युनेस्को नवी दिल् ली मार्फत ११ व १२ एदिल २०१७ रोजी नवी
दिल् ली येथे “सामुिादयक रे दिओच्या सशक्तीकरनासाठी”
घेण्यात आले ल् या राष्ट्रीय सल् लामसलतील दशर्ारशी
युनेस्को चेअर ऑन कम्युदनटी दमदिया व युनेस्को नवी दिल् ली याां च्यामार्फत ११ व १२ एदिल
२०१७ रोजी भारतातील सामुिादयक रे दिओच्या सशक्तीकरनासाठी दिदिवसीय राष्ट्रीय चचाफ सत्र
(सल् लामसलत) आयोदजत करण्यात आले . (आली). चचाफ सत्राच्या उद्दे शाने एकत्र आले ल् या
सहा गटाां नी त्ाां च्या कायाफ धाररत ले खाां चे सािरीकरण केले . यात सामुिादयक रे दिओशी सांबांदधत
पुढील दवषयाां चा समावेश होता : समावेशकता, क्षमता दनदमफती, शाश्वतता, ताां दत्रक पैलू,
िास्तऐवजीकरण, सांशोधन व मुल्याां कन आदण धोरण. या चचाफ सत्रात कायाफ न्वित सामुिादयक
रे दिओ केंद्र, सा.रे . शी सांबांदधत सांघटना, समथफक, क्षमता दनदमफती सां स्था, शैक्षदणक सां स्था
आदण मादहती व िसारण मांत्रालय इत्ािीांचे िदतदनधी उपन्वस्थत होते .
तपशीलवार चचेनांतर भारतातील सामुिादयक रे दिओच्या सशक्तीकरनासाठी पुढील दवषयाां वर
दशर्ारशी माां िण्यात आल् या.
(ित्ेक दवषयावर शासनासाठी तसेच सामुिादयक रे दिओ
क्षेत्रासाठी स्वतांत्र दशर्ारशी माां िल् या आहे त. काही दशर्ारशी िोन्ीांसाठी माां िल् या आहे त.)

समावेशकता, निष्पक्षता व नवनवधता
सामुिादयक रे दिओ क्षेत्रासाठी
•

•

•

सामुिादयक रे दिओ केंद्राां नी मादहतीचा अदधकार, खाद्यान्न सुरक्षा, सावफभौमत्व, दशक्षण
तसेच अपांगाां चे हक्क इ. सारख्या सामादजक चळवळीस
ां ोबत साां गि घालणे आवश्यक
आहे . याच सहयोगातून दवदवध चळवळीत
ां ून पुढे येणाऱ्या मुद्द्ाां ना वाचा र्ोिण्यास मित
होईल. त्ाचबरोबर सांवाि स्वातांत्र्याची, समुिायातील एकत्र आले ल् या आवाजाां ची आदण
सक्रीय नागररकत्वाची पुनःश्च खात्री होईल.
सामुिादयक रे दिओ केंद्राां नी समुिायातील बिलती जीवनशैली, सामादजक समीकरणे व
कलात्मक अदभव्यक्ती याां सारख्या साां स्कृदतक दवदवधतेतील नादवन्यपूणफ गोष्ट्ीांकिे िेखील
लक्ष द्यावे.
‘समुिाय’ दह सातत्ाने बिलणारी सांकल् पना आहे . दतची ित्क्षात िस्तुती र्ारच
जटील आहे . सामुिादयक रे दिओ क्षेत्रातील भागीिाराां नी एक वेगळी व गदतमान अशी
समुिायाची सुधाररत समज दनमाफ ण करण्यासाठी ियत्न करावेत. तसेच त्ाां नी समुिायातील
ित्ेकाचा समानरीत्ा सहभाग व सवफ दृष्ट्ीकोनाां चे िदतदनदधत्व अवघि करणाऱ्या शक्ती
सांरचनाां बद्दल सांवेिनशील असणे आवश्यक आहे .

•

रे दिओ स्टे शन कमफचारी, स्वयांसेवक आदण व्यवस्थापन याां च्यात लोकादभमुख सांवाि व
दवदवधतेबद्दल सांवेिनशीलता दनमाफ ण करावी. त्ासाठी AMARC ची लैं दगक मागफिशफक तत्वे
तसेच लैं दगक सांवेिनदशल् तेबद्दल् ची इतर कागिपत्रे क्षमता दवकास कायफक्रमाां त समादवष्ट्
करण्यात यावी. सीआर स्टे शनाां च्या अांतगफत धोरणात लैं दगक दनष्पक्षता व समावेशकता
याां ची खात्री होईल अश्या दनयम व पद्धतीांचा अवलां ब करण्यात यावा.

शासनाकररता
•

•

•

वािग्रस्त व दमदिया पासून वांदचत रादहले ल् या भागाां मध्ये सक्रीयरीत्ा परवाने िे ण्यासाठी
सीआर धोरणात तरतुिी कराव्या. दवकासापासून वांदचत रादहले ल् या समुिायाां च्या
समस्ाां वर तोिगा काढण्यासाठी लोकादभमुख चचाफ व सामुदहक कृतीला वाव िे ण्यात
यावा.
आपत्ती काळातील दनवारण, िदतबांध, व्यवस्थापन आदण मित उपायाां साठी आपत्कालीन
आदण मोबाइल सामुिादयक रे दिओ परवाने िे ण्यासाठी सामुिादयक रे दिओ धोरणात
तरतुिी करण्यात याव्यात.
सामुिादयक रे दिओ केंद्राां मध्ये समावेशकता, दनष्पक्षता व दवदवधता याां बद्दलच्या
सांवेिनशीलतेसाठी त्ाां ची तत्त्वे, िदक्रया आदण पद्धतीांचा दवकास करणाऱ्या क्षमता दनमाफ ण
कायफशाळाां चे आयोजन करण्यासाठी शासनाने सहकायफ करावे .

क्षमता निनमिती
सामुिादयक रे दिओ क्षेत्रासाठी
•

•

•

•
•

•

क्षेत्रातील पुढाकाराां साठी दनधी िे ऊ करणाऱ्या भागीिाराां नी (उिा. CEMCA, युदनसेर्,
युनेस्को) चाां गल् या दनयोजनासाठी त्ाांच्या दवशेष बाबी, दनिे दशत क्षेत्र तसेच शक्य
असल् यास योजना एमआयएबीला/कांसोदटफ यमला साां गाव्यात.
दलां ग, पयाफ वरण आदण आरोग्य याां च्याां शी दनगिीत तज्ाां ना तसेच नाट्यकला, लोककला
व इतर माध्यमाां तील तज्ाां ना एकदत्रत करावे . तसेच या समस्ाां वरील नादवन्यपूणफ कायफक्रम
दनदमफतीसाठी सजफनशील व पयाफ यी दवचारसरणीला िु जोरा िे णाऱ्या बहु-क्षे त्रीय दृदष्ट्कोनाां चा
िचार करावा.
सवफ िदशक्षण सामग्री एकदत्रत करुन त्ाां ना दक्रएटीव्ह कॉमन्स अांतगफत उपलब्ध करावे .
तसेच या सामग्रीचा िभावीपणे वापर होण्यासाठी मागफिशफकाां ना िदशक्षण, सामग्रीच्या
भाषाां तराचे हक्क व त्ासाठी सहाय्य ह्या बाबीिे खील लक्षात घ्याव्या.
दवदवध िदशक्षण सांस्थाां नी भागीिारी करून िदशक्षणाच्या मुलभूत बाबीांची रूपरे षा तयार
करून िदशक्षणाच्या गरजा ओळखण्यास मित करावी.
कायफरत सामुिादयक रे दिओ केंद्राां नी केवळ भागधारक सांस्था व एमआयबी याां च्यािारे
आयोदजत िदशक्षण कायफ क्रमावर अवलां बून न राहता स्थादनक व दवभागीय पातळीवर
दनयदमत िदशक्षण घेण्याची सांस्कृती रुजवावी.
यातूनच ित्ेक राज्य/भादषक क्षेत्रामधून मास्टर टर े नसफ तयार होतील जे दकमान खचाफ त,
जलि, कमी कालावधीचे आदण ररफ्रेशर टर े दनांग पुरदवण्यात उपयुक्त ठरतील.

•
•

सामुिादयक रे दिओतील कोणत्ाही व्यक्तीने एखािे िदशक्षण घेतल् यास त्ातील कल् पना,
मुद्दे व सामग्री सांपूणफ रे दिओतील कमफचारी तसेच समुिायातील योगिानकत्ाां ना साां गावे .
नेतृत्वगुण व दनणफयक्षमते च्या दवकासाला वाव िे ण्यासाठी िदशक्षणानांतर चचाफ सत्राचे
आयोजन न-चुकता करावे .

शासनाकररता
•
•
•
•
•

•

सामुिादयक रे दिओ क्षेत्रातील दवदवध क्षमता दनदमफती उपक्रमाां चा अदधक चाां गल् या िकारे
समिय साधण्यासाठी MIB एक केंद्रीय सां स्था स्थापन करू शकते .
िदशक्षण िे ण्याची क्षमता असणाऱ्या सांस्थाां ची यािी करावी व ती अद्ययावत ठे वावी.
अांदतम वापरकत्ाां ना अदभिाय ििान करण्यासाठी सुदवधा असलेल्या दवशेषज् / वैयन्वक्तक
सल्लागाराां चा एक कृतीशील िे टाबेस तयार करावा.
दवदवध िकारच्या सांस्था, दवभाग आदण भादषक क्षेत्रासाठी िदशक्षण कॅलेंिर दवकदसत
करावे .
दलां ग, पयाफ वरण आदण आरोग्य याां च्याां शी दनगिीत तज्ाां ना तसेच नाट्यकला, लोककला
व इतर माध्यमाां तील तज्ाां ना एकदत्रत करावे . तसेच या समस्ाां वरील नादवन्यपूणफ कायफक्रम
दनदमफतीसाठी सजफनशील व पयाफ यी दवचारसरणीला िु जोरा िे णाऱ्या बहु-क्षे त्रीय दृदष्ट्कोनाां चा
िचार करावा.
सवफ िदशक्षण सामग्री एकदत्रत करुन त्ाां ना दक्रएटीव्ह कॉमन्स अांतगफत उपलब्ध करावे .
तसेच या सामग्रीचा िभावीपणे वापर होण्यासाठी मागफिशफकाां ना िदशक्षण, सामग्रीच्या
भाषाां तराचे हक्क व त्ासाठी सहाय्य ह्या बाबीिे खील लक्षात घ्याव्या.

शाश्वतता
सामुिादयक रे दिओ क्षेत्रासाठी
•

•
•

सामुिादयक रे दिओने ‘एक दवकासाचे माध्यम’ यापलीकिची भूदमका घे ऊन भारतीय
सांदवधानातील कलम (१९)(१)(अ) अांतगफत सां िेषण अदधकाराचा उत्तम नमुना अशी
पुनकफल् पना करून भाषण व अदभव्यक्ती स्वातांत्र्याची नागररकाां ना खात्री करून द्यावी.
सामुिादयक रे दिओ केंद्राां नी िमुख काराभाराांचा खचफ भागेल एवढ्या दनधीचे दनयोजन
करावे . त्ामुळे केंद्राां ना कायफक्रम दनदमफती व दवकासावर लक्ष केंद्रत करता येईल.
ित्क्ष व ऑनलाइन मादहती तसेच सवोत्तम पद्धतीांची िे वाणघेवाण व दवदशष्ट् दनकषाां च्या
पूतफतेसाठी स्नेहभेटीांचे आयोजन करावे .

शासनाकररता
•

सामुिादयक रे दिओची शाश्वतता व सवोत्तम पद्धतीांची िे वाणघेवाण तसेच िस्तऐवजीकरण
व नवनदवन पद्धतीांचा अवलां ब करण्यावर आधाररत दवदशष्ट् (दवभागीय, राष्ट्रीय व
जागदतक) सल् लामसलतीांचे आयोजन करावे .

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

एका दवदशष्ट् कालावधीनांतर रे दिओचे समुिायाकिे हस्ताां तरण करण्याऐवजी परवाना
मुित सुरु होण्याच्या तारखेपासूनच रे दिओच्या दनणफयक्षमतेची व व्यवस्थापनाची जबाबिारी
समुिायाने घेण्यासाठी िदक्रयेची स्थापना करावी.
दनयदमत कालावधीनांतर सामुिादयक रे दिओ स्टे शनाांचे सामादजक ले खा परीक्षणासारख्या
अदधक िदक्रयाां ना सामुिादयक रे दिओ केंद्राां नी सुरुवात करण्यासाठी क्षमता दनदमफती
िदक्रयाां चा दवकास करणे .
सामुिादयक रे दिओतील कायफक्रमाां वरील बांधने दशदथल करून स्थादनक बातम्या व मादहती
िसाररत करण्यास परवानगी द्यावी.
शाश्वततेच्या दवदवध पैलूांवर नादवन्यपूणफ उपाय सुचदवणाऱ्या क्षमतावधफन उपक्रमाां चा दवस्तार
करून त्ाां ना सांस्थात्मक िजाफ द्यावा.
सामुिादयक रे दिओतील ताां दत्रक शाश्वततेबद्दल केल् या जाणाऱ्या क्षमतावधफनाचा दवस्तार
करणे व तसेच ताां दत्रक िदशक्षानाां ना वेगळा िजाफ िे वून त्ाां चा दवकास कराव.
DAVP किून सामुिादयक रे दिओांना दिल् या जाणाऱ्या िे यकाां च्या िदक्रयेत सरलता
आणावी. तसेच केंद्राां ची स्वतांत्रता व दनधीत दवदवधता राखण्यासाठी शासकीय स्त्रोताां किून
दमळणाऱ्या दनधीवर व ियोजाकत्वावरील मयाफ िा ठरवावी.
ित्क्ष व ऑनलाइन मादहती तसेच सवोत्तम पद्धतीांची िे वाणघेवाण व दवशीष्ट् दनकषाां च्या
पूतफतेसाठी स्नेहभेटीांचे आयोजन करावे .
सामुिादयक मालकी आदण व्यवस्थापनाच्या मूलभूत तत्त्वाां चा आिर करणारी व
समुिायासाठी सुलभ अशी सामुिादयक रे दिओच्या हस्ताां तरणाची िदक्रया तयार करून
सवाां ना सूदचत करावी.
शासनाच्या व भागधारकाां च्या सहकायाफ ने एक स्वायत्त क्षेत्रीय दनधी म्हणून CR सपोटफ
र्ांि सुधाररत करून पुनस्थाफ दपत करावा. तसेच सामुिादयक रे दिओ तांत्रज्ानाचे
स्थादनकीकरण करून कमी खदचफक व सहाय्यक अशी दनयामक रचना तयार करावी.
भदवष्यात दववािाां ची सांभाव्यता कमी करण्यासाठी FCRA २०१० सारखी (ज्यामध्ये दमदिया
उपक्रमाां ना दवसांगत अशा काही तरतुिी आहे त) सामुिादयक रे दिओ धोरणाला आव्हानात्मक
अश्या दवपरीत कायद्याां बद्दल सुव्यवस्थापन व सु सांगतता आणण्यासाठी इतर सांबदधत
मांत्रालयाां शी (MHA, MoCIT) पाठपुरावा करावा.

तं त्रज्ञाि
शासनाकररता
•
•

SACFA आदण दिक़्वेन्सी वाटपाची अजफ िदक्रया सुलभ करण्यासाठी िीघफ काळापासून केले ली
मागणी अद्यापही िलां दबत आहे . याची त्वररत अांमलबजावणी करणे आवश्यक आहे .
WPC मध्ये एक दवशेष व िभावी मित कक्षाची सद्यन्वस्थतीत गरज आहे . अनेक अजफिाराां किून
असे लक्षात आले आहे दक SACFA आदण दिक़्वेन्सी वाटपाच्या चौकशीांना WPC किून िाि
दमळत नाही.

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

शहरी आदण ग्रामीण अश्या िोन्ी भागाां त स्पे क्ट्रमचे पद्धतशीर, तकफसां गत आदण कायफशील मापन
असणे आवश्यक आहे . स्पे क्ट्रम वाटप करताना दनष्पक्षता आदण सामादजक न्याय तत्त्वाां किे
िु लफक्ष होऊ नये म्हणून हे महत्वाचे आहे .
20W व त्ापेक्षा कमी तीव्रतेच्या िसारणासाठी सोप्या परवाना पद्धतीचा अवलां ब करावा दकांवा
त्ाां ना दवनापरवाना िसारणाची परवानगी द्यावी.
सामुिादयक रे दिओतील क्षमतावधफनाच्या मोठ्या िदक्रयेत, सामुिादयक रे दिओ तांत्रज्ानासाठी
आदण ताां दत्रक िदक्रयेसाठी CR सपोटफ र्ांिच्या आधारे दवदशष्ट् क्षमतावधफन कायफक्रमाची स्थापना
करावी.
CR सपोटफ स्कीम (एमआयबी ने िोन वषाां पूवी यासाठी अजफ स्वीकारले पण त्ासांिभाफ त पुढे
काहीच िगती झाली नाही) अांतगफत तां त्रज्ानातील उपक्रमाां ची पुनरफ चना करणे .
सामुिादयक रे दिओ केंद्र उभारणीचा खचफ कमी करण्यासाठी उपकरणाां वर आकारण्यात येणारा
आयात शुल्क त्वररत रद्द करण्याची गरज आहे . त्ासाठी MIB व MoCIT याां नी सांबांदधत
मांत्रालयाां सोबत काम करणे आवश्यक आहे . यामध्ये पू णफपणे जोिले ली उपकरणे, टर ान्सदमटसफ ची
सामग्री व भारतात तयार न होणाऱ्या रे दिओ उपकरणाां च्या सामग्रीचा समावेश होतो.
कोणत्ा न्वस्थतीत 250 ERP पयांतचा वॅटेज दिला जाईल हे MIB ने सूचीबद्ध करणे आवश्यक
आहे . स्पेक्ट्रम शहरी भागाां त िु दमफळ असून ग्रामीण भागाां त त्ाचा पुरेशा उपयोग केले ला नाही या
पररन्वस्थतीला काळजीपूवफक दवचारात घेवूनच पुढील धोरण आखावे.
तांत्रज्ानाच्या दनधीवर असले ले दनबांध अदतशय किक व गदतहीन आहे त. त्ामुळे गतीने दवकदसत
होणाऱ्या तां त्रज्ानाबरोबर ताळमेळ राखणे अवघि झाले आहे .
एककेंद्रीकरण स्वीकारण्यास इच्छु क असणाऱ्या रे दिओ केंद्राां नािे खील अनुिान दिले पादहजे.
समवती तांत्रज्ानाचा अवलां ब केल् यास, समुिायासोबत काम करताां ना येणाऱ्या अिचणीांत भर
पिते. समुिायाचा सहभाग बघत असताां ना आकिे हा एकमेव दनकष असू शकत नाही.
समुिायाच्या सहभागाचे िमाण िे खील लक्षात घेतले पादहजे.
सामुिादयक रे दिओला दिदजटलाइझ करण्याच्या कुठल् याही ियत्नाां पुवी सल् लामसलत उपयुक्त
ठरे ल. इतर िे शाां िमाणे, सामुिादयक रे दिओ सांिभाफ त कोणताही धोरणात्मक दनणफय जाहीर
करण्यापूवी, त्ाचे वेळेबद्ध दनयोजन आवश्यक आहे .

संशोधि, दस्तऐवजीकरण व मूल्यमापि
सामुिादयक रे दिओ क्षेत्रासाठी
•

•
•

परस्पर दशक्षणाला वाव िे ण्यासाठी सामुिादयक रे दिओ केंद्राां च्या दवदनमय भेटीांसाठी दवदशष्ट्
िदक्रया असावी. सामादयकरण, ज्ानाजफन व सहकायाफ साठी असले ल् या दवद्यमान व्यासपीठाां ना
सशक्त व न्वस्थर करावे .
सामुिादयक रे दिओ केंद्राां च्या सांशोधन आदण िस्तावेजीकरण कौशल् याच्या दवकासासाठी क्षमतावधफनाचे ियत्न करावे .
सामुिादयक रे दिओ केंद्राां नी एकत्र ये ऊन क्षे त्रानी पालन करावयाच्या नैदतक मूल्याां चे
स्वीकृतीकरण करण्यासाठी एका सांघटनेची स्थापना करावी.

•

सामुिादयक रे दिओ क्षेत्रात वापरण्यात येणाऱ्या सांशोधन, मूल्याां कन आदण मूल्यमापनाच्या
पद्धती मुख्य िवाहातील दमदिया िारे वापरण्यात येणाऱ्या पद्धतीांपेक्षा दभन्न असल् या पादहजेत व
त्ात समुिादयक सहभागाच्या मूलतत्त्वाां चे पालन व्हायला हवे.

शासनाकररता
•
•
•

•

•

सामुिादयक रे दिओ केंद्राां च्या सांशोधन आदण िस्तावेजीकरण कौशल् याच्या दवकासासाठी क्षमतावधफनाचे ियत्न करावे .
स्वयां मुल्याां कन व दपअर ररव्ह्यू उपक्रमाां ना सह-दशक्षणाचे व सतत सुधारणेचे साधन म्हणून वाव
िे ण्यात यावा.
सरकारने सामुिादयक रे दिओ क्षेत्रात सांशोधन आदण िस्ताऐवजीकरनाचे समथफन करणे
आवश्यक आहे . तसेच जेव्हा अशा अभ्यासाां ची अांमलबजावणी केली जाते , तेव्हा त्ातील दनष्कषफ
दवदवध भागधाराां ना साां गावे व त्ाच्या िभावाां वर पारिशफक पद्धतीने चचाफ करण्यात यावी.
सामुिादयक रे दिओ क्षेत्रात वापरण्यात येणाऱ्या सांशोधन, मूल्याां कन आदण मूल्यमापनाच्या
पद्धती मुख्य िवाहातील दमदिया िारे वापरण्यात येणाऱ्या पद्धतीांपेक्षा दभन्न असल् या पादहजेत व
त्ात समुिादयक सहभागाच्या मूलतत्त्वाां चे पालन व्हायला हवे.
सांशोधन, िस्तऐवजीकरण व मूल्यमापन याां वर आधाररत धोरणे आखाण्याकररता तसेच
सामुिादयक रे दिओ क्षेत्राला समथफ न दमळण्यासाठी पद्धतशीर िदक्रया असावी.

सामुदानयक रे निओ धोरण
शासनाकररता
परवािा प्रनिया
•

•

•

•
•
•

सामुिादयक सेवेसाठी एक स्पष्ट् बाां दधलकी ठे वू शकनाऱ्या कामगार सांघटना (राजकीय पक्षाां शी
सांलग्न नसले ल् या) व सहकारी सांस्थाां सारख्या नोांिणीकृत गैर-सरकारी सांस्थाां नािे खील सामील
करून घ्यावे.
सावफजदनक शैक्षदणक सांस्थाां व्यदतररक्त, इतर सरकारी सांस्था आदण दवभागाां ना सामुिादयक रे दिओ
केंद्र स्थादपत करण्यास व चालदवण्यास अनुमती नाकारावी. समुिायाने चालदवले ले व व्यवस्थादपत
केले ले केंद्र हा सामुिादयक रे दिओचा खरा हे तू दटकून राहण्यासाठी हे पाऊल गरजे चे आहे .
भौगोदलकररत्ा व रचनेनुसार वेगळ्या असणाऱ्या भागाां नाही लाभ व्हावा म्हणून िु गफम असनाऱ्या
भूभागाां मध्ये परीस्ठीचे अवलोकन करून १००W ERP क्षमतेच्या पलीकिे िक्षेपण करण्याची मुभा
असावी.
एक-न्वखिकी योजनेची पररणामकारकता वाढदवण्यासाठी परवाना िदक्रया जलि करावी तसेच
MoCIT किून घ्यावयाच्या परवानगीांचाही यातच समावे श असावा.
एकही कायफरत सामुिादयक रे दिओ केंद्र नसणाऱ्या राज्याां ना तसेच िसारमाध्यमाां पासून वांदचत
रादहले ल् या भागाां ना परवाना िदक्रयेत िाधान्य द्यावे.
आणीबाणीच्या आदण आपत्तीच्या घटनाां साठी स्वतांत्र अशी राष्ट्रव्यापी दिक़्वेन्सी नेमून िे णे गरजेचे
आहे .

कायििमांचे स्वरूप
•

•

आां तरराष्ट्रीय दनयमाां शी अनुसरुन भारतातील सामुिादयक रे दिओ केंद्राां ना सुद्धा स्थादनक
बातम्याां चे िसारण, स्वतांत्ररीत्ा बातम्याां ची दनदमफती व चालू घिामोिीच्य
ां ा िसारणासाठी परवानगी
दमळावी. गरज भासल् यास सामुिादयक रे दिओ केंद्राां ना बातम्या व चालू घिामोिी िसाररत
करण्यासाठी FCRA दनयमाां ची पुनरावृत्ती करावी.
समुिायाच्या स्थादनक साां स्कृदतक सांसाधनाां चा व्यावसादयक शोषणापासून बचाव करण्यासाठी व
साां स्कृदतक कायफक्रम दनदमफतीला वाव िे ण्याकरता बौन्वद्धक सांपत्ती अदधकार (आयपीआर)
धोरणामध्ये योग्य तरतु िी कराव्या.

निधी व दे खरे ख
•
•

•
•

•

सामुिादयक रे दिओ केंद्राां िारे होणाऱ्या कायफक्रम मागिफ शफक तत्वाां च्या उल् लां घनाां वर लक्ष
ठे वण्यासाठी एका स्वतां त्र दनयामक सां स्थेची स्थापना करावी.
दनधी दवतरण दनणफ याां साठी एका स्वायत्त सावफजदनक सांस्थेची उभारणी करणे गरजेचे आहे . व
त्ासाठी आज अन्वस्तत्वात असणाऱ्या सामुिादयक रे दिओांच्या सावफजदनक दनधीच्या तरतुिीची
पुनरावृत्ती आवश्यक आहे .
जादहरात, िायोजकत्व आदण सामुिादयक रे दिओ केंद्राां साठी साठी उपलब्ध असले ला इतर
सरकारी दनधी पारिशी असायला हवा.
दिदजटल इां दियाचा एक भाग म्हणून, भारत ब्रॉिबँि नेटवकफ दलदमटे ि (BBNL) िारा ित्ेक
सीआर स्टे शनला हाय स्पीि ब्रॉिबँि कनेक्शन ििान करावे. यामुळे FM ब्रॉिकास्टवर नजर
ठे वण्यास असमथफ असल् याच्या सरकारच्या दचांतेचेिेखील दनवारण होईल.
दिदजटल इां दियाचा एक भाग म्हणून िू रसांचार कांपन्याां नी ऑनलाइन ऑदिओ स्टर ीदमांग करणाऱ्या
सामुिादयक रे दिओांना िे टा शु ल्कातून मुभा िे णे गरजे चे आहे .

स्पेक्ट्रम आनण तंत्रज्ञाि
•
•
•
•

टर ान्सदमटसफ आदण इतर ब्रॉिकान्वस्टांग साधनाां ची खरे िी करणे सामुिादयक रे दिओ केंद्राां साठी
सुलभ व्हावे म्हणून अशा खरे िीला अबकारी कर व आयात शुल्कापासून मुक्त करावे .
अांिाजे 20W व त्ापेक्षा कमी क्षमतेच्या FM केंद्राां ना सोप्या पद्धतीने परवाना िे ण्याची (दकांवा
दवनापरवाना िक्षेपणाची) तरतूि करावी.
िसारणाचे दिदजटलायजेषण करण्याच्या दिशेने अदधक सावध व दवचारपूणफ पाऊल उचलावे .
िे शातील स्पेक्ट्रमचे दनयमानुसार मोजमाप करून ते सावफजदनक क्षेत्रासाठी स्थानबद्ध करावे.
यामुळे िे शाच्या काही भागाां मध्ये दफ्रक्वेन्सीच्या उपलब्धतेचा अदधक तकफसांगत आदण वास्तववािी
दृदष्ट्कोन उपलब्ध होईल.
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