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केंद्रीय पंचायती राज मंत्र्यांनी उत्तर प्रदे शात पंचायत भवन आणि सार्वजनिक
शौचालयांचे ई-लोकार्पण केले

-नरेंद्र सिंह तोमर

उत्तम प्रशासनावर आधारित कामकाजाची पद्धत अवलंबून
पंचायती सक्षम करणे गरजेचे आहे . श्री तोमर यांनी
मालकीहक्काच्या योजनेचा उल्लेख केला आणि दे शातील
कोट्यवधी ग्रामस्थांना मालकी हक्क दे णारी ही योजना एक
मैलाचा दगड ठरे ल असेही सांगितले.

केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषी आणि
शेतकरी कल्याण आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री श्री नरें द्र
सिंह तोमर म्हणाले की उत्तर प्रदे शात ज्यावेळी एखादे विकास
काम केले जाते, त्यावेळी अर्धा दे श हा सातत्याने प्रगती
करतो आहे असा निष्कर्ष काढता येतो कारण लोकसंख्येच्या
दृष्टीने उत्तर प्रदे श हे लोकसंख्येच्या दृष्टीने दे शातील सर्वात
मोठे राज्य आहे . राज्यातील पंचायत भवन आणि सार्वजनिक
शौचालयांचे इ-लोकार्पण तसेच भूमीपूजन करताना ते
बोलत होते. उत्तर प्रदे शचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावतदे खील यावेळी
उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे अभिनंदन करताना
तोमर म्हणाले की योजनांच्या संख्येसंदर्भात दे शातील
अनेक राज्ये ही उत्तरप्रदे शाचे अनुक रण करीत आहे . उत्तर
प्रदे शाने स्वच्छ भारत अभियानात (क्लीन इंडिया कॅम्पेन)
महत्वाचे योगदान दिले आहे आणि करोना विषाणूच्या
प्रसारादरम्यान राज्याने हे सिद्ध केले की ग्रामीण भागातील
शेती आधारित अर्थव्यवस्था अत्यंत कठीण संकटाला तोंड
दे ण्याचे सामर्थ्य दे शात निर्माण करू शकते.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ
म्हणाले की ई-लोकार्पण आणि भूमीपूजन कार्यक्रम ही
राज्यातील गावांमध्ये मोठा बदल घडवून आणण्यासाठीची
संधी आहे . राज्यात गरीब कल्याण उपक्रमांतर्गत झालेल्या
कामांद्वारे लाखो स्थलांतरित कामगारांना काम मिळाले.
सामूहिक शौचालयाची दे खभाल करण्यासाठी स्वयंसहायता
गटांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून उत्तर प्रदे शातील प्रत्येक
पंचायतीला 6000 रुपये दे ण्याचा निर्णय घेण्यात आला
आहे . स्वच्छ गाव अभियानाचा प्रचार करण्याबरोबरच,
या उपक्रमामुळे स्वयंसहायता बचतगटांतील महिलांना
रोजगारदे खील प्राप्त होऊ शकेल. नव्याने बांधण्यात आलेली
पंचायत भवने ही ऑप्टिकल फायबरला जोडली आहे त. असे
श्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले. बॅंकेची कामे सुरळित
व्हावी या उद्देशाने बॅंक सखींची नियुक्ती करण्यात आली
असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विकासकामांबद्दल राज्याला
संपूर्ण माहिती असून राज्यात 43 टक्के ग्राम प्रधान या
महिला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्रीय जल शक्ती मंत्री श्री गजेंद्रसिंह शेखावत
म्हणाले की अंत्योदयाचे तत्त्व अंगिकारून सामान्य माणसाचे
जीवन आमूलाग्र बदलून टाकण्याचा निश्चय पंतप्रधान नरें द्र
मोदी यांनी केला आहे . घन आणि द्रव कचरा वेगवेगळा केला
जाईल आणि येणाऱ्या चार वर्षांत आदर्श गाव विकसित
करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. प्रत्येक अंगणवाडीत
पंचायती राज मंत्र्यांनी सांगितले 13 व्या वित्त आणि शाळे त येत्या 100 दिवसांमध्ये सुरक्षित पेयजल
आयोगाने की 65 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. पुरविणे हे लक्ष्य असून कामाला प्रारं भ झाला असल्याचे
पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार हा निधी 14 व्या ते म्हणाले.
वित्त आयोगात 2,00,292 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात
स्रोतः पत्र सूचना कार्यालय
आला - आणि ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित करण्यात आला
आहे . 15 व्या वित्त आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार,
ग्रामपंचायतींकरिता एका वर्षासाठी 60,750 कोटी रुपये
निधीची तरतूद करण्यात आली आहे . यापैकी 30,375 कोटी
रुपयांचा पहिला हफ्ता याआधीच पंचायत राज संस्थांना
दे ण्यात आला आहे .

श्री तोमर असे दे खील म्हणाले की ग्रामविकास
मंत्रालयाच्या विविध योजनांचा मोठा निधी ग्रामपंचायतींना
उपलब्ध करून दिला आहे . भारताला स्वावलंबी
बनविण्याकरिता पंतप्रधान अत्यंत कटिबध्द आहे त आणि
गावांना आत्मनिर्भर करूनच हे साध्य केले जाऊ शकते.
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नरेंद्र सिंह तोमर

संदेश

पंचायती राज, ग्रामीण विकास,
कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि
अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री, भारत सरकार

'ग्रामोदय संकल्प’चा नववा अंक हा आत्मनिर्भर भारत अभियानावर आधारित आहे . राष्ट्र पिता महात्मा
गांधी असे म्हणत असत की, तुम्हाला भारताला स्वयंपूर्ण बनवायचे असेल तर, खेडे हे विकासाचे महत्वाचे
घटक समजले जावे आणि खेड्यांना स्वयंपूर्ण बनविण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात यावे. दे शात पंचायत
राज व्यवस्था अंमलात आणली गेल्यापासून पंचायतीच्या लोकप्रतिनिधींसमोरील सर्वाधिक मोठे आव्हान
हे ग्रामीण भागाशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये गावांना स्वयंपूर्ण बनविणे हे होते. आपल्याला माहिती आहेच की,
मार्च 2020 पासून दे शासमोर करोना साथीच्या प्रसाराच्या रुपात एक अनपेक्षित संकट उभे ठाकले आणि
त्यामुळे गावांतील आणि शहरांतील लोकांच्या जीवनशैलीच मोठाच बदल घडू न आला आहे .
करोनासाथीमुळे निर्माण झालेले आरोग्याचे सगळे प्रश्न शासनाने प्रभावीपणे सोडविले आहे त आणि
आत्मनिर्भर भारत अभियानामार्फ त आपली खेडी, निमशहरी भाग तसेच शहरे यांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य
बनविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे . आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'व्होकल फॉर लोकल' चा मंत्र
दिला आणि त्याचा उपयोग आपले घरगुती आर्थिक उद्योगांना चालना मिळण्यात आणि प्रस्थापित जागतिक

ब्रॅंडसच्या तोडीचे कौशल्य मिळविण्यासाठी झाला. दे शातील आर्थिक घडामोडींना गती देण्याचे कामही
त्यामुळे घडू न आले.
स्वयंपूर्ण भारताच्या मजबूत पायावर दे श प्रगतीच्या वाटेने गतिमान वाटचाल करीत आहे . शासन
ग्रामीण भागात करीत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये पंचायती राज संस्थांनी मौल्यवान आणि कौतुकास्पद योगदान
दिले आहे . 'ग्रामोदय संकल्प’च्या या अंकात ग्रामीण भागाच्या प्रगतीसाठी सरकारने उचललेली महत्वपूर्ण
पावले, आत्मनिर्भर भारतद्वारे मिळालेले यश आणि स्वयंपूर्ण भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी केलेले प्रामाणिक
प्रयत्न यावर मान्यवर लेखकांनी लिहिले आहे याचा मला आनंद आहे . ग्रामीण भारतातील सामान्य माणसांना
मी याप्रसंगी अनेक शुभेच्छा देतो.

(नरेंद्र सिंह तोमर)
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सुनील कुमार, ias

संदेश

सचिव,
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

ग्रामोदय संकल्पचा ’आत्मनिर्भर भारत अभियाना’वरील या विशेष अंकाचे लोकार्पण करताना मला
आनंद होतो आहे . मार्च, 2020 पासून सुरू असलेल्या कोव्हिड-19 साथीच्या संकटातून दे श जातो आहे .
साथीवर नियंत्रण आणण्यासाठी दे शातील आरोग्य सुविधा मजबूत करणे आणि संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचे
पुनर्गठन करणे अशी सरकारने विस्तृत व्यवस्था केली आहे . यामध्ये, ग्रामपंचायतीपासून राज्य ते राष्ट्रीय
स्तरापर्यंतच्या संस्थांचा समावेश आहे .
साथीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि वित्तीय संकटावर मात करण्यासाठी, लोकांना
आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करणे ही तातडीची गरज होती. त्यामुळे, या महत्वाच्या टप्प्यावर माननीय़
पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा कृती आराखडा मांडला.
आपण आत्मनिर्भर भारताबद्दल बोलतो तेव्हा आपण हे लक्षात ठे वले पाहिजे की ज्यावेळी पंचायत
आत्मनिर्भर होते, त्यावेळी केवळ स्वयंपूर्णतेची खात्री पटते असे नव्हे तर अधिक प्रशासनात अधिक
उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता येते ज्यातून स्थिर आणि प्रगतीशील ग्राम अर्थव्यवस्था निर्माण होते.
भारताला स्वयंपूर्ण बनविण्याच्या या संपूर्ण प्रयत्नात, जास्त लक्ष हे पंचायती आणि स्थानिक संस्था अधिक
लोकाभिमुख करण्यावर असायला हवे. भारतीय खेड्यांमधील अखेरचा माणूस जेव्हा 'आत्मनिर्भर' होईल
तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने 'आत्मनिर्भर भारत' होऊ.
ग्रामीण भागात सरकारने केलेल्या उपाययोजना, आत्मनिर्भर भारतातून मिळालेले यश आणि सर्व
संबंधित घटकांनी केलेले प्रयत्न याबाबत लेखकांनी केलेल्या योगदानावर आधारित हा विशेषांक काढला
आहे . स्वयंपूर्ण भारतासाठी नियोजन करणे आणि चांगली अंमलबजावणी करणे असे काम करणाऱ्या
आमच्या वाचकांना प्रेरणा मिळे ल अशी अपेक्षा आहे .
हा अंक वाचकांसाठी अर्थपूर्ण ठरेल अशी अपेक्षा आहे .

(सुनील कुमार)
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आत्मनिर्भर भारत अभियान- भारताच्या मजबुतीसाठीचे
नवे पाऊल

-नरेंद्र सिंह तोमर*

“दे शातील प्रत्येक नागरिकाने या संकट समयाला संधीत रुपांतरीत करण्याचा संकल्प केला आहे . राष्ट् रासाठी
आपल्याला हा वळण बिंदू असल्याचे सिद्ध करायला हवे. तो वळण बिंदू कोणता? स्वयंपूर्ण भारत.”

रा

ष्ट्र स्वतःच्या पुनर्निर्माणाच्या मार्गावर आहे .
21वे शतक हे भारताचे असेल हे आपण गेल्या
शतकापासून ऐकतो आहोत. वेळ, परिस्थिती,

विकास, सक्रिय आणि सक्षम नेतृत्व आणि त्या दिशेने

- भारताचे पंतप्रधान, नरें द्र मोदी

अभियान म्हणजे दे शाच्या पुनर्बांधणीचा असा पवित्र संकल्प
जो 21 व्या शतकात भारताला जागतिक नेतृत्व बनण्यासाठी
वेगवान मार्गावर घेऊन जाऊ शकतो.

हे आवाहन केवळ कोविड -19च्या प्रसारामुळे
उद्भवलेल्या प्रतिकूल आव्हानांचा सामना करण्याचा
शतक आपल्या दे शाला एक स्वावलंबी राष्ट्र म्हणून पुन्हा
प्रयत्न नाही तर दे शाला नव्या दिशेने नेण्याचा एक मोठा
स्थापित करण्याचे युग असेल.
प्रयत्न आहे ज्याचे निश्चितच दूरगामी परिणाम होतील. एका
गेले वर्ष हे एक अकल्पनीय आपत्तीचे वर्ष आहे बाजूला पंतप्रधानांच्या या निर्णयामुळे समाजातील दुर्बल
ज्याने संपूर्ण जगातील अर्थव्यवस्था, आरोग्य प्रणाली आणि घटकांवरील बेरोजगारीची भीती कमी करण्याचे प्रतिबिंबित
जीवनशैलीवर खूप विपरित परिणाम केला. कोविड-19च्या होते आणि दुसरीकडे सध्याच्या आर्थिक मंदी पसरलेल्या
संकटामुळे केवळ मोठ्या संख्येने लोकांचा अकाली मृत्यू जगात भारतीय उत्पादने आणि ब्रँड्सला नवीन जागतिक
झाला इतकेच नाही तर ‘लॉकडाऊन’ मुळे कोट्यवधी उं चीवर नेण्याचा एक अंतर्निहित मंत्र आहे .
उचलण्यात आलेले धाडसी पाऊलं संकेत देतात की 21वे

लोकांच्या बेरोजगारीची गंभीर समस्या उद्भवली ज्यामुळे

20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज इतके सर्वसमावेशक
आहे त की त्यामध्ये समाजातील प्रत्येक घटकाने काळजी
बंद पडले. या संकटकाळात आपण दुहेरी आव्हानांचा घेतली आहे . जर आपण आकडेवारीची तुलना केली तर,
सामना केला आहे . एकीकडे लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची विस्तृत व्याप्ती त्याच्या राष्ट्रीय
आपल्याला उत्तम दर्जाची आरोग्यसेवा पुरवावी लागली जीडीपीच्या जवळजवळ दहा टक्के आहे हे लक्षात येते.
आणि दुसरीकडे लोकांना रोगजार उपलब्ध करुन देण्यासाठी पंतप्रधानांनी हाती घेतलेल्या या अतिशय प्रभावामुळे
अर्थव्यवस्थेला गती द्यावी लागली. आपल्या दे शाने ज्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम येईल आणि येणाऱ्या
प्रकारे या प्रचंड आव्हानांना इतक्या निर्भयतेने आणि प्रभावी काळात पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग आणि रोजगार
नियोजनासह तोंड दिले ते केवळ आपले माननीय पंतप्रधान निर्मितीवरही सकारात्मक परिणाम होतील. पंतप्रधानांनी
श्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्षम नेतृत्वातूनच ज्यांनी एक महान यावेळी “व्होकल फॉर लोकल” हा मंत्रही दिला आहे . स्वदे शी
संकल्प, दूरदृष्टी आणि एक महान नेतृत्व दर्शविले. आम्ही उत्पादनांना जागतिक उत्पादनांच्या बरोबरीने बनविण्याच्या
केवळ कोविड-19 च्या साथीचा इतका निर्भयपणे सामना या उपक्रमामुळे विविध क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होत आहे त
केला असे नाही तर मोदीजींच्या भव्य नेतृत्त्वामुळे आम्ही आणि यामुळे स्वदे शीची ओळख पटल्याबद्दल आम्हाला
आव्हानाला संधीमध्ये रुपांतरित केले. आत्मनिर्भार भारत अभिमान वाटतो आहे . समाजातील विविध घटकांच्या गरजा
अभूतपूर्व आर्थिक मंदी झाली व मोठ्या संख्येने उद्योग

*पंचायतराज मंत्रालय, ग्रामीण विकास, कृषि आणि शेतकरी कल्याण आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग, भारत सरकार
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भागविल्या जाण्याबरोबरच आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या

आहे . आमचे कारागीर आणि कामगार यांचे कौशल्य आणि
पॅकेजेमध्ये जमीन, कामगार, तरलता आणि कायद्यातील कला आणि आमची अद्वितीय कामगार शक्ती ही भारताला
सुधारणेवरही लक्ष केंद्रित केले आहे आणि हे सर्वसमावेशक स्वावलंबी बनविण्यासाठी सर्वात मोठा उर्जास्रोत आहे .
“मागणी आणि पुरवठा” हा आत्मनिर्भर भारताचा पाचवा
पध्दतीसह एक अद्वितीय पाऊल आहे .
आधारस्तंभ म्हणून निर्धारित करण्यात आले आहे . मागणी
पंतप्रधानांनी 12 मे 2020 रोजी आत्मनिर्भर भारत तयार करणे आणि वेळेवर पुरवठा करणे आणि आवश्यक
उत्पादनांची उपलब्धता, स्वावलंबन आपोआप प्राप्त होईल
अभियानाची घोषणा केली आणि गेल्या आठ महिन्यांतील
अशी वातावरणनिर्मिती तयार करण्यात मदत करते.
#AatmaNirbharDesh

कृषि: कोव्हिडदरम्यान
अतिरिक्त पाऊल
टाळे बंदी दरम्यान किमान आधारभूत किं मतीत
(एमएसपी) रु. 74,300 कोटींची खरे दी

कोविड-19
विरूद्ध
लढताना
भारताच्या
आत्मनिर्भरतेची जागतिक कामगिरी शक्य झाली आहे . ड्र ग्स
कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (डीसीजीआय) भारतात
विकसित केलेल्या दोन लसींना मंजुरी दिल्याने साथीच्या
आजाराविरूद्धच्या लढाईत आपण सर्वोच्च स्थानी पोहोचलो
आहोत.

या दोन्ही लसी संपूर्णपणे भारताच्या प्रयोगशाळांमध्ये
विकसित करण्यात आहे त आणि तेही विक्रमी वेळेत, परं तु
बऱ्याच मोठ्या आणि प्रभावी दे शांना या संदर्भात अद्याप
कोणताही यश मिळवता आले नाही. लसीकरण कार्यक्रम
रु.6400 कोटी पीएम पिक विमा योजनेंतर्गत
येणाऱ्या दाव्यांसाठी देण्यात आले
देखील सुरू झाला आहे आणि आता आपल्या सर्वांसाठी
अभिमानाचा काळ आहे . आपण फक्त कोरोनापासून
3
दिनांक: 15 मे, 2020
आपल्या दे शातील नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठीच लस
समुदायिक पातळीवरील सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचे वापरत आहोत असे नाही तर इतर गरजू दे शांमध्येही लस
परिणाम आता दिसून येत आहे त. आत्मनिर्भर भारत अभियान
#AatmaNirbharBharatPackage
पॅकेजची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते की
स्वावलंबी भारत निर्मितीला पाच आधारस्तंभ असतील.
शेतकरी आणि ग्रामीण
पहिला स्तंभ आहे ‘अर्थव्यवस्था’. आत्मनिर्भर भारताचे उद्दीष्ट,
अर्थव्यवस्थेला तरलता
आपल्या अर्थव्यवस्थेची अशी रचना करणे की तेथे कोणतेही
आधार
उतार-चढाव होणार नाहीत परं तु लक्षणीय झेप घेता येईल,
मार्च-एप्रिल 2020मध्ये रु.86,000 कोटींचे 63
असे आहे . पंतप्रधानांनी सांगितल्याप्रमाणे दुसरा स्तंभ
लाख कृषि कर्ज मंजूर
असेल “पायाभूत सुविधा” जी या दे शाची ओळख ठरे ल.
मार्च 2020 मध्ये नाबर्डने सहकारी बँका आणि प्रादेशिक
“प्रणाली” हा स्वालंबी भारताचा तिसरा स्तंभ असेल आणि
ग्रामीण बँकांना रु.29,500 कोटींचे पुनःवित्त सहय्य केले.
21व्या शतकातील गरजा पूर्ण करणाऱ्या आधिक तंत्रज्ञानाने
मार्च 2020 मध्ये ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी
सुसज्ज असेल. पंतप्रधानांनी सांगितले की "लोकसांख्यिकी"
राज्यांना रु.4,200 कोटी उपलब्ध करुन देण्यात आले
आत्मा निर्भर भारत अभियानाचा चौथा स्तंभ आहे . आम्ही
कृषी उत्पादने खरेदीसाठी राज्य शासनांना रु. 6700
कोटींचे कार्यकारी भांडवल मर्यादा म्हणून उपलब्ध
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोत आणि आपली
करुन देण्यात आले.
सर्वात मोठी शक्ती ही आपली चैतन्यशील लोकसंख्या
रु. 18700 कोटी पीएम किसान लाभार्थ्यांना हस्तांतरित

2020 साठी 20 लाख कोटी
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सुनिश्चिती होईल आणि खरोखरच ही काळाची गरज आहे .

निर्यात करत आहोत.

आत्मा निर्भर भारत अभियानांतर्गत कृषिव्यतिरिक्त
गावे, गरीब, शेतकरी, शेती आणि त्यासंबंधित उद्योगांना इतर संबंधित क्षेत्रात विकास आणि पायाभूत सुविधा निर्माण
मुख्य प्रवाहात आणूनच भारताच्या उदयाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पुरेसा निधी वाटप करण्यात आला आहे .
होऊ शकते. म्हणूनच पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत यात पशुसंवर्धनात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी
रुपये 15,000 कोटींच्या तरतुदीचा समावेश आहे; वनौषधी
अभियानाचा पाया शेती चिन्हांकित केला गेला आहे ..
शेतीसाठी रु.4,000 कोटी, मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी
कृषी क्षेत्रात प्रक्रिया, साठवण आणि विपणनासाठी रु,20,000 कोटी (रु.11,000 कोटी सागरी, दे शांतर्गत
पुरेशा पायाभूत सुविधांची गरज असल्याचे मत अनेक आणि किनाऱ्यावरील मासेमारीसाठी आणि रु.9,000 कोटी
दशकांपासून व्यक्त केले जाते आहे . शीतगृहे, कोठारे , फूड पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी), रु. 500 कोटी मधमाशी
प्रोसेसिंग युनिट् स इत्यादी खेड्यापाड्या उपलब्ध करून पालनासाठी, रु, 10,000 कोटी उत्पादन संलग्न विमा
देण्याऐवजी शहरे व शहरे जवळ बांधली गेली आहे त. (पीएलआय) योजनेंतर्गत लघु व मध्यम उद्योगांसाठी, रु,
तसेही, आपल्या पिकाला योग्य किं मत मिळे ल याची वाट 10,000 कोटी लघु व सीमांत उद्योग आणि स्वयंसहाय्यता
बघत आपल्या दे शातील 85% लहान शेतकरी आपले समूहांसाठी जेणेकरुन पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम
धान्य साठवून ठे वू शकत नाहीत किं वा चांगले उत्पन्न (पीएमएफएमई) योजनेंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांना चालनासाठी
मिळविण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि त्यांना सबसिडी देण्यासाठी. दहा हजारपेक्षा जास्त
वित्तपुरवठा नाही. अशाप्रकारे , चांगल्या पायाभूत सुविधांच्या नवीन शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) स्थापन
अभावी, दे शातील 15 ते 20 टक्के उत्पादन वाया जाते. 1 केल्या जात आहे त. रु.6,850 कोटी या एफपीओसाठी
लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह कृषी गुंतवणूक निधीची खर्च केले जात आहे त जे आमच्या शेतकऱ्यांना स्वावलंबी
स्थापना हे या दिशेने एक अभूतपूर्व पाऊल आहे . शासनाने बनविण्याकरिता एक क्रांतिकारक पाऊल ठरे ल..
आपले माननीय पंतप्रधान नेहमीच सांगतात की

केलेल्या या उपाययोजनांमुळे खाजगी गुंतवणुकदार
खेड्यांमध्ये, शेतात आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचतील याची
#AatmaNirbharBharatPackage

शेतकरी व ग्रामीण
अर्थव्यवस्थेला थेट सहाय्य
3 कोटी शेतकऱ्यांनी रु.4.22 लाख कोटींच्या कृषि
कर्जासाठी तीन महिन्यांचे कर्ज अधिस्थगन वापरले.
सरकारी व्याज अनुदान आणि त्वरित परतफेड
प्रोत्साहन 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढवण्यात आले
रु. 25,000 कोटींची कर्ज मर्यादा असणारे
25 लाख नवीन किसान क्रेडिट कार् ड्स मंजूर
करण्यात आले
1
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कोव्हिड -19 या महामारीच्या वेळी आत्मनिर्भर
भारत पॅकेजचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे वंचित, गरीब आणि
संसाधनविरहित लोकांना मदत करणे आणि त्यांना
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे आहे . पंतप्रधान गरीब कल्याण
योजनेंतर्गत रु. 1.70 लाख कोटींचे पॅकेजची घोषणा
करण्यात आली. जेणेकरुन कोरोना प्रसारादरम्यानच्या
काळातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी या घटकांना मदत
दिली जाऊ शकेल. कोरोना योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सरकारने प्रथम प्राधान्य दिले. प्रत्येक
आरोग्य कर्मचाऱ्याला रु. 50 लाखांचे विमा कवच देण्यात
आले होते जेणेकरुन आपल्या आरोग्य-संरक्षणाची ही
पहिलीफळी धैर्याने परिस्थितीचा सामना करे ल. कोविड
-19 लसीकरण मोहिमेतसुद्धा सरकारच्या निर्णयानुसार या
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अगदी सुरुवातीलाच ही लस दिली
जात आहे .
आत्मा निर्भर भारत अभियानांतर्गत दे शातील 80
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साथीच्या आजारामुळे नोकरी गमावलेल्या आणि

foÙk ea=kky;
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FINANCE
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आतापर्यंतचे आत्मनिर्भरभारत पॅकेज

नाबार्डच्या माध्यमातून
शेतकऱ्यांसाठी 30,000 कोटींचे
अतिरिक्त आपत्कालीन कार्यकारी
भांडवल निधी सहाय्य
आरआरबी आणि सहकारी बँकांना 30,000 कोटींची
नवीन फ्रंट लोडेड विशेष पुनः वित्तसहाय्य सुविधा मंजूर
लहान व अल्पभूधारक 3 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ
देण्यासाठी
खरीप पेरणीसाठी 06.07.2020 पर्यंत 30,000
कोटींपैकी 24,876.87 कोटी वितरित

आपल्या गावी परत जाणाऱ्या परप्रांतीय स्थलांतरीतांना

रोजगार उपलब्ध करून देणे हे सरकारच्या सर्वोच्च
प्राथमिकतेवर होते. येथे उल्लेख करणे ही फार अभिमान

आणि समाधानाची बाब आहे की या संकटकाळात,
12 राज्यांच्या योजनांच्या समन्वयाने 6 राज्यातील 116

जिल्ह्यांमधे ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबविली

जाणारी मनरे गा योजना आणि ग्रामीण कल्याण रोजगार
अभियान (जीकेआरए) अतिशय उपयुक्त ठरले. जीकेआरए

अंतर्गत, 125 दिवसात 50 कोटी मनुष्य -दिवसांचे काम

निर्माण करण्यात आले आणि तसेच गेल्या दहा महिन्यात
मनरे गा अंतर्गत 10 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आणि

315 कोटी मनुष्य-दिवसांचा रोजगार निर्माण करण्यात

आला, हा एक विक्रम आहे . सरकारने वर्ष 2021-22 साठी
मनरे गा बजेटमधे वाढ केली आहे . मागील वर्षीची तरतूद

कोटी गरीब लोकांना 3 महिन्यांसाठी प्रति कुटु ब
ं दरमहा 5
किलो गहू आणि तांदूळ आणि 1 किलो डाळ मोफत देण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. नंतर, गरिबांसाठी मोफत तरतुदीची ही
सुविधा पाच महिने नोव्हेंबर, 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली.
त्याच काळातच “सार्वजनिक वितरण व्यवस्था” अधिक
पारदर्शक व मजबूत करण्यासाठी 28 राज्ये / केंद्रशासित
प्रदे शांना जोडण्यासाठी “एक राष्ट्र एक रे शन कार्ड ”ही योजना
सुरू करण्यात आली. रु. 20.65 कोटी महिला खातेदारांच्या
जनधन खात्यात तीन महिन्यांसाठी अनुग्रह निधी म्हणून प्रति
महिना रु. 500 दरमहा जमा करण्यात आले. या योजनेसाठी
रु. 31,000 कोटी उपलब्ध करुन देण्यात आले होते.
तसेच, सरकारने 2.82 कोटी ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि
शारीरिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या लोकांची काळजी घेतली
आणि त्यांना रु. 500 च्या दोन हप्त्यांमध्ये रू. 1000 उपल्ब्ध
करुन दिले. यासाठी रु. 2814 कोटी खर्च करण्यात आले.
दे शातील 8 कोटी गरीब कुटु ब
ं ांना तीन महिन्यांपर्यंत मोफत
गॅस सिलिंडर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
कृषितील सुधारणा आणि जल जीवन
मिशनविषयी पंतप्रधान काय म्हणाले ? माहिती
करुन घेण्यासाठी व्हिडियो पहा

रु.61,500 कोटी होती व कोव्हिड प्रसाराच्या काळात

अधिक रोजगार निर्माण करता यावा आणि ग्रामीण भागात

अधिक प्रभावीपणे स्वालंबन साध्य करता यावे म्हणून ही
तरतूद वाढवून रु. 1,11,500 कोटी इतकी वाढवण्यात

आली होती, या तुलनेत या वर्षीचे बझेट वाढवून रु.73,000
कोटी करण्यात आले आहे .

भारताने कोविड -19 संकटाचा जोरदार सामना केला
आहे . आज कोरोना प्रसारावर सर्वसमावेशक नियंत्रणासह
आपण पुन्हा प्रगती करण्याच्या लक्ष्याकडे वेगाने पुढे जात
आहोत. आत्मनिर्भर भारतच्या पायावर एक समृद्ध आणि
सामर्थ्यशाली दे श घडवण्याचे काम सुरू आहे . सन 2021-

22च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात “सशक्त भारत, सुदृढ भारत”
साठी ऐतिहासिक आणि प्रभावी तरतुदी केल्या आहे त.
आपले पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या गतिशील नेतृत्वात,
आपण नक्कीच असे म्हणू शकतो की येणारा काळ भारताचा
असेल आणि आमच्या विजयाचे जागतिक स्तरावर स्वागत
केले जाईल.
दूरदृष्य-भाष प्रणाली (व्हिडियो
काँफरं सिंग) द्वारे गरीब कल्याण
योजनेच्या शुभारं भप्रसंगीचे पंतप्रधान
मोदींचे भाषण

ग्रामोदय संकल्प
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ग्रामीण स्थानिक योजना: स्वयंपूर्ण गावांसाठी
दर्जेदार जगण्याचे नियोजन

-सुनील कुमार*

"जर गावांमध्ये 24 तास वीज आणि पाणी असेल आणि इंटरनेट जोडणी व ऑप्टिकल केबल उपलब्ध असेल, तर
शिक्षक, डॉक्टर्स आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना तिथे राहण्यास अडचणी येणार नाहीत. ते तेथे दीर्घकाळ
राहिल्यास ग्रामीण भागाला त्यांच्या उपस्थितीचा लाभ होईल. "

आ

- पंतप्रधान, नरें द्र मोदी

रोग्य, कृषी, ग्रामविकास, दारिद्र्य निर्मूलन,
शिक्षण आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान या सर्व
क्षेत्रात दे शाने लक्षणीय़ आर्थिक वाढ आणि
विशेष यश गेल्या काही वर्षांमध्ये अनुभवले आहे . मात्र,
शहरांमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे गरीब ग्रामीण जनतेचे
शहरांमध्ये स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात झाले आहे . त्यामुळे,
ग्रामीण भागात सुसह्य जगण्याची संकल्पना विकसित
करण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागात पोहॊचण्यासाठी भारत
सरकारने ठळक उपाययोजना केल्या आहे त. शाश्वत ग्रामीण
समुदाय निर्माण करण्यासाठी ग्रामीण स्थानिक भागाशी
संबंधित नियोजनाकरिता पंचायती राज मंत्रालयाने अनेक
उपाययोजना केल्या आहे त. यामध्ये (अ) लोकांनी जगणे
आणि काम करणे; (ब) समुदाय ऊर्जावान आणि वैशिष्ट्यपूर्ण
असणे, उत्तम, दर्जेदार आणि भरपूर सुविधा असणे आणि (क)
वातावरण आणि आर्थिक बदलांची आव्हाने पेलण्यासाठी
समुदायांना सुधारित स्थानिक जमीन, वारसा आणि
जैवविविधता मिळणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश असलेल्या
ग्रामीण स्थानिक नियोजनाच्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे .

क्षेत्रात स्थानिक आर्थिक विकासाच्या मोठ्या परिप्रेक्ष्यात
पंचायतीची क्षमता वाढणे हा स्वाभाविक परिणाम आहे .
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या स्थानिक विकास
नियोजनाशी याचे साधर्म्य आहे .

सुनियोजित संसाधन विकास, सुविधांच्या प्रभावी
संविधानाने पंचायतींना दिलेल्या अधिकारांमुळे, सर्व वितरणासह सुधारित स्रोत व्यवस्थापन; भविष्यातील

अंगणातील घरगुती कचरा साठणे
*सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
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खुल्या गटारांत साठलेला कचरा

प्रचंड वाहतुकीसंदर्भात (कार, ट्र क इत्यादी) या खेड्यांना
मिळालेल्या महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानांचा आणि राष्ट्रीय
आणि राज्य महामार्गांवरील जमिनीच्या व्यावसायिक
विकासाची क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करून घेणे ग्रामीण
समुहांना शक्य होत नव्हते. स्थानिक नियोजनात्मक उपायांचे
लक्ष्य खालीलप्रमाणे आहे .
पाण्याच्या स्रोतांच्या ठिकाणी गुरे धुणे

i.

धोरणनिर्णयांसाठी आराखडा तयार करण्यासाठी स्थानिक
अस्मिता सक्षम करणे; आणि सुधारित आर्थिक, सामाजिक
आणि पर्यावरणीय़ शाश्वतता तसेच ग्रामीण भागात परवडणारी
घरे या सर्व घटकांसह तळागाळापर्यंत विकेंद्रित नियोजनाला
प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग किं वा प्रमुख राज्य
महामार्गांवर असलेल्या विकासक्षम ग्रामपंचायतींना लाभ
मिळवून देणे हा या उपक्रमाचा हे तू आहे . यामुळे अधिक
प्रकारच्या समुहसेवा पुरविणे, रोजगारसंधी निर्माण होणे,
ग्रामीण समुदायात अधिक भिन्न व विस्तृत घटकांमधील
लोकांचे राहणे, प्रवास करण्याची किं वा शहरी भागांमध्ये
स्थलांतर करण्याची कमी गरज अशा सर्वच बाबींना पाठबळ ii.
मिळू शकेल.

या अभिनव उपक्रमांतर्गत, मंत्रालयाने 17 दर्जेदार
शिक्षण संस्थांसह 34 पंचायतींसाठी एक मास्टर प्लॅन
बनविला आहे . यांमध्ये आंध्र प्रदे श, आसाम, छत्तीसगड,
गुजरात, हरयाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदे श, महाराष्ट्र ,
ओदिशा, तामिळनाडू , उत्तरप्रदे श, उत्तराखंड आणि पश्चिम
बंगाल या राज्यांमधील राष्ट्रीय किं वा राज्य महामार्गांवरील
पंचायतींचा समावेश आहे .

iii.

स्वस्त, परवडणारी घरे , चांगल्या वेतनाच्या नोकऱ्या
आणि सहज मिळणाऱ्या सुविधा यांबाबतच्या
भविष्यातील गरजांची पूर्तता करणे

रिकाम्या भूखंडांवर साठलेला कचरा

लोकंसख्या वाढ आणि तिचे वय वाढविणे या
गरजांकरिता अतिरिक्त घरे आणि रोजगाराच्या
गरजांची पूर्तता करणे

दे श म्हणून कोव्हिडकाळात तोंड द्यावे लागलेले निर्बंध
आणि आर्थिक दबाव यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी
स्थानिकतेला वाव मिळणे ही ग्रामीण भारताची गरज
आहे

या धमन्यांसारख्या असलेल्या महामार्गांवरील

हरित जमिनीवरील पॉलिथिन आणि प्लॅस्टिक कचरा
iv.

गुरांचे गोठे आणि जैविक कचरा

वातावरण बदलाच्या भीतीचा सामना करणाऱ्या
जगात पर्यावरणस्नेही सुविधा पुरविणे

या संदर्भातील प्रस्तावित स्थानिक नियोजनाचे
लक्ष्य हे पंचायतीमधील एखादा विशिष्ट भाग किं वा स्थान हे
ग्रामोदय संकल्प
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स्थानिक नियोजनाची अंमलबजावणी हे एक
आव्हान आहे . त्याकरिता, एकत्रीकरणाचा दृष्टीकोन आणि
राष्ट्रीय़/स्थानिक धोरणांचा योग्य संतुलन साधण्याची
गरज राहील. याशिवाय, रोजगार, निवास, ऊर्जा, स्वच्छता,
मनोरं जन आणि संवर्धन यांच्यामधील महत्वपूर्ण धोरणात्मक
परस्परसंबंधाना प्रतिसाद देण्याची गरज असेल. स्थानिक
स्तरावर, समुहाधारित नियोजन उपक्रम आणि स्थानिक
यंत्रणा तसेच इतर वैधानिक संस्थांची धोरणे यांच्यात प्रभावी
समन्वय यांची गरज असेल.
विंधन विहीरींच्या पाण्यातील प्रदूषण

भविष्यातील उपलब्ध स्रोतांचा विचार करून विकसित करणे
हे आहे . या नियोजनामुळे जमीनमालक, विकसक आणि
शासकीय यंत्रणांना खुले आणि लोकशाहीवादी नियोजनाला
उत्तेजन देण्यासाठी मार्गदर्शन मिळे ल.
या उपक्रमाचा पाठपुरावा करून ग्रामपंचायती
गावांसाठीचा स्थानिक आराखडा तयार करू शकतील आणि
त्यामध्ये कृषी, निवास, स्थानिक बाजार, उद्याने, पाण्याचे
स्रोत, कृषी आधारित उद्योग, बॅंक, पोस्ट ऑफिस, अंगणवाडी,
शाळा, मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग परिसर यांच्याकरिता
तसेच उपाहारगृहे, सुविधा भाग तसेच महामार्गांच्या
कडेला जागा तयार करणे याकरिता जागा निश्चित करता
येईल. प्रभावी विकास धोरणासाठी कमी स्रोतांचा उपयोग
करण्यासाठी निर्णयप्रक्रिया मजबूत करण्याचे काम उत्तम
नियोजन प्रक्रिया करू शकते. अशा नियोजन प्रक्रियेचा इतर
गोष्टींबरोबरच महत्वाचा लाभ असा की ग्रामपंचायतींना
स्वयंपूर्ण होण्यासाठी महसुलाचे स्वत:चे स्रोत (ओएसआर)
याकरिता तातडीचे आणि भविष्यातील स्रोतांकरिता स्पष्ट
आराखडा तयार करता येईल.

मोडकळीस आलेल्या इमारती

ग्रामीण भागातील स्थानिक आराखडे हे माजी राष्ट्र पती
डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांच्या संकल्पनेतून जन्मलेल्या
पुरा अभियानाकरिता (ग्रामीण भागात नागरी सुविधा पुरविणे )
प्रबळ दुवा ठरतील. भौतिक जोडणी, इलेक्ट्रॉनिक जोडणी
आणि ज्ञान जोडणी यांमधून आर्थिक जोडणी हे सर्वंकष
पद्धतीने करणे सूक्षम स्तरावर गावांना स्वयंपूर्ण करण्याच्या
तत्वानुसार केलेल्या ग्रामीण स्थानिक आराखड्यांमुळे सोपे
होईल. माननीय पंतप्रधानांच्या विचारांतील आत्मनिर्भर
भारत अभियानानुसार दे श स्वयंपूर्णतेचा मार्ग तयार करीत
असताना हे अत्यंत महत्वाचे आहे .

मन की बात: शेतकरी हेच
त्यांचे स्वत:चे मालक असतील,
असे पंतप्रधान मोदी शेतकरी
कायद्यांसदर्भात म्हणाले.
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डिसेंबर 2020

पंधराव्या वित्त आयोगाचे पंचायतींना अनुदान- आत्मनिर्भर
भारताकडे वाटचाल

-पंचायती राज मंत्रालय*

"रांगेतील शेवटच्या माणसापर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी दे शाकडे पुरेसे स्रोत आहेत आणि उत्तम प्रशासनाद्वारे
अपेक्षित परिणाम साधला जाऊ शकतो."
1.

पार्श्वभूमी

1.1
मागील चार दशकांत विकसनशील जगाने
राजकीय, प्रशासकीय आणि आर्थिक सत्तेचे हस्तांतरण
स्थानिक स्वयंशासनाकडे होतानाचा कल अनुभवला
आहे . भारताने देखील त्याच्या ऐतिहासिक 73 व्या आणि
74 व्या संवैधानिक दुरुस्तीने हाच मार्ग अवलंबिला आहे .
दे शातील ग्रामीण भागात निवडू न आलेल्या स्थानिक
स्वराज्य संस्थांमार्फ त तळागाळातील लोकशाही मजबूत
करण्यासाठी 73 व्या संवैधानिक दुरुस्ती कायद्याने पंचायती
राज संस्थांना संवैधानिक दर्जा आणि संस्थात्मक चौकट
प्रदान केली. अशा प्रकारे 73 व्या संवैधानिक दुरुस्ती
कायद्याने लोकांचा सहभाग, समानता, कार्यक्षमता आणि
उत्तरदायित्व यांसारखीउत्तम प्रशासनाची वैशिष्ट्ये सर्व राज्ये/
केंद्रशासित प्रदे शांच्या पंचायती राज संस्थांमध्ये अंतर्भूत
केली. 73 व्या संवैधानिक दुरुस्ती कायद्याने पंचायत राज
संस्थांमधील कार्यकारी आणि आर्थिक विकेंद्रीकरणावर भर
दिला आहे .

– पंतप्रधान, नरें द्र मोदी

व्यवस्थेला स्थानिक स्वरुप देण्यासाठी ग्रामीण स्थानिक
संस्थांना बळकटी देणे गरजेचे आहे . ग्रामीण स्थानिक
स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे आणि
पुरेशी आर्थिक स्वायत्तता देणे याकरिता निधी देण्याने ग्रामीण
भागांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी उत्पादक संपत्ती
निर्माण करणे शक्य होणार आहे . यामुळे नागरिकांना केवळ
सुविधांचे लाभार्थी होण्यासच मदत होईल असे नाही, तर
विविध व्यावसायिक उपक्रम सुरू होण्यासही साहाय्य होईल
ज्यामुळे आर्थिक विकास, उद्योजकतेचा आणि रोजगाराचाही
विकास होईल.

1.4
73 वा सुधारणा कायदा,1993 मधील संविधानाच्या
कलम 280(3)(बब) अंतर्गत, केंद्रीय वित्त आयोगांनी राज्य
वित्त आयोगांच्या शिफारशींनुसार राज्यातील पंचायतींच्या
संसाधनांना मदत करण्यासाठीराज्याचा एकत्रित निधी
देण्याची शिफारश करण्याची गरज आहे . जरी ग्रामीण
स्थानिक संस्थांना अधिकार हस्तांतरण करण्याच्या
शिफारशी दहाव्या वित्त आयोगापासून (1995-2000)
सुरुवात झाली असली तरी, बारावा वित्त आयोगापर्यंत
1.2
कोव्हिड साथीनंतर, भारत सरकारने आत्मनिर्भर (2005-10), ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकत्र
भारत अभियानाची घोषणा केली ज्याद्वारे सर्व आर्थिक स्वरुपात नाममात्र रक्कम हस्तांतरित करण्यात येत होती.
क्षेत्रांमध्ये स्थानिक उद्योजकीय तत्वांच्या प्रसाराद्वारे गतिमान
आर्थिक विकास आणि नागरिकांचे जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी 2. तेरावा आणि चौदावा वित्त आयोग (XIII&XIVFC)
भरघोस मदत करण्यात आली. पंतप्रधानांनी सांगितल्यानुसार, कालावधी 2010-15 आणि 2015-20
“आत्मनिर्भर भारत हे अल्पसंतुष्ट असणे किं वा जगापासून
2.1
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लहान
तुटणे नाही, तर स्वयंपूर्ण होणे आणि स्वयंनिर्मितीची क्षमता
एकरकमी मदत करण्याच्या भूमिकेपासून दूर जात, तेराव्या
निर्माण करणे आहे . कार्यक्षमता, समानता आणि धक्क्यांना
वित्त आयोगाने, “डिव्हिजिबल पूल” लाकाही टक्क्के
तोंड देण्याची क्षमता यांना चालना देणाऱ्या धोरणांचा आपण
निधीदिला आहे , उदा. (अ) डिव्हिजिबल पूलच्या 1.5 टक्के
पाठपुरावा करू”. कार्यक्षम लोकसंख्येपैकी मोठा हिस्सा
इतके मूलभूत अनुदान (ब) कामगिरी निधी, जो 2011-12
गावांमध्ये राहत असल्याने, आत्मनिर्भर भारत अभियान
पासून पुढील चार वर्षांसाठी एकूण डिव्हिसिबल पूलच्या
यशस्वी होण्यासाठी, मोठ्या ग्रामीण जनतेचे प्रतिनिधित्व
0.5 टक्केपहिल्या वर्षासाठी आणि डिव्हिसिबल पूलच्या 1
करणाऱ्या पंचायतींना महत्वाची भूमिका पार पाडावी लागणार
टक्के हे उरलेल्या तीन वर्षांसाठी. आयोगाने पाचव्या आणि
आहे .
सहाव्या अनुसूचित भागांसाठी आणि संविधानाच्या भाग 9
1.3
कामे, निधी आणि कर्मचारी यांच्या हस्तांतरणाद्वारे आणि 9 अ अंतर्गत सूट दिलेले परिसर यांसाठी एक वेगळा
नागरिकांना थेट सुविधा देण्यासाठी आणि प्रशासन विशेष भाग मूलभूत निधी आणि विशेष भाग कामगिरी
*पंचायती राज मंत्रालयाकडू न मिळालेल्या माहितीवर आधारित

ग्रामोदय संकल्प

13

निधीची शिफारस आयोगाने केली होती.
XIII व्या वित्त आयोगाच्या एकूण रु. 65160.76 कोटींच्या
तरतुदीपैकी, रु.58256.63 कोटी हे आरएलबींना देण्यात
आले.

मूलभूत (सुटे ) अनुदान आणि एकत्रित अनुदान याचे गुणोत्तर
40%: 60% निर्धारित करण्यात आले आहे .

3.3 पंधराव्यावित्तआयोगानेशिफारसकेलीहोतीकी वेतन
आणि इतर आस्थापना खर्च वगळता सुटे अनुदान अकराव्या
2.2
चौदाव्या वित्त आयोगाने (XIV FC) 2,00,292.20 परिशिष्टात अंतर्भूत 29 विषयांतर्गत असलेल्या वाटलेल्या
कोटी रुपयांची रक्कम संविधानाच्या भाग 9 अंतर्गत स्थापन गरजांसाठी सुटे अनुदान वापरले जावे. राज्यशासनाने मंजूर
झालेल्या दे शातील ग्रामपंचायतींना देण्याची, सरासरी केलेल्या बाह्य एजन्सीद्वारे खात्यांच्या लेखापरीक्षणासाठी
रु. 488 दरडॊई दरवर्षी, शिफारस केली आहे . यापैकी, लागणारा खर्चही या अनुदानातून केला जाऊ शकतो. आरोग्य,
र. 1,80,262.98 कोटी हा मूलभूत निधी होता आणि र. शिक्षण आणि पोषण या राष्ट्रीय लक्ष्य क्षेत्रासाठी सुट्या
20029.22 कोटी हा 26 राज्यांसाठी कामगिरी निधी अनुदानाचा वापर करण्यासाठी आरएलबीला प्रोत्साहन
होता. एक वेगळी भूमिका म्हणून चौदाव्या वित्त आयोगाने दिले जाईल.एकत्रित अनुदान राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या
विश्वासावर आधारित उपाययोजना केली आहे आणि मूलभूत सेवांसाठी वापरले जाईल, म्हणजेः (अ) स्वच्छता
ग्रामपंचायती या ग्रामस्थांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी व खुल्यावर-शौचमुक्त (ओडीएफ) स्थितीचीदेखभालआणि
बांधील असल्याने इतर कोणत्याही स्तरावर हिस्सा न देता
(ब) पेयजलपुरवठा, पावसाचे पाणी साठवण आणि पाण्याचा
थेट ग्रामपंचायतींना हस्तांतरण केले जावे,अशी शिफारस
पुनर्वापर.
केली आहे . दिलेला निधी हा पाणीपुरवठा, स्वच्छता,
2021-26 साठी असलेल्या 60% एकत्रित
सांडपाणी व्यवस्थापन, वादळी पाऊस व्यवस्थापन, 3.4
सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची देखभाल, अनुदानापैकी, 30% पेयजल, पावसाच्या पाण्याची साठवण
पदपथ आणि पथदिवे आणि स्मशान तसेच दफनभूमी तसेच आणि पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी वितरित केले जावे आणि
संबंधित नियमांनुसार त्यांना दिलेल्या कामांमधील इतर 30% स्वच्छता आणि खुल्यावर शौचमुक्त स्थितीच्या
मूलभूत सुविधा पुरविणे यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे . देखभालीसाठी वितरित केले जावे. मात्र, एखाद्या स्थानिक
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या र. 1,83,248.54 कोटी रुपयांचा स्वराज्य संस्थेने एखाद्या श्रेणीचे काम पूर्ण केले असेल तर ती
निधी (एकूण तरतुदीच्या 91.49 टक्के) हा ग्रामपंचायतींना दुसऱ्या श्रेणीसाठी निधी वापरु शकते.संबंधित ग्रामसभेने,
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या 2015-20 या कालावधीसाठी पर्यवेक्षण प्राधिकरण किं वा राज्य सरकारकडू न याची
देण्यात आला.
विधिवत पुष्टी करावी.
3. पंधरावा वित्त आयोग (XV FC)2020-26

3.1
पंधराव्या वित्त आयोगाने (XV FC) आपल्या
अंतरिम अहवालात आर्थिक वर्ष 2020-21साठी, पाचव्या
आणि सहाव्या अनुसूची क्षेत्रातील पारं पारिक संस्थांसह
पंचायतीराजमधील सर्व स्तरांवरील आरएलबीसाठी
रु. 60,750 कोटीचे अनुदान देण्याची शिफारस केली होती.
हे अनुदान दोन भागांमध्ये होते, मूलभूत (सुटे) पगार व इतर
आस्थापना खर्च वगळता स्थानिक पातळीवर आवश्यक
असलेल्या गरजांसाठी, आणि एकत्रित अनुदान मूलभूत
सेवांसाठी (अ) स्वच्छता आणि खुल्यावर शौचमुक्त स्थिती
राखण्यासाठी आणि (ब) पेयजल पुरवठा, पावसाचे पाणी
साठवणे आणि पाण्याचा पुनर्वापर, यासाठी आर्थिक वर्ष
2020-21 साठी पंधरावा वित्त आयोग अनुसानातील घटक
म्हणून समान प्रमाणात (प्रत्येकी 50%).
3.2
आपल्या अंतिम अहवालात, 2021-16 या
पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ग्रामीण स्थानिक संस्था
अनुदानासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने रु. 2,36,895
कोटींची शिफारस केली आहे . 2021-16 या कालावधीसाठी,
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3.5
2024-25 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना
पंधरावे वित्त आयोग अनुदान देण्याची आवश्यक अट
म्हणून अपेक्षित राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) ची स्थापना
करण्याचे विहित केले आहे . ज्या राज्यांनी/ ग्रामीण स्थानिक
स्वराज्य संस्थांनी (आरएलबी) आपले तात्पुरते/ लेखा
परीक्षण केलेले खाते सार्वजनिक डोमेनमधे ऑनलाईन
उपलब्ध करुन दिले आहे फक्त त्यांनाच आर्थिक वर्ष 202122 पासून अनुदान मिळे ल.
3.6	वर्तमान साथीच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी,
ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्याच्या दृष्टीने,
स्थानिक संस्थांद्वारे
अंमलबजावणी करावयाच्या
उपक्रमांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने रु. 70,051 कोटींचे
स्वतंत्र ‘आरोग्य अनुदान’ निराळे काढू न ठे वले आहे . यापैकी,
रु. 43,928 कोटी, प्राथमिक आरोग्य सेवा सुविधांमधे निदान
करण्याच्या मूलभूत सुविधांसाठी, तालुका स्तरावरील
आरोग्य केंद्रांना आधार देण्यासाठी, इमारत नसलेल्या उप-

केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सामुदायिक आयोग्य
केंद्रांच्या इमारतीबांधण्यासाठी आणि ग्रामीण प्राथमिक
आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांना आरोग्य व कल्याण केंद्रांमध्ये
रुपांतरीत करण्यास आधार देण्यासाठी आरबीएलना
वितरित केले जातील.
4.
ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करणे
(जीपीडीपी)
4.1
अनुदानाच्या प्रभावी वापराचे महत्त्व बघता,
नागरिकांना सेवा देण्यासाठी आराखडा तयार केल्यावरच
पंचायतींनी अनुदान वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे .
पंचायतराज मंत्रालयाने जीपीडीपीसाठी नियमावली तयार
केली आहे आणि पाठिं बा दिला आहे .
जीपीडीपीसाठी राज्य विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे राज्याने
विकसित करायची आहे त ज्यामध्ये सगळी संसाधने
एकत्रित होतात ज्यावर पंचायतींचा अधिकार असतो ज्यात

5. केंद्रिय वित्त आयोग अनुदान निधी आणि त्याच्या
उपयोगाचे संनियंत्रण
5.1

प्रशासन तंत्र

वित्त आयोगाच्या अनुदानाच्या प्रभावी उपयोगाचे संनियंत्रण
आणि मूल्यामापन करण्यासाठी राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या
अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय संनियंत्रण समित्यांची
(एचएलएमसी) स्थापना करणे अनिवार्य करण्यात आले
आहे . एचएलएमसीकडे राज्याच्या संबंधित विभागांची जसे
ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, पेयजल आणि स्वच्छता,
आरोग्य, वित्त इ. विभागांची सदस्यता आहे आणि राज्यातील
प्रगतीच्या मूल्यमापनासाठी वेळोवेळी याची बैठक होईल.
राज्य सरकार आणि स्थानिक संस्थांना मार्गदर्शन आणि
सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकार आणि
स्थानिक संस्था, केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या
कार्यान्वयाविषयी केंद्रिय स्तरावर आंतरमंत्रालय समन्वय
सुनिश्चित करतील. केंद्रिय वित्त आयोगाद्वारे मिळालेले
अनुदान वापरण्याच्या प्रगतीवर देखरे ख करण्यासाठी आणि
सुधारणेच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी पंचायतराज
मंत्रालयात समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे .
पंचायतराज सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील आणि
विविध केंद्रिय मंत्रालये, नियंत्रक व लेखा परिक्षक, राष्ट्रीय
एकात्मिक ग्रामीण विकास आणि पंचायतराजचे प्रतिनिधी
व सात राज्यातील पंचायतीराज विभागाचे प्रतिनिधी याचे
सदस्य असतील.
5.2 ई-ग्रामस्वराज

लोकयोजना अभियान

पंचायतराज मंत्रालयाद्वारे विकसित ई-ग्रामस्वराज ही
केंद्रीयवित्त आयोग निधी, मनरे गा निधी, स्वच्छभारतनिधी, एकात्मिक ऑनलाईन प्रणाली आहे जी पंचायतीच्या आर्थिक
राज्य वित्त आयोगाच्या निधी इत्यादींचा समावेश आहे . व्यवस्थापनाविषयी निर्णय घेण्यासाठी समग्र व्यवस्थापन
स्थानिक विकासाचा अजेंडा ठरविण्यात आणि विकासाच्या सूचना प्रणाली उपलध करुन देते. नियोजन मोड्युल
समस्येवर स्थानिक तोडगा काढण्यात जीपीडीपी योजना नियोजित क्रियाकलापांसाठी वेगवेगळ्या योजनांमधून निधी
समुदायासाठी देखील एक संधी आहे . संबंधित शाश्वत एकत्रित करण्यास मदत करते, ज्यायोगे एकीकडे उपलब्ध
विकास लक्ष्ये (एसडीजी) आणि त्यातील कामगिरी कालबद्ध निधीचा जास्तीत जास्त संभाव्य प्रमाणात वापर केला जाईल
पद्धतीने समाविष्ट करण्यासाठी जीपीडीपीचे लक्ष केंद्रित आणि दुसरीकडे महत्त्वाचे क्रियाकलाप सुटुन जात नाहीत /
निधी अभावाने सोडू न दिले नाहीत हे सुनिश्चित केले जाते.
केले जाण्यावर भर देण्यात आला आहे .
4.3
शाश्वत लोक योजना अभियानाद्वारे , एमओपीआर
मंत्रालयाने राज्यातील पंचायतींना, विविध स्त्रोतांमधून
निधीची उपलब्धता एकत्रित करुन त्यातून उपलब्ध होणारे
संपूर्ण संसाधन विचारात घेऊन आपला जीपीडीपी तयार
करण्यास प्रोत्सान दिले आहे . दे शाच्या ग्रामीण भागाच्या
संतुलित विकासास हातभार लावताना अनुदानाच्या प्रभावी
वापरासाठी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे .

पंचायतराज संस्थांची वाढती जबाबदारी सुनिश्चित
करण्यासाठी एक ठोस आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीची
दीर्घकाळापासून गरज वाटत होती. ई-जीएस-पीएफएमएस
इंटरफेस (ईजीपीआय) असलेले लेखा मोड्युल असे
एकमेव तंत्र आहे ज्याद्वारे पंचायती केंद्रिय वित्त आयोगाच्या
अनुदानातून विक्रे ते आणि सेवा प्रदात्यांना पंचायतीत
केलेल्या कार्यांसाठी वेळेवर देयके देणे सुनिश्चित करते.
पंचायतराज मंत्रालयाने पारदर्शकता आणि जबाबदारी
ग्रामोदय संकल्प
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सुनिश्चित करण्यासाठी पंचायतींना, विक्रे ते आणि सेवा
प्रदात्यांना केंद्रिय वित्त आयोगाच्या अनुदानातून सगळ्या
देयकांसाठी ईजीपीआयचा वापर करण्यास सक्षम केले आहे .
याशिवाय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी
निधीतून तयार केलेल्या सर्व भौतिक मालमत्तांचे, मोबाइल
अॅप – एमएक्शनसॉफ्टद्वारे भौगोलिक टॅगिंग करण्याचीही
तरतूद आहे . .
6. पंचायतींचा स्वस्रोत महसूल

6.1
घटनात्मक तरतुदीनुसार, स्थानिक सरकारना
विशेष उत्तरदायित्व, अधिकार आणि प्राधिकार सुपूर्द
करण्यासाठी राज्यांना अधिकृत केले आहे . जेणेकरुन ते
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वरुपात काम करु शकतील.
राज्य, ग्रामीण आणि शहरी सरकारांना कर, शुल्क, टोल
लावण्यास, वसूल करण्यास, विनियोग करण्याचे अधिकार
देऊ शकते आणि काही राज्यस्तरीय करांचा महसूल घेण्यास
नियुक्त करु शकते.
6.2
ग्रामीण स्थानिक संस्थांना आत्मनिर्भर करण्याच्या
दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी स्वस्रोताद्वारे पुरेसा महसूल
(ओएसआर) निर्माण करणे एक महत्त्वाची आर्थिक गरज
आहे . हे त्यांना सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि
नागरिकांप्रति उत्तरदायी होण्यासही मदत करे ल. ग्रामीण
स्थानिक संस्थांकडे सोपवलेल्या कर अधिकार क्षेत्रात,
ग्रामपंचायतींकडे , इतर दोन स्तर – मध्यवर्ती पंचायत
(आयपी) आणि जिल्हा पंचायत (झेडपी)च्या तुलनेत कर
आकाराण्यास अधिक संसाधने आहे त. ग्रामीण स्थानिक
संस्थांना, सामायिक मालमत्ता संसाधने (सीपीआर)
व्यवस्थापनाद्वारे जसे टँक्सचा लिलाव, झाडांची विक्री/
भाडेपट्टी, तलाव व जमीन भाडेतत्त्वावर देणे इ.द्वारे महसूल
उभा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे . याशिवाय,
केंद्रीय वित्त आयोगाद्वारे प्राप्त अनुदानासहित विविध
स्रोतांद्वारे प्राप्त अनुदानाचा वापर पंचायत राज संस्था,
व्यावसायिक इमारती, साठवण सुविधा, बाजारपेठा आणि
भाड्याने देता येईल अशा सुविधा निर्माण करण्यासाठीही
करु शकतात.
6.3
दे शात ग्रामीण स्थानिक संस्थांचा (आरएलबी)
सरासरी स्वस्रोत महसूल त्यांच्या एकून बजेटच्या जवळपास
10% आहे . मात्र, आंध्रप्रदे श, गुजरात, हरयाणा, केरळ,
कर्नाटक, महाराष्ट्र , पंजाब, तमिळनाडू , तेलंगणा आणि पश्चिम
बंगाल या राज्यातील ग्रामीण स्थानिक संस्थांनी विविध
संभाव्य स्रोतांमधून ओएसआर प्राप्त करण्यात चांगली
कामगिरी केली आहे . आरएलबींना आपल्या ओएसआरमध्ये
वाढ करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास प्रोत्साहन
देण्यासाठी पंचायतराज मंत्रालयाने राज्यांशी चर्चा सुरु केली
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आहे आणि पुढील वर्षात आरएलबीद्वारे अधिक ओएसआर
निर्मितीचे लक्ष्य ठे वण्याचा सल्ला दिला आहे .
7.
ऑडिट ऑनलाईन – पंचायतींच्या खात्यांचे
ऑनलाईन लेखापरिक्षण

7.1
पंधराव्या वित्त आयोगाने, आपल्या शिफारशींमध्ये
स्थानिक संस्था स्तरावर लेखापरिक्षण केलेल्या खात्यांच्या
अनुपलब्धतेविषयी चिंता व्यक्त केली आहे . या महत्त्वाच्या
संस्थागत सुधारणेसाठी, पंचायतींचे आर्थिक व्यवस्थापन
सशक्त करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी
पंचायतराज मंत्रालयाने पंचायत खात्यांच्या ऑनलाईन
लेखा परिक्षणासाठी ऑडिट ऑनलाईन अप्लिकेशनचा
शुभारं भ केला आहे . ऑडिट ऑनलाईनमुळे फक्त खात्यांच्या
लेखा परिक्षणाची सुविधा होईल असे नाही तर लेखा
परिक्षणासंबंधीचा रे कॉर्ड ठे वण्याचीही तरतूद असेल. या
ऑनलाईन अप्लिलेशनचा उद्देश लेखा परिक्षणासंबंधी
चौकशी, स्थानिक लेखा परिक्षण अहवाल मसूदा तयार
करणे, ड्राफ्ट ऑडिट पॅरा इ.प्रक्रियांना सुव्यवस्थित करणे
आहे . ऑडिट ऑनलाईनचा मुख्य अनोखा पैलू असा आहे
की ते पूर्णतः कॉन्फिगरे बल अप्लिकेशन आहे म्हणजे
अॅप्लिकेशनमधे राज्याच्या ऑडिट प्रक्रियेनुसार सुधारणा/
कॉन्फिगरे शन केले जाऊ शकते जेणेकरुन या अप्लिकेशनचा
वापर करणारे राज्य लेखा परिक्षक लेखा परिक्षणाचे कार्य
सहज करु शकतील. पंचायतींच्या सगळ्याच स्तरांवर/
पारं पारिक स्थानिक संस्थांमधे ऑडिट ऑनलाईन लागू
केल्याने पंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता सुनिश्चित
करण्याची एक सशक्त ऑनलाईन प्रणाली विकसित होईल
आणि केंद्रिय वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा ग्रामीण भागातील
अनिवार्य क्रियाकलापांसाठी उपयोग होऊ शकेल.
8.
पंधराव्या वित्त आयोग अनुदानाच्या क्रियाकलापांचे
सामाजिक लेखा परिक्षण
8.1
कार्यक्रमांची अभिप्रेत उद्दीष्टे प्रत्यक्षात साध्य होत
आहे त आणि त्याचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळत आहे हे
सुनिश्चित करण्यासाठी सामाजिक लेखा परिक्षण यंत्रणा
ही एक चांगली प्रस्थापित पद्धत आहे . मनरे गाची अनिवार्य

सामाजिक अंकेक्षण सार्व जनिक सुनावणी

कार्यक्षम व्यवस्थापन देखील करते आणि सोबतच
ग्रामपंचायतीला महसूलाचा स्वतःचा स्रोत उपलब्ध करुन
देते.
9.2 सौर वॉटर टँक

एरोबिक कं पोस्टिंग संयत्रं , ग्रामपंचायत एझुकोन (कोल्लम, के रळ)

आवश्यकता म्हणून सामाजिक लेखा परिक्षण प्रभावीपणे
अंमलात आणले जात आहे आणि काही राज्यांमधे चौदाव्या
वित्त आयोगा अनुदानाच्या वापरासह अनेक इतर सरकारी
कार्यक्रम आणि योजनांना याअंतर्गत आणण्यासाठी याचा
विस्तार केला जात आहे . पंचायतराज मंत्रालयाने आता
सर्वसमावेशक सामाजिक लेखा परिक्षण नियमावली तयार
करण्यास पुढाकार घेतला आहे . ज्याचा उपयोग पंधराव्या
वित्त आयोग अनुदानाच्या क्रियाकलापांच्या सामाजिक लेखा
परिक्षणासाठी विविध लाभधारकांद्वारे संदर्भ दस्तऐवज
म्हणून केला जाऊ शकेल.

रामगढ जिल्ह्यात (झारखंड ), ग्रामपंचायतींनी सार्वजनिक
ठिकाणी जल मिनार (सौर सक्षम वॉटर टँक) निर्मितीसाठी
केंद्रिय वित्त आयोग अनुदानाचा वापर केला आहे . जल मिनार
अशी रचना आहे जी सबमर्सिबल वॉटर पंपच्या माध्यमातून
कार्य करते जे योग्य जागी ठे वले जाते आणि वॉटर टँकच्या
वर लावलेल्या सौर पॅनलद्वारे निर्मित सौर ऊर्जेने कार्यान्वित
केले जाते. पेयजलाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हा
नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा महत्त्वपूर्ण वापर आहे . तळागळापर्यंत
अशा प्रकारचा प्रयत्न आणि पुढाकार इतर ग्रामपंचायतींसाठी
एक प्रेरक आणि अनुकरणीय उदाहरण म्हणून ठे वले जाऊ
शकते जिथे मर्यादित निधी आणि नियमित विद्युत पुरवण्याचा
अभाव आहे .

9. वित्त आयोगाच्या अनुदानाद्वारे पंचायत विकासाच्या
यशोगाथा
9.1 सेंद्रिय कंपोस्ट संयंत्र

कोल्लम (केरळ) मधील एझुकोन ग्रामपंचायतीने
जैवविघटनशील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी सार्वजनिक
ठिकाणी एरोबिक कंपोस्टिंग युनिट प्रकल्प लावण्यावर
लक्ष केंद्रित केले. या प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर
20 हजार रुपये प्रति महिना मानधनावर ‘कर्शिका कर्म
सेना’ (कृषि श्रमिक सेना)च्या 25 सदस्यांची (महिला व
सौर वॉटर पंप आणि वॉटर टँक, ग्रामपंचायत सोसो (रामगढ, झारखंड)
पुरुष दोन्ही) नियुक्ती केली. या नियुक्त सदस्यांना जमिनीच्य
मशागतीपासून उच्च-तांत्रिक शेतीपर्यंतच्या शेतीच्या
10. निष्कर्ष
कामांसाठी प्रशिक्षित करण्यात आले होते.
या योजनेंतर्गत, या श्रमिकांच्या सहकार्याने ‘ग्रो बॅग’च्या
रुपात सेंद्रिय कंपोस्ट तयार करण्यात आले. या मॉडेलमधे
थरांच्या तंत्राचा वापर स्वीकारला आहे आणि एक थरात
500 किलोग्रामपर्यंत ओला जैविक कचरा असू शकतो.
कंपोस्ट प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी सृष्टी-स्नेही मायक्रोबियल
कन्सोर्टियम आणि इतर सामग्रीचा वापर केला जातो.
उदाहरणार्थ, एक ‘ग्रो बॅग’ तयार करण्यासाठी 8 किग्रा माती
+ 1.5 किग्रा. काथ्याचे कंपोस्ट + 300 ग्रा. शेण (कोरडे ) +
100 ग्रा. अस्थि चूर्ण + कडु लिंब + 10 ग्रा.मायक्रो फुडचा
वापर करतात. सेंद्रिय कंपोस्ट तयार होण्यासाठी जवळपास
10 दिवस लागतात. सेंद्रिय खत वापरून पिकाची लागवड
करण्याव्यतिरिक्त, हे तंत्र समुदाय पातळीवरील कचऱ्याचे

10.1
केंद्रिय वित्त आयोगाच्या आर्थिक मदतीमुळे
पंचायतींना मिळे लेल्या पुरेसा निधी तसेच या निधीच्या
वापरासाठी सरकारच्या विविध उपक्रमांनी ग्रामीण
लोकसंख्येला मूलभूत सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी
पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा शक्य झाली आहे . या
अनुदानाच्या प्रभावी वापरावर देखरे ख करणारी वास्तविक
वेळ ऑनलाईन देखरे ख प्रणालीने गावात राहणाऱ्या
लोकांचे जीवन अधिक सुलभ करण्यासाठी मजबूत पाया
उपलब्ध होईल. हे प्रयत्न आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य साध्य
करण्यासाठी सशक्त आधार ठरतील.
ग्रामोदय संकल्प
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आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीत आदिवासी व्यवहार
मंत्रालय (एमओटीए) आणि पंचायतराज संस्थांची
(पीआरआय) भूमिका

- आदिवासी व्यवहार मंत्रालय*

“भारतातील लोकांनी दे शाच्या रक्षणासाठी सर्व प्रकारचे कष्ट सहन केले आहेत. शतक बदलाच्या उं बरठ्यावर, ‘वायटू के’
समस्या सोडवण्यासाठी भारताने आपली तांत्रिक क्षमता व विद्वत्तेचा उपयोग केला. आता जगाला असा विश्वास वाटतो भारत
आता प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टता प्राप्त करु शकतो आणि मानवजातीच्या कल्याणासाठी मोठे योगदान देऊ शकतो.”

आ

दिवसी व्यवहार मंत्रालय हे अनुसूचित जमातींच्या
(एसटी) विकासासाठी एकूण योजना, नियोजन
व कार्यक्रमांचा समन्वय यासाठीचे नोडल
मंत्रालय आहे . 2011च्या जनगणनेनुसार दे शातील एकूण
लोकसंख्येपैकी 8.6% लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची
आहे , या वर्गात 10.45 कोटी लोक येतात ज्यामधे दे शातील
एकून क्षेत्रफळाच्या 15% बागात राहणाऱ्या, ज्यांना विशेषतः
असुरक्षित आदिवासी समूह (पीव्हीटीजी) म्हटले जाते असे 75
आदिवासी समुदाय/समूह यांच्यासह 705 समुदाय/समूहांचा
समावेश आहे . जवळपास 75% अनुसूचित जमाती समुदाय
मध्य भारतात, सर्वाधिक मधप्रदे श आणि नंतर महाराष्ट्र इ. मध्ये
राहतात. जवळपास 10% अनुसूचित जमाती लोकसंख्या
ईशान्येकडील राज्यात राहते.

अदिवासी व्यवहार मंत्रालय आदिवासी समाजाच्या
कल्याणासाठी कार्य करते. तंत्रज्ञान, मूलभूत सुविधा विकास
– संस्थांचा क्षमताविकास व सशक्तीकरण, अंतर/फरक
विश्लेषण, केंद्रिय मंत्रालयांशी सहयोग-समन्वय, प्रतिष्ठित
संघटनांशी भागीदारी इ. विविध क्षेत्रात ते कार्य करीत आहे त.
आत्मनिर्भरतेला चालना देणारी आणि भारताच्या
आदिवासी समाजासाठी स्व-निर्मिती करणारे प्रकल्प आणि
धोरणांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेची
अंमलबजावणी करण्यात पंचायतराज संस्थांचे तीन स्तर
आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय यांनी महत्त्वाची भूमिका
पार पाडली आहे .
कोव्हिड संकटादरम्यान गावांमध्ये परतलेल्या शेकडॊ
स्थलांतरित मजूरांमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यातही
दे शाच्या अनेक भागांत पंचायतराज संस्थांनी महत्त्वाची
भूमिका निभवली आहे .
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे निर्धारित उत्कृष्टता
केंद्र (सीओई) राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त केंद्र आहे
जे आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी संशोधन अभ्यास
*आदिवसी व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीवर आधारित
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हाती घेण्याची क्षमता बाळगते. मंत्रालयाच्या योजनेचे उद्दिष्ट
प्रामुख्याने आदिवासी विकास योजनेच्या क्षेत्रात कार्यरत
असलेल्या संभाव्य संस्थांच्या सक्रिय संशोधनास समर्थन व
बळकटी देणे हे आहे .
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ह्यांनी अलीकडेच श्री अर्जुन
मुंडा (केंद्रिय मंत्री, आदिवासी व्यवहार) आणि श्रीमती रे णुका
सिंह सरुता (राज्यमंत्री, आदिवासी व्यवहार) यांच्या समवेत
दोन उत्कृष्टता केंद्रांचे उद्घाटन केले. पंचायतराज संस्थांचे
सशक्तीकरण आणि शेतकऱ्यांचे सबलीकरण यासाठी नेतृत्व
तयार करणे याचे उद्दिष्ट आहे .
श्री श्री कृषि विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्थेने
(एसएसआयईसटी) अलीकडेच आदिवासी व्यवहार
मंत्रालयासोबत आदिवासी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे
प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे . 10,000 आदिवासी
शेतकऱ्यांना शाश्वत नैसर्गिक शेती तंत्राचे प्रशिक्षण देण्याचे
या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट असून ते त्यांना विपणन संधींचीही
ओळख करुन दे ईल. यासंदर्बात, आर्ट ऑफ लिव्हिंग,
एसएसआयईसटी चमूने आपला पहिला मैलाचा दगड गाठत
अलीकडेच औरं गाबाद जिल्ह्याच्या कन्नड तालुक्यातील 89
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे प्रारं भिक प्रशिक्षण दिले. यावेळी
गावचे सरपंच श्री रावसाहेब दहातोंडे आणि पोलिस पाटील श्री
यशवंत शेळके यांची उपस्थिती होती. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात
नैसर्गिक शेतीच्या सैद्धांतिक आणि प्रायोगिक अशा दोन्ही
बाजूंचा समावेश होता, जसे एन्झाइम तयार करणे,अनृत
रसायन, गौ-आधारित शेती, मृदा परिक्षण अहवालातील

मिथके आणि नैसर्गिक पद्धतीने मायक्रोब कल्चर यासोबत
त्यांच्या शेत जमिनीत रसायनांच्या हानिकारक वापराबाबत
शेतकऱ्यांमधे जागृती आणणारे इतर विविध विषय मांडण्यात
आले.

दुर्गम गावी उद्योग उभारण्याच्या उद्देशाने परतला. कोव्हिड19च्या साथीत या युवकाला अपली उपजिविका गमवावी
लागली आणि त्यामुळेच तो थायलंडचे व्यंजन उपलब्ध करुन
देणारे रे स्त्राँ सुरु करण्यास बाध्य झाला.

नैसर्गिक शेती पद्धती स्वीकारल्याने फक्त
आरोग्याच्याबाबतीतच नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्याही फायदाच
होईल याची खात्री देण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे
विपणन करण्याच्या विविध पद्धती आणि त्यांच्या मोठ्या
मागणीसह असलेली बाजारपेठ याची माहिती देण्यात आली.

विशाल, बंगळु रुच्या एका रे स्त्राँमधे शेफ म्हणून
काम करत होता मात्र साथीमुळे आणि विषाणूचा प्रसार
रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळे बंदीमुळे आपण
आपल्या पालकांकडे परतावे आणि स्वतःचा उद्योग सुरु
करावा असे त्याला वाटले. त्याच्याकडे कोणतीही बचत
नैसर्गिक शेतीचे विषय ज्ञान देण्यासोबतच या प्रशिक्षण नसल्याने त्याच्या मित्रांनी आणि नातेवाईकांनी लहानसे रे स्त्राँ
शिबिरात शेतकऱ्यांचा मनोस्वस्थ्यासावरही लक्ष केंद्रित उभे करण्यास त्याला मदत केली. मदतीसाठी विशालने तीन
करण्यात आले होते. आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे ज्येष्ठ प्रशिक्षक लोकांना घेतले आणि मासिक भाडे रु. 4000 वर एक छोटा
सुधीर चापटे यांनी मानसिक शांती आणि सुखी जीवनासाठी प्लॉट घेतला.
सकारात्मकतेस मदत मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांना श्वसन
“कर्जावर घेतलेल्या पैशातून मी 2 लाख रुपये रे स्त्राँ
आणि प्राणायामाचे तंत्र शिकवले.
सुरु करण्यात गुंतवले,” तो सांगतो.
आदिवासी युवकांना उद्योजक होण्यास मदत
करण्यासाठी सर्वोच्च औद्योगिक संघटना असोचाम (सीओई)
ने भारत सरकारशी भागीदारी केली आहे . याद्वारे आदिवासी
समुदायाचे क्षमता निर्माण होईल ज्यामुळे त्यांचे दे शाच्या
सामाजिक-आर्थिक वाढीत योगदान होईल आणि याप्रकारे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य पूर्ण होऊ
शकेल. “आदिवासी उद्योजकता विकास कार्यक्रमाचे’ उद्दिष्ट
आदिवासी समुदायाच्या जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करणे
आणि त्यांच्या उद्योजकतेला बळकट करण्यास मदत करणे
आहे .

कोव्हिड-19च्या साथीच्या कठीण काळात आदिवासी समुदायाने
आपली उपजिविका मिळवण्याची कशी व्यवस्था के ली याची दोन कथा इथे
दिल्या आहेत.

त्याने सांगितले की लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय फारसा
नाही कारण बऱ्याच लोकांकडे भोजनालयात जाऊन खर्च
करण्यासाठी पैसे नाहीत आणि अजूनही नवीन रे स्त्राँमध्ये
जाण्यास लोक मागेपुढे पाहतात.
कुमार सांगतो की त्याचे कर्मचारी घरी पैसे घेऊन
जाऊ शकतील इतके पुरेसे तो कमावतो. त्याला आशा आहे
की टाळे बंदी पूर्ण उठली की त्याचा व्यवसाय निश्चितच वाढे ल.
त्यांची स्वतःची यशोगाथा रं गवणे
झारखंडमधील जोरखट येथील 50 वर्षीय रुधन
देवीसाठी 35 वर्षांपूर्वी शिकलेली
कला ठरली वरदान

कोविडने
भारतीय
व्यवसायांसाठी विविध परिचालन
व आर्थिक आव्हाने निर्माण केली
28 वर्षीय आदिवासी युवक विशाल कुमार बिहारच्या
ज्यामध्ये उत्पादन क्षेत्राला मोठा
रुधान देवी
पश्चिम चंपारणच्या गौनाहा तालुक्यातील जमुनिया या आपल्या
फटका बसला. मात्र, असे 50 वर्षीय
रुधान देवीच्याबाबतीत नव्हते. रुधान देवींना त्यांच्या कलेमुळे
फक्त त्यांच्या झारखंडमधील जोरखट या मूळ गावातच नव्हे
तर राष्ट्रीय स्तरावर आणि आज जगाच्या विविध भागात
ओळख आहे .
कोव्हिड-19ची साथ 28 वर्षीय आदिवासी युवक विशाल
कुमारसाठी भाग्याची ठरली

विशाल कुमार त्याच्या रेस्त्राँमधे

रुधान देवींनी पेंटिगं करणे सुरु ठे वले आणि त्यांना
ऑर्डर मिळत गेल्या. ग्राहकांच्या मंजुरीसाठी त्यांनी तयार
केलेली चित्र आधी व्हॉट् सअॅपवर पाठवली जात, मग ते त्या
चित्राचे शुल्क थेट रुधान देवीच्या बॅंक खात्यात जमा करत.
ग्रामोदय संकल्प
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पिढीलाही तयार केले असल्याचे ते सांगतात. “माझ्या
मुलांव्यतिरिक्त माझ्या तीनही स्नुषा या कलाशैलीत पारं गत
आहे त,” त्या माहिती देतात.
आदिवासी महिलांना खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण करणे

रुधान देवींनी के लेले पेंटिंग

35 वर्षांपूर्वी केलेल्या पहिल्या पेंटिगं ला आठवत त्या
सांगतात की त्यांच्या मावशीकडू न त्या ही कला शिकल्या
आणि विवाहानंतरही त्यांनी पेंटिगं सुरु ठे वले.
रुधान देवींना मोर आणि झारखंडचा राज्य प्राणी
असलेला हत्ती चितारणे आवडते. त्यांनी त्यांच्या घरावर
केलेले माणसावर हल्ला करणारा वाघ हे भित्तिचित्र अतिशय
लोकप्रिय आहे .
त्यांची तीन मुले आणि स्नुषा पारं पारिक चित्रकला
व्यवसायात आहे त. “जोरकाथचे कुरनी खोवर पेंटिगं
विवाहप्रसंगी केले जाते आणि घरं सजवली जातात आणि पुढे
कापणीच्या हं गामातही या पेंटिगं ने सजावट केली जाते. कोंबकट पद्धतीने खोवर शैलीतील पेंटिगं केले जाते,” त्या माहिती
देतात.

गेल्या तीन वर्षांपासून, द इंटरनॅशनल
क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर सेमी=एरिड ट्रॉपिक्स
(आयसीआरआयएसएटी),
उत्कृष्टता
केंद्र
रुपात
तेलंगणात आदिवासी समुदायासोबत काम करत आहे .
आदिवासी समुदायाचे पोषण आणि उपजिविका सुधारणे,
मोठ्या प्रमाणावर त्यांना लघु व्यवसाय क्षेत्रात सामावून
घेणे, आदिवासी युवक व महिलांना रोजगार देणे आणि
समुदायात उद्योजकता विकसित करणे हे या केंद्राचे उद्दिष्ट
आहे . आयसीआरआयएसएटीने आठ अन्नप्रक्रिया युनिट् स
उभारण्यात मदत केली आहे जे पूर्णतः महिलांद्वारे चालविले
जाते व व्यवस्थापित केले जाते. हे युनिट् स आदिवासी
समुदायाला स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देतात, त्यांचा
आर्थिक दर्जा सुधारतात आणि त्यांना टिकाऊ बाजारोन्मुख
समाजात रूपांतरित करतात. जेव्हा भारत सरकारने आदिवासी
व्यवहार मंत्रालयासोबत “आकांक्षी जिल्ह्यांवर” लक्ष केंद्रित
करुन विकसित करण्याचा निर्ण्य घेतला, तेव्हा आठ प्रक्रिया
एककांच्या उभारणीच्या प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली.
आदिवासी कल्याण मंत्रालय (टी डब्ल्युडी), तेलंगणाने प्रकल्प
अंमलबजावणीचे काम आयसीआरआयएसएटीच्या कृषी
व्यवसाय व नवकल्पना व्यासपीठाकडे (एआयपी) सोपवले –
ज्याला आदिवासी व्यवहार उत्कृष्टता केंद्राच्या रुपात मान्यता
देण्यात आली.

आपल्या कलेविषयी सविस्तर सांगताना रुधानदेवी
माहिती देतात की मातीच्या भिंतींवर काळ्या मातीचा लेप
दिला जातो, त्यावर कापडाने पिवळ्या दुधी मातीचा थर दिला
जातो. “त्यानंतर ओल्या थर कापून किं वा तुटक्या कंगव्याने
तेलंगणातील भद्राचलम, उटनूर आणि एटु रनगरम
खरवडू न मोठ्या प्राण्यांचा आकार कोरला जातो, जे फार येथील एकूण 80 आदिवासी महिला शेतकऱ्यांना
अनोखे आहे . या पेंटिगं चे विषय सामान्यपणे हत्ती, वाघ, हरिण, अन्नप्रक्रिया एककांचे व्यवस्थापन करण्याचे प्रशिक्षण
मोर, पक्षी आणि झाडेही असतात,” त्या सांगतात.
आयसीआरआयएसएटीने दिले. या अन्नप्रक्रिया एककांमधे
त्या सुरुवातीच्या कलाकारांपैकी आहे त ज्यांनी 1993- भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण्याच्या
94 मध्ये ऑस्ट्रेलियन उच्चायोग (नवी दिल्ली) प्रकल्पावर (एफएसएसएआय) नियमावली नुसार मशीनरी लागली
काम केले. त्या 1995 पासून आदिवासी महिला कलाकार आहे . या एककांमधे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजार
सहकारी कला प्रकल्पावर (टीडब्ल्युएसी) काम करत आहे त. मानकांनुसार स्थानिक कोरडवाहू पिकांपासून पोषक
अन्न उत्पादने तयार करण्याचे सुनिश्चित केले जाते.
त्यांच्या पेंटिगं चे प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि आयसीआरआयएसएटी ठराविक कालावधीसाठी या
युरोपमधे भरले आहे . त्यांनी ललित कला अकादमीच्या एककांना स्वावलंबी मॉडेल म्हणून चालवत आहे .
आदिवासी व लोककला संमेलनात (भोपाळ व रांची) सहभाग
लघु उद्योग क्षेत्र, उत्पादन, रोजगार आणि निर्यात
घेतला. इतर ठिकाणांमधे त्यांनी भगवान बिरसा जैविक
यामधे लक्षणीय योगदान देऊन राज्याच्या विकासात मोठी
उद्यान, बिरसा मुंडा विमानतळ (रांची), सर्कि ट हाऊस आणि
भूमिका पार पाडतात. या क्षेत्राचे योगदान उत्पादन क्षेत्रातील
रेल्वे स्थानक (हजारीबाग) येथे भित्तिचित्र साकारली आहे त.
उत्पादित वस्तूंच्या सकल मूल्याच्या 40 टक्के असल्याचा
हा कलाप्रकार पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्यांनी पुढील अंदाज आहे . लघु उद्योग क्षेत्राद्वारे होत असलेली रोजगार
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निर्मिती मोठ्या उद्योग क्षेत्रापेक्षा पाचपट अधिक आहे . आर्थिक
क्रियाकलापांचा विस्तार करण्याची मोठी क्षमता औद्योगिक
विकासात आहे ज्यामुळे मालमत्तेच्या विकासाठी मदत होते.
आयसीआरआयएसएटीने जाडेभरडे तृणधान्य
आणि बाजरीपासून अन्न उत्पादने विकसित केली आहे त जी
अतिशय पोषक असून आदिवासी लोकसंख्येचा पोषण स्तर
सुधारण्यासाठी सरकरच्या पुरक पोषण कार्यक्रमात (शालेय
मध्यान्ह भोजन, आदिवासी वसतिगृह आहार कार्यक्रम,
आयसीडीएस इ.) वापरली जाऊ शकतात. ही उत्पादने
तेलंगनाबर अनेक सरकारी कार्यक्रमांमधे वापरली जात
आहे त.
आयसीआरआयएसएटीने आयटीडीए, गिरीजन
सहकारी महामंडळ (जीसीसी) आणि व्यवसाय संधींच्या
गरजेनुसार तीन निवडक आयटीडीए स्थानांवर या पोषक
उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी या लहान एककांची स्थापन
केली आहे . हे एकक आदिवासी समुदायाला धोरणात्मक
व्यावसायिक उद्योगात रुपांतरित करतात आणि त्यांच्या
आरोग्य व सामाजिक-आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून
आणतात. आयसीआरआयएसएटी मॉडेल अंतर्गत अदिवासी
महिलांना संयुक्त उत्तरदायित्व समूहांच्या रुपात संघटित
करते जे आदिवासी समुदायांना स्वयंरोजगाराच्या संधी
उपलब्ध करुन देऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते आणि
त्यांना शाश्वत बाजारोन्मुख समुदायांमधे रुपांतरित करते.
यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या समाजिक प्रणालीत अधिक रोजगार
निर्मितीस मदत करेल.

आदिवासी महिलांना पोषण उद्योजकांमधे
रुपांतरित करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य घटक आहे .
आयसीआरआयएसएटीकडू न प्रशिक्षण घेतल्यावर त्या
स्थानिक कृषी उत्पादने खरेदी करण्यास, शिजवण्यास/
खाण्यास तयार पोषक उत्पादने निर्मिती करण्यास, स्वतःच्या
उपक्रमांसाठी अर्थसहाय्य मिळवण्यास, खात्यांची देखरे ख
करण्यास, आंगणवाडी केंद्रांवर त्यांचा उत्पादन पुरवठा
करण्याची आणि सहकारी संस्थेच्या मार्फ त उर्वरित उत्पादनांचे
विपणन करण्यास समर्थ आहे त. आयसीआरआयएसएटीने
आदिवासी महिलांना आणि त्यांच्या समुदायांना स्थानिक
स्तरावर उपलब्ध घटकांपासून “न्युट्री फुड बास्केट”चे
उत्पादन करण्यास प्रशिक्षित व सक्षम केले आहे . न्युट्री फुड
उत्पादने समुदायांना अतिरिक्त ऊर्जा, प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ
आणि सुक्ष्म-पोषके उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टिने तयार
केली आहे त. ही उत्पादने स्वच्छता पाळू न पॅक केली जातील
आणि खाण्यास तयार (आरटीई) आणि शिजवण्यास तयार
(आरटीसी) या रुपात उपलब्ध करुन दिली जातील.

उत्पादित वस्तू वर्तमान जीसीसी ब्रँड अंतर्गत पॅक
केली जातात आणि तेलंगणा सरकारच्या आदिवासी कल्याण
विभागाच्या व राज्य सरकारच्या इतर विभागांच्या अन्न
योजनांमधे त्यांचा समावेश आहे किं वा खुल्या बाजारातही
विकले जातात. याव्यतिरिक्त, महिलांद्वारे संचालित जेएलजी
एककांना स्वतंत्रपणे उत्पादन करुन ते त्यांच्या स्वतःच्या ब्रँड
नवाने खुल्या बाजारात विकण्याची संधी आहे .

खुल्या बाजारात समुदायाची ओळख निर्माण करणे,
मोठ्या प्रमाणावर समुदायाला लघु उद्योग क्षेत्रात समाविष्ट
करणे, आदिवासी युवक आणि महिलांना रोजगार देणे,
समुदायात उद्योजकता विकसित करणे, स्थानिक उत्पादन,
प्रक्रिया आणि उपभोग याचा प्रसार करुन स्थलांतर थांबवणे,
आणि अनोख्या प्रकारच्या व स्थानिक स्तरावर तयार केलेल्या
उत्पानांकडे ग्राहकांना आकर्षित करणे जेणेकरुन ते स्थानिक
स्वाद दे ईल आणि आहारातील विविधतेचा प्रसार होईल
आणि आदिवासी घरांमधील पोषक उत्पादनांच्या उपलब्धतेचा
त्यांच्या आरोग्यावर व पोषण स्थितीवर सकारात्मक परिणाम
होईल (व्यापक कुपोषण आणि रक्ताल्पता कमी करणे) हे
लघु व्यवसाय उपक्रमांचे लाभ आणि परिणाम आहे त.

आपल्या एककासमोर अभिमानाने उभ्या सलेल्या आदिवासी
महिला उद्योजक. ©ICRISAT

आपल्या एककांमधे खाद्य पदार्थांचे उत्पादन करतान आदिवासी
महिला. ©ICRISAT
ग्रामोदय संकल्प
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यशकथा

- ग्रामीण विकास मंत्रालय

“मला पूर्ण विश्वास आहे की भारत आपली स्वप्ने साकार करेल. मला माझ्या भारतीयांच्या क्षमता,
आत्मविश्वास आणि सामर्थ्यावर विश्वास आहे . एकदा आपण काही करायचा निर्णय घेतला की
आपले ध्येय साध्य होईपर्यंत थांबत नाही.”
- पंतप्रधान नरें द्र मोदी
यशकथा: राजस्थान
डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण समुदायाला सक्षम करण्याचा एक प्रयत्न

उपक्रमाचे नाव: डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण
उपक्रमाचे स्थळ: ग्रामपंचायत: गोगुंडा आणि ददिया पंचायत
ब्लॉक: गोगुंडा, जिल्हा/राज्य: उदयपूर, राजस्थान
मूल्य: रु. 1.60 लाख

हा कार्यक्रम, जिल्हा परिषद उदयपूर आणि राजस्थान
ग्रामीन आजिविका विकास परिषद (राजीविका) सहाय्यित
स्व्यं-सहायता समूहांद्वारे उदयपूर जिल्ह्यात राबवला जात
आहे . संबंधित विभागांचाही सहयोग यासाठी होता.

सहभागी (विभाग):
प्रकल्पाचे अवलोकन
•	जिल्हा परिषद, उदयपूर
•
राजीविका, (गोगुंडा) उदयपूर
कार्य परिचय:
•	जिल्हा प्रशासन, उदयपूर
हा उपक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी
•	स्थानिक प्रशासन, गोगुंडा
मिशन (एसपीएमआरएम) अंतर्गत चालवला जात आहे
अंमलबजावणी एजंसी: राजस्थान ग्रामीण आजिविका
ज्याद्वारे सदस्यांना डिजिटल साक्षरतेचे प्रशिक्षण दिले जाते.
या उपक्रमाचा उद्देश महिलांना तांत्रिक ज्ञान प्रदान करणे विकास परिषद (राजीविका) उदयपूर
आहे जेणेकरुन डिजीटल व्यवहार करण्यास सक्षम होतील
परिणाम:
आणि इतर स्वयं-सहायता समूहातील सदस्यांना मदत करु
•
मोबाईल किं वा संगणकाच्या वापराची सवय
शकतील.
नसलेल्या महिलांची नावनोंदणी.
कार्याची गरज:
•
आतापर्यंत एका बॅचमधील 6 उमेदवारांना
प्रशिक्षित करण्यात आले आहे .
गोगुंडा क्षेत्रातील आदिवासींमधील साक्षरतेच्या
•
येत्या आठवड्यात 15 उमेदवारांच्या एका
अभावामुळे तसेच वेगाने बदलणाऱ्या तांत्रिक वातावरणाशी
बॅचचे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे .
जुळवून घेण्यासाठी या प्रकल्पाची गरज होती. याशिवाय,
•	डिजिटल
साक्षरता
प्रशिक्षणाकडे
स्वयं-सहायता समूह सदस्यांना कौशल्य आणि उपजिविकेच्या
प्रशिक्षणार्थींच्या कुटु ंबियांचा कल, जो या
संधी उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या सामाजिक उत्थानासाठीही
उपक्रमापूर्वी नव्हता.
याची गरज होती.
क्षेत्रातील अनुभव:

आव्हाने:
मुख्य आव्हानांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे:
•

•
•

जागरुकता आणि शिक्षणाचा अभाव.
सामाजिक बंधने, जसे महिला आणि मुलांना
श्रमाच्या कामांमधे रोजगारासंबंधि पूर्वग्रह.
रोजगारांच्या संधींमुळे शेजारच्या राज्यात
स्थलांतर

अंमलबजावणी प्रक्रिया:
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गोगुडं ा येथील संगणक प्रशिक्षण कें द्र

ग्रामस्थांचे / लाभार्थ्यांचे अनुभव

क्षेत्रात या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होऊ
शकतो याची जाणीव होती.

किरण गोस्वामी, सध्या गोगुंडामधील राजीविकामधे बँक
आज, प्रशिक्षणानंतर, संगणकाशी संबंधित मूलभूत
सखी कॅडरमधे काम करते आहे , एक प्रशिक्षणार्थी म्हणून सांगते
की डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षणात नावनोंदणी करण्यापूर्वी कामे करु शकण्यास सक्षम असल्याचा आत्मविश्वास तिला
संगणकशी संबंधित क्रियाकलापांविषयी ती पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे आणि बँक सखीच्या भूमिकेत आपल्या या संगणक
ज्ञानाचा वापर केल्याने तिची कार्यक्षमता वाढते आहे .
होती आणि संगणक शिकण्यास नेहमीच उत्सुक होती, स्थानिक
यशकथा: छत्तीसगढ
डेअरी फार्मिंगच्या माध्यमातून स्वयं-सहायता समूहांची उपजिविका वृद्धी –“दूध सागर” क्लस्टर तपशिल:रघुनाथपूर, टप्पा 2, आदिवासी क्लस्टर, जिल्हा:- सरगुजा (छत्तीसगढ)

उपक्रमाची गरज:
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तसेच महिला
स्वयं-सहायता समूहांना सशक्त करण्यासाठी या उपक्रमाची
सुरुवात करण्यात आली. डेअरी हा कृषिचा महत्त्वाचा घटक
असल्याने, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे शाश्वत उत्थान करण्यासाठी
सहाय्यक आहे . माहिती/ज्ञानाचा अभाव आणि परिवहन
सुविधेची कमतरता आणि किं मतींमधे मध्यस्थांच्या मोठ्या
वाट्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे चांगले मूल्य
मिळत नाही. मध्यस्थ शेतकऱ्याकडू न रुपये 25 ते 18/ लिटर
दूध विकत घेतात आणि 40 रुपये प्रति लिटरने विकतात.
हा उपक्रम पुरवठा शृंखलेत दूध उत्पादकांना त्यांचे यथोचित
मूल्य मिळवून देण्यासाठी आवश्यक होता.
शेतकऱ्यांना चांगली आणि योग्य किं मत मिळवून
देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने, सहकारी संस्था अधिनियम
1960 अंतगर्त नोंदणीकृत असलेल्या एफपीओ दूध सागर
प्रकल्पाच्या माध्यमातून डेअरी विकास प्रकल्पाची सुरुवात
केली. एफपीओला सरगुजा जिल्ह्यातील पशूवैद्यकीय
विभागाच्या सहकार्याने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी
मिशनद्वारे प्रोत्साहित करण्यात आले आहे .
उपक्रम तपशिल:•

•

•
•
•
•
•

•
•

सोसायटी नोंदणी: 24 फेब्रुवारी 2018
कार्यारं भ दिनांक: 16 एप्रिल 2018

उपक्रम:

डिझाईन: शेतकऱ्यांची सहकारी सोसायटी
म्हणऊन कार्य जी दूध उत्पादन, संकलन आणि
बाजरात विक्री करते.
•	डीईडीएस योजनेंतर्गत बँक आणि नाबार्ड यांच्यात
अभिसरण
•
गायीच्या जाती: जर्सी, होलेस्टिन फ्रिझियन,
साहिवाल आणि गिर.
•
गायींची एकूण संख्या:- 140-150
•
दूधाचे एकूण उत्पादन:- 850 लिटर/दिवस
•
एकूण संकलन केंद्र:- 3 केंद्र
•
विपणन केंद्र: जिल्ह्यात 2 विपणन केंद्र
•
संकलन केंद्र: दुग्ध शेतकरी व्यवस्थापन
समितीची जबाबदारी
•
संकलन केंद्र पायाभूत सुविधा: कंटेनर,
लॅक्टोमीटर, फॅट कॅल्क्युलेटर आणि फर्निचर
•
संकलन केंद्र व विपणन केंद्रातील कामगारांची
संख्या आणि: 11
•
काम 50 लिटर दूध प्रति दिवस ने सुरु
करण्यात आले होते आणि वर्तमानात समिती
शेतकऱ्यांकडू न 800-850 लिटर दूध प्रति दिवस
खरेदी करते.
•

घटकाचे नाव: कृषि सेवा प्रक्रिया आणि संलग्न
उपक्रम
उपघटकाचे नाव: डेअरी फार्मिंगच्या माध्यमातून
स्वयंसहायता समूहांची उपजिविका वृद्धी
प्रस्तावित प्रकल्पाचे मूल्य (सीजीएफ निधी): रु.
प्रभाव/लाभ:42.23 लाख
•
12 स्वयं-सहायता समूहातील 65 महिला
सीजीएफ निधी:रु. 42.23 लाख
सोसायटीच्या नोंदणीकृत सदस्य आणि दूध
अंमलबजावणी एजंसी: पशूवैद्यक विभाग
पुरवठादार आहे त.
संचालन व व्यवस्थापन एजंसी:- दूध सागर
सहकारी समिती
•
दूध सागर सहकारी समिती शेतकऱ्यांकडू न रु.
32/लिटर @दराने दूध खरेदी करते. पुरवठा
सोसायटीचे नाव: दूध सागर सहकारी समिती
शृंखलेत मध्यस्थ कमी असल्याने शेतकऱ्यांना
मर्यादित
ग्रामोदय संकल्प
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लिटरमागे रु.4-7 चा अतिरिक्त लाभ मिळतो
आहे .
•

दूध सागर सहकारी समिती @दर रु. 40/
लिटर दूध विकते आहे . जिल्हा रुग्णालय आणि
बाल संप्रेषण गृह नियमिय घाऊक खरेदीदार
आहे त. याशिवाय, समिती सोसायटीच्या 450
घरांमधे ताज्या दूधाचा पुरवठा करते आणि
आता अंबिकापूर आणि जवळच्या गावांमधे
लोकप्रिय झाली आहे .

डेअरी प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी
		
सदस्यांना प्रशिक्षण दिले व विविध क्षमता बांधणी कार्यक्रम
आयोजित करण्यात आले होते. सरकारी कार्यक्रमांशी संलग्न
होण्याची आणि सरकारी योजनांविषयी माहिती मिळवण्याची
संधीही त्यांना मिळते. या प्रकल्पामुळे महिला शेतकऱ्यांना
आर्थिक स्थैर्य, प्रतिष्ठा मिळाली आहे आणि सबलीकरणाच्या
संदर्भात त्या स्वयंपूर्ण झाल्या आहे त. निव्वळ नफा
सोसायटीच्या सदस्यांमध्ये वाटू न घेण्यात येतो.

उत्पन्न व नफा:-

•

आर्थिक वर्ष

एकूण उत्पन्न
(रुपयांमधे)

2018-2019
(16 एप्रिल 2018 – 31 मार्च 2019)
2019-2020
(1 एप्रिल 2019 – 31 मार्च 2020)
2020-2021
(1 एप्रिल 2020 – 31 ऑगस्ट 2020)

शेतकऱ्यांचे
देयक
(रुपयांमधे)
4543630
3450840

7036115

3382255

2699004

14962000 11618018

एकूण

संचालन व दे खभाल:•

5468174

निव्वळ
लाभ

(रुपयांमधे)
1092790

खर्च जसे: कर्मचाऱ्यांचे देयक, वाहन
ऑईल, दुरुस्ती, पॅकिंग साहित्य इ.
(रुपयांमधे)
981515

111275

58259

100655

1567941

1497007

3343982

3061118

683251

70934

282864

प्रमुख लाभधारक:-

• दूध सागर सहकारी समिती, बटवाही, लुंदरा
संचालन व देखभाल दूध सागर सहकारी समिती
(सरगु जा)
करते. संचालन व देखभाल यांतर्गत येणारा खर्च,
खर्च विभागात (दुरुस्ती, वाहन ऑइल, कर्मचारी लाभार्थी:• ग्रामीण-शहरी क्लस्टर व जवळपासच्या गावातील
देयके) कव्हर केला जातो पण निव्वळ नफ्यातील
स्वयं-सहायता समूहातील महिला
5% इतर गरजा आणि आकस्मिक परिस्थितीसाठी
ठे वला जातो. गरज पडल्यास समिती संचालन व संदर्भ संपर्क :
देखभाल यासाठी 5%ची मर्यादा वाढवू शकते.
•	नाव- राहुल मिश्रा, डीपीएम उपजिविका, सरगुजा
(छत्तीसगढ), ईमेल:rahulwadrafnagar@gamil.com

दूध सागर समितीच्या लाभार्थ्यांद्वारे चालवला जाणारा गोठा
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निव्वळ
नफा (रु.
मधे)

डिसेंबर 2020

दूध संकलन आणि परिक्षण कें द्र

समिती सदस्यांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षण

वार्षिक सर्व साधारण सभेत समिती सदस्यांना प्रमाणपत्र वाटप

यशकथा: ओदिशा
ड्राइंग झोन: व्यवसायाचे मूल्य वर्धन
उपक्रमाचे नाव: केशपुर ग्रामपंचायतीत मासे
सुकवण्याचे यार्ड
उपक्रमाचे स्थान:
गाव: केशपुर
ग्रामपंचायत: केशपुर
एसपीएमआरएम क्लस्टर: केशपुर
तालुका: खलिकोट
जिल्हा/राज्य: गंजम, ओदिशा
मूल्य: रु. 10 लाख
प्रकल्पाचे अवलोकन:
कामाचा परिचय:
या प्रकल्पांतर्गत चिलिका तलावाजवळ उं चवटा
असलेला सिमेंटचा प्लॅटफॉर्म आहे जो चारही बाजूंनी
सुगम्या आहे , सिमेंटच्या कचरा कुंड्याही तयार केल्या आहे त
जेणेकरुन कचऱ्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापन केले जाईल.
एकूण रु. 10 लाख किं मतीचा खर्च करुन हे निर्माण कार्य
पूर्ण झाले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी तयार आहे .
समुद्र किनाऱ्याच्या प्रदे शात वाळलेल्या मासळीला मोठी
मागणी असते तेव्हा हा प्लॅटफॉर्म मास्यांना वेगळे करण्याची
सुविधा देतो आणि ड्राइंग झोन म्हणून काम करत व्यवस्याचे
मूल्यवर्धन करतो. हा प्रकल्प कार्यात्मक स्थितीत आहे आणि
देखभालीसाठी ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे .
आव्हाने: चिलिका तलावाच्या जवळील जमीनीवर हा
प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी संपूर्ण स्थळाची निवड आणि
मंजूरी चिलिका विकास प्राधिकरण्याचा अधिकारांतर्गत येते.
अंमलबजावणी प्रक्रिया:
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ग्राम स्तरावर योग्य जमिनीची निवड,

ग्रामसभा प्रस्ताव तहसिलदार आणि चिलिका विकास
प्राधिकरण (सीडीए)कडे पाठवणे, सीडीए द्वारे स्थळ मंजूरी,
विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयारी तहसीलदार आणि ज्युनियर
अभियंत्याद्वारे जमिनीचे सीमांकन आणि शेवटी कार्यादे श
जारी करण्याची गरज होती.
अंमलबजावणी एजंसी: पंचायतराज आणि पेयजल
विभाग, ओदिशा सरकार.
व्यक्ती/कार्यकर्ता यांचे उत्कृष्ट योगदान: सर्व
पंचायतराज संस्था सदस्यांनी योग्य जमीन निवडण्यासाठी
योगदान दिले.
परिणाम:
1.
जवळपास 70 कुटु ब
ं ांना लाभ मिळतो
2.
कमी खर्चात देखभाल सुलभ
3.
पर्यावरणस्नेही आणि स्वच्छ
4.
मात्स्यपालन आणि इतर संलग्न उपक्रमात वाढ
5.
मासे सुकवण्याच्या प्रक्रियेचा कमी कालावधी
6.
सामुदायिक भागिदारीत वाढ
पूर्ववर्ती व परवर्ती विश्लेषण:
मासे वाळवण्याचा यार्ड बांधण्यापूर्वी मासेमारी आणि
त्याच्या खरेदी असणारे कोळी आणि ग्रामस्थ सामान्यपणे
प्लास्टिक शीटचा वापर करत असत. ही पद्धती फार
आरोग्यकारक नव्हती आणि मासे वाळायला खूप वेळ
लागायचा. याशिवाय मासळी वाळवण्याची जागा तलावाच्या
काठापासून दूर होते त्यामुळे वाहतुकी खुप जास्त अपव्यय
व्हायचा.
चिलिका तलावाच्या काठावर मासे वाळवण्याचे यार्ड
झाल्यावर मच्छीमारांचे जीवन अधिक सुकर झाले आहे .
वाळवण्याची जागा काँक्रिटची असल्याने आर्द्रता लवकर
शोषली जाते तसेच प्लास्टिक शीटपेक्षा जास्त काळ उष्णता
राहते. तसेच वाहतुकीत होणारा अपव्यय तुलनेने कमी
झाला आहे .
ग्रामोदय संकल्प
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सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापना आणि अन्न प्रक्रियेत स्वयंपूर्ण भारत

-डॉ. बिजय कुमार बेहरा*

“आज, साऱ्या जगातून बहु राष्ट् रीय कंपन्या भारतात येत आहेत. अशावेळी आपण मेक इन इंडिया तसे मेक फॉर वर्ल्ड
हा ‘मंत्र’ घेऊन पुढे जायला हवे”

- पंतप्रधान नरें द्र मोदी

परिचय
2019-20 मध्ये भारत रु. 140814 कोटींचे प्रक्रिया
केलेले अन्न (खाद्य कृषि उत्पादनांपेक्षा वेगळे ) आयात करत
होता. दुसरीकडे दरवर्षी, विविध कारणांमुळे कापणीच्या
हं गामात आणि कापणीनंतरच्या हं गामात विविध कृषि
आणि संलग्न अन्न उत्पादनांचे जवळपास रु. 1 लाख कोटीचे
नुकसान होते, त्यापकी प्रमुखे आहे अतिरिक्त विक्रीयोग्य
उत्पादनांवर अपुऱ्या प्रमाणात प्रक्रिया आणि जतन जे पुन्हा
पायाभूत सुविधांमधील कमतरता आणि अकार्यक्षमता, अन्न
प्रक्रियाकर्त्यांना संस्थात्मक पत उपलब्ध नसणे, मायक्रो
अन्न प्रक्रियाकर्त्यांचे प्राबल्य, कच्चा माल आणि उत्पादन
एकत्रित करण्याच्या समस्या, ताज्या अन्नासाठी प्राधान्य
प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे विपणन यासारखे आणि तत्सम
अनेक कारणे आहे त. भारत सरकारने सतत प्रयत्न केला
आहे , विशेषतः अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या संयुक्त
विद्यमाने, दे शातील अन्न प्रक्रियेचा स्तर वाढवणे जेणेकरुन
कापणीनंतर होणारा कृषि आणि संलग्न उत्पादनांचा अपव्यय
कमी व्हावी, मूल्यवर्धन करण्याऱ्या उद्योगांचा पुरस्कार व्हाव
आणि अशाप्रकारे शेताच्या बाहे र रोजगाराच्या भरपऊर संधी
निर्माण करता याव्या आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवता यावे
जेणेकरुन 2022 पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याच्या
उदात्त लक्ष्याकडे वाटचाल करता यावी.

(पीएमकेएसवाय) अंतर्गत, सशक्त कृषि संसाधन आधार
असलेल्या क्षेत्रांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी पुरवठा, सांडपाणी
सुविधा, आणि पल्पिंग, पॅकेजिंग, शीत साठवण, शुष्क
साठवण आणि लॉजिस्टिक्स सारख्या सामान्य प्रक्रिया
सुविधांसोबत मेगा फुड पार्क (एमएफपी)ला प्रोत्साहन
दिले जाते आहे . हे पार्क्स, उद्योजकांना दीर्घकाळासाठी
भाडेतत्त्वावर विकसित भूखंड आणि फॅक्टरी शेड उपलब्ध
करुन देतात जेणेकरुन ते “प्लग अँड प्ले मॉडेल”मध्ये
अन्न प्रक्रिया एकक उभारु शकतात. याशिवाय, मंत्रालय
इतर अनेक योजनांची अंमलबजावणि करते ज्याद्वारे संपूर्ण
अन्न मूल्य/पुरवठा शृंखलेत दे शातील पुरवठा शृंखलेतील
पायाभूत सुविधांमधील उणीवांना तोंड देता येईल, यासाठी,
अन्न परीक्षण प्रयोगशाळांसहित विविध अन्न प्रक्रिया/
जतन प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी एमओएफपीआय
गुंतवणूकदारांना आर्थिक सहाय्य करते.

भारतातील अन्न-प्रक्रिया परिसंस्थेचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण
म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म खाद्य प्रक्रियाकर्त्यांचे
प्राबल्य हे दे शातील एकूण अन्न प्रक्रियाकर्त्यांपैकी 98%
आहे कारण नोंदणीकृत / संघटित क्षेत्रातील काही 40,000
युनिट् सच्या तुलनेत दे शात जवळजवळ 25 लाख लाख
मायक्रो युनिट् स अस्तित्त्वात आहे त. जवळपास 66%
युनिट् स ग्रामीण भागात आहे त आणि त्यापैकी जवळपास
80% कुटु ब
ं -आधारित उपक्रम आहे त. हे युनिट् स बहुतांशी
अन्न प्रक्रिया “मेक इन इंडिया” कार्यक्रम आणि आत्मनिर्भर सुक्ष्म उपक्रम श्रेणीत मोडतात. या उपक्रमांचा आकार आणि
भारत अभियानाला प्राधान्य
त्यांचे स्थान याबाबतील प्रतिकुलतेमुळे यांच्याकडे मुख्य
प्रवाहातील विकासोन्मुख कार्यक्रमांनी मोठ्या प्रमाणावर
आपल्या दे शाच्या एकून सामाजिक-आर्थिक दुर्लक्ष केले आहे .
विकासात अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन आणि
एकूण जीडीपीमधे उत्पादन क्षेत्राच्या वाट्यात चालना देण्यावर
आधुनिक तंत्रज्ञान व उपकरणे, प्रशिक्षण, संस्थागत
लक्ष केंद्रित करत, मा. पंतप्रधानांचा पुढाकार असलेल्या पत प्रवेश किं वा शक्यता नसणे, उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर
“मेक इन इंडिया” कार्यक्रमांतर्गत अन्न उत्पादन क्षेत्राला नियंत्रण ठे वण्याबाबत मूलभूत जागरूकता नसणे या सर्व
प्राधान्याचे क्षेत्र म्हणून ओळख देण्यात आली आहे . या क्षेत्रात बाबींमध्ये ही युनिट् स विविध आव्हानांनी अडचणीत आहे त;
ं आणि विपणन कौशल्यांचा अभाव इत्यादीमुळे
गुंतवणुक आकर्षित करण्याच्यादृष्टीने, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि ब्रँडिग
मंत्रालय या क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी पायाभूत मुख्य पुरवठा साखळीचा भाग होण्यापासून वंचित राहतात व
सुविधा विकास योजना लागू करीत आहे . मंत्रालयाची मुख्य मोठ्या अन्न प्रक्रियाकर्त्यांशी स्पर्धा करण्यापासून किं वा अर्धयोजना असलेल्या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या तयार / प्रक्रिया केलेल्या अन्नाच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत
*आर्थिक सल्लागार, पंचायतराज मंत्रालय, माजी आर्थिक सल्लागार अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय
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पुढील प्रक्रियेसाठी मोठ्या खाद्य पुरवठादारांशी एक मजबूत
संपर्क स्थापित करण्यापासून वंचित राहतात. या अंतर्निहित
अडचणी दूर करण्यासाठी, सुक्ष्म अन्न प्रकरियाकर्त्यांनी
आधुनिकीकरण स्वीकारुन, त्यांच्या सर्व कार्यसंचालनाचा
स्तर वाढवणे व सुधारणे आवश्यक आहे व त्यासाठी त्यांना
विशेष समर्थनाची, सहाय्याची आवश्यकता आहे .
आत्मनिर्भर भारत आभियान आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला
सहाय्य

यांचे बळकटीकरण; आणि
vi)	व्यावसायिक आणि तांत्रिक मदतीसाठी उपक्रमांचा
संपर्क वाढवणे
या योजनेचे उद्दीष्ट अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या
असंघटित विभागातील विद्यमान वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगांची
स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि या क्षेत्राच्या औपचारिकतेस
प्रोत्साहन देणे आहे; आणि त्यांच्या संपूर्ण मूल्य शृंखलेत
शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ), बचत गट (एसएचजी)
आणि उत्पादक सहकारी यांना सहाय्य करणे आहे .

आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग म्हणून भारत
सरकारने, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या विद्यमाने जून
पूर्व चंपारणमधील ऊस
2020 मध्ये, अस्तित्वात असलेल्या सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया
क्लस्टर
उद्योगांचा दर्जा वाढवण्यासाठी त्यांना आर्थिक, तांत्रिक
दरभंगामधील मखाना
क्लस्टर
आणि व्यावसायिक सहाय्य प्राप्त करुन देण्यासाठी,
मुझफ्फरपूरमधील
“पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकरण
लिची क्लस्टर
योजना (पीएमएफएमई) अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित
योजना सुरु केली. या योजनेची रु. 10,000 कोटींच्या
वैशालीतील केळे
क्लस्टर
परिव्ययासहित वर्ष 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांसाठी
अंमलबजावणी केली जाईल. दोन लाख सुक्ष्म अन्ना प्रकिया
नालंदातील बटाटा
युनिट् सना पतपुरवठा अनुदानासाठी थेट सहाय्य केले
क्लस्टर
जाईल. या योजनेने अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती,
महिला आणि आकांक्षी जिल्हे आणि शेतकरी उत्पादक
बिहारच्या जिल्ह्यांमधे क्लस्टर पद्धत (ओडीओपी)
संघटना – एफपीओ, स्वयं -सहायचा समूह आणि उत्पादक
सहकारी यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे . ट्रायफेड,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती विकास वित्त महामंडळ, एनसीडीसी, पीएमएफएमई अंतर्गत एक जिल्हा, एक उत्पादन कार्यनीती
लहान शेतकरी कृषि-व्यवसाय संघटना (एसएफएसी)
या योजनेत, एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी)
आणि राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका मिशन यात सहयोग करीत कार्यनीती स्विकारली आहे जेणेकरुन इनपुट , सामायिक
आहे त.
सेवा आणि उत्पादनांचे विपणन यांचा फायदा घेता येईल.
योजनेसाठी असलेल्या ओडीओपीमुळे मूल्य शृंखला विकास
पीएमएफएमईची उद्दिष्टे
आणि आधार असलेल्या पायाभूत सुविधांचे संरेखन याचा
असंघटित सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या योगदानाची आराखडा उपलब्ध होईल.
आणि त्यांच्या कामगिरीला बाधा आणणाऱ्या आव्हानांची
दखल घेत, एमओएफपीआय, सहयोग आणि सेवांच्या
एका जिल्ह्यात एकापेक्षा जास्त ओडीओपी क्लस्टर
पॅकेजद्वारे ही योजना राबवित आहे . योजनेची उद्दिष्टे असू शकते. शेतकरी आणि उद्योजक आंबा, बटाटा, लीची,
खालीलप्रमाणे आहे त:
टोमॅटो, साबूदाणा, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड, लोणची,
i)
विद्यमान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक, एफपीओ, बाजरी आधारित उत्पादने, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, मांस
बचत गट आणि सहकारी संस्था यांना पतपुरवठा इत्यादींवर प्रक्रिया करण्यासाठी विस्तार करुन आणि युनिट
मिळण्याची शक्यता वाढवणे;
स्थापन करु शकतात. या योजनेत बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड
ii)
ब्रँडिग
ं आणि विपणन बळकट करून संघटित पुरवठा लिंकेजेस मजबूत करणे, सामान्य सुविधा, उष्मायन केंद्रे ,
प्रशिक्षण, संशोधन व विकास, विपणन व ब्रँडिग
ं यासारख्या
साखळीशी जोडणे;
iii) विद्यमान 2,00,000 उपक्रमांना औपचारिक तरतुदी प्रामुख्याने ओडीओपी उत्पादनांसाठी आहे त.
चौकटीत रुपांतर करण्यासाठी सहकार्य करणे;
पीएमएफएमई योजने अंतर्गत सहाय्य
iv) सामायिक प्रक्रिय सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवण,
वैयक्तिक सुक्ष्म उपक्रमांना सहाय्य:
पॅकेजिंग, विपणन आणि इनक्युबेशन सेवांपर्यंत i)
संपर्क वाढवणे;
• पात्र प्रकल्प मूल्याच्या 35% पत-संलग्न भांडवल
सबसिडी, प्रति युनिट कमाल मर्यादा रू. 10 लाख.
v)
अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संस्था, संशोधन व प्रशिक्षण
ग्रामोदय संकल्प
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• लाभार्थीचे योगदान - प्रकल्प खर्चाच्या किमान

• लहान एककांना आपल्या उत्पादनांवर प्रक्रिया

10%, शेष कर्ज बँकेकडू् न

करण्यासाठी भाडेतत्त्वावर उष्मायन केंद्र
वापरण्यासाठी त्यात एक किं वा दोन उत्पादन
लाईन्सचा समावेश असावा. उष्मायन केंद्र
अंशतः प्रशिक्षणासाथिही वापरता येईल. मात्र ते
व्यावसायिक तत्त्वावर चालवले जावे.

vi)

ii)

एफपीओ / बचत गट / उत्पादक सहकारी यांना
सहकार्य: क्लस्टर्स आणि समूह जसे एफपीओ/ vii)
एसएचजी/ उत्पादक सहकारीता यांना त्यांच्या
संपूर्ण मूल्य शृंखलेत वर्गीकरण, प्रतवारी, साठवण,
सामायिक प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विपणन, परिक्षण इ.
साठी 35% दराने पत संलग्न अनुदान.

iii)

बचत गटांना सहाय्यता
• कार्यकारी भांडवल आणि लहान साधनांच्या
खरेदीसाठी बचत गटाच्या प्रत्येक सदस्याला
रु.40,000/-च्या दराने बीज भांडवल
• बचत गटाच्या सदस्यांना कर्जासाठी एसएनए/
एसआरएलएम द्वारे बचत गट महासंघाला
अनुदान रुपात बीज भांडवल देणे
iv)	वैयक्तिक बचत गट सदस्याला सहाय्यता रुपात
अन्न प्रकरिया उद्योगाचे एकल एकक म्हणून प्रकल्प
खर्चाच्या 35% दराने पत संलग्न अनुदान, कमाल
मर्यादा रू .10 लाख. एसएचजी महासंघ स्तरावर
भांडवली गुंतवणुकीसाठी 35% दराने पत संलग्न
अनुदान रुपात सहाय्यता.
v)
सामायिक पायाभूत सुविधांसाठी सहाय्यता:
एफपीओ, एसएचजी, सहकारी, एखादी सरकारी
एजंसी किं वा खाजगी उपक्रम यांना सामायिक
पायाभूर सुविधांसाठी सहाय्यता म्हणून 35% दराने
पत संलग्न अनुदान. या सामायिक पायाभूत सुविधा
इतर एकक आणि लोकांसाठी यांच्या क्षमतेच्या
भरीव भागासाठी.भाड्यावर उपलब्ध असतील.
या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य प्राप्त होणाऱ्या
सामायिक पयाभूत सुविधांमध्ये समाविष्ट आहे:
• शेती उत्पादनाचे परीक्षण, वर्गवारी, प्रतवारी,
कोठार आणि शेतीवर शीत गोदाम यासाठी
परिसर.;
• ओडीओपीच्या प्रक्रियेसाही सामायिक प्रक्रिया
सुविधा;
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ब्रँडिंग व विपणन सहाय्य: एफपीओ/ एसएचजी/
सहकारी किं वा सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रमाचे
एसपीव्ही यांना ब्रँडिग
ं व विपणन सहाय्यासाठी 50%
पर्यंतची अनुदान सहाय्यता. ही सहाय्यता राज्य किं वा
प्रादेशिक स्तरावर ओडीओपीसाठी उपलब्ध करुन
दिली जाईल.

क्षमता विकस: क्षमता विकास घटकांतर्गत
पीएमएफएमई योजना उद्योजकता विकास कौशल्य
प्रशिक्षण (ईडीपी+) देण्याची कल्पना करते: खाद्यान्न
प्रक्रिया उद्योग आणि व्यक्तींच्या खालील श्रेणींसाठी
उत्पादन विशिष्ट कौशल्य याची आवश्यकता पूर्ण
करण्यासाठी प्रोग्राम सुधारित करण्यात आला आहे :
i. योजनेंतर्गत पत संलग्न अनुदान असलेला
वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम
ii. या योजनेंतर्गत कर्ज न घेणारे वैयक्तिक विद्यमान
सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम
iii. सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रमातील कामगार आणि
एसएचजी/एफपीओ/ सहकारी यासारखे गट
iv. अन्न प्रक्रिया कामात सहभागी किं वा कार्यरत
असलेले एसएचजी/एफपीओ/सहकारी सदस्य
v. पीएमएफएमई योजना – योजनेच्या उद्बोधनाचे
प्रशिक्षण याच्या अमंलबजावणीत कार्यरत
सरकारी अधिकारी किं वा इतर साधन व्यक्ती.

पीएमएफएमई योजनेच्या अंमलबजावणीत पंचायतराज
संस्थांची भूमिका
या योजनेत, अंमलबजावणीच्या कालावधीत
2,00,000 सुक्ष्म अन्ना प्रक्रिया उपक्रमांना थेट आर्थिक
मदतीचे लक्ष्य असून सुमारे 8 लाख उद्योजकांना आणि 1 लाख
बचत गट, एफपीओ इ. सदस्यांना कौशल्य व क्षमता विकास
प्रशिक्षण देण्याची योजना केली गेली आहे . ग्रामीण जनतेत
जनजागृती करण्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सर्व
स्तरातील पंचायतराज संस्था मोठी भूमिका बजावू शकतात
कारण सुक्ष्म अन्न प्रक्रियाकर्त्यांपैकी 66% टक्के ग्रामीण
स्थित आहे त आणि सुमारे 80% कुटु ब
ं आधारित आहे त.

अन्न प्रक्रियेतील यशकथा
“व्होकल फॉर लोकल” हा प्रत्येक भारतीयाचा मंत्र हवा”"

- अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
- पंतप्रधान नरें द्र मोदी

1. विशाखा बाजरी शेतकरी उत्पादक संघटनेची वाटचाल
विशाखापट्टणममधे बाजरी शेतकरी उत्पादक संघटना
का?
शेतीमधे लागवडीच्या किं मतीत वाढ, बाजरीवरील
प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन नसल्याने शेतकऱ्यांच्या निव्वळ
उत्पन्नावर परिणाम होत आहे . कमी उत्पादन खर्चासह बाजरीची
लागवड या भागातील शेतकऱ्यांना अधिक अनुकूल ठरेल.
तंत्रज्ञानात वाढ, बाजरीची उत्पादनक्षमता वाढविणे आणि
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी बाजारपेठांशी संबंधित
साधनांमध्ये व सेवांमध्ये सुधारित प्रवेश मिळवून देण्यासाठी
जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने असणाऱ्या बाजरी घेणाऱ्या लहान
बागायतदारांना एकत्रित करण्याची गरज आहे . या सर्व गरजा
एफपीओच्या स्थापनेद्वारे पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. यामधे,
सामुहिक प्रक्रिया आणि त्यांच्या उत्पादनाचे किफायतशीर
किं मतीत विपणन हे साध्य करण्यासाठी बाजरी उत्पादक
शेतकऱ्यांना एकत्रित करणे यात समाविष्ट आहे .
आयसीएआर –आयआयएमआर यांनी विशाखा मिलेट्स
एफपीओला कसा आकार दिला!

विशाखा मिलेट्स एफपीओची स्थापना कंपनी
अधिनियम 2013, (2013 चे 18) 2014 चा नियम 18 अंतर्गत
15 नोव्हेंबर 2019 रोजी आयसीएआर –आयआयएमआर
द्वारे स्थानिक भाघिदार शारखा खोरे विकास समिती

(एसव्हीडीएस)च्या सहकार्याने करण्यात आली. एसव्हीडीएस
ही संस्था गेली तीस वर्षे आंध्र प्रदे शातील विशाखापट्टणम
जिल्ह्यातील, अनकपल्ली मंडळाच्या थुम्पाला येथे स्थित
एक समुदाय आधारित संस्था आहे . आयसीएआर –
आयआयएमआर या संघटनेला तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध
करुन देते आहे . जेणेकरुन बाजरी प्रक्रिया आणि मूल्य वर्धन
तंत्रज्ञानात जिल्ह्यातील लहान व अल्पभूधारक शेतकरी
सशक्त होईल.
विशखा मिलेट्स एफपीओचे विकास कालावधीत
मार्गदर्शन
एसव्हीडीएस स्वयंसेवी संस्थेने एक-पिकांच्या
ऐवजी बाजरीसारख्या वैविध्यपूर्ण पिकांकडे शेतकऱ्यांना
एकत्रित करून त्यांच्या मानसिकतेत बदल घडवून
आणले. आयसीएआर-आयआयएमआर, हैदराबादने गेल्या
मोसमात विशाखा मिलेट्स शेतकरी उत्पादक संस्थेच्या
सदस्यांना फॉक्सटेल मिलेट , लिटल मिलेट , पर्ल मिलेट
आणि फिं गर मिल्ट्सचे दर्जेदार बियाणे पुरवले. बाजरीमध्ये
चांगल्या व्यवस्थापन पद्धतींबद्दल जागरूकता निर्माण
झाल्यामुळे त्यांनी भरघोस उत्पादन घेतले. आयसीएआरआयआयएमआरने बाजरी प्रक्रियेसाठी शेतावर
एक डिहलर, डिस्टोनर, ग्रेडर, अॅस्पिरिटर इत्यादींसह
प्राथमिक प्रक्रिया युनिट स्थापित करण्यासाठी तांत्रिक

ग्रामोदय संकल्प
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मार्गदर्शन देखील उपलब्ध करुन दिले. त्या तंत्रज्ञानाच्या
सहाय्याने शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव
मिळतो. बाजरीचे उत्पादन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित
तंत्रज्ञानाविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी शेतकर्यांना
आयसीएआर-आयआयएमआरला क्षेत्र भेटी आणि
प्रदर्शनास भेट देण्याची संधी देण्यात आली. एफपीओच्या
सदस्यांदेखील त्यांच्या उत्पादनांचे ब्रँडिग
ं केले आहे .

स्वयंरोजगारावर
उद्बोधन

शेतकऱ्यांची बाजाराशी
जोडणी

सुधारित कृषि पद्धतींचा
हस्तक्षेप

उत्पादन, पौष्टिक महत्त्व आणि
विपणन याविषयी जागरुकता
वित्त संस्थांशी शेतकऱ्यांना
जोडणे

विशाखा मिलेट्स
एफपीओचे
क्रियाकलाप

ब्रँडॆड इनपुट्सच्या
निवडीबाबर जागरुकता

बाजरीच्या मूल्यवर्धित
उत्पादनांचे प्रशिक्षण

विविध आर्थिक
सेवांबाबत जागृती
शेतकऱ्यांना
एकत्र करुन
एनएफएसएमशी
जोडणे

क्षमता विकास आणि
तांत्रिक प्रशिक्षण

विशाखा मिलेट्स एफपीओचे क्रियाकलाप

बाजरीचे पीठ, , बाजरी रवा, इन्स्टंट इडली मिक्स इत्यादी
बाजरीची मूल्यवर्धित उत्पादने सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत
ते आहे त. त्याचे तंत्रज्ञान आयसीएआर-आयआयएमआर
कडू न एफपीओकडे वर्ग करण्यात आले आहे .
प्रक्रिया के लेल्या बाजरीच्या उत्पादनांसोबत एफपीओचे सदस्य

(आयसीएआर- भारतीय बाजरी संशोधन संस्था, हैद्राबादने ही
माहिती सामायिक केली आहे )

2. मेलीफेराची यशकथा,
बठिं डा येथील चार लघू मधमाश्या पालक
हरित क्रांतीप्रमाणेच, उत्तर भारतात मधमाशी
पालनास प्रोत्साहन देण्याचे श्रेय पंजाबमधील शेतकऱ्यांना
जाते. इतरांप्रमाणेच, कनकवाला, बठिं डा येथील चार लघू
मधमाशी पालकांची ही कथा आहे . त्यांनी 2014-15 मध्ये
100 मधमाशांच्या पेट्यांमधून 2 ते 3 क्विंटल मध उत्पादन
करायला सुरूवात केली आणि आज ते ‘मेलीफेरा’ या ब्रँड
अंतर्गत 50 क्विंटलहून अधिक मध किरकोळ पॅक्समध्ये
विक्री करीत आहे त. सुरुवातीला त्यांनी एमएसएमई
युनिटमध्ये ‘मेलीफेरा इंडिया’या नावाने नोंदणी केली
होती आणि 20-12-2019 पासून ते कंपनी रजिस्ट्रारकडे
‘सोसायटी’ या श्रेणीत ‘शेतकरी उत्पादक कंपनी’ (एफपीसी)
म्हणून नोंदणीकृत आहे त.
कालौघात, एफपीसी सदस्यांनी हळद, चाट
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मसाला, मेथी, मध, वेसन उत्पादने, भुजिया, चिली फ्लेक्स,
14 विविध प्रकारची लोणची, दालिया, बाजरी इत्यादीसह
200 प्रक्रिया 62 पॅकिंग युनिट् स अशी वाढ केली आहे .
तळवंडी साबो, बठिं डा येथे त्यांच्या या सुविधा स्थित आहे .

एफपीसीचे कामकाज 14 सदस्यांद्वारे श्री शैलेंदर सिद् धू
यांच्या अध्यक्षतेत चालवले जाते. मधमाशी पालन क्षेत्रात
बाजारात पहिल्यांदा ''मधमाशी परागकण'' सादर करण्याचा
मान त्यांना जातो. वरील उत्पादनांसाठी बठिं डामध्ये येथे
त्यांचे स्वतःचे किरकोळ दुकान आहे . मानसा, नाभा आणि
संगरूरजवळील राष्ट्रीय महामार्गावर त्यांची दुकाने आहे त. ते
किराणा दुकानांमध्येही मागणीनुसार उत्पादने पुरवतात.

आणि दोन दिवसांत त्यांची 1.5 लाख रुपयांची उत्पादने
विकली. मेलीफेराची वार्षिक विक्री उलाढाल रू 30
लाखाहून अधिक आहे . आतापर्यंत एफपीसीने बँकांकडू न
कोणतेही क्रेडिट / कर्ज घेतलेले नाही. ते स्वावलंबी आहे त.

मेलीफेराने उत्पादन क्षमता वाढवण्याची महत्वाकांक्षी
आणि कार्यक्षम योजना आखली असून मध आणि इतर
फेब्रुवारी 2020 मध्ये मेलीफेराने जवाहरलाल नेहरू उत्पादनांची उत्पादन क्षमता वाढवण्याकरीता आणखी
स्टेडियम, नवी दिल्ली येथे अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय काही प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग मशीन घेतल्या आहे त.
आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने
(पंजाब अॅग्रो इंडस्ट् रीज कॉर्पोरे शन लिमिटेड, चंडीगडने ही माहिती
उपलब्ध करुन दिली आहे .)
आयोजित ऑरगॅनिक फूड फेस्टिव्हलमध्ये सहभाग नोंदवला

3. नेटिव्ह अराकू कॉफीची स्थापना
नेटिव्ह अराकू कॉफीची स्थापना ही आंध्र प्रदे शातील
विशाखापट्टणम, आराकू व्हॅली येथील आदिवासी शेतकरी
संस्थापक आणि संस्थापक यांच्यात रस्त्याच्या कडेला
झालेल्या भावनिक चर्चेचा परिणाम आहे .
18 जुलै 2017 रोजी अशाच एका उन्हाळ्याच्या
सुटीमध्ये, ब्रॅंड नेटिव्ह अराकू कॉफीचा संस्थापक असलेला
"राम कुमार वर्मा" त्यांच्या चमूसह अराकू व्हॅलीमधून जात
होते. अराकू व्हॅलीपासून 20 किमी अंतरावर असलेल्या
अनंथागिरी पर्वतरांगांमध्ये एका ठिकाणी ते जरा विश्रांतीसाठी
थांबले. रस्त्याच्या कडेला एका आदिवासी शेतकऱ्याच्या
मेंढ्या चरत होत्या. राम कुमार वर्मा त्या शेतकऱ्याला भेटले.
प्रासंगिक चर्चेदरम्यान त्यांना अराकू कॉफीची कहाणी आणि
त्याचा ब्रॅण्डबद्दलची माहिती मिळाली. तो शेतकरी म्हणाला,

“मी या भागात 1950 पासून राहतो असून आम्ही कितीही
गरीब असलो तरी कॉफी उद्योग वाढताना पाहिला आहे .
येथे बरे च मध्यस्थ आहे त, जे कमी किं मतीत कॉफी खरे दी
करतात आणि आम्हाला आमचा वाटा मिळत नाही”.

कॉफी प्रक्रिया प्रवाह

स्थानिक अराकू कॉफीची उत्पादने

श्री. राम कुमार वर्मा यांच्यासह स्थानिक आदिवासी कॉफी शेतकरी
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आदिवासी शेतकऱ्याशी झालेली ही भावनिक
चर्चा संस्थापकाच्या मनाला स्पर्शून गेली आणि त्यांनी
यांच्याकरिता काहीतरी करण्याचा निर्णय घेतला आणि
अथक प्रयत्नांनंतर ऑगस्ट 2017 मध्ये नेटिव्ह अराकु कॉफी
नावाची एक कंपनी सुरू केली गेली. शेतकऱ्यांकडू न थेट
कॉफी खरेदी करुन ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्याचे मुख्य तत्त्व
त्यामागे होते. आदिवासी शेतकऱ्यांना चांगली किं मत मिळावी
तसेच, हा पैसा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावा, हा
त्यामागील उद्देश होता.

दे शातील ग्राहक त्यांना मिळाले आहे .
सध्या ते येथे कॉफी पुरवतात:
•

•

•

•

•

•

नेटिव्ह अकारू कॉफी, मागील 3 वर्षांपासून डिजिटल •
मीडियावर आपल्या ब्रँडचा प्रचार करण्यात यशस्वी झाली
असून जम्मू -काश्मीरपासून ते कन्या कुमारीपर्यंत संपूर्ण

ग्राहक - 3500+
कार्पोरे ट ग्राहक - 10+
स्टार हॉटेल समूह – 8
हवाई उद्योग - 1
जैविक दुकाने - 20+
किरकोळ दुकाने - 10+
उलाढाल - `18,00,000 (2020-2021)

(राम कुमार वर्मा पी, संस्थापक व सीईओ, नेटीव्ह अराकू कॉफी यांनी
दिलेल्या माहितीनुसार)

4. श्रम – ग्रामीण महिलांचा उपक्रम
श्रम – स्वयंसहाय्यता – पुर्नचक्रण, परिवर्तन आणि
उत्पादन गटाची सुरूवात एमबीए झालेल्या पियुषा आभी
यांनी केली. त्यांनी हिमाचल प्रदे शातील बाटमंडी खेड्यातील
तरूण महिलांच्या गटाचे संयोजन करून त्यांच्यातील सुप्त
प्रतिभा आणि कौशल्य बाहे र आणण्याच्या उद्देशाने श्रमची
स्थापन केली. हा गट 1 जून 2008 रोजी अस्तित्वात
आला आणि त्याची वार्षिक आर्थिक उलाढाल सुमारे 7.0
लाख इतकी होती. हा गट उच्च-गुणवत्तेची उत्पादने तयार
करण्यासाठी ओळखला जातो.
स्थानिक औद्योगिक कचऱ्यापासून हस्तकलेच्या
वस्तू बनविण्यात हा गट गुंतलेला असून आता अन्न प्रक्रिया
करण्याच्या कार्याकडेदेखील वळला आहे . स्थानिक प्रमाणित
सेंद्रिय शेतातील उत्पादनावर या गटातील सदस्य प्रक्रिया
करतात आणि खाण्यास तयार उत्प
 ादने तयार करण्याचे
काम येथे केले जाते.
त्यापैकी काही उत्प
 ादनांमध्ये लोणचे, कँडीज, विविध
प्रकारच्या चटण्या, रोस्टेड स्नॅक्स जसे, ब्राउन राईसचे मुरमुरे,
बाजरीच्या लाह्या, भाजलेले गहू आणि सोयाबिन, तांदळाचे
विविध नमकीन आणि इतर धान्याच्या लाह्या यांचा समावेश
आहे .

ही भाजलेली उत्पादने आरोग्याबाबत जागरूक
असलेले लोक खाण्यासाठी वापरतात कारण ही उत्पादने
मेदरहित असतात. बाजारपेठेतील वाढती मागणी लक्षात
घेता या गटाने नवनवीन उत्पादनांच्या निर्मिती कार्यावर भर
दिला आहे .
खाकरा हा गुजरातचा प्रमुख खाद्य पदार्थ असून
जगभरात त्याच्या कुरकुरीतपणासाठी आणि चवीसाठी
ओळखले जातो, त्याची निर्मिती या गटाद्वारे हिमाचल
प्रदे शातील एका छोट्या गावात केली जात आहे . या
खाकराचे वैशिष्ट्य असे की, ते सेंद्रिय घटकांनी बनविलेले
असून त्यात वनौषधी किं वा मल्टीग्रेन खाकरा असे काही
अनोखे स्वादही समाविष्ट करण्यात आले आहे त. पीनट
बटरसह राईस क्रॅ कर हे या गटाचे आणखी एक वैशिष्ट्य
आहे . हा ग्रुप लवकरच खास मुलांसाठी भाजलेले क्रॅ कर्स
बाजारात आणत आहे . गव्हाच्या पिठापासून तयार केलेले
सेंद्रिय नूडल्सला बाजारात विकल्या जाणाऱ्या पारं पारिक
नूडल ब्रँडपेक्षाही अधिक मागणी आहे .
अलीकडेच या गटाने सेंद्रिय घटक व शुद्ध देसी तूपाचा
वापर करून पिन्नी आणि लाडू बनवण्यास सुरवात केली आहे .
दे शी तूपातील पारं पारिक लाडू आणि पिन्नीमध्ये बदल करून
ओट् स-पिन्नी आणि मल्टी ग्रेन लाडू तयार करण्यात येत असून
ही यादी वाढतेच आहे .
आताशा लोक झटपट तयार होणाऱ्या आणि दिवसभर
कार्यरत ठे वणाऱ्या नाश्त्याच्या शोधात असतात. त्यांच्यासाठी
हा गट ग्लूटन
े -फ्री म्यूस्ली घेऊन आला आहे , ज्यामध्ये विविध
प्रकारच्या धान्याच्या लाह्या, बियाणे आणि नट् स आहे त. हे
हलके आणि पौष्टिक देखील आहे त.
(ही माहिती श्रम- एसएचजीने पुरविली आहे .)
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ग्रामीण कौशल्य

राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदे शातील युवकांची यशकथा

"ग्रामीण भारताला आज वीजपुरवठा, अद्ययावत तंत्रज्ञान व इंटरनेट कनेक्शनसारख्या शहरांमध्ये उपलब्ध
असलेल्या सवु िधांची गरज आहे. एखाद्या खेड्यातल्या मल
ु ाला शहरातील विद्यार्थ्यांसारखी प्रयोगशाळे त
प्रयोग करण्याची आणि नवीन माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची संधी मिळाली पाहिजे."
उमेदवाराचे नाव : सुश्री एलिझाबेथ बैराम

- पंतप्रधान नरें द्र मोदी

रहिवासी : तामेंगलॉंग, मणिपूर

प्रशिक्षण ट्रेड आणि पीआयए: खाद्य आणि पेय सेवा अभ्यासक्रम, थिंकस्किल्स
कंसल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, (इम्फाल केंद्र)
विद्यमान नियुक्ती : बीएलआर लॉउं ज, बंगलोर
वेतन : रु. 18000 पर्यंत
आतापर्यंतचा प्रवास :
एलिझाबेथ या बीपीएल कुटु ब
ं ातील आहे त. त्यांच्या कुटु ब
ं ाचे वार्षिक
उत्पन्न सुमारे रु. 72,000 असून ते मुख्यत: शेतीतून येते. त्या दहावी उत्तीर्ण
आहे त. कुटु ब
ं ाचे उत्पन्न अत्यंत कमी असल्यामुळे त्यांचा जीवनप्रवास अत्यंत कठीण होता आणि अशा अल्प उत्पन्नामध्ये घर
सांभाळणे त्यांना कठीण जात होते. तिला डीडीयू -जीकेवाय अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमात नावनोंदणी करण्याची त्यांना संधी
मिळाली आणि त्यामुळे त्यांना त्यांचे स्वप्न आणि आकांक्षा पूर्ण करण्याची संधी मिळाली, याकरिता त्या डीडीयू -जीकेवायच्या
अत्यंत आभारी आहे त.
त्या बेंगळु रूमधील बीएलआर लाऊंजमध्ये "अटॅची" म्हणून कार्यरत आहे आणि आपल्या कुटु ब
ं ाला आर्थिक सहाय्य
करणे त्यांना शक्य झाले आहे . आता आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झालेल्या असल्यामुळे एलिझाबेथ आता आनंदी आहे त. त्यांना
सहाय्य करणाऱ्या कंपनीला त्यांनी त्याचे श्रेय दिले आहे . पीआयए (मेसर्स थिंकस्किल्स प्रायव्हेट लिमिटेड) ने डीडीयू जीकेवाय अंतर्गत त्यांना प्रवेश मिळवून दिल्याबद्दल त्यांनी त्यांचेही आभारही व्यक्त केले आहे त. त्यांच्याशी 7085742439
या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
उमेदवाराचे नाव: सुश्री अंगिता यादव
रहिवासी: मलानीपूर कटकुई, बैतुल, मध्य प्रदे श
प्रशिक्षण ट्रेड आणि पीआयए: वीज तंत्रज्ञ, क्येस कार्पोरे शन, भोपाळ केंद्र	
विद्यमान नियुक्ती : डी-मार्ट, हैद्राबाद
वेतन : रु.11,434/- पर्यंत प्रति महिना
आतापर्यंत प्रवास
अंगिता या बीपीएल कुटु ब
ं ातील आहे त. त्यांच्या वडिलांच्या कुटु ब
ं ाचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 30000 रुपये होते आणि
उत्पन्नाचे साधन मोसमी शेती होते. त्यांनी उच्च माध्यमिक पर्यंतचे शिक्षण घेतले आहे . त्यांचे जीवन दीनदयाल उपाध्याय –
ग्रामीण कौशल्य योजनेमुळे (डीडीयू -जीकेवाय) बदलले. याअंतर्गत त्या 12 महिन्यांहून अधिक काळ कामाशी जोडल्या गेल्या
असून आता त्यांची कस्टमर सेल्स एक्झीकयुटीव्ह या पदावर पदोन्नती झालेली आहे .
त्या "सेल्स असोसिएट" म्हणून कार्यरत आहे त आणि नोकरीच्या ठिकाणी इतरांशी चांगला संबंध प्रस्थापित केल्यामुळे
त्यांची नोकरी टिकून तर राहिलीच शिवाय त्यांना पदोन्नतीही मिळाली. त्यांनी या योजनेसाठी, राज्य एसआरएलएम आणि
पीआयए (मे. क्वेस कॉर्पोरे शन) प्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे . आपल्या कुटु ब
ं ाच्या एकूण उत्पन्नात भरीव योगदान देण्यास
त्या उत्सूक आहे . त्यांच्याशी 9516026233 या क्रमांकावर संपर्क साधला जाऊ शकतो.
ग्रामोदय संकल्प
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उमेदवाराचे नाव : सुश्री ममता मार्था
रहिवासी : खोरधा, ओडिशा
प्रशिक्षण ट्रेड आणि पीआयए: डॉक्युमेंटश
े न इन्हें टरी लिपिक, ऑस्ट्रेलियन स्किल
डेव्हलपमेंट (एएसडी), खोरधा सेंटर
विद्यमान नियुक्ती: मिंत्रा, बेंगळु रू
वेतन : रु. 17000/- प्रति महिना पर्यंत
आतापर्यंत प्रवास
ममता या गरीब कुटु ब
ं ातील असून त्या आपल्या कुटु ब
ं ाच्या उदरनिर्वाहासाठी नोकरी मिळविण्याचा प्रयत्न करीत
होत्या. परंतु, त्यांना संधी खूपच कमी होत्या. त्यांचे कुटु ब
ं उत्पन्नासाठी हं गामी शेतीवर अवलंबून होते. त्यातून संपूर्ण कुटु ब
ं ाचा
उदरनिर्वाह चालवणे कठीण होते. त्यांना डीडीयू -जीकेवाय योजनेबद्दल माहिती मिळाली आणि समुपदे शना दरम्यान निर्माण
झालेल्या आत्मविश्वासामुळे, त्यांनी डॉक्युमेंटश
े न इन्व्हें टरी क्लर्क " व्यापार अंतर्गत कार्यक्रमात प्रशिक्षणासाठी स्वत:ची
नावनोंदणी करून घेतली. हे प्रशिक्षण त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केले.
त्या मिंत्रा या ऑनलाईन वस्त्रांच्या स्टोअरमध्ये "वेअरहाउस ऑफिसर" म्हणून कार्यरत आहे त. यातील सर्वाधिक
उत्साहवर्धक भाग म्हणजे त्यांनी या नोकरीत 2 वर्षाहून अधिक काळ पूर्ण केला असून यावरून त्यांची कामाप्रतीची
कटीबद्धता आणि ध्येयावर लक्ष केंद्रित करण्याचे कौशल्य दिसते. या सुरक्षित नोकरीमुळे मिळालेल्या आर्थिक स्थैर्यामुळे
कुटु ब
ं ाच्या आर्थिक विकासात योगदान देऊ शकत असल्यामुळे ममता आनंदी व समाधानी आहे त. पीआयए (मे. ऑस्ट्रेलियन
स्किल डेव्हलपमेंट) आणि संबंधित भागधारकांनी त्यांच्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी त्या त्यांचे आभार मानताना आणि ही
नोकरी टिकवून ठे वण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याची तयारी दर्शवितात. त्यांच्याशी 7205385191 या क्रमांकावर वर
संपर्क साधता येईल.
उमेदवाराचे नाव : श्री. बसंत छे त्री
रहिवासी : रेकडोंग, पूर्व सिक्कीम
प्रशिक्षण ट्रेड आणि पीआयए : कुक (सामान्य)
रीगल इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजमधून
(जुरॅसिक पार्क , सॅमडाँग केंद्र)
सद्य:स्थितीत नियुक्ती : सोडेक्सो ग्रुप, मुंबई
वेतन : रु. 15000/- पर्यंत व सोबत प्रोत्साहन राशी प्रति महिना
आतापर्यंत प्रवास:
बसंतचा जीवनप्रवास अत्यंत नाट्यपूर्ण राहिला आहे . त्यांनी शिक्षण मध्येच सोडले होते आणि डीडीयू -जीकेवाय अंतर्गत
प्रशिक्षण कार्यक्रमात सामील होण्यापूर्वी नोकरीसाठी अनेक ठिकाणी प्रयत्न केले होते. बसंत हे कमी उत्पन्न असलेल्या
कुटु ब
ं ातील आहे त. त्यांनी डीडीयू -जीकेवाय अंतर्गत नावनोंदणी केल्यानंतर, त्यांना एक नवा दृष्टीकोन मिळाला आणि त्यांनी
प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करण्याकडे आपले लक्ष केंद्रित केले. एक उत्साही फ्रेशर म्हणून, त्यांनी नव्या आत्मविश्वासाने
हॉस्पिटॅलिटी कॉर्पोरे टमध्ये प्रवेश केला. हे केवळ डीडीयू -जीकेवायने दिलेल्या आत्मविश्वासामुळे तसेच, पीआयए आणि स्टेट
एसआरएलएमच्या पाठिं ब्यामुळे आणि मार्गदर्शनामुळे शक्य झाले.
बसंत सोडेक्सो ग्रुपमध्ये "स्टीवर्ड" म्हणून रुजू झाले आणि आता एका वर्षापेक्षा अधिक काळ ते तेथे नोकरी करीत
आहे त. डीडीयू-जीकेवायच्या प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षकांशी झालेला संवाद आणि शिक्षक व कुटु ंबियांचे मिळालेले पाठबळ
यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास द्विगुणित झाला. एका चांगल्या हॉस्पिटॅलिटी ब्रँडशी निगडीत असल्याचा त्यांना अभिमान असून
या प्रवासात विविध अनुभव घेताना प्रत्येक वेळी सर्वोत्कृष्ट देण्याचे त्यांचे ध्येय आहे . त्यांच्याशी 9083214188 या क्रमांकावर
संपर्क साधता येईल.
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उमेदवाराचे नाव : सुश्री सीमा नाथ
रहिवासी : कदमतला, उत्तर त्रिपुरा
प्रशिक्षण ट्रेड आणि पीआयए: खाद्य आणि पेय सेवा,
टीम लीज सर्व्हिसेस लिमिटेड (काशीपूर सेंटर, अगरतला, त्रिपुरा)
सद्य: स्थितीत नियुक्ती: जिप्सी टर्टल रे स्टॉरं ट , बंगलोर
(एके हॉस्पिटॅलिटी)
वेतन : रु. 10,000 प्रति महिना पर्यंत
(मोफत भोजन व निवास)
आतापर्यंत प्रवास:
सीमा, उदरनिर्वाहासाठी त्या शेतीतून मिळणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या एका शेतकरी कुटु ब
ं ातील
होत्या. त्रिपुराच्या उत्तरे कडील भागातील कदमतला या दुर्गम भागात त्या राहतात. आपल्या कुटु ब
ं ाचे आयुष्य सुधारण्यासाठी
त्या उत्सुक होत्या पण त्या मार्गाने कसे जायचे हे त्यांना माहिती नव्हते. नंतर त्यांना एका ओळखीच्या व्यक्तीकडू न डीडीयू जीकेवायबद्दल माहिती मिळाली आणि त्यांनी या कार्यक्रमाबद्दल विचारपूस केली. पीआयएद्वारे करण्यात आलेल्या
समुपदे शनामुळे त्यांचा संकल्प दृढ झाला आणि त्यांनी या कार्यक्रमासाठी आपली नावनोंदणी केली. प्रशिक्षण यशस्वीरित्या
पूर्ण केल्यानंतर त्या बेंगळु रू येथे स्टीवर्ड म्हणून रूजू झाल्या.
सीमा सुरुवातीला एक स्टीवर्ड म्हणून रूजू झाल्या होत्या, परं तु परिश्रम आणि नोकरीच्या कटीबद्धतेमुळे त्यांना "फ्रंट
ऑफिस असोसिएट" म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. त्यातून त्यांची लक्ष्याबद्दलची कटीबद्धता लक्षात येते. डीडीयू -जीकेवाय
दरम्यान प्रशिक्षक आणि सहकारी प्रशिक्षणार्थींशी झालेल्या संवादांतून त्यांचा आत्मविश्वास कसा वाढत गेला, हे सांगायला
त्या विसरत नाहीत. त्यामुळेच त्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती मिळाली. डीडीयू -जीकेवायच्या अंमलबजावणीत
सामील असलेल्या सर्व भागधारक, ज्यांच्यामुळे त्यांना खूप लाभ झाला, त्यांच्याप्रती त्या कृतज्ञ आहे त. आयुष्यात मोठे यश
मिळावे, अशी सीमाची इच्छा आहे . त्यांच्याशी 8413888184 वर क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
उमेदवाराचे नाव : सुश्री नागेश्वरी
रहिवासी : सेलम, तामीळनाडू
प्रशिक्षण ट्रेड आणि पीआयए: जनरल ड्युटी असिस्टंट
बेरोजगार युवा विकास ट्र स्ट
(सीयूवायडी ट्र स्ट ) केंद्रातून
सद्यस्थितीत नियुक्ती: कावेरी हॉस्पिटल (सेलम)
वेतन : रु. 8,800/- प्रति महिना पर्यंत
आतापर्यंत प्रवास:
नागेश्वरी, मेट्टूर, सेलम येथील रहिवासी आहे त. त्यांचे 12 वी पर्यंतचे शिक्षण झाले असून त्यांना पुढील शिक्षण
घेण्यासाठी पुरेसे पाठबळ मिळाले नाही. त्यांनी बरे चदा नोकरीसाठी अर्ज केला आणि मुलाखतींना हजेरीही लावली. पण
त्या त्यात यशस्वी होऊ शकल्या नाही. आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचे त्यांचे स्वप्न हे स्वप्नापुरतेच मर्यादित राहिले. त्यांचे
वडील गरीब शेतकरी आहे त. गरीब कुटु ब
ं ातील मुलाप्रमाणे त्यांनाही बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागला. जेव्हा त्यांनी
डीडीयू-जीकेवायच्या कौशल्य प्रशिक्षणाबद्दल कळले, तेव्हा त्यांचे जीवन अतिशय कठीण परिस्थितीतून जात होते. त्यानंतर
त्या जनरल ड्यूटी असिस्टंट (जीडीए) प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झाल्या. एजन्सीच्या प्रशिक्षकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या
उत्कृष्ट सहकार्यामुळे त्यांनी आपले प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण केले.
ग्रामोदय संकल्प
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सेलममधील कावेरी रूग्णालयात "पेशंट केअर असिस्टंट" म्हणून त्यांना नियुक्ती मिळाली. डीडीयू -जीकेवायमध्ये
प्रवेश घेतल्यामुळे त्यांना त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यात मदत झाली आणि आता आपल्या जीवनाचे निर्णय स्वत: आत्मविश्वासाने
घेण्यात त्या स्वयंपूर्ण झाल्या आहे त. त्यांनी सांगितले की, प्रशिक्षणादरम्यान घेण्यात आलेल्या कौशल्य विकासाच्या संचामुळे
आणि वर्गांमधील उपयुक्त संवादांमुळे त्यांना त्यांच्या सध्याच्या नोकरीमधील शिष्टाचार शिकण्यास तसेच, काळजीपूर्वक
काम करण्याची कौशल्ये शिकण्यास खूप मदत झाली. डीडीयू -जीकेवाय, टीएनएसआरएलएम आणि सीयूवायडी ट्र स्टबद्दल
त्या कृतज्ञता व्यक्त करतात. त्यांना 9047243366 या क्रमांकावर संपर्क साधला जाऊ शकतो.
उमेदवाराचे नाव : सुश्री हरजिंदर कौर
रहिवासी : बस्ती बोहरिया, पंजाब
प्रशिक्षण ट्रेड आणि पीआयए : आरोग्य देखभाल (नर्सिंग सहायक)
श्री सिद्धीविनायक एज्युकेशन सोसयटी (जालंधरमधून )
सद्य:स्थितीत नियुक्ती : डीडीयू-जीकेवाय केंद्र
भारत पॅरामेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
वेतन : रु. 10000/- प्रति महिना पर्यंत
आतापर्यंत प्रवास:
हरजिंदर कौर यांची पार्श्वभूमी ग्रामीण बीपीएल कुटू ब
ं ाची असून त्यांच्या कुटु ब
ं ाची आर्थिक परिस्थिती चांगली
नव्हती. त्यांचे कुटु ब
ं त्यांच्या वडिलांच्या (कामगार) मासिक रु. 7000 पगारावर अवलंबून होते. कोणतेही आर्थिक सहकार्य
नसल्यामुळे त्यांची परिस्थिती कठीण होती. त्यामुळे आयुष्यात पुढे जाण्याच्या त्यांच्या महत्वाकांक्षेमध्ये अडथळा निर्माण
झाला होता. एकदा त्यांना डीडीयू -जीकेवायबद्दल कळले आणि त्यांच्यामध्ये त्याबद्दल अधिक जाणून घेण्याची उत्सूकता
निर्माण झाली. त्यांनी एका प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता स्वत:ची नावनोंदणी केली आणि चांगली नोकरी मिळवण्यासाठी
प्रशिक्षण सुरू केले. कठोर परिश्रम व समर्पण भावाने त्यांनी आपले प्रशिक्षण केवळ यशस्वीरित्या पूर्ण केले नाही इतकेच
नाही तर जालंधर येथील भारत पॅरामेडिकल एज्युकेशन सोसायटीमध्येही नोकरीही मिळाली.
त्यांनी भारत पॅरामेडिकल एज्युकेशन सोसायटीमध्ये दरमहा रु. 10000 पगारावर “रिसेप्शनिस्ट” म्हणून काम
करण्यास सुरवात केली. डीडीयू -जीकेवाय, जालंधर आणि पीआयए (श्रीसिद्धीविनायक एज्युकेशन सोसायटी) यांचे त्यांनी
आभार मानले. त्या अभिमानाने सांगतात की, त्यांना मिळालेला पगार त्यांच्या पालकांना पाठविणे हा खूप समाधानकारक
अनुभव आहे . त्यांच्याशी 8437342745 या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
उमेदवाराचे नाव : श्री. महानंद राभा
रहिवासी: बरझारा – 1, गोलपारा, आसाम
प्रशिक्षण ट्रेड आणि पीआयए: खाद्य आणि पेय सेवा – व्यवस्थापक,
इंडिया कॅन एज्युकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
सद्य:स्थितीत नियुक्ती: हॉट स्पॉट रे स्टॉरं ट , तिरूपती,
आंध्र प्रदे श
वेतन: रु.13000/- व प्रोत्साहन राशि प्रति महिना
आतापर्यंत प्रवास:
महानंद यांचा प्रवास आसाममधील द्वारका, गोलपारा या गावापासून सुरू झाला. महानंदला काहीतरी साध्य करायचे
होते पण ते दिशाहीन होते. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही, त्यांना नोकरी मिळू शकली नाही. त्यामुळे आपल्या जीवनाला आकार
देण्यात सतत येत असलेल्या अपयशामुळे ते असमाधानी होते. एक दिवस इंडिया कॅन (पीआयए)चे टीम सदस्य त्यांना
भेटले आणि त्यांनी डीडीयू -जीकेवाय अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाबद्दल आणि त्यांचे ध्येय साध्य
करण्यासाठी हे कसे उत्तम व्यासपीठ असू शकते याबद्दल त्यांना माहिती दिली. त्यांनी डीडीयू -जीकेवाय अंतर्गत प्रशिक्षण
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कार्यक्रमासाठी स्वत:ची नावनोंदणी केली आणि प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कॅफे कॉफी डे मध्ये त्यांना नोकरी मिळाली. याने
त्याच्या करीअरला सुरुवात झाली.
सुरुवातीला त्यांनी कॅफे कॉफी डे मध्ये “असोसिएट” म्हणून काम करायला सुरूवात केली आणि या क्षेत्राबद्दल
जाणून घेतले. त्यांचा सुरूवातीचा पगार रु. दरमहा 9000 इतका होता. ज्यामुळे ते आनंदी झाले. परं तु, त्यांना हे माहिती
होते की, ही केवळ एक सुरूवात आहे आणि इतका मोठा संघर्ष केल्यानंतर त्यांना आता आयुष्यात आणखी पुढे जायचे
आहे . सतत लक्ष्यावर नजर ठे वून ते काम करत राहिले आणि नऊ महिन्यांनंतर त्यांना तिरुपतीच्या पाय व्हाइसराय
हॉटेलमध्ये काम करण्याची आणि शिकण्याची आणखी एक संधी मिळाली. त्यांच्या करीअरच्या दृष्टीने ही आणखी एक
फलदायी कामगिरी होती. कारण तेथे आणखी एक वर्ष काम केल्यानंतर त्यांना सध्याच्या कंपनीमध्ये नोकरी मिळाली.
अशा रितीने, महानंदने काम करण्यास सुरूवात केल्यापासून ते आतापर्यंत 2 वर्षांहून अधिक काळ झाला असून ते उत्कृष्ट
काम करण्यासाठी धडपडत आहे त. त्यांच्या कुटु ंबियांनाही त्यांचा अभिमान असून महानंद अशीच प्रगती करतील अशी
त्यांना आशा आहे . त्यांच्याशी 6300863712 या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
उमेदवाराचे नाव : सुश्री लेखनी साहू
रहिवासी : रायपूर, छत्तीसगढ
प्रशिक्षण ट्रेड आणि पीआयए: ओरियन एज्युटक
े चे नॉन वाईस बीपीओ
(रायपूर केंद्र)
सद्य:स्थितीत नियुक्ती : टेलीफॉर्मेन्स – 112
इमर्जन्सी सर्विस कॉल सेंटर, पोलिस नियंत्रण कक्ष
वेतन : प्रोत्साहन राशी व्यतिरिक्त 12000 रुपये प्रति महिना
आतापर्यंत प्रवास:
लेखनी या छत्तीसगडमधील धमतारी जिल्ह्यातील आहे त. आयुष्यात काहीतरी मोठे करण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले
होते. यश मिळवण्याची तीव्र इच्छा जरी असली तरी तसे करण्याची साधने मर्यादित होती. पूर्णत: आई-वडिलांवर अवलंबून
असल्यामुळे स्वत:हून काहीतरी शोध घेण्याची हिंमत त्यांच्यात नव्हती. शिवाय, आपले स्वप्न साकार करण्याचा आत्मविश्वास
आणि धैर्य त्यांच्याजवळ नव्हते. पुराणमतवादी कौटु ंबिक पार्श्वभूमी हा आणखी एक अडथळा त्यांच्यासमोर होता आणि त्याला
आव्हान देण्याची आवश्यकता होती. त्यांनी इयत्ता 12 वी पर्यंतचे शिक्षण घेतले. परं तु, कुटु ब
ं ाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना
शिक्षण मध्येच सोडावे लागले. नोकरीच्या संधी देखील खूपच कमी होत्या. त्यामुळे त्या निराश झाल्या होत्या. ऑरियन एज्युटक
े
(पीआयए) आयोजित केलेल्या मोबिलायझेशन शिबिराला त्यांनी एकदा हजेरी लावली आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये नाव
नोंदवण्याकरिता आवश्यक असणारी वैशिष्ट्ये आणि पात्रतेच्या निकषांबद्दल त्यांना माहिती मिळाली. त्यांनी या प्रशिक्षण
कार्यक्रमाकरिता नावनोंदणी करून घेतली.
सप्टेंबर 2017 मध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर पीआयएने त्यांना हिंदज
ु ा ग्लोबल सोल्यूशनमध्ये नोकरी मिळवून
देण्याकरिता मदत केली. तिथे त्यांनी एक वर्ष काम केले आणि नंतर पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या आपत्कालीन सेवा 112 साठी
“टेलि-कॉलर” म्हणून काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली. टेलिपरफॉर्मन्स नावाच्या या कंपनीत काम करणे त्यांना आवडते
आणि त्यांना असे वाटते की, आपण लोकांना मदत करीत असून सामाजिक योगदान देत आहोत. आपण आता पूर्णपणे
स्वतंत्र आहोत आणि आपल्या कुटु ब
ं ास मदत करण्यास सक्षम झालो आहेात, असेही त्यांना वाटते. याचे श्रेय त्या डीडीयू जीकेवाय प्रशिक्षणाला देतात. कारण त्या येथे केवळ कौशल्यच नाही तर वर्तणूक, शिष्टाचार, व्यावसायिकता आणि एकूणच
व्यक्तिमत्त्व विकासाबद्दलही शिकल्या. त्यांच्याशी 8770426110 या क्रमांकावर संपर्क साधला जाऊ शकतो.
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उमेदवाराचे नाव : सुश्री मोहिनी देवी
रहिवासी : बरालइमिलिया बुजुर्ग, जालोन (उत्तरप्रदे श )
प्रशिक्षण ट्रेड आणि पीआयए : हॉस्पिटॅलिटी असिस्टंट श्री सिद्धीविनायक
एज्युकेशन सोसायटी
सद्य:स्थितीत नियुक्ती : रामकली देवी सेवा संस्थान
वेतन : 15000/- पर्यंत रुपये प्रति महिना
आतापर्यंत प्रवास:
एक विद्यार्थीनी म्हणून मोहिनीने शिक्षण घेण्याचे ठरविले आणि करिअर करण्याची इच्छा दर्शवली. त्यांच्या
मित्रमैत्रिणींच्या मते त्यांचा हा निर्णय चुकीचा होता आणि अधिक शिक्षण झालेले असल्यामुळे त्यांच्या पालकांना त्यांच्यासाठी
वर शोधण्यास त्रास होईल. ज्यावेळी त्या प्रशिक्षण घेण्यासाठी दूरवर सायकलने जात तेव्हा लोक त्यांना खूप महत्वाकांक्षी
असल्याबद्दल टोमणे मारत. पण त्यांचे निकटवर्तीय आणि कुटु ंबियांनी कायम त्यांना पाठिं बा दिला. त्यामुळे त्यांनी शिक्षण
सुरूच ठे वले. एका क्षणी त्यांच्या कुटु ब
ं ीयांनी त्यांना लग्न करण्यासंदर्भात विचारले, परं तु त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर
त्यांचे करियर चांगले असेल तर आणखी चांगला प्रस्ताव येऊ शकेल. त्यांचे वडील जरी अतिशय साधारण पार्श्वभूमी असलेले
होते तरी शिक्षण व करिअरसाठी त्यांनी मोहिनीला प्रोत्साहित केले. त्यांनी स्वत:ला डीडीयू -जीकेवाय प्रशिक्षण केंद्रात दाखल
केले आणि हॉस्पिटॅलिटी सहाय्यक व्यापाराचे प्रशिक्षण पूर्ण केले.
त्यांना रामकली देवी सेवा संस्थानमध्ये “सहयोगी” म्हणून नियुक्ती मिळाली. डीडीयू -जीकेवाय मध्ये प्रवेश घेतल्यामुळे
त्यांना त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यात मदत झाली आणि आता त्या स्वत:चे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे . त्या नमूद करतात की,
वर्ग प्रशिक्षण आणि विस्तृत व्यावहारिक वर्गांमुळे त्यांना विविध विषय समजण्यात मदत झाली. चिकाटी व परिश्रमामुळे
त्यांना चांगले काम केले
आणि चांगल्या पगाराची
मुलभूत शेतीचे
नोकरी मिळाली. या
उत्पन्न वाढविणे
लागत खर्च कमी करणे (स्वस्त खते
अभ्यासक्रमाला
प्रवेश
व बियाणे, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार,
सूक्ष्म-सिंचन, सौर पंप)
घेतल्यापासून त्यांनी कधी
मागे वळू न पाहिले नाही
उत्पादनाची किं मत वाढवणे
आणि आपल्या ध्येयावर
(एमएसपीत वाढ)
लक्ष केंद्रित करून आणि
अतिरिक्त उत्पन्नच्या
संधी
दृढनिश्चयाने पुढे जाण्याची
इतर उपक्रम (डेअरी, मधमाशी पालन,
मत्स्यपालन)
योजना त्यांनी आखली.
नाविन्यपूर्ण उपक्रम (इथॅनॉलचे
ही संधी दिल्याबद्दल
उत्पादन, नापीक जमिनीत
जोखीम
सौर पॅनेल)
त्यांनी डीडीयू-जीकेवाय,
कमी करणे
मार्के ट प्रवेश आणि दुवे
थेट उत्पन्न् सहाय्य
यूपीएसडीएम
आणि
(पीएम-किसान)
एपीएमसी मंडी आणि बाहेर
विकण्या
च
े
स्वातं
त्र्य
सर्व
भागधारकांचे
कोठार आणि कोल्ड स्टोरे ज (कोल्ड चेन)
कंत्राटी शेती (संरक्षित कायदेशीर
आभार व्यक्त केले
चौकट)
विमा (पीएमएफबीवायचे वर्धित कव्हरे ज)
आहे त.
त्यांच्याशी
खाद्य प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन
संकटादरम्यान मदत
(मेगा फूड पार्क )
(आपत्ती भरपाईत वाढ)
8948963734
या
क्रमांकावर संपर्क साधता
सौजन्य: मे/ओ आय अँड बी
येईल.

शेतकऱ्यांचे
उत्पन्न दप्प
ु ट
करणे
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यशकथा

नमाना नर्सरी - व्यवस्थापनाच्या नैसर्गिक संसाधनांमध्ये आत्मनिर्भरतेचे
नवीन विधान

– चंद्रा कंवर*

“आमच्यासाठी पर्यावरणाचे रक्षण हा आस्थेचा विषय आहे . आमच्याकडे नैसर्गिक संसाधने उपलब्ध आहेत कारण
आमच्या आधीच्या पिढ्यांनी या संसाधनांचे संरक्षण केले आहे . आपल्यालादे खील आपल्या भावी पिढ्यांसाठी तसेच
केले पाहिजे.”

रा

जस्थानातील राजसमंद जिल्ह्यात खमनोर पंचायत
समिती अंतर्गत बनास नदीच्या काठावर नमाना
नर्सरी वसलेली आहे . नमाना गाव नैसर्गिक
सौंदर्याने नटलेले आहे . नदीच्या किनारी आणि गावाच्या
आसपास दहा ते पंधरा बिघा चराई जमीनीचा तुकडा
विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला ग्रामसभेने मान्यता दिली.
ग्राम सरपंच श्रीमती चंद्र कुंवर आणि पर्यावरण मित्र श्री
रघुवीर सिंह यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेत
या जागेचा उपयोग रोपवाटिका उभारण्यासाठी व्हावा, अशी
सूचना केली. त्यानंतर ग्रामसभेच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात
आला की मनरे गा योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधी आणि 15
व्या वित्त आयोगाने दिलेला निधी पाणी, जंगल, मृदा संवर्धन
आणि स्वच्छ हवेच्या संदर्भात गाव स्वावलंबी होण्यासाठी
वापरता येईल.
त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीने व्यवहार्य ठराव संमत
करून जिल्हाधिकारी श्री अरविंद कुमार पोसवाल यांच्या
विचारार्थ पाठविला. एकात्मिक योजनेसाठी रु 22.60
लाख मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी रु. 19.60 लाख
रूपये मनरे गा शीर्षकांतर्गत मंजूर झाले आणि रू. 3 लाख
रूपये 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत निधीतून प्राप्त झाले. या
दिशेने पुढाकार घेत जिल्हाधिकाऱ्यानी सुचवले की, नदीच्या
काठावर झाडे लावली जावी जेणेकरून मातीचे संवर्धन
होईल. या प्रकल्पाला आकार देण्यासाठी नर्सरी उभारणे
आवश्यक मानले गेले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने

- पंतप्रधान नरें द्र मोदी

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती
निमिषा गुप्ता यांनी गावातील या जागेची पाहणी केली व
पुढील कारवाई करण्यास सांगितले.
नर्सरीची प्रथम रूपरे षा आखली गेली आणि त्यामध्ये
ग्रीन हाऊस स्टोअर, विद्युत जोडणी आणि सिंचन सुविधा
सुनिश्चित करण्यात आल्या. नर्सरीसाठी जागेची निवड
करण्यापूर्वी खालील बाबींची योग्य ती काळजी घेतली गेली:
1.	ठिकाण: नर्सरी ही राजसमंद आणि बिजनोल या
मुख्य मार्गावर स्थित असल्यामुळे झाडांची वाहतूक
करणे सुलभ झाले.
2.

पाण्याची उपलब्धता: बनास नदीच्या काठावर ही
नर्सरी वसलेली असल्यामुळे, एफएफसी अंतर्गत
येणाऱ्या विहीरीवर मोटार बसवून पाइप लाइनद्वारे
पाण्याचा पुरेसा पुरवठा करण्याची तरतूद केली गेली.

3.	नर्सरी उं चावर असल्यामुळे पाण्याचा निचरा
आपोआप होतो. जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती
व हवामानाच्या परिस्थितीनुसार अनुकूल अशा
उपक्रमांचा नर्सरीमध्ये समावेश करण्यात आला
आहे . या उपक्रमांमध्ये मातीची चाचणी, बियाणे -बेड
तयार करणे, बियाणे खरे दी करणे, उगवण्याआधी
मशागत करणे, पेरणी करणे, पुन: लागवड करणे
आणि मोठ्या आकाराची रोपे विकसित करणे यांचा
समावेश आहे .

*सरपंच, गाव नमाना, पंचायत समिती खमनोर, तहसील नाथद्वारा, जिल्हा राजसमंद, राजस्थान
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नर्सरी उभारण्यासाठी सुमारे 10 बिघा जमीनीवर
ग्रामपंचायतीने कुंपण बांधले. वृक्षारोपणासाठी निवडलेल्या
जागेची आधी मशागत करण्यात आली आणि त्यानंतर तेथे
झाडे लावली गेली. रोपवाटिका जवळजवळ दोन बीघाच्या
क्षेत्रावर उभारली गेली आणि आंबा, कडु निंब, पेरू, पपई,
चिंचे, गुलमोहर, आवळा, सहजन, आशपाल, कर्डल, बांबू,
तुळशी, गुलाब, पिंपळ, कन्हेर इत्यादी झाडे तेथे लावली
गेली. बाईबुन्सा तुळदा गुणवत्तेची बांबूची झाडे त्रिपुरा
येथून खरेदी करण्यात आली आणि तेथे लावण्यात आली.
अगरबत्ती किं वा सुवासिक काड्या तयार करण्यास मदत
व्हावी, या उद्देशाने त्यांची लागवड करण्यात आली.
ग्रामपंचायतीच्या अविरत प्रयत्नांमुळे आणि पर्यावरण
प्रहरींच्या समर्पणामुळे जुलै, 2020 ते ऑक्टोबर, 2020 या
कालावधीत नर्सरीतील सुमारे 4000 रोपांची विक्री करण्यात
आली आणि त्यातून मिळालेल्या पैशातून ग्रामपंचायतीकडे
25,000 रुपये जमा करण्यात आले. सध्या सुमारे 35,000
रोपे विक्रीसाठी तयार असून येत्या पावसाळ्यात त्यांची विक्री
केली जाणार आहे .

करण्यासाठी पक्क्या वाफ्याची निर्मिती केली गेली असून
कृषी विज्ञान केंद्र, राजसमंद यांनी गांडु ळखताचा पुरवठा

केला आहे .

या नर्सरीच्या विकासासह, पंचायतच्या कोरडवाहू

जमिनीसह , वैयक्तिक कचरा टाकण्याची जागा आणि

जवळपासच्या पंचायतच्या मालकीच्या जमिनीवर वृक्षारोपण
करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात झाडांचा पुरवठा केला गेला.

नमाना नर्सरीने शेजारच्या जिल्ह्यात 14 नर्सरी

प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे . या सर्व नर्सरी प्रकल्पांना

अन्य कार्यक्रमांसह मनरे गा योजनेतील सहभागाचा विचार
करता मंजुरी दिली जात आहे .

वरील कामे पूर्ण झाल्यानंतर, नदीकाठच्या माती

संवर्धन, पर्यावरण सुरक्षा आणि जलसंधारणास मोठी मदत

होईल. स्थानिक पातळीवर झाडे उपलब्ध असल्यामुळे लोक

प्रकल्पामध्ये लोक रूची घेऊ लागले आहे त. यामुळे झाडे ,
हवा, पाऊस आणि जागतिक हवामान बदलाची समस्या

नर्सरीच्या विकासासोबतच सेंद्रिय खत तयार सुटण्यास मदत होईल.

चला झाडे लावू आणि
वातावरण शुद्ध करु
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बसंतपूर गाय अभयारण्य - स्वावलंबी उपक्रमासाठी एकात्मिक प्रयत्न

- अरुण कुमार सिंह *

"गावाच्या मातीपासून तयार झालेले दिवे जर शहरांमध्ये ‘फॅशन स्टेटमेंट’ म्हणून जर वापरले गेले तर त्यामुळे
गावातील गरीबांमध्ये समृद्धी आणण्यास मदत होईल.
- पंतप्रधान नरें द्र मोदी

वै

दिक काळापासून गाय आपल्या आर्थिक आणि रासायनिक खतांच्याऐवजी जैविक शेतीचा पर्याय घेतील, हा
सामाजिक संपन्नतेचे प्रतीक आहे . उत्तरप्रदे शातील त्यामागचा उद्देश होता.
लखीमपुर खेरी जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीणगाय अभयारण्य विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना
अर्थव्यवस्थेतील गायींच्या सर्व बाबींचे मापन केले आता फळे येऊ लागली आहे त. हे अभयारण्य पर्यटन स्थ
ळ
आणि उपेक्षित व अनाथ असलेल्या या प्राण्यांची स्थिती म्ह णून विकसित करण्यासाठी विभागाने प्रयत्न सुरू केले
सुधारण्यासाठी एक अनोखा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आहे त. यामुळे केवळ गोवंशालाच निवारा मिळणार नाही
घेतला. या लोकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने व लोकांचे तर गोठे स्वावलंबी होतील आणि इतर गोरक्षकांसाठी
त्यात योगदान वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. या प्रेरणादायी ठरे ल.
योजनेंतर्गत एक गाय अभयारण्य (गौवंश आश्रय स्थळ)
धारूहे रा गाय अभयारण्य एक मॉडेल म्हणून
उभारण्यात आले. त्यात धरुहे रा ब्लॉक अंतर्गत येणाऱ्या
बसंतपूर गावातील 210 अनाथ प्राण्यांची राहण्याची व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने बीडीओ श्री अरुण कुमार
सिंह यांनी नोव्हेंबर, 2019 मध्ये तेथील गायींना पिण्याचे
करण्यात आली.
पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी बांधलेल्या तलावामध्ये
लखीमपूर खेरीचे जिल्हाधिकारी श्री.शैलेंद्र सिंह मत्स्यपालन योजना सुरू केली. या मत्स्यव्यवसाय योजनेतून
यांच्या मते, गोवंशाला स्वावलंबी बनविणे हे या प्रकल्पाचे अभयारण्याला आता वर्षाकाठी तीन ते चार लाख रुपये प्राप्त
उद्दीष्ट आहे . जेणेकरून ते सरकारी मदतीवर अवलंबून राहू होत आहे त.
नये. आजूबाजुच्या परिसरातील सुमारे 100 शेतकरी या
या गाय अभयारण्यात कुक्कुटपालन देखील सुरू
गायीच्या गोठ्यात आपल्या गायी ठे वू लागले. येथे तयार
करण्यात
आले असून कोंबडीच्या कडकनाथ या प्रजातीच्या
झालेले शेणखत ते आपल्या शेतात वापरू शकतील आणि

*ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर, धाउराहरा, लखीमपूर खेरी
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औषधी मूल्यामुळे त्यांना मोठी मागणी आहे . गोवंशाच्या हा भाग त्याने पूर्णपणे व्यापलेला असून चोवीस तासाकरीता
या आश्रयस्थानी शेड बांधून पोल्ट्री फॉर्म सुरू करण्यात कामगारही तैनात करण्यात आलेले आहे त. झाडांची लागवड
आला आहे .
ही खरे तर प्राण्यांसाठी अतिशय फायदे शीर आहे .
वर्षभर चारा उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने नेपियर
गवत उगवण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे . गोवंश शेणाच्या गोवऱ्या तयार करणे
निवाऱ्याच्या कुंपनाभोवती हे गवत लावले गेले आहे .
धोरसारा ब्लॉकमधील दोन बचतगटातील सात
गाय निवारा अधिक स्वावलंबी व्हावा, या उद्देशाने
महिला सदस्य शेणाच्या गोवऱ्या बनविण्यात व्यस्त असून,
विभागाने सहजन वाटिका तयार करीत आणखी एक पाऊल
उचलले आहे . सुमारे एक एकर तलावात लागवड केलेली त्यांची 20 रूपये प्रती किलो दराने विक्री होत आहे . या
ही वाटिका स्थानिक ग्रामस्थांना रोजगार उपलब्ध करून गोवऱ्या अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या एमएनसीवर 60 ते
दे ईल आणि गाय अभयारण्याला आर्थिकदृष्ट्या बळकटी 70 रुपये किलो दराने विकण्याची भविष्य
 ातील योजना
दे ईल. सीडीओ अरविंद सिंह यांच्या पुढाकाराने, धोरहे राचे आहे . यामुळे तेथील महिलांना निश्चितच मोठ्या प्रमाणात
बीडीओ अरुण कुमार सिंग यांनी बसंतपूर गावातल्या गाय
अभयारण्यात इतर अनेक उपक्रम सुरू केले आहे त. याच रोजगार उपलब्ध होईल.
रितीने वृक्षारोपणाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले तेव्हा
सहजन वृक्षांची त्याकरीता निवड केली गेली. सहजन
वनस्पती औषधी मूल्यांनी परिपूर्ण असून त्यांच्यात उत्तम
व्यावसायिक क्षमता आहे . निवाऱ्यामधील तलावाच्या
काठावर सहजन वनस्पती लावण्यासोबतच एक एकर
जागेवर सहजन वाटिका उभी केली जात आहे . अभयारण्याचा
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याशिवाय गोवंशाच्या आश्रयस्थानी मशरूम
लागवडीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे . हा गाय अभयारण्य
प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याच्या व्यापक
योजनेसह बीजमृत उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट आणि अजोला
उत्पादन देखील सुरू केले गेले आहे .

आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेनेः
प्रतापदित्यनगर जी.पी. चा अहवाल

- डॉ. आर. रमेश *

“आम्ही मागणी आधारित विकास मॉडेलला चालना देऊ इच्छितो. काय करावे आणि काय नाही, याचा
निर्णय गावांना घेऊ द्या.”
- पंतप्रधान नरें द्र मोदी

आत्मनिर्भर अभियानाची कल्पना
कोविड संकटातून निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या
स्थितीतून दे शाला मुक्त करण्यासाठी अनेक
ग्रामपंचायतींनी विविध मार्गांनी प्रयत्न केले. पश्चिम
बंगालमधील प्रतापादित्यनगर जी.पी. च्या पुढाकाराचा
येथे उल्लेख करणे योग्य होईल. आत्मनिर्भर अभियान
आणि त्याची या ग्रामपंचायतीमध्ये कशी अंमलबजावणी
झाली, याचा हा संक्षिप्त अहवाल आहे .
आत्मनिर्भर भारत अभियान किं वा सेल्फ रिलायंट
जीवनावश्यक वस्तूंचे मोफत वितरण
इंडिया कॅम्पन हे एकमेवाद्वितीय असे अभियान असून भारत
सरकारने कोविड -19 ने ग्रस्त लोकांच्या जीवनावर विशेषत:
लहान व्यवसायात आणि लघुउत्पादनाच्या कार्यावर पाच स्तंभ निश्चित करण्यात आले उदा. (अर्थव्यवस्था
झालेल्या परिणामांची तीव्र चिन्हे दिसून आली. दे श आणि सुधारणे, पायाभूत सुविधांचा विकास, विविध प्रणालींचा
दे शातील नागरिकांना सर्वदृष्टीने स्वतंत्र आणि स्वावलंबी विकास आणि मजबुतीकरण, व्हायब्रंट डेमोग्राफी आणि
बनवणे आणि दे शाला कोरोना-व्हायरसच्या संकटातून मुक्त मागणी वाढवणे )
करणे हा आत्मनिर्भर अभियानाचा उद्देश आहे .
लक्ष्य क्षेत्र / उद्दिष्टांचे क्षेत्र
ही मोहीम अनेक अर्थाने वेगळी होती. मोहिमेची वेळ,
साथीच्या रोगादरम्यान वेतन कमी झाल्याने
त्यात समाविष्ट केलेले लक्ष्य गट आणि त्यासह करण्यात
आलेल्या सुधारणा तसेच अनेक सक्षम व्यक्ती याला जोडले उपासमार होऊ नये यावर अभियानात लक्ष केंद्रित करण्यात
जाणे यामुळे मोहीम वेगळी ठरली. स्वावलंबन या कल्पनेचे आले. म्हणून त्याद्वारे गहू, डाळी आणि गॅस सिलिंडर

कोविड प्रतिबंधात्मक आचरणांबाबत जागरूकता निर्मितीच्या फे ऱ्या

असुरक्षित गरीब कुटुंबांना आरोग्य विमा कार्डांचे वाटप

*सहयोगी प्रोफेसर, सीआरआय, एनआयआरडीपीआर, हैद्राबादी- 30 (श्री सुवरा, पंचायत सचिव, प्रतापादित्यनगर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार)
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नियंत्रणात ठे वण्यासाठी हाती घेतलेले उपक्रम
प्रतापादित्यनगर ग्रामपंचायत ही सुंदरबन डेल्टाचा
एक भाग असून, पश्चिम बंगालच्या दक्षिण 24 परगणा जिल्हा
अंतर्गत काकद्वीप डेव्हलपमेंट ब्लॉकच्या सर्वात मोठ्या आणि
लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींपैकी एक आहे . हे दाट
लोकवस्तीचे क्षेत्र आहे . यात 21 ग्रामसंसाद व 28 गावे आहे त.
इथली स्थानिक / घरगुती अर्थव्यवस्था शेती, मासेमारी आणि
या व्यवसायांशी संबंधित असलेल्या गोष्टींवर अवलंबून आहे .
इत्यादीचा पुरवठा करण्यात आला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा
(एनएफएसए) नुसार स्थलांतरित कामगार जिथे वास्तव्यास
आहे त तिथे धान्य, डाळ, चणा डाळसारख्या जीवनावश्यक
वस्तू मिळण्यास ते पात्र असतात. कोविडमुळे अडकलेल्या
परप्रांतीय कामगारांना राज्य सरकार ने हे लाभ उपलब्ध
करून दिले. भारत सरकारने याचा पूर्ण खर्च उचलला.
कोविडमुळे शिधा पत्रिकांची राष्ट्रीय स्तरावरील उपयोगिता
सिद्ध झाली.

कोविड नियंत्रणासाठी बैठकीचे नियोजन
लोकांच्या वस्तीचे स्वरूप दाट असल्याने या
विषाणूचा प्राणघातक उद्रेक होण्यापूर्वी शक्य तितक्या
प्रभावीपणे हा विषाणू आटोक्यात ठे वणे आवश्यक आहे
याची ग्रामपंचायतने दखल घेतली. यानंतर पदाधिकाऱ्यांची
/ सर्व प्रभागातील सदस्यांची व प्रख्यात बचतगटांच्या
सदस्यांची तातडीची बैठक बोलविण्यात आली.यावेळी
सविस्तर उहापोह करण्यात आला. सर्व सदस्यांनी व्हायरस
कसा आटोक्यात ठे वावा याबद्दल विविध स्त्रोतांकडू न
एकत्रित केलेले ज्ञान सामायिक केले. स्थानिक आरोग्य
विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या प्रोटोकॉलचा संदर्भही
देण्यात आला. मार्च 2019 पासून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव
वाढू नये म्हणून त्या संदर्भात विविध उपक्रमांची यादी करुन
त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली.

परप्रांतातून परत आलेल्या कामगारांना रोजगार
मिळावा म्हणून मनरे गच्या निधीमध्ये वाटपाच्या दृष्टीने
वाढ करण्यात आली. जेथे कामगारांना अलग ठे वण्यात
आले होते अश्या शाळा व इतर अंगणवाडी केंद्रांच्या
नूतनीकरणामध्ये त्यांना सहभागी करून घेण्यात आले
होते. मनरे गा कामगारांच्या वेतनातही दररोज सरासरी
रु .182 पासून रु 202 पर्यंत वाढ करण्यात आली. कल्पना निर्मिती आणि कार्यवाही
एमजीआरईजीएसच्या अहवालांमध्ये कामगार नोंदणीत
या कल्पनांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:
40 ते 50% वाढ दिसून आली आहे .
(i) जागरूकता निर्माण करणे; (ii) स्थलांतरितांसाठी
राज्य सरकारने, भारत सरकारच्या परवानगीच्या विलागीकरणाची व्यवस्था; (iii) नोकरी गमावलेल्या /
आधारे आपत्ती प्रतिसाद निधीचा उपयोग करून (डीआरएफ) कामापासून व उत्पन्नापासून दूर राहिलेल्या लोकांसाठी
स्थलांतरितांसाठी आश्रय स्थापन करण्यासाठी केला आणि अन्न सुरक्षा - ओएसआर निधीचा वापर करून विनामूल्य
त्यांना अन्न व पाणी उपलब्ध करुन दिले. राज्य डीआरएफ वितरण करण्यात आले; (iv) वैकल्पिक उपजीविका व
वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना अतिरिक्त वैविध्यपूर्ण उपजीविका व्यवस्था; (v) मनरे गचा संपूर्ण

वाटपही जारी केले. या डीआरएफचा वापर करून राज्यांनी
लॉकडाऊन दरम्यान शहरी बेघरांसाठी शेल्टरमधील
रहिवाशांना दिवसाचे तीन जेवण दिले.
कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मदत म्हणून तसेच
उपजीविकेचे वैविध्यपूर्ण साधन म्हणून मास्क तयार करणे
किं वा हँड सॅनिटायझर्स सारखी उत्पादने तयार करण्यासाठी
स्वयंसहायता गटांना बँककडू न उदारपणे कर्ज उपलब्ध
करून देण्यात आले.
प्रतापादित्यनगर जी.पी. ने कोरोना विषाणू चा प्रसार
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असुरक्षित गरीब कुटुंबांना आरोग्य विमा कार्डांचे वाटप

परसातील कुक्कु टपालनासाठी पिलांचे वितरण – स्वयंसहायता गट

उपयोग; (vi) आरोग्यविषयक जागरूकता, मास्क वितरण
आणि रे शन दुकाने आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी
सामाजिक अंतर पाळण्या बाबत उपाययोजना; (vii) सर्व
बाजार समित्यांना आणि दुकानदारांना दुकान उघडणे आणि
बंद करण्याच्या वेळेच्या बंधनांविषयी आणि ग्राहकांना
हाताळण्यासाठी केलेल्या प्रोटोकॉलची नोटिस पाठविणे;
(viii) संसर्गग्रस्त असल्याचा संशय असलेल्या लोकांचे
विलगीकरण / किं वा लक्षणे नसलेल्या बाधित व्यक्तींचे
विलगीकरण (ix) प्रमुख ठिकाणी काय करावे आणि करू
नये या बाबत जागृती करणारे फलक लावणे; (x) स्थानिक
रहिवासी / मंदिर समित्यांनी ठरविलेले सर्व समारं भ तहकूब
करण्यासाठी नोटीस बजावली; (11) वेळांचे निर्बंध, रे शन
दुकानावर जाण्यासाठी वेगवेगळ्या संसदेमधून जाणाऱ्या
गृहिणींसाठी एक दिवसा आड जाण्याचे नियोजन, सामाजिक
अंतरानंतरही ओळीत उभे राहू शकणाऱ्या लोकांची संख्या
इत्यादींवर निर्बंध. (xii) उपेक्षित-गरीब कुटु ब
ं ांना स्वस्थ साथी
आरोग्य विमा कार्ड देणे (xiii) गाव स्वच्छता अभियान; (xiv)
मनरे गाच्या माध्यमाने रस्त्याच्या कडेला हिरवळ विकसित
करणे आणि वृक्षारोपण करणे; (xv) ग्रामपंचायतीने प्रवासी
कामगारांसाठी दोन प्राथमिक आरोग्य तपासणी शिबिरांची
व्यवस्था केली होती - एक रे ल्वे स्थानकावर आणि दुसरे
स्थानिक बसस्थानकात.

महसूल (ओएसआर) देखील चांगल्या स्थितीत असल्याने
प्रतापादित्यनगर मधील कुटु ब
ं ांना आर्थिक अडचणी येऊ
न देता पर्यायी उपजीविकेचा उपक्रम करण्यास प्रोत्साहित
करता आले. पश्चिम बंगाल राज्य शासनातील काही कार्यक्रम
जसे की उपजीविकेच्या संधींच्या गुणाकार किं वा विविध
विकाल्पांसाठी ग्राम सयंबर योजना लॉकडाऊन कालावधीत
राबविण्यात आल्या. या उपक्रमांत: बकरी / शेळी पालन,
मशरूम लागवड, कुक्कुट पालन, केळीच्या बागांचा विकास,
रोपवाटिका, बायो - फ्लॉक फिश शेती इत्यादी सह. मास्क
तयार करणे आणि सॅनिटायझर बनविणे या गोष्टींचा समावेश
आहे .
लॉक डाऊन दरम्यान उपजीविका प्रोत्साहन उपक्रम –
तपशीलवार
•

•
•

640 स्थलांतरित कामगारांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या
मनरे गाच्या कामांमध्ये गुंतविण्यात आले जसे की शेत
तलाव खोदणे, सिंचन कालवा, नदीची सीमा मजबूत
करणे इत्यादी आणि यामुळे 64000 मनुष्य दिवस
रोजगार मिळू शकले आहे त.

314 गरीब कुटु ब
ं ांना नवीन जॉब-कार्ड उपलब्ध करुन
देण्यात आले आणि त्यांना (MGNREGS) मनरे गाच्या
अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला.

एसएचजीच्या सदस्य असलेल्या 600 महिलांना कोंबडीचे शेड, बकरीचे शेड आणि कोंबडीची आणि
बकरीची पिल्ले देंण्यात आली. या शेडची उभारणी
(MGNREGS), मनरे गा निधीचा वापर करुन
करण्यात आली, तसेच बचतगटांच्या कर्जामधून
कोंबडी आणि बकरीची पिल्ले खरे दीवरील काही
खर्च भागविण्यात आला व आवश्यकतेनुसार जीपी
ओएसआरचा उपयोग वैकल्पिक उपजीविका निर्माण

लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान, ग्रामपंचायतीने
सामुदायिक स्वयंपाकघरांची व्यवस्था केली होती आणि मार्च
-एप्रिल 2020 च्या दोन महिन्यांच्या पीक कालावधीसाठी
दररोज 300 - 350 गरीब लोकांना भोजन दिले. त्यासंबंधीचा
खर्च ग्रामपंचायतीच्या स्वत: च्या स्त्रोत महसूल (ओएसआर)
मधून पूर्ण करण्यात आला हे याठिकाणी नमूद करणे
महत्वाचे ठरते.
पर्यायी उपजीविका उपक्रम
विविध उदरनिर्वाहाच्या/उपजीविकेच्या उपक्रमांसाठी
मनरे गचा उत्तम वापर करण्यात आला. जीपीचा स्वत:चा स्त्रोत

निर्माणाधीन चिक-शेड - एसएचजी सहाय्य / सहकार्याने
ग्रामोदय संकल्प
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करण्यासाठी केला गेला.
•
47 अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विड्याचे पान
लागवडीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविल्या
गेल्या. या प्रत्येक संरचनेची किं मत 1.6 लाख रुपये
होती त्यापैकी काही भाग, मनरे गच्या अंतर्गत पूर्ण
झाला.
•
55 निराधार वृद्ध व्यक्ती 21 पुरुष आणि 34 महिला
यांना जीपीच्या ओएसआरमधून त्यांच्या बँक खात्यात
मासिक पेन्शन दरमहा रु.1000 देण्यात आले.
•	स्थानिक शेतकऱ्यांना ग्रामपंचायतीद्वारे चालविल्या
जाणाऱ्या एसएलडब्ल्यूएम प्रकल्पातून गांडू ळ खत
खत मोफत देण्यात आले. या उपक्रमाचा सुमारे 700
•
शेतकऱ्यांना लाभ झाला.
•

•

•

5.5 कि.मी. रस्त्याच्या कडेला मनरे गा अंतर्गत
वृक्षारोपण करण्यात आले असून या रोपांची काळजी
घेण्यासाठी 220 महिलांना वृक्ष पट्टा देण्यात आला •
आहे . कोविड साथीचा रोग आटोक्यात आल्या नंतरही
हे सुरू ठे वण्यात येईल.
64 कुपोषित मुलांची ओळख करून घेऊन त्यांना •
नियमित पौष्टिक अन्नाचे पाकीट जीपीच्या ओएसआर
कडू न पुरविण्यात येते जेणेकरून त्यांची वाढ आणि
पोषण चांगले होईल.

उदरनिर्वाहासाठी / उपजीविकांसाठी नर्सरी वाढवणे

तयार झाले.

या लॉकडाऊनच्या कालावधीत अत्यावश्यक वस्तू
घरोघरी पोहचवीण्यासाठी 60 स्थानिक तरुणांना
भाजीपाला पेडलरचे कार्य सोपविण्यात आले.

जीपी ओएसआर कडू न 10 बेरोजगार तरुणांना
बायो-फ्लॉक फिश फार्मिंग युनिटच्या मध्यामाने
उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करुन देण्यात आले.
150 उपेक्षित/अत्यंत गरीब कुटु ब
ं ांना टिशू कल्चर
आधारित केळीची बाग दिली गेली होती, त्यासाठीचा
खर्च अंशतः मनरे गा आणि काही प्रमाणात
ओएसआरमधून भागविला जात असे.

स्थलांतरित मजुरांना गुंतवून ठे वत 85 शेत तलावांचे
उत्खनन करण्यात आले असून यामुळे मनरे गा
अंतर्गत जवळपास 17000 मनुष्य दिवसांचे काम

साफसफाई आणि रस्त्याच्या कडेला झाडांची लागवड

•
•

तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय
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3000 कुटू ब
ं ांना मोफत आरोग्य विमा योजना ‘स्वस्थ
साथी’ अंतर्गत विमा संरक्षण देण्यात आले;

राज्य सरकारच्या साथीच्या आजाराच्या प्रयत्नास
पाठिं बा देण्यासाठी प्रतापादित्यनगर जीपी ने राज्य
सरकार मदत निधीसाठी 1.5 लाख रुपयांची देणगी
दिली.

यशकथा

स्व- स्त्रोत महसूल जमा करणे – प्रतापादित्यनगर जीपीची यशोगाथा

- डॉ अंजनकुमार भांजा*

ब

त्तीस हजार 932 इतकी लोकसंख्या असलेली
प्रतापदित्यनगर ग्रामपंचायत, जी सुंदरबन डेल्टाचा
एक भाग आहे , ती काकद्वीप उपविभागांतर्गत
काकद्वीप डेवलपमेंट ब्लॉकच्या सर्वात मोठ्या आणि
सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींपैकी एक
आहे . ही एक निम-शहरी ग्रामपंचायत असून 43.55 चौरस
कि.मी. क्षेत्रामध्ये 21 ग्राम संसद आणि 28 गावे आहे त.
कळनागिनी नदीने या ग्रामपंचायतीला तीन बाजूंनी वेढले
आहे . या ग्रामपंचायत क्षेत्रात 32 हजार 932 लोकसंख्या
असलेली 7139 कुटु ब
ं े शांततेत राहतात. शेती व मासेमारी
या भागातील प्रमुख उपजीविका आहे त. घुसखोरीची
समस्या असूनही, विविध सांस्कृतिक गटांनी एक अनोखी
सांस्कृतिक व सामाजिक समरसता निर्माण केली आहे जी
याच जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायतींमध्ये फारच क्वचितच
बघायला मिळते.
दाट लोकवस्तीची ग्रामपंचायत असल्याने तेथील
ग्रामस्थांना मूलभूत सुविधा पुरविणे कठीण आहे . याशिवाय
ग्रामपंचायतींनी ट्यूबवेल मध्ये अचानक काही मोडतोड
झाल्यास दुरुस्त करणे, कचऱ्याचे ढीग साफ करणे, नैसर्गिक
आपत्तीनंतर परिस्थिती पूर्ववत आणणे इत्यादी अनपेक्षित
समस्यांचे निराकरण करावे लागते. त्यामुळे ग्रामपंचायत
प्रशासनाने त्यांचा स्वतःच्या स्त्रोतातून मिळणारा महसूल
मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे .
प्रतापादित्यनगर ग्रामपंचायतीने पश्चिम बंगाल पंचायत
कायद्याच्या कलम 46 च्या आधारे स्थानिक रहिवाशांकडू न
जमीन व इमारत कर वसूल केला आहे . ग्रामपंचायतीने
उप-कायद्यांअंतर्गत (पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम
कलम 47) वाहनांची नोंदणी, व्यापार, स्वच्छता व कचरा
व्यवस्थापनासाठी नोंदणी, जाहिरातींचे प्रदर्शन इत्यादींसाठी
शुल्क, वापरकर्ता शुल्क इत्यादी आकारले. पश्चिम बंगाल
ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला
ओएसआर जमा करण्यासाठी फक्त दोन उपलब्ध तरतुदी
आहे त, एक म्हणजे करपात्र महसूल असलेला जमीन व
इमारत कर आणि दुसरा कर म्हणजे नॉन-टॅक्स. जमीन
व घराचा कर लागू करण्याबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाने
नवीन मूल्यांकन लागू केले आहे . ग्रामपंचायतीने कमिशन
आधारित वसुली सरकार नेमले असून ते Tax & Non-Tax

दोन्ही गोळा करतात आणि त्यासाठी आकारणी झालेल्या
पैश्यांची रसीद देतात. थकबाकी कर वसूल करण्यासाठी
प्रत्येक वर्षी ग्रामपंचायत ग्रामसंवाद सभा (प्रभाग बैठक) व
ग्रामसभेत डीफॉल्टर्सची/ करचुकवेगिरी करणाऱ्यांची यादी
प्रसिद्ध करते. याशिवाय शिबिराच्या पध्दतीने प्रत्येक ग्राम
संसदे (प्रभाग) येथे थकबाकी कर संकलन शिबिरे आयोजित
केली जातात. परिणामी कर वसुली 95% पेक्षा जास्त आहे .
Non-Tax गोळा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने पोट-कायदा
तयार केला असून याला ग्रामसभेने मान्यता दिली आहे . आता
पोट-कायद्यांच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायत Non-Tax महसूल
गोळा करते. Non-Tax महसूलाचे स्त्रोत आहे त - व्यापाराची
नोंदणी, इमारत आराखडा मंजूर करणे, मोटार नसलेल्या
सार्वजनिक वाहनाची नोंदणी करणे, मोबाइल टॉवर
बसविण्याची परवानगी, कचऱ्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावणे,
होर्डिंग्ज, बॅनर दर्शविणे इ. मागील वर्षी ग्रामपंचायतीने 10
सामुदायिक शौचालये बांधली आणि ती सामुदायिक शौचालये
वापरण्यासाठी Non-Tax आकारण्यासाठी पोट -कायद्यामध्ये
तरतूदही ठे वली आहे . ग्रामपंचायतीने मत्स्यव्यवसाय, मार्के ट
कॉम्प्लेक्स, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड इत्यादी मोबदला देणाऱ्या
मालमत्ता तयार केल्या आहे त आणि दरवर्षी या मालमत्ता
भाड्याने दिल्या जातात. जेव्हा ग्रामपंचायतींकडू न कोणतीही
सेवा घेण्यास यावे लागते तेव्हा लोकांना त्यांच्याबरोबर
अद्ययावत कराची पावती आणण्याची सवय ग्रामपंचायतीने
लावली आहे . आणि याचा परिणाम म्हणून, मागील काही
वर्षांपासून ओएसआर संकलनाच्या संदर्भात सर्वसमावेशक
वाढ दिसून येते. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये ओएसआर संग्रह

*असोसिएट प्रोफेसर / सहयोगी प्राध्यापक, पंचायती राज केंद्र, विकेंद्रीकृत नियोजन आणि समाज सेवा वितरण (सीपीआरडीपी आणि एसएसडी)
एनआयआरडीपीआर, राजेंद्रनगर, टीएस - 500030
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8232388.00 होते, 2018-19 मध्ये ते 10055565.00 होते
2018-19 साठीचे स्वतःचे स्त्रोत महसूल (ओएसआर)
आणि आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये ते 11260938.00 होते. संग्रह आणि उपयोगाचे तपशील खालीलप्रमाणेः
2018-19 साठी स्वत: चा स्त्रोत महसूल (ओएसआर) संग्रहण आणि उपयोगः
महसूल स्त्रोत
जमीन आणि इमारत कर
घर / इमारत बांधण्यासाठी परवानगी
व्यवहार नोंदणीसाठी शुल्क
कायम मालमत्ता भाडेपट्टी
मोबाइल टॉवर्स बसविण्यास परवानगी
देण्यासाठी शुल्क
वाहनांची नोंदणी
स्थानिक जत्रेत वाटप केलेल्या
स्टॉल्समधून उत्पन्न
होर्डिंग आणि जाहिरातीसाठी शुल्क
कचरा व्यवस्थापन शुल्क
नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरा आणि खत
विकणे
जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यास उशीर
झाल्याचे शुल्क
विविध फॉर्म्सची विक्री
जुन्या यंत्रसामग्रीची विक्री
विकास कामांसाठी देणगी
विविध ठे वी
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डिसेंबर 2020

गोळा केलेली या अंतर्गत खर्च
रक्कम
1215953.00 नलिका विहिरी दुरुस्त करणे

398738.00 स्वच्छता आणि नीटनेटकेपणा

655395.00 गरीब, अपंग, विधवा यांना निवृत्तीवेतन

765200.00 डास / वेक्टरजन्य आजार रोखण्यासाठी
कार्यक्रम

1492500.00 कचरा व्यवस्थापन कार्यक्रम
37670.00 मालमत्ता देखभाल

247000.00 रक्तदान शिबीर

71000.00 सामाजिक वनीकरण

1808257.00 पथदिवे दुरुस्त करणे

198607.00 शालेय खेळांचे / क्रीडांचे आयोजन
1453.00 स्वयंसहाय्यता गटांचे प्रशिक्षण

68700.00 कुपोषण कमी करण्यासाठी कार्यक्रम

खर्चाची
रक्कम
591637.00
98391.00

641500.00
155295.00

4716745.00
419390.00
249261.00
76735.00

332606.00
260510.00
43900.00

59274.00

12000.00 विविध बैठकांचे आयोजन

340156.00

71221.00 कर-वसूली आयोग

298434.00

3011871.00 जागरूकता मोहिम (मोहिमा) आणि
जाहिराती

231976.00

महसूल स्त्रोत
एकूण महसूल

गोळा केलेली या अंतर्गत खर्च
रक्कम
10055565.00 आतिथ्य

कार्यालयीन खर्च

एकूण खर्च
एक कोटी पंचावन्न हजार पाचशे पासष्ट रुपये फक्त

जमीन आणि इमारत कर
वर्ष 2018-19 मध्ये जमीन आणि इमारत कराचे
एकूण मुल्यांकन (डिमांड) रक्कम 15.66 लाख इतकी होती
त्यापैकी 12.16 लाख अर्थात 78% रक्कम वसूल करण्यात
आली. या साठी अनेक जमीन आणि इमारत कर वसुली
शिबिरे आयोजित करण्यात आली.
व्यापाराच्या नोंदणीसाठी शुल्क
वर्ष 2018-19 मध्ये एकूण नोंदणी झालेल्या
व्यवहारांचे मुल्यांकन 6.94 लाख इतके झाले त्या पैकी
6.55लाख किं वा (94%) इतकी रक्कम व्यवहारांच्या
नोंदणीतून जमा करण्यात आली. विविध व्यवसाय अनुकूल
सेवांच्या तरतुदीद्वारे नोंदणी शुल्क वसुलीत वाढ शक्य झाली
आहे .
कायमस्वरूपी मालमत्तेतून उत्पन्न

खर्चाची
रक्कम
76665.00

897380.50

9642052.50

श्याहान्नउ लाख बेचाळीस हजार बावन्न रुपये आणि पन्नास पैसे फक्त

आयुष्यासाठी आणि सर्व वयोगटातील सर्वांच्या हिताला
प्रोत्साहन देण्यासाठी 64 नॉन-बीपीएल, अपंग वयोवृद्ध,
विधुर आणि शारीरिक अपंग व्यक्तींना जीपी प्रत्येकी दरमहा
रु. 1000 निवृत्तीवेतन देत असते. गरीब बचत गटांना
उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामपंचायती
ओएसआर कडू न कुक्कुटपालन, शेळी पालन, बायो फ्लॉक,
फिश फार्मिंग युनिट उपलब्ध करून देत आहे त.
महिला सबलीकरण
जीपी क्षेत्रात 388 बचत गट आहे त. या महिला
बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी जीपीने बचत गटांसाठी
बॅग बनविणे, सौंदर्यप्रसाधने, शिवणकाम प्रशिक्षण, सॉफ्ट
टॉय क्राफ्टिंग, पेपर बॅग बनविणे इत्यादी विषयांवर विविध
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. वर नमूद केलेल्या
प्रशिक्षणाचा खर्च ओएसआर फंडातून करण्यात येतो. या
गटांसाठी त्यांची उत्पादने विक्रीसाठी स्टॉल्सची व्यवस्था
देखील करण्यात आली आहे .

ग्रामपंचायतीमध्ये 2 सार्वजनिक शौचालये आणि
ग्रामपंचायतीने विद्यमान आजीविका निर्माण
7 मत्स्यव्यवसायाचे स्थान आहे त. हे दरवर्षी भाड्याने दिले
करण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी अनेक कौशल्य
जातात. या मालमत्तांमधून ग्रामपंचायतीने 2018-19 दरम्यान
विकास प्रशिक्षण सुरू केले आहे त. एक जीर्ण झालेल्या
7.65 लाख रुपये मिळविले.
इमारतीत उप-पोस्ट कार्यालय तात्पुरते सुरू होते, त्यामुळे
लोकांना बरीच अडचणींना सामोरे जावे लागायचे. ही गरज
कचरा व्यवस्थापन
लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीने स्वत: च्या स्त्रोत महसूलातून
सन 2018-19 मध्ये ग्रामपंचायतीने बिगर बायो
डीग्रीडेबल कचरा विक्रीतून 11.98 लाख रुपये कमावले.
दुसरीकडे कचरा संग्रहण व व्यवस्थापनासाठी मासिक
शुल्क म्हणून स्थानिक रहिवाशांकडू न 18.08 लाख रुपये
वसूल करण्यात आले. यामुळे कचरा व्यवस्थापनाचे कार्य
शाश्वत आणि स्वावलंबी बनले आहे .
स्वत:च्या स्त्रोतातून उत्पन्न महसूल (ओएसआर) चा
उपयोग
या ओएसआर मधून प्रतापादित्यनगर ग्रामपंचायत
काही अनोखे आणि कौतुकास्पद उपक्रम करीत आहे . सर्व
स्वरूपातील दारिद्र्य संपुष्टात आणाऱ्यासाठी आणि निरोगी
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उप-पोस्ट कार्यालयासाठी इमारत बांधली आहे .
स्वच्छताविषयक उपक्रम
मासिकपाळी दरम्यान अस्वच्छता आणि वापरलेल्या
नॅपकिन्सची असुरक्षितरित्या लावलेली विल्हेवाट ही
ग्रामीण भागाची सामान्य समस्या आहे . याशिवाय मासिक
पाळीबद्दल अनेक वर्षांपासून मिथक आहे तच. या समस्येचा
सामना करण्यासाठी शाळांमध्ये मुले, शिक्षक आणि
पालकांचा सहभाग असलेल्या अनेक कार्यशाळा आयईसी
उपक्रम म्हणून आयोजित करण्यात येतात त्यानंतर
ग्रामपंचायतीने परिसरातील सर्व हायस्कूलमध्ये सॅनिटरी
नॅपकिन वेंडिंग मशिन्स आणि इन्सीनरे टर बसविले आहे त.
दरवर्षी ग्रामपंचायतीतर्फे कुपोषित मुलांची ओळख करून
त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वेच्छा रक्तदान
शिबिर, मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे , तपासणी शिबिरे
आयोजित केली जातात आणि हे सर्व उपक्रम ओएसआरच्या
माध्यमातून केले जातात.
ओ.एस.आर. चे अन्य फंडासह अभिसरण ही
प्रतापादित्यनगर ग्रामपंचायतीच्या प्रभावी बाबींपैकी एक
आहे . कोणत्याही शासकीय निधीतून कोणतेही विकासात्मक
काम करतांना ओएसआर मधून सर्वप्रथम कामातील गंभीर
समस्यांचे निराकरण केले जाते. 2016 मध्ये या ग्रामपंचायतीने
एक घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापित केला
होता आणि आजपर्यंत या प्रकल्पाचा सुमारे 50 लाखांच्या
खर्च ओएसआरमधून पूर्ण केला जातो. मागील वर्षी,
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मनरे गा योजनेंतर्गत 53 शेत
तलावांचे खोदकाम करण्यात आले आणि त्या लाभार्थ्यांना
ओएसआर निधीतून मासेमारीसाठी (मीनओवस) देण्यात
आले आहे त. मुलांच्या निरोगी मानसिक आणि शारीरिक
वाढीच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीने ओएसआर, 14 वा वित्त निधी
आणि मनरे गाच्या एकत्रित निधीतून मुलांसाठी उद्यान तयार
केले आहे . नुकतेच प्रतापदित्यनगर ग्रामपंचायतीने सेंद्रिय
शेतीला प्रोत्साहन देऊन कृषी प्रदूषण कमी करण्याचा निर्णय
घेतला आहे . पहिल्या टप्प्यात पंचायतीने दोन ग्रामसंसद
(प्रभाग) मध्ये प्रकल्प सुरू केला आहे . शेतकऱ्यांसोबत
कार्यशाळे ची व्यवस्था, प्रात्यक्षिकासाठी शेतातील जागा
आणि घरगुती पातळीवर कंपोस्ट खड्डा तयार करणे आणि
शेतकऱ्यांना सेंद्रिय बियाणे व खत पुरवठा या गोष्टी मनरे गा व
ओएसआरच्या माध्यमाने करण्यात आल्या.
गरीब, वृद्ध, विधवा आणि अपंग व्यक्तींसाठी निवृत्तीवेतन
या कोरोना साथीच्या आजाराच्या परिस्थितीत तसेच
आम्फाननंतरच्या (चक्राकार वादळ) काळात गरीब गावकयांना ग्रामपंचायत वैकल्पिक उदरनिर्वाह उपलब्ध करविते
आहे . महिला कुटु ब
ं प्रमुख असतील अश्या 1000 कुटु ब
ं ांची
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ओळख पटविण्यात आली असून; मनरे ग योजनेंतर्गत पोल्ट्री
शेड, बकरी शेड बांधण्यात आले आहे तसेच ओएसआरमधून
त्यांना कोंबडीची पिल्ले, शेळ्याही देण्यात आल्या आहे त.
लॉकडाऊन कालावधीत, ग्रामपंचायतीने गरीब व पीडित
लोकांसाठी कम्युनिटी किचनची/ सामुदायिक स्वयंपाघराची
देखील स्थापना केली. दररोज सुमारे 200 लोकांचे जेवण
या ग्रामपंचायतीच्या लोकांनाच नाही तर इतर क्षेत्रातील
लोकांना देखील दिले गेले. या व्यतिरिक्त, ग्रामपंचायतीने
मुख्यमंत्र्यांच्या कोव्हीड -19 मदत निधीला 1.50 लाख रुपये
देणगी दिली होती. उपरोक्त सर्व उपक्रम स्वत: च्या स्त्रोत
महासुलतून राबविण्यात आले आहे त.
सर्वत्र दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी, कुपोषणाची
समस्या/शाप मिटविणे, उपासमार संपविणे, अन्न सुरक्षा,
सुधारित पोषण आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे,
निरोगी आयुष्याची खात्री करणे आणि सर्व वयोगटातील
सर्वांसाठी कल्याणकारी जीवनाच्या संधी वाढविणे, लैंगिक
समानता प्राप्त करणे, महिला आणि मुलींचे सबलीकरण
आणि सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक वाढ, रोजगार
आणि सर्वांना चांगल्या कामासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी
प्रतापादित्यनगर ग्रामपंचायत आपला स्वतःचा स्त्रोत महसूल
वापरत आहे .
महिला व बाल तस्करी, बाल विवाह, शाळे तून
होणारी विद्यार्थ्यांची गळती, कुपोषण, बाल कामगार
इत्यादी विविध सामाजिक समस्यांच्या निर्मूलनासाठी
अनेक रॅ ली, कार्यशाळा, बैठका दरवर्षी ग्रामपंचायतीतर्फे
आयोजित केल्या जातात आणि या उपक्रमांवरील खर्च
ओएसआर अंतर्गत केला जातो. याशिवाय लोकसंख्या
स्फोटावर जनजागृती करण्यासाठी जागतिक लोकसंख्या
दिवस 11 जुलै रोजी साजरा करण्यात आला; जागतिक
तापमानवाढ आणि पर्यावरण प्रदूषण यावर जागरूकता
निर्माण करण्यासाठी जागतिक पर्यावरण दिन 5 जून रोजी
साजरा करण्यात आला; सर्वांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित
करण्यासाठी 8 सप्टेंबर रोजी जागतिक साक्षरता दिवस
साजरा करण्यात आला. याशिवाय सर्वांमध्ये जागरूकता
निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 24 मार्च रोजी राष्ट्रीय कुष्ठरोग
प्रतिबंधक दिवस, 30 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय क्षयरोग दिन
साजरा करण्यात आला. या सर्व उपक्रमांमध्ये शालेय मुले
स्वयं साहाय्यता गट, आशा व आयसीडीएस कर्मचारी,
स्थानिक तरुण, पंचायत सदस्यांनी भाग घेतला. हे उपक्रम
यशस्वी करण्यासाठी रॅ ली, गट चर्चा, कार्यशाळा व घरोघर
निगराणी / जागरूकता करण्याचे काम हाती घेण्यात आले
आहे . हे सर्व उपक्रम जीपी ओन सोर्स रे व्हेन्यू अंतर्गतही येतात.
म्हणूनच असा निष्कर्ष काढता येतो की प्रतापादित्यनगर
ग्रामपंचायत आपल्या स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल
करत आहे .

आवास दिनी

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)
आपल्या ग्रामीण लोकांच्या सन्मानाचे रक्षण करते

“आवास दिवस” (हौसिंग डे ) च्या निमित्ताने केंद्रीय
ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज, कृषी व शेतकरी
कल्याण व अन्न प्रक्रिया उद्योग श्री नरें द्रसिंह तोमर यांनी
ग्रामीण विकास मंत्री आणि राज्य व केंद्रशासित प्रदे शातील
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत समवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे
बैठक घेतली. ते म्हणाले की पीएम आवास योजना-ग्रामीण
(पीएमएवाय-जी)ची उद्दीष्टे घरं पुरविणे आणि लाभार्थ्यांच्या
सन्मानाचे रक्षण करणे अशी आहे . ही सुधारित जीवनशैली
वास्तविकपणे लाभार्थींच्या कल्याणात सकारात्मक ठसा
उमटवेल. दे शात साजरा होणाऱ्या इतर अनेक विशेष
दिवसांप्रमाणेच, कोट्यवधी ग्रामीण भागातील नागरिकांना
सामील करून लाभार्थ्यांना या योजनेबद्दल जागरूकता
निर्माण करण्याची संधी देणारा हा दिवस आहे . या वेळी
अनेक राज्यांच्या ग्रामविकास मंत्र्यांनी “2022 पर्यंत
सर्वांसाठी घरे ” हे लक्ष्य गाठण्याचा संकल्प केला.

बांधण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते आणि उर्वरित
1.95 कोटी घरे दुसऱ्या टप्प्यात 2019-20 ते 2021-22
या कालावधीत उभारली जाणार होती. एकूण 2.26 कोटी
घरांपैकी 1.75 कोटी घरे पीएमएवाय-जी अंतर्गत मंजूर
करण्यात आली असून त्यापैकी 1.20 कोटी घरे आधीच पूर्ण
बांधली गेली आहे त.
वेगाने घरे बांधणे आणि पूर्ण पारदर्शकता राखणे,
गुणवत्ता राखणे, लाभार्थ्यांना वेळेवर पैसे पाठविण्यासाठी
डायरे क्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, लाभार्थ्यांना तांत्रिक मदत
करणे, विशिष्ट क्षेत्राच्या दृष्टीने डिझाइन पर्याय उपलब्ध
करविणे, एमआयएस-एरीयाज सॉफ्टवेअर आणि आवास
अॅपद्वारे दक्षता राखणे, असे अनेक निकष या योजनेअंतर्गत
सरकारने आखले आहे त.

आवास दिवस / साप्ताह काळात खालील उपक्रम
ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरं जन ज्योती,
ग्रामविकास सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, अतिरिक्त सचिव राबविण्यात येतील.
(ग्रामविकास) कु. अलका उपाध्याय, उपमहासंचालक
•
लाभार्थ्यांना पीएमएवाय-जी बाबत माहिती
(ग्रामविकास) श्री गया प्रसाद व मंत्रालयाचे अन्य अधिकारी
प्रदान करणे.
संमेलनात उपस्थित होते. सचिवांसोबत सोळा राज्यातील
•
पाहणीसाठी लाभार्थ्यांना गृहनिर्माण (घराच्या
ग्रामविकास व पंचायती राज विभागांचे मंत्रीही या संमेलनात
सामील झाले.
बांधकामाच्या ठिकाणी ) साइटवर नेणे.
"2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे " प्रदान करण्याच्या
उदिष्ट्ने, 20 नोव्हेंबर, 2016 रोजी उत्तर प्रदे श मधील आग्रा
येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएमएवाय-जी योजनेची
सुरवात केली. त्यानंतर दरवर्षी 20 नोव्हेंबर हा दिवस
'आवास दिवस' म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वर्ष
2022 पर्यंत सर्व अत्यावश्यक सुविधांनी सुसज्ज 2.95 कोटी
घरे बांधण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात
म्हणजेच 2016-17 ते 2018-19 मध्ये एक कोटी पक्की घरे

•

लाभार्थ्यांना कर्ज मिळवून देण्यात मदत
करण्यासाठी स्थानिक बँक अधिकाऱ्यांसोबत
चर्चासत्र आयोजित करणे

•

भूमीपूजन व गृहप्रवेश इत्यादींचे आयोजन.

•

प्रसंगी योग्य वाटणारा इतर कोणताही
उपक्रम / कार्यक्रम/ क्रियाकलाप
स्रोतः पत्र सूचना कार्यालय
ग्रामोदय संकल्प
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ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील असंतुलन दूर करण्यासाठी
क्रांतिकारी उपाय

केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामविकास, कृषी व शेतकरी
कल्याण व अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री श्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले
की दे शातील 70 टक्के लोकसंख्या फक्त खेड्यांमध्येच राहते हे
सत्य माहिती असून सुद्धा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत असंतुलन कायम
आहे कारण पूर्वीच्या सरकारांनी याकडे अधिक लक्ष दिले नाही.
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने आपले संपूर्ण
लक्ष कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर केंद्रित केले आहे . गावांचा
विकास करण्यासाठी आणि तिथे मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी
गेल्या साडेसहा वर्षात अनेक क्रांतिकारक उपाययोजना करण्यात
आल्या आहे त. "ग्रामीण अर्थव्यवस्था: आर्थिक पुनरुज्जीवन आणि
सतत समान विकासाची गुरुकिल्ली" या विषयावर भारतीय
उद्योग परिसंघ (सीआयआय) तर्फे आयोजित राष्ट्रीय परिषदेला
संबोधित करताना श्री तोमर म्हणाले की, ग्रामीण भारताच्या
विकासाशिवाय प्रगतीशील दे शाचे स्वप्न पूर्ण करणे शक्य
होणार नाही.

खेड्यांच्या
विकासावर
आणि ग्रामीण गरीबांच्या
कल्याणासाठी
खर्च
करणार आहे असे श्री
तोमर यांनी सांगितले. कोविड -19 च्या संकटामुळे मनरे गाच्या
बजेट / अर्थसंकल्पात मध्ये 50 हजार कोटी रुपयांची वाढ
करण्यात आली आहे . या वर्षात आतापर्यंत1 लाख, 11 हजार
500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे त. दीन दयाल
अंत्योदय योजना व दीन दयाल ग्रामीण कौशल्य योजनेंतर्गत
झालेल्या कामांची माहितीही मंत्री महोदयांनी दिली.

प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेंतर्गत आतापर्यंत 1
लाख 78 हजार ठिकाणे/ स्थान मुख्य महामार्गाशी जोडले
गेले आहे त. आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात पंतप्रधानांनी आता
तिसऱ्या टप्प्यास मंजुरी दिली असून त्याअंतर्गत 1 लाख 25 हजार
किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जातील. या उद्दिष्टापैकी सुमारे
30 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते यापूर्वीच मंजूर झाले आहे त.

उपजीविका मिशनशी जोडल्या गेल्याची माहिती त्यांनी दिली.
त्यांच्या उत्पादनांचे विपणन होणे आवश्यक आहे जेणेकरुन
त्यांना पैसे मिळण्यास सुरवात होईल. यावेळी बंधन बँकेचे
संस्थापक आणि सीआयआयच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था मंडळाचे
अध्यक्ष सीएस घोष, केपीएमजी इंडियाचे प्रमुख श्री. नीलांचल
मिश्रा आणि श्री सुधीर देवरस यांनीही आपले विचार मांडले.

ग्रामविकास मंत्रालय यावर्षी दोन लाख कोटी रुपये

स्रोतः पत्र सूचना कार्यालय

सरकारने नुकतीच कायदे शीर अडचणींपासून
शेतकऱ्यांची सोडवणूक करण्यासाठी आणि त्यांचे आर्थिक
बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने कायद्यांमध्ये सुधारणा केली
आहे असे श्री तोमर यांनी सांगितले. लघु व मध्यम शेतकरी तसेच
प्रगत व क्लस्टर-आधारित शेती मधून कमाई करता यावी यासाठी
सहा वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात शौचालय, वीज, स्वयंपाकचा दहा हजार नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन केल्या जात
गॅस इत्यादी मूलभूत सुविधादेखील नव्हत्या आणि सुमारे 3 कोटी आहे त. रु. 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी
कुटु ब
ं ांना राहण्यासाठी स्वतःची घरेदेखील उपलब्ध नव्हती असा देखील निश्चित केला गेला आहे .
पुनरुच्चार ग्रामविकास मंत्री यांनी केला. आता प्रत्येक घरास
खेड्यात अधिकाधिक फूड प्रोसेसिंग युनिट् स
या सुविधा व इतर मूलभूत सुविधा मिळाल्या आहे त आणि सुरू करण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे आवाहन
पीएमएवाय-जी अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये या सुविधा ग्रामविकासमंत्र्यांनी सीआयआयच्या प्रतिनिधींना केले आहे .
पुरविल्या जात आहे त.
स्वयंसहाय्यता गटांमार्फ त सुमारे 7 कोटी 63 लाख महिला
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