधील डॉक्टरांचे असे हणणे होते की, हा आजार ससंगर्ज य आहे, याची क पना 

असनूही तेथील शहरी अॅथॉिरटीने 40 हजार कुटंुबांना Lunar New Year Banquet िनिम त होम 

कुक  अ न खा यासाठी एकत्र येऊ िदले. 

• 19 जानेवारी 2020 रोजी चीन या आरोग्य िवभागाने सांिगतले की, हा िवषाण ूप्रितबंध 

कर यासारखा नाही. आपण यावर केवळ िनयंत्रण राखू शकतो. 
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• 20 जानेवारी 2020 रोजी मात्र चीन या आरोग्य िवभागास एका ग्णा या सकं्रमणाव न 

लक्षात आले की, हा िवषाण ूमनु यापासनू मनु याकड ेसकं्रिमत होतो आिण याप्रमाणे 

चीनमधील वै यकीय कमर्चारीही सकं्रिमत झाले. 

• 20 जानेवारी 2020 रोजी CDC नुसार अमेिरकेत पिहला ग्ण आढळला. तो चीनमधून 

अमेिरकेत 6 िदवसांपूवीर् आला होता. 

• 22 जानेवारी 2020 रोजी जागितक आरोग्य सघंटनेने वहुानम ये जाऊन अ यास क न असे 

प्रिसद्ध केले की, या िवषाणचेू सकं्रमण मनु यापासनू मनु याम ये होत आहे. 

• चीनने पिहले पाऊल उचलले ते हणजे िवलगीकरण (Quarantine) करणे. मात्र तोपयर्ंत बरेच 

चीनी नागिरक परदेशात गेले होते. जरी यां यात लक्षणे िदसत नसली तरी ते या रोगाचे 

वाहक (कॅिरयर) होते. हणजे यां या शरीरात कोरोनािवषाणचेू सकं्रमण झालेले अस याची 

शक्यता होती. 

• 6 फेब्रुवारी 2020 रोजी डॉ. ली वेनिलयांग यांचा अहवाल कोरोना पॉिझिट ह आला आिण सहा 

िदवसानंतर यांचा मृ य ूझाला. 

जागितक आरोग्य सघंटनेची कारवाई (WHO) 

• 31 िडसबर 2019 - चीन या हुबेई प्रांतातील वुहान शहरात यूमोिनया या ग्णांचा समहू 

न दवला गेला. 

• 1 जानेवारी 2020 - जागितक आरोग्य सघंटनेने घटना यव थापन दल (आयएमएसटी) 

थापन क न यास तीन पात यांवर कायर् कर यास सांिगतले. या घटना यव थापन दलास 

आप कालीन पिरि थतीत दोन हात कर यासाठी मखु्यालय, भपू्रदेश आिण सपंूणर् देशभर अशा 

तीन पात यांवर उभे केले. 

• 4 जानेवारी 2020 - जागितक आरोग्य सघंटनेने सोशल मीिडयावर असे सांिगतले की, हुबेई 

प्रांतातील वुहानम ये झालेले मृ यू हे केवळ सा या यूमोिनया या रोगामळेु झालेले मृ यू 

नाहीत. 

• 5 जानेवारी 2020 - जागितक आरोग्य सघंटनेने नवीन िवषाणमूळेु चीनम ये पसरले या 

साथरोग उदे्रकाची पिहली बातमी प्रिसद्ध केली. ती बातमी वैज्ञािनक, सावर्जिनक आरोग्य 

समदुाय आिण जागितक प्रसारमा यमे यां यासाठी एक प्रमुख बातमी ठरली. याम ये 

जागितक आरोग्य सघंटनेने वुहानची पिरि थती आिण आजारासबंंधीची जोखीम प ट केली. 

• 10 जानेवारी 2020 - सभंा य ग्ण शोधणे, चाचणी घेणे, यव थापन करणे यांिवषयीची 

मािहती आिण िवषाणसूबंंिधत अ ययावत मािहती सवर् देशांना स लामसलत क न ऑनलाईन 

कळवली. 
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• तसेच िवषाणचेू सकं्रमण रोख यासाठी ज्ञात पद्धती या आधारावर ग्ण आिण वै यकीय सेवक 

यां यािवषयी खबरदारी घे याचे कळवले. याम ये सासर् आिण मेसर् या रोगांिवषयी या 

अनुभवांचा उपयोग केला होता. 

• 14 जानेवारी 2020 - जागितक आरोग्य सघंटनेने कुटंुबातील सद यांकडून एकमेकांना होणार्या 

सकं्रमणाची शक्यता आिण सभंा यता हा या रोगा या उदे्रकामधील मोठा धोका अस याचे 

जाहीर केले. 

• 20 आिण 21 जानेवारी 2020 – वुहानम ये मनु याकडून मनु याकड ेहोणार्या रोगा या 

सकं्रमणाचे पुरावे अस याचे जारी केले गेले. 

• 22 आिण 23 जानेवारी 2020 - जागितक आरोग्य आणीबाणी जाहीर कर याबाबत जागितक 

आरोग्य सघंटने या सवर् सद यांचे एकमत झाले नाही. यासाठी या रोगािवषयीची मािहती 

पु हा एकदा सकंिलत कर यास सांिगतले गेले. 

• 28 जानेवारी 2020 – जागितक आरोग्य सघंटनेचे एक पथक चीन या नेतृ वा या भेटीसाठी 

चीनला रवाना झाले. या पथकामधील डॉ.वडॅ्रॉस यांनी चीन सरकार या ने यांशी चचार् क न या 

िवषाणबू लची मािहती, यांचे अनुभव लक्षात घेतले. 

• 30 जानेवारी 2020 - जागितक आरोग्य सघंटने या आप कालीन सिमतीची पुनरर्चना क न 

जागितक आरोग्य सघंटनेने प टपणे जाहीर केले की, या रोगाचा आंतररा ट्रीय प्रादभुार्व होऊ 

शकतो. तसेच जागितक आरोग्य आणीबाणी घोिषत केली. 

• जागितक आरोग्य सघंटनेने आंतररा ट्रीय आरोग्य िनयम कायदा, 2005 लाग ूझा यापासनू 

Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) लाग ूकर याची ही सहावी वेळ 

आहे. 

• 3 फेब्रुवारी 2020 - आरोग्य प्रणालीसह देशां या सरंक्षणाथर् आंतररा ट्रीय समदुायाची 

‘ यूहरचना मक, रणनीतीक तयारी आिण प्रितसाद योजना’ जाहीर केली. 

• 11 आिण 12 फेब्रुवारी 2020 - जागितक आरोग्य सघंटनेने कोिवड -19 वर सशंोधन आिण 

नवीन सकं पना यासदंभार्त जगभरातील 400 हून अिधक तज्ञ मडंळींना िनमिंत्रत केले. यात 

चीनचे आरोग्य सचंालक जॉजर् जओ आिण चीनचे सीडीसी चीफ साथरोग िवशेषज्ञ Zunyou Wu 

उपि थत होते. 

• 14 ते 24 फेब्रुवारी 2020 - जागितक आरोग्य सघंटनेने (चीनसह कॅनडा, जमर्नी, जपान, 

नायजेिरया, कोिरया, रिशया, िसगंापूर, यूएस या देशांतील तज्ञांचा) एक समहू चीनमधील 

इतरही भागांम ये जाऊन वै यकीय तपासणी कर यासाठी आिण तज्ञांशी स लामसलत 

कर यासाठी पाठवला.  
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• 11 माचर् 2020 – सवर् सकंिलत मािहतीनुसार आिण वरील तज्ञां या मते, जागितक आरोग्य 

सघंटनेने कोिवड -19 ला ‘जागितक साथीचा आजार िकंवा महामारी’ असे घोिषत केले. 

• 13 माचर् 2020 - जागितक आरोग्य सघंटनेने कोिवड -19 साठी एकता फंड गोळा कर यास 

सु वात केली. यासाठी यक्ती, सं था इ यादींना सहभागी क न घेतले. 

• 18 माचर् 2020 - जागितक आरोग्य सघंटनेने सवर् जगभरातील मािहती सकंिलत क न ठोस 

असा िचिक सा उपक्रम शोध याचा िनधार्र केला आिण याची सु वात केली. 

भारतात साथी या रोगाचा/महामारीचा प्रसार  

• 30 जानेवारी 2020 - केरळ रा याम ये कोरोनाबािधत पिहला ग्ण सापडला. तो चीन या 

वुहान शहरातून प्रवास क न आला होता. या यासह चार म याळी िव याथीर् होते. या सवार्ंचे 

एका हॉि पटलम ये अलगीकरण (Isolation) केले गेले. 

• 2 फेब्रुवारी 2020 - भारताने ता काळ वुहान शहरामधून 323 नागिरकांना भारतात आणले आिण 

यांना िवलगीकरण कक्षात ठेवले.  

• 3 फेब्रुवारी 2020 - केरळ रा यामधील पिह या चार ग्ण िव या यार्ंपैकी दसुरा िव याथीर्देखील 

कोरोनाबािधत िनघाला. याला पु हा अ पुझा ग्णालयात दाखल केले गेले. 

• 4 फेब्रुवारी 2020 - तीन ग्ण सकं्रिमत आढळ यावर केरळ सरकारने कोरोना आप ती जाहीर 

केली आिण हे तीन ग्ण क नूर वै यकीय ग्णालयात दाखल केले. 

• 13 फेब्रुवारी 2020 – अ पुझा ग्णालयात दाखल झालेला दसुरा ग्ण पूणर्पणे बरा झाला. तो 

भारतातील पिहला बरा झालेला ग्ण ठरला. 

• 2 माचर् 2020 - भारतात िद ली आिण तेलगंणा या रा यांम ये दोन नवीन ग्ण सापडले. 

• 4 माचर् 2020 - दोनच िदवसात भारतात 29 ग्ण झाले. 

• 8 माचर् 2020 - केरळ रा याम ये इटली या देशातून आलेले पाच ग्ण सापडले. यांना 

पठणनमिथट्टा हॉि पटलम ये भरती केले गेले. 

• 9 माचर् 2020 – दबुईहून आलेले (परंतु मळूचे पु यातील) कुटंुब या रोगाने सकं्रिमत झा याचे 

आढळले. याम ये तीन वषार्ं या एका बाळाचा समावेश होता. यांना पु यातील नायडू 

ग्णालयात भरती केले गेले. 

• 10 माचर् 2020 - आठ नवीन ग्ण आढळले. यानंतर सावर्जिनक िठकाणी सामिूहकरी या 

एकत्र ये यास जनतेस अटकाव कर यात आला. रा यातील शाळांना 31 माचर् 2020 पयर्ंत सटु्टी 

दे यात आली. नागपुरात अमेिरकेतून आले या एका सकं्रिमत यक्तीस हॉि पटलम ये दाखल 

कर यात आले. 

• 12 माचर् 2020 – कनार्टक रा याम ये भारतातील पिहला ग्ण कोिवड – 19 मळेु दगावला. 
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• 13 माचर् 2020 - केरळ रा याम ये ग्ण सखं्या एकूण 22  इतकी झाली.  

• 14 माचर् 2020 - भारत सरकारने कोिवड-19 ला आरोग्य आप ती हणनू जाहीर केले. 

िद लीम ये भारतातील दसुरा ग्ण दगाव याची न द झाली. 

• 15 माचर् 2020 - ित अनंतपुरम येथील ी िचत्रा ित मल इि ट यूट ऑफ मेिडकल साय स 

अडँ टेक्नॉलॉजी येथील एका रेिडओलॉिज ट डॉक्टरांना कोिवड-19 झा याचे आढळले. यानंतर 

लगेचच तो िवभाग बंद कर यात आला. केरळ सरकारने कोरोना िवषाणचूी साखळी 

तोड या या हेतूने हात धणेु अिभयान राबवले. या अिभयाना वारे हात व छ धुणे, व छता 

राखणे इ यादीचे मह व िवषद कर यात आले. औरंगाबाद येथे एक ग्ण आढळला. 

भारतातील 110 ग्ण बरे झाले होते. याम ये महारा ट्र रा यातील ग्ण सवार्िधक होते. 

• 16 माचर् 2020 – महारा ट्र सरकारने सवर् सं था, शॉिपगं मॉल, िसनेमागहेृ, िजम अशी िठकाणे 

31 माचर्पयर्ंत बंद कर याचा िनणर्य घेतला  

• 17 माचर् 2020 - मुबंई शहरात एक ग्ण दगाव याची न द झाली. हा भारतातील दगावले या 

ग्णांम ये ितसरा ग्ण ठरला. मुबंईम ये 137 ग्णांची न द झाली. 

• 18 माचर् 2020 - सीबीएससी बोडार् या परीक्षा पुढे ढकल याचा िनणर्य सरकारने घेतला. 

• 20 माचर् 2020 – तोपयर्ंत केरळ रा याम ये 44 हजार 390 लोकांना देखरेखीखाली ठेव यात 

आले. तेथे नवीन बारा ग्ण आढळले. 

• 22 माचर् 2020 - भारता या पंतप्रधानांनी केले या आवाहना मक जनता क यूर्ला जनतेने पूणर् 

प्रितसाद िदला. 

• 23 माचर् 2020 – केरळ रा याम ये नवीन 30 ग्ण आढळ याने केरळ सरकारने 31 माचर्पयर्ंत 

टाळेबंदी (लॉकडाऊन) कर याचा िनणर्य घेतला. 

• 24 माचर् 2020 – भारता या पंतप्रधानांनी िवषाणचूा प्रादभुार्व आटोक् यात आण यासाठी सपंूणर् 

देशासाठी 21 िदवसांची टाळेबंदी (लॉकडाऊन) जाहीर केली. 

• 27 माचर् 2020 – केरळ रा याम ये एका िदवसात 39 ग्ण आढळले. 

• 28 माचर् 2020 - केरळ रा याम ये कोिवड -19 चा पिहला ग्ण दगावला. तो एनार्कुलम 

मेिडकल कॉलेजम ये भरती होता. या ग्णाचा दबुईहून आ याचा इितहास होता. 

• 30 माचर् 2020 - केरळ रा याम ये ग्णांची सखं्या 213 झाली आिण एक वय कर जोडपे या 

आजारातून पूणर्पणे बरे झाले. भारताम ये चौ या ग्णाचा बळी गेला आिण भारतातील एकूण 

ग्ण सखं्या 1071 इतकी झाली. 

• 31 माचर् 2020 – केरळ रा याम ये रा यातील दसुरा बळी गे याची न द झाली. केरळ 

सरकारने ग्ण असले या काही भागांम ये सपंूणर्तः टाळेबंदीचा (लॉकडाऊन) िनणर्य घेतला. 
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• 1 एिप्रल 2020 - केरळ रा य सरकारने लॉकडाऊन काळात मोफत िशधा (रेशनवर धा य) 

दे यास सु वात केली. 

• 2 एिप्रल 2020 - िब्रिटश नागिरक Brain Neil यांना एनार्कुलम ग हमट कॉलेजमधून 

उपचारानंतर िड चाजर् िदला गेला. यांना 15 माचर् नंतर यूमोिनयाची लक्षणे िदसली होती. 

यां यावर एचआ्य ही आजारावर उपयोगात आण या जाणार्या औषधांचा उपयोग क न 

यांना कोिवड -19 या रोगापासनू बरे कर यात यश आले. अशी नवीन िचिक सा कर यात 

आलेले ते पिहले ग्ण ठरले. 

• 3 एिप्रल 2020 - केरळमधील 93 वषार्ंचे वृ द नागिरक थॉमस आिण मिरअ मा यांना बरे 

कर यात यश आले.  

• महारा ट्र रा यातील मुबंई आिण पुणे या शहरांम ये सवार्िधक ग्ण आढळले. 

• 12 एिप्रल 2020 - महारा ट्रात एका िदवसात 221 ग्ण आढळले आिण एकूण ग्णसखं्या 

1,135 इतकी झाली. 

कोरोना िवषाणचूी महामारी आिण कोिवड -19 चा उदे्रक  

• रोगपिरि थती िवज्ञान (Epidemiology) ही एक अशी वै यकीय शाखा आहे, याम ये एखा या 

आजाराची सु वात, प्रसार, यावर िनयंत्रण िमळव यासाठीचे प्रय न या सवार्ंचा समावेश 

असतो. 

• साथीचा रोग (Epidemic Disease) - ठरावीक काळात ठरावीक प्रदेशात ठरावीक लोकांनाच 

होणारा आजार हणजे साथीचे रोग होय. उदा. िमिनगंोकॉकल, ह तीरोग. 

• प्रदेशिन ठ रोग (Endemic Disease) -  जे हा एखादा आजार ठरावीक प्रदेशात सतत िदसतो 

िकंवा आढळतो, ते हा यास प्रदेशिन ठ रोग असे हणतात. उदा. मलेिरया हा डासांमळेु 

होणारा रोग आिफ्रकेत सतत आढळतो.  

• सावर्ित्रक/जागितक साथीचे रोग (Pandemic Disease) - जे हा एखादा साथीचा रोग (Epidemic) 

सवर् जगभर पसरतो, ते हा यास Pandemic Disease असे हणतात. उदा. सासर्, कोिवड-19. 

• सासर् हा एकिवसा या शतकातील पिहला जागितक साथ आजार (Pandemic) ठरला. 

• कोरोना िवषाण ूहा एक जागितक महामारी ठरला आिण जागितक आरोग्य सघंटनेने यास 

जागितक आरोग्य आणीबाणी हणनू जाहीर केले. 

• जाती आनुवंिशकते सदंभार्त (फायलोजेनेिटकरी या) िवचार के यास हणजे उ क्रांतीनुसार 

SARS- Cov 2  हा िवषाण ूZoonatic (प्रा यापासनू मनु याम ये येणारा िवषाण)ू ठरतो. 
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कोिवड -19 चे सकं्रमण 

• वसनमागार्तील सू म कणांमळेु (droplets) सकं्रमण होते. याचे सकं्रमण तीन प्रकारे होते. 

(1) लाक्षिणक सकं्रमण (Symptomatic Transmission),  

(2) अलाक्षिणक सकं्रमण (Asymptomatic Transmission), आिण  

(3) पूवर् लाक्षिणक सकं्रमण (Pre -Symptomatic Transmission) 

लाक्षिणक सकं्रमण (Symptomatic Transmission)  

• इिपडिेमओलॉजी आिण हायरॉलॉजी या िवज्ञानिवषयांनी िदले या मािहतीनुसार कोिवड-19 या 

रोगाची लक्षणे असले या एखा या यक्ती या प्र यक्ष सपंकार्त आ यास या रोगाची लागण 

दसुर्या यक्तीला होऊ शकते. 

• कोिवड-19 सकं्रिमत यक्ती या खोक यातून, िशकं यातून बाहेर पडणारे सू म थब दसुर्या 

मनु या या वसनमागार्त गे यास याला लागण होते. हे सू म थब सभोवताल या व तूवर 

िकंवा पृ ठभागावर पडतात. सू मथब असणार्या या पृ ठभागास (टेबल, ग्रील) एखा या 

यक्तीचा पशर् झा यानतंर हा िवषाण ू या यक्ती या हातावाटे डोळे, नाक िकंवा त डातून 

वसनमागार्त पोहोचून ितला या रोगाची लागण होते. 

• हा िवषाण ूवेगवेग या पृ ठभागानुसार आपला सिक्रय काळ बदलतो. कोर या कागदावर हा 

िवषाण ू3 ते 4 तासांपयर्ंत िटकतो. हा िवषाण ू लाि टक आिण काच यांवर 48 तासांपयर्ंत राहू 

शकतो. कपड,े पडदे, लाकूड यांवर तो 12 ते 24 तास सिक्रय अव थेत राहतो. यानंतर तो 

िनि क्रय होतो. 

• कोिवड-19 ची लक्षणे असले या मनु या या िकमान 6 फूट िकंवा 1.8 मीटर यापेक्षा अिधक 

जवळ जाऊ नये. 

• मात्र याब ल नवीन मािहती पुढे येत आहे. असे िनदशर्नास आले आहे की, प्रथम तीन ते चार 

िदवस या िवषाणचूा Nasopharynx, घसा (Pharynx) यांम ये प्रादभुार्व अस याने या यक्तीला 

खोकला आिण िशकंा ये याचे प्रमाण जा त असते. यामळेु अिधक लोकांना सकं्रमण हो याची 

शक्यता असते. 

अलाक्षिणक सकं्रमण (Asymptomatic Transmission) 

• याम ये एखा या मनु यास SARS – COV 2 िवषाणचूी लागण होते. मात्र या यक्तीम ये या 

आजाराची कोणतीच लक्षणे िदसत नाहीत. अशा यक्ती िवषाणूचें केवळ वाहक (carrier) 

असतात. या यक्तीं या प्र यक्ष सपंकार्ने या रोगाचे सकं्रमण होते. 
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पूवर्लाक्षिणक सकं्रमण (Pre-symptomatic Transmission) 

• याम ये SARS – COV 2 िवषाणचूा ससंगर् या यक्तीला झालेला असतो, मात्र याला लक्षणे 

िनमार्ण झालेली नसतात. हा िवषाणूचंा incubation चा काळ असतो. हणजेच लक्षणे नसताना 

या िवषाणचूी सखं्या वाढत जाते. काही काळाने हणजेच पाच ते सहा िदवसांनंतर या 

यक्तीम ये लक्षणे िदस ूशकतात. हणजेच िवषाण ूशरीरात गे यापासनू ते यास लक्षणे 

िनमार्ण हो या या काळास पूवर्लाक्षिणक सकं्रमणकाळ असे हणतात. अशा लोकां या 

सहवासात आ याने सदु्धा या रोगाचे सकं्रमण (Transmission) होते. 

कोिवड -19 : लक्षणे 

• या आजारात िवषाण ू वसन मागार्त (हो ट सेलम ये) िशरतो.  

• एखा या यक्तीला यानंतर 5 ते 14 िदवसांम ये लक्षणे िदस ूलागतात. 

• काही वेळाहा ग्ण 41 िदवस या रोगा या लक्षणांम ये राहू शकतो. यानंतर हा ग्ण याचा 

प्रितकारशक्तीनुसार बरा होतो िकंवा मतृ पावतो. 

• जागितक आरोग्य सघंटनेने िदले या मािहतीनुसार हा िवषाण ूआपले पिरणाम तुम या शरीरात 
दाखव यासाठी 14 िदवससदु्धा घेऊ शकतो. यालाच इ क्युबेशन िपिरयड असे हणतात. 

• प्राथिमक लक्षणे – ताप, कोरडा खोकला, थकवा आिण सदीर्. (िल फोपेिनया – लिसका कमी 

होणे) 

• ही लक्षणे सहसा सौ य असतात आिण यांची सु वात हळूहळू होते. 

• यानंतरची लक्षणे – वास घे यास त्रास होणे, बेडका पडणे, यूमोिनया होणे, रक्त पडणे, 

अितसार, िल फोपिनया इ.  

• काही वेळा ही लक्षणेही िदसतात – RNAanemia (RNA deficiency), दयरोग (Acute Cardia 

injury), grand glass opacity ( वसननळी, फु फुस हे भाग िसटी कॅनम ये न िदसणे). 

• बहुतेक (समुारे 80 टक्के) लोकांम ये हा आजार सौ य असतो. तसेच ते िवशेष उपचार न 

घेताच वतः या प्रितकारशक्तीने (self-Limiting) या आजारापासनू बरे होतात. 

• अमेिरके या सटर फॉर िडसीज कंट्रोल या मािहतीनुसार िदलेली नवीन लक्षणे - ताप िकंवा 
थंडी वाजणे, थरथरणे, नायूदखुी, डोकेदखुी, खोकला िकंवा घसा खवखवणे, चव न कळणे 
िकंवा वास न येणे. 
कोिवड -19 ग्णांची तपासणी प्रिक्रया 
अशा ग्णांना तपास या या तीन पद्धती आहेत. 

1) वसन सं थेतील घटक – नाकामधील, घशामधील ाव (swab) कॉटनवर घेणे, वसन 

नळीमधील ाव तपास यासाठी घेणे. 
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2) रक्ताची तपासणी करणे.  

3) मतू्र, रक्त यांचे क चर क न पाहणे – याम ये ठरािवक रोगकारक घटक आहेत की नाहीत 

हे तपासनू पाहतात. मतु्राम ये Legionella आहे की नाही, हे तपासनू पाहतात. रक्ताम ये 

यूमोकोकाय प्रितिपडं े(Antigen) आहेत की नाहीत, हे तपासनू पाहतात.  

• फु फुसाजवळील वसन निलकेतील ावाची तपासणी करणे, ही पद्धती अिधक योग्य समजली 

जाते. 

कोरोनासंबंधी संरक्षणा मक सािह य  

वैयिक्तक सरंक्षणा मक उपकरणे (Personal Protective Equipment – PPE) 

• ही डॉक्टर आिण वै यकीय कमर्चार्यां या सरंक्षणासाठीची ठरावीक उपकरणे आहेत. 

• याम ये हातमोजे, मा क, गॉगल, च मा, िशर त्राण (डोके व अगंावरचे कपड)े, रबरी बूट 

इ यादी. 

• इबोला िवषाणू या साथ रोगावेळी 2014 म ये जागितक आरोग्य सघंटनेने वरील सवर् 

वैयिक्तक सरंक्षणा मक उपकरणे सचुवली आहेत आिण यावेळी यांचा आिफ्रकेत खूप उपयोग 

झाला होता. तेच PPE kit स या कोरोनािवरोधात वापरले जात आहे. 

कोिवड -19 – रोगजनन (Pathogenesis) 

• ग्णास 39 िडग्री सेि सयसपयर्ंत ताप येतो. तसेच वास घे यास त्रास होतो. 

• ग्णा या रक्तातील ड यूबीसी सु वातीस वाढतात. रक्तामधील ला मा pro – inflammatary 

cytokines प्रिथनाचा तर वाढतो. 

• घशातील ावाम ये (scutum) positive real – time polymerase chain Reaction िदस यास ग्ण 

कोिवड  पॉिझिट ह आहे असे समजतात. 

• रक्तात C - Reactive प्रोटीन वाढ याचे िदसत.े 

• ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) वाढतो. यामळेु शरीरात इ फेक्शन अस याचे समजते. 

ही रक्ताची एक तपासणी आहे. 

• रक्तात Chemokines प्रिथने आढळतात. 

• हा िवषाण ूफु सा या अिभ तर ऊतीम ये जातो. यास हॉ ट सेल बनवते आिण यामळेु 

ग्णास दम लागतो. 

कोिवड -19 िचिक सा उपक्रम (Treatment) 

• अलगीकरण करणे (Isolation) – या यक्ती कोिवड -19 ग्णां या सपंकार्त आ या आहेत, 

यांना वेग या कक्षात ठेवणे. यामळेु पुढील सकं्रमणास आळा बसतो. 
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• स यातरी कोिवड -19 या आजारावर कोणतेही अिँट हायरल िकंवा विॅक्सन (लस) उपल ध 

नाही. ग्णावर लक्षणांनुसार उपचार केले जातात. 

• मात्र तरीही अिधक मारक क्षमता असणारे अिँट हायरल औषधे (Broad Spectrum Antiviral) 

वापरात येत आहेत. 

• तसेच स या उपचार हणनू एचआय ही आजारावरील काही औषधांचाही वापर केला जात 

आहे.  

• काही औषधांची नावे पुढीलप्रमाणे – 1) Oseltanivir,  2) Ritonavir, 3) Lopinavir, आिण 4) 

Ganciclovir 
• तसेच Remdesivir आिण Hydroxy Chloroquine यांचाही वापर केला जात आहे. 

• स या उपचार हणनू ए लएूंजावरील औषधांचाही वापर केला जात आहे. 

• लस - िवषाण ूआिण हो ट सेल यांमधील िक्रया लक्षात घेऊन यावर कायर् करणारी लस 

काढ यासाठी प्रय न सु  आहेत. सभंा य लसींची आिण काही िविश ट औषधोपचारांची चाचणी 

चाल ूआहे. जागितक आरोग्य सघंटना या िवषाणूं या प्रितबंधासाठी लस आिण औषधे 

िवकिसत कर यासाठी िक्लिनकल चाच यां वारे आंतररा ट्रीय सहकायार्तून प्रय न करीत आहे. 

कोिवड -19 चा प्रसार िनयंित्रत कर यासाठी भिव यातील िदशािनदश  

• िनकटवतीर्यांचे आिण समाजाचे सरंक्षण कर यासाठी काही सवयींचे व िनयमांचे पालन करणे 

आव यक आहे. मनु या-मनु यामधील सकं्रमणावर िनयंत्रण करणे. 

• जा तीत जा त तपास या क न लोकांचे अलगीकरण (Isolate) करणे. 

• शंका असले या लोकांचे िवलगीकरण (Quarantine) करणे. यांची तपासणी करत राहणे. 

• बरे झालेले ग्ण आिण िनगेिट ह अहवाल आले या लोकांना पुढे 21 िदवस घरातच थांबवणे. 
(Home Quarantine)  

• रोग प्रितकारकशक्ती वाढव यासाठीचे उपाय करणे. उदा. योगा करणे, आरोग्यदायक आहार 

घेणे, यायाम करणे, पुरेशी झोप घेणे, प्राणायाम करणे इ. 

• मानवाकडून प्रा यांम ये सकं्रमण होऊ न देणे.  

• मा क वापरणे, िनयिमत आिण वारंवार हातांची व छता करणे, चेहर्याला तसेच डो यांना 

वारंवार हात न लावणे, ग्ण असणार् या जागांचे, तसेच सावर्जिनक थानांचे िनजर्ंतकुीकरण 

करणे. आजारािवषयी जाग कता िनमार्ण करणे.  

साबणामुळे कोरणा िवषाण ूकसा िनि क्रय होतो  

• आपणास माहीत आहे की, िवषाणचेू कवच हे प्रिथने आिण मेदयांपासनू बनलेले असते. 

• जे हा आपण पा याने हात धुतो, ते हा हातावरील िवषाण ून ट होत नाहीत. 
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• जे हा साबणा या पा याने हात धुतले जातात, ते हा िवषाणू या कवचावरील मेद साबणा या 

रेणसूोबत िवरघळते. साबणामधील या रेणूनंा Amphiphiles असे हणतात. साबणाचे रेण ू

पाणी, मेद िकंवा तेलालासदु्धा आकिषर्त करतात. 

 
• साबणाने हे िवषाण ून ट हो यासाठी िकमान 20 सेकंदांचा कालावधी लागतो. यामळेु साबणाने 

कमीत कमी 20 सेकंदांपयर्ंत हात धतुले पािहजेत. 

• यासाठी कोणताही साबण उपयोगी पडतो. 

• अ कोहोल बेस सॅिनटायजरचादेखील (60% ते 80% अ कोहोल) असाच वापर होतो.  

      अशाप्रकारे या लेखाम ये आपण िवषाण ूिवशेषतः कोरोना िवषाण ूयांब ल, या या 

ससंगर् आिण प्रितबंधा मक उपायांबाबत मलुभतू मािहती घेतली. कोिवड -19 ससंगार्चा बाऊ न 

करता हा ससंगर् टाळ यासाठी आिण यापासनू बचावासाठी प्रितबंधा मक उपाय योजता यावेत, 

याची पूवर्अट हणजे या ससंगार्िवषयीची उपल ध होईल तेवढी शा त्रीय मािहती जाणनू घेणे 

आिण याबाबत अिधकािधक लोक जागतृी करणे होय. आपण मािहतीपूणर् आिण डोळस असे 

‘सजग’ नागिरक बनलो तर अशाप्रकार या कोण याही आ हानांना सामोरे जाऊ शकतो, यात 

शंका नाही.   

- डॉ. नवनाथ घुगे 

(द युिनक अॅकॅडमी, पुणे) 
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मुख्यमं यांचे िवधान पिरषदेवरील नामिनदशन व यासंबंधी पेच  
     

      रा यघटनेतील कलम 168 नुसार काही घटक रा यांम ये िविधमडंळाची दोन सभागहेृ 

अि त वात आहेत. किन ठ सभागहृाला िवधानसभा तर विर ठ सभागहृाला िवधान पिरषद 

हणतात. सबंंिधत िवधान पिरषदे या एकूण सद य सखं्येपकैी रा यपाल 1/6 सद य सािह य, 

शा त्र, कला, सहकारी चळवळ आिण समाजसेवा या क्षेत्रांतील अनुभवी आिण जाणकार 

यक्तींमधून नामिनदिशत करतील, अशी तरतूद आहे. [कलम 171 (3) आिण (5)].  

नामिनदिशत सद यांची सखं्या रा यसभेप्रमाणेच िवधान पिरषदेतदेखील 12 पेक्षा अिधक अस ू

नये, असा सकेंत पाळला जातो.  

      िवधान पिरषदेतील वरील नामिनदशना या सदंभार्तील एक मह वाचा पेच महारा ट्र 

रा या या राजकारणात नुकताच म यवतीर् रािहला. महारा ट्रा या मखु्यमतं्रीपदी उद्धव ठाकरे 

यांची िनयुक्ती झाली ते हा ते िविधमडंळा या कोण याही सभागहृाचे सद य न हते. 

रा यघटनेतील तरतुदीनसुार कायदेमडंळाचा (ससंद आिण िविधमडंळ यांपैकी कोण याही) 

सद य नसले या आिण मतं्रीपदी (पंतप्रधान आिण मखु्यमतं्री यांसह) िनयुक्त कर यात 

आले या कोण याही यक्तीला या पदावर िनयुक्ती झाले या तारखेपासनू जा तीत जा त सहा 

मिह यांपयर्ंत राहता येते. या कालावधीत सबंंिधत यक्ती कायदेमडंळाची सद य होऊ शकली 

नाही, तर ितला आप या पदाचा राजीनामा यावा लागतो. कोिवड-19 साथरोगा या 

पा वर्भमूीवर महारा ट्रात कोण याही सभागहृात िरक्त झाले या जागेसाठी िनवडणकू पार पडून 

उ दव ठाकरे यांची िविधमडंळ सद य बन याची शक्यता जवळपास सपंु ठात आली होती.    

      या पा वर्भमूीवर 9 एिप्रल 2020 रोजी रा या या मतं्रीमडंळाने मखु्यमतं्री उद्धव ठाकरे 

यांची िवधान पिरषदेत िरक्त असले या दोन जागांपैकी एका जागेवर िनयुक्ती करावी, अशी 

िशफारस रा यपाल भगतिसहं को यारी यां याकड ेकेली होती. मखु्यमं यांचा वतर्मान पदावधी 

सपंु टात येत असतानादेखील कॅिबनेट या िशफारशीप्रमाणे रा यपालांनी कृती कर यास िवलबं 

लाव याने घटना मक पेचप्रसगं िनमार्ण झाला. या पेचप्रसगंाबाबत मखु्यमतं्री उद्धव ठाकरे यांनी 

पंतप्रधान नरद्र मोदी यां याशी चचार् केली. यानतंर भारता या िनवडणकू आयोगाने 4 मे 

2020 रोजी िवधान पिरषदे या िरक्त 9 जागांसाठी िनवडणकुीची अिधसचूना जारी केली. 

यानुसार, 21 मे रोजी िनवडणकुा पार पडतील आिण िनवडणकुीची सपंूणर् प्रिक्रया 26 मे पयर्ंत 

सपंु ठात येईल, असे वेळापत्रक आयोगाने जाहीर केले होते. तथािप, या िरक्त जागांसाठी 

िनवडणकू िबन-िवरोध झाली आिण मखु्यमतं्री उद्धव ठाकरे िवधान पिरषद सद य बन याने 

स ताधारी महािवकास आघाडी सरकारपुढील घटना मक पेच सपंु टात आला.   
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पेचप्रसंग  
      रा यघटनेतील कलम 164 (4) अ वये, ‘एखादा मतं्री सलग 6 मिह यांसाठी रा य-

िवधीमडंळाचा सद य नसेल तर हा कालावधी संपु ठात येताच सबंंिधत यक्तीचे मिंत्रपद 

देखील सपंु टात येते.’ उद्धव ठाकरे यांनी 28 नो हबर 2019 रोजी रा या या मखु्यमतं्रीपदाची 

शपथ घेतली ते हा ते िविधमडंळाचे सद य न हते. यामळेु यांना 27 मे 2020 पूवीर् 

िवधीमडंळाचे सद य व प्रा त करणे आव यक होते.  

      कोिवड-19 साथ रोगा या पा वर्भमूीवर िनवडणकू आयोगाने िवधान पिरषदे या सवर् 

िरक्त पदांसाठी िनवडणकुा घे याचे र  केले होते. या पिरि थतीत आघाडी सरकारपुढे एकच 

मागर् उपल ध होता. तो हणजे रा यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना िवधानपिरषदेवर नामिनदिशत 

सद य हणनू िनयुक्त कर याचा. तथािप, रा यपालांनी मतं्रीमडंळा या उपरोक्त नमदू 

िशफारशीबाबत कोणतीही कृती न के यामळेु घटना मक पेचप्रसगं िनमार्ण झाला.    

स या िवधानपिरषदेत िरक्त असले या दोन जागा रा यपालां या को यातील आहेत. परंतु या 

िरक्त जागांची मदुत 6 जनू 2020 रोजी सपंु टात येणार आहे. लोकप्रितिनिध व कायदा, 1951 

मधील सेक्शन 151 A नसुार, िरक्त झाले या जागेवरील सद याचा उवर्िरत कालावधी एका 

वषार्पेक्षा कमी असेल तर अशा िरक्त जागा भर या जाऊ नयेत, अशी तरतूद आहे. तज्ञां या 

मते, रा यपालांनी केवळ या एका कारणासाठी नामिनदशन कर यास नकार िदला, असे 

हणता येत नाही. कारण असा प्रितबंध केवळ पोट-िनवडणकुीसाठी आहे, तर तो 

नामिनदशनासाठी नाही. 

नामिनदशनाचा मागर्  
      िविधमडंळाची (कायदेमडंळाची) सद य नसलेली यक्ती शासनाचा कायर्कारी प्रमखु बनू 

शकते, ही बाब सवर्साधारण आहे. एच. डी. देवेगौडा यांची जनू 1996 म ये पंतप्रधानपदी 

िनयुक्ती झाली यावेळी ते ससंदेचे सद य न हते. 2003 साली सशुीलकुमार िशदें आिण 2010 

साली पृ वीराज चौहान यांची मखु्यमतं्री पदी िनयुक्ती झाली ते हा ते दोघेही महारा ट्र 

िविधमडंळाचे सद य न हते.  

      कायदेमडंळाचा सद य नसले या मं याचे नामिनदशन हा सरार्स चोखाळला जाणारा 

मागर् नसला तरी तो घटनािवरोधी नाही. उदा.  

• मद्रासचे रा यपाल ी. प्रकाश यांनी 1952 साली सी. राजगोपालाचारी यांची मखु्यमतं्रीपदी 

िनयुक्ती केली.  

• महारा ट्रात द ता मेघे आिण दयानदं ह के यांची मतं्रीपदी िनयुक्ती झा यानंतर रा यपालांनी 

यांचे िवधान पिरषदेवर नामिनदशन केले होते.  
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      कलम 171 (5) अतंगर्त रा यपालांचे नामिनदशन हे पुढील बाबतीत िवशेष तज्ञता िकंवा 

यावहािरक अनुभव असले या यक्तींसाठी राखीव असते, असा युिक्तवाद केला जातो : 

सािह य, िवज्ञान, कला, सहकार चळवळ आिण समाज सेवा इ यादी. तथािप, रा यपालांनी या 

जागेवर राजकीय िनयकु्ती केली तरी यायालय यां या िनणर्यात ह तक्षेप क  शकत नाही.   

या सदंभार्त उ दव ठाकरे यां या नामिनदशनाचा दावा अिधक प्रबळ होता, असे हटले गेले. 

कारण ते एक व यजीव छायािचत्रकार (कला) आहेत, आिण हरशरण वमार्व चंद्र भान गु ता 

आिण इतर (15 फेब्रुवारी 1961) या खट यात ‘राजकारणाला देखील ‘समाज सेवेचे’ क्षेत्र 

मानावे’, असा िनवाडा अलाहाबाद उ च यायालयाने िदला होता, असा युिक्तवादही कर यात 

आला. 

रा यपालां या विववेकािधकाराचा प्र न  
      रा यघटनेतील कलम 163 (1) म ये प टपणे नमदू केले आहे की, रा यपालांनी सवर् 

पिरि थतीत मतं्रीमडंळा या िशफारशीनसुार कृती करायला हवी. तथािप, रा यपाल 

रा यघटनेअतंगर्त िकंवा यानुसार आप या पदाची काय पार पाडत असतील िकंवा 

विववेकािधकारांतगर्त एखादे कायर् पार पाडत असतील तर ही बाब ‘मतं्रीमडंळा या स याने 

रा यकारभार केला जावा’ या अतंगर्त रा यपालांवर बंधनकारक ठरत नाही. रा यपाल कलम 

162 अतंगर्त (रा यिविधमडंळाला या िवषयांवर कायदा कर याचा अिधकार असतो, अशा 

िवषयाशी सबंंिधत) िनि चत केले या मतं्रीमडंळा या केवळ कायर्कारी िवषयाशी सबंंिधत 

स याशी बांधील असतात, असादेखील युिक्तवाद केला गेला. यामळेु िवधान पिरषदेवर 

सद याचे नामिनदशन करणे, हा रा यपालां या कायर्कारी अिधकाराचा भाग नसनू ती 

विववेकािधकारांतगर्त येणारी कृती आहे, असे हटले गेले.    

      तथािप, िबमन चदं्र बोस िव. डॉ. एच. सी. मखुजीर् (1952) या खट यात नामिनदशन 

कर या या रा यपालां या विववेकािधकारावरील मयार्दा अधोरेिखत कर यात आ या. 

कोलकाता उ च यायालयाने िविधमडंळावर नामिनदिशत केलेले नऊ सद य आव यक 

िनकषांची पतूर्ता करत नाहीत, ही यािचका फेटाळून लावत यायालयाने असे नमदू केले की, 

रा यपाल िवधान पिरषदेवर नामिनदशन करताना विववेकािधकाराचा वापर क  शकत 

नाहीत. रा यपालांना यासदंभार्त मतं्रीमडंळा या स याने आिण साहायानेच कृती करावी लागेल. 

      याचबरोबर, रा यपालाने कोण या पिरि थतीत विववेकािधकारांचा अवलबं करावा, 

अशा िविश ट पिरि थतीचा उ लेख रा यघटनेत केलेला आहे. उदा. कलम 239 (कद्रशािसत 

प्रदेशांचे प्रशासन), कलम 371 (महारा ट्र आिण गजुरात रा यांशी सबंंिधत िवशेष तरतुदी), 

कलम 371 A (नागालँड), कलम 371 H (अ णाचल प्रदेश) आिण सहा या अनसुचूी (आसाम, 
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मेघालय, ित्रपुरा आिण िमझोरम या रा यांतील आिदवासी प्रदेशांचे प्रशासन या सदंभार्तील 

तरतुदी) इ यादी.  

सम प पिरि थती  
      अशीच पिरि थती मागील काही दशकात इतर रा यांम ये उद्भवलेली िदसते. उदा. 

पंजाबमधील 1995 सालची राजकीय पिरि थती. काँगे्रसचे त कालीन नेते तेज प्रकाश िसहं हे 

िविधमडंळाचे सद य न हते आिण स टबर 1995 साली यांची मतं्रीपदी िनयुक्त कर यात 

आली होती. माचर् 1996 म ये सहा मिह यां या कालावधीत िनवडून ये यापूवीर्च िसहं यांनी 

आप या पदाचा राजीनामा िदला आिण याच िविधमडंळा या कायर्काळात यांची पु हा एकदा 

मतं्रीपदी िनयुक्ती कर यात आली.  

      या िनयुक्तीला यायालयात आ हान दे यात आले. यावेळी सव च यायालयाने नमदू 

केले की, “दर यान या कालावधीत िनवडून न येणार्या आिण िविधमडंळाचा सद य नसले या 

यक्तीला वारंवार सलग सहा मिह यां या कालावधीसाठी मतं्रीपदी िनयुक्त करणे हणजे 

रा यघटनेची हेटाळणी होय. अशा प्रकारचा यवहार हा प टपणे घटना मक योजनेला 

कलिंकत करणारा, अयोग्य, लोकशाहीिवरोधी आिण अवैध आहे.” 

घटना मक पेचप्रसंगाचा राजकीय पैलू  
      या पिरि थतीसाठी िशवसेनेने भाजपला दोषी मानले आिण या पिरि थतीला ‘राजकीय 
लढाई’ असे सबंोधले. या लढाईला भाजपप्रणीत कद्र सरकारने तांित्रक आिण कायदेशीर 
िवषयाचा बुरखा चढिवला. रा याची सपंूणर् यंत्रणा कोिवड-19 महामारीशी लढत असताना रा य 
सरकार अि थर कर याचा हा जाणीवपूवर्क प्रय न केला गेला, असाही भाजपवर आरोप 
कर यात आला. भाजप नेतृ वाने आपली भिूमका प ट करताना असा दावा केला की, 
िशवसेना ित या अपयशासाठी भाजपला जवाबदार मानत आहे आिण हा राजकीय पेचप्रसगं 
भाजप िनिमर्त नसनू तांित्रक आिण घटना मक व पाचा आहे.  
      राजकीय िव लेषक प्रकाश अकोलकर यां या मते, “या िवषयावरील भाजपचे डावपेच हे 

अनाकलनीय (unfathomable) आहेत. देश आिण रा य कोिवड-19 या महामारीशी लढत 

असताना रा याला जर घटना मक पेचप्रसगंाला सामोरे जावे लागले तर भाजप स ते या 

राजकारणात गरुफटलेली आहे आिण ठाकरे सरकारला मदत कायर् पार पाड यात अडथळा 

िनमार्ण करत आहे, असे िचत्र िनमार्ण होईल.”  

      घटना मक कायदा तज्ञ उ हास बापट यां यामते, “आपण ससंदीय शासन यव थेचा 

अवलबं केलेला आहे. आिण या यव थेत िनवार्िचत सरकारचा स ला सावर्भौम स तेवर, 
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यािठकाणी रा यपाल यां यावर, बंधनकारक आहे. यामळेु कॅिबनेट या िशफारशींवर िनणर्य 

घे यास िवलबं लावणे, हे घटना मक या बेकायदेशीर आिण अनैितक आहे.”  

समारोप  
      महारा ट्रा या रा यपालांशी भाजपची असलेली जवळीकता पिरिचत आहे. तसेच 

मतं्रीमडंळा या स यानुसार लगेच कृती कर याचे घटना मक बंधन रा यपालांवर नाही. परंतु 

यािठकाणी ‘असाधारण सदंभर्’ लक्षात घेणे आव यक होते. हा सदंभर् हणजे स या भारत ‘न 

भतूो’ अशा आरोग्य आणीबाणीचा सामना करत आहे. देशात कोरोनाचे सवार्िधक पॉिझिट ह 

ग्ण असले या आिण सवार्िधक मृ यू होत असले या महारा ट्रात यावेळी राजकीय अि थरता 

िनमार्ण करणे हणजे या पेच प्रसगंाला अिधक गुतंागुतंीचे कर यासारखे आिण शासना या 

कायर्क्षमतेला बािधत कर यासारखे ठरले असते. तथािप, िनवडणकू आयोगाने िनवडणकुा 

घोिषत कर याचा घेतलेला िनणर्य आशादायी होता, कारण यामळेु घटना मक पेच टाळता  

आला.  

      िवधानपिरषदे या िरक्त 9 जागांसाठी केवळ 9 उमेदवारांचेच अजर् आ याने या सवर् 

जागांवर िबनिवरोध िनवड झाली. या 9 सद यांम ये मखु्यमतं्री उ दव ठाकरे, डॉ. नीलम गोर्हे 

(िशवसेना), शिशकांत िशदें, अमोल िमटकरी (रा ट्रवादी काँगे्रस), आिण राजेश राठोड (काँगे्रस) 

हे स ताधारी महािवकासआघाडीचे उमेदवार तर भाजपचे रणिजतिसहं मोिहत-ेपाटील, रमेश 

कराड, गोपीचंद पडळकर आिण प्रवीण दटके हे चार उमेदवार अशा एकूण 9 उमेदवारांची 

िवधानपिरषदेवर िबन-िवरोध िनवड झाली. मखु्यमतं्री उ दव ठाकरे यांनी 18 मे 2020 रोजी 

िवधान पिरषद सद य वाची शपथ घेतली. यामळेु मखु्यमं यां या िविधमडंळाचा सद य 

बन याचा घटना मक पेच अखेरीस सपंु टात आला.       

(अनुवाद – महेश िशरापूरकर) 
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EPW संपादकीय लेख  

 

वतंत्र याय यव थेसमोरील आ हाने  
(Challanges before independent Judiciary) 
 

      वैयिक्तक िहतसबंंध आिण पक्षपाती राजकारणामळेु याय यव थे या वातं यावर गदा 

आली आहे. सव च यायालयाचे माजी सर यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नुकतेच रा यसभेचे 

सद य व वीकारले. रा ट्रपतीं वारे थेट िनवड होणार्या को यामधून यांनी हे सद य व 

वीकारले आिण आतापयर्ंतचे सवार्िधक कलिंकत सर यायाधीश अशीच आपली ओळख बनवून 

घेतली. आधीच सव च यायालय हे सरकारसोबत तडजोडीची भिूमका घेत आहे असे वारंवार 

िदसत असताना माजी सर यायाधीशांची अशी िनयुक्ती ही सरकारकडून सव च यायालयाला 

केली गेलेली एक परतफेडच आहे, अशी शंका घे यास पुरेसा वाव आहे.  

      काही जण इितहासातील उदाहरणे देऊन अशा िनयुक्तीचे समथर्न कर याचा प्रय न 

करत आहेत. यासाठी बह ल इ लाम आिण रंगनाथ िम ा या यायाधीशां या िनयुक्तीची 

उदाहरणे  िदली जात आहेत. हे खरे आहे की, भूतकाळाम ये काही वेळा सव च यायालयाने 

सरकारचेच /कायर्कारी मंडळाचेच एक अगं अस याप्रमाणे िनणर्य देत सरकार या दु कृ यांवर 

पडदा टाक याचा प्रय न केला आहे. आणीबाणी या काळात ए. एन. रॉय आिण एम. बेग या 

सर यायाधीशांचा कायर्काळ याबाबतीत तर कळसच मानावा लागेल. हे खरे असले तरी आता 

या िनगरगट्टपणे सरकारने गोगोईंना रा यसभेचे सद य व देऊन उपकृत केले आहे असा 

प्रकार यापूवीर् मात्र कधी घडला न हता.  

      िनवृ ती प चात के या जाणार्या नेमणकुांचे गाजर दाखवून आप याला पािहजे तसे 

यायिनवाड ेकरवून घे याचे प्रकार कद्र सरकारने यापूवीर् देखील केले आहेत. अथार्त 

िनवृ तीनंतर झालेली प्र येक नेमणकू ही अशाच पद्धतीने उपकारांची परतफेड आहे असे मानणे  

चुकीचे आहे. पण तरीही अशी सखं्या कमीच आहे, असेच खेदाने नमदू करावे लागेल. ‘िवधी 

सटर फॉर लीगल पॉिलसी’ने केले या एका अ यासानुसार, 2014 ते 2016 या कालावधीत 

िनवृ त झाले या 70% यायाधीशांनी अशा िनवृ तीप चात नेमणकुा वीकार या आहेत आिण 

यापैकी जवळपास 36% नेमणकुा या कद्र शासना या अख यारीतील आहेत. कद्र सरकार 

िनवृ ती जवळ आले या यायाधीशांकडून कशा पद्धतीने आप याला अनुकूल असे िनणर्य 
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करवून घेते याचा एक प्रदीघर् अनुभवज य अ यास माधव अणे आिण शभुकंर दाम यांनी  

केला आहे.  

      गोगोई सर यायाधीश झा यापासनू जवळपास प्र येकच मह वा या प्रकरणांम ये कद्र 

सरकारला अनुकूल असे िनवाड ेझाले आहेत. उदाहरणाथर् कद्रीय अ वेषण युरोचे आलोक वमार् 

प्रकरण असो अथवा राफेल प्रकरण असो िकंवा अयो या, इलेक्टॉरल बॉ स, कलम 370 िकंवा 

ज म ूका मीर रा यामधील राजकीय ने यांची थानबद्धता असो. काही खट याम ये तर बंद 

पािकटावर (Sealed Cover) आधािरत सशंया पद िनणर्य दे यात आले तर काही वेळेस 

कोणतेही कारण नसताना उशीर कर यात आला. जर यायमडंळाचे कायर् हे कद्र सरकारला 

यां या कामकाजाब ल उ तरदायी ठरिवणे हे असेल तर मात्र असे कोणतेही काम गोगोईं या 

कायर्काळाम ये झालेले नाही. 

      यायमतूीर् हणनू काम करत असताना केले या काही चुकी या गो टींमळेु रा यसभेचे 

सद य हणनू नामांिकत हो या या गोगोईं या पात्रतेवर देखील प्र निच ह उपि थत होते. 

यायालयातील एका मिहला कमर्चार्याचे लिगक शोषण करणे, ितला आिण ित या कुटंुिबयांना 

धमकावणे असे गभंीर आरोप गोगोईंवर होते. हा सगळा प्रकार सावर्जिनक झा यावर गोगोईंनी 

या याियक प्रकरणात ह तक्षेप केला आिण पीिडतेला अपेिक्षत असणार्या योग्य आिण 

िनःपक्षपाती सनुावणीची एक प्रकारे िख लीच उडवली. 

      गोगोईं या प्रकरणात अस य असणारी बाब हणजे, हेच गोगोई काही वषार्ंपूवीर् इतर 

तीन यायाधीशांसोबत उघडपणे प्रसार मा यमांसमोर आले होते. या वातार्ंकन पिरषदेम ये 

इतर तीन यायाधीशांसमवेत यांनी जे आरोप त कालीन सर यायाधीश दीपक िम ांवर केले 

होते तेच सगळे प्रकार पुढे जाऊन गोगोईंनी केले. यापैकी सग यात उपरोिधक उदहारण 

हणजे यायमतूीर् अ ण िम ां या खंडपीठाकड ेकद्र सरकारशी िनगिडत अशा सवेंदनशील 

केसेस देणे. हा तोच प्रकार आहे; याब ल वतः गोगोईंनी आवाज उठवला होता. मात्र तोच 

प्रकार यांनी यां या कायर्काळाम ये िक येक वेळा केला. या सवर् प्रकाराकड ेबघून एक प्र न 

उपि थत होणे साहिजक आहे की, खरेच गोगोईंचे दय पिरवतर्न झाले की यांनी आपले 

खायचे दात खुबीने लपवले? दीपक िम ां या कायर्काळानंतर गोगोईंनी एक सर यायाधीश 

हणनू अपेक्षा  वाढव या हो या. मात्र गोगोईंनी या अपेक्षा तर धुळीस िमळव याच 

िमळव या आिण रा यसभेचे नामांकन वीका न यायपािलकेला कलंक लाव याम ये दीपक 

िम ां या देखील पुढे मजल मारली. गोगोईं या रा यसभे या नामांकन वीकार याव न प्रचंड 

गदारोळ उठ यानंतरही यांनी आपला िनढार्वलेपणा चालचू ठेवला आहे. काही सरकारधािजर् या  

वृ तवािह यांना िदले या मलुाखतींम ये यांनी लिगक छळवणुकीचे प्रकरण असो अथवा 
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कद्रसरकारधािजर्णे िनणर्य असोत, वतःचेच जोरदार समथर्न केले आहे. वतः या चुका 

लपव यासाठी इतरांवर बेछूट आिण िनराधार आरोप केले आहेत. आसाम NRC सदंभार्त यांनी 

पािरत केले या िन ठुर िनणर्यांमळेु या त्रासाला लोकानंा सामोरे जावे लागले याब ल यांना 

थोडाही प चाताप झालेला िदसत नाही.  

      या सग या प्रकरणाव न एक प्र न पु हा िवचारावा वाटतो, जो अमेिरकेम ये 

सा यवाद िवरोधी वातावरण असताना अमेिरकन वकील जोसेफ वे चने िसनेटर जोसेफ 

मॅकथीर्ला  िवचारला होता : Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no 

sense of decency? 
***** 

 

कोिवड - 19 या िनमूर्लनासाठी खासगी आरोग्य के्षत्रा या िनयमनाची गरज 
(Regulating the Private Health Sector to eliminate COVID-19) 
 

      सरकारी आिण खासगी वै यकीय सेवांम ये कोरोना उपचार पद्धतीचे शु क समान 

असलेच पािहजे. भारतासमोर कोरोनाचे मोठे आ हान उभे रािहले आहे आिण या िनिम ताने 

या सकंटाशी सामना कर यासाठी भारतातील सावर्जिनक आरोग्य यव था कशी कुचकामी 

आहे याचीच प्रखर जाणीव होत आहे. या लेखा या िलखाणावेळी मा यमां या दाख यानुसार 

भारताम ये करोनाची चाचणी आिण उपचार कर यासाठी खासगी प्रयोगशाळा आिण दवाखाने 

यांना परवानगी िदली गे याची बातमी आहे. याच अनुषंगाने महारा ट्रातील जळगाव 

िज याम ये काही आठव यांपूवीर् घडलेली एक घटना ही काळजी करायला लावणारी आहे. 

वतः एक डॉक्टर असणार्या आिण तापाने ग्र त झाले या ग्णाला तेथील चार खासगी 

दवाखा यांनी दाखल क न उपचार कर यास नकार िदला. 

      शेवटी एका सामािजक कायर्क यार् या मदतीने िज हािधकार्यांना िवनंती केली गेली 

आिण िज हािधकार्यां या म य तीने या ग्णाला िज हा ग्णालयात दाखल केले गेले. पण 

या सवर् प्रकरणात इतका उशीर झाला की, या डॉक्टर ग्णाची त बेत अिधकच खालावली 

आिण याला शेवटी हिटलेटरवर ठेवावे लागले.  

      भारताम ये आरोग्य सिुवधां या उपल धतेब लचे िवरोधाभासी िचत्र िदवसिदवस अिधक 

गडद होत आहे. हणजे एका बाजलूा पंचतारांिकत हॉटे सप्रमाणे चकचकीत आिण सवर् सोई-

सिुवधांनी यकु्त असे खासगी दवाखाने शहराम ये उभारले जात आहेत तर याच वेळी 

शहरातील सावर्जिनक आरोग्य सिुवधांवर कमालीचा ताण पडत आहे. हे झाले शहरी भागाब ल. 



35 
बुलेटीन ऑफ युिनक अकॅॅडमी, पुणे (मे-जून 2020) 

ग्रामीण भागात तर अिधकच भयाण पिरि थती आहे. डॉक्टसर्, नसस  असो अथवा इतर 

प्रिशिक्षत आरोग्य कमर्चारी असो िकंवा मग औषधे आिण इतर सामग्री असो यांची पुरेशी 

उपल धता नसणे हा मोठा गभंीर प्र नच आहे. अथार्त शहरी भागातील आरोग्य सिुवधा या 

ग्णांना अिधक चांगली सेवा देतात असे हणता येणार नाही. सवर्सामा यपणे असा गरैसमज 

आहे की, खासगी ग्णालयांम ये सरकारी ग्णालयांपेक्षा अिधक चांगली सेवा िमळते. पण 

लक्षपूवर्क बिघतले तर असे िदसेल की, अनाव यक आिण अवाजवी िबल लावणे, अगदी 

मेिडकल अितदक्षते या प्रसगंी देखील अॅड हा स पैशांची मागणी करणे तर काही वेळेस जसे 

जळगाव िज यातील केसम ये झाले या प्रमाणे चक्क उपचार कर यासच नकार देणे, असे 

सरार्स प्रकार खासगी दवाखा यांम ये िदसतात. िनमशहरी भागामधील खासगी ग्णालये ही 

शहरी भागांप्रमाणे नाहीत. ती छोटी असतात तसेच तेथील ससंाधने देखील अगदी प्राथिमक 

दजार्ची असतात. डॉक्टसर् आिण इतर कमर्चारी यांची सखं्या कमी असते. तसेच शहरी 

ग्णालयां या तुलनेने या भागातील ग्णालयांना पाणी आिण वीज यांसारख्या सम यांना 

देखील त ड यावे लागते.  

      सावर्जिनक आरोग्य यव थेसमोर तर अनेक गभंीर प्र न अस याने तेथील पिरि थती 

अिधकच दा ण बनली आहे. या सरकारी ग्णालयांवर गरीब आिण वंिचत समाजघटकांमधून 

आले या ग्णांचा सवर् भार असतो. यात भर हणजे तेथील आरोग्य कमर्चार्यांची भरती ही 

कंत्राटी व पाची हणजेच ता पुर या व पाची अस याने यां याम ये असरुिक्षततेची भावना 

असते आिण याचाच नकारा मक पिरणाम हा यां याकडून िद या जाणार्या सेवेवर होत 

असतो. आधीच ससंाधनांची कमतरता आिण पु हा िमळणारी िनकृ ट सेवा याचा पिरणाम 

हणनू गरीब कुटंुबातील ग्णांची अिधकच कुचंबणा होते. याचाच राग मग ग्णांचे नातेवाईक 

हे डॉक्टसर् आिण नसर् यां यावर ह ले क न काढतात. अशाप्रकारे सरकारी आरोग्य सिुवधा या 

नकारा मक प्रिसद्धी या धनी बनतात आिण यां या तुलनेम ये खासगी आरोग्य सेवा, या 

िकतीही महाग अस यातरी, अिधक  चांग या असा एक समज पसरत जातो.  

      आरोग्य हा रा यां या अख यारीतील िवषय आहे आिण भारतातील सवर्च रा यांमधील 

आरोग्य यंत्रणा या बाबतीत समान नाहीत. सवर्साधारणपणे याबाबतीतील एक आदशर् आरोग्य 

यव था हणनू केरळ रा याकड ेबिघतले जाते. कोिवड- 19 या सदंभार्त केरळ रा य या 

पद्धतीने आपली आरोग्य यंत्रणा राबवत आहे याव न तर हा समज अिधकच ढ होत आहे. 

या तुलनेत उ तरेकडील रा यांमधील पिरि थती वाईट आहे. आिण प्रसारमा यमां या 

अहवालानुसार काही रा यांम ये तर कोरोनाची चाचणी कर याची देखील यव था नाही.  
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िनःसिंदग्धपणे  आता या या कठीण प्रसगंी  चाचणी आिण उपचारांसाठी खासगी क्षेत्राला 

सामावून घेणे अ यंत गरजेचे आहे. खासगी क्षेत्रांमधील प्रिशिक्षत मानवी ससंाधनाचा वापर 

अिधकािधक चाच या कर यासाठी क न घेतला पािहजे. दिक्षण कोिरयाम ये सदु्धा अिधकािधक 

चाच या क नच कोरोनामळेु  होणारा मृ युदर लक्षणीयरी या कमी कर यात आला. मात्र हे 

करत असताना एक गो ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, या सवर् आरोग्य सिुवधांचे शु क 

मात्र सवर्त्र समान असायला हवे. 

      प्रसारमा यमां या दाख यानुसार, कोरोनाची चाचणी कर याचे शु क काय असावे, 

याव न शासन आिण खासगी सेवा यां यात मतभेद आहेत. कोरोना चाचणी कर यासाठी 

लागणार्या  िकट या िकमतीमळेु हे मतभेद िनमार्ण झाले आहेत. अशा या कठीण प्रसंगी 

खासगी क्षेत्रासाठी कोणतीही तडजोड नसणारी एक आचारसिंहता आखून देणे गरजेचे आहे. 

तसेच शासनाकडून या खासगी क्षेत्राला कशापद्धतीने आिथर्क िकंवा इतर मदत िदली जाणार 

आहे याबाबतीत देखील प टता हवी.  

      खरेतर आिथर्क या कमकुवत असणार्या ग्णांना योग्य या दरात सेवा िमळावी, 

यांसारख्या उ ेशानेच सरकारने अनेक ग्णालयांना आिथर्क मदत िदली, जमीन आिण इतर 

ससंाधने उपल ध क न िदली. पण याचा फारसा फायदा झा याचे िदसत नाही. आरोग्यसिुवधा 

आिण आरोग्य िवमा या क्षेत्राम ये उतरणारे मोठमोठे कॉप रेट ग्रु स आिण गुतंवणकू 

कंप यांनी या उ ेशांकड ेदलुर्क्ष केले आहे. हणनूच यापासनू धडा घेऊन कोरोनाची चाचणी, 

तपासणी आिण उपचार याबाबतीम ये गणुव ता आिण दर यां यावर शासनाने िनयंत्रण ठेवणे 

गरजेचे आहे. 

      प्र येकाला मलूभूत आरोग्य सिुवधा िमळणे हा भारतीय रा यघटनेतील कलम 21 

अतंगर्त येणारा मलुभतू अिधकार आहे, असे सव च यायालयाने नमदू केले आहे. आता या 

या कोरोना सकंटामधून सग यात मह वाचा धडा हा घ्यावा लागेल की, सावर्जिनक आरोग्य 

यव था बळकट कर यासाठी राजकीय इ छाशक्ती दाखव याची वेळ आली आहे. आता 

सावर्जिनक क्षेत्रा या मयार्दा लक्षात घेता खासगी क्षेत्राने पुढाकार घेऊन या कोरोना सकंटाचा 

मकुाबला केला पािहजे. अथार्त या सकंट िनवारणासाठी आव यक असणार्या यव थापना या 

आिण उपचारां या प्र येक ट यावरील आकार या जाणार्या दरांचे िनयंत्रण आिण िनरीक्षण 

मात्र काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे. या सकंटाशी मकुाबला कर यासाठी नुकतेच अथर्मं यांनी 

1.75 लाख कोटी पयांचे पॅकेज घोिषत केले आहे. ही नक्कीच एक वागताहायर् बाब आहे.  

मात्र यासोबतच सावर्जिनक आरोग्य यव था बळकट कर यासाठी कायम व पी िनधीची 

तरतूद क न िनयिमत आिण समांतर पातळीवर याब ल प्रय न होणे खूप गरजेचे आहे. ** 
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रा याचे तकर् शा त्र आिण कोिवड- 19   
(Reason of the State and COVID-19) 
 
      कोिवड- 19 हे वैि वक सकंट बनले असनू या या िवळख्याम ये भारतासह अनेक रा टे्र 

अडकली आहेत हे आता न याने सांग याची गरज नाही. या महामारीचे अिनि चत व प 

आिण झपा याने होणारा प्रसार यांमळेु जगभराम ये मृ यचेू तांडव माजले आहे. या 

महामारीवर िनयतं्रण ठेव यासाठी कद्र सरकारे आिण रा य सरकारे लोकांना घराम येच 

िवलगीकरण/सगंरोध (Quarantine) कर यासाठी कधी नैितक आवाहन तर कधी प्रितबंधा मक 

कारवाई करत आहेत. 

      लोकांना घरातच िनयंित्रत कर यासाठी सरकार वारे नैितक आवाहने तर िवलगीकरण 

िनयमांचे उ लघंन करणार्यांिवरोधात पोलीस यंत्रणेमाफर् त दंडा मक कारवाईचा मागर् अवलबंला 

जात आहे. काही रा यांम ये तर अशा बेिश त नागिरकांना ‘िदसता क्षणी गो या घाला’ असा 

आदेश काढ याचा िवचार बोलनू दाखवला जात आहे.  

      एका बाजलूा नागिरकांना घरातच राह यािवषयी आवाहन करणे आिण िनयमांचे 

उ लघंन करणार्यांवर प्रितबंधा मक आिण दंडा मक कारवाई करणे, अशा मागार्ंचा अवलबं 

कर यामागे शासनाकड ेदोन तािकर् क कारणे आहेत िकंवा यामागे शासनाची दोन गहृीतके 

आहेत. एक हणजे घरातच रािह याने िकंवा िवलगीकरण (Quarantine) के याने कोरोना 

िवषाणू या ससंगार्पासनू बचाव केला जाऊ शकतो, ही सवर्मा य िसद्ध झालेली बाब आहे. आिण 

दसुरे हणजे सरकार या मते, लोकांकड ेघरांम ये जीवनाव यक व तंूचा पुरेसा साठा 

अस याने यांनी ल मणरेषा ओलांड याची हणजेच घराबाहेर पड याची काहीच गरज नाही. 

याचा अथर् असा की, शासन यंत्रणे या मते, लोकांनी घराबाहेर पडायचे काहीच कारण नाही 

हणनू जे घराबाहेर पडतील ते दंडा मक कारवाईसाठी पात्र असतील. 

      तथािप, सरकार या िनयम आिण आवाहनांना लोक यां या यां या क्षमतेप्रमाणे 

वेगवेग या पद्धतीने प्रितसाद देत असतात. हणजे सगळेच लोक एकाच पद्धतीने प्रितिक्रया 

देतील िकंवा िनयम-काय यांचे पालन करतील असे नाही. आिण नेमकी हीच गो ट सरकारने 

लक्षात घेतली नाही, असे यांनी गहृीत धरले या िवलगीकरणा सदंभार्तील तािकर् क कारणांव न 

प ट होते. थोडक्यात काय तर, या नागिरकांची अनेक िदवसांसाठी जीवनाव यक व तंूचा 

साठा क न ठेव याची आिथर्क क्षमता आहे असेच लोक या िनवाशी िवलगीकरणा सदंभार्त 

शासना या सचूनांचे आिण िनयमांचे काटेकोरपणे, अिधक चांग या पद्धतीने पालन क  
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शकतात. हणजे ‘घरातच राहणे’ ही बाब लोकां या इ छेपेक्षाही लोकां या आिथर्क क्षमतेवर 

अिधक अवलबंून आहे.  

      शासनयंत्रणेचे तािकर् क गहृीतक हे केवळ चुकीचेच नाही तर ितरकस देखील आहे. 

हणजे सरकारने काही व तुि थतीशी िनगिडत घटकांचा िवचार करायला हवा होता. 

उदाहरणाथर्, कोणी घरात थांबायचे? कारण बहुतांशी असेच लोक बाहेर पडतात यांची 

जीवनाव यक व तंूचा एकदाच साठा कर याची आिथर्क क्षमता नाही. हणनू सरकारची 

आवाहने िकंवा पोिलसां या दंडा मक कारवाईला देखील न घाबरता हे लोक बाहेर पडतात. 

हणजेच ल मणरेषा ही अशाच लोकां या सदंभार्ने याख्यांिकत होते.  

      सरकारने 1.7 लाख कोटी पयांचे िवशेष पॅकेज घोिषत करेपयर्ंत समाजातील असहाय, 

वंिचत घटकाला काहीच िदलासादायक मदतीची िदशा िदसत न हती. लाखो लोकांम ये केवळ 

सरकारच न हे तर नागरी समाजानेदेखील (Civil Society) वार्यावर सोडून िद याची भावना 

िनमार्ण झाली. वाहतूक यव था थिगत के यामुळे मुबंईजवळ या वीटभट्टय्ांवर काम 

करणार्या आिदवासी मजरुांना यां या लहान मलुाबाळांसिहत यां या मळू गावी िक येक 

िकलोमीटर पायी चालत जावे लागले. उ तर भारतातील िक येक थलांतिरत मजरुांना अशाच 

त्रासाला सामोरे जावे लागले. काही चॅिरटेबल सं थां या मदतीने या काही कामगारांना आ य 

गहुांम ये िनवारा दे यात आला. आ हाला कळाले या मािहतीप्रमाणे, तिमळनाडू सरकारने 

अशा असहाय कामगारांना रा याम येच िनवारा दे याची तयारी केली आहे. देशभराम ये 

सेवादायी सं था, सघंटना आिण सामा य नागिरक या असहाय कामगारांना मदत कर यासाठी 

पुढे सरसाव या आहेत. या महामारी या सु वाती या काळात सरकारने ‘सामािजक दरुी’ या 

(Social Distance) मा यामातून या सकंटाचा सामना कर याची जबाबदारी प्रामखु्याने 

लोकांवरच टाकली आहे. पण आता हळूहळू कद्र सरकार अिधक समतािधि टत तािकर् क भिूमका 

घेत अस याचे िदसत आहे, हे आिथर्क या कमकुवत घटकांसाठी कद्र सरकारने 26 माचर् 

2020 रोजी घोिषत केले या एका िवशेष क याणकारी पॅकेजव न िसद्ध होते. 

[सपंादक (EPW) – प्रा. गोपाळ गु   

प्रक प सपंादक – तुकाराम जाधव I मकु्ता कुलकणीर् l िववेक घोटाळे  

अनुवादक – मकु्ता कुलकणीर् l िनभर्य जाधव l मनोज जगताप] 

***** 
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लाक्षिणक  
 
लॉकडाऊन आिण असंघिटत कामगाराचंी होरपळ :  
किन ठ जाती आिण किन ठ यावसाियक यां यावर लॉकडाऊनचा झालेला पिरणाम  
(पवूर्क पना आिण पवूर्िनयोजन यां या अभावी भारतासारख्या असघंिटत क्षते्र अिधक 
असले या देशात दोन मिह यांपासनू लॉकडाऊन अस याने िविवध क्षेत्रातील असघंिटत 
कामगारांची होत असलेली होरपळ आपण पाहत आहोत. या कामगार वगार्चा सामािजक तर 
आिण लॉकडाऊनमळेु यां या यवसायावर झालेले पिरणाम याचा आढावा घेणारे दोन लेख)  
      पैशा या िकंवा व तू या मोबद यात जी यक्ती काम करते ती हणजे कामगार/मजरू, 
असा अथर् सवर्साधारणपणे असघंिटत क्षेत्रात काम करणार्या मजरुां या बाबतीत लावला जातो. 
“रोजगाराचे ता पुरते व प, अज्ञान, िनरक्षरता, यवसायाचे िव कळीत व प, मालक 
वगार्कड ेएकवटलेली स ता अशा सम यांमळेु कामगारांना सामदुाियक उि टे सा य करता येत 
नाहीत व त ेसघंटीत होऊ शकत नाहीत, अशा कामगारांना म आयोगाने असघंिटत कामगार 
असे हटले आहे."   
      अ न, व त्र, िनवारा, सरुिक्षतता या मलूभतू गरजा मान यात आले या आहेत. 
अलीकड ेमलूभतू गरजांची यादी वाढत चालली आहे. मलूभतू गरजा भागव यासाठी यक्तीला 
कामाची /मजरुीची गरज ही अ यावशक झाली आहे. मात्र आधुिनक काळात कामांची िवभागणी 
झालेली आहे. पूवीर्ची व तुिविनमय पद्धत आिण गावगाडा पद्धत लोप पावली आिण या जागी 
चलन यवहारात आले. शहरीकरण, नागरीकरण, औ यािगकीकरण, आधुिनकीकरण घडून येत 
अस याने यवसायाची, मजरुीची नवीन पे पुढे आली. सघंिटत आिण असघंिटत अशी 
कामांची िवभागणी झाली. मजरुीची हमी, सोई सवलती, यायाची हमी इ यादी हक्क सघंिटत 
क्षेत्रातील मजरुांना िमळालेले आहेत. तर असघंिटत के्षत्रातील मजरुांना कसलीच हमी िमळालेली 
नाही. लॉकडाऊनमळेु असंघिटत क्षेत्रातील मजरुां या मजरुीवर पिरणाम झाला. शासनाने देखील 
असघंिटत क्षेत्रातील मजरुांकड ेदलुर्क्ष केले आहे. पिरणामी हे मजरू आता शहरी भागांतून 
यां या मळूगावी थलांतिरत होत आहेत. याम ये असघंिटत क्षेत्रातील मजरुांची सखं्या खूप 
मोठी आहे.  
      2011 या जनगणना अहवालानुसार, महारा ट्र रा यात एकूण कामगारांची सखं्या 
4,37,62,867 इतकी आहे. यांपैकी 2,99,89,314 इतके पु ष कामगार असनू 1,37,73,576 
मिहला कामगार आहेत. तसेच या एकूण कामगारांपैकी अनुसिूचत जाती या कामगारांची 
सखं्या 50,96,025 इतकी असनू अनुसिूचत जमातीतील कामगारांची सखं्या 43,79,403 इतकी 
आहे. 2011 या जनगणना अहवालानुसार, महारा ट्र रा यात 38 लाख नागिरक / मजरू 
पररा यातून आले, यांपैकी 80 टक्के मजरू हे मुबंई - ठाणे - पुणे या िज यांत िविवध 
क्षेत्रात कामावर होते.   
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      गे या 10 वषार्ंत यां या थलांतराचा वेग वाढला होता. तर महारा ट्र रा यातील 
ग्रामीण भागांतून तसेच इतर छो या शहरांतून मो या महानगरांम ये कामा या-मजरुी या 
िनिम ताने जे नागिरक थलांतिरत झाले आहेत यांचे आकड ेशासनाकड ेउपल ध नाहीत. 
तरीही ही सखं्या (रा यांतगर्त थलांतर) पररा यातून येणार्या मजरुां या तुलनेत जा त आहे. 
शहरातील एकही क्षेत्र असे नाही की, या क्षेत्रात थलांतिरत मजरू हा नोकरी/मजरुी करत 
नाहीत. बांधकाम मजरू, नाका काम (चेक पो ट) करणारे, माथाडी कामगार, सरुक्षा रक्षक, 
एका िठकाणाहून दसुर्या िठकाणी पुरवठा करणारे मजरू, मदतनीस, अ य लहान-मोठी 
िकरकोळ कामे करणारे, कंप यांमधील हमाल, सफाई कमर्चारी, देखभाल करणारे, हॉटेलमधील 
वेटर, वाहनचालक इ यादी कामांवर मजरू/कामगार ग्रामीण भागातून आले होते, हे थलांतिरत 
कामगार आता लॉकडाऊन या काळात आपाप या गावी जात आहेत. तर पूवीर्पासनूच ग्रामीण 
भागात शेतमजरू, ऊसतोडणी मजरुांची सखं्या मोठी आहे.  
ग्रामीण भागातील अथर् यव था पेचप्रसगंात 
      लॉकडाऊन काळात मो या प्रमाणावर आपाप या गावात जाणार्या या मजरुांना 
सामावून घे यास ग्रामीण अथर् यव था सक्षम नाही. एखा या गावाचा िवचार करता या 
गावाम ये मजरुीचे प्रमाण 60 टक्क्यांपेक्षा जा त असलेले िदसते. ग्रामीण भागातील शेतीसाठी 
पुरेसे पाणी उपल ध नस याने या क्षते्रातून मयार्िदत रोजगार िमळतो. उदा. शासन मागील 70 
वषार्ंपासनू ग्रामीण भागातील पाणी प्र न सोडव याचा प्रय न करत आहे. या प्रय नानंतर 
आतापयर्ंत केवळ 12 टक्के क्षेत्रच बागायती होऊ शकले आहे. हणजेच ग्रामीण भागातील 88 
टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे. यामळेु शेती क्षेत्रातून रोजगार िमळ यावर फार मयार्दा आहेत.  
शेतीला पूरक असे दु यम यवसाय िनमार्ण कर यात अपयश आलेले आहे. शेतीस पूरक 
दु यम यवसाय हणनू दगु्ध यवसायाकड ेपािहले जात आहे. मात्र या दगु्ध यवसायात 
देखील आधुिनक तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे. तसेच हा यवसाय िवकिसत कर यात अपयश 
आलेले आहे. उदा. दगु्ध यवसाय केवळ चांगला भाव िमळत नस याने शेतकर्यांना परवडत 
नाही. शहरात 50 ते 60 पये प्रितिलटरने ग्राहकांना पुरव यात येणारे दधू शेतकर्यांना मात्र 
17 ते 25 पये प्रितिलटरने िवकावे लागते. यामळेु दगु्ध यवसायातून दु काळी पिरसरातील 
शेतकर्यांना पुरेसे उ प न िमळत नाही.  
      इतर दु यम यवसायाम ये शेळी पालन, कुक्कूट पालन, वराह पालन अशा क्षेत्रांचा 
समावेश आहे. या यवसासाठी आव यक असणारे प्रिशक्षण आिण कौश य नस याने शेतकरी 
हे यवसाय कर यासाठी पुढे येत नाहीत. दसुरे असे की, सतत या दु काळाने पशुधन 
कमालीचे कमी झाले आहे. अशा प्रकारे ग्रामीण अथर् यव था आधीच कोलमडलेली असताना 
या आपाप या गावाकड ेपरत येणार्या मजरुांना/कामगारांना याम ये सामावून घेणे ग्रामीण 
अथर् यव थेसमोर एक आ हान असणार आहे.  
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रा य शासनाला या ग्रामीण भागात येणार्या मजरुांना रोजगार उपल ध क न यावा लागणार 
आहे आिण यासाठी लघू उ योगांची उभारणी िकंवा यासाठी आव यक त ेआिथर्क आिण 
तंत्रज्ञाना मक साहा य पुरवावे लागणार आहे.   
किन ठ जाती आिण किन ठ यावसाियकांना फटका   
      लॉकडाऊन काळातील आिथर्क पिरणाम नेमका कोण या सामािजक घटकांवर होत आहे 
याचा आढावा घेतला असता असे िदसनू येते की, शहरी आिण ग्रामीण अशा दो ही भागातील 
किन ठ यवसाय, छोटे छोटे दकुानदार, छोटे यापारी, फेरीवाले, िबगारी काम करणारे, हॉटेल 
वेटर, मॉलमधील मदतनीस, सेवा क्षेत्रातील किन ठ दजार्ची सेवा देणारे कामगार, सरुक्षा रक्षक, 
अकुशल मजूर, अधर्कुशल मजरू इ यादी किन ठ तरातील असघंिटत मजरुांना फटका बसत 
अस याचे िदसनू येते.  
      लॉकडाऊन काळाम ये शेती क्षेत्राला सटू िदली होती. तरी देखील भिूमहीन, 
अ पभधूारक, रोजदंारी करणारे मजूर यांना शेतीतील कामे िमळ याचे प्रमाण खूप कमी झाले 
आहे. िशवाय शेती उ पादनांची िवक्री आिण वाहतूक यांवर पिरणाम झा याने या कामगार 
वगार्ला देखील फटका बसलेला आहे. सामािजक या पािहले तर मागास जाती, ओबीसी, 
भटक्या जमाती, अनुसिूचत जाती, आिदवासी, गरीब मु लीम या सवर् समाज घटकांतील 
शासकीय नोकरी करणारे आिण मोठे यापारी वगळले तर इतर कामगार किन ठ यवसायांत 
गुतंलेले अस याने यांना आिथर्क फटका बसलेला आहे.  
      िशक्षणाचा प्रचार–प्रसार, आरक्षण धोरण, राजकीय जागतृी इ यादीं वारे अनेक बदल 
होत आहेत. पिरणामी अनेक मागास जातींनी पारंपिरक यवसाय सोडून भांडवली यव थेत 
न याने उदयाला आले या क्षेत्रात प्रवेश क न नवीन यवसाय वीकारले आहेत. परंतु या 
सधंींचा फायदा वरील समाज घटकातील मयार्िदत वगार्लाच िमळाला. यामळेु आजही यांचे 
यवसाय बदललेले असले तरी उ च दजार् या यवसायात सवार्ंना प्रवेश करता आला नाही.   
या वगार्म ये काही प्रमाणात शैक्षिणक आिण यावसाियक गितशीलता वाढलेली िदसते. पण 
आधुिनक आिण भांडवली यव थेतील यवसायात एक सामािजक िपरॅिमड तयार झालेला 
आहे. हणजे पूवार्पार किन ठ दजार्चे यवसाय करणार्यांम ये किन ठ जातीचे प्रमाण जा त 
आहे. म यम जाती या म यम प्रकार या यवसायात, तर उ च जाती उ च यवसायात 
गुतंले या आहेत. शहरी भागातदेखील यवसाय आिण जातींचे असेच िपरॅिमड तयार झाले 
आहे.  
      या सदंभार्त सहुास पळशीकर आिण राजे वरी देशपांड ेयांनी पुणे शहरासदंभार्त केले या 
अ यासातून (2006) असे िदसते की, एखादया माणसा या चार िप यांचा यवसायाचा मागोवा 
घेतला तर यात वडील आिण आजोबां या तुलनेत पुढ या िपढीम ये यावसाियक गितशीलता 
वाढलेली िदसत.े पण गे या 70 वषार्ं या काळात औ योिगकीकरण व शहरीकर या या 
पिरपाकामळेु दोन टोकाची िचत्र ेिनमार्ण झाली.  
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      अनुसिूचत जातीमधील कुटंुबाम ये विडलां या यवसायात प्रगती झाली. मात्र ही प्रगती 
पूवार्पार या समाज ेणीतील अितकिन ठ ग्रामीण यवसायातून आधुिनक यंत्र युगातील शहरी 
किन ठ यवसायापयर्ंत पढेु आलेली िदसनू आली. ते याच वगर्वारीम ये अडकले. तर या 
िवरोधी िचत्र हणजे, ब्रा हण, मराठा व त सम सम दजार् असले या समाज घटकांनी आप या 
यवसायात चांगली प्रगती क न शहरीकरण, आधुिनकीकरण आिण िशक्षणाचा फायदा घेऊन 
म यम यवसायाबरोबर उ च यवसायात देखील थान िमळवले आहे.  
      दसुरे असे की, प्र येक जातीम ये ीमतं, म यम, गरीब आिण अितगरीब असे 
तरीकरण झाले आहे. यामळेु मागास समाज (ओबीसी), अनुसिूचत जाती–जमाती, भटक्या 
जाती – जमाती, गरीब मु लीम इ यादी शहरात थलांतिरत समाज किन ठ यवसाय व 
किन ठ सेवा क्षेत्रातील आहे. लॉकडाऊनचा पिरणाम याच सामािजक वगर्वारीवर झाला आहे. 
यामळेु या  वगार्तील मोठी सखं्या रोजगाराअभावी ग्रामीण भागात थलांतर करत आहे.   
ग्रामीण भागात शासकीय योजनेचा लाभ घे यासाठी शेतीचे मो या प्रमाणावर तुकडीकरण 
झाले आहे. िशवाय रासायिनक खत,े बी - िबयाणे व औषधे वापरामळेु शेतीची उ पादन क्षमता 
कमी झाली आहे. पिरणारी शेती परवडत नाही असे सांगणार्या शेतकर्याची सखं्या खूप मोठी 
आहे. त ण िपढी शेती यवसायातून बाहेर पडत अस याचे अनेक गावातील िनरीक्षणातून 
िदसनू आले.  
      शासनाने शेतीके्षत्राकड ेसात याने केले या दलुर्क्षामळेु रोजगाराची खूप मोठी सम या 
ग्रामीण भागात आहे. असे असताना मजरू ग्रामीण भागात जात आहेत. पुढे लॉकडाऊन उठला 
तरी शहरी भागात लगेच परत याची शक्यता कमी आहे. हे मजरू ग्रामीण भागात शेतमजरुी 
क  शकतील का? जर क  शकणार नसतील तर तेथे कोण या प्रकारचा रोजगार उपल ध 
असेल याचा िवचार ते आता करत नाहीत. केवळ शहरात लॉकडाऊनमळेु काम िमळत नाही 
हणनू मळूगावी जात आहेत. कारण लॉकडाऊनम ये मजरुां या पोटापा याचा आिण 
उपजीिवकेचा प्र न िनमार्ण झालेला आहे.  
भटक्या - िवमकु्त जाती - जमातींवर लॉकडाऊनचा झालेला पिरणाम 
      वातं यानंतरही “गु हेगारी जमाती” हा ठपका या भटक्या - िवमकु्त जाती - 
जमातींवर कायम रािहला आहे. इतर समाजाने देखील मानिसक या जमातीचे कंुपण तोडले 
नाही. पिरणामी भटक्या–िवमकु्त जमाती अजनूही सामािजक प्रवाहाम ये आ या नाहीत. 
ग्रामीण भागातील उ प नाची साधने कमी झा याने या जमातीं या अनेक कुटंुबांनी शहराम ये 
थलांतर केले होते. शहरातील र या या कडलेा, पुलाखाली, ना या या शेजारी, थोडासा 
आडोसा िमळेल अशा िठकाणी पाले टाकून िकंवा उघ यावर या जमाती शहरात राहताना 
िदसनू येतात. यामळेु काही प्रमाणात या जमातींची भटकंती थांबली अस यासारखे वाटत 
असले तरी यांची भटकंती थांबली नाही.  
      या जमातींम ये मो या प्रमाणात िशक्षणाचा अभाव, कायमचे दािरद्रय, पक्क्या घराचा 
आिण रोजगाराचा अभाव िदसनू येतो. यामळेु सतत राहती िठकाणे बदलणे, अशा सम या 
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भटक्या जमातींसमोर आहेत. या जमाती कोरोना या अगोदर एनआरसी काय या या भीतीने 
धा ताव या हो या. यात कोरोना महामारीचे महासकंट आ याने या जमातीं या कुटंुबांकड े
जग यासाठीचे कोणतेही साधन रािहले नाही. या जमातींना एकाही शासकीय योजनेचा लाभ 
घेता येत नाही. कारण Natinal commission for De-Notified Nomadic and Semi-Nomadic 

Tribes – 2008 (रेणके अहवाल) या अहवालानुसार बहुतांश भटक्या–िवमकु्त जमातीं या 
कुटंुबांकड ेरेशनकाडर् नाही. मतदान काडर् नाही. कोणतीही शासकीय कागदपत्रे नाहीत. तर या 
जमाती शासकीय योजनेचा लाभ कसे घेणार? हा प्र न आहे.  
      भटक्या- िवमकु्त जमातीं या क याणासाठी रा य शासनाचे वसतंराव नाईक िवमकु्त 
जाती व भटक्या जमाती िवकास महामडंळ कायर्रत आहे. मात्र या महामडंळासाठी एकाही वषीर् 
भरीव आिथर्क तरतूद केली नाही. तसेच या महामडंळाचा लाभ जमातींना कागदपत्रां या 
अभावामळेु घेता आला नाही. हे महामडंळ केवळ कागदावर कायर्रत आहे. यां यातील 
पुढारले या जाती-जमातींनी महामडंळाकडून लघू उ योगासाठी कज घेतली, पण खर्या 
गरजूपंयर्त महामडंळा या योजनांचा लाभ पोहचू शकला नाही. 
      लॉकडाऊन या काळात िमळेल ते खाणे आिण जीवन जगणे अशी या जमातींतील 
कुटंुबाची िदनचयार् झालेली आहे. पणेु - मुबंईत र यावर मनोरंजनाचे खेळ क न दाखवणारे 
ड बारी, माकडवाले, नागवाले, गा डी इ यादी समाजाचे खेळच बंद झाले. अ तार, छ परबंद, 
फकीर, मोमीन, िशकलगार इ यादी समाजांचेही प्र न िनमार्ण झाले. यामळेु पुढे काय 
करायचे? गाव कोणते हेच िनि चत नसेल तर कोण या गावात जायचे, कोठे राहायचे, हा 
गभंीर प्र न यां यासमोर आहे.  
      र या या कडलेा पाल ठोकून ता पुरते घर क न राहणार्या या जमाती लॉकडाऊन 
काळापासनू अधर्पोटी जीवन जगत आहेत. िभक्षा माग यासाठी बाहेर पडता येत नस याने 
आणीर् तालकु्यातील भडंारी गावात नाथजोगी समाजातील यक्तीने आ मह या के याची घटना 
नुकतीच घडली आहे. यां यापयर्ंत मयार्िदत अ न-धा य आिण इतर मदत पोहचत आहे. 
भटक्या िवमकु्त जाती जमातींना मळुात ग्रामीण भागात उ प नाचे साधनच उपल ध 
नस याने यांची लॉकडाऊन झा यामळेु गावी देखील जाता येईना आिण शहरात देखील राहता 
येईना अशी अव था झाली आहे.   
ग्रामीण भागात खासगी सावकाराचे वाढते प्र थ :  
      लॉकडाऊन या अगोदर जे मजरू गावी गेले होते, या मजरुांनी खासगी सावकारांकडून 
कजर् घेणे सु  केले आहे. यापुढे हे प्रमाण अिधक वाढणार आहे. आता खाजगी सावकारांकडून 
कजर् घे यासाठी केवळ अ पभधूारक - लहान शेतकरीच नाही तर शेतमजरू आिण शहरातून 
परतलेले कामगारही जात आहेत. लॉकडाऊन काळात बँकांनी कजर् देणे बंद केले आहे.  
खरीप हंगाम ये या काही िदवसांत सु  होणार आहे. कजर् िमळाले तर िपके कोणती घ्यायची 
आिण वषर्भरासाठी आिथर्क िनयोजन कसे करायचे या िवचारात शेतकरी आहे. िकसान स मान 
िनधीतून यां या पेरणी हंगामातील गरजा भागणे शक्य नाही. शेतकर्यांना खत,े बी-िबयाणे 
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आिण अवजारे घे यासाठी पैशाची गरज असतानाच बँकांनी कजर् देणे बंद के याने शेतकर्यांकड े
खासगी सावकाराकड ेजा यािशवाय दसुरा पयार्य रािहला नाही.  
      यातच अलीकड ेखासगी सावकारांनी यांचे कजर्दर (टक्केवारी) वाढवले 
आहेत. सावकार शेकडा 5 ते 15 पये पयर्त याज घेताना िदसत आहेत. यामळेु बँकांकडून 
शेतकरी आिण मजरू या वगार्ंना कजर् उपल ध क न दे यासाठी शासनाला पुढाकार घ्यावा 
लागणार आहे. िशवाय खासगी सावकारां या याजदरावर िनयंत्रण देखील ठेवावे लागणार 
आहे.  
मजरुांचा मळूगावी परत याचा िनणर्य:  
      रेड झोनमधील महानगरात अनेक वयंसेवी सं था, दानशूर यक्ती आदींनी िविवध 
क्षेत्रातील िमकांना अ न-धा याची, जेवणा या पॅके सची मदत केली. िशवभोजन 
योजनेअतंगर्त शहरी -िनम शहरी भागात िदवसाला समुारे दहा लाख लोकांना पाच पयांम ये 
जेवण उपल ध क न दे यात आले. परंतु मोठी लोकसखं्या अस याने दर िदवशी अशी मदत 
कर यास मयार्दा येतात.  
      मनु य प्रा यां या असखं्य गरजा असतात आिण या भागिवणे अशक्यच असते. आिण 
माणसां या मानसशा ञाचे काय? दैनंिदन गरजा आिण िभतीयुक्त मानिसकतेतून असखं्य 
लोकांनी गावचा र ता धरला. यासदंभार्त काही प्राितिनिधक प्रितिक्रया पाहूयात... 
   कामगार हे कोरोना महामारीचे सकंट कधी सपंणार याची वाट पाहात आहेत. पण अलीकडे 
कोरोनाबरोबर जग यास िशका अशी घोषणा कद्र शासनाकडून कर यात आली. हणजेच या 
महामारीचे सकंट आ ताच सपंणारे नाही. तर आपण याबरोबरच आपली कामे करावी असा 
अथर् गहृीत आहे. पण लॉकडाऊनमळेु गावी गेलेले अनेक मजूर पु हा परत यासाठी गेलेले 
नाहीत. या सदंभार्त शेतमजरू युिनयनचे सिचव बळीराम भुबें यांचे मत न दवतात की, 'पुणे - 
मुबंई – औरंगाबाद या शहरांतून आपाप या गावी परतलेले मजरू पुढील िकमान 2 ते 3 वषर् 
तरी पु हा शहरांकड ेजाणार नाहीत. काही मजरुांनी तर आ ही गावीच म , पण शहरात 
मजरुीसाठी नको अशी जाहीर भिूमका घेतली आहे.' (मलुाखत: िद. 12.5.2020)  
      औरंगाबाद िज यातील एमआयडीसीमधील अनेक कंप यांनी मजरू पुरवठा कर याचे 
काम कंत्राटदारांना िदले आहे. कंत्राटदारांनी लॉकडाऊन या काळात कामगारांना सांभाळले नाही. 
लॉकडाऊन या पूवीर् केले या कामाचे पैसे लॉकडाऊन या काळात िदले नाहीत. लॉकडाऊननंतर 
कधी काम सु  होणार याची मजरुांना खात्री नाही. िशवाय ितसर्या लॉकडाऊन काळाम ये 
सशतर् अटीआधारे काही कंप या सु  झा या असता, अनेक कंत्राटदारांनी मजरुीम ये कपात 
के याचे पुढे आले. यामळेु जीव धोक्यात घालनू कामे का करायची, असे अनेक कामगाराचे 
मत होते.  
      राजेश वाघ यां या मते, 'अगदी छो या जागेवर राहणे, दोन मिह यांपासनू कामाचे पैसे 
िमळत न हते, पूवीर्पेक्षा हजेरी कमी कर यात आली. यामळेु कुटंुबा या पायाभतू गरजा 
भागणार नाहीत. अशी पिरि थती िनमार्ण झाली. यामळेु गावी जा याचा िनणर्य घेतला. दसुरे 
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असे की कोरोना महामारीची भीती िनमार्ण झाली होती. मजरुांना वाटायचे कोरोना झाला की, 
यक्ती जगेल की नाही याची खात्री नाही. पिरणामी कामगारांनी कामे सोडून घरी जा याचा 
िनणर्य घेतला.' (मलुाखत: िद. 21/05/2020)  
      इतर रा यातील कामगारांनी घरी जा याचा िनणर्य घेत याने आपोआप रा यातील 
कामगारदेखील गावी जा यास सु वात झाली. पु यातील भोसरी पिरसरात कंपनीम ये काम 
करणारे रिवदं्र खेडकर यां या मत,े 'सु वाती या काळात कोरोनाची भीती प्रचंड िनमार्ण झाली 
होती. यामळेु मी वीस हजार पगार िमळत असताना नोकरी सोड याचा िनणर्य घेतला आिण 
गावी आलो आहे. आता कधीच मी पु याला जाणार नाही. घरी थोडी शेती आहे ती शेती 
कसणार आहे. शेतीला जोड यवसाय हणनू शळेीपालन करणार आहे.' (मलुाखत: िद. 20/05/ 

2020).  
      कोरोना या भीतीने लॉकडाऊन िकती िदवस चालेल हे माहीत नाही. वेतन कमी 
िमळणे, रोजगाराची हमी नाही, जवळची बचत खचर् होणे अशा अनेक कारणांनी मजरुांनी 
मळूगावाचा र ता धरला आहे. या मजरुांना यां या गावीच रोजगार उपल ध क न दे याची 
खूप मोठी जबाबदारी शासनावर आली आहे. ती जबाबदारी शासनाला घ्यावीच लागणार आहे. 
केवळ अ प ट पॅकेज घोिषत क न फायदा होत नाही. तर असघंिटत / अनौपचािरक क्षेत्रातील 
मजरुांना आ वासक रोजगार िनमार्ण क न यावा लागणार आहे. यासाठी शासनाला शहरी 
आिण ग्रामीण अशा दो ही भागांत कुटीर उ योग, ह तकला, लघू उ योग यांसाठी आिथर्क 
साहा य पुरवावे लागणार आहे.   
मनरेगा-ग्रामीण भागातील आशा थान : 
      ग्रामीण भागात ‘मनरेगा’ योजनेकड ेआशावादी भिूमकेतून पािहले जाते. ही योजना 
1972 या दु काळानंतरची सवार्ंत मोठी सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगार िनमार्ण क न देणारी 
योजना ठरली होती. नंतर या काळात ही योजना देश पातळीवर लाग ूकर यात आली, पुढे 
योजनेचे व प बदलत गेले. काही गावांचा अपवाद वगळता या योजनेचे लाभ गावातील 
प्र थािपतांनाच होताना िदसतो.  
      सामािजक कायर्कत सजंय िशदें यां या मते, 'मनरेगा योजने या मा यमातून मजरुांना 
कामे, रोजगार उपल ध क न यावेत अशी मागणी केली आहे. पण यांचा गे या 12 
वषार्ंतील मनरेगाचा अनुभव असे सांगतो की, योजनेची पारदशर्कता आिण अमंलबजावणी अशा 
दो ही पातळींवर त्रटुी आहेत. प्र यक्ष अमंलबजावणीम ये मजुरांचे जॉबकाडर् कोणाकड ेआहेत 
हेच मजरुांना माहीत नाही. गु तेदार आिण थािनक प्रितिनधी मजरुां या नावावर पसेै जमा 
करतात आिण पर पर उचलनू देखील घेतात. योजने या बाबतीतील हा यवहार गावोगावी 
होत आहे. कोणीही यािवरोधात आवाज उठव याचा प्रय न करत नाहीत.' (मलुाखत: िद. 
22/04/2020).  
      जालना, बीड िज यांत, आबेंगाव तालकु्यात (िज. पुणे) मनरेगाची कामे यावीत 
हणनू िकसान सभा, शतेमजरू युिनयनने लॉकडाऊनम येही आंदोलने केली आहेत. या 
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योजनेची पारदशर्कपणे अमंलबजावणी करणे गरजेचे असनू यासाठी शासनाला पुढाकार घ्यावा 
लागणार आहे. िशवाय मनरेगा या कामाचे व पही बदल याची आव यकता आहे.   
      असंघिटत मजरुांना थेट / प्र यक्ष आिथर्क मदतीची विरत गरज असताना पंतप्रधान 
नरद्र मोदी यांनी आ मिनभर्र योजनेअतंगर्त पंतप्रधान गरीब क याण पॅकेजची घोषणा केली. 
यात प्रामखु्यांने रेशनवर मोफत धा य दे यासदंभार्त तरतुदी आहेत. तर दसुरी मह वपूणर् 
तरतूद हणजे जे मजरू गावी परतले आहेत व यांना मनरेगाम ये न दणी कर याची इ छा 
आहे यांना मनरेगाची कामे यावीत असे हटले आहे. मनरेगाचा िनधीदेखील वाढवला आहे. 
मळुात या दो ही तरतुदींचा लाभ या गरजूनंा विरत िमळणार नाही. कारण हे गावी पोहोचले 
तरी यांना तेथील थािनक गावकरी गावात घे यास तयार नाहीत. लाखो मजरू प्रवासात 
आहेत. तर जे परतले आहेत ते गावकुसाबाहेर क्वारंटाईन (िवलगीकरण) आहेत.  
मोदी सरकारचा एक िवरोधाभास हणजे, फेब्रवारी 2015 म ये ससंदेत पंतप्रधान हणाले, 
मनरेगा ही योजना आ ही कधीच बंद करणार नाही. कारण ती काँगे्रस या अपयशाचे प्रतीक 
आहे. नंतर 2018-19 म ये मनरेगाचे बजेट कमी केले. तर आता कोरोना महामारी या 
पा वर्भमूीवर पंतप्रधानांना मनरेगा योजना आठवली हे िवशेष.  
      या वगार्ला खरेच आ मिनभर्र बनवायचे असेल तर पॅकेजमधील योजनांची विरत 
अमंलबजावणी करणे आव यक आहे. नाहीतर हे दोन मिहने उिशरा जाहीर झालेले पॅकेज 
फसवे ठरेल. गरीबांसाठी शासन अशी आिथर्क पॅकेज घोिषत क न आपण लोकक याणकारी 
रा याची भिूमका अशा महामारीतही पार पाडत आहोत हे एका बाजलूा दाखवत असले तरी 
दसुर्या बाजूला अशा पॅकेजमधून औ योिगक खाजगीकरणाचे धोरणही पुढे रेटत आहे.  
या उ योगांनी आप या िमकांना सांभाळ याची जबाबदारी झटकली अशांना शासन सवलती 

देत आहे. यातील लघू उ योगांना कजर् सवलतींचे जे पॅकेज आहे त ेआकषर्क असले तरी 
आता लगेच कोणी लघू उ योग सु  कर या या मनि थतीत नाही. गरीब क याणसारखे 
पॅकेज सकंटा या वेळी गरजेचे आहेच पण ग्रामीण व शहरी िवकासाची सकं पना, ग्रामीण 
आिण िनमशहर िवकासा या सकं पनेचा पुनर्िवचार करणे दीघर्कालीन टीने आव यक आहे.  
अिवकिसत, दु काळग्र त भागातील मनु यबळ हे आपले व तात उपल ध असलेले मजरू ही 
मानिसकता िवकिसत भागाने बद याची आव यकता आहे. शहरी िवकासात या वगार्चा 
हातभार आहे, ीमतं व म यम वगार्चे जीवन या मजरुां या मावर अवलबंून आहे, या 
मजरुां या माला प्रित ठा प्रा त क न िद याखेरीज ते आ मिनभर्र बनणार नाहीत.  

- डॉ. िववेक घोटाळे I डॉ. सोिमनाथ घोळवे 

(डॉ. िववेक घोटाळे हे महारा ट्रा या राजकीय प्रिक्रयेचे अ यासक असनू ‘द युिनक फाउंडशेन 

(सोशल साय स िरसचर् सं था), पुणे येथे कायर्कारी सचंालक आहेत. तर डॉ. सोिमनाथ घोळवे 

हे शेती, दु काळ व पाणी प्र नाचे अ यासक असून ‘द यिुनक फाउंडशेन’ येथे विर ठ सशंोधक 

हणनू कायर्रत आहेत.) 
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शासकीय योजना/धोरणे/कायर्क्रम/पािरत िवधेयके  
परदेशी पयर्टकां या मदतीसाठी ‘Stranded 

in India’ हे सकेंत थळ 

‘कोिवड 19’ चा प्रादभुार्व रोख यासाठी 

केले या टाळेबंदीमळेु भारतात अडकले या 

परदेशी पयर्टकांसाठी कद्रीय पयर्टन 

मतं्रालयाने 'www.strandedinindia.com' हे 

नवे सकेंत थळ सु  केले आहे.  

• मायदेशापासनू दरू असले या परदेशी 
पयर्टकांना भारतात उपल ध असले या 
सिुवधांची मािहती देणे, हा या 
सकेंत थळाचा उ ेश आहे.  

• िवदेशी पयर्टक कोिवड-19 बाबत मदतीसाठी 
सपंकर्  साधू शकतील, अशा हे पलाइन 
क्रमांकाची  िकंवा कॉल सटरची िव ततृ 
मािहती या सकेंत थळावर िदली आहे. 

• पररा ट्र यवहार मतं्रालया या िनयतं्रण 
कक्षांचे क्रमांक आिण इतर सिव तर 
मािहती येथे नमदू कर यात आली आहे. 
परदेशी पयर्टकांना सबंंिधत अिधकार्यांशी 
सपंकर्  थािपत कर यासाठी आिण अिधक 
मािहतीची आव यकता असले यांना मदत 
कर यासाठी मदत साहा य कक्षही सु  
कर यात आला आहे. 
सधुािरत इलेक्ट्रॉिनक्स उ पादन क्ल टर 
(इएमसी 2.0)  
कद्रीय मतं्रीमडंळा या बैठकीत सधुािरत 
इलेक्ट्रॉिनक्स उ पादन क्ल टर (इएमसी 
2.0) योजनेला मजंरुी दे यात आली. यामळेु 
इलेक्ट्रॉिनक्स उ पादन क्षते्राम ये जागितक 
दजार्ची उ पादने घे यासाठी आव यक 

पायाभतू सरंचना िवकिसत करणे शक्य 
होणार आहे. इएमसी योजनेमळेु 
इलेक्ट्रॉिनक्स उ पादन क्षते्राम ये 
उ योगवाढीला चालना, तसेच या क्षेत्रातील 
नावी यपूणर् सकं पनांना प्रो साहन िमळेल. 
गुतंवणकूदारांना आकिषर्त करत असले या 
इलेक्ट्रॉिनक्स व तू उ पादन क्षेत्राम ये 
रोजगारा या नवीन सधंी िनमार्ण होतील. 
याचबरोबर सरकार या महसलुातही वाढ 
होईल. 
आिथर्क मदत 
प्र तािवत इएमसी 2.0 योजनेसाठी एकूण 
3762.25 कोटी पये खचर् अपेिक्षत आहे. 
याम ये 3,725 कोटी पयांची अथर्सहा य 
आिण आठ वषार्ं या कालावधीम ये 37.25 
कोटी पयांचा  प्रशासकीय आिण 
यव थापकीय खचर् समािव ट आहे. 
पा वर्भमूी  
इलेक्ट्रॉिनक्स आिण मािहती तंत्रज्ञान 

मतं्रालयाने इलेक्ट्रॉिनक्स व तू उ पादन 

क्ल टर (इएमसी 2.0) योजना अिधसिूचत 

केली. यानुसार ऑक्टोबर 2017 पयर्ंत अजर् 

मागव यात आले होते. या योजनेनसुार 

पाच वषार्ं या कालावधीम ये हणजेच 

2022 पयर्ंत काम कर यात येणार आहे. 

देशात या 15 रा यांम ये एकूण 3,565 

एकर क्षेत्राम ये 20 नवीन इएमसींना आिण 

3 सयंुक्त सिुवधा केद्रांना मजंरुी दे यात 

आली आहे. यासाठी 3,898 कोटी पये 

खचर् येणार आहे. याम ये 1,577 कोटी 
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पये अनुदान दे यात येणार आहे. 

भारता या देशांतगर्त उ पादनात स या या 

क्षेत्राचे योगदान 2.3 टक्के आहे. 

‘सयंम मोबाईल ॲप’  

• माटर् शहर योजनेअतंगर्त (Smart 

Cities Mission - SCM) पुणे 
महानगरपािलकेने ‘सयंम’ 

हे मोबाईल ॲप बनवले असनू या वारे 

िवलगीकरण केलेले ग्ण घरातच राहत 

आहेत िकंवा  नाहीत, याची खातरजमा 

केली जाणार आहे. 

• पुणे शहर यव थापन यंत्रणेने 
तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन शहरातील 
घरगतुी िवलगीकरण 

केले या ग्णांवर िनगराणी ठेवणे सु  केले 

आहे. यासाठी शहरात घरगतुी िवलगीकरण 

केले या ग्णांवर लक्ष ठेव यासाठी दररोज 

पाच िवभागांमधून समिपर्तपणे काम 

करणार्या लोकांची पथके तयार केली 

आहेत.  

• ही पथके परदेशातून प्रवास क न 
आले या, तसेच कोिवड-19 चे उपचार 
पूणर् क न घरी पाठवले या ग्णांवर 
लक्ष ठेवतील. ही पथके या लोकां या 
त येतीची अ ययावत मािहती 
िमळवतील, तसेच या ग्णां या 
सहवासात आले या लोकांचीदेखील 
चौकशी करतील. 

• घरगतुी िवलगीकरण केले या यक्ती, 
यां यावर िशक्का मारला आहे असे 

लोक आपले अ न, िबछाने, भांडी, 

कपड ेआिण व छतागहेृ वेगळी ठेवत 
आहेत िकंवा नाही, याचीही खातरजमा 
करतील. 

• ‘सयंम’ मोबाईल ॲप या लोकांनी 
डाऊनलोड केले आहे का, हे देखील हे 
पथक पािहल. या मोबाईल ॲपम ये 
GPS टँ्रिकंग बसवले असनू घरगतुी 
िवलगीकरण केलेले लोक घराबाहेर 
पडतात का ते या ॲप वारे लक्षात 
येईल, यायोगे शहर प्रशासनाला याची 
मािहती िमळेल व यां यामाफर् त 
सबंंिधत िवभागातील थािनक 
पोिलसांना याबाबत मािहती प्रा त 
होईल. 

• सवर् घरगतुी िवलगीकरण केले या 
नागिरकांना हे ॲप डाऊनलोड कर याचे 
आदेश िदले आहेत. या नागिरकांनी 
यां या घरगतुी िवलगीकरणा या 
काळात आपले मोबाईल 24 तास सु  
ठेवायचे असनू यातील GPS टॅ्रकर 
देखील सतत सु  ठेवायचा आहे. या 
नागिरकां या सवर् हालचालींवर एका 
म यवतीर् यतं्रणे वारे लक्ष ठेवले जाणार 
असनू यांना लाल, िपवळा अथवा 
िहरवा रंग िदला आहे. लाल रंग हणजे 
ती यक्ती घराबाहेर आहे, िपवळा 
हणजे ती यक्ती घरा या पिरसरातच 
आहे तर िहरवा रंग हणजे ती यक्ती 
घरातच आहे, हे रंगा वारे िनि चत 
होईल. 
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अटल िनविृ तवेतन योजनेस पाच वषर् पूणर् 
• भारत सरकारची प्रमखु सामािजक 

सरुक्षा योजना असले या ‘अटल 

िनविृ तवेतन योजने’ (एपीआय) या 

अमंलबजावणीला ५ वष पूणर् झाली. 

• असघंिटत क्षते्रातील कामगारांना 

वदृ्धापकाळात आिथर्क सरुक्षा प्रदान 

कर या या उ ेशाने पंतप्रधान नरद्र 

मोदी यांनी 9 मे 2015 रोजी या योजनेचे 

उ घाटन केले होते.  

• कद्र सरकार असघंिटत क्षते्रातील 

कामगारांना वयाची 60 वष पूणर् 

झा यानंतर िकमान िनविृ तवेतनाची 

हमी देते. या िनविृ तवेतन 

योजनेअतंगर्त 2.23 कोटी कामगारांचा 

समावेश आहे. ही योजना देशभरात 

सवर्त्र लाग ूकर यात आली असनू 

याम ये सवर् रा यांचा आिण कद्रशािसत 

प्रदेशांचा समावेश आहे. या योजनेम ये 

सहभागी पु ष आिण मिहला यांचे 

प्रमाण 57:43 इतके आहे. 

      स यि थती  

• या योजनेअतंगर्त मे 2020 पयर्ंत एकूण 

2,23,54,028 कामगारांची नावन दणी 

झाली आहे. ही योजना सु  

झा यानंतर पिह या 2 वषार्ंम ये समुारे 

50 लाख कामगारांनी नावन दणी केली 

आिण ितसर्या वषार्म ये हा आकडा 

100 लाख झाला आिण चौ या वषार्त 

तर या योजनेने 1.50 कोटी 

नावन दणीचा िवक्रमी ट पा ओलांडला. 

मागील (२०१९-२०२०) या आिथर्क 

वषार्त या योजनेअतंगर्त समुारे 70 

लाख नावन दणी झाली आहे.    

·    पीएफआरडीएिवषयी  

• भिव यिनवार्ह िनधी िनयामक आिण 

िवकास प्रािधकरण (पीएफआरडीए) हे 

ससंदे वारे कायदा पािरत क न 

थापन केलेले सवंैधािनक प्रािधकरण 

आहे.ते रा ट्रीय भिव यिनवार्हप्रणाली 

(एनपीएस) आिण हा कायदा लाग ू

होणार्या िनविृ तवेतन योजनांचे 

िनयमन, प्रो साहन आिण िवकास 

सिुनि चत करते आिण सु वातीला 1 

जानेवारी 2004 पासनू एनपीएस हे कद्र 

सरकारी कमर्चार्यांकिरता अिधसिूचत 

कर यात आले होते. नंतर जवळपास 

सवर्च रा यसरकारांनी यां या 

कमर्चार्यांसाठीही प्रणाली वीकारली. 

एनपीएस हे ऐि छक आधारावर आिण 

कमर्चार्यांना कॉप रेट वाढीसह सवर् 

भारतीय नागिरकांसाठी 

(रिहवासी/अिनवासी/परदेशी) आहे. 
िवशेष ब क पासर्ल सेवा सु  कर यासाठी 
महारा ट्र टपाल मडंळ आिण म य रे वे 
करारबद्ध 
• भारतीय टपाल िवभागाने महारा ट्रात 

मुबंई, पुणे आिण नागपरू येथून पासर्ल 

वाहतुकीसाठी म य रे वेसोबत करार 

केला आहे. 
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• उ ेश - लॉकडाऊन या कालावधीत 

रा यातील ग्राहक पासर्ल पाठव यासाठी 

मो या प्रमाणावर पीड पो ट सेवेचा 

उपयोग करतात. आ तापयर्ंत पो ट 

िवभागाने पीड पो ट सेवां या 

मा यमातून हजारो टन आव यक 

व तू (उदा. वै यकीय उपकरणे, 

मखुवटे इ.) िवतिरत के या आहेत. 

असे असनूही यावसाियक ग्राहकांना 

ही सेवा वापरणे अवघड ठरत आहे. 

कारण पीड पो ट सेवेचा लाभ 

घे यासाठी यांना टपाल कायार्लयात 

जावे लागते आिण इतर र ते 

वाहतुकीचा खचर् अिधक आहे. ही 

अडचण दरू कर यासाठी भारतीय 

टपाल िवभागाने सवर्सामा यां या 

सोयीसाठी ही नवीन सेवा सु  केली 

आहे. 

• कोिवड-19 मळेु स या सु  असले या 

लॉकडाऊन या पिरि थतीत, रे वे 

पासर्ल सेवेअंतगर्त भारत टपाल 

ग्राहकां या पिरसरातून मो या 

प्रमाणात पासर्ल/व तू एकित्रत के या 

जातील आिण गतं य थानावर 

पोहोचव या जातील. 

• म य रे वे आिण भारत टपाल मेल 

मोटार सेवे वारे आतापयर्ंतचालिव यात 

आले या चार िवशेष पासर्ल रे वे 

गा यां या मा यमातून रा यातील 3 

शहरांम ये ही पासर्ल सेवा दे यात 

येईल. 

• पुढील ट यात या पासर्ल िवतरण 

सेवेचा िव तार क न याम ये 

औरंगाबाद या शहराचा आिण गोवा या 

रा याचा समावेश कर याची योजना 

आहे. 

• या सेवेला 15 मे 2020 पासनू सु वात 

झाली आहे.  

• 9 मे रोजी नागपुरातील िहगंणा येथनू 

16 मो या आकाराचे पासर्ल घेऊन 

आिण दसुर्  या िदवशी हे पासर्ल 

मुबंई या दादर येथे पोहोचवून िवशषे 

पासर्ल िवतरण सेवेची चाचणी घे यात 

आली. भारतीय टपाल िवभाग 

या याकडील वाहनां या ता याचा 

आिण टपाल कायार्लयां या नेटवकर् चा 

वापर क न ग्राहकां या घरातून पासर्ल 

घेणे आिण ते िवतिरत कर याचे काम 

करेल. कोिवड-19 लॉकडाऊन या 

पा वर्भमूीवर म य रे वे वारे 

मह वा या थानकांदर यान 

चालिव यात येणार्या िवशेष पासर्ल 

रे वेगा या मळू आिण गतं य 

थानकांदर यान पासर्लची वाहतूक 

करतील. 

वैयिक्तक आिण यावसाियक आ थापनांना 

यां याकडील जीवनाव यक आिण इतर  
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व तंू या मो या पासर्ल या वाहतुकीत 

अनेक अडचणी येत अस यामळेु या सेवेची 

आव यकता भासली. हणनूच महारा ट्र 

टपाल मडंळाने मो या आिण वजनाने जड 

असणार्या पासर्लचा यवसाय करणार्या 

ग्राहकांवर लक्ष किद्रत केले. आता  200 

िकलो पेक्षा जा त वजना या मो या 

व तंूसाठी िवशेष पासर्ल सेवा उपयोगात 

येईल.  
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राजकीय घडामोडी 
अमेिरका – तािलबान शांतता करारास 
‘सयंुक्त रा ट्र सरुक्षा पिरषदे’ची मजंुरी  
अमेिरका आिण  तािलबान यां यात 29 
फेब्रुवारी 2020 रोजी झाले या शांतता 
करारास सयंुक्त रा ट्रां या सरुक्षा पिरषदेने 
(युएनएससी) 10 माचर् 2020 रोजी 
एकमताने मजंरुी िदली. या कराराला मजंरुी 
देणारा ठराव कर यात आला असनू 
युद्धग्र त अफगािण तानात शा वत शांतता 
नांदावी आिण अमेिरकी सै यास तेथून 
माघारीसाठी अनुकूल पिरि थती तयार 
हावी, अशी अपेक्षा यक्त कर यात आली 
आहे. हा ठराव अमेिरकेने सरुक्षा पिरषदेत 
मांडला होता. तािलबानने आंतररा ट्रीय 
दहशतवादी सघंटनांशी सबंंध तोडावेत तसेच 
अफगािण तानात अमेिरके या 
सै यािवरोधात ह ले क  नयेत, असे या 
करारात ठरले आहे. या करारानुसार 
तािलबानने लवकरच अफगाण सरकारशी 
वाटाघाटी सु  करणे अपेिक्षत आहे. 
कोरोना या पा वर्भमूीवर जी - 20 ने यांची 
आभासी िशखर पिरषद 
‘कोिवड-19’ या जागितक साथी या 
आजाराचा सामना कर यासदंभार्त जी-
20 गटा या सद य देशां या ने यांची 
आभासी िशखर पिरषद पार पडली. या 
सकंटाचा सामना कर यासाठी जागितक 
पातळीवर सम वय साधून उपाययोजना 
कशा करता येतील, यावर या बैठकीत चचार् 
झाली. कोिवड-19 या आजारामळेु िनमार्ण 
झाले या जागितक आिथर्क सकंटाचा 

सामना कर यासाठी याआधी जी-20 रा ट्रांचे 
अथर्मतं्री आिण म यवतीर् बँकांचे ग हनर्र 
यांची बैठक झा यामळेु या पिरषदेसाठी 
आव यक पा वर्भमूी तयार झाली होती.  
आभासी बैठकीतील प्रमुख मु े  
• या साथी या आजाराचा सामना 

क न लोकांचे यापासनू रक्षण 
कर यासाठी शक्य या सवर् 
उपाययोजना कर याचा िनधार्र या सवर् 
ने यांनी यक्त केला. या सकंटावर 
मात कर यासाठी जागितक आरोग्य 
सघंटनेला पाठबळ दे यावरही सवार्ंनी 
सहमती दशर्वली. यात, वै यकीय 
साधनांचा आिण उपकरणाचंा 
पुरवठा, िनदान चाचणीसाठी आव यक 
िक स, उपचारासाठीची औषधे आिण 
लस यांचा पुरवठा कर यावर चचार् 
झाली.  

• या जागितक साथी या आजाराचे 
जागितक अथर् यव थेवर होणारे िवपरीत 
पिरणाम शक्य िततके कमी क न 
जागितक िवकास दर कायम 
राखणे, बाजारपेठेत थैयर् आण यासाठी 
आिण सकंटात उभे राह याची शक्ती 
कायम ठेव यासाठी आव यक धोरणे 
आख यास आिण उपाययोजना 
कर यासाठी आपण किटबद्ध 
आहोत, असे सवर् ने यांनी यावेळी 
सांिगतले. या आजारामळेु जागितक 
अथर् यव थेला बसणारा फटका काही 
अशंी कमी कर यासाठी 5 िट्रिलयन 
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डॉलसर्ची मदत दे याची तयारी जी-
20 रा ट्रसमहूाने दशर्वली. 
यािशवाय, जागितक आरोग्य सघंटनेने 
सु  केले या कोिवड-19 मदतिनधीत 
वयं फूतीर्ने मदत कर यावरही या 
पिरषदेत सहमती झाली.  

• कोरोना या पा वर्भमूीवर ही आभासी 
पिरषद आयोिजत के याब ल 
पंतप्रधानांनी सौदी अरेिबया सरकारचे 
आभार मानले. या आजारा या 
सामािजक आिण आिथर्क पिरणामांकड े
पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. 
कोरोनाचे 90 टक्के ग्ण 
आिण 88 टक्के मृ यू जी-20 समहू 
रा ट्रांम ये झाले आहेत. या सवर् रा ट्रांचे 
जागितक जीडीपीम ये 80 टक्के 
योगदान असनू यांची लोकसखं्या 
जगा या 60 टक्के इतकी आहे. 
यामळेुच या जागितक साथी या 
आजारावर मात कर यासाठी जी-
20 देशांनी एक ठोस योजना जगापुढे 
मांडली पािहजे, असा प्र ताव पंतप्रधान 
मोदी यांनी मांडला. 

• जागितक समदृ्धी आिण सहकायर् 
यािवषयी या आप या ि टकोना या 
कद्र थानी केवळ मानवच असायला 
हवा, असे आग्रही प्रितपादन 
भारताकडून कर यात आले.  

या िशखर पिरषदे या समा तीप्रसगंी जी-

20 ने यांनी एक सयंुक्त िनवेदन जारी 

केले. या िनवेदनात कोरोनासारख्या 

जागितक साथी या आजाराचा सामना 

कर यासाठी, जागितक अथर् यव थे या 

सरंक्षणासाठी, यापारात आलेले अडथळे दरू 

कर यासाठी आिण जागितक सहकायर् 

वाढव यासाठी एकित्रत आिण सिुनयोिजत 

प्रय न कर यावर भर दे यात आला. 

अमेिरकेत रा ट्रीय आणीबाणी जाहीर   

कोरोना या वाढ या प्रादभुार्वा या 

पा वर्भमूीवर अमेिरकेचे रा ट्रा यक्ष डोना ड 

ट्र प यांनी माचर् 2020 म ये रा ट्रीय 

आणीबाणी जाहीर केली. कोरोना िवषाणू या 

पा वर्भमूीवर नागिरकांना सबंोिधत करताना 

यांनी ही घोषणा केली. यापूवीर् कोरोना या 

पा वर्भमूीवर पेनम ये रा ट्रीय आणीबाणी 

जाहीर कर यात आली होती. यावेळी 

कोरोनाचा सामना कर यासाठी अमेिरकेतील 

सवर् रा यांना 50 अ ज डॉलसर्चा िनधी 

देणार अस याचेही यांनी जाहीर केले. 

कोरोनाचा उदे्रक थांबव यासाठी योग्य या 

उपाययोजना कर यात आ या नाहीत 

तर 15 कोटी लोकानंा या आजाराची लागण 

होऊ शकते, असे मत तज्ञांनी यक्त केले 

आहे. 

कोिवड-19 आणीबाणी िनधी उभा कर याचा 

भारताचा प्र ताव 

साकर्  सघंटने या (दिक्षण आिशयाई 

प्रादेिशक सहकायर् पिरषद) (SAARC) 

ने यांनी कोरोना िवषाणू या (कोिवड - 19) 

उदे्रकाचा सामना कर यासाठी सामिूहक 

रणनीती तयार कर यािवषयी ि हिडओ 

कॉ फरि सगं पद्धतीने चचार् केली. यावेळी 
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पंतप्रधान नरद्र मोदी यांनी आणीबाणी 

िनधी उभा कर याचा प्र ताव मांडला, तसेच 

या िनधीत भारतातफ 10 दशलक्ष डॉलसर्चे 

प्रारंिभक योगदान िदले जाईल, अशी 

घोषणा केली. 

जी - 7 िशखर पिरषद र   

अमेिरकेचे रा ट्रा यक्ष डोना ड ट्र प यांनी 

जी-7 िशखर पिरषद र  केली. ही िशखर 

पिरषद ि हिडओ कॉ फरि सगं वारे 

आयोिजत कर यात येणार आहे. कोरोना 

िवषाणू या वाढ या धोक्यामळेु ही पिरषद 

र  केली गेली. 

व डर् िसटीज सिमट र   
कोरोना हायरस या उदे्रका या धोक्यामळेु 
व डर् िसटीज िशखर पिरषद तहकूब 
कर यात आली. ही िशखर पिरषद 20 जनू 
2020 रोजी िसगंापूर येथे आयोिजत 
कर यात आली होती. 
‘व डर् िसटीज सिमट’ ही िववािषर्क पिरषद 

आहे. ही पिरषद शहरिवषयक आ हानांना 

शा वत पद्धतीने त ड दे यासाठी उ योग 

त ज्ञ आिण सरकारी ने यांसाठी एक 

सामा य यासपीठ हणनू कायर् करते. 

याची पिहली िशखर पिरषद 2008 म ये 

आयोिजत कर यात आली होती. ही िशखर 

पिरषद िसगंापूर या ‘सजीव शहर आिण 

शहरी पुनिवर्कास प्रािधकरणा’ने आयोिजत 

केली होती. 

 

 

'रेझ' पिरषद पुढे ढकल यात आली  

कृित्रम बुिद्धम तेसदंभार्तील भारतातील 

पिहली िशखर पिरषद 11 आिण 12 एिप्रल 

2020 रोजी भरव यात येणार होती. कोरोना 

िवषाणू या धोक्यामळेु ही पिरषद आता 

ऑक्टोबर 2020 म ये घे यात येणार आहे. 

भारतात भरव यात येणारी ही अशा 

प्रकारची पिहलीच िशखर पिरषद होती. 

कृित्रम बुिद्धम ते या मदतीने भारताला 

सामािजक समावेशन, पिरवतर्न आिण 

सबलीकरण या िदशांनी एक रोडमॅप प्रदान 

कर याचे उि ट आहे. कृित्रम बुिद्धम ता 

वापर याबाबत भारताची उि टे आिण 

दरू टी यांची परेषा ठरिव याचे उि ट 

या िशखर पिरषदेचे आहे. 

भारत आिण जमर्नी यांदर यान रे वे 
क्षेत्रातील सामजं य करार 
रे वे क्षेत्रातील तांित्रक सहकायार्साठी भारत 
सरकारचे रे वे मतं्रालय आिण जमर्नी या 
डीबी अिभयांित्रकी आिण स लागार 
जीएमबीएच यां यात झाले या सामजं य 
कराराला कद्र सरकारने मजंरुी िदली. या 
सामजं य करारावर फेब्रुवारी 2020 म ये 
वाक्षर्या कर यात आ या हो या. 
कराराचा तपशील  
रे वे क्षेत्रातील तंत्रज्ञानिवषयक 
सहकायार्साठी कर यात आले या या 
सामजं य करारामळेु या दो ही देशांना  
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पुढील क्षेत्रांम ये सहकायर् करणे शक्य 
होईल - 
• मालवाहतूक पिरचालन (सीमापार 

वाहतूक, ऑटोमोिट ह ट्रा सपोटर् आिण 
लॉिजि टकसह). 

• प्रवासी सेवा (अितजलद आिण सीमापार 
वाहतुकीसह). 

• पायाभतू सिुवधा िनिमर्ती आिण 
यव थापन (समिपर्त मालवाहतूक 
मािगर्के या आिण प्रवासी थानकां या 
िवकासासह). 

• आधुिनक पधार् मक रे वे सरंचनेचा 
िवकास (सघंटना मक सरंचना सधुारणा 
आिण रे वे पुनरर्चनेसह). 

• रे वे पिरचालन, िवपणन आिण िवक्री, 
तसेच प्रशासकीय हेतूंसाठी मािहती 
तंत्रज्ञाना या मा यमातून उपाययोजना. 

• भिव यातील सम या ओळखून 
या टीने सिंनयतं्रण. 

• खासगी रे वे पिरचालन. 
• यात दो ही बाजूकंडून लेखी पर पर 

सहमती असेल, इतर कोणतेही क्षेत्र. 
पा वर्भमूी  
रे वे मतं्रालयाने रे वे क्षेत्रातील तांित्रक 

सहकायार्साठी िविवध देशां या 

सरकारांबरोबर आिण रे वे बरोबर सामजं य 

करार/सहकायर् करार/प्रशासकीय 

यव था/सयंकु्त घोषणापत्र आदींवर 

वाक्षर्या के या. सहकायार्ची िनवडक 

क्षेत्रे, यात अितजलद रे वे सु  

करणे, िव यमान मागार्ंची गती 

वाढवणे, जागितक दजार् या थानकांचा 

िवकास करणे, अिधक क्षमतेची 

मालवाहतूक आिण रे वे या पायाभतू 

सिुवधांचे आधुिनकीकरण करणे इ. िवषयांचे 

करार समािव ट आहेत. 

कोिवड - 19 िवरोधातील लढाईम ये 

रा यां या मदतीसाठी सहा आंतरमतं्रीय 

गटांची थापना 

कोिवड 19 उदे्रका या पा वर्भमूीवर 

नागिरकांचे िहत लक्षात घेऊन यासदंभार्त 

कद्र सरकारला अहवाल सादर कर यासाठी 

कद्रीय गहृ मतं्रालयाने 21 एिप्रल 2020 रोजी 

सहा आंतरमतं्रीय गटांची थापना केली.  

• प. बंगाल आिण महारा ट्र या रा यांचे 
प्र येकी 2, म य प्रदेश आिण राज थान 
या रा यांचा प्र येकी 1 अशा 6 
आंतरमतं्रीय कद्रीय गटांचा [inter-
ministerial central teams (IMCTs)] 
यात समावेश आहे. 

• इंदोर (म य प्रदेश), मुबंई आिण पुणे 
(महारा ट्र), जयपूर (राज थान) आिण 
कोलकाता, हावडा, मदनापूर पूवर्, 24 
परगना उ तर, दािजर्िलगं, किलमप ग 
आिण जलपाईगडुी (पि चम बंगाल) 
येथील पिरि थती िवशेष गभंीर आहे. 
मागर्दशर्क त वांनुसार 
लॉकडाऊनसदंभार्त करावया या 
उपाययोजनांची अमंलबजावणीबाबत या 
तक्रारी, जीवनाव यक व तंूचा पुरवठा, 
शारीिरक अतंर, आरोग्या या पायाभतू 
सिुवधांची स जता, आरोग्यसेवा 
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यावसाियकाचंी सरुक्षा आिण कामगार 
आिण गरीब जनतेकरीता मदत 
िशिबरांची ि थती इ. बाबींवर 
आयएमसीटीएस िवशेष लक्ष पुरवेल. 

• आप ती यव थापन कायदा 2005 या 
कलम 35(1), 35(2)(A), 35(2)(E) आिण 
35(2) (I) अतंगर्त कद्र सरकारने 
आप या अिधकारांचा वापर करत या 
सिम यांची थापना केली आहे. 
लॉकडाऊन उपायां या आदेशांम ये, 
तसेच मागर्दशर्क त वे/एकित्रत सधुािरत 
मागर्दशर्क त वांम ये लॉकडाऊन या 
आिण इतर उपाययोजनां या काटेकोर 
अमंलबजावणीवर भर दे यात आला 
आहे. रा य सरकारे/ कद्रशािसत प्रदेश 
यांनी या मागर्दशर्क त वांनुसार कठोर 
उपाययोजना लाग ूकरताना आप ती 
यव थापन कायदा, 2005 अतंगर्त 
जारी केले या मागर्दशर्क त वांम ये 
कोणताही बदल क  नये, अशी सचूना 
कर यात आली आहे. 

960 िवदेशी पयर्टकांचा का या यादीत 

समावेश 

भारतात पयर्टक ि हसा या आधारे येऊन 

तबिलगी जमाती या कायर्क्रमात सहभागी 

झा याब ल कद्रीय गहृ खा याने 

960 िवदेशी पयर्टकांचा का या यादीत 

समावेश केला. 

िनयम भगं करणार्या या सवर् 

यक्तींिवरोधात ‘परकीय नागिरक 

कायदा, 1946’ आिण ‘आप ती यव थापन 

कायदा, 2005’ नसुार सबंंिधत 

रा यां या/कद्रशािसत प्रदेशां या पोलीस 

महासचंालकांनी आिण िद ली या पोलीस 

आयुक्तांनी आव यक ती कायदेशीर 

कारवाई करावी, असे िनदशही गहृ 

मतं्रालयाने िदले आहेत. 

ज म-ूका मीर पुनगर्ठन (रा य काय यांचा 

वीकार) आदेश, 2020 

कद्रीय गहृ मतं्रालयाने पवूीर् या ज म-ू

का मीर या रा य काय यांम ये फेरबदल 

कर याचे आदेश जारी केले. ज म-ूका मीर 

या न याने थापन झाले या कद्रशािसत 

प्रदेशात कद्रीय काय यांची अमंलबजावणी 

सलुभ कर यासाठी ही प्रिक्रया कर यात 

येत आहे. 

िद ली िवधानसभेत सीएए, एनपीआर 
िवरोधात ठराव  
नागिरक व दु ती काय याला देशभरातून 
िवरोध होत असनू केरळ, पंजाब, 
राज थान, िबहार, कनार्टक, म यप्रदेश 
आिण पि चम बंगाल या रा यांनंतर 
आता िद ली िवधानसभेतही नागिरक व 
काय या या िवरोधात ठराव मजंरू कर यात 
आला. एनपीआर आिण एनआरसीवर चचार् 
कर यासाठी िद ली िवधानसभेत 13 माचर् 
2020 रोजी िवशेष अिधवेशन बोलिव यात 
आले होते, यावेळी हा ठराव मजंरू 
कर यात आला. 
देशाची अथर् यव था सकंटात असताना कद्र 

सरकारने देशिहता या टीने एनपीआर 

आिण एनआरसी लाग ूकर यासबंंधी 
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कायर्वाही हाती घेऊ नये. देशातील 

नागिरकांम ये स या कोरोना िवषाणू या 

ससंगार्चीही भीती आहे. या सवर् गो टी 

लक्षात घेऊन एनपीआर आिण एनआरसी 

यां या अमंलबजावणीचा िनणर्य कद्राने 

मागे घ्यावा, असे या ठरावात हटले आहे. 

िमत्र रा ट्रां या मदतीसाठी भारताचे ‘िमशन 

सागर’  

सपंूणर् जगभराम ये कोिवड-19 महामारीचा 

उदे्रका या पा  वर्भमूीवर भारत सरकारने 

इतर देशांना मदतीचा हात िदला आहे. या 

पुढाकाराचा एक भाग हणजे भारतीय 

नौदला या ‘केसरी’ या जहाजा वारे इतर 

देशांना मदतसामगु्री पोहोचवली जात आहे. 

या जहाजा वारे मालदीव, मॉिरशस, 

सेशे स, मादागा कर आिण कॉमोरोसया 

देशांना मदत पुरिवली जात आहे. 

• या जहाजातून अ नसामगु्री, कोिवड-19 

महामारीवर उपयुक्त ठ  शकतील अशा 

एचसीक्यू औषधा या गो या आिण 

िवशेष आयवुिदक औषधे, तसेच 

वै यकीय साहा यकांचे पथक 

पाठव यात आले. 

• कोिवड-19 महामारी आिण यामळेु 

िनमार्ण झाले या सकंटांशी सामना 

कर यासाठी भारता या या िमत्र 

देशांपुढील सम या जाणनू घेऊन, 

याचबरोबर या देशांशी असलेले ढ 

ऋणानुबंध लक्षात घेऊन भारताने 

‘िमशन सागर’ सु  केले आिण 

या वारे मदतसामगु्री पाठवली. सपंूणर् 

दिक्षण आिशयाई क्षेत्राम ये अशी 

मोहीम सु  क न या देशांना मदतीचा 

हात पुढे करणारा भारत हा पिहला देश 

आहे. 

• ‘िसक्युिरटी अडँ ग्रोथ फॉर ऑल इन द 

िरजन’ हणजेच - ‘सागर’ असे या 

मोिहमेला नाव दे यात आले आहे. 

स  या या कोरोना महामारी सकंटा या 

काळात क्षेत्रीय देशांना आव यक 

असणारी मदत क न सबंंध अिधक 

मजबूत कर यासाठी ‘िमशन सागर’ हे 

अिभयान राबव यात येत आहे. या 

मोिहमेची जबाबदारी सरंक्षण मतं्रालय, 

पररा ट्र यवहार मतं्रालय आिण इतर 

सबंंिधत शासकीय सं था यां या 

सयंुक्त सम वयाने पार पाडली जात 

आहे.  

नाम सद यगटाची ऑनलाइन िशखर 

पिरषद 

अिल त रा ट्र चळवळ (‘नाम’ - NAM) 

सद यगटाची ऑनलाईन िशखर पिरषद 4 

मे 2020 रोजी पार पडली. या पिरषदेत 

पंतप्रधान नरद्र मोदी यांनी सहभाग घेतला. 

ही पिरषद स या सु  असले या कोिवड-19 

महामारी या पा वर्भमूीवर चचार् कर यासाठी 

आयोिजत कर यात आली होती. 

अझरबैजानचे रा ट्रा यक्ष आिण ‘नाम’चे 

स याचे अ यक्ष इलहाम अलीयेव यांनी या 

पिरषदेचे आयोजन केले होते. 
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सबंंिधत मु  े 

• भारतासह आिशया, आिफ्रका, लॅिटन 

अमेिरका, कॅरेिबयन आिण युरोपातील 

‘नाम’ सद य रा ट्रांचे प्रमखु आिण 

इतर नेते या पिरषदेत सहभागी झाले 

होते. 

• पिरषदेची सकं पना - ‘कोिवड-19 

िवरोधात एकजटू’ ही या ऑनलाईन 

‘नाम’ िशखर पिरषदेची सकं पना होती. 

• पिरषदेचा उ ेश - कोिवड -19 

िवरोधात या ल यात आतंररा ट्रीय 

ऐक्याला प्रो साहन देणे आिण या 

महामारीचा मकुाबला कर यासदंभार्तील 

रा ट्रां या आिण आंतररा ट्रीय सं थां या 

प्रय नांना गती देणे. 

• सयंुक्त रा ट्र महासभेचे प्रा यापक 

ित जनी महुमद बानदे, सयंुक्त रा ट्राचे 

महासिचव अ तोिनयो ग्युटेरस, 

आिफ्रकन महासघंाचे अ यक्ष मसुा 

फकी महामत, युरोपीय महासघंाचे उ च 

आयुक्त प्रितिनधी जोसेफ बॉरेल आिण 

जागितक आरोग्य सघंटनेचे 

महासचंालक डॉ. टेड्र स घेबे्रयससु 

यांनीही या पिरषदेला सबंोिधत केले. 

• ‘नाम’ सद य रा ट्रां या ने यांनी 

कोिवड-19 या पिरणामांचे मू यांकन 

क न यावरील उपायांसाठी या 

आव यकता आिण गरजा िनि चत 

के या आिण यासाठी पाठपुरावा 

करणार्या कृितशील उपाययोजनांचे 

आवाहन केले. 

• यावेळी या ने यांनी कोिवड-19 िवरोधी 

ल यात आतंररा ट्रीय ऐक्याचे मह व 

अधोरेिखत करणार्या जाहीरना याचा 

वीकार केला. या ने यांनी कृती दलाची 

थापना करत अस याची घोषणाही 

केली. 

• कोिवड-19 िवरोधी ल यात मलूभतू 

वै यकीय, सामािजक आिण मानवी 

गरजा प्रितिबिंबत होणारी आकडवेारी 

आिण मािहती देणारा सामाियक डटेाबेस 

िनमार्ण क न हे कृती दल या वारे 

सद य रा ट्रां या आव यकता आिण 

गरजा िनि चत कर याचे काम करेल.

 
िविवधा  
पयर्टन मतं्रालयाचे ‘देखो अपना देश’ मािलकेअतंगर्त 16 वे ‘गोवा-कू्रिसबल ऑफ क चर’ 
वेिबनार 

• कद्रीय पयर्टन मतं्रालयाने ‘देखो अपना देश’ या वेिबनार मािलकेअतंगर्त 7 मे 2020 रोजी 

आयोिजत केले या ‘गोवा-कू्रिसबल ऑफ क चर’ या शीषर्काखाली भारतातील सवार्िधक 

लोकिप्रय पयर्टन थळ असले या गो यामधील कमी ज्ञात िकंवा अज्ञात प्रवासी अनुभवांचे 

सादरीकरण केले. 
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आिथर्क आिण यापार 
सन 2019-20 या आिथर्क वषार्त सुवणर् 

आयातीत घट 

सन 2019-20 या आिथर्क वषार्मधील एिप्रल 

2019 ते फेब्रुवारी 2020 या 

कालावधीदर यान भारता या सो या या 

आयातीत 8.86 टक्के इतकी घट झाली, 

असे कद्रीय वािण य आिण उ योग 

मतं्रालयाने 16 माचर् 2020 रोजी जाहीर 

केले.  

सबंंिधत मु  े 

• या कालावधीदर यान भारता या सोने 

आयातीत 8.86 टक्के इतकी घट होऊन 

ती 27 अ ज डॉलसर् इतकी रािहली. 

आिथर्क वषर् 2018-19 म ये याच 

कालावधीत 29.62 अ ज डॉलसर् एव या 

िकमती या सो याची आयात कर यात 

आली होती. 

• उपरोक्त कालावधीत सो या या 

आयातीत घट झाली. यामळेु देशा या 

चाल ूखा यावरील तुटीत देखील घट 

होऊन ती तटू 143.12 अ ज डॉलसर् 

इतकी रािहली. मागील आिथर्क वषार्त 

याच कालावधीत चाल ूखा यावरील 

तुटीचे (Current Account Deficit –

CAD) प्रमाण 173 अ ज डॉलसर् इतके 

होते. 

• भारत दरवषीर् 800 ते 900 टन 

सो याची आयात करतो. 

• सो या या आयातीमळेु देशा या यापार 

तुटीवर आिण CAD वर नकारा मक 

पिरणाम होतात आिण ही बाब लक्षात 

घेऊन कद्र सरकारने सो यावरील 

आयात शु कात पूवीर् या 10 

टक्क्यांव न 12.5 टक्के अशी वाढ 

केली. 

चाल ूखा यावरील तूट (CAD) हणजे 

काय? 

चाल ूखा यावरील तूट ही देशा या 

यापाराचे मोजमाप दशर्िवते. जे हा 

एखा या देशा वारे आयात व तू आिण 

सेवांचे प्रमाण हे िनयार्त व तू आिण 

सेवां या प्रमाणापेक्षा अिधक असते, ते हा 

CAD िनदशर्नास येते. चाल ूखा यात 

िन वळ उ प न उदा. याज आिण लाभांश 

व िनधी ह तांतरण (परकीय मदत) या 

बाबींचा समावेश होतो. चाल ूखा यावर 

देशाचे परकीय यवहार न दिवले जातात 

आिण भांडवली खा याप्रमाणे ते यवहार 

देशा या यवहारतोलाचा (BOP) घटक 

असतात. 

व तू आिण सेवाकर पिरषदेची 39 वी बैठक 

कद्रीय अथर्मतं्री िनमर्ला सीतारामन यां या 

अ यक्षतेखाली व तू आिण सेवा कर 

पिरषदेची 39 वी बैठक 14 माचर् 2020 

रोजी नवी िद ली येथे पार पडली. या 

बैठकीत काही व तंूवरील करांम ये वाढ 
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कर यात आली, तर काही व तंूवरील 

करांम ये घट कर यात आली. नवीन 

व पातील कर सरंचना 1 एिप्रल 2020 

पासनू अमलात येणार आहे. 

या पिरषदेत घे यात आलेले मह वपूणर् 

िनणर्य  

• मोबाईल हँडसेट आिण यासबंंिधत 

घटकांवर आता 18 टक्के इतका कर 

आकारला जाईल. पूवीर् तो 12 टक्के इतका 

होता.   

• िवमान देखभाल, दु ती या बाबींवरील कर 

18 टक्के असेल. या कराम ये आधी या 

तुलनेत 5 टक्के घट कर यात आली. 

• ह तिनिमर्त आिण मिशनिनिमर्त 

काडपेे यांवर सरसकट 12 टक्के कर 

आकाराला जाईल. 

• व तू आिण सेवाकर वेळेत न भर यामळेु 

करदा यांनी देय असलेले याज यापुढे 

पूवर्ल यी प्रभावाने (1 जलुै 2017 पासनू) 

देयतेवर िन वळ कर आकार यात येईल. 

• GSTN प्रणालीत असलेली कमतरता जलु ै

2020 पयर्ंत दरू करावी, अशा व पा या 

सचूना या बठैकीदर यान इ फोिसस 

कंपनीचे अ यक्ष नंदन नीलेकणी यांना 

कर यात आ या. व तू आिण सेवा कर या 

करप्रणालीसाठी GSTN ही मािहती तंत्रज्ञान 

आधािरत प्रणाली असनू ती इ फोिसस 

कंपनीने िवकिसत केली आहे.  

 

िव तीय तूट आराखडा पनुरावलोकन 

सिमतीची थापना  

कद्र सरकार आिण रा य सरकार यां या 

राजकोषीय तुटीचे पुनरावलोकन 

कर यासाठी 15 या िव त आयोगाचे 

अ यक्ष एन. के. िसगं यांनी 19 माचर् 

2020 रोजी एका सिमतीची थापना केली. 

एन. के. िसगं हे वत: या सिमतीचे 

अ यक्ष असतील. 

या सिमतीची कायर्कक्षा  

• ही सिमती कद्र सरकार आिण रा य 

सरकारे तसेच सावर्जिनक क्षेत्रातील 

कंप या यां या िव तीय जबाबदार्या 

लक्षात घेऊन यां यासाठी तुटीची 

(Deficit) आिण कजार्ची (Debt) 

याख्या िनि चत क न याबाबत 

िशफारशी सादर करेल. 

• ही सिमती कद्र सरकार आिण रा य 

सरकारे तसेच सावर्जिनक क्षेत्रातील 

कंप या येथील कजार्ची होत असलेली 

दहेुरी मोजणी टाळ यासाठी एक 

िनि चत सरंचना सचुवेल. 

• ही सिमती आकि मक देयकांची 

याख्या िनि चत करेल, तसेच या 

दािय वांचे प्रमाण मोज यासाठी उपाय 

सचुवेल. तसेच अशा गो टी िनिदर् ट 

करेल जेथे आकि मक देयता या 

सरकार या प ट देयता (Explicit 

Liabilities) होतील.  



61 
बुलेटीन ऑफ युिनक अकॅॅडमी, पुणे (मे-जून 2020) 

• उपरोक्त बाबी लक्षात घेता ही सिमती 

कद्र व रा य सरकारे, तसेच सावर्जिनक 

क्षेत्रातील कंप या यां यावरील स या या 

कजार्चा आिण तुटीचा िविवध 

पात यांवर आढावा घे याचे कायर् करेल. 

• तसेच उपरोक्त गो टीं या पा वर्भमूीवर 

ही सिमती कजर् आिण राजकोषीय तूट 

यासबंंधीचा सन 2021 ते 2025 पयर्ंतचा 

आराखडा सचुवेल. 

या सिमतीची सरंचना  

• अ यक्ष : एन. के. िसगं 

• सद य : ए. एन. झा (सद य, 15 वा 

िव त आयोग), डॉ. अनपु िसगं 

(सद य, 15 वा िव त आयोग), CAG 

आिण CGA चा प्र येकी एक सद य, 

कद्रीय िव त मतं्रालयातील आिथर्क 

घडामोडी (अथर्सकं प) िवभागाचे 

सहसिचव, बा य तज्ञ यक्ती : 

डॉ.सािजद िशनॉय आिण डॉ. प्राची 

िम ा, रा य सरकारचे प्रितिनधी : 

एस.कृ णन (अितिरक्त मखु्य सिचव, 

तिमळनाडू सरकार), अिन द्ध ितवारी 

(प्रधान सिचव, पंजाब सरकार).   

• या सिमतीला रा ट्रीय सावर्जिनक िव त 

आिण धोरण सं था, नवी िद ली वारे 

िव लेषणा मक आिण मािहती सामग्री 

पुरिव यात येईल. 

या सिमतीचे कामकाज सलुभ आिण 

कायर्प्रवण हो यासाठी िव त आयोगा या 

सिचवालयाचा आिथर्क िवभाग मदत करेल. 

नागरी सहकारी बँकां या कजर्वाटप मयार्देत 

बदल 

देशातील नागरी सहकारी बँका (UCBs) 

यापुढे आप या िटयर-1 भांडवला या केवळ 

15 टक्के आिण 25 टक्के कजर् अनुक्रमे 

एकल कजर्दार (Single Borrower) आिण 

सामिूहक कजर्दार  (Group of Borrower) 

यांना देऊ शकतात, असा िनणर्य िरझ हर् 

बँक ऑफ इंिडयाने (RBI) 13 माचर् 2020 

रोजी जाहीर केला. 

सबंंिधत मु  े 

• यापूवीर् UCBs ना आप या िटयर-1 

भांडवला या 15 टक्के आिण 40 टक्के 

कजर् हे अनुक्रमे एकल कजर्दार आिण 

सामिूहक कजर्दार यांना दे याची 

परवानगी होती.  

• उपरोक्त िनणर्य जाहीर हो यापूवीर् या 

UCBs नी अनुक्रमे 15 आिण 25 टक्के 

मयार्देपेक्षा अिधक कज िदलेली आहेत, 

यांनी 31 माचर् 2023 पयर्ंत या 

सधुािरत कजर् मयार्देचे पालन करणे 

बंधनकारक आहे.  

• चाल ूिव तीय वषार् या अगोदर या 

िव तीय वषार्तील 31 माचर् पयर्ंत या 

बँकांचे िटयर-1 भांडवल ग्रा य ध न 

कजर् मयार्देसंदभार्तील 15 आिण 25 

टक्क्यांचे िनकष लाव यात येतील. 

• UCBs आप या एकूण िटयर-1 

भांडवला या 25 लाख िकंवा 0.2 टक्के 

यांपकैी जे अिधक आहे तेव या रकमेचा 
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समावेश असलेली िकमान 50 टक्के 

कज आिण अग्रीम (मह तम मयार्दा 1 

कोटी पये) रक्कम प्र येक कजर्दारांना 

देऊ शकतात. RBI ने आखून िदले या 

या िनयमां या कक्षेबाहेर रािहले या 

UCBs नी या िनयमांची अमंलबजावणी 

31 माचर् 2024 पयर्ंत करणे आव यक 

आहे. 

• यापूवीर् या िनयमावलीनसुार UCBs नी 

आप या एकूण समायोिजत िन वळ 

बँक के्रिडट या (ANBC) 40 टक्के 

कजर्पुरवठा अग्रक्रम क्षेत्राला करणे ही 

बाब बंधनकारक होती. या मयार्देत 

आता 75 टक्के इतकी वाढ कर यात 

आली आहे. तसेच UCBs ना हे ल य 

31 माचर् 2024 पयर्ंत ट याट याने 

प्रा त करणे आव यक आहे.   

  अग्रक्रम क्षेत्र कजर्पुरवठा ल य प्रा त 

कर याचे ट पे  

 

िटयर-1 भांडवल  

िटयर-1 भांडवल हा बँकांचा प्राथिमक 

व पाचा िनधी ोत असतो. याम ये 

शेअरधारकांचे समभाग आिण बँकांकडील 

Retained Earning चा समावेश असतो. सवर् 

देणी िद यानंतर बँकांकड ेिश लक 

रािहले या िन वळ उ प नाचा समावेश 

Retained Earning म ये होतो. िटयर-1 

भांडवलाला बँकेचे गाभा भांडवल (Core 

Capital) असे देखील हणतात. 

प्रादेिशक ग्रामीण बँकांची 

पुनभार्ंडवलीकरण प्रिक्रया 

प्रादेिशक ग्रामीण बँकांना (RRBs) िकमान 

िनयामक भांडवल देऊन यां या 

भांडवलीकरणाची प्रिक्रया सन 2020-21 या 

आिथर्क वषार्त सु  ठेव यास पंतप्रधानां या 

नेतृ वाखालील कद्रीय मतं्रीमडंळातील 

अथर्िवषयक सिमतीने मजंरुी िदली. 

सबंंिधत मु  े 

• िरझ हर् बँक ऑफ इंिडयाने िनि चत 

केले या िनयामक िनकषांप्रमाणे 

आप या एकूण जोखीमभारीत 

मालम तेशी भांडवलाचे (CRAR) प्रमाण 

9 टक्के इतके राख यात या RRBs 

अपयशी ठरत आहेत, अशा बँकांना कद्र 

सरकार वारे िकमान िनयामक भांडवल 

पुरिव यात येईल. 

• RRBs या पुनभार्ंडवलीकरणासाठी 

एकूण 1,340 कोटी पयांची तरतूद 

कर यात आली असनू यापैकी 50 टक्के 

िह सा ‘ हणजे 670 कोटी पये’ कद्र 

सरकार देणार आहे. परंत ु यासाठी 

RRBs या प्रवतर्क बँकेने आप या  

 

मदुत मयार्दा (%) 
31 माचर् 2021 45 

31 माचर् 2022 50 

31 माचर् 2023 60 

31 माचर् 2024 75 
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िह याची रक्कम आगाऊ देणे आव यक 

आहे. 

• CRAR म ये झाले या सधुारणेमळेु 

िव तीय या सशक्त आिण मजबूत 

RRBs ग्रामीण भागातील िव ता या 

गरजांची पूतर्ता कर यास सक्षम होतील. 

• िरझ हर् बँक ऑफ इंिडया या 

िनयमानुसार, RRBs ना आप या एकूण 

पत पुरव या या  75 टक्के पतपुरवठा 

अग्रक्रम क्षेत्राला (Priority Sector 

Lending-PSL) करणे बंधनकारक आहे. 

• RRBs प्रामखु्याने कृषी क्षेत्र आिण 

ग्रामीण भागाला कजर् पुरवठा कर याचे 

कायर् करतात. याम ये प्रामखु्याने 

लहान आिण सीमांत शेतकरी, सू म 

आिण लघू उ योग, ग्रामीण कारागीर 

आिण समाजातील मागास घटकांवर 

अिधक भर दे यात येतो.  

• RRBs मधील CRAR चे प्रमाण एका 

िविश ट मयार्दे या खाली जाऊ नये, 

यासाठी पुनभार्ंडवलीकरणा या 

मा यमातून पुरिव यात आले या 

भांडवलामळेु या बँकांना PSL अतंगर्त 

समािव ट घटकांना पतपुरवठा करणे 

शक्य होईल.  

पा वर्भमूी  

• RBI ने सन 2008 पासनू RRBs या 

CRAR प्रकटीकरणाचे िनकष 

बंधनकारक के याने या बाबीचा आढावा 

घे यासाठी डॉ. के. सी. चक्रवतीर् यां या 

अ यक्षतेखाली सिमती थापन 

कर यात आली होती. 

• या सिमती या िशफारसीनुसार देशातील 

40 RRBs या पुनभार्ंडवलीकरण 

योजनेस कद्रीय मतं्रीमडंळाने 2,200 

कोटी पयां या तरतुदीसह 10 फेब्रुवारी 

2011 रोजी मा यता िदली. तसेच 

ईशा येकडील कमकुवत RRBs ची 

आकि मक िनधीची गरज 

भागव यासाठी अिधक या 700 कोटी 

पयांची तरतूद कर यात आली होती. 

• देशातील प्र येक RRBs ची CRAR 

पिरि थती लक्षात घेऊन नाबाडर् प्र येक 

आिथर्क वषार् या शेवटी 31 माचर् रोजी 

कोण या RRBs ना CRAR चे प्रमाण 9 

टक्के इतके राख यासाठी भांडवलाची 

गरज आहे, यांची िनि चती करते. 

RRBs या पुनभार्ंडवलीकरणाची योजना 

2900 कोटी पयां या तरतुदीसह 2019-20 

पयर्ंत (स या 2020-21 पयर्ंत) वाढिव यास 

मजंरुी दे यात आली होती. या एकूण 2900 

कोटी पयां या रकमेत कद्र सरकारचा 

िह सा 1450 कोटी पये इतका होता. 

वावलबंन एक् पे्रस 

सू म, लघू आिण म यम उ योग क्षेत्राचा 

(MSME) िव तार करणे, यांना 

िव तपुरवठा करणे आिण यांचा िवकास 

करणे इ यादी क्षेत्रांम ये कायर् करणार्या 

भारतीय लघ ूउ योग िवकास बँके या 

(िसडबी) थापनेस सन 2020 म ये 30 वषर् 
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पूणर् झाली. या पा वर्भमूीवर या बँकेने 

ित या ‘ वावलबंन अिभयाना’अतंगर्त लघू 

उ योजकांचे आिण यावसाियकांचे 

सबलीकरण कर यासाठी ‘ वावलबंन 

एक् पे्रस’ या रे वे प्रवासा या कायर्क्रमाचे 

आयोजन केले आहे. 

सबंंिधत मु  े 

• ‘ वावलबंन एक् पे्रस’ हे वयं 

रोजगारा या पाठशाळेसारखे एक 

प्रितमान आहे. यािठकाणी लोकांनी 

आप या अपेक्षा घेऊन येणे अपेिक्षत 

असनू एक वावलबंी उ योजक 

हो या या आकांक्षेसह बाहेर पडणे 

अपेिक्षत आहे. 

• या रे वेचा एकूण प्रवास 15 िदवस 

असणार असून तो 5 जनू 2020 रोजी 

लखनऊ येथनू सु  होईल, तर या 

प्रवाशाची समा ती 20 जनू 2020 रोजी 

वाराणसी येथे होईल. 

• रे वे प्रवासात सहभागी होऊ 

इि छणार्यांना 31 माचर् 2020 पयर्ंत 

अजर् करता येतील. 

• या प्रवासादर यान ही रे वे देशातील 

लखनऊ, ज म-ूतावी, िद ली, जयपूर, 

अहमदाबाद, मुबंई, बंगळु , हैदराबाद, 

भवुने वर, हावडा (कोलकाता), पाटणा 

आिण वाराणसी इ यादी 12 शहरांना 

भेट देईल. हा प्रवास एकूण 7000 

िक.मी पेक्षा अिधक अतंराचा असेल. 

• िसडबी या या कायर्क्रमाअंतगर्त वय वषर् 

20 ते 35 वयोगटातील युवक सहभागी 

होऊ शकतात. तसेच यासाठी िशक्षणाची 

कोणतीही अट ठेव यात आलेली नाही. 

• िसडबी बँकेचे अ यक्ष आिण 

यव थापकीय सचंालक मोह मद 

मु तफा यां या सकं पनेतून 

साकारले या या रे वे एक् पे्रसचा उ ेश 

लघू उ योगासंाठी पूरक वातावरण 

िनिमर्ती करणे हा आहे. तसेच मो या 

शहरां यापलीकड ेहे उ योग पोहोचिवणे, 

हाही उ ेश यामागे आहे. पिरणामी, सन 

2024-25 पयर्ंत देशा या अथर् यव थेचे 

आकारमान 5 लाख कोटी डॉलसर् इतके 

होणे अपेिक्षत आहे. 

भारतीय लघ ूउ योग िवकास बँक (SIDBI) 

• िसडबी कायदा, 1989 

• िसडबी बँकेची थापना - 2 एिप्रल 1990 

• ही बँक थापनेपासनूच भारतीय 

औ योिगक िवकास बँके या (IDBI) 

सपंूणर् मालकीची बँक होती. 

• िसडबीला स टबर 2000 म ये IDBI 

पासनू वेगळे कर यात आले आहे. 

िविवध सं था/यंत्रणांचा िसडबीतील िह सा 

(भागभांडवल)  

सं थेचे नाव िह सा 
(टक्के)  

भारत सरकार  15.4  

टेट बँक ऑफ 
इंिडया 

16.73 
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भारतीय जीवन 
िवमा महामडंळ  

14.25 

नाबाडर् 10.0 

इतर 43.62 

एकूण 100% 

 

रा ट्रीय पायाभतू सिुवधा पाईपलाईन 

कायर्दलाचा अिंतम अहवाल सादर 

रा ट्रीय पायाभतू सिुवधा पाईपलाईन 
(Natonal Infrastructure Pipeline-NIP) 
कायर्दलाने 2019 ते 2025 या आिथर्क 

वषार्ंसाठीचा NIP सदंभार्तील अिंतम अहवाल 

29 एिप्रल 2020 रोजी कद्रीय िव त आिण 

कंपनी यवहार मतं्री िनमर्ला सीतारामन 

यां याकड ेसोपिवला. या कायर्दलाने NIP 

सदंभार्तील अथर् मतं्रालयाकड ेसोपिवलेला 

सारांश अहवाल (Summary Report) 

याआधीच हणजे 31 िडसबर 2019 रोजी 

प्रकािशत कर यात आला आहे. 

सबंंिधत मु  े

• सारांश अहवाल प्रिसद्ध कर यात 

आ यानंतर कद्र सरकार, तसेच िविवध 

रा य सरकारे यांनी पुरिवलेली मािहती 

िवचारात घेऊन NIP कायर्दलाने 

आप या अिंतम अहवालात 2019 ते 

2025 या आिथर्क वषार्ंसाठी 111 लाख 

कोटी पयां या पायाभतू सिुवधा 

गुतंवणकुीचे ल य िनधार्िरत केले आहे. 

• NIP चा अिंतम अहवाल एकूण तीन 

खंडांम ये आहे. 

• पायाभतू सिुवधािवषयक प्रक पांम ये 

अपेिक्षत एकूण 111 लाख कोटी 

पयां या गुतंवणकुीपैकी 44 लाख कोटी 

पये िकंमतीची कामे सु  आहेत. तसेच 

33 लाख कोटी पयांची पायाभतू 

सिुवधािवषयक कामे िवचाराधीन 

(Conceptual Stage) आहेत, तर 22 

लाख कोटी पयांची कामे िवकास 

प्रिक्रयेत असनू 11 लाख कोटी पये 

िकंमती या प्रक पां या 

स यि थतीिवषयक मािहती स या 

उपल ध नाही. 

• उपरोक्त व पात कर यात येणार्या 

एकूण गुतंवणकुीपैकी देशात ऊजार् (24 

टक्के), र ते (18 टक्के), नागरी क्षेत्र 

(17 टक्के) आिण रे वे (12 टक्के) 

अशी एकूण 71 टक्के गुंतवणकू या 

िविवध क्षते्रांम ये कर यात येणार आहे. 

• NIP साठी प्र थािपत एकूण 

गुतंवणकुीत कद्र सरकारचा आिण रा य 

सरकारांचा िह सा अनुक्रमे 39 टक्के 

आिण 40 टक्के इतका असणार आहे, 

तर खासगी क्षेत्राचा िह सा 21 टक्के 

असणार आहे. 

• NIP सदंभार्तील कायर्दलाने एकूण तीन 

सिम या थापन कर याची िशफारस 

केली आहे. या सिम यांचे व प 

पुढीलप्रमाणे असेल. 
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• NIP प्रक पांची प्रगती आिण प्रक प 

अमंलबजावणीस होणारा िवलबं या 

बाबीं या देखरेखीसाठी सिमती. 

• प्रक पां या अमंलबजावणीचा आढावा 

घे यासाठी आिण याची पडताळणी 

कर यासाठी प्र येक मतं्रालया या 

पातळीवर सिमतीची नेमणकू करणे. 

• NIP साठी िव तीय ससंाधनांची 

जळुवणकू कर यासाठी आिथर्क 

घडामोडी िवभागात (DEA) सिमती 

थापन करणे. 

रा ट्रीय पायाभतू सिुवधा पाईपलाईन  

• सपंूणर् देशात जागितक दजार् या 

पायाभतू सिुवधा तयार क न 

नागिरकांना गणुव तापूणर् जीवन 

उपल ध क न दे या या उ ेशाने 

शासन पातळीवर सु  कर यात आलेला 

NIP हा उपक्रम अशा प्रकारचा पिहलाच 

पुढाकार आहे. 

• प्रक पाचे उि ट - पायाभतू 

प्रक पां या गणुव तेत सधुारणा करणे 

आिण यायोगे परकीय आिण देशांतगर्त 

गुतंवणकुीला चालना देणे. 

• भारतीय अथर् यव थेचे आकारमान 

2025 सालापयर्ंत 5 लाख कोटी पये 

इतके कर या या उि टपूतीर्त NIP 

मह वपूणर् भिूमका पार पाडले. 

• अथर्मतं्री िनमर्ला सीतारामन यांनी 

2019-20 या अथर्सकं पाम ये NIP ची 

घोषणा केली होती. 

• NIP प्रक पािवषयीची मािहती रा ट्रीय 

गुतंवणकू जाळे (National Investment 

Grid-NIG) येथे उपल ध क न दे यात 

येणार आहे. 

पया - डॉलसर् वायदे बाजार आिण 

वैकि पक बाजार 

कद्रीय अथर्मतं्री िनमर्ला सीतारामन यांनी 8 

मे 2020 रोजी गांधीनगर या (गजुरात) 

िग ट िसटीमधील आंतररा ट्रीय िव तीय 

सेवा कद्र (International Financial Services 

Centre - IFSC) येथे पया - डॉलसर् वायदे 

बाजाराची आिण वैकि पक बाजाराची 

सु वात केली. 

सबंंिधत मु  े

•  पया - डॉलसर् वायदे बाजार आिण 

वैकि पक बाजार हे बाजार िग ट 

िसटीमधील मुबंई शेअर बाजारा या 

INDIA INX आिण रा ट्रीय शेअर 

बाजारा या NSE-IFSC या आंतररा ट्रीय 

िविनमय कद्रावर सु  कर यात आला 

आहे. 

•  मागील एक दशक िकंवा यापेक्षा 

अिधक कालावधीपासनू िव तीय 

सेवािवषयक बाजारातील भारता या 

यवसाय सधंी इतर देशांम ये गे या 

हो या; परंत ुउपरोक्त पया - डॉलसर् 

वायदे बाजार आिण वैकि पक बाजार 

यांमळेु देशातील आिथर्क उलाढालीत 

आिण रोजगार िनिमर्तीत वाढ होईल, 

अशी अपेक्षा आहे. 
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• या बाजाराम ये गांधीनग यार 

(गजुरात) िग ट िसटीमधील या GIFT-

IFSC मधून सहभागी होणार्या 

सद यांसाठी हा बाजार िदवसातील 22 

तास सु  राहणार आहे. 

िरझ हर् बँक ऑफ इंिडयाचे 7 वे वमैािसक 

पतधोरण  

िरझ हर् बँक ऑफ इंिडयाने 27 माचर् 2020 

रोजी 7 वे वैमािसक पतधोरण जाहीर 

केले. िरझ हर् बँक ऑफ इंिडया या सहा 

सद यीय पतधोरण सिमतीची बैठक 

िनयिमत वेळापत्रकानुसार अनुक्रमे 31 माचर्, 

1 आिण 2 एिप्रल रोजी होणार होती; परंत ु

जगभर पसरले या ‘कोिवड-19’ या 

साथी या आजारामळेु या सिमतीची बैठक 

अनुक्रमे 24, 25 आिण 26 माचर् 2020 

रोजी पार पडली.  

सात या िवमािसक पतधोरणानुसार 

िनि चत याजदर 

रेपो दर  4.40 

िर हसर् रेपो दर  4.00 

सीमांत थायी सिुवधा दर  4.65 

बँक दर  4.65 

 
GDP  बाबत मडूी सं थेचा अदंाज  
सन 2020 या कॅलडर वषार्त भारतीय 

अथर् यव थेचा थूल देशांतगर्त उ पादन 

(GDP) विृद्धदर 5 टक्के राहील, असे मडूी 

या पतमानांकन सं थेने जाहीर केले. 

कोरोना िवषाणू या उदे्रकाचे नकारा मक 

पिरणाम GDP विृद्धदरावर देखील होणार 

अस याचे मडूीने प ट केले आहे. तसेच 

2021 म ये हा विृद्धदर 5.8 टक्के इतका 

राहील, असे देखील मडुीने प ट केले आहे. 

दर यान टँडडर् अडँ पुअसर् (S&P) या 

आंतररा ट्रीय पतमानांकन सं थेने सन 

2020 म ये भारतीय अथर् यव थेचा GDP 

विृद्धदर 5.2 टक्के इतका राहील, असे 

जाहीर केले आहे.  

चॅि पय स पोटर्ल 

कद्रीय सू म, लघू आिण म यम उ योग 

मतं्रालयाने (MSME) 12 मे 2020 रोजी 

‘चॅि पय स पोटर्ल’चे उ घाटन केले. 

सबंंिधत मु  े

• रा ट्रीय उ पादन आिण उ पादनक्षमता 

(उ पादकता) वाढव यासाठी एका 

आधुिनक प्रिक्रया असले या सलुभ 

अॅि लकेशनची िनिमर्ती केली. 

• हे िनयंत्रण कक्ष आिण यव थापन 

मािहती यव था असलेले एक तंत्रज्ञान 

आधािरत पोटर्ल असनू याम ये 

अ ययावत मािहतीचा आिण सपें्रषण 

साधनांचा वापर कर यात आलेला आहे. 

• या पोटर्लम ये टेिलफोन, ि हिडओ 

कॉ फरि सग आिण इंटरनेट या मािहती 

तंत्रज्ञान-िवषयक साधनां यितिरक्त 

कृित्रम बुिद्धम ता, मािहती िव लेषण 

आिण मशीन लिनर्ंग या साधनांचाही 

समावेश कर यात आला आहे. 
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• लहान उ योगांसमोरील सम यांची 

सोडवणकू क न यांना प्रो साहन देणे, 

पािठंबा देणे आिण साहा य करणे हा 

या पोटर्लचा उ ेश आहे. एकंदरीतच 

सू म, लघू आिण म यम उ योगांसाठी 

हे पोटर्ल हणजे सम या सोडिव याचे 

एक साधन ठ  शकते. 

• या पोटर्लचे कद्र सरकार या कद्रीकृत 

सावर्जिनक तक्रार िनवारण आिण 

िनयमनप्रणाली (Centralized Public 

Grievances Redress and 
MonitoringSystem - CPGRAMS) या 

पोटर्लशी एकाि मकीकरण कर यात 

आले आहे. 

• रा ट्रीय मािहती कद्रा या (National 

InformaticsCentre-NIC) सहकायार्ने या 

पोटर्लची सपंूणर् ICT सरंचना िनमार्ण 

कर यात आली आहे. 

या पोटर्लची नेटवकर्  िनयतं्रण कक्ष यंत्रणा 

हब अडँ पोक प्रितमानावर आधािरत आहे. 

िद लीि थत कद्रीय सू म, लघू आिण 

म यम उ योग मतं्रालया या सिचवां या 

कायार्लयात हब थापन कर यात येईल, 

तर िविवध रा यांमधील मतं्रालयांम ये 

पोक थापन कर यात येईल. तसेच या 

प्रणालीचा एक भाग हणनू आजपयर्ंत 

िविवध रा यांम ये ६६ िनयंत्रण कक्ष 

थापन कर यात आले आहेत. 
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सामािजक-शैक्षिणक-आरोग्य 
जागितक आनंद अहवाल 2020 

 सयंुक्त 

रा ट्रां या 
Sustainable 
Development 
Solution 
Network 
(SDSN) या 

सं थेने 20 माचर् 

2020 रोजी 

‘जागितक आनंद अहवाल 2020’ (World 

Happiness Report 2020) प्रिसद्ध केला. 

सयंुक्त रा ट्रातफ सन 2012 पासनू 20 

माचर् हा िदवस जागितक आनंद िदवस 

हणनू साजरा कर यात येतो. पिहला 

जागितक आनंद अहवाल 2012 साली 

प्रिसद्ध कर यात आला. पुढे 2014 साली हा 

अहवाल प्रिसद्ध कर यात आला न हता, 

यामळेु सन 2020 म ये प्रिसद्ध कर यात 

आलेला हा आठवा अहवाल आहे.  

या अहवालातील प्रमखु मु े  

• सन 2020 मधील या अहवालात एकूण 

156 देशांचा समावेश असून याम ये 

िफनलँड हा देश 7.809 गणुांसह 

पिह या थानी आहे. मागील सलग 

तीन वषार्ंपासनू या क्रमवारीत िफनलँड 

हा देश पिह या थानी रािहला आहे. 

• या अहवाल क्रमवारीत भारत 3.573 

गणुांसह 144 या थानी आहे. 2019 

या अहवालात भारत या क्रमवारीत 

140 या थानी होता. या वषीर् 

भारताची चार थानाने घसरण झाली 

आहे. 

• या अहवाल क्रमवारीत दिक्षण 

आिशयातील पािक तान हा देश 5.693 

गणुांसह 66 या थानी आहे. नेपाळ, 

बांग्लादेश आिण ीलकंा हे देश 

अनुक्रमे 92, 107 आिण 130 या 

थानी आहेत.  

• या अहवाल क्रमवारीत िझबंा वे (3.299 

गणु), दिक्षण सदुान (2.817 गणु) 

आिण अफगािण तान (2.567 गणु) हे 

देश शेवटी आहेत. 

या अहवाल क्रमवारीतील पिहले पाच देश 

आिण भारत  

क्रमवारी देश प्रा त 
गणु  

1 िफनलँड 7.809 

2 डे माकर्  7.646 

3 ि व झलर्ंड 7.560 

4 आईसलँड 7.504 

5 नॉव 7.488 

144 भारत 3.573 

 

जागितक आनंद अहवालािवषयी  

• सु वात : सन 2012 

• एकूण 156 देशांचा समावेश. 

• या देशांतील लोक वतःला िकती 

प्रमाणात आनंदी अस याचे समजतात, 
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या बाबींचा अ यास क न हा अहवाल 

तयार कर यात येतो. 

हा अहवाल पुढील सहा घटकांवर आधािरत 

आहे  

• दरडोई थूल देशांतगर्त उ पादन 

• सामािजक मदत/साहा य 

• अपेिक्षत आरोग्यदायी जीवन 

• वातं य  

• उदारता/औदायर् 

• भ्र टाचाराचा अभाव 

सन 2020 मधील जागितक आनंद 

अहवालात पिह यांदाच जगातील िविवध 

शहरांमधील,  नागिरकांचे वा य, तसेच 

या शहरांमधील सामािजक, नागरी आिण 

नैसिगर्क पयार्वरणामळेु तेथील नागिरकांवर 

होणारा पिरणाम हे घटक अ यास यात 

आले आहेत. 

कोिवड-19 या मािहतीसाठी साकर्  आप ती 
यव थापन कद्राचे नवे सकेंत थळ 
प्रादेिशक सहकायार्किरता असले या दिक्षण 
आिशयाई पिरषदे या (साकर् ) आप ती 
यव थापन कद्राने कोिवड-19 िवषयक 
मािहतीसाठी सबंंिधत सकेंत थळ सु  केले 
आहे. हे सकेंत थळ सद य देशांमधील 
कोरोना िवषाणूनंी बािधत झाले या लोकांची 
सखं्या दशर्िवते. 
साकर्  आप ती यव थापन कद्र  
गजुरात आप ती यव थापन 

सं थे यावतीने 2016 म ये साकर्  आप ती 

यव थापन कद्र सु  कर यात आले. हे 

कद्र प्रिशक्षण व क्षमता उभारणीिवषयक 

सेवा पुरिवते. ते साकर्  सद यांमधील प्रभावी 

आप ती जोखीम यव थापनासाठी 

मािहतीची देवाणघेवाण सलुभ करते. साकर्  

सद यरा ट्रांम ये बांग्लादेश, भतूान, नेपाळ, 

भारत, मालदीव, पािक तान, 

अफगािण तान आिण ीलकंा या देशांचा 

समावेश आहे. 

हायड्रॉिक्सक्लोरोक्वीन औषधावरील 

िनयार्तबंदी िशिथल 

मलेिरया या आजारावरील उपचारादर यान 

वापर यात येणार्या हायड्रॉिक्सक्लोरोक्वीन 

या औषधां या िनयार्तीवरील बंदी िशिथल 

कर याचा िनणर्य कद्र सरकारने 7 एिप्रल 

2020 रोजी घेतला. जगभरात थैमान 

घातले या कोिवड-19, अथार्त कोरोना 

िवषाणचूी लागण झाले या ग्णांवर 

उपचारासाठी हे औषध उपयोगात येत 

अस याचे काही देशांम ये हटले जात 

आहे. याअनुषंगाने िविवध देशांकडून या 

औषधाची होणारी मागणी लक्षात घेऊन कद्र 

सरकारने हायड्रॉिक्सक्लोरोक्वीन आिण इतर 

औषधांवरील बंदी िशिथल केली आहे. 

सबंंिधत मु  े

• कद्रीय वािण य आिण उ योग 

मतं्रालयाअतंगर्त कायर्रत परकीय 

यापार महासचंालनालयाने (DGFT) 4 

एिप्रल 2020 रोजी 

हायड्रॉिक्सक्लोरोक्वीन आिण 
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प्रिशक्षण पोटर्लची सु वात केली. 

सबंंिधत मु  े 
• IGOT (Integrated Government 

Online Training Portal) हणजे 

एकाि मक शासकीय ऑनलाईन 

प्रिशक्षण पोटर्ल होय. 

• हे पोटर्ल कद्रीय मानव ससंाधन िवकास 

मतं्रालया या ‘दीक्षा’ या लॅटफॉमर्वर 

सु  कर यात आले. 

• कोिवड -19 या आजाराची लागण 

झाले या ग्णांवर उपचार कर यासाठी 

कायर्रत असले या डॉक्टर, पिरचािरका, 

िचिक सा-सहायक, व छता कायर्कतार्, 

तंत्रज्ञ, रा य सरकारचे अिधकारी, 

नागरी सरंक्षण अिधकारी इ. ना, तसेच 

िविवध पोलीस सघंटना, रा ट्रीय छात्र 

सेना (NCC), नेह  युवा कद्र सघंटना 

(NYKS), रा ट्रीय सेवा योजना (NSS) 

इ यादी सं थांना ऑनलाईन प्रिशक्षण 

दे याचे कायर् या पोटर्ल या मा यमातून 

कर यात येईल. एकंदरीतच या 

कमर्चार्यांचे क्षमतावधर्न कर यात 

येईल. 

• या पोटर्ल वारे िक्लिनकल यव थापन, 

अितदक्षता िवभाग (ICU), कोिवड -19 

आजाराची मलूभतू मािहती, 

िवलगीकरण इ यादी िवषयांबाबत 

मािहती पुरिव यात येईल. 

 

 

दीक्षा लॅटफॉमर्िवषयी  

• दीक्षा हणजे िडिजटल पायाभतू सिुवधा 

ज्ञान ह तांतरण (DIGITAL 

INFRASTRUCTURE KNOWLEDGE 
SHARING) लॅटफॉमर् होय. 

• सु वात : 2017 

दीक्षा अॅप वारे क ा य शैक्षिणक सािह य 

उपल ध क न िदले जाते. पा यक्रम 

आधािरत िशक्षणासाठी आिण प्रिशक्षणासाठी 

देशभरातील 30 पेक्षा अिधक रा यांतील 

आिण कद्रशािसत प्रदेशांतील िशक्षक आिण 

िव याथीर् यां याकडून लॅटफॉमर्चा वापर 

कर यात येत आहे. 

िव यादान 2.0 

कद्रीय मानव ससंाधन िवकास मतं्रालयाने 

२२ एिप्रल २०२० रोजी दीक्षा या ई-लिनर्ंग 

लॅटफॉमर्वर िव यादान २.० या रा ट्रीय 

कायर्क्रमाला सु वात केली. 

• िव यादान २.० अतंगर्त देशातील शालेय 

सं था, तसेच िविवध िवषयांचे 

अ यासक हे िव या यार्ंना 

अ यासोपयोगी मािहती या ई-लिनर्ंग 

लॅटफॉमर् या मा यमातून देणार आहेत. 

• ि हिडओ, अ ॅिनमेशन आिण िविवध 

िवषयांचे प्र नसचं इ यादी प्रकारचे ई-

लिनर्ंग अ यास-सािह य उपल ध क न 

िदले जाईल. 

• उपल ध क न दे यात येणार्या  
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मजकुराची पडताळणी िशक्षणतजज्ञां या 

पॅनेल वारे कर यात येईल. यानंतर तो 

मजकूर दीक्षा पोटर्लवर अपलोड 

कर यात येईल. 

नवीन हँड सॅिनटायझरची िनिमर्ती  

देशाम ये कोरोना िवषाणू या झाले या 

उदे्रका या पा वर्भमूीवर बनावट हँड 

सॅिनटायझर उ पादने बाजारात येत आहेत. 

ही बाब लक्षात घेऊन िहमाचल प्रदेश या 

रा यातील पालमपूरि थत सी.एस.आर. 

िहमालयन बायोसोसर् टेक्नॉलॉजी या सं थेने 

रसायनमकु्त (chemical free) हँड 

सॅिनटायझरची िनिमर्ती केली आहे. 

सबंंिधत मु  े 

• हे हँड सॅिनटायझर जागितक आरोग्य 

सघंटने या (WHO) मागर्दशर्क 

सचूनांनुसार उ पािदत कर यात आले 

आहे. या सॅिनटायझरचे विैश य 

हणजे, यात पॅराबी स (parabens), 

ट्रायक्लोझन (triclosan), कृित्रम सगुधं 

आिण फायटला स यांसारख्या 

रसायनांचा वापर कर यात आलेला 

नाही.  

पालमपूरि थत ए. बी. सायंिटिफक 

सो युशन ही कंपनी या हँड सॅिनटायझरचे 

यापारी त वावर उ पादन करणार आहे. 

‘एक देश एक रेशनकाडर्’ 

‘एक देश एक रेशनकाडर्’ या रा ट्रीय 

पोटिबिलटी उपक्रमांतगर्त देशातील 

उ तरप्रदेश, िबहार, पंजाब, िहमाचल प्रदेश 

या रा यांचा आिण दादरा - नगर हवेली 

आिण दमण-दीव या कद्रशािसत प्रदेशांचा 

समावेश कर यात आलेला आहे. यापूवीर् या 

उपक्रमाअतंगर्त आंध्र प्रदेश, गोवा, गजुरात, 

हिरयाणा, झारखंड, केरळ, कनार्टक, म य 

प्रदेश, महारा ट्र, राज थान, तेलगंणा आिण 

ित्रपुरा या रा यांचा समावेश कर यात 

आलेला आहे. उपरोक्त रा यां या आिण 

कद्रशािसत प्रदेशां या समावेशाने ‘एक देश 

एक रेशनकाडर्’ या उपक्रमातील रा यांची 

आिण कद्रशािसतप्रदेशांची सखं्या १७ इतकी 

झाली आहे. 

 
*********** 
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िवज्ञान-तंत्रज्ञान व अवकाश संशोधन 
िव-प्रकाशमय सरुक्षा शाईची िनिमर्ती 

बनावट पारपत्र, बनावट औषधे आिण 

बनावट नोटा ओळख यासाठी भारतीय 

वैज्ञािनकांनी सरुिक्षत अशा िव-प्रकाशमय 

सरुक्षा शाईची (Bi-Luminescent Security 

Ink) िनिमर्ती केली अस याची मािहती 

‘जनर्ल ऑफ मटेिरय स केिम ट्री-सी’ या 

मािसकात दे यात आली आहे. 

सबंंिधत मु  े 

• वैज्ञािनक आिण औ योिगक सशंोधन 

पिरषदे या (CSIR) नवी िद लीि थत 

रा ट्रीय भौितक शाळा आिण वैज्ञािनक 

आिण नवोपक्रम सशंोधन सं था, 

गािझयाबाद या सं थांमधील 

सशंोधकांनी या शाईची िनिमर्ती केली 

आहे. 

• एका िनि चत वारंवािरते या प्रकाशात 

ही शाई दोन रंग प्रकािशत करते. 

• साधारण प्रकाशात ही शाई पांढरी िदसते 

परंतु, ती जे हा 254 नॅनोमीटसर् 

अ ट्रा हाईट वारंवािरते या प्रकाशात 

येते, ते हा ती लाल िदसते आिण ती 

जे हा अ ट्रा हाईट प्रकाशापासनू दरू 

नेली जाते, ते हा ती िहरवी िदसते. 

• तसेच ती जे हा 611 नॅनोमीटसर् 

अ ट्रा हाईट वारंवािरते या प्रकाशा या 

साि न यात येते, ते हा ती लाल रंगाचे 

उ सजर्न करते. याउलट ती जे हा 532 

नॅनोमीटसर् अ ट्रा हाईट वारंवािरते या 

प्रकाशा या सपंकार्त येते, ते हा ती 

िहरवा रंग उ सिजर्त करत.े 

• या शाईम ये असले या लरुोस स 

आिण फॉ फर स यांमळेु ती अनुक्रमे 

लाल आिण िहरवा रंग हे उ सिजर्त 

करते. 

या शाईचे अपेिक्षत गणुधमर् प्रा त 

कर यासाठी िहरवा आिण लाल या दोन 

रंगांचे 3:1 या प्रमाणात िम ण तयार केले 

गेले. या िम णास 400 अशं सेि सअस 

तापमानापयर्ंत तापिवले असता याची 

गळुगुळीत पांढरी पावडर तयार झाली. 

प्रितजवैकीय आवरण तंत्रज्ञान 

जवाहरलाल नेह  प्रगत वैज्ञािनक सशंोधन 

कद्रा वारे (Jawaharlal Nehru Centre for 

Advanced Scientific Research -JNCASR) 
िवकिसत कर यात आले या प्रितजवैकीय 

आवरण तंत्रज्ञानास कद्रीय िवज्ञान आिण 

तंत्रज्ञान िवभागाने एिप्रल 2020 म ये 

मा यता िदली. 
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सबंंिधत मु  े

• JNCASR वारे िवकिसत कर यात 

आलेले हे प्रितजवैकीय आवरण, कापड 

आिण लॅि टक या पृ ठभागावर 

लाव यात येऊ शकते. 

• हे आवरण आरोग्य कमर्चार्यां वारे 

वापर यात येणार्या गाऊन, चेहर्यावरील 

आवरण (FACE SHIELD), ग्लो हज 

यांसारख्या वयैिक्तक सरंिक्षत 

उपकरणांम ये (PERSONAL 

PROTECTIVE EQUIPMENT-PPE) 
वापर यात येईल. 

• हे प्रितजवैकीय आवरण या या 

साि न यात येणार्या बुरशी, िजवाण,ू  

िवषाण ू(इं लएु झा िवषाण,ू कोिवड -

19) यांसारख्या सू मजीवांना 30 

सेकंदात न ट करते. अशा प्रकारचे 

िवकिसत कर यात आलेले हे पिहलेच 

तंत्रज्ञान आहे. 

• तंत्रज्ञाना या साहा याने िवकिसत 

कर यात आलेले हे सयंुग लॅि टक, 

कापड, पी हीसी, पॉिलि तरीन, 

पॉलीयुरीथेन (POLYURETHANE) 

इ यादी द्रावकांत िवरघळते. पिरणामी, 

हे सयंुग वापर यास सलुभ असे आहे.  

या आवरणाचे उ पादन कर यासाठी सलुभ 

पद्धतीचा वापर कर यात आला अस यामळेु  

याचा अगदी कमी कालावधी लागतो. 
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पयार्वरण आिण नैसिगर्क आप ती 
4.4 अ ज लोकांना 2050 पयर्ंत पा याची 

उपल धता मयार्िदत   

जागितक जल िदनािनिम त सयंुक्त 

रा ट्रांनी 2050 पयर्ंत जगातील 3.5 ते 4.4 

अ ज लोकसंख्येला पा याची उपल धता 

मयार्िदत असेल, असा इशारा िदला. स या 

जागितक पातळीवर 2.2 अ ज लोकांना 

िप याचे सरुिक्षत पाणी िमळत नाही, तर 

जगातील 4.2 अ ज लोकसखं्येला 

व छते या पुरेशा सोयी  उपल ध होत 

नाहीत, असे सयंुक्त रा ट्राने हटले आहे. 

यामळेु सयंुक्त रा ट्रांनी सवर् सद य 

देशांना जल यव थापना या बाबीकड ेलक्ष 

दे याबाबत सिूचत केले आहे. 

कुरील बेटांम ये भकंूप- सनुामीचा इशारा 

उ तर प्रशांत महासागरा या काही 

भागांम ये 25 माचर् 2020 रोजी 7.5 

ती तेचा भकंूप झाला. यामळेु रिशया या 

पूवला असले या कुरील बेटांजवळ या 

िकनार्यावर सनुामीचा इशारा दे यात 

आला. 

• जपान या होक्काइडो बेटापासनू 
रिशया या कामचटका वीपक पातील 
दिक्षणेकडील टोकापयर्ंत पसरलेली 
कुरील बेटे ओखोट क समदु्राला उ तर 
प्रशांत महासागरापासनू वेगळं करतात. 

• याम ये एकूण 56 बेटे आिण िकरकोळ 
खडक आहेत. 

• ही बेटांची साखळी भौगोिलक 
अि थरते या पट्टय्ाचा एक भाग आहे. 
याम ये समुारे 100  वालामखुी 
आहेत आिण यांपैकी 35 वालामखुी 
जागतृ आहेत. 

• या िठकाणी गरम पा याचे झरेही 
आढळून येतात. 

• या बेटांवर भकंूप आिण भरतीसबंंधी या 
लाटा उसळणे ही एक सामा य बाब 
मानली जाते. 

ही बेटे मह वाची का आहेत? 

• येथे मासेमारी मो या प्रमाणावर होते. 
• बेटांमधील इटुटूपवरील (itutup) 

कुिद्रए ही (Kudriavy) 
वालामखुीवर दिुमर्ळ रेिनअमचे 

साठे सापडले आहेत. 
• या बेटांवर अनेक वालामखुी आिण 

िविवध प्रकारचे पक्षी आहेत. यामळेु 
पयर्टन हा देखील या भागातील 
उ प नाचा एक सभंा य ोत आहे. 

•  या भागात रिशयाने क्षेपणा त्र 
यंत्रणा तैनात के या आहेत. 

• या क्षेत्रात रिशयाने पाणबुडी 
प्रक प देखील आखला असनू या 
बेटांवरील अमेिरकी सै याचा वावर 
रोख याचा रिशयाचा मानस आहे. 
यामळेु या भागाला सामिरक मह व 
आहे. 

• ही बेटे सां कृितक या मह वाची  
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असनू जपानी लोक, िवशेषत: 
होक्काइडोमधील पुराणमतवादी लोक 

हे या बेटांशी भाविनकरी या सलंग्न 
आहेत. 

 

िसक्कीममधील िवतळ या िहमन या 

डहेराडून येथील वािडया इि ट यूट ऑफ 

िहमालयन िजओलॉजी (WIHG) या 

सं थे या शा त्रज्ञांनी केले या अ ययनात 

िसक्कीममधील िहमन या या इतर 

िहमालयीन प्रदेशां या तलुनेत जा त 

ती तेने िवतळत आहेत, असे आढळून आले 

आहे. 

• या सं थेचे 'साय स ऑफ टोटल 
ए हायनर्मे ट'  या िनयतकािलकात 
प्रकािशत केले या अ यासानुसार, 1991 
ते 2015 या कालावधीत िसक्कीम या 
23 िहमनगावंर झाले या हवामान 
बदलां या प्रभावाचे मू यांकन कर यात 
आले. 

• या अ यासातून असे लक्षात आले की, 
1991-2015 या कालावधीत हवामान 
बदलांमळेु िसक्कीममधील िहमन या 
खूप मागे सरक या आहेत आिण 
यातील बफर्  मो या प्रमाणात िवतळत 
चालले आहे.  

• पि चम आिण म य िहमालयातील 
िहमन या िवतळ याचे प्रमाण 
अलीकड या दशकात मदंावलेले आहे, 
तर सन 2000 नंतर िसक्कीममधील 
िहमन या िवतळ या या प्रमाणात 
नग य घट िदसनू येत.े उ हा यात 
तापमानातील वाढ हे िहमन यांतील 
बदलांचे मखु्य कारण आहे. 

• िसक्कीममधील िहमन यांची लांबी, 
क्षेत्र, िहमअवशेषांचे आवरण, िहमरेषचेी 
उंची यांसारखे िविवध मापदंड आिण 
यावरील हवामान बदलाचा प्रभाव 
समजनू घे यासाठी WIHG या 
वैज्ञािनकांनी या क्षेत्रातील एकूण 23 
प्राितिनिधक िहमन यांचे सवक्षण केले. 

• या क्षेत्रातील िहमन यां या 
हालचालींम ये िविवधता आढळून येते. 
या बाबी िहमनदीचा आकार, 
िहमआवरण आिण िहमन यांमधील झरे 
यांवर अवलबंून असतात. 
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• या भागात छो या (3 वगर् िक. मी. 
पेक्षा कमी) आिण मो या (10 वगर् िक. 
मी. पेक्षा मो या) अशा दो ही 
आकारा या िहमन यां या 
द्र यमानाम ये घट होत अस याचे या 
अ यासात आढळून आले. 

• या अ ययनात प्रथमच िहमन यांची 
लांबी, क्षेत्र, िहमआवरण, िहमरेषेची 
उंची, िहमन यांतील झरे, यांचा वेग 
आिण बफर्  िवतळणे या सवर् घटकांचा 
अ यास कर यात आला. 

 

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1608065 
 

कॅिरसा कोिपली : आसाममधील एक नवीन 
वन पती प्रजाती 

कॅिरसा कोिपली (Carissa Kopilii) ही 
वनांम ये आढळणारी (wilder) प्रजाती 
आहे. या प्रजातीस िहदंीम ये कर डा, 
तिमळम ये कलाक्कई, बंगालीम ये 

कोरोमचा आिण आसामीम ये करजा टगा 
असे हणतात. 
कॅिरसा कोिपली ही वन पती 
समदु्रसपाटीपासनू 85 ते 600 मीटर उंचीवर 
कोिपली नदीकाठावर थो या प्रमाणात 
पसरलेली आहे. कोिपली ही आंतररा यीय 
नदी आहे. ती मेघालय आिण आसाम या 
रा यांमधून वाहते आिण 
आसाममधील ब्र मपुत्रा नदीची ती सवार्ंत 
मोठी दिक्षण उपनदी आहे. ही वन पती 
प्रजाती नदीवरील जलिव युत प्रक पामळेु 
धोक्यात आली आहे आिण मेघालयातील 
अप ट्रीमम ये कोळसा खाणी खोद यात 
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आ यामळेु या नदीतील पाणी आ लधमीर्  
झाले आहे.  
कॅिरसा कारंडसिवषयी  
• अितसार, अशक्तपणा, बद्धको ठता, 

अपचन, वचा सकं्रमण आिण 
मतू्रमागार्चे िवकार यांसारख्या अनेक 
आजारांम ये कॅिरसा कारंडस ही 
वन पती पारंपिरक हबर्ल औषध हणनू 
वापरली जाते. 

ही ऑग ट ते ऑक्टोबरदर यान पांढरी 

फुल ंदेणारी आिण नो हबर ते 

जानेवारीदर यान फळं देणारी वन पती 

असनू ित यात सवर् औषधी आिण उपयुक्त 

गणुधमर् आहेत. 

यावषीर् देशात नैऋ य मोसमी पाऊस 

सवर्साधारण - भारतीय हवामान खा याचा 

अदंाज 

• यावषीर् देशात सवर्साधारण पजर् यवृ टी 

होईल, असा अदंाज भारतीय हवामान 

िवभागाने (Indian Meteorological 

Department) 15 एिप्रल 2020 रोजी 

यक्त केला. 

• सपंूणर् देशात नैऋ य मोसमी वार्यांमळेु 

साधारणतः जनू ते स टबर या चार 

मिह यां या कालावधीत पजर् यवृ टी 

होत असते. यंदा देशात सरासरी 96 

टक्के ते 104 टक्के पाऊस होईल, असा 

अदंाज वेधशाळेने वतर्िवला आहे. 

आयएमडीने नैऋ य मोसमी वार्या या 

प्रवाहाचा सिव तर अ यास क न 

आिण दीघार्वधीतील सरासरीचा िवचार 

क न पिह या ट यातला हा अदंाज 

यक्त केला आहे. 

• यावषीर् नैऋ य मोसमी पावसाचा 

भारतातील प्रवास साधारणपणे कसा 

असेल, या नैऋ य मोसमी वार्यांची 

प्रगती कशी असेल, तसेच पावसाचा 

परतीचा प्रवास कधी सु  होईल, या या 

अदंािजत नवीन तारखाही हवामान 

खा याने जाहीर के या. 

• यावषीर् जनू ते स टबर या काळात 100 

टक्के पजर् यवृ टी होईल, असे हवामान 

खा याने केले या दीघार्वधी सरासरी 

अ यासा या आधारे नमदू केले आहे. 

वेधशाळे या अदंाजात साधारणपणे पाच 

टक्क्यांचा फरक असतो. 

• 1961 ते 2010 या प्रदीघर् काळातील 

दीघार्वधी सरासरीचा िवचार केला तर 

देशभरात सरासरी 88 स.मी. पाऊस 

झाला आहे. 

• सखं्याशा त्रीय अ यासानुसार यावषीर् 

साधारण 9 टक्के कमी पजर् यवृ टी 

होईल, असा अदंाज या िवभागाने 

वतर्िवला आहे. 

• भारतीय हवामान खा याकडून मे 

मिह यातील शेवट या आठव यांम ये 

िकंवा जनू मिह यातील पिह या 

आठव याम ये दसुर्या ट यातील 

अदंाज वतर्िवला जाईल. 
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• पूवर्-म य पॅिसिफक महासागरा या 

पृ ठभागाचे तापमान स या तुलनेने थंड 

आहे, यामळेु मोसमी वारे अनुकूल 

वाहतील. पिरणामी, भारतात मा सनू 

सवर्साधारण असेल, असा अदंाज आहे. 

• देशात सवार्ंत प्रथम केरळमधील 

ित अनंतपुरम येथे 1 जून 2020 रोजी 

मा सनूचे आगमन होईल. यानंतर 

ट याट याने महारा ट्र, गजुरात, म य 

प्रदेश, छ तीसगड, तेलगंणा, आंध्र 

प्रदेश, ओिडशा, झारखंड, िबहार आिण 

उ तर प्रदेश या रा यांचा काही भाग 

नैऋ य मोसमी पावसाने यापला 

जाईल. पावसाला सवर्साधारणपणे 3 ते 

7 िदवस उशीरा प्रारंभ हो याची शक्यता 

वतर्वणयात आली आहे, तर मोसमी 

पावसा या परतीचा प्रवास 15 

ऑक्टोबर या समुारास सु  होईल. 

• गो यात या पणजी येथे पावसाचे 

आगमन 7 जनू रोजी होईल, तर 

महारा ट्रातील पुणे, को हापूर, सातारा 

या िज यांम ये पावसाचे आगमन 9 

आिण 10 जून रोजी हो याचा अदंाज 

आहे. नागपूर आिण जळगाव या 

भागात पावसाची हजेरी 15 ते 18 जनू 

दर यान लागेल, असा अदंाज भारतीय 

हवामान खा याने वतर्िवला आहे. 

 

 

िबहाररा या या भगूभार्तील पा याची 

पातळी 12 फुटाने वाढली 

• 2019 म ये िबहार रा यातील गया येथे 
पा याचे सवार्िधक भीषण सकंट  
ओढवले होते. तथािप लॉकडाऊन या 
काळात या िज या या भगूभार्तील 
पाणी पातळीत सवार्िधक वाढ 
न दिव यात आली आहे. ती 38.5 

फुटांव न स या 25.6 फुटांपयर्ंत वाढली 
आहे. 

• कोिवड-19 उदे्रका या पा वर्भमूीवर ही 
बातमी चांगली असनू 2020 म ये िबहार 
रा यात भगूभार्तील पा याची पातळी 
12 फूटांनी वाढली आहे. 

• सावर्जिनक आरोग्य अिभयांित्रकी 
िवभागाने (पीएचईडी) केले या 2019 
या सवक्षण अहवालानुसार 31 माचर् 

2020 पयर्ंत रा यातील 38 
िज यांमधील अिधकृत आकडवेारी या 
आधारे हा अहवाल तयार कर यात 
आला. 

• सम तीपूर आिण मझु फरपूर या दो ही 
िज यांतील भजूल पातळीत सवार्ंत 
कमी वाढ न दिव यात आली असनू 
मझु फरपूर येथे ही पातळी 2020 म ये 
20.10 फुटांपयर्ंत खाली गेली आहे. 
मागील वषीर् भजूल पातळी 21 फूट 
खाली होती. 
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• मा सनूनंतर या हंगामात हणजे 
िडसबर 2019, जानेवारी 2020 आिण 
फेब्रुवारी 2020 या मिह यांम ये वेळेवर 
पाऊस पड यामळेु आिण माचर् 2020 
म ये अवकाळी मसुळधार पावसामळेु 
भजूल पातळीत वाढ झाली. 

िवशाखापट्टणम येथे वाय ूगळती 

आंध्र प्रदेश रा यातील िवशाखापट्टणम येथे 

मे 2020 म ये िवषारी वायू गळती झाली. 

या वायूचा प्रादभुार्व होऊन यात आठ 

जणांचा मृ यू झाला. वायू गळतीची झळ 

आजबूाजू या गावांना पोहोचली. यामळेु 

खबरदारीचा उपाय हणनू जवळपासची 

पाच गावे िरकामी कर यात आली. 

गळती नेमकी कुठे झाली? 

• ही रासायिनक वायूगळती 

िवशाखापट्टणममधील गोपालपट्टणम येथे 

एलजी पॉिलमर कंपनीत झाली. यानंतर 

एनडीआरएफ या पथकाकडून मदत 

आिण बचावकायर् सु  कर यात आले. 

• या कंपनी या लांटमधून टायिरन 

वायूची गळती झाली. 

टायिरन वायू 

• टायिरन वायूचा प्राथिमक उपयोग 

पॉिलि टिरन लॅि टक आिण रेिस स 

(राळ) बनव यासाठी केला जातो. 

• टायिरन वायू हा रंगिवरहीत िकंवा 

हलकासा िपव या रंगाचा असतो. हा 

एक वलनशील पदाथर् असनू याचा 

वास गोड येतो. या वायलूा ि टरॉल 

िकंवा िविनल बेि झन या नावानेही 

ओळखले जाते. 

• कारखा यांसाठी या वायूची िनिमर्ती 

बेि झन आिण इिथिलनपासनू केली 

जाते. कंटेनर, पॅकेिजगं, िसथेंिटक 

माबर्ल, लोअिरगं, तसेच टेबलवेअर 

आिण मो डडे फिनर्चरम ये वापर यात 

येणार्या लॅि टक आिण रबरा या 

िनिमर्तीसाठी टायिरन वायूचा वापर 

होतो. 

टायिरन वायूचा माणसांवर काय पिरणाम 

होतो? 

• हवेतील टायिरन वायूमळेु डोळे 

जळजळणे, घशात खवखव, खोकला 

आिण फु फूस जड होते. हा वायू 

मानवी शरीरात जा त प्रमाणात शोषला 

गे यास सबंंिधत यिक्तला ि टनर् 

िसकनेस होतो. यामळेु डोकेदखुी, 

मळमळ, उल या, अशक्तपणा, चक्कर 

येणे इ यादी लक्षणे आढळतात. 

• यामळेु काही वेळा दयाचे ठोके 

अिनयिमत होतात आिण मनु य 

कोमात जा याची शक्यता असते. 

• वचा टायिरन शोषून घेऊन शकते. 

याचे कद्रीय म जासं थेवर पिरणाम 

होतात, तसेच वास घे यास त्रास होऊ 

शकतो. टायिरन वायू शरीरात 

गे यावरही अशाच प्रकारचा त्रास होऊ 

शकतो. यामळेु वचा आिण डोळे यांची 

जळजळ होते. 
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• टायिरनमळेु यूकेिमआ आिण 

िल फोमा हो याचा धोका वाढतो, असे 

साथी या रोगाचे सशंोधन अधोरेिखत 

करते. पण हा मु ा िववादा पद आहे. 

लॅि टक न ट न होता ित या अविश ट 
भागापासनू अगदी कमी प्रमाणात टायिरन 
वायूशी आपला सपंकर्  होऊ शकतो, िकंवा 
नैसिगर्करी या वातावरणातूनही याचा सपंकर्  
हो याची शक्यता असते. पण याचा 
आरोग्यावर पिरणाम हो याची शक्यता 
कमी आहे. 
‘अ फान’ चक्रीवादळ 
• अ फान या महाचक्रीवादळाने रौद्र प 

धारण केले असनू 19 मे 2020 रोजी ते 
पि चम बंगाल आिण ओिडशा या 
िकनार्याकड ेसरक याने लाखो लोकांना 
धोक्या या िठकाणांहून सरुिक्षत थळी 
हलिव यात आले.  

• ‘अ फान’ चक्रीवादळाचा सामना 
कर यासाठी आव यक उपाययोजनांचा 
आढावा पंतप्रधान नरद्र मोदी यां या 
अ यक्षतेखाली झाले या एका 
उ च तरीय बैठकीत घे यात आला. 

• ‘अ फान' या पात 1999 नंतर 
पिह यांदाच एखादे महाचक्रीवादळ 
भारतात धडकणार आहे. या वादळाचा 
सामना कर यासाठी भारतीय भसेूना 
आिण वायुसेना यांनाही सावध 
राह याचा इशारा दे यात आला. या 
वादळामळेु पि चम बंगाल आिण 
ओिडशा या रा यांम ये मो या 
प्रमाणात नुकसान हो याची शक्यता 
वतर्िव यात आली आहे. 

• थायलडंने या चक्रीवादळाचे नामकरण 
'अ फान' असे केले आहे. या प्रकारची 
चक्रीवादळेही भयंकर नकुसान 
पोहोचिवणारी असतात. 'अ फान' हे 
वादळ 2014 साली आले या 'हुडहुड' 
चक्रीवादळाहूनही भयंकर आिण 
िव वंसक वादळ ठ  शकते. 

2014 म ये 'हुडहुड' वादळाने पि चम बंगाल 
आिण ओिडशा यांसारख्या 
समदु्रिकनार्यावर या रा यां यितिरक्त 
उ तर प्रदेशसह अनेक रा यांम ये मोठे 
नुकसान झाले आहे.
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िनधन 
टोनी लइुस 

िक्रकेटमधील 

डकवथर्-लइुस 

प्रणालीचे 

जनक आिण 

गिणतत ज्ञ 

टोनी लइुस 

(वय 78) यांचे 1 एिप्रल 2020 रोजी लडंन 

(इंग्लडं) येथे िनधन झाले.  

टोनी लइुस यां यािवषयी  

• ज म : 25 फेब्रुवारी 1942 बो टन, 

लँकेशायर (इंग्लडं). 

• टोनी लइुस आिण गिणतज्ञ फँ्रक 

डकवथर् यांनी िमळून डकवथर्-लइुस 

पद्धत 1997 म ये अमलात आणली. 

आंतररा ट्रीय िक्रकेट पिरषदेने 1999 

म ये ती पद्धत वीकारली. डकवथर्-

लइुस पद्धतीनुसार साम यात पावसाचा 

य यय आ यास गिणताची आकडमेोड 

करत षटके कमी कर यात येतात. 

स याही िक्रकेट या साम यात पावसाचा 

य यय आ यानंतर डकवथर्-लइुस 

प्रणालीचा आधार घेतला जातो.  

• डकवथर्-लइुस या प्रणालीचा वापर सन 

1997 म ये िझ बा वे िव द इंग्लडं या 

िक्रकेट साम यात पिह यांदा कर यात 

आला होता. 

• टोनी लइुस यांची सन 2010 म ये 

‘एमबीई’ चे (Most Excellent Order of 

the British Empire) सद य हणनू 

िनयुक्ती कर यात आली होती. 
ऑ टे्रिलयन आकडवेारीत ज्ञ टी हन टनर् 

यांनी 2014 म ये ‘ कोअिरगं रेट’ या 

आधारावर िनयमात सधुारणा केली. ही 

प्रणाली डकवथर्-लइुस- टनर् (DLS) या 

नावाने प्रचिलत आहे. 
माजी एअर हाईस माशर्ल चंदनिसगं राठोड 

 माजी एअर 

हाईस माशर्ल 

चंदनिसगं राठोड 

यांचे 29 माचर् 

2020 रोजी 

जोधपूर येथे 

िनधन झाले. ते 

94 वषार्ंचे होते.  

चंदनिसगं राठोड यां यािवषयी  

• ज म : 18 ऑग ट 1925, बागवास, 

जोधपूर (राज थान). 

• यांनी सन 1962 या चीनिव द या 

यु दात, सन 1965     या आिण सन 

1971 या (बांग्लादेश िनिमर्ती) 

पािक तानिव द या यु दात भाग 

घेतला होता. 

• यांनी शत्रू या प्रदेशात आठ 

मोिहमांसाठी उ डाण कर याचे कायर् 

केले होते. 
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• यांना महावीर चक्र, अितिविश ट सेवा 

पदक आिण वीर चक्र या पुर कारांनी 

स मािनत कर यात आले होते. 

इरफान खान 

भारतातील 

प्रिस द 

अिभनेते 

इरफान 

खान यांचे 29 एिप्रल 2020 रोजी मुबंई येथे 

िनधन झाले. ते 53 वषार्ंचे होते. यांनी 

िहदंी (बॉलीवूड) आिण इंग्रजी (हॉलीवूड) 

िचत्रपटांम ये काम केले. 

इरफान खान यां यािवषयी  

• ज म : 7 जानेवारी 1967, जयपूर 

(राज थान) 

• यांनी अिभनय केलेले प्रमखु इंग्रजी 

िचत्रपट : ॲिसड फॅक्टरी, युरािसक 

व डर्, द अमेिझगं पायडरमॅन (2012), 

द वॉिंरयर (2001), नेमसेक (2006), 

लाईफ ऑफ पाय (2012), सच अ लाँग 

जनीर्. 

• यांनी अिभनय केलेले िहदंी िचत्रपट : 

सलाम बॉ बे (1988), एक डॉक्टर की 

मौत, लाईफ इन अ मेट्रो (2007), 

पानिसगं तोमर (2011), हैदर (2014), 

दलचं बॉक्स (2014), मकबूल (2004), 

रोग, िहदंी मीिडयम (2017), अगें्रजी 

मीिडयम (2020- शेवटचा िचत्रपट). 

 

 

प्रा त पुर कार  

• सव कृ ट नकारा मक भूिमकेसाठी 

िफ मफेअर पुर कार (2004-हािसल). 

• सव कृ ट साहा यक अिभनेता 

िफ मफेअर पुर कार (2008 - लाईफ 

इन अ मेट्रो). 

• पद्म ी (2011). 

• रा ट्रीय िचत्रपट पुर कार (2013 - 

सव कृ ट अिभनेता पुर कार - 

पानिसगं तोमर).  

• िफ मफेअर पुर कार (2013 - 

सव कृ ट अिभनेता पुर कार 

(समीक्षक) (पानिसगं तोमर). 

• आिशयाई िचत्रपट पुर कार (2014 - 

सव कृ ट अिभनेता पुर कार - द 

लचंबॉक्स). 

• िफ मफेअर पुर कार (2018 - 

सव कृ ट अिभनेता पुर कार - 

िहदंीमीिडयम). 

ऋषी कपूर 

िहदंी िचत्रपटसृ टीतील सपु्रिस द अिभनेते 

ऋषी कपूर यांचे 30 एिप्रल 2020 रोजी 

मुबंई येथे िनधन झाले. ते 67 वषार्ंचे होते. 

ते प्रिस द अिभनेते राज कपूर यांचे पुत्र,  
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अिभनेत्री नीतू िसगं-कपूर यांचे पती तर 

अिभनेते रणबीर कपूर यांचे वडील होते. 

ऋषी कपूर यां यािवषयी  

• ज म : 4 स टबर 1952, मुबंई 

(महारा ट्र) 

• यांचे टोपण नाव : िचटूं 

• यांचे प्रिस द िचत्रपट : ‘मेरा नाम 

जोकर’ (1970- बाल कलाकार हणनू 

पिहला िचत्रपट), ‘बॉबी’ (1973), ‘खेल 

खेल म’ (1975), ‘कभी कभी’ (1976), 

‘सरगम’ (1979), ‘कजर्’ (1980), 

‘पे्रमरोग’(1982), ‘चांदनी’ (1989), 

‘दािमनी’, ‘दो दनुी चार’ (2010), 

(2011), अिग्नपथ (2012), ‘औरंगज़ेब’ 

(2013), ‘कपूर अडँ स स’ (2016), 

‘मु क’ (2019), द बॉडी (2019- शेवटचा 

िचत्रपट). 

प्रा त पुर कार 

• रा ट्रीय िचत्रपट पुर कार (1970 - मेरा 

नाम जोकर) 

• िफ मफेअर सव कृ ट अिभने याचा 

पुर कर (1974 - बॉबी) 

• िफ मफेअर जीवनगौरव पुर कार 
(2008) 

• िचत्रपट क्षते्रातील योगदानाब ल रिशयन 

सरकारचा पुर कार (2009) 

• िफ मफेअर सव कृ ट सहायक 

अिभनेता (2017 - कपूर अडँ स स) 

• क्रीन सव कृ ट सहायक अिभनेता 

(2017 - कपूर अडँ स स) 

पाटील पु त पा 

वातं यसिैनक, गांधीवादी नेते आिण 

रा यसभेचे माजी सद य पाटील पु त पा 

यांचे 16 माचर् 2020 रोजी हुबळी (कनार्टक) 

येथे िनधन झाले. ते 99 वषार्ंचे होते. 

पाटील पु त पा यां यािवषयी  

• ज म : 14 जानेवारी 1921, हलगेरी 

(कनार्टक). 

• यांनी आपले पत्रकािरतेचे िशक्षण 

कॅिलफोिनर्या, लॉस अजेँिलस येथून पूणर् 

केले. 

• सन 1954 म ये सु  केले या ‘प्रपंच’ 

या क नड सा तािहकाचे ते सं थापक 

सपंादक होते. यानंतर यांनी 

सगंमाडायजे ट सु  केले. नंतर सन 

1959 म ये ‘िव ववाणी’ हे दैिनक सु  

केले. 

• ते लेखक आिण पत्रकार होते. यांनी 

भारता या वातं य यु दात भाग घेतला 

होता. 

• ते 1962 ते 1974 या काळात 

रा यसभेचे सद य होते. 

• यांचे सािह य : कवी लेखाका , िनवू 

नागबेकू, कनार्टक सगंीथाकलार ना . 
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क्रीडा 
बजरंग पुिनया जागितक क्रमवारीत दसुर्या 

थानी 

भारताचा कु तीपटू बजरंग पुिनया याने 

एिप्रल 2020 म ये जाहीर झाले या 

जागितक कु ती क्रमवारीत दसुरे थान 

िमळवले. याने हे थान पु षां या 65 

िकलो वजनी गटात िमळवले तर भारताचा 

कु तीपटू रवी दिहया हा 57 िकलो वजनी 

गटात चौ या थानी आहे. 

बजरंग पुिनया याने प्रमखु पधार्ंम ये 

प्रा त केलेली पदके : 

• जागितक अिजकं्यपद पधार् : रौ य 

पदक (2018), कां य पदक (2013, 

2019). 

• आिशयाई क्रीडा पधार् : सवुणर् पदक 

(2018), रौ य पदक (2014). 

• रा ट्रकुल क्रीडा पधार् : सवुणर् पदक 

(2018), रौ य पदक (2014). 

• आिशयाई अिजकं्यपद पधार् : सवुणर् 

पदक (2019, 2017), रौ य पदक (2014, 

2020), कां य पदक (2013, 2018). 

बजरंग पुिनया यास प्रा त प्रमखु पुर कार : 

• अजुर्न पुर कार (2015) 

• पद्म ी पुर कार (2019) 

राजीव गांधी खेलर न परु कार (2019) 
बेन टोक्स यास 2019 चा जगातील 

आघाडीचा िक्रकेटपटू पुर कार 

इंग्लडंचा अ टपैल ूिक्रकेटपटू बेन टोक्स 

यास िव डनेचा 2019 सालचा जगातील 

आघाडीचा िक्रकेटपटू पुर कार (Wisden’s 

leading cricketer in the world) एिप्रल 

2020 म ये जाहीर झाला. 

बेन टोक्सिवषयी 

 िव वचषक आिण अ ॅशेस मािलकेतील 

या या कामिगरी या आधारावर टोक्सची 

या पुर कारासाठी िनवड झाली. टोक्सने 

2019 या वषार्त कसोटी िक्रकेटम ये 821 

धावा के या, तर एकिदवसीय िक्रकेटम ये 

719 धावा के या. िवशेष हणजे हा 

पुर कार 15 वषार्ं या अवकाशानंतर 

इंग्लडं या िक्रकेटपटूला िमळाला आहे. 

2005 साली इंग्लडं या अँ यू ि लटंॉफ या 

िक्रकेटपटूला हा पुर कार िमळाला होता. 

 भारताचा कणर्धार िवराट कोहली यास 

मागील सलग 3 वष हा पुर कार िमळाला. 

एिलस पेरी 

 मिहला िक्रकेटपटंूम ये ऑ टे्रिलया या 

एिलस पेरी िहला िव डनेचा जगातील 

आघाडीची मिहला िक्रकेटपटू हा पुर कार 

जाहीर झाला. हा पुर कार ितला 2016 

म येही िमळाला होता. एिलस पेरी िहला 
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वषार्तील सव तम पाच िक्रकेटपटंू या 

यादीतही थान िमळाले आहे. 

 िव डने सव तम 5 िक्रकेटपटू – बेन 

टोक्स (इंग्लडं), एिलस पेरी (ऑ टे्रिलया), 

मानर्स लाबूशेन (ऑ टे्रिलया), जोफ्रा आचर्र 

(इंग्लडं), पॅट किम स (ऑ टे्रिलया). 

िव डनेचा जगातील आघाडीचा िक्रकेटपटू 

पुर कार 

हा पुर कार िव डनतफ (UK) दरवषीर् 

दे यात येतो. या पुर काराचे प्रमखु िवजेते 

खालीलप्रमाणे - 

पु ष िक्रकेटपटू 

वषर् िवजेता देश 

2003 

(पिहला) 

िरकी पॉटींग ऑ टे्रिलया 

2008 वीरद्र सेहवाग भारत 

2009 वीरद्र सेहवाग भारत 

2010 सिचन 

तडुलकर 

भारत 

2016 िवराट कोहली भारत 

2017 िवराट कोहली भारत 

2018 िवराट कोहली भारत 

2019 बेन टोक इंग्लडं 

 

मिहला  िक्रकेटपटू 

वषर् िवजेती देश 

2014 मेग लेिनगं ऑ टे्रिलया 

2017 िमताली राज भारत 

2018 मतृी मानधना भारत 

2019 एिलस पेरी ऑ टे्रिलया 

 

2020 ची िव ब डन पधार् र  

ऑल इंग्लडं क्लबने 1 एिप्रल 2020 रोजी 

134 या िव ब डन गँ्रड लॅम पधार् र  

कर याचा िनणर्य घेतला. कोरोनामळेु 

िब्रटनमधील पिरि थती अिधकच गभंीर 

अस यामळेु हा िनणर्य घे यात आला. ही 

पधार् 28 जनू ते 11 जलु ै2020 दर यान 

होणार होती. दसुर्या महायुद्धानंतर प्रथमच 

िव ब डन खुली टेिनस पधार् र  कर यात 

आली आहे. फ्रच खुली टेिनस पधार्, तसेच 

७ जनूपयर्ंत या सवर् पधार् र  झा यामळेु 

ऑल इंग्लडं क्लबकड ेया पधार् र   
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कर यावाचून कोणताही पयार्य उरलेला 

न हता. आता ही पधार् पुढील वषीर् 28 

जनू ते 11 जलु ै2021 या कालावधीत 

होणार आहे. 

• िव ब डन पधार् 1915 ते 1918 

दर यान पिह या महायदु्धावेळी 

पिह यांदाच र  कर यात आली होती. 

• िव ब डन पधार् 1940 ते 1945 

दर यान दसुर्या महायदु्धावेळी दसुर्यांदा 

र  कर यात आली होती. 

• आता 2020 या कोरोना आप ती या 

उदे्रकामळेु ही पधार् ितसर्यांदा र  

कर यात आली आहे.
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िनयुक्ती 
रंजन गोगोई यांची रा यसभेवर िनयकु्ती 

माजी 

सर यायाधीश 

रंजन गोगोई 

यांची 16 माचर् 

2020 रोजी 

रा ट्रपती िनयुक्त सद य हणनू 

रा यसभेवर िनयुक्ती कर यात आली. 

रा यसभा सद य के. टी. एस. तुलसी हे 

िनवृ त झा याने यांची जागा िरक्त झाली 

होती. भारतीय रा यघटने या अनु छेद 80 

(1)  (A) अ वये प्रा त अिधकारानुसार 

रा ट्रपतींनी गोगोई यांची रा यसभा सद य 

हणनू िनयकु्ती केली.  

रंजन गोगोई यां यािवषयी  

• ज म : 18 नो हबर 1954  
• 1978 म ये यांनी गवुाहाटी उ च 

यायालयात विकली सु  केली.  

• 2001 साली या. गोगोई यांची गवुाहाटी 

उ च यायालया या यायमतूीर्पदी नेमणकू 

झाली. यानतंर 2010 साली यांची बदली 

पंजाब आिण हिरयाणा उ च यायालयात 

झाली. वषर्भरानंतर यांना ितथे मखु्य 

यायाधीशपद िमळाले. यांना 2012 साली 

बढती िमळाली आिण ते सव च 

यायालयात यायाधीशपदी ज ूझाले. 

 

• रंजन गोगोई यांची 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी 

भारताचे 46 वे सर यायाधीश हणनू 

िनयुक्ती झाली. सर यायाधीश हणनू 

यांचा कायर्काल 13 मिह यांचा रािहला. 

नो हबर 2019 म ये ते सर यायाधीश या 

पदाव न िनवृ त झाले.  

• राफेल लढाऊ िवमानांची खरेदी, 

अयो येतील रामज मभमूीचा वाद हे 

यां या कायर्काळातील मह वपूणर् खटले 

होत. 

यापूवीर् रा यसभेवर िनयकु्त कर यात 

आलेले सर यायाधीश  

• माजी सर यायाधीश रंगनाथ िम ा यांना 
सेवािनवृ तीनंतर 1998 साली रा यसभेवर 
िनयुक्त कर यात आले होते रा ट्रीय 
मानवािधकार आयोगाचे पिहले अ यक्ष 
हणनूही. रंगनाथ िम ा यांची िनयकु्ती 
कर यात आली होती. 
या. बह ल इ लाम हे िनवृ त झा यानंतर 

यांची रा यसभेवर िनयकु्ती कर यात 

आली होती. 

िवधानसभे या उपा यक्षपदी नरहरी 

िझरवाळ 

नािशक िज या या िदडंोरी िवधानसभा 

मतदार सघंातील रा ट्रवादी काँगे्रस पक्षाचे 

आमदार नरहरी िझरवाळ यांची महारा ट्र  
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रा य 

िवधानसभे या 

उपा यक्षपदी 

िबनिवरोध िनवड 

झाली. 

नरहरी िझरवाळ यां यािवषयी  

• िझरवाळ सन 2004 म ये पिह यांदा 

िदडंोरी िवधानसभा मतदार सघंातून 

रा ट्रवादी काँगे्रस पक्षा या ितिकटावर 

िनवडून आले होते. 

• मात्र सन 2009 साल या 

िनवडणकुांम ये यांचा पराभव झाला. 

• सन 2014 आिण 2019 म ये ते पु हा 

आमदार हणनू िनवडून आले. 

• ते आिदवासीबहुल भागातील कायर्कत 

आहेत.

 

***** 
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िदनिवशषे  
 

िदन िदनिवशेष यािवषयी अिधक मािहती 

15 माचर् जागितक ग्राहक हक्क िदन सन 2020 या िदनाची म यवतीर् सकं पना 

‘शा वत ग्राहक’ (The sustainable consumer) ही 

आहे. हा िदन पिह यांदा सन 1983 म ये साजरा 

कर यात आला होता. भारताम ये रा ट्रीय ग्राहक 

िदन 24 िडसबर या िदवशी साजरा केला जातो.  

20 माचर् जागितक िचमणी िदन िचम यांचे सरंक्षण आिण यािवषयी जागतृी 

कर यासाठी जागितक िचमणी िदन दरवषीर् साजरा 

केला जातो. हा िदन पिह यांदा सन 2010 म ये 

साजरा कर यात आला होता.  

21 माचर् जागितक वन िदन सन 2020 या या िदनाची म यवतीर् सकं पना 

वन आिण जवैिविवधता (Forests and 

Biodiversity) ही आहे. वनाचे मह व व याचे 

सवंधर्न यािवषयी जनजागतृी कर यासाठी हा िदन 

दरवषीर् साजरा केला जातो. सयंुक्त रा ट्र सघंटनेने 

सन 2012 म ये हा िदन साजरा कर याचा ठराव 

पािरत केला होता. 

22  माचर् जागितक जल िदन सन 2020 या या िदनाची म यवतीर् सकं पना 

‘जल आिण हवामान बदल’ ही आहे. सयंुक्त रा ट्र 

सघंटनेतफ हा िदन पिह यांदा सन 1993 म ये 

साजरा कर यात आला होता. 
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23 माचर् जागितक हवामान िदन सन 2020 या या िदनाची म यवतीर् सकं पना 

‘हवामान आिण जल’ (Climate and Water) ही 

आहे. जागितक हवामान सघंटनेची थापना 23 

माचर् 1950 रोजी झाली होती. या िदना या 

मरणाथर् जागितक हवामान िदन दरवषीर् साजरा 

केला जातो.  

24 माचर् जागितक क्षयरोग िदन सन 2020 या या िदनाची म यवतीर् सकं पना 

‘क्षयरोगाचे समळू उ चाटन’ (It's time to end TB!) 

ही आहे. 

27 माचर् जागितक रंगभमूी िदन युनो को या आंतररा ट्रीय रंगभमूी सं थेने सन 

1961 म ये जागितक रंगभमूी िदन जाहीर केला. 

यानंतर पिह यांदा हा िदन सन 1962 म ये 

साजरा कर यात आला. 

7 एिप्रल जागितक आरोग्य िदन सन 2020 या या िदनाची म यवतीर् सकं पना 

‘नसर् आिण दाईंचे समथर्न’ (support nurses and 

midwives) ही आहे. जागितक आरोग्य सघंटनेची 

थापना 7 एिप्रल 1948 रोजी कर यात आली 

होती. यामळेु 7 एिप्रल रोजी जागितक आरोग्य 

िदन साजरा केला जातो. 

21 एिप्रल भारतीय नागरी सेवा िदन नोकरशाहीम ये वतःला सावर्जिनक सेवेसाठी 

समिपर्त असले या लोकां या स मानाथर् हा िदन 

साजरा केला जातो. हा िदन सन 2006 पासनू 

दरवषीर् साजरा केला जातो.  

22 एिप्रल जागितक वसुधंरा िदन पृ वी आिण पयार्वरण सरंक्षणाब ल लोकांम ये 

जाग कता िनमार्ण कर या या उ ेशाने हा िदन 

दरवषीर् साजरा केला जातो. पिह यांदा हा िदन सन 

1970 म ये साजरा केला होता. 
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23 एिप्रल जागितक पु तक आिण 

कॅापीराईट िदन 

युिन कोतफ हा िदन दरवषीर् साजरा केला जातो. 

सन 1995 म ये पिह यांदा हा िदन साजरा 

कर यात आला होता. 

24 एिप्रल रा ट्रीय पंचायत राज िदन भारताम ये 24 एिप्रल हा िदन दरवषीर् रा ट्रीय 

पंचायत राज िदन हणनू साजरा केला जातो. हा 

िदन पिह यांदा सन 2010 म ये साजरा केला. 

25 एिप्रल जागितक मलेिरया िदन जागितक आरोग्य सघंटनेपफ हा िदन साजरा केला 

जातो. सन 2008 पासनू हा िदन दरवषीर् साजरा 

केला जातो. 

26 एिप्रल जागितक बौि दक सपंदा 

िदन 

जागितक बौि दक सपंदा सघंटने वारे हा िदन 

दरवषीर् साजरा केला जातो. या सघंटनेची थापना 

26 एिप्रल 1970 रोजी झाली होती. यामळेु या 

सघंटनेचा थापना िदन 26 एिप्रल रोजी हा िदन 

साजरा केला जातो. या िदनाची थापना सन 

2000 म ये कर यात आली होती. या िदनाचा 

उ ेश पेटंट, कॉपीराईट, टे्रडमाकर्  आिण िडझाईनचे 

मह व यािवषयी जनजागतृी करणे हा आहे. 

29 एिप्रल आंतररा ट्रीय नृ य िदन आंतररा ट्रीय रंगभमूी सं थेतफ हा िदन साजरा 

केला जातो. सन 1982 पासनू हा िदन दरवषीर् 

साजरा केला जातो.  
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िवशषे सदर - PSI/STI/ASO – मुख्य परीक्षा मागर्दशर्न 
मागील दोन अकंात आपण PSI/STI/ASO 

पूवर् परीके्ष या शेवट या ट यातील 

तयारीिवषयी मािहती पािहली. प्र तुत 

अकंातून आिण पुढील काही अकंातून 

आपण PSI/STI/ASO मखु्य परीके्षिवषयीची 

मािहती िवचारात घेऊ या.  

महारा ट्र लोकसेवा आयोगाने PSI/STI/ASO 

या मखु्य परीके्ष या गणुांम ये नुकताच 

बदल केला आहे. यामळेु आपण मखु्य 

परीके्ष या अ यासाची तयारी या सोबतच 

आयोगाने केले या गणुां या बदलाची 

मािहतीदेखील पाहू.  

PSI/STI/ASO ची मखु्य परीक्षादेखील पूवर् 

परीके्षप्रमाणेच व तुिन ठ बहुपयार्यी 

व पाची असते. परंतु मखु्य परीके्षत दोन 

पेपर असतात. याम ये सयंुक्त पेपर यात 

मराठी, इंग्रजी आिण सामा य ज्ञान या 

िवषयांचा समावेश केलेला आहे आिण 

पदिनहाय इतर काही वतंत्र पेपर असतात. 

याम ये पदानुसार िवषयांचा समावेश 

केलेला असतो. असे दोन पेपर असतात. 

मखु्य परीके्ष या गणुांम ये आयोगाने 

केलेला बदल हणजे 2019 पयर्ंत मखु्य 

परीके्षचे वेटेज 200 गणुांचे होते, ते आता 

वाढवून 400 गणुांचे केले आहे. मात्र, 

प्र नां या सखं्येत िकंवा  अ यासक्रमात 

कोणताच बदल केलेला नाही. तर केवळ 

मखु्य परीके्षचे गणु दु पट केले आहेत. 

पुढील तक् यात मखु्य परीके्षचे प्र न आिण 

गणु िदलेले आहेत.  

परीके्षची योजना 

प्र नपित्रकांची सखं्या – दोन; एकूण गणु – 
400  
पेपर क्र. 1 (सयंुक्त पेपर) – 200 गणु; 

पेपर क्र. 2 ( वतंत्र पेपर) – 200 गणु. 

पेपर क्र . 
व सकेंतांक 

िवषय  गणु  प्र नसखं्या दजार् मा यम  कालावधी 

1  
)सकेंतांक 

014( 

मराठी  100  50  बारावी मराठी  एक तास 
इंग्रजी   60  30   पदवी  इंग्रजी  
सामा य ज्ञान   40   20  पदवी  मराठी व 

इंग्रजी  
2  

)सकेंतांक 
503( 

सामा य क्षमता चाचणी व 
पदां या कतर् यासाठी 
आव यक ज्ञान  

200 100 पदवी  मराठी व 
इंग्रजी 

एक तास 

 

आयोगाने सयंुक्त पूवर् परीके्ष या 

जािहरातीतच मखु्य परीके्षतील बदलांबाबत 

तसेच PSI या शारीिरक चाचणीतील 

गणुां या बदलाबाबत उ लेख केला होता. 
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याप्रमाणे मखु्य परीके्ष या गणुांम ये 

झालेले बदल आयोगाने जाहीर केले आहेत. 

परंतु PSI या शारीिरक चाचणी बाबत या 

गणुांचा बदल जाहीर हायचा आहे. मखु्य 

परीके्ष या गणुांम ये झाले या बदलांमळेु 

STI आिण ASO या पदा या लागणार्या 

मेरीटवर फार काही फरक पडणार नाही. 

फक्त कटऑफचे गणु दु पट होतील. परंतु 

PSI या मेरीटवर या गणुां या बदलाचा 

पिरणाम होऊ शकतो. जर PSI शारीिरक 

चाचणीचे गणु आहे तसेच हणजे 100 

एवढेच रािहले तर मखु्य परीके्षत केले या 

गणुां या बदलांचा पिरणाम फायनल 

मेरीटवर पडू शकतो. हा पिरणाम नेमका 

कशा प्रकारचा अस ूशकतो, हे आपण एका 

उदाहरणा या मा यमातून समजावून घेऊ 

या.  

आपण असे समज ूकी, राम आिण शाम हे 

दोन परीक्षाथीर् आहेत आिण ते या पदाची 

मखु्य परीक्षा उ तीणर् झाले आहेत. यांनी 

प्रा त केले या गणुांची आपण जु या व 

न या गणुपद्धतीने तुलना क  या.

मखु्य परीक्षा गणु (जनुी पद्धत) -  राम    शाम  

गणु 200 पकैी             -  125     140  

शारीिरक चाचणी गणु        - 100            80   

एकूण बेरीज                - 225         220  

या पद्धतीत रामला शारीिरक चाचणीत गणु अिधक अस याने या या गणुांची एकूण बेरीज 

शामपेक्षा अिधक आहे.    

मखु्य परीक्षा गणु (नवी पद्धत)  -  राम      शाम  

गणु 400 पकैी               -  250     280   

शारीिरक चाचणी 100 पैकी गणु -  100      80   

एकूण बेरीज                 -  350     360  

या न या पद्धतीत गणुांचे वेटेज दु पट 

झा यामळेु रामला असलेले जु या 

पद्धतीतील 125 गणु दु पट होऊन 250 

झाले तर शामला असलेले 140 गणु 280 

झाले. शामला शारीिरक चाचणीत 100 पैकी 

100 आिण शामला 80 गणु असनूही शामने 

10 गणुांची आघाडी घेतली.  

या उदाहरणाव न आप या असे लक्षात येते 

की, न या गणु पद्धतीत गणुांचे वेटेज 

दु पट झा यामळेु PSI पदासाठी मेिरट या 

गणुांम ये फरक पडू शकतो. यामळेु 

आपण मखु्य परीके्षचा अ यास करताना 

जा तीत जास गणु प्रा त करणे आव यक 

आहे, असे मानता येईल.  

मखु्य परीके्षचे िनयोजन 

आप याला कोणतीही परीक्षा उ तीणर् 

करायची असेल तर या परीके्षत 

िमळवावया या गणुांचे उि ट ठरवणे 
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आव यक आहे. आप याला PSI/STI/ASO 

या पदासाठी मखु्य परीके्ष या गणुांचे 

उि ट थो याफार फरकाने वेगवेगळे ठेवावे 

लागेल. PSI पदासाठी असणार्या जागा 

तुलनेनी जा त भर या जातात आिण PSI 

या मखु्य परीके्षनंतर शारीिरक चाचणी 

क्षमता आिण मलुाखत हे दोन ट पे 

अस यामळेु PSI साठीचा मखु्य परीके्षचा 

कटऑफ आिण STI आिण ASO मुख्य 

परीक्षा कटऑफ या गणुांम ये फरक 

असतो. यामळेु मखु्य परीके्षचे िनयोजन 

करताना आप या पसतंी या पदाप्रमाणे 

आप याला गणुांचे उि ट िनि चत करावे 

लागेल. आपण जर सरासरी गे या तीन 

वषार्ंचा िवचार केला तर PSI चा कटऑफ 

116 ते 125 (200 पैकी) गणुांपयर्ंत 

लागलेला आहे आिण STI आिण ASO 135 

ते 140 (200 पैकी) एवढा लागलेला आहे. 

या गतवषीर् या मेरीट या कटऑफव न 

आप याला PSI पदासाठी िकमान 130 पेक्षा 

जा त गणुांचे तर STI आिण ASO साठी 

150 गणुांचे उि ट ठेवावे लागणार आहे. हे 

गणुांचे उि ट खु या प्रवगार्साठी ग्रा य 

धरले आहे. आपण प्रामखु्याने खु या 

प्रवगार् या गणुांचे उि ट डो यासमोर ठेवून 

परीके्षची तयारी करावी.  

वरील मांडणीव न आप या लक्षात येईल 

की, मखु्य परीके्षचे िनयोजन करणे अ यंत 

गरजेचे आहे. मखु्य परीके्षतील दो हीही 

पेपरमधील समािव ट िवषयांचे गणुां या 

आधारे टागट िकती व कसे करावे आिण 

मखु्य परीके्षतील िवषयाचा अ यास 

कशाप्रकारे करावा, हे आपण पुढील लेखात 

समजावून घेऊ.  

(क्रमशः) 

- अिमत डहाणे 

(द युिनक अॅकॅडमी, पुणे) 
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साराशं – योजना आिण कु क्षेत्र 
 

योजना (माचर् 2020)  
योजना मािसका या 

माचर् 2020 या 

अकंात ‘कद्रीय 

अथर्सकं प 2020-21’ 

हा िवषय मखुपृ ठ 

कथा हणनू 

हाताळला आहे. तसेच ‘पाणी आिण 

व छतेचे अथर्शा त्र’ हा िवशेष लेख या 

अकंात प्रिसद्ध झाला आहे. 

2021 ते 2030 या दशकातील हा पिहला 

अथर्सकं प होता. लोकांचे जीवन ससु य 

करणे, हे या अथर्सकं पाचे उि ट आहे. 

हणनूच याला प्र येक यक्तीचा वैयिक्तक 

अथर्सकं प असे हटले आहे. या 

अथर्सकं पाचे तीन मह वपूणर् पैल ूहोते. 

1. आकांक्षी भारत, 

2. आिथर्क िवकास, आिण 

3. जबाबदार समाज 

(योजना मािसकाने अथर्सकं पासदंभार्त 
हाताळलेले मु े ‘बलेुटीन’ मािसका या माचर् 
2020 या अकंाम ये मखुपृ ठ कथेतनू 
िव ततृपणे हाताळले आहेत. परीक्षाथ नी 
सदर मखुपृ ठ कथा आवजूर्न वाचावी.) 

 

 

 

 

शहरांचा कायापालट : 

• सन 2024-25 पयर्ंत 5 हजार अ ज 

(िट्रिलयन) डॉलर अथर् यव थेचे उि ट 

ठेव यात आले आहे. यासाठी शहरातील 

पायाभतू सिुवधांवर 100 लाख कोटी 

पये खचर् कर याची आव यकता आहे. 

• ‘व डर् अबर्न प्रॉ पेक् स 2018’ नुसार 

भारतातील 34 टक्के लोकसखं्या 

शहरांम ये राहते. ही सखं्या 2030 म ये 

40 टक्के होईल, तर 2050 म ये 50 

टक्के होईल, अशी शक्यता आहे. 2030 

साली देशा या एकूण जीडीपीम ये 75 

टक्के वाटा शहरी क्षेत्राचा असेल. 

• 100 माटर् शहरे: िडिजटल तंत्रज्ञानाचा, 

तसेच ससंाधनांचा योग्य उपयोग क न 

माटर् िसटी िमशन अतंगर्त 100 माटर् 

शहरे िवकिसत केली आहेत. 

• 500 अमतृ शहरे: मलिनः सारणाची 

आिण पा याची सिुवधा उपल ध 

असतील, अशी 1 लाखांहून अिधक 

लोकसखं्या असलेली शहरे िवकिसत 

केली जात आहेत. 

• उवर्िरत सवर् शहरांत रा ट्रीय शहरी  
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आजीिवका अिभयान, प्रधानमतं्री आवास 

योजना (शहरी) आिण व छ भारत 

अिभयान (शहरी) या योजनां वारे 

दािर य िनमूर्लन, तसेच र ते, घर, 

व छता या बाबींची पूतर्ता केली जात 

आहे. 

• दय योजना (Heritage City 

Development and Augmentation 
Yojana – HRIDAY Scheme): 

भारतातील जु या, प्राचीन शहरांचा 

िवकास करणे, तसेच देशातील 

वारसा थळे, मारके यांचा शा वत व 

सवर्समावेशक िवकास घडवून आणणे, 

हा या योजनेचा उ ेश आहे. दय 

योजनेत 12 शहरांची िनवड कर यात 

आली आहे. ती पुढीलप्रमाणे - 1. 

वाराणसी (उ तर प्रदेश), 2. दारका 

(गजुरात), 3. अजमेर (राज थान), 4. 

अमतृसर (पंजाब), 5. अमरावती (आंध्र 

प्रदेश), 6. वरंगळ (तेलगंणा), 7. पुरी 

(ओिडशा), 8. वेळाकणी (तिमळनाडू), 9. 

मथुरा (उ तर प्रदेश), 10. कांचीपुरम 

(तिमळनाडू), 11. बदामी (कनार्टक) 

आिण 12. गया (िबहार). 

• व छ भारत िमशन (शहरी) : 35 

रा ये आिण बाहेर शौचास जा यापासनू 

मकु्त (ODF) झा याचे घोिषत 

कर यात आले.  

• शहरातील 60 टक्के घन कचर्याची 

िव हेवाट वजै्ञािनक प दतीने लाव यात 

आली. 

• सवार्ंसाठी घर : 2022 पयर्ंत सवार्ंसाठी 

घर (Housing for all) उपल ध क न 

देणे, ही सरकारची वचनबद्धता आहे. 

• दीनदयाळ अं योदय योजना - रा ट्रीय 

शहरी आजीिवका िमशन (DAY - 

NULM) : या अिभयानाचे प्राथिमक 

ल य शहरांम ये राहणारे गरीब लोक 

आहेत. याम ये बेघर यक्तींचा 

समावेश आहे. 2020 - 21 या वषार्साठी 

795 कोटी पयांची तरतूद कर यात 

आली. 

• एज ऑफ िलिवगं इंडके्स: गहृिनमार्ण 

आिण शहरी कायर् मतं्रालयाने 111 

शहरांसाठी 2018 म ये पिह यांदा हा 

िनरदेशांक सु  केला गेला. एज ऑफ 

िलिवगं इंडके्स, 2019 चे मू यांकन 

प्रगतीपथावर आहे. लवकरच हा अहवाल 

प्रिसद्ध होईल. 

• जागितक बँके या यापार सगुमता 

िनदशांक (Doing Business Report - 

DBR) 2020 नुसार भारताचा 63 वा 

क्रमांक लागतो. 2019 म ये भारत 77 

या क्रमांकावर होता. 

पिरवहन : 

• नॅशनल इ फ्रा ट्रक्चर पाईपलाईन  
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(NIP) म ये आगामी 5 वषार्ंसाठी 

वाहतुकीशी सबंंिधत पायाभतू 

सिुवधांम ये र यांसाठी 19.64 लाख 

कोटी पये, रे वेसाठी 13.69 लाख 

कोटी पये, िवमानतळांसाठी 1.43 लाख 

कोटी पये, तर बंदर िवकासासाठी 

1.01 लाख कोटी पये अशी तरतूद 

केली गेली आहे. 

• अथर्सकं पात 2020-21 साठी 

पिरवहनाशी सबंंिधत 1.07 लाख कोटी 

पये इतकी तरतूद कर यात आली. 

• उ डाण योजनेअतंगर्त 2024 पयर्ंत 

आणखी 100 िवमानतळांचा िवकास 

कर यात येणार आहे. 

• 2020 - 21 या वषार्साठी िव युत आिण 

नवीनीकरण ऊजार् क्षेत्रासाठी 22 हजार 

कोटी पयांची तरतूद कर यात आली. 

• िद ली मेट्रो रेल कॉप रेशन या 

यशानंतर अ य 12 शहरांम ये 

सावर्जिनक पिरवहन हणनू मेट्रो 

रे वेचे प्रक प सु  आहेत. 

उ योगासाठी अथर्सकं पीय तरतूद : 

30,42,230 कोटी पये. 

• आकांक्षी भारत: याम ये समाजातील 

सवर् वगार्ंतील लोकांसाठी उ तम 

आरोग्य, िशक्षण आिण रोजगारासोबत 

जीवनमानात सधुारणा होणे अपेिक्षत 

आहे. िवकासासाठी आकांक्षी भारताचे 

तीन पैल ूआहेत. 1. कृषी िसचंन आिण 

ग्रामीण िवकास, 2. आरोग्य, पाणी 

आिण व छता, 3. िशक्षण आिण 

कौश य िवकास. 

सं कृती आिण पयर्टन : 

• 2020-21 मधील अथर्सकं पीय तरतूद: 

2500 कोटी पये (पयर्टन), 3150 कोटी 

पये (सं कृती मतं्रालय). 

• सं कृती मतं्रालया या अतंगर्त भारतीय 

वारसा आिण सरंक्षण सं थेची थापना 

करणे प्र तािवत आहे. यास अिभमत 

िव यापीठाचा दजार् असेल. 

• सगं्रहालयासिहत 5 पुरात व थळांचा 

िवकास कर यात येणार आहे. 1. 

रखीगढी (हिरयाणा), 2. हि तनापूर 

(उ तर प्रदेश), 3. िशवसागर (आसाम), 

4. धोलिवरा (गजुरात), 5. अदीच नलरू 

(तिमळनाडू). 

• FRBM कायदा, 2003: राजकोषीय, 

तसेच महसलुी तूट कमी कर या या 

उ ेशाने सरकारवर या काय या वये 

बंधने आणली गेली. सदर काय याची 

अमंलबजावणी जलु ै2004 पासनू सु  

झाली. 

कृषी, िसचंन आिण ग्रामीण िवकासासाठी 

तरतुदी : 

• पीएम कुसमु: या योजनेअतंगर्त 20 

लाख शेतकर्यांना सौर पपं िदले 

जातील. 

• सन 2025 पयर्ंत दगु्धप्रिक्रया क्षमता 

दु पट करणार. 
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• शेतमालाची वाहतूक िकसान उडान 

आिण िकसान रेल या उपक्रमाअतंगर्त 

केली जाईल. 

• कृषी कजर् महणनू 15 लाख कोटी पये 

दे याचे उि ट आहे. 

• जागितक बँकेने प्रिसद्ध केले या एज 

ऑफ डुईंग िबझनेस रँिकंगम ये भारत 

2014 साली 142 या थानावर होता. 

2019 साली तो 63 या थानी आहे. 

• वने आिण वकृ्षा छािदत प्रदेश : एकूण 

भौगोिलक क्षेत्रा या 24.56 टक्के. 

• औ योिगक उ पादन िनदशांक : 2018-

19 या तुलनेत 2019-20 म ये 0.6 

टक्क्यांनी वाढ झाली. 

सेवा क्षेत्र : 

• भारतीय अथर् यव थेम ये सेवा क्षेत्राचे 

मह व वाढत आहे. सकल रा ट्रीय 

उ प ना या 55 टक्के िह सा सेवा 

क्षेत्राचा आहे. 33 रा य आिण 

कद्रशािसत प्रदेश यांपैकी 15 रा यांम ये 

सेवा क्षेत्राचे योगदान 50 टक्कयांपेक्षा 

अिधक आहे. 

• कद्र आिण रा य यां या वारे सामािजक 

सेवांसाठी 2014-15 म ये जीडीपी या 

6.2 टक्के खचर् केला गेला. 2019-20 

म ये तो 7.7 टक्के इतका होता. 

• मानव िवकास िनदशांक, 2017 म ये 

भारत हा 130 या थानी होता. 2018 

म ये 129 या थानी आहे. 

• गे या पाच वषार्ंम ये खु यावर शौचास 

जा याचे प्रमाण िन याहून कमी झाले 

आहे. भारता या ग्रामीण भागाम ये 10 

कोटींहून अिधक शौचालये बांधली गेली 

आहेत. 

• सयंुक्त रा ट्रां या शा वत िवकास येय 

(3.8) नुसार सवार्ंसाठी आरोग्य सिुवधा 

देणार्या यिुन हसर्ल हे थ क हरेज या 

(UHC) धतीर्वर आयुषमान भारत ही 

अग्रणी योजना सु  कर यात आली. या 

योजनेम ये वा य आिण क याण 

कद्र (एचड यूसी) व प्रधानमतं्री जन 

आरोग्य योजना (पीएम - जेवायई) 

यांचा समावेश आहे. अथर्सकं प 2020-

21 म ये आरोग्य क्षेत्रास प्राथिमकता 

दे यात आली आहे. 

िशक्षण : 

• 2020-21 या आिथर्क वषार्म ये िशक्षण 

क्षेत्रासाठी 99,300 कोटी पये, तर 

कौश य िवकासासाठी 3,000 कोटी 

पयांची तरतूद कर यात आली आहे. 

• न या शैक्षिणक धोरणाची घोषणा होऊन 

आगामी काळात रा ट्रीय पोलीस 

िव यापीठ आिण रा ट्रीय यायवै यक 

िवज्ञान िव यापीठ यांची थापना 

होणार आहे. 

• 150 उ च िशक्षण सं थांम ये माचर् 

2021 पयर्ंत अप्रटीस एमबेिडड  
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पदवी/पदिवका अ यासक्रमाची सु वात 

होईल. 

• टडी इन इंिडया या कायर्क्रमाअतंगर्त 

आिशयाई आिण आिफ्रकी देशांम ये 

इंडसऍट उपक्रमाचे आयोजन कर यात 

आले. 

• ट्राई ह योजना (Skills Strengthening 

for Industrial Value Enhancement - 
STRIVE) : 

उ ेश - रा य कौश य िवकास िमशन, 

रा ट्रीय कौश य िवकास िनगम, सेक्टर 

कौश य पिरषद, आयटीआय आिण रा ट्रीय 

कौश य िवकास एज सी या मा यमातून 

गणुव तापूणर् कौश य िवकास प्रिशक्षण 

दे यासाठी एक प्रभावी तंत्र िवकिसत करणे. 

 

 

 

नारी शक्ती : 

• 6 लाखाहून अिधक अगंणवाडी 

कायर्क यार्ंना माटर् फोन उपल ध 

क न िदला जाईल. 

• पोषणाशी सबंंिधत िविवध 

कायर्क्रमांसाठी 35,600 कोटी पयांची 

तरतूद प्र तािवत आहे. 

• अथर्सकं पीय तरतुदी: रा ट्रीय पोषण 

अिभयान (3700 कोटी पये), वन 

टॉप सटर योजना (385 कोटी पये), 

मातवृंदना योजना बाल सरुक्षा योजना 

(2500 कोटी पये), मिहला शक्ती 

योजना (100 कोटी पये) इतकी तरतूद 

कर यात आली. 

• िद यांग क याण आिण विर ठ 

नागिरकांसाठी 9,500 कोटी पयांची 

तरतूद कर यात आली. 

 

***** 
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कु के्षत्र (माचर् 2020) 
 

2020-21 या 

वषीर् या कद्रीय 

अथर्सकं पात 

कृिषके्षत्राची व 

शेतकर्यांची 

आिथर्क ि थती 

सधुारणे आिण 

ग्रामीण भारताचा 

सवार्ंगीण िवकास साधणे, यांबाबत हमी 

दे यात आली आहे. या अथर्सकं पात शेती, 

जलिसचंन व ग्रामीण िवकास; आरोग्य, 

जल व व छता; आिण िशक्षण व कौश ये 

इ. तीन प्रमखु िवषयां या अनुषंगाने ‘इज 

ऑफ िलि हंग’ ही बाब अधोरेिखत कर यात 

आली आहे. शेती आिण शेतकर्यां या 

ि थतीम ये सधुारणा कर यात आली तर 

70 टक्के लोकसखं्ये या जीवनमानाम ये 

केवळ पिरवतर्नच घडून येणार नाही तर 

नवभारताचे व नदेखील प्र यक्षात 

साकारेल. 

अथर्सकं पीय तरतुदी : या अथर्सकं पात 

िविवध क्षते्रांिवषयी काही भरीव व पा या 

तरतुदी केले या आहेत. यांपैकी काही 

मह वा या क्षेत्रांिवषयी कर यात आले या 

तरतुदी पुढीलप्रमाणे – 

• या अथर्सकं पांतगर्त कृषी, ग्रामीण 

िवकास आिण पंचायत राज या तीन  

 

 

 

मतं्रालयांना एकाच छत्राखाली आणले 

गेले आहे, यातून या मतं्रालयांदरमयान 

सम वय राखून काही ठोस व पा या 

योजना आिण यूहनीती अमलात 

आणता येतील. 

• कृषी, जलिसचंन आिण ग्रामीण िवकास 

यां क्षेत्रांकिरता 16 कलमी कृती 

कायर्क्रम सु  कर यात आला. यासाठी 

अथर्सकं पात 2.83 लाख कोटी पयांची 

तरतूद कर यात आली आहे. 

• 2020-21 या वषार्दर यान शेतकर्यांना 

15 लाख कोटी पयांचे सं था मक 

कजर्वाटप कर याचे उि ट (ल य) 

आहे. 

• पंतप्रधान िकसान योजने या सवर् 

लाभा यार्ंना िकसान के्रिडट काडर् 

योजनेशी जोडले जाईल. 

• देशातील जल सकंट असले या 100 

िज यांसाठी समग्र कृती योजना तयार 

कर यात येईल. 

• या अथर्सकं पात अ नदाता ते 

ऊजार्दाता असे ि थ यंतर घडवून 

आण यासाठी ‘प्रधानमतं्री कुसमु 

योजना’ समग्र बनिव याचा प्र ताव 

आहे. या योजनेअतंगर्त सौरऊजार् एकके 

शेताम ये थािपत केली जातील आिण 

ती पॉवर ग्रीडशी जोडली जातील. 
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• कद्र सरकारने शेतीमाला या 

दळणवळणासाठी सावर्जिनक – खासगी 

भागीदारी या (PPP) मा यमातून 

िकसान रे वे सेवा सु  कर याची 

घोषणा केली. 

• कृषी उडान योजनादेखील सु  कर यात 

येणार आहे. ही सेवा रा ट्रीय आिण 

आंतररा ट्रीय या दो ही हवाई मागार्ंवर 

कायर्रत असेल. 

• नील अथर् यव थेअतंगर्त 2024-25 या 

वषार्ंपयर्ंत 1 लाख कोटी पयांचे मासे 

िनयार्त कर याचे उि ट आहे. 2022-23 

सालापयर्ंत मा यांचे उ पादन 200 लाख 

टनांनी वाढिव यावर िवशेष भर दे यात 

आला आहे. मासेमारी क्षेत्राला चालना 

दे यासाठी 3,477 ‘सागर िमत्रां’ना 

हणजे मि छमार युवकांना या क्षेत्रात 

सहभागी क न घेतले जाणार आहे. या 

अथर्सकं पा वारे मि छमारांना 

शेतकर्यांचा दजार् िदला जाईल, असे 

सकेंत दे यात आले आहेत. यामळेु शेती 

क्षेत्राला िमळत असलेले सवर् शासकीय 

लाभ मि छमारांनादेखील उपल ध 

होतील. 

• या अथर्सकं पात देशातील ग्रामीण 

भागातील ि त्रया पशुधनाबाबत 

वावलबंी कशा होतील, यावर पूणर् लक्ष 

किद्रत कर यात आले असनू या टीने 

‘धा य ल मी योजने’ची घोषणा 

कर यात आली आहे. या योजनेअतंगर्त 

ि त्रयांना िविवध कायर्क्रमांशी (िवशेषतः 

बी-िबयाणांशी सबंंिधत) जोडून घे यात 

येणार आहे. 

• गे या पाच वषार्ंत दधू उ पादनात 8 

टक्क्यांची वाढ न दिव यात आली आहे. 

स या भारत हा जगात सवार्िधक दधू 

उ पादन करणारा देश आहे. दधुाचे 

उ पादन 2025 सालापयर्ंत दु पट 

कर याचे ल य या अथर्सकं पात नमदू 

कर यात आले आहे. 

• र ते बांधणी, वीज जोडणी, 

पाणीपुरवठा, रे वे, िवमानतळे आिण 

मेट्रो यांसारख्या पायाभतू सिुवधां या 

िवकासकायार्त पुढील पाच वषार्ंदरमयान 

103 लाख कोटी पये खचर् कर याची 

घोषणा कद्र सरकारने केली. ‘उडान’ 

योजनेअतंगर्त 2024 सालापयर्ंत 100 

नवीन िवमानतळे िवकिसत कर यात 

येणार आहेत. स या देशात केवळ 600 

िवमानतळे आहेत. ही सखं्या 1200 

िवमानतळांपयर्ंत वाढिव याची योजना 

आहे. 

• िद ली-मुबंई महामागार्चे बांधकाम 2023 

सालापयर्ंत पूणर् कर याचे आिण लगेचच 

चे नई-बंगळु  महामागार्चे काम सु  

कर याचे आ वासन दे यात आले. 

• कद्र सरकारने या अथर्सकं पात व छ 

हवा कायर्क्रमासाठी 4,400 कोटी पयांची 

तरतूद कर याची मह वाची घोषणा 

केली आहे. 
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• ग्रामीण कुटंुबांपैकी 70 टक्के कुटंुबे ही 

उपजीिवकेसाठी प्रामखु्याने शेतीवर 

अवलबंून आहेत. यातील 82 टक्के 

शेतकरी हे लहान आिण सीमांत 

शेतकरी आहेत. 

ग्रामीण भागातील िव तीय समावेशन 

• RBI ने िव तीय समावेशन स लागार 

सिमती या िनदशनाखाली ‘िव तीय 

समावेशनासाठी रा ट्रीय यूहनीती’ 2019 

ते 2024 या कालावधीसाठी तयार 

कर याची प्रिक्रया सु  केली आहे. या 

यूहनीतीनुसार िव तीय सेवांसाठी 

सावर्ित्रक पोहोच आिण मलूभतू िव तीय 

सिुवधांचा सचं पुरिव यात येईल. 

• 2011 या जनगणनेनुसार, भारतातील 

केवळ 58.7 टक्के कुटंुबांना बँिकंग सेवा 

उपल ध हो या. एनएसएसओ या 70 

या सवक्षणानुसार, पतपुरव याचा 

सं था मक आिण िबगर-सं था मक 

त्रोत अनुक्रमे 49 टक्के आिण 51 

टक्के आढळून येतो. 

• RBI ने िव तीय समावेशनाला चालना 

दे यासाठी िनयमना मक ि टकोन, 

उ पादना मक ि टकोन, खासगी 

क्षेत्रािवषयीचा ि टकोन, तंत्रज्ञाना मक 

ि टकोन आिण िव तीय 

साक्षरतािवषयक ि टकोन इ. 

ि टकोनांचा वीकार केला आहे. 

• कद्र सरकारने िव तीय समावेशना या 

िव तारासाठी काही पावले उचलली 

आहेत. ऑग ट 2014 म ये ‘प्रधानमतं्री 

जन-धन योजना’ सु  कर यात 

आ यापासनू िव तीय समावेशना या 

प्रिक्रयेला गती िमळाली. RBI ने लहान 

िव तीय बँका ( मॉल फायना स बँक्स) 

आिण अदायगी बँका (पेमटस बँक्स) 

यांना परवाने जारी के यानंतर ही 

प्रिक्रया अिधकच गितमान झाली. याच 

प्रिक्रयेतील पुढील ट पा हणजे िव तीय 

मतं्रालय आिण रा ट्रीय मािहती कद्र 

यां या सयंुक्त िव यमाने जन-धन 

दशर्क हे मोबाईल अॅप सु  कर यात 

आले. 

• िव तीय समावेशन योजनेची 

अमंलबजावणी ऑग ट 2018 पयर्ंत या 

दोन ट यात कर यात आली. पिहला 

ट पा 2015 पयर्ंत राबिव यात आला. 

याम ये बँिकंग सिुवधांची सावर्ित्रक 

उपल धता क न देणे, हे उि ट होते. 

• यानंतर या दसुर्या ट यात जन-धन 

खातेधारकांना पाच हजार पयांपयर्ंत 

ओ हर ड्रा ट काढ याची सिुवधा 

िव तािरत कर यात आली. याचबरोबर 

‘पत हमी िनधी’ची (के्रिडट गॅरंटी फंड) 

उभारणी कर यात आली. 

• िव तीय साक्षरतेम ये भारताला मोठी 

मजल मारायची आहे.  

• कद्र सरकारने 31 िडसबर 2019 रोजी 

103 लाख कोटी पयांची ‘नॅशनल 

इ फ्रा ट्रक्चर पाईपलाईन’ ही योजना 
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सु  केली. याम ये िविवध क्षेत्रांतील 

6,500 पेक्षा अिधक प्रक पांचा समावेश 

असनू या प्रक पांचे आकारमान आिण 

िवकासाव था याआधारे यांचे वगीर्करण 

कर यात आले आहे. 

• या अतंगर्त जलमागार्ंवरील (रा ट्रीय 

जलमागर् क्र. 1) ‘जल िवकास मागर्’ 

लवकरच पूणर् केला जाईल. तसेच 890 

िक.मी. लांबीचा धुब्री-सािदया जोड मागर् 

2022 सालापयर्ंत पूणर् कर यात येईल. 

िवकसनशील जलमागार्ंचा पिरणाम 

नदी या दो ही िकनार्यांवरील जवै 

यव थेवर होतो. याची ‘अथर् गगंा’ या 

नावाने सकं पना केली जाते. 

• कद्र सरकार जल दिुभर्क्ष असले या 100 

िज यांसाठी समग्र उपाययोजना 

प्र तािवत करत आहे. सरुिक्षत जल 

(जल जीवन िमशन) आिण समग्र 

व छता (SBM) याची हमी दे यासाठी 

ल यकिद्रत कायर्क्रम सु  कर यात 

आले आहेत. 

• पंतप्रधानांनी ऑग ट 2019 म ये जल 

जीवन िमशनची घोषणा केली. या 

अिभयानाकिरता कद्र सरकारने 3.60 

लाख कोटी पये समंत केले आहेत. 

• शासनाने ओपन डिेफकेशन फ्री (ODF) 

लस याप्रित आपली वचनबद्धता 

दशर्िवली आहे. 

• पेयजल आिण व छता िवभागासाठी 

मागील वषीर् या तुलनेत समुारे 7 

टक्क्यांनी अिधक हणजे 21,518 कोटी 

पयांची तरतूद केली आहे. 

• ‘सवार्ंसाठी घरे’ हे उि ट 2022 

सालापयर्ंत सा य करता यावे, यासाठी 

‘प्रधानमतं्री आवास योजना – ग्रामीण’ 

सु  कर यात आली आहे. 

• या अथर्सकं पात कृिषके्षत्रासाठी 16 

कलमी कृती कायर्क्रम जाहीर कर यात 

आला आहे. (याब लचा तपशील 

बुलेटीन या माचर् 2020 या अकंात 

मखुपृ ठ कथेम ये िदला आहे). या 

प्र तािवत 16 कलमी कृती 

कायर्क्रमामळेु 1.5 दशलक्ष शेतकर्यांना 

िवशेषतः ग्रामीण ि त्रयांना लाभ होणार 

आहे. 

• माता मृ युदर कमी कर यासाठी 

कोणती पावले उचलावीत, मातृ वाचे 

वय काय असावे आिण पोषण पातळी 

सधुार यासाठी कोण या उपाययोजना 

करा यात, याबाबत िशफारशी 

कर यासाठी कद्र सरकारने एक कृती 

दल (टा क फोसर्) थापन कर याची 

घोषणा केली. हे कृती दल आपला 

अहवाल सहा मिह यांत सादर करेल. 

• मिहलांना आिण बालकांना ‘सगंोिपत 

समाज’ या वगर्वारीखाली वगीर्कृत 

कर यात येऊन कद्रीय िव तीय 

मतं्रालयाने पोषणाशी सबंंिधत 

कायर्क्रमांसाठी 35,600 कोटी पयांची 

तरतूद केली. 
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• या वषीर् या अथर्सकं पात कद्रीय 

मिहला आिण बाल िवकास मतं्रालयाला 

दे यात आलेला िनधी मागील वषीर् या 

तुलनेत 14 टक्के अिधक आहे. 

• या अथर्सकं पात ग्रामीण ि त्रया आिण 

बालके यां या िवकासा या पुढील 

कायर्क्रमांना चालना दे यात आली आहे. 

– रा ट्रीय पोषण अिभयान, वन टॉप 

सटर, मात ृवंदना योजना, गभर्वती 

आिण तनदा माता, बाल सरुक्षा सेवा, 

बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना, 

मिहला शक्ती कद्र आिण नील 

अथर् यव थेशी सबंंिधत कर यात 

आले या घोषणा. िवशेषतः ग्रामीण 

ि त्रयांना याचा लाभ अिधक होईल, 

कारण या क्षेत्रात यांचा सहभाग 

अिधक आहे. 

• ग्रामीण अथर् यव थे या वदृ्धीला चालना 

दे यात यापार (Trade), पयर्टन 

(Tourism) आिण तंत्रज्ञान 

(Technology) या तीन Ts ची भिूमका 

अ यंत मह वाची आहे. 2020-21 या 

अथर्सकं पाने प्र यक्ष आिण 

अप्र यक्षरी या या तीन Ts वर अिधक 

जोर िदलेला आहे. 

• कद्रीय यापार आिण उ योग 

मतं्रालया या आकडवेारीनुसार, देशा या 

एकूण िनयार्तीपैकी 12 टक्के वाटा हा 

कृषी उ पादनाचा आहे. 

• या अथर्सकं पात ‘िनिवर्क’ (NIRVIK) 

आिण ‘िर हसर्न ऑफ युटीज अडँ 

टॅक्सेस’ योजना सु  कर यात येणार 

अस याची घोषणा केली. ‘िनिवर्क’ या 

योजनेअतंगर्त मो या प्रमाणात िवमा 

सरंक्षण, लघू िनयार्तदारां या ह यात 

घट आिण दा यांचे िनराकरण (क्लेम 

सेटलमट) कर याची साधीसोपी 

कायर्पद्धती या बाबींचा समावेश आहे. 

दसुर्या योजनेअतंगर्त कद्र, रा य आिण 

थािनक तरावर लाद यात येणारे 

शु क आिण कर हे िनयार्तदारांना 

िडिजटल पदधतीने परत केले जाणार 

आहेत. उदा. िव युत शु क, आिण 

दळणवळणासाठी वापर यात आले या 

इंधनावरील हॅट, जे स या अि त वात 

असले या कोण याही यतं्रणेअतंगर्त 

परत केले जात नाही िकंवा सटू िदली 

जात नाही. 

• 2020-21 या अथर्सकं पात ‘भारतीय 

वारसा आिण सवंधर्न सं था’ थापन 

कर याचे प्र तािवत आहे आिण या 

सं थेला ‘ वाय त (Deemed) 

िव यापीठा’चा दजार् असेल. यािशवाय 

रांची येथे ‘ट्रायबल युिझयम’ थापन 

केले जाणार आहे. 

• हड पा सं कृतीम ये अ यंत मह वाचे 

बंदर असले या लोथल यािठकाणी 

‘समदु्री सगं्रहालय’ (Maritime Museum) 

उभार याचा प्र ताव आहे. 
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• कृषी, जलिसचंन आिण सबंंिधत 

िक्रयांसाठी 1.6 लाख कोटी पयांची, 

तर ग्रामीण िवकास आिण पंचायती 

राज यांसाठी 1.23 लाख कोटी पयांची 

तरतूद केली आहे. 

• या अथर्सकं पाम ये रा य सरकारांशी 

स लामसलत क न पुढील प्रा प 

काय यांची अमंलबजावणी कर याचे 

नमदू केले आहे – 
 (i) Model Agicultural Land Leasing Act    
(LLA), 2016; 
  (ii) Model Agricultural Produce and 
Livestock Marketing Act (APLMA) 2017; 
  (iii) Model Agricultural Produce and 
Livestock Contract Farming and Services 
Act  (APLCFSA) 2018.  
• या अथर्सकं पात ‘मनरेगा’साठी 61,500 

कोटी पयांची आिण ‘रा ट्रीय ग्रामीण 

उपजीिवका िमशन’साठी 10,005 कोटी 

पयांची तरतूद कर यात आली आहे. 

• 2020-21 या वषार्साठी िशक्षण 

क्षेत्राकिरता एकूण 99,300 कोटी 

पयांची तरतूद कर यात आली असून 

कौश य िवकासासाठी 3000 कोटी 

पयांची तरतूद कर यात आली आहे. 

• शालेय िशक्षणासाठी 59,845 कोटी 

पयांची तरतूद कर यात आली आहे. 

गे या वषीर् या तुलनेत यावषीर् (2020-

21) या तरतुदीम ये 3304 कोटी 

पयांची (5.84 टक्के) वाढ कर यात 

आली आहे. 

• स या देशात 1000 िव यापीठे कायर्रत 

आहेत. यूजीसीसाठी या अथर्सकं पात 

4693.20 कोटी पयांची तरतूद केली 

आहे. पदवी तरावर पूणर्पणे ऑनलाईन 

िशक्षण कायर्क्रम सु  कर यात येईल. 

• पोलीस शा त्र, फॉरेि सक साय स, 

सायबर फॉरेि सक्स या क्षेत्रात कायर् 

कर यासाठी ‘रा ट्रीय पोलीस िव यापीठ’ 

आिण ‘नॅशनल फॉरेि सक साय स 

युिन हिसर्टी’ थापन कर याचे 

प्र तािवत आहे. 

 
***** 


