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પંચાયતી રાજ મંત્રાલય
ભારત સરકાર

"ભારતના કષૃ િ ઉદ્યોગ, ખેડુત અને ગ્રામવાસી,
આત્મનિર્ભર ભારતન ંુ સ્વપ્ન સાકાર કરવાના આધાર છે .
જો તે મજબ ૂત હશે તો ભારતનો પાયો
પણ મજબ ૂત હશે."

શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી
પ્રધાન મંત્રી

આ અંકમાં

નરે ન્દ્ર સિંહ તોમર

કેન્દ્રીય પંચાયતી રાજ, ગ્રામીણ વિકાસ,
કૃષિ તથા ખેડુત કલ્યાણ તેમજ
ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રી

● આત્મ નિર્ભર ભારત અભિયાન અંગે ● 15મ ુ નાણાં પંચ ● MoTAની ભ ૂમિકા ● સફળતાની કહાણીઓ

કેન્દ્રીય પંચાયતી રાજ મંત્રી દ્વારા ઉત્તર પ્રદે શમાં પંચાયત ભવનો
ુ ાયીક શૌચાલયોન ંુ ઈ-લોકાર્પણ
અને સામદ

- નરે ન્દ્ર સિંહ તોમર

છે તો એનો પાયો આત્મનિર્ભર ગામ બનાવીને નાંખવામાં
આવવો જોઇએ. પંચાયતોની કાર્યપદ્ધતિને સુશાસન સાથે
જોડતા એમને સશક્ત બનાવવામાં આવવા જોઇએ. શ્રી
તોમરે આ અવસરે સ્વામિત્વ યોજનાનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે
આ યોજના પણ દે શના કરોડો ગ્રામીણોને તેઓના મકાનનો
માલિકી હક આપીને એક સીમા ચિન્હ સાબિત થશે.

કેન્દ્રીય પંચાયતી રાજ, ગ્રામીણ વિકાસ, કૃષિ તથા
ખેડુત કલ્યાણ તેમજ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી નરે ન્દ્ર
સિંહ તોમરે કહ્યું છે કે જયારે પણ ઉત્તર પ્રદે શમાં કોઇક વધુ
સારંુ કાર્ય થાય છે તો એવું માનવામાં આવી શકે છે કે અડધો
દે શ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ તરફ આગળ વધી રહેલ છે , કેમ કે
ઉત્તર પ્રદે શ વસ્તીના હિસાબે દે શનુ ં સૌથી મોટું રાજય છે . આ
ગર્વનો વિષય છે કે જયારથી યોગી આદિત્યનાથજી એ ઉત્તર
પ્રદે શના મુખ્યમંત્રી પદની જવાબદારી સંભાળી છે , ત્યારથી
એમના દૂ રદર્શી નેત ૃત્વથી આ પ્રદે શમાં કાર્ય કરવાની નવી
વિચારસરણીનો જન્મ થયો છે . શ્રી તોમરે આ વાત ઉત્તર
પ્રદે શમાં પંચાયત ભવનો તેમજ સામુદાયીક શૈચાલયોના
ઈ-લોકાર્પણ તેમજ ઈ-શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ દરમ્યાન કહી.
આ અવસર પર ઉત્તર પ્રદે શના મુખ્ય મંત્રી શ્રી યોગી
આદિત્યનાથ તેમજ કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી શ્રી ગજેન્દ્ર સિંહ
શેખાવત પણ ઉપસ્થિત હતા.

આ પ્રસંગે ઉત્તર પ્રદે શના મુખ્યમંત્રી શ્રી યોગી આદિત્ય
નાથે કહ્યું કે આ ફક્ત એક શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણનો
કાર્યક્રમ માત્ર જ નથી, પણ ઉત્તર પ્રદે શના ગામડાઓમાં
એક મોટા સકારાત્મક પરિવર્તનનો પણ અવસર છે . ગરીબ
કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન હેઠળ થયેલા આ કાર્યના માઘ્યમ
વડે લાખો પ્રવાસી શ્રમિકોને રોજગાર મળી શકયો છે . ઉત્તર
પ્રદે શમાં સામુદાયીક શૌચાલયોની જાળવણી માટે સ્વયં
સહાયતા સમ ૂહોને પ્રેરિત કરી તેઓને એક ગ્રામ પંચાયત
દીઠ 6000 રૂપિયાની રકમની ચ ૂકવણી કરવાનો નિર્ણય
લેવામાં આવ્યો છે . આનાથી સ્વચ્છ ગામની દિશામાં તો
આપણે આગળ વધીશું જ દરે ક ગામમાં મહિલા સ્વસહાયતા
સમ ૂહો સાથે જોડાયેલી મહિલાઓને રોજગાર પણ મળશે. શ્રી
યોગી આદિત્ય નાથે કહ્યું કે પંચાયત ભવન બનવાની સાથે
જ તેઓને ઓપ્ટિકલ ફાઇબર સાથે પણ જોડવામાં આવી
રહેલ છે . ગામમાં બેન્કના કાર્ય થઇ શકે તે માટે બેન્ક સખીની
નિયુક્તિ પણ કરવામાં આવી રહી છે . મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું
કે પ્રદે શના વિકાસને લઇને મહિલાઓમાં ઘણી જાગૃતતા છે
અને ઉત્તર પ્રદે શમાં, 43% મહિલાઓ ગ્રામ પ્રધાન છે .

કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી શ્રી ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવતે કહ્યું
કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી જી એ અંત્યોદયની ભાવનાના
અનુરૂપ કાર્ય કરવા સાથે સાધારણ વ્યક્તિના જીવનમાં
પરિવર્તન લાવવા માટે કાર્ય કરવાનો સંકલ્પ લીધો છે . શ્રી
શેખાવતે કહ્યું કે શૌચાલયનુ ં નિર્માણ ફક્ત એક કાર્યક્રમ જ
નહીં પણ કરોડો લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવનાર જન
આંદોલન છે . એમણે કહ્યું કે હવે ગામને ઘન તથા પ્રવાહી
કચરાથી મુક્ત કરવા માટે કાર્ય કરવામાં આવી રહેલ છે .
આવનારા ચાર વર્ષ સ્વચ્છતા માટે આદર્શ ગામ બનાવવા
પર કેન્દ્રીત કરવામાં આવશે. શ્રી શેખાવતે જણાવ્યું કે
આવનારા 100 દિવસમાં દે શની પ્રત્યેક આંગણવાડી તેમજ
સ્કૂલમાં સ્વચ્છ પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવાનુ ં લક્ષ્ય નકકી
કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી તોમરે જણાવ્યું કે 13મા નાણાં પંચ કરવામાં આવેલ છે .
દરમ્યાન પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ માટે 65 હજાર કરોડ
સ્રોતઃ પીઆઈબી
રૂપિયા છૂટા કરવામાં આવ્યા હતા, જયારે 14મા નાણાં પંચની
ભલામણોને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીજી એ જેમ છે તેમ
સ્વીકાર કરતાં 2,00,292 કરોડ રૂપિયા ગ્રામ પંચાયતો સુધી
પહોંચાડયા. આટલી મોટી રકમથી થયેલા વિકાસ કાર્યોના
પરિણામ આજે આપણને સ્પષ્ટ દે ખાઇ રહ્યાં છે . શ્રી તોમરે કહ્યું
કે 15મા નાણાં પંચની ઇન્ટ્રીમ રિપોર્ટમાં એક વર્ષ માટે ગ્રામ
પંચાયતોને 60,750 કરોડ રૂપિયાની રકમ છૂટી કરવાની
ભલામણ થયેલ છે . ભારત સરકારે આમાંથી 30,375 કરોડ
રૂપિયાનો પહેલો હપ્તો પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને છૂટો પણ
કરી દીધો છે .
કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી તોમરે મુખ્યમંત્રી યોગી
આદિત્યનાથને વધામણી આપતા કહ્યું કે આજે ઉત્તર
પ્રદે શની અનેક યોજનાઓનુ ં દે શના અન્ય રાજય અનુકરણ
કરી રહ્યાં છે . સ્વચ્છ ભારત અભિયાનમાં પણ ઉત્તર પ્રદે શનુ ં
મહત્વપ ૂર્ણ યોગદાન રહ્યું છે . કોરોનાના સંકટકાળમાં પણ
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કૃષિ આધારિત અર્થવ્યવસ્થાએ સાબિત
કરી દીધુ છે કે આપણો દે શ મોટામાં મોટા પડકારનો સામનો
કરવામાં સમર્થ છે . ભાજપાની સરકારો જયાં-જયાં છે , ત્યાંત્યાં આ માન્યતા પર કાર્ય થયું છે કે જયારે ગામ આગળ
વધશે તો દે શ આગળ વધશે અને કૃષિ સમ ૃદ્ધ થશે તો, રાષ્ટ્ર
સમ ૃદ્ધ થશે.

શ્રી તોમરે જણાવ્યું કે નાણાં પંચની ભલામણની સાથે
જ ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયની યોજનાઓની મોટી રકમ ગ્રામ
પંચાયતોમાં પહોંચી રહી છે . એટલા માટે હવે અમારંુ ઘ્યાન
એ વિષય પર હોવું જોઇએ કે પંચાયતોની ક્ષમતાઓ વધે.
જયારે પ્રધાનમંત્રી આત્મનિર્ભર ભારત પ્રત્યે દૃઢ સંકલ્પિત
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મહોદયનો સંદેશ
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આલોક પંડયા
રાધેશ્યામ ભારદ્વાજ
અંજની કુમાર તિવારી
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મહોદયનો સંદેશ

પંચાયતોને પંદરમાં
નાણાં પંચની ગ્રાન્ટ્સ આત્મનિર્ભર ભારત તરફે

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન - રાષ્ટ્રને સુદૃઢ
બનાવવાની દિશામાં એક નવી પહેલ
આત્મનિર્ભર ભારતની
અવધારણાના ક્રિયાન્વયનમાં
જનજાતિય કાર્ય મંત્રાલય
(એમઓટીએ) અને પંચાયતી
રાજ સંસ્થાઓ (પીઆરઆઈ)
ની ભ ૂમિકા
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સફળતાની કહાણીઓ
સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યમોનુ ં અને ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણમાં
આત્મનિર્ભર ભારત
ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણમાં સફળતાની કહાણીઓ
નમાના નર્સરી - વહીવટના કુદરતી સંસાધનોમાં
આત્મનિર્ભરતાનુ ં એક નવું વિધાન

ગ્રામીણ કૌશલ્ય

બસંતપુર ગૌ અભયારણ્ય - આત્મનિર્ભર પહેલની દિશામાં
એક સંકલિત પ્રયાસ
સ્વયંના સ્રોત રાજસ્વનુ ં સંકલન - પ્રતાપાદિત્ય નગર
જીપીની સફળતાની કહાણી

43

6

22
26
29
39
41
47

આત્મનિર્ભર બનવા તરફ:
પ્રતાપાદિત્ય નગર ગ્રામ
પંચાયતનો રિપોર્ટ
The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under Ministry of
Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is unintentional and not meant
to hurt any feelings and therefore may be excused.

ગ્રામોદય સંકલ્પ

3

નરે ન્દ્ર સિંહ તોમર

સંદેશ

પંચાયતી રાજ, ગ્રામીણ વિકાસ,
ૂ કલ્યાણ તથા
કષૃ િ અને ખેડત
ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના પ્રધાન, ભારત સરકાર

'ગ્રામોદય સંકલ્પ'નો 9મો અંક આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને સમર્પિત છે . રાષ્ટ્રપિતા

મહાત્મા ગાંધી કહેતા હતા કે જો તમે રાષ્ટ્રને આત્મનિર્ભર બનાવવા ઇચ્છો છો તો ગામને એક

મહત્વપ ૂર્ણ એકમ સમજવામાં આવવું જોઇએ અને સૌથી પહેલા તેને આત્મનિર્ભર બનાવવાના

પ્રયાસ કરવામાં આવવા જોઇએ. દે શમાં પંચાયતી રાજ પ્રણાલી લાગુ થયા પછી પંચાયતોના

જન-પ્રતિનિધિઓની સામે આ સૌથી મોટો પડકાર છે કે ગામ સાથે સબંધિત તમામ પાસાઓમાં
તેને આત્મનિર્ભર બનાવવાના હર સંભવ ઉપાય કરે . જેવું કે તમને જાણ છે કે માર્ચ 2020થી

દે શે કોવિડ - 19ના પ્રસારના અભ ૂતપ ૂર્વ સંકટનો સામનો કર્યો છે . કોરોના મહામારીએ ગામો અને
શહેરોની જીવન શૈલી જ બદલી દીધી છે .

સરકારે આ આપત્તિથી દરે ક વ્યક્તિને છુટકારો અપાવવા માટે મહામારીના ઉપચાર સબંધી

પાસાઓની ઉચિત વ્યવસ્થા કરવા સાથે ''આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન''ના માઘ્યમ વડે દે શના
ગામડાઓ, નગરો અને શહેરોને આર્થિક દ્રષ્ટિએ સમર્થ બનાવવા પર પ ૂરંુ ઘ્યાન કેન્દ્રીત કર્યું છે .

માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીએ "વોકલ પર લોકલનુ"ં સ ૂત્ર આપ્યું છે , જેનાથી આપણા
ઘરઆંગણાંના ઉત્પાદનોનુ ં મહત્વ વઘ્યું અને દે શમાં આર્થિક પ્રવ ૃત્તિઓને ગતિ મળી.

રાષ્ટ્ર આજે 'આત્મનિર્ભર ભારત'ના પાયા પર ઝડપથી પ્રગતિના પથ પર અગ્રસર છે .

ગામડામાં પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓએ સરકારના પ્રયાસોમાં પ્રશંસપાત્ર સહયોગ કર્યો છે . મને
'ગ્રામોદય સંકલ્પ'ના આ અંકને આત્મનિર્ભર ભારતને સમર્પિત કરવામાં પ્રસન્નતા થઇ રહી છે

જેમાં વિદ્વાન લેખકોને ગ્રામીણ ક્ષેત્રોને આત્મનિર્ભર બનાવવાના ઉદ્દે શ્ય પર આધારિત સરકારના

ઉપાયો, પ્રયાસો અને ઉપલબ્ધિઓને સ્પષ્ટ કરે લ છે . હુ ં આ પ્રસંગે તમામ ગ્રામવાસીઓ પ્રત્યે

હાર્દિ ક શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરંુ છું.

(શ્રી નરે ન્દ્રસિંહ તોમરે )
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સંદેશ

સચિવ,
પંચાયતી રાજ મંત્રાલય
ભારત સરકાર

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન પર ગ્રામોદય સંકલ્પનો આ વિશેષ અંક પોતાના પાઠકોને

સમર્પિત કરતાં મને અત્યંત પ્રસન્નતા થઇ રહી છે . કોવિડ મહામારીના પ્રસારના કારણે આપણો
દે શ માર્ચ 2020થી અભ ૂતપ ૂર્વ સંકટમાંથી પસાર થયો છે . સરકારે ખ ૂબ જલ્દીથી આ સંકટની

ગંભીરતાને સમજી અને ગ્રામ પંચાયતોથી રાજય અને રાષ્ટ્રીય સ્તર સુધી વહીવટીતંત્રને મજબ ૂત
કરી આ મહામારી સાથે સંધર્ષની તમામ વ્યવસ્થાઓ કરી.

આ સંકટ સાથે પહોંચી વળવા લોકોને નાણાંકીય રૂપે સક્ષમ બનાવવાની તાતી આવશ્યક્તા

હતી એટલા માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રીની આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનની અવધારણા સાચા
સમયે લાગુ કરવામાં આવી.

જયારે આપણે આત્મનિર્ભર ભારતની વાત કરીએ છીએ તો આપણે આત્મનિર્ભર પંચાયતોને

પણ ઘ્યાનમાં રાખવી જોઇએ, કેમ કે જયારે એક પંચાયત આત્મનિર્ભર બને છે તો આનાથી ફક્ત

આત્મનિર્ભરતા જ પાકી નથી થતી, પણ વહીવટીતંત્રમાં વધારે જવાબદારી અને પારદર્શકતા

પણ આવે છે જેનાથી સ્થિર અને પ્રગતિશીલ ગ્રામ અર્થવ્યવસ્થા પાકી થાય છે . ભારતને એક
સ્વાવલંબી રાષ્ટ્ર બનાવવાના સમગ્ર પ્રયાસમાં વધારે ઘ્યાન પંચાયતો અને સ્થાનિક સંસ્થાઓને
જન સંચાલિત બનાવવા પર આપવામાં આવવું જોઇએ. જયારે ગામમાં રહેતો અંતિમ વ્યક્તિ

પણ "આત્મનિર્ભર" થઇ જાય ત્યારે જ "આત્મનિર્ભર" ભારતનુ ં લક્ષ્ય સંભવ અને સાકાર બનશે.

આ વિશેષાંકમાં લેખકોએ ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં સરકારની પહેલો, આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાના

અભિયાનમાં મળી રહેલી સફળતાઓ અને તમામ લાભાર્થીઓ દ્વારા આ દિશામાં કરવામાં આવી
રહેલ પ્રયાસોની જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવી છે . આશા છે કે આનાથી અમારા પાઠક પ્રેરણા લઇને

ભારતને સ્વાવલંબી બનાવવા તરફ પ્રયાસ કરશે.

હુ ં આશા રાખું છું કે ગ્રામોદય સંકલ્પનો આ અંક પાઠકો માટે સાર્થક પુરવાર થશે.

ુ ીલ કુ માર
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ુ ૃ ઢ બનાવાની
આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન - રાષ્ટ્રને સદ
દિશામાં એક નવી પહેલ

–શ્રી નરે ન્દ્રસિંહ તોમર*

“દે શનો દરે ક નાગરિક આ સંકટને તકમાં પરિવર્તિત કરવા સંકલ્પબદ્ધ છે . આપણે આ સંકટને રાષ્ટ્ર
માટે એક મોટો વળાંક બનાવવો પડશે. અને આ વળાંક એટલે... આત્મનિર્ભર ભારત”.

રા

ષ્ટ્ર પોતાના પુનર્નિર્માણની દિશામાં આગળ
વધી રહ્યું છે . આપણે વિતેલી સદીથી
સાંભળી રહ્યાં છીએ કે 21મી સદી ભારતની
સદી હશે. સમય, સંજોગો, ગતિવિધિઓ, ગતિશીલ
અને સક્ષમ નેત ૃત્વ તેમજ આ દિશામાં લેવાયેલા
સાહસિક પગલાં એ વાતના સ્પષ્ટ નિર્દે શ છે કે, 21મી
સદી આપણા દે શને ફરી આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે
નિર્ધારિત છે .

વિતેલ ું વર્ષ અકલ્પનીય આફત જેવું રહ્યું છે ,
જેની દુનિયાભરના અર્થતંત્ર, સ્વાસ્થ્યવ્યવસ્થા અને
જીવનશૈલી પર પ્રતિકૂળ અસર પડી. કોવિડ 19ના
સંકટથી મોટી સંખ્યામાં લોકોના અકાળે મ ૃત્યુ તો
થયાં જ છે પરં ત ુ તેની સાથે-સાથે લૉકડાઉનને કારણે
કરોડો લોકો માટે બેરોજગારીની ગંભીર સમસ્યા
પણ સર્જાઈ છે . લૉકડાઉનથી પહેલાં ક્યારે ય જોઈ
ન હોય તેવી આર્થિક મંદી સર્જાઈ, જેના કારણે
મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગો બંધ થઈ ગયાં. સંકટના આ
સમયમાં આપણે બેવડા પડકારનો સામનો કર્યો છે .
એક તરફ આપણે શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા સાથેની સ્વાસ્થ્ય
સુવિધાઓ પ ૂરી પાડવાની હતી, જેથી આપણા લોકોની
જિંદગીઓ બચાવી શકાય, તો બીજી તરફ આપણે
આપણા અર્થતંત્રને આગળ ધપાવવાનુ ં હત,ું જેથી
લોકોને રોજગારની તકો પ ૂરી પાડી શકાય. આપણા
દે શે દ્રઢતાથી અને કાર્યક્ષમ આયોજન સાથે આ પ્રચંડ
પડકારોનો સામનો કર્યો, તે ફક્ત આપણા માનનીય
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીના ગતિશીલ નેત ૃત્વને કારણે
જ શક્ય બન્યું છે , જેમણે દ્રઢ નિર્ધાર, દૂ રંદેશીપણું અને
ઉત્તમ નેત ૃત્વ પ ૂરાં પાડ્યાં છે . આપણે ફક્ત કોવિડ19ની મહામારીનો દ્રઢતાપ ૂર્વક સામનો જ નથી કર્યો,
પણ મોદીજીના કુશળ નેત ૃત્વ હેઠળ પડકારોને તકમાં

- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

પરિવર્તિત પણ કર્યા છે . આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન
દે શના પુનર્નિર્માણ માટે એક એવો પવિત્ર સંકલ્પ છે ,
જે ભારતને 21મી સદીમાં વૈશ્વિક અગ્રણી બનવાના
ફાસ્ટટ્રેક પર લઈ જઈ શકે છે .
આ સમય કોવિડ-19ને કારણે આવેલા પ્રતિકૂળ
પડકારોનો સામનો કરવા માટે ફક્ત સાહસિકતા
દે ખાડવાનો જ નથી, પણ તે દે શને એક નવી
દિશામાં લઈ જવા માટે નો પણ મોટો પ્રયત્ન છે , જેના
પરિણામો દૂ રગામી હશે. વડાપ્રધાનનો આ નિર્ણય એક
તરફ સમાજના નબળા વર્ગોના લોકો પર તોળાતા
બેરોજગારીના જોખમને દૂ ર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ,
તો બીજી તરફ તેમાં હાલની વૈશ્વિક આર્થિક મંદીમાં
ભારતમાં બનેલી વસ્તુઓ અને બ્રાન્ડ્સને નવી વૈશ્વિક
ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો મંત્ર પણ સમાયેલો છે .
20 લાખ કરોડ રૂપિયાનુ ં પેકેજ એટલું સમાવેશી
છે કે, તેમાં સમાજના દરે ક વર્ગનુ ં પ ૂરત ું ધ્યાન
રાખવામાં આવ્યું છે . જો આપણે આંકડાની સરખામણી
કરીએ તો, આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજનો વિસ્તૃત વ્યાપ
લગભગ આપણા રાષ્ટ્રીય જીડીપીના 10 ટકા જેટલો
છે . વડાપ્રધાન દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ પ્રચંડ કવાયત
ભારતના અર્થતંત્રને મજબ ૂત આધાર પ ૂરો પાડશે
અને આગામી સમયમાં માળખાગત સુવિધાઓ, કૃષિ,
ઉદ્યોગો અને રોજગારી પર તેની હકારાત્મક અસરો
જોવા મળશે. વડાપ્રધાને આ જ સમયે “વૉકલ ફૉર
લૉકલ”નુ ં સ ૂત્ર પણ આપ્યું છે . સ્વદે શી ચીજવસ્તુઓને
વૈશ્વિક વસ્તુઓની સમકક્ષ બનાવવા માટે ની આ પહેલ
જુદા-જુદા ક્ષેત્રોમાં નવી તકોનુ ં સર્જન કરી રહી છે
અને તેનાથી સ્વદે શીને માન્યતા મળતાં આપણે ગર્વ
પણ લઈ શકીએ છીએ. આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન
પૅકેજ સમાજના જુદા-જુદા વર્ગોની જરૂરિયાતો પ ૂરી

ૂ કલ્યાણ તેમજ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બાબતોના કેન્દ્રીય મંત્રી, ભારત સરકાર
*પંચાયતી રાજ, ગ્રામીણ વિકાસ, કૃષિ અને ખેડત
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કરવા ઉપરાંત જમીન, શ્રમ, પ્રવાહિતા અને કાયદામાં
સુધારા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે , તે સમાવેશી

વલણ સાથેન ુ ં એક અનોખું પગલું છે .

વડાપ્રધાને આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનની
જાહેરાત 12 મે, 2020ના રોજ કરી હતી અને છે લ્લાં
આઠ મહિના દરમિયાન સામુદાયિક સ્તરે સરકારે
લીધેલા પગલાંનાં પરિણામો હવે દે ખાવા પણ લાગ્યાં
#AatmaNirbharDesh

કષૃ િઃ કોવિડ દરમિયાન
લેવામાં આવેલા
વધારાના પગલાં
લૉકડાઉન દરમિયાન લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે
(MSP) રૂ. 74,300 કરોડ રૂપિયાના મ ૂલ્યની
પ્રાપ્તિ
પીએમ કિસાનના લાભાર્થીઓનાં ખાતામાં
18700 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યાં
પીએમ ફસલ બીમા યોજના હેઠળ
6400 કરોડ રૂપિયાના દાવાની ચ ૂકવણી
કરવામાં આવી
3
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છે . આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન પૅકેજની જાહેરાત
કરતા વડાપ્રધાને સ્પષ્ટ કર્યું હત ું કે, આત્મનિર્ભર
ભારતનુ ં નિર્માણ પાંચ સ્તંભ પર થશે. તેમાંથી પહેલો
સ્તંભ ‘અર્થતંત્ર’ હશે. આત્મનિર્ભર ભારતનો મુખ્ય હેત ુ
આપણા અર્થતંત્રનુ ં એવી રીતે નિર્માણ કરવાનો છે
કે, જેમાં સતત ચઢાવ-ઉતારની જગ્યાએ માત્રાત્મક
ઉછાળો જોવા મળે . વડાપ્રધાનના જણાવ્યાં અનુસાર,
બીજો સ્તંભ ‘માળખાગત સુવિધાઓ’ હશે, જે આપણાં
દે શની ઓળખ બનશે. ‘વ્યવસ્થા’ આત્મનિર્ભર
ભારતનો ત્રીજો સ્તંભ હશે, અને આ વ્યવસ્થા 21મી
સદીની જરૂરિયાતો સાથે મેળ સાધવા માટે અત્યાધુનિક
ટે ક્નોલોજીથી સજ્જ હશે. વડાપ્રધાને જણાવ્યું હત ું કે,
‘વસતી’ આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનનો ચોથો સ્તંભ
છે . આપણે દુનિયાની સૌથી મોટી લોકશાહી છીએ અને
આપણી સૌથી મોટી તાકાત આપણી જોશીલી વસતી
છે . આપણાં કારીગરો અને કામદારોની નિપ ૂણતા
અને કલા તેમજ આપણુ ં અનોખું શ્રમબળ ભારતને
આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ઊર્જાનો સૌથી મોટો

સ્રોત છે . ‘માગ અને પુરવઠા’ને આત્મનિર્ભર ભારત
અભિયાનના પાંચમા સ્તંભ તરીકે નિર્ધારિત કરવામાં
આવ્યો છે . માગનુ ં સર્જન કરવુ,ં સમયસર પુરવઠો
પ ૂરો પાડવો તેમજ જરૂરિયાત પ્રમાણેની વસ્તુઓની
ઉપલબ્ધતા, એવા માહોલનુ ં સર્જન કરવામાં મદદરૂપ
થાય છે , જેમાં આત્મનિર્ભરતા આપમેળે જ હાંસલ થઈ
જાય છે .
ભારતની આત્મનિર્ભરતાની વૈશ્વિક સિદ્ધિ કોવિડ19 વિરુદ્ધની લડાઈ દરમિયાન શક્ય બની છે . ભારતમાં
વિકસિત કરાયેલી બે વેક્સિનને ડ્રગ્સ કન્ટ્રોલર જનરલ
ઑફ ઈન્ડિયા (DCGI)ની મંજૂરીએ આપણને મહામારી
સામેની લડાઈમાં ટોચ પર પહોંચવામાં મદદ કરી છે .
આ બંને વેક્સિન સંપ ૂર્ણપણે ભારતની
લેબોરે ટરીમાં વિકસાવવામાં આવી છે અને એ
પણ વિક્રમજનક સમયમાં, જ્યારે ઘણાં મોટા અને
પ્રભાવશાળી દે શો આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ સફળતા
નથી મેળવી શક્યાં. રસીકરણ કાર્યક્રમ પણ શરૂ થઈ
ગયો છે , જે આપણા સૌ માટે ગર્વ લેવાનો સમય
છે . આપણે ફક્ત આપણા દે શને કોરોના સામે રક્ષણ
આપવા જ રસીનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યાં, પણ અન્ય
જરૂરિયાતમંદ દે શોને પણ રસી પ ૂરી પાડી રહ્યાં છીએ.
આપણા માનનીય વડાપ્રધાન હંમેશા કહે
છે કે, ભારતના વિકાસનુ ં સપનુ ં ફક્ત ગામડાં,
ૂ ો, ખેતી અને તેના સંલગ્ન ઉદ્યોગોને
ગરીબો, ખેડત
#AatmaNirbharBharatPackage

ૂ ો અને ગ્રામીણ
ખેડત
અર્થતંત્ર માટે નાણાકીય
તરલતાનો ટેકો
માર્ચ-એપ્રિલ 2020માં 86,000 કરોડ રૂપિયાની
63 લાખ કૃષિ લૉન મંજૂર કરવામાં આવી
નાબાર્ડે માર્ચ 2020માં સહકારી બેંકો અને ક્ષેત્રીય
ગ્રામીણ બેન્કોને 29,500 કરોડ રૂપિયાનુ ં પુનર્ધિરાણ
કર્યું
માર્ચ 2020માં રાજ્યોને ગ્રામીણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ
ફંડ તરીકે 4200 કરોડ રૂપિયા પ ૂરાં પાડવામાં આવ્યાં
કૃષિ પેદાશોની પ્રાપ્તિ માટે માર્ચ 2020થી રાજ્ય
સરકારોને 6700 કરોડ રૂપિયાની કાર્યશીલ
મ ૂડીની મર્યાદા પ ૂરી પાડવામાં આવી
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ગ્રામોદય સંકલ્પ
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મુખ્યપ્રવાહમાં લાવીને જ સાકાર કરી શકાય છે . ત્યાં
સુધી કે વડાપ્રધાનના આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનનો
મુખ્ય આધાર કૃષિ પોતે છે .
દાયકાઓથી એવું કહેવાય છે કે, કૃષિ
ક્ષેત્રમાં પ્રોસેસિંગ, સંગ્રહ અને માર્કેટિંગ માટે પ ૂરતાં
આંતરમાળખાંનો અભાવ છે . અને કોલ્ડ સ્ટોરે જ, વખારો
અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ વગેરેને ગામડાંઓની
નજીક બનાવવાની જગ્યાએ શહેરો અને નગરોની
પાસે બનાવવામાં આવ્યાં છે . જેના પરિણામે ઓછી
ૂ ો ન તો પોતાની
જમીન ધરાવતા દે શના 85 ટકા ખેડત
ખેતપેદાશોના સારા ભાવ મળે ત્યાં સુધી ખેતપેદાશોનો
સંગ્રહ કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં છે કે ન તો તેમની પાસે
સારી આવક મેળવવા ખેતપેદાશોના પ્રેસેસિંગ માટે
ધિરાણની વ્યવસ્થા છે . આમ સારા આંતરમાળખાંના
અભાવે દે શની 15થી 20 ટકા ખેતપેદાશોનો બગાડ
થાય છે . રૂપિયા એક લાખ કરોડની જોગવાઈ સાથે
એગ્રિકલ્ચર ઈનવેસ્ટમેન્ટ ફંડની રચાન આ દિશામાં
એક અભ ૂતપ ૂર્વ પગલું છે . સરકારે લીધેલા આ
ૂ ો
પગલાથી નિશ્વિતપણે ગામડાં, ખેતરો અને ખેડત
સુધી ખાનગી રોકાણ પહોંચી શકશે, જે વર્તમાન
સમયની તાતી જરૂરિયાત છે .
આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ કૃષિ
ઉપરાંત અન્ય ક્ષેત્રોના વિકાસ અને આંતરમાળખાં
માટે પ ૂરતા ફંડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે . જેમાં
#AatmaNirbharBharatPackage

ૂ ો અને ગ્રામીણ
ખેડત
અર્થતંત્રને સીધ ંુ
સમર્થન
4.22 લાખ કરોડ રૂપિયાની કૃષિ લૉન
ૂ ોએ ત્રણ મહિનાનુ ં
લેનારા ત્રણ કરોડ ખેડત
લૉન મોરે ટોરિયમ મેળવ્યું
ઇન્ટરે સ્ટ સબવેન્શન એન્ડ પ્રોમ્પ્ટ રિપેમેન્ટ
ઇન્સેન્ટિવને 31 મે 2020 સુધી લંબાવવામાં
આવ્યું
25,000 કરોડ રૂપિયાની લૉન મર્યાદા
ધરાવતા 25 લાખ નવા કિસાન ક્રેડિટ
કાર્ડ મંજૂર કરાયા
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વર્ષ 2020 માટે 20 લાખ કરોડ

ડિસેમ્બર 2020

તારીખઃ 14 મે, 2020

પશુપાલન માટે આંતરમાળખું ઊભું કરવા 15,000
કરોડ રૂપિયા, ઔષધિઓની ખેતી માટે 4,000 કરોડ
રૂપિયા, મત્સ્યોદ્યોગ માટે રૂપિયા 20,000 કરોડ
(બંદરો, ઘરે લ ું અને તટવર્તી માછીમારી માટે 11,000
કરોડ રૂપિયા અને આંતરમાળખાંનાં નિર્માણ માટે
9000 કરોડ રૂપિયા), મધમાખી ઉછે ર માટે 500
કરોડ રૂપિયા, પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સ્યોરન્સ (PLI) સ્કીમ
હેઠળ નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે 10,000 કરોડ
રૂપિયા તેમજ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ફોર્મલાઇઝેશન ઑફ
માઇક્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (PMFME) હેઠળના
ક્ષેત્રોને વેગવંતા બનાવવા તેમજ સબસિડી આપવા
નાના અને સીમાંત ઉદ્યોગો તેમજ સ્વસહાય જૂથો
માટે 10,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં
આવી છે . 10 હજારથી વધુ નવા ફાર્મર્સ પ્રોડ્ યૂસર
ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ (FPO)ની પણ રચના કરવામાં
આવી રહી છે . આ તમામ FPO પર 6850 કરોડ
રૂપિયાની રકમ ખર્ચવામાં આવી રહી છે , જે આપણા
ૂ ોને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં ક્રાંતિકારી પગલું
ખેડત
સાબિત થશે.
કોવિડ-19ની મહામારી દરમિયાન આત્મનિર્ભર
ભારત પૅકેજના મુખ્ય ઉદ્દે શો પૈકીનો એક ઉદ્દે શ
વંચિતો, ગરીબો અને સંસાધનવિહોણા લોકોને
રાહત પ ૂરી પાડવાનો અને તેમને આર્થિક રીતે સદ્ધર
બનાવવાનો છે . પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ગરીબ કલ્યાણ
યોજના હેઠળ 1.70 લાખ કરોડ રૂપિયાનુ ં પૅકેજ જાહેર
કરવામાં આવ્યું હત,ું જેથી આ વર્ગોને કોરોનાના પ્રસાર
દરમિયાન પડકારોનો સામનો કરવા માટે મદદ પ ૂરી
પાડી શકાય. સરકારે કોરોના યોદ્ધા તરીકે કામગીરી
કરી રહેલા સ્વાસ્થ્યકર્મીઓને પહેલી પ્રાથમિકતા
આપી હતી. દરે ક સ્વાસ્થ્યકર્મીને 50 લાખ રૂપિયાનુ ં
વીમાકવચ પ ૂરંુ પાડવામાં આવ્યું હત,ું જેથી આપણા
સ્વાસ્થ્યનુ ં રક્ષણ કરનારા આ પ્રથમ હરોળના યોદ્ધાઓ
સ્થિતિનો બહાદુરીપ ૂર્વક સામનો કરી શકે. કોવિડ-19
રસીકરણ કાર્યક્રમમાં પણ સરકારના નિર્ણય પ્રમાણે
સ્વાસ્થ્યકર્મીઓને શરૂઆતમાં જ વેક્સિન આપવામાં
આવી હતી.
આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ દે શમાં
પરિવાર દિઠ 80 કરોડ ગરીબોને ત્રણ મહિના માટે
પાંચ કિલો ઘઉં અને ચોખા તેમજ એક કિલો દાળ
વિનામ ૂલ્યે આપવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. ત્યારપછીથી
ગરીબોને વિનામ ૂલ્યે આ ખાદ્યચીજવસ્તુઓ પ ૂરી
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આત્મનિર્ભર ભારત પૅકેજની અત્યાર
સુધીની પ્રગતિ

ૂ ો
નાબાર્ડના માધ્યમથી ખેડત
માટે રૂ. 30,000 કરોડન ંુ
વધારાન ંુ ઇમર્જન્સી વર્કિંગ
કેપિટલ ફં ડિંગ
RRBs અને સહકારી બેન્કો માટે 30,000
કરોડ રૂપિયાની નવી ફ્રન્ટ લૉડેડ સ્પેશિયલ
રીફાઇનાન્સની સવલત
ૂ ો, જેમાં મોટાભાગે નાના અને
ત્રણ કરોડ ખેડત
ૂ ો છે , તેમના લાભાર્થે
સીમાંત ખેડત
ખરીફ પાકની વાવણી માટે રૂ. 30,000
કરોડમાંથી તારીખ 06.07.2020 સુધીમાં
24,876.87 કરોડ વિતરિત કરવામાં આવ્યાં

પાડવાની સમયમર્યાદા વધુ પાંચ મહિના એટલે કે,
નવેમ્બર 2020 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. આ
સમયગાળા દરમિયાન જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને
વધુ પારદર્શક અને મજબ ૂત બનાવવા 28 રાજ્યો/
કેન્દ્રશાસિત પ્રદે શોને જોડવા ‘એક દે શ એક રે શન
કાર્ડ’ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. દે શની
20.65 કરોડ મહિલા ખાતાધારકોના જન ધન ખાતામાં
ત્રણ મહિના માટે દર મહિને 500 રૂપિયાની રકમ જમા
કરવામાં આવી હતી. આ યોજના માટે કુલ 31000
કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. આ
જ પ્રમાણે સરકારે 2.82 કરોડ વરિષ્ઠ નાગરિકો,
વિધવાઓ અને દિવ્યાંગોનુ ં પણ ધ્યાન રાખ્યું
અને તેમને 500 રૂપિયાના બે હપ્તામાં એક હજાર
રૂપિયાની રકમ પ ૂરી પાડી હતી. જેની પાછળ 2815
કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. સરકારે દે શના આઠ
કરોડ ગરીબ પરિવારોને ત્રણ મહિના માટે વિનામ ૂલ્યે
ગેસ સિલિન્ડર પ ૂરાં પાડવાનો પણ નિર્ણય લીધો હતો.

કૃષિસુધારા અને જલજીવન
મિશન અંગે વડાપ્રધાન મોદી
શું કહ્યું, તે જાણવા માટે જુ ઓ
વીડિયો !

મહામારીને કારણે રોજગારી ગુમાવનાર અને
પોતાના વતન પરત ફરી રહેલાં વસાહતી શ્રમિકોને
રોજગારી પ ૂરી પાડવી એ સરકારની ટોચની પ્રાથમિકતા
હતી. અહીં ગર્વ અને સંતોષ સાથે એ વાતનો ઉલ્લેખ
કરી શકાય છે કે, સંકટના આ સમયગાળા દરમિયાન
ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયે પોતાની મનરે ગા યોજના
અને 12 રાજ્યોની યોજનાઓ સાથેના સહયોગથી છ
રાજ્યોના 116 જિલ્લાઓમાં અમલી ગરીબ કલ્યાણ
રોજગાર અભિયાન (GKRA) ઘણાં મદદરૂપ સાબિત
થયા છે . GKRA હેઠળ 125 દિવસોમાં 50 કરોડ
માનવ દિવસો માટે રોજગારીનુ ં સર્જન કરવામાં
આવ્યું અને મનરે ગા હેઠળ છે લ્લાં દસ મહિનામાં 10
કરોડથી વધુ લોકોને રોજગારી મળી છે તથા કુલ 315
કરોડ માનવદિવસો માટે રોજગારનુ ં સર્જન કરવામાં
આવ્યું હત,ું જે એક વિક્રમ છે . સરકારે વર્ષ 2021-22
માટે મનરે ગાના બજેટમાં પણ વધારો કર્યો છે . આ
વર્ષના બજેટને ગયા વર્ષના 61,500 કરોડ રૂપિયાથી
વધારીને 73 હજાર કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવ્યું છે ,
જેને કોવિડના પ્રસારને જોતાં હજુ વધારીને 1,11,500
કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવ્યું છે , જેથી ગ્રામીણ
વિસ્તારોમાં વધુ રોજગારીનુ ં સર્જન કરી શકાય અને
અને આત્મનિર્ભરતાને વધુ કાર્યક્ષમ રીતે હાંસલ કરી
શકાય.
ભારતે દ્રઢ રીતે કોવિડ-19ના સંકટનો સામનો
કર્યો છે . આજે કોરોનાના ફેલાવા પર વિસ્તૃત અંકુશ
સાથે આપણે ફરી ઝડપથી પ્રગતિના પંથે આગળ
વધવાના લક્ષ્યાંક તરફ વધી રહ્યાં છીએ. આત્મનિર્ભર
ભારતના પાયા પર સમ ૃદ્ધ અને મજબ ૂત રાષ્ટ્રનુ ં
નિર્માણ કરવાનુ ં કાર્ય ચાલી રહ્યું છે . વર્ષ 2021-22ના
કેન્દ્રીય બજેટમાં ‘મજબ ૂત ભારત, સ્વસ્થ ભારત’ માટે
ઐતિહાસિક અને કાર્યક્ષમ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી
છે . આપણા માનનીય વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીના
ગતિશીલ નેત ૃત્વમાં આપણે એવું ચોક્કસપણે કહી
શકીએ કે આગામી સમય ભારતનો હશે અને આપણી
જીતને વૈશ્વિક સ્તરે આવકાર મળશે.

વીડિયો કોનફરન્સિંગના
માધ્યમથી ગરીબ કલ્યાણ
યોજનાના લોન્ચિંગ વખતે
પીએમ મોદીનુ ં વક્તવ્ય
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ગ્રામીણ સ્થાનિક યોજનાઓ : આત્મનિર્ભર ગામોની દિશામાં
ુ વત્તા માટે આયોજન
જીવનની વધ ુ સારી ગણ

ુ ીલ કુ માર*
- સન

"જો ગામડાઓમાં 24 કલાક વીજળી અને પાણીનો પરુ વઠો રહે અને ઇન્ટરનેટ માટે ઓપ્ટિકલ
કેબલ સાથે જોડાયેલ હોય, તો શિક્ષકો, ડૉક્ટરો અને બ્રયુ ોક્રેટ્સ ત્યાં વસવાટ કરવામાં ખચકાશે
નહીં. તેઓનો લાંબો વસવાટ ગ્રામીણ વિસ્તારોને તેઓની ઉપસ્થિતિનો ફાયદો લેવામાં મદદ કરશે."

તા

જેતરના વર્ષોમાં દે શે સ્વાસ્થ્ય, કૃષિ,
ગ્રામીણ વિકાસ, ગરીબી ઉન્મૂલન,
શિક્ષણ તથા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના
ક્ષેત્રોમાં મહત્વપ ૂર્ણ સફળતાઓ સાથે નોંધપાત્ર આર્થિક
વ ૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે . જો કે શહેરોના ઝડપી વિકાસથી
મોટા પાયે ગ્રામીણ નિર્ધનોનુ ં શહેરની તરફ પલાયન
થયુ ં છે . એટલા માટે ભારત સરકારે વિકાસનો લાભ
ગામડાઓના દરે ક ખ ૂણા સુધી પહોંચાડવાના નકકર
ઉપાય કર્યા છે જેથી ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં જીવન સરળ
બનાવવાનુ ં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય. પંચાયતી રાજ
મંત્રાલયે ગ્રામીણ ક્ષેત્રોના સ્થાનિક વિકાસની પહેલ
કરી છે અને નિરં તર સક્રિય ગ્રામીણ સમુદાય સ્થાપિત
કરવાના પ્રયાસ કર્યા છે જેમાં (ક) લોકો જીવન અને
કાર્યોનો આનંદ માણે, (ખ) ઉત્તમ ગુણવત્તાની વ્યાપક
સેવાઓ સાથે સક્રિયતા અને વિશિષ્ટતા પ્રાપ્ત કરે ,
તથા (ગ) જેમાં જળવાયુના પડકારો સાથે પહોંચી
વળવા માટે સ્થાનિક પર્યાવરણ, વારસો અને જૈવ
વિવિધતામાં સમ ૃદ્રિ કરવામાં આવી હોય અને ગ્રામીણ
સ્થાનિક આયોજન કાર્યક્રમથી આર્થિક પરિવર્તન
આવી રહ્યું હોય.
બંધારણ દ્વારા પંચાયતોને મળે લી શક્તિઓથી

પાછળના વાડામાં ઘરના કચરાનો ખડકલો
સચિવ, પંચાયતી રાજ મંત્રાલય
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- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

આ સ્વભાવિક રૂપે પંચાયતોની જવાબદારી થઇ ગઇ
છે કે તેઓ શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં
આવેલ સ્થાનિક વિકાસ યોજનાઓની જેમ પોતાના
ગામોના તમામ ક્ષેત્રોમાં મોટા પાયે વ્યાપક આર્થિક
વિકાસ કરવામાં સક્ષમ બને.
વાસ્તવમાં આ પહેલનો ઉદ્દે શ્ય રાષ્ટ્રીય
ધોરીમાર્ગો અથવા પ્રમુખ રાજય ધોરીમાર્ગો પર

ખુલ્લી ગટરોમાં નકામી વસ્તુઓનો ખડકલો

સંપર્ક ધોરીમાર્ગોના ભારે વાહન વ્યવહાર પ્રવાહ (કાર,
ટ્રક વગેરે) તથા રાષ્ટ્રીય અને રાજય ધોરીમાર્ગની
આસપાસની જમીનની વાણિજ્યિક ઉપયોગ ક્ષમતાના
સંદર્ભમાં આ ગામોની લાભદાયક સ્થિતિનુ ં ભરપ ૂર
દોહન કરી શકવામાં સફળ નથી થઇ શકયુ.ં સ્થાનિક
આયોજન ઉપાયોનો ઉદ્દે શ્ય છે :
i.
જળાશયમાં પશુધનને સ્નાન

આવેલ ગ્રામ પંચાયતોની ઉચ્ચ વ ૃદ્ધિ ક્ષમતાનો
લાભ લેવો, પ્રણાલીબદ્ધ નિયોજિત માળખાગત
વિકાસની સાથે ભ ૂમિ સ્તરે વિકેન્દ્રીત યોજનાને
પ્રોત્સાહન આપવુ,ં પંચાયતની સ્થાનિક જરૂરિયાતોને
પ્રાથમિકતા આપવી, સુવિધાઓના પ્રભાવશાળી
વિતરણથી સંસાધન વ્યવસ્થામાં સુધારો, ભવિષ્યના
નીતિગત નિર્ણયોની રૂપરે ખા સ ૃજિત કરવા માટે
સ્થાનિક ઓળખને મજબ ૂતી આપવી, અને ગ્રામીણ
ક્ષેત્રોમાં સસ્તા મકાનોની વ્યવસ્થાની સાથે જ વધુ
સારી આર્થિક સામાજિક અને પર્યાવરણીય જાળવણી
પાકી કરવી છે . આનાથી સામુદાયીક સેવાઓ અને
રોજગારના અવસરોમાં વ્યાપ થશે જેનાથી ગ્રામીણ
સમુદાયોમાં વિવિધ સામાજિક પ ૃષ્ઠભ ૂમિના લોકોનો
સમાવશે હશે અને શહેરો તરફ પલાયન અટકશે.
આ અનોખી પહેલ હેઠળ મંત્રાલયે 17
શૈક્ષણિક ઉચ્ચ સંસ્થાઓ સાથે મળીને આંધ્રપ્રદે શ,
આસામ, છત્તીસગઢ, ગુજરાત, હરિયાણા, ઝારખંડ,
કર્ણાટક, મઘ્યપ્રદે શ, મહારાષ્ટ, ઓડિસા, તમિલનાડુ,
ઉત્તરપ્રદે શ, ઉત્તરાખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળના રાષ્ટ્રીય
અને રાજય ધોરીમાર્ગની નજીક આવેલ 34 પંચાયતો
માટે માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કર્યો છે .

સસ્તા મકાન, સારા પારિશ્રમિક વાળો રોજગાર,
અને સેવાઓ સુધી સરળ પહોંચની ભાવી
આવશ્યક્તાઓની પ ૂર્તિ કરવી,

ખાલી પ્લૉટમાં નકામી ચીજ-વસ્તુઓ

ii.

iii.
iv.

વ ૃદ્ધિ પામતી અને જૂની થતી જતી વસ્તી માટે
વધારાના મકાન અને રોજગારની જરૂરિયાત
પ ૂરી કરવી,

સ્થાનિકતા, જે રાષ્ટ્રવ્યાપી કોવિડ પ્રતિબંધો
પછી આવેલા આર્થિક દબાણો અને મનાઇઓના
સમાયોજન માટે ગ્રામીણ ભારતની એક
અનિવાર્ય આવશ્યક્તા બની ગઇ છે .

જળવાયુ પરિવર્તનના જોખમોનો સામનો
ૂ
કરી રહેલ વિશ્વ માટે પર્યાવરણ અનુકળ

અત્યાર સુધી ગ્રામીણ સમુદાય, આ મહત્વપ ૂર્ણ

હરિત ક્ષેત્રમાં પોલિથીન અને પ્લાસ્ટિકનો કચરો

પરિસ્થિતિગત સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવી.

પશુધન માટે શૅડ અને ઑર્ગેનિક કચરો

પ્રસ્તાવિત સ્થાનિક આયોજન એ રૂપરે ખા
નકકી કરે છે કે ઉપલબ્ધ સંસાધનો પર વિચાર કરતાં
કઇ રીતે એક ક્ષેત્ર વિશેષ અથવા સ્થાનને ભવિષ્યમાં
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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કરવી એક પડકાર હશે. આના માટે સમગ્ર તાલમેલ
તથા રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક નીતિઓની વચ્ચે ઉચિત
અનુરૂપતા જરૂરી હશે. સાથે જ રોજગાર, આવાસ,
ઊર્જા, સ્વચ્છતા, નવસ ૃજન અને સંરક્ષણ પ્રવ ૃત્તિઓ
વચ્ચે પરસ્પર સબંધની કાર્યનીતિ નકકી કરવી
પણ જરૂરી હશે. સ્થાનિક રૂપે આના માટે સામુદાયીક
નેત ૃત્વમાં યોજના પહેલ તથા સ્થાનિક વહીવટીતંત્રો
અને અન્ય વૈધાનિક સંસ્થાઓની યોજનાઓ અને
ટ્ યૂબ-વૅલમાંથી દુ ષિત પાણી

વિકસિત કરી શકાય છે . આ આયોજન ભ ૂ-સ્વામીઓ,
ડેવલપર્સ, અને સરકારી વહીવટીતંત્રોને સાર્વજનિક
અને લોકતાંત્રિક યોજનાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે
માર્ગદર્શન ઉપલબ્ધ કરાવશે.
આ પહેલથી ગ્રામ પંચાયતો પોતાના ગામો
માટે એક સ્થાનિક યોજના બનાવી શકશે જેમાં કૃષિ,
આવાસીય, સ્થાનિક બજારો, પાર્કો, જળ સંસ્થાઓ,
કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગો, એમએસએમઈ સંસ્થાગત
ક્ષેત્રો જેમ કે બેન્કો, ટપાલ કચેરીઓ, આંગણવાડી,
પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર, શાળા વગેરે તથા ધોરીમાર્ગની
આસપાસ રે સ્ટોરે ન્ટ અને સેવા ક્ષેત્ર અથવા વાહન
ઉભા રાખવાની જગ્યા માટે સ્પષ્ટ ક્ષેત્ર સીમાંકન હશે.
એક મજબ ૂત યોજના પ્રક્રિયા પ્રભાવી વિકાસ કાર્યનીતિ
માટે સીમિત સંસાધનોના ઉપયોગ સબંધી નિર્ણયોમાં
પણ મજબ ૂતી લાવી શકશે. આ પ્રકારની યોજના
પ્રક્રિયાનુ ં એક મહત્વપ ૂર્ણ પરિણામ હશે કે આનાથી
ગ્રામ પંચાયતોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે સ્વ
સ્રોત રાજસ્વ (ઓએસઆર) માઘ્યમોની સ્પષ્ટ કાર્ય
યોજના નકકી કરી શકાશે.
સ્થાનિક

યોજનાઓને

સફળતાપ ૂર્વક

લાગુ

જીર્ણ -શીર્ણ ઇમારતો

કાર્યનીતિઓ વચ્ચે પ્રભાવશાળી સમન્વય જરૂરી હશે.
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્થાનિક યોજનાઓ પ ૂર્વ
રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુ લ કલામના પીય ૂઆરએ
મિશન- એટલે કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં શહેરી સગવડો
ઉપલબ્ધ કરાવવાના મિશન માટે એક મજબ ૂત
માઘ્યમ બની શકે છે કેમ કે આ મિશનના મુખ્ય ઘટક
ભૌતિક સંપર્ક, ઇલેકટ્રોનિક સંપર્ક અને જ્ઞાન સંપર્ક
જેનાથી આર્થિક સંપર્કનુ ં સર્જન થશે, ગ્રામીણ સ્થાનિક
યોજનાઓથી સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઇ શકશે જેનાથી
ગામડાઓને માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરે ન્દ્ર મોદીના
આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનના પથ પર અગ્રસર
થતાં સાચા અર્થોમાં બિલકુલ નીચલા સ્તરથી આત્મ
નિર્ભર બનાવી શકાશે.

મન કી બાત: પ્રધાનમંત્રી
નરે ન્દ્ર મોદીએ કૃષિ
વિધેયકોનો ઉલ્લેખ કરતાં
કહ્યું, ખેડુત હવે પોતાની
ઇચ્છાના સ્વયં માલિક હશે.
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પંચાયતોના પંદરમાં નાણાં પંચ પાસેથી ગ્રાન્ટ્સ - આત્મનિર્ભર
ભારત તરફે

- પંચાયતી રાજ મંત્રાલય*

"દે શ પાસે હરોળમાં ઉભેલા છે લ્લા માણસને પહોંચાડવા પ ૂરતા સંસાધનો છે અને સારા વહીવટ
મારફત ઇચ્છિત પરિણામો પામી શકાય તેમ છે ."

- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

1.

પ ૃષ્ઠભ ૂમિ

1.1
ગત ચાર દાયકાથી વિકાસશીલ દે શોમાં
રાજનૈતિક, વહીવટી અને નાણાંકીય સત્તા સ્થાનિક
સ્વશાસન એકમોને હસ્તાંતરિત કરવાની વધતી જતી
પ્રવ ૃતિ દે ખા દીધી છે . ભારત પણ પોતાના ઐતિહાસિક
73મા અને 74મા બંધારણીય સુધારા સાથે આ
પ્રવ ૃત્તિથી અલગ નથી. 73મા બંધારણીય સુધારા
અધિનિયમે પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ (પીઆરઆઈ)
ને બંધારણીય દરજજો અને સંસ્થાગત રૂપરે ખા પ ૂરી
પાડી જેથી ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં ચટાયે
ં ૂ લ સ્વશાસી સ્થાનિક
સંસ્થાઓના માઘ્યમથી ભ ૂમિગત સ્તરે લોકતંત્રને
મજબ ૂત કરી શકાય. આ પ્રકારે 73મા બંધારણીય
સુધારા વિધેયકે તમામ રાજયો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદે શોમાં
પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓમાં સુશાસનની મુખ્ય
વિશેષતાઓ સામે રાખી, જેમ કે જન-ભાગીદારી,
કાયદાનુ ં શાસન, પાદર્શકતા, પ્રતિભાવ, સમાનતા,
કુશળતા અને જવાબદારી. આણે પંચાયતી રાજ
સંસ્થાઓમાં સત્તાના સંચાલનગત અને નાણાંકીય
વિકેન્દ્રીકરણ પર ભાર મ ૂકયો.
1.2
કોવિડ મહામારીના કારણે ભારત સરકારે
આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનની ધોષણા કરી જે
હેઠળ આર્થિક પ્રવ ૃત્તિઓના તમામ ક્ષેત્રોમાં સ્થાનિક
ઉદ્યમિતાને પ્રોત્સાહન આપી આર્થિક વિકાસને વેગ
આપવા અને નાગરીકોના જીવનને સુગમ બનાવવા
પર ભાર મ ૂકવામાં આવી રહ્યો છે . જેમ કે માનનીય
પ્રધાનમંત્રી નરે ન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે કે "આત્મનિર્ભર
ભારત સ્વયંના સુધી સીમિત થઇ જવું અથવા વિશ્વથી
એકલા અટૂલા થઇ જવું નથી, આનો અર્થ છે પોતાના
બળે આગળ વધવું અને કોઇ પણ વસ્તુ માટે કોઇના
પર અવલંબિત ન હોવું થાય છે . આપણે એવી
નીતિઓનુ ં અનુસરણ કરીશું જે સક્ષમતા, સમાનતા
અને લવચીકતાને પ્રોત્સાહન આપશે." કેમ કે આપણી
કાર્યશીલ જનસંખ્યાનો મોટો ભાગ ગામડાઓમાં વસે
છે એટલા માટે આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનની
સફળતામાં વિશાળ ગ્રામીણ જનસંખ્યાનુ ં પ્રતિનિધિત્વ
કરનારી ગ્રામ પંચાયતોની ભ ૂમિકા મહત્વપ ૂર્ણ હશે.

1.3
ગ્રામીણ સ્થાનિક સંસ્થાઓ (આરએલબી)
ને નાગરીકો સુધી સીધે-સીધી સેવા પહોંચાડવાની
શાસન પ્રણાલી સ્થાનિક સ્તરે લાગુ કરવાના
અઘ્યાદે શમાં કાર્ય, કોષ અને કાર્યકર્તાઓનુ ં
હસ્તાંતરણના માઘ્યમથી સહયોગ કરવો હશે. સ્થાનિક
સંસ્થાઓએ પોતાની જવાબદારીઓ પ ૂરી કરવા માટે
પ ૂરત ું ધન ઉપલબ્ધ કરાવવા અને પ ૂરતી નાણાંકીય
સહાય આપવાથી ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં પાયારૂપ સેવાઓ
ઉપલબ્ધ કરાવવાની ઉત્પાદક મિલકતોનુ ં સર્જન થશે.
આના ફક્ત વિભિન્ન સેવાઓનો લાગ લેવામાં લોકોને
મદદ માત્ર જ નહીં મળે , પણ વિભિન્ન વ્યાવસાયીક
ઉપક્રમનુ ં પણ સર્જન થશે જે ઉદ્યમિતા અને આજીવિકા
વધારીને આર્થિક વિકાસના વેગને ઝડપી બનાવશે.
1.4
73મા બંધારણ સંશોધન અધિનિયમ 1993
મારફત સમાવિષ્ટ બંધારણની કલમ 280 (3)
(બીબી) હેઠળ કેન્દ્રીય નાણાં પંચને રાજયમાં પંચાયત
સંસાધનોમાં વ ૃદ્ધિ માટે રાજય નાણાં પંચની ભલામણ
પર રાજયની સંચિત નિધિ વધારવા માટે સંસ્તુતિનો
અધિકાર આપવામાં આવેલ છે . સ્થાનિક ગ્રામીણ
સંસ્થાઓને શક્તિ હસ્તાંતરણની ભલામણો 10મા
નાણાં પંચ (1995-200)થી શરૂ થઇ ગઇ હતી પણ
12મા નાણં પંચ (અવધિ 2005-20) સુધી ગ્રામીણ
સ્થાનિક સંસ્થાઓના અંતરણની સામાન્ય રકમની
ઉચ્ચક ચ ૂકવણી કરવામાં આવી.
2. 13મ ુ અને 14મ ુ નાણાં પંચ (XIII& XIV FC)
અવધિ 2010-15 અને 2015-20
2.1
13મા નાણાં પંચે, પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને
ઉચ્ચક રકમ હસ્તાંતરણથી આમ ૂલ પરિવર્તન કરતાં,
વિભાજય પ ૂલનો એક ચોકકસ ટકા ભાગ આપ્યો જેમ
કે (ક) વિભાજય પ ૂલના 1.5%ના બરોબર બેઝિક
ગ્રાન્ટ (ખ) પરફોર્મન્સ ગ્રાન્ટ, જે પહેલા વર્ષમાં 0.5%
અને બાકીના ત્રણ વર્ષમાં 1%ના દરે , વર્ષ 2011-2012
થી ચાર વર્ષની અવધિ માટે ચ ૂકવણી યોગ્ય હશે.
પંચે બંધારણની 5મી અને છઠી અનુસ ૂચી વાળા ક્ષેત્રો
અને ભાગ IX અને IXએની પરિધિથી બહાર રાખવામાં
આવેલ ક્ષેત્રો માટે પ ૃથક વિશેષ ક્ષેત્ર બેઝિક ગ્રાન્ટ

*પંચાયતી રાજ મંત્રાલય પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ ઇન્પુટ્સના આધારે
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અને વિશેષ ક્ષેત્ર પરફોર્મન્સ ગ્રાન્ટની પણ ભલામણ
કરી હતી.
13મા નાણાં પંચની કુલ 65160.76 કરોડ રૂપિયાની
ફાળવણીમાંથી 58256.63 કરોડ રૂપિયા ગ્રામીણ
સ્થાનિક સંસ્થાઓ માટે છૂટા કરવામાં આવ્યા.
2.2
14મુ નાણાં પંચ (XIV FC) અવધિ 201520 14મા નાણાં પંચે બંધારણના ભાગ IX હેઠળ
બનાવવામાં આવેલ ગ્રામ પંચાયતો માટે, સમગ્ર સ્તર
પર વ્યક્તિ દીઠ, 488 રૂપિયા વાર્ષિક સહાયતા રૂપે
2,00,292.20 કરોડ રૂપિયાની રકમની ભલામણ કરી
હતી. આમાંથી 1,80,262.98 કરોડ રૂપિયા બેઝિક
ગ્રાન્ટ રૂપે અને 20029.22 કરોડ રૂપિયા 26 રાજયોને
પરફોર્મન્સ ગ્રાન્ટ રૂપે હતાં. 14મા નાણાં પંચે આનાથી
વેગળા જઇને વિશ્વાસ આધારિત રીત અપનાવી અને
ભલામણ કરી કે હસ્તાંતરણ સીધુ ગ્રામ પંચાયતોને
કરવામાં આવે, અન્ય સ્તરોએ કોઇ ભાગ વગર,
કેમ કે ગ્રામ પંચાયતો ગ્રામીણોને પાયાની સગવડો
પહોંચાડવાના સીધે-સીધા જવાબદાર છે . આપવામાં
આવેલ ગ્રાન્ટની રકમથી જળ પુરવઠો, સ્વચ્છતા,
અવજળ અને ધન કચરાની વ્યવસ્થા, વરસાદના
પાણીનો નિકાસ, સામુદાયીક મિલકતોની જાળવળી,
સડકો, ફૂટપાથો અને સ્ટ્રીટ લાઇટ તથા અંતિમ સંસ્કાર
સ્થળો અને સંબદ્ધ કાયદાઓ હેઠળ આપવામાં આવેલ
અન્ય સેવાઓની પ ૂર્તિ કરવામાં આવનાર હતી. 14મા
નાણાં પંચની અવધિ 2015-20 માટે ગ્રામ પંચાયતોને
1,83,248.54 કરોડ રૂપિયા (કુલ ફાળવણીના 91.49
ટકા) છૂટા કરવામાં આવ્યા.
3. 15મ ુ નાણાં પંચ (XV FC) અવધિ 2020-26
3.1
15મા નાણાં પંચે નાણાંકીય વર્ષ 202021 માટે પોતાની ઇન્ટ્રીમ રિપોર્ટમાં પંચાયત રાજના
તમામ ત્રણ સ્તરોએ ગ્રામીણ સ્થાનિક સંસ્થાઓ માટે
60,750 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટની ભલામણ કરી હતી.
આમાં 5મી અને છઠી અનુસ ૂચી ક્ષેત્રોની પારં પરિક
સંસ્થાઓ પણ શામેલ છે . આ ગ્રાન્ટ બે ભાગોમાં હતી.
બેઝિક ગ્રાન્ટ (વેતન અને અન્ય સંસ્થાકીય વ્યય
સિવાય સ્થાનિક જરૂરિયાતો માટે) અને શરત સહિત
ગ્રાન્ટ (મ ૂળભ ૂત સેવાઓ) (ક) સફાઇ અને ખુલ્લામાં
શૌચથી મુક્ત સ્થિતિની જાળવણી (ઓડીએફ) અને
(ખ) પેયજળનો પુરવઠો, વર્ષા જળ સંરક્ષણ અને જળ
પુન:ચક્રણ (દરે ક 50%) નાણાંકીય વર્ષ 2020-21
માટે XV FC ગ્રાન્ટ્સના ઘટકોના સમાન પ્રમાણમાં.
3.2
15મા નાણાં પંચે પોતાની અંતિમ રિપોર્ટમાં
2021-26ની અવધિના પાંચ વર્ષમાં ગ્રામીણ સ્થાનિક
સંસ્થા ગ્રાન્ટો માટે 2,36,805 કરોડ રૂપિયાની ભલામણ
કરી છે . વર્ષ 2021-26ની અવધિ માટે શરત સહિત
ગ્રાન્ટની સરખામણીમાં બેઝિક એટલે કે શરત રહિત
ગ્રાન્ટોનુ ં પ્રમાણ,40 ટકા: 60 ટકા રાખવામાં આવ્યું છે .
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3.3.
પંદરમા નાણાં પંચે ભલામણ કરી છે કે શરત
રહિત ગ્રાન્ટોનો ઉપયોગ બંધારણની 11મી અનુસ ૂચીમાં
શામેલ 29 વિષયો માટે કરવામાં આવી શકે છે ,
ફક્ત વેતન અને અન્ય સંસ્થાકીય ખર્ચ સિવાય.
રાજય સરકાર દ્વારા મંજૂર બહારની એજન્સીઓ
દ્વારા ખાતાઓના ઓડિટિંગ માટે અપેક્ષિત વ્યય
પણ આ ગ્રાન્ટમાંથી કરી શકાય છે . ગ્રામીણ સ્થાનિક
સંસ્થાઓને શરત રહિત ગ્રાન્ટોનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય,
શિક્ષણ અને પોષણ જેવા રાષ્ટ્રીય મહત્વના ક્ષેત્રો પર
કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકાય છે . શરત સહિત
ગ્રાન્ટોનો ઉપયોગ મ ૂળભ ૂત સેવાઓ (ક) સ્વચ્છતા
અને ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત સ્થિતિ (ઓડીએફ)
ની જાળવણી (ખ) પીવાના પાણીના પુરવઠા, વર્ષા
જળ સંરક્ષણ અને એના પુન: ચક્રણ પર કરવામાં
આવવાનો છે .
3.4	વર્ષ 2021-26 માટે 60% શરત સહિત
ગ્રાન્ટોમાંથી 30% નુ ં સંવિતરણ પીવાના પાણી, વર્ષા
જળ સંરક્ષણ અને પુન:ચક્રણ પર કરવામાં આવનાર
છે . અન્ય 30% નુ ં સંવિતરણ સાફ-સફાઇ અને
ઓડીએફ સ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે છે . જો કે જો
કોઇ સ્થાનિક સંસ્થાએ કોઇ એક શ્રેણી માટે આપવામાં
આવેલ રકમનો સંપ ૂર્ણ વપરાશ કરી લીધો છે તો તે
કોઇક અન્ય શ્રેણી માટે આપવામાં આવેલ રકમનો પણ
ઉપયોગ કરી શકે છે . સબંધિત વિલેજ એસેમ્બલી/
ગ્રામસભાને નિરીક્ષણ વહીવટીતંત્ર અથવા રાજય
સરકાર દ્વારા આના સમર્થનને પ્રમાણિત કરાવવાનુ ં
રહેશ.ે
3.5
રાજય નાણાં પંચ (એસએફસી)ના બંધારણને
સ્થાનિક સંસ્થાઓને 2024-25થી ગ્રાન્ટ છૂટી કરવામાં
આવવાની આવશ્યક શરતના રૂપમાં રાખવામાં
આવેલ છે . આ સિવાય એ રાજયો/સ્થાનિક ગ્રામીણ
સંસ્થાઓ જેમના પ્રોવિઝનલ/ઓડિટ કરવામાં આવેલ
ખાતા ઓનલાઇન સાર્વજનિક કરવામાં આવેલ છે ,
તેઓને નાણાંકીય વર્ષ 2021-22થી આ ગ્રાન્ટ મળશે.
3.6.	વર્તમાન મહામારીના પડકારોનો સામનો
કરવાના ઉદ્દે શ્યથી ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં
સુધારા માટે પંદરમા નાણાં પંચે અલગથી 70,051
કરોડ રૂપિયાની 'હેલ્થ ગ્રાન્ટ' રાખી છે . આ હેઠળ
પ્રવ ૃત્તિઓ સ્થાનિક સંસ્થાઓ દ્વારા ક્રિયાન્વિત કરવામાં
આવશે. આ ગ્રાન્ટમાંથી, 43,928 કરોડ રૂપિયાની
રકમ ગ્રામીણ સ્થાનિક સંસ્થાઓને પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય
કેન્દ્રોમાં નૈદાનિક માળખાગત સગવડોના વિસ્તારણ,
ખંડ સ્તરે સ્વાસ્થ્ય એકમોની મદદ, ભવનરહિત
ઉપકેન્દ્રો, પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રોમાં અને સામુદાયીક
સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રોમાં ભવનોના નિર્માણ તથા ગ્રામીણ
પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર અને ઉપ કેન્દ્રોને સ્વાસ્થ્ય અને
આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં બદલવા માટે આપવામાં આવશે.

4. ગ્રામ પંચાયત વિકાસ યોજનાઓ (જીપીડીપી)ની
તૈયારી
4.1
ગ્રાન્ટોના પ્રભાવશાળી ઉપયોગના મહત્વને
ઘ્યાનમાં રાખતાં આ અઘ્યાદે શ આપવામાં આવ્યો
હતો કે પંચાયતો નાગરીકો સુધી સેવાઓના પુરવઠાની
યોજના બનાવ્યા પછી જ ગ્રાન્ટસનો ઉપયોગ કરી
શકશે. પંચાયતી રાજ મંત્રાલયે (એમઓપીઆર) ગ્રામ
પંચાયત વિકાસ યોજના માટે દિશા-સ ૂચનો નકકી
કર્યા છે અને રાજયોએ પોતાની આવશ્યક્તાઓને
અનુરૂપ જીપીડીપી માટે વિશેષ દિશા-સ ૂચનો તૈયાર
કરવા કહેવામાં આવ્યું છે .
આ જીપીડીપીમાં કેન્દ્રીય નાણાં પંચ ભંડોળ, મનરે ગા
ભંડોળ, સ્વચ્છ ભારત ભંડોળ, રાજય નાણાં પંચ ભંડોળ
સહિત એ તમામ સંસાધનોનો ઉલ્લેખ થશે જેના પર
પંચાયતોનો અધિકાર છે . જીપીડીપી સમુદાયો માટે
એક વિશેષ અવસર છે જે સ્થાનિક વિકાસ એજેન્ડા
નકકી કરવા અને વિકાસ સબંધિ મુક્લાઓના સ્થાનિક
ઉકેલ શોધવામાં લાગ્યા છે . જીપીડીપીમાં સતત

નાણાં પંચની ગ્રાન્ટસના પ્રભાવશાળી ઉપયોગના
સંચાલન અને મ ૂલ્યાંકન માટે રાજયોના મુખ્ય
સચિવોની અઘ્યક્ષતા હેઠળ ઉચ્ચ કક્ષાની દે ખરે ખ
સમીતિઓ (એચએલએમસી) ની સ્થાપના કરવાનુ ં
અનિવાર્ય બનાવવામાં આવ્યું છે . એચએલએમસી
પાસે રાજયના લાગતા વળગતા વિભાગો જેમ
કે ગ્રામીણ વિકાસ, પંચાયતી રાજ, પેય જળ અને
સ્વચ્છતા, સ્વાસ્થ્ય અને નાણાં જેવા વિભાગોનુ ં
સભ્યપદ છે અને રાજયમાં પ્રગતિના મ ૂલ્યાંકન માટે
વખતો વખત આની બેઠક થશે. રાજય સરકારો અને
સ્થાનિક સંસ્થાઓનુ ં ઉચિત માર્ગદર્શન અને સહયોગ
ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે રાજય સરકારો અને સ્થાનિક
સંસ્થા, કેન્દ્રીય નાણાં પંચની ભલામણોના કાર્યાન્વયન
અંગે કેન્દ્રીય સ્તરે આંતરમંત્રાલય સમન્વય પાકુ કરશે.
સ્થાનિક સંસ્થાઓ દ્વારા કેન્દ્રીય નાણાં પંચ પાસેથી
મળે લ ગ્રાન્ટસના વ્યયની પ્રગતિ પર નજર રાખવા
અને સુધારાના ઉપાયો સ ૂચવવા માટે પંચાયતી રાજ
મંત્રાલયમાં સમન્વય સમિતિ પણ સ્થાપિત કરવામાં
આવી છે . પંચાયતી રાજ સચિવ આ સમિતિના
અઘ્યક્ષ હશે અને વિભિન્ન કેન્દ્રીય મંત્રાલયો, નિયંત્રક
અને ઓડિટર, રાષ્ટ્રીય એકીકૃત ગ્રામીણ વિકાસ અને
પંચાયતી રાજના પ્રતિનિધિ અને સાત રાજયોના
પંચાયતી રાજ વિભાગોના પ્રતિનિધિ આના સભ્ય હશે.
5.2

જન યોજના અભિયાન

વિકાસ લક્ષ્યોને શામેલ કરવા અને તેઓને સમયબદ્ધ
રીતે પ્રાપ્ત કરવા પર ખાસ ઘ્યાન આપવામાં આવશે.
4.2
પંચાયતી રાજ મંત્રાલય સતત જન યોજના
અભિયાનોના માઘ્યમથી રાજયની મોટાભાગની
પંચાયતોને પોતાની જીપીડીપી તૈયાર કરવા માટે
પ્રોત્સાહિત કરવામાં સફળ રહ્યું છે . પંચાયતોને ગ્રામ
પંચાયત વિકાસ યોજનાઓની તૈયારીમાં ઉપલબ્ધ
સમસ્ત સંસાધન અને વિભિન્ન સંસાધનોથી ધનની
ઉપલબ્ધતાને ઘ્યાનમાં રાખવા કહેવામાં આવ્યું છે .
આણે ગ્રાન્ટસના પ્રભાવશાળી ઉપયોગમાં મોટી ભ ૂમિકા
ભજવી છે અને સાથે જ ગ્રામીણ ક્ષેત્રોના સંત ુલિત
વિકાસમાં પણ સહયોગ કર્યો છે .
5. કેન્દ્રીય નાણાં પંચના ભંડોળોનો પ્રવાહ અને તેના
ઉપયોગન ંુ સંચાલન
5.1	વહીવટી તંત્ર

ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ

ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ, પંચાયતી રાજ મંત્રાલયથી વિકસિત
ઓનલાઇન પ્રણાલી છે જે પંચાયતની નાણાંકીય
વ્યવસ્થા અંગે નિર્ણય લેવા માટે સમગ્ર વ્યવસ્થા
સ ૂચના પ્રણાલી ઉપલબ્ધ કરાવે છે . આ યોજના
સુનિયોજિત પ્રવ ૃતિ માટે વિભિન્ન સ્કીમો વડે મળે લી
રકમનો સમન્વય કરે છે . આ એક તરફ પાકુ કરે છે
કે ઉપલબ્ધ ભંડોળનો પ ૂર્ણ પણે ઉપયોગ થાય અને
બીજી તરફ એ પણ કે કોઇ પણ મહત્વપ ૂર્ણ પ્રવ ૃત્તિ
રકમના અભાવે પ ૂર્ણ કરવાથી વંચિત ન રહે.
પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનુ ં વધત ું જત ું દાયીત્વ પાકુ
કરવા માટે નકકર નાણાંકીય વ્યવસ્થા પ્રણાલીની
આવશ્યક્તા લાંબા સમયથી અનુભવવામાં આવી
રહી હતી. ઈ.જીએસ-જન નાણાં વ્યવસ્થા પ્રણાલી
(પીએફએમએસ) ઇન્ટરફેસ (ઈ.જીપીઆઈ) સહિત
એકાઉન્ટિંગ મોડય ૂલ પોતાની રીતનુ ં એક એવું તંત્ર
છે જે હેઠળ પંચાયતો કેન્દ્રીય નાણાં પંચની ગ્રાન્ટથી
વિક્રેતા અને સેવા પ ૂરી પાડનારાઓને પંચાયતોમાં
કરવામાં આવેલ કાર્યો માટે સમયસર ચ ૂકવણી પાકી
કરે છે . પંચાયતી રાજ મંત્રાલયે પારદર્શકતા અને
દાયીત્વ પાકુ કરવા માટે પંચાયતોને વિક્રેતાઓ/સેવા
પ ૂરી પાડનારાઓને કેન્દ્રીય નાણાં પંચની ગ્રાન્ટથી
તમામ ચ ૂકવણીઓ માટે ઈ.જીપીઆઈનો ઉપયોગ
કરવામાં સક્ષમ બનાવેલ છે . આ ઉપરાંત આ ભંડોળથી
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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સર્જિત સમસ્ત ભૌતિક મિલકતોની મોબાઇલ એપએમએકશન સોફટ વડે જિયો ટેગિંગની પણ જોગવાઇ
છે જેથી પારદર્શકતા અને દાયીત્વ વધારવામાં
આવી શકે.

7. ઓડિટ ઓનલાઇન - પંચાયતના ખાતાઓન ંુ
ઓનલાઇન ઓડિટ

7.1
15મા નાણાં પંચે પોતાની ભલામણોમાં
સ્થાનિક સંસ્થા સ્તરે ઓડિટ થયેલ ખાતાઓની
અનુપલબ્ધતાને લઇને ચિંતા પ્રગટ કરી છે . આ
6. પંચાયતોન ંુ સ્વ-સ્રોત રાજસ્વ
મહત્વપ ૂર્ણ સંસ્થાગત સુધાર માટે પંચાયતી રાજ
6.1
બંધારણીય જોગવાઇ હેઠળ રાજયોને અધિકૃત મંત્રાલયે પંચાયત ખાતાઓના ઓનલાઇન ઓડિટ
કરવામાં આવેલ છે કે તેઓ સ્થાનિક સરકારોને વિશેષ માટે ઓડિટ ઓનલાઇન અપ્લિકેશનનો શુભારં ભ
દાયિત્વ, શક્તિ અને સત્તાઓની સોંપણી કરે જેથી તેઓ કર્યો છે . આનાથી પંચાયતોની નાણાંકીય વ્યવસ્થા
સ્થાનિક સ્વશાસન સંસ્થાઓ રૂપે કામ કરવામાં સક્ષમ અને પારદર્શકતા વધશે. ઓડિટ ઓનલાઇનથી ફક્ત
થઇ શકે. રાજય ગ્રામીણ અને શહેરી સ્થાનિક શાસનને ખાતાઓનુ ં ઓડિટ કરવામાં જ સુવિધા નહીં થાય પણ
કર, શુલ્ક અને ટોલ લગાવવા, સંકલિત કરવા અને ઓડિટ સબંધી રે કોર્ડ રાખવાની પણ જોગવાઇ હશે.
આ ઓનલાઇન એપ્લિકેશનનુ ં ઉદ્દે શ્ય ઓડિટ સબંધી
તેની ફાળવણી કરવાનો અધિકાર આપી શકે છે .
તપાસ પ્રક્રિયા, મુસદો સ્થાનિક ઓડિટ રિપોર્ટ, ડ્રાફટ
6.2.
ગ્રામીણ સ્થાનિક સંસ્થાઓને આત્મનિર્ભર ઓડિટ પૈરા વગેરે પ્રક્રિયાઓને વ્યવસ્થિત કરવું છે .
બનાવવાની દિશામાં આગળ વધવા માટે પોતાના ઓનલાઇન ઓડિટનો મુખ્ય પક્ષ છે કે આ પ ૂર્ણપણે
સ્રોતથી પ ૂરત ું રાજસ્વ (ઓએસઆર)નુ ં સ ૃજન કરવું કોન્ફિગરે બલ અપ્લિકેશન છે જેને રાજયોની ઓડિટ
એક મહત્વપ ૂર્ણ નાણાંકીય આવશ્યક્તા છે . આ તેઓને પ્રક્રિયા અનુસાર સંશોધિત કરવામાં આવી શકે છે જેથી
સેવાઓની ગુણવત્તામાં સુધારો લાવવા અને તેઓને આ અપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરનારા રાજય ઓડિટર
નાગરીકો પ્રત્યે જવાબદાર બનાવવામાં પણ મદદ સરળતાથી ઓડિટ કાર્ય કરી શકે. પંચાયતોના
કરશે. ગ્રામીણ સ્થાનિક સંસ્થાઓને સોંપવામાં આવેલ તમામ સ્તરો/પારં પરિક સ્થાનિક સંસ્થાઓમાં ઓડિટ
કર-અધિકાર ક્ષેત્રમાં ગ્રામ પંચાયતોની પાસે, અન્ય ઓનલાઇન વ્યવસ્થા લાગુ કરવાથી પંચાયતોના
બે સ્તરો - મઘ્યવર્તી પંચાયત (આઈપી) અને જિલ્લા કામકાજમાં પારદર્શકતા પાકી કરવાની એક સશક્ત
પંચાયત (જેડીપી)ની સરખામણીમાં કરાધાનના ઓનલાઇન પ્રણાલી વિકસિત થશે અને કેન્દ્રીય નાણાં
વધારે સંસાધન છે . ગ્રામીણ સ્થાનિક સંસ્થાઓને પંચની ગ્રાન્ટસનુ ં ગ્રામીણ ક્ષેત્રોની અનિવાર્ય પ્રવ ૃત્તિઓ
સામાન્ય સંપતિ સંસાધન (સીપીઆર) વ્યવસ્થા, માટે સમુચિત ઉપયોગ થઇ શકશે.
જેમ કે ટેન્કોની હરાજી, વ ૃક્ષોના વેચાણ/લીઝિંગ,
ૃત્તિઓનું સામાજિક ઓડિટ
તળાવ અને ભ ૂમિના લીઝિંગથી રાજસ્વ અર્જિત 8. પંદરમા નાણાં પંચની પ્રવ
કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે . આ ઉપરાંત 8.1
સામાજિક ઓડિટ તંત્ર આ પાકુ કરવાની
પીઆરઆઈ કેન્દ્રીય નાણાં પંચ પાસેથી પ્રાપ્ત ગ્રાન્ટ સ્થાપિત વિધિ છે કે કાર્યક્રમોનો લક્ષિત ઉપયોગ
સહિત, વિભિન્ન સ્રોતોથી પ્રાપ્ત ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ વાસ્તવમાં પ્રાપ્ત થયેલ છે અને આના લાભ પાત્રવ્યાવસાયીક ભવન, ભંડારણ કેન્દ્ર, બજાર સ્થળ અને લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચી રહ્યાં છે . સામાજિક ઓડિટ
ભાડે આપવામાં આવી શકનારી અન્ય મિલકતોના મનરે ગા માટે અનિવાર્ય આવશ્યક્ત રૂપે પ્રભાવશાળી
રીતે કરવામાં આવી રહેલ છે . 14મા નાણાં પંચ
નિર્માણમાં પણ કરી શકે છે .
ગ્રાન્ટના ઉપયોગ સહિત સરકારની ધણી અન્ય
6.3.
દે શમાં
ગ્રામીણ
સ્થાનિક
સંસ્થાઓ
યોજનાઓ અને કાર્યક્રમોને આના હેઠળ લાવવા માટે
(આરએલબી)નુ ં સરે રાશ સ્વ સ્રોત રાજસ્વ હાલમાં
આનુ ં વિસ્તારણ કરવામાં આવી રહેલ છે . પંચાયતી
તેઓના કુલ બજેટના લગભગ 10% છે . જો કે
આંધ્રપ્રદે શ, ગુજરાત, હરિયાણા, કેરળ, કર્ણાટક,
મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, તમિલનાડુ, તેલગ
ં ાણા અને પશ્ચિમ
બંગાળમાં આરએલબીએ વિભિન્ન સંભવ સ્રોતોથી
ઓએસઆર અર્જિત કરવામાં વધુ સારંુ પ્રદર્શન કર્યું
છે . આરએલબીને પોતાના ઓએસઆરમાં વધારો
કરવાના ઉપાય કરવા પ્રોત્સાહિત કરવા માટે પંચાયતી
રાજ મંત્રાલયે રાજયો સાથે વાતચીત શરૂ કરી છે
અને આવતા નાણંકીય વર્ષમાં આરએલબી દ્વારા
વધુ ઓએસઆરનુ ં સર્જન કરવાનુ ં લક્ષ્ય રાખવામાં
સામાજિક લેખા પરીક્ષણ (ઓડિટ) જન સુનાવણી
આવવાની વકીલાત કરી છે .
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કરાવે છે તથા ગ્રામ પંચાયતની આવકનુ ં સાધન પણ
બને છે .
9.2 સોલર વોટર ટે ન્ક

એરોબિક કમ્પોસ્ટિંગ એકમ, ગ્રામ પંચાયત એઝુકોન (કોલ્લમ, કેરળ)

રાજ મંત્રાલયે વ્યાપક સામાજિક ઓડિટ દિશાસ ૂચનો
તૈયાર કરવાની પહેલ કરી છે જેનો પંદરમાં નાણાં
પંચ ગ્રાન્ટ પ્રવ ૃત્તિઓના સામાજિક ઓડિટ માટે વિભિન્ન
હિતધારકો દ્વારા સંદર્ભ દસ્તાવેજ રૂપે કરવામાં આવી
શકે છે .
9. નાણાં પંચ ગ્રાન્ટથી પંચાયત વિકાસની સફળતાની
કહાણીઓ

ઝારખંડના રામગઢ જિલ્લામાં ગ્રામ પંચાયતોએ
કેન્દ્રીત નાણાં પંચની ગ્રાન્ટસનો ઉપયોગ જળ મીનાર
(સૌર વોટર ટેન્ક)ના નિર્માણ માટે કર્યો છે . આ જળ
મીનાર સબમર્સિબલ વોટર પંપ મારફત કામ કરે છે
જેને એક ઉચિત સ્થળે લગાવી દે વામાં આવે છે અને
વોટર ટેન્કની ઉપર લાગેલા સૌર પેનલ વડે પ્રાપ્ત
ઊર્જા વડે સંચાલિત કરવામાં આવે છે . આ પીવાના
પાણીની ઉપલબ્ધતા પાકી કરવા માટે નવીકરણીય
ઊર્જાનો એક મહત્વપ ૂર્ણ ઉપયોગ છે . ભ ૂમિગત સ્તરે આ
પ્રકારના પ્રયાસ અને પહેલથી અન્ય ગ્રામ પંચાયતોની
સમક્ષ એક પ્રેરક અને અનુકરણીય ઉદાહરણ મ ૂકી
શકાય છે , જયાં સીમિત ધન અને વીજળીનો સીમિત
પુરવઠો અવરોધ પુરવાર થાય છે .

9.1 જૈવિક કમ્પોસ્ટ સંયત્ર
ં
કોલ્લમ (કેરલ)માં એઝુકોન ગ્રામ પંચાયતે જૈવિક
કચરાના નિકાલ માટે સાર્વજનિક સ્થળો પર
કમ્પોસ્ટિંગ એકમો લગાવવા પર ઘ્યાન કેન્દ્રીત કર્યું.
આ પરિયોજના હેઠળ ગ્રામ પંચાયત સ્તરે માસિક 20
હજાર રૂપિયાના પારિશ્રમિક પર 'કર્શિકા કર્મા સેના'
(કૃષિ શ્રમિક સેના)ના 25 સભ્યો (મહિલા અને પુરુષ
બન્ને)ની નિયુક્ત કરી. આ સભ્યોએ જમીનને ખેડવાથી
લઇ ઉચ્ચ ટેકનિકની ખેતીવાડી સુધીના કાર્યો માટે
પ્રશિક્ષિતિ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ યોજના હેઠળ આ શ્રમિકોના સહયોગથી 'ગ્રો બેગ'ના
રૂપમાં ઓર્ગેનિક કમ્પોસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું. આ
મોડલ હેઠળ પરત ટે કનિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે
છે અને એક પરતમાં 500 કિલોગ્રામ સુધી લીલો
જૈવિક કચરો હોઇ શકે છે . કમ્પોસ્ટ પ્રક્રિયા શરૂ કરવા
માટે પ્રકૃતિને અનુરૂપ માઇક્રોબિયલ કંસોર્ટિયમ તથા
અન્ય સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . ઉદાહરણ
તરીકે એક ગ્રો બેગ માટે 8 કિલોગ્રામ માટી, +1.5
કિલોગ્રામ નારીયેળના રે શા, +300 ગ્રામ ગાયનુ ં
છાણ (સુકું) +100 ગ્રામ અસ્થિ ચ ૂર્ણ, લીમડો, +10
ગ્રામ માઇક્રો ફૂડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . જૈવિક
કમ્પોસ્ટ તૈયાર થવામાં લગભગ 10 દિવસનો સમય
લાગે છે . આ જૈવિક ખાતરથી માટીની ઉર્વરા શક્તિ
વધારવામાં મદદ મળે છે અને સાથે જ આ સમુદાય
સ્તરે કચરાની પ્રભાવશાળી વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ

સોલાર વૉટર પમ્પ અને પાણીની ટાંકી ગ્રામ પંચાયત સોસો,
(રામગઢ, ઝારખંડ)

10. ઉપસંહાર
10.1
કેન્દ્રીય નાણાં પંચની નાણાંકીય સહાય વડે
પંચાયતોને મળે લી પ ૂરતી રકમ અને સાથે જ આ
રકમના ઉચિત ઉપયોગ માટે સરકારની વિભિન્ન
પહેલો વડે ગ્રામીણ વસ્તીને મ ૂળભ ૂત સેવાઓ ઉપલબ્ધ
કરાવવા માટે માળખાગત સગવડોમાં સુધારો સંભવ
થયો છે . આ ગ્રાન્ટસના પ્રભાવશાળી ઉપયોગ પર
નજર રાખનારી વાસ્તવિક સમય ઓનલાઇન દે ખરે ખ
પ્રણાલીથી ગામડામાં રહી રહ્યાં લોકોનુ ં જીવન વધુ
સુગમ બનાવવા માટે એક નકકર આધાર ઉપલબ્ધ
થશે. આ પ્રયાસ આત્મનિર્ભર ભારતનુ ં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત
કરવાની દિશામાં મજબ ૂત આધારશિલા પુરવાર થશે.
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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આત્મનિર્ભર ભારતની અવધારણાના કાર્યાન્વયનમાં જનજાતીય કાર્ય
મંત્રાલય (એમઓટીએ)અને પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ (પીઆરઆઈ)
ની ભ ૂમિકા

- જનજાતીય કાર્ય મંત્રાલય

"ભારતના લોકોએ દે શની રક્ષામાં દરે ક મશુ ્કેલીઓનો સામનો કર્યો છે . આ સદીની શરૂઆતથી બિલકુ લ પહેલા 'વાય2કે'
સંકટ સાથે પહોંચી વળવા માટે ભારતે પોતાની ટેકનિકલ ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કર્યો. હવે આખ ંુ વિશ્વ માને છે કે ભારત
દરે ક ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને માનવ જાતિના હિતમાં મહાન સહયોગ કરી શકે છે ."

જ

નજાતીય કાર્ય મંત્રાલય અનુસ ૂચિત જાતિ
(એસટી)ના વિકાસ માટે સમગ્ર નીતિ, યોજના
અને કાર્યક્રમોના સમન્વય માટે નોડલ મંત્રાલય
છે . જનગણના 2011 અનુસાર દે શની કુલ વસ્તીમાં
જનજાતીય વસ્તીનો ભાગ 8.6% છે . આ વર્ગ હેઠળ
10.45 કરોડ લોકો આવે છે , જે સગવડ વંચિત 75
જનજાતીય સમુદાય/સમ ૂહોની સાથે લગભગ 705
સમુદાયો/સમ ૂહો સાથે જોડાયેલ છે . સગવડોથી
અત્યધિક વંચિત સમ ૂહને વિશેષ રૂપે સગવડ વંચિત
જનજાતીય સમ ૂહ (પીવીટીજી) કહેવામાં આવે છે , જે
દે શના કુલ ક્ષેત્રફળના 15% ભાગમાં રહે છે . લગભગ
75% અનુસ ૂચિત જાતિ સમુદાય મઘ્ય ભારતમાં રહે
છે . આમની સૌથી અધિક સંખ્યા મઘ્ય પ્રદે શમાં અને
ત્યાર પછી મહારાષ્ટ્ર વગેરે રાજયોમાં છે . લગભગ 10%
જનજાતીય વસ્તી પ ૂર્વોત્તર રાજયોમાં રહે છે .

જનજાતીય કાર્ય મંત્રાલયનુ લક્ષ્ય તમામ
જનજાતીય સમુદાયોના કલ્યાણ માટે કાર્ય કરવું છે .
આના માટે ટેકનોલોજી, મ ૂળભ ૂત સગવડોના વિકાસ
અને સંસ્થાઓની ક્ષમતા નિર્માણ, અંતરાલ વિશ્લેષણ,
કેન્દ્રીય મંત્રાલયો સાથે સહયોગ સમન્વય, પ્રતિએષ્ઠત
સંગઠનો સાથે ભાગીદારી જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કામ
કરવામાં આવી રહ્યું છે .
પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના ત્રણેવ સ્તર
અને લધુમતી કાર્ય મંત્રાલયે પરિયોજનાઓ અને
નીતિઓની જોગવાઇઓ મારફત આત્મનિર્ભર ભારતની
અવધારણાના ક્રિયાન્વયનમાં મહત્વપ ૂર્ણ ભ ૂમિકા
ભજવી છે . આ પરિયોજનાઓ અને નીતિઓ મારફત
જનજાતીય સમુદાયોને સ્વાવલંબી અને પોતાના
બળે આજીવિકા રળવામાં સક્ષમ બનાવવામાં આવી
રહેલ છે .
કોવિડ સંકટ દરમ્યાન પોતાના ગામોએ પાછા
ફરે લા સેંકડો પ્રવાસી કામદારોની જરૂરિયાતો પ ૂરી
કરવાના પડકારો સાથે પહોંચી વળવામાં પંચાયતી
રાજ સંસ્થાઓએ પણ મહત્વપ ૂર્ણ ભ ૂમિકા ભજવી છે .
જનજાતીય કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્ર
*જનજાતીય કાર્ય મંત્રાલય પાસેથી પ્રાપ્ત ઈન્પુટના આધારે
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- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

રાષ્ટ્રીય/આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત સંસ્થાન/સંગઠન
છે , જે જનજાતીય સમુદાયના વિકાસ માટે શોધ
અઘ્યયનોમાં લાગેલા છે . મંત્રાલયની આ યોજનાનુ ં
લક્ષ્ય જનજાતીય વિકાસ યોજનાના ક્ષેત્રમાં કામ કરી
રહેલ સક્ષમ સંગઠનોની સાથે સક્રિય શોધ કાર્યોમાં
સહયોગ કરવો છે .
ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકરે હાલમાં શ્રી અર્જુન
ુ ા
મુડં ા (કેન્દ્રીય જનજાતીય કાર્ય મંત્રી) અને સુશ્રી રે ણક
સિંહ સુરુતા (જનજાતીય કાર્ય રાજય મંત્રી)ની સાથે બે
ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્રોનો શુભારં ભ કર્યો. આનો ઉદ્દે શ્ય પંચાયતી
રાજ સંસ્થાઓ અને ખેડુતોને સશક્ત બનાવવાના
ઉદ્દે શ્યથી અગ્રણી કાર્યકર્તાઓનુ ં સ ૃજન કરવાનો છે .
શ્રી શ્રી કષૃ િ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સંસ્થાને
હાલમાં જનજાતીય કાર્ય મંત્રાલયની સાથે મળી
જનજાતીય ખેડુતોને પ્રાકૃતિક કૃષિમાં પ્રશિક્ષણ ઉપલબ્ધ
કરાવવાની શરૂઆત કરી છે . આ પરિયોજનાનો ઉદ્દે શ્ય
10,000 જનજાતીય ખેડુતોને પ્રાકૃતિક કૃષિની સતર્ક
ટેકનિકોનુ ં પ્રશિક્ષણ આપવું છે , જે તેઓને બજાર
અવસરો સાથે પણ અવગત કરાવશે. આ સબંધમાં
આર્ટ ઓફ લિવિંગ, શ્રી શ્રી કૃષિ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
સંસ્થાનની ટીમે હાલમાં પહેલી ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્ત કરી
છે . એમણે ઓરં ગાબાદ જિલ્લાના કન્નડ તાલુકામાં 89
ખેડુતોને પ્રાકૃતિક કૃષિનુ ં આરં ભિક પ્રશિક્ષણ આપ્યું.
આ પ્રસંગે ગામના સરપંચ શ્રી રાઓ સાહેબ દાહાતોંડે
અને 'પોલિસ પાટીલ' શ્રી યશવંત શેલ્ફે ઉપસ્થિત
હતા. પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમમાં પ્રાકૃતિક ખેતીના સૈદ્ધાંતિક
અને પ્રાયોગિક બન્ને પક્ષોને આવરવામાં આવ્યા, જેમ
કે એન્ઝાઇમ તૈયાર કરવા, અમ ૃત રસાયણ, ગાય

આધારિત કૃષિ, મ ૃદા પરીક્ષણ રિપોર્ટ અને પ્રાકૃતિક
વિધિઓથી માઇક્રોબ કલ્ચરની સાથો-સાથ રસાયણોના
હાનિકારક વપરાશ બાબતે ખેડુતોને જાગૃત કરવા
બાબતના ઘણાં વિષયો લેવામાં આવ્યા.
ખેડુતોને પોતાના ઉત્પાદનોની માર્કેટિંગની
વિભિન્ન રીતો અને ભારે માંગ વાળા બજારોથી પણ
અવગત કરાવવામાં આવ્યા. તેઓને એ સમજાવવામાં
આવ્યું કે પ્રાકૃતિક ખેતીથી ફક્ત તેઓ સ્વાસ્થ્યની રક્ષા
જ કરી શકશે, પણ નાણાંકીય રૂપે પણ સશક્ત બનશે.
પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ અંગે
જાણકારીની સાથો-સાથ ખેડુતોના માનસિક આરોગ્યને
પાકુ કરવા પર પણ ઘ્યાન કેન્દ્રીત કરવામાં આવ્યું.
આર્ટ ઓફ લિવિંગના વરિષ્ઠ પ્રશિક્ષક સુધીર ચાપ્ટેએ,
ખેડુતોને શ્વાસ નિયંત્રણ અને પ્રાણાયામ ટેકનિકની
જાણકારી આપી, જેનાથી એક સ્વસ્થ જીવન માટે
માનસિક શાંતિ અને સકારાત્મકતા વધારવામાં મદદ
મળે .
ટોચનુ ં ઔદ્યોગિક સંગઠન એસીચેમ (સીઆઈ)
એ જનજાતીય યુવાઓને ઉદ્યમી બનાવવામાં મદદ
માટે ભારત સરકાર સાથે ભાગીદારી કરી છે . આનાથી
જનજાતીય સમુદાયનુ ં ક્ષમતા નિર્માણ થશે, જેનાથી
દે શના સામાજિક આર્થિક વિકાસમાં સહયોગ મળશે
અને આ પ્રકારે પ્રધાનમંત્રી નરે ન્દ્ર મોદીના આત્મનિર્ભર
ભારતનુ ં લક્ષ્ય પ ૂરંુ થઇ શકશે. જનજાતીય ઉદ્યમિતા
વિકાસ કાર્યક્રમનો ઉદ્દે શ્ય જનજાતીય સમુદાય માટે
જીવનની ગુણવત્તા પાકી કરવી અને તેઓની ઉદ્યમિતાને
પ્રોત્સાહન આપવાનો છે .

અહીં બે એવી કહાણીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં
આવી રહ્યો છે , જે સ્પષ્ટ કરે છે કે કોવિડ મહામારીના
કઠોર સમયમાં જનજાતીય સમુદાયે પોતાની આજીવિકા
અર્જિત કરવાની વ્યવસ્થા કેવી રીતે કરી.
ુ ક
કોવિડ-19 મહામારી 28 વર્ષના જનજાતીય યવ
વિશાલ કુ માર માટે કેવી રીતે ભાગ્યશાળી રહી.
28 વર્ષના જનજાતીય યુવક વિશાલ કુમાર
બિહારના પશ્ચિમ ચંપારણમાં ગૌનાહા ખંડ સ્થિત,
પોતાના ગામ જમુનિયામાં પાછો ફર્યો. તેનો ઉદ્દે શ્ય
પોતાના ઉદ્યમને સ્થાપિત કરવાનો હતો. કોવિડ-19

પોતાના રે સ્ટોરન્ટમાં વિશાલ કુ માર

મહામારીના કારણે તેનો રોજગાર છૂટી ગયો હતો અને
તે થાઈલેન્ડના વ્યંજન પીરસનારા રે સ્ટોરે ન્ટમાંથી
પાછો આવવા મજબ ૂર થઇ ગયો.
વિશાલ બેંગલુરુના એક રે સ્ટોરે ન્ટમાં સેકેન્ડ શેફ
તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો. કોરોના મહામારી અને એને
એટકાવવા માટે લગાવવામાં આવેલ લોકડાઉનના
કારણે એણે વિચાર્યું કે પોતાના માતા પિતા પાસે પાછો
ફરી જઇ પોતાનો સ્વયંનો વ્યવસાય કરવાનુ ં વધારે
સારંુ રહેશ.ે તેના મિત્રો અને સગાસબંધીઓએ એને
એક નાનકડું રે સ્ટોરે ન્ટ ખોલવામાં એની મદદ કરી, કેમ
કે તેની પાસે પોતાની કોઈ બચત નહોતી. વિશાલે
પોતાની મદદ માટે 3 લોકોનો સાથ લીધો અને 4000
રૂપિયા માસિક ભાડા પર એક નાનકડો પ્લોટ લીધો.
વિશાલે જણાવ્યું "મેં ઋણ પર લેવામાં આવેલી
રકમથી 2 લાખ રૂપિયા રે સ્ટોરે ન્ટ ખોલવામાં રોકાણ
કર્યા"
એણે જણાવ્યું કે લોકડાઉનના કારણે વ્યવસાય
ઘણો મંદ રહ્યો, કેમ કે લોકો પાસે ખાવા પીવાની ચીજો
પર ખર્ચ કરવા માટે પૈસા નહોતા અને આ સિવાય
લોકો એક નવા રે સ્ટોરે ન્ટમાં આવવા બાબતે ખચકાય
છે .
વિશાલે જણાવ્યું કે તે એટલું કમાઇ લે છે કે તેના
તમામ કર્મચારીઓ થોડાંક પૈસા લઇને ધરે જઇ શકે.
એને આશા છે કે લોકડાઉન પ ૂરે પ ૂરંુ ખ ૂલી ગયા પછી
તેનો વ્યવસાય ચોકકસપણે ચમકશે.
પોતાની સફળતાની કહાણી પોતે રચવી
ઝારખંડમાં જોરાકાથની 50 વર્ષની રુધાન દે વી
માટે 35 વર્ષ અગાઉ શીખવામાં આવેલી કલા વરદાન
પુરવાર થઇ.
કોવિડના કારણે ભારતીય
વ્યવસાયના સક્ષમ સંચાલનગત
અને નાણાંકીય પડકારો ઉભા
થઇ ગયા. વિનિર્માણ ક્ષેત્ર પર
સૌથી વધારે અસર પડયો. 50
વર્ષની વયની રુધાન દે વી જે
પોતાની કલા માટે ફક્ત પોતાના
રૂધન દે વી
ગામ જોરાકાથમાં જ નહીં પણ
આખા દે શમાં અને વિદે શમાં પણ જાણિતી છે , માટે આ
એકલો કિસ્સો નહોતો.
રુધાન દે વીએ પોતાની પેન્ટિંગ ચાલુ રાખી
અને એમને ઓર્ડર મળતા રહ્યાં. એમના બનાવેલા
ચિત્રો પહેલા ગ્રાહકની સંમતિ માટે વ્હોટસએપ પર
મોકલવામાં આવે છે અને તેઓ ચિત્રો ખરીદવા માટે
રુધાન દે વીના બેન્ક ખાતામાં સીધા રૂપિયા જમા કરી
દે છે .
લગભગ 35 વર્ષ અગાઉ બનાવવામાં આવેલ
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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પોતે આવનારી પેઢીને પણ આ કલામાં પારં ગત કરી
રહી છે . "મારા પુત્રો ઉપરાંત મારી ત્રણેવ પુત્રવધુઓ
પણ આ કલામાં સારી એવી પારં ગત છે ". તેણી
જણાવે છે .
જનજાતીય મહિલાઓને વાસ્તવિક અર્થમાં આત્મનિર્ભર
બનાવવી
ગત ત્રણ વર્ષ દરમ્યાન ઇન્ટરનેશનલ
ક્રોપ રિસર્ચ ઇન્સ્ટીટય ૂટ ફોર સેમી એરિડ ટ્રોપિકસ
(આઈસીઆરઆઈએસટી), એક ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્ર રૂપે
રૂધન દે વીની પેન્ટિંગ
તેલગ
ં ાણામાં જનજાતીય સમુદાયો સાથે કામ કરી
પોતાની પહેલી પેન્ટિંગને યાદ કરતા એમણે જણાવ્યું રહ્યું છે . આ કેન્દ્રનો ઉદ્દે શ્ય જનજાતીય સમુદાયોની
કે એમણે પોતાની માસી પાસેથી આ કલા શીખી અને અજીવિકા અને પોષક ભોજન પાકુ કરવુ,ં તેઓને
લઘુ વ્યવસાય ક્ષેત્રમાં શામેલ કરવા, જનજાતીય
લગ્ન પછી પણ એને ચાલુ રાખી.
યુવાનો અને મહિલાઓને રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાવવા
રુધાન દે વી મોર અને હાથીઓની ચિત્રકારીને
તથા આ સમુદાયની ઉદ્યમિતાનો વિકાસ કરવો છે .
ખાસ પસંદ કરે છે , હાથી ઝારખંડનુ ં રાજય પશુ છે .
આ સંસ્થાને 8 ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ એકમોની સ્થાપના
પોતાના ધરની દીવાર પર બનાવવામાં આવેલ મોટી
કરી છે , જે પ ૂર્ણ પણે જનજાતીય મહિલાઓ દ્વારા
પેન્ટિંગ, જેમાં એક વાધને મનુષ્ય પર હમ
ુ લો કરતો સંચાલિત અને વહીવટ કરવામાં આવે છે . આ એકમો
દે ખાડવામાં આવેલો, ઘણી ચર્ચિત રહી.
જનજાતીય સમુદાયોને સ્વ-રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાવે
એમના ત્રણ પુત્ર અને પુત્રવધુઓ પણ આ છે તથા તેઓની આર્થિક સ્થિતિ મજબ ૂત કરી તેઓને
પારં પરિક ચિત્રકલાના વ્યવસાયમાં લાગ્યાં છે . સતત બજારોન્મુખી સમુદાયો રૂપે વિકસિત કરી રહી
"જોરાકાથની કુરમી ખોવાર પેન્ટિંગ લગ્ન પ્રસંગોએ છે . જયારે ભારત સરકારે જનજાતીય કાર્ય મંત્રાલયની
બનાવવામાં આવે છે અને આનાથી ઘરોને શણગારવામાં સાથે મળી આકાંક્ષી જિલ્લાઓ પર ઘ્યાન આપવા અને
આવે છે . પાકની કાપણીની ઋતુ દરમ્યાન પણ આ તેઓનો વિકાસ પાકો કરવાની પહેલ કરી, તે વખતે
પેન્ટિંગ શણગારવામાં આવે છે . તે જણાવે છે કે આ આઠ પ્રોસેસિંગ એકમોની સ્થાપનાની પરિયોજના શરૂ
ં ાણાના જનજાતીય કલ્યાણ
ચિત્રકારી ખોવાર શૈલીમાં કરવામાં આવે છે , જે કોમ્બ કરવામાં આવી હતી. તેલગ
વિભાગે પરિયોજનાના ક્રિયાન્વયનની જવાબદારી
કટ વર્ક છે .''
આઈસીઆરઆઈસીએટીના કૃષિ વ્યવસાય અને
પોતાની કલા શૈલી અંગે રુધાન દે વી જણાવે
નવાચાર મંચ (એઆઈટી)ને સોંપી, જેને જનજાતીય
છે કે માટીની બનેલી દીવાલને કાળી માટીથી પ ૂરે પ ૂરી
કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા જનજાતીય કાર્ય ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્ર રૂપે
લીપી દે વામાં આવે છે . આની ઉપર કપડા વડે પીળી
માન્યતા આપવામાં આવી છે .
દૂ ધી માટીની પરત ચડાવવામાં આવે છે . ત્યાર પછી
તેલગ
ં ાનાના
ભદ્રાચલમ,
ઉટન ૂર
અને
આ ભીની પરતને ત ૂટેલા કાંસકા વડે ખોતરીને મોટા
પશુઓનો આકાર ઉપસાવવામાં આવે છે . સામાન્યપણે એટુરનગરની કુલ 80 જનજાતીય મહિલા ખેડુતોને
આ પેન્ટિંગમાં હાથી, વાધ, હરણ, મોર, અન્ય પક્ષી આઈસીઆરઆઈએસટીએ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ એકમોના
વહીવટમાં પ્રશિક્ષિત કર્યા. આ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ
અને વ ૃક્ષો પણ ઉપસાવવામાં આવે છે .
એકમોમાં ભારતીય ખાદ્ય સુરક્ષા અને માપદં ડ
રુધાન દે વી વર્ષ 1993-94માં ઓસ્ટ્રેલિયા હાઇ
વહીવટીતંત્ર (એફએસએસએઆઈ)ના દિશાસ ૂચનોના
કમિશન(નવી દિલ્હી) પરિયોજના પર કામ કરનારા
અનુરૂપ મશીનરી લાગી છે . આ એકમો રાષ્ટ્રીય અને
કલાકારોમાં શામેલ હતી. તેણી 1995 થી જનજનતીય
આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર માપદં ડોના અનુરૂપ સ્થાનિક
મહિલા કલાકાર સહકારી કલા પરિયોજનામાં પણ કામ
પાકોથી પોષક ખાદ્ય ઉત્પાદન બનાવી રહી છે .
કરી રહી છે .
આઈસીઆરઆઈએસટી આ એકમોને સ્વ-સંચાલિત
એમની પેન્ટિંગના પ્રદર્શનો ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇન્ગ્લેન્ડ મોડલ પર ચલાવી રહી છે .
અને ય ૂરોપમાં થઇ ચ ૂકયા છે . રુધાન દે વીએ લલિત
લધુ ઉદ્યોગ સેકટર વિનિર્માણ, રોજગાર અને
કલા અકાદમી જનજાતીય અને લોક કલા સમ્મેલન
નિકાસમાં મહત્વપ ૂર્ણ સહયોગ કરી રાજયના વિકાસમાં
(ભોપાલ અને રાંચી)માં પણ ભાગ લીધો છે . અન્ય
મોટી ભ ૂમિકા ભજવે છે . અનુમાન છે કે આ સેકટરનો
સ્થળો સિવાય એમણે ભગવાન બિરસા, જૈવિક ઉદ્યાન,
સહયોગ વિનિર્માણ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદિત વસ્તુઓના સકળ
બિરસા મુડં ા એરપોર્ટ (રાંચી), સર્કિટ હાઉસ અને રે લ્વે
મ ૂલ્યનુ ં 40 ટકા છે . લધુ ઉદ્યોગોથી ર્સજિત રોજગારના
સ્ટેશન (હજારીબાગ)માં પણ ચિત્રકારી કરી છે .
અવસર મોટા પાયાના ઉદ્યોગોની સરખામણીમાં 5 ગણું
તેણી વર્ણન કરે છે કે કલાને આગળ લઇ જવા વધારે છે . આર્થિક પ્રવ ૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં
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ઔદ્યોગિક વિકાસની મોટી ભ ૂમિકા રહી છે . આનાથી
મિલકતોના વિકાસમાં પણ મદદ મળશે.
આઈસીઆરઆઈએસટીએ જાડા અનાજો અને
મિલેટ વડે બનેલા ખાદ્ય ઉત્પાદન વિકસિત કર્યા છે , જે
અત્યંત પોષક છે અને જેમને સરકારના પ ૂરક પોષણ
કાર્યક્રમ (શાળાઓમાં મધ્યાહન ભોજન, જનજાતીય
છાત્રાવાસો માટે ભોજન ઉપલબ્ધ કરાવવાના કાર્યક્રમ,
આઈસીટીએસ વગેરે)માં શામેલ કરવામાં આવી શકે છે ,
જેનાથી જનજાતીય વસ્તીની પોષણ સબંધી સ્થિતિમાં
સુધારો થાય. તેલગ
ં ાણામાં અનેક સરકારી કાર્યક્રમોમાં
આ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ થઇ રહ્યો છે .
આઈસીઆરઆઈએસટીએ
આઈટીડીએ,
ગિરિજન સહકારી કોર્પોરે શન અને વ્યવસાય અવસરોની
આવશ્યકતા અનુસાર ત્રણ ચટાયે
ં ૂ લા આઈટીડીએ
સ્થળો પર આ પોષક ઉત્પાદનોના પ્રસંસ્કરણ માટે
નાના એકમો સ્થાપિત કર્યા છે . આ એકમો જનજાતીય
સમ ૂહોને વ્યાયવસાયીક ઉદ્યમીઓમાં બદલે છે તથા
તેઓની સ્વાસ્થ્ય અને સામાજિક આર્થિક સ્થિતિમાં
સુધારો કરે છે . આઈસીઆરઆઈએસટી મોડલ હેઠળ
ુ
જનજાતીય મહિલાઓને સંયક્ત
ઉત્તરદાયિત્વ સમ ૂહો
રૂપે સંગઠિત કરે છે , તે જનજાતીય સમુદાયોને સ્વરોજગારના અવસર ઉપલબ્ધ કરાવીને તેઓની
આર્થિક સ્થિતિ સુદૃઢ કરે છે અને તેઓને બજારોન્મુખી
સમુદાયોમાં રૂપાંતરિત કરે છે . આનાથી તેઓને પોતાની
સામાજિક વ્યવસ્થાની અંદર રોજગારના વધુ અવસર
સ ૃજિત કરવામાં મદદ મળે છે .
ઉત્પાદિત વસ્તુઓ વર્તમાન જીસીસી બ્રાન્ડ
હેઠળ પેક કરવામાં આવે છે અને તેલગ
ં ાણા સરકારના
જનજાતીય કલ્યાણ વિભાગની ખાદ્ય યોજનાઓમાં
શામેલ કરવામાં આવે છે . આ ખુલ્લા બજારમાં
પણ વેચવા માટે મોકલવામાં આવે છે . આ સિવાય
મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત જેએલજી એકમોને સ્વતંત્ર
રૂપે ઉત્પાદન અને પોતાના બ્રાન્ડ નામ હેઠળ ખુલ્લા
બજારોમાં ઉત્પાદનોનુ ં વેચાણ કરવાનો અવસર મળે છે .
આ પરિયોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દે શ્ય જનજાતીય
મહિલાઓને પોષણ ઉદ્યમીઓમાં રૂપાંતરિત કરવાનો
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છે . આઈસીઆરઆઈએસટી પાસેથી પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત
કર્યા પછી તેઓ સ્થાનિક કૃષિ ઉત્પાદનોને ખરીદવા,
પકવવા

અને

ઉપભોગ

માટે

બિલકુલ

તૈયાર

ઉત્પાદનોને બનાવવા, પોતાના ઉપક્રમ માટે નાણાં
ભેગા કરવા, હિસાબ કિતાબ રાખવો, બાળ દે ખરે ખ કેન્દ્રો
(આંગણવાડી)માં પોતાના ઉત્પાદનોનો પુરવઠો પ ૂરો
પાડવો અને બાકીના ઉત્પાદનોનુ ં કોઓપરે ટિવ મારફત

માર્કેટિંગ કરવામાં સમર્થ છે . આઈસીઆરઆઈએસટી
જનજાતીય

મહિલાઓ

અને

તેઓના

સમુદાયોને

સ્થાનિક ઉત્પાદનોથી "ન્યૂટ્રી ફૂડ બાસ્કેટ" એટલે કે

પોષક ખાદ્ય ઉત્પાદનો બનાવવામાં સક્ષમ બનાવેલ છે .
આ ન્યૂટ્રી ફૂડ ઉત્પાદન વાધારાની ઊર્જા, પ્રોટીન, વસા
અને માઇક્રો ન્યૂટ્રિએન્ટસ ઉપલબ્ધ કરાવવાના સાધન
છે . આ ઉત્પાદનોને બિલકુલ સ્વાસ્થ્યકારક રીતે પેક

કરવામાં આવે છે અને ખાવા માટે તૈયાર તથા રાંધવા

માટે તૈયાર રૂપમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે .

ખુલ્લા બજારમાં સમુદાયની ઓળખ બનાવવી,

સમુદાયને લઘુ વેપાર ક્ષેત્રમાં મોટા પાયે શામેલ

કરવો, જનજાતીય યુવાનો અને મહિલાઓને રોજગાર

ઉપલબ્ધ કરાવવા, સમુદાયમાં ઉદ્યમિતાનો વિકાસ
કરવો, સ્થાનિક ઉત્પાદનો, પ્રસંસ્કરણ અને ઉપભોગ
તથા સ્થાનિક રીત નિર્મિત પોષક

ઉત્પાદનોને

પ્રોત્સાહન આપવાથી સ્થળાંતર અટકશે, ગ્રાહકોને એના
પ્રકારના એક એવા અને સ્થાનિક રીતે તૈયાર ઉત્પાદનો

તરફ આકર્ષશે જે વળતામાં સ્થાનિક વાઇબમાં ફાળો

આપી શકે અને આહાર સબંધી વૈવિધ્યતાને પ્રોત્સાહન
આપે, જનજાતીય ઘર ગૃહસ્થીને પોષક ઉત્પાદનોની

ઉપલબ્ધતા પણ તેઓના આરોગ્ય તથા પોષણ સબંધી
સ્થિતિ પર સકારાત્મક પ્રભાવ પાડશે (કુપોષણ અને
એનીમિયા/પાંડુરોગમાં ઘટાડો લાવવો), લઘુ ઉદ્યમોથી
થનારા કેટલાક લાભો પણ શામેલ છે .
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સફળતાની કહાણીઓ

- ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય

"મને પ ૂરો વિશ્વાસ છે કે ભારત આ સ્વપ્નને સાકાર કરશે. મને ભારતીઓની ક્ષમતા, વિશ્વાસ અને
શક્તિમાં પ ૂરો ભરોસો છે . એક વખત જયારે અમે કાંઇક કરવાનો નિર્ણય લઇ લઇએ છે તો લક્ષ્ય
ુ ી વિશ્રામ નથી કરતા."
પ્રાપ્ત થવા સધ

- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

સફળતાની કહાણીઓ : - રાજસ્થાન
ુ ાયોને સશક્ત કરવાનો પ્રયાસ
ડિજિટલ સાક્ષરતા : ગ્રામીણ સમદ
પ્રવ ૃત્તિનું નામ: ડિજિટલ સાક્ષરતા પ્રશિક્ષણ

ક્રિયાન્વયન પ્રક્રિયા:

પ્રવ ૃત્તિનું સ્થા: ગ્રામ પંચાયત, ગોગડ
ંુ ા અને દદિયા
પંચાયત, પ્રખંડ: ગોગડ
ંુ ા, જિલ્લો/રાજય: ઉદયપરુ ,
રાજસ્થાન

આ કાર્યક્રમ જિલ્લા પરિષદ, ઉદયપુર અને
રાજસ્થાન ગ્રામીણ અજીવિકા વિકાસ પરિષદ
(રાજીવિકા)ના સહયોગથી ઉદયપુર જિલ્લામાં સ્વસહાયતા સમ ૂહો દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલ છે .
સબંધિત વિભાગોનો સહયોગ સમર્થન પણ આના માટે
રહ્યો છે .

મ ૂલ્ય: રૂા. 1.60 લાખ
પરિયોજનાન ંુ અવલોકન:
કાર્ય પરિચય:
આ કાર્ય શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ગ્રામીણ-શહેરી
મિશન (એસપીએમઆરએમ) અંતર્ગત ચલાવવામાં
આવી રહેલ છે . આના દ્વારા સ્વ-સહાયતા સમ ૂહના
સભ્યોને ડિજિટલ સાક્ષરતામાં પ્રશિક્ષણ આપવામાં
આવી રહ્યું છે . આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દે શ્ય મહિલાઓને
ટેકનિકલ જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવી છે જેથી તેઓ
ડિજિટલ પ્રવ ૃત્તિઓના સંચાલનમાં સક્ષમ બની શકે અને
અન્ય સ્વ-સહાયતા સમ ૂહના સભ્યોને પણ સહયોગ
કરી શકે.
કાર્યની આવશ્યકતા:
ગોગુડં ાના જનજાતીય ક્ષેત્રોમાં સાક્ષરતાની
ઉણપ અને ઝડપથી બદલાઇ રહેલ ટેનિકલ માહોલ
ુ ન બનાવી રાખવાના કારણે આ પરિયોજના
સાથે સંતલ
આવશ્યક હતી. આ સિવાય સ્વ-સહાયતા સમ ૂહના
સભ્યોને કૌશલ્ય અને અજીવિકાના અવસર ઉપલબ્ધ
કરાવીને તેમના સામાજિક ઉત્થાન માટે પણ આની
જરૂર હતી.
સામે આવતા પડકારો:

સમ્મિલિત (વિભાગ):
•
જિલ્લા પરિષદ ઉદયપુર
•
રાજીવિકા (ગોગુડં ા) ઉદયપુર
•
જિલ્લા વહીવટીતંત્ર ઉદયપુર
•
સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર ગોગુડં ા
ક્રિયાન્વયન એજન્સી: રાજસ્થાન ગ્રામીણ
અજીવિકા વિકાસ પરિષદ (રાજીવિકા) ઉદયપુર
અસર:

•
•
•
•

મોબાઇલ અથવા કોમ્પ્યૂટરના ઉપયોગથી
અનભિજ્ઞ મહિલાઓનુ ં નામાંકન.
અત્યાર સુધી એક બેચના 6 ઉમેદવારોને
પ્રશિક્ષિત કરવામાં આવેલ છે .
આવતા અઠવાડિયે 15 ઉમેદવારોની
બેચને પ્રશિક્ષિત કરવામાં આવનાર છે .
પ્રશિક્ષુઓના
પરિવારના
સભ્યોનો
ડિજિટલ સાક્ષરતા પ્રશિક્ષણ પ્રત્યે ઝોક,
જે આ અગાઉ નહોતો.

ખેતરમાંથી સાદ:

મુખ્ય પડકારોનુ ં વિવરણ આ પ્રકારે છે :
•
•
•
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જાગૃતતા અને શિક્ષણની ઉણપ

સામાજિક અવરોધો, જેમ કે મહિલાઓ
અને બાળકોને શ્રમ વાળા કાર્યોમાં
લગાવવા બાબતે પ ૂર્વ ધારણાઓ.

રોજગારના અવસરોના કારણે લોકોનુ ં
આસપાસના શહેરોમાં પલાયન.

ડિસેમ્બર 2020

ગોગુડં ામાં કોમ્પ્યુટર પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર

ુ વ:
ગ્રામીણો/લાભાર્થીઓના અનભ
કિરણ ગોસ્વામી એક પ્રશિક્ષુ રહી છે અને
રાજીવિકા ગોગુડં ામાં બેન્ક સખી કેડરમાં કામ કરી રહી છે .
એમણે જણાવ્યું કે ડિજિટલ સાક્ષરતા પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમમાં
નામાંકન તે કોમ્પ્યૂટરસાથે જોડાયેલી પ્રવ ૃત્તિઓથી પ ૂર્ણ
પણે અનભિજ્ઞ હતી અને હંમેશા કોમ્પ્યૂટર શીખવા
બાબતે ઉત્સુક હતી, એમને એ પણ ખબર હતી કે એમના

સ્થાનિક ક્ષેત્રમાં આ પ્રશિક્ષણ મારફત રોજગાર સ ૃજિત
કરી શકાય છે .
આજે, પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી તે
કોમ્પ્યૂટર સબંધી મ ૂળભ ૂત પ્રવ ૃત્તિઓના સંચાલનમાં
પ ૂર્ણપણે સક્ષમ છે અને બેન્ક સખી તરીકે પોતાની આ
જાણકારીનો ઉપયોગ કરી શકે છે . આનાથી એમની
કાર્ય ક્ષમતા વધારે વધી રહી છે .

સફળતાની કહાણી: છત્તીસગઢ
ુ
ડેરી ફાર્મિંગ - 'દગ્ધ સાગર' કલસ્ટર દ્વારા સ્વ-સહાયતા સમ ૂહન ંુ અજીવિકા સંવર્ધન વર્ણન
ુ ાય સમ ૂહ, જિલ્લો - સરગજા
ુ (છત્તીસગઢ)
રધેનાથપરુ , ફેઝ-2, જનજાતીય સમદ
પ્રવ ૃત્તિની આવશ્યકતા:આ પ્રવ ૃત્તિ ખેડુતોની આવક વધારવાની સાથોસાથ સ્વ-સહાયતા સમ ૂહની મહિલાઓને સશક્ત
બનાવવાના ઉદ્દે શ્યથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ
પ્રવ ૃત્તિ ખેડુતોની આવક વધારવાની સાથો-સાથ સ્વસહાયતા સમ ૂહની મહિલાઓને સશક્ત બનાવવાના
ઉદ્દે શ્યથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ડેરી ક્ષેત્ર, કૃષિનુ ં એક
મહત્વપ ૂર્ણ ઘટક હોવાના કારણે, ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થાની
મજબ ૂતીમાં મદદ કરે છે . જાણકારી અને પરિવશન
સગવડની ઉણપ તથા કિંમતોમાં વચેટિયાઓના મોટા
ભાગના કારણે ખેડુતોને પોતાના ઉત્પાદનનુ ં વધુ સારંુ
મ ૂલ્ય નથી મળવા પામતુ.ં વચેટિયા ખેડુતો પાસેથી
લીટર દીઠ 25 થી 28 રૂપિયાના દરે દૂ ધ ખરીદે છે અને
તેને લીટર દીઠ 40 રૂપિયાના દરે વેચે છે . આ પ્રવ ૃત્તિ
પુરવઠા શ ્રૃંખલા હેઠળ દુગ્ધ ઉત્પાદકોને તેઓનુ ં ઉચિત
મ ૂલ્ય અપાવવા માટે જરૂરી હતી.

•
•

સોસાયટીનુ ં નામ: દૂ ધ સાગર સહકારી સમિતિ
લિમિટેડ
રુ રી 2018
સોસાયટીની નોંધણી: 24મી ફેબ્આ

•

કાર્ય આરં ભ તિથિ: 16મી એપ્રલિ, 2018

ખેડુતોને વધુ સારી અને ઉચિત કિંમત અપાવવા
માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્રએ એફપીઓ દુગ્ધ સાગર
પરિયોજના મારફત ડેરી વિકાસ પ્રોજેકટની શરૂઆત
કરી. આ સહકારી સોસાયટી અધિનિયમ 1960 હેઠળ
પંજીકૃત કરવામાં આવેલ છે . આ એફપીઓને સરગુજા
જિલ્લાના પશુ ચિકિત્સા વિભાગના સહયોગથી શ્યામા
પ્રસાદ મુખર્જી ગ્રામીણ શહેરી મિશન દ્વારા પ્રોત્સાહિત
કરવામાં આવ્યું.

વિવિધ કાર્ય:•
ડિઝાઇન : દૂ ધના ઉત્પાદન, સંગ્રહણ અને
બજારમાં વેચાણ કરનારા ખેડુતોની સહકારી
સોસાયટીના રૂપમાં કાર્ય કરવ.ંુ
•
ડીઈડીએસ સ્કીમ હેઠળ બેન્ક અને નાબાર્ડ
સાથે સમાયોજન.
•
ગાયોની નસલ: જર્સી, હોલેસ્ટીન ફ્રીજિયન,
સાહિવાલ અને ગિર
•
ગાયોની કુ લ સંખ્યા: 140 થી 150
•
દૂ ધન ંુ કુ લ ઉત્પાદન: રોજના 850 લીટર
•
કુ લ સંગ્રહણ કેન્દ્ર: 3 કેન્દ્ર
•
માર્કે ટિંગ કેન્દ્ર: જિલ્લામાં 2 કેન્દ્ર
•
સંગ્રહણ કેન્દ્રની જાળવણી : દુગ્ધ ખેડુત
વહીવટી સમિતિની જવાબદારી
•
સંગ્રહણ કેન્દ્ર મ ૂળભ ૂત માળખ:ંુ કન્ટેનર,
લેકટોમીટર, વસા કેલકયુલેટર અને ફર્નીચર
•
સંગ્રહણ કેન્દ્ર અને માર્કે ટિંગ કેન્દ્રોમાં
કર્મચારીઓની સંખ્યા: 11

પ્રવ ૃત્તિ વિવરણ:
• ઘટકનુ ં નામ: કૃષિ સેવા પ્રસંસ્કરણ અને
સહયોગી પ્રવ ૃત્તિઓ
• ઉપ-ઘટકનુ ં નામ: ડેરી ફાર્મિંગ મારફત સ્વસહાયતા સમ ૂહોનુ ં અજીવિકા સંવર્ધન
• પ્રસ્તાવિત પરિયોજના મ ૂલ્ય (સીજીએફ
ભંડોળ): 42.23 લાખ રૂપિયા
• સીજીએફ ભંડોળ: 42.23 લાખ રૂપિયા
•	ક્રિયાન્વયન એજન્સી: પશુ ચિકિત્સા વિભાગ
• સંચાલન અને વહીવટી એજન્સી: દુગ્ધ સાગર
સહકારી સમિતિ

પ્રભાવ/લાભ:
•
12 સ્વ-સહાયતા સમ ૂહોની 65 મહિલાઓ
સોસાયટીની નોંધાએલી સભ્ય અને દુગ્ધ
આપ ૂર્તિકર્તા છે .
•
દુગ્ધ સાગર સહકારી સમિતિ ખેડુતો
પાસેથી લીટર 32 રૂપિયાના દરે દૂ ધ ખરીદે
છે . પુરવઠા શ ્રૃંખલામાં મઘ્યસ્થ સ્તરોની
ઉણપના કારણે ખેડુતોને લીટર 4 થી 7

•

કામ દરરોજ 50 લીટર દૂ ધથી શરૂ કરવામાં
આવ્યું હતું અને હાલમાં સમિતિ ખેડુતો
પાસેથી દરરોજ આશરે 800-850 લીટર
દૂ ધ ખરીદી રહી છે .

ગ્રામોદય સંકલ્પ
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રૂપિયાનો વધારાનો લાભ મળી રહ્યો છે .
•

દૂ ધ સાગર સહકારી સમિતિ લીટર દીઠ 40
રૂપિયાના દરે દૂ ધનુ ં વેચાણ કરી રહી છે .
જિલ્લા હોસ્પિટલ અને બાળ સમ્પ્રેષણ ગૃહ
દૂ ધના નિયમિત જથ્થાબંધ ખરીદદાર છે . આ
સિવાય સમિતિ સોસાયટીના 450 ઘરોને તાજુ
દૂ ધ પુરંુ પાડે છે અને હવે અંબિકાપુર શહેર
અને આસપાસના ગામોમાં ઘણી લોકપ્રયિ
થઇ ચ ૂકી છે .

•

ડેરી પરિયોજનાના સફળ ક્રિયાન્વયન માટે સભ્યોને
પ્રશિક્ષણ અને વિભિન્ન કાર્યક્રમો મારફત ક્ષમતા નિર્માણ
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે . તેઓને સરકારી કાર્યક્રમો
સાથે જોડાવાનો અવસર મળે છે અને સરકારી યોજનાઓની
જાણકારી પ્રાપ્ત થાય છે . આ પરિયોજનાથી મહિલા ખેડુતોને
નાણાંકીય સ્થિરતા અને ગરિમા મળે છે તથા તેઓનુ ં
સશક્તિરણ થયું છે અને આત્મનિર્ભરતા વધી છે . દૂ ધ સાગર
સમિતિના નિયમો અનુસાર શુદ્ધ લાભને સોસાયટીના સભ્યો
વચ્ચે વહેંચી લેવામાં આવે છે .

આવક અને નફો:નાણાંકીય વર્ષ

2018-2019
(16મી એપ્રિલ 2018 - 31મી માર્ચ 2019 )

2019-2020
(1મી એપ્રિલ 2019 - 31મી માર્ચ 2020 )

2020-2021
(1મી એપ્રિલ 2020 - 31મી ઓગસ્ટ 2020 )

કુ લ આવક
(રૂ.માં)
4543630

ખેડૂતોની
ચુકવણી
(રૂ.માં)
3450840

કાચો
નફો
(રૂ.માં)
1092790

3382255

2699004

683251

7036115

5468174

14962000 11618018

કુ લ

સંચાલન અને વહીવટ:•

સંચાલન અને વહીવટ માટે 5%ની સીમામાં

વધારો કરી શકે છે .

દૂ ધસાગર સમિતિના લાભાર્થીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતું પશુ પાલન

ડિસેમ્બર 2020

70934

282864

મખુ ્ય હિતધારક:-

•

ચોખ્ખા લાભની ન્યૂનતમ 5% રકમ અન્ય
રાખી લેવામાં આવે છે . જરૂર પડયે સમિતિ

100655

3061118

લાભાન્વિત:-

જરૂરિયાતો અને આકસ્મિક સ્થિતિઓ માટે

58259

3343982

પર આવનારંુ મોટાભાગનુ ં ખર્ચ મ ૂલ્ય ખંડ
ચ ૂકવણી) હેઠળ આવરવામાં આવે છે , પણ

111275

1497007

•

સહકારી સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે . આના

ચોખ્ખો
નફો
(રૂ.માં)

981515

1567941

સંચાલન અને વહીવટ કાર્ય દૂ ધ સાગર

(સમારકામ, વાહન તેલ અને કર્મચારીઓની
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ખર્ચા જેવા કે : કર્મચારી ગણને
ચુકવણી, વાહનમાં તેલ, સમારકામ,
પેકિંગની સામગ્રી વગેરે (રૂ.માં)

દૂ ધ સાગર સહકારી સમિતિ, બટવાહી, લુદ
ં રા
(સરગુજા)
ગ્રામીણ શહેરી સમુદાય
આસપાસના
ગામડાઓ
સમ ૂહની મહિલાઓ

સમ ૂહ અને
સ્વ-સહાયતા

સંદર્ભ સંપર્ક:•

નામ : રાહલ
ુ મિશ્રા, ડીપીએમ આજીવિકા,
સરગુજા,
(છત્તીસગઢ),
ઈમેલ:rahulwadrafnagar@gamil.com

દૂ ધ એકત્રીકરણ અને પરીક્ષણ કેન્દ્ર

સમિતિના સભ્યોનુ ં ક્ષમતા નિર્માણ પ્રશિક્ષણ

વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સમિતિના સભ્યોને પ્રમાણપત્રોનુ ં
વિતરણ

સફળતાની કહાણી: ઓડિસા
ડ્રોઇંગ ઝોન : વ્યવસાયન ંુ મ ૂલ્ય સંવર્ધન
પ્રવ ૃત્તિનું નામ:
સ ૂકવવાનું સ્થાન

કેશપરુ

ગ્રામ

પંચાયતમાં

માછલી

પ્રવ ૃત્તિ સ્થળ:
ગામ: કેશપુર,
ગ્રામ પંચાયત: કેશપુર,
એસપીએમઆરએમ કલસ્ટર: કેશપુર
ખંડ: ખલીકોટ
જિલ્લો/રાજય: ગંજમ, ઓડિસા
મ ૂલ્ય: રૂા. 10 લાખ
પરિયોજના વિવરણ:
કાર્ય પરિચય:
આ પરિયોજના હેઠળ ચિલ્કા સરોવર નજીક સીમેન્ટનુ ં
પ્લેટફોર્મ બનાવવામાં આવ્યું છે , જે ચારે બાજુએથી સુગમ્ય
છે . સીમેન્ટના ડિસ્પોઝલ બિન પણ બનાવવામાં આવ્યા છે ,
જેનાથી કચરાનો વહીવટ વ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવી
શકે. 10 લાખ રૂપિયાના મ ૂલ્યે આ નિર્માણ કાર્ય પ ૂરંુ થઇ
ચ ૂકયું છે અને ખેડુતોના ઉપયોગ માટે તૈયાર છે . કેમ કે
તટવર્તી ક્ષેત્રોમાં સ ૂકી માછલીની ભારે માંગ રહે છે , એટલે
આ વ્યવસ્થા માછલીઓને અલગ-અલગ કરવાની સગવડ
ઉપલબ્ધ કરાવે છે અને તેઓને સ ૂકવવાનુ ં સ્થાન બની
જાય છે . આ પ્રકારે આ વેપારમાં મ ૂલય સંવર્ધનનુ ં માઘ્યમ
બને છે . આ પરિયોજના સંચાલન માટે તૈયાર સ્થિતિમાં છે
અને આને જાળવણી માટે ગ્રામ પંચાયતને સોંપી દે વામાં
આવેલ છે .
પડકારો: ચિલ્કા સરોવરની નજીકની ભ ૂમિ પર
પરિયોજનાના ક્રિયાન્વયન માટે ઉચિત સ્થળની પિછાણ અને
મંજૂરી ચિલ્કા વિકાસ વહીવટીતંત્રના અધિકાર ક્ષેત્રમાં છે .
ક્રિયાન્વયન પ્રક્રિયા:
આ પ ૂરી પ્રક્રિયા માટે ગ્રામ સ્તર પર ઉચિત અને
ઉપયુક્ત ભ ૂમિની પિછાણ કરવા, ગ્રામ સભાના પ્રસ્તાવને
તેહસીલદાર કાર્યાલય અને ચિલ્કા વિકાસ વહીવટી તંત્રને
મોકલવા, સીડીએ દ્વારા સ્થળની મંજૂરી, વિસ્તૃત પરિયોજના
રિપોર્ટની તૈયારી, તેહસીલદાર કાર્યાલય અને જૂનિયર
એન્જીનીયર દ્વારા ભ ૂમિ સીમાંકન અને અંતમાં કાર્યાદે શ છૂટો
કરવાની આવશ્યકતા હતી.

ક્રિયાન્વયન એજન્સી: પંચાયતી રાજ અને પેયજળ

વિભાગ, ઓડિસા સરકાર

લોકો/કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ સહયોગ: ઉચિત

ભ ૂમિની પિછાણમાં પંચાયતી રાજ સંસ્થાના તમામ સભ્યોએ

સહયોગ કર્યો.
પ્રભાવ:
1.

લગભગ 70 પરિવાર લાભાન્વિત થયાં.

2.

ઓછા ખર્ચે સગવડપ ૂર્ણ જાળવણી સંભવ થઇ.

3.

ૂ અને સ્વાસ્થ્યકારક વ્યવસ્થા
પર્યાવરણ અનુકળ

4.

મત્સ્ય પાલન અને સહયોગી પ્રવ ૃત્તિઓમાં વધારો

5.

માછલીઓ સ ૂકવવાની પ્રક્રિયામાં ઓછો સમય

6.

સામુદાયીક ભાગીદારીમાં વ ૃદ્ધિ

લાગવો

વિશ્લેષણ અગાઉ અને ઉપરાંત:
માછલી સ ૂકવવાના યાર્ડના નિર્માણ અગાઉ, માછલી

સ ૂકવવા અને તેની ખરીદીમાં લાગેલા માછીમારો અને
ગામવાસીઓ સામાન્યપણે પ્લાસ્ટિક શીટનો ઉપયોગ કરતા

હતા. આ વ્યવસ્થા સ્વાસ્થ્યકારક નહોતી અને માછલીઓને

સ ૂકાવામાં પણ ઘણો સમય લાગતો હતો. આ ઉપરાંત
માછલી સ ૂકવવાના સ્થળ સરોવર કિનારાથી ઘણાં દૂ ર હતા,

જેનાથી પરિવહનમાં સમય અને પૈસાનો ઘણો વધારે બગાડ
થતો હતો.
ચિલ્કા સરોવરની નજીક ફિશ ડ્રાઈંગ યાર્ડ બની

ગયા પછી માછીમારોનુ ં કાર્ય ઘણું સગવડપ ૂર્ણ થઇ ગયું છે .
સ ૂકવવાની જગ્યા કોન્ક્રીટની બનેલી હોવાથી માછલીઓનો

ભેજ તરત શોષી લે છે અને કોન્ક્રીટ પ્લાસ્ટિકની સરખામણીમાં
વધારે સ ૂરજથી વધારે તાપ ગ્રહણ કરે છે જે વધારે સમય

સુધી રહે છે . આ ઉપરાંત પરિવહન પર થતો ખર્ચ અને

સમયનો બગાડ પણ પ્રમાણમાં ઓછો થયો છે .

ગ્રામોદય સંકલ્પ
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સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય ઉત્પાદનો બનાવવાની પદ્ધતિઓ અને
ખાદ્ય ઉત્પાદનોમાં આત્મનિર્ભર ભારત

ે ા*
- ડૉ.બ્રિજય કુ માર બેહર

"આજે દુનિયાભરમાંથી બહુરાષ્ટ્રીય કં પનીઓ ભારત આવી રહી છે . આપણે 'મેક ઈન ઇન્ડિયા' તેમજ
'મેક ફોર વર્લ્ડ'ના મંત્ર સાથે આગળ વધવાન ંુ છે "

- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

યોજનાઓ લાગુ કરી રહેલ છે . મંત્રાલયની પ્રમુખ
યોજના પ્રધાનમંત્રી ખેડુત સંપદા યોજના હેઠળ
2019-2020માં ભારત 140814 કરોડ રૂપિયાના મજબ ૂત કૃષિ સંસાધન આધાર વાળા ક્ષેત્રોમાં સડક,
પ્રસંસ્કૃત ખાદ્ય (ખાદ્ય કૃષિ ઉત્પાદનોથી અલગ)ની વીજળી, જળ પુરવઠા, જળ નિકાસ વ્યવસ્થા અને
આયાત કરત ું હત.ું બીજી તરફ વિભિન્ન કારણોસર પાક પએલ્પંગ, પેકેજિંગ, કોલ્ડ સ્ટોરે જ, ડ્રાય સ્ટોરે જ અને
અને પાકની કાપણી પછી વાર્ષિક લગભગ એક લાખ લોજિસ્ટિકસ જેવી સામાન્ય પ્રસંસ્કરણ સગવડો સાથે
કરોડ રૂપિયા મ ૂલ્યની વિભિન્ન કૃષિ અને સહયોગી મેગા ફૂડ પાર્કોની સ્થાપનાને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી
ક્ષેત્રના ખાદ્ય ઉત્પાદનોનુ ં નુકસાન થત ું હોય છે . આનુ ં રહેલ છે . આ પાર્ક ઉદ્યમિઓને દીર્ઘાવધિ લીઝ આધાર
મુખ્ય કારણ છે માર્કેટિંગ યોગ્ય વધારાના ઉત્પાદનોનુ ં પર પ ૂર્ણપણે વિકસિત પ્લોટ અને ફેકટ્રી શેડ ઉપલબ્ધ
અપ ૂરતા પ્રમાણમાં પ્રસંસ્કરણ અને સંરક્ષણ થવુ.ં કરાવે છે જયાં ઉદ્યમી 'પ્લગ એન્ડ પ્લે મોડલ'માં ખાદ્ય
આની પાછળ પણ મ ૂળભ ૂત માળખાની ઉણપ અને પ્રસંસ્કરણ એકમો સ્થાપિત કરી શકે છે . મેગા ફૂડ
અક્ષમતા, ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ કર્તાઓને સંસ્થાગત શ્રણની પાર્ક યોજના સિવાય મંત્રાલય ઘણી અન્ય યોજનાઓ
અનુપલબ્ધતા, સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ કર્તાઓની પણ લાગુ કરે છે જેનાથી સંપ ૂર્ણ ખાદ્ય મ ૂલ્ય આપ ૂર્તિ
વિપુલતા સાથે જ કાચા અને તૈયાર માલને અલગ- શ ્રૃંખલામાં અવસંરચનાની ઉણપ સાથે ચહોંચી વળી
અલગ કરવાની સમસ્યાઓ, તાજા ખાદ્ય સામગ્રીને શકાય. આના માટે ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રાલય
પ્રાથમિકતા અને પ્રસંસ્કૃત ખાદ્ય પદાર્થોના માર્કેટિંગ મ ૂડી રોકાણ કરનારાઓ ખાદ્ય પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાઓ
જેવા ધણાં કારણો છે . ભારત સરકારનો નિરં તર સહિત વિભિન્ન ખાદ પ્રસંસ્કરણ સંરક્ષણ પરિયોજનાઓ
પ્રયાસ રહ્યો છે , ખાસ કરીને ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ સ્થાપિત કરવા માટે નાણંકીય સહાયતા ઉપલબ્ધ
મંત્રાલયનો કે દે શમાં ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણના સ્તરમાં કરાવે છે .
વધારો કરવામાં આવે જેનાથી કૃષિ અને સહયોગી
ઉત્પાદનોના પાકની કાપણી પછીના નુકસાનને
ભારતમાં ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ પારિસ્થિતિકીય
ઓછામાં ઓછું કરવામાં આવી શકે, મ ૂલ્ય સંવર્ધન પ્રણાલીની એક ઉલ્લેખનીય વિશેષતા અસંગઠિત
ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી શકે અને આ ક્ષેત્રમાં સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ કર્તાઓનુ ં બાહલુ ્ય છે .
પ્રકારે ખેતરની બહાર રોજગારના પ્રચ ૂર અવસર દે શમાં કુલ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણકર્તાઓમાં આમનુ ં પ્રમાણ
સ ૃજિત કરવામાં આવી શકે અને ખેડુતોની આવક લગભગ 95 ટકાનુ ં છે . આ ક્ષેત્રમાં 25 લાખ સ ૂક્ષ્મ
વધારવામાં આવી શકે જેનાથી 2020 સુધી તેઓની એકમો કામ કરી રહેલ છે , જયારે નોંધણી થયેલ
આવક બમણી કરવાનુ ં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થઇ શકે.
સંગઠિત ક્ષેત્રમાં 40 હજાર એકમો કાર્યરત છે . આમાંથી
લગભગ 66 ટકા એકમો ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં છે અને
ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ 'મેક ઇન ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ' અને આમનો લગભગ 80 ટકા પરિવાર આધારિત ઉદ્યમ
છે . આ એકમો સ ૂષ્મ ઉદ્યમ શ્રેણીમાં આવે છે . આકાર
આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને પ્રાથમિકતા
અને સ્થાનને લઇને અલાભકારી સ્થિતિમાં હોવાના
દે શના સામાજિક આર્થિક વિકાસમાં ખાદ્ય કારણે આ ઉદ્યમ મોટા પાયે મુખ્ય પ્રવાહના વિકાસ
પ્રસંસ્કરણ ક્ષેત્રના મહત્વને જોતાં અને ખાસ કાર્યક્રમોથી વંચિત રહી જાય છે .
કરીને સમગ્ર જીડીપીમાં વિનિર્માણ ક્ષેત્રના ભાગને
પ્રોત્સાહન આપવા પર ઘ્યાન કેન્દ્રીત કરતાં માનનીય
આ ઉદ્યમોને આધુનિક ટેકનોલોજી અને સંયત્ર
ં ,
પ્રધાનમંત્રીની પહેલ 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' કાર્યક્રમ હેઠળ પ્રશિક્ષણ, સંસ્થાકીય ઋ઼ણ સુધીની પહોંચ, ઉત્પાદનોની
ખાદ્ય વિનિર્માણ ક્ષેત્રની ઓળખ એક પ્રાથમિકતા ગુણવત્તા નિયંત્રણ અંગે મ ૂળભ ૂત જાણકારીનો અભાવ
ક્ષેત્રના રૂપમાં કરવામાં આવી છે . આ ક્ષેત્રમાં મ ૂડી અને બ્રાન્ડિંગ તથા માર્કેટિંગ કૌશલ્યની ઉણપ જેવા
રોકાણ કરનારાઓને આકર્ષિત કરવા માટે ખાદ્ય અભાવોના કારણે વિભિન્ન પડકારોનો સામનો કરવો
પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રાલય આ ક્ષેત્રના ઉદ્યોગોને પડે છે . આ અભાવ આ ઉદ્યમોને મુખ્ય પુરવઠા
પ્રોત્સાહન આપવા માટે મ ૂળભ ૂત માળખા વિકાસની શ ્રૃંખલામાં શામેલ થવા અને મોટા ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણની
પરિચય

*આર્થિક સલાહકાર, એમઓપીઆર અને ભ ૂતપ ૂર્વ આર્થિક સલાહકાર, એમઓએફપીઆઇ
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સાથે પ્રતિસ્પર્ધાથી વંચિત કરી દે છે . આ ઉદ્યમ આંશિક
રૂપે તૈયાર/પ્રસંસ્કૃત ખાદ્ય પદાર્થના બિલકુલ તૈયાર
ઉત્પાદનોમાં આગળ પ્રસંસ્કરણ માટે મોટા ખાદ્ય પુરવઠો
પ ૂરો પાડનારાની સાથે મજબ ૂત સંપર્ક રરાખવાથી પણ
વંચિત રહી જાય છે . આ સમસ્યાઓ સાથે પહોંચી
વળવા માટે સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણકર્તાઓને દરે ક સ્તરે
પોતાના સંચાલનને આધુનિક અને ઉન્નત બનાવવાનુ ં
રહેશ.ે આના માટે આમને વિશેષ સહયોગ સમર્થન
આપવામાં આવવાની જરૂર છે .
આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન અને ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ
ક્ષેત્રને સહયોગ
ભારત સરકારે આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન
હેઠળ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રાલય દ્વારા
જૂન 2020માં અખિલ ભારતીય કેન્દ્ર પ્રયોજિત
યોજના - 'પ્રધાનમંત્રી સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યમ
ઔપચારીકરણ યોજના - પીએમ-એફએમઈ'ની
શરૂઆત કરવામાં આવી. આનો ઉદ્દે શ્ય વર્તમાન
સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યમોને ઉન્નત બનાવવા માટે
નાણાંકીય, ટે કનિકલ અને વ્યાવસાયીક સહયોગ
કરવાનો છે . આ યોજના 10 હજાર કરોડ રૂપિયાના
ખર્ચે વર્ષ 2020-21 થી વર્ષ 2024-25 સુધી પાંચ
વર્ષની અવધિ માટે લાગુ કરવામાં આવી છે . આ
હેઠળ 2 લાખ સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ એકમોને ઋણ
સાથે જોડાયેલ સબસિડીની સાથે સીધી સહાયતા
આપવામાં આવશે. આ યોજના વિશેષ રૂપે અનુસ ૂચિત
જાતિ/અનુસ ૂચિત જનજાતિ, મહિલાઓ અને આકાંક્ષી
જિલ્લાઓ તથા ખેડુત ઉત્પાદક સંગઠનો-એ.પીઓ,
સ્વ સહાયતા સમ ૂહો અને ઉત્પાદન સહકારિતાઓ પર
ઘ્યાન આપે છે . ટ્રાઇફેડ, રાષ્ટ્રીય અનુસ ૂચિત જાતિ
વિકાસ નાણાં પંચ, એનસીડીસી, લઘુ ખેડુત કૃષિ
વ્યવસાય સંઘ અને રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા
મિશન પીએમ-એફએમઈ યોજનાને લાગુ કરવામાં
સહયોગ આપી રહેલ છે .

iv)
v)
vi)

સામાન્ય પ્રસંસ્કરણ સગવડ, પ્રયોગશાળાઓ,
ભંડારણ, પેકેજિંગ, માર્કેટિંગ અને ઇન્કય ૂબેશન
સેવાઓ સુધી પહોંચ વધારવી ;
ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ક્ષેત્રમાં લાગેલી સંસ્થાઓ,
સંશોધન અને પ્રશિક્ષણને મજબ ૂતી આપવી,
તથા
વ્યાવસાયીક અને ટે કનિકલ સહાયતા સુધી
આ ઉદ્યમોની પહોંચ વધારવી.

આ યોજનાનો ઉદ્દે શ્ય ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ
ઉદ્યોગના અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં વર્તમાન વ્યક્તિગત
સ ૂક્ષ્મ ઉદ્યમોની પ્રતિયોગી ક્ષમતા વધારવી અને
આ ક્ષેત્રના ઔપચારિકીકરણને પ્રોત્સાહિત કરવું
છે . ખેડુત ઉત્પાદક સંગઠનો, સ્વ સહાયતા સમ ૂહો
અને ઉત્પાદક સહકારીતાઓને એમની આખી મ ૂલ્ય
પ ૂર્વ ચંપારણમાં સુગરકેન
ક્લસ્ટર (શેરડીનો ભારો)

દરભંગમાં મખાના
ક્લસ્ટર
મુઝફરપુરમાં લીચી
ક્લસ્ટર
વૈશાલીમાં કેળાનું
ક્લસ્ટર

નાલંદામાં બટાકાનું
ક્લસ્ટર

બિહારના જિલ્લાઓમાં ક્લસ્ટર અભિગમ (ઓડીઓપી)

શ ્રૃંખલામાં સહયોગ ઉપલબ્ધ કરાવવો પણ આ
યોજનાના ઉદ્દે શ્યોમાં શામેલ છે .
પીએમ-એ.એમઈ યોજના હેઠળ એક જિલ્લો, એક
ઉત્પાદન કાર્યનીતિ

આ યોજના હેઠળ એક જિલ્લો, એક ઉત્પાદન
(ઓડીઓપી) કાર્યનીતિ અપનાવવામાં આવે છે
પીએમ-એફએમઈ યોજનાના ઉદ્દે શ્ય
જેથી ઇનપુટ, સામાન્ય સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા
અસંગઠિત સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યમ અને ઉત્પાદનોના માર્કેટિંગનો લાભ લઇ શકાય.
અને એમના કાર્ય નિપાદનમાં આવનારા પડકારોને ઓડીઓપીથી મ ૂલ્ય શ ્રૃંખલા વિકાસ અને સહયોગી
ઘ્યાનમાં રાખતા ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રાલય અવસંરચના એકત્ર કરવામાં મદદ મળશે.
સહયોગ અને સેવાઓના એક પેકેજના માઘ્યમથી આ
એક જિલ્લામાં ઓડીઓપી ઉત્પાદનના એક
યોજનાને લાગુ કરી રહેલ છે . આ યોજનાના ઉદ્દે શ્ય
સમુ
દ
ાય
સંકુલથી અધિક થઇ શકે છે . ખેડુત અને
આ પ્રકારે છે :
ઉદ્યમી કેરી, બટાકા, લીચી, ટામેટા, સાબુદાણા, કિન ૂ,
i)
વર્તમાન સ ૂષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યમિઓ, ભ ૂજિયા, પેઠા, પાપડ, અથાણુ,ં મિલેટ આધારિત
એફપીઓ, સ્વ સહાયતા સમ ૂહો અને ઉત્પાદન, માછલાં, મરધા ઉત્પાદન, માંસ વગેરેના
સહકારીતાઓની ઋણ સગવડો સુધી પહોંચ પ્રસંસ્કરણ માટે એકમો લગાવી શકે છે . આ યોજના
વધારવી;
બેકવર્ડ એન્ડ ફોરવર્ડ લિંકેજ, સામાન્ય સગવડોની
ii)
બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગને મજબ ૂત કરી સંગઠિત જોગવાઇ, ઇન્કય ૂબેશન કેન્દ્ર, પ્રશિક્ષણ સંશોધન અને
પુરવઠા શ ્રૃંખલા સાથે જોડવા.
વિકાસ, માર્કેટિંગ અને બ્રાન્ડિંગ વ્યવસ્થા મજબ ૂત
iii) વર્તમાન 2 લાખ ઉદ્યમોને ઔપચારિક રૂપ-રે ખા કરવા પર પણ ઘ્યાન કેન્દ્રીત કરે છે . આ વ્યવસ્થા
મુખ્ય રૂપે ઓડીઓપી ઉત્પાદનો માટે હશે.
હેઠળ લાવવામાં સહયોગ આપવો;
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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પીએમ-એફએમઈ યોજનાઓ હેઠળ સહાયતા
i)

વ્યક્તિગત સ ૂક્ષ્મ ઉદ્યમોને સહાયતા:
• પાત્ર પરિયોજના મ ૂલ્યના 35% ના દરે ઋણ
સાથે જોડાયેલ મ ૂડી સબસિડી, એકમ દીઠ
વધારે માં વધારે 10 લાખ રૂપિયા સુધી.

vi)

ii)

iii)

iv)

v)
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• લાભાર્થી અંશદાન - પરિયોજના મ ૂલ્યનુ ં
ન્યૂનતમ 10% બાકીનુ ં ઋણ બેન્ક પાસેથી.
એ ફ પ ી ઓ / એ સ એ ચ જી / ઉ ત ્પા દ ક
સહકારીતાઓનો
સહયોગ:
એફપીઓ
એસએચજી/ઉત્પાદક સહકારીતાઓ જેવા
સમુદાય સંકુલો અને સમ ૂહોને તેઓની આખી
મ ૂલ્ય શ ્રૃંખલામાં સોર્ટિંગ, ગ્રેડિંગ, સ્ટોરે જ, કોમન
પ્રોસેસિંગ, પેકેજિંગ, માર્કેટિંગ, ટેએસ્ટંગ વગેરે
માટે 35 ટકાના દરે ઋણ સાથે જોડાયેલ ગ્રાન્ટ.
સ્વ સહાયતા સમ ૂહો (એસએચજી)ને સહાયતા
• કાર્યશીલ મ ૂડી અને નાના ઉપકરણોની
ખરીદી માટે એસએચજીના દરે ક સભ્યને 40
હજાર રૂપિયાના દરે મ ૂડી
• સ્વસહાયતા સમ ૂહોના સભ્યોને સીડ ઋણ
માટે એસએનએ/એસઆરએલએમ દ્વારા
એસએચજી પરિસંધને ગ્રાન્ટ રૂપે સીડ મ ૂડી.
એસએચજીના સભ્યોને ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ
મ ૂલ્યના 35%ના દરે ઋણ સાથે જોડાયેલ
ગ્રાન્ટ, વધારે માં વધારે સહયોગ રકમ 10 લાખ
રૂપિયા એસએચજી પરિસંધ સ્તરે મ ૂડી રોકાણ
માટે 35ના દરે ઋણ સાથે જોડાયેલ ગ્રાન્ટ રૂપે.
સામાન્ય મ ૂળભ ૂત માળખાગત સગવડો
માટે સહાયતા: એફપીઓ, એસએચજી,
સહકારિતાઓ, કોઇ સરકારી એજન્સી અથવા
ખાનગી ઉદ્યમોને સામાન્ય મ ૂળભ ૂત માળખા
સગવડો માટે સહયોગ રૂપે 35%ના દરે ઋણ
સાથે જોડાયેલ ગ્રાન્ટ. આ સામાન્ય મ ૂળભ ૂત
માળખા સગવડો અન્ય એકમો તથા લોકો
માટે પણ ભાડે ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ હશે.
આ યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહયોગ કરવામાં
આવનાર સામાન્ય મ ૂળભ ૂત માળખા સગવડોમાં
શામેલ છે : • કૃષિ ઉત્પાદનોને રાખવા, સોર્ટિંગ, ગ્રેડિંગ,
સ્ટોરે જ અને કોલ્ડ સ્ટોરે જ માટે ઉચિત
પરિસર.
ડિસેમ્બર 2020

vii)

• ઓડીઓપી ઉત્પાદનોના પ્રસંસ્કરણ માટે
સામાન્ય પ્રસંસ્કરણ સગવડ;
• નાના એકમો દ્વારા ભાડાના આધારે પોતાના
ઉત્પાદનોના પ્રસંસ્કરણ માટે ઇન્કય ૂબેશન
સેન્ટરનો
ઉપયોગ
કરવામાં
આવી
શકશે. આંશિક રૂપે આ કેન્દ્રોનો ઉપયોગ
પ્રશિક્ષણ માટે હશે. જો કે આમનુ ં સંચાલન
વાણિએજયક આધાર પર કરવામાં આવશે..
બ્રાન્ડિંગ અને માર્કે ટિંગ સહયોગ:- એફપીઓ/
એસએચજી/ અથવા સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ
ઉદ્યમના એસપીવીને બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ
સહયોગ માટે 50% સુધીની ગ્રાહન્ટ સહાયતા.
આ સહાયતા રાજય અથવા ક્ષેત્રીય સ્તરે
ઓફીઓપી ઉત્પાદનો માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં
આવશે.
ક્ષમતા નિર્માણ : ક્ષમતા નિર્માણ ઘટક હેઠળ
પીએમએફએમઈ યોજનાનો ઉદ્દે શ્ય ઉદ્યમિતા
વિકાસ કૌશલ્ય માટે પ્રશિક્ષણ ઉપલબ્ધ કરાવવું
છે . આ કાર્યક્રમને ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ તથા
ઉત્પાદન વિશેષ કૌશલ્ય આવશ્યકતાઓની
પ ૂતિ માટે નિમ્નલિખિત શ્રેણીઓમાં સંશોધિત
કરવામાં આવેલ છે .
i. યોજના હેઠળ ઋણ સાથે જોડાયેલ ગ્રાન્ટ
સાથે વ્યક્તિગત સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ
ઉદ્યમ.
ii.	વર્તમાન વ્યક્તિગત સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ
ઉદ્યમ જે યોજના હેઠળ ઋણ નથી લઇ રહ્યાં
iii. સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યમોના શ્રમિક
અને સમ ૂહો જેવા કે એસએચજી/એ.પીઓ/
સહકારી સમિતિઓ.
iv. ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ પ્રવ ૃત્તિઓમાં લાગેલા
એસએચજી/એફપીઓ/કોપરે ટિવના સભ્ય.
v. પીએમ - એફએમઈ યોજનાના ક્રિયાન્વયનૂ નના પ્રશિક્ષણમાં લાગેલા
આના અનુકલ
સરકારી કર્મચારી અને અન્ય સંસાધન
વ્યક્તિ

પીએમ-એફએમઈ યોજનાના ક્રિયાન્વયનમાં પંચાયતી
રાજ સંસ્થાઓની ભ ૂમિકા
યોજના હેઠળ ક્રિયાન્વયન અવધિ દરમ્યાન 2
લાખ સ ૂક્ષ્મ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યમોના સીધા નાણાંકીય
સહાયતા અને લગભગ આઠ લાખ ઉદ્યમીઓ અને
સ્વ સહાયતા સમ ૂહો, (SHGs, FPOs) ખેડુત ઉત્પાદક
સંગઠનોના 1 લાખ સભ્યોને કૌશલ્ય તથા ક્ષમતા
નિર્માણ પ્રશિક્ષણ ઉપલબ્ધ કરાવવાનુ ં લક્ષ્ય છે .
પંચાયતી રાજ (PRIs) સંસ્થાઓ ગ્રામીણ વસ્તીની
વચ્ચે આ યોજના અંગે જાગૃતતા લાવવાના તમામ
સ્તરોએ મહત્વપ ૂર્ણ ભ ૂમિકા ભજવી શકે છે કેમ કે સ ૂક્ષ્મ
ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણકર્તાઓના લગભગ 66% ગ્રામીણ
ક્ષેત્રોમાં છે અને લગભગ 80% પરિવાર આધારિત છે .

ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણમાં સફળતાની કહાણીઓ

- ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ મંત્રાલય

“વોકલ ફોર લોકલ” - પ્રરે ક ભારતીય માટે મંત્ર બનવો જોઇએ. ”

- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

ુ ાફરી
1 . વિશાખા જવ-બાજરા ખેડુત સંગઠનની મસ
વિશાખાપટ્ટનમમાં
સંગઠન કેમ?

જવ-બાજરા

ખેડુત

ઉત્પાદક

ખેતી-વાડીના મ ૂલ્યમાં ઝડપી વધારો, જવબાજરાના પ્રસંસ્કરણ અને મ ૂલ્ય સંવર્ધન નહીં થવાના
કારણે ખેડુતોની આવક પર પ્રતિકૂળ અસર પડી રહી
છે . આ ક્ષેત્રમાં ઓછા ઉત્પાદન મ ૂલ્યની સાથે જવૂ સાબિત
બાજરાની ખેતી ખેડુતો માટે આર્થિક અનુકળ
થશે. આવશ્યકતા છે નાના ખેડાણ વાળા ખેડુતોને
સાથે કરવાની, જિલ્લામાં જેઓની સંખ્યા ઘણી વધારે
છે , જેથી ટેકનિક અને ટેકનિકલનો લાભ તેઓના સુધી
પહોંચાડવામાં આવી શકે. જાડા અનાજના ઉત્પાદનમાં
વધારો થાય તથા બજાર સાથે જોડાયેલ સેવાઓ
સુધી પહોંચ સરળ થવાથી ખેડુતોની આવક વધારી
શકાય. આ તમામ આવશ્યકતાઓની પ ૂર્તિ માટે ખેડુત
ઉત્પાદક સંગઠનની સ્થાપના જરૂરી હતી. આનાથી
જવ-બાજરાનુ ં ઉત્પાદન કરનારા તમામ ખેડુતોને
એકત્રિત કરી તેઓના ઉત્પાદનના વધારે સારા મ ૂલ્ય
માટે સામ ૂહિક પ્રસંસ્કરણ અને બજાર સગવડો એકઠી
કરી શકાય છે .
આસીએઆર-આઈઆઈએમઆરે
વિશાખા
એફપીઓને કેવી રીતે આકાર આપ્યો!

મિલેટ

વિશાખા મિલેટ એફપીઓની સ્થાપના કંપની
અધિનિયમ 2013, (2013ના 18) 2014 ના નિયમ

18 હેઠળ 15મી નવેમ્બર 2019ના રોજ આઈસીએઆર
-આઈઆઈએમઆર દ્વારા સ્થાનિક ભાગીદાર શારદા
ઘાટી વિકાસ સમિતિ (એસવીડીએસ)ના સહયોગથી
કરવામાં આવી હતી. એસવીડીએસ ગત 40 વર્ષથી
આંધ્રપ્રદે શના વિશાખાપટ્ટનમ જિલ્લામાં અનકાપલ્લી
મંડળના થુમ્પાલનમાં આવેલ સુદાય આધારિત
સંગઠન છે . આઈસીએઆર-આઈઆઈએમઆર આ
સંગઠનને ટેકનિકલ માર્ગદર્શન ઉપલબ્ધ કરાવી
રહેલ છે જેથી મિલેટ પ્રસંસ્કરણ અને મ ૂલ્ય સંવર્ધન
ટે કનોલોજીથી જિલ્લામાં નાના અને સીમાંત ખેડુતોને
સશક્ત કરવામાં આવી શકે.
વિશાખા મિલેટ એફપીઓન ંુ ખેડાણ ક્ષેત્ર
ગેર સરકારી સંગઠન-અસેવીડીએસે એકલ
પાકના બદલે જવ-બાજરા જેવા વિવિધ પાકો પ્રત્યે
ખેડુતોના રૂપમાં પરિવર્તન લાવવાની પહેલ કરી
છે . આઈસીએઆર-આઈઆઈએમઆર, હૈદરાબાદે
વિશાખા મિલેટ ખેડુત ઉત્પાદન સંગઠનના સભ્યોને
ગત પાક ઋત ુમાં ફોકસટે લ મિલેટ, લિટિલ મિલેટ,
પર્લ મિલેટ અને ફિંગર મિલેટના ગુણવત્તાપ ૂર્ણ બીજ
ઉપલબ્ધ કરાવ્યા. એમના કુશળ વહીવટના કારણે
ભારે ઉપજ થઇ. આઈસીએઆર-આઈઆઈએમઆરે
પણ મિલેટ પ્રોસેસિંગ માટે એક પ્રાથમિક પ્રસંસ્કરણ
એમ સ્થાપિત કરવામાં ટે કનિકલ માર્ગદર્શન ઉપલબ્ધ
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કરાવ્યું. આ ટે કનોલોજીઓની મદદથી ખેડુતોને
હવે પોતાની ઉપજ માટે વધુ સારંુ મ ૂલ્ય મળી રહ્યું
છે . ખેડુતોને મિલેટના ઉત્પાદન પ્રસંસ્કરણ અને
મ ૂલ્ય સબિંધત ટે કનોલોજીઓ અંગે વિસ્તારપ ૂર્વક
જાણવા માટે આઈસીએઆર-આઈઆઈએમઆરની
એકસપોઝર વિઝિટનો પણ અવસર મળી રહ્યો છે .
સંગઠનના સભ્ય પોતાના ઉત્પાદનોની બ્રાન્ડિંગ

બજાર સાથે ખેડુતોનો
સંપર્ક

નાણાંકીય સંસ્થાઓ
સાથે ખેડુતોનો સંપર્ક

સ્વ રોજગાર
અનુકલ
ૂ ન

ઉન્નત કૃષિ
વિધિઓને
અપનાવવી

ઉત્પાદન,
પોષણ મહત્વ અને
માર્કે ટિંગની જાણકારી

વિશાખા મિલેટ
એફપીઓની
પ્રવ ૃત્તિઓ

બ્રાન્ડેડ ઈન્પુટની
પસંદગી પ્રત્યે
જાગૃતતા

ૂ ોને સક્રિય કરી
ખેડત
એનએફએસએમ સાથે
જોડવા

ક્ષમતા નિર્માણ અને
ટેક્નિકલ પ્રશિક્ષણ

મિલેટના મ ૂલ્ય
સંવર્ધિત ઉત્પાદનો
અંગે પ્રશિક્ષણ
વિભિન્ન નાણાંકીય
સેવાઓ અંગે
જાગૃતતા

વિશાખા મિલેટ એફપીઓની પ્રવ ૃત્તિઓ

માટે આગળ આવ્યા છે . તેઓ જવ-બાજારાના મ ૂલ્ય
સબંધિત ઉત્પાદનો જેમ કે-મિલેટ લોટ, મિલેટ રવો,
તૈયાર ઇડલી મિકસ, વગેરે શરૂ કરવાની પ્રક્રિયામાં છે .
આઈસીએઆર-આઈઆઈએમઆરે ખેડુત ઉત્પાદક
સંગઠનોને આની ટે કનોલોજી ઉપલબ્ધ કરાવી છે .
પ્રસંસ્કૃત મિલેટ ઉત્પાદનો સાથે એફપીઓના સભ્યો

(આઈસીએઆર-ભારતીય મિલેટ સંશોધન સંસ્થાન,
હૈદરાબાદે આ જાણકારી પ ૂરી પાડી છે )

2. બઠિંડાના ચાર નાના મધમાખીપાલકો મેલિફેરાની સફળતાગાથા
હરિતક્રાંતિની
જેમ
ઉત્તર
ભારતમાં
મધમાખીપાલનને પ્રોત્સાહન આપવાનો શ્રેય પણ
ૂ ોને જાય છે . પંજાબમાં સફળતાપ ૂર્વક
પંજાબના ખેડત
મધમાખીપાલન કરનારા ઘણાં લોકો છે , જેમાં બઠિંડાના
કનકવાલા ગામના ચાર નાના મધમાખીપાલકોએ
વર્ષ 2014-15માં મધમાખી ઉછે રવાના 100 બૉક્સ
વડે 2-3 ક્વિન્ટલ મધનુ ં ઉત્પાદન કરવાથી શરૂઆત
કરી હતી અને આજે તેઓ ‘મેલિફેરા’ બ્રાન્ડ હેઠળ
રીટેઇલ પૅકમાં 50 ક્વિન્ટલથી વધુ મધનુ ં વેચાણ કરે
છે . શરૂઆતમાં તેમણે ‘મેલિફેરા ઇન્ડિયા’ નામ હેઠળ
એમએસએમઈ એકમ તરીકે નોંધણી કરાવી હતી
અને 20-12-2019થી તેઓ રજિસ્ટ્રાર ઑફ કંપનીમાં
‘સોસાયટી’ની કેટેગરી હેઠળ ‘ફાર્મર પ્રોડ્ યૂસર કંપની’
(એફપીસી) તરીકે નોંધણી ધરાવે છે .
સમય જતાં એફપીસીના સભ્યોની સંખ્યા
વધીને 200 થઈ ગઈ છે , જેઓ હળદર, ચાટ
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મસાલો, મેંથી, મધ, વસાણાના ઉત્પાદનો, ભુજિયા,
ચિલી ફ્લેક્સ, અથાણાની 14 વૈવિધ્યતાઓ, રાબ,
બાજરી વગેરે જેવા 62 જેટલા ખાદ્યઉત્પાદનોના
પ્રોસેસિંગ અને પૅકેજિંગ સાથે સંકળાયેલા છે . તેમની
ફેસિલિટી બઠિંડાના તાલવાંડી સાબો ખાતે આવેલ છે .

એફપીસીની પ્રવ ૃત્તિઓનુ ં સંચાલન 14 સભ્યો દ્વારા
કરવામાં આવે છે , જેમાં શ્રી શૈલેન્દ્ર સિદ્ધુ તેના ચેરમને
છે . મધમાખીપાલનના ક્ષેત્રમાં ‘મધમાખી પરાગ’ને
માર્કેટમાં રજૂ કરનારા તેઓ પ્રથમ છે . અહીં ઉપર
જણાવેલ ઉત્પાદનો વેચવા માટે બઠિંડામાં તેમનુ ં
પોતાનુ ં રીટેઇલ આઉટલેટ છે . મનસા, નાભા અને
સંગરુર પાસે નેશનલ હાઇવે પર રોડની બાજુએ પણ
તેમના આઉટલેટ આવેલા છે . આ ઉપરાંત, માંગણી
કરવા પર તેઓ કરિયાણાની દુકાનોને પણ તેમના
ઉત્પાદનો મોકલાવે છે .
રુ રી 2020માં મેલિફેરાએ નવી દિલ્હીના
ફેબ્આ
જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમ ખાતે ફૂડ પ્રોસેસિંગ
ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બાબતોના કેન્દ્રીય મંત્રાલય અને મહિલા

ુ પણે આયોજિત
અને બાળવિકાસ મંત્રાલય દ્વારા સંયક્ત
કરવામાં આવેલા ઓર્ગેનિક ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં ભાગ
લીધો હતો અને ફક્ત બે જ દિવસમાં તેમણે રૂ. 1.5
લાખના ઉત્પાદનો વેચ્યાં હતાં. મેલિફેરાના વેચાણનુ ં
વાર્ષિક ટર્નઓવર રૂ. 30 લાખથી વધુ છે . અત્યાર
સુધી આ એફપીસીએ બેંક પાસેથી કોઈ ધિરાણ/લૉન
લીધા નથી. તેઓ આત્મનિર્ભર છે .
મેલિફેરા મધ અને અન્ય ઉત્પાદનો માટે
પ્રોસેસિંગ અને પૅકેજિંગના થોડાં વધુ મશીનો ખરીદીને
તેમના ઉત્પાદનોની ઉત્પાદનક્ષમતા વધારવાની
મહત્વાકાંક્ષી અને વહેવારુ યોજના પણ ધરાવે છે .
(ચંડીગઢ સ્થિત પંજાબ એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કૉર્પોરે શન લિમિટે ડ
દ્વારા વિષયવસ્ તુ પ ૂરં ુ પાડવામાં આવ્)યું

3. નેટિવ અરકુ કૉફીની શરૂઆત
નેટિવ અરકુ કૉફીની શરૂઆત તેના સ્થાપક અને
ભારતના આંધ્ર પ્રદે શમાં આવેલ વિશાખાપટ્ટનમના
ૂ ો વચ્ચે રસ્તાને
અરકુ ખીણપ્રદે શના આદિવાસી ખેડત
કિનારે થયેલી ભાવનાત્મક ચર્ચાનુ ં પરિણામ છે .
18 જુલાઈ, 2017ના ઉનાળામાં મળે લા
વિરામના સમયમાં નેટિવ અરકુ કૉફીના સ્થાપક
‘રામકુમાર વર્મા’ તેમની ટીમ સાથે અરકુ વેલીમાંથી
પસાર થઈ રહ્યાં હતાં, જ્યાં તેઓ અનંતગિરિ પર્વત
(અરકુ વેલીથી 20 કિમી દૂ ર) પર થોડો વિરામ લેવા
માટે રોડની બાજુ પર ઊભા રહ્યાં. તેમની મુલાકાત
ૂ સાથે થઈ.
ઘેંટા ચરાવી રહેલા એક આદિવાસી ખેડત
ૂ સાથે તેમની અરકુ કૉફીની વિકાસગાથા
આ ખેડત
અને તેને તેન ુ ં બ્રાન્ડ નેમ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયુ,ં તે
ૂ ે જણાવ્યું કે,
અંગેની સામાન્ય વાતચીત થતાં ખેડત
‘હુ ં વર્ષ 1950થી આ વિસ્તારમાં રહુ ં છું અને મેં કૉફી

કૉફીના પ્રોસેસિંગનો પ્રવાહ

ૂ ોની સાથે શ્રી રામકુ માર
નેટિવ કૉફીના આદિવાસી ખેડત
વર્મા (પાછળ)

ઉદ્યોગને વિકસતા જોયો છે , જોકે, અમે તો હજુ પણ
ગરીબ છીએ, અમારી સ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
અનેક વચેટિયા નીચી કિંમતે કૉફી ખરીદે છે અને અમે
તો અમારા હિસ્સાથી વંચિત જ રહીએ છીએ.’

નેટિવ અરકુ કૉફીના ઉત્પાદનો
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ૂ સાથે થયેલી આ ભાવનાત્મક
આદિવાસી ખેડત
વાતચીત સ્થાપકના હૃદયને સ્પર્શી ગઈ અને આ
સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનુ ં મનોમંથન ઑગસ્ટ
2017માં નેટિવ અરકુ કૉફી નામની કંપનીની શરૂઆત
કરવા તરફ દોરી ગયુ,ં જેની મુખ્ય વિચારધારા કૉફીને
ૂ
સીધી ખેડત
પાસેથી ખરીદવાની અને ગ્રાહકોના
ઘરઆંગણે તેને પહોંચાડવાની છે . કંપનીની આ
ૂ ોને વધુ સારી
નીતિને પરિણામે આદિવાસી ખેડત
કિંમતો પ્રાપ્ત થઈ શકી છે તેમજ ચ ૂકવણીઓ સીધી
ૂ ોના બેંક ખાતામાં થાય છે .
ખેડત
નેટિવ અરકુ કૉફી છે લ્લાં 3 વર્ષથી ડિજિટલ
મીડિયા પર તેની બ્રાન્ડનો પ્રચાર કરવામાં સફળ રહી
છે અને તે દે શમાં જમ્મુ-કાશ્મીરથી માંડીને કન્યાકુમારી

સુધી ગ્રાહકો ધરાવે છે .
હાલમાં તેઓ અહીં જણાવેલ લોકોને કૉફી પ ૂરી
પાડે છે ઃ
•
•

ગ્રાહકો - 3500+

•

કૉર્પોરે ટ ક્લાયેન્ટ્સ - 10+
સ્ટાર હોટેલ ગ્ રૂપ્સ – 8

•

જૈવિક સ્ટોર્સ - 20+

•
•
•

ઉડ્ડયન ઉદ્યોગ - 1

રીટે ઇલ સ્ટોર્સ - 10+

ટર્નઑવર - રૂ. 18,00,000 (વર્ષ 2020-21)

નેટિવ અરકુ કૉફીના સ્થાપક અને સીઇઓ રામકુ માર વર્મા પી.
દ્વારા વિષયવસ્ તુ પ ૂરં ુ પાડવામાં આવ્)યું

4. શ્રમ - ગ્રામ્ય મહિલાઓન ંુ ઉદ્યમ
શ્રમ - સ્વસહાય-રીસાઇક્લિંગ, અલ્ટરિંગ અને
મેન્યુફેક્ચરિંગ ગ્ રૂપની શરૂઆત એમબીએ પિયુષા
અભ્ભી દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમણે હિમાચલ
પ્રદે શના બાતામંડી ગામની યુવતીઓના એક ગ્ રૂપનુ ં
સમન્વય કર્યું, જેથી તેમની ગર્ભિત પ્રતિભા અને
કૌશલ્યોને બહાર લાવી શકાય. વાર્ષિક લગભગ રૂ.
7.0 લાખના ટર્નઑવરની સાથે 1 જૂન, 2008ના રોજ
આ ગ્ રૂપની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ ગ્ રૂપ
ઉચ્ચ ગુણવત્તાના ઉત્પાદનો બનાવવા માટે જાણીત ું
છે .
આ ગ્ રૂપ સ્થાનિક ઔદ્યોગિક કચરાંમાંથી
હસ્તકલાની ચીજો બનાવવામાં સંકળાયેલ છે અને
હવે તે ફૂડ પ્રોસેસિંગની પ્રવ ૃત્તિમાં પણ જોડાયેલ છે .
આ ગ્ રૂપના સભ્યો દ્વારા સ્થાનિક રીતે પ્રમાણિત જૈવિક
ખેતપેદાશો પર પ્રક્રિયા હાથ ધરી તેમાંથી ખાવા માટે
તૈયાર વિવિધ ઉત્પાદનો બનાવવામાં આવે છે .
આ પ્રકારના ઉત્પાદનોમાં અથાણા, કેન્ડી અને
ચટણીઓ, શેકેલા નાસ્તા, જેમ કે મમરાં, બાજરીની
ધાણી, ઘઉં અને સોયાબીનની ધાણી, પૌંઆ અને
વિવિધ અનાજની ધાણીઓનો સમાવેશ થાય છે .
આ ઉત્પાદનો શેકેલા છે અને તે ચરબીમુક્ત

હોવાથી પોતાના આરોગ્ય પ્રત્યે સભાન લોકોએ અચ ૂક
ખાવા જેવા છે . વિકસી રહેલા માર્કેટના વલણોની સાથે
કદમથી કદમ મિલાવી શકાય તે માટે આ ગ્ રૂપ નવા
ઉત્પાદનો તૈયાર કરવા પર કામ કરી રહ્યું છે .
ગુજરાતીઓનો મનપસંદ નાસ્તો ખાખરા સમગ્ર
વિશ્વમાં તેના કુરકુરાપણા અને સ્વાદ માટે જાણીતો છે .
આ ગ્ રૂપ દ્વારા હિમાચલ પ્રદે શના ટિન્સેલ નગરમાં તેન ુ ં
ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે . આ ખાખરાની વિશેષતા
એ છે કે, તેને જૈવિક સામગ્રીમાંથી બનાવવામાં આવે
છે અને તે હર્બ્સ અને મલ્ટીગ્રેન ખાખરા જેવા વિશિષ્ટ
સ્વાદ ધરાવે છે . પીનટ બટર ધરાવતા રાઇસ ક્રેકર્સ
એ આ ગ્ રૂપની વધુ એક વિશેષતા છે . આ ગ્ રૂપ ટૂંક
સમયમાં જ બાળકો માટે શેકેલા ક્રેકર્સ લૉન્ચ કરવા
જઈ રહ્યું છે . ઘઉંના લોટમાંથી બનાવવામાં આવેલ
જૈવિક ન ૂડલ્સ પણ ચપોચપ વેચાઈ રહી છે . માર્કેટમાં
વેચાતી પરં પરાગત ન ૂડલ્સને બદલે લોકો આ ન ૂડલ્સ
ખરીદવાનુ ં પસંદ કરી રહ્યાં છે .
હાલમાં જ આ ગ્ રૂપે જૈવિક સામગ્રી અને ચોખ્ખા
દે શી ઘીમાંથી પિન્નીઓ (લાડુ જેવી વાનગી) અને લાડુ
બનાવવાનુ ં પણ શરૂ કર્યું છે . દે શી ઘીમાં બનાવવામાં
આવેલા પરં પરાગત લાડુ અને પિન્નીઓમાં થોડો
ફેરફાર કરીને તેને ઓટ્સની પિન્ની અને મલ્ટીગ્રેઇન
લાડુમાં રૂપાંતરિત કરી દે વામાં આવ્યાં છે અને આવી
વાનગીઓની યાદી પણ ઘણી લાંબી છે .
આજકાલ લોકો ફટાફટ ખાઈ શકાય તેવા
નાસ્તાને પસંદ કરી રહ્યાં છે , જે તેમને આખો દિવસ
સક્રિય રાખે. આથી આ ગ્ રૂપ ગ્લુટેનમુક્ત મુસળી લઇને
આવી છે , જે અનાજની વિવિધ ધાણીઓ, બી અને
સ ૂકામેવાની વૈવિધ્યતા ધરાવે છે . તે પચવામાં હળવો
અને પૌષ્ટિક નાસ્તો છે ..

(શ્રમ-એસએચજી દ્વારા વિષયવસ્ તુ પ ૂરં ુ પાડવામાં આવ્)યું
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ુ ાનોની સફળતાગાથા
વિવિધ રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદે શોના યવ
‘આજે ભારતના ગ્રામ્ય વિસ્તારો વીજપુરવઠો, અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને ઇન્ટરનેટ કનેક્શન જેવી શહેરોમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ
ઝંખી રહ્યાં છે . ગામમાં વસતાં બાળકને લેબોરે ટરીમાં પ્રયોગ કરવા અને આઇટીના અદ્યતન માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવા માટે શહેરના
વિદ્યાર્થીઓ જેવી જ તકો પ્રાપ્ત થવી જોઇએ.’

- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

ઉમેદવારન ંુ નામઃ સુશ્રી એલિઝાબેથ બેઇરામ
નિવાસીઃ તામેંગલોંગ, મણીપુર
ટ્રેનિંગ ટ્રેડ અને પીઆઇએઃ થિંકસ્કિલ્સ કન્સલ્ટિંગ પ્રા. લિ.
(ઇમ્ફાલ સેન્ટર)માંથી ફૂડ એન્ડ બેવરે જિસ સર્વિસિઝનો કૉર્સ
હાલમાં ક્યાં નોકરી કરે છે ઃ બીએલઆર લૉન્જ, બેંગ્લોર
પગારઃ પ્રતિ માસ રૂ. 18,000 સુધી
ુ ીની વિકાસયાત્રાઃ
અત્યાર સધ
એલિઝાબેથ ગરીબી રે ખા હેઠળના પરિવારમાંથી આવે છે . તેના
પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂ. 72,000ની આસપાસ છે , જે મુખ્યત્વે
ખેતીમાંથી રળવામાં આવે છે . તે ધોરણ 10 પાસ વિદ્યાર્થિની છે . તેના પરિવારની આવક ખ ૂબ જ ઓછી હોવાથી
તેની વિકાસયાત્રા ઘણી સંઘર્ષભરી હતી અને આટલી ઓછી આવકમાં તેન ુ ં ઘર ચલાવવું ખ ૂબ જ મુશ્કેલીભર્યું
હત.ું તે ડીડીયુ-જીકેવાયની આભારી છે , કારણ કે, તે ડીડીયુ-જીકેવાય હેઠળ તાલીમ કાર્યક્રમમાં પ્રવેશી શકી,
જેનાથી તેને સપના જોવાનો અને તેને સાકાર કરવાનો મોકો મળી શક્યો.
હાલમાં તે બેંગ્લુરુમાં આવેલ બીએલઆર લૉન્જમાં ‘એટેશ’ે તરીકે કામ કરી રહી છે અને તેના પરિવારને
આર્થિક ટેકો પણ પ ૂરો પાડી રહી છે . પોતે હવે આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર હોવાથી ખ ૂબ જ ખુશ છે અને તે તેનો શ્રેય
તેની કંપનીને આપે છે , જે તેને ટેકારૂપ સાબિત થઈ રહી છે . આ ઉપરાંત તે ડીડીયુ-જીકેવાય હેઠળ તેને પ્રવેશ
આપવા બદલ પીઆઇએ (મેસર્સ થિંકસ્કિલ્સ પ્રા. લિ.)નો પણ આભાર માને છે . 7085742439 પર તેનો સંપર્ક
કરી શકાય છે .
ુ રી અંગિતા યાદવ
ઉમેદવારન ંુ નામઃ સશ્
નિવાસીઃ મલાનીપુર કાટકુઈ, બેત ુલ, મધ્ય પ્રદે શ
ટ્રેનિંગ ટ્રેડ અને પીઆઇએઃ ઇલેક્ટ્રિકલ ટે કનિશિયન,
ક્વેસ કૉર્પ, ભોપાલ સેન્ટર
હાલમાં ક્યાં નોકરી કરે છે ઃ ડી-માર્ટ , હૈદરાબાદ
ુ ી
પગારઃ પ્રતિ માસ રૂ. 11,434/- સધ
ુ ીની વિકાસયાત્રાઃ
અત્યાર સધ
અંગિતા ગરીબી રે ખા હેઠળના પરિવારમાંથી આવે છે . તેના માતા-પિતાની વાર્ષિક આવક રૂ. 30,000ની
આસપાસ છે અને તેમની આવકનો સ્રોત મોસમી ખેતી છે . તેની અગાઉની શૈક્ષણિક લાયકાત ઉચ્ચત્તર
માધ્યમિક છે . ડીડીયુ-જીકેવાયના હસ્તક્ષેપના પગલે તેના જીવનમાં આમ ૂલ પરિવર્તન આવી ગયુ ં છે . તે 12
મહિનાથી વધુ સમયથી એક જ નોકરીમાં છે . હવે આ નોકરીમાં તેને બઢતી આપીને કસ્ટમર સેલ્સ એસોશિયેટ
બનાવી દે વામાં આવી છે .
તે ‘સેલ્સ એસોશિયેટ’ તરીકે કામ કરી રહી છે અને કામમાં સારા સંબધ
ં ો જાળવીને તેણે નોકરીમાં ટકી
રહેવાની સાથે-સાથે બઢતી પણ મેળવી લીધી. તે આ યોજના, સ્ટેટ એસઆરએલએમ અને પીઆઇએ (મેસર્સ
ક્વેસ કૉર્પ.)નો આભાર સ્વીકારે છે અને તે તેના પરિવારની આવકમાં યોગદાન આપીને તે ખ ૂબ જ રોમાંચિત
છે . 9516026233 પર તેનો સંપર્ક કરી શકાય છે .
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ઉમેદવારન ંુ નામઃ સુશ્રી મમતા માર્થા
નિવાસીઃ ખોરધા, ઓડિશા
ટ્રેનિંગ ટ્રેડ અને પીઆઇએઃ ડોક્યુમેન્ટેશન ઇન્વેન્ટરી ક્લર્ક,
ઓસ્ટ્રેલિયન સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ (એએસડી), ખોરધા સેન્ટર
હાલમાં ક્યાં નોકરી કરે છે ઃ મિંત્રા, બેંગ્લુરુ
પગારઃ પ્રતિ માસ રૂ. 17,000/- સુધી
ુ ીની વિકાસયાત્રાઃ
અત્યાર સધ
મમતા ખ ૂબ જ ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે અને તેના પરિવારને ટે કારૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી.
જોકે, ઉપલબ્ધ તકો ખ ૂબ જ દૂ ર અને ખ ૂબ જ ઓછી હતી. આવક માટે તેનો પરિવાર મોસમી ખેતી પર નિર્ભર
હતો, જે સમગ્ર પરિવારનુ ં ગુજરાન ચલાવવા માટે પ ૂરતી નહોતી. તેને ડીડીયુ-જીકેવાય સ્કીમ અંગે જાણકારી
મળી અને કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત થતાં તેણે તાલીમ માટે ડોક્યુમેન્ટે શન ઇન્વેન્ટરી ક્લર્ક
ટ્રેડ હેઠળના કાર્યક્રમમાં પ્રવેશ મેળવ્યો અને આ તાલીમ તેણે સફળતાપ ૂર્વક પ ૂરી પણ કરી લીધી.
તે ઓનલાઇન એપરલ સ્ટોર મિંત્રામાં ‘વૅરહાઉસ ઑફિસર’ તરીકે કામ કરી રહી છે . સૌથી મહત્વની વાત
એ છે કે, તે 2 વર્ષથી વધુ સમયથી આ નોકરીમાં છે , જે કામ પ્રત્યેની તેની કટિબદ્ધતા અને ફૉકસને દર્શાવે
છે . મમતા ખ ૂબ ખુશ છે અને સંત ુષ્ટ છે , કારણ કે, તે હવે સલામત નોકરીને કારણે તેના પરિવારની નાણાકીય
સ્થિરતામાં યોગદાન આપી શકે છે અને તે પીઆઇએ (મેસર્સ ઓસ્ટ્રેલિયન સ્કિલ્સ ડેવલપમેન્ટ) અને સંબધિ
ં ત
હિતધારકોના પ્રયાસોનો આભાર માનવાની સાથે આકરી મહેનત કરીને આગળ વધવાની ઇચ્છા ધરાવે છે .
7205385191 પર તેનો સંપર્ક કરી શકાય છે .
ઉમેદવારન ંુ નામઃ શ્રી બસંત છે ત્રી
નિવાસીઃ રાકદોંગ, પ ૂર્વ સિક્કીમ
ટ્રેનિંગ ટ્રેડ અને પીઆઇએઃ રીગલ ઇન્સ્ટિટ્ યૂટ ઑફ મેનેજમેન્ટ
સ્ટડીઝ (જુરાસિક પાર્ક, સેમદોંગ સેન્ટર)માંથી
કૂક (જનરલ)
હાલમાં ક્યાં નોકરી કરે છે ઃ સોડેક્સો ગ્ રૂપ, મુબ
ં ઈ
પગારઃ પ્રતિ માસ રૂ. 15,000/- સુધી વત્તા ઇન્સેન્ટિવ
ુ ીની વિકાસયાત્રાઃ
અત્યાર સધ
બસંતની વિકાસયાત્રા ઘટનાપ્રચ ૂર રહી છે . તેણે પોતાનો અભ્યાસ અધવચ્ચે જ છોડી દીધો હતો અને
ડીડીયુ-જીકેવાય હેઠળના તાલીમ કાર્યક્રમમાં જોડાતા પહેલાં તે ઘણી નોકરીઓ પર હાથ અજમાવી ચ ૂક્યો હતો.
આ ઉપરાંત તેના ઘરની આવક પણ ખ ૂબ જ ઓછી છે . ડીડીયુ-જીકેવાય હેઠળના કાર્યક્રમમાં પ્રવેશ મેળવ્યાં
બાદ બસંતને એક દ્રષ્ટિકોણ પ્રાપ્ત થયો અને તેણે આ તાલીમ કાર્યક્રમ પ ૂરો કરવા પર પોતાનુ ં ધ્યાન કેન્દ્રીત
કર્યું. એક ઉત્સુક ફ્રેશર તરીકે તેણે આત્મવિશ્વાસની સાથે હોસ્પિટાલિટી કૉર્પોરે ટના ક્ષેત્રમાં પગરણ માંડ્યાં, જે
ડીડીયુ-જીકેવાયના હસ્તક્ષેપ અને અપાર સમર્થન તથા પીઆઇએ અને સ્ટેટ એસઆરએલએમના માર્ગદર્શન
દ્વારા શક્ય બન્યું.
બસંત ‘સ્ટૂઅર્ડ’ તરીકે સોડેક્સો ગ્ રૂપમાં જોડાયો અને હવે તે એક વર્ષથી પણ વધુ સમયથી આ નોકરીમાં
છે . તે પોતાને હાંસલ થયેલા નવા આત્મવિશ્વાસનો શ્રેય ડીડીયુ-જીકેવાયના તાલીમ કાર્યક્રમ, ટ્રેનરો સાથે
વર્ગખંડમાં થતી ક્રિયાપ્રતિક્રિયા તથા શિક્ષકો અને પરિવાર દ્વારા પ ૂરાં પાડવામાં આવેલા સમર્થનને આપે છે .
તે સર્વશ્રેષ્ઠ હોસ્પિટાલિટી બ્રાન્ડ સાથે સંકળાઈને ખ ૂબ જ ગર્વ અનુભવી રહ્યો છે અને તેનો ઉદ્દે શ્ય અનુભવ
મેળવવાની સાથે-સાથે દર વખતે પોતાનો શ્રેષ્ઠ કાર્યદેખાવ કરવાનો છે . 9083214188 પર તેનો સંપર્ક કરી
શકાય છે .
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ઉમેદવારન ંુ નામઃ સુશ્રી સીમા નાથ
નિવાસીઃ કદમતાલા, ઉત્તર ત્રિપુરા
ટ્રેનિંગ ટ્રેડ અને પીઆઇએઃ ફૂડ એન્ડ બેવરે જિસ સર્વિસિઝ,
ટીમ લીઝ સર્વિસિઝ લિ. (કાશીપુર સેન્ટર, અગરતલા, ત્રિપુરા)
હાલમાં ક્યાં નોકરી કરે છે ઃ જીપ્સી ટર્ટ લ રે સ્ટોરે ન્ટ, બેંગ્લોર
(ઇક હોસ્પિટાલિટી)
પગારઃ વિનામ ૂલ્યે રહેવા-જમવાની સગવડની સાથે પ્રતિમાસ રૂ. 10,000/ુ ીની વિકાસયાત્રાઃ
અત્યાર સધ
ૂ પરિવારની દીકરી છે , જેઓ ગુજરાન ચલાવવા માટે ખેતીમાંથી પ્રાપ્ત થતી નજીવી
સીમા એક ખેડત
આવક પર નિર્ભર છે . તે ત્રિપુરાના ઉત્તરી હિસ્સામાં આવેલ કદમતાલા નામના અંતરિયાળ વિસ્તારમાંથી આવે
છે . પોતાના કુટુંબનુ ં જીવનધોરણ સુધારવા તેમને મદદરૂપ થવા માટે તે તત્પર તો હતી પરં ત ુ આ માર્ગ પર
આગળ કેવી રીતે વધવું તેનો તેને ખ્યાલ નહોતો. ત્યારબાદ તેને પરિચિતો પાસેથી ડીડીયુ-જીકેવાય અંગે
જાણવા મળ્યું અને તેણે આ કાર્યક્રમ વિશે પ ૂછપરછ કરી. પીઆઇએ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલા પરામર્શને પરિણામે
તેનો સંકલ્પ દ્રઢ થયો અને તેણે આ કાર્યક્રમમાં પ્રવેશ મેળવ્યો તથા તેને સફળતાપ ૂર્વક પ ૂરો પણ કર્યો, જેના
પરિણામે તેને બેંગ્લુરુમાં સ્ટૂઅર્ડ તરીકે નોકરી મળી ગઈ.
શરૂઆતમાં સ્ટૂઅર્ડ તરીકે જોડાયા બાદ તેની આકરી મહેનતને અને નોકરી પ્રત્યેની કટિબદ્ધતાને કારણે
તેને ‘ફ્રન્ટ ઑફિસ એસોશિયેટ’ તરીકે બઢતી આપવામાં આવી, જે તેના ફૉકસને પ્રતિબિંબિત કરે છે . તે એ
બાબતનો ઉલ્લેખ કરવાનુ ં ચ ૂકતી નથી કે, તેનો આત્મવિશ્વાસ ડીડીયુ-જીકેવાય દરમિયાન ટ્રેનરો અને સાથી
તાલીમાર્થીઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને કારણે જ વધી શક્યો હતો અને આ બાબત તેને નોકરીમાં બઢતી
મેળવવા તરફ દોરી ગઈ. તે પોતાને ફાયદારૂપ થનારા ડીડીયુ-જીકેવાયના અમલીકરણમાં સંકળાયેલા તમામ
હિતધારકોનો આભાર માને છે . સીમાને જીવનમાં મોટી સફળતા હાંસલ થવાની આશા છે . 8413888184 પર
તેનો સંપર્ક કરી શકાય છે .
ઉમેદવારન ંુ નામઃ સુશ્રી નાગેશ્વરી
નિવાસીઃ સાલેમ, તામિલનાડુ
ટ્રેનિંગ ટ્રેડ અને પીઆઇએઃ સેન્ટર ફૉર અનએમ્પ્લોઇડ ય ૂથ
ડેવલપમેન્ટ ટ્રસ્ટ - (સીયુવાયડી ટ્રસ્ટ)માંથી જનરલ
ડ્યુટી આસિસ્ટન્ટ
હાલમાં ક્યાં નોકરી કરે છે ઃ કાવેરી હોસ્પિટલ (સાલેમ)
પગારઃ પ્રતિ માસ રૂ. 8,800/- સુધી
ુ ીની વિકાસયાત્રાઃ
અત્યાર સધ
નાગેશ્વરી મેટ્ટુર, સાલેમની વતની છે . તેણે 12 ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે અને આગળ ભણવા
માટે તેનો પ ૂરતો સપોર્ટ મળી શક્યો નહોતો. તેણે ઘણી નોકરીઓ માટે અરજીઓ કરી અને ઇન્ટરવ્યૂ પણ
આપ્યાં પરં ત ુ તે નોકરી મેળવવામાં સફળ થઈ શકી નહીં. તેન ુ ં સપનુ ં આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર થવાનુ ં હત ું પરં ત ુ
ૂ છે . એક ગરીબ પરિવારના અન્ય કોઈ બાળકની
આ સપનુ ં ફળીભ ૂત થત ું નહોત.ું તેના પિતા એક ગરીબ ખેડત
જેમ જ તેણે પણ ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો. જ્યારે તેને ડીડીયુ-જીકેવાય વિશે ખબર પડી ત્યારે તે ખ ૂબ
જ મુશ્કેલ જીવન જીવી રહી હતી, ત્યારબાદ તે જનરલ ડ્યુટી આસિસ્ટન્ટ (જીડીએ) ટ્રેની તરીકે જોડાઈ તથા
તાલીમ એજન્સીના ટ્રેનરો અને સ્ટાફ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલા અદભ ૂત સમર્થનની સાથે તેણે તેના વર્ગો સારી
રીતે પ ૂરાં કર્યાં.
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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તેને સાલેમમાં આવેલ કાવેરી હોસ્પિટલમાં ‘પેશન્ટ કૅર આસિસ્ટન્ટ’ તરીકે નોકરી મળી ગઈ. ડીડીયુજીકેવાયમાં પ્રવેશ મેળવવાને કારણે તે તેન ુ ં સપનુ ં સાકાર કરી શકી અને તે હવે તેના જીવનમાં આત્મવિશ્વાસથી
નિર્ણયો લેવા માટે સક્ષમ બની ગઈ છે . તે જણાવે છે કે, તાલીમ દરમિયાન તેણે પ્રાપ્ત કરે લા કૌશલ્યો અને
વર્ગો દરમિયાન થયેલી ઉપયોગી ક્રિયા પ્રતિક્રિયાઓ તેને ખંતપ ૂર્વક નોકરી કરવા માટે આવશ્યક શિષ્ટાચાર
અને કૌશલ્યો શીખવામાં મદદરૂપ થયાં, જેનો ઉપયોગ તે હાલમાં તેની નોકરીમાં કરી રહી છે . તે ડીડીયુજીકેવાય, ટીએનએસઆરએલએમ અને સીયુવાયડી ટ્રસ્ટનો આભાર માને છે . 9047243366 પર તેનો સંપર્ક
કરી શકાય છે .
ુ રી હરજિન્દર કૌર
ઉમેદવારન ંુ નામઃ સશ્
નિવાસીઃ બસ્તી બોહરિયા, પંજાબ
ટ્રેનિંગ ટ્રેડ અને પીઆઇએઃ શ્રી સિદ્ધિવિનાયક એજ્યુકેશન
સોસાયટી (જાલંધર)માંથી હેલ્થકૅર (નર્સિંગ એઇડ)
હાલમાં ક્યાં નોકરી કરે છે ઃ ડીડીયુ_જીકેવાય સેન્ટર,
ભારત ફાર્માસ્યુટિકલ એજ્યુકેશન સોસાયટી.
પગારઃ પ્રતિ માસ રૂ. 10,000/- સુધી
ુ ીની વિકાસયાત્રાઃ
અત્યાર સધ
સુશ્રી હરજિન્દર કૌર ગરીબી રે ખા હેઠળના ગ્રામ્ય પરિવારમાંથી આવે છે અને તેના પરિવારની આર્થિક
સ્થિતિ સારી નથી. ઘરના ખર્ચાઓને પહોંચી વળવા માટે તેનો પરિવાર તેના પિતા (શ્રમિક)ના માસિક રૂ.
7,000ના પગાર પર નિર્ભર છે . આર્થિક ટે કાના અભાવમાં જીવનમાં આગળ વધવાની તેની આકાંક્ષા ફળીભ ૂત
થઈ શકે તેમ ન હોવાથી તેના માટે આ એક ખ ૂબ જ મુશ્કેલીભરી સ્થિતિ હતી. તેને ડીડીયુ-જીકેવાય અંગે જાણ
થતાં તેને તેના વિશે વધુ જાણકારી મેળવવાની તાલાવેલી થઈ. તે તાલીમ કાર્યક્રમોમાંથી એકમાં જોડાઈ ગઈ
અને સારી નોકરી મેળવવા માટે તાલીમ મેળવવાની શરૂ કરી. આકરી મહેનત અને સમર્પણ દ્વારા પોતાની
તાલીમ સફળતાપ ૂર્વક પ ૂરી કરવાની સાથે-સાથે તેણે જાલંધરમાં આવેલી ભારત ફાર્માસ્યુટિકલ એજ્યુકેશન
સોસાયટીમાં નોકરી પણ મેળવી લીધી.
તેણે પ્રતિ માસ રૂ. 10,000ના પગારે ભારત ફાર્માસ્યુટિકલ એજ્યુકેશન સોસાયટીમાં ‘રીસેપ્શનિસ્ટ’
તરીકે કામની શરૂઆત કરી. તે જાલંધર સ્થિત ડીડીયુ-જીકેવાય અને પીઆઇએ (શ્રી સિદ્ધીવિનાયક એજ્યુકેશન
સોસાયટી)નો આભાર માને છે . તે ગર્વભેર જણાવે છે કે, પોતાના માતા-પિતાને ઘરે પગાર મોકલવો એ ખ ૂબ
જ સંતોષજનક અનુભવ છે . 8437342745 પર તેનો સંપર્ક કરી શકાય છે .
ઉમેદવારન ંુ નામઃ શ્રી મહાનંદા રાભા
નિવાસીઃ બારઝારા નં. 1, ગોઅલપારા, અસમ
ટ્રેનિંગ ટ્રેડ અને પીઆઇએઃ ઇન્ડિયા કેન એજ્યુકેશન પ્રા. લિ.માંથી
ફૂડ એન્ડ બેવરે જિસ સર્વિસિઝ-સ્ટૂઅર્ડ
હાલમાં ક્યાં નોકરી કરે છે ઃ હોટ સ્પોટ રે સ્ટોરે ન્ટ, તિરુપતિ,
આંધ્ર પ્રદે શ
પગારઃ પ્રતિ માસ રૂ. 13,000/- વત્તા ઇન્સેન્ટિવ
ુ ીની વિકાસયાત્રાઃ
અત્યાર સધ
મહાનંદાની વિકાસયાત્રા અસમના ગોઅલપારાના દ્વારકામાં આવેલા બારઝારા નં. 1 નામના ગામથી શરૂ
થઈ. મહાનંદા હંમેશાથી કંઇક હાંસલ કરવા માંગતો હતો પરં ત ુ તે દિશાહિન હતો. પોતાનો અભ્યાસ પ ૂરો કર્યા
પછી પણ તે નોકરી મેળવી શક્યો નહોતો અને તેન ુ ં જીવન જે પ્રકારે આકાર લઈ રહ્યું હત,ું તેનાથી તે અસંત ુષ્ટ
હતો. એક દિવસ ઇન્ડિયા કેન (પીઆઇએ)ની ટીમના એક સભ્ય સાથે તેની મુલાકાત થઈ અન તેણે ડીડીયુજીકેવાય હેઠળ અમલીકરણ પામી રહેલા આ કાર્યક્રમ વિશે તેને સમજાવ્યું. તેની તાલીમ પ ૂરી થયાં બાદ કાફે
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કૉફી ડેએ તેને નોકરી પર રાખી લીધો. આમ, તેની કારકિર્દીની શુભ શરૂઆત થઈ.
શરૂઆતમાં તે કાફે કૉફી ડેમાં ‘એસોશિયેટ’ તરીકે જોડાયો અને આ ક્ષેત્ર વિશે તેણે જાણકારી મેળવી.
તેનો પ્રારં ભિક પગાર પ્રતિ માસ રૂ. 9,000 હતો, જે તેના માટે ખુબ આનંદની વાત હતી પરં ત ુ તે એ પણ
જાણતો હતો કે, આ તો ફક્ત શરૂઆત છે અને હજુ તો ઘણો સંઘર્ષ કરીને જીવનમાં આગળ વધવાનુ ં છે .
પોતાની નોકરીમાં ધ્યાન કેન્દ્રીત કરીને તેણે કામ કરવાનુ ં ચાલું રાખ્યું અને ત્યારપછી 9 મહિના બાદ તેને
તિરુપતિમાં આવેલી પાઈ વાઇસરોય હોટલમાં બીજી એક તક મળી ગઈ, જ્યાં તેણે કામ કરવાનુ ં અને
શીખવાનુ ં ચાલું રાખ્યું. અહીં એક વર્ષ જેટલા સમય માટે કામ કરવાથી તેની કારકિર્દી વધુ સારી રીતે ઘડાઈ
અને ત્યારબાદ તે હાલમાં જ્યાં નોકરી કરે છે , ત્યાં આવી ગયો. આમ, મહાનંદાએ કામ કરવાની શરૂઆત કરી
ત્યારથી હવે 2 વર્ષ વીતી ગયાં છે અને તે હજુ પણ એટલી જ નિષ્ઠાથી કામ કરી રહ્યો છે . તેના પરિવારને
પણ તેના પર ગર્વ છે અને તેમને આશા છે કે તે જીવનમાં પ્રગતિ કરશે. 6300863712 પર તેનો સંપર્ક
કરી શકાય છે .
ઉમેદવારન ંુ નામઃ સુશ્રી લેખની સાહુ
નિવાસીઃ રાયપુર, છત્તીસગઢ
ટ્રે નિંગ ટ્રેડ અને પીઆઇએઃ ઓરિઑન એજ્યુટૅક
(રાયપુર સેન્ટર)માંથી નોન-વોઇસ બીપીઓ
હાલમાં ક્યાં નોકરી કરે છે ઃ ટેલી પર્ફોમન્સ - પોલીસ કન્ટ્રોલ
રૂમમાં 112 ઇમર્જન્સી સર્વિસ કૉલ સેન્ટર
પગારઃ પ્રતિ માસ રૂ. 12,000/- સુધી વત્તા ઇન્સેન્ટિવ
ુ ીની વિકાસયાત્રાઃ
અત્યાર સધ
લેખની છત્તીસગઢના ધામતારી જિલ્લાની વતની છે . તેણે હંમેશા જીવનમાં કંઇક મોટું હાંસલ કરવાનુ ં
સપનુ ં જોયું છે . સફળતા હાંસલ કરવાની તેની મહેચ્છા ખ ૂબ જ દ્રઢ હોવા છતાં તેને મેળવવાના સાધનો તેની
પાસે ખ ૂબ જ મર્યાદિત હતાં. પોતાના માતા-પિતા પર સંપ ૂર્ણ નિર્ભર છોકરી હોવાને કારણે પોતાના દમ પર
કંઇક હાંસલ કરવાની ઇચ્છા થોડી ડરામણી હતી, કારણ કે, પોતાના સપનાંને સાકાર કરવાના માર્ગ પર આગળ
વધવાના આત્મવિશ્વાસ અને હિંમત બંનેનો તેનામાં અભાવ હતો. તેના પરિવારની રૂઢચુસ્ત પ ૃષ્ઠભ ૂમિ પણ એક
મોટો અવરોધ હતો, જેને પડકારવો જરૂરી હતો. તેણે જેમ-તેમ કરીને 12મા ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ તો કર્યો
પરં ત ુ પરિવારમાં આર્થિક કટોકટી હોવાને કારણે આગળનો અભ્યાસ તેણે છોડી દે વો પડ્યો. નોકરીની તકો
ખ ૂબ દૂ ર અને ખ ૂબ ઓછી હતી, જેના કારણે તે નિરાશ થઈ ગઈ. તેણે ઓરિઑન એજ્યુટૅક (પીઆઇએ) દ્વારા
આયોજિત કરવામાં આવેલા મોબિલાઇઝેશન કેમ્પમાં ભાગ લીધો અને તેને આ તાલીમ કાર્યક્રમની વિશેષતાઓ
અને તેમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેના પાત્રતાના માપદં ડો અંગે જણાવવામાં આવ્યું. તેણે આ કાર્યક્રમમાં દાખલો
મેળવી લીધો.
સપ્ટેમ્બર 2017માં પોતાનો અભ્યાસક્રમ પ ૂરો કર્યા બાદ પીઆઇએએ તેને હિંદુજા ગ્લોબલ સોલ્યુશન્સમાં
નોકરી મેળવવામાં મદદ કરી, જ્યાં તેણીએ લગભગ એક વર્ષ કામ કર્યું અને ત્યારબાદ તેને ટે લીપર્ફોમન્સ
નામની કંપનીની મદદથી પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમની ઇમર્જન્સી સર્વિસિઝ 112માં ‘ટેલી-કોલર’ તરીકે કામ કરવાની
તક મળી ગઈ. તેને અહીં કામ કરવું ગમે છે તથા તે લોકોને મદદરૂપ થઈ રહી હોવાથી તે સમાજ માટે કંઇક
કરી રહી હોવાની લાગણી પણ અનુભવે છે અને તે હવે સંપ ૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે તથા પોતાના પરિવારને મદદરૂપ
પણ થઈ રહી છે . તે આનો શ્રેય ડીડીયુ-જીકેવાયની તાલીમને આપે છે , કારણ કે, અહીં તે ઘણાં કૌશલ્યો
શીખવાની સાથે-સાથે તે શિષ્ટાચાર, સભ્યતા, વ્યાવસાયિક કુશળતા પણ શીખી અને તેના વ્યક્તિત્વનો એકંદરે
વિકાસ પણ થયો. 8770426110 પર તેનો સંપર્ક કરી શકાય છે .
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ઉમેદવારન ંુ નામઃ સુશ્રી મોહિની દે વી
નિવાસીઃ બારાઇમિલિયા બુજુર્ગ, જાલૌન (યુપી)
ટ્રેનિંગ ટ્રેડ અને પીઆઇએઃ શ્રી સિદ્ધિવિનાયક એજ્યુકેશન
સોસાયટીમાંથી હોસ્પિટાલિટી આસિસ્ટન્ટ

હાલમાં ક્યાં નોકરી કરે છે ઃ રામકલી દે વી સેવા સંસ્થાન
પગારઃ પ્રતિ માસ રૂ. 15,000/- સુધી
ુ ીની વિકાસયાત્રાઃ
અત્યાર સધ
એક વિદ્યાર્થિની હોવા છતાં મોહિનીએ અભ્યાસ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને પોતાની કારકિર્દી બનાવવાની
મહત્વાકાંક્ષા સેવી. તેના મિત્રો તેને કહેતા કે તેણે ખોટો નિર્ણય લીધો છે અને જ્યારે તેના માતા-પિતા તેના લગ્ન
માટે છોકરો શોધવા નીકળશે ત્યારે તેની શૈક્ષણિક લાયકાત ઘણી વધારે હશે. જ્યારે તે તાલીમ માટે સાઇકલ
પર દૂ ર સુધી જતી ત્યારે લોકો તેને મેણાં-ટોણાં મારતાં, કદાચ તેઓ તેની મહત્વકાંક્ષાથી થોડું અપમાનિત
અનુભવતા હશે. પરં ત ુ તેને તેના પરિવારનો પ ૂરે પ ૂરો ટેકો હતો, આથી તેણે તાલીમ મેળવવાનુ ં ચાલું રાખ્યું.
એક સમયે તેના પરિવારે તેને લગ્ન કરી લેવા માટે કહ્યું પરં ત ુ તેણે તેના માતા-પિતાને સમજાવ્યું કે, જો તેની
કારકિર્દી સારી હશે, તો તેને મુરતિયો પણ સારો મળશે. તેના પિતા ખ ૂબ જ ગરીબ પરિવારમાંથી આવતાં હોવા
છતાં તેઓ તેમની દીકરીને ભણાવવા અને કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાની પ ૂરતી દૂ રંદેશીતા
ધરાવતા હતા. તેણે ડીડીયુ-જીકેવાયના તાલીમ કેન્દ્રમાં પ્રવેશ મેળવ્યો અને હોસ્પિટાલિટી આસિસ્ટન્ટ ટ્રેડમાં
પોતાની તાલીમ પ ૂરી કરી.
તેને રામકલી દે વી સેવા સંસ્થાનમાં ‘આસિસ્ટન્ટ’ તરીકે નોકરી મળી ગઈ. ડીડીયુ-જીકેવાયમાં પ્રવેશ
મેળવવાને કારણે આજે તેન ુ ં સપનુ ં સાકાર થઈ શક્યું અને આજે તે તેના નિર્ણયો જાતે લઈ શકે છે . તે જણાવે છે
કે, વર્ગખંડમાં આપવામાં આવેલી તાલીમ અને વ્યાપક પ્રેક્ટિકલ વર્ગોએ તેને વિવિધ વિષયોને સમજવામાં મદદ
કરી. ખંત અને આકરી
ખેતીની મ ૂળ
મહેનતથી તેણે સારો
આવકને
વધારવી
કાર્ય
દે ખાવ
કર્યો
રોકાણનો ખર્ચ ઘટાડવો
અને સારા પગારની
(સસ્તાં ખાતરો અને બિયારણો,
ટેકનોલોજી અપનાવવી, સ ૂક્ષ્મનોકરી મેળવી. આ
સિંચાઈ, સોલર પમ્પ)
અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ
વળતરની કિંમતો વધારવી
મેળવ્યાં પછી તેણે
(એમએસપીમાં વધારો)
ક્યારે ય પાછું વળીને
વધારાની આવકની
તકો
જોયું નથી તથા ફૉકસ
સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ
(પશુપાલન, મધમાખીપાલન,
અને દ્રઢ નિશ્ચયની સાથે
મત્સ્યપાલન)
આગળ વધવાની તેની
નવીનીકરણ (ઇથેનોલનું
ઉત્પાદન, ઉજ્જડ જમીનમાં
જોખમો
યોજના છે . તે આ તક
સોલર પેનલ નાંખવી)
માર્કે ટ સુધીની પહોંચ
ઘટાડવા
અને જોડાણો
બદલ ડીડીયુ-જીકેવાય,
સીધી આવકનું સમર્થન
પોતાની ઊપજને એપીએમસી
(પીએમ-કિસાન)
યુપીએસડીએમ અને
મંડીઓમાં અથવા તેની બહાર
વખારો
અને
કોલ્ડ સ્ટોરે જ (કોલ્ડ
વેચવાની સ્વતંત્રતા
ચેઇન/શીત શખ
્રૃં લા)
તમામ હિતધારકોનો
કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ (સંરક્ષણાત્મક
વીમો (પીએમએફબીવાયનું ઉન્નત
આભાર
માને
છે .
કાન ૂની માળખુ)ં
વીમાકવચ)
ફૂડ પ્રોસેસિંગ અને મ ૂલ્યવર્ધન
8948963734
પર
તકલીફના સમયમાં મદદરૂપ થવું
(મેગા ફૂડ પાર્ક્સ)
(હોનારતોના વળતરમાં વધારો)
તેનો સંપર્ક કરી શકાય
છે .

ખેડતૂ ોની આવક
બમણી કરવી
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સફળતાગાથા

નમાના નર્સરી - વહીવટના કુ દરતી સંસાધનોમાં
આત્મનિર્ભરતાન ંુ એક નવ ંુ વિધાન

- ચંદ્રકું વર*
"અમારા માટે પર્યાવરણની સરુ ક્ષા કરવી એ આસ્થાનો વિષય રહ્યો છે . અમારી પાસે કુ દરતી સંસાધનો છે ,
કારણ કે અમારી અગાઉની પેઢીઓએ તેને અમારા માટે બચાવી રાખ્યાં છે . આપણે પણ આપણી ભવિષ્યની
પેઢી માટે આમ જ કરવ ંુ જોઇએ."
- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

ન

માના નર્સરી રાજસ્થાનના રાજસમંદ
જિલ્લામાં ખમનોર પંચાયત સમિતિ હેઠળના
નમાના ગામમાં બનાસ નદીના કાંઠે આવેલ
છે . નમાના ગામ કુદરતી સૌંદર્યન ુ ં એક અલભ્ય દ્રશ્ય
રજૂ કરે છે . ગ્રામસભાએ નદીના કિનારે ગામની
આસપાસ આવેલી 10થી 15 વીઘા ચરામણની જમીનને
વિકસાવવાનો પ્રસ્તાવ મંજૂર કરી દીધો હતો. ગામના
સરપંચ શ્રીમતી ચંદ્રકુંવર અને પર્યાવરણ મિત્ર શ્રી
રઘુવીરસિંહ ે જનતાના અન્ય પ્રતિનિધિઓ સાથે ભેગા
મળીને આ દિશામાં પહેલ હાથ ધરી અને તેમણે
સ ૂચવ્યું કે, આ જમીનનો ઉપયોગ કરી તેની પર નર્સરી
ઊભી કરી શકાય. ત્યારબાદ ગ્રામસભાની બેઠકમાં
નિર્ણય લેવાયો કે, મનરે ગા યોજના હેઠળ ઉપલબ્ધ
નાણાં અને 15મા નાણાંપચ
ં દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ
નાણાંનો ઉપયોગ પાણી, વન, માટીના સંરક્ષણ અને
સ્વચ્છ હવાના સંબધ
ં માં ગામને આત્મનિર્ભર બનાવવા
માટે કરી શકાય.

તે મુજબ, ગ્રામપંચાયતે એક વ્યવહારુ ઠરાવ
પાસ કર્યો અને તેના પર વિચારણા કરવા માટે જિલ્લા
કલેક્ટર શ્રી અરવિંદકુમાર પોસવાલ પાસે મોકલી
આપ્યો. આ સંકલિત યોજના માટે રૂ. 22.60 લાખ
મંજૂર કરવામાં આવ્યાં. જેમાંથી 19.60 લાખ રૂપિયાને
મનરે ગાના હેડ નીચે મંજૂર કરવામાં આવ્યાં અને
બાકીના 3 લાખ રૂપિયાને 15મા નાણાં પંચ હેઠળના
ફંડ્સમાંથી પ ૂરાં પાડવામાં આવ્યાં. આ દિશામાં પહેલ
કરીને કલેક્ટરે સ ૂચવ્યું કે, નદીના કિનારે વ ૃક્ષો વાવવા

જોઇએ, જેથી માટીને ધોવાતી અટકાવી શકાય. આ
પ્રોજેક્ટને સાકાર કરવા માટે નર્સરી ઊભી કરવી
ખ ૂબ જ આવશ્યક હત.ું કલેક્ટરની પહેલ પર જિલ્લા
પરિષદના સીઇઓ શ્રીમતી નિમિષા ગુપ્તાએ ગામની
સાઇટની મુલાકાત લીધી અને આગળ વધવાની
મંજૂરી આપી દીધી.
સૌપ્રથમ આ નર્સરીની રૂપરે ખા તૈયાર કરવામાં
આવી તથા તેમાં ગ્રીન હાઉસ સ્ટોર, વીજળીનુ ં જોડાણ
અને સિંચાઈની સવલત હોય તેની ખાતરી કરવામાં
આવી. નર્સરી માટે જગ્યા પસંદ કરતાં પહેલાં અહીં
નીચે જણાવેલા મુદ્દાઓને ધ્યાન પર લેવામાં આવ્યાં:
1.
2.

3.

જગ્યાઃ આ નર્સરી રાજસંમદ અને બિજનોલની
વચ્ચે મુખ્ય રોડ પર આવેલી છે , જેના કારણે
રોપાઓનુ ં પરિવહન કરવું સરળ બની જાય છે .
પાણીની ઉપલબ્ધતાઃ આ નર્સરી બનાસ નદીના
કાંઠે આવેલી હોવાથી એફએફસીના હેડ હેઠળ
ખોદવામાં આવેલા કુવા પર મોટર ઇન્સ્ટોલ
કરીને પાઇપલાઇન મારફતે પાણીના પ ૂરતા
પુરવઠાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .

આ નર્સરી ઊંચાણ પર આવેલી હોવાથી
પાણી આપમેળે જ વહી જાય છે . આ નર્સરીના
માળખાંમાં આ જિલ્લાની ભૌગોલિક સ્થિતિ
ૂ
અને આબોહવા સંબધ
ં ી સ્થિતિને અનુકળ
પ્રવ ૃત્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે . આ
પ્રવ ૃત્તિઓમાં માટીના પરીક્ષણ, અંકુરણ થાય તે

*સરપંચ, નમાના ગામ, પંચાયત સમિતિ ખામાનોર, નાથદ્વારા તાલુકો, રાજસમંદ જિલ્લો, રાજસ્થાન
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પહેલાંની ટ્રીટમેન્ટ, વાવણી, પ્રત્યારોપણ અને
મોટા કદના છોડને ઉગાડવાનો સમાવેશ થાય છે .
આ નર્સરી ઊભી કરવા માટે ગ્રામપંચાયતે 10
વીઘા વિસ્તારની આસપાસ ફેન્સિંગ કરાવી. છોડને
વાવવા માટે જે જમીન પસંદ કરવામાં આવી તેની
સૌપ્રથમ તો ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ
ત્યાં વ ૃક્ષો વાવવામાં આવ્યાં. આ નર્સરીને વાસ્તવમાં
બે વીઘા જમીનમાં ઊભી કરવામાં આવી છે અને
અહીં આંબા, લીમડાં, જામફળ, પપૈયા, આંબલી,
ગુલમોહર, આમળા, સરગવો, આસોપાલવ, કેના,
વાંસ, ત ુલસી, ગુલાબ, પીપળો, કરે ણ વગેરે જેવા
ુ સા ત ુલ્ડા
વ ૃક્ષો ઉગાડવામાં આવ્યાં છે . વાંસની બૈબન
પ્રજાતિને ત્રિપુરામાંથી મેળવી અહીં રોપવામાં આવી
છે . તે અગરબત્તી બનાવવામાં મદદરૂપ થતી હોવાનુ ં
સાબિત થયું છે .
ગ્રામપંચાયતના સતત પ્રયાસો અને પર્યાવરણ
પ્રહરીઓના સમર્પણને કારણે જુલાઈ 2020થી
ઑક્ટોબર 2020ના સમયગાળા દરમિયાન લગભગ
4000 છોડ આ નર્સરીમાંથી વેચાઈ ગયાં હતાં અને
આ વેચાણમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા 25,000 રૂપિયાને
ગ્રામપંચાયતમાં તેની આવક તરીકે જમા કરાવી
દે વામાં આવ્યાં હતાં. હાલમાં લગભગ 35,000 છોડ
વેચવા માટે તૈયાર છે અને તે આગામી ચોમાસા
સુધીમાં વેચાઈ જશે.

નર્સરી ઊભી કરવા ઉપરાંત જૈવિક ખાતર અને
વર્મી કમ્પોસ્ટ તૈયાર કરવા માટે પાકી ક્યારીઓનુ ં
પણ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે તથા રાજસમંદમાં
આવેલ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો દ્વારા વર્મી જતં ુઓ પ ૂરાં
પાડવામાં આવી રહ્યાં છે .
આ નર્સરીના વિકાસની સાથે જ પંચાયતની
સ ૂકી જમીન પર, નકામી વ્યક્તિગત જમીન પર અને
નજીકમાં આવેલી પંચાયતની જમીન પર વાવણી
માટે પ ૂરતી સંખ્યામાં છોડ મળી રહે તેની ખાતરી થઈ
શકી છે .
નમાના નર્સરીએ નજીકમાં આવેલા જિલ્લાઓમાં
નર્સરીના 14 પ્રોજેક્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે . અન્ય
કાર્યક્રમોની સાથે મનરે ગા યોજનાની સહભાગિતાને
ધ્યાનમાં રાખીને નર્સરીઓના આ પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી
આપવામાં આવી છે .
ઉપરોક્ત કામગીરીઓને પ ૂરી કરી લીધાં
બાદ નદી કાંઠે માટીને ધોવાઈ જતી અટકાવવા,
પર્યાવરણની સુરક્ષા અને પાણીની બચત કરવામાં
એક મોટી મદદ હાથવગી મળી ગઈ છે . વિવિધ છોડ
સ્થાનિક રીતે જ ઉપલબ્ધ હોવાથી લોકો આ પ્રોજેક્ટમાં
ઊંડો રસ લઈ રહ્યાં છે અને તે વ ૃક્ષો, હવા, વરસાદ
અન ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ ચેન્જ જેવી સમસ્યાઓને
ઉકેલવામાં મદદરૂપ થશે.

તો ચાલો, વ ૃક્ષો
વાવીએ અને
ુ
વાતાવરણને શદ્ધ
બનાવીએ
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બસંતપરુ ગૌ અભયારણ્ય - આત્મનિર્ભર પહેલની દિશામાં
એક સંકલિત પ્રયાસ

- અરૂણકુ માર સિંહ*

"માટીના દીવા જેવા ગ્રામ્ય ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ શહેરોમાં ફેશન સ્ટેટમેન્ટ તરીકે કરવામાં આવે, તો
ગરીબ ગામડાંઓને સમ ૃદ્ધ થવામાં મદદ મળી રહે."

ગા

ય એ છે ક વૈદિકકાળથી જ આપણી
આર્થિક અને સામાજિક સમ ૃદ્ધિનુ ં પ્રતિક
રહી છે . યુપીમાં લખીમપુર ખેરીનાં
જિલ્લા વહીવટીતંત્રે ગ્રામ્ય અર્થતંત્રના તમામ
પાસાંઓને મુકાબલે ગૌ-પરિવારની ત ુલના કરી તથા
આ ઉપેક્ષિત અને અનાથ પશુઓની સ્થિતિને સુધારવા
માટે એક વિશિષ્ટ પ્રોજેક્ટનુ ં અમલીકરણ કરવાનો
નિર્ણય લીધો છે , જેથી કરીને ગામના ગરીબ લોકોને
સમ ૃદ્ધ બનાવવામાં મદદરૂપ થઈ શકાય. આ યોજના
હેઠળ ગૌ અભયારણ્ય (ગૌ વંશ આશ્રયસ્થળ) ઊભું
કરવામાં આવ્યું છે , જેનો ઉદ્દે શ્ય ધૌરહરા તાલુકા હેઠળ
આવેલા બસંતપુર ગામમાં 210 અનાથ પશુઓને
આશ્રય આપવાનો છે .

લખીમપુર ખેરીના જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી
શૈલેન્દ્રસિંહ મુજબ, આ પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દે શ્ય ગૌ વંશને
આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે , જેથી કરીને તે સરકારી
સહાય પર નિર્ભર ન રહે. તેમણે જણાવ્યું કે, નજીકમાં
ૂ ોને આ
આવેલા વિસ્તારોમાંથી લગભગ 100 ખેડત
ગૌ આશ્રયસ્થળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યાં છે ,
જેથી કરીને તેઓ ગાયના છાણમાંથી બનાવવામાં

- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

આવેલ ખાતરનો ઉપયોગ કરી શકે અને તેઓ
રાસાયણિક ખાતરને બદલે જૈવિક ખેતીના વિકલ્પને
અપનાવી શકે.
ગૌ અભયારણ્ય વિકસાવવાની દિશામાં હાથ
ધરવામાં આવેલા પ્રયત્નોના પરિણામો હવે દે ખાઈ
રહ્યાં છે . વિભાગે આ અભયારણ્યને પ્રવાસનસ્થળ
તરીકે પણ વિકસાવવાની કવાયત હાથ ધરી છે .
તેનાથી આ ગાયો માટેના આશ્રયસ્થાનો પોતાને
ટકાવી રાખવા માટે આત્મનિર્ભર બનવાની સાથે-સાથે
અન્ય આશ્રયસ્થાનો માટે પ્રેરણાસ્રોત પણ બની રહેશ.ે
ધૌરહરા ગૌ અભયારણ્યને એક મોડલ
તરીકે વિકસાવવાને ધ્યાનમાં રાખીને બીડીઓ શ્રી
અરૂણકુમાર સિંહે નવેમ્બર 2019માં અહીં ગાયો
માટે પીવાનુ ં પાણી પ ૂરંુ પાડવા માટે બનાવવામાં
આવેલ તળાવમાં મત્સ્યપાલનની યોજના લૉન્ચ કરી
હતી. આ અભયારણ્ય હવે મત્સ્યપાલન માટે ની આ
યોજનામાંથી વર્ષે ત્રણથી ચાર લાખ રૂપિયા કમાય છે .
આ ગૌ અભયારણ્યમાં એક મરઘાં ઉછે ર
કેન્દ્ર પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે . મરઘાં કડકનાથ

*તાલુકા વિકાસ અધિકારી - ધૌરહરા, લખીમપુર ખેરી
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પ્રજાતિના ઔષધિય ગુણને કારણે તેની માંગ ખ ૂબ
જ છે . આ ગાયો માટેના આશ્રયસ્થાનમાં એક શેડનુ ં
નિર્માણ કરીને એક મરઘાં ઉછે ર કેન્દ્ર પણ શરૂ કરવામાં
આવ્યું છે .
અહીં નેપિયર ઘાસ પણ ઉગાડવાનુ ં શરૂ
કરવામાં આવ્યું છે , જેથી સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન
પશુઓ માટેનો ઘાસચારો ઉપલબ્ધ થઈ શકે. ગાય
માટેના આશ્રયસ્થાનની કિનારીની આસપાસ આ ઘાસ
ઉગાડવામાં આવે છે .
ગાયના આશ્રયસ્થાનને આત્મનિર્ભર બનાવવા
માટે સરગવાની વાટિકા બનાવીને વિભાગે વધુ
એક સાર્થક પગલું ભર્યું છે . તળાવના એક એકરના
વિસ્તારમાં સરગવાની વાવણી કરવાથી આ વાટિકા
સ્થાનિક ગ્રામજનોને રોજગારી પ ૂરી પાડશે અને આ
ગૌ અભયારણ્યને આર્થિક રીતે મજબ ૂત પણ બનાવશે.
સીડીઓ અરવિંદસિંહની પહેલ પર ધૌરહરાના
બીડીઓ અરૂણકુમાર સિંહે બસંતપુર ગામમાં આવેલ
આ ગૌ અભયારણ્યમાં અન્ય કેટલીક પ્રવ ૃત્તિઓ પણ
શરૂ કરી છે . આ સંબધ
ં ે જ્યારે વાવણીનો લક્ષ્યાંક
નક્કી કરવામાં આવ્યો ત્યારે સરગવાની વાવણી
પર પસંદગી ઉતારવામાં આવી. સરગવાનુ ં ઝાડ
સંપ ૂર્ણપણે ઔષધિય ગુણો ધરાવે છે અને તેની
વ્યાવસાયિક ક્ષમતા પણ ખ ૂબ વધારે છે . આ
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આશ્રયસ્થાનમાં તળાવની કિનારીએ સરગવાના ઝાડ
વાવવા ઉપરાંત એક એકર જમીન પર સરગવાની
વાટિકા પણ બનાવવામાં આવી છે . અભયારણ્યના આ
હિસ્સાને સંપ ૂર્ણપણે આવરી લેવામાં આવ્યો છે અને
અહીં કામદારોને પણ ચોવીસે કલાક તૈનાત રાખવામાં
આવે છે . વ ૃક્ષોની વાવણી ખરે ખર તો પશુઓ માટે
ખ ૂબ જ લાભદાયી સાબિત થઈ છે .
છાણા બનાવવા
ધૌરહરા તાલુકામાં બે સ્વ-સહાય જૂથોની
સાત મહિલા સભ્યો છાણા બનાવવામાં વ્યસ્ત છે , જે
20 રૂપિયે કિલોના ભાવે વેચાય છે . એમેઝોન અને
ફ્લિપકાર્ટ જેવી મલ્ટી નેશનલ કંપનીઓ મારફતે આ
છાણાને રૂ. 60/-થી 70/- રૂપિયે કિલો વેચવાની
ભવિષ્યની યોજના છે . આ યોજના ચોક્કસપણે અહીંની
મહિલાઓને લાભદાયી રોજગારી પ ૂરી પાડશે.
આ સિવાય, ગાયો માટે ના આશ્રયસ્થાનમાં
મશરૂમની ખેતી માટે ની તાલીમ પણ પ ૂરી પાડવામાં
આવે છે . આ ગૌ અભયારણ્યના પ્રોજેક્ટને આર્થિક રીતે
વધુ સદ્ધર બનાવવાની વ્યાપક યોજનાની સાથે અહીં
બીજામ ૃતનુ ં ઉત્પાદન, વર્મી કમ્પોસ્ટ અને અજોલાનુ ં
ઉત્પાદન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે .

આત્મનિર્ભર બનવાની દિશામાં:
પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામપંચાયતનો રીપોર્ટ

- ડૉ. આર. રમેશ*

"અમે માંગથી દોરવાયેલા વિકાસના મોડલને પ્રોત્સાહન આપવા માંગીએ છીએ. શ ંુ થવ ંુ જોઇએ અને
શ ંુ નહીં તે અંગે ગામડાંઓને કહેવા દો."

- શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી, પ્રધાન મંત્રી

આત્મનિર્ભર અભિયાનનો વિચાર
દે શને કોવિડની કટોકટીમાંથી બહાર નીકાળવા
માટે ઘણી ગ્રામપંચાયતોએ અનેકવિધ પ્રયાસો કર્યા
છે . પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલ પ્રતાપાદિત્યનગર
પંચાયતની પહેલનો અહીં ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી
બની જાય છે . અહીં આત્મનિર્ભર અભિયાન તથા આ
ગ્રામપંચાયતમાં તેન ંુ અમલીકરણ કેવી રીતે કરવામાં
આવ્ યું તેનો ટૂંકો અહેવાલ આપવામાં આવ્યો છે .
આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન અથવા તો
સેલ્ફ-રીલાયેન્ટ ઇન્ડિયા કેમ્પેઇન એ એક વિશિષ્ટ
અભિયાન છે . કોવિડ-19એ જ્યારે લોકોના જીવન
અને આજીવિકાને, ખાસ કરીને નાના વ્યવસાયો તથા
નાની ઉત્પાદનપ્રવ ૃત્તિઓને પ્રભાવિત કરવાનુ ં શરૂ કર્યું
હોવાના મજબ ૂત સંકેતો દર્શાવ્યાં ત્યારે ભારત સરકારે
આ અભિયાન શરૂ કર્યું હત.ું આત્મનિર્ભર અભિયાનનો
ઉદ્દે શ્ય દે શ અને દે શના નાગરિકોને દરે ક રીતે સ્વતંત્ર
અને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો તથા દે શને કોરોનાવાઇરસની કટોકટીમાંથી બહાર નો છે .

આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનુ ં વિનામ ૂલ્યે વિતરણ

જેમ કે, અર્થતંત્રને સુધારવુ,ં આંતરમાળખાકીય વિકાસ,
સિસ્ટમોને વિકસાવવી અને તેને મજબ ૂત બનાવવી,
વૈવિધ્યપ ૂર્ણ વસતી અને માંગમાં વધારો કરવો.
ધ્યાન કેન્દ્રિત ક્ષેત્રો

આ અભિયાન અનેક બાબતોમાં અનોખું હતુ,ં
જેમ કે, આ અભિયાનનો સમય, તેણે આવરી લીધેલા
લક્ષિત જૂથો તથા તેના પરિણામસ્વરૂપ થયેલા અઢળક
સુધારાઓ અને ક્ષમતાઓ. આત્મનિર્ભર બનવાના
વિચારમાં પાંચ સ્તંભોને રે ખાંકિત કરવામાં આવ્યાં છે ,

આ અભિયાનનો ઉદ્દે શ્ય રોગચાળા દરમિયાન
આજીવિકા ગુમાવી દે વાને કારણે ભ ૂખમરાંમાં રાહત
પ ૂરી પાડવાનો છે . આમ, આ અભિયાનમાં ઘઉં, દાળ
અને ગેસ સીલિન્ડર વગેરે પ ૂરાં પાડવામાં આવ્યાં.
નેશનલ ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ (એનએફએસએ)

કોવિડની નિવારક વર્તણ ૂક પર જનજાગૃતિ પેદા કરવાના
રાઉન્ડ્સ હાથ ધરવામાં આવ્યાં

નબળા ગરીબ પરિવારોમાં હેલ્થ ઇન્શ્યોરે ન્સ
કાર્ડ્સ વહેંચવામાં આવ્યાં

*એસોશિયેટ પ્રોફેસર, સીઆરઆઈ, એનઆઇઆરડીપીઆર, હૈદરાબાદ - 30 (પ્રતાપાદિત્યનગરના પંચાયત સચિવ શ્રી સુવરા તરફથી
પ્રાપ્ત થયેલી માહિતીની સાથે)
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વાઇરસને ફેલાતો અટકાવવા માટે પ્રતાપાદિત્યનગર
ગ્રામપંચાયત દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી વિવિધ પહેલ

મુજબ, સ્થળાંતરિત કામદારો જ્યાં પણ રોકાયા હોય
ત્યાં તેઓ અનાજ, દાળ જેમ કે ચણાની દાળ વગેરે
જેવી જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ મેળવવા
માટે પાત્રતા ધરાવતાહતા. રાજ્ય સરકારે કોવિડને
કારણે ફસાઈ ગયેલા સ્થળાંતરિત કામદારોને આ
પ્રકારના વિવિધ લાભનુ ં વિતરણ કર્યું હત.ું તેની
પાછળ થયેલો ખર્ચ સંપ ૂર્ણપણે ભારત સરકારે ઉઠાવ્યો
હતો. કોવિડ રોગચાળાને કારણે રે શન કાર્ડની રાષ્ટ્રીય
પોર્ટેબિલિટીને પણ તાકીદે લાગુ કરવાની જરૂરિયાત
અનુભવાઈ હતી.
પોતાના વતન પરત ફરે લા સ્થળાંતરિત
કામદારોને પણ રોજગારી પ ૂરી પાડવા માટે
મનરે ગાના ફંડ્સમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો
હતો. તેમને જ્યાં ક્વૉરે ન્ટાઇન રાખવામાં આવ્યાં
હતાં, તેવી શાળાઓ અને અન્ય આંગણવાડી કેન્દ્રોના
સમારકામમાં સામેલ કરવામાં આવ્યાં. મનરે ગાના
કામદારોના ભથ્થાંઓને પણ વધારીને પ્રતિ દિન રૂ.
182/-થી રૂ. 202/- કરવામાં આવ્યાં. મનરે ગાનો
રીપોર્ટ શ્રમમાં થયેલી નોંધણીમાં 40 - 50%નો
વધારો થયો હોવાનુ ં દર્શાવે છે .
ભારત સરકાર પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલી મંજૂરી
પર આધાર રાખી રાજ્ય સરકારે સ્થળાંતરિત શ્રમિકો
માટે આશ્રયસ્થાન ઊભું કરવા અને તેમને આહારપાણી પ ૂરાં પાડવા માટે ડિઝાસ્ટર રીસ્પોન્સ ફંડ
(ડીઆરએફ)નો ઉપયોગ કર્યો. રાજ્યના ડીઆરએફમાં
વધારો કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારે તમામ રાજ્યોને
વધારાની ફાળવણી પણ કરી. આ ડીઆરએફનો
ઉપયોગ કરવા માટે રાજ્યોએ લૉકડાઉન દરમિયાન
શહેરી ઘરવિહોણાઓ માટે ના આશ્રયસ્થળોમાં રહેતા
લોકોને ત્રણ ટાઇમનુ ં ભોજન પ ૂરંુ પાડ્યું.
આજીવિકાનુ ં
વૈવિધ્યીકરણ
કરવાની
પ્રવ ૃત્તિઓમાં સામેલ થવા તથા કોરોનાવાઇરસ સામે
લડત આપવામાં મદદરૂપ થનાર માસ્ક અને હેન્ડ
સેનિટાઇઝર જેવા ઉત્પાદનો બનાવવા માટે બેંક લૉન
મેળવવા સ્વસહાય જૂથોને બેંકો તરફથી ઉદારતાપ ૂર્વક
ધિરાણ પ્રાપ્ત થયુ ં
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સુદરવનના
ં
મુખત્રિકોણપ્રદે શનો એક હિસ્સો
એવી પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામપંચાયત એ પશ્ચિમ
બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લા હેઠળ આવેલ
કાકદ્વિપ તાલુકાની સૌથી મોટી અને સૌથી વધુ
વસતી ધરાવતી ગ્રામપંચાયત છે . તે અત્યંત ગીચ
વસવાટ ધરાવતો અને અત્યંત ગીચ વસતી ધરાવતો
વિસ્તાર છે . તે 21 ગ્રામસંસદ અને 28 નેસ ધરાવે છે .
અહીંનુ ં ઘરે લ ું અર્થતંત્ર કૃષિ, મત્સ્યપાલન અને આ
વ્યવસાયોના સંલગ્ન ધંધાઓ પર નિર્ભર છે .
કોવિડને ફેલાતો અટકાવવા માટે ના આયોજનની બેઠક
આ વસવાટ ખ ૂબ જ ગીચ હોવાને કારણે
ગ્રામપંચાયત એ તથ્યને ધ્યાનમાં લીધું કે, આ
વાઇરસને કારણે જીવલેણ રોગચાળો ફાટી નીકળે
તે પહેલાં શક્ય એટલી અસરકારક રીતે તેને ફેલાતો
અટકાવવો જોઇએ. સત્તાધિકારીઓ/તમામ વૉર્ડનાં
સભ્યો અને એસએચજીના પ્રસિદ્ધ સભ્યોની એક
તાત્કાલિક બેઠક બોલાવવામાં આવી, જેમાં મનોમંથનનુ ં
સેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું. આ વાઇરસને ફેલાતો
કેવી રીતે અટકાવી શકાય તે અંગે તમામ સભ્યોએ
વિવિધ સ્રોતોમાંથી એકઠાં કરે લા પોતાના જ્ઞાનને
રજૂ કર્યું. આ ઉપરાંત સ્થાનિક આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલા પ્રોટોકોલનો પણ સંદર્ભ
લેવામાં આવ્યો. સક્રિય પહેલની એક આખી સ ૂચિ
તૈયાર કરવામાં આવી અને માર્ચ 2019થી કોરોના
વાઇરસના રોગચાળાને ફેલાતો અટકાવવા માટે તેન ુ ં
અમલીકરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું.
રજૂ કરાયેલા અને અમલી બનાવવામાં આવેલા
વિચારો
આ વિચારોમાં સામેલ છે ઃ (i) જાગૃતિ પેદા
કરવી (ii) સ્થળાંતરિત શ્રમિકો માટે ક્વૉરે ન્ટાઇનની
સુવિધાની વ્યવસ્થા કરવી (iii) જેમની નોકરી છુટી
ગઈ છે / જેમને કામથી દૂ ર રહેવ ું પડે તેમ છે
અને તેના કારણે આવક બંધ થઈ ગઈ છે , તેમને

વૈકલ્પિક આજીવિકા તરીકે બૅકયાર્ડ પોલ્ટ્રીને પ્રોત્સાહન પ ૂરું
પાડવામાં આવ્યું

આજીવિકાની વૈકલ્પિક પહેલ

બૅકયાર્ડ પોલ્ટ્રી માટે મરઘીના બચ્ચાંઓનુ ં વિતરણ એસએચજીની પ્રવ ૃત્તિ

ખાદ્યસુરક્ષા પ ૂરી પાડવી - ઓએસઆર ફંડ્સનો
ઉપયોગ કરીને ભોજનનુ ં નિઃશ ૂલ્ક વિતરણ કરવામાં
આવ્યું (iv) વૈકલ્પિક આજીવિકા અને આજીવિકાનાં
વૈવિધ્યીકરણની વ્યવસ્થા ગોઠવવી (v) મનરે ગાનો
પ ૂરે પ ૂરો ઉપયોગ કરવો (vi) આરોગ્ય અંગે જાગૃતિ
પેદા કરવી, માસ્કનુ ં વિતરણ કરવું અને રે શનની
દુકાનો ખાતે અને અન્ય જાહેર સ્થળોએ સામાજિક
અંતર જાળવવું (vii) માર્કેટને ખુલ્લા રાખવા પર
લાદવામાં આવેલા સમયના પ્રતિબંધો તથા ગ્રાહકો
સાથે કામ પાર પાડતી વખતે પાલન કરવાના
પ્રોટોકોલ સંબધ
ં ે માર્કેટની સમિતિઓ અને દુકાનદારોને
નોટીસ પાઠવવી (viii) ચેપગ્રસ્ત હોવાના શંકાસ્પદ
લોકો / લક્ષણો નહીં ધરાવતા કેસ તરીકે નોંધાયેલા
લોકોને સૌ કોઈથી અલગ રાખવા (ix) શું કરવું અને
શુ ં ન કરવુના
ં પોસ્ટરો અગ્રણી જગ્યાઓએ લગાવવા
(x) સ્થાનિક નિવાસીઓ / મંદિરની સમિતિઓ દ્વારા
આયોજિત તમામ સમારં ભોને પાછા ઠેલવા સંબધ
ં ે
નોટીસ પાઠવવામાં આવી (xi) વિવિધ સંસદોમાંથી
લોકો દ્વારા રે શનની દુકાનોમાં મુલાકાત લેવા બાબતે
સમયના અને વૈકલ્પિક દિવસો તથા સામાજિક
અંતર જાળવ્યાં પછી પણ લાઇનમાં કેટલા લોકો
ઊભા રહી શકે છે , તે અંગેના પ્રતિબંધો (xii) વંચિતગરીબ પરિવારોને સ્વસ્થ સાથી હેલ્થ ઇન્શ્યોરે ન્સ
કાર્ડ્સ ઇશ્યૂ કરવામાં આવ્યાં (xiii) ગામ સ્વચ્છતા
અભિયાનો (xiv) મનેરેગાના ફંડ્સનો ઉપયોગ કરી
રસ્તાની બાજુમાં લીલોતરી કરવી અને વ ૃક્ષો વાવવા
(xv) આ ઉપરાંત ગ્રામપંચાયતે સ્થળાંતરિત કામદારો
માટે રે લવે સ્ટેશન અને બસ સ્ટેશન એમ બે ટ્રાન્ઝિટ
પોઇન્ટ ખાતે બે પ્રાથમિક આરોગ્ય તપાસ કેમ્પનુ ં પણ
આયોજન કર્યું હત.ું
લૉકડાઉનના
સમયગાળા
દરમિયાન
ગ્રામપંચાયતે સાર્વજનિક રસોડાની વ્યવસ્થા કરી હતી
અને કોરોનાવાઇરસના પીકના સમયગાળા દરમિયાન
એપ્રિલ 2020ના મધ્યથી લઇને લગભગ 2 મહિના
સુધી દરરોજ 300-350 લોકોને રાંધેલ ું ભોજન પ ૂરંુ
પાડ્યું હત.ું અહીં એ ઉમેરવું જોઇએ કે, તેના માટેનો
ખર્ચ ગ્રામપંચાયતના ઑન સોર્સ રે વન્યૂ (ઓએસઆર)
માંથી કાઢવામાં આવ્યો હતો.

આજીવિકાની પ્રવ ૃત્તિઓનુ ં વૈવિધ્યીકરણ કરવા
માટે મનરે ગાના ફંડનો ખ ૂબ જ સારી રીતે ઉપયોગ
કરવામાં આવ્યો. ગ્રામપંચાયતની ઑન સૉર્સ રે વન્યૂ
(ઓએસઆર) સારી સ્થિતિમાં હોવાથી તે નાણાભીડ
પડ્યાં વગર આજીવિકાના વૈકલ્પિક ઉદ્યમો શરૂ કરવા
માટે લોકોને પ્રોત્સાહન આપવા પ્રતાપાદિત્યનગરને
ઉપયોગી સાબિત થઈ. આજીવિકાના વૈવિધ્યીકરણ /
વધારો કરવા માટે પશ્ચિમ બંગાળ સરકારના કેટલાક
કાર્યક્રમો, જેવા કે, ગ્રામ સયંભર યોજના લૉકડાઉનના
સમયગાળા દરમિયાન ઘણાં ઉપયોગી સિદ્ધ થયાં. આ
પ્રકારની પહેલમાં સમાવિષ્ટ છે ઃ બકરી ઉછે ર, મશરૂમની
ખેતી, પોલ્ટ્રીનો ઉછે ર, કેળાના બગીચા વિકસાવવા,
નર્સરી ઊભી કરવી, બાયો-ફ્લોક ફિશ ફાર્મિંગ વગેરે.
આ સિવાય માસ્ક બનાવવા અને હેન્ડ સેનિટાઇઝર
બનાવવાની પ્રવ ૃત્તિઓ પણ હાથ ધરવામાં આવી.
લૉકડાઉન દરમિયાન આજીવિકાને પ્રોત્સાહન આપવા
માટે હાથ ધરવામાં આવેલી વિવિધ પ્રવ ૃત્તિઓ વિગતવાર
•

•
•

640 સ્થળાંતરિત કામદારો મનરે ગાના વિવિધ
પ્રકારના કામોમાં સંકળાયેલા છે , જેમ કે, ખેતતલાવડીઓ, સિંચાઈ માટેની કેનાલો ખોદવી,
નદીકાંઠાઓનુ ં મજબ ૂતીકરણ કરવું વગેરે.
આ પ્રવ ૃત્તિઓએ રોજગારીના 64000 માનવ
દિવસોનુ ં સર્જન કર્યું.
314 ગરીબ પરિવારોને નવા જૉબ-કાર્ડ
આપવામાં આવ્યાં અને તેમને મનરે ગા હેઠળ
રોજગારી પણ પ ૂરી પાડવામાં આવી.
600 એસએચજી સભ્યો (તમામ સ્ત્રીઓ)ને
મરઘીના બચ્ચાં અને લવારાં (બકરીના બચ્ચા)
ની સાથે ચીકનના શૅડ, બકરીઉછે રના શૅડ પ ૂરાં
પાડવામાં આવ્યાં. મનરે ગાના ફંડનો ઉપયોગ
કરીને આ શૅડનુ ં નિર્માણ કરવામાં આવ્યું તથા

મરઘીના બચ્ચાંઓ માટેનો નિર્માણાધિન શૅડ એસએચજીની સહાય
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•

•

•

•

•

મરઘીનાં બચ્ચાં અને લવારાંને ખરીદવા માટેનો
ખર્ચ એસએચજી લૉનમાંથી કાઢવામાં આવ્યો
અને વૈકલ્પિક આજીવિકાનુ ં સર્જન કરવા માટે
ગ્રામપંચાયતની ઓએસઆરની જરૂર પડી.
ૂ ોને પાનની ખેતી માટે આવશ્યક
47 સીમાંત ખેડત
મ ૂળભ ૂત આંતરમાળખું પ ૂરંુ પાડવામાં આવ્યું.
આવા પ્રત્યેક માળખાં માટે રૂ. 1.6 લાખનો ખર્ચ
થયો, જેનો કેટલોક ખર્ચ મનરે ગાના ફંડમાંથી
કાઢવામાં આવ્યો.
55 નિરાધાર વ ૃદ્ધો (21 પુરુષ અને 34 મહિલા)
ને ગ્રામપંચાયતની ઓએસઆરમાંથી તેમના
બેંક ખાતા મારફતે માસિક પેન્શન (પ્રતિ માસ
માથાદિઠ રૂ. 1000) પ ૂરંુ પાડવામાં આવ્યું.
ૂ ોને
સ્થાનિક
ખેડત
ગ્રામપંચાયત
દ્વારા
ચલાવવામાં
આવતાં
એસએલડબ્લ્યુએમ
પ્રોજેક્ટમાંથી વિનામ ૂલ્યે વર્મી-કમ્પોસ્ટ ખાતર
ૂ ો
પ ૂરંુ પાડવામાં આવ્યું. આ પ્રવ ૃત્તિથી 700 ખેડત
લાભાન્વિત થયાં.
મનરે ગા હેઠળ રોડની બાજુ પર 5.5
કિમીનુ ં વાવેતર હાથ ધરવામાં આવ્યું અને
આ રોપાઓની કાળજી રાખવા માટે 220
મહિલાઓને વ ૃક્ષ પટ્ટાઓ આપવામાં આવ્યાં.
કોવિડનો રોગચાળો ફેલાતો અટકી જાય તે
પછી પણ આ પ્રવ ૃત્તિ ચાલું રાખવામાં આવશે.
ઓળખી કાઢવામાં આવેલા 64 કુપોષિત
બાળકોનો ઉછે ર સારા પોષણ સાથે થાય તે
માટે તેમને ગ્રામપંચાયતની ઓએસઆરમાંથી
નિયમિતપણે પ ૂરક પૌષ્ટિક આહારના પૅકેજ
પ ૂરાં પાડવામાં આવ્યાં.

આજીવિકા પ ૂરી પાડવા નર્સરી ઊભી કરવી

•
•

•

•

સ્થળાંતરિત કામદારોને સાંકળીને 85 ખેતતલાવડીઓને
ખોદવામાં આવી અને આ પ્રવ ૃત્તિએ મનરે ગા હેઠળ
17000 માનવદિવસોનું સર્જન કર્યું.
આ લૉકડાઉનના સમયગાળા દરમિયાન
શાકભાજીના ફેરીયા તરીકે 60 સ્થાનિક
યુવાનોને સાંકળવામાં આવ્યાં, જેમણે લોકોના
ઘરઆંગણે જરૂરી ચીજો પહોંચાડી.
આજીવિકા પેદા કરવાના સાધનો તરીકે
10 બેરોજગાર યુવાનોને ગ્રામપંચાયતની
ઓએસઆરમાંથી બાયો-ફ્લોક ફિશ ફાર્મિંગના
યુનિટ પ ૂરાં પાડવામાં આવ્યાં.
150 સીમાંત પરિવારોને કેળાના બગીચામાંથી ટિશ્યૂ
કલ્ચર પ ૂરાં પાડવામાં આવ્યાં, જેના પાછળ થયેલ
ખર્ચને આંશિક રીતે મનરે ગામાંથી અને આંશિક રીતે

સફાઈ અને રસ્તાની બાજુ પર વાવેતર કરવું

•
•

યુવાનોને રોજગારી પ ૂરી પાડવા માટે મત્સ્યપાલન
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ઓએસઆરમાંથી કાઢવામાં આવ્યો.
3000 પરિવારોને નિઃશ ૂલ્ક આરોગ્ય વીમા
યોજના સ્વાસ્થ્ય સાથી હેઠળ વીમાકવચ પ ૂરંુ
પાડવામાં આવ્યું;
પ્રતાપાદિત્યનગર
ગ્રામપંચાયતે
રાજ્ય
સરકારના રાહત કોષમાં રૂ. 1.5 લાખનુ ં દાન
આપ્યું, જેથી કરીને રોગચાળાને નાથવાના
સરકારી પ્રયત્નોને ટેકો પ ૂરો પાડી શકાય.

સાફલ્ય

સ્વયંના સ્રોત રાજસ્વન ંુ સંકલન - પ્રતાપાદિત્ય નગર
જીપીની સફળતાની કહાણી

સ ું

- ડૉ. અંજનકુ માર ભાંજા*

દરવનના મુખત્રિકોણપ્રદે શનો એક હિસ્સો એવી
પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામપંચાયત એ કાકદ્વિપ પેટાવિભાગ હેઠળના કાકદ્વિપ તાલુકાની સૌથી મોટી
અને સૌથી વધુ વસતી ધરાવતી ગ્રામપંચાયત છે , જેની
વસતી 32,932 છે . આ અર્ધ-શહેરી ગ્રામપંચાયત 43.35
ચો. કિમી વિસ્તારમાં ફેલાયેલી છે , જેમાં 21 ગ્રામ સંસદ
અને 28 નેસનો સમાવેશ થાય છે . કાલનાગિની નદીએ
આ ગામને ત્રણ તરફથી ઘેરેલ ું છે . આ ગ્રામપંચાયત
વિસ્તારમાં 7139 પરિવારોના કુલ 32,932 લોકો
શાંતિપ ૂર્ણ રીતે વસે છે . આ વિસ્તારની મુખ્ય આજીવિકા
ખેતી અને મત્સ્યપાલન છે . ઘ ૂસણખોરીની સમસ્યા
હોવા છતાં વિવિધ સાંસ્કૃતિક જૂથોએ એક વિશિષ્ટ
સંસ્કૃતિ અને સામાજિક સંવાદિતાની રચના કરી છે ,
જે આ જ જિલ્લાની અન્ય ગ્રામપંચાયતોમાં ભાગ્યે જ
જોવા મળે છે .

ખાતરી કરવા માટે દરે ક ગ્રામપંચાયત પ્રત્યેક ગ્રામસંસદ
સભા (વૉર્ડની બેઠક) અને ગ્રામસભામાં ડીફૉલ્ટરોની
ખ ૂબ જ ગીચ વસતી ધરાવતી ગ્રામપંચાયત યાદી જાહેર કરે છે . આ સિવાય, કેમ્પ મૉડમાં પ્રત્યેક
હોવાથી ગામના લોકોને મ ૂળભ ૂત સેવાઓ પ ૂરી પાડવું ગ્રામસંસદ (વૉર્ડ) ખાતે બાકી વેરાની વસ ૂલાતના કેમ્પનુ ં
ખ ૂબ જ મુશ્કેલીભર્યું બની ગયુ ં છે . વળી, ગ્રામપંચાયતે પણ આયોજન કરવામાં આવે છે . તેના પરિણામસ્વરૂપ,
બગડી ગયેલા ટ્યુબવેલનુ ં સમારકામ, કચરાંના કરવેરાની વસ ૂલાત 95%એ પહોંચી ગઈ છે . કર
ઢગલાની સફાઈ, કુદરતી હોનારત બાદ પુનઃસ્થાપનની સિવાયની આવક વસ ૂલવા માટે ગ્રામપંચાયતે એક
પેટા-કાયદો ઘડી કાઢ્યો છે , જેને ગ્રામસભાની મંજૂરી
કામગીરી વગેરે જેવી અણધારી સમસ્યાઓનો સામનો
મળી ગઈ છે . હવે ગ્રામપંચાયત આ પેટા-કાયદાનુ ં
કરવો પડે છે . આથી, ગ્રામપંચાયતના વહીવટીતંત્રે
પાલન કરીને કર સિવાયની આવક વસ ૂલે છે . કર
તેમની પોતાની ઑન સૉર્સ રે વન્યૂને માતબર
સિવાયની આવકના સ્રોતોમાં ચાલું વ્યાપારની નોંધણી,
બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે .
બિલ્ડિંગના પ્લાનની મંજૂરી, નોન-મોટરાઇઝ્ડ જાહેર
પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામપંચાયત વેસ્ટ બેંગાલ વાહનોની નોંધણી, મોબાઇલ ટાવરને ઇન્સ્ટોલ કરવાની
પંચાયત એક્ટની કલમ 46 હેઠળ સ્થાનિકો પાસેથી મંજૂરી, કચરાંનો સલામત રીતે નિકાલ, હોર્ડિંગ્સ,
જમીન અને મકાનવેરો વસ ૂલે છે . આ ઉપરાંત બેનર દર્શાવવા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . ગત વર્ષે
ગ્રામપંચાયત પેટા-કાયદાઓ (વેસ્ટ બેંગાલ પંચાયત ગ્રામપંચાયતે 10 જાહેર શૌચાલયોનુ ં નિર્માણ કર્યું હતું
એક્ટની કલમ 47) ઘડી કાઢીને વાહનોની નોંધણી, ચાલું અને આ જાહેર શૌચાલયોનો ઉપયોગ કરવા માટે
વ્યાપારની નોંધણી, સ્વચ્છતા અને કચરાંના નિકાલ, બિન કર પાત્ર આવક વસ ૂલવા માટે પેટા-કાયદામાં
જાહેરખબરો દર્શાવવી વગેરે પરની ફી તથા યુઝર જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી હતી. ગ્રામપંચાયતે
ચાર્જિસ પણ વસ ૂલે છે . વેસ્ટ બેંગાલ ગ્રામ પંચાયત મત્સ્યોદ્યોગ, માર્કેટ કૉમ્પલેક્સ, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે
એક્ટ મુજબ, ઓએસઆરને એકત્રિત કરવા માટે પ્રત્યેક બૉર્ડ વગેરે જેવી આવક રળી આપનારી સંપત્તિઓનુ ં
ગ્રામપંચાયત માટે ફક્ત બે જ જોગવાઈ ઉપલબ્ધ છે , પણ સર્જન કર્યું છે અને દર વર્ષે આ સંપત્તિને ભાડે
એક છે જમીન અને મકાનવેરો, જે કરપાત્ર આવકનુ ં આપવામાં આવે છે . ગ્રામપંચાયતે લોકોને તેઓ જ્યારે
સર્જન કરે છે અને બીજી જોગવાઈ કર સિવાયની પણ ગ્રામપંચાયતમાં કોઈ સેવા મેળવવા આવે ત્યારે
આવકની છે . ગ્રામપંચાયતના વહીવટીતંત્રે જમીન કર ચ ૂકવ્યાંની તાજેતરની રસીદ પોતાની સાથે લઈને
અને ઘરવેરો લાદવા માટે નવેસરથી મ ૂલ્યાંકન કર્યું. આવે તેવી ટેવ પાડી છે . તેના પરિણામે, છે લ્લાં કેટલાક
ગ્રામપંચાયતે કમિશન આધારિત કલેક્ટિંગ સરકારોને વર્ષોમાં ઓએસઆરની વસ ૂલાતના સંદર્ભમાં વ્યાપક
સાંકળી, જેઓ નાણાંની રસીદ આપીને કરપાત્ર અને કર વ ૃદ્ધિ જોવા મળી છે . નાણાકીય વર્ષ 2017-18માં
સિવાયની આવકને વસ ૂલે છે . બાકી વેરાની વસ ૂલાતની ઓએસઆરની વસ ૂલાત 8232388.00 હતી, નાણાકીય
*એસોશિયેટ પ્રોફેસર, સેન્ટર ફૉર પંચાયતી રાજ, ડીસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ પ્લાનિંગ એન્ડ સોશિયલ સર્વિસ ડીલિવરી (CPRDP&SSD) NIRDPR,
રાજેન્દ્રનગર, તેલગ
ં ણા - 500030
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વર્ષ 2018-19માં 10055565.00 અને નાણાકીય વર્ષ
2019-20માં તે 11260938.00 હતી.

અહીં નીચે વર્ષ 2018-19ની ઑન સૉર્સ રે વન્યૂ
(ઓએસઆર)ની વસ ૂલાત અને ઉપયોગની વિગતો
આપવામાં આવી છે ઃ

વર્ષ 2018-19ની ઑન સૉર્સ રે વન્ યૂ (ઓએસઆર)ની વસ ૂલાત અને ઉપયોગઃ
આવકના સ્રોત
જમીન અને મકાનવેરો
ઘર/મકાન બાંધવાની મંજૂરી
વ્યાપારની નોંધણી કરાવવાની ફી
સ્થાયી સંપત્તિઓને ભાડે આપવી
મોબાઇલ ટાવર ઇન્સ્ટોલ કરવાની
મંજૂરી આપવા માટેની ફી
વાહનોની નોંધણી
સ્થાનિક મેળાઓમાં ફાળવવામાં
આવેલા સ્ટોલમાંથી થતી આવક
હૉર્ડિંગ, જાહેરખબર માટેની ફી
કચરાંનાં નિકાલની ફી
જૈવિક અવિઘટનક્ષમ કચરાં અને
ખાતરનુ ં વેચાણ
જન્મ અને મરણના પ્રમાણપત્રોને
મોડેથી ઇશ્યૂ કરવા માટેની ફી
વિવિધ ફૉર્મનુ ં વેચાણ
જૂની મશીનરીઓનુ ં વેચાણ
વિકાસકાર્યો માટે પ્રાપ્ત થયેલ ું દાન
પરચુરણ થાપણો
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એકઠી કરવામાં ખર્ચનો હેડ
આવેલી રકમ

1215953.00 ટ્યુબવેલનુ ં સમારકામ
398738.00 સ્વચ્છતા અને સફાઈ

655395.00 ગરીબો, વિકલાંગો, વિધવાઓ માટે
પેન્શન

765200.00 મચ્છર/રોગવાહકો દ્વારા ફેલાતી
બીમારીઓ માટે ના કાર્યક્રમો

1492500.00 કચરાંના વ્યવસ્થાપન માટે નો
કાર્યક્રમ
37670.00 સંપત્તિઓની જાળવણી

247000.00 રક્તદાન કેમ્પ

71000.00 સામાજિક વનીકરણ

1808257.00 સ્ટ્રીટ લાઇટનુ ં સમારકામ

ખર્ચની રકમ
591637.00

98391.00

641500.00

155295.00

4716745.00
419390.00
249261.00
76735.00

332606.00

198607.00 શાળામાં રમતગમતોનુ ં આયોજન

260510.00

68700.00 કુપોષણ ઘટાડવા માટે નો કાર્યક્રમ

59274.00

1453.00 સેલ્ફ હેલ્પ ગ્ રૂપની તાલીમ

12000.00 વિવિધ બેઠકોનુ ં આયોજન

3011871.00 જાગૃતિ અભિયાનો અને
જાહેરખબરો

71221.00 કર ઉઘરાવનારાઓને કામે રાખવા

43900.00

340156.00

231976.00
298434.00

આવકના સ્રોત
કુલ આવક

એકઠી કરવામાં ખર્ચનો હેડ
આવેલી રકમ

10055565.00 આતિથ્યસત્કાર

કાર્યાલયના ખર્ચા
કુલ ખર્ચા

ખર્ચની રકમ
76665.00

897380.50

9642052.50

ફક્ત એક કરોડ પંચાવન હજાર પાંચસો પાંસઠ રૂપિયા ફક્ત છન્નુ લાખ બેતાળીસ હજાર બાવન રૂપિયા અને
પચાસ પૈસા
જમીન અને મકાનવેરો
વર્ષ 2018-19 દરમિયાન જમીન અને
મકાનવેરા માટે ન ુ ં કુલ મ ૂલ્યાંકન મ ૂલ્ય (માંગ) રૂ.
15.66 લાખ હત,ું જેમાંથી રૂ. 12.16 લાખ (78%)
એકત્રિત કરવામાં આવ્યાં. જમીન અને મકાનવેરાની
વસ ૂલાત માટે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન કરવસ ૂલાતના
અનેક કેમ્પોનુ ં આયોજન કરવામાં આવ્યું.
વ્યાપારોની નોંધણી માટે ની ફી
વર્ષ 2018-19 દરમિયાન રૂ. 6.94 લાખના
કુલ મ ૂલ્યાંકનમાંથી વ્યાપારોની નોંધણીમાંથી રૂ. 6.55
લાખ (94%)ની કુલ ફી એકત્રિત કરવામાં આવી.
ૂ આવે તેવી વિવિધ સેવાઓની
વ્યવસાયોને અનુકળ
જોગવાઈ કરીને નોંધણીની ફીની વસ ૂલાતમાં વધારો
કરવાનુ ં શક્ય બન્યું.
સ્થાયી સંપત્તિઓમાંથી આવક
આ ગ્રામપંચાયત 2 જાહેર શૌચાલય અને 7
મત્સ્યોદ્યોગ ધરાવે છે . તેને દર વર્ષે ભાડે આપવામાં
આવે છે . આ સંપત્તિઓમાંથી પંચાયતે વર્ષ 2018-19
દરમિયાન રૂ. 7.65 લાખની આવક થયેલ હતી.
કચરાનો નિકાલ
વર્ષ 2018-19 દરમિયાન ગ્રામપંચાયતે જૈવ
અવિઘટનક્ષમ કચરાનાં વેચાણમાંથી રૂ. 1.98 લાખ
કમાયા હતા. તો બીજી તરફ, કચરાંના એકત્રિકરણ
અને નિકાલની માસિક ફી તરીકે સ્થાનિકો પાસેથી રૂ.
18.08 લાખ વસ ૂલવામાં આવ્યાં. તેના કારણે કચરાનાં
વ્યવસ્થાપનની પ્રવ ૃત્તિ ટકાઉ અને આત્મનિર્ભર
બની શકી.

વ ૃદ્ધો, વિધવાઓ અને શારીરિક ખોડખાંપણ ધરાવનારી
પ્રત્યેક વ્યક્તિને દર મહિને રૂ. 1,000/-નુ ં પેન્શન
પ ૂરંુ પાડી રહી છે . એસએચજીના ગરીબ સભ્યને
આજીવિકાની તકો પ ૂરી પાડવા માટે ગ્રામપંચાયત
ઓએસઆરમાંથી પોલ્ટ્રી, બકરીઉછે ર, બાયો-ફ્લોક
ફિશ ફાર્મિંગ યુનિટ પ ૂરાં પાડી રહી છે .
સ્ત્રી સશક્તિકરણ
ગ્રામપંચાયતના વિસ્તારમાં 388 એસએચજી
આવેલી છે . આ મહિલા એસએચજીનુ ં સશક્તિકરણ
કરવા માટે ગ્રામપંચાયતે બેગ બનાવવી, બ્યુટિશિયન,
સીવણની તાલીમ, સોફ્ટ ટૉય બનાવવા, કાગળની
થેલીઓ બનાવવી વગેરે જેવી પ્રવ ૃત્તિઓ પરના
વિવિધ તાલીમ કાર્યક્રમોનુ ં આયોજન કર્યું હત.ું
ઉપર જણાવેલ તાલીમો માટે નો ખર્ચ ઓએસઆરના
ફંડમાંથી કાઢવામાં આવ્યો હતો. આ ગ્ રૂપ તેમના
ઉત્પાદનો વેચી શકે તે માટે સ્ટોલની પણ વ્યવસ્થા
કરવામાં આવી હતી.
આજીવિકાઓનુ ં સર્જન કરવા અને વર્તમાન
આજીવિકાઓને સુદ્રઢ બનાવવા માટે કૌશલ્યવિકાસની
કેટલીક તાલીમો શરૂ કરવામાં આવી. પેટા-પોસ્ટ ઑફિસનુ ં
સંચાલન જર્જરિત થઈ ગયેલા મકાનમાં કામચલાઉ રીતે
કરવામાં આવતું હતુ,ં જેના કારણે લોકોએ ઘણી સમસ્યાઓનો
સામનો કરવો પડતો હતો. તેની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખી
ગ્રામપંચાયતે ઑન સૉર્સ રે વન્યૂમાંથી પેટા-પોસ્ટ ઑફિસના
બિલ્ડિંગનુ ં નિર્માણ કર્યું.

ઑન સૉર્સ રે વન્ યૂ (ઓએસઆર)નો ઉપયોગ
આ
પ્રાપ્ત
થયેલી
ઓએસઆરમાંથી
પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામપંચાયત કેટલીક વિશિષ્ટ અને
પ્રશંસનીય પહેલ હાથ ધરી રહી છે . ગરીબીને તેના
તમામ સ્વરૂપોમાંથી નાબુદ કરવા તથા આરોગ્યપ્રદ
જીવનની ખાતરી કરવા અને જીવનના દરે ક તબક્કે
તમામ લોકોની સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે
ગ્રામપંચાયત ગરીબી રે ખાની ઉપરના 64 વંચિત
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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સ્વચ્છતા સંબધિ
ં ત વિવિધ પહેલ
માસિક સંબધિ
ં ત અસ્વચ્છ વ્યવહારો અને
વપરાયેલા નેપ્કિનનો અયોગ્ય રીતે નિકાલ એ ગ્રામ્ય
વિસ્તારોની સર્વસામાન્ય સમસ્યા છે . વળી, માસિક
અંગે ઘણાં લાંબા સમયથી અનેક માન્યતાઓ તો
પ્રવર્તી જ રહી છે . આ સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા માટે
આઇઈસી પ્રવ ૃત્તિ તરીકે બાળકો, શિક્ષકો અને તેમના
વાલીઓને સામેલ કરી શાળા ખાતે કાર્યશાળાઓની
એક શ્રેણીનુ ં આયોજન કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ
ગ્રામપંચાયતે પાંચેય હાઈ સ્કુલના વિસ્તારમાં સેનિટરી
નેપ્કિન વેન્ડિંગ મશીન અને ઇન્સિનેરેટર્સ ઇન્સ્ટોલ
કર્યા. દર વર્ષે ગ્રામપંચાયત સ્વૈચ્છિક રક્તદાન કેમ્પ,
ફ્રી હેલ્થ ચેક અપ કેમ્પ, કુપોષિત બાળકોને ઓળખી
કાઢવા માટે ના તપાસ કેમ્પનુ ં આયોજન કરે છે અને
આ તમામ પ્રવ ૃત્તિઓનુ ં અમલીકરણ ઓએસઆરમાંથી
કરવામાં આવે છે .
અન્ય ફંડની સાથે ઓએસઆરનુ ં સંમિલન
એ પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામપંચાયતના પ્રભાવશાળી
પાસાઓ પૈકીનુ ં એક છે . કોઇપણ સરકાર પાસેથી
કોઇપણ વિકાસલક્ષી કાર્યન ુ ં અમલીકરણ કરવાના
સમયે અનુભવાતા નાણાંના અભાવની સમસ્યાને
ઓએસઆરમાંથી દૂ ર કરવામાં આવે છે . વર્ષ 2016માં
ગ્રામપંચાયતે સોલિડ એન્ડ લિક્વિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ
પ્રોજેક્ટ સ્થાપ્યો હતો અને અત્યાર સુધીમાં પ્લાન્ટ
પાછળ થયેલા રૂ. 50 લાખના ખર્ચાને ઓએસઆરમાંથી
કાઢવામાં આવ્યો હતો. આથી વિશેષ, ઓએસઆર
ૂ ો માટે મનરે ગા યોજના હેઠળ
ફંડમાંથી સીમાંત ખેડત
ગત વર્ષે 53 ખેતતલાવડીઓ ખોદવામાં આવી
હતી અને આ લાભાર્થીઓને નાની માછલીઓ પ ૂરી
પાડવામાં આવી હતી. વળી, બાળકોના તંદુરસ્ત
માનસિક અને શારીરિક વિકાસની ખાતરી કરવા માટે
ગ્રામપંચાયતે ઓએસઆર, 14મા નાણાંપચ
ં
અને
મનરે ગાનુ ં સંકલન કરીને ચિલ્ડ્રન્સ પાર્કનુ ં નિર્માણ
કર્યું છે . હાલમાં જ પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામપંચાયતે
જૈવિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપી પરાળમાંથી થતાં
પ્રદૂ ષણને ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો છે . પ્રથમ
તબક્કામાં પંચાયતે આ પ્રોજેક્ટને 2 ગ્રામસંસદ (વૉર્ડ)
ૂ ો માટેની કાર્યશાળાઓની વ્યવસ્થા,
માં શરૂ કર્યો. ખેડત
ખેતર અને ઘરે લ ું સ્તરે કમ્પોસ્ટના ખાડા બનાવવાના
ૂ ોને જૈવિક બિયારણો
નિદર્શનની સ્થાપના અને ખેડત
અને ખાતર પ ૂરાં પાડવા જેવી પ્રવ ૃત્તિઓને મનરે ગા
અને ઓએસઆરનુ ં સંમિલન કરીને હાથ ધરવામાં
આવી છે .
ગરીબો, વ ૃદ્ધો, વિધવાઓ અને વિકલાંગો માટે પેન્શન
ગ્રામપંચાયત આ કોરોના રોગચાળાની સ્થિતિમાં
તેમજ અમ્ફાન (વિનાશકારી ચક્રવાત)ના સમયગાળા
બાદ ગરીબ ગ્રામજનોને વૈકલ્પિક આજીવિકાઓ પ ૂરી
પાડી રહી છે . કુટુંબની આગેવાની મહિલા કરતી હોય
તેવા 1000 પરિવારને ઓળખી કાઢવામાં આવ્યાં,
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મનરે ગા યોજના હેઠળ પોલ્ટ્રીના શૅડ, બકરીઉછે ર
માટેના શૅડનુ ં નિર્માણ કરવામાં આવ્યું અને તેમને
ઓએસઆરમાંથી મરઘીના બચ્ચાં અને લવારાં પણ
પ ૂરાં પાડવામાં આવ્યાં. આથી વિશેષ, લૉકડાઉનના
સમયગાળા દરમિયાન ગ્રામપંચાયતે ગરીબો અને
મુશ્કેલીઓમાં મ ૂકાયેલા લોકો માટે સાર્વજનિક રસોડું
સ્થાપ્યું અને ફક્ત આ જ ગામના લોકોને નહીં પરં ત ુ
અન્ય વિસ્તારના લોકોને પણ દરરોજ 200 થાળી
ભોજન આપવામાં આવત ું હત.ું આ સિવાય, આ
ગ્રામપંચાયતે મુખ્યમંત્રી કોવિડ-19 રાહત કોષમાં રૂ.
150000.00નુ ં દાન પણ કર્યું. અહીં ઉપર જણાવવામાં
આવેલ તમામ પહેલનુ ં અમલીકરણ ઑન સૉર્સ
રે વન્યૂમાંથી કરવામાં આવ્યું.
ગરીબીને તેના તમામ સ્વરૂપોમાંથી નાબુદ
કરવા, કુપોષણના શ્રાપમાંથી મુક્ત થવા, ભ ૂખમરાંને
દૂ ર કરવા, ખાદ્યસુરક્ષા હાંસલ કરવા, પોષણને
સુધારવા અને ટકાઉ કૃષિને પ્રોત્સાહન આપવા, તમામ
વયના લોકોના આરોગ્યપ્રદ જીવન અને સુખાકારીની
ખાતરી કરવા, જાતીય સમાનતા હાંસલ કરવા તથા
સ્ત્રીઓ અને કન્યાઓનુ ં સશક્તિકરણ કરવા, સમાવેશી
અને સ્થાયી આર્થિક વિકાસ, તમામ માટે રોજગારી
અને શિષ્ટ કામગીરીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે
પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામપંચાયત તેની ઑન સૉર્સ
રે વન્યૂનો ઉપયોગ કરી રહી છે .
સ્ત્રીઓ અને બાળકોની તસ્કરી, બાળલગ્ન, શાળા
છોડી દે વી, કુપોષણ, બાળમજૂરી વગેરે જેવી સામાજિક
બદીઓને નાબુદ કરવા માટે આ ગ્રામપંચાયત દર
વર્ષે કેટલીક રે લીઓ, કાર્યશાળાઓ અને બેઠકોનુ ં
આયોજન કરે છે તથા આ પહેલ પાછળ થતાં ખર્ચને
ઓએસઆરમાંથી કરવામાં આવે છે . વસતીવિસ્ફોટ
અંગે જાગૃતિ પેદા કરવા ઉપરાંત, 11 જુલાઈના રોજ
વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ડેની પણ ઉજવણી કરવામાં આવે
છે , વળી ગ્લોબલ વૉર્મિંગ અને પર્યાવરણના પ્રદૂ ષણ
અંગે જાગૃતિ પેદા કરવા માટે 5 જૂનના રોજ વર્લ્ડ
એન્વાર્યમેન્ટ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે , તમામ
માટે શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 8 સપ્ટેમ્બરના
રોજ વર્લ્ડ લિટ્રસી ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે .
આ સિવાય, તમામ લોકોમાં જાગૃતિ પેદા કરવા
માટે 24 માર્ચના રોજ નેશનલ લેપ્રસી પ્રીવેન્શન ડે,
30 જાન્યુઆરીના રોજ નેશનલ ટ્યુબરક્યુલોસિસ
ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે . શાળાના બાળકો,
એસએચજીની મહિલાઓ, આશા અને આઇસીડીએસ
કામદારો, સ્થાનિક યુવાનો, પંચાયતના સભ્યોની સાથે
સામાન્ય લોકોએ આ પહેલમાં ભાગ લીધો હતો. આ
પહેલને સફળ બનાવવા માટે ઘરે -ઘરે જઈને નજર
રાખવાની સાથે રે લીઓ, ગ્ રૂપ ચર્ચા અને કાર્યશાળાઓ
હાથ ધરવામાં આવી. આ તમામ પહેલને પણ
ગ્રામપંચાયતની ઑન સૉર્સ રે વન્યૂ હેઠળ આવરી
લેવામાં આવી છે . આથી, એવું તારણ કાઢી શકાય કે,
પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામપંચાયત આત્મનિર્ભર બનવા
તરફ આગળ વધી રહી છે .

આવાસ દિવસના રોજ

પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (પીએમએવાય) અમારા ગામના
લોકોના ગૌરવની રક્ષા કરે છે

ગ્રામીણ વિકાસ, પંચાયતી રાજ, કૃષિ
ૂ કલ્યાણ તથા ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
અને ખેડત
બાબતોના કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નરે ન્દ્રસિંહ તોમરે ‘આવાસ
દિવસ’ (હાઉસિંગ ડે)ના રોજ વીડિયો કૉન્ફરન્સિંગ
મારફતે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદે શોના ગ્રામીણ
વિકાસ મંત્રીઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે બેઠક
યોજી હતી. તેમણે જણાવ્યું હત ું કે, પીએમ આવાસ
યોજના - ગ્રામીણ (પીએમએવાય-જી)નો ઉદ્દે શ્ય ઘરો
પ ૂરાં પાડવાનો અને લાભાર્થીઓના ગૌરવની સુરક્ષા
કરવાનો પણ છે . વાસ્તવમાં આ સુધારે લી જીવનશૈલી
લાભાર્થીઓના કલ્યાણ પર હકારાત્મક છાપ છોડશે.
દે શમાં ઉજવવામાં આવતાં અન્ય વિશેષ દિવસોથી
વિપરિત આવાસ દિવસ એ કરોડો ગ્રામીણ પરિવારોનો
સમાવેશ કરવાનો પ્રસંગ છે અને આ યોજના અંગે
લાભાર્થીઓમાં જાગૃતિ પેદા કરવાની એક તક છે .
અનેકવિધ રાજ્યોના ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રીઓએ ‘વર્ષ
2022 સુધીમાં તમામ માટે આવાસ’ના લક્ષ્યાંકને
હાંસલ કરવા માટે નો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો હતો.

ગ્રામીણ વિકાસ બાબતોના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી
સાધ્વી નિરં જન જ્યોતિ, ગ્રામીણ વિકાસ સચિવ શ્રી
નગેન્દ્રનાથ સિંહા, અધિક સચિવ (ગ્રામીણ વિકાસ)
સુશ્રી અલ્કા ઉપાધ્યાય, ડેપ્યુટી ડિરે ક્ટર જનરલ
(ગ્રામીણ વિકાસ) શ્રી ગયાપ્રસાદ અને મંત્રાલયના
અન્ય અધિકારીઓએ આ કૉન્ફરન્સમાં હાજરી આપી
હતી. સચિવોની સાથે સોળ રાજ્યના ગ્રામીણ વિકાસ
અને પંચાયતી રાજના મંત્રીઓ પણ આ કૉન્ફરન્સમાં
જોડાયા હતા.

‘વર્ષ 2022 સુધીમાં તમામ લોકોને આવાસ’
પ ૂરંુ પાડવાના ઉદ્દે શ્યની સાથે ઉત્તર પ્રદે શના આગ્રા
ખાતે 20 નવેમ્બર, 2016ના રોજ વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર
મોદી દ્વારા પીએમએવાય-જીને લૉન્ચ કરવામાં આવી
હતી. તે સમયે દર વર્ષે 20 નવેમ્બરને ‘આવાસ
દિવસ’ તરીકે ઉજવવાનુ ં પણ નક્કી થયું હત.ું વર્ષ
2022 સુધીમાં તમામ આવશ્યક સુવિધાઓ ધરાવતા

2.95 કરોડ આવાસીય એકમોનુ ં નિર્માણ કરવાની
પરિક્લપના કરવામાં આવી. પ્રથમ તબક્કામાં એટલે કે
વર્ષ 2016-17થી 2018-19 દરમિયાન એક કરોડ પાકા
ઘરનુ ં નિર્માણ કરવાનો લક્ષ્યાંક નિર્ધારિત કરવામાં
આવ્યો અને બાકીને 1.95 કરોડ ઘરોને વર્ષ 201920થી વર્ષ 2021-22 દરમિયાનના બીજા તબક્કામાં
બાંધવામાં આવશે. કુલ 2.26 કરોડ ઘરોની લક્ષિત
ફાળવણીમાંથી 1.75 કરોડ ઘરને પીએમએવાય-જી
હેઠળ મંજૂર કરવામાં આવ્યાં છે , જેમાંથી 1.20 કરોડ
ઘરોનુ ં નિર્માણ સંપ ૂર્ણપણે પ ૂરંુ થઈ ગયુ ં છે .
સરકારે આ યોજના હેઠળ ઘણાં માપદં ડો
નિર્ધારિત કર્યા છે , જેમ કે, ખ ૂબ જ ઝડપી ગતિએ
ઘરોનુ ં નિર્માણ કરવું અને સંપ ૂર્ણ પારદર્શકતા, ગુણવત્તા
જાળવવી, લાભાર્થીઓને સમયસર નાણાં મોકલવા
માટે ડાયરે ક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરનો ઉપયોગ કરવો,
લાભાર્થીઓને ટેકનિકલ સહાય પ ૂરી પાડવી, ચોક્કસ
વિસ્તારોને અનુરૂપ હોય તેવી ડીઝાઇનના વિકલ્પો
પ ૂરાં પાડવા, એમઆઇએસ-એરીયાઝ સોફ્ટવેર અને
આવાસ એપ મારફતે કામ પર નજર રાખવી.

આવાસ દિવસ/સપ્તાહની ઉજવણી દરમિયાન
હાથ ધરવા માટે અહીં નીચે જણાવેલી વિવિધ
પ્રવ ૃત્તિઓને સામેલ કરવામાં આવીઃ
•
લાભાર્થીઓને પીએમએવાય-જી અંગેની
માહિતી પ ૂરી પાડવી
•
લાભાર્થીઓને ઘર જ્યાં બની રહ્યાં છે , તે
જગ્યા એ સ્થળ ચકાસણી પર લઈ જવા
•
લૉન મેળવવા માટે લાભાર્થીઓને
મદદરૂપ
થવા
સ્થાનિક
બેંકના
અધિકારીઓ સાથે તેમની ચર્ચા ગોઠવી
આપવી
•
ભ ૂમિ પ ૂજન અને ગૃહ પ્રવેશ વગેરેન ુ ં
આયોજન કરવું
•
આ પ્રસંગને અનુરૂપ હોય તેવી અન્ય
કોઈ પ્રવ ૃત્તિ યોજવી
સ્રોતઃ પીઆઈબી
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ુ નને દૂર કરવા
ગ્રામીણ અર્થતંત્રમાં રહેલ અસંતલ
માટેના ક્રાંતિકારી પગલાં

ૂ
પંચાયતી રાજ, ગ્રામીણ વિકાસ, કૃષિ અને ખેડત
કલ્યાણ તથા ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બાબતોના કેન્દ્રીય
મંત્રી શ્રી નરે ન્દ્રસિંહ તોમરે જણાવ્યું હતું કે, ગ્રામીણ
ુ ન વ્યાપ્ત છે , કારણ કે,
અર્થતંત્રમાં હજુ પણ અસંતલ
દે શની 70 ટકાથી વધુ વસતી ગામડાંઓમાં વસતી હોવા
છતાં અગાઉની સરકારોએ તેની પર ખ ૂબ જ ઓછું ધ્યાન
કેન્દ્રીત કર્યું છે . વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીના નેત ૃત્વ હેઠળની
સરકારે કૃષિ અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર પર સવિશેષ ધ્યાન
કેન્દ્રીત કર્યું છે . ગામડાંઓનો વિકાસ સાધવા અને ત્યાં
મ ૂળભ ૂત સુવિધાઓ પ ૂરી પાડવા માટે છે લ્લાં સાડા છ વર્ષ
દરમિયાન અનેકવિધ ક્રાંતિકારી પગલાં લેવામાં આવ્યાં
છે . કન્ફેડરે શન ઑફ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (સીઆઇઆઈ)
દ્વારા ‘રુરલ ઇકોનોમીઃ કી ટુ ઇકોનોમિક રીવાઇવલ એન્ડ
કન્ટિન્યુઅલ ઇક્વલ ડેવલપમેન્ટ’ વિષય પર આયોજિત
રાષ્ટ્રીય કૉન્ફરન્સને સંબોધતા શ્રી તોમરે જણાવ્યું હતું કે,
ભારતના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં વિકાસ સાધ્યા વગર એક
વિકસિત રાષ્ટ્રનુ ં સપનુ ં સાકાર કરવું શક્ય નથી.

આ વર્ષે ગામડાંઓના
વિકાસ અને ગ્રામ્ય
વિસ્તારમાં
વસતાં
ગરીબોના કલ્યાણ માટે
રૂ. 2 લાખ કરોડ ખર્ચશે.
કોવિડ-19ની કટોકટીને કારણે મનરે ગાના બજેટને વધારીને
રૂ. 50,000 કરોડ કરવામાં આવ્યું છે . આ વર્ષે અત્યાર
સુધીમાં રૂ. 1 લાખ, 11 હજાર 500 કરોડની જોગવાઈ
કરવામાં આવી છે . મંત્રીશ્રીએ દીન દયાળ અંત્યોદય
યોજના અને દીન દયાળ ગ્રામીણ કૌશલ યોજના હેઠળ
થયેલા કામો અંગે પણ માહિતી પ ૂરી પાડી હતી.

શ્રી તોમરે જણાવ્યું કે, ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય

સ્રોતઃ પીઆઈબી

ૂ ોને
શ્રી તોમરે જણાવ્યું હતું કે, સરકારે ખેડત
કાન ૂની અડચણોમાંથી ઉગારવા અને મુક્ત કરવા તથા
તેમને આર્થિક રીતે સક્ષમ બનાવવા માટે હાલમાં જ
ૂ ોને સક્ષમ
કાયદા સુધાર્યા છે . નાના અને મધ્યમ ખેડત
બનાવવા તેમજ અત્યાધુનિક અને ક્લસ્ટર-આધારિત
ખેતી અપનાવીને આવક રળવા માટે નવા દસ હજાર
ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રીએ ફરીથી જણાવ્યું હતું કે, છ ફાર્મર પ્રોડ્ યૂસ સંગઠનોની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી
વર્ષ પહેલાં ગ્રામીણ વિસ્તારો શૌચાલય, વીજળી, રાંધણ છે . રૂ. 1 લાખ કરોડની જોગવાઈ ધરાવતા એગ્રીકલ્ચર
ગેસ વગેરે જેવી મ ૂળભ ૂત સુવિધાઓથી વંચિત હતાં અને 3 ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી છે .
કરોડ પરિવારોને તેમનુ ં પોતાનુ ં ઘર પણ નહોતુ.ં હવે દરે ક
ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રીએ વધુને વધુ ફૂડ પ્રોસેસિંગ
ઘરો આ સુવિધાઓ ધરાવે છે તથા પીએમએવાય-જી હેઠળ
યુનિટોને ગામડાંમાં લઈ જવા માટેના ઉપાયોની શક્યતા
નિર્માણ પામી રહેલા ઘરોમાં અન્ય મ ૂળભ ૂત સુવિધાઓ
ચકાસવા માટે સીઆઇઆઈના પ્રતિનિધિઓને આહવાન
પ ૂરી પાડવામાં આવી રહી છે .
કર્યું હતુ.ં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, લગભગ 7 કરોડ 63
પ્રધાન મંત્રી ગ્રામીણ સડક યોજના હેઠળ અત્યાર લાખ સ્ત્રીઓ એસએચજી મારફતે લાઇવલિહડૂ મિશન સાથે
સુધીમાં 1 લાખ 78 હજાર વસવાટોને મુખ્ય હાઇવે સાથે સંકળાયેલી છે . તેમના ઉત્પાદનોનુ ં વેચાણ કરવું જોઇએ,
જોડવામાં આવ્યાં છે . વડા પ્રધાને તેમના બીજા કાર્યકાળમાં જેથી કરીને તેઓ પણ કમાણી કરવાનુ ં શરૂ કરી શકે. આ
ત્રીજા તબક્કાને મંજૂરી આપી દીધી છે , જેના હેઠળ આખરે પ્રસંગે બંધન બેંકના સ્થાપક અને સીઆઇઆઈની રુરલ
1 લાખ 25 હજાર કિલોમીટરના માર્ગોનુ ં નિર્માણ કરવામાં ઇકોનોમી કાઉન્સિલના ચેરમેન સી. એસ. ઘોષ, કેપીએમજી
આવશે. આ લક્ષ્યાંકમાંથી લગભગ 30,000 કિલોમીટરના ઇન્ડિયાના વડા શ્રી નીલાંચલ મિશ્રા અને શ્રી સુધીર દે વરસે
માર્ગો પહેલેથી જ મંજૂર થઈ ગયાં છે .
પણ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યાં હતાં.
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unintentional
and not
meant
to hurt any feelings and therefore may be excused.

