ஸ்வச்
பாரத்
மிஷன்

த�ொகுதி 1 • வெளியீடு 7
ஜூன் 2020
தமிழ்்

பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்
இந்திய அரசு

கிரா

்கல்ப்
ங
ச
ம மோத ய

நரேந்திர சிங் த�ோமர்
3R இன் மந்திரம்
குறைத்தல் (Reduce), மறுபயன்பாடு (Reuse)
மற்றும் மறுசுழற்சி (Recycle) மனிதகுலத்தின்

வேளாண்மை மற்றும் உழவர்

நலன், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும்
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சர்

நிலையான வளர்ச்சி குறித்த எந்தவ�ொரு
பார்வையின் இதயத்திலும் உள்ளது.

நரேந்திர ம�ோடி
பிரதமர்

இந்த இதழில்
• தூய்மை பாரத இயக்கம்
• ஸ்வாமித்வ ய�ோஜனா
• திடக்கழிவு மேலாண்மை
• ஊராட்சி பெண்
தலைவர் கூற்று
• செய்திகள் & நிகழ்வுகள்

பிரதமர் இ-க்ராம் ஸ்வராஜ் செயலி மற்றும் ஸ்வாமித்வ திட்டத்தை த�ொடங்கினார்

பி

ரதமர் திரு நரேந்திர ம�ோடி 2020 ஆம் ஆண்டு தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தை முன்னிட்டு
வடிய�ோ
ீ
கான்பரன்சிங் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள கிராம ஊராட்சித் தலைவர்களுடன்
உரையாடினார். இந்த நிகழ்வின் ப�ோது அவர் ஒரு ஒருங்கிணைந்த இ-கிராம் ஸ்வராஜ் ப�ோர்ட்டல்
மற்றும் ம�ொபைல் பயன்பாடு மற்றும் ஸ்வாமித்வ திட்டத்தை த�ொடங்கினார்.
நாடு முழுவதும் உள்ள ஊராட்சி தலைவர்களிடம் உரையாற்றிய பிரதமர், க�ொர�ோனா
த�ொற்றுந�ோய் மக்கள் பணியாற்றும் முறையை மாற்றியுள்ளது, மற்றும்
ஒரு நல்ல பாடம்
கற்பித்திருக்கிறது என்றார். ஒருவர் எப்போதும் சுயசார்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று த�ொற்றுந�ோய்
நமக்குக் கற்பித்திருக்கிறது என்றார்.

"க�ோவிட்-19 த�ொற்றுந�ோய் நாம் நினைத்துப் பார்க்காத புதிய சவால்களையும் சிக்கல்களையும்
தந்துள்ளது, ஆனால் இது ஒரு வலுவான செய்தியுடன் ஒரு நல்ல பாடத்தையும் கற்பித்திருக்கிறது.
நாம் தன்னம்பிக்கையுடனும், தன்னிறைவுடனும் இருக்க வேண்டும் என்றும் அது நமக்குக்
கற்பித்திருக்கிறது. நாட்டிற்கு
வெளியே
தீர்வுகளைத்
தேடக்கூடாது
என்றும்
அது
நமக்குக்
கற்பித்திருக்கிறது. இது நாம் கற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய பாடம்.”
"ஒவ்வொரு கிராமமும் அதன் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்கு தன்னிறைவு
பெற்றிருக்க வேண்டும். இதேப�ோல் மாவட்டம் ஒவ்வொன்றும் அதன் மட்டத்தில் தன்னிறைவு பெற
வேண்டும், ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதன் மட்டத்திலும் சுயசார்புடன் இருக்க வேண்டும். முழு
நாடும் அதன் மட்டத்தில் சுயசார்புடன் இருக்க வேண்டும்.”
திரு.நரேந்திர ம�ோடி, கிராமங்களுக்குச் தன்னிறைவை வழங்க மற்றும் கிராம ஊராட்சிகளை
பலப்படுத்த, அரசாங்கம் கடுமையாக உழைத்தது என்றார்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட 1.25 லட்சம் ஊராட்சிகள் பிராட்பேண்ட் மூலம்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கு முன்னர் இது வெறும் 100 ஆக இருந்தது. இதேப�ோல், ப�ொது சேவை
மையங்களின் எண்ணிக்கை 3 லட்சத்தை தாண்டியது.”
இந்தியாவில்
செல்லிட
கைபேசிகள்
தயாரிக்கப்படுவதால்,
ஸ்மார்ட்போன்களின்
விலை
மலிவானதாக உள்ளது மற்றும் குறைந்த விலை ஸ்மார்ட்போன்கள் ஒவ்வொரு கிராமத்தையும்
சென்றடைந்துள்ளன, இது மேலும் கிராம மட்டத்தில் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் என்றார்.
ஊராட்சிகளின் முன்னேற்றம் தேசத்தின் வளர்ச்சியையும் ஜனநாயகத்தையும் உறுதி செய்யும்."
பிரதமர் கூறுகையில், மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளங்கள் இருந்தப�ோதிலும், இந்தியா சவாலை
முன்கூட்டியே எடுத்துள்ளது மற்றும் புதிய ஆற்றல் மற்றும் புதிய வழிகளுடன் முன்னேற அதன்
தீர்மானத்தைக் காட்டியது.
கிராமங்களின் கூட்டு சக்தி நாடு முன்னேற உதவுகிறது என்று அவர் கூறினார்.
ஆதாரம்: பத்திரிகை தகவல் பணியகம் (PIB)
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செய்தி
நரேந்திர சிங் த�ோமர்
வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை,
கிராம அபிவிருத்தி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ்,
இந்திய அரசு
தூய்மை பாரத இயக்கத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கிராம�ோதய்  சங்கல்பின் ஏழாவது இதழ், ஒரு

கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரியிடமிருந்து விடுபட மனிதகுலம் முழுவதும் ப�ோராடுகின்ற  இதுப�ோன்ற
ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் வெளிவருகிறது. க�ொர�ோனா வைரஸ் அல்லது க�ோவிட் 19 த�ொற்றுந�ோய்
உலகம் முழுவதும் ஒரு பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது. க�ோவிட் ந�ோய்த்தொற்றின் பரவலைக்
கட்டுப்படுத்துவதில் தூய்மை ஒரு சிறந்த பங்கைக் க�ொண்டுள்ளது. இந்த சிறப்பு இதழுக்கு
இந்த
க�ோணத்திலிருந்து ஒரு சிறப்பு முக்கியத்துவம் உள்ளது. க�ொர�ோனா வைரஸ் மூலம் இந்த த�ொற்றுந�ோயின்
உலகளாவிய பரவல் முழு உலகையும் ஒரு ஆபத்தான த�ொற்றுந�ோயால் அச்சுறுத்தியது மட்டுமல்லாமல்,
உலகப் ப�ொருளாதாரத்தை கடுமையான மந்தநிலைக்குத் தள்ளியுள்ளது. அதிர்ஷ்டவசமாக, மாண்புமிகு
பிரதமர் திரு. நரேந்திர ம�ோடியின் திறமையான மற்றும் ஆற்றல்மிக்க தலைமையின் கீ ழ் மத்திய அரசு
நமது மக்களின் பாதுகாப்பிற்காக சரியான நேரத்தில் பயனுள்ள நடவடிக்கைகளைத் த�ொடங்கியது.
மாண்புமிகு பிரதமர் முழு நாட்டையும் நம்பிக்கையில் க�ொண்டு சென்று க�ொடிய வைரஸைக் கட்டுக்குள்
வைப்பதில் பெருமளவில் வெற்றி பெற்றார். இன்று, உலகம் முழுவதும் இந்தியாவின் அர்ப்பணிப்பு
மற்றும் சரியான நேரத்தில் நடவடிக்கை ஆகியவற்றைப் பாராட்டுகிறது.

உலகின் பிற நாடுகளைப் ப�ோலவே, இந்தியப் ப�ொருளாதாரமும் அதிர்ச்சியை உணர்ந்தது.
ஆனால், நமது தேசிய ப�ொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக, மாண்புமிகு பிரதமர் ஒரு ப�ொருளாதார
த�ொகுப்பை அறிவித்து, சுய சார்பு இந்தியா மற்றும் உள்ளூருக்கான குரல் முழக்கங்களை வழங்கினார்.
பிரதமர் ரூ. 20 லட்சம் க�ோடி த�ொகுப்பை அறிவித்தார், இதில் ரூ. 1 லட்சம் க�ோடி விவசாய
உள்கட்டமைப்புக்கு ஒதுக்கப் பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு அனைத்து - சுற்று முன்னேற்றம் மற்றும்
வேளாண்மைத் துறையில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும். நகரங்களில் இருந்து புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்கள் தங்கள் கிராமங்களுக்கு திரும்புவதால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை சமாளிக்க அரசாங்கம்
கரிப் கல்யாண் ர�ோஜ்கர் அபியனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த பிரச்சாரத்தின் ந�ோக்கம் அதிக
எண்ணிக்கையில் கிராமப்புறங்களில் குடியேறிய இந்த புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்கு வேலை
வாய்ப்புகளை வழங்குவதாகும். நெருக்கடியை ஒரு வாய்ப்பாக மாற்ற பிரதமர் அழைப்பு விடுத்ததைத்
த�ொடர்ந்து, விவசாயத் துறை மற்றும் கிராமப்புற மக்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு புரட்சிகர மாற்றத்தைக்
க�ொண்டு வருவதற்கான விரிவான நடவடிக்கைகள் த�ொடங்கப்பட்டுள்ளன. லாக் டவுன்போது கூட
விவசாயிகளை தூண்டும் மற்றும் ஊக்குவிக்கும் ந�ோக்கில், விவசாயத் துறையில் அனைத்து
நடவடிக்கைகளுக்கும் மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்த காலகட்டத்தில் ஊராட்சிகள் அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பையும்
வழங்கின. மையத்தில் உள்ள தற்போதைய என்.டி.ஏ அரசு ஊராட்சிகளுக்கு அதிக அதிகாரங்களை
வழங்குவதன் மூலம் அவர்களை வலுப்படுத்த அதன் தீவிர முயற்சிகளைத் த�ொடர்ந்தது. கிராமப்புற
இந்தியாவை
வலுப்படுத்துவதற்கும்
மாற்றுவதற்கும்
ஊராட்சிகளை
டிஜிட்டல்
ஆக்குவதன்
முக்கியத்துவத்தை அது உணர்ந்தது மற்றும் இலக்கை அடைய இ-கிராம்ஸ்வராஜ் ப�ோர்ட்டலை (http://
egramswaraj.gov.in) அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த முயற்சி பஞ்சாயத்துகளால் செயல்படுத்தப்படும் பணிகளை
திறம்பட கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த சாதனத்தை வழங்கியுள்ளது.

கிராமப்புறங்களில் அபாடி நிலம் மற்றும் குடியிருப்பு ச�ொத்துக்களின் "உரிமை பத்திரத்தை"
கிடைக்கச் செய்வதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்ட இ-ஸ்வாமித்வ (மின்னணு நிர்வாக திறன்) திட்டத்தை
த�ொடங்குவதன் மூலம் அரசாங்கம் ஒரு பெரிய முயற்சியை மேற்கொண்டது. இது வங்கிக் கடன்கள்
மற்றும் பிற நிதி சலுகைகளைப் பெற அவர்களுக்கு உதவும்.

மாண்புமிகு பிரதமரின் ஆக்கபூர்வமான அணுகுமுறையால் நெருக்கடியை ஒரு வாய்ப்பாக
மாற்றுவது பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகளுக்கும் நமது கிராம மக்களுக்கும் பெரிய அளவில் பயனளிக்கும்
என்பதில் நான் உறுதியாக உள்ளேன்.

(நரேந்திர சிங் த�ோமர்)
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செய்தி
ஸ்ரீ கஜேந்திர சிங் சேகாவத்
மாண்புமிகு அமைச்சர், ஜல் ஷக்தி அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு

குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் உள்ள சபர்மதி ஆற்றங்கரையில், 2019 அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி
மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாத (ODF) இந்தியாவை
அர்ப்பணித்தப�ோது, மிகப் பெரிய துப்புரவு சாம்பியனான மகாத்மா காந்தியின் 150 வது பிறந்தநாளில்
அஞ்சலியாக அமைந்து,
இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற வரலாற்றிலும் ஒரு புதிய அத்தியாயம்
சேர்க்கப்பட்டது. ஓடிஎஃப் அறிவிப்பு எழுச்சியூட்டும் மற்றும் தீவிரமான தூய்மை பாரத இயக்கம் (எஸ்.
பி.எம்) கிராமீ னின் 2 அக்டோபர் 2014 முதலான பயணத்தின் ஐந்து ஆண்டுகளை குறிக்கிறது. அப்போது
இந்தியாவின் துப்புரவு தழுவு எல்லை வெறும் 39% ஆக இருந்தது, இது ஆரம்பத்தில் அடைய முடியாத
பணியாகத் த�ோன்றியது.
இன்று 60 க�ோடி மக்களின் பாதுகாப்பான துப்புரவு நடைமுறைகளை சாதகமாக பாதிப்பதன்
மூலம் உலகின் மிகப்பெரிய நடத்தை மாற்ற திட்டமாக புகழ்பெற்ற சாதனைகள் மற்றும் மைல்கற்களை
அடைந்ததாக எஸ்.பி.எம் திகழ்கிறது.
தூய்மையான இந்தியாவின் பார்வையை அடைய மக்கள்
இயக்கத்தைத் த�ொடங்குவதற்கும், அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான துப்புரவு அணுகலை வழங்குவதற்கும்
சூழலை உருவாக்கி, மற்றும் முழு நாட்டையும் ஊக்குவித்த, 2014 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி பிரதமர்
அளித்த தெளிவான அழைப்போடு த�ொடங்கிய இந்த லட்சிய தூய்மை பாரத பயணத்தில் 10 க�ோடிக்கும்
அதிகமான கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன..
பிரதம மந்திரி ஸ்ரீ நரேந்திர ம�ோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை, இந்த ஆண்டு
த�ொடக்கத்தில் தூய்மை பாரத இயக்கம் (கிராமீ ன்) [எஸ்.பி.எம் (ஜி)] இரண்டாம் கட்டத்திற்கு 2024-25
வரை ஒப்புதல் அளித்தது.
மார்ச் 4, 2020 அன்று தூய்மை பாரத இயக்கம் - (கிராமின்) இன் இரண்டாம் கட்டத்தின் தேசிய
துவக்கத்தில் கலந்து க�ொள்ளும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. தூய்மை பாரத இயக்கம் (கி) இன் இரண்டாம்
கட்டம், இந்த திட்டத்தின் கீ ழ் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கழிப்பறை அணுகல் மற்றும் பயன்பாட்டில்
பெற்ற லாபங்களைத் தக்கவைப்பதிலும் யாரும் பின்தங்கிவிடாததை உறுதிசெய்வதிலும் கவனம்
செலுத்தும். நாட்டின் ஒவ்வொரு கிராம பஞ்சாயத்திலும் பயனுள்ள திட மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மை
(எஸ்.எல்.டபிள்யூ.எம்) நிறுவப்படுவதை இது உறுதி செய்யும். எஸ்.பி.எம் (ஜி) கட்டம் II 2020-21 முதல் 202425 வரை ம�ொத்த பட்ஜெட் செலவு ரூ. 1,40,881 க�ோடியில் ஒரு மிஷன் பயன்முறையில் செயல்படுத்தப்படும்.
க�ோவிட் 19 நெருக்கடியை எதிர்த்து முழு உலகமும் ப�ோராடி வருவதால், எஸ்.பி.எம் (ஜி) இரண்டாம் கட்டத்தின் பங்கு இந்தியாவுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகிவிட்டது. தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தில்
அதிக கவனம் செலுத்துவதால், குறிப்பாக ச�ோப்பு க�ொண்டு கை கழுவுதல், கழிவு மேலாண்மை
மற்றும் கழிப்பறைகளை வழக்கமாகப் பயன்படுத்துவதில் அழுத்தம்; வைரஸின் பரவலை இந்த எளிய
மற்றும் பயனுள்ள நடத்தைகள் மற்றும் சமூகத்தின் தாங்கும் தன்மை மூலம் தடுக்க முடியும்.
தற்போதைய இந்த நெருக்கடி நமக்கு தூய்மைப் பழக்கம் நமது வலிமையான துணை மற்றும்
ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் ஒரு பெருமை வாய்ந்த தூய்மையின் தூதராக இருக்க வேண்டும் என்னும்
ஒரு பெரிய பாடத்தைக் கற்பித்திருக்கிறது
தூய்மை பாரத இயக்கம் (கி)-ஐ மையமாகக் க�ொண்டு 'கிராம�ோதய் சங்கல்ப்' இந்த சிறப்பு
வெளியீட்டை வெளியிட்டதற்காக ஆசிரியர் குழு மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகத்துக்கு எனது
வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன். நான் இந்த இதழ் மூலம் தூய்மை பாரத இயக்கம் (கி)
வெற்றி கதைகள் பகிர்வது தூய்மை சுபாவம் அமைக்க தூண்டுதலாகவும் உதவியாகவும் இருக்கும் என்று
மிகவும் நம்புகிறேன்.



(கஜேந்திர சிங் சேகாவத்)
கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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செய்தி
சுனில் குமார், ஐ.ஏ.எஸ்
செயலாளர்,
இந்திய அரசு,
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்

கிராம�ோதய் சங்கல்பின் ஏழாவது இதழ் தேசிய முதன்மை திட்டமான தூய்மை பாரதஇயக்கத்திற்கு
அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. க�ோவிட்-19 ந�ோய்த்தொற்று உலகில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கை மற்றும்
ஆர�ோக்கியத்திற்கு கடுமையான சவாலை முன்வைக்கும் ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் இந்த
இதழ் வாசகர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்த த�ொற்றுந�ோயைத் தடுப்பதில் தூய்மைக்கு முக்கிய
பங்கு உண்டு. இந்த பார்வையில், இந்த சிறப்பு இதழ் நமது ஊராட்சிகளையும் முழு கிராம மக்களையும்
ஊக்குவிக்கும்.
தூய்மை பாரத இயக்கம் வெற்றிபெறச் செய்வதில், கிராம ஊராட்சிகளும், கிராம மக்களும்
பெருமளவில் ம�ௌனப் புரட்சியை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதுப�ோன்ற பல வெற்றிக் கதைகள் இந்த
இதழில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. நாம் தரவு குறித்துப் பேசினால் எந்த சமூக புரட்சியை விட இந்தியா
முழுமைக்கும் திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாது (ஓடிஎஃப்) செய்தல் குறைவோ? 2014
அக்டோபரில் 39% மட்டுமே இருந்த துப்புரவு வசதிகள் 2019 அக்டோபரில் 100% ஆக அதிகரித்தன. இந்த
இலக்கை அடைய 10 க�ோடிக்கும் அதிகமான வட்டு
ீ
கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டன. இந்த பிரச்சாரத்தில்
அனைத்து தரப்பையும் சேர்ந்த 600 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் பங்கேற்றனர், இது உண்மையான
அர்த்தத்தில் ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாறியது. இப்போது இந்த இயக்கம் அடுத்த கட்டத்திற்கு,
குப்பைகளை முறையாக அப்புறப்படுத்த மற்றும் எங்கும் குப்பை குவிவதில்லை என்ற நிலைக்குக்
க�ொண்டு செல்லப்பட வேண்டும், இதனால். இந்த இதழில் நீங்கள் சுகாதாரத்தைப் பற்றிய பல
முக்கியமான வெற்றிக் கதைகளைக் காண்பீர்கள்.
இந்த காலகட்டத்தில், பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் சில முக்கியமான முயற்சிகளை
எடுத்துள்ளது. கட்டப்பட்ட கழிப்பறைகளை நிலையான பயன்பாட்டில் பராமரிப்பதில் நமது ஊராட்சிகள்
பணியாற்றின. கிராமப்புற பிரதிநிதிகள் மக்களின் நடத்தையில் மாற்றத்தைக் க�ொண்டு வருவதில்
கவனம் செலுத்தினர். இந்த இதழில் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகள் மற்றும் வெற்றிக் கதைகளில்
பஞ்சாயத்துகளின் இந்த முயற்சிகளை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
சமுதாயத்தின் அடிப்பகுதியில் ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை ஊராட்சிகள். ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையை
வலுப்படுத்த, ஊராட்சிகளின் செயல்பாட்டில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டியது அவசியம், மத்திய
அரசு அவர்களுக்கு நேரடியாக அனுப்பும் எந்தவ�ொரு நிதியும், அது கிராமப்புற மக்களின் நன்மைக்காக
நேர்மையாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இதைக் கருத்தில் க�ொண்டு, ஆன்-லைன் அறிக்கையின் கீ ழ்,
கிராம பஞ்சாயத்துகள் பிஆர்ஐஎசாஃப்ட்-ப�ொது நிதி மேலாண்மை அமைப்பு [PFMS] இடைமுகத்தின் மூலம்
பணம் செலுத்துவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 1.39 லட்சம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் ஆன்லைனில்
பணம் செலுத்துவதற்காக தங்களை பதிவு செய்துள்ளன என்று ச�ொல்வதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
சுமார் 1.03 லட்சம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் விற்பனையாளர்கள் / சேவை வழங்குநர்களுக்கு ப�ொது நிதி
மேலாண்மை அமைப்பு [PFMS] மூலம் ஆன்லைனில் நிகழ்நேர பணம் செலுத்துகின்றன.
அனைத்து மாநிலங்களின் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களில் செயல்படுத்த புதிய தணிக்கை
ஆன்-லைன் பயன்பாடு 2020 ஏப்ரல் 15 அன்று த�ொடங்கப்பட்டது. நிதிகளை திறம்பட பயன்படுத்துவதில்
வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ப�ொறுப்புக்கூறலை உறுதி செய்வதற்காக நிதி ஆணையத்திடமிருந்து
மானியங்களைப் பெறும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களின் ஆன்லைன் தணிக்கைக்கு இது உதவும்.
இந்த இதழ் சமீ பத்திய காலங்களில் அமைச்சகத்தினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய நடவடிக்கைகள்
பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது. மின்னணு கிராம சுயாட்சி நிர்வாக திட்டம், ஸ்வாமித்வ ய�ோஜனா
ப�ோன்றவை இதே ப�ோன்ற முயற்சிகள், இந்த இதழில் முக்கியமான கட்டுரைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
வாசகர்கள் இந்த இதழை விரும்புவார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். நாட்டில் க�ோவிட்-19
நெருக்கடி காரணமாக, அடுத்த இதழை க�ோவிட் சிறப்பு வெளியீடாக வெளியிட முடிவு செய்துள்ளோம்.
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(சுனில் குமார்)

மத்திய நிதி ஆணையங்களின் பரிந்துரைகள்
மற்றும் ஊராட்சிகளுக்கு வருவாய் பரிமாற்றம்
- நரேந்திர சிங் த�ோமர்*

தேசத்தின்
காந்தி,

தந்தை மகாத்மா
''இந்தியாவின்
எதிர்காலம் அதன் கிராமங்களில்
உள்ளது'' என்று கூறியிருந்தார்.
அவரைப்
ப�ொறுத்தவரை
சுதந்திரம்
என்பது
அரசியல்
சுதந்திரத்தை
மட்டும்
குறிக்கவில்லை.
கிராமப்புற
மக்கள் உட்பட முழு நாட்டிற்கும்
தார்மீக,
சமூக
மற்றும்
ப�ொருளாதார
சுதந்திரத்தின்
முக்கியத்துவத்தை
அவர்
அடிக்கோடிட்டுக்
காட்டினார்.
காந்திஜி
கிராமத்தை
நாட்டின்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியின் முக்கிய அலகு என்று கருதினார்.
அவரது பார்வையில், எங்கள் கிராமங்கள் சுய
சார்புடையதாகவும்,
நிதி
ரீதியாகவும்
சாத்தியமானதாக மாறினால், அப்போதுதான் முழு
நாடும் வளர்ச்சியடையும். தேசத்தந்தையின் கிராம்
ஸ்வராஜ் கருத்தாக்க அடிப்படையில், பஞ்சாயத்து
ராஜ் அமைப்புகள் சுதந்திரம் கிடைத்து நீண்ட
நாட்களுக்குப் பிறகு, 20 -வது நூற்றாண்டின் கடைசி
தசாப்தத்தில், அரசியலமைப்பின் 73-வது மற்றும் 74
வது திருத்தங்கள் மேற்கொள்வதன் மூலமாக நம்
நாட்டில் அமைக்கப்பட்டன. நம் நாட்டின் கூட்டாட்சி
அரசியல் அமைப்பில், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின்
கீ ழ் மூன்று அடுக்கு பஞ்சாயத்துகள் உள்ளூர்
சுயராஜ்யத்தின்
ஜனநாயக
நிறுவனங்களின்
மூன்றாம் அடுக்காக அமைக்கப்பட்டன.

பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களுக்கு நிதி
வழங்குவதற்காக,
அரசியலமைப்பின்
கீ ழ,
மாநிலங்களில் பஞ்சாயத்துகளுக்கான வளங்கள்
கிடைப்பதை
மேம்படுத்த
மத்திய
நிதி
ஆணையங்கள்
(சி.எஃப்.சி)
பரிந்துரைகளை
செய்யும் என்று ஒரு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.“
அந்த
மாநிலத்தின்
நிதி
ஆணையத்தின்
பரிந்துரைகளின்படி
பஞ்சாயத்துகளுக்கு
வளங்களை
வழங்குவதற்காக
எந்தவ�ொரு
மாநிலத்தின்
இருப்பு
நிதியையும்
அதிகரிக்க
தேவையான
நடவடிக்கைகள்
குறித்து
ஜனாதிபதியிடம்
பரிந்துரை
செய்வது
இந்த
ஆணையத்தின் கடமையாக இருக்கும்.
மத்திய நிதி ஆணையத்தின் மானியங்களின்
முக்கிய நோக்கம், கிராம ஊராட்சிகளுக்கான
வளங்களை அதிகரித்து அவர்கள் கடமைகளையும்
ப�ொறுப்புகளையும் சுமுகமாகவும் திறமையாகவும்
நிறைவேற்ற
உதவ
வேண்டும்.
உள்ளாட்சி

நிர்வாகம்
ஒரு
மாநிலப்
ப�ொறுப்பாக
இருப்பதால்,
பஞ்சாயத்து ராஜின் பல்வேறு
அம்சங்களைத்
தீர்மானிப்பதில்
மாநில
சட்டமன்றங்களுக்கு
முக்கிய பங்கு உண்டு. நமது
அரசியலமைப்பில்
உள்ள
விதிகளின்படி,
ஊராட்சிகள்,
உள்ளூர்
சுய
சுயாட்சியாக
செயல்படுவத�ோடு, ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி
மற்றும்
சமூக
நீதிக்கான
திட்டங்களை
அடிமட்ட அளவில் உருவாக்கும்.
ஆனால்,
ஊராட்சிகளின்
உரிமைகள்
மற்றும்
அதிகாரங்களை மாற்றுவது சம்பந்தப்பட்ட அரசின்
கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். அரசியலமைப்பின் 11
வது
அட்டவணையில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான 29 பட்டியலின் கீ ழ்,
ப�ொருளாதார
மேம்பாடு
மற்றும்
சமூக
நீதி
த�ொடர்பான திட்டங்களைத் திட்டமிடுதல் மற்றும்
செயல்படுத்துவது
குறித்து
முடிவெடுக்கும்
அதிகாரம் மாநில சட்டமன்றங்களுக்கு மட்டுமே
உள்ளது. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதி ஏற்பாடுகளைச்
செய்வது பற்றிய ஊராட்சிகளின் அதிகாரங்கள்
மாநிலங்களால்
தீர்மானிக்கப்படும்.
தவிர,
ஊராட்சிகளின் திறனை அதிகரிக்கவும், அவர்களின்
ப�ொறுப்புணர்வை
நிர்ணயிக்கவும்,
அவற்றின்
செயல்பாடுகள்
மற்றும்
செயல்பாடுகளில்
பராமரிக்கவும்
வெளிப்படைத்தன்மையை
ப�ொருத்தமான கட்டமைப்பை உருவாக்குவதில்
மாநிலங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
2014 ஆம் ஆண்டில் தேசிய ஜனநாயக
கூட்டணி அரசு ஆட்சிக்கு வந்தப�ோது, 14 வது நிதி
ஆணையத்தின்
பரிந்துரைகள்
அரசாங்கத்தின்
பரிசீலனையில் இருந்தன, மேலும் ஒரு முடிவு
எடுக்கப்பட வேண்டும். முந்தைய அரசாங்கங்களைப்
ப�ோலன்றி, நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளைப்
ப�ொருத்தவரை
தற்போதைய
அரசாங்கத்தின்
அணுகுமுறை பஞ்சாயத்துகளை ந�ோக்கி மேலும்
ஆக்கபூர்வமாக உள்ளது.
இது குறித்த கலந்துரையாடலுக்கு முன்,
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
நிறுவனங்களுக்கான
நிதி
ஒதுக்கீடு குறித்து உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்க
விரும்புகிறேன். உள்ளூர் கிராமப்புற அமைப்புகளின்
வளர்ச்சிக்கான
மத்திய
நிதி
ஆணையத்தின்
பரிந்துரைகள் பத்தாவது நிதி ஆணையத்திற்குப்
பிறகு த�ொடங்கப்பட்டன (மானிய காலம் 1995-

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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2000). பன்னிரண்டாவது நிதி ஆணையம் (2005-2010)
வரை,
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளுக்கான
மிகக்
குறைந்த
வருவாய்
பரிமாற்றம்
மட்டுமே
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பத்தாவது நிதி ஆணையம்
ம�ொத்தம் ரூ. 4380.93 க�ோடி. மானிய காலத்தில்
ம�ொத்தம் ரூ. 3576.35 க�ோடி (81.63%) வெளியிடப்பட்டது.
அதேப�ோல், பதின�ொன்றாவது நிதி ஆணையம்
(மானிய காலம் 2000-2005) ம�ொத்தம் ரூ. 8000 க�ோடி.
மானிய காலத்தில், ரூ. 6601.85 க�ோடி (82.52%)
வெளியிடப்பட்டது.
பன்னிரண்டாவது
நிதி
ஆணையம் (மானிய காலம் 2005-10) ம�ொத்தம் ரூ.
20,000 க�ோடி மற்றும் ரூ. மானிய காலத்தில் 18926.79
க�ோடி (94.5%) மாநிலங்களுக்கு வெளியிடப்பட்டது.
13 வது நிதி ஆணையம் (2010-2015 மானிய
காலம்) பாரம்பரியத்தை மீ றி ஒரு தனித்துவமான
பரிந்துரையை வழங்கியது. ஆணைக்குழு, ஒரு
சிறிய அளவிலான த�ொகையை க�ொடுப்பதற்கு
பதிலாக, கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு
2.5%
வகுக்கக்கூடிய
த�ொகுப்பு
வழங்க
முன்மொழியப்பட்டது. இந்த மானிய காலத்தில்,
ம�ொத்த ஒதுக்கீட்டில் ரூ. 65,160.76 க�ோடி, ரூ. 58,256.63
க�ோடி (89.40%) மாநிலங்களுக்கு வெளியிடப்பட்டது.
சமமான
விநிய�ோகம்
இல்லாததற்கு
பல
காரணங்கள்
இருந்தன,
மேலும்
மாநிலங்கள்
குறைந்த த�ொகையை க�ோரியுள்ளன என்பதற்கும்,
சில மாநிலங்கள் மானியத்தைப் ப�ொறுத்தவரை
விதிமுறைகளுக்கு இணங்கவில்லை என்பதற்கும்
இதுவே முக்கிய காரணம்.
தேசத்தின் உண்மையான வளர்ச்சி நமது
கிராமங்களின்
வளர்ச்சியில்
உள்ளது
என்ற
காந்திஜியின்
சித்தாந்தத்தில்
மாண்புமிகு
பிரதமருக்கு
வலுவான
நம்பிக்கை
உள்ளது.
பதினான்காவது நிதி ஆணையம் ஒரு புதிய
அணுகுமுறையை
பின்பற்றியது
மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களின் மற்ற
அடுக்குகளைச்
சேர்க்காமல்
கிராமப்புற
சமூகத்திற்கு
அடிப்படை
வசதிகளை
வழங்குவதற்கு
ஊராட்சிகள்
அடிப்படையில்
ப�ொறுப்பு என்பதால் நேரடியாக கிராம ஊராட்சி.
க்கு பரிமாற்றம் செய்ய பரிந்துரைத்தது. இந்த
புதிய அணுகுமுறை மூலம், பதினான்காவது நிதி
ஆணையம்
(எஃப்.
எஃப்.
சி)
நாட்டின்
26
மாநிலங்களில்
கிராம
ஊராட்சிகளுக்கு
ரூ
2,00,299.20
க�ோடி
முழுமையான
மானியமாக
வழங்கும் ஒரு பரிந்துரையை உருவாக்கியது. நீர்
வழங்கல்,
தூய்மை
மேலாண்மை
மற்றும்
சுகாதாரம்,
கழிவுநீர்
அகற்றுதல்,
திடக்கழிவு
மேலாண்மை, சூறாவளி நீர் வெளியேற்றுதல்,
ப�ொது ச�ொத்துக்களை பராமரித்தல், சாலைகள்,
நடைபாதைகள் மற்றும் தெரு விளக்குகள் மற்றும்
அடிப்படை வசதிகளின் தரம் மற்றும் த�ொடர்புடைய
விதிகளின்
கீ ழ்
பஞ்சாயத்துகளுக்கு
ஒப்படைக்கப்பட்ட வேறு எந்த அடிப்படை சேவை
ப�ோன்றவற்றை மேம்படுத்துவதில் இந்த மானியம்
பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்..
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நமது தற்போதைய அரசாங்கம் 14 வது நிதி
ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை முழுமையாய்
நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது
என்பதையும்,
கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேம்பட்ட
நிதி
பரிமாற்றத்தின்
விளைவாக
நிறைய
பயனடைந்துள்ளன என்பதையும் தெரிவிப்பதில்
நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். மானிய காலத்தில்
ரூ.
180,237
க�ோடி
(90%)
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
நிறுவனங்களுக்கு
மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்த
காலகட்டத்தில் பி.ஆர்.ஐ.களுக்கு இது ஒரு புதிய
ஆற்றல் மற்றும் வலிமையை வழங்கியுள்ளது.
பி.ஆர்.ஐ.க்கள் தங்கள் பகுதிகளில் மேலே
இப்போது, 
குறிப்பிட்ட சேவைகளை வழங்க முடிகிறது. கிராம
ஊராட்சி மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ஜிபிடிபி) எனப்படும்
ஆண்டு
திட்டத்தை
பஞ்சாயத்துகள்
தயாரிக்க
வேண்டும். இந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில், கிராமப்
பஞ்சாயத்துகளில் பதினான்காவது நிதி கமிஷன் கீ ழ்
பெறப்பட்ட தொகை பயன்படுத்தின. 14 வது நிதிக்
கமிஷனின் கீ ழ் வழங்கப்படும் மானியம் கிராம
பஞ்சாயத்துகளுக்கு
எந்தவ�ொரு
முன்
நிபந்தனையுமின்றி
அவர்களுக்கு
சுதந்திரமாக
பணியாற்றுவதற்கும், அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட
ப�ொறுப்புகளைத்
தவிர
அடிப்படை
வசதிகளை
வழங்குவதற்கும் கிடைத்தது.
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
அமைச்சகம்
அதன்
அயராத முயற்சிகள் கொண்டு, பஞ்சாயத்துகளின்
வசதிக்காக மற்றும் இன்னும் வெளிப்படையான
செய்வதற்கு
இ-கிராம
ஸ்வராஜ் போர்டல்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ப�ோர்டலில்,
எஃப். எஃப். சி மானியத்துடன் கட்டமைக்கப்பட்ட
கட்டிடங்கள் புவி-புகைப்படக்
குறிச்சொல்
மூலம் ப�ொது
களத்தில்
காட்டப்படலாம்.
சுமார் 8.25 லட்சம் படங்களைக் க�ொண்ட
இந்த
ப�ோர்ட்டலில்
இதுவரை
6.14
லட்சத்துக்கும்
மேற்பட்ட
ச�ொத்துக்கள்
அதிக
ஜிய�ோடேக்
செய்யப்பட்டுள்ளன.
வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த, கிராம
ஊராட்சிகள் பிஆர்ஐஎசாப்ட் -பி எஃப் எம் எஸ் இடைமுகம் மூலம் விற்பனையாளர்கள்/சேவை
வழங்குநர்களுக்கு எஃப். எஃப். சி த�ொடர்பான
அனைத்து
க�ொடுப்பனவுகளையும்
செய்ய
வேண்டியது கட்டாயமாகும்.
தற்போதைய நிலவரப்படி, பதினைந்தாவது
நிதி
ஆணையத்தின்
பரிந்துரைகள்
தயாராகி
வருகின்றன. 15வது நிதி ஆணையம் 2020-21 ஆம்
ஆண்டிற்கான பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களுக்கு
ரூ 60,750 க�ோடி மானியம் இடைக்கால பரிந்துரை
செய்துள்ளது. பதினைந்தாவது நிதி ஆணையத்தின்
பரிந்துரைகளை இந்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டது
என்பதை அறிந்து நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைவர்கள்.
ீ
இவ்வளவு
பெரிய
த�ொகை
இதற்கு
முன்பு
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
நிறுவனங்களுக்கு
ஒதுக்கப்படவில்லை.

பல்வேறு மத்திய நிதி ஆணையங்களின்
கீ ழ் ஒதுக்கீட்டில் முற்போக்கான அதிகரிப்பு

எண்கள் ரூ
க�ோடியில்
ஒதுக்கீடு

நிதி ஆணையம்

ஒதுக்கீடு
ரூபாயில்)

11 வது நிதி ஆணையம்

8000

12 வது நிதி ஆணையம்

20000 (2.5 முறை)

13 வது நிதி ஆணையம்

65160 (3.3 முறை)

14 வது நிதி ஆணையம்

200292 (3 முறை)

15 வது நிதி ஆணையம்

காத்திருக்கிறது

வெளியீடுகள்

(க�ோடி

13 வது நிதி ஆணையம்

கடைசி மூன்று நிதி கமிஷன்களின் ஒதுக்கீடு
த�ொகை, க�ோடி ரூபாயில்
14வது நிதி ஆணையத்தின் கீ ழ் மூன்று மடங்குகக்கு மேல் நிதி
ஒதுக்கீடு 13வது நிதி ஆணையத்துடன் ஒப்பிடுகையில்

எண்கள் ரூ க�ோடியில்
ஒதுக்கீடு

வெளியீடுகள்

12வது எஃப்சி 13வது எஃப்சி
14வது எஃப்சி

14 வது நிதி ஆணையம்
வருடம் 1	வருடம் 2	வருடம் 3	வருடம் 4	வருடம் 5

கடைசி
மூன்று
நிதி
கமிஷன்களால்
ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு மற்றும் வெளியிடப்பட்ட
த�ொகை
எண்கள் ரூ
க�ோடியில்

ஒதுக்கீடு

வெளியீடுகள்

12 வது நிதி ஆணையம்

15 வது மத்திய நிதி குழு ஆணையத்தின்
இடைக்கால
பரிந்துரைகளின்
அடிப்படையில்
பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களுக்கு நிதி வெளியிட
2020 ஜூன் 1 அன்று நிதி அமைச்சகம் பணி
வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. முன்பு
செய்ததைப் ப�ோல அடிப்படை மானியம் இரண்டு
தவணைகளில்
நிதி
அமைச்சகத்தினால்
வெளியிடப்படும். டைட்-கிராண்ட் வெளியீடுதலைப்
பற்றிய
கேள்வியைப்
ப�ொருத்தவரை,
இது
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் மற்றும் குடிநீர்
மற்றும் சுகாதாரத் துறையின் பரிந்துரைகளின்படி

செய்யப்படும். பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் ஓ.டி.
எஃப் பிளஸ், குடிநீர் வழங்கல், நீர் பாதுகாப்பு
அமைப்பு, ஜிபிடிபி பதிவேற்றம் மற்றும் ஜல்சக்தி
அமைச்சகத்தால்
சுட்டிக்காட்டப்பட்ட
வேறு
ஏதேனும்
நிபந்தனைகள்
குறித்து
நிதி
அமைச்சகத்திற்கு
தகுந்த
பரிந்துரைகளை
வழங்குவது குறித்து ஆய்வு செய்யும் என்றும்
இது கட்டளையிடப்பட்டுள்ளது.
த�ொடர்ச்சியான
பரவலாக்கம்
மற்றும்
விரிவான உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கு அதிகாரம்,
ப�ொறுப்புகள் மற்றும் வளங்களை ஊராட்சிகளுக்கு
மாற்றுவது
நேரடியாக
தேவைப்படுகிறது.
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் இதற்கு எப்போதும்
ஆதரவளித்து, ஊராட்சிகளுக்கு மேலும் மேலும்
அதிகாரங்களைப் பகிர்ந்தளிக்க மாநில அரசுகளை
ஊக்குவிக்கிறது. பதினைந்தாவது நிதி ஆணையம்
இந்த
ஆண்டு
தனது
இறுதி
அறிக்கையை
சமர்ப்பிக்கும்
என்று
நம்புகிற�ோம்.
ஆணைக்குழுவின் முற்போக்கான பரிந்துரைகள்
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
நிறுவனங்களை
மேலும்
வலுப்படுத்துவத�ோடு மட்டுமல்லாமல், கிராமப்புற
இந்தியாவின்
ப�ொருளாதார
நலனை
விரைவுபடுத்தவும், உள்ளூர் சுயாட்சியின் மூன்று
அடுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பை மேம்படுத்தும்
புதிய
சகாப்தத்தை
உருவாக்கவும்
உதவும்
என்பதில் நான் உறுதியாக உள்ளேன்.
*ஊரக வளர்ச்சி, வேளாண்மை மற்றும்
உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் மற்றும் இந்திய
அரசு பஞ்சாயதி ராஜ்.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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மின்னணு ஊராட்சி இயக்கம் பயன்முறை திட்டம்:
கிராமப்புற இந்தியாவுக்கான ஒரு முன்னேற்றப் படி
- சுனில் குமார்*

உ

லக வங்கியின் படி, “குடிமக்கள், வணிகங்கள்
மற்றும்
பிற
பகுதிகளுடனான
உறவை
மாற்றும்
திறனைக்
க�ொண்ட
தகவல்
த�ொழில்நுட்பங்களின் (பரந்த பகுதி நெட்வொர்க்குகள்,
இணையம்
மற்றும்
ம�ொபைல்
கம்ப்யூட்டிங்
ப�ோன்றவை)
அரசாங்க
நிறுவனங்களின்
பயன்பாட்டை
மின்-ஆளுமை
குறிக்கிறது.
அரசாங்கத்தின்.
இந்த
த�ொழில்நுட்பங்கள்
பலவிதமான முனைகளுக்கு சேவை செய்ய முடியும்:
குடிமக்களுக்கு அரசாங்க சேவைகளை சிறப்பாக
வழங்குதல், வணிகம் மற்றும் த�ொழில்துறையுடனான
மேம்பட்ட த�ொடர்புகள், தகவல்களை அணுகுவதன்
மூலம் குடிமக்கள் அதிகாரம் பெறுதல் அல்லது
திறமையான அரசு மேலாண்மை. இதன் விளைவாக
கிடைக்கும்
நன்மைகள்
குறைவான
ஊழல்,
அதிகரித்த வெளிப்படைத்தன்மை, அதிக வசதி,
வருவாய் வளர்ச்சி மற்றும் / அல்லது செலவுக்
குறைப்பு ஆகும்.”

க�ொள்கை
வகுப்பதில்
குடிமக்களின்
பங்களிப்பை
உறுதி
செய்வதன்
மூலமும்,
குடிமக்களுக்கு தகவல்களை எளிதில் அணுகுவதன்
மூலமும்
ஆளுகை
நிலப்பரப்பை
மாற்றும்
ந�ோக்கத்துடன், இந்திய அரசு, 2006 இல் தேசிய
மின்-ஆளுமை
திட்டத்தை
(என்இஜிபி)
அறிமுகப்படுத்தியது. "ப�ொது சேவை வழங்கல்
நிலையங்கள்
மூலம்,
அனைத்து
அரசாங்க
சேவைகளையும் அவரது வட்டாரத்தில் உள்ள
ப�ொது மக்களுக்கு அணுகக்கூடியதாக மாற்றுவதும்,
சாமானியரின் அடிப்படைத் தேவைகளை உணர்ந்து
க�ொள்வதற்காக மலிவு விலையில் அத்தகைய
சேவைகளின் செயல்திறன், வெளிப்படைத்தன்மை
மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்வதும்"
என்பதே என்இஜிபியின் பார்வை. இ-பஞ்சாயத்து
என்பது மிஷன் பயன்முறை திட்டத்தில் (எம்.எம்.
பி)
ஒன்றாகும்,
இது
தற்போது
கிராமப்புற
இந்தியாவை மேம்படுத்துவதற்கும் மாற்றுவதற்கும்
ஒரு பார்வையுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
மின்னணு ஊராட்சி திட்டம் கிராமப்புற
மக்களுக்கு
பெரும்
வாக்குறுதியைக்
க�ொண்டுள்ளது, ஏனெனில் இது பஞ்சாயத்து ராஜ்
நிறுவனங்களை
(பிஆர்ஐ)
நவனத்துவம்,
ீ
வெளிப்படைத்தன்மை
மற்றும்
செயல்திறன்
ஆகியவற்றின் அடையாளங்களாக மாற்றுவதை
ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளது.பஞ்சாயத்து
ராஜ்
அமைச்சகம் அறிமுகப்படுத்திய நாடு தழுவிய
தகவல்
த�ொழில்நுட்ப
முயற்சியில்
இதுவும்
ஒன்றாகும்,
இது
திட்ட
முடிவெடுப்பதில்,
செயல்படுத்துவதில்
மற்றும்
வழங்குவதில்
மக்களின்
பங்களிப்பை
உறுதிப்படுத்த
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முயற்சிக்கிறது. இந்த திட்டம் ஊராட்சிகளின்
செயல்பாட்டை
தானியக்கமாக்குவதை
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது, (கிட்டத்தட்ட 2.5
லட்சம் (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட) ஊராட்சிகள். திட்டம்,
கண்காணிப்பு,
செயல்படுத்தல்,
பட்ஜெட்,
கணக்கியல்,
சமூக
தணிக்கை
மற்றும்
சான்றிதழ்கள், உரிமங்கள் வழங்கல் ப�ோன்ற
குடிமக்களின் சேவைகளை வழங்குவது உள்ளிட்ட
ஊராட்சிகளின்
செயல்பாட்டின்
அனைத்து
அம்சங்களையும் இந்த திட்டம் விளக்குகிறது.
அடிமட்ட (கிராம பஞ்சாயத்து) மட்டத்தில்
ஐ.சி.டி
உள்கட்டமைப்பு
மற்றும்
இணைய
இணைப்பு இல்லாத ப�ோதிலும், பஞ்சாயத்து ராஜ்
அமைச்சகம், என்.ஐ.சி மற்றும் மாநிலங்களுடன்
இணைந்து கிராமப்புற இந்தியாவில் ஆளுகை
நிலப்பரப்பை
மாற்றுவதற்கான
பயணத்தை
மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த முயற்சியில், பதின�ொரு
(11) தனிநபர் மென்பொருள் பயன்பாடுகள், அதாவது
உள்ளூர் அரசு அடைவு (எல்ஜிடி), பிளான்ப்ளஸ்,
பிஆர்ஐஏசாஃப்ட்,
ஆக்சன்
சாஃப்ட்,
ஏரியா
ப்ரோஃபைலர், தேசிய ச�ொத்து அடைவு (என்ஏடி),
சர் வீஸ் பிளஸ், தேசிய பஞ்சாயத்து ப�ோர்ட்டல்
(என்.பி.பி), சமூக தணிக்கை மற்றும் சந்திப்பு
மேலாண்மை
(எஸ்.ஏ.எம்.எம்.),
பயிற்சி
மேலாண்மை மற்றும் கிராம் மஞ்சித்ரா (ஜிஐஎஸ்
பயன்பாடு),
பஞ்சாயத்து
எண்டர்பிரைஸ்
சூட்
(பிஇஎஸ்) இன் கீ ழ் இ-பஞ்சாயத்து கருத்துருவாக்கக்
கட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்டது.
மேலும்,
திட்டத்தின்
கீ ழ்
பி.இ.எஸ்
பயன்பாடுகளின்
(11எண்.)
செயல்பாட்டை
அதிகரிப்பதற்காக, அனைத்து மாநிலங்கள் சேர்ந்த
(மாவட்ட
அளவிலான)
முதன்மை
பயிற்சியாளர்களின் ஒரு குழு உருவாக்கி கிராம
பஞ்சாயத்து வரை பயிற்சி அளிப்பதற்கான அடுக்கு
மாதிரியை அமைச்சகம் ஏற்றுக்கொண்டது.
திட்ட சாதனைகள்
அ.

மின் நிதி மேலாண்மை அமைப்பு

பதினான்காம் நிதி ஆணைக்குழுவின் கீ ழ்
அபரிமிதமான நிதி (ரூ. 200292 க�ோடி) 2.44 லட்சம்
கிராம ஊராட்சிகளுக்கு (ஜி.பி.) வழங்கப்படுகிறது;
பணியின் பல்வேறு கட்டங்களை கண்காணிக்கத்
திட்டமிடும்
கட்டத்திலிருந்தே,
செயல்பாட்டின்
முழு அளவையும் கைப்பற்றும் ஒரு முழுமையான
அமைப்பின் மூலம் ப�ொதுச் செலவுகளை திறம்பட
கண்காணிப்பதற்கான ஒரு வலுவான அமைப்பு
இருப்பது அவசியம், பணிகளைச் செய்வதற்கு
செலவினங்களை பதிவுசெய்வது உருவாக்கப்பட்ட

ச�ொத்தின் முழுமையான விவரங்கள். பஞ்சாயத்து
ராஜ் அமைச்சகம், பிளான்ப்ளஸ், ஆக்சன்சாஃப்ட்,
பிஆர்ஐஎசாஃப்ட் மற்றும் தேசிய ச�ொத்து அடைவு
(என்ஏடி) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு மின்நிதி மேலாண்மை அமைப்பை (இ-எஃப்எம்எஸ்)
உள்ளூர் அரசாங்க அடைவு (எல்ஜிடி) உடன்
வைத்துள்ளது. ப�ொது நிதி மேலாண்மை அமைப்பு
(பி.எஃப்.எம்.எஸ்) உடன். கட்டமைப்பு கீ ழே உள்ள
வரைபடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

(i)

பிஆர்ஐஎசாஃப்ட்:
எம்ஓபிஆர்
ஆல்
உருவாக்கப்பட்ட மின்-பஞ்சாயத்து மிஷன்
பயன்முறை திட்டத்தின் (எம்.எம்.பி.) கீ ழ்
ஒரு
கணக்கியல்
பயன்பாடு/எம்.ஐ.எஸ்;
இதில் ஜி.பி.க்கள் ரசீது வவுச்சர்கள் மற்றும்
செலவு வவுச்சரை பதிவு செய்ய முடியும்.
பிஆர்ஐஎசாஃப்ட்
என்பது
இரட்டை
பதிவுமுறை
பண
அடிப்படையிலான
கணக்கியல்
மற்றும்
சி.எ.ஜி
ஆல்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட
மாதிரி
கணக்கியல்
முறையை (எம்.எ.எஸ்) பின்பற்றுகிறது.
பி.எஃப்.எம்.எஸ்:
பி.எஃப்.எம்.எஸ்
என்பது
இணையவழி நிதி மேலாண்மை மற்றும்
கட்டண
முறையை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்ட ஒரு ப�ொதுவான பரிவர்த்தனை
மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில திட்டங்கள்
மற்றும்
இந்திய
அரசின்
எஃப்.எஃப்.சி
மானியங்களுக்கான எம்.ஐ.எஸ் பயன்பாடு.
இது இந்திய அரசிடமிருந்து நிதி வழங்கலைப்
பல்வேறு நிலைகளுக்கு கீ ழே கடைசி நிலை
பயனாளர் வரை கண்காணிக்க உதவுகிறது.
பி.எஃப்.எம்.எஸ்
என்பது
பிஆர்ஐஎசாஃப்ட்
க்கான கட்டண நுழைவாயிலுக்கு ஒத்ததாகும்.

மின் நிதி மேலாண்மை அமைப்பின் நன்மைகள்
•

நிதி ஓட்டத்தின் முழுமையான கண்காணிப்பு
வெளிப்படைத்தன்மை அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது.

•

ப�ொதுச்
செலவு
மற்றும்
கணக்கியல்
திறம்பட மற்றும் திறமையான கண்காணிப்பு.

•

ஒவ்வொரு ச�ொத்து வளர்ச்சியின் உண்மையான
முன்னேற்றத்தைக் கண்காணித்தல்.

(ii)

•	கிராமப்புற உள்ளூர் அமைப்பு (ஆர்.எல்.பி)
மட்டத்தில்
மேம்படுத்தப்பட்ட
அறிக்கையிடலுக்கான வசதி.
•	வேலையின் பல்வேறு கட்டங்கள் குறித்த
தகவல்களை வழங்க புகைப்படங்களுடன்
ச�ொத்துக்களை புவி-குறியிடுதல்.
ஆ.

பிஆர்ஐஎசாஃப்ட்-பி.எஃப்.எம்.எஸ் இடைமுகம்
(பிபிஐ)

கிராம
ஊராட்சிகள்
வரையிலான
நிதி
ஓட்டத்தைக் கண்காணிப்பதற்கும், எஃப்.எஃப்.சியின்
ந�ோக்கத்தின்
கீ ழ்
ப�ொதுச்
செலவினங்களைக்
கண்காணிப்பதற்கும்;
ஒரு
கண்காணிப்பு
பொறிமுறையை
உருவாக்குவதைத்
தவிர்க்க
முடியவில்லை. இதைச் செய்ய, இரண்டு எம்ஐஎஸ்/
பயன்பாடுகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு
மேற்கொள்ளப்பட்டது.
(i)
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
நிறுவனங்கள்
கணக்கியல்
மென்பொருள்
(பிஆர்ஐஎசாஃப்ட்)
மற்றும்
(ii)
ப�ொது
நிதி
மேலாண்மை அமைப்பு (பி.எஃப்.எம்.எஸ்).

ஒவ்வொரு வேலைக்கும்
/ செயல்பாட்டு ஐடிக்கும்
ஆன செலவு

திட்டத் தரவு மாற்றப் பட்டது

1. பிளான் பிளஸ்

இரண்டு எம்ஐஎஸ் / பயன்பாடுகளின் இந்த
ஒருங்கிணைப்பு பஞ்சாயத்துகளில் ஒரு சிறந்த
நிதி மேலாண்மை முறையை உறுதிசெய்கிறது,
இதன் மூலம் அதிகரித்த ப�ொறுப்புக்கூறல் மற்றும்
வெளிப்படைத்தன்மையை
வளர்க்கிறது.
இந்த
பயிற்சியின் ந�ோக்கம் இந்தியாவை டிஜிட்டல்
முறையில் அதிகாரம் பெற்ற சமுதாயமாகவும்
அறிவு ப�ொருளாதாரமாகவும் மாற்றும் டிஜிட்டல்
இந்தியா
திட்டத்துடன்
ஒத்துப்போகிறது,“முகமற்ற,
காகிதமற்ற,
பணமில்லா”.
பிஆர்ஐஎசாஃப்ட் - பி.எஃப்.எம்.எஸ் இடைமுகம்
அதன் வகைகளில் ஒன்றாகும், இதன் மூலம்
கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் விற்பனையாளர்கள்

2. ஆக்சன்சாஃப்ட்

 திட்ட உருவாக்கம்

 செயல்பாட்டின் உண்மையான

 திட்ட ஒப்புதல்

ச�ொத்து அடிப்படையிலான பணி

4. பிஆர்ஐஎசாஃப்ட்

5. என்எடி

 செயல்பாட்டின் நிதி

முன்னேற்றத்தைக்

முன்னேற்றத்தை

கண்காணிக்கிறது

வழங்குகிறது

நிறைவு செய்தல்

 ச�ொத்து விவரங்களை
பராமரிக்கிறது

 அறிக்கைகளை

க�ொடுப்பனவு நுழைவாயில்

உருவாக்குகிறது

6. பிஎஃப்எம்எஸ்
 இ-எ-டி த�ொகுதியில்

3. எம்ஆக்சன்சாஃப்ட்

நிகழ்நேர க�ொடுப்பனவு

 செயல்பாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு ச�ொத்துக்கும் நிலை வாரியான
உண்மையான முன்னேற்றத்தைப் பதிவிடுதல்
 ச�ொத்தின் புவி ஆயத்தொகுப்புகளுடன் புகைப்படங்களைப் பதிவிடுகிறது
 பதிவான

விவரங்களை ஆக்சன் சாஃப்ட் உடன் பகிர்ந்து க�ொள்கிறது

உள்ளூர் அரசாங்க அடைவு (எல்ஜிடி)

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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மற்றும் சேவை வழங்குநர்களுக்கு அந்தந்த
கிராம பஞ்சாயத்துகளில் மேற்கொள்ளப்படும்
பணிகளுக்கு நிகழ்நேர பணம் செலுத்துகின்றன.

இன்றைய நிலவரப் படி, 21 மாநிலங்கள்
பிஆர்ஐஎசாஃப்ட்-பி.எஃப்.எம்.எஸ் இடைமுகத்தைப்
பயன்படுத்துகின்றன,
1,00,872
கிராம
பஞ்சாயத்துகள் ரூ. 11,000 க�ோடி அளவிற்கு
இணைய வழி பண வழங்கீடு செய்கின்றன.
இ.

ஜிய�ோ-ஸ்பேஷியல்
பிளானிங்
அப்ளிகேஷன் - கிராம் மன் சித்ரா

2019
ஆம்
ஆண்டு
தேசிய
ஊராட்சி
விருதுகளை
முன்னிட்டு
கிராம
ஊரக,
வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலன் மற்றும்
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சரால் கிராம மஞ்சீத்ரா
அக்டோபர் 23, 2019 அன்று த�ொடங்கப்பட்டது.
கிராம் மன் சித்ரா என்பது கிராம ஊராட்சி
பயனாளிகளுக்கு
புவிசார்
த�ொழில்நுட்பத்தைப்
பயன்படுத்தி கிராம ஊராட்சி மட்டத்தில் திட்டமிடல்
செய்ய உதவுவதற்கும் ஆதரவளிப்பதற்கும் ஒரு
இடஞ்சார்ந்த திட்டமிடல் பயன்பாடாகும். இது 29
துறைகளில்
மேற்கொள்ளப்படவுள்ள
பல்வேறு
மேம்பாட்டுப்
பணிகளை
சிறப்பாகக்
காண்பிப்பதற்கும், கிராம பஞ்சாயத்து மேம்பாட்டுத்
திட்டத்திற்கான
(ஜிபிடிபி)
முடிவு
ஆதரவு
முறையை வழங்குவதற்கும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த
புவிசார் தளத்தை வழங்குகிறது.
இந்த பயன்பாடு பல்வேறு அமைச்சகங்கள்
மற்றும்
துறைகளின்
இடஞ்சார்ந்த
மற்றும்
இடஞ்சாராத தரவுகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.
சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம், (மாவட்ட
மருத்துவமனைகள்,
துணை
மாவட்ட
மருத்துவமனைகள், சி.எஸ்.சி, பி.எஸ்.சி மற்றும்
துணை மையங்கள்), நிதி அமைச்சகம் (வங்கி
கிளைகள், ஏடிஎம்கள், வங்கி கடிதங்கள் ப�ோன்ற
வங்கி வசதிகள்), தகவல் த�ொடர்பு அமைச்சகம்
(அஞ்சல்
வசதிகள்),
நுகர்வோர்
விவகாரங்கள்
அமைச்சகம், உணவு மற்றும் ப�ொது விநிய�ோகம்
(நியாயமான விலைக் கடைகள்), குடிநீர் மற்றும்
சுகாதார அமைச்சகம் (குடிநீர் ஆதாரங்கள்), ஊரக
வளர்ச்சி
அமைச்சகம்
(எம்.ஜி.என்.ஆர்.இ.ஜி.ஏ
ச�ொத்துக்கள் தரவு) மற்றும் துறை பள்ளி கல்வி
மற்றும் கல்வியறிவு (பள்ளிகள்). இந்த பயன்பாடு
சமூக ப�ொருளாதார சாதி கணக்கெடுப்பு (எஸ்.இ.சி.
சி) அறிக்கை, மிஷன் அந்த்யோதயா (எம்.ஏ) மற்றும்
எம்.ஏ இடைவெளி பகுப்பாய்வு மற்றும் கிராம
பஞ்சாயத்துக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
வள
உறை
ஆகியவற்றுடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த
தகவல்கள்
அனைத்தும்
ஒரு
சாளரத்தில்
கிடைக்கின்றன, இது கிராம பஞ்சாயத்து பயனருக்கு
திட்டமிடலின்
ப�ோது
படைப்புகளை
சிறப்பாக
காட்சிப்படுத்த உதவுகிறது / உதவும்.
செயல்பாடுகளை 'நிகழ்நேர' கண்காணித்தல்/
மேம்பாட்டு
பணிகள்
செயல்படுத்தும்
நிலை
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மற்றும் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில்
முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை எளிதாகக் கண்காணிக்க
முடியும். கிடைக்கக்கூடிய உள்கட்டமைப்பின்படி
நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதற்கு
பயனர்களை
ஆதரிப்பதற்காக,
அருகாமையில்
பகுப்பாய்வு, அளவட்டு
ீ
கருவி, வினவல், அதிக
சுயவிவரம்,
பஞ்சாயத்து
சுயவிவரம்
ப�ோன்ற
பகுப்பாய்வு
கருவிகள்
பயன்பாட்டில்
வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது பல்வேறு திட்டங்கள் /
திட்டங்களின் கீ ழ் ச�ொத்துக்களை நகல் செய்வதைத்
தடுக்க
உதவும்.
உள்ளூர்
சுயராஜ்யத்தில்
இடஞ்சார்ந்த
திட்டமிடலைப்
பயன்படுத்துவது
ப�ொறுப்புக்கூறல்,
வெளிப்படைத்தன்மை,
சேவையின் தரம், செயல்படுத்தும் வேகம் மற்றும்
திறமையான
கண்காணிப்பு
அமைப்பு
ஆகியவற்றைக் க�ொண்டுவரும்.
ஈ.	ப�ொது சேவை மையங்கள் (சிஎஸ்சி கள்)
சி.எஸ்.சி.களை
மேம்படுத்துவதன்
மூலம்
ஸ்மார்ட் ஆளுகை மற்றும் அரசு மற்றும் அரசு சாரா
சேவைகளை ஆன்லைனில் வழங்குவதை பஞ்சாயத்து
ராஜ்
அமைச்சகம்
ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளது.
இதுத�ொடர்பாக,
டிஜிட்டல்
பஞ்சாயத்துகளை
உருவாக்குவதற்கு
ப�ொதுவான
சேவை
மையங்களுக்கும்
கிராம
பஞ்சாயத்துக்கும்
இடையிலான ஒத்துழைப்பை ஊக்குவிப்பதற்காக 2019
ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி எம்ஓபிஆர் மற்றும் சிஎஸ்சி
மின்-ஆளுமை சேவைகள் இந்தியா லிமிடெட் இடையே
ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
சி.எஸ்.சி கிராம ஊராட்சிகளில், அனைத்து
டிஜிட்டல்
சேவைகளையும்
வழங்குவதற்கான
ஒற்றை அணுகல் புள்ளிகளாக செயல்படும். இது
அனைத்து சேவைகளுக்கும் ‘ஒரு நிறுத்த’ இடமாக
இருக்கும், இதில் கிராம ஊராட்சி பயனர்கள்
சேவைகளை எளிதாக அணுக முடியும். கிராமப்புற
த�ொழில் முனைவ�ோரை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும்,
சமூக பங்களிப்பு மற்றும் கூட்டு நடவடிக்கை மூலம்
கிராமப்புற திறன்களையும் வாழ்வாதாரங்களையும்
உருவாக்குவதன்
மூலம்
கிராம
பஞ்சாயத்தில்
வேலைவாய்ப்பை
உருவாக்குவதற்கும்
இது
உதவும், இதன் விளைவாக பெண்கள் வி எல் இ
க்களாக
மாறுவதையும்
மேலும்
மேலும்
பங்கேற்பதையும் ஊக்குவிக்கும் (கிராம சேவை
த�ொழில்முனைவ�ோர் ப�ொது சேவை மையங்களை
நிர்வகித்தல்) மற்றும் சமூக மற்றும் ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியில் அவர்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும்.
சி.எஸ்.சி களால் செய்யப்பட
பல்வேறு செயல்பாடுகள்:

வேண்டிய

•

ஜி.பி. கட்டிடத்தில் சி.எஸ்.சி.யை இணைப்பதன்
மூலம் ஆன்லைன் சேவைகளை வழங்குதல்.

•

இ-ஆளுமைக்கு உதவுதல்: பஞ்சாயத்து ராஜ்
அமைச்சின்
பயன்பாடுகளில்
தரவு
உள்ளீட்டின் பணியைச் செய்தல், கணினி
மற்றும் வலையமைப்பு உபகரணங்களை
பராமரிப்பதில் உதவுதல்.

•

•

பஞ்சாயத்து
ராஜ்
நிறுவனங்களின்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகளுக்கு
டிஜிட்டல் பயிற்சி மற்றும் பிற கள பயிற்சி
ப�ோன்றவற்றை வழங்க உதவுதல்.
எம்ஓபிஆர்
/மாநிலத்தின்
குறிப்பிட்ட
பயன்பாடுகளை வழக்கமாக புதுப்பித்தல்
மற்றும் தேவையான எம்ஐஎஸ் மற்றும்
அறிக்கைகளை உருவாக்குதல்.

•	மதிப்பீட்டு கணக்கெடுப்புகள் உட்பட கிராம
பஞ்சாயத்து
மட்டத்தில்
பல்வேறு
கணக்கெடுப்புகளை நடத்துவதற்கான ஆதரவு.
•	கிராம
பஞ்சாயத்து
மட்டத்தில்
குடிமக்களுக்கு பல அரசு / மாநில திட்டங்கள்
குறித்து அறிவித்தல் மற்றும் விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துதல்.
•

டிஜிட்டல்
ஆட்டோமேஷனை
உருவாக்குவதற்கான
மாநிலங்கள்/
பிஆர்ஐகளுக்கான தளமாக செயல்படுதல்
மற்றும்
அன்றாட
நடவடிக்கைகளை
தரப்படுத்துதல்.

எம்ஓபிஆர் உடனான இந்த புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தின் பின்னர், சி.எஸ்.சி-எஸ்.பி.வி மாநில
குறிப்பிட்ட உள்ளூர் நிலை தேவைகள், விதிகள்,
ஒழுங்குமுறைகள் ப�ோன்றவற்றின் அடிப்படையில்
அந்தந்த மாநிலங்களுடன் தனிப்பட்ட புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தங்களில் நுழையலாம்.
இ-பஞ்சாயத்து திட்டத்திற்கு முன் செல்லும் சாலை
அ.

ஈ-கிராம் ஸ்வராஜ் ஒரு ஒருங்கிணைந்த
ப�ோர்ட்டல்:
மின்-பஞ்சாயத்து
பயன்பாடுகளின் சமன்படுத்தல்

ஈ-கிராம் ஸ்வராஜ் ஒரு ஒருங்கிணைந்த
ப�ோர்ட்டல், எம்ஓபிஆர் இன் புதிய முயற்சி, இது
கிராம
பஞ்சாயத்துகளுக்கு
(ஜி.பி.)
ஒரே
இடைமுகத்துடன் அவர்களின் கிராம பஞ்சாயத்து
மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை (ஜி.பி.டி.பி) தயாரித்து
செயல்படுத்தும். இந்த ஒருங்கிணைந்த ப�ோர்ட்டல்
மூலம்,
தற்போது
பி.இ.எஸ்
இல்
(மேலே
குறிப்பிட்டுள்ளபடி) செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கும்
ஒற்றை பயன்பாடு பஞ்சாயத்துகளுக்கு வழங்கப்படும்.
இந்த ப�ோர்ட்டல், பணி அடிப்படையிலான
கணக்கியலுக்கு மாற்றுவதற்கான ந�ோக்கத்துடன்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது,
இதன்
ப�ொருள்
ஜிபிடிபிக்களின் கீ ழ் முன்மொழியப்பட்ட ஒவ்வொரு
நடவடிக்கைகளுக்கும்
ஏற்படும்
ஒவ்வொரு
செலவையும் கண்காணிப்பதாகும். ஒருங்கிணைந்த
ப�ோர்ட்டல் கிராம பஞ்சாயத்து பயனர் செய்யும்
தரவு உள்ளீடுகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும்
மற்றும் இறுதியில் பி.இ.எஸ் இல் உள்ள சிக்கல்களை
எளிதாக்கும். இது வழிசெலுத்தலின் எளிமையுடன்
அதிக பயனர் நட்பு இடைமுகத்தைக் க�ொண்டுவரும்,
இது ஜி.பி.க்களுக்கு அவர்களின் செயல் திட்டத்தைப்
பின்தொடரவும், கண்காணிக்கவும் மற்றும் மாற்றவும்
த�ொந்தரவில்லாமல் இருக்கும்.

ஆ.

ஸ்வாமிட்வா திட்டம்

ஸ்வாமிட்வா திட்டம், சமீ பத்திய ட்ரோன்
சர்வேயிங்
த�ொழில்நுட்பத்தைப்
பயன்படுத்தி
கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் (ஆபாடி) நிலத்தை
வரையறுப்பதற்காக,
கிராமப்புற
இந்தியாவுக்கு
ஒருங்கிணைந்த
ச�ொத்து
சரிபார்ப்பு
தீர்வை
வழங்குவதை
ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ள,
பஞ்சாயத்து ராஜ், மாநில பஞ்சாயத்து ராஜ் துறைகள்,
மாநில
வருவாய்
துறைகள்
மற்றும்
இந்திய
கணக்கெடுப்பு ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாகும்.
இ.

ஊராட்சி
தணிக்கை

கணக்குகளின்

ஆன்லைன்

மேலும்,
நிதி
மேலாண்மை
முறையை
வலுப்படுத்துவதற்கு
ஊராட்சிகள்
தங்கள்
கணக்குகளைத்
தணிக்கை
செய்ய
வேண்டும்
என்பதைக் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும். மேலும்,
2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான 15 வது நிதி ஆணைய
அறிக்கையில்;
ஒரு
முக்கியமான
சீர்திருத்த
நிகழ்வாக அவர்கள் வலியுறுத்திய தணிக்கைக்கு
முன்னும் பின்னும் பஞ்சாயத்து கணக்குகளை
ஆன்லைனில்
சரியான
நேரத்தில்
கிடைக்க
ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது. இதுத�ொடர்பாக,
இதுப�ோன்ற
தகவல்களைப்
பெறுவதற்கான
ஏற்பாடுகள் கவனத்தில் க�ொள்ளப்படலாம் என்று 15
வது நிதி ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது. இது
சம்பந்தமாக, எம்ஓபிஆர் தற்போது – ஆடிட்ஆன்லைன்
எனப்படும்
பஞ்சாயத்து
கணக்குகளின்
தணிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கான ஆன்லைன்
பயன்பாட்டை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
ஆடிட்ஆன்லைன்,
கணக்குகளின்
தணிக்கைக்கு
உதவுவது
மட்டுமல்லாமல்,
மேற்கொள்ளப்பட்ட
தணிக்கை
பதிவுகளை
பராமரிப்பதற்கான
ஏற்பாடுகளையும்
செய்கிறது.
இந்த
பயன்பாடு
பஞ்சாயத்துகளின்
கணக்குகளை
முறையாக
பராமரிப்பதை
உறுதிசெய்து,
ஒரு
நல்ல
நிதி
தணிக்கை
கருவியாக
செயல்படுவத�ோடு
வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ப�ொறுப்புக்கூறலை
மேம்படுத்துகிறது. தணிக்கை விசாரணைகள், உள்ளூர்
தணிக்கை அறிக்கைகள், வரைவு தணிக்கை பத்திகள்
ப�ோன்றவற்றுக்கான
செயல்முறையை
சீராக்க
ஆடிட்ஆன்லைன் பயன்பாடும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பிஆர்ஐஎசாஃப்ட்ஆல்
உருவாக்கப்பட்ட
இது,
உறுதிச்சீட்டு, அதாவது கிராம ஊராட்சிகளின்
ரசீதுகள் மற்றும் செலவுகள், தணிக்கை செய்ய
முக்கியமாக
பயன்படுத்தப்படும்.
இது
ஆடிட்ஆன்லைனை பிபிஐ உடன் ஒருங்கிணைக்கும்.
முன்னோக்கிச்
செல்லும்போது,
பிபிஐ,
ஒருங்கிணைந்த
ப�ோர்ட்டலின்
தற்போதைய
வளர்ச்சியின் கீழ் அடங்கிவிடும், மேலும் இது
ஆன்லைன் கட்டண இடைமுகத்தின் (ஓபிஐ) ஒரு
பகுதியாக அமையும். பஞ்சாயத்து கணக்குகளின்
தணிக்கைக்கு வசதியாக ஆடிட்ஆன்லைன் இந்த
ஓபிஐ உடன் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.
செயலாளர், பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம், இந்தியா அரசு
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இ-கிராம் ஸ்வராஜ்: பஞ்சாயத்து ராஜுக்கான எளிமைப்படுத்தப்பட்ட
பணி அடிப்படையிலான கணக்கியல் பயன்பாடு
1.

பின்னணி

கிராமப்புற இந்தியாவை மேம்படுத்துவதற்கும்
மாற்றுவதற்கும் டிஜிட்டல் ஊராட்சிகளை பயன்
படுத்துவதே
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
(எம்ஓபிஆர்)
அமைச்சகத்தின் பார்வை. இந்த பார்வையை ந�ோக்கி,
இ-கிராம்
ஸ்வராஜ்
(https://egramswaraj.Gov.in/)
பஞ்சாயத்துகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட படைப்புகளை
திறம்பட கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும்
ஒரு ஒருங்கிணைந்த கருவியை வழங்குகிறது.
இந்தப் பயன்பாடு ஊராட்சி நடவடிக்கைகளைப்
அறிவிப்பது
மற்றும்
கண்காணிப்பதை
மேம்படுத்துகிறது,
பஞ்சாயத்து
தகவல்களைப்
பதிவு செய்ய ஒரு இடைமுகத்தை வழங்குகிறது.
இ-கிராம்
ஸ்வராஜ்
பயன்பாடு,
கிராம
ஊராட்சியின்
முழுமையான
சுயவிவரத்துடன்,
ஊராட்சி தலைவர் மற்றும் ஊராட்சி செயலாளர்
விவரங்கள் உட்பட, பஞ்சாயத்தின் புள்ளிவிவர
விவரங்கள், பஞ்சாயத்து நிதி விவரங்கள், ச�ொத்து
விவரங்கள்,
கிராம
பஞ்சாயத்து
மேம்பாட்டுத்
திட்டம்
(ஜிபிடிபி)
மூலம்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
நடவடிக்கைகள், மக்கள் த�ொகை கணக்கெடுப்பு
2011, எஸ்.இ.சி.சி தரவு, மிஷன் அந்த்யோதயா
கணக்கெடுப்பு அறிக்கை ப�ோன்ற பிற அமைச்சுகள்/
துறைகளின்
பஞ்சாயத்து
தகவல்கள்
ப�ோன்றவற்றுக்கான ஓர் ஒற்றைச் சாளரத்தை
வழங்குகிறது.
கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீ ழ்
முன்மொழியப்பட்ட ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளுக்கும்
ஏற்படும்
ஒவ்வொரு
செலவுகளையும்
கண்காணிக்கும் வகையில், பணி அடிப்படையிலான
கணக்கியலில் பயன்பாடு கவனம் செலுத்துகிறது.
ஈ-கிராம் ஸ்வராஜ் பயன்பாடு கிராம ஊராட்சி
பயன்பாட்டாளர்
செய்ய
வேண்டிய
தரவு
உள்ளீடுகளின் எண்ணிக்கையை சமப்படுத்துகிறது,
மேலும் வழிசெலுத்தலுடன் எளிதாக பயன்பாட்டாளர்
பயன்படுத்தப்பட எளிமையானதாக உள்ளது.
ஊராட்சிகளின்
வழக்கமான
தரவு
உள்ளீட்டின்
அடிப்படையில்,
பயன்பாடு
நடவடிக்கைகளின்
செயல்பாட்டு
நிலையை
'நிகழ்நேர' கண்காணிப்பை வழங்குகிறது. ஈ-கிராம்
ஸ்வராஜ்
பயன்பாடு
பிஎஃப்எம்எஸ்
உடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது,
இதன்
மூலம்
ப�ொது
செலவினங்களை
நிகழ்
நேர
அடிப்படையில்
கண்காணிக்க
முடியும்.
இது
ப�ொறுப்புணர்வு,
வெளிப்படைத்தன்மை
ஆகியவற்றைக்
க�ொண்டுவரும்,
இது
சேவையின்
தரம்,
செயல்படுத்தும்
வேகம்
மற்றும்
கிராம
பஞ்சாயத்துகளில்
திறமையான
கண்காணிப்பு
அமைப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும்.
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மின்-கிராம் ஸ்வராஜ் த�ொகுதிகள்

பஞ்சாயத்து சுயவிவரம்: தேர்தல் விவரங்கள்,
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்கள்,
குழு
ப�ோன்றவற்றுடன் பஞ்சாயத்து சுயவிவரத்தை
பராமரிக்கிறது.
•

ஒவ்வொரு உள்ளூர் அரசாங்கத்திற்கும் ஒரு
முழுமையான
சுயவிவரத்தை
பராமரிக்க
உதவுகிறது, இதில் உள்ளூர் அரசாங்கத்தைப்
பற்றிய
சுருக்கமான
விளக்கம்,
தலைவர்,
செயலாளர் விவரங்கள் ப�ோன்றவை அடங்கும்.

•

தேர்தல் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின்
விவரங்களை பராமரிக்க உதவுகிறது

•

குழுக்கள் மற்றும் குழு
பராமரிப்பதில் வசதி

உறுப்பினர்களைப்

திட்டமிடல்: நடவடிக்கைகளைத் திட்டமிடுவதற்கும்
செயல் திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கும் உதவுகிறது
•

பரிந்துரைகள்கிராமசபையில்
முன்வைக்கப்பட்டுள்ள
விருப்பங்கள்,
பரிந்துரைகள் மற்றும் தீர்மானங்கள்

•

செயல்பாடுகளின் அலமாரி: - அடுக்கான
செயல்பாடுகளை
பராமரிக்க
திட்டமிடல்
அலகுகளை இயக்குகிறது. நடவடிக்கைகளின்
அலமாரியில் ஒரு திட்ட ஆண்டில் திட்டமிடல்
பிரிவு
முன்மொழியும்
நடவடிக்கைகளின்
பட்டியல் அடங்கும்

•

வள உறை- பல்வேறு மத்திய மற்றும் மாநில
அரசு திட்டங்கள் மற்றும் பிற வளங்களிலிருந்து
வரவு
செலவுத்
திட்ட
ஒதுக்கீட்டைப்
பதிவுசெய்ய உதவுகிறது.

•

குவிதல் - ஒரு செயல்பாட்டிற்கான பல்வேறு
ஆதாரங்களில்
இருந்து
நிதிகளை
புத்திசாலித்தனமாக
ஒன்றிணைக்க
உதவுகிறது, இதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய
நிதிகள்
அதிகபட்ச
அளவிற்கு
பயன்படுத்தப்படுவதை
உறுதிசெய்கிறது,
அதே நேரத்தில் நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக
முக்கியமான
நடவடிக்கைகள்
கைவிடப்படுவதில்லை

•

செயல் திட்டம் - வெவ்வேறு திட்டங்களில்
கிடைக்கக்கூடிய நிதிக்கு ஏற்ப திட்ட அலகு
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
செயல்பாடுகளை
மேற்கொள்ள
அனுமதிப்பதன்
மூலம்
வருடாந்திர
திட்ட
உருவாக்கத்தைப்
பிடிக்கிறது.
செயல்பாட்டு
நிதியை
பல
திட்டங்களால்
பகிரலாம்,
ஒவ்வொரு
செயல்பாட்டிற்கும்
முன்னுரிமை
அமைக்கலாம்.

முன்னேற்ற
அறிக்கை:
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
நடவடிக்கைகளின்
உடல்
மற்றும்
நிதி
முன்னேற்றத்தை பதிவு செய்கிறது
•

த�ொழில்நுட்ப ஒப்புதல் - ஒரு செயல்பாட்டின்
ஒப்புதலுக்கான
த�ொழில்நுட்ப
அம்சத்தை
பகுப்பாய்வு செய்ய மற்றும் பிடிக்க உதவுகிறது.

•

நிர்வாக ஒப்புதல் - ஒரு செயல்பாட்டின்
ஒப்புதலுக்கான நிர்வாக அம்சத்தைப் நிதி
பார்வையிலிருந்து பதிய உதவுகிறது.

•

நிதி முன்பதிவு - நிதிகளின் உண்மையான
அனுமதி
செய்யப்படும்
செயல்பாட்டில்
உதவுகிறது. நிதிகள் ப�ொதுவாக தவணைகளில்
வெளியிடப்படுகின்றன.

•

முன்னேற்ற அறிக்கை – ப�ொருள் மற்றும் நிதி
முன்னேற்றத்தைப் புதுப்பிக்கப் பயன்படுகிறது.
ஒரு
செயல்பாட்டின்
நிலை
நடப்பு,
இடைநீக்கம், கைவிடப்பட்ட அல்லது பூர்த்தி
செய்யப்பட்ட நிலைக்கு புதுப்பிக்கப்படலாம்.

•

•

புவி-குறியிடுதல்- உருவாக்கப்பட்ட ச�ொத்துக்களின்
புவி-குறியிடுதல் மற்றும் புகைப்படம் எடுப்பதை
ஆதரிக்க.
சொத்து
அடிப்படையிலான
செயல்பாடுகள் ப�ொருள் முன்னேற்றம் பதிவது
மொபைல் பயன்பாடு மூலம் எளிதாக ஆகிறது.
பயனுள்ள
இடை-த�ொகுதி
தரவு
ஓட்டம்
எளிமையான
ப�ொருள்
மற்றும்
நிதி
முன்னேற்ற அறிக்கையை அனுமதிக்கிறது

கணக்கியல்: வேலை அடிப்படையிலான கணக்கியல்
மற்றும் நிதிகளை கண்காணிக்க உதவுகிறது
•

எம்எஎஸ்இன்
கீ ழ்
சிஏஜி
பரிந்துரைத்த
4-அடுக்கு கணக்கியல் வகைப்பாடு அமைப்பு
மற்றும்
அறிக்கையிடல்
வடிவங்களுடன்
இணங்குகிறது

•

ஒரு
பரிவர்த்தனைக்காக
வரவு
மற்றும்
பற்றுகள் இரண்டும் பதிவுசெய்யப்பட்ட புத்தகபராமரிப்பின்
இரட்டைப்
பதிவு,
பணஅடிப்படை முறையைப் பின்பற்றுகிறது.

•

பணியின் விவரங்கள், பணிக்கான செலவு,
ஒரு
வேலையின்
கீ ழ்
க�ொடுக்கப்பட்ட
முன்னேற்றங்கள் ப�ோன்றவற்றைப் பதிகிறது.

•

பிஎஃப்எம்எஸ் மூலம் வெவ்வேறு மத்திய
மற்றும் மாநில திட்டங்களின் கீ ழ் பதிவு
செய்யப்பட்ட
விற்பனையாளர்களுக்கு
நிகழ்நேர ஆன்லைன் க�ொடுப்பனவுகளைச்
செய்யலாம்

•

தினசரி,
மாதாந்திர
மற்றும்
வருடாந்திர
கணக்குகளின் புத்தகத்தை மூடுவதற்கு வசதி
செய்கிறது மற்றும் கணக்குகளை அடுத்த
காலகட்டத்திற்கு
க�ொண்டு
செல்ல
தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதை
உறுதி செய்கிறது.

•

4 வவுச்சர்கள் மூலம் நிதிகளின் பரிவர்த்தனை
விவரங்களை பதிவு செய்ய பிஆர்ஐக்களை
அனுமதிக்கிறது
o

ரசீது
வவுச்சர்:
வரத்தையும் பதிய.

எந்தவ�ொரு

நிதி

o

க�ொடுப்பனவு வவுச்சர்: எந்தவ�ொரு நிதி
வெளியேற்றத்தைப் பதிய

o

கான்ட்ரா வவுச்சர்: நிதிகளின்
பரிமாற்றத்தைப் பதிய

o

ஜர்னல் வவுச்சர்: எந்த திருத்தம் / புத்தக
சரிசெய்தலையும் பதிய

கணக்கு

ச�ொத்து அடைவு: அசையாத மற்றும் அசையும்
ச�ொத்துக்கள் அனைத்தையும் சேமிக்கிறது
•

ஒரு திட்டமிடல் பிரிவால் உருவாக்கப்பட்ட /
பராமரிக்கப்படும்
/
கட்டுப்படுத்தப்படும்
ச�ொத்துக்களை
அடையாளம்
காண
தனித்துவமான ச�ொத்து ஐடியை உருவாக்குகிறது

•

ச�ொத்து இருப்பிடம், நிலை, உரிமை ப�ோன்ற
ச�ொத்து விவரங்களைப் பதிகிறது.

•

பூர்த்தி
செய்யப்பட்ட
ச�ொத்துடன்
இணைக்கப்பட்ட
செயல்பாடு
மற்றும்
வவுச்சர் விவரங்களைக் காட்டுகிறது.

•

கிராம் மன்சீத்ரா G.I.Sஸில் ச�ொத்துக்களைக்
கண்டுபிடிக்க ஏற்பாடு

3.

இ-கிராம் ஸ்வராஜ் ம�ொபைல் பயன்பாடு

விரல் நுனியில் ஊராட்சி தகவல்களைத்
அணுக வசதியாக, பயனர் / குடிமகன் கூகிள்
பிளே ஸ்டோரிலிருந்து (https://play.google.com/store/
apps/details?
id=nic.in.unified)
இ-கிராம்
ஸ்வராஜ்
ம�ொபைல்
பயன்பாட்டையும்
பதிவிறக்கம்
செய்யலாம்.
ம�ொபைல் பயன்பாடு
தகவல்கள் கிடைக்கின்றன

•

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
ஊராட்சியின் ER
தரவு

•

பஞ்சாயத்து
நடவடிக்கைகள்
(செயல்பாட்டு
பெயர்,
திட்டத்தின்
பெயர் மற்றும்
த�ொகை)

மூலம்

பின்வரும்

•	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
நிதியாண்டுக்கான
வரவுகள் &
செலவுகள்
(ஒருங்கிணைந்த)

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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ஸ்வாமித்வா: நிர்வாக திறன் பெற்ற கிராமங்களின்
கணக்கெடுப்பு மற்றும் கிராமப் பகுதிகளில் மேம்பட்ட
த�ொழில்நுட்பத்துடன் படமிடுதல்
இந்தியாவின் எதிர்காலம் அதன் கிராமங்களில் உள்ளது - மகாத்மா காந்தி

கி

ராமங்கள் நாட்டின் ஆன்மாவின் மையத்தில்
உள்ளன. கிராமங்கள் தார்மீக, சமூக மற்றும்
ப�ொருளாதார சுதந்திரத்தை அடைய வேண்டும்
என்று காந்திஜி விரும்பினார். அவர் பழமையான
'கிராம குடியரசுகள்' மீ து ஈர்க்கப்பட்டார். "கிராமங்கள்
அழிந்தால், இந்தியாவும் அழிந்துவிடும். அது இனி
இந்தியா அல்ல. உலகில் அதனுடைய ச�ொந்த அது
த�ொலைந்து ப�ோகும்" என்று அவர் உறுதியாக
நம்பினார். (ஹரிஜன், 29-8-1936; 63: 241). அவரைப்
ப�ொறுத்தவரை
கிராமங்களை
புனரமைப்பதன்
மூலமே தேசத்தை மீ ண்டும் கட்டியெழுப்ப முடியும்.
காலப்போக்கில், அவர் ஆக்கபூர்வமான பணிகளின்
விரிவான திட்டத்தை காட்சிப்படுத்தினார், அதில்
ப�ொருளாதார தன்னம்பிக்கை, சமூக சமத்துவம்
மற்றும்
பரவலாக்கப்பட்ட
அரசியல்
அமைப்பு
ஆகியவை அடங்கும்.
கிராமங்களின்
அடிப்படை
வாழ்க்கைத்
தரத்தை உறுதி செய்வதன் மூலம் கிராமங்களையும்
ஊராட்சிகளின் மாற்றுவது காலத்தின் தேவை.
கிராமங்களில்
ப�ொருளாதார
ஊக்கமளிப்பது
உலகளாவிய சக்தி நிலையை அடைவதற்கான
இந்தியாவின் பார்வைக்கு முளையாகும். எனவே,
மகாத்மா
காந்தியின்
இந்த
150வது
பிறந்த
ஆண்டில்,
ஒவ்வொரு
கிராமப்புற
வட்டு
ீ
உரிமையாளருக்கும்
“உரிமைகள்
பதிவு”
வழங்குவதன் மூலம் கிராமப்புற இந்தியாவின்
ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்தை செயல்படுத்தும்
தீர்மானத்துடன் 2020 ஏப்ரல் 24, தேசிய பஞ்சாயத்து
ராஜ் தினத்தன்று மாண்புமிகு பிரதமரால் இந்த
ஸ்வாமித்வா
திட்டம்,
த�ொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டம் பின்வரும் இரண்டு கட்டங்களில்
செயல்படுத்தப்படும்: கட்டம் I - பைலட் திட்டம் (ஏப்ரல், 2020மார்ச், 2021)
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ஆறு

பைலட்

ஜூன்

2020

மாநிலங்கள்

(ஹரியானா,

கர்நாடகா, மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா,
உத்தரபிரதேசம் மற்றும் உத்தரகண்ட்) த�ோராயமாக
1
லட்சம்
கிராமங்கள்
மற்றும்
சிஓஆர்எஸ்
நெட்வொர்க் ஸ்தாபனம் இரண்டு மாநிலங்களுக்கு
(பஞ்சாப் மற்றும் ராஜஸ்தான்)
இரண்டாம் கட்டம் (ஏப்ரல், 2021 - மார்ச், 2024)
மீ தமுள்ள கிராமங்களின்
கணக்கெடுப்பு (மூன்று ஆண்டு)

முழுமையான

இன்று
கிடைக்கின்ற
நிலப்
பதிவுகள்,
உண்மையான நிலையை பிரதிபலிக்கவில்லை.
வங்கிகளுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எந்தவ�ொரு
சட்ட
ஆவணமும்
இல்லாத
நிலையில்,
கிராமப்புறங்களில்
உள்ள
ச�ொத்தின்
உரிமையாளர்கள் தங்கள் ச�ொந்த ச�ொத்தை நிதிச்
ச�ொத்தாகப்
பயன்படுத்த
முடியாது.
மேலும்,
குடியேற்றம்
மற்றும்
உரிமைகள்
பதிவு
செய்வதற்காக
இந்தியாவில்
கிராமப்புற
நிலங்களை
கணக்கெடுப்பது,
கடைசியாக
70
ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு
முடிக்கப்பட்டது,
பல
மாநிலங்களில்
உள்ள
கிராமங்களின்
அபாடி
(மக்கள் வசிக்கும்) பகுதியை உள்ளடக்கியது.
ஸ்வாமித்வா திட்டம், சமீ பத்திய ட்ரோன்
சர்வேயிங்
த�ொழில்நுட்பத்தைப்
பயன்படுத்தி
கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் (ஆபாடி) நிலத்தை
வரையறுப்பதற்காக,
கிராமப்புற
இந்தியாவுக்கு
ஒருங்கிணைந்த
ச�ொத்து
சரிபார்ப்பு
தீர்வை
வழங்குவதை
ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ள,
பஞ்சாயத்து
ராஜ்,
மாநில
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
துறைகள், மாநில வருவாய் துறைகள் மற்றும்
இந்திய
கணக்கெடுப்பு
ஆகியவற்றின்
கூட்டு
முயற்சியாகும்.
திட்டத்தின் குறிக்கோள்
•	கிராமவாசிகளின்

சிவில்

உரிமைகளைப்

பாதுகாத்தல்,
கிராமப்புற
வட்டு
ீ
உரிமையாளர்களுக்கு
ச�ொத்து
அட்டை
வழங்குவதன்
மூலம்
கிராமப்புற
மக்கள்
வசிக்கும்
பகுதிகளில்
நில
உடைமை
த�ொடர்பான ம�ோதல்களைக் குறைத்தல்
•

தானியங்கி வரி வசூல்
ஊராட்சிகளின்
ச�ொத்து
அதிகரிக்கும்

பதிவுகள் மூலம்
வரி
வசூலை

•

ப�ொது
நிலங்களை
அடையாளம்
அத்துமீ றலைத் தடுக்கவும்

•

திட்டத்தின்
கீ ழ்
உருவாக்கப்பட்ட
இந்த
வரைபடங்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் சிறந்த
தரமான
கிராம
பஞ்சாயத்து
மேம்பாட்டுத்
திட்டங்களை (ஜிபிடிபி) உருவாக்கும் படி செய்யும்.

கண்டு

இத்திட்டம் நெறிப்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடல்,
வருவாய்
வசூல்
மற்றும்
கிராமப்புறங்களில்
ச�ொத்துரிமை குறித்து தெளிவை வழங்கும். இது
உரிமையாளர்களால் நிதி நிறுவனங்களிலிருந்து
கடன்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான வழிகளைத்
திறக்கும். இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஒதுக்கப்பட்ட
உரிமைப்
பத்திரங்கள்
மூலமாகவும்
ச�ொத்து
த�ொடர்பான சர்ச்சைகள் தீர்க்கப்படும்.

இத்திட்டத்தின்
கீ ழ்
உருவாக்கப்பட்ட
வரைபடங்களைப் பயன்படுத்தி, சிறந்த தரமான
கிராம
பஞ்சாயத்து
மேம்பாட்டுத்
திட்டங்களை
(ஜிபிடிபி)
தயாரிப்பதற்கும்
இந்த
திட்டம்
துணைபுரிகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீ ழ் கைப்பற்றப்பட்ட
இடஞ்சார்ந்த தரவு முடிவு ஆதரவு அமைப்பை
வழங்கும், மேலும் வளர்ச்சி மற்றும் திட்டமிடல்
நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த உதவுகிறது.

ஸ்வாமித்வாவின் கூறுகள்
i.	த�ொடர்ச்சியாக செயல்படும் குறிப்பு நிலையங்கள் (Compulsory Operating Reginance System)
நெட்வொர்க்கை நிறுவுதல்: தரை கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளை நிறுவுவதில் சிஓஆர்எஸ்
நெட்வொர்க் ஆதரிக்கும், இது துல்லியமான புவி-குறிப்பு, அனுபவச் சான்று மற்றும் நிலங்களை
எல்லை நிர்ணயம் செய்வதற்கான முக்கியமான செயலாகும்.
ii.

ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்தி பெரிய அளவிலான மேப்பிங்: கிராமப்புற மக்கள் வசிக்கும் (அபாடி)
பகுதி, ட்ரோன் கணக்கெடுப்பைப் பயன்படுத்தி சர்வே ஆஃப் இந்தியா மூலம் வரைபடமாக்கப்படும்.
உரிமையாளர் ச�ொத்து உரிமைகளை வழங்க இது உயர் தெளிவுத்திறன் மற்றும் துல்லியமான
வரைபடங்களை உருவாக்கும். இந்த வரைபடங்கள் அல்லது தரவுகளின் அடிப்படையில்,
கிராமப்புற வட்டு
ீ
உரிமையாளர்களுக்கு ச�ொத்து அட்டைகள் வழங்கப்படும்.

iii.

ஐஇசி முன்முயற்சிகள்: திட்ட முறை மற்றும் அதன் நன்மைகள் குறித்து உள்ளூர் மக்களுக்கு
உணர்த்துவதற்கான விழிப்புணர்வு திட்டம்

iv.

இடஞ்சார்ந்த திட்டமிடல் பயன்பாட்டின் விரிவாக்கம் “கிராம் மன்சித்ரா”: ஜிபிடிபி தயாரிப்பதை
ஆதரிப்பதற்காக
இடஞ்சார்ந்த
பகுப்பாய்வுக்
கருவிகளை
உருவாக்குவதற்காக
ட்ரோன்
கணக்கெடுப்பின் கீ ழ் உருவாக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் இடஞ்சார்ந்த தரவு / வரைபடங்களை மேம்படுத்துதல்.

v.

ஆன்லைன் கண்காணிப்பு அமைப்பு: ஆன்லைன் கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கை டாஷ்போர்டு
நடவடிக்கைகளின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கும்

vi.

திட்ட மேலாண்மை: திட்ட அமலாக்கத்துடன் முறையே அமைச்சகம் மற்றும் மாநிலத்தை
ஆதரிப்பதற்கான தேசிய மற்றும் மாநில மட்டங்களில் நிரல் மேலாண்மை அலகுகள்

ஸ்வாமித்வா: கிராமத்தின் ஒவ்வொரு வட்டு
ீ
உரிமையாளருக்கான 'உரிமைகளின் பதிவு'
•	வங்கிகளிடமிருந்து கடன்கள் மற்றும் பிற நிதி சலுகைகளைப் பெற குடும்பங்கள் தங்கள்
ச�ொத்தை நிதிச் ச�ொத்தாகப் பயன்படுத்த உதவும்
•	ச�ொத்து மற்றும் வரி வசூல் பதிவேட்டை நிறுவனமயமாக்குவதன் மூலம் கிராம ஊராட்சிகளின்
வரி வசூல் மற்றும் க�ோரிக்கை மதிப்பீட்டு செயல்முறையை பலப்படுத்தலாம்

- பஞ்சாயத்து அமைச்சகம்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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கிராம பஞ்சாயத்துகளின் விரிவான வளர்ச்சிக்கு
மக்கள் திட்ட பிரச்சாரத்தின் கண்ணோட்டம் - 2019
ங்களுக்கு
கிடைக்கக்கூடிய
வளங்களைப்
தபயன்படுத்தி
ப�ொருளாதார மேம்பாடு மற்றும்

சமூக நீதிக்காக கிராம ஊராட்சிகள் கிராம ஊராட்சி
மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை ஜி.பி.டி.பி தயாரிக்க
கட்டாயப் படுத்தப் பட்டுள்ளன. ஜிபிடிபி திட்டமிடல்
செயல்முறை விரிவானதாக இருக்க வேண்டும்
மற்றும்
பங்கேற்பு
செயல்முறையின்
அடிப்படையில்
இருக்க
வேண்டும்,
இது
அரசியலமைப்பின்
பதின�ொன்றாவது
அட்டவணையில்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள
29
ப�ொருள்கள் த�ொடர்பான அனைத்து த�ொடர்புடைய
மத்திய அமைச்சகங்கள் / வரித் துறைகளின்
திட்டங்களுடன்
முழுமையாக
இணைகிறது.
கிராமப்புற இந்தியாவின் மாற்றத்திற்கான தேசிய
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த
விஷயங்களில்
முதன்மை
திட்டங்களை
திறம்பட
மற்றும்
திறம்பட
செயல்படுத்துவதில்
ஊராட்சிகளுக்கு
முக்கிய பங்கு உண்டு. மக்கள் திட்ட பிரச்சாரம்
(பிபிசி), ஜிபிடிபிகளை தயாரிப்பதற்காக ஒவ்வொரு
ஆண்டும் அக்டோபர் 2 முதல் த�ொடங்கி டிசம்பர்
31 வரை பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களை
வலுப்படுத்தும்
ஒரே
ந�ோக்கத்துடன்
ஜிபிடிபி
செயல்முறையை முன்னெடுப்பதற்கான ஊராட்சி
ராஜ் அமைச்சின் (எம்ஓபிஆர்) ஒரு முக்கியமான
செயலாகும். "சப்கி ய�ோஜனா சப்கா  விகாஸ்"
இன் கீ ழ் பிரச்சாரம் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்கள்
(பிஆர்ஐ) மற்றும் மாநிலத்தின் சம்பந்தப்பட்ட வரி
துறைகளுக்கு இடையில் ஒன்றிணைவதன் மூலம்
கிராமசபையில் திட்டமிடுவதற்கான தீவிரமான
மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட பயிற்சியாக இருக்கும்.

மக்கள் திட்ட பிரச்சாரத்தை -2019 ஐப்
ப�ொறுத்தவரை, நிகர முடிவு என்னவென்றால்,
பல்வேறு
மாநிலங்கள்
மற்றும்
யூனியன்
பிரதேஷங்களில்களின்
கிராம
ஊராட்சிகளில்
பெரும்பாலானவை ஜிபிடிபியை நேரத்திற்கு ஏற்ப
தயாரித்துள்ளன. 2019 டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி
முடிவடைந்த 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான ஜிபிடிபி
தயாரிப்பதற்கான
ஒரே
ந�ோக்கத்துடன்
இரண்டாவது பிபிசி 2019 அக்டோபர் 2 முதல்
த�ொடங்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு அமைச்சகங்களின்
திட்டங்களை
ஒருங்கிணைக்கும்
ஒரு
முழுமையான
திட்டத்தை
வைத்திருப்பது
பிபிசியை
கட்டாய
கடமையாக
ஊராட்சிகள்
கருதின. மற்றும் துறைகள் மற்றும் அவற்றுடன்
கிடைக்கும் வளங்களை சேகரித்தல். ஊராட்சி
ராஜ் அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள திருத்தப்பட்ட
வழிகாட்டுதல்கள்
ஜிபிடிபி
தயாரிப்பதில்
பஞ்சாயத்துகளால்
நன்கு
எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பிபிசி 2019 இன் ஆயத்த நடவடிக்கைகள் பின்வரும்
நடவடிக்கைகளுடன்
நாடு
முழுவதும்
முழு
வச்சி
ீ ல் சென்றன :
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ஜூன்

2020

1.

23 ஜூலை 2019 அன்று வரி அமைச்சகங்கள்
/
துறைகளுடனான
சந்திப்பு:பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட
29
ப�ொருட்களை
உள்ளடக்கிய அனைத்து வரி அமைச்சகங்கள்
/ துறைகளையும் சென்றடைய முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த சூழலில், 2019
ஜூலை 23 ஆம் தேதி புது தில்லியின்
கிருஷி பவனில், எம்ஓபிஆரின் அப்போதைய
செயலாளராக இருந்த திரு ராகுல் பட்நகரின்
தலைப்பில்
ஒரு
கூட்டம்
ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டது. கூட்டத்தில், அனைத்து வரி
அமைச்சகங்கள் / துறைகளின் அதிகாரிகள்
பங்கேற்று பிபிசி - 2019 ஐ வெற்றிகரமாக
மாற்றுவதற்கான அவர்களின் பாத்திரங்கள்
மற்றும் ப�ொறுப்புகள் குறித்து விவாதித்தனர்.

2.

பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சத்தின் வரி
அமைச்சகங்களுக்கான
கடிதங்கள்:த�ொடர்புடைய
துறைகளின்
முன்னணி
த�ொழிலாளர்கள் தேவையான குறிப்புகள்
மற்றும்
பயிற்சியின்
மூலம்
பிபிசியை
முன்கூட்டியே தயார் செய்ய வேண்டும்.
இதுத�ொடர்பாக,
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
அமைச்சின் கடிதங்கள் பிரச்சாரத்தையும்,
அந்தந்த மாநிலத் துறைகளையும் அவற்றின்
முன்னணி
த�ொழிலாளர்கள்
மற்றும்
அனைத்து
பங்குதாரர்களையும்
மேலும்
உணரவைத்து,
திட்டமிடுவதற்குத்
தயார்படுத்துவதற்காக அனுப்பப்பட்டன.

3.

பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகத்திலிருந்து
மாநிலங்களுக்கு
எழுதப்பட்ட
கடிதம்:பிபிசியின்
செயல்பாட்டில்
முன்னணி
த�ொழிலாளர்களை
ஈடுபடுத்தியதற்காக
மத்திய மற்றும் அனைத்து மாநிலங்களும்
ஏற்றுக்கொண்ட
நடவடிக்கை
குறித்த
கருத்துகளைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளும் ந�ோக்கில்,
அனைத்து முதன்மை செயலாளர்களுக்கும்
ஒரு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது / அனைத்து
மாநிலங்களின் செயலாளர்கள். கடிதத்தை
அனுப்புவதன் ந�ோக்கம் : -

4.

a.

பிரச்சாரத்திற்கு ஒரு மாநில முன்னோடி
அதிகாரியை நியமிக்கவும்

b.

திட்டத்தின் முன்னணி த�ொழிலாளர்களின்
அறிக்கைகளை
கிராமசபைக்கு
முன்
வைத்தல்.

c.

குறிப்பிட்ட பயிற்சி த�ொகுப்புகள்

d.

பிளான் பிளஸின் திட்டமிடல் தேவையில்
எம்ஓபிஆர் உடன் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும்

மக்கள் திட்ட பிரச்சாரத்திற்கான (பிபிசி
-2019)
நிகழ்ச்சி
மேலாண்மை
அலகு
(பிஎம்யூ) நிறுவுதல்:- பிபிசி செயல்பாட்டின்

ப�ோது த�ொழில்நுட்ப மற்றும் பிற கேள்விகளை
அவ்வப்போது
தீர்க்க
2019
செப்டம்பர்
நடுப்பகுதியில் ஒரு பிஎம்யூ நிறுவப்பட்டது.
மிஷன்
அந்த்யோதயா
மற்றும்
ஜிபிடிபி
செயல்பாட்டின் கீ ழ் ஆதரவை வழங்குவதற்காக
பிஎம்யூவிற்கு பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
பிஎம்யூவில் மனித வளங்களின் குறிப்பிட்ட
பாத்திரங்கள் பின்வருமாறு: -

மாநிலங்களில்
ஜிபிடிபி
மூலம்
ப�ொருளாதார மற்றும் சமூக மாற்றம்”
குறித்த பட்டறை.
d)

a.	மாநில ந�ோடல் அதிகாரிகள் மற்றும்
சர்வேயர்களுக்கு பயனர் பெயர் மற்றும்
கடவுச்சொல்லை வழங்குதல்;
b.

ம�ொபைல் பயன்பாட்டை அணுகுவதில்
உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்தல்.

c.

தீர்வுகளுக்காக NIC உடன் இணைப்பை
நிறுவுதல்.

	மிஷன் அந்த்யோதயா மற்றும் ஜிபிடிபி
ப�ோர்ட்டலில் மாநிலங்கள் எதிர்கொள்ளும்
பிரச்சினைக்கு
தீர்வு
காண
திட்ட
மேலாண்மை பிரிவு (பிஎம்யூ) செப்டம்பர்
2019 முதல் செயல்பட்டது. இந்த ஹெல்ப்டெஸ்கில்,
மக்கள்
பிரச்சினைகளை
தினந்தோறும் தீர்க்க, மூன்று த�ொலைபேசி
நிர்வாகிகள் சேர்க்கப்பட்டனர். இது தவிர,
பிரச்சாரத்தின் ப�ோது மாநிலங்கள் எழுப்பிய
பிரச்சினைகளை ஆய்வு செய்ய ஒரு பதிவு
புத்தகத்தை பிஎம்யூ குழு பராமரிக்கிறது.
பிஎம்யுவால்
சிறந்த
நடைமுறைகள்
பின்பற்றப்படுகின்றன,
பிபிசியின்
வழக்கமான
கண்காணிப்புக்காக
முழு
நாளின் கேள்விகளின் சுருக்கம் எம்ஓபிஆர்
இன் இணை செயலாளர் / இயக்குநருக்கு
அனுப்பப்படுகிறது.
5.

மண்டல
பட்டறைகளை
ஏற்பாடு
செய்தல்:- பிபிசி 2019 இன் கீ ழ் ஜிபிடிபி
-2020-21 (சப்கி ய�ோஜனா சப்கா  விகாஸ்)
தயாரிப்பதற்காக
நாட்டின்
அனைத்து
பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய ந�ோக்குநிலை
பட்டறைகள்
ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டன.
பட்டறையின் விவரங்கள் பின்வருமாறுa)	ஹைதராபாத்தின் தேசிய ஊரக வளர்ச்சி
நிறுவனம் &, 2019 செப்டம்பர் 6 மற்றும்
7 தேதிகளில் ஜிபிடிபி -2019 க்கான
மக்கள்
திட்ட
பிரச்சாரத்திற்கான
முதன்மை பயிற்சி திட்டம்
b)

2019 செப்டம்பர் 12 மற்றும் 13 தேதிகளில்
அசாமின் என்.இ.ஆர்.சி குவஹாத்தியில்,
மிஷன்
அந்த்யோதயா
கணக்கெடுப்பு
மற்றும்
ஜிபிடிபி
பிரச்சாரத்திற்கான
மக்கள் திட்டத்திற்கான வளங்களுக்கான
தேசிய அளவிலான ந�ோக்குநிலை பயிற்சி

c)

24 - 25 செப்டம்பர் 2019 தேதிகளில் உபி
லக்னோவில்
ஜிபிடிபி
2019
தயாரிப்பதற்கான
மக்கள்
திட்ட
பிரச்சாரம் “இந்தோ-கங்கை சமவெளி

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் ரிஷிகேஷில்
2019 அக்டோபர் 10 மற்றும் 11 தேதிகளில்
“இமயமலை
மாநிலங்களுக்கான
ஜிபிடிபி மூலம் ப�ொருளாதார மற்றும்
சமூக மாற்றம்”

e)	சென்னை, தமிழ்நாடு அக்டோபர் 2019, 30
& 31 தேதிகளில் "கரையோர மாநிலங்கள்
& யூனியன் பிரதேசங்கள் உள்ள ஜிபிடிபி
மூலம்
பொருளாதார
அபிவிருத்தி
மற்றும் சமூக மாற்றம்".
f)	சத்தீஸ்கரின்
ராய்ப்பூரில்
உள்ள
டிபிஎஸ்ஐபிஆர்டியில் 2019 நவம்பர் 22
மற்றும் 23 தேதியிட்ட “பெசா மாநிலங்களில்
ஜிபிடிபி மூலம் ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
மற்றும் சமூக மாற்றம்”
g)

6.

12 & 13 டிசம்பர் 2019 ஐஆர்டிபிஆர்என்இஆர்சி,
அஸ்ஸாமின்
குவஹாத்தி
ஜிபிடிபி
மக்கள்
திட்டம்
பிரச்சாரத்தின்
'
வடகிழக்கு
மாநிலங்களில்
ஜிபிடிபி
மூலம் பொருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும்
சமூக மாற்றம்’ பிராந்திய பட்டறை,

காண�ொலி காட்சி திட்டத்தின் மூலம்
பிபிசியை கண்காணித்தல்:- மாநிலங்களின்
ஜிபிடிபி
திட்டத்தின்
முன்னேற்றத்தை
கண்காணிக்க
எம்ஓபிஆர்
முன்முயற்சி
எடுத்தார். இந்த சூழலில், இணை செயலாளர்,
எம்ஓபிஆர், இதுவரையான முன்னேற்றம்
மற்றும் அந்தந்த துறையில் எதிர்கொள்ளும்
பிரச்சினைகள்
ஆகியவற்றுடன்
வடிய�ோ
ீ
மாநாட்டின்
மூலம்
அனைத்து
மாநிலங்களையும் ஒரே சாளரத்தில் வருமாறு
பணித்தார். பிரச்சாரத்தின் ப�ோது ம�ொத்தம் 10
வடிய�ோ
ீ
மாநாடுகள் நடைபெற்றன.

அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன்
பிரதேசங்கள் முழுவதும் பஞ்சாயத்துகளுக்கு ஜிபிடிபி
தயாரிப்பதற்கான ஒரு சூழலை பிபிசி உருவாக்கும்
என்று
கருதப்படுகிறது,
இது
SDG.களை
உண்மையானதாக்குவதற்கு வழிவகுக்கிறது, மேலும்
ம�ொத்த ஒருங்கிணைப்பை அடைவதன் மூலம்;
சுற்றுச்சூழல் நட்பு ஊராட்சிகள், வழக்கு இல்லாத
பஞ்சாயத்து, பூஜ்யம் விலகாத பஞ்சாயத்து, பூஜ்ஜிய
ப�ொருள் துஷ்பிரய�ோகம் பஞ்சாயத்து, குழந்தை நேய
ஊராட்சி, வயதானவர் நட்பு பஞ்சாயத்து, பாலின
நட்பு பஞ்சாயத்து, ம�ொத்த குடிநீர் வசதியுடன் கூடிய
பஞ்சாயத்து, கார்பன் நடுநிலை பஞ்சாயத்து, ம�ொத்த
வட்டுவசதி
ீ
ப�ோன்றவை. எம்ஓபிஆர் இன் பார்வை
2024ஐ
அடைய,
அடிமட்ட
அளவில்
வளர்ச்சி
சவால்களை எதிர்கொள்ள ஜி.பி.க்கள் செயல்படுவதை
மூல�ோபாயப்படுத்துவதில் பிபிசி மிக முக்கிய பங்கு
வகிக்கிறது.

- பஞ்சாயத்து அமைச்சகம்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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சர்பஞ்ச் தீதியின் ச�ொற்கள்
தூய்மை பாரத இயக்கம் மாற்றப்பட்ட
கிராமங்கள்,
இந்த மாற்றத்தால் மகள்களும்
தாய்மார்களும்
மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள்,
கிராமங்களில் திறந்த வெளியில்
மலம் கழிப்பதில்லை
பெண்கள் தங்கள் சுய மரியாதை
மீ ட்டளித்தல் காரணமாக பாதுகாப்பாக
உணர்கிறார்கள்
ஊராட்சி பெண் தலைவர்
எங்கள் கிராமங்கள் திறந்தவெளியில் மலம்
கழித்தல் அற்ற கிராமம் என்பது பெருமை. தூய்மை
குறித்து
கிராம
மக்களிடையே
விழிப்புணர்வு
உள்ளது. எங்கள் வதிகள்,
ீ
தெருக்கள் மற்றும்
கிராமங்களை
சுத்தமாக்குவதற்கு
அனைவரும்
பங்களிப்பு செய்கிறார்கள். நம் நாட்டில் 35 மாநிலங்கள்
/ யூனியன் பிரதேசங்களின் 699 மாவட்டங்களில்
கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் கிராமங்கள் இப்போது
திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாத (ஓடிஎஃப்)
மாறிவிட்டன என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?
கழிப்பறைகள்
இல்லாததால்
மிக
ம�ோசமாக
பாதிக்கப்படுவதால், இந்த இயக்கத்தில் பெண்களுக்கு
முக்கிய பங்கு உண்டு. எங்கள் கிராமங்களின்
பெண்கள்
தங்கள்
இயற்கைத்
தேவைகளை
நிறைவேற்றிக்
க�ொள்ள
இரவின்
இருளுக்குக்
காத்திருக்க
வேண்டிய
அவசியமில்லை.
இது
எங்களை
மேலும்
பாதுகாப்பாக
ஆக்கியுள்ளது,
பெண்கள், அதிக பாதுகாப்பை உணர்கிற�ோம், எங்கள்
சுய மரியாதையைப் பெற்றோம். ஆனால், இதில்
நாம் திருப்தியடையக்கூடாது.
கிராமவாசிகள்: நாங்கள் இப்போது என்ன
செய்ய வேண்டும், சக�ோதரி?
ஊராட்சி பெண் தலைவர்

கிராமவாசிகளுக்கு
உதவுபவர்கள்
சர்பஞ்ச்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை
அனைத்து வடுகளிலும்
ீ
கழிப்பறைகளை
கட்டும் இந்த மகத்தான பணியை சாதித்தோம்.
எங்கள் கிராமங்கள் திறந்தவெளி மலம்
கழித்தல் இல்லை. கிராம தெருக்கள் மற்றும்
சாக்கடைகள் சுத்தமாக உள்ளன.
இருப்பினும்,
நாம்
அங்கு
நிறுத்த
முடியாது. நம் குப்பையை செல்வமாக்க கவனம்
செலுத்த வேண்டும்.
அரசாங்கம்
எல்லாவற்றையும்
செய்யும்
என்று எதிர்பார்க்க முடியாது என்பதும் சரியானதே.
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எங்களுக்கும், கிராம மக்களுக்கும், நம்மீது ஒரு
ப�ொறுப்பு இருக்கிறது.
எங்கள் கிராமங்கள் பல விஷயங்களில்
நகரங்களை
விட
சிறந்தவை.
உண்மையில்,
நகரங்கள்
இப்போது
விரைவாக
குப்பைத்
த�ொட்டிகளாக மாறி வருகின்றன. எல்லா கிராம
மக்களுக்கும் முன்னால் உள்ள மிகப்பெரிய சவால்
என்னவென்றால், எங்கள் ச�ொந்த கிராமத்தை
தூய்மையின் மாதிரியாக மாற்றுவதும், அதை
ஒரு குப்பைத் த�ொட்டியாக மாற்றுவதிலிருந்து
காப்பாற்றுவதும்
ஆகும்.
எங்கள்
உடலைச்
சுத்தமாக வைத்திருப்பது போன்றே எங்களுக்கு
இன்றியமையாததாக இருக்கிறது, நாங்கள் எங்கள்
முழுமையாக ஒத்துழைப்பை அளித்தால் எங்கள்
சுற்றுச்சூழல் சுத்தமானதாகும்.
கிராமவாசிகள்: நமது சுற்றுப்புறங்களை
சுத்தமாக
வைத்திருப்பதில்
ஒவ்வொரு
கிராமவாசியும் எவ்வாறு பங்களிக்க முடியும்?
ஊராட்சி பெண் தலைவர்

எங்கள்
கிராமங்களின்
சுத்தமான
ஆர�ோக்கியமான சூழலை நாங்கள் விரும்புகிற�ோம்.
அதன் அழகிய அழகைப் பராமரிக்க நாம்
கடுமையாக உழைக்க வேண்டும்
நகரங்களைப்
ப�ோலவே
குப்பை
மலைகளை உருவாக்குவதை நிறுத்துங்கள்.
இது
மிகவும்
கடினம்
அல்ல.
இந்த
மந்திரத்தை நீ ங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்
குறைத்தல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும்
மறுசுழற்சி செய்தல்.
அரசாங்கத்தால்
கட்டப்பட்ட
வசதிகளை
பராமரிப்பது நம் அனைவரின் கடமையாகும். நாம்
நமது கழிப்பறைகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பது
மட்டுமல்லாமல், அவற்றை தவறாமல் பயன்படுத்த
வேண்டும். தூய்மை என்பது ஒவ்வொரு கிராம
மக்களின் கடமையாக இருக்க வேண்டும். கழிவுகளை
நிர்வகிப்பதில் நாம் அனைவரும் சிறப்பு கவனம்
செலுத்த வேண்டும். வட்டுக்
ீ
கழிவுகள்
மற்றும்

நமது விவசாய வயல்களில் இருந்து வெளியேறும்
கழிவுகளை  அகற்றுவதற்கான பல்வேறு முறைகள்
குறித்து நாம் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டும்.
நகரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, உயிர் கழிவுகள்
மற்றும்
திடக்கழிவுகளை
நிர்வகிக்கும்
புதிய
நுட்பங்களை
கண்டுபிடிப்பதற்கான
திறனும்
ஆற்றலும் நமது கிராமங்களுக்கு உண்டு. நமது
கழிவுகளை நிர்வகிக்கும்போது சில லாபங்களை
நாம் பெறக்கூடிய நடைமுறைகளை நாம் பின்பற்ற
வேண்டும். ஆம், நான் உண்மையைச் ச�ொல்கிறேன்.
கழிவு நிர்வாகத்தின் சரியான விஞ்ஞான முறைகளை
பின்பற்றுவதன் மூலம் நாம் நல்ல வருமானத்தை
ஈட்ட முடியும். அப்போது கழிவுகள் மட்டுமே நமக்கு
லாபமாக இருக்கும். இந்த நன்மைகளில் மாசுபாட்டை
சரிபார்ப்பதும், கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்வதன்
மூலம் பணம் சம்பாதிப்பதும் அடங்கும்.
கிராமவாசிகள்: மிகவும் சுவாரஸ்யமாக
உள்ளது தீதி, இதைப் பற்றி மேலும் ச�ொல்லுங்கள்.
ஊராட்சி பெண் தலைவர்

இயற்கை
இருப்பதில்லை.

ஒருப�ோதும்

பயனற்றதாக

விலைமதிப்பற்ற மதிப்பை நாம் ஆராய
வேண்டும்.
பயனற்றதாகக்
கருதப்பட்ட
குப்பைகளிலிருந்து
தங்கத்தை
உருவாக்க
அறிவியல் உங்களுக்கு வழிகாட்டும்.
உதாரணமாக,
நம்
கழிவுகளை
பிரிக்க
தினமும் தவறாமல் சிறிது நேரம் செலவிட்டால்,
அதை திட மற்றும் உயிர் சிதைக்கும் வடிவங்களில்
பிரிக்கலாம். உயிர் சிதைக்கக்கூடிய கழிவுகள்,
சுள்ளிகள் (பராலி), பண்ணை கழிவுகள், கால்நடை
சாணம் (க�ோபார்) ப�ோன்றவற்றை எளிதில் உரம் /
வெர்மி-உரம் என மாற்றலாம், இந்த இயற்கை உரங்கள்
மண்ணின்
வளத்தை
மிகக்
குறைந்த
செலவில்
மேம்படுத்துகின்றன.
ரசாயன
உரங்களைப்
பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீங்கு விளைவிப்பதைத்
தவிர்க்க இது நமக்கு உதவுகிறது. வட்டில்
ீ
தயாரிக்கும்
உரம் பயிரின் விலையை குறைக்க உதவுகிறது,
இதனால்
விவசாயிகளுக்கு
அதிக
வருமானம்
கிடைக்கும். உரம், மண்புழு உரம், உயிர் உரம்
ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்; மிகக்குறைந்த
முதலீட்டில் ஒரு சிறந்த விளைச்சலை அடைவது
மட்டுமல்லாமல்,
மண்ணின்
ஆர�ோக்கியத்தையும்
கழிவுகளிலிருந்து
மேம்படுத்துகிற�ோம்.
பண்ணை
தரமான கரிம உரங்களை நாம் உற்பத்தி செய்யலாம்,
அவை த�ொடர்ச்சியான வருவாய் ஈட்டும் மூலத்தை
அளித்து சந்தையில் விற்கக்கூடியவை.
கிராமவாசிகள்: தீதி, இந்த விஷயங்கள்
நம்
வாழ்வில்
தினமும்
அனைத்தையும்
காண்கிற�ோம்.
உங்கள்
வார்த்தைகள்
எங்களுக்குப் பெரிய உத்வேகமாக இருக்கின்றன.
ஊராட்சி பெண் தலைவர்

சரி, இப்போது கேளுங்கள்.

எரிப�ொருள்-புகை மற்றும்
மாசுபாடு
நகரங்களின்
ம�ோசமாக்கியுள்ளது.
அங்கு
சுவாசிக்க
பெறுவது கடினம்

புதிய

சுற்றுச்சூழல்நிலையை
காற்றைப்

நாம் பாதுகாப்பாக இருப்போம், எங்கள்
கிராமங்களையும் காப்பாற்றுவ�ோம்
சுற்றுச்சூழலுக்கான நமது கடமையைச்
செய்வோம், நாட்டின் வளர்ச்சியில் பங்களிப்போம்
மாசுபாடு என்பது வெறும் தேசிய அளவிலான
பிரச்சினை
மட்டுமல்ல,
அது
உலகளாவிய
பிரச்சினையாக
மாறியுள்ளது.
கிராமங்களில்
வசிப்பவர்களாகவும்,
ஊராட்சியின்
உறுப்பினர்களாகவும், இந்த சிக்கலைச் சமாளிக்க
நாமே நமக்கு உதவ முடியும். உயிர் கழிவுகளை நாம்
சுத்தமான எரிப�ொருளாகவும் உரமாகவும் மாற்ற
வேண்டும்.
விலங்குகளிலிருந்து
வரும்
மாட்டு
சாணம் ப�ோன்றவற்றை சமையல் வாயு தயாரிக்க
பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த செயல்பாட்டில் நமக்கு
உதவக்கூடிய
பல
திட்டங்கள்
அரசாங்கத்தால்
நடத்தப்படுகின்றன என்பது நமக்குத் தெரியும்.
பண்ணைக் கழிவுகள் எரிக்கப்படுவதற்குப்
பதிலாக மறுசுயற்சிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்.
எனவே
கிராமத்திற்குள்
நல்ல
சுற்றுச்சூழல்
நிலைமைகளை உருவாக்க முடியும். கழிவுகளை
திறந்தவெளியில்
க�ொட்டுவது
கட்டுப்பட்டு
துர்நாற்றம்
மற்றும்
பிற
த�ொல்லைகளை
தடுக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, கிராம
அளவில் கழிவு மேலாண்மை சுத்தமான மற்றும்
பசுமையான சூழலுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.
கிராமவாசிகள்: ஆனால் தீதி, தற்போது
உலகம் முழுவதும் க�ொர�ோனாவைப் பற்றி
கவலை க�ொண்டுள்ளது. அதைத் தீர்ப்பதில்
தூய்மையின் பங்கு என்ன?
ஊராட்சி பெண் தலைவர்

க�ொர�ோனா
அழுகை
இடங்களிலும் பரவி வருகிறது

எல்லா

ஆனால்
நாம்
புரிந்துக�ொண்டு
புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட வேண்டும்
பாதுகாப்பாக
இருக்கிறது-

மாற

ஒரே

ஒரு

வழி

தனிப்பட்ட தூய்மையைப் பின்பற்றுங்கள் மற்றும்
பாதுகாப்பான இடைவெளியை கடைபிடியுங்கள்.
நீங்கள் ச�ொன்னது முற்றிலும் சரி. பாதுகாப்பை
உறுதி செய்வதில் தூய்மை பாரத இயக்கம் மிக
முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, ஆனால் அதே நேரத்தில்,
க�ொர�ோனா வைரஸின் பரவுகின்ற சங்கிலியில் ஒரு
இணைப்பாக மாறுவதைத் தவிர்ப்பது குறித்து நாம்
முழு அக்கறையும் எடுக்க வேண்டும். முககவசம்
அணிந்துக�ொள்வதும், இரண்டு அடி பாதுகாப்பான
தூரத்தை பராமரிப்பதும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கப்பட
வேண்டும்.
சுத்தமான
பழக்கம்
இந்த
நெருக்கடியிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றும்.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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சேர், பச்சத் ஒன்றியம், மாவட்டம் சிர்மாவுர்
திட்ட கண்ணோட்டம் :

சி

ர்மாவுர் மாவட்டத்தின் பச்சத் வட்டாரத்தில்
த�ொகுதியில்
உள்ள
கிராம
பஞ்சாயத்து
"ஜமான் கி சேர்", த�ொகுதி மற்றும் மாவட்ட
தலைமையகத்திலிருந்து 20 கி.மீ ட்டரில் தூரத்தில்
அமைந்துள்ளது. இந்த கிராம ஊராட்சி 2019 ஏப்ரல்
30 அன்று நீர்ப்பாசன த�ொட்டி -அச்சலா சந்திர
திட்டத்தை நிர்மாணித்து நிறைவு செய்தது. இந்த
கட்டுமானத்தில் கிராம ஊராட்சி MGNREGA இன்
கீ ழ் வேலைவாய்ப்பு வழங்கியது மட்டுமல்லாமல்,
கால்வாயிலிருந்து தண்ணீரை சேமிப்பதன் மூலம்
நீர்
பற்றாக்குறையின்
பாரிய
சவாலையும்
எதிர்கொண்டது. இந்த திட்டத்தின் கீ ழ் ஒரு வட்டத் 
த�ொட்டி ரூ. 5 லட்சம் செலவிலும் செவ்வகத் 
த�ொட்டி ரூ. 3.5 லட்சம் செலவிலும் கட்டப்பட்டது.
இந்த த�ொட்டிகளின் க�ொள்ளளவு 1,14,000 லிட்டர்
மற்றும் 65000 லிட்டர் ஆகும். சுமார் 10 குடும்பங்கள்
இதன் மூலம் பயனடைந்துள்ளன.

திட்ட செயல்முறை:- கிராம ஊராட்சி ஜமான்
கி சேரின் இந்த திட்டம் கிராம விவசாயிகளின்
விவசாய நிலங்களின் பாசன தேவைகளை பூர்த்தி
செய்வதே ஆகும். இந்த மூலத்திலிருந்து நீர் சேமிப்பு
த�ொட்டியில் உயர்த்தப்பட்டு, சுமார் 2 ஹெக்டேர்
விளைநிலங்கள் பாசனம் செய்யப்படுகின்றன. இது
பணப்பயிர்களை
உருவாக்குவதன்
மூலம்
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வாழ்வாதாரத்தை
சம்பாதிக்கவும்
அவர்களின்
வாழ்க்கைத்
தரத்தை
உயர்த்தவும்
மக்களுக்கு
உதவியுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கட்டுமானத்துடன்,
முக்கியமாக உருளைக்கிழங்கு, தக்காளி, மிளகாய்,
குடை மிளகாய், அரிசி மற்றும் வெங்காய பயிர்கள்
பாசனம் செய்யப்படுகின்றன. ஜமான் கி சேரின்
கிராமவாசிகள் ப�ொது வகையைச் சேர்ந்த சிறு
விவசாயிகள், அவர்கள் குடும்பத்தை காப்பதற்கு
விவசாயம் மற்றும் தினசரி ஊதியம் தவிர வேறு
சம்பாதிக்க வழி இல்லை. கிராம மக்களுக்கு
வேலைவாய்ப்பு
வழங்குவதற்கும்,
தண்ணீர்
பற்றாக்குறையை சந்திப்பதற்கும், அச்சலா சந்திரா
என்ற இலவச த�ொட்டி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது,
இதனால்
ஒவ்வொரு
பருவத்திலும்
கால்வாயிலிருந்து தண்ணீர் சேகரிக்கப்படுகிறது.
இந்த
கட்டுமானம்
கிராமத்தில்
வசிக்கும்
அனைவரின்
வாழ்க்கைத்
தரத்தையும்
மேம்படுத்தியது, ஏனெனில் கிராமவாசிகள் தங்கள்
நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய முடிந்தது மற்றும்
இந்த த�ொட்டிகளில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள
கால்வாய் நீரிலிருந்து பணப்பயிர்களை உற்பத்தி
செய்ய முடிந்தது. இந்த திட்டத்திற்காக தேசிய
அளவில்
இரண்டாம்
பரிசு
மத்திய
அரசால்
வழங்கப்பட்டது. இதற்காக, பஞ்சாயத்து ஜமான் கி
சேர் கிராமத்தில் வசிப்பவர்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு
தகுதியானவர்கள்.

ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் பூங்கா: கிராமப்புற
வளர்ச்சியின் முழுமையான மாதிரி

எ

ம்ஜிஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் முக்கிய
மற்றும் முதன்மை ந�ோக்கம் நாடு முழுவதும்
உள்ள கிராமப்புற இந்திய குடிமக்களுக்கு 100 நாள்
வேலைவாய்ப்பை
உறுதி
செய்வதாகும்,
அதே
நேரத்தில்
அதன்
இரண்டாவது
ந�ோக்கம்
குடிமக்களுக்கு நிலையான வருமான வழிமுறைகளை
உருவாக்குவதும்,
கிராமப்புறங்களில்
நிரந்தர
ச�ொத்துக்களை உருவாக்குவதன் மூலம் வளர்ச்சியின்
பிராந்திய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதுமாகும்.
பகுதிகள். ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் திட்டத்தில்
பன்முக பரிமாணங்கள் உள்ளன மற்றும் ஊரக
வேலை உறுதி திட்டம் சட்டத்தின் மைய உணர்வை
செயல்படுத்த
துறையால்
வெளியிடப்பட்ட
260
படைப்புகளின் குறியீட்டு பட்டியல் இந்த உண்மைக்கு
ஒரு சான்றாகும். ஊரக வேலை உறுதி திட்டம்
குடிமக்களுக்கு
100
நாட்கள்
வேலைவாய்ப்பை
வழங்குவது மட்டுமல்ல (இமாச்சலில் 120 நாட்கள்),
மக்களுக்கான சமூக ச�ொத்துக்களை உருவாக்குவதன்
மூலம, இது நிலையான வருமான ஆதாரங்களின்
வளர்ச்சிக்கு
வழிவகுத்து,
தேசத்தின்
எதிர்கால
ப�ொருளாதார பாதுகாப்பிற்கு சாதகமான அம்சமாகவும்
ஆகிறது.

மண்டி மாவட்டத்தின் சிராஜ் பகுதியில் ஷிகாரி
மாதாவின் புகழ்பெற்ற க�ோயில் உள்ளது மற்றும்
ஒவ்வ�ொரு ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த
க�ோவிலுக்கு வருகை தருகின்றனர். ஜஞ்சைஹாலியில்
இருந்து 20 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள கிராம ஊராட்சி
முர்ஹாக் இந்த வழியில் பக்தர்கள் கடந்து செல்லும்
இடத்தில் அமைந்துள்ளது. க�ோஹர் மேம்பாட்டுத்
த�ொகுதியின் கிராம ஊராட்சி முர்ஹாக், உள்ளூர்
தேவைகளுக்கு மேல் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை
உறுதி திட்டம் உடன் சுற்றுலாவை இணைக்கும்
திட்டத்தைக் கருத்தில் க�ொண்டு, பராடி என்ற இடத்தை
உருவாக்க வருடாந்திர திட்டத்தை தயாரித்தார்கள்.
இதன் மூலம் ஒன்றரை ஆண்டு காலத்தில் இந்தியாவின்
முதல் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதி திட்டம்
சுற்றுலா பூங்கா நிறைவுற்றது. சுமார் 5 பெரிய
நிலங்களில் இந்த பூங்கா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
பூங்காவின் கட்டுமானத்திற்காக மகாத்மா காந்தி ஊரக
வேலை உறுதி திட்டம் இன் கீ ழ் சுமார் 1.10 க�ோடி
ரூபாய்
செலவிடப்பட்டது.
14
வது
நிதி
ஆணையத்திடமிருந்து ரூ. 1 லட்சம் செலவில் ப�ொது
கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன, மேலும் திட்டத்
தலைவரால் சுமார் ரூ. 5 லட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழியில், பூங்காவிற்கு ம�ொத்தம் ரூ. 1.20 க�ோடி
செலவிடப்பட்டுள்ளது,
இதில்
99
சதவதம்
ீ
எம்ஜிஎன்இஆர்ஜிஏ
ப�ொருளிலிருந்து
செலவிடப்பட்டுள்ளது.
மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதி பூங்கா
கிராமப்புற
வளர்ச்சியின்
10
ந�ோக்கங்களை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டது - 1) த�ோட்டக்கலை
மற்றும் வன பாதுகாப்பு. 2) வனவிலங்கு பாதுகாப்பு.

3) மழை நீர் பாதுகாப்பு. 4) சூரிய சக்தியின் பயன்பாடு.
5) ப�ோதை பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவாதற்கான
செய்தியை பரப்புவதற்கு. 6) சுகாதார செய்தி. 7)
கிராமப்புற இயற்கை சுற்றுலாவை ஊக்குவிப்பதன்
மூலம் சுற்றுச்சூழலுடன் எந்தவிதமான சலனமும்
இல்லாமல்
கிராமப்புற
சுற்றுலா
தலங்களை
அபிவிருத்தி
செய்தல்,
மற்றும்
பள்ளி
குழந்தைகளுக்கு கல்வி வருகைக்கான இடங்களைத்
தயாரித்தல்,
இதனால்
அவர்கள்
சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு (நிலையான வளர்ச்சி) செய்தியைப்
பெறலாம். 8) உள்ளூர் இளைஞர்கள் மற்றும்
பெண்கள்
சுய
உதவிக்குழுக்களுக்கு
வேலை
வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல். 9) மகாத்மா காந்தி
ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் வின் கீ ழ் நிரந்தர
ச�ொத்துக்களை நிர்மாணிப்பதன் மூலம் திருமணம்
ப�ோன்ற சமூக கூட்டங்களுக்கு உள்ளூர் மக்களுக்கு
வசதிகள்
செய்யப்பட்டுள்ளன.
10)
பண்டைய
கலாச்சார-மத
பாரம்பரியத்திற்கு
பாதுகாப்பு
அளித்தல் மற்றும் கிராம ஊராட்சிக்கு நிரந்தர
வருமான ஆதாரத்தை உருவாக்குதல்.
மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதி
பூங்காவை நிர்மாணிக்கும் ப�ோது, சுற்றுச்சூழல்
சீர்குலைவில்லாமல் செய்யப்பட்டது, அந்த பகுதி
வழியாக செல்லும் வாகனங்களுக்கு, சாலைகள்
கட்டப்பட்டு, மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதி
மீ தமுள்ள பகுதியில், சுமார் 150 சினார் மரங்கள்,
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வேறு
வகை
மரங்கள்
மற்றும்
பிற
உயிரினங்களின் பூக்கள் கிராம பஞ்சாயத்தினால்
நடப்பட்டுள்ளன. இதனுடன், த�ோட்டம் மற்றும்
வன பாதுகாப்பு பற்றிய செய்திகளை வழங்கும்
பலகைகளும் நிறுவப்பட்டுள்ளன. எந்த சூழல்
ஆர்வலரும்
பூங்காவிற்கு
வந்து
மரங்களை
நடலாம்.
வனவிலங்குகளின்
புள்ளிவிவரங்கள்
பூங்காவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன, இதன் மூலம்
"இன்று வனவிலங்குகளை நாம் காப்பாற்றவில்லை
என்றால்,
சிறிது
நேரம்
கழித்து
அவை
வடிவங்களில் மட்டுமே த�ோன்றும்" என்று ஒரு
செய்தி எழுதப்பட்டுள்ளது. பள்ளி குழந்தைகள்
மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் ப�ோன்றவர்கள்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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இந்த புள்ளி விவரங்களுடன் புகைப்படம் எடுத்து
வனவிலங்கு பாதுகாப்பு பற்றிய செய்தியையும்
பெறுகிறார்கள். பூங்காவில், மகாத்மா காந்தி ஊரக
வேலை உறுதி இன் கீ ழ் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள்
மற்றும் வர்ஷா ஷாலிகாக்களின் கூரைகளில்
இருந்து மழைநீர் சேகரிக்கப்பட்டு ஒன்பது பைன்
மரங்களுக்கு நடுவில் கட்டப்பட்ட ஒரு குளத்தில்
ஒரு த�ொட்டி வழியாக ஊற்றப்படுகிறது. நீர்
தொட்டியில் உள்ள உள்ள நீர் சுற்றுலா படகு
செலுத்தும் நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும்.
இந்த
நீர்
பின்னர்
மக்களின்
வயல்களுக்கு
க�ொண்டு
செல்லப்பட்டு
விவசாயத்திற்கு
பயன்படுத்தப்படுகிறது,
இது
மழைநீரின்
பல
செயல்பாட்டு பயன்பாட்டிற்கும் வழிவகுக்கிறது,
மேலும் நீர் சுழற்சியை நிறைவு செய்கிறது.
சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்காக பூங்காவில்
சுமார் 100 சூரிய விளக்குகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன; "சூரிய
ஆற்றலைப்
பயன்படுத்துதல்"
என்ற
செய்தி
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பூங்காவில்
உள்ள
இந்த
பலகைகளில் இயற்கையின் அன்பின் செய்தியும்,
ப�ோதைப்பொருட்களிலிருந்து
விடுபடுதல்
பற்றிய
செய்தியும் காட்டப்பட்டுள்ளன. இளைஞர்கள் தங்களை
நேர்மறையான செயல்களுடன் இணைத்துக்கொள்ளவும்,
ப�ோதை மற்றும் பிற ப�ோதைப்பொருட்களிலிருந்து
விடுபடவும் கிராம ஊராட்சிகளில் பூங்காவில் ஒரு
உடற்பயிற்சி கூடம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
பூங்காவில்
சுற்றுச்சூழல்
நட்பு
குப்பைத்
த�ொட்டிகள்
நிறுவப்பட்டுள்ளன,
பூங்காவின்
தூய்மையை
உறுதி
செய்வதற்காக
குப்பை
சேகரிக்கும் குழிகளில் குப்பை சேகரிக்கப்படுகிறது
மற்றும் நெகிழி ப�ோன்றவை நகர சபை சந்தையின்
ஆலைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. இந்த வழியில்
இந்த பூங்காவில் தூய்மை மற்றும் ப�ோதைப்பொருள்
தடுப்பு த�ொடர்பான செய்திகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
குழந்தைகள் பூங்காவில் விளையாட ஒரு
விளையாட்டு நிலையமும் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு
இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வருகின்ற
மக்கள் தங்குவதற்கேற்ப மகாத்மா காந்தி ஊரக

வேலை உறுதி திட்டம் கீ ழ் பூங்காவில் தங்கும் அறை
கட்டப்பட்டுள்ளது. பெண்கள் சுய உதவிக்குழுக்களுக்காக
இரண்டு கட்டிடங்களும் கட்டப்பட்டுள்ளன. பூங்காவிற்கு
வருகை தரும் சுற்றுலாப்
பயணிகளிடமிருந்து
உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் பெண்கள் சுய உதவிக்
குழுக்களைப்
பயன்படுத்துவதற்கான
வழிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
பூங்காவில்,
விளையாட்டு
மைதானம்,
பெண்கள் சுய உதவிக்குழு கட்டிடங்கள், கிராமப்புற
கடைகள்
மற்றும்
சமூக
சமையலறை
க�ொட்டகைகள் ப�ோன்ற கட்டிடங்கள் மகாத்மா
காந்தி ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் வின் கீ ழ்
கட்டப்பட்டுள்ளன,
ஒரு
அரங்கு,
திட்டத்
தலைவரால் கட்டப்பட்டுள்ளது மற்றும் 14 வது
நிதி ஆணையத்தின் த�ொகையுடன், ஒரு கழிப்பறை
கட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த
கட்டிடங்களை
நிர்மாணிப்பதன் மூலம், உள்ளூர்வாசிகள் சமூக
செயல்பாடுகளை
ஒழுங்கமைப்பதற்கான
வசதிகளையும்
அரசியல்,
உத்திய�ோகபூர்வ,
ப�ொழுதுப�ோக்கு
மற்றும்
விளையாட்டு
நிகழ்வுகளுக்கான ப�ொதுக் கூட்டங்கள் நடத்தும்
இடத்தையும் பெற்றுள்ளனர்.
மா பாகலமுகி என்ற பழங்கால க�ோயிலுடன்
இந்த பூங்கா கட்டப்பட்டுள்ளது. பூங்கா கட்டப்பட்ட
பின்னர் க�ோயிலின் மாத வருமானம் பெரிதும்
அதிகரித்து இந்த பழைய பாரம்பரியத்திற்கு ஒரு
பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது. பூங்கா கூடுதலாக கிராம
ஊராட்சி முர்ஹாக் க்கு ஒரு நிலையான வருமான
ஆதாரமாக உருவாக்கப் பட்டுள்ளது, இதிலிருந்து
பூங்கா
பராமரிப்பு
மற்றும்
பிற
மேம்பாட்டு
பணிகளுக்கான
விரிவாக்கங்கள்
சாத்தியமாகும்.
சுமார் 2300 மீ ட்டர் உயரத்தில் அழகான டிய�ோடர்
மரங்களுக்கு மத்தியில் கட்டப்பட்ட இந்த ஆன்மீக
பூங்காவின் செய்தி என்னவென்றால் - "சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்புடன் கூட வளர்ச்சி சாத்தியமாகும்".
தேஜேந்திர தாக்கூர், தலைவர் கிராம ஊராட்சி முர்ஹாக்,
அபிவிருத்தி த�ொகுதி க�ோஹர், மாவட்ட மண்டி, இமாச்சல பிரதேசம்.
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கிராம பஞ்சாயத்து தமூன், பிளாக் மஷ�ோபிரா,

தெஹ்ஸில் மற்றும் சிம்லா மாவட்டம், இமாச்சல பிரதேசம்
அறிமுகம்:

சி

ம்லாவிலிருந்து 20 கி.மீ த�ொலைவில் சிம்லாநலகர் சாலையில் கிராம பஞ்சாயத்து தமுன்
அமைந்துள்ளது.
இந்த
கிராம
பஞ்சாயத்து
ம�ொத்தம் 13
வருவாய்
கிராமங்களையும் 7
வார்டுகளையும்
க�ொண்டுள்ளது.
இந்த
ஊராட்சியில்,
திரு
பல்தேவ்
ராஜ்
தாக்கூர்
தலைவர் பதவி வகிக்கிறார். விமான நிலையம்
ஜுப்பரஹட்டியும் இந்த கிராம பஞ்சாயத்தின் கீ ழ்
வருகிறது. பஞ்சாயத்து பகுதியின் அனைத்து
சுற்று
வளர்ச்சிக்கும்,
மக்களின்
முன்னேற்றத்திற்காக
கிராம
பஞ்சாயத்து
சுற்றுச்சூழல், சுற்றுலா, விவசாயம் / த�ோட்டக்கலை
மற்றும் நீர்ப்பாசனத் துறையில் பல பணிகளைச்
செய்துள்ளது. கிராம பஞ்சாயத்து தமுனுக்கு 201617 மற்றும் 2017-18 ஆண்டுகளில் தீன் தயாள்
உபாத்யாய வலிமைக்கான ஊராட்சிக்கான விருது
விருது வழங்கப்பட்டது. மேலும், இந்த கிராம
பஞ்சாயத்துக்கு 2016-17 மற்றும் 2017-18 ஆண்டுகளில்
நானாஜி தேஷ்முக் தேசிய க�ௌரவ் கிராம சபை
விருதும் வழங்கப்பட்டது. இமாச்சல பிரதேசத்தின்
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
சுற்றுச்சூழல்
துறையில்
சிறந்த
பணிக்காக
சுற்றுச்சூழல்
தலைமைத்துவ விருதை 2019 ஜூன் 05 அன்று
வழங்கினார்.

கிராம ஊராட்சி செய்து வரும் பணிகளின்
விவரங்கள் பின்வருமாறு: 1. சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுலா: கிராம
பஞ்சாயத்தினால்
சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுலா நடவடிக்கைகளை
மேம்படுத்துவதற்காக, பஞ்சாயத்து பிரதிநிதிகள்,
பெண்கள் குழுக்கள், சுய உதவிக்குழுக்கள் மற்றும்
உள்ளூர் மக்களுடன் இணைந்து கிராம பாகாஹல்லி
மற்றும்
பவானா
கிராமத்தில்
சாலைய�ோர
த�ோட்டங்கள்
அமைக்கும்
பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன. சுமார் 300 மீ ட்டர் பரப்பளவில்
இந்த த�ோட்டம் செய்யப்பட்டது, இதில் சிடார்,
அரிசி, க�ொய்யா மற்றும் பூச்செடிகள் நடப்பட்டன,
இது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுலா
நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கும். சிவப்பு அரிசி,
க�ோடா ப�ோன்ற பழைய பயிர்களை புதுப்பிக்க
இந்த
பகுதியில்
கிராமப்
ஊராட்சி
தமுன்
விழிப்புணர்வு முகாம்களை ஏற்பாடு செய்தது.
2. வேளாண்மை: விவசாயிகள்
/
த�ோட்டக்காரர்களின்
ப�ொருளாதார நிலையை வலுப்படுத்துவதற்காக,
விவசாயத்
துறை
மூலம்
கிராம
ஊராட்சி
விழிப்புணர்வு முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு,

கரிம
வேளாண்மைக்கு
மக்கள்
ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். கிராம பஞ்சாயத்து தமுன்
விவசாயிகளுக்கு நவன
ீ விதைகள் / மரக்கன்றுகள்,
உரம்
மற்றும்
வெளிநாட்டு
காய்கறிகளின்
உபகரணங்கள் (சிவப்பு-மஞ்சள் குடை மிளகாய்,
விதை இல்லாத வெள்ளரி) விவசாயத் துறை
மூலம் விவசாயிகளுக்கு மலிவான விலையில்
வழங்கினர். விவசாயிகளின் வசதிக்காக, ஒரு
மலர் மற்றும் காய்கறி உற்பத்தி கூட்டுறவு
சந்தைப்படுத்தல் சங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்குள்ள விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருமானத்தை
அளித்து வரும் இந்த குழு மூலம் இப்பகுதியின்
விவசாயிகள் தங்கள் காய்கறிகள் / பயிர்களை
ஏற்பாடு செய்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர்,
மேலும் அவர்களின் ப�ொருளாதார நிலையும்
பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகளுக்காக
ஜுபராஹட்டி கிராமத்தில் விவசாயிகள் பயிற்சி
மையம் திறக்க வேண்டும் என்ற க�ோரிக்கையை
பஞ்சாயத்து, அரசாங்கத்திடம் வைத்தது, இதைக்
கருத்தில்
க�ொண்டு
அரசு
ரூ.
30
லட்சம்
அனுமதித்தது. கிராமத்தில் ஊராட்சி 3 விஸ்வா
காணிகள் வழங்கியது கட்டிடத்தின் கட்டுமான.
விவசாயிகள் செய்த சிறப்பான பணிகளுக்காக
ஊராட்சி க�ௌரவிக்கப்பட்டது.
3. நீ ர்ப்பாசனம்: மழைநீரை சேமிப்பதற்கும், விவசாயிகளுக்கு
நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குவதற்கும், பவானா

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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மற்றும் கலாக் கிராமங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு

ப�ொருளின்

கீ ழ்

இரண்டு

கூடுதல்

மழைநீர்

சேகரிப்பு த�ொட்டிகள் தலா ரூ.9 லட்சம் செலவில்

கட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த த�ொட்டிகளின் திறன் 2.50

லட்சம் முதல் 3.00 லட்சம் லிட்டர் வரை உள்ளது.
இந்த

த�ொட்டிகள்

விவசாயிகளுக்கு

வழங்கிய

நீர்ப்பாசன வசதிகளால், விவசாய உற்பத்தியில்
அதிகரிப்புக்கு வழிவகுத்தது, இதன் விளைவாக

அவர்களின்

வருமானம்.

கிராம

தமுனின்
முயற்சியால்,
கிராம
ஊராட்சி
த�ொடர்ந்து
வெற்றியின்
புதிய
உயரங்களை
எட்டும் இலக்கை ந�ோக்கி நகரும் என்று எளிதாக
எதிர்பார்க்கலாம்.

பிரேம் லால்,
ஊராட்சி ஆய்வாளர், வட்டாரம் மஷ�ோபிரா,
சிம்லா மாவட்டம், ஹெச்பி

ஊராட்சி

ஒரு வெற்றிகரமான முயற்சி: தூய்மையை
ந�ோக்கிய ஒரு படி
இமாச்சல
பிரதேசத்தின்
வளர்ச்சித்
வட்டாரமான பவர்ணாவின் கிராம ஊராட்சி ஐமா
தூய்மைத் துறையில் நாட்டின் மாதிரி ஊராட்சி
ஆனது.
இமாச்சலப்
பிரதேசத்தில்
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
திரு
ஜெய்
ராம்
தாக்கூர்
தலைமையில்
இமாச்சலப்
பிரதேசத்தில்
அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்ட பின்னர், காங்க்ரா
மாவட்டம், பவர்ணா வளர்ச்சித் த�ொகுதி, என்ற
இடத்தில்
குப்பை
ஆலைக்கு
மாண்புமிகு
பஞ்சாயத்து ராஜ் மற்றும் இமாச்சல பிரதேச ஊரக
வளர்ச்சி அமைச்சர் திரு வரேந்திர
ீ
கன்வார்
அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. இந்தத்
திட்டம் மூன்று மாதங்களுக்குள் நிறைவடைந்து,
2018 ஏப்ரல் 28 ஆம் தேதி கிராம மக்களுக்கு மாநில

ஸ்வச் பாரத் மிஷனின் உயிர�ோட்டமான வடிவம் - கிராம பஞ்சாயத்து
ஐமா, மேம்பாட்டுத் த�ொகுதி பவர்ணா, மாவட்ட காங்க்ரா,
இமாச்சலப் பிரதேசம், மாண்புமிகு பிரதமர், திரு நரேந்திர ம�ோடியின்
கனவை நனவாக்குகிறது.
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பஞ்சாயத்து ராஜ் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சர்
திரு
வரேந்திர
ீ
கன்வார்
அவர்களால்
அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. தற்போது, இந்த கிராம
பஞ்சாயத்தின் குப்பை ஆலை யில் இருந்து 11
பேருக்கு வேலை கிடைத்துள்ளது. இது ஒரு சுய
சார்புடையது, இது அனைத்து செலவுகளையும்
மேற்கொண்டது லாபம் ஈட்டுகிறது.
பாலம்பூரைச் சேர்ந்த ஐமா ஊராட்சிக்கு
நாட்டின் மிகச் சிறந்த பஞ்சாயத்து என்ற பெருமை
உண்டு
என்பது
பெருமைக்குரிய
விஷயம்.
சமையலறை
கழிவுகள்
முதல்
சுகாதார
நாப்கின்கள் வரை வெளியேற்றுவதற்காக ஐமா
ஊராட்சி ஏற்றுக்கொண்ட அமைப்பு, நாட்டிற்கும்
பிற ஊராட்சிகளுக்கும் உத்வேகம் என்று தேசிய
பசுமைத்
தீர்ப்பாயம்
விவரித்துள்ளது.
கிராம
பஞ்சாயத்து ஐமாவின் அப்போதைய தலைவரான
திரு சஞ்சீவ் ராணா இந்த புதிய முறையை
கண்டுபிடித்ததன் தந்தை ஆவார். இந்த அமைப்பின்
கீ ழ், சமையலறையின் குப்பை பதப்படுத்தப்பட்டு
எருவாக
மாற்றப்படுகிறது.
கிராம
மக்கள்

அனைவரும்
தூய்மை
உறுதிம�ொழியை
எடுத்துள்ளனர்,
கிராம
பஞ்சாயத்தை
ஒரு
தூய்மையான
பஞ்சாயத்தாக்கத்
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. கிராம பஞ்சாயத்து ஒரு
சுற்றுச்சூழல் நட்பு வாகனத்தையும் வாங்கியுள்ளது.
இதன்
மூலம்
குப்பை
ஒரு
நியமிக்கப்பட்ட
இடத்திற்கு க�ொண்டு செல்லப்படுகிறது, மற்றும்
ஒரு
ரசாயன
முறையால்
அது
எருவாக
பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஐமா ஊராட்சி இப்போது
மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் ஒரு உத்வேகம் தரும்
ஊராட்சி
ஆகிவிட்டது.
நாட்டின்
மற்றும்
மாநிலத்தின் பல நிறுவனங்கள் இங்கு வந்து
அமைப்பைப் பார்த்து, அதே முறையை தங்கள்
மாவட்ட ஊராட்சிகளில் செயல்படுத்த உறுதிம�ொழி
எடுத்து வருகின்றன.
மாநிலத்தில்
முதல்
கழிவு
ஆலையை
அமைத்த பாலம்பூரின் ஐமா ஊராட்சி, டெல்லியில்
நடந்த யுஎன்எஃப்சிசி மாநாட்டிலும் ஆதிக்கம்
செலுத்தியது. யுஎன்எஃப்சிசி (காலநிலை மாற்றம்
த�ொடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டமைப்பின்
மாநாடு) ஏற்பாடு செய்த கருத்தரங்கில், ஐமா
பஞ்சாயத்தின்
குப்பை
ஆலை
குறித்து
விவாதிக்கப்பட்டது,
மேலும்
இது
எவ்வாறு
வெற்றிகரமாக
செயல்படுகிறது
என்பதை
15
நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் முன் விளக்கப்பட்டது.
என்ஜிடி உறுப்பினர் திருமதி. ராஜ்வந்த் சந்துவும்
இங்கு வந்து முழு அமைப்பையும் பார்த்து அதை
மிகவும்
பாராட்டினார்.
பாலம்பூரின்
இந்த
பஞ்சாயத்து நாட்டின் சிறந்த மற்றும் மாதிரி
பஞ்சாயத்து
ஆகிவிட்டது
என்பது
இமாச்சல
பிரதேசத்திற்கு பெருமை அளிக்கிறது.
தூய்மை பாரத இயக்கம் இந்தியாவில் மிக
முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான பிரச்சாரங்களில்
ஒன்றாகும். இந்த பிரச்சாரத்தில், இந்தியாவின்
அனைத்து நகரங்களையும் நகரங்களையும் சுத்தம்
செய்ய
முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இந்த பணி இந்திய அரசால் நடத்தப்பட்டது
மற்றும்
மாண்புமிகு
பிரதமர்
திரு
நரேந்திர
ம�ோடியால்
சிந்திக்கப்பட்டது.
தூய்மையான
இந்தியா குறித்த தனது கனவை நனவாக்க

பஞ்சாயத்து அதிகாரி மற்றும் யஷ்வந்த் ராவ் சவனின்

பணியாளர்கள் அபிவிருத்தி நிர்வாகம் பிரப�ோதினி (யஷ்டா),
மகாராஷ்டிரா

தேசத்தின் தந்தை மகாத்மா காந்தியின் நினைவாக
இது அக்டோபர் 2, 2014 அன்று த�ொடங்கப்பட்டது.
இந்த பணியின் கீ ழ், தேசிய அளவில் தூய்மை
பிரச்சாரம் நடத்தப்பட்டது மற்றும் அனைத்து
நகரங்களின்
கிராமப்புற
மற்றும்
நகர்ப்புற
பகுதிகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்டன. தூய்மையின்
முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்கான
முக்கிய முயற்சி இது.
கிராம
பஞ்சாயத்து
ஐமாவின்
மாதிரி
கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் தூய்மை பாரத
இயக்கம்
விளைவாக,
இது
த�ொடர்பான
இமாச்சல
பிரதேச
அரசின்
முயற்சியாகும்.
கிராம ஊராட்சி ஐமா ஒரு முற்போக்கான
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு ஊராட்சி ஆகும், இது
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்காக ஒரு நிலையான
திடக்கழிவு
மேலாண்மை
முறையை
ஏற்றுக்கொண்டது. இதில் கழிவுகளை மறுசுழற்சி
செய்தல், இயற்கை வள மேலாண்மை மற்றும்
கழிவுகளை
சேகரிப்பதற்காக
பேட்டரி
வாகனங்கள் மூலம் வடு
ீ
வடாக
ீ
கழிவுகளைச்
சேகரித்தல் ஆகியவை அடங்கும்.

உபயம் கிராம ஊராட்சி ஐமா,
பவர்ணா வட்டம்
பவர்ணா, மாவட்ட காங்க்ரா இமாச்சலப் பிரதேசம்
(மாவட்ட வாரியாக)
பஞ்சாயத்து அதிகாரி காங்க்ரா, தர்மஷாலா)

ஊராட்சி துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட குழுவின் ஊழியர்கள்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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பி

ரதம மந்திரி திரு நரேந்திர ம�ோடி, தூய்மை
இந்தியாவை
இந்திய
மக்களுக்காகவும்,
தேசத்தின்
தந்தை
மகாத்மா
காந்திக்காகவும்
அக்டோபர்
2,
2019
அன்று
அர்ப்பணித்தார்.
வரலாற்று தேசிய சாதனைக்கு பங்களித்த இந்திய
மக்களுக்கும்,
நூறாயிரக்கணக்கான
தூய்மை
பணியாளர்களும்
(முன்னணி
வரிசை
த�ொழிலாளர்கள்) வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தார்.
தூய்மை பாரத இயக்கம் பிரச்சாரத்தின் கீ ழ்,
இந்தியாவின் கிராமப்புற துப்புரவு பாதுகாப்பு 2014
அக்டோபரில் 39% ஆக இருந்து 2019 அக்டோபரில்
100%
ஆக,
10
க�ோடி
வட்டு
ீ
கழிப்பறைகள்
கட்டப்பட்டுள்ளன. இதன் விளைவாக, 35 மாநிலங்கள்
/ யூனியன் பிரதேசங்கள், 699 மாவட்டங்கள் மற்றும்
599,963
கிராமங்கள்
திறந்தவெளியில்
மலம்
கழிப்பதில்
இருந்து
தங்களை
விடுவித்ததாக
அறிவித்தன.
எஸ்டிஜி
6
இன்
உலகளாவிய
சாதனைக்கு
இந்த
திட்டம்
குறிப்பிடத்தக்க
பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளது.
தீவிர
நடத்தை
மாற்ற
பிரச்சாரத்தின்
வெற்றிக்கு அரசியல் தலைமை, ப�ொது நிதி,
கூட்டாண்மை
மற்றும்
மக்கள்
பங்கேற்பு
காரணமாகும். மேலும், வாழ்க்கையின் அனைத்து
தரப்பிலிருந்தும் 60 க�ோடிக்கு மேற்பட்ட மக்கள்,
பிரச்சாரத்தில்
பங்கேற்ற
நிலையில்,
இது
உண்மையான அர்த்தத்தில் ஒரு ஜன் ஆந்தோலன்
(மக்கள் இயக்கம்) ஆகும்.
குறிப்பிடத்தக்க ப�ொருளாதார, சுற்றுச்சூழல்
மற்றும்
சுகாதார
பாதிப்புகளைக்
க�ொண்ட
எஸ்பிஎம் (ஜி) காரணமாக கழிப்பறை பயன்பாடு
93.4
சதவதமாக
ீ
இருப்பதாக
ஆய்வுகள்
தெரிவிக்கின்றன.
இது
பெண்களின்
அதிகாரமளிப்பதற்கும்
பெரிதும்
உதவியது.
எவ்வாறாயினும், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில்
கழிப்பறை
அணுகல்
மற்றும்
பயன்பாடு
ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் திட்டத்தின் கீ ழ்
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கிடைத்த
லாபங்களைத்
தக்கவைத்துக்
க�ொள்வதும், யாரும் பின் வாங்காமல் இருப்பதை
உறுதி செய்வதும் இப்போது சவால் ஆகும்.
பிப்ரவரி 2020 இல் மத்திய அமைச்சரவை,
தூய்மை பாரத இயக்கம் (கிராமீ ன்) இன் இரண்டாம்
கட்டத்திற்கு
ஒப்புதல்
அளித்தது,
இது
திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாமை
பிளஸ்
(ஓடிஎஃப்
பிளஸ்)
மீ து
கவனம்
செலுத்துகிறது, இதில் ஓடிஎஃப் நிலைநிறுத்துதல்
மற்றும் திட மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மை
(SWM & LWM) அடங்கும்.
SPMG
இரண்டாம்
கட்டம்
கிராமப்புற
இந்தியாவில் தனிநபர்கள் மற்றும் சமூகங்களின்
திறனை
மேம்படுத்துவதற்காக
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது,
கிராமப்புறங்களின்
ஓடிஎஃப்
நிலை
நீடிக்கப்படுவதை
உறுதி
செய்வதற்காக மக்கள் இயக்கத்தை உருவாக்குகிறது,
மக்கள் த�ொடர்ந்து பாதுகாப்பான சுகாதாரமான
நடத்தை கடைபிடிக்கின்றனர் மற்றும் அனைத்து
கிராமங்களும் திடமான மற்றும் திரவமானவை
கழிவு மேலாண்மை ஏற்பாடுகள் உள்ளன.
SPMG கட்டம் II 2020-21 முதல் 2024-25 வரை
மிஷன்
பயன்முறையில்
செயல்படுத்தப்படும்,
ம�ொத்த மதிப்பீடு ரூ. 1,40,881 க�ோடி. இது ஓடிஎஃப்
பிளஸ் கிராமங்களை அடைவதற்கான துப்புரவு
வசதிகளை
நிறைவு
செய்வதற்காக
பல்வேறு
செங்குத்து நிதி மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில
அரசுகளின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு இடையில்
ஒன்றிணைக்கும் ஒரு புதிய மாதிரியாக இருக்கும்.
டிடிடபிள்யூஎஸ் மற்றும் அதனுடன் த�ொடர்புடைய
மாநில பங்கிலிருந்து பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு தவிர,
மீ தமுள்ள நிதிகள் 15 வது நிதி ஆணையத்தின்
மானியங்களிலிருந்து
கிராமப்புற
உள்ளாட்சி
அமைப்புகள்,
MGNREGA
மற்றும்
வருவாய்
உருவாக்கும்
மாதிரிகள்
ப�ோன்றவற்றுக்கு,
குறிப்பாக SLWM ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப்படும்.

- டிடிடபிள்யூஎஸ்., ஜல் சக்தி அமைச்சகம்

டிடிடபிள்யூஎஸ் க�ோவிட்-19 க்குள் இடையில்
சுகாதார மேம்பாட்டில் கவனம் செலுத்துகிறது

ன்கு
கை
கழுவுதல்
மற்றும்
தனிப்பட்ட
நசுகாதார
நடைமுறைகள் தனிநபர்களையும்

அவர்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களையும் பாதுகாக்க
முடியும், அதே நேரத்தில் கடும் த�ொற்றுந�ோயான
க�ோவிட்-19 பரவுவதை மெதுவாக்குகிறது. இதைக்
கருத்தில் க�ொண்டு, குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத்
துறை, ஜல் சக்தி அமைச்சகம், நடைமுறையில்
உள்ள லாக்டவுன் ப�ோது த�ொடர்ந்து சுகாதாரம்
மற்றும் சுகாதார நடவடிக்கைகள் குறித்து சுகாதார
மற்றும்
பாதுகாப்பு
நெறிமுறைகளைக்
கடைப்பிடிக்கும் படி மாநிலங்கள் / யூனியன்
பிரதேசம் ஆல�ோசனை வழங்கியுள்ளது.
இந்த சூழலில், அனைத்து மாநில எஸ்பிஎம்ஜி குழுக்களும் நடைமுறையில் உள்ள லாக்டவுன்
ப�ோது
சுகாதாரம்
மற்றும்
சுகாதார
நடவடிக்கைகளின்
நிலையை
மதிப்பாய்வு
செய்யுமாறு கேட்டுக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது.
"இந்த முக்கியமான சூழலில் துப்புரவு மற்றும்
சுகாதாரம் மிகவும் முன்னுரிமை பெற வேண்டும்,
மேலும் மக்கள் கழிப்பறைகளை மலம் கழிக்கத்
த�ொடர்ந்து பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்கு
பயனுள்ள
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட
வேண்டும், மேலும் முக்கிய சுகாதார நடைமுறைகள்
அனைவராலும்
பின்பற்றப்படுகின்றன"
என்று
ஆல�ோசனை தெரிவிக்கப்பட்டது.
அவற்றின்
ஆயத்தத்தை
மதிப்பாய்வு
செய்ததைத் த�ொடர்ந்து, 2020 ஏப்ரல் 20 முதல்
தனிநபர் வட்டு
ீ
கழிப்பறைகள் மற்றும் சமூக
சுகாதார
வளாகங்களை
நிர்மாணிப்பதை

உள்ளடக்கிய ஓடிஎஃப்  நிலைத்தன்மை குறித்த
பணிகளை மீ ண்டும் த�ொடங்க மாநில / யூடி
அரசாங்கங்கள் கேட்டுக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளன. திட
மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மை பணிகளும்
இணைந்து த�ொடங்கப்படலாம்.
மேலும்,
சுகாதார
மேம்பாடு
தீவிரமாக
மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும், இதற்காக தனி
வழிகாட்டுதல்கள்
வழங்கப்படும்.
அனைத்து
கட்டுமானம், நடத்தை மாற்றம் மற்றும் சுகாதார
மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் ஆகியவை ப�ோதிய
சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை
உறுதி
செய்தல்
மற்றும்
சமூக
தூரத்தை
உறுதிப்படுத்துதல்
உள்ளிட்ட
லாக்டவுன்
வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க இருக்க வேண்டும்
என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சுகாதாரத்
த�ொழிலாளர்கள்
மற்றும்
மேசன்களுக்கான சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும்
சுகாதார நெறிமுறைகள் த�ொடர்பாக திணைக்களம்
சில கூடுதல் பரிந்துரைகளையும் வழங்கியுள்ளது.
பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகள்
குறித்து
முன்னணி த�ொழிலாளர்களின் ந�ோக்கு பயிற்சிக்குப்
பிறகுதான்
துப்புரவு
மற்றும்
சுகாதார
நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதை மாநிலங்கள்
உறுதி
செய்ய
வேண்டும்.
முன்னணி
த�ொழிலாளர்களுக்கு கிருமிநாசினிகள், சுத்திகரிப்பான்
மற்றும்
பாதுகாப்பு
உபகரணங்களை
வழங்க
அவர்கள் கிராம கிராம ஊராட்சி மூலம் கிடைக்கும்
நிதிகளையும், எஸ்பிஎம் (ஜி) இன் கீ ழ் செயல்திறன்
ஊக்க மானிய நிதிகளையும் பயன்படுத்தலாம்.

தூய்மை பாரத இயக்கம் நடவடிக்கைகளின் த�ொகுப்பு:

டி

ஸ்வச்சதா பக்வாடா: ஏப்ரல் 2016 இல்
த�ொடங்கப்பட்ட ஸ்வச்சதா பக்வாடா என்பது
தூய்மை பாரத இயக்கம் கீ ழ் ஒரு முயற்சி. பிரதம
மந்திரி, திரு நரேந்திர ம�ோடியின் பார்வையால்,
அனைத்து
மத்திய
அமைச்சகங்கள்
மற்றும்
துறைகள் தூய்மை த�ொடர்பான நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபடுவதும்,
இதன்
மூலம்
தூய்மையை
‘எல்லோருடைய பணியாக’ ஆக்குகிறது.

விநிய�ோகிக்கப்படுகிறது. ஸ்வச்சதா பக்வாடாவைக்
கவனிக்கும்
அமைச்சகங்கள்
ஸ்வச்சதா
சமிக்ஷாவின் ஆன்லைன் கண்காணிப்பு முறையைப்
பயன்படுத்தி உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்படுகின்றன,
அங்கு செயல் திட்டங்கள், படங்கள், ஸ்வச்சதா
நடவடிக்கைகள்
த�ொடர்பான
வடிய�ோக்கள்
ீ
பதிவேற்றப்பட்டு
பகிரப்படுகின்றன.
சுவச்சதா
பக்வாடாவைக் கவனித்த பின்னர், அமைச்சர்கள் /
துறைகள்
தங்கள்
சாதனைகளை
ஒரு
பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மற்றும் பிற தகவல்
த�ொடர்பு
கருவிகள்
மூலம்
அறிவிக்கின்றன.
பக்வாடா பதினைந்து நாட்களுக்கு, கவனிக்கும்
அமைச்சுகள்
ஸ்வச்சதா
அமைச்சுகளாகக்
கருதப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றின் அதிகார
வரம்புகளில் தரமான ஸ்வச்சதா மேம்பாடுகளைக்
க�ொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பக்வாடா
நடவடிக்கைகளைத்
உதவும்
வகையில்
அமைச்சர்கள்
வருடாந்திர
காலண்டர்

சுஜல் மற்றும் தூய்மை குடிநீ ர் மற்றும்
தூய்மை கிராமம் பயிற்சி: ஜல் சக்தி அமைச்சின்
குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறை (டிடிடபிள்யூஎஸ்)

டிடபிள்யூஎஸ் மற்ற அனைத்து அமைச்சுகள்,
மாநில
அரசுகள்,
தன்னார்வ
த�ொண்டு
நிறுவனங்கள், கார்ப்பரேட்டுகள் ப�ோன்றவற்றுடன்
'தூய்மை அனைவரின் வேலையாக மாற்றுவதற்காக'
த�ொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறது. இது சம்பந்தமாக,
இது
பின்வரும்
பல
முயற்சிகளையும்
திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகிறது:

திட்டமிட
மத்தியில்
முன்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் திறன் வலுப்படுத்தும்
முயற்சியைத் த�ொடங்கியது. இந்த முயற்சி நீண்ட
மிஷனின்
கீ ழ்
காலமாக
ஸ்வச்
பாரத்
உருவாக்கப்பட்ட திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல்
இல்லாத
கிராமங்களின்
நிலைத்தன்மையை
உறுதிசெய்யவும்,
கள
பயிற்சியாளர்களுக்கும்
(பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்கள்) உறுப்பினர்களுக்கும்
திட மற்றும் திரவ கழிவுகளை நிர்வகிக்கும் மற்றும்
பாதுகாப்பான
மற்றும்
ப�ோதுமான
குடிநீர்
விநிய�ோகத்திற்கான
அணுகலை
மேம்படுத்தும்
திறனை உருவாக்க உதவுகிறது.
திட்டத்தின்
படி,
ஒவ்வொரு
மாவட்டத்திலிருந்தும்
நான்கு
கள
பயிற்சியாளர்களுக்கு
(எஃப்டி)
2020
ஜனவரி
மாதத்திற்குள் DDWS ஏற்பாடு செய்த 5 நாள்
பயிற்சியாளர்கள்
(டிஓடிகள்)
மூலம்
பயிற்சி
அளிக்கப்படும். களப்பணியாளர்கள் பின்னர் தங்கள்
மாவட்டங்களில்
உள்ள
சர்பஞ்ச்ஸ்,
கிராம
செயலாளர்கள்
மற்றும்
ஸ்வச்சகிரகிகளுக்கு
பயிற்சி அளிப்பார்கள். 3 நாள் கள பயிற்சி
மாநிலங்கள்
மற்றும்
மாவட்டங்களால்
ஆதரிக்கப்படுகிறது, மார்ச் 2020 க்குள் முழு
பயிற்சியையும் நிறைவு செய்யப்படும்.
ஸ்வச் சர்வேஷன் கிராமீ ன் 2019: குடிநீர்
மற்றும் துப்புரவுத் துறை ஒரு சுய கணக்கெடுப்பு
நிறுவனம் மூலம் “ஸ்வச் சர்வேஷன் கிராமீ ன் -2019”
(எஸ்எஸ்ஜி
2019)
ஐ
இந்தியாவின்
அனைத்து
மாவட்டங்களின் தரவரிசைகளை அளவு மற்றும்
தரமான
சுகாதார
(ஸ்வச்சதா)
அளவுருக்களின்
அடிப்படையில் உருவாக்கியது. இந்த ஆய்வில் 33
மாநிலங்கள் / யூடிகள், 683 மாவட்டங்கள் மற்றும்
17,209 கிராமங்கள் உள்ளன. பள்ளிகள், அங்கன்வாடிகள்,
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், திறந்த நிலை சந்தை
சமூக கழிப்பறைகள் மற்றும் ஸ்வச்சதாவைப் பற்றிய
குடிமக்களின் கருத்து ப�ோன்ற ப�ொது இடங்களின்
கணக்கெடுப்பு, இந்தக் கணக்கெடுப்பின் ந�ோக்கத்தில்
அடங்கும்.
நம்பகத்தன்மையை
வளர்ப்பதற்காக
அமைச்சு
குறிப்பாக
தீவிர
விழிப்புணர்வு
பிரச்சாரத்தையும் த�ொடங்கியது.
ஸ்வச்
சர்வேஷன்
குறிக்கோள்கள்:

கிராமீ ன்

2019

இன்

•

பெரிய அளவிலான குடிமக்களின் பங்கேற்பு
மற்றும் விழிப்புணர்வை உருவாக்குதல்

•

எஸ்பிஎம்-ஜி அளவுருக்களைப் பயன்படுத்தி
மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களின் தரவரிசை

•	மாவட்டங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிராம
பஞ்சாயத்துகளுடன்
அவர்களின்
கருத்துக்களைக் கேட்டல்.
•	சிறந்த தூய்மைக்காக கிராமங்களுக்கு இடையே
ஆர�ோக்கியமான ப�ோட்டியை வளர்த்தல்.
•	மாதிரி கணக்கெடுப்பு மூலம் ஸ்வச்சதா
வின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பீடு செய்தல்
•

எஸ்பிஎம் – ஜி இன் கீ ழ் சுற்றுச்சூழல்
மேலாண்மை (இஎம்எம்) மற்றும் ஐஇசி /

30

ஜூன்

2020

சிறப்பம்சங்கள்
குடிமக்களின் கருத்து

குடிமக்கள் ஸ்வச்
சர்வேஷன்
கிராமின் 2019
பற்றி
அறிந்திருந்தனர்

தூய்மை அளவுகளில்
கணிசமான
முன்னேற்றங்களுக்காக
குடிமக்கள் ஸ்வச்
பாரத் மிஷன் கிராமின்
மீ து நன்மதிப்பு.

குடிமக்கள் தங்கள்
கிராமத்தில் திரவக்
கழிவுகளை நிர்வகிக்க
ப�ோதுமான
ஏற்பாடுகளை
அறிவித்தனர்.

குடிமக்கள் தங்கள்
கிராமத்தில்
திடக்கழிவுகளை
நிர்வகிக்க ப�ோதுமான
ஏற்பாடுகளை
அறிவித்தனர்.

சேவை நிலை முன்னேற்றம் (சுய மதிப்பீட்டு அறிக்கை)

76.8% மாவட்டங்கள்

72.3% மாவட்டங்கள்

63% மாவட்டங்கள்

66.9% மாவட்டங்கள்

69.4% மாவட்டங்கள்

ஸ்வச்சகிரகிகளின்

நிலைத்தன்மை செல்

பஸ்தியில் சமுதாய

கழிப்பறைகளுடன் கட்ட

செயல்படுத்தப்

பஞ்சாயத்து மற்றும்
திறனை வளர்ப்பதற்கு
கள பயிற்சியாளர்கள்
கிடைப்பதாக

தெரிவித்தனர்.

ஓடிஎஃப்

(ஓடிஎஃப்எஸ் செல்)
நிறுவப்பட்டதாக
அறிவித்தனர்

எஸ்.சி/எஸ்.டி
கழிப்பறை

கட்டப்பட்டதாக

தெரிவித்துள்ளனர்

அனைத்து எச்.எச். களை
சிறப்பு உந்துதலில்
ப�ொது விளம்பரம்
செய்ததாக

4 + 1 ஐஇசி
படுவதாக

தெரிவித்தனர்

தெரிவித்தனர்

பிசிசி
தலையீட்டின்
அளவைக் கண்காணித்தல்

செயல்திறனின்

தூய்மை சின்னமான இடங்கள் (எஸ்ஐபி):
ஸ்வச் பாரத் மிஷனின் கீ ழ் Swatch Iconic Places
சின்னமான
இடங்களின்
(எஸ்ஐபி)
3வது
வருடாந்திர
மறுஆய்வுக்
கூட்டம்
எஸ்ஐபி
சின்னமான தளங்களில் ஒன்றான ஜார்க்கண்டின்
திய�ோகாரில் உள்ள பைத்யநாத் தாமீ ல் - பிப்ரவரி
18, 2020 அன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வு
எஸ்ஐபி இருப்பிடங்களின் தலைவர்கள் மற்றும்
அவர்களின் சமூக ப�ொறுப்புணர்வு கூட்டாளர்களுக்கு
அவர்களின் முன்முயற்சிகளின் புதுப்பிப்புகளை
வழங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியது.
எஸ்ஐபி
என்பது
இந்தியா
முழுவதும்,
பாரம்பரியம், மத மற்றும் / அல்லது கலாச்சார
முக்கியத்துவம்
காரணமாக
“சின்னமான”100
இடங்களை
சுத்தம்
செய்வதை
மையமாகக்
க�ொண்ட பல பங்குதாரர்களின் முன்முயற்சியாகும்,
இந்த இடங்களில் தூய்மை நிலைமைகளை ஒரு
தெளிவான உயர் மட்டத்திற்கு மேம்படுத்துவதே
முன்முயற்சியின்
குறிக்கோள்
ஆகும்,
இது
நகர்ப்புற மேம்பாடு, சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சாரம்
ஆகியவற்றுடன்
இணைந்து
டிடிடபிள்யூஎஸ்.
அனைத்து
சின்ன
தளங்களும்
நிதி
மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப
ஆதரவுக்காக
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களை நியமித்துள்ளன.
கட்டம் I சின்னங்கள்: 1. அஜ்மீர் ஷெரீப்
தர்கா; 2. சி.எஸ்.டி மும்பை; 3. ப�ொற்கோயில்,
அமிர்தசரஸ்; 4. காமக்கியா க�ோயில், அசாம்; 5.
மைக்கர்னிகா காட், வாரணாசி; 6. மீ னாட்சி க�ோயில்,
மதுரை; 7. ஸ்ரீ மாதா வைஷ்ணோ தேவி, கத்ரா, ஜே
& கே; 8. ஸ்ரீ ஜெகந்நாத் க�ோயில், பூரி; 9. தாஜ்மஹால்,
ஆக்ரா; 10. திருப்பதி க�ோயில், திருமலை
கட்டம் II சின்னங்கள்: 1. கங்கோத்ரி; 2.
யமுன�ோத்ரி;
3.
மகாகலேஷ்வர்
க�ோயில்,
உஜ்ஜைன்;
4.
சார்மினார்,
ஹைதராபாத்;
5.
க�ோவாவின் செயின்ட் பிரான்சிஸ் தேவாலயம்
மற்றும் கான்வென்ட்; 6. எர்ணாகுளத்தில் ஆதி

சங்கராச்சாரியாரின்
இடமான
காலடி;
7.
ஷ்ரவன்பெல்கோலாவில்
க�ோமதேஸ்வர்;
8. பைஜ்நாத் தாம், தேவ்கர்; 9. பீகாரில் கயா
தீர்த்தம்; 10. குஜராத்தில் உள்ள ச�ோம்நாத் க�ோயில்.
கட்டம் III சின்னங்கள்: 1. ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தா
க�ோயில்; 2. மன கிராமம், உத்தரகண்ட்; 3. விதூர்
குட்டி க�ோயில், உத்தரபிரதேசம்; 4. ஸ்ரீ சர்வேஷ்வர்
மகாதேவ் க�ோயில்; 5. ஸ்ரீ நாக் வாசுகி க�ோயில்; 6.
கன்வாஷ்ரம், உத்தரபிரதேசம்; 7. எமா கீ த்தேல்,
மணிப்பூர்; 8. ஹசர்துவாரி அரண்மனை, மேற்கு
வங்கம்; 9. பாங்கோங் த்சோ; 10. ஸ்ரீ ராகவேந்திர
சுவாமி மடம் மந்திராலயம்
தேசிய வருடாந்திர ஊரக தூய்மை ஆய்வு
2019-20: தேசிய ஆண்டு கிராமப்புற சுகாதார ஆய்வு
(என்எஆர்எஸ்எஸ்) 2019-20, ஸ்வச் பாரத் மிஷன்
கிராமீ ன் (எஸ்பிஎம்-ஜி) க்கு உலக வங்கி ஆதரவு
திட்டத்தின் கீ ழ் ஒரு தனியார் சரிபார்ப்பு நிறுவனம்
(ஐவிஏ) நடத்தியதில், கிராமப்புற இந்தியாவில் 95.9%
குடும்பங்கள் கழிப்பறை அணுக வாய்ப்புள்ளவர்கள்
அதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று கண்டறிந்துள்ளனர்.
பல்வேறு மாவட்டங்கள் / மாநிலங்களால் முன்னர்
அறிவிக்கப்பட்ட மற்றும் ஓடிஎஃப் என சரிபார்க்கப்பட்ட
90.1% கிராமங்களின் திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல்
இல்லாத (ஓடிஎஃப்) நிலையை என்எஆர்எஸ்எஸ்
மீ ண்டும் உறுதிப்படுத்தியது. இந்த ஆய்வு நவம்பர்
2019 முதல் பிப்ரவரி 2020 வரை நடத்தப்பட்டது
மற்றும் இந்தியாவின் மாநிலங்கள் மற்றும் யூ.
டி.க்கள்
முழுவதும்
6136
கிராமங்களில்
92040
வடுகளை
ீ
உள்ளடக்கியது.
National Annual Rural Sanitation Survey 2019-20
முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் பின்வருமாறு:
•

இன்

94.4% வடுகளில்
ீ
கணக்கெடுப்பு காலத்தில்
கழிப்பறைகள் கிடைப்பது கண்டறியப்பட்டது

•	கழிவறைகளை அணுகக்கூடிய 95.9% மக்கள்
அவற்றைப் பயன்படுத்தினர்

•

முன்னதாக
அறிவிக்கப்பட்ட
மற்றும்
ஓடிஎஃப் என சரிபார்க்கப்பட்ட கிராமங்களில்
90.1% ஓடிஎஃப் என உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
மீ தமுள்ள கிராமங்களில் சுமார் 93% துப்புரவு
பாதுகாப்பு இருந்தது

•	கணக்கெடுக்கப்பட்ட
கிராமங்களில்
95%
குறைந்த குப்பை மற்றும் தேங்கி நிற்கும்
நீர் இருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளது
சாண எரிவாயு திட்டம்: எம்டிடபிள்யூஎஸ்,
கால்வனைசிங் ஆர்கானிக் பய�ோ-அக்ரோ ரிச�ோர்ஸ்
தான் அல்லது க�ோபார் தான் ”திட்டத்தை 30 ஏப்ரல்
2018
அன்று
ஹரியானாவின்
கர்னாலில்
அறிமுகப்படுத்தியது. கால்நடை சாணம் மற்றும் பிற
கரிம வளங்களை உயிர்வாயு மற்றும் கரிம உரமாக
மாற்ற
உள்ளூர்
த�ொழில்முனைவ�ோரை
ஊக்குவிப்பதன்
மூலம்
விவசாயிகள்
மற்றும்
கால்நடை
உரிமையாளர்களின்
வருமானத்தை
அதிகரிக்கும்
அதே
வேளையில்
கிராமங்களை
சுத்தமாக வைத்திருப்பது இத்திட்டத்தின் ந�ோக்கமாகும்.

நமாமி கங்கே: ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின்
நீர்வளம்,
நதி
அபிவிருத்தி
மற்றும்
கங்கா
புத்துணர்ச்சித் துறையின் முன்முயற்சியே நமாமி
கங்கே திட்டம். ஒரு இடைக்கால முயற்சியாக,
கங்கா நதிக்கரையில் கிராமங்களை உருவாக்குவது,
ஓடிஎஃப் மற்றும் திட மற்றும் திரவ கழிவு
மேலாண்மை (எஸ்எல்டபிள்யூஎம்) ஆகியவற்றைக்
கையாளும் தலையீடுகள் எம்டிடபிள்யூஎஸ் ஆல்
செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
உத்தரகண்ட்,
உத்தரபிரதேசம்,
பீகார்,
ஜார்க்கண்ட்
மற்றும்
மேற்கு
வங்காளத்தின்
52
மாவட்டங்களில்
அமைந்துள்ள
அனைத்து
4470
கிராமங்களும்
மாநில அரசுகளின் தீவிர உதவியுடன் ஓடிஎஃப்
ஆக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது கங்கை
நதிக்கரையில் உள்ள 25 கிராமங்களை அமைச்சகம்
கங்கை கிராமங்களாக மாற்றுவதற்காக சுத்தமான
கங்கைக்கான தேசிய மிஷன் (என்எம்சிஜி) உடன்
ஒருங்கிணைந்துள்ளது.

தூய்மை பாரத இயக்கம்
கட்டம் -2

2

020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 4 ஆம் தேதி தேசிய
தலைநகரில்
நடைபெற்ற
தேசிய
பரவல்
மற்றும் ஆல�ோசனை பட்டறையில் ஜல் சக்தியின்
மத்திய அமைச்சர் திரு கஜேந்திர சிங் சேகாவத்,
ஸ்வச்
பாரத்
மிஷன்
(கிராமீ ன்)
இரண்டாம்
கட்டத்தைத் த�ொடங்கினார்.

பயிலரங்கத்தைத் துவக்கி, இன் முதலாம்
கட்டத்தின் மகத்தான வெற்றியைப் பாராட்டிய
திரு
ஷேகாவத்,
பிரதமர்
திரு
நரேந்திர
ம�ோடியின் த�ொலைந�ோக்குத் தலைமையின் கீ ழ்
அக்டோபர் 2, 2014 அன்று த�ொடங்கப்பட்ட ஐந்து
ஆண்டுகளில் கிராமப்புறங்களில் உலகளாவிய
பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான சுகாதாரத்திற்கான
அணுகலை வழங்குவதில் எஸ்பிஎம் (ஜி) இன் கீ ழ்
செய்யப்பட்ட
முக்கியத்துவ
சாதனைகளுக்கு
மிஷனின் இரண்டாம் கட்டத்தின் அமைச்சரவை
ஒப்புதல் ஒரு சிறந்த அங்கீகாரம் என்று கூறினார்..
இன் இரண்டாம் கட்டம் கடந்த ஐந்து
ஆண்டுகளில்
கழிப்பறை
அணுகல்
மற்றும்
பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் திட்டத்தின்
கீ ழ் பெற்ற லாபங்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதில்
கவனம்
செலுத்துகிறது,
மேலும்
யாரும்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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துறையின் பட்ஜெட்டில் இருந்து ஒதுக்கப்படும்,
மீ தமுள்ள த�ொகை 15 வது நிதி ஆணையம்,
MGNREGS
மற்றும்
வருவாய்
உருவாக்கும்
மாதிரிகள் ஆகியவற்றின் கீ ழ் குறிப்பாக திட
மற்றும்
திரவ
கழிவு
மேலாண்மைக்கு
வழங்கப்படும் நிதியில் இருந்து ஒதுக்கப்படும்.

பின்தங்காததை
உறுதிசெய்கிறது.
நாட்டின்
ஒவ்வொரு கிராம ஊராட்சிகளில் பயனுள்ள திட
மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மை (எஸ்எல்டபிள்யூஎம்)
நிறுவப்படுவதையும் இது உறுதி செய்யும்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய ஜல் சக்தி
சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை
அமைச்சர் திரு ரத்தன் லால் கட்டாரியா, மத்திய
மற்றும் மாநில அரசு அதிகாரிகளின் எஸ்பிஎம்.
கிராமப்புற சமூக உறுப்பினர்களிடையே நாடு
முழுவதும் மன மாற்றம் மற்றும் ஸ்வச் பாரத்
மிஷனை
உண்மையான
ஜன்
ஆந்தோலன்
ஆக்குகிறது.
செயலாளர்,
குடிநீர்
மற்றும்
சுகாதாரத்
துறை (டிடிடபிள்யூஎஸ்), திரு
பரமேஸ்வரன்
ஐயர், எஸ்பிஎம் (ஜி) கட்டம் II இன் கட்டளையை
விரிவாகக் கூறுகையில், இது ம�ொத்தம் ரூ.
1,40,881 க�ோடி ஒதுக்கீட்டில் 2020-21 முதல் 2024-25
வரை
ஒரு
மிஷன்
பயன்முறையில்
செயல்படுத்தப்படும் என்றார். இது வேறுபட்ட
மற்றும் செங்குத்து நிதியுதவிகளுக்கு இடையில்
ஒன்றிணைக்கும் ஒரு புதிய மாதிரியாக இருக்கும்.
இதில் ரூ. 52,497 க�ோடி குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத்

தனது விளக்கக்காட்சியில், குடிநீர் மற்றும்
சுகாதாரத் துறையின் (டிடிடபிள்யூஎஸ்) கூடுதல்
செயலாளர் திரு அருண் பர�ோகா, எஸ்பிஎம்-ஜி-ஐ
ODF
க்கு
அப்பால்
த�ொடர
வேண்டியதன்
அவசியத்தை முதலீட்டின் நீடித்த தன்மை மற்றும்
இதுவரை அடைந்த நன்மைகள் மூலமும் மற்றும்
திட மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மை க�ொண்ட
கிராமங்களின் முழுமையான தூய்மையை உறுதி
செய்யவும் க�ோரினார்;.
ஓடிஎஃப் (திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல்
இல்லாமை) பிளஸின் திட மற்றும் திரவ கழிவு
மேலாண்மை (எஸ்எல்டபிள்யூஎம்) கூறு, நான்கு
முக்கிய
பகுதிகளுக்கான
வெளியீடு-விளைவு
குறிகாட்டிகளின்
அடிப்படையில்
கண்காணிக்கப்படும்:
பிளாஸ்டிக்
கழிவு
மேலாண்மை, உயிர்-சிதைக்கக்கூடிய திடக்கழிவு
மேலாண்மை
(விலங்கு
கழிவு
மேலாண்மை
உட்பட)),
கிரேவாட்டர்
மேலாண்மை
மற்றும்
மலம்
கசடு
மேலாண்மை.
எஸ்பிஎம்
(ஜி)
இரண்டாம் கட்டம் த�ொடர்ந்து வேலைவாய்ப்பை
உருவாக்குகிறது மற்றும் வட்டு
ீ
கழிப்பறைகள்
மற்றும் சமூக கழிப்பறைகளை நிர்மாணிப்பது
மற்றும் எஸ்எல்டபிள்யூஎம் கட்டமைப்பு மூலம்
உரம் குழிகள், ஊறவைக்கும் குழிகள், கழிவு
உறுதிப்படுத்தும்
குளங்கள்,
ப�ொருள்
மீ ட்பு
வசதிகள்
உருவாக்குவது
மூலம்
கிராமப்புற
ப�ொருளாதாரத்திற்கு உத்வேகம் அளிக்கும்,

எஸ்பிஎம் (ஜி) க்கான தகவல்,
கல்வி மற்றும் த�ொடர்பு (ஐஇசி)

கல்வி மற்றும் தகவல்தொடர்பு (ஐஇசி)
தகவல்,
எஸ்பிஎம்.ஜி ஒரு ஜன் அந்தோலனாக மாறுவது

மற்றும் நாட்டின் குடிமக்களின் கற்பனையையும்
உலகின்
கவனத்தையும்
ஈர்க்கும்
மிகப்பெரிய
வேகத்தின் மையத்தில் உள்ளது. ஐஇசி, எஸ்பிஎம்.ஜி
மற்றும் திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாமை
(ஓடிஎஃப்) ஆகியவற்றின் கீ ழ் பெறப்பட்ட லாபங்களைத்
தக்கவைத்துக்கொள்வது
மற்றும்
2019
சுதந்திர
தினத்தை முன்னிட்டு மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர
ம�ோடி அறிவித்தபடி 2022 ஆம் ஆண்டில் நாட்டை.
ஒரு முறை பயன்படுத்தப்படும் நெகிழி (எஸ்யூபி)
விடுவிக்கும் புதிய பணி உட்பட திட மற்றும் திரவ
கழிவு மேலாண்மை (எஸ்எல்டபிள்யூஎம்) குறித்த
விழிப்புணர்வையும்
செயலையும்
உருவாக்கும்
வகையில் கழிப்பறைகள் மற்றும் ஓடிஎஃப் பிளஸ்
நடவடிக்கைகளை வழக்கமாக பயன்படுத்துவதில்
கவனம்
செலுத்துவது
ஆகியவற்றில்.
மேலும்
முக்கியமான பங்கை க�ொண்டுள்ளது,
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ஜூன்

2020

6
லட்சம்
கிராமங்களில்
பரவியுள்ள
கிராமப்புற சமூகத்துடன், நடத்தை மாற்றத்தைத்
தூண்டுவதற்கு தனி மனித தகவல் த�ொடர்பு
(ஐபிசி) ஐஇசியின் மிகவும் பயனுள்ள அங்கமாக
இருந்து வருகிறது. 6 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட
கிராம ஊராட்சி அளவிலான தன்னார்வலர்கள்
பிரபலமாக
ஸ்வச்சகிரஹிஸ்
என்று
அழைக்கப்படுகிறார்கள்,
பாதுகாப்பான
துப்புரவுக்கான
அணுகலை
ஊக்குவிப்பதற்கும்,
கழிப்பறைகளின் த�ொடர்ச்சியான பயன்பாட்டை
உறுதி செய்வதற்கும் கிராமப்புற சமூகத்தைத்
தூண்டுவதற்கும் அணி திரட்டுவதற்கும் ஒரு
சிறந்த தகவல் த�ொடர்பு கருவியாக Inter Personal
Communication யைப் பயன்படுத்துங்கள். இந்த
நிதியாண்டில்
ஐஇசி
நிதி
பயன்பாடு
மிக
அதிகமாக இருப்பதால் மாநிலங்கள் முழுவதும்
ஐஇசி செலவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
ஐஇசி மீ தான அதிகரித்த செலவு திட்டமிடப்பட்ட

நேரத்திற்கு முன்னர் துப்புரவு இடைவெளியை
குறைக்க உதவியது.
களத்தில்
துரிதப்படுத்தப்பட்ட
நடத்தை
மாற்ற
த�ொடர்பு
மற்றும்
ஓடிஎஃப்
நிலைத்தன்மையை
மையமாகக்
க�ொண்ட
அனைத்து பங்குதாரர்களிடையே திட்டத்தின் உயர்
நம்பகத்தன்மையை பராமரித்தல் ஆகியவை இந்த
ஆண்டில் ஐஇசி யின் முக்கிய குறிக்கோள் ஆகும்.
மைய
மற்றும்
மாநில
/
மாவட்ட
ஐஇசி
தலையீடுகளுக்கான
கட்டமைக்கப்பட்ட

அணுகுமுறையைக்
க�ொண்டுவருவதற்காக
க�ோடிட்டுக்
காட்டப்பட்ட
நிகழ்ச்சி
நிரல்,
செயல்முறைகள்
மற்றும்
க�ொள்கைகள்
வடிவமைக்கப்பட்டன. ஒரு ஐஇசி கட்டமைப்பானது
பல்வேறு
பங்குதாரர்களிடையே
உறுதிப்படுத்தப்பட்டு பகிரப்பட்டது. தனி ஐஇசி
வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டன, களத்தில்
ஐஇசி தலையீடுகளின் துல்லியமான பிரதிபலிப்பை
உறுதி
செய்வதற்காக
ஐஎம்ஐஎஸ்
இல்
திருத்தங்கள்
செய்யப்பட்டன,
மேலும்
ஐஇசி
நிதிகளை திறம்பட பயன்படுத்துகின்றன.

கிராமப்புற பெண்களின் வசதி, பாதுகாப்பு மற்றும்
சுய தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் தாக்கம்

வஅதிகரித்திருப்பது
ீ
ட்டு

கழிப்பறைகளுக்கான
அணுகல்
கிராமப்புற இந்தியாவில்
பெண்களின்
வசதி,
பாதுகாப்பு
மற்றும்
சுய
மரியாதை
ஆகியவற்றை
மேம்படுத்துவதற்கு
வழிவகுத்ததாக யுனிசெஃப் மற்றும் பில் மற்றும்
மெலிண்டா கேட்ஸ் அறக்கட்டளை நடத்திய
ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2020 மார்ச் 8 ஆம் தேதி சர்வதேச மகளிர்
தினத்தை முன்னிட்டு, இந்த ஆய்வை மத்திய
சக்தி அமைச்சர் திரு கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத்,
ஸ்வச் பாரத் மிஷன் கிராமீ னின் (எஸ்பிஎம்-ஜி)
இரண்டாம் கட்டத்தை தேசிய பரப்புதல் மற்றும்
ஆல�ோசனை மார்ச் 4, 2020 அன்று நடைபெற்ற
பட்டறையில் வெளியிட்டப�ோது கூறினார்..

இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய ஜல் சக்தி மற்றும்
சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை
அமைச்சர் திரு ரத்தன் லால் கட்டாரியா, குடிநீர்
மற்றும்
சுகாதாரத்
துறை
(டிடிடபிள்யூஎஸ்)
செயலாளர்,
திரு
பரமேஸ்வரன்
ஐயர்,
டிடிடபிள்யூஎஸ் கூடுதல் செயலாளர், திரு அருண்
பர�ோகா, முதன்மை செயலாளர்கள் / கிராமப்புற
சுகாதாரத்தின் ப�ொறுப்பாளர்கள், மாநிலங்கள் / யூ.பி
பிரதேஷங்களின் மிஷன் இயக்குநர்கள் (எஸ்பிஎம்.
ஜி), அமைச்சின் மூத்த அதிகாரிகள் (இ அ) மற்றும்
எஸ்பிஎம்-ஜி உடன் ஈடுபட்டுள்ள அழைக்கப்பட்ட
பிற
மாநில
ந�ோடல்
அதிகாரிகள்
கலந்து
க�ொண்டனர்.
ஆய்வு
கிராமப்புற
இந்தியாவில்
பெண்களின்
வசதி,
பாதுகாப்பு
மற்றும்
சுய
மரியாதை ஆகியவற்றின் மீ து ஸ்வச் பாரத்
மிஷனின் (கிராமீ ன்) தாக்கம் - பீகார், மத்திய
பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான் மற்றும்
உத்தரபிரதேசம் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் 6,993
பெண்களை பிப்ரவரி மாதம் ஆய்வு செய்தது. 2020,
மற்றும் வட்டு
ீ
கழிப்பறைகளுக்கான அணுகல்
அதிகரித்திருப்பது
கிராமப்புற
இந்தியாவில்
பெண்களின் (வசதி), (பாதுகாப்பு) மற்றும் (சுய
மரியாதை)
ஆகியவற்றின்
முன்னேற்றத்திற்கு
வழிவகுத்தது என்பதைக் குறிக்கிறது.

கழிப்பறைகளுக்கான
தேவை
அதிகரித்திருப்பது
சுகாதார
அபாயங்கள்,
நேரத்தைச் சேமித்தல், கழிப்பறை உரிமையில்
பெருமை, மேம்பட்ட தனியுரிமை மற்றும் மன
அழுத்தத்தைக் குறைக்க வழிவகுத்தது.
முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் பின்வருமாறு:
•	மலம்
கழிக்க
திறந்த
வெளியில்
செல்லாததன்
மூலம்,
93%
பெண்கள்
தாக்குதலில்
இருந்து
பாதுகாப்பாக
உணர்கிறார்கள்;
93%
பேருக்கு
இனி
த�ொற்றுந�ோய் அச்சமில்லை; மற்றும் 93%
இனி விலங்கு தாக்குதல்கள் நிகழும் என்று
அஞ்ச மாட்டார்கள்.
•

91%
பெண்கள்
முன்பு
மலம்
கழிக்கும்
இடங்களுக்கு நடந்து செல்வதற்காக செலவிட்ட
தங்கள்
நாளின்
ஒரு
மணிநேரம்
வரை
சேமிக்கிறார்கள்,; 93% பெண்கள் இனி வெளியில்
மலம் கழிப்பதற்கான பயத்தால் சாப்பிடுவதை
நிறுத்த
வேண்டியதில்லை;
மேலும்
98%
பெண்கள் மலம் கழிப்பதற்கு 1 கில�ோமீ ட்டர்
வரை பயணிக்க வேண்டியதில்லை.

•

88% பெண்கள் ஒரு கழிப்பறை வைத்திருப்பதில்
பெருமைப்படுகிறார்கள். 81% பெண்கள் இனி
மாதவிடாய்
சுகாதாரப்
ப�ொருளை
மாற்றும்போது
தனியுரிமை
பற்றி
கவலைப்படுவதில்லை.
77%
பெண்கள்
மாதவிடாய் சுகாதாரப் ப�ொருளை மாற்றுவதில்
மன அழுத்தமில்லாமல் உள்ளனர்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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நிகழ்வுகள்
ஓ டி எஃப் நிலைத்தன்மை மற்றும் ஸ்வச்சதா தூய்மை
கண்ணாடி விருதுகள் குறித்த தேசிய பட்டறை
ஜல் சக்தி அமைச்சின் குடிநீர் மற்றும்
சுகாதாரத் துறை (டிடிடபிள்யூஎஸ்) 2020 ஜனவரி
12 ஆம் தேதி புதுதில்லியில் ஓ டி எஃப்
நிலைத்தன்மை குறித்து திரு அமீ ர்கான் (நடிகர்,
நிறுவனர்,
பானி
அறக்கட்டளை)
சிறப்பு
அமர்வுடன், பட்டறை ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தது.
பயிலரங்கின் ஒரு பகுதியாக, ஸ்வச்சதா தர்பன்
விருதுகளை
திரு
கான்
முக்கிய
தூய்மை
அளவுக�ோள்
குறித்து
சிறப்பாக
செயல்படும்
மாவட்டங்களுக்கு
வழங்கினார்.
விருது
பெற்றவர்களில் கிழக்கு க�ோதாவரி (ஆந்திரா),
மேற்கு
காமெங்
(அருணாச்சல
பிரதேசம்),
பெம்தாரா (சத்தீஸ்கர்), டியு (தமன் மற்றும் டியு),
பானிபட்
(ஹரியானா),
வத�ோதரா
(குஜராத்),
க�ோலாப்பூர் (மகாராஷ்டிரா), ம�ோகா (கிழக்கு
பஞ்சாப்) சிக்கிம் (சிக்கிம்) மற்றும் பெத்த பல்லி
(தெலுங்கானா) அடங்கும். பிளாஸ்டிக் கழிவு
மேலாண்மைக்கான
புதுமைகள்
மற்றும்
முன்முயற்சிகளுக்காக
திப்ருகார்
(அசாம்),
சிர்மவுர் (இமாச்சலப் பிரதேசம்), இந்தூர் (மத்தியப்
பிரதேசம்) மற்றும் பூரி (ஒடிசா) ஆகிய நான்கு
மாவட்டங்களும் வழங்கப்பட்டன.
ODF தாக்க ஆய்வு - உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்,
ஜூன் 5, 2019
ஸ்வச்சதா
சுற்றுச்சூழலின்
அனைத்து
அம்சங்களையும் பாதிக்கிறது - அது நிலத்தடி நீர்,
மேற்பரப்பு நீர், மண் அல்லது காற்று - அத்துடன்
ஓடிஎஃப் பிராந்தியங்களில் உள்ள சமூகங்களின்
ஆர�ோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு. நிலத்தடி நீர்
மாசுபாட்டைக் குறைப்பதற்காக தூய்மை பாரத
இயக்கம் பாராட்டிய மத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சர்
திரு
கஜேந்திர
சிங்
ஷெகாவத்,
இந்தியா
திறந்தவெளியில்
மலம்
கழித்தல்
இல்லாத
நேரத்தில் ஸ்வச் பாரத் மிஷன், 3 லட்சத்திற்கும்
அதிகமான
உயிர்களைக்
காப்பாற்றும்
என்று
டபிள்யூஎச்ஓ
2018
ஆய்வு
மதிப்பிட்டுள்ளது
என்றார். ஸ்வச் பாரத் மிஷன் (கிராமீ ன்) இல்
நடத்தப்பட்ட இரண்டு தனிப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பு
ஆய்வுகளை வெளியிட்ட அமைச்சர், இந்த மிஷன்
நீண்ட
காலமாக
மக்களின்
வாழ்க்கையை
சாதகமாக பாதிக்கும் என்று கூறினார்.
யுனிசெப் மற்றும் பில் மற்றும் மெலிண்டா
கேட்ஸ்
ஆகிய�ோரால்
நியமிக்கப்பட்ட
இந்த
ஆய்வுகள் முறையே ஸ்வச் பாரத் மிஷனின்
(கிராமீ ன்) சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மற்றும் தகவல்
த�ொடர்பு தடம் ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவதை
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டிருந்தன.
யுனிசெப்பின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஆய்வு:
மலத்தால்
மாசுபடுவதைப்
ப�ொறுத்தவரை,
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ஜூன்

2020

ஒடிஎஃப்
அல்லாத
கிராமங்கள்
ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது:
•

சராசரியாக:

அவற்றின்
நிலத்தடி
நீர்
ஆதாரங்கள்
மாசுபடுவதற்கான வாய்ப்பு 11.25 மடங்கு
அதிகம்
(மனிதர்களுக்கு
மட்டும்
கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அசுத்தங்களிலிருந்து
12.7 மடங்கு அதிகம்)

•	மண் அவற்றின் மண் மாசுபடுவதற்கு 1.13
மடங்கு அதிகம்
•

உணவு
மாசுபடுவதற்கு
1.48
மடங்கு
அதிகமாகவும், வட்டு
ீ
குடிநீர் மாசுபடுவதற்கு
2.68 மடங்கு அதிகமாகவும் உள்ளது.

கேட்ஸ் அறக்கட்டளையின் ஐஇசி தடம் ஆய்வு
•

நாணய
மற்றும்
நாணயமற்ற
ஐஇசி
நடவடிக்கைகளில் தூய்மை பாரத இயக்கம்
22,000 முதல் 26,000 க�ோடி ரூபாய் வரை
சமமான செலவினங்களை திரட்டியது.

•

இந்தச் செலவில் சமமான, அரசு, தனியார்
துறை
மற்றும்
மேம்பாட்டு
சமூகம்
செலவிட்ட ஐஇசி நடவடிக்கைகளுக்கான
பணச் செலவு 3,500 முதல் 4,000 க�ோடி
ரூபாய்
வரை
இருக்கும்
என்று
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கிராமப்புற இந்தியாவில் வசிக்கும் ஒரு
சராசரி நபர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 2,500
முதல்
3,300
எஸ்பிஎம்
ஐஇசி
த�ொடர்பான
செய்திகளைத் தெரிந்து க�ொண்டார்.
தூய்மை பாரத தினம், 2 அக்டோபர் 2019, சபர்மதி
நதிக்கரை
மாண்புமிகு பிரதமர் திரு
நரேந்திரம�ோடி
அகமதாபாத்தில் ஸ்வச் பாரத் திவாஸ் 2019 ஐ
துவக்கி வைத்தார். மகாத்மா காந்தியின் 150 வது
பிறந்த நாளை நினைவுகூரும் வகையில் அவர்
தபால்தலை
மற்றும்
வெள்ளி
நாணயத்தை
வெளியிட்டார். அவர் ஸ்வச் பாரத் விருதை
வெற்றியாளர்களுக்கு விநிய�ோகித்தார். முந்தைய
நாள், சபர்மதி ஆசிரமத்தில் மகாத்மா காந்திக்கு
மரியாதை செலுத்தினார். 'ஸ்வச்சபாரத் திவாஸ்'
நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் திரு
நரேந்திர ம�ோடி
உரையாற்றியப�ோது, 
உலகம் முழுவதும் மகாத்மா
காந்தியின் 150 வது பிறந்த நாளை நினைவுகூர்கிறது

என்றும், சில நாட்களுக்கு முன்பு ஐ.நா காந்திஜி
யின் அஞ்சல் முத்திரையை வெளியிட்ட பின்னர்
இந்த
நிகழ்வு
மேலும்
மறக்கமுடியாததாக
அமைந்துள்ளது என்றும் கூறினார். அவர் தனது
வாழ்நாளில் பல முறை சபர்மதி ஆசிரமத்தைப்
பார்வையிடும் வாய்ப்பு கிடைத்ததாகவும், மற்ற
எல்லா நேரங்களையும் ப�ோலவே இந்த முறையும்
புதிய ஆற்றலைப் பெற்றதாகவும் அவர் கூறினார்.
மாண்புமிகு
பிரதமர்
திரு
நரேந்திர
ம�ோடி
கூறுகையில்,
கிராமங்கள்
தாங்கள்
திறந்த
வெளியில்
மலம்
கழிப்பதில்லை
என்று
அறிவித்துள்ளன, மேலும் அவர் ஒவ்வொரு நாட்டு
மக்களையும்,
குறிப்பாக
கிராமங்களில்
வசிப்பவர்களையும், ஊராட்சி தலைவர்களையும்,
‘ஸ்வச்சதா’
நிறுவனத்தில்
பணியாற்றிய
அனைவரையும்
வாழ்த்தினார்.
தூய்மை,
க�ௌரவம் மற்றும் மரியாதை ஆகியவற்றின்
இந்த உறுதிம�ொழியில் வயது, சமூக மற்றும்
ப�ொருளாதார
நிலை
ஆகியவற்றைப்
ப�ொருட்படுத்தாமல்
அனைவரும்
பங்களித்துள்ளனர் என்றும் அவர் கூறினார். 10
க�ோடிக்கும்
அதிகமான
கழிப்பறைகளை
நிர்மாணிப்பதன்
மூலம்
60
மாதங்களில்
60
க�ோடிக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு கழிப்பறை
வசதிகளை இந்தியா வழங்கியுள்ளது என்பது
முழு உலகத்தையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
தூய்மை கணக்கெடுப்பு கிராமீ ன் 2019 விருதுகள்,
உலக கழிவறை தினம்
மற்றும்
உரங்கள்
வேதியியல்
அமைச்சகத்தின் மத்திய அமைச்சர், திரு டி.வி.
சதானந்த கவுடா மற்றும் மத்திய மாநில அமைச்சர்,
ஜல் சக்தி அமைச்சகம், திரு
ரத்தன் லால்
கட்டாரியா, ஸ்வச் சர்வேஷன் கிராமீ ன் (எஸ்எஸ்ஜி)
2019 விருதுகளை முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலங்கள்,
யூனியன்
பிரதேசங்களுக்கு
மற்றும்
மாவட்டங்களுக்கு
பல்வேறு
பிரிவுகளில்

புதுடெல்லியின் பிரவாசி பாரதிய கேந்திராவில்
உலக கழிவறை தினத்தை முன்னிட்டு ஜல் சக்தி
அமைச்சின் குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறை
ஏற்பாடு செய்த நிகழ்வில் வழங்கினர். முதலிடத்தில்
உள்ள மாநிலமான ‘தமிழ்நாடு’, முதலிடத்தில்
உள்ள மாவட்டமான ‘பெடப்பள்ளி (தெலுங்கானா)’
மற்றும் அதிகபட்ச குடிமக்களின் பங்களிப்புஉள்ள
உத்தரப்பிரதேசம் ஆகியவற்றைப் பாராட்டி 2019
அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி அகமதாபாத்தில் மகாத்மா
காந்தியின் 150 வது பிறந்த நாளை நினைவுகூரும்
ஸ்வச் பாரத் திவஸ் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர
ம�ோடி. விருது வழங்கினார்
குடிநீர் மற்றும் துப்புரவுத் துறை ஒரு
சுயாதீன கணக்கெடுப்பு நிறுவனம் மூலம் “ஸ்வச்
தூய்மை கணக்கெடுப்பு (கி) 2019 ஐ இந்தியாவின்
அனைத்து
மாவட்டங்களின்
தரவரிசைகளை
அளவு மற்றும் தரமான சுகாதார (ஸ்வச்சதா)
அளவுருக்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கியது.
பள்ளிகள், அங்கன்வாடிகள், பிஎச்சி, ஹாட் / பஜார்,
பஞ்சாயத்து மற்றும் ப�ொது இடங்களின் ஆய்வுகள்
உள்ளிட்ட
விரிவான
அளவுருக்கள்
மற்றும்
ஸ்வச்சதாவைப் பற்றிய குடிமக்களின் கருத்து
மற்றும்
திட்டத்தை
மேம்படுத்துவதற்கான
அவர்களின் பரிந்துரைகள் மற்றும் எஸ்பிஎம்.ஜி
ஐஎம்ஐஎஸ் தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த
தரவரிசை அமைக்கப்பட்டது.
தேசிய தூய்மை மையம்
தூய்மை
இயக்கம்
மற்றும்
நவன
ீ
த�ொழில்நுட்பங்கள்
த�ொடர்பான
அனைத்து
தகவல்களையும்
மக்களுக்கு
பரப்புவதற்காக
டெல்லியின்
ராஜ்காட்டில்
தேசிய
தூய்மை
மையம்
நிறுவப்பட்டு
வருகிறது.
ராஷ்டிரிய
ஸ்வச்சதா கேந்திரம் ஒரு அனுபவ மையமாக
அல்லது அதிகபட்ச குடிமக்களின் ஈடுபாடு, கற்றல்,
சிறந்த
நடைமுறைகள்,
உலகளாவிய
வரையறைகளை மற்றும் வெற்றிக் கதைகள்
ஆகியவற்றை
ஒருங்கிணைப்பதன்
மூலம்
ஸ்வச்சதாவைச் சுற்றி தகவல், விழிப்புணர்வு
மற்றும் கல்வியை வழங்குவதற்கான செய்திகள்
டிஜிட்டல் மற்றும் வெளிப்புற நிறுவல்களின் சீரான
கலவையுடன்
வடிவம்
க�ொண்ட
ஒரு
மாறும்
மையமாக இருக்க முன்மொழியப்பட்டது,".

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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முசாபர்பூரில் பெயர் பட்டியலில்
விட்டுப்போனவர்களுக்கான சமூக கழிப்பறைகள்

2020 ஜனவரி 7 ஆம் தேதி, பீகாரில் உள்ள
முசாபர்பூரின்
மாவட்ட
நிர்வாகம்,
சரியா
வட்டாரத்தில் உள்ள இப்ராஹிம்பூர், பக்ரா மற்றும்
மணிக்பூர் கிராமங்களில் உள்ள மூன்று சமூக
கழிப்பறைகளின்
சாவியை,
ப�ோதுமான
இடம்
அல்லது நிதி இல்லாத அல்லது மனமாற்ற அடையாத
பிரச்சினைகளால் அவர்கள் தங்கள் கழிப்பறைகளை
கட்ட முடியாத குடும்பங்களுக்கு வழங்கியது.
இதுப�ோன்ற
108
சமூக
கழிப்பறைகள்
மாவட்டத்தின்
அனைத்து
த�ொகுதிகளுக்கும்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
இந்த
நடவடிக்கை
மாவட்டத்தின் திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல்
இல்லாத
(ஓடிஎஃப்)
நிலையைத்
தக்கவைக்க
உதவும், அதே நேரத்தில் ஸ்வச் பாரத் மிஷன்
கிராமீ ன் (எஸ்பிஎம்-ஜி) பிரச்சாரத்தின் கீ ழ் விட்டுப்
ப�ோன
மக்களுக்கு
துப்புரவு
வசதிகளை
அணுகுவதையும் உறுதிசெய்யும்.
ஒரு சமூக கழிப்பறை என்பது ஒரு ச�ொத்து,
இது
சமூகத்தின்
ச�ொந்தமானது,
இது
ஒரு
வட்டாரத்தின் பல பயனர்களுக்கு பயனளிக்கிறது,
இது வசிப்பிடத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.
மாவட்ட நீதிபதி (டி.எம்), முசாபர்பூர், திரு.
அல�ோக் ரஞ்சன் க�ோஷ் கூறுகையில், சமூக
கழிப்பறைகள் முடிவெடுக்காதவர்களுக்கு உதவி
செய்கின்றன, ஏனெனில் அவை ஒரு தனிப்பட்ட
வட்டு
ீ
கழிப்பறை கட்டப்படும் வரை பயன்படுத்த
வழிவகுக்கிறது, மேலும் இது பயன்பாட்டாளர்கள்
எண்ணிக்கையின்
நெகிழ்வுத்தன்மைக்கு
உதவுகிறது.
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சமூக
கழிப்பறைக்கான
காரணம்
:
அவர்களின் அனுபவத்தின்படி, டி.எம். தூண்டுதல்
மற்றும் விழிப்புணர்வு உருவாக்கம், தனி நபர்
வட்டுக்
ீ
கழிவறை கட்டுமானத்தை ஊக்குவிக்க
முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன
என்று
கூறினார். எவ்வாறாயினும், கிராமத்தில் உள்ள
மக்களில் ஒரு பகுதியினர் ப�ொருளாதார ரீதியாக
வளங்களை - கழிப்பறை கட்டுமானத்திற்கான
நிலம் மற்றும் பணத்தை மிச்சப்படுத்த முடியாது
என்பதை
அதிகாரிகள்
உணர்ந்தனர்,
ஆனால்
அவர்களின்
துப்புரவுப்
பழக்கத்தை
மாற்றும்
அளவுக்கு உணர்திறன் க�ொண்டிருந்தனர். சமூக
கழிப்பறைகள் இந்த பிரிவை பூர்த்தி செய்யும்,
வசதியையும் கண்ணியத்தையும் வழங்கும், அதே
நேரத்தில் திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதைத்
தடுக்கும்.
சமுதாய கழிப்பறைகளுக்கான தளத்தின்
தேர்வு: முழு மாவட்டத்தையும் ஆய்வு செய்த
பின்னர், அதிகாரிகள் சமூகத்துடன் உரையாடி,
துப்புரவு பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை அடையாளம்
கண்டு, அவசர கவனம் தேவைப்படும் பகுதிகளுக்கு
முன்னுரிமை அளித்தனர். அதன்பிறகு, அவர்கள்
இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து, தளவமைப்புகளைத்
தயாரித்து,
அடித்தளத்தை
அமைத்து,
சமூக
கழிப்பறைகளை நிர்மாணிக்கத் த�ொடங்கினர்.
சமுதாய கழிப்பறைகளில் ஒவ்வொன்றிலும்
ஆறு கழிவறைகள் - ஆண்களுக்கு 3 மற்றும்
பெண்களுக்கு 3, இணைப்பு த�ொட்டியுடன் இரட்டை
குழிகளுடன் இணைக்கப்படும்; ஒரு அடி குழாய்,

உறிஞ்சி குழி மற்றும் மணல் தடுப்புடன் ச�ோப்பு,
ஓடும் நீர் மற்றும் விளக்கு ஆகியவற்றுடன்
முழுமையாக உள்ளன. ஒரு முழு அலகுக்கு
ப�ொருள் மற்றும் த�ொழிலாளர் செலவுகள் உட்பட
ரூ. 1,79,475 செலவாகிறது. கழிப்பறைகளின் சாவி,
கழிப்பறையைச்
சுத்தமாக
வைத்திருக்க
உறுதியளிக்கும்
குடும்பங்களிடம்

ஒப்படைக்கப்படுகின்றன.
மறுபுறம்,
பீகார்
அரசாங்கத்தின் 7 நிச்சய் திட்டத்தின் வார்டு
அமலாக்கம் மற்றும் மேலாண்மைக் குழுவிடம்
(டபிள்யூஐஎம்சி) பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு
பணிகள்
ஒப்படைக்கப்
பட்டுள்ளன,
மேலும்
த�ொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு நிக்ரானி சமிதியின்
சம்பந்தப்பட்ட வாழ்வாதார பெண்களில் செய்யப்படும்.

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை சமாளிக்கும் ஏ & என்
தீவுகள் அந்தமான் மற்றும் நிக�ோபா

ஸ்வ

ச்
பாரத்
மிஷனின்
கீ ழ்
அதன்
பிளாஸ்டிக்
கழிவு
மேலாண்மை
பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, அந்தமான் மற்றும்
நிக்கோபார்
தீவுகளின்
யூனியன்
பிரதேசத்தின்
நிர்வாகம் 300 கில�ோ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை
கைப்பற்றியுள்ளது, இது சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும்
பிறரால் விடப்பட்டுள்ளது. 2020 பிப்ரவரி 24 ஆம்
தேதி ஸ்வராஜ் ட் வீப் (ஹேவ்லாக் தீவு) மற்றும்
ஷாஹீத் ட் வீப் (நீல் தீவு) ஆகியவற்றிலிருந்து
ப�ோர்ட் பிளேருக்கு இந்த கழிவுகள் க�ொண்டு
செல்லப்பட்டன.

அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளில்
பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு சில காலமாக வளர்ந்து
வரும்
கவலையாக
உள்ளது.
இந்த
குப்பை
சுற்றுலாப்
பயணிகளிடமிருந்தும்,
அந்தத்
தீவுகளில் வசிக்கும் மக்களிடமிருந்தும் வருகிறது.
தூய்மை பாரத இயக்கம் கிராமீ னுக்கான
(எஸ்பிஎம்-ஜி) ந�ோடல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட
விரிவாக்க அதிகாரி திரு பிஜ�ோய் குமார் தாஸ்
கூறுகையில், சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுகள் ப�ோர்ட்
பிளேயருக்கு மேலதிக செயலாக்கத்திற்காக –
ப�ோக்குவரத்து
சாலை
கட்டுமானத்திற்காக
அல்லது பிரதான நிலப்பகுதிக்கு மீ ள் சுழற்சிக்காக,
க�ொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
சுற்றுலா இடங்களில் தான் பெரும்பாலான
கழிவுகள் உருவாகின்றன என்று அவர் கூறினார்.
பிளாஸ்டிக், உல�ோகம் மற்றும் மின் கழிவுகள்
மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்படும் அதே வேளையில்,
ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்
கழிவு
மேலாண்மை
மையங்களில்
வட்டு
ீ
மட்டத்திலும், சமூக மட்டத்திலும் வெர்மி-உரம்
தயாரிப்பதற்கு உயிர் சிதைக்கக்கூடிய கழிவுகள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
2

லிட்டருக்கும்

குறைவான

பிஇடி

பாட்டில்கள் மற்றும் பிற ஒற்றை பயன்பாட்டு
பிளாஸ்டிக் ப�ொருட்கள் ஏற்கனவே தீவுகளில்
தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. இதை வலுப்படுத்த,
விற்க
அல்லது
சேமிக்கும்
செயலில்
சிக்கியவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது,
சில
சமயங்களில்,
தடைசெய்யப்பட்ட
ப�ொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்படுகின்றன.
அதே நேரத்தில், வழக்கமான விழிப்புணர்வு
திட்டங்களை
உள்ளடக்குவதற்கான
ஐஇசி
நடவடிக்கைகள் ப�ொது மக்களிடையே ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், பதாகைகள் மற்றும்
சுவர�ொட்டிகள் ப�ொது இடங்களில் வைக்கப்பட்டு
வடுகளுக்கும்
ீ
விநிய�ோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
வெவ்வேறு
இடங்களில்
உள்ள
விளம்பரப்
பலகைகள் எஸ்டபிள்யூஎம் துணை சட்டங்களை
மீ றுவதால்
விதிக்கப்படும்
அபராதம்
குறித்த
அறிவிப்புகளை முன்னிலைப்படுத்துகின்றன.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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யூனியன் பிரதேச நிர்வாகம் மாணவர்கள்,
ப�ொது
மக்கள்
மற்றும்
அதிகாரிகளை
அணிதிரட்டி,
ப�ொது
இடங்களையும்
கடற்கரைகளையும்
சுத்தம்
செய்வதற்கும்
அவர்களிடையே
விழிப்புணர்வை

ஏற்படுத்துவதற்கும்
பல்வேறு
தூய்மை
இயக்கங்களில் ஈடுபட்டுள்ளது. 2020 பிப்ரவரி 22
ஆம் தேதி ஸ்வராஜ் தீவில் உள்ள ராதாநகர்
கடற்கரையில்
மிகச்
சமீ பத்திய
தூய்மை
இயக்கம் நடந்தது.

அனைவருக்கும் சுகாதாரத்தை உறுதி செய்யும் ஜெய்சல்மார்
பாரத
தூய்மை
இரண்டாம்

இயக்கம் (கிராமீ ன்), அதன்
கட்ட
அமலாக்கத்திற்குள்
நுழைகையில், ராஜஸ்தானின் ஜெய்சால்மரின்
மாவட்ட
நிர்வாகம்
யாரும்
பின்தங்காமல்
இருப்பதை உறுதி செய்து வருகிறது, மேலும்
முதல் கட்டத்தில் தவற விடப்பட்ட எந்தவ�ொரு
வட்டையும்,
ீ
வடுகள்
ீ
புதியதாக கட்டியதா அல்லது
அவை
நாட�ோடி
மக்களைச்
சேர்ந்தவையா
என்பதற்கான, அடையாளம் காண மற்றும் மற்றும்
அத்தகைய வடுகளுக்கு
ீ
கழிப்பறைகள் கட்டுவதற்கு
ஆதரவளிக்க
ஒரு
சிறப்பு
உந்துதலைத்
த�ொடங்கியுள்ளது;.
இது குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறை
(டிடிடபிள்யூஎஸ்) பிறப்பித்த கட்டளைக்கு இணங்க,
அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் ஒரு கழிப்பறை
வசதி இல்லாத கிராமப்புற குடும்பங்கள் இல்லை
என்பதை
மீ ண்டும்
உறுதிப்படுத்துமாறு
அறிவுறுத்துகிறது, மேலும் இந்தத் திட்டத்தின் கீ ழ்
யாரும்
பின்தங்காமல்
இருப்பதை
உறுதி
செய்வதற்காக
இதுப�ோன்ற
அடையாளம்
காணப்பட்ட
குடும்பங்கள்
தனிப்பட்ட
வட்டு
ீ
கழிப்பறைகளை கட்ட எந்தவ�ொரு உதவியையும்

அளிக்க வேண்டும்.
தூய்மை பாரத இயக்கம் கிராமீ ன் எஸ்பிஎம்(ஜி) இரண்டாம் கட்டத்திற்கு 2024-25 வரை மத்திய
அமைச்சரவை
ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது.
(எஸ்எல்டபிள்யூஎம்). யாரும் பின்தங்கவில்லை
என்பதையும்,
அனைவரும்
கழிப்பறையைப்
பயன்படுத்துவதையும் உறுதிசெய்யும் பணி ஒரே
நேரத்தில் த�ொடரும்.
63078 தனிப்பட்ட வட்டு
ீ
கழிப்பறைகளை
கட்டிய பின்னர் ஜெய்சால்மர் அக்டோபர் 2, 2017
அன்று ஓடிஎஃப் ஆக அறிவிக்கப்பட்டது. 2012 ஆம்
ஆண்டில் மாவட்டத்தின் துப்புரவுப் பாதுகாப்பு
வெறும் 37.72% ஆக இருந்ததால் இது ஒரு
சாதனையாகும். இப்போது மாவட்ட நிர்வாகம்;
அனைத்து வடுகளுக்கும்
ீ
சுகாதார வசதி இருப்பதை
உறுதி செய்வதான் மூலம் இடைவெளியை நிரப்ப
ஆர்வமாக உள்ளது.
மாவட்ட ஊராட்சியின் CEO, திரு
ஓம்
பிரகாஷ்
கூறுகையில்,
தூய்மை
காவலர்
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(முன்னணி வரிசை த�ொழிலாளர்கள்) மற்றும்
கிராம
பஞ்சாயத்து
பணியாளர்களால்
தீவிர
ஆய்வுகள் மற்றும் டிஎம்., சிஇஓ மற்றும் வட்டார
வளர்ச்சி
அலுவலர்
உள்ளிட்ட
மாவட்ட
அளவிலான
அதிகாரிகளால்
சீரற்ற
ஆய்வும்
மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், மக்கள் தங்கள்
கழிப்பறைகளின்
வழக்கமான
பயன்பாட்டை
உறுதிப்படுத்தவும்,
தங்கள்
சுற்றுப்புறங்களை
சுத்தமாகவும்
நேர்த்தியாகவும்
வைத்திருக்க
உந்துதல் பெற்றனர், என்று தலைமை நிர்வாக
அதிகாரி கூறினார்.
கூடுதலாக,
பஸ்
ஸ்டாண்டுகள்,
மத
இடங்கள் மற்றும் ப�ொது இடங்களில் ம�ொத்தம்
140 சமூக கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
இவற்றில்
81
பணிகள்
நிறைவடைந்துள்ளன,
மீ தமுள்ள 59 ஏப்ரல் 2020 க்குள் கட்டி முடிக்கப்பட
உள்ளன.
கிராம
பஞ்சாயத்துகளால்
பராமரிக்கப்படும் சமூக கழிப்பறைகள் பயன்படுத்த

இலவசம்.
ஆண்களுக்கும்
பெண்களுக்கும்
தனித்தனியாக,
ஒவ்வொரு
சமூக
சுகாதார
வளாகத்திலும்
இரண்டு
கழிப்பறைகள்,
2
குளியலறைகள்
மற்றும்
இரண்டு
சிறுநீர்
கழிப்பறைகள் உள்ளன.

நாகாலாந்தில் சுத்தமான குடிநீ ர் மற்றும் தூய்மை
கிராமம் & ஸ்வச் காவ் பயிற்சியாளர்களின் பயிற்சி

சு

ஜல் மற்றும் ஸ்வச் காவ் குறித்த ஐந்து நாள்
பயிற்சியாளர்களின்
பயிற்சி
(TOT)
நாகாலாந்தின் க�ோஹிமா மாவட்டத்தில் உள்ள
ப�ொது சுகாதார ப�ொறியியல் துறை (பிஎச்இடி)
அலுவலகத்தில்
பிப்ரவரி
10,
2020
அன்று
த�ொடங்கியது.
பங்கேற்பாளர்கள்
பின்னர்,
சர்பஞ்ச்ஸ்,
கிராமச்
செயலாளர்கள்
மற்றும்
தூய்மையாளரும், 3 நாள் பயிற்சி திட்டங்கள்
மூலம் பயிற்சி அளிப்பார்கள்.
நாகாலாந்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச்
சேர்ந்த 48 களப் பயிற்சியாளர்கள் (25 பெண்கள்
மற்றும் 23 ஆண்கள்) பயிற்சியில் பங்கேற்றனர்.

யுனிசெஃப் ஆதரவு டிஓடி என்பது திறந்த
வெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாத (ஓடிஎஃப்)
நிலையை உறுதி செய்வதற்காகவும், ஓடிஎஃப்
பிளஸ்
நிகழ்ச்சி
நிரலை
(மக்கும்
கழிவு
மேலாண்மை, பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்மை,
கிரே நீர் மேலாண்மை மற்றும் மலம் கசடு
மேலாண்மை), ஜல் ஜீவன் மிஷன் (ஜேஜேஎம்)
திட்டத்தின்
மூலம்
பாதுகாப்பான
மற்றும்
பாதுகாப்பான நீர் விநிய�ோகத்திற்கான மேம்பட்ட
அணுகல்.
பயிற்சியின் உள்ளடக்கப் பகுதிகள்:

•

நீர்

•

நீர்

•

திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாத

•

திட மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மைக்கான

•

திரவ

கழிவு

சுஜல்

மற்றும்

•

நிலையான நீர் மற்றும் சுகாதார சேவை
விநிய�ோகத்தின் முக்கியத்துவம்

•

•

சுஜல் மற்றும் ஸ்வச் காவ் கருத்து

•

•

ஜல் ஜீவன் மிஷன் (ஜேஜேஎம்) அறிமுகம்

•	கிராமத்தில்
தேவை

குடிநீர்

கிடைப்பது

மற்றும்

•

வழங்கல்

திட்டத்தின்

செயல்பாடு

மற்றும் பராமரிப்பு
தர

நிர்வாகத்தின்

(டபிள்யுகியூஎம்)

அத்தியாவசியங்கள்

நிலையை நிலைநிறுத்துதல்

நிலை மற்றும் செயல்பாட்டு திட்டம்
மேலாண்மை

கசடு மேலாண்மை

ஸ்வச்

மற்றும்

காவ்கான

கல்வி மற்றும் த�ொடர்பு (ஐஇசி)

மல

தகவல்

சுவச்சகிரகிகள் மூலம் நீர் மற்றும் சுகாதார

விளைவுகளைத் தக்கவைத்தல்
சுஜல்

காவ்

உருவாக்கியதற்காக

ஸ்வச்சகிராஹியின் செயல்பாடுகள்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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•	சமூக
அணிதிரட்டல்
நடவடிக்கைகளை
நடத்துவதற்கான
தூய்மை
பணியாளர்களிடையே திறன்களை வளர்ப்பது
•	சமூக தலைமையிலான செயல் திட்டமிடல்
செயல்முறை
மற்றும்
மாவட்டத்தின்
ஆதரவு
க�ோட்பாட்டு அமர்வுகள் த�ொடர்ந்து கள
வருகைகளால்
செயல்படுத்தல்
கருவிகளின்
செயல் விளக்கங்கள் அடங்கும்; சமூக படமிடல்;
நீர் வழங்கல் வசதிகள் மற்றும் நீர் பட்ஜெட்
மதிப்பீடு; நீர் தர மதிப்பீடு; பருவநிலை படமிடல்;
இயற்கை வளப் படமிடல்; நீர் மற்றும் சுகாதார
வசதிகளின் வட்டு
ீ
நிலை மதிப்பீடு; நிறுவன நீர்
மற்றும் சுகாதார வசதிகளின் மதிப்பீடு; துப்புரவு
நடை; ஆவணப்படுத்தல்; ஊராட்சி தலைவர் மற்றும்
ஸ்வச்சகிராஹிஸ்
பயிற்சி
மற்றும்
பயிற்சி
பயன்பாடுகளுக்கான அறிமுகம் ஆகியவை.
இந்த திறன் மேம்பாட்டு முயற்சிகளின்
வெற்றி, உந்துதல் மற்றும் திறன் க�ொண்ட கிராம
ஊராட்சி அளவிலான செயல்பாட்டாளர்களுடன்,
முக்கியமாக தலைவர், ஊராட்சி செயலாளர்கள்

“

மற்றும்
தூய்மை
பணியாளர்கள்,
நேரடியாக
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓடிஎஃப் பிளஸ் மற்றும்
ஜேஜேஎம் ஆகியவற்றில் அவர்களின் பங்களிப்பு,
விரும்பிய
முடிவுகளை
அடைவதற்கான
நடவடிக்கைகள் மற்றும் த�ொடர்புடைய ப�ொருள்
அறிவு குறித்து கிராம நிர்வாகிகளின் திறன்களை
வலுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது.
நாட்டில் சுமார் இரண்டரை லட்சம் ஜி.
பி.க்களை
அடைய;
கள
பயிற்சியாளர்களின்
பெரிய குழு தேவை. டிடிடபிள்யூஎஸ், ஜி.பி.
க்களின் திறன் மேம்பாட்டுத் தேவைகளை ஒரு
அடுக்கு
பயன்முறையில்
பூர்த்தி
செய்ய
திறமையான மனித வளங்களின் த�ொகுப்பை
உருவாக்க விரும்புகிறது. இந்த முயற்சியின் ஒரு
பகுதியாக, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்தும் 4
கள
பயிற்சியாளர்கள்
(எஃப்டி)
அடையாளம்
காணப்படுவார்கள், ஐந்து நாள் பயிற்சியாளர்களின்
பயிற்சி (TOT) மூலம் பயிற்சி பெறுவார்கள். இந்த
எஃப்டிகள் 3 நாள் பயிற்சிகள் மூலம் சர்பஞ்ச்ஸ்,
கிராம செயலாளர்கள் மற்றும் ஸ்வச்சகிரகிகளுக்கு
மேலும் பயிற்சி அளிப்பார்கள்.

ஒவ்வொரு கிராமமும் அதன் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும்
அளவுக்கு தன்னிறைவு பெற்றிருக்க வேண்டும். இதேப�ோல் ஒவ்வொரு
மாவட்டமும் அதன் மட்டத்தில் தன்னிறைவு பெற வேண்டும், ஒவ்வொரு
மாநிலமும் அதன் மட்டத்தில் தன்னிறைவு க�ொண்டவர்களாக இருக்க
வேண்டும், முழு நாடும் அதன் மட்டத்தில் தன்னிறைவு க�ொண்டவர்களாக
இருக்க வேண்டும்.

”

- 2020 பஞ்சாயதி ராஜ் தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி
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ஜீவிகா சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் 5 லட்சத்துக்கும்
மேற்பட்ட முகக் கவசங்களை உருவாக்குதல்

க

டந்த சில மாதங்களாக வெளிவந்த உலகளாவிய
மருத்துவ
நெருக்கடியை
சமாளிக்க
நாடு
முழுவதும் உள்ள மாநிலங்கள் ப�ோராடி வருவதால்,
பீகாரின் சுய உதவிக்குழுக்கள் (எஸ்எச்ஜி) ஐந்து
லட்சத்துக்கும்
மேற்பட்ட
முகக்கவசங்களை
உருவாக்கி, காலத்தின் தேவையை பூர்த்தி செய்துள்ளன.

கடந்த சில நாட்களாக 1276 ஜீவிகா சுய
உதவிக்குழுக்களால் 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட
முகக்கவசங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐஇசி
மாநில ஆல�ோசகர், ல�ோகியா ஸ்வச் பீகார்
இயக்கம், திரு.சுமன் லால் கர்ன் தெரிவித்தார்.
ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி மட்டும், 65,842 முகக்கவசங்கள்
தயாரிக்கப்பட்டு,
ம�ொத்தம்
சுமார்
5,07,947
முகக்கவசங்கள்
2020
ஏப்ரல்
8
ஆம்
தேதி
பயன்படுத்த தயாராக இருந்தன.
எண்களைப் ப�ொருத்தவரை, ஜீவிகா பெண்கள்
பீகார்
மாநிலத்தின்
மிகச்சிறிய
மாவட்டமான
ஷெய்க்புராவில்
66,657
முகக்
கவசங்களைத் 
தயாரித்தார்கள்; பாட்னாவில் 35217; கிழக்கு சம்பாரனில்
51,000, மதுபானியில் 43,000, ஔரங்காபாத்தில் 26,649,
கயாவில் 22,669, ஜஹானாபாத்தில் 20,892. தாமதமாக
ஆரம்பித்த நாலந்தாவில்
இதுவரை 9000 முகக்
கவசங்களைத்  தயார் செய்துள்ளார்கள்.

லாக் டவுன் காரணமாக, சில மாவட்டங்களில்
முகக்கவசங்கள் தயாரிக்க மூலப்பொருட்களைப்
பெற முடியவில்லை. இதை நிவர்த்தி செய்வதற்காக,
பீகார் கிராமிய வாழ்வாதார மேம்பாட்டு சங்கம் (பி.
ஆர்.எல்.பி.எஸ்),
எந்த
மாவட்டங்களுக்குத்
தேவைய�ோ,
அந்த
மாவட்டங்களுக்கு
மூலப்பொருட்களை வழங்க திட்டமிட்டுள்ளது,

இதற்கிடையில்,
ஜீவிகா
சுய
உதவிக்குழுக்களுக்கு முகக் கவச தயாரிப்பதற்கான
மூலப்பொருட்களை சீராக வழங்குவதை உறுதி
செய்ய பீகார் அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் துறை
அமைச்சர் திரு ஷ்ரவன்குமார் அறிவுறுத்தியுள்ளார்,
மேலும்
உள்ளூர்
நுகர்வு
ஊக்குவிக்கப்பட
வேண்டும் என்றும் கூறினார்.
மற்றவற்றுடன்,
தெற்கு
பீகார்
மின்
விநிய�ோக நிறுவனம் 54000 முகக் கவசங்களை
வாங்கியுள்ளது.
உண்மையில், ஜீவிகா மகளிர் க�ோவிட் -19 க்கு
எதிரான
உண்மையான
ப�ோர்ரர்கள்
வீ
என்பதை
நிரூபித்து வருகின்றனர். இது ப�ோன்ற ஒரு முக்கியமான
நேரத்தில்,
முகக்
கவச
தயாரிப்பு
அவர்களுக்கு
வாழ்வாதாரத்திற்கும் த�ொழில்முனைவுக்கும் ஒரு
நல்ல ஆதாரமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஒற்றை பயன்பாடு நெகிழிகளுக்கு பரவலான தடை

கே

ரள மாநில அரசு 2020 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி
முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில்
மாநிலத்தில்
ஒற்றை
பயன்பாட்டு
நெகிழி
ப�ொருட்களின் விற்பனை, உற்பத்தி, ப�ோக்குவரத்து
மற்றும்
சேமிப்புக்கு
ஒரு
பரவலான
தடை
விதித்துள்ளது.
தடைசெய்யப்பட்ட
ஒற்றை
பயன்பாட்டு
பிளாஸ்டிக்,
ப�ொருட்களுக்குப்
பதிலாக அல்லது மாற்றாக 2016 இன் பிளாஸ்டிக்
கழிவு மேலாண்மை விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
மக்கும் ப�ொருள்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
பிளாஸ்டிக்
தடையை
மீ றி
பெரிய
அளவிலான ப�ோலி மக்கும் பைகள் சந்தையில்
நுழைவதைக் கவனித்ததால் சுற்றுச்சூழல் துறை
இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது.
"ப�ொதுமக்கள் மற்றும் கடை உரிமையாளர்கள்
ப�ொதுவாக
அவற்றை
வேறுபடுத்திப்
பார்க்க
முடியாது, இது மாநிலத்திலிருந்து பிளாஸ்டிக்கை
அகற்றுவதற்கான
அரசாங்கத்தின்
ந�ோக்கத்தை
த�ோற்கடிக்கும்" என்று ஆணை கூறியது.

இந்த சூழலில், தடைசெய்யப்பட்ட ஒற்றை
பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் ப�ொருட்களுக்கு மாற்றாக
பயன்படுத்தக்கூடிய
மாற்றுப்
ப�ொருட்களை
பட்டியலிட்டு
மாநில
அரசு
மேலும்
தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
அதன்படி
மக்காத
ப�ொருட்கள்
அல்லது
பிற
ப�ொருட்களால்
செய்யப்பட்ட
பைகளை
எடுத்துச்
செல்வது
தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது, அதற்கு பதிலாக துணி
அல்லது
காகித
பைகளை
மட்டுமே
கைப்
பைகளாகப் பயன்படுத்த முடியும்.
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தட்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக்
பூசப்பட்ட இலைகளும் பிளாஸ்டிக் மரக்கன்றுகள்
பைகள்
தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன
என்பதை
உத்தரவு தெளிவுபடுத்தியது. குப்பைப் பைகளைப்
ப�ொருத்தவரை, மக்கும் ப�ொருட்களால் ஆனவை
மட்டுமே பய�ோமெடிக்கல் கழிவுகளை சேகரித்து
பிரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ப�ோலி மக்கும் ப�ொருட்கள் சந்தையில்
நுழைந்ததையடுத்து, அத்தகைய தயாரிப்புகளில்
சீரற்ற
ச�ோதனைகள்
செய்யப்படும்
மற்றும்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களில் தயாரிப்புகளின்
நம்பகத்தன்மை / மக்கும் தன்மை ச�ோதிக்கப்படும்
என்று உத்தரவு எச்சரித்தது.
மேலும்,
விளம்பரப்
பலகைகளுக்கு
பிளாஸ்டிக்
பூசப்பட்ட
துணி
ப�ொருளைப்
பயன்படுத்துவது
கண்டிப்பாக
தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் துணி, காகிதம்
(பிளாஸ்டிக் இல்லாத) மற்றும் பாலி எத்திலீன்
ப�ொருட்கள்
மட்டுமே
ப்ளெக்ஸ்
/
பி.வி.சி
விளம்பரப்
பலகைகளுக்கு
மாற்றாக
விளம்பரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
மேலும், ல�ோக�ோக்கள் ‘மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய,
பி.வி.சி
இல்லாத,
காலாவதி
தேதி
மற்றும்
அச்சிடும் பிரிவின் பெயர் மற்றும் அச்சிடும் எண்
ஆகியவை
அச்சில்
த�ோன்ற
வேண்டும்;
30
நாட்களுக்குப்
பிறகு
நிறுவும்
நிறுவனத்தால்
பதாகைகள் அகற்றப்பட வேண்டும்.
அரசாங்க
உத்தரவை
மீ றுவதாகக்
கண்டறியப்பட்டவர்கள் குறிப்பிட்டபடி அபராதம்
செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

தூய்மைக் காவலர்கள் தமிழ்நாட்டின் புதிய சாம்பியன்கள்

நாட்டில் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த
தமிழ்நாடு,
க�ோவிட்-19
நேர்மறை
வழக்குகளைக்
க�ொண்டுள்ள நிலையில், இந்த ந�ோய்க்கு எதிராக
வளர்ந்து
வரும்
சாம்பியன்கள்
தூய்மை
காவலர்கள்
(சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பாளர்கள்)
மற்றும் ஸ்வச்சகிரகிகள்.

தூய்மை காவலர்கள் என்பது தமிழ்நாட்டின்
திடக்கழிவு மேலாண்மை த�ொழிலாளர்கள் வடு
ீ
வடாகச்
ீ
சென்று சேகரிப்பு, பிரித்தல், கழிவுகளை
க�ொண்டு செல்லுதல் மற்றும் உரக்  க�ொட்டகை
மற்றும் திடக்கழிவுகளை பாதுகாப்பாக அகற்றுவது
ப�ோன்றவற்றில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்கள் தவிர,
அவர்கள்
மாநிலம்
முழுவதும்
கிருமிநாசினி
தெளிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சமூக
த�ொலைதூர
விதிமுறைகளை
அமல்படுத்துவதில்
அவர்கள்
மாவட்ட
நிர்வாகத்திற்கு
உதவுகின்றனர்.
‘வட்டிலேயே
ீ
இருங்கள் - எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்
வரை யாரும் பாதுகாப்பாக இல்லை’ என்பது
அவர்கள் சமூகங்களுக்கு அனுப்பும் செய்தி.
முகக்கவசம்,
சானிடைசர்கள்,
ச�ோப்புகள்
மற்றும் லைச�ோல் தயாரிப்பதில் ஸ்வச்சகிரகிகள்
உதவுவத�ோடு, கை கழுவுதல் மற்றும் சமூக இடை
வெளியைப் பற்றிய விழிப்புணர்வைப் பரப்புவதற்கு
புதுமையான நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
இது
ப�ோன்ற
ஒரு
முக்கியமான
நேரத்தில்,

முகக்கவசம்

தயாரிப்பு

அவர்களுக்கு

வாழ்வாதாரத்திற்கும் த�ொழில்முனைப்புக்கும் ஒரு
நல்ல ஆதாரமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதலாக,

தமிழ்நாட்டின்

தூத்துக்குடி

மாவட்டத்தில் உள்ள பழைய பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு
அருகிலுள்ள

தற்காலிக

காய்கறி

சந்தையில்

கிருமிநாசினி சுரங்கப்பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சந்தைக்கு வருகை தரும் மக்கள் அனைவரும்
த�ொற்றுந�ோயிலிருந்து பாதுகாக்கும் சுரங்கப்பாதை
வழியாக செல்கின்றனர்.

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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ராமநகர திட கழிவு மேலாண்மை, ஒற்றை குழி கழிப்பறைகளை
இரட்டை குழிகளாக மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது

மாவட்டம் 2000 க்கும் மேற்பட்ட பட்டு
ராமநகர
திரித்தல்
அலகுகளைக்
நூற்பு
மற்றும்

க�ொண்ட
பட்டு
வளர்ப்பு
நடவடிக்கைகளின்
மையமாகும். முக்கிய வருமான ஆதாரம் விவசாயத்
துறையிலிருந்து வருகிறது. ஆசியாவிலேயே மிகப்
பெரிய ஒன்றான பட்டுச் சந்தைக்கு புகழ் பெற்ற
இது சில்க் சிட்டி என்ற பெயரைப் பெற்றுள்ளது.
பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இங்கு
கூட்டுப்புழு பரிவர்த்தனையில் பங்கேற்கின்றனர்.
1,68,966
கழிப்பறைகளை
நிர்மாணித்த
பின்னர், அக்டோபர் 2, 2017 அன்று திறந்தவெளியில்
மலம் கழித்தல் இல்லாத (ஓடிஎஃப்) அந்தஸ்தைப்
பெற்ற கர்நாடகாவின் ராமநகர மாவட்ட நிர்வாகம்,
ஓடிஎஃப் பிளஸ் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக
திடக்கழிவு
மேலாண்மை
(எஸ்டபிள்யூஎம்)
மற்றும் ஒற்றை குழி கழிப்பறைகளை இரட்டை
குழி
கழிப்பறைகளாக
மாற்றுவது
குறித்து
பல்வேறு நடவடிக்கைகளைத் த�ொடங்கியுள்ளது;.
ஓடிஎஃப்
பிளஸ்
நடவடிக்கைகள்:
திடக்கழிவுகளை
திறம்பட
நிர்வகிப்பதற்கான
வழிகள்
குறித்து
கிராமம்,
தாலுகா
மற்றும்
மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகளுக்கு தீவிர
பயிற்சி
ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டது.
மூலத்தில்
பிரித்தல், தினசரி கழிவுகளை சேகரித்தல், ஈரமான
கழிவுகளிலிருந்து
உரம்
தயாரித்தல்
மற்றும்
உலர்ந்த
கழிவுகளை
மறுசுழற்சி
செய்தல்
ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
தவிர, நிலையான திடக்கழிவு அலகுகளை
எவ்வாறு
அமைப்பது
என்பதை
அறிய
அதிகாரிகளுக்கு உடுப்பியில் பயிற்சி மற்றும்
மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான வெளிப்பாடு
நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. எஸ்டபிள்யூஎம்
தலையீடுகளின் நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த
ஜி.பி. இப்போது வெவ்வேறு மூலங்களிலிருந்து
வரும் நிதியைப் பயன்படுத்துகிறது.
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மேலும், சில வடுகளில்
ீ
ஒற்றை குழி
கழிப்பறைகள்
இருந்ததால்,
அந்த
வடுகளில்
ீ
உள்ள ஒற்றை குழி கழிப்பறைகளை இரட்டை
குழி கழிப்பறைகளாக மாற்ற மாவட்ட நிர்வாகம்
உதவியுள்ளது.
இரட்டை
குழி
கழிப்பறைகள்
மேம்படுத்தப்பட்ட குழி கழிவறைகளாகும், அவை
அந்த இடத்திலேயே பதப்படுத்தவும் மலக் கசடு
எருவாக மாற்றவும் அனுமதிக்கின்றன. அவை
இரண்டு குழிகளைக் க�ொண்டிருக்கின்றன, அவை
ஒய்-சந்திப்பைப் பயன்படுத்தி ஒற்றை ஊற்று
-பறிப்பு கழிப்பறையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரே
நேரத்தில்
ஒரு
குழி
மட்டுமே
பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு குழி நிரப்பும்போது,
மற்றொன்று முழு குழி காலியாக இருக்கும்.
கழிப்பறை
பயன்பாட்டை
உறுதி
செய்வதற்கான மற்றும் திடக்கழிவுகளை திறம்பட
சுத்தப்படுத்துவதற்கான பிற தலையீடுகள்:
•	கழிவுகளின் வழக்கமான சேகரிப்பு மற்றும்
ப�ோக்குவரத்து (ஈரமான மற்றும் உலர்ந்த)
•
திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தல் மற்றும்
கழிவுகளை க�ொட்டுவதற்கான அபராதம்
மற்றும் தண்டத் த�ொகை சேகரித்தல்
•	வடுகள்
ீ
மற்றும் விளம்பர மையங்களிலிருந்து
பயனர் கட்டணங்களை சேகரித்தல்
•	மக்கும்
மற்றும்
மக்கும்
அல்லாத
ப�ொருட்களின் மறுவிற்பனை
•
மூலத்தில்
பிரித்தல்
மற்றும்
கழிவு
மேலாண்மை குறித்த பிரச்சாரம் மற்றும்
விழிப்புணர்வு திட்டம்
•	சிறந்த நடைமுறைகளைப் பதிவு செய்தல்
•	கழிப்பறை
பயன்பாட்டை
வழக்கமாக
கண்காணித்தல்
மற்றும்
வழக்கமான
விடபிள்யூஎஸ்சி குழு கூட்டங்கள்
•
துப்புரவு நாள், உலக நீர் நாள், உலக கழிவறை
தினம் அர்த்தமுள்ளதாக க�ொண்டாட்டம்

கிராம பஞ்சாயத்துகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை
(நடைமுறைவாதத்தால் வழிநடத்தப்படுவது)

“

நான் நிச்சயமாக ச�ொல்ல விரும்பும் ஒரு
விஷயம் என்னவென்றால், இந்த கழிவுகளை
நாம் எப்போதும் வளங்களாகவும் செல்வமாகவும்
கருத வேண்டும். அதை வெறும் குப்பைகளாக
பார்க்க வேண்டாம். குப்பை மற்றும் கழிவுகளை
ஒரு செல்வமாகப் பார்க்க ஆரம்பித்தவுடன், கழிவு
மேலாண்மைக்கு
புதிய,
நுட்பங்களையும்
கண்டுபிடிப்போம்.
ஸ்டார்ட்-அப்களுடன்
இணைக்கப்பட்ட
இளைஞர்களும்
புதிய
திட்டங்களுடன் முன்வருவார்கள், மேலும் புதிய
உபகரணங்களுடன்
முன்வருவார்கள்.
மத்திய
அரசு மாநில அரசுகளுடன் சேர்ந்து, நகரங்களின்
நகராட்சி பிரதிநிதிகளின் ஒத்துழைப்புடன் கழிவு
மேலாண்மைக்கான பாரிய மற்றும் முக்கியமான
பிரச்சாரத்தை த�ொடங்க முடிவு செய்துள்ளது.”
- பிரதமர், நரேந்திர ம�ோடி தனது மான்
கி பாத்தில், மே 28, 2017 அன்று

நீங்கள் குறிக்கோளை அடையும் வரை ஒரே
விஷயத்தில் ஒட்டிக்கொள்ளுங்கள்' என்று நீங்கள்
ச�ொல்வது ப�ோல, தூய்மை பாரத இயக்கம்,
அக்டோபர் 2019 இல் நாம் அங்கு சேரும் வரை
ஓடிஎஃப் [திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாத]
நிலையை
அடைவதில்
கவனம்
செலுத்தியது.
கிராமப்புற சுகாதார உத்தி 2019-2029 ஓடிஎஃப் பிளஸின்
பார்வையை அடைவதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்ட
கிராமப்புறங்களில் சுகாதாரத்திற்கான பத்து ஆண்டு
வழிமுறையை இந்தியாவின் க�ோடிட்டுக்காட்டுகிறது.
ஓடிஎஃப் - பிளஸ் ஓடிஎஃப் நடத்தைகள் நீடித்திருப்பதைக்
குறிக்கிறது, மேலும் ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் திட
மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மை அமைப்புகளுக்கான
அணுகல்
உள்ளது.
திடக்கழிவு
மேலாண்மை
முறைகளை வைப்பது 2014-19 ஆம் ஆண்டின் ஸ்வச்
பாரத் மிஷன்-ஜி வழிகாட்டுதலின் ஒரு பகுதியாகும்.
எனவே, கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா,
சத்தீஸ்கர், மேற்கு வங்கம் மற்றும் சிக்கிம் ஆகிய
நாடுகளைச்
சேர்ந்த
சில
கிராம்
பஞ்சாயத்து
செயல்பாட்டாளர்கள், ஓடிஎஃப் முடிவுக் க�ோட்டை
மற்றவர்களை விட மிகவும் முன்னால் த�ொட்டு,
திடக்கழிவு மேலாண்மை அலகுகளை அமைக்கத்
த�ொடங்கினர்.
சமீ பத்தில் வரை துப்புரவு ஒரு நகர்ப்புற
நிகழ்வு. எனவே, கிராம ஊராட்சிகள் (ஜி.பி.க்கள்)
தெரு
துடைத்தல்
மற்றும்
வடிகால்
சுத்தம்
ஆகியவற்றைத் தாண்டி கவலைப்படவில்லை.
கிராம பஞ்சாயத்து மட்டத்தில் திடக்கழிவுகளை
நிர்வகிப்பது என்பது இதற்கு முன்பு இல்லாத ‘ஒரு
அமைப்பை வைப்பது’ என்பதைக் குறிக்கிறது.
இதற்கு வடு
ீ
வடாக
ீ
கழிவு சேகரிப்பு த�ொடங்கி
கழிவுகளை
விஞ்ஞான
ரீதியாக
அகற்றுவது
வரை முழுவதுமான திட்டமிடல் தேவைப்படுகிறது.
வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு கழிவு

மேலாண்மை
அமைப்பு
திட்டமிடக்கூடிய
திறனைக் க�ொண்டுள்ளது; தளவாடங்கள் மற்றும்
மனிதவளத்தை
ஒழுங்கமைத்தல்;
சேகரிப்பு
வாகனங்களை ஒருங்கிணைத்தல்; கழிவுகளின்
பல்வேறு நீர�ோடைகளுக்கு அறிவியல் பூர்வமாக
சுத்தீகரித்தல்;
அத்தகைய
அமைப்பிலிருந்து
எழக்கூடிய செலவுகளைச் சந்தித்தல்.
சுவாரஸ்யமாக,
முன்னர்
குறிப்பிட்டது
ப�ோல, சில கிராம ஊராட்சி செயல்பாட்டாளர்கள்
கழிவு
முகாமைத்துவத்தில்
பணியாற்றத்
த�ொடங்கினர், இது விரைவில் மற்ற ஊராட்சிகளும்
கற்றுக்கொள்ளும் பயிற்சிப் பள்ளியாக மாறியது.
ஒவ்வொன்றும் ஒரு தனித்துவமான ‘மேலாண்மை
மாதிரி’ நுண்ணறிவுகளை வழங்கி வருகின்றன,
மேலும் கிராம பஞ்சாயத்து மட்டத்தில் கழிவு
மேலாண்மை
பிரிவை
இயக்க
தேவையான
அறிதிறன். கீ ழே வழங்கப்பட்ட உதாரணங்கள்
அவற்றின் சில மாதிரிகள், அவை எவ்வாறு
அதைச் செய்தன என்பதை விளக்க உதவும்.
உதாரணம் - 1 முடிச்சூர், (தமிழ்நாடு):
முடிச்சூர் கிராம ஊராட்சி தமிழ்நாட்டின்
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ளது. ம�ொத்த
மக்கள்
த�ொகை
15,000
(மக்கள்
த�ொகை
கணக்கெடுப்பு,
2011)
மற்றும்
குடும்பங்களின்
எண்ணிக்கை 5326 (2012) ஆகும். 520 கடைகள்
மற்றும் இரண்டு திருமண மண்டபங்களுடன் 12
வார்டுகள் உள்ளன. திட கழிவு மேலாண்மை
அமைப்புகள்
கிராம
(எஸ்.டபிள்யூ.எம்)
பஞ்சாயத்தினால் வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஏனெனில்
ஹேண்ட்-இன்-ஹேண்ட் என்ற தன்னார்வ த�ொண்டு
நிறுவனம் அளித்த நம்பிக்கையின் காரணமாக இது சுய உதவிக்குழு இணைக்கப்பட்ட மைக்ரோ
கிரெடிட் த�ொடர்பான படைப்புகளுக்கு பெயர் பெற்ற
தன்னார்வ த�ொண்டு நிறுவனம்- 26 துப்புரவுத்
த�ொழிலாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தது (‘பசுமை
நண்பர்கள்’ அவர்கள் உள்ளூரில் அறியப்படுகிறார்கள்).
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தன்னார்வ
த�ொண்டு
நிறுவனம்
சமூகம்,
பணியாளர்களின்
கல்வி
மற்றும்
பயிற்சியில்
ஈடுபட்டுள்ளது
மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப
கையாளுதலையும்
வழங்குகிறது.
தன்னார்வ
த�ொண்டு
நிறுவனத்தின்
மேற்பார்வையாளர்,
மேற்பார்வை
செய்து
ஊராட்சிக்கு
அறிக்கை
அளிக்கிறார். அவரது 40 களில் இருக்கும் பஞ்சாயத்து
தலைவர் வழங்கிய தலைமை அசாதாரணமானது,
வட்டுக்கு
ீ
வடு
ீ
கழிவு
சேகரிப்பு
நடைபெறுகிறது,
மேலும்
தவறாமல்
சுற்றும்
பசுமை நண்பர்களிடம் ஒப்படைப்பதற்கு முன்பு
கழிவுகளை பிரிக்கும் ப�ொறுப்பை குடும்பங்கள்
ஏற்றுக்கொள்கின்றன.
ஒரு
வடு
ீ
கழிவுகளை
கலந்த இடத்தில், ‘பசுமை நண்பர்கள்’ அதைப்
பிரித்து
க�ொடுக்க
வேண்டும்
என்று
வலியுறுத்துகிறார்கள். சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுகள்
ஒரு ப�ொதுவான க�ொட்டகைக்கு (ஒரு ப�ொருள்
மீ ட்பு வசதி ப�ோன்றவை) க�ொண்டு வரப்படுகின்றன,
அங்கு
ஈரமான
கழிவுகள்
மண்புழு
உரம்
தயாரிப்பிற்குச் செல்கின்றன, மேலும் மறுசுழற்சி
ப�ொருட்கள்
ஸ்கிராப்
விநிய�ோகஸ்தர்களால்
எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. மீ தமுள்ள கழிவுகள்
ஒரு டம்ப்-யார்டுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
வசதிகள் (ஒரு முறை செலவு) மாவட்ட
நிர்வாகத்தால்
ஸ்வச்
பாரத்
மிஷனின்
கீ ழ்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. அறிவிக்கப்பட்ட சராசரி மாத
செயல்பாட்டு செலவு ரூ. 1.6 லட்சம், சராசரி
வருமானம்
ரூ.
1.3
லட்சம்.
வருமானத்தின்
பெரும்பகுதி
வடுகள்
ீ
மற்றும்
கடைகளிலிருந்து
மாதாந்திர பயனர் கட்டணத்தை செலுத்துகிறது, தவிர
வெர்மி-உரம் வழக்கமாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலர்ந்த கழிவுகளின் விற்பனை வருமானம் பசுமை
நண்பர்களுக்கு
மாதாந்திர
ஊக்கத்தொகையாக
வழங்கப்படுகிறது. அவர்கள் மதியம் 12.30 மணி வரை
வேலை செய்கிறார்கள், அதன் பின்னர், அவர்கள்
த�ொடர விரும்பும் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வேறு
வேலைகள் செய்ய வட்டிற்குச்
ீ
செல்கிறார்கள்.
கிராம ஊராட்சிகள் [SWM யூனிட் காரணமாக],
ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 30,000/ - பற்றாக்குறை
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உள்ளது. ஒவ்வொரு வட்டிலிருந்தும்
ீ
கடையிலிருந்தும்
பயனர் கட்டணத்தை வசூலிக்க வலியுறுத்தினால் ஜி.பி.
எளிதில் இழப்பை ஈடுகட்ட முடியும். சில ஏழைக்
குடும்பங்கள் மற்றும் வயதானவர்களால் நடத்தப்படும்
குட்டி
கடைகளால்
பணம்
செலுத்துமாறு
அவர்
வற்புறுத்துவதில்லை
என்று
ஊராட்சி.
தலைவர்
கருதுகிறார். ஆர்.ஓ ஆலையில் இருந்து குடிநீரை ரூ. 12/க்கு 20 லிட்டர் கேனுக்கு விற்கும் உள்ளூர் சுய
உதவிக்குழுக்கள் சம்பாதித்த கூடுதல் வருமானத்தால்
இந்த
பற்றாக்குறை
சரிசெய்யப்படுகிறது.
சுய
உதவிக்குழுக்கள் இயங்குவதற்காக ஆர்.பி. ஆலையை
ஊராட்சி குத்தகைக்கு எடுத்துள்ளது. இது ஒரு வகையான
குறுக்கு மானிய மாதிரி, இது அற்புதமாக நன்றாக வேலை
செய்கிறது. ஆர் ஓ ஆலை மூலம் சம்பாதித்த கூடுதல்
வருமானம் அதே சமூகத்திற்கு எஸ் டபிள்யூ எம் அலகு
நடத்துவதில் ஏற்படும் இழப்பை ஈடுசெய்ய உதவுகிறது.
உதாரணம் - 2 பிரதாபாதித்யநகர் (மேற்கு வங்கம்):
மேற்கு
வங்காளத்தின்
தெற்கு
24
பர்கானாக்களில் உள்ள பிரதாபாதித்யநகர் ஒரு SWM
யூனிட்டை நடத்துகிறது, அவர்கள் உருவாக்கிய
பசுமை பார்வை காரணமாக அவை சுற்றுச்சூழல்
பூங்கா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இது சுமார்
33,000 (7500 ஹெச்.எச்) மக்கள் த�ொகை க�ொண்ட
ஒரு பெரிய ஊராட்சி ஆகும். இந்த சுற்றுச்சூழல்
பூங்கா காக்ட்விப்பிற்கு அருகில் உள்ளது, இது
வெற்றிலைக்கான துடிப்பான வணிக மையமாகவும்,
அருகிலுள்ள துறைமுகம் / கடல�ோரப் பகுதியில்
மீ ன்பிடி நடவடிக்கைகள் உடையதாகவும் உள்ளது.
டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு சமமான ச�ொந்த மூல
வருவாயை உருவாக்க பிரதாபாதித்யநகர் ஜி.பிக்கு
இந்த
விஷயங்கள்
ஏராளமான
நன்மைகளைத்
தருகின்றன. இதில் 21 கிராம் சன்சாத், பல கடைகள்
மற்றும் சந்தைகள் உள்ளன. ஒரு உள்ளூர் இடுகாட்டு
கழிவுப் பிரித்தல் மற்றும் செயலாக்க அலகுக்கான
இடமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு மிட்னாபூரைச்
சேர்ந்த அமரா சுஷாமா ஜலபிரபத் (ASJ) என்ற
உள்ளூர்
தன்னார்வ
த�ொண்டு
நிறுவனத்தின்
த�ொழில்நுட்ப உதவியுடன் SWM பிரிவு 2016 இல்
த�ொடங்கப்பட்டது.

ASJயால் பயிற்சி பெற்ற ஜி.பி., 40 துப்புரவுத்
த�ொழிலாளர்கள் மற்றும் ஒரு மேற்பார்வையாளரைக்
க�ொண்டுள்ளது. கழிவு சேகரிப்பில் 11 மூன்று சக்கர
மிதிவண்டிகள்
மற்றும் மூன்று மினி வேன்கள்
உள்ளன. மினி வேன்களில் இரண்டு தவறாமல்
பணியமர்த்தப்பட்டு
மாதாந்திர
அடிப்படையில்
டிப்பிங் கட்டணமும் செலுத்தப்படுகின்றன. வடுகள்
ீ
மற்றும்
உணவகங்களிலிருந்து
சேகரிக்கப்பட்ட
சமையலறை கழிவுகள் உரம் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
அவை
வெர்மி-உரம்
மற்றும்
சாதாரண
உரம்
இரண்டையும் உருவாக்குகின்றன. அவர்கள் ஒரு
கில�ோவை முறையே ரூ. 10 மற்றும் ரூ. 6 க்கு
விற்கிறார்கள்.
உலர்ந்த
கழிவுகள்
(பாட்டில்கள்,
பிளாஸ்டிக்,
அட்டை
ப�ோன்றவை)
மறுசுழற்சி
செய்பவர்களுக்கு விற்கப்படுகின்றன. பஞ்சாயத்தின்
தீர்மானத்தின்படி, அனைத்து வடுகள்,
ீ
கடைகள்,
உணவகங்கள், திருமண அரங்குகள், காய்கறி மற்றும்
வெற்றிலை  சந்தைகள் ஆகியவை கிராம சபையின்
முடிவுப்படி
வெவ்வேறு
மாதாந்திர
பயனர்
கட்டணங்களைச் 
செலுத்துகின்றன.
அனைத்து
சேவை
பயனர்களின்
முழு
வகையிலிருந்தும்
தவறாது
பணம்
செலுத்துகிறார்கள்.
அரசாங்க
ஓய்வூதியத்தில் வாழும் 104 ஆதரவற்ற குடும்பங்கள்
உள்ளன.
பயனர்
கட்டணத்தை
செலுத்துவதில்
இருந்து அவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
உண்மையில், மேலும் 51 ஆதரவற்ற குடும்பங்கள்
உள்ளன, அவை அரசாங்க ஓய்வூதியத்தைப் பெற
தகுதியுடையவை,
ஆனால்
காத்திருக்கின்றன.
அத்தகைய குடும்பங்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை
பஞ்சாயத்தின்
ச�ொந்த
வருவாயிலிருந்து
ஜி.பி.
செலுத்துகிறது.
பதிவான சராசரி மாத வருமானம் ரூ. 2.84
லட்சம். இதற்கான செலவு ரூ. 2.97 லட்சம். வெர்மிஉரம் மற்றும் பிற உலர்ந்த கழிவுகளை விற்பதன்
மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் மாதத்திற்கு ரூ. 40,000
- ரூ. 45,000/ - ஆக இருக்கும், இது ம�ொத்த வருமானத்தில்
15% இல்லை. மீ தமுள்ள வருமானம் பல்வேறு வகை
கழிவு ஜெனரேட்டர்களிடமிருந்து மட்டுமே பயனர்
கட்டணங்களிலிருந்து வருகிறது. இன்னும் வருமானம்
மற்றும் செலவில் ஒரு சிறிய எதிர்மறை இடைவெளி
(பற்றாக்குறை) உள்ளது. இந்த பற்றாக்குறை கிராம
பஞ்சாயத்தின் ச�ொந்த நிதியில் இருந்து பூர்த்தி
செய்யப்படுகிறது. பிரதாபதித்யநகர் கிராம பஞ்சாயத்து
எந்தவ�ொரு கிராம பஞ்சாயத்திலிருந்தும் கற்றுக்கொள்ள
எஸ்டபிள்யூஎம்மில் ஒரு உண்மையான பயிற்சிப்
பள்ளியாக நிற்கிறது.
உதாரணம் - 3 பாகாலா, (ஆந்திரா):
ஆந்திர
மாநிலம்
2017
ஆம்
ஆண்டின்
பிற்பகுதியில்
மாநிலத்தில்
உள்ள
பல
மாவட்டங்களில்
100
கழிவு
மேலாண்மை
திட்டங்களை
இயக்கியது.
இந்த
அலகுகளை
அமைப்பதற்காக
நியமிக்கப்பட்ட
ஊழியர்களால்
அவை ‘திட செல்வ செயலாக்க மையங்கள்’ என்று
அழைக்கப்
படுகின்றன.
மாநிலத்தின்
கிராமப்புறங்களில் 3200 இடங்களில் படிப்படியாக
த�ொடங்கும் திட்டம் உள்ளது. ஆந்திர பிரதேசத்தில்

சித்தூர்
மாவட்டத்தில்
உள்ள
பக்கலா
கிராம
பஞ்சாயத்துக்கு வருகை தந்த ஆசிரியர், ஆந்திர
பிரதேசத்தில் திடக்கழிவுகளை நிர்வகிக்கும் அமைப்பு
எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று உணர
முடிந்தது. எஸ்.டபிள்யூ.எம் அலகுகளை அரசு ‘ஜீர�ோ
கழிவுத் திட்டங்கள்’ என்று அழைக்கிறது: மற்றும்
அனைத்து இடங்களையும் ‘பிருந்தாவன்’ என்று
அழைக்கிறது. இந்த ந�ோக்கத்திற்காக பிரத்தியேகமாக
த�ொகுதி மேம்பாட்டு அலுவலகங்களில் இருந்து
ஊழியர்களை மாநில அரசு நியமித்துள்ளது. அவர்கள்
மாவட்ட
வள
நபர்கள்
(DRP)
என்று
அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு டிஆர்பியும் 4-5
கிராமங்களை உள்ளடக்கிய கிராம ஊராட்சி ஒரு
த�ொகுப்பில் கழிவு மேலாண்மை அலகு அமைக்கும்
ப�ொறுப்பில் உள்ளனர்.
பூஜ்ஜிய கழிவுத் திட்டம் நடைமுறையில்
உள்ளது
மற்றும்
க�ொடுக்கப்பட்ட
கிராம
பஞ்சாயத்தில்
செயல்படுகிறது
என்பதை
அங்கீகரிப்பதற்காக
18
கூறுகளின்
சரிபார்ப்பு
பட்டியலுடன் இந்த மாதிரி எளிதானது. சமையலறை
கழிவுகளை
மாற்றுவதற்கு
பயன்படுத்தப்படும்
த�ொழில்நுட்பம், மண்புழு உரம் படுக்கைகள் ஆகும்.
சமையலறை
(ஈரமான)
கழிவுகளை
உரமாக
மாற்றுவதற்கு
அவை
பயன்படுத்தப்படுகின்றன,
அவை ‘அமராவதி தங்கம்’ என்ற பிராண்ட் பெயருடன்
விற்கப்படுகின்றன. அவர்கள் உலர்ந்த கழிவுகளை
பிரிக்கும் க�ொட்டகை வைத்திருக்கிறார்கள், அங்கு
அவை பாட்டில்கள், பிளாஸ்டிக், அட்டை ப�ோன்ற
பிரிக்கப்பட்ட
ப�ொருட்கள்
ஸ்கிராப்
டீலர்களுக்கு
விற்கப் படுகின்றன. சேகரிக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் மற்றும்
பாட்டில்கள் ஸ்கிராப் டீலர்களுக்கு விற்கப்படுவதற்கு
முன்பு துகள்களாக ந�ொறுக்கப்படுகின்றன. கிரானுல்
வடிவத்தில் (i) பயன்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிக் மற்றும்
பாட்டில்கள் மறுபயன்பாட்டிற்கு தயாராக உள்ளன
என்றும்,
(ii)
ஸ்கிராப்
டீலர்களிடமிருந்து
சிறந்த
விலையைப்
பெறுவதாகவும்
கூறப்படுகிறது.
வடுகளிலிருந்து
ீ
மட்டுமல்ல, கடைகள், உணவகங்கள்
மற்றும்
பிற
நிறுவனங்களிலிருந்தும்
கழிவுகள்
சேகரிக்கப்படுகின்றன.
பயன்பாட்டாளர்
வசூலிக்கப்படவில்லை.

கட்டணம்
பயன்பாட்டாளர்

எதுவும்
கட்டணம்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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வசூலிப்பது குறித்து அரசு இன்னும் ஒரு முடிவை
எடுக்கவில்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. மற்றும்
ஸ்வச் ஆந்திரா
கார்ப்பரேஷனின் ஆதரவு மற்றும்
MGNREGS பெறப்பட்ட த�ொழிலாளர் ப�ொருள் க�ொண்டு
இந்த 
அலகுகள்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
வேலி
அமைக்கப்பட்ட
பகுதியில்
பிரித்தல்
க�ொட்டகை
கட்டப்பட்டுள்ளது. பக்காலா திட செல்வ செயலாக்க
மையத்தை
நிர்மாணிக்க
/
அமைக்க
எம்ஜிஎன்ஆர்ஜிஎஸ்ஸை அவர்கள் மிகச் சிறப்பாகப்
பயன்படுத்தியுள்ளனர்
என்று
உள்ளூர்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதி ஒருவர் தெரிவிக்கிறார்.
தளவாடங்கள் மற்றும் உபகரணங்களைப்
ப�ொறுத்தவரை, வழக்கமான கழிவு சேகரிப்பு
வாகனங்கள்
தவிர,
மின்சாரத்தில்
இயங்கும்
பின்வரும்
உபகரணங்களும்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை பின்வருவருமாறு:
பிளாஸ்டிக் கவர்கள், பிளாஸ்டிக் கழிவு துண்டுகள்
மற்றும்
கண்ணாடி
ந�ொறுக்கிகள்
மற்றும்
தூசியை
சுத்தப்படுத்தும்
அவற்றிலிருந்து
ஊதுகுழல்
இவை
அனைத்தும்
அரசால்
வழங்கப்படுகின்றன. ஈரமான கழிவுகள் மற்றும்
உலர்ந்த கழிவுகள் இரண்டையும் தினசரி சேகரிப்பது
நடைபெறுகிறது. தினசரி கழிவு சேகரிப்பு, 700
முதல்
800
கில�ோ
வரை
இருக்கும்
என்று
தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த மாதிரியில் இன்னும்
இரண்டு கூறுகள் உள்ளன: (i) குடியிருப்பு மற்றும்
சந்தை பகுதிகளிலிருந்து கட்டுமான குப்பைகளை
சேகரித்தல், மற்றும் (ii) தெருக்களில் காணப்படும்
இறந்த விலங்குகளை அடக்கம் செய்தல்.
முள்வேலி வேலி க�ொண்ட அலகு பல மர
இனங்கள்
மற்றும்
காய்கறிகளை
வளர்ப்பதன்
மூலம்
நல்ல
பயன்பாட்டிற்கு
க�ொண்டு
வரப்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர்கள் இந்த இடத்தை
கழிவுப் பிரிக்கும் இடம் என்று அழைப்பதற்குப்
பதிலாக ‘பிருந்தவன்’ என்று உரையாற்றியுள்ளனர்.
இந்த திட்டத்தின் கீ ழ் கழிவு சேகரிப்பு மற்றும்
பிரித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடுபவர்கள் ‘பசுமை
தூதர்கள்’ என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்:.
மாவட்ட வள நபர்கள் (டிஆர்பி) மூன்று
ஆண்டுகளில்,
அதாவது
2020
ஆம்
ஆண்டின்
இறுதிக்குள், 3200 அலகுகளை ஆந்திர பிரதேசத்தில்
பல்வேறு மாவட்டங்களில் அமைக்கும் இலக்கைக்
க�ொண்டு செயல்படுகிறார்கள். அலகுகளுக்கு ஸ்வச்
ஆந்திரா
கார்ப்பரேஷனால்,
நிதி
ரீதியாக
ஆதரவளிப்பதால் அவர்களால் வருமானம் மற்றும்
செலவு அறிக்கைகளை வழங்க முடியவில்லை. இது
ஒரு நிலையான தீர்வாக இருக்காது என்று நாங்கள்
சிந்தித
ப�ோது,
பிருந்தாவன்களை
அமைப்பதில்
முக்கிய பங்கு வகித்த ஆந்திர மாநில கிராம
அபிவிருத்தி கூடுதல் இயக்குநரின் கருத்து, இது ஒரு
ப�ொது சுகாதார பிரச்சினை அல்லது ப�ொது சுகாதார
அவசரநிலை என்று கருதப்பட வேண்டும் என்பதாகும்.
வழங்கப்பட்ட உதாரணங்களின் பகுப்பாய்வு:
இந்த
அறிக்கையின்
பின்னால்
ஆழ்ந்த
உண்மை உள்ளது, ‘சமூகப் பிரச்சினைகள் அவற்றின்
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ஜூன்

2020

தீர்மானத்திற்கு
இசைவான
மிக
விரைவான
(அல்லது
உள்ளூர்)
மட்டத்தில்
[கிராம
பஞ்சாயத்துகளில்]
கையாளப்பட
வேண்டும்’.
அபிவிருத்தி
பேச்சுவழக்கில்
இது
‘துணைக்
க�ொள்கை’ என வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. மானியம்
என்பது ஒரு ஒழுங்கமைக்கும் க�ொள்கையாகும்,
இது சிக்கல்களை மிகக் குறைந்த அளவில் கையாள
வேண்டும்
என்ற
புரிதலை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டது.
இந்த
க�ொள்கை
இந்தியாவின்
கிராமப்புறங்களில் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு
உந்து
சக்தியாக
இருக்க
வேண்டும்.
வட்டு
ீ
மட்டத்தில் என்ன செய்ய முடியும�ோ அது வட்டு
ீ
மட்டத்தில் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை இது
குறிக்கிறது. வட்டு
ீ
மட்டத்தில் முடியாவிட்டால்,
பல வடுகளின்
ீ
த�ொகுப்பான வார்டு மட்டத்தில�ோ,
கிராம
பஞ்சாயத்து
மட்டத்தில�ோ
அல்லது
பஞ்சாயத்துகளின்
த�ொகுப்பு
மட்டத்தில�ோ
சாத்தியமான
த�ொடர்பு
வடிவமைக்கப்படலாம்.
சுற்றுச்சூழலுக்கு ‘நல்லது’ செய்ய வேண்டும் என்ற
பார்வையில் அல்லது மருத்துவத் தேவையாக
கழிவுகளை சேகரிப்பது ப�ோற்றத்தக்கது.
நாம்
மேலே
படித்த
மூன்று
நிகழ்வுகளிலிருந்தும் நாம் பெறும் சில ப�ொதுவான
தன்மைகள் மற்றும் நுண்ணறிவுகள்:
•

ஆய்வு செய்யப்பட்ட மூன்று ஜி.பி.க்களில்
இரண்டு
நகரங்களுக்கு
அருகில்
அமைந்துள்ளன, அவை கிட்டத்தட்ட நகர
பஞ்சாயத்துகளைப் ப�ோன்றவை. நகரங்கள்
மற்றும்
நகரங்களுக்கு
அருகிலுள்ள
கிராமங்கள் த�ொலைதூர மற்றும் உள்துறை
பகுதிகளுடன்
ஒப்பிடும்போது
அதிக
கழிவுகளை உருவாக்குகின்றன.

•

ஆய்வு செய்யப்பட்ட மூன்று எஸ் டபிள்யூ
எம்
அலகுகளும்
பிடிஓ
அல்லது
டிஆர்டிஎ மட்டுமல்லாமல், த�ொழில்நுட்ப
வழிகாட்டுதல்களை
வழங்க
தயாராக
உள்ள தன்னார்வ த�ொண்டு நிறுவனங்கள்
/ சமூகம் / சிஎஸ்ஆர் களின் ஆதரவையும்
க�ொண்டுள்ளன, [மற்றும் பெரும்பாலும்
பயிற்சி மற்றும் IEC ஆதரவு].

•

இரண்டு ஜி.பி.க்கள் பயனர் கட்டணங்களை
சேகரிக்கின்றன, அதேசமயம் ஒரு ப�ொதுவான
இந்திய கிராமத்தில் (பக்காலா, ஏபி) அமைந்துள்ள
ஒன்று பயனர் கட்டணங்களை சேகரிக்காது,
ஏனெனில் இந்த ந�ோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட
ஒரு நிறுவனம் அதை ஆதரிக்கிறது. பயனர்
கட்டணங்கள்
சேகரிக்கப்பட்ட
ஊராட்சிகளில்
கூட,
எல்லா
வடுகளும்
ீ
பயன்பாட்டாளர்
கட்டணங்களை செலுத்துவதில்லை.

•	செல்வத்திற்கு
கழிவுகளை
முயற்சிக்கும்
இரண்டு
ஜி.பி.க்களில்,
எஸ்.டபிள்யூ.எம்
யூனிட்டின் கிட்டிக்கு அதிக பங்களிப்பு பயனர்
கட்டணங்களிலிருந்து வருகிறது, மேலும் 1520%
வெர்மி-உரம்
விற்பனை
அல்லது
மறுசுழற்சி
செய்யக்கூடிய
ப�ொருட்களின்
விற்பனையிலிருந்து வருகிறது.

பஞ்சாயத்து
இன்னும்
பல
சமூகப�ொருளாதார மேம்பாட்டு செயல்பாடுகளை
எடுத்து செயல்படுத்த வேண்டும். கிராம
பஞ்சாயத்து மேற்கொள்ளவிருக்கும் மற்ற
அனைத்து
மேம்பாட்டுப்
பணிகளையும்
கழிவு மேலாண்மை ஒளிக்கவ�ோ  அல்லது
மறைக்கவ�ோ கூடாது. உங்கள் மேம்பாட்டு
நிகழ்ச்சி
நிரலை
பட்டியலிடுவதில்
விவேகத்துடன் இருங்கள், அங்கு நிச்சயமாக
கழிவு மேலாண்மை ஒரு முக்கியமான
பிரச்சினையாக இருக்க வேண்டும்.
•	வெமண்புழு உரம் மற்றும் சாதாரண உரம்
ஆகியவற்றிற்கு
அப்பால்
கழிவுப்பொருட்களிலிருந்து தயாரிப்புகளை
உருவாக்கும் ய�ோசனை - உதாரணமாக,
ஆரஞ்சு த�ோல்களிலிருந்து சலவை தூள்,
அல்லது
முட்டைக்
கூடுகளிலிருந்து
முட்டைத்
தூள்
ப�ோன்றவை
நல்லது,
ஆனால் கூடுதல் செலவினம் தேவை நாம்
அத்தகைய
தயாரிப்புகளை
சந்தைப்படுத்த தேவையான முயற்சிகளின்
பிரச்சினையைக்
கணக்கில்
எடுக்கா
விட்டாலும்.
பிரதாபாதித்யநகரில்
(WB),
அவர்கள் வெர்மி-உரம் மற்றும் சாதாரண
உரம் மட்டுமே செய்கிறார்கள்; மறுசுழற்சி
செய்யக்கூடிய
ப�ொருட்கள்
மறுசுழற்சி
செய்பவர்களுக்கு விற்கப்படுகின்றன. அவை
பெரும்பாலும்
பயனர்
கட்டணங்களை
சார்ந்துள்ளது,
அது
கிடைக்கிறது.
பற்றாக்குறை என்னவென்றால், கிட்டத்தட்ட
104 ஆதரவற்ற குடும்பங்கள் மற்றும் சிறு
கடை
வைத்திருப்பவர்கள்
பயனர்
கட்டணங்களை
செலுத்துவதில்
இருந்து
விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளனர், இது கிராம
பஞ்சாயத்தின்
ஒரு
நல்ல 
முடிவு.
இல்லையெனில், வெவ்வேறு வகை சேவை
பயனர்களிடமிருந்து வேறுபட்ட கட்டணத்தில்
பயனர்
கட்டணங்களை
முறையாக
சேகரித்தால்,
பற்றாக்குறையை
நீக்கிக்
க�ொள்ள முடியும் என்பதை பிரதாபாதித்யநகர்
ஊராட்சி நிரூபிக்கிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகள்
பயனர்களிடம்
கட்டணம்
வசூலிக்க தயாராக இருந்தால், மற்ற மூன்று
ஊராட்சி க்களிலும் இது சாத்தியமாகும்.
இரண்டாவதாக, விவேகமான கழிவு சேகரிப்பு
ஏற்பாட்டின்
மூலம்
செலவுகளைக்
குறைப்பதில் ஜி.பி.க்கள் கவனம் செலுத்த
வேண்டும், இது, விருப்ப ஆர்வங்கள் /
அல்லது அரை குறை
ய�ோசனைகளைக்
க�ொண்டவர்களுடைய
ஆல�ோசனையைப்
பெற்று
விஷயங்களை
சிக்கலாக்குவதை
விட எளிமைப்படுத்துதல் ஆகும்
•

இறுதியாக, மிக முக்கியமாக, ஒரு ஜி.பி.
உள்ளது என்பது வெறுமனே கழிவுகளை
நிர்வகிக்கவ�ோ
அல்லது
சுத்தமாக
வைத்திருக்கவ�ோ
அல்ல
என்பதை
கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும். கிராம

கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள்
ஒரு
கிராம
பஞ்சாயத்துக்கு,
கழிவு
மேலாண்மை அலகு அமைப்பதற்கான மூலதன
செலவை பூர்த்தி செய்ய பல நிதி ஆதாரங்கள்
உள்ளன. இது ஸ்வச் பாரத் மிஷன்-ஜி, MGNREGS,
பதினாறாம் நிதி குழு மற்றும் பலவாக இருக்கலாம்.
செயல்பாட்டு செலவுகள் (இயங்கும் செலவுகள்)
பற்றி பஞ்சாயத்துகள் திட்டமிட வேண்டும், இது
ஒரு சவாலாகும். இருப்பினும், செயல்பாட்டு
செலவுகள்
கிராம
பஞ்சாயத்துகளை
கழிவு
நிர்வாகத்தை எடுப்பதில் இருந்து பயமுறுத்த
தேவையில்லை. தேவைப்படுவது செல்வத்திற்கு
கழிவுகளைப்
பற்றிய
நடைமுறை
ரீதியான
புரிதல் - மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று அல்ல கற்பனையானது அல்ல. வருமானம் எங்கிருந்து
வருகிறது
என்பதை
மதிப்பிடும்போது
கிராம
பஞ்சாயத்துகள்
ஒரு
தவறில்லாத
அணுகுமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும்; எந்த
வகையான செலவுகள் தவிர்க்க முடியாதவை.
கழிவு
மேலாண்மை
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளவிருக்கும்
ஒவ்வொரு
ஊராட்சி
செயல்பாட்டாளரும்
தன்னைத்தானே
கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான
கேள்வி: தூய்மையான கிராமத்தை பற்றிய என்
கருத்து
என்ன?
வேறு
வார்த்தைகளில்
கூறுவதானால்,
எனது
ந�ோக்கம்
‘சுத்தமான
கிராமமா’
அல்லது
‘கழிவு
மேலாண்மை
வணிகத்தில்’
ஈடுபட
எனது
கிராமத்தை
மாற்றியமைப்பதா? ஒரு வணிக முன்மொழிவாக
கழிவு நிர்வாகத்தில் இறங்குவது திட்டமிட்டே 
வடிவமைக்கப்பட்டு, மிகக் கடினமாக கணக்கிடப்பட
வேண்டும்.
அதுவாகவே 
மட்டும்
நடக்காது.
‘வாழ்வாதார மேம்பாடு’ கண்ணோட்டத்தில் இது
ஒரு ம�ோசமான ய�ோசனை அல்ல.
திடக்கழிவு மேலாண்மை’ என்பது கிராம
பஞ்சாயத்து மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு (ஊராட்சி
வளர்ச்சி)
கருத
வேண்டிய
ஒரு
முக்கிய
அங்கமாகும். இது ஒரு சாத்தியமான வணிக
மாதிரியின் வடிவத்தில் தயாரிக்கப்படுவது நல்லது,
அதாவது அது தனது செலவுக்குத்தானே சம்பாதிக்க
வேண்டும் - குறைந்தது 2 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்குள்.
எனவே, கழிவு மேலாண்மை த�ொடர்பாக ஒரு வணிக
மாதிரியை உருவாக்குவதில் கிராம பஞ்சாயத்து
என்ன முன்னோக்கைக் கடைப்பிடிக்க முடியும்.
இது குடிமக்களுக்கு மதிப்பை உருவாக்கும் ஒரு
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மாதிரியாக இருக்க வேண்டும், எனவே மக்கள்
பணம்
க�ொடுக்க
தயாராக
உள்ளனர்.
ஜி.பி.
மட்டத்தில் கழிவு மேலாண்மை ஒரு சமூக
நிறுவனத்தைப் ப�ோலவே பார்க்கப்பட வேண்டும்.
ந�ோக்கம் லாபம் அல்ல, ஆனால் ஒரு ப�ொருளாதார
மீ றலில் ப�ொதுவான நன்மை. எனவே, மாநிலங்கள்
முழுவதிலும் உள்ள உதாரண  ஆய்வுகளிலிருந்து
நாம் பெறும் நுண்ணறிவு அறிவுறுத்தும் மற்றும்
அறிவூட்டும்.
இப்போது
தெளிவாகத்
தெரிந்தவை
மிகவும் புதுமையானவை அல்ல என்றாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகள்
ஒவ்வொரு
வட்டிலிருந்தும்,
ீ
ஒவ்வொரு
கடையிலிருந்தும்,
ஒவ்வொரு உணவகத்திலிருந்தும் ஒரு சேவை
கட்டணம் / பயனர் கட்டணங்களை வசூலிக்க
தயாராக இருந்தால், செயல்பாட்டு செலவுகளைச்
சமாளிக்க
முடியுமா?
இரண்டு
உதாரணங்கள்
(உதாரணம் - 1 & 2) அதை தெளிவாகக் குறித்தது.
இதற்கு இணையான விஷயம் என்னவென்றால்,
பயனர்கள் பணம் செலுத்த தயாராக இருப்பார்கள்,
வழங்கப்பட்ட ஜி.பி.க்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு சில
வார்டுகளில் நிரூபிக்க முடியும், ஒரு செயல்பாட்டு
கழிவு மேலாண்மை அமைப்பு. அது வேலை செய்யும்
என்றும். அது வழக்கமானது. அது நம்பகமானது.
இந்த வழக்கு ஆய்வுகளிலிருந்து நாம்
வடிகட்டக்கூடிய சில படிப்பினைகள் எளிதில்
புரிந்துக�ொள்ள கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன 1.

2.

நகரங்கள்
மற்றும்
நகரங்களுக்கு
அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஆரம்பிக்கலாம்,
அங்கு
மக்கள்
கழிவுகளை
ஒரு
உண்மையான பிரச்சினையாக கடுமையாக
உணர்கிறார்கள். கிராமங்களில் உறுதியான
அடித்தளத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள்
அதிகம், இது ஒரு பிரச்சினை என்று மக்கள்
ஏற்கனவே உணர்கிறார்கள். நகரங்களுக்கும்
நகரங்களுக்கும் அருகிலுள்ள கிராமங்களின்
த�ொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். கிராமப்புற
தரத்தின்படி, இங்குதான் கழிவு உற்பத்தி
அதிகமாக உள்ளது.
ஊராட்சி
மட்டத்தில்
பட்ஜெட்
பயிற்சி
அவசியம். இது எவ்வளவு செலவாகும்
என்பதற்கான
மனக்கணக்கை 
அனுமதிக்கிறது; எந்த வகை பயனர்கள்
எவ்வளவு சேவையை செலுத்த வேண்டும்
என்பதை தீர்மானிக்கவும், இதனால் 80 - 85%
வரை செலவினம் பயனர் கட்டணங்கள்
மூலம் சேகரிக்கப்படும். பல தூய்மை பாரத
இயக்கம்
அலகுகள்
ஒரு
குறுகிய
காலத்திற்குப் பிறகு மூடப்பட்டன, குறிப்பாக
செயல்பாட்டு
செலவினங்கள்
மற்றும்
செலவினங்களை
ஈடுகட்ட
வருமான
ஆதாரங்கள் குறித்து எந்தவ�ொரு பயிற்சியும்
செய்யாமல், ஜி.பி.க்கள் செயல்பாட்டாளர்கள்
செல்வத்திற்கு கழிவு என்ற எண்ணத்துடன்

அதில் ஈர்க்கப்பட்டனர். கழிவு மேலாண்மை
என்பது உழைப்பு மிகுந்ததாகும்.
3.	கழிவு
சேகரிப்பு
சேவையின்
(வடுகள்,
ீ
கடைகள், உணவகங்கள், திருமண அரங்குகள்
மற்றும்
பிற
நிறுவனங்கள்)
வெவ்வேறு
வகை
பயனர்களுக்கான
த�ோல்வி
விகிதங்களைத் தீர்மானித்தல் மற்றும் அதை
கிராமசபையால்
அங்கீகரிக்க
வேண்டும்.
திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள் - 2016 ஆல்
பரிந்துரைக்கப்
பட்டுள்ளபடி
ஊராட்சி
மட்டத்தில் கழிவு மேலாண்மைக்கு ஒரு
சட்டத்தை
உருவாக்குங்கள்.
ஊராட்சி
மட்டத்தில் கழிவு மேலாண்மைக்கு ஒரு
மாதிரி பைலா தேசிய ஊரக பயிற்சி நிறுவனம்
இணையதளத்தில்
பதிவிறக்கம்
செய்ய
கிடைக்கிறது.
4.	வழிகாட்டுதல்களைப்
பெறுவதற்கு
/
தேவையான கை பிடித்துப் பழக்குவதற்கு
கழிவு நிர்வாகத்தில் அனுபவம் / நிபுணத்துவம்
பெற்ற ஒரு தன்னார்வ த�ொண்டு நிறுவனம்
அல்லது வழிகாட்டும் நிறுவனத்தை ஊராட்சி
அடையாளம் காண வேண்டும்.
5.	த�ொழில்நுட்பங்கள்
தீர்க்கக்கூடிய
ஒரு
பிரச்சினையை விட, கழிவு மேலாண்மை
என்பது ஒரு சமூக-உளவியல் பிரச்சினை
என்பதை
உணர்ந்து
க�ொள்ளுங்கள்.
எளிமைப்படுத்து. ஒரு வலுவான மேலாண்மை
அமைப்பை உருவாக்குங்கள். உள்கட்டமைப்பில்
முதலீடு
குறைந்தபட்சமாக
வைக்கப்பட
வேண்டும்.
‘அனைத்து
கழிவுகளையும்
மாயமாக உரமாக மாற்றும் எந்திரங்கள் /
த�ொழில்நுட்பங்கள்’
குறித்து,
அதை
ஒரு
சிட்டிகை உப்புடன் எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
6.	வட்டு
ீ
அளவிலான கழிவுப் பிரிப்பிற்கு ஐ இ சி
நடவடிக்கைகள்
நடைபெற
வேண்டும்.
குடும்பங்கள் ப�ொறுப்பேற்கட்டும். வட்டு
ீ
உரம்
தயாரிப்பதில்
வடுகளைத்
ீ
தயாரிக்கும்
வாய்ப்பைக்
கவனியுங்கள்.
அவர்கள்
சமையலறை கழிவுகளை வட்டு
ீ
மட்டத்தில்
நிர்வகிக்கட்டும் - அதை உரம் ப�ோடுங்கள்.
உலர் கழிவுகளை வாரத்திற்கு ஒரு முறை
சேகரித்து, சரியான முறையில் சுத்திகரிக்கலாம்.
7.	சமூகத்திற்கு
நமது
செய்தி,
நீங்கள்
கழிவுகளை
உருவாக்குகிறீர்கள்,
நாங்கள்
நிர்வகிக்க
இங்கே
இருக்கிற�ோம்.
என்று
இருக்கக்கூடாது:
மாறாக,
கழிவுகளை
முதன்முதலில்
உற்பத்தி
செய்வதிலிருந்து
முற்போக்கான
முறையில்
குறைப்பதை
ந�ோக்கி நகர வேண்டும்
டாக்டர் ஆர் ரமேஷ் பி.எச்.டி.
இணை பேராசிரியர், சி.ஆர்.ஐ.
தேசிய ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம்
மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ்
ஹைதராபாத் - 500 030
மின்னஞ்சல்: rramesh-nird@gov.in
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பி

ரதமர் நரேந்திர ம�ோடி, ஜூன் 20, 2020 அன்று பேரழிவுகரமான க�ோவிட்-19ஆல் பாதிக்கப்பட்டுள்ள
ஏராளமான புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களைக் க�ொண்ட பகுதிகள் / கிராமங்களில் அவர்களை
மேம்படுத்துவதற்கும், அவர்களுக்கு
வாழ்வாதார வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்கும் 'கரிப் கல்யாண்
ர�ோஜ்கர் அபியான்' என்ற பெயரில் ஒரு பெரிய வேலைவாய்ப்பு-கிராமப்புற ப�ொதுப்பணி பிரச்சாரத்தை
த�ொடங்கினார். ஜூன் 20 (சனிக்கிழமை), பீகார் மாநிலம், ககாரியா மாவட்டம்,
பெல்டவூர் வட்டாரம்,
தெலிஹார் கிராமத்தில் இருந்து இந்த இயக்கம், பங்கேற்ற 6 மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் மற்றும்
பிரதிநிதிகள், பல்வேறு மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் பலர் பங்கேற்ற வடிய�ோ
ீ
மாநாடு மூலம்
த�ொடங்கி வைக்கப்பட்டது.

கரிப் கல்யாண் ர�ோஜ்கர் அபியான் முறையாக த�ொடங்கப்பட்ட ப�ோது, பீகார் ககாரியா
மாவட்டத்தில் உள்ள தெலிஹார் கிராமவாசிகளுடன் த�ொலைதூர வடிய�ோ
ீ
கான்பரன்சிங் மூலம்
பிரதமர் கலந்துரையாடினார். பிரதம மந்திரி, சில புலம்பெயர்ந்தோரிடம்
அவர்களின் தற்போதைய
வேலைவாய்ப்பு நிலை மற்றும் லாக்டவுன்
காலத்தில் த�ொடங்கப்பட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்கள்
அவர்களுக்கு கிடைக்கிறதா என்றும் விசாரித்தார்.
திரு ம�ோடி தனது த�ொடர்புக்குப் பின்னர் திருப்தி தெரிவித்தத�ோடு, க�ோவிட் -19 க்கு எதிரான
ப�ோராட்டத்தில் கிராமப்புற இந்தியா எவ்வாறு தன்னை நிலைநிறுத்திக்கொண்டது
என்பதையும்,
நெருக்கடியான இந்த தருணத்தில் அது முழு நாட்டிற்கும் உலகிற்கும் ஒரு உத்வேகத்தை அளித்து
வருவதையும் சுட்டிக்காட்டினார். மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் ஏழைகள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோரின்
நலன் குறித்து அக்கறை க�ொண்டுள்ளன என்று பிரதமர் கூறினார்.
பிரதமர், கரிப் கல்யாண் ய�ோஜனாவின் கீ ழ் 1.75 லட்சம் க�ோடி த�ொகுப்புடன் தற்சார்பு இந்தியா
பிரச்சாரம் த�ொடங்கப்பட்டது மற்றும் வடு
ீ
திரும்ப விரும்பும் புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்காக
மத்திய மற்றும் மாநில அரசு சிறப்பு ஷ்ராமிக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களையும் இயக்கியது என்றார்.
இந்த நாள், ஏழைகளின் நலனுக்காகவும், அவர்களின் வேலைவாய்ப்புக்காகவும் ஒரு பாரிய
பிரச்சாரம் த�ொடங்கப்பட்ட ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நாள் என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார். இந்த
பிரச்சாரம் நமது த�ொழிலாள சக�ோதர சக�ோதரிகளுக்காக, நமது கிராமங்களில் வாழும் இளைஞர்கள்,
சக�ோதரிகள் மற்றும் மகள்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சாரத்தின் மூலம் இந்தத்
த�ொழிலாளர்களுக்கு வட்டிற்கு
ீ
அருகில் வேலை வழங்கப்படுவது எங்கள் முயற்சியாகும் என்றார்.
கரிப் கல்யாண் ர�ோஜ்கர் அபியான் கீ ழ் நீடித்த கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பை உருவாக்க ரூ. 50,000
க�ோடி செலவிடப்படும் என்று பிரதமர் அறிவித்தார்.
கிராமங்களில் வேலைவாய்ப்புக்காக, பல்வேறு பணிகளை மேம்படுத்துவதற்காக 25 பணிப்
பகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன என்றார். இந்த 25 பணிகள் அல்லது திட்டங்கள் ஏழைகளுக்கான
கிராமப்புற வடுகள்,
ீ
த�ோட்டங்கள், ஜல் ஜீவன் பணிமூலம் குடிநீர் வழங்குதல், ஊராட்சி கட்டடங்கள்,
சமூக கழிப்பறைகள், கிராமப்புற மண்டிகள், கிராமப்புற சாலைகள், மற்றும் கால்நடை க�ொட்டகைகள்,
அங்கன்வாடி மையங்கள் ப�ோன்ற உள்கட்டமைப்பு ப�ோன்ற கிராமங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி
செய்வது த�ொடர்பானவை.
ஆதாரம்: பத்திரிகை தகவல் பணியகம் (PIB)

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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ம

த்திய ஊரக வளர்ச்சி, பஞ்சாயத்து ராஜ்
மற்றும்
வேளாண்மை
மற்றும்
உழவர்
நலத்துறை அமைச்சர் திரு நரேந்திர சிங் த�ோமர்,
கரிப்
கல்யாண்
ர�ோஜ்கர்
அபியான்
என்ற
இணையதளத்தை புதுதில்லியில் இருந்து வடிய�ோ
ீ
கான்பரன்சிங் மூலம் த�ொடங்கினார். க�ோவிட் -19
த�ொற்றுந�ோயிலிருந்து
எழும்
நிலைமை
காரணமாக
திரும்பி
வரும்
புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்களுக்கு அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்கு
அவர்களின் ச�ொந்த இடங்களில் வேலைவாய்ப்பு
வழங்க,
2020 ஜூன் 20 அன்று பிரதமர் திரு
நரேந்திர
ம�ோடியால்
த�ொடங்கப்பட்ட
கரிப்
கல்யாண் ர�ோஜ்கர் அபியான் என்பது
இந்திய
அரசின்
மிகப்பெரிய
வேலைவாய்ப்புஉள்கட்டமைப்பு உருவாக்கும் ந�ோக்கம் க�ொண்ட
திட்டமாகும்.
திரு
நரேந்திர சிங் த�ோமர் இந்த அபியானின் பல்வேறு மாவட்ட வாரியான மற்றும் திட்ட
வாரியான கூறுகள் குறித்து மக்களுக்கு தகவல்களை வழங்குவத�ோடு, ஒரு மாவட்டத்திற்கு 25000
க்கும் மேற்பட்ட புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்கள் உள்ள 6 மாநிலங்களின் 116 மாவட்டங்களில் ரூ.
50,000 க�ோடிசெலவில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளை முடிப்பதன் முன்னேற்றத்தை கண்காணிக்கவும்
உதவும் இந்த
இணையதளத்தை
அறிமுகப் படுத்தியதில் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார். க�ோவிட் -19
த�ொற்றுந�ோயால் உருவாக்கப்பட்ட கடினமான சூழ்நிலையை கையாள்வதில் மாநில அரசுகளுடன்
ஒருங்கிணைந்து மத்திய அரசு வெற்றி பெற்று உள்ளது என்று திரு த�ோமர் கூறினார்.
இணைய தளத்தைத் த�ொடங்கியபின், அடையாளம் காணப்பட்ட 116 மாவட்டங்களின் மத்திய
ந�ோடல் அதிகாரிகளுக்காக நடந்த பட்டறையில், கிராமப்புற மேம்பாட்டு செயலாளர், திரு நாகேந்திர
நாத் சின்ஹா,சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு அமைச்சு மற்றும் மாநில அரசுகள் மற்றும் மாவட்ட
நிர்வாகங்களின் பாத்திரங்கள் மற்றும் ப�ொறுப்புகள், மற்றும் இயக்கத்தின் வேலைகளை கண்காணித்து
சரியான நேரத்தில் நிறைவு செய்வதை உறுதி செய்வதற்கான வழிமுறைகளைத் தெளிவு படுத்தினார்..
ரயில்வே, சாலை ப�ோக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள், சுரங்கங்கள், புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க
எரிசக்தி, குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காடுகள், பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை
எரிவாயு, த�ொலைத் த�ொடர்பு, வேளாண்மை, பஞ்சாயத்து ராஜ், எல்லை சாலைகள் அமைப்பு மற்றும்
பல்வேறு ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சகங்களின் பிரதிநிதிகள், ந�ோடல் அதிகாரிகளின் நலனுக்காக
விரிவான விளக்கக்காட்சிகளை வழங்கினார்கள்.
ஆதாரம்: பத்திரிகை தகவல் பணியகம் (PIB)

Ministry of Panchayati Raj
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்

www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi
குடிநீர் மற்றும் சுகாதார அமைச்சகம்

www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

பஞ்சாயத்து ராஜ் யூடியூப் சேனல்

பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகத்தால் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது
தலைமை
ஆசிரியர்:
சுனில்
குமார்,
செயலாளர்,
அமைச்சகம் பஞ்சாயத்து ராஜ்
அச்சிட்டவர்: இந்தியா ஆஃப்செட் பிரஸ், ஏ -1, மாயாபுரி
இன்டஸ்ட்ரியல் பகுதி, முதலாம் கட்டம், மாயாபுரி, புது
தில்லி - 110064
வெளியிடுபவர்கள்:
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
அமைச்சகம்,
இந்தியா அரசு, டவர் II, 9 வது மாடி, ஜீவன் பாரதி
கட்டிடம், கன்னாட் பிளேஸ், புது தில்லி -110001

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

