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ರಾ

ಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿವಸ 2020 ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದ�ೇಶದ
ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸರಪಂಚ್ರ ಜ�ೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕೀಕೃತ ಇ-ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಆ�ಪ್ ಮತ್ತಿತರ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ದ�ೇಶದಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯು ಜನರು ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವ ವ�ೈಖರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯು,
ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

“ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು ನಾವು ಊಹಿಸಿದ ಹ�ೊಸ ಸವಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದ�ೊಡ್ಡಿದೆ.
ಜ�ೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಟ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವ�ೈರಾಣುವು ನಾವು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರವು ಮತ್ತು
ಸ್ವಾವಲಂಭಿಗಳಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಸಂದ�ೇಶ ನೀಡಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಹ�ೊರಗೆ ದ�ೊರೆಯುವ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವುಗಳು
ಅವಲಂಭಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದೆ.”
“ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಷ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಭಿಗಳಾಗಿರಬ�ೇಕು.
ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯು ತನ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾವಲಂಭಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮ
ನಿರ್ಭರವಾಗಿರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡೀ ದ�ೇಶವ�ೇ ಸ್ವಾವಲಂಭಿಯಾಗಿರಬ�ೇಕು.”

ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗ�ೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚು
ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

“ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು
ಕ�ೇವಲ 100 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇಂದ್ರ (Common Service Centre)ಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.”

ಮೊಬ�ೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು,
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿವೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
“ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ದ�ೇಶದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.”

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು,
ಹ�ೊಸ ಹುರುಪು ಹಾಗೂ ಹ�ೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಲ್ಲ ತನ್ನ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಮ್ಮತದ ಬಲವ�ೇ ದ�ೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
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The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under Ministry of
Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is unintentional and not meant
to hurt any feelings and therefore may be excused.

ಸಂದ�ೇಶ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್
ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರ�ೈತ ಕಲ್ಯಾಣ,

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲವು ಒಂದು ಅಗ�ೋ�ಚರ ಶತ್ರುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಂಭೀರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೋದಯ
ಸಂಕಲ್ಪದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಏಳನ�ೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನ
ವ�ೈರಸ್ ಅಥವಾ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸ�ೋ�ಂಕಿನ
ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ
ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸ�ೋ�ಂಕು ಮತ್ತು
ಸಾವಿನ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿತು. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಡೀ ದ�ೇಶವನ್ನು
ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವ�ೈರಸ್ಸನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇಂದು ಇಡೀ
ಪ್ರಪಂಚ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಬ�ೇರೆ ದ�ೇಶಗಳ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು ಹಾಗೂ “ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ” ಮತ್ತು
"ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್" ಘ�ೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು 20 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿಯ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿದರು
ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಒಳಗ�ೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಸರ್ವತ�ೋ�ಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಗರಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ
ವಾಪಸಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಿದೆ. ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸಾಗಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶ
ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕರೆಗೆ ಓಗ�ೊಟ್ಟು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು
ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರ�ೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವು. ಈಗಿನ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಎನ್ಡಿ
ಎ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ತನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತವನ್ನು ಸದೃಢಗ�ೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು
ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮನಗಂಡಿತು ಮತ್ತು ಈ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು
ಇ-ಗ್ರಾಮಸ್ವರಾಜ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (http://egramswaraj.gov.in)ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು. ಇದು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸಗಳ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಸಾಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಇ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ
ಆಬಾದಿ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ "ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ" (Ownership Deed) ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲ�ೋ�ನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸದಾವಕಾಶವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಧೃಡವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

(ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್)
4

ಜೂನ್ 2020

ಸಂದ�ೇಶ
ಶ್ರೀ ಗಜ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶ�ೇಖಾವತ್

ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಹಮದಾಬಾದಿನ ಸಬರಮತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2, 2019ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದ�ೇಶದ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವೀರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 150ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಯಲು
ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಕ�ೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತದ ವ�ೈಭವಯುತ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ�ೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಸ�ೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು. ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ಘ�ೋಷಣೆಯು, ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2, 2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ
ಲಭ್ಯತೆ ಕ�ೇವಲ 39% ಇದ್ದಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತ�ೋ�ರಿದಾಗ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ - ಗ್ರಾಮೀಣ (ಎಸ್ಬಿ ಎಮ್– ಜಿ )ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಟ ಪಯಣದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.

ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳ ಫಲವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇಂದು 60 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರನ್ನು
ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೌಚದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳತ್ತ ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕ�ೋ�ಟಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2014ರಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೌಚದ ಸೌಲಭ್ಯ
ದ�ೊರಕಿಸಲು ಜನ ಆಂದ�ೋ�ಲನ ಆರಂಭಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಕರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ, ತನ್ನ
ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟುಮಾಡಿತು.
ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯಲು, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿರವರ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
(ಗ್ರಾಮೀಣ)ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2024-25ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 4, 2020ರಂದು ನಡೆದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಒದಗಿಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತವು
ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಯಾರೂ ಸಹ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹ�ೊರಗುಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲ�ೇವಾರಿ (ಎಸ್ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತವನ್ನು 1,40,881 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ 2020-21 ರಿಂದ 2024-25ನ�ೇ ಸಾಲಿನ ನಡುವೆ ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ
ತರಲಾಗುವುದು.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ದ
ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದ ಅಭಿಯಾನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ,
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಕ�ೈತ�ೊಳೆಯುವುದು, ಕಸ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು, ಇಂತಹ ಸರಳ
ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚ�ೇತರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವ�ೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಭಾವವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ
ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ದ ಕುರಿತ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಈ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕ�ೋ�ರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಭಾವ
ಬೆಳೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.


(ಗಜ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶ�ೇಖಾವತ್)
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಸಂದ�ೇಶ
ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಐಎಎಸ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಏಳನ�ೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ
ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ
ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿರುವ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಒಂದು ಮೌನ
ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆಯೇ? ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 39% ಇದ್ದ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2019ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ 100%ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು 10 ಕ�ೋ�ಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಸಮಾಜದ
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ 60 ಕ�ೋ�ಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಸದ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಸ ಶ�ೇಖರಣೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯಬ�ೇಕಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತ
ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಈ
ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

ಸಮಾಜದ ತಳಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಈ
ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗ�ೊಳಿಸಲು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕಾರ್ಯವ�ೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಅನುದಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ
ಬಳಕೆಯಾಗಬ�ೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲ�ೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು PRIAsoft-PFMS ಮೂಲಕ
ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.39 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಪಾವತಿಗೆ
ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಲು ನನಗೆ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 1.03 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು
ಈಗಾಗಲ�ೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು / ಸ�ೇವಾದಾರರಿಗೆ PFMS ಮೂಲಕ ಆನ್ಲ�ೈನ್ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ರಂದು ಹ�ೊಚ್ಚ ಹ�ೊಸ ಆಡಿಟ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬ�ೇಕಿದೆ. ಅನುದಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು, ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು
ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಲು ಆಡಿಟ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನೂತನ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾದ
ಮಾಹಿತಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇ-ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್, ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳಾಗಿದ್ದು,
ಅವುಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಮುಖ ಲ�ೇಖನಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಓದುಗರು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇರುವ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಹ�ೊರತರಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ.
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(ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್)

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ
ವರ್ಗಾವಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

- ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್*

“ಭಾ

ರತದ
ಭವಿಷ್ಯ
ಅದರ
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದೆ”
ಎಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ ಕ�ೇವಲ ರಾಜಕೀಯ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಮಾತ್ರ
ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ
ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ನ�ೈತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು
ಅವರು
ಒತ್ತಿ
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ದ�ೇಶದ
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ
ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ,
ಹಳ್ಳಿಗಳು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲವಾದ
ನಂತರವ�ೇ ಇಡೀ ದ�ೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ
ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಬಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 20ನ�ೇ ಶತಮಾನದ
ಕ�ೊನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ 73 ಮತ್ತು 74ನ�ೇ
ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜಕೀಯ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೂರನ�ೇ ಅಂಗವಾಗಿ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತದ ಜನತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ,
ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳು (CFC) ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,
"ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳ ಸಲಹೆ ಆಧರಿಸಿ,
ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತುರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು
ಮಾಡುವುದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕ�ೇಂದ್ರ
ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಳ
ಪ್ರಮುಖ
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ."
ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ರಾಜ್ಯದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ
ಕಾರಣ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ನ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು

ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು
ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರ
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ
ಹಲವಾರು
ನಿಬಂಧನೆಗಳ
ಪ್ರಕಾರ,
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು
ಸ್ಥಳೀಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ
ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ,
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ವರ್ಗಾಯಿಸುವ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 11ನ�ೇ ಪರಿಚ್ಛೇಧದಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತಾದ 29
ವಿಷಯಗಳ ಅನ್ವಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು
ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು
ಮಾತ್ರವ�ೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಕಂದಾಯ ವಿಧಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ
ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಕ್ತ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉತರ
್ತ ದಾಯಿತ್ವವನ್ನು
ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತವ
್ತ ೆ.
2014ರಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ,
14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ,
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿಲುವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಚಿಸುವ ಮೊದಲು,
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. 10ನ�ೇ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ (ಮಂಜೂರಾತಿ ಅವಧಿ 19952000) ಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಬಗೆಗಿನ ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 12ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (20052010) ದವರೆಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೀರಾ
ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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10ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು 4380.93 ಕ�ೋ�ಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ
ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಂಜೂರಾತಿ ವ�ೇಳೆಯಲ್ಲಿ,
ಒಟ್ಟು 3576.35 ಕ�ೋ�ಟಿಯಷ್ಟು (81.63%) ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಅದ�ೇ ರೀತಿ, 11ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು (ಮಂಜೂರಾತಿ ಅವಧಿ
2000-2005) ಒಟ್ಟು 8000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಂಜೂರಾತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 6601.85
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು (82.52%) ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು.
12ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು (ಮಂಜೂರಾತಿ ಅವಧಿ 20052010) 20000 ಕ�ೋ�ಟಿ ಹಣ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು
ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 18926.79 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು (94.5%)
ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
13ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು (ಮಂಜೂರಾತಿ ಅವಧಿ
2010-2015)
ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು
ಮುರಿದು,
ವಿಶಿಷ್ಟ
ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಡಿಗಂಟು ನೀಡುವ
ಬದಲಾಗಿ, ಆಯೋಗವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪೂಲಿನ 2.5% ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು
ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ 65,160.76 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ
58,256.63 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು (89.40%) ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಕ�ೊರತೆಯ
ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯವಾದವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ
ಕ�ೋ�ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ
ಅವಶ್ಯವಿರುವ
ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳದಿರುವುದು.
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ
ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಹ�ೊಸ
ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಂತದ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಳ್ಳದೆ ಹಣವನ್ನು
ನ�ೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ
ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ನ�ೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳದಾಗಿದೆ.
ಈ ಹ�ೊಸ ವಿಧಾನದ ಜ�ೊತೆಗೆ, ದ�ೇಶದ 26 ರಾಜ್ಯಗಳ
ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2,00,299.20 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ 14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ನೀರು ಸರಬರಾಜು,
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ
ವಿಲ�ೇವಾರಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ�ೈಕ�್ಲೋನ್ ನೀರು
ಬಸಿಯುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಸ್ತೆ
ನಿರ್ವಹಣೆ, ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಮೂಲಭೂತ ಸ�ೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ
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ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ
ಉಪಯೋಗಿಸಬ�ೇಕಿತ್ತು.

ಮಂಜೂರಾದ

ಹಣವನ್ನು

ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರವು 14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ
ಎಲ್ಲಾ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ
ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ
ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 180,237 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು (90%)
ಹಣವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹ�ೊಸ ಹುರುಪು
ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಪಂಚಾಯತಿಗಳು
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿಪಿಡಿಪಿ) ಎಂಬ
ವಾರ್ಷಿಕ
ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು
ತಯಾರಿಸಬ�ೇಕು.
ಯೋಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹದಿನಾಲ್ಕನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು
ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹ�ೊರತಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಬ�ೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಪೂರ್ವ
ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ 14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತನ್ನ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇ-ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್
ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 14ನ�ೇ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು
ಜಿಯೋ ಫೋಟ�ೋ� ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್
ಡ�ೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 6.14
ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು,
8.25 ಲಕ್ಷ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಸ�ೇವಾದಾರಿಗೆ
ಮಾಡುವ 14ನ�ೇ ವ�ೇತನ ಆಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ
ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು PRIAsoft-PFMS ಇಂಟರ್ ಫ�ೇಸ್
ಮೂಲಕವ�ೇ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ
ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 2020-21ನ�ೇ
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 60,750 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು 15ನ�ೇ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಮಧ್ಯಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ
ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು
ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟು ದ�ೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ವಿವಿಧ ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಬಿಡುಗಡೆ

ನಿಗದಿಯಾದ
ಮೊತ್ತ
(ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

11ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

8000

12ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

20000 (2.5 ಪಟ್ಟು)

13ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

65160 (3.3 ಪಟ್ಟು)

14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

200292 (3 ಪಟ್ಟು)

15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

13ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕಳೆದ ಮೂರು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಹಣ, ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ

13ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ, 14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ
12ನ�ೇ ಹ. ಆ
14ನ�ೇ ಹ. ಆ

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಕ�ೋ�ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ

ಬಿಡುಗಡೆ

13ನ�ೇ ಹ. ಆ

14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
ವರ್ಷ 1

ವರ್ಷ 2

ವರ್ಷ 3

ವರ್ಷ 4

ವರ್ಷ 5

ಕಳೆದ ಮೂರು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ
ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಬಿಡುಗಡೆ

12ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

15ನ�ೇ ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮಧ್ಯಂತರ
ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಜೂನ್ 1, 2020ರಂದು
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ರೂಢಿಯಂತೆ ಹಣಕಾಸು
ಸಚಿವಾಲಯವು ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿತ
ಅನುದಾನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ,
ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ
ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಯಲು
ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಪ್ಲಸ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಜಲ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಅಪ್ಲ�ೋ�ಡ್ ಹಾಗೂ ಜಲಶಕ್ತಿ
ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳ
ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿರಂತರ ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಸಹ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರ,
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಮತ್ತು
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ನ�ೇರ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇದನ್ನು
ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು
ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಈ ವರ್ಷ
ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ
ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಯೋಗದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ವ�ೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು
ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತದ ಭಾಗವಾದ ಮೂರು ಹಂತದ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಬಲೀಕರಣದ ಒಂದು ಹ�ೊಸ
ಯುಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
*ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ
ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಇ-ಪಂಚಾಯತ್ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಯೋಜನೆ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಸ�ೋ�ಪಾನ

ವಿ

ಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, “ಇ- ಆಡಳಿತ ಎಂದರೆ ನಾಗರಿಕರು,
ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಅಂಗಗಳ
ಜ�ೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಹ�ೊಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ವ�ೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್
ವರ್ಕ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬ�ೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್
ಇತ್ಯಾದಿ) ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ: ಅವೆಂದರೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು, ಉದ್ದಿಮೆ ಮತ್ತು
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ, ಮಾಹಿತಿ
ದ�ೊರಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಅಥವಾ
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆ. ಇದರಿಂದಾಗುವ
ಲಾಭಗಳೆಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ
ಹೆಚ್ಚುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆ, ವರಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಮತ್ತು/
ಅಥವಾ ಖರ್ಚುಗಳ ಇಳಿಕೆ.”

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ
ರಚನೆಯಲ್ಲಿ
ನಾಗರಿಕರ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ದ�ೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2006ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. “ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸ�ೇವಾ ವಿತರಣಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ�ೇವೆಗಳು ದ�ೊರೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೂಲಭೂತ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಈ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗೆಟಕುವ
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು.” ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ
ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇ-ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಮಿಷನ್
ಮೋಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತವನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅದನ್ನು ಈಗ ಜಾರಿಗೆ
ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇ-ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ
ಮಹತ್ವದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹ�ೊತ್ತು ತಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ
ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಗುರಿ
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶ�ೇಷ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು
ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನರ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯು
ಪಂಚಾಯತಿಗಳ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗ�ೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ, (ಸುಮಾರು 2.5
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ಲಕ್ಷ (ಚುನಾಯಿತ) ಪಂಚಾಯತಿಗಳು). ಈ ಯೋಜನೆಯು
ಯೋಜನೆಗಳ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು,
ಬಜೆಟ್, ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ�ೋ�ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು
ನಾಗರಿಕ ಸ�ೇವೆಗಳಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಲ�ೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ
ಒದಗಿಸುವುದು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ.
ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ)
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಕ�ೊರತೆಯ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಎನ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜ�ೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ
ವ�ೈಖರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಈ
ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೂಟ್ (ಪಿಇಎಸ್)
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಲ�ೋ�ಕಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಡ�ೈರೆಕ್ಟರಿ (ಎಲ್ಜಿಡಿ),
ಪ್ಲಾನ್ ಪಸ್
್ಲ , ಪ್ರಿಯಾಸಾಫ್ಟ್, ಆಕ್ಷನ್ಸಾಫ್ಟ್, ಏರಿಯಾ
ಪ್ರೊಫ�ೈಲರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಡ�ೈರೆಕ್ಟರಿ (ಎನ್ಎಡಿ),
ಸರ್ವಿಸ್ ಪಸ್
್ಲ , ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೋರ್ಟಲ್
(ಎನ್ಪಿಪಿ), ಸ�ೋ�ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್
ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಎಸ್ಎಎಂಎಂ), ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಆಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮನಚಿತ್ರ (ಜಿಐಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್) ಎಂಬ
ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಫ್ಟ್ವ�ೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಇ –
ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಇಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಗಳ
ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದವರೆಗೂ
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲಾ
ಹಂತದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ಗಳ ಕೂಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸ ತಯಾರಿಸಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು
ಏ.

ಇ - ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.44 ಲಕ್ಷ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ
ಅನುದಾನಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ (200292 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ),
ಯೋಜನೆಯ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಲವಾರು
ಹಂತಗಳ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆವರೆಗೆ,
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ಆದ
ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ
ಸ್ವತ್ತಿನ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ
ಹಂತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ
ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ

ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಈ
ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫ�ೈನಾನ್ಸಿಯಲ್
ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್) ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಪ್ಲಾನ್ಪ್ಲಸ್, ಆಕ್ಷನ್ಸಾಫ್ಟ್, ಪ್ರಿಯಾಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್
ಅಸೆಟ್ ಡ�ೈರೆಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇದರ
ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
•
•
•
•
•
ಬಿ.

(i)

ಪ್ರಿಯಾಸಾಫ್ಟ್ (PRIAsoft): ಇ - ಪಂಚಾಯತ್ ಮಿಷನ್
ಮೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್
ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ / ಎಂಐಎಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳ
ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. PRIAsoft ಒಂದು
ನಗದು ಆಧಾರಿತ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಸಿಎಜಿಯವರ ಕಛ�ೇರಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾಡೆಲ್
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಎಂಎಎಸ್) ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇ - ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ
ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್: ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ
ವಹಿವಾಟು ಆಧಾರಿತ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಫಂಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರದ
14ನ�ೇ
ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಳಿಗೆ
ಎಂಐಎಸ್
ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕೆಳಹಂತದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ
ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಳಕೆಯ ಕ�ೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೆ
ಹಣಕಾಸಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್ ಒಂದು
ಪಾವತಿ ದ್ವಾರದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(ii)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳ
ಸಮರ್ಥ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ಪ್ರತಿ ಸ್ವತ್ತಿನ
ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ

ಭೌತಿಕ

ಪ್ರಗತಿಯ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್
ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು.
ಪ್ರಿಯಾಸಾಫ್ಟ್ - ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್ ಇಂಟರ್ಫ�ೇಸ್ (ಪಿಪಿಐ)

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಫಂಡ್ ಹರಿವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್
ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ 14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಆಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು
ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಎರಡು ಎಂಐಎಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಗಳಾದ
i) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್
ಸಾಫ್ಟ್ವ�ೇರ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫ�ೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಸಿಸ್ಟಮ್
(ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್)
ನಡುವೆ
ಸಂಯೋಜನೆ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಯೋಜನೆಯ ಡ�ೇಟಾದ ಸಾಗಣೆ

1. ಪ್ಲಾನ್ಪ್ಲಸ್
 ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು

 ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ

2. ಆ�ಕ್ಷನ್ಸಾಫ್ಟ್

ಎರಡು ಎಂಐಎಸ್/ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಗಳ ಈ ಜ�ೋ�ಡಣೆಯು
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಮತ್ತು
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಯೂ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ,
ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಮಾಜ
ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು - “ಮುಖ
ರಹಿತ, ಕಾಗದ ರಹಿತ, ನಗದು ರಹಿತ”. ಪ್ರಿಯಾಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ವಿಶ�ೇಷ ಇಂಟರ್ಫ�ೇಸ್
ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು

ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿ/
ಚಟುವಟಿಕೆ IDಗೆ
ತಗುಲಿದ ಖರ್ಚು

 ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭೌತಿಕ

ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಮಾಡುತ್ತದೆ

 ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಸ್ವತ್ತು ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಾಗ

5. ಎನ್ಎಡಿ

4. ಪ್ರಿಯಾಸಾಫ್ಟ್

 ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ

 ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಪಾವತಿ ದ್ವಾರ

6. ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್
3. mಆ�ಕ್ಷನ್ಸಾಫ್ಟ್

 E-A-T ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿ

 ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಹಂತವಾರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ
 ಸ್ವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಯೋ-ಕ�ೋ�ಆರ್ಡಿನ�ೇಟ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ
 ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ActionSoft ಜ�ೊತೆಗೆ ಶ�ೇರ್ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ�ೈಪಿಡಿ
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಸ�ೇವಾದಾರರಿಗೆ
ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಮಯಕ್ಕೆ

ಸರಿಯಾಗಿ

ಹಣ

ಪಾವತಿ

ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 21 ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಿಯಾಸಾಫ್ಟ್ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, 1,00,872
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸುಮಾರು 11,000 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿವೆ.
ಸಿ.	ಜಿಯೋ ಸ್ಪೇಶಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ - ಗ್ರಾಮ
ಮನ್ಚಿತ್ರ
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತ ಕಲ್ಯಾಣ
ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್
ಅವಾರ್ಡ್ -2019ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 23, 2019ರಂದು
ಗ್ರಾಮ ಮನ್ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಗ್ರಾಮ ಮನ್ಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ
ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ
ನೀಡುವ ಒಂದು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. 29
ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಲು ಒಂದು ಏಕ ಕ�ೊಂಡಿ
ಜಿಯೋ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತದ
್ತ ೆ
ಮತ್ತು ಜಿಪಿಡಿಪಿಗೆ ನಿರ್ಣಯಗಳ ನೆರವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುತದ
್ತ ೆ.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ಜಿಲ್ಲಾ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಸಿಎಸ್ಸಿಗಳು,
ಪಿಎಸ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಕೆಂದ್ರಗಳು), ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ
(ಬ್ಯಾಂಕ್
ಶಾಖೆಗಳು,
ಎಟಿಎಂಗಳು,
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ಗ
 ಳಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು), ಸಂಪರ್ಕ
ಸಚಿವಾಲಯ (ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ�ೇವೆಗಳು), ಗ್ರಾಹಕ ಸ�ೇವೆಗಳು,
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವಾಲಯ (ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ
ಅಂಗಡಿಗಳು), ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಚಿವಾಲಯ
(ಕುಡಿಯುವ
ನೀರಿನ
ಮೂಲಗಳು),
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚಿವಾಲಯ (ನರ�ೇಗಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಡ�ೇಟಾ) ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆ (ಶಾಲೆಗಳು) ಇಂತಹ ವಿವಿಧ
ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್
ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಡ�ೇಟಾ ಜ�ೊತೆಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅನ್ನು
ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಿ ಗಣತಿ
(ಎಸ್ಇಸಿಸಿ),
ಅಂತ�್ಯೋದಯ
ಅಭಿಯಾನ
ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತ�್ಯೋದಯ
ಅಭಿಯಾನದ ಅಂತರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಲಕ�ೋ�ಟೆ
ಜ�ೊತೆಗೂ ಸಹ ಈ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದ�ೇ ಗವಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೊರಕಲಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ '’ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ’
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯಗಳ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ,
ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು
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ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆದ್ಯತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು
ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ವಿಚಾರಣೆ,
ಎಲಿವ�ೇಶನ್ ಪ್ರೊಫ�ೈಲ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೊಫ�ೈಲ್, ಇತ್ಯಾದಿ
ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಶಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್
ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತರ
್ತ ದಾಯಿತ್ವ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ,
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ�ೇವೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ�ೇಗ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಡಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು (ಸಿಎಸ್ಸಿಗಳು)

ಸಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯವು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು
ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸ�ೇವೆಗಳು ಅನ್ಲ�ೈನ್ ಮೂಲಕ
ದ�ೊರೆಯುವುದನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಡುವೆ
ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 21,
2019ರಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು
ಭಾರತೀಯ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸ�ೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಒಪ್ಪಂದ
ಪತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಸಿಎಸ್ಸಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು
ಏಕ
ಕ�ೊಂಡಿಗಳಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದ�ೇ
ನಿಲುಗಡೆ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ
ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ
ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತದ
್ತ ೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತದ
್ತ ೆ.
ತಮ್ಮ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜ�ೊತೆಜ�ೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
•
•

•

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ೇವಾ
ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದು, ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.

ಇ - ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು: ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ�ೇಟಾ
ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಧನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದು.
ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಚುನಾಯಿತ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ
ಡ�ೊಮೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

•

•

•

•

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ / ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಅಪ್ಡ�ೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ
ಎಂಐಎಸ್ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು.
ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ /
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಟ�ೋ�ಮೇಷನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು
ದ�ೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ರಾಜ್ಯಗಳು / ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದು.

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜ�ೊತೆಗಿನ
ಒಪ್ಪಂದದ
ಹ�ೊರತಾಗಿ,
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ
ಸ್ಥಳೀಯ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಸಿ - ಎಸ್ಪಿವಿಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ರಾಜ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು.
ಇ-ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
ಏ.

ಇ- ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಎಂಬ ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್: ಇ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗ�ೊಳಿಸುವುದು.

ಇ - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಎಂಬ ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹ�ೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು,
ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ
ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ
ಇಂಟರ್ಫ�ೇಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್
ಮೂಲಕ, ಪಿಇಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ (ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ
11) ಸ�ೇವೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್
ಅನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕಾಮಗಾರಿ
ಆಧಾರಿತ
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್
ಆಗಿ
ಬದಲಾಯಿಸುವ, ಅಂದರೆ, ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳ
ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ಡ�ೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ
ಪಿಇಎಸ್ನಲ್ಲಿ
ಇರುವ
ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು
ಕ್ರಮೇಣ
ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾದ ನ್ಯಾವಿಗ�ೇಶನ್ ಮೂಲಕ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಇಂಟರ್ಫ�ೇಸ್ ಅನ್ನು
ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು
ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಿ.

ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ

ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಂಟಿ
ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಡ�್ರೋಣ್ ಸರ್ವೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜನವಸತಿ ಜಮೀನಿನ ಗಡಿಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ
ಆಸ್ತಿ ದೃಢೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಸಿ.

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಖಾತೆಗಳ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್

ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು
ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ. ಮೇಲಾಗಿ, 2020-21ನ�ೇ ಸಾಲಿನ
15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಡಿಟ್ಗೆ
ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಖಾತೆಗಳು ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ
ಹ�ೇಳಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಬ�ೇಕೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬ�ೇಕೆಂದು
15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ,
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಂಚಾಯತಿ ಖಾತೆಗಳ
ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸಲು ಆಡಿಟ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಾತೆಗಳ
ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ
ಖಾತೆಗಳ ಆಡಿಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹ ಇದು
ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು
ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮ
ಹಣಕಾಸು ಆಡಿಟ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನು ಈ
ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಿಟ್ ವಿಚಾರಣೆ, ಸ್ಥಳೀಯ
ಕರಡು ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳು, ಆಡಿಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕರಡುಗಳನ್ನು
ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮ ಮಾಡುವ
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಆಡಿಟ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅನ್ನು
ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
ತಯಾರಾದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳ ರಶೀದಿಗಳ
ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಅನ್ನು ಪಿಪಿಐ ಜ�ೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ,
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ನು ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ
ಯೂನಿಫ�ೈಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಅದು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಪ�ೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫ�ೇಸ್ (ಓಪಿಐ) ನ
ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ.
ಪಂಚಾಯತ್
ಖಾತೆಗಳ
ಆಡಿಟ್
ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸಲು ಆಡಿಟ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಅನ್ನು ಈ ಓಪಿಐ ಜ�ೊತೆ
ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
* ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
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ಇ - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್: ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಸರಳೀಕೃತ ಕಾಮಗಾರಿ
ಆಧಾರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್
1.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸುವುದು
ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭಾರತವನ್ನು
ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು
ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯದ
ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧಿಸಲು, ಇ - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್
(https://egramswaraj.gov.in/) ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ
ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮರ್ಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಟೂಲ್
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಂದು
ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟರ್ಫ�ೇಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್
ಪಂಚಾಯತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್
ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇ - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಸರಪಂಚ್ ಮತ್ತು
ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ವಿವರಗಳು, ಪಂಚಾಯಿತಿಯ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ,
ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು, ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಮೂಲಕ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು,
ಬ�ೇರೆ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ
ಮಾಹಿತಿಗಳಾದ 2011ರ ಜನಗಣತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಿ
ಗಣತಿ ವಿವರಗಳು, ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಅಭಿಯಾನದ ಸರ್ವೆ ವರದಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ,
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಿದೆ.
ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್,
ಕಾಮಗಾರಿ ಆಧಾರಿತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ಡ�ೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು
ಕ್ರಮಬದ್ಧಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ
ಮೂಲಕ
ಸುಲಭವಾದ
ನ್ಯಾವಿಗ�ೇಶನ್ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಟರ್ಫ�ೇಸ್
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಂಚಾಯತಿಗಳ
ದ�ೈನಂದಿನ
ಡ�ೇಟಾ
ಎಂಟ್ರಿ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ
ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇ - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ
ಮೂಲಕ ಸ�ೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅನುಷ್ಠಾನದ ವ�ೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
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ಇ - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು

ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪ್ರೊಫ�ೈಲ್ : ಚುನಾವಣೆಯ ವಿವರಗಳು,
ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಸಮಿತಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡ
ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರೊಫ�ೈಲ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
•

•
•

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಿವರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ಒಂದು
ಸಮಗ್ರವಾದ ಪ್ರೊಫ�ೈಲ್ ಹ�ೊಂದಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕುರಿತಾದ
ವಿವರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸುತದ
್ತ ೆ.

ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲಾನಿಂಗ್: ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ
ಯೋಜನೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
•
•

•

•

•

ಸಲಹೆಗಳು – ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ
ಅರ್ಜಿಗಳು / ಕ�ೋ�ರಿಕೆಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಶೆಲ್ಫು: ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗುಚ್ಛ: ವಿವಿಧ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರದ
ಯೋಜನೆಗಳ
ಹಾಗೂ
ಇನ್ನಿತರ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾದ ಹಣದ
ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ�್ರೋಢೀಕರಣ: ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ
ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಕ�್ರೋಡೀಕರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತದ
್ತ ೆ
ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಹಣದ ಕ�ೊರತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈಬಿಡದೆ
ಇರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ - ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ
ಹಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವ
ಮೂಲಕ, ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು
ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ನೀಡುವುದು: ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆಗಳ
ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
•

•

•
•

•

•

• ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು
ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ 4 ರೀತಿಯ ರಶೀದಿಗಳ
ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ:

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ - ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು
ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

• ಮಾಡೆಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಜಿಯವರು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ 4 ಹಂತದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಭಜನಾ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತದ್ತ ೆ.
• ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ದಾಖಲಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಹಿವಾಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್
ಎರಡನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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• ದ�ೈನಂದಿನ, ಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ
ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುತದ್ತ ೆ
ಮತ್ತು
ಮುಂದಿನ
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತದ್ತ ೆ.

ಪುಸ್ತಕ ರಶೀದಿ: ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುಕ್
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲಿಸಲು.

ಇ - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಆ�ಪ್

ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಸುಲಭವಾಗಿ ನ�ೋ�ಡಲು ಬಳಕೆದಾರ / ನಾಗರಿಕರು ಗೂಗಲ್
ಪ್ಲೇ ಸ�್ಟೋರ್ನಿಂದ ಇ – ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಅ�ಪ ಸಹ
ಡೌನ�್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. (https://play.google.
com/store/apps/details?id=nic.in.unified).
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಆ�ಪ್ ಮೂಲಕ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಸಿಗುತ್ತವೆ:
•

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ
ಮಾಹಿತಿ.

•

ಪಂಚಾಯತಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
(ಚಟುವಟಿಕೆಯ
ಹೆಸರು,
ಯೋಜನೆಯ
ಹೆಸರು ಮತ್ತು
ಹಣದ ಮೊತ್ತ)

•

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು
ಖರ್ಚುಗಳ
(ಸಮುಚ್ಚಯ /
ಒಟ್ಟಾರೆ) ವಿವರ.

• ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆದ ಖರ್ಚು,
ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮುಂಗಡ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
• ವಿವಿಧ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ
ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್ ಅನುಮೋದಿತ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಹಣ ಪಾವತಿ.

ಎದುರು ರಶೀದಿ: ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ
ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಿಸಲು

ಪಾವತಿ ರಶೀದಿ: ಹಣದ ಹ�ೊರಹರಿವು ದಾಖಲಿಸಲು

ಆಸ್ತಿ ವಹಿ : ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ
• ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ / ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ
/ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ
ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲು
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಸ್ತಿ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
• ಸ್ವತ್ತು ಇರುವ ಜಾಗ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ
ಸ್ವತ್ತಿನ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
• ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿರುವ ಸ್ವತ್ಗತಿ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಮತ್ತು ರಶೀದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
• ಗ್ರಾಮ ಮನ್ಚಿತ್ರ GISನಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ
ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ನೀಡುವುದು - ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡ�ೇಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು
ಚಟುವಟಿಕೆಯು
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ,
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ, ಕ�ೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಗಿದಿದೆ
ಎಂದು ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಡ�ೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಕೌಂಟಿಂಗ್: ಅನುದಾನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಧಾರಿತ
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ

o
o

ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವುದು - ಹಣದ ನಿಜವಾದ ಮಂಜೂರಾತಿ
ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ್ಥವಾದ ಡ�ೇಟಾ ಹರಿವು
ಭೌತಿಕ
ಮತ್ತು
ಆರ್ಥಿಕ
ಪ್ರಗತಿಯ
ವರದಿ
ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಶೀದಿ : ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಿಸಲು

o

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ - ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ
ಅಂಶಗಳನ್ನು
ದಾಖಲಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ - ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಜಿಯೋ
ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಟ�ೋ� ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಬ�ೈಲ್ ಆ�ಪ್ ಮುಖಾಂತರ
ಸ್ವತ್ತು ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು
ಸುಗಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

o

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ವೇ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್
ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಅದರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ - ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ

ಹ

ಳ್ಳಿಗಳು ದ�ೇಶದ ಆತ್ಮದ ಕ�ೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು
ನ�ೈತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಪಡೆಯಬ�ೇಕು ಎಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದವು."ಹಳ್ಳಿಗಳು
ನಾಶವಾದರೆ ಭಾರತವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು
ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಾರದು. ಜಗತ್ತಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ಅಭಿಯಾನ ನಶಿಸಿಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ." (ಹರಿಜನ, 29-8-1936;
63:241) ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ
ಪ್ರಕಾರ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವ�ೇ
ದ�ೇಶದ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕೃತ
ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ
ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ
ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹ�ೊತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು ಭಾರತದ
ಗ�್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನಕ್ಕೂ
ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ 150ನ�ೇ
ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಪಂಚಾಯತಿ ದಿನವಾದ 24, ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ
"ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆ" ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ
ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ
ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ:
2021)

ಫ�ೇಸ್ 2 - (ಎಪ್ರಿಲ್ 2021 - ಮಾರ್ಚ್ 2024)
ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವೆ (ಮೂರು
ವರ್ಷಗಳು)
ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಜವಾದ
ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದ�ೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದ
ಕಾರಣ ತಮ್ಮದ�ೇ ಜಮೀನನ್ನು ವರಮಾನದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ
ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ, ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಡೆದ ಭಾರತದ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೆ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಜನವಸತಿ (ಆಬಾದಿ) ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಜನವಸತಿ ಜಾಗಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಧುನಿಕ
ಡ�್ರೋಣ್ ಸರ್ವೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಆಸ್ತಿ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಪರಿಹಾರ
ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಫ�ೇಸ್ 1 - ಪ�ೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 - ಮಾರ್ಚ್
ಆರು ಪ�ೈಲಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳ (ಹರಿಯಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ,
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ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತು
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್) ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ)
CORS ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೂನ್ 2020

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಗಳೆಂದರೆ,
•

ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರದ ವಿಮೆ

ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಜಮೀನು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

•

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

•

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು
ಒತ್ತುವರಿ ತಡೆಯುವುದು.

•

ಗುರುತಿಸುವ

ಮೂಲಕ

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳ
ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿಪಿಡಿಪಿ)ಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವುದು.

ಈ
ಯೋಜನೆಯು
ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಸುಗಮವಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ
ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ
ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ನೀಡಲಾಗುವ ಟ�ೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಕುರಿತಾದ
ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು

ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (ಜಿಪಿಡಿಪಿ) ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಇದು

ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸ್ಪೇಶಿಯಲ್
ಡ�ೇಟಾ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾಮಿತ್ವದ ಭಾಗಗಳು
i.
ii.

iii.

ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಆಪರ�ೇಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ (ಸಿಒಆರ್ಎಸ್)ಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು: ನಿಖರವಾದ ಜಿಯೋ
ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂತಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಮೀನುಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುವ
ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಟ�್ರೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿಒಆರ್ಎಸ್ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಡ�್ರೋಣ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿ (ಆಬಾದಿ) ಜಾಗಗಳನ್ನು
ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಡ�್ರೋಣ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು
ನೀಡಲು ಹ�ೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳ ಅಥವಾ ಡ�ೇಟಾದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಇಸಿ ಮುಂದ�ೊಡಗುಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.

iv. ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ "ಗ್ರಾಮ ಮನಚಿತ್ರ"ವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು: ಡ�್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ
ತಯಾರಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಶಿಯಲ್ ಡ�ೇಟಾ / ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು, ಜಿಪಿಡಿಪಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ನೆರವಾಗುವ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ರಚಿಸುವುದು.
v.

ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

vi. ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್): ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು.
ಸ್ವಾಮಿತ್ವ: ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ “ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ”
•
•

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು
ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು.

ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು
ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.

- ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜನರ ಯೋಜನೆ ಜನರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಯೋಜಅ) - 2019: ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ
ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ,
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು
ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆ
(ಜಿಪಿಡಿಪಿ)
ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 11ನ�ೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ
ಎಲ್ಲಾ 29 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ
/
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬ�ೇಕು.
ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭಾರತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಈ
ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ
ತರುವಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಜನರ
ಯೋಜನೆ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಯೋಜಅ), ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಏಕ�ೈಕ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ
ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. "ಎಲ್ಲರ ಯೋಜನೆ, ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ" ಎಂಬ
ಘ�ೋಷಣೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ
ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಜ.ಯೋ.ಜ.ಅ.-2019ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲ ಏನೆಂದರೆ, ವಿವಿಧ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ತಯಾರಿಸಿವೆ.
2020-21ನ�ೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವ ಏಕ�ೈಕ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡನ�ೇ ಜ.ಯೋ.ಜ.ಅ.ಯನ್ನು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2,
2019ರಂದು ಶುರು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1,
2019ರಂದು ಮುಗಿಯಿತು. ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು
ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ
ತಯಾರಿಸಲು ಜ.ಯೋ.ಜ.ಅ. ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ
ಎಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿದವು. ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ವಿವರಿಸಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಿದ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಿಪಿಡಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ. ಈ
ಕೆಳಕಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜ.ಯೋ.ಜ.ಅ.
2019ರ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆದವು.
1.
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ಜುಲ�ೈ 23, 2019ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು
/ ಇಲಾಖೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಭೆ: 29 ವರ್ಗೀಕೃತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು / ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದ
ಜೂನ್ 2020

2.

3.

ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಭಟ್ನಾಗರ್
ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನವ ದೆಹಲಿಯ ಕೃಷಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜುಲ�ೈ
23, 2019ರಂದು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜ.ಯೋ.ಜ.ಅ.-2019 ಯಶಸ್ವಿಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ
ಮತ್ತು
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು
ಚರ್ಚಿಸಲು
ಎಲ್ಲಾ
ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರಗಳು: ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು
ತರಬ�ೇತಿ
ಮೂಲಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಇಲಾಖೆಗಳ
ಫ್ರಂಟ್ಲ�ೈನ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ
ಪಿಪಿಸಿ ಸಿದಪ
್ದ ಡಿಸಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಂಪ�ೇನ್
ಸಮಯ ನಿಗದಿಗ�ೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸಲು
ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅವರ
ಫ್ರಂಟ್ಲ�ೈನ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿತು.
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ:
ಜ.ಯೋ.ಜ.ಅ.
ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಫ್ರಂಟ್ಲ�ೈನ್
ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ
ಕುರಿತು
ವಿಚಾರ
ವಿನಿಮಯ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಪತ್ರ
ಕಳುಹಿಸುವ ಹಿಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ;
a.

b.

ಕ್ಯಾಂಪ�ೇನ್ಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನ�ೇಮಿಸುವುದು.

ನ�ೋ�ಡಲ್

ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಫ್ರಂಟ್ಲ�ೈನ್
ಕೆಲಸಗಾರರು ಯೋಜನೆಯು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಷಯ
ಮಂಡನೆ ನೀಡುವುದು.

c.	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ.

d.

4.

ಪ್ಲಾನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು.

ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ�ೇನ್ (ಜ.ಯೋ.ಜ.ಅ. 2019)
ಗಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್
(ಪಿಎಂಯು) ಸ್ಥಾಪನೆ: ಪಿಪಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ
ಬರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು
2019ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ
ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಿಷನ್ ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪಿಎಂಯುಗೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಪಿಎಂಯುನಲ್ಲಿ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

a.

ರಾಜ್ಯ ನ�ೋ�ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸರ್ವೆಯರ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸರ್ ನ�ೇಮ್ ಮತ್ತು
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒದಗಿಸುವುದು.
b.	ಮೊಬ�ೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ
ದ�ೋ�ಷಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು.
c.

5.

e)

ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಐಸಿ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಸಾಧಿಸುವುದು.

ಮಿಷನ್ ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು
ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯಗಳು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
2019ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮೂರು
ಜನ ಟೆಲಿ-ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗಳನ್ನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇದರ ಹ�ೊರತಾಗಿ, ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು
ಪಿಎಂಯು ತಂಡವು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಂಯು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯುತಮ
್ತ
ಅಭ್ಯಾಸ
ಎಂದರೆ,
ಪಿಪಿಸಿಯ
ನಿರಂತರ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ಇಡೀ
ದಿನದ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ
ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಅದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು:
ಪಿಪಿಸಿ 2019ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿ 2020-21 (ಎಲ್ಲರ
ಯೋಜನೆ, ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ) ತಯಾರು ಮಾಡಲು
ದ�ೇಶದ
ಎಲ್ಲಾ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡ
ಓರಿಯೆಂಟ�ೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
a) ಜಿಪಿಡಿಪಿ 2019ರ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಪೀಪಲ್ಸ್
ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ�ೇನ್ಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 7, 2019
ರಂದು ಹ�ೈದರಾಬಾದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮತ್ತು
ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಓರಿಯೆಂಟ�ೇಷನ್ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
b) ಮಿಷನ್ ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ಸ್
ಪ್ಲಾನ್
ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು 13, 2019
ರಂದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಗುವಾಹಟಿಯ ಎನ್ಇಆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಓರಿಯಂಟ�ೇಷನ್ ತರಬ�ೇತಿ.
c) ಜಿಪಿಡಿಪಿ 2019 ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್
ಕ್ಯಾಂಪ�ೇನ್ನಿಂದ "ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ" ಕುರಿತು 24-25
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಲಕ�್ನೋನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು.
d) “ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರದ�ೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ”
ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 10 ಮತ್ತು 11 ಅಕ�್ಟೋಬರ್
2019ರಂದು ಉತರ್ತ ಾಖಂಡದ ಋಷಿಕ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

f)

g)

6.

“ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ” ಕುರಿತ
ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ 30 ಮತ್ತು 31 ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2019ರಂದು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

“PESA (ಪೆಸಾ) ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಮೂಲಕ
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ”
ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 22 ಮತ್ತು 23 ನವೆಂಬರ್
2019ರಂದು
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ
ರಾಯಪುರದ
ಟಿಪಿಎಸ್ಐಪಿಆರ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

12 ಮತ್ತು 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂನ
ಗುವಾಹಟಿಯ ಐಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ಎನ್ಇಆರ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ
"ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ"
ಕುರಿತು
ಜಿಪಿಡಿಪಿಗಾಗಿ
ಪೀಪಲ್ಸ್
ಪ್ಲಾನ್
ಕ್ಯಾಂಪ�ೇನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಿಪಿಸಿಯ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು
ರಾಜ್ಯಗಳ
ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ
ಪ್ರಗತಿಯ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡಲು
ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ
ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ
ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು
10 ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗ
 ಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಪಿಪಿಸಿಯು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಗುರಿಗಳನ್ನು
ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ತಯಾರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ
ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲದ ಪಂಚಾಯತಿ, ಶೂನ್ಯ ಗ�ೈರು
ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಾದಕವಸ್ತು ರಹಿತ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಕ್ಕಳಸ್ನೇಹಿ
ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಿರಿಯನಾಗರೀಕ ಸ್ನೇಹಿ ಪಂಚಾಯತಿ,
ಲಿಂಗಸ್ನೇಹಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್
ಪಂಚಾಯತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸತಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ
ದೂರದೃಷ್ಟಿ 2024 ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲು, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲಸಗಳ ರಣನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಜ.ಯೋ.ಜ.ಅ.
ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

- ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತುಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳು
ಬದಲಾಗಿವೆ,
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು
ತಾಯಂದಿರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ,
ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ,
ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವ ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ
ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ
ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕುರಿತು
ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳನ್ನು, ನಾಲೆಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ 35 ರಾಜ್ಯಗಳು /
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ 699 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 6
ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಈಗ ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತೇ? ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದೆ
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅವರ�ೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಲು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು
ಕತ್ತಲಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬ�ೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಸುರಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗಸರು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಆತ್ಮಗೌರವ ಪಡೆದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ: ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಿದೆ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ�ೇ?
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳ ಸಹಾಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟುವ ಈ ಬೃಹತ್
ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಗಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳು ಶುಚಿಯಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ�ೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ನಾವು ಕಸದಿಂದ
ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬ�ೇಕು.

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾದ
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ಮಾತು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಎಷ�್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ನಿಜ
ಹ�ೇಳಬ�ೇಕೆಂದರೆ,
ನಗರಗಳು
ಅತಿವ�ೇಗವಾಗಿ ಕಸದ ತಿಪ್ಪೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗರ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ,
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು
ಮತ್ತು ಅವು ಕಸದ ತಿಪ್ಪೆಗಳಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ
ದ�ೇಹಗಳನ್ನು
ಶುಚಿಯಾಗಿ
ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು
ಹ�ೇಗೆ
ಅವಶ್ಯಕವೋ,
ಹಾಗೆಯೇ
ನಮ್ಮ
ಪರಿಸರವನ್ನು
ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ
ನೀಡಬ�ೇಕು.
ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ: ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ
ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹ�ೇಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಹುದು?
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ
ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಶುಭ್ರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಾವು
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು
ನಗರಗಳಂತೆ
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು

ಕಸದ

ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು

ಇದ�ೇನೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ: ನೀವು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು
ಕಲಿಯಬ�ೇಕು
ಮಾಡು

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ಬ�ೇರ್ಪಡಿಸು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ

ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
ನಾವು
ನಮ್ಮ
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ

ಬಳಸಬ�ೇಕು.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು
ಹಳ್ಳಿಯ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ
ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬ�ೇಕು. ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ�ೇಷ
ಗಮನ ನೀಡಬ�ೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕಸವನ್ನು ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡುವ
ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸಬ�ೇಕು.
ನಗರಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಜ�ೈವಿಕ ಕಸ
ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿವೆ. ಕಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ ಲಾಭವನ್ನು
ತಂದುಕ�ೊಡುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಬ�ೇಕು. ಹೌದು,
ನಾನು ನಿಜ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ
ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಮಾತ್ರವ�ೇ
ಕಸವು ನಮಗೆ ಲಾಭದ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ
ಲಾಭಗಳೆಂದರೆ, ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕಸದ
ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು.
ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ: ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ�ೇ,
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ�ೇಳಿ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

ಪ್ರಕೃತಿ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,

ತಾಯಿ

ಯಾವುದನ್ನೂ

ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ

ನಾವು ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬ�ೇಕು,

ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎನಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಕಸದಿಂದ ಬಂಗಾರ
ಗಳಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಸ ಬ�ೇರ್ಪಡಿಸಲು
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಕಸ
ಮತ್ತು ಕ�ೊಳೆಯುವ ಕಸ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಕ�ೊಳೆಯುವ
ಕಸ, ಪ�ೈರಿನ ಕೂಳೆ, ಜಮೀನಿನ ಕಸ, ದನದ ಸಗಣಿ,
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ�ೊಬ್ಬರ / ಎರೆಹುಳು ಗ�ೊಬ್ಬರ
ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಗ�ೊಬ್ಬರಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮಗೆ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗ�ೊಬ್ಬರಗಳ ಹಾನಿಕಾರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ
ಗ�ೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ರ�ೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ�ೊಬ್ಬರ, ಎರೆಹುಳು ಗ�ೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು
ಜ�ೈವಿಕ ಗ�ೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ
ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವೂ
ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಕಸದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಉತ್ತಮ
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಗ�ೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ನಿರಂತರ
ಸಂಪಾದನೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರ�ೇ, ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು
ನಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿವೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

ಸರಿ, ಈಗ ಕ�ೇಳಿ.
ಇಂಧನಗಳ ಹ�ೊಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರಗಳನ್ನು
ಹಾಳುಮಾಡಿವೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗುವುದ�ೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ�ೋ�ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸ�ೋ�ಣ.
ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ�ೋ�ಣ
ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ�ೋ�ಣ
ಮಾಲಿನ್ಯ ಕ�ೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ,
ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ
ಜನರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಮಗೆ ನಾವ�ೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು
ಜ�ೈವಿಕ ಕಸವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಗ�ೊಬ್ಬರವಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಬ�ೇಕು. ದನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಗಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬ�ೇಕು. ಸರ್ಕಾರ
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಕಸವನ್ನು ಸುಡುವ ಬದಲು ಕ�ೊಳೆಸಬ�ೇಕು. ಆ
ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತಮ
್ತ
ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಜ�ೊತೆಗೆ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟಬ�ೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪರಿಸರ
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸೂಕವ
್ತ ಾಗಿದೆ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ: ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ�ೇ, ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪಾತ್ರವ�ೇನು?
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಕೂಗು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ,

ಆದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ
ವರ್ತಿಸಬ�ೇಕು,
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಒಂದ�ೇ ದಾರಿ ಇದೆ,

ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ
ಕಾಪಾಡಿ.

ನೀವು
ಹ�ೇಳಿದ್ದು
ಖಂಡಿತ
ನಿಜ.
ಸುರಕ್ಷತೆ
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ
ಹ�ೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್
ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ�ೊಂಡಿ ಆಗುವುದನ್ನು
ಹ�ೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನ
ಹರಿಸಬ�ೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಗಜ ಅಂತರ
ಕಾಪಾಡುವುದು - ಇದನ್ನು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬ�ೇಕು.
ಸ್ವಚ್ಛ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ - ಜಾಮನ್ ಕಿ ಸಾಯಿರ್,
ಬ್ಲಾಕ್ ಪಚ್ಚದ್, ಸಿರ್ಮೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

ಯೋಜನೆಯ ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ:

ಸಿ

ರ್ಮೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಚ್ಚದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿ "ಜಾಮನ್ ಕಿ
ಸಾಯಿರ್" ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಿಂದ 20 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2019ರಂದು ಅಚಲ ಚಂದ್ರ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ ನೀರಾವರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿತು.
ಈ
ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಯು
ಮಹಾತ್ಮ
ಗಾಂಧಿ
ನರ�ೇಗಾ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ನಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಅಭಾವವನ್ನು ನೀಗಿಸಿದೆ. ಈ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ
ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,14,000 ಲೀಟರ್
ಮತ್ತು 65,000 ಲೀಟರ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 10
ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: - "ಜಾಮನ್ ಕಿ ಸಾಯಿರ್" ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ರ�ೈತರ
ಕೃಷಿಭೂಮಿಯ
ನೀರಾವರಿ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸ�್ಟೋರ�ೇಜ್
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ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು
ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನಾಂಶ
ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಜನರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ,
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಟ�ೊಮ್ಯಾಟ�ೋ�, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ,
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಳ ನೀರಾವರಿ
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಜಾಮನ್ ಕಿ ಸಾಯಿರ್" ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಬ�ೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಊರಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲು ಮತ್ತು
ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ
ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಚಲ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಲಾಯಿತು. ರ�ೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು
ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ,
ಯೋಜನೆಯು ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ
"ಜಾಮನ್ ಕಿ ಸಾಯಿರ್" ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜನರು
ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮ

MGNREGA ಪಾರ್ಕ್: ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು
ಸಮಗ್ರ ಮಾದರಿ

ಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರ�ೇಗಾ ಯೋಜನೆ (MGNREGA)ಯ
ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ 100 ದಿನಗಳ ಉದ�್ಯೋಗ
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಎರಡನ�ೇ ಉದ್ದೇಶವು ಜನರಿಗೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು
ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸುವುದಾಗಿದೆ. MGNREGA ಯೋಜನೆಯು ಬಹುಮುಖಿ
ಆಯಾಮವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, MGNREGA ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ
ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇಲಾಖೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ 260 ಕೆಲಸಗಳ ಸಾಂಕ�ೇತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯು
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. MGNREGA ಜನರಿಗೆ 100 ದಿನಗಳ
(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 120 ದಿನ) ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ
ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದ�ೇಶದ
ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ
ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾಜ್ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಿಕಾರಿ
ಮಾತಾ ದ�ೇವಾಲಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜಂಜ�ೈಹಲಿಯಿಂದ 20
ಕಿ. ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮುರ್ಹಾಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು
ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಗ�ೋ�ಹರ್
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುರ್ಹಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಳೀಯ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸಲು
MGNREGA
ಜ�ೊತೆಗೆ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಿ, ಭಾರಾಡಿ ಎಂಬ
ಸಳ
್ಥ ವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು
ತ�ೊಡಗಿತು ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ಮೊದಲ MGNREGA ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಸುಮಾರು ಐದು ಬಿಘಾ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಕನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ MGNREGA
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.10 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು
ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ
ಮಂಜೂರಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಮುಖ್ಯಸರ
್ಥ
5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಒಟ್ಟು 1.20 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ
ಪಾರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 99% ಹಣ
MGNREGA ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
MGNREGA ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 10
ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ -1) ಸಸಿ ನೆಡುವುದು
ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, 2) ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, 3) ಮಳೆ
ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ, 4) ಸ�ೋ�ಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಕೆ, 5) ಕೆಟ್ಟ
ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಂದ�ೇಶ ಸಾರುವುದು, 6) ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ

ಸಂದ�ೇಶ, 7) ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) ಕುರಿತು
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸದ
ಜಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು,
8) ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಸಹಾಯ
ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು,
9) MGNREGA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಮದುವೆ
ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಲು
ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವುದು. 10) ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
MGNREGA ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವ�ೇಳೆಯಲ್ಲಿ,
ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದ�ೇ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು MGNREGA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ�ೇವರ್
ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ, 150 ಚಿನಾರ್
ಮರಗಳು, ಬ�ೇರೆ ತಳಿಯ 30 ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ
ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ನೆಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಸಸಿ ನೆಡುವುದು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದ�ೇಶ ಸಾರುವ
ಫಲಕಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಯಾವುದ�ೇ
ಒಬ್ಬ
ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು
ನೆಡಬಹುದು. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ�ೊತೆ "ಇವತ್ತು ನಾವು
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೆ ಹ�ೋ�ದರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನ�ೋ�ಡಬಹುದು"
ಎಂಬ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾಸಿಗಳು
ಈ
ಆಕೃತಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಫೋಟ�ೋ�
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ತೆಗೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಜ�ೊತೆಗೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ, MGNREGA
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್
ಶೆಡ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು 9 ಪ�ೈನ್ ಮರಗಳ ನಡುವೆ
ಕಟ್ಟಿರುವ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕಿನ ನೀರನ್ನು
ಗಾಳಿಹಾಯಿಕೆಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಆಮೇಲೆ
ಜನರ ಹ�ೊಲಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಜ�ೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಗೆ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಬಹೂಪಯೋಗಕ್ಕೆ
ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಲಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
100 ಸ�ೋ�ಲಾರ್ ಲ�ೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ "ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ" ಕುರಿತ ಸಂದ�ೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಸಹ
ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ
ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತ ಸಂದ�ೇಶವೂ ಇದೆ.
ಯುವಕರು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ಪಡೆಯಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು
ಪಾರ್ಕಿನ�ೊಳಗೆ ಒಂದು ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು
ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಪಾರ್ಕಿನ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯತೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ
ಕಸವನ್ನು ಕಸದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಪಾಲಿಥಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್
ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ,
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಚಟ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ಸಹ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಒಂದು ಆಟದ
ಅಂಗಳವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿನ ವಿವಿಧ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಜನರು ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು MNREGA

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡಾ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು
ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೂಲಕ
ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ, MGNREGA ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟದ
ಮೈದಾನ, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು,
ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಡುಗೆ
ಶೆಡ್ಡುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಒಂದು ವ�ೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ
ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು
ರಾಜಕೀಯ, ಅಧಿಕೃತ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಪುರಾತನವಾದ ಮಾ ಬಗಲಮುಖಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ�ೊಂದಿಗೆ
ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಹಳೆ ಪರಂಪರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್
ಮೂಲಕ ಮುರ್ಹಾಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ
ಬಾಳಿಕೆಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ದ�ೊರೆತಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ
ಪಾರ್ಕಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ. 2300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ
ದ�ೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ಪಾರ್ಕಿನ ಸಂದ�ೇಶವೆಂದರೆ - "ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ".

ತಾಜ�ೇಂದ್ರ ಠಾಕೂರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
ಮುರ್ಹಾಗ್ ಗ�ೋ�ಹರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ,
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ
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ಪರಿಚಯ:

ಧಾಮೂನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಶ�ೋ�ಬ್ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಶಿಮ್ಲಾ ತಹಶಿಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಶಿಮ್ಲಾ-ನಲಗರ್
ಧಾಮೂನ್
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶಿಮ್ಲಾದಿಂದ 20 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್

ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13
ಕಂದಾಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು 7 ವಾರ್ಡ್್ಗಳು ಇವೆ. ಶ್ರೀ
ಬಲದ�ೇವ
ರಾಜ್
ಠಾಕೂರ್
ಈ
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಬ್ಬರಹಟ್ಟಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಹ ಈ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಯು
ಜನರನ್ನು
ಮೇಲೆತ್ತಲು
ಪರಿಸರ,
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ, ಕೃಷಿ / ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಧಾಮೂನ್ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್
ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್
ಸಬಲೀಕರಣ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಈ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18 ರಲ್ಲಿ ನಾನಾಜಿ
ದ�ೇಶಮುಖ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅವಾರ್ಡ್
ದ�ೊರೆತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೂನ್ 5,
2019ರಂದು ಪರಿಸರ ನಾಯಕತ್ವ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ
ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
1. ಪರಿಸರ / ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ:ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು,
ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳು, ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಘಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಭಾವನಾ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಪ್ಲಾಂಟ�ೇಶನ್
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರದ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ�ೇಶನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ
ದ�ೇವದಾರು ಮರಗಳು, ಭತ್ತ, ಸೀಬೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು
ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿವೆ. ಹಳೆಯ
ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ಡಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ
ನೀಡಲು ಧಾಮೂನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಾಗೃತಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಘಟಿಸಿದೆ.
2. ಕೃಷಿ:-

ರ�ೈತರ
ಸುಧಾರಿಸಲು,

/ ತ�ೋ�ಟಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ

ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ
ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಧಾಮೂನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಕೃಷಿ
ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ರ�ೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ
ಬೀಜಗಳು / ಸಸಿಗಳು, ಗ�ೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶಿ
ತರಕಾರಿಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು (ಕೆಂಪು - ಹಳದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ,
ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ) ನೀಡಿದೆ. ರ�ೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ
ಒಂದು ಹೂವು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ
ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಂಘ'ವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ರ�ೈತರು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗಳು /
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರ�ೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ
ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಪಂಚಾಯತಿಯು ರ�ೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ
ಜುಬ್ಬರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರ�ೈತರ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು
ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ
3 ವಿಸ್ವಾ ಜಮೀನನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ರ�ೈತರು ಮಾಡಿರುವ
ಉತ್ತಮ
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು
ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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3. ನೀರಾವರಿ

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ವರಮಾನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು.

ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ರ�ೈತರಿಗೆ
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಭಾವನಾ ಮತ್ತು
ಖಲಾಗ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆನೀರು ಕ�ೊಯ್ಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮಳೆನೀರು
ಕ�ೊಯ್ಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳು 2.50
ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 3.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹ�ೊಂದಿವೆ.
ಈ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳು ರ�ೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
ಒದಗಿಸಿದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ

ಧಾಮೂನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮದ
ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು
ಗಳಿಸುವ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರೇಮ್ ಲಾಲ್,
ಪಂಚಾಯತಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಮಶ�ೋ�ಬ್ರಾ ಬ್ಲಾಕ್,
ಶಿಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ

ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆರಂಭ: ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಭಾವರ್ನಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ
ಐಮಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ
ಮಾದರಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಯಿತು.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ
ಜ�ೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ, ಹಿಮಾಚಲ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಕಾನ್ವರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರಾ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾವರ್ನಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ ಐಮಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಒಂದು
ಕಸ
ನಿರ್ವಹಣಾ
ಘಟಕಕ್ಕೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಜೀವಂತ ರೂಪ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾವರ್ನಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ ಐಮಾ ಗ್ರಾಮ

ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ರಂದು
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರಾಜ್ಯ
ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಕಾನ್ವರ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಈ
ಘಟಕವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ
ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕದಿಂದ 11 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದ�ೊಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ
ಖರ್ಚುಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಂಪೂರದ
ಐಮಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ದ�ೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಎಂಬ ವಿಶ�ೇಷತೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ
ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ
ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಸದ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಐಮಾ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಬಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು
ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ಹ�ೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಐಮಾ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್
ರಾಣಾ ಅವರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ
ಕಸವನ್ನು
ಸಂಸ್ಕರಣೆ
ಮಾಡಿ,
ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ
ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಒಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಒಂದು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ
ವಾಹನವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಸವನ್ನು
ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಮಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಈಗ ಬ�ೇರೆ
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ
ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಹಲವಾರು
ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತವ
್ತ ೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಗಮನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಯ
ಲೆ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದ�ೇ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಾಲಂಪುರದ
ಐಮಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಎನ್ಎಫ್ಸಿಸಿ
ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಯುಎನ್ಎಫ್ಸಿಸಿ
(ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ನ�ೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಂವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್
ಚ�ೇಂಜ್) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಐಮಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ
ಕಸ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
ಅದು ಹ�ೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಹದಿನ�ೈದು ದ�ೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ
ರಾಜವಂತ್ ಸಂಧು ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದರ
್ದ ು ಮತ್ತು ಇಡೀ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಹ�ೊಗಳಿದರು.
ಪಾಲಂಪುರದ ಈ ಪಂಚಾಯತಿಯು ದ�ೇಶದ ಅತ್ಯುತಮ
್ತ ಮತ್ತು
ಮಾದರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ
ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಈ

ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಚವಾಣ್ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ,
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಬ�ೋ�ಧಿನಿ (ಯಶ್ದಾ), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು
ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ
ಅಭಿಯಾನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇದರ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ
ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು, ಅವರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು
ನನಸಾಗಿಸಲು, ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2, 2014 ರಂದು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ
ತರಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಗ್ರಾಮೀಣ
ಮತ್ತು
ನಗರ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು
ಇದರಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ�ೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಐಮಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾದರಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಘಟಕವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಐಮಾ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿಯು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯ
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ
ಮತ್ತು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಸದ ಮರುಬಳಕೆ,
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ
ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಕೃಪೆ: ಐಮಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಭಾವರ್ನಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್,
ಕಾಂಗ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ (ಕಾಂಗ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಅಧಿಕಾರಿ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಅವರಿಂದ).

ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ
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ಕ�್ಟೋಬರ್ 2, 2019ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು ದ�ೇಶದ ಜನರು ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು "ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ"
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಜನರು ಮತ್ತು
ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸ್ವಚ್ಚಗ್ರಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ - ಗ್ರಾಮೀಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಸುಮಾರು 10 ಕ�ೋ�ಟಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ಕಟ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 39%ನಷ್ಟಿದ್ದ
ದ�ೇಶದ ಶೌಚಾಲಯ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2019ರ
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ 100%ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 35
ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು, 699 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
ಮತ್ತು 599,963 ಹಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ
ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿಕ�ೊಂಡವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು
ಎಸ್ಡಿಜಿ 6ರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ತೀವ್ರಗತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧನಸಹಾಯ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನಗಳ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ
60 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಇದು
ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಿತ್ತು.
'ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ'ದಿಂದಾಗಿ
ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 93.4% ಆಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಪರಿಸರ
ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ
ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹ�ೇಳುತ್ತವೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ
ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದು ಅಗಾಧವಾಗಿ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ,
ಈಗಿರುವ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ
ಆಗಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು
ಯಾರನ್ನೂ ಕ�ೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು.
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ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
(ಗ್ರಾಮೀಣ)ದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು
ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಓಪನ್ ಡಿಫಿಕ�ೇಷನ್ ಫ್ರೀ
ಪ್ಲಸ್ನತ್ತ ಗಮನ ನೀಡಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕತ
್ತ ೆ
ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ, ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳ
ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳು
ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ�ೊಂದಿವೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನು
ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಆಂದ�ೋ�ಲನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭಾರತದ ಜನ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತವನ್ನು
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಬಿಎಮ್ಜಿ - ಫ�ೇಸ್ 2 (ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
ಗ್ರಾಮೀಣ - ಎರಡನ�ೇ ಹಂತ) ವನ್ನು 1,40,881 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜಿನ�ೊಂದಿಗೆ 2020-21ರಿಂದ
2024-25ರವರೆಗೆ
ಅಭಿಯಾನದ
ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಗೆ
ತರಲಾಗುವುದು. ಇದು, ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆ
ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಎಪ್ಫ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಯಶಸ್ವಿಗ�ೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ
ಹ�ೊಚ್ಚಹ�ೊಸ
ರೀತಿಯಾದ
ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಲಿದೆ.
ಈ
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ (DDWS) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ, 15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ
ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ
ಮಂಜೂರಾತಿ, MNREGS ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಮಾದರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

- ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ,
ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ

ಒ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ರ ವಿಷಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ

ಳ್ಳೆಯ ಕ�ೈತ�ೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ
ಸುತಮ
್ತ ುತಲ
್ತ ೂ ಇರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹರಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತದ
್ತ ೆ.
ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ
ಜನಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಇಲಾಖೆಯು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಮತ್ತು
ಸ್ವಚತ
್ಛ ೆಯ
ಕುರಿತಾದ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಮತ್ತು ಸ್ವಚತ್ಛ ಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ-ಗ್ರಾಮೀಣದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
"ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚತ
್ಛ ೆಗೆ
ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬ�ೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಶೌಚಾಲಯ
ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು." ಎಂದು ಈ ಸಲಹೆ ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳ
ತಯಾರಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ
(ಓಡಿಎಪ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 20
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲು

ಸ್ವ

ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು
ಇದು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಜ�ೊತೆಜ�ೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಮುಂದುವರೆದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ
ನಿರ್ಮಾಣ, ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚತ
್ಛ ೆಯ ಜಾಗೃತಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮಟ್ಟದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ
ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ
ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ.
ಫ್ರಂಟ್ಲ�ೈನ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು
ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವ�ೇ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚತ್ಛ ಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬ�ೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ಲ�ೈನ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು,
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ ಮತ್ತಿತರ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯುವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಗ್ರಾಂಟಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ:

ಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಇಲಾಖೆಯು ಇತರೆ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು,
ಎನ್ಜಿಓಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸ�ೇರಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಲವಾರು
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಪಖ್ವಾಡ: 2016ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ
ಪಖ್ವಾಡವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು
ತ�ೊಡಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚತ
್ಛ ೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ.
ಪಖ್ವಾಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು
ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಪಖ್ವಾಡ ಪಾಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕೂಲಂಕುಶ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್
ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚತ
್ಛ ೆಯ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು,
ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಶ�ೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಪಖ್ವಾಡವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/
ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು
ಇತರೆ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಘ�ೋಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಪಾಕ್ಷಿಕಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಪಖ್ವಾಡ ಅನುಸರಿಸುವ
ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತದ
್ತ ೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಗುಣಾತ್ಮಕ
ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬ�ೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತದ
್ತ ೆ.

ಸುಜಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾದ
ತರಬ�ೇತಿ: ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜುಲ�ೈನಲ್ಲಿ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ
ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ಮುಕ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ
ಬರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನರ್ಗಳು
ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಘನ ಮತ್ತು
ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು
ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕೆಲಸಗಳ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಜನವರಿ 2020ರಿಂದ ಪ್ರತಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನರ್ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಐದು ದಿನಗಳ ಟ್ರೈನರ್ಗಳ
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಫೀಲ್ಡ್
ಟ್ರೈನರ್ಗಳು ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಧಿಕಾರಿ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸ್ವಚ್ಚಾಗ್ರಹಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೆರವಿನ�ೊಂದಿಗೆ
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಫೀಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ, ಇಡೀ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸಬ�ೇಕಿತ್ತು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ 2019: ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ
ಮತ್ತು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಗ
ಲೆ ಳ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ತಯಾರಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು
ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ "ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಚ್ಛ
ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ 2019" (SSG 2019) ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು
33 ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು, 683 ಜಿಲ್ಗ
ಲೆ ಳು
ಮತ್ತು 17,209 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು, ಸಂತೆಗಳು, ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ಎಸ್ಸಿ/
ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಸ್ವಚತ
್ಛ ೆಯ ಕುರಿತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು
ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಈ ಸರ್ವೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ
ಸರ್ವೆಯ ನಂಬಿಕಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಒಂದು
ವಿಶ�ೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಸಹ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ 2019ರ ಉದ್ದೇಶಗಳು:
•
ದ�ೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ.
•
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಮಾನದಂಡಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ನೀಡುವುದು.
•
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಜ�ೊತೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು.
•
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಪ�ೈಪೋಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು.
•
ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಪ್ರಗತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸುವುದು.
•
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಐಇಸಿ/ಬಿಸಿಸಿ
ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
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ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ನಾಗರಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛ
ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮೀಣ
– 2019 ರ ಕುರಿತು
ತಿಳಿದಿದ್ದರು

ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಚತ್ಛ ೆಯ
ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ
ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ – ಗ್ರಾಮೀಣ
ಕಾರಣವೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ

ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ
ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಾಗಿ ವರದಿ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ
ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಾಗಿ ವರದಿ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ�ೇವಾ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿ (ಸ್ವಯಂ-ಪರಿಶೀಲಿತ ವರದಿ)

76.8% ಜಿಲ್ಗ
ಲೆ ಳು
ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು
ಸ್ವಚ್ಛಾಗ್ರಹಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್
ಟ್ರೈನರ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು
ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

72.3% ಜಿಲ್ಗ
ಲೆ ಳು
ಓಡಿಎಫ್ಸುಸ್ಥಿರತಾ
ಕ�ೇಂದ್ರ (ಓಡಿಎಫ್.ಎಸ್
ಸೆಲ್) ಸ್ಥಾಪನೆ
ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ
ಮಾಡಿವೆ.

63% ಜಿಲ್ಗ
ಲೆ ಳು ಎಸ್ಸಿ/
ಎಸ್ಟಿ ಕ�ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಮುದಾಯ
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ
ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ

66-9% ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಗೃಹಬಳಕೆ
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ
ಲಭ್ಯತೆ ಕುರಿತಾದ ವಿಶ�ೇ಼ಷ
ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ
ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ

69.4% ಜಿಲ್ಗ
ಲೆ ಳು 4+1
ಐಇಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು
ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ

ಸ್ವಚ್ಛ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾಗಗಳು/ಸ್ವಚ್ಛ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್
(ಎಸ್ಐಪಿ): ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವಚ್ಛ
ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾಗಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಮೂರನ�ೇ
ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿ 18, 2020ರಂದು ಜಾರ್ಖಂಡಿನ
ದ�ೇವಘರ್ನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾಗವಾದ ಬ�ೈದ್ಯನಾಥ್ ಧಾಮದಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.
ಎಸ್ಐಪಿ ಒಂದು ಬಹು-ಪಾಲುದಾರರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್
ಆಗಿದ್ದು, ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು/
ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ "ಐಕಾನಿಕ್" ಆಗಿರುವ
100 ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಜಾಗಗಳ ಸದ್ಯದ ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉನ್ನತಹಂತಕ್ಕೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು,
ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಸಚಿವಾಲಯಗಳ
ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಳ
್ಥ ಕ್ಕೂ ಸಹ ಪಿಎಸ್ಯುಗಳನ್ನು ನ�ೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲನ�ೇ ಹಂತದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು: 1.
ಅಜ್ಮೇರ್ ಶರೀಫ್ ದರ್ಗಾ; 2. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಟರ್ಮಿನಲ್,
ಮುಂಬ�ೈ; 3. ಗ�ೋ�ಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್, ಅಮೃತಸರ; 4. ಕಾಮಾಕ್ಯ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನ, ಅಸ್ಸಾಂ; 5. ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್, ವಾರಣಾಸಿ; 6.
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ, ಮದುರ�ೈ; 7. ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ವ�ೈಷ�್ಣೋದ�ೇವಿ,
ಕತ್ರಾ; 8. ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ, ಪುರಿ; 9. ತಾಜ್ ಮಹಲ್,
ಆಗ್ರಾ; 10. ತಿರುಪತಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ, ತಿರುಮಲ.
ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಳ
್ಥ ಗಳು: 1. ಗಂಗ�ೋ�ತ್ರಿ;
2. ಯಮುನ�ೋ�ತ್ರಿ; 3. ಮಹಾಕಾಳ�ೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ,
ಉಜಯಿ
್ಜ ನಿ; 4. ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್; 5. ಸೆಂಟ್
ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸಿ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಗ�ೋ�ವಾ; 6.
ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಕಾಳದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ
ಮನೆ; 7. ಶ್ರವಣಬೆಳಗ�ೊಳದ ಗ�ೊಮ್ಮಟ�ೇಶ್ವರ; 8. ಬ�ೈದ್ಯನಾಥ್

ಧಾಮ, ದ�ೇವಘರ್; 9. ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ತೀರ್ಥ; 10.
ಗುಜರಾತಿನ ಸ�ೋ�ಮನಾಥ ದ�ೇವಾಲಯ.
ಮೂರನ�ೇ ಹಂತದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು: 1. ಶ್ರೀ
ಧರ್ಮಸಳ
್ಥ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ; 2. ಮಾನಾ ಗ್ರಾಮ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್; 3.
ವಿದುರ್ ಕುಟಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರಪ್ರದ�ೇಶ; 4. ಶ್ರೀ ಸರ್ವೇಶ್ವರ
ಮಹಾದ�ೇವ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ; 5. ಶ್ರೀ ನಾಗ ವಾಸುಕಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ; 6.
ಕಣ್ವಾಶ್ರಮ, ಉತರ
್ತ ಪ್ರದ�ೇಶ; 7. ಎಮಾ ಕಿತೆಲ್, ಮಣಿಪುರ; 8.
ಹಜಾರ್ ದ್ವಾರಿ ಅರಮನೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ; 9. ಪಂಗ�ೊಂಗ್
ತ�್ಸೋ; 10. ಶ್ರೀ ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಮಂತ್ರಾಲಯ.
NARSS 2019-20: ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
ಗ್ರಾಮೀಣದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ�ೊಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್
ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೇಶನ್ ಸರ್ವೆ (NARSS) 201920 ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ
ಶೌಚಾಲಯ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪ�ೈಕಿ 95.9% ಮನೆಗಳು
ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಎಂದು
ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತು ಘ�ೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ/ರಾಜ್ಯಗಳ
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ�ೈಕಿ 90.1% ಹಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತತೆ
ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು NARSS
ಸರ್ವೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಈ ಸರ್ವೆಯು ನವೆಂಬರ್
2019ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ / ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ 6136
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 92,040 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
NARSS 2019-20ರಿಂದ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
•
ಸರ್ವೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 94.4% ಮನೆಗಳು ಶೌಚಾಲಯದ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ�ೊಂದಿದ್ದವು.
•
ಶೌಚಾಲಯ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಜನರ ಪ�ೈಕಿ 95.9% ಜನರು
ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
•	ಹಿಂದೆ ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ
90.1% ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ
ಮುಕವ
್ತ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಉಳಿದ
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ 93%ನಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ತು.
•
ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ�ೈಕಿ 95% ಹಳ್ಳಿಗಳು
ಅತಿಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಕಸ ಮತ್ತು ಅತಿಕಡಿಮೆ ನಿಂತ
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹ�ೊಂದಿದ್ದವು.

ಗ�ೋ�ಬರ್-ಧನ್ ಯೋಜನೆ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗ್ಯಾಲ್ವನ�ೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್
ಬಯೋ-ಆಗ�್ರೋ ರಿಸ�ೋ�ರ್ಸ್ (GOBAR) ಧನ್ ಅಥವಾ ಗ�ೋ�ಬರ್
ಧನ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಂದು
ಹರಿಯಾಣದ ಕಾರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಸಗಣಿ ಮುಂತಾದ
ಜ�ೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಜ�ೈವಿಕ
ಗ�ೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂಉದ�್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರ�ೈತರ ಮತ್ತು ದನಗಳ ಮಾಲೀಕರ
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
ಮತ್ತು
ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು
ಆದಾಯ
ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ
ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತರ್-ಸಚಿವಾಲಯ
ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಸಚಿವಾಲಯವು ಗಂಗಾನದಿ ದಡದ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಯಲು
ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ,
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಉತ್ತರಪ್ರದ�ೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 52 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 4470
ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು
ಬಯಲು
ಶೌಚದಿಂದ
ಮುಕ್ತ
ಎಂದು
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್
ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾದ ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾನದಿ
ದಡದಲ್ಲಿರುವ 25 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಗಂಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣದ
ಎರಡನ�ೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ರಾ

ಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಂದು ನಡೆದ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸೆಮಿನ�ೇಶನ್ ಆ�ಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಶನ್
ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಗಜ�ೇಂದ್ರ
ಸಿಂಗ್ ಶ�ೇಖಾವತ್ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಗ್ರಾಮೀಣದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ
ಶ�ೇಖಾವತ್ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಮೊದಲನ�ೇ
ಹಂತದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡಿದರು ಮತ್ತು
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2, 2014ರಂದು ಶುರುವಾಗಿ, ನಂತರದ ಐದು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೌಚದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರ ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಮೊದಲನ�ೇ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತಕ್ಕೆ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಎರಡನ�ೇ
ಹಂತವು ಶೌಚಾಲಯದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಯೋಜನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ
ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ

ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ: ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆಯು ಜಲಶಕ್ತಿ
ಸಚಿವಾಲಯದ ನದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಮರುಪೂರಣ
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ
ನಡುವಿನ ಒಂದು ಹ�ೊಸರೀತಿಯ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಈ
ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 52,497 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬಜೆಟ್ನ ಮೂಲಕ
ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಆಯೋಗ, MNREGS ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಂದಾಯ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಮಾದರಿಗಳ ಫಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಪಡೆದು, ಅದನ್ನು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದು.
ಕ�ೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ.
ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ
ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದೂ ಸಹ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ
ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ರಾಜ್ಯ
ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಅವರು, ಕಳೆದ 5
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ
ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಜನ ಆಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಿ
ಮಾಡಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛ
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಾಗ್ರಹಿಗಳು
ಹಾಕಿರುವ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು,
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದ
ಆದ�ೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಅಭಿಯಾನವು 1,40,881
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2020-21ರಿಂದ 202425ರವರೆಗೆ ಅಭಿಯಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕ�ೊಳೆಯಬಲ್ಲ ಘನತಾಜ್ಯದ
ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡು), ಚರಂಡಿ
ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಈ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಓಡಿಎಫ್ ಪಸ್
್ಲ ನ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತದ್ತ ೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
ಗ್ರಾಮೀಣದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತವು ಗೃಹಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್
ಗುಂಡಿಗಳು, ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಟಸ್ಥೀಕರಣದ ಗುಂಡಿಗಳು,
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ
ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತದ್ತ ೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ,
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸ್ವ

ಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣವನ್ನು ಒಂದು ಜನ
ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದ ಜನರ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ
ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
(ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ಎಜುಕ�ೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಶನ್ (ಐಇಸಿ))
ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
ಗ್ರಾಮೀಣದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಆಗಿರುವ
ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು
ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ,
ಶೌಚಾಲಯಗಳ
ನಿಯತಕಾಲಿಕ
ಬಳಕೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು
ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ, ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಓಡಿಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು 2019ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಘ�ೋಷಿಸಿದಂತೆ 2022ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ
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ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಬರ�ೋ�ಕ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪ್ರೆಸೆಂಟ�ೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ
ಮತ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣವನ್ನು ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತತೆಯ
ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವುದು ಮತ್ತು ಘನ
ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಚತ
್ಛ ೆ
ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೂನ್ 2020

ಭಾರತವನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ
ಮುಕಗ್ತ �ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಐಇಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವಿದೆ.
ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಶನ್ (ಐಪಿಸಿ)ಯು
ದ�ೇಶದ 6 ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳ
ನಡುವೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಐಇಸಿಯ
ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ವಚಗ್ಛ ್ರಾಹಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಐಪಿಸಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ
ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಇಸಿಗೆ ತಗಲುವ

ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಐಇಸಿ ಫಂಡ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಐಇಸಿ ಖರ್ಚುಗಳ
ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ
ಅಂತರವನ್ನು ತ�ೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಚುರುಕುಗ�ೊಳಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತತೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಯೋಜನೆಯ ನಂಬಿಕಾರ್ಹತೆಯನ್ನು

U

ಕಾಪಾಡುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಐಇಸಿ ಗಮನಹರಿಸಿತು. ಅಜೆಂಡಾ
ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲಾ ಐಇಸಿ
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ
ಪಾಲುದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಐಇಸಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ,
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಐಇಸಿ
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಐಇಸಿ ಫಂಡುಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಇಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಐಎಂಐಎಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು
ತರಲಾಯಿತು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ - ಗ್ರಾಮೀಣದ ಪ್ರಭಾವ: ಗ್ರಾಮೀಣ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ, ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ

NICEF ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲಿಂದಾ ಗ�ೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ�ೇಶನ್
ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗೃಹಬಳಕೆಯ
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ
ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಕರ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ
ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 8, 2020ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಕ್ಕೆ
ಮುಂಚೆ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಗಜ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್
ಶ�ೇಖಾವತ್ರವರು ಮಾರ್ಚ್ 4, 2020ರಂದು ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ
ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ - ಗ್ರಾಮೀಣದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಇತರರೆಂದರೆ,
ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣ
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಕಟಾರಿಯಾ, ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ
ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಬರ�ೋ�ಕ,
ಗ್ರಾಮೀಣ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ಹಂಗಾಮಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳ/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ
ಮಿಷನ್ ಡ�ೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸಚಿವಾಲಯ (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ)ದ
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಗ್ರಾಮೀಣದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಇತರೆ ಆಮಂತ್ರಿತ ರಾಜ್ಯ
ನ�ೋ�ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಕರ್ಯ ಸುರಕ್ಷೆ
ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
(ಗ್ರಾಮೀಣ)ದ ಪ್ರಭಾವ - ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು,
ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ,
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ - ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ
6,993 ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆ
ಶೌಚಾಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಕರ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತು.

ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇಳಿಕೆ, ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ, ಶೌಚಾಲಯ
ಹ�ೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ
ಇಳಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ:
•

•

•

ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ
ಹ�ೊರಗಡೆ
ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕಿಲ್ಲದ�ೇ
ಇರುವುದರಿಂದ, 93% ಮಹಿಳೆಯರು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ
ಸುರಕ್ಷತೆ ದ�ೊರಕಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, 93%
ಮಹಿಳೆಯರು ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಮತ್ತು 93% ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ
ದಾಳಿಗಳ ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

91% ಮಹಿಳೆಯರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ
ನಡೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಲು ಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು
ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; 93%
ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಲಬಾಧೆ ತಡೆಯಲು
ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ 98%
ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು
ಕಿಲ�ೋ� ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕಿಲ್ಲ.

88%
ಮಹಿಳೆಯರು
ತಮ್ಮದ�ೇ
ಶೌಚಾಲಯ
ಹ�ೊಂದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ, 81%
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಸ್ತ್ರ
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದ�ೇ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ.
77% ಮಹಿಳೆಯರು ಮಡಿವಸ್ತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ
ಕುರಿತಾದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತತೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕುರಿತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ
ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ದರ್ಪಣ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು

ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 12,
2020ರಂದು ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತತೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕುರಿತು
ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ (ನಟ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ,
ಪಾನಿ
ಫೌಂಡ�ೇಶನ್)
ಅವರ
ಒಂದು
ವಿಶ�ೇಷಸಭೆಯನ್ನು ಅದು ಒಳಗ�ೊಂಡಿತ್ತು. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ
ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಮೀರ್
ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ದರ್ಪಣ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಂದರೆ, ಪೂರ್ವ
ಗ�ೋ�ದಾವರಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ), ಪಶ್ಚಿಮ ಕಮೆಂಗ್ (ಅರುಣಾಚಲ
ಪ್ರದ�ೇಶ), ಬೆಮ್ತಾರಾ (ಛತ್ತಿಸ್ಗ
 ಢ), ದಿಯು (ದಮನ್ ಮತ್ತು
ದಿಯು), ಪಾಣಿಪತ್ (ಹರಿಯಾಣ), ವಡ�ೋ�ದರ (ಗುಜರಾತ್),
ಕ�ೊಲ್ಹಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಮೋಗಾ (ಪಂಜಾಬ್), ಪೂರ್ವ
ಸಿಕ್ಕಿಂ (ಸಿಕ್ಕಿಂ) ಮತ್ತು ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ (ತೆಲಂಗಾಣ). ದಿಬ್ರುಘರ್
(ಅಸ್ಸಾಂ), ಸಿರ್ಮೌರ್ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ), ಇಂದ�ೋ�ರ್
(ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ) ಮತ್ತು ಪುರಿ (ಒಡಿಶಾ) - ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ
ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತತೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಅಧ್ಯಯನ - ವಿಶ್ವ
ಪರಿಸರ ದಿನ, ಜೂನ್ 5, 2019
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತರ್ಜಲ, ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಾಳಿ - ಹಾಗೂ
ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತದ
್ತ ೆ.
ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹ�ೊಗಳುತ್ತಾ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ
ಗಜ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶ�ೇಖಾವತ್ರವರು, ಭಾರತವನ್ನು ಬಯಲು
ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು
ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2018ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ದ
ಕುರಿತಾದ ಮೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಈ ಅಭಿಯಾನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ
ಜನಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
UNICEF ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲಿಂದಾ ಗ�ೇಟ್ಸ್
ಫೌಂಡ�ೇಶನ್ನಿಂದ
ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ
ಈ
ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು
ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ
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ಮತ್ತು ಐಇಸಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ
ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದ್ದವು.
UNICEFನಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತ
ಅಧ್ಯಯನ: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ
ಮುಕ್ತವಾಗದ�ೇ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ:
•
•
•

ಅವರ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ 11.25 ಪಟ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
(ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲ�ೇ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ
ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ 12.7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ).
ಅವರ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ 1.13 ಪಟ್ಟಿನಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಆಹಾರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ 1.48 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ
ಮತ್ತು ಅವರ ಗೃಹಬಳಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ
ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ 2.68 ಪಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಗ�ೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ�ೇಶನ್ನಿಂದ ಐಇಸಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ:
•

•

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು, ಐಇಸಿಯ ಹಲವಾರು
ವಿತ್ತೀಯ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯವಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
22,000
ಕ�ೋ�ಟಿಯಿಂದ
26,000
ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸ್ಪೆಂಡ್
ಇಕ್ವಿವ�ೇಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಕ್ವಿವ�ೇಲೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಐಇಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ
ಸರ್ಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಖರ್ಚಾದ ಹಣವು 3500ರಿಂದ 4000
ಕ�ೋ�ಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ
ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ - ಐಇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
2500-3000 ಮೆಸ�ೇಜ್ಗಳು ತಲುಪಿವೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದಿನ, ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2 2019, ಸಬರಮತಿ ನದಿ ತೀರ
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು,
ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದಿವಸ - 2019ನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ 150ನ�ೇ ಜನ್ಮ
ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು
ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಜ�ೊತೆಗೆ, ವಿಜ�ೇತರಿಗೆ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಆ ದಿನದ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ

ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದಿನದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸರಪಂಚರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಶ್ರೀ
ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ
150ನ�ೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
ಮತ್ತು
ಕೆಲವು
ದಿನಗಳ
ಹಿಂದೆ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು
ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿಯವರ ಕುರಿತಾದ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಸ್ಮರಣಾರ್ಹವಾಗಿದೆ
ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ
ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ
ಹಾಗೆ ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ನನಗೆ ಹ�ೊಸ ಚ�ೈತನ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು
ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಹಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಯಲು
ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿಕ�ೊಂಡಿವೆ ಎಂದ ಮಾನ್ಯ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಎಲ್ಲಾ
ನಾಗರಿಕರನ್ನು, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಮತ್ತು
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ
ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರೆದು, ವಯಸ್ಸು, ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ
ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. 60 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ
10 ಕ�ೋ�ಟಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು
60 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದನ್ನು
ಕಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆರಗಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಗ್ರಾಮೀಣ - 2019 ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು, ವಿಶ್ವ
ಶೌಚಾಲಯ ದಿನ
ಕ�ೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಸಚಿವರಾದ
ಶ್ರಿ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯ
ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಕಟಾರಿಯ ಅವರು, ಜಲಶಕ್ತಿ
ಸಚಿವಾಲಯದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ

ಇಲಾಖೆಯು ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ
ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ
ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ - 2019 ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ
ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ತಮಿಳುನಾಡು,
ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ (ತೆಲಂಗಾಣ) ಹಾಗೂ
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಗರಿಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಉತ್ತರಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2,
2019ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ
150ನ�ೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮಾನದಂಡಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
ತಯಾರಿಸಲು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು
ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ "ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ
ಗ್ರಾಮೀಣ-2019"ನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಾದ
ಶಾಲೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು, ಸಂತೆಗಳು, ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಜನಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು
ಎಸ್ಬಿಎಂಜಿ – ಐಎಂಐಎಸ್ನ ಡ�ೇಟಾ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು
ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಶ್ರೇಣೀಕರಣಕ್ಕೆ
ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು, ದೆಹಲಿಯ ರಾಜ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ
ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ
ಕ�ೇಂದ್ರವು ಅಧ್ಯಯನ, ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಜಾಗತಿಕ
ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು, ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ
ಔಟ್ಡ�ೋ�ರ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮಿಲನದಿಂದಾದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ
ಸಂದ�ೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ,
ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಅಥವಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಡ�ೈನಮಿಕ್
ಏಕ-ನಿಲ್ದಾಣ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು

ಜನವರಿ 7, 2020ರಂದು, ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ
ಮುಜಾಫರ್ಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸರಿಯಾ ಬ್ಲಾಕಿನ
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ್, ಬಾಖ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ
ಕೆಲವು
ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ
ಸ್ವಂತ
ಶೌಚಾಲಯ
ನಿರ್ಮಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೂರು
ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬೀಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು.
ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 108
ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲು ಯೋಜನೆ
ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡೆಯು, ಈ ಜಿಲ್ಗಲೆ ೆ ತನ್ನ ಬಯಲು
ಶೌಚಮುಕ್ತತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
(ಗ್ರಾಮೀಣ) ದಲ್ಲಿ ಹ�ೊರಗುಳಿದಿದವ
್ದ ರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ
ಸೌಲಭ್ಯ ದ�ೊರಕಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತದ
್ತ ೆ.
ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯವು ಆ ಸಮುದಾಯವ�ೇ
ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸಿಸುವ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅನ�ೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಜಾಫರ್ಪುರದ ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್
ಆಗಿದ್ದ ಅಲ�ೋ�ಕ್ ರಂಜನ್ ಘ�ೋಷ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದಾಯ
ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ
ನ�ೋ�ಡುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ
ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸುವವರೆಗೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
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ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯದ ಹಿಂದಿರುವ ತರ್ಕ: ತಮ್ಮ
ಅನುಭವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಚ�ೋ�ದನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ
ನಂತರ, ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹಬಳಕೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ
ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹ�ೇಳಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ವರ್ಗವು
ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಹಣ ಇಲ್ಲದ�ೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದೆ
ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಸಮುದಾಯ
ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ
ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವ ನೀಡುವ ಜ�ೊತೆಗೆ ಬಯಲು
ಶೌಚವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ಆಯ್ಕೆ:
ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ, ಸಮುದಾಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಚರ್ಚಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ
ಅಂತರಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿದರು
ಮತ್ತು
ತಕ್ಷಣ
ಗಮನಹರಿಸಬ�ೇಕಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
ನೀಡಿದರು. ಆನಂತರ, ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಮೊದಲು,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಲ�ೇಔಟ್
ತಯಾರಿಸಿದರು,
ಅಡಿಪಾಯ
ಹಾಕಿದರು
ಮತ್ತು
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ 6
ಲೆಟ್ರಿನ್ಗಳಿವೆ - ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 3, ಪುರುಷರಿಗೆ 3. ಅವನ್ನು
ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟ್ವಿನ್ ಪಿಟ್ಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುವ ಒಂದು ಕ�ೈ ಪಂಪ್,
ಸ�ೋ�ಪು, ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಶೌಚಾಲಯ
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ಸ�ೇರಿ, ಒಂದು
ಘಟಕಕ್ಕೆ
1,79,475
ರೂಪಾಯಿ
ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಮಾಡುವ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಬೀಗದ
ಕ�ೈಯನ್ನು

ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ರಿಪ�ೇರಿ ಮತ್ತು
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ 7 ನಿಶ್ಚಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಜಾರಿ ಮತ್ತು
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಾಣಿ
ಸಮಿತಿಯು ಜೀವಿಕ ದೀದಿಗಳ ಜ�ೊತೆಗೂಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು

ಸ್ವ

ಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ,
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು
ಇತರರು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ 300 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊರತೆಗೆದಿದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 24,
2020ರಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ದ್ವೀಪ (ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್ ದ್ವೀಪ) ಮತ್ತು
ಶಹೀದ್ ದ್ವೀಪ (ನೀಲ್ ದ್ವೀಪ) ಗಳಿಂದ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ಗೆ
ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್
ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲ್ಲಣ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಬಹುತ�ೇಕವಾಗಿ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಬರುವ
ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಂದ
ಈ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ಕ್ಕೆ ನ�ೋ�ಡಲ್
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಿಜ�ೋ�ಯ್
ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ
ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ,
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವ
ಕಸವನ್ನು
ಮುಂದಿನ
ಹಂತದ
ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಹುತ�ೇಕ
ಕಸವು
ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್,
ಲ�ೋ�ಹ ಮತ್ತು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ,
ಕ�ೊಳೆಯುವ
ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು
ಮನೆಗಳ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣಾ
ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಎರಡು ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೆಟ್
ಬಾಟಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಈ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ
ನೀಡಲು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರುವಾಗ ಅಥವಾ ಶ�ೇಖರಿಸುವಾಗ
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ
ನಿಷ�ೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಅದ�ೇ
ವ�ೇಳೆಯಲ್ಲಿ,
ನಿಯತಕಾಲಿಕ
ಜಾಗೃತಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಳ್ಳಲು, ಐಟಿಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ
ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹ�ೋ�ರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ
ಬ�ೈಲಾಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡದ ಕುರಿತು
ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಚ್ಗಳನ್ನು
ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸಲು
ಹಾಗೂ
ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸಲು
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಆಡಳಿತವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು,
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು

ಸ್ವಚ್ಛತಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಫೆಬ್ರವರಿ 22,
2020ರಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ರಾಧಾನಗರ್
ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ಜ�ೈಸಲ್ಮೇರ್

ಸ್ವ

ಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ವು ತನ್ನ ಎರಡನ�ೇ
ಹಂತಕ್ಕೆ
ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ,
ರಾಜಸ್ಥಾನದ
ಜ�ೈಸಲ್ಮೇರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಯಾರೂ ಸಹ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ
ಹ�ೊರಗುಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು
ಹ�ೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಂದು
ಹ�ೋ�ಗುವ ಜನರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಹ�ೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು
ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ
ನೆರವಾಗಲು ಒಂದು ವಿಶ�ೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದು, ಶೌಚಾಲಯ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದ�ೇ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಸಹ ಯೋಜನೆಯಿಂದ
ಹ�ೊರಗುಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು, ‘ಶೌಚಾಲಯದ
ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ’್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಬದವ
್ಧ ಾಗಿದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ದ

ಎರಡನ�ೇ ಹಂತಕ್ಕೆ 2024-25ರವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತ ಪ್ಲಸ್ (ಓಡಿಎಫ್ ಪ್ಲಸ್) ಭಾರತದ ಗುರಿ
ಸಾಧಿಸುವುದು
ಇದರ
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು,
ಬಯಲು
ಶೌಚಮುಕ್ತತೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಘನ ಹಾಗೂ ದ್ರವ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಯಾರೂ
ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹ�ೊರಗುಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ
ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡಾ ಜ�ೊತೆಜ�ೊತೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
63,078 ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹಬಳಕೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ, ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ಎರಡು 2017ರಂದು
ಜ�ೈಸಲ್ಮೇರ್ ಅನ್ನು ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಎಂದು
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 2012ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಕ�ೇವಲ 37.72% ಇತ್ತು ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದ�ೊಂದು ಸಾಧನೆಯೇ
ಸರಿ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯ
ಹ�ೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರವನ್ನು
ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸದತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸಿಇಓ ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ
ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ವಚ್ಚಾಗ್ರಹಿಗಳು
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ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಅವಿರತವಾಗಿ
ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಡಿಎಂ, ಸಿಇಓ ಮತ್ತು
ಬಿಡಿಓಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳ
ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಜನರನ್ನು
ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಿಇಓ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ
ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 140
ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ
ಪ�ೈಕಿ, 81 ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 59
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ಏಪ್ರಿಲ್
2020ರ
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದ
ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆ
ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದು,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸಮುದಾಯ
ಶೌಚಾಲಯವು ಎರಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಎರಡು ಬಾತ್ರೂಮ್
ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಸುಜಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾವ್ ಕುರಿತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ
ತರಬ�ೇತುದಾರರ ತರಬ�ೇತಿ

10, 2020ರಂದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕ�ೊಹಿಮಾ
ಫೆಬ್ರುವರಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಇಲಾಖೆಯ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಜಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾವ್ ಕುರಿತ
ಐದು ದಿನಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಮುಂದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಪಂಚರು, ಗ್ರಾಮ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚಾಗ್ರಹಿಗಳಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ
ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 48 ಫೀಲ್ಡ್
ಟ್ರೈನರ್ಗಳು (25 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 23 ಪುರುಷರು)
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಈ UNICEF ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತತೆ (ಓಡಿಎಫ್) ಪ್ಲಸ್
ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು
ಓಡಿಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಜೆಂಡಾ (ಕ�ೊಳೆಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ,
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚರಂಡಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು
ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ
ಜಲಜೀವನ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ದೀರ್ಘಬಳಕೆಯ ಸ�ೇವೆ
ನೀಡುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.

•

ಜಲಜೀವನ ಅಭಿಯಾನದ (JJM) ಪರಿಚಯ.

•

ಸುಜಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾವ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು
ಬ�ೇಡಿಕೆ.
ನೀರು ಪೂರ�ೈಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು
ನಿರ್ವಹಣೆ.
ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ (WQM)ಯ ಮುಖ್ಯ
ಅಂಶಗಳು.

ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕತ
್ತ ೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.

ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ.
ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಸುಜಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾವ್ಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತ್ತು ಸಂವಹನ (ಐಇಸಿ).
ಸ್ವಚ್ಚಾಗ್ರಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ರಕ್ಷಣೆ.

ಸುಜಲ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚಾಗ್ರಹಿಗಳ ಪಾತ್ರ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ

39

•
•

ಐಇಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮುದಾಯಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚಾಗ್ರಹಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ
ಸಹಾಯ.

ವಿಷಯಾತ್ಮಕ ಸಭೆಗಳ ನಂತರ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ಗಳು
ನಡೆದವು. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ�ೇಶನ್ ಟೂಲ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ;
ಸ�ೋ�ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್; ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ
ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು; ನೀರಿನ
ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ; ಋತು-ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್;
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್; ಮನೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ; ಸಾಂಸ್ಥಿಕ
ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ; ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ನಡಿಗೆ; ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ�ೇಶನ್; ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗ್ರಾಹಿಗಳ
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನರ್ ಆಪ್ಗಳ ಪರಿಚಯ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗ�ೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ಸು,
ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ದಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಗ್ರಾಮ

“

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಸರಪಂಚರು, ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚಾಗ್ರಹಿಗಳ
ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಓಡಿಎಫ್ ಪಸ್
್ಲ
ಮತ್ತು ಜೆಜೆಎಂ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಪ�ೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವಿಷಯಜ್ಞಾನ
ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದ�ೇಶದ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು, ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನರ್ಗಳ ಒಂದು
ದ�ೊಡ್ಡ ಪಡೆಯೇ ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಇಲಾಖೆಯು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಧನೆ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೂಟವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಐದು ದಿನಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್
ಟ್ರೈನರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 4 ಫೀಲ್ಡ್
ಟ್ರೈನರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಫೀಲ್ಡ್
ಟ್ರೈನರ್ಗಳು ತದನಂತರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸರಪಂಚರು, ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚಾಗ್ರಹಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ
ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬ�ೇಕು. ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ತನ್ನದ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬ�ೇಕು, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವೂ ತನ್ನದ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಇಡೀ ದ�ೇಶ ತನ್ನದ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬ�ೇಕು.

”

- ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ದಿವಸ 2020ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ.
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5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಜೀವಿಕ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು

ದ�ೇ

ಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ
ಜಾಗತಿಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ
ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಿಹಾರದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು 5
ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ�ೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ
ಮೂಲಕ, ಈ ಹ�ೊತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿವೆ.

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ
ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು
ಬಗೆಹರಿಸಲು, ಬಿಹಾರ್ ರೂರಲ್ ಲ�ೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್
ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ (BRLPS)ಯು ಬ�ೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ
ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಸುಮನ್ ಲಾಲ್ ಕರ್ಣ್, ಐಇಸಿ ರಾಜ್ಯ
ಸಲಹೆಗಾರರು, ಲ�ೋ�ಹಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಿಹಾರ್ ಅಭಿಯಾನ, ಅವರ
ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,276 ಜೀವಿಕ ಸ್ವಸಹಾಯ
ಗುಂಪುಗಳು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿವೆ.
6 ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದ�ೇ ದಿನ, 65,842 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ತಯಾರಾದವು
ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2020ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 5,07,947
ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ತಯಾರಾದವು.

ಇದರ ನಡುವೆ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ರವರು, ಜೀವಿಕ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ�ೈಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, ಜೀವಿಕ
ದೀದಿಗಳು ಬಿಹಾರದ ಅತಿಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಶ�ೇಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ
66,657; ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ 35,217; ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 51,000;
ಮಧುಬನಿಯಲ್ಲಿ 43000; ಔರಂಗಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 26,649;
ಗಯಾದಲ್ಲಿ 22,669 ಮತ್ತು ಜಹಾನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 20,892
ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ತಡವಾಗಿ ಶುರುಮಾಡಿದ
ನಳಂದಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 9,000 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ತಯಾರಾಗಿವೆ.

ಮಾಸ್ಕ್ ಖರೀದಿದಾರರ ಪ�ೈಕಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರ ಪವರ್
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿಯು 54,000 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಜೀವಿಕ ದೀದಿಗಳು ತಾವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ವಿರುದ್ಧದ ನಿಜವಾದ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್
ತಯಾರಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಮತ್ತು
ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗದ ಮೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಸಿಂಗಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ�್ಪೋಸ�ೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ�ೇಧ

ಕ�ೇ

ರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಜನವರಿ 1, 2020ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ
ಬರುವಂತೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು
ಶ�ೇಖರಣೆ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ�ೇಧ ಹ�ೇರಿದೆ. ನಿಷ�ೇಧವಾಗಿರುವ
ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಾಗಿ, 2016ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ�ೊಳೆಯಬಲ್ಲ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷ�ೇಧದ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ನಕಲಿ
ಕ�ೊಳೆಯುವ
ಕ್ಯಾರಿಬ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪರಿಸರ
ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಆದ�ೇಶವನ್ನು ಹ�ೊರಡಿಸಿದೆ.
"ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಇವುಗಳ
ನಡುವಿನ
ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾರರು,
ಇದು
ರಾಜ್ಯದಿಂದ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ತ�ೊಲಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಸ�ೋ�ಲುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆ." ಎಂದು ಆದ�ೇಶ ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಷ�ೇಧವಾಗಿರುವ
ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ
ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ನೀಡಿದೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಕ�ೊಳೆಯಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇತರ
ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಕ್ಯಾರಿಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಿ,
ಕ�ೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯ ಅಥವಾ ಪ�ೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ
ಕ್ಯಾರಿಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲ�ೇಪಿತ ಎಲೆಗಳು
ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಆದ�ೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಸದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಕುರಿತು
ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಕಸಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು
ವಿಂಗಡಣೆಗಾಗಿ, ಕ�ೊಳೆಯಬಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ
ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನಕಲಿ ಕ�ೊಳೆಯಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕೃತ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ವಸ್ತುಗಳ ನ�ೈಜತೆ ಮತ್ತು ಕ�ೊಳೆಯುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಪರೀಕ್ಷೆ
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದ�ೇಶವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಲಕಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಲ�ೇಪಿತ ಬಟ್ಟೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್/
ಪಿವಿಸಿ ಹ�ೋ�ರ್ಡಿಂಗ್ ಬದಲಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್-ಮುಕ್ತ ಪ�ೇಪರ್
ಹಾಗೂ ಪಾಲಿ ಎಥಿಲಿನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವ�ೇ
ಹ�ೋ�ರ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ,
'ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ' ಹಾಗೂ 'ಪಿವಿಸಿ ಮುಕ್ತ' ಎಂಬ
ಲ�ೋ�ಗ�ೋ�, 'ಎಕ್ಸ್ಪ�ೈರಿ ದಿನಾಂಕ', ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್
ಯೂನಿಟ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು
ಅದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದವರು 30
ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬ�ೇಕು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದ�ೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ,
ಅಂತವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದ�ೇಶ ಹ�ೇಳುತದ
್ತ ೆ.

ಅ

ತೂಯಿಮೈ ಕಾವಲರ್ಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹ�ೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು

ತಿಹೆಚ್ಚು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ
ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿರುವ ಹ�ೊಸ ವೀರರೆಂದರೆ ತೂಯಿಮೈ
ಕಾವಲರ್ಗಳು (ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಕರು) ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚಾಗ್ರಹಿಗಳು.

ತೂಯಿಮೈ
ಕಾವಲರ್ಗಳು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಮನೆಯಿಂದ
ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ವಿಂಗಡಿಸುವ, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಢಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಕೆಲಸದ ಜ�ೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಸ�ೋ�ಂಕು
ನಿವಾರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ
ಅಂತರದ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ
ತರುವಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಅವರು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು
ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಂದ�ೇಶವೆಂದರೆ, "ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ
- ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ".
ಸ್ವಚ್ಚಾಗ್ರಹಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್, ಸ�ೋ�ಪುಗಳು
ಮತ್ತು ಲ�ೈಸಾಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಹಾಗೂ ಕ�ೈತ�ೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ
ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹ�ೊಸಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು
ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್

ತಯಾರಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಮತ್ತು
ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಹಳೆ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಇರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತರಕಾರಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ�ೋ�ಂಕು ನಿವಾರಕ ಟನಲ್ ಅನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಸ�ೋ�ಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು,
ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಟನಲ್ ಮೂಲಕ
ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
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

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ ರಾಮನಗರ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಟ್
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ವಿನ್ ಪಿಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು

ರಾ

ಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರ�ೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2000 ರ�ೇಷ್ಮೆ ರೀಲಿಂಗ್
ಮತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಗುಡಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಲ್ಲಿನ ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ರ�ೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ
ತನ್ನ ರ�ೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ‘ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಟಿ’
ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು
ರ�ೇಷ್ಮೆಗೂಡುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
1,68,966 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2,
2017ರಂದು ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸಿ ಮುಕ್ತ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು
ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಮನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು,
ಓಡಿಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕ ಗುಂಡಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಅವಳಿ ಗುಂಡಿ
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಓಡಿಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ಮೊದಲಿಗೆ, ಘನ
ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು
ಗ್ರಾಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ತರಬ�ೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ
ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಹಸಿ
ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದ
ಮರುಬಳಕೆ ಕುರಿತಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇದು ಒಳಗ�ೊಂಡಿತ್ತು.

ಜ�ೊತೆಗೆ, ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ
ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಗಲೆ ೆ ಅಂತರ-ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಿಕಾ
ಭ�ೇಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳ
ದೀರ್ಘಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು
ಈಗ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
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ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಗುಂಡಿ
ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಏಕ ಗುಂಡಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಅವಳಿ ಗುಂಡಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳಿ ಗುಂಡಿ
ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸಂಡಾಸು ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು,
ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಳ
್ಥ ದಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು
ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತವ
್ತ ೆ. ಅವು ಎರಡು
ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, Y ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು
ಸಿಂಗಲ್ ಪೋರ್-ಫ್ಲಶ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗುತದ
್ತ ೆ. ಒಂದು
ಬಾರಿಗೆ ಒಂದ�ೇ ಗುಂಡಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತದ
್ತ ೆ. ಒಂದು ಗುಂಡಿ
ತುಂಬುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಿರುವ ಪಿಟ್ ತಟಸವ
್ಥ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿರುವ ಇತರೆ ಕ್ರಮಗಳೆಂದರೆ
•
•
•
•
•
•
•
•

ಕಸದ (ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸ) ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ.
ಬಯಲು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಕಸ
ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು.
ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ
ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.
ಕ�ೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಕ�ೊಳೆಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮರುಮಾರಾಟ.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಸ
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.
ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು.
ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮಮಟ್ಟದ
ಕಸ
ಸಂಗ್ರಹಣಾ
ಸಮಿತಿಗಳ
ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಸಭೆಗಳು.
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನ, ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶೌಚಾಲಯ
ದಿನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

“ನಾ

(ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ�ೊಂದಿಗೆ)

ನು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಹ�ೇಳಬಯಸುವ
ಒಂದು
ವಿಷಯವ�ೇನೆಂದರೆ, ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು
ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಂಪತ್ತು
ಹಾಗೂ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಬ�ೇಕು. ಕಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು
ನ�ೋ�ಡಿದರೆ,
ಕಸ
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ
ಹ�ೊಸ
ತಂತ್ರಗಳನ್ನು
ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಯುವಜನರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹ�ೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಹ�ೊಸ ಸರಕರಣೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ
ಜ�ೊತೆಗೂಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.”
– ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ತಮ್ಮ
ಮನ್ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ, ಮೇ 28,2017ರಂದು

‘ಗುರಿ
ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ
ಒಂದು
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ-ಗ್ರಾಮೀಣವು ಓಡಿಎಫ್[ಓಪನ್ಡಿಫೆಕ�ೇಶನ್ಫ್ರೀ]
ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಆ ಗುರಿ
ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ
ಗ್ರಾಮೀಣ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ 2019-2029, ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಓಡಿಎಫ್-ಪ್ಲಸ್ನ
 ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ
ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಓಡಿಎಫ್ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಘನ ಹಾಗೂ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ಅವಕಾಶ
ಇರುವಂತೆ
ಓಡಿಎಫ್-ಪ್ಲಸ್
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು 2014-2019ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ- ಗ್ರಾಮೀಣದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಭಾಗವೂ ಆಗಿತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿಯೇ,
ಓಡಿಎಫ್ನ
ಅಂತಿಮ
ಘಟ್ಟವನ್ನು
ಬ�ೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿದ ಕ�ೇರಳ,
ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಛತ್ತಿಸ್ಗಢ,
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗು ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಕೆಲವು ಚುರುಕಿನ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯವು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ನಗರ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಬೀದಿ ಗುಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ
ಸ್ವಚ್ಚಗ�ೊಳಿಸುವುದರ ಹ�ೊರತು ಪಡಿಸಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರದ ‘ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದನ್ನು’ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ,
ಮನೆಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಬ�ೇರೆ

ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ,ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಘಟಕವು, ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ; ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಣೆ
ಹಾಗು ಶ್ರಮಶಕ್ತಿಯ ಆಯೋಜನೆ; ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಗಳ
ನಡುವೆ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ ರೂಪಿಸುವುದು; ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ
ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಲ�ೇವಾರಿ; ಹಾಗು ಇಂತಹ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಗಲುವ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದು –
ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಮೊದಲ�ೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಹಾಗೆ,
ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ
ವಿಲ�ೇವಾರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು
ಬಹುಬ�ೇಗನ�ೇ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಶಾಲೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ‘ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾದರಿ’ ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಘಟಕ ನಡೆಸಲು ಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಒಳನ�ೋ�ಟಗಳನ್ನು
ಕ�ೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೆಲವು
ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರುಗಳು ಹ�ೇಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಎಂಬ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲವು.
ಪ್ರಕರಣ – 1, ಮುಡಿಚೂರ್, (ತಮಿಳುನಾಡು):
ಮುಡಿಚೂರ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನ
ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 15,000
(2011ರ ಜನಗಣತಿ) ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5326 (2012).
ಅಲ್ಲಿ 520 ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಮದುವೆ ಛತ್ರಗಳಿರುವ 12
ವಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮೈಕ�್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಬಂಧೀ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ
ಹ್ಯಾಂಡ್-ಇನ್-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸ�ೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕ�ೊಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಘನ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ(ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ
ಬಂತು. ಈ ಸ್ವಯಂ ಸ�ೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 26 ಮಂದಿ ಸಫಾಯಿ
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ

45

ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ (ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಸಿರು ಮಿತ್ರರು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ)
ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು
ನೀಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸ�ೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರತವಾಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ವರದಿ
ಒಪ್ಪಿಸಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ�ೊಬ್ಬನನ್ನು ಈ ಎನ್ಜಿಓ ನ�ೇಮಕ
ಮಾಡಿದೆ. ನಲವತ್ತರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಾಯತ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಯಕತ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಯಿಂದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಹಸಿರು ಮಿತ್ರರಿಗೆ
ಕಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹ�ೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದ�ೇ ಮನೆಯವರು ಕಸವನ್ನು
ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸದೆ ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ ನಂತರವ�ೇ ಕಸವನ್ನು
ನೀಡಬ�ೇಕೆಂದು
‘ಹಸಿರು
ಮಿತ್ರರು’
ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕಸವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಶೆಡ್ಗೆ
(ಮೆಟೀರಿಯಲ್ರಿಕವರಿ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ) ತರಲಾಗುತದ
್ತ ೆ, ಅಲ್ಲಿ
ಹಸಿ ಕಸವು ಎರೆಹುಳು ಗ�ೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತದ
್ತ ೆ,
ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಗುಜರಿ
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ
ಕಸವನ್ನು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು (ಒಂದು ಬಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ) ಸ್ವಚ್ಚ
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ
1.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ
ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ 1.3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಎರೆಹುಳು ಗ�ೊಬ್ಬರದ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮಾರಾಟದ
ಹ�ೊರತಾಗಿ, ಈ ಆದಾಯದ ದ�ೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಮನೆಗಳು
ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಯವರು ಪಾವತಿಸುವ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆದಾರರ
ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮಾರಾಟದಿಂದ
ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಸಿರು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
12:30ರವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು
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ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ತಾವು ಮಾಡಲಿಚ್ಚಿಸುವ ಬ�ೇರೆ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ [ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ
ಘಟಕದಿಂದಾಗಿ] ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 30,000/- ರೂಗಳ
ಕ�ೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಿಂದ ಸ�ೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಮನಸ್ಸು
ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಗಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖಂಡರು, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾದವರು ನಡೆಸುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು
ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಬ�ೇಡ ಎನ್ನುವ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಸಹಾಯ
ಗುಂಪುಗಳು ಆರ್ಓ ಘಟಕಗಳಿಂದ 20 ಲೀಟರ್ಗೆ 12 ರೂ.ನಂತೆ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ
ಮೂಲಕ ಈ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿಯು ಆರ್ಓ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಭ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ (ಲೀಸ್) ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್—ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಓ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಲಾದ ಆದಾಯವು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು
ಭರಿಸಲು ಅದ�ೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕರಣ – 2, ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ):
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯ
ನಗರವು ಒಂದು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು
ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ತಾವು ಬೆಳೆಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಹಸಿರು
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದಿಂದಾಗಿ ಇಕ�ೋ�-ಪಾರ್ಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದು 33,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ (7500 ಮನೆಗಳು) ಇರುವ ದ�ೊಡ್ಡ
ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಕ�ೋ�-ಪಾರ್ಕ್, ಹೂವಿನದಳಗಳ
ಬಹಳ ಲವಲವಿಕೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ
ಬಂದರು/ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಕ್ದ್ವೀಪದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ
ಅಂಶಗಳು ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾಗೆ ತನ್ನದ�ೇ ಆದ ಆದಾಯದ
ಮೂಲಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಇರುವ
ಸಮೃದ್ಧ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು 21 ಗ್ರಾಮ ಸಂಸತ್ತುಗಳು,
ಹಲವಾರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಮಶಾನವೊಂದನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ
ಮಿಡ್ನಾಪುರದ ಅಮರ ಸುಷಮ ಜಲಪ್ರಪಾತ್ (ಏಎಸ್ಜೆ) ಎಂಬ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸ�ೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವಿನ�ೊಂದಿಗೆ
2016ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ, ಏಎಸ್ಜೆಯಿಂದ ತರಬ�ೇತಿ
ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 40 ಸಫಾಯಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ
ಸೂಪರ್ವ�ೈಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. 11 ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು
ಮೂರು ಮಿನಿವ್ಯಾನ್ಗಳು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ.
ಮಿನಿವ್ಯಾನ್ಗಳ ಪ�ೈಕಿ ಎರಡನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ಷೀಸು (ಬಾಟಾ)
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕಸವನ್ನು ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎರೆಹುಳು ಗ�ೊಬ್ಬರದ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ
ಗ�ೊಬ್ಬರ ಎರಡನ್ನೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು
ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ.
ಒಣ ಕಸಗಳನ್ನು (ಬಾಟಲ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಾರ್ಡ್ಬ�ೋ�ರ್ಡ್
ಇತ್ಯಾದಿ) ಮರುಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಲಾಗುತದ್ತ ೆ. ಪಂಚಾಯತಿಯ
ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು,
ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಮ್ಯಾರ�ೇಜ್ ಹಾಲ್ಗಳು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಹೂವಿನದಳಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ
ವಿವಿಧ ದರಗಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕು. ಎಲ್ಲಾ
ನಮೂನೆಯ ಸ�ೇವಾ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ
ಪಾವತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವನ
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 104 ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಅವರು
ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಿಲ.್ಲ ವಾಸವ
್ತ ವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ
ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇನ್ನೂ 51 ನಿರ್ಗತಿಕ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರಿನ್ನೂ ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿಯೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೂಲಗಳ ಹಣದಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವು 2.84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು
ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗುವ ಖರ್ಚು 2.97 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಎರೆಹುಳು ಗ�ೊಬ್ಬರದ ಮತ್ತು ಇತರ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ
ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,೦೦೦ ದಿಂದ 45,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತಾದರೂ,
ಅದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 15%ನಷ್ಟಾಗುತದ್ತ ೆ. ಉಳಿದ
ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯವು ಕಸದ ಉತ್ಪಾದಕರು ನೀಡುವ ಬಳಕೆದಾರರ
ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಬರುತದ್ತ ೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆ
ಈಗಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ಯಾಪ್ (ಅಂತರ) ಇದೆ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸ್ವಂತ ಅನುದಾನಗಳಿಂದ ನೀಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ 3, ಪಾಕಾಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ)
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ ಸರ್ಕಾರವು 2017ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ
ನಿರತರಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವುಗಳನ್ನು "ಘನ ಸಂಪತ್ತಿನ
ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ 3200 ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ
ಈ
ಯೋಜನೆಯ
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಿಸುವುದು
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಈ ಲ�ೇಖನದ ಬರಹಗಾರರು,
ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಕಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು 'ಶೂನ್ಯ
ಕಸದ ಯೋಜನೆಗಳು' ಎಂದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗಗಳನ್ನು
‘ಬೃಂದಾವನ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಲಾಕ್
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಚ�ೇರಿಗಳಿಂದ ಇದ�ೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಡಿಆರ್ಪಿಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಡಿಆರ್ಪಿಯೂ 4 ರಿಂದ 5 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದಾಗಿರುವ
ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮಾದರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಕಸದ ಯೋಜನೆ
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಂಡಿದೆ
ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೂರ�ೈಸಬ�ೇಕಾದ 18 ಅಂಶಗಳ
ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಇದು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕಸವನ್ನು
ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ, NARDEP
ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ಗಳು. ಅಡುಗೆ ಮನೆ
ಕಸವನ್ನು ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ,
ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು 'ಅಮರಾವತಿ ಗ�ೋ�ಲ್ಡ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಯ
ಶೆಡ್ ಕೂಡ ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಬಾಟಲ್ಗಳು,
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಾರ್ಡ್ಬ�ೋ�ರ್ಡ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಯವರಿಗೆ
ಮಾರಲು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುಜರಿಯವರಿಗೆ ಮಾರುವ ಮುಂಚೆ,
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳಾಗಿ
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಚೂರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಗಳು 1) ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ,
2) ಗುಜರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸವನ್ನು ಮನೆಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ,
ಅಂಗಡಿಗಳು, ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಮತ್ತಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹ�ೇಳುವಂತೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬ�ೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು
ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
MGNREGS ಮೂಲದಿಂದ ದ�ೊರೆತ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು
ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಂಧ್ರ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್
ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಂಗಡಣೆ
ಶೆಡ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಬ�ೇಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಾಲ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವರು
MGNREGSದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ
ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ
ಅನುಗುಣವಾದ ಅತ್ಯಂತ ತಕ್ಷಣದ (ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ)
ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಬಗೆಹರಿಸಬ�ೇಕು' ಎಂಬ
ಹ�ೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 'ಸಹಾಯಕ ಸ�ೈನ್ಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತ'
ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕ ಸ�ೈನ್ಯವು ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ
ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಳಹಂತದ
ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು
ಇದರ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಒಂದು ಚಾಲಕ
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಮನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ
ಮಾಡಬಹುದ�ೋ�
ಅದನ್ನು
ಮನೆಯ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ
ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಮನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ�ೇ ಹ�ೋ�ದರೆ,
ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಹಲವಾರು
ಮನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಬ�ೇಕು. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು
ಮಾಡಬ�ೇಕು ಅಥವಾ ಇದ�ೊಂದು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪ�ೇಕ್ಷಣೀಯ.

ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ ಕುರಿತು ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ,
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಾಹನಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಘಟಕದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳು ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸುವ
ಬ�್ಲೋವರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವ
ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಷರ್ - ಅಂತಹ ಕೆಲವು
ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ನೀಡಿದೆ.
ಒಣ ಕಸ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿದಿನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 700ರಿಂದ
800 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೆರಡು ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ, 1) ಜನವಸತಿ
ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಸದ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಮತ್ತು 2) ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಬಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಮಶಾನ.
ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿಬ�ೇಲಿ ಇರುವ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು
ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ
ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲ�ೇ ಅವರು,
ಇದನ್ನು ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಎನ್ನುವ ಬದಲು
'ಬೃಂದಾವನ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವವರನ್ನು
"ಹಸಿರು ರಾಯಭಾರಿಗಳು" ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಡಿಆರ್ಪಿಗಳು) ಇನ್ನು
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2020ರ ಅಂತ್ಯದ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 3200 ಘಟಕಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ
ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಂಧ್ರ
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಆದಾಯ
ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು
ದೀರ್ಘಬಾಳಿಕೆಯ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಾರದು ಎಂಬ ಅರೆಮನಸ್ಸು
ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೃಂದಾವನಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ
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ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು
ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು
ಒಳನ�ೋ�ಟಗಳೆಂದರೆ:
•

•

•

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೂರರಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು, ಅವು ಬಹುತ�ೇಕ ಪಟ್ಟಣ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ರೀತಿ ಇವೆ. ದೂರದ ಮತ್ತು
ಒಳವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ, ಪಟ್ಟಣ
ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು
ಕಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ
ಬಿಡಿಒ ಅಥವಾ ಡಿಆರ್ಡಿಏಗಳ ನೆರವು ಮಾತ್ರವಲದ
್ಲ ೆ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು, (ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತರಬ�ೇತಿ ಹಾಗೂ
ಐಇಸಿ ನೆರವು) ನೀಡಲು ಸಿದವಿ
್ಧ ರುವ ಎನ್ಜಿಓಗಳು/
ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ/ಸಿಎಸ್ಆರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ
ಶುಲ್ಕವನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ,
ಆದರೆ
ಒಂದು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿ (ಪಾಕಾಲ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ) ಬಳಕೆದಾರರ
ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಈ
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ
ಒಂದು
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್ನಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ
ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ,
ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ.್ಲ

•

•

•

ಕಸದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ 2 ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕದ
ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬಳಕೆದಾರರ
ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ�ೇವಲ 15-20% ಮಾತ್ರ
ಎರೆಹುಳು ಗ�ೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ
ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕ�ೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ
ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಡಬ�ೇಕು.
ಪಂಚಾಯತಿಗಳು
ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ
ತರಬ�ೇಕಾದ
ಹಲವಾರು
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯು,
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ ಬ�ೇರೆಲ್ಲಾ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಬಾರದು. ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ
ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

ಕಲಿಯಬ�ೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು

ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬ�ೇಕಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು
ಹಲವಾರು ಅನುದಾನದ ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ
ಗ್ರಾಮೀಣ,
MGNREGS,
XV-FC
ಎರೆಹುಳು ಗ�ೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ�ೊಬ್ಬರದ ಅಭಿಯಾನ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಪಂಚಾಯತಿಗಳು
ನಿರ್ವಹಣಾ
ಹ�ೊರತಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬ�ೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸುವ - ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿತ್ತಳ ೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ, ಇದ�ೊಂದು
ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಸಿಪ್ಪೆಯ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗ್ರಾಮ
ಪೌಡರ್ ಮಾಡುವ - ಉಪಾಯಗಳು (ಅವುಗಳ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ
ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ�ೇಕಾಗಿರುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,
ಹ�ೋ�ದರೂ) ಚೆನ್ನಾಗ�ೇನ�ೋ� ಇವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಸದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ವ್ಯವಹಾರ
ಖರ್ಚು
ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ
ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಇದೆ. ಜ್ಞಾನವಷ್ಟೇ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಲೀ, ಅತಿರ�ೇಕದ
ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ), ಅವರು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಲೀ ಬ�ೇಕಿಲ್ಲ. ಆದಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ
ಎರೆಹುಳು ಗ�ೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಗ�ೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ
ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾದ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರು, ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಿಗದ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕದ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಯೂ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ
ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತಿಯ
ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ: ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ‘ಸ್ವಚ್ಛ ಹಳ್ಳಿ’ ಎಂದರ�ೇನು? ಬ�ೇರೆ
ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ
ನಿರ್ಧಾರವಾದ
104
ನಿರ್ಗತಿಕ
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ 'ಸ್ವಚ್ಛ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ
ಹಳ್ಳಿ'ಯೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು 'ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬಳಕೆದಾರರ
ಶುಲ್ಕದಿಂದ
ವಿನಾಯಿತಿ
ನೀಡುವ
ಉದ್ಯಮ'ದ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ನಡೆಸುವುದ�ೋ�? ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು
ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ, ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ,
ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸುವ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವಿವಿಧ ಮೊತ್ತದ
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬ�ೇಕು. ಅದು
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಾಪಾದಿತ್ಯನಗರ್
ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನ�ೇ ಆಗಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ,
ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇದ�ೇನೂ ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ
ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು
ವಿಷಯವ�ೇನಲ್ಲ.
ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ,
ಇದು
ಬ�ೇರೆಲ್ಲಾ
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಜಿಪಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬ�ೇಕಾದ
ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಸಾಧು
ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ - ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಎರಡುಅಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿರುವ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾದರೂ ತನ್ನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಾನ�ೇ
ಪಡೆದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ�ೋ�ಜಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸುವ ಬದಲು, ಗಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಳಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು
ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹಾಗಾಗಿ,
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಉದ್ದಿಮೆ
ಮಾದರಿ
ತಯಾರಿ
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ
,
ಇಳಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬ�ೇಕು.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನ ಏನಾಗಿರಬ�ೇಕು? ಅದು
ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ, ಅಂದರೆ ಜನರ�ೇ
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಕ�ೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಬ�ೇಕು. ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಂದು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬ�ೇಕು. ಇದರ
ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣ
ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುತ್ತವೆ.
ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ - ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಹ�ೊಸದಲ್ಲದ
- ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮನೆಯಿಂದ,
ಅಂಗಡಿಯಿಂದ,
ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ
ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಎರಡು
ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಪ್ರಕರಣ 1 ಮತ್ತು 2) ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದರೆ, ಜನರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಶುಲ್ಕ
ಪಾವತಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಒಂದು
ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಬ�ೇಕು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ,
ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬ�ೇಕು.

3.

4.

5.

ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲು, ಈ ಪ್ರಕರಣ
ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
1.

2.
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ಜನರು ಕಸವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ�ೋ�ಣ. ಜನರು
ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ
ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು
ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿ.
ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ
ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಚಟುವಟಿಕೆ
ನಡೆಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತ�ೋ�ರುತ್ತದೆ.
ಖರ್ಚುಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು
ಮತ್ತು 80-85%ನಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕದ
ಮೂಲಕವ�ೇ ನಿಭಾಯಿಸಬ�ೇಕಾದರೆ ಯಾವ ನಮೂನೆಯ
ಬಳಕೆದಾರರು ಎಷ್ಟು ಸ�ೇವಾಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಮಾಡುತದ
್ತ ೆ.
ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವ�ೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಘನ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮುಚ್ಚಿದವು. ಇದಕ್ಕೆ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ಖರ್ಚುಗಳು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತವೆ
ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಯಾವಯಾವ
ಮೂಲಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸದೆಯೇ
ಜೂನ್ 2020

6.

7.

'ಕಸದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು' ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹ�ೊರಟರು. ಕಸ
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ ನಮೂನೆಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ
ಮೊತ್ತದ ಸ�ೇವಾಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ (ಮನೆಗಳು,
ಅಂಗಡಿಗಳು,
ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು,
ಮ್ಯಾರ�ೇಜ್
ಹಾಲ್ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಿಯಮಗಳು-2016ಕ್ಕೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ
ಬ�ೈಲಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ. ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ
ಮಾದರಿ ಬ�ೈಲಾ NIRDPR ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ�್ಲೋಡ್
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ/ಅಗತ್ಯ ನೆರವಿಗಾಗಿ, ಕಸ
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ/ಪರಿಣಿತಿ ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಎನ್ಜಿಓ ಅಥವಾ ತರಬ�ೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು.

ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬಗೆಹರಿಸುವ
ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಮಾನಸಿಕ
ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿ.
ಸರಳೀಕೃತಗ�ೊಳಿಸಿ. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣಾ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ
ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಹಣವು ಆದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆಯಿರಬ�ೇಕು.
'ಎಲ್ಲಾ ಕಸವನ್ನು ಮಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸುವ
ಯಂತ್ರಗಳು/ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು'
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಿ.

ಮನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಸಲು, ಐಇಸಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಮನೆಗಳ�ೇ ಆ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಿ. ಮನೆಗಳನ್ನು
ಹ�ೋ�ಮ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಯಾರು
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅಡುಗೆಮನೆ ಕಸವನ್ನು
ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನು ಅವರು
ಮನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ. ಒಣ ಕಸವನ್ನು
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.
ಕಸ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು ನೀವು, ನಾವು ಅದನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ - ಇದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು
ನೀಡುವ ಸಂದ�ೇಶವಾಗಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ಕಸದ
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೇ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಬ�ೇಕು.

ಡಾ|| ಆರ್. ರಮೇಶ್, ಪಿಹೆಚ್ಡಿ
ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಸಿಆರ್ಐ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ
ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ - 500 030
ಇ-ಮೇಲ್: rramesh.nird@gov.in

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನಾಂಶ ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ನೀಡಲು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಕ�ೋ�

ವಿಡ್-19ನ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರುವ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಜೂನ್ 20,
2020ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 'ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನ' ಎಂಬ ಒಂದು ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ
ಉದ�್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಲ�ೋ�ಕ�ೋ�ಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾದ 6 ರಾಜ್ಯಗಳ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜೂನ್ 20ರಂದು
(ಶನಿವಾರ) ಬಿಹಾರದ ಖಗಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಲ್ದೌರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲಿಹಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಬಿಹಾರದ ಖಗಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಲ್ದೌರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲಿಹಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ವಿಡಿಯೋ
ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ
ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಉದ�್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ
ಅವರಿಗೆ ದ�ೊರಕಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆಯ ನಂತರ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತವು ಹ�ೇಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿತು ಮತ್ತು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ
ಅದು ಹ�ೇಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತ�ೋ�ರಿಸಿದರು. ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಬಡವರು ಮತ್ತು ವಲಸೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1.75 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿಯ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿನ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹ�ೇಳಿದರು. ಊರುಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸಿದ ವಲಸೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶ�ೇಷ ಶ್ರಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ
 ್ರೆಸ್ ರ�ೈಲುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದವು ಎಂದು ಅವರು
ಹ�ೇಳಿದರು.

ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕ ಈ ದಿನವನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವೆಂದು ಕರೆದರು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ�ೋ�ದರರು ಮತ್ತು
ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ
ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿಯೇ ಕೆಲಸ ದ�ೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು
ಹ�ೇಳಿದರು. ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಬಾಳಿಕೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲು 50,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಈ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಸಸಿ ನೆಡುವುದು, ಜಲಜೀವನ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ದ�ೊರಕಿಸುವುದು, ಪಂಚಾಯತಿ
ಭವನಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಂಡಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ದನದ ಕ�ೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು,
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹ�ೊಂದಿವೆ.
ಮೂಲ: ಪ್ರೆಸ್ಇನ್
ಫರ್ಮೇಶನ್ಸಂಕಲ್ಪ
ಬ್ಯೂರ�ೋ� (PIB)
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ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ಅಭಿಯಾನದ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಚಾಲನೆ

ಕ�ೇಂ

ದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರ�ೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದ
ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ
ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ಗರೀಬ್
ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನದ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್
ಅಭಿಯಾನವು ಜೂನ್ 20, 2020ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ, ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮೀಣ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸುವ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು,
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಮಹಾಮಾರಿ
ತಂದ�ೊಡ್ಡಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಮರಳಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿ
ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 25,000ದಷ್ಟು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರುವ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ 116 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 50,000
ಕ�ೋ�ಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಈ
ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ
ಸಹಕಾರದ�ೊಂದಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಚಾಲನೆಯ ನಂತರ, 116 ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕ�ೇಂದ್ರ ನ�ೋ�ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಆಯೋಜಿಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗ�ೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಅಭಿಯಾನದ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರ�ೈಲ್ವೆ, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ, ಗಣಿ, ನವೀನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ,
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ, ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ಟೆಲಿಕಾಂ, ಕೃಷಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಗಡಿರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ಇತ್ಯಾದಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನ�ೋ�ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಮೂಲ: ಪ್ರೆಸ್ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಬ್ಯೂರ�ೋ� (PIB)

Ministry of Panchayati Raj
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್

ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮುದ್ರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು: ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಮುದ್ರಿಸಿದವರು: ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪ್ರೆಸ್, ಎ -1, ಮಾಯಾಪುರಿ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಹಂತ -1, ಮಾಯಾಪುರಿ, ನವದೆಹಲಿ - 110064
ಪ್ರಕಟಣೆ: ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಟವರ್II, 9ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಜೀವನ್ಭಾರತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕನೌಟ್ಪ್ಲೇಸ್,
ನವ ದೆಹಲಿ - 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.

