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పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
భారత ప్రభుత్వం

"భారతదేశ వ్యవసాయ పరిశ్రమ, రైతులు మరియు
గ్రామ ప్రజలే భారతదేశ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కలకు
ప్రాతిపదికలుగా ఉన్నాయి. వారు ధృఢంగా ఉన్న యెడల,
మాత్రమే భారతదేశ పునాది ధృఢంగా ఉంటుంది."

నరేంద్ర మోడి,
ప్రధాన మంత్రి

ఈ సంచికలో

నరేంద్రసింగ్ తోమర్
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ, గ్రామీణ
అభివృద్ధి , వ్యవసాయం మరియు రైతుల సంక్షేమం,
మరియు ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు

● ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ గురించి ● 15వ ఆర్థిక సంఘం ● ఎమ్ఓటిఏ పాత్ర ● విజయ గాధలు

కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖా మంత్రి ఉత్త ర ప్రదేశ్లోని పంచాయతీ
భవనాలు మరియు కమ్యూనిటీని ఇ-అంకితం చేశారు
- నరేంద్రసింగ్ తోమర్
అవలంబించటం ద్వారా పంచాయతీలను బలోపేతం
చేయవలసి ఉంది. యజమానిత్వ పథకం గురించి
మాట్లాడుతూ ఈ పథకం దేశంలోని కోట్లాది గ్రామస్తు లకు
యజమానిత్వ హక్కులను అందించటం ద్వారా ఒక
మైలురైయిగా నిరూపితం కాగలదని శ్రీ తోమర్ పేర్కొన్నారు.

కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి ,
వ్యవసాయ, రైతుల సంక్షేమ, ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల
శాఖా మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాట్లాడుతూ
ఉత్త రప్రదేశ్లో అభివృద్ధి పనులు జరిగినప్పుడల్లా సగం
దేశం నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతుందని భావించవచ్చు,
ఎందుకంటే జనాభాపరంగా ఉత్త ర ప్రదేశ్ భారతదేశంలో
అతిపెద్ద రాష్ట ్రంగా ఉందని అన్నారు. రాష్ట ్రంలో
పంచాయతీ భవనాలు, సాముదాయక మరుగుదొడ్ల ను
మరియు ఫౌండేషన్ వేయడం కార్యక్రమాన్ని ఇ-అంకితం
చేస్తూ శ్రీ తోమర్ ఈ విషయం చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా
ఉత్త ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, కేంద్ర
జల శక్తి శాఖా మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షేఖావత్ కూడా
పాల్గొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ను అభినందిస్తూ ,
దేశంలోని అనేక ఇతర రాష్ట్రాలు ఉత్త ర ప్రదేశ్ మాదిరిగా
అనేక పథకాలను అనుకరిస్తు న్నాయని శ్రీ తోమర్
సూచించారు. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ (క్లీన్ ఇండియా
ప్రచారం)లో మరియు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి సమయంలో
ఉత్త ర ప్రదేశ్ కీలక కృషి చేసింది, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థి క వ్యవస్థ దేశాన్ని కష్ట తరమైన
సవాళ్ల ను కూడా ఎదుర్కోగలదని రాష్ట ్రం నిరూపించింది.
13వ ఆర్థి క సంఘం ద్వారా రూ 65 వేల కోట్లు
విడుదల చేసినట్లు పంచాయతీ రాజ్ శాఖా మంత్రి
చెప్పారు, ఇది ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ సిఫారసు మేరకు
14వ ఆర్థి క సంఘం రూ 2,00,292 కోట్ల కు పెంచి గ్రామ
పంచాయతీలకు బదిలీ చేసింది. 15వ ఆర్థి క సంఘ
మధ్యంతర నివేదిక ప్రకారం గ్రామ పంచాయతీలకు ఒక
ఏడాదికి 60,750 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాలని
సిఫారసు చేసినట్లు
ఆయన తెలిపారు. మొదటి
వాయిదాగా రూ 30,375 కోట్లు ఇప్పటికే పంచాయతీ రాజ్
సంస్థ లకు విడుదల చేయటం జరిగింది.
గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన
పథకాల కింద ఒక పెద్ద మొత్తాన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు
సౌలభ్యం చేయటం జరిగిందని కూడా శ్రీ తోమర్
పేర్కొన్నారు. భారతదేశాన్ని స్వావలంబన గల దేశంగా
చేయటానికి ప్రధాన మంత్రి ధృఢ సంకల్పంతో ఉన్నారని,
గ్రామాలను ఆత్మ నిర్భరమైనవిగా చేయటం ద్వారా
దీనిని సాధించవచ్చని ఆయన అన్నారు. వాస్త వానికి
సుపరిపాలనపై
ఆధారపడి
ఉండే
పనితీరును

ఈ సందర్భంగా ముఖ్య మంత్రి శ్రీ యోగి ఆదిత్య
నాథ్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఇ-అంకితత్వం మరియు
శంకుస్థా పన కార్యక్రమం నిజానికి రాష్ట ్రంలోని గ్రామాలలో
ఒక పెద్ద పరివర్తన తీసుకురావడంలో ఒక అవకాశం
కాగలదని అన్నారు. రాష్ట ్రంలో గరీబ్ కళ్యాణ్ సంకల్పం
కింద చేపట్టిన పనుల ద్వారా లక్షలాది వలస కార్మికులు
ఉద్యోగాలు పొందారు. సాముదాయిక మరుగుదొడ్ల
నిర్వహణ కోసం స్వయం-సహాయక సమూహాలను
ప్రోత్సహించటానికి ఉత్త ర ప్రదేశ్లోని ప్రతీ పంచాయతీకి
రూ 6000లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించటం జరిగింది. గ్రామ
శుభ్రతా ప్రచారాన్ని ప్రోత్సహించటంతో పాటు, ఈ సంకల్పం
స్వయం-సహాయక సమూహాలలో చేరిన మహిళలకు
ఉపాధిని కూడా అందించింది. క్రొత్త గా నిర్మించబడిన
పంచాయతీ భవనాలు కూడా ఆప్టి కల్ ఫైబర్తో
అనుసంధానించబడతాయని శ్రీ యోగి ఆదిత్య నాథ్
అన్నారు. బ్యాంకులు సాఫీగా పనిచేసేలా చూసే ఉద్దేశ్యంతో
బ్యాంక్ సఖిలను నియమించటం జరిగిందని కూడా
ఆయన చెప్పారు. అభివృద్ధి పనులకు రాష్ట్రానికి మంచి
పేరు వచ్చిందని మరియు రాష్ట ్రంలోని గ్రామ ప్రధానులలో
43% మంది మహిళలేనని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
అంత్యోదయ స్ఫూర్తిని అవలంబించటం ద్వారా
సాధారణ ప్రజల జీవితాలలో పరివర్తన తీసుకురావాలని
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ సంకల్పించినట్లుగా కేంద్ర
జల శక్తి మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర షెఖావత్ అన్నారు. ఘన మరియు
ద్రవ వ్యర్ధా లను వేరు చేయటం జరుగుతోందని మరియు
రానున్న నాలుగు సంవత్సరాలను ఆదర్శ గ్రామాల
అభివృద్ధి కి అంకితం చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. రానున్న
100 రోజుల లోపల ప్రతీ అంగన్వాడీలో మరియు ప్రతీ
పాఠశాలలో సురక్షిత తాగునీరు అందించాలన్నదే లక్ష్యం
అని ఆయన అన్నారు.
మూలం: పత్రికా సమాచార కార్యాలయం (పిఐబి)

విషయ సూచిక
ప్రధాన సంపాదకులు:
సునీల్ కుమార్, ఐఏఎస్
కార్యదర్శి
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
సంపాదకులు:
డాక్టర్ బిజయ కుమార్ బెహెరా,
ఐఇఎస్
ఆర్థి క సలహాదారు
సంపాదకీయ సహాయం:
అలోక్ పాండ్య
రాధే శ్యామ్ భరద్వాజ్
అంజనీ కుమార్ తివారి
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గ్రామీణ ప్రాదేశిక ప్రణాళికలు:
గ్రామాల స్వావలంబన దిశగా
మంచి జీవన నాణ్యత కోసం
ప్రణాళిక

గౌరవ మంత్రిగారి
సందేశం
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ఆత్మ నిర్భర్ అయ్యే దిశగా:
ప్రతాపాదిత్యనగర్ జిపిల
నివేదిక
The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under Ministry of
Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is unintentional and not meant
to hurt any feelings and therefore may be excused.

గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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సందేశం
నరేంద్ర సింగ్ తోమర్
పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి , వ్యవసాయం
మరియు రైతుల సంక్షేమం మరియు ఆహార ప్రాసెసింగ్
ఇండస్ట్ రీస్ శాఖా మంత్రి, భారత ప్రభుత్వం

'గ్రామోదయ్ సంకల్ప్' 9వ సంచిక ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్కు అంకితం చేయబడింది.
మీరు భారతదేశాన్ని స్వావలంబన చేయాలనుకుంటే, అభివృద్ధి లో గ్రామాలను ముఖ్యమైన విభాగంగా
పరిగణించాలి మరియు గ్రామాలను స్వావలంబన గలవిగా చేయడానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి
అని మన జాతి పిత, మహాత్మా గాంధీ చెప్పేవారు. దేశంలో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ను అమలు
చేయబడినప్పటి నుండీ, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలలోనూ గ్రామాలను స్వయం
సమృద్ధ మైనవిగా చేయటానికి సాధ్యమైన కృషి చేయటమే పంచాయతీల ప్రజా ప్రతినిధుల ముందు ఉన్న
అతి పెద్ద సవాలు. మీకు తెలిసినట్లుగానే, కోవిడ్-19 మహమ్మారి వ్యాపించిన కారణంగా మార్చి 2020
నుండి దేశం అనూహ్యమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కుంటోంది, అది గ్రామాలలోనూ అలాగే నగరాలలోని
ప్రజల జీవన శైలిలో పెను మార్పు తీసుకువచ్చింది.
మహమ్మారి నుండి ఉత్పన్నమైన అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలను ప్రభుత్వం సమర్థ వంతంగా
నిర్వహించింది మరియు 'ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్' ద్వారా మన గ్రామాలు, పట్ట ణాలు మరియు
నగరాలను ఆర్థి కంగా చలామణి అయ్యేలా మార్చడంపై దృష్టి పెట్ట ింది. గౌరవనీయ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ
నరేంద్ర మోదీ "స్థా నికులకు గొంతు" అనే మంత్రాన్ని ఉపదేశించారు, ఇది మన దేశీయ ఆర్థి క సంస్థ లు
వృద్ధి పొంది, ప్రపంచ బ్రాండ్ల తో సమానంగా పేరు సాధించటానికి అపారంగా దోహదపడింది. ఇది
దేశంలోని ఆర్థి క కార్యకలాపాల గమనంలో వేగాన్ని కూడా పెంచింది.
స్వావలంబన భారతదేశ పటిష్ఠ పునాదిపై దేశం పురోగతి పథంలో వేగంగా పయనిస్తోంది. గ్రామీణ
ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వ కృషిలో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లు అమూల్యమైన మరియు ప్రశంసించదగిన
సేవలు అందిస్తు న్నాయి, 'గ్రామోదయ్ సంకల్ప్' యొక్క ఈ సంచికను అంకితం చేయటానికి నేను
సంతోషిస్తు న్నాను, గ్రామీణ ప్రాంతాల అభ్యున్నతికి ప్రభుత్వం చేపట్టిన కీలక చర్యలు, భారతదేశం
స్వయం-సమృద్ధ తను సాధించటంలో నిజాయితీగా కృషి చేయటంతో పాటు ఆత్మనిర్భర్ భారత్
దిశగా సాధించిన విజయాలలో కొన్నిటిని ప్రముఖ రచయితలు ఈ సంచిక ద్వారా మీ ముందుకు
తీసుకువచ్చారు. గ్రామీణ భారతదేశ ప్రజలకు నా శుభాకాంక్షలు తెలియచేసేందుకు నేను ఈ అవకాశాన్ని
తీసుకుంటున్నాను.

(నరేంద్ర సింగ్ తోమర్)
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డిసెంబర్ 2020

సందేశం
సునీల్ కుమార్, ఐఏఎస్
కార్యదర్శి
భారత ప్రభుత్వం
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ

మా పాఠకుల కోసం గ్రామోదయ్ సంకల్ప్ యొక్క ఈ ప్రత్యేక సంచికను ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్
అభియాన్’ పై అంకితం చేయడం సంతోషంగా ఉంది. మార్చి 2020 నుండి కోవిడ్-19 మహమ్మారి వ్యాప్తి తో
దేశం అపూర్వమైన సంక్షోభంలో పడింది. దేశ ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం
ద్వారా మరియు గ్రామ పంచాయతీల నుండి రాష్ట ్ర మరియు జాతీయ స్థా యి వరకు యావత్ పరిపాలనా
యంత్రాంగాన్ని దిశా నిర్దేశాలు చేయటం ద్వారా మహమ్మారిని నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం విస్ తృతమైన
ఏర్పాట్లు చేసింది.
మహమ్మారి నుండి తలెత్తే తక్షణ ఆర్థి క మరియు విత్త సంక్షోభాన్ని అధిగమించడానికి, ప్రజలను
ఆర్థి కంగా స్వతంత్రంగా చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అందువల్ల ఈ క్లిష్ట మైన దశలో గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ కోసం కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు.
మనం ఆత్మనిర్భర్ భారత్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, ఆత్మనిర్భర్ పంచాయతీలను కూడా మనం
గుర్తుంచుకోవాలి, ఒక పంచాయతీ ఆత్మనిర్భర్ అయినప్పుడు, అది కేవలం స్వయం సమృద్ధ తను కలిగి
ఉండేలా చూడటమే కాకుండా, పరిపాలనలో మరింత జవాబుదారీతనం మరియు పారదర్శకత ఉండేలా
కూడా చూస్తుంది, ఇది గ్రామ ఆర్థి క వ్యవస్థ మరింత స్థి రంగా మరియు ప్రగతిశీలకంగా ఉండటానికి
దారితీస్తుంది. భారతదేశాన్ని స్వావలంబన చేసే ఈ యావత్ ప్రయత్నంలో, పంచాయతీలు మరియు స్థా నిక
సంస్థ లను మరింతగా ప్రజలచే నడిపించబడేలా చేయడంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. ఒక భారతీయ గ్రామంలో
నివసిస్తు న్న చివరి వ్యక్తి “ఆత్మనిర్భర్” అయినప్పుడు, మనం నిజంగా “ఆత్మనిర్భర్ భారత్” అవుతాము.
రచయితల రచనల ఆధారంగా, ఈ ప్రత్యేక సంచిక గ్రామీణ ప్రాంతాల కోసం ప్రభుత్వం చేపట్టిన కొన్ని
కార్యక్రమాలు, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దిశగా సాధించిన విజయాలు మరియు ఈ దిశలో వాటాదారులందరూ
చేస్తు న్న ప్రయత్నాలను మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి పాటుపడుతోంది. స్వావలంబన కలిగిన
భారతదేశం కోసం మెరుగైన ప్రణాళికలు రూపొందించి మరియు అమలు చేయగల మా పాఠకులకు ఇవి
ప్రేరణగా ఉపయోగపడతాయని భావిస్తున్నాం.
ఈ సంచిక పాఠకులకు అర్థ వంతమైనదిగా ఉంటుందని నేను ఆశిస్తు న్నాను.

(సునీల్ కుమార్)
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమం - భారత్ను బలోపేతం చేసే
ఒక నూతన చొరవ

– నరేంద్ర సింగ్ తోమర్*

"ఈ సంక్షోభాన్ని ఒక అవకాశంగా మార్చుకోవడానికి ఈ దేశంలోని ప్రతి పౌరుడు సంకల్పించాడు.
దీనిని మనం ఈ దేశానికి ఒక ప్రధాన మైలురాయిగా మార్చాలి.
ఆ మలుపు ఏమిటి? స్వావలంబనతో కూడిన భారతదేశం".
- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోది

దే

శం తనను తాను పునర్నిర్మించుకునే దిశగా
పయనిస్తోంది. 21వ శతాబ్దం భారతదేశం
యొక్క శతాబ్దం అని మనం గత శతాబ్దం నుండి
వింటున్నాం సమయం, పరిస్థి తులు, పరిణామాలు,
గతిశీలక మరియు సమర్థ వంతమైన నాయకత్వం
మరియు ఈ దిశలో తీసుకున్న సాహసోపేతమైన
చర్యలు 21వ శతాబ్దం మన దేశాన్ని స్వావలంబనగా
తిరిగి స్థాపించే యుగంగా నిర్ణయించబడినది అనటానికి
స్పష్ట మైన సూచికలుగా ఉన్నాయి.

గడిచిన సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థి క
వ్యవస్థ , ఆరోగ్య వ్యవస్థ మరియు జీవన శైలిని చాలా
ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేసినటువంటి అనూహ్య
విపత్తు కు గురైన సంవత్సరం. కోవిడ్-19 యొక్క సంక్షోభం
పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజల అకాల మరణాలకు దారితీయడమే
కాక, ‘లాక్డౌన్’ కారణంగా కోట్లాది మందిని నిరుద్యోగుల్ని
చేసింది, దీని ఫలితంగా అపూర్వమైన ఆర్థి క మందగమనం
ఏర్పడి పెద్ద సంఖ్యలో పరిశ్రమలు మూసివేయబడ్డా యి. ఈ
విషాదభరితమైన కాలంలో, మనం రెండు రెట్ల సవాళ్ళను
ఎదుర్కొన్నాం. ఒక వైపు మన ప్రజల జీవితాలను
కాపాడటానికి ఉత్త మమైన ఆరోగ్య సేవలను అందింటం
మరియు మరొక వైపు ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలను
కల్పించగలిగే విధంగా ఆర్థి క వ్యవస్థ ను ముందుకు
నడపటం. మన దేశం ఈ విపరీతమైన సవాళ్ల ను చాలా
ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్న విధానం మరియు సమర్థ వంతమైన
ప్రణాళికతో సాధ్యమైంది ఎలా అంటే మన గౌరవనీయ
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ యొక్క గొప్ప నాయకత్వం
చూపిన గొప్ప సంకల్పం, దూరదృష్టి మరియు గొప్ప
నాయకత్వం వలననే. మనం, కోవిడ్-19 మహమ్మారిని
చాలా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవటమే కాకుండా, మోదీజీ గారి
గొప్ప నాయకత్వం కారణంగా, మనం ఈ సవాలును

అవకాశంగా మార్చుకున్నాం. ఆత్మ నిర్భర్ భారత్
అభియాన్ అనేది 21వ శతాబ్దంలో ప్రపంచ నాయకుడిగా
ఎదగడానికి భారతదేశాన్ని వేగంగా నడిపించగల మరియు
దేశాన్ని పునర్నిర్మించే పవిత్ర సంకల్పం.
ఈ పిలుపు కేవలం కోవిడ్-19 వ్యాప్తి కారణంగా
ఎదురైన
ప్రతికూల
సవాళ్ల ను
ఎదుర్కోవటానికి
చేసిన ప్రయత్నం మాత్రమే కాదు, దేశాన్ని క్రొత్త దిశలో
తీసుకెళ్ల డానికి పెద్ద ప్రయత్నం కూడా. ఒకవైపు ప్రధాని
తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సమాజంలోని బలహీన వర్గా లపై
నిరుద్యోగం భయం తొలగిపోతుందని ప్రతిబింబిస్తుంది
మరియు మరొక వైపు భారతీయ ఉత్పత్తు లు మరియు
బ్రాండ్ల ను క్రొత్త ప్రపంచ ఎత్తు లకు తీసుకువెళ్ళే అంతర్నిర్మిత
మంత్రాన్ని కలిగి ఉంది.
రూ.20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ ఎంత సమగ్రంగా
ఉందో, సమాజంలోని ప్రతి వర్గా నికీ అందులో తగిన
జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మనం డేటాను పోల్చి చూస్తే,
ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీ యొక్క సమగ్ర పరిధిని
అర్థం చేసుకోవచ్చు, దాని మొత్తం మన జాతీయ
జిడిపిలో దాదాపు పది శాతంగా వుంది. ప్రధానమంత్రి
చేపట్టి న ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమం భారతదేశ ఆర్థి క
వ్యవస్థ కు బలమైన పునాదినిస్తుంది మరియు రాబోయే
కాలంలో మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, వ్యవసాయం,
పరిశ్రమలు మరియు ఉపాధి కల్పనలో సానుకూల
పరిణామాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో "వోకల్
ఫర్ లోకల్" అనే మంత్రాన్ని కూడా ప్రధాని ఇచ్చారు.
ప్రపంచ ఉత్పత్తు లతో సమానంగా స్వదేశీ ఉత్పత్తు లను
తయారుచేసే ఈ ప్రయత్నం వివిధ రంగాలలో క్రొత్త
అవకాశాలను సృష్టిస్తోంది మరియు దీనికి స్వదేశీ గుర్తింపు
కూడా రావడంపై మనం గర్వపడేలా చేస్తోంది. ఆత్మ

*పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి , వ్యవసాయం మరియు రైతుల సంక్షేమం మరియు ఆహార ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్ రీస్ శాఖా మంత్రి,
భారత ప్రభుత్వం
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నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ యొక్క ప్యాకేజీ సమాజంలోని
వివిధ వర్గా ల అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు స్థ లం,
శ్రమ, ద్రవ్యత మరియు చట్టాల సవరణపై కూడా దృష్టి
పెడుతుంది మరియు ఇది వాస్త వానికి సమగ్ర విధానంతో
ఒక ప్రత్యేకమైన చర్యగా ఉంది.
ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ గురించి ప్రధాని
మే 12, 2020న ప్రకటించారు మరియు గత ఎనిమిది
#AatmaNirbharDesh

వ్యవసాయం:
కోవిడ్ సమయంలో
అదనపు చర్యలు
లాక్డౌన్ సమయంలో కనీస మద్ద తు ధర
(ఎమ్ఎస్పి) వద్ద రూ.74,300 కోట్ల విలువ గల
కొనుగోళ్ళు

పిఎమ్ కిసాన్ లబ్దిదారులకు రూ.18,700 కోట్లు
బదిలీ చేయబడ్డాయి

పిఎమ్ పంట బీమా పథకం కింద
రూ.6,400 కోట్ల విలువ మేరకు దావాలు
చెల్లించబడ్డా యి.
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నెలల్లో సాముదాయిక స్థా యిలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న
చర్యల ఫలితాలు ఇప్పుడు చూపిస్తు న్నాయి. ఆత్మ
నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ప్యాకేజీని ప్రకటించిన ప్రధాని,
స్వావలంబన భారతదేశ నిర్మాణానికి ఐదు స్తంభాల
మద్ద తు ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. మొదటి స్తంభం
‘ఆర్థి క వ్యవస్థ ’. ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం
మన ఆర్థి క వ్యవస్థ ను నిర్మించడం, అంటే క్రమబద్ద మైన
హెచ్చు తగ్గు లు ఉండవు కాని క్వాంటం జంప్ ఉంటుంది.
ప్రధానమంత్రి చెప్పినట్లుగా “మౌలిక సదుపాయాలు”
రెండవ స్తంభంగా ఉంటుంది, అది మన దేశానికి
గుర్తింపుగా మారుతుంది. "వ్యవస్థ " అనేది స్వావలంబన
భారతదేశం యొక్క మూడవ స్తంభం మరియు ఈ వ్యవస్థ
21వ శతాబ్ద పు అవసరాలకు సరిపోయేలా అత్యాధునిక
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలతో రూపొందించబడుతుంది.
ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ యొక్క నాల్గ వ స్తంభం
“జనాభా” అని ప్రధాని చెప్పారు. మనం ప్రపంచంలోని
అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యాన్ని కలిగివున్నాం మరియు

మన అతిపెద్ద బలం మన శక్తివంతమైన జనాభా.
మన చేతివృత్తు లవారు మరియు కార్మికుల నైపుణ్యం
మరియు కళ మరియు మన ప్రత్యేకమైన శ్రామిక శక్తి
భారతదేశాన్ని స్వావలంబన చేయడానికి అతిపెద్ద శక్తి
వనరులుగా ఉన్నాయి. "డిమాండ్ & సప్లై " ఆత్మ నిర్భర్
భారత్ యొక్క ఐదవ స్తంభంగా నిర్ణయించబడింది.
డిమాండ్ మరియు సకాలంలో సరఫరా మరియు
అవసరమైన ఉత్పత్తు ల లభ్యత అనేవి స్వావలంబనను
స్వయంచాలకంగా
సాధించబడే
వాతావరణాన్ని
రూపొందించడంలో సహాయపడుతుంది.
కోవిడ్-19కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తు న్న
సమయంలో భారతదేశ స్వావలంబన సంపూర్ణ సాధన
సాధ్యమైంది. భారతదేశంలో అభివృద్ధి చేసిన రెండు
వ్యాక్సిన్ల కు డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా
(డిసిజిఐ) ఆమోదం మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా చేసిన ఈ
పోరాటంలో మనల్ని అగ్రస్థా నంలో నిలిపింది.
ఈ రెండు టీకాలు పూర్తిగా భారతదేశ
ప్రయోగశాలలలో అభివృద్ధి చేయబడ్డా యి మరియు
అది కూడా రికార్డు సమయంలో జరిగింది, అయితే
చాలా పెద్ద మరియు ప్రభావవంతమైన దేశాలు ఈ
విషయంలో ఇప్పటివరకు ఎటువంటి పురోగతిని
సాధించలేకపోయాయి. టీకాకరణ కార్యక్రమం కూడా
ప్రారంభమైంది మరియు ఇప్పుడు ఇది మనందరికీ
గర్వకారణం. కరోనా నుండి కేవలం మన దేశ పౌరులను
రక్షించడానికి మనం వ్యాక్సిన్ను ఉపయోగించడమే
#AatmaNirbharBharatPackage

రైతులు మరియు గ్రామీణ
ఆర్థిక వ్యవస్థ కు
ద్రవ్య మద్ద తు
మార్చి-ఏప్రిల్ 2020లో రూ.86,000 కోట్ల
మేరకు 63 లక్షల వ్యవసాయ రుణాలు
ఆమోదించబడ్డా యి.
మార్చి 2020లో సహకార బ్యాంకులు మరియు
ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులకు రూ.29,500 కోట్ల
మేరకు నాబార్డ్ రీఫైనాన్స్ చేసింది.
మార్చి 2020లో రాష్ట్రాలకు గ్రామీణ మౌలిక
సదుపాయాల అభివృద్ధి నిధి నిమిత్తం రూ.4,200 కోట్లు
అందించబడ్డా యి.
వ్యవసాయ ఉత్పత్తు ల కొనుగోలు కోసం మార్చి
2020 నుండి రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలకు రూ.6,700 కోట్ల
వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పరిమితి ఇవ్వబడింది.
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గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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కాకుండా, వ్యాక్సిన్ను ఇతర నిరుపేద దేశాలకు కూడా
ఎగుమతి చేస్తున్నాం.
గ్రామాలు, పేదలు, రైతులు, వ్యవసాయం
మరియు దాని సహాయక పరిశ్రమలను ప్రధాన
స్రవంతిలోకి తీసుకురావడం ద్వారా మాత్రమే భారతదేశం
పురోభివృద్ధి కల సాకారం అవుతుందని మన గౌరవ
ప్రధాని ఎప్పుడూ చెబుతారు. ప్రధానమంత్రి ఆత్మ నిర్భర్
భారత్ అభియాన్కు ఆధారం కూడా వ్యవసాయంగా
గుర్తించబడింది.
వ్యవసాయ రంగంలో ప్రాసెసింగ్, నిల్వ మరియు
మార్కెటింగ్ కోసం తగిన మౌలిక సదుపాయాలు కావాలని
దశాబ్దా లుగా భావిస్తు న్నారు. కోల్డ్ స్టోరేజ్, గిడ్డంగులు,
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు మొదలైనవి గ్రామాలకు
దగ్గ రగా ఉండేవి కాకుండా నగరాలు మరియు పట్ట ణాల
సమీపంలో నిర్మించబడ్డా యి. అందుచేత, దేశంలో 85%
మంది చిన్న హోల్డింగ్స్ కలిగి ఉన్న రైతులు తమ పంటకు
పారితోషికం పొందగలిగేంత వరకు తమ ఉత్పత్తు లను
నిల్వ చేసుకునే స్థి తిలో లేరు లేదా మెరుగైన ఆదాయాన్ని
సంపాదించడానికి వారి ఉత్పత్తు లను ప్రాసెస్ చేయడానికి
వారికి ఆర్థి క సహాయం లేదు. అందువల్ల , మంచి మౌలిక
సదుపాయాలు లేనప్పుడు, దేశ ఉత్పత్తి లో 15 నుండి
20 శాతం వృధా అవుతోంది. 1 లక్ష కోట్ల రూపాయలతో
వ్యవసాయ పెట్టు బడి నిధిని ఏర్పాటు చేయడం ఈ
దిశలో అపూర్వమైన చర్య. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చర్య
#AatmaNirbharBharatPackage

రైతులకు మరియు గ్రామీణ
ఆర్థిక వ్యవస్థ కు
ప్రత్యక్ష సహాయం
3 కోట్ల మంది రైతులు రూ.4.22 లక్షల కోట్ల
వ్యవసాయ రుణాల మేరకు 3 నెలల రుణ
మారటోరియంను వినియోగించుకున్నారు.
రుణ మాఫీ మరియు తక్షణ చెల్లింపు
ప్రోత్సాహకాలను 2020 మే 31వ తేదీ వరకూ
పొడిగించబడింది.
రూ.25,000 కోట్ల రుణ పరిమితి గల 25
లక్షల క్రొత్త కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు లు మంజూరు
చేయబడ్డా యి
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2020 సంవత్సరానికి గాను 20 లక్షల కోట్లు

తేది 14 మే 2020

యదార్థంగా అవసరమైన గ్రామాలు, పొలాలు మరియు
రైతులకు ప్రైవేటు పెట్టు బడులు ఖచ్చితంగా చేరుకునేలా
చూస్తుంది.
ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ కింద,
వ్యవసాయంతో పాటు ఇతర సంబంధిత రంగాలలో
అభివృద్ధి మరియు మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణానికి తగిన
నిధులు కేటాయించబడ్డా యి. దీనిలో పశుసంవర్ధ కంలో
మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.15,000ల కోట్లు ,
మూలికా సాగుకు రూ.4,000ల కోట్లు , ఫిషింగ్ రంగానికి
రూ.20,000 కోట్లు (సముద్ర, దేశీయ, తీరప్రాంతాలకు
రూ.11,000 కోట్లు , మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణానికి
రూ.9,000 కోట్లు ), బీ-కీపింగ్కు రూ.500 కోట్లు ,
ప్రొ డక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ (పిఎల్ఐ) పథకం కింద చిన్న,
మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు రూ.10,000 కోట్లు , చిన్న,
ఉపాంత పరిశ్రమలకు మరియు స్వయం సహాయక
బృందాలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందించడానికి మరియు
ప్రధానమంత్రి ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్
ఎంటర్ప్రైజెస్ (పిఎంఎఫ్ఎంఇ) పథకం కింద ఆ రంగాలకు
రాయితీ ఇవ్వడానికి రూ.10,000 కోట్లు . పదివేలకు పైగా
క్రొత్త రైతుల ఉత్పత్తి దారుల సంస్థ లు (ఎఫ్పిఓ) కూడా
ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి. ఈ ఎఫ్పిఓల కోసం
రూ.6,850 కోట్లు ఖర్చు చేస్తు న్నారు, ఇది మన రైతులను
స్వావలంబన కలవారిగా చేయడంలో విప్ల వాత్మక చర్యగా
రుజువు చేస్తుంది.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో అణగారిన,
పేద మరియు వనరులు తక్కువగా ఉన్నవారికి
ఉపశమనం కలిగించడం మరియు వారిని ఆర్థి కంగా
నిలదొక్కుకునేలా చేయడం ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీ
యొక్క ప్రధాన లక్ష్యాలలో ఒకటి. ప్రధాన మంత్రి గరీబ్
కల్యాణ్ యోజన కింద రూ.1.70 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని
ప్రకటించారు, తద్వారా సవాలును ఎదుర్కోవటానికి
కరోనా వ్యాప్తి సమయంలో ఈ విభాగాలకు సహాయం
అందించవచ్చు. కరోనా యోధులుగా పనిచేస్తు న్న
ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు ప్రభుత్వం మొదటి ప్రాధాన్యత
ఇచ్చింది. ప్రతి ఆరోగ్య కార్యకర్తకు రూ.50 లక్షల భీమా
ఇవ్వబడింది, తద్వారా మన ఆరోగ్య రక్షణ యొక్క
ఈ మొదటి పంక్తి పరిస్థి తిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు.
కోవిడ్-19 టీకాకరణ కార్యక్రమంలో కూడా, ఈ ఆరోగ్య
కార్యకర్తలకు ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకారం ప్రారంభంలోనే
వ్యాక్సిన్ ఇవ్వబడుతోంది.
దేశంలోని 80 కోట్ల మంది పేద ప్రజలకు 3
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ఇప్పటి వరకూ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్
ప్యాకేజి ప్రగతి

నాబార్డ్ ద్వారా రైతులకు
రూ.30 కోట్ల అదనపు
ఎమర్జెన్సీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్
ఫండింగ్
ఆర్ఆర్బిలు మరియు సహకార బ్యాంకులకు క్రొత్త గా
ఫ్రంట్ లోడ్ చేయబడిన ప్రత్యేక రీఫైనాన్స్ సౌకర్యం
రూ.30,000 కోట్ల మేరకు మంజూరు చేయబడింది
3కోట్ల మంది రైతులకు ప్రత్యేకించి చిన్న మరియు
ఉపాంత రైతులకు లబ్ది చేకూర్చడానికి
ఖరీఫ్ పంట మద్ద తుకు 06.07.2020 నాటికి
రూ.30,000 కోట్ల లో రూ.24,876.87 కోట్లు
పంపిణీ చేయబడ్డా యి.

నెలల పాటు 5 కిలోల గోధుమలు, బియ్యం మరియు
ఒక కుటుంబానికి 1 కిలో పల్స్ (పప్పు) ఉచితంగా
అందించాలని ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ కింద
నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తరువాత, పేదలకు ఉచితంగా
సరుకులు అందించడానికి ఈ సదుపాయాన్ని 2020
నవంబర్ వరకు ఐదు నెలల కాలానికి పొడిగించారు.
ఆ కాలంలోనే 28 రాష్ట్రాలు / కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను
అనుసంధానించడానికి “వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్”
పథకం ప్రారంభించబడింది, ఇది ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ను
మరింత పారదర్శకంగా మరియు బలంగా చేస్తుంది. 20.65
కోట్ల మహిళా ఖాతాదారుల జన ధన్ ఖాతాల్లో మూడు
నెలల పాటు నెలకు రూ.500 ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లింపు జమ
చేయబడింది. ఈ పథకం కోసం మొత్తం రూ.31 వేల కోట్లు
అందుబాటులో ఉంచారు. అదేవిధంగా, ప్రభుత్వం 2.82
కోట్ల మంది సీనియర్ సిటిజన్లు , వితంతువులు మరియు
శారీరక వికలాంగుల సమస్యలను పరిష్కరించటానికి
మరియు వారికి రెండు విడతలుగా రూ.500 చొప్పున
1000 రూపాయలు అందించింది. ఇందులో రూ.2,815
కోట్ల ఖర్చు వుంది. దేశంలోని 8 కోట్ల పేద కుటుంబాలకు
వ్యవసాయ సంస్కరణలు
మరియు జల్ జీవన్ మిషన్
గురించి ప్రధాని మోదీ ఏమి
చెప్పారు? తెలుసుకోవడానికి
వీడియో చూడండి!

మూడు నెలల పాటు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లను
అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
మహమ్మారి కారణంగా ఉద్యోగాలు కోల్పోయి
తమ గ్రామాలకు తిరిగి వస్తు న్న వలసదారులకు ఉపాధి
కల్పించడం ప్రభుత్వ మొదటి ప్రాధాన్యత. ఈ సంక్షోభ
కాలంలో 12 రాష్ట్రాల పథకాలతో సమన్వయంతో
6 రాష్ట్రాలకు చెందిన 116 జిల్లాల్లో గ్రామీణాభివృద్ధి
మంత్రిత్వ శాఖ తన ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ యోజన
మరియు గారిబ్ కల్యాణ్ రోజ్గ ర్ అభియాన్ (జికెఆర్ఎ)
కింద అమలు చేస్తు న్నట్లు
ఇక్కడ ప్రస్తా వించడం
గర్వంగా, సంతృప్తి కరంగా ఉంది మరియు ఇది చాలా
ఉపయోగకరమైనదిగా రుజువైంది. జికెఆర్ఎ కింద, 125
రోజుల్లో 50 కోట్ల మనిషి-రోజుల ఉపాధి కల్పించబడింది
మరియు గత పది నెలల్లో ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ కింద 10
కోట్ల కు పైగా మందికి ఉపాధి లభించింది మరియు మొత్తం
315 కోట్ల మనిషి రోజుల ఉపాధి కల్పించబడింది, ఇది
ఒక రికార్డు . 2021-22 సంవత్సరానికి ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ
బడ్జె ట్ కూడా ప్రభుత్వం పెంచింది. అంతకుముందు
ఏడాది 61,500 కోట్ల రూపాయల కేటాయింపుకు
వ్యతిరేకంగా ఈ ఏడాది బడ్జె ట్న
 ు రూ.73 వేల కోట్ల కు
పెంచారు, ఇది కోవిడ్ వ్యాప్తి కారణంగా 1,11,500
కోట్ల కు పెంచబడింది, తద్వారా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు
సృష్ట ించవచ్చు మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మరింత
సమర్థ వంతంగా స్వావలంబన సాధించవచ్చు.
కోవిడ్ -19 సంక్షోభాన్ని భారత్ గట్టిగా ఎదుర్కొంది.
ఈ రోజు కరోనా-వ్యాప్తి పై సమగ్ర నియంత్రణతో,
మనం మళ్ళీ పురోగతి సాధించాలనే లక్ష్యం వైపు
వేగంగా ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఆత్మ నిర్భర భారత్
పునాదిపై సంపన్నమైన, బలమైన దేశాన్ని నిర్మించే పని
కొనసాగుతోంది. 2021-22 సంవత్సరానికి కేంద్ర బడ్జె ట్లో

“బలమైన భారతదేశం, ఆరోగ్యకరమైన భారతదేశం”
కోసం చారిత్రక మరియు సమర్థ వంతమైన నిబంధనలు
చేయబడ్డా యి. మన గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ నాయకత్వంలో, రాబోయే భావి భారతదేశం అని
మరియు మన విజయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు
అందుకుంటుందని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పగలం.

వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా
గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజనను
ప్రారంభించినప్పుడు ప్రధాని
మోదీ ప్రసంగం

గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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గ్రామీణ ప్రా దేశిక ప్రణాళికలు: గ్రామాల స్వావలంబన దిశగా
మంచి జీవన నాణ్యత కోసం ప్రణాళిక

- సునీల్ కుమార్*

"గ్రామాలకు 24 గంటల విద్యుత్ మరియు నీటి సరఫరా ఉంటే మరియు ఇంటర్నెట్ కోసం ఆప్టికల్
కేబుల్తో అనుసంధానించబడి ఉంటే, అప్పుడు ఉపాధ్యాయులు, వైద్యులు మరియు అధికారులు
అక్కడ ఉండటానికి వెనుకాడరు. సుదీర్ఘ కాలం వారు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండటం వలన వారి
ఉనికి నుండి గ్రామీణ ప్రాంతాలు లబ్ది పొందటానికి దోహదపడుతుంది. ”

ఇ

- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోది

టీవలి సంవత్సరాలలో, దేశం ఆరోగ్యం,
వ్యవసాయం,
గ్రామీణాభివృద్ధి ,
పేదరిక
నిర్మూలన, విద్య మరియు శాస్త్ర, సాంకేతిక
రంగాలలో
ప్రముఖ
విజయాలతో
చెప్పుకోదగిన
ఆర్థి కాభివృద్ధి ని సాధించింది. అయితే, నగరాల్లో అధిక
పెరుగుదల గ్రామీణ పేదలు నగరాలకు పెద్ద సంఖ్యలో
వలస వెళ్ళడానికి దారితీసింది. అందువల్ల గ్రామీణ
ప్రాంతాల్లో నివసించే సౌలభ్యం యొక్క దృష్టిని సాకారం
చేసే లక్ష్యంతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చేరుకోవడానికి
భారత ప్రభుత్వం సుస్థి ర చర్యలు చేపట్ట ింది. పంచాయతీ
రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎ) ప్రజలు జీవించడం మరియు
పని చేయడం ఆనందించే; (బి) శక్తివంతంగా మరియు
విలక్షణంగా ఉండే పూర్తి స్థా యి మంచి నాణ్యమైన
సేవలతో; మరియు (సి) స్థా నిక ప్రకృతి దృశ్యాలు,
వారసత్వం మరియు గ్రామీణ ప్రాదేశిక ప్రణాళిక
అభ్యాసాన్ని చేపట్టిన వాతావరణ మరియు ఆర్థి క
మార్పుల సవాళ్ల ను ఎదుర్కొనే జీవవైవిధ్యంతో కూడిన
సుస్థి ర గ్రామీణ సముదాయాలను స్థాపించేందుకు చేస్తు న్న
ప్రయత్నంలో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ప్రాదేశిక ప్రణాళికా
సంకల్పాన్ని చేపట్ట ింది.

రంగాలలో స్థా నిక ఆర్థి క అభివృద్ధి ని చేపట్టే సామర్థ ్యం
పంచాయతీలకు ఉంది.

పట్ట ణ స్థా నిక సంస్థ లు చేపట్టిన ప్రాదేశిక అభివృద్ధి
ప్రణాళిక మాదిరిగా రాజ్యాంగం ద్వారా పంచాయతీలకు
ఉన్న అధికారాలతో తమ నియోజక వర్గ గ్రామాలలో అన్ని

జాతీయ రహదారులు లేదా ప్రముఖ రాష్ట ్ర
రహదారులపై ఉన్న గ్రామ పంచాయతీల యొక్క అధిక
వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి, క్రమబద్ధ మైన
ప్రణాళికాబద్ధ మైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి తో
అట్ట డుగు స్థా యిలో వికేంద్రీకృత ప్రణాళికను, పంచాయతీ

పెరడులో గృహ వ్యర్థా లను నింపటం

మురుగు కాలువలలో వర్థా లను పడేయటం

* కార్యదర్శి, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
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రాష్ట ్ర రహదారుల వెంట స్థలాల వాణిజ్య అభివృద్ధి కి
సంభావ్యత పరంగా ఈ గ్రామాలకు అందించబడుతున్న
ప్రయోజనాన్ని గ్రామీణ సముదాయాలు పూర్తిగా
ఉపయోగించుకోలేకపోయాయి.
ప్రాదేశిక
ప్రణాళిక
చర్యలు దీని కోసం ఉద్దేశించబడ్డా యి:
i.
జలాశయాలలో పశువులను శుభ్రం చేయటం

యొక్క స్థా నిక అవసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి;
సౌకర్యాల సమర్థ వంతమైన పంపిణీతో మెరుగైన
వనరుల నిర్వహణ; భవిష్యత్ విధాన నిర్ణయాల
కోసం ఒక ముసాయిదాను రూపొందించడానికి స్థా నిక
గుర్తింపును బలోపేతం చేయడం; మరియు గ్రామీణ
ప్రాంతాల్లో సరసమైన గృహాలతో ఆర్థి క, సామాజిక
మరియు పర్యావరణ స్థి రత్వంను ప్రోత్సహించడానికి ఈ
చొరవ ఉద్దేశించబడింది. ఇది అదనపు శ్రేణి సముదాయ
సేవలు, ఉపాధి అవకాశాలను పెంపొందించడానికి
సహాయపడుతుంది, తద్వారా పట్ట ణ ప్రాంతాలకు
ప్రయాణించడం లేదా వలస వెళ్ళడం తక్కువ అవసరం
కావడంతో విస్ తృత మరియు సామాజికంగా మరింత
వైరుధ్యం గల ప్రజలు గ్రామీణ సముదాయాలలో
నివసించడానికి దారితీస్తుంది.
ఈ ప్రత్యేకమైన చొరవతో, మంత్రిత్వ శాఖ 17
విద్యాసంస్థ ల భాగస్వామ్యంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్, అస్సాం,
ఛత్తీస్గఢ్ గుజరాత్, హర్యానా, జార్ఖండ్, కర్ణా టక,
మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట ్ర, ఒడిశా, తమిళనాడు, ఉత్త ర
ప్రదేశ్, ఉత్త రాఖండ్ మరియు పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల
వ్యాప్తంగా జాతీయ లేదా రాష్ట ్ర రహదారులపై ఉన్న 34
పంచాయతీల కోసం మాస్ట ర్ ప్లాన్లను సిద్ధం చేసింది.

ii.

సరసమైన గృహాలు, బాగా చెల్లించే ఉద్యోగాలు
మరియు సేవలకు సిద్ధంగా ఉండటానికి భవిష్యత్తు
అవసరాలను తీర్చడం
పెరుగుతున్న మరియు వృద్ధా ప్య జనాభా కోసం
అదనపు గృహ మరియు ఉపాధి అవసరాలను
తీర్చడం

ఖాళీ స్థ లంలో వ్యర్ధా లను పారేయటం

iii.	స్థా నికత అనేది యావత్ దేశం కోవిడ్ ఆంక్షల నుండి
ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థి క ఒత్తి ళలు ్ మరియు ఆంక్షలను
ఎదుర్కోవటానికి గ్రామీణ భారతదేశానికి ఒక
ముఖ్య ఆవశ్యకతగా ఉంది.
iv.
వాతావరణ మార్పుల ముప్పును ఎదుర్కొంటున్న
ప్రపంచంలో పర్యావరణ సేవలను అందించడం
ప్రతిపాదిత ప్రాదేశిక ప్రణాళిక అందుబాటులో
ఉన్న వనరులను పరిగణనలోకి తీసుకుని భవిష్యత్తు లో

ఇప్పటి వరకు, ఈ ఆర్టెరియల్ రహదారుల
వెంట అధిక సంఖ్యలో ట్రాఫిక్ ప్రవాహం (కార్లు ,
ట్రక్కులు మొదలైనవి) మరియు జాతీయ మరియు

పచ్చని పొలాలలో పొలిథీన్ మరియు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థా లు

పశువుల కొట్టం మరియు సేంద్రియ వర్థా లు

పంచాయతీలోని ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతం లేదా ప్రదేశాన్ని
ఎలా అభివృద్ధి చేయవచ్చో ఒక ముసాయిదాని
రూపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ ప్రణాళిక
బహిరంగ
మరియు
ప్రజాస్వామ్య
ప్రణాళికను
ప్రోత్సహించడానికి భూస్వాములు, డెవలపర్లు మరియు
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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విధానం మరియు జాతీయ / స్థా నిక విధానాల తగిన
అమరిక అవసరం. దీనికి ఉపాధి, గృహనిర్మాణం, శక్తి,
పారిశుధ్యం, వినోదం మరియు పరిరక్షణ మధ్య కీలకమైన
వ్యూహాత్మక అంతర్-సంబంధాలకు ప్రతిస్పందనలు
అవసరం. స్థా నికంగా, దీనికి సముదాయ నేతృత్వంలోని
ప్రణాళికా చొరవలు మరియు స్థా నిక అధికారులు
మరియు ఇతర చట్ట బద్ద మైన సంస్థ ల ప్రణాళికలు
మరియు వ్యూహాల మధ్య సమర్థ వంతమైన సహకారం
అవసరం.
గొట్ట పు బావుల నుండి కలుషిత నీరు

ప్రభుత్వ అధికారులకు మార్గ దర్శకత్వం అందిస్తుంది.
ఈ చొరవకు అనుగుణంగా, గ్రామ పంచాయతీలు
వ్యవసాయం,
నివాసం,
స్థా నిక
మార్కెట్లు ,
ఉద్యానవనాలు, నీటి వనరులు, వ్యవసాయ ఆధారిత
పరిశ్రమలు, ఎంఎస్ఎంఇల సంస్థా గత ప్రాంతాలైన
బ్యాంక్, పోస్ట్ -ఆఫీస్, అంగన్వాడీ, పిహెచ్సి, స్కూల్
మొదలైనవి మరియు హైవే వెంబడి రెస్టో లేదా సర్వీస్
ప్రాంతాలు లేదా లే-బై ప్రాంతాలను తయారు చేయడం
కోసం తమ గ్రామాల సరిహద్దు ల ప్రాదేశిక ప్రణాళికను
రూపొందించగలుగుతాయి. సమర్థ వంతమైన అభివృద్ధి
వ్యూహానికి అరుదైన వనరులను ఉపయోగించడం
గురించి నిర్ణయాత్మక ప్రక్రియను బలమైన ప్రణాళిక
ప్రక్రియ బలోపేతం చేస్తుంది. అటువంటి ప్రణాళిక ప్రక్రియ
యొక్క ఒక ముఖ్యమైన ఫలితం, గ్రామ పంచాయతీలను
స్వయం-సమృద్ధ తను కలిగి ఉండేలా చేయటం కోసం
వారి స్వంత రాబడి మార్గా ల తక్షణ మరియు భవిష్యత్తు
(ఓఎస్ఆర్) వనరుల కోసం స్పష్ట మైన మార్గ పథానికి
గుర్తింపుగా కూడా ఉంటుంది.
ప్రాదేశిక ప్రణాళికలను విజయవంతంగా అమలు
చేయడం ఒక సవాలుగా ఉంటుంది. దీనికి కన్వర్జెంట్

శిధిలమైన భవనాలు

స్ఫూర్తిప్రదాత అయిన భారత మాజీ రాష్ట ్రపతి
డాక్టర్ ఎపిజె అబ్దు ల్ కలాం తలపోసినట్లుగా
పురా (గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
పట్ట ణ సౌకర్యాలను
అందించడం) మిషన్కు భౌతిక అనుసంధానీయతగా,
ఎలక్ట్రానిక్ అనుసంధానీయతగా మరియు విజ్ఞాన
అనుసంధానీయతగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ని ప్రాదేశిక
ప్రణాళికలు బలమైన లింక్ కావచ్చు, గౌరవనీయ
ప్రధానమంత్రి గారి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్
తలంపులో దేశం తన స్వావలంబన మార్గాన్ని సిద్ధం
చేస్తు న్నందున గ్రామాలను సూక్ష్మ స్థా యిలో స్వయం
ప్రతిపత్తి ని కలిగించే నిజమైన స్ఫూర్తితో గ్రామీణ ప్రాదేశిక
ప్రణాళికల వల్ల ఆర్థి క అనుసంధానానికి దారితీసే పురా
మిషన్ సమగ్ర పద్ధతిలో సులభతరం అవుతుంది.

మన్ కీ బాత్: వ్యవసాయ
చట్టాలపై ప్రధాని
మాట్లాడుతూ రైతులు
ఇప్పుడు తమకు ఇష్ట మైన
విషయాలలో నిపుణులు
అవుతారు.
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ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దిశగా పంచాయతీలకు పదిహేనవ ఆర్థిక
సంఘం మంజూరీలు

- ఎమ్ఓపిఆర్*

"వరుసలోని చివరి మనిషికి ప్రయోజనాలను అందించడానికి దేశానికి తగిన వనరులు ఉన్నాయి
మంచి పాలన ద్వారా ఆశించిన ఫలితాలు సాధించవచ్చు.”
- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోది

1.

నేపథ్యం

1.1
గత
నాలుగు
దశాబ్దా లలో,
అభివృద్ధి
చెందుతున్న ప్రపంచం స్థా నిక-స్వపరిపాలన యొక్క
యూనిట్ల కు రాజకీయ, పరిపాలనా మరియు ఆర్థి క
అధికారాన్ని పెంచే ధోరణిని చూసింది. భారత్ కీలకమైన
తన డెబ్బై మూడవ మరియు డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ
సవరణల ద్వారా కూడా ఈ ధోరణిని పెంచుతోంది. 73వ
రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
ఎన్నికైన స్వపరిపాలన స్థా నిక సంస్థ ల మాధ్యమం ద్వారా
అట్ట డుగు స్థా యి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి
పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లకు (పిఆర్ఐ) రాజ్యాంగ హోదా
మరియు సంస్థా గత చట్రాన్ని అందించింది. అందువల్ల ,
73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రజల భాగస్వామ్యం,
చట్ట నియమం, పారదర్శకత, ప్రతిస్పందన, ఈక్విటీ,
సామర్థ ్యం మరియు అన్ని రాష్ట్రాలు / కేంద్ర పాలిత
ప్రాంతాల (యుటి) పిఆర్ఐలలో జవాబుదారీతనం
వంటి మంచి పాలన యొక్క లక్షణాలను ప్రవేశపెట్ట ింది.
73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం పిఆర్ఐలకు అధికారాల
క్రియాత్మక మరియు ఆర్థి క వికేంద్రీకరణపై నొక్కి చెప్పింది.
1.2
కోవిడ్ మహమ్మారి తరువాత, భారత ప్రభుత్వం
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ను ప్రకటించింది, దీనిలో
ఆర్థి క కార్యకలాపాలకు చెందిన అన్ని రంగాలలో
స్థా నిక వ్యవస్థా పక స్ఫూర్తిని ప్రోత్సహించడం ద్వారా
వేగవంతమైన ఆర్థి క అభివృద్ధి మరియు పౌరుల జీవన
సౌలభ్యం కోసం ఉద్దీపన అందించబడుతోంది. గౌరవ
ప్రధాన మంత్రి చెప్పినట్లుగా, “ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అంటే
స్వయం ప్రతిపత్తి లేదా ప్రపంచానికి దగ్గ రగా ఉండటం
గురించి కాదు, ఇది స్వయం సమృద్ధ తను మరియు
స్వీయ-ఉత్పత్తి ని సాధించటం గురించినది. మేము
సామర్థ్యం, ఈక్విటీ మరియు స్థి తిస్థా పకతను ప్రోత్సహించే
విధానాలను అనుసరిస్తా ము”. శ్రామిక జనాభాలో ఎక్కువ
భాగం మన గ్రామాల్లో నివసిస్తు న్నందున, ఆత్మనిర్భర్
భారత్ అభియాన్ విజయవంతం కావాలంటే, విస్తా రమైన
గ్రామీణ ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తు న్న పంచాయతీలు
ప్రధాన పాత్ర పోషించాల్సి ఉంటుంది.
1.3	విధులు, నిధులు మరియు కార్యాచరణల
పంపిణీ ద్వారా పౌరులకు నేరుగా సేవ చేయడానికి
పాలనా వ్యవస్థ ను స్థా నికీకరించడానికి గ్రామీణ స్థా నిక
సంస్థ లకు (ఆర్ఎల్బి) మద్ద తు ఇవ్వాలి. తగినంత

ఆర్థి క స్వయంప్రతిపత్తి తోపాటు ఆర్ఎల్బిలకు వారి
తప్పనిసరి బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి తగిన నిధులను
అందించడం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రాథమిక సేవలను
అందించి ఉత్పాదక ఆస్తు లను రూపొందించడానికి
ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ఇది పౌరులు సేవలకు
లబ్ధి దారులుగా మారడానికి సహాయపడటమే కాక,
వివిధ అభివృద్ధి చెందుతున్న వాణిజ్య సంస్థ లను
సృష్ట ించడానికి దోహదపడుతుంది, ఇది ఆర్థి కాభివృద్ధి కి
సహాయపడుతుంది అలాగే వ్యవస్థా పకత మరియు
జీవనోపాధిని అభివృద్ధి చేస్తుంది.
1.4
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 280 (3) (బిబి)
కింద చేర్చబడిన 73వ సవరణ చట్టం, 1993 ప్రకారం,
కేంద్ర ఆర్థి క సంఘం చేసిన సిఫార్సుల ప్రాతిపదికన
రాష్ట ్రంలోని పంచాయతీల వనరులను భర్తీ చేయడానికి
ఒక రాష్ట ్రం యొక్క ఏకీకృత నిధిని పెంచడానికి రాష్ట ్ర
ఆర్థి క సంఘం సిఫార్సులు చేయవలసి ఉంటుంది.
గ్రామీణ స్థా నిక సంస్థ లకు అధికార పంపిణీకి సిఫార్సులు
పదవ ఆర్థి క కమిషన్ నుండి (కాలం 1995-2000)
ప్రారంభమైనప్పటికీ, పన్నెండవ ఆర్థి క సంఘం (200510 కాలం) వరకు, ఆర్ఎల్బిలకు అధిక మొత్తంలో
నామమాత్రపు మొత్తంలో అధికార పంపిణీ జరిగింది.
2. పదమూడవ మరియు పధ్నాల్గ వ ఆర్థిక సంఘం
(XIII & XIV ఎఫ్సి) - అవార్డు కాలాలు 2010-15 &
2015-20
2.1
ఆర్ఎల్బిలకు ఒక చిన్న మొత్తాన్ని ఇవ్వడం
నుండి తీవ్రంగా నిష్క్రమించినప్పుడు, పదమూడవ ఆర్థి క
సంఘం (XIII ఎఫ్సి) డివిజబుల్ పూల్ యొక్క శాతాన్ని
ఇచ్చింది అంటే (ఎ) డివిజబుల్ పూల్ (బి) పనితీరు
గ్రాంటులో 1.5% బేసిక్ గ్రాంట్ నాలుగు సంవత్సరాల
పాటు అంటే 2011-12 నుండి ప్రారంభించి మొదటి
సంవత్సరంలో విభజించదగిన పూల్లో 0.5% మరియు
మిగిలిన మూడేళ్ళలో డివిజబుల్ పూల్లో 1% చొప్పున
చెల్లించబడుతుంది. ఐదవ మరియు ఆరవ షెడ్యూల్
ప్రాంతాలకు మరియు రాజ్యాంగంలోని పార్ట్ IX మరియు
IXA పరిధి నుండి మినహాయించబడిన ప్రాంతాలకు
ప్రత్యేక స్పెషల్ ఏరియా బేసిక్ గ్రాంట్ మరియు స్పెషల్
ఏరియా పెర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్ను కూడా కమిషన్ సిఫారసు
చేసింది.

* పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి పొందిన వివరాల ఆధారంగా
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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XIII ఆర్ధి క సంఘం యొక్క మొత్తం
కేటాయింపు
రూ.65160.76 కోట్ల లో, 58256.63 కోట్ల రూపాయలను
ఆర్ఎల్బిలకు విడుదల చేశారు.
2.2
పధ్నాలుగో ఆర్ధి క సంఘం (XIV ఎఫ్సి)
రాజ్యాంగంలోని పార్ట్ IX కింద దేశంలో ఏర్పడిన
గ్రామ పంచాయతీలకు సగటున సంవత్సరానికి ఒక
సహాయంగా తలసరి 488 రూపాయల మొత్తం చొప్పున
రూ.2,00,292.20 కోట్ల మొత్తాన్ని సిఫారసు చేసింది.
దీనిలో రూ.1,80,262.98 కోట్లు బేసిక్ గ్రాంట్గానూ
మరియు రూ.20029.22 కోట్లు
26 రాష్ట్రాలకు
పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్గానూ ఉన్నాయి. వేరొక నిర్ణయం
ప్రకారం, XIV ఆర్థి క సంఘం నమ్మకం ఆధారిత విధానాన్ని
అవలంబించింది మరియు గ్రామీణ పౌరులకు ప్రాథమిక
సేవలను ఆర్ధి క సంఘం అందించడానికి ప్రాథమికంగా
బాధ్యత వహిస్తు న్నందున, ఇతర శ్రేణుల స్థా యిలలో
ఎటువంటి వాటా లేకుండా నేరుగా గ్రామ పంచాయతీలకు
పంపిణీ చేయాలని సిఫారసు చేసింది. అందించబడిన
గ్రాంట్లు సెప్టేజ్ నిర్వహణ, మురుగునీటి మరియు ఘన
వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్వహణతో సహా పారిశుధ్యం, వరద
నీటి పారుదల, సముదాయ ఆస్తు ల నిర్వహణ, రోడ్ల
నిర్వహణ, కాలిబాటలు మరియు వీధి దీపాలు, ఖననం
మరియు శ్మశాన వాటికలు మరియు సంబంధిత చట్టాల
ప్రకారం వారికి కేటాయించిన విధుల్లో ఏదైనా ఇతర
ప్రాథమిక సేవతో సహా నీటి పారుదల లాంటి ప్రాథమిక
సేవల స్థి తిని మెరుగుపరచడానికి ఉద్దేశించబడ్డా యి. XIV
ఆర్ధి క సంఘ అవార్డు కాలం 2015-20 కోసం మొత్తం XIV
ఆర్ధి క సంఘ నిధులు రూ.1,83,248.54 కోట్లు (91.49%
కేటాయింపులు) గ్రామ పంచాయతీలకు విడుదల
చేయబడింది.
3. పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం (XV ఎఫ్సి) 2020-26
3.1
పదిహేనవ ఆర్థి క సంఘం (XV ఎఫ్సి) తన
మధ్యంతర నివేదికలో, 2020-21 ఆర్థి క సంవత్సరానికి,
ఐదవ మరియు ఆరవ షెడ్యూల్ ప్రాంతాలకు చెందిన
సాంప్రదాయ సంస్థ లతో సహా పంచాయతీ రాజ్ యొక్క
అన్ని శ్రేణులలో ఆర్ఎల్బిలకు రూ.60,750 కోట్లు
మంజూరు చేయాలని సిఫారసు చేసింది. 2020-21
ఆర్థి క సంవత్సరానికి XV ఎఫ్ సి గ్రాంట్ల యొక్క రెండు
భాగాలుగా ఉన్నాయి, అవి జీతాలు మరియు ఇతర
స్థా పన ఖర్చులు మినహా స్థా నిక అవసరాలుగా భావించే
ప్రాథమిక (అన్టైడ్) మరియు (ఎ) పారిశుద్ధ ్యం మరియు
బహిరంగ-మలవిసర్జన రహిత (ఓడిఎఫ్) స్థి తి మరియు
(బి) త్రా గునీటి సరఫరా, వర్షపు నీటి సేద్యం మరియు నీటి
రీసైక్లింగ్ సమానమైన (50% ప్రతి) నిష్పత్తి లో ప్రాథమిక
సేవలకు టైడ్ గ్రాంట్స్ .
3.2
XV ఆర్ధి క సంఘం తన తుది నివేదికలో 202126 ఐదేళ్ల కాలానికి గ్రామీణ స్థా నిక సంఘ గ్రాంట్ల కోసం
రూ.2,36,805 కోట్లు సిఫార్సు చేసింది. 2021-26
కాలానికి టైడ్ గ్రాంట్ల కు బేసిక్ (అన్టైడ్) గ్రాంట్ల నిష్పత్తి
40%:60% గా సూచించబడింది.
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3.3.
జీతాలు మరియు ఇతర స్థా పన ఖర్చులు
మినహా, XI షెడ్యూల్లో పొందుపరిచిన 29 సబ్జె క్టు ల కింద
అవసరమని భావించిన వాటి కోసం అన్టైడ్ గ్రాంట్ల ను
ఉపయోగించవచ్చని XV ఎఫ్సి సిఫార్సు చేసింది.
రాష్ట ్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిన బాహ్య ఏజెన్సీల ద్వారా
ఖాతాల ఆడిటింగ్ కోసం అవసరమైన ఖర్చును కూడా ఈ
గ్రాంటు నుండి భరించవచ్చు. ఆరోగ్యం, విద్య మరియు
పోషకాహారం యొక్క జాతీయ దృష్టి ప్రాంతాల దిశగా
అన్టైడ్ గ్రాంట్ల ను ఉపయోగించుకోవాలని ఆర్ఎల్బిలను
ప్రోత్సహిస్తా రు. టైడ్ గ్రాంట్లు జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన
ప్రాథమిక సేవలకు ఉపయోగించబడతాయి, అవి, (ఎ)
పారిశుధ్యం మరియు బహిరంగ మలవిసర్జన రహిత
(ఓడిఎఫ్) స్థి తి నిర్వహణ మరియు (బి) తాగునీటి
సరఫరా, వర్షపు నీటి సేకరణ మరియు నీటి రీసైక్లింగ్.
3.4
2021-26 సంవత్సరానికి 60% టైడ్ గ్రాంట్ల లో,
30% తాగునీరు, వర్షపునీటి పెంపకం మరియు నీటి
రీసైక్లింగ్ కోసం పంపిణీ చేయబడాలి మరియు 30%
ఓడిఎఫ్ స్థి తి యొక్క పారిశుధ్యం మరియు నిర్వహణ
కోసం పంపిణీ చేయబడతాయి. ఏదేమైనా, ఏదైనా స్థా నిక
సంస్థ ఒక వర్గాన్ని పూర్తిగా సంతృప్తి పరిచినట్ల యితే,
అది నిధులను ఇతర వర్గా నికి ఉపయోగించుకోవచ్చు.
పర్యవేక్షించే
సంస్థ
లేదా
రాష్ట ్ర
ప్రభుత్వంచే
నిర్ధారించబడిన దీనిని సంబంధిత గ్రామ అసెంబ్లీ /
గ్రామసభ ధృవీకరించాలి.
3.5	స్థా నిక సంస్థ లకు 2024-25 నుండి XV
ఎఫ్సి గ్రాంట్ల ను విడుదల చేయడానికి అవసరమైన
షరతుగా రాష్ట ్ర ఆర్థి క కమిషన్ (ఎస్ఎఫ్సి)ను ఏర్పాటు
చేయాలని సూచించబడింది. పబ్లిక్ డొమైన్లో ఆన్లైన్లో
ప్రొవిజినల్/ ఆడిట్ చేసిన రెండు ఖాతాలను కలిగి ఉన్న
రాష్ట్రాలు/ గ్రామీణ స్థా నిక సంస్థ లు (ఆర్ఎల్బిలు)
మాత్రమే ఈ గ్రాంట్ల ను 2021-22 ఆర్థి క సంవత్సరం
నుండి అందుకుంటాయి.
3.6.
ప్రస్తు త మహమ్మారి సవాళ్ల ను ఎదుర్కోవటానికి,
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సేవలను మెరుగుపర్చడానికి,
XV ఆర్థి క సంఘం రూ.70,051 కోట్ల ప్రత్యేక ‘ఆరోగ్య
నిధులను’ కూడా కేటాయించింది, వీటిని స్థా నిక సంస్థ ల
ద్వారా అమలు చేయాల్సి ఉంది. ఈ గ్రాంట్ల నుండి
ఆర్ఎల్బిలకు కేటాయించబడిన రూ.43,928 కోట్ల ను
ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాలకు రోగనిర్ధా రణ
మౌలిక సదుపాయాల కోసం మద్ద తు, మండల స్థా యి
ఆరోగ్య యూనిట్లు , భవనాలు లేని ఉప కేంద్రా లు,
ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రా లు మరియు సముదాయ ఆరోగ్య
కేంద్రా ల వద్ద భవనాలు నిర్మించటానికి మరియు గ్రామీణ
ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రా లు మరియు ఉప కేంద్రా లను
ఆరోగ్య మరియు సంరక్షణ కేంద్రా లుగా మార్చడం కోసం
మద్ద తు ఇచ్చే దిశగా వినియోగించబడతాయి.

4. గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళికల తయారీ
(జిపిడిపి)
4.1
నిధులను సమర్థ వంతంగా ఉపయోగించుకునే
ప్రాముఖ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ, పౌరులకు
సేవలను అందించే ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసిన తరువాత
ఈ నిధులను పంచాయతీలు ఉపయోగించుకోవాలని
ఆదేశించారు. పంచాయతి రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
(ఎమ్ఓపిఆర్) జిపిడిపి కొరకు మార్గ దర్శకాలను అభివృద్ధి
చేసింది మరియు జిపిడిపి కోసం
జిపిడిపి కోసం రాష్ట ్ర నిర్దిష్ట మార్గ దర్శకాలను రాష్ట్రాలు
అభివృద్ధి చేయాలి, ఇది కేంద్ర ఎఫ్సి నిధులు,
ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ నిధులు, స్వచ్ఛ భారత్ నిధులు,
రాష్ట ్ర ఆర్థి క కమిషన్ నిధులు మొదలైన వాటితో సహా
పంచాయతీలకు అధికారం గల అన్ని వనరులను
ఏకం చేస్తుంది. జిపిడిపి ప్రణాళికలు సముదాయానికి
స్థా నిక అభివృద్ధి ఎజెండాను రూపొందించడంలో
మరియు అభివృద్ధి సమస్యలకు స్థా నిక పరిష్కారాలను
కనుగొనడంలో ఒక అవకాశంగా కూడా ఉంటాయి.
సంబంధిత సుస్థి ర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను (ఎస్డిజి)

పర్యవేక్షణ మరియు మూల్యాంకనం దిశగా, రాష్ట్రాల
ప్రధాన కార్యదర్శుల అధ్యక్షతన ఉన్నత స్థా యి పర్యవేక్షణా
సంఘాలను (హెచ్ఎల్ఎంసి - హై లెవల్ మానిటరింగ్
కమిటీ) ఏర్పాటు చేయడం తప్పనిసరి. గ్రామీణాభివృద్ధి ,
పంచాయతీ రాజ్, తాగునీరు & పారిశుధ్యం, ఆరోగ్యం,
ఫైనాన్స్ వంటి సంబంధిత రాష్ట ్ర విభాగాల నుండి
హెచ్ఎల్ఎంసిలకు సభ్యత్వం ఉంది మరియు రాష్ట ్ర
పురోగతిని ఏకకాలంలో పర్యవేక్షించడం మరియు అంచనా
వేయడానికి ఎప్పటికప్పుడు కలుస్తుంది. కేంద్ర ఆర్థి క సంఘ
సిఫారసుల అమలుపై రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలు మరియు
స్థా నిక సంస్థ లకు మార్గ దర్శకత్వం మరియు సహాయాన్ని
అందించడానికి, కేంద్ర స్థా యిలో అంతర్-మంత్రిత్వ
సమన్వయాన్ని సులభతరం చేయడం, స్థా నిక సంస్థ లు
సిఎఫ్సి గ్రాంట్ల వ్యయాల పురోగతిని పర్యవేక్షించడం
మరియు పరిష్కార చర్యలను సూచించడం కోసం
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖలో ఒక సమన్వయ
కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీకి పంచాయతీ రాజ్
కార్యదర్శి అధ్యక్షత వహిస్తా రు మరియు వివిధ కేంద్ర
మంత్రిత్వ శాఖలు, సి అండ్ ఎజి, ఎన్ఐఆర్డి & పిఆర్
మరియు ఏడు రాష్ట్రాల పంచాయతీ రాజ్ విభాగాల
ప్రతినిధులు ఉన్నారు.
5.2

ప్రజల ప్రణాళికా ప్రచారం

మరియు దాని సాధనను సకాలంలో పొందుపరచడానికి
జిపిడిపి దృష్టి కేంద్రీకరించాలని నొక్కి చెప్పబడింది.
4.2
నిరంతర ప్రజల ప్రణాళికా ప్రచారాల ద్వారా,
వివిధ వనరుల నుండి నిధుల లభ్యతను మార్చడం
ద్వారా వారికి అందుబాటులో ఉన్న వనరులను పూర్తిగా
పరిగణనలోకి తీసుకుని వారి జిపిడిపిలను సిద్ధం
చేయడంలో రాష్ట్రాలలోని పంచాయతీలకు ఎమ్ఓపిఆర్
సులభతరం చేసింది మరియు ప్రోత్సహించింది. దేశంలోని
గ్రామీణ ప్రాంతాల సమతౌల్య అభివృద్ధి కి దోహదం చేస్తూ
గ్రాంట్ల ను సమర్థ వంతంగా ఉపయోగించుకోవడంలో ఇది
ముఖ్య పాత్ర పోషించింది.
5. కేంద్ర ఆర్థిక సంఘ నిధుల ప్రవాహం మరియు
వినియోగం పర్యవేక్షణ
5.1

పాలనా విధానాలు

ఆర్థి క సంఘ గ్రాంట్ల సమర్థ వంతమైన వినియోగం యొక్క

ఇగ్రామ్స్వరాజ్

ఎమ్ఓపిఆర్చే అభివృద్ధి చేయబడిన ఇగ్రామ్స్వరాజ్
అనేది పంచాయతీ ఫైనాన్స్కు సంబంధించి నిర్ణయం
తీసుకోవటానికి సంపూర్ణ నిర్వహణా సమాచార
వ్యవస్థ ను అందించే ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్లైన్ సిస్ట మ్.
ప్రణాళికా మాడ్యూల్ ప్రణాళికాబద్ధ మైన కార్యాచరణ
కోసం వివిధ పథకాల నుండి నిధుల కలయికను
అనుమతిస్తుంది, తద్వారా ఒక వైపు అందుబాటులో ఉన్న
నిధులను గరిష్ట స్థా యిలో ఉపయోగించుకునేలా చేస్తుంది
మరియు మరోవైపు నిధులు కొరత వలన ముఖ్యమైన
కార్యకలాపాలను విస్మరించటం/ వదిలివేయబడటం
జరగదు.
పిఆర్ఐలలో
ఇనుమడించిన
జవాబుదారీతనాన్ని
పెంపొందించడానికి పిఆర్ఐల వద్ద మంచి ఆర్థి క
నిర్వహణ వ్యవస్థ అవసరం ఉందని చాలాకాలంగా
భావించడం జరుగుతోంది. ఇజిఎస్ - పిఎఫ్ఎమ్ఎస్
ఇంటర్ఫేస్తో కూడిన అకౌంటింగ్ మాడ్యూల్ ఈ రకమైన
వాటిలో ఒకటి, దీని ద్వారా గ్రామ పంచాయతీలు
(జిపిలు) సంబంధిత జిపిలలో చేసే పనుల కోసం విక్రేతలు
మరియు సేవా ప్రదాతలకు యదార్థ సమయంలో
చెల్లింపులు చేస్తు న్నారు. పారదర్శకత మరియు
జవాబుదారీతనం ఉండేలా చూసే దశగా కేంద్ర ఆర్థి క
సంఘాల నిధుల నుండి విక్రేతలు / సేవా ప్రదాతలకు
అన్ని చెల్లింపులు చేయడానికి పంచాయతీలు ఈజిపిఐని
ఉపయోగించుకునేలా ఎమ్ఓపిఆర్ అనుమతించింది.
అంతేకాకుండా, పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం
పెంచే దిశగా మొబైల్ యాప్ –mActionSoftతో నిధుల
నుండి సృష్ట ించబడిన అన్ని భౌతిక ఆస్తు లను తప్పనిసరి
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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జియో-ట్యాగింగ్
ఉన్నాయి.

చేయడానికి

కూడా

నిబంధనలు

6. పంచాయతీల స్వంత ఆదాయ మూలాలు
6.1
రాజ్యాంగ
నిబంధన
ప్రకారం,
స్థా నిక
స్వపరిపాలన సంస్థ లుగా పనిచేయడానికి వీలుగా స్థా నిక
ప్రభుత్వాలకు నిర్దిష్ట బాధ్యతలు, అధికారాలు మరియు
అధికారులను కేటాయించడానికి రాష్ట్రాలకు అధికారం
ఉంది. కొన్ని పన్నులు, సుంకాలు, టోల్లు మరియు
ఫీజులు మొదలైనవి విధించడానికి, వసూలు చేయడానికి
మరియు కేటాయింపు చేయడానికి గ్రామీణ మరియు
పట్ట ణ స్థా నిక ప్రభుత్వాలకు రాష్ట్రాలు అధికారం
ఇవ్వవచ్చు మరియు కొన్ని రాష్ట ్ర స్థా యి పన్నుల
ఆదాయాన్ని కూడా వారికి కేటాయించవచ్చు.
6.2.
తగినంత స్వంత ఆదాయ వనరుల (ఓఎస్ఆర్)
ను సృష్ట ించడం అనేది ఆర్ఎల్బిలు ఆత్మనిర్భర్గా మారే
మార్గంలో ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థి క అవసరం. ఇది సేవా
డెలివరీ యొక్క నాణ్యతను మెరుగుపరచడంతో పాటు
పౌరులకు జవాబుదారీతనం దిశగా వారిని కట్టు బడేలా
చేస్తుంది. ఆర్ఎల్బిలకు కేటాయించిన పన్ను విషయంలో,
గ్రామ పంచాయతీల (జిపిలు)ను ఇతర రెండు శ్రేణులైన
ఇంటర్మీడియట్ పంచాయతీలు (ఐపిలు) మరియు
జిలా పంచాయతీల (జెడ్పిలు)తో పోల్చితే
పన్ను
విధించటానికి ఎక్కువ సహాయం చేస్తా యి. ట్యాంకుల
వేలం, చెట్ల ను అమ్మడం / లీజుకు ఇవ్వడం, చెరువులు
మరియు భూములను లీజుకు ఇవ్వడం వంటి సాధారణ
ఆస్తి వనరుల (సిపిఆర్) నిర్వహణ నుండి ఆదాయాన్ని
సంపాదించడానికి కూడా ఆర్ఎల్బిలకు అధికారం ఉంది.
అదనంగా, అద్దె రూపంలో ఆదాయాన్నందించే వాణిజ్య
భవనాల నిర్మాణం, నిల్వ సౌకర్యాలు, మార్కెట్ స్థ లం
మరియు ఇతర సౌకర్యాలు వంటి ఆదాయాన్ని సృష్ట ించే
ఆస్తు లను సృష్ట ించడానికి సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్
గ్రాంట్స్తో సహా పిఆర్ఐలు వివిధ వనరుల నుండి
పొందిన గ్రాంట్ల ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
6.3.
దేశంలోని ఆర్ఎల్బిల స్వంత ఆదాయ వనరుల
(ఓఎస్ఆర్) సగటు వారి ప్రస్తు త మొత్తం బడ్జె ట్లో

10% ఉన్నట్లు గమనించబడింది. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్,
గుజరాత్, హర్యానా, కేరళ, కర్ణా టక, మహారాష్ట ్ర,
పంజాబ్, తమిళనాడు, తెలంగాణ, పశ్చిమ బెంగాల్
రాష్ట్రాల్లో ని ఆర్ఎల్బిలు వివిధ మార్గా ల ద్వారా స్వంత
ఆదాయ వనరులను వృద్ధి చేసుకోవడంలో మెరుగైన
పనితీరును కనబరిచాయి. తమ స్వంత ఆదాయ
వనరులను పెంచుకునే దిశగా గణనీయమైన చర్యలు
తీసుకునేలా
ఆర్ఎల్బిలను
ప్రోత్సహించడానికి,
ఎమ్ఓపిఆర్ రాష్ట్రాలతో మరియు వాటి మధ్య పరస్పర
సంభాషణలను ప్రారంభించింది మరియు రాబోయే ఆర్థి క
సంవత్సరంలో ఆర్ఎల్బిల ద్వారా స్వంత ఆదాయ
వనరుల కల్పనలో అధిక లక్ష్యాలను సాధించటం లక్ష్యంగా
చేసుకోవాలని సూచించింది.
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7. ఆడిట్ ఆన్లైన్ - పంచాయతీ ఖాతాల ఆన్లైన్
ఆడిట్
7.1
స్థా నిక సంస్థ స్థా యిలో ఆడిట్ చేయబడిన
ఖాతాల లభ్యంగా లేకపోవటంపై XV ఆర్థి క సంఘం
తన సిఫారసులలో ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. క్లిష్ట మైన
ఈ సంస్థా గత సంస్కరణను పరిష్కరించడానికి,
పంచాయతీల ఆర్థి క నిర్వహణ మరియు పారదర్శకతను
మరింత
బలోపేతం
చేయడానికి,
పంచాయతీ
ఖాతాలను ఆన్లైన్లో ఆడిట్లను నిర్వహించడానికి
ఎమ్ఓపిఆర్ ఆడిట్ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించింది.
ఆడిట్ఆన్లైన్ ఖాతాల ఆడిటింగ్ను సులభతరం
చేయడమే కాకుండా, నిర్వహించిన ఆడిట్ రికార్డు లను
నిర్వహించడానికి సౌకర్యాలను కూడా కల్పిస్తుంది.
ఆడిట్ విచారణలు, డ్రా ఫ్ట్ లోకల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్,
డ్రా ఫ్ట్ ఆడిట్ పారాస్ మొదలైన వాటి కోసం ప్రక్రియను
క్రమబద్ధీకరించడానికి కూడా ఈ అప్లికేషన్ చూస్తుంది.
ఆడిట్ఆన్లైన్కు చెందిన ముఖ్యమైన అపూర్వ
దృక్కోణాలలో ఒకటి ఏమిటంటే ఇది పూర్తిగా కాన్ఫిగర్
చేసుకోదగిన అప్లికేషన్ అంటే రాష్ట్రాల ఆడిట్ ప్రక్రియ
ప్రకారం ఈ అప్లికేషన్ను నవీకరించుకోవచ్చు / కన్ఫిగర్
చేసుకోవచ్చు తద్వారా ఈ అప్లికేషన్ను ఉపయోగించే
రాష్ట ్ర ఆడిటర్లు ఆడిట్ఆన్లైన్ ఉపయోగించి ఆడిట్
కార్యకలాపాలను చేపట్ట వచ్చు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
తప్పనిసరి కార్యకలాపాల కోసం పంచాయతీల ద్వారా
సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ (సిఎఫ్సి) నిధుల వినియోగం
కోసం మరియు పంచాయతీల పనితీరులో పారదర్శకతను
నిర్ధారించడానికి పంచాయతీలు / టిఎల్బిల ఆడిట్ కోసం
పంచాయతీలు / సాంప్రదాయ స్థా నిక సంస్థ ల (టిఎల్బి)
కు చెందిన అన్ని శ్రేణుల వ్యాప్తంగా ఆడిట్ఆన్లైన్ఎక్రా స్
అమలు చేయటం అనేది ఒక బలమైన ఆన్లైన్ వ్యవస్థ ను
ఏర్పాటు చేస్తుంది.
8. XV ఆర్ధిక సంఘ నిధుల కార్యకలాపాల యొక్క
సామాజిక ఆడిట్
8.1
కార్యక్రమాల యొక్క ఉద్దేశించిన లక్ష్యాలు
వాస్త వానికి సాధించబడతాయని మరియు అర్హులైన
లబ్ధి దారులకు
ప్రయోజనాలు
లభిస్తు న్నాయని
నిర్ధారించడానికి సోషల్ ఆడిట్ యొక్క విధానం బాగా
స్థి రపడిన పద్ధతి. ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎస్కు తప్పనిసరి

సోషల్ ఆడిట్ పబ్లిక్ హియరింగ్

వ్యర్థా లను సమర్థ వంతంగా నిర్వహించడానికి వీలు
కల్పిస్తుంది, గ్రామ పంచాయతీకి సొంత వనరుల రాబడిని
కూడా అందిస్తుంది.
9.2 సోలార్ వాటర్ ట్యాంక్

ఏరోబిక్ కంపోస్ట ింగ్ యూనిట్, జిపి ఎజుకోన్ (కొల్లం, కేరళ)

అవసరంగా సామాజిక ఆడిట్లు సమర్థ వంతంగా
నిర్వహించబడుతున్నాయి మరియు కొన్ని ఇతర
రాష్ట్రాలలో XIV ఎఫ్సి గ్రాంట్ల వినియోగంతో సహా
అనేక ఇతర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు మరియు
పథకాలకు వర్తింపచేస్తూ
విస్ తృతంగా ఈ ఆడిట్లు
విస్త రించబడుతున్నాయి.
XV
ఎఫ్సి
గ్రాంట్స్
కార్యకలాపాల యొక్క సామాజిక ఆడిట్ కోసం వివిధ
వాటాదారులచే సూచన పత్రంగా ఉపయోగించబడే
సమగ్ర సామాజిక ఆడిట్ మార్గ దర్శకాలను తయారు
చేయడానికి ఎమ్ఓపిఆర్ ఇప్పుడు చొరవ తీసుకుంది.

రామ్గర్ జిల్లా (జార్ఖండ్)లో, గ్రామ పంచాయతీలు
సాధారణ ప్రదేశాలలో జల్ మినార్లు (సోలార్ ఎనేబుల్డ్
వాటర్ ట్యాంక్) నిర్మాణానికి కేంద్ర ఆర్థి క కమిషన్
నిధులను ఉపయోగించుకున్నాయి. జల్ మినార్ అనేది
తగిన ప్రదేశంలో ఉంచిన సబ్మెర్సిబుల్ వాటర్ పంపుల
ద్వారా పనిచేసే ఒక నిర్మాణం ఇది వాటర్ ట్యాంక్
పైన ఏర్పాటు చేసిన సౌర ఫలకాల ద్వారా ఉత్పత్తి
చేయబడిన సౌర శక్తి ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.
ఇది త్రా గునీటి సరఫరా కోసం పునరుత్పాదక శక్తి యొక్క
ముఖ్యమైన ఉపయోగం. నిధులు పరిమితంగా ఉన్న
మరియు క్రమబద్ధ మైన విద్యుత్ సరఫరా అవరోధంగా
ఉన్న ఇతర గ్రామ పంచాయతీలు అనుకరించడానికి
అట్ట డుగు స్థా యిలో ఈ రకమైన ప్రయత్నాలు మరియు
కార్యక్రమాలు ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటాయి.

9. ఆర్థిక సంఘ గ్రాంట్ల తో పంచాయతీ అభివృద్ధి
విజయ గాథలు
9.1 ఆర్గానిక్ కంపోస్ట్ ప్లాంట్
కొల్లం (కేరళ)లోని ఎజుకోన్ గ్రామ పంచాయతీ
జీవఅధోకరణ వ్యర్థా ల కోసం బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఏరోబిక్
కంపోస్ట ింగ్ యూనిట్ల ప్రాజెక్టు ను అమలు చేయడంపై దృష్టి
పెట్ట ింది. ఈ ప్రాజెక్టు గ్రామ పంచాయతీ స్థా యిలో ‘కర్షక
కర్మ సేన’ (రైతు కార్మికుల సైన్యం) యొక్క 25 మంది
సభ్యులను (పురుషులు మరియు మహిళలు) నెలకు
రూ.20,000/- చొప్పున ప్రతిఫలంపై నియమించింది.
ఈ నియామక సభ్యులకు భూమిని దున్నడం నుండి
హైటెక్ వ్యవసాయం వరకు వ్యవసాయ పనులలో శిక్షణ
ఇచ్చారు.
ఈ పథకం కింద, ఈ కార్మికుల సేవలను ఉపయోగించుకుని
ఆర్గా నిక్ కంపోస్ట్ను గ్రో బ్యాగ్స్ రూపంలో పెంచుతారు.
ఈ నమూనా పొరల పద్ధతిని అవలంబిస్తుంది మరియు
ఒకే పొర 500 కిలోల తడి సేంద్రియ వ్యర్థా లను కలిగి
ఉంటుంది. కంపోస్ట్ ప్రక్రియను ప్రారంభించడానికి ప్రకృతి
స్నేహపూర్వక సూక్ష్మజీవుల కన్సార్టియంలు మరియు
ఇతర పదార్థా లను ఉపయోగిస్తా రు. ఉదాహరణకు, ఒక
గ్రో బ్యాగ్ కోసం 8 కిలోల మట్టి +1.5 కిలోల కాయిర్
పిట్ కంపోస్ట్ + 300 గ్రాముల ఆవు పేడ (పొడి) + 100
గ్రాముల ఎముకల పొడి + వేప కేక్ + 10 గ్రాముల
సూక్ష్మ ఆహారం ఉపయోగించబడుతుంది. సేంద్రియ
ఎరువు తయారీకి దాదాపు 10 రోజులు పడుతుంది.
సేంద్రియ ఎరువును ఉపయోగించడం ద్వారా పంటలను
సాగు చేయడమే కాకుండా, ఈ పద్ద తి సమాజ స్థా యి

సోలార్ వాటర్ పంప్ అండ్ వాటర్ ట్యాంక్, జిపి సోసో
(రామ్గర్, జార్ఖండ్)

10. ముగింపు
10.1 పంచాయతీలకు గణనీయమైన మొత్తంలో
నిధులు సమకూర్చడంతో పాటు వాటి సరైన వినియోగం
దిశగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా
కేంద్ర ఆర్థి క సంఘాల పురస్కారం గ్రామీణ ప్రజలకు
ప్రాథమిక సేవలను అందించే దిశగా మౌలిక సదుపాయాల
లభ్యతకు దారితీస్తుందని భావిస్తు న్నారు. ఈ నిధుల
యొక్క సమర్థ వంతమైన వినియోగాన్ని యదార్థ
సమయంలో తెలుసుకుంటూ మరియు పర్యవేక్షించే
ఆన్లైన్ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ లతో సమానంగా, ఇది
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ని పౌరుల జీవన సౌలభ్యాన్ని పెంచే
దిశగా బలమైన పునాదిని అందిస్తుంది. అందువల్ల , ఈ
ప్రయత్నాల నుండి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లక్ష్యానికి బలమైన
పునాది ఏర్పడుతుంది.
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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ఆత్మనిర్భర్ భారత్ భావనను అమలు చేయడంలో గిరిజన
వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎమ్ఒటిఎ) మరియు పంచాయతీ
రాజ్ సంస్థ ల (పిఆర్ఐ) పాత్ర
– ఎమ్ఒటిఎ*

"భారతదేశాన్ని కాపాడటానికి భారతదేశ ప్రజలు కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు. శతాబ్దం ప్రా రంభంలో
వై2కె సంక్షోభంపై పోరాడటానికి భారతదేశం తన సాంకేతిక నైపుణ్యాలను ఉపయోగించుకుంది.
భారతదేశం చాలా బాగా పని చేయగలదని మరియు మానవజాతి సంక్షేమానికి ఎంతో
దోహదపడుతుందని ప్రపంచం ఇప్పుడు నమ్ముతోంది."
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

షె

డ్యూల్డ్ తెగల (ఎస్టీ ల) అభివృద్ధి కి సంబంధించిన
మొత్తం విధానం, ప్రణాళిక మరియు కార్యక్రమాల
సమన్వయం కోసం గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ
శాఖ (మోటా) నోడల్ మంత్రిత్వ శాఖగా ఉంది. 2011వ
సంవత్సర జనాభా లెక్కల ప్రకారం మన దేశ మొత్తం
జనాభాలో ఎస్టీ లు 8.6% మంది ఉన్నారు, ముఖ్యంగా
దుర్బల గిరిజన సమూహాల (పివిటిజి)లోని 75 గిరిజన
సాముదాయాలు/ సమూహాలతో సహా దాదాపు 705
సాముదాయాలు/ సమూహాలలో 10.45 కోట్ల మంది
ఉన్నారు, వీరంతా దేశంలోని 15% ప్రాంతంలోనే
నివసిస్తు న్నారు. షెడ్యూల్డ్ తెగల సముదాయాలలో
దాదాపు 75% మంది మధ్య భారతదేశంలో నివసిస్తు న్నారు.
వీరిలో అత్యధికంగా మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట ్రంలో ఆ తరువాత
మహారాష్ట ్ర తదితర ప్రాంతాలలో నివసిస్తు న్నారు, అయితే
ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో మొత్తం షెడ్యూల్డ్ తెగల జనాభాలో
దాదాపు 10% ఉన్నారు.
అన్ని గిరిజన సముదాయాల సంక్షేమం కోసం
పనిచేయాలని ఎమ్ఓటిఏ (MoTA) లక్ష్యంగా పెట్టు కుంది.
వారు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల సహకారంతో, పేరున్న
సంస్థ ల భాగస్వామ్యంతో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, మౌలిక
సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడం- సంస్థ ల బలోపేతం
మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం, గ్యాప్ విశ్లేషణ,
మొదలైన వివిధ రంగాలలో పనిచేస్తు న్నారు.

పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లు (పిఆర్ఐ) మరియు
ఎమ్ఓటిఏ యొక్క మూడు అంచెలు భారతదేశ గిరిజన
సముదాయం స్వయం సమృద్ధి ని ప్రోత్సహించే మరియు
స్వీయ-సుస్థి రతను సాధించే దిశగా ప్రాజెక్టు లు మరియు
విధానాలను ప్రతిపాదించడం ద్వారా ఆత్మనిర్భర్ భారత్
భావనను అమలు చేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర
పోషించాయి.

చేపట్టే సామర్ధ్యం గల ఒక జాతీయ/అంతర్జా తీయ
ఇన్స్టిట్యూట్/సంస్థ . గిరిజనాభివృద్ధి ప్రణాళికా రంగంలో
పనిచేసే సామర్ధ్యం గల సంస్థ లతో క్రియాశీలక పరిశోధనకు
సహాయం అందించటం మరియు బలోపేతం చేయటమే
ఈ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఈ పథకం యొక్క ప్రధాన
లక్ష్యం.
పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లను బలోపేతం చేయటానికి
మరియు రైతుల సాధికారత కోసం నాయకులను సృష్ట ించే
దృష్టితో శ్రీ అర్జు న్ ముండా (కేంద్ర మంత్రి, గిరిజన
వ్యవహారాలు) మరియు కుమారి రేణుకా సింగ్ సరుతా
(గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి)తో గురుదేవ్
శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ ఇటీవల రెండు సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్
(సిఓఇ)లను ప్రారంభించారు.
శ్రీ శ్రీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సైన్సెస్ అండ్
టెక్నాలజీ (ఎస్ఎస్ఐఏఎస్టి) ఇటీవల ఎమ్ఓటిఎతో
చేతులు కలిపినందున, వారు గిరిజన రైతులకు సహజమైన
వ్యవసాయ పద్ధ తుల్లో
శిక్షణ ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా
పెట్టు కున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు 10,000 మంది గిరిజన రైతులకు
సహజమైన వ్యవసాయ పద్ధ తుల్లో శిక్షణ ఇవ్వడంపై
దృష్టి పెడుతుంది, అది వారికి మార్కెటింగ్ అవకాశాలను
గురించి అవగాహన కల్పిస్తుంది. ఈ విషయంలో, ఆర్ట్ ఆఫ్
లివింగ్, ఎస్.ఎస్.ఐ.ఎస్.టి బృందం ఇటీవల ఔరంగాబాద్
జిల్లాలోని కన్నడ్ తాలూకాలో 89 మంది రైతులకు 'విలేజ్
సర్పంచ్' శ్రీ రావుసాహెబ్ దహతోండే మరియు 'పోలీస్
పాటిల్', శ్రీ యశ్వంత్ షెల్కేల సమక్షంలో సహజమైన
వ్యవసాయ పద్ధ తుల్లో శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా తన
మొదటి విజయాన్ని సాధించింది. ఇది వారి వ్యవసాయ
భూములలో హానికరమైన రసాయనాల
వినియోగం
గురించి రైతులలో అవగాహన తీసుకురావడానికి అనేక

కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో గ్రామాలకు చేరిన
వందలాది వలస కార్మికులు
సృష్ట ించిన సవాళ్ళను
తీర్చడంలో దేశంలోని అనేక భాగాలలో పంచాయతీ రాజ్
సంస్థ లు కూడా కీలక పాత్ర పోషించాయి.
గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖచే గుర్తింపు
పొందిన సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ (సిఓఇ) అనేది గిరిజన
సముదాయ అభివృద్ధి కోసం పరిశోధనా అధ్యయనాలను
* గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నుండి పొందిన వివరాల ఆధారంగా
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ఇతర అంశాలతో పాటుగా ఎంజైమ్ సూత్రీకరణ, అమృత్
రసాయన్, గోఆధారిత్ (ఆవు ఆధారిత) వ్యవసాయం, నేల
పరీక్ష నివేదికలకు చెందిన సూచనలు మరియు సహజ
పద్ధ తులను ఉపయోగించి మైక్రో బ్ కల్చర్ వంటి సహజ
వ్యవసాయం యొక్క సైద్ధాంతిక మరియు ఆచరణాత్మక
అంశాలను ఇది కవర్ చేసింది.

సంస్థ ను స్థాపించడానికి బీహార్లోని పశ్చిమ చంపారన్లో
గల గౌనాహా బ్లాక్లోని తన మారుమూల గ్రామమైన
జమునియాకు తిరిగి వచ్చాడు. ఈ యువకుడు కోవిడ్
-19 మహమ్మారిలో తన జీవనోపాధిని కోల్పోవటంతో, అది
అతనిని థాయ్ వంటకాలను అందించే తన రెస్టా రెంట్ను
ప్రారంబించేలా చేసింది.

రైతులు ఆరోగ్య పరంగానే కాకుండా, సహజమైన
వ్యవసాయ పద్ధ తులను అవలంబించడం ద్వారా
ఆర్థి కంగా కూడా ప్రయోజనం పొందుతారని వారికి భరోసా
ఇచ్చేందుకు తమ ఉత్పత్తి ని మార్కెటింగ్ చేసేందుకు గల
వివిధ మార్గా లు మరియు దానికి భారీ డిమాండ్తో ఉన్న
మార్కెట్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నారు.

విశాల్ బెంగళూరులోని ఒక రెస్టా రెంట్లో రెండవ
చెఫ్గా పనిచేస్తు న్నాడు, అయితే, మహమ్మారి మరియు
వైరస్ వ్యాప్తి ని నిలువరించడానికి లాక్డౌన్ విధించిన
కారణంగా, అతను తన తల్లిదండ్రు ల వద్ద కు తిరిగి
వచ్చి సొంతంగా ఏదో ఒక వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే మంచిది
అని భావించాడు. అయితే అతని వద్ద తాను పొదుపు
చేసుకున్న సొమ్ములు లేనందున ఒక చిన్న రెస్టా రెంట్
ఏర్పాటులో అతని స్నేహితులు మరియు బంధువులు
తమ తోడ్పాటును అందించారు. అతడు తనకు సహాయం
అందించడానికి ముగ్గు రు వ్యక్తు లను నియమించుకున్నాడు
మరియు నెలకు రూ. 4000ల అద్దె కు ఒక చిన్న స్థలాన్ని
లీజుకు తీసుకున్నాడు.

ఈ శిక్షణా శిబిరం రైతులకు సహజమైన
వ్యవసాయానికి చెందిన విషయ పరిజ్ఞానంతో పాటు,
రైతులకు మానసిక శ్రేయస్సును కలిగించటంపై కూడా దృష్టి
పెట్ట ింది. ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సీనియర్ ట్రైనర్, సుధీర్ చాప్టే
సంతోషకరమైన జీవితం కోసం మానసిక ప్రశాంతత, శాంతి
మరియు అనుకూలతలకు సహాయపడటానికి రైతులకు
శ్వాస సంబంధమైన మరియు ప్రాణాయామ పద్ధ తులను
నేర్పించారు.
అదే
సమయంలో,
గిరిజన
యువత
వ్యవస్థా పకులుగా మారడానికి అత్యున్నత పరిశ్రమ
సంస్థ అయిన అసోచాం (సిఓఇ) భారత ప్రభుత్వంతో
భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. అలా చేయడం ద్వారా,
మన దేశ సామాజిక-ఆర్ధి క వృద్ధి లో గిరిజన సముదాయ
సహకారాన్ని పెంచే విధంగా వారి సామర్ధ్యాన్ని
రూపొందించి, తద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ఇచ్చిన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లక్ష్యాన్నినెరవేరుస్తుంది.
‘గిరిజన వ్యవస్థా పకత అభివృద్ధి కార్యక్రమం’ గిరిజన
సముదాయ జీవన నాణ్యతను నిర్ధారించడం మరియు
గిరిజన వ్యవస్థా పకతను బలోపేతం చేయడంలో
సహాయపడటాన్ని లక్ష్యంగా తలచింది.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి కష్ట కాలంలో మన గిరిజన
సముదాయం ఎలా జీవించగలిగిందో చెప్పే ఇలాంటి రెండు
కథలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డా యి.
కోవిడ్ -19 మహమ్మారి 28 ఏళ్ల గిరిజన బాలుడైన
విశాల్ కుమార్కు అదృష్ట సూచికగా నిలిచింది.
28 ఏళ్ల గిరిజన బాలుడైన విశాల్ కుమార్ తన

"రుణం తీసుకున్న డబ్బుతో స్థలాన్ని ఏర్పాటు
చేయడానికి నేను దాదాపు 2 లక్షల రూపాయలు పెట్టు బడి
పెట్టాను" అని అతను చెప్పాడు.
లాక్డౌన్ కారణంగా వ్యాపారం చాలా తక్కువగా
ఉంది, ఎందుకంటే చాలా మందికి తినుబండారాలకు
ఖర్చు చేయడానికి డబ్బు లేదు, రెండవది, ప్రజలు క్రొత్త
రెస్టా రెంట్లోకి ప్రవేశించడానికి సందేహించారని కూడా
కుమార్ ఈ సందర్భంగా చెప్పాడు.
తన సిబ్బందిలోని ప్రతి సభ్యుడు ఇంటికి కొంత
డబ్బు తీసుకెళ్ళేలా చూడటానికి తాను ఏర్పాటు చేస్తా నని
కుమార్ వెల్లడించాడు. లాక్డౌన్ పూర్తిగా ముగిసిన తర్వాత,
తన వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుందని తాను ఆశాభావంతో
ఉన్నానని కూడా అతను వివరించాడు.
వారి స్వంత
చిత్రీకరణ

విజయ

గాథ

జార్ఖండ్లోని
జోర్ఖా ట్లో
ఉంటున్న 50 ఏండ్ల వయస్సు
గల రుధాన్ దేవి 35 సంవత్సరాల
క్రితం తాను నేర్చుకున్న కళ నాకు
ఒక వరం అయిందని అంటుంది.

రుధాన్ దేవి

భారతీయ వ్యాపారాలలో కోవిడ్ వివిధ కార్యాచరణ
మరియు ఆర్థి క సవాళ్ల ను సృష్ట ించింది, ఇందులో తయారీ
రంగం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. అయితే, 50 ఏళ్ళ వయసున్న
రుధాన్ దేవి తన స్వగ్రామమైన జార్ఖండ్లోని జోర్హా ట్లోనే
కాకుండా దేశవ్యాప్తంగానూ మరియు నేడు ప్రపంచంలోని
వివిధ ప్రాంతాలలో కూడా తన కళారూపానికి ప్రసిద్ది
చెందింది.

విశాల్ కుమార్ తన రెస్టా రెంట్ వద్ద

రుధాన్ దేవి ఇంకా పెయింటింగ్ను కొనసాగిస్తూ ,
ఇంకా ఆర్డర్లు పొందుతోంది. చిత్రా లు మొదట క్లయింట్
ఆమోదం కోసం వాట్సాప్లో పంపబడతాయి ఆ తరువాత
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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ఇతర ప్రదేశాలలో, ఆమె భగవాన్ బిర్సా జైవిక్ ఉదయన్,
బిర్సా ముండా విమానాశ్రయం (రాంచీ), సర్క్యూట్ హౌస్
మరియు రైల్వే స్టేషన్ (హజారీబాగ్)లలో కుడ్యచిత్రా లను
చిత్రించింది.
తరువాతి తరాలకు కళా రూపాన్ని ముందుకు
తీసుకెళ్ల డానికి తాను ఇప్పటికే సిద్ధం చేశానని ఆమె
తెలిపింది. "నా కొడుకులే కాకుండా, నా ముగ్గు రు కోడళ్ళు
కూడా ఈ కళారూపంలో బాగా ప్రావీణ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు"
అని ఆమె తెలిపింది.
రుధాన్ దేవిచే పెయింటింగ్

వారు రుధాన్ దేవి బ్యాంక్ ఖాతాలో నేరుగా ఛార్జీలను
జమ చేస్తా రు.
దాదాపు 35 సంవత్సరాల క్రితం తాను చేసిన
మొట్ట మొదటి పెయింటింగ్ను గుర్తు చేసుకుంటూ, ఆమె
తన మేనత్త నుండి ఈ కళను నేర్చుకుందని మరియు
వివాహానంతరం పెయింట్ను కొనసాగించిందని ఆమె
వివరించింది.
రుధాన్ దేవి నెమళ్ళు మరియు జార్ఖండ్ రాష్ట ్ర
జంతువు కూడా అయిన ఏనుగులను చిత్రీకరించటానికి
మొగ్గు చూపుతుంది. పులి ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేస్తు న్నట్లుగా
ఆమె చేసిన పెయింటింగ్ చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది,
దీనిని ఆమె ఇంటిలోని ఒక పెద్ద గోడపై చిత్రించింది.
ఆమె ముగ్గు రు కుమారులు మరియు కోడళ్ళు
సాంప్రదాయ కళారూపాలను చిత్రించే వ్యాపారంలో
ఉన్నారు. "జోరాకత్ యొక్క కుర్మి ఖోవర్ పెయింటింగ్
వివాహం కోసం తయారు చేయబడింది మరియు దీనిలో
గ్రామం మధ్యలో ఇళ్ళు అలంకరించబడతాయి, తరువాత
మళ్ళీ పంట కాలంలో అలా వుంటాయి. ఖోవర్ శైలిలో చేసే
ఈ పెయింటింగ్ కోంబ్-కట్ పని" అని ఆమె తెలిపారు.
తన కళారూపాన్ని వివరిస్తూ , మట్టి గోడలను నల్ల టి
బంక మన్ను (మాంగనీస్)తో కప్పడం ద్వారా మట్టి గోడ
ఉపరితలం తయారవుతుందని రుధాన్ దేవి చెప్పింది,
దానిపై గుడ్డ ఉండతో క్రీమ్ దుధి మాతి-పసుపు పూత
పూయబడుతుంది. "అప్పుడు తడిగా వున్న క్రీమ్ లేయర్
పూతపై ప్రత్యేకమైన పెద్ద జంతు రూపాలను చిత్రించటానికి
విరిగిన దువ్వెన ముక్కలను ఉపయోగించి కత్తి రిస్తా రు
లేదా గీస్తా రు. సాధారణంగా ఈ పెయింటింగ్స్ యొక్క
అంశాలు ఏనుగు, పులి, జింక, నెమలి, పక్షులు మరియు
మొక్కలు కూడా వుంటాయ”ని ఆమె తెలిపింది.
ఇంతకుముందు
1993-94
సంవత్సరంలో
ఆస్ట్రేలియన్ హై కమిషన్ (న్యూ ఢిల్లీ) ప్రాజెక్టు లో
పనిచేసిన మునుపటి కళాకారులలో ఆమె కూడా ఒకరు.
ఆమె 1995 నుండి గిరిజన మహిళా ఆర్టిస్ట్ స్ కోఆపరేటివ్
(టిడబ్ల్యుఎసి)కు చెందిన ఆర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో పనిచేస్తోంది.
ఆమె పెయింటింగ్లు ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్
మరియు ఐరోపాలో విస్ తృతంగా ప్రదర్శించబడ్డా యి.
ఆమె లలిత కళా అకాడమీ గిరిజన & జానపద-కళా
సదస్సు (భోపాల్ మరియు రాంచీ)లో కూడా పాల్గొంది.
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గిరిజన మహిళలను నిజంగా స్వతంత్రు లను చేయడం
గత మూడు సంవత్సరాలుగా, ఇంటర్నేషనల్ క్రా ప్స్
రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సెమీ-ఆరిడ్ ట్రాపిక్స్ (ఇక్రిశాట్)
తెలంగాణ రాష్ట ్రంలోని గిరిజన సముదాయాలను చిన్న
వ్యాపార రంగంలో గిరిజన వర్గా లను పెద్ద ఎత్తు న నిమగ్నం
చేయటం ద్వారా వారి పోషణను మరియు మొత్తం
జీవనోపాధిని మెరుగుపరచడం, గిరిజన యువత మరియు
మహిళలను నియమించడం మరియు సముదాయంలో
వ్యవస్థా పకతను పెంపొందించడం కోసం వారితో కలిసి
సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (సిఓఇ)గా పనిచేస్తోంది. గిరిజన
మహిళలచే పూర్తిగా నిర్వహించబడుతున్న మరియు
నడపబడుతున్న ఎనిమిది ఆహార ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ను
ఏర్పాటు చేయడానికి ఇక్రిశాట్ సులభతరం చేసింది. ఈ
యూనిట్లు గిరిజన సముదాయాలకు స్వయం ఉపాధిని
కల్పించి, వారి ఆర్థి క స్థి తిని మెరుగుపరచి మరియు
వారిని సుస్థి రమైన మార్కెట్-ఆధారిత సముదాయాలుగా
రూపొందిస్తా యి. గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖతో
పాటు "ఆకాంక్షపూరిత జిల్లాల"పై దృష్టి సారించి, అభివృద్ధి
చేయాలని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించినప్పుడు, ఎనిమిది
ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు ప్రాజెక్టు ప్రారంభించబడింది.
తెలంగాణలోని గిరిజన సంక్షేమ విభాగం (టిడబ్ల్యుడి) ఈ
ప్రాజెక్టు ను అమలు చేసే పనిని ఎమ్ఓటిఏచే గుర్తించబడిన
గిరిజన వ్యవహారాలలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అయిన
ఇక్రిశాట్ యొక్క అగ్రిబిజినెస్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ప్లాట్ఫామ్
(ఏఐపి)కు అప్పగించింది.
తెలంగాణలోని
భద్రా చలం,
ఉత్నూర్,
ఏటూరునాగారంకు చెందిన మొత్తం 80 మంది
గిరిజన మహిళా రైతులకు ఆహార ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల
నిర్వహణలో ఐక్రిశాట్ శిక్షణ ఇచ్చింది. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్
స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ)
మార్గ దర్శకాల ప్రకారం. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు
యంత్రా లతో రూపకల్పన చేయబడ్డా యి. జాతీయ
మరియు అంతర్జా తీయ మార్కెట్ ప్రమాణాలకు
అనుగుణంగా స్థా నిక పొడినేలల పంటల నుండి
తయారైన పోషకాలతో కూడిన ఆహార ఉత్పత్తు లు
తయారయ్యేలా వారు చూస్తా రు. ఈ యూనిట్లు
కొంతకాలం స్వీయ-సుస్థి రమైన తరహాలో నడవడానికి
ఇక్రిశాట్ మద్ద తునిస్తుంది.
చిన్న-తరహా పరిశ్రమల రంగం ఉత్పాదక ఉత్పత్తి ,
ఉపాధి మరియు ఎగుమతులకు గణనీయంగా తోడ్పడటం
ద్వారా రాష్ట ్ర వృద్ధి లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. తయారీ

రంగంలో ఉత్పత్తి చేసే స్థూ ల విలువలో దాదాపు 40 శాతం
ఈ రంగమే దోహదం చేస్తుందని అంచనావేయబడింది.
చిన్న తరహా పరిశ్రమల ద్వారా కలిగే ఉపాధి కల్పన
పెద్ద తరహాలో ఉన్న రంగాల కంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ.
పారిశ్రామిక
అభివృద్ధి కి
ఆర్థి క
కార్యకలాపాలను
విస్త రింపజేయడానికి అధిక సామర్థ్యం ఉంది, అది తుదకు
సంపద అభివృద్ధి కి సహాయపడుతుంది.
ఇక్రిశాట్ ముతక తృణధాన్యాలు మరియు
చిరుధాన్యాల నుండి తయారైన ఆహార ఉత్పత్తు లను
అభివృద్ధి చేసింది, ఇవి అధిక పోషకాలతో కూడినవి
మరియు వీటిని గిరిజన జనాభా పోషకాహార స్థి తిని
మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వ అనుబంధ పోషకాహార
కార్యక్రమాలలో (పాఠశాల మధ్యాహ్నం భోజనం, గిరిజన
హాస్ట ల్ ఆహార కార్యక్రమాలు, ఐసిడిఎస్ మొదలైనవి)
ఉపయోగించవచ్చు.
ఈ
ఉత్పత్తు లు
ఇప్పటికే
తెలంగాణ అంతటా అనేక ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలలో
ఉపయోగించబడుతున్నాయి.
ఐటిడిఎ, గిరిజన్ కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్ (జిసిసి)
మరియు వ్యాపార అవకాశాల ప్రకారం, ఎంచుకున్న
మూడు ఐటిడిఎ స్థానాల్లో ఈ పోషక ఉత్పత్తు లను
ప్రాసెస్ చేయడానికి చిన్న యూనిట్ల ఏర్పాటుకు ఇక్రిశాట్
సదుపాయం కల్పించింది. ఈ యూనిట్లు
గిరిజన
సముదాయిక సమూహాలను వ్యూహాత్మక వ్యాపార
సంస్థ లుగా మారుస్తా యి మరియు వారి ఆరోగ్య మరియు
సామాజిక-ఆర్థి క పరిస్థి తిని మెరుగుపరుస్తా యి. ఇక్రిశాట్కు
చెందిన నమూనా గిరిజన మహిళలను సంయుక్త
బాధ్యతాయుత సమూహాలు (జెఎల్జిలు) అని పిలిచే
చట్ట పరమైన సంస్థ లుగా నిర్వహిస్తుంది, ఇది గిరిజన
సముదాయాలకు స్వయం ఉపాధిని అందిస్తూ , వారి
ఆర్థి క స్థి తిని మెరుగుపరచి మరియు వారిని సుస్థి రమైన
మార్కెట్-ఆధారిత సముదాయాలుగా మారుస్తోంది. ఇది
వారి స్వంత సామాజిక వ్యవస్థ లో మరింత ఉపాధిని
పొందటానికి ఉపకరిస్తుంది.

నేతృత్వంలోని జెఎల్జిచే నడుపబడుతున్న యూనిట్లు
తమ సొంత బ్రాండ్ పేరుతో స్వతంత్రంగా ఉత్పత్తి చేసి
బహిరంగ మార్కెట్లో విక్రయించే అవకాశం కలిగి ఉన్నాయి.
గిరిజన మహిళలను పోషకాహార వ్యవస్థా పకులుగా
మార్చడమే ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క ముఖ్యాంశంగా ఉంది.
ఇక్రిశాట్ నుండి పొందిన శిక్షణతో వారు స్థా నిక వ్యవసాయ
ఉత్పత్తు లను సేకరించడం, వండటానికి / తినడానికి
పోషకాలతో సిద్దంగా ఉన్న ఉత్పత్తు లను తయారు
చేయడం, వారి వెంచర్కు ఆర్థి క సహాయం చేయడం,
ఖాతాలను నిర్వహించడం, పిల్ల ల ఉత్పత్తు ల సంరక్షణ
కేంద్రా లకు (అంగన్వాడీలు) సరఫరా చేయడం మరియు
మిగిలిన వాటిని సహకార సంస్థ ల ద్వారా మార్కెట్
చేయగలుగుతున్నారు. స్థా నికంగా లభించే పదార్థా లను
ఉపయోగించి రూపొందించిన “న్యూట్రీ-ఫుడ్ బాస్కెట్”ను
తయారు చేసేందుకు గిరిజన మహిళలు మరియు వారి
సముదాయాలకు ఇక్రిశాట్ శిక్షణ ఇచ్చి సాధికారుల్ని
చేసింది. న్యూట్రి-ఫుడ్ ఉత్పత్తు లు సముదాయాలకు
అదనపు శక్తి, ప్రోటీన్, కొవ్వు మరియు సూక్ష్మ పోషకాలను
అందించడానికి రూపొందించబడ్డా యి. ఈ ఉత్పత్తు లు
పరిశుభ్రంగా ప్యాక్ చేయబడతాయి మరియు రెడీ-టుఈట్ (ఆర్టిఇ) మరియు రెడీ-టు-కుక్ (ఆర్టిసి) రూపాల్లో
అందించబడతాయి.

ఉత్పత్తు లు ప్రస్తు తం ఉన్న జిసిసి బ్రాండ్ల క్రింద
ప్యాక్ చేయబడి మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోని
గిరిజన సంక్షేమ విభాగం లేదా రాష్ట ్ర ప్రభుత్వంలోని
ఇతర విభాగాలకు చెందిన ఆహార ప్రమేయంతో కూడిన
పథకాలలో చేర్చబడ్డా యి లేదా బహిరంగ మార్కెట్లో
కూడా విక్రయించబడ్డా యి. అదనంగా, ప్రతి మహిళ

చిన్న వ్యాపార సంస్థ ల వలన ఒనగూడే కొన్ని
ప్రయోజనాలు మరియు ప్రభావాలలో సముదాయాలను
చిన్న వ్యాపార రంగంలో పెద్ద ఎత్తు న నిమగ్నం చేయటం
ద్వారా బహిరంగ మార్కెట్లో సముదాయం యొక్క
గుర్తింపును సృష్ట ించడం, గిరిజన యువత మరియు
మహిళలను
నియమించడం,
సముదాయంలో
వ్యవస్థా పకతను
పెంపొందించడం,
యూనిట్లు
స్థా నిక ఉత్పత్తి , ప్రాసెసింగ్ మరియు వినియోగాన్ని
ప్రోత్సహించడం వలన వలసలు మందగించాయి, ఒక
రకమైన మరియు స్థా నికంగా తయారైన పోషకమైన
ఉత్పత్తు లకు వినియోగదారులను ఆకర్షించడం స్థా నిక
ప్రకంపనలకు దోహదం చేస్తుంది మరియు ఆహార
వైవిధ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, గిరిజన గృహాలకు పోషకమైన
ఉత్పత్తు ల లభ్యత కూడా ఆరోగ్యం మరియు పోషక స్థి తిని
(ప్రబలంగా ఉన్న పోషకాహార లోపం మరియు రక్తహీనతలో
క్షీణత) సానుకూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

తమ యూనిట్ ముందు గర్వంగా నిలబడిన గిరిజన మహిళా
వ్యవస్థా పకులు. ©ICRISAT

తమ యూనిట్ల లో ఆహార ఉత్పత్తు లను తయారు చేస్తు న్న గిరిజన
వ్యవస్థా పకులు. ©ICRISAT ©ICRISAT
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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విజయగాథలు

- గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ

"ఈ కలను భారత్ సాకారం చేస్తుందని నాకు నమ్మకం ఉంది. నా తోటి భారతీయుల సామర్థ్యాలు,
విశ్వాసం మరియు సమర్ధతలను గురించి నాకు నమ్మకం ఉంది. ఒకసారి మేము ఏదైనా చేయాలని
నిర్ణయించుకున్న తర్వాత, ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు మేము విశ్రాంతి తీసుకోము ”

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

విజయగాథ: రాజస్థా న్
డిజిటల్ అక్షరాస్యత: గ్రామీణ సముదాయ సాధికారతకు ఒక ప్రయత్నం
ఆస్థి పేరు: డిజిటల్ లిటరసీ ట్రైనింగ్

అమలు ప్రక్రియ:

ఆస్థి స్థా నం: గ్రామ పంచాయతీ: గోగుండ మరియు
దాడియా పంచాయతీ, బ్లాక్: గోగుండ, జిల్లా/రాష్ట ్రం:
ఉదయ్పూర్, రాజస్థా న్

ఉదయపూర్ జిల్లాలోని స్వయం సహాయక
సంఘాలకు
మద్ద తు
ఇస్తు న్న
ఉదయపూర్లోని
జిలా పరిషత్ మరియు రాజస్థా న్ గ్రామీణ అజీవికా
వికాస్ పరిషత్ (రాజీవకా) కలయికతో ఈ కార్యక్రమం
నిర్వహించబడుతోంది. సంబంధిత వరుస విభాగాల
మద్ద తు కూడా ఉంది.

ధర: రూ 1,60,000
ప్రా జెక్టు యొక్క అవలోకనం:
పని గురించిన ఉపోద్ఘాతం:
ఈ ప్రమేయం శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ రుర్బన్
మిషన్ (ఎస్పిఎమ్ఆర్ఎమ్) కింద జరుగుతోంది, దీని
ద్వారా స్వయం సహాయక బృందం (ఎస్హెచ్జి) సభ్యులకు
డిజిటల్ అక్షరాస్యతపై శిక్షణ ఇస్తు న్నారు. ఈ ప్రమేయం
మహిళలకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించడం లక్ష్యంగా
పెట్టు కుంది, తద్వారా వారికి డిజిటల్ కార్యకలాపాలను
నిర్వహించడానికి అధికారం ఇవ్వబడుతుంది మరియు
ఇతర స్వయం సహాయక సంఘ సభ్యులకు కూడా మద్ద తు
ఇస్తుంది.
పని అవసరం:
గోగుండలోని గిరిజన ప్రాంతాల్లో అక్షరాస్యత
లేకపోవడం మరియు వేగంగా మారుతున్న సాంకేతిక
వాతావరణంతో ముందుకు సాగడానికి కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్
అవసరమైంది. అలాగే, నైపుణ్యాలు మరియు జీవనోపాధి
అవకాశాలను కల్పించడం ద్వారా స్వయం సహాయక
సంఘ సభ్యుల సామాజిక అభ్యున్నతికి ఇది అవసరం.
ఎదుర్కున్న సవాళ్ళు:

ఏకీభవించటం (విభాగాలు):
•
జిల్లా పరిషత్, ఉదయపూర్
•
రాజీవిక, (గోగుండ) ఉదయపూర్
•
జిల్లా యంత్రాంగం, ఉదయపూర్
•	స్థా నిక యంత్రాంగం, గోగుండ

అమలు చేస్తు న్న ఏజెన్సీ: రాజస్థా న్ గ్రామీణ
అజీవికా వికాస్ పరిషత్ (రాజీవిక) ఉదయపూర్.
ప్రభావాలు:
•
మొబైల్స్ లేదా కంప్యూటర్ వాడకానికి
అలవాటు పడని మహిళల నమోదు.
•
ఒక బ్యాచ్లోని 6గురు అభ్యర్థు లకు ఇప్పటి
వరకు శిక్షణనిచ్చారు.
•
రాబోయే వారంలో 15 మంది అభ్యర్థు ల
బృందానికి శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.
•
ఈ ప్రమేయానికి ముందు లేని డిజిటల్
అక్షరాస్యత శిక్షణ కోసం ట్రైనీ కుటుంబ
సభ్యుల అనుకూలత.
ఫీల్డ్ నుండి అభిప్రా యం:
గ్రామస్తు లు / లబ్ధి దారుల యోగ్యతా పత్రం:

ప్రధాన సవాళ్లు ఈ క్రింది విధంగా వివరించబడ్డా యి:
•
•
•
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అవగాహన మరియు విద్యా లోపం:
శ్రమతో కూడిన పనులలో మహిళలు
మరియు పిల్ల లను నియమిండం గురించిన
ముందస్తు
భావన ఉండటం లాంటి
సామాజిక అవరోధాలు.
ఉద్యోగ అవకాశాల కారణంగా ప్రజలను
పక్క రాష్ట్రాలకు తరలించడం.

డిసెంబర్ 2020

గోగుండలోని కంప్యూటర్ సెంటర్

శిక్షణ పొందిన వారిలో ఒకరిగా, ప్రస్తు తం
గోగుండలోని రాజీవకాలో బ్యాంక్ సఖి కేడర్లో పనిచేస్తు న్న
కిరణ్ గోస్వామి మాట్లాడుతూ డిజిటల్ అక్షరాస్యత శిక్షణలో
చేరడానికి ముందు, కంప్యూటర్ సంబంధిత కార్యకలాపాల
గురించి తనకు అస్సలు తెలియదని, మరియు వాస్త వానికి
ఈ శిక్షణ వలన స్థా నిక ప్రాంతంలో జీవనోపాధి లభించవచ్చని
తాను కంప్యూటర్ నేర్చుకోవడం పట్ల ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తి
చూపేదానినని, ఆమె అన్నారు.

ఈ రోజు, శిక్షణ తరువాత, ప్రాథమిక కంప్యూటర్
సంబంధిత కార్యకలాపాలను నిర్వహించడం పట్ల ఆమె
ఎంతో ఆత్మ విశ్వాసంతో ఉన్నారు మరియు బ్యాంక్ సఖి
పాత్రలో ఆమె కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించవచ్చు,
ఇది ఆమె ప్రభావాన్ని మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంచుతోంది.

విజయగాథ: ఛత్తీస్గఢ్
పాడి వ్యవసాయం ద్వారా స్వయం సహాయక సంఘం యొక్క జీవనోపాధి ప్రోత్సాహం - “దూధ్
సాగర్” క్లస్టర్ వివరాలు: - రఘునాథ్పూర్, ఫేజ్-II, ట్రైబల్ క్లస్టర్, జిల్లా :- సుర్గు జా (సి.జి)
కార్యాచరణ అవసరం: రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడంతో పాటు మహిళల
స్వయం సహాయక బృందాలను బలోపేతం చేయడానికి
ఈ కార్యాచరణ ప్రారంభించబడింది. పాడి అనేది
వ్యవసాయంలో ముఖ్యమైన భాగం, ఇది గ్రామీణ ఆర్థి క
వ్యవస్థ స్థి రంగా అభివృద్ధి చెందడానికి సహాయపడుతుంది.
అవగాహన, రవాణా లేకపోవడం మరియు ధరల వ్యాప్తి లో
మధ్యవర్తు ల ప్రధాన వాటా కారణంగా, రైతులు తమ
ఉత్పత్తు లకు మంచి ధరను పొందరు. దళారులు రైతుల
నుండి పాలను ఒక లీటరు 25 నుండి 28 రూపాయలకు
కొని, 40 రూపాయలకు విక్రయిస్తా రు. సరఫరా గొలుసులో
మార్జిన్ డబ్బును పొందడం ద్వారా ఈ కార్యాచరణ దాని
సాధ్యతను కనుగొంది.
రైతులకు మెరుగైన మరియు తగిన ధరను
అందించడానికి జిల్లా యంత్రాంగం ఎఫ్పిఓ దూధ్ సాగర్
ప్రాజెక్ట్ ద్వారా పాల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు ను ప్రారంభించింది,
ఇది కోఆపరేటివ్ సొసైటీ యాక్ట్ 1960 కింద నమోదు
చేయబడింది. సర్గు జా జిల్లా లోని పశువైద్య శాఖ
సహకారంతో శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ రర్బన్ మిషన్
ఎఫ్పిఓను ప్రోత్సహిస్తుంది.

కార్యాచరణ వివరాలు: •
•

విభాగం పేరు: - అగ్రి సర్వీస్ ప్రాసెసింగ్ మరియు
అనుబంధ కార్యకలాపాలు
ఉపవిభాగం పేరు: - పాడి వ్యవసాయం ద్వారా
స్వయం సహాయక సంఘం యొక్క జీవనోపాధి

•

ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టు ధర (సిజిఎఫ్ నిధి):- రూ
2.23 లక్షలు

•

అమలు చేస్తు న్న సంస్థ : పశువైద్య విభాగం

•

•
•

సిజిఎఫ్ నిధి: రూ 42.23 లక్షలు
ఓ అండ్ ఎమ్ ఏజన్సీ: దూధ్ సాగర్ సహకారి
సమితి
సొసైటీ పేరు: దూధ్ సాగర్ సహకారి సమితి
మర్యాదిత్

•
•

సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్: 24 ఫిబ్రవరి 2018
పని ప్రారంభ తేది: 16 ఏప్రిల్ 2018

ప్రమేయం:
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

డిజైన్: - పాల ఉత్పత్తి , సేకరణ మరియు
మార్కెట్లో
విక్రయించే రైతుల సహకార
సంఘంగా పనిచేస్తుంది.
డిఇడిఎస్ పథకం కింద బ్యాంక్ మరియు
నాబార్డ్తో కలయిక
ఆవుల జాతులు:- జర్సి, హోల్స్టీన్ ఫ్రీసియన్,
సాహివాల్ మరియు గిర్.
మొత్తం ఆవుల సంఖ్య:- 140-150
మొత్తం పాల దిగుబడి:- 850 లీటర్లు /రోజుకి
మొత్తం సేకరణ కేంద్రాలు:- 3 కేంద్రా లు
మార్కెట్ చేస్తు న్న దుకాణాలు:- జిల్లాలో 2
దుకాణాలు
సేకరణ కేంద్రం:- పాల రైతుల నిర్వహణా
సమితి బాధ్యత
సేకరణ కేంద్ర సదుపాయాలు: కంటైనర్,
లాక్టో మీటర్ ఫ్యాట్ కాల్క్యులేటర్ మరియు
ఫర్నిచర్
సేకరణ
కేంద్రం
మరియు
మార్కెట్
దుకాణాలలో పనిచేసే కార్మికుల సంఖ్య:
11
రైతుల నుండి రోజుకు 50 లీటర్ల పాలతో
సేకరణను ప్రారంభించిన సమితి ప్రస్తు తం
రోజుకు 800-850 లీటర్లు కొనుగోలు చేస్తోంది.

ప్రభావం/ లాభాలు:•
•

12
స్వయం
సహాయక
సంఘాలకు
చెందిన 65 మంది మహిళలు ఈ
సంఘంలో సభ్యులుగానూ అలాగే పాల
సరఫరాదారులుగా నమోదయ్యారు.
రైతుల నుండి దూధ్ సాగర్ సహకారి సమితి
లీటరు పాలు రూ 32లకు కొంటుంది. సరఫరా
గొలుసులో మార్కెట్ కార్యకర్తల సంఖ్య
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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తగ్గినందున, రైతులకు లీటరుకు రూ.4 - 7
అదనపు లాభాలు లభిస్తా యి.
దూధ్ సాగర్ సహకారి సమితి లీటరు
పాలను రూ 40లకు విక్రయిస్తుంది మరియు
జిల్లా ఆసుపత్రి మరియు బాల్ సంప్రేషన్
గృహ్ క్రమబద్ధంగా పాలను పెద్ద మొత్తంలో
కొంటుంది. సొసైటీలోని 450 గృహాలలో
సమితి తాజా పాలను సరఫరా చేయటంతో
పాటు ఇప్పుడు అంబికాపూర్ నగరం
మరియు సమీప గ్రామాలలో ప్రాచుర్యం
పొందింది.

•

పాడి ప్రాజెక్టు విజయవంతంగా అమలు చేయడానికి
సభ్యులకు శిక్షణ, వివిధ సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాలు
అందించారు. వారు ప్రభుత్వ పథకాల గురించి తెలుసుకునే
మరియు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలతో అనుసంధానమయ్యే
అవకాశాన్ని కూడా పొందుతారు. మహిళా రైతుల
జీవనంలో స్వావలంబన పరంగా ఈ ప్రాజెక్టు ఆర్థి క స్థి రత్వం,
గౌరవం మరియు సాధికారతలను కలిగిస్తోంది. దూధ్ సాగర్
సమితి చట్టాల ప్రకారం, నికర లాభాన్ని సంఘానికి చెందిన
సభ్యులకు పంచుతారు.

• ఆదాయం మరియు లాభం:ఆర్ధిక సంవత్సరం

2018-2019
(16 ఏప్రిల్ 2018 / 31 మార్చి 2019)
2019-2020
(1 ఏప్రిల్ 2019 / 31 మార్చి 2020)
2020-2021
(1 ఏప్రిల్ 2020 / 31 ఆగష్టు 2020)

మొత్తం ఆదాయం
(రూపాయలలో)

రైతుల చెల్లింపు
(రూపాయలలో)

4543630

3450840

1092790

3382255

2699004

683251

7036115

5468174

14962000 11618018

మొత్తం

కార్యకలాపాలు మరియు నిర్వహణ:•

కార్యకలాపాలు మరియు నిర్వహణను దూధ్
సాగర్ సహకారి సమితి చేస్తోంది. ఆపరేషన్
మరియు నిర్వహణలో చాలా ఖర్చు వ్యయం
విభాగం (మరమ్మత్తు , వాహన చమురు
మరియు సిబ్బంది చెల్లింపు) పరిధిలోకి
వచ్చినప్పటికీ, నికర లాభంలో కనీసం 5% ఇతర
అవసరాలు మరియు ఊహించని పరిస్థి తుల
నిమిత్తం ఉంచబడుతుంది. అవసరమైతే,
కార్యకలాపాలు మరియు నిర్వహణ కోసం
సమితి పరిమితిని 5% పెంచవచ్చు.

పశువుల షెడ్ను నిర్వహిస్తు న్న దూధ్ సాగర్ సమితి లబ్ధి దారులు
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స్థూ ల లాభం
(రూపాయలలో)

ఖర్చు ఇలా: సిబ్బంది చెల్లింపు, వాహన చమురు,
మరమ్మత్తు , ప్యాకింగ్ సామగ్రి మొదలైనవి.
(రూపాయలలో)

నికర లాభం
(రూపాయలలో)

981515

111275

58259

100655

1567941

1497007

3343982

3061118

70934

282864

ప్రధాన భాగస్వాములు:•

దూధ్ సాగర్ సహకారి సమితి, బట్వాహి, లుంద్ర
(సుర్గు జ)

•

రూర్బన్ క్లస్టర్ మరియు సమీప గ్రామాల
స్వయం-సహాయ సమూహాల మహిళలు

•

పేరు
రాహుల్
మిశ్రా ,
డిపిఎమ్
లైవ్లీహుడ్, సుర్జుగా (సిజి), ఇమెయిల్:rahulwadrafnagar@gamil.com

లబ్దిదారు:-

సూచిత సంప్రదింపు:-

పాలు సేకరణ & పరీక్షా కేంద్రం

సమితి సభ్యుల సామర్ధ్య పెంపు శిక్షణ

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో సమితి సభ్యులకు ధృవపత్రా ల
పంపిణీ

విజయగాథ: ఒదిషా
డ్రైయింగ్ జోన్: వ్యాపారానికి విలువ జోడింపు
ఆస్థి పేరు: కేశ్పూర్ గ్రామ పంచాయతీ వద్ద ఎండిపోతున్న
చేపల యార్డ్

కార్యాలయం ద్వారా స్థలానికి సరిహద్దు లు గుర్తించటం
మరియు చివరిగా వర్క్ ఆర్డర్ జారీ అవసరం.

ఆస్థి స్థా నం:
గ్రామం: కేశ్పూర్,
గ్రామ పంచాయత్: కేశ్పూర్,
ఎస్పిఎమ్ఆర్ఎమ్ క్లస్టర్: కేశ్పూర్
బ్లా క్: ఖళ్ళికోట
జిల్లా /రాష్ట ్రం: గంజామ్, ఒదిషా

అమలు చేస్తు న్న ఏజెన్సీ: పంచాయతీ రాజ్
మరియు త్రా గునీరు విభాగం, ఒదిషా ప్రభుత్వం

ధర: రూ 10 లక్షలు

ప్రభావాలు:
1.
దాదాపు 70 కుటుంబాలకు లాభాలను
అందిస్తుంది.
2.
స్వల్ప మరియు సులభ నిర్వహణ.
3.
పర్యావరణ మిత్రత మరియు పరిశుభ్రత.
4.
చేపలు పట్ట టం మరియు చేపల అనుబంధ
కార్యకలాపాలు పెరిగాయి.
5.
చేపలను ఎండబెట్టే ప్రక్రియలో స్వల్ప అవధి
6.
పెరిగిన సముదాయ నిమగ్నత.

ప్రా జెక్టు యొక్క అవలోకనం:
పని గురించి ఉపోద్ఘాతం:
ఈ ప్రాజెక్టు లో వ్యర్థా లను వ్యవస్థీ కృత పద్ధతిలో
నిర్వహించటానికి సిమెంటుతో చేసిన చెత్త వేసే తొట్టెలను
ఏర్పాటు చేయటంతో పాటు అన్ని వైపుల నుండి చేరుకునే
విధంగా చిలికా సరస్సు సమీపంలో స్థాపించబడిన సిమెంటు
వేదికతో సహా ఉంది. మొత్తం రూ.10 లక్షల ఖర్చుతో ఇది
పూర్తి చేయబడి, రైతులు ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా
ఉంది. తీరప్రాంతాలలో ఎండు చేపలకు అధిక డిమాండ్
ఉన్నందున, ఈ వేదిక చేపలను వేరు చేయడానికి అవకాశం
కల్పిస్తుంది మరియు ఎండబెట్టే జోన్గా పనిచేస్తుంది,
తద్వారా వ్యాపారానికి విలువను జోడిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్
క్రియాత్మక స్థి తిలో ఉంది మరియు నిర్వహణ కోసం గ్రామ
పంచాయతీకి అప్పగించబడింది.
ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు: చిలికా సమీపంలో
ఉన్న భూమి చిలికా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పరిధిలోకి
రావడంతో ప్రాజెక్ట్ అమలుకు అనువైన ప్రదేశాలను
గుర్తించడం మరియు ఆమోదించడం.
అమలు ప్రక్రియ:
ఈ యావత్ ప్రక్రియకు గ్రామ స్థా యిలో అనువైన
స్థలాన్ని గుర్తించటం, గ్రామ సభ తీర్మానాన్ని తహశీల్దార్
మరియు చిలికా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (సిడిఏ)కి
పంపించటం, సిడిఏచే కేంద్ర అనుమతి, విపులమైన ప్రాజెక్ట్
నివేదిక తయారీ, తహశీల్దార్ మరియు జూనియర్ ఇంజనీర్

వ్యక్తులు/ కార్య నిర్వాహకుల అసాధారణ
సేవలు: తగిన భూమిని గుర్తించడంలో పిఆర్ఐ
సభ్యులందరూ సహకారం అందించారు.

విశ్లేషణకు ముందు మరియు తరువాత:

చేపలు ఎండబెట్టే యార్డ్ నిర్మాణ కార్యకలాపాలకు
ముందు చేపలు ఎండబెట్ట డం మరియు సేకరణలో
నిమగ్నమైన జాలరి మరియు గ్రామస్తు లు సాధారణంగా
చేపలను ఎండబెట్ట డానికి ప్లాస్టిక్ షీట్ల ను ఉపయోగించే
వారు. ఈ పద్ధతి అంత పరిశుభ్రమైనది కాదు మరియు
చేపలు ఆరడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. చేపలు
ఎండబెట్టే స్వతంత్ర ప్రదేశాలు సరస్సు ఒడ్డు కు దూరంగా
ఉండటం వల్ల అనవసర రవాణా ఖర్చు చాలా ఎక్కువగా
ఉంది.
చిలికా ఒడ్డు న నిర్మించిన చేపలు ఎండబెట్టే
వసతి నిర్మాణం జరిగిన తరువాత, ఇది మత్స్యకారుని
జీవితాన్ని మరింత సౌకర్యవంతం చేసింది. డ్రైయింగ్
యార్డ్ యొక్క కాంక్రీట్ బేస్ చేపల నుండి తేమను త్వరగా
గ్రహించడంలో సహాయపడుతుంది మరియు ప్లాస్టిక్ షీట్ల తో
పోలిస్తే కాంక్రీటు సూర్యుడి నుండి వేడిని ఎక్కువసేపు
నిలిపి ఉంచుతుంది. అలాగే, రవాణా వ్యర్థా లు కూడా
తులనాత్మకంగా తగ్గు తాయి.
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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ఆహార ప్రాసెసింగ్లో సూక్ష్మ ఆహార ప్రాసెసింగ్ సంస్థ ల క్రమబద్దీకరణ
మరియు స్వయం-సమృద్ధ భారత్
- డాక్టర్ బిజయ్ కుమార్ బెహెరా*
“ఈనాడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బహుళ జాతీయ కంపెనీలు భారతదేశానికి వస్తున్నాయి. మేక్ ఇన్ ఇండియా
(భారత్లో తయారీ)తో పాటు మేక్ ఫర్ వరల్డ్ (ప్రపంచం కోసం తయారీ) అనే ‘మంత్రం’తో మనం ముందుకు సాగాలి."
-ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

పరిచయం
2019-20లో,
భారతదేశం,
రూ.140814
కోట్ల విలువ గల వివిధ స్థా యిలలోని ప్రాసెస్ చేసిన
ఆహారాన్ని (తినదగిన వ్యవసాయ వస్తు వుల నుండి
భిన్నంగా) దిగుమతి చేసుకుంది. మరోవైపు, ఏటా, వివిధ
కారణాల వల్ల వివిధ వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ
ఆహార ఉత్పత్తు లకు చెందిన సుమారు 1 లక్షల కోట్ల
విలువైన పంట మరియు కోసిన తరువాత పంట నష్టాలు
ఉన్నాయి, వీటిలో ముఖ్యమైనది తగినంతగా ప్రాసెసింగ్
కాకపోవటం మరియు మార్కెట్ చేయదగిన మిగులును
కాపాడుకోలేకపోవడం, ఇది కూడా మరల మౌలిక
సదుపాయాల కొరత మరియు అసమర్థ త, ఆహార
ప్రాసెసర్లకు సంస్థా గత క్రెడిట్ లభించకపోవడం, ముడి
పదార్థం మరియు ఉత్పత్తి యొక్క సమగ్ర సమస్యల
నుండి మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసర్ల యొక్క ప్రాముఖ్యత, తాజా
ఆహారానికి ప్రాధాన్యత, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం యొక్క
మార్కెటింగ్ వంటి అనేక కారణాల వల్ల జరుగుతోంది.
వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పంటలలో కోత
తరువాత నష్టాలను తగ్గించాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో దేశంలో
ఆహార ప్రాసెసింగ్ స్థా యిని పెంచడానికి, విలువను పెంచే
పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించటానికి మరియు తద్వారా
వ్యవసాయంతో సంబంధం లేని ఉపాధి అవకాశాలను
పుష్కలంగా కల్పించటం మరియు 2022 నాటికి
రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్ట ింపు చేయాలనే గొప్ప లక్ష్యం
దిశగా రైతు ఆదాయాన్ని పెంచడానికి భారత ప్రభుత్వం,
ముఖ్యంగా ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ
(ఎమ్ఓఎఫ్పిఐ) ఆధ్వర్యంలో నిరంతరంగా ప్రయత్నం
చేస్తోంది.
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కు ప్రా ధాన్యత, “మేక్ ఇన్ ఇండియా”
ప్రోగ్రాం & ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్
మన దేశంలో యావత్ సాంఘీక-ఆర్ధి క అభివృద్ధి లో
ఆహార ప్రాసెసింగ్ రంగం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించిన
తరువాత మరియు ప్రత్యేకించి భారతదేశ మొత్తం
జిడిపిలో తయారీ వాటా పెరుగుతూ ఉండటంతో,
గౌరవనీయ భారత ప్రధానమంత్రి చొరవతో “మేక్ ఇన్
ఇండియా” కింద ఆహార తయారీ ప్రాధాన్యత రంగాలలో
ఒకటిగా గుర్తించబడింది. ఈ రంగానికి పెట్టు బడులను
ఆకర్షించే ఉద్దేశంతో, ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలను

ప్రోత్సహించడానికి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కి
ఎమ్ఓఎఫ్పిఐ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ప్రధాన
మంత్రి కిసాన్ సంపద యోజన (పిఎంకెఎస్వై)కు చెందిన
మంత్రిత్వ శాఖ ప్రధాన పథకం కింద రహదారులు,
విద్యుత్, నీటి సరఫరా, మురుగునీటి సౌకర్యం మరియు
పల్పింగ్, ప్యాకేజింగ్, కోల్డ్ స్టోరేజ్, డ్రై స్టోరేజ్ వంటి
సాధారణ ప్రాసెసింగ్ సదుపాయాలతో కూడిన మెగా
ఫుడ్ పార్కులను (ఎంఎఫ్పి) మరియు బలమైన
వ్యవసాయ వనరులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో లాజిస్టిక్స్
ఏర్పాట్లు ప్రోత్సహించబడుతున్నాయి. ఈ పార్కులు
వ్యవస్థా పకులకు దీర్ఘకాలిక లీజు ప్రాతిపదికన పూర్తిగా
అభివృద్ధి పరచిన స్థలాలు మరియు ఫ్యాక్టరీ షెడ్ల ను
అందిస్తా యి, ఇక్కడ వారు "ప్ల గ్ అండ్ ప్లే మోడల్"లో
ఆహార ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ను ఏర్పాటు చేయవచ్చు.
ఎంఎఫ్పి యొక్క పథకంతో పాటు, మొత్తం ఆహార
విలువ/ సరఫరా గొలుసులో దేశంలో సరఫరా గొలుసు
మౌలిక సదుపాయాల లోపాన్ని పరిష్కరించడానికి
మంత్రిత్వ శాఖ అనేక ఇతర పథకాలను అమలు చేస్తుంది,
దీని కోసం ఎమ్ఓఎఫ్పిఐ వివిధ ఆహార ప్రాసెసింగ్ /
ఆహార పరీక్ష ప్రయోగశాలలతో సహా సంరక్షణ ప్రాజెక్టు ల
ఏర్పాటుకు పెట్టు బడిదారులకు ఆర్థి క సహాయాన్ని
అందిస్తోంది.
భారతదేశంలో ఆహార-ప్రాసెసింగ్ పర్యావరణ
వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలలో ఒకటి,
అసంఘటిత రంగంలో మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసర్ల యొక్క
ప్రాముఖ్యత, దేశంలోని మొత్తం ఆహార ప్రాసెసర్లలో
దాదాపు 98% వాటా ఉంది, ఎందుకంటే దేశంలో
నమోదైన/ వ్యవస్థీ కృత రంగంలో ఉన్న 40,000 కంటే
మైక్రో యూనిట్లు దాదాపు 25 లక్షల వరకూ ఉన్నాయి. ఈ
యూనిట్ల లో దాదాపు 66% గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి
మరియు వాటిలో 80% కుటుంబ ఆధారిత సంస్థ లు.
ఈ యూనిట్లు ఎక్కువగా సూక్ష్మ సంస్థ ల వర్గంలోకి
వస్తా యి. ఈ సంస్థ లు ప్రధాన స్రవంతి అభివృద్ధి ఆధారిత
కార్యక్రమాల వలన ఎక్కువగా ఉపేక్షించబడ్డా యి,
ఎందుకంటే వాటి పరిమాణం మరియు స్థా న పరంగా
ప్రతికూలతలు ఉన్నాయి.
ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం & పరికరాలు,
శిక్షణకు ప్రాప్యత లేకపోవడం, సంస్థా గత రుణాలకు
ప్రాప్యత లేకపోవడం, ఉత్పత్తు ల నాణ్యత నియంత్రణపై

*ఆర్థిక సలహాదారు, ఎమ్ఒపిఆర్ మరియు మాజీ ఆర్థిక సలహాదారు, ఎమ్ఒఎఫ్పిఐ
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ప్రాథమిక అవగాహన లేకపోవడం; మరియు బ్రాండింగ్ &
మార్కెటింగ్ నైపుణ్యాలు లేకపోవడం మొదలైనవి, ప్రధాన
సరఫరా గొలుసులో వారు పాల్గొనలేకపోవటం మరియు
పెద్ద ఆహార ప్రాసెసర్లతో పోటీపడలేకపోవటం లేదా
అధిక-స్థా యి ఆహార ఉత్పత్తు ల తదుపరి ప్రాసెసింగ్ కోసం
సెమీ-ఫినిష్డ్ / ప్రాసెస్డ్ ఆహారాన్ని సరఫరా చేసే విషయంలో
పెద్ద ఆహార సరఫరాదారులతో కనీసం బలమైన
సంబంధాన్ని కలిగి ఉండకపోవటం వంటి వాటి పరంగా
ఈ యూనిట్లు వివిధ సవాళ్ల ను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ
స్వాభావిక సమస్యలను అధిగమించడానికి, మైక్రో ఫుడ్
ప్రాసెసర్లను ఆధునీకరించడం, వాటి పనితీరును అన్ని
విధాలుగా అభివృద్ధి చేయడం అవసరం, దీనికి ప్రత్యేక
మద్ద తు అవసరం.

ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమ యొక్క అసంఘటిత
విభాగంలో ఉన్న స్వతంత్ర సూక్ష్మ సంస్థ లలో
పోటీతత్వాన్ని పెంచడం మరియు ఈ రంగం యొక్క
క్రమబద్దీకరణను ప్రోత్సహించడం; మరియు రైతు
ఉత్పత్తి దారుల సంస్థ లు (ఎఫ్.పి.ఓ.లు), స్వయం
సహాయక బృందాలు (ఎస్.హెచ్.జి.లు) మరియు
ఉత్పత్తి దారుల సహకార సంస్థ లకు వారి మొత్తం విలువ
గొలుసుతో పాటు మద్ద తు ఇవ్వడం ఈ పథకం లక్ష్యం.

ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్
ప్రాసెసింగ్ రంగానికి సహాయం

పిఎమ్ఎఫ్ఎమ్ఇ క్రింద వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొ డక్ట్ (ఒక
జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి ) వ్యూహ విధానం

మరియు

ఫుడ్

v)
vi)

సంస్థ లను బలోపేతం చేయటం, ఆహార ప్రాసెసింగ్
రంగంలో పరిశోధన మరియు శిక్షణ; మరియు
సంస్థ లకు, వృత్తి పరమైన మరియు సాంకేతిక
సహాయానికి పెరిగిన ప్రాప్యత

తూర్పు చంపారన్లో

భారత ప్రభుత్వంలోని ఎమ్ఒఎఫ్పిఐ ఆధ్వర్యంలో
చెరకు క్లస్టర్
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్లో భాగంగా, జూన్
దర్భంగాలో మఖానా
క్లస్టర్
2020న, ఇప్పటికే ఉన్న మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంస్థ ల
అప్గ్రేడ్ కోసం ఆర్థి క, సాంకేతిక మరియు వ్యాపార
ముజఫర్పూర్లోని
లిచి పండ్ల క్లస్టర్
మద్ద తు అందించడానికి "పిఎం ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ (పిఎంఎఫ్ఎమ్ఇ) పథకం"
వైశాలిలో అరటి
అనే ఒక అఖిల భారత కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాన్ని
పండ్ల క్లస్టర్
ప్రారంభించింది. దీనిని 2020-21 నుండి 2024-25
వరకు ఐదేళ్ల కాలానికి రూ.10,000 కోట్ల వ్యయంతో
నలందలో
బంగాళాదుంప క్లస్టర్
అమలు చేయాల్సి ఉంది. క్రెడిట్ లింక్డ్ సబ్సిడీతో రెండు
లక్షల మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల కు నేరుగా సహాయం
చేయబడుతుంది. ఈ పథకం ఎస్సీ/ ఎస్టీ , మహిళలు
మరియు ఆశాజనక జిల్లాలు మరియు ఎఫ్పిఓలు,
బీహార్ జిల్లాల్లో క్ల స్టర్ విధానం (ఓడిఓపి)
స్వయం సహాయక సంఘాలు మరియు నిర్మాత సహకార
ఇన్పుట్ల ను సేకరించడం, సాధారణ సేవలను
సంస్థ లైన ట్రిఫెడ్, నేషనల్ ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్
కార్పొరేషన్, ఎన్సిడిసి, చిన్న రైతు వ్యవసాయ-వ్యాపార పొందడం మరియు ఉత్పత్తు ల మార్కెటింగ్ పరంగా స్కేల్
కన్సార్టియం (ఎస్ఎఫ్ఐసి) మరియు జాతీయ గ్రామీణ యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందటానికి ఈ పథకం వన్ డిస్ట్రిక్ట్
వన్ ప్రొ డక్ట్ (ఓడిఓపి) విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఈ
జీవనోపాధి మిషన్ల పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
పథకం కోసం ఓడిఓపి విలువ గొలుసు అభివృద్ధి మరియు
మద్ద తు మౌలిక సదుపాయాల అమరికకు ఫ్రేమ్వ
 ర్క్ను
పిఎమ్ఎఫ్ఎమ్ఇ యొక్క లక్ష్యాలు
అందిస్తుంది.
అసంఘటిత సూక్ష్మ ఆహార ప్రాసెసింగ్ సంస్థ ల సేవ
మరియు వాటి పనితీరుకు ఆటంకం కలిగించే సవాళ్ల ను
ఒక జిల్లాలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఓడిఓపి ఉత్పత్తి
తెలుసుకొని, ఎమ్ఓఎఫ్పిఐ మద్ద తు మరియు సేవల క్లస్టర్ ఉండవచ్చు. రైతులు మరియు వ్యవస్థా పకులు
ప్యాకేజీ ద్వారా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం మామిడి, బంగాళాదుంప, లిచ్చి, టమోటా, టాపియోకా,
యొక్క లక్ష్యాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
కిన్ను, భుజియా, బూడిద గుమ్మడి, అప్పడాలు,
ఊరగాయలు, చిరుధాన్యాల ఆధారిత ఉత్పత్తు లు,
i)
ప్రస్తు త మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వ్యవస్థా పకులు,
చేపలు, పౌల్ట్రీ, మాంసం మొదలైన వాటిని ప్రాసెస్
ఎఫ్పిఓలు, స్వయం సహాయక బృందాలు
చేయడానికి యూనిట్ల ను విస్త రించవచ్చు మరియు
మరియు సహకార సంస్థ ల ద్వారా క్రెడిట్కు
ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ఇంకా ఈ పథకం వెనుక వైపు
ప్రాప్యత పెరిగింది;
మరియు ముందు వైపు అనుసంధానాలు దృఢపడేలా
ii)
బ్రాండింగ్ & మార్కెటింగ్ను బలోపేతం చేయడం చూడటం, సాధారణ సౌకర్యాలు, ఇంక్యూబులేషన్
ద్వారా
వ్యవస్థీ కృత
సరఫరా
గొలుసుతో సెంటర్స్, శిక్షణ, ఆర్ అండ్ డి, మార్కెటింగ్ & బ్రాండింగ్,
అనుసంధానం;
వీటిని ప్రధానంగా ఓడిఓపి ఉత్పత్తు ల కోసం ఉండేలా
iii)
ఇప్పటికే ఉన్న 2,00,000 సంస్థ లను అధికారిక చూస్తుంది.
చట్రంలోకి మార్చడానికి మద్ద తు;
iv) సాధారణ ప్రాసెసింగ్ సౌకర్యం, ప్రయోగశాలలు, పిఎమ్ఎఫ్ఎమ్ఇ పథకం క్రింద సహాయం
నిల్వ, ప్యాకేజింగ్, మార్కెటింగ్ మరియు i)
స్వతంత్ర సూక్ష్మ సంస్థ లకు మద్ద తు:
ఇంక్యుబేషన్ సేవలు వంటి సాధారణ సేవలకు
• అర్హత కలిగిన ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో క్రెడిట్-లింక్డ్
ప్రాప్యత పెరిగింది;
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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ii)

క్యాపిటల్ సబ్సిడీ 35%, గరిష్ట పరిమితి
యూనిట్కు రూ.10 లక్షలు
• లబ్ధి దారుల సహకారం - ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో
కనీసం 10%, మిగిలిన మొత్తం బ్యాంక్ నుండి
రుణం
ఎఫ్.పి.ఓ.లు/ స్వయం సహాయక సంఘాలు/

vi)

iii)

iv)

v)
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ఉత్పాదన సహకార సంస్థ లకు మద్ద తు: సార్టింగ్,
గ్రేడింగ్, స్టోరేజ్, కామన్ ప్రాసెసింగ్, ప్యాకేజింగ్,
మార్కెటింగ్, టెస్ట ింగ్ మొదలైన వాటి కోసం
వాటి మొత్తం విలువ గొలుసుతో పాటు క్లస్టర్లు
మరియు ఎఫ్పిఓలు/ ఎస్హెచ్జిలు/ ప్రొ డ్యూసర్
కో-ఆపరేటివ్స్ వంటి సమూహాలకు మద్ద తు
ఇవ్వడానికి @ 35% క్రెడిట్ లింక్డ్ గ్రాంట్.
స్వయం సహాయక సంఘాలకు మద్ద తు:
• వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మరియు చిన్న సాధనాల
కొనుగోలు కోసం స్వయం సహాయక సంఘానికి
చెందిన ప్రతి సభ్యునికి రూ.40,000/-ల సీడ్
క్యాపిటల్
• స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులకు
రుణం కోసం ఎస్ఎన్ఏ/ ఎస్ఆర్ఎల్ఎం
ద్వారా స్వయం సహాయక సంఘ ఫెడరేషన్కు
గ్రాంటుగా సీడ్ క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి
ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో క్రెడిట్ లింక్డ్ గ్రాంట్ @ 35%
గరిష్ట పరిమితి రూ.10 లక్షల వరకు ఆహార
ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమ యొక్క ఒక యూనిట్గా
స్వతంత్ర ఎస్హెచ్జి సభ్యునికి మద్ద తు. క్రెడిట్
లింక్డ్ గ్రాంట్ @ 35% తో స్వయం సహాయక
సంఘ స్థా యి సమాఖ్య వద్ద మూలధన పెట్టు బడికి
మద్ద తు.
సాధారణ మౌలిక సదుపాయాలకు మద్ద తు:
సాధారణ మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఎఫ్పిఓలు,
స్వయం సహాయక సంఘాలు, సహకార సంస్థ లు,
ఏదైనా ప్రభుత్వ సంస్థ లేదా ప్రైవేట్ సంస్థ లకు
మద్ద తు ఇవ్వడానికి క్రెడిట్ లింక్డ్ గ్రాంట్ @
35%. సామర్ధ ్యంలో గణనీయమైన భాగం కోసం
నియామక ప్రాతిపదికన ఉపయోగించుకోవడానికి
ఇతర యూనిట్లు మరియు ప్రజలకు సాధారణ
మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ పథకం కింద నిధులు సమకూర్చే సాధారణ
మౌలిక సదుపాయాలు:
• వ్యవసాయ ఉత్పత్తు లను అంచనా వేయడం,
సార్టింగ్, గ్రేడింగ్, గిడ్డంగి మరియు వ్యవసాయ
గేటు వద్ద కోల్డ్ స్టోరేజ్ కోసం ఆవరణలు;
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• ఓడిఓపి ఉత్పత్తు ల ప్రాసెసింగ్ కోసం సాధారణ
ప్రాసెసింగ్ సౌకర్యం;
• ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ వారి ఉత్పత్తు ల
ప్రాసెసింగ్ కోసం అద్దె చెల్లించే ప్రాతిపదికన
చిన్న యూనిట్ల ద్వారా వినియోగం కోసం
ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి
మార్గా లను కలిగి ఉండాలి. ఇంక్యుబేషన్
సెంటర్ కొంతవరకు శిక్షణా ప్రయోజనం కోసం
ఉపయోగించబడుతుంది. అయితే, దీనిని
వాణిజ్య ప్రాతిపదికన నడపాలి.
బ్రాండింగ్ మరియు మార్కెటింగ్ మద్ద తు: ఎఫ్.
పి.ఓ.లు/ స్వయం సహాయక సంఘాలు/ సహకార
సంఘాలు లేదా మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంస్థ ల
యొక్క ఎస్పివి సమూహాలకు బ్రాండింగ్ మరియు
మార్కెటింగ్ మద్ద తు కోసం 50% వరకు గ్రాంటు.
ఇది రాష్ట ్ర లేదా ప్రాంతీయ స్థా యిలో ఓడిఓపి
ఉత్పత్తి కోసం అందించబడుతుంది.
సామర్థ ్య
నిర్మాణం:
ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్
డెవలప్మెంట్ స్కిల్లింగ్ (ఇడిపి+) కోసం శిక్షణ
ఇవ్వడానికి తలపెట్టి న కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కాంపోనెంట్
కింద పిఎమ్ఎఫ్ఎంఇ పథకం: ఈ క్రింది కేటగిరీకి
చెందిన వ్యక్తు ల కోసం ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమ
మరియు ఉత్పత్తి నిర్దిష్ట నైపుణ్యాల అవసరాలను
తీర్చడానికి సవరించబడిన ప్రోగ్రామ్:
i. ఈ పథకం క్రింద క్రెడిట్ లింక్డ్ గ్రాంట్ ఉన్న
స్వతంత్ర మైక్రో -ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంస్థ లు.
ii. ఈ పథకం క్రింద రుణం తీసుకోని స్వతంత్ర
మైక్రో -ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంస్థ లు
iii. స్వయం సహాయక సంఘాలు/ ఎఫ్పిఓలు/
సహకార సంస్థ లు లాంటి సూక్ష్మ-ఆహార
ప్రాసెసింగ్ సంస్థ లు మరియు సమూహాల
కార్మికులు.
iv. ఆహార
ప్రాసెసింగ్
కార్యకలాపాలలో
నిమగ్నమైన స్వయం సహాయక సంఘాలు/
ఎఫ్పిఓలు /సహకార సంస్థ లు
v.	పిఎమ్ఎఫ్ఎమ్ఇ
పథకం
అమలులో
నిమగ్నమైన ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు
ఇతర వనరులు - పథకం యొక్క దిశానిర్ధేశ
శిక్షణ

పిఎంఎఫ్ఎంఇ పథకం అమలులో పిఆర్ఐల పాత్ర
ఈ పథకం అమలు కాలంలో ప్రత్యక్ష ఆర్థి క
సహాయం కోసం 2,00,000 మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్
సంస్థ లను లక్ష్యంగా పెట్టు కుంది మరియు సుమారు
8 లక్షల మంది వ్యవస్థా పకులకు మరియు స్వయం
సహాయక సంఘాలు, ఎఫ్పిఓలకు చెందిన 1 లక్ష మంది
సమూహ సభ్యులకు నైపుణ్యం మరియు సామర్థ ్యం
పెంపొందించే శిక్షణను అందించాలని సంకల్పించింది.
మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసర్లలో 66% గ్రామీణ ఆధారిత మరియు
80% కుటుంబ ఆధారితమైనందున గ్రామీణ ప్రజలలో
అవగాహన కలిగించడానికి ఈ పథకాన్ని అమలు
చేయడంలో అన్ని స్థా యిలలో పిఆర్ఐలకు ప్రధాన పాత్ర ఉంది.

ఆహార ప్రాసెసింగ్లో విజయ గాథలు
- ఆహార ప్రాసెసింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ

"స్థా నికులకు సాధికారతనివ్వటం ప్రతి భారతీయుడికి మంత్రంగా మారాలి"
- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోది

1. విశాఖ చిరుధాన్యాల రైతు నిర్మాణ సంస్థ ప్రయాణం
విశాఖపట్నంలో చిరుధాన్యాల ఎఫ్పిఓ ఎందుకు?
సాగు వ్యయంలో బాగా పెరుగుదల, ప్రాసెసింగ్
లేకపోవటం మరియు వ్యవసాయ గేటు వద్ద చిరుధాన్యాల
విలువ పెరుగుదల రైతుల నికర ఆదాయాన్ని ప్రభావితం
చేస్తు న్నాయి. తక్కువ ఉత్పత్తి వ్యయంతో చిరుధాన్యాల
సాగు ఈ ప్రాంతంలోని రైతులకు మరింత అనుకూలంగా
ఉంటుంది.
సాంకేతికత చొరబాటు, చిరుధాన్యాల
ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచడం మరియు రైతుల
ఆదాయాన్ని పెంచడానికి మార్కెట్ అనుసంధానాలకు
సంబంధించిన సమాచారం మరియు సేవలకు మెరుగైన
ప్రాప్యతను పెంపొందించడానికి జిల్లా అంతటా అధిక
సంఖ్యలో ఉన్న చిన్న కమతాల చిరుధాన్యాల రైతులను
సమీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అవసరాలన్నీ
ఎఫ్పిఓ ఏర్పాటు ద్వారా తీర్చవచ్చు. ఇది సమిష్టి
ప్రాసెసింగ్ మరియు తమ ఉత్పత్తు లకు మార్కెటింగ్ ద్వారా
ప్రతిఫలాత్మక ధరను సాధించడానికి చిరుధాన్యాలను
పండించే రైతులందరినీ ఒకచోట చేర్చటంతో కూడి
ఉంటుంది.
ఐసిఏఆర్-ఐఐఎమ్ఆర్లు విశాఖ చిరుధాన్యాల
ఎఫ్పిఓకు ఎలా ఆకారంలోకి తెచ్చింది!
గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని
విశాఖపట్నం జిల్లాలోని అనకాపల్లి మండలానికి చెందిన
తుమ్మపాలలో సాముదాయ ఆధారిత సంస్థ స్థా నిక

భాగస్వామి శారదా వ్యాలీ డెవలప్మెంట్ సమితి
(ఎస్విడిఎస్)తో కలిసి ఐసిఎఆర్-ఐఐఎంఆర్ 2019
నవంబర్ 15న కంపెనీల చట్టం 2013, (2013లోని 18)
2014లోని నిబంధన 18కింద విశాఖ మిల్లెట్స్ ఎఫ్పిఓ
నమోదైంది. జిల్లాలోని చిన్న మరియు ఉపాంత రైతులను
మిల్లెట్ ప్రాసెసింగ్ & విలువ చేర్చే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలతో
సాధికారపరచడానికి
సాంకేతిక
మార్గ దర్శకత్వంతో
ఐసిఏఆర్-ఐఐఎమ్ఆర్ ఈ సంస్థ కు మద్ద తు ఇస్తు న్నాయి.
విశాఖ మిల్లె ట్స్ ఎఫ్పిఓ సహకారం
రైతులను సమీకరించడం ద్వారా మరియు
ఏక-పంటలకు బదులుగా చిరుధాన్యాల వంటి
వైవిధ్యభరితమైన పంటల వైపు వారి మనో ధోరణిలో
మార్పు తీసుకురావాలనే ఎస్విడిఎస్ ఎన్జిఓ
సంకల్పించింది.
హైదరాబాద్లోని
ఐసిఎఆర్ఐఐఎంఆర్, గత సీజన్లో విశాఖ మిల్లెట్స్ రైతు ఉత్పత్తి
సంస్థ సంస్థ సభ్యులకు ఫాక్స్టైల్ మిల్లెట్, లిటిల్
మిల్లెట్, పెర్ల్ మిల్లెట్ మరియు ఫింగర్ మిల్లెట్ల కు చెందిన
నాణ్యమైన విత్త నాలను సరఫరా చేసింది. మిల్లెట్ల లో
మంచి నిర్వహణ పద్ధ తులపై తమ అవగాహన
కారణంగా వారు భారీ దిగుబడిని చూశారు. మిల్లెట్ల
ప్రాసెసింగ్ కోసం ఫార్మ్ గేట్ వద్ద డీహల్ల ర్, డిస్టా నర్,
గ్రేడర్, ఆస్పిరేటర్ మొదలైన వాటితో కూడిన ప్రాథమిక
ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి సాంకేతిక
మార్గ దర్శకత్వం అందించడంలో ఐసిఎఆర్-ఐఐఎంఆర్
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పాల్గొంది. ఆ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల సహాయంతో రైతులు
తమ ఉత్పత్తు లకు మంచి ధరను పొందుతున్నారు.
మిల్లెట్ల ఉత్పత్తి , ప్రాసెసింగ్ మరియు విలువ ఆధారిత
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల గురించి మరింత వివరంగా
తెలుసుకోవడానికి రైతులకు క్షేత్ర సందర్శనలకు మరియు
ఐసిఎఆర్-ఐఐఎంఆర్కు అవగాహనా సందర్శనలకు
హాజరయ్యే అవకాశం లభించింది. ఎఫ్పిఓ సభ్యులు
తమ ఉత్పత్తు ల బ్రాండింగ్తో ముందుకు వచ్చారు.

రైతులను మార్కెట్తో
అనుసంధానం

రైతులను ఆర్థిక సంస్థ లతో
అనుసంధానం చేయడం

స్వయం ఉపాధిపై
దిశానిర్ధేశం

మెరుగైన వ్యవసాయ
పద్ధ తుల ప్రమేయం

ఉత్పత్తి , పోషకాహార
ప్రా ముఖ్యత మరియు
మార్కెటింగ్ గురించిన
అవగాహన

విశాఖ మిల్లె ట్స్
ఎఫ్పిఓ
కార్యకలాపాలు

బ్రాండెడ్ ఇన్పుట్ల
ఎంపికపై అవగాహన.

చిరుధాన్యాల విలువ
ఆధారిత ఉత్పత్తు లపై
శిక్షణ
వివిధ ఆర్థిక సేవల
గురించిన అవగాహన

రైతులను సమీకరించడం
మరియు ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎమ్తో
అనుసంధానం చేయడం

సామర్థ ్యం పెంపు
మరియు సాంకేతిక
శిక్షణ

విశాఖ మిల్లెట్స్ ఎఫ్పిఓ కార్యకలాపాలు

చిరుధాన్యాల పిండి, చిరుధాన్యాల రవ్వ, ఇన్స్టంట్
ఇడ్లీ మిక్స్లు వంటి మిల్లెట్ల విలువ ఆధారిత
ఉత్పత్తు లను ప్రారంభించే ప్రక్రియలో వారు ఉన్నారు. ఆ
సాంకేతికతలు ఐసిఎఆర్-ఐఐఎంఆర్ నుండి ఎఫ్పిఓకి
బదిలీ చేయబడ్డా యి.
ప్రాసెస్ చేయబడిన చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తు లతో ఎఫ్పిఓ సభ్యులు

(ఐసిఎఆర్-ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లె ట్స్ రీసెర్చ్,
హైదరాబాద్ అందించిన సమాచారం)

2. మెల్లిఫెరా విజయ గాథ,
భటిండా నుండి నలుగురు స్వల్ప కాల తేనెటీగల పెంపకందార్లు
హరిత విప్ల వం మాదిరిగా, ఉత్త ర భారతదేశంలో
తేనెటీగల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించిన ఘనత పంజాబ్
రైతులకు దక్కుతుంది. చాలా మందిలో, భటిండాలోని
కనక్వాలా గ్రామానికి చెందిన నలుగురు స్వల్పకాల
తేనెటీగల పెంపకందారుల చిన్న కథ ఉంది, వారు
2014-15లో 100 తేనెటీగల పెట్టెలతో 2-3 క్వింటాళ్ళ
తేనెను ఉత్పత్తి చేయటంతో ప్రారంభించి, ఈనాడు వారు
'మెల్లిఫెరా' బ్రాండ్ కింద 50 క్వింటాళ్ల కు పైగా తేనెను
చిల్ల ర ప్యాక్లలో విక్రయిస్తు న్నారు. ప్రారంభంలో, వారు
‘మెల్లిఫెరా ఇండియా’ పేరుతో ఎంఎస్ఎంఇ యూనిట్గా
నమోదు చేసుకున్నారు మరియు 20-12-2019
నుండి ‘సొసైటీ’ కేటగిరీ కింద వారు ‘ఫార్మర్ ప్రొ డ్యూసర్
కంపెనీ’ (ఎఫ్పిసి)గా కంపెనీల రిజిస్ట్రార్తో నమోదు
చేసుకున్నారు.
ఈ కాలంలో, ఎఫ్పిసి సభ్యులు 200 ప్రాసెసింగ్
మరియు ప్యాకేజింగ్ 62 ఆహార ఉత్పత్తు లను పెంచారు,
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వీటిలో పసుపు, చాట్ మసాలా, మేథి, తేనె, వెసాన్
ఉత్పత్తు లు, భుజియా, మిరప రేకులు, 14 రకాల
ఊరగాయలు, డాలియా, చిరుధాన్యాలు మొదలైనవి
ఉన్నాయి. ఈ సౌకర్యం భటిండాలోని తల్వాండి సాబో
వద్ద ఉంది. ఎఫ్పిసి యొక్క కార్యకలాపాలను చైర్మన్

మిస్ట ర్ శైలేందర్ సిద్ధు తో కలిసి 14 మంది సభ్యులు
నిర్వహిస్తా రు. తేనెటీగల పెంపకం రంగంలో, మార్కెట్లో
మొదట
‘తేనెటీగల
పుప్పొడి’ని
ప్రవేశపెట్టారు.
భటిండాలో పైన పేర్కొన్న ఉత్పత్తు ల కోసం వారి స్వంత
చిల్ల ర దుకాణాలను కలిగి ఉన్నారు. మాన్సా, నాభా,
మరియు సంగ్రూ ర్ సమీపంలో జాతీయ రహదారులపై
వారికి రోడ్ల ప్రక్కన దుకాణాలు ఉన్నాయి. వారు కిరాణా
దుకాణాలకు డిమాండ్ మేరకు ఉత్పత్తు లను సరఫరా
చేస్తా రు.
ఫిబ్రవరి 2020లో, న్యూ ఢిల్లీలోని జవహర్లాల్
నెహ్
రూ
స్టేడియంలో ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల
మంత్రిత్వ శాఖ మరియు మహిళా మరియు శిశు
అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖలు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన

సేంద్రీయ ఆహార ఉత్సవంలో మెల్లిఫెరా పాల్గొని రెండు
రోజుల్లో రూ.1.5 లక్షల విలువైన తమ ఉత్పత్తు లను
విక్రయించింది. మెల్లిఫెరా వార్షిక అమ్మకాల టర్నోవర్
రూ.30 లక్షలకు పైగా ఉంది. ఇప్పటివరకు, ఎఫ్పిసి
బ్యాంకుల నుండి ఎటువంటి క్రెడిట్ / రుణం తీసుకోలేదు.
వారు స్వయం-సమృద్ధు లు.
మెల్లిఫెరా తేనె మరియు ఇతర ఉత్పత్తు ల కోసం
మరికొన్ని ప్రాసెసింగ్ మరియు ప్యాకేజింగ్ యంత్రా లను
సమకూర్చుకోవడం ద్వారా వారి ఉత్పత్తు ల ఉత్పత్తి
సామర్థ్యాన్ని విస్త రించడానికి ప్రతిష్టాత్మక మరియు పని
చేయగల ప్రణాళికను కలిగి ఉంది.
(చండీగఢ్లోని పంజాబ్ అగ్రో ఇండస్ట్ రీస్ కార్పోరేషన్ లిమిటెడ్
అందజేసిన సమాచారం)

3. స్థా నిక అరకు కాఫీ ప్రా రంభం
భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నంలో
ఉన్న అరకు లోయకు చెందిన వ్యవస్థా పకుడు మరియు
గిరిజన రైతు మధ్య రోడ్డు పక్కన ఉద్వేగభరితమైన చర్చ
ఫలితంగా స్థా నిక అరకు కాఫీ ప్రారంభమైంది.
సాధారణ వేసవి విరామంలో, 2017 జూలై 18న
బ్రాండ్ నేటివ్ అరకు కాఫీ వ్యవస్థా పకుడు అయిన “రామ్
కుమార్ వర్మ” అతని బృందంతో పాటు అరకు లోయకు
వెళుతుండగా, అనంతగిరి కొండల వద్ద (అరకు లోయ
నుండి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో) విరామం కోసం రోడ్డు
పక్కన ఆగారు. గొర్రెలను మేపుతున్న ఒక గిరిజన రైతును
ఆయన కలుసుకున్నాడు మరియు అరకు కాఫీ కథ గురించి
మరియు దానికి బ్రాండ్ ఎలా లభించిందనే దాని గురించి
అతనితో మాట్లాడుతుండగా, ఆ రైతు ఇలా అన్నాడు,

కాఫీ ప్రాసెసింగ్ వేగం

స్థా నిక గిరిజన కాఫీ రైతుతో శ్రీ రామ్ కుమార్ వర్మ (వెనుక)

“నేను 1950 నుండి ఈ ప్రాంతంలో నివసిస్తు న్నాను
మరియు కాఫీ పరిశ్రమ పెరుగుతున్నట్లు

చూశాను

అయితే, మా జీవనోపాధి పేలవంగానే ఉండిపోయింది.
తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసే మధ్యవర్తు లు చాలా

స్థా నిక అరకు కాఫీ ఉత్పత్తు లు
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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మంది ఉన్నారు మరియు మాకు నిజంగా మా వాటా
లభించదు”.
గిరిజన రైతుతో ఈ భావోద్వేగ చర్చ వ్యవస్థా పకుడి
హృదయాన్ని తాకింది మరియు దీని గురించి ఏదైనా
చేయాలనే ప్రయత్నంలో, ఆగస్టు 2017లో, రైతు నుండి
నేరుగా కాఫీని కొనుగోలు చేసి వినియోగదారునికి వారి
గుమ్మం వద్ద కు రవాణా చేయాలనే ప్రధాన తత్వంతో
స్థా నిక అరకు కాఫీ అనే సంస్థ ను ప్రారంభించడానికి
దారితీసింది. ఇది గిరిజన రైతులకు మెరుగైన ధరలను
సంపాదించడానికి సహాయపడింది మరియు చెల్లింపు
నేరుగా రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాకు జమ చేయబడుతుంది.
స్థా నిక అరకు కాఫీ గత 3 సంవత్సరాలుగా

డిజిటల్ మీడియాలో బ్రాండ్ను ప్రోత్సహించడంలో
విజయవంతమైంది మరియు దేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్
నుండి కన్యా కుమారి వరకు కస్ట మర్ బేస్ ఉంది.
ప్రస్తు తం, ఇది కాఫీని అందిస్తు న్న:
•	వినియోగదారులు - 3500+
•
కార్పోరేట్ క్లయింట్లు - 10+
•	స్టా ర్ హోటల్ గ్రూ ప్లు – 8
•
ఏవియేషన్ పరిశ్రమ -1
•
ఆర్గా నిక్ స్టో ర్సు – 20+
•	చిల్ల ర దుకాణాలు - 10+
•
టర్నోవర్ - `18,00,000 (2020-2021)

(స్థా నిక అరకు కాఫీ వ్యవస్థా పకుడు & సిఇఓ రామ్ కుమార్ వర్మ
పి పంచుకున్న సమాచారం)

4. శ్రమ్ - గ్రామీణ మహిళల వెంచర్
శ్రమ్ - సెల్ఫ్ హెల్ప్-రీసైక్లింగ్, ఆల్ట రింగ్ మరియు
మాన్యుఫాక్చరింగ్ గ్రూ ప్ను ఎంబీఏ పియుషా అబ్బి
ప్రారంభించి, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని బాటామండి గ్రామానికి
చెందిన యువ గ్రామ మహిళల బృందాన్ని సమన్వయం
చేసి వారి ప్రతిభను, నైపుణ్యాలను వెలికి తీశారు. ఈ
గ్రూ ప్ 2008 జూన్ 1న స్థాపించబడి, సంవత్సరానికి
దాదాపు 7.0 లక్షల ఆర్థి క టర్నోవర్ను కలిగివుంది. ఇది
అధిక-నాణ్యత గల ఉత్పత్తు లను తయారు చేయడానికి
ప్రసిద్ది చెందింది.
ఈ బృందం స్థా నిక పారిశ్రామిక వ్యర్థా ల నుండి
హస్త కళలలో నిమగ్నమై ఉంది మరియు ఇప్పుడు ఆహార
ప్రాసెసింగ్ కార్యకలాపాలలో కూడా వైవిధ్యభరితంగా
ఉంది.
సమూహంలోని
సభ్యులు
స్థా నికంగా
ధృవీకరించబడిన సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తు లను
తినడానికి సిద్ధంగా ఉండే వివిధ రకాల ఉత్పత్తు లుగా
తయారుచేయడానికి ప్రాసెస్ చేస్తు న్నారు.
ఈ ఉత్పత్తు లలో కొన్ని ఊరగాయలు, క్యాండీలు
మరియు పచ్చడ్లు , పఫ్డ్ బ్రౌన్ రైస్, పఫ్డ్ బజ్రా, కాల్చిన
గోధుమ మరియు సోయా బీన్ వంటి కాల్చిన ఉపాహారాలు,
అటుకులు మరియు ఇతర పఫ్డ్ ధాన్యాలతో నమ్కీన్
ఉన్నాయి.

ఉత్పత్తు లు రోస్ట్ చేయబడినవి మరియు ఈ
ఉత్పత్తు లు కొవ్వు రహితంగా ఉన్నందున ఆరోగ్య స్పృహ
ఉన్నవారు తప్పక తినాలి.
పెరుగుతున్న మార్కెట్
పోకడలకు అనుగుణంగా ఈ గ్రూ ప్ క్రొత్త ఉత్పత్తు ల
అభివృద్ధి కి కృషి చేస్తోంది.
ఖాక్రా లకు గుజరాత్ ప్రసిద్ధి చెందింది, ఇది
కరకరలాడుతూ మరియు రుచికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ది
చెందింది, ఈ బృందం హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని టిన్సెల్
పట్ట ణంలో తయారు చేస్తోంది. ఈ ఖాక్రా ల ప్రత్యేకత
ఏమిటంటే ఇవి సేంద్రీయ పదార్ధా లతో తయారవుతుంది
మరియు మూలికలు లేదా మల్టీగ్రెయిన్ ఖాక్రా లతో ఖక్రా లు
లాంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన రుచులను కలిగి ఉంటుంది.
వేరుశెనగ వెన్నతో కూడిన రైస్ క్రా కర్స్ ఈ గ్రూ పుకు చెందిన
మరొక ప్రత్యేకత. ఈ బృందం త్వరలో పిల్ల ల కోసం రోస్ట్
చేయబడిన క్రా కర్లను ప్రారంభించనుంది.
మార్కెట్లో
అమ్మబడుతున్న సాంప్రదాయిక నూడుల్ బ్రాండ్ల కంటే
గోధుమ పిండి నుండి చేసిన సేంద్రియ నూడుల్స్ కూడా
వేగంగా అమ్ముడవుతున్నాయి.
ఇటీవల ఈ బృందం సేంద్రీయ పదార్ధా ల నుండి
మరియు స్వచ్ఛమైన
నెయ్యితో పిన్నీలు మరియు
లడ్డూ లను తయారు చేయడం ప్రారంభించింది. స్వచ్ఛమైన
నేతితో తయారు చేసిన సాంప్రదాయిక లడ్డూ లు మరియు
పిన్నీలను ఇప్పుడు వోట్స్-పిన్నీ మరియు బహుళ-ధాన్య
లడ్డూ లుగా మార్చారు మరియు వీటి జాబితా అంతులేనిది.
ఈ రోజుల్లో ప్రజలు రోజంతా చురుకుగా ఉంచే
శీఘ్ర అల్పాహారం కోసం చూస్తా రు. కాబట్టి ఈ బృందం
గ్లూ టెన్-రహిత మ్యూస్లీ తో ముందుకు వచ్చింది, ఇందులో
రకరకాల పఫ్డ్ ధాన్యాలు, విత్త నాలు మరియు గింజలు
ఉన్నాయి. ఇది తేలికైనది మరియు పౌష్టికతను కలిగినది.
(శ్రమ్-ఎస్.హెచ్.జి ద్వారా పంచుకోబడిన సమాచారం)
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గ్రామీణ నైపుణ్యం
రాష్ట్రాలు / యుటిల నుండి యువతకు చెందిన విజయగాథలు
"గ్రామీణ భారతదేశం నేడు విద్యుత్ సరఫరా, సరిక్రొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వంటి నగరాల్లో
సౌకర్యాలను పొందటానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఒక గ్రామంలోని పిల్ల వాడు ఒక ప్రయోగశాలలో ప్రయోగాలు చేయడానికి
మరియు అధునాతన ఐటి పద్ధ తులను ఉపయోగించటంలో నగర విద్యార్థిలాంటి అవకాశాన్ని పొందాలి ”
- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోది

అభ్యర్థి పేరు: కుమారి ఎలిజబెత్ బైరామ్
నివాసి: టామెంగ్లాంగ్, మణిపూర్
శిక్షణా ట్రేడ్ & పిఐఏ: ఆహారం & పానీయాల సేవల
కోర్సు - థింక్ స్కిల్స్ కన్సల్ట ింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఇంఫాల్ సెంటర్) నుండి
ప్రస్తు త యజమాని: బిఎల్ఆర్ లౌంజ్, బెంగళూరు
జీతం: నెలకు రూ.18,000ల వరకు
ఇప్పటివరకు యాత్ర:
ఆమె బిపిఎల్ (పేదరికపు రేఖకు దిగువన గల) కుటుంబానికి చెందినది.
ఇంటి వార్షిక ఆదాయం సుమారు 72,000 రూపాయలు, ఇది ప్రధానంగా సేద్యం
చేయటం ద్వారా వస్తుంది. ఆమె పదవ తరగతి పాసైన విద్యార్ధి . కుటుంబ ఆదాయం తక్కువగా ఉన్నందున ఇది
ఆమెకు కష్ట భరితమైన ప్రయాణం మరియు ఇంత తక్కువ ఆదాయంతో ఇంటిని నిర్వహించడం చాలా కష్టం. డిడియుజికెవై క్రింద ఒక శిక్షణా కార్యక్రమంలో తనకు చేరే అవకాశం లభించినందుకు డిడియు-జికెవైకి ఆమె కృతజ్ఞ తలు
తెలిపింది, ఇది ఆమెకు కలలు కనే మరియు వృద్ధి పొందే అవకాశాన్ని ఇచ్చింది.
ఆమె బెంగుళూరులోని బిఎల్ఆర్ లాంజ్లో “అటాచ్”గా పనిచేస్తోంది మరియు ఆమె కుటుంబానికి ఆర్థి కంగా
మద్ద తునివ్వగలుగుతోంది. ఎలిజబెత్ ఇప్పుడు ఆర్థి కంగా స్వతంత్రంగా ఉన్నందుకు సంతోషంగా ఉంది మరియు
సహాయకారిగా ఉన్న తన కంపెనీకి కూడా ఘనత నిచ్చింది. తనను డిడియు-జికెవై కింద చేర్చుకున్నందుకు పిఐఎ
(మెస్సర్స్ థింక్ స్కిల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్)కు ఆమె కృతజ్ఞ తలు తెలిపింది. ఆమెను 7085742439 లో సంప్రదించవచ్చు.
అభ్యర్ధి పేరు: కుమారి అంగిత యాదవ్
నివాసి: మలానిపూర్ కట్కుయి, బేతుల్, మధ్యప్రదేశ్
ట్రైనింగ్ ట్రేడ్ & పిఐఏ: ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్, క్వెస్ కార్ప్,
భోపాల్ సెంటర్
ప్రస్తు త యజమాని: డి-మార్ట్, హైదరాబాద్
జీతం: నెలకు రూ.11,434 ల వరకూ
ఇప్పటివరకు చేసినది:
అంగిత పేదరికపు రేఖకు దిగువన ఉన్న కుటుంబం నుండి వచ్చింది. తల్లిదండ్రు ల ఇంటి వార్షిక ఆదాయం
సుమారు రూ.30,000 మరియు ఆదాయ మూలం కాలానుగుణ వ్యవసాయం. ఇంతకు ముందు ఆమె విద్యా అర్హత
హయ్యర్ సెకండరీ. డిడియు-జికెవై ప్రమేయం కారణంగా ఆమె జీవితం మారిపోయింది. ఆమె 12 నెలలకు పైబడి ఇదే
ఉద్యోగంలో ఉంది. ఆమె ఉద్యోగంలో కస్ట మర్ సేల్స్ అసోసియేట్గా పదోన్నతి పొందింది.
ఆమె “సేల్స్ అసోసియేట్” గా పనిచేస్తోంది మరియు పనిలో మంచి సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ నే, ఉద్యోగంలో
నిలదొక్కుకుని ఆమె ప్రమోషన్ కూడా పొందింది. ఈ పథకం పట్ల ఆమె రాష్ట ్ర ఎస్ఆర్ఎల్ఎమ్ మరియు పిఐఏ
(మెస్సర్స్ క్వెస్ కార్పోరేషన్)కు కృతజ్ఞ తలు తెలుపుకుంది మరియు కుటుంబం యొక్క మొత్తం ఆదాయానికి
తోడ్పడటంలో సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. ఆమెను 9516026233 నెంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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అభ్యర్ధి పేరు: కుమారి మమత మార్థా
నివాసి: ఖోర్ధా , ఒడిశా
శిక్షణా ట్రేడ్ & పిఐఏ: డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్వెంటరీ
క్లర్క్, ఆస్ట్రేలియన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ (ఎఎస్డి),

ఖోర్దా సెంటర్
ప్రస్తు త యజమాని: మైంత్రా , బెంగుళూరు
జీతం: నెలకు రూ 17,000 ల వరకు
ఇప్పటివరకు చేసినది:
మమతా నిరుపేద కుటుంబానికి చెందినది మరియు తన కుటుంబానికి తోడ్పాటునివ్వడానికి ఉద్యోగ
ప్రయత్నం చేస్తోంది. అయితే, అవకాశాలు అరుదుగా, అందకుండా ఉన్నాయి. ఆదాయార్జనకై కుటుంబం కాలానుగుణ
వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉంది, ఇది యావత్ కుటుంబానికి సరిపోదు. ఆమె డిడియు-జికెవై గురించి తెలుసుకుంది
మరియు సలహా సమావేశంలో దానిపట్ల విశ్వాసాన్ని పెంచుకుని, డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్వెంటరీ క్లర్క్ ప్రోగ్రాంలో శిక్షణ
పొందడానికి తనను తాను నమోదు చేసుకుని, విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది.
ఇప్పుడు ఆమె ఆన్లైన్ దుస్తు ల దుకాణం అయిన మైంత్రా లో "గిడ్డంగి అధికారి"గా పనిచేస్తోంది. అత్యంత
ప్రోత్సాహజనకమైన విషయం ఏమిటంటే ఇప్పటికే 2 సంవత్సరాల నుండి ఆమె ఈ ఉద్యోగంలో కొనసాగుతోంది, ఇది
ఆమె నిబద్ధ త మరియు లక్ష్య సాధనను కనబరుస్తుంది. భద్రమైన ఉద్యోగాన్ని సాధించి ఆర్థి కంగా నిలదొక్కుకున్నందుకు
ఇప్పుడు మమత సంతోషంగా, సంతృప్తి కరంగా ఉంది మరియు పిఐఏ (మెస్సర్స్ ఆస్ట్రేలియన్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్)
మరియు సంబంధిత భాగస్వాములకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ దీనిని నిలబెట్టు కోవడానికి కష్ట పడి పనిచేయాలని
కోరుకుంటోంది. ఆమెను 7205385191 నెంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.
అభ్యర్ధి పేరు: కుమారి బసంత్ ఛేత్రి
నివాసి: రాక్డోంగ్, తూర్పు సిక్కిం
ట్రైనింగ్ ట్రేడ్ & పిఐఏ: కుక్ (సాధారణం)
రీగల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్ట డీస్ నుండి
(జురాసిక్ పార్క్, శామ
్ద ోంగ్ సెంటర్)
ప్రస్తు త యజమాని: సొడెక్సో గ్రూ ప్, ముంబయి
జీతం: నెలకు రూ 15,000/-లతో పాటు ప్రోత్సాహకాలు
ఇప్పటివరకు చేసింది:
బసంత్ జీవనయాత్ర ఒక సంఘటనాత్మకం. అతను చదువు మధ్యలో ఆపేసి, డిడియు-జికెవై కింద శిక్షణా
కార్యక్రమంలో చేరడానికి ముందు అనేక ఉద్యోగాలు చేశాడు. అతను కూడా అల్పాదాయ కుటుంబానికి చెందిన
వ్యక్తి. డిడియు-జికెవై కింద శిక్షణా కార్యక్రమంలో చేరిన తరువాత, బసంత్ కు ఒక ధృక్కోణం ఏర్పడింది మరియు
శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసే దిశగా దృష్టి సారించటం ప్రారంభించాడు. సరిక్రొత్త విశ్వాసంతో హాస్పిటాలిటీ రంగంలో
ప్రవేశించాడు, ఇది కేవలం డిడియు-జికెవై ప్రమేయం మరియు పిఐఏ మరియు రాష్ట ్ర ఎస్ఆర్ఎల్ఎమ్ మార్గ దర్శకత్వం
వలననే సాధ్యం అయింది.
బసంత్ "స్టీ వార్డ్"గా సోడెక్స్ గ్రూ పులో చేరాడు మరియు ఇప్పటికి సంవత్సరం పైగా ఉద్యోగం చేస్తు న్నాడు.
తనకు నూతన ఆత్మ విశ్వాసాన్ని అందించిన ఘనతను డిడియు-జికెవై శిక్షణా ప్రోగ్రామ్కు, ట్రైనర్లతో తన తరగతి గది
సంభాషణలు, మరియు మద్ద తు ఇచ్చిన టీచర్లు , కుటుంబానికి ఇస్తా డు. ఆతను అత్యుత్త మ హాస్పిటాలిటీ బ్రాండ్ల లో
ఒకటైన దానితో సంబంధం కలిగి ఉన్నందుకు గర్విస్తు న్నాడు మరియు ఉద్యోగంలో వచ్చిన అనుభవంతో ప్రతిసారి
అత్యుత్త మ సేవను అందించటమే లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నాడు. అతనిని 9083214188 నెంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.
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అభ్యర్ధి పేరు: కుమారి సిమా నాథ్
నివాసి: కదంతాలా, ఉత్త ర త్రిపుర
ట్రైనింగ్ ట్రేడ్ & పిఐఏ: ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ సర్వీసెస్,
టీమ్ లీజ్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (కాశీపూర్ సెంటర్, అగర్తలా, త్రిపుర)
ప్రస్తు త యజమాని: జిప్సీ టర్టిల్ రెస్టా రెంట్, బెంగుళూరు
(ఎకె హాస్పిటాలిటీ)
జీతం: నెలకు రూ 10,000/- వరకు
ఉచిత భోజన, వసతి సదుపాయంతో
ఇప్పటివరకు యాత్ర:
సిమా తమ మనుగడకు సేద్యం నుండి వచ్చే అల్పాదాయంపై ఆధారపడిన ఒక రైతు కుటుంబానికి చెందినది.
ఆమె త్రిపుర లోని ఉత్త ర భాగానికి చెందిన కదంతాలా అనే శివారు ప్రాంతం నుండి వచ్చింది. తమ జీవితాలను
మెరుగుపరచుకోవటానికి తన కుటుంబానికి సహాయపడాలనే తపనతో ఉన్న ఆమెకు ఏమి చేయాలో తెలియలేదు.
అప్పుడు డిడియు-జికెవై గురించి తెలుసుకుని, ఆ ప్రోగ్రాం గురించి విచారించింది. పిఐఏ నుండి పొందిన సలహాలతో తన
తీర్మానం మరింత బలపడింది మరియు ఆమె ప్రోగ్రాంలో చేరి, విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన తరువాత, బెంగుళూరులో
స్టీ వార్డ్గా ఉద్యోగం సాధించింది.
ముందుగా స్టీ వార్డ్గా చేరిన సిమా, ఉద్యోగంలో కష్ట పడి పనిచేయటం, నిబద్ధ తలతో ఆమె "ఫ్రంట్ ఆఫీస్
అసోసియేట్"గా పదోన్నతి పొందటం ఆమె పట్టు దలను ప్రతిభింబిస్తుంది. తన ఆత్మ విశ్వాస స్థా యి పెరగడానికి
కారణం డిడియు-జికెవై శిక్షణ సందర్భంగా ట్రైనర్లు , తన తోటి వారితో ఎక్కువగా సంభాషణలు జరపడం వల్ల నే
సాధ్యమైందని చెప్పటం ఆమె మరచిపోదు మరియు ఇదే పనిలో పదోన్నతి పొందడానికి దారితీసింది. తనకు లాభించిన
డిడియు-జికెవై అమలులో నిమగ్నమైన భాగస్వాములందరికీ ఆమె ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటుంది. జీవితంలో గొప్ప
విజయాన్ని సాధించాలని సిమా కోరుకుంటోంది. ఆమెను 8413888184 నెంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.
అభ్యర్ధి పేరు: కుమారి నాగేశ్వరి
నివాసి: సేలం, తమిళనాడు
ట్రైనింగ్ ట్రేడ్ & పిఐఏ: జనరల్ డ్యూటీ అసిస్ట ెంట్
సెంటర్ ఫర్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్
డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ - (సియువైడి ట్రస్ట్) నుండి
ప్రస్తు త యజమాని: కావేరి హాస్పిటల్ (సేలం)
జీతం: నెలకు రూ 8,800 ల కంటే తక్కువ
ఇప్పటివరకు యాత్ర:
నాగేశ్వరి సేలంలోని మెట్టూ రు నుండి వచ్చింది, ఆమె 12వ తరగతి పూర్తి చేసింది మరియు తదుపరి చదువు
కొనసాగించటానికి ఆమెకు తగినంత అవకాశం లభించలేదు. అనేక ఉద్యోగాలకు ఆమె దరఖాస్తు చేసి, ఇంటర్వ్యూలకు
వెళ్ళింది, కానీ విజయం సాధించలేదు. ఆర్థి కంగా స్వతంత్రు రాలు కావాలన్నదే ఆమె కల, అది కలగానే ఉండిపోయింది.
ఆమె తండ్రి ఒక నిరుపేద రైతు. పేద కుటుంబం నుండి వచ్చిన ఇతర పిల్ల ల మాదిరిగానే, ఆమె చాలా కష్టాలు
ఎదుర్కొంది. డిడియు-జికెవై నైపుణ్య శిక్షణ గురించి ఆమె తెలుసుకున్నప్పుడు ఆమె కష్టాలతో కూడిన జీవనాన్ని
సాగిస్తోంది, అప్పుడు ఆమె జనరల్ డ్యూటీ అసిస్ట ెంట్ (జిడిఏ)గా చేరి, శిక్షణా సంస్థ లోని ట్రైనర్లు , సిబ్బంది ఆమెకు
ఇచ్చిన అద్భుతమైన సహాయంతో తన శిక్షణను పూర్తి చేసింది.
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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ఆమె సేలంలోని కావేరి హాస్పిటల్ వద్ద "పేషంట్ కేర్ అసిస్ట ెంట్"గా ఉద్యోగం సంపాదించింది. డిడియు-జికెవైలో
చేరడం తన కలను నెరవేర్చుకోవటంలో సహాయపడింది మరియు ఇప్పుడు ఆత్మ విశ్వాసంతో తన జీవితంలో నిర్ణయాలు
తీసుకునే అధికారం లభించింది. తరగతుల సమయంలో ఉపయోగకరమైన సంభాషణలు మరియు శిక్షణ సమయంలో
నైపుణ్యాలు సాధించానని, ఉద్యోగ నిర్వహణకు అవసరమైన మర్యాదలను నేర్చుకోవడంలో సహాయపడిందని, వాటిని
తన ప్రస్తు త ఉద్యోగంలో ఉపయోగిస్తు న్నట్లు ఆమె పేర్కొంటుంది. డిడియు-జికెవై, టిఎన్ఎస్ఆర్ఎల్ఎమ్ మరియు
సియువైడి ట్రస్ట్ పట్ల తన కృతజ్ఞ తలు వ్యక్తం చేసుకుంది. ఆమెను 9047243366 నెంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.
అభ్యర్ధి పేరు: కుమారి హర్జిందర్ కౌర్
నివాసి: బస్తి బోహ్రియా, పంజాబ్
ట్రైనింగ్ ట్రేడ్ & పిఐఏ: హెల్త్కేర్ (నర్శింగ్ ఎయిడెస్)

శ్రీ సిద్ధి వినాయక ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ నుండి. (జలంధర్)
ప్రస్తు త యజమాని: డిడియు_జికెవై సెంటర్,
భారత్ పారామెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ.
జీతం: నెలకు రూ 10,000/- ల వరకు
ఇప్పటివరకు యాత్ర:
కుమారి హర్జిందర్ కౌర్ ఒక గ్రామీణ బిపిఎల్ నేపథ్యం నుండి వచ్చింది మరియు ఆమె కుటుంబ ఆర్థి క పరిస్థి తి
బాగా లేదు. తమ కుటుంబ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి తన తండ్రి (కూలీ) ఆర్జించే రూ.7,000ల నెలసరి జీతమే
ఆధారం. ఆర్థి క సహాయం లేని కారణంగా అది కష్ట మైన పరిస్థి తిగా తయారయ్యింది, జీవితంలో పైకి ఎదగాలనే తన
ఆకాంక్షకు ఆటంకం కలిగింది. ఒకసారి ఆమె డిడియు-జికెవై గురించి తెలుసుకోవటం జరిగింది, దాన్ని గురించి మరింత
తెలుసుకోవాలనుకుంది. శిక్షణా కార్యక్రమాలలో ఒక దానిలో ఆమె నమోదు చేసుకుంది మరియు మంచి ఉద్యోగాన్ని
పొందేందుకు శిక్షణను ప్రారంభించింది. కఠోర పరిశ్రమ మరియు అంకితత్వాలతో, ఆమె తన శిక్షణను విజయవంతంగా
పూర్తి చేయటమే కాకుండా, జలంధర్లోని భారత్ పారామెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలో ఉద్యోగాన్ని కూడా పొందింది.
పారామెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలో "రిసెప్ష నిస్ట్ "గా నెలకు రూ.10,000ల జీతంతో పనిచేయటం
ప్రారంభించింది. డిడియు-జికెవై, జలంధర్ మరియు పిఐఏ (శ్రీ సిద్ధి వినాయక్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ) పట్ల ఆమె తన
ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంది. తన జీతాన్ని తన తల్లిదండ్రు లకు పంపించటం తనకు సంతృప్తి కరమైన అనుభూతిని
ఇస్తోందని ఆమె గర్వంగా చెబుతుంది. ఆమెను 8437342745 నెంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.
అభ్యర్ధి పేరు: శ్రీ మహానంద రాభా
నివాసి: బర్ఝారా నెం.1, గోల్పారా, అస్సాం
ట్రైనింగ్ ట్రేడ్ & పిఐఏ: ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ సర్వీసెస్ఇండియా క్యాన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి స్టీ వార్డ్.
ప్రస్తు త యజమాని: హాట్ స్పాట్ రెస్టా రెంట్, తిరుపతి,
ఆంధ్ర ప్రదేశ్
జీతం: నెలకు రూ 13,000/-లతో పాటు ప్రోత్సాహకాలు
ఇప్పటివరకు యాత్ర:
మహానంద అస్సాం, గోల్పారా, ద్వారకా, గ్రామం బుర్ఝారా నెం.1 గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి ప్రారంభించాడు.
ఏదో సాధించాలని మహానంద ఎల్లప్పుడూ కోరుకుంటున్నాడు, కానీ ఆగమ్యగోచరంగా ఉన్నాడు. తన చదువు పూర్తి
చేసిన తరువాత కూడా, తనకు ఉద్యోగం దొరకలేదు మరియు తన జీవన విధానం పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు.
ఒకరోజు ఇండియా క్యాన్ (పిఐఏ) టీమ్ మెంబర్ అతనిని కలిసి డిడియు-జికెవై కింద అమలు చేయబడుతున్న
శిక్షణా కార్యక్రమం గురించి మరియు అతని లక్ష్యాన్ని సాధించటానికి అది ఎలా వేదిక కాగలదో వివరించాడు. అతను
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డిడియు-జికెవై కింద ఈ శిక్షణా కార్యక్రమంలో నమోదు చేసుకున్నాడు మరియు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న తరువాత కేఫ్
కాఫీ డే అతనికి ఉద్యోగం ఇచ్చింది. ఇది తన కెరీర్ను ప్రారంభించాడు.
అతను మొదట్లో కేఫ్ కాఫీ డే వద్ద "అసోసియేట్"గా చేరి, ఈ రంగం గురించి తెలుసుకున్నాడు. అతని
ప్రారంభం జీతం నెలకు రూ.9,000/-లు, ఇది అతని ఆనందానికి ఒక కారణం అయ్యింది, ఎంతో సంఘర్షణ
తరువాత జీవితంలో ముందుకు సాగాలని కోరుకున్న అతనికి ఇది కేవలం ప్రారంభమేనని తెలుసు. నిరంతరం
అదే ధ్యాసతో, అతను పనిచేయటం కొనసాగిస్తూ , 9 నెలల తరువాత తిరుపతిలోని పాయి వైస్రా య్ హోటల్లో
పనిచేసే మరొక అవకాశం లభించింది, అక్కడ అతను నేర్చుకుంటూ, పనిచేయటం కొనసాగించాడు. అక్కడ అతను
మరొక సంవత్సరం పనిచేయటం మరొక జయప్రదమైన ఉద్యోగం అయింది, తరువాత ప్రస్తు త యాజమాని వద్ద
ఉద్యోగం చేస్తు న్నాడు. కనుక, మహానంద పని ప్రారంభించి ఇప్పటికి మరో రెండు సంవత్సరాలు అయింది, శ్రేష్టతను
సాధించటానికి అతను పాటుపడుతుంటాడు. అతని గురించి అతని కుటుంబం కూడా గర్విస్తోంది మరియు అతను
మరింత పురోభివృద్ధి ని సాధిస్తా డని నమ్మకంతో ఉంది. అతనిని 6300863712 నెంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.
అభ్యర్ధి పేరు: కుమారి లేఖిని సాహు
నివాసి: రాయ్పూర్, ఛత్తీస్గఢ్
ట్రైనింగ్ ట్రేడ్ & పిఐఏ: ఓరియన్ ఎడ్యుటెక్ నుండి
నాన్-వాయిస్ బిపిఓ. (రాయ్పూర్ సెంటర్)

ప్రస్తు త యజమాని: టెలీ పర్ఫార్మెన్స్ - 112
పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్లో ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కాల్ సెంటర్లు
జీతం: నెలకు రూ 12,000/-లతో పాటు ప్రోత్సాహకాలు
ఇప్పటివరకు యాత్ర:
లేఖిని ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ధామ్తారీ జిల్లా నుండి వచ్చింది. ఆమె ఎల్లప్పుడూ తన జీవితంలో ఏదో పెద్ద
విజయాన్ని సాధించాలన్న కలలు కంటుంది. విజయం సాధించాలన్న ఆమె ఆకాంక్ష బలంగా ఉన్నప్పటికీ, చేయటానికి
గల మార్గా లు పరిమితంగా ఉన్నాయి. ఆడపిల్ల కావడంతో ఆమె పూర్తిగా తన తల్లితండ్రు లపై ఆధారపడింది, తనకు
ఆత్మవిశ్వాసం మరియు తన కలలను సాధించటానికి మార్గాన్ని అన్వేషించే ధైర్యం లేకపోవటం తన స్వంతంగా ఏదో
అన్వేషించాలన్న కోరిక పట్ల కొంచెం భయం. సాంప్రదాయిక కుటుంబ నేపథ్యం సవాలు చేయవలసిన మరొక అడ్డంకి.
ఆమె 12వ తరగతి వరకు చదువుకోగలిగింది, కాని కుటుంబంలో ఆర్థి క ఇబ్బందుల కారణంగా చదువు ఆపేయవలసి
వచ్చింది. ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి మరియు ఇది నిరాశకు దారితీసింది. ఓరియన్
ఎడ్యుటెక్ (పిఐఎ) నిర్వహించిన మొబిలైజేషన్ శిబిరానికి ఆమె హాజరయ్యింది మరియు శిక్షణా కార్యక్రమాలలో
చేరడానికి అవసరమైన అర్హత ప్రమాణాల గురించి తెలుసుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో తాను చేరింది.
సెప్ట ెంబర్ 2017లో తన కోర్సు పూర్తి చేసిన తరువాత, హిందూజా గ్లో బల్ సొల్యూషన్స్లో ఉద్యోగం
సంపాదించడంలో పిఐఏ ఆమెకు సహాయపడింది, అక్కడ ఆమె ఒక సంవత్సరం పనిచేసిన తరువాత టెలిపెర్ఫార్మెన్స్
అనే సంస్థ .సహాయంతో పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ 112 కొరకు “టెలీ కాలర్” గా పనిచేసే అవకాశాన్ని
పొందింది. ఆమె ఇక్కడ పనిచేయడానికి ఇష్ట పడుతుంది మరియు ప్రజలకు సహాయం చేయటానికి ఆమె సమాజానికి
తోడ్పడుతున్నట్లు భావించింది మరియు ఆమె పూర్తిగా స్వతంత్రు రాలిగా ఉంది మరియు ఆమె కుటుంబానికి సహాయం
చేయగలుగుతోంది. ఆమె నైపుణ్యాల గురించి మాత్రమే కాకుండా, మర్యాదలు, సభ్యతలు, వృత్తి నైపుణ్యం మరియు
వ్యక్తిత్వ వికాసం గురించి నేర్చుకున్నందున ఆ ఘనతను డిడియు-జికెవై శిక్షణకే ఇస్తుంది. ఆమెను 8770426110
నెంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.

గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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అభ్యర్ధి పేరు: కుమారి మోహిని దేవి
నివాసి: బారాఇమిలియా బుజుర్గ్ , జాలాం (ఉ.ప్ర.)
ట్రైనింగ్ ట్రేడ్ & పిఐఏ: హాస్పిటాలిటీ అసిస్ట ెంట్ శ్రీ సిద్ధి వినాయక్

ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ

ప్రస్తు త యజమాని: రామ్కలీ దేవి సేవా సంస్థా న్
జీతం: నెలకు రూ 15,000/- ల వరకు
ఇప్పటివరకు యాత్ర:
ఒక మహిళా విద్యార్థి గా, మోహిని చదువుకుని, ఉపాధిని పొందాలని కోరుకునేది. ఆమె స్నేహితురాళ్ళు ఆమె
ఒక పేలవమైన నిర్ణయం తీసుకున్నదని, ఆమె తల్లిదండ్రు లు వరుడి కోసం వెతకడం ప్రారంభించినప్పుడు అది ఆమెకు
అధిక అర్హత కాగలదని అనేవారు. ఆమె సైకిల్ మీద ఎంతో దూరం శిక్షణ కోసం వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ఆమెను తిట్టారు,
ఆమె ఆశయాన్ని వారు మందలించినట్లు భావించవచ్చు. కానీ ఆమె కుటుంబం మాత్రం ఆమెకు మద్ద తుగా ఉంది,
కాబట్టి ఆమె కొనసాగించింది ఒకానొక సమయంలో, ఆమె కుటుంబం ఆమెను వివాహం చేసుకోమని కోరింది, కానీ
ఆమెకు కెరీర్ ఉంటే, ఆమెకు మంచి సంబంధం వస్తుందని ఆమె వివరించింది. ఆమె తండ్రి చాలా సాంప్రదాయకమైన
నేపథ్యం నుండి వచ్చినప్పటికీ, విద్య మరియు వృత్తి కోసం ఆమెను ప్రోత్సహించడానికి ఆయనకు తగినంత దూరదృష్టి
ఉంది. ఆమె తనంతట తాను డిడియు-జికెవై శిక్షణా కేంద్రంలో చేరి, హాస్పిటాలిటీ అసిస్ట ెంట్ ట్రేడ్లో తన శిక్షణను పూర్తి
చేసింది.
ఆమె రాంకలి దేవి సేవా సంస్థ లో "అసోసియేట్" గా ఉద్యోగం సంపాదించింది. డిడియు-జికెవైలో నమోదు
చేయడం ఆమె కల నెరవేర్చుకోవడానికి సహాయపడింది మరియు ఆమె ఇప్పుడు తనను తాను నిర్ణయించుకోగలిగింది.
తరగతి గది శిక్షణ మరియు విస్ తృతమైన ఆచరణాత్మక తరగతులు వివిధ విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఆమెకు
సహాయపడ్డా యని ఆమె పేర్కొంది. పట్టు దల మరియు కృషితో, ఆమె బాగా కష్ట పడి మరియు మంచి జీతంతో కూడిన
ఉద్యోగం సంపాదించింది.
ప్రధాన వ్యవసాయ
ఆమె
కోర్సులో
ఆదాయం
పెంచుతుంది
చేరినప్పటి
నుండి
పెట్టు బడి వ్యయాలను తగ్గిస్తుంది
(చౌకైన ఎరువులు మరియు
ఆమె వెనక్కి తిరిగి
విత్త నాలు, సాంకేతికతను
అవలంబించటం, సూక్ష్మచూడలేదు, లక్ష్యసాధన
నీటిపారుదల, సోలార్ పంపులు)
మరియు
దృఢ
పెరిగిన దిగుబడి ధరలు
(ఎమ్ఎస్పి పెంపులు)
నిశ్చయంతో ముందుకు
అదనపు ఆదాయ
సాగాలని యోచిస్తోంది.
అవకాశాలు
ఈ అవకాశం కోసం
అనుబంధ కార్యకలాపాలు (పాడి,
తేనెటీగల పెంపకం, చేపల పెంపకం)
ఆమె డిడియు-జికెవై,
వినూత్నీకరణ (ఇథనాల్ ఉత్పత్తి ,
యు పి ఎ స్ డి
 ఎ మ్
బంజరు భూములలో సోలార్
తగ్గు తున్న
ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు)
మ
రి
యు
మార్కెట్
నష్ట భయాలు
ప్రా ప్యత మరియు
ప్రత్యక్ష ఆదాయ సహాయం
వా టా దా రు ల ం ద రి కీ
అనుసంధానాలు
(పిఎమ్-కిసాన్)
ఏపిఎమ్సి
మండీలు
మరియు
కృ త జ్ఞ త లు
గిడ్డంగులు మరియు శీతల గిడ్డంగి
వెలుపల అమ్ముకునే స్వేచ్ఛ
(శీతల గొలుసులు)
తె లు పు కు ం టు ం ది
ఒప్పంద వ్యవసాయం (రక్షణాత్మక
భీమా
(పిఎమ్ఎఫ్బివై యొక్క
చట్ట బద్ధ త గల ఫ్రేమ్ వర్క్)
ఆమెను 8948963734
ఇనుమడించిన వర్తింపు)
ఆహార ప్రాసెసింగ్ మరియు విలువ
సంక్షోభంలో సహాయం (పెరిగిన
నెం బ ర్ లో

అదనం (భారీ ఫుడ్ పార్క్స్)
ఆపద నష్ట పరిహారం)
సంప్రదించవచ్చు.

రైతు ఆదాయం
రెట్ట ింపు
చేస్తుంది
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నమనా నర్సరీ - సహజ వనరుల నిర్వహణలో స్వావలంబనకు
క్రొత్త ప్రకటన

– చంద్ర కున్వర్ *

“మాకు, పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది విశ్వాసంతో కూడిన వ్యాసం. మనకు సహజ వనరులు
ఉన్నాయి ఎందుకంటే మన వెనుకటి తరాలు ఈ వనరులను పరిరక్షించాయి. మనం మన భవిష్యత్
తరానికి కూడా అదే చేయాలి. ”
-ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

న

మనా నర్సరీ రాజస్థా న్లోని రాజ్సమండ్
జిల్లాలోని ఖమ్నోర్ పసేహాయత్ కమిటీకి చెందిన
బనాస్ నది ఒడ్డు న ఉంది. నమనా గ్రామం
అపూర్వమైన ప్రకృతి సౌందర్యపు చిత్రాన్ని అందిస్తుంది.
నది ఒడ్డు న గ్రామం చుట్టూ 10 నుండి 15 బీగాల
(దాదాపు 5 ఎకరాల) భూమిని మేత కోసం అభివృద్ధి చేసే
ప్రతిపాదనను గ్రామసభ ఆమోదించింది. గ్రామ సర్పంచ్
శ్రీమతి చంద్ర కున్వర్, పర్యావరణ్ మిత్ర శ్రీ రఘువీర్
సింగ్తో పాటు ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులతో కలిసి ఈ దిశగా
చొరవ తీసుకొని ఈ భూమిని ఉపయోగించుకోవచ్చని,
అక్కడ నర్సరీని పెంచవచ్చని సూచించారు. నీరు, అటవీ,
నేల సంరక్షణ మరియు స్వచ్ఛమైన గాలి విషయంలో
గ్రామాన్ని స్వావలంబన చేయడానికి ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ
యోజన కింద లభించే నిధులు మరియు 15వ ఆర్థి క
సంఘం అందించే నిధులను ఉపయోగించుకోవచ్చని
గ్రామసభ సమావేశంలో నిర్ణయించారు.
దీని ప్రకారం, గ్రామ పంచాయతీ సాధ్యమయ్యే
తీర్మానాన్ని ఆమోదించగా, దానిని జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ
అరవింద్ కుమార్ పోస్వాల్ పరిశీలన కోసం పంపారు. ఈ
సమగ్ర ప్రణాళికకు రూ.22.60 లక్షలు మంజూరు చేశారు.
వీటిలో రూ.19.60 లక్షలు ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ నేతృత్వం
క్రింద మంజూరు చేయబడగా, 15వ ఆర్థి క సంఘం కింద
ఉన్న నిధుల నుంచి రూ.3 లక్షలు మంజూరు చేశారు. ఈ
దిశలో ముందడుగు వేసిన కలెక్టర్, మట్టిని పరిరక్షించే

విధంగా నది ఒడ్డు న చెట్ల ను నాటాలని సూచించారు.
ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ కోసం నర్సరీని స్థాపించటం చాలా
అవసరం అని భావించారు. కలెక్టర్ చొరవతో జిలా పరిషత్
సిఇఒ శ్రీమతి నిమిషా గుప్తా గ్రామ స్థలాన్ని పరిశీలించి,
ఆపై ముందుకు సాగాలని అనుమతినిచ్చారు.
నర్సరీ రూపురేఖలు మొదట రూపొందించి, గ్రీన్
హౌస్ స్టో ర్, ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్ మరియు నీటిపారుదల
సౌకర్యాలు ఇందులో ఉండేలా చేశారు. నర్సరీ కోసం
ప్రదేశాన్ని ఎంచుకునే ముందు ఈ క్రింది అంశాలను
జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు:
1.

ప్రదేశం రాజ్సముండ్ మరియు బిజ్నోల్ మధ్య
ప్రధాన మార్గంలో నర్సరీ ఉంది, ఇది మొక్కలను
రవాణా చేయడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.

2.

నీటి సౌలభ్యత: నర్సరీ బనాస్ నది ఒడ్డు న
ఉన్నందున, ఎఫ్ఎఫ్సి పైన తవ్విన బావిపై
మోటారును ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పైప్లైన్
ద్వారా తగినంతగా నీటి సరఫరా చేయడానికి
సదుపాయం కల్పించబడింది.

3.

నర్సరీ ఎత్తై న ప్రదేశంలో ఉన్నందున నీరు
స్వయంచాలకంగా
పారుతుంది.
నర్సరీ
అభివృద్ధి తో పాటు జిల్లా యొక్క భౌగోళిక స్థి తి
మరియు శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థి తులకు అనుగుణంగా
ఉండే
కార్యకలాపాలను
చేర్చారు.
ఈ
కార్యకలాపాలలో నేల పరీక్ష, విత్త న-మడులను
తయారుచేయడం, విత్త నాలను సమీకరించడం,

* సర్పంచ్, విలేజ్ నమనా, పంచాయతీ సమితి ఖమనోర్, తహసీల్ నాథ్ద్వారా, జిల్లా రాజ్సమండ్, రాజస్థా న్
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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అంకురోత్పత్తి కి ముందు చికిత్స, విత్త డం, తిరిగి
నాటడం మరియు పెద్ద పరిమాణంలో మొక్కలను
అభివృద్ధి చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.
నర్సరీని పెంచడానికి గ్రామ పంచాయతీకి
దాదాపు 4 ఎకరాల (10 బీగాలు) విస్తీ ర్ణంలో కంచెను
ఏర్పాటుచేశారు. తోటల పెంపకం కోసం ఎంచుకున్న
భూమికి మొదట చికిత్స చేసి, తరువాత అక్కడ
చెట్ల ను నాటారు. వాస్త వానికి నర్సరీని రెండు బీగాలలో
పెంచుతున్నారు మరియు మామిడి, వేప, జామ,
బొప్పాయి, చింతపండు, గుల్మోహర్, ఉసిరి, సెహ్జన్,
ఆశాపాల్, కర్ద ల్, వెదురు, తులసి, గులాబీ, రావి, కనేర్
మొదలైన చెట్ల ను నాటాలని తలచారు. బైబున్సా తుల్డా
నాణ్యత గల వెదురు మొక్కలను త్రిపుర నుండి సేకరించి
ఇక్కడ నాటారు. ధూపపు కడ్డీలు లేదా అగర్ బత్తీలను
తయారు చేయడంలో ఇవి సహాయపడతాయని
నిరూపించడానికి ఇవి ప్రణాళిక చేయబడ్డా యి.
గ్రామ పంచాయతీ చేస్తు న్న నిరంతర కృషి
మరియు పర్యావరణ ప్రహారీల అంకితభావంతో జూలై,
2020 నుండి అక్టో బర్ 2020 మధ్య కాలంలో దాదాపు
4000 మొక్కలు నర్సరీ నుండి అమ్ముడయ్యాయి
మరియు అమ్మకాల ద్వారా లభించిన రూ.25,000/లను అమ్మకాలను గ్రామ పంచాయతీకి ఆదాయంగా జమ
చేయబడింది. ప్రస్తు తం, సుమారు 35,000 మొక్కలు
అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి మరియు రాబోయే

రుతుపవనాల కాలం నాటికి ఇవి విక్రయించబడతాయి.
నర్సరీని పెంచడంతో పాటు, సేంద్రియ ఎరువు
మరియు వర్మి కంపోస్ట్ తయారీకి ఒక పక్కా గొయ్యి
నిర్మించబడింది మరియు వర్మి జెర్మ్స్ను రాజ్సముండ్లోని
వ్యవసాయ విజ్ఞాన కేంద్రం సరఫరా చేస్తోంది.
ఈ నర్సరీ అభివృద్ధి తో, పంచాయతీకి చెందిన
బీడు భూమి, వ్యక్తిగత వ్యర్థ భూమి మరియు సమీప
పంచాయతీలకు చెందిన భూమిపై తోటల పెంపకానికి
తగిన సంఖ్యలో మొక్కలు పంపిణీ అయ్యేలా
చూస్తు న్నారు.
నమనా నర్సరీ పొరుగు జిల్లాల్లో 14 నర్సరీ
ప్రాజెక్టు లను ప్రోత్సహించింది. ఇతర కార్యక్రమాలతో
పాటు ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ పథకంలో పాల్గొనడాన్ని
దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నర్సరీ ప్రాజెక్టు లు మంజూరు
చేయబడుతున్నాయి.
పై పనులను పూర్తి చేసిన తరువాత, నది ఒడ్డు న
నేల పరిరక్షణ, పర్యావరణ భద్రత మరియు నీటి
సంరక్షణకు గొప్ప ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. స్థా నికంగా
మొక్కలు అందుబాటులో ఉన్నందున ప్రజలు ఈ ప్రాజెక్టు పై
ఎంతో ఆసక్తి చూపుతున్నారు మరియు ఇది చెట్లు ,
గాలి, వర్షా లు మరియు ప్రపంచ వాతావరణ మార్పుల
సమస్యను పరిష్కరించడానికి సహాయపడుతుంది.

అందరం చెట్ల ను
నాటుదాం మరియు
పర్యావరణాన్ని
స్వచ్ఛంగా చేద్దాం
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బసంతాపూర్ గో సంరక్షణాలయం - స్వావలంబన దిశగా
ఒక సమగ్ర ప్రయత్నం
– అరుణ్ కుమార్ సింగ్*

"గ్రామీణ ఉత్పత్తు లైన మట్టి దీపాలు" ఫ్యాషన్గా నగరాల్లో ఉపయోగిస్తే, అది గ్రామ పేదల
అభివృద్ధి కి సహాయపడుతుంది."
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

వే

ద కాలం నుండి ఆవు మన ఆర్థి క మరియు సామాజిక
సంపదకు చిహ్నంగా ఉంది. యుపిలోని లఖింపూర్
ఖేరి జిల్లా యంత్రాంగం ఆవు కుటుంబంతో
గ్రామీణ ఆర్థి క వ్యవస్థ యొక్క అన్ని అంశాలను అంచనా
వేసింది మరియు నిర్లక్ష్యం చేయబడిన మరియు అనాథ
జంతువుల పరిస్థి తిని చక్కబరచడానికి నడుం కట్ట ింది,
చివరికి వాటికి సహాయపడే ఉద్దేశ్యంతో ప్రజల సహకారాన్ని
సమకూర్చడానికి, చాలా మంది సంపన్నులు కావడానికి
ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్టు ను అమలు చేయడానికి నిర్ణయం
తీసుకుంది. ఈ పథకం కింద ధారుహేరా బ్లాక్ పరిధిలోని
బసంతాపూర్ గ్రామంలో 210 అనాథ జంతువులకు
వసతి కల్పించడానికి గోవుల సంరక్షణాలయం (గో వంశ్
ఆశ్రయ్ స్థ ల్) ఏర్పాటు చేయబడింది.

ఈ సందర్భంగా లఖింపూర్ ఖేరి జిల్లా కలెక్టర్
శ్రీ శైలేంద్ర సింగ్ మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ సహాయంపై
ఆధారపడకుండా గోమాత వంశాన్ని స్వావలంబన
చేయడమే ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం అని అన్నారు. ఈ గోవు
ఆశ్రయంలో పొరుగు ప్రాంతాల నుండి సుమారు 100
మంది రైతులు పాలుపంచుకున్నారని, తద్వారా

వారు ఆవు పేడ నుండి తయారుచేసిన ఎరువును
ఉపయోగించుకోవచ్చు మరియు రసాయన ఎరువుల
స్థా నంలో అకర్బన వ్యవసాయానికి ప్రత్యామ్నాయాన్ని
ఎంచుకోవచ్చని ఆయన అన్నారు.
గో సంరక్షణాలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి చేసిన
ప్రయత్నాలు ఫలితాలను చూపడం ప్రారంభించాయి.
ఈ సంరక్షణాలయాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి
చేయడానికి విభాగం సంకల్పించింది. ఇది గో
సంరక్షణాలయాలను తమను తాము రక్షించుకోవటానికి
స్వావలంబనను చేకూర్చటమే కాకుండా ఇతర గో
సంరక్షణాలయాలకు కూడా ప్రేరణగా నిలుస్తుంది.
ధారుహేరా గో సంరక్షణాలయాన్ని నమూనాగా
అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో, బిడిఓ శ్రీ అరుణ్
కుమార్ సింగ్ 2019 నవంబర్లో అక్కడి ఆవులకు
త్రా గునీరు అందించడానికి నిర్మించిన చెరువులో చేపల
పెంపకం పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సంరక్షణాలయం
ఈ మత్స్య పథకం నుండి సంవత్సరానికి మూడు నుండి
నాలుగు లక్షలు సంపాదిస్తోంది

* బ్లా క్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, ధౌరాహ్రా, లఖింపూర్ ఖేరి
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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ఈ గో సంరక్షణాలయంలో ఒక పౌల్ట్రీ కూడా
ప్రారంభించబడింది. కడక్నాథ్ జాతికి చెందిన చికెన్కు
ఔషధ విలువలు ఉండటంతో వాటికి చాలా డిమాండ్
ఉంది. గో సంరక్షణాలయంలో షెడ్డు ను నిర్మించడం ద్వారా
పౌల్ట్రీ ఫారం ప్రారంభించబడింది.

ఎకరం భూమిలో సహజన్ వాటికను పెంచుతున్నారు.
సంరక్షణాలయ భాగం పూర్తిగా, ఎల్లప్పుడూ పనివారితో
కనిపిస్తుంది. చెట్ల పెంపకం, వాస్త వానికి, జంతువులకు
చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

ఏడాది పొడవునా పశుగ్రాసాన్ని అందుబాటులో
ఉంచే లక్ష్యంతో నేపియర్ గడ్డి పెంపకాన్ని కూడా
చేపట్టారు. ఈ గడ్డిని గో సంక్షణాలయం చుట్టూ నాటారు.

ఆవు పేడతో పిడకల తయారీ

గో సంరక్షణాలయం స్వావలంబనను కలిగి
ఉండేలా చేయటానికి సహజన్ వాటికను నాటడం
ద్వారా ఈ విభాగం మరో అడుగు వేసింది. సుమారు ఒక
ఎకరం చెరువులో నాటిన ఈ వాటిక స్థా నిక గ్రామస్తు లకు
ఉపాధి కల్పిస్తుంది మరియు గో సంరక్షణాలయాన్ని
ఆర్థి కంగా బలోపేతం చేస్తుంది. ఇంకా సిడిఓ అరవింద్
సింగ్ చొరవతో ధారుహేరా బిడిఓ అరుణ్ కుమార్ సింగ్
బసంతపూర్ గ్రామంలోని గో సంరక్షణాలయంలో అనేక
ఇతర కార్యకలాపాలను ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో,
తోటల పెంపకం లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించినప్పుడు, సహజన్
తోటల ఎంపిక జరిగింది. సహజన్ మొక్క ఔషధ
విలువలతో నిండి ఉండటంతో పాటు గొప్ప వ్యాపార
సంభావ్యతను కలిగి ఉంది. సంరక్షణాలయంలో చెరువు
గట్టు వెంబడి సహజన్ మొక్కలను నాటడంతో పాటు ఒక
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ధౌర్షారా బ్లాక్లోని రెండు స్వయం సహాయక
బృందాలకు చెందిన ఏడుగురు మహిళా సభ్యులు
కిలో రూ.20/- చొప్పున విక్రయించే ఆవు పేడతో చేసే
పిడకలను తయారు చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు.
భవిష్యత్తు లో అమెజాన్ & ఫ్లి ప్కార్ట్ వంటి ఎంఎన్సిల
ద్వారా కిలోకు రూ.60 నుంచి రూ.70/- వరకు వచ్చే
స్వీయ పథకం ఉంది. ఇది ఖచ్చితంగా అక్కడి మహిళలకు
లాభదాయకమైన ఉపాధిని అందిస్తుంది.
అంతేకాకుండా,
గో
సంరక్షణాలయంలో
పుట్ట గొడుగుల పెంపకానికి కూడా శిక్షణనిస్తు న్నారు.
బీజామృత్ ఉత్పత్తి , వర్మి కంపోస్ట్ మరియు అజోలా
ఉత్పత్తి కూడా ఈ గో సంరక్షణాలయ ప్రాజెక్టు ను ఆర్థి కంగా
మరింత లాభదాయకంగా మార్చడానికి విస్ తృతమైన
ప్రణాళికతో ప్రారంభించబడ్డా యి.

ఆత్మ నిర్భర్ అయ్యే దిశగా:
ప్రతాపాదిత్యనగర్ జిపి నివేదిక
– డాక్టర్ ఆర్ రమేష్*

"మేము డిమాండ్తో నడిచే అభివృద్ధి నమూనాకు ప్రేరణ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాము. ఏమి
చేయాలో, ఏమి చేయకూడదో గ్రామాలను చెప్పనివ్వండి.”
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్ ఆలోచన
దేశం కోవిడ్ సంక్షోభం నుండి బయటపడటానికి
అనేక గ్రామ పంచాయతీలు అనేక విధాలుగా ప్రయత్నాలు
చేశాయి. ఈ విషయమై పశ్చిమ బెంగాల్లోని
ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ పంచాయతీ కార్యక్రమాలను
ప్రస్తా వించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఆత్మ నిర్భర్
అభియాన్ మరియు ఈ గ్రామ పంచాయతీలో ఇది ఎలా
అమలు చేయబడింది అనే విషయమై ఒక సంక్షిప్త నివేదిక.
ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ లేదా భారత్
స్వావలంబన ప్రచారం అనేది కోవిడ్ -19 ప్రజల జీవితాలను
మరియు జీవనోపాధిని ముఖ్యంగా చిన్న వ్యాపారంలో
ఉన్నవారు మరియు చిన్న ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు
మొదలైన వాటిలో నిమగ్నమైన వారిని ప్రభావితం చేసే
బలమైన సూచనలు చూపించినప్పుడు భారత ప్రభుత్వం
చేపట్టిన ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రచారం. దేశాన్ని మరియు
పౌరులను అన్ని విషయాలలోనూ స్వతంత్రు లుగా
మరియు స్వావలంబులుగా మార్చడం మరియు కరోనావైరస్ సంక్షోభం నుండి దేశాన్ని తప్పించడమే ఆత్మనిర్భర్
అభియాన్ లక్ష్యంగా పెట్టు కుంది.
ఈ ప్రచారం చేపట్టిన సమయం, అది కవర్ చేసిన
లక్ష్య సమూహం, సంస్కరణలు మరియు దానితో పాటు
వచ్చిన మద్ద తుదారులతోసహా అనేక విధాలుగా ఈ

కోవిడ్ నివారణ నిర్వహణలపై చేసిన అవగాహన సృష్టి రౌండ్లు

నిత్యావసరమైన వస్తు వుల ఉచిత పంపిణీ

ప్రచారం ప్రత్యేకమైనది స్వావలంబన ఆలోచన ఐదు
ప్రామాణికాలను మూల స్తంభాలుగా తీసుకుంది అవి,
ఆర్థి క వ్యవస్థ ను మెరుగుపరచడం, మౌలిక సదుపాయాల
అభివృద్ధి , వ్యవస్థ లను అభివృద్ధి చేయడం మరియు
బలోపేతం చేయడం, శక్తివంతమైన జనాభా మరియు
డిమాండ్ పెంచడం.
దృష్టి సారించిన ప్రదేశాలు
మహమ్మారి సమయంలో ఉపాధి కోల్పోవడం వల్ల
ఆకలి నుండి ఉపశమనం కల్పించడంపై అభియాన్లో దృష్టి

బలహీన పేద కుటుంబాలకు ఆరోగ్య బీమా కార్డు లు పంపిణీ
చేయబడ్డా యి

*అసోసియేట్ ప్రొ ఫెసర్, సిఆర్ఐ, ఎన్ఐఆర్డిపిఆర్, హైదరాబాద్ - 30 (శ్రీ సువ్రా, పంచాయతీ కార్యదర్శి, ప్రతాపాదిత్యనగర్ నుండి
అందిన సమాచారంతో)
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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వైరస్ను నియంత్రించటానికి ప్రతాపాదిత్యనగర్ జిపి
చేపట్టి న కార్యక్రమాలు

సారించారు. ఆ విధంగా, జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం
(ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎ) ప్రకారం, ఇది గోధుమలు, పప్పుధాన్యాలు
మరియు గ్యాస్ సిలిండర్ మొదలైన వాటిని అందించింది,
వలస కార్మికులు వారు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే ధాన్యాలు,
శెనగపప్పు వంటి పప్పుధాన్యాలు లాంటి అవసరమైన
వస్తు వులను పొందటానికి అర్హులు. కోవిడ్ కారణంగా
లాక్ అయిన వలస కార్మికులకు రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలు ఈ
ప్రయోజనాలను పంపిణీ చేయాల్సి ఉంది. ఈ ఖర్చును
భారత ప్రభుత్వం పూర్తిగా భరించాల్సి ఉంది. కోవిడ్
మహమ్మారి రేషన్ కార్డు ల జాతీయ పోర్టబిలిటీని కూడా
చాలా అత్యవసరం చేసింది.
అలాగే ఇళ్ళకు తిరిగి వచ్చిన వలస కార్మికులకు
కూడా ఉపాధి కల్పించడానికి ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎస్
నిధుల కేటాయింపు పెంచబడింది. వారిని నిర్బంధంలో
ఉంచిన పాఠశాలలు మరియు ఇతర అంగన్వాడి
కేంద్రా ల పునరుద్ధ రణలో పాల్గొనవలసి ఉంది.
ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ కార్మికుల వేతనాలు కూడా
రోజుకు సగటున రూ.182/- నుండి రూ.202/- కు
పెంచబడ్డా యి. ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ నివేదికలు కార్మిక
నమోదులో 40% - 50% పెరుగుదల చూపించాయి.
భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అనుమతి ఆధారంగా
రాష్ట ్ర ప్రభుత్వం వలసదారులకు ఆశ్రయం ఏర్పాటు
చేయడానికి విపత్తు ప్రతిస్పందన నిధిని (డిఆర్ఎఫ్)
ఉపయోగించుకుంది మరియు వారికి ఆహారం మరియు
నీరు అందించింది. రాష్ట ్ర డిఆర్ఎఫ్ను పెంచడానికి
కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా అదనపు
కేటాయింపులను విడుదల చేసింది. ఈ డిఆర్ఎఫ్ను
ఉపయోగించడం ద్వారా లాక్ డౌన్ సమయంలో
పట్ట ణాలలో ఇల్లు లేని వారి కోసం మరియు నివాసితులకు
రాష్ట్రాలు రోజుకు మూడుసార్లు భోజనం అందించాయి.
జీవనోపాధి
వైవిధ్యీకరణ
కార్యకలాపాల్లో కి
రావడానికి మరియు కరోనా వైరస్తో పోరాడటానికి
సహాయపడే మాస్కులు లేదా హ్యాండ్ శానిటైజర్ వంటి
ఉత్పత్తు లను తయారు చేయడానికి స్వయం సహాయక
సంఘాలకు బ్యాంకుల నుండి ఉదారంగా రుణాలు
లభించాయి.
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పశ్చిమ బెంగాల్లోని దక్షిణ 24 పరగణాల
జిల్లా పరిధిలోని కాక్ద్విప్ డెవలప్మెంట్ బ్లాక్లోని
అతిపెద్ద విస్తీ ర్ణం గల మరియు జనాభా కలిగిన గ్రామ
పంచాయతీలలో సుందర్బన్ డెల్టాలో భాగమైన
ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ పంచాయతీ ఒకటి. ఇది దట్టంగా
నివసించే మరియు అధిక జనసాంద్రత కలిగిన ప్రాంతం.
ఇందులో 21 గ్రామ సభలు, 28 కుగ్రామాలు ఉన్నాయి.
గృహా ఆర్థి క వ్యవస్థ వ్యవసాయం, చేపలు పట్ట డం
మరియు ఈ వృత్తు లకు అనుబంధంగా ఉంటుంది.
కోవిడ్ను ఎదుర్కోవడానికి ప్రణాళికా సమావేశం
పరిష్కారం భారీగా ఉండటంతో, ఈ వైరస్
ఘోరంగా వ్యాప్తి చెందడానికి ముందే వీలైనంత
సమర్థ వంతంగా నివారించాలనే విషయాన్ని గ్రామ
పంచాయతీ గ్రహించింది. ఆఫీసు బేరర్లు / వార్డు సభ్యులు
మరియు ప్రముఖ స్వయం సహాయక సభ్యులను
అత్యవసర సమావేశానికి పిలిచారు. ఈ బృందం పరిస్థి తి
గురించి తీవ్రంగా చర్చించింది. సభ్యులందరూ వైరస్ను
ఎలా నియంత్రించాలనే దానిపై వివిధ మూలాల నుండి
సేకరించిన సమాచారాన్ని పంచుకున్నారు. స్థా నిక ఆరోగ్య
శాఖ అందుబాటులో ఉంచిన ప్రోటోకాల్ను కూడా
సూచించారు. మార్చి 2020 నుండి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి
చెందడానికి వరుస క్రియాశీల కార్యక్రమాలు జాబితా
చేయబడ్డా యి మరియు అమలు చేయబడ్డా యి.
సృష్ట ించబడిన
ఆలోచనలు

మరియు

అమలు

చేయబడిన

ఈ ఆలోచనలలో చేరి ఉన్నవి: (i) అవగాహన
కల్పన; (ii) వలస వచ్చినవారికి నిర్బంధ సౌకర్యం
ఏర్పాటు; (iii) ఉద్యోగం కోల్పోయిన / పనికి మరియు
ఆదాయానికి దూరమైన వారికి ఆహార భద్రత - ఒఎస్ఆర్
నిధులను ఉపయోగించి ఉచిత పంపిణీ జరిగింది;
(iv) ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధి మరియు జీవనోపాధి

పెరడులో పౌల్ట్రీ ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధిగా ప్రచారం చేయబడింది

ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధి కార్యక్రమాలు

పెరటి పౌల్ట్రీ కోసం కోడిపిల్ల ల పంపిణీ - స్వయం సహాయక బృంద చర్య

వైవిధ్య ఏర్పాట్లు ; (v) ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ యొక్క
సంపూర్ణ ఉపయోగం; (vi) ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన,
మాస్క్ల పంపిణీ మరియు రేషన్ షాపులు మరియు
ఇతర బహిరంగ ప్రదేశాలలో సామాజిక దూరం పాటించే
చర్యలు; (vii) దుకాణాలు తెరిచి ఉంచే సమయ
పరిమితులు మరియు కస్ట మర్లను నియంత్రించటంలో
అనుసరించాల్సిన ప్రోటోకాల్ గురించి అన్ని మార్కెట్
కమిటీలు మరియు దుకాణందారులకు నోటీసులు
ఇవ్వటం; (viii) వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించని / వ్యాధి
సోకినట్లు అనుమానించబడిన వ్యక్తు లను ఏకాంతంగా
ఉంచటం; (ix) చేయవలసిన మరియు చేయకూడని
కార్యకలాపాల గురించి పోస్ట ర్లను ప్రముఖ ప్రదేశాలలో
ఉంచడం; (x) స్థా నిక నివాసితులు / ఆలయ కమిటీలు
షెడ్యూల్ చేసిన అన్ని వేడుకలను వాయిదా వేయడానికి
నోటీసు ఇచ్చారు; (xi) సామాజిక దూరాన్ని అనుసరించిన
తరువాత కూడా వరుసలో నిలబడగల వారి సంఖ్యను,
వివిధ ప్రదేశాల నుండి సరుకుల కోసం రేషన్ షాపులను
సందర్శించడానికి ప్రత్యామ్నాయ రోజులు మరియు
సమయాలపై
పరిమితులు;
(xii)
దుర్బల-పేద
కుటుంబాలకు స్వస్థ సాథీ ఆరోగ్య భీమా కార్డు జారీ; (xiii)
గ్రామ పరిశుభ్రత ప్రచారం; (xiv) ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్
ఉపయోగించి రోడ్డు పక్కన పచ్చదనం మరియు తోటల
పెంపకం; (xv) గ్రామ పంచాయతీ రెండు ట్రాన్సిట్
పాయింట్ల వద్ద రెండు ప్రాధమిక ఆరోగ్య తనిఖీ శిబిరాలను
ఏర్పాటు చేసింది - ఒకటి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద మరియు
మరొకటి వలస కార్మికుల కోసం స్థా నిక బస్ స్టాండ్ వద్ద .
లాక్ డౌన్ వ్యవధిలో, గ్రామ పంచాయతీ
కమ్యూనిటీ కిచెన్ కోసం ఏర్పాట్లు చేసింది మరియు
300 - 350 మంది పేద ప్రజలకు 2020 ఏప్రిల్ మధ్య
నుండి ప్రారంభించి ప్రతిరోజూ దాదాపు రెండు నెలల
గరిష్ట కాలం వరకు వండిన ఆహారాన్ని అందించింది.
దీనికి సంబంధించిన ఖర్చు గ్రామ పంచాయతీల స్వంత
మూల రాబడి (ఒఎస్ఆర్) నుండి తీర్చబడిందని ఇక్కడ
చెప్పుకోవాలి.

వైవిధ్యకరమైన జీవనోపాధి కార్యకలాపాల కోసం
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ అమోఘంగా ఉపయోగించబడింది.
స్వంత ఆదాయ వనరు (ఓఎస్ఆర్) మంచి స్థి తిలో
గ్రామ పంచాయతీ కూడా ప్రతాపాదిత్యనగర్ గృహాలకు
ఆర్థి క అడ్డంకులు దరికి రాకుండా ఏదైనా ప్రత్యామ్నాయ
జీవనోపాధిని చేపట్ట మని ప్రోత్సహిస్తుంది. జీవనోపాధి
వైవిధ్యీకరణ / గుణకం కోసం గ్రామ్ సయంభార్ యోజన
వంటి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట ్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలలో కొన్ని
లాక్ డౌన్ కాలంలో పెరిగాయి. ఇటువంటి కార్యక్రమాలలో
ఇవి ఉన్నాయి: మేకల పెంపకం, పుట్ట గొడుగుల పెంపకం,
పౌల్ట్రీ పెంపకం, అరటి తోటల అభివృద్ధి , నర్సరీ పెంపకం,
బయో-ఫ్లా క్ చేపల పెంపకం మొదలైనవి. ఇవి మాస్క్
తయారీ మరియు చేతి శానిటైజర్ తయారీ మొదలైన
వాటితో పాటు వచ్చాయి.
లాక్ డౌన్ సమయంలో జీవనోపాధి ప్రోత్సాహకం
గురించి తీసుకున్న చర్యలు - వివరంగా చెప్పాలంటే
•

640 మంది వలస కూలీలు వ్యవసాయ
చెరువులు, నీటిపారుదల కాలువల తవ్వకం, నది
గట్ల ను బలోపేతం చేయడం వంటి వివిధ రకాల
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ పనులలో నిమగ్నమయ్యారు
మరియు ఇది 64000 మనిషి రోజుల ఉపాధిని
సృష్ట ించింది.

•

314
పేద
కుటుంబాలకు
క్రొత్త
జాబ్కార్డు లు అందించబడ్డా యి మరియు వారికి
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ క్రింద ఉపాధి కల్పించారు

•

600 స్వయం సహాయక సంఘ సభ్యులు
- మహిళలందరికీ చికెన్ షెడ్, మేక షెడ్తో
పాటు కోడిపిల్ల లు, మేక పిల్ల లను అందించారు.
షెడ్
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ను
ఉపయోగించి
నిర్మించబడింది, మరియు కోడిపిల్ల లు మరియు

నిర్మాణంలో ఉన్న చిక్-షెడ్ - స్వయం సహాయక బృంద సహాయం
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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పిల్ల -మేకలను కొనడానికి కొంత ఖర్చు స్వయం
సహాయక సంఘాల రుణాల నుండి తీర్చవచ్చు
మరియు ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధి కల్పించడానికి
అవసరమైన జిపి ఒఎస్ఆర్ను ఉపయోగించారు.
•

47 మంది అట్ట డుగు రైతులకు తమలపాకు (పాన్)
సాగుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు
కల్పించారు. ఈ నిర్మాణానికి ఒక్కోక్క దానికి
ఖర్చు రూ.1.6 లక్షలు, అందులో కొంత భాగాన్ని
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ కింద కల్పించారు.

•

జిపి యొక్క ఒఎస్ఆర్ నుండి 55 మంది
నిరాశ్రయులైన వృద్ధు లకు (21 మంది పురుషులు
మరియు 34 మంది మహిళలు) వారి బ్యాంక్
ఖాతా ద్వారా నెలవారీ పెన్ష న్ (నెలకు రూ.1000)
అందించబడింది

•

•

గ్రామ పంచాయతీ నిర్వహిస్తు న్న ఎస్ఎల్డబ్ల్యుఎం
ప్రాజెక్టు నుంచి స్థా నిక రైతులకు వర్మి-కంపోస్ట్
ఎరువును ఉచితంగా అందించారు. ఈ చర్య వల్ల
సుమారు 700 మంది రైతులు లబ్ధి పొందారు.

వలస కూలీలను నియోగించి 85 వ్యవసాయ
చెరువులు
త్రవ్వారు
మరియు
ఇవి
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ క్రింద దాదాపు 17000
మానవ పని రోజులను సృష్ట ించింది.

•

•

ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ క్రింద రహదారి ప్రక్కన
5.5 కిలోమీటర్ల పొడవున మొక్కలు నాటారు
మరియు ఆ మొక్కల పరిరక్షణకు 220 మంది
మహిళలకు వృక్ష పట్టా అందించారు. కోవిడ్
మహమ్మారిని నియంత్రించిన తర్వాత కూడా ఇది
కొనసాగుతుంది.

ఈ లాక్ డౌన్ వ్యవధిలో 60 మంది స్థా నిక
యువకులు కూరగాయల పంపిణీలో నిమగ్నమై,
ఇంటింటికీ అవసరమైన వస్తు వులను పంపిణీ
చేశారు.

•

10 మంది నిరుద్యోగ యువతకు జీవనోపాధి
సాధనంగా జిపి ఓఎస్ఆర్ నుండి బయో-ఫ్లా క్ ఫిష్
ఫార్మింగ్ యూనిట్ అందించారు.

•

150 మంది అట్ట డుగు కుటుంబాలకు టిష్యూ
కల్చర్ అరటి తోటల గార్డెన్ అందించబడింది,
దీని ఖర్చు ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ నుండి మరియు

•	పోషకాహార లోపం ఉన్నట్లుగా గుర్తించిన 64 మంది
పిల్ల లకు గ్రామ పంచాయతీ యొక్క ఓఎస్ఆర్
నుండి అనుబంధ పోషకాహార ప్యాకేజీని క్రమం
తప్పకుండా అందిస్తా రు.

జీవనోపాధి కోసం నర్సరీ పెంపకం

శుభ్రపరచడం మరియు రోడ్ సైడ్ ప్లాంటేషన్

కొంతవరకు ఓఎస్ఆర్ నుండి వచ్చింది.
•
•
యువత ఉపాధి కోసం చేపల పెంపకం
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3000 కుటుంబాలు ఉచిత ఆరోగ్య బీమా పథకం
స్వస్తి సాథి పరిధిలో ఉన్నాయి;
మహమ్మారిని
అరికట్ట డానికి
రాష్ట ్ర
ప్రభుత్వం చేస్తు న్న ప్రయత్నాలకు మద్ద తుగా
ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ పంచాయతీ రాష్ట ్ర
ప్రభుత్వ సహాయ నిధికి రూ.1.5 లక్షల విరాళం
ఇచ్చింది.

విజయగాథ

సొంత మూల ఆదాయాన్ని సమీకరించడం - ప్రతాపాదిత్య
నగర్ జిపి విజయ గాథ

- డాక్టర్ అంజన్ కుమార్ భంజా *

2932 జనాభా కలిగిన కాక్ద్విప్ సబ్ డివిజన్
పరిధిలోని కాక్ద్విప్ డెవలప్మెంట్ బ్లాక్లోని
అతిపెద్ద మరియు జనాభా కలిగిన గ్రామ
పంచాయతీలలో సుందర్బన్ డెల్టాలో భాగమైన
ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ పంచాయతీ ఒకటి. ఇది 43.35
చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీ ర్ణంలో 21 గ్రామ సభలు, 28
కుగ్రామాలతో కూడిన సెమీ అర్బన్ గ్రామ పంచాయతీ.
కల్నాగిని నది ఈ గ్రామ పంచాయతీని మూడు వైపుల
నుండి చుట్టు ముట్ట ింది. ఈ గ్రామ పంచాయతీ ప్రాంతంలో
32932 జనాభా ఉన్న 7139 గృహాలు ప్రశాంతంగా
నివసిస్తు న్నాయి. ఈ ప్రాంతం యొక్క ప్రధాన జీవనోపాధి
వ్యవసాయం మరియు చేపలు పట్ట డం. చొరబాటు
సమస్య ఉన్నప్పటికీ, వివిధ సాంస్కృతిక సమూహాలు
ఒక ప్రత్యేకమైన సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక
సామరస్యాన్ని సృష్ట ించాయి, ఇది అదే జిల్లాలోని ఇతర
గ్రామ పంచాయతీలలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది.
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జనసాంద్రత
కలిగిన
గ్రామ
పంచాయతీ
కావడంతో, దాని గ్రామస్తు లకు ప్రాథమిక సౌకర్యాలు
కల్పించడం కష్ట మవుతుంది. అంతేకాకుండా, ఆకస్మికంగా
పాడైన గొట్ట పు బావుల మరమ్మత్తు నిర్వహించటం, చెత్త
కుప్పలు ఎత్త ించి శుభ్రపరచటం, సహజ విపత్తు తరువాత
పునరుద్ధ రణ పనులు వంటి ఊహించని సమస్యలను
గ్రామ పంచాయతీ పరిష్కరించుకోవాలి. అందువల్ల ,
గ్రామ పంచాయతీ యంత్రాంగం తమ స్వంత మూల
ఆదాయాన్ని బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించింది.
ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ పంచాయతీ పశ్చిమ
బెంగాల్ పంచాయతీ చట్టంలోని సెక్షన్ 46 ఆధారంగా స్థా నిక
నివాసితుల నుండి స్థ లం మరియు భవనాల పన్నులను
వసూలు చేసింది. బై-లాస్ (పశ్చిమ బెంగాల్ పంచాయతీ
చట్టం సెక్షన్ 47)ను తయారు చేయటం ద్వారా వాహనాల
రిజిస్ట్రేషన్, నడుపుతున్న వ్యాపారాల రిజిస్ట్రేషన్,
పారిశుధ్యం మరియు వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్వహణ, ప్రకటనల
ప్రదర్శన మొదలైన వాటికి గ్రామపంచాయతీ ఫీజులు,
యూజర్ ఛార్జీలు కూడా విధించింది. పశ్చిమ బెంగాల్
గ్రామ పంచాయతీ చట్టం ప్రకారం, ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి
ఓఎస్ఆర్ వసూలు చేయడానికి రెండు నిబంధనలు
మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఒకటి స్థ లం మరియు
భవన పన్ను, ఇది పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే రాబడినిస్తుంది
మరియు మరొకటి పన్ను కానిది. స్థ లం & ఇంటి పన్ను
విధించడానికి గ్రామ పంచాయతీ యంత్రాంగం సరిక్రొత్త
అంచనా వేసింది. గ్రామ పంచాయతీ ఒప్పంద కమిషన్
ఆధారిత కలెక్టింగ్ సర్కార్లు డబ్బు రశీదు ఇవ్వడం ద్వారా
పన్ను, పన్నుయేతరాలను రెండింటినీ వసూలు చేస్తా రు.

బకాయి పన్ను వసూలు అయ్యేలా చూడటానికి, ప్రతి
సంవత్సరం గ్రామ పంచాయతీ గ్రామ సంసద్ సభ (వార్డ్
మీటింగ్) మరియు గ్రామసభలో ఎగవేతదారుల జాబితాను
ప్రచురిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ప్రతి గ్రామ సంసద్ (వార్డ్)
వద్ద క్యాంప్ మోడ్లో బకాయి పన్ను వసూలు శిబిరాలు
నిర్వహించసాగారు. ఫలితంగా పన్ను వసూలులో 95%
కంటే ఎక్కువ ఉంది. పన్నుయేతర వసూళ్ళకు, గ్రామ
పంచాయతీ ఒక ఉప-చట్టాన్ని రూపొందించింది, దీనిని
గ్రామసభ ఆమోదించింది. ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ
ఆ ఉప-చట్టాన్ని అనుసరించి పన్నుయేతర ఆదాయాన్ని
సేకరిస్తోంది. నాన్-టాక్స్ ఆదాయ వనరులు అనేవి
నడుస్తు న్న వ్యాపార నమోదు, భవన నిర్మాణ ప్రణాళిక
ఆమోదం, నాన్-మోటారైజ్డ్ ప్రజా వాహనాల నమోదు,
మొబైల్ టవర్ స్థా పనకు అనుమతి, వ్యర్థా లను సురక్షితంగా
పారవేయడం, హోర్డింగ్లు, బ్యానర్లు
ప్రదర్శించడం
మొదలైనవి. గత సంవత్సరం గ్రామ పంచాయతీ 10
కమ్యూనిటీ టాయిలెట్ల ను నిర్మించింది మరియు ఆ
కమ్యూనిటీ మరుగుదొడ్ల ను ఉపయోగించటానికి నాన్టాక్స్ వసూలు చేయడానికి బై-లాస్లో కూడా నిబంధనలు
పొందుపరిచారు. గ్రామ పంచాయతీ మత్స్య, మార్కెట్
కాంప్లెక్స్, డిజిటల్ డిస్ ప్లే బోర్డు వంటి ప్రతిఫలాత్మక
ఆస్తు లను సృష్ట ించింది మరియు ప్రతి సంవత్సరం ఈ
ఆస్తు లను లీజుపై ఇస్తా రు. గ్రామ పంచాయతీ నుండి
ఏదైనా సేవ తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడల్లా వారితో పన్ను
రశీదు వరకు తీసుకురావడానికి గ్రామ పంచాయతీ ప్రజలు
అలవాటు పడ్డా రు. మరియు వీటి ఫలితంగా, ఒఎస్ఆర్
వసూలు సందర్భంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా
సమగ్ర ఉన్నత పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. 2017-18 ఆర్థి క
సంవత్సరంలో ఒఎస్ఆర్ వసూళ్ళు 8232388.00,
2018-19లో ఇది 10055565.00 మరియు 2019-20

*అసోసియేట్ ప్రొ ఫెసర్, సెంటర్ ఫర్ పంచాయతీ రాజ్, వికేంద్రీకృత ప్రణాళిక మరియు సామాజిక సేవా డెలివరీ (సిపిఆర్డిపి &
ఎస్ఎస్డి) ఎన్ఐఆర్డిపిఆర్, రాజేంద్రనగర్, టిఎస్ - 500030
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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ఆర్థి క సంవత్సరంలో 11260938.00గా ఉంది.
2018-19 సంవత్సరానికి ఓన్ సోర్స్ రెవెన్యూ

(ఓఎస్ఆర్) వసూళ్ళు మరియు వినియోగం యొక్క
వివరాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

2018-19 సంవత్సరానికి సొంత మూల రాబడి (OSR) సేకరణ మరియు వినియోగం:
ఆదాయ వనరు
భూమి మరియు భవన పన్ను
ఇల్లు / భవనం నిర్మాణానికి
అనుమతి
వ్యాపారాల నమోదుకు ఫీజు
శాశ్వత ఆస్తు ల లీజు
మొబైల్ టవర్ల సంస్థా పనకు
అనుమతి ఇవ్వడానికి ఫీజు
వాహనాల నమోదు
స్థా నిక ఫెయిర్లో కేటాయించిన స్టా ల్స్
ద్వారా ఆదాయం
హోర్డింగ్, ప్రకటన కోసం ఫీజు
వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్వహణ ఫీజు
నాన్- బయో డిగ్రేడబుల్ వ్యర్థా లు
మరియు ఎరువులు అమ్మడం
జనన, మరణ ధృవీకరణ పత్రం
ఆలస్యంగా ఇవ్వడానికి ఫీజు
వివిధ పత్రా లను అమ్మడం
పాత యంత్రా లను అమ్మడం
అభివృద్ధి పనులకు విరాళాలు
ఇతర డిపాజిట్లు
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డిసెంబర్ 2020

వసూలైన ఖర్చు పద్దు
మొత్తం
1215953.00 గొట్ట పు బావుల మరమ్మత్తు

398738.00 పారిశుధ్యం మరియు పరిశుభ్రత
655395.00 పేద, వికలాంగ, వితంతువులకు
పెన్ష న్

765200.00 దోమ / ఏవైనా క్రిమికీటకాదుల ద్వారా
కలిగే వ్యాధుల నివారణ కార్యక్రమం

1492500.00 వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్వహణ కార్యక్రమం
37670.00 ఆస్తు ల నిర్వహణ

247000.00 రక్తదాన శిబిరం

71000.00 సామాజిక అటవీకరణ

1808257.00 వీధి దీపాల మరమ్మత్తు

198607.00 పాఠశాల క్రీడల నిర్వహణ

1453.00 స్వయం సహాయక బృందాల శిక్షణ

68700.00 పోషకాహార లోపాన్ని తగ్గించే
కార్యక్రమం

12000.00 వివిధ సమావేశాల నిర్వహణ

3011871.00 అవగాహనా ప్రచారాలు మరియు
ప్రకటనలు

71221.00 పన్ను వసూలు చేసేవారి కమీషన్

ఖర్చు మొత్తం
591637.00
98391.00

641500.00

155295.00

4716745.00
419390.00
249261.00
76735.00

332606.00
260510.00
43900.00

59274.00

340156.00

231976.00
298434.00

ఆదాయ వనరు
మొత్తం రాబడి

వసూలైన ఖర్చు పద్దు
మొత్తం
10055565.00 ఆతిథ్యం

ఆఫీసు ఖర్చులు
మొత్తం ఖర్చులు

ఖర్చు మొత్తం
76665.00

897380.50

9642052.50

ఒక కోటి యాభై ఐదు వేల ఐదు వందల అరవై ఐదు తొంభై ఆరు లక్షల నలభై రెండు వేల మరియు యాభై
రూపాయలు మాత్రమే
రెండు రూపాయల యాభై పైసలు మాత్రమే
భూమి మరియు భవన పన్ను
2018-19లో భూమి మరియు భవన పన్ను
కోసం మొత్తం అంచనా విలువ (డిమాండ్) రూ.15.66
లక్షలు ఉండగా, అందులో రూ.12.16 లక్షలు (78%)
వసూలు కావచ్చు. స్థ ల మరియు భవన పన్ను వసూలు
కోసం సంవత్సరమంతా అనేక పన్ను వసూలు శిబిరాలు
నిర్వహించబడ్డా యి.
ట్రేడ్ల నమోదుకు ఫీజు
2018-19లో, ట్రేడ్ల రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల నుండి
అంచనా వేసిన మొత్తం రూ.6.94 లక్షల నుండి రూ.6.55
లక్షలు (94%) వసూలు చేశారు. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు
వసూలులో పెరుగుదల వివిధ వ్యాపార మిత్రత సేవలను
అందించడం ద్వారా సాధ్యమైంది.
శాశ్వత ఆస్తు ల నుండి ఆదాయం
గ్రామ పంచాయతీలో 2 ప్రభుత్వ మరుగుదొడ్లు ,
చేపలు పట్టే 7 ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. వీటిని ప్రతి సంవత్సరం
లీజుకు ఇస్తా రు. ఈ ఆస్తు ల నుండి 2018-19లో గ్రామ
పంచాయతీ రూ.7.65 లక్షలు సంపాదించింది.
వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ
2018-19లో, గ్రామ పంచాయతీ నాన్-బయో
డిగ్రేడబుల్ వ్యర్థా లను అమ్మడం ద్వారా రూ.1.98 లక్షలు
సంపాదించింది. మరోవైపు, స్థా నిక నివాసితుల నుండి
వ్యర్థా ల సేకరణ మరియు నిర్వహణ నిమిత్తం నెలవారీ
రుసుముగా రూ.18.08 లక్షలు వసూలు చేశారు. ఇది
వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్వహణ కార్యకలాపాలు సుస్థి రంగా
మరియు స్వావలంబనగా ఉండేలా చేసింది.

మరియు దివ్యాంగులకు నెలవారీ రూ.1,000/- చొప్పున
అందిస్తోంది. మళ్ళీ, పేద స్వయం సహాయక బృంద
సభ్యులకు జీవనోపాధి అవకాశాన్ని కల్పించడానికి, గ్రామ
పంచాయతీ ఒఎస్ఆర్ నుండి పౌల్ట్రీ, మేకల పెంపకం,
బయో ఫ్లా క్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ యూనిట్ను అందిస్తోంది.
మహిళా సాధికారత
జీపీ ప్రాంతంలో 388 స్వయం సహాయక బృందాలు
ఉన్నాయి. ఈ మహిళా స్వయం సహాయక బృందాలను
సాధికారులుగా చేయడానికి గాను, బ్యాగ్ తయారీ,
బ్యూటీషియన్, కుట్టు శిక్షణ, సాఫ్ట్ టాయ్ క్రాఫ్టింగ్, పేపర్
బ్యాగ్ తయారీ మొదలైన వాటిపై స్వయం సహాయక
సంఘాల కోసం జిపి వివిధ శిక్షణా కార్యక్రమాలను
నిర్వహించింది. పైన పేర్కొన్న శిక్షణల ఖర్చు ఒఎస్ఆర్
నిధుల నుండి చేయబడుతుంది. ఈ బృందాలకు తమ
ఉత్పత్తు ల అమ్మకం కోసం స్టా ల్స్ కూడా ఏర్పాటు
చేయబడ్డా యి.
ప్రస్తు తం ఉన్న జీవనోపాధిని సృష్ట ించడానికి
మరియు బలోపేతం చేయడానికి గ్రామ పంచాయతీ అనేక
నైపుణ్య అభివృద్ధి శిక్షణలను ప్రారంభించింది. శిథిలమైన
భవనం వద్ద ఉప-పోస్ట్ ఆఫీస్ తాత్కాలికంగా నడుస్తోంది,
అందువల్ల ప్రజలు చాలా సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి
వస్తోంది. ఆవశ్యకతను గ్రహించిన గ్రామ పంచాయతీ
ఓన్ సోర్స్ రెవెన్యూ నుండి సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కోసం ఒక
భవనాన్ని నిర్మించింది.

సొంత మూల ఆదాయం (ఒఎస్ఆర్) వినియోగం
ఈ ఒఎస్ఆర్ నుండి, ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ
పంచాయతీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన & ప్రశంసనీయమైన
ప్రోత్సాహకర కార్యక్రమాలను చేస్తోంది. ప్రతిచోటా ఏ
రూపంలోనూ పేదరికం లేకుండా అంతం చేయడానికి
మరియు జీవనం ఆరోగ్యవంతమైనదిగా ఉండేలా
చూడటానికి మరియు అన్ని వయస్సుల వారికీ
శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించడానికి, గ్రామ పంచాయతీ
బిపిఎల్ కింద ఉండని 64 మంది వృద్ధు లు, వితంతువులు
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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పారిశుధ్య సంబంధిత కార్యకలాపాలు
అపరిశుభ్రమైన
రుతుస్రా వం
మరియు
ఉపయోగించిన
న్యాప్కిన్లను
అసురక్షితంగా
పారవేయడం గ్రామీణ ప్రాంతాల సాధారణ సమస్యలు.
అంతేకాకుండా రుతుస్రా వం గురించి చాలా పురాతన
అపోహలు ఉన్నాయి. ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవటానికి,
ఒక ఐఇసి క్రియాశీలతగా పిల్ల లు, ఉపాధ్యాయులు
మరియు సంరక్షకులు పాల్గొనడంతో పాఠశాలల్లో వరుస
వర్క్షాప్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డా యి. అప్పుడు గ్రామ
పంచాయతీ ఈ ప్రాంతంలోని మొత్తం 5 హైస్కూళ్ళలో
శానిటరీ నాప్కిన్ విక్రయ & భస్మీకరణ యంత్రా లను
ఏర్పాటు చేసింది. ప్రతి సంవత్సరం గ్రామ పంచాయతీ
స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరం, ఉచిత ఆరోగ్య తనిఖీ శిబిరాలు,
పోషకాహార లోపం ఉన్న పిల్ల లను గుర్తించడానికి స్క్రీనింగ్
క్యాంప్లు నిర్వహిస్తోంది మరియు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ
ఒఎస్ఆర్ నుండి అమలు చేయబడతాయి.
ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ పంచాయతీ యొక్క
ప్రభావవంతమైన అంశాలలో ఒఎస్ఆర్ను ఇతర
నిధులతో కలపడం ఒకటి. ఏదైనా ప్రభుత్వ నిధుల నుండి
ఏదైనా అభివృద్ధి పనులను నిర్వహించే సమయంలో అన్ని
క్లిష్ట మైన అంతరాలు ఒఎస్ఆర్నుండి తగ్గించబడతాయి.
2016లో, ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఒక ఘన మరియు
ధ్రవ వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్వహణ ప్రాజెక్టు ను ఏర్పాటు
చేసింది మరియు ఈ రోజు వరకు 50 లక్షల ప్లాంట్
ఖర్చును ఓఎస్ఆర్నుండి చేయబడింది. అంతేకాకుండా,
అట్ట డుగు రైతుల కోసం ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ పథకం కింద
గత సంవత్సరం 53 వ్యవసాయ చెరువులను తవ్వటం,
ఆ లబ్ధి దారులకు చేపలు పట్ట డం (మిన్నోలు) ఓఎస్ఆర్
ఫండ్ నుంచి అందించారు. పిల్ల ల ఆరోగ్యకరమైన
మానసిక మరియు శారీరక వృద్ధి ని నిర్ధారించడానికి,
గ్రామ పంచాయతీ ఓఎస్ఆర్, 14వ ఆర్థి క సంఘ నిధులు
& ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ను కలిపి పిల్ల ల పార్కును
నిర్మించింది. సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం
ద్వారా వ్యవసాయ కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలని ఇటీవల
ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ పంచాయతీ నిర్ణయించింది.
మొదటి దశలో, పంచాయతీ 2 గ్రామ సంసద్ (వార్డు లు)
లలో ఈ ప్రాజెక్టు ను ప్రారంభించింది. ఓఎస్ఆర్ &
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ను కలిపి రైతులతో వర్క్షాప్ల
ఏర్పాటు, ప్రదర్శన క్షేత్రం మరియు గృహస్థా యి కంపోస్ట్
గోతుల ఏర్పాటు మరియు రైతులకు సేంద్రీయ విత్త నం &
ఎరువుల సరఫరా అమలు చేయబడ్డా యి.
పేద, వృద్ధ , వితంతువు మరియు వికలాంగ వ్యక్తులకు
పెన్ష న్
ఈ కరోనా మహమ్మారి పరిస్థి తులతో పాటు
అమ్ఫాన్ (సూపర్ సైక్లో నిక్ తుఫాను) అనంతర కాలంలో
గ్రామ పంచాయతీ పేద గ్రామస్తు లకు ప్రత్యామ్నాయ
జీవనోపాధిని అందిస్తోంది. 1000 మంది మహిళల
నేతృత్వంలోని
కుటుంబాలు
గుర్తించబడ్డా యి;
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజి పథకం కింద పౌల్ట్రీ షెడ్, మేకల షెడ్లు
నిర్మించబడ్డా యి మరియు కోడిపిల్ల లు, మేకలు ఓఎస్ఆర్
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నుండి వారికి అందించబడ్డా యి. లాక్ డౌన్ వ్యవధిలో,
గ్రామ పంచాయతీ పేద మరియు బాధిత ప్రజల కోసం
కమ్యూనిటీ కిచెన్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ గ్రామ
పంచాయతీ ప్రజలకు మాత్రమే కాకుండా ఇతర ప్రాంత
ప్రజలకు కూడా ప్రతిరోజూ 200 భోజనాలు అందజేశారు.
ఇది కాకుండా, గ్రామ పంచాయతీ ముఖ్యమంత్రి కోవిడ్
-19 సహాయ నిధికి రూ.150000.00 విరాళం ఇచ్చింది.
పైన పేర్కొన్న అన్ని కార్యక్రమాలు స్వంత మూల ఆదాయం
నుండి అమలు చేయబడ్డా యి.
ప్రతిచోటా ఏ రూపంలో ఉన్నా పేదరికాన్ని
నిర్మూలించడం, పోషకాహార లోపం యొక్క శాపాలను
తుడిచివేయడం, ఆకలిని అంతం చేయడం, ఆహార
భద్రత సాధించడం, పోషకాహారాన్ని మెరుగుపరచడం
మరియు స్థి రమైన వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం,
ఆరోగ్యకరమైన జీవితాలను నిర్ధారించడం మరియు అన్ని
వయస్సుల వారికీ శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించడం, లింగ
సమానత్వం సాధించడం మరియు మహిళలు మరియు
బాలికలను సాధికారుల్ని చేయడం మరియు అందరికీ
సమగ్ర మరియు స్థి రమైన ఆర్థి క వృద్ధి , ఉపాధి మరియు
అందరికీ గౌరవప్రదమైన పనిని ప్రోత్సహించడానికి,
ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ పంచాయతీ తన సొంత మూల
ఆదాయాన్ని ఉపయోగిస్తోంది.
ప్రతి సంవత్సరం గ్రామ పంచాయతీ మహిళలు
మరియు పిల్ల ల అక్రమ రవాణా, బాల్య వివాహం, పాఠశాల
మానేయడం, పోషకాహార లోపం, బాల కార్మికులు
వంటి వివిధ సామాజిక శాపాలను నిర్మూలించడానికి
అనేక ర్యాలీలు, వర్క్షాపులు, సమావేశాలు ఏర్పాటు
చేస్తుంది; మరియు ఈ కార్యక్రమాల ఖర్చులు కూడా
ఓఎస్ఆర్ నుండి భరిస్తుంది. అంతేకాకుండా, జనాభా
పెరుగుదలపై అవగాహన కల్పించడానికి, జూలై 11న
ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం పాటించబడింది; గ్లో బల్
వార్మింగ్ మరియు పర్యావరణ కాలుష్యంపై అవగాహన
కల్పించడానికి, జూన్ 5న ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం
జరిగింది; అందరికీ విద్యను ప్రోత్సహించడానికి,
ప్రపంచ అక్షరాస్యత దినోత్సవాన్ని సెప్ట ెంబర్ 8న
జరుపుకున్నారు. అంతేకాకుండా, అందరిలో అవగాహన
పెంచే ఉద్దేశ్యంతో, మార్చి 24న జాతీయ కుష్టు నివారణ
దినం, జనవరి 30న జాతీయ క్షయవ్యాధి దినోత్సవం
జరుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నిటిలో పాఠశాలల
పిల్ల లు, స్వయం సహాయక బృంద మహిళలు, ఆశా &
ఐసిడిఎస్ కార్మికులు, స్థా నిక యువకులు, పంచాయతీ
సభ్యులతో పాటు సామాన్య ప్రజలు పాల్గొన్నారు. ఈ
కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేయడానికి ర్యాలీ,
గ్రూ ప్ డిస్కషన్స్, వర్క్షాప్లతో పాటు ఇంటింటికి నిఘా
పెట్టారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ సొంత వనరుల రాబడి
పరిధిలో ఉన్నాయి. అందువల్ల ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ
పంచాయతీ తన స్వావలంబన దిశగా పయనిస్తోందని
చెప్పవచ్చు.

ఆవాస్ దివస్ నాడు

మన గ్రామీణ ప్రజల గౌరవాన్ని కాపాడే ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్
యోజన (పిఎంఎవై)

కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి , పంచాయతీ రాజ్,
వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ, ఆహార ప్రాసెసింగ్
పరిశ్రమల శాఖా మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్
గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రు లు, రాష్ట ్ర, కేంద్ర పాలిత
ప్రాంతాల ఉన్నతాధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్
ద్వారా “ఆవాస్ దివస్” సందర్భంగా సమావేశాన్ని
నిర్వహించారు.” (హౌసింగ్ డే). లబ్ధి దారులకు ఇళ్ల ను
అందించడం మరియు వారి గౌరవాన్ని కాపాడటం
పిఎం ఆవాస్ యోజన-గ్రామీణ్ (పిఎంఎవై-జి) యొక్క
ఉద్దేశ్యమని ఆయన అన్నారు. వాస్త వానికి ఈ మెరుగైన
జీవనశైలి లబ్ధి దారుల సంక్షేమంపై సానుకూల ముద్ర
వేస్తుంది. దేశంలో పాటించే ఇతర ప్రత్యేక రోజులకు
భిన్నంగా, ఆవాస్ దివస్ కోటి గ్రామీణ గృహాలను
చేర్చడానికి ఒక సందర్భం మరియు ఈ పథకం గురించి
లబ్ధి దారులలో అవగాహన కల్పించే అవకాశం. "2022
నాటికి అందరికీ ఇల్లు " లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి అనేక
రాష్ట్రాల గ్రామీణ మంత్రు లు తమ సంకల్పాన్ని వ్యక్తం
చేశారు.

19 వరకు నిర్ణయించబడింది మరియు మిగిలిన 1.95
కోట్ల ఇళ్ల ను 2019-20 నుండి 2021-22 వరకు రెండవ
దశలో నిర్మించాల్సి ఉంది. మొత్తం 2.26 కోట్ల గృహాల
కేటాయింపులో, మొత్తం 1.75 కోట్ల ఇళ్ళు పిఎంఎవై-జి
క్రింద మంజూరు చేయబడ్డా యి, వీటిలో 1.20 కోట్ల ఇళ్ళు
ఇప్పటికే పూర్తిగా నిర్మించబడ్డా యి.

గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి సాధ్వీ
నిరంజన్ జ్యోతి, గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యదర్శి శ్రీ నాగేంద్ర నాథ్
సిన్హా, అదనపు కార్యదర్శి (గ్రామీణాభివృద్ధి ) మిస్ ఆల్కా
ఉపాధ్యాయ, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ (గ్రామీణాభివృద్ధి )
శ్రీ గయా ప్రసాద్, మంత్రిత్వ శాఖ ఇతర అధికారులు ఈ
సమావేశానికి హాజరయ్యారు. కార్యదర్శులతో పాటు
పదహారు రాష్ట్రాల గ్రామీణాభివృద్ధి , పంచాయతీ రాజ్
శాఖ మంత్రు లు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ క్రింది కార్యకలాపాలు ఆవాస్ దివస్ / సప్తాహ్
పాటించే సందర్భంగా అమలు చేయడానికి చేర్చబడినవి:

“2022 నాటికి అందరికీ ఇల్లు ” అందించే లక్ష్యంతో
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 20 నవంబర్, 2016 న
ఉత్త రప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలో పిఎమ్ఏవై-జి ప్రారంభించారు.
ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 20 ను "ఆవాస్ దివస్" గా
పాటించాలని కూడా నిర్ణయించారు. 2022వ సంవత్సరం
నాటికి అన్ని అవసరమైన సౌకర్యాలతో కూడిన 2.95
కోట్ల హౌసింగ్ యూనిట్ల ను నిర్మించాలని తలచారు.
మొదటి దశలో ఒక కోటి పక్కా ఇళ్ల ను నిర్మించాలనే
లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నారు, అనగా 2016-17 నుండి 2018-

గృహాలను వేగంగా నిర్మించడం మరియు
పూర్తి పారదర్శకతను కొనసాగించడం, నాణ్యతను
పాటించటం, సకాలంలో లబ్ధి దారులకు డబ్బును
పంపించటానికి ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ, లబ్ధి దారులకు
సాంకేతిక సహాయం అందించడం, డిజైన్ ఎంపికలు
అందించడం, MIS-ప్రాంతాల సాఫ్ట్ వేర్ మరియు ఆవాస్
అప్లికేషన్ ద్వారా అప్రమత్త తను పాటించడం. నిర్దిష్ట
ప్రాంతాలకు తగినట్లుగా ప్రభుత్వం ఈ పథకం కింద అనేక
పారామితులను నిర్దేశించింది.

•
•

లబ్ధి దారులకు పిఎమ్ఏవై-జి సమాచారం
అందించడం
తనిఖీ
పర్యటనలలో
లబ్ధి దారులను
హౌసింగ్ సైట్ల కు తీసుకెళ్ల డం.

•

లబ్ధి దారులకు రుణాలు పొందడంలో
సహాయం చేయడానికి స్థా నిక బ్యాంకుల
అధికారులతో చర్చలు ఏర్పాటు చేయడం

•

శంఖుస్థా పన మరియు గృహా ప్రవేశం,
మొదలైన కార్యక్రమాలను నిర్వహించటం.

•

ఈ సందర్భంగా తగినదిగా భావించబడే
ఏదైనా ఇతర కార్యాచరణ.
మూలం పిఐబి
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
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గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ లో అసమతౌల్యాన్ని
తొలగించడానికి విప్ల వాత్మక చర్యలు

కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి , వ్యవసాయ
& రైతు సంక్షేమ మరియు ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల మంత్రి
శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ఆర్థి క వ్యవస్థ లో
అసమతుల్యత కొనసాగుతోందని, ఎందుకంటే మునుపటి
ప్రభుత్వాలు దీనిపై కొంచెం తక్కువ శ్రద్ధ కనబరిచాయి.
దేశ జనాభాలో 70 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది గ్రామాల్లో నే
నివసిస్తు న్నారు అన్నారు. ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ
నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం వ్యవసాయం మరియు గ్రామీణ
ఆర్థి క వ్యవస్థ పై పూర్తిగా దృష్టి సారించింది. గ్రామాలను
అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు అక్కడ ప్రాథమిక సౌకర్యాలు
కల్పించడానికి గత ఆరున్నర సంవత్సరాలలో అనేక
విప్ల వాత్మకమైన చర్యలు చేపట్టారు. "గ్రామీణ ఆర్థి క వ్యవస్థ :
ఆర్థి క పునరుజ్జీవనం మరియు నిరంతర సమాన అభివృద్ధి కి
కీలకం"పై కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ (సిఐఐ)
నిర్వహించిన జాతీయ సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ , శ్రీ తోమర్
గ్రామీణ భారతదేశ అభివృద్ధి ని తీసుకురాకుండా అభివృద్ధి
చెందిన దేశం యొక్క కల కూడా సాధ్యం కాదని అన్నారు.

గ్రా మీ ణా భి వృ ద్ధి
మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ఏడాది
గ్రామాల
అభివృద్ధి కి,
గ్రామీణ పేదల సంక్షేమం
కోసం 2 లక్షల కోట్ల
రూపాయలు ఖర్చు చేయనున్నట్లు శ్రీ తోమర్ తెలియజేశారు.
కోవిడ్-19 సంక్షోభం కారణంగా, ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ బడ్జె ట్ను
రూ. 50 వేల కోట్ల కు పెంచారు. ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు
రూ. 1 లక్ష, 11 వేల 500 కోట్లు కేటాయించారు. దీన్ దయాల్
అంత్యోదయ్ యోజన మరియు దీన్ దయాల్ గ్రామీణ్ కౌశల్
యోజన కింద చేసిన పనుల గురించి కూడా మంత్రి సమాచారం
ఇచ్చారు.

రైతులను చట్ట పరమైన అడ్డంకుల నుండి కాపాడి,
విడిపించి మరియు వారిని ఆర్థి కంగా బలోపేతం చేయడానికి
ప్రభుత్వం ఇటీవల చట్టాలను సవరించిందని శ్రీ తోమర్
చెప్పారు. చిన్న మరియు మధ్యతరహా రైతులకు అలాగే
అధునాతన మరియు క్లస్టర్ ఆధారిత వ్యవసాయాన్ని
ఆరు సంవత్సరాల క్రితం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవలంబించడం ద్వారా సంపాదించడానికి పదివేల క్రొత్త రైతు
మరుగుదొడ్లు , విద్యుత్, వంట గ్యాస్ వంటి ప్రాథమిక ఉత్పత్తి సంస్థ లను ఏర్పాటు చేస్తు న్నారు. రూ.1 లక్ష కోట్ల
సౌకర్యాలు కూడా లేవని, సుమారు 3 కోట్ల కుటుంబాలకు కేటాయింపుతో వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల నిధి కూడా
నివసించడానికి సొంత ఇల్లు కూడా లేవని గ్రామీణాభివృద్ధి ఏర్పాటు చేయబడింది.
మంత్రి పునరుద్ఘాటించారు.
ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి ఈ
గ్రామాల్లో
ఆహార
ప్రాసెసింగ్
యూనిట్ల ను
సౌకర్యాలు లభించాయి మరియు పిఎమ్ఏవై-జి క్రింద
అన్వేషించడానికి మరెన్నో
చర్యలను. చేపట్ట వలసిందిగా
నిర్మిస్తు న్న ఇళ్ల లో ఇతర ప్రాథమిక సౌకర్యాలు మరియు
గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి సిఐఐ ప్రతినిధులను పిలుపునిచ్చారు.
సదుపాయాలు అందించబడుతున్నాయి.
స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా సుమారు 7 కోట్ల 63
ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన క్రింద లక్షల మంది మహిళలు జీవనోపాధి మిషన్కు అనుసంధానం
ఇప్పటివరకు 1 లక్ష 78 వేల ప్రాంతాలు ప్రధాన రహదారులతో చేస్తు న్నట్లు ఆయన తెలిపారు. వారి ఉత్పత్తు లు తప్పనిసరిగా
అనుసంధానించ బడ్డా యి. తన రెండవ పదవీకాలంలో, మార్కెట్ చేయబడాలి, తద్వారా వారు కూడా సంపాదించడం
ప్రధాన మంత్రి ఇప్పుడు మూడవ దశను మంజూరు చేశారు, ప్రారంభిస్తా రు. ఈ సందర్భంగా, బంధన్ బ్యాంక్ వ్యవస్థా పకుడు
దీని క్రింద 1 లక్ష 25 వేల కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారులు & సిఐఐ గ్రామీణ ఎకానమీ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్ సిఎస్ ఘోష్,
నిర్మించబడతాయి. ఈ లక్ష్యం దిశగా, సుమారు 30,000 కెపిఎంజి ఇండియా చీఫ్ శ్రీ నీలాంచల్ మిశ్రా మరియు శ్రీ సుధీర్
కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారులు ఇప్పటికే మంజూరు దేవ్రా స్ కూడా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తంచేశారు.
చేయబడ్డా యి.
మూలం పిఐబి
Ministry of Panchayati Raj
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ

www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

తాగునీరు మరియు పారిశుధ్య మంత్రిత్వ శాఖ
www.facebook.com/MODWS

@swachhbharat

పంచాయతీ రాజ్
యూట్యూబ్ ఛానెల్
గ్రామోదయ్ సంకల్ప్
మొబైల్ యాప్
(అనువర్తనం)
ముద్ింర చి & పచ్ర ురంిచినద ి పంచాయతీ రాజ్ మంత్త రి ్వ శాఖ పధ్ర ాన
సంపాదకులు: కార్యదర్శి, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ

ముద్రణ కర్త : ఇండియా ఆఫ్ సెట్ ప్రెస్, ఎ-1, మాయాపురి
ఇండస్ట్య
రి ల్ ఏరియా, ఫేజ్-I, మాయాపురి, న్యూ ఢిల్లీ - 110064
ప్రచురణ కర్త : పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ, భారత
పభ్ర ుత్వం , టవర్ II, 9వ అంతసతు్, జీవన్ భారతి బిల్డ ిం గ్,
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The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under
Ministry of Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is
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unintentional
and not meant
to hurt any feelings and therefore may be excused.

