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मराठी

पंचायत राज मंत्रालय
भारत सरकार

ं ल्प
ग्रामोदय सक
३ आर चा मंत्र मानवाच्या शाश्वत विकासाच्या कोणत्याही
विचारांच्या गाभ्याशी रीड्यूस(कमी करणे), रीयूज
(पुनर्वापर) आणि रीसायकल (पुनर्प्रक्रिया)
हा ३ आर चा मंत्र आहे.
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कृ षी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री,
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भारत सरकार

– नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान

यात काय आहे
• स्वच्छ भारत अभियान
• स्वामित्व योजना
• घन कचरा व्यवस्थापन
• सरपंच दिदींचे मनोगत
• वृत्त आणि घटना

पंतप्रधानांनी सुरू केले ई-ग्राम स्वराज अॅप आणि स्वामित्व योजना

पं

तप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी २०२० सालच्या राष्ट्रीय पंचायतराज दिनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंंगच्या माध्यमातून देशभरातील ग्रामपंचायतींच्या
सरपंचांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमाच्या वेळी त्यांनी एकीकृ त ई-ग्रामस्वराज पोर्टल आणि मोबाईल अॅप्लिके शन तसेच स्वामित्व योजनाही
सुरू के ली.
संपूर्ण देशातील सरपंचांशी संवाद साधताना पंतप्रधान म्हणाले, “कोरोना महामारीने लोकांची कामाची पद्धत बदलून टाकली आहे आणि
आपल्याला एक धडा शिकवला आहे. प्रत्येकाने कायम आत्मनिर्भर असायला हवे, हा धडा आपल्याला या महामारीने शिकवला आहे.”
“कोव्हिड-१९ महामारीमुळे आपल्यासमोर अनेक अकल्पनीय अशी आव्हाने आणि समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. पण त्यामुळे आपल्याला
एक खूप चांगला धडा मिळाला ज्यातून आपल्याला एक स्पष्ट संदेश मिळाला आहे. आपण आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण असायला हवे, हे या महामारीने
आपल्याला शिकवले आहे. समस्यांची उत्तरे आपण देशाच्या बाहेर शोधता कामा नयेत, हे आपल्याला शिकायला मिळाले. आपल्याला मिळालेला हा
सगळ्यात मोठा धडा आहे.”
“प्रत्येक गावाने स्वतःच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यास स्वयंपूर्ण असायला हवे. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक जिल्हा देखील स्वतःच्या स्तरावर
स्वयंपूर्ण व्हायला हवा. प्रत्येक राज्याने आणि संपूर्ण देशाने आपापल्या स्तरांवर आत्मनिर्भर असणे गरजेचे आहे.”
“गावांना स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी आणि ग्रामपंचायतींना सक्षम बनविण्यासाठी सरकारने खूप प्रयत्न के ले आहेत,” असे श्री. नरेंद्र मोदी
म्हणाले.
“गेल्या पाच वर्षांत जवळपास १.२५ लाख पंचायती ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून जोडल्या गेल्या आहेत. पूर्वी ही संख्या फक्त १०० इतकी
होती. त्याचप्रमाणे, सामुदायिक सेवा कें द्रांची संख्यासुद्धा ३ लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे.”
“आता भारतात मोबाईल फोनचे उत्पादन होत असल्यामुळे स्मार्टफोन जास्त स्वस्त झाले आहेत आणि कमी किमतीचे स्मार्टफोन आता
प्रत्येक गावात पोहोचले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण पातळीवरील डिजिटल पायाभूत सुविधा आता जास्त मजबूत होतील,” असे ते म्हणाले.
“पंचायतींच्या विकासामुळे देश आणि लोकशाही यांचा नक्कीच विकास होईल.”
सध्या मर्यादित साधनसंपत्ती उपलब्ध असूनही भारताने हे आव्हान कार्यक्षमपणे स्वीकारले असून नव्या जोमाने आणि नव्या मार्गांनी पुढे
जाण्याचा आपला निश्चय सिद्ध के ला आहे.
गावांची सामूहिक शक्ती देशाला पुढे जाण्यास मदत करत आहे, असे ते म्हणाले.
स्रोत: प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो (PIB)
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संदेश

कृ षी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री,
ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज,
भारत सरकार

ग्रामोदय संकल्पचा हा सातवा अंक स्वच्छ भारत अभियानास समर्पित आहे. संपूर्ण मानवजात एका अदृश्य शत्रूला नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत
आहे, अशा निर्णायक क्षणी हा अंक आपल्यासमोर येत आहे. कोरोना विषाणू किं वा कोव्हिड १९ महामारी आज जगासमोरचं एक मोठं आव्हान ठरली
आहे. कोव्हिडचा संसर्ग रोखण्यामध्ये स्वच्छतेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. आणि याच कारणासाठी हा अंक विशेष महत्त्वाचा आहे. कोरोना
विषाणूमुळे संपूर्ण जगभर पसरलेल्या या महामारीने जीवघेणा संसर्ग आणि आजार यांच्यामुळे संपूर्ण जगाला घाबरवून सोडले आहे; इतके च नाही तर
यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही गंभीर स्वरूपाच्या मंदीचा सामना करावा लागला आहे. सुदैवाने, माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थ
आणि अष्टपैलू नेतृत्वाखाली आपल्या लोकांच्या सुरक्षेसाठी कें द्र सरकारने वेळेत आणि परिणामकारक पावले उचलली आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी
संपूर्ण देशाला विश्वासात घेतले आणि या घातक विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर रोखण्यात यश मिळवले. आज संपूर्ण जग भारताची बांधीलकी
आणि भारताने वेळेवर के लेली कृ ती यांची स्तुती करत आहे.
जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतीय अर्थव्यवस्थेलासुद्धा धक्का बसला आहे. पण आपल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी
माननीय पंतप्रधानांनी एक आर्थिक योजना जाहीर के ली आहे. तसेच आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल अशा घोषणांचा पुरस्कार के ला आहे.
प्रधानमंत्र्यांनी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा के ली; त्यातील १ लाख कोटी शेतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी आहेत.
यामुळे कृ षीक्षेत्राची सर्वांगीण प्रगती होईल आणि सकारात्मक बदलही दिसून येतील. सरकारने शहरातून ग्रामीण भागांकडे परतणाऱ्या
स्थलांतरित मजूरांसाठी गरीब कल्याण रोजगार अभियानही सुरू के ले आहे. मोठ्या संख्येने परतलेल्या या स्थलांतरित मजूरांना रोजगाराच्या संधी
उपलब्ध करून देणे, हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रधानमंत्र्यांनी के लेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून
कृ षीक्षेत्रामध्ये तसेच ग्रामीण जनतेच्या जीवनामध्ये क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांना पाठिंबा
आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी कें द्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळातही कृ षीक्षेत्रातील सर्व कामे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली.
या कालावधीमध्ये पंचायतींनीसुद्धा सरकारच्या या प्रयत्नांना पूर्ण सहकार्य के ले. कें द्रातील सध्याच्या एनडीए सरकारने पंचायतींना जास्तीत
जास्त अधिकार प्रदान करून त्यांना समर्थ बनवणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे ग्रामीण भारताचे स्वरूप बदलण्यासाठी पंचायतींना डिजिटल बनवणे महत्त्वाचे
आहे, हे त्यांनी ओळखले आणि हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ई-ग्रामस्वराज पोर्टल ( http://egramswaraj.gov.in ) सुरू करण्यात
आले. यामुळे पंचायतींनी पार पाडलेल्या कामांवर परिणामकारकरीत्या देखरेख करणे आणि त्यांचे मूल्यांकन करणे यासाठी एक एकीकृ त उपकरण
मिळाले.
सरकारने इ-स्वामित्व योजना सुरू करून आणखी एक मोठे पाऊल उचलले. ज्याच्यायोगे ग्रामीण भागातील आबादी जमीन आणि निवासी
मालमत्ता यांचा “मालकी करार” उपलब्ध करून देणे, हे ध्येय आहे. यामुळे त्यांना बँकांकडू न कर्ज घेणे आणि अन्य आर्थिक फायदे यांचा लाभ घेता
येईल.
संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करण्याच्या माननीय प्रधानमत्र्यांच्या या कल्पक दृष्टीमुळे पंचायतराज संस्था तसेच आपले गावकरी यांचा मोठ्या
प्रमाणावर लाभ होणार आहे, याची मला खात्री आहे.

(नरेंद्र सिंह तोमर)
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जून २०२०

श्री. गजेंद्रसिंह शेखावत

संदेश

माननीय मंत्री, जलशक्ती मंत्रालय,
भारत सरकार

महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीच्या दिवशी माननीय प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमादबाद, गुजरात येथील साबरमती रिव्हरफ्रं ट येथे
स्वच्छतेच्या अमरदूतास उघड्यावर शौचविसर्जनमुक्त भारत (ओडीएफ) मानाचा मुजरा म्हणून समर्पित के ला आणि २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी
भारताच्या इतिहासामध्ये येथील एक नवे वैभवशाली पान जोडले गेले. उघड्यावर शौचविसर्जनमुक्त भारताची ही घोषणा २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी
सुरू झालेल्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या (एसबीएम) प्रेरणादायी आणि जोमदार प्रवासाचे प्रतीकच आहे. ही योजना सुरू झाली तेव्हा भारताचे
स्वच्छतेची व्याप्ती फक्त ३९ % इतके होती आणि ठरविलेले लक्ष्य साध्य करणे, ही तेव्हा असाध्य गोष्ट वाटत होती.
स्वच्छ भारत अभियानाची ही अलौकिक कामगिरी आणि साध्य के लेली ध्येये यांच्यामुळे आज हे अभियान जवळपास ६० कोटी लोकांच्या
सुरक्षित स्वच्छतेच्या सवयींवर परिणाम करणारे अभियान ठरले आहे. या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जवळपास १० कोटी शौचालये
बांधण्यात आली. स्वच्छ भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणि समाजातील सर्व थरांतील लोकांना सुरक्षित आरोग्यपूर्ण स्वच्छतासुविधांचा लाभ
व्हावा, यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी एका जनआंदोलनाची सुरुवात करण्यासाठी आवाहन करून रणशिंग फुंकले.
हे प्रेरणादायी जनआंदोलन पुढच्या टप्प्यावर घेऊन जाण्यासाठी श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय मंत्रिमंडळाने या वर्षाच्या
सुरुवातीलाच २०२४-२५ पर्यंत स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] च्या दुसरा टप्प्यास संमती दिली आहे.
दिनांक ४ मार्च २०२० रोजी या एसबीएम (जी) च्या दुसऱ्या टप्प्याच्या राष्ट्रीय पातळीवरील उद्घाटनास उपस्थित राहण्याचे भाग्य मला
लाभले होते. एसबीएम (जी) च्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये या योजनेअंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत शौचालय उपलब्ध होणे आणि त्याचा वापर यांच्यामुळे
झालेल्या लाभांवर भर देण्यात येणार आहे आणि यात कोणीच वगळले जाणार नाही, या गोष्टींवर भर देण्यात येणार आहे. देशातील प्रत्येक
ग्रामपंचायतीमध्ये घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे की नाही, या गोष्टीची खात्री करून घेण्यात
येईल. एसबीएम (जी) चा दुसरा टप्पा एका अभियानाच्या रूपात २०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंत राबवण्यात येणार आहे. या अभियानाचा एकूण
आर्थिक आराखडा १,४०,८८१ कोटी रुपयांचा असणार आहे.
आज संपूर्ण जग कोव्हिड-१९ च्या या संकटाचा सामना करत आहे. अशा वेळी एसबीएम (जी) च्या दुसऱ्या टप्प्याची भूमिका अत्यंत
महत्त्वाची ठरत आहे. वैयक्तिक स्वच्छतेवर सध्या जास्त भर देण्यात येत आहे, खासकरून साबणाने हात धुणे, घन कचरा व्यवस्थापन आणि
शौचालयाच्या नियमित वापरावर देण्यात येणारा भर. या सोप्या परंतू प्रभावी सवयींमुळे आणि समाजाच्या चिकाटीमुळे या विषाणूचा प्रसार रोखता येईल.
स्वच्छ स्वभाव हा आपला समर्थ साथीदार आहे, हा आताच्या या संकाटाने आपल्याला दिलेला मोठा धडा आहे. आणि प्रत्येक व्यक्तीने स्वच्छता दूत
असल्याचा अभिमान बाळगलाच पाहिजे.
एसबीएम-जी ला कें द्रस्थानी ठेवून ‘ग्रामोदय संकल्प’चा हा विशेष अंक काढल्याबद्दल संपादकीय मंडळ आणि पंचायतराज मंत्रालय यांना मी
शुभेच्छा देतो. या अंकातील एसबीएम (जी) च्या यशोगाथा स्वच्छ स्वभाव घडवण्यासाठी प्रेरणादायी आणि सहाय्यभूत ठरतील, अशी मला आशा
आहे.


(गजेंद्रसिंह शेखावत)
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संदेश
सुनील कुमार, आयएएस
सचिव,
पंचायतराज मंत्रालय,
भारत सरकार

ग्रामोदय संकल्पचा हा सातवा अंक स्वच्छ भारत अभियान या राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाच्या असणाऱ्या योजनेस समर्पित आहे. जेव्हा कोव्हिड१९ च्या संसर्गाने जगातील सर्व लोकांसमोर आयु ष्य आणि आरोग्य संबंधी एक गंभीर आव्हान उभे के ले आहे,अशा निर्णायक क्षणी हा अंक वाचकांच्या
हातात पडणार आहे. या दृष्टिकोनातून हा विशेष अंक आपल्या पंचायती आणि सर्व गावकरी यांना प्रेरित करेल.
स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी व्हावे, यासाठी ग्रामपंचायती आणि गावकरी यांनी मोठ्या प्रमाणावर एक मूक क्रांती घडवून आणली आहे. या
अंकामध्ये अशा अनेक यशोगाथांची छायाचित्रे देण्यात आली आहेत. जर आकडेवारीचा संदर्भ घेऊन बोलायचे झाले, तर संपूर्ण भारतास उघड्यावर शौच
करण्यापासून मुक्त करणे (ओडीएफ) ही गोष्ट एखाद्या सामाजिक क्रांतीपेक्षा कमी आहे का? ऑक्टोबर २०१४ साली फक्त ३९% असणाऱ्या
स्वच्छतेच्या सुविधा ऑक्टोबर २०१९ मध्ये १०० % इतक्या झाल्या आहेत. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी १० को़टीपेक्षा जास्त घरांमध्ये शौचालये
बांधली गेली. समाजातील विविध पातळ्यांवरील ६०० दशलक्षांपेक्षाही जास्त लोक या मोहिमेमध्ये सहभागी झाले आणि खऱ्या अर्थाने या मोहिमेला एक
लोकचळवळ बनविले. आता या चळवळीला पुढच्या स्तरावर न्यायचे आहे, जेणेकरून कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावली जाईल आणि कोठेही
कचरा साठणार नाही. या अंकामध्ये तुम्हाला स्वच्छतेविषयीच्या अनेक महत्त्वाच्या यशोगाथा वाचता येतील.
या काळात पंचायतराज मंत्रालयानेसुद्धा काही महत्त्वाचे उपक्रम राबवले आहेत. बांधण्यात आलेल्या शौचालयाचा सातत्याने वापर के ला जावा,
या गोष्टीचा आपल्या पंचायतींनी पाठपुरावा के ला. ग्रामीण प्रतिनिधींनी लोकांच्या वागण्यामध्ये बदल घडवून आणण्यावर भर दिला. पंचायतींनी घेतलेले हे
कष्ट या अंकात प्रकाशित झालेल्या लेखांमधून आणि यशोगाथांमधून तुमच्यासमोर येतील.
पंचायती या समाजाच्या तळाशी असणारा लोकशाहीचा आधार आहेत. लोकशाहीच्या या आधारस्तंभाला मजबूत करण्यासाठी पंचायतींच्या
कारभारामध्ये पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे आणि कें द्र सरकार त्यांना जो पैसा थेट पुरवते त्याचा वापर प्रामाणिकपणे ग्रामीण जनतेच्या भल्यासाठी के ला
जाणे गरजेचे आहे. याचसाठी ऑनलाईन अहवालाच्या बाबतीत ग्रामपंचायतींसाठी पीआरआयए सॉफ्ट-पीएएफएसएस इंटरफे सच्या माध्यमातून पेमेंट्स
करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आणि १.३९ लाख ग्रामपंचायतींनी ऑन-बोर्ड ऑनलाईन पेमेंटसाठी नोंदणी के ली आहे, हे सांगताना मला अत्यंत
आनंद होत आहे. जवळपास १.०३ लाख ग्रामपंचायती आपले विक्रे ते/सेवाप्रदाते यांना पीएफएमएस च्या माध्यमातून ऑनलाईन रिअल टाईम पेमेंट्स
करत आहेत.
दिनांक १५ एप्रिल २०२० रोजी सर्व राज्यांतील पंचायतराज संस्थांमध्ये लागू करण्यासाठी एक नवे ऑनलाईन लेखांकन अॅप्लिके शन लाँच
करण्यात आले. या ऑडिट ऑनलाईनमुळे वित्त आयोगाकडू न अनुदान मिळणाऱ्या पंचायतराज संस्थांचे ऑनलाईन लेखांकन करणे सुलभ होईल, ज्यायोगे
मिळालेल्या निधीचा पारदर्शक पद्धतीने आणि खात्रीशीररीत्या वापर होत आहे आहे ना, याची खातरजमा करता येईल. या अंकामध्ये मंत्रालयाने नुकत्याच
लागू के लेल्या उपाययोजनांचींही माहिती देण्यात आली आहे. ई-ग्रामस्वराज, स्वामित्व योजना इ. आणि यांसारख्याच इतर उपक्रमांविषयीचे लेख या
अंकामध्ये समाविष्ट आहेत.
वाचकांना हा अंक आवडेल, याची मला खात्री आहे. देशावर कोसळलेल्या कोव्हिड-१९ च्या या आपत्तीमुळे आम्ही यापुढचा अंक कोव्हिड
विशेषांक म्हणून प्रकाशित करण्याचे ठरविले आहे.

तारीख: ३० जून २०२०
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(सुनील कुमार)

कें द्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी
आणि पंचायतींना महसूल हस्तांतरण
- नरेंद्रसिंह तोमर*

‘भा

स्थानिक सुशासन हा राज्याच्या
अखत्यारितील
विषय
असल्याने
पंचायतराजचे अनेक पैलू ठरविण्यामध्ये
राज्याच्या विधिमंडळाची भूमिका महत्त्वाची
आहे. आपल्या घटनेतील तरतूदींनुसार
ग्रामपंचायत स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून
कार्य करतील आणि तळागाळातील लोकांचा
आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय
यांच्यासाठी योजना आखतील. पण, पंचायतीकडे देण्यात येणारे
हक्क आणि शक्ती यांचे हस्तांतरण हे संबंधित राज्याच्या
नियंत्रणाखाली राहिल. घटनेच्या ११ व्या अनुसूचीच्या अंतर्गत
पंचायतराज संस्थासाठी आखण्यात आलेल्या २९ विषयांच्या
अधीन राज्याच्या विधिमंडळांना फक्त आर्थिक विकास आणि
सामाजिक न्याय यांच्याशी संबंधित योजनांची आखणी आणि
अंमलबजावणी यांच्याविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. कर
आणि आर्थिक तरतूदी यांच्याविषयीचे पंचायतीचे अधिकार राज्यच
ठरवेल. त्याशिवाय, पंचायतींची क्षमता वाढविण्यासाठी योग्य
संरचना विकसित करण्यात तसेच त्यांची कार्ये आणि उपक्रम यांची
विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यातही राज्ये महत्त्वाची
पंचायतराज संस्थांना निधी पुरविण्यासाठी घटनेमध्ये अशी भूमिका पार पाडत आहेत.
तरतूद करण्यात आली आहे ज्यायोगे, कें द्रीय वित्त आयोग
जेव्हा २०१४ साली एनडीए सरकार सत्तेत आले तेव्हा १४
(सीएफसी) राज्यातील पंचायतींच्या साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेमध्ये
वाढ होण्यासाठी शिफारशी करू शके ल. घटनेनुसार, संबंधित व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर सरकार विचार करत होते आणि
राज्यांच्या वित्त आयोगांच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने पंचायतींना निर्णय अजून घेतला जायचा होता. वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या
बाबतीत आधीच्या सरकारांच्या तुलनेत आताच्या सरकारचा
साधनस्रोत पुरविण्यासाठी कोणत्याही राज्याचा राखीव निधी
पंचायतींप्रतिचा दृष्टिकोन अधिकाधिक संरचनात्मक आहे.
वाढविण्यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलण्याच्या दृष्टीने
राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणे, हे आयोगाचे कर्तव्य आहे. कें द्रीय वित्त
या विषयावर पुढे चर्चा करण्याआधी, पंचायतराज संस्थांना
आयोगाच्या निधींचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायतींच्या साधनसंपत्तीमध्ये देण्यात येणाऱ्या निधींकडे तुमचे लक्ष वेधायला मला आवडेल.
सुधारणा करणे, हा आहे. जेणेकरून पंचायती त्यांची कर्तव्ये आणि दहाव्या वित्त आयोगाच्या आरंभानंतर (अनुदान कालावधी १९९५जबाबदाऱ्या सहजपणे आणि कार्यक्षम पद्धतीने पार पाडू शकतील. २०००) स्थानिक ग्रामीण संस्थांच्या वाढीसाठी कें द्रीय वित्त
रताचं भविष्य खेड्यांमध्ये आहे,’
असे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
म्हणाले होते. त्यांच्यामते स्वातंत्र्य हे फक्त
राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते; तर त्यांनी ग्रामीण
जनतेसह संपूर्ण देशासाठी नैतिक, सामाजिक
आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचे महत्त्व
अधोरेखित के लं होतं. गांधीजी खेड्याला
देशाच्या आर्थिक विकासामधील एक
महत्त्वाचं एकक मानत. त्यांच्यामते एकदा आपली खेडी स्वावलंबी
आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली की संपूर्ण देशाचा विकास होईल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २० व्या शतकाच्या शेवटच्या
दशकामध्ये घटनेतील ७३ आणि ७४ व्या दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी यांच्या ग्रामस्वराज या संकल्पेनवर आधारित
पंचायतराज संस्थांची स्थापना करण्यात आली. लोकशाही
संस्थांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा तिसरा स्तर म्हणून
आपल्या देशातील संघराज्यीय राजकीय यंत्रणेमध्ये स्थानिक
संस्थाच्या आधिपत्याखाली त्रिस्तरीय पंचायतींची स्थापना करण्यात
आली.

ग्रामोदय संकल्प
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आयोगाने शिफारशी करण्यास सुरुवात के ली. बाराव्या वित्त अनुदान कालावधीदरम्यान पंचायतराज संस्थांना १८०,२३७ कोटी
आयोगापर्यंत (२००५-२०१०) पंचायतराज संस्थांना अल्पसा (९०%) रुपयांचा निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. यामुळे या
निधी देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
कालावधीमध्ये पंचायतराज संस्थांना एक नवी ऊर्जा आणि ताकद
१३ व्या वित्त आयोगाने (अनुदान कालावधी २०१०- प्राप्त झाली आहे.
२०१५) ही परंपरा मोडली आणि एक अद्वितीय शिफारस के ली. या
आयोगाने छोटीशी एकगठ्ठा रक्कम देण्याऐवजी, ग्रामीण स्थानिक
संस्थाना विभाज्य रकमेच्या २.५% रक्कम देण्याचा प्रस्ताव मांडला.
या अनुदान कालावधीदरम्यान ६५,१६०.७६ कोटी रुपयांच्या
एकूण वाटपापैकी ५८,२५६.६३ कोटी रुपयांची (८९.४०%)
रक्कम राज्यांना देण्यात आली. न्याय्य विभाजनाच्या अभावाची
अनेक कारणे होती आणि राज्यांनी कमी रकमेचा दावा करण्याचे ते
एक मुख्य कारण होते आणि काही राज्ये अनुदानाच्या संदर्भातील
नियमांचे पालन करत नव्हती.

आता पंचायतराज संस्था आपल्या क्षेत्रांमध्ये वर नमूद
के लेल्या सेवा पुरवू शकतात. पंचायतींना एक वार्षिक आराखडा
तयार करावा लागतो त्यास ग्रामपंचायत विकास आराखडा
(जीपीडीपी) असे म्हटले जाते. या योजनेच्या आधारे, ग्रामपंचायतींनी
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत प्राप्त झालेल्या रकमेचा वापर
के ला आहे. पंचायतींना स्वतंत्रपणे आणि मुक्तपणे काम करता यावे
आणि सोपविल्या गेलेल्या जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त त्यांना प्राथमिक
सुविधाही पुरविता याव्यात यासाठी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत
देण्यात येणारा हा निधी त्यांना कोणत्याही पूर्वअटींशिवाय देण्यात
खेड्यांच्या विकासामध्येच राष्ट्राचा खरा विकास आहे, या आला आहे.
गांधीजींच्या विचारसरणीवर माननीय पंतप्रधानांचा दृढ विश्वास
पंचायतराज मंत्रालयाने पंचायतींच्या सुविधेसाठी आणि
आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाने एक नवा दृष्टिकोन स्विकारला.
त्यांचे व्यवहार अधिक पारदर्शक बनविण्यासाठी अथक प्रयत्नाने
पंचायतराज संस्थाच्या इतर स्तरांचा समावेश न करता हस्तांतरण
ई-ग्रामस्वराज पोर्टलची रचना के ली आहे. या पोर्टलवर एफएफसी
थेट ग्रामपंचायतींकडे के ले जावे, कारण ग्रामीण समुदायाला
अनुदानाचा वापर करून उभारण्यात येणाऱ्या मत्ता जिओ-टॅगिंगचा
पुरविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक सोयीसुविधांसाठी ग्रामपंचायतीच
वापर करून सार्वजनिक कार्यक्षेत्रामध्ये दर्शविता येऊ शकतात.
जबाबदार असतात, असे धोरण अंगीकारले. या नव्या दृष्टिकोनासहित
आतापर्यंत, ६.१४ लाख मत्तांचे जिओ-टॅगिंग करण्यात आले आहे,
चौदाव्या वित्त आयोगाने (एएफएफसी) देशातील २६ राज्यांतील
ज्यात जवळपास ८.२५ लाख छायाचित्रांचा समावेश आहे.
ग्रामपंचायतींना एकूण २,००,२९९.२० कोटी रुपयांचे अनुदान
देण्याची शिफारस के ली. पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्थापन आणि जास्तीत जास्त पारदर्शकतेची खातरजमा करण्यासाठी विक्रे ते/
आरोग्यविषयक स्वच्छता, मलनिःसारण, घन कचरा व्यवस्थापन, सेवाप्रदाते यांना एफएफसीशी संबंधित कोणतेही पेमेंट
चक्रीवादळाच्या पाण्याचे निःसारण आणि पथदिवे अशा कामांच्या पीआरआयएसॉफ्ट-पीएफएमएस-इंटरफे सच्या माध्यमातून करणे
अंमलबजावणीसाठी त्याचप्रमाणे प्राथमिक सोयीसुविधा आणि ग्रामपंचायतींसाठी अनिवार्य आहे.
संबंधित तरतूदींच्या अधीन ज्या प्राथमिक सेवांची पंचायतीवर
आता, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर काम सुरू
जबाबदारी आहे, अशा प्राथमिक सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी या आहे. १५ व्या वित्त आयोगाने २०२०-२१ सालामध्ये पंचायतराज
अनुदानाचा वापर करण्यात येणार होता.
संस्थांसाठी ६०,७५० कोटी रुपयांची अंतरिम शिफारस के ली आहे.
मला हे कळविण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की आपल्या
आताच्या सरकारने १४ व्या वित्त आयोगाच्या या शिफारशींची
संपूर्ण अंमलबजावणी के ली आहे आणि निधी हस्तांतरणातील या
सुधारणांमुळे ग्रामीण स्थानिक संस्थांना खूप फायदा झाला आहे. या
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पंधराव्या वित्त आयोगाने के लेल्या या शिफारशी भारत सरकारने
मंजूर के ल्या आहेत, हे ऐकू न तुम्हाला आनंदच होईल. यापूर्वी
कधीही पंचायतराज संस्थांसाठी इतकी मोठी रक्कम मंजूर करण्यात
आली नव्हती.

विविध कें द्रीय वित्त आयोगांनी मंजूर के लेल्या रकमेतील
प्रगतशील वाढ
वित्त आयोग

रक्कम
करोडमध्ये

मान्यता

मंजूर के लेली रक्कम
(कोटीमध्ये)
८०००
२००० (२.५ पट)
६५१६० (३.३ पट)
२००२९२ (३ पट)
प्रतिक्षित

११ वा वित्त आयोग
१२वा वित्त आयोग
१३ वा वित्त आयोग
१४ वा वित्त आयोग
१५वा वित्त आयोग

वाटप

१3 वी वित्त योजना
रक्कम कोटींमध्ये

मागील तीन वित्तीय समितींनी दिलेली मान्यता रक्कम कोटीमध्ये

ಮಂಜೂರಾತಿ
मान्यता

रक्कम कोटींमध्ये

वाटप

१३ व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत १४ व्या वित्त आयोगात
तीनपट मान्यता देण्यात आली

१२ वी वित्त योजना १३ वी वित्त योजना
१४ वी वित्त योजना

१4 वी वित्त योजना
वर्ष पहिले

वर्ष दुसरे

वर्ष तिसरे

वर्ष चौथे

मागील तीन वित्त आयोगांनी मंजूर के लेली रक्कम
रक्कम
करोडमध्ये

मान्यता

वाटप

१२ वी वित्त योजना

वर्ष पाचवे

उघड्यावरील शौचविसर्जनापासून मुक्तता, पेयजल पुरवठा,
जलसंधारण यंत्रणा, जीपीडीपी अपलोड तसेच जलशक्ती मंत्रालयाने
घातलेल्या काही अटी असतील, तर त्या अटींचे परीक्षण पंचायतराज
मंत्रालय करेल आणि वित्त मंत्रालयाकडे योग्य शिफारशी करण्यासाठी
ही गोष्ट अनिवार्य आहे.
सातत्यपूर्ण विकें द्रीकरण आणि सर्वसमावेशक विकास
यांसाठी ग्रामपंचायतींकडे सत्ता, जबाबदारी आणि साधनसंपत्ती यांचे
थेट हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. पंचायतराज मंत्रालयाने या
गोष्टीला कायम पाठिंबा दिला आहे आणि पंचायतींना जास्तीत जास्त
अधिकार सोपविण्यासाठी राज्य सरकारांना प्रेरणा दिली आहे.
पंधरावा वित्त आयोग या वर्षी आपला अंतिम अहवाल सादर करेल,
अशी आम्हाला आशा आहे. या आयोगाने के लेल्या पुरोगामी
शिफारशींमुळे पंचायतराज संस्थांना फक्त बळकटीच मिळणार नाही,
तर ग्रामीण भारताच्या आर्थिक हितालाही त्यामुळे चालना मिळेल
आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या त्रिस्तरीय पंचायतराज
यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाचे एक नवे यु ग घडवेल.

वित्त मंत्रालयाने दिनांक १ जून २०२० रोजी १५ व्या वित्त
आयोगाच्या अंतरिम शिफारशींच्या आधारावर पंचायतराज संस्थांना
निधी देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर के ली आहेत. प्राथमिक
अनुदान हे आधीसारखेच दोन हप्त्यांमध्ये वित्त मंत्रालयाकडू न
देण्यात येईल. टाईड ग्रँटचा जिथे प्रश्न असेल तिथे हे अनुदान
*ग्रामीण विकास, कृ षी आणि शेतकरी कल्याण आणि
पंचायतराज मंत्रालयाच्या आणि पेयजल आणि स्वच्छता
पंचायतराज मंत्रालय, भारत सरकार.
मंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार देण्यात येईल.
ग्रामोदय संकल्प
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ई-पंचायत मिशन मोड प्रकल्प:
ग्रामीण भारतसाठी उचललेले एक ठोस पाऊल

व

र्ल्ड बँकेच्या म्हणण्यानुसार,“ई-सुशासन म्हणजे सरकारी
संस्थानी माहिती तंत्रज्ञानाचा के लेला वापर (जसे की वाईड
एरिया नेटवर्क , इंटरनेट आणि मोबाईल कं प्यूटिंग), ज्यामध्ये नागरिक,
व्यवसाय आणि शासनाच्या अन्य घटकांशी असलेले संबंध
बदलण्याची क्षमता आहे. हे तंत्रज्ञान विविध उद्दिष्टे साध्य करण्यास
मदत करू शकते: नागरिकांना अधिक चांगल्या सरकारी सेवा पुरविणे,
व्यवसाय आणि उद्योग यांच्याशी सुधारलेला परस्परसंवाद, माहितीच्या
वापरातून नागरिकांचे सबलीकरण किं वा अधिक कार्यक्षम शासकीय
व्यवस्थापन. कमी भ्रष्टाचार, वाढती पारदर्शकता, अधिकाधिक
सुविधा, महसूलातील वाढ आणि/किं वा मूल्य कपात हे याचे हितकारक
परिणाम असतील.”
धोरण ठरविण्यामध्ये नागरिकांचा सहभाग असावा आणि
नागरिकांना माहितीपर्यंत सुलभतेने उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने भारत
सरकारने २००६ साली राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजना (एनईजीपी) सुरू
के ली. “सामान्य माणसाला सामुदायिक सेवा कें द्रांच्या माध्यमातून
त्याच्या राहत्या परिसरामध्ये शासकीय सेवांचा लाभ मिळावा आणि
तसेच त्याला परवडणाऱ्या दरात पुरवल्या जाणाऱ्या या प्राथमिक
गरजांची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता यांची खातरजमा
करणे हा एनईजीपीचा उद्देश होता.” ई-पंचायत हा मिशन मोड प्रोजेक्ट
(एमएमपी) पैकी एक होता, जो सध्या ग्रामीण भारताला सक्षम बनविणे
आणि त्याचे रूप बदलणे या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे.
ई-पंचायत प्रकल्प ग्रामीण जनतेसाठी आश्वासक आहे; कारण
त्याचा उद्देश पंचायतराज संस्थांचे आधुनिकता, पारदर्शकता आणि
कार्यक्षमता यांच्या प्रतीकामध्ये रूपांतर करणे हा आहे. हा पंचायतराज
मंत्रालयाने सुरू के लेला माहिती तंत्रज्ञानाचा असा एक राष्ट्रव्यापी
उपक्रम आहे ज्यामुळे जनतेला निर्णयप्रक्रिया, अंमलबजावणी आणि
वितरण यांत निश्चितपणे सहभागी होता येईल. (जवळपास २.५ लाख
(निर्वाचित) पंचायतींचे) ऑटोमेशन करणे, हे या प्रकल्पाचे लक्ष्य
आहे. योजना आखणे, देखरेख करणे, अंमलबजावणी, अर्थसंकल्प
तयार करणे, लेखांकन, सामाजिक लेखापरिक्षण आणि प्रमाणपत्र
वितरित करणे, परवाने वितरित करणे या नागरी सेवा अशा स्वरूपाच्या
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जून २०२०

-सुनील कुमार*
पंचायतीच्या सर्व कार्यांचा विचार या प्रकल्पामध्ये करण्यात आला
आहे.
तळागाळातील पातळीवर आयसीटी च्या पायाभूत सुविधा
आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी यांचा अभाव असूनही, पंचायतराज
मंत्रालयाने एनआयसी आणि राज्य यांच्याशी भागीदारी करून ग्रामीण
भागातील शासनाचे चित्र पालटू न टाकण्याच्या या प्रवासाचा श्रीगणेशा
के ला आहे. ई-पंचायतीच्या या संकल्पना पातळीवर पंचायत एंटरप्राईज
सूट (पीईएस) च्या आश्रयाने लोकल गव्हर्नमेंट डिरेक्टरी (एलजीडी),
प्लॅनप्लस, पीआरआयए़साॅफ्ट, अॅक्शनसॉफ्ट, एरियाप्रोफायलर,
नॅशनल असेट डिरेक्टरी (एनएडी), सर्व्हिस प्लस, नॅशनल पंचायत
पोर्टल (एनपीपी), सोशल ऑडिट अँड मिटिंग मॅनेजमेंट (एसएएमएम),
ट्रेनिंग मॅनेजमेंट अँड ग्राम मनचित्र (जीआयएस अॅप्लिके शन) अशा
अकरा (११) सॉफ्टवेअर अॅप्लिके शन्सची निर्मिती करण्यात आली.
या पीईएस अॅप्लिके शन्सचा (११ क्र.) वापर वाढवण्यासाठी
या प्रकल्पांतर्गत सर्व राज्यांतील मास्टर ट्रेनर्स (प्रशिक्षक) चा समूह
तयार करून थेट ग्रामपंचायत पातळीवर प्रशिक्षण देण्यासाठी अधोगामी
प्रारूपाचा (कॅ स्कॅडिंग मोडयूल) मंत्रालयाने स्विकार के ला आहे.
प्रकल्पांचे यश
अ. ई-आर्थिक व्यवस्थापन यंत्रणा
चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत २.४४ लाख ग्रामपंचायतींना
देण्यासाठी (२,००,२९२.०० कोटी रुपये) एवढा भरघोस निधी
मंजूर झाला आहे. अशा वेळेस सार्वजनिक खर्चावर प्रभावी पद्धतीने
देखरेख करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि मजबूत यंत्रणा असणे
आवश्यक आहे. एक अशी यंत्रणा जी सुरू के लेल्या कोणत्याही
कामावर अगदी नियोजनाच्या पातळीपासून देखरेख करेल. त्या
कामासाठी विविध टप्प्यांवर आलेल्या खर्चाची नोंद ठेवेल आणि तयार
झालेल्या मत्तेचे संपूर्ण तपशील पुरवेल.
व्यवस्थापन यंत्रणे (ई-एफएमएस) मध्ये प्लॅनप्लस,
अॅक्शनसॉफ्ट, पीआरआयएसॉफ्ट आणि नॅशनल असेट डायरी
(एनएडी) तसेच लोकल गव्हर्नमेंट डिरेक्टरी - स्थानिक शासकीय
डिरेक्टरी (एलजीडी) यांचा समावेश आहे. ज्यामुळे सार्वजनिक वित्त

व्यवस्थापन यंत्रणेसहित (पीएफएमएस-पब्लिक फायनान्शिअल
मॅनेजमेंट सिस्टिम) अशा मजबूत यंत्रणेचा पाया तयार होतो. या
यंत्रणेच्या घटकांचे तपशील खालील आकृ तीमध्ये दिले आहेत.
ई-आर्थिक व्यवस्थापन यंत्रणेचे फायदे
•

निधीच्या वापरावर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत देखरेख,
ज्यामुळे पारदर्शकता वाढीस लागते.

•

सार्वजनिक खर्च आणि लेखांकन यांच्यावर प्रभावी आणि

•

ग्रामीण स्थानिक संस्थेच्या पातळीवरील अहवाल नोंदणी

कार्यक्षम देखरेख.

•	प्रत्येक मालमत्तेच्या विकासाचा प्रत्यक्ष मागोवा घेणे शक्य.
•

करणे सुलभ होईल.

कामाच्या विविध पातळ्यांचे छायाचित्रांसहित जिओ-टॅगिंग

ब. पीआरआयए सॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफे स (पीपीआय)
ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचणाऱ्या निधीच्या प्रवाहावर लक्ष

ठेवण्यासाठी, तसेच एफएफसी कक्षेच्या अंतर्गत झालेल्या सार्वजनिक
खर्चावर देखरेख करण्यासाठी एक मागोवा घेणारी यंत्रणा विकसित
करणे आवश्यक होते. आणि ही गोष्ट प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी (i)
पंचायतराज संस्था लेखांकन सॉफ्टवेअर (पीआरआयएसॉफ्ट) आणि
(ii) सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन यंत्रणा (पीएफएमएस) या दोन
एमआयएस/अॅप्लिके शनचे एकत्रीकरण करण्यात आले.
(i) पीआरआयएसॉफ्ट: हे ई-पंचायत मिशन मोड प्रकल्पांतर्गत
(एमएमपी) एमओपीआर तर्फे विकसित करण्यात आलेले एक
नियोजित डेटा पोर्ट के ला जातो.

1. प्लॅन प्लस
 योजनानिर्मिती
 योजनामंजूरी

2. अॅक्शन सॉफ्ट
 कामाच्या प्रत्यक्ष
प्रगतीचा माग ठेवते
 अहवाल तयार करते

लेखांकन अॅप्लिके शन/एमआयएस आहे. जिथे ग्रामपंचायती
रिसिट व्हाऊचर्स आणि खर्चाचे व्हाऊचर्स बुक करू शकतात.
आरआयएसॉफ्ट हे डबल एन्ट्री कॅ श बेसिस लेखांकन
अॅप्लिके शन आहे आणि ते बनविताना ओ/ओ कॅ ग ने
सांगितलेल्या मॉडेल लेखांकन यंत्रणेचा (एमएस) वापर
करण्यात आला आहे.
(ii) पीएफएमएस: पीएफएमएस ही सामान्य व्यवहारावर आधारित
ऑनलाईन निधी व्यवस्थापन आणि पेमेंट यंत्रणा आहे. तसेच
कें द्र आणि राज्य सरकारच्या योजनसांठी आणि भारत
सरकारच्या एफएफसी अनुदानांसाठी एमआयएस आहे. भारत
सरकारकडू न अगदी शेवटच्या वापरकर्त्यापर्यंत विविध
पातळ्यांवर होणाऱ्या निधीच्या वितरणाचा मागोवा घेण्यासाठी
पीएफएमएस बनविण्यात आले आहे. पीएफएमएस हे
पीआरआयएसॉफ्टच्या पेमेंट गेटअवेसारखेच आहे.
या दोन एमआयएस/अॅप्लिके शनच्या एकत्रीकरणामुळे
पंचायतीमधील आर्थिक व्यवस्थापन योग्य असेल, याची हमी मिळते
आणि त्यामुळे विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढीस लागते. भारताचे
एका डिजिटली सक्षम समाजामध्ये आणि “फे सलेस (विनाचेहऱ्याची),
पेपरलेस (कागदरहित), कॅ शलेस (रोख रक्कमरहित)” ज्ञान
अर्थव्यवस्थेमध्ये रूपांतर करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या
डिजिटल इंडिया योजनेसारखाच या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
पीआरआयएसॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफे स हे एक असे इंटरफे स आहे
जिथे ग्रामपंचायती आपल्या ग्राहकांना आणि सेवाप्रदात्यांना त्यांनी

प्रत्येक कामासाठी
होणारा खर्च /
कामाचा आयडी

मालमत्ता पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्तेवर आधारित काम

4. पीआरआयए सॉफ्ट

5. एनएडी

 कामाच्या आर्थिक प्रगतीचे
तपशील पुरवते

 मालमत्तेच्या तपशीलांची देखरेख करते

पेमेंट गेटवे

6. पीएफएमएस
3. एम अॅक्शन सॉफ्ट

 ई-ए-टी मोड्यूलवर ऑनलाईन पेमेंट

 उपक्रमातील प्रत्येक मालमत्तेच्या प्रगतीचा टप्प्यांनुसार प्रत्यक्ष मागोवा घेते
 मालमत्तेच्या जिओ-कोऑर्डिनेट्स सहित मालमत्तेचे छायाचित्र घेते
 अॅक्शनसॉफ्ट च्या माध्यमातून गोळा के लेले तपशील सामायिक करते

स्थानिक शासन डिरेक्टरी (एलजीडी)
ग्रामोदय संकल्प
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संबधि
ं त ग्रामपंचायतींसाठी के लेल्या कामासाठी रिअल टाईम पेमटें ्स मागोवा घेतला जाऊ शकतो. या अॅप्लिके शनमधील प्रॉक्झिमिटी
अॅनालिसिस, मेजरमेंट टू ल, क्वेरी, इलेव्हेशन प्रोफाईल, पंचायत
करत आहेत.
आजच्या तारखेला २१ राज्ये पीआरआयएसॉफ्ट इंटरफे सचा प्रोफाईल अशा विविध विश्लेषण साधनांमुळे पायाभूत सुविधांच्या
वापर करत आहेत. १,००,८७२ ग्रामपंचायती ११,००० को़टी उपलब्धतेनुसार वापरकर्त्यांला आपल्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवता
येतो. त्यामुळे विविध योजना/कार्यक्रम यांच्यांतर्गत येणाऱ्या मत्ता
रुपयांचे ऑनलाईन पेमेंट करत आहेत.
दुसऱ्यांदा बांधल्या जाणार नाहीत. स्थानिक प्रशासनामध्ये स्पेशिअल
क. जिओ-स्पेशिअल प्लॅनिंग अॅप्लिके शन -ग्राम मनचित्र
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, योजनांचा वापर करण्यामुळे विश्वासार्हता, पारदर्शकता, सेवेची
२०१९ या प्रसंगी माननीय मंत्रीमहोदय, कृ षी आणि शेतकरी कल्याण, गुणवत्ता, अंमलबजावणीचा वेग आणि कार्यक्षम देखरेखीची यंत्रणा या
ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज यांनी ग्राम मनचित्र चा शुभारंभ गोष्टी साध्य होतील.
के ला.

ड.

सामुदायिक सेवा कें द्रे (सीएससीज -कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स)

ग्राम मनचित्र हे एक स्पेशिअल (स्थानिक) प्लॅनिंग
अॅप्लिके शन आहे. ज्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या वापरकर्त्यांना ग्रामपंचायत
पातळीवर जिओस्पेशिअल तंत्रज्ञानाचा वापर करून योजना आखणे
सुलभ ठरते. या अॅप्लिके शनमुळे २९ सेक्टर्सच्या परिसरात सुरू
असलेली विकासकामे अधिक चांगल्या पद्धतीने पाहता येतात आणि
ग्रामपंचायत विकास आराखडयास (जीपीडीपी) निर्णय घेण्याच्या
कामी पाठिंबाही देता येतो.

सामुदायिक सेवा कें द्रांचा वापर करून स्मार्ट प्रशासन आणि
सरकारी तसेच गैर-सरकारी सेवा ऑनलाईन देणे ही गोष्ट प्रत्यक्षात
आणणे, हे पंचायतराज मंत्रालयाचे लक्ष्य आहे. यासंबंधी एमओपी
आणि सीएससी ई-गव्हर्नन्स इंडिया लिमिटेड यांच्यामध्ये दिनांक २१
ऑगस्ट २०१९ रोजी एक सामंजस्य करार करण्यात आला. डिजिटल
पंचायती उभारण्यासाठी सामुदायिक सेवा कें द्रे आणि ग्रामपंचायती
यांच्यातील सहकार्य वाढवणे, हा या कराराचा उद्देश होता.

आरोग्य आणि कुटु ंबकल्याण मंत्रालय, (जिल्हा रुग्णालये,
उपजिल्हा रुग्णालये, सीएससी, पीएससी आणि उपकें द्रे), वित्त मंत्रालय
(बँकांच्या शाखा, एटीएम, बँकिंगसाठी संपर्क अशा बँकिंग सुविधा),
दूरसंचार मंत्रालय (पोस्टाच्या सुविधा), ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि
सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय (रास्त दर दुकाने), पेयजल आणि
स्वच्छता मंत्रालय (पेयजलाचे स्रोत), ग्रामीण विकास मंत्रालय
(मनरेगा मत्ता डेटा) आणि शालेय शिक्षण आणि साक्षरता मंत्रालय
(शाळा) अशा विविध मंत्रालयांच्या स्पेशिअल आणि नॉन-स्पेशिअल
डेटाशी हे अॅप्लिके शन जोडले गेले आहे. सामाजिक-आर्थिक जात
जनगणना (एसईसीसी) अहवाल, मिशन अंत्योदय (एमए) आणि
मिशन अंत्योदयमधील त्रुटींचे विश्लेषण आणि ग्रामपंचायतींना नेमून
देण्यात आलेले साधनसंपत्तीचे एन्व्हलप यांच्याशीसुद्धा हे अॅप्लिके शन
जोडले गेले आहे. ही सगळी माहिती इथे एकाच ठिकाणी उपलब्ध
आहे. ज्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या वापरकर्त्याला कामाची योजना
आखताना जास्त चांगली आखणी करण्यासाठी मदत/पाठिंबा मिळेल

सामुदायिक सेवा कें द्र ग्रामपंचायतीमधील सर्व डिजिटल सेवा
पुरवणारे एकमेव स्थान असेल. तिथे ग्रामपंचायतीच्या वापरकर्त्यांना
एकाच ठिकाणी सर्व सेवा सहजपणे मिळतील. ग्रामीण व्यावसायिकतेस
उत्तेजन मिळाल्याने, तसेच समाजाच्या सहभागामुळे आणि सामुदायिक
कृ तीमुळे ग्रामीण भागातील क्षमता आणि उपजिवीके ची साधनेही
विकसित होतील. यायोगे जास्तीत जास्त स्त्रियांना व्हीएलई (सामुदायिक
सेवा कें द्राचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या ग्रामीण पातळीलरील व्यावसायिक)
बनण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि सामाजिक आणि आर्थिक
विकासामधील त्यांचे योगदानही वाढेल.
सामुदायिक सेवा कें द्रांची विविध कार्ये:
•

ग्रामपंचायतीच्या इमारतीमध्ये सामुदायिक सेवा कें द्र उभे
करून ऑनलाईन सेवा पुरविणे.

•

ई-प्रशासनास मदत करणे: पंचायतराज मंत्रालयाच्या
अॅप्लिके शन्सचा डेटा इनपुट करण्याचे कार्य करणे, संगणक
आणि नेटवर्किं ग साधने सुसज्ज ठेवणे.

विविध योजनांतर्गत राबवविले जाणारे उपक्रम/विकासकामे •
यांच्या अंमलबजावणीचा आणि कामातील प्रत्यक्ष प्रगतीचा सहजतेने

पंचायतराज संस्थांतील निर्वाचित सदस्यांना डिजिटल आणि
इतर क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यास मदत करणे.
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एमओपीआर/राज्यनिहाय अॅप्लिके शन्स नियमितपणे अद्यतन ब. स्वामित्व योजना
करणे आणि आवश्यक एमआयएस आणि अहवाल तयार
पंचायतराज मंत्रालय, विविध राज्यांची पंचायतराज मंत्रालये,
राज्य महसूल आणि सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार यांचा संयुक्तिक
करणे.
•
ग्रामपंचायत पातळी प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षणांसहित विविध प्रयत्न म्हणजे स्वामित्व योजना. ग्रामीण भारतास मालमत्तेसाठी
एकीकृ त उपाय पुरविणे, ग्रामीण भागातील निर्जन जमिनींच्या
सर्वेक्षणे पार पाडण्यास मदत करणे.
•
ग्रामपंचायत पातळीवर अनेक शासकीय/राज्यस्तरीय योजना मोजणीसाठी अद्ययावत ड्रोन सर्वेक्षण यंत्रणेचा वापर ही या योजनेची
नागरिकांसमोर मांडणे आणि त्या संदर्भात जागरूकता निर्माण उद्दिष्टे आहेत.
क. पंचायतीच्या खात्याचे ऑनलाईन लेखापरिक्षण
करणे.
पंचायतींनी त्यांच्या खात्यांचे लेखांकन करणे आवश्यक आहे,
•
डिजिटल ऑटोमेशन तयार करण्यासाठी राज्ये/पंचायतराज
संस्थांसाठी प्लॅटफॉर्मच्या रूपात काम करणे आणि दैनंदिन ही गोष्ट लक्षात घेता आर्थिक व्यवस्थापन यंत्रणा जास्त मजबूत करणे
समयोचित आहे. त्याशिवाय, २०२०-२१ सालच्या पंधराव्या वित्त
व्यवहारांचे प्रमाणीकरण करणे.
आयोगाच्या अहवालामध्ये लेखांकनाच्या आधी आणि नंतरही
एमओपीआर बरोबर करण्यात आलेल्या या सामंजस्य
पंचायतीची खाती वेळेवर ऑनलाईन उपलब्ध असायला हवीत, अशी
करारामुळे सामुदायिक सेवा कें द्र-एसपीव्ही कदाचित राज्यनिहाय
शिफारस के ली आहे आणि सुधारणेच्या विषयपत्रकातील तो एक
गरजा, नियम, कायदे यांच्या अनुषंगाने संबंधित राज्यांबरोबरही
निर्णायक मुद्दा आहे. अशी माहिती मिळवण्यासाठी के ल्या गेलेल्या
वैयक्तिक सामंजस्य करार करतील, अशी शक्यता आहे.
तरतूदींचा विचार करण्यात येईल, अशी शिफारस पंधराव्या वित्त
ई-पंचायत कार्यक्रमाचा पुढचा मार्ग
आयोगाने के ली आहे. या संदर्भात एमओपीआर सध्या ऑडिटऑनलाईन
अ. ई-ग्रामस्वराज एक एकीकृ त पोर्टल: ई-पंचायत अॅप्लिके शन्सचे द्वारा पंचायतींच्या खात्यांची लेखापरिक्षणे करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज
सुसूत्रीकरण
स्वीकारत आहे. या ऑडिटऑनलाईनमुळे फक्त खात्यांचे
ई-ग्रामस्वराज हा एमओपीआर चा असा एक नवा उपक्रम लेखापरिक्षणच सुलभ होत नाही तर के ल्या गेलेल्या लेखांकनाच्या
आहे, जो ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) नोदींच्या देखभालीचीही त्यात सोय आहे. हे अॅप्लिके शन पंचायतीच्या
तयार करण्यास आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यास एक इंटरफे स खात्यांची योग्य प्रकारे देखभाल होईल, याची खात्री देते. तसेच एक
पुरवेल. या एकीकृ त पोर्टलच्या माध्यमातून सध्या पीईस मध्ये (वर चांगले लेखा परिक्षणाचे साधन म्हणूनही काम करते. आणि कामातील
नमूद के ल्याप्रमाणे) उपलब्ध असणारी सर्व कार्ये एका अॅप्लिके शनमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवते. ऑडिटऑनलाईन हे
एकत्रित होतील आणि ती पंचायतींना पुरविली जातील.
अॅप्लिके शन लेखांकनाच्या बाबतीतल शंका, स्थानिक लेखांकनाचे
हे पोर्टल कामावर आधारित लेखापरिक्षणाकडे मार्गक्रम अहवाल तयार करणे, लेखांकनाचे परिच्छेद तयार करणे इत्यादी
करण्याच्या उद्देशाने विकसित के ले जात आहे. जीपीडीपी अंतर्गत कामांसाठी तयार करण्यात आले आहे. ते खासकरून ग्रामपंचायतीकडू न
प्रस्तावित के ल्या गेलेल्या प्रत्येक कार्यासाठी आलेल्या खर्चाचा आलेले व्हाऊचर्स म्हणजे पावत्या आणि आणि खर्च यांच्या
आढावा घेतला जाईल, असा याचा अर्थ आहे. या एकीकृ त पोर्टलमुळे लेखांकनासाठी वापरण्यात येईल. त्या अनुषंगाने ऑडिटऑनलाईनचे
ग्रामपंचायत वापरकर्त्याकडू न के ल्या जाणाऱ्या डेटा एंट्रीजची संख्या पीपीआय सोबत एकीकरण होईल.
याचबरोबर सध्या सुरू असणाऱ्या एकीकृ त पोर्टलच्या
कमी होईल आणि त्यायोगे कालपरत्वे पीईएस मधील गुंतागुंत कमी
होईल. यामुळे ज्याचे नेव्हिगेशन सोपे आहे, असा वापरण्यास सोपा विकासाच्या अधीन पीपीआयचा समावेश के ला जाईल आणि तो
इंटरफे स तयार होईल, कृ तियोजनेचा मागोवा घेणे, त्यावर देखरेख ऑनलाईन पेमेंट इंटरफे स (ओपीआय) चा एक भाग बनेल.
*सचिव, पंचायतराज मंत्रालय, जीओआय
करणे आणि त्यात सुधारणा करणे ग्रामपंचायतींना सोपे जाईल.
•

ग्रामोदय संकल्प
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ई-ग्राम स्वराज:
पंचायतराजसाठी कामावर आधारित सुलभ अॅप्लिके शन
१.

पार्श्वभूमी

ग्रामीण भारताचे रूप पालटू न टाकण्यासाठी आणि त्याला
समर्थ बनविण्यासाठी डिजिटल पंचायतीचा वापर करण्याचे पंचायतराज
मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करताना, ई-ग्रामस्वराज
(https://egramswaraj. gov.in/) हे पंचायतींनी हाती
घेतलेल्या कामांची प्रभावी देखरेख आणि मूल्यांकन करणारे एक
साधन म्हणून समोर येत आहे. हे अॅप्लिके शन पंचायतींची माहिती
मिळवण्यासाठी एक सिंगल इटंरफे स म्हणून काम करते आणि
पंचायतींच्या कामांचे अहवाल सादर करणे आणि त्यांचा माग ठेवणे या
प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणते.
ई-ग्रामस्वराज हे अॅप्लिके शन ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण
माहितीसह सरपंच आणि पंचायतीच्या सचिवांचे तपशील, पंचायतीचे
जनसांख्यिकीय तपशील, पंचायतीची वित्त संबंधित माहिती, मालमत्तेचे
तपशील, ग्रामपंचायत विकास आराखडा (जिपीडीपी) हाती घेण्यात
आलेल्या कार्यांचे तपशील, अन्य मंत्रालयांकडे/विभागांकडे असलेली
पंचायतीची माहिती, जसे की जनगणना २०११ सामाजिक आर्थिक
जात जनगणनेटा डेटा, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण अहवाल इ. हे सर्व
तपशील एकाच ठिकाणी पुरवते.
हे अॅप्लिके शन कामावर आधारित लेखापरिक्षणावर भर देते.
आणि ग्रामपंचायत विकास आराखडा (जिपीडीपी) अंतर्गत प्रस्तावित
के ल्या गेलेल्या कोणत्याही कामाच्या खर्चाचा माग ठेवते. ई-ग्राम
स्वराज हे अॅप्लिके शन ग्रामपंचायत वापरकर्त्याने के लेल्या डेटा
एंट्रीजच्या संख्येचे सुसूत्रीकरण करते आणि सोप्या नेव्हिगेशनसहित
एक वापरण्यास सोपा असा इंटरफे स उपलब्ध करून देते.
पंचायतींकडू न रोज के ल्या जाणाऱ्या एंट्रीजच्या आधारे हे
अॅप्लिके शन कामांच्या अंमलबजावणीवरील देखरेखीची सध्याची
स्थिती काय आहे, हे सांगते. ई-ग्रामस्वराज हे अॅप्लिके शन
पीएफएमएसशी जोडलेले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक खर्चावर त्या त्या
वेळेसही देखरेख करता येईल. यामुळे कामकाजामध्ये विश्वासार्हता,
पारदर्शकता वाढेल आणि त्यामुळे सेवेची गुणवत्ता, अंमलबजावणीचा
वेगही वाढेल. ग्रामपंचायतींमध्ये देखरेखीची एक कार्यक्षम यंत्रणा उभी
राहिल.
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२.

ई-ग्राम स्वराज मोड्यूल

पंचायतीचे प्रोफाईल: निवडणु कांचे तपशील, निवडू न आलेले
सदस्य आणि समिती यांच्यासहित पंचायतीचे प्रोफाईल मेंटेन
करणे.
•

प्रत्येक स्थानिक प्रशासनास एक असे समग्र प्रोफाईल
ठेवण्यास मदत करते ज्यात स्थानिक प्रशासानाची सरपंच,
सचिव यांच्या तपशीलासहित माहिती असते.

•

निवडणु का आणि त्यांचे तपशील तसेच निर्वाचित सदस्य
यांच्या तपशीलांची देखभाल करण्यास मदत करते.

•

विविध समित्या आणि समितींचे सदस्य यांच्या तपशीलांची
देखभाल करण्यास मदत करते.

नियोजन: कार्यक्रमांचे नियोजन करणे आणि कृ तीआराखडा तयार
करण्यास मदत करणे
•

सूचना – ग्रामसभेत मांडल्या गेलेल्या इच्छा, सूचना आणि
ठराव टिपून ठेवते.

•

कार्यक्रमांचा तक्ता – याच्यामुळे प्लॅनिंग (नियोजन)
यु निट्सच्या कार्यक्रमांचा तक्ता अद्यतन ठेवणे शक्य होते.
कार्यक्रमांच्या शेल्फमध्ये प्लॅनिंग (नियोजन) यु निटमध्ये
प्रस्तावित के ल्या गेलेल्या वर्षभरातील कार्यक्रमांची यादी
असते.

•

साधनसंपत्ती एन्व्हलप – हे कें द्र आणि राज्य शासनाच्या
विविध योजना आणि अन्य स्रोत यांच्याकडू न आलेल्या
निधीच्या अंदाजपत्रकातील वाटणीसाठी मदत करते.

•

समन्वय – एखाद्या उपक्रमासाठी विविध स्रोतांकडू न आलेले
निधी एकत्र करणे शक्य करते. आणि त्यायोगे उपलब्ध
निधीचा कमाल वापर के ला जावा याची खातरजमा करते.
त्याचप्रमाणे याच्यामुळे निधीच्या अभावी महत्त्वाची कार्ये
बंद पडत नाहीत.

•

कृ तिआराखडा – विविध योजनांमधील उपलब्ध निधीचा
अंदाज घेऊन मंजूर कार्ये हाती घेण्यास प्लॅन (नियोजन)
यु निटला परवानगी देते आणि वार्षिक नियोजन निर्मिती करते.

प्रगतीचा अहवाल: मंजूर कार्यक्रमांच्या प्रत्यक्ष आणि आर्थिक
प्रगतींच्या नोंदी ठेवते
•

तांत्रिक मंजूरी – एखाद्या कार्यक्रमाच्या मंजूरीसाठी
लागणाऱ्या तांत्रिक बाजूचे विश्लेषण करते आणि ती मांडते.

•

प्रशासकीय मंजूरी – कोणत्याही कार्याच्या मंजूरीच्या
निधीच्या स्रोतांसारख्या प्रशासकीय पैलू पडताळण्यास
मदत करते.
निधी बाजूला काढू न ठेवणे – निधीमंजूरीच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेस
मदत करते. निधी सर्वसाधारणपणे हप्त्यांमध्ये दिला जातो.

•
•

प्रगतीचा अहवाल-प्रत्यक्ष आणि आर्थिक प्रगतीच्या
अद्ययावत नोंदी देण्यासाठी वापर. कोणत्याही सुरू
असलेल्या कामाची सुरू असलेले, निलंबित, बंद पडलेले
किं वा पूर्ण झालेले अशी स्थिती अद्यतन के ली जाऊ शकते.

•

जिओ-टॅगिंग – उभारण्यात आलेल्या मत्तांचे जिओ टॅगिंग
करणे आणि छायाचित्रे काढणे. मोबाईल अॅपमुळे मत्तांवर
आधारित कामांची प्रत्यक्ष प्रगती जास्त सुरळीत होते.

•

प्रभावी आंतरविभागीय डेटा फ्लोमुळे लेखांकनाच्या
अहवालनोंदणीची प्रत्यक्ष आणि आर्थिक प्रगती सुरळीत
होते:

कामावर आधारित लेखांकन आणि निधींची देखरेख या गोष्टींसाठी
मदत करते.
•
एमएस च्या अधीन असणाऱ्या सी अँड एजी द्वारा सूचित
के ल्या गेलेल्या चतुःस्तरीय लेखांकन वर्गीकरण पद्धतीचे
आणि अहवालाच्या पद्धतीचे अनुपालन करते.
•

जमाखर्चाच्या डबल एंट्री, कॅ शवर आधारित पद्धतीचे
अनुसरण करते ज्यात जमा आणि खर्च या दोन्हींची नोंद
व्यवहार म्हणून होते.

•

कामाचे तपशील, कामावर झालेल्या खर्चाचे तपशील,
कामासाठी दिली गेलेली आगाऊ रक्कम इ. ची नोंद ठेवते.
पीएफएमएस मुळे नोंदणीकृ त ग्राहकांना कें द्राच्या आणि
राज्याच्या विविध योजनांतर्गत रिअल टाईम ऑनलाईन
पेमेंट्स करता आली.
लेखांकनाच्या दैंनदिन, मासिक आणि वार्षिक नोंदी पूर्ण
करण्यास मदत करते आणि लेखांकन पुढील काळात कॅ री
फॉरवर्ड होईल यासाठी आवश्यक ती पावले उचलते.

•
•

•

पंचायतराज संस्थांना ४ व्हाऊचर्सच्या मदतीने निधीच्या
व्यवहाराच्या तपशीलांची नोंद ठेवण्यास संमती देते.
o रिसिट व्हाऊचर: निधीच्या अंतःप्रवाहाची नोंद
ठेवण्यासाठी
o पेमेंट व्हाऊचर: निधीच्या बहिःप्रवाहाची नोंद
ठेवण्यासाठी
o कॉन्ट्रा व्हाऊचर: निधीच्या खात्यांमधील
हस्तांतरणाची नोंद ठेवण्यासाठी
o जर्नल व्हाऊचर: कोणतीही दुरुस्ती/हिशेबातील
तडजोड यांची नोंद ठेवण्यासाठी

मत्ता डिरेक्टरी: सर्व प्रकारच्या स्थावर आणि जंगम मत्तांची साठवण
करते
•
प्लॅनिंग यु निटद्वारा निर्मित /देखरेख के ल्या जाणाऱ्या /
नियंत्रित के ल्या जाणाऱ्या कोणत्याही मत्तेची ओळख
पटविण्यासाठी एक यु निक अॅसेट आयडी पुरवते.
•
मत्तेचे स्थान, स्थिती, मालकी अशा तपशीलांची नोंद ठेवते.
•
पूर्ण झालेल्या मत्तेशी जोडले गेलेले काम आणि व्हाऊचरचे
तपशील दर्शविते.
•
ग्राम मनचित्र जीआयएस वर मत्ता कुठे आहे ते पाहण्याची
सोय
३.

ई-ग्राम स्वराज मोबाईल अॅप
पंचायतीची माहिती सदैव सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी
वापरकर्ता/नागरिक गुगल प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन ई-ग्रामस्वराज हे
अॅप डाऊनलोड करू शकतात. (https://play.google.

com/store/apps/details?id=nic.in.unified).

या मोबाईल अॅपमध्ये खालील माहिती उपलब्ध आहे.

•

निवडलेल्या
पंचायतीचा ईआर
डेटा

पंचायतीची कामे
(कामाचे नाव,
योजनेचे नाव आणि
रक्कम)
• निवडलेल्या आर्थिक
वर्षाच्या पावत्या
आणि खर्च
(एकत्रित)
•

ग्रामोदय संकल्प

15

स्वामित्व: गावांचे सर्वेक्षण आणि ग्रामीण भागात
सुधारित तंत्रज्ञानाच्या आधारे करण्यात येणारे नकाशारेखन
भारताचे भविष्य खेड्यात आहे -महात्मा गांधी

‘खे

डी हा देशाचा आत्मा आहेत. खेड्यांना जास्तीत जास्त नैतिक,
सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे,’ अशी गांधीजींची
इच्छा होती. ‘ग्रामीण प्रजासत्ताक’ ही प्राचीन संकल्पना त्यांच्या खूप
आवडीची होती. “खेडी नष्ट झाली तर भारतही नष्ट होईल. भारताचं
अस्तित्वच राहणार नाही. जगातील भारताचं जे ध्येय आहे तेच नष्ट
होईल,” यावर त्यांचा विश्वास होता (हरिजन, २९-८-१९३६;
६३:२४१). त्यांच्यामते राष्ट्राचे पुनरुत्थान फक्त खेड्यांची पुनर्रचना
के ल्यानेच शक्य होऊ शकते. यथावकाश, त्यांनी संचरनात्मक कामांची
एक विस्तृत योजना आखली. ज्यात आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक
समता आणि राजकीय यंत्रणेचे विकें द्रीकरण या गोष्टींचा समावेश होता.

महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड) ज्यात अंदाजे एक लाख
खेड्यांचा समावेश आहे आणि सीओआरएस नेटवर्क हे (पंजाब आणि
राजस्थान) या दोन राज्यांसाठी आहे.
दुसरा टप्पा (एप्रिल २०२१- मार्च २०२४)
उर्वरित खेड्यांचे संपूर्ण सर्वेक्षण (तीन वर्षं)

आज उपलब्ध असलेल्या जमिनीच्या नोंदी प्रत्यक्ष स्थिती
दर्शवित नाहीत. बँका ज्या कायदेशीर दस्तऐवजास मान्यता देतात
अशा दस्तऐवजाच्या अभावी ग्रामीण भागातील जमीनमालकांना
त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेचा आर्थिक मालमत्ता म्हणून लाभ घेता येत
खेड्यातील प्राथमिक पातळीवरील जीवनाची गुणवत्ता नाही. शिवाय, अभिलेखाधिकार आणि सेटलमेंट यांच्यासाठी ग्रामीण
सुधारून खेड्याचे आणि पंचायतीचे स्वरूप बदलणे ही काळाची गरज भागातील जमिनीचे जे सर्वेक्षण अंदाजे ७० वर्षांपूर्वी पूर्ण करण्यात
आहे. एक जागतिक सत्ता म्हणून जगासमोर येण्याचे भारताचे स्वप्न
आले होते त्यात बऱ्याच राज्यांमधील निर्जन जमिनींचा समावेश नाही.
साकार होण्यासाठी खेड्यांच्या आर्थिक प्रगतीस चालना मिळणे गरजेचे
पंचायतराज मंत्रालय, विविध राज्यांची पंचायतराज मंत्रालये,
आहे. म्हणूनच महात्मा गांधींच्या या १५० व्या जयंतीवर्षामध्ये
माननीय पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय पंचायत दिनी म्हणजेच दिनांक २४ एप्रिल राज्य महसूल आणि सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार यांचा सहयोगी
२०२० रोजी स्वामित्व योजना सुरू के ली आहे. खेड्यातील प्रत्येक प्रकल्प म्हणजे स्वामित्व योजना. ग्रामीण भारतास मालमत्तेसाठी
घरमालकाला “अधिकारभिलेख” देऊन ग्रामीण भारताची आर्थिक एकीकृ त उपाय पुरविणे, ग्रामीण भागातील निर्जन जमिनींच्या
प्रगती साधण्याचा निश्चय या योजनेमागे आहे. ही योजना दोन मोजणीसाठी अद्ययावत ड्रोन सर्वेक्षण यंत्रणेचा वापर ही या योजनेची
उद्दिष्टे आहेत.
टप्प्यांमध्ये लागू के ली जाईल:पहिला टप्पा -प्रायोगिक योजना (एप्रिल २०२० -मार्च २०२१)

या योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत

सहा प्रायोगिक राज्ये (हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, • गावकऱ्यांच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण करणे आणि ग्रामीण
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भागातील जमीनमालकांना प्रॉपर्टी कार्ड देऊन ग्रामीण भागातील
जमीनविषयक तंटे कमी करणे
•

कर जमा झाल्याच्या ऑटोमेटेड
मालमत्ता कराची व्याप्ती वाढवणे

नोंदीद्वारा पंचायतींमधील

•

सार्वजनिक मालमत्तेची ओळख पटवून अतिक्रमणास मज्जाव
करणे

•

जास्त चांगल्या गुणवत्तेच्या ग्रामपंचायत विकास आराखडा
(जीपीडीपी) तयार करणे, या आराखड्या अंतर्गत तयार करण्यात
आलेल्या नकाशांचा लाभ घेणे

या योजनेमुळे सुव्यवस्थित नियोजन, महसूल गोळा करणे
आणि ग्रामीण भागातील मालमत्तांच्या हक्कांबद्दल स्पष्ट वक्तव्य करणे
शक्य होईल. यामुळे मालकांना वित्तीय संस्थांकडे कर्जासाठी अर्ज
करता येईल. या योजनेअतंर्गत दिल्या गेलेल्या स्वत्व विलेखांमुळे
(टायटल डीड्स) मालमत्तेवरून होणारे वादही घटतील.

या योजनेच्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नकाशांचा
वापर करून जास्त चांगल्या गुणवत्तेच्या ग्रामविकास आराखड्यांची
निर्मिती करता येईल. या योजनेच्या अंतर्गत गोळा करण्यात आलेल्या
स्थानिक (स्पेशिअल) डेटामुळे निर्णय घेण्यास मदत होईल आणि
विकास तसेच कामांच्या अंमलबजावणीमध्ये मदतही होईल.

स्वामित्व योजनेचे घटक
i.

सातत्याने कार्यरत असणाऱ्या रेफरन्स स्टेशन्सच्या (सीओआरएस- कं टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरन्स स्टेशन्स) नेटवर्क ची स्थापना:
हे सीओआरएस नेटवर्क ग्राऊंड कं ट्रोल पॉईटं ्स स्थापित करण्यास मदत करेल. ही गोष्ट अचूक जिओ-रेफरन्सिंग, ग्राऊंड ट्रू थिंग आणि
जमिनीची मोजणी यांच्यासाठी आवश्यक आहे.

ii.

ड्रोनचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर नकाशारेखन करणे: भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन सर्वेक्षणाचा वापर करून ग्रामीण निर्जन क्षेत्राचे
नकाशारेखन करेल. मालमत्तेचे मालकी हक्क ठरविण्यासाठी या नकाशारेखनातून हाय रिझोल्यूशनचे आणि अचूक नकाशे तयार के ले
जातील. आणि या नकाशांच्या किं वा डेटाच्या आधारे ग्रामीण भागातील घरमालकांना प्रॉपर्टी कार्ड्सचे वाटप के ले जाईल.

iii.

आयईसी उपक्रम: या योजनेच्या कार्यपध्दती व फायदे याविषयी स्थानिक जनतेमध्ये जाणीव-जागृती निर्माण करणे.

iv.

ग्राम मनचित्र या स्पेशिअल प्लॅनिंग अॅप्लिके शनमध्ये सुधारणा: ग्रामविकास योजनांच्या आखणीसाठी लागणाऱ्या स्पेशिअल
अॅनालिटिकल टू ल्सच्या निर्मितीसाठी ड्रोन सर्व्हेच्या माध्यमातून तयार झालेला डिजिटल स्पेशिअल डेटा/नकाशे यांचा वापर करणे

v.

ऑनलाईन देखरेख यंत्रणा: ऑनलाईन देखरेख आणि अहवाल सादर करण्याचा डॅशबोर्ड यांच्याद्वारे कामाच्या प्रगतीवर देखरेख

vi.

प्रकल्प व्यवस्थापन: योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालय आणि राज्य यांना साहाय्य करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळ्यांवर
प्रकल्प व्यवस्थापन यु निट्स
स्वामित्व: गावातील प्रत्येक घरमालकासाठी ‘अधिकाराभिलेख’

•

गावातील घरांना कर्ज घेण्यासाठी आणि बँकांकडू न इतर आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी आर्थिक मालमत्ता म्हणून त्यांच्या मालमत्तेचा
वापर करण्यास समर्थ बनविणे.

•

-पंचायतराज मंत्रालय

करसंचय वाढवणे आणि मत्ता संस्थागत करून ग्रामपंचायतींच्या प्रक्रियेच्या मूल्यांकनाची मागणी करणे आणि करसंचय नोंदणीवही

ग्रामोदय संकल्प
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ग्रामपंचायतींच्या सर्वांगीण विकासासाठी
जनयोजना अभियान -२०१९ चा आढावा

उ

पलब्ध साधनसंपत्तीचा वापर करून आर्थिक विकास आणि
सामाजिक न्याय यांसाठी ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार
करणे ग्रामपंचायतींसाठी बंधनकारक आहे. जीपीडीपीच्या नियोजनाची
प्रक्रिया ही सर्वांगीण आणि घटनेच्या अकराव्या अनुसूचीमध्ये नमूद
करण्यात आलेल्या २९ विषयांशी संबंधित सर्व संबंधित कें द्रीय
मंत्रालये/लाईन डिपार्टमेंट्स यांच्या योजनांना अभिमुख असणे गरजेचे
आहे. ग्रामीण भारताचे रूप पालटण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ज्या
अत्यंत महत्त्वाच्या योजना राबविल्या जातात त्यांच्या प्रभावी आणि २.
कार्यक्षम अंमलबजावणीमध्ये पंचायती महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
जनयोजना अभियान (पीपीसी) हे जीपीडीपी च्या प्रक्रियेला प्रगतीपथावर
नेण्यासाठी पंचायतराज मंत्रालयाकडू न राबवण्यात येणारे अत्यंत
महत्त्वाचे कार्य आहे. पंचायतराज संस्थांना बळकट बनविण्याच्या
एकमेव उद्देशाने दरवर्षी २ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीमध्ये
जीपीडीपी तयार करण्यासाठी हे अभियान राबवविले जाते. “सबकी
योजना सबका विकास” या नावाने राबविण्यात येणारी ही मोहीम
ग्रामसभेचे नियोजन करण्यासाठी पंचायतराज संस्था आणि राज्यातील
३.
संबंधित लाईन डिपार्टमेंट्स यांच्यात समन्वय साधून राबविण्यात
येणारी एक जोमदार आणि संरचित मोहीम असेल.
जनयोजना अभियान -२०१९ मध्ये विविध राज्ये आणि
कें द्रशासित प्रदेश यांच्या बहुतक
े ग्रामपंचायतींनी योग्य व मर्यादित वेळते
ग्रामपंचायत विकास आराखडे तयार के ले होते. २ ऑक्टोबर २०१९
पासून पुढे फक्त २०२०-२१ या वर्षाचा ग्राम पंचायत विकास
आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने दुसरी पीपीसी सुरू करण्यात
आली, जी १ डिसेंबर २०१९ रोजी संपन्न झाली. विविध मंत्रालये
आणि विभागांच्या योजनांचे रूपांतरण करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडे
उपलब्ध असणारी साधनसंपत्ती एकत्रित करण्यासाठी एक समग्र योजना
आखण्यासाठी पंचायती पीपीसीला आपले अनिवार्य कर्तव्य मानातात.
पंचायतराज मंत्रालयाने कामाच्या तपशीलांसहित जी सुधारित मार्गदर्शक
तत्त्वे जाहीर के ली होती, ती तत्त्वे जीपीडीपी तयार करताना पंचायतींनी 4.
योग्य प्रकारे लक्षात घेतली आहेत. पीपीसी २०१९ चे प्रारंभिक कार्य
खालील कामांसहित संपूर्ण देशभरात जोमाने पार पडले:
१.
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लाईन मंत्रालये/ विभाग यांच्याबरोबर २३ जुलै २०१९ रोजी
झालेली बैठक:- २९ विषयांशी संबंधित सर्व लाईन मंत्रालये/
जून २०२०

विभाग यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
यासंदर्भात कृ षी भवन, नवी दिल्ली येथे श्री. राहुल भटनागर,
माजी सचिव, पंचायतराज मंत्रालय, यांच्या अध्यक्षतेखाली
२३ जुलै २०१९ रोजी एक बैठक आयोजित करण्यात आली
होती. या बैठकीमध्ये पीपीसी-२०१९ यशस्वी बनविण्यासाठी
आपल्या भूमिका आणि कर्तव्ये यांची चर्चा करण्यासाठी सर्व
लाईन मंत्रालये/ विभाग यांच्या अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
पंचायतराज मंत्रालयाकडू न सर्व लाईन मंत्रालयांना पत्रे:संबंधित विभागाच्या फ्रं टलाईन कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक
प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन यांच्या मदतीने पीपीसी आधीच
तयार करून ठेवणे अपेक्षित असते. मोहिमेच्या नियोजनाची
तयारी करण्यासाठी आणि संबंधित राज्याच्या विभागांनी
त्यांच्या फ्रं टलाईन कर्मचाऱ्यांना आणि भागधारकांना सूचित
करून सज्ज ठेवावे, यासाठी पंचायतराज मंत्रालयाने त्यांना
यासंबंधी पत्रे पाठवली होती
पंचायतराज मंत्रालयाकडू न राज्यांना पत्र:- कें द्राने ठरवलेल्या
कामाच्या क्रमाविषयी मत प्रदर्शित करण्यासाठी आणि पीपीसी
च्या प्रक्रियेमध्ये सर्व राज्यांनी त्यांच्या फ्रं टलाईन कर्मचाऱ्यांना
सामील करून घ्यावे, हे सूचित करण्यासाठी सर्व राज्यांचे सर्व
प्रमुख सचिव/सचिवालये यांना पत्र पाठवण्यात आले होते.
अ.

मोहिमेसाठी राज्य कें द्र (नोडल) अधिकाऱ्याची
नियु क्ती

ब.

ग्रामसभेच्या आधी राज्यामध्ये फ्रं टलाईन कर्मचाऱ्यांनी
के लेले कार्यक्रमाचे सादरीकरण.

क.	विशेष प्रशिक्षण मोड्यूल
ड.	प्लॅन प्लसच्या नियोजनासाठी
मंत्रालयाबरोबर समन्वय साधणे.

पंचायतराज

जनयोजना अभियानासाठी (पीपीसी-२०१९) कार्यक्रम
व्यवस्थापन यु निटची स्थापना:- पीपीसी च्या प्रक्रियेमध्ये
वेळोवेळी येणाऱ्या तांत्रिक व अन्य स्वरूपाच्या शंका
सोडवण्यासाठी २०१९ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात एका
कार्यक्रम व्यवस्थापन यु निटची स्थापना करण्यात आली आणि

५.

त्यावर अधिकारी नेमण्यात आले. जे मिशन अंत्योदय आणि
जीपीडीपी प्रक्रिया यांच्या माध्यमातून लोकांना साहाय्य
करतील. कार्यक्रम व्यवस्थापन यु निटमधील मानवी
संसाधनाच्या विशिष्ट भूमिका पुढीलप्रमाणे आहेत:अ. राज्य नोडल अधिकारी आणि सर्वेक्षक यांना यूजरनेम
आणि पासवर्ड देणे;
ब. मोबाईल अॅप्लिके शनचा वापर करताना येणाऱ्या
अडचणी सोडवणे
क. उपाय शोधण्यासाठी एनआयसी बरोबर संपर्क
प्रस्थापित करणे
या प्रकल्प व्यवस्थापन यु निटने मिशन अंत्योदय आणि
जीपीडीपी पोर्टलमध्ये राज्यांना येणाऱ्या अडचणी
सोडवण्यासाठी सप्टेंबर २०१९ पासून काम के ले. या
मदतकें द्रामध्ये दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी तीन दूरसंचार
कर्मचाऱ्यांची नियु क्ती करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त
मोहिमेदरम्यान राज्यांनी मांडलेल्या समस्यांचे विश्लेषण
करण्यासाठी कार्यक्रम व्यवस्थापन यु निट एक रोजनिशी
बाळगते. जनयोजना अभियानावर नियमित देखरेख
करण्यासाठी संपूर्ण दिवसभरातील प्रश्नांचा सारांश पंचायतराज
मंत्रालयाचे सहसचिव/ संचालक यांना पाठवण्यात येतो.
प्रादेशिक कार्यशाळांचे आयोजन: जीपीडीपी -२०२०-२१
च्या तयारीसाठी पीपीसी २०१९ च्या अंतर्गत देशाच्या सर्व
भागांमध्ये उदबोधन कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले
(सबकी योजना सबका विकास). त्या कार्यशाळांचे तपशील
पुढीलप्रमाणे आहेतअ. ६ आणि ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी हैदराबाद येथे
जीपीडीपी-२०१९
साठीच्या
जनयोजना
अभियानासाठीचा उदबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम
ब. १२ आणि १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी एनईआरसी,
गुवाहाटी, आसाम येथे मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण आणि
जीपीडीपी मोहिमेसाठीच्या जनयोजना अभियानाचे काम
करणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील
उदबोधन प्रशिक्षण
क. २४ -२५ सप्टेंबर २०१९ रोजी लखनौ, उत्तरप्रदेश येथे
जीपीडीपी २०१९ च्या तयारीसाठीच्या जनयोजना
अभियानामध्ये “इकॉनॉमिक अँड सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन
थ्रू जीपीडीपी इन इंडो-गँगेटिक प्लेन स्टेट्स” या
विषयावरील कार्यशाळा

ड. १० आणि ११ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ऋषीके श,
उत्तराखंड येथे “इकॉनॉमिक अँड सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन
थ्रू जीपीडीपी फॉर द स्टेट्स ऑफ हिमालयन रीजन” या
विषयावरील कार्यशाळा
इ. ३० आणि ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी चेन्नई,
तमिळनाडू येथे “इकॉनॉमिक अँड सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन
थ्रू जीपीडीपी इन कोस्टल स्टेट्स अँड यूटीज”या
विषयावरील कार्यशाळा
ई. २२ आणि २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी
टीपीएसआयपीआरडी, रायपूर, छत्तीसगड येथे
“इकॉनॉमिक अँड सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू जीपीडीपी इन
पीईएसए स्टेट्स” या विषयावरील कार्यशाळा
उ. जीपीडीपी साठी जनयोजना अभियान - १२ आणि १३
डिसेंबर २०१९ रोजी आयआरडीपीआरएनईआरसी,
गुवाहाटी, आसाम येथे “इकॉनॉमिक अँड सोशल
ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू जीपीडीपी इन एनई स्टेट्स” या
विषयावर प्रादेशिक कार्यशाळा
६.	व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पीपीसीवर देखरेख
करणे – पंचायतराज मंत्रालयाने राज्यांच्या जीपीडीपी
नियोजनाच्या प्रगतीवर देखरेख करण्यास सुरुवात के ली आहे.
या संदर्भात सहसचिव, पंचायतराज मंत्रालय यांनी सर्व
राज्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सर्व राज्यांना
एकाच विंडोच्या माध्यमातून समोर येण्याची सूचना के ली. त्या
कॉन्फरन्समध्ये संबंधित क्षेत्रामध्ये झालेली प्रगती तसेच
येणाऱ्या समस्या मांडण्याची सूचना के ली. या अभियानांतर्गत
एकूण १० व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेण्यात आल्या.
पीपीसी सर्व राज्यांमधील आणि कें द्रशासित प्रदेशांमधील
जीपीडीपी च्या तयारीसाठी अनुकूल असे वातावरण तयार करेल.
आणि त्यामुळे पंचायती शाश्वत विकासाचे लक्ष (एसडीजी) साध्य
करण्यात अग्रेसर राहतील. अशा प्रकारे समन्वित पंचायत,
पर्यावरणपूरक पंचायत, दावेरहित पंचायत, बालस्नेही पंचायत, ज्येष्ठ
नागरिकस्नेही पंचायत, लिंगभावस्नेही पंचायत, संपूर्ण
पेयजलसुविधायु क्त पंचायत, प्रदूषणमुक्त सुरक्षित पंचायत, संपूर्ण
गृहसुविधायु क्त पंचायत अशी लक्ष साध्य करण्यास मदत होईल.
तळागाळातील पातळीवरील विकास करताना येणाऱ्या आव्हानांचा
विचार करून ग्रामपंचायत आपले धोरण ठरवेल आणि म्हणूनच
पंचायतराज मंत्रालयाचे २०२४ सालचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये
जनयोजना अभियानाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
-पंचायतराज मंत्रालय
ग्रामोदय संकल्प
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सरपंच दिदींचे मनोगत
स्वच्छ भारत अभियानामुळे
खेड्यांचा झाला कायापालट,
मुली आणि त्यांच्या आया
या बदलामुळे आहेत खूश,
गावं आता उघड्यावर के ल्या जाणाऱ्या
शौचविसर्जनापासून आहेत मुक्त,
आत्मसन्मान परत मिळाल्यामुळे
स्त्रियांना आता वाटत आहे सुरक्षित

सरपंच दिदी :
आता आपली खेडी उघड्यावर के ल्या जाणाऱ्या
शौचविसर्जनापासून मुक्त आहेत, ही अभिमानाची बाब आहे.
गावकऱ्यांमध्ये स्वच्छतेविषयी जागृती निर्माण झाली आहे. आपले रस्ते,
नाले आणि गावं स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रत्येक जण योगदान देत आहे.
तुम्हाला माहीत आहे का, आपल्या देशातील ३५ राज्ये/कें द्रशासित
प्रदेशांमधील ६९९ जिल्ह्यांमधील जवळपास सहालाख गावं आता
उघड्यावर के ल्या जाणाऱ्या शौचविसजर्नापासून मुक्त आहेत. या
अभियानामध्ये स्त्रियांची भूमिका महत्त्वाची आहे, कारण शौचालये
नसण्याचा सगळ्यात जास्त त्रास त्यांनाच सोसावा लागत होता. आता
आमच्या गावातील स्त्रियांना शौचाला जाण्यासाठी रात्री अंधार पडण्याची
वाट पाहावी लागत नाही. त्यामुळे आम्हाला आता जास्त सुरक्षित वाटते.
स्त्रियांना संरक्षण लाभलं आहे आणि आमचा आत्मसन्मान परत मिळाला
आहे, असं वाटतंय. पण आपण फक्त एवढ्यावर समाधानी राहू नये.
गावकरी: दिदी, आता आपण पुढे काय करायला हवं?
सरपंच दिदी :

संरपंचांनी हे जगड्व्याळ काम साध्य के लं यात कु ठलाही संशय
नाही.

खरोखर चुकीचं आहे. आपल्या सर्व गावकऱ्यांचं स्वतःप्रतिसुद्धा काही
कर्तव्य आहेत.
आपली गावं अनेक बाबतीत शहरापेक्षा अधिक चांगली आहेत.
खरंतर, शहरांचं आता वेगाने कचराकुड्यांमध्ये रूपांतर होत चाललं आहे.
आपल्या गावांना स्वच्छतेचा आदर्श बनविण्याचं आणि गावांना
कचराकुंडी बनण्यापासून वाचवण्याचं सगळ्यात मोठं आव्हान आज
गावकऱ्यांसमोर उभं आहे. ज्याप्रमाणे आपलं शरीर स्वच्छ ठेवणं गरजेचं
आहे, त्याचप्रमाणे आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य
करणंही गरजेचं आहे.
गावकरी : प्रत्येक गावकरी आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी
कसे योगदान देऊ शके ल?
सरपंच दिदी:

आपल्याला आपल्या गावातलं स्वच्छ आणि निरोगी वातावरण
खूप आवडतं.
त्या सौंदर्याची शुचिता राखण्यासाठी आपण खूप कष्ट करणं
गरजेचं आहे आणि
शहरांप्रमाणे कचऱ्याचे ढीग तयार करणं थांबवलं पाहिजे.

ही गोष्ट तशी खूप अवघड नाहीये. तुम्हाला फक्त हा मंत्र
आपली गावं आता उघड्यावर के ल्या जाणाऱ्या शौचविसर्जनापासून शिकावा लागेल
मुक्त आहेत.
रीड्यूस(कमी करणे), रीयूज (पुनर्वापर) आणि रीसायकल
गावातल्या गल्ल्या आणि नाले स्वच्छ आहेत.
(पुनर्प्रक्रिया)
पण, आपण इथेच थांबता कामा नये. आपल्या कचऱ्याचं रूपांतर
शासनाद्वारे बांधल्या गेलेल्या सुविधांची देखभाल करणं, हे
संपत्तीमध्ये करण्यावर आपण लक्ष कें द्रित के लं पाहिजे.
आपल्यापैकी प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. आपल्याला फक्त आपली
सगळं काही सरकारनेच के लं पाहिजे, अशी आशा बाळगणं शौचालये स्वच्छ ठेवायची नाहीयेत; तर त्यांचा नियमितपणे वापरही
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करायचा आहे. आपण सर्वांनीच कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाकडे विशेष
लक्ष देणे गरजेचे आहे. घरगुती कचऱ्याची आणि आपल्या शेतावरील
कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या विविध पद्धती आपण शोधायला
हव्यात. जैव-कचरा आणि घन कचरा यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी
नावीन्यपूर्ण तंत्र शोधण्याची क्षमता शहरांच्या तुलनेत गावांकडे जास्त
आहे. आपल्याला अशा प्रक्रियांचा शोध लावायचा आहे, ज्यांचा
अंगीकार करून आपण आपल्या कचऱ्याची विल्हेवाटही लावू शकू
आणि त्यायोगे फायदाही कमवू शकू . हो, मी खरं बोलतेय. कचऱ्याची
विल्हेवाट लावण्याच्या योग्य शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब करून आपण
चांगली कमाई करू शकतो. मग हाच कचरा आपल्या फायद्याचा ठरेल.
या फायद्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रित करणे आणि कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया
करून पैसे कमावणे यांचा समावेश आहे.

सरपंच दिदी :

अच्छा, आता ऐका.
इंधनामुळे होणारा धूर आणि पर्यावरणातील प्रदूषण यांमुळे शहरांची
अवस्था खूप वाईट झाली आहे.
तिथे आपल्याला ताजी हवा मिळणं खूप कठीण झालं आहे.
आपण सुरक्षित राहू आणि आपल्या गावांचही रक्षण करू.
सर्वांनी पर्यावरणाच्या प्रति असलेलं आपलं कर्तव्य पूर्ण करू
आणि देशाच्या प्रगतीमध्ये योगदान देऊ.

प्रदूषण ही काही फक्त राष्ट्रीय पातळीवरची समस्या नाही, तर ती
आता एक जागतिक समस्या बनली आहे. गावातील गावकरी आणि
पंचायतीचे सदस्य म्हणून आपण ही समस्या हाताळण्यासाठी मदत करू
गावकरी: हे खरोखरच खूप रंजक आहे, दिदी! आम्हाला याविषयी
शकतो. आपण जैव-कचऱ्याचे स्वच्छ इंधन आणि खत यांच्यात रूपांतर
आणखी माहिती सांगा.
करायला पाहिजे. पशुधनापासून मिळणारं शेण स्वयंपाकासाठीचा गॅस
बनविण्यासाठी वापरायला पाहिजे. या प्रक्रियेत आपल्याला मदत करतील
सरपंच दिदी :
असे शासनाचे अनेक कार्यक्रम आहेत.
निसर्गरूपी मातेने बनवलेली कोणतीच गोष्ट निरुपयोगी नसते.
शेतातील कचरा जाळण्याऐवजी त्याच्यावर प्रक्रिया के ली जाईल.
आपल्याला फक्त अमूल्य गोष्टींचे मूल्य कळायला हवे असते. ज्यायोगे आपण आपल्या गावातील पर्यावरणाची स्थिती चांगली राखू
शून्य किं मत असणाऱ्या कचऱ्यापासून सोनं कसं कमवायचं, शकू . तसेच उघड्यावर कचरा टाकण्यास मनाई के ल्यास दुर्गंधी आणि
इतर त्रास कमी होईल. एकूणात गावाच्या पातळीवरील कचरा व्यवस्थापन
याविषयी शास्त्र आपल्याला मार्गदर्शन करू शकते.
हे स्वच्छ आणि हरित पर्यावरणासाठी आदर्श ठरू शकते.
उदाहरणार्थ, जर आपण रोज नियमितपणे काही वेळ आपल्या
गावकरी: पण दिदी, आता पूर्ण जग कोरोनामुळे चिंतित आहे. ही
कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यास दिला, तर आपण त्याचे घन आणि जैवसमस्या सोडवण्यामध्ये स्वच्छतेची काय भूमिका आहे?
विघटनशील कचऱ्यामध्ये वर्गीकरण करू शकतो. धान्यांचे खु टं ,
शेतातील कचरा, पशुंचे शेण इ. विघटनशील कचरा आहे आणि याचे सरपंच दिदी :
सहजपणे कं पोस्ट/ गांडूळखत होऊ शकते. या नैसर्गिक खतांमुळे खूप
कोरोनाची लाट सध्या सगळीकडे पसरत आहे
कमी खर्चात मातीची सुपीकता वाढते. आणि यामुळे आपण रासायनिक
पण आपण विचार करून कृ ती करणे गरजेचे आहे
खतांचे दुष्परिणाम टाळू शकतो. घरगुती खतामुळे पीक उत्पादनावरील
सुरक्षित राहण्याचा एकच उपाय आहेखर्च कमी होऊन शेतक-यांचे उत्पन्न वाढते. कं पोस्ट, गांडूळखत,
बायोफर्टिलायजर-जैव खते यांचा वापर करून आपल्याला खूप कमी
वैयक्तिक स्वच्छता राखा आणि सुरक्षित अंतर ठेवा.
गुंतवणु कीमध्ये चांगले पीकच मिळत नाही, तर त्यामुळे जमिनीचे
तुम्ही म्हणालात ते अगदी बरोबर आहे. सुरक्षित राहण्यामध्ये
आरोग्यही सुधारते. आपण शेतातील कचऱ्यापासून सेंद्रिय खते तयार करू
स्वच्छ भारत अभियानाची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. पण त्याचबरोबर
शकतो. जी आपण बाजारात विकू शकतो आणि त्यामुळे आपल्याला
कोरोना विषाणूच्या या साखळीचा प्रसार रोखण्यात आपण कसे योगदान
उत्पन्नाचा एक नियमित स्रोतही प्राप्त होऊ शकतो.
देऊ शकतो, याचीही आपण काळजी घ्यायला हवी. मास्कचा वापर
गावकरी: दिदी, आम्ही या सगळ्या गोष्टी आमच्या आयु ष्यात रोज करायला हवा आणि दोन गजांचं अंतर राखायलाच हवं. स्वच्छतेच्या
सवयीच आपल्याला या संकटातून वाचवतील.
पाहत आहोत. तुमचं बोलणं आम्हाला खूप प्रेरणा देतं.
ग्रामोदय संकल्प
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ग्रामपंचायत जामन की सैर,
तालुका पच्छाद, जिल्हा सिरमौर
प्रकल्पाचा आढावा:

प

च्छाद या विकास तालुकामधील जामन की सैर ही ग्रामपंचायत
तालुका आणि जिल्हा मुख्यालयापासून २० कि.मी. च्या
अंतरावर आहे. या ग्रामपंचायतीने ३० एप्रिल २०१९ रोजी एक
सिंचन टाकी बांधून अचला चंद्र प्रकल्प पूर्ण के ला. या बांधकामामध्ये
ग्रामपंचायतीने फक्त मनरेगा अंतर्गत रोजगाराच्या संधीच पुरवल्या
नाहीत, तर नाल्यामधून येणारे पाणी साठवनू पाणीटंचाईच्या मोठ्या
आव्हानासही तोंड दिले. या प्रकल्पांतर्गत ५ लाख रुपये किमतीची
एक गोल टाकी आणि ३.५ लाख रुपये किमतीची एक आयताकृ ती
टाकी बांधण्यात आली. या टाक्यांची क्षमता अनुक्रमे १,१४,०००
लिटर आणि ६५००० लिटर इतकी आहे. यामुळे जवळपास १०
कुटु ंबांना लाभ झाला आहे.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया:- जामन की सैरया
ग्रामपंचायतीच्या प्रकल्पामुळे गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीची
सिंचनाची गरज पूर्ण होणार होती. या स्रोतातून मिळणारे पाणी टाकीत
चढवले जाते आणि त्यामुळे जवळपास २ हेक्टर जिराईत जमिनीस
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जून २०२०

पाणी मिळते. यामुळे लोकांना उपजीविके चे साधन मिळाले आहे
आणि नगद पीके घेतल्यामुळे त्यांना आपले जीवनमान सुधारता
आले आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असताना मुख्यत्वे बटाटा,
टॉमेटो, मिरची, ढब्बू मिरची, तांदूळ आणि कांदा अशी पिके घेण्यात
आली. जामन की सैर चे गावकरी हे सर्वसाधारण वर्गामध्ये मोडणारे
छोटे शेतकरी आहेत. ज्यांच्याकडे शेती आणि रोजंदारी
यांच्याव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. गावकऱ्यांना
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं आणि पाणीटंचाईचा प्रश्न
सोडवणं यासाठी अचला चंद्र मोफत टाकीची योजना मंजूर करण्यात
आली आणि प्रत्येक ऋतूमध्ये नाल्यातून पाणी जमा के ले जाते. या
बांधकामामुळे गावकऱ्यांचे जीवनमान सुधारले. कारण या
प्रकल्पामुळे गावकऱ्यांना आपल्या जमिनी कसता आल्या आणि
टाक्यांमध्ये साठवलेल्या नाल्याच्या पाण्यावर नगदी पिके घेता
आली. या प्रकल्पाला कें द्र शासनातर्फे राष्ट्रीय पातळीवरील दुसरे
पारितोषिक देण्यात आले. या प्रकल्पासाठी जामन की सैरचे नागरिक
नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत.

म

मनरेगा उद्यान:
ग्रामीण विकासाचा संपूर्ण नमुना

नरेगाचे मुख्य आणि प्राथमिक उद्दिष्ट देशातील ग्रामीण भारतीय
नागरिकांना १०० दिवस रोजगार देणे हे आहे. तसेच
नागरिकांसाठी उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत निर्माण करणे आणि ग्रामीण
भागामध्ये कायमस्वरूपी मालमत्ता उभारून तेथील विकासाच्या
गरजा पूर्ण करणे हे दुसरे उद्दिष्ट आहे. मनरेगा योजना अनेक पैलू
असणारी बहुमुखी योजना आहे. मनरेगा कायद्याच्या मूळ गाभ्याची
अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण विकास विभागाने जाहीर
के लेली २६० कामांची प्रतीकात्मक यादी ही या कायद्याची साक्ष
देते. मनरेगा नागरिकांना फक्त १०० दिवसांचा रोजगारच (हिमाचल
प्रदेशामध्ये १२० दिवस) मिळवून देत नाही, तर लोकांसाठी
सामुदायिक मालमत्ताही निर्माण करते. ज्यामुळे उत्पन्नाच्या शाश्वत
स्रोतांचा विकास होत आहे. आणि देशाच्या आर्थिक सुरक्षेच्या
भविष्याच्या दृष्टिकोनातून पाहता ही एक सकारात्मक बाब आहे.
मंडी जिल्ह्यातील सिराज नावाच्या भागात शिकारी मातेचे
एक प्रसिद्ध मंदिर आहे. दरवर्षी या मंदिराला लाखो भाविक भेट
देतात. जंजैहलीपासून २० कि.मी.च्या अंतरावर असणारी मुरहाग
ग्रामपंचायत भाविकांच्या येण्याजाण्याच्या मार्गावर स्थित आहे.
गोहर विकास तालुकामधील मुरहाग ग्रामपंचायतीने मनरेगासोबत
पर्यटन व्यवसाय जोडण्याची योजना लक्षात घेऊन स्थानिक गरजा
पुरवण्याबरोबरच भराडी नावाच्या जागेचा विकास करण्यासाठी एक
वार्षिक योजना तयार के ली. आणि दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये
भारतातील पहिले मनरेगा पर्यटक उद्यान तयार झाले. हे उद्यान
जवळपास ५ बिघ्यांच्या (६६८८.८ चौरस फु ट) परिसरावर
उभारण्यात आले आहे. या उद्यानाच्या कामासाठी मनरेगा अंतर्गत
जवळपास १.१० को़टी रुपयांची रक्कम खर्च करण्यात आली
होती. १४ व्या वित्त आयोगाकडू न १ लाख रुपये खर्च करून
सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली आणि पुढील कामांसाठी
एकूण ५ लाख रुपयांची रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. अशा
प्रकारे, एकूण १.२० को़टी रुपयांची रक्कम या उद्यानावर खर्च
करण्यात आली. ज्यापैकी ९९ टक्के रक्कम मनरेगा बाबीमधून खर्च
करण्यात आली आहे.

संरक्षण. ३) पावसाच्या पाण्याचे संधारण. ४) सौरऊर्जेचा वापर.
५) व्यसनमुक्तीचा संदेश प्रसारित करणे. ६) स्वच्छतेचा संदेश.
७) पर्यावरणास कोणतीही हानी न पोहोचविता ग्रामीण भागात पर्यटन
स्थळांचा विकास करून ग्रामीण नैसर्गिक पर्यटनास प्रोत्साहन देणे
आणि शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक भेटी देण्यासाठी स्थळे उभारणे;
जेणेकरून त्यांना पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश मिळू शके ल (शाश्वत
विकास). ८) स्थानिक यु वक आणि महिला बचतगटांसाठी
रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे. ९) मनरेगा अंतर्गत मत्तांचे बांधकाम
करून स्थानिक लोकांना विवाहासारख्या सामाजिक मेळाव्यांसाठी
जागा उपलब्ध करून देणे. १०) प्राचीन सांस्कृतिक-धार्मिक
वारसास्थळांना संरक्षण देणे आणि ग्रामपंचायतीसाठी उत्पन्नाचा
कायमस्वरूपी स्रोत तयार करणे.

मनरेगा उद्यानाच्या बांधकामादरम्यान पर्यावरणास
कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचवण्यात आली नाही आणि त्या
भागातून जाणाऱ्या वाहनांसाठी रस्ते बांधण्यात आले. तसेच मनरेगा
अंतर्गत पेव्हर तालुका्सचा वापर करून त्यांच्यासाठी जागा निश्चित
करण्यात आली. उरलेल्या जागेमध्ये ग्रामपंचायतीकडू न अंदाजे
१५० चिनार वृक्ष, ३० इतर जातींचे ३० वृक्ष आणि फु लझाडे
लावण्यात आली. याचबरोबर, वृक्षारोपणाविषयीचे आणि
वनसंरक्षणाचे संदेश देणारे फलकही लावण्यात आले. कोणतीही
पर्यावरणप्रेमी व्यक्ती या उद्यानात येऊन झाडे लावू शकते. उद्यानात
वन्य प्राण्यांचे पुतळे उभारण्यात आले आहेत आणि त्यांच्यावर
“आज जर आपण वन्यप्राण्यांचे संरक्षण के ले नाही, तर थोड्या
हे मनरेगा उद्यान ग्रामीण विकासाच्या १० उद्दिष्टांवर काळाने ते आपल्याला फक्त चित्रांमध्येच दिसतील,” अशा
आधारित आहे- १) वृक्षारोपण आणि वन संरक्षण. २) वन्यजीव आशयाचे फलक लावण्यात आले आहेत. शालेय विद्यार्थी आणि
ग्रामोदय संकल्प
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पर्यटक या पुतळ्यांबरोबर छायाचित्रे काढतात आणि त्यातून त्यांना
वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याचा संदेशही मिळतो. उद्यानातील
इमारतींच्या छतावरून आणि मनरेगा अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या
वर्षाशालिकांवरून पडणारे पावसाचे पाणी गोळा करून टँकच्या
साहाय्याने नऊ देवदार वृक्षांच्या मध्ये बांधण्यात आलेल्या एका
तलावात ओतले जाते. या तलावाचे पाणी नौकानयनासाठीसुद्धा
वापरले जाते. नंतर हे पाणी लोकांच्या शेतामध्ये नेले जाते आणि
त्याचा शेतीसाठी वापर करण्यात येतो. यामुळे पावसाच्या पाण्याचा
बहुविध प्रकारे वापर के ला जातो आणि जलचक्रही पूर्ण होते.
पर्यटनास प्रोत्साहन देण्यासाठी अंदाजे १०० सौरदिवे
लावण्यात आले आहेत. यातूनच सौरऊर्जेचा वापर करा, हा संदेशही
देण्यात आला आहे. उद्यानामध्ये अंमली पदार्थांच्या सेवनापासून दूर
राहण्याबरोबरच निसर्गप्रेमाचाही संदेश देणारे फलकही लावण्यात
आले आहेत. उद्यानामध्ये एक व्यायामशाळा उभारण्यात आली
आहे, जेणेकरून तरुणाई नशा आणि अन्य व्यसनांकडू न सकारात्मक
गोष्टींकडे वळेल.

स्थाने बांधण्यात आली आहेत. महिला बचतगटांसाठी दोन
इमारतीसुद्धा बांधण्यात आल्या आहेत. उद्यानाला भेट देणाऱ्या
पर्यटकांमुळे आणि स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीमुळे स्थानिक
लोकांसाठी रोजगाराची साधने निर्माण झाली आहेत.

उद्यानात पर्यावरणपूरक कचऱ्याचे डबे ठेवण्यात आले
आहेत. यात जमा झालेला कचरा तो साठवण्यासाठी तयार करण्यात
आलेल्या शोषखड्ड्यांमध्ये गोळा के ला जातो आणि प्लास्टिक इ.
सिटी काऊन्सिल मार्के टच्या प्लांटमध्ये पाठवण्यात येते. अशा प्रकारे
स्वच्छता आणि व्यसनमुक्तीचे संदेश या उद्यानात देण्यात आले
आहेत.

या उद्यानात क्रीडांगण, महिला बचतगटांसाठीच्या इमारती,
गावची मंडई आणि सामुदायिक स्वयंपाकघर अशा इमारतीही
मनरेगाच्या अंतर्गत बांधण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या
लेखाशिर्षामधून एक रंगमंच, तर १४ व्या वित्त आयोगाच्या रकमेतून
एक शौचालय बांधण्यात आले आहे. या इमारतींच्या बांधकामामुळे
स्थानिकांना सामाजिक मेळावे आयोजित करण्यासाठी तसेच
उद्यानात मुलांसाठी क्रीडाविभागही बांधण्यात आला आहे. राजकीय, औपचारिक, मनोरंजन आणि क्रीडा समारंभांसाठी जागा
उद्यानात जागोजागी लोकांना बसण्यासाठी मनरेगाअंतर्गत विसाव्याची मिळाली आहे.
या उद्यानात माँ बागलमुखीचे प्राचीन मंदिर आहे. उद्यानाच्या
बांधकामानंतर मंदिराचे मासिक उत्पन्न खूप वाढले आहे आणि या
महान वारशास संरक्षणही मिळते आहे. उद्यानासोबतच मुरहाग
येथील ग्रामपंचायतीने उत्पन्नाचा एक नियमित स्रोत निर्माण के ला
आहे. ज्यातून उद्यानाची देखभाल आणि इतर विकासकामांचा खर्च
करणे शक्य होते. “पर्यावरणाचे संरक्षण करूनही विकास साध्य
करता येतो,” हा या समुद्रसपाटीपासून २३०० मीटर उंचीवर सुंदर
अशा देवदार वृक्षांच्या राईत वसलेल्या या आध्यात्मिक उद्यानाद्वारे
दिला जाणारा संदेश आहे.

तेजेंद्र ठाकू र, प्रधान, ग्रामपंचायत मुरहाग,
विकास तालुका गोहर, जिल्हा मंडी, हिमाचल प्रदेश
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ग्रामपंचायत धमून, तालुका मशोबरा,
तहसील आणि जिल्हा सिमला, हिमाचल प्रदेश
परिचय:

सि

मल्यापासून २० कि.मी. अंतरावर सिमला-नालागढ
रस्त्यावर धमून ग्रामपंचायत वसली आहे. या
ग्रामपंचायतीमध्ये एकूण १३ महसूल गावे आणि ७ वॉर्ड आहेत.
श्री. बलदेव राज ठाकू र या पंचायतीचे प्रमुख आहेत. पंचायतक्षेत्राच्या
सर्वांगीण विकासाठी आणि लोकांच्या उन्नतीसाठी ग्रामपंचायतीने
पर्यावरण, पर्यटन, कृ षी/फलोत्पादन आणि सिंचन क्षेत्रात बरीच
कामे के ली आहेत. धमून ग्रामपंचायतीला श्री.नरेंद्र सिंह तोमर,
माननीय मंत्रीमहोदय, पंचायतराज मंत्रालय यांच्याकडू न २०१६१७ आणि २०१७-१८ सालचे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत
सशक्तीकरण पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर या
ग्रामपंचायतीला २०१६-१७ आणि २०१७-१८ सालचे नानाजी
देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कारही देण्यात आले आहेत.
हिमाचल प्रदेशाच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ५ जून २०१९ रोजी
पर्यावरणातील सर्वोत्तम कामगिरीसाठी यांना पर्यावरण नेतृत्व
पारितोषिक बहाल के ले.
या ग्रामपंचायतीकडू न के ल्या जाणाऱ्या कामाचे तपशील
पुढीलप्रमाणे आहेत:१.

पर्यावरण/पर्यटन :-

पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यटनाचे उपक्रम यांना प्रोत्साहन
देण्यासाठी या ग्रामपंचायतीने बघल्ली आणि भवाणा गावामध्ये
पंचायतीचे प्रतिनिधी, महिला गट, स्वमदत गट आणि स्थानिक
रहिवासी यांच्या सहयोगाने रस्त्याच्या बाजूंना वृक्षारोपण के ले. हे
वृक्षारोपण अंदाजे ३०० मीटरच्या परिसरात करण्यात आले. ज्यात
चेदार, तांदूळ, पेरू आणि फु लझाडे लावली गेली. यामुळे पर्यावरणाचे
संरक्षण आणि पर्यटनविषयक उपक्रमांनाही प्रोत्साहन मिळेल.धमून
ग्रामपंचायतीने लाल तांदूळ, कोडा अशा जुन्या पिकांची लागवड
करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जागृती मोहीमही काढली होती.
२.

शेती :-

शेतकऱ्यांची/बागवानांची आर्थिक स्थिती मजबूत
करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने कृ षी विभागातर्फे जागृती अभियाने

काढली आणि लोकांना सेंद्रिय शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले.
धमूनच्या ग्रामपंचायतीच्या कृ षी विभागाच्या मार्फ त शेतकऱ्यांना
आधुनिक बी-बियाणे, खते आणि (लाल- पिवळी ढब्बू मिरची,
बीरहित काकडी) अशा परदेशी भाज्यांची सामग्री स्वस्त दरात
पुरवण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी फुले आणि भाज्या
उत्पादन सहकारी विपणन संस्था तयार करण्यात आली आहे. या
भागातील शेतकरी या समितीच्या माध्यमातून त्यांच्या भाज्या/
पिके यांची विक्री आणि व्यवस्थापन करत आहेत. यामुळे
शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळत आहे आणि त्यांची आर्थिक
स्थितीसुद्धा मजबूत झाली आहे. पंचायतीने शासनाकडे जुब्बारहत्ती
येथे शेतकऱ्यांसाठी एक प्रशिक्षण कें द्र उघडण्याची मागणी के ली
आहे. त्यासाठी शासनाने ३० लाख रुपये मंजूर के ले आहेत.
ग्रामपंचायतीने सदर कें द्राच्या इमारतीसाठी ३ विश्वा जमिनी
पुरवल्या. शेतकऱ्यांनी के लेल्या उल्लेखनीय कामासाठीसुद्धा
पंचायतीचा सन्मान करण्यात आला होता.
३.	सिंचन
पावसाच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना
ग्रामोदय संकल्प
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सिंचनसुविधा पुरवण्यासाठी भवाणा आणि खालग या गावांमध्ये

धमून ग्रामपंचायतीच्या प्रयत्नांमुळे ही ग्रामपंचायत कायम
पर्जन्यजलसंधारण बाबीच्या अधीन प्रत्येकी ९ लाख रुपये खर्च यशाची नवनवीन शिखरे सर करत राहिल, अशी आशा करता येईल.
प्रेम लाल,
करून पावसाच्या पाण्यासाठी दोन अतिरिक्त जलसंधारण टाक्या
पंचायत निरीक्षक, तालुका मशोबरा,
बांधण्यात आल्या आहेत. या टाक्यांची क्षमता २.५० लाख ते
जिल्हा सिमला, हिमाचल प्रदेश
३.०० लाख लिटर इतकी आहे. या टाक्यांनी शेतकऱ्यांना
सिंचनसुविधा पुरविण्यात आल्या. ज्यामुळे शेतीचे उत्पन्न वाढले
आणि त्यायोगे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढले.

एक यशस्वी उपक्रम: स्वच्छतेकडे एक पाऊल
हिमाचल प्रदेशातील भावरणा विकास तालुकामधील आयमा
ग्रामपंचायत स्वच्छतेच्या क्षेत्रात देशातील आदर्श पंचायत ठरली.
हिमाचल प्रदेशाचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. जयराम ठाकू र
यांच्या अध्यक्षतेखाली हिमाचल प्रदेशात सरकार स्थापन झाल्यानंतर
श्री. विरेंद्र कं वर, माननीय मंत्रीमहोदय, पंचायतराज आणि ग्रामीण
विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश यांच्याहस्ते कांग्रा जिल्ह्यातील
भावरणा तालुकामधील आयमा गावातील कचऱ्याच्या प्लांटचा पूर्ण झाला आणि २८ एप्रिल,२०१८ रोजी श्री. विरेंद्र कं वर, माननीय
पाया रचला गेला. हा प्रकल्प तीन महिन्यांच्या अल्प कालावधीत मंत्रीमहोदय, पंचायतराज आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय, हिमाचल
प्रदेश यांच्याहस्ते या प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा पार पडला.
सध्या ग्रामपंचायतीच्या या कचऱ्याच्या प्लांटमुळे अकरा लोकांना
रोजगार मिळाला आहे. हे एक स्वावलंबी मॉडेल आहे, जे संपूर्ण
खर्च निघाल्यावर फायदा कमवत आहे.

स्वच्छ भारत अभियानाचे जिवंत चित्र -ग्रामपंचायत
आयमा, भावरणा विकास तालुका, जिल्हा कांग्रा,
हिमाचल प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री श्री.नरेंद्र मोदी यांचे साकार झालेले स्वप्न
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पालमपूरच्या आयमा पंचायतीला देशातील सर्वोत्तम पंचायत
होण्याचा मान लाभला आहे. आयमा पंचायतीने स्वयंपाकघरातील
कचरा, सॅनिटरी नॅपकीन यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी जी यंत्रणा
अंगीकारली आहे, तिचे वर्णन राष्ट्रि य हरित लवादाद्वारे (नॅशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनलद्वारा) देश आणि इतर पंचायतींसाठी एक प्रेरणादायी यंत्रणा

म्हणून करण्यात आले आहे. आयमा ग्रामपंचायतीचे प्रमुख श्री.
संजीव राणा हे या नव्या यंत्रणेच्या शोधाचे जनक आहेत. या
यंत्रणेमध्ये स्वयंपाकघरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचे खत
बनविले जाते. गावातील सर्व लोकांनी स्वच्छतेची प्रतिज्ञा घेतली
आहे आणि ग्रामपंचायतीला स्वच्छ ग्रामपंचायत बनविण्याचा
निश्चय करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीने एक पर्यावरणपूरक
पंचायत अधिकारी आणि यशवंत राव चव्हाण
वाहनही खरेदी के ले आहे. त्याच्यामधून कचरा नियोजित ठिकाणी
विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), महाराष्ट्र
नेला जातो आणि रासायनिक प्रक्रिया के ल्यानंतर त्याचा खत म्हणून
माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी हे अभियान सुरू के ले होते.
वापर के ला जातो.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकार
आयमा पंचायत आता जिल्ह्यांतील इतर ग्रामपंचायतींसाठी करण्यासाठी २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी हे अभियान सुरू करण्यात
प्रेरणादायी ठरत आहे. राज्यातील आणि देशातील अनेक संस्था इथे आले. या अभियानांतर्गत राष्ट्रीय पातळीवर एक स्वच्छता मोहीम
ही यंत्रणा पाहायला येत आहेत आणि आपल्या जिल्ह्यांतील राबवण्यात आली आणि त्यात ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व
पंचायतींमध्येसुद्धा अशी यंत्रणा बसविण्याची प्रतिज्ञा घेत आहेत. गावांचा समावेश करण्यात आला. लोकांना स्वच्छतेचे महत्त्व
राज्यातील पहिला कचरा प्लांट बसविणाऱ्या पालमपरू च्या आयमा समजावण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
पंचायतीने दिल्लीतील यूएनएफसीसी परिषदेमध्येही वर्चस्व गाजवले.
आयमा ग्रामपंचायतीचा आदर्श कचरा प्रक्रिया प्लांट हा या
यूएनएफसीसी (युनायटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट स्वच्छ भारत अभियानाचा आणि हिमाचल प्रदेश सरकारच्या
चेंज) ने आयोजित के लेल्या चर्चासत्रामध्ये आयमाच्या या प्रयत्नांचाच परिणाम आहे. आयमा ग्रामपंचायत एक पुरोगामी आणि
कचऱ्याच्या प्लांटविषयी चर्चा करण्यात आली आणि तो कशा प्रकारे पर्यावरणस्नेही पंचायत आहे. या पंचायतीने पर्यावरणाच्या
यशस्वीरीत्या काम करत आहे, हे पंधरा देशांच्या प्रतिनिधींसमोर संरक्षणासाठी एक टिकाऊ घन कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा अवलंबिली
मांडले गेल.े पालमपरू ची ही पंचायत देशातील सर्वोत्तम आणि आदर्श आहे. यात कचऱ्यावर के ली जाणारी पुनर्प्रक्रिया, नैसर्गिक
पंचायत ठरली आहे, ही हिमाचल प्रदेशासाठी अभिमानाची बाब आहे. साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन आणि बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनाने
स्वच्छ भारत अभियान हे भारतातील सगळ्यात महत्त्वाच्या घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
आणि लोकप्रिय अभियानांपैकी एक आहे. या अभियानामध्ये
ग्रामपंचायत आयमा, विकास तालुका, भावरणा,
भारतातील शहरे आणि नगरे स्वच्छ करण्याचे प्रयत्न के ले जात
जिल्हा कांग्रा, हिमाचल प्रदेश यांच्या सौजन्याने
आहेत. हे अभियान भारत सरकारद्वारा राबवविले जात होते आणि
(जिल्हा पंचायत अधिकारी, कांग्रा, धरमशाला)

कु ल्लू जिल्ह्याचे पंचायत अधिकारी आणि कर्मचारी

ग्रामोदय संकल्प
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स्वच्छ भारत अभियान: परिचय

पं

तप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी स्वच्छ
भारत अभियान सर्व भारतीय आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना
समर्पित के ले. त्यांनी भारतातील सर्व लोक आणि या ऐतिहासिक राष्ट्रीय
कामगिरीमध्ये योगदान देणारे शेकडो-हजारो स्वच्छाग्रही यांचे
अभिनंदन के ले.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत अंदाजे १० को़टी घरगुती
शौचालये बांधण्यात आली. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१४ मध्ये ३९%
इतके असणारा स्वच्छतेचा आकडा ऑक्टोबर २०१९ मध्ये १०० %
वर गेला. परिणामी ३५ राज्ये/कें द्रशासित प्रदेश, ६९९ जिल्हे आणि
५९९,९६३ गावे यांनी स्वतःला उघड्यावर शौचविसर्जन करण्यापासनू
मुक्त घोषित के ले. या कार्यक्रमाने शाश्वत विकासाचे ध्येय क्रमांक ६
च्या जागतिक कामगिरीमध्ये महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.
वर्तनामध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या या जोमदार
अभियानाच्या यशाचे श्रेय राजकीय नेतृत्व, सार्वजनिक वित्तपुरवठा,
भागीदारी आणि लोकांचा सहभाग या गोष्टींना दिले गेले आहे. या
अभियानात सहभागी झालेल्या सर्व स्तरांमधील अंदाजे ६० को़टी
लोकांमुळे हे खऱ्या अर्थाने एक जनआंदोलन ठरले.
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीणमुळे शौचालयाचा वापर ९३.४
टक्के इतका आहे. आणि त्याचे महत्त्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरणविषयक
आणि आरोग्यविषयक परिणाम दिसून येत आहेत. महिला
सक्षमीकरणामध्येही या अभियानाचे महत्त्वाचे योगदान आहे. पण असे
असले, तरी या कार्यक्रमांतर्गत गेल्या पाच वर्षांत शौचालय उपलब्ध
होणे आणि त्याचा वापर यासंदर्भात झालेले लाभ टिकवून ठेवणे आणि
कोणीही त्यातून वगळले गेले नाही ना याची खात्री करून घेणे, हे एक
आव्हान आहे.
कें द्रीय मंत्रिमंडळाने फे ब्रुवारी २०२० मध्ये स्वच्छ भारत
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जून २०२०

अभियान ग्रामीणच्या[एसबीएम (जी)] दुसऱ्या टप्प्यास मंजूरी दिली
आहे. या टप्प्याचा भर उघड्यावर शौचविसर्जन मुक्ततेवर (ओडीएफ
प्लस) असणार आहे, ज्यात ओडीएफची ही अवस्था टिकू न राहणे
आणि घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन (एसएलड्ब्ल्यूएम)
यांचा समावेश आहे.
एसबीएम (जी) चा दुसरा टप्पा हा खासकरून ग्रामीण
भागांमधील उघड्यावर शौचविसर्जन मुक्ततेची स्थिती कायम
ठेवण्यासाठी एक जनआंदोलन उभे करण्याच्या लोकांच्या आणि
समुदायांच्या शक्तीला चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
तसेच या आंदोलनाच्या योगे लोकांनी नियमितपणे स्वच्छतेच्या सुरक्षित
सवयींचे पालन करावे आणि सर्व गावांमध्ये घनकचरा आणि सांडपाणी
व्यवस्थापनाची सोय असावी, याची खात्री करण्यासाठीसुद्धा या
अभियानाची रचना करण्यात आली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी
२०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत एका अभियानाच्या
रूपात के ली जाणार आहे, ज्याचा अंदाजे आर्थिक आराखडा
१,४०,८८१ को़टी रुपये इतका असणार आहे. उघड्यावर
शौचविसर्जन मुक्त (ओडीएफ प्लस) गावांचे ध्येय मोठ्या प्रमाणावर
साध्य करण्यासाठी वित्तपुरवठ्याची विविध व्हर्टिकल्स तसेच कें द्र
आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना यांच्या समन्वयाचा हा एक
नावीन्यपूर्ण नमुना असणार आहे. डीडीडब्ल्यूएस कडू न
अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेल्या निधीव्यतिरिक्त आणि राज्याच्या
वाट्याव्यतिरिक्त उरलेला निधी हा १५ व्या वित्त आयोगाकडू न ग्रामीण
स्थानिक संस्था, मनरेगा यांच्यासाठी देण्यात येणारी अनुदाने आणि
महसूल उत्पन्नाचे मॉडेल्स विशेषतः एसएलडब्ल्यूएम यांच्यामधून
जोडण्यात येईल.
डीडीडब्ल्यूएस, जलशक्ती मंत्रालय

कोव्हिड-१९ च्या काळात डीडीडब्ल्यूएस
आरोग्यविषयक स्वच्छतेवर भर देत आहे.

सं

सर्गजन्य कोव्हिड-१९ च्या संसर्गाचा वेग कमी करण्यासाठी
योग्य पद्धतीने हात धुणे आणि वैयक्तिक स्वच्छतेच्या सवयी
व्यक्तीचे आणि त्या व्यक्तीच्या आजूबाजूच्या व्यक्तींचेही संरक्षण
करू शकतात. ही गोष्ट लक्षात घेऊन पेयजल आणि स्वच्छता
मंत्रालयाने आणि जलशक्ती मंत्रालय, भारत सरकार यांनी सर्व राज्ये /
कें द्रशासित प्रदेश यांना लॉकडाऊन सुरू असतानाही आरोग्य आणि
सुरक्षेच्या सर्व स्वच्छताविषयक सर्व नियमांचे पालन करून
स्वच्छताविषयक उपक्रम सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुक्तता कायम ठेवण्याचे काम पुन्हा सुरू करण्यास सांगण्यात आले
आहे. ज्यात घरगुती शौचालये आणि सार्वजनिक स्वच्छता संकुले
यांच्या बांधकामांचा समावेश आहे. २० एप्रिल २०२० पासून हे काम
सुरू होणार आहे. त्याचबरोबर घनकचरा आणि सांडपाणी
व्यवस्थापनाची कामेसुद्धा सुरू होऊ शकतात.

शिवाय, आरोग्याच्या पुरस्काराचे कार्यही सक्रियपणे के ले गेले
पाहिजे. त्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे पुरविली जातील.
बांधकामाची, वर्तनातील बदलाची आणि आरोग्यविषयक स्वच्छतेच्या
या संदर्भात, सर्व राज्यांतील स्वच्छ भारत अभियान- प्रसाराची सर्व कामे लॉकडाऊनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून
ग्रामीणच्या सर्व गटांना स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक स्थितीचा करावी तसेच सामाजिक अंतर राखून आणि आरोग्य आणि सुरक्षेच्या
नियमांचे पालन करूनच के ली जावीत, यावर भर देण्यात आला आहे.
आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
“या निर्णायक काळात स्वच्छता आणि आरोग्य या गोष्टी
अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मलविसर्जनासाठी लोक शौचालयांचा
वापर करत आहेत ना, तसेच सर्व जण प्रमुख आरोग्यविषयक सवयींचे
पालन करत आहेत ना,या गोष्टीची खातरजमा करण्यासाठी प्रभावी
उपाययोजना करण्याची गरज आहे,” असा उल्लेख त्या सल्ल्यामध्ये
करण्यात आला आहे.

स्वच्छता कर्मचारी आणि गवंडी यांच्या आरोग्य, सुरक्षा आणि
स्वच्छतेविषयी विभागाने काही अतिरिक्त सूचनाही दिल्या आहेत.

फील्डवर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षेच्या
उपायांसंबंधीचे अभिमुखता प्रशिक्षण घेतल्यानंतरच स्वच्छता आणि
आरोग्यविषयक उपक्रमांना सुरुवात के ली जावी. त्यासाठी फील्डवर
प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना डिसइन्फे क्टंट, सॅनिटायझर्स
आणि सुरक्षा उपकरणे पुरविण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा निधी तसेच
स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक तयारीचा आढावा घेऊन स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या परफॉर्मन्स
झाल्यानंतर राज्ये/कें द्रशासित प्रदेश यांना उघड्यावर शौचविसर्जन इन्सेंटिव्ह ग्रँट्स फं ड्सचाही वापर करता येईल.

स्व

स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण च्या उपक्रमांचा आढावा:

च्छता प्रत्येकाच्या अंगी बाणवण्यासाठी डीडीडब्ल्यूएस इतर
मंत्रालये, राज्य सरकारे, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट्स
यांच्याबरोबर सातत्याने काम करत आहे. याविषयी, खालील उपक्रम
आणि प्रकल्प आयोजित के ले जात आहेत:
स्वच्छता पंधरवडा: २०१६ सालच्या एप्रिल महिन्यात
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छता पंधरवडा हा उपक्रम सुरू
करण्यात आला. सर्व कें द्रीय मंत्रिमंडळे आणि विभागांना स्वच्छतेशी
संबंधित कामांमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी आणि त्यायोगे
प्रत्येकाच्या अंगी स्वच्छता बाणवन्यासाठी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी
यांच्या प्रेरणेने या उपक्रमास सुरुवात झाली.

वार्षिक दिनदर्शिका आधीच वाटली जाते. स्वच्छता समीक्षा या
ऑनलाईन देखरेखीच्या यंत्रणेचा वापर करून स्वच्छता पंधरवडा या
उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या मंत्रालयांचे निरीक्षण के ले जाते. त्यांच्या
योजना, छायाचित्रे, स्वच्छतेशी संबंधित उपक्रमांच्या दृकश्राव्य फिती
इथे अपलोड आणि शेअर के ल्या जातात. स्वच्छता पंधरवड्याचे
पालन के ल्यानंतर मंत्रालये/विभाग यांनी पत्रकार परिषद तसेच इतर
माध्यमांच्या मार्फ त आपले यश घोषित करावे. स्वच्छता पंधरवड्याचे
पालन करणाऱ्या मंत्रालयांना स्वच्छता मंत्रालये म्हटले जाते आणि
त्यांच्या कार्याक्षेत्रामध्ये त्यांनी स्वच्छतेबाबतीत उल्लेखनीय सुधारणा
घडवून आणाव्यात, अशी अपेक्षा असते.

पंधरवडा उपक्रमांचे नियोजन करण्यासाठी मंत्रालयांना एक

सुजल आणि स्वच्छ गाव प्रशिक्षण: गेल्या वर्षीच्या जुलै
ग्रामोदय संकल्प
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महिन्यात पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय आणि जलशक्ती मंत्रालयाने
क्षमता वाढवण्यासाठी एक उपक्रम आयोजित के ला. स्वच्छ भारत
अभियानांतर्गत सुरू उघड्यावर शौचविसर्जन मुक्तता मोहिमेचे परिणाम
दीर्घकाळ टिकवणे; प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रावर काम करणारे प्रशिक्षक आणि
पंचायतराज संस्थांचे सदस्य यांना घनकचरा आणि सांडपाण्याचे
व्यवस्थापन करण्यास सक्षम बनविणे, तसेच स्वच्छ आणि सुरक्षित
पिण्याचे पाणीपुरवठ्याच्या उपलब्धतेमध्ये सुधारणा करणे, हे या
उपक्रमाचे उद्दिष्ट होते.
कार्यक्रमाच्या योजनेनुसार जानेवारी २०२० मध्ये पेयजल
आणि स्वच्छता मंत्रालयाकडू न आयोजित के ल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षकांचे
५ दिवसांचे प्रशिक्षण या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील
क्षेत्रप्रशिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. हे क्षेत्रप्रशिक्षक नंतर राज्ये आणि
जिल्हे यांच्या मदतीने त्यांच्या जिल्ह्यातील संरपच, गावाचे सचिव,
स्वच्छाग्रही यांना ३ दिवसांचे प्रशिक्षण देतील. हे संपूर्ण प्रशिक्षण मार्च
२०२० पर्यंत पूर्ण होईल.
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१९– पेयजल आणि स्वच्छता
मंत्रालयाने एका स्वतंत्र सर्वेक्षण संस्थेच्या माध्यमातून स्वच्छ सर्वेक्षण
ग्रामीण-२०१९ सुरू के ले होते. भारतातील सर्व जिल्ह्यांची गुणात्मक
आणि संख्यात्मक स्वच्छतेच्या निकषांवर क्रमवारी ठरवणे, हे या
सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट होते. या अभ्यासामध्ये ३३ राज्ये/कें द्रशासित प्रदेश,
६८३ शाळा, अंगणवाड्या, पीएचसी, मंडया/बाजार, पंचायती,
अनुसूचित जाती/जमातींची शौचालये आणि नागरिकांचा
स्वच्छतेप्रतिचा दृष्टिकोन या घटकांचा या सर्वेक्षणाच्या व्याप्तीमध्ये
समावेश होता. विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी मंत्रालयाने खासकरून
एक जागरूकता मोहीमही राबवली.
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१९ ची उद्दिष्टे:
•
नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आणि जागरूकता
निर्माण करणे
•
स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण च्या निकषांचा वापर करून
जिल्ह्यांची आणि राज्यांची क्रमवारी ठरवणे
•
जिल्ह्यातील काही निवडक ग्रामपंचायतींकडू न प्रतिक्रिया
मिळवणे
•
जास्त चांगल्या पातळीवरील स्वच्छतेसाठी गावांमधील निरोगी
स्पर्धेस प्रोत्साहन देणे
•
नमुना सर्वेक्षणाच्या आधारे स्वच्छतेच्या प्रगतीचे ऑन ग्राऊंड
लेखांकन आणि मूल्यांकन करणे
•
स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण अंतर्गत पर्यावरणीय
व्यवस्थापन आणि आयईसी/बीसीसी उपक्रमांच्या
परिणामकारकतेवर देखरेख करणे
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जून २०२०

ठळक मुद्दे
नागरिकांच्या प्रतिक्रिया

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-२०१९
विषयी
नागरिकांना माहिती होती.

स्वच्छ भारत
अभियानामध्ये स्वच्छतेच्या
पातळीत सुधारणा करण्यासाठी
नागरिक योगदान देतात.

द्रव कचऱ्याचे
व्यवस्थापन करण्यासाठी
गावामध्ये पुरेशी व्यवस्था
असल्याचे नागरिकांनी
नमूद के ले.

घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन
करण्यासाठी गावामध्ये पुरेशी
व्यवस्था असल्याचे नागरिकांनी
नमूद के ले.

सेवा पातळीवरील प्रगती (स्वमूल्यांकन अहवाल)

७६.८% जिल्ह्यांनी पंचायत आणि
स्वच्छाग्रही यांच्या क्षमता विकसित
करण्यासाठी क्षेत्रीय प्रशिक्षक उपलब्ध
असल्याचे नमूद के ले.

७२.३% जिल्ह्यांनी
ओडीएफसस्टेनिबिलिटी सेल
(ओडीएफ्स सेल) स्थापित झाल्याचा
नमूद के ले.

६३% जिल्ह्यांनी अनुसूचित जाती/
जमातींच्या वस्तींमध्ये सार्वजनिक
शौचलयांचे बांधकाम के ले आहे, असे
नमूद के ले.

६६.९% जिल्ह्यांनी घरगुती
शौचालयांचे महत्त्व पटवूनदेणाऱ्या
विशेष मोहिमेच्या सार्वजनिक
जाहिराती लावल्याचे कळवले.

६९.४% जिल्ह्यांनी
आईसीची४+१ अशी
अंमलबजावणी चालू
असल्याचे कळवले.

स्वच्छ सुप्रसिद्ध स्थळे (स्वच्छ आयकॉनिक
प्लेसेस-एसआयपी): स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत असलेल्या स्वच्छ
सुप्रसिद्ध स्थळे या उपक्रामाची तिसरी वार्षिक परीक्षण बैठक १८
फे ब्रुवारी २०२० रोजी झारखंड येथील देवघर मधील वैद्यनाथ धाम या
सुप्रसिद्ध स्थळी पार पडली. या समारंभामुळे एसआयपी स्थळांचे
प्रमुख आणि त्यांचे सीएसआर भागीदार यांना त्यांच्या उपक्रमांमधील
ताज्या घडामोडी सादर करता आल्या.
एसआयपी हा अनेक भागीदार असणारा एक उपक्रम आहे. या
उपक्रमाचा भर भारतातील १००“सुप्रसिद्ध स्थळे” स्वच्छ करण्यावर
असणार आहे. ही स्थळे त्यांना लाभलेल्या वारशामुळे अथवा धार्मिक
आणि / किं वा सांस्कृतिक महत्त्वामुळे सुप्रसिद्ध आहेत. ही ठिकाणे
उल्लेखनीय पद्धतीने स्वच्छ बनविणे हे या उपक्रमाचे ध्येय आहे. हा
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाद्वारे प्राधान्याने राबविल्या जाणाऱ्या
या उपक्रमात ग्रामीण विकास, मंत्रालय, पर्यटन आणि सांस्कृतिक
मंत्रालय ही मंत्रालयेसुद्धा सहभागी आहेत. सर्व सुप्रसिद्ध स्थळांनी
आर्थिक आणि तांत्रिक साहाय्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमांची नावे सादर
के ली आहेत.
सुप्रसिद्ध स्थळांचा पहिला टप्पा: १. अजमेर शरीफ दर्गा; २.
सीएसटी, मुंबई; ३. सुवर्णमंदिर, अमृतसर; ४. कामाख्या मंदिर,
आसाम; ५. मणिकर्णिका घाट, वाराणसी; ६. मिनाक्षी मंदिर, मदुराई;
७.श्री माता वैष्णोदेवी, कतरा, जम्मू आणि काश्मीर; ८. श्री जगन्नाथ
मंदिर, पुरी; ९. ताजमहाल, आग्रा, तिरुपती मंदिर, तिरुमला
सुप्रसिद्ध स्थळांचा दुसऱ्या टप्पा: १. गंगोत्री; २. यमुनोत्री; ३.
महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन; ४. चारमिनार, हैदराबाद; ५. सेंट फ्रांसिस
ऑफ असिसीचे चर्च आणि कॉन्व्हेंट, गोवा; ६. आदि शंकराचार्यांचे
निवासस्थान, कालाडी, एर्नाकुलम; ७. गोमटेश्वर, श्रवणबेळगोळ; ८.
वैजनाथ धाम, देवघर; ९. गया तीर्थ, बिहार; १०. सोमनाथ मंदिर,

गुजरात.
सुप्रसिद्ध स्थळांचा तिसरा टप्पा: १. श्री धर्मस्थळ मंदिर; २.
माना गाव, उत्तराखंड; ३. विदुर कुटी मंदिर, उत्तर प्रदेश; ४. श्री
सर्वेश्वर महादेव मंदिर; ५. श्री नागवासुकी मंदिर; ६. कण्वाश्रम, उत्तर
प्रदेश; ७. एमा कै थेल, मणिपूर; ८. हजारदुआरी राजवाडा, पश्चिम
बंगाल; ९. पँगाँग त्सो; १०. श्री राघवेंद्र स्वामी मठ, मंत्रालयम
एनएआरएसएस २०१९-२०: स्वच्छ भारत अभियानग्रामीण यास असलेल्या जागतिक बँकेच्या पाठिंब्याच्या अंतर्गत एका
स्वतंत्र पडताळणी संस्थेकडू न (इनडिपेंडंट व्हेरिफिके शन एजन्सीआयव्हीए) राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण ( द नॅशनल
अॅन्युअल रुरल सॅनिटेशन सर्व्हे-एनएआरएसएस) २०१९-२०
करण्यात आले. त्यामध्ये ग्रामीण भारतातील ज्या ९५.९% घरांमध्ये
शौचालये उपलब्ध आहेत, त्यांचा वापर के ला जातो, असे आढळले
आहे. एनएआरएसएस ने पूर्वी विविध जिल्ह्यांनी /राज्यांनी घोषित
आणि पडताळणी के लेल्या ९०.१ % गावांचा उघड्यावर शौचविसर्जन
मुक्ततेचा (ओडीएफ) दर्जा पुन्हा एकदा निश्चित के ला आहे. हे
सर्वेक्षण नोव्हेंबर २०१९ आणि फे ब्रुवारी २०२० च्या दरम्यान
करण्यात आले. या सर्वेक्षणात विविध राज्ये/कें द्रशासित प्रदेशांमधील
६१३६ गावांमधील ९२०४० घरांचा समावेश करण्यात आला.
एनएआरएसएस २०१९-२० चे प्रमुख निष्कर्ष खालीलप्रमाणे
आहेत:
•
सर्वेक्षणाच्या काळात ९४.४% घरांमध्ये शौचालये उपलब्ध
असल्याचे आढळू न आले.
•
ज्या लोकांना शौचालय उपलब्ध होते त्यांच्यापैकी ९५.९%
लोक त्यांचा वापर करत होते.
•
आधी उघड्यावर शौचविसर्जनमुक्त म्हणून जाहीर करण्यात
आलेली आणि पडताळणी करण्यात आलेली ९०.१% गावे
उघड्यावर शौचविसर्जनमुक्त आहेत, हे निश्चित करण्यात
आले. तसेच उरलेल्या गावामध्ये स्वच्छतेची व्याप्ती ९३ %
इतकी होती.
•
सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या ९५ % गावांमध्ये कमीत कमी
कचरा आणि साठलेले पाणी आढळू न आले.
गोबर धन योजना: एमडीडब्ल्यूएसने कर्नाळ, हरियाणा येथे
३० एप्रिल २०१८ रोजी गॅल्वनायजिंग ऑर्गॅनिक बायो-अॅग्रो रिसोएर्स
धन किं वा गोबरधन ही योजना सुरू के ली. पशुंचे शेण आणि अन्य
सेंद्रिय साधनसंपत्तीचे बायोगॅस आणि सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर
करण्यास स्थानिक व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देऊन शेतकरी आणि
पशुपालकांचे उत्पन्न वाढवणे आणि गावे स्वच्छ राखणे ही या योजनेची
उद्दिष्टे आहेत.

नमामि गंगे: नमामि गंगे योजना हा जलशक्ती मंत्रालय,
जलसंसाधन, नदीविकास आणि गंगा संरक्षण विभागाने राबवलेला
उपक्रम आहे.त्याचप्रमाणे याच उपक्रमाशी संबंधित गंगेच्या काठावरील
गावांना उघड्यावर शौचविसर्जनमुक्त बनविण्याचा आणि घन आणि
द्रव कचरा व्यवस्थानाशी संबंधित योजना राबविण्याचे उपक्रमही
एमडीडब्ल्यूएस कडू न राबवण्यात येत आहेत. राज्य सरकारांच्या
साहाय्याने उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम
बंगाल या राज्यांतील ५२ जिल्ह्यांतील ४४७० गावे उघड्यावर
शौचविसर्जनमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत. आता मंत्रालयाने
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियानाच्या सहयोगाने (नॅशनल मिशन फॉर
क्लीन गंगा- एनएमजीसी) गंगेच्या काठावरील २५ गावांचे गंगाग्रामात
रूपांतर करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे.

स्वच्छ भारत अभियान- ग्रामीणच्या
दस
ु ऱ्या टप्प्याचा प्रारंभ

कें

द्रीय जलशक्ती मंत्री श्री. गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी ४ मार्च
२०२० रोजी देशाच्या राजधानीमध्ये आयोजित करण्यात
आलेल्या नॅशनल डिसेमिनेशन अँड कन्सल्टेशन वर्क शॉपमध्ये स्वच्छ
भारत अभियान (ग्रामीण) च्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन के ले.
या कार्यशाळेचे उद्घाटन करताना श्री.शेखावत यांनी स्वच्छ
भारत अभियान- ग्रामीण च्या पहिल्या टप्प्याला मिळालेल्या अभूतपूर्व
यशाचे खूप कौतुक के ले. आणि या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याला
मिळालेली मंजूरी ही या अभियानाच्या यशाची पोचपावतीच आहे. या
योजनेच्या उद्घाटनापासून म्हणजे २ ऑक्टोबर २०१४ पासून गेल्या
पाच वर्षांमध्ये पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे या
योजनेस वैश्विक पातळीवर प्रसिद्धी मिळाली आहे आणि ग्रामीण
भागाला सुरक्षित स्वच्छता सुविधा प्राप्त झाल्या आहेत.
स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण च्या या दुसऱ्या टप्प्याचा भर
गेल्या पाच वर्षांत शौचालयाची उपलब्धता आणि वापर यांच्याबाबतीत
झालेल्या लाभांवर तसेच कोणीही वगळले गेले नाही ना, हे तपासण्यावर
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जाणार आहे. हे वित्तपुरवठा करणाऱ्या विविध व्हर्टिकल्समधील
समन्वयाचे एक आदर्श प्रारूप ठरणार आहे. यापैकी ५२, ४९७ को़टी
रुपये पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पामधून दिले
जातील, तर उरलेली रक्कम १५ व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत देण्यात
येणारे निधी, मनरेगा आणि खासकरून घनकचरा आणि सांडपाणी
व्यवस्थापनापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या मॉडेल्समधून मिळणार
आहे.
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव
असणार आहे. तसेच देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये प्रभावी
श्री. अरुण बरोका यांनी त्यांच्या सादरीकरणामध्ये ओडीएफ च्या
घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना होईल, या
पलीकडेही आतापर्यंत के लेल्या गुतंवणुकीमधील सातत्य आणि झालेले
गोष्टीवरही या टप्प्याचा भर असणार आहे.
लाभ, त्याचप्रमाणे घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या
या प्रसंगी बोलत असताना श्री. रत्तन लाल कटारिया, कें द्रीय माध्यमातून गावांची सर्वांगीण स्वच्छता या गोष्टींच्या दृष्टिकोनातून
मंत्री, जलशक्ती आणि सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण सुरू ठेवण्याची गरज अधोरेखित के ली.
यांनी ग्रामीण समाजाच्या वर्तनात बदल घडवून आणण्यासाठी आणि
ओडीएफ मधील घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन हा
स्वच्छ भारत अभियान हे खऱ्या अर्थाने एक जनआंदोलन
घटक पुढील चार प्रमुख क्षेत्रांमधील परिणामांवरून जोखला जाणार
बनविल्याबद्दल स्वच्छ भारत अभियानाच्या कें द्रातील आणि राज्यातील
आहे: प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, जैव विघटनशील घन कचरा
अधिकाऱ्यांचे तसेच लाखोंच्या संख्येने असणाऱ्या स्वच्छाग्रहींचे
व्यवस्थापन( त्यात पशुंच्या कचऱ्याचे व्यवस्थापनही समाविष्ट आहे),
गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी घेतलेल्या अथक परिश्रमांसाठी अभिनंदन
सांडपाणी व्यवस्थापन आणि मल यांचे व्यवस्थापन. स्वच्छ भारत
के ले.
अभियान – ग्रामीण चा हा दुसरा टप्पा घरगुती शौचालये, सार्वजनिक
पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव श्री. परमेश्वरन शौचालये यांचे बांधकाम तसेच घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या
अय्यर यांनी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या पायाभूत सुविधा जसे की कं पोस्टसाठी लागणारे खड्डे, शोषखड्डे, कचरा
आदेशाचे विश्लेषण करताना माहिती दिली की हे अभियान २०२०- स्थिरीकरण तळी, साहित्य रिकव्हरी कें द्र इ. च्या बांधकामांद्वारे
२१ ते २०२४-२५ या दरम्यान १,४०, ८८१ को़टी रुपयांच्या रोजगारनिर्मिती करणार आहे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना
आर्थिक आराखड्यासहित एका अभियानाच्या स्वरूपात राबवले देणार आहे.

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) साठी माहिती, शिक्षण आणि संवाद
(आयईसी-इन्फर्मेशन, एज्युके शन आणि कम्युनिके शन)

स्व

च्छ भारत अभियान ग्रामीणचे एका जन आंदोलनामध्ये
रूपांतर होण्यामागे आणि देशातील नागरिकांचे आणि जगाचे
लक्ष वेधून घेण्यामागे माहिती, शिक्षण आणि संवाद या गोष्टी कें द्रस्थानी
आहेत. माहिती, शिक्षण आणि संवाद यांनी स्वच्छ भारत अभियान
ग्रामीण अंतर्गत झालेले लाभ टिकवून ठेवण्यामध्ये तसेच शौचालयाच्या
नियमित वापरावर दिला जाणारा भर, घन आणि द्रव कचरा
व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील ओडीएफ प्लस चे उपक्रम राबवविणे,
तसेच २०२२ पर्यंत देशाला सिंगल यूज प्लास्टिकमुक्त बनविणे, या
पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदींनी २०१९ सालच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या
संध्याकाळी के लेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात आयईसीची
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खूप निर्णायक भूमिका आहे.
आईसी मधील परस्परसंवाद (इंटरपर्सनल कम्युनिके शनआयपीसी) हा ६ लाख गावांमधील ग्रामीण समुदायाच्या वर्तनामध्ये
बदल घडवून आणणारा खूप महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. जवळपास
सहा लाख ग्रामपंचायतींमधील स्वयंसेवक ज्यांना “स्वच्छाग्रही”
म्हटले जाते, ते या आयपीसीचा संभाषणाचे एक प्रभावी साधन म्हणून
वापर करतात. ग्रामीण जनतेला आरोग्यविषयक स्वच्छतेच्या सवयी
आणि शौचालयाचा नियमित वापर करण्यासाठी उद्युक्त करण्यास ते या
साधनाचा वापर करतात. मागील आर्थिक वर्षात आयईसी निधीचा
सगळ्यात जास्त वापर झाल्यामुळे आयईसीचा खर्च सर्व राज्यांमध्ये

वाढला आहे. आयईसीवर करण्यात आलेल्या खर्चामुळे वेळेआधी ठरविण्यासाठी कार्यसूची, प्रक्रिया आणि धोरणे यांचा आराखडा
आखला गेला. आयईसीची एक चौकट ठरविण्यात आली आणि
स्वच्छतेमधील त्रुटी भरून काढता आली.
विविध भागधारकांकडे ती प्रसारित करण्यात आली. आयईसीची
या वर्षभरात प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात वर्तनात बदल घडवून स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आणि आयईसी द्वारा
आणण्यासाठीच्या संवादावर भर देणे आणि ओडीएफ चा स्तर टिकवून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये अचूक विचारसरणी प्रतिबिंबित
ठेवण्यावर भर देऊन कार्यक्रमातील भागीदारांची विश्वासार्हता टिकवून होण्यासाठी आणि आयईसीच्या निधींच्या योग्य वापरासाठी
ठेवणे, या गोष्टींवर आईसीचा भर होता. कें द्र आणि राज्य/ जिल्हे इथे आयएमआयएस मध्ये दुरुस्ती करण्यात आल्या.
राबविण्यात येणाऱ्या आयईसी उपक्रमांचा एक संरचित दृष्टिकोन

यु

स्वच्छ भारत अभियानाचा परिणाम:
ग्रामीण स्त्रियांची सोय, सुरक्षा आणि आत्मसन्मान

निसेफ आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनतर्फे करण्यात
आलेल्या एका अभ्यासानुसार घरगुती शौचालयांच्या वाढत्या
उपलब्धतेमुळे ग्रामीण भारतातील स्त्रियांची सोय, सुरक्षा आणि
आत्मसन्मान वाढीस लागत आहे. ८ मार्च २०२० च्या राष्ट्रीय महिला
दिनाच्या काही दिवस आधी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण च्या
दुसऱ्या टप्प्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ४ मार्च २०२० रोजी आयोजित
करण्यात आलेल्या नॅशनल डिसेमिनेशन अँड कन्सल्टेशन वर्क शॉपमध्ये
कें द्रीय जलशक्ती मंत्री श्री. गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी या अभ्यासाचे
अनावरण के ले.
अभिमान बाळगला जात आहे, खाजगीपणा जपला जात आहे आणि ताण
या प्रसंगी जलशक्ती आणि सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण कमी झाला आहे.
मंत्रालयाचे कें द्रिय राज्य मंत्री श्री. रत्तन लाल कटारिया, पेयजल आणि या अभ्यासाचे काही प्रमुख निष्कर्ष:
स्वच्छता मंत्रालयाचे सचिव श्री.परमेश्वरन अय्यर, तसेच श्री. अरुण •
शौचासाठी बाहेर जावे लागत नसल्यामुळे ९३%स्त्रियांना
बरोका, अतिरिक्त सचिव, डीडीडब्ल्यूएस, ग्रामीण स्वच्छतेशी
हिंसेपासून सुरक्षित वाटते, ९३%स्त्रियांना संसर्गाची भीती
संबंधित असणारे प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण स्वच्छता, राज्य/
वाटत नाही, ९३%स्त्रियांना पशुंच्या हल्ल्याची भीती वाटत
कें द्रशासित प्रदेश यांचे अभियानाचे संचालक, मंत्रालयातील वरिष्ठ
नाही.
अधिकारी, आणि स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणशी संबंधित अन्य •
९१% स्त्रियांचा शौचविसर्जनाला चालत जाण्यासाठी लागणारा
आमंत्रित नोडल अधिकारी या कार्यक्रमास उपस्थित होते.
वेळ वाचतो आणि त्यांची दर दिवशी एक तासाची बचत होते.

स्वच्छ भारत अभियानाचा ग्रामीण भागातील स्त्रियांची सोय,
सुरक्षा आणि आत्मसन्मान यांच्यावर झालेला परिणाम या अभ्यासांतर्गत
फे ब्रुवारी २०२० मध्ये बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि
उत्तरप्रदेश या पाच राज्यांतील ६,९९३ महिलांचे सर्वेक्षण के ले गेले. आणि •
शौचालयांच्या उपलब्धतेमुळे ग्रामीण भारतातील महिलांची सोय, सुरक्षा
आणि स्वाभिमान वाढीस लागला आहे, असे या अभ्यासामधून निदर्शनास
आले आहे.
शौचालयांच्या वाढत्या उपलब्धतेमुळे आरोग्याला असलेले धोके
कमी झाले आहेत, वेळेची बचत होत आहे, शौचालय असल्याचा

९३ % स्त्रियांना शौचास जावे लागते म्हणून खाण्यावर नियंत्रण
ठेवण्याची गरज भासत नाही. ९८ % स्त्रियांना आता
शौचविसर्जनासाठी १ कि.मी. लांब चालत जावे लागत नाही.

८८% स्त्रियांना त्यांच्याकडे शौचालय असल्याचा अभिमान
आहे. ८१% स्त्रियांना आता मासिक पाळीच्या दरम्यान पॅड/
कपड्याची पट्टी बदलताना गुप्ततेची काळजी करावी लागत
नाही. ७७% स्त्रिया आता मासिक पाळीच्या साहित्याच्या
सुरक्षेविषयी ताणमुक्त आहेत.
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समारंभ
ओडीएफ मधील सातत्याविषयी कार्यशाळा आणि स्वच्छता दर्पण
पुरस्कार
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय आणि जलशक्ती
मंत्रालयाने १२ जानेवारी २०२० रोजी नवी दिल्ली येथे ओडीएफ
मधील सातत्याविषयी एक कार्यशाळा आयोजित के ली होती. यात
श्री. आमीर खान (अभिनेता, आणि पाणी फाऊंडेशनचे संस्थापक)
यांचे एक विशेष सत्र ठेवण्यात आले होते. या कार्यशाळेचा एक भाग
म्हणून श्री. खान यांच्या हस्ते स्वच्छतेच्या निकषांवर सर्वोत्तम
कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना स्वच्छता दर्पण पुरस्कार देण्यात आले.
या पुरस्कारविजेत्यांमध्ये पूर्व गोदावरी (आंध्र प्रदेश), पश्चिम कामेंग
(अरुणाचल प्रदेश), बेमतारा (छत्तीसगड), दीव (दमण आणि
दीव), पानिपत (हरियाणा), बडोदा (गुजरात), कोल्हापूर
(महाराष्ट्र), मोगा (पंजाब), पूर्व सिक्कीम (सिक्कीम) आणि
पेदापल्ली (तेलंगणा) यांचा समावेश होता, तसेच दिब्रूगड
(आसाम), सिरमौर (हिमाचल प्रदेश), इंदौर (मध्य प्रदेश) आणि
पुरी (ओडिसा) यांनासुद्धा प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनामधील
नावीन्य आणि उपक्रम यांच्यासाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
ओडीएफ प्रभाव अभ्यास-जागतिक पर्यावरण दिन, ५ जून २०१९
स्वच्छेतचा आपल्या परिसरातील सर्व घटकांवर परिणाम
होतो-मग ते ओडीएफ प्रदेशांमधील भूजल असो, पृष्ठभागावरील
पाणी असो, माती असो किं वा हवा, यांच्यासोबत समाजाचे आरोग्य
आणि हित यांच्यावरही स्वच्छतेचा परिणाम होतो. स्वच्छ भारत
अभियानाचा भूजलातील मलीनता कमी करण्यात महत्वपूर्ण योगदान
आहे आणि याच गोष्टीची प्रशंसा करत श्री. गजेंद्र सिंह शेखावत
म्हणाले की डब्ल्यूएचओ च्या २०१८ च्या अभ्यासानुसार संपूर्ण
भारत उघड्यावर शौच करण्यापासून मुक्त होईपर्यंत स्वच्छ भारत
अभियानाने सुमारे ३ लाख जीव वाचवले असतील. स्वच्छ भारत
अभियानाविषयी दोन स्वतंत्र पक्षांनी के लेल्या अभ्यासांचे निष्कर्ष
मांडताना मंत्रिमहोदय म्हणाले की हे अभियान भविष्यातही
दीर्घकाळापर्यंत लोकांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम साधत
राहणार आहे.

अभियानाच्या संप्रेषणाच्या साधनांचा प्रभाव पडताळू न पाहणे ही
होती.
यु निसेफचा पर्यावरणविषयक प्रभाव अभ्यास: या
अभ्यासामधून असे निदर्शनास आले की ओडीएफ नसणाऱ्या
गावांमध्ये मलविसर्जनामुळे होणारे प्रदूषण सरासरी होते:
•

त्यांची भूजल पातळी ११.२५ पट प्रदूषित होण्याची
शक्यता होती (१२.७ पट अधिक फक्त मानवी दूषित
घटकांमुळ)

•

त्यांची माती प्रदूषित होण्याची शक्यता १.१३ पट जास्त
होती.

•

अन्न प्रदूषित होण्याची शक्यता १.४८ पट जास्त होती
आणि घरगुती पेयजल प्रदूषित होण्याची शक्यता २.६८ पट
जास्त होती.

गेट्स फाऊंडेशनचा आयईसी च्या प्रभावाचा अभ्यास
•

स्वच्छ भारत अभियानाने आईसीच्या आर्थिक आणि
गैरआर्थिक उपक्रमांसाठी २२,००० ते २६,००० को़टी
भारतीय रुपयांचा समकक्ष खर्च के ला.

•

या समकक्ष खर्चामधून सरकार, खासगी क्षेत्रे आणि विकास
समुदाय यांच्या द्वारा आईसी च्या उपक्रमांसाठी ३५००
को़टी ते ४,००० को़टी रुपये इतकी रोख रक्कम खर्च
झाल्याचा अंदाज आहे.

गेल्या पाच वर्षांत ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या एका
सर्वसामान्य व्यक्तीस एसबीएम आईसीविषयी २,५०० ते ३,३००
संदेश पाठवले गेले.
स्वच्छ भारत दिन, २ ऑक्टोबर २०१९ साबरमती रिव्हरफ्रं ट

माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबाद येथे
यु निसेफ आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन यांनी
के लेल्या अभ्यासांचे उद्दिष्ट अनुक्रमे स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत दिन २०१९ चे उद्घाटन के ले. गांधीजींची एकशे
(ग्रामीण) च्या पर्यावरणावरील प्रभावाचे मूल्यांकन करणे आणि या पन्नासावी जयंती साजरी करण्यासाठी त्यांनी एक पोस्टाचे तिकिट
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आणि चांदीचे नाणे यांचे अनावरण के ले. त्यामुळे हा दिवस आणखी
अविस्मरणीय ठरला. त्यांच्या आयु ष्यात त्यांना साबरमती आश्रमास
भेट देण्याची संधी अनेक वेळा मिळाली आणि इथे भेट दिल्यावर
प्रत्येक वेळेस जशी नवी ऊर्जा मिळते तशी ती आजही मिळाली,
असे ते म्हणाले. खेड्यांनी आणि गावांनी स्वतःला उघड्यावर
शौचविसर्जन करण्यापासून मुक्त घोषित के ले आहे. त्याबद्दल त्यांनी
देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे, खासकरून खेड्यांमध्ये राहणाऱ्या
नागरिकांचे, सरपंचांचे आणि स्वच्छतेसाठी काम करणाऱ्या सर्वांचे
अभिनंदन के ले. वय, सामाजिक आणि आर्थिक स्तर, यांचा विचार
न करता प्रत्येकाने स्वच्छतेच्या, प्रतिष्ठेच्या आणि स्वाभिमानाच्या
या प्रतिज्ञेमध्ये आपले योगदान दिले आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
भारताने ६० महिन्यांच्या आत १० को़टी पेक्षा जास्त शौचालये
बांधून ६० को़टीपेक्षा जास्त लोकसंख्येला शौचालय सुविधा
उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे जग थक्क झाले आहे

ऑक्टोबर २०१९ रोजी स्वच्छ भारत दिनाच्या दिवशी महात्मा
गांधी यांची १५० वी जयंती साजरी करण्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान
श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागरिकांच्या सर्वांत जास्त प्रमाणात
सहभागासाठी उत्तर प्रदेशचाही सन्मान करण्यात आला आहे.

“स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१९ ”– पेयजल आणि
स्वच्छता मंत्रालयाने एका स्वतंत्र सर्वेक्षण संस्थेच्या माध्यमातून
“स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-२०१९” सुरू के ले होते. भारतातील सर्व
जिल्ह्यांचे गुणात्मक आणि संख्यात्मक स्वच्छतेच्या निकषांवर
क्रमवारी ठरवणे, हे या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट होते. या अभ्यासामध्ये ३३
राज्ये/कें द्रशासित प्रदेश, ६८३ शाळा, अंगणवाड्या, पीएचसी,
मंडया/बाजार, पंचायती, अनुसूचित जाती/जमातींची शौचालये
आणि नागरिकांचा स्वच्छतेप्रतिचा दृष्टिकोन या घटकांचा या
सर्वेक्षणाच्या व्याप्तीमध्ये समावेश होता. त्याचप्रमाणे योजनेच्या
सुधारणेसाठी त्यांच्याकडू न येणाऱ्या शिफारशी आणि स्वच्छ भारत
स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण २०१९ पुरस्कार, जागतिक शौचालय अभियान ग्रामीण आयएमआयएस ची आकडेवारी यांच्यावरही ही
क्रमवारी अवलंबून होती.
दिन
जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने प्रवासी भारतीय
कें द्र, दिल्ली येथे पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयातर्फे आयोजित
करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये रसायने आणि खत मंत्रालयाचे
कें द्रीय मंत्री श्री. डी.व्ही. सदानंद गौडा आणि श्री. रत्तन लाल
कटारिया, कें द्रीय राज्य मंत्री, जलशक्ती यांनी अव्वल क्रमांकांची
राज्ये, कें द्रशासित प्रदेश आणि जिल्हे यांना विविध श्रेणींमधील
पुरस्कार प्रदान के ले. तामिळनाडू हे सर्वश्रेष्ठ राज्य ठरले, तर
पेड्डापल्ली (तेलंगणा) हा सर्वश्रेष्ठ जिल्हा ठरला. त्याचबरोबर २

राष्ट्रीय स्वच्छता कें द्र
स्वच्छता अभियानाची सर्व माहिती एका ठिकाणी गोळा
करण्यासाठी आणि लोकांना स्वच्छतेचे आधुनिक तंत्रज्ञान देण्यासाठी
राजघाट, दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्वच्छता कें द्र उभारले जात आहे.
राष्ट्रीय स्वच्छता कें द्र हे एक प्रस्तावित अनुभवकें द्र असणार आहे
किं वा स्वच्छतेच्या संदर्भातील माहिती देण्यासाठी, जागरूकता
निर्माण करण्यासाठी आणि शिक्षण देण्यासाठी जास्तीत जास्त
नागरिकांनी सहभाग घ्यावा यासाठीचे वन-स्टॉप सेंटर आहे. येथे
शिक्षणाच्या माध्यमातून, सर्वोत्तम पद्धती, जागतिक निकष आणि
यशोगाथा यांची माहिती मिळाल्याने हे साध्य होऊ शकते. तसेच
डिजिटल पद्धतींचा वापर करून याविषयावर बाहेर लावण्यात येणारे
फलकांवरचे संदेशही प्रभावी पद्धतीने संदेश पोहोचवू शकतात.
ग्रामोदय संकल्प
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मुझफ्फरपूर येथील वंचितांसाठी
सार्वजनिक शौचालये

७

जानेवारी २०२० रोजी बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील जिल्हा
प्रशासनाने सरिया तालुकामधील इब्राहिमपूर, बख्रा आणि
माणिकपूर येथील ज्या कुटु ंबांना जागेच्या अभावी, पुरेशा पैशाच्या
अभावी किं वा वर्तणु कीच्या समस्यांमुळे स्वतःची शौचालये बांधता
येत नव्हती, अशा कुटु ंबांच्या हातात तीन सार्वजनिक शौचालयांच्या
चाव्या सुपूर्द के ल्या.

के ल्यानंतर घरगुती वैयक्तिक शौचालये बांधण्यास प्रोत्साहन देण्याचे
प्रयत्न के ले जात आहेत, असे जिल्हा दंडाधिकारी म्हणाले. पण
गावातील एक विशिष्ट लोकसंख्येच्या भागास शौचालये बांधण्यासाठी
जमीन आणि पैसे गुंतविणे शक्य नव्हते. पण ते त्यांच्या स्वच्छतेच्या
सवयींमध्ये बदल करण्यास तयार होते. सार्वजनिक शौचालये अशा
लोकांना उघड्यावर शौचास जाण्यापासून वाचवतील आणि त्यांची पत
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील १०८ सार्वजनिक आणि प्रतिष्ठा राखतील.
शौचालयांचे नियोजन झाले आहे. यामुळे या जिल्ह्याला त्याचा
सार्वजनिक शौचालयांसाठी स्थळाची निवड: संपूर्ण जिल्ह्याचे
ओडीएफ दर्जा कायम ठेवता येईल आणि स्वच्छ भारत अभियान सर्वेक्षण के ल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी समुदायाबरोबर चर्चा के ली आणि
ग्रामीण अंतर्गत जे लोक वगळले गेले आहेत त्यांना स्वच्छता सुविधाही स्वच्छतेच्या व्याप्तीमधील दरी शोधून काढली आणि ज्या भागांमध्ये
पुरविता येतील.
स्वच्छता सुविधांची तातडीने गरज होती अशा भागांना प्राधान्य दिले.
सार्वजनिक शौचालय ही समुदायाची मालमत्ता आहे. जिचा त्यानंतर,स्थळांची निवड करण्यात आली, आराखडा तयार करण्यात
त्या वसाहतीतील आणि आसपासच्या वसाहतीतील अनेक आला, पाया रचण्यात आला आणि सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम
वापरकर्त्यांना लाभ घेता येतो.
सुरू करण्यात आले. त्यानंतर ही शौचालये पुढील व्यवस्था आणि
मुझफ्फरपूरचे तेव्हाचे जिल्हा दंडाधिकारी श्री. आलोक रंजन देखरेख यांच्यासाठी समुदायाकडे सुपूर्द करण्यात आली.
घोष यांच्या मते वैयक्तिक घरगुती शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत
प्रत्येक सार्वजनिक शौचालयामध्ये सहा शौचालये आहेत-३
नागरिकांना सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करता येतो आणि वापर पुरुषांसाठी आणि ३ महिलांसाठी. ही शौचालये एका जंक्शन बॉक्स
करणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये बदल होणे, ही उपयु क्त गोष्ट आहे.
असलेल्या दुहेरी खड्ड्यांशी जोडली गेली आहेत. तिथे एक शोषखड्डा
सार्वजनिक शौचालयाचे औचित्य: जागरूकता निर्माण असलेला हातपंप आणि एक कठडा बांधण्यात आला आहे. तिथे
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घेऊन सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. तर यांची देखभाल आणि
या शौचालयांसाठी लागलेले साहित्य आणि मजूरी यांचा दुरुस्तीचे काम बिहार सरकारच्या ७ निश्चय योजनेमधील वॉर्ड
एकूण खर्च १,७९,४७५ रुपये इतका आला. या शौचालयांच्या इंम्प्लिमेंटेशन अँड मॅनेजमेंट कमिटी (डब्ल्यूआयएमसी) यांच्यावर
चाव्या वर उल्लेखिलेल्या कुटु ंबांकडे ती स्वच्छ ठेवण्याचे आश्वासन सोपवण्यात आले आहे. जीविका दिदींचा समावेश असणाऱ्या निगराणी
साबण, पाणी आणि प्रकाशव्यवस्था आहे.

अंदमान आणि निकोबार द्वीपावरील प्लास्टिक कचऱ्याची हाताळणी

स्व

च्छ भारत अभियानांतर्गत असणाऱ्या प्लास्टिक कचरा
व्यवस्थापन मोहिमेचा भाग म्हणून अंदमान आणि निकोबार
बेटांच्या कें द्रशासित प्रदेशाने पर्यटक आणि इतर लोकांनी टाकलेले
३०० कि.ग्रॅ. प्लास्टिक गोळा के ले आहे. हा कचरा दिनांक २४
फे ब्रुवारी २०२० रोजी स्वराजद्वीप (हेवलॉक आयलंड) आणि शहीद
द्वीप (नील आयलंड) येथून पोर्ट ब्लेअर येथे नेण्यात आला.
अंदमान निकोबार बेटांवरील वाढता प्लास्टिकचा कचरा ही
एक चिंतेची बाब ठरत आहे. मुख्य भूमीवरून येणाऱ्या प्लास्टिकमध्ये
गुंडाळलेल्या वस्तूंवर अवलंबून असणारे पर्यटक आणि त्या बेटांवरील
रहिवासी यांच्यामुळे हा कचरा होतो.
स्वच्छ भारत अभियान -ग्रामीणचे नोडल अधिकारी म्हणून
ज्यांची नियु क्ती करण्यात आली आहे, ते विस्तार अधिकारी श्री.
बिजॉय कुमार दास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोळा के लेला कचरा
पुढील प्रक्रियेसाठी पोर्ट ब्लेअरला पाठवण्यात आला आहे. तो एकतर
रस्त्यांच्या बांधकामासाठी वापरण्यात येईल किं वा पुनर्प्रक्रियेसाठी
मुख्य भूमीवर पाठवण्यात येईल.

२ लिटरपेक्षा कमीच्या पीईटी बाटल्या आणि बाकीच्या सिंगल
यूज प्लास्टिकच्या वस्तू यांच्यावर या बेटांवर आधीच बंदी घालण्यात
आली आहे. या गोष्टीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा गोष्टी विकणाऱ्या
आणि साठवणाऱ्यांकडू न दंड आकारले जातात. बंदी असणाऱ्या वस्तू
ताब्यात घेतल्या जातात.

बहुतांश कचरा हा पर्यटन स्थळांवर गोळा होतो, असे ते
म्हणाले. प्लास्टिक, धातू आणि ई-वेस्ट पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठवले जाते,
तर जैवविघटनशील कचरा घरगुती पातळीवर गांडूळखतासाठी
त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावात स्थापित करण्यात आलेल्या कचरा
व्यवस्थापन कें द्रामध्ये सामुदायिक पातळीवरही गांडूळखतासाठी
वापरण्यात येतो.

नियमित जागरूकता अभियानांचा समावेश करण्यासाठी
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आयईसी उपक्रमही राबवविले जातात.
शिवाय सार्वजनिक स्थळांवर फलक आणि पोस्टर्सही लावण्यात आले
आहेत. शिवाय घरोघरी त्यांचे वाटपही करण्यात आले आहे. विविध
ठिकाणी असणारे फलक घन कचरा व्यवस्थापनाच्या पोटकायद्यांचे
उल्लंघन के ल्यास ठोठावल्या जाणाऱ्या दंडांची आठवण करून देतात.
ग्रामोदय संकल्प
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कें द्रशासित प्रदेशांनीसुद्धा विद्यार्थी, सर्वासामान्य नागरिक करून घेतले आहे. आता सगळ्यात अलीकडची स्वच्छता मोहीम
आणि अधिकारी यांना संघटित के ले आहे आणि त्यांना सार्वजनिक २२ फे ब्रुवारी २०२० रोजी स्वराजद्वीप येथील राधानगर
स्थळे, समुद्रकिनारे स्वच्छ करण्याच्या मोहिमांमध्ये सहभागी समुद्रकिनाऱ्यावर संपन्न झाली.

जैसलमैरने दिली सर्वांसाठी स्वच्छतेची हमी

स्व

च्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंमलबजावणीच्या पातळीवर
आल्यानंतर जैसलमेर, राजस्थानच्या जिल्हा प्रशासनाने
त्यातून कोणीही वगळले जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी, तसेच
पहिल्या टप्प्यात घर नवीन असल्यामुळे किं वा चल लोकसंख्येचा भाग
असल्यामुळे पहिल्या टप्प्यातून कोणी सुटले असतील तर अशा
घरांमध्ये शौचालयांच्या बांधकामास पाठिंबा देण्यासाठी एक विशेष
मोहीम आयोजित के ली
अजूनही जिथे शौचालये उपलब्ध नाहीत, अशी कोणतीही घरे
नाहीत ना याची खात्री करून घेणे आणि अशी काही घरे सापडली तर
त्यांना घरगुती शौचालये बांधण्यास मदत करणे आणि या योजनेतून
कोणीही वगळले गेले नाही ना, याची खात्री करून घणे याविषयीच्या
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने सर्व राज्याने दिलेल्या सूचना
लक्षात घेऊन वरील योजना राबविण्यात येत आहे.

कें द्रीय मंत्रिमंडळाने २०२४-२५ पर्यंत स्वच्छ भारत
अभियान ग्रामीण च्या दुसऱ्या टप्प्यास मंजूरी दिली आहे. ज्यात
ओडीएफ दर्जाचे सातत्य आणि घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन
यांचा समावेश आहे. यातून कोणीही वगळले जाणार नाही आणि प्रत्येक
जण शौचालयाचा वापर करत आहे ना, यावर देखरेख सुरूच राहील.
६३०७८ घरांत वैयक्तिक शौचालये बांधल्यानंतर २
ऑक्टोबर २०१७ रोजी जैसलमेरला ओडीएफचा दर्जा देण्यात आला.
२०१२ साली या जिल्ह्याची स्वच्छतेची व्याप्ती फक्त ३७.१२%
इतकी होती, हे लक्षात घेता हे एक अविश्वसनीय कार्य आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. ओमप्रकाश
यांच्या म्हणण्यानुसार त्रुटी शोधण्यासाठी स्वच्छाग्रही (प्रत्यक्ष काम
करणारे कर्मचारी) आणि ग्रामपंचायतीचे अधिकारी यांच्याकडू न
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सर्वेक्षणे करण्यात आली. तसेच जिल्हा दंडाधिकारी- डीएम, मुख्य
कार्यकारी अधिकारी आणि बीडीओ यांच्याकडू न जिल्हा पातळीवरही
यादृच्छिक तपासण्या करण्यात आल्या. लोकांना नियमितपणे
शौचालयाचा वापर करण्यास आणि आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी
प्रेरित करण्यात आले, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले.
त्याखेरीज बसस्टँड, धार्मिक स्थळे आणि सार्वजनिक
स्थळे या ठिकाणांवर एकूण १४० सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात
येत आहेत. त्यांपैकी ८१ पूर्ण झाली आहेत, तर उरलेली ५९
एप्रिल २०२० मध्ये पूर्ण होतील. ग्रामपंचायतीकडू न देखरेख महिला आणि पुरुषांसाठी वेगळी, प्रत्येक समुदायासाठी स्वच्छता
करण्यात येणारी ही सार्वजनिक शौचालये मोफत असतील. येथे कॉम्प्लेक्स, २ शौचालये, २ स्नानगृहे आणि २ मुताऱ्या असतील.

सुजल आणि स्वच्छ गाव या विषयावर नागालँडमध्ये प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण

ना

गालँड जिल्ह्यातील कोहिमा येथे सार्वजनिक आरोग्य
अभियांत्रिकी विभागाच्या कार्यालयामध्ये दिनांक १०
फे ब्रुवारी २०२० रोजी प्रशिक्षकांसाठीचे सुजल आणि स्वच्छ गाव
प्रशिक्षण सुरू झाले. यातील सहभागी, नंतर सरपंच, गावचे सचिव
आणि स्वच्छाग्रही यांनी ३ दिवसांच्या, प्रशिक्षण योजनेद्वारा प्रशिक्षण
देतील.
नागालॅंडच्या विविध जिल्ह्यांमधील ४८ प्रशिक्षकांनी (२५
महिला आणि २३ पुरुष) या प्रशिक्षणात सहभाग घेतला.
भारत सरकारने क्षमता वाढवण्याच्या उपक्रमांतर्गत राबवविलेले
प्रशिक्षण म्हणून या प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणाला यु निसेफने पाठिंबा दिला
आहे. ओडीएफ च्या दर्जात सातत्य राखणे आणि ओडीएफ प्लस
कार्यसूची (जैवविघटनशील कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा
व्यवस्थापन, सांडपाणी आणि मल व्यवस्थापन) हातात घेणे, तसेच
जल जीवन अभियानांतर्गत सुरक्षित आणि शुद्ध पेयजलाची उपलब्धता
वाढवणे यांची खातरजमा करण्यासाठीसुद्धा भारत सरकारने हे प्रशिक्षण
राबवले.
या प्रशिक्षणामध्ये खालील मुद्दे विचाराधीन होते:
•

शाश्वत पाणी व स्वच्छता सेवा पुरवठयाचे महत्त्व

•

जल जीवन अभियानाचा परिचय

•

सुजल आणि स्वच्छ गावाची संकल्पना

•

गावातील पेयजल उपलब्धता आणि मागणी

•

पाणी गुणवत्ता व्यवस्थापनाचे महत्त्व

•

घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाची स्थिती आणि कार्यकारी

•

द्रव कचरा व्यवस्थापन आणि मल व्यवस्थापन

•

पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी आणि देखभाल

•

उघड्यावर शौचविसर्जन मुक्ततेचा दर्जा कायम राखणे
योजना

•

सुजल आणि स्वच्छ गावासाठी माहिती, शिक्षण आणि संवाद

•

स्वच्छाग्रहींच्या माध्यमातून पाणी आणि स्वच्छताविषयक

(आयईसी)
परिणामांमध्ये सातत्य राखणे
ग्रामोदय संकल्प

39

•
•
•

सुजल गाव निर्माण करण्यासाठी स्वच्छाग्रहींची कार्ये

या क्षमता वाढवण्याच्या उपक्रमांच्या यशाचा थेट संबंध प्रेरित

आयईसी आणि समुदायाला चालना देण्यासाठी उपक्रम झालेले आणि सक्षम सरपंच, गावाचे सचिव आणि स्वच्छाग्रही
यांच्याशी जोडला जातो. अपेक्षित असणारे परिणाम साध्य करण्यासाठी
राबवण्यास स्वच्छाग्रहींच्या कौशल्यांचा विकास
स्वच्छ गाव आणि जिल्ह्याकडू न पाठिंबा मिळण्यासाठी गावातील अधिकाऱ्यांच्या ओडीएफशी संबंधित भूमिकाबाबतच्या
समुदायाने राबवलेली कृ ती नियोजन प्रक्रिया

अभ्यासपूर्ण सत्रांनतर प्रत्यक्ष क्षेत्रांना भेटी देण्यात आल्या.
जिथे साधनांच्या वापराची प्रात्यक्षिके देण्यात आली. तसेच सोशल
मॅपिंग, पाणीपुरवठा सुविधांची तपासणी, पाण्याचे अंदाजपत्रक,
पाण्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन, सिझनॅलिटी मॅपिंग, नॅचरल रिसोरअर्स
मॅपिंग, पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा यांचे घरगुती पातळीवर
मूल्यांकन, संस्थांमधील पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधांचे मूल्यांकन,
स्वच्छता मोहीम, दस्तावेजीकरण, सरपंच आणि स्वच्छाग्रही यांच्या
प्रशिक्षणाचे सराव सत्र आणि प्रशिक्षणाचे अॅप्स या गोष्टींची प्रात्यक्षिके
देण्यात आली.

“

क्षमता वाढवणे आणि त्याविषयीचे त्यांचे ज्ञान वाढवणेही महत्त्वाचे
आहे.
देशातील जवळपास दोन ते अडीच लाख ग्रामपंचायतींपर्यंत
पोहोचण्यासाठी प्रशिक्षकांच्या मोठ्या फळीची गरज आहे.
ग्रामपंचायतींच्या क्षमतांचा विकास करण्यासाठी अधोगामी पद्धतीने
मानवी संसाधनांची एक सक्षम फळी तयार करण्याचा डीडीडब्ल्यूएस
चा हेतू आहे. या उपक्रमाचा भाग म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यामधून ४
क्षेत्रप्रशिक्षकांची निवड करण्यात येईल आणि त्यांना प्रशिक्षकांसाठीचे
५ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.

प्रत्येक गावाने स्वतःच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यास स्वयंपूर्ण असायला हवे. त्याचप्रमाणे,
प्रत्येक जिल्हाही स्वतःच्या पातळीवर स्वयंपूर्ण बनायला हवा. प्रत्येक राज्याने आणि संपूर्ण देशानेच
आपापल्या पातळ्यांवर आत्मनिर्भर असणे गरजेचे आहे.
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”

- श्री. नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान, पंचायतराज दिन, २०२०

जीविका स्वयं सहाय्यता गटाने तयार के ले ५ लाखांपेक्षा जास्त मास्क

गे

ल्या काही महिन्यांमध्ये देशातील सर्व राज्ये एका वैद्यकीय
संकटाशी झुंज देत आहेत आणि या संकटसमयी काळाची गरज
ओळखून बिहारच्या स्वयं सहाय्यता गटाने पाच लाखांपेक्षा जास्त
मास्क तयार के ले आहेत.
श्री. सुमन लाल कर्ण, राज्य सल्लागार, आयईसी, लोहिया
स्वच्छ बिहार अभियान यांच्यामते १२७८ जीविका स्वयं सहाय्यता
गटांनी ५ लाखांपेक्षा जास्त मास्क तयार के ले आहेत. फक्त ६ एप्रिल
रोजी ६५,८४२ पेक्षा जास्त मास्क तयार करण्यात आले आणि ८
एप्रिल २०२० रोजी ५,०७,९४७ मास्क तयार होते.
संख्येचा विचार के ला, तर बिहारमधल्या सगळ्यात छोटा
जिल्हा असणाऱ्या शेखपुरामधील जीविका दिदींनी ६६,६५७ मास्क
तयार के ले, तर पाटणामधल्या जीविका दिदींनी ३५२१७ मास्क तयार
के ले, पूर्व चंपारणमधील जीविका दिदींनी ५१,००० मास्क तयार
के ले, मधुबनी येथील जीविका दिदींनी ४३,००० मास्क तयार के ले.
औरंगाबाद येथील जीविका दिदींनी २६,६४९ मास्क तयार के ले, तर
गया येथील जीविका दिदींनी २२,६६९ मास्क तयार के ले आणि
जहानाबाद येथील जीविका दिदींनी २०,८९२ मास्क तयार के ले.

उशिरा सुरुवात के लेल्या नालंदाने आत्तापर्यंत ९००० मास्क तयार
के ले आहेत.
काही जिल्ह्यांना लॉकडाऊनमुळे मास्कसाठी लागणारा कच्चा
माल मिळाला नाही. पण ही समस्या सोडवण्यासठी बिहार ग्रामीण
उपजीविका प्रोत्साहन संस्था मागणीची नोंद करणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांना
कच्चा माल पुरविण्याचे नियोजन करत आहे.
मधल्या काळात श्री. श्रवण कु मार, मंत्री, ग्रामीण विकास
विभाग, बिहार सरकार यांनी सर्व जीविका स्वयं सहाय्यता गटांना
मास्क तयार करण्यासाठी नियमितपणे कच्च्या मालाचा पुरवठा होत
राहील, अशा सूचना सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच
स्थानिक वापरालाही प्रोत्साहन देण्यात यावे, असे मत मांडले आहे.
साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं पनीने ५४००० मास्कची
खरेदी के ली आहे.
खरोखर या जीविका दिदी कोरोना योद्धा ठरल्या आहेत. अशा
निर्णायक प्रसंगी मास्क तयार करणे त्यांच्यासाठी उपजीविके चा आणि
व्यवसायाचा एक चांगला स्रोत ठरला आहे.
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सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी

के

रळ राज्य सरकारने सिंगल यूज प्लास्टिकच्या वस्तूंची विक्री,
निर्मिती, वाहतूक आणि साठवण या सर्वांवर १ जानेवारी २०२०
पासून बंदी आणली आहे. बंदी आणण्यात आलेल्या या सिंगल यूज
प्लास्टिकच्या जागी प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६
मध्ये ज्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे अशा जैवविघटनशील
साहित्याचा वापर करता येऊ शके ल.

प्लास्टिक सॅप्लिंग बॅगप्रमाणेच प्लास्टिकचे आवरण
असणाऱ्या पानांवरही बंदी आहे, असे या आदेशात म्हटले गेले आहे.
फक्त जैवविघटनशील साहित्यापासून बनलेल्या कचऱ्याच्या पिशव्या
जैवरासायनिक कचरा वेगळा करण्यासाठी आणि गोळा करण्यासाठी
वापरता येऊ शकतात.

या संदर्भात राज्य सरकारने बंदी असणाऱ्या सिंगल यूज
प्लास्टिकऐवजी जे पर्यायी साहित्य वापरता येईल. अशा वस्तूंची एक
सूची एका स्पष्टीकरणात जाहीर के ली आहे. त्यानुसार कं पोस्ट
करण्यायोग्य साहित्यापासून किं वा अन्य कोणत्याही साहित्यापासून
बनविलेल्या पिशव्यांवर बंदी आहे. त्याऐवजी फक्त कागदी किं वा
कापडी पिशव्यांचा वापर करण्यात यावा.

पुनर्प्रक्रिया करण्यास योग्य, पीव्हीसीविरहित यांची चिन्हे, वापराची
अंतिम तारीख, प्रिंटिंग यु निटचे नाव आणि प्रिंटिंग नंबर या गोष्टी
छपाईमध्ये अंतर्भूत असल्या पाहिजेत आणि फलक लावणाऱ्या संस्थेने
तीस दिवसांच्या आत फलक काढू न टाकावे.

बाजारपेठेत बोगस कं पोस्टेबल उत्पादने आल्यामुळे अशा
प्लास्टिकवर बंदी आणल्यानंतर खोट्या जैवविघटनशील उत्पादनांची अचानक तपासणी करण्यात येईल आणि अधिकृ त
पिशव्या मोठ्या प्रमाणावर बाजारात आल्यामुळे पर्यावरण विभागाने हा प्रयोगशाळांमध्ये अशा उत्पादनांची वैधता/जैवविघटनशीलता यांची
तपासणी करण्यात येईल, असा इशारा या आदेशामध्ये देण्यात आला
आदेश जारी के ला.
आहे.
“सर्वसामान्य नागरिक आणि दुकानदार यांना शक्यतो या
शिवाय, फलकांसाठी प्लास्टिकचे आवरण असणाऱ्या
दोघांमधला फरक कळत नाही आणि त्यामुळे राज्य प्लास्टिकमुक्त
साहित्याच्या वापरावरही बंदी आणण्यात आली आहे. फक्त कापड,
करण्याचा सरकारचा हेतूच फोल ठरतो,” असे या आदेशामध्ये नमूद कागद (प्लास्टिकविरहित) आणि पॉलीएथिलीन हेच साहित्य फ्ले क्स
करण्यात आले आहे.
किं वा पीव्हीसी फलकांचा पर्याय म्हणून वापरले जावे. त्याचप्रमाणे,
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सरकारच्या या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना उल्लेखिलेला
दंड भरावा लागेल, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.

थुईमुई कावलार- तामिळनाडू चे नवे चॅम्पियन

ता

मिळनाडू मध्ये कोव्हिड-१९ चे पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळत
आहेत. याबाबतीत सध्या तामिळनाडू चा देशात दुसरा क्रमांक
आहे. या रोगाच्या विरोधात लढण्यासाठी थुईमुई कावलार (पर्यावरणाचे
रक्षक) आणि स्वच्छाग्रही सज्ज झाले आहेत.
थुईमुई कावलार हे तामिळनाडू च्या घन कचरा व्यवस्थापन
प्रकल्पावर काम करणारे कर्मचारी आहेत. ते दारोदारी जाऊन कचरा
गोळा करतात, तो वेगळा करतात, कचरा वेगळा करण्यासाठी वाहून
नेतात आणि कं पोस्ट शेडमध्ये तसेच सुरक्षित रीत्या विल्हेवाट
लावण्यासाठी वाहून नेतात. त्यांच्या या कामाव्यतिरिक्त ते आता
राज्यातील डिसइन्फे क्शन उपक्रमांमध्येही सहभागी झाले आहेत. ते
जिल्हा प्रशासनास सामाजिक अंतर राखण्याच्या नियमांच्या
अंमलबजावणीमध्येही मदत करतात. घरी रहा-सगळे जण घरी
राहिल्याशिवाय कोणीच सुरक्षित नाही हा संदेश ते समुदायांपर्यंत
पोहोचवतात.
हे स्वच्छाग्रही मुखपट्टी, सॅनिटायजर, साबण आणि लायजॉल
बनविण्यासाठी मदत करत आहेत. तसेच हात धुणे आणि सामाजिक
अंतर पाळणे याबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी अभिनव पद्धतींचा
अवलंबही करत आहेत. संकटाच्या या काळात मास्क बनविणे हा

त्यांच्यासाठी उपजीविके चा आणि व्यवसायाचा एक चांगला स्रोत
ठरला आहे.
तामिळनाडू मधील थूथुकोडी जिल्ह्यात जुन्या बसस्टँडवर
उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या भाजीमंडईमध्ये एक डिसइन्फे क्शन
टनेल उभारण्यात आला आहे. मंडईला भेट देणारे सर्व लोक या
टनेलमधून जातात त्यामुळे संसर्गापासून त्यांचे संरक्षण होते.

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
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रा

घन कचरा व्यवस्थापनावर रामनगरचा भर, एक खड्डा असणाऱ्या
शौचालयांचे दहु ेरी खड्डा असणाऱ्या शौचालयात रूपांतर

मनगर जिल्हा हा रेशीम उत्पादन उद्योगाचे कें द्र आहे. तिथे
२००० पेक्षा जास्त रेशीम परिरूपण (सिल्क रीलिंग) आणि
ट्विस्टिंगची घरगुती कें द्रे आहेत. येथे उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत शेती आहे.
आशियातल्या सगळ्यात मोठ्या प्रसिद्ध रेशीम बाजारपेठेमुळे या
गावाला सिल्क सिटी (रेशमाचे शहर) म्हणून ओळखले जाते. येथे
होणाऱ्या रेशीमकोशांच्या व्यापारामध्ये अनेक राज्यांतील लोक
सहभागी होतात.
१,६८,९६६ शौचालये बांधल्यानंतर २ ऑक्टोबर २०१७
रोजी ओडीएफचा दर्जा मिळाल्यानंतर कर्नाटकातील रामनगरच्या
जिल्हा प्रशासनाने घन कचरा व्यवस्थापनाचे विविध उपक्रम सुरू के ले.
तसेच ओडीएफ प्लस उपक्रमांचा भाग म्हणून एके री खड्ड्याच्या
शौचालयांचे दुहेरी खड्डे असणाऱ्या शौचालयांमध्ये रूपांतर करण्यास
सुरुवात के ली.
ओडीएफ प्लस उपक्रम: गाव, तालुका आणि जिल्हा
पातळीवरील अधिकाऱ्यांसाठी घन कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रभावी
पद्धतीविषयी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यात
कचऱ्याच्या स्त्रोताच्या ठिकाणी वर्गीकरण करणे, रोज कचरा जमा
करणे, ओल्या कचऱ्यापासून कं पोस्ट तयार करणे आणि सुक्या
कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करणे या गोष्टींचा समावेश होता.
प्रशिक्षण आणि विविध जिल्ह्यांना दिलेल्या भेटी
यांच्याव्यतिरिक्त अधिकाऱ्यांना टिकाऊ घन कचरा व्यवस्थापन
यु निट्स कशी उभारावीत, हे समजण्यासाठी उडु पीला एक भेट देण्यात
आली. नियमितपणे घन कचरा व्यवस्थापन उपक्रम राबवण्यासाठी
ग्रामपंचायत आता विविध स्रोतांकडू न आलेल्या निधीचा वापर करत
आहे.
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काही घरांमध्ये एके री खड्डा असणारी शौचालये होती. जिल्हा
प्रशासनाने त्याऐवजी दुहेरी खड्डा असणारी शौचालये बांधण्यास मदत
के ली. दुहेरी खड्डा असणारी शौचालये ही सुधारित खड्डा शौचालये
आहेत.
ज्यांत मलावर त्याच जागी प्रक्रिया करून त्याचे खतामध्ये
रूपांतर करता येते.


नियमितपणे कचरा गोळा करणे आणि कचऱ्याची वाहतूक
(ओला आणि सुका)



उघड्यावर शौच करण्यासाठी आणि उघड्यावर कचरा
टाकण्यासाठी दंड आकारणे



घरे आणि व्यावसायिक कें द्रे यांच्याकडू न सेवाशुल्क गोळा
करणे



जैवविघटनशील आणि अ-जैवविघटनशील वस्तूंची पुनर्विक्री
करणे



कचऱ्याचे जागेवरच वर्गीकरण करणे आणि व्यवस्थापन करणे
याबाबत मोहीम आणि जागरूकता अभियान राबवणे



उत्तम पद्धतींची नोंद करून ठेवणे



शौचालयाच्या वापरावर नियमित देखरेख आणि
व्हीडब्ल्यूएससी समितीच्या नियमित स्वरूपाच्या बैठका



स्वच्छता दिन, जागतिक जल दिन, जागतिक शौचालय दिन
योग्य पद्धतीने साजरे करणे

ग्रामपंचायतींमधील घन कचरा व्यवस्थापन

“

(व्यावहारिकतेच्या अनुषंगाने)

मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल, आपण या कचऱ्याकडे नेहमी
साधनस्रोत आणि संपत्ती म्हणून पाहायला हवे. त्याच्याकडे फक्त
कचरा म्हणून पाहू नका. एकदा का आपण कचरा आणि वाया
गेलेल्या वस्तूंकडे संपत्ती म्हणून पाहायला सुरुवात के ली की आपल्याला
कचरा व्यवस्थापनाची आणखी नवीन तंत्रे मिळतील. स्टार्ट अप्सशी
जोडलेल्या तरुण व्यक्ती नव्या योजना आणि नवी साधने यांच्यासहित
पुढे येतील. कें द्र सरकारने राज्य शासन आणि नगरपालिकांच्या
प्रतिनिधींच्या सहकार्यांने कचरा व्यवस्थापनाची एक भव्य आणि
महत्त्वाची योजना सुरू करण्याचे ठरविले आहे.”
– पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी, मन की बात, २८ मे २०१७

म्हणतात ना ‘हाती घ्याल ते तडीस न्या!’ त्यानुसारच आम्ही
उघड्यावर शौचविसर्जन मुक्ततेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी तिथे स्वच्छ
भारत अभियान-ग्रामीणने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये तो दर्जा मिळवेपर्यंत
आपल्या ध्येयापासून नजर हटवली नाही. भारत सरकारच्या ग्रामीण
स्वच्छता धोरण २०१९-२०२९ मध्ये ग्रामीण भागांच्या पुढील दहा
वर्षांचा स्वच्छताविषयक धोरणाचा आराखडा देण्यात आला आहे.
ओडीएफ प्लस चे लक्ष्य साध्य करणे हेच त्या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
ओडीएफ प्लस ओडीएफ वर्तन कायम राहिल आणि प्रत्येक गावामध्ये
घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा उपलब्ध असेल, याची
खातरजमा करते. घन कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा अमलात आणणे,
हासुद्धा स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण २०१४-१९ चा एक भागच
होता. म्हणून ज्यांनी सगळ्यांच्या बऱ्याच आधी हा ओडीएफ प्लस
दर्जा प्राप्त के ला आहे अशा के रळ, तामिळनाडू , कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम येथील काही स्वयंप्रेरित
ग्रामपंचायत कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घन कचरा व्यवस्थापन यु निट्स
बसविण्यास सुरुवात के ली.
अगदी अलीकडेपर्यंत स्वच्छता म्हणजे शहरांची स्वच्छता
असा समज रूढ होता. म्हणून ग्रामपंचायतींनी कधी रस्ते झाडणे आणि
नालासफाई याच्यापलीकडे स्वच्छतेकडे लक्ष देणे जरूरी समजले
नाही. ग्रामपंचायत पातळीवर घन कचरा व्यवस्थापन म्हणजे आधी
कधीच अस्तित्वात नसणारी यंत्रणा लागू करणे हा होता. त्यासाठी
सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतचे नियोजन आवश्यक असते. अगदी दारोदारी
जाऊन कचरा गोळा करण्यापासून त्याची शास्त्रीयदृष्ट्या विल्हेवाट
लावण्यापर्यंत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर घन कचरा

व्यवस्थापन यंत्रणेसाठी योजना आखण्याची क्षमता, त्यासाठी लागणारी
वाहतूकव्यवस्था आणि मनुष्यबळ जमा करणे, कचरा गोळा करणाऱ्या
वाहनांचा समन्वय साधणे, कचऱ्याच्या विविध प्रकारांवर शास्त्रीय
पद्धतीने प्रक्रिया करणे आणि अशा यंत्रणेमधून जो खर्च होईल तो
भागविणे, अशा गोष्टींचा त्यात समावेश होतो.
आधी नमूद के ल्याप्रमाणे काही ग्रामपंचायतींनी घन कचरा
व्यवस्थापनावर काम करण्यास सुरुवात के ली. ज्यामुळे त्यांच्याकडू न
इतर पंचायतींनी प्रेरणा घेतली. प्रत्येकाने एक व्यवस्थापकीय नमुना
वापरला आहे. ज्यात ग्रामपंचायत पातळीवर एक घन कचरा
व्यवस्थापन यु निट चालवण्यासाठी लागणारी बुद्धिमत्ता आणि दृष्टी
प्रतिबिंबित होते. या ग्रामपंचायतींनी हे कार्य कसे के ले, हे आपल्याला
पुढील उदाहरणांवरून नक्की समजेल.
उदाहरण क्र.-१ मुदिचूर (तामिळनाडू ) :
तामिळनाडू मधील काचीपूरम जिल्ह्यात ही मुदिचूर ग्रामपंचायत
आहे. येथील एकूण लोकसंख्या १५,०००(जनगणना २०११)
इतकी आहे आणि गावातील घरांची संख्या ५३२६ (२०१२) इतकी
आहे. इथे १२ वॉर्ड, ५२० दुकाने आणि २ मंगल कार्यालये आहेत.
‘हँड इन हँड’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने आत्मविश्वास जागवल्यामुळे
या गावात घन कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. हॅंड
इन हँड ही संस्था एसएचजी लिंक्ड मायक्रो क्रेडिटशी संबंधित कामामुळे
ओळखली जाते. या स्वयंसेवी संस्थेने २६ स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना
प्रशिक्षण दिले. (त्यांना स्थानिक पातळीवर ‘हरितमित्र ’ म्हटले जाते).
या संस्थेने समाजाला, समूहाला शिक्षण आणि प्रशिक्षण दिले, तसेच
ग्रामोदय संकल्प
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तांत्रिक मदतही के ली. या संस्थेने देखरेख करण्यासाठी आणि
पंचायतीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक पर्यवेक्षक नेमला आहे.
पंचायतीच्या अध्यक्षस्थानी असणारं नेतृत्व विलक्षण आहे. हे अध्यक्ष
त्यांच्या वयाच्या चाळिशीत आहेत.

घेतले तर ती हे नुकसान सहज भरून काढू शकते. ग्रामपंचायतीच्या
अध्यक्षांच्या मते काही गरीब कुटु ंबे आणि ज्येष्ठ नागरिक चालवत
असलेल्या दुकानांकडू न शुल्क घेणे योग्य नाही. हे नुकसान आरओ
प्लांटमधील पिण्याचे पाणी २० लिटरच्या कॅ नला १२ रुपये या भावाने
विकू न अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणारे स्थानिक स्वयं सहाय्यता गट भरून
काढतात. ग्रामपंचायतीने स्वयं सहाय्यता गटाला भाडेतत्त्वावर हा
आरओ प्लांट चालवायला दिला आहे. हे एक प्रकारचे क्रॉस सबसिडी
मॉडेल आहे, जे अत्यंत उत्तम प्रकारे काम करत आहे. आरओ
प्लांटमधून मिळवलेल्या अतिरिक्त उत्पन्नामधून याच समुदायासाठी
चालवण्यात येणाऱ्या घन कचरा व्यवस्थापन यु निटमुळे होणारी तूट
भरून निघते.

हरितमित्र नियमितपणे दारोदारी जाऊन कचरा गोळा करतात
आणि त्यांना हा कचरा देण्यापूर्वी त्याचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी
प्रत्येक घराची असते. जिथे कचरा एकत्र असेल तिथे तो वेगळा
करण्यावर हरितमित्र भर देतात. गोळा के लेला हा कचरा एका
सामुदायिक पडवीत आणला जातो (साहित्य जमा करण्याचे कें द्र).
जिथे ओला कचरा गांडूळखतामध्ये जातो आणि पुनर्प्रक्रिया करण्यायोग्य
कचरा भंगारविक्रे त्यांसाठी ठेवला जातो, ते तो कचरा घेऊन जातात.
उरलेला कचरा एका डंपयार्डमध्ये नेला जातो.
उदाहरण क्र. -२ प्रतापादित्यनगर (पश्चिम बंगाल):
या सुविधा (एकदाच के लेला खर्च) स्वच्छ भारत
अभियानांतर्गत जिल्हा प्रशासनाकडू न पुरविल्या जातात. या
प्रकल्पाचा मासिक परिचालन खर्च अंदाजे १.६ लाख इतका आहे,
तर उत्पन्न १.३ लाख रुपये आहे. वापराचे मासिक शुल्क भरणारी
घरे आणि दुकाने यांच्याकडू न, तसेच गांडूळखताच्या नियमित
विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा सगळ्यात मोठा भाग जमा होतो.
सुक्या कचऱ्याच्या विक्रीतून जमा झालेली रक्कम हरितमित्रांना
प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्यात येते. ते दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत
काम करतात आणि नंतर घरी जाऊन आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी
दुसरे एखादे काम करतात.

पश्चिम बंगालमधील साऊथ २४ परगण्यामधील
प्रतापादित्यनगर एक घन कचरा व्यवस्थापन यु निट चालवते. ज्याला ते
त्यांनी विकसित के लेल्या हरितवृत्तीमुळे ‘इको-पार्क ’ म्हणतात. ही
३३,००० लोकसंख्या(७५०० घरांची) एक मोठी ग्रामपंचायत
आहे. हे इकोपार्क काकद्वीपाच्या जवळ आहे. जे फु लांच्या विक्रीचं एक
प्रमुख व्यापारी कें द्र आहे. तसेच इथले बंदर/समुद्रकिनारा यांच्यामुळे
मासेमारीचे प्रमुख कें द्र आहे. या गोष्टी प्रतापादित्यनगर ग्रामपंचायतीस
एखाद्या गावाच्या पंचायतीइतके च उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यास
मदत करतात. इथे २१ ग्रामसंसद, अनेक दुकाने आणि बाजारपेठा
आहेत. एका स्थानिक कबरस्तानाचे रूपांतर घन कचरा विलगीकरण
ग्रामपंचायतीला [या घन कचरा व्यवस्थापन यु निटमुळे] दर आणि प्रक्रिया कें द्रामध्ये करण्यात आले आहे. घन कचरा व्यवस्थापन
महिन्याला ३०,००० रुपयांची तूट सहन करावी लागते. पण जर यु निट २०१६ साली सुरू झाले. यात त्यांना पूर्व मिदनापूर येथील
ग्रामपंचायतीने प्रत्येक घर आणि प्रत्येक दुकान यांच्याकडू न शुल्क ‘आमारा सुषमा जलप्रपात (एएसजे)’ या स्वयंसेवी संस्थेचे साहाय्य
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लाभले.
ग्रामपंचायतीकडे एएसजे कडू न प्रशिक्षण मिळालेले ४०
स्वच्छता कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक आहेत. इथे कचरा गोळा
करण्यासाठी ११ तिचाकी सायकली आणि तीन मिनि-व्हॅन्स आहेत.
त्यापैकी दोन मिनी व्हॅन नियमितपणे भाड्याने घेतल्या जातात आणि
त्यांना महिन्याला त्याचे शुल्क दिले जाते. घरे आणि उपहारगृहे येथून
गोळा के लेल्या स्वयंपाकघरातील कचऱ्याचे कं पोस्ट बनविले जाते.
त्यातून गांडूळखत आणि साधे कं पोस्टही बनविले जाते. त्यांची अनुक्रमे
दहा रुपये प्रतिकिलो आणि ६ रुपये प्रतिकिलो या दराने विक्री होते.
सुका कचरा (बाटल्या, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड) हे पुनर्प्रक्रिया
करणाऱ्यांना विकले जाते. पंचायतीच्या ठरावानुसार सर्व घरे, दुकाने,
उपहारगृहे, मंगल कार्यालये, भाजी आणि फु लमंडई यांनी ग्रामसभेने
ठरवलेले वापरकर्ता शुल्क महिन्याला भरायचे आहे. सेवांचा लाभ
घेणाऱ्या या संपूर्ण वर्गाकडू न हे शुल्क नियमितपणे येते. या गावात
१०४ निराधार घरे आहेत, ज्यांचा चरितार्थ सरकारच्या निवृत्तीवेतनावर
चालतो. त्यांना हे शुल्क भरण्यातून सूट देण्यात आली आहे. खरंतर
अजून ५१ निराधार कुटंबे आहेत, जी सरकारी निवृत्तीवेतन मिळण्यास
पात्र आहेत, पण आता प्रतिक्षेत आहेत. ग्रामपंचायती अशा कुटु ंबांचे
फक्त मासिक निवृत्तीवेतन पंचायतीच्या स्वतःच्या स्रोताच्या
उत्पन्नामधून देतात.
महिन्याचे सरासरी उत्पन्न २.८४ लाख रुपये इतके असल्याचे
सांगितले जाते आणि खर्च २.९७ लाख इतका आहे. गांडूळखत आणि
इतर सुका कचरा यांच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न ४०,००० ते
४५,००० रुपये इतके असते, जे एकूण उत्पन्नाच्या १५ टक्के ही नाही.
इतर उत्पन्न कचरा निर्माण करणाऱ्या विविध वर्गांच्या वापरशुल्कातूनच
येते. तरीही उत्पन्न आणि खर्च यांत एक छोटीशी नकारात्मक तूट
राहतेच. आणि ती तूट ग्रामपंचायत स्वतःच्या निधीतून भरून काढते.
प्रतापादित्यनगर ग्रामपंचायत ही घन कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत
इतर ग्रामपंचायतींसमोर आदर्श प्रस्थापित करते, ज्यातून त्यांनी धडा
घेणे आवश्यक आहे.
उदाहरण क्र. ३ - पकाला (आंध्र प्रदेश):

आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील पकाला ग्रामपंचायतीस भेट दिली.
राज्य या घन कचरा व्यवस्थापन यु निट्सना झिरो वेस्ट प्रकल्प आणि
त्यांच्या स्थळांना ‘भरणधवन’ म्हणून संबोधले जाते. राज्य शासनाने
खास या कामासाठी तालुका विकास कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांची
नियु क्ती के ली आहे. त्यांना जिल्हा संसाधन अधिकारी ( डीआरपी
-डिस्ट्रिक्ट रिसोअर्स पर्सन ) असे म्हटले जाते. ४-५ ग्रामपंचायतींच्या
समूहामध्ये घन कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा बसविण्याची जबाबदारी
डीआरपीची असते.
हे मॉडेल साधे-सोपे आहे आणि यांत १८ घटकांची चेकलिस्ट
आहे. जी सदर ग्रामपंचायतीमधील झिरो वेस्ट प्रकल्प नीट आणि
कार्यरत आहे ना, हे तपासण्यासाठी बनवण्यात आली आहे.
स्वयंपाकघरातील कचऱ्याचे रूपांतर करण्यासाठी नार्डेप वाफे आणि
गांडूळखताचे वाफे वापरले जातात. त्यांचा वापर करून स्वयंपाकघरतील
(ओल्या) कचऱ्याचे कं पोस्ट बनविले जाते. जे ‘अमरावती गोल्ड’ या
ब्रँडच्या नावाने विकले जाते. तिथे सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण
करण्यासाठी एक शेड आहे. जिथे ते बाटल्या, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड इ.
वेगळ्या के लेल्या वस्तू ठेवतात. भंगारविक्रे त्यांना विकण्याआधी
प्लास्टिक आणि बाटल्या छोट्या छोट्या कणांमध्ये कापल्या जातात.
असे म्हटले जाते की कणांच्या स्वरूपात असणारे हे प्लास्टिक आणि
बाटल्या (i) पुनर्वापर करण्यासाठी तयार असतात (ii) त्यांना
भंगारविक्रे त्यांकडू न जास्त चांगला भाव मिळतो. कचरा फक्त
घरांमधूनच नाही तर दुकाने, उपहारगृहे आणि अन्य संस्थांमधूनही गोळा
के ला जातो.

२०१७ च्या शेवटी आंध्र प्रदेश शासनाने राज्यात जवळपास
१०० कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू के ले होते. ही यु निट्स प्रस्थापित
वापरकर्त्यांकडू न कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात
करण्यासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांनी, “ही घन संपत्ती प्रक्रिया कें द्रे
आहेत,” या शब्दांत त्यांचे वर्णन के ले. या योजनेमध्ये जिल्ह्यातील नाही. शुल्क गोळा करण्याविषयी राज्याला अजून निर्णय घ्यायचा
३२०० जागांचा समावेश असणार आहे. लेखकाने घन कचरा आहे, असे सांगितले जाते. ही यु निट्स मनरेगाच्या मजूर आणि साहित्य
व्यवस्थापन यंत्रणा बसविण्याच्या या प्रक्रियेचा अनुभव घेण्यासाठी घटकामधून बांधली गेली आहेत आणि त्याला स्वच्छ आंध्र
ग्रामोदय संकल्प
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कॉर्पोरेशनचेही साहाय्य लाभले आहे. एका कुंपण घातलेल्या जागेवर
वस्तूंचे विलगीकरण करण्यासाठी शेड बांधण्यात आली आहे. “त्यांनी
घन कचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया कें द्र स्थापित करण्यासाठी मनरेगाच्या
निधीचा सर्वोत्तम वापर के ला आहे,” असे एका स्थानिक निर्वाचित
प्रतिनिधीने सांगितले.

के ले जाणे शक्य नसेल तर वॉर्ड पातळीवर अनेक घरांच्या सहयोगाने ते
के ले जावे अथवा ग्रामपंचायत पातळीवर किं वा पंचायतींच्या समूहाच्या
पातळीवर करण्यासाठी संरचना के ली जावी. पर्यावरणासाठी ‘काहीतरी
चांगले’ करण्याच्या दृष्टिकोनातून किं वा वैद्यकीय आवश्यकता म्हणून
कचरा गोळा करणे स्तुत्य आहे.

कचरा गोळा करण्याच्या नेहमीच्या वाहनांव्यतिरिक्त या
यु निटमध्ये इलेक्ट्रि क पॉवरवर चालणारी वाहतूकीची साधने आणि
इतर साधनेही आहेत. त्यात प्लास्टिक वेष्टणांवरून धूळ स्वच्छ
करणारा ब्लोअर, प्लास्टिक कचरा श्रेडर, ग्लास क्रशर्स या सर्व राज्य
शासनाकडू न पुरविल्या जाणाऱ्या साधनांचा समावेश आहे. सुका आणि
ओला कचरा रोज गोळा के ला जातो. दैनंदिन कचरा ७०० ते ८००
कि.ग्रॅ. पर्यंत जातो, असे सांगितले जाते. या मॉडेलमधील आणखी दोन
घटक आहेत: (i) निवासी क्षेत्र आणि बाजारपेठांमधून पडझडीचे
अवशेष गोळा करणे, (ii) रस्त्यावर सापडलेल्या मेलेल्या जनावरांना
पुरण्यासाठी उचलणे.

वरील तीन उदाहरणांच्या अभ्यासावरून आम्ही काही
सर्वसाधारण गोष्टी आणि निष्कर्ष काढले आहेत, ते खालीलप्रमाणे
आहेत:
•

ज्यांचा अभ्यास के ला गेला त्या तीन ग्रामपंचायतींपैकी दोन
शहरांच्या जवळ होत्या, ज्या जवळपास नगरपंचायतींसारख्या
होत्या. शहरांच्या आणि नगरांच्या जवळ असणाऱ्या गावांमध्ये
दुर्गम प्रदेशातील किं वा अंतर्गत भागातील गावांपेक्षा जास्त
कचरानिर्मिती होते.

•

तीनही घन कचरा व्यवस्थापन यु निट्सना फक्त गट विकास
अधिकारी किं वा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचा पाठिंबा होता
असे नाही, तर स्वयंसेवी संस्था/संस्था/सीएसआर चा ही पाठिंबा
होता, जे तांत्रिक मार्गदर्शन [आणि वेळोवेळी प्रशिक्षण आणि
माहिती आणि प्रशिक्षणासाठी पाठिंबा देण्यासही] इच्छु क होते.

काटेरी कुंपण असणाऱ्या या यु निटमध्ये अनेक जातींची झाडे
आणि भाजीपाला लावण्यात आला आहे. त्यामुळे या जागेला कचरा
विलगीकरण यु निट असे नाव देण्याऐवजी ‘वृंदावन’ असे नाव देण्यात
आले आहे. कचरा गोळा करणे आणि तो वेगळा करणे या कामांमध्ये
•
सहभागी असणाऱ्यांना ‘हरितदूत’ म्हटले जाते.

२०२० सालांच्या अखेरीपर्यंत म्हणजे ३ वर्षांच्या कालावधीत
आंध्र प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ३२०० यु निट्सची स्थापना
करण्याच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन हे डीआरपी काम करत आहेत. ते या
यु निट्सच्या उत्पन्न आणि खर्चाची स्टेटमेंट्स देऊ शकत नाहीत, कारण
ही यु निट्स पूर्णतः स्वच्छ आंध्र कॉर्पोरेशनच्या मदतीने सुरू होती.
ज्याविषयी आम्ही जरा नाराज होतो, कारण हा काही कायमस्वरूपी
•
उपाय असू शकत नाही. पण तरीही या गोष्टीकडे सार्वजनिक आरोग्याचा
विषय किं वा सार्वजनिक आरोग्यविषयक आणीबाणी म्हणून पाहिले
गेले पाहिजे, असे या वृदावनांच्या उभारणीसाठी कारणीभूत असणारे
अतिरिक्त संचालक, ग्रामीण विकास, आंध्र प्रदेश यांचे म्हणणे आहे.
सादर के ल्या गेलेल्या उदाहरणांचे विश्लेषण:
समस्या ही सगळ्यात खालच्या योग्य अशा पातळीवर
हाताळली जावी, या तत्त्वावर हा सहयोगी सिद्धान्त आधारित आहे.
भारतातील ग्रामीण भागात कचरा व्यवस्थापनासाठी हेच तत्त्व चालना
देणारे ठरायला हवे. याचा अर्थ असा की घरगुती पातळीवर जे काही
करता येईल ते घरगुती पातळीवर के ले जावे. जर घरगुती पातळीवर
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•

या ग्रामपंचायतींपैकी दोन ग्रामपंचायती वापरशुल्क गोळा
करतात. तर एका ग्रामीण भारतीय खेड्यातील (पकाला, आंध्र
प्रदेश) पंचायत वापरशुल्क गोळा करत नाही, कारण या
कारणासाठी विकसित झालेल्या कॉर्पोरेशनचा तिला पाठिंबा
आहे. जिथे वापरशुल्क गोळा के ले जाते, अशा
ग्रामपंचायतींमध्येसुद्धा सर्व घरांकडू न हे शुल्क गोळा के ले जात
नाही.
ज्या दोन ग्रामपंचायतींमध्ये कचऱ्याचे संपत्तीमध्ये रूपांतर के ले
जाते, तिथे घन कचरा व्यवस्थापन यु निटच्या सामायिक
बचतनिधी वापरशुल्कातूनच जमा होतो आणि त्यातील फक्त
१५ ते २० % गांडूळखताच्या विक्रीमधून किं वा पुनर्प्रक्रिया
के ल्या वस्तूंच्या विक्रीमधून जमा होते.
कचऱ्यापासून गांडूळखत आणि साधे खत यांच्याव्यतिरिक्त
उत्पादने बनविण्याची कल्पना-उदाहरणार्थ, संत्र्याच्या सालींपासून
साबण पावडर, अंड्याच्या सालींपासून अंड्यांच्या सालीची
पावडर ही उत्पादने चांगलीच आहेत, पण या उत्पादनाच्या
विपणानाचा विचार के ला नाही, तरी त्यासाठी अजूनही अतिरिक्त
खर्च होतोच. प्रतापादित्यनगर (पश्चिम बंगाल) येथे ते फक्त

गांडूळखत आणि साधे खत बनवतात आणि पुनर्प्रक्रिया
करण्यायोग्य वस्तू पुनर्प्रक्रिया करणाऱ्यांना विकल्या जातात. ते
पुष्कळ प्रमाणात वापरशुल्कावर अवलंबून आहेत, जो विषय पुढे
येणार आहे. ग्रामपंचायतीने १०४ निराधार कुटु ंबे आणि छोट्या
दुकानदारांना वापरशुल्क भरण्यापासून जाणतेपणी सूट दिली
आहे, हेच या तुटीचे कारण आहे. जरी आपण विविध ग्राहकांकडू न
विविध दरांनी सेवाशुल्क जमा के ले तरी ही तूट भरून काढणे,
शक्य आहे, हे नाहीतर प्रतापादित्यनगरच्या ग्रामपंचायतीने हे
सिद्ध करू शकली असती. कदाचित, जर निर्वाचित प्रतिनिधींनी
वापरकर्त्यांना सेवाशुल्क लागू करण्याचे ठरविले तर इतर तीन
ग्रामपंचायतीच्या बाबतीतसुद्धा असे घडू शके ल. दुसरी गोष्ट
म्हणजे, ग्रामपंचायतींनी कचरा गोळा करण्याची दूरदर्शी व्यवस्था
वापरून खर्च कमी करण्याकडे लक्ष पुरविले पाहिजे. तसेच
गुंतागुंत वाढवण्यापेक्षा ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत /किं वा
ज्यांच्याकडे अर्धी योजना तयार आहे अशा तज्ज्ञांकडू न सल्ले
घेऊन गोष्टी सोप्या कराव्यात.
•

आणि सगळ्यात शेवटची आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे
ग्रामपंचायत फक्त कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि
स्वच्छता ठेवण्यासाठी अस्तित्वात नसते. ग्रामपंचायतीने
करावयाची जी अन्य विकासकामे असतात त्यांना कचरा
व्यवस्थापनाने झोकाळू नये किं वा ती कामे कचरा व्यवस्थापनामुळे
अज्ञातही राहू नयेत.

शिकवण
कचरा व्यवस्थापन यु निट स्थापन करण्यासाठी भांडवल गोळा
करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला अनेक निधींचे स्रोत वापरावे लागतात.
मग ते स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण असू शके ल, मनरेगा असू
शके ल, पंधरावा वित्त आयोग आणि अन्य काही असू शके ल.
पंचायतींनी परिचालन खर्चाचे (रनिंग एक्सपेन्सेस) व्यवस्थापन करणे
गरजेचे आहे, जे आव्हानात्मक आहे. पण परिचालन खर्चामुळे

ग्रामपंचायतींनी कचरा व्यवस्थापन सुरू करण्यास घाबरून जाऊ नये.
त्यासाठी फक्त कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण करण्याची - अतिशयोक्त
नसलेली आणि परिकल्पित नसलेली व्यावहारिकता आवश्यक आहे.
उत्पन्न कुठू न येते किं वा कोणते खर्च अटळ आहेत, या गोष्टींचा विचार
करण्याची वेळ येते तेव्हा ग्रामपंचायतींनी वायफळ गोष्टींना महत्त्व न
देण्याचे धोरण अवलंबिले पाहिजे. कचरा व्यवस्थापन उपक्रम हाती
घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने स्वतःला एक
महत्त्वाचा प्रश्न विचारला पाहिजे आणि तो म्हणजे:“स्वच्छ गावाची
माझी संकल्पना नेमकी काय आहे?” दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले,
“तर माझे प्रयोजन स्वच्छ गाव हे आहे की माझ्या गावाला कचरा
व्यवस्थापन व्यवसायाकडे वळविणे हे आहे?” एक व्यवसाय म्हणून
कचरा व्यवस्थापनाकडे जाण्यासाठी, म्हणजे तुमची योजना तीच
असेल, तर त्यासाठी काळजीपूर्वक आखलेली योजना, काटेकोर गणित
यांची आवश्यकता असते. ही गोष्ट काही आपोआप घडत नाही.
उपजिविके च्या साधनांची बढती करण्याच्या दृष्टीने बोलायचे झाले, तर
ही काही वाईट कल्पना नाही.
‘घन कचरा व्यवस्थापन’ हा ग्रामपंचायत विकास योजनेमध्ये
अंतर्भूत होण्यास अत्यंत योग्य असा महत्त्वाचा घटक आहे. एका
व्यवहार्य अशा व्यवसाय नमुन्याच्या रूपात ती तयार के ली जाणे, ही
चांगली गोष्ट आहे. म्हणजेच किमान २-३ वर्षांत ही यंत्रणा स्वतःचा
खर्च उचलण्यास सक्षम बनली पाहिजे आणि म्हणूनच ग्रामपंचायती हा
कचरा व्यवस्थापनाचा व्यवसाय नमुना स्वीकारू शकतात. हा एक
असा नमुना असला पाहिजे जो लोकांसाठी महत्त्वाचा आणि उपयु क्त
असला पाहिजे, म्हणजे लोक त्यासाठी शुल्क देण्यास इच्छु क असतील.
ग्रामपंचायत पातळीवरील कचरा व्यवस्थापनाकडे एक सामाजिक
उपक्रम म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. याचा हेतू फायदा कमावणे नसतो,
तर जनहित हा उद्देश असतो आणि हा उपक्रम ना नफा ना तोटा या
तत्त्वावर सुरू असतो. अशा प्रकारे विविध राज्यांमधील हे प्रकरण
अभ्यास आपल्यासाठी माहितीप्रद आणि ज्ञानवर्धक ठरले.
आतापर्यंत एक गोष्ट स्पष्ट आहे आणि ती जरी फारशी
नावीन्यपूर्ण नसली, तरी जर निर्वाचित सदस्य जर प्रत्येक घर, प्रत्येक
दुकान आणि प्रत्येक उपहारगृह यांना सेवाशुल्क/ वापरकर्ता शुल्क
लागू करणार असतील, तर परिचालन खर्च भागवता येणे शक्य आहे.
दोन प्रकरणांवरून ( उदाहरण क्रमांक १ आणि २ ) ही गोष्ट स्पष्ट दिसून
येते. आणि याचा परिणाम म्हणजे जर ग्रामपंचायतींनी काही वॉर्डमध्ये
कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा सुरू के ली आणि जर ती काम करत असेल,
नियमित असेल आणि विश्वासार्ह असेल, तर वापरकर्ता सेवाशुल्क
देऊ इच्छित असतील.
ग्रामोदय संकल्प
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या अभ्यासांवरून आपण जे धडे घेऊ शकतो, ते खाली नमूद के ले
आहेत.
१.	जिथे कचरा ही खरोखर खूप गंभीर समस्या आहे, असे
लोकांना वाटत आहे अशा शहर आणि नगरांपासून जवळ
असणाऱ्या खेड्यांपासून सुरुवात करूया. जिथे लोकांना
कचरा ही खरोखर एक समस्या आहे, असं वाटतं अशा
ठिकाणाहून सुरुवात के ल्यामुळे पाया भक्कम होईल. शहरे
आणि नगरांच्या जवळ असणाऱ्या गावांचा समूह निवडा.
ग्रामीण निकषांनुसार इथे कचऱ्याची निर्मिती सगळ्यात जास्त
प्रमाणात होते.
२. ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर अंदाजपत्रक तयार करणे
आवश्यक आहे. त्यामुळे एकूण खर्च किती होणार आहे, याचा
साधारण अंदाज येतो; तसेच कोणत्या वर्गातील वापरकर्ते
किती सेवाशुल्क भरणार आहेत, याचाही अंदाज येतो. त्यामुळे
झालेला ८०-८५% खर्च सेवाशुल्कातून गोळा करता येतो.
अनेक एसड्ब्ल्यूएम यु निट्स थोड्याच कालावधीत बंद
करण्यात आली. कारण परिचालन खर्च आणि उत्पन्नाचे स्रोत
आणि खर्च यांची सांगड कशी घालावी, याचा कोणत्याही
प्रकारे अभ्यास न के ल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांना
तो संपत्तीचा अपव्यय वाटत होता. कचरा व्यवस्थापन हे
कष्टाचे काम आहे.
३. कचरा गोळा करण्याच्या सेवेसाठी वापरकर्त्यांच्या विविध
वर्गांसाठी (घरे, दुकाने, रेस्टॉरंट्स, मंगल कार्यालये आणि
इतर जागा) वेगवेगळे दर ठरविणे आणि ते ग्रामसभेकडू न मंजूर
करून घेणे. घन कचरा व्यवस्थापन नियम-२०१६ मध्ये
निर्देशित के ल्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर कचरा
व्यवस्थापनासाठी
पोटकायदा
तयार
करणे.
एनआयआरडीपीआर च्या संकेतस्थळावर या पोटकायद्याचा
नमुना उपलब्ध आहे. तो तिथून डाऊनलोड करता येऊ शकतो.
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जून २०२०

४.

५.

६.

७.

ग्रामपंचायतीने मार्गदर्शनासाठी/ आवश्यक मदतीसाठी कचरा
व्यवस्थापनातील एखादी तज्ज्ञ व्यक्ती आणि अनुभवी
स्वयंसेवी संस्था किं वा मार्गदर्शन करणारी संस्था यांची निवड
करावी.
कचरा व्यवस्थापन ही तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सोडवण्याची
एखादी समस्या नाही, तर ती सामाजिक-मानसशास्रीय
स्वरूपाची समस्या आहे, हे ओळखा. गोष्टी सोप्या बनवा.
एक सशक्त व्यवस्थापन यंत्रणा उभी करा. पायाभूत
सुविधांमध्ये कमीत कमी गुंतवणूक करा. एका झटक्यात
कचऱ्याचे खतामध्ये रूपांतर करणारी यंत्रे आणि तंत्रज्ञान यांचा
कमीत कमी वापर करा.
घरगुती कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी माहिती आणि
शिक्षण उपक्रम राबवविले गेले पाहिजे. घरांना जबाबदारी घेऊ
द्या. प्रत्येक घराला घरातच कं पोस्ट तयार करण्यासाठी
प्रशिक्षण देण्याच्या शक्यतेचाही विचार करा. त्यांना घरगुती
पातळीवर स्वयंपाकघरातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करू द्याकं पोस्टखत बनवू द्या. सुका कचरा आठवड्यातून एकदा
गोळा करून त्यावर योग्य ती प्रक्रिया के ली जाऊ शकते.
‘तुम्ही कचरा करा आणि आम्ही त्याचं व्यवस्थापन करू,
असा संदेश पोहोचता कामा नये. त्याऐवजी मुळातच खूप कमी
कचरा निर्माण होण्याकडे वाटचाल करणे गरजेचे आहे.
डॉ. आर. रमेश, पीएच.डी.
सहयोगी प्राध्यापक, सीआरआय
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज संस्था
हैदराबाद, ५०० ०३०
e-mail: rramesh.nird@gov.in

स्थलांतरित मजूरांना रोजगाराच्या आणि उपजिविके च्या संधी
पुरवण्यासाठी गरीब कल्याण रोजगार अभियान सुरू करण्यात आले

२

० जून २०२० रोजी पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांनी ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ नावाची एक भव्य रोजगार तसेच ग्रामीण सार्वजनिक
कामांची मोहीम सुरू के ली. कोव्हिड-१९ मुळे आपापल्या गावी/ भागांमध्ये परतणाऱ्या स्थलांतरित मजूरांना पाहून त्यांना उपजिविके चे
साधन पुरवण्यासाठी आणि सक्षम बनविण्यासाठी ही पंतप्रधानांनी ही योजना सुरू के ली. २० जून (शनिवार) रोजी बिहार राज्यातील खागरिया
जिल्ह्यातील तालुका बेलदौर गाव तेलिहार येथून या अभियानाची सुरुवात झाली. अभियानात सहभागी असणाऱ्या ६ राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि
प्रतिनिधी, तसेच विविध कें द्रीय मंत्री आणि इतर सर्व या उद्घाटनसोहळ्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

बिहार राज्यातील खागरिया जिल्ह्यातील तालुका बेलदौरच्या ज्या तेलिहार गावातून गरीब कल्याण रोजगार अभियानाची औपचारिक
सुरुवात झाली, त्या तेलिहार गावच्या गावकऱ्यांशी पंतप्रधानांनी रिमोट व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद सांधला. पंतप्रधानांनी काही
स्थलांतरित मजूरांकडे त्यांच्या सध्याच्या रोजगाराविषयी चौकशी के ली आणि लॉकडाऊनच्या काळात ज्या जनकल्याण योजना सुरू करण्यात
आल्या त्यांचे लाभ त्यांना मिळत आहेत ना, याचीही विचारणा के ली.
या संवादानंतर श्री. मोदींनी समाधान व्यक्त के ले आणि कोव्हिड -१९ विरुद्धच्या या लढ्यात ग्रामीण भारत कसा पाय रोवून ठाम उभा
आहे आणि या संकटसमयी संपूर्ण देशासाठी आणि जगासाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त के ले. गरीब आणि स्थलांतिरत
यांच्या कल्याणाविषयी कें द्र शासन आणि राज्य शासन दोघांनाही आस्था होती.
पंतप्रधान गरीब योजनेच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या आत्मनिर्भर योजनेचे पॅकेज १.७५ लाख को़टी इतके आहे. घरी परतण्याची
इच्छा असणाऱ्या स्थलांतरित मजूरांसाठी कें द्र आणि राज्य सरकारनेही विशेष श्रमिक ट्रेन सोडल्या.
गरिबांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या रोजगारासाठी ज्या दिवशी या भव्य योजनेचा प्रारंभ झाला, त्या दिवसाचा उल्लेख पंतप्रधानांनी
ऐतिहासिक दिवस म्हणून उल्लेख के ला. ही योजना गावात राहणारे आपले मजूरबांधव आणि भगिनी, तरुणाई, माता आणि भगिनी यांना समर्पित
आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मजूरांना त्यांच्या घराजवळ काम देण्यात येईल, असे ते म्हणाले. गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत टिकाऊ
अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रधानमत्र्यांनी ५०,००० को़टी रकमेची घोषणा के ली.
खेड्यातील रोजगारासाठी, विविध कामांच्या विकासासाठी २५ कार्यक्षेत्रे तयार करण्यात आली आहेत, असे ते म्हणाले. गरिबांना घरे
देणे, पंचायत भवन, लागवडी, सार्वजनिक शौचालये, गावातल्या मंडया, ग्रामीण रस्ते आणि पशुंसाठी गोठा, अंगणवाडी भवन अशा विविध
गरजांशी ही २५ कामे किं वा प्रकल्प संबंधित आहेत.
स्रोत: प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो (PIB)
ग्रामोदय संकल्प
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.नरेंद्र सिंह तोमर, कृ षी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री, ग्रामीण
श्रीविकास
आणि पंचायतराज, भारत सरकार यांनी नवी दिल्ली
येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या द्वारा ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान
वेब पोर्टलचे’ उद्घाटन के ले. गरीब कल्याण रोजगार अभियान ही भारत
सरकारची एक भव्य रोजगार निर्माण योजना तसेच ग्रामीण पायाभूत
सुविधा निर्मितीची योजना आहे. या योजनेचे उद्घाटन पंतप्रधान
श्री. नरेंद्र मोदी यांनी २० जून २०२० रोजी के ले. कोव्हिड-१९ च्या
महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये पुढील चार महिन्यांसाठी
स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या गावी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे या
योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
श्री. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या पोर्टलच्या उद्घाटनाप्रसंगी आनंद व्यक्त के ला. हे पोर्टल लोकांना या अभियानाच्या जिल्ह्यानुसार आणि
योजनानुसार घटकांची माहिती देण्याव्यतिरिक्त ६ राज्यांतील ११६ जिल्ह्यांमध्ये ५०,००० को़टी रुपयांच्या निधीच्या अंतर्गत हाती घेण्यात
आलेल्या कामांच्या प्रगतीवरही देखरेख करण्यास मदत करेल. जिथल्या प्रत्येक राज्यामध्ये २५००० हूनही अधिक स्थलांतरित मजूर आहेत.
कोव्हिड -१९ च्या महामारीमुळे उद्भवलेल्या या कठीण प्रसंगाला कें द्र सरकार राज्य सरकारच्या सहकार्याने तोंड देण्यास यशस्वी ठरले आहे.
या वेब पोर्टलच्या उद्घाटनानंतर ११६ जिल्ह्यांमधील कें द्रीय नोडल अधिकाऱ्यांची एक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
ज्यात श्री. नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास यांनी या अभियानातील विविध मंत्रालयांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट के ल्या.
तसेच अभियानाच्या अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीची आणि देखरेखीची राज्य सरकारे आणि जिल्हा प्रशासन
यांच्यावर असणारी जबाबदारी स्पष्ट के ली. रेल्वे मंत्रालय, रस्ते परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालय, खाण मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय,
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, पेट्रोलिअम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, कृ षी मंत्रालय,
पंचायतराज मंत्रालय, बॉर्डर रोड ऑर्गनायजेशन आणि विविध ग्रामीण विकास विभाग यांनी या नोडल अधिकाऱ्यांसमोर तपशीलवार सादरीकरणे
सादर के ली.
स्रोत: प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो (PIB)
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