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ુ ય ટેસ્ટ 3 જવાબ
GPSC મખ્
જવાબ-૧.
ભારતીય અદાલતોમાાં તમામ સ્તરે બાકી કેસોનો વિશાળ ઢગલો વિશાળ ચ િંતાનો વિષય છે . િધુ

ન્યાયમ ૂવતિઓની વનમણ ૂક, નિી કોર્ટ સ્થાપિી, અયોગ્ય મુકદ્દમાઓ દાખલ સામે કડક પગલાાં િગેરે
કેર્લાક પગલાઓ છે જે સરકાર, સુપ્રીમ કોર્ટ અને માનનીય રાષ્ટ્રપવત દ્વારા વિ ારણા હેઠળ છે .
આઇસીર્ીનો ઉપયોગ સમસ્યાના સમાધાન માર્ે એક ઉપલબ્ધ વિકલ્પ છે . જેની
આિી છે :

ાટ ની ે કરિામાાં

i) ઈ-નોટીસ: સ ૂ નાઓ, સમન્સ, પત્રો િગેરે ર્પાલ દ્વારા મોકલિાથી ગોકળગાયની ગવતએ પહો ે છે
જેનુ ડીજીર્લાઇઝેશન કરિાથી તેન ુ કાયટક્ષમ સાં ાલન કરી શકાય છે .

ii) ડિજજટલ કોટટ : દરે ક કેસમાાં બાંને પક્ષો, પોલીસ, જજ અને કોર્ટ માાં અન્ય સાંકળાયેલા લોકો હાજરી જરૂરી
નથી.

ોરી, કોઇનુ ગેરિાજબી િતટન જેિા નાના કકસ્સાઓમાાં સાચબતીઓ અને લોકો દ્વારા મોકલિામાાં

આિેલ ઓનલાઇન વનિેદનોના આધારે સહેલાઇથી વનણટય કરી શકાય છે .
iii) ડિસ્ટન્ટ કોટટ : જ્યારે કેસ

ાલુ હોય છે ત્યારે ન્યાયમ ૂવતિઓની બદલીઓના કારણે સમયનો બગાડ

થાય છે નિા જજ શરૂઆતથી જ જે તે બાબત શરુઆતથી જુએ છે . જો બદલી થયેલ જજને કેસ પુરો

થાય ત્યાાં સુધી કેસ જોિાની માંજૂરી આપિામાાં આિે તો દૂ ર-સાંિાદથી કેસ પુરો થાય ત્યા સુધી સાાંભળી
શકે છે .

iv) ઓળખ ચકાસણી: સામેલ વ્યક્તતઓની

કાસણી પોચલસનો ઘણો સમય માાંગી લે છે તેથી

ડીજીલોકરની મદદથી આધાર અને કડજજર્લ સહીનો ઉપયોગ કરી સમય ઘર્ાડી શકાય છે .
ુ ભ િેટાબેઝ:
v) સલ

ોક્કસ પકરમાણોના આધારે જો કડજજર્લ ડેર્ાબેઝનો ઉપયોગ કરી અગાઉના કેસો

અને ચુકાદાઓ ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિે તો ઘણો સમય બ ી જાય છે . તેના દ્વારા દરે ક સ્તરે

ન્યાયમ ૂવતિઓ દ્વારા અગાઉના સમાન કકસ્સાઓને ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિતાાં અભ્યાસનો સમય બ ી જશે.
"ન્યાયમાાં વિલાંબ એ ન્યાયનો ઇનકાર છે ", દાયકાઓ પછી પણ આ વિધાન સાચુાં જણાય છે . ભારતીય

ન્યાવયક વ્યિસ્થા હાલ પણ કાગળો અને ફાઇલો કે જેનુ કદ અને જકર્લતા િધારે છે તેને સાંભાળિામાાં
ઘણો સમય વિતાિે છે . આધુવનક તકનીકી સાધનો પસાંદ કરી અને જો જરૂર પડે તો નિી ર્ે કનોલોજી

શોધી અથિા બનાિી એ ખાતરી કરિાની જરૂર છે કે જુના વિલાંચબત કેસો આગળના કેસોને વિલાંચબત
ન કરે .
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જવાબ 2
દૂ રસંચાર અને ડિજજટલ ઇન્ન્િયા લાભો: •

ડિજજટલ સંચાર ઈન્રાસ્રક્ચર : o

NDCP-2018 નાગરીકોની અને નિા સાહસોની સિટવ્યાપક ક્સ્થવતસ્થાપક અને સસ્તી
કડજજર્લ સાં ાર માળખાગત સુવિધાઓ અને સેિાઓ ઉપલબ્ધ કરીને માકહવત અને
સાં ારને જરૂરીયાતોને પરીપુણટ કરી ભારતની કડજજર્લી સશતત અથટવ્યિસ્થા અને
સમાજનુ વનમાટ ણ કરિાનુ લક્ષ્ય સેિે છે .

•

'ગ્રાહક-કેન્દ્ન્િત' અને 'એપ્લલકેશન આધાકરત' NDCP-2018, 5G, IoT, M2M જેિી આધુવનક
તકનીકો બાદ ભારતના ર્ે ચલકોમ ક્ષેત્રને નિા વિ ારો અને નિીનતા તરફ દોરી જશે.

•

નીવત સાંપ ૂણટપણે નિી અને પકરિતટનશીલ છે જે કેન્િની નવ ૂ ભારત અને કડજજર્લ ભારત
નીતીઓને સફળ બનાિશે. આ પહેલી િાર છે જ્યારે ખાનગી ક્ષેત્ર અને સરકારી ક્ષેત્ર સાથે
મળીને કયટ કરી રહ્યા છે .

•

તેનો મુળ હેત ુ IoT / M2M જોડાણ સેિાઓ માર્ે બજાર વિકવસત કરિાની સાથે સાથે

આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ટ્ઠ પદ્ધતીઓથી કૃવષ, સ્માર્ટ શહેરો, બુદ્ધદ્ધશાળી પકરિહન માળખુ, મન્દ્લ્ર્મોડલ
લોજજન્દ્સ્ર્તસ, સ્માર્ટ િીજળી મીર્ર, કન્ઝયુમર ડયુરેબલ્સ િગેરેને વિકવસત કરિાનો છે . આ
નીવતનો હેત ુ IoT ઇકોવસસ્ર્મને 5 BN ઉપકરણો સુધી વિસ્ત ૃત કરિાનો છે જે કાયટક્ષમતા
સુધારાઓ, આવથિક લાભો, અને માનિ-પ્રયત્નોમાાં ઘર્ાડામાાં પકરણમશે.
મહત્તમ મહેસ ૂલી આવક: •

ભ ૂતકાળની કેર્લીક સારા ઉદ્દે શો િાળી નીવતઓ અથટવ્યિસ્થાને સુસગ
ાં ત સાં ાર નીવત અને
સામાન્ય માણસોની જરૂરીયાતોના ભોગે પણ ક્રવમક સરકારો નાણાકીય ખાધ પુરિા માર્ે
ુ ી આિક િધારિામાાં વનષ્ટ્ફળ રહી છે .
મહેસલ

•

જે સમસ્યાઓ છે લ્લી NDCP નીતીમાાં સાંબોધિામાાં આિી છે કારણ કે તે નીવત આિક
મહત્તમતાના બદલે સેિાઓના વ્યાપિધારિા માર્ે ઉદ્દે વશત છે .

જવાબ 3
અવકાશ ટેકનોલોજીમાં સવોચ્ચ શશખરો પાર કરનાર તરીકે ઈસરોની શસદ્ધિઓ: •

વર્ટ ૨૦૧૭માં એક જ શમશનમાં 104 ઉપગ્રહોને પ્રક્ષેશપત કરી શવશ્વ રે કોિટ સ્થાશપત કયો:
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o

ઈસરોએ ભારતીય વનવમિત રોકેર્ પીએસએલિી પ્રક્ષેપણ િાહનનો ઉપયોગ કરી 104

ઉપગ્રહોને પ્રક્ષેવપત કરી ઇવતહાસ સજ્યો હતો. જેમાાં ભારતના પ ૃથ્િી વનકરક્ષક ઉપગ્રહ
કાર્ોસેર્-2 શ્રેણીનો સમાિેશ થાય છે .

•

મંગળયાન અથવા MOM, 2014:
o

ભારત પ્રથમ પ્રયત્ને માંગળ સુધી પહોં િા િાળો પ્રથમ દે શ છે . લાલ ગ્રહ સુધી
પહોં િા િાળી

o

ાર સાંસ્થાઓમાાં ઈસરો પણ એક સાંસ્થા છે .

માસટ ઓચબિર્ર વમશન અથિા MOMનુ ાં બજેર્ માત્ર રૂ ૪૫૦ કરોડ હત ુાં જે અત્યાર સુધીનુ
સૌથી ઓછુ ખ ાટળ વમશન હત.ુ ાં આ વમશનનો ધ્યેય આ ગ્રહના િાતાિરણની િધુ
માકહતી એકત્ર કરિાનો હતો.

•

ચંદ્રયાન 1, 2008:
o
o

2008 માાં 312 કદિસ માનિરકહત
તે

િાં વમશન શરૂ કરિામાાં આવ્યુ હત.ુાં

િાં પર પહોં િા માર્ેન ુ ભારતનુ ાં પ્રથમ વમશન હતુ અને તેની વસદ્ધદ્ધ એ છે કે આ

વસદ્ધદ્ધ મેળિનાર માત્ર છ જગ્યા સાંસ્થાઓ પૈકી ઇસરો એક છે .
o

વમશનનો ઉદ્દે શ

િાં ની આસપાસ પરીભ્રમણ કરી તેની સમગ્ર ભ ૂગોળ અને રાસાયચણક

લાક્ષચણકતાઓ સમજવુાં હત.ુ ાં

•

ભારે વાણણજ્યયક શમશન, 2015:
o

ભારે િાચણજ્જ્યક વમશન ઈસરો દ્વારા ૧૪૪૦ કકલો િજન પ્રક્ષેવપત કરીને સફળ
બનાિિામાાં આવ્યુ હતુ.

o

વમશનના ભાગ રૂપે પોલાર સેર્ેલાઈર્ લોન્
પ્રક્ષેવપત કરિામાાં આવ્યા હતા

•

ન્દ્વ્હકલ-C28 મદદથી પાાં

ચિકર્શ ઉપગ્રહો

ભારતીય પ્રાદે શશક માગટ શનદે શન ઉપગ્રહ પ્રણાલી (IRNSS):
o

NAVIC (ભારતીય સમ ૂહ દ્વારા નેવિગેશન) જે સાત ઉપગ્રહોનુ જૂથ છે જે ભારતને તેના
પોતાના નેવિગેશન વસસ્ર્મને બનાિિામાાં મદદ કરશે. જે દુવનયાના માત્ર ૫ એિા દે શો
છે જેમની પાસે પોતાની નેવિગેશન વસસ્ર્મ છે તેમા ભારતનો સમાિેશ થાય છે .

•

ુ ડરકવરી પ્રયોગ (SRE-1), 2007:
અવકાશ કેપ્સસ્યલ

•

તે અન્ય ત્રણ ઉપગ્રહો સાથે પકરભ્રમણ બાદ કેલસ્યુલની પુન:સ્થાપન માર્ે પ્રક્ષેવપત કરિામાાં

આવ્યુ હતુ. જેનો હેત ુ ગરમી રક્ષણ વસસ્ર્મ, સાં ાર વિફળતા સાં ાલન, નેવિગેશન, માગટદશટન
ુ
અને વનયાંત્રણ, િગેરે િસ્તઓ
•

કાસિા માર્ે હતો.

ઇન્િીયન નેશનલ સેટેલાઇટ શસસ્ટમ(ઇનસેટ), 1983:
o

ે કુ ભુક્સ્થર ઉપગ્રહોની એક શ્રેણી છે . તે
ઈસરો દ્વારા પ્રક્ષેવપત ઇનસેર્, બહહ
ુ ત

સાંદેશાવ્યિહાર, પ્રસારણ, હિામાન અને શોધ અને બ ાિ કામગીરીના કામ માર્ે ખુબ

PD GURUKUL, F 61/62, INDIA BULLS MEGA MALL, NEAR DINESH MILL, JETALPUR ROAD VADODARA 9998051345

જ મદદરરૂપ નીિડી છે . આ સેર્ેલાઈર્ વસસ્ર્મદ્વારા એવશયા પેવસકફક પ્રદે શમાાં સમગ્ર

સાં ાર પ્રણાલી બનાિિામાાં મદદરરૂપ નીિડી છે . તે નિ ઉપગ્રહોનુ કાયટરત જુથ છે .
•

GLSV MK3, 2014:
o ઈસરો 2014માાં જીએસએલિી-MK3 પ્રક્ષેવપત કયો હતો, જે કેલસ્યુલમાાં ત્રણ
અિકાશયાત્રીઓને અિકાશમાાં લઇ જિા માર્ે સક્ષમ છે .

o

ભારત વિવશષ્ટ્ર્ રાષ્ટ્રોના જૂથમા સામેલ થઇ જશે કે જે સમાનિ અિકાશ યાત્રા કરિા
સક્ષમ છે .

o
•

તે એક ભારે રોકેર્ છે જે 4 ર્ન િજન િહન કરિા સક્ષમ છે .

ફરીથી વાપરી શકાય તેવા પ્રક્ષેપણ વાહન (RLV):
o

આ પ્રક્ષેપણ િાહન ખ ૂબ જ ઓછી કકિંમતે બનાિિામાાં આવ્યા હતા. જેનો ખ ટ માત્ર ૯૫
કરોડ હતો. તેનો હેત ુ ઉપગ્રહ ખ ટ ઘર્ાડિો અને આ ફરીથી િાપરી પ્રક્ષેપણ િાહન
બનાિિાનો હતો.

•

આયટભટ્ટ, 1975:
o

આયટભટ્ટ ભારતનો પ્રથમ ઉપગ્રહ છે અને વિખ્યાત ખગોળશાસ્ત્રી પરથી તેન ુ નામ

આપિામાાં આવ્યુ હતુ. તે અિકાશયાન સાંપ ૂણટપણે ભારતને અિકાશી વમશનમાાં અનેક
મહાન વસદ્ધદ્ધ તરફ લઇ જિા તરફ્નુ પ્રથમ પગ્લુ હત.ુ

જવાબ 4
આગામી િષોમાાં "4 થી ઔદ્યોચગક ક્રાાંવત" ના આગમન સાથે “નિીન શોધ” વિકાસ માર્ે ન ુ ાં મુખ્ય
બની રહેશે. તે "સર્જનાત્મક વિનાશ" ની ગવત માર્ે અભ ૂતપ ૂિટ

ાલક

ોકીદાર બની રહેશે. જેથી બૌદ્ધદ્ધક સાંપદા

અવધકારો એર્લે કે “નિીન શોધ” માર્ેન ુ ાં માળખુાં સમજિા માર્ે મહત્િનુ ાં બની જાય છે . તે “નિીન શોધ”
ને ઉત્તેજન આપિા માર્ે ની ેના કારણોસર અગત્યનુાં છે .
1.

ુ : પ્રપ્પ્સત: તે સાંશોધનકાર માર્ે વિવશષ્ટ્ર્ નાણાકીય અવધકારો આપીને સાંશોધન
ખચટની પન
માર્ે થયેલ ખ ટને પુનઃપ્રાલત કરિામાાં મદદ કરે છે .

2.

સાહસ: IPR સાહવસકતાને પ્રોત્સાહન આપે છે ખાસ કરીને ભારતમાાં નોકરીઓ ઉભી

કરિાની ખુબ જ મોર્ી જરૂકરયાત હોય અને સ્ર્ાર્ટ અપ ઇન્ડીયા, સ્ર્ે ન્ડ અપ ઇન્ડીયા અને
અર્લ પેન્શન યોજના જેિી યોજનાઓનુ સફળ અમલીકરણ કરિાનુ ાં હોય.
3.

નાણા વ્યવસ્થા: મજબુત IPR નિી શોધ માર્ે ખ ૂબ જ ઇપ્છછત છે કારણ કે તે નાણાકીય
ધીરાણને આકષે છે .

PD GURUKUL, F 61/62, INDIA BULLS MEGA MALL, NEAR DINESH MILL, JETALPUR ROAD VADODARA 9998051345

આગળની શોધ: “નિીન શોધ” માાં ગુઢ લક્ષચણકતાઓ રહેલી છે જે ભવિષ્ટ્યની બીજી

4.

નિી શોધો માર્ે માર્ેનો માગટ પ્રશસ્ત કરે છે અને નિીનીકરણ માર્ે ન ુ જરૂરી િાતાિરણ
ઉભુ કરે છે .

જવાબ 5.
ુ ારણા: ભારતમાં જમીન સધ
જમીન સુધારણાની પ્રકક્રયા આઝાદી પછી મ ૂળભ ૂત રીતે બે વ્યાપક તબક્કાઓમાાં થઇ હતી.
1.

પ્રથમ તબક્કો જે સાંસ્થાકીય સુધારા તરીકે પણ ઓળખિામાાં આિે છે તેની શરૂઆત
આઝાદી પછી થઇ અને 1960 ના દાયકાની શરૂઆત સુધી
ની ેની બાબતો પર કેન્િીત હતા:

ાલુ રહી જેના લક્ષણો

▪

જમીનદારો અને જાગીરદારો જેિા મધ્યસ્થીઓની નાબ ૂદી.

▪

ગણોત સુધારાઓ દ્વારા ગણોતને સુરક્ષા પુરી પાડિી, , ભાડામાાં ઘર્ાડો અને
ગણોતને માચલકી અવધકારો આપિા.

2.

▪

જમીન ધારણ હકો પર વનયાંત્રણ

▪

સહકારીકરણ અને સમુદાય વિકાસ કાયટક્રમો.

બીજો તબક્કો 1960ના દાયકાના મધ્ય અથિા તેના પછી શરૂ થયો જે ધીમે ધીમે

હકરયાળી ક્રાાંવતમાાં પરીણમ્યો અને તે તકનીકી સુધારાના તબક્કા તરીકે જોિામાાં આિે
છે .

જવાબ 6
ુ સબશસિી કૃશર્ શસસ્ટમ પ્રશતકળ
અશતશય ઇનપટ
અસર કરે છે : ૂ
•

ૂ ોને આધાર આપિા માર્ે મુખ્ય નીવતગત સાધનો ખાતર સબસીડી, િીજળીમાાં
ભારતમાાં ખેડત

સબસીડી, કૃવષ વધરાણ અને પાક િીમો િગેરે ઇનપુર્ તરફ અને લોન માફી અને ર્ેકાના ભાિ
િગેરે આઉર્પુર્ તરફ આપિામા આિે છે . પરાં ત ુ તાજેતરમાાં ઓઇસીડી અને ICRIER દ્વારા
સાંયતુ તપણે કરિામાાં આિેલ અભ્યાસમાાં મુજબ એિો અંદાજ છે કે ભારતમાાં િેપાર અને

ૂ ો માર્ે એક ખુબ જ નકારાત્મક ભાિ આપિમાાં આિે છે .
માકે કર્િંગ નીવતઓ ભારતીય ખેડત
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•

ઓઇસીડીના અભ્યાસ મુજબ ભારત માર્ે 2000-01 માર્ે 2016-17 સમયગાળા માર્ે વનમાટતા
આધાર અંદાજ (PSE) કુલ ખેત ઉત્પાદો માર્ે 14% જેર્લા ઋણાત્મક છે , જેના મુખ્ય કારણો

પ્રવતબાંધક નીવતઓ (લઘુત્તમ વનકાસ ભાિ, વનકાસ પ્રવતબાંધ અથિા વનકાસ કર) અને સ્થાવનક
માકે કર્િંગ નીવતઓ (એસેક્ન્શયલ કોમોકડર્ીઝ એતર્, એપીએમસી, િગેરે) છે .
•

ઇનપુર્ સબવસડી ઇનપુર્ અવત ઉપયોગમાાં પકરણમ્યુાં છે . આ અવત ઉપયોગને કારણે જમીન
ધોિાણ, જમીન પોષક અસાંત ુલન, પયાટ િરણીય નુકસાન છે અને ભ ૂગભટજળ અિક્ષય જેિી
સમસ્યાઓ ઉભે થઇ છે જેના તમામ કારણે ઇનપુટ્સની અસરકારકતામાાં ઘર્ાડો થયો છે .

•

િધુમાાં, ઇનપુર્ સબવસડી િધુ હોય તેિી િસ્તુઓના વનકાસને પ્રોત્સાહન મળે છે અને ઇનપુર્

સબવસડી ઓછી હોય તેિી િસ્તુઓના વનકાસને પ્રોત્સાહન મલત ુ નથી અને તે િેપારને વિપરીત
અસર કરે છે .
ુ જ નજીવો ફાયદો છે . પકરણામો દશાટ િે છે કે
• રોકાણ કરતાં આપવામાં આવેલ સબશસિી પર ખબ
ખેતીવિષયક શોધ (સાંશોધન અને વશક્ષણ) ખ ,ટ રસ્તાઓ અથિા વશક્ષણ માર્ે થતો ખ ટ ગરીબી
ઉન્મુલન માર્ે કે ખેતી જીડીપીમાાં થતાં ખ ટ કરતાાં 5 થી 10 ગણો િધુ ખ ટ થાય છે .

• સમય સાથે ઇનપુર્ સબવસડીમાાં ખુબ જ િધારો થતાાં કૃવષક્ષેત્રમાાં જાહેર રોકાણને સ્થચગત કરી દીધુ
છે . અવતશય ઇનપુર્ સબવસડી કૃવષ વસસ્ર્મમાાં મોર્ા પાયે ચબનકાયટક્ષમતા માર્ે કારણભુત છે .

ઉદાહરણ તરીકે, યુકરયા પર આપિામાાં આિતી ખાતર સબવસડીના કારણે જમીનના પોષક તત્િોમાાં
અસાંત ુલન ઉભુ થયુ છે . શસિંચાઈ પર આપિામાાં આિતી સબવસડીના કારણે પાણીના ચબનકાયટક્ષમ
ઉપયોગમાાં િધારો થયો છે . િીજળી પર આપિામાાં આિતી ખુબ જ મોર્ી સબવસડીના કારણે

ભુગભટજળનો ઉપયોગ ખુબ જ િધી ગયો છે . પાક ધીરાણના વ્યાજ પર આપિમાાં આિતી સબવસડીના
કારણે કૃશર્ ધીરાણનો ઉપયોગ ચબન-કૃવષ હેત ુ માર્ે િધ્યો છે .

જવાબ 7.
શવશનવેશ: •

વિવનિેશ અથિા િે ાણ, એ એક સરકારનુ ધાંધાકીય કે િે ાણ કૃત્ય અથિા જેને િે ી શકય
તેિી વમલકત અથિા પેર્ાકાંપની અથિા જાહેર ક્ષેત્રનાાં સાહસમાાં સરકાર કહસ્સાની િે ાણ
પ્રકક્રયાનો ઉલ્લેખ કરે છે .

શવશનવેશ શા માટે જરૂરી છે ?
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•

શવશનવેશ તેના જાહેર ક્ષેત્રના ભારત સરકારના શવશાળ જાહેર દે વાને ભારતીય ખાનગી ક્ષેત્ર

તરફ સ્થાનાંતડરત કરવા માટે પરવાનગી આપે છે . દે વ ુ ાં સ્થાનાાંતર કરિાથી ભારત સરકારનુ ાં
દે વ ુાં એકાંદરે મોર્ા પ્રમાણમાાં ઘર્ી જશે.
•

શવશનવેશ જાહેર ક્ષેત્રન ુ નાણાકીય જોખમ ઘટવાથી કરે લ કરદાતાઓના નાણાન ૂ જોખમ ખાનગી
ક્ષેત્ર તરફ સ્થાનાંતડરત કરશે યયાં ખાનગી ડહતધારકો નાણાકીય જોખમ લઇ આગળ વધવા
પ્રયત્નશીલહોય છે .

•

જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોમાાં કરે લ વિવનિેશ સરકાર માર્ે નાણા ભાંડોળ ઊભુ ાં કરે છે જે સરકારને
િતટમાન ભૌવતક અને સામાજજક માળખાકીય સુધારિા માર્ે રોકાણમાાં મદદરૂપ થઇ શકે છે

•

સરકારી ક્ષેત્રોમાાં તાત્કાચલક સહાયની જરૂર હોય ત્યાાં વિવનિેશ જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોના સાંસાધનો

જેિા કે માનિબળ, કરયલ એસ્ર્ે ર્, તકનીકી અને કાયટરત માળાખાકીય જેિા સ્થાનોએ સ્થાનાાંતર
કરિામાાં મદદરૂપ છે .
•

માંદા જાહેર ક્ષેત્રના સાહસો: o

વિવનિેશ ખનગીકરણ દ્વારા ખોર્ કરતાાં જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોને નફાકારક બનિા માર્ે ની
તક પુરી પાડે છે અથિા ખાનગી ક્ષેત્રની કાંપનીઓ સાથે હરીફાઇમાાં ર્કી શકાિાની
ક્ષમતા ન હોય તો બાંધ કરિા માર્ે મદદરૂપ નીિડે છે .

•

ભારતમાાં જાહેર ક્ષેત્રના સાહસો: ઉ.દા, હોર્ે લ ઉદ્યોગ ખાનગીકરણ દ્વારા વિવિધ ખાનગી ક્ષેત્રોમાાં

િધુ સ્પધાટત્મક િાતાિરણ ગ્રાહકોને િધુ ગુણિત્તાયુકત સેિાઓ પુરી પાડિા માર્ે ઉપયોગી છે .
•

શવશનવેશ ભારતના નાગડરકો માટે માણલકીની ભાવના માટે પ્રોત્સાહન આપે છે અને ભારતમાાં
મ ૂડી બજારના વિકાસમાાં પણ મદદ કરે છે .

જવાબ- 8:
વિશ્વ આવથિક માં ના હાલના “જેન્ડર ગેપ” રીપોર્ટ દશાટ એ છે કે સમગ્ર વિશ્વમાાં સ્ત્રીઓ આવથિક

ભાગીદારીમાાં સ્ત્રીઓને જાતીય પુિટગ્રહનો સામનો કરિો પડે છે . આ િલણ માત્ર વિકાસશીલ દે શોમાાં જ
નહીં પરાં ત ુ વિકવસત દે શોમાાં પણ જોિા મળે છે જે સ્ત્રીઓના માર્ે તકની અસમાનતા સામે આંગળી
છે .
આવથિક ભાગીદારી ક્ષેત્રમાાં મકહલાઓ સાથે મુખ્યત્િે ની ેના ક્ષેત્રમાાં ભેદભાિ રાખિામાાં આિે છે .
(1) કાયટક્ષેત્રની ભાગીદારીમાાં ભેદભાિ.
(2) િેતન અસમાનતા.

(3) વિકાસની તકોમાાં અસમાનતા.
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ીંધે

ઓઇસીડી એક અભ્યાસ દ્વારા નોંધે છે કે કાયટક્ષેત્રમાાં મકહલાઓની સમાન ભાગીદારીના અભાિના કારણે
વિશ્વના જીડીપીમાાં 13 કરચલયન ડોલરની આસપાસ નુકસાન થાય છે . આ ધાંધાદારી સ્પધાટત્મકતામાાં
મકહલાઓની સમાન ભાગીદારીના અભાિના કારણો ની ે મુજબ છે .

1. પ્રશતભા/કૌશલ્ય નકુ સાન: વિશ્વ મહીલાઓની િસ્તી લગભગ કૂલ િસ્તીની અડધી છે જેથી તે
કૂલ માનિબળની અડધી પ્રવતભા/કૌશલ્ય ધરાિે છે . પરાં ત ુ જાતીય ભેદભાિના કારણે આ
પ્રવતભા/કૌશલ્ય િેડફાઇ જાય છે .

2. અન્ય પડરપ્રેક્ષ્ય: મહીલાઓ વિશ્વની કૂલ િસ્તીની અડધી ગ્રાહકો પણ છે જેની જરૂકરયાતો પણ
મહીલા કમટ ારીઓ દ્વારા સારી રીતે સમજી શકાય છે . પરાં ત ુ જાતીય ભેદભાિના કારણે ધાંધાના
આ પકરપ્રેક્ષ્યનો અભાિ િતાટય છે .

3. ઉચ્ચ કક્ષાન ુ નેત ૃત્વ: જાતીય ભેદભાિના કારણે કોપોરે ર્ ઉછ

કક્ષાએ મહીલાઓના નેત ૃતિને

ગુમાિે છે અનેે તમેની સામે અસમથટ પુરૂષ દ્વારા જગ્યા ભરિામાાં આિે છે .

4. સફળ સ્ત્રી સાહવસકોએ સારા ધાંધાકીય િાતાિરણમાાં ખુબ જ ઉછ

ક્ષમતાઓ પ્રદશીત કરી છે .

ઇન્દ્ન્દરા નુયી, અરુાંધતી ભટ્ટા ાયટ જેિી મકહલાઓ તેના ઉદાહરણ છે કે કોપોરે ર્ ક્ષેત્રમાાં મહીલાઓને તક
આપિામાાં આિે તો તે ઉમદા કામગીરી બજાિી શકે છે . મકહલાઓની ભાગીદારી સુવનવશ્વત કરિા માર્ે
સકક્રય જોગિાઈઓની જરૂકરયાત છે . જી.ઇ.એસ અને સ્ર્ેન્ડ અપ ઇન્ડીયા િગેરે સ્ત્રી સાહવસકોને
પ્રોત્સાહન આપિા માર્ે ઉત્તમ પગલાાં સાચબત થઇ શકે છે .

જવાબ-9:
અવકાશી કચરો: •

અવકાશી કચરો એર્લે વનષ્ટ્ક્રીય, અિકાશમાાં કૃવત્રમ રીતે બનાિેલા પદાથોના સમુહ માર્ે

િપરાતો શબ્દ છે . ખાસ કરીને પ ૃથ્િીની પરીભ્રમણ કક્ષાના પરીપ્રેક્ષ્યમાાં, જેમ ક એજુના ઉપગ્રહો
અને અને િપરાઈ ચુકેલા રોકેર્. તેમાાં વિઘર્ન, ધોિાણ અને અથડામણના કારણે છુર્ા પડેલા
ટુકડાઓનો સમાિેશ થાય છે .
•

અિકાશી ક રાનો સ્ત્રોત મ ૃત અિકાશયાન, ખોિાયેલા સાધનો, રોકેર્ બુસ્ર્ર, શસ્ત્રો િગેરેનો
સમાિેશ થાય છે

•

ખતરો:o
o

અિકાશી ક રો સકક્રય ઉપગ્રહો, માનિરકહત અિકાશયાન િગેરે માર્ે ખતરારૂપ છે .
આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ સ્ટે શન: -
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▪

જોકે આંતરરાષ્ટ્રીય અિકાશ સ્ર્ે શન અિકાશી ક રા સામે રક્ષણ માર્ે વ્હીપલ
કિ

છે પરાં ત ુ નાના ક રા સામે અમુક ભાગ (ખાસ કરીને તેના સૌર પેનલ્સ)

સરળતાથી સુરચક્ષત કરી શકાતી નથી.

o

પરાં ત ુ ત્યાાં પણ કેસ્સલર વસન્રોમ અથિા કેસ્સલર અસરનો ખતરો રહેલો છે , જ્યાાં ક રાનો
એક ભાગ ભાગ તુર્ીને બીજા સાથે અથડાય છે અને તેન ુ પુનરાિતટન થાય છે અને તે
અંતમાાં ઉપગ્રહોની આખી ભ્રમણ કક્ષાને પ્રદુવષત કરે છે .

જવાબ-10:
બ્લોક ઇ
ે ન ર્ે કનોલોજી મ ૂળભુત રીતે અજ્ઞાત કડજજર્લ વ્યિહારોને અજ્ઞાન લેિડ દે િડના વ્યિહારોની
નોંધ રાખિા માર્ે વિકવસત કરિામાાં આિી હતી. બ્લોક ેઇન એક સુરચક્ષત કડજજર્લ ખાતાિહી છે જે
એક િાર નોંધ થયા બાદ બધા જ િપરાશકતાટઓની નોંધ રાખે છે જેને નાબુદ કરી શકાતી નથી.
બ્લોકચેઇન ટે કનોલોજીના શક્ય ઉપયોગો:

1) બ્લોક ેઇન ર્ે કનોલોજી રવશયા અને આંધ્રપ્રદે શની જેમ જમીન રે કોડટ રાખિા અને રજજસ્રી વસસ્ર્મમાાં
િાપરી શકાય છે .

2) બ્લોક ેઇન કોન્રાતટ્સ પદ્ધવતમાાં ઉપયોગ કરી શકાય છે જેથી છે તરવપિંડીનુ ાં જોખમ ઘર્ાડી શકાય અને
કરારમાાં વિશ્વસનીયતા અને

ોકસાઈ લાિી શકાય છે .

3) તે આરોગ્ય િીમા માર્ે િાપરી શકાય છે કે જે ખોર્ા દાખલ કરિામાાં આિતા િીમા દાિાઓ સામે
જોખમ ઘર્ાડી શકે છે .
4) બ્લોક ેઇન પાંજાબ નેશનલ બેન્ક જેિી છે તરવપિંડી ભવિષ્ટ્યમાાં થતી અર્કાિિામાાં મદદરૂપ થઇ શકે
છે .

5) ન્યાયતાંત્ર અને ચર્ણી
ાં ૂ
પાં

જેિી સાંસ્થાઓના કાયો મજબુત કરિા બ્લોક ેઇન ર્ેતનોલોજી અત્યાંત

મદદરૂપ થઈ શકે છે .
6) તે બૌદ્ધદ્ધક સાંપદા રજજસ્રી જાળિી રાખિામાાં મદદરૂપ થઈ શકે છે .
7) તે સાંિેદનશીલ મકહતી જેિી કે જન્મ અને મત્ૃ યુના રોકડટ , કક્રવમનલ રે કોડડ ટ સ, આધાર સાંલગ્ન રે કડટ ,
િગેરે માર્ે ૧૦૦% ફૂલ-પ્ર ૂફ વસસ્ર્મ વિકસાિી વસસ્ર્મમાાં િધુ પારદશટકતા લાિી શકશે.
8) તે વિઝા અને પાસપોર્ટ રે કોડટ જાળિિા મદદરૂપ બની શકે છે .
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જવાબ-11.
•

રાષ્ટ્રની ઊજાટ જરૂકરયાતોને પહોં ી િળિા તથા ભારતમાાં ઊજાટ ક્ષેત્રનો ઉકેલ લાિિા

પુનઃપ્રાલય ઊજાટના સમસ્યાના ઉકેલનો એક અચભન્ન ભાગ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે .
•

ભારતમાાં પુનઃપ્રાલય ઊજાટના ક્ષેત્રમાાં 175 GW લક્ષ્યાાંક 2022 સુધીમાાં પ્રાલત કરિા માર્ે

ભારતીય ઉજાટ ક્ષેત્રમાાં પુનઃપ્રાલય ઊજાટની ઘણી જરૂરીયાત રહેલી છે .
તાજેતરની પહેલ
•

નિી અને નિીનીકરણીય ઊજાટ માંત્રાલયે સ્િછછ ઉજાટ ભવિષ્ટ્ય માર્ે અનેક પગલાાં લીધાાં

છે અને વિશ્વની સૌથી મોર્ી નિીનીકરણ ક્ષમતા વિસ્તરણ કાયટક્રમ અપનાિી રહ્ુાં છે .
•

મા ટ 2018 સુધીમાાં, નિીનીકરણીય ઊજાટની 37.33 GW ક્ષમતા ઉમેરિામાાં આિી છે અને છે લ્લાાં

ાર િષટમાાં કુલ 69 GW નિીનીકરણીય ઊજાટ સ્થાવપત ક્ષમતા છે .
•

િષટ 2022 સુધીમાાં 175 GW ના લક્ષ્યાાંકને પ્રાલત કરિા માર્ે , મંત્રાલયે કેટલીક યોજનાઓ શરૂ

કરી છે જેવી કે પવન-સોલર હાઇણિિ પાવર પ્રોજેક્્સનો શવકાસ, બાયોમાસ પાવર અને બગાસે
કોજેનરે શન , ઉદ્યોગો માટે બાયોમાસ ગે શસફાયર , સૌર ઉદ્યાનોના શવકાસ માટે યોજના અને અલ્રા

મેગા સોલર પાવર પ્રોજેતટ્સ, નહેર કાાંઠા અને નહેરની ઉપર અને બાયોગેસ આધાકરત ચગ્રડ પર
ચગ્રડ કનેતર્ કરે લા સૌર પીિી પાિર લલાન્ટ્સ િીજ ઉત્પાદન કાયટક્રમ.
•

સૌર અને પવન શક્ક્ત: o

ુ ય, રાષ્ટ્રીય સૌર શમશન એ સૌથી મહત્વાકાંક્ષી કાયટક્રમ છે જેન ંુ લક્ષ્ય
બધી યોજનાઓમાં મખ્
સૌર-ઊજાટને પ્રોત્સાહન આપવાન ંુ છે જેનો ઉદ્દે શ સોલર ઊજાટ ઉત્પાદન ખ ટને કોલસા /
ગેસ આધાકરત િીજ ઉત્પાદનના સ્તર સુધી ઘર્ાડિાનો છે .

o

સૌર અને પિન ઊજાટ માર્ે નિીનીકરણીય ક્ષેત્રમાાં ઐવતહાવસક રીતે ઓછી ર્ે કરફ લાદીને
પ્રોત્સાહન આપિામાાં આિી રહ્ુ છે

o

સૌર પાતસટ અને અલ્રા મેગા સોલર પાિર પ્રોજેતટ્સના વિકાસ માર્ે યોજનાની ક્ષમતા 20
GW થી 40 GW સુધી િધારિામાાં આિી છે .
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o

બાંધકામ પેર્ા કાયદામાાં સુધારા કરી નિા બાાંધકામ માર્ે છત ઉપર સૌર પેનલો

લગાિિાની ફરજજયાત જોગિાઈ કરિામાાં આિી છે અને ઘર લોનમાાં પણ બેંક દ્વારા તેને
ઘરનો ભાગ તરીકે ગણિામાાં આિશે.
o

છે સ્માર્ટ શહેરોનો વિકાસ માર્ે ની માગટદવશિકા હેઠળ ઘરની છત પર સોલર-વસસ્ર્મ અને
10% નિીનીકરણીય ઊજાટની જોગિાઈ ફરજીયાત બનાિાઇ છે .

o

સોલર પ્રોજેતર્ સ્થાપિા માર્ે ઇક્તિર્ીનુ ાં સાં ાલન કરિા માર્ે ર્ે તસ ફ્રી સોલર
બોન્્સનેપ્રોત્સાહન આપવુ.

o

સોલર પાિર ખરીદિા માર્ે ર્ે કરફ આધાકરત સ્પધાટ ત્મક ચબકડિંગ પ્રકક્રયા.

o

લાયકાતિાળી ર્ે ક્તનકલ કમટ ારીઓની ર ના માર્ે સ ૂયટ- વમત્ર કાયટક્રમ.

o

ગુજરાત સરકારે સ ૂયટશક્તતની શરૂઆત કરી કકસાન યોજના (સ્કાય) હેઠળ, જે હેઠળ પેનલ્સ

ૂ ોને ગ્રીડ કનેતર્ે ડ સોલર પ ૂરા પાડિામાાં આિશે જેઓ પાસે વસિં ાઈ
12,000 થી િધુ ખેડત
હેત ુ માર્ે વનયવમત િીજ જોડાણો હોય.
▪આ

ૂ ો સૌર ઊજાટ ઉત્પન્ન કરી શકશે, જેર્લુાં જરુરી
દે શમાાં પહેલી િખત છે કે ખેડત

▪આ

ૂ ો સૌર પેનલ્સ દ્વારા આિશ્યક
પ્રોજેતર્નો સૌથી મોર્ો ફાયદો એ છે કે, ખેડત

છે તેર્લુાં જ િાપરી શકશે અને બાકીની ઉજાટન ુ િે ાણ પણ કરી શકશે.

આિશ્યક િીજળીનો ઉપયોગ કયાટ પછી, સરકારને િધારાની િીજળી િે ી શકે છે
અને તેમાાં સારી આિક મેળિી શકે છે .
•

પવન ઊજાટ:o પિન

શક્તત સ્થાવપત ક્ષમતાના સાંદભટમાાં, ભારત િૈવશ્વક સ્તરે

o ભારત

પાસે લાાંબો દકરયાકકનારો છે જ્યાાં પિન ઉજાટ શક્તત વિકસાિિા માર્ે ની સારી

જમટની પછી િૈવશ્વક સ્તરે 4 સ્થાન પર છે .

ીન, યુએસએ અને

શક્યતા છે . કેચબનેર્ દ્વારા નેશનલ ઑફશોર વિન્ડ એનજી પોચલસીને માંજૂરી આપિામાાં
આિી છે .
•

બાયો-એનજી
o બાયોમાસ

પાિર પ્રોજેતર્ માર્ે કેન્િીય નાણાાંકીય સહાયમાાં બાયોમાસ ગેવસકફકેશન અને

બગાસ કોજનરે શન સામેલ છે .
o કેન્દ્લર્િ

પાિર જનરે શન માર્ે ઑફ-ગ્રીડ બાયોગાસ પાિર પ્રોજેતર્ને પ્રોત્સાહન.

o બાયોગેસ

અને ખાતર વ્યિસ્થાપન કાયટક્રમ (એનબીએમએમપી) હેઠળ મુખ્યત્િે ગ્રામીણ

અને અધટ-શહેરી પકરિારો માર્ે નાના કદના બાયોગેસ લલાન્ર્.
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•

ુ ારા:
ટેરીફ નીશતમાં સધ
o મા
o નિી

ટ 2022 સુધીમાાં સૌર નિીનીકરણીય ખરીદીમાાં 8% સુધીનો િધારો.
કોલસા / ચલગ્નાઇર્ આધાકરત થમટલ લલાન્ર્ માર્ે નિીનીકરણીય ઉજાટનો

વિકાસ.

o સોલર
• સરકાર

અને પિન શક્તત માર્ે ઇન્ર્ર-સ્ર્ે ર્ રાન્સવમશન

ાર્જને નાબુદ કરી દે વ.ુ ાં

જનરે શન આધાકરત પ્રોત્સાહન, મ ૂડી અને વ્યાજ સબવસડી, ભાંડોળ, રાહત દરે નાણા,

રાજકોષીય પ્રોત્સાહનો િગેરે દ્વારા વિવિધ યોજનાઓને નાણાકીય સહાય પ ૂરી પાડે છે .

•

માંત્રાલયે નિીનીકૃત ઉજાટની ખરીદી (આરપીઓ) અને પુન:પ્રાલય ઉજાટના ઉત્પાદન, ઇન્દ્ન્ર્ગ્રેર્ેડ
પાિર ડેિલપમેન્ર્ સ્કીમ(આઇપીડીએસ) દ્વારા નેર્-મીર્કરિંગ ફરજીયાત બનાિિા માર્ે િીજ

વિતરણ કાંપનીઓને પ્રોત્સાહન, લક્ષ્ય હાાંસલ કરિા માર્ે દ્ધદ્વપક્ષીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય દાતાઓ
ુ ા છે .
તેમજ ગ્રીન તલાયમેર્થી ભાંડોળ ઊભુ ાં કરવુ ાં કરવુ િગેરે પગલાઓ અમલમાાંમક્ય
•

અન્ય પહેલ
o

ઇન્ર્રનેશનલ સોલાર એલાયન્સ (આઇએસએ) ની ર ના જે કડસેમ્બર 2017 માાં

કાયદે સરની સાંસ્થા બની. ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય રીન્યુએબલ કોમ્યુવનર્ીમાાં ફ્રાન્સ સાથે

અગ્રણી ભ ૂવમકા ભજિી રહ્ુાં છે અને ભારતમાાં તેન ુ મુખ્ય મથક સ્થાપિામાાં આવ્યુ છે .
o

સૌર આધાકરત અને બાયોમાસ આધાકરત પાિર જનરે ર્ર, પિન શક્તત જેિા ઉદ્દે શ્યો માર્ે
બેંક લોન્સ વસસ્ર્મો, માઇક્રો- હાઇડલ છોડ અને નિીનીકરણીય ઊજાટ આધાકરત શેરી પ્રકાશ
વ્યિસ્થા અને દૂ રસ્થ માર્ે ગામ િીજળીકરણ.

o

નિીનીકરણીય ઊજાટ ઉત્પન્ન અને વિતરણ યોજનાઓ માર્ે સ્િ ાચલત રૂર્ હેઠળ 100%
સુધીની વિદે શી ડાયરે તર્ ઇન્િેસ્ર્મેન્ર્ની પરિાનગી છે .

ણચિંતાઓ: •

વેપાર સંબશં ધત મદ્દુ ાઓ
o

વિરોધી સ્પધાટત્મક અસરો ધરાિતા િેપાર ઉપાયોને અમલમાાં મ ૂકવુ ાં એ સામાન્ય બની
ગયુ ાં છે , જેમાાં સ્િછછ ઊજાટ તેની સૌથી નિી પીકડત બની રહી છે . આિા પગલા ઊં ા

ર્ે કરફમાાં પકરણમશે અને પહેલાથી જ આવથિક રીતે નબળી અને સાંશયાત્મક ઉપયોચગતાઓ
માર્ે સોલર પાિર ઓછી આકષટક બનાિશે.
•

વૈશશ્વક વેપાર શાસન સાથે પાલન
o િૈવશ્વક

િેપાર શાસન સાથે ભારત સુસગ
ાં ત રહે તે મહત્િપ ૂણટ છે

PD GURUKUL, F 61/62, INDIA BULLS MEGA MALL, NEAR DINESH MILL, JETALPUR ROAD VADODARA 9998051345

o ઘરે લ ુાં

સૌર ઉત્પાદકોની ચ િંતાઓને સમથટન આપિા માર્ે અગાઉના પગલાાં દાખલા

તરીકે, ઘરે લ ુાં સામગ્રી આિશ્યકતા અથિા ડીસીઆર સ્કીમ)િલ્ડટ રે ડ ઓગેનાઈઝેશન
(ડબલ્યુર્ીઓ)માાં (પડકારિામાાં આવ્યા હતા.
•

આંતર મંત્રાલય સંઘર્ટ: o ભારતના
o નિી

સૌર ક્ષેત્ર હાલમાાં આંતર-માંત્રી ક્રોસ ફાયરમાાં પકડાય છે

અને નિીનીકરણીય ઉજાટ માંત્રાલયને િન અને પયાટિરણ માંત્રાલય દ્વારા રજૂ

કરાયેલા મુદ્દાઓ સાથે સાંકળાયેલા છે : સોલર પેનલ્સનુાં વિદ્યુત મોર્સટ તરીકે ફરીથી

િગીકરણ (િતટમાન િગીકરણ એ પ્રકાશશીલ સેવમકન્ડતર્ર કડિાઇસ છે ), આયાતકારો પર
િધારાની ફરજો અને ઉપાડ લાદિામાાં આિે છે .
•

ગ્રામીણ વિદ્યુવતકરણ વનગમ એક ઊજાટ જરૂકરયાત પ ૂરી કરિામાાં મદદ કરે છે , પરાં ત ુ યોગ્ય સમયે

જરૂરીયાતને પહોં ી િળિામાાં મદદ કરત ુ ાં નથી, જે ભારત માર્ે મુખ્ય પડકાર છે .
•

પેનલ ગુણિત્તા / જીિનકાળ (ખાસ કરીને ગરમ ભારતીય િાતાિરણમાાં), અને ખ ટમાાં ઘર્ાડો

થિાનુાં

ાલુ રહેશે કે કેમ (તાજેતરમાાં જ

ીની મોડયુલ સલલાયસે ભાિમાાં િધારો કયો છે ,

ની ેના િલણના િષોને પાછો ફેરિી દીધો છે અને સતત કકિંમતો ઘર્ાડીને તાજેતરની ચબડને
જોખમમાાં મ ૂકી કદધી છે ).
•

ભારતમાાં કોમવશિયલ બેંકો ઇન્ફ્રાસ્રત ર માર્ે ફાઇનાક્ન્સિંગનુ ાં મુખ્ય સ્રોત છે . પરાં ત ુ આ બેંકો

વિકવસત રાષ્ટ્રો કરતા ઘણા િધારે ઉં ા દરે લોન આપે છે .
•

જમીનની ઉપલબ્ધતા પણ આ ક્ષેત્ર માર્ે મોર્ો અિરોધ છે . ભારતમાાં સામાન્ય રીતે જમીનને

વિભાજજત કરિામાાં આિે છે અને રે કોડડટ સ ઉપલબ્ધ હોતા નથી.
•

ુ શન વસસ્ર્મ્સ હજુ પણ
સૌર પાિર લલાન્ર્માાં પેદા થતી િીજળીના પ્રસાર માર્ે ઇિેક્યએ

સાંપ ૂણટપણે સજ્જ નથી.

ભશવષ્ટ્યની રાહ: •

વિકાસકતાટઓ અને ઉત્પાદકોને તેમની જરૂકરયાતોને સ્પષ્ટ્ર્ રીતે રજૂ કરિાની જરૂર છે અને

નીવતઓને િધુ સ્પષ્ટ્ર્ બનાિિા માર્ે માાંગણી કરિાની જરૂર છે .
•

ઉદ્યોગના વ્યાપક કહતોની અિગણના કયાટ વિના દરે ક કહતધારકોએ મુખ્ય ચ િંતાઓને રજૂ કરિા

ઉદ્યોગોની એકીકૃત રજુઆતની જરૂર છે .
•

મહત્ત્િના ખવનજોના અસરકારક સોવસિંગ અને આર એન્ડ ડીમાાં રોકાણ જેિા મુદ્દા પર ભારતે

વ્યાપક વ્ય ૂહર નાની જરૂર પડશે.
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•

સ્િછછ ઊજાટ ભાંડોળ, ઉત્પાદન આધાકરત પ્રોત્સાહન લીંક લોન ચુકિણી અને ગ્રીન બોન્ડ જેિા

નિીન ફાઇનાક્ન્સિંગ પગલાાં આ ક્ષેત્રની નાણાકીય જરૂકરયાતોને દૂ ર કરિા એક ઉકેલ બની શકે છે .
શનષ્ટ્કર્ટ: •

નિી ઊજાટ વિકલ્પો તરફ જિાનુ ાં એ સમયની માાંગ છે જે કુદરતી સાંસાધનોના અવનવિત

શોષણને અર્કાિી શકે છે અને આિનારા સમયમાાં સસ્ત ુ ાં અને ર્કાઉ ઊજાટ સુધી પહોં
કરી શકે છે .

સુવનવશ્વત

જવાબ 12
ભારતને વિશ્વનો સૌથી મોર્ો વિકાસશીલ અથટતત્ર
ાં ગણિામાાં આિે છે . આ વિકાસની હરીફાઇમાાં ભારતને
પયાટિરણ સાંરક્ષણ માર્ે ઉછ

પ્રાધાન્ય આપવુ ાં જોઇએ અને તેને થઇ રહેલા નુકસાનને મયાટકદત કરિા

માર્ે પ્રયત્ન કરિા જોઈએ.
ુ ન બનાિવુ ાં જોઈએ કારણ કે :
ભારતને તેની આવથિક વ ૃદ્ધદ્ધ અને પયાટ િરણીય ર્કાઉપણુ ાં િછ ે સાંતલ

1. પયાટિરણને વિષે ચ િંતાઓ કયાટ િગર આવથિક વ ૃદ્ધદ્ધની ભવિષ્ટ્યમાાં મોર્ી કકમત ચુકિિી પડશે જે
ીન જેિા કેર્લાક ઝડપથી વિકાસ પામતા દે શો સાથે જોિામાાં આિે છે .

2. ભારત હજી પણ આગળ િધી રહ્ુાં છે તેથી તે પાછળથી સુધરાત્મક પગલાાંઓ લેિાને બદલે
શરૂઆતથી જ નિી ઇકો ફ્રેન્ડલી ર્ે તનોલૉજીનો ઉપયોગ કરિો કહતાિહ છે .

3. ભારત કાબટન ડાયોતસાઇડનુ ાં ત્રીજુ ાં સૌથી િધુ ઉત્પાદક છે , તેથી તેને તેના ઉત્સર્જનને અંકુશમાાં
લેિાની જરૂર છે જેથી તે આઇડીસીના વનયમોનુ પાલન સુવનવશ્વત કરી શકે.

4. સી.ઓ.પી.ડી. જેિા શ્વસન રોગોના વિકાસના િધતા જોખમને ઘર્ાડવુ જરુરી છે કેમ કે આપણા
કેર્લાક શહેરોમાાં પ્રદૂ ષકોનુાં ઊંચુ ાં પ્રમાણ છે .

ભારત તેના આવથિક વિકાસ અને પયાટ િરણ ર્કાઉપણુન
ાં ુ ાં સાં ાલન કરી શકે છે :

1. જે આપણા પયાટિરણીય કાયદાઓનુ ાં પાલન યોગ્ય રીતે નથી કરતી તેિી સાંસ્થાઓ સામે કડક
પગલાાં લેિા જોઇએ.
2. પ્રારાં ચભક તબક્કામાાં ચબન સુસગ
ાં ત સાંસ્થાને ઓળખિા માર્ે તેના દે ખરે ખતાંત્રને મજબ ૂત બનાિવુ ાં .
3. પ્રદુષકો અને ને તેનાથી થતા રોગોની હાવનકારક અસરો વિશે લોકોને જગરુક બનાિિા.

4. િધુ પયાટિરણીય મૈત્રીપ ૂણટ ર્ે કનોલોજી વિકસાિિા માર્ે આર એન્ડ ડીને ઉત્તેજન આપવુ.ાં
5. િધુ ઊજાટ જરૂરીયાતોને પકરપ ૂણટ કરિા માર્ે િધુ નિીનતમ સ્રોતોનો ઉપયોગ કરિો.

સમસ્યાનો સ્િીકાર કરિા અને સાંવમવશ્રત પ્રયાસો સાથે સાંબોધન કરિા અને પયાટિરણલક્ષી તકનીકી
તકનીકોના વિકાસમાાં આપણા નિીન વિ ારધારકોને કદશા વનદે શ આપિા તે સમયની જરૂર
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છે . પયાટિરણના મુદ્દાઓને એક સાથે સાંબોવધત કરવુ ાં જ જોઇએ કારણ કે આપણે વિકાસના માગે આગળ
િધીએ છીએ.

જવાબ 13
પ ૃષ્ટ્ઠભ ૂશમ:•

કુદરતી આપવત્તઓથી િૈવશ્વક આવથિક નુકસાન ૧૯૮૦ના દાયકામાાં િાવષિક સરે રાશ 50 અબજ

ડોલરથી િધીને 2000 ના દાયકામાાં િાવષિક સરે રાશ આશરે $ 200 અબજ થઈ ગયુ ાં છે .
ભારતનો પ્રશતડક્રયાશીલ અણભગમ: •

કુદરતી આપવત્તઓ હિામાનના બદલાિને કારણે િધી રહી છે જે માનિસજર્જત પ્રવ ૃવત્તઓ દ્વારા

થાય છે . સરકાર અને વ્યિસાયકારોની સામુકહક વનષ્ટ્ફળતાના કારણે િાતાિરણીય પકરિતટનના પુરાિા
હોિા છતાાં, વનમાટણમાાં ક્સ્થવતસ્થાપક તકેદારીના અભાિે વિનાશની અસરમાાં િધારોથયો છે .
•

તમામ સલામતી માગટદવશિકાઓ, વનિાસો, ફેતર્રીઓ અને ઇન્ફ્રાસ્રત ર સુવિધાઓની અિગણના

કરીને એિા વિસ્તારોમાાં મકાન વનમાટણ કરિામાાં આિે છે જે પ ૂર જેિા કુદરતી જોખમો માર્ે
સાંભવિત રૂપે જોખમી છે .
•

ઉત્તરાખાંડમાાં 2013માાં અને કાશ્મીરમાાં 2014 માાં પ ૂર બાદ જે આ બે રાજ્યોમાાં આગાહી સ્ર્ે શનો

સ્થાપિામાાં આવ્યા હતાાં તે અંગે ઘણાાં બધા પ્રશ્નો ઉઠાિિામાાં. ત્યારબાદ બધાાં જ પ ૂર સાંભવિત
રાજ્યો માર્ે પણ નિા પ્રયત્નો કરિામાાંઆવ્યા, પરાં ત ુ તે સફળ થયા નહીં.
•

આપવત્ત વ્યિસ્થાપન યોજના કાગળ પર અક્સ્તત્િ ધરાિે છે , પરાં ત ુ અમલીકરણ એ એક પડકાર

છે .

o સરકાર

દ્વારા સજ્જતા અચભગમ તરફના ફેરફારને ધ્યાનમાાં રાખીને, દે શના મોર્ાભાગના

ભાગો સકક્રય પ્રવતકાર, શમન અને સજ્જતા માગટને બદલે આપવત્ત વ્યિસ્થાપનમાાં રાહતકેન્દ્ન્િત અચભગમને અનુસરિાનુ ાં
•

ાલુ રાખે છે .

ભારત સરકારના ગૃહ અને શહેરી ગરીબી વનિારણ માંત્રાલય દ્વારા આપવત્ત અને નબળાઈની

રૂપરે ખાઓમાાંપિન અને

ક્રિાત, ધરતીકાંપો અને પ ૂરને આપવત્તના જોખમો તરીકે ઓળખે

છે . હિામાન અને િાતાિરણીય અવતશયોક્તતઓ અને સાંકળાયેલ પાકના નુકસાન અથિા

જીિનની હાવન અથિા આરોગ્યના જોખમો િગેરેને નુકસાનની માકહવતમાાં અપડેર્ કરિામાાં
આવ્યાાં છે તે સ્પષ્ટ્ર્ નથી.

િધુ સકક્રય અચભગમની જરૂર છે : •

પુનવનિમાટ ણ પ્રયત્નોમાાં પુન:વનમાટ ણ િધુ સારી રીતે કરિાની જરૂર છે . કેરાલામાાં થયેલ ઘર્ના

બાદ, પિન-અને પાણી-પ્રવતરોધક સામગ્રી સાથે બાાંધકામ કરવુ ફરજીયાત બનાિવુ જોઇએ.
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•

લોકોને દૂ ર ખસેડિાની જરૂર છે . 2015 ના પ ૂર દરવમયાન,

અિગણનાની કકિંમતને સમજાિી હતી.
•

પ્રારાં ચભક

ેતિણી મહત્િપ ૂણટ છે . આ વસસ્ર્મના કારણે ,

ેન્નાઈમાાં શહેરી વિકાસની
ક્રિાત ફેઇલીન (2013) એ ઓકડશામાાં

40 કરતા ઓછા લોકોનો ભોગ લીધો હતો. કેરળમાાં, રાષ્ટ્રીય હિામાન સેિાઓથી કોઈ સમયસર
આગાહી કરિામાાં આિી નહોતી. રાજ્યને વિશ્વસનીય પ ૂર આગાહી કરિાની ક્ષમતાની જરૂર છે .
•

નબળી પકરક્સ્થવતકીમાાં ખોદકામ અને ખાણકામના વનયમોનુ ાં સખ્ત અમલીકરણ કરિાની જરૂર

છે . િનનાબ ૂદીથી કેરળના પ ૂર અને કાદિના પ્રભાિની અસરો િધુ ખરાબ થઈ, જે પવિમ
ઘાર્ના ઇકોલોજી વનષ્ટ્ણાત પેનલ 2011 ની અહેિાલમાાં
•

ેતિણી આપિામાાં આિી હતી.

િાતાિરણની અસર વનવશ્વત નથી. ભારે િરસાદિાળા વિસ્તારોમાાં ભારે દુષ્ટ્કાળની પણ

સાંભાિનાઓ રહેલી છે .
•

પ ૂર આગાહી માર્ે ના ચબન-માળખાગત પગલાાં પ ૂર પ્રાદે વશક વિસ્તારોમાાં પ્રારાં ચભક

ેતિણી

પ્રદાન કરે છે તે પ ૂર વ્યિસ્થાપન માર્ે સફળ પુરિાર થઇ છે . સત્તાિાળાઓ, મુખ્ય કહસ્સેદારો અને
સમુદાયોને આ સુવિધાઓથી પ્રાલત માકહતી પર કાયટિાહી કરિામાાં તાલીમ આપિામાાં આિે ત્યાાં
સુધી જમીન પર હાઇ-ર્ે ક
•

ેતિણી વસસ્ર્મ્સ ઉપયોગી રહેશે નહીં.

જોખમો, નબળાઈઓ અને સાંસાધનોને મેવપિંગ કરિા માર્ે વિવિધ કહસ્સેદારોને એકસાથે

આિિાની જરૂર છે , કરલ્સનુ આયોજન કરવુ ાં અને ક્ષમતા વનમાટણ કરવુ જેિા વનયવમત સજ્જતા
કક્રયાઓ, કર્ોકર્ી યોજનાઓ વિકસાિિી અને અપડેર્ કરિા, સ્થાવનક સ્તરે સાંસાધનોની
ઉપલબ્ધતા તપાસિી અને પ્રારાં ચભક
•

ેતિણી સ ૂ નાઓ પર કાયટ કરવુ.ાં

જ્યારે સરકાર સજ્જતા અને પ્રવતકક્રયા માર્ે વસસ્ર્મ્સ અને વમકેવનઝમ્સને મજબ ૂત બનાિિા

તરફ કામ કરે છે , ત્યારે સમાજ સ્તર પર, આપવત્ત સજ્જતા માર્ે નાગકરક સમાજની ભ ૂવમકા ઘણી
મહત્િની છે .
•

સમગ્ર દે શમાાં આપવત્ત સજ્જતા અને વનિારણ માર્ે પગલાાં લેિાની જરૂર છે , પછી ભલે કોઈ

રાજ્યમાાં કોઈ આપવત્તની અસર થઇ હોય કે નહીં. ભારતને એક સહયોગી અચભગમ અપનાિિાની
જરૂર છે , જ્યાાં સરકાર, કોપોરે શનો, એકેડેમી, નાગકરક સમાજો અને સમુદાયોની ભ ૂવમકા ઓળખી

કાઢિામાાં આિે અને બધા કહતધારકો આપવત્તની ક્સ્થવતસ્થાપકતા પ્રાલત કરિા માર્ે સાથે મળીને
કાયટ કરે .
•

સમુદાયો , સ્થાવનક, રાજ્ય અને કેન્િ સરકારો, ખાનગી ક્ષેત્રો, ધાવમિક અને સામાજજક ચબન-સરકારી

સાંગઠનો િછ ે આપવત્ત પ ૂિટ અને પછીના સાંદભટમાાં ક્રોસ સેતર્ર સહયોગની જરૂર છે અને તે માર્ે
આપવત્ત પુનઃપ્રાપ્લત માળખુ મજબ ૂત હોવુ ાં આિશ્યક છે .
•

એક િધારાનો પકરબળ જે આપવત્તના પુનપ્રાટ પ્લતમાાં સખત રીતે ઉમેરાિો આિશ્યક છે તે

આરોગ્ય ક્ષેત્રની પ ૂિટ-અને પછીની-પુનઃપ્રાપ્લત વ્ય ૂહર નાઓ અને વનણટયોમાાં એકીકરણ છે .
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o ભારતની

પ ૂિટ અને પછી આપવત્ત પછીની ક્સ્થવતસ્થાપકતાને િધારિા માર્ે કોઈપણ

નીવતઓ અને વ્ય ૂહર નાઓએ કુદરતી અને કૃવત્રમ િાતાિરણ અને સામાજજક આવથિક
વસસ્ર્મો પર પણ ધ્યાન આપવુ ાં જોઈએ.
oઆ

વ્ય ૂહર નાઓના તમામ અમલીકરણોએ તાંદુરસ્ત, ક્સ્થવતસ્થાપક અને ર્કાઉ

સમુદાયોમાાં ઝડપી પોસ્ર્-કડઝાસ્ર્ર તરફ લઇ જિા માર્ે પ ૂિટ-આપવત્ત યોજનાની બનાિિી
આિશ્યક છે .
o તાંદુરસ્ત,

િધુ ક્સ્થવતસ્થાપક અને ર્કાઉ સમુદાયો િગેરે સયુતાં ત લક્ષ્ય વસધ્ધ કરિા

જોખમની આકરણી, જોખમ, નબળાઈ અને ક્સ્થવતસ્થાપકતાના મ ૂલ્યાાંકન માર્ે જ્ઞાન, ડેર્ા
અને સાંશોધન જરૂકરયાતોને પણ ઓળખિી આિશ્યક છે .
•

ક્સ્થવતસ્થાપકતા તરફની પ્રગવતને માપિા માર્ે મોડલ્સ, મેકરતસ અને સ ૂ કાાંકોએ પુનરાિવતિત ,

તાંદુરસ્ત અને ર્કાઉ સમુદાયોને દૂ વષતતાની નબળાઇમાાં ઘર્ાડેલી ઘર્ાડાની ખાતરી કરિા

માર્ે ટૂાંકા , મધ્યિતી અને લાાંબા ગાળે આપવત્તઓની સારી અપેક્ષા અને સાં ાલન કરિા માર્ે
પુનરાિવતિત વશક્ષણ પ્રકક્રયાને
•

લાિિી આિશ્યક છે .

રાષ્ટ્રીય આપવત્ત પુનઃપ્રાપ્લત માળખાને તમામ સ્તરે સામ ૂકહક સાંલગ્નતાને યોગ્ય માકહતી અને

પ્રવશક્ષણ સાથે સરળ અને સુલભ્યતાની સુવિધા આપિાની જરૂર છે . આિા માળખામાાં અક્સ્તત્િમાાં
રહેલા સામાજજક નેર્િતસટનો લાભ ઉઠાિિો અને આપવત્તઓ પહેલા, તે દરવમયાન અને પછી
સમુદાયની ભાગીદારી િધારિી આિશ્યક છે .
•

ૂ ન
અદ્યતન માકહતી અને આંતકરક ઇન્ફ્રાસ્રત ર સાથે સાંકર્કાલીન શમન અને અનુકલ

પહેલને રાષ્ટ્રની તેમજ દરે ક રાજ્ય અને સમુદાયની અપેક્ષા, સોદો, પ્રવતરોધ અને પુનઃપ્રાપ્લત
કરિાની ક્ષમતાને મજબ ૂત કરિામાર્ે ર ાયેલ હોવુ ાં આિશ્યક છે .
•

રાષ્ટ્રીય માળખુ ાં મુખ્ય આપવત્તઓ જાહેર છે કે જેથી કરસોસટ ફાળિણી લાભદાયી અને વનષ્ટ્પક્ષ

હોઈ શકે માર્ે સારી રીતે સુવ્યાખ્યાવયત પ્રકક્રયા જરૂર પડશે.
•

તમામ ક્ષેત્રોમાાં ક્સ્થવતસ્થાપકતાની સાંસ્કૃવતને અંકુશમાાં લેિાની જરૂર છે જેથી સરકારી અને ચબનસરકારી સાંસ્થાઓ અને લોકોની ભ ૂવમકા અને જિાબદારીઓ કોડ, ધોરણો અને કદશાવનદે શો,
જોખમ-આધાકરત િીમા કકિંમત, દ્વારા સ્પષ્ટ્ર્ રીતે વ્યાખ્યાવયત કરિામાાં આિે. આપવત્ત

પુનઃપ્રાપ્લત અને ઉન્નત ક્સ્થવતસ્થાપકતા માર્ે ના રાષ્ટ્રીય સાંસાધનોને સુદઢ કરિાની જરૂર છે .
•

ચબન્દ્લ્ડિંગ કો્સ અને સ્ર્ાન્ડડડ ટ સ અને ઝોવનિંગ કાયદાઓ કુદરતી આફતો અને ચબલ્ર્ ઇન્ફ્રાસ્રત ર
તેમજ પાક અને કુદરતી પયાટ િરણીય અસ્કયામતો પરના આબોહિા પ્રભાિ તરીકે માનિા
જોઈએ.
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જવાબ 14
પ ૃષ્ટ્ઠભ ૂશમ: •

કેન્િ કરિેરાના મોર્ા ભાગનો કહસ્સો એકવત્રત કરે છે કારણ કે તે

ોક્કસ કરના સાંગ્રહમાાં સ્કેલ

અથટતત્ર
ાં નો આનાંદ માણે છે . સ્થાવનક મુદ્દાઓ અને જરૂકરયાતોની વનકર્તાને કારણે તેમના

વિસ્તારોમાાં જાહેર માલસામાન પહોં ાડિાની રાજ્યોની જિાબદારી છે . કેર્લીકિાર, તેના
કારણે રાજ્યોની આિક કરતાાં ખ ટ િધી જાય છે . િધુમ,ાં વિશાળ પ્રાદે વશક અસમતુલાને લીધે,
કેર્લાક રાજ્યો અન્યની તુલનામાાં પ ૂરતા સાંસાધનો િધારિામાાં અસમથટ હોય છે . આ

ુ નને સાંબોધિા માર્ે , ફાઇનાન્સ કવમશન રાજ્યો સાથે શેર કરિાના કેન્િીય ભાંડોળની
અસાંતલ
રકમની ભલામણ કરે છે . એ નોંધવુ ાં મહત્િપ ૂણટ છે કે બાંધારણ દ્વારા સાંસ્થાની ર ના એ કારણે

કરિામાાંઆિી છે જ્યારે "રાજ્યો િછ ેના વિિાદો અંગે પ ૂછપરછ અને સલાહ આપિા" આિે
ત્યારે તે ઉપયોગી થશે. અન્ય બે વિષયો પર

ાટ કરિાનુ ાં છે , જે ભારતીય સાંઘના સામાન્ય

કહતોના ઘર્કો છે અને નીવતને કેિી રીતે સમન્િવયત કરવુ ાં તે નક્કી કરિા માર્ે .

નાણા કશમશન: •

નાણાાં આયોગ કેન્િ-રાજ્ય નાણાકીય સાંબધ
ાં ો પર સ ૂ નો આપિા માર્ે દર પાાં
એક બાંધારણીય સાંસ્થા છે .

•

િષે ર ાયેલી

દરે ક નાણાાં આયોગે ની ેની બાબતો પર ભલામણો કરિાની હોય છે : (-i) કેન્િીય કરની રાજ્યો
સાથે િહેં ણી, (ii) કેન્દ્ન્િય અનુદાનનુ ાં વિતરણ (iii) પાં યતો અને મ્યુવનવસપાલીર્ી જેિી

પાં ાયતી રાજની સાંસ્થાઓના નાણાકીય સાંસાધનો િધારિા માર્ે ભલામણો કરિી અને (iv) તેને
સાંદચભિત અન્ય કોઈપણ બાબત
•

વહેચણીના પ્રકાર: -

•

કેન્િીય કર રાજ્યો દ્વારા માંજૂર કરિામાાં આિે છે , અને રાજ્યો તેમના વિિેકબુદ્ધદ્ધ અનુસાર ખ ટ
કરી શકે છે . િષોથી કરને રાજ્યોને કુલ કેન્િીય સ્થાનાાંતરણના 80% ભાગમાાં વિભાજજત કરવુ ાં
પડશે.

•

કેન્િ રાજ્યો અને સ્થાવનક સાંસ્થાઓને પણ ગ્રાન્ર્ પ્રદાન કરે છે જે

ુ માર્ે
ોક્કસ હેતઓ

ઉપયોગમાાં લેિાય છે . આ અનુદાન કુલ િહે ણીનાાં 12% થી 19% ની િછ ે છે .
•

િષોથી કવમશનની મુખ્ય કામગીરી બદલાઇ નથી, જોકે તેને વિવિધ મુદ્દાઓની તપાસ કરિાની
િધારાની જિાબદારી આપિામાાં આિી છે . દાખલા તરીકે, 12માાં નાણાાં પાં ે રાજ્યોની
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રાજકોષીય ક્સ્થવતનુાં મ ૂલ્યાાંકન કયુું અને તેમની કફસ્કલ કરસ્પોક્ન્સચબલીર્ી અને બજેર્ મેનેજમેન્ર્
કાયદાઓ ઘડનારાઓને રાહત આપી. આ 13 મી અને 14 મી નાણાાં પાં ે અથટતત્ર
ાં પર જીએસર્ીની

અસરનુાં મ ૂલ્યાાંકન કયુ.ું 13 મીનાણા પાં ે િધારાના અનુદાન આલયા દ્વારા િનક્ષેત્ર િધારિા માર્ે
રાજ્યોને પ્રોત્સાહન આલયુ ાં હત.ુ ાં
o

કેર્લાક અન્ય ફેડરલ દે શો, જેમ કે પાકકસ્તાન, મલેવશયા, અને

ઑસ્રે ચલયામાાં સમાન

સાંસ્થાઓ છે જે રાજ્યો સાથે કેન્િીય ફાંડ શેર કરિામાાં આિશે તે રીતે ભલામણ કરે છે .
o

14માાં નાણા આયોગની ભલામણો દ્વારા ભારતમાાં નાણાકીય સાંઘીયિાદના નિા યુગનો

પ્રારાં ભ થયો છે . ત્યારબાદ રાજ્યોનો કહસ્સો 32 ર્કાથી િધીને 42 ર્કા કરિામાાં આવ્યો.
મોર્ાભાગના દે શોએ પ્રાાંતોમાાં લગભગ 30 ર્કા સાંધીય સ્થાનાાંતરણને દ્વારા નાણાાં

આપિાનુ ાં મુશ્કેલ હોિાનુ ાં માન્યુ ાં છે , જ્યારે ભારત 42 ર્કા સુધી સ્થાનાાંતરણ કરે છે .
o

પૈસાની ર ના બદલાઈ ગઈ છે હિે રાજ્યો મધ્યસ્થ કર પ ૂલના નોંધપાત્ર કહસ્સાને

સાં ાચલત કરિા માર્ે આત્મવિશ્વાસ ધરાિે છે અને તેઓ આિક અને ખ ટ મોર ે િધુ
સ્િાયત્તતા ધરાિતા હશે.
o

તે અગાઉની પ્રથાથી અલગ છે આ અસરકારક નથી કારણ કે ભારત એક િૈવિધ્યસભર
દે શ છે અને દરે ક રાજ્યની અલગ જરૂકરયાતો છે

o

રાજ્યો પર િધુ નાણાાંકીય સ્િાયત્તતાને ધ્યાનમાાં રાખીને, દે શને િધુ નાણાકીય રાજકીય
સાંઘ તરફ દોરી જશે

o

રાજ્યો હિે ક્ષમતા વનમાટણ પર િધુ ખ ટ કરશે અને ઓછા ક્ષેત્રોમાાં ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરશે

o

ગુજરાત અને તવમળનાડુ જેિા રાજ્યો, જેઓ ઇન્ફ્રાસ્રત ર પર ઘણો ખ ટ કરશે, ચબહાર,
જેણે તાજેતરમાાં જ ઇન્ફ્રાસ્રત ર પરના ખ ટમાાં િધારો કયો છે

o

તાજેતરના રાજ્યના નાણાાંના વિશ્લેષણના આધારે એફએફસીના પકરણામે રાજ્યો

તરફના િધારાના પકરિહન સાંયતુ ત કેન્િ અને રાજ્ય સરકારની કુલ રાજકોષીય ખાધમાાં
સુધારો કરશે.
o

સીએએસથી એફએફસી સ્થાનાાંતરણ તરફ સ્થળાાંતર કરિાથી રાજ્યોને સાંસાધન
સ્થાનાાંતરણની એકાંદર પ્રગવત િધશે.

જો કે તાજેતરમાાં નાણાાં કવમશનની ર્ીકા કરિામાાં આિી છે : o એક

છે રાજ્યો રાજકોષીય ખાધ માાં ઊં ે જિાનુ ાં િલણ.

oઆ

આંતર-સરકારી રાન્સફર વસસ્ર્મ વિવિધ કર માર્ે જુદીજુદી િહેં ણીની ગોઠિણો

સાથે િધારે પડતી જર્ીલ બની ગઈ છે
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o રાજ્યોના

ખ ટની સ્િાયત્તતા, તેમની ઉધાર લેિાની ક્ષમતા સાથે જોડાઈને, જાહેર

નાણાાંને મજબ ૂત બનાિિાના પ્રયત્નોમાાં અિરોધ ઊભો કયો છે
▪

રાજ્યોના આિકમાાં સુધારો અને રાજવ ૃત્તીય િહેં ણીની ગોઠિણોને રાજ્યના
સ્તરે તરફી

15 વધરાણના નાણાની કવમશન કે જે સાંઘીયિાદને નબળી પાડે છે : -

▪
▪

ક્રિાત નીવત તરફ દોરી જિા માર્ે રાજ્યો માર્ે થોડો પ્રોત્સાહન છે .

રાજ્યો દ્વારા કુલ 3% ગ્રોસ સ્ર્ે ર્ ડોમેન્દ્સ્ર્ક પ્રોડતર્ (જીએસડીપી) થી 1.7%
સુધીના વધરાણને ઘર્ાડિા માાંગે છે , હુ ાં નાણાકીય જિાબદારી અને બજેર્
મેનેજમેન્ર્ રીવ્યુ કવમકર્ની ભલામણ સાથે તેની ભલામણ કરુાં છુાં.

▪

ભારતે 14 મી નાણાાં પાં

દ્વારા ભલામણ મુજબ ઉધારના હકોનો વ્યાજ શરૂ કયો

છે . જો તે પાછુાં આિે છે , તો તે રાજ્યોના મ ૂડી ખ ટ પર ગાંભીર અસર કરશે
▪

ફાઇનાન્સ કવમશનનુ ાં મુખ્ય ઉદ્દે શ એ યુવનયનના બે એકમો િછ ેના નાણાકીય
સાંસાધનોનુાં એકત્રીકરણ વિતરણ છે . ભારતના રાજ્યોમાાં આજે બાંધારણ પ્રમાણે

નક્કી કરિામાાં આિેલા કાયોને પ ૂણટ કરિા માર્ે ના સ્રોતો નથી, અને સરકારના
નીવતને લીધે તેઓને આિા સાંસાધનો િધારિાનો અવધકાર પણ નથી અને
જીએસર્ીએ સ્િતાંત્રતાને પણ િધુ ઘર્ાડયુાં છે .
આંતર રાયય કશમશન: •

ઇન્ર્ર સ્ર્ે ર્ કાઉક્ન્સલ એક બાંધારણીય સાંસ્થા છે જે 1990 માાં સરકારી કવમશનની ભલામણ પર

રાષ્ટ્રપવતના આદે શ દ્વારા ભારતના બાંધારણના કલમ 263 માાં જોગિાઈઓના આધારે બનાિિામાાં
આિી હતી . બાંધારણની કલમ 263 માાં સાંસ્થા અને રાજ્ય સરકાર િછ ે નીવતઓ અને તેમના
અમલીકરણને સરળ બનાિિા માર્ે સાંસ્થાકીય વમકેવનઝમની સ્થાપના કરિામાાં આિી છે .
•

આંતરરાજ્ય કાઉક્ન્સલ ભલામણકારી સાંસ્થા છે અને તે આિા વિષયોની તપાસ અને

ાટ કરે

છે , જેમાાં કેર્લાક અથિા તમામ રાજ્યો અથિા સાંઘ અને એક અથિા િધુ રાજ્યોમાાં સમાન કહત,
નીવત અને તે વિષય માર્ે િધુ સારી સાંકલનની કાયટિાહી હોય છે . તે રાજ્યોના સામાન્ય કહત
તરીકે આિા મુદ્દાઓને પણ ધ્યાનમાાં લે છે જેમ કે
છે . તેના ફરજો ની ે મુજબ છે :
o રાજ્યોમાાં

ેરમેન દ્વારા કાઉક્ન્સલને સાંદચભિત કરી શકાય

/ રાજ્યો િછ ેના વિિાદો અંગે પ ૂછપરછ અને સલાહ આપિી

o કેર્લાક

અથિા તમામ રાજ્યો, અથિા સાંઘ અને એક અથિા િધુ રાજ્યોમાાં સમાન કહત

o ઉપરની

કોઈપણ બાબતો માર્ે ભલામણો કરિી અને કરની િહેં ણી માર્ે માળખાકીય

ધરાિતા મુદ્દાઓની તપાસ અને

ાટ કરિી.

નીવત તૈયાર કરિી.
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•

તે નાણા આયોગથી જુદુાં છે , જેના સભ્યો કરનુ ાં વિતરણ કરિા માર્ે ન ુ ાં માળખુાં પ ૂરુાં પાડિા અંગે

વિષેસજ્ઞ હોય છે .
•

આંતર રાયય પડરર્દની જરૂરીયાત: o 2026

માાં સાંસદીય મતવિસ્તારની મયાટ દા એકિાર સ્થચગત થઈ જાય પછી પ્રાદે વશક

ચભન્નતા આંતરરાજ્ય તણાિ તરફ દોરી શકે છે અને બાબતો િધુ ખરાબ થઈ શકે છે .

આજકાલ ઇન્ર્ર-સ્ર્ેર્ કાઉક્ન્સલ આગામી િષોમાાં નોંધપાત્ર ભ ૂવમકા ભજિશે, ખાસ કરીને
તેના સભ્યો તેમના સાંબવાં ધત રાજ્યોના રાજકીય નેતાઓ છે .
o તે

ગિનટરની ભ ૂવમકા પર સિટસમ
ાં વત સુધી પહોં ી શકે છે .

o તે

આકર્િકલ 356 અને અન્ય આિા બાંધારણીય બાબતોના ઉપયોગ પર વનણટય લઈ શકે

છે

o રાજ્યોની

સમિતી યાદીમાાંથી વિષયોનુ સ્થાનાાંતરણ જેિી બાબતોની રાજ્યોની અન્ય

ફકરયાદોને સાંબોવધત કરી શકાય છે .
o કેન્િ અને
o િધતી

રાજ્ય િછ ે વિશ્વાસનો પુલ ઉભો કરિામાાં મદદરૂપ થૈ શકે છે .

જિાબદારી અને ઉત્સાહ, અવધકારીઓને સકક્રય બનાિે છે

o આંતરરાજ્ય

પકરષદને બાંધારણમાાં સુરક્ષા પુરી પાડિામાાં આિી છે જે નીતી આયોગ

તથા અન્ય સાંસ્થાઓને પુરી પાડિામાાં આિી નથી.
•

મદ્દુ ાઓ: o સરકાર

આંતર રાજ્ય પરીષદના બદલે ચબન-બાંધારણીય સાંસ્થાઓ જેિી કે નીવત

આયોગ િગેરેનો િધુ ઉપયોગ કરે છે .
o 1967

સુધી, ભારતમાાં મોર્ાભાગના રાજ્યો એક સામાન્ય પક્ષના શાસન હેઠળ હતા અને

આંતરરાજ્ય વિિાદોને ઉકેલિાનુ ાં શક્ય હત.ુ ાં
o 1967

પછી, કેન્િ અને રાજ્યોમાાં અન્ય પક્ષો અથિા ગઠબાંધનની સરકારો અક્સ્તત્િમાાં

આિી. આ સરકારો વિવિધ માંતવ્યો અને રાજકીય િન્દ્ષ્ટ્ર્કોણથી આંતરરાજ્ય સમસ્યાઓની
સમસ્યાઓને ઉકેલિામાાં અસમથટ હતાાં.
•

તેમ છતાાં નિેમ્બર 2017માાં, અધ્યક્ષ તરીકે િડાપ્રધાન સાથેન આંતર રાજ્ય પરીષદનુ
પુનઃવનમાટણ કરિામાાં આવ્યુ,ાં જેમાાં ૬ કેન્િીય માંત્રીઓ અને બધા રાજ્યોના મુખ્યમાંત્રીઓને તેના
સભ્ય બનાિિામાાં આવ્યા પરાં ત ુ તેમની કામગીરીને વિસ્ત ૃત કરિા માર્ે કોઈ પ્રયાસ કરિામાાં
આવ્યો ન હતો.

ભશવષ્ટ્યની રાહ: -
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•

સરકારીયા કવમશનની ભલામણના આધારે પરીષદની સ્થાપના કરિામાાં આિી હતી. તેની

સ્થાપના 1990 માાં કરિામાાં આિી હતી પરાં ત ુ લાાંબા સમય સુધી કોઈ બેઠક યોજિામાાં આિી

નહોતી. જો કે, આજે પણ, આંતરરાજ્ય પકરષદને મોર્ાભાગે ઉપયોગમાાં લેિામાાં આિતી નથી
અને અિગણિામાાં આિે છે .
•

જો આંતરરાજ્ય પકરષદ આંતરરાજ્ય ઘષટણને સાં ાચલત કરિા માાંગત ુ હોય તો સૌપ્રથમ તેણે

વનયવમત રીતે બેઠકો યોજિી પડશે. િધુમાાં તેની પાસે પોતાનુ કાયમી સચ િાલય હોવુ જોઇએ
જે વનયવમત બેઠકો મળે અને ફળદાયી
•

કાઉક્ન્સલ હજી પણ

ાટ ઓ થય તે સુવનવશ્વત કરે .

ાટ માર્ેન ુ જૂથ છે , પરાં ત ુ ભવિષ્ટ્યમાાં સાંઘીય સમન્િયમાાં તે િધુ મોર્ી

ભુવમકા ભજિિા ઉપયોગી થઇ શકે છે .

જવાબ 15
પ ૃષ્ટ્ઠભ ૂશમ: •

યુિાનોને કૌશલપુણટ બનાિા અને નિી નોકરીઓ પુરી પાડિી એ ભારતના યુિા કાયટબળને
ુ ટ ઉપયોગમાાંલેિા માર્ે સમયની આિશ્યકતા છે .
સાંપણ

•

ભારતમાાં યુિા િસ્તીની િસ્તી વિષયક રૂપરે ખામાાં ઘણી અસમાન પ્રિતે છે . દચક્ષણી રાજ્યોમાાં
સરે રાશ ઉંમર 29 -31 િષટ જેર્લી મધ્યમ છે . ઉત્તર પ્રદે શ, રાજસ્થાન અને ચબહાર જેિા રાજ્યોમાાં
સરે રાશ ઉંમર 20 થી 22 િષટ જેર્લી ની ી છે , જે યુિા કાયટબળમાાં િધારો સુ િે છે . આમ,
યુિાનોને કૌશલ પુરૂ પાડિા અને તેમની પહોં
જરૂર છે .

•

સુસગ
ાં ત બનાિિા માર્ે જુદા જુદા અચભગમની

ઉદ્યોગ 4.0 ને કડજજર્ાઇઝેશન, મશીનો, ઉભરતી તકનીકોનુ ાં સમાવિષ્ટ્ર્કરણ , વ્યિસાય વિશ્લેષણ
અને સાયબર-ભૌવતક વસસ્ર્મ્સ દ્વારા િગીકૃત કરિામાાં આિે છે . જે

ઉત્પાદક વ ૃદ્ધદ્ધ અને સાંસાધનના િધુ કાયટક્ષમ ઉપયોગ તરફ દોરી જાય છે . જેમાાં, ઓછી
કુશળતાયુતત નોકરીઓમાાં ઘર્ાડો થશે, પરાં ત ુ કુશળતામાાં િધુ િધારો થશે

ભારત સરકારની કૌશલ્ય શવકાસ અને ઉદ્યોગ સાહશસકતા માટે કેટલીક નોંધપાત્ર યોજનાઓ: 1. પ્રધાન માંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના (PMKVY)

2. દીનદયાલ અંત્યોદય યોજના - નેશનલ શહેરી આજીવિકા વમશન (DAY-NULM)
3. તાલીમ વનયામક જનરલ - મોડયુલર એમ્લલોયબલ ન્દ્સ્કલ્સ (ડીજીર્ી-એમઈએસ)
4. કદન દયાલ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના
5. રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય વિકાસ કૉપોરે શન (એનએસડીસી)
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6. રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય વિકાસ એજન્સી
7. આજીવિકા- નેશનલ ગ્રામીણ આજીવિકા વમશન (એનઆરએલએમ)
8. અર્લ ઇનોિેશન વમશન
9. સ્ર્ાર્ટ અપ ઇન્દ્ન્ડયા
ભારતમાં કૌશલ શવકાસ કાયટક્રમો સાથે સબંશધત મદ્દુ ાઓ: •

સંકલનનો અભાવ: o સરકાર

નાણાકીય સહાય અને અમલીકરણ જેિા ખોર્ા રસ્તે સમય િેડફે છે . રોજગાર

વિવનમય, એનસીિીર્ી એસસીિીર્ી િગેરેનો ઉપયોગ તાલીમ અને માકહતી પ્રસાર માર્ે
યોગ્ય રીતે કરિામાાં આિતો નથી.
•

કૌશલ તાલીમ કેન્દ્રો (જેમ કે આઈટીઆઈ) માં ઉદ્યોગ અને નોકરીદાતાઓની સામેલગીરી

લગભગ ના બરાબર છે . તેમને કૌશલ વિકાસ માર્ે જાતે ભાગીદારી કરિા આગળ લાિી શકાય
નહીં કારણ કે તેમને નાણાકીય સત્તાઓ તથા સ્િાયત્તતા મયાટદીત છે .
•

ભારતમાં વ્યાવસાશયક શશક્ષણ પ્રણાલી શવભાજજત છે , જે એનસીિીર્ી, ડીજીઈર્ી અને એસસીિીર્ી

હેઠળ બહવુ િધ સાંસ્થાઓ દ્વારા સાં ાચલત છે . તેમની િછ ે સાંકલનની અભાિને કારણે તેઓ
ચબનઅસરકારકતા છે અને વ્યાિસાવયક ગુણિત્તા પણ ઓછી છે .
o ભારતમાાં

વ્યાિસાવયક વશક્ષણનુ ાં ભાંડોળ મોર્ે ભાગે સરકાર સુધી મયાટકદત છે , જ્યાાં

ગુણિત્તા પર ઓછુાં ધ્યાન આપિામાાં આિે છે . એકિાર સાંસ્થાએ ભાંડોળ મેળિિાનુ ાં શરૂ
કયુું હોય, ત્યારબાદ તેની કયટક્ષમતા
આપિામાાં આિે છે .
o મોર્ા

કાસ્યા િગર અનુગામી ભાંડોળની ખાતરી

ભાગના વિદ્યાથીઓ વ્યિસાવયક વશક્ષણ મેળવ્યા બાદ ખાનગી ક્ષેત્રમાાં અથિા સ્િ

રોજગાર માર્ે પ્રયત્ન કરે છે . ભારતમાાં અન્ય દે શોની સરખામણીમાાં ખાનગી ક્ષેત્રમાાં

ઔદ્યોચગક રોજગારી અને સ્િ રોજગારીનુ પ્રમાણ ઘણુ ાં ઓછુ છે . િધુમાાં, કૂલ વિદ્યાથીઓનો
માત્ર એક નાનો ભાગ (~ 5%) વ્યિસાવયક વશક્ષણ લેિાનુ પસાંદ કરે છે .
•

વ્યવસાશયક ગશતશીલતા અંગે પ્રશ્નો:
o રૂઢીગત

વિ ારસરણી, સ્થાનાાંતરણની ઓછી ઇછછા, શરુઆતના તબક્કે ઓછા િેતન

જેિા મુદ્દાઓને કારણે વિદ્યાથીને વ્યિસાવયક ગવતશીલતા આપિામા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે .
•

નોકરીદાતાના પ્રશ્નો:
o નોકરીદાતા,

વ્યક્તત તેના કામમાાં વનપુણ છે કે તેણે માત્ર સામાન્ય તાલીમ લીધી છે તે

અલગ તારિી શકતા નથી.
•

યોગ્ય માપનના પ્રશ્નો:
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o પ્રિતટમાન

નોકરીઓ માર્ે મહત્ત્િાકાાંક્ષાઓ તેમજ યોગ્ય પ્રકારનાાં તાલીમ પાર્ટ નસટ અને

અસરકારક કહસ્સેદારી વ્યિસ્થાપન મેળિિાનુ ાં મહત્િનુ ાં છે .
•

ુ ાનીની મહત્ત્વાકાંક્ષાઓ અને નોકરીઓ વચ્ચે તફાવત:
યવ
o વિદ્યાથીઓને

િગટખડાં માાં ઉપક્સ્થત કરિા અને લોકોને નિી પ્રકારની નોકરીઓ

સ્િીકારિા માર્ે માર્ે તૈયાર કરવુ અઘરૂ છે .
•

ુ તમ વેતનની ખાતરી:
ન્યન
o હાલમાાં,

િેતનને 'કુશળ', 'અધટ-કુશળ' અથિા 'અકુશળ' ના િગીકરણ સાથે જોડિામાાં

આિે છે , પરાં ત ુ આને રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય લાયકાત ફ્રેમિકટ (એનએસક્યુએફ) દ્વારા
વ્યાખ્યાવયત કૌશલ્ય સ્તરો તરીકે વ્યાખ્યાવયત કરિામાાં આિે છે અને ઉછ

સ્તરની

કુશળતાને માન્યતા આપિામાાં આિે છે . લઘુતમ િેતનની શરતો નોંધિામાાં આિે છે .
•

રોજગારક્ષમતાને બદલે પ્રમાણપત્ર પર િધુ ભાર આપિામાાં આિે છે .

ઉદ્યોગ ૪.૦ સાથે કૌશલ શવકાસ તાલીમ યોજનાઓને શા માટે કરવાની જરૂર છે ?: •

ભારતમાાં ઝડપથી વિકસતા

ોથા ઔદ્યોચગક ક્રાાંવત સાથે, નિા ઉભરતા કૌશલ ક્ષેત્રો જેિા કે ,

ઇન્ર્રનેર્ ઓફ વથિંગ્સ, આકર્િકફવશયલ ઇન્ર્ે ચલજન્સ, િચુઅ
ટ લ કરયાચલર્ી, ઑગમેંર્ેડ કરયાચલર્ી,

રોબોકર્તસ , ચબગ ડેર્ા એનાચલકર્તસ અને 3 ડી વપ્રન્દ્ન્ર્િંગ િગેરેની માાંગમાાં ખુબ જ મોર્ો િધારો
આિશે.
•

ભાશવ નોકરીઓ “કાયટ આધાડરત” હશે . આ કાયો વનણાટયક વિ ારસરણી, કડઝાઇન, સમસ્યા

ઉકેલ, ર્ીમ-િકટ િગેરે પર લચક્ષત હશે.

નવી રોજગારીની તકો, જે ચગગ અથટતત્ર
ાં તરીકે પણ ઓળખાય છે તે ઑનલાઇન વિકાસકતાટ ઓ,

•

કોડસટ, મન્દ્લ્ર્મીકડયા પ્રોફેશનલ્સ, ઑનલાઇન િે ાણ અને માકે કર્િંગ પ્રોફેશનલ્સ, વસસ્ર્મ્સની
વિ ારણા અને બહુભાષી અને બહુ-મોડેલ ક્ષમતાઓ તરીકે ઉભરી આિશે.

'મેક ઇન ઇન્દ્ન્ડયા', 'ન્દ્સ્કલ ઇન્દ્ન્ડયા', ' સ્ર્ાર્ટ અપ ઇન્દ્ન્ડયા', ' સ્ર્ે ન્ડઅપ ઇન્દ્ન્ડયા' િગેરેને ઉદ્યોગ ૪.૦

•

સાથે સમન્િવયત કરી રોજગારીની નિી તકો ઊભી કરશે.
•

ભારત સરકાર “ડીજીર્લ ઇન્ડીયા” જેિા કાયટક્રમોને પ્રોત્સાહન આપે છે જેમ કે ૨૦૧૮-૧૯ માાં

ડીજીર્લ બજેર્ને િધારીને ૩૦૩૭૩ કરોડ રૂપીયા કરિામાાં આવ્યુ અને તે સાંશોધન કેન્િો સ્થાપિા,
રોબોર્ીતસમાાં તાલીમ અને કૌશલ, કૃવત્રમ બુદ્ધીમતા, ડીજીર્લ ઉત્પાદન, બીગ ડેર્ા એનાલીસીસ
અને આઇઓર્ી િગેરેમાાં મદદરૂપ થશે.
•

ભારત સરકાર નવી ટે ણલકોમ નીશત અમલમાં લાવી રહી છે . નેશનલ કડજજર્લ

કોમ્યુવનકેશન્સ પોચલસી 2018 જેમાાં નિી તકનીકો માર્ે રસ્તો તૈયાર કરિામાાં આવ્યોછે . તેમાાં 2022
સુધીમાાં $ 100 ચબચલયનનુ ાં રોકાણ આકષટિા અને

ાર વમચલયન નોકરીઓનુ સર્જન કરિા માર્ે
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યોજનાઓ તૈયાર કરિમાાં આિી છે . નીવતનો હેત ુ કડજજર્લ કમ્યુવનકેશન સેતર્રમાાં નિીનીકરણના
આગેિાની હેઠળની સ્ર્ાર્ટ અલસ દ્વારા િૈવશ્વક મ ૂલ્ય સાાંકળોમાાં ભારતના યોગદાનને િધારિાનો
છે . નિી નીતીમાાં કૌશલ વિકાસ માર્ે 10 લાખ લોકોને તાલીમ આપિાની, આઇઓર્ી
ઇકોવસસ્ર્મનો વિકાસ, ઉદ્યોગ ૪.૦ ને િેગ આપિાની યોજના છે .
વધ ુ શંુ કરવાની જરૂર છે ?
•

નવીનીકરણ માટેન ુ વાતાવરણ ઉભ ુ કરવ:ંુ o એકેડેવમયા-ઉદ્યોગ-સરકાર

િછ ેના વ્ય ૂહાત્મક જોડાણો સાંસ્થામાાં સાંશોધન અને સાંશોધન

અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવુ.ાં

• કુશળતા અને નોકરીની ર ના અને યોગ્ય નીવતઓનુ ાં સાંયોજન, યોગ્ય કૌશલ્યની પસાંદગી, માનિ મ ૂડી

અને વશક્ષણ-ઉદ્યોગ જોડાણોની શક્યતા માર્ે આશાિાદ, સાંભિતઃ યુિાન લોકોના િાસ્તવિક પકરણામોમાાં
પરીિવતિત કરિાની જરૂર છે .

• ભાવિ કુશળતા અને ઉદ્યોગ 4.0 ની માાંગ સાથે, િૈવશ્વક ઉત્પાદન માળખાગત કૌશલ્ય એજન્ડાને ફરીથી
ધ્યાનમાાં લેિાની જરૂર છે .

• સરકારે શાળા વ્યિસ્થા દ્વારા સર્જનાત્મકતા ઉપરાાંત વિ ાર પદ્ધવતઓ અને વનણટયોશક્તત પર ભાર
મ ૂકિા સાથે અભ્યાસક્રમમાાં STEM વશક્ષણ (વિજ્ઞાન, તકનીકી, ઇજનેરી અને ગચણત) ને પ્રધાન્ય
આપિાનુ રહેશે.

• દે શના શ્રમ દળમાાં આશરે 2% ઔપ ાકરક કૌશલ પ્રમાણપત્ર ધરાિે છે જેથી સરકાર અને ઉદ્યોગોમાાં
વ્યાિસાવયક તાલીમ ધરાિતા કાયટબળ મેળિિા માર્ે કામદારોને વ્યિસાવયક તાલીમ મેળિિા માર્ે
પ્રોત્સાહન આપવુ જોઇએ. આ માર્ે, કામદારોને પ્રોત્સાકહત કરિા માર્ે મેક્રો અને સ ૂક્ષ્મ નીવત
બનાિિાની જરૂર છે .

• સરકારે દરે ક માનિ સાંસાધન સઘન પ્રોજેતર્ ર્ે ન્ડર પ્રકક્રયામાાં પ્રમાણપત્ર ધરાિતાાં કુશળ

કમટ ારીઓની લઘુતમ ર્કાિારી અવનિાયટ કરિી જોઈએ અને દર િષે ન્ય ૂનતમ ર્કાિારી િધારિી
જોઈએ.

• સ્થાવનક સ્તરે , ઉદ્યોગો માર્ે રાઇિરો, આિાસ અને સલામતી સ્ર્ાફ આનુષચાં ગક સેિા પ્રદાતાઓને
કુશળતાના પ્રમાણપત્રની ખાતરી કરીને તેને અમલમાાં મ ૂકી શકે છે .

• રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય પાત્રતા માળખામાાં વ્યાખ્યાવયત સ્તરોને આધારે લઘુતમ િેતન ફરીથી નક્કી કરિાાં
જોઇએ.
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જવાબ ૧૬
ભારત વિશ્વમાાં બીજા ક્રમની સૌથી િધુ િકરષ્ટ્ઠ નાગકરકોની િસ્તી ધરાિે છે અને તે હાલના ૬% થી
િધીને ૨૦૫૦ સુધીમાાં૨૦% સુધી થિાની સભાિના છે . જેથી આ નીવત વનમાટતાઓ માર્ે આ નબળા
િગો માર્ે વ્યાપક નીવત ઘડિાની જરૂર છે
પિકારો :

1. િાજબી ખ ટ પર વુદ્ધત્િ સાર સાંભાળ પુરી પાડિી. તેથી આ ક્ષેત્રમાાં સાંશોધનને પ્રોત્સાહન આપિાની
જરૂર છે .

2. દરે કને િીમા કિરે જ અને વિવિધ પેન્શન યોજનાઓ હેઠળ આિરી લેિા.

3. ઓળખ સમસ્યા: કઈ વ્રુદ્ધ વ્યક્તતને સરકાર તરફથી સહાયની જરૂર છે તે કેિી રીતે ઓળખવુાં
તેમની તરફ પ્રશતકળ
ૂ વલણ :

1. િૈવશ્વકીકરણને લીધે પકરિારો હિે અલગ રહેિાનુ ાં િલણ ધરાિે છે .

2. સાંભાળની પ્રકક્રયા ચબનઉત્પાદક અને સમય માાંગી લેતી હોય છે તેથી મોર્ા ભાગના બાળકો તેનાથી
દૂ ર ભાગતાાં હોય છે . આમ આંતરજન્ય સાંબધ
ાં ોની સ્પષ્ટ્ર્ વિઘર્ન થાય છે .

3. શહેરીકરણ : ઓછી ફ્લોર જગ્યા : મોર્ા ભાગના બાળકો તેના કારણે તેમના માતા-વપતાને શહેરમાાં
લાિિાનુાં ર્ાળે છે .
વલણ બદલવા માટેનાં પગલાં:
•

1. ખાસ કરીને વ ૃદ્ધ લોકોને સમાિિા માર્ે શહેરમાાં પોષણક્ષમ આિાસી યોજનાઓ.

•

2. આવથિક અસાંતોષ: આસામ સરકાર તેમના માતાવપતા સાથે ખુશ ન હોય તેિા બાળકોના
પગારને કાપી નાખે છે .

•

3. આધ્યાજત્મક માગટ: આ બાબતમાાં, બાળકોના મનને ફરીથી માતાવપતા અંગે વિ ારિાની
ક્ષમતા તરફ ધ્યાન દોરવુ.ાં

•

4. શાળાઓમાાં અભ્યાસક્રમમાાં કૌટુાંચબક મ ૂલ્યોનુ વશક્ષણ આપવુ ાં જોઈએ.

•

5. પોષણક્ષમ વુદ્ધત્િ સાંભાળ દ્વારા બાળકને માતા-વપતાને આરોગ્ય સાંભાળ પ ૂરી પાડિા
પ્રોત્સાકહત કરશે, પછી તે કોઈ નાણાકીય બોજ તરીકે ગણિામાાં આિશે નહીં.

માતા-વપતા તેમના બાળકોની પ્રથમ અને અગ્રણી જિાબદારી છે , તેથી સરકારે વિવિધ પ્રોત્સાહનો

અને અસાંતોષ દ્વારા માતાવપતા પ્રત્યેના તેમના િલણને બદલિાની કદશામાાં કામ કરવુ ાં જોઈએ.
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પ ૃષ્ટ્ઠભ ૂશમ: િલ્ડટ એમ્લલોયમેન્ર્ આઉર્લ ૂકના અહેિાલ અનુસાર, ભારતમાાં બેરોજગારની સાંખ્યા

2018 માાં 18.6

વમચલયન અને 2019 માાં 18.9 વમચલયન થશે જે 2017માાં 18.3 વમચલયનની સામે િધિાની ધારણા છે .
ત્રણ િષટ માર્ે બેરોજગારીનો દર 3.5 ર્કા રહેિાનો અંદાજ છે . તેનાથી ભારતની િસ્તી વિષયક
કડવિડન્ડ પર નોંધપાત્ર અસર થિાની સાંભાિના છે .

શશક્ષણના ઉચ્ચ સ્તર સાથે શશણક્ષત બેરોજગારો શા માટે વધે છે ?
•

કામદારોની માાંગ અને સુવશચક્ષત કમટ ારીઓ િછ ે તકમાાં સુસગ
ાં તતાના અભાિને કારણે નોકરી
શોધનારા િછ ે અસલામતી પ્રિતે છે .

•

એએસઇઆર સિે મુજબ નબળા શૈક્ષચણક ધોરણો કે જે ઉછ
રોજગાર માર્ે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાાં જિાબદાર હોઈ શકે છે .

વશચક્ષત બેરોજગાર અને વનમ્ન

•

વિકવસત દે શોની સરખામણીમાાં વિકાસશીલ દે શોમાાં શ્રમ બજારની ઓછી શોષક ક્ષમતા.

•

ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોમાાં વશક્ષણના સ્તરમાાં િધારો થિાને કારણે વશચક્ષત બેરોજગારોની
સાંખ્યામાાં િધારો થયો છે . અને ગ્રામીણ અને શહેરી બાંને વિસ્તારોમાાં, સ્નાતક અને ઉપરની
િછ ેની બેરોજગારીનો દર પ્રાથવમક અને ઉછ

•

વશક્ષણ સાથેના લોકો કરતા િધારે છે .

વશચક્ષત મોર્ાભાગે વનયવમત પગારની નોકરીમાાં રોકાયેલા હોય છે . વશચક્ષત અનૌપ ાકરક

નોકરીઓ જેમ કે પોતાના ખાતાના કામ, સામાન્ય મજુરીકામ, ઘરનાાં સાહસોમાાં સહાયક, િગેરે

કામ કરતાાં નથી. એક જ સમયે વનયવમત િેતન આપતી નોકરીઓ દરે ક માર્ે ઉપલબ્ધ નથી.
•

ઉછ

સામાજજક ક્ષેત્રનો વિકાસ તેમજ વશચક્ષત લોકોનુ ાં ઉછ

સ્થળાાંતર.
•

િેતનની શોધમાાં મોર્ા ભાગે

વશચક્ષત સ્ત્રીઓ વશચક્ષત પુરૂષની તુલનામાાં જોબ માકે ર્માાં ઓછો સાંપકટ કરે છે . ભારતમાાં, લોકો હજુ
પણ ઘરના પુરૂષને મુખ્ય આિક કમાનારા ગણિામાાં આિે છે .

•
•

અન્ય લઘુમતી ધાવમિક જૂથો કરતાાં વશચક્ષત કહન્દુઓ નોકરી કરિાનુ િધારે પસાંદ કરે છે .
સામાજીક રીતે નબળા િગો સામાન્ય જાવતઓ અને અન્ય પછત િગટની જેમ રોજગાર માર્ે
બજારોના પ ૂરતાાં સાંપકટ માાં હોતા નથી.

•

ઔપ ાકરક અને અનૌપ ાકરક વ્યાિસાવયક તાલીમ, ઘરના કદ, જાવત, િૈિાકહક દરજ્જા, ધમટ,
સામાજજક જૂથો અને પ્રાદે વશક પકરબળો જેિા પરીબળો વશચક્ષત બેરોજગારી અને અસુરચક્ષત
બેરોજગારી માર્ે વશક્ષણ અને વશક્ષણના સાંદભટમાાં સમાન સાંબધ
ાં ો દશાટ િે છે .

•

ભારતમાાં શ્રમ કાયદાઓ જકર્લ અને પ્રમાણમાાં કડક છે . રોજગાર સાંરક્ષણ કાયદો અન્ય
ઊભરતાાં અથટતત્ર
ાં ો અને ઓઈસીડી દે શોની સરખામણીમાાં પ્રવતબાંવધત છે . આમ, ભારતમાાં
કોપોરે ર્ કાંપનીઓ કામ લાઉ કરાર શ્રમ પર િધુ આધાર રાખે છે ,
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મોટા ભાગની આશથિક પ્રવ ૃશત્તઓમાં ઓટોમેશન: ઑર્ોમોકર્િ, કમ્લયુર્સટ, ફાઇનાન્સ, પકરિહન, િગેરે જેિા ક્ષેત્રોમાાં હાલ નાર્કીય વ ૃદ્ધદ્ધને

o

જોિા મળી રહી છે . પકરણામે, રોજગારીની તકો ધીમે ધીમે ઓછી થઇ રહી છે

શશણક્ષત બેરોજગારી અને અશશણક્ષત બેરોજગારી ઘટાિવા માટે ના પગલાંઓ: 1. શશણક્ષત બેરોજગારી: તકનીકી વશક્ષણને પ્રોત્સાહન આપિા ઉપરાાંત, સરકારે નોકરીઓના સર્જન તરફ અને

o

કામદારોની માાંગ પર િધુ ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરિાની જરૂર છે કારણ કે ઉદ્યોગો તકનીકી રીતે
વશચક્ષત લોકો માર્ે પ ૂરતી નોકરીની તકો ઊભી કરિામાાં અસમથટ છે .
o વશક્ષણ

પદ્ધવત યુિાનોને કૌશલ તાલીમ દ્વારા તથા યોજનાઓ, તાલીમ,

એપ્રેંડટસશીપ્સસ અને જોબ-શોધ સહાય દ્વારા રોજગાર પુરો પાડિા માર્ે યોગ્ય નીવતઓ
સુવનવશ્વત કરિી જોઈએ.
o િધુ

વ્યિસાયોએ યુિાન લોકોમાાં રોકાણ કરિાની તક અને જરૂકરયાત ઓળખિી જોઈએ

જેથી તેઓ વશક્ષણ અને ભાવિ રોજગાર માર્ે જરૂરી ગુણો વિકસાિિામાાં મદદ કરી શકે.
o જ્યારે

તે એનજીઓની િાત આિે ત્યારે યુિા બેરોજગારી પર નીવતની કહમાયતમાાં

સાંયતુ તપણે જોડાયેલા હોિા જોઈએ . યુિા બેરોજગારીને હલ કરિા માર્ે કુશળતા અને
તાલીમ કાયટક્રમો વિકસાિિા કાંપનીઓ સાથે ભાગીદારી કરિી જોઈએ.
o

વસિંગાપોર ત ૃતીય વશક્ષણને પ્રોત્સાહન આપિા માર્ે સ્થાવનક અને વિદે શી યુવનિવસિર્ીઓ

િછ ે ભાગીદારી સ્થાવપત કરિા માર્ે કેર્લાક પ્રોગ્રામ્સ શરૂ કયાટ છે . ભારત પણ આિી
પહેલથી શીખી શકે છે .
o સાંરક્ષણ

અને એરોસ્પેસ, વશક્ષણ અને આરોગ્યસાંભાળ જેિી નિા ક્ષેત્રો અને સોલર

એનજી અને પિન જેિા ગ્રીન સેતર્રમાાં િધારો થિાથી 'આિનારી નોકરીઓ' ઓળખિા
અને તે મુજબ પ્રવતભા તૈયાર કરિામાાં િધુ એક મોર્ી તક છે . િષટ 2022 સુધીમાાં ગ્રીન
એનજી સેતર્રમાાં 10 લાખથી િધુ નિી નોકરીઓ બનાિિા ભારતની મહત્ત્િાકાાંક્ષા છે .
2.અશશણક્ષત બેરોજગારી: o માઇક્રો,

નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (એમએસએમઇ) માાં નોકરીની ર નાને ર્ે કો આપિા

માર્ે ક્લસ્ટર વિકાસ કરવુ જોઈએ . મોર્ાભાગના અસાંગકઠત ક્ષેત્રની રોજગાર
એમએસએમઇમાાં છે , જે
o ખાનગી

ોક્કસ ભૌગોચલક સ્થળોએ કેન્દ્ન્િત છે .

ક્ષેત્રના અગ્રણીઓએ નિીનીકરણીય ઉજાટ પ્રોજેતટ્સની ર્કાઉપણા માર્ે ગ્રામીણ

સમુદાયોને તક પ ૂરી પાડિા માર્ે અકુશળ અને અધટ કુશળ કામદારો િછ ે ક્ષમતા વનમાટણ
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કરવુ ાં જોઈએ. ગરીબ અને ઓછા વશચક્ષત લોકો, ખાસ કરીને અધટ કુશળ અને સ્િછછ-ઊજાટ
ક્ષેત્રમાાં નોકરી માર્ે અકુશળ લોકોને તૈયાર કરિા માર્ે સરકારી અવધકારીઓએ જાહેર
તાલીમ કાયટક્રમો બનાિિા જોઈએ.
o ગ્રામીણ

વિસ્તારોમાાં કુશળતા અને નિીનતમ તકનીકોમાાં તાલીમ આપીને લોકોને સ્િ

o ગ્રામીણ

વિસ્તારોમાાં મકહલાઓ જે સ્થળાાંતર કરીને પુરૂષો દ્વારા પાછળ છોડી દે િામાાં

રોજગારી આપિાની જરૂર છે .

આિે છે , તેઓને પશુપાલન િગેરે જેિા ખેતી વસિાયના આજીવિકાના અન્ય સ્રોતોની
તપાસ કરિાની જરૂર છે .
સામાન્ય પગલાં: o શશક્ષણમાં

જાહેર ખચટ વધારવો: -

▪ જીિીપીના

3.8% ખ ટ સાથે િાચઝલ અને મલેવશયા જેિા દે શો કરતાાં ભારતમાાં

વશક્ષણ પર જાહેર ખ ટ ખુબ જ ઓછો છે .
▪ વશક્ષણની

ગુણિત્તા િધારિા અને વ્યાિસાવયક પ્રવશક્ષણને િધારિા માર્ે

સરકારે ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરિાની જરૂર છે .
o તેિી

જ રીતે, કાન ૂની અને એકાઉન્ર્ન્સી સેિાઓ જેિા ક્ષેત્રોમાાં વિદે શી રોકાણને માંજૂરી

આપિાથી રોજગારીની તકોમાાં િધારો થશે કારણ કે િધુ વિદે શી કાંપનીઓ ભારતમાાં નિી
શાખાઓ સ્થાપશે.
o ઇન્ફ્રાસ્રત
o છે િર્ે ,

ર ક્ષેત્રનો ઉપયોગ પણ નોકરીના વનમાટ ણના એપ્ન્જન તરીકે થઈ શકે છે .

ભારતે અમેકરકા સાથે સરળ શવઝા શનયમો માટે ચચાટ કરવાની જરૂર છે જેથી

બેરોજગારીના દબાણને કેર્લીક હદ સુધી ઘર્ાડી શકાય.

જવાબ 18
પ ૃષ્ટ્ઠભ ૂશમ:તાજેતરમાાં જ ભારતે જણાવ્યુ ાં હત ુાં કે કેરાલામાાં પ ૂર પછી વિદે શી સરકારો દ્વારા આપિામાાં

આિતી ઉદાર સહાયને સ્િીકારશે નહીં. યુએઈ, કતાર અને માલકદવ્સે રાજ્યમાાં રાહત, પુનિટસન અને
પુનવનિમાટણ માર્ે ભારતને સહાય આપિા માર્ે તૈયારી દશાટિી હતી.
ભારત દ્ધિપક્ષીય સહાયને કેમ નકારે છે : -
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•

ભારતના મહાસત્તાન ંુ સપન:ંુ o િષોથી

સરકારે બીજા દે શો અથિા યુનાઇર્ેડ નેશન્સ અને રે ડ ક્રોસની આંતરરાષ્ટ્રીય

સવમવત દ્વારા આપવત્ત રાહત માર્ે બાહ્ય સહાય ન લેિાનો વનણટય કયો છે . તે શનણટયનો
સંદભટ ભારતના મહાસત્તાન ંુ સ્વપ્સન હત.ંુ
o એવુ ાં

માનિામાાં આિે છે ક ભારતને એવુ ાં બતાિવુ ાં જોઈએ કે તેની પાસે આપવત્તઓનો

સામનો કરિા અને સામે લડિાની શક્તત છે અને તેના પાડોશીઓને પણ મદદ કરિાની
શક્તત છે , કેમ કે કડસેમ્બર 2004 માાં સુનામી અને કહિંદ મહાસાગરમાાં પાઇરે સી હમ
ુ લાના
કકસ્સામાાં તેવ ુ કરિામાાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં
•

ુ ાઇટે િ નેશન્સ શસક્યુડરટી કાઉક્ન્સલના કાયમી સભ્ય બનવા
ભારતને લાગ્ય ંુ હત ંુ કે તેના િારા યન

માટે તેના પક્ષને મજબ ૂત કરશે અને 2020 સુધીમાાં સુપરપાિર સ્ર્ે ર્સની સાંભાિનાને
ઝડપી બનાવશે .

•

શવદે શી પ્રભાવ: o બીજી

ચ િંતા એ વિદે શી હાથનો ડર હતો, જે જાસ ૂસી પેકેજ સાથે આિશે, દે શના આંતકરક

બાબતોમાાં દખલ કરશે અને મ ૂલ્યિાન માકહતી પણ લેશે.
નીચેના કારણોસર ભારતને દ્ધિપક્ષી સહાય સ્વીકારવાની જરૂર છે : •

ભારતને કાળજીપ ૂિટક આયોજન અને સલાહ-સ ૂ નો દ્વારા યુએન તરફથી તકનીકી અને શ્રેષ્ટ્ઠ

રીતોની સહાય મેળિી શકાય છે .

• યુએઈના કકસ્સામાાં સહાયને નકારી કાઢિાથી યુએઈ સાથે ભારતના સાંબધ
ાં ો પર નકારાત્મક અસર પડી
શકે છે .

• રાષ્ટ્રીય આપવત્ત વ્યિસ્થાપન યોજનાના પ્રકરણ 9 “ આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર” અનુસાર ગાંભીર કુદરતી
આફતમાાં, વિદે શી સરકાર દ્વારા આપિામાાં આિતી સ્િૈપ્છછક સહાય સ્િીકારી શકાય છે .
જરૂડરયાત સમયે પણ મહાસત્તઓ પણ સહાય સ્વીકારે છે : તે કહેવ ુાં ગેરમાગે દોરવુાં છે કે કુદરતી આપવત્તઓના સમયમાાં ગરીબ દે શો જ વિદે શી સહાય

સ્િીકારે છે . દાખલા તરીકે, 2005 માાં અમેકરકાના કેર્કરનાના િાિાઝોડા િખતે અને 2008 વસચુઆન
ધરતીકાંપ પછી
હતી.

ીન દ્વારા ભારત દ્વારા સહાય કરિામાાં આિેલ સહાય બાંને દે શો સ્િીકારિામાાં આિી

• કુદરતી આપવત્તઓ હેઠળ આિતા દે શો વનયવમત રીતે અન્ય દે શો તરફથી આપિામાાં આિતી કર્ોકર્ી
ૃ હોય અથિા ગરીબ હોય.
સહાયને સ્િીકારે છે , ભલે તે કેર્લા પણ સમદ્ધ
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• ભયાનક જરૂકરયાતમાાં કર્ોકર્ીની સહાય મેળિિા માર્ે સમજદાર, વ્યિહારુ અને સહાનુભ ૂવતશીલ
કદશાવનદે શો વિકસાિિાની તાત્કાચલક જરૂર છે .

o માનિીય સહાયતાને જરૂકરયાતમાંદ રાજ્ય સુધી પહોં િા માર્ે અને સાંઘીયિાદની ભાિનાના સુધી

પહોં િા માર્ેના એકપક્ષીય વનણટય લેિા કરતાાં કહતધારકોને સાથે લઇ ને તે અંગે વનણટય લઇ શકાય.
• ભારત પહેલેથી જ રાજકોષીય ખાધ ધરાિે છે .
ભારતને નીચેના કારણોસર શવદે શી સહાય સ્વીકારવાની જરૂર નથી:
o

ભારતની અથટવ્યિસ્થા તાંદુરસ્ત દરે િધી રહી છે અને કુદરતી આપવત્તઓના સમયમાાં
તે જાતે પગભર થઇ શકે છે . ૨૦૧૩ના ઉત્તરાખાંડના પુર અને ૨૦૧૪ના જમ્મુ અને

કશ્મીરના પુર પછી ભારતે પુન:િસિાર્ અને પુન: વનમાટ ણ ની કામગીરી સફળતાપુિટક
પ ૂણટ કરી હતી.
o

ભારત આત્મવનભટર છે અને તેથી કુદરતી આફતો દરવમયાન રાહત સામગ્રીની જરૂર
નથી.

ુ વો: પાછલા અનભ
o

ભ ૂતકાળમાાં ભારતે પવિમી રાષ્ટ્રો અથિા વિશ્વ બેંક સહાયમાાંથી વિકાસકારી સહાય

સ્િીકારી છે . લોન હાંમેશા આવથિક પુનગટઠનની માાંગ અથિા ગિનટન્સની પ્રાથવમકતાઓને
ફરીથી ગોઠિિાની માાંગ સાથે અને માનિીય અવધકારોના ઉપદે શ સાથે આિે છે .
•

• એરરોવપિંગ નાણાાંકીય સહાય યોગ્ય વિતરણ, પુનવનિમાટ ણ અને શાસન માર્ે પ ૂિટ-અક્સ્તત્િમાાંની
િહીિર્ી ક્ષમતાની ગેરહાજરીમાાં સહાયક નથી હોતા.

જવાબ 19
પ ૃષ્ટ્ઠભ ૂશમ: અફઘાવનસ્તાન અને ભારત સાાંસ્કૃવતક અને ઐવતહાવસક સાંબધ
ાં ો ધરાિે છે . 2011માાં બાંને દે શો િછ ે

હસ્તાક્ષર કરિામાાં આિેલા વ્ય ૂહાત્મક ભાગીદારી કરાર દ્વારા ભારત-અફઘાવનસ્તાન સાંબધ
ાં ો મજબ ૂત
બન્યા હતા.
•

અફઘાશનસ્તાનની જડટલતા: -

૧. સતત હુમલાઓ: -
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•

તાજેતરમાાં જ કહિંસામાાં તીવ્ર િધારો થયો છે , તાચલબાને અફઘાવનસ્તાનની આસપાસ સાંકચલત
હુમલાઓનો સમ ૂહ હાથ ધયો હતો, જેણે અફઘાવનસ્તાનના રાષ્ટ્રપવત દ્વારા યુદ્ધ માર્ે ત્રણ

મકહનાની યુદ્ધ રોકિાની ઓફરને નકારી કાઢીને ગઝની શહેર પર કબજો કરી લીધો હતો.
•

યુ.એન.ના આંકડા અનુસાર, આ િષે કહિંસાએ 2018 માાં પણ અફઘાન નાગકરકો માર્ે સૌથી
ભયાંકર િષટ બન્યુ ાં છે , જેમાાં દરરોજ 9 લોકો માયાટ ગયા છે .

૨. પાડકસ્તાન પડરબળ: •

અમેરીકા દ્વારા પાકીસ્તાન પર છ મકહનાની સજા કરી હોિા છતાાં, પાકકસ્તાન દ્વારા તાચલબાન
લડિૈયાને સમથટન આપિામાાં આિે છે .

•

આ પકરક્સ્થવતમાાં યુ.એસ દ્વારા તેના સૈવનકોને પરત બોલાિિાની કોઈ પણ યોજના યુએસ
યોજના પર ગાંભીર શાંકા મ ૂકે છે

3. ઇરાન પડરબળ: •

યુ.એસ. િહીિર્નો ઇરાન સાથે અથડામણ તેની દચક્ષણ એવશયા નીવતમાાં મુખ્ય અિરોધ છે .

ઈરાન અફઘાવનસ્તાન અને પાકકસ્તાન બાંનેન ુ પાડોશી રાષ્ટ્ર છે , અને ઇરાન સામે અમેરીકા દ્વારા
કરિામાાં આિતી કોઈપણ કાયટિાહીની આ ક્ષેત્ર પર અસર પડશે.
•

યુ.એસ. એ ઇરાનના વિરુદ્ધમાાં છે જે દકરયાઈ માગે

બાહર બાંદર દ્વારા અફઘાવનસ્તાન સુધી

પહોં િા માર્ે મહત્િપ ૂણટ છે - જે ભારતના કહતમાાં છે .
૪ ઇસ્લાશમક રાયય: •

મોસુલની આસપાસ અને તેની આસપાસના કબજામાાં આિેલા પ્રદે શો ગુમાવ્યા પછી, આઇએસ
ધીમે ધીમે પાડોશી દે શો, ખાસ કરીને અફઘાવનસ્તાનમાાં તેની હાજરીમાાં િધારો કરે છે . હિે તે

મુખ્યત્િે વશયા અને હઝાર લઘુમતીને લક્ષ્ય બનાિિાની કદશામાાં છે , તાચલબાન સાથેના સૈન્યમાાં
જોડાિાથી અને અફઘાવનસ્તાનમાાં યુદ્ધની ગવતશીલતા બદલાઇ રહી છે .
૫. રશશયા: •

રવશયાએ ઈરાન, પાકકસ્તાન અને ભારત સકહતના અફઘાવનસ્તાનના તમામ પાડોશીઓની

ભાગીદારી સાથે અફઘાવનસ્તાન પર આંતરરાષ્ટ્રીય પકરષદનો પ્રસ્તાિ મ ૂક્યો હતો, પરાં ત ુ યુ.એસ.
દ્વારા રવશયન લશ્કરની તાચલબાન સાથે સાંભવિત જોડાણનુ કારણ દશાટ િી હાજરી આપી ન હતી.
ભારતને મોટી ભ ૂશમકા ભજવવાની જરૂર છે :
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•

ભારત દ્વારા વિકાસ સહાય અફઘાન નાગકરકોમાાં તેના નોંધપાત્ર પ્રભાિ અને શુભકામનાઓનો
સ્ત્રોત છે .

•

કાબુલમાાં સલમા ડેમ અને સાંસદ મકાનનુ બાાંધકામ જેિી મુખ્ય યોજનાઓ, જે 2008-09 માાં શરૂ
થઈ, હિે પ ૂણટ થઈ ગઈ છે .

•

નાની નાની વિકાસ યોજનાઓ જે ભારત દ્વારા 2016 માાં શરૂ કરિામાાં આિી છે જેમ કે કાબુલ
સકહતના ઘણા શહેરો માર્ે પીિાના પાણીની યોજનાઓ, બસો પુરી પાડિી, ઓછી કકિંમતના
આિાસનુ ાં વનમાટ ણ, અને આરોગ્ય અને વશક્ષણમાાં સહાયતા મહત્િપ ૂણટ છે .

•

ભારતે હેરાતમાાં ડેમનુાં ઉદ્ઘાર્ન કયુ,ું જે હેરાતના કૃવષ અને ઔદ્યોચગક ક્ષેત્રોને િેગ આપશે.

ભારતએ અફઘાવનસ્તાનની સુરક્ષા અને વિકાસ માર્ે લાાંબા ગાળાની પ્રવતબદ્ધતા દશાટિી છે .
•

યુ.એસ.એ.ની નિી અફઘાવનસ્તાન નીવત, અફઘાવનસ્તાનમાાં ભારતની મોર્ી ભ ૂવમકાને ર્ે કો આપે
છે . તેના વસિાય આ નીતીમાાં પાકકસ્તાનને અફઘાવનસ્તાનના અક્સ્થરતામાાં સામેલ આતાંકિાદી
જૂથોને તેનો ર્ેકો આપિા સામે

•

ેતિણી આપિામાાં આિી છે .

ગયા િષે ભારત અને અફઘાવનસ્તાન મહત્િાકાાંક્ષી અને ભવિષ્ટ્યલક્ષી 'નિી વિકાસ ભાગીદારી'
શરૂ કરિા સહમત થયા હતા, જેના અનુસાર ભારત અફઘાવનસ્તાનના 31 પ્રાાંતોમાાં 116 ઉછ

અસરકારક સમુદાય વિકાસ યોજનાઓ હાથ ધરિા માર્ે સાંમત થયા છે , જેમાાં વશક્ષણના ક્ષેત્રો,

આરોગ્ય, કૃવષ, વસિં ાઇ, પીિાનુ ાં પાણી, નિીનીકરણીય ઊજાટ, પ ૂર વનયાંત્રણ, માઇક્રો-હાઇરોપાિર,
રમતના માળખાકીય સુવિધાઓ અને િહીિર્ી માળખાાં િગેરેનો સમાિેશ થાય છે .
નવી યોજનાઓ:
•

શાહતુત ડેમ અને પીિાના પાણીનો કાબુલ પ્રોજેતર્થ જેના દ્વારા વસિં ાઇની સુવિધા પણ
ઉપલબ્ધ થશે.

•

નાંગારર પ્રાાંતમાાં પુન: િસિાટ્ને પ્રોત્સાહન આપિા માર્ે અને પરત આિનાર અફઘાન
શરણાથીઓ માર્ે ઓછી કકિંમતના આિાસ વનિમાટણ.

•

બામ્યાન પ્રાાંતમાાં બાંદ-એ-અમીર સુધીના માગટ જોડાણ જે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને આવથિક વિકાસ
માર્ે પયટર્નને પ્રોત્સાહન આપશે.

•

આ સરકારી ભાંડોળિાળી યોજનાઓ વસિાય, ખાનગી કાંપની, ઍલર્ેક દે શમાાં અફઘાન યુિાનો
માર્ે આઇર્ી તાલીમ પ ૂરી પાડે છે .

•

ભારતે ઘણાાં ચબન-ઘાતક સૈન્ય સહાય આપી છે . 2016 માાં, ભારત દ્વારાઅફઘાવનસ્તાનને
એમઆઈ 25 એર્ેક હેચલકોલર્ર આપિામાાં આવ્યા હતા.

ાર

ભારતે શા માટે મદદ ચાલ ુ રાખવી જોઇએ?
ની ે જણાિેલા કારણોસર ભારત પોતાની જાતને પ ૂણટ પાયે યુદ્ધમાાં સામેલ કરિાથી દૂ ર રાખે છે :
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•

અફઘાવનસ્તાન સાથેના કોઈપણ ઊંડા સુરક્ષા સહકારથી પાકકસ્તાન-ભારત સાંબધ
ાં ો પર
નકારાત્મક અસર પડી છે .

•

ભારત અફઘાવનસ્તાન સાથે સરહદ ધરાિત ુ ાં નથી તે અફઘાવનસ્તાનમાાં ભૌવતક પ્રિેશની મયાટદા
ધરાિે છે

•

ભ ૂતકાળના િષોમાાં યુ.એસ.એ. પાકકસ્તાનની રાજકીય સાંિેદનાઓને ર્ાળિા માર્ે યુદ્ધમાાં

ભારતને સામેલ કરિા માર્ે તૈયાર ન હત.ુ છતાાં તે કદલ્હી, કાબુલ અને ઇસ્લામાબાદ િછ ે
પ્રાદે વશક આવથિક સહકારને પ્રોતસાહન આપિા તૈયાર હતુ.
•

અફઘાવનસ્તાનની ભ ૂગોળ એ એક બીજુ ાં કારણ છે કે જે ભારતને તેની સાથે રક્ષા ભાગીદારી માર્ે
મયાટદામાાં બાાંધે છે . ભોગોચલક મયાટદાઓને કારણે ભારત અફઘાવનસ્તાનની સૈન્ય સહકારમાાં
મયાટદીત ભાગ ભજિે છે .

•

એકલા અફઘાવનસ્તાનના સૈન્ય સલામતી દળો અને સરકારને બાહ્ય લશ્કરી સમથટન વિના

આતાંકિાદી જૂથોને સાંભાળિામાાં સક્ષમ નથી. ક્સ્થરતા અને સલામતી વિકાસ માર્ે પ ૂિટશરત છે .
હકીકતમાાં, ભારતના ઉત્તરપવિમ સરહદો માર્ે અફઘાવનસ્તાનમાાં ક્સ્થરતા પણ આિશ્યક છે .
ભારતે શંુ કરવ ુ જોઇએ: •

ભારતે અફઘાવનસ્તાનમાાં ચર્ણીઓ
ાં ૂ
શક્ય તેર્લી શાાંવતપ ૂણટ અને સહભાગીતાથી થાય તે સુવનવિત
કરિા માર્ે શક્ય તેર્લી બધી રીતે અફઘાવનસ્તાનના ર્ે કા પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરવુ ાં જોઈએ.

•

લશ્કરી મોર ે તથા ઝડપથી હેચલકોલર્ર તેમજ એપ્ન્જવનયકરિંગ/તકનીકી સહાયતા પુરી પાડિા
માર્ે ભારતે શક્ય તેર્લી ઝડપ કરિાની જરૂર છે .

•

ભારતીય સરકારે સમજવુાં જ જોઇએ કે પાકકસ્તાન સાથેની સમસ્યાઓના કારણે દચક્ષણ એવશયન
એસોવસએશન ફોર કરજનલ કોઓપરે શન (સાકટ )ની ભ ૂવમકા સતત વનરાશાજનક છે , જે ઉપખાંડમાાં
અફઘાવનસ્તાનના જોડાણને નબળી પાડે છે , જેને પ્રોત્સાહન આપિા માર્ે ભારતે ખ ૂબ મહેનત
કરિી પડશે.

•

ચબન-દખલગીરી અને અફઘાવનસ્તાનમાાં ક્સ્થરતા સુવનવિત કરિા માર્ે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયાસોમાાં
પ્રાદે વશક સલામતી માર્ે પ્રાદે વશક દળોની નજીકથી સાંડોિણી હોિી આિશ્યક છે ; આને મધ્ય

એવશયાઈ દે શોની સહાયની પણ જરૂર છે , જે અફઘાવનસ્તાન સાથે સરહદ ધરાિે છે , તે સફળતા
માર્ે રવશયા અને ઈરાન સાથેના પ્રયાસોનુ ાં સાંકલન કરવુ ાં ભારત માર્ે મહત્િપ ૂણટ છે .

જવાબ 20
પ ૃષ્ટ્ઠભ ૂશમ: -
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•

1995માાં તેની સ્થાપના પછી, િલ્ડટ રેડ ઓગેનાઇઝેશન (ડબલ્યુર્ીઓ) માલ અને સેિાઓના

વિશ્વ િેપારના વનયમ આધારીત કદશાવનદે શોમાાં ક્સ્થર વનયમો-આધાકરત વસસ્ર્મનુ ાં કેન્િચબિંદુ રહ્ુાં
છે .

અમેરીકા િબ્લ્યટુ ીઓના આદે શને કેવી રીતે નબળં પાિે છે : જ્યારે વિકવસત અથટતત્ર
ાં ોએ રક્ષણાત્મક િલણ અપનાવ્યુ ાં છે ત્યારે વિશ્વ િેપાર સાંગઠન કર્ોકર્ીનો
સામનો કરી રહ્ુાં છે .

ુ ીઓના શનણટયો સામે અમેરીકા િારા અસહમશતના ઉદાહરણો:
િબ્લ્યટ
એક વિિાદ જેમાાં યુ.એસ. ઑનલાઇન જુગારની સાઇટ્સ GATS નુ ઉલ્લઘન કરતી

o

હોિાનુ ાં માલુમ પડેલ ત્યારે અમેરીકા દ્વારા એન્દ્ન્ર્ગુઆ અને બાબુડ
ટ ાને $ 200 વમચલયનનુ ાં
પતાિર્ પેકેજ પ્રદાન કરિાની ઓફર કરી હતી. જોકે, તેણે અત્યાર સુધી માત્ર $ 2
વમચલયન ચ ૂકવ્યા છે

દચક્ષણ કોકરયાના જણાવ્યા મુજબ યુએસએ દચક્ષણ કોકરયન િૉવશિંગ મશીનો પર

o

ડબલ્યુર્ીઓના ચુકાદાને અમલમાાં મ ૂક્યુ ાં નથી
અપીલ સભ્યો: -

ુ ને પિશતસર રોકી રાખી છે અને
અમેકરકાનુ ાં નવી એપલેટ બોિીના સભ્યોની શનમણક

o

ડબલ્યુર્ીઓના અપીલી સાંસ્થાના કામમાાં અડ ણ ઉભી કરે છે . જુલાઈ 2018 માાં સાત
સામાન્ય કાયટરત સભ્યોમાાંથી
તણાિયુતત છે .
o

ાર કાયટકારી સભ્યો કાયટરત છે જે સાંસ્થા માર્ે ખ ૂબ જ

હિે જો કોઈ પણ સભ્યની વનમણ ૂક કરિામાાં ન આિે છે , તો તે ડિસેમ્બર 2019

ુ ીમાં ખતમ થઇ જશે , કારણ કે તેનો માત્ર અએક જ કાયટકારી સભ્ય
સધ
પાસે ખુબ જ મોર્ી સાંખ્યામાાં કેસોનો વનકાલ કરિાની જિાબદારી હશે.

ાલુ રહેશે જેની

વેપાર: o

ીન અને અમેરીકા બાંને WTO ના સભ્ય હોિાાં છતાાં બાંને િછ ે િેપાર યુદ્ધ

છે . જે વિશ્વ િેપાર સાંગઠનના મુખ્ય વસદ્ધાાંત “ચબન ભેદભાિ” ને નકારી કાઢે છે .
o યુ.એસ. અને

ાલી રહ્ુ

ીન બાંનેએ એકબીજા પર પોતના ઘરે લ ુ કહતોનુ રક્ષણ કરિાનાાં કારણોસર

કાઉન્ર્ર ઉત્પાદક ર્ેક્ષ લગાિે છે . િલ્ડટ રે ડ ઓગેનાઈઝેશન (ડબલ્યુર્ીઓ) તેને

અર્કાિિામાાં વનષ્ટ્ફળ ગયુ ાં છે અને પોતાના સારામાાં સારા પ્રયત્નો કરિાાં છતાાં તે માત્ર
“િાત ીતનુ સાધન” માત્ર તરીકે ઓળખાય છે .
o 1974

ના યુએસ રેડ એતર્ના સેતશન 301 હેઠળ

ીન સામેના ગેરકાન ૂની િેપાર

અવધવનયમમાાં, યુ.એસ.એ ડબલ્યુર્ીઓ માળખામાાં વનયમો પાલન કરિાાંનો ઢોંગ કયો છે .
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રાષ્ટ્રીય સરુ ક્ષાના નામ પર: o સ્ર્ીલ

અને એલ્યુવમવનયમમાાં િેપારને મયાટદીત કરિા માર્ે , જે યુ.એસ. સાંરક્ષણ અને

લશ્કરી કરારના લાાંબા સમયથી સાથીદારો છે , તેને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધારે ન્યાયી

ઠેરિી શકાય નહીં. એ જ આધાર પર ઓર્ોમોબાઈલ અને ઓર્ો ભાગો પર પણ મયાટદા
લાદિામાાં આિે છે .

ભારત પર િબલ્યટુ ીઓના ઘટે લા મહત્વની અસર: •

ચબન-કાયટકારી અપીલ બોડી સાથે, અપીલના વનણટયની સ ૂ નાનો અથટ એ થશે કે વિિાદની

પતાિર્ની પ્રકક્રયા સ્થચગત થઈ જશે. જો આવુ ાં થશે તો, તે વિિાદ પતાિર્નુ ન્યાવયક

ક્ષેત્ર ગુમાિશે અને WTO માત્ર વિિાદો ઉકેલનાર સાંસ્થા તરીકે GATT-યુગમાાં પરત આિશે.
•

યુએસ 'અમેકરકા ફસ્ર્ટ ' નીતી અને હિે ધીરે ધીરે WTO વસસ્ર્મને વિખેરી નાખશે અને તેની િૈવશ્વક

િેપાર પર લાાંબા ગાળાની અસરો થશે.
•

વિદે શી રોકાણ પર નકારાત્મક અસર થશે.

•

મ ૂડી પ્રિાહને અસર થઈ શકે છે

•

ભારતે આ ખાલી જગ્યા ભરિા માર્ે “પ્રાદે વશક િેપાર કરાર” દ્વારા િાર્ાઘાર્ કરિો પડશે, જેનો

ભારતીય અથટતત્ર
ાં પર અવનવિત અસરો થશે.
ભશવષ્ટ્યની રાહ: -

વિશ્વ િેપાર સાંગઠનને નિી અપીલ સાંસ્થામાાંન નિા ન્યાયાધીશોની િહેલી તકે વનમણ ૂક કરી

•

વિિાદ પતાિર્ વમકેવનઝમને મજબ ૂત કરિાની જરૂર છે .
વિશ્વ િેપાર સાંગઠનમાાં વ્યાપક સલાહ પ્રસ્તુત કરીને

•

ાટ વમકેવનઝમ િધારિાની જરૂર છે . તે

લાાંબા સમયથી નાના હાજરીદારો દ્વારા ફકરયાદ કરિામાાં આિી છે કે સલાહ અથિા વનણટયો
ડબલ્યુર્ીઓ ડીજીના ગ્રીન રૂમ સુધી મયાટ કદત છે .
•

વિકવસત દે શો કરતાાં ભારત જેિા વિકાસશીલ દે શોને મુતત િેપાર નીતીની જરૂર છે .

•

બહુપક્ષીય િેપાર વ્યિસ્થા તરીકે કામગીરી બજાિતાાં વિશ્વ િેપાર સાંગઠનમાાં માળખાકીય

ુ ારણા કરવાની જરૂર છે . ડબલ્યુર્ીઓ લોકશાહી સાંગઠન છે , ત્યારે નાના દે શોના
સધ
કહતોના રક્ષણમાં તેને વધ ુ અસરકારક બનાિિાની જરૂર છે .
•

તેથી વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોને શવશ્વ વેપાર સંગઠનના સહયોગને અસરકારક બનાવવા માટે સામડુ હક
ુ વોમાંથી શીખવ ંુ જોઈએ,અને ભારત અને ચીન
યોગદાન આપવ ંુ જોઈએ અને પાછલા અનભ
િારા શવકાસશીલ દે શોની આગે વાની લઇ પયાટવરણીય ફોરમ, જીસીએફ ફં ડ્સ વગે રેમાં ભાગ
ભજવવો જોઇએ.
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ભારતની ભ ૂશમકા:
o

અમેરીકા બહુપક્ષીય િેપારમાાં રસ ગુમાિી રહ્ુ છે , તેથી ભારતને સકક્રયપણે સાંસ્થામાાં

પોતાની ક્સ્થવત મજબુત કરિી જોઇએ.
o વિશ્વ

િેપાર સાંગઠનને િધુ સમાન સાંગઠન બનાિિા માર્ે ભારત િધુ સકક્રય રીતે

પ્રયત્ન કરિા જોઈએ.
o ભારતે

વિશ્વ િેપાર સાંગઠનના તમામ સભ્યોને એક માં

ર્ે રીફ, અને સેિા કર જેિા મુદ્દાઓની
o આકફ્રકન

ાટ કરિી જોઇએ.

પર લાિી કૃવષ, ઓદ્યોચગક

રાષ્ટ્રોના િલણ સાથે ભારતની ક્સ્થવત ઘણી સામાન્ય છે ; ભારતે તે ખાઇ

પુરિાની જરૂર છે .
o

ભારતના કહતોના રક્ષણ માર્ે ભારતને િહેલી તકે એક મોર્ા ગઠબાંધનની જરૂર છે

o

ભારતની 5 કરચલયન ડૉલરની અથટવ્્િસ્થા બનિાનુ સપનુ િૈવશ્વક િેપારનો િધારો કયાટ
વસિાય શક્ય નથી.
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