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વડા પ્રધાને ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ ઍપ અને સ્વામિત્વ યોજનાનો આરંભ કર્યો

વ

ડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ રાષ્ ટ્રીય પંચાયતી રાજ દિવસ 2020 પ્રસંગે દેશભરની ગ્રામ પંચાયતોના સરપંચો સાથે વિડિયો
કૉન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી સંવાદ સાધ્યો હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે એકીકૃ ત ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ પૉર્ટલ અને
મોબાઈલ ઍપ્લિકેશન તથા સ્વામિત્વ યોજનાનો આરંભ કર્યો હતો.
દેશભરના સરપંચોને સંબોધિત કરતા, વડા પ્રધાને કહ્યું હતું કે લોકો જ ે રીતે કામ કરતા હતા તેને કોરોના મહામારીએ
સદંતર બદલી નાખ્યું છે અને એક સારો પાઠ શીખવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ મહામારીએ આપણને શીખવ્યું છે કે
વ્યક્તિએ હંમેશાં આત્મનિર્ભર રહે વું જોઈએ.
“કોવિડ-19 મહામારીએ આપણી સામે એવા નવા પડકારો અને સમસ્યાઓ લાવી મૂક્યા છે, જ ેની કલ્પના સુદ્ધાં
આપણે ક્યારે ય કરી નહોતી, પણ તેણે આપણને એક દૃઢ સંદેશ સાથેનો બહુ જ સારો પાઠ પણ શીખવ્યો છે. આ મહામારીએ
આપણને શીખવ્યું છે કે આપણે આત્મનિર્ભર અને પગભર હોવું જોઈએ. તેણે આપણને શીખવ્યું છે કે ઉકેલો માટે આપણે
દેશની બહાર નજર દોડાવવી ન જોઈએ. આ સૌથી મોટો પાઠ છે જ ે આપણે ભણ્યા છીએ.
“દરે ક ગામ પોતાની મૂળભૂત જરુરિયાતો પૂરી કરી શકે એટલું પગભર હોવું જોઈએ. એ જ રીતે દરે ક જિલ્લો પણ
પોતાના સ્તરે પગભર, દરે ક રાજ્ય પણ પોતાના સ્તરે આત્મનિર્ભર હોવું જોઈએ અને આખો દેશ પોતાના સ્તરે આત્મનિર્ભર
હોવો જોઈએ.
શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ગામડાઓને પગભર બનાવવા માટે તથા ગ્રામ પંચાયતોને સુદૃઢ કરવા માટે સરકાર
સખત મહે નત કરી રહી છે.
“છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 1.25 લાખ પંચાયતોને બ્રૉડબૅન્ડના માધ્યમથી જોડવામાં આવી છે, જ ે આંકડો આ પહે લા માંડ
100નો હતો. એ જ રીતે, કૉમન સર્વિસ સેન્ટર્સનો આંકડો પણ ત્રણ લાખને વટાવી ગયો છે. ”
તેમણે કહ્યું હતું કે મોબાઈલ ફોનનું ઉત્પાદન ભારતમાં થતું હોવાથી, સ્માર્ટફોન સસ્તા થયા છે અને આવા સસ્તા
સ્માર્ટફોન દરે ક ગામમાં પહોંચ્યા છે તથા આનાથી ગ્રામ્ય સ્તરે ડિજિટલ આધાર-માળખું વધુ સુદૃઢ થશે.
“પંચાયતોના વિકાસથી રાષ્ ટ્ર અને લોકતંત્રનો વિકાસ સુનિશ્ચિત થશે.”
વડા પ્રધાને કહ્યું હતું કે ભારત પાસે મર્યાદિત સાધનો હોવા છતાં, આપણે સક્રિયપણે પડકાર ઝીલ્યો છે અને નવી
ઊર્જા સાથે તથા નવી રીતો સાથે આગળ વધવાનો દૃઢ નિર્ધાર દેખાડ્યો છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગામડાઓની સામૂહિક શક્તિ દેશને આગળ વધવામાં મદદ કરી રહી છે.
સ્રોતઃ પ્રેસ ઈન્ફૉર્મેશન બ્યુરો (PIB)
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નરે ન્દ્ર સિંહ તોમર

સંદેશ

કૃ ષિ અને ખેડત
ૂ કલ્યાણ,
ગ્રામીણ વિકાસ અને પંચાયતી રાજ
પ્રધાન, ભારત સરકાર

સ્વચ્છ ભારત અભિયાનને સમર્પિત ગ્રામોદય સંકલ્પનો સાતમો અંક એવા સમયે બહાર પડી રહ્યો છે જ્યારે આખી માનવજાત
એક અદૃશ્ય દુશ્મનથી છૂ ટકારો મેળવવા માટે લડી રહી છે. કોરોના વાયરસ અથવા કોવિડ 19 મહામારી આખા વિશ્વ સામે એક બહુ
મોટો પડકાર બનીને ઊભી છે. કોવિડના ચેપને અંકુશમાં લાવવામાં સ્વચ્છતાએ અસરકારક ભૂમિકા ભજવી છે. આ દૃષ્ટિકોણથી આ
વિશેષાંકનું વિશેષ મહત્વ છે. કોરોના વાયરસ દ્વારા આ મહામારીના વૈશ્વિક ફે લાવાએ આખા વિશ્વ સામે ઘાતક ચેપ અને બીમારીથી
જોખમ ઊભું કરવા સાથે વિશ્વના અર્થતંત્રને ગંભીર મંદીમાં ધકેલી દીધું છે. સદનસીબે, માનનીય વડા પ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીના સક્ષમ
અને ગતિશીલ નેતૃત્વ હે ઠળની કેન્દ્ર સરકારે આપણા લોકોની સલામતી માટે સમયસર તથા ઉચિત પગલાં લેવાની શરુઆત કરી છે.
માનનીય વડા પ્રધાન આખા રાષ્ ટ્રને વિશ્વાસમાં લેવામાં તથા આ જીવલેણ વાયરસને અંકુશમાં રાખવામાં મહદઅંશે સફળ રહ્યા છે.
આજ ે, આખું વિશ્વ ભારતની પ્રતિબદ્ધતા અને સમયસર લેવાયેલાં પગલાંની પ્રશંસા કરી રહ્યું છે.
વિશ્વના અન્ય દેશોની જ ેમ જ ભારતીય અર્થતંત્રને પણ ઝટકો અનુભવાયો છે. પણ, આપણા રાષ્ ટ્રીય અર્થતંત્રને જોમ બક્ષવા
માનનીય વડા પ્રધાને આર્થિક પૅકેજની જાહે રાત કરી તથા આત્મનિર્ભર ભારત અને વોકલ ફૉર લોકલ જ ેવા મંત્રો આપ્યા. વડા પ્રધાને
રૂ. 20 લાખ કરોડના પૅકેજની જાહે રાત કરી જ ેમાં કૃ ષિ વિષયક માળખાકીય સુવિધાઓ માટે રૂપિયા એક લાખ કરોડની જોગવાઈનો
સમાવેશ છે. શહે રોમાંથી પોતાના ગામ તરફ સ્થળાંતર કરનારા શ્રમિકો આ રીતે પાછા ફરવાને કારણે ઊભી થયેલી કટોકટીને પહોંચી
વળવા સરકારે ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાનનો આરંભ કર્યો છે. આ અભિયાનનો ધ્યેય મોટી સંખ્યામાં ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પાછા
ફરે લા આ સ્થાળાંતરિત શ્રમિકોને રોજગારની તકો પૂરી પાડવાનો છે. આપદા-મુશ્કેલીને ને અવસરમાં પરિવર્તિત કરવાની વડા પ્રધાનની
હાકલને અનુસરતા, કૃ ષિ ક્ષેત્ર ઉપરાંત ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં વસતા લોકોના જીવનમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તન લાવવા માટે વિસ્તૃત પગલાં
લેવાની શરુઆત કરવામાં આવી છે. ખેડતૂ ોને પ્રોત્સાહન તથા પ્રેરણા આપવાની દૃષ્ટિએ લૉકડાઉન દરમિયાન પણ કેન્દ્ર સરકારે કૃ ષિ
ક્ષેત્રની તમામ પ્રવૃત્તિઓને પરવાનગી આપી હતી.
આ સમયગાળામાં સરકારના પ્રયાસોને પંચાયતોએ પણ પૂરેપૂરો સહકાર આપ્યો હતો. કેન્દ્રની વર્તમાન એનડીએ સરકારે
પંચાયતોનો વધુ સત્તા આપી સુદૃઢ બનાવવા માટેના સઘન પ્રયાસો જારી રાખ્યા છે. ગ્રામીણ ભારતને સુદૃઢ બનાવવા અને તેનો કાયકલ્પ
કરવા માટે પંચાયતોને ડિજિટલ બનાવવાનું મહત્વ સરકારને સમજાયું છે અને આ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ઈ-ગ્રામસ્વરાજ પૉર્ટલ
(http://egramswaraj.gov.in) નો આરંભ કરાયો હતો. આ કવાયતે પંચાયતો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલાં કામોના અસરકારક
દેખરખ-નિયંત્રણ અને મૂલ્યાંકન માટે એકીકૃ ત ઉપકરણ પૂરું પાડ્યું છે.

ઈ-સ્વામિત્વ યોજના શરુ કરી સરકારે બહુ મોટું પગલું લીધું છે, જ ેનો ધ્યેય ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આબાદી જમીન અને રહે ણાક
મિલકતના "માલિકી ખત" ઉપલબ્ધ કરાવવવાનો છે. આ યોજના તેમને બૅન્ક લોન તથા અન્ય આર્થિક લાભ મેળવવા માટે સમર્થ
બનાવશે.
મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે આપદા-મુશ્કેલી ને અવસરમાં પરિવર્તિત કરવાનો માનનીય વડા પ્રધાનનો અભિગમ પંચાયતી રાજ
સંસ્થાઓ ઉપરાંત મોટા સ્તરે આપણા ગામવાસીઓ માટે પણ લાભદાયક પુરવાર થશે.

(નરે ન્દ્ર સિંહ તોમર)
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શ્રી ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત

સંદેશ

માનનીય પ્રધાન, જલ શક્તિ
મંત્રાલય, ભારત સરકાર

બીજી ઑક્ટોબર, 2019ના દિવસે ગુજરાતના અમદાવાદમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે ભારતના ગૌરવશાળી ઈતિહાસમાં
એક નવું પ્રકરણ ઉમેરાયું જ્યારે માનનીય વડા પ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીએ સ્વચ્છતાના સૌથી સર્વકાલીન મહાનતમ હિમાયતી મહાત્મા
ગાંધીને તેમની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ઑપન ડેફીકેશન ફ્રી (ઓડીએફ) (ખુલ્લામાં શૌચ મુક્ત) ભારત સમર્પિત કર્યું. ઓડીએફ
જાહે રાત બીજી ઑક્ટોબર, 2014થી શરૂ થયેલા સ્વચ્છ ભારત મિશન (એસબીએમ) ગ્રામીણની પાંચ વર્ષની પ્રેરણાદાયી અને ઉત્કટ
યાત્રાનું પ્રતીક છે. આ મિશનના આરંભ સમયે ભારતની સ્વચ્છતાની વ્યાપ્તિ માત્ર 39% જ ેટલી હતી અને પ્રારંભમાં આ નિયત કાર્યનું
ધાર્યું પરિણામ પ્રાપ્ત કરવાનું અશક્ય જણાતું હતું.
આજ ે ભવ્ય સિદ્ધિઓ અને સીમાચિહ્નો વિશ્વમાં સૌથી મોટા વતર્ણૂંક પરિવર્તન કાર્યક્રમ તરીકે એસબીએમ સાથે સંકળાયેલી છે,
જ ેમાં 60 કરોડથી વધુ લોકોની સુરક્ષિત સ્વચ્છતા પદ્ધતિઓ પર સકારાત્મક પ્રભાવ પાડવામાં આવ્યો હોય એવો આ વિશ્વનો અનોખો
કાર્યક્રમ છે. આ મહત્વાકાંક્ષી સ્વચ્છ ભારત પ્રવાસમાં 10 કરોડથી વધુ શૌચાલયો બાંધવામાં આવ્યા હતા. તેનો આરંભ 15મી ઑગસ્ટ,
2014ના રોજ સૌ કોઈ માટે સુરક્ષિત સ્વચ્છતા સુધીની પહોંચ અને આખા દેશમાં આ અભિયાન વેગવાન કરવાની વડા પ્રધાને આપેલી
સ્વચ્છ ભારતની પ્રાપ્તિ માટે જન આંદોલનની પ્રોત્સાહક હાકલ સાથે થયો હતો.
પ્રેરણાદાયી જન આંદોલનને એ પછીના તબક્ કે લઈ જવા વડા પ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીના વડપણ હે ઠળના કેન્દ્રના પ્રધાન મંડળે
આ વર્ષની શરુઆતમાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) [એસબીએમ (જી)]ના બીજા તબક્કાને 2024-25 સુધી મંજૂરી આપી છે.
ચોથી માર્ચ, 2020ના રોજ એસબીએમ (જી)ના બીજા તબક્કાના રાષ્ ટ્રીય આરંભ પ્રસંગે હાજર રહે વાનું સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત
થયું હતું. આ કાર્યક્રમ અંગર્તગ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં મેળવવામાં આવેલા લાભને ટકાવી રાખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો એસબીએમ
(જી)ના બીજા તબક્કામાં આશય છે. શૌચાલય સુધીની પહોંચ અને ઉપયોગ બાબતે તથા સૌને સાથે રાખી આગળ વધતી વખતે એ
વાતની તકેદારી રાખવામાં આવી છે. દેશની દરે ક ગ્રામ પંચાયતમાં અસરકારક સૉલિડ ઍન્ડ લિક્વિડ વૅસ્ટ મેનેજમેન્ટ (એસએલડબલ્યુએમ)
સંસ્થાપિત હોય તેની તકેદારી આ કાર્યક્રમ દ્વારા લેવામાં આવશે. એસબીએમ (જી)નો બીજો તબક્કો 2020-21થી 2024-25
દરમિયાનમાં મિશન મૉડમાં અમલમાં આવશે અને તેની કુ લ બજ ેટ ફાળવણી રૂ. 1,40,881 કરોડ હશે.
આખું વિશ્વ અત્યારે કોવિડ-19ની કટોકટી સામે બાથ ભીડી રહ્યું છે, ત્યારે એસબીએમજીના બીજા તબક્કાની ભૂમિકા ભારત
માટે વધુ મહત્વની બની ગઈ છે. વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત થઈ રહ્યું હોવાથી, ખાસ કરીને સાબુથી હાથ ધોવા, કચરાનું
વ્યવસ્થાપન અને શૌચાલયના નિયમિત ઉપયોગ પર ભાર અપાઈ રહ્યો હોવાથી; વાયરસનો પ્રસાર આ સરળ છતાં અસરકારક
વર્તણૂંકો દ્વારા અને સમાજના લવચિક વલણને કારણે રોકી શકાય છે. વર્તમાન કટોકટીએ આપણને એક મોટો પાઠ શીખવ્યો છે કે
સ્વચ્છ ભારત આ કટોકટીમાં આપણું સૌથી દૃઢ ભાગીદાર છે અને દરે ક વ્યક્તિને સ્વચ્છતાના સંદેશવાહક હોવાનો ગર્વ હોવો જોઈએ.
એસબીએમ-જી પર કેન્દ્રિત ‘ગ્રામોદય સંકલ્પ’નો આ વિશેષાંક પ્રસિદ્ધ કરવા બદ્દલ સંપાદકીય ટીમ અને પંચાયતી રાજ
મંત્રાલયને મારી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છુ .ં મને આશા છે કે આ અંક દ્વારા એસબીએમ –જીની સફળતા ગાથાઓની વહેં ચણી સ્વચ્છ
સ્વભાવના નિર્માણ કરવા માટે પ્રેરણાદાયક અને મદદરૂપ સાબિત થશે.


(ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત)
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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સુનીલકુ માર, આઈએએસ

સંદેશ

સચિવ,
ભારત સરકાર,
પંચાયતી રાજ મંત્રાલય

ગ્રામોદય સંકલ્પનો સાતમો અંક રાષ્ ટ્રીય કાર્યક્રમ સ્વચ્છ ભારત મિશનને સમર્પિત છે. આ અંક એવા મહત્વના ગાળામાં
વાચકો સમક્ષ આવી રહ્યો છે જ્યારે કોવિડ-19 ચેપ વિશ્વના લોકોના જીવન અને સ્વાસ્થ્ય સામે ગંભીર પડકાર ઊભા કરી રહ્યો
છે. ચેપને રોકવા માટે સ્વચ્છતાની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વની છે. આ દૃષ્ટિએ, આ વિશેષાંક આપણી પંચાયતો અને સમસ્ત
ગામવાસીઓને પ્રેરણા આપશે.
સ્વચ્છ ભારત મિશનને સફળ બનાવવામાં, ગ્રામ પંચાયતો તથા ગામવાસીઓ આ મૂક ક્રાંતિના વાહક રહ્યા છે. આવી
અનેક સફળતા ગાથાઓને આ અંકમાં સમાવવામાં આવી છે. આંકડાની દૃષ્ટિએ વાત કરીએ તો આખા ભારતને ખુલ્લામાં શૌચ
(ઑપન ડેફીકેશન ફ્રી-ઓડીએફ) થી મુક્ત કરાવવું એ કોઈ સામાજિક ક્રાંતિથી જરાય ઓછુ ં કઈ રીતે કહી શકાય? ઑક્ટોબર
2014માં જ ે સ્વચ્છતા સુવિધાઓ માત્ર 39% હતી તેને ઑક્ટોબર, 2019માં 100% સુધી વધારવામાં આવી. આ ધ્યેયને પ્રાપ્ત
કરવા માટે 10 કરોડથી વધુ શૌયાલયો ઘરમાં બાંધવામાં આવ્યા. સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રમાંના છ કરોડ લોકો આ ઝુંબેશમાં
સહભાગી થયા, અને આમ આ ઝુંબેશ ખરા અર્થમાં લોક અભિયાન બની. હવે આ અભિયાનને આગળના તબક્કામાં લઈ જવાની
છે, જ ેથી કચરાનો યોગ્ય નિકાલ લાવવામાં આવે અને ક્યાંય પણ કચરો એકઠો ન થાય. આ અંકમાં સ્વચ્છતા-આરોગ્યરક્ષણ
વિશેની અનેક સફળતા ગાથાઓ તમને જોવા-વાંચવા મળશે.
આ સમયગાળા દરમિયાન પંચાયતી રાજ મંત્રાલયે પણ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ પહે લ હાથ ધરી છે. બાંધવામાં આવેલા
શૌચાલયોનો ટકાઉ ઉપયોગ થાય એ રીતે તેમની જાળવણીની દિશામાં આપણી પંચાયતોએ કામ કર્યું છે. ગ્રામીણ પ્રતિનિધિઓએ
લોકોની વર્તણૂંકમાં પરિવર્તન લાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. પંચાયતોના આ પ્રયાસો તમને આ અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા લેખો અને
સફળતા ગાથાઓમાં જોવા મળશે.
સમાજના તળિયે પંચાયતો લોકતંત્રનો આધાર છે. લોકતંત્રના આધારને દૃઢતા બક્ષવા માટે, જરૂરી છે કે પંચાયતની
કામગીરીમાં પારદર્શિતા હોય અને જ ે નાણાં કેન્દ્ર સરકાર તેમને સીધા મોકલે છે, તેનો ઉપયોગ ઈમાનદારીપૂર્વક ગ્રામીણ પ્રજાના
ભલા માટે થવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિથી, ઑન-લાઈન રિપૉર્ટિંગ હે ઠળ, ગ્રામ પંચાયતો માટે પીઆરઆઈએસૉફ્ટ- પીએફએમએસ
ઈન્ટરફૅ સ દ્વારા ચુકવણીઓ કરવાનું ફરજિયાત બનાવાયું છે. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આશરે 1.39 લાખ ગ્રામ પંચાયતોએ
ઑનલાઈન પૅમેન્ટ માટે તેમની નોંધણી કરાવી છે. આશરે 1.03 લાખ ગ્રામ પંચાયતો પીએફએમએસ દ્વારા વાસ્તવિક સમયમાં
વિક્રેતાઓ/સેવાઓ આપનારાઓને ઑનલાઈન ચુકવણીઓ કરી રહી છે.
ઑડિટ માટેની નવી ઑનલાઈન ઍપ્લિકેશનનો આરંભ 15 એપ્રિલ, 2020ના કરાયો હતા, જ ેનો અમલ દરે ક રાજ્યોની
પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓમાં કરવામાં આવનાર છે. ઑડિટ ઑનલાઈન પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને ફાઈનાન્સ કમિશન પાસેથી
મળતી અનુદાનની રકમની હિસાબ-તપાસણી (ઑડિટિગ
ં ) કરશે જ ેનાથી ભંડોળના અસરકારક ઉપયોગમાં પારદર્શિતા અને
જવાબદારીની ખાતરી રહે . નજીકના ભૂતકાળમાં મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલાં પગલાં વિશે પણ આ અંકમાં માહિતી
મળશે. ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ, સ્વામિત્વ યોજના વગેરે આવાં જ પગલાં છે, જ ેના વિશેની મહત્વના લેખોને આ અંકમાં સમાવી લેવાયા
છે.
મને વિશ્વાસ છે કે વાચકોને આ અંક ગમશે જ. દેશમાં કોવિડ-19 કટોકટીને કારણે, અમે હવે પછીનો અંક કોવિડ વિશેષાંક
તરીકે પ્રસિદ્ધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

તારીખઃ 30મી જૂ ન, 2020-
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(સુનીલ કુ માર)

સેન્ટ્રલ ફાઈનાન્સ કમિશનની ભલામણો અને
પંયાતોને ભંડોળનું હસ્તાંતરણ

રા

ષ્ ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું
હતું,
''ભારતનું
ભાવિ
ગામડાઓમાં છે'’. તેમના માટે
આઝાદીનો અર્થ રાજકીય આઝાદી
એટલો જ નહોતો. તેમણે ગ્રામીણ
જનસંખ્યા સાથે આખા દેશ માટે નૈતિક,
સામાજિક અને આર્થિક આઝાદીના
મહત્વ પર ભાર આપ્યું હતું. દેશના
આર્થિક વિકાસ માટે ગાંધીજીએ ગામને
મુખ્ય એકમ ગણ્યું હતું. તેમની દૃષ્ટિએ, આપણા ગામડા
આત્મનિર્ભર અને આર્થિક રીતે કાર્યક્ષમ બનશે ત્યારે જ
આખા દેશનો વિકાસ થશે. આપણા દેશને આઝાદી મળ્યાના
લાંબા સમય બાદ, 20મી સદીના છેલ્લા દાયકામાં બંધારણમાં
73મા અને 74મા સુધારાને સ્વીકાર્યા બાદ રાષ્ ટ્રપિતાના ગ્રામ
સ્વરાજની પરિકલ્પનાના આધાર પર પંચાયતી રાજ
સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવામાં આવી. આપણા દેશના
સમવાયી રાજકીય તંત્રમાં, ત્રિ-સ્તરીય પંચાયતો રચવામાં
આવી, જ ેમાં સ્થાનિક સંસ્થાઓ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય શાસન
લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓના ત્રીજા સ્તર તરીકે સ્થાપવામાં આવી
હતી.
પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે
બંધારણમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે રાજ્યોમાંની
પંચાયતોને ભંડોળની ઉપલબ્ધિ વધારવા માટે સેન્ટ્રલ ફાઈનાન્સ
કમિશન્સ (સીએફસી) ભલામણો કરશે. બંધારણ હે ઠળ,
“કમિશનની એ ફરજ રહે શે કે સંબંધિત રાજ્યના ફાઈનાન્સ
કમિશનરની ભલામણો મુજબ પંચાયતોને ભંડોળ આપવા માટે
કોઈ રાજ્યના રિઝર્વ ફંડમાં વધારો કરવાની જરૂર હોય તો એ
અંગે જરૂરી પગલાં લેવા માટે તેઓ રાષ્ ટ્રપતિને ભલામણ કરી
શકે છે. સેન્ટ્રલ ફાઈનાન્સ કમિશનની ગ્રાન્ટ્સનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય
ગ્રામ પંચાયતો માટે સાધનોની ઉપલબ્ધિ વધારવાનો છે, જ ેથી
તેઓ પોતાની ફરજો અને જવાબદારીઓ આસાનીથી અને
અસરકારક રીતે પૂરી કરી શકે.

-નરે ન્દ્ર સિંહ તોમર*

રાજના વિવિધ પાસાં નક્કી કરવામાં
રાજ્ય વિધાનસભા મહત્વની ભૂમિકા
ભજવે છે. આપણા બંધારણમાંની
જોગવાઈ મુજબ, પંચાયતો સ્થાનિક
સ્વરાજ તરીકે કામ કરશે અને ગ્રામીણ
સ્તરે આર્થિક વિકાસ અને સામાજિક
ન્યાય માટેની યોજનાઓ ઘડશે. પણ,
પંચાયતોને હક્કો તથા સત્તાના હસ્તાંતરણ
સંબંધિત બાબતો રાજ્યના અંકુશ હે ઠળ
રહે શે. બંધારણના 11મા અનુચ્છેદમાં પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના
29 વિષયો જણાવવામાં આવ્યા છે તે હે ઠળ રાજ્ય વિધાનસભા
પાસે માત્ર આર્થિક વિકાસ અને સામાજિક ન્યાય સંબંધિત
યોજનાઓના આયોજન અને અમલ બજાવણી પર નિર્ણય લેવા
માટેની જ સત્તા છે. કરવેરા અને આર્થિક જોગવાઈઓ કરવા
અંગેની પંચાયતની સત્તા રાજ્યો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત, રાજ્યો પંચાયતની ક્ષમતા વધારવા માટે યોગ્ય
માળખું નિર્માણ કરવામાં તેમ જ તેમની જવાબદારીઓ નક્કી
કરવામાં તેમ જ તેમની કામગીરી અને પ્રવૃત્તિઓમાં પારદર્શિતા
જાળવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
2014માં એનડીએ સરકાર સત્તામાં આવી ત્યારે 14મા
ફાઈનાન્સ કમિશનની ભલામણો સરકારની વિચારણા હે ઠળ
હતી અને નિર્ણય લેવાનો બાકી હતો. આ અગાઉની સરકારોથી
વિપરિત, વર્તમાન સરકારનો અભિગમ, ફાઈનાન્સ કમિશનની
ભલામણોનો સવાલ છે ત્યાં સુધી, પંચાયતો તરફ વધુ રચનાત્મક
રહ્યો છે.

આના પર વધુ ચર્ચા કરીએ એ પહે લા, પંચાયતી રાજ
સંસ્થાઓનો ફાળવવામાં આવેલા ભંડોળ તરફ તમારું ધ્યાન
દોરવાનું મને ગમશે. સ્થાનિક ગ્રામીણ સંસ્થાઓના વિકાસ
માટેની સેન્ટ્રલ ફાઈનાન્સ કમિશનની ભલામણો દસમા
ફાઈનાન્સ કમિશન (ગ્રાન્ટનો સમયગાળો 1995-2000) બાદ
શરુ કરવામાં આવી હતી. બારમા ફાઈનાન્સ કમિશન (20052010) સુધી, પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને અપૂરતા ભંડોળના
સ્થાનિક શાસન રાજ્યનો વિષય હોવાથી, પંચાયતી હસ્તાંતરણની ભલામણ કરાતી હતી. દસમા ફાઈનાન્સ કમિશને
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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કુ લ રૂ. 4380.93 કરોડના હસ્તાંતરણની ભલામણ કરી હતી.
ગ્રાન્ટ સમયગાળા દરમિયાન કુ લ રકમ રૂ. 3576.35 (81.63%)
જ છૂ ટી કરવામાં આવી હતી. એ જ રીતે, અગિયારમા
ફાઈનાન્સ કમિશને (ગ્રાન્ટ સમયગાળો 2000-2005)
રૂ.8000ની કુ લ રકમની ભલામણ કરી હતી. ગ્રાન્ટ સમયગાળા
દરમિયાન, રૂ. 6601.85 કરોડ (82.52%) છૂ ટા કરવામાં
આવ્યા હતા. બારમા ફાઈનાન્સ કમિશને (ગ્રાન્ટનો સમયગાળો
2005-10) રૂ. 20,000 કરોડની કુ લ રકમની ભલામણ કરી
હતી અને રૂ. 18926.79 કરોડ (94.5%) રકમ ગ્રાન્ટ
સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યોને છૂ ટી કરવામાં આવી હતી.
13મા ફાઈનાન્સ કમિશને (ગ્રાન્ટ સમયગાળો 20102015) પરંપરા તોડતાં એક અનોખી ભલામણ કરી. કમિશને
નાની ઊભડક રકમ આપવાને બદલે ગ્રામીણ સ્થાનિક
સંસ્થાઓને વિભાજક સામૂહિક નિધિમાંથી 2.5% રકમ પૂરી
પાડવાની ભલામણ કરી. આ ગ્રાન્ટ સમયગાળા દરમિયાન રૂ.
65,160.76 કરોડની કુ લ ફાળવણીમાંથી રૂ. 58,256.63 કરોડ
(89.40%) રકમ રાજ્યોને છૂ ટી કરવામાં આવી હતી.
ન્યાયસંગત વહેં ચણીના અભાવ માટે અનેક કારણો હતાં અને
એક મુખ્ય કારણ હતું કે કેટલાક રાજ્યોએ ઓછી રકમનો દાવો
કર્યો હતો તો કેટલાક રાજ્યો ગ્રાન્ટ સંબંધી ધોરણોનું પાલન
કરતા નહોતા.
રાષ્ ટ્રનો વિકાસ આપણા ગામડાઓના વિકાસમાં જ
સમાયેલો છે, ગાંધીજીની આ વિચારધારામાં માનનીય વડા
પ્રધાન દૃઢ શ્રદ્ધા ધરાવે છે. ચૌદમા ફાઈનાન્સ કમિશને નવો
અભિગમ અપનાવ્યો અને ભલામણ કરી કે રકમનું હસ્તાંતરણ
પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ અન્ય સ્તરના સમાવેશ વિના સીધું જ
ગ્રામ પંચાયતોને કરવું, કેમ કે મૂળભૂત રીતે તો પંચાયતો જ
ગ્રામીણ સમાજને મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે
જવાબદાર હોય છે. આ નવા અભિગમ સાથે, ચૌદમા ફાઈનાન્સ
કમિશને દેશના 26 રાજ્યોમાંની ગ્રામ પંચાયતોને રૂ.
2,00,299.20 કરોડની કુ લ ગ્રાન્ટ પૂરી પાડવાની ભલામણ
કરી હતી. આ ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ પાણી પુરવઠો, સ્વચ્છતા
વ્યવસ્થાપન અને સફાઈ-પગલાં, ગંદા પાણીનો નિકાલ, ઘન
કચરાનું વ્યવસ્થાપન, વાવાઝોડાના પાણીને બહાર કાઢવા,
સાર્વજનિક સંપત્તિની જાળવણી, રસ્તા, ફૂટપાથ અને સ્ટ્રીટ
લાઈટનો નિભાવ ઉપરાંત મૂળભૂત સુવિધાઓની ગુણવત્તામાં
સુધાર તથા સંબંધિત જોગવાઈઓ હે ઠળ પંચાયતને સોંપવામા
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આવેલી અન્ય મૂળભૂત સેવાઓ સંબંધિત કામની અમલ
બજાવણી માટે કરવામાં આવનાર હતો.
મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, આપણી વર્તમાન
સરકારે 14મા ફાઈનાન્સ કમિશનની ભલામણો સમગ્રતયા
અમલમાં મૂકી છે અને ભંડોળના વધેલા હસ્તાંતરણના પરિણામે
ગ્રામીણ સંસ્થાઓને ઘણો લાભ થયો હતો. ગ્રાન્ટ સમયગાળા
દરમિયાન રૂ. 180,237 કરોડની રકમ પંચાયતી રાજ
સંસ્થાઓને હસ્તાંતરિત કરાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન,
આ કારણથી પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને નવી ઊર્જા અને દૃઢતા
મળી છે. હવે, પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ પોતાના ક્ષેત્રમાં
ઉપરોક્ત સેવાઓ આપવા સમર્થ બની છે. પંચાયતોએ ગ્રામ
પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પ્લાન (જીપીડીપી) નામની વાર્ષિક યોજના
બનાવવાની રહે છે. આ યોજનાના આધારે , ગ્રામ પંચાયતોએ
ચૌદમા ફાઈનાન્સ કમિશન હે ઠળ મળેલી રકમનો ઉપયોગ કર્યો
છે. ગ્રામ પંચાયતો મોકળાશથી અને સ્વતંત્ર રીતે કામ કરી શકે
અને તેમને સોંપવામાં આવેલી જવાબદારીઓ ઉપરાંત મૂળભૂત
સુવિધાઓ પૂરી પાડી શકે એ માટે કોઈ પણ પૂર્વ-શરત વિના
તેમને 14મા ફાઈનાન્સ કમિશન હે ઠળની ગ્રાન્ટ્સ ઉપલબ્ધ
કરાવવામાં આવી હતી.
પંચાયતી રાજ મંત્રાલયે, અથાક પ્રયત્નો દ્વારા
પંચાયતોની સહુલિયત અને તેમને વધુ પારદર્શક બનાવવા માટે
ઈ-ગ્રામસ્વરાજ પૉર્ટલ તૈયાર કર્યું છે. આ પૉર્ટલ પર 14મા
ફાઈનાન્સ કમિશનની ગ્રાન્ટ દ્વારા નિર્માણ થયેલી સંપત્તિને
જીયો-ફોટો ટૅગિંગ દ્વારા જાહે રમાં પ્રદર્શિત કરી શકાઈ છે.
અત્યાર સુધીમાં, 6.14 લાખ કરતાં વધુ સંપત્તિ આ પૉર્ટલ પર
જીયો-ટૅગ્ડ કરાઈ છે, જ ેમાં 8.25 લાખ તસવીરો છે. વધુ
પારદર્શિતા લાવવા માટે, વેચાણકર્તા/ સેવા પ્રદાતાઓને ચૌદમા
ફાઈનાન્સ કમિશન સંબંધિત તમામ ચુકવણીઓ
પીઆરઆઈએસૉફ્ટ-પીએફએમએસ-ઈન્ટરફે સ દ્વારા કરવું
ગ્રામ પંચાયતો માટે ફરજિયાત કરાયું છે.
અત્યારે , પંદરમા ફાઈનાન્સ કમિશનની ભલામણો
પાઈપલાઈનમાં છે. પંદરમા ફાઈનાન્સ કમિશને વર્ષ 2020-21
માટે પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ માટે રૂ. 60,750 કરોડની
વચગાળાની ભલામણ કરી છે. તમને જાણીને આનંદ થશે કે
ભારત સરકારે પંદરમા ફાઈનાન્સ કમિશનની ભલામણો
સ્વીકારી લીધી છે. આટલી મોટી રકમ આ પૂર્વે ક્યારે ય પંચાયતી
રાજ સંસ્થાઓને ફાળવવામાં આવી નથી.

વિવિધ સેન્ટ્રલ ફાઈનાન્સ
ફાળવણીમાં ઉત્તરોતર વધારો

કમિશન્સ

હે ઠળ

આંકડા કરોડ
રૂપિયામાં
ફાળવણી

ફાઈનાન્સ કમિશન

ફાળવણી
રૂપિયામાં)

11મું ફાઈનાન્સ કમિશન

8000

12મું ફાઈનાન્સ કમિશન

20000 (2.5 ગણું)

13મુ ફાઈનાન્સ કમિશન

65160 (3.3 ગણું)

14મુ ફાઈનાન્સ કમિશન

200292 (3 ગણું)

15મું ફાઈનાન્સ કમિશન

અપેક્ષિત

છૂ ટી કરાયેલી રકમ

(કરોડ

13મું ફાઈનાન્સ કમિશન

આંકડા કરોડ રૂપિયામાં

છેલ્લા ત્રણ ફાઈનાન્સ કમિશન દ્વારા ફાળવણી

રકમ કરોડ રૂપિયામાં

ફાળવણી

છૂ ટી કરાયેલી રકમ

13મા ફાઈનાન્સ કમિશનની સરખામણીમાં 14મા ફાઈનાન્સ કમિશનમાં
ત્રણ ગણા કરતાં વધુ ભંડોળની ફાળવણી કરવામાં આવી છે
12ನೇ ಹ. ಆ
14ನೇ ಹ. ಆ

13ನೇ ಹ. ಆ

14મું ફાઈનાન્સ કમિશન

વર્ષ 1

વર્ષ 2

વર્ષ 3

વર્ષ 4

વર્ષ 5

ે નની ભલામણો
ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ ડ્રિન્કિંગ વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
અનુસાર કરવામાં આવશે.

છેલ્લા ત્રણ ફાઈનાન્સ કમિશન્સ દ્વારા કરવામાં ઓડીએફની સ્થિતિ ઉપરાંત પાણી પુરવઠો, જળ સંરક્ષણ તંત્ર,
આવેલી ફાળવણી અને છૂ ટી કરવામાં આવેલી રકમ
જીપીડીપી અપલૉડ તથા જલશક્તિ મંત્રાલય દ્વારા દર્શાવવામાં
આવેલી અન્ય કોઈ શરતોનું નિરીક્ષણ કરવાની જવાબદારી
ફાળવણી
છૂ ટી કરાયેલી રકમ
આંકડ કરોડ
રૂપિયામાં
પંચાયતી રાજ મંત્રાલયને સોંપવામાં આવી છે, જ ેથી તેઓ
નાણાં મંત્રાલયને પોતાના તરફથી યોગ્ય ભલામણ કરી શકે.

બારમું ફાઈનાન્સ કમિશન

પંદરમા ફાઈનાન્સ કમિશનની વચગાળાની ભલામણોના
આધારે નાણાં મંત્રાલયે પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ માટે પહે લી
જૂ ન, 2020ના દિવસે કાર્યકારી માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. આ
પૂર્વે કરવામાં આવ્યું હતું તેમ મૂળભૂત ગ્રાન્ટ નાણાં મંત્રાલય
દ્વારા બે હપ્તામાં છૂ ટી કરવામાં આવશે. જ્યાં સુધી બાંધેલીગ્રાન્ટ છૂ ટી કરવાનો સવાલ છે, પંચાયતી રાજ મંત્રાલય અને

સાતત્યસભર વિકેન્દ્રીકરણ અને વ્યાપક સર્વસમાવેશક
વિકાસ માટે પંચાયતોને સત્તા, જવાબદારી અને સાધનોનું
હસ્તાંતરણ આવશ્યક છે. પંચાયતી રાજ મંત્રાલયે હંમેશાં આ
બાબતને ટેકો આપ્યો છે અને પંચાયતોને વધુ ને વધુ સત્તા
આપવા માટે રાજ્ય સરકારોને પ્રેરિત કરી છે. અમે આશા
રાખીએ છીએ કે પંદરમું ફાઈનાન્સ કમિશન પોતાનો અંતિમ
અહે વાલ આ વર્ષે આપશે. મને વિશ્વાસ છે કે કમિશનની
પ્રગતિશીલ ભલામણો પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને વધુ સુદૃઢ
બનાવશે અને સાથે જ ગ્રામીણ ભારતના કલ્યાણને વેગ આપશે,
અને સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાના ત્રિ-સ્તરીય તંત્ર માટે
સશક્તીકરણના નવા યુગનું નિર્માણ કરવામાં મદદરૂપ થશે.
*ગ્રામીણ વિકાસ, કૃ ષિ અને ખેડતૂ કલ્યાણ અને
પંચાયતી રાજ માટેના પ્રધાન, ભારત સરકાર
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ઈ-પંચાયત મિશન મૉડ પ્રોજેક્ટઃ
ગ્રામીણ ભારત માટે ઉન્નતિનું સોપાન

-સુનીલ કુ માર*

ર્લ્ડ બૅન્ક અનુસાર, “ ઈ-ગવર્નન્સનો અર્થ થાય છે, સરકારી
એજન્સીઓ દ્વારા એવી ઈન્ફૉર્મેશન ટેક્નૉલૉજીનો (જ ેમ કે
વાઈડ ઍરિયા નેટવર્ક્સ, ઈન્ટરનેટ, અને મોબાઈલ કૉમ્પ્યુટિગ
ં )
ઉપયોગ જ ેમાં નાગરિકો, વેપાર-ધંધા તેમ જ સરકારની અન્ય
પાંખો સાથેના સંબંધોમાં પરિવર્તન લાવવાની ક્ષમતા હોય. આ
ટેક્નૉલૉજીનું વૈવિધ્ય અનેક બાબતોમાં ઉપયોગી નીવડી શકે છે,
જ ેમ કે સરકારી સેવાઓની નાગરિકો સુધી બહે તર પહોંચ,
વેપાર અને ઉદ્યોગો સાથેની પરસ્પર ક્રિયાઓમાં સુધારો,
માહિતી સુધીની પહોંચ દ્વારા નાગરિકોનું સશક્તીકરણ, અથવા
સરકારનું વધુ અસરકારક વ્યવસ્થાપન. તેના પરિણામે મળનારા
લાભોમાં ભ્રષ્ટાચારમાં ઘટાડો, પારદર્શિતામાં વધારો, વધુ
સહુલિયત, આવકમાં વૃદ્ધિ, અને/અથવા ખર્ચમાં ઘટાડો હોઈ
શકે છે.”

વ

પરવાનાઓ જારી કરવા જ ેવી નાગરી સેવાઓ પૂરી પાડવા
સહિતની પંચાયતોની કામગીરીનો તેમાં સમાવેશ થાય છે.

ઈ-પંચાયત પ્રોજ ેક્ટ ગ્રામીણ જનતા માટે બહુ મોટું
આશ્વાસન ધરાવે છે કેમ કે તેનો ધ્યેય પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને
આધુનિકતા, પારદર્શિતા અને કાર્યકુશતાના પ્રતીકના રૂપમાં
પરિવર્તિત કરવાનો છે. પંચાયતી રાજ મંત્રાલય દ્વારા રજૂ
કરવામાં આવેલી પોતાના પ્રકારની રાષ્ ટ્રીય કક્ષાની આઈટી
પહે લ છે, જ ે કાર્યક્રમ સંબંધી નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા, અમલીકરણ
અને તેને લોકો સુધી પહોંચાડવામાં લોકોના સહભાગની ખાતરી
માટેનો પ્રયત્ન છે. પ્રોજ ેક્ટનો આશય પંચાયતોની (આશરે 2.5
લાખ (ચૂંટાયેલી) પંચાયતો) કામગીરીને સ્વયંસંચાલિત કરવાનો
છે. આયોજન, દેખરે ખ-નિયંત્રણ, અમલીકરણ, ખર્ચનો અંદાજ
બાંધવો, ઍકાઉન્ટિંગ, સોશિયલ ઑડિટ તથા પ્રમાણપત્રો,

ભંડોળ સાથે; સાર્વજનિક ખર્ચના અસરકાર દેખરે ખ-નિયંત્રણ
માટે મજબૂત તંત્ર હોય એ બાબત આવશ્યક બની જાય છે. છેક
આયોજનના તબક્કાથી કામના વિવિધ તબક્કાઓ દરમિયાન,
કામ કરવા માટે થયેલો ખર્ચથી નોંધણીથી માંડીને નિર્માણ થયેલી
સંપત્તિની વિગતો સુધીની વિવિધ પ્રકારની તમામ પ્રવૃત્તિઓને
નોંધવા માટેની સાકલ્યવાદી સિસ્ટમ દ્વારા આ કામ થવું આવશ્યક
છે. આ પ્રયાસમાં, પંચાયતી રાજ મંત્રાલયે ઈ-ફાઈનાન્શિયલ
તૈયાર કર્યું છે. મેનજ
ે મેન્ટ સિસ્ટમ (ઈ-એફએમએસ)માં
પ્લાનપ્લસ, ઍક્શનસૉફ્ટ, પીઆરઆઈસૉફ્ટ અને નેશનલ
એસેટ ડિરે ક્ટરી (એનએડી)નો સમાવેશ થાય એ અને તેમાં
લૉકલ ગવર્નમેન્ટ ડિરે ક્ટરી (એલજીડી) પબ્લિક ફાઈનાન્શિયલ

આઈસીટી માળખાકીય સુવિધાઓ તથા ઈન્ટરનેટ
કનૅક્ટિવિટીના અભાવ છતાં ગ્રામ વિસ્તાર (ગ્રામ પંચાયત)
સ્તરે પંચાયતી રાજ મંત્રાલયે એનાઈસી અને રાજ્યો સાથેની
ભાગીદારીમાં ગ્રામીણ ભારતમાં શાસનનું ચિત્ર બદલવાનો
પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે. આ પ્રયાસમાં, અગિયાર (11) વ્યક્તિગત
સૉફ્ટવેર જ ેમ કે લૉકલ ગવર્નમેન્ટ ડિરે ક્ટરી (એલજીડી), પ્લાન
પ્લસ, પીઆરઆઈસૉફ્ટ, ઍક્શનસૉફ્ટ, એરિયા પ્રોફાઈલર,
નેશનલ એસેટ ડિરે ક્ટરી (એનએડી), સર્વિસ પ્લસ, નેશનલ
પંચાયત પૉર્ટલ (એનપીપી), સોશિયલ ઑડિટ ઍન્ડ મીટિગ
ં
મેનેજમેન્ટ (એસએએમએમ), ટ્રેનિંગ મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ ગ્રામ
માનચિત્ર (જીઆઈએસ ઍપ્લિકેશન)ને પંચાયત ઍન્ટરપ્રાઈઝ
નીતિ ઘડતર સંબંધી બાબતોમાં નાગરિકોની સ્યુટ (પીઈએસ) હે ઠળ ઈ-પંચાયતના પરિકલ્પનાના તબક્કા
સહભાગિતાની ખાતરી અને નાગરિકોને માહિતી સુધીની દરમિયાન જ કલ્પવામાં આવ્યા હતા.
પહોંચમાં આસાની દ્વારા શાસનનું ચિત્ર બદલવા માટે ભારત
વધુમાં, પ્રોજ ેક્ટ હે ઠળપીઈએસ ઍપ્લિકેશનના (11)
સરકારે 2006માં નેશનલ ઈ-ગવર્નન્સ પ્લાન (એનઈજીપી) રજૂ ઉપયોગનો પ્રસાર કરવા માટે, મંત્રાલયે છેક ગ્રામ પંચાયતના
કર્યો હતો. એનઈજીપીનો દૃષ્ટિકોણ હતો "તમામ સરકારી સ્તરે પ્રશિક્ષણ આપવા માટે દરે ક રાજ્યોમાં માસ્ટર ટ્રેઈનર્સની
સેવાઓ સામાન્ય માણસને તેમના વિસ્તારમાં, સર્વસામાન્ય સામૂહિક ટુકડીના (જિલ્લાના સ્તરે ) નિર્માણ કરી પ્રવાહિત
સેવા ડિલિવરી કેન્દ્રો દ્વારા મળી રહે સામાન્ય માણસની મૂળભૂત
પ્રકારનું મૉડેલને અપનાવ્યું છે.
જરૂરિયાતો પરવડે તેવા ખર્ચે આ સેવાઓની કાર્યકુશળતા,
પારદર્શિતા અને વિશ્વસનીયતાની ખાતરી સાથે મળે." આવો જ પ્રોજેક્ટની સિદ્ધિઓ
એક મિશન મૉડ પ્રોજ ેક્ટ (એમએમપી) છે ઈ-પંચાયત, જ ે અ. ઈ-ફાઈનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ
ગ્રામીણ ભારતના સશક્તીકરણ અને કાયપલટ કરવાના
ચૌદમા ફાઈનાન્સ કમિશન હે ઠળ 2.44 લાખ ગ્રામ
દૃષ્ટિકોણ સાથે હાલ અમલમાં મુકવામાં આવી રહ્યો છે.
પંચાયતોને આપવા માટે અધધ રકમ (રૂ. 200292 કરોડ)ના
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મેનજ
ે મેન્ટ સિસ્ટમ (પીએફએમએસ) સાથે આવી મજબૂત (i)
સિસ્ટમ માટે આધાર બનાવે છે. તેનું માળખું નીચેની આકૃ તિમાં
દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
ઈ-ફાઈનાન્શિયલ મેનજમેન્ટ સિસ્ટમના લાભ

પીઆરઆઈએસૉફ્ટઃ ઈ-પંચાયત મિશન મૉડ પ્રોજ્ક્ટ
(એમએમપી) હે ઠળની પંચાયતી રાજ મંત્રાલય દ્વારા
વિકસાવવામાં આવેલી ઍકાઉન્ટિંગ ઍપ્લિકેશન/
એમઆઈએસ; જ ેમાં ગ્રામ પંચાયતો આવક વાઉચર્સ
અને ખર્ચ વાઉચર્સની નોંધણી કરી શકે છે.
આરઆઈએસૉફ્ટ ડબલ ઍન્ટ્રી રોકડ આધારિત
ઍકાઉન્ટિંગ છે અને તે O/o સીએજી દ્વારા સૂચિત મૉડેલ
ઍકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ (એમએએસ)ને અનુસરે છે.

•

પારદર્શિતામાં વધારો કરવા શરુઆતથી અંત સુધી
નિધિના પ્રવાહનું પગેરું

•

સાર્વજનિક ખર્ચ તથા ઍકાઉન્ટિંગનું અસરકારક અને
કાર્યકુશળ દેખરે ખ-નિયંત્રણ.

•

દરે ક સંપત્તિ વિકાસની પ્રત્યક્ષ પ્રગતિનું દેખરે ખનિયંત્રણ

•

ગ્રામીણ સ્થાનિક સંસ્થાઓના સ્તરે રિપોર્ટિંગમાં
સુધારાની સરળતા.

•

ફોટોગ્રાફ સાથે સંપત્તિના જીયો-ટૅગિંગથી કામના વિવિધ
તબકકે માહિતી પૂર પાડવી

બ.

પીઆરઆઈસૉફ્ટ – પીએફએમએસ ઈન્ટરફે સ
(પીપીઆઈ)

(ii) પીએફએમએસઃ પીએફએમએસ સામાન્ય વહે વાર
આધારિત ઑન-લાઈન ભંડોળ વ્યવસ્થાપન તથા
ચુકવણી વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ છે તથા કેન્દ્ર અને રાજ્યની
યોજનાઓ તથા ભારત સરકારની એફએફસી ગ્રાન્ટ્સ
માટેનું એમઆઈએસ છે. ભારત સરકાર દ્વારા વિવિધ સ્તરે
વિતરીત કરવામાં આવતા અસાધારણ દેખાતા ભંડોળ પર
વપરાશના છેક છેલ્લા તબક્કા સુધી દેખરે ખ-નિયંત્રણ
રાખવા માટે પીએફએમએસની કલ્પના કરવામાં આવી છે.
પીએફએમએસ સમગુણી રીતે પીઆરઆઈએ સૉફ્ટના
પેમન્ટ
ે ગેટવે સમાન છે.

ગ્રામ પંચાયત સુધ નિધીના પ્રવાહ પર દેખરે ખ-નિયંત્રણ
રાખવા માટે તથા એફએફસીની ક્ષેત્રમર્યાદા હે ઠળ કરવામાં
આવેલા સાર્વજનિક ખર્ચ પર દેખરે ખ રાખવા; દેખરે ખનિયંત્રણ પદ્ધતિ વિકસાવવી આવશ્યક હતી. આ બાબત પૂર્ણ
કરવા, બે એમઆઈએસ /ઍપ્લિકેશન વચ્ચે એકીકરણ કરવું
જરૂરી હતું આ બે એટલે (i) પંચાયતી રાજ ઈન્સ્ટિટ્યુશન્સ
ઍકાઉન્ટિંગ સૉફ્ટવેર (પીઆરઆઈએસૉફ્ટ) અને (ii) પબ્લિક
ફાઈનાન્સ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (પીએફએમએસ)..

બે એમઆઈએસ/ઍપ્લિકેશન વચ્ચેના આ એકીકરણથી
પંચાયતોમાં સ્વસ્થ આર્થિક વ્યવસ્થાપનની ખાતરી રહે છે,
જ ેનાથી જવાબદારી અને પારદર્શિતામાં વધારાને પ્રોત્સાહન
મળે છે. આ કવાયતનો ઉદ્દેશ્ય ડિજિટલ ઈન્ડિયા કાર્યક્રમના
ઉદ્દશો સાથે એકરૂપ થવાનું છે, જ ેના દ્વારા ભારતને ડિજિટલી
સશક્ત સમાજ તથા માહિતી આધારિત અર્થતંત્ર - “માનવ
વિનાના, કાગળ વિનાના અને રોકડ વિનાના”માં રૂપાંતરિત
કરવાનો ધ્યેય છે. પીઆરઆઈએસૉફ્ટ –પીએફએમએસ

દરે ક કામ માટે
થયેલો ખર્ચ/
પ્રવૃત્તિ આઈડી

યોજના સંબંધી માહિતી મોકલાઈ
1. પ્લાન પ્લસ
 યોજના નિર્માણ
 યોજનાને મંજૂરી

2. ઍક્શનસૉફ્ટ

સંપત્તિ આધારિત પ્રવૃત્તિની સમાપ્તિ પર
4. પીઆરઆઈએસૉફ્ટ

 પ્રવૃત્તિની પ્રત્યક્ષ પ્રગતિનું પગેરું
 અહે વાલ નિર્માણ

5. એનએડી

 પ્રવૃત્તિની આર્થિક પ્રગતિ જણાવે છે

 સંપત્તિની વિગતો જાળવે છે
પેમેન્ટ ગેટવે

6. પીએફએમએસ

 સમયમાં ચુકવણી

3. એમઍક્શન સૉફ્ટ
 પ્રવૃત્તિમાંની દરે ક સંપત્તિ માટેતબક્કા-વાર પ્રત્યક્ષ પ્રગતિને નોંધે છે
 સંપત્તિના જીઓ-કૉઑર્ડિનેટ્સ સાથેની તસવીરો નોંધે છે
 નોંધેલી વિગતોને ઍક્શનસૉફ્ટ સાથે વહેં ચે છે
લોકલ ગવર્નમેન્ટ ડિરે ક્ટરી (એલજીડી)

ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ઈન્ટરફે સ પોતાના પ્રકારનું એક અનોખું ઇન્ટરફે સ છે જ્યાં
પ્રવૃત્તિઓ/ કામની પ્રગતિના અમલીકરણની સ્થિતિ પર
ગ્રામ પંચાયતો સંલગ્ન ગ્રામ પંચાયતોમાં પોતપોતાના ‘ખરા સમય’માં દેખરે ખ-નિયંત્રણ તથા વિવિધ યોજનાઓના
ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવેલાં કામ માટે તે જ સમયે અમલીકરણમાં થયેલી પ્રગતિ પર પણ નજર રાખી શકાય
વેચાણકર્તાઓ તથા સેવા પ્રદાતાઓને ચુકવણી કરે છે.
છે.માપણીના સાધનો પ્રશ્નો ઉંચાઈની પ્રોફાઈલ પંચાયત
આજની તારીખમાં, ૨૧રાજ્યો પીઆરઆઈએસૉફ્ટ પ્રોફાઈલ વગેરે જ ેવા વિશ્લેષણના સાધનોની આ ઍપ્લિકેશનમાં
–પીએફએમએસ ઈન્ટરફે સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જેમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જ ેથી વપરાશકર્તા તેમની પાસેની
1,00,872 ગ્રામ પંચાયતો રૂ. 11,000 કરોડની રકમની ઉપલબ્ધ માળખાકીય સુવિધાઓ અનુસાર પ્રવૃત્તિઓની
પ્રાથમિકતા નક્કી કરી શકે. આનાથી વિવિધ યોજનાઓ/
ચુકવણીઓ ઑનલાઈન કરી રહી છે.
કાર્યક્રમો હે ઠળની સંપત્તિઓના ડી-ડુપ્લિકેશનની ખાતરી રહે શે.
ક. જીયો-સ્પાટિયલ પ્લાનિંગ ઍપ્લિકેશન –ગ્રામ માનચિત્ર સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓમાં સ્પાશિયલ પ્લાનિંગનો ઉપયોગ
ગ્રામ માનચિત્રનું લૉન્ચ માનનીય પ્રધાનશ્રી ગ્રામીણ જવાબદારી, પારદર્શિતા, સેવાની ગુણવત્તા, અમલીકરણની
વિકાસ, કૃ ષિ અને ખેડતૂ કલ્યાણ અને પંચાયતી રાજ દ્વારા ઝડપ, અને અસરકાર દેખરે ખ-નિયંત્રણ સિસ્ટમ પણ લાવશે.
23મી ઑક્ટોબર, 2019ના દિવસે નેશનલ પંચાયત એવૉર્ડ્સ, ડ. કૉમન સર્વિસ સેન્ટર્સ (સીએસસી)
2019ના પ્રસંગે કરવામાં આવ્યું હતું.
પંચાયતી રાજ મંત્રાલયનો ધ્યેય સી.એસ.સી.નો લાભ
ગ્રામ માનચિત્ર સ્પાશિયલ પ્લાનિંગ (સ્થળ સંબંધી લઈ સરકારી તથા બિન-સરકારી બંનેમાં સ્માર્ટ શાસન અને
આયોજન) ઍપ્લિકેશન છે, જ ે ગ્રામ પંચાયતોના વપરાશકર્તાને સેવાની જોગવાઈઓ ઓન લાઈન પુરી પાડવાનો છે. આ સંદર્ભે,
ગ્રામ પંચાયતના સ્તરે જીયો સ્પાશિયલ ટેક્નૉલૉજીના ઉપયોગ પંચાયતી રાજ મંત્રાલય અને સીએસસી ઈ-ગવર્નન્સ સર્વિસીસ
દ્વારા આયોજન કરવાનું સરળ બનાવવા અને મદદરૂપ થવા ઈન્ડિયા લિમિટેડ વચ્ચે 21મી ઑગસ્ટ, 2019ના રોજ એમઓયુ
માટે છે. 29 ક્ષેત્રોમાં વિવિધ વિકાસ કાર્યો પર વધુ સારી નજર પર હસ્તાક્ષર કરાયા હતા, જ ેથી ડિજિટલ પંચાયતોના નિર્માણ
રાખવા માટે તે એકીકૃ ત જીયો સ્પાશિયલ પ્લેટફોર્મ પુરું પાડે માટે કૉમન સર્વિસ સેન્ટર્સ અને ગ્રામ પંચાયતો વચ્ચે સહકારને
છે અને ગ્રામ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પ્લાન (જીપીડીપી) માટે પ્રોત્સાહન આપી શકાય.
નિર્ણય આધારીત સિસ્ટમ પૂરી પાડે છે.
ગ્રામ પંચાયતમાં તમામ ડિજિટલ સેવાઓ પહોંચાડવાના
આ ઍપ્લિકેશન સ્થાન-સંબધ
ં ી તથા સ્થાન-સંબધ
ં ી ન એકમાત્ર પહોંચ બિંદુ તરીકે સીએસસી કાર્ય કરશે. તે તમામ
હોય એવા વિવિધ મંત્રાલયો તથા વિભાગોના ડેટા એકીકૃ ત સેવાઓ માટેનું એક છત હે ઠળનું સ્થળ રહે શે, જ્યાંથી ગ્રામ
કરવામાં આવે છે, તેમાં સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય, પંચાયતના વપરાશકારો આસાનીથી સેવાઓ સુધી પહોંચી
(જિલ્લા હૉસ્પિલ્સ, પેટા-જિલ્લા હૉસ્પિટલ્સ, સીએસસી, શકશે. ગ્રામીણ ઉદ્યોગ સાહસિકતાને પ્રોત્સાહિત કરી અને
પીએસસી તથા પેટા કેન્દ્રો), નાણાં મંત્રાલય (બૅન્કિંગ સવુ િધાઓ સામુદાયિક સહભાગ અને સહિયારી કામગીરી દ્વારા ગ્રામીણ
જ ેમ કે બૅન્ક શાખાઓ, એટીએમ, બૅન્કિંગ પત્રવ્યવહાર વગેરે), ક્ષમતાઓ અને રોજગાર નિર્માણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
સંદશ
ે -વ્યવહાર મંત્રાલય (ટપાલ સવુ િધાઓ). ગ્રાહક બાબતો, જ ે આગળ જતાં વધુ ને વધુ મહિલાઓના સહભાગ દ્વારા
અન્ન અને સાર્વજનિક વિતરણ મંત્રાલય (સસ્તા ભાવની વીએલઈ (વિલેજ લેવલ એન્ટરપ્રેન્યોર સંચાલિત કૉમન સર્વિસ
દુકાનો), પેય જલ અને સ્વાસ્થ્ય-વિજ્ઞાન મંત્રાલય (પીવાના સેન્ટર્સ) બનશે અને સામાજિક તથા આર્થિક વિકાસમાં તેમનું
પાણીના સ્રોતો), ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય (મનરે ગા સંપત્તિ યોગદાન વધારશે.
ડેટા) તેમ જ શાળાકીય શિક્ષણ અને સાક્ષરતા ખાતું (શાળાઓ)
સીએસસી દ્વારા અન્ય બાબતોની સાથોસાથ હાથ
નો સમાવેશ થાય છે. આ ઍપ્લિકેશન સોશિયો-ઈકોનોમિક ધરાનારી વિવિધ કામગીરીઓ આ મુજબ છેઃ
કાસ્ટ સેન્સસ (એસઈસીસી) અહે વાલ, મિશન અંત્યોદય
ગ્રામ પંચાયત ઈમારતમાં જ સીએસસીને સહ-સ્થાન
(એમએ) એમએ તફાવત વિશ્લેષણ અને ગ્રામ પંચાયતોને •
આપી ઑનલાઈન સેવાઓ પૂરી પાડવી.
ફાળવવામાં આવેલા રિસોર્સ ઍન્વલપ સાથે પણ જોડવામાં
આવી છે. તમામ માહિતી એક જ બારી પર ઉપલબ્ધ છે, જ ે •
ઈ-ગવર્નન્સમાં સહાયઃ પંચાયતી રાજ મંત્રાલયની
ગ્રામ પંચાયત વપરાશકર્તાને આયોજન દરમિયાન કામની વધુ
ઍપ્લિકેશન્સમાં માહિતી મૂકવાનું કામ, કૉમ્પ્યુટર અને
નેટવર્કિંગ સાધનોની જાળવણીમાં સહાય.
સારી કલ્પના કરવામાં આધાર/મદદ આપશે.
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•
•
•

પંચાયતી રાજ સંસ્થાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને અ. સ્વામિત્વ યોજના
ડિજિટલ તાલીમ તથા અન્ય અધિકાર ક્ષેત્રની તાલીમ
સ્વામિત્વ યોજના પંચાયતી રાજ મંત્રાલય, રાજ્ય
વગેરે આપવામાં મદદ કરવી
પંચાયતી રાજ વિભાગો, રાજ્ય મહે સૂલ ખાતાં અને સર્વે ઑફ
પંચાયતી રાજ મંત્રાલય/ રાજ્ય ચોક્કસ ઍપ્લિકેશન્સનું ઈન્ડિયાનો સહયોગાત્મક પ્રયાસ છે, અને તેનો ધ્યેય ગ્રામીણ
નિયમિત અપડેટ અને આવશ્યક એમઆઈએસ અને ભારત માટે સંકલિત સંપત્તિ કાયદેસરતા ઉકેલ પૂરો પાડવાનો
અહે વાલો તૈયાર કરવા.
છે, તેમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વસ્તીના (આબાદી) સીમાંકન માટે
ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ સર્વે સહિતના ગ્રામ પંચાયતના અદ્યતન ડ્રૉન સર્વેઈંગ ટેક્નૉલૉજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
સ્તરે વિવિધ સર્વેક્ષણ હાથ ધરવામાં આધાર આપવો.

બ. પંચાયત ઍકાઉન્ટ્સનું ઑનલાઈન ઑડિટિંગ

વધુમાં, આર્થિક વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમનું દૃઢીકરણ કરવા
ગ્રામ પંચાયત સ્તરે નાગરિકોમાં સરકારી/રાજ્યની
અનેક યોજનાઓની હિમાયત તથા તેના વિશે જાગરુકતા માટે, એ નોંધવું પ્રસંગોચિત ગણાશે કે પંચાયતોએ પોતાના
ઍકાઉન્ટ્સ ઑડિટ કરવાના રહે છે. વધુમાં, પંદરમા ફાઈનાન્સ
નિર્માણ કરવી.
કમિશનના વર્ષ 2020-21 માટેના અહે વાલમાં; કમિશને પંચાયત
•
ડિજિટલ સ્વયંસંચાલન અને રોજબરોજની પ્રવૃત્તિઓના
ઍકાઉન્ટ્સને સમયસર ઑનલાઈન ઉપલબ્ધ કરાવવાની
ધોરણ સ્થાપન માટે રાજ્યો/પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ
ભલામણ કરી છે, ઑડિટ પહે લા અને પછી એમ બંને સમયે
માટે પ્લેટફોર્મ તરીકે કામ કરવું.
કરવા પર તેમણે મહત્વના સુધાર એજ ેન્ડા તરીકે ભાર મુક્યો
પંચાયતી રાજ મંત્રાલય સાથેના આ એમઓયુ પછી, છે. આ સંદર્ભે, પંદરમા ફાઈનાન્સ કમિશને ભલામણ કરી છે કે
સીએસસી-એસપીવી રાજ્ય વિશિષ્ટ સ્થાનિક સ્તરીય આવી માહિતી કબજામાં લેવા માટે જોગવાઈ કરવા અંગે પણ
જરૂરિયાતો, નિયમો, કાનૂન વગેરે પર આધારિત સંબંધિત વિચારણા થવી ઘટે. આ સંદર્ભમાં, પંચાયતી રાજ મંત્રાલય હાલ
રાજ્યો સાથે વ્યક્તિગત એમઓયુ કરી શકે છે.
પંચાયત ઍકાઉન્ટ્સના ઑડિટ હાથ ધરવા માટે ઑનલાઈન
ઍપ્લિકેશન રજૂ કરવા માટેની પ્રક્રિયામાં છે, જ ેનું નામ
ઈ-પંચાયત કાર્યક્રમ માટે આગળનો માર્ગ
અ. ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ એક એકીકૃ ત પૉર્ટલઃ ઈ-પંચાયત ઑડિટઑનલાઈન છે. ઑડિટઑનલાઈન ઍકાઉન્ટ્સના
ઑડિટિગ
ં માં ઉપરાંત હાથ ધરવામાં આવેલા ઑડિટ રે કૉર્ડ
ઍપ્લિકેશન્સનું સુયોજન
જાળવવામાં પણ મદદરૂપ થશે. આ ઍપ્લિકેશન પંચાયતો દ્વારા
ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ એક એકીકૃ ત પૉર્ટલ, પંચાયતી રાજ ઍકાઉન્ટ્સની યોગ્ય જાળવણીની ખાતરી રહે વા સાથે
મંત્રાલયની નવી પહે લ છે, જ ે ગ્રામ પંચાયતોને તેમના ગ્રામ પારદર્શિતા અને જવાબદારી વધારનારા એક સારા આર્થિક
પંચાયત ડેવલમેન્ટ પ્લાન (જીપીડીપી) તૈયાર કરવા તથા ઑડિટ સાધન તરીકે કામ કરશે. ઑડિટઑનલાઈન
અમલીકરણ માટે એકમાત્ર ઈન્ટરફે સ પૂરું પાડશે. આ એકીકૃ ત ઍપ્લિકેશનને ઑડિટ પૂછપરછની પ્રક્રિયા, સ્થાનિક અને ઑડિટ
પૉર્ટલ સાથે, પીઈએસ (ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે) પર હાલ અહે વાલો તૈયાર કરવા, ઑડિટ પારસ મુસદ્દા તૈયાર કરવા
ઉપલબ્ધ કામગીરીઓને એક ઍપ્લિક્શનમા સમાવી લઈ ગ્રામ વગેરેને સુવ્યવસ્થિત કરનાર તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. તેનો
પંચાયતો માટે ઉપલબ્ધ કરાવાઈ છે.
ઉપયોગ પીઆરઆઈએસૉફ્ટમાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા તૈયાર
્ટ કામ આધારિત ઍકાઉન્ટિંગના ધ્યેય તરફ કરવામાં આવેલા વાઉચર અર્થાત આવક અને ખર્ચના ઑડિટ
આ પૉરલ
આગળ વધવા માટે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે, જ ેનો અર્થ માટે ઉપયોગમાં લેવાવો જોઈએ. આનાથી ઑડિટઑનલાઈનના
પીપીઆઈ સાથે એકીકરણનો પ્રારંભ થશે
થાય છે જીપીડીપી હે ઠળ પ્રસ્તાવિત દરે ક પ્રવૃત્તિઓ માટે
એ નોંધવું પણ એટલું જ મહત્વનું રહે શે કે, આગળ
કરવામાં આવેલા દરકે ખર્ચના દેખરે ખ-નિયંત્રણ રાખવુ.ં ગ્રામ
પંચાયત વપરાશકર્તાને કરવી પડતી ડેટા ઍન્ટ્રીની સંખ્યાને જતાં પીપીઆઈને ચાલુ એકીકૃ ત પૉર્ટલ હે ઠળ સમાવી
્ટ ઘટાડશે અને આખરે પીએસ સાથે સંકળાયેલી લેવામાં આવશે અને ઑનલાઈન પૅમેન્ટ સિસ્ટમનો
એકીકૃ ત પૉરલ
જટિલતાને પણ ઘટાડશે. તેનાથી વપરાશકર્તાને સહુલિયતભર્યું (ઓપીઆઈ) ભાગ બનશે. પંચાયત ઍકાઉન્ટ્સના ઑડિટમાં
ઈન્ટરફે સ મળશે જ ેમાં નેવિગેશનની સરળતા રહે શે જ ેના કારણે સુવિધા રહે એ માટે આ ઓપીઆઈ સાથે ઑડિટઑનલાઈનને
ગ્રામ પંચાયતો માટે તેમના ઍક્શન પ્લાન્સના કડાકૂટ-મુક્ત એકીકૃ ત કરવામાં આવશે.
*સચિવ, પંચાયતી રાજ મંત્રાલય, ભારત સરકાર
દેખરે ખ અને નિયંત્રણ સાથે તેમાં ફે રફાર કરવાનું શક્ય બનશે.
•
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1.

ઈ-ગ્રામ સ્વરાજઃ પંચાયત રાજ માટે કામ આધારિત સરળ
ઍકાઉન્ટિંગ ઍપ્લિકેશન

પૂર્વભૂમિકા

ગ્રામીણ ભારતના સશક્તીકરણ અને કાયાપલટ માટે
ડિજિટલ પંચાયતો અસ્તિત્વમાં લાવવાની દૃષ્ટિ પંચાયતી રાજ
મંત્રાલય ધરાવે છે. આ દૃષ્ટિ તરફ આગળ વધતાં, ઈ-ગ્રામ
સ્વરાજ (https://egramswaraj. gov.in/) અસરકારક
દેખરે ખ-નિયંત્રણ અને પંચાયતો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા
કામનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એકીકૃ ત સાધન છે. આ ઍપ્લિકેશન
પંચાયતની પ્રવૃત્તિઓની નોંધણી અને દેખરે ખ-નિયંત્રણમાં
સુધારો કરે છે, પંચાયત સંબંધી માહિતી પૂરી પાડવા માટે
એકમાત્ર ઈન્ટરફે સ પૂરું પાડે છે.

2.

ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ મૉડ્યુલ

પંચાયત રૂપરે ખાઃ ચૂંટણીની વિગતો, ચૂંટાયેલા સભ્યો,
સમિતિ વગેરે સહિતની પંચાયતની રૂપરે ખા
•

દરે ક સ્થાનિક સરકારને સાકલ્યવાદી રૂપરે ખા
જાળવવામાં મદદરૂપ થાય છે, જ ેમાં સરપંચ.
સચિવની વિગતો વગેરે સહિતના સ્થાનિક સરકારના
ટૂકં ા વર્ણનનો સમાવેશ થતો હોય.

•

ચૂંટણીઓ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની વિગતો
જાળવવામાં મદદરૂપ થાય છે.

•

વિવિધ સમિતિઓ અને સમિતિના સભ્યોની વિગતો
જાળવવા મદદરૂપ થાય છે.

ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ ઍપ્લિકેશન સરપંચ અને પંચાયત
સચિવની વિગતો, પંચાયતની વસ્તી વિષયક વિગતો, પંચાયત
આર્થિક બાબતોની વિગતો, સંપત્તિની વિગતો, ગ્રામ પંચાયત
ડેવલપમેન્ટ પ્લાન (જીપીડીપી) અંતર્ગત હાથ ધરવામાં આવેલી
પ્રવૃત્તિઓ, વસ્તી ગણતરી 2011, એસઈસીસી ડેટા, મિશન
અંત્યોદ સર્વેક્ષણ અહે વાલ વગેરે જ ેવા અન્ય મંત્રાલયો/
વિભાગોમાંથી પંચાયતની વિગતો સહિતની સંપૂર્ણ રૂપરે ખા એક
જ જગ્યાએ પૂરી પાડે છે.

આયોજનઃ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન અને કાર્ય યોજનાની રચના
કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.
•

સૂચનો- ગ્રામ સભામાં રજૂ કરવામાં આવેલી ઇચ્છાઓ,
સૂચનો અને ઠરાવોને એકત્ર કરે છે.

•

પ્રવૃત્તિઓની અભેરાઈ- આયોજન કરનાર એકમને
પ્રવૃત્તિઓની અભેરાઈ જાળવવા સમર્થ બનાવે છે.
આયોજન વર્ષમાં આયોજન એકમ જ ે પ્રવૃત્તિઓ હાથ
ધરવાની યોજના ધરાવે છે એવી પ્રવૃત્તિઓની યાદીનો
પ્રવૃત્તિઓની અભેરાઈમાં સમાવેશ થાય છે.

આ ઍપ્લિકેશન કામ આધારિત ઍકાઉન્ટિંગ પર ધ્યાન
કેન્દ્રિત કરે છે, જીપીડીપી અંતર્ગત પ્રસ્તાવિત દરે ક પ્રવૃત્તિ માટે
કરવામાં આવેલા દરે ક ખર્ચનું દેખરે ખ-નિયંત્રણ રાખે છે.
ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ ઍપ્લિકેશન ગ્રામ પંચાયતના વપરાશકર્તા
દ્વારા કરવામાં આવતી ડેટા ઍન્ટ્રીને તર્કસંગત કરે છે,
વપરાશકર્તાને ઉપયોગી થાય એવા ઈન્ટરફે સ સાથે નેવિગેશનની
સરળતા પણ લાવે છે.

•

રિસોર્સ ઍન્વલપ- કેન્દ્ર તથા રાજ્ય સરકારની વિવિધ
યોજના તથા અન્ય સ્રોતો દ્વારા કરવામાં આવેલા
ભંડોળની બજ ેટ સંબંધી ફાળવણીઓની નોંધણી
કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

•

સંકલન- એક પ્રવૃત્તિ માટે વિવિધ સ્રોતોના ભંડોળોમાંથી
ભંડોળોના સમજદારીભર્યા સંકલનને સમર્થ બનાવે છે,
તેનાથી ભંડોળના મહત્તમ શક્ય હદ સુધીના
ઉપયોગની ખાતરી રહે છે અને એ સાથે જ ભંડોળના
અભાવે મહત્ત્વની પ્રવૃત્તિઓ છોડી નથી દેવાતી એના
પર પણ નજર રહે છે.

•

કાર્ય યોજના – વિવિધ યોજનાઓમાં ઉપલબ્ધ ભંડોળ
મુજબ મંજૂરી પ્રાપ્ત પ્રવૃત્તિઓને હાથ ધરી આયોજન
એકમને વાર્ષિક યોજના નિર્માણને મેળવે છે. પ્રવૃત્તિ
ભંડોળ એક કરતાં વધુ યોજનાઓ દ્વારા આપસમાં
વહેં ચી શકાય છે, દરે ક પ્રવૃત્તિ માટે પ્રાથમિકતા નક્કી
કરી શકાય છે.

પંચાયતો દ્વારા નિયમિત ડેટા ઍન્ટ્રી પર આધારિત આ
ઍપ્લિક્શન પ્રવૃત્તિના અમલીકરણની સ્થિતિ પર ‘ખરા
સમય’માં દેખરે ખ-નિયંત્રણ પૂરું પાડે છે. ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ
ઍપ્લિકેશન પીએફએમએસ સાથે જોડાયેલું છે, આથી
સાર્વજનિક ખર્ચ જ ે સમયે થાય છે ત્યારે જ તેના પર દેખરે ખ
રાખવાનું શક્ય બનાવે છે. આનાથી જવાબદારી, પારદર્શિતા
આવશે અને ગ્રામ પંચાયતમાં સેવાની ગુણવત્તા, અમલીકરણની
ગતિ, અને અસરકારક દેખરે ખ-નિયંત્રણ સિસ્ટમ પણ આવશે.
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પ્રગતિ અહે વાલઃ મંજૂરીપ્રાપ્ત પ્રવૃત્તિઓની પ્રત્યક્ષ અને
આર્થિક પ્રગતિ નોંધે છે.

•

પીઆરઆઈને ચાર વાઉચર્સ દ્વારા વહે વારની વિગતો
નોંધવાની છૂ ટ આપે છેઃ

•

ટેક્નિકલ મંજૂરી –કોઈ એક પ્રવૃત્તિની મંજૂરી માટે
ટેક્નિકલ પાસાના વિશ્લેષણ અને લેવામાં મદદ કરે છે.

રીસિટ વાઉચરઃ ભંડોળની આવકને નોંધવા માટે

•

o

વહીવટી મંજૂરી – ભંડોળના સ્રોતના સંદર્ભમાં કોઈ
પ્રવૃત્તિની મંજૂરીના વહીવટી પાસાને લેવામાં મદદ કરે છે.

•

કૉન્ટ્રા વાઉચરઃ ભંડોળનું ઍકાઉન્ટના આંતરિક
હસ્તાંતરણ નોંધવા માટે

ભંડોળ નિર્ધારણ – ભંડોળની વાસ્તવિક મંજૂરી
આપવામાં આવે છે એ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવે છે.
ભંડોળ સામાન્યપણે હપ્તાઓમાં છૂ ટું કરવામાં આવે છે.

o

•

પ્રગતિ અહે વાલ – પ્રત્યક્ષ અને આર્થિક પ્રગતિ
અપડેટ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. પ્રવૃત્તિની
સ્થિતિ ચાલુ, મોકૂફ, છોડી દેવાયેલું અથવા પૂર્ણ થયેલી
સ્થિતિ એમ અપડેટ કરી શકાય છે.

•

જીયો-ટૅગિંગ – નિર્માણ થયેલી સંપત્તિના જીયો-ટૅગિંગ
અને તસવીર પાડવાને આધાર આપે છે. સંપત્તિ
આધારિત પ્રવૃત્તિઓની પ્રત્યક્ષ પ્રગતિ મોબાઈલ ઍપ
દ્વારા સરળ બની જાય છે.

•

અસરકારક ઈન્ટર-મૉડ્યુલ ડેટા પ્રવાહ પ્રત્યક્ષ અને
આર્થિક વિકાસની નોંધણીને સરળ બનાવે છે.

ઍકાઉન્ટિંગઃ ભંડોળનું કામ-આધારિત ઍકાઉન્ટિંગ અને
દેખરે ખ-નિયંત્રણને સરળ બનાવે છે.
•

4-સ્તરીય ઍકાઉન્ટિંગ વર્ગીકરણ સિસ્ટમ અને
એમએએસ હે ઠળ સીએજી દ્વારા રિપૉર્ટના સૂચિત
માળખાને અનુસરે છે

•

હિસાબ રાખવાની ડબલ-ઍન્ટ્રી, રોકડ-આધારિત
સિસ્ટમને અનુસરે છે જ્યાં એક વહે વાર માટે ડેબિટ
અને ક્રેડિટ એમ બંનેની નોંધણી કરવામાં આવે છે.

•

કામ, કામ પર થયેલો ખર્ચ, કામ હે ઠળ આપવામાં
આવેલા એડવાન્સ વગેરે વિગતોની નોંધ કરે છે.

•

નોંધણી કરે લા વિક્રેતાઓને વિવિધ કેન્દ્ર અને રાજ્ય
યોજનાઓ હે ઠળ પીએફએમએસ ખરા સમયમાં
ઑનલાઈન ચુકવણીઓ શક્ય બનાવે છે.

•

દૈનિક, માસિક અને વાર્ષિક હિસાબ ચોપડાને બંધ
કરવાની સુવિધા અને એ પછીના સમયગાળામાં
હિસાબ આગળ ખેંચવામાં આવ્યો છે એ માટેના
જરૂરી પગલાંની તકેદારી રાખે છે

o

પૅમેન્ટ વાઉચરઃ ભંડોળની જાવકને નોંધવા માટે

o

જર્નલ વાઉચરઃ કોઈ સુધારણા/નોંધમાં ફે રફાર
નોંધવા માટે

એસેટ ડિરે ક્ટરીઃ તમામ સ્થાવર અને જગં મ મિલકતની નોંધ કરે છે
•

આયોજન એકમ દ્વારા થયેલી સંપત્તિ નિર્માણ/
સંપત્તિની જાળવણી/નિયંત્રણ હે ઠળની સંપત્તિની
ઓળખ માટે એસેટ આઈડી બનાવે છે.

•

સંપત્તિનું સ્થાન, સ્થિતિ, માલિકી વગેરે જ ેવી સંપત્તિ
વિગતો નોંધે છે

•

ગ્રામ માનચિત્ર જીઆઈએસ પર સંપત્તિનું સ્થાન
જાણવાની જોગવાઈ

•

3.

પૂર્ણ થયેલી સંપત્તિ સાથે જોડાયેલી પ્રવૃત્તિ અને
વાઉચર વિગતો પ્રદર્શિત કરે છે

ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ મોબાઈલ ઍપ

પંચાયત સબંધી માહિતી આંગળીના ટેરવે તૈયાર મળી
રહે એવી સુવિધા માટે, વપરાશકર્તા/નાગરિક ઈ-ગ્રામ સ્વરાજ
મોબાઈલ ઍપ ગૂગલ પ્લૅ સ્ટોરમાંથી ડાઉનલૉડ કરી શકે છે
(https://play.google.
નીચે જણાવેલી માહિતી મોબાઈલ ઍપ પર ઉપલબ્ધ છે.
• પસંદ કરે લી

પંચાયતના
ચૂંટાયેલા
પ્રતિનિધિઓની
વિગતો

• પંચાયત પ્રવૃત્તિઓ

(પ્રવૃત્તિનું નામ,
યોજનાનું નામ
અને રકમ)

• પસંદ કરે લા

નાણાકીય વર્ષ માટે
આવક અને ખર્ચ
(એકીકૃ ત)
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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સ્વામિત્વઃ ગામડાઓનું સર્વેક્ષણ અને સુધારે લી ટેક્નૉલૉજી સાથે
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં નકશા-આલેખન
ભારતનું ભાવિ તેનાં ગામડાઓમાં છે – મહાત્મા ગાંધી

ગા

મડાઓ દેશના આત્માના હાર્દમાં હોય છે. ગામડાઓને
નૈતિક, સામાજિક અને આર્થિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થાય
એવું ગાંધીજી ઇચ્છતા હતા. તેઓ ‘ગ્રામ લોકશાસન'ના અત્યંત
પ્રાચીન વિચારના હિમાયતી હતા. તેમને પાકી ખાતરી હતી કે
"ગામડાઓ નાશ પામશે તો ભારત પણ નાશ પામશે. એ પછી
એ ભારત નહીં રહે . વિશ્વમાં ભારતનું પોતાનું મિશન નાશ
પામશે." (હરિજન, 29-8-1936; 63:241). તેમના મતે રાષ્ ટ્રનું
પુનર્નિર્માણ માત્ર ગામડાઓની પુનર્ર ચના કરવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ
શકશે. સમય વીતતો ગયો તેમ તેમણે રચનાત્મક કાર્યો, આર્થિક
પગભરતા, સામાજિક સમાનતા અને વિકેન્દ્રિત રાજકીય તંત્રનો
સમાવેશ ધરાવતા વિસ્તૃત કાર્યક્રમની કલ્પના કરી હતી.
ગામડાઓમાં જીવનની મૂળભૂત ગુણવત્તાની ખાતરી
સાથે ગામડાઓ અને પંચાયતોનો કાયાપલટ એ અત્યારના
સમયની જરૂરિયાત છે. ગામડાઓને આર્થિક બળ આપવું એ
વૈશ્વિક સત્તાની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાના ભારતના દૃષ્ટિકોણને
સાકાર કરવાના મૂળમાં છે. આથી, મહાત્મા ગાંધીની 150મી
જન્મજયંતિના વર્ષે માનનીય વડા પ્રધાન દ્વારા 24મી એપ્રિલ,
2020 એ નેશનલ પંચાયતી રાજ દિવસ નિમિત્તે સ્વામિત્વ
યોજનાનો આરંભ કરાયો હતો. દરે ક ગ્રામીણ ઘરના માલિકને
“હક્કોની નોંધણી” પૂરી પાડી ગ્રામીણ ભારતની આર્થિક
પ્રગતિને સક્ષમ કરવાના નિર્ધાર સાથે આ યોજના શરુ કરવામાં
આવી છે. આ યોજના નીચે જણાવેલા તબક્કાઓમાં અમલમાં
મુકાનાર છેઃ-

મહારાષ્ ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ)માંના આશરે એક લાખ
ગામડાં આવરે લ છે. અને બે રાજ્યોમાં (પંજાબ અને રાજસ્થાન)
સીઓઆરએસ નેટવર્કની સ્થાપના આવરે લ છે.
બીજો તબક્કો – (એપ્રિલ, 2021- માર્ચ, 2024)
બાકી રહે લા ગામડાઓનું સંપૂર્ણ સર્વેક્ષણ (ત્રણ વર્ષ)
આજ ે જ ે પ્રમાણે જમીન નોંધો ઉપલબ્ધ છે એ મૂળભૂત
વાસ્તવિકતાઓનું યોગ્ય પ્રતિબિંબ રજૂ કરતી નથી. ગ્રામ્ય
વિસ્તારોમાં સંપત્તિના માલિકો પોતાની માલિકીની સંપત્તિનો
ઉપયોગ આર્થિક અસ્કયામત તરીકે કરી શકતા નથી કેમ કે
તેમની પાસે બૅન્ક દ્વારા માન્ય હોય એવા કોઈ કાયદાકીય
દસ્તાવેજ હોતા નથી. વધમ
ુ ાં, ભારતમાં પતાવટ અને હકની
નોંધણી માટે ગ્રામીણ જમીનનું સર્વેક્ષણ છેલ્લે આશરે 70 વર્ષ
પહે લા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું હત,ું તેમાં અનેક રાજ્યોમાં
ગામડાઓના આબાદી (વસ્તી) વિસ્તારને આવરી લેવાયો નહોતો.
સ્વામિત્વ યોજના પંચાયત રાજ મંત્રાલય, રાજ્ય
પંચાયત રાજ વિભાગો, રાજ્ય મહે સૂલ ખાતું અને સર્વે ઑફ
ઈન્ડિયાનો સહિયારો પ્રયાસ છે, જ ે ગ્રામીણ ભારત માટે
એકીકૃ ત સંપત્તિ કાયદેસરતા ઉકેલ છે, જ ેમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં
આબાદી (વસ્તી) જમીનનું સીમાંકન કરવા માટે આધુનિક ડ્રૉન
સર્વેક્ષણ ટેક્નૉલૉજીનને સાંકળવામાં આવશે.
યોજનાનો લક્ષ્યાંક છે

પહે લો તબક્કો – પ્રાયોગિક યોજના (એપ્રિલ, 2020- • ગામવાસીઓના નાગરીક અધિકારોનું સંરક્ષણ, અને
માર્ચ, 2021)
ગ્રામીણ વસ્તી વિસ્તારોમાં જમીનના માલિકી બાબતે
વિવાદો ઘટાડવા માટે ગ્રામીણ ઘર માલિકને પ્રોપર્ટી કાર્ડ
છ પ્રાયોગિક રાજ્યો (હરિયાણા, કર્ણાટક, મધ્ય પ્રદેશ,
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જારી કરવામાં આવશે
સ્વયં સંચાલિત ટેક્સ કલૅક્શન રે કૉર્ડ્સ દ્વારા પંચાયતોમાં
મિલકત વેરા ઉઘરાવવાના વ્યાપમાં વધારો

•

જાહે ર જમીનની ઓળખ થવાથી અતિક્રમણ કે દબાણ પર
રોક

•

આ યોજના અંતર્ગત બનાવવામાં આવેલા નકાશાના
આધારે સારા ગુણવત્તાના ગ્રામ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પ્લાન
(જીપીડીપી) રચવાનું શક્ય બનશે.

•

આ યોજનાથી સુવ્યવસ્થિત આયોજન, મહે સૂલ
ઉઘરાવવું અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સંપત્તિના હક્કો બાબતે
સ્પષ્ટતા આપવાનું કામ થશે. તેના કારણે સંપત્તિના માલિકો
માટે આર્થિક સંસ્થાઓ પાસેથી કરજ લેવા માટે અરજી કરવાની
શક્યતાઓ અને વિકલ્પો ખૂલશે. આ યોજના દ્વારા ફાળવવામાં
આવેલા માલિકી હક –ખત દ્વારા મિલકત સંબંધી ઝઘડાઓનો
ઉકેલ લાવી શકાશે.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

આ યોજના અંતર્ગત તૈયાર કરવામાં આવેલા
નકશાઓને કારણે વધુ સારી ગુણવત્તાના ગ્રામ પંચાયત
ડેવલપમેન્ટ પ્લાન (જીપીડીપી) રચવાને આધાર મળશે. આ
કાર્યક્રમ હે ઠળ લેવામાં આવેલા સ્થળલક્ષી ડેટા નિર્ણય આધાર
સિસ્ટમ પૂરી પાડશે, અને વિકાસ અને આયોજન સંબંધી
પ્રવૃત્તિઓના અમલીકરણમાં મદદ કરશે.

સ્વામિત્વ ઘટકો
કન્ટિન્યુઅસ્લી ઑપરે ટિગ
ં રૅ ફરન્સ સ્ટેશન્સ (સીઓઆરએસ) નેટવર્કઃ સીઓઆરએસ નેટવર્ક ગ્રાઉન્ડ કન્ટ્રૉલ
પૉઈન્ટ્સની સ્થાપના કરવાને આધાર આપશે, જ ે ચોકસાઈભર્યા જીયો-સંદર્ભ, જમીન સત્યતા અને જમીનનું સીમાંકન
કરવા માટે મહત્તવની પ્રવૃત્તિ છે
ડ્રૉનના ઉપયોગ દ્વારા મોટા પાયે નકશા-આલેખનઃ ગ્રામીણ વસ્તી (આબાદી) વિસ્તારનું સર્વેક્ષણ સર્વે ઑફ ઈન્ડિયા દ્વારા
ડ્રૉનનો ઉપયોગ કરી કરવામાં આવશે. માલિકી હક્ક આપવા માટે તે હાઈ રે ઝોલ્યુશન અને ચોકસાઈભર્યા નકશા
બનાવશે. આ નકશા અથવા વિગતોના આધારે , ગ્રામીણ ઘર માલિકોને પ્રોપર્ટી કાર્ડ જારી કરવામાં આવશે.
આઈઈસી પહે લોઃ યોજનાની કાર્યપદ્ધતિ અને તેના લાભ વિશે સ્થાનિક વસ્તીમાં સંવેદનશીલતા લાવવા માટે જાગરુકતા
કાર્યક્રમનું આયોજન
સ્પાશિયલ પ્લાનિંગ ઍપ્લિકેશન “ગ્રામ માનચિત્ર”માં સુધારણા: જીપીડીપી બનાવવાને આધાર આપવા માટે સ્પાશીયલ
વિશ્લેષણ સાધનો નિર્માણ કરવા ડ્રૉન સર્વેક્ષણ હે ઠળ નિર્માણ કરવામાં આવેલા ડિજિટલ સ્પાશીયલ ડેટા/ નકશા પર
ભાર આપવો
ઑનલાઈન મૉનિટરિંગ સિસ્ટમઃ ઑનલાઈન મોનિટરિંગ અને નોંધણી ડૅશબૉર્ડ પ્રવૃત્તિની પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કરશે.
પ્રોજ ેક્ટ વ્યવસ્થાપનઃ મંત્રાલય અને રાજ્યને યોજનાના અમલીકરણ માટે આધાર આપવા અનુક્રમે રાષ્ ટ્રીય તથા રાજ્ય
સ્તરે પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ્સ
સ્વામિત્વઃ ગામના દરે ક ઘરના માલિકોના ‘હક્કોની નોંધણી’

•
•

બૅન્કમાંથી કરજ તથા અન્ય આર્થિક લાભો લેવા માટે ઘર માલિકોને તેમની સંપત્તિનો ઉપયોગ આર્થિક સંપત્તિ તરીકે
કરવા સમર્થ બનાવે છે
સંપત્તિ અને ટેક્સ કલૅક્શન રજિસ્ટર શરુ કરી ગ્રામ પંચાયતોને માગની આકલન પ્રક્રિયા અને વેરા ઉઘરાવવાને દૃઢતા
આપશે
–પંચાયતી રાજ મંત્રાલય
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ગ્રામ પંચાયતોના વ્યાપક વિકાસ માટે
પીપલ્સ પ્લાન કૅ મ્પેઈન-2019નું
એક વિહંગાવલોકન

ર્થિક વિકાસ અને તેમની પાસે ઉપલબ્ધ સ્રોતોના
ઉપયોગ દ્વારા સામાજિક ન્યાય માટે ગ્રામ પંચાયતો
માટે ગ્રામ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પ્લાન (જીપીડીપી) બનાવવાનું
ફરજિયાત કરાયું છે. જીડીપીડીના આયોજનની પ્રક્રિયા વ્યાપક
અને સહભાગિતા પ્રક્રિયા પર આધારિત છે, જ ેમાં બંધારણના
અગિયારમા અનુચ્છેદમાં યાદીબદ્ધ કરે લા 29 વિષયોથી
સંબંધિત તમામ સંબંધિત કેન્દ્રીય મંત્રાલયો/લાઈન વિભાગોની 2.
યોજનાઓના સંપૂર્ણ એકત્રીકરણનો સમાવેશ થતો હોય.
ગ્રામીણ ભારતના કાયાપલટ માટે રાષ્ ટ્રીય મહત્વ ધરાવતી
અગ્રણી યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણમાં ગ્રામ
પંચાયતો મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. પીપલ્સ પ્લાન કૅમ્પેઈન
(પીપીસી) પંચાયતી રાજ મંત્રાલયની મહત્વની પ્રવૃત્તિ છે.
પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના દૃઢીકરણના એકમાત્ર ધ્યેય સાથે
જીપીડીપીને આગળ વધારવા માટેના આ અભિયાનની શરુઆત
જીપીડીપી બનાવવા માટે દર વર્ષે બીજી ઑક્ટોબરથી 31મી
ડિસેમ્બર વચ્ચે થાય છે. "સબકી યોજના સબકા વિકાસ"
3.
હે ઠળનું આ અભિયાન ગ્રામ સભાના સ્તરે આયોજન માટેની
સઘન અને સંરચિત કવાયત છે જ ે પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ
અને રાજ્યના સંબંધિત લાઈન વિભાગો વચ્ચેના સહયોગ દ્વારા
હાથ ધરવામાં આવે છે.
પીપીસી-2019નું ચોખ્ખું પરિણામ એ હતું કે વિવિધ
રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની ગ્રામ પંચાયતોએ સમયબદ્ધ
રીતે જીપીડીપી તૈયાર કર્યાં છે. બીજુ ં પીપીસી બીજી ઑક્ટોબર,
2019થી શરુ કરાયું છે જ ેનું સમાપન પહે લી ડિસેમ્બર, 2019ના
રોજ થયું હતું. પંચાયતો પીપીસીને ફરજિયાત ફરજ તરીકે ગણે
છે જ ેમાં તેમને ઉપલબ્ધ વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગોની
વિવિધ યોજનાઓના સ્રોતોના સામૂહિક ભંડોળના સમન્વય માટે
સર્વગ્રાહી યોજના હોવી આવશ્યક છે. પંચાયત રાજ મંત્રાલય
દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓનું વિગતવાર વર્ણન કરતી
સુધારિત માર્ગદર્શિકાઓને પંચાયતોએ જીપીડીપી બનાવતી
વખતે યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાં લેવાની રહે છે. પીપીસી 2019ની 4.
પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓ નીચે જણાવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાથે પૂર્ણ ઉત્સાહ
સાથે દેશભરમાં હાથ ધરવામાં આવી હતીઃ
1.
લાઈન મંત્રાલયો / વિભાગો સાથે 23મી જુ લાઈ,
2019ના રોજ બેઠક:- 29 હસ્તાંતરિત વિષયોને આવરી
લેતા લાઈન મંત્રાલયો / વિભાગો સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો
હાથ ધરાયા હતા. આ સંદર્ભમાં પંચાયતી રાજ મંત્રાલયના
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તત્કાલીન સચિવ શ્રી રાહુલ ભટનાગરના વડપણ હે ઠળ
નવી દિલ્હીના કૃ ષિ ભવન ખાતે 23મી જુલાઈ, 2019ના
રોજ એક બેઠકનું આયોજન કરાયું હત.ું બેઠકમાં લાઈન
મંત્રાલયો / વિભાગોના અધિકારીઓએ ભાગ લઈ
પીપીસી-2019ને સફળ બનાવવામાં તેમની ભૂમિકા અને
જવાબદારીઓ વિશે ચર્ચા કરી હતી.
પંચાયતી રાજ મંત્રાલય દ્વારા લાઈન મંત્રાલયોને
પત્રોઃ સંબંધિત વિભાગોના પહે લી હરોળના કાર્યકર્તાઓ
આવશ્યક દિશાનિર્દેશ અને પ્રશિક્ષણ દ્વારા પહે લેથી જ
પીપીસી તૈયાર રાખશે. આ સંદર્ભમાં, તેમને અભિયાનનું
સમયપત્રક સુનિશ્ચિત કરવા માટે તૈયાર કરવા, પંચાયતી
રાજ મંત્રાલય દ્વારા તેમને પત્રો મોકલવામાં આવ્યા હતા
અને સંબંધિત રાજ્ય ખાતાઓને પણ તેમના પહે લી
હરોળના કાર્યકર્તાઓ અને તમામ ભાગધારકોને વધુમાં
આ બાબત પ્રત્યે જાગરુક કરી શકે.
પંચાયતી રાજ મંત્રાલય દ્વારા રાજ્યોને પત્રોઃ પીપીસીની
પ્રક્રિયા સાથે પહે લી હરોળના કાર્યકર્તાઓને સાંકળવા માટે
કેન્દ્ર તથા તમામ રાજ્યોએ અપનાવવાની કાર્યરેખા વિશેના
વિચારોને વહેં ચવાના દૃષ્ટિકોણ સાથે તમામ રાજ્યોના
તમામ મુખ્ય સચિવો/સચિવોને એક પત્ર મોકલવામાં
આવ્યો હતો. આ પત્ર મોકલવાનો ઉદ્દેશ્ય હતોઃઅ. અભિયાન માટે સ્ટેટ નોડલ અધિકારીની
નિમણૂંક
બ. અમલમાં મુકાનારા કાર્યક્રમના પ્રથમ હરોળના
કાર્યકર્તાઓ દ્વારા રાજ્યમાં ગ્રામ સભા પૂર્વે
પ્રસ્તુતીકરણ
ક.
ચોક્કસ પ્રશિક્ષણ મૉડ્યુલ
ડ.	પ્લાન પ્લસ માટેની આયોજન જરૂરિયાતો માટે
પંચાયતી રાજ મંત્રાલય સાથે સંકલન
પીપલ્સ પ્લાન કૅ મ્પેઈન (પીપીસી-2019) માટે
પ્રોગ્રામ મેનજ
ે મેન્ટ યુનિટ (પીએમયુ)ની સ્થાપનાઃપીપીસી પ્રક્રિયામાં સમયાંતરે આવતા ટેક્નિકલ તથા
અન્ય પ્રશ્નોને ઉકેલવા માટે સપ્ટેમ્બર 2019ના મધ્યમાં
પીએમયુની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. મિશન
અંત્યોદય અને જીપીડીપી પ્રક્રિયા હે ઠળ આધાર પૂરો
પાડવા માટે પીએમયુ માટે કર્મચારીઓ તહે નાત કરવામાં

5.

આવ્યા હતા. પીએમયુના માનવ સંસાધનની ચોક્કસ
ભૂમિકામાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છેઃઅ. સ્ટેટ નોડલ ઑફિસર્સ અને સર્વેયર્સ માટે
યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ નક્કી કરવા;
બ. મોબાઈલ ઍપ્લિકેશન સુધી પહોંચમાં આવતા
અવરોધોને ઉકેલવા
ક.
ઉકેલો માટે એનઆઈસી સાથે લિન્ક પ્રસ્થાપિત
કરવી
રાજ્યોને મિશન અંત્યોદય અને જીપીડીપી પૉર્ટલમાં જ ે
સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તેને ઉકેલવા
પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ (પીએમયુ) સપ્ટેમ્બર,
2019થી કામ કરી રહ્યું છે. આ હૅ લ્પ-ડૅસ્કમાં, ત્રણ
ટેલિ–ઍક્ઝિક્યુટિવને રોજબરોજના ધોરણે સમસ્યાઓ
ઉકેલવા માટે મુકવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત,
અભિયાન દરમિયાન રાજ્યો દ્વારા જણાવવામાં આવેલી
સમસ્યાઓના વિશ્લેષણ માટે પીએમયુ ટીમ દ્વારા એક
લૉગ-બુક જાળવવામાં આવે છે. પીએમયુ દ્વારા
અપનાવવામાં આવેલી એક શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ એ છે જ ે
અંતર્ગત આખા દિવસ દરમિયાન ઊભા થયેલા પ્રશ્નો
સંયુક્ત સચિવ /પંચાયતી રાજ મંત્રાલયના ડિરે ક્ટને
પીપીસીના નિયમિત દેખરે ખ-નિયંત્રણ માટે મોકલવામાં
આવે છે.
ક્ષેત્રીય કાર્યશાળાઓનું આયોજનઃ પીપીસી 2019
હે ઠળ જીપીડીપી-2020-21 (સબકી યોજના સબકા
વિકાસ) બનાવવા માટે દેશના તમામ ક્ષેત્રોને આવરી
લેતી ઑરિયેન્ટેશન કાર્યશાળાઓનું આયોજન કરાયું
હતું. આ કાર્યશાળાઓની વિગતો નીચે મુજબ છેઃ
અ) જીડીપીડી-2019 માટે પીપલ્સ પ્લાન કૅમ્પેઈન માટે
ઑરિએન્ટેશન
પ્રશિક્ષણ
કાર્યક્રમ
એનઆઈઆરડીઍન્ડ પીઆર, હૈ દરાબાદ તારીખ
છઠ્ઠી અને સાતમી સપ્ટેમ્બર, 2019
બ)	મિશન અંત્યોદય સર્વે અને જીપીડીપી અભિયાન
માટે પીપલ્સ પ્લાનના રિસોર્સ પર્સન્સ માટે રાષ્ ટ્રીય
સ્તરનું ઑરિએન્ટેશન પ્રશિક્ષણ તારીખ 12મી
અને 13મી સપ્ટેમ્બર, 2019 એનઈઆરસી
ગૌહાટી, આસામ ખાતે કરે લ
ક) જીડીપીડી-2019 બનાવવા માટે પીપલ્સ પ્લાન
કૅમ્પેઈન માટે “ઈકોનોમિક ઍન્ડ સોશિયલ
ટ્રાન્સફૉર્મેશન થ્રુ જીપીડીપી ઈન ઈન્ડો-ગેંગેટિક
પ્લેઈન સ્ટેટ્સ” વિષય પર કાર્યશાળા તારીખ 24-25
સપ્ટેમ્બર, 2019 લખનઉ, ઉત્તર પ્રદેશ ખાતે કરે લ.

ડ)

“ઈકોનોમિક ઍન્ડ સોશિયલ ટ્રાન્સફૉર્મેશન થ્રુ
જીપીડીપી ફૉર ધ સ્ટેટ્સ ઑફ હિમાલયન રિજન”
તારીખ 10મી અને 11મી ઑક્ટોબર, 2019
રિષિકેશ, ઉત્તરાખંડ ખાતે કરે લ
ઇ) “ઈકોનોમિક ઍન્ડ સોશિયલ ટ્રાન્સફૉર્મેશન થ્રુ
જીપીડીપી ઈન કૉસ્ટલ સ્ટેટ્સ ઍન્ડ યુટીઝ”
તારીખ 30મી અને 31મી ઑક્ટોબર, 2019,
ચેન્નઈ, તામિલનાડુ ખાતે કરે લ
ઈ) “ઈકોનોમિક ઍન્ડ સોશિયલ ટ્રાન્સફૉર્મેશન થ્રુ
જીપીડીપી પીઈએસએ સ્ટેટ્સ” તારીખ બાવીસમી
અને 23મી નવેમ્બર, 2019, ટીપીએસઆઈપીઆરડી,
રાયપુર, છત્તીસગઢ ખાતે કરે લ
ઉ) જીડીપીડી માટે પીપલ્સ પ્લાન કૅમ્પેઈન –
“ઈકોનોમિક ઍન્ડ સોશિયલ ટ્રાન્સફૉર્મેશન થ્રુ
જીપીડીપી ઈન એનઈ સ્ટેટ્સ” વિષય પર ક્ષેત્રીય
કાર્યશાળા, તારીખ 12મી અને 13મી સેમ્બર,
2019,
આઈઆરડીપીઆરએનઈઆરસી,
ગૌહાટી, આસામ ખાતે કરે લ
6.
વિડિયો કૉન્ફરન્સિંગ દ્વારા પીપીસનું દેખરે ખનિયંત્રણઃ પંચાયતી રાજ મંત્રાલયે રાજ્યોમાં જીડીપીડી
આયોજનની પ્રગતિ પર દેખરે ખ-નિયંત્રણ રાખવા
કેટલાંક પગલાં લીધાં છે. આ સંદર્ભમાં, પંચાયતી રાજ
મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવે તમામ રાજ્યોને નિર્દેશ
આપ્યા છે કે અત્યાર સુધીની પ્રગતિ અને તેમના
સંબંધિત ક્ષેત્રમાં જ ેમનો સામનો કરવો પડે છે એવી
સમસ્યાઓ વિશે એક જ માધ્યમ એટલે કે વિડિયો
કૉન્ફરન્સિંગ દ્વારા જણાવે. આ અભિયાન દરમિયાન
કુ લ 10 વિડિયો કૉન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી.
એવી કલ્પના કરવામાં આવી રહી છે કે, તમામ રાજ્યોમાં
તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં જીપીડીપી બનાવવા માટે વાતાવરણ
પીપીસી રચશે, જ ે પંચાયતોને એસડીજીના વાસ્તવિરણ તરફ
દોરી જશે, અને આમ કુ લ સાધ્યની પ્રાપ્તિ થશે; પર્યાવરણ પ્રિય
પંચાયત, મુકદ્દમા મુક્ત પંચાયત, શૂન્ય ડ્રૉપ આઉટ પંચાયત,
શૂન્ય કેફી પદાર્થ પંચાયત. બાળક માટે અનુકૂળ પંચાયત, મોટી
વયનાઓ માટે અનુકૂળ પંચાયત, જાતિ અનુકૂળ પંચાયત,
પીવાના પાણીની સંપૂર્ણ સુવિધા સાથેની પંચાયત, કાર્બન ન્યૂટ્રલ
પંચાયત, સંપૂર્ણ નિવાસ વગેરેનો તેમાં સમાવેશ થાય છે.
પંચાયતી રાજ મંત્રાલયના વિઝન 2020ની દિશામાં કામ કરતી
વખતે, ગ્રામીણ સ્તરે વિકાસ સંબંધી પડકારોને પહોંચી વળવાની
દિશામાં કામ કરવામાં ગ્રામ પંચાયતના કામની વ્યૂહરચના
ઘડવામાં પીપીસી મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
– પંચાયત રાજ મંત્રાલય
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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સરપંચ દીદીના શબ્દો
સ્વચ્છ ભારત મિશન દ્વારા
કાયાકલ્પ પામનારા ગામડાઓ
દીકરીઓ અને માતાઓ
આ કાયાકલ્પથી ખુશ છે,
ગામડાં ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત છે
પોતાનું આત્મ-સન્માન પુન:સ્થાપિત થવાને લીધે
મહિલાઓ સુરક્ષિત હોવાનું અનુભવે છે
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એ વાત પણ સંપૂર્ણપણે સાચી છે કે સરકાર બધું જ કરે
આપણાં ગામડાં ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત થયાં છે એ એવી અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં. આપણી, ગામવાસીઓની પણ
ખરે ખર ગર્વ લેવા જ ેવી બાબત છે. ગામવાસીઓમાં સ્વચ્છતા આપણી પોતાની તરફ કેટલીક જવાબદારીઓ છે.
આપણાં ગામડાં અનેક બાબતોમાં શહે રો કરતાં વધુ
અંગે જાગરુકતા છે. આપણી ગલીઓ, રસ્તાઓ અને નાળાઓ
સ્વચ્છ બનાવવા તરફ સૌ કોઈ યોગદાન આપી રહ્યું છે. શું તમે સારાં છે. વાસ્તવમાં, શહે રો હવે બહુ ઝડપથી ડમ્પિંગ ગ્રાઉન્ડ
જાણો છો ખરા કે આપણા દેશના 35 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આપણા પોતાના ગામને
પ્રદેશોના 699 જિલ્લાઓમાંના છ લાખ ગામડાં ખુલ્લામાં સ્વચ્છતાનો આદર્શ નમૂનો બનાવવો અને તેને ડમ્પિંગ ગ્રાઉન્ડ
શૌચથી (ઑપન ડેફીકેશન ફ્રી - ઓડીએફ) મુક્ત બન્યા છે. આ બનતું અટકાવવો એ દરે ક ગામવાસીઓ સામે સૌથી મોટો
અભિયાનમાં મહિલાઓની ભૂમિકા મુખ્ય રહી છે, કેમ કે પડકાર છે. જ ેમ આપણું શરીર સ્વચ્છ રાખવું એ આપણા
શૌચાલયોના અભાવે મોટા ભાગે તો તેમના ભાગે જ ભોગવવાનું પોતાના માટે આવશ્યક છે, એ જ રીતે આપણા પર્યાવરણને
આવતું. આપણા ગામની મહિલાઓએ હવે હળવા થવા માટે સ્વચ્છ રાખવા માટે આપણે આપણો સંપૂર્ણ સહકાર આપવાની
રાતના અંધકારની રાહ જોવાની જરૂર રહી નથી. આ બાબતે જરૂર છે.
ગામવાસીઓઃ આપણી આસપાસની જગ્યાને સ્વચ્છ
આપણને વધુ સુરક્ષિત બનાવ્યાં છે, અને તેનાથી આપણે
રાખવામાં
દરે ક ગામવાસી કઈ રીતે યોગદાન આપી શકે
મહિલાઓ સુરક્ષિત મહે સૂસ કરી શકીએ છીએ અને આપણું
આત્મ-સન્માન પણ આપણને પાછુ ં મળ્યું છે. પણ આપણે માત્ર છે?
આટલાથી સંતોષ માનવો ન જોઈએ.
સરપંચ દીદીઃ
ગામવાસીઓઃ આપણે હવે શું કરવાની જરૂર છે,
આપણા ગામોનું સ્વચ્છ સ્વસ્થ વાતાવરણ આપણને
દીદી?
ગમે છે.
સરપંચ દીદીઃ

તેનું આ નૈસર્ગિક સૌંદર્ય જાળવવા માટે આપણે
તમામ ઘરોમાં શૌચાલય બાંધવાના આ વિરાટ કાર્યને સખત મહે નત કરવી જોઈએ અને
પ્રાપ્ત કરવાનું ગામવસીઓની મદદ વિના શક્ય ન બન્યું
શહે રોની જેમ કચરાના ઢગલા કરવાનું બંધ કરવું
જોઈએ
હોત, એમાં કોઈ શંકા નથી.
આપણા ગામડાં ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત છે.
ગામની ગલીઓ અને નાળા સ્વચ્છ છે.

આ બહુ મુશ્કેલ નથી. તમારે આ મંત્ર શીખી ને યાદ
રાખવો જોઈએ.

ઘટાડો, છૂ ટું પાડો અને રિસાઈકલ કરો.
આમ છતાં, આપણે અહીં રોકાઈ શકીએ નહીં. આપણા
કચરાને સંપત્તિમાં પરિવર્તિત કરવા પર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત
સરકાર દ્વારા ઊભી કરવામાં આવેલી સુવિધાની જાળવણી
કરવાનું છે.
કરવી એ આપણા સૌની ફરજ છે. આપણે આપણા શૌચાલયોને
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સ્વચ્છ રાખીએ એટલું પૂરતું નથી, પણ તેમનો નિયમિત ઉપયોગ
પણ કરવાનો છે. સ્વચ્છતા એ દરે ક ગામવાસીની ફરજ હોવી
જોઈએ. કચરાના વ્યવસ્થાપન પર આપણે સૌએ ખાસ ધ્યાન
આપવું જોઈએ. ઘરના કચરાનો તેમ જ ખેતરમાંના કચરાના
નિકાલ માટેની વિવિધ પદ્ધતિઓ વિશે આપણે સૌએ ધ્યાન
કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. શહે રોની સરખામણીએ, આપણા
ગામડાઓમાં જ ૈવ-કચરા તથા ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપનની
નવી પદ્ધતિઓમાં નવીનતા લાવવાની વધુ શક્યતા અને ક્ષમતા
છે. આપણે એવી પ્રક્રિયાઓ શોધવાની અને તેનો સ્વીકાર
કરવાનો છે, જ ેને અપનાવવાથી કચરાના વ્યવસ્થાપન સાથે
થોડો નફો પણ થાય. હા, હં ુ સાચું કહં ુ છુ .ં કચરાના વ્યવસ્થાપનની
યોગ્ય વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ સ્વીકારવા સાથે આપણે સારી
કમાણી પણ કરી શકીએ છીએ. ત્યારે જ કચરો આપણા માટે
નફાનો સ્રોત બની શકે છે. આ લાભોમાં પ્રદૂષણ પર રોક અને
કચરાના રિસાઈકલિંગ દ્વારા પૈસા બનાવવાનો સમાવેશ પણ
થાય છે.
ગામવાસીઓઃ બહુ જ રસપ્રદ વાત કરી દીદી, અમને
આના વિશે વધુ કહો ને.
સરપંચ દીદીઃ

પ્રકૃ તિ ક્યારે ય કશું જ નિરુપયોગી બનાવતી નથી.
અમૂલ્ય એવું મૂલ્ય શોધવું એ આપણું કામ છે.
જ ેને આપણે નકામો ગણીએ છીએ એવા કચરાને સોનુ
બનાવવામાં વિજ્ઞાન આપણું માર્ગદર્શન કરી શકે
દાખલા તરીકે, આપણે જો નિયમિતપણે રોજ ેરોજ
આપણા કચરાને અલગ પાડવા માટે થોડોક સમય ફાળવશું તો,
આપણે તેને ઘન કચરો અને બોય-ડીગ્રેડબ
ે લ સ્વરૂપમાં જુ દો
પાડી શકશું. બાયો-ડીગ્રેડબ
ે લ કચરો, પરાળ, ખેતરમાંનો કચરો,
છાણ વગેરેને આસાનીથી મિશ્ર ખાતર/વર્મી કમ્પૉસ્ટમાં
પરિવર્તિત કરી શકાય છે, આ કુ દરતી ખાતર બહુ ઓછા ખર્ચે
જમીનની ફળદ્રુપતા વધારે છે. ઘરે બનાવેલું ખાતર પાકના
ખર્ચને નીચો રાખવામાં મદદ કરે છે જ ે ખેડતૂ માટે વધુ
આવકમાં પરિણમે છે. કમ્પૉસ્ટ અને વર્મિ-કમ્પૉસ્ટ, જ ૈવિકખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી; આપણે નહીંવત રોકાણ સાથે
ઉચ્ચ ઉપજ તો મેળવીએ જ છીએ પણ જમીનના સ્વાસ્થ્યમાં
પણ સુધારો કરીએ છીએ. ખેતરના કચરામાંથી આપણે
ગુણવત્તાસભર સેન્દ્રિય ખાતર બનાવી શકીએ છીએ, જ ે
બજારમાં વેચી પણ શકાય છે, જ ે આપણા માટે આવક નિર્માણનું
સાતત્યસભર સ્રોત બની શકે છે.
ગામવાસીઓઃ દીદી, અમે આ બધી બાબતોના સાક્ષી
અમારા રોજબરોજનાં જીવનમાં બનીએ છીએ. પણ તમારા
શબ્દો અમારા માટે પ્રેરણા સમાન છે.
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ઠીક છે, હવે સાંભળો.
ઈંધણનો ધુમાડો અને પર્યાવરણના પ્રદૂષણે શહે રોની
સ્થિતિને વધુ વણસાવી છે.
અહીં શ્વાસ લેવા માટે તાજી હવા મેળવવાનું મુશ્કેલ
બની ગયું છે.
આવો આપણે સુરક્ષિત રહીએ અને આપણાં ગામડાંને
બચાવીએ.
આવો આપણે પર્યાવરણ પ્રત્યેની આપણી ફરજને
નીભાવીએ અને રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં યોગદાન આપીએ.
પ્રદૂષણ એ માત્ર રાષ્ ટ્રીય સ્તરની સમસ્યા રહી નથી એ
વૈશ્વિક મુદ્દો બની ગયો છે. ગામના રહે વાસી અને પંચાયતોના
સભ્યો તરીકે આપણે આ સમસ્યાને હાથ ધરવામાં આપણી પોતાની
મદદ કરી શકીએ છીએ. આપણે જ ૈવ-કચરાને સ્વચ્છ ઈંધણ અને
ખાતરમાં પરિવર્તિત કરી શકીએ છીએ. પશુધનમાંથી ગાયનું છાણ
વગેરેનો ઉપયોગ રાંધણ ગૅસ બનાવવા માટે થઈ શકે છે.
આપણે જાણીએ છીએ કે સરકાર દ્વારા અનેક કાર્યક્રમો
ચલાવવામાં આવે છે, જ ે આપણને આ પ્રક્રિયામાં મદદરૂપ થઈ
શકે છે. ખેતરમાંના કચરાને બાળી નાખવાને બદલે પ્રક્રિયા માટે
લઈ લેવામાં આવશે. આમ આપણે ગામની અંદર પર્યાવરણની
સારી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી શકીએ છીએ. એટલું જ નહીં,
ખૂલ્લામાં કચરો નાખવા પર નિયંત્રણો આવશે, જ ેના કારણે
ખરાબ વાસ અને અન્ય ઉપદ્રવો પર અંકુશ આવશે. સાથે
મળીને આપણે સૌ, ગામના સ્તરે કચરાના નિકાલની વ્યવસ્થા
કરશું તો એ બાબત સ્વચ્છ અને પ્રદૂષણમુક્ત પર્યાવરણ માટે
આદર્શ ગણાશે.
ગામવાસીઓઃ પણ દીદી, અત્યારે આખું વિશ્વ
કોરોના વિશે ચિંતિત છે. તેને ઉકેલવામાં સ્વચ્છતાની ભૂમિકા
કેવી રહે શે?
સરપંચ દીદીઃ
કોરોનાનો કહે ર સર્વત્ર ફે લાઈ રહ્યો છે
પણ આપણે સમજદારીપૂર્વક કામ કરવાની જરૂરિયાતને
સમજવાની જરૂર છે
સુરક્ષિત રહે વાનો માત્ર એક જ માર્ગ છે –
વ્યક્તિગત સ્વચ્છતાને અનુસરો અને સુરક્ષિત અંતર
જાળવો.
તમે જ ે કહ્યું એ પૂર્ણપણે સાચું છે. સુરક્ષાની ખાતરી માટે
સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અત્યંત મહત્વનું છે, પણ એ સાથે જ
આપણે પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે કોરોના વાયરસના
ફે લાવાની શ્રૃંખલાનો હિસ્સો બનવાથી બચવું જોઈએ. માસ્ક
પહે રવાથી અને બે ગજના સુરક્ષિત અંતરનું સખતપણે પાલન
કરવું જોઈએ. સ્વચ્છ ટેવો આપણને આ કટોકટીથી બચાવશે.
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ગ્રામ પંચાયત – જમન કી સૈર,
બ્લૉક પછાડ, જિલ્લો સિરમૌર
પ્રોજેક્ટ વિહંગાવલોકનઃ

"જ

મન કી સૈર" સિરમૌર જિલ્લાના પછાડ ડેવલપમેન્ટ
બ્લૉકની ગ્રામ પંચાયત છે અને બ્લૉક અને જિલ્લા
મુખ્યાલયથી 20 કિ.મી. ના અંતરે સ્થિત છે. આ ગ્રામ પંચાયતે
30મી એપ્રિલ, 2019ના રોજ સિંચાઈ ટાંકી –અછલા ચંદ્ર
પ્રોજ ેક્ટના બાંધકામનું કામ પૂર્ણ કર્યું હતુ.ં આ બાંધકામમાં ગ્રામ
પંચાયતે મનરે ગા અંતર્ગત રોજગાર પૂરો પાડવા સાથે
'નાળા'માંથી પાણીનો સંગ્રહ કરી પાણીની તંગીના ગંભીર
પડકારને પહોંચી વળવાનું કામ કર્યું છે. આ પ્રોજ ેક્ટ અંતર્ગત રૂ.
પાંચ લાખના ખર્ચે એક ગોળ ટાંકી અને સાડા ત્રણ લાખ
રૂપિયાના ખર્ચે એક લંબચોરસ ટાંકીનું બાંધકામ કર્યું હતુ.ં આ
ટાંકીઓની સંગ્રહ ક્ષમતા અનુક્રમે 1,14,000 લીટર અને 65000
લીટર છે. તેનાથી આશરે દસ પરિવારોને લાભ થયો છે.
અમલીકરણની પ્રક્રિયાઃ – જમન કી સૈર ગ્રામ
પંચાયતનો આ પ્રોજ ેક્ટ ગામના ખેડતૂ ોની ખેત જમીન માટેની
સિંચાઈની જરૂરરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે હતો. સ્રોતમાંનું
પાણી સંગ્રહ ટાંકીમાં ચડાવવામાં આવ્યું હતું, અને આશરે બે
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હે ક્ટર જ ેટલી ખેતીલાયક જમીનની સિંચાઈ થઈ શકી છે.
આનાથી લોકોને આજીવિકા ચલાવવામાં તથા રોકડિયા પાકનું
ઉત્પાદન કરી તેમની રહે ણીકરણીનું સ્તર ઉપર લાવવામાં મદદ
મળી છે. આ પ્રોજ ેક્ટના નિર્માણથી મુખ્યત્વે બટાટા, ટમેટાં,
મરચાં, શિમલા મરચાં, ડાંગર અને ડુગ
ં ળીના પાકો માટે સિંચાઈ
કરી શકાઈ છે. સામાન્ય શ્રેણીમાં આવતા નાના ખેડતૂ ો જમન
કી સૈરના ગામવાસીઓ છે, જ ેમની પાસે પોતાના પરિવારનું
ગુજરાન ચલાવવા માટે ખેતી અને રોજમદારી સિવાય આવકનું
બીજુ ં કોઈ સાધન નથી. ગામવાસીઓને રોજગાર આપવા અને
પાણીની અછતને પહોંચી વળવા નિઃશુલ્ક ટાંકી અછલા ચંદ્રને
મંજૂરી આપવામાં આવી, જ ેથી દરે ક મોસમ દરમિયાન
'નાળા'માંથી પાણી સંગ્રહિત કરી શકાય. આ ટાંકીના બાંધકામને
કારણે ગામના રહે વાસીઓના જીવન ધોરણમાં સુધારો થયો છે
કેમ કે આ ટાંકીઓમાં સંગ્રહિત કરાયેલા પાણીથી ગામવાસીઓ
જમીનને સિંચાઈનું પાણી આપી રોકડિયા પાકનું ઉત્પાદન કરી
શક્યા. આ પ્રોજ ેક્ટ માટે પંચાયતને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
રાષ્ ટ્રીય સ્તરનું બીજુ ં ઈનામ એનાયત થયું હતું. આના માટે
જમન કી સૈર ગ્રામ પંચાયત અભિનંદનની હદકાર છે.

મ

મનરે ગા પાર્કઃ
ગ્રામીણ વિકાસનું પરિપૂર્ણ મૉડેલ

નરે ગાનો મુખ્ય અને મૂળભૂત ઉદેશ્ય દેશભરના ગ્રામીણ
ભારતીય નાગરિકને 100 દિવસનો રોજગાર પૂરો
પાડવાની ખાતરી આપવાનો છે. તો તેનો બીજો ઉદ્દેશય
નાગરિકોને આવકનું ટકાઉ સાધન વિકસાવવાની સાથે ગ્રામીણ
ક્ષેત્રમાં વિકાસની ક્ષેત્રીય જરૂરિયાતોને કાયમી સંપત્તિનું નિર્માણ
કરી પૂર્ણ કરવાનો છે. બહુઆયામી મનરે ગા યોજનામાં ગ્રામ
વિકાસ ખાતા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા 260 કાર્યોની પ્રતીક
યાદી છે, જ ેનો આશય મનરે ગા કાયદોને તેના હાર્દથી અમલમાં
મુકવાનો છે અને આ વાસ્તવિકતા તેનો બોલતો પુરાવો છે.
મનરે ગા માત્ર નાગરિકોને 100 દિવસનો (હિમાચલમાં 120
દિવસ) રોજગાર તો પૂરો પાડે જ છે, પણ સાથે જ લોકો માટે
સામૂહિક સંપત્તિનું નિર્માણ પણ કરે છે, જ ે રાષ્ ટ્રની ભાવિ
આર્થિક સુરક્ષા માટે આવકના ટકાઉ સાધન વિકસાવવા તરફ
પણ દોરી જાય છે. આ તેનું સકારાત્મક પાસું છે.
મંડી જિલ્લાના સિરાજ વિસ્તારમાં શિકરી માતાનું
પ્રસિદ્ધ મંદિર છે અને દર વર્ષે લાખો ભક્તો તેની મુલાકાત લે
છે. જનજયહાલીથી વીસ કિ.મી.ના અંતરે ગ્રામ પંચાયત
મુરહાગ આ માર્ગ પર છે જ્યાંથી ભક્તો પસાર થાય છે. ગોહર
ડેવલપમેન્ટ બ્લૉકના ગ્રામ પંચાયત મુરહાગે મનરે ગાને પ્રવાસન
સાથે જોડવાની યોજના પર વિચારણા કરી રહ્યું હતું, એ સાથે
જ સ્થાનિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા ભરાડી નામની જગ્યા
વિકસાવવા માટે વાર્ષિક યોજના બનાવી તેના પર કામ કર્યું.
ભારતના પ્રથમ મનરે ગા ટુરિસ્ટ પાર્ક ભરાડૉનું કામ દોઢ વર્ષમાં
પૂરું કરવામાં આવ્યું હતું. આ પાર્ક પાંચ વિઘા જમીન પર
વિકસાવવામાં આવ્યું છે. મનરે ગા હે ઠળ આ પાર્કના બાંધકામ
માટે 1.10 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. ચૌદમા
ફાઈનન્સ કમિશનમાંથી એક લાખ રૂપિયાના ખર્ચે સાર્વજનિક
શૌચાલય બાંધવામાં આવ્યા છે અને પ્લાન હૅ ડમાંથી રૂપિયા
પાંચ લાખની રકમ ખર્ચવામાં આવી છે. આ રીતે, કુ લ 1.20
કરોડ રૂપિયા જ ેવી રકમ પાર્ક પર ખર્ચ કરવામાં આવી, જ ેમાંનો
99 ટકા ખર્ચ મનરે ગા આઈટમમાંથી કરવામાં આવ્યો છે.
ગ્રામીણ વિકાસના દસ ધ્યેયો પર મનરે ગા પાર્ક
આધારિત છે – 1) વૃક્ષારોપણ અને વન સંરક્ષણ. 2) વન્યજીવન
સંરક્ષણ. 3) વરસાદના પાણીનું સંરક્ષણ. 4) સૌર ઊર્જાનો
ઉપયોગ. 5) વ્યસન-મુક્તિનો સંદેશ ફે લાવવા. 6) સ્વચ્છતાનો
સંદેશ આપવા. 7) પર્યાવરણ સાથે કોઈપણ પ્રકારની છેડછાડ

કર્યા વિના ગ્રામીણ પર્યટન સ્થળો વિકસાવી ગ્રામીણ પ્રાકૃ તિક
પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવું, અને શાળાન વિદ્યાર્થીઓ માટે
શૈક્ષણિક મુલાકાત માટેનાં સ્થળો બનાવવાં, જ ેથી તેમને
પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવાનો સંદેશ મળે (ટકાઉ વિકાસ). 8)
સ્થાનિક યુવા અને મહિલા સ્વયંસહાય જૂ થો માટે રોજગારની
તકોનું નિર્માણ કરવું. 9) મનરે ગા હે ઠળ સંપત્તિનું નિર્માણ કરી
સ્થાનિક લોકો માટે લગ્ન વગેરે જ ેવા સામાજિક મેળાવડાઓ
માટે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવી. 10) પ્રાચીન સાંસ્કૃતિકધાર્મિક ધરોહરને સંરક્ષણ પૂરું પાડવું અને ગ્રામ પંચાયત માટે
આવકનું કાયમી સાધન ઊભું કરવું.
મનરે ગા પાર્કના બાંધકામ સમયે, પર્યાવરણ સાથે
કોઈપણ પ્રકારની છેડછાડ કરવામાં આવી નહોતી અને આ
વિસ્તારમાંથી પસાર થતાં વાહનો માટે રસ્તા બાંધવામાં આવ્યા
હતા અને મનરે ગા હે ઠળ પેવર બ્લૉક્સનો ઉપયોગ કરી તેમના
માટે જગ્યા નક્કી કરવામાં આવી હતી. બાકીની જગ્યામાં,
આશરે 150 જ ેટલાં દેવદારનાં વૃક્ષો, અન્ય ફૂલો તથા
વનસ્પતિની 30 પ્રજાતિના રોપા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા વાવવામાં
આવ્યાં હતાં. આની સાથે, વૃક્ષારોપણ અને વન સંવર્ધનનો
સંદેશ આપતાં બૉર્ડ પણ મૂકવામાં આવ્યાં છે. કોઈપણ પર્યાવરણ
પ્રેમી અહીં આવી પાર્કમાં વૃક્ષ વાવી શકે છે. વન્યજીવનનાં0
પૂતળાં પણ પાર્કમાં મૂકવામાં આવ્યા છે અને સંદેશ લખવામાં
આવ્યો છે કે, "આપણે જો આજ ે વન્યજીવનને નહીં બચાવીએ,
તો થોડા સમય બાદ તેઓ માત્ર આવા આકાર કે આકૃ તિમાં જ
જોવા મળશે." શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પર્યટકો વગેરે આ પૂતળાં
સાથે ફોટાં પડાવે છે અને આમ તેમને વન્યજીવનના સંવર્ધનનો
સંદેશ પણ મળે છે. પાર્કમાં, ઈમારતોના અને મનરે ગા હે ઠળ
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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બાંધવામાં આવેલી વર્ષા શાલિકાના છાપરા પરનું વરસાદનું
પાણી એકત્ર કરાય છે અને દેવદારનાં નવ વૃક્ષો વચ્ચે
બનાવવામાં આવેલા તળાવમાં એક ટાંકી દ્વારા ઠાલવવામાં આવે
છે. ટાંકીના પાણીનો ઉપયોગ નૌકાવિહાર માટે પણ થાય છે. આ
પાણી પછીથી લોકોના ખેતરમાં મોકલવામાં આવે છે અને ત્યાં
ખેતી માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે, આમ વરસાદના પાણીનું એક
કરતાં વધુ રીતે ઉપયોગ થાય છે અને પાણીનું ચક્ર પણ પૂરું
થાય છે.
પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પાર્કમાં આશરે 100
જ ેટલી સૌર લાઈટ્સ લગાડવામાં આવી છે અને આની સાથે
"સૌર ઊર્જાના ઉપયોગ"નો સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે.
પ્રકૃ તિ માટેના પ્રેમના સંદેશ પાર્કમાંના બૉર્ડ પર લગાડવામાં
આવ્યા છે, એ સાથે જ કેફી પદાર્થો સાથેના જોડણને તોડવાનો
સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે. ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પાર્કમાં
વ્યાયામ શાળા બાંધવામાં આવી છે, જ ેથી યુવાનો સકારાત્મક
પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાઈ શકે તથા નશો તેમ જ અન્ય બંધાણથી
છૂ ટકારો મેળવી શકે.
પાર્કમાં ઈકો-ફ્રૅન્ડલી કચરાપેટીઓ મૂકવામાં આવી છે,
જ ેમાંના કચરાને, કચરો એકત્ર કરવાના ખાડામાં ભેગો કરવામાં
આવે છે, જ ેનાથી પાર્કમાં સ્વચ્છતાની તકેદારી રહે છે અને
પૉલીથીન વગેરે જ ેવો કચરો સિટી કાઉન્સિલ માર્કેટ ખાતેના
પ્લાન્ટમાં મોકલવામાં આવે છે. આ રીતે સ્વચ્છતા અને વ્યસનમુક્તિનો સંદેશ પણ પાર્કમાં આપવામાં આવે છે.

બાંધવામાં આવ્યા છે, જ ેથી વિવિધ સ્થળેથી આવતા લોકોને ત્યાં
ઉતરો આપી શકાય. બે ઈમારતો મહિલા સ્વયં-સહાય જૂ થો
માટે બાંધવામાં આવી છે. પાર્કની મુલાકાત લેનારા પર્યટકોને
સ્થાનિક ઉત્પાદનો વેચવા દ્વારા સ્થાનિક લોકો તથા મહિલા
સ્વયં-સહાય જૂ થોને રોજગાર પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે.

પાર્કમાં, રમતગમતનું મેદાન, મહિલા સ્વયં-સહાય જૂ થ
ઈમારતો, ગ્રામીણ હાટ અને સામૂહિક રસોડા માટેના શૅડ્સ
જ ેવાં બાંધકામ મનરે ગા હે ઠળ કરવામાં આવ્યાં છે. સ્કીમ
હૅ ડમાંથી એક મંચ બંધવામાં આવ્યો છે અને ચૌદમા ફાઈનાન્સ
કમિશનમાંની રકમમાંથી શૌચાલયનું બાંધકામ કરાયું છે. આ
ઈમારતોનાં બાંધકામને કારણે સ્થાનિકોને સામાજિક કાર્યક્રમો
પાર્કમાં બાળકોને રમવા માટે રમતગમતની જગ્યા પણ ઉપરાંત રાજકીય, આધિકારીક, મનોરંજન અને રમતગમતના
બાંધવામાં આવી છે. મનરે ગા હે ઠળ પાર્કમાં આશ્રયસ્થાનો કાર્યક્રમો જ ેવા સામૂહિક મેળાવડા યોજવા માટેની સુવિધાઓ
મળી છે.
પાર્ક માતા બગલામુખીના પ્રાચીન મંદિર સાથે બાંધવામાં
આવ્યું છે. આ પાર્ક બંધાયા બાદ મંદિરની માસિક આવકમાં
મોટો વધારો થયો છે અને આ પ્રાચીન ધરોહરને સંરક્ષણ પણ
મળ્યું છે. પાર્ક ઉપરાંત ગ્રામ પંચાયત મુરહાગ માટે આવકનું
ટકાઉ સાધન પણ ઉપલબ્ધ થયું છે, જ ેના દ્વારા પાર્કની જાળવણી
તેમ જ અન્ય વિકાસ કાર્યો શક્ય બને છે. 2300 મીટરની
ઊંચાઈએ સુંદર દેવદાર વૃક્ષો વચ્ચે બાંધવામાં આવેલા આ
આધ્યાત્મિક પાર્કનો સંદેશ છે - "પર્યાવરણના સંવર્ધન સાથે
પણ વિકાસ શક્ય છે".
તેજ ેન્દ્ર ઠાકુ ર, પ્રધાન ગ્રામ પંચાયત મુરહાગ,
ડેવલપમેન્ટ બ્લૉક ગોહર, જિલ્લો મંડી, હિમાચલ પ્રદેશ
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ગ્રામ પંચાયત ધામૂન, બ્લૉક મશોબરા,
તહે સિલ અને જિલ્લો શિમલા, હિમાચલ પ્રદેશ
પરિચયઃ

ગ્રા

મ પંચાયત ધામૂન શિમલાથી 20 કિ.મી. દૂર શિમલાનાલગડ માર્ગ પર સ્થિત છે. આ ગ્રામ પંચાયતમાં કુ લ
13 રે વેન્યુ ગામ તથા સાત વૉર્ડનો સમાવેશ થાય છે. આ
પંચાયતમાં, શ્રી બલદેવ રાજ ઠાકુર સરપંચના પદ પર છે.
એરપોર્ટ જુબ્બડહટ્ટી પણ આ ગ્રામ પંચાયત અંતર્ગત આવે છે.
પંચાયત ક્ષેત્રના સર્વાંગી વિકાસ માટે, ગ્રામ પંચાયતે પર્યાવરણ,
પ્રવાસન, કૃ ષિ/બાગાયતી ખેતી તથા સિંચાઈ ક્ષેત્રમાં લોકોના
ઉત્કર્ષ માટે અનેક કાર્યો હાથ ધરવમાં આવ્યાં છે. ગ્રામ પંચાયત
ધામૂનને વર્ષ 2016-17 અને 2017-18માં દીન દયાલ ઉપાધ્યાય
પંચાયત એમ્પાવરમેન્ટ એવૉર્ડ મળ્યા હતા. વધુમાં, આ ગ્રામ
પંચાયતને વર્ષ 2016-17 અને 2018-19માં નાનાજી દેશમુખ
નેશનલ ગૌરવ ગ્રામ સભા અવૉર્ડ પ્રાપ્ત થયો હતો. હિમાચલ
પ્રદેશના માનનીય મુખ્ય પ્રધાને પર્યાવરણના ક્ષેત્રમાં અસાધારણ
કામગીરી બદ્દલ પાંચમી જૂ ન, 2019ના રોજ એન્વાયરમેન્ટ
લિડરશિપ એવૉર્ડથી પણ પંચાયતને નવાજવામાં આવી હતી. જાગરુકતા શિબિરોનું આયોજન કરાયું હતું અને લોકોને સેન્દ્રિય
ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવી રહે લાં કામની ખેતી માટે લોકોને પ્રોત્સાહિત કરાયા હતા. ગ્રામ પંચાયત ધામૂન
વિગતો નીચે મુજબ છેઃઆધુનિક બીજ/રોપા ખાતર અને વિદેશી શાકભાજી (લાલપીળાં શિમલા મરચાં, બી વિનાની કાકડી) માટેના સાધનોને
1.
પર્યાવરણ/ પર્યટનઃગ્રામ પંચાયત દ્વારા પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને પર્યટન કૃ ષિ વિભાગ મારફત ઓછી કિંમતે પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા.
પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપવા માટે, ગામ બાઘહલ્લી અને ગામ ખેડતૂ ોન સહુલિયત માટે, ફૂલો અને શાકભાજી સહકારી વેચાણ
ભવાનામાં પંચાયત પ્રતિનિધિઓ, મહિલા મંડળો, સ્વયં-સહાય મંડળીની રચના કરવામાં આવી છે. આ વિસ્તારના ખેડતૂ ો
જૂ થો અને સ્થાનિક લોકોના સહયોગમાં રસ્તાની બાજુ એ પોતાના શાકભાજી/પાકોનું વેચાણ આ સમિતિ દ્વારા કરે છે, જ ે
વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. આશરે 300 મીટરના અહીંના ખેડતૂ ોને સારી આવક આપે છે અને તેમની આર્થિક
વિસ્તારમાં આ વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું, જ ેમાં દેવદાર, સ્થિતિ પણ મજબૂત થઈ છે. પંચાયતે સરકાર સમક્ષ માગ કરી
ડાંગર, જમરુખ અને ફૂલોના છોડવા રોપવામાં આવ્યા હતા, છે કે જુ બ્બડહટ્ટી ગામમાં ખેડતૂ ો માટે ખેડતૂ પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર શરુ
જ ેનાથી પર્યાવરણ સંરક્ષણ ઉપરાંત પર્યટન પ્રવૃત્તિઓને વેગ કરવાની માગણી મૂકી છે, જ ેના માટે સરકારે રૂ. ત્રીસ લાખ
મળશે. લાલ ડાંગર અને કોડા જ ેવા જૂ ના પાકોને ફરીથી જીવંત મંજૂર કર્યા છે. આ કેન્દ્ર માટેની ઈમારતના બાંધકામ માટે ગ્રામ
કરવા માટે આ વિસ્તારમાં ગ્રામ પંચાયત ધામૂન દ્વારા જાગરુકતા પંચાયતે ત્રણ વિઘા જમીન આપી છે. ખેડતૂ ો દ્વારા કરવામાં
આવેલી અસાધારણ કામગીરી માટે પણ પંચાયતને
શિબિરોનું આયોજન કરાયું હતું.
બિરદાવવામાં આવી હતી.
2.
ખેતીઃ3.	સિંચાઈ
ખેડતૂ ો/બાગાયતકારોની આર્થિક પરિસ્થતિને સુદૃઢ
વરસાદના પાણીનો ઉપયોગ કરવા તથા ખેડતૂ ોને
બનાવવા માટે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કૃ ષિ વિભાગના માધ્યમથી
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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સિંચાઈની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે વધારાની બે રે ઈનવોટર
ગ્રામ પંચાયત ધામૂનના પ્રયાસો દ્વારા, એવી અપેક્ષા
હાર્વેસ્ટિંગ ટાંકીઓ રે ઈનવોટર હાર્વેસ્ટિંગ આઈટમ તરીકે સહજપણે રાખી શકાય છે કે ગ્રામ પંચાયત સાતત્યપૂર્વક
ભવાના અને ખાલગ ગામમાં દરે કના રૂપિયા નવ લાખના ખર્ચે સફળતાની નવી સીમાઓ સર કરવા તરફ આગળ વધી રહી છે.
બાંધવામાં આવી છે. આ ટાંકીની ક્ષમતા અનુક્રમે અઢી લાખ
પ્રેમ લાલ,
અને ત્રણ લાખ લિટરની છે. આ ટાંકીઓ ખેડતૂ ોને સિંચાઈ
પંચાયત ઈન્સપેક્ટર, બ્લૉક મશોબરા,
સુવિધા પૂરી પાડે છે, જ ેના કારણે તેમના ખેત ઉત્પાદનમાં
જિલ્લો શિમલા, હિમાચલ પ્રદેશ.
વધારો થયો અને સરવાળે તેમની આવક પણ વધી.

એક સફળ પહે લઃ સ્વચ્છતા તરફ એક પગલું
હિમાચલ પ્રદેશમાંના ડેવલપમેન્ટ બ્લૉક ભવારનાની
ઐમા ગ્રામ પંચાયત સ્વચ્છતાના ક્ષેત્રમાં દેશની આદર્શ પંચાયત
બની છે.
માનનીય મુખ્ય પ્રધાન શ્રી જય રામ ઠાકુ રના નેતૃત્વ
હે ઠળ હિમાચલ પ્રદેશમાં સરકારની રચના બાદ, કાંગજા
જિલ્લાના ભવારના બ્લૉકના ઐમા ગામમાં કચરાના પ્લાન્ટના
પાયાનો પથ્થર હિમાચલ પ્રદેશના પંચાયતી રાજ અને ગ્રામ
વિકાસ ખાતાના માનનીય પ્રધાન શ્રી વિરે ન્દ્ર કન્વરના હાથે પંચાયતી રાજ અને ગ્રામ વિકાસ ખાતાના માનનીય પ્રધાન શ્રી
મુકવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રોજ ેક્ટ ત્રણ મહિનાના ટૂકં ા ગાળામાં વિરે ન્દ્ર કન્વર દ્વારા ગામનો લોકોને અર્પિત કરાયો હતો. હાલ,
પૂરો કરવામાં આવ્યો હતો અને 28મી એપ્રિલ, 2018ના રોજ આ ગ્રામ પંચાયતના કચરા પ્લાન્ટ દ્વારા 11 લોકોને નોકરી મળી
છે. આ પગભર મૉડેલ છે, જ ે તમામ ખર્ચ બાદ કર્યા બાદ નફો
મેળવે છે.

સ્વચ્છ ભારત મિશનનું જીવંત સ્વરૂપ – ગ્રામ પંચાયત
ઐમા ડેવલપમેન્ટ બ્લૉક, ભાવારના, જિલ્લો કાંગડા
વડા પ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીના સપનાને હિમાચલ પ્રદેશ સાકાર કરે છે.
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પાલમપુરની ઐમા પંચાયત માટે એ ગર્વની બાબત છે
કે, તેને દેશમાં શ્રેષ્ઠ પંચાયત હોવાની વિશે યોગ્યતા પ્રાપ્ત છે.
ઐમા પંચાયત દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી રસોડાના કચરા,
સેનેટરી નૅપ્કિનના નિકાલની પદ્ધતિ દેશ તથા પંચાયતો માટે
પ્રેરણા તરીકે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા વર્ણવવામાં આવી
છે. ગ્રામ પંચાયત ઐમાના તત્કાલીન સરપંચ શ્રી સંજીવ રાણા
આ નવી પદ્ધતિની શોધના જનક છે. આ પદ્ધતિ હે ઠળ,
રસોડામાંના કચરા પર પ્રક્રિયા કરી તેને ખાતરમાં પરિવર્તિત
કરવામાં આવે છે. ગામના તમામ લોકોએ સ્વચ્છતાની પ્રતિજ્ઞા

લીધી છે, અને ગ્રામ પંચાયતને સ્વચ્છ પંચાયત બનાવવાનો
નિર્ધાર કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રામ પંચાયતે ઈકો-ફ્રૅન્ડલી વાહન
ખરીદ્યું છે. આ વાહન દ્વારા કચરો નક્કી કરે લી જગ્યાએ લઈ
જવામાં આવે છે, અને રાસાયણિક પદ્ધતિ દ્વારા તેનો ઉપયોગ
ખાતર તરીકે કરવામાં આવે છે.
ઐમા પંચાયત હવે અન્ય જિલ્લાની પંચાયતો માટે પણ
પ્રેરણારૂપ પંચાયત બની ગઈ છે. દેશ અને રાજ્યની અનેક
સંસ્થાઓ અહીંની પદ્ધતિ જોવા માટે આવે છે અને તેમની
જિલ્લા પંચાયતોમાં તેના પર અમલ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે.
રાજ્યમાં પ્રથમ કચરા પ્લાન્ટની સ્થાપના કરનાર પાલમપુરની
ઐમા પંચાયતે દિલ્હીમાં યુએનએફસીસી કૉન્ફરન્સમાં પણ
દબદબો જમાવ્યો હતો. યુએનએફસીસી (યુનાઈટેડ નેશન
ફ્રૅમવર્ક કન્વેન્શન ઑન ક્લાયમેટ ચૅન્જ) દ્વારા આયોજિત
પરિસંવાદમાં ઐમા પંચાયતના કચરા પ્લાન્ટની ચર્ચા કરવામાં
આવી હતી અને કઈ રીતે આ પ્લાન્ટ સફળતાપૂર્વક કામ કરી
રહ્યું છે એ 15 દેશોના પ્રતિનિધિઓ સામે સમજાવવામાં આવ્યું
હતું. એનજીટી સભ્ય શ્રીમતી રાજવંત સંધુ પણ અહીં આવ્યાં
હતાં અને આખી પદ્ધતિ જોયા બાદ તેની અનેકાનેક પ્રશંસા કરી
હતી. હિમાચલ પ્રદેશ માટે એ ગર્વની વાત છે કે પાલમપુરની
આ પંચાયત દેશમાં પંચાયતોમાં શ્રેષ્ઠ અને આદર્શ પંચાયત
બની છે.

પંચાયત ઑફિસર અને યશવંત રાવ ચવાણ
ડેવલપમેન્ટ ઍડમિનિસ્ટ્રેશન પ્રબોધિનિ (યશદા)ના કર્મચારી, મહારાષ્ ટ્ર

ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે તેમના માનમાં બીજી
ઑક્ટોબર, 2014ના રોજ આ અભિયાનનો આરંભ કરવામાં
આવ્યો હતો. આ અભિયાન અંતર્ગત, રાષ્ ટ્રીય સ્તરે સ્વચ્છતા
અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ કસબાઓના
ગ્રામીણ અને શહે રી વિસ્તારોને તેમાં આવરી લેવામાં આવ્યા
હતા. સ્વચ્છતાના મહત્વ વિશે લોકોને જાગરુક કરવા માટેનું
આ પ્રમુખ અભિયાન હતું.

ગ્રામ પંચાયત ઐમાનું કચરા પ્રક્રિયા પ્લાન્ટ સ્વચ્છ
ભારત મિશનનું અને આ દિશામાં હિમાચલ પ્રદેશ સરકારના
પ્રયાસોનું પરિણામ છે. ગ્રામ પંચાયત ઐમા પ્રગતિશીલ અને
પર્યાવરણ પ્રેમી પંચાયત છે, જ ેણે ઘન કચરાના નિકાલ માટે
ટકાઉ વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કર્યો છે. કચરાનું રિસાઇઈકલિંગ,
સ્વચ્છ ભારત મિશન ભારતના સૌથી મહત્વના અને કુ દરતી સાધનોનો ઉપયોગ અને કચરો એકત્ર કરવા માટે
લોકપ્રિય અભિયાનમાંથી એક છે. આ અભિયાનમાં, ભારતના બેટરી સંચાલિત વાહન ઘરે ઘરે જઈ કચરો એકઠો કરે છે.
તમામ શહે ર તથા કસબાઓને સ્વચ્છ કરવાના પ્રયાસ હાથ
સૌજન્ય ગ્રામ પંચાયત ઐમા, ડેવલપમેન્ટ બ્લૉક ભવારના,
ધરવામાં આવે છે. આ અભિયાન ભારત સરકાર દ્વારા
જિલ્લો કાંગડા હિમાચલ પ્રદેશ (જિલ્લા પંચાયત અધિકારી
ચલાવવામાં આવે છે અને તેની કલ્પના માનનીય વડા પ્રધાન શ્રી
કાંગડા, ધરમશાલા)
નરે ન્દ્ર મોદીએ કરી છે. રાષ્ ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના સ્વચ્છ

કુ લ્લુ જિલ્લાના પંચાયત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ડા પ્રધાન, શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીએ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન
ભારતના લોકો અને રાષ્ ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને બીજી
ઑક્ટોબર, 2019ના રોજ સમર્પિત કર્યું હતું. ઐતિહાસિક
રાષ્ ટ્રીય સિદ્ધિમાં યોગદાન આપનારા ભારતના લોકો અને
હજારો સ્વચ્છાગ્રહીઓ (પહે લી હરોળના કાર્યકર્તાઓ)ને તેમણે
અભિનંદન આપ્યા હતા.

કેન્દ્રિય પ્રધાન મંડળે ફે બ્રુઆરી, 2020માં સ્વચ્છ
ભારત મિશન (ગ્રામીણ)ના બીજા તબક્કાને મંજૂરી આપી હતી.
[એસબીએમ (જી)] જ ે ઑપન ડેફીકેશન ફ્રી પ્લસ (ખુલ્લામાં
શૌચાલય મુક્તિ - ઓડીએફ પ્લસ) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે,
તેમાં ઓડીએફ ટકાઉપણું અને સૉલિડ ઍન્ડ લિક્વિડ વેસ્ટ
મેનેજમેન્ટ (એસએલડબલ્યુએમ)નો સમાવેશ પણ થાય છે.

સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામીણ અતંર્ગત, દસ કરોડથી
વધુ ઘરગથ્થુ શૌચાલયો બાંધવામાં આવ્યા હતા. આ પહે લા
ઑક્ટોબર, 2014માં ભારતનું ગ્રામીણ સ્વચ્છતા વ્યાપ 39%
હતો તે ઑક્ટોબર, 2019માં 100% સુધી પહોંચ્યું હતું. આના
પરિણામે 35 રાજ્યો/ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, 699 જિલ્લા, અને
599,963 ગામ પોતાને ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત જાહે ર કરી
શક્યા હતા. એસજીડી 6ની વૈશ્વિક સિદ્ધિમાં આ કાર્યક્રમે
નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે.

એસબીએમજીના બીજા તબક્કાની રચના એ રીતે
કરાઈ છે, જ ેથી ગ્રામીણ ભારતમાં વ્યક્તિઓ અને સમદુ ાયોની
ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરી લોક ચળવળ નિર્માણ કરી શકાય અને
ગ્રામીણ વિસ્તારોનું ઓડીએફ સ્તર જળવાઈ રહે , લોકો
સ્વાસ્થ્ય બાબતની સરુ ક્ષિત પદ્ધતિઓને અનસ
ુ રે અને દરે ક
ગામ પાસે ઘન અને પ્રવાહી કચરાના વ્યવસ્થાપનની વ્યવસ્થા
હોય.

વર્તણૂંક પરિવર્તનના આ સઘન અભિયાનની સફળતાનું
શ્રેય રાજકીય નેતૃત્વ, સાર્વજનિક ધિરાણ, ભાગીદારીઓ અને
લોકોના સહભાગને જાય છે. વધુમાં, જીવનના વિવિધ તબક્કાના
60 કરોડથી વધુ લોકોએ આ અભિયાનમાં સહભાગ લીધો છે અને
આમ ખરા અર્થમાં તે જન આંદોલન (લોક ચળવળ) બન્યું હતું.
અભ્યાસ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે એસબીજએમ(જી)ને
કારણે શૌચાલયના ઉપયોગમાં 93.4 ટકાનો વધારો થયો છે,
જ ેના કારણે નોંધપાત્ર આર્થિક, પર્યાવરણ સંબધ
ં ી અને સ્વાસ્થ્ય
ફે રફાર જોવા મળ્યા છે. આમ છતાં, છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમિયાન
આ કાર્યક્રમ હે ઠળ શૌચાલય સુધીની પહોંચ અને તેના ઉપયોગ
બાબતે મેળવવા આવેલા લાભને ટકાવી રાખવા તથા કોઈ પાછળ
રહી ન જાય એ બાબતને પ્રાપ્ત કરવી એ અત્યારનો પડકાર છે.
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એસબીએમજીનો બીજો તબક્કો 2020-21થી 201425 દરમિયાન મિશન મૉડમાં અમલમાં મુકવામાં આવશે, જ ેના
માટે રૂ. 1,40,881ના અંદાજિત ખર્ચ-જોગવાઈ કરવામાં આવી
છે. આ તબક્કો ઓડીએફ પ્લસ ગામડાં મેળવવા માટે સ્વચ્છતા
સુવિધાઓ વધારવા ધિરાણના વિવિઘ વિકલ્પો અને કેન્દ્ર તથા
રાજ્ય સરકારોની વિવિધ યોજનાઓ વચ્ચે સમન્વયનું અનોખું
મૉડેલ હશે. ડીડીડબલ્યુએસમાં અને સંબંધિત રાજ્યના
હિસ્સામાંથી બજ ેટ સંબંધી ફાળવણીઓ ઉપરાંત, બાકીનું
ભંડોળ પંદરમા ફાઈનાન્સ કમિશનની ગ્રાન્ટમાંથી ગ્રામીણ
સ્થાનિક સંસ્થાઓ, મનરે ગા અને આવક ઉત્પન્ન કરનારા
મૉડેલ્સ વગેરેમાંથી આપવામાં આવશે, ખાસ કરીને
એસએલડબલ્યુએમ માટે.

-ડીડીડબલ્યુએસ, જલ શક્તિ મંત્રાલય

હા

કોવિડ-19 વચ્ચે આરોગ્યરક્ષણ પ્રોત્સાહન પર ધ્યાન
આપવાનો વેગ વધારે છે ડીડીડબલ્યુએસ

થ ધોવા અને વ્યક્તિગત આરોગ્ય-રક્ષણની ટેવો વ્યક્તિ
તથા તેની આસપાસના લોકોને સુરક્ષિત રાખી શકે છે,
અને સાથે જ અત્યંત ચેપી એવા કોવિડ-19ના ચેપના ફે લાવાને
ધીમો પાડે છે. આ બાબત ધ્યાનમાં લેતાં પેય જળ અને સ્વચ્છતા
વિભાગ અને જલ શક્તિ મંત્રાલય, ભારત સરકારે રાજ્યો /
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને વર્તમાન લૉકડાઉન દરમિયાન સફાઈપગલાં અને આરોગ્યરક્ષણ સંબંધી પ્રવૃત્તિઓને આગળ
ધપાવવા માટેના નિર્દેશો જારી કર્યા છે જ ેમાં સ્વાસ્થ્ય અને
સુરક્ષા સંબંધી પ્રોટોકોલનું યોગ્ય ધ્યાન રાખવા પણ કહે વાયું છે.

વ્યક્તિગત ઘરગથ્થુ શૌચાલયો અને સાર્વજનિક સફાઈ
સંકુલોના બાંધકામનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. તેની સાથે ઘન
અને પ્રવાહી કચરાના વ્યવસ્થાપનનાં કામ પણ શરુ થશે.

વધુમાં, આરોગ્યરક્ષણનો પ્રસાર કરવાનાં કાર્યો
સક્રિયપણે હાથ ધરવા જોઈએ, જ ેના માટે અલાયદી માર્ગદર્શિકા
જારી કરવામાં આવશે. બાંધકામ, વર્તણૂંક પરિવર્તન અને
આરોગ્યરક્ષણ પ્રસાર સંબંધી તમામ પ્રવૃત્તિઓ ઉક્ત લૉકડાઉન
માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરે એ રીતે હાથ ધરાવી જોઈએ, જ ેમાં
સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષાના જરૂરી નિયમો અને સોશિયલ
આ સંદર્ભમાં, દરે ક રાજ્યની એસબીએમ-જી ટીમોને
ડિસ્ટન્સિંગનું યોગ્ય પાલન થવું જોઈએ.
પ્રવર્તમાન લૉકડાઉન દરમિયાન સફાઈ-પગલાં અને આરોગ્યરક્ષણ
સંબંધી પ્રવૃત્તિઓની સમીક્ષા કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે.
સફાઈ કામદારો અને કડિયાઓના સંબંધમાં સ્વાસ્થ્ય,
સુરક્ષા અને આરોગ્યરક્ષણ સંબંધી કેટલીક વધારાની ભલામણો
“સફાઈ-પગલાં અને આરોગ્યરક્ષણને અત્યારના
કટોકટીભર્યા સમયમાં સૌથી વધુ પ્રાથમિકતા માગે છે અને પણ વિભાગે આપી છે.
લોકો શૌચ માટે શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવાનું જારી રાખે એ
પહે લી હરોળના કર્મચારીઓને સુરક્ષાનાં પગલાં વિશે
માટે અસરકારક પગલાં લેવાની જરૂર છે તથા સૌ કોઈ સમજણ આપ્યા બાદ જ સફાઈ-પગલાં અને આરોગ્યરક્ષણ
આરોગ્યરક્ષણ બાબતે મહત્વનાં પગલાં લે એ પણ આવશ્યક સંબંધી પ્રવૃત્તિઓનું અમલીકરણ થાય એની તકેદારી રાજ્યોએ
છે,” એમ નિર્દેશોમાં જણાવાયું છે.
રાખવી. તેઓ ગ્રામ પંચાયત પાસેના ભંડોળ ઉપરાંત
રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની સરકારોની તૈયારીઓની એસબીએમ(જી) હે ઠળના પરફૉર્મન્સ ગ્રાન્ટ્સ ફંડ્સનો ઉપયોગ
સમીક્ષા બાદ તેમને ઓડીએફ સ્થિરતા પર કામ ફરીથી શરુ પહે લી હરોળના કર્મચારીઓ માટે જતં ુનાશક, સેનેટાઈઝર્સ અને
કરવા કહે વાયું છે. વીસમી એપ્રિલ, 2020થી શરુ કરીને સુરક્ષા ઉપકરણો માટે કરી શકે છે..

એસબીએમ-જી પ્રવૃત્તિઓનું સરવૈયું:

ડી

ડીડબલ્યુએસ સ્વચ્છતાને સૌની જવાબદારી બનાવવાની
દિશામાં સાતત્યપૂર્વક અન્ય મંત્રાલયો, રાજ્ય સરકારો,
બિનસરકારી સંસ્થાઓ, કૉર્પોરે ટ્સ વગેરે સાથે કામ કરી રહ્યું
છે. આ સંદર્ભમાં, તે અનેક પહે લો તથા પ્રોજ ેક્ટ્સ અમલમાં
મૂકી રહ્યું છે, જ ેની વિગતો નીચે મુજબ છેઃ

સ્વચ્છતા પખવાડાઃ એપ્રિલ, 2016માં શરુ કરવામાં
આવેલા સ્વચ્છતા પખવાડા, સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત
આવતી એક પહે લ છે. સ્વચ્છતા સંબંધી પ્રવૃત્તિઓમાં તમામ
કેન્દ્રીય મંત્રાલયો તથા વિભાગોને સાંકળી લેવાના વડા પ્રધાન
શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીના દૃષ્ટિકોણથી તે પ્રેરિત છે, આમ સ્વચ્છતાને
‘સૌ કોઈનું’ કામ બનાવવાનું ધ્યેય છે.

કરવામાં તેમને મદદ મળે. સ્વચ્છતા પખવાડાનું પાલન કરનારા
મંત્રાલયોની કામગીરી પર દેખરે ખ-નિયંત્રણની ઑનલાઈન
સિસ્ટમ સ્વચ્છતા સમીક્ષા દ્વારા નજર રાખવામાં આવે છે, જ ેમાં
સ્વચ્છતા સંબંધી કાર્ય યોજનાઓ, તસવીરો, વિડિયોઝ અપલૉડ
અ શૅર કરવામાં આવે છે. સ્વચ્છતા પખવાડાના પાલન બાદ
મંત્રાલયો/વિભાગો પોતાની સિદ્ધિઓની જાહે રાત પત્રકાર
પરિષદ તથા સંવાદના અન્ય સાધનો દ્વારા કરશે. સ્વચ્છતા
પખવાડા દરમિયાનના પખવાડિયાનું પાલન કરનારા મંત્રાલયો
સ્વચ્છતા મંત્રાલયો ગણવામાં આવશે અને પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં
સ્વચ્છતામાં ગુણાત્મક સુધારણા લાવે એવી અપેક્ષા રખાય છે.

સુજલ અને સ્વચ્છ ગાંવ અંગે પ્રશિક્ષણઃ ડિપાર્ટમેન્ટ
ે ન (ડીડીડબલ્યુએસ), જલ શક્તિ
મંત્રાલયોમાં પહે લેથી જ વાર્ષિક કૅલેન્ડર મોકલવામાં ઑફ વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
આવ્યું છે, જ ેથી પખવાડા સંબંધી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન મંત્રાલયે ગયા વર્ષે ક્ષમતા સુદૃઢ કરવા માટેની પહે લોનો આરંભ
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ગયા વર્ષે જુ લાઈમાં કરવામાં આવ્યો હતો. સ્વચ્છ ભારત મિશન
અંતર્ગત ઑપન ડીફે ક્શન ફ્રી (એડીએફ) બનેલા ગામોની
સ્થિરતા લાંબા ગાળે જળવાઈ રહે તે માટે અને ફિલ્ડ ટ્રેઈનર
અને પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના સભ્યોને ઘન અને પ્રવાહી
કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે અને પીવાના પાણીના સુરક્ષિત તથા
પૂરતા પુરવઠા માટે ક્ષમતાનું નિર્માણ કરવાનું છે.
કાર્યક્રમ અંતર્ગત, દરે ક જિલ્લામાં ડીડીડબલ્યુએ
જાન્યુઆરી, 2020 સુધીમાં ચાર ફિલ્ડ ટ્રેનર્સ પાંચ દિવસના
ટ્રેનિંગ ઑફ ટ્રેઈનર્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. ફિલ્ડ ટ્રેનર્સ એ
પછી તેમના જિલ્લામાંના સરપંચ, ગ્રામ સચિવો અને
સ્વચ્છાગ્રહીઓને ત્રણ દિવસની ફિલ્ડ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે,
જ ેને રાજ્યો તથા જિલ્લાઓના આધાર હશે અને આખી કવાયત
માર્ચ 2020 સુધી પૂરી કરવાની રહે શે.
સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ 2019: ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ
ે ને “સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ-2019”
વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
(એસએસજી 2019)નું કામ સ્વતંત્ર સર્વેક્ષણ સંસ્થાને સોંપવામાં
આવ્યું હતું જ ેથી તેઓ ભારતના તમામ જિલ્લાઓને સ્વચ્છતાના
સંખ્યાત્મક અને ગુણાત્મક માપદંડોના આધારે રે ન્કિંગ
વિકસાવવી શકે. આ અભ્યાસ હે ઠળ 33 રાજ્યો/ કેન્દ્રશાસિત
પ્રદેશો, 683 જિલ્લા અને 17, 209 ગામડાંને આવરી લેવામાં
આવ્યાં હતાં. સર્વેક્ષણના વ્યાપમાં શાળાઓ, આંગણવાડીઓ,
પીએચસી, હાટ/બજારો, પંચાયતો, એસસી/એસટી સાર્વજનિક
શૌચાલયો જ ેવા સાર્વજનિક સ્થળો અને સ્વચ્છતા અંગે લોકોનો
દૃષ્ટિકોણને સમાવી લેવામાં આવ્યો હતો. વિશ્વસનિયતા નિર્માણ
કરવા માટે મંત્રાલયે સઘન જાગરુકતા અભિયાનનો ખાસ
આરંભ કર્યો હતો.
સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ 2019નાઉદ્દેશોઃ
• નાગરિકોનો મોટા પાયે સહભાગ અને જાગરુકતા નિર્માણ
•

•

•
•
•
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વિશિષ્ટતા
નાગરિકોના પ્રતિસાદની

નાગરિકો સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ
ગ્રામીણ- 2019 વિશે
માહિતગાર હતા

સ્વચ્છતાના સ્તરમાં નોંધપાત્ર
સુધારા માટે નાગરિકો સ્વચ્છ
ભારત મિશન-ગ્રામીણને શ્રેય
આપે છે.

પોતાના ગામમાં પ્રવાહી
કચરાના વ્યવસ્થાપન બાબતે
પૂરતી વ્યવસ્થા હોવાની
જાણકારી નાગરિકોએ આપી
હતી

પોતાના ગામમાં ઘન
કચરાના વ્યવસ્થાપન બાબતે
પૂરતી વ્યવસ્થા હોવાની
જાણકારી નાગરિકોએ આપી
હતી

સેવા સ્તરમાં પ્રગતિ (સ્વયં મૂલ્યાંકન અહે વાલ)

76.8% જિલ્લાઓએ પંચાયતો
અને સ્વ્છાગ્રહીઓમાં ક્ષમતા
નિર્માણ માટે ફિલ્ડ પ્રશિક્ષકોની
ઉપલબ્ધતા વિશે માહિતી
આપી હતી

72.3% જિલ્લાઓએ
ઓડીએફ સસ્ટેનિબિલિટી સેલ
(ઓડીએફએસ સેલ)ની
સ્થપના વિશે માહિતી આપી
હતી

63% જિલ્લાઓએ એસસી/
એસટી વસાહતોમાં સાર્વજનિક
શૌચાલયોના બાંધકામ વિશે
માહિતી આપી હતી

66.9% જિલ્લાઓએ શૌચાલય 69.4% જિલ્લાઓએ માહિતી
આપી હતી કે 4+1 આઈઈસી
સાથે એચએચના સાર્વત્રિક
વ્યાપ માટે જાહે ર જાહે રાત અને અમલ ચાલી રહ્યું છે
વિશેષ ઝુંબેશ વિશે માહિતી
આપી હતી

સ્વચ્છ આઈકૉન પ્લેસીસ (એસઆઈપી) : સ્વચ્છ
ભારત મિશન હે ઠળ સ્વચ્છ આઈકૉનિક પ્લેસેસ (એસઆઈપી)
ની ત્રીજી વાર્ષિક સમીક્ષા બેઠકનું આયોજન એસઆઈપી આદર્શ
સ્થળો – ઝારખંડના દેવગઢમાંના બૈદ્યનાથ ધામ ખાતે 18
ફે બ્આ
રુ રી, 2020ના રોજ કરાયું હતુ.ં આ કાર્યક્રમે એસઆઈપી
સ્થળોના વડાઓ તથા તેમના સીએસઆર ભાગીદારોને તેમની
પહે લો વિશેની અપડેટ્સ રજૂ કરવાની તક મળી હતી.
એસઆઈપી એક કરતાં વધુ ભાગધારકોનો સહભાગ
ધરાવતી પહે લ છે જ ે ભારતમાંના 100 “આઈકૉનિક” સ્થળોને
સ્વચ્છ કરવા પર કેન્દ્રિત છે. આ સ્થળો તેમના ધાર્મિક અને/
અથવા સાંસ્કૃતિક મહત્વને કારણે ધરોહર સમા ગણાય છે. આ
પહે લનો ધ્યેય આ સ્થળોની સ્વચ્છતા સ્થિતિ સધ
ુ ારી સ્પષ્ટ રીતે
ઉચ્ચ સ્તરે લઈ જવાનો છે, આ માટે નગર વિકાસ, પર્યટન અને
સંસ્કૃતિ મંત્રાલય સાથે ભાગીદારી કરવામાં આવી છે અને
ડીડીડબલ્યુએસ નોડલ મંત્રાલય છે. તમામ આઈકૉનિક સ્થળોને
આર્થિક તથા ટેક્નિકલ આધાર માટે પીએસયુ નિયુક્ત કરાઈ છે.

પહે લા તબક્કાની આઈકૉનિક સાઈટ્સઃ 1. અજમેર
એસબીએમ-જી પરિમાણોનો ઉપયોગ કરી જિલ્લાઓ અને શરીફ દરગાહ; 2. સીએસટી, મુંબઈ; 3. સુવર્ણ મંદિર,
અમૃતસર; 4. કામખ્યા મંદિર, આસામ; 5. મણિકર્ણિકા ઘાટ,
રાજ્યોનું રે ન્કિંગ
વારાણસી; 6. મીનાક્ષી મંદિર, મદુરાઈ; 7. શ્રી માતા વૈષ્ણો
જિલ્લામાંની પસંદ કરે લી ગ્રામ પંચાયતો સાથે સહકાર
દેવી, કટરા, જમ્મુ અને કાશ્મીર; 8. શ્રી જગન્નાથ મંદિર, પુરી;
સાધી તેમની પ્રતિક્રિયા માટે અનુરોધ કરવો
9. તાજ મહે લ, આગ્રા; 10. તિરુપતિ મંદિર, તિરુમાલા
બહે તર સ્વચ્છતા માટે ગામડાઓ વચ્ચે તંદુરસ્ત સ્પર્ધાને
બીજા તબક્કાની આઈકૉનિક સાઈટ્સઃ 1. ગંગોત્રી; 2.
પોષવી
યમનોત્રી; 3. મહાકાલેશ્વર મંદિર, ઉજ્જૈન; 4. ચાર મિનાર,
સૅમ્પલ સર્વેક્ષણ દ્વારા સ્વચ્છતાની પ્રગતિનું વાસ્તવિક હૈ દરાબાદ; 5. ચર્ચ ઍન્ડ કૉન્વેન્ટ ઑફ સૅન્ટ ફ્રાન્સિસ ઑફ
ઑડિટ અને મૂલ્યાંકન
અસિસિ, ગોવા; 6. અરનાકુ લમમાં કાલાડી ખાતે આદિ
એસબીએમ-જી હે ઠળ પર્યાવરણીય વ્યવસ્થાપન અને શંકરાચાર્યનું ઘર; 7. શ્રવણબેલાગોડામાં ગોમટેશ્વર; 8. બૈદ્યનાથ
આઈઈસી/ બીસીસી મધ્યસ્થીની અસરકારકતાના સ્તરનું ધામ, દેવગઢ; 9. બિહારમાં ગયા તીર્થ; 10. ગુજરાતમાં
દેખરે ખ
સોમનાથ મંદિર
જૂ ન 2020

ત્રીજા તબક્કાની આઈકૉનિક સાઈટ્સઃ 1. શ્રી ધર્મ
સસ્થા મંદિર; 2. માના ગામ, ઉત્તારખંડ; 3. વિદૂર કૂટિ મંદિર,
ઉત્તર પ્રદેશ; 4. શ્રી સર્વેશ્વર મહાદેવ મંદિર; 5. શ્રી નાગ વાસુકી
મંદિર; 6. કણ્વાશ્રમ, ઉત્તર પ્રદેશ; 7. એમા કૈથેલ, મણિપુર; 8.
હઝારદુઆરી મહે લ, પશ્ચિમ બંગાળ; 9. પેન્ગોન્ગ ત્સો; 10. શ્રી
રાઘવેન્દ્ર સ્વામી મઠ મંત્રાલયમ
એનએઆરએસએસ 2019-20: સ્વચ્છ ભારત
મિશન ગ્રામીણ (એસબીએમ-જી)ના વર્લ્ડ બૅન્ક ટેકા પ્રોજ ેક્ટ
હે ઠળ ઈન્ડિપૅન્ડન્ટ વૅરિફિકેશન એજન્સી (આઈવીએ – સ્વતંત્ર
ચકાસણી સંસ્થા) દ્વારા સંચાલિત નેશનલ ઍન્યુઅલ રુરલ
ે ન સર્વે (એનએઆરએસએસ) 2019-20માં જાણવા
સેનિટશ
મળ્યું છે કે ગ્રામીણ ભારતમાં 95.9% ઘરો શૌચાલયના
ઉપયોગની પહોંચ ધરાવે છે. અગાઉ જ ે 90.1% ગામડાઓની
વિવિધ જિલ્લાઓ/રાજ્યો દ્વારા ચકાસણી કરી તેમને ખુલ્લામાં
શૌચથી મુક્ત જાહે ર કરાયા હતા તેમની ઑપન ડિફે ક્શન
મુક્ત (ઓડીએફ)થી એનએઆરએસએસએ ફરીથી પુષ્ટિ કરી
છે. નવેમ્બર, 2019 અને ફે બ્રુઆરી, 2020 વચ્ચે આ સર્વેક્ષણ
હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને તેના હે ઠળ ભારતના રાજ્યો
અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંના 6136 ગામોમાંના 92040 ઘરોને
આવરી લેવાયા હતા.
એનએઆરએસએસ 2019-20 હે ઠળ સામે આવેલી કેટલીક
ચાવીરૂપ બાબતોઃ
• સર્વેક્ષણના સમયગાળા દરમિયાન 94.4% ઘરોને
શૌચાલયની સુવિધા હોવાનું મળી આવ્યું હતું.
• 95.9% લોકો જ ેમને શૌચાલય સુધીની પહોંચ હતી તેઓ
તેનો ઉપયોગ કરતા હતા
• 90.1% ગામડાં જ ેમની અગાઉ ઓડીએફ તરીકે ચકાસણી
કરાયા બાદ જાહે રાત કરાઈ હતી તેઓ ઓડીએફ હોવાની
પુષ્ટિ થઈ હતી. બાકીના ગામડાઓમાં પણ સ્વચ્છતા પ્રસાર
આશરે 93% જ ેટલો હતો
• સર્વેક્ષણ કરાયેલા 95% ગામડાઓમાં ઓછામાં ઓછો
કચરો અને ઓછામાં ઓછુ ં બંધિયાર પાણી હતું.

નમામિ ગંગેઃ નમામિ ગંગે કાર્યક્રમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ
વોટર રિસૉર્સેસ, રિવર ડેવલપમેન્ટ ઍન્ડ ગંગા રિજુ વિનેશન,
જલ શક્તિ મંત્રાલયની પહે લ છે. ગંગા નદીના તટ પરના
ગામડાઓને ઓડીએફ બનાવવા તથા ઘન અને પ્રવાહી કચરાના
વ્યસ્થાપન સાથે કામ પાડતી મધ્યસ્થીઓની આંતર-મંત્રાલય
પહે લ તરીકે તેનો અમલ એમડીડબલ્યુએસ દ્વારા કરાય છે.
ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ
બંગાળના 52 જિલ્લાઓમાંના તમામ 4470 ગામોને રાજ્ય
સરકારોની મદદથી ઓડીએફ જાહે ર કરાયા છે. હવે મંત્રાલયે
નેશનલ મિશન ફૉર ક્લીન ગંગા (એનએમસીજી) સાથે મળીને
ગંગા નદીના કાંઠા પરના પચીસ ગામોનો કાયાકલ્પ કરી તેમને
ગંગા ગ્રામ બનાવવાનું કાર્ય હાથ ધર્યું છે.

એસબીએમ-જીનો બીજા
તબક્કાનો આરંભ

શ્રી

ગજ ેન્દ્ર સિંહ શેખાવત, જલ શક્તિ માટેના કેન્દ્રીય
પ્રધાને સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ)ના બીજા
તબક્કાનો આરંભ ચોથી માર્ચ, 2020ના રોજ દેશની
રાજધાનીમાં યોજાયેલા રોડ નેશનલ ડિસ્સેમિનેશન ઍન્ડ
કન્સલ્ટેશન વર્કશોપમાં કર્યો હતો.
કાર્યશાળાનું ઉદઘાટન કરતા શ્રી શેખાવતે
એસબીએમ(જી)ના પહે લા તબક્કાને મળેલી પ્રચંડ સફળતાની
પ્રશંસા કરતાં કહ્યું હતું કે પ્રધાન મંડળે મિશનના બીજા તબક્કાને
આપેલી મંજૂરી વડા પ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીના સ્વપ્નદૃષ્ટા
નેતૃત્વ હે ઠળના એસબીએમ(જી) અંતર્ગત મેળવવામાં આવેલી
નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ પર એક મોટી સ્વીકૃ તિ સમાન છે. બીજી
ઑક્ટોબર, 2014થી ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં પાંચ વર્ષમાં સુરક્ષિત
સ્વચ્છતા માટેના પગલાં સુધીની પહોંચનો સાર્વત્રિક વ્યાપ પૂરો
પાડવાના દૃષ્ટિકોણનો આ પરિપાક છે.
એસબીએમ-જીના બીજા તબક્કામાં બધું ધ્યાન આ
કાર્યક્રમ અંતર્ગત છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં મેળવવમાં આવેલા લાભને
ટકાવવા પર કેન્દ્રિત છે. શૌચાલય સુધી પહોંચ અને તેના
ઉપયોગની તકેદારી રાખવી અને કોઈ પાછળ રહી ન જાય
ગોબર-ધન યોજના: એમડીડબલ્યુએસએ ગેલ્વેનાઈઝિંગ એની ખાતરી કરવી એ આ તબક્કાનો આશય છે. દેશની દરે ક
ઑર્ગેનિક બાયો-ઍગ્રો રિસૉર્સ ધન અથવા ગોબરધન યોજનાનો
આરંભ 30મી એપ્રિલ, 2018ના રોજ હરિયાણાના કરનાલ ખાતે
કરાયો હતો. આ યોજનાનો ધ્યેય ગામડાઓને સ્વચ્છ રાખવા
સાથે ખેડતૂ ો અને પશુપાલકોની આવક વધારવાનો છે. સ્થાનિક
ઉદ્યોગ સાહસિકોને પશુઓના છાણ તથા અન્ય સેન્દ્રિય સાધનોને
બાયોગૅસ અને સેન્દ્રિય ખાતરમાં પરિવર્તિત કરવા પ્રોત્સાહિત
કરવા દ્વારા આ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાનો આશય છે.
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ે નના બજ ેટમાંથી ફાળવવામાં
ઑફ ડ્રિન્કિંગ વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
આવશે, તો બાકીની રકમ 15મા ફાઈનાન્સ કમિશન, મનરે ગા
તથા ઘન તથા પ્રવાહી કચરાના વ્યવસ્થાપન માટેના આવક
નિર્માણ કરતા મૉડેલ્સ હે ઠળ છૂ ટી કરવામાં આવેલી રકમમાંથી
મેળવવામાં આવશે.
પોતાની રજૂ આતમાં, ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ ડ્રિન્કિંગ વોટર
ે ન (ડીડીડબલ્યુએસ)ના વધારાના સચિવ શ્રી
ઍન્ડ સેનિટશ
અરુણ બારોકાએ એસબીએમ-જીને ઓડીએફથી આગળ લઈ
જઈ તેનું સાતત્ય જાળવી રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા
ગ્રામ પંચાયતોમાં ઘન અને પ્રવાહી કચરાનું અસરકારક જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધી મેળવવામાં આવેલા લાભ અને
વ્યવસ્થાપનની પણ તેનાથી ખાતરી રહે શે.
કરવામાં આવેલા રોકાણને જાળવી રાખવા; અને ગામડાઓની
આ પ્રસંગે બોલતા જલ શક્તિ અને સામાજિક ન્યાય સાર્વત્રિક સ્વચ્છતા તથા ઘન અને પ્રવાહી કચરા વ્યવસ્થાપનની
અને સશક્તીકરણના રાજ્ય કક્ષાના કેન્દ્રીય પ્રધાન શ્રી રતન ખાતરી રહે એ પણ આવશ્યક છે.
લાલ કટારિયાએ એસબીએમ (જી)ની કેન્દ્રીય તથા રાજ્ય
ઓડીએફ (ઑપન ડેફીકેશન ફ્રી – ખુલ્લામાં શૌચથી
સરકારની ટીમના અધિકારીઓ તથા લાખો સ્વચ્છાગ્રહીઓને મુક્ત) પ્લસના સૉલિડ ઍન્ડ લિક્વિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં દેશભરમાં ગ્રામીણ સમુદાયના સભ્યોમાં (એલએલડબલ્યુએમ – ઘન અને પ્રવાહી કચરાનું વ્યવસ્થાપન)
મોટા પાયે વર્તણૂંક સંબંધી પરિવર્તન લાવવાના તથા સ્વચ્છ પાસા પર દેખરે ખ-નિયંત્રણ આઉટપુટ-આઉટકમ (ઉત્પાદનભારત મિશનને ખરા અર્થમાં જન આંદોલન બનાવવા માટેના પરિણામ)ના ચાર મહત્વના ક્ષેત્રોના સૂચકાંકોના આધારે
તેમના અથાક પ્રયાસો બદ્દલ અભિનંદન આપ્યા હતા. કરવામાં આવશેઃ પ્લાસ્ટિક કચરાનું વ્યવસ્થાપન, બાયોે લ ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન (પ્રાણીઓના કચરાનું
ે ન ડીગ્રેડબ
ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ ડ્રિન્કિંગ વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
વ્યવસ્થાપન
તેમાં સમાવિષ્ટ છે), ગંદું પાણી તથા ફે કલ સ્લજ
(ડીડીડબલ્યુએસ)ના સચિવ શ્રી પરમેશ્વરન ઐય્યરે
એસબીએમ(જી)ના બીજા તબક્કાના કાર્યને વિસ્તારપૂર્વક વ્યવસ્થાપન. એસબીજીએમ (જી)નો બીજો તબક્કો રોજગાર
જણાવતા માહિતી આપી હતી કે, આ કાર્યક્રમ 2020-21થી નિર્માણ કરવાનું તથા ગ્રામીણ અર્થતંત્રને ઘરગથ્થુ શૌચાલયો
2024-25 દરમિયાન મિશન મોડમાં અમલમાં મુકવામાં આવશે તથા સાર્વજનિક શૌચાલયોના નિર્માણ ઉપરાંત ખાતર ખાડા,
અને તેના માટે ખર્ચની કુ લ જોગવાઈ રૂ. 1,40,881 કરોડ છે. શોષક ખાડા, પાણી સ્થિરીકરણ તળાવો, મિટિરિયલ રિકવરી
ધિરાણના વિવિધ માધ્યમો વચ્ચેના સહભાગનું આ એક નવા સુવિધાઓ વગેરે જ ેવા એએલએલડબલ્યુએમ માટેની
પ્રકારનું મૉડેલ હશે. આમાંથી, રૂ. 52,497 કરોડ ડિપાર્ટમેન્ટ માળખાકીય સુવિધાઓના નિર્માણ દ્વ્રારા પ્રોત્સાહન આપશે.

એસબીએમ(જી) માટે માહિતી, શિક્ષણ અને સંવાદ (આઈઈસી –
ઈન્ફૉર્મેશન, ઍજ્યુકેશન ઍન્ડ કૉમ્યુનિકેશન)

મા

હિતી, શિક્ષણ અને સંવાદ (આઈઈસી – ઈન્ફૉર્મેશન,
ઍજ્યુકેશન ઍન્ડ કૉમ્યુનિકેશન) આ ત્રણ બાબતો
એસબીએમજીને જન આંદોલનમાં રુપાંતરિત કરનારા
જબરદસ્ત વેગના કેન્દ્રમાં છે, જ ેણે દેશના નાગરિકોનું ધ્યાન
પોતાના તરફ આકર્ષિત કર્યું અને વિશ્વનું ધ્યાન પણ આ તરફ
દોર્યું છે. એસબીએમજી હે ઠળ પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલા લાભ
અને ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્તિની સ્થિરતાને ટકાવી રાખવામાં
આઈઈસીની ભૂમિકા વધુ મહત્વની બની છે. શૌચાલયના
નિયમિત ઉપયોગ અને ઓડીએફ પ્લસ પ્રવૃત્તિઓ જ ેમ કે
જાગરુકતા નિર્માણ કરવી અને ઘન અને પ્રવાહી કચરાના
વ્યવસ્થાપનની કામગીરી તથા દેશને સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક
(એસયુપી)થી 2022 સુધીમાં મુક્ત કરવાની 2019ના સ્વાતંત્ર્ય
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દિને માનનીય વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ કરે લી જાહે રાતના
મિશનને સાકાર કરવામાં પણ તેની ભૂમિકા મહત્વની બની
રહે વાની છે.
છ લાખ ગામડાઓમાં ફે લાયેલી ગ્રામીણ વસ્તીના
વર્તણૂંક પરિવર્તનને વેગ આપવા માટે આઈઈસીનું સૌથી
અસરકારક પાસું ઈન્ટરપર્સનલ કૉમ્યુનિકેશન (આઈપીસી) રહ્યું
છે. સ્વચ્છાગ્રહીઓ તરીકે ઓળખતા ગ્રામ પંચાયત સ્તરના છ
લાખથી વધુ સ્વયંસેવકોએ ગ્રામીણ સમુદાયને સુરક્ષિત સફાઈપગલાં સુધીની પહોંચને પ્રોત્સાહન તથા શૌચાલયના
સાતત્યસભર ઉપયોગની તકેદારી માટે આ દિશામાં લોકોને
સક્રિય કરવા તથા આગળ વધારવા માટે સંવાદના મુખ્ય સાધન

વિશ્વસનિયતા જાળવી રાખવી આ બાબતો વર્ષ દરમિયાન
આઈઈસીના મુખ્ય મુદ્દાઓ હતા. રાજ્ય/જિલ્લા આઈઈસી
મધ્યસ્થીઓ માટે સંરચિત અભિગમ લાવવા માટે ચોક્કસ
નિયત કરે લી કાર્યસૂચિ, પ્રક્રિયાઓ અને નીતિઓ ઘડવામાં
આવી હતી. અલાયદી આઈઈસી માર્ગદર્શિકાઓ જારી કરવામાં
આવી હતી, મૂળભૂત આઈઈસી મધ્યસ્થીઓમાં ચોકસાઈભર્યું
મૂળભૂત સ્તરે વર્તણૂંક પરિવર્તન સંવાદને વેગવાન પ્રતિબિંબ ઝીલાય તથા આઈઈસી ભંડોળના અસરકારક
બનાવવો અને ઓડીએફના ટકાઉપણા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા ઉપયોગની ખાતરી રહે એ માટે આઈએમઆઈએસમાં સુધારા
સાથે તમામ સહભાગી/હિતધારકોમાં કાર્યક્રમ અંગે ઉચ્ચ કરવામાં આવ્યા હતા.
તરીકે આઈપીસીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તમામ રાજ્યોમાં
આઈઈસી ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો અને આ આર્થિક
વર્ષ દરમિયાન આઈઈસી ભંડોળનો ઉપયોગ સૌથી વધુ હતો.
આઈઈસી પર વધેલા ખર્ચને કારણે નિયત કરે લા સમય પહે લા
સફાઈ-પગલાંમાંની કમીને પહોંચી વળવામાં મદદ મળી છે.

ઘ

એસબીએમ-જીની અસરઃ ગ્રામીણ મહિલાઓની સુવિધા,
સુરક્ષા અને આત્મ-સન્માન

રગથ્થુ શૌચાલયોની વધેલી પહોંચને કારણે ભારતની
ગ્રામીણ મહિલાઓની સુવિધા, સુરક્ષા અને આત્મસન્માનમાં વધારો થયો છે, એવું યુનિસેફ અને બિલ ઍન્ડ
મેલિન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા
અભ્યાસમાં સામે આવ્યું છે.
આઠમી માર્ચ, 2020ના આંતરરાષ્ ટ્રીય મહિલા દિન
નિમિત્તે આ અભ્યાસનું અનાવરણ સ્વચ્છ ભારત મિશન
ગ્રામીણ (એસબીએમ-જી)ના બીજા તબક્કાના આરંભ પ્રસંગે
ચોથી માર્ચ, 2020ના રોજ યોજાયેલી નેશનલ ડિસ્સેમિનેશન
ઍન્ડ કન્સલ્ટેશન કાર્યશાળા દરમિયાન જલ શક્તિના કેન્દ્રીય
પ્રધાન શ્રી ગજ ેન્દ્ર સિંહ શેખાવત દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
આ કાર્યક્રમમાં હાજર અન્ય મહાનુભાવોમાં જલ શક્તિ
તથા સામાજિક ન્યાય અને સશક્તીકરણના રાજ્ય કક્ષાના કેન્દ્રીય
પ્રધાન શ્રી રતન લાલ કટારિયા, ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ ડ્રિન્કિંગ વોટર
ે ન (ડીડીડબલ્યુએસ)ના સચિવ શ્રી પરમેશ્વરન
ઍન્ડ સેનિટશ
ઐય્યર ડીડીડબલ્યુએસના વધારાના સચિવ શ્રી અરુણ બારોકા,
ે નના મુખ્ય સચિવો/પ્રભારી સચિવો, રાજ્યો/
રુરલ સેનિટશ
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મિશન ડિરે ક્ટર્સ, ભારત સરકારના
મંત્રાલયોના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, અને એસબીએમ-જી સાથે
સંકળાયેલા અન્ય આમંત્રિત રાજ્ય નોડલ અધિકારીઓનો સમાવેશ
થતો હતો.
ગ્રામીણ મહિલાઓની સુવિધા, સુરક્ષા અને
સ્વાભિમાનપર સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ)ની અસર –
અભ્યાસ માટે બિહાર, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ ટ્ર, રાજસ્થાન અને
ઉત્તર પ્રદેશ એમ પાંચ રાજ્યોમાંની 6,993 મહિલાઓ પર
ફે બ્રુઆરી, 2020માં સર્વેક્ષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, અને
દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે ઘરગથ્થુ શૌચાલય સુધીની વધેલી
પહોંચને કારણે ગ્રામીણ ભારતમાં મહિલાઓની સુવિધા, સુરક્ષા
અને સ્વાભિમાનમાં વધારો થયો છે.

શૌચાલયો સુધીની વધેલી પહોંચથી આરોગ્ય સંબંધી
જોખમોમાં ઘટાડો, સમયની બચત, શૌચાલયની માલિકી બાબતે
ગર્વ અને તાણમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો.
મહત્વના તારણોમાંના કેટલાક આ રહ્યાઃ
• બહાર ખુલ્લામાં શૌચ માટે જવાનું ન હોવાથી , 93%
મહિલાઓ પોતાને હુમલાથી સુરક્ષિત મહે સૂસ કરે છે;
93%ને ચેપ લાગવાનો ભય હવે રહ્યો નથી; અને 93%ને
પ્રાણીઓના હુમલાઓનો ભય પણ રહ્યો નથી.
• 91% મહિલાઓ પોતાના દિવસનો એક કલાક જ ેટલો
સમય બચાવે છે, અગાઉ શૌચ માટેના સ્થળે ચાલતા
જવામાં તેમનો આટલો સમય ખર્ચાતો; શૌચ માટે જવાની
જરૂરિયાત પર અંકુશ મૂકવો પડે એ માટે 93% મહિલાઓએ
ખાવાનું બંધ કરવું પડતું નથી; અને 98% મહિલાઓએ
શૌચ માટે હવે એકાદ કિલોમીટર જ ેટલું અંતર ચાલીને
કાપવું પડતું નથી.
• 88% મહિલાઓને ગર્વ છે કે તેઓ પોતાની માલિકીનું
શૌચાલય ધરાવે છે. માસિકધર્મ દરમિયાન હાઈજીન
મટિરિયલ બદલતી વખતે એકાંત વિશે 81% મહિલાઓ હવે
ચિંતા કરતી નથી. માસિકધર્મ દરમિયાન હાઈજીન મટિરિયલ
બદલવા વિશે 77% મહિલાઓ તાણમુક્ત થઈ છે.
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ઓડીએફ સ્થિરતા અને સ્વચ્છતા દર્પણ એવૉર્ડ્સ પર
રાષ્ટ્રીય કાર્યશાળા

ે ન
ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ ડ્રિન્કિંગ વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
(ડીડીડબલ્યુએસ), જલ શક્તિ મંત્રાલય દ્વારા 12મી જાન્યુઆરી,
2020ના રોજ ઓડીએફ સ્થિરતા કાર્યશાળાનું આયોજન નવી
દિલ્હીમાં શ્રી આમિર ખાનના (અભિનેતા અને પાની
ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક) એક વિશેષ સત્ર સાથે કરવામાં આવ્યું
હતું. કાર્યશાળાના ભાગરુપે ચાવીરૂપ સ્વચ્છતા પરિમાણોના
આધારે શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનારા જિલ્લાઓને સ્વચ્છતા દર્પણ
એવૉર્ડ્સ શ્રી ખાનના હસ્તે એનાયત થયા હતા. આ એવૉર્ડ
વિજ ેતાઓમાં પૂર્વ ગોદાવરી (આંધ્ર પ્રદેશ), પશ્ચિમ કામેંગ
(અરુણાચલ પ્રદેશ), બેમતાડા (છત્તીસગઢ), દિવ (દમણ અને
દિવ), પાણીપત (હરિયાણા), વડોદરા (ગુજરાત), કોલ્હાપુર
(મહારાષ્ ટ્ર), મોગા (પંજાબ), પૂર્વ સિક્કિમ (સિક્કિમ) અને
પેડ્ડાપલ્લી (તેલંગાણા). ચાર જિલ્લાઓ દિબ્રુગડ (આસામ),
સિરમૌર (હિમાચલ પ્રદેશ), ઈન્દૌર (મધ્ય પ્રદેશ) અને પુરી
(ઓડિશા)-ને પણ પ્લાસ્ટિક કચરાના વ્યવસ્થાપનમાં નાવીન્ય
લાવવાના પ્રયાસો બદ્દલ પુરસ્કૃત કરાયા હતા.
ઓડીએફ અસર અભ્યાસ – વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ, પાંચમી
જૂ ન, 2019
સ્વચ્છતા પર્યાવરણના દરે ક પાસા પર પ્રભાવ પાડે છે
– પછી એ ભૂમિગત જળ હોય, સપાટી પરનું પાણી હોય,
જમીન હોય કે હવા કે પછી ઓડીએફ ક્ષેત્રોમાં સમાજનું
આરોગ્ય અને સુખાકારી હોય. ભૂમિગત જળના દૂષણમાં
ઘટાડો લાવવા બદ્દલ સ્વચ્છ ભારત મિશનની પ્રશંસા કરતા
જલ શક્તિ માટેના કેન્દ્રિય પ્રધાન શ્રી ગજ ેન્દ્ર સિંહ શેખાવતે
જણાવ્યું હતું કે, ડબલ્યુએચઓ 2018 અભ્યાસે અંદાજો વ્યક્ત
કરતા જણાવ્યું છે કે, ભારત ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત થશે ત્યાં
સુધીમાં સ્વચ્છ ભારત મિશન ત્રણ લાખ જીવન બચાવશે.
સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) પર હાથ ધરવામાં આવેલા
ત્રીજા પક્ષના બે સ્વતંત્ર અભ્યાસનું અનાવરણ કરતા પ્રધાને
કહ્યું હતું કે આ અભિયાન આવનારા લાંબા સમય સુધી લોકોનાં
જીવન પર સકારાત્મક અસર પાડવાનું ચાલુ રાખશે.

યુનિસેફ દ્વારા પર્યાવરણીય અસર અભ્યાસઃ ફે ઈકલ
ચેપ બાબતે બિન-ઓડીએફ ગામો બાબતે અભ્યાસમાં જાણવા
મળ્યું કે, સરે રાશઃ
• તેમનું ભૂમિગત પાણીનાં સ્રોત દૂષિત હોવાની 11.25 ગણી

વધુ શક્યતા રહે છે (માત્ર મનુષ્યો સુધી જ ેનું પગેરું શોધી
શકાય તેવી અશુદ્ધિઓમાંથી 12.7 ગણી વધારે )

• તેમની જમીન દૂષિત હોવાની 1.13 ગણી વધુ શક્યતા રહે છે.

• 1.48 ગણી વધુ શક્યતા છે કે ભોજન દૂષિત થાય અને ઘરનું

પીવાનું પાણી દૂષિત હોવાની 2.68 ગણી શક્યતા રહે છે.

આઈઈસી પદચિહ્નો - ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા અભ્યાસ

• એસબીએમે નાણાંકીય અને બિન-નાણાકીય આઈઈસી

પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂપિયા 22,000થી 26,000 કરોડના
સમકક્ષ મૂલ્યનું ખર્ચ તૈયાર કર્યું.

• આ ખર્ચ સમકક્ષમાંથી, સરકાર, ખાનગી ક્ષેત્ર અને વિકાસ

સમુદાય દ્વારા આઈઈસી પ્રવૃત્તિ પર કરવામાં આવેલા રોકડ
ખર્ચનો આંકડો રુ. 3,500થી 4,000 કરોડની આસપાસ
અંદાજવામાં આવ્યો છે.

ગ્રામીણ ભારતમાં રહે તા વ્યક્તિ દીઠ સરે રાશ ખર્ચ
2,500થી 3,300 એસબીએમ આઈઈસી સંબંધિત સંદેશાઓ
પર છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કરવામાં આવ્યો.
સ્વચ્છ ભારત દિવસ, બીજી ઑક્ટોબર, 2019, સાબરમતી
રિવરફ્રન્ટ

માનનીય વડા પ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીએ સ્વચ્છ ભારત
દિવસ 2019નું ઉદઘાટન અમદાવાદમાં કર્યું હતું. મહાત્મા
ગાંધીની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે યાદગીરી રૂપે ટપાલ
ટિકિટ અને ચાંદીનો સિક્કો તેમણે બહાર પાડ્યો હતો. તેમણે
યુનિસેફ અને બિલ ઍન્ડ મેલિન્ડા ગેટ્સ દ્વારા શરુ વિજ ેતાઓને સ્વચ્છ ભારત પુરસ્કાર પણ વિતરીત કર્યા હતા.
કરાવવામાં આવેલા આ અભ્યાસ અનુક્રમે સ્વચ્છ ભારત મિશન એ જ દિવસે પહે લા, તેમણે સાબરમતી આશ્રમમાં જઈ મહાત્મા
(ગ્રામીણ)ની પર્યાવરણીય અસર અને સંવાદ પદચિહ્નોના ગાંધીને આદરાંજલિ અર્પણ કરી હતી. વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર
મોદીએ ‘સ્વચ્છ ભારત દિવસ’ કાર્યક્રમ નિમિત્તે એકત્ર થયેલા
મૂલ્યાંકન પર કેન્દ્રિત હતા.
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સરપંચોને સંબોધિત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આખું વિશ્વ મહાત્મા
ગાંધીની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી કરી રહ્યું છે અને
થોડા દિવસ પહે લા યુએનએ ગાંધીજી પર ટપાલ ટિકિટ બહાર
પાડી હોવાથી આ કાર્યક્રમ વધુ યાદગાર બન્યો છે. તેમણે
જણાવ્યું હતું કે, જીવનમાં સાબરમતી આશ્રમની મુલાકાત
લેવાની તક અનેક વખત સાંપડી છે, અને દર વખતે જ ે ઊર્જાની
પ્રાપ્તિ થાય છે એવો જ અનુભવ આ વખતે પણ થયો છે.
માનનીય વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે,
ગામડાઓએ પોતાને ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત જાહે ર કર્યા છે
અને તેમણે આ માટે દેશના દરે ક નાગરિકને અભિનંદન આપ્યા
હતા, ખાસ કરીને ગામડાંમાં રહે નારાઓ, સરપંચો તથા
‘સ્વચ્છતા’ માટે કામ કરનારા સૌ કોઈ આ અભિનંદનના
હકદાર છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, વય, સામાજિક તથા આર્થિક
દરજ્જાને વળોટી જઈ સૌ કોઈએ સાથે મળીને સ્વચ્છતા, ગૌરવ
અને આદરની આ પ્રતિજ્ઞામાં યોગદાન આપ્યું છે. આખું વિશ્વ
આશ્ચર્યચકિત છે કે ભારતે 60 મહિનાઓમાં દસ કરોડ
શૌચાલયોનું બાંધકામ કરી જનસંખ્યાના 60 કરોડથી વધુ
લોકોને શૌચાલયની સુવિધા પૂરી પાડી છે.

ે ન દ્વારા આ
ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ ડ્રિન્કિંગ વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ટોચના ક્રમાંકનું
રાજ્ય ‘તામિલ નાડુ’, ટોચના ક્રમાંકનો જિલ્લો ‘પેડ્ડાપલ્લી
(તેલંગાણા)’ સાથે મહત્તમ નાગરિક સહભાગ પ્રાપ્ત કરનાર
ઉત્તર પ્રદેશને પણ વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ મહાત્મા ગાંધીની
150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે બીજી ઑક્ટોબર, 2019ના રોજ
અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલા સ્વચ્છ ભારત દિવસ કાર્યક્રમ
નિમિત્તે સન્માન્યા હતા.

ડી.વી. સદાનંદ ગોવડા અને જલ શક્તિ મંત્રાલયના રાજ્ય
કક્ષાના કેન્દ્રીય પ્રધાન શ્રી રતન લાલ કટારિયાએ ટોચના
ક્રમાંકના રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને જિલ્લાઓને વિવિધ
શ્રેણીઓમાં સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ (એસએસજી) 2019
એવૉર્ડ એનાયત કર્યા હતા. પ્રવાસી ભારતીય કેન્દ્ર, નવી દિલ્હી
ખાતે વિશ્વ શૌચાલય દિન નિમિત્તે જલ શક્તિ મંત્રાલયના

રાષ્ ટ્રીય સ્વચ્છતા કેન્દ્રની સ્થાપના દિલ્હીમાં રાજઘાટ
ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાન તથા સફાઈ-પગલાં આધુનિક
ટેક્નૉલૉજી સંબંધિત તમામ જાણકારીનો લોકોમાં પ્રસાર કરવા
માટે આવી રહી છે. રાષ્ ટ્રીય સ્વચ્છતા કેન્દ્ર અનુભવ આપનારું
કેન્દ્ર બની રહે શે એમ પ્રસ્તાવિત છે, જ્યાં એક જ સ્થળે
નાગરિકોને સ્વચ્છતા વિશેની માહિતી, જાગરુકતા અને શિક્ષણ,
વિવિધ બાબતો સાથે સાંકળી લઈ તેમને આપવામાં આવશે.
જ્યાં શિક્ષણ, શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ, વૈશ્વિક આધારચિહ્નો, અને
સફળતા ગાથાઓ ઉપરાંત થીમ આધારિત સંદેશાઓ લોકોને
સહભાગી બનાવી ડિજિટલ અને આઉટડોર ગોઠવણીઓ દ્વારા
લોકો આત્મસાત કરી શકે એ રીતે આપવાનો આશય છે.

્ટ ન્ટ
ે ન દ્વારા “સ્વચ્છ
ડિપારમ
ે ઑફ વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ-2019” (એસએસજી 2019)નું કામ સ્વતંત્ર
સર્વેક્ષણ સંસ્થાને સોંપવામાં આવ્યું હતું જ ેથી તેઓ ભારતના
તમામ જિલ્લાઓને સ્વચ્છતાના સંખ્યાત્મક અને ગણ
ુ ાત્મક
માપદંડોના આધારે રે ન્કિંગ વિકસાવી શકે. સર્વેક્ષણના વ્યાપમાં
શાળાઓ, આંગણવાડીઓ, પીએચસી, હાટ/બજારો, પંચાયતો,
એસસી/એસટી સાર્વજનિક શૌચાલયો જ ેવા સાર્વજનિક સ્થળો
અને સ્વચ્છતા અંગે લોકોના દૃષ્ટિકોણ જ ેવા સર્વસમાવેશક
માપદંડોને સમાવી લેવામાં આવ્યા હતા તથા કાર્યક્રમમાં
સધ
ુ ારણા માટે તેમની ભલામણો તથા એસબીએમજી
સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ 2019 એવૉર્ડ્સ, વર્લ્ડ ટોયલેટ ડે આઈએમઆઈએસના ડેટાને પણ તેમાં સમાવવામાં આવ્યા હતા.
રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલયના કેન્દ્રીય પ્રધાન શ્રી રાષ્ટ્રીય સ્વચ્છતા કેન્દ્ર

ગ્રામોદય સંકલ્પ
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મુઝફ્ફરપુરમાં વંચિતો માટે
સાર્વજનિક શૌચાલયો

સાતમી જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ બિહારના
મુઝફ્ફરપુરના જિલ્લા પ્રશાસને સરિયા બ્લૉકમાંના ત્રણ ગામ
ઈબ્રાહિમપુર, બખ્ખારા અને માનિકપુરમાં સાર્વજનિક
શૌચાલયોની ચાવી ગામવાસીઓને સોંપી હતી. એવા ગામવાસી
પરિવારોને આ ચાવીઓ આપવામાં આવી હતી જ ેમની પાસે
જગ્યા, પૂરતાં નાણાં અથવા વર્તણૂકં સંબધ
ં ી એવી બાબતોનો
અભાવ હતો જ ે તેમને પોતાના શૌચાલયો બાંધતા રોકતી હતી.
જિલ્લાના તમામ બ્લૉક્સ માટે 108 જ ેટલા આવા
સાર્વજનિક શૌચાલયો બાંધવાની યોજના છે. આ પગલાને કારણે
ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત હોવાનો પોતાના દરજ્જો જાળવી રાખવામાં
જિલ્લાને મદદ મળશે અને સાથે જ સ્વચ્છા ભારત મિશન
ગ્રામીણ (એસબીએમ-જી) અભિયાન હે ઠળ જ ે લોકો વંચિત રહી
ગયા હતા તેમને પણ સફાઈ-પગલાં સુવિધા મળી રહે શે.
સાર્વજનિક શૌચાલય એવી સંપત્તિ છે, જ ેની માલિકી
સમાજની હોય છે અને રહે ણાક ક્ષેત્રની આસપાસના સંબંધિત
વિસ્તારના અનેક વપરાશકર્તાઓને તેનો ફાયદો થાય છે.
મુઝફ્ફરપુરના તત્કાલીન જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (ડીએમ)
શ્રી. આલોક રંજન ઘોષના જણાવ્યા અનુસાર, સાર્વજનિક
શૌચાલયો વાડ પર બેઠલ
ે ાઓ માટે, જ્યાં સુધી તેમના ઘર માટે
વ્યક્તિગત શૌચાલયનું (ઈન્ડિવિજ્યુઅલ હાઉસહૉલ્ડ ટોયલેટ આઈએચએચએલ) બાંધકામ થતું નથી, ત્યાં સુધી કામચલાઉ
વ્યવસ્થા તરીકે કામગીરી બજાવે છે, વળી વપરાશકર્તાની
સંખ્યામાં સુગમતા જાળવી રાખવામાં પણ તે મદદરૂપ થાય છે.
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સાર્વજનિક શૌચાલય માટેનો તાર્કિક આધારઃ
અનુભવ પ્રમાણે ડીએમએ જણાવ્યું હતું કે જાગરુકતા નિર્માણને
વેગ મળ્યા બાદ ઘર માટે વ્યક્તિગત શૌચાલયના બાંધકામને
પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. જો કે, અધિકારીઓએ નોંધ્યું કે,
ગામની વસ્તીનો એક વર્ગ એવો છે જ ેઓ શૌચાલયના બાંધકામ
માટે જમીન કે નાણાં ખર્ચી શકે એટલી આર્થિક સદ્ધરતા ધરાવતો
નથી, પણ પોતાની બદલાયેલી સ્વચ્છતા ટેવો બાબતે તેઓ
પૂરતા પ્રમાણમાં સંવેદનશીલ છે. સાર્વજનિક શૌચાલયો આ
વર્ગના લોકો માટે છે ખુલ્લામાં શૌચને રોકવા સાથે તેઓ આ
વર્ગના લોકોને સુવિધા અને ગૌરવ પ્રદાન કરે છે.
સાર્વજનિક શૌચાલયો માટે જગ્યાની પસંદગીઃ આખા
જિલ્લાનું સર્વેક્ષણ કર્યું હોવાથી, અધિકારીઓએ સમુદાયના
લોકો સાથે ચર્ચા-મસલત કર્યા બાદ સ્વાસ્થ્ય-પગલાંના વ્યાપમાં
ક્યાં કમી છે એ ઓળખી કાઢ્યા પછી જ ે વિસ્તારો પર તાકીદે
ધ્યાન આપવાની જરૂર છે તેની પ્રાથમિકતા નક્કી કરવામાં આવે
છે. ત્યારબાદ, તેઓ જગ્યા નક્કી કરે છે, નકશા તૈયાર કરે છે,
પાયાનું બાંધકામ કરે છે અને શૌચાલયોનું બાંધકામ શરુ કરે છે,
આ રીતે તૈયાર થયેલા શૌચાલયો એ પછી જાળવણી અને
દેખરે ખ માટે સમુદાયને હસ્તાંતરિત/સોંપણી કરાય છે.
દરે ક સાર્વજનિક શૌચાલયમાં છ જાજરૂ હોય છે – ત્રણ પુરુષો
માટે અને ત્રણ મહિલાઓ માટે, જ ે જોડિયા ખાડા અને જકં શન
બૉક્સ સાથે જોડાયેલા હોય છે; શોષક ખાડા સાથેનું એક હૅ ન્ડ
પમ્પ અને સાબુ, વહે તું પાણી અને લાઈટ ગોઠવણ સાથેનું એક

સેન્ડ બ્લૉક પણ હોય છે. આ આખા એકમનો ખર્ચ રૂ.
1,79,475 જ ેટલો આવે છે જ ેમાં મટિરિયલ અને મજૂ રીના
ખર્ચનો સમાવેશ છે. આ સાર્વજનિક શૌચાલયોની ચાવી એવા
પરિવારોને સોંપવામાં આવે છે જ ેઓ તેને સ્વચ્છ રાખવા
માટેની જવાબદારી પોતાના પર લે છે. બીજી તરફ, જાળવણી

અને સમારકારની જવાબદારી બિહાર સરકારની સાત નિશ્ચય
યોજનાની વૉર્ડ ઈમ્પ્લિમેન્ટેશન અને મેનેજિગ
ં કમિટી
(ડબલ્યુઆઈએમસી)ને સોંપવામાં આવી છે અને સાતત્યપૂર્ણ
દેખરે ખ-નિયંત્રણનું કામ જીવિકા દીદીને સાંકળતી નિગરાની
સમિતિનું રહે શે.

આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ પ્લાસ્ટિકના કચરા સામે બાથ ભીડે છે

સ્વ

ચ્છ ભારત મિશન હે ઠળના પ્લાસ્ટિક કચરા
વ્યવસ્થાપન અભિયાનના ભાગરુપે કેન્દ્રશાસિત
પ્રદેશ આંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓના પ્રશાસને
પર્યટકો તથા અન્ય લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલો અધધધ 300
કિલો પ્લાસ્ટિક કચરો કાઢવામાં આવ્યો હતો. આ કચરો 24મી
ફે બ્રુઆરી, 2020એ સ્વરાજ દ્વીપ (હે વરલૉક આઈલૅન્ડ) અને
શહીદ દ્વીપ (નીલ આઈલૅન્ડ)થી પૉર્ટ બ્લૅર ખાતે મોકલવામાં
આવ્યો હતો.

આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ
છેલ્લા ઘણા સમયથી વધતી ચિંતાનું કારણ છે. ઠેરઠેર વેરાયેલો
કચરો પર્યટકો તથા આ ટાપુઓ પર રહે તા લોકોને કારણે છે જ ેઓ
ભૂમિભાગ પરથી આવતા ઉત્પાદનો પર અવલંબે છે અને આમાંના
મોટાભાગના ઉત્પાદનો પ્લાસ્ટિકમાં પૅક કરાયેલા હોય છે.
સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામીણ (એસબીએમ-જી) માટે
નોડલ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરાયેલા ઍક્સ્ટેન્શન ઑફિસર
શ્રી. બિજોય કુ માર દાસ જણાવે છે કે, એકત્ર કરવામાં આવેલો
કચરો વધુ પ્રક્રિયા માટે – કાં તો રસ્તાના બાંધકામ માટે કાં તો
રિસાઈકલિંગ માટે ભૂભાગ પર લઈ જવા માટે- પૉર્ટ બ્લૅર
મોકલવામાં આવ્યો છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મોટા ભાગનો કચરો પર્યટન
સ્થળોએ ભેગો થાય છે. પ્લાસ્ટિક, ધાતુ અને ઈ-કચરો
રિસાઈકલિંગ માટે મોકલાવવામાં આવે છે, બાયો-ડીગ્રેડબ
ે લ
કચરાનો ઉપયોગ ઘરના સ્તરે તથા સામુદાયિક સ્તરે દરે ક
ગામમાં બનાવવામાં આવેલા કચરા વ્યવસ્થાપન કેન્દ્રોમાં વર્મિકમ્પૉસ્ટિંગ માટે થાય છે.

બે લિટરથી નીચેની પીઈટી બૉટલ્સ તથા સિંગલ યુઝ
પ્લાસ્ટિકની અન્ય ચીજો પર ટાપુઓ પર પહે લેથી જ પ્રતિબંધ
છે. તેને વધુ દૃઢ બનાવવા માટે આ વસ્તુઓ વેચતા કે સંગ્રહ
કરનારાઓને દંડ ફટકારવામાં આવે છે અને ઘણીવાર, આ
પ્રતિબંધિત ચીજો જપ્ત પણ કરવામાં આવે છે.
એ સાથે જ, સમાન્ય જનતામાં જાગરુકતા લાવવા માટે
નિયમિત જાગરુકતા કાર્યક્રમોનું આયોજન આઈઈસી પ્રવૃત્તિઓમાં
સમાવેશ કરી કરવામાં આવે છે. વધુમાં, જાહે ર સ્થળોએ બેનર
તથા પોસ્ટર્સ મુકવામાં આવ્યા છે તથા ઘરઘરમાં તે વિતરિત
પણ કરાયા છે. એસડબલ્યુએમ બાય-લોઝના ઉલ્લંઘન બદ્દલ
ફટકારવામાં આવતા દંડ વિશેની સૂચનાને અધોરે ખિત કરતા
હૉર્ડિંગ્સ વિવિધ જગ્યાએ મુકવામાં આવ્યા છે.
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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કે ન્ દ્રશાસિત પ્રદે શ ના પ્રશાસને વિદ્યાર્થીઓ,
સામાન્ય જનતા અને અધિકારીઓને તૈ ય ાર કર્યા છે
અને જાહે ર સ્થળો તથા દરિયાકાં ઠ ાની સફાઈ માટે ન ા
સ્વચ્છતા અભિયાન અને લોકોમાં જાગરુકતા નિર્માણ

થાય એવાં કાર્યો સાથે તે મ ને સાં ક ળ્યા છે . સૌથી છે લ્ લી
સ્વચ્છતા ઝું બે શ બાવીસમી ફે બ્રુ આ રી, 2020એ
સ્વરાજ દ્વીપના રાધાનગર બીચ ખાતે હાથ ધરવામાં
આવી હતી.

સૌ કોઈ માટે સફાઈ-પગલાંની તકેદારી રાખે છે જ ૈસલમેર

સ્વ

ચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) અમલીકરણના બીજા
તબક્કામાં પ્રવેશ્યું છે ત્યારે જ ૈસલમેર, રાજસ્થાનનું
જિલ્લા પ્રશાસન એ વાતની તકેદારી રાખી રહ્યું છે કે કોઈ
પાછળ ન રહી જાય અને પહે લા તબક્કામાં બહાર રહી ગયા
હોય એવા ઘર-પરિવારોને ઓળખી કાઢવાની ખાસ ઝુંબેશ હાથ
ધરી છે. ઘર નવું હોય અથવા ફરતી વસ્તીના લોકોના ઘરો
હોવા જ ેવી બાબતોને કારણે પહે લા તબક્કામાં બહાર રહી
ગયેલા ઘરોને ઓળખી કાઢી તેમના માટે શૌચાલયોના
બાંધકામમાં મદદ કરવાનો આશય છે.

ે ન
ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ ડ્રિન્કિંગ વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
(ડીડીડબલ્યુએસ) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા નિર્દેશો
અનુસાર, તમામ રાજ્યોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે
શૌચાલય સુધીની પહોંચ ન ધરાવતું કોઈ ગ્રામીણ ઘર બાકી
રહી ન ગયું હોય એ વાતની ફરીથી પુષ્ટિ કરવી અને આ પ્રકારે
ઓળખી કાઢવામાં આવેલા ઘરોને વ્યક્તિગત શૌચાલયો બાંધવા

માટે જરૂરી એવી મદદ કરવી જ ેથી આ કાર્યક્રમ હે ઠળ કોઈ
પાછળ ન રહી જાય એ વાતની તકેદારી રહે .
કેન્દ્રીય પ્રધાન મંડળે સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામીણ
એસબીએમ-જીના બીજા તબક્કાને 2024-25 સુધી મંજૂરી
આપી છે. ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત પ્લસ ભારત (એડીએફ પ્લસ)
ની પ્રાપ્તિ એ તેનું ધ્યેય છે, જ ેમાં ઓડીએફ સ્થિરતા અને ઘન
અને પ્રવાહી કચરાના વ્યવસ્થાપનનો સમાવેશ થાય છે. કોઈ
પાછળ ન રહી જાય અને દરે ક જણ શૌચાલયનો ઉપયોગ કરે
એ બાબતની તકેદારી રાખતું કામ પણ સાથેસાથે ચાલુ રહે શ.ે
63078 ઘરના વ્યકિતગ શૌચાલયોના બાંધકામ બાદ
બીજી ઑક્ટોબર, 2012ના રોજ જ ૈસલમેરને ખુલ્લામાં શૌચથી
મુક્ત જાહે ર કરવામાં આવ્યું હતું. 2012માં જિલ્લાનો સ્વચ્છતાપગલાં વ્યાપ આશરે 37.72% જ ેટલો હોવાથી આ બાબત
ખરે ખર સિદ્ધિથી ઓછી જરાય નહોતી. હવે જિલ્લા પ્રસાશન
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રહી ગયેલી કમીઓ પૂરી કરવા ઉત્સુક છે; અને એ વાતની
ખાતરી રાખી રહ્યું છે કે દરે ક ઘરને શૌચાલયની સુવિધા મળે.
જિલ્લા પરિષદના સીઈઓ, શ્રી ઓમ પ્રકાશના જણાવ્યા
અનુસાર કમીઓ શોધવા માટે સ્વચ્છાગ્રહીઓ (પહે લી હરોળના
કાર્યકર્તાઓ) અને ગ્રામ પંચાયતના કર્મચારીઓ દ્વારા સઘન
સર્વેક્ષણો તથા ડીએમ, સીઈઓ અને બીડીઓ સહિતના જિલ્લા
સ્તરીય અધિકારીઓ દ્વારા રે ન્ડમ નિરીક્ષણો હાથ ધરવામાં
આવ્યા હતા. વધુમાં, લોકો પોતાના શૌચાલયોનો નિયમિત
ઉપયોગ કરે તથા પોતાની આસપાસની જગ્યાને સાફ અને
સ્વચ્છ રાખે એ વાતની તકેદારી રાખવા તેમને પ્રેરિત કરવામાં
બાકીના 59નું કામ એપ્રિલ, 2020 સુધીમાં પૂર્ણ થવાનું હતું.
આવ્યા હતા.
ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા આ સાર્વજનિક શૌચાલયોની જાળવણી
વધુમાં, બસ સ્ટેન્ડ, ધાર્મિક સ્થળો અને સાર્વજનિક કરવામાં આવશે અને તેનો ઉપયોગ નિઃશુલ્ક રહે શે. દરે ક
સ્થળોએ કુ લ 140 સાર્વજનિક શૌચાલયો બાંધવામાં આવી સ્વચ્છતા ગૃહ સંકુલમાં મહિલાઓ અને પુરુષો માટે અલગરહ્યાં છે. આમાંના, 81નું બાંધકામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે જ્યારે અલગ બે શૌચાલયો, બે બાથરુમ અને બે મુતરડીઓ હશે.

સુજલ અને સ્વચ્છ ગાંવ વિશે નાગાલૅન્ડમાં ટ્રેનિંગ ઑફ ટ્રેઈનર્સ

સુ

જલ અને સ્વચ્છ ગાંવ વિશેના પાંચ દિવસની ટ્રેનિંગ ઑફ
ટ્રેઈનર્સ (ટીઓટી – પ્રશિક્ષકોનું પ્રશિક્ષણ)નું આયોજન
નાગાલૅન્ડના કોહિમા જિલ્લાના પબ્લિક હૅ લ્થ ઍન્જિનિયરિંગ
ડિપાર્ટમેન્ટ (પીએચઈડી) કાર્યાલય ખાતે 10મી ફે બ્રુઆરી,
2020ના રોજ કરાયું હતું. આ પ્રશિક્ષણમાં ભાગ લેનારા
સહભાગીઓ આગળ જતાં સરપંચો, ગ્રામ સચિવ અને
સ્વચ્છાગ્રહીઓને ત્રણ દિવસના પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમના માધ્યમથી
પ્રશિક્ષિત કરશે.
પ્રશિક્ષણમાં નાગાલૅન્ડના વિવિધ જિલ્લાના 48 જ ેટલા
ફિલ્ડ પ્રશિક્ષકોએ (પચીસ મહિલા અને 23 પુરુષો) આ • સુજલ અને સ્વચ્છ ગાંવની પરિકલ્પના
• જલ જીવન મિશન (જ ેજ ેએમ)નો પરિચય
પ્રશિક્ષણમાં ભાગ લીધો હતો.
યુનિસેફનો ટેકો ધરાવતા ટીઓટી ભારત સરકાર દ્વારા • ગામમાં પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધતા અને માગ
શરુ કરવામાં આવેલી ક્ષમતા વધારવાની પહે લનો ભાગ છે. આ • પાણી પુરવઠા યોજનાની કામગીરી અને જાળવણી
પહે લનો આશય ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્તિની સ્થિતિ જાળવી • પાણીની ગુણવત્તાના વ્યવસ્થાપનના આવશ્યક તત્વ
રાખવાની તકેદારી સાથે ઓડીએફ પ્લસ કાર્યસૂચિ • ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત સ્થિતિને જાળવી રાખવી
(બાયોડીગ્રેડબ
ે લ કચરાનું વ્યવસ્થાપન, પ્લાસ્ટિક કચરાનું • ઘન અને પ્રવાહી કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે સ્થિતિ અને
વ્યવસ્થાપન, ગંદા પાણીનું વ્યવસ્થાપન અને ફે ઈકલ સ્લજ
કામગીરીની યોજના
વ્યવસ્થાપન), સાથે જલ જીવન મિશન (જ ેજ ેએમ) કાર્યક્રમ • પ્રવાહી કચરાનો નિકાલ અને ફે ઈકલ સ્લજ વ્યવસ્થાપન
દ્વારા સલામત અને સુરક્ષિત પાણી પુરવઠા સુધીની સુધારિત • સુજલ અને સ્વચ્છ ગાંવ માટે ઈન્ફૉર્મેશન ઍજ્યુકેશન અને
પહોંચ વધારવાનો છે.
કૉમ્યુનિકેશન (આઈઈસી)
પ્રશિક્ષણ દરમિયાન આવરી લેવાયેલી બાબતો હતીઃ
• સ્વચ્છાગ્રહીઓ દ્વારા પાણી અને સફાઈનાં પરિણામો ટકાવી
• પાણી તથા સફાઈ સેવાને સાતત્યપૂર્વક પહોંચાડવાનું મહત્વ
રાખવાં
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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• સુજલ ગાંવની રચના માટે સ્વચ્છાગ્રહીઓનાં કાર્ય

ક્ષમતા નિર્માણ કરવાની આ પહે લની સફળતાનું સીધું
જોડાણ ગ્રામ પંચાયત સ્તરના પ્રોત્સાહન પ્રાપ્ત અને સક્ષમ
• આઈઈસી અને સામુદાયિક એકત્રીકરણ પ્રવૃત્તિઓના
કાર્યકરો મુખ્યત્વે સરપંચ, ગ્રામ સચિવ અને સ્વચ્છાગ્રહીઓ
સંચાલન માટે સ્વચ્છાગ્રહીઓમાં કૌશલ્યનો વિકાસ
સાથે કરવામાં આવ્યું છે. ઇચ્છિત પરિણામો અને સંબંધિત
• સ્વચ્છ ગાંવ માટે સમુદાયનું નેતૃત્વ ધરાવતી કાર્ય યોજના વિષયોના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે ઓડીએફ પ્લસ અને જ ેજ ેએમ
અને જિલ્લામાંથી ટેકો
પ્રવૃત્તિઓ બાબતે તેમની ભૂમિકાઓ વિશે ગામના કાર્યકર્તાઓની
સૈદ્ધાંતિક સત્રો બાદ ફિલ્ડ મુલાકાતો યોજવામાં આવી ક્ષમતાઓને દૃઢ બનાવવાનું મહત્વ છે.
દેશમાંની આશરે અઢી લાખ જ ેટલી ગ્રામ પંચાયતો સધ
ુ ી
હતી, જ ેમાં અમલીકરણના સાધનોનું પ્રદર્શન; સામાજિક
નકશા-આલેખન; પાણી પુરવઠાનું મૂલ્યાંકન અને પાણીની પહોંચવા માટે; ફિલ્ડ પ્રશિક્ષકોની વિશાળ સામૂહિક ટુકડીની
આવશ્યક્તા છે. ડીડીડબલ્યુએસનો આશય પ્રવાહિત પ્રકારે ગ્રામ
વહેં ચણીનું આયોજન; પાણીની ગુણવત્તાનું મૂલ્યાંકન; મોસમનું
પંચાયતોમાં ક્ષમતા નિર્માણ કરવાની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા
નકશા-આલેખન; કુ દરતી સ્રોતોનું નકશા-આલેખન; પાણી તથા
માટે સક્ષમ માનવ સંસાધનનું સહિયારું ભંડોળ ઊભું કરવાનો છે.
સ્વચ્છતા-પગલાંનું ઘરના સ્તરે મૂલ્યાંકન; સંસ્થાકીય પાણી તથા
આ પહે લના ભાગરુપે, દરે ક જિલ્લામાંથી ચાર ફિલ્ડ પ્રશિક્ષકોને
ે ન વૉક; પાંચ દિવસની ટ્રેનિંગ ઑફ ટ્રેઈનર્સના માધ્યમથી પ્રશિક્ષિત કરવા
સ્વચ્છતા-પગલાં સુવિધાઓનું મૂલ્યાંકન; સેનિટશ
દસ્તાવેજીકરણ; સરપંચો તથા સ્વચ્છાગ્રહીઓના પ્રશિક્ષણનું માટે ઓળખી કાઢવામાં આવશે. આ ફિલ્ડ પ્રશિક્ષકો આગળ
પ્રેક્ટિસ સત્ર અને અન્ય બાબતો ઉપરાંત પ્રશિક્ષક ઍપના જતાં સરપંચો, ગ્રામ સચિવો અને સ્વચ્છાગ્રહીઓને ત્રણ
પરિચયનો સમાવેશ થાય છે.
દિવસની ટ્રેનિંગના માધ્યમથી પ્રશિક્ષિત કરશે.

“

દરે ક ગામ પોતાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે એ હદે આત્મ-નિર્ભર હોવું જોઈએ. એ જ

રીતે દરે ક જિલ્લો પોતાના સ્તરે આત્મ-નિર્ભર હોવો જોઈએ. દરે ક રાજ્ય પોતાના સ્તરે પગભર હોવું
જોઈએ અને પોતાના સ્તરે આખો દેશ પગભર હોવો જોઈએ.

”

- પંચાયતી રાજ દિવસ, 2020 નિમિત્તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
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જીવિકા સ્વયં-સહાય જૂ થોએ બનાવ્યા પાંચ લાખ માસ્ક
લ્લા થોડાક મહિનાથી દેશભરના રાજ્યો વૈશ્વિક તબીબી
કટોકટીનો સામનો કરવાનો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, ત્યારે
બિહારના સૅલ્ફ હૅ લ્પ ગ્રુપો (એસએચજી – સ્વયં-સહાય જૂ થો)
એ સમયની માગને જોતાં પાંચ લાખ કરતાં વધુ ફે સ માસ્ક
બનાવ્યા છે.

છે

લૉકડાઉનને કારણે કેટલાક જિલ્લાઓને માસ્ક બનાવવા
માટેના કાચો માલ મળી શક્યો નહોતો. આ સમસ્યાને પહોંચી
વળવા, બિહાર રુરલ લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન સોસાયટી
(બીઆરએલપીએસ) માગ દર્શાવનારા તમામ જિલ્લાઓને
કાચા માલનો પુરવઠો પૂરો પાડવાનું આયોજન કરી રહ્યું છે.

લોહિયા સ્વચ્છ બિહાર અભિયાનના આઈઈસી માટેના
રાજ્ય સલાહકાર શ્રી. સુમન લાલ કર્ણના જણાવ્યા અનુસાર
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 1276 જીવિકા સ્વયં-સહાય જૂ થો
દ્વારા પાંચ લાખ કરતાં વધુ માસ્ક બનાવવામાં આવ્યા છે. છઠ્ઠી
એપ્રિલના એક દિવસમાં 65,842 જ ેટલા માસ્ક બનાવવામાં
આવ્યા હતા અને આઠમી એપ્રિલ, 2020એ કુ લ 5,07,947
માસ્ક ઉપયોગ માટે તૈયાર હતા.

દરમિયાન, બિહાર સરકારના ગ્રામીણ વિકાસ
વિભાગના પ્રધાન શ્રી શ્રવણ કુ મારે જીવિકા સ્વયં-સહાય જૂ થોને
માસ્ક બનાવવા માટેના કાચા માલનો પુરવઠો આસાનીથી
ઉપલબ્ધ થાય એ માટે તમામ ડીએમને નિર્દેશો આપ્યા છે, સાથે
જ એ પણ જણાવ્યું છે કે સ્થાનિક વપરાશને પણ પ્રોત્સાહિત
કરવું જોઈએ.

સભ્યોનો સવાલ છે ત્યાં સુધી જીવિકા દીદીઓએ
બિહારના સૌથી નાના જિલ્લા શેખપુરામાં 66,657; પટણામાં
35217; પૂર્વ ચંપારણમાં 51,000; મધુબનીમાં 43,000;
ઔરંગાબાદમાં 22,669; ગયામાં 22,669 અને જહાનાબાદમાં
20,892 માસ્ક બનાવવામાં આવ્યા હતા મોડી શરૂઆત કરનાર
નાલંદાએ 9000 માસ્ક તૈયાર કર્યા હતા.

અન્યો ઉપરાંત, દક્ષિણ બિહાર વીજ વિતરણ કંપનીએ
54000 માસ્કની ખરીદી કરી હતી.
જીવિકા દીદીઓ કોવિડ-19 સામે ખરા અર્થમાં યોદ્ધા
પુરવાર થઈ રહી છે. અત્યારના પ્રવર્તમાન કટોકટીભર્યા
સમયમાં, માસ્ક બનાવવાનું કામ તેમના માટે આજીવિકા અને
ઉદ્યોગ સાહસિકતાનું સારું માધ્યમ પુરવાર થઈ રહ્યું છે.

ગ્રામોદય સંકલ્પ
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સિંગલ યુઝ નિકાલલાયક પ્લાસ્ટિક પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ

કે

રળની રાજ્ય સરકારે પહે લી જાન્યુઆરી, 2020થી
અમલમાં આવે એ રીતે રાજ્યમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકની
ચીજોના ઉત્પાદન, હે રફે ર અને સંગ્રહ પર સંપર્ણ
ૂ પ્રતિબંધ
મૂક્યો છે. પ્રતિબિંધિત સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકની અવેજીમાં બાયોડીગ્ડરે બ
ે લ મટિરિયલનો ઉપયોગ થઈ શકે છે, આ વિશે 2016ના
પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ મેનજ
ે મેન્ટ રુલ્સમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

આદેશમાં વધુમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે પ્લેટ્સ
તરીકે આવરણયુક્ત પાંદડાંનો ઉપયોગ તથા છોડ માટેની
થેલીઓના ઉપયોગ પણ પ્રતિબંધિત છે. કચરા માટેની થેલીઓનો
સવાલ છે ત્યાં સુધી, માત્ર બાયોડીગ્રેડબ
ે લ મટિરિયલમાંથી
બનાવવામાં આવેલી થેલીઓનો જ ઉપયોગ બાયોમેડિકલ
કચરાને એકત્ર કરવા અને છૂ ટો પાડવા માટે કરી શકાય છે.

બજારમાં પ્રવેશેલા બનાવટી કમ્પોસ્ટેબલ ઉત્પાદનો જોતાં,
પ્લાસ્ટિક પ્રતિબંધને છેતરવા માટે બનાવટી
બાયોડીગ્રેડબ
ે લ થેલીઓ મોટા પ્રમાણમાં બજારમાં પ્રવેશવાની આદેશમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, આવા ઉત્પાદનોની
ે
ી ચકાસવા માટે ઉત્પાદનોની
હોવાનું પર્યાવરણ ખાતાના ધ્યાનમાં આવતા તેમના દ્વ્રારા પ્રમાણભૂતતા/ બાયોડીગ્રેડબિલિટ
રે ન્ડ્મ તપાસણી અધિકૃ ત પ્રયોગશાળાઓમાં કરાવવામાં આવશે.
આદેશ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો.
વધુમાં, હૉર્ડિંગ્સ માટે પ્લાસ્ટિક-કૉટેડ કાપડ મટિરિયલના
“લોકો તથા દુકાનદારો સામાન્યપણે આ બે વચ્ચેનો
ભેદ પારખી શકતા ન હોવાથી, રાજ્યને પ્લાસ્ટિકથી મુક્ત ઉપયોગ પર પણ કડક પ્રતિબંધ છે અને માત્ર કાપડ, કાગળ
કરવાનો હે તુ જ માર્યો જાય છે, ” એમ આદેશમાં જણાવવામાં (પ્લાસ્ટિક વિનાનું) અને ફ્લૅક્સ/ પીવીસી હૉર્ડિંગ્સના વિકલ્પ
તરીકે પૉલી ઈથાયલીન મટિરિયલનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
આવ્યું છે.
એટલું જ નહીં, રિસાયકલેબલ, પીવીસી મુક્ત, ઍક્સપાયરી ડેટ
આ સંદર્ભમાં રાજ્ય સરકારે વધુ સ્પષ્ટતા કરતાં
અને છાપનારા એકમનું નામ અને પ્રિન્ટિંગ નંબર પણ લોગો
જણાવ્યું છે કે પ્રતિબંધિત સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક આઈટમ્સની
તરીકે છાપવા જોઈએ; અને બૅનર લગાડાનારી એજન્સી દ્વારા
અવેજીમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવા વૈકલ્પિક મટિરિયલની
30 દિવસ બાદ તે ઉતારી લેવા જોઈએ
યાદી બહાર પાડી છે. તે મુજબ કમ્પૉસ્ટેબલ મટિરિયલ અથવા
સરકારી આદેશનું ઉલ્લંઘન કરતા પકડાનારાઓ,
અન્ય કોઈ મટિરિયલમાંથી બનેલી કૅરી બૅગ પર પ્રતિબંધ છે
અને તેના બદલે કાપડ અથવા કાગળમાંથી બનેલી થેલીઓનો દર્શાવવામાં આવેલો દંડ ભરવાને પાત્ર થશે, એમ તેમાં વધુમાં
જણાવવામાં આવ્યું છે.
કૅરી બૅગ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકશે.
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થૂઈમાઈ કાવલર - તામિલનાડુના નવા વિજેતા

દે

શમાં બીજા ક્રમના સર્વોચ્ચ કોવિડ-19 પોઝિટિવ કેસ
તામિલનાડુમાં છે અને અહીં આ બીમારી સામે ઊભરતા
વિજ ેતાઓ છે થૂઈમાઈ કાવલર (પર્યાવરણના રક્ષકો) અને
સ્વચ્છાગ્રહીઓ.

થૂઈમાઈ કાવલર તામિલનાડુના ઘનકચરા વ્યવસ્થાપનના
કર્મચારી છે જ ેઓ ઘર ઘરથી કચરો એકત્ર કરી તેને છૂ ટો પાડે
છે અને છૂ ટો પાડવા તથા કમ્પૉસ્ટ ખાડા સુધીની હે રફે ર તેમજ
ઘન કચરાના સુરક્ષિત નિકાલ કરવાના કામ સાથે સંકળાયેલા
છે. વધુમાં, તેઓ રાજ્યભરમાં જીવાણુનાશ ક્રિયાની પ્રવૃત્તિઓ
સાથે સંકળાયેલા છે. સામાજિક અંતરના નિયમોના અનુસરણ
માટે જિલ્લા પ્રશાસનની મદદ પણ કરે છે. ‘ઘરમાં રહો – જ્યાં
સુધી સૌ કોઈ સુરક્ષિત નથી ત્યાં સુધી કોઈ સુરક્ષિત નથી’ આ આજીવિકા અને ઉદ્યોગ સાહસિકતાનું સારું માધ્યમ પુરવાર
થઈ રહ્યું છે.
સંદેશાનો પ્રસાર તેઓ સમુદાયોમાં કરી રહ્યા છે.
સ્વચ્છાગ્રહીઓ માસ્ક, સેનિટાઈઝર્સ, સાબુ અને
લાયઝોલ બનાવવામાં મદદ કરવાની સાથે હાથ ધોવાના તથા
સામાજિક અંતર જાળવવાના મહત્વ અંગે જાગરુકતા લાવવા
માટે નવીનતમ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. આવા
કટોકટીના સમયમાં, માસ્ક બનાવવાનું કામ તેમના માટે

વધુમાં, તામિલનાડુના થોટ્કટુ ોડી જિલ્લામાં જૂ ના બસ
સ્ટેન્ડ પાસેની કામચલાઉ શાકભાજી બજારમાં સંક્રમણ
અટકાવવાની ટનલ બનાવવામાં આવી છે. બજારની મુલાકાત
લેનારી દરે ક વ્યક્તિ આ ટનલમાંથી પસાર થાય છે અને ચેપથી
બચી શકે છે.

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

NOVEL

(COVID-19)
Protect yourself and others!
Follow these Do's and Don'ts

Practice frequent hand washing. Wash hands with soap
and water or use alcohol
based hand rub. Wash hands
even if they are visibly clean

Cover your nose and
mouth with
handkerchief/tissue while
sneezing and coughing

Throw used
tissues into closed
bins immediately
after use

See a doctor if you feel unwell
(fever, difficult breathing and
cough). While visiting doctor
wear a mask/cloth to cover
your mouth and nose

If you have these
signs/symptoms please
call State helpline number
or Ministry of Health &
Family Welfare’s 24X7
helpline at 011-23978046

Avoid participating
in large gatherings

Have a close contact
with anyone, if you’re
experiencing cough
and fever

Touch your eyes,
nose and mouth

Spit in public

Together we can fight Coronavirus
For further information :

Call at Ministry of Health, Govt. of India’s 24X7 control room number
+91-11-2397 8046
Email at ncov2019@gmail.com
mohfw.gov.in

@MoHFWIndia

@MoHFW_INDIA

mohfwindia

ગ્રામોદય સંકલ્પ

43

ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન માટે, એક ખાડાના શૌચાલયોનું જોડિયા ખાડાના
શૌચાલયોમાં રુપાંતર કરવા પર રામનગર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે

રા

મનગર જિલ્લો રે શમ ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર છે,
અહીં રે શમના 200 જ ેટલા ઘરગથ્થુ રિલિયિંગ અને
ટ્વિસ્ટિંગ એકમો છે. આવકનો મુખ્ય સ્રોત અહીં કૃ ષિ ક્ષેત્ર જ છે.
એશિયામાં સૌથી મોટીમાંથી એક એવી અહીંની રે શમ બજાર
અત્યંત જાણીતી છે, જ ેને કારણે સિલ્ક સિટી એવું નામ તેને
મળ્યું છે. વિવિધ રાજ્યોના લોકો અહીં રે શમના કીડાના
કોશેટાના વ્યવહારોમાં ભાગ લે છે.
બીજી ઑક્ટોબર, 2017ના રોજ ખુલ્લામાં શૌચથી
મુક્ત હોવાનો દરજ્જો મેળવનાર આ જિલ્લાને આ દરજ્જો
1,68,966 શૌચાલયોના નિર્માણ બાદ મળ્યો છે. કર્ણાટકના
રામનગર જિલ્લા પ્રશાસને ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે તથા
ઓડીએફ પ્લસ પ્રવૃત્તિના ભાગ રુપે એક ખાડાના શૌચાલયોને
જોડિયા ખાડાના શૌચાલયોમાં પરિવર્તિત કરવા માટે વિવિધ
પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરી છે,.
ઓડીએફ પ્લસ પ્રવૃત્તિઓઃ શરુઆતમાં ગામ, તાલુકા
અને જિલ્લા સ્તરના અધિકારીઓને ઘન કચરાના અસરકારક
વ્યવસ્થાપન અંગે પ્રશિક્ષણનું આયોજન કરાયું હતું. તેમાં મૂળ
સ્થાને જ કચરાને છૂ ટો પાડવો, રોજ ે રોજ કચરાનું એકત્રીકરણ,
ભીના કચરામાંથી કમ્પૉસ્ટ બનાવવું અને સૂકા કચરાનું
રિસાઈકલિંગ કરવું જ ેવી બાબતોનો તેમાં સમાવેશ થતો હતો.
આ ઉપરાંત, ટકાઉ ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન એકમ કઈ
રીતે સ્થાપવું એ શીખવામાં ઉડુપીના અધિકારીઓને મદદ
કરવા માટે પ્રશિક્ષણ અને આંતર-જિલ્લા સુધી મુલાકાતો
યોજવામાં આવી હતી. ગ્રામ પંચાયત હવે વિવિધ માધ્યમના
ભંડોળનો ઉપયોગ ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન એકમ મધ્યસ્થીની
સ્થિરતા માટે કરી રહી છે.
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વધુમાં, કેટલાક ઘરોમાં એક ખાડાવાળું શૌચાલય
હોવાથી, જિલ્લા પ્રશાસને આવા ઘરોમાં એક ખાડાના
શૌચાલયને જોડિયા ખાડાના શૌચાલયમાં પરિવર્તિત કરવા
સક્ષમ બનાવ્યા હતા. જોડિયા ખાડાના શૌચાલયો સુધારિત
ખાડા જાજરુ હોય છે, જ ે સ્થળ પર જ ફે ઈકલ સ્લજને
ખાતરમાં રુપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા કરવાની છૂ ટ આપે છે.
તેમાં બે ખાડા હોય છે, જ ેને અંગ્રેજી મૂળાક્ષર Y આકારના
જકં શનનો ઉપયોગ કરી, સિંગલ પૉર-ફ્લશ શૌચાલય સાથે
જોડવામાં આવે છે. એક સમયે માત્ર એક ખાડાનો ઉપયોગ થાય
છે. જ્યારે એક ખાડો ભરાતો હોય ત્યારે બીજો ખાડો આરામની
અવસ્થામાં હોય છે.
શૌચાલયના ઉપયોગ અને ઘન કચરાની અસરકારક
પ્રક્રિયાની તકેદારી માટેની અન્ય મધ્યસ્થીઓઃ
 કચરાનું (ભીનો અને સૂકો) નિયમિત સંકલન અને હે રફે ર
 ખુલ્લામાં શૌચ અને ખુલ્લામાં કચરો નાખવા પર દંડ વસૂલવો
 ઘરો તથા વ્યાવસાયિક કેન્દ્રો પાસેથી ઉપયોગ માટેનો ચાર્જ
વસૂલવો
 બાયોડીગ્રેડબ
ે લ અને નોન-બાયોડીગ્રેડબ
ે લ ચીજોનું
પુનર્વેચાણ
 મૂળ જગ્યાએ જ કચરાને છૂ ટો પાડવો તથા તેના વ્યવસ્થાપન
વિશેના અભિયાન અને જાગરુકતા કાર્યક્રમો
 શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓની નોંધ કરવી
 શૌચાલયના ઉપયોગનું નિયમિત દેખરે ખ અને વીડબલ્યુએસસી
કમિટીની નિયમિત બેઠકો

ે ન ડે, વર્લ્ડ વોટર ડે, વર્લ્ડ ટોયલેટ ડેની અર્થપૂર્ણ
 સેનિટશ
ઉજવણી કરવી

ગ્રામ પંચાયતોમાં ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન
(વ્યાવહારિકપણાથી માર્ગદર્શિત)

“એ

ક વાત કહે વાનું મને ચોક્કસ ગમશે અને તે એ કે
આપણે કચરાને હંમેશાં સાધનો અથવા સંપત્તિ ગણવા
જોઈએ. તેને માત્ર કચરાની દૃષ્ટિએ ન જુ ઓ. એકવાર આપણે
કચરાને સંપત્તિ તરીકે જોવા લાગશું તો આપણે કચરાના
વ્યવસ્થાપનની નવી પદ્ધતિઓ પણ શોધી કાઢશું. સ્ટાર્ટ-અપ્સ
યોજના સાથે સંકળાયેલા યુવા લોકો નવી યોજનાઓ સાથે
આગળ આવશે અને નવા ઉપકરણો સાથે આગળ આવશે. કેન્દ્ર
સરકાર રાજ્ય સરકારો સાથે તથા શહે રોની નગરપાલિકાના
પ્રતિનિધિઓના સહકાર દ્વારા કચરાના વ્યવસ્થાપનની વિશાળ
અને મહત્વની ઝુંબેશનો આરંભ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.”
– વડા પ્રધાન, નરે ન્દ્ર મોદી 28મી મે, 2017ના
તેમના મન કી બાત કાર્યક્રમમાં ક્ષમતા; પરીવહન અને મનુષ્ય બળનું આયોજન; કચરો એકત્ર
કહે વાય છે ને કે ‘તમે જ્યાં સુધી ક્યાંક પહોંચતા નથી કરવનારા વાહનો સાથે સંકલન; કચરાની વિવિધ શાખાઓ પર
ત્યાં સુધી એક જ બાબતને વળગી રહો’, સ્વચ્છ ભારત મિશન વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા; અને આવી વ્યવસ્થા માટે થનારા ખર્ચને
– ગ્રામીણ નું ધ્યાન ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત દરજ્જા પર કેન્દ્રિત પહોંચી વળવું.

હતુ,ં જ્યાં સુધી ઑક્ટોબર 2019માં આપણે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા
નહોતા. ભારત સરકારની ગ્રામીણ સ્વચ્છતાના પગલાંની
વ્યૂહરચના 2019-2029, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્વચ્છતા-પગલાં
માટે દસ વર્ષની વ્યુહરચનાની રૂપરે ખા આપે છે, આ
વ્યુહરચનાનો ધ્યેય ઓડીએફ પ્લસના દૃષ્ટિકોણને સાકાર
કરવાનો છે. ઓડીએફ વર્તણૂકં ને સ્થિરતા બક્ષવાનો, અને દરે ક
ગામમાં ઘન અને પ્રવાહી કચરાના વ્યવસ્થાપનની વ્યવસ્થા હોય
એ ઓડીએફ- પ્લસનો મુખ્ય ધ્યેય છે. ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપન
માટેની વ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં લાવવી એ સ્વચ્છ ભારત મિશનગ્રામીણ માર્ગદર્શિકા 2014-19નો ભાગ પણ હતો. આથી,
કેરળ, તામિલ નાડુ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, પશ્ચિમ
બંગાળ અને સિક્કિમની કેટલીક સક્રિય ગ્રામ પંચાયતોના
કાર્યકર્તાઓ જ ેઓ ઓડીએફની અંતિમ-રે ખા સુધી બીજા રાજ્યો
કરતાં બહુ વહે લા પહોંચી ગયા હતા, તેમણે ઘન કચરાના
વ્યવસ્થાપન માટેના એકમો સ્થાપવાનું શરુ કરી દીધું હત.ું

સ્વચ્છતા-પગલાં હજી હમણાં સુધી શહે રી બાબત હતી.
આથી, ગ્રામ પંચાયતો શેરીઓ વાળવી અને ગટર-વ્યવસ્થાને
સાફ રાખવાથી આગળની ચિંતા ક્યારે ય કરી નહોતી. ગ્રામ
પંચાયતના સ્તરે ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન એટલે આ પૂર્વે
અસ્તિત્વમાં ન હોય એવી ‘વ્યવસ્થા ઊભી કરવી’. તેના માટે
શરુઆતથી અંત સુધીના આયોજનની જરૂર પડે છે – દરે ક
ઘરમાંથી કચરો એકત્ર કરવાથી માંડીને કચરાનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે
નિકાલ લાવવા જ ેવી બાબતોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. બીજા
શબ્દોમાં, કચરા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ માટે યોજના ઘડવાની

રસપ્રદ વાત એ છે કે, અગાઉ જણાવ્યું તેમ, ગ્રામ
પંચાયતના કેટલાક કાર્યકર્તાઓએ કચરાના વ્યવસ્થાપન પર
કામ કરવાનું શરુ કર્યુ, જ ે બહુ ટૂકં ા ગાળામાં અન્ય ગ્રામ
પંચાયતો માટે પદ્ધતિ શીખવા માટેનું વિદ્યાભવન બન્યું. આમાંની
દરે ક ગ્રામ પંચાયતે વિશિષ્ટ ‘ આદર્શ વ્યવસ્થાપન ’નું અનુકરણ
કર્યું હતું, જ ેના દ્વારા ગ્રામ પંચાયતના સ્તરે કચરાના
વ્યવસ્થાપનનું એકમ ચલાવવા માટે આવશ્યક સૂઝ અને
સમજદારી તેમાં ઝળકે છે. નીચે પ્રસ્તતુત કરે લા ઉદાહરણો
કેટલાક ઉત્તમ નમૂના છે, જ ે એ દેખાડે છે કે કઈ રીતે તેમણે
આ કામને અંજામ આપ્યોઃ
ઉદાહરણ -1 મુદીચુર, (તામિલ નાડુ) :
મુદીચુર ગ્રામ પંચાયત તામિલનાડુના કાચીપુરમ્
જિલ્લામાં આવેલી છે. અહીંની કુ લ વસ્તી 15,000 (2011ની
વસ્તી ગણતરી મુજબ) છે અને ઘરોની સંખ્યા 5326 (2012)
છે. અહીં કુ લ 12 વૉર્ડ છે જ ેમાં 520 દુકાનો અને લગ્ન સમારંભ
માટેના બે હોલ છે. અહીં ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ
અસ્તિત્વમાં આવી તે હૅ ન્ડ-ઈન-હૅ ન્ડ નામની બિન સરકારી
સંસ્થાએ આપેલા આત્મવિશ્વાસને કારણે, આ સંસ્થા સ્વયંસહાય જૂ થો સાથે જોડાયેલા લઘુ ધિરાણના કામોને કારણે
ે ન
વિખ્યાત છે. આ બિન સરકારી સંસ્થાએ 26 સેનિટશ
કાર્યકર્તાઓને પ્રશિક્ષિત કર્યા (સ્થાનિક સ્તરે તેઓ ‘ગ્રીન ફ્રૅન્ડ્સ’
તરીકે ઓળખાય છે). આ બિન સરકારી સંસ્થા સમુદાયો,
કેડરને શિક્ષણ અને પ્રશિક્ષણ તથા અન્ય ટેક્નિકલ મદદ કરે
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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છે, પંચાયત જ ે નોંધ કરે છે તેના પર દેખરે ખ રાખવા માટે
સુપરવાઈઝરની નિમણૂંક આ બિન સરકારી સંસ્થાએ કરી છે.
૪૦ વર્ષના સરપંચ દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવેલું નેતૃત્વ
અસાધારણ છે, જ ેઓ વયની ચાળીસીમાં છે.

ખોટની ભરપાઈ આસાનીથી થઈ શકે એમ છે. ગ્રામ પંચાયતના
નેતાનો મત છે કે કેટલાક ગરીબ પરિવારો અને મોટી વયના
લોકો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી નાની-મોટી દુકાનો પાસેથી ફી
વસુલવાનો માટેનો આગ્રહ રાખતા નથી. આ ખાધને સરભર
કરવા માટે સ્થાનિક સ્વયં-સહાય જૂ થો દ્વારા આરઓ પ્લાન્ટ
ખાતે 20 લિટર પાણીના કૅન માટે રૂ. 12/- લેવામાં આવે છે.
ગ્રામ પંચાયતે સ્વયં-સહાય જૂ થને આરઓ પ્લાન્ટ ચલાવવા
માટે ભાડા પેટે આપ્યો છે. આ પ્રકારનું મધ્યમ માર્ગીય સબસિડી
મૉડેલ અદભુત રીતે કામ કરે છે. આરઓ પ્લાન્ટ દ્વારા કરવામાં
આવેલી વધારાની કમાણી એ જ સમુદાય માટે ચલાવવામાં
આવતા ઘન કચરા વ્યવસસ્થાપન એકમના સંચાલનથી થતાં
નુકસાનની ભરપાઈ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

ઘરે ઘરે થી કચરો એકત્ર કરવામાં આવે છે અને કચરો
એકત્ર કરવા નિમિતપણે રાઉન્ડ પર નીકળતા ‘ ગ્રીન ફ્રૅન્ડ્સ’
ને કચરો આપતા પહે લા તેને છૂ ટો પાડવાની જવાબદારી ઘરના
રહે વાસીની છે. જ ે ઘરમાં ભીનો તથા સૂકો કચરો મિશ્ર કરે લો
હોય ત્યાંથી ‘ગ્રીન ફ્રૅન્ડ્સ’ તેને અલગ કર્યા બાદ જ લેવાનો
આગ્રહ રાખે છે. એકત્ર થયેલો કચરો એક સહિયારા શૅડની
જગ્યાએ (મટિરિયલ રિકવરી સુવિધા જ ેવું સ્થળ) લાવવામાં
આવે છે, જ્યાંથી કચરો વર્મિ-કમ્પૉસ્ટિંગ માટે જાય અને
રિસાઈકલ કરી શકાય એવો કચરો એકત્ર કરવામાં આવે છે, ઉદાહરણ -2 પ્રતાપાદિત્યનગર (પશ્ચિમ બંગાળ) :
જ ેને ભંગારનો વેપારી આવીને લઈ જાય છે.
પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણામાંનું પ્રતાપાદિત્ય
આ સુવિધાઓ (એક-વારનો ખર્ચ) સ્વચ્છ ભારત ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન એકમ ચલાવે છે, જ ેને તેઓ ઈકો-પાર્ક
મિશન હે ઠળ જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. કહે છે, કેમ કે પર્યાવરણને અનુકૂળ આવે એવો દૃષ્ટિકોણ તેમણે
સરે રાશ માસિક કાર્ય ખર્ચ રૂ. 1.6 લાખ જ ેટલો નોંધવામાં વિકસાવ્યો છે. આ એક મોટી પંચાયત છે જ ેની વસ્તી 33,000
આવ્યો છે, અને સરે રાશ આવક રૂ. 1.3 લાખ જ ેટલી છે. (7500 ઘરો) છે. આ ઈકો-પાર્ક કાકદ્વીપથી નજીક આવેલો છે
આવકનો સૌથી મોટો હિસ્સો ઘરો તથા દુકાનો માસિક જ ે નજીકના બંદર/તટવર્તી વિસ્તારમાં ફલ પાંખડી પાંદડાં, અને
ૂ
વપરાશકાર ફીની જ ે રકમ ચૂકવે છે તેમાંથી આવે છે અને માછામારીની પ્રવૃત્તિઓ માટેનું ગતિશીલ વ્યાપારી કેન્દ્ર છે. આ
આ ઉપરાંત વર્મિ-કમ્પૉસ્ટના નિયમિત વેચાણમાંથી પણ બાબત પ્રતાપાદિત્ય ગ્રામ પંચાયતને આવક માટેનું પોતાનું
આવક થાય છે. સૂકા કચરાના વેચાણમાંથી થતી આવકનો સાધન ઊભું કરવાનો બહ મોટો લાભ આપે છે, આ આવકનો
ુ
ઉપયોગ ‘ગ્રીન ફ્રૅન્ડ્સ’ને માસિક પ્રોત્સાહન તરીકે આપવા
આંકડો એકાદ નગર પંચાયતની આવકના આંકડા જ ેટલો છે.
માટે કરવામાં આવે છે. તેઓ બપોરે 12.30 સુધી કામ કરે
આ ગ્રામ પંચાયતમાં 21 ગ્રામ સંસદ, અનેક દુકાનો તથા
છે, અને એ પછી ઘરે જઈ તેઓ આવક વધારવાની ગમે તે
બજારો છે. એક સ્થાનિક કબ્રસ્તાનને કચરાનું વર્ગીકરણ
પ્રવૃત્તિ હાથ ધરી શકે છે.
કરવાના તથા તેના પર પ્રક્રિયા કરવાના એકમમાં પરિવર્તિત
ગ્રામ પંચાયત માટે (ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપન એકમને કરવામાં આવ્યું છે. ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન એકમ 2016માં પૂર્વ
કારણે), દર મહિને રૂ. 30,000/- ની ખાધ જોવા મળે છે. ગ્રામ મિદનાપોરની એક બિન સરકારી સંસ્થા આમાર સુશ્મા
પંચાયત જો દરે ક ઘર અને દુકાન પાસેથી ફી વસૂલ કરે તો આ જલપ્રપાત (એએસજ ે)ની ટેક્નિકલ મદદથી શરુ કરાયું હતું.
46

જૂ ન 2020

ે ન
એએસજ ે દ્વારા પ્રશિક્ષણ મેળવનારા 40 સેનિટશ
કર્મચારીઓ અને એક સુપરવાઈઝર ગ્રામ પંચાયત પાસે છે.
કચરો એકત્ર કરવાના કામ સાથે 11 ટ્રાઈ-સિકલ્સ અને ત્રણ
મિનિવાન સંકળાયેલી છે. બે મિનિ વાન નિયમિતપણે ભાડે
લેવાય છે અને માસિક ધોરણે ટિપિંગ ચાર્જ ચુકવવામાં આવે છે.
ઘરો તથા રે સ્ટોરન્ટ્સમાંથી એકત્ર કરવામાં આવતા રસોડાના
કચરામાંથી ખાતર બનાવવામાં આવે છે. આમાંથી તેઓ વર્મિકમ્પૉસ્ટ અને સામાન્ય ખાતર બંને બનાવે છે. આ બંને વસ્તુઓ
કિલો દીઠ અનુક્રમે રૂ. 10 અને રૂ. 6માં વેચાય છે. સૂકો કચરો
(બાટલીઓ, પ્લાસ્ટિક, પૂંઠાં) રિસાઈકલ કરવા માટે વેચી દેવાય
છે. પંચાયતના ઠરાવ અનુસાર તમામ ઘરો, દુકાનો, રે સ્ટોરન્ટ,
લગ્ન હોલ, શાકભાજી અને ફૂલોની પાંખડીનાં પાદડાંની બજારો
ગ્રામ સભા દ્વ્રારા નક્કી કરવામાં આવેલા વિવિધ દરો અનુસાર
વપરાશકર્તા ફી ચૂકવે છે. સેવાનો ઉપયોગ કરનારા તમામ
શ્રેણીમાંથી આવતી ફીની ચુકવણી નિયમિત છે. અહીં 104
સાધનહીન ઘરો છે જ ે સરકારી પેન્શન પર જીવે છે. તેમને
વપરાશકર્તા ફી ભરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
વાસ્તવમાં આવા અન્ય 51 સાધનહીન પરિવારો છે જ ેઓ
સરકારી પેન્શન મેળવવાને પાત્ર છે, પણ તેઓ અત્યારે
પ્રતીક્ષામાં છે. ગ્રામ પંચાયત આવા પરિવારોનું માસિક પેન્શન
પંચાયતની પોતાની આવકના સાધનોમાંથી આપે છે.
સરે રાશ માસિક આવક રૂ. 2.84 લાખ નોંધાવવામાં
આવી છે. તેની સામે થતો ખર્ચ રૂ. 2.97 લાખ છે. વર્મિ-કમ્પૉસ્ટ
તથા અન્ય સૂકા કચરાના વેચાણમાંથી થતી આવક દર મહિને
રૂ. 40,000થી 45,000/- જ ેટલી હોય છે, જ ે કુ લ આવકના
માંડ 15% જ ેટલી છે. બાકીની આવક કચરો નિર્માણ
કરનારાઓની વિવિધ શ્રેણીના વપરાશકર્તા ચાર્જીસમાંથી આવે
છે. આવક અને ખર્ચ વચ્ચે હજી નાનકડું અંતર (ખાધ) છે. આ
ખાધ પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પોતાના ભંડોળમાંથી
પૂરવામાં આવે છે. કોઈ ગ્રામ પંચાયત ઘન કચરો વ્યવસ્થાપન
વિશે શીખવા-જાણવા માગતી હોય તેમના માટે આ ગ્રામ
પંચાયત વિદ્યાભવનની ગરજ સારી શકે એમ છે.
ઉદાહરણ - 3 પકાલા, (આંધ્ર પ્રદેશ)
આંધ્ર પ્રદેશ સરકારે 2017ના અંતમાં રાજ્યના
જિલ્લાઓમાં કચરો વ્યવસ્થાપનના 100 પ્રકલ્પો શરુ કરવાનું
કાર્ય અમલમાં મુક્યું છે. આ એકમો ‘સૉલિડ વૅલ્થ પ્રોસેસિંગ
સેન્ટર્સ’ તરીકે ઓળખાય છે, જ ેની સ્થાપના આવા એકમો શરુ
કરવાના કાર્ય માટે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા કર્મચારીગણ દ્વારા
કરવામાં આવી છે. આ યોજના ક્રમશઃ રાજ્યના ગ્રામીણ
વિસ્તારોના 3200 સ્થળોને આવરી લેશે. આંધ્ર પ્રદેશમાં ઘન
કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે સ્થાપવામાં આવી રહે લી સિસ્મટમનો
અનુભવ મેળવવા માટે લેખકે આંધ્ર પ્રદેશના ચિત્તુર જિલ્લાની
પકાલા ગ્રામ પંચાયતની મુલાકાત લીધી હતી. રાજ્ય આ ઘન

કચરા વ્યવસ્થાપન એકમોને ‘ઝીરો વેસ્ટ પ્રોજ ેક્ટ્સ’ અને આ
તમામ જગ્યાઓને ‘ભારનધવન’ તરીકે ઓળખાવે છે. આ કાર્ય
માટે રાજ્ય સરકારે બ્લૉક ડેવલપમેન્ટ કાર્યાલયોના કર્મચારી
ગણને ખાસ નિયુક્ત કર્યા છે. તેમને ડિસ્ટ્રિક્ટ રિસૉર્સ પર્સન
(ડીઆરપી) કહે વાય છે. દરે ક ડીઆરપી ચાર કે પાંચ ગ્રામ
પંચાયતો ધરાવતી ગ્રામ પાંચાયતોના સમૂહ વચ્ચે કચરાનું
વ્યવસ્થાપન એકમ ઊભું કરવાના ઈન-ચાર્જ તરીકે હોય છે.
તેનું મૉડેલ બહુ સરળ છે, જ ેમાં 18 તત્વોની એક તપાસ
- યાદી પૂર્ણ કરવાથી ઝીરો વેસ્ટ પ્રોજ ેક્ટ તરીકે અને સંબંધિત
ગ્રામ પંચાયતમાં તે સક્રિય હોવાની સ્વીકૃ તિ મળે છે. રસોડાના
કચરાનું રુપાંતર કરવા માટે વપરાતી ટેક્નૉલૉજી નારડેપ બેડ્સ
અને વર્મિ-કમ્પૉસ્ટ બેડ્સ છે. રસોડાના (ભીનો) કચરાને
ખાતરમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવે છે અને ‘અમરાવતી ગોલ્ડ’
બ્રાન્ડ નેમ સાથે વેચવામાં આવે છે. તેમની પાસે સૂકા કચરાના
વર્ગીકરણ માટે શૅડ છે, જ્યાં તેઓ બાટલી, પ્લાસ્ટિક, પૂંઠાં વગેરે
અલગ કરે લી ચીજો રાખે છે, જ ે ભંગારના વેપારીને વેચવા માટે
છે. એકત્ર કરે લું પ્લાસ્ટિક અને બાટલી ભંગારના વેપારીને
વેચતા પહે લા દાણાના રૂપમાં કાપીને ટુકડા કરવામાં આવે છે.
એવું કહે વાય છે કે ઉપયોગમાં લેવાયેલું પ્લાસ્ટિક અને બાટલીઓ
દાણાના સ્વરૂપમાં ફરી ઉપયોગ માટે તૈયાર હોય છે અને
ભંગારના વેપારી પાસેથી સારી કિંમત મળે છે. કચરો માત્ર
ઘરોમાંથી જ નહીં પણ દુકાનો, રે સ્ટોરન્ટ અને અન્ય
સંસ્થાઓમાંથી એકત્ર કરવામાં આવે છે.
વપરાશકર્તા પાસેથી કોઈ ફી વસૂલવામાં આવતી નથી.
એવા અહે વાલ છે કે વપરાશકર્તા ફી એકત્ર કરવા માટે રાજ્યએ
હજી નિર્ણય લીધો નથી. આ એકમોની સ્થાપના માટેની મજૂ રી
તથા મટિરિયલનો ખર્ચ મનરે ગામાંથી લેવામાં આવ્યો છે, અને
સ્વચ્છ આંધ્ર કૉર્પોરે શનના ટેકાથી વર્ગીકરણ શૅડ વાડબંધી
ધરાવતા વિસ્તારમાં ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. પકાલા સૉલિડ
વૅલ્થ પ્રોસેસિંગ સેન્ટરના નિર્માણ/ સ્થાપના માટે તેમણે
મનરે ગાનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કર્યો છે.
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પરીવહન અને ઉપકરણોની વાત કરીએ તો કચરો
એકત્ર કરવાના નિયમિત વાહનો ઉપરાંત એકમમાં ઉપયોગમાં
લેવાતા ઉપકરણો ઈલેક્ટ્રિક પાવર પર ચાલે છે. તેમાં નીચેની
બાબતોનો સમાવેશ થાય છેઃ પ્લાસ્ટિકના કવર પરથી ધૂળ સાફ
કરવા માટેના બ્લૉઅર્સ, પ્લાસ્ટિક કચરાના શ્રેડર્સ અને ગ્લાસ
ક્રશર્સ – આ બધું રાજ્ય દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. દરરોજ
ભીનો અને સૂકો બંને કચરો એકત્રિત કરવામાં આવે છે.
દરરોજ એકત્રિત કરવામાં આવતો કચરો 700થી 800 કિલોની
વચ્ચે હોય છે. આ મૉડેલના વધુ બે ઘટક છેઃ (i) રહે ણાંક તથા
બજાર વિસ્તારોમાંથી બાંધકામ કાટમાળ એકત્ર કરવો (ii)
રસ્તા પર મળી આવતા મૃત પ્રાણીઓને દફનાવવા માટે
પ્રાણીઓની દફનભૂમિ.

અથવા તબીબી જરૂરિયાત માટે ‘સારું’ કરવાના દૃષ્ટિકોણ સાથે
કચરાનું એકત્રીકરણ પ્રશંસાને પાત્ર છે.
આપણે હાથ ધરે લા ઉપરના અભ્યાસમાં લેવાયેલા
તમામ ત્રણ ઉદાહરણોમાંની કેટલીક સમાનતાઓ અને અંતદૃષ્ટિ
નીચે મુજબ છેઃ
• અભ્યાસ હે ઠળની ત્રણમાંથી બે ગ્રામ પંચાયતો નગરોની

નજીક સ્થિત છે, જ ે મહદઅંશે નગર પંચાયતો જ ેવી છે. દૂર
અને અંતરિયાળ હોય તેવા ગામડાઓની સરખામણીએ
શહે ર અને નગરની નજીક હોય એવાં ગામોમાં વધુ કચરો
ઉત્પન્ન થાય છે.

• અભ્યાસ હે ઠળના ત્રણેય ઘન કચરો વ્યવસ્થાપન એકમોને

કાંટાળી વાડ સાથેના આ એકમનો ઉપયોગ વૃક્ષો તથા
શાકભાજીની અનેક પ્રજાતિઓ ઉગાડવા માટે થઈ શકે છે. આ
બાબતે આ જગ્યાને કચરાનું વર્ગીકરણ કરવાના સ્થળને બદલે
‘બ્રિંદાવન’ તરીકેની ઓળખ સ્થાપિત કરી છે. આ પ્રોજ ેક્ટ
અંતર્ગત જ ે લોકો કચરાના એકત્રીકરણ અને વર્ગીકરણ સાથે
•
સંકળાયેલા છે તેઓ ‘ગ્રીન ઍમ્બેસેડર્સ’ કહે વાય છે.

બીડીઓ અથવા ડીઆરડીએ ઉપરાંત બિન સરકારી
સંસ્થાઓ/સમુદાયો/સીએસઆરનો પણ આધાર મળ્યો છે,
જ ેઓ ટેક્નિકલ માર્ગદર્શન (મોટા ભાગે પ્રશિક્ષણ અને
આઈઈસી આધાર પણ) આપવા માટે તત્પર છે.

બે ગ્રામ પંચાયતો વપરાશકર્તા ચાર્જીસ એકત્ર કરે છે, જ્યારે
એક લાક્ષણિક ભારતીય ગામમાં (પકાલા, આંધ્ર પ્રદેશ)
સ્થિત છે, અને તેઓ વપરાશકર્તા ચાર્જીસ ઉઘરાવતા નથી
કેમ કે તેમને આ કાર્ય માટે વિકસાવવામાં આવેલા કૉર્પોરે શન
દ્વારા ટેકો આપવામાં આવ્યો છે. એવી ગ્રામ પંચાયતો જ્યાં
વપરાશકર્તા ચાર્જીસ વસૂલવામાં આવે છે, ત્યાં પણ બધા
ઘર વપરાશકર્તા ચાર્જીસ ચૂકવતા નથી.

આંધ્ર પ્રદેશના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ત્રણ વર્ષના ગાળામાં
એટલે કે 2020ના અંત સુધીમાં 3200 એકમો સ્થાપવાના
લક્ષ્યાંક સાથે ડિસ્ટ્રિક્ટ રિસૉર્સ પર્સન (ડીઆરપી) કામ કરે છે.
તેઓ આવક તથા ખર્ચની વિગતો આપી શક્યા નહોતા કેમ કે
આ એકમોને સ્વચ્છ આંધ્ર કૉર્પોરે શન દ્વારા પૂર્ણ આર્થિક આધાર
મળેલો છે. આ બાબત વિશે અમે બહુ આશાવાદી નહોતા એમ
લાગતું હતું કે આ ટકાઉ વિકલ્પ નહીં સાબિત થાય. જો કે, • કચરામાંથી સંપત્તિ બનાવવાનું કામ જ્યાં થાય છે એની બે
ગ્રામ પંચાયતોમાં પણ ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપન એકમના
‘બ્રિંદાવનો’ બનાવવામાં જ ેમની મહત્વની ભૂમિકા રહી છે એ
ભંડોળમાં સૌથી મોટું યોગદાન વપરાશકર્તા ચાર્જીસમાંથી
આંધ્ર પ્રદેશ સરકારના ગ્રામીણ વિકાસ ખાતાના વધારાના
આવે છે, માંડ 15-20 % આવક વર્મિ-કમ્પૉસ્ટ અથવા
ડિરે ક્ટરનો મત હતો કે, આ બાબતને સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્યના
રિસાઈકલ્ડ ચીજોના વેચાણમાંથી થાય છે.
મુદ્દા અથવા સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્ય કટોકટી તરીકે જોવી જોઈએ.
• કચરાના મટિરિયલમાંથી ઉત્પાદનો બનાવવાનો વિચાર –
રજૂ કરે લા ઉદાહરણોનું વિશ્લેષણઃ
દાખલા તરીકે વર્મિ-કમ્પૉસ્ટ અને ખાતર, સંતરાની
‘સામાજિક મુદ્દાઓ સાથે સૌથી નજીકના (સ્થાનિક)
છાલમાંથી વૉશિંગ પાવડર, અથવા ઈંડાનાં ફોતરામાંથી
સ્તરે ગ્રામ પંચાયતોમાં કામ કરવું જોઈએ, એ તેમના ઠરાવમાં
પાવડર વગેરે સારી બાબત છે, પણ તેમાં વધારાના ખર્ચની
છે.’ આ વાક્ય પાછળ ગહન સત્ય રહે લું છે. વિકાસની ભાષામાં
જરૂર રહે છે – આવા ઉત્પાદનોને બજારમાં પહોંચાડવા
તેને ‘આનુષંગિક સિદ્ધાંત’ તરીકે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
માટે જરૂરી પ્રયાસોને નજર અંદાજ કરીએ તો પણ.
આનુષંગિક એ આયોજન સિદ્ધાંત છે, જ ેનો આધાર એ સમજમાં
પ્રતાપાદિત્યનગર (પશ્ચિમ બંગાળ) ખાતે, તેઓ માત્ર વર્મિછે કે કોઈપણ મુદ્દો સૌથી નીચા સ્તરે હાથ ધરવો જોઈએ.
કમ્પૉસ્ટિંગ અને સામાન્ય ખાતર બનાવે છે. અને રિસાઈકલ
ભારતના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપનમાં આ
કરી શકાય એવી ચીજો રિસાઈકલ કરનારાઓને વેચવામાં
સિદ્ધાંત ચાલક બળ હોવું જોઈએ. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જ ે
આવે છે. તેઓ મોટા ભાગે વપરાશકર્તા ચાર્જીસ પર આધાર
કંઈ પણ ઘરના સ્તરે થઈ શકતું હોય એ ઘરના સ્તરે કરવું
રાખે છે, આ રકમ પણ ગામના લોકો સામે ચાલીને ભરે છે.
જોઈએ. ઘરના સ્તરે એ શક્ય ન હોય તો, એક કરતાં વધુ
તેમને ખાધનો સામનો કરવા પડે છે કેમ કે આશરે 104
ઘરોનું સંગઠન વૉર્ડ સ્તરે , ગ્રામ પંચાયત સ્તરે અથવા
સાધનહીન પરિવારો અને નાના દુકાનદારોને વપરાશકર્તાને
ચાર્જીસમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે, આ નિર્ણય ગ્રામ
પંચાયતોના સમૂહના સ્તરે બનાવી શકાય છે. પર્યાવરણ માટે

48

જૂ ન 2020

પંચાયત દ્વારા સભાનપણે લેવામાં આવ્યો છે. અન્યથા,
પ્રતાપાદિત્યનગર ગ્રામ પંચાયતે પુરવાર કર્યું છે કે, જો
આપણે સેવાના વપરાશકર્તાઓની વિવિધ શ્રેણી અનુસાર
વિવિધ દરો પ્રમાણે વપરાશકર્તા ચાર્જીસ યોગ્ય રીતે
વસૂલીએ તો આવક અને ખર્ચને સરભર કરી શકીએ છીએ.
આ બાબત અન્ય ત્રણ ગ્રામ પંચાયતોમાં પણ શક્ય છે,
શરત એટલી જ કે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ તમામ
વપરાશકર્તા પાસેથી ચાર્જ વસૂલવા તૈયાર હોય. બીજુ ં ગ્રામ
પંચાયતે કચરો એકત્ર કરવાની સમજદારીભરી વ્યવસ્થા
કરી ખર્ચ ઘટાડવા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને સ્થાપિત
હિતો ધરાવતા/ઊભડક સલાહો આપતા સલાહકારોની
સલાહના આધારે વસ્તુઓને ગૂંચવણભરી બનાવવાને બદલે
સરળ કરવી જોઈએ.
• અને છેલ્લે સૌથી મહત્વની વાત, એ છે કે ગ્રામ પંચાયતનું

અસ્તિત્વ માત્ર કચરાનું વ્યવસ્થાપન કરવા અથવા સ્વચ્છતા
રાખવા માટે નથી. એવા અનેક સામાજિક-આર્થિક વિકાસ
કાર્યો છે જ ે એક ગ્રામ પંચાયતે હાથ ધરી અમલમાં મુકવા
જોઈએ. ગ્રામ પંચાયતે હાથ ધરવાના અન્ય વિકાસ કાર્યો
કચરાના વ્યવસ્થાપનને કારણે દબાઈ જાય કે વધુ પડતું
મહત્વ આપી છવાઈ જવું જોઈએ નહીં. તમારી વિકાસ
કાર્યસૂચિ તૈયાર કરવામાં સમજદારી હોવી જોઈએ જ્યાં
કચરાનું વ્યવસ્થાપન હાથ ધરવા યોગ્ય મહત્વનો મુદ્દો હોવો
જોઈએ.

શીખવા જેવા પાઠ

કલ્પનાનાં રંગોથી ભરે લી પણ ન હોવી જોઈએ. આવકનો પ્રવાહ
ક્યાંથી આવે છે; અને કયા પ્રકારનો ખર્ચ અનિવાર્ય છે એનો
અંદાજ લગાડતી વખતે ગ્રામ પંચાયતોએ ગંભીરતાભર્યો
અભિગમ અપનાવવો જોઈએ. કચરા વ્યવસ્થાપની પ્રવૃત્તિ હાથ
ધરવા સજ્જ થઈ રહે લા ગ્રામ પંચાયતના દરે ક કાર્યકર્તાએ
પોતાને પૂછવો જોઈએ એવો મહત્વના સવાલ છેઃ સ્વચ્છ ગામ
વિશેનો મારો વિચાર શું છે? બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સ્વચ્છ
ગામનો મારો હે તુ અથવા મારા ગામની પુનર્ર ચના કરવા માટે
કચરા વ્યવસ્થાપનના વ્યાપાર-વ્યવસાય સાથે સંકળાવું જોઈએ?
કચરા વ્યવસ્થાપનમાં વ્યાપાર-વ્યવસાય પ્રસ્તાવ તરીકે ઊતરવું
હોય તો તેની રચના ઈરાદાપૂર્વક કરવી જોઈએ અને તમામ
ગણતરીઓ ખંતપૂર્વક કરવી જોઈએ, જો આ જ તમારી યોજના
હોય તો. આ કામ પોતાની મેળે થતું નથી. આજીવિકા વૃદ્ધિ માટે
આ જરાય ખોટો વિચાર નથી.
‘ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન’ એ મહત્વનું ઘટક છે જ ેનો
સમાવેશ ગ્રામ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પ્લાન (જીપીડીપી)માં થવો
જોઈએ. કાર્યક્ષમ વ્યાપાર-વ્યવસાય મૉડલના રુપમાં તે
બનાવવામાં આવે તો બહુ સારું- જ ેનો અર્થ થાય છે તે પોતાના
ખર્ચને પોતે પહોંચી વળે એવું હોવું જોઈએ – ઓછામાં ઓછા
બેથી ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં આના પરિણામ રૂપે, ગ્રામ
પંચાયત કચરાના વ્યવસ્થાપન મુદ્દે વ્યાપાર-વ્યવસાયના મૉડેલ
ઊભું કરવા માટે કેવો દૃષ્ટિકોણ અપનાવે છે એ મહત્વનું છે.
આ મૉડેલ એવું હોવું જોઈએ જ ે નાગરિકો માટે મૂલ્યનું સર્જન
કરે , જ ેથી લોકો તેના માટે નાણાં ચુકવવા ઇચ્છુ ક હોય. ગ્રામ
પંચાયતના સ્તરે કચરાના વ્યવસ્થાપનને સામાજિક ઉદ્યોગસાહસ તરીકે લેવું જોઈએ. તેનો આશય નફો રળવાનું નહીં પણ
સૌનું ભલું અને આર્થિક રીતે સરભર થાય એ હોવું જોઈએ.
આમ, આ વિવિધ રાજ્યોમાંના ઉદાહરણોના અભ્યાસ દ્વારા
આપણને મળતી સમજણ બોધદાયક અને વાકેફ કરાવનારી
છે.
એક વાત હવે સ્પષ્ટ છે કે માત્ર નવીન વિચારથી
કામગીરીના ખર્ચને પહોંચી વળવાનું શક્ય બનતું નથી, પણ
ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ દરે ક ઘર, દરે ક દુકાન, દરે ક રે સ્ટોરન્ટ
વગેરે પર સેવા શુલ્ક/વપરાશકર્તા ફી લાગુ કરવા ઇચ્છુ ક હોય
તો જ આ શક્ય છે. ઉદાહરણો થી આ બાબત સ્પષ્ટપણે
નિર્દેશિત થાય છે. તેની સાથે સંકળાયેલી બીજી વાત એ છે કે
વપરાશકર્તા પણ આ ચાર્જ ચુકવવા માટે ઇચ્છુ ક હોવા જોઈએ,
જો ગ્રામ પંચાયત શરુઆતમાં કેટલાક વૉર્ડમાં કચરા વ્યવસ્થાપન
સિસ્ટમની કામગીરી પ્રદર્શિત કરવામાં સફળ થવી જોઈએ. આ
સિસ્ટમ કામ કરે છે. તે નિયમિત છે. અને વિશ્વાસપાત્ર પણ છે.

કચરા વ્યવસ્થાપન એકમની સ્થાપના માટેના મૂડી
ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે ગ્રામ પંચાયત પાસે ભંડોળના અનેક
સાધનો હોય છે. સ્વચ્છ ભારત મિશન-ગ્રામીણ, મનરે ગા, 14મું
ફાઈનાન્સ કમિશન અને બીજા અન્ય પણ હોઈ શકે છે.
પંચાયતોએ સંચાલન ખર્ચ (ચલાવવાના ખર્ચ) વિશે યોજના
બનાવવી જોઈએ, જ ે એક પડકાર છે. જો કે, સંચાલન ખર્ચને
કારણે ગ્રામ પંચાયતોએ કચરાનું વ્યવસ્થાપન હાથ ધરવાથી
ડરી જવું જોઈએ નહીં. કચરો અને સંપત્તિ વિશેની વ્યાવહારિક
આ ઉદાહરણોના અભ્યાસમાંથી તારવવામાં આવેલા
સમજની જરૂર છે- જ ે અતિશયોક્તિ ભરી ન હોવી જોઈએ – કે કેટલાક પાઠ સરળતાથી સમજી શકાય એ માટે નીચે રજૂ કર્યા છે.
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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શહે રો તથા નગરોની નજીક હોય એવા ગામથી આવો
કાઢવી જોઈએ જ ેની પાસે કચરાના વ્યવસ્થાપનનો
શરુઆત કરીએ, જ્યાં લોકો માને છે કે કચરો ખરી
અનુભવ/કુ શળતા હોય.
સમસ્યા છે. એવાં ગામ જ્યાં લોકો પહે લેથી જ માનતા
5.
એક વાત સ્પષ્ટ સમજી લો કે કચરાનું વ્યવસ્થાપન એ
હોય કે કચરો ખરી સમસ્યા છે ત્યાં નક્કર પગલા
એવી સમસ્યા નથી જ ેને ટેક્નૉલૉજી ઉકેલી શકે છે, એ
લેવાની શક્યતા વધુ હોય છે. શહે ર અને નગરોની
તો સમાજિક-મનોવૈજ્ઞાનિક સમસ્યા છે. સરળ
નજીક હોય એવાં ગામોની પસંદગી કરો. ગ્રામીણ
ધોરણો પ્રમાણે આવી જગ્યાઓએ કચરાનું નિર્માણ
વ્યવસ્થાપનની એક મજબૂત સિસ્ટમ વિકસાવી
સૌથી વધુ હોય છે.
માળખાકીય સુવિધાઓમાં રોકાણ બને એટલું ઓછામાં
ગ્રામ પંચાયતના સ્તરે બજ ેટની કવાયત આવશ્યક
ઓછુ ં રાખવાનો પ્રયાસ કરો. ‘તમામ કચરાને જાદૂઈ
જણાય છે. સંભાવિત ખર્ચ કેટલો થશે તેનો માનસિક
રીતે ખાતરમાં પરિવર્તિત કરી દેતી મશિનરી/ટેક્નૉલૉજી
અંદાજ લગાવવો કે જ ેમાં વપરાશકર્તાઓની શ્રેણીમાંથી
વિશેની વાતો પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ના રાખો.
કોણ કેટલો સેવા શુલ્ક ચુકવશે, જ ેથી ખર્ચની 80 ઘરના સ્તરે કચરાના વર્ગીકરણ માટે આઈઈસી પ્રવૃત્તિઓ
85% રકમ વપરાશકર્તા ચાર્જમાંથી નીકળી શકે. ટૂકં ા 6.
કાર્યકાળ બાદ અનેક ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન એકમો
હાથ ધરાવી જોઈએ. ઘરમાં રહે નારાઓને આ જવાબદારી
બંધ કરી દેવા પડે છે, કેમ કે ખાસ કરીને ગ્રામ
લેવા દો. ઘરમાં જ ખાતર બનાવવા માટે તેમને તૈયાર
પંચાયતના કાર્યકર્તાઓ આ એકમો તરફ કચરામાંથી
કરવાની શક્યતા વિશે વિચારો. તેમને રસોડાનો કચરો
સંપત્તિના નિર્માણના વિચારથી આકર્ષાયા હતા, અને
ઘરમાં જ ખાતર બનાવવાની વ્યવસ્થા કરવા દો. સૂકો
કામગીરી ખર્ચ વિશેની કોઈ કવાયત કર્યા વિના કે
કચરો અઠવાડિયે એકવાર એકઠો કરી શકાય છે અને
ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે આવકના સાધનો વિશે
યોગ્ય રીતે તેના પર પ્રક્રિયા કરી શકાય છે.
વિચાર કર્યો નહોતો. કચરા વ્યવસ્થાપનનું કામ શ્રમ
આધારિત છે.
7.
સમાજને આપણો સંદેશ એ ન હોવો જોઈ કે તમે કચરો
કચરો એકત્રીકરણ સેવાના વપરાશકર્તાઓના વિવિધ
કરો અને અમે તેનું વ્યવસ્થાપન કરવા માટે છીએ. તેના
વર્ગ (ઘરો, દુકાનો, રે સ્ટોરન્ટ, લગ્ન હોલ તથા અન્ય
બદલે કચરાના પ્રગતિશીલ ઘટાડા તરફ આગળ વધવું
સંસ્થાઓ) માટે વૈવિધ્યસભર ચાર્જ નક્કી કરો અને ગ્રામ
જોઈએ અને સૌપ્રથમ તો કચરો નિર્માણ જ ન થાય એ
સભામાં તેના પર મંજૂરી મેળવી લો. કચરાના વ્યવસ્થાપન
આપણી પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ.
માટે સૉલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રુલ્સ-2016માં સૂચિત
નિયમો અનુસાર ગ્રામ પંચાયત સ્તરે પેટા કાયદા
ડૉ. આર રમેશ પીએચડી
વિકસાવો. ગ્રામ પંચાયત સ્તરે કચરાના વ્યવસ્થાપન
એસોસિએટ પ્રોફે સરઃ સીઆરઆઈ
માટેના પેટા કાયદા એનઆઈઆરડીપીઆરની વેબસાઈટ
નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ રુરલ ડેવલપમેન્ટ ઍન્ડ પંચાયતી
પર ઉપલબ્ધ છે.
રાજ હૈ દરાબાદ – 500 030
માર્ગદર્શન મેળવવા/જરૂરી આધાર માટે ગ્રામ પંચાયતે
ઈમેઈલઃ rramesh.nird@gov.in
બિન સરકારી સંસ્થા અથવા માર્ગદર્શક સંસ્થા ઓળખી
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સ્થળાંતરિત કામદારો માટે રોજગાર અને આજીવિકાની તકો વધારવા
માટે ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાનનો આરંભ

વ

ડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 20મી જૂ ન, 2020ના રોજ ‘ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન’ નામની રોજગાર-ઉપરાંત-ગ્રામીણ
સાર્વજનિક કાર્યની મોટી ઝુંબેશનો આરંભ કર્યો હતો. આ અભિયાનનો આશય એવા ક્ષેત્રો/ગામડાંમાં આજીવિકાની તકો પૂરી
પાડવાનો તથા સશક્તીકરણ કરવાનો છે જ્યાં અત્યંત વિનાશક કોવિડ-19થી અસરગ્રસ્ત થયેલા સ્થળાંતરિત કામદારો મોટી
સંખ્યામાં પાછા ફર્યા છે. બિહારના ખગરિયા જિલ્લાના બેલદાપુર બ્લૉકના તેલિહાર ગામમાંથી આ અભિયાનનો 20મી જૂ ને
(શનિવાર) વિડિયો કૉન્ફરન્સિંગ દ્વારા આરંભ કરાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય પ્રધાન, સહભાગી થઈ રહે લા છ રાજ્યોના
પ્રતિનિધિઓ, વિવિધ કેન્દ્રીય પ્રધાનો તથા અન્ય મહાનુભાવોએ હાજરી આપી હતી.
વડા પ્રધાને રિમોટ વિડિયો કૉન્ફરન્સિંગ દ્વારા બિહારના ખગરિયા જિલ્લાના તેલિહાર ગામના ગામવાસીઓ સાથે સંવાદ
સાધ્યો હતો અને પ્રાઈમ મિનિસ્ટર ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન ઔપચારિક રીતે શરુ કરાયું હતું. સ્થળાંતરિત કામદારોમાંના
કેટલાક સાથે સંવાદ સાધતા વડા પ્રધાને રોજગારની તેમની વર્તમાન પરિસ્થિતિ વિશે પૂછપરછ કરી હતી અને લૉકડાઉન
દરમિયાન શરુ કરવામાં આવેલી વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ તેમને ઉપલબ્ધ થઈ કે નહીં એ વિશે પણ જાણકારી મેળવી હતી.
શ્રી મોદીએ આ સંવાદ બાદ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો અને ધ્યાન દોર્યું કે કોવિડ-19 સામેના યુદ્ધમાં ગ્રામીણ ભારત અડગ
રહી લડ્યું છે અને કટોકટીની આ ક્ષણે આખા દેશને તથા વિશ્વને તે પ્રેરણા આપી રહ્યું છે. વડા પ્રધાને કહ્યું કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય
સરકારો બંનેને ગરીબ અને સ્થળાંતરિતોના કલ્યાણની ચિંતા છે.
વડા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન પીએમ ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત 1.75 લાખ કરોડના
પૅકેજનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો પોતાના ઘરે પાછા ફરવા માગતા
સ્થળાંતરિત મજૂ રો માટે વિશેષ શ્રમિક ઍક્સ્પ્રેસ ટ્રેન્સ દોડાવી રહી છે.

વડા પ્રધાને આ દિવસને ઐતિહાસિક દિવસ ગણાવ્યો હતો જ્યારે ગરીબો માટે તેમના રોજગાર માટે વિશાળ અભિયાનનો
આરંભ થયો છે. આ અભિયાન આપણા મજૂ ર ભાઈ અને બહે નો, યુવાનોને તથા આપણા ગામડાઓમાં રહે તી માતા અને બહે નોને
સમર્પિત છે. આ અભિયાન દ્વ્રારા અમારો પ્રયાસ કામદારોને તેના ઘર નજીક કામ આપવાનો છો, વડા પ્રધાને જાહે રાત કરી હતી
કે, ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન હે ઠળ ટકાઉ ગ્રામીણ માળાકીય સુવિધાનું નિર્માણ કરવા પાછળ રૂ. 50,000 કરોડ જ ેટલી
રકમ ખર્ચવામાં આવશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગામડાઓમાં રોજગારી માટે વિવિધ વિકાસ કાર્યો સબંધિત કામના પચીસ ક્ષેત્રો ઓળખી કાઢવામાં
આવ્યા છે. વૃક્ષારોપણ, જલ જીવન મિશન દ્વારા પીવાના પાણીની જોગવાઈ, પંચાયત ભવન, સાર્વજનિક શૌચાલયો, ગ્રામીણ
બજારો, ગ્રામીણ રસ્તા, ઢોર માટેના શૅડ, આંગણવાડી ભવન વગેરે જ ેવી માળખાકીય સુવિધાઓનો તેમાં સમાવેશ થાય છે.
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ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન વૅબ પૉર્ટલનો આરંભ

ગ્રા

June, 2020

મ વિકાસ, પંચાયતી રાજ તથા કૃ ષિ અને ખેડતૂ
કલ્યાણ પ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્રસિંહ તોમરે ગરીબ કલ્યાણ
રોજગાર અભિયાનના વૅબ પૉર્ટલનો આરંભ વિડિયો
કૉન્ફરન્સિંગ દ્વારા નવી દિલ્હીથી કર્યું હતું. ગરીબ કલ્યાણ
રોજગાર અભિયાન ભારત સરકારનો રોજગાર નિર્માણ તથા
ગ્રામીણ માળખાકીય સુવિધા નિર્માણ કરવા માટેનો વિશાળ
કાર્યક્રમ છે. આ કાર્યક્રમનું ઉદઘાટન 20મી જૂ ન, 2020એ
વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, તેનો
ઉદ્દેશ્ય કોવિડ-19 ને કારણે ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિને પગલે
પોતાના વતન પાછા ફરે લા સ્થળાંતરિત કામદારોને આગામી
ચાર મહિના માટે રોજગાર પૂરો પાડવાનો છે.

શ્રી નરે ન્દ્ર તોમરે પૉર્ટલના આરંભ પ્રસંગે આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો સાથે જ અભિયાનના વિવિધ જિલ્લા પ્રમાણેની યોજના
પ્રમાણેના ઘટકોની માહિતી જનતાને પૂરી પાડવામાં આવશે, આ ઉપરાંત છ રાજ્યોના 116 જિલ્લાઓમાં રૂ. 50,000 કરોડની
ખર્ચની જોગવાઈ સાથે હાથ ધરવામાં આવી રહે લાં કાર્યોની પ્રગતિનું નિરીક્ષણ, દેખરે ખ રાખવામાં પણ મદદ મળશે. ઉપરોક્ત
રાજ્યોમાં જિલ્લા દીઠ 25000થી વધુ સ્થળાંતરિત કામદારો પાછા ફર્યા હોવાનો અંદાજ છે. શ્રી તોમરે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય
સરકારો સાથેના સંકલનમાં કેન્દ્ર સરકાર કોવિડ-19 મહામારી દ્વારા ઊભી થયેલી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ સાથે સફળતાપૂર્વક કામ
પાડી રહી છે.
વૅબ પૉર્ટલના આરંભ બાદ પસંદ કરવામાં આવેલા 116 જિલ્લાના કેન્દ્રીય નોડલ અધિકારીઓની કાર્યશાળા યોજાઈ હતી,
શ્રી નાગેન્દ્રનાથ સિન્હાએ આ અભિયાન હે ઠળનાં કાર્યોના અમલીકરણ તથા તેની પ્રગતિ પર દેખરે ખ અને નિયંત્રણ રાખી આ
કાર્યો સમયસર પૂર્ણ થાય એ માટે આ સાથે સંકળાયેલા વિવિધ મંત્રાલયો સંબંધિત રાજ્ય સરકારો તથા જિલ્લા પ્રશાસનની ભૂમિકા
અને જવાબદારીઓની રુપરે ખા આપી હતી. રે લવે, માર્ગ પરિવહન અને હાઈવે, ખાણ, ન્યૂ ઍન્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી, વોટર ઍન્ડ
ે ન, વન અને પર્યાવરણ, પેટ્રોલિયમ અને કુ દરતી ગૅસ, ટેલિકોમ, કૃ ષિ, પંચાયતી રાજ, બૉર્ડર રોડ્ઝ ઑર્ગેનાઈઝેશન જ ેવા
સેનિટશ
મંત્રાલયોના પ્રતિનિધિઓ તથા વિવિધ ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગોએ નોડલ અધિકારીના ફાયદા માટે વિગતવાર પ્રસ્તુતિકરણ રજૂ
કર્યાં હતા.

સ્રોતઃ પ્રેસ ઈન્ફૉર્મેશન બ્યુરો (PIB)
Ministry of Panchayati Raj

પંચાયતી રાજ મંત્રાલય

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

ે ન મંત્રાલય
ડ્રિન્કિંગ વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

પંચાયતી રાજ યુટ્યુબ ચેનલ

પંચાયતી રાજ મંત્રાલય દ્વારા મુદ્રિત અને પ્રકાશિત
મુખ્ય સંપાદકઃ સુનીલ કુ માર, સચિવ, પંચાયતી રાજ મંત્રાલય
મુદ્રણઃ ઈન્ડિયા ઑફ્ફસેટ પ્રેસ, એ-1, માયાપુરી ઈન્ડસ્ટ્રિયલ
એરિયા, ફે ઝ -1, માયાપુરી, નવી દિલ્હી – 100064
પ્રકાશનઃ પંચાયતી રાજ મંત્રાલય, ભારત સરકાર ટાવર ટુ ,
નવમો માળ, જીવન ભારતી બિલ્ડગ
િં , કોનોટ પ્લેસ,
નવી દિલ્હી -110001

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.

