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ప్ర

ధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం 2020 సందర్భంగా వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా
దేశవ్యాప్ తంగా ఉన్న గ్రామ పంచాయతీల సర్పంచ్లతో సంభాషించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఏకీకృత ఇ-గ్రామ్స్వరాజ్
పో ర్టల్ మరియు మొబ�ైల్ అప్లి కేషన్ మరియు స్వామిత్వ పథకాన్ని ప్రా రంభించారు.

ప్రధాన మంత్రి దేశవ్యాప్ తంగా గల సర్పంచ్లను ఉద్దేశించి మాట్లా డుతూ, కరోనా మహమ్మారి ప్రజలు పనిచేసే విధానాన్ని
మార్చి మంచి గుణపాఠం నేర్చిందని అన్నారు. ఈ మహమ్మారి మనకు ఎల్ల ప్పుడూ స్వావలంబనను కలిగి ఉండాలనే
విషయాన్ని నేర్పిందని ఆయన అన్నారు.

“కోవిడ్-19 మహమ్మారి మనకు ఏనాడూ ఊహించని కొత్త సవాళ్ళను మరియు సమస్యలను సృష్టించింది, కానీ ఇది
బలమ�ైన సందేశంతో మనకు చాలా మంచి గుణపాఠాన్ని కూడా నేర్పింది. మనం స్వావలంబనను కలిగి, స్వయంసమృద్ధిగా
ఉండాలని ఇది మనకు నేర్పింది. పరిష్కారాల కోసం దేశం బయట వెతకకూడదనీ ఇది మనకు నేర్పింది. ఇదే మనం నేర్చుకున్న
అతిపెద్ద గుణపాఠం.”
“ప్రతి గ్రామం దాని ప్రా థమిక అవసరాలు తీరడానికి తగిన స్వయం సమృద్ధిని కలిగి ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్రతి జిల్లా దాని
స్థాయిలో స్వయం సమృద్ధిగా ఉండాలి, ప్రతి రాష్ట రం్ దాని స్థాయిలో స్వావలంబనను కలిగి ఉండాలి మరియు అలాగే యావత్
దేశం దాని స్థాయిలో స్వావలంబనను కలిగి ఉండాలి.”

గ్రామాలు స్వయంసమృద్ధిని సాధించడంలో మరియు గ్రామ పంచాయతీలను బలోపేతం చేయడంలో ప్రభుత్వం తీవ్రంగా
కృషిచేసిందని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ అన్నారు.
“గతంలో కేవలం 100 పంచాయతీలు బ్రా డ్బ్యాండ్ అనుసంధానాన్ని కలిగి ఉండగా ఈ ఐదేళ్ళలో ఆ సంఖ్య దాదాపు
1.25 లక్షలకు చేరుకుంది. అదేవిధంగా, సాధారణ సేవా కేంద్రా ల సంఖ్య 3 లక్షలు దాటింది.”

భారతదేశంలో మొబ�ైల్ ఫో న్ల తయారీ జరుగుతున్నందున, స్మార్ట్ ఫో న్ల ధర తగ్గిందని, తక్కువ ధర గల స్మార్ట్
ఫో న్లు ప్రతి గ్రామానికి చేరుకున్నాయని, ఇది గ్రామ స్థాయిలో డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని
ఆయన అన్నారు.
“పంచాయతీల పురోగతి దేశం మరియు ప్రజాస్వామ్య అభివృద్ధి జరిగేందుకు దో హదపడతాయి.”

అందుబాటులో గల వనరులు పరిమితంగానే ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశం ఈ సవాలును ముందుగానే చేపట్టిందనీ, నూతన
శక్తి మరియు సరికొత్త మార్గా లతో ముందుకు సాగాలనే తన దృఢ సంకల్పాన్ని ప్రదర్శించిందని ప్రధాన మంత్రి అన్నారు.
గ్రామాల సమిష్టి శక్తి దేశం ముందుకు సాగడానికి దో హదపడుతోందని ఆయన అన్నారు.
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నరేంద్ర సింగ్ తోమర్

సందేశం

వ్యవసాయం మరియు ర�ైతు సంక్షేమం,
గ్రామీణాభివృద్ధి మరియు పంచాయతీ రాజ్ శాఖా మంత్రి,
భారత ప్రభుత్వం
యావత్ మానవాళి ఒక అదృశ్య శత్రు వు నుండి విముక్తి పొ ందడానికి పో రాడుతున్న క్లిష్ట తరుణంలో స్వచ్ఛ భారత్
మిషన్ కోసం అంకితం చేయబడిన గ్రామోదయ్ సంకల్ప్ యొక్క ఏడవ సంచిక ముద్రించబడుతోంది. కరోనా వ�ైరస్ లేదా కోవిడ్
19 మహమ్మారి యావత్ ప్రపంచం ముందు పెద్ద సవాలుగా మారింది. కోవిడ్ సంక్రమణ వ్యాప్తిని నియంత్రించటంలో పరిశుభ్రత
అనేది ఒక ప్రభావవంతమ�ైన పాత్రను కలిగి ఉంది. ఈ కోణంలో ఈ ప్రత్యేక సంచిక ఒక ప్రత్యేక ప్రా ముఖ్యతను సంతరించుకుంది.
కరోనా వ�ైరస్ ద్వారా విశ్వ వ్యాప్త మ�ైన ఈ మహమ్మారి ప్రా ణాంతకమ�ైన అంటువ్యాధి మరియు వ్యాధితో యావత్ ప్రపంచాన్ని
వణికిస్తుండటం మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ను తీవ్రమ�ైన మాంద్యంలోకి నెట్టివేసింది. అదృష్ట వశాత్తూ , మన ప్రజల
భద్రత కోసం గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీగారి నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం సకాలంలో మరియు
సమర్థవంతమ�ైన చర్యలను ప్రా రంభించింది. గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి యావత్ దేశానికి విశ్వాసాన్ని కలిగించి, ప్రా ణాంతక
వ�ైరస్ను అదుపులో ఉంచడంలో చాలావరకు విజయం సాధించారు. ఈనాడు, భారతదేశ నిబద్ధ తను మరియు సమయానుకూల
చర్యలను యావత్ ప్రపంచం ప్రశంసిస్తోంది.

ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల మాదిరిగానే, భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా దిగ్భ్రాంతికి గుర�ైంది. కానీ, మన దేశ ఆర్థిక
వ్యవస్థ ను పటిష్టం చేయడానికి, గౌరవనీయ పధ
్ర ానమంత్రి ఆర్థిక ప్యాకజీ
ే ని పక
్ర టించారు మరియు ఆత్మ-నిర్భర్ భారత్ మరియు
వోకల్ ఫర్ లోకల్ (స్థానిక స్వర) నినాదాలు చేశారు. పధ
్ర ాన మంత్రి పక
్ర టించిన రూ.20 లక్షల కోట్ల ప్యాకజి
ే లో భాగంగా వ్యవసాయ
మౌలిక సదుపాయాల కోసం రూ 1 లక్ష కోట్లు ప్యాకజి
ే కూడా చేరి ఉంద.ి ఇది వ్యవసాయ రంగంలో సమగ్ర పురోభివృద్ధి మరియు
సానుకూల మార్పులకు దారి తీస్తుంద.ి నగరాల నుండి వలస కార్మికులు తమ స్వంత గ్రామాలకు తిరిగి రావటం వలన కలిగిన
సంక్షోభం నుండి అధగ
ి మించటానికి పభ
్ర ుత్వం గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ను ప్రారంభించింద.ి పెద్ద సంఖ్యలో వాపసు వచ్చిన
గ్రామీణ ప్రాంతాలలోని ఈ వలస కార్మికులకు ఉపాధి అవకాశాలను అందంి చటమే ఈ కార్యకమ
్ర ఉదదే శ
్ ్యం. సంక్షోభాన్ని సదవకాశంగా
మార్చుకోవాలన్న పధ
్ర ాన మంత్రి పిలుపును పురస్కరించుకుని, వ్యవసాయ రంగంతో పాటు గ్రామీణ పజ
్ర ల జీవితాలలో ఒక
విప్ల వాత్మక మార్పు తీసుకురావడానికి విస్ తృత చర్యలు చేపట్ట బడ్డాయి. కంే ద్ర పభ
్ర ుత్వం ర�త
ై ులను ప్రో త్సహించడానికి మరియు
ప్రేరప
ే ంి చడానికి లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా వ్యవసాయ రంగంలో అన్ని కార్యకలాపాలను అనుమతించింద.ి

ఈ సమయంలో పంచాయతీలు కూడా ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలకు తమ పూర్తి సహకారాన్ని అందించాయి. కేంద్రంలోని
ప్రస్తు త ఎన్డిఏ ప్రభుత్వం పంచాయతీలకు మరిన్ని అధికారాలను అందించడం ద్వారా వాటిని బలోపేతం చేయడానికి తీవ్ర
ప్రయత్నాలను కొనసాగించింది. గ్రామీణ భారతదేశాన్ని బలోపేతం చేయడానికి మరియు పునర్నిర్మించడానికి పంచాయతీలను
డిజిటల్ చేయడంలోని ప్రా ముఖ్యతను ఇది గుర్తించింది మరియు ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఇ-గ్రామ్స్వరాజ్ పో ర్టల్ (http://
egramswaraj.gov.in) ను ప్రా రంభించింది. ఈ కార్యక్రమం పంచాయతీలు అమలు చేసిన పనులను సమర్థవంతంగా
పర్యవేక్షించడానికి మరియు అంచనా వేయడానికి ఏకీకృత సాధనాన్ని అందించింది.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అబాది భూమి మరియు నివాసీయ ఆస్తు ల “యాజమాన్య దస్తా వేజు”ను అందుబాటులో ఉంచే
లక్ష్యంగా ఇ-స్వామిత్వ పథకంను ప్రా రంభించడం ద్వారా ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇది బ్యాంకు రుణాలు
మరియు ఇతర ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొ ందడంలో వారికి సహాయపడుతుంది.

సంక్షోభాన్ని సదవకాశంగా మార్చుకోవాలని   గౌరవనీయ ప్రధాన మంత్రి గారి నిర్మాణాత్మక విధానంతో పంచాయతీ రాజ్
సంస్థ లతో పాటు మన గ్రామస్తు లకు పెద్ద ఎత్తు న ప్రయోజనం చేకూరగలదని నేను చాలా ఖచ్చితంగా భావిస్తు న్నాను.

(నరేంద్ర సింగ్ తోమర్)
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జూన్ 2020

శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్

సందేశం

గౌరవ మంత్రివర్యులు, జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ,
భారత ప్రభుత్వం
అత్యంత గొప్ప పారిశుధ్ధ్య ఛాంపియన్ అయిన మహాత్మా గాంధీ 150వ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆయనకు
నివాళిగా గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో సబర్మతి నదీ తీరం వద్ద 2019 అక్టో బర్ 2న గౌరవనీయుల�ైన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోడి బహిరంగ మల విసర్జ న రహిత (ఓడిఎఫ్) భారత్ను అంకితమివ్వటం భారతదేశ చరితల
్ర ో మరొక కొత్త అధ్యాయం చేరింది.
భారతదేశంలో పారిశుధ్య కవరేజ్ కేవలం 39%గా ఉండి ప్రస్తు తం సాధించిన పురోగతి అసాధ్యంగా అనిపించినప్పుడు 2014
అక్టో బర్ 2న ప్రా రంభమ�ైన స్వచ్ భారత్ మిషన్ (ఎస్బిఎమ్) గ్రామీణ్ యొక్క ఉత్తేజకరమ�ైన మరియు తీవ్రమ�ైన ఐదేళ్ల ప్రయాణం
ఓడిఎఫ్ డిక్లరేషన్కు ప్రతీకగా నిలిచింది.
60 కోట్ల కు ప�ైగా ప్రజలలో సురక్షితమ�ైన పారిశుధ్య విధానాలను సానుకూలంగా ప్రభావితం చేయటం ద్వారా ఎస్బిఎమ్
ప్రపంచంలో అత్యంత పెద్ద ప్రవర్త నా మార్పు కార్యక్రమంగా నేడు అద్భుతమ�ైన విజయాలు, మ�ైలురాళ్ళు సాధించింది. అందరికీ
సురక్షితమ�ైన పారిశుద్ధ్య సదుపాయాన్ని కల్పించి స్వచ్ఛ భారత్ స్వప్నాన్ని సాధించటానికి ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రా రంభించటం
కోసం 2014 ఆగస్టు 15న ప్రధాన మంత్రి పూరించిన శంఖారావంతో ఆరంభమ�ైన ఈ ప్రతిష్టా త్మక స్వచ్ఛ భారత్ ప్రయాణంలో 10
కోట్ల కు ప�ైగా మరుగుదొ డ్లు నిర్మించబడి యావత్ దేశంలో స్ఫూర్తి, ప్రో త్సాహాన్ని నింపింది.
ఈ ఉత్తేజకరమ�ైన ప్రజా ఉద్యోమాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకుపో తూ, ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడి అధ్యక్షతన
కేంద్ర మంత్రివర్గం ఈ సంవత్సర ప్రా రంభంలో 2024-25 వరకూ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ (గ్రామీణ్) [ఎస్బిఎమ్(జి)] రెండవ
దశకు ఆమోదం తెలిపింది.
2020 మార్చి 4న ఎస్బిఎమ్(జి) 2వ దశ జాతీయ ప్రా రంభానికి హాజరయ్యే అవకాశం నాకు లభించింది. మరుగుదొ డ్ల
అందుబాటు మరియు వాడకం విషయంలో ఎవరూ మిగలకుండా చూడటానికి గత ఐదు సంవత్సరాలలో ఈ కార్యక్రమం కింద
సాధించిన విజయాలను సుస్థిరం చేసుకోవటంప�ై ఎస్బిఎమ్(జి) 2వ దశ దృష్టి సారిస్తుంది. ఇది దేశంలోని ప్రతీ గ్రామ
పంచాయతీలో సమర్ధవంతమ�ైన ఘన మరియు ద్రవ వ్యర్ధా ల నిర్వహణ (ఎస్ఎల్డబ్ల్ యుఎమ్)ను నెలకొల్పుకునేలా చూస్తుంది.
రూ 1,40,881 కోట్ల మొత్ తం బడ్జెట్ వ్యయంతో ఎస్బిఎమ్(జి) 2వ దశ 2020-21 నుండి 2024-25 వరకూ ఒక మిషన్
మోడ్లో అమలు అవుతుంది.
యావత్ ప్రపంచం కోవిడ్ 19 సంక్షోభంతో పో రాడుతుండగా, భారతదేశానికి ఎస్బిఎమ్(జి) – 2వ దశ పాత్ర మరింత
కీలకంగా మారింది. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతప�ై ప్రత్యేకించి సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవటం, వ్యర్ధా ల నియంత్రణ, మరుగుదొ డ్ల వాడకం
గురించి క్రమబద్ధంగా చేస్తు న్న ప్రచారాలప�ై మరింత దృష్టిని సారించడం లాంటి చర్యలు సామాన్యంగానే అనిపించినా సాముదాయిక
సమర్ధవంతమ�ైన ప్రవర్త నలు, నేర్పులతో ఈ వ�ైరస్ వ్యాప్తిని నివారించవచ్చు. ఈ సంక్షోభంలో స్వచ్ స్వభావ్ మన బలమ�ైన
సహచరుడు అని మరియు ప్రతి వ్యక్తి గర్వించదగిన స్వచ్ఛతా రాయబారిగా ఉండాలని ప్రస్తు త సంక్షోభం మనకు ఒక పెద్ద పాఠం
నేర్పింది.
ఎస్బిఎమ్-జిప�ై ప్రత్యేక దృష్టితో ‘గ్రామోదయ్ సంకల్ప్’ యొక్క ఈ ప్రత్యేక సంచికను తీసుకువచ్చినందుకు సంపాదకీయ
బృందానికి మరియు పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖకు నా శుభాకాంక్షలు. ఈ సంచిక ద్వారా ఎస్బిఎమ్-జి విజయ గాథలను
పంచుకోవడం స్వచ్ఛ్ స్వభావ్ నిర్మాణానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా మరియు సహాయకరంగా ఉంటుందని నేను చాలా ఆశాభావంతో
ఉన్నాను.



(శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్)
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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సునీల్ కుమార్, ఐఏఎస్

సందేశం

కార్యదర్శి,
భారత ప్రభుత్వం,
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
గ్రామోదయ సంకల్ప్ ఏడవ సంచిక జాతీయ ప్రధాన కార్యక్రమం అయిన స్వచ్ఛ్ భారత్ మిషన్కు అంకితం చేయబడింది.
ప్రపంచంలోని ప్రజల ప్రా ణం మరియు ఆరోగ్యానికి కోవిడ్-19 పెను సవాలును విసురుతున్న కీలక సమయంలో పాఠకులకు ఈ
సంచికను సమర్పిస్తు న్నాం. ఈ అంటువ్యాధిని నివారించటంలో పరిశుభ్రత ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. అందువలన, ఈ ప్రత్యేక
సంచిక మన పంచాయతీలు మరియు యావత్ గ్రామస్థు లకు ప్రో త్సాహాన్నిస్తుంది.
స్వచ్ఛ్ భారత్ మిషన్ను విజయవంతం చేయటంలో గ్రామ పంచాయతీలు మరియు పెద్ద ఎత్తు న గ్రామ ప్రజలు ఒక
నిశ్శబ్ద విప్ల వాన్ని చేపట్టా యి. ఈ సంచికలో అలాంటి అనేక విజయ గాధలను ఉటంకించాము. వివరాల పరంగా మాట్లా డుకుంటే,
యావత్ భారతదేశాన్ని బహిరంగ మల విసర్జ న రహితం (ఓడిఎఫ్) చేయటం ఏద�ైనా సామాజిక విప్ల వం కంటే తక్కువ
అవుతుందా? 2014 అక్టో బరులో కేవలం 39% మాత్రమే ఉన్న పారిశుధ్య వసతులు, 2019 అక్టో బరులో 100%కి పెరిగాయి.
ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించటానికి, 10 కోట్ల కు ప�ైగా కుటుంబ మరుగుదొ డ్లు నిర్మించబడ్డాయి. ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని వర్గా ల నుండి
600 మిలియన్ల కు ప�ైగా ప్రజలు పాల్గొని, అక్షర స్ఫూర్తితో దీనిని ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా చేశాయి. ఇప్పుడు ఈ ఉధ్యమాన్ని
మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, తద్వారా వర్దా లు సరిగా నిర్మూలించబడాలి మరియు ఎక్కడా చెత్త పేరుకుపో కుండా
చూడాలి. పరిశుభ్రత గురించి అనేక ముఖ్యమ�ైన గాధలను మీరు ఈ సంచికలో చూస్తా రు.
ఈ సమయంలో, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ కూడా కొన్ని ముఖ్యమ�ైన చర్యలను చేపట్టింది. నిర్మించిన
మరుగుదొ డ్లను స్థిరమ�ైన ఉపయోగంలో నిర్వహించడానికి మన పంచాయతీలు పనిచేశాయి. ప్రజల ప్రవర్త నలో మార్పు
తీసుకురావడంలో గ్రామీణ ప్రతినిధులు దృష్టి సారించారు. ఈ సంచికలో ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు మరియు విజయ గాధలలో
పంచాయతీలు చేసిన ప్రయత్నాలను మీరు చూస్తా రు.
పంచాయతీలు అనేవి సమాజంలో అట్ట డుగు స్థాయి వద్ద ప్రజాస్వామ్యానికి ఆధారంగా ఉంటాయి. ప్రజాస్వామ్య
ప్రాతిపదికను బలోపేతం చేయడానికి, పంచాయతీల పనితీరులో పారదర్శకత ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది మరియు కేంద్ర
ప్రభుత్వం వారికి నేరుగా ఎంత డబ్బు పంపినా, దానిని గ్రామీణ ప్రజల మంచి కోసం నిజాయితీగా ఉపయోగించాలి. దీని దృష్ట్యా,
ఆన్-ల�ైన్ రిపో ర్టింగ్ ప్రకారం, పిఆర్ఐఎసాఫ్ట్ -పిఎఫ్ఎమ్ఎస్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా చెల్లింపులు చేయడం గ్రామ పంచాయతీలకు
తప్పనిసరి చేశారు. ఆన్ల�ైన్ చెల్లింపు కోసం దాదాపు 1.39 లక్షల గ్రామ పంచాయతీలు తమంతట తాము పిఎఫ్ఎంఎస్ ప�ై
నమోదు చేసుకున్నాయని చెప్పడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తు న్నాను. దాదాపు 1.03 లక్షల గ్రామ పంచాయతీలు పిఎఫ్ఎంఎస్
ద్వారా విక్రేతలు / సేవా సంస్థ లకు రియల్ ట�ైమ్లో
 ఆన్ల�ైన్ చెల్లింపులు చేస్తు న్నాయి.
2020 ఏప్రిల్ 15న కొత్త ఆడిట్ ఆన్-ల�ైన్ అప్లి కేషన్ ప్రా రంభించబడింది, దీనిని అన్ని రాష్ట్రా ల పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లలో
అమలు చేయాల్సి ఉంది. ఆడిట్ ఆన్ల�ైన్ నిధులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడంలో పారదర్శకత మరియు
జవాబుదారీతనం ఉండేలా ఆర్థిక సంఘం నుండి గ్రాంట్లు స్వీకరించే పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ ల ఆన్ల�ైన్ ఆడిట్ను సులభతరం
చేస్తుంది. ఈ సంచిక ఇటీవలి కాలంలో మంత్రిత్వ శాఖ ప్రవేశపెట్టిన సరికొత్త కార్యక్రమాల గురించి సమాచారాన్ని అందజేస్తుంది.
ఇ-గ్రామ్ స్వరాజ్, స్వామిత్వ యోజన మొదల�ైనటు వంటి ఇలాంటి కార్యక్రమాల గురించిన ముఖ్యమ�ైన వ్యాసాలు ఈ సంచికలో
చేర్చబడ్డాయి.
పాఠకులు ఈ సంచికను ఇష్ట పడతారని నేను గట్టిగా విశ్వసిస్తు న్నాను. దేశంలో కోవిడ్-19 సంక్షోభ పరిస్థితి కారణంగా,
మేము తదుపరి సంచికను కోవిడ్ ప్రత్యేక సంచికగా ప్రచురించాలని నిర్ణ యించుకున్నాము.
తేదీ: 30 జూన్, 2020
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కేంద్ర ఆర్థిక సంఘాల సిఫారసులు మరియు
పంచాయతీలకు రాబడి బదిలీ

జా

తి పిత మహాత్మా గాంధీ,
“భారతదేశ భవిష్యత్తు దాని
గ్రామాల్లో ఉంది” అని అన్నారు. ఆయన
దృష్టిలో స్వాతంత్ర్యం అంటే కేవలం
రాజకీయ స్వాతంత్ర్యం అని అర్థం కాదు.
గ్రామీణ ప్రజలతో సహా యావత్ దేశానికి
న�ైతిక, సామాజిక మరియు ఆర్థిక
స్వాతంత్ర్య ప్రా ముఖ్యాన్ని ఆయన
నొక్కిచెప్పారు. గాంధీజీ గ్రామాన్ని దేశ
ఆర్థికాభివృద్ధి కి
ముఖ్య
భాగంగా
పరిగణించారు. సాధ్యమ�ైనంత త్వరగా
మన గ్రామాలు స్వయం ఆధారితంగా మరియు ఆర్థికంగా
అనుకూలంగా మారినట్లయితే, అప్పుడు మాతమ
్ర ే
యావత్ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆయన
భావించారు. మన జాతిపిత గ్రామ్ స్వరాజ్ భావన
ఆధారంగా, మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన చాలా కాలం
తరువాత, 20వ శతాబ్దపు చివరి దశకంలో, రాజ్యాంగానికి
చేసిన 73వ మరియు 74వ సవరణలను ఆమోదించడం
ద్వారా పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
మన దేశ సమాఖ్య రాజకీయ వ్యవస్థలో, స్థానిక
స్వపరిపాలనకు చెందిన పజ
్ర ాస్వామ్య సంస్థలలో మూడవ
శ్ణ
రే ిగా స్థానిక సంస్థల క్రింద మూడు అంచెల పంచాయతీలను
ఏర్పాటు చేశారు.
పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లకు నిధులు సమకూర్చడానికి,
రాష్ట్రా లలో పంచాయతీలకు వనరుల లభ్యతను పెంచడానికి
కేంద్ర ఆర్థిక సంఘాలు (సిఎఫ్సి) సిఫార్సులు చేస్తా యని
రాజ్యాంగంలో ఒక నిబంధన చేయబడింది. రాజ్యాంగం కింద
“ఆ రాష్ట ్ర ఆర్థిక సంఘ సిఫార్సుల ప్రకారం పంచాయతీలకు
వనరులను అందించటానికి గాను ఏద�ైనా రాష్ట ్ర రిజర్వు నిధిని
పెంచటానికి అవసరమ�ైన చర్యల గురించి రాష్ట ప
్ర తికి సిఫార్సు
చేయటం అనేది ఆ సంఘ విధిగా ఉంది. కేంద్ర ఆర్థిక సంఘ
గ్రాంట్ల ప్రధాన ధ్యేయం గ్రామ పంచాయతీలకు వనరుల
సౌలభ్యతను పెంచటమే, తద్వారా అవి తమ కర్త వ్యాలు
మరియు బాధ్యతలను సజావుగా మరియు సమర్ధవంతంగా
నెరవేర్చగలుగుతాయి.
స్థానిక పరిపాలన అనేది రాష్ట ్ర విషయం కాబట్టి,
పంచాయతీ రాజ్కి చెందిన వివిధ అంశాలను నిర్ణ యించటంలో
రాష్ట ్ర శాసనసభలు కీలక పాత్రను కలిగి ఉన్నాయి. మన

- నరేంద్ర సింగ్ తోమర్*

రాజ్యాంగంలో
ఉన్న
నిబంధనల
ప్రకారం,
పంచాయతీలు
స్థానిక
స్వపరిపాలనగా పనిచేస్తా యి మరియు
అట్ట డుగు స్థాయిలో ఆర్థికాభివృద్ధి
మరియు సాంఘిక న్యాయం కోసం
ప్రణాళికలు రూపొ ందిస్తా యి. కాని,
పంచాయతీలకు హక్కులు మరియు
అధికారాల బదిలీ ఇంకా సంబంధిత
రాష్ట్రా ల
నియంత్రణలోనే
ఉంది.
రాజ్యాంగంలోని 11వ షెడ్యూల్ లో
పేర్కొన్నట్లు గా
పంచాయతీ
రాజ్
సంస్థ ల కోసం చేర్చిన 29 విషయాల కింద, ఆర్థికాభివృద్ధి
మరియు సామాజిక న్యాయానికి సంబంధించిన పథకాల
ప్రణాళిక మరియు అమలుప�ై నిర్ణ యాధికారం కేవలం రాష్ట ్ర
శాసన సభలు మాత్రమే కలిగి ఉన్నాయి. పన్ను విధానం
గురించి మరియు ఆర్థిక నిబంధనలు చేయడం గురించి
పంచాయతీల అధికారాలను రాష్ట్రా లే నిర్ణ యిస్తా యి. వీటితో
పాటు, పంచాయతీల విధులు మరియు కార్యకలాపాలలో
వారి
పారదర్శకతను
నిర్వహించటం
మరియు
జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ణ యిస్తు న్నట్లు గానే వాటి సమర్ధ తను
పెంచడానికి తగిన సంస్థ లను నెలకొల్పటంలో రాష్ట్రా లు
ముఖ్య పాత్ర వహిస్తు న్నాయి.
ఎన్డిఏ
ప్రభుత్వం
2014లో
అధికారంలోకి
వచ్చినప్పుడు, 14వ ఆర్థిక సంఘ సిఫార్సులు ప్రభుత్వ
పరిశీలనలో ఉన్నాయి మరియు నిర్ణ యం తీసుకోవాల్సి
ఉండినది. ఆర్థిక సంఘ సిఫార్సులకు సంబంధించినంత
వరకూ, గత ప్రభుత్వాల కంటే, పంచాయతీల పట్ల ప్రస్తు త
ప్రభుత్వ విధానం ఎంతో నిర్మాణాత్మకంగా ఉంది.
దీనిప�ై మరింత చర్చించటానికి ముందు, పంచాయతీ
రాజ్ సంస్థ ల కోసం నిధుల కేటాయింపు దిశగా మీ దృష్టిని
ఆకర్షించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. పదవ ఆర్థిక సంఘం
(గ్రాంటు కాలం 1995-2000) తరువాత స్థానిక గ్రామీణ
సంస్థ ల వృద్ధి కోసం కేంద్ర ఆర్థిక సంఘ సిఫార్సులు చేయటం
ప్రా రంభం అయింది. పన్నెండవ ఆర్థిక సంఘం (20052010) వరకూ, పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లకు కొద్దిపాటి ఆదాయ
బదిలీ మాత్రమే సిఫార్సు చేయబడేది. పదవ ఆర్థిక సంఘం
రూ 4380.93 కోట్ల మొత్తాన్ని బదిలీ చేయాలని సిఫార్సు
చేసింది. ఆ గ్రాంటు కాలంలో, రూ 3576.35 కోట్ల (81.63%)
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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మొత్ తం విడుదల చేయబడింది. ఇదే మాదిరిగా పదకొండవ
ఆర్థిక సంఘం (గ్రాంటు కాలం 2000-2005) రూ 8000
కోట్ల మొత్తాన్ని బదిలీ చేయాలని సిఫార్సు చేసింది. ఆ
గ్రాంటు కాలంలో, రూ 6601.85 కోట్ల (82.52%) మొత్ తం
విడుదల చేయబడింది. పన్నెండవ ఆర్థిక సంఘం (గ్రాంటు
కాలం 2005-10) రూ 20,000 కోట్ల మొత్తాన్ని బదిలీ
చేయాలని సిఫార్సు చేసింది మరియు ఆ గ్రాంటు కాలంలో
రాష్ట్రా లకు రూ 18926.79 కోట్ల (94.5%) మొత్ తం విడుదల
చేసింది.
13వ ఆర్థిక సంఘం (గ్రాంటు కాలం 2010-2015) ఈ
సాంప్రదాయాన్ని వదిలి, ఒక ప్రత్యేక సిఫార్సు చేసింది. స్వల్ప
మొత్తా లను మంజూరు చేయటానికి బదులు గ్రామీణ స్థానిక
సంస్థలకు విభజించదగిన ఏక మొత్ తంగా 2.5% అందించాలని
ఈ సంఘం ప్రతిపాదించింది. ఈ గ్రాంటు కాలంలో, రూ
65,160.76 కోట్ల మొత్ తం కేటాయింపులో, రాష్ట్రా లకు రూ
58,256.63 కోట్ల
మొత్ తం (89.40%) విడుదల
చేయబడింది. సమాన పంపిణీ లేకపో వడానికి అనేక
కారణాలు ఉన్నాయి మరియు రాష్ట్రా లు తక్కువ మొత్తాన్ని
క్లెయిమ్ చేయటానికి అదే ప్రధాన కారణం మరియు గ్రాంటు
విషయంలో కొన్ని రాష్ట్రా లు నిబంధనలను అనుసరించటం
లేదు.
నిజమ�ైన దేశాభివృద్ధి మన గ్రామాల అభివృద్ధిప�ైనే
ఆధారపడి ఉందన్న గాంధీజీ సిద్ధాంతంప�ై గౌరవ
ప్రధానమంత్రికి బలమ�ైన నమ్మకం ఉంది. గ్రామీణ
సాముదాయానికి ప్రా థమిక వసతులను అందించటం
పంచాయతీల బాధ్యత అయినందున, పంచాయతీ రాజ్
సంస్థ లకు చెందిన ఇతర శ్ణ
రే ులను చేర్చకుండా గ్రామ
పంచాయతీలకు నేరుగా నిధులను బదిలీ చేయాలనే
కొత్త విధానాన్ని పధ్నాల్గవ ఆర్థిక సంఘం అవలంబించి,
సిఫార్సు చేసింది. ఈ నూతన విధానంతో పాటు,
దేశంలోని 26 రాష్ట్రా లలో ఉన్న గ్రామ పంచాయతీల
కోసం రూ 2,00,299.20 కోట్ల గ్రాంటు మొత్తాన్ని
అందించాలని పధ్నాల్గవ ఆరధి ్క సంఘం (ఎఫ్ఎఫ్సి)
సిఫార్సు చేసింది. ఈ గ్రాంటు సంబంధిత నిబంధనల
ప్రకారం పంచాయతీలకు అప్పగించిన నీటి సరఫరా,
పరిశుభ్రత నిర్వహణ మరియు పారిశుధ్యం, మురుగునీటి
నిర్మూలన, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ, వరద నీటి కాలువల
ఏర్పాటు, ప్రజా ఆస్తు ల నిర్వహణ, రహదారులు,
కాలిబాటలు మరియు వీధి దీపాలను నవీకరించటంతో
పాటు ప్రా థమిక సదుపాయాల నాణ్యత మరియు ఇతర
ప్రా థమిక సేవల నవీకరణ వంటి పనుల అమలుకు
ఉపయోగించబడుతుంది.
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జూన్ 2020

మన పభ
్ర ుత్వం 14వ ఆర్థిక సంఘ సిఫారసులను
పూర్తిగా అమలు చేసిందని మరియు మెరుగ�ైన నిధుల
బదిలీ ఫలితంగా గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలు చాలా పయో
్ర
జనం
పొ ందాయని తెలియజేయడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా
ఉంది. ఈ గ్రాంటు కాలంలో రూ 180,237 కోట్ల (90%)
మొత్ తం పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు బదిలీ చేయబడింది.
ఇది ఈ కాలంలో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు నూతన శక్తిని
మరియు సామర్ధ్యాన్ని అందించింది. ఇప్పుడు, ఈ
ప్రాంతాలలో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు ప�ైన పేర్కొన్న
సేవలను అందించగలుగుతున్నాయి. పంచాయతీలు వార్షిక
పణ
్ర ాళికను తయారు చేయవలసి ఉంటుంది, దీనినే గ్రామ
పంచాయతీ అభివృద్ధి పణ
్ర ాళిక (జిపిడిపి) అంటారు. ఈ
పణ
్ర ాళిక ఆధారంగానే, పధ్నాల్గవ ఆర్థిక సంఘం నుండి
అందుకున్న
మొత్తాన్ని
గ్రామ
పంచాయతీలు
వినియోగించుకున్నాయి.
పంచాయతీలు
స్వేచ్ఛగా
మరియు స్వతంత్రంగా పనిచేయడానికి మరియు వారికి
కేటాయించిన బాధ్యతలతో పాటు ప్రా థమిక సౌకర్యాలను
అందించడానికి వీలుగా ఎటువంటి ముందస్తు షరతులు
లేకుండా 14వ ఆర్థిక సంఘం కింద గ్రాంట్ వాటికి అందుబాటులో
ఉంచబడింది.
పంచాయతీల సౌకర్యం కోసం మరియు వారు మరింత
పారదర్శకంగా ఉండేలా చేయటానికి, అవిశ్రాంతంగా చేస్తు న్న
కృషిలో భాగంగా, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
ఇ-గ్రామ్స్వరాజ్ పో ర్టల్ను రూపొ ందించింది. ఈ పో ర్టల్ ప�ై
ఎఫ్ఎఫ్సి గ్రాంటుతో నిర్మించబడిన ఆస్థు లను జియో-ఫో టో
ట్యాగింగ్ ద్వారా పబ్లి క్ డొ మ�ైన్లో చూపబడవచ్చు. ఇప్పటి
వరకూ, ఈ పో ర్టల్ ప�ై 6.14 లక్షలకు ప�ైగా ఆస్థు లను
జియోట్యాగ్ చేశారు, వీటికి సంబంధించి దాదాపు 8.25 లక్షల
చిత్రా లు ఉన్నాయి. అధిక పారదర్శకతను నిర్ధా రించడానికి,
గ్రామ
పంచాయతీలు
ఎఫ్ఎఫ్సికి
సంబంధించి
అమ్మకందారులకు/సేవా
ప్రదాతలకు
చేసే
అన్ని
చెల్లింపులను PRIAsoft-PFMS- ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా
చేయడం తప్పనిసరి.
ఇప్పటి వరకూ, పధ్నాల్గవ ఆర్థిక సంఘ సిఫార్సులు
అమలులో ఉన్నాయి. 15వ ఆర్థిక సంఘం 2020-21
సంవత్సరానికి గాను పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు రూ
60,750 కోట్ల మధ్యంతర గ్రాంటును సిఫారసు చేసింది.
పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం సిఫారసులను భారత పభ
్ర ుత్వం
అంగీకరించిందని తెలిస్తే మీరు సంతోషిస్తా రు. అంత పెద్ద
మొత్తాన్ని గతంలో ఎప్పుడూ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు
కేటాయించబడలేదు.

వివిధ కేంద్ర ఆర్థిక సంఘాల సిఫారసుల మేరకు జరిగిన
కేటాయింపులలో పెరుగుదల పురోగాత్మకంగా ఉంది.
ఆర్థిక సంఘం

కేటాయింపు
రూపాయలలో)

11వ ఆర్థిక సంఘం

(కోట్ల

విడుదల

20000 (2.5 సార్లు )

13వ ఆర్థిక సంఘం

65160 (3.3 సార్లు )

14వ ఆర్థిక సంఘం

200292 (3 సార్లు )

15వ ఆర్థిక సంఘం

13వ ఆర్ధిక సంఘం

నిరీక్షణలో ఉంది

గత మూడు ఆర్ధిక సంఘాల ద్వారా కేటాయింపు

మొత్ తం కోట్ల రూపాయలలో

13వ ఆర్ధిక సంఘంతో పో ల్చితే 14వ ఆర్ధిక సంఘం కింద నిధుల
కేటాయింపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ
14వ ఆర్ధిక సంఘం

కేటాయింపు

8000

12వ ఆర్థిక సంఘం

12వ ఆర్ధిక సంఘం

అంకెలు కోట్ల
రూపాయలలో

అంకెలు కోట్ల రూపాయలలో
కేటాయింపు

విడుదల

13వ ఆర్ధిక సంఘం

14వ ఆర్ధిక సంఘం
సంవత్సరం 1

సంవత్సరం 2

సంవత్సరం 3

సంవత్సరం 4

సంవత్సరం 5

ఆఖరి మూడు ఆర్థిక సంఘాల ద్వారా చేయబడిన
కేటాయింపు మరియు విడుదల అయిన మొత్తం
అంకెలు కోట్ల
రూపాయలలో

కేటాయింపు

విడుదలలు

12వ ఆర్ధిక సంఘం

15వ సిఎఫ్సి యొక్క తాత్కాలిక సిఫారసుల
ఆధారంగా పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లకు నిధులను విడుదల
చేయడానికి ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ 2020 జూన్ 1న
ఆచరణాత్మక మార్గ దర్శకాలను జారీ చేసింది. ఇంతకుముందు
చేసిన విధంగా ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రా థమిక గ్రాంటును
రెండు విడతలుగా విడుదల చేస్తుంది. ట�ైడ్-గ్రాంట్ విడుదల
ప్రశ్నకు సంబంధించినంతవరకు, ఇది పంచాయతీ రాజ్
మంత్రిత్వ శాఖ మరియు తాగునీరు మరియు పారిశుద్ధ్య
విభాగాల సిఫారసుల ప్రకారం కూడా జరుగుతుంది. ఇది ఆర్థిక

మంత్రిత్వ శాఖకు పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ తగిన
సిఫార్సులు చేయడానికి, ఓడిఎఫ్ ప్ల స్, తాగునీటి సరఫరా,
నీటి సంరక్షణ వ్యవస్థ , జిపిడిపి అప్లోడ్ మరియు జల శక్తి
మంత్రిత్వ శాఖ సూచించిన ఇతర షరతుల గురించి పంచాయతీ
రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ పరిశీలించటాన్ని కూడా తప్పనిసరి
చేస్తుంది.
నిరంతర వికేంద్రీకరణ మరియు సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం
అధికారం బాధ్యతలు మరియు వనరులను పంచాయతీలకు
నేరుగా బదిలీ చేయడం అవసరం. దీనికి పంచాయతీ రాజ్
మంత్రిత్వ శాఖ ఎల్ల ప్పుడూ మద్ద తు ఇస్తుంది మరియు
పంచాయతీలకు మరిన్ని అధికారాలను అప్పగించడానికి
రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలను ప్రో త్సహిస్తుంది. పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం
తన తుది నివేదికను ఈ సంవత్సరం సమర్పించవచ్చని
మేము ఆశిస్తు న్నాం. ఆర్థిక సంఘం చేసిన ప్రగతిశీల
సిఫార్సులు పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లను మరింత బలోపేతం
చేయడమే కాకుండా గ్రామీణ భారతదేశ ఆర్థిక సంక్షేమాన్ని
వేగవంతం చేయడంలో సహాయపడతాయని మరియు స్థానిక
స్వపరిపాలనలో మూడు-స్థాయిల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ
యొక్క కొత్త సాధికారత శకాన్ని సృష్టించగలదని నేను
ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను.
గ్రామీణాభివృద్ది, వ్యవసాయం మరియు ర�ైతుల
సంక్షేమం మరియు పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ, భారత
ప్రభుత్వం
*

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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ఇ-పంచాయతీ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్టు :
గ్రామీణ భారతదేశానికి ఒక పునాదిరాయి

ప్ర

పంచ బ్యాంక్ ప్రకారం, “ఇ-గవర్నెన్స్ అనేది పౌరులు,
వ్యాపారాలు మరియు ప్రభుత్వానికి చెందిన ఇతర
శాఖలతో సంబంధాలను మార్చివేసే సామర్ధ్యాన్ని కలిగి
ఉండే సమాచార సాంకేతికపరిజఞా ్నాల (వ�ైడ్ ఏరియా
నెట్వర్క్స్, ఇంటర్నెట్, మరియు మొబ�ైల్ కంప్యూటింగ్)కు
చెందిన ప్రభుత్వ సంస్థ ల వాడకాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ
సాంకేతికతలు వివిధ రకాల�ైన సేవలుగా పని చేయగలవు:
పౌరులకు ప్రభుత్వ సేవలను మెరుగ్గా అందించడం,
వ్యాపారం మరియు పరిశమ
్ర లతో మెరుగ�ైన పరస్పర చర్యలు,
సమాచార ప్రా ప్తి ద్వారా పౌరుల సాధికారత లేదా మరింత
సమర్థ వంతమ�ైన ప్రభుత్వ నిర్వహణ. ఫలితంగా లభించే
ప్రయోజనాలలో తక్కువ అవినీతి, పెరిగిన పారదర్శకత,
ఎక్కువ సౌలభ్యం, ఆదాయ వృద్ధి మరియు/లేదా ఖర్చు
తగ్గింపు ఉండవచ్చు.”
విధాన రూపకల్పనలో పౌరుల భాగస్వామ్యం ఉండేలా
చూడటం ద్వారా మరియు పౌరులకు సమాచార సౌలభ్యాన్ని
అందించడం ద్వారా పాలనా పరిస్థితిని మార్చాలనే ఉద్దేశ్యంతో
భారత ప్రభుత్వం (జిఓఐ) 2006లో జాతీయ ఇ-గవర్నెన్స్
ప్లా న్ (ఎన్ఇజిపి)ను ప్రవేశపెట్టింది. “అన్ని ప్రభుత్వ సేవలను
సామాన్యులకు తమ ప్రాంతంలోని, సాధారణ సేవా పంపిణీ
అవుట్లెట్స్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంచడం మరియు
సామాన్యుల ప్రా థమిక అవసరాలను గ్రహించడానికి
సరసమ�ైన ఖర్చుతో అటువంటి సేవల సమర్ధవంతంగా,
పారదర్శకంగా మరియు విశ్వసనీయంగా ఉండేలా
చూడడం” అనేది ఎన్ఇజిపి దార్శనికతగా ఉంది.
ఇ-పంచాయతీ అనేది మిషన్ మోడ్ ప్రా జెక్టు (ఎమ్ఎమ్పి)
లలో ఒకటిగా ఉంది, ప్రస్తు తం గ్రామీణ భారతదేశ
సాధికారతకు మరియు మార్పు తీసుకురావాలన్న
దార్శనికతతో అమలు చేయబడుతోంది.
ఇ-పంచాయతీ ప్రా జెక్ట్ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలను
(పిఆర్ఐలు)
ఆధునికత,
పారదర్శకత
మరియు
సమర్ధతలకు చిహ్నంగా మార్చాలనే లక్ష్యాన్ని కలిగి
ఉన్నందున అది గ్రామీణ పజ
్ర లకు గొప్ప వాగ్దా నం చేస్తోంది.
ఇది పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ పవ
్ర ేశపెట్టిన దేశవ్యాప్త
ఐటి చొరవలో ఒకటి, ఇది నిర్ణ యం తీసుకోవడం, అమలు
మరియు పంపిణీ కార్యక్రమంలో పజ
్ర ల పాలుపంచుకునేలా
చూడడానికి పయ
్ర త్నిస్తోంది. పంచాయతీల (దాదాపు 2.5
(ఎంపిక�ైన) పంచాయతీలు) పనితీరును స్వయంచాలకం
చేయడమే ఈ ప్రా జెక్టు లక్ష్యం. ఈ ప్రా జెక్ట్ పంచాయతీల
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జూన్ 2020

- సునీల్ కుమార్*

పనితీరులో పణ
్ర ాళిక, పర్యవేక్షణ, అమలు, బడ్జెట్,
అకౌంటింగ్, సో షల్ ఆడిట్ మరియు ధృవపత్రా లు,
ల�ైసెన్సులు మొదల�ైన పౌర సేవల పంపిణీతో సహా అన్ని
అంశాలను పరిష్కరిస్తుంది.
అట్ట డుగు (గ్రామ పంచాయతీ) స్థాయిలో ఐసిటి
మౌలిక సదుపాయాలు మరియు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ
లేకపో యినప్పటికీ ఎన్ఐసి మరియు రాష్ట్రా ల భాగస్వామ్యంతో
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ గ్రామీణ భారతదేశంలో
పాలన పరిస్థితులను మార్చడానికి చర్యలు చేపట్టింది. ఈ
ప్రయత్నంలో, ఇ-పంచాయతీ సందర్భంగా పంచాయతీ
ఎంటర్ప్రజ్
సూట్ (పిఇఎస్) ఆధ్వర్యంలో ఊహించిన
ై
పదకొండు (11) స్వతంత్ర సాఫ్ట్వేర్ అప్లి కేషన్లు అనగా స్థానిక
ప్రభుత్వ డ�ైరెక్టరీ (ఎల్జిడి), ప్లా న్ప్లస్, పిఆర్ఐఏసాఫ్ట్ ,
యాక్షన్సాఫ్ట్ , ఏరియాప్రొ ఫ�ైలర్, నేషనల్ అసెట్ డ�ైరెక్టరీ
(ఎన్ఎడి), సర్వీస్ప్లస్, నేషనల్ పంచాయత్ పో ర్టల్ (ఎన్పిపి),
సో షల్ ఆడిట్ అండ్ మీటింగ్ మేనేజ్మెంట్ (ఎస్ఏఎమ్ఎమ్),
ట్రన
ై ింగ్ మేనేజ్మెంట్ మరియు గ్రామ మానచిత్ర (జిఐఎస్
అప్లి కేషన్) భావనాత్మక దశలో ఉన్నాయి.
ఇంకా, ఈ ప్రా జెక్ట్ కింద పిఇఎస్ అప్లి కేషన్ల వాడకాన్ని
(11 నం.) విస్త రించడానికి గాను, రాష్ట్రా ల వ్యాప్ తంగా మాస్ట ర్
ట్రన
ై ర్ల (జిల్లా స్థాయి) నిర్మాణం ద్వారా గ్రామ పంచాయతీ
స్థాయి వరకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి మంత్రిత్వ శాఖ క్యాస్కేడింగ్
నమూనాను అవలంబించింది.
ప్రాజెక్టు విజయాలు
ఎ.

ఇ-ఆర్థిక నిర్వహణా వ్యవస్థ

పధ్నాల్గ వ ఆర్థిక సంఘం కింద అపారమ�ైన నిధులు
(రూ 200292 కోట్లు ) 2.44 లక్షల గ్రామ పంచాయతీల
(గ్రా.ప.ల)కు ఇవ్వడంతో, సృష్టించిన ఆస్తి పూర్తి వివరాలను
అందించడానికి పనుల కోసం చేసిన ఖర్చును నమోదు
చేయటం, పని యొక్క వివిధ దశలను పర్యవేక్షించడానికి
ప్రణాళిక దశ నుండి యావత్ కార్యాచరణ మొత్ తం పరిధిని
సంగ్రహించే సమగ్ర వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజా వ్యయాన్ని
సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షించడానికి ఒక బలమ�ైన వ్యవస్థ ను
కలిగి ఉండటం అవసరం. ఈ ప్రయత్నంలో, పబ్లి క్ ఫ�ైనాన్షియల్
మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (పిఎఫ్ఎమ్ఎస్)తో పాటుగా అటువంటి
బలమ�ైన వ్యవస్థ కు ఆధారంగా స్థానిక ప్రభుత్వ డ�ైరెక్టరీ

(ఎల్జిడి)తో ప్లా న్ప్లస్, యాక్షన్సాఫ్ట్ , పిఆర్ఐఏసాఫ్ట్ మరియు
నేషనల్ అసెట్ డ�ైరెక్టరీ (ఎన్ఎడి)లతో కూడిన ఇ-ఫ�ైనాన్షియల్
మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (ఇ-ఎఫ్ఎమ్ఎస్)ను పంచాయతీ రాజ్
మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసింది. దీని నిర్మాణం క్రింద
ఇవ్వబడిన చిత్రంలో వివరించబడింది.

(i)

ఇ-ఫ�ైనాన్షి యల్ మేనేజ్మ
 ెంట్ సిస్టమ్ ప్రయోజనాలు

•	నిధుల ప్రవాహ ప్రక్రియను మొదటి నుండి చివరి
వరకూ అనుసరించటం పారదర్శకత పెరుగుదలకు
దారితీస్తుంది.
•

•
•
•

బి.

(ii)

ప్రభావవంతమ�ైన మరియు సమర్థ వంతమ�ైన ప్రజా
వ్యయం మరియు అకౌంటింగ్ పర్యవేక్స
షి ్తుంది.
ప్రతి ఆస్తి అభివృద్ధికి చెందిన భౌతిక పురోగతిని
అనుసరిస్తుంది.

గ్రామీణ స్థానిక సంస్థ (ఆర్ఎల్బి) స్థాయిలో మెరుగ�ైన
రిపో ర్టింగ్ సౌకర్యం.
పనికి చెందిన వివిధ దశలప�ై సమాచారాన్ని
అందించడానికి ఫో టోగ్రాఫ్లతో పాటు ఆస్తు ల జియోట్యాగింగ్.
పిఆర్ఐఎసాఫ్ట్ -పిఎఫ్ఎమ్ఎస్ ఇంటర్ఫేస్ (పిపిఐ)

గ్రామ పంచాయతీల వరకు నిధుల ప్రవాహాన్ని
గుర్తించడానికి అలాగే ఎఫ్ఎఫ్సి పరిధిలో చేసిన ప్రజా
వ్యయాన్ని పర్యవేక్షించడానికి; ట్రా కింగ్ యంత్రాంగాన్ని
అభివృద్ధి చేయడం తప్పనిసరి. దీనిని గ్రహించడానికి, రెండు
ఎమ్ఐఎస్ / అప్లి కేషన్ల మధ్య సమన్వయం చేయటం
జరిగింది, అవి (i) పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ ల అకౌంటింగ్
సాఫ్ట్వేర్ (పిఆర్ఐఎసాఫ్ట్ ) మరియు (ii) పబ్లి క్ ఫ�ైనాన్షియల్
మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (పిఎఫ్ఎమ్ఎస్).
ప్రణాళిక డేటా పో ర్ట్ (బదిలీ) చేయబడింది

1. ప్లాన్ప్లస్
 ప్రణాళిక రూపకల్పన
 ప్రణాళిక ఆమోదం

2. యాక్షన్ సాఫ్ట్

పిఎఫ్ఎమ్ఎస్: పిఎఫ్ఎమ్ఎస్ అనేది ఆన్-ల�ైన్ ఫండ్
మేనేజ్మెంట్ మరియు చెల్లింపు విధానం మరియు
కేంద్ర మరియు రాష్ట ్ర పథకాలకు ఎంఐఎస్ మరియు
భారత పభ
్ర ుత్వ ఎఫ్ఎఫ్సి గ్రాంట్ల ఆధారిత ఒక సాధారణ
లావాదేవీ. దగ
ి ువన వివిధ స్థాయిలలో వినియోగం
యొక్క చివరి స్థాయి వరకు భారత పభ
్ర ుత్వం నుండి
నిధుల పంపిణని
ీ తెలుసుకోవడానికి పిఎఫ్ఎమ్ఎస్
ఊహించబడింద.ి పిఎఫ్ఎమ్ఎస్ అనేది పిఆర్ఐఎసాఫ్ట్
కోసం ఒక చెల్లింపు గట్
ే వత
ే ో సమానంగా ఉంటుంద.ి

రెండు ఎమ్ఐఎస్/ అప్లి కేషన్ల
అనుసంధానం
పంచాయతీలలో ఆర్థిక నిర్వహణ వ్యవస్థ ను పటిష్టంగా ఉండేలా
చూస్తుంది, తద్వారా పెరిగిన జవాబుదారీతనం మరియు
పారదర్శకతను ప్రో త్సహిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం యొక్క లక్ష్యం
కూడా డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమానికి సమానంగా
ఉంటుంది. ఇది భారతదేశాన్ని డిజిటల్ సాధికారిక సమాజంగా
మరియు “వ్యక్తి రహిత, కాగిత రహిత, నగదు రహిత” మ�ైన
అవగాహనాపూర్వక ఆర్థిక వ్యవస్థ గా మార్చడం. పిఆర్ఐఓసాఫ్ట్
- పిఎఫ్ఎమ్ఎస్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ రకమ�ైన వాటిలో ఒకటి,
దీని ద్వారా గ్రామ పంచాయతీలు (గ్రా.ప.లు) సంబంధిత
గ్రా.ప.లలో చేసే పనుల కోసం విక్రేతలు మరియు సేవా
ప్రదాతలకు రియల్ ట�ైమ్ చెల్లింపులు చేస్తు న్నారు.

ప్రతి పని / కార్యాకలాపం
ఐడి విషయంలో
చేసిన వ్యయం

 కార్యకలాప భౌతిక
పురోగతిని ట్రా క్ చేస్తుంది
 నివేదికలను
రూపొ ందిస్తుంది

పిఆర్ఐఎసాఫ్ట్ : పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖచే
అభివృద్ధి చేయబడిన ఇ-పంచాయతీ మిషన్ మోడ్
ప్రా జెక్ట్ (ఎమ్ఎమ్పి) కింద అకౌంటింగ్ అప్లి కేషన్ /
ఎమ్ఐఎస్; దీనిలో గ్రామ పంచాయతీలు వసూలు
ఓచర్లు మరియు ఖర్చు ఓచర్ల ను బుక్ చేయగలవు.
PRIASoft అనేది డబుల్ ఎంట్రీ క్యాష్ బేసిస్ అకౌంటింగ్
మరియు సిఏజి కార్యాలయం సూచించిన మోడల్
అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ (ఎమ్ఏఎస్)ను అనుసరిస్తుంది.

ఆస్తి ఆధారిత కార్యకలాపం పూర్త యిన తర్వాత

4. పిఆర్ఐఎసాఫ్ట్

5. ఎన్ఎడి

 కార్యకలాపంలో ఆర్థిక
పురోగతిని అందిస్తుంది

 ఆస్తి వివరాల నిర్వహిస్తుంది

చెల్లింపు గేట్వే

6. పిఎఫ్ఎమ్ఎస్
3. ఎమ్యాక్షన్సాఫ్ట్

 ఇ-ఎ-టి మాడ్యూల్లో
రియల్ ట�ైమ్ చెల్లింపు

 కార్యాచరణలోని ప్రతి ఆస్తికి దశల వారీగా భౌతిక పురోగతి సంగ్రహణ
 ఆస్తికి చెందిన భౌగోళిక-సమన్వయంతో ఛాయాచిత్రా ల సంగ్రహణ
 స్వాధీనం చేసుకున్న వివరాలను యాక్షన్సాఫ్ట్తో పంచుకోవటం

స్థానిక ప్రభుత్వ డ�ైరక్టరీ (ఎల్జిడి)

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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నేటికి, 21 రాష్ట్ రా లు పిఆర్ఐఏసాఫ్ట్ -పిఎఫ్ఎమ్ఎస్
ఇంటర్ఫేస్ను ఉపయోగిస్తు న్నాయి, 1,00,872 గ్రామ
పంచాయతీలు రూ 11,000 కోట్ల మేరకు ఆన్ల�ైన్ చెల్లింపులు
చేశాయి
సి.

జియో-ప్రాదేశిక ప్రణాళిక అప్లికేషన్ - గ్రామ మానచిత్ర

జాతీయ పంచాయతీ అవార్డు లు, 2019 సందర్భంగా
2019 అక్టో బర్ 23న గ్రామీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయ, ర�ైతు
సంక్షేమ, పంచాయతీ రాజ్ శాఖ గౌరవ మంత్రివర్యులు గ్రామ
మానచిత్రను ప్రా రంభించారు.
గ్రామ మానచిత్ర అనేది జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీని
ఉపయోగించి గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో ప్రణాళికను
రూపొ ందించడానికి గ్రామ పంచాయతీ వినియోగదారులకు
వీలు కల్పిస్తూ మరియు సహాయంగా ఉండడానికి ఉద్దేశించిన
ఒక ప్రా దేశిక ప్రణాళికా అప్లి కేషన్. ఇది 29 రంగాలలో
చేపట్ట బో యే వివిధ అభివృద్ధి పనులను బాగా ఆలోచించడానికి
మరియు గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళిక (జిపిడిపి)
కోసం నిర్ణ య సహాయ వ్యవస్థ ను అందించడానికి ఏకీకృత
జియో స్పేషియల్ వేదికను అందిస్తుంది.
ఈ అప్లి కేషన్ వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు
విభాగాల నుండి అంటే ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ సంక్షేమ
మంత్రిత్వ శాఖ (జిల్లా ఆసుపత్రు లు, ఉప జిల్లా ఆసుపత్రు లు,
సిఎస్సిలు, పిఎస్సిలు మరియు ఉప కేంద్రా లు), ఆర్థిక
మంత్రిత్వ శాఖ (బ్యాంకింగ్ శాఖలు, ఎటిఎంలు, బ్యాంకింగ్
కరస్పాండెన్స్
మొదల�ైన
బ్యాంకింగ్
సౌకర్యాలు),
కమ్యూనికేషన్ మంత్రిత్వ శాఖ (పో స్ట ల్ సౌకర్యాలు),
వినియోగదారులు, ఆహారం మరియు ప్రజా పంపిణీ
(సరసమ�ైన ధరల దుకాణాలు) వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ,
తాగునీరు మరియు పారిశుద్ధ్య మంత్రిత్వ శాఖ (తాగునీటి
వనరులు),
గ్రామీణాభివృద్ధి
మంత్రిత్వ
శాఖ
(ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ ఆస్తు ల డేటా) మరియు పాఠశాల విద్య
మరియు అక్షరాస్యతా (పాఠశాలలు) విభాగాల ప్రా దేశిక
మరియు ప్రా దేశికేతర డేటాతో అనుసంధానించబడుతోంది. ఈ
అప్లి కేషన్ సామాజిక-ఆర్థిక కుల గణన (ఎస్ఇసిసి) నివేదిక,
మిషన్ అంత్యోదయ (ఎమ్ఏ) మరియు ఎమ్ఏ అంతర
విశ్లేషణ మరియు గ్రామ పంచాయతీకి కేటాయించిన వనరుల
వర్తింపుతో కూడా అనుసంధానించబడి ఉంది. ఈ సమాచారం
అంతా ప్రణాళిక సమయంలో పనుల మెరుగ�ైన ఆలోచనలో
గ్రామ పంచాయతీ వినియోగదారుకు మద్ద తు ఇచ్చే /
సహాయపడే ఒక విండో లో లభిస్తుంది.
కార్యకలాపాల ‘రియల్ ట�ైమ్’ పర్యవేక్షణ / అభివృద్ధి
పనుల అమలు స్థితి మరియు వివిధ పథకాల అమలు
పురోగతిని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. అందుబాటులో ఉన్న
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మౌలిక సదుపాయాల ప్రకారం కార్యకలాపాలకు ప్రా ధాన్యత
ఇచ్చేందుకు వినియోగదారులకు మద్ద తు ఇవ్వడానికి,
సామీప్యతా విశ్లేషణ, కొలత సాధనం, ప్రశ్న, మెరుగ�ైన వ్యక్తిగత
వివరాలు, పంచాయతీ ప్రొ ఫ�ైల్ మొదల�ైన విశ్లేషణ సాధనాలు
ఈ అప్లి కేషన్లో అందించబడ్డాయి. ఇది వివిధ పథకాలు /
ప్రో గ్రామ్ల క్రింద నకిలీ ఆస్తు ల తీసివేతను అనుమతిస్తుంది.
స్థానిక స్వపరిపాలనలో ప్రా దేశిక ప్రణాళికను ఉపయోగించడం
వల్ల జవాబుదారీతనం, పారదర్శకత, సేవ యొక్క నాణ్యత,
అమలు వేగం మరియు సమర్థవంతమ�ైన పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ
కూడా లభిస్తా యి.
డి.

సాధారణ సేవా కేంద్రా లు (సి.ఎస్.సి.లు)

సిఎస్సిలను గరిష్ట ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించడం
ద్వారా స్మార్ట్ గవర్నెన్స్తో పాటు ప్రభుత్వ మరియు
ప్రభుత్వేతర సేవలను ఆన్ల�ైన్లో అందించడం పంచాయతీ
రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ లక్ష్యం. ఈ విషయమ�ై, డిజిటల్
పంచాయతీలను రూపొ ందించడానికి సాధారణ సేవా కేంద్రా లు
మరియు గ్రామ పంచాయతీల మధ్య సహకారాన్ని
ప్రో త్సహించడానికి 2019 ఆగస్టు 21న ఎమ్ఓపిఆర్ మరియు
సిఎస్సి ఇ-గవర్నెన్స్ సర్వీసెస్ ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఒక
అవగాహనా ఒప్పందం కుదిరింది.
గ్రామ పంచాయతీలలో, అన్ని డిజిటల్ సేవలను
అందించడానికి సిఎస్సి ఏక ప్రా ప్యతా పాయింట్లు గా
పనిచేస్తుంది. ఇది అన్ని సేవలకు ఏక కేంద్రం అవుతుంది,
ఇందులో గ్రామ పంచాయతీ వినియోగదారులు సేవలకు
సులభంగా
ప్రా ప్యత
పొ ందవచ్చు.
ఇది
గ్రామీణ
వ్యవస్థాపకతను ప్రో త్సహించడం మరియు గ్రామీణ
సామర్థ్యాలను నిర్మించడం సామాజిక భాగస్వామ్యం
మరియు సామూహిక చర్యల ద్వారా జీవనోపాధి వీటన్నిటి
వలన గ్రామ పంచాయతీలో ఉపాధి కల్పించడంలో
సహాయపడుతుంది, దీనివల్ల మహిళలు (సాధారణ సేవా
కేంద్రా లను నిర్వహించడానికి గ్రామ స్థాయి వ్యవస్థాపకులు)
విఎల్ఇలు కావడానికి మరింత ఎక్కువ మంది పాల్గొనడానికి
మరియు సామాజిక మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధిలో వారి
పెంపుదలకు ప్రో త్సహిస్తుంది.
ఇతర విషయాలలో సిఎస్సిలు నిర్వహించవలసిన
వివిధ విధులు:
•
•

గ్రా.ప. భవనంలో సి.ఎస్.సి.ని సహ-గుర్తించడం ద్వారా
ఆన్ల�ైన్ సేవలను అందించడం.

ఇ-గవర్నెన్స్లో సహాయం: పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ
శాఖ యొక్క అప్లి కేషన్ల లో డేటా ఇన్పుట్ యొక్క
పనిని చేయడం, కంప్యూటర్ మరియు నెట్వర్కింగ్
పరికరాల నిర్వహణకు సహాయం చేస్తుంది.

•

•

•
•

•

పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ ల ఎన్నిక�ైన ప్రతినిధులకు
డిజిటల్ శిక్షణ మరియు ఇతర డొ మ�ైన్ శిక్షణ
మొదల�ైనవి ఇవ్వడంలో సహాయపడుతుంది.

ఎమ్ఓపిఆర్ / రాష్ట ్ర నిర్దిష్ట అప్లి కేషన్ల ను క్రమం
తప్పకుండా నవీకరించడం మరియు అవసరమ�ైన
ఎమ్ఐఎస్ మరియు నివేదికలను రూపొ ందించడం.
ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ సర్వేలతో సహా గ్రామ పంచాయతీ
స్థాయిలో వివిధ సర్వేలు నిర్వహించడంలో మద్ద తు.

గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో పౌరులకు అనేక ప్రభుత్వ
/ రాష్ట ్ర పథకాలప�ై సలహా ఇవ్వటం మరియు
అవగాహన కల్పించడం.

డిజిటల్ ఆటోమేషన్ను రూపొ ందించడానికి మరియు
రోజువారీ కార్యకలాపాలను ప్రా మాణీకరించడానికి
రాష్ట్రా లు / పిఆర్ఐలకు వేదికగా వ్యవహరిస్తుంది.

ఎమ్ఓపిఆర్తో ఈ అవగాహన ఒప్పందం తరువాత,
సిఎస్సి-ఎస్పివి రాష్ట ్ర నిర్దిష్ట స్థానిక స్థాయి అవసరాలు,
నియమాలు, నిబంధనలు మొదల�ైన వాటి ఆధారంగా
సంబంధిత రాష్ట్రా లతో స్వతంత్ర అవగాహన ఒప్పందాలలోకి
ప్రవేశించవచ్చు.
ఇ-పంచాయతీ కార్యక్రమ భవిష్యత్
తు
A.

ఇ-గ్రామ్ స్వరాజ్ అనేది ఒక ఏకీకృత
ఇ-పంచాయత్ అప్లికేషన్ల హేతుబద్ధీకరణ

పో ర్టల్:

ఎమ్ఓపిఆర్కు చెందిన నూతన ప్రయత్నం అయిన
ఇ-గ్రామ్ స్వరాజ్ ఒక ఏకీకృత పో ర్టల్, ఇది గ్రామ
పంచాయతీలకు (గ్రా.ప.లు) తమ గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి
ప్రణాళిక (జిపిడిపి) ను తయారు చేసి అమలు చేయడానికి
ఒక ఇంటర్ఫేస్ అందిస్తుంది. ఈ ఏకీకృత పో ర్టల్తో, ప్రస్తు తం
పిఇఎస్లో అందుబాటులో ఉన్న కార్యాచరణలను (ప�ైన
పేర్కొన్న విధంగా) కలిపి ఒకే అప్లి కేషన్ను పంచాయతీలకు
అందిస్తుంది.
ఈ పో ర్టల్ వర్క్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్కు మారే లక్ష్యంతో
అభివృద్ధి చేయబడుతోంది, అంటే జిపిడిపిల క్రింద
ప్రతిపాదించబడిన కార్యకలాపాలలో ప్రతిదానికీ అయ్యే ప్రతి
వ్యయాన్ని ట్రా క్ చేయడం. ఏకీకృత పో ర్టల్ గ్రామ పంచాయతీ
వినియోగదారు చేసే డేటా ఎంట్రీల సంఖ్యను తగ్గించి, చివరికి
పిఇఎస్లో ఉన్న సంక్లిష్టతలను తగ్గిస్తుంది. ఇది నావిగేషన్
సౌలభ్యంతో
వినియోగదారునికి
సులువుగా
ఉండే
ఇంటర్ఫేస్ను తీసుకు వస్తుంది, ఇది గ్రా.ప.లు వారి
కార్యాచరణ ప్రణాళికను ట్రా క్ చేయడానికి, పర్యవేక్షించడానికి
మరియు సవరించడానికి వాటికి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తుంది.

B.

స్వామిత్వ పథకం

పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ, రాష్ట ్ర పంచాయతీ
రాజ్ విభాగాలు, రాష్ట ్ర రెవెన్యూ విభాగాలు మరియు సర్వే ఆఫ్
ఇండియాల సహకార ప్రయత్నమ�ైన స్వామిత్వ పథకం,
గ్రామీణ భారతదేశానికి సమగ్ర ఆస్తి ధ్రు వీకరణ పరిష్కారాన్ని
అందించడం, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో నివాస భూమిని గుర్తించడం
కోసం సరికొత్త డ్రో న్ సర్వేయింగ్ టెక్నాలజీని నిమగ్నం
చేయడంలను లక్ష్యంగా పెట్టు కుంది.
C.

పంచాయతీ ఖాతాల ఆన్ల�ైన్ ఆడిటింగ్

తదుపరి, ఆర్థిక నిర్వహణ వ్యవస్థ ను మరింత
బలోపేతం చేయడానికి పంచాయతీలు తమ ఖాతాలను ఆడిట్
చేయవలసి
ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా,
2020-21
సంవత్సరానికి 15వ ఆర్ధిక సంఘ నివేదికలో; క్లిష్టమ�ైన
సంస్కరణ ఎజెండాగా వారు ఉద్ఘాటించిన ఆడిట్ కు ముందు
మరియు తరువాత పంచాయతీ ఖాతాలను ఆన్ల�ైన్లో
సకాలంలో పొ ందాలని సంఘం సిఫార్సు చేసింది. ఈ
విషయమ�ై,
అటువంటి
సమాచారాన్ని
సంగ్రహించే
నిబంధనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని 15వ ఆర్ధిక
సంఘం సిఫారసు చేసింది. ఈ విషయమ�ై, ఎమ్ఓపిఆర్
ప్రస్తు తం ఆడిట్ఆన్ల�ైన్ అని పిలువబడే పంచాయతీ ఖాతాల
ఆడిట్లను నిర్వహించడానికి ఆన్ల�ైన్ అప్లి కేషన్ ను రూపొ ందించే
పనిలో ఉంది. ఆడిట్ఆన్ల�ైన్ ఖాతాల ఆడిటింగ్ను సులభతరం
చేయడమే కాకుండా, నిర్వహించిన ఆడిట్ రికార్డు లను
నిర్వహించడానికి సౌకర్యాలను కూడా కల్పిస్తుంది. ఈ
అప్లి కేషన్ పంచాయతీల ద్వారా ఖాతాల సర�ైన నిర్వహణను
కూడా నిర్ధా రిస్తూ , సర�ైన ఆర్థిక ఆడిట్ సాధనంగా పనిచేస్తుంది
మరియు పారదర్శకత, బాధ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. ఆడిట్
విచారణలు, స్థానిక ఆడిట్ నివేదికల ముసాయిదా,
ముసాయిదా ఆడిట్ పారాస్ మొదల�ైన వాటి కోసం ప్రక్రియను
క్రమబద్ధీకరించడానికి ఆడిట్ఆన్ల�ైన్ అప్లి కేషన్ కూడా
ఊహించబడింది. ముఖ్యంగా ఇది ఓచర్లు ఆడిట్ చేయడానికి
అంటే పిఆర్ఐఏసాఫ్ట్ లో ఉత్పత్తి చేయబడిన గ్రా.ప.ల రసీదులు
మరియు ఖర్చులకు తప్పనిసరిగా ఉపయోగించబడుతుంది.
దీని కోసం ఆడిట్ఆన్ల�ైన్ను పిపిఐతో అనుసంధానించడం
అవసరం.
ముందుకు సాగడం, పిపిఐ యూనిఫ�ైడ్ పో ర్టల్ యొక్క
అభివృద్ధిలో ఉపసంహరించబడుతుంది మరియు ఆన్ల�ైన్
చెల్లింపు ఇంటర్ఫేస్ (ఓపిఐ)లో ఒక భాగం అవుతుంది.
పంచాయతీ ఖాతాల ఆడిట్ ను సులభతరం చేయడానికి ఆడిట్
ఆన్ల�ైన్ ఈ ఓపిఐతో ఏకీకృతం చేయబడుతుంది.
* కార్యదర్శి, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ, భారత ప్రభుత్వం

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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1.

ఇ-గ్రామ్ స్వరాజ్: పంచాయతీ రాజ్ కోసం సరళీకృత
పని ఆధారిత అకౌంటింగ్ అప్లికేషన్

నేపథ్యం

గ్రామీణ భారతదేశాన్ని శక్తివంతం చేయడానికి
మరియు
మార్చడానికి
డిజిటల్
పంచాయతీలను
ప్రవేశపెట్టా లని పంచాయతీ రాజ్ (ఎమ్ఓపిఆర్) తలపో స్తోంది.
ఈ దిశగా, పంచాయతీలలో చేపట్టే పనులను సమర్ధవంతంగా
పర్యవేక్షించటానికి మరియు మూల్యీకరించటానికి, ఈ-గ్రామ్
స్వరాజ్ (https://egramswaraj.gov.in/) అనే ఒక
ఏకీకృత సాధనాన్ని అందిస్తోంది. ఈ అప్లి కేషన్ పంచాయతీ
కార్యకలాపాల
రిపో ర్టింగ్
మరియు
ట్రా కింగ్ను
మెరుగుపరుస్తుంది,
పంచాయతీ
సమాచారాన్ని
సంగ్రహించడానికి ఒకే ఇంటర్ఫేస్ను అందిస్తుంది.
ఇ-గ్రామ్ స్వరాజ్ అప్లి కేషన్ సర్పంచ్ మరియు
పంచాయతీ కార్యదర్శి వివరాలు, పంచాయతీ జన గణన
వివరాలు, పంచాయతీ ఆర్ధికాంశాల వివరాలు, ఆస్తి వివరాలు,
గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళిక (జిపిడిపి) ద్వారా చేపట్టే
కార్యకలాపాలు, జనాభా గణన 2011, ఎస్ఇసిసి డేటా, మిషన్
అంత్యోదయ సర్వే రిపో ర్ట్ మొదల�ైనటువంటి ఇతర మంత్రిత్వ
శాఖలు/ విభాగాల నుండి పంచాయతీ సమాచారంతో సహా
గ్రామ పంచాయతీ పూర్తి వివరాలను ఏక గవాక్షం ద్వారా
అందిస్తుంది.
జిపిడిపి కింద ప్రతిపాదించిన కార్యకలాపాలలో ప్రతీ
దాని గురించిన పని ఆధారిత అకౌంటింగ్, ట్రా కింగ్ అయిన
ప్రతీ వ్యయంప�ై ఈ అప్లి కేషన్ దృష్టి సారిస్తుంది. ఇ-గ్రామ్
స్వరాజ్ అప్లి కేషన్ గ్రామ పంచాయతీ వినియోగదారు
చేయవలసిన డేటా ఎంట్రీల సంఖ్యను హేతుబద్ధం చేస్తుంది,
నావిగేషన్ సౌలభ్యంతో మరింత వినియోగారు మిత్రత గల
ఇంటర్ఫేస్ను తీసుకువస్తుంది.
పంచాయతీల రెగ్యులర్ డేటా ఎంట్రీప�ై ఆధారపడి,
కార్యకలాపాల స్థితి అమలు పర్యవేక్షణను ఈ అప్లి కేషన్
'రియల్ ట�ైమ్' (యదార్ధ సమయం)లో అందిస్తుంది. ఇ-గ్రామ్
స్వరాజ్
అప్లి కేషన్
అనేది
పిఎఫ్ఎమ్ఎస్తో
అనుసంధానించబడింది, తద్వారా యదార్థ సమయ
ప్రాతిపదికన ప్రజా వ్యయాన్ని పర్యవేక్షించగలిగేలా చేస్తుంది.
ఇది
జవాబుదారీతనం
మరియు
పారదర్శకతను
తీసుకువస్తుంది, ఇది గ్రామ పంచాయతీలలో సేవల
నాణ్యతను, అమలు వేగాన్ని మరియు పర్యవేక్షణా వ్యవస్థ
సమర్ధతను పెంచుతుంది.
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2.

ఇ-గ్రామ్ స్వరాజ్ మోడ్యూల్స్

పంచాయతీ ప్రొ ఫ�ైల్: ఎన్నిక వివరాలు, ఎంపిక�ైన సభ్యులు,
సంఘాలు మొదల�ైన వాటితో పంచాయతీ వివరాలను
నిర్వహిస్తుంది.
•

సర్పంచ్, కార్యదర్శి వివరాలు మొదల�ైన వాటితో
స్థానిక ప్రభుత్వం గురించి సంక్షిప్త వివరణతో సహా
సమగ్ర ప్రొ ఫ�ైల్ను నిర్వహించడానికి ప్రతి స్థానిక
ప్రభుత్వానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

• ఎన్నిక మరియు ఎంపిక�ైన ప్రతినిధుల వివరాలను
నిర్వహించటంలో వీలు కల్పిస్తుంది.
• విభిన్న సంఘాలు మరియు సంఘ సభ్యులను
నిర్వహించటంలో వీలు కల్పిస్తుంది

ప్రణాళిక: కార్యకలాపాల ప్రణాళిక చేయటానికి మరియు
కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొ ందించటానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
• సలహాలు– గ్రామ సభలో ముందుకు వచ్చిన ఆకాంక్షలు,
సలహాలు మరియు తీర్మానాలను సంగ్రహిస్తుంది.

• కార్యకలాపాల నమోదు – ప్రణాళికా యూనిట్లు
కార్యకలాపాల నమోదును నిర్వహించేలా చూస్తుంది.
ఒక ప్రణాళిక సంవత్సరంలో చేపట్టా లని ప్లా నింగ్
యూనిట్ ప్రతిపాదించిన కార్యకలాపాల జాబితా
కార్యకలాపాల నమోదులో చేరి ఉంటుంది.

• వనరుల వర్తింపు - వివిధ కేంద్ర మరియు రాష్ట ్ర ప్రభుత్వ
పథకాలు మరియు ఇతర వనరుల నుండి బడ్జెటరీ
నిధుల కేటాయింపు నమోదుకు వీలు కల్పిస్తుంది.

• అనుసంధానం - ఒక కార్యకలాపానికి విభిన్న నిధి
మూలాల నుండి లభించిన నిధులను తెలివిగా
ఏకీకరించేలా చేస్తుంది, తద్వారా సౌలభ్యంగా ఉన్న
నిధులను గరిష్ఠంగా సాధ్యమ�ైనంత మేరకు వినియోగం
అయ్యేలా మరియు అదే సమయంలో నిధుల కొరత
కారణంగా
ముఖ్యమ�ైన
కార్యకలాపాలు
విస్మరించబడకుండా చూస్తుంది.
్ర ాళిక – విభిన్న పథకాలలో సౌలభ్యంగా
• కార్యాచరణ పణ
ఉన్న నిధుల పక
్ర ారం ఆమోదంి చబడిన కార్యకలాపాలను
చేపట్ట టానికి ప్లా న్ యూనిట్ను అనుమతించటం ద్వారా
వార్షిక
పణ
్ర ాళిక
రూపకల్పనను
సంగహ
ి ్తుంది.
్ర స
కార్యకలాపాలకు నిధులను సమకూర్చటం అనేది బహుళ
పథకాలకు పంచబడవచ్చు, అయితే పతీ
్ర కార్యకలాపానికి
ప్రా ధాన్యతా కమ
్ర ాన్ని రూపొ ందంి చుకోవచ్చు.

ప్రగతి రిపో ర్టింగ్: ఆమోదించబడిన కార్యకలాపాల భౌతిక
మరియు ఆర్థిక పురోగతిని నమోదు చేస్తుంది.

• సాంకేతిక ఆమోదం – కార్యాచరణ ఆమోదం కోసం
సాంకేతిక
అంశాన్ని
విశ్లేషించడానికి
మరియు
సంగ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది.

• 4 ఓచర్ల ద్వారా నిధుల లావాదేవీ వివరాలను రికార్డ్
చేయటానికి పిఆర్ఐలను అనుమతిస్తుంది.

• పురోగతిని నివేదించటం - భౌతిక మరియు ఆర్థిక
పురోగతిని
నవీకరించడానికి
ఉపయోగిస్తా రు.
కార్యాచరణ స్థితి కొనసాగుతున్న, మినహాయించబడిన,
వదలివేయబడిన
లేదా
పూర్త యిన
స్థితికి
నవీకరించబడుతుంది
• జియో-ట్యాగింగ్ - సృష్టించిన ఆస్తు ల జియో-ట్యాగింగ్
చేయటానికి
మరియు
ఫో టో
సంగహ
్ర ణకు
సహాయపడటానికి. మొబ�ల్
ై యాప్ ద్వారా ఆస్తి-ఆధారిత
కార్యకలాపాల భౌతిక పురోగతి సులభం అవుతుంద.ి

• సమర్థవంతమ�ైన ఇంటర్-మాడ్యూల్ డేటా కొనసాగింపు
సులభతరమ�ైన భౌతిక మరియు ఆర్థిక పురోగతి
రిపో ర్టింగ్ను అనుమతిస్తుంది
అకౌంటింగ్: పని-ఆధారిత అకౌంటింగ్ మరియు నిధుల
పర్యవేక్షణకు వీలు కల్పిస్తుంది.

• 4-వరుసల అకౌంటింగ్ వర్గీకరణ వ్యవస్థ కు అనుగుణంగా
ఉంటుంది మరియు ఎమ్ఏఎస్ కింద్ సి అండ్ ఏజి
సూచించిన ఫార్మాట్ల లో రిపో ర్టింగ్ చేస్తుంది.

• జంట-పద్దు విధానాన్ని, నగదు-ప్రాతిపదికన బుక్కీపింగ్ వ్యవస్థ ను అనుసరిస్తుంది, ఇందులో ప్రతీ
లావాదేవీకి
జమ
ఖర్చులు
రెండూ
రికార్డ్
చేయబడతాయి.

• పని, ఆ పనికి అయ్యే వ్యయం, ఒక పని కింద ఇవ్వబడిన
అడ్వాన్సులు, మొదల�ైన వివరాలను సంగ్రహిస్తుంది.

• విభిన్న కేంద్ర మరియు రాష్ట ్ర పథకాల కింద నమోదు
చేసుకున్న విక్రేతలకు పిఎఫ్ఎమ్ఎస్ ద్వారా యదార్ధ
సమయంలో ఆన్ల�ైన్ చెల్లింపులు జరుగుతాయి.

• రోజువారీ, నెలవారీ మరియు సంవత్సరాంతాన ఖాతా
పుస్త కాల ముగింపుకు వీలు కల్పిస్తుంది మరియు
తరువాతి కాలానికి ఖాతాల క్యారీ ఫార్వార్డ్ చేయటానికి
అవసరమ�ైన చర్యలు తీసుకునేలా చూస్తుంది.

రిసీట్ ఓచర్: అందుకునే ఏవ�ైనా నిధుల నమోదుకు

o

కాంట్రా ఓచర్: అంతర్గ త నిధుల బదిలీ ఖాతా
నమోదుకు

o

• నిర్వాహక ఆమోదం – నిధుల సమీకరణకు సంబంధించి
కార్యాచరణ ఆమోదం కోసం పరిపాలనా అంశాన్ని
సంగ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది.

• నిధుల కేటాయింపు – నిధుల వాస్త వ మంజూరు
ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. నిధులు సాధారణంగా
వాయిదాలలో విడుదల చేయబడతాయి.

o

o

పేమెంట్ ఓచర్: బయటికి పో యే ఏవ�ైనా నిధుల
నమోదుకు

జర్నల్ ఓచర్: ఏద�ైనా
సర్దు బాటు నమోదుకు

సవరణ/

పుస్త కాల

ఆస్తి డ�ైరక్టరీ: స్థిర మరియు చర ఆస్తు లన్నిటి నమోదుకు

• ప్లా నింగ్ యూనిట్ సృష్టించిన/ నిర్వహిస్తు న్న/
నియంత్రిస్తు న్న ఆస్తు ల గుర్తింపు కోసం ఒక ప్రత్యేక ఆస్తి
గుర్తింపు సంఖ్యను సృష్టిస్తుంది.

• ఆస్తి ఉన్న ప్రదేశం, స్థితి, స్వంతదారు, మొదల�ైనటువంటి
ఆస్తి వివరాలను నమోదు చేస్తుంది.

• పూర్తి అయిన ఆస్తితో అనుసంధానించబడిన కార్యశీలత
మరియు ఓచర్ వివరాలను ప్రదర్శిస్తుంది.

• గ్రామ మానచిత్ర జిఐఎస్ ప�ై ఆస్తు లను గుర్తించే ఏర్పాటు
3.

ఇ-గ్రామ స్వరాజ్ మొబ�ైల్ యాప్

పంచాయతీ సమాచారాన్ని చేతి వేళ్ళతో అందుబాటులో
సిద్ధంగా ఉండేలా వీలు కల్పించటానికి గాను, గూగుల్ ప్లే స్టో ర్
(https://play.google. com/store/apps/details?id=
nic.in.unified) నుండి ఇ-గ్రామ స్వరాజ్ మొబ�ైల్ యాప్ను
వినియోగదారు/ పౌరుడు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
దిగువ పేర్కొన్న సమాచారం మొబ�ైల్ యాప్ ద్వారా
లభ్యం అవుతుంది.
•

•

•

ఎంపిక చేసుకున్న
పంచాయతీ ఇఆర్
వివరాలు

ప ం చా య తీ
కా ర్య క లా పా లు
(కార్యక్రమం పేరు,
పథకం
పేరు
మరియు మొత్ తం)

ఎంపిక చేసుకున్న
ఆర్థిక సంవత్సరం
కోసం వసూళ్ళు
మ
రి
యు
వ్య
యా
లు
(ఏకీకరించినవి)
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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స్వామిత్వ: గ్రామాల సర్వే మరియు గ్రామ ప్రాంతాల్లో మెరుగ�ైన
సాంకేతిక పరిజఞా ్నంతో మ్యాపింగ్
భారతదేశ భవిష్యత్
తు దాని గ్రామాలలో ఉంది - మహాత్మా గాంధీ

గ్రా

మాలనేవి దేశ ఆత్మలో ప్రధాన భాగంగా ఉన్నాయి.
గ్రామాలు న�తి
ై క, సామాజిక మరియు ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యాన్ని
సాధించాలని గాంధీజీ కోరుకున్నారు. ఆయన ప్రా చీన ‘గ్రామ
గణతంత్రా ల’ పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు. “గ్రామాలు దెబ్బతింటే,
భారతదేశం కూడా దెబ్బతింటుంది. ఇంక భారతదేశం ఉండబో దు.
ప్రపంచంలో భారతదేశం తన ఉనికిని కోల్పోతుంది” అని ఆయన
నమ్మారు. (హరిజన్, 29-8-1936; 63:241). ఆయన
దృక్పథంలో జాతి పునర్నిర్మాణం అనేది గ్రామాల పునర్నిర్మాణం
ద్వారా మాత్రమే సాధించవచ్చు. సమయం గడుస్తు న్న కొద్దీ,
విస్ తృత నిర్మాణ కార్యక్రమానికి ఆయన దార్శనికుడయ్యాడు,
ఇందులో ఆర్థిక స్వావలంబన, సాంఘిక సమానత్వం మరియు
వికేంద్రీకరించిన రాజకీయ వ్యవస్థ ఉన్నాయి.

గ్రామాలలో ప్రా థమిక జీవన నాణ్యతను నిర్ధా రించడం
ద్వారా గ్రామాలు మరియు పంచాయతీల పరివర్త న అనేది
తక్షణ అవసరంగా ఉంది. గ్రామాలలో ఆర్థిక ప్రో త్సాహం అనేది
ప్రపంచ శక్తి స్థాయిని సాధించాలనే భారతదేశ దార్శనికతకు
కూడా మూలకంగా ఉంది. అందువల్ల , మహాత్మా గాంధీ
యొక్క ఈ 150వ జయంతి సంవత్సరంలో, ప్రతీ గ్రామీణ
గృహ యజమానికి “హక్కుల రికార్డు ”ను అందించటం ద్వారా
గ్రామీణ భారతదేశ ఆర్థిక పురోగతిని సాధించే సంకల్పంతో
2020 ఏప్రిల్ 24, జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం
సందర్భంగా గౌరవ ప్రధాన మంత్రి స్వామిత్వ పథకాన్ని
ప్రా రంభించారు. ఈ పథకం ఈ దిగువ పేర్కొన్న రెండు దేశలలో
అమలు చేయబడుతుంది:దశ I - ప�ైలట్ పథకం (2020 ఏప్రిల్ - 2021 మార్చి)
సుమారుగా 1 లక్ష గ్రామాలకు వర్తించేలా ఆరు ప�ైలట్
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రాష్ట్రా లు (హర్యానా, కర్ణా టక, మధ్య ప్రదేశ్, మహారాష్ట ,్ర ఉత్త ర
ప్రదేశ్ మరియు ఉత్త రాఖండ్) మరియు రెండు రాష్ట్రా ల
(పంజాబ్ మరియు రాజస్థాన్) కోసం సిఓఆర్ఎస్ నెట్వర్క్
ఏర్పాటు
దశ II - (2021 ఏప్రిల్ - 2024 మార్చి)
మిగిలిన గ్రామాల పూర్తి సర్వే (మూడవ సంవత్సరం)
భూమి రికార్డు లు, నేడు లభ్యంగా ఉన్నట్లు గా,
యదార్థంగా
ప్రతిబింబించటం
లేదు.
బ్యాంకులు
ఆమోదించదగిన ఏద�ైనా చట్ట పరమ�ైన దస్తా వేజు లేని పక్షంలో
ఆర్థిక ఆస్థికగా తమ స్వంత సంపత్తి ప్రయోజనాన్ని గ్రామ
ప్రాంతాలలోని ఆస్తి యాజమానులు పొ ందలేకపో తున్నారు.
ఇంకా, హక్కుల రికార్డు మరియు పరిష్కారం కోసం
భారతదేశంలో దాదాపు 70 సంవత్సరాల క్రింద పూర్తి చేసిన
గ్రామీణ భూమి సర్వే అనేక రాష్ట్రా లలోని గ్రామ ప్రాంతాలకు
చెందిన నివాస (అబాది) ప్రాంతాలలో జరగలేదు.
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ, రాష్ట ్ర పంచాయతీ
రాజ్ విభాగాలు, రాష్ట ్ర రెవెన్యూ విభాగాలు మరియు సర్వే ఆఫ్
ఇండియాల సహకార ప్రయత్నమ�ైన స్వామిత్వ పథకం,
గ్రామీణ భారతదేశానికి సమగ్ర ఆస్తి ధ్రు వీకరణ పరిష్కారాన్ని
అందించడం, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో నివాస భూమిని గుర్తించడం
కోసం సరికొత్త డ్రో న్ సర్వేయింగ్ టెక్నాలజీని నిమగ్నం
చేయడంలను లక్ష్యంగా పెట్టు కుంది.
ఈ పథకం లక్ష్యం
•

గ్రామస్తు ల పౌర హక్కులను పరిరక్షించడం మరియు
గ్రామీణ గృహ యజమానులకు ఆస్తి కార్డు జారీ చేయడం

ద్వారా గ్రామీణ నివాస ప్రాంతాలలో భూమి యాజమాన్యంప�ై
వివాదాలను తగ్గించడం

•

స్వయంచాలక

పన్ను

వసూలు

రికార్డు ల

ద్వారా

పంచాయతీలలో ఆస్తిపన్ను వసూలు పరిధిని పెంచడం

•

ప్రభుత్వ భూమిని గుర్తించటం ద్వారా ఆక్రమణలను
నివారించటం

•

ఈ కార్యక్రమం కింద రూపొ ందించిన మానచిత్రా ల ద్వారా

మెరుగ�ైన నాణ్యత గల గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి
ప్రణాళికలను (జిపిడిపిల) రూపొ ందించగలిగేలా చేయటం

ఈ పథకం గ్రామ ప్రాంతాలలో ప్లా నింగ్, ఆదాయ

వసూళ్ళు, సంపద హక్కులప�ై స్పష్ట తను అందించటాలను

క్రమబద్దీకరించేలా చూస్తుంది. ఇది యజమానులు ఆర్థిక

సంస్థ ల నుండి రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే మార్గా లను

తెరుస్తుంది. ఈ పథకం కింద కేటాయించిన హక్కుల
దస్తా వేజుల ద్వారా ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు కూడా
పరిష్కరించబడతాయి.

ఈ పథకం కింద రూపొ ందించిన మాన చిత్రా లను
ఉపయోగించి మెరుగ�ైన నాణ్యతగల గ్రామ పంచాయతీ
అభివృద్ధి ప్రణాళికలను (జిపిడిపిలు) తయారు చేయటానికి
కూడా ఈ పథకం సహాయపడుతుంది. ఈ కార్యక్రమం కింద
గ్రహించిన ప్రా దేశిక వివరాలు నిర్ణ యాలు చేసే సహాయక
వ్యవస్థ ను అందిస్తా యి, ఇంకా అభివృద్ధి, మరియు ప్రణాళికా
కార్యక్రమాల అమలులో సహాయపడతాయి.

స్వామిత్వ భాగాలు

i.	నిరంతరంగా పనిచేసే రిఫరెన్స్ స్టేషన్స్ (సిఓఆర్ఎస్) నెట్వర్క్ స్థాపన: ఈ సిఓఆర్ఎస్ నెట్వర్క్ గ్రౌండ్ కంట్రో ల్
పాయింట్ల ను స్థాపించటంలో మద్ద తునిస్తుంది, ఇది ఖచ్చితమ�ైన జియో-రిఫరెన్సింగ్, గ్రౌండ్ ట్
రూతింగ్ మరియు
భూముల సరిహద్దు ల గుర్తింపుకు ముఖ్యమ�ైన కార్యాచరణగా ఉంది.

ii.

iii.

డ్రో న్లను ఉపయోగించి పెద్ద ఎత్తు న మ్యాపింగ్: డ్రో న్ సర్వేని ఉపయోగించి సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారు గ్రామీణ నివాస
ప్రాంతాలను మ్యాపింగ్ చేయనున్నారు. ఇది యాజమాన్య ఆస్తి హక్కులను అందించడానికి ఎక్కువ స్పష్టంగా
కనిపించే మరియు ఖచ్చితమ�ైన పటాలను రూపొ ందిస్తుంది. ఈ మానచిత్రా లు లేదా వివరాల ఆధారంగా, గ్రామీణ
గృహ యజమానులకు సంపత్తి కార్డు లను జారీ చేస్తా రు.

ఐఇసి చొరవలు: పథకం పనిచేసే తీరు మరియు దాని ప్రయోజనాల గురించి స్థానిక ప్రజలలో ఈ అవగాహనా
కార్యక్రమం ఉపకరిస్తుంది.

iv. ప్రా దేశిక ప్రణాళిక అప్లి కేషన్ “గ్రామ మానచిత్ర” పెంపొ ందిస్తుంది. జిపిడిపి తయారీకి మద్ద తుగా ప్రా దేశిక విశ్లేషణాత్మక
సాధనాలను రూపొ ందించడానికి డ్రో న్ సర్వేలో సృష్టించిన డిజిటల్ ప్రా దేశిక డేటా/ మానచిత్రా లను గరిష్ఠంగా
ఉపయోగించాలి.
v.

ఆన్ల�ైన్ పర్యవేక్షణా వ్యవస్థ : కార్యకలాపాల ప్రగతిని ఆన్ల�ైన్ పర్యవేక్షణ మరియు రిపో ర్టింగ్ డాష్బో ర్డ్ పర్యవేక్షిస్తా యి.

vi. ప్రా జెక్ట్ మేనేజ్మెంట్: పథకాల అమలు విషయంలో మంత్రిత్వ శాఖ మరియు రాష్ట్రా లకు సహాయపడేందుకు జాతీయ
మరియు రాష్ట ్ర స్థాయిలలో ప్రో గ్రామ్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్లు ఉన్నాయి.

•
•

స్వామిత్వ: ప్రతీ గ్రామ గృహ యజమానికి 'హక్కుల రికార్డు'

బ్యాంకుల నుండి రుణాలు మరియు ఇతర ఆర్థిక ప్రయోజనాలను తీసుకోవటానికి తమ ఆస్తి అయిన గృహాలను వారి
ఆర్థిక ఆస్తిగా ఉపయోగించుకునేలా చేస్తుంది.

ఆస్తి మరియు పన్ను వసూలు రిజిస్ట ర్న
 ు సంస్థాగతీకరించడం ద్వారా గ్రామ పంచాయతీల పన్ను వసూలు మరియు
డిమాండ్ అంచనా ప్రక్రియను బలోపేతం చేస్తుంది

– పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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గ్రామ పంచాయతీల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ప్రజల ప్రణాళిక ప్రచారం
- 2019 యొక్క ఒక అవలోకనం

గ్రా

మ పంచాయతీలు తమకు సౌలభ్యంగా ఉన్న
వనరులను వినియోగించుకుంటూ ఆర్థికాభివృద్ధి
మరియు సామాజిక న్యాయం కోసం గ్రామ పంచాయతీ
అభివృద్ధి ప్రణాళిక (జిపిడిపి) రూపొ ందించటం తప్పనిసరి. ఈ
జిపిడిపి ప్రక్రియ సమగ్రంగానూ మరియు ఔత్సాహిక ప్రక్రియ
ఆధారితంగానూ ఉండాలి, ఇది రాజ్యాంగంలోని పదకొండవ
షెడ్యూల్ లో జాబితా చేయబడిన 29 విషయాలకు సంబంధించి
కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు/ వరుస విభాగాలన్నిటి పథకాలతో
పూర్తిగా అనుగుణ్యతతో కూడి ఉంటుంది. గ్రామీణ భారతదేశ
మార్పు కోసం జాతీయ ప్రా ముఖ్యత గల విషయాలప�ై ప్రధాన
పథకాల సమర్ధవంతమ�ైన మరియు ప్రభావవంతమ�ైన
అమలులో పంచాయతీలు ముఖ్యమ�ైన పాత్రను పో షించవలసి
ి ల
ి తయారీ కోసం ప్రతీ ఏటా అక్టో బర్ 2వ తేదన
ీ
ఉంది. జిపిడప
ప్రా రంభమ�ై డిసంె బర్ 31వ తేదీ వరకూ సాగే ప్రజా ప్రణాళిక
ప్రచారం (పిపస
ి )ి పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లను బలోపేతం చేసే
ఏక�క
ై ఉద్దేశ్యంతో జిపిడప
ి ి ప్రకయ
్రి ను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎమ్ఓపిఆర్) తలపెట్టిన ఒక
ముఖ్య కార్యక్రమం. రాష్ట రం్ లోని సంబంధిత వరుస విభాగాలు
మరియు పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ ల (పిఆర్ఐల) మధ్య
అనుగుణ్యత ద్వారా గ్రామ సభ వద్ద ప్రణాళిక కోసం “అందరి
కోసం ప్రణాళిక అందరి వికాసం” కింద జరుగుతున్న ప్రచారం
ఒక తీక్షణమ�న
ై మరియు నిర్మాణాత్మక కార్యాచరణగా ఉంది.
పిపిసి–2019 కోసం, నికర ఫలితం ఏమిటంటే, వివిధ
రాష్ట్రా లు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన చాలా
వరకూ గ్రామ పంచాయతీలు జిపిడిపిని సమయానుసారంగా
రూపొ ందించాయి. 2020-21 సంవత్సరం కోసం జిపిడిపి
తయారు చేయాలనే ఏక�ైక ధ్యేయంతో 2019 అక్టో బర్ 2న
ప్రా రంభమ�ైన రెండవ పిపిసి 2019 డిసెంబర్ 1న ముగిసింది.
వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు విభాగాలకు చెందిన
పథకాలను ఏకీకరించిన ఒక సంపూర్ణ ప్రణాళికను కలిగి
ఉండటం మరియు తమ వద్ద సౌలభ్యంగా ఉన్న వనరులను
సమీకృతం చేయటం పిపిసికి తప్పనిసరి అని పంచాయతీలు
పరిగణిస్తు న్నాయి. జిపిడిపి తయారీలో కార్యకలాపాలను
వివరిస్తూ పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన
సవరించిన
మార్గ దర్శకాలను
పంచాయతీలు
బాగా
స్వీకరించాయి. పిపిసి 2019కి చెందిన సన్నాహక
కార్యకలాపాలు ఈ దిగువ కార్యకలాపాలతో దేశ వ్యాప్ తంగా పూర్తి
స్థాయిలో సాగుతున్నాయి:
1.
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2019 జూల�ై 23న వరుస మంత్రిత్వ శాఖలు /
విభాగాలతో సమావేశం:- 29 విషయాలకు వర్తించే
జూన్ 2020

2.

3.

అన్ని వరుస మంత్రిత్వ శాఖలు / విభాగాలను
చేరుకునేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఈ
సందర్భంగా, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖకు
చెందిన అప్పటి కార్యదర్శి శ్రీ రాహుల్ భట్నాగర్
అధ్యక్షతన కొత్త ఢిల్లీ లోని కృషి భవన్ వద్ద 2019 జుల�ై
23న ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఆ
సమావేశంలో,
పిపిసి-2019ని
విజయవంతం
చేయటానికి తమ పాత్రలు మరియు బాధ్యతలను
చర్చించటానికి వరుస మంత్రిత్వ శాఖలు /
విభాగాలకు చెందిన అధికారులందరూ పాల్గొన్నారు.

ై మంత్త
రి ్వ
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి ల�న్
శాఖలకు లేఖలు:- అవసరమ�న
ై మార్గదర్శకం మరియు
శిక్షణ ద్వారా సంబంధత
ి విభాగాలకు చెందన
ి మొదటి
పంక్తి సిబ్బంది పిపస
ి ని
ి ముందస్తు గా సిద్ధం చేయవలసి
ఉంద.ి ఈ విషయమ�ై మొదటి పంక్తి సిబ్బంది మరియు
భాగస్వాములందరికీ మరింత అవగాహన కలిగించటానికి
మరియు పచ
్ర ార అనుసూచన కోసం వారు సిద్ధంగా
ఉండేలా చేయటానికి సంబంధత
ి రాష్ట ్ర విభాగాలకు
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ లేఖలు పంపింద.ి

పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి రాష్ట్ రా లకు
ి ి ప్రకయ
్రి లో మొదటి పంక్తి సిబ్బందిని
లేఖలు:- పిపస
నిమగ్నం చేయటానికి కేంద్ర మరియు రాష్ట్రా లన్నీ
అవలంబించవలసిన కార్యాచరణప�ై ఆలోచనలను
పంచుకునే ఉద్దేశ్యంతో, అన్ని రాష్ట్రా ల ప్రధాన
కార్యదర్శులు/
కార్యదర్శులకు
ఒక
లేఖ
పంపించబడింది. లేఖలను పంపించటంలో గల ఉద్దేశ్యం:
a.

ప్రచారం కోసం రాష్ట ్ర నోడల్ ఆఫీసర్ నియామకం

c.

ప్రత్యేక శిక్షణా మాడ్యూల్స్

b.

d.

4.

ఈ కార్యక్రమానికి చెందిన మొదటి పంక్తి
సిబ్బంది ఇచ్చిన సమర్పణ రాష్ట రం్ లో గ్రామ
సభ ముందు అమలు చేయబడుతోంది.
ప్లా న్ ప్ల స్ యొక్క ప్రణాళికా అవసరంలో
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖతో సహకారం

ప్రజల ప్రణాళికా ప్రచారం (పిపస
ి -ి 2019) కోసం ప్రో గ్రామ్
మేనజ్
ే మంె ట్ యూనిట్ (పిఎమ్యు) స్థాపన:- పిపస
ి ి
ప్రకయ
్రి
సమయంలో ఎప్పటికప్పుడు సాంకేతిక
మరియు ఇతర విచారణలను పరిష్కరించటానికి
2019 సెప్టెంబర్ మధ్యలో ఒక పిఎమ్యు
స్థాపించబడింది. మిషన్ అంత్యోదయ మరియు

జిపిడప
ి ి పక
్ర య
్రి
కింద సహాయాన్ని అందంి చేందుకు
పిఎమ్యు కోసం సిబ్బంది నియమించబడ్డారు.
పిఎమ్యు వద్ద మానవ వనరులలో నిర్దిష్ట పాత్రలు:a.

b.
c.

పరిష్కారాల కోసం ఎన్ఐసితో అనుసంధానం
ఏర్పాటు చేసుకోండి

ప్రాంతీయ కార్యశాలలను నిర్వహించటం:- పిపిసి
2019 కింద జిపిడిపి-2020-21 (అందరి కోసం
ప్రణాళిక అందరి అభివృద్ధి) తయారీ కోసం దేశంలోని
అన్ని ప్రాంతాలకు వర్తించే విధంగా ఓరియెంటేషన్
వర్క్షాప్స్ నిర్వహించబడుతున్నాయి. కార్యశాల
వివరాలు దిగువ విధంగా ఉన్నాయి-

a)

b)

c)

e)

మొబ�ైల్ అప్లి కేషన్ ను చేరుకోవటంలో గల
అవాంతరాలను పరిష్కరించటం

మిషన్ అంత్యోదయ మరియు జిపిడప
ి ి పో ర్టల్ లో
రాష్ట్రా లు ఎదుర్కుంటున్న సమస్యను పరిష్కరించటానికి
2019 సెప్టెంబరు నుండి ప్రో గ్రాం మేనజ్
ే మంె ట్ యూనిట్
(పిఎమ్యు) పనిచేస్తోంది. ఈ హెల్ప్-డెస్క్ వద్ద , రోజు
వారీ ప్రాతిపదికన వారి సమస్యలను పరిష్కరించటం
కోసం ముగ్గు రు టెలీ-ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ను నియమించటం
జరిగంి ద.ి దీనితో పాటు, ఈ ప్రచార సమయంలో రాష్ట్రా లు
లేవనెత్తిన సమస్యలను విశ్లేషంి చటానికి పిఎమ్యు
సిబ్బంది ద్వారా ఒక లాగ్ బుక్ నిర్వహించబడుతోంది.
పిఎమ్యుచే
అవలంబించబడుతున్న
ఉత్త మ
ఆచరణలు
ఏమిటంటే
పిపస
ి ని
ి
క్రమబద్ధంగా
పర్యవేక్షించటానికి రోజు మొత్ తంలో వచ్చే విచారణల
సంగహా
్ర న్ని పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త
కార్యదర్శి / డ�ర
ై క్టర్క
 ు పంపించటం.
5.

d)

రాష్ట ్ర నోడల్ ఆఫీసర్లు మరియు సర్వేయర్ల
కోసం యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్వర్డ్లను
కేటాయించటం

2019 సెప్టెంబర్ 6, 7 తేదీలలో హ�ైదరాబాద్ లోని
ఎన్ఐఆర్డి మరియు పిఆర్ వద్ద జిపిడిపి-2019
కోసం ప్రజా ప్రణాళిక ప్రచారం నిమిత్ తం
ఓరియెంటేషన్ ట్రన
ై ింగ్ ప్రో గ్రాం

2019 సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీలలో అస్సాంలోని
గౌహతిలో ఉన్న ఎన్ఇఆర్సి వద్ద జిపిడిపి ప్రచారం
కోసం మిషన్ అంత్యోదయ సర్వే మరియు ప్రజల
ప్రణాళికకు చెందిన వ్యక్తు ల కోసం జాతీయ స్థాయి
ఓరియెంటేషన్ ట్రన
ై ింగ్

2019 సెప్టెంబర్ 24, 25 తేదీలలో ఉత్త ర
ప్రదేశ్లోని లక్నో వద్ద “ఇండో -గేంజెటిక్ ప్లెయిన్
స్టేట్స్లో జిపిడిపి ద్వారా ఆర్థిక మరియు

f)

g)

6.

సామాజిక మార్పు”ప�ై జిపిడిపి-2019 కార్యశాల
సంసిద్ధత కోసం ప్రజా ప్రణాళిక ప్రచారం

2019 అక్టో బర్ 10, 11 తేదీలలో ఉత్త రాఖండ్లోని
రుషికేష్ వద్ద “హిమాలయ ప్రాంతాలకు చెందిన
రాష్ట్రా ల కోసం ఆర్థిక మరియు సామాజిక మార్పు”

2019 అక్టో బర్ 30, 31 తేదీలలో తమిళనాడులోని
చెన్నైలో “తీర ప్రాంత రాష్ట్రా లు మరియు కేంద్ర
పాలిత ప్రాంతాలలో జిపిడిపి ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ధి
మరియు సామాజిక మార్పు”

2019 నవంబర్ 22, 23 తేదీలలో ఛత్తీ స్గఢ్లోని
రాయ్పూర్లో ఉన్న టిపిఎస్ఐపిఆర్డి వద్ద
“పిఇఎస్ఏ రాష్ట్రా లలో జిపిడిపి ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ధి
మరియు సామాజిక మార్పు”

2019 డిసంె బర్ 12, 13 తేదల
ీ లో అస్సాంలోని
గౌహతిలో ఉన్న ఐఆర్డిపఆ
ి ర్ఎన్ఇఆర్సి వద్ద
'ఈశాన్య ప్రాంత రాష్ట్రా లలో జిపిడప
ి ి ద్వారా
ఆర్థికాభివృద్ధి మరియు సామాజిక మార్పు'ప�ై జిపిడప
ి ి
కోసం పజ
్ర ా పణ
్ర ాళిక పచ
్ర ారం - ప్రాంతీయ కార్యశాల

వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా పిపిసి పర్యవేక్షణ:రాష్ట్రా ల జిపిడిపి ప్రణాళికా ప్రగతిని పర్యవేక్షించాలని
ఎమ్ఓపిఆర్ సంకల్పించింది. ఈ సందర్భంలో,
సంబంధిత క్షేత్రంలో ఇప్పటి వరకూ ఎదుర్కొంటున్న
సమస్యలు మరియు ప్రగతి వివరాలతో వీడియో
కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ఏక గవాక్షంలోకి రావాలని
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి
రాష్ట్రా లన్నిటినీ నిర్దేశించారు. ఈ ప్రచార సమయంలో
మొత్ తం 10 వీడియో కాన్ఫరెన్సెస్ జరిగాయి.

అన్ని రాష్ట్రా లు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల
వ్యాప్ తంగా పంచాయతీలకు జిపిడప
ి ని
ి తయారు చేయడానికి
పిపస
ి ి ఒక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుందని, ఇది ఎస్డజి
ి ల
వాస్త వికతకు దారితీస్తుందని తద్వారా పర్యావరణ మిత్రత గల
పంచాయతీ, వ్యాజ్యం లేని పంచాయతీ, సున్నా డ్రాప్ అవుట్
పంచాయతీ, సున్నా పదార్థ దుర్వినియోగం పంచాయతీ, పిల్లల
మిత్రత గల పంచాయతీ, వృద్ధు ల మిత్రత గల పంచాయతీ, లింగ
మిత్రత గల పంచాయతీ, మొత్ తం తాగునీటి సౌకర్యం గల
పంచాయతీ, కార్బన్ తటస్థ పంచాయతీ, అందరికీ గృహ వసతి
మొదల�న
ై వి సాధిస్తుందని ఊహించబడింది. పంచాయతీ రాజ్
మంత్రిత్వ శాఖ విజన్ 2024ను సాక్షాత్కారం చేసుకోవటంలో,
అట్ట డుగు స్థాయిలో అభివృద్ధి సవాళ్ల ను పరిష్కరించే దిశగా
గ్రా.ప.ల పనిని వ్యూహరచన చేయడంలో పిపస
ి ి చాలా
ముఖ్యమ�న
ై పాత్ర పో షిస్తుంది.

– పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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సర్పంచి అక్కయ్య మాటలు
స్వచ్ఛ్ భారత్ మిషన్ ద్వారా గ్రామాలు మారాయి,
ఈ మార్పుతో తల్లు లు మరియు కూతుళ్ళు
సంతోషించారు,

గ్రామాలు బహిరంగ మల విసర్జ న రహితంగా
ఉన్నాయి
మహిళలు తమ ఆత్మ గౌరవ పునరుద్ధ రణ
కారణంగా భద్రంగా ఉన్నట్
లు అనుభూతి
చెందుతున్నారు

సర్పంచి అక్క :
మన గ్రామాలు బహిరంగ మల విసర్జ న రహితం
అయ్యాయని చెప్పుకోవటం ఎంతో గర్వించదగిన విషయం.
పరిశుభ్రత గురించి గ్రామాలు అవగాహనను కలిగి ఉన్నాయి.
మన వీధులు, మురుగు కాల్వలు మరియు గ్రామాలను
శుభ్రంగా చేయడానికి అందరూ సహకరిస్తు న్నారు. మన
దేశంలోని 35 రాష్ట్రా లు / కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన
699 జిల్లా లోని దాదాపు ఆరు లక్షల గ్రామాలు ఇప్పుడు
బహిరంగ మల విసర్జ న రహితాలు అయ్యాయని మీకు
తెలుసా. మరుగుదొ డ్లు లేని కారణంగా అతిగా ఇబ్బంది
పడుతున్న మహిళలు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన పాత్ర
పో షిస్తు న్నారు. బహిరంగ మల విసర్జ న చేసేందుకుగాను మన
గ్రామాలలోని మహిళలు చీకటిపడటం గురించి ఇంకెంత
మాత్రం నిరీక్షించవలసిన అవసరం లేదు. ఇది మాకు మరింత
సురక్షతను కలిగించింది మరియు మహిళలమ�ైన మేము
మరింత భద్రంగా భావిస్తు న్నాము మరియు మా
ఆత్మగౌరవాన్ని పొ ందాము. కానీ, మనం కేవలం దీనితో
సంతృప్తిచెందరాదు.
గ్రామస్థు లు: అక్కా ఇప్పుడు మనం ఏమి చేయాలి?
సర్పంచి అక్క:

అన్ని ఇళ్ల లో మరుగుదొ డ్లు
కార్యక్రమాన్ని

నిర్మించే ఈ బృహత్త ర

సర్పంచులు గ్రామస్తు ల సహాయంతో సాధించారనడంలో
సందేహం లేదు.

మన గ్రామాలు బహిరంగ మల విసర్జ న రహితంగా
ఉన్నాయి గ్రామ వీధులు మరియు మురికి కాలువలు శుభ్రంగా
ఉన్నాయి.

అయినా మనం అక్కడ ఆగిపో రాదు. మన చెత్తను
సంపత్తి గా మార్చటంప�ై మనం దృష్టి సారించాలి.
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ప్రతిదీ ప్రభుత్వమే చేయాలని ఆశించకూడదనేది
కూడా పూర్తి ఖచ్చితమ�ైన విషయం. గ్రామస్థు లం అయిన
మనం మన పట్ల ఒక బాధ్యతను కూడా కలిగి ఉన్నాయి.
అనేక విషయాలలో నగరాల కంటే మన గ్రామాలే
మెరుగ్గా ఉన్నాయి. నిజానికి, నగరాలు ఇప్పుడు వేగంగా
మురికి కూపాలుగా మారిపో తున్నాయి. ప్రస్తు తం, పరిశుభ్రత
విషయంలో మన స్వంత గ్రామాన్ని ఒక ఆదర్శవంతమ�ైన
గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడం మరియు అది ఒక చెత్త కుప్పగా
మారకుండా దానిని కాపాడటం గ్రామస్తు లందరి ముందు
ఉన్న పెద్ద సవాలు. మన శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం
మనకు
ఆవశ్యకమ�ైనట్లు గానే,
మన
పర్యావరణాన్ని
పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవటంలో మన సంపూర్ణ సహకారాన్ని
అందించవలసిన అవసరం మనకు ఉంది.
గ్రామస్థు లు: మన పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా
ఉంచుకోవటంలో ప్రతీ గ్రామస్తు డూ ఏ విధంగా తోడ్పడగలరు?
సర్పంచి అక్క:

మన గ్రామాలలో ఉండే పరిశుభ్రమ�ైన ఆరోగ్యకరమ�ైన
వాతావరణాన్ని మనం ప్రేమిస్తాం.

దాని సహజ సౌందర్యాన్ని కొనసాగించటానికి, మనం
కష్టపడి పనిచేయాలి మరియు

నగరాలలో మాదిరిగా చెత్త కుప్పలను సృష్టించటాన్ని
ఆపాలి.

ఇది చాలా కష్టమ�ైన పని కాదు. ఈ మంత్రాన్ని మీరు
నేర్చుకోవాలి
తగ్గించండి, వర్గీకరించండి మరియు రీస�ైకిల్ చేయండి

ప్రభుత్వం నిర్మించిన సౌకర్యాల నిర్వహణ మనందరి
విధి. మన మరుగుదొ డ్లను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవటం
మాత్రమే కాకుండా, క్రమం తప్పకుండా వాటిని మనం వాడాలి.

పరిశుభ్రత అనేది ప్రతీ గ్రామస్తుని విధి. వ్యర్ధా ల నియంత్రణప�ై
మనమంతా ప్రత్యేక దృష్టిని పెట్టా లి. గృహ వ్యర్థాలు మరియు
అలాగే మన వ్యవసాయ క్షేత్రా ల నుండి వచ్చే వ్యర్దా ల
నిర్మూలనలో వివిధ పద్ధ తుల గురించి మనమంతా
ఆలోచించాలి. నగరాలతో పో లిస్తే, జీవ వ్యర్ధా లు మరియు ఘన
వ్యర్థాలను నిర్వహించే కొత్త పద్ధ తులను ఆవిష్కరించే సమర్ధతా
మరియు సామర్ధ్యాలను మన గ్రామాలే కలిగి ఉన్నాయి. మన
వ్యర్థాలను నిర్వహించేటప్పుడు అనుసరించే విధానాల నుండి
కొంత లాభం పొ ందగలిగే విధంగా అలాంటి విధానాలను
రూపొ ందించాలి. అవును, నేను నిజాన్ని చెపతు ్న్నాను. వ్యర్ధా ల
నిర్వహణలో సర�ైన వ�ైజఞా ్నిక పద్ధ తులను అవలంబించటం
ద్వారా మనం ఆదాయాన్ని కూడా ఆర్జించవచ్చు. అప్పుడు
మాత్రమే వ్యర్ధా లు మనకు లాభ మార్గం అవుతుంది. ఈ
ప్రయోజనాలలో కాలుష్యంను నియంత్రించటం మరియు
వ్యర్థాలను రీస�ైక్లింగ్ చేయడం ద్వారా డబ్బు సంపాదించడం
చేరి ఉన్నాయి.
గ్రామస్థు లు: అక్కా నిజంగా చాలా ఆసక్తిగా ఉంది,
దయచేసి దీని గురించి మాకు మరిన్ని విషయాలు చెప్పు.
సర్పంచి అక్క:

తల్లి ప్రకృతి ఎన్నడూ నిరుపయోగమ�ైనది ఏదీ చేయదు.

అమూల్యమ�ైన వాటి విలువను మనం అన్వేషించాలి.

పనికిరానిదిగా భావించిన చెత్త నుండి బంగారాన్ని
తయారు చేయడానికి స�ైన్స్ మీకు మార్గ నిర్దేశం చేస్తుంది.

ఉదాహరణకు, మన వ్యర్ధా లను వేరు చేయటంలో ప్రతి
రోజూ
మనం
కొంత
సమయాన్ని
క్రమబద్ధంగా
కేటాయించగలిగితే, దానిని మనం ఘన మరియు బయోడిగ్రేడబుల్ రూపాలుగా వేరుచేయగలం. బయో-డిగ్రేడబుల్
వ్యర్ధా లు, మొద్దు (పారాలి), పొ లాల వ్యర్ధా లు, పశువుల పేడ
(గోబర్) మొదల�ైన వాటిని సులభంగా కంపో స్ట్ / వర్మికంపో స్టు గా మార్చవచ్చు, ఈ సహజ ఎరువులు చాలా తక్కువ
ఖర్చుతో నేల సంతానోత్పత్తిని పెంచుతాయి. రసాయన
ఎరువులను ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే హానికరమ�ైన
ప్రభావాలను నివారించడంలో ఇది మాకు సహాయపడుతుంది.
ఇంట్లో తయారుచేసిన ఎరువు పంట ఖర్చును తగ్గించడంలో
సహాయపడుతుంది, దీనివల్ల ర�ైతులకు ఎక్కువ ఆదాయం
వస్తుంది. కంపో స్ట్ , వర్మి-కంపో స్ట్ , బయో ఎరువులు
ఉపయోగించడం ద్వారా; మనం అతితక్కువ పెట్టు బడితో
గొప్ప దిగుబడిని సాధించడమే కాక, నేల ఆరోగ్యాన్ని కూడా
మెరుగుపరుస్తా ము. వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుండి నాణ్యమ�ైన
సేంద్య
రి
ఎరువులను ఉత్పత్తి చేయగలము, అవి నిరంతర
ఆదాయ కల్పన వనరుగా మార్కెట్లో అమ్మగలిగేది కావచ్చు.

గ్రామస్థు లు: అక్కా, ఈ విషయాలన్నింటినీ మన
జీవితంలో ప్రతిరోజూ చూస్తు న్నాం. మీ మాటలు మాకు పెద్ద
స్ఫూర్తినిచ్చాయి.

సర్పంచి అక్క:

సరే, ఇప్పుడు వినండి.

ఇంధన-పొ గ మరియు పర్యావరణం-కాలుష్యం నగరాల
స్థితిని మరింత దిగజార్చాయి.

అక్కడ శ్వాసించటానికి తాజా గాలిని పొ ందటం కూడా కష్టమ.ే

మనం సురక్షితంగా ఉందాం మరియు మన గ్రామాలను
కూడా కాపాడుకుందాం.

పర్యావరణం దిశగా మన కర్త వ్యాన్ని నిర్వర్తిద్దాం మరియు
దేశాభివృద్ధికి దో హదపడదాం.

కాలుష్యం అనేది కేవలం జాతీయ స్థాయి సమస్య
మాత్రమే కాదు, కానీ అది ప్రపంచ సమస్య అయింది. గ్రామ
నివాసులుగా మరియు పంచాయతీల సభ్యులుగా, ఈ
సమస్యను పరిష్కరించటంలో మనకు మనమే సహాయం
చేసుకోవచ్చు జీవ వ్యర్ధా లను మనం శుభ్రమ�ైన ఇంధనం
మరియు ఎరువుగా మార్చవలసి ఉంది. పశువుల కొట్టా ల
నుండి ఆవు పేడ మొదల�ైనవి వంట గ్యాస్ తయారీకి
ఉపయోగించాలి. ఈ ప్రక్రియలో మనకు తోడ్పడే అనేక
కార్యక్రమాలను ప్రభుత్వం నడుపుతోందని మనకు తెలుసు.
సాగు వ్యర్ధా లను తగులబట
ె ్ట డానికి బదులు ప్రా సెస్
చేయటానికి తీసుకోబడుతుంద.ి కనుక గ్రామం లోపలే మంచి
పర్యావరణ పరిస్థితులను మనం కల్పించుకోగలం. ఇంకా చెత్తను
బహిరంగంగా పారయ
ే టాన్ని నియంత్రించటం, చెడు వాసనలను
మరియు ఇతర ఉపదవ
్ర ాలను నిరోధంి చటం. వీటన్నిటి ద్వారా,
పరిశుభత
్ర
మరియు హరిత పర్యావరణం కోసం గ్రామ
స్థాయిలోపల వ్యర్ధా ల నియంతణ
్ర ను చేయటం ఆదర్శనీయం.
గ్రామస్థు లు: కానీ అక్కా, ప్రస్తు తం కరోనా గురించి
యావత్ ప్రపంచం ఆందో ళన చెందుతోంది. దానిని
పరిష్కరించటంలో పరిశుభ్రత పాత్ర ఏముంది?
సర్పంచి అక్క:

కరోనా కష్టాలు అన్ని ప్రదేశాలకూ వ్యాపిస్తు న్నాయి

అయితే మనం అవగాహన చేసుకుని అర్థ వంతంగా
పనిచేయవలసి ఉంటుంది
సురక్షితంగా ఉండడానికి ఒకే ఒక్క మార్గం ఉంది -

వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించండి మరియు సురక్షిత
దూరాన్ని అనుసరించండి

మీరు చెపతు ్న్నది ఖచ్చితంగా సర�న
ై ద.ి భదత
్ర ను
నిర్ధా రించడంలో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ చాలా కీలక పాత్ర పో షిస్తుంద,ి
అయితే, అదే సమయంలో, కరోనా వర
�ై స్ వ్యాప్తి గొలుసులో ఒక
లింక్ అవ్వకుండా మనం ఎలా తప్పించుకోగలం అనే దానిప�ై కూడా
మనం పూర్తి జాగత
్ర ్త తీసుకోవాలి. మాస్క్ ను ధరించటం మరియు
రంె డు గజాల సురక్త
షి దూరాన్ని నిర్వహించటాలను ఖచ్చితంగా
పాటించాలి. ఈ సంక్షోభం నుండి శుభమ
్ర న
�ై అలవాట్లు మనను
కాపాడతాయి.
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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ప్రాజెక్టు అవలోకనం:

సి

గ్రామ పంచాయతీ-జమన్ కి సెయిర్,
బ్లా క్ పాచ్చడ్, జిల్లా సిర్మౌర్

ర్మౌర్ జిల్లా లోని పాచడ్ డెవలప్మెంట్ బ్లా క్ లోని “జమన్
కి సెయిర్” గ్రామ పంచాయతీ బ్లా క్ మరియు జిల్లా

ప్రధాన కార్యాలయానికి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఈ

గ్రామ పంచాయతీ 2019 ఏప్రిల్ 30న నీటిపారుదల ట్యాంక్ అచలా చంద్ర ప్రా జెక్టు ను నిర్మించి పూర్తి చేసింది. ఈ నిర్మాణంలో

గ్రామ పంచాయతీ ఎంఎన్ఆర్జిఎ కింద ఉపాధి కల్పించడమే
కాక, 'కాలువ' నుండి నీటిని నిల్వ చేయడం ద్వారా నీటి కొరత

విషయంలో పెద్ద సవాలును కూడా పరిష్కరించింది. ఈ ప్రా జెక్ట్

కింద రూ 5 లక్షల వ్యయంతో ఒక వృత్తా కార ట్యాంక్ను

మరియు రూ 3.5 లక్షల వ్యయంతో దీర్ఘచతురస్రా కార
ట్యాంక్ను నిర్మించారు. ఈ ట్యాంకుల సామర్ధ్యం 1,14,000

లీటర్లు

మరియు 65000 లీటర్లు గా ఉంది. దీని నుండి

దాదాపు 10 కుటుంబాలు లబ్ది పొ ందాయి.

అమలు ప్రక్రియ:- జమన్ కి సెయిర్ గ్రామ పంచాయతీకి

చెందిన ఈ ప్రా జెక్ట్ గ్రామంలోని ర�ైతులకు చెందిన వ్యవసాయ
భూముల
నీటిపారుదల
అవసరాలను
తీర్చడానికి

ఉద్దేశించినది. ఈ వనరు నుండి నీటిని నిల్వ ట్యాంకుకు
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ఎక్కించి, సుమారు 2 హెక్టా ర్ల సాగు భూమికి సాగునీరు
అందిస్తా రు. ఇది నగదు పంటలను వేయడం ద్వారా ప్రజల
జీవనోపాధి ఆర్జ నలో మరియు తమ జీవన ప్రమాణాలను
పెంచుకోవడంలో వారికి సహాయపడింది. ఈ ప్రా జెక్టు
నిర్మాణంతో, ప్రధానంగా బంగాళాదుంప, టమోటా, మిరప,
సిమ్లా మిర్చి, వరి మరియు ఉల్లి పంటలకు సాగునీరు
లభిస్తుంది. జమాన్ కి సెయిర్ గ్రామస్తు లు సాధారణ వర్గానికి
చెందిన చిన్న ర�ైతులు, కుటుంబ పో షణలో వీరికి వ్యవసాయం
మరియు రోజువారీ వేతనాలు తప్ప సంపాదించడానికి వేరే
ఇతర ఆర్జ న మార్గా లు లేవు. గ్రామస్తు లకు ఉపాధి
కల్పించడానికి మరియు నీటి కొరతను తీర్చడానికి, 'కాలువ'
నుండి ప్రతి సీజన్లో నీటిని సేకరించే విధంగా ఉచిత ట్యాంక్
అచలా చందక
్ర ు అనుమతి లభించింది. ఈ ట్యాంకులలో నిల్వ
చేసిన కాలువ నీటితో గ్రామస్తు లు తమ భూములకు
సాగునీరు ఇచ్చి, వాణిజ్య పంటలను వేయటంతో దీని
నిర్మాణం
గ్రామవాసులందరి
జీవన
పమ
్ర ాణాలను
మెరుగుపరిచింది. కేంద్ర పభ
్ర ుత్వం ఈ ప్రా జెక్టు కు జాతీయ
స్థాయిలో రెండవ బహుమతిని పద
్ర ానం చేసింది. ఇందుకోసం,
పంచాయతీ జమాన్ కి స�ైర్ గ్రామ వాసులు అభినందనలకు
పాత్రు లయ్యారు.

దే

ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ పార్క్:
గ్రామీణాభివృద్ధి సంపూర్ణ నమూనా

శవ్యాప్ తంగా గ్రామీణ భారతీయ పౌరులకు 100 రోజుల
ఉపాధి కల్పించడం ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ ప్రధాన మరియు
ప్రా థమిక లక్ష్యం, అయితే పౌరులకు స్థిరమ�ైన ఆదాయ
మార్గా లను అభివృద్ధి చేయడం మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో
శాశ్వత ఆస్తు లను సృష్టించడం ద్వారా అభివృద్ధికి సంబంధించిన
ప్రాంతీయ అవసరాలను తీర్చడం రెండవ లక్ష్యం.
ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ పథకం బహుముఖ పరిధిని కలిగి ఉంది
మరియు ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ చట్టం యొక్క ప్రధాన స్ఫూర్తిని
అమలు చేయడానికి గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ జారీ చేసిన 260
పనుల సచిత్ర జాబితా ఈ వాస్త వానికి సాక్ష్యంగా ఉంది.
ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ పౌరులకు 100 రోజుల ఉపాధిని
అందించడమే కాకుండా (హిమాచల్లో 120 రోజులు) ప్రజలకు
సామాజిక ఆస్తు లను కూడా సృష్టిస్తోంది, ఇది భవిష్యత్తు లో
దేశ ఆర్థిక భద్రతకు సానుకూల అంశం అయిన స్థిరమ�ైన
ఆదాయ వనరుల అభివృద్ధికి దారితీసింది.

మండి జిల్లా లోని సిరాజ్ ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధ షికారి
మాతా ఆలయం ఉంది మరియు ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది
మంది భక్తు లు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తా రు. భక్తు లు
ప్రయాణించే ఈ మార్గంలో జన్జ�ైహాలికి 20 కిలోమీటర్ల
దూరంలో ముర్హాగ్ గ్రామ పంచాయతీ ఉంది. గోహర్
డెవలప్మెంట్ బ్లా క్కు చెందిన గ్రామ పంచాయతీ ముర్హాగ్,
స్థానిక అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎతో
పర్యాటకాన్ని అనుసంధానించే ప్రణాళికను పరిగణనలోకి
తీసుకుని, భారతి అనే స్థ లాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి వార్షిక
ప్రణాళికను సిద్ధం చేయడం ద్వారా దానిప�ై పనిచేశారు
మరియు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశపు
మొట్ట మొదటి
ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ
టూరిజం
పార్క్
పూర్తయింది. ఈ పార్క్ సుమారు 5 ఎకరాల స్థ లంప�ై అభివృద్ధి
చేయబడింది. ఈ పార్క్ నిర్మాణానికి ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ
కింద సుమారు 1.10 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. 14వ
ఆర్థిక సంఘం నుండి రూ 1 లక్ష రూపాయల వ్యయంతో పబ్లి క్
టాయిలెట్స్ నిర్మించబడ్డాయి మరియు ప్లా న్ హెడ్ నుండి
కూడా సుమారు 5 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. ఈ
విధంగా, ఈ పార్కు కోసం మొత్ తం రూ 1.20 కోట్లు ఖర్చు
చేశారు, అందులో 99 శాతం ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ నుండి
ఖర్చు చేశారు.
ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ పార్కు గ్రామీణాభివృద్ధికి చెందిన
10 లక్ష్యాలప�ై ఆధారపడింది - 1) తోటల పెంపకం మరియు
అటవీ సంరక్షణ. 2) వన్యప్రా ణుల సంరక్షణ. 3) వర్షపు నీటి
సంరక్షణ. 4) సౌర శక్తి వాడకం. 5) వ్యసనాల విముక్తి పొ ందే

సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడం. 6) పారిశుద్ధ్య సందేశం. 7)
పర్యావరణ పరిరక్షణ (సుస్థిర అభివృద్ధి) సందేశాన్ని
అందుకునే విధంగా పాఠశాల పిల్లలకు విజ్ఞాన యాత్రల కోసం
స్థ లాలను సిద్ధం చేయడం మరియు పర్యావరణంతో
కలవరపడకుండా గ్రామీణ పర్యాటక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి
చేయడం ద్వారా గ్రామీణ సహజ పర్యాటకాన్ని ప్రో త్సహించడం.
8) స్థానిక యువత మరియు మహిళల స్వయం సహాయక
బృందాలకు ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడం. 9)
ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ క్రింద శాశ్వత ఆస్తు లను నిర్మించడం
ద్వారా వివాహాలు వంటి సామాజిక సమావేశాలకు స్థానిక
ప్రజలకు సౌకర్యాలను అందుబాటులో ఉంచటం. 10) పురాతన
సాంస్కృతిక-మతపరమ�ైన
సంస్కృతిని
పరిరక్షించడం
మరియు గ్రామ పంచాయతీకి శాశ్వత ఆదాయ వనరులను
సృష్టించడం.
ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ పార్కు నిర్మాణ సమయంలో,
పర్యావరణానికి మరియు ఆ ప్రాంతం గుండా వెళ్ళే వాహనాలకు
హానికలిగించ లేదు ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ క్రింద పవర్ బ్లా క్లను
ఉపయోగించడం ద్వారా వాటి కోసం కేటాయించిన ప్రదేశాలలో
రహదారులు నిర్మించబడ్డాయి. మిగిలిన ప్రాంతంలో, గ్రామ
పంచాయతీ వారు సుమారు 150 చినార్ చెట్లు , 30 చెట్లు
మరియు ఇతర జాతుల పూల మొక్కలను నాటారు. వీటితో
పాటు, తోటల పెంపకం మరియు అటవీ సంరక్షణ సందేశాలను
ఇచ్చే బో ర్డు లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. పర్యావరణ
ప్రేమికులు ఎవర�ైనా పార్కుకు వచ్చి చెట్లను నాటవచ్చు.
పార్కులో వన్యప్రా ణుల బొ మ్మలను ఉంచారు మరియు దీనితో
“ఈ రోజు మనం వన్యప్రా ణులను రక్షించకపో తే, కొంత సమయం
తరువాత అవి ఆకారాలలో మాత్రమే కనిపిస్తా యి” అని ఒక
సందేశం వ్రా యబడింది. పాఠశాల పిల్లలు మరియు
పర్యాటకులు మొదల�ైనవారు ఈ బొ మ్మల వద్ద ఫో టోలు
గ్రామోదయ సంకల్ప్

23

తీయించుకుంటారు మరియు వన్యప్రా ణుల సంరక్షణ
సందేశాన్ని కూడా పొ ందుతారు. ఈ పార్కులో, భవనాల
ప�ైకప్పులు మరియు ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ కింద నిర్మించిన
వర్షా శాలికల నుండి వర్షపు నీటిని సేకరించి ఒక ట్యాంక్ ద్వారా
తొమ్మిది ప�ైన్ చెట్ల మధ్యలో నిర్మించిన చెరువులో పో స్తా రు.
ట్యాంక్ నీటిని సెయిలింగ్ కోసం కూడా ఉపయోగిస్తా రు. ఈ
నీటిని తరువాత ప్రజల పొ లాలకు తరలిస్తా రు మరియు
వ్యవసాయం కోసం ఉపయోగిస్తా రు, ఇది వర్షపునీటి బహుళక్రియాత్మక వినియోగానికి దారితీస్తుంది మరియు నీటి
చక్రాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తుంది.
పర్యాటకాన్ని ప్రో త్సహించడానికి ఈ పార్కులో
సుమారు 100 సో లార్ ల�ట
ై ్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి మరియు
దీని ద్వారా, “సౌర శక్తిని వాడండి” అనే సందేశం ఇవ్వబడింద.ి
పార్కులోని ఈ బో ర్డు లలో మాదకదవ
్ర ్యాల నుండి సంబంధాలను
తెంచుకునే సందేశంతో పాటు పక
్ర ృతి పమ
్రే తో కూడిన సందేశం
ప్రదర్శించబడింద.ి ఉద్యానవనంలో గ్రామ పంచాయతీ ఒక
వ్యాయామశాలను నిర్మించింద,ి తద్వారా యువత తమను
సానుకూల కార్యకలాపాలకు అనుసంధానించుకోవచ్చు ఇంకా
మత్తు , ఇతర వ్యసనాల నుండి బయటపడవచ్చు.
పార్కులో పర్యావరణ అనుకూలమ�ైన చెత్త పారవేసే
డబ్బాలను ఏర్పాటు చేశారు, పార్కు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా
చూడడానికి చెత్త సేకరణ గుంటలలో చెత్తను సేకరిస్తా రు
మరియు పాలిథిన్లు మొదల�ైన వాటిని నగర కౌన్సిల్
మార్కెట్ ప్లాంట్కు పంపబడతాయి. ఈ విధంగా ఈ పార్కులో
పరిశుభ్రత మరియు వ్యసనాల నుండి బయటపడటం గురించి
సందేశాలు కూడా ఇవ్వబడుతున్నాయి.
పిల్లలు పార్కులో ఆడుకోవటానికి ప్లేస్టేషన్ను కూడా
నిర్మించారు. పార్కులో గల స్థ లంలో ప్రజలకు వసతి

కల్పించడానికి ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ కింద షెల్టర్లను నిర్మించారు.
మహిళల స్వయం సహాయక బృందాల కోసం రెండు భవనాలు
కూడా నిర్మించబడ్డాయి. పార్కును సందర్శించే పర్యాటకుల
వలన స్థానిక ప్రజలను మరియు మహిళా స్వయం సహాయక
బృందాలను నియమించడం మరియు వారి స్థానిక
ఉత్పత్తు లను అమ్మడం వంటివి అభివృద్ధి చెందాయి.
ఈ పార్కులో, ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎ ఆధ్వర్యంలో క్రీడా
మ�ైదానాలు, మహిళల స్వయం సహాయక బృంద భవనాలు,
గ్రామీణ హట్లు మరియు సాముదాయిక వంటశాల షెడ్లు
నిర్మించబడ్డాయి, ఇంకా స్కీమ్ హెడ్ నుండి ఒక వేదిక
నిర్మించబడగా మరియు 14వ ఆర్ధిక సంఘం మొత్ తంతో ఒక
మరుగుదొ డ్డి నిర్మించబడింది. ఈ భవనాల నిర్మాణంతో, స్థానిక
నివాసితులకు
సామాజిక
కార్యక్రమాలను
నిర్వహించుకోవడానికి అలాగే రాజకీయ, అధికారిక, వినోద
మరియు క్రీడా కార్యక్రమాల కోసం పెద్దఎత్తు న ప్రజలు
పాల్గొనటానికి వసతులు లభించాయి.
ఈ పార్కు పురాతనమ�ైన మాతా బాగలముఖి
ఆలయంతో నిర్మించబడింది. పార్కును నిర్మించిన తరువాత
ఆలయ నెలవారీ ఆదాయం బాగా పెరిగింది మరియు ఈ పాత
సంస్కృతికి రక్షణ లభించింది. పార్కుతో పాటు గ్రామ
పంచాయతీ ముర్హాగ్కు స్థిరమ�ైన ఆదాయ వనరు ఏర్పాట�ైంది,
దీని నుండి పార్కు నిర్వహణ మరియు ఇతర అభివృద్ధి పనుల
కోసం విస్త రణలు సాధ్యమవుతాయి. దాదాపు 2300 మీటర్ల
ఎత్తు లో సుందరమ�ైన దేవదార్ చెట్ల మధ్య నిర్మించిన ఈ
ఆధ్యాత్మిక పార్కు ఇచ్చే సందేశం ఏమంటే - “పర్యావరణ
సంరక్షణతో కూడా అభివృద్ధి సాధ్యమే”.
తేజేంద్ర ఠాకూర్, ప్రధాన్ ముర్హాగ్ గ్రామ పంచాయతీ, డెవలప్మెంట్
బ్లా క్ గోహర్, మండి జిల్లా , హిమాచల్ ప్రదేశ్.
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గ్రామ పంచాయతీ ధామున్, మషో బ్రా బ్లా క్, తహసీల్ మరియు
జిల్లా సిమ్లా , హిమాచల్ ప్రదేశ్
పరిచయం:

ధా

మున్ గ్రామ పంచాయతీ సిమ్లా - నాలాగఢ్ రహదారిప�ై
సిమ్లా నుండి 20 కి.మీ.ల దూరంలో ఉంది. ఈ గ్రామ

పంచాయతీలో మొత్ తం 13 రెవెన్యూ గ్రామాలు మరియు 7
వార్డు లు ఉన్నాయి. ఈ పంచాయతీలో, శ్రీ బల్దేవ్ రాజ్ ఠాకూర్
ప్రధాన్ పదవిలో ఉన్నారు. జబ్బరహట్టి విమానాశ్రయం కూడా

ఈ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోకి వస్తుంది. పంచాయతీ
పరిధిలో సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం, ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం
పర్యావరణం, పర్యాటక రంగం, వ్యవసాయం / ఉద్యాన

మరియు నీటిపారుదల రంగాలలో గ్రామ పంచాయతీ అనేక
పనులు చేసింది. గ్రామ పంచాయతీ ధామున్కు దీన్ దయాళ్
ఉపాధ్యాయ పంచాయతీ సాధికారత అవార్డు ను 2016-17,

2017-18 సంవత్సరాల్లో గౌరవనీయ కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్

మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ అందజేశారు. అదనంగా, ఈ

గ్రామ పంచాయతీకి 2016-17 మరియు 2017-18
సంవత్సరాల్లో నానాజీ దేశ్ముఖ్ జాతీయ గౌరవ్ గ్రామ సభ
అవార్డు కూడా లభించింది. పర్యావరణ రంగంలో అద్భుతమ�ైన
కృషి చేసినందుకు 2019 జూన్ 05న పర్యావరణ నాయకత్వ
అవార్డు ను హిమాచల్ ప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ప్రదానం
చేశారు.

గ్రామ పంచాయతీ చేస్తు న్న పనుల వివరాలు ఈ క్రింది
విధంగా ఉన్నాయి: 1. పర్యావరణం/పర్యాటకం: గ్రామ పంచాయతీ పర్యావరణ పరిరక్షణ మరియు
పర్యాటక కార్యకలాపాలను ప్రో త్సహించడానికి పంచాయతీ

ప్రతినిధులు,

మహిళా

సంఘాలు,

స్వయం

సహాయక

బృందాలు మరియు స్థానిక ప్రజల సహకారంతో బఘల్లి

మరియు భావన గ్రామాల్లో రహదారి పక్కన తోటల పెంపకం
జరిగింది. ఈ తోటల పెంపకం సుమారు 300 మీటర్ల విస్తీర్ణంలో

జరిగింది, దీనిలో కేదారు, బియ్యం, జామ మరియు పుష్పించే

మొక్కలను నాటారు, ఇవి పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు

పర్యాటక కార్యకలాపాలను ప్రో త్సహిస్తా యి. ఎర్ర బియ్యం, కోడా
వంటి పాత పంటలను పునరుద్ధ రించడానికి ఈ ప్రాంతంలో
గ్రామ పంచాయతీ
నిర్వహించారు.

ధామున్

అవగాహనా

శిబిరాలు

2. వ్యవసాయం ర�ైతులు / తోటల ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం
చేయడానికి వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా గ్రామ పంచాయతీ
అవగాహన శిబిరాలను నిర్వహించి, సేంద్రీయ వ్యవసాయం
కోసం ప్రజలను ప్రో త్సహించారు. ఆధునిక విత్త నాలు /
మొక్కలు, ఎరువు మరియు విదేశీ కూరగాయల పరికరాలను
(ఎరుపు-పసుపు శిమ్లా మిర్చి, విత్త నాలు ఉండని దో సకాయ)
వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా గ్రామ పంచాయతీ ధామున్ ర�ైతులకు
తక్కువ ధరలకు అందించింది. ర�ైతుల సౌలభ్యం కోసం, పూలు
మరియు కూరగాయల ఉత్పత్తి సహకార మార్కెటింగ్ సొ స�ైటీ
ఏర్పడింది. ఈ కమిటీ ద్వారా ఈ ప్రాంత ర�ైతులు తమ
కూరగాయలు / పంటలను నిర్వహించి విక్రయిస్తు న్నారు,
ఇది ఇక్కడి ర�ైతులకు మంచి ఆదాయాన్ని అందిస్తోంది
మరియు వారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలపడింది. ర�ైతుల కోసం
జుబ్బరహట్టి గ్రామంలో ర�ైతుల శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రా రంభించాలని
పంచాయతీ డిమాండ్ చేసిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం రూ 30
లక్షలు మంజూరు చేసింది. భవనం నిర్మాణానికి గ్రామ
పంచాయతీ 3 విశ్వ భూములను అందించింది. ర�ైతులు చేసిన
అసాధారణ కృషికి పంచాయతీ కూడా సత్కరించబడింది.

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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3. నీటిపారుదల
వర్షపునీటిని ఉపయోగించుకోవడానికి మరియు
ర�ైతులకు నీటిపారుదల సౌకర్యాలు కల్పించడానికి, భవానా
మరియు ఖలాగ్ గ్రామాలలో వర్షపునీటి సేద్యం అంశం కింద
రెండు అదనపు వర్షపునీటి సేద్యపు ట్యాంకులను ఒక్కొక్కటి
రూ. 9 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించారు. ఈ ట్యాంకులు 2.50
లక్షల నుండి 3.00 లక్షల లీటర్ల సామర్ధ్యాన్ని కలిగి
ఉన్నాయి. ఈ ట్యాంకులు ర�ైతులకు నీటిపారుదల
సదుపాయాలను కల్పించాయి, ఇది వ్యవసాయ ఉత్పత్తి

పెరుగుదలకు మరియు తత్ఫలితంగా వారి ఆదాయం
పెరగడానికి దారితీసింది.
ధామున్ గ్రామ పంచాయతీ ప్రయత్నాలతో, గ్రామ
పంచాయతీ నిరంతరం విజయాలలో నూతన శిఖరాలను
సాధించాలనే లక్ష్యం వ�ైపు కదులుతుందని సులభంగా
ఊహించవచ్చు.

ప్రేమ్ లాల్

పంచాయతీ ఇన్స్పెక్టర్, బ్లా క్ మషో బ్రా ,
జిల్లా శిమ్లా , హిమాచల్ ప్రదేశ్.

విజయవంతమ�ైన ప్రో త్సాహకం:
పరిశుభ్రత దిశగా ఒక ముందడుగు

హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని డెవలప్మెంట్ బ్లా క్ అయిన
భావర్నకు చెందిన గ్రామ పంచాయతీ ఐమా పరిశుభ్రత
రంగంలో దేశానికి ఆదర్శనీయ పంచాయతీగా మారింది.

హిమాచల్ ప్రదేశ్లో
 గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జ�ై
రామ్ ఠాకూర్ నాయకత్వంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ప్రభుత్వం
ఏర్పడిన తరువాత, కంగ్రా జిల్లా లోని భావర్న బ్లా క్లో ఉన్న
ఐమా గ్రామం వద్ద గౌరవనీయుల�ైన హిమాచల్ ప్రదేశ్
పంచాయతీ రాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శ్రీ
వీరేంద్ర కన్వర్ చెత్త ప్లాంటుకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ ప్రా జెక్ట్

స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ యొక్క సజీవ రూపం - గ్రామ పంచాయతీ
ఐమా, డెవలప్మెంట్ బ్లా క్ భావర్న, జిల్లా కాంగ్రా,
హిమాచల్ ప్రదేశ్ గౌరవ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి కలను
సాకారం చేసింది.
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మూడు నెలల స్వల్ప వ్యవధిలో పూర్తయింది మరియు దీనిని
2018 ఏప్రిల్ 28న, గౌరవనీయుల�ైన రాష్ట ్ర పంచాయతీ రాజ్
మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శ్రీ వీరేంద్ర కన్వర్ గ్రామ
ప్రజలకు అంకితం చేశారు. ప్రస్తు తం, ఈ గ్రామ పంచాయతీలోని
చెత్త ప్లాంటు నుండి 11 మందికి ఉపాధి లభించింది. ఇది
స్వయం-ఆధారిత మోడల్, ఇది అన్ని ఖర్చులను తీసేసిన
తరువాత లాభాలను ఆర్జిస్తోంది.
పాలంపూర్కు చెందిన ఐమా పంచాయతీకి దేశంలో
అత్యుత్త మ పంచాయతీ అయిన ఘనత లభించడం ఎంతో
గర్వకారణం. వంటగది వ్యర్థాల నుండి శానిటరీ న్యాప్కిన్లను
పారవేయడం వరకూ ఐమా పంచాయతీ అవలంబించిన
వ్యవస్థ ను దేశానికి, ఇతర పంచాయతీలకు ఒక ప్రేరణగా

నేషనల్ గ్రీన్ ట్బ
రి ్యునల్ అభివర్ణించింది. ఐమా గ్రామ
పంచాయతీకి అప్పటి అధిపతి శ్రీ సంజీవ్ రానా ఈ కొత్త వ్యవస్థ
ఆవిష్కరణకు ఆద్యుడు. ఈ వ్యవస్థ లో, వంటగది యొక్క
చెత్తను ప్రా సెస్ చేసి ఎరువుగా మారుస్తు న్నారు. గ్రామ
ప్రజలందరూ పరిశుభ్రత కొరకు ప్రతిజ్ఞ చేసి, గ్రామ పంచాయతీని
శుభ్రమ�ైన పంచాయతీగా మార్చాలని తీర్మానించుకున్నారు.
గ్రామ పంచాయతీ పర్యావరణ మిత్రత గల వాహనాన్ని కూడా
కొనుగోలు చేసింది. దీని ద్వారా చెత్తను నియమిత ప్రదేశానికి
రవాణా చేసి, మరియు ఒక రసాయన వ్యవస్థ ద్వారా దీనిని
ఎరువుగా ఉపయోగిస్తా రు.
ఐమా పంచాయతీ ఇప్పుడు ఇతర జిల్లా లకు కూడా
స్ఫూర్తిదాయకమ�ైన పంచాయతీగా మారింది. దేశంలోని
మరియు రాష్ట రం్ లోని అనేక ఏజెన్సీలు ఇక్కడకు వచ్చి, ఈ
వ్యవస్థ ను చూసి, తమ జిల్లా కు చెందిన పంచాయతీలలో
కూడా ఇదే విధానాన్ని అమలు చేస్తా మని ప్రతిజ్ఞ చేస్తు న్నారు.
రాష్ట రం్ లో తొలి వ్యర్థ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేసిన పాలంపూర్కు
చెందిన ఐమా పంచాయతీ ఢిల్లీ లో జరిగిన యుఎన్ఎఫ్సిసి
సమావేశంలో కూడా ఆధిక్యతను పొ ందింది. యుఎన్ఎఫ్సిసి
(యున�ైటెడ్ నేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్ష న్ ఆన్ క్ై మ
ల ేట్ చేంజ్)
నిర్వహించిన సదస్సులో ఐమా పంచాయతీలోని చెత్త ప్లాంటు
గురించి చర్చించబడింది మరియు ఇది విజయవంతంగా ఎలా
పనిచేస్తుందో 15 దేశాల ప్రతినిధుల ముందు వివరించబడింది.
ఎన్జిటి సభ్యురాలు శ్రీమతి రాజ్వంత్ సంధు కూడా ఇక్కడకు
వచ్చి మొత్ తం వ్యవస్థ ను చూసి ఎంతో ప్రశంసించారు.
పాలంపూర్లోని ఈ పంచాయతీ దేశంలోని అత్యుత్త మ మోడల్
పంచాయతీగా కావడం హిమాచల్ ప్రదేశ్కు
 గర్వించదగిన
విషయం.
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అనేది భారతదేశంలో అత్యంత
ముఖ్యమ�ైన మరియు ప్రసిదధి ్ పొ ందిన ఉద్యమాలలో ఒకటి. ఈ
ఉద్యమంలో,
భారతదేశంలోని
నగరాలు
మరియు
పట్ట ణాలన్నిటినీ పరిశుభ్రం చేయటానికి ప్రయత్నాలు
జరుగుతున్నాయి. ఈ మిషన్ను భారత ప్రభుత్వం

పంచాయతీ అధికారి మరియు యశ్వంత్ రావు చవాన్ సిబ్బంది
డెవలప్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రబో ధిని (యాష్డా), మహారాష్ట ్ర

నిర్వహించింది మరియు దీనిని గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి శ్రీ
నరేంద్ర మోడీ తలపెట్టా రు. జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ కలలు
గన్న స్వచ్ఛమ�ైన భారతదేశాన్ని సాకారం చేసేందుకు ఆయన
గౌరవార్థం దీనిని అక్టో బర్ 2, 2014న ప్రా రంభించారు. ఈ
మిషన్ కింద, జాతీయ స్థాయిలో పరిశుభ్రతా ఉద్యమం
జరిగింది మరియు అన్ని పట్ట ణాలకు చెందిన గ్రామీణ మరియు
పట్ట ణ ప్రాంతాలను ఇందులో చేర్చారు. పరిశుభ్రత యొక్క
ప్రా ముఖ్యత గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి ఇది
ఒక పెద్ద ప్రయత్నం.
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ మరియు హిమాచల్ ప్రదేశ్
ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో చేసిన కృషి ఫలితమే గ్రామ
పంచాయతీ వ్యర్థ శుద్ధి ప్లాంట్. గ్రామ పంచాయతీ ఐమా ఒక
ప్రగతిశీల మరియు పర్యావరణ అనుకూల పంచాయతీ, ఇది
పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం స్థిరమ�ైన ఘన వ్యర్థ పదార్థాల
నిర్వహణ వ్యవస్థ ను అవలంబించింది. వ్యర్థాల రీస�ైక్లింగ్,
సహజ వనరుల నిర్వహణ మరియు వ్యర్థాల సేకరణ కోసం
బ్యాటరీ వాహనాల ద్వారా ప్రతీ ఇంటి నుండి వ్యర్థాలను
సేకరించడం ఇందులో భాగంగా ఉంటుంది.

సౌజన్యం గ్రామ పంచాయతీ ఐమా, డెవలప్మెంట్ బ్లా క్
భావర్నా, జిల్లా కాంగ్రా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ (జిల్లా
పంచాయతీ అధికారి, కాంగ్రా, ధర్మశాల)

కుల్లు జిల్లా పంచాయతీ అధికారులు మరియు ఉద్యోగులు.

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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019 అక్టో బర్ 2న ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ, స్వచ్ఛ
భారత్ను దేశ ప్రజలకు మరియు జాతిపిత మహాత్మా
గాంధీకి అంకితం చేశారు. ఈ చారిత్రా త్మక జాతీయ విజయానికి
తోడ్పడిన దేశ ప్రజలను మరియు లక్షలాది మంది
స్వచ్ఛగ్రాహీలను (మొదటి వరుస శ్రామికులు) ఆయన
అభినందించారు.
గ్రామీణ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ కార్యక్రమం
కింద, భారతదేశ గ్రామీణ పారిశుధ్య కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి
దాదాపు 10 కోట్ల కు ప�ైగా గృహ మరుగుదొ డ్లను నిర్మించడం
ద్వారా దానిని 2014 అక్టో బర్లో ఉన్న 39% నుండి 2019
అక్టో బర్ నాటికి 100% వరకు తీసుకెళ్ళారు. ఫలితంగా, 35
రాష్ట్రా లు / కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, 699 జిల్లా లు మరియు
599,963 గ్రామాలు బహిరంగ మలవిసర్జ న నుండి విముక్తి
పొ ందినట్లు స్వయంగా ప్రకటించాయి. ఈ కార్యక్రమం ఎస్డిజి
6 యొక్క సంపూర్ణ విజయానికి గణనీయంగా దో హదపడింది.
పూర్తి శ్రద్ధతో కూడిన ఈ ప్రవర్త న మార్పు ఉద్యమ
విజయం అనేది రాజకీయ నాయకత్వం, ప్రజా ఫ�ైనాన్సింగ్,
భాగస్వామ్యాలు మరియు ప్రజల ఔత్సాహికతల వల్ల నే
లభించిందని చెప్పవచ్చు. ఇంకా, దేశంలోని అన్ని రంగాలకు
చెందిన దాదాపు 60 కోట్ల మందికి ప�ైగా ప్రజలు, ఈ ఉద్యమంలో
పాల్గొనటం, ఇది యదార్థ స్ఫూర్తితో కూడిన ప్రజా ఉద్యమం
(జన్ ఆందో ళన్) అయింది.
ఎస్బిఎమ్(జి) కారణంగా చెప్పుకోదగిన ఆర్థిక,
పర్యావరణ మరియు ఆరోగ్య ప్రభావాలతో మరుగుదొ డ్ల వాడకం
93.4 శాతం ఉందని అధ్యయనాలు సూచిస్తు న్నాయి. ఇది
మహిళల సాధికారతకు కూడా ఎంతగానో తోడ్పడింది.
అయినప్పటికీ, మరుగుదొ డ్ల అందుబాటు మరియు వాడకం
విషయంలో ఎవరూ మిగలకుండా చూడటానికి గత ఐదు
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సంవత్సరాలలో ఈ కార్యక్రమం కింద సాధించిన విజయాలను
సుస్థిరం చేసుకోవటం ఇప్పుడు సవాలుగా ఉంది.
2020 ఫిబవ
్ర రిలో కేంద్ర మంత్రివర్గం స్వచ్ఛ భారత్
మిషన్ (గ్రామీన్) [ఎస్బిఎమ్ (జి)]కు చెందిన రెండవ దశ
IIను ఆమోదించింది, ఇది ఓడిఎఫ్ స్థిరత్వం మరియు ఘన,
ద్రవ వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ (ఎస్ఎల్డబ్ల్ యుఎమ్)తో కూడిన
బహిరంగ మలవిసర్జ న రహిత కార్యక్రమం (ఓడిఎఫ్ ప్ల స్)ప�ై
దృష్టి సారించింది.
గ్రామీణ ప్రాంతాల ఓడిఎఫ్ స్థితి నిలకడగా ఉండేలా,
ప్రజలు సురక్షితమ�న
ై పరిశుభ్రమన
�ై పద్ధతిని కొనసాగించేలా
మరియు అన్ని గ్రామాలలో ఘన మరియు ద్రవ వ్యర్థ పదార్థాల
నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేయబడేలా చూసేందుకు ప్రజా ఉద్యమాన్ని
రూపొ ందించడానికి గ్రామీణ భారతదేశంలోని వ్యక్తు లు మరియు
సమాజాల సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకునేందుకు ఎస్బిఎమ్జి
రెండవ దశ II ప్రత్యేకంగా రూపొ ందించబడింది.
రూ 1,40,881 కోట్ల మొత్ తం అంచనా వ్యయంతో
ఎస్బిఎమ్జి దశ-II 2020-21 నుండి 2024-25 వరకూ
మిషన్ మోడ్లో అమలు అవుతుంది. ఇది ఓడిఎఫ్ ప్ల స్
గ్రామాలను సాధించడానికి పారిశుద్ధ్య సదుపాయాలను
గరిష్ఠం చేయటానికి కేంద్ర, రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలకు చెందిన వివిధ
పథకాలు మరియు విభిన్న ఆర్థిక శ్ణ
రే ుల మధ్య వినూత్న
మేళవింపు నమూనా. డిడిడబ్ల్ యుఎస్ నుండి బడ్జెట్
కేటాయింపులు మరియు దానికి సమానంగా రాష్ట ్ర వాటాతో
పాటు, మిగిలిన నిధులు 15వ ఆర్ధిక సంఘపు నిధుల నుండి
గ్రామీణ స్థానిక సంస్థ లు, ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ మరియు
రాబడి కల్పనా నమూనాలు మొదల�ైన వాటికి, ముఖ్యంగా
ఎస్ఎల్డబ్ల్ యుఎమ్ కోసం అనుసంధానం చేయబడినవి.

- డిడిడబ్ల్ యుఎస్, జల శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ

కోవిడ్-19 నేపథ్యంలో పరిశుభ్రతా ప్రో త్సాహంప�ై దృష్టిని పెంచిన
డిడిడబ్ల్ యుఎస్

చే

తులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం మరియు వ్యక్తిగత
పరిశుభ్రతా పద్ధ తులు వ్యక్తు లను మరియు వారి
చుట్టు పక్కల వారిని రక్షిస్తా యి, అదే సమయంలో మహమ్మారి
కోవిడ్-19 వ్యాప్తిని నెమ్మదింపచేస్తా యి. దీనిని పరిగణనలోకి
తీసుకొని, ఆరోగ్య మరియు సురక్షతా నియమాలను
గమనిస్తూ , ప్రస్తు త లాక్డౌన్ సమయంలో పారిశుధ్యం
మరియు పరిశుభ్రతా కార్యకలాపాలను కొనసాగించడంప�ై
భారత ప్రభుత్వంలోని జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన
తాగునీరు మరియు పారిశుద్ధ్య విభాగం రాష్ట్రా లు / కేంద్ర
పాలిత ప్రాంతాలకు సూచనలు జారీ చేసింది.
ఈ విషయమ�ై, ప్రస్తు తం నెలకొని ఉన్న లాక్ డౌన్
సమయంలో పారిశుధ్యం మరియు పరిశుభ్రత కార్యకలాపాల
స్థితిని సమీక్షించవలసిందిగా అన్ని రాష్ట్రా ల ఎస్బిఎమ్-జి
బృందాలను కోరారు.

“ఈ క్లిష్ట సమయంలో పారిశుధ్యం మరియు పరిశుభత
్ర కు
అత్యంత ప్రా ధాన్యతనివ్వడం అవసరం మరియు పజ
్ర లు
మలవిసర్జన కోసం మరుగుదొ డ్లను ఉపయోగించడాన్ని
కొనసాగించడానికి మరియు ప్రతి ఒక్కరూ పరిశుభత
్ర పద్ధతులను
అవలంబిస్తు న్నారని నిర్ధా రించడానికి సమర్థవంతమ�న
ై చర్యలు
చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంద”ి అని సమావేశంలో చెప్పారు.
రాష్ట ్ర / కేంద్రపాలిత ప్రభుత్వాలు వారి సంసిద్ధతను
సమీక్షించిన తరువాత 2020 ఏప్రిల్ 20న ప్రా రంభించి

స్వ

వ్యక్తిగత గృహ మరుగుదొ డ్లు మరియు సామూహిక మరుగు
దొ డ్ల నిర్మాణంతో సహా ఓడిఎఫ్ సుస్థిరతప�ై పనిని పునః
ప్రా రంభించమని కోరాయి. ఘన మరియు ద్రవ వ్యర్థ పదార్థాల
నిర్వహణా పనులు కూడా ప్రా రంభమవ్వాలని కోరాయి.
ఇంకా, పరిశుభ్రతను ప్రో త్సహించడాన్ని చురుకుగా ఈ
కార్యక్రమం చేపట్టా లి, దీని కోసం ప్రత్యేక మార్గ దర్శకాలు జారీ
చేయబడతాయి. అన్ని నిర్మాణ, ప్రవర్త న మార్పు మరియు
పరిశుభ్రతా వృద్ధి కార్యకలాపాలన్నీ తగిన ఆరోగ్య మరియు
సురక్షతా ప్రో టోకాల్లు మరియు సామాజిక దూరాన్ని
నిర్ధా రించడంతో సహా లాక్డౌన్ మార్గ దర్శకాలకు అనుగుణంగా
ఉండాలి అని నొక్కి చెప్పబడింది.
పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మరియు తాపీ పనివారి కోసం
ఆరోగ్యం, సురక్షత మరియు పరిశుభ్రత ప్రో టోకాల్లకు
సంబంధించి ఈ విభాగం కొన్ని అదనపు సిఫార్సులు కూడా
చేసింది.
సురక్షతా చర్యలప�ై మొదటి పంక్తి కార్మికుల అనుసరణ
తరువాత మాత్రమే పారిశుధ్య మరియు పరిశుభ్రతా
కార్యకలాపాల అమలు జరిగేలా రాష్ట్రా లు చూడాలి. మొదటి
పంక్తి కార్మికుల కోసం క్రిమిసంహారకాలు, శానిట�ైజర్లు మరియు
సురక్షతా సామగ్రిని అందించడానికి ఎస్బిఎమ్(జి) కింద
పనితీరు ప్రో త్సాహక నిధులను అలాగే గ్రామ పంచాయతీల
వద్ద లభ్యంగా ఉన్న నిధులను వారు ఉపయోగించవచ్చు.

ఎస్బిఎమ్-జి కార్యకలాపాల అవలోకనం

చ్ఛతను ప్రతి ఒక్కరూ పాటించేలా చేసే దిశగా
డిడిడబ్ల్ యుఎస్ అన్ని ఇతర మంత్రిత్వ శాఖలు, రాష్ట ్ర

పభ
్ర ుత్వాలు, ఎన్జిఓలు, కార్పొరేట్లు

మొదల�ైన వాటితో

నిరంతరం కృషిచేస్తోంది. ఈ విషయంలో, ఇది ఈ క్రింది

విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు మరియు ప్రా జెక్టు లను అమలు
చేస్తోంది:

స్వచ్ఛతా పక్షోత్సవం:

స్వచ్ఛ

భారత్

మిషన్

ఆధ్వర్యంలో ఏప్రిల్ 2016లో ప్రా రంభించిన స్వచ్ఛతా

పక్షోత్సవం అనేది ఒక ప్రో త్సాహకం. ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర
మోడీ దార్శనికతతో ప్రేరణ పొ ందిన అన్ని కేంద్ర మంత్రిత్వ
శాఖలు మరియు విభాగాలను స్వచ్ఛతా సంబంధిత

కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమయ్యేలా చేసి ద్వారా స్వచ్ఛతను
‘ప్రతిఒక్కరి కార్యకలాపంగా’ చేసింది.

పక్షోత్సవ
కార్యకలాపాల
కోసం
ప్రణాళికలు
రూపొ ందించడంలో సహాయపడటానికి వార్షిక క్యాలెండర్ మంత్రిత్వ
శాఖలలో ముందే పంపిణీ చేయబడింది. స్వచ్ఛతా పక్షోత్సవాన్ని
పాటించే మంత్రిత్వ శాఖలు స్వచ్ఛతా సమీక్షకు చెందిన ఆన్ల�న్
ై
పర్యవేక్షణా వ్యవస్థ ను నిశితంగా పర్యవేక్స
షి ్తా యి, ఇక్కడ స్వచ్ఛతా
సమీక్షకు సంబంధించిన కార్యాచరణ ప్రణాళికలు, చిత్రా లు,
వీడియోలు
అప్లోడ్
చేయబడతాయి
మరియు
పంచుకోబడతాయి. స్వచ్ఛతా పక్షోత్సవాన్ని అనుసరించిన
తరువాత, మంత్రిత్వ శాఖలు / విభాగాలు తమ విజయాలను
విలేకరుల సమావేశం మరియు ఇతర కమ్యూనికేషన్ సాధనాల
ద్వారా ప్రకటిస్తా యి. పక్షం రోజులపాటు పక్షోత్సవాన్ని పాటించే
మంత్రిత్వ శాఖలను స్వచ్ఛతా మంత్రిత్వ శాఖలుగా
పరిగణిస్తా రు మరియు వారి అధికార పరిధిలో గుణాత్మకమ�ైన
స్వచ్ఛతా పురోగతిని తీసుకువాలని ఆశిస్తు న్నారు.
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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సుజలాలు మరియు పరిశుభ్రమ�ైన గ్రామంప�ై శిక్షణ:
జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన తాగునీరు మరియు
పారిశుద్ధ్య విభాగం (డిడడ
ి బ్ల్ యుఎస్) గత ఏడాది జూల�ల
ై ో
సామర్ధ్యాన్ని బలపరిచే కార్యక్రమాన్ని ప్రా రంభించింది. స్వచ్ఛ
భారత్ మిషన్ క్రింద సృష్టించబడిన బహిరంగ మలవిసర్జన
రహిత (ఓడిఎఫ్) గ్రామాల సుస్థిరతను దీరక
్ఘ ాలం కొనసాగేలా
చూడాలని ఈ కార్యక్రమం కోరుకుంటోంది, ఇంకా క్షేత్ర శిక్షకులు
మరియు పిఆర్ఐల (పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ ల) సభ్యులు ఘన
మరియు దవ
్ర వ్యర్ధా లను నిర్వహించే సామర్థ్యాన్ని సృష్టించేలా
అదే విధంగా సురక్షితమ�న
ై మరియు తగినంత తాగునీటి
సరఫరాకు అందుబాటును మెరుగుపరిచల
ే ా చేస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం ప్రకారం, ప్రతి జిల్లా కు చెందిన నలుగురు
ఫీల్డ్ ట్రన
ై ర్స్ (ఎఫ్టిల)కు 2020 జనవరి నాటికి డిడిడబ్ల్ యుఎస్
నిర్వహించిన 5 రోజుల శిక్షకుల శిక్షణ (టిటి) ద్వారా శిక్షణ
ఇవ్వబడుతుంది. రాష్ట్రా లు మరియు జిల్లా ల సహకారం గల 3
రోజుల క్షేత్ర శిక్షణ ద్వారా ఎఫ్టిలు తమ జిల్లా ల్లోని సర్పంచ్లు,
గ్రామ కార్యదర్శులు మరియు స్వచ్ఛగ్రాహీలకు శిక్షణ ఇస్తా రు,
మొత్ తం కార్యక్రమాన్ని మార్చి 2020 నాటికి పూర్తి చేస్తా రు.
స్వచ్ఛ్ సర్వేక్షణ్ గ్రామీణ్ 2019: పరిమాణాత్మక మరియు
గుణాత్మక పారిశుద్ధ్య (స్వచ్ఛతా) పమ
్ర ాణాల ప్రాతిపదక
ి న
భారతదేశంలోని అన్ని జిల్లా ల ర్యాంకింగ్ను అభివృద్ధి చేయడానికి
తాగునీరు మరియు పారిశుద్ధ్య విభాగం ఒక స్వతంత్ర సర్వే
ఏజెన్సీ ద్వారా “స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ గ్రామీణ్ -2019” (ఎస్ఎస్జి
2019)ను నియమించింద.ి ఈ అధ్యయనంలో 33 రాష్ట్రా లు /
యుటిలు, 683 జిల్లా లు మరియు 17,209 గ్రామాలు ఉన్నాయి.
సర్వే పరిధల
ి ో పాఠశాలలు, అంగన్వాడీలు, పిహచ్
ె సల
ి ు, సంతలు /
బజార్లు , పంచాయతీ, ఎస్సి / ఎస్టీ కమ్యూనిటీ టాయిలెట్లు వంటి
బహిరంగ ప్రదశ
ే ాలు మరియు స్వచ్ఛతప�ై పౌరుల అవగాహన
సర్వేలు చేరి ఉన్నాయి. విశ్వసనీయతను పెంపొ ందంి చడానికి
ప్రత్యేకంగా ఒక సమగ్ర అవగాహనా కార్యకమ
్ర ాన్ని కూడా
మంత్రిత్వ శాఖ ప్రా రంభించింద.ి
స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ గ్రామీణ్ 2019 లక్ష్యాలు:
•

•
•
•
•

30

పెద్ద ఎత్తు న పౌరుల
అవగాహనను పెంచటం

భాగస్వామ్యం

మరియు

ఎస్బిఎమ్-జి ప్రమాణాలను ఉపయోగించి జిల్లా లు
మరియు రాష్ట్రా ల ర్యాంకింగ్

పౌరుల అభిప్రాయాలను ప్రత్యేకంగా చూపుతుంది

స్వచ్ఛ్ సర్వేక్షణ్
గ్రామీణ్ – 2019
గురించి అవగాహన
కలిగిన పౌరులు

పరిశుభ్రతా స్థాయిలో
సుస్థిర పురోగతి కోసం
పౌరుల స్వచ్ఛ్ భారత్
మిషణ్-గ్రామీణ్ ఘనత

పౌరులు తమ
గ్రామంలో ద్రవ
వ్యర్థాలను
నిర్వహించడానికి తగిన
ఏర్పాట్లు నివేదించారు

పౌరులు తమ
గ్రామంలో ఘన
వ్యర్థాలను
నిర్వహించడానికి తగిన
ఏర్పాట్లు నివేదించారు

సేవా స్థాయి పురోగతి (స్వీయ అంచనా నివేదిక)

పంచాయతీలు
మరియు స్వచ్ఛగ్రాహీల
సామర్ధ్యాలను పెంచడం
కోసం క్షేత్ర శిక్షకుల
లభ్యతను 76.8%
జిల్లా లు నివేదించాయి

•

ఒడిఎఫ్ సుస్థిరత సెల్
(ఒడిఎఫ్.ఎస్ సెల్)
స్థాపనను 72.3%
జిల్లా లు నివేదించాయి

ఎస్సీ/ఎస్టీ బస్తీలో
సామూహిక
మరుగుదొ డ్ల
నిర్మాణాన్ని 63%
జిల్లా లు నివేదించాయి

మరుగుదొ డ్లతో
హెచ్హెచ్ల సార్వత్రిక
అమలు కోసం ప్రత్యేక
ఉద్యమంప�ై బహిరంగ
ప్రకటనను 66.9%
జిల్లా లు నివేదించాయి

4 + 1 ఐఇసి
అమలులో ఉన్నట్లు
69.4% జిల్లా లు
నివేదించాయి

ఎస్బిఎమ్-జి
కింద
పర్యావరణ
నిర్వహణ
(ఇఎమ్ఎమ్) మరియు ఐఇసి / బిసిసి జోక్యాల
ప్రభావ స్థాయిని పర్యవేక్షించటం

స్వచ్ఛతకు ప్రతీకగా ఉన్న ప్రదేశాలు (ఎస్ఐపి): స్వచ్ఛ
భారత్ మిషన్ కింద స్వచ్ఛతకు ప్రతీకగా ఉన్న ప్రదేశాల
(ఎస్ఐపి) 3వ వార్షిక సమీక్షా సమావేశం 2020 ఫిబవ
్ర రి 18న
జార్ఖండ్లోని దేవఘర్లో ఎస్ఐపి ప్రతీకాత్మక ప్రదేశాలలో
ఒకటిగా ఉన్న బ�ైద్యనాథ్ ధామ్లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం
ఎస్ఐపి స్థానాల అధిపతులకు మరియు వారి సిఎస్ఆర్
భాగస్వాములకు
వారి
కార్యక్రమాల
నవీకరణలను
ప్రదర్శించడానికి అవకాశాన్ని అందించింది.
ఎస్ఐపి అనేది భారతదేశవ్యాప్ తంగా వారసత్వం, మత
మరియు / లేదా సాంస్కృతిక ప్రా ముఖ్యత కారణంగా
“ఐకానిక్”గా ఉన్న 100 ప్రదేశాలను శుభ్రపరచడంప�ై దృష్టి
సారించేందుకు
బహుళ-వాటాదారులతో కూడిన ఒక
ప్రయత్నం. ఈ ప్రదశ
ే ాలలో పరిశుభ్రత పరిస్థితులను విస్ తృత
స్థాయిలో మెరుగుపరచాలన్న లక్ష్యంతో డిడడ
ి బ్ల్ యుఎస్ నోడల్
మంత్రిత్వ శాఖగా పట్ట ణాభివృద్ధి, పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక
మంత్రిత్వ శాఖల భాగస్వామ్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని
నిర్వహిస్తోంది. అన్ని ఐకానిక్ స�ట
ై ్ల కు నియమిత పిఎస్యులు
ఆర్థిక మరియు సాంకేతిక మద్ద తునందిస్తు న్నాయి.

జిల్లా ల్లోని ఎంపిక చేసిన గ్రామ పంచాయతీలతో కలిసి
వారి అభిప్రా యాన్ని కోరటం

దశ I ఐకానిక్ ప్రదేశాలు: 1. అజ్వీర్ షరీఫ్ దర్గా ;
2. సిఎస్టి ముంబయి; 3. స్వర్ణ దేవాలయం, అమృత్సర్;
4. కామాఖ్య దేవాలయం, అస్సాం; 5. మాయికర్ణిక ఘాట్,
వారణాసి; 6. మీనాక్షి దేవాలయం, మదుర�ై; 7. శ్రీ మాతా వ�ైష్ణో
దేవి, కట్రా , జె అండ్ కె; 8. శ్రీ జగన్నాథ్ దేవాలయం, పూరి;
9. తాజ్ మహల్, ఆగ్రా; 10. తిరుపతి దేవాలయం, తిరుమల

ఆన్-గ్రౌండ్ ఆడిట్ మరియు నమూనా సర్వే ద్వారా
స్వచ్ఛతా పురోగతిని అంచనా వేయడం

దశ II ఐకానిక్ ప్రదేశాలు: 1. గంగోత్రి; 2. యమునోత్రి;
3. మహాకాళేశ్వర్ దేవాలయం, ఉజ్జ యిని; 4. చార్ మినార్,

మెరుగ�ైన పరిశుభ్రత కోసం గ్రామాల
ఆరోగ్యకరమ�ైన పో టీని ప్రో త్సహించటం

జూన్ 2020

మధ్య

హ�ైదరాబాద్; 5. సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అస్సిస్సి చర్చి
మరియు కాన్వెంట్, గోవా; 6. ఎర్నాకుళంలోని కాలాడి వద్ద
ఆది శంకరాచార్య దేవాలయం; 7. శ్రావణ్బెల్గో లాలో
గోమతేశ్వర్; 8. బ�ైజ్నాథ్ ధామ్, దేవగఢ్; 9. బీహార్ లోని
గయ తీర్థం; 10. గుజరాత్ లోని సో మనాధ దేవాలయం
దశ III ఐకానిక్ ప్రదశ
ే ాలు: 1. శ్రీ ధర్మ సంస్థ దేవాలయం;
2. మన గ్రామం, ఉత్తరాఖండ్; 3. విదుర్ కుటి దేవాలయం,
ఉత్త ర ప్రదశ్
ే ; 4. శ్రీ సర్వేశ్వర్ మహాదేవ్ దేవాలయం; 5. శ్రీ నాగ
వాసుకి దేవాలయం; 6. కణ్వాశమ
్ర ం, ఉత్తర పద
్ర శ్
ే ; 7. ఎమ
కీథల్
ె , మణిపూర్; 8. హజార్దౌరి ప్యాలెస్, పశ్చిమ బంె గాల్;
9. పంగాంగ్ త్సో; 10. శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠ్ మంత్రా లయం

ఎన్ఏఆర్ఎస్ఎస్ 2019-20: స్వచ్ఛ్ భారత్ మిషన్
గ్రామీణ్ (ఎస్బిఎం-జి)కు ప్రపంచ బ్యాంకు సహాయక ప్రా జెక్టు
కింద స్వతంత్ర ధృవీకరణ సంస్థ (ఐవిఎ) నిర్వహించిన జాతీయ
వార్షిక గ్రామీణ పారిశుధ్య సర్వే (ఎన్ఏఆర్ఎస్ఎస్) 201920లో, గ్రామీణ భారతదేశంలో 95.9% కుటుంబాలు
మరుగుదొ డ్డిని వాడటానికి వాటి సౌలభ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయని
కనుగొన్నారు. వివిధ జిల్లా లు / రాష్ట్రా లు గతంలో ప్రకటించిన
మరియు ఓడిఎఫ్గా ధృవీకరించబడిన 90.1% గ్రామాలలో
బహిరంగ మలవిసర్జ న రహిత (ఓడిఎఫ్) స్థితిని కూడా
ఎన్ఎఆర్ఎస్ఎస్ పునఃధృవీకరించింది. నవంబర్ 2019
మరియు ఫిబవ
్ర రి 2020 మధ్యలో భారతదేశంలోని రాష్ట్రా లు
మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలోని 6136 గ్రామాలలో
92040 గృహాలను ఈ సర్వేని నిర్వహించారు.
ఎన్ఏఆర్ఎస్ఎస్ 2019-20 యొక్క ముఖ్య ఫలితాలు ఈ
దిగువ విధంగా ఉన్నాయి:
•
•
•

•

ఈ సర్వే కాల సమయంలో 94.4% గృహాలకు
మరుగుదొ డ్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు గుర్తించారు
95.9% మందికి మరుగుదొ డ్లు
అందుబాటులో
ఉండగా, వారు వాటిని ఉపయోగిస్తు న్నారు

గతంలో ఓడిఎఫ్గా తనిఖీచేయబడి, ప్రకటించబడిన
90.1% గ్రామాలు ఓడిఎఫ్గా కొనసాగుతున్నట్లు
నిర్ధా రించబడింది మిగిలిన దాదాపు 93% గ్రామాలు
కూడా పారిశుధ్య వర్తింపును కలిగి ఉన్నాయి.

సర్వే చేయబడిన 95% గ్రామాలలో కనీస వ్యర్ధా లు మరియు
నీరు నిలిచి ఉండటం కనీసంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

గోబర్-ధన్ పథకం: హర్యానాలోని కర్నాల్ వద్ద 2018
ఏప్రిల్ 30న గాల్వన�ైజింగ్ ఆర్గానిక్ బయో-ఆగ్రో రిసో ర్స్ ధన్
లేదా గోబర్ధన్ పథకాన్ని ఎండిడబ్ల్ యుఎస్ ప్రా రంభించింది.
పశువుల పేడ మరియు ఇతర సేంద్రీయ వనరులను
బయోగ్యాస్ మరియు సేంద్య
రి
ఎరువుగా మార్చడానికి
స్థానిక వ్యాపారవేత్తలను ప్రో త్సహించడం ద్వారా ర�ైతులు
మరియు పశువుల యజమానుల ఆదాయాన్ని పెంచుతూ
గ్రామాలను శుభ్రంగా ఉంచడం ఈ పథకం లక్ష్యం.

నమామి గంగే: నమామి గంగే కార్యక్రమం జల్ శక్తి
మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన జల వనరులు, నది అభివృద్ధి
మరియు గంగా పునరుద్ధ రణ విభాగం చేపట్టిన ఒక చొరవ.
అంతర్-మంత్రిత్వ శాఖల చొరవగా, గంగా నది ఒడ్డు న ఉన్న
గ్రామాలను ఓడిఎఫ్గా తయారు చేయడం మరియు ఘన,
ద్రవ వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ (ఎస్ఎల్డబ్ల్ యుఎమ్)తో కూడిన
వ్యవహారాలను
ఎమ్డిడబ్ల్ యుఎస్
అమలు
చేస్తోంది.
ఉత్త రాఖండ్, ఉత్త ర ప్రదేశ్, బీహార్, జార్ఖండ్, పశ్చిమ
బెంగాల్లకు చెందిన 52 జిల్లా ల వ్యాప్ తంగా ఉన్న మొత్ తం
4470 గ్రామాలను రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాల క్రియాశీల సహాయంతో
ఒడిఎఫ్గా ప్రకటించారు. ఇప్పుడు మంత్రిత్వ శాఖ నేషనల్
మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా (ఎన్ఎంసిజి) సమన్వయంతో గంగా
నది ఒడ్డు న ఉన్న 25 గ్రామాలను గంగ గ్రామ్లుగా తీర్చిదిదదే ్
కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది.

దే

ఎస్బిఎమ్-జి దశ- II
ప్రారంభించబడింది

శ రాజధానిలో 2020 మార్చి 4న జరిగిన జాతీయ
వ్యాప్తి మరియు సంప్రదంి పుల వర్క్షాప్వద్ద కేంద్ర జల

శక్తి మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షేఖావత్, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్
(గ్రామీణ) దశ-IIను ప్రా రంభించారు.

ఈ వర్క్షాప్ను శ్రీ షెఖావత్ ప్రా రంభిస్తూ

ఎస్బిఎం

(జి) యొక్క దశ-I యొక్క అపారమ�ైన విజయాన్ని
ప్రశంసించారు మరియు 2014 అక్టో బర్ 2న ప్రా రంభించిన

తరువాత 5 సంవత్సరాల నుండి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సార్వత్రిక
కవరేజ్ మరియు సురక్షితమ�ైన పారిశుద్ధ్యానికి సౌలభ్యాన్ని
కల్పించే దిశగా ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో

ఎస్బిఎం(జి) కింద సాధించిన ప్రముఖ విజయాలకు మిషన్
దశ-II కేబినెట్ ఆమోదం గొప్ప గుర్తింపు అని అన్నారు.
మరుగుదొ డ్ల

అందుబాటు

మరియు

వాడకం

విషయంలో ఎవరూ మిగలకుండా చూసే విషయంగా గత
ఐదు సంవత్సరాలలో ఈ కార్యక్రమం కింద సాధించిన

విజయాలను సుస్థిరం చేసుకోవటంప�ై ఎస్బిఎమ్(జి) దశ-II
దృష్టి సారిస్తుంది. ఇది దేశంలోని ప్రతీ గ్రామ పంచాయతీలో

గ్రామోదయ సంకల్ప్

31

అవుతుంది. ఇందులో రూ 52,497 కోట్లు తాగునీరు మరియు
పారిశుద్ధ్య శాఖ బడ్జెట్ నుండి కేటాయించబడగా, మిగిలిన
మొత్తాన్ని 15వ ఆర్థిక సంఘం, ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎస్
మరియు రాబడి కల్పనా నమూనాల కింద విడుదల చేస్తు న్న
నిధుల నుండి ప్రత్యేకించి ఘన మరియు ద్రవ వ్యర్థ పదార్థాల
నిర్వహణ కోసం కేటాయించబడతాయి.

సమర్ధవంతమ�ైన ఘన మరియు ద్రవ వ్యర్ధా ల నిర్వహణ
(ఎస్ఎల్డబ్ల్ యుఎమ్)ను నెలకొల్పుకునేలా కూడా చూస్తుంది.
కేంద్ర జల శక్తి, సామాజిక న్యాయం, సాధికారత శాఖ
సహాయ మంత్రి శ్రీ రత్త న్ లాల్ కటారియా ఈ సందర్భంగా
మాట్లా డుతూ, గత ఐదేళ్లలో దేశవ్యాప్ తంగా గ్రామీణ సమాజ
సభ్యులలో భారీ ప్రవర్త నా మార్పును ప్రేరేపించడంలో మరియు
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ను నిజమ�ైన ప్రజా ఉద్యమంగా
మార్చడంలో అవిశ్రాంతంగా చేసిన కృషికి కేంద్ర, రాష్ట ్ర ప్రభుత్వ
అధికారుల ఎస్బిఎం (జి) బృందాన్ని, లక్షలాది మంది
స్వచ్ఛగ్రహిలను అభినందించారు.
తాగునీరు
మరియు
పారిశుద్ధ్య
విభాగం
(డిడిడబ్ల్ యుఎస్) కార్యదర్శి శ్రీ పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ ఎస్బిఎం
(జి) దశ II యొక్క విధి విధానాల గురించి వివరిస్తూ , మొత్ తం
రూ 1,40,881 కోట్ల బడ్జెట్ వ్యయంతో మిషన్ మోడ్లో
2020-21 నుంచి 2024-25 వరకు అమలు చేయనున్నట్లు
తెలియజేశారు. ఇది విభిన్న మరియు అసాధారణమ�ైన
ఫ�ైనాన్సింగ్ శ్ణ
రే ుల మధ్య సమన్వయం ఒక ఆధునిక నమూనా

తాగునీరు మరియు పారిశుద్ధ్య విభాగ (డిడిడబ్ల్ యుఎస్)
అదనపు కార్యదర్శి, శ్రీ అరుణ్ బరోకా మాట్లా డుతూ
పెట్టు బడుల స్థిరత్వం మరియు ఇప్పటివరకు సాధించిన
ప్రయోజనాల ద్వారా ఓడిఎఫ్కు మించి ఎస్బిఎం-జిని
కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు; ఇంకా ఘన
మరియు ద్రవ వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణతో గ్రామాల సంపూర్ణ
శుభ్రతను నిర్ధా రించాలని అన్నారు.
ప్లా స్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణ, బయో-డిగ్రేడబుల్ ఘన
వ్యర్థాల నిర్వహణ (జంతు వ్యర్థాల నిర్వహణతో సహా),
గ్రేవాటర్ నిర్వహణ మరియు మల బురద నిర్వహణ అనే
నాలుగు ముఖ్య ప్రదేశాల కోసం ఉత్పత్తి -ఫలిత సూచికల
ఆధారంగా ఓడిఎఫ్ (బహిరంగ మలవిసర్జన రహిత) ప్ల స్కు
చెందన
ి
ఘన మరియు దవ
్ర వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ
(ఎస్ఎల్డబ్ల్ యుఎమ్)
భాగం
పర్యవేక్షించబడుతుంది.
ఎస్బిఎమ్(జి) దశ II గృహ మరుగుదొ డ్లు మరియు కమ్యూనిటీ
మరుగుదొ డ్ల నిర్మాణం అలాగే కంపో స్ట్ గుంటలు, ఇంకుడు
గుంటలు, వ్యర్థాల స్థిరక
ీ రణ చెరువులు, మట
ె ర
ీ య
ి ల్ రికవరీ
సౌకర్యాలు మొదల�న
ై టువంటి ఎస్ఎల్డబ్ల్ యుఎమ్కోసం మౌలిక
సదుపాయాల ద్వారా ఉపాధి కల్పనను మరియు గ్రామీణ
ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రో త్సాహం అందంి చటాన్ని కొనసాగిస్తుంది.

ఎస్బిఎమ్(జి) కోసం సమాచారం,
విద్య మరియు కమ్యూనికేషన్ (ఐఇసి)

ఎ

స్బిఎమ్జిలో భారీ సమీకరణానికి కేంద్రంగా ఉన్న
సమాచారం, విద్య మరియు కమ్యూనికేషన్ (ఐఇసి)లు

దాదాపు 6 లక్షల గ్రామాలలో విస్త రించి ఉన్న గ్రామీణ
సమాజంలో
ప్రవర్త న
మార్పును
ప్రేరేపించడానికి

అవగాహనను మరియు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించాయి.

అత్యంత ప్రభావవంతమ�ైన భాగం. స్వచ్ఛగ్రాహిలుగా పిలవబడే

ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా రూపొ ందాయి మరియు దేశ పౌరుల

2019వ సంవత్సరం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా

ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ (ఐపిసి) ఐఇసి యొక్క

గౌరవ పధ
్ర ాన మంత్రి నరేంద్ర మోడి ప్రకటించినట్లు గా 2022

6 లక్షలకు ప�ైగా గల గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి స్వచ్ఛంద
సేవకులు, అందుబాటులో ఉండి సురక్షిత పారిశుద్ధ్యానికి

చేయాలనే ఒక కొత్త సంకల్పంతో సహా ఘన, ద్రవ వ్యర్ధా ల

వాడేలా చూడటానికి గ్రామీణ సమాజాన్ని ప్రేరేపించడానికి

ఓడిఎఫ్ ప్ల స్ కార్యకలాపాలు మరియు మరుగుదొ డ్ల క్రమబద్ధ

కమ్యూనికేషన్ సాధనంగా ఉపయోగిస్తు న్నారు. ఈ ఆర్థిక

నాటికి దేశాన్ని ఒకసారి వాడే ప్లా స్టిక్ (ఎస్యుపి) రహితంగా
నిర్వహణప�ై అవగాహన, కార్యాచరణలను కలిగించేపరంగా

ప్రో త్సహించడానికి

మరియు

మరుగుదొ డ్లను

నిరంతరం

మరియు సమీకరించడానికి ఐపిసిని ఒక సమర్థవంతమ�ైన

వాడకంప�ై దృష్టి సారించటంతో ఎస్బిఎమ్జి మరియు బహిరంగ

సంవత్సరంలో ఐఇసి నిధుల వినియోగం అత్యధికంగా

్ర ు పో షిస్తోంది.
సాధించటంలో ఐఇసి మరింత కీలక పాతన

పెరిగింది.

మల విసర్జ న రహిత (ఓడిఎఫ్) కింద సుస్థిర విజయాలను
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ఉండటంతో రాష్ట్రా ల వ్యాప్ తంగా ఐఇసి ఖర్చు గణనీయంగా
ఐఇసిప�ై

పెరిగిన

వ్యయం

అనుసూచిత

సమయానికి ముందే పారిశుధ్య అంతరాన్ని పూడ్చడానికి
సహాయపడింది.

సంవత్సర కాలంలో వేగవంతమ�ైన ప్రవర్త న మార్పు

కమ్యూనికేషన్ మరియు ఓడిఎఫ్ స్థిరత్వంప�ై దృష్టి సారించిన

భాగస్వాములందరిలో ప్రో గ్రామ్ పట్ల అధిక విశ్వసనీయతను
నిర్వహించడం ఐఇసి పధ
్ర ాన కేంద్రంగా ఉన్నాయి. కేంద్రం

మరియు రాష్ట ్ర / జిల్లా ఐఇసి పమ
్ర ేయాల కోసం నిర్మాణాత్మక

యు

విధానాన్ని తీసుకురావడానికి రచనాత్మక కార్య పణ
్ర ాళికలు,
పక
్ర ్రియలు మరియు విధానాలు రూపొ ందించబడ్డాయి.
వివిధ భాగస్వాముల మధ్య ఒక ఐఇసి ఫ్రేమ్వర్క్
తెలియపరచబడింది.
ప్రత్యేక
ఐఇసి
స్థాపించబడి,
మార్గ దర్శకాలు జారీ చేయబడ్డాయి, ఐఇసి ప్రమేయాలు
మరియు ఐఇసి నిధుల సమర్థవంతమ�ైన వినియోగాలు
ఖచ్చితంగా ప్రతిబింబించేలా చూడడడానికి ఐఎమ్ఐఎస్లో
సవరణలు చేయబడ్డాయి.

ఎస్బిఎమ్-జి ప్రభావం: గ్రామీణ మహిళల సౌకర్యం,
భద్రత మరియు ఆత్మగౌరవం

నిసెఫ్ మరియు బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్
ఫౌండేషన్ నిర్వహించిన అధ్యయనం ప్రకారం
గృహ మరుగుదొ డ్ల సౌలభ్యం పెరగటం గ్రామీణ భారతదేశంలో
మహిళలకు వసతి, భద్రత మరియు ఆత్మగౌరవంలో
మెరుగుదలకు దారితీసిందని తెలిపింది.

మార్చి 8, 2020న అంతర్జా తీయ మహిళా
దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని 2020 మార్చి 4న
నిర్వహించిన జాతీయ పంపిణీ మరియు సంప్రదింపుల వర్క్
షాపులో కేంద్ర జల శక్తి శాఖ మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షేఖావత్
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీన్ (ఎస్బిఎం-జి)కు చెందిన దశ
IIను ప్రా రంభించినప్పుడు ఈ అధ్యయనాన్నివిడుదల చేశారు.
ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర జల శక్తి మరియు సామాజిక
న్యాయం మరియు సాధికారత శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ రత్త న్
లాల్ కటారియా, తాగునీరు మరియు పారిశుద్ధ్య విభాగం
(డిడిడబ్ల్ యుఎస్) కార్యదర్శి శ్రీ పరమేశ్వరన్ అయ్యర్, డిడిడబ్ల్ యుఎస్
అదనపు కార్యదర్శి శ్రీ అరుణ్ బరోకా, గ్రామీణ పారిశుద్ధ్య ప్రధాన
కార్యదర్శులు / కార్యదర్శులు, రాష్ట్రా లు / యుటిల మిషన్
డ�ైరెక్టర్లు (ఎస్బిఎంజి), మంత్రిత్వ శాఖ (భారత ప్రభుత్వం) నుండి
ఉన్నతాధికారులు మరియు ఎస్బిఎంజిలో సేవలందిస్తు న్న
ఆహ్వానించబడిన రాష్ట ్ర నోడల్ ఇతర అధికారులు విచ్చేశారు.
గ్రామీణ భారతదేశంలో మహిళల సౌలభ్యం, భదత
్ర
మరియు ఆత్మగౌరవంప�ై స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ (గ్రామీన్)
పభ
్ర ావం గురించిన అధ్యయనం - బీహార్, మధ్యపద
్ర శ్
ే , మహారాష్ట ,్ర
రాజస్థాన్ మరియు ఉత్తర పద
్ర శ్
ే ల
 తో కూడిన 5 రాష్ట్రా లలో 6,993
మంది మహిళలను ఫిబవ
్ర రి, 2020లో సర్వే చేసంి ద,ి ఇళ్ళలో
మరుగుదొ డ్లు ఉండటం వలన గ్రామీణ భారతదేశంలో మహిళల
సువిధ (సౌలభ్యం), సురక్ష (భదత
్ర ) మరియు స్వాభిమాన్
(ఆత్మగౌరవం) మెరుగుదలవాటికి దారితీసిందని సూచించింద.ి
మరుగుదొ డ్ల సౌలభ్యత పెరగడం వల్ల ఆరోగ్య
ప్రమాదాలు తగ్గ డం, సమయం ఆదా కావటం, టాయిలెట్ను


కలిగివున్నామనే గర్వంతో కూడిన భావన, గోప్యత పెరగడం
మరియు ఒత్తి డి తగ్గ డం కూడా జరిగింది.
కీలక అంశాలు ఏమంటే:
•

•

•

మలవిసర్జ న
కోసం
బహిరంగంగా
బయటకు
వెళ్ళకపో వడం వలన, 93% మంది మహిళలు దాడుల
బారిన పడకుండా సురక్షితంగా భావిస్తా రు; 93%
మందికి అంటువ్యాధులు సో కుతాయనే భయం
ఉండబో దని; మరియు 93% మంది ఇకప�ై జంతువుల
దాడులకు భయపడనవసరం లేదని భావిస్తు న్నారు.

గతంలో మలవిసర్జ న ప్రదేశాలకు వెళతుం
్ డే 91% మంది
మహిళలు ఇప్పుడు తమ రోజులో ఒక గంట
సమయాన్ని ఆదా చేస్తా రు; 93% మంది మహిళలు
మలవిసర్జన చేయాలనే కోరికను నియంత్రించడానికి
ఇకప�ై తినడం మానేయవలసిన అవసరం లేదు;
మరియు 98% మంది మహిళలు మలవిసర్జన కోసం 1
కిలోమీటరు వరకు ప్రయాణించాల్సిన అవసరం లేదు.
88% మంది మహిళలు మరుగుదొ డ్డిని కలిగి
ఉండటాన్ని గర్వకారణంగా భావించసాగారు. 81%
మహిళలు
ఇకప�ై
ఋతుకమ
్ర
పరిశుభ్రతా
మట
ె ర
ీ య
ి ల్ను మార్చేటప్పుడు గోప్యత గురించి
ఆందో ళన చెందనవసరం లేదు. 77% మంది మహిళలు
ఋతుకమ
్ర
పరిశుభత
్ర ా సామగ్రిని మార్చడం గురించి
ఒత్తిడి లేకుండా ఉంటారు.
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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ఓడిఎఫ్ సుస్థిరత మరియు స్వచ్ఛతా దర్పణ్ అవార్డులప�ై
జాతీయ కార్యశాల

శ్రీ అమీర్ ఖాన్ (పానీ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు
మరియు నటుడు) ద్వారా ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో కొత్త
ఢిల్లీ లో 2020 జనవరి 12న జల విద్యుత్ శాఖలోని త్రా గు
నీరు మరియు పారిశుధ్యం (డిడిడబ్ల్ యుఎస్) విభాగం ఓడిఎఫ్
సుస్థిరత కార్యశాలను నిర్వహించింది. ఈ కార్యశాలలో
భాగంగా, ముఖ్యమ�ైన పరిశుభ్రతా ప్రమాణాలప�ై ఉత్త మ
పనితీరును ప్రదర్శించిన జిల్లా లకు శ్రీ ఖాన్ స్వచ్ఛతా దర్పణ్
అవార్డు లను బహుకరించారు. అవార్డు గ్రహీతలలో తూర్పు
గోదావరి (ఆంధ్ర ప్రదేశ్), వెస్ట్ కామెంగ్ (అరుణాచల్ ప్రదేశ్),
బెంటారా (ఛత్తీ స్గఢ్), దయ్యు (దమన్ మరియు దయ్యు),
పానిపట్ (హర్యాణా), వడో దరా (గుజరాత్), కొల్హాపూర్
(మహారాష్ట )్ర , మోగ (పంజాబ్), ఈస్ట్ సిక్కిం (సిక్కిం)
మరియు పెదపల్లి (తెలంగాణా). ప్లా స్టిక్ వ్యర్థ నిర్వహణ కోసం
వినూత్నీకరణ మరియు చొరవల కోసం కూడా నాలుగు
జిల్లా లకు బహుమతీ ప్రదానం చేశారు - దిబ్రూ గఢ్ (అస్సాం),
సిర్మౌర్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్), ఇండో ర్ (మధ్య ప్రదేశ్) మరియు
పూరి (ఒదిషా).
ఓడిఎఫ్ ప్రభావ అధ్యయనం - 2019 జూన్ 5న ప్రపంచ
పర్యావరణ దినోత్సవం
పర్యావరణానికి చెందిన - అది భూగర్భజలాలు,
ఉపరితల నీరు, నేల లేదా గాలి ఏద�ైనా కానీయండి - అలాగే
రే స్సు
ఓడిఎఫ్ ప్రాంతాలలోని ప్రజల ఆరోగ్యం మరియు శ్య
వంటి అన్ని అంశాలను స్వచ్ఛత ప్రభావితం చేస్తుంది. కేంద్ర
జల శక్తి మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ భూగర్భజల
కాలుష్యాన్ని తగ్గించటంలో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ను
ప్రశంసిస్తూ , భారతదేశం బహిరంగ మలవిసర్జ న రహితంగా
మారే సమయానికి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ 3 లక్షలకు ప�ైగా
ప్రా ణాలను
కాపాడుతుందని
డబ్ల్యూహెచ్ఓ
2018
అధ్యయనం అంచనా వేసిందని అన్నారు. స్వచ్ఛ భారత్
మిషన్ (గ్రామీణ)ప�ై నిర్వహించిన రెండు స్వతంత్ర మూడవ
పార్టీ అధ్యయనాలను విడుదల చేస్తూ , ఈ కార్యక్రమం
రాబో యే కాలంలో ప్రజల జీవితాలను సానుకూలంగా
ప్రభావితం చేయటాన్ని కొనసాగిస్తూ నే ఉంటుందని మంత్రి
అన్నారు.
యునిసెఫ్ మరియు బిల్, మెలిండా గేట్స్
ప్రా రంభించిన ఈ అధ్యయనాలు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్
(గ్రామీణ్) పర్యావరణ ప్రభావం మరియు కమ్యూనికేషన్
సరళిని అంచనా వేయడాన్ని లక్ష్యంగా కలిగివున్నాయి.
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యునిసెఫ్ ద్వారా పర్యావరణ ప్రభావ అధ్యయనం:
మల కాలుష్య పరంగా, ఓడిఎఫ్ రహిత గ్రామాలు సగటున ఈ
విధంగా ఉన్నాయని అధ్యయనం కనుగొంది:
•

•
•

వారి భూగర్భజల వనరులు కలుషితమయ్యే అవకాశం
11.25 రెట్లు ఎక్కువ (కేవలం మానవుల వలన
మాత్రమే కలిగే కలుషితాల నుండి 12.7 రెట్లు ఎక్కువ)

వారి నేల కలుషితమయ్యే అవకాశం 1.13 రెట్లు
ఎక్కువ

ఆహారం కలుషితమయ్యే అవకాశం 1.48 రెట్లు ఎక్కువ
కాగా, ఇంటి తాగునీరు కలుషితమయ్యే అవకాశం
2.68 రెట్లు ఎక్కువ.

గేట్స్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఐఇసి అడుగుజాడల అధ్యయనం
•

•

ఎస్బిఎం ద్రవ్య మరియు ద్రవ్యేతర ఐఇసి
కార్యకలాపాలలో రూ.22,000 నుండి రూ.26,000
కోట్ల కు సమానమ�ైన ఖర్చును సమీకరించింది.

ఈ ఖర్చుతో సమానంగా, ఐఇసి కార్యకలాపాలకు
ప్రభుత్వం, ప్రవ
ై ేటు రంగం మరియు అభివృద్ధి సమాజం
ఖర్చు చేసిన నగదు వ్యయం రూ 3,500 - రూ
4,000 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా.

గ్రామీణ భారతదేశంలో నివసించే సగటు వ్యక్తి గత
ఐదేళ్ళలో 2,500 - 3,300 ఎస్బిఎమ్ ఐఇసి సంబంధిత
సందేశాలను అందుకున్నారు.
స్వచ్ఛ భారత్ దివస్, 2 అక్టో బర్ 2019, సబర్మతి నది వద్ద
గౌరవనీయ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడి స్వచ్ఛ్
భారత్ దినోత్సవం 2019ని అహ్మదాబాద్లో ప్రా రంభించారు.
మహాత్మా గాంధీ 150వ జయంతిని పురస్కరించుకుని
ఆయన తపాలా బిళ్ళ మరియు వెండి నాణెంను విడుదల
చేశారు. ఆయన విజేతలకు స్వచ్ఛ భారత్ పురస్కారాలను
కూడా అందజేశారు. ఆ రోజున ముందుగా, ఆయన సబర్మతి
ఆశ్రమం వద్ద మహాత్మా గాంధికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. ప్రధాన
మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ ‘స్వచ్ఛ భారత్ దివస్’ కార్యక్రమం వద్ద
సర్పంచ్లను సంబో ధించి ప్రసంగిస్తూ , యావత్ ప్రపంచం
మహాత్మా గాంధీ 150వ జయంతిని సంస్మరించుకుంటోందని,

కొన్ని రోజుల క్రితం యుఎన్ గాంధీజీప�ై పో స్ట ల్ స్టాంప్ విడుదల
చేసిన
తరువాత
ఈ
కార్యక్రమం
మరింత
చిరస్మరణీయమయిందని అన్నారు. తన జీవితకాలంలో
చాలాసార్లు సబర్మతి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించే అవకాశం తనకు
కలిగిందని, మిగతా సమయాల్లో మాదిరిగానే ఈసారి కూడా
నూతన శక్తిని పొ ందానని ఆయన చెప్పారు. గౌరవనీయ
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ మాట్లా డుతూ, గ్రామాలు
తమంతట తాము బహిరంగ మలవిసర్జ న నుండి విముక్తి
పొ ందాయని ప్రకటించుకున్నాయని చెపుతూ, ప్రతి దేశవాసినీ,
ప్రత్యేకించి గ్రామాలలో నివసించేవారిని, సర్పంచ్లను మరియు
‘పరిశుభ్రత’ కోసం పనిచేసిన వారందరినీ అభినందించారు.
వయస్సు, సామాజిక మరియు ఆర్థిక స్థితిగతులతో సంబంధం
లేకుండా శుభ్రత, ఔన్నత్యం మరియు గౌరవంతో కూడిన ఈ
ప్రతిజ్ఞ లో ప్రతి ఒక్కరూ సేవలందించారని ఆయన అన్నారు.
భారతదేశం 10 కోట్ల కు ప�ైగా మరుగుదొ డ్లు నిర్మించడం ద్వారా
60 నెలల్లో 60 కోట్ల కు ప�ైగా జనాభాకు మరుగుదొ డ్డి
సౌకర్యాలను అందించడం యావత్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి
గురిచేసింది.
స్వచ్ఛతా సర్వేక్షణ్ గ్రామీణ్ 2019 అవార్డులు, ప్రపంచ
టాయిలెట్ దినోత్సవం
జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన తాగునీరు మరియు
పారిశుద్ధ్య విభాగం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో న్యూఢిల్లీ లోని
పవ
్ర ాసి భారతీయ కేంద్రంలో పప
్ర ంచ మరుగుదొ డ్డి దినోత్సవం
సందర్భంగా వివిధ అంశాలలో అగ్రసథా ్నంలో ఉన్న రాష్ట్రా లు,
కేందప
్ర ాలిత ప్రాంతాలు మరియు జిల్లా లకు కేంద్ర రసాయన,
ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ మంత్రి శ్రీ డివి సదానంద గౌడ
మరియు కేంద్ర జల శక్తి సహాయ మంత్రి శ్రీ రత్తన్ లాల్

కటారియా స్వచ్ సర్వేక్షన్ గ్రామీణ్ (ఎస్ఎస్జి) 2019
అవార్డు లను పద
్ర ానం చేశారు. అహ్మదాబాద్లో మహాత్మా
గాంధీ 150వ జయంతిని పురస్కరించుకుని 2 అక్టో బర్,
2019న నిర్వహించిన స్వచ్ఛ భారత్ దివాస్ కార్యక్రమంలో
అగ్రశ్ణ
రే ి రాష్ట రం్ 'తమిళనాడు', అగ్ర స్థానంలో ఉన్న జిల్లా
'పెద్దపల్లి
(తెలంగాణ)'తో
పాటు
గరిష్ట
పౌరుల
భాగస్వామ్యానికి ఉత్తరపద
్ర ేశ్న
 ు కూడా పధ
్ర ాని నరేంద్ర మోడీ
సత్కరించారు.
పరిమాణాత్మక మరియు గుణాత్మక పారిశుద్ధ్య
(స్వచ్ఛతా) ప్రమాణాల ప్రాతిపదికన భారతదేశంలోని అన్ని
జిల్లా ల ర్యాంకింగ్ను అభివృద్ధి చేయడానికి తాగునీరు మరియు
పారిశుద్ధ్య విభాగం ఒక స్వతంత్ర ఏజెన్సీ ద్వారా “స్వచ్ఛ
సర్వేక్షణ్ గ్రామీణ్ -2019” (ఎస్ఎస్జి 2019)ను
నియమించింది. స్వచ్ఛత పట్ల పాఠశాలలు, అంగన్వాడీలు,
పిహెచ్సిలు, సంతలు / బజార్లు , పంచాయతీ మరియు
పౌరుల అవగాహన మరియు ప్రో గ్రాంను మెరుగుపరచడానికి
వారి సిఫారసులు మరియు ఎస్బిఎమ్జి ఐఎంఐఎస్ నుండి
వచ్చిన డేటాతో సహా సమగ్ర ప్రమాణాల ఆధారంగా ఈ
ర్యాంకింగ్ రూపొ ందించబడింది.
రాష్ట్రీయ స్వచ్ఛతా కేంద్రం
స్వచ్ఛతా అభియాన్ మరియు ప్రజలకు పారిశుద్ధ్యంప�ై
ఆధునిక సాంకేతిక పరిజఞా ్నాలకు సంబంధించిన మొత్ తం
సమాచారంను వ్యాప్తి చేయడానికి ఢిల్లీ లోని రాజ్ఘాట్ వద్ద
రాష్ట్రీయ స్వచ్ఛతా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తు న్నారు. విద్య,
ఉత్త మ అభ్యాసాలు, ప్రపంచ ప్రమాణాలు మరియు విజయ
గాథలు, డిజిటల్ మరియు బాహ్య సంస్థాపనల సమతుల్య
మిశ్రమంతో ఒక ఇంటరాక్టివ్ ఫార్మాట్లో భావనాత్మక
సందేశాలను సమీకరించడం ద్వారా స్వచ్ఛతా గురించిన
సమాచారం, అవగాహన మరియు విద్యను అందించే అనుభవ
కేంద్రంగా లేదా గరిష్ట పౌరుల నిమగ్నతతో క్రియాశీలక వన్స్టాప్ కేంద్రంగా రాష్ట్రీయ స్వచ్ఛతా కేంద్రం ఉండాలని
ప్రతిపాదించబడింది.

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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ముజఫర్పూర్లో అలక్ష్యం చేయబడినవారి కోసం సాముదాయిక
మరుగుదొ డ్లు

తగినంత స్థ లం, డబ్బు లేని లేదా తమ సొ ంత
మరుగుదొ డ్లు నిర్మించకోవడాన్ని నిరోధిస్తు న్న ప్రవర్త నా
సమస్యలు గల కుటుంబాలకు బీహార్లోని ముజఫర్పూర్
జిల్లా యంత్రాంగం 2020 జనవరి 7న సరియా బ్లా క్లోని
ఇబ్రహీంపూర్, బఖ్రా, మణిక్ప
 ూర్ గ్రామాల్లోని మూడు
కమ్యూనిటీ టాయిలెట్ల తాళాలను అందజేశారు.
జిల్లా లోని అన్ని బ్లా కుల కోసం ఇలాంటి సాముదాయిక
మరుగుదొ డ్లు అధికంగా 108 ఉన్నాయి. ఈ చర్య జిల్లా కు
బహిరంగ
మలవిసర్జ న
రహిత
(ఓడిఎఫ్)
స్థితిని
నిలబెట్టు కోవడానికి
సహాయపడుతుంది
ఇంకా
అదే
సమయంలో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ (ఎస్బిఎమ్-జి)
ప్రచారం కింద మిగిలిన ప్రజలకు పారిశుద్ధ్య సదుపాయాలు
లభించేలా చేస్తుంది.
కమ్యూనిటీ టాయిలెట్ అనేది నివాసాలకి సమీపంలోని
ప్రాంతంలో గల అనేకమంది వినియోగదారులకు ప్రయోజనం
చేకూర్చే సమాజ యాజమాన్యంలో ఉండే ఒక ఆస్తి.
అప్పటి ముజఫర్పూర్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ (డిఎం) శ్రీ
అలోక్ రంజన్ ఘోష్ ప్రకారం, కమ్యూనిటీ టాయిలెట్లు
తటస్థ తను తీర్చాయి, ఎందుకంటే అవి ఒక వ్యక్తిగత గృహ
టాయిలెట్ (ఐహెచ్హెచ్ఎల్) నిర్మించబడే వరకు తాత్కాలిక
ఏర్పాటుగా పనిచేస్తా యి మరియు ఇది వినియోగదారుల
వెసులుబాటుకు సహాయపడుతుంది.
సాముదాయిక మరుగుదొ డ్ల హేతుబద్ధ త: వారి
అనుభవం ప్రకారం, పో స్ట్ ట్గ
రి ్గ రింగ్ మరియు అవగాహనను
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కల్పించటం, ఐహెచ్హెచ్ఎల్ నిర్మాణాన్ని ప్రో త్సహించడానికి
ప్రయత్నాలు జరిగాయని డిఎమ్ చెప్పారు. ఏదేమ�ైనా,
గ్రామంలోని ఒక భాగం జనాభా టాయిలెట్ నిర్మాణానికి భూమి
మరియు డబ్బు లాంటి ఆర్థిక వనరులను ఖర్చు చేయలేరని
అధికారులు గ్రహించారు, కాని వారి పారిశుద్ధ్య అలవాట్ల ను
మార్చడానికి తగినంత సుముఖత కలిగి ఉన్నారు. కమ్యూనిటీ
మరుగుదొ డ్లు ఈ వర్గ అవసరాలను తీర్చగలవు, సౌలభ్యం
మరియు గౌరవాన్ని అందిస్తూ నే, బహిరంగ మలవిసర్జనను
నివారిస్తా యి.
సాముదాయిక మరుగుదొ డ్ల కోసం స్థ ల ఎంపిక: మొత్ తం
జిల్లా ను పరిశీలించిన తరువాత, అధికారులు సాముదాయిక
ప్రజలతో సంభాషించారు మరియు పారిశుద్ధ్య కవరేజీలోని
అంతరాలను గుర్తించారు మరియు అత్యవసర శ్రద్ధ
అవసరమయ్యే ప్రాంతాలకు ప్రా ధాన్యత ఇచ్చారు. ఆ తరువాత,
వారు కొన్ని ప్రదేశాలను ఎంచుకున్నారు, లేఅవుట్లు సిద్ధం
చేశారు, పునాది నిర్మించారు మరియు నిర్వహణ కోసం
సమాజానికి అప్పగించే ముందు కమ్యూనిటీ మరుగుదొ డ్ల
నిర్మాణాన్ని ప్రా రంభించారు.
ప్రతి కమ్యూనిటీ మరుగుదొ డ్లు ఆరు మరుగుదొ డ్లను
కలిగి ఉన్నాయి - అందులో 3 పురుషులకు, 3 మహిళలకు,
ఇవి ఒక జంక్షన్ బాక్స్తో రెండు జంట గుంటలతో
అనుసంధానించబడ్డాయి; ఒక ఇంకుడు గుంత, ఇసుక
బ్లా కుతో ఒక చేతి పంపు, మరియు నీటితో కలిసిన సబ్బు
దవ
్ర ం మరియు నీటి వసతి ఏర్పాటు చేశారు. మెటీరియల్
మరియు శ్రామిక ఖర్చులతో సహా మొత్ తం యూనిట్ ధర

రూ 1,79,475. మరుగుదొ డ్ల తాళం చెవుల విషయానికొస్తే,
వాటిని
శుభ్రంగా
ఉంచడానికి
నిబద్ధ త
కలిగిన
కుటుంబాలకు అప్పగిస్తా రు. మరోవ�ైపు, నిర్వహణ
మరియు మరమ్మత్తు పనులను బీహార్ ప్రభుత్వానికి

చెందిన 7 నిశ్చయ్ పథకం కింద ఉన్న వార్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్
అండ్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ (డబ్ల్ యుఐఎంసి)కు అప్పగించారు
మరియు జీవికా దీదీలతో కూడిన నిగ్రాని సమితి నిరంతర
పర్యవేక్షణ చేస్తుంది.

ప్లాస్టిక్ వ్యర్ధాలను పరిష్కరించిన అండమాన్, నికోబార్ దీవులు

స్వ

చ్ఛ భారత్ మిషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్లా స్టిక్ వ్యర్థాల
నిర్వహణ ప్రచారంలో భాగంగా, కేంద్రపాలిత
ప్రాంతమ�ైన అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవుల పరిపాలనా
విభాగం పర్యాటకులు మరియు ఇతరులు వదిలిపెట్టిన 300
కిలోల ప్లా స్టిక్ వ్యర్థాలను తొలగించారు. ఈ వ్యర్థాలను స్వరాజ్
ద్వీప్ (హావ్లాక్ ఐలాండ్) మరియు షహీద్ ద్వీప్ (నీల్
ఐలాండ్)ల నుండి 2020 ఫిబవ
్ర రి 24న పో ర్ట్ బ్లెయిర్కు
రవాణా చేశారు.
అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులలో ప్లా స్టిక్
కాలుష్యం కొంతకాలంగా పెరుగుతున్నందున ప్రజాందో ళన
ఉంది. ఈ చెత్త ప్రధాన భూభాగం నుండి ప్లా స్టిక్తో కూడిన
పాత్రలలో రవాణా చేయబడిన ఉత్పత్తు ల వలన పర్యాటకులు
మరియు ఆ ద్వీపాలలో నివసించే ప్రజల నుండి వస్తుంది.
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ (ఎస్బిఎమ్-జి) కోసం
నోడల్ ఆఫీసర్గా నియమించబడిన ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ శ్రీ
బిజోయ్ కుమార్ దాస్ ప్రకారం, సేకరించిన వ్యర్థాలను రవాణా కోసం లేదా రహదారి నిర్మాణం కోసం రీస�ైక్లింగ్
చేయడానికి ప్రధాన భూభాగానికి - తదుపరి ప్రా సెసింగ్
నిమిత్ తం పో ర్ట్ బ్లెయిర్కు రవాణా చేశారు.
వ్యర్ధా లలో చాలా వరకూ పర్యాటక ప్రదేశాల నుండి
వస్తోంది. ప్లా స్టిక్, లోహం మరియు ఇ-వ్యర్థాలను రీస�ైక్లింగ్
కోసం పంపిస్తుండగా, బయో-డిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ను ప్రతీ గ్రామంలో
నెలకొల్పిన వ్యర్ధ నిర్వహణా కేంద్రా ల వద్ద గృహ స్థాయి అలాగే
కమ్యూనిటీ
స్థాయి
వద్ద
వర్మి-కంపో స్టింగ్
కోసం
ఉపయోగిస్తు న్నారు.
ఇప్పటికే ఈ దీవులలో 2 లీటర్ల కంటే తక్కువ ఉన్న
పెట్ బాటిల్స్ మరియు ఇతర ఏక వినియోగ ప్లా స్టిక్

వస్తు వులను నిషేధించారు. దీన్ని బలోపేతం చేయడానికి,

వాటిని అమ్మేవారు లేదా నిల్వ చేసే పనులకు పాల్పడే వారికి
జరిమానాలు విధిస్తా రు మరియు కొన్ని సమయాల్లో , ఆ
నిషేధిత వస్తు వులను కూడా స్వాధీనం చేసుకుంటారు.

అదే సమయంలో, సాధారణ ప్రజలలో అవగాహన

పెంచేందుకు ఐఇసి కార్యకలాపాలలో భాగంగా అవగాహనా
కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తు న్నారు. ఇంకా, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో

బ్యానర్లు

మరియు పో స్ట ర్లు

ఏర్పాటు చేశారు మరియు

గృహాలకు కూడా పంపిణీ చేశారు. ఎస్డబ్ల్ యుఎమ్ ఉప-చట్టా ల
ఉల్లంఘనప�ై విధించబడే జరిమానాల గురించిన ప్రకటనలను

ప్రత్యేకంగా తెలియపరిచేందుకు వేర్వేరు ప్రదేశాలలో హో ర్డింగ్లు
ఏర్పాటు చేశారు.

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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కేంద్రపాలిత పాలనా యంత్రాంగం విద్యార్థు లు,
సాధారణ ప్రజలు మరియు అధికారులను సమీకరించి,
బహిరంగ ప్రదేశాలు మరియు సముద్ర తీరాలను శుభ్రం
చేయడానికి, ఇంకా వారిలో అవగాహన పెంచడం కోసం

స్వ

వివిధ పరిశుభ్రతా కార్యక్రమాలలో నిమగ్నం చేశారు.
ఇటీవల 2020 ఫిబవ
్ర రి 22న స్వరాజ్ ద్వీప్ లోని
రాధానగర్
బీచ్లో
పరిశుభ్రతా
కార్యక్రమాన్ని
నిర్వహించారు.

అందరికీ పారిశుధ్య సేవలు అందేలా చూస్తు న్న జ�ైసల్మేర్

చ్ఛ భారత్ మిషన్ (గ్రామీణ) దాని రెండవ దశ
అమలులోకి అడుగుపెడుతుండగా, రాజస్థాన్లోని
జ�ైసల్మేర్ జిల్లా పాలనా యంత్రాంగం ఎవ్వరూ వెనుకబడి
ఉండకుండా చూసుకుంటూ, గృహాలు కొత్త వి కావడం లేదా
వారు వలస జనాభా కారణంగా మొదటి దశలో మిగిలిపో యిన
గృహాలు ఏవ�ైనా వుంటే వాటిని గుర్తించి, అటువంటి గృహాలకు
మరుగుదొ డ్ల నిర్మాణానికి మద్ద తు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేక
కార్యక్రమాన్ని ప్రా రంభించింది.

ఇది, తాగునీరు మరియు పారిశుద్ధ్య విభాగం
(డిడిడబ్ల్ యుఎస్) జారీ చేసిన మార్గ దర్శకాలకు అనుగుణంగా,
ఇంకా మరుగుదొ డ్డి వసతి అందుబాటులో లేని గ్రామీణ
గృహాలు లేవని పునఃనిర్ధా రించాలని, ఈ కార్యక్రమం కింద
ఎవరూ వెనుకబడి ఉండకుండా చూడడానికి గాను వ్యక్తిగత
మరుగుదొ డ్లు లేవని గుర్తించబడిన గృహాలకు అవసరమ�ైన
సహాయాన్ని అందించాలని అన్ని రాష్ట్రా లకు సలహా ఇచ్చింది.
ఓడిఎఫ్ సుస్థిరత మరియు ఘన, ద్రవ వ్యర్థ పదార్థాల
నిర్వహణ (ఎస్ఎల్డబ్ల్ యుఎమ్)తో కూడిన బహిరంగ

మలవిసర్జ న రహిత కార్యక్రమ (ఓడిఎఫ్ ప్ల స్) భారతదేశాన్ని
సాధించే లక్ష్యంతో 2024-25 వరకు కేంద్ర మంత్రివర్గం స్వచ్ఛ

భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ - ఎస్బిఎమ్ (జి)కు చెందిన దశ IIను
ఆమోదించింది. ఎవరూ వెనుకబడి ఉండకుండానూ మరియు
ప్రతి ఒక్కరూ మరుగుదొ డ్డిని ఉపయోగిస్తు న్నారని చూసే
దిశగా పనిచేయటం ఏకకాలంలో కొనసాగాలి.

63078 వ్యక్తిగత గృహ మరుగుదొ డ్లను నిర్మించిన

తరువాత 2017 అక్టో బర్ 2న జ�ైసల్మేర్ను ఓడిఎఫ్గా

ప్రకటించారు. ఈ విజయాన్ని, జిల్లా లో 2012లో పారిశుద్ధ్య

కవరేజ్ కేవలం 37.72% మాత్రమే ఉండటంతో, పెద్ద ఘనతగా
చెప్పవచ్చు. అన్ని గృహాలకు పారిశుధ్య సేవలు అందుబాటులో

ఉండేలా చూసేందుకు ఇప్పుడు జిల్లా యంత్రాంగం అంతరాన్ని
పూరించడానికి ఆసక్తిగా ఉంది.

జిల్లా పరిషత్-సిఈఓ శ్రీ ఓం ప్రకాష్ ప్రకారం, ఖాళీలను

కనుగొనటానికి స్వచ్ఛగ్రాహిలు (ఫ్రంట్ ల�ైన్ కార్మికులు)
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మరియు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ముమ్మరంగా సర్వేలు
చేపట్ట గా, డిఎం, సిఇఓ మరియు బిడిఓలతో సహా జిల్లా
స్థాయి అధికారుల యాదృచ్ఛిక తనిఖీలు నిర్వహించారు.
తదుపరి,
పజ
్ర లు
క్రమబద్దంగా
మరుగుదొ డ్ల ను
ఉపయోగించుకునేలా మరియు వారి పరిసరాలను చక్కగా
మరియు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకొనేలా ప్రేరేపించబడ్డారని
సిఈఓ చెప్పారు.
అదనంగా, బస్ స్టాండ్లు , ధార్మిక పద
్ర ేశాలు
మరియు బహిరంగ పద
్ర ేశాలలో మొత్ తం 140
సాముదాయిక మరుగుదొ డ్ల ను నిర్మిస్తు న్నారు. వీటిలో
81 పూర్తయ్యాయి, మిగిలిన 59ని 2020 ఏప్రిల్ నాటికి
పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. గ్రామ పంచాయతీలు నిర్వహించే
సాముదాయిక
మరుగుదొ డ్లు ను
ఉచితంగా
ఉపయోగించుకోవచ్చు. ప్రతి కమ్యూనిటీ శానిటరీ

నా

కాంప్లెక్స్లో పురుషులు మరియు మహిళలకు వేర్వేరుగా,
రెండు మరుగుదొ డ్లు , 2 బాత్రూమ్లు మరియు రెండు
మూతశ
్ర ాలలు ఉన్నాయి.

నాగాలాండ్లోని సుజల్ & స్వచ్ఛ
గ్రామంలో శిక్షకులకు శిక్షణ

గాలాండ్లోని కొహిమా జిల్లా లో ఉన్న పబ్లి క్ హెల్త్
ఇంజనీరింగ్ విభాగం (పిహెచ్ఇ
 డి) కార్యాలయంలో

2020 ఫిబవ
్ర రి 10న సుజల్ మరియు స్వచ్ఛ గాఁవ్ ప�ై ఐదు

రోజుల శిక్షకుల శిక్షణ (టిఓటి) ప్రా రంభమ�ైంది. ఈ శిక్షణలో

పాల్గొనేవారు తరువాత 3 రోజుల శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా

సర్పంచ్లు, గ్రామ కార్యదర్శులు మరియు స్వచ్ఛగ్రాహిలకు
శిక్షణ ఇస్తా రు.
ఈ శిక్షణలో నాగాలాండ్లోని వివిధ జిల్లా లకు చెందిన

48 మంది క్షేత్ర శిక్షకులు (25 మంది మహిళలు, 23 మంది
పురుషులు) పాల్గొన్నారు.

యునిసెఫ్ మద్ద తు ఉన్న టిఓటి అనేది జల్ జీవన్

మిషన్ (జెజెఎమ్) ప్రో గ్రామ్ ద్వారా సురక్షితమ�ైన మరియు
భద్రమ�ైన నీటి సరఫరాకు మెరుగ�ైన అందుబాటుతో పాటు
బహిరంగ మలవిసర్జ న రహిత (ఓడిఎఫ్) స్థితి మరియు
ఓడిఎఫ్ ప్ల స్ ఎజెండా (బయోడిగ్రేడబుల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ,

ప్లా స్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణ, గ్రేవాటర్ నిర్వహణ మరియు మల

బురద నిర్వహణ)ల కోసం కొనసాగింపును నిర్ధా రించడానికి

భారత ప్రభుత్వం ప్రా రంభించిన సమర్ధతను బలోపేతం చేసే
ప్రయత్నంలో ఒక భాగం.

శిక్షణలో వివరించిన విషయాలు:
•

సుస్థిర నీరు మరియు పారిశుద్ధ్య సేవల పంపిణీ

•

సుజల్ మరియు స్వచ్ఛ గాఁవ్ భావన

ప్రా ముఖ్యత

•

జల్ జీవన్ మిషన్ (జెజెఎం)కు పరిచయం

•

నీటి సరఫరా పథకం పనితీరు మరియు నిర్వహణ

•

గ్రామంలో తాగునీటి లభ్యత మరియు డిమాండ్

•

నీటి నాణ్యత నిర్వహణ (డబ్ల్ యుఖ్యుఎమ్) ఆవశ్యకతలు

•

బహిరంగ మలవిసర్జ న రహిత స్థితిని కొనసాగించడం

•

ఘన మరియు ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం స్థిర

•

ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణ మరియు మలంతో కూడిన

•

సుజల్ మరియు స్వచ్ఛ గాఁవ్ కోసం సమాచార విద్య

•

స్వచ్ఛగ్రాహిల ద్వారా సుస్థిర నీరు మరియు పారిశుద్ధ్య

మరియు కార్యాచరణ ప్రణాళిక
బరుద నిర్వహణ

మరియు కమ్యూనికేషన్ (ఐఇసి)
ఫలితాల కొనసాగింపు

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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•

సుజల్ గాఁవ్ రూపకల్పనకు స్వచ్ఛగ్రాహి విధులు

•

స్వచ్ఛ గాఁవ్ కోసం సాముదాయిక నేతృత్వంలోని
కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రక్రియ మరియు జిల్లా నుండి
మద్ద తు

•

ఐఇసి
మరియు
సముదాయ
సమీకరణ
కార్యకలాపాలను నిర్వహించడం కోసం స్వచ్ఛగ్రాహీల
న�ైపుణ్యాల అభివృద్ధి

తరగతి గదులలో స�ైద్ధాంతిక పాఠాల తరువాత క్షేత్ర
సందర్శనలలో అమలు సాధనాలు ప్రదర్శనలు; సామాజిక
మ్యాపింగ్; నీటి సరఫరా సౌకర్యాలు మరియు నీటి బడ్జెట్
అంచనా; నీటి నాణ్యత అంచనా; కాలావధుల మ్యాపింగ్;
సహజ వనరుల మ్యాపింగ్; నీరు మరియు పారిశుధ్య
సౌకర్యాలలో గృహ స్థాయి అంచనా; సంస్థాగత నీరు మరియు
పారిశుధ్య సౌకర్యాల అంచనా; పారిశుద్ధ్య నడక; దస్తా వేజీకరణ;
సర్పంచ్లు మరియు స్వచ్ఛగ్రాహిల శిక్షణ మరియు శిక్షణా
అప్లి కేషన్ల పరిచయం వంటి వాటిప�ై అనుసరణ సెషన్తో
కూడిన స�ైద్ధాంతిక సెషన్లు ఉన్నాయి.

“

సమర్ధతను పెంపొ ందించే ఈ కార్యక్రమాల విజయం
నేరుగా ప్రేరేపిత మరియు నిర్దిష్ట చర్యా సామర్ధ్యం గల గ్రా.ప.
స్థాయి కార్యకర్త లకు ప్రధానంగా సర్పంచ్, గ్రామ కార్యదర్శులు
మరియు స్వచ్ఛగ్రాహిలతో అనుసంధానించబడి ఉంది.
ఓడిఎఫ్ ప్ల స్ మరియు జెజెఎమ్లలో వారి పాత్ర, ఆశించిన
ఫలితాలను సాధించే కార్యకలాపాలు మరియు సంబంధిత
విషయ పరిజఞా ్నం గురించి గ్రామ కార్యకర్త ల సమర్ధతలను
బలోపేతం చేయడం చాలా అవసరం.
దేశంలో సుమారు రంె డున్నర లక్షల జీపీలను
చేరుకోవడానికి అధక
ి సంఖ్యలో క్షేత్ర శిక్షకులు అవసరం.
బహుముఖంగా వ్యాప్తి విధానంలో గ్రామ పంచాయతీల సమర్ధతా
వృద్ధి అవసరాలను తీర్చడానికి సమర్ధవంతమ�న
ై
మానవ
వనరులను తయారుచేయాలన్నదే డిడడ
ి బ్ల్ యుఎస్ ఉదదే శ
్ ్యం. ఈ
సంకల్పంలో భాగంగా, ఐదు రోజుల పాటు శిక్షకులకు శిక్షణ
ఇవ్వడానికి ప్రతి జిల్లా నుండి 4 క్షేత్ర శిక్షకులను గుర్తించారు. ఈ
ఎఫ్.టి.లు తరువాత 3 రోజుల శిక్షణా కార్యకమ
్ర ాల ద్వారా సర్పంచ్
లు, గ్రామ కార్యదర్శులు మరియు స్వచ్ఛగ్రాహిలకు శిక్షణ ఇస్తా రు.

ప్రతి గ్రామం దాని ప్రాథమిక అవసరాలు తీరడానికి తగిన స్వయం సమృద్ధిని కలిగి
ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్రతి జిల్లా దాని స్థాయిలో స్వయం సమృద్ధిగా ఉండాలి, ప్రతి రాష్ట్రం
దాని స్థాయిలో స్వావలంబనను కలిగి ఉండాలి మరియు అలాగే యావత్ దేశం దాని
స్థాయిలో స్వావలంబనను కలిగి ఉండాలి.

”

- పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం, 2020 సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ
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5 లక్షలకు ప�ైగా మాస్క్ లను తయారు చేసిన జీవికా ఎస్హెచ్జిలు

దే

శవ్యాప్ తంగా రాష్ట్రా లు గత కొన్ని నెలలుగా వ్యాపించివున్న
ప్రపంచ
వ�ైద్య
సంక్షోభాన్ని
ఎదుర్కోవటానికి
పో రాడుతుండటంతో, బీహార్కు చెందిన స్వయం సహాయక
బృందాలు (ఎస్హెచ్జి) ఐదు లక్షలకు ప�ైగా ఫేస్ మాస్క్లు
తయారు చేసి, తక్షణ అవసరాన్ని తీర్చాయి.

లోహియా స్వచ్ఛ్ బీహార్ అభియాన్ రాష్ట ్ర కన్సల్టెంట్
- ఐఇసి శ్రీ సుమన్ లాల్ కర్న్ ప్రకారం, గత కొన్ని రోజులుగా
1276 జీవిక స్వయం సహాయక బృందాలు 5 లక్షలకు ప�ైగా
మాస్కులను తయారు చేశాయి. కేవలం ఒక్క ఏప్రిల్ 6వ తేదీ
నాడే దాదాపు 65,842 మాస్కులు తయారు చేయబడగా,
2020 ఏప్రిల్ 8 నాటికి మొత్ తం 5,07,947 మాస్కులు
ఉపయోగం కోసం సిద్ధం చేయబడ్డాయి.
సంఖ్యాపరంగా చూస్తే, బీహార్లోని అతిచిన్న జిల్లా
అయిన షేక్ప
 ురాలో జీవీకా దీదీలు 66,657 మాస్కులు
చేయగా; పాట్నాలో 35217; తూర్పు చంపారన్లో
51,000, మధుబనిలో 43,000, ఔరంగాబాద్లో 26,649,
గయాలో 22,669 మరియు జహానాబాద్లో 20,892
మాస్కులను తయారు చేశారు. ఆలస్యంగా ప్రా రంభించిన

నలందాలో ఇప్పటివరకు 9000 మాస్కులను తయారు
చేశారు.

లాక్డౌన్ కారణంగా కొన్ని జిల్లా లు మాస్కులు
తయారు చేయడానికి ముడి పదార్థాలను పొ ందలేకపో యాయి.
దీనిని పరిష్కరించడానికి, బీహార్ గ్రామీణ జీవనోపాధి
ప్రో త్సాహక సంఘం (బిఆర్ఎల్పిఎస్), ముడిసరుకు అవసరం
ఉన్న జిల్లా లన్నింటికీ వాటిని అందించాలని యోచిస్తోంది.
ఈలోగా, బీహార్ ప్రభుత్వ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి
శ్రీ శ్రావణ్ కుమార్ జీవిక స్వయం సహాయక సంఘాలకు
మాస్కుల తయారీ నిమిత్ తం ముడిసరుకు సజావుగా సరఫరా
అయ్యేలా చూడాలని, స్థానిక వినియోగాన్ని ప్రో త్సహించాలని
అన్ని డిఎంలకు ఆదేశాలు అన్నారు.
ఇంకా ఇతరులలో, దక్షిణ బీహార్ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ
54000 మాస్క్లను కొనుగోలు చేసింది.
వాస్త వానికి, జీవికా దీదీలు కోవిడ్-19ప�ై పో రాడుతున్న
నిజమ�ైన యోధులుగా నిరూపించుకుంటున్నారు. ఈ విధమ�ైన
క్లిష్ట సమయంలో, మాస్క్ల తయారీ వారి జీవనోపాధికి,
వ్యవస్థాపకతకు మంచి మార్గం అని రుజువు అవుతోంది.

గ్రామోదయ సంకల్ప్

41

ఒకసారి వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్ ప�ై పూర్తి నిషేధం

కే

రళ రాష్ట ్ర ప్రభుత్వం 2020 జనవరి 1 నుండి ఏక వినియోగ
ప్లా స్టిక్ వస్తు వుల అమ్మకం, తయారీ, రవాణా మరియు
నిల్వప�ై పూర్తి నిషేధం విధించి, అమలు చేస్తోంది.
నిషేధించబడిన ఏక వినియోగ ప్లా స్టిక్కు బదులుగా లేదా
ప్రత్యామ్నాయంగా 2016కు చెందిన ప్లా స్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణ
నిబంధనలలో
పేర్కొన్న
విధంగా
బయో-డిగ్రేడబుల్
పదార్థాలను ఉపయోగించవచ్చు.
ప్లా స్టిక్ నిషేధాన్ని అధిగమించి పెద్ద మొత్ తంలో నకిలీ
బయోడిగ్రేడబుల్ క్యారీ బ్యాగులు మార్కెట్లో కి ప్రవేశిస్తు న్నట్లు
గుర్తించడంతో పర్యావరణ విభాగం ఈ ఉత్త ర్వులు జారీ చేసింది.
“ప్రజలు
మరియు
దుకాణ
యజమానులు
సాధారణంగా వాటి వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించలేకపో తున్నారు,
రాష్ట రం్ నుండి ప్లా స్టిక్ను వదిలించుకోవాలనే ప్రభుత్వ ఉద్దేశాన్ని
నీరుగారుస్తు న్నారు” అని ఉత్త ర్వు పేర్కొంది.
ఈ నేపథ్యంలో నిషేధిత ఏక వినియోగపు ప్లా స్టిక్
వస్తు వులకు
ప్రత్యామ్నాయంగా
ఉపయోగించగల
ప్రత్యామ్నాయ పదార్థాల జాబితాను రాష్ట ్ర ప్రభుత్వం మరింత
స్పష్టం చేసింది. తదనుగుణంగా కంపో స్ట్ చేయదగిన పదార్థాలు
లేదా ఇతర పదార్థాలతో తయారు చేయబడిన సంచులను
నిషేధించారు మరియు బదులుగా వస్త్రం లేదా కాగితపు
సంచులను మాత్రమే క్యారీ సంచులుగా ఉపయోగించవచ్చు.
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ఈ ఆదేశంలో ప్లా స్టిక్ పూత గల ఆకులను ప్లేట్లుగా
ఉపయోగించు కోవడాన్ని అలాగే మొక్కలను ఉంచడానికి
ఉపయోగించే ప్లా స్టిక్ సంచులను కూడా నిషేధించారు. చెత్త
సంచుల విషయానికొస్తే, బయోడిగ్రేడబుల్ పదార్థాలతో
తయారు చేసిన వాటిని మాత్రమే బయోమెడికల్ వ్యర్థాలను
సేకరించడానికి మరియు వేరు చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు.

నకిలీ కంపో స్ట్ చేయదగిన ఉత్పత్తు లు మార్కెట్లో కి
ప్రవేశించిన నేపథ్యంలో, అటువంటి ఉత్పత్తు లప�ై యాదృచ్ఛిక
తనిఖీలు చేయబడతాయి మరియు ఉత్పత్తు ల యొక్క
ప్రా మాణికత / బయోడిగ్రేడబిలిటీ అధికారిక ప్రయోగశాలలలో
పరీక్షించబడతాయని ఈ ఉత్త ర్వులో హెచ్చరించారు.

ఇంకా, హో ర్డింగ్ కోసం ప్లా స్టిక్-పూతతో కూడిన వస్త్ర
పదార్థాల వాడకం ఖచ్చితంగా నిషేధించబడింది మరియు
కేవలం వస్త్రం, కాగితం (ప్లా స్టిక్ రహిత) మరియు పాలీ ఇథిలీన్
పదార్థాలను మాత్రమే ఫ్లెక్స్ / పివిసి హో ర్డింగ్స్కు
ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించాలి. అలాగే, లోగోలు
‘రీస�ైకిలబుల్, పివిసి రహితం, గడువు తేదీ మరియు ప్రింటింగ్
యూనిట్ పేరు మరియు ప్రింటింగ్ నంబర్ ప్రింట్లో కనిపించాలి;
మరియు బ్యానర్ల ను ఇన్స్టా ల్ చేసిన 30 రోజుల తర్వాత
వాటిని ఏర్పాటు చేసిన ఏజెన్సీ తొలగించాలి.
ప్రభుత్వ ఉత్త ర్వులను ఉల్లంఘించి వారు ప�ైన పేర్కొన్న
విధంగా జరిమానా చెల్లింపుకు బాధ్యులు అవుతారని ఆ
ఉత్త ర్వులో చేర్చారు.

అ

తూయిమ�ై కావలర్స్ తమిళనాడు కొత్త ఛాంపియన్లు

త్యధికంగా కోవిడ్-19 పాజిటివ్ కేసులు గల
తమిళనాడు రాష్ట రం్
దేశంలో రెండవ స్థానంలో
ఉండటంతో, తూయిమ�ై కావాలర్స్ (పర్యావరణ పరిరక్షకులు)
మరియు స్వచ్ఛగ్రాహిలు ఈ వ్యాధిప�ై పో రాడుతున్న
ఛాంపియన్లు గా వృద్ధి చెందుతున్నారు.

తూయిమ�ై కావాలర్స్ తమిళనాడుకు చెందిన ఘన
వ్యర్థాల నిర్వహణ కార్మికులు వారు ఇంటింటికి వెళ్ళి చెత్త
సేకరించడం, వేరుచేయడం, వ్యర్థాలను వేరుచేసి కంపో స్ట్ షెడ్ కు
తరలించటం మరియు ఘన వ్యర్థాలను సురక్షితంగా పారవేసే
పనిలో నిమగ్నమ�ై ఉన్నారు. వారి తమ పనికి అదనంగా,
రాష్ట వ
్ర ్యాప్ తంగా క్రిమిసంహారక చర్యలలో పాల్గొంటున్నారు.
సామాజిక దూర నిబంధనల అమలులో వారు జిల్లా పాలనా
యంత్రాంగానికి కూడా సహాయం చేస్తు న్నారు. ‘ఇంట్లో నే ఉండండి
- అందరూ సురక్షితంగా ఉండే వరకు ఎవరూ సురక్త
షి ంగా
ఉండరు’ అనేది వారు సమాజాలకు పంపిన సందేశం.
స్వచ్ఛగ్రాహీలు మాస్కులు, శానిట�ైజర్లు , సబ్బులు
మరియు ల�ైసో ల్ తయారీ, అలాగే చేతులు కడుక్కోవడం
మరియు సామాజిక దూరం పాటించటం గురించి అవగాహన
కల్పించడానికి వినూత్న పద్ధ తులను ఉపయోగించడంలో
సహాయం చేస్తు న్నారు. ఈ విధమ�ైన క్లిష్ట సమయంలో, మాస్క్

ల తయారీ వారి జీవనోపాధికి, వ్యవస్థాపకతకు మంచి మార్గం
అని రుజువు అవుతోంది.
అదనంగా, తమిళనాడులోని తూతుకోడి జిల్లా లోని
పాత బస్ స్టాండ్ సమీపంలో తాత్కాలిక కూరగాయల మార్కెట్
వద్ద క్రిమిసంహారక సొ రంగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మార్కెట్ను
సందర్శించే ప్రజలందరూ సొ రంగం గుండా వెళ్ళటంతో, అది
వారిని అంటువ్యాధి నుండి రక్షిస్తుంది.

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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సె

ఏక గుంట మరుగుదొ డ్లను జంట గుంటలుగా మార్చే
ఎస్డబ్ల్ యుఎమ్ ప�ై దృష్టి పెడుతున్న రామనగర

రికల్చర్ కార్యకలాపాల కంే ద్రంగా ఉన్న రామనగర జిల్లా
2000కి పగ
�ై ా పట్టు రీలింగ్ మరియు ట్విస్టింగ్ గృహ
యూనిట్ల ను కలిగివుంద.ి ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగమే పధ
్ర ాన
ఆదాయ వనరుగా ఉంద.ి ఆసియాలోనే అతిపెద్ద సిల్క్ మార్కెట్
లలో ఒకటిగా ప్రసద
ి ధి ్ గాంచిన ఈ జిల్లా సిల్క్ సిటగ
ీ ా పేరుగాంచింద.ి
వివిధ రాష్ట్రా ల ప్రజలు ఇక్కడి కొకూన్ లావాదేవీలలో పాల్గొంటారు.

ఇక్కడ 1,68,966 మరుగుదొ డ్లను నిర్మించిన
తరువాత 2017 అక్టో బర్ 2న బహిరంగ మలవిసర్జ న రహిత
(ఓడిఎఫ్) హో దాను సాధించడంతో, కర్ణా టకలోని రామనగర
జిల్లా పాలనా యంత్రాంగం ఓడిఎఫ్ ప్ల స్ కార్యకలాపాల్లో
భాగంగా ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ (ఎస్డబ్ల్ యుఎం) మరియు
సింగిల్ పిట్ మరుగుదొ డ్లను జంట పిట్స్ టాయిలెట్లు గా
మార్చడం గురించి వివిధ కార్యకలాపాలను ప్రా రంభించింది.
ఓడిఎఫ్ ప్లస్ కార్యకలాపాలు: ఘన వ్యర్థాలను
సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి గ్రామం, తాలూకా మరియు
జిల్లా స్థాయి అధక
ి ారుల కోసం పరిపూర్ణమన
�ై
శిక్షణను
నిర్వహించటం. ఇందులో చెత్తను వేరుచేయడం, రోజువారీ
వ్యర్థాలను సేకరించడం, తడి వ్యర్థాల నుండి కంపో స్ట్ తయారీ
మరియు పొ డి వ్యర్థాలను రీసక
�ై ్లింగ్ చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా, స్థిరమ�న
ై ఎస్.డబ్ల్ యు.ఎమ్. యూనిట్ల ను
ఏర్పాటు చేయటం ఎలాగో ఉడిపి అధక
ి ారులు తెలుసుకోవడంలో
వారికి సహాయపడేందుకు శిక్షణ మరియు అంతర్-జిల్లా
అవగాహనా సందర్శనలను నిర్వహించారు. ఎస్.డబ్ల్ యు.ఎమ్.
పమ
్ర య
ే ాల స్థిరత్వాన్ని నిర్ధా రించడానికి గ్రా.ప. ఇప్పుడు
వివిధ వనరుల నుండి నిధులను వినియోగిస్తోంద.ి
ఇంకా, కొన్ని ఇళ్ల లో ఏక గుంట టాయిలెట్లు
ఉన్నందున, జిల్లా యంత్రాంగం ఆ గృహాలలోని ఏక గుంట
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టాయిలెట్లను జంట గుంటల టాయిలెట్లు గా మార్చడానికి
వీలు కల్పించింది. జంట గుంటల మరుగుదొ డ్లు మెరుగ�ైన
గుంట గల లెట్న
రి ్లు , వీటిలో మల బురదను ఎరువుగా
మార్చడానికి మరియు శుద్ధికి అక్కడికక్కడే అవకాశం
ఉంటుంది. అవి రెండు గుంటలను కలిగి ఉంటాయి, అవి వ�-ై
జంక్షన్ ఉపయోగించి సింగిల్ పో ర్ ఫ్ల ష్ టాయిలెట్కు
అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. ఒక సమయంలో ఒక గొయ్యి
మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుంది. మరుగుదొ డ్డి వాడకంలో
ఒక గొయ్యి నిండేవరకు, మరొక పూర్తి గొయ్యి ఖాళీగా వుంటుంది.
మరుగు దొ డ్డి వాడకం మరియు ఘన వ్యర్థాల
సమర్థవంతమ�న
ై చికిత్సను నిర్ధా రించడానికి ఇతర పమ
్ర య
ే ాలు:

•
•
•
•
•
•
•

•

వ్యర్థాలను క్రమం తప్పకుండా సేకరించడం మరియు
రవాణా చేయడం (తడి మరియు పొ డి)
బహిరంగ
మలవిసర్జ న
మరియు
వ్యర్థాలను
బహిరంగంగా పారేయడం లాంటి వాటికి అపరాధ
రుసుము మరియు జరిమానాల వసూలు
గృహాలు మరియు వాణిజ్య కేంద్రా ల నుండి వినియోగ
ఛార్జీల వసూలు
బయోడిగ్రేడబుల్ మరియు నాన్-బయోడిగ్రేడబుల్
వస్తు వుల పునఃవిక్రయం
చెత్త సేకరణ ప్రదేశాల వద్ద నే విభజన మరియు వ్యర్ధా ల
నిర్వహణప�ై ప్రచారం మరియు అవగాహనా కార్యక్రమం
ఉత్త మ ఆచరణల రికార్డింగ్
మరుగుదొ డ్ల వాడకాన్ని కమ
్ర బద్ధంగా పర్యవేక్షించటం
మరియు కమ
్ర బద్ధమన
�ై విడబ్ల్ యుఎస్సి సంఘ సమావేశాలు
పారిశుధ్ధ్య దినోత్సవం, ప్రపంచ జల దినోత్సవం,
ప్రపంచ మరుగుదొ డ్ల దినోత్సవాలను అర్ధవంతంగా
జరుపుకుందాం

గ్రామ పంచాయతీలలో ఘన వ్యర్ధాల నిర్వహణ

“నే

(వ్యావహారిక సత్తా వాదం ద్వారా మార్గ దర్శకం చేయబడుతోంది)

ను ఖచ్చితంగా చెప్పదలచిన ఒక విషయం ఏమిటంటే,
ఈ వ్యర్ధా లను మనం ఎల్ల ప్పుడూ వనరులు మరియు
సంపదగా పరిగణించాలి. దీనిని కేవలం చెత్తగా చూడవద్దు .
ఒకసారి చెత్త మరియు వ్యర్థాలను సంపదగా చూడటం
ప్రా రంభించిన తర్వాత, వ్యర్థాల నిర్వహణకు క్రొ త్త ,
సాంకేతికతలను కూడా మనం కనుగొంటాము. అంకుర
సంస్థ లతో అనుసంధానించబడిన యువజనులు కూడా
సరికొత్త పథకాలతో ముందుకు వచ్చి, నూతన ఉపకరణాలతో
ముందుకు రావాలి. నగరాల మునిసిపల్ ప్రతినిధుల
సహకారంతో మరియు రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు కేంద్ర
ప్రభుత్వం వ్యర్థాల నిర్వహణకు భారీ మరియు ముఖ్యమ�ైన
ప్రచారాన్ని ప్రా రంభించాలని నిర్ణ యించింది.”
- ప్రధానమంత్రి, నరేంద్ర మోడీ
2017 మే 28న తన మన్ కి బాత్లో

'నీ గమ్యాన్ని చేరుకునే వరకూ దాన్ని వదలకు' అని
చెప్పినట్లు గానే 2019 అక్టో బరులో ఓడిఎఫ్ [బహిరంగ మల
విసర్జన రహిత] స్థితిని చేరుకునే వరకూ స్వచ్ఛ భారత మిషన్జిప�ై దృష్టి కంే ద్రీకరించాలి. భారత పభ
్ర ుత్వం 2019-2029
గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పారిశుధ్యం కోసం పది సంవత్సరాల
వ్యూహాన్ని రచించింద,ి ఓడిఎఫ్ ప్లస్ లక్ష్యాన్ని సాధంి చటమే
దీని ఉదదే శ
్ ్యం. ఓడిఎఫ్ పవ
్ర ర్తనలను కొనసాగించాలని ఓడిఎఫ్ప్ల స్ సూచిస్తుంద,ి ఇంకా పతీ
్ర గ్రామం ఘన, దవ
్ర వ్యర్ధా ల
నిర్వహణా వ్యవస్థల అందుబాటును కలిగి ఉండాలి. ఘన
వ్యర్థాల నిర్వహణా వ్యవస్థలను అమలు చేయటం అనేది
2014-19కి చెందన
ి స్వచ్ఛ భారత మిషన్-జి మార్గదర్శకాలలో
కూడా భాగంగా ఉంద.ి అందువల్ల, కర
ే ళ, తమిళనాడు, కర్ణా టక,
ఆంధప
్ర ద
్ర శ్
ే , ఛత్తీ స్గఢ్, పశ్చిమ బంె గాల్ మరియు సిక్కింల
నుండి ఓడిఎఫ్ ముగింపు లక్ష్యాలను ఇతరులకన్నా చాలా
ముందుగానే చేరుకున్న కొంతమంది కయ
్రి ాశీల గ్రామ
పంచాయతీ కార్యకర్తలు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణా యూనిట్ల ను
ఏర్పాటు చేయడం ప్రా రంభించారు.
ఇటీవలి కాలం వరకు పారిశుధ్యం అనేది పట్ట ణ
విషయంగా ఉండేది. అందువల్ల , గ్రామ పంచాయతీలు
(గ్రా.ప.లు) వీధులు ఊడవటం మరియు మురుగు కాల్వలను
శుభ్రం చేయటానికి మించి పట్టించుకోవటం లేదు. గ్రామ
పంచాయతీ స్థాయిలో ఘన వ్యర్థాలను నిర్వహించడం అంటే
ఇంతకు ముందెన్నడూ లేని ‘ఒక వ్యవస్థ ను అమల్లో కి
తీసుకురావడం’. దీనికి ఇంటింటికి వెళ్ళి వ్యర్థాలను సేకరించడం
నుండి మొదలుకొని వ్యర్థాలను శాస్త్ య
రీ ంగా పారవేయడం
వరకు పూర్తి పణ
్ర ాళిక అవసరం. మరో మాటలో చెప్పాలంటే,

వ్యర్థాల నిర్వహణ వ్యవస్థ ప్రణాళిక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది;
వ్యూహాత్మకమ�న
ై
మరియు మానవశక్తిని నిర్వహిస్తుంది;
సేకరణ వాహనాలను సమన్వయం చేస్తుంది; వివిధ విభాగాల
వ్యర్థాలను శాస్త్ య
రీ ంగా శుద్ధి చేస్తుంది; మరియు అటువంటి
వ్యవస్థ నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఖర్చులను తీరుస్తుంది.
ఆసక్తికరంగా, ఇంతకు ముందు పేర్కొన్నట్లు గా,
కొంతమంది గ్రామ పంచాయతీ కార్యకర్తలు వ్యర్థాల నిర్వహణప�ై
పనిచేయడం ప్రా రంభించారు, ఇవి త్వరలో ఇతర గ్రా.ప.లు
నేర్చుకోదగిన ఆచరణాత్మక పాఠశాలగా మారుతాయి. ప్రతి
ఒక్కరూ విభిన్నమ�న
ై ‘మేనజ్
ే మ
 ంె ట్ మోడల్’ అందంి చే అంతర్గ త
నిజాలను మరియు గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో వ్యర్థాల
నిర్వహణ విభాగాన్ని నడపడానికి అవసరమ�న
ై మేధస్సును
అనుసరించసాగారు. దాన్ని చేయటం గురించి వారు ఎలా
వెళ్ళారో వివరించటంలో సహాయపడేందుకు ఈ దిగువ
సమర్పించబడిన కేసులు కొన్ని నమూనాలుగా ఉన్నాయి.
కేసు - 1 ముడిచూర్, (తమిళనాడు):
ముదిచూర్ గ్రామ పంచాయతీ తమిళనాడులోని
కాంచీపురం జిల్లా లో ఉంది. మొత్ తం జనాభా 15,000 (జనాభా
లెక్కలు, 2011) మరియు గృహాల సంఖ్య 5326 (2012).
అక్కడ 520 షాపులు, రెండు వివాహ మండపాలతో 12
వార్డు లు ఉన్నాయి. ఎస్హెచ్జి అనుసంధానిత మ�ైక్రో క్రెడిట్
సంబంధిత పనులకు ప్రసిదది ్ చెందిన హ్యాండ్-ఇన్-హ్యాండ్ అనే
ఎన్జిఓ ఇచ్చిన విశ్వాసంతో ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ
(ఎస్డబ్ల్ యుఎం) వ్యవస్థను గ్రామ పంచాయతీ అమల్లో కి
తెచ్చింద.ి ఈ ఎన్జిఓ 26 పారిశుధ్య కార్మికులకు (వారిని
స్థానికంగా 'హరిత మిత్రు లు' అని పిలుస్తా రు) శిక్షణ ఇచ్చింది.
స్థానిక నాయకులకు అవగాహన కల్పించటం, శిక్షణ ఇవ్వటం,
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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సాంకేతిక
అభ్యాసాలను
నిర్వహించటంలో
ఎన్జిఓ
నిమగ్నమ�ంై ది. ఈ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించేందుకు
ఎన్జిఓ ఒక సూపర్వజ
�ై ర్ను నియమించింద,ి ఆ సూపర్వజ
�ై ర్
పంచాయతీకి రిపో ర్ట్ చేయాలి. పంచాయతీ పస
్రె డ
ి ంె ట్ అందంి చిన
నాయకత్వం అసాధారణం, అతను 40ల వయసులో ఉంటాడు.
ప్రతీ ఇంటి నుండి వ్యర్థాల సేకరణ జరుగుతుంది,
మరియు క్రమం తప్పకుండా వచ్చే హరిత మిత్రు ల(‘గ్రీన్
ఫ్రెండ్స్)కు చెత్తను అప్పగించే ముందు గృహాలు వ్యర్థాలను
వేరుచేసే బాధ్యతను తీసుకుంటాయి. ఒక ఇంటిలో వ్యర్థాలను
మిశమ
్ర ంగా ఉంచితే, ‘గ్రీన్ ఫ్రెండ్స్’ దానిని వేరుచేసి ఇవ్వమని
ఒత్తిడి చేస్తు న్నారు. సేకరించిన వ్యర్ధా లను ఒక సాధారణ షెడ్కు
(సామాగ్రి స్వాధీన సౌకర్యం వంటివి) తీసుకువస్తా రు, ఇక్కడ
తడి వ్యర్థాలు వర్మి-కంపో స్టింగ్లోకి వెళతాయి మరియు రీసక
�ై ల్
ి
చేయదగిన వాటిని స్క్రాప్ డీలర్లు వచ్చి తీసుకోవటానికి ఒకచోట
సమీకరిస్తా రు. అవశేష వ్యర్థాలను డంప్ యార్డు కు పంపుతారు.
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా పాలనా
యంత్రాంగం ద్వారా సౌకర్యాలు (ఒక్కసారి వ్యయం)
అందించబడ్డాయి. నివేదించబడిన సగటు నెలవారీ
కార్యకలాపాల వ్యయం రూ 1.6 లక్షలు, మరియు సగటు
ఆదాయం రూ 1.3 లక్షలు. ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం
వర్మి-కంపో స్ట్ సాధారణ అమ్మకాలతో పాటు, వినియోగదారు
నెలవారీ రుసుము చెల్లించే గృహాలు మరియు దుకాణాల
నుండి వస్తుంది. పొ డి వ్యర్ధా ల అమ్మకం ద్వారా వచ్చే
ఆదాయాన్ని గ్రీన్ ఫ్రెండ్స్ కు నెలవారీ ప్రో త్సాహకంగా
ఇస్తా రు. వారు మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు పని
చేస్తా రు, తరువాత వారు కొనసాగించాలనుకునే ఆదాయ
వృద్ధి కార్యకలాపాలు చేయడానికి ఇంటికి వెళతారు.
గ్రామ పంచాయతీకి [ఎస్.డబ్ల్ యు.ఎమ్. యూనిట్
కారణంగా], లోటు ప్రతి నెలా రూ 30,000/- ఉంటుంది. ప్రతి
46

జూన్ 2020

ఇల్లు మరియు దుకాణం నుండి వినియోగదారు రుసుము
వసూలు చేయాలని వారు పట్టు బడిన యెడల గ్రామ
పంచాయతీ సులభంగా నష్టాన్ని పూడ్చుకోవచ్చు. కొన్ని పేద
కుటుంబాలు మరియు వృద్ధు లచే నిర్వహించబడుతున్న
చిన్న దుకాణాలను చెల్లించమని తాను బలవంతం
చేయబో నని గ్రామ పంచాయతీ నాయకుడు భావించాడు.
ఆర్ఓ ప్లాంట్ నుంచి తాగునీటిని 20 లీటర్ల డబ్బాకు రూ 12/చొప్పున విక్రయించే స్థానిక స్వయం సహాయక సంఘాలు
సంపాదించిన అదనపు ఆదాయం ద్వారా లోటు భర్తీ
అవుతుంది. స్వయం సహాయక సంఘాలు నడపడానికి ఆర్ఓ
ప్లాంట్ను గ్రామ పంచాయతీ లీజుకు ఇచ్చింది. ఇది అద్భుతంగా
పనిచేసే ఒక రకమ�ైన క్రాస్ సబ్సిడీ మోడల్. ఆర్ఓ ప్లాంట్
ద్వారా సంపాదించిన అదనపు ఆదాయం అదే సమాజం కోసం
ఎస్.డబ్ల్ యు.ఎమ్. యూనిట్ను నడపడంలో కలిగే నష్టాన్ని
పూడ్చడానికి సహాయపడుతుంది.
కేసు - 2 ప్రతాపాదిత్యనగర్ (పశ్చిమ బెంగాల్):
పశ్చిమ బెంగాల్లోని దక్షిణ 24 పరగణాలలో గల
ప్రతాపాదిత్యనగర్ ఒక ఎస్.డబ్ల్ యు.ఎమ్. యూనిట్ను
నడుపుతోంది, వారు అభివృద్ధి చేసిన హరిత దార్శనికత
కారణంగా దీనిని వారు ఎకో పార్క్ అని పిలుస్తా రు. ఇది
సుమారు 33,000 (7500 హెచ్హ
 ెచ్) మంది జనాభా కలిగిన
పెద్ద పంచాయతీ. ఈ ఎకో పార్క్ కాక్ద్వీప్ కు సమీపంలో ఉంది,
ఇది రక
ే ుల ఆకులు మరియు సమీపంలోని ఓడరవ
ే ు / తీర
ప్రాంతంలో చేపలు పట్టే కార్యకలాపాలకు ఒక శక్తివంతమ�న
ై
వ్యాపార కంే ద్రంగా ఉంద.ి పట్ట ణ పంచాయతీకి సమానమ�న
ై సొ ంత
వనరులను సంపాదంి చడానికి ఈ అంశాలు పత
్ర ాపాదత
ి ్యనగర్
గ్రామ పంచాయతీకి గొప్ప పయో
్ర జనాన్ని చేకూరుస్తా యి. ఇది 21
గ్రామ సచివాలయాలు, అనేక దుకాణాలు మరియు మార్కెట్
పద
్ర శ
ే ాలను కలిగివుంద.ి స్థానిక శ్మశానవాటికను వ్యర్థాలను
వేరుచేస,ి ప్రా సెస్ చేసే యూనిట్గా మార్చారు. తూర్పు

మిడ్నాపూర్ నుండి అమర సుషమ జలపప
్ర త్ (ఎఎస్ఐ) అనే
స్థానిక ఎన్జిఓ అందజస
ే న
ి సాంకేతిక సహాయంతో ఎస్.డబ్ల్ యు.
ఎమ్. యూనిట్ 2016లో ప్రా రంభించబడింద.ి
ఎ.ఎస్.జె. ద్వారా శిక్షణ పొ ందిన 40 మంది పారిశుధ్య
కార్మికులు మరియు ఒక పర్యవేక్షకుడు గ్రామ పంచాయతీలో
ఉన్నారు. వ్యర్థాల సేకరణలో 11 రిక్ష్యా మరియు మూడు మినీ
వ్యాన్లు ఉన్నాయి. మినీ వ్యాన్ల లో రెండిటిని క్రమం తప్పకుండా
అద్దెకు తిప్పుతూ, నెలవారీ ప్రాతిపదికన టిప్పింగ్ ఛార్జీని
చెల్లిస్తా యి. గృహాలు మరియు రెస్టా రెంట్ల నుండి సేకరించిన
వంటగది వ్యర్థాలను కంపో స్ట్ చేస్తా రు. వారు వర్మి-కంపో స్ట్
అలాగే సాధారణ కంపో స్ట్ రెండింటినీ తయారు చేస్తా రు. వారు
ఒక కిలోను వరుసగా రూ 10 మరియు రూ 6కు వికయి
్ర స్తా రు.
పొ డి వ్యర్థాలను (సీసాలు, ప్లా స్టిక్, కార్డ్ బోర్డ్స్ వంటివి) రీసక
�ై ల్
ి
చేసే వారికి వికయి
్ర స్తా రు. పంచాయతీ తీర్మానం ప్రకారం, అన్ని
గృహాలు, దుకాణాలు, రెస్టా రెంట్లు , వివాహ మండపాలు,
కూరగాయలు మరియు రేకుల ఆకు మార్కెట్లు గ్రామసభ
నిర్ణయించిన పక
్ర ారం నెలవారీ వినియోగదారు ఛార్జీలను వివిధ
రేట్లలో చెల్లిస్తా యి. యావత్ సేవా-వినియోగదారుల వర్గం నుండి
చెల్లింపు కమ
్ర బద్దంగా వుంటుంది. దాదాపు నిరాశ్రయుల�న
ై 104
కుటుంబాలు పభ
్ర ుత్వ పెన్షన్ మీద ఆధారపడి జీవిస్తు న్నాయి.
వినియోగదారు రుసుము చెల్లించకుండా వారికి మినహాయింపు
ఇవ్వబడింద.ి వాస్తవానికి, నిరాశ్రయుల�న
ై మరో 51 కుటుంబాలు
ప్రభుత్వ పింఛను పొ ందటానికి అర్హు లు, కాని వేచి ఉన్నారు.
అటువంటి కుటుంబాల నెలవారీ పెన్షన్ను పంచాయతీ స్వంత
వనరుల నుండి గ్రామపంచాయతీ చెల్లిస్తుంది.
నివేదించబడిన సగటు నెలవారీ ఆదాయం రూ 2.84
లక్షలు. ఖర్చు రూ 2.97 లక్షలు అయ్యింది. వర్మి-కంపో స్ట్
మరియు ఇతర పొ డి వ్యర్ధా ల అమ్మకం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం
నెలకు రూ 40,000 - రూ 45,000/-, ఇది మొత్ తం
ఆదాయంలో 15% ఉండవచ్చు. మిగిలిన ఆదాయం వర్ధా లు
తయారయ్యే వివిధ కేటగిరీలకు చెందిన వినియోగదారు ఛార్జీల
నుండి మాత్రమే వస్తుంది. ఇప్పటికీ ఆదాయం మరియు
వ్యయంలో చిన్న ప్రతికూల అంతరం (లోటు) ఉంది. ఈ లోటు
గ్రామ పంచాయతీ సొ ంత నిధుల నుండి తీర్చబడుతోంది.
ప్రతాపాదిత్యనగర్ గ్రామ పంచాయతీ ఏ గ్రామ పంచాయతీ
అయినా నేర్చుకోవటానికి ఎస్.డబ్ల్ యు.ఎమ్.లో నిజమ�ైన
ఆచరణాత్మక పాఠశాలగా నిలుస్తుంది.
కేసు - 3 పాకాల, (ఆంధ్రప్రదేశ్):
ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ ప్రభుత్వం 2017 చివరిలో రాష్ట రం్ లోని
జిల్లా ల్లో 100 వ్యర్థ నిర్వహణా ప్రా జెక్టు లను ప్రా రంభించింది.
‘ఘన సంపద ప్రా సెసింగ్ కేంద్రా లు’గా ఈ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు
సిబ్బందిని నియమించారు. రాష్ట ్ర గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3200

ప్రదేశాలు క్రమంగా అమలు చేయాలన్నదే ఈ ప్రణాళిక.
ఆంధ్రపద
్ర శ్
ే ల
 ో ఘన వ్యర్థాలను నిర్వహించడానికి ఏర్పాటు
చేస్తు న్న వ్యవస్థ గురించిన అనుభూతిని పొ ందడానికి రచయిత
ఆంధ్రపద
్ర శ్
ే ల
 ోని చిత్తూ రు జిల్లా లోని పాకాల గ్రామ పంచాయతీని
సందర్శించారు. రాష్ట రం్ ఎస్.డబ్ల్ యు.ఎమ్. యూనిట్ల ను: ‘జీరో వేస్ట్
ప్రా జెక్ట్స్’గాను మరియు అన్ని ప్రదశ
ే ాలను ‘బృందావన్’గాను
పిలుస్తుంది. ఈ ప్రయోజనం కోసం రాష్ట ్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా
మండల అభివృద్ధి కార్యాలయాల నుండి సిబ్బందిని
నియమించింది. వారిని డిసక్
్ట్రి ట్ రిసో ర్స్ పర్సన్స్ (డీఆర్పల
ీ ు)
అంటారు. ప్రతి డి.ఆర్.పి. 4 - 5 గ్రా.ప.లను కలిగి ఉన్న గ్రామ
పంచాయతీల సమూహంలో వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ
యూనిట్ను ఏర్పాటు చేసే బాధ్యతను కలిగి ఉంటారు.
సున్నా వ్యర్థాల ప్రా జెక్ట్ అమలులో ఉందని మరియు
ఇచ్చిన గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేస్తుందని గుర్తించడానికి 18
అంశాల చెక్-లిస్ట్తో మోడల్ సులభం అయింద.ి వంటగది
వ్యర్థాలను మార్చడానికి ఉపయోగించే సాంకేతికతలలో
ఎన్ఏఆర్డఇ
ి పి బడ్
ె మరియు వర్మి-కంపో స్ట్ బడ్
ె స్ ఉన్నాయి.
వంటగది (తడి) వ్యర్థాలను కంపో స్ట్గా మార్చడానికి వీటిని
వాడతారు, వీటిని ‘అమరావతి బంగారం’ అనే బ్రాండ్ పేరుతో
వికయి
్ర స్తా రు. వారు పొ డి వ్యర్థాల విభజన షెడ్ను కలిగి
ఉన్నారు, అక్కడ వారు సీసాలు, ప్లా స్టిక్లు, కార్డ్బో ర్డ్లు వంటి
వేరుచేసన
ి వస్తు వులను స్క్రాప్ డీలర్లకు విక్రయించడానికి
ఉంచుతారు. సేకరించిన ప్లా స్టిక్లు మరియు సీసాలను స్క్రాప్
డీలర్లకు విక్రయించే ముందు కణికలుగా ముక్కలు చేస్తా రు.
ఉపయోగించిన ప్లా స్టిక్లు మరియు సీసాలను కణిక రూపంలోకి
మార్చడం వలన (i) పునర్వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని
మరియు (ii) స్క్రాప్ డీలర్ల నుండి మంచి ధరను పొ ందుతారని
చెబుతారు. వ్యర్థాలను గృహాల నుండి మాతమ
్ర ే కాకుండా,
దుకాణాలు, రస
ె ్టా రంె ట్లు మరియు ఇతర సంస్థల నుండి కూడా
సేకరిస్తా రు.
వినియోగదారు ఫీజులు వసూలు చేయబడవు.
వినియోగదారు ఫీజు వసూలు చేయడంప�ై రాష్ట రం్ ఇంకా
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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నిర్ణ యం తీసుకోలేదని సమాచారం. ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎస్
నుండి పొ ందిన శ్రమ మరియు సామాగ్రు లతోనూ మరియు
స్వచ్ఛ ఆంధ్రా కార్పొరేషన్ సహకారంతో యూనిట్లు ఏర్పాటు
చేయబడ్డాయి. కంచె ఏర్పాటు చేసిన ప్రదేశంలో చెత్తను
వేరుచేసే షెడ్ నిర్మించబడింది. పాకాల సాలిడ్ వెల్త్ ప్రా సెసింగ్
సెంటర్ను నిర్మించటానికి / ఏర్పాటు చేయడానికి వారు
ఎమ్జిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ను బాగా ఉపయోగించుకున్నారని
ఎన్నిక�ైన స్థానిక ప్రతినిధి ఒకరు నివేదించారు.
రవాణా సాధనాలు మరియు పరికరాలకు సంబంధించి,
సాధారణ వ్యర్థాలను సేకరించే వాహనాలతో పాటు, విద్యుత్
శక్తితో నడిచే పరికరాలు కూడా యూనిట్లో ఉన్నాయి.
వాటిలో ఇవి ఉన్నాయి: ప్లా స్టిక్ కవర్లు , ప్లా స్టిక్ వ్యర్థాల
ముక్కలు మరియు గ్లా స్ క్రషర్ల నుండి దుమ్మును శుభ్రపరిచే
బ్లో వర్ - అన్నీ రాష్ట రం్ చే అందించబడ్డాయి. తడి వ్యర్థాలు
మరియు పొ డి వ్యర్థాలు రెండింటి యొక్క రోజువారీ సేకరణ
జరుగుతుంది. రోజువారీ వ్యర్థాల సేకరణ 700 నుండి 800
కిలోల వరకు ఉంటుందని నివేదించబడింది. ఈ మోడల్లో
ఉన్న మరో రెండు భాగాలు: (i) నివాస మరియు మార్కెట్
ప్రాంతాల నుండి నిర్మాణ వ్యర్ధా ల సేకరణ, మరియు (ii)
వీధుల్లో చనిపో యి పడి ఉన్న పాతిపెట్టవలసిన జంతువులు.
అనేక చెట్ల జాతులు మరియు కూరగాయలను
పెంచడం ద్వారా ముళ్ల కంచెతో ఉన్న యూనిట్ మంచి
ఉపయోగంలోకి వచ్చింది. ఇది ఈ స్థ లాన్ని వ్యర్థ విభజన
ప్రదేశంగా పిలవడానికి బదులుగా వారు ‘బృందావన్’ అని
సంబో ధించేలా చేసింది. ఈ ప్రా జెక్ట్ కింద వ్యర్థాల సేకరించి,
వేరుచేయడంలో నిమగ్నమ�ైన వారిని ‘గ్రీన్ అంబాసిడర్లు ’గా
పిలుస్తా రు.
డిస్ట్రిక్ట్ రిసో ర్స్ పర్సన్స్ (డిఆర్పిలు) మూడేళ్ల
వ్యవధిలో, అంటే 2020 చివరి నాటికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని

వివిధ
జిల్లా ల్లో 3200 యూనిట్ల ను ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో
పనిచేస్తు న్నారు. వారు ఆదాయ మరియు వ్యయ ప్రకటనలను
అందించలేకపో తున్నారు,
ఎందుకంటే
స్వచ్ఛ
ఆంద్ర
కార్పొరేషన్ ఈ యూనిట్ల కు ఆర్థికంగా మద్ద తు ఇస్తోంది, అది
సుస్థిర
పరిష్కారం
కాకపో వచ్చని
మేము
కొంచెం
అన్యమనస్కంగా ఉన్నాము. అయినప్పటికీ, బృందావన్ల
స్థాపనలో కీలకపాత్ర పో షించిన ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ ప్రభుత్వ
గ్రామీణాభివృద్ధి అదనపు డ�ైరెక్టర్ దీనిని తప్పనిసరిగా ప్రజారోగ్య
సమస్యగా లేదా ప్రజారోగ్య అత్యవసర పరిస్థితిగా చూడాలని
అభిప్రా య పడుతున్నారు.
కేసుల విశ్లేషణ సమర్పించబడింది:
'సాంఘిక
సమస్యలను
వాటి
పరిష్కారానికి
అనుగుణంగా ఉండే అత్యంత తక్షణ (లేదా స్థానిక) స్థాయిలో
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[గ్రామ పంచాయతీలలో] పరిష్కరించాలి’ అనే ఈ ప్రకటన
వెనుక లోత�ైన నిజం ఉంది. అభివృద్ధి పరిభాషలో ఇది
‘అనుబంధ సూత్రం’గా వ్యక్తీకరించబడింది. సబ్సిడియారిటీ
(అట్ట డుగు స్థాయిలో పనిచేయటం) అనేది ఒక కార్య నిర్వాహక
సూత్రం, ఇది సమస్యలు అతి తక్కువ స్థాయిలో
పరిష్కరించబడాలి అనే అవగాహనప�ై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఈ సూత్రం భారతదేశ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఘన వ్యర్థాల
నిర్వహణను నడిపించే శక్తిగా ఉండాలి. గృహ స్థాయిలో ఏమి
చేయవచ్చో అది గృహ స్థాయిలోనే చేయాలని సూచిస్తుంది.
గృహ స్థాయిలో సాధ్యం కాకపో తే, వార్డ్ స్థాయిలో, గ్రామ
పంచాయతీ స్థాయిలో లేదా క్ల స్టర్ ఆఫ్ పంచాయతీల స్థాయిలో
బహుళ గృహాల సంఘం స్థాయిలో రూపొ ందించవచ్చు.
పర్యావరణానికి ‘మంచి’ లేదా వ�ైద్య అవసరంగా వ్యర్థాల సేకరణ
చేయాలనే కోణం ప్రశంసనీయం.
మేము ప�ైన అధ్యయనం చేసిన మూడు కేసుల నుండి
మనం తీసుకునే కొన్ని సాధారణ మరియు అంతర్దృష్టి గల
అంశాలు:
•

•

•

•

•

అధ్యయనం చేసిన మూడు గ్రా.ప.లలో రెండు గ్రా.ప.లు
పట్ట ణాలకు దగ్గ రగా ఉన్నాయి, ఇవి దాదాపు పట్ట ణ
పంచాయతీల మాదిరిగా ఉన్నాయి. నగరాలు మరియు
పట్ట ణాల పరిసరాల్లోని గ్రామాలు మారుమూల
ప్రాంతాలతో పో లిస్తే ఎక్కువ వ్యర్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తా యి.

అధ్యయనం చేసిన మూడు ఎస్డబ్ల్ యుఎమ్ యూనిట్ల కు
బిడిఓ లేదా డిఆర్డిఏ మాత్రమే కాకుండా, సాంకేతిక
మార్గ దర్శకత్వం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఎన్జిఓలు
/ సొ స�ైటీ / సిఎస్ఆర్ ల మద్ద తు [మరియు తరచూ
శిక్షణ మరియు ఐఇసి మద్ద తు] కూడా ఉంది.

రెండు గ్రా.ప.లు యూజర్ ఛార్జీలను సేకరిస్తుండగా, ఒక
సాధారణ భారతీయ గ్రామంలో (పాకాల, ఆం.ప్ర.) ఉన్న
గ్రా.ప. వినియోగదారు ఛార్జీలను సేకరించదు ఎందుకంటే
ఈ ప్రయోజనం కోసం అభివృద్ధి చేసిన కార్పొరేషన్ దీనికి
మద్ద తు ఇస్తోంది. వినియోగదారు ఛార్జీలు సేకరిస్తు న్న
గ్రా.ప.లలో కూడా, అన్ని గృహాలు వినియోగదారు
ఛార్జీలను చెల్లించవు.

సంపదకు వ్యర్థాలను ప్రయత్నించిన రెండు గ్రా.ప.లలో,
ఎస్డబ్ల్ యుఎమ్ యూనిట్ యొక్క కిట్టికి అత్యధిక సహకారం
వినియోగదారు ఛార్జీల నుండి వస్తుంది, మరియు 15–20%
వర్మి-కంపో స్ట్ అమ్మకం లేదా పునర్వినియోగపరచదగిన
వస్తు వుల అమ్మకం నుండి వస్తుంది.
వర్మి-కంపో స్ట్ మరియు సాధారణ కంపో స్ట్కు మించి వ్యర్థ పదార్థాల నుండి ఉత్పత్తు లను తయారు చేయాలనే
ఆలోచన ఉదాహరణకు, కమలాపండు తొక్కల నుండి
వాషింగ్ పౌడర్, లేదా ఎగ్షెల్స్ నుండి ఎగ్షెల్ పౌడర్

నేర్చుకోవలసిన పాఠాలు

•

మొదల�ైనవి మంచివి, అటువంటి ఉత్పత్తు లను మార్కెట్
చేయడానికి అవసరమ�ైన కృషి గురించి మేము
చెప్పకపో యినా
అదనపు
వ్యయం
అవసరం.
ప్రతాపాద్యనగర్ (పశ్చిమ బెంగాల్) వద్ద , వారు వర్మికంపో స్టింగ్ మరియు సాధారణ కంపో స్టింగ్ మాత్రమే
చేస్తా రు; మరియు పునఃవినియోగంలోకి తీసుకురాగల
వస్తు వులను రీసక
�ై ల్
ి
చేసవ
ే ారికి విక్రయిస్తా రు. అవి
ఎక్కువగా రాబో యే వినియోగదారు ఛార్జీలప�ై ఆధారపడి
ఉంటాయి. లోటు ఎందుకంటే దాదాపు 104 మంది
నిరాశ్రయ కుటుంబాలను మరియు చిన్న దుకాణదారులను
వినియోగదారు ఛార్జీల చెల్లింపు నుండి మినహాయించారు,
ఇది గ్రామ పంచాయతీ తీసుకున్న గొప్ప నిర్ణయం.
లేకపో తే, వివిధ వర్గా ల సేవా వినియోగదారుల నుండి
విభిన్న రేట్ల వద్ద మేము వినియోగదారు ఛార్జీలను సరిగ్గా
వసూలు చేస్తే బ్రేక్ఈవెన్ సాధ్యమని ప్రతాపాదియనగర్
గ్రా.ప. రుజువు చేస్తుంది. ఎన్నుకోబడిన ప్రతినిధులు
వినియోగదారుల నుండి ఛార్జీలు వసూలు చేయడానికి
సిద్ధంగా ఉంటే, మిగతా మూడు గ్రా.ప.లలో కూడా ఇది
సాధ్యం అవుతుంది. రెండవది, వివేకవంతమ�న
ై వ్యర్థాలను
సేకరించే ఏర్పాటు ద్వారా ఖర్చులను తగ్గించడం మరియు
స్వార్థ ప్రయోజనాలు / లేదా అసంపూర్ణ ఆలోచనలు
కలిగిన కన్సల్టెంట్ల సలహా తీసుకొని విషయాలను కలి ష
్ ్ట తరం
చేయకుండా సులభం చేసుకోవటంప�ై గ్రా.ప.లు శద
్ర ్ధ
వహించాలి.

చివరకు మరియు అత్యంత ముఖ్యంగా, కేవలం
వ్యర్థాలను నిర్వహించడానికి లేదా శుభ్రంగా ఉంచడం
మాత్రమే గ్రా.ప. పని కాదనే విషయాన్ని గమనించాలి.
గ్రామ పంచాయతీ చేపట్టి అమలు చేయాల్సిన అనేక
ఇతర సామాజిక-ఆర్థికాభివృద్ధి విధులు ఉన్నాయి.
గ్రామ పంచాయతీ చేపట్టాల్సిన అన్ని ఇతర అభివృద్ధి
పనులను వ్యర్థాల నిర్వహణతో కప్పిపుచ్చుకోకూడదు.
మీ అభివృద్ధి ఎజెండాను జాబితా చేయడంలో వివేకం
కలిగి ఉండండి, ఇక్కడ, ఖచ్చితంగా వ్యర్థాల నిర్వహణ
పరిష్కరించడానికి ఒక క్లిష్టమ�ైన సమస్యగా ఉండాలి.

గ్రామ పంచాయతీ కోసం, వ్యర్థాల నిర్వహణ యూనిట్
ఏర్పాటుకు మూలధన వ్యయాన్ని తీర్చడానికి నిధులకు
అనేక మార్గా లు ఉన్నాయి. ఇది స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్-జి,
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్, ఎక్స్వి-ఎఫ్సి మరియు మొదల�ైనవి
కావచ్చు. కార్యాచరణ ఖర్చులు (నడపటానికి అయ్యే
ఖర్చులు) గురించి పంచాయతీలు ప్లా న్ చేసుకోవటం ఒక
సవాలు. అయినప్పటికీ, కార్యాచరణ ఖర్చుల కారణంగా గ్రామ
పంచాయతీలు
వ్యర్థాల
నిర్వహణను
చేపట్ట టానికి
భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరమ�ైనదంతా వ్యర్థాల
నుండి సంపద సృష్టిని ఆచరణాత్మకంగా అర్థం చేసుకోవటమే
- ఇది అతిగా చెప్పబడినది కాదు - కల్పితమ�ైనది కాదు.
ఆదాయం ఎక్కడి నుండి వస్తుందో మరియు ఎలాంటి ఖర్చులు
అనివార్యమో అంచనా వేయడానికి గ్రామ పంచాయతీలు
అర్ధంలేని విధానాన్ని అనుసరించవలసిన అవసరం లేదు.
వ్యర్థాల నిర్వహణ కార్యకలాపాలను చేపట్ట బో యే ప్రతి గ్రా.ప.
కార్యకర్త తనను తాను ప్రశ్నించుకోవలసిన చాలా కీలకమ�ైన
ప్రశ్న: గ్రామ పరిశుభ్రతలో నా పాత్ర ఏమిటి? మరో మాటలో
చెప్పాలంటే, ‘గ్రామాన్ని శుభ్రం చేయటం’ లేదా ‘వ్యర్థాల
నిర్వహణ కార్యకలాపాలలో’ నా గ్రామం పాల్గొనేలా మార్చడం
నా ఉద్దేశ్యమా? ఒక వ్యాపార ప్రతిపాదనగా వ్యర్థాల నిర్వహణలో
ప్రవేశించడం ఉద్దే శపూర్వకంగా రూపకల్పన చేయబడాలి
మరియు ప్రణాళిక ప్రకారం ఉంటే కష్ట పడి లెక్కించాలి. ఇది
దానంతట స్వయంగా జరగదు. ‘జీవనోపాధి ప్రో త్సాహం’
దృక్పథంలో ఇది చెడ్డ ఆలోచన కాదు.
‘ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ’ అనేది గ్రామ పంచాయతీ
అభివృద్ధి ప్రణాళిక (జిపిడిపి)కు చెందిన ఒక ముఖ్యమ�ైన
అంశం. ఇది మంచి వ్యాపార నమూనా రూపంలో
తయారుచేయడం మంచిది, అంటే అది స్వయంగా చెల్లించాలి
- కనీసం 2 నుండి 3 సంవత్సరాల వ్యవధిలో. అందువల్ల ,
వ్యర్థాల నిర్వహణకు సంబంధించి వ్యాపార నమూనాను
రూపొ ందించడంలో గ్రామ పంచాయతీ ఏ దృక్పథాన్ని
అనుసరించగలదు. ఇది పౌరులకు విలువను సృష్టించే
నమూనాగా ఉండాలి, కాబట్టి ప్రజలు చెల్లించడానికి సిద్ధంగా
ఉన్నారు. గ్రా.ప. స్థాయిలో వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణను
సామాజిక సంస్థ లా చూడాలి. ఉద్దే శ్యం లాభం కాదు, కానీ
ఆర్థిక సమప్రయోజన బిందువు వద్ద గ్రా.ప.కు మరియు
ప్రజలకు ఇరువురికీ మంచిది. అందువల్ల , రాష్ట్రా లలో కేస్
స్ట డీస్ నుండి మనకు లభించే లోత�ైన విషయాలు
బో ధనాత్మకమ�ైనవిగా, జ్ఞానోదయం చేసేవిగా ఉంటాయి.
ప్రస్తు తానికి స్పష్టంగా ఉన్న విషయం ఏమిటంటే చాలా వినూత్నమ�ైనది కానప్పటికీ - ఎన్నిక�ైన ప్రతినిధులు
ప్రతి ఇంటి నుండి, ప్రతి దుకాణం, ప్రతి రెస్టా రెంట్ మొదల�ైన
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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వాటి నుండి సేవా ఛార్జీలు / వినియోగదారు ఫీజులు వసూలు
చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, కార్యానిర్వహణా ఖర్చులను
తీర్చుకోవడం సాధ్యం అవుతుంది. దీనిని రెండు కేసులు (కేసు
- 1 & 2) స్పష్టంగా సూచించాయి. దీనికి పరస్పర సంబంధం
గల విషయం ఏమిటంటే, గ్రా.ప.లు ముందుగా కనీసం కొన్ని
వార్డు లలోన�ైనా వ్యర్థాల నిర్వహణా వ్యవస్థ ను పనిచేయించటం
ప్రా రంభించితే, వినియోగదారులు చెల్లించడానికి సిద్ధం
అవుతారు. అది పనిచేస్తుందని. అది క్రమబద్ధంగా
జరుగుతుందని. మరియు అది నమ్మదగినదని.
ఈ కేస్ స్ట డీస్ నుండి మనం అంచనా చేయగల కొన్ని
పాఠాలు సులభంగా గ్రహించటానికి క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
1.

2.

3.
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ప్రజలు వ్యర్థాలను నిజమ�ైన సమస్యగా భావించే
నగరాలు మరియు పట్ట ణాలకు దగ్గ రగా ఉన్న
గ్రామాలలో ప్రా రంభిద్దాం. దీనిని ఒక సమస్యగా ప్రజలు
ఇప్పటికే భావించే గ్రామాల్లో బలమ�ైన మద్ద తును
పొ ందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నగరాలు
మరియు పట్ట ణాలకు దగ్గ రగా ఉన్న గ్రామాలను
ఎంచుకోండి. గ్రామీణ ప్రమాణాల ప్రకారం, ఇక్కడే
వ్యర్థాల ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో బడ్జెట్ అంచనాలు
తప్పనిసరి అనిపిస్తుంది. ఇది ఎంత ఖర్చు అవుతుందో
ఒక అంచనాకు రావడానికి మరియు ఏ వర్గం
వినియోగదారులు ఎంత సేవా ఛార్జీని చెల్లించాలో
నిర్ణ యించడానికి అనుమతిస్తుంది, తద్వారా ఖర్చు
చేసిన 80 - 85% వరకు వినియోగదారు ఛార్జీల
ద్వారా సేకరించబడుతుంది. గ్రామ పంచాయతీల
కార్యకర్త లు వ్యర్థాల నుండి సంపద సృష్టించాలనే
ఆలోచనతో కార్యనిర్వహణా వ్యయం మరియు
ఖర్చులను తీర్చడానికి ఆదాయ వనరులప�ై ఎటువంటి
కసరత్తు చేయకుండా దానిలోకి ప్రవేశించడంతో అనేక
ఎస్.డబ్ల్ యు.ఎమ్. యూనిట్లు స్వల్పకాలం తర్వాత
మూతబడ్డాయి. వ్యర్ధా ల నిర్వహణ అత్యధిక శ్రామిక
శక్తి అవసరంతో కూడుకున్నది.
వ్యర్థాల సేకరణ సేవకు చెందిన వివిధ వర్గా ల
వినియోగదారుల (గృహాలు, దుకాణాలు, రెస్టా రెంట్లు ,
వివాహ మండపాలు మరియు ఇతర సంస్థ లు) కోసం
ఆలోచనాత్మక రేట్లను నిర్ణ యించండి మరియు దీనికి
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గ్రామసభ ఆమోదం తీసుకోండి. ఘన వ్యర్ధా ల
నిర్వహణ నిబంధనలు - 2016 సూచించిన విధంగా
గ్రామపంచాయతీ స్థాయిలో వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం
ఉప చట్టాన్ని అభివృద్ధి చేయండి. గ్రామపంచాయతీ
స్థాయిలో వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం ఒక నమూనా చట్టం
ఎన్ఐఆర్డిపిఆర్ వెబ్స�ైట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి
అందుబాటులో ఉంది.

మార్గ దర్శకత్వం / అవసరమ�ైన ఆచరణ విధానాల
కోసం వ్యర్థాల నిర్వహణలో అనుభవం / న�ైపుణ్యం
ఉన్న ఒక ఎన్జిఓ లేదా మార్గ దర్శక సంస్థ ను గ్రామ
పంచాయతీలు గుర్తించాలి.

వ్యర్థాల నిర్వహణ అనేది సాంకేతిక పరిజఞా ్నం
పరిష్కరించగల సమస్యగా కాకుండా సామాజికమానసిక సమస్య అని గ్రహించండి. సులభతరం
చేయండి.
పటిష్టమ�ైన
నిర్వహణా
వ్యవస్థ ను
నిర్మించండి. మౌలిక సదుపాయాలలో పెట్టు బడి
కనీసంగా ఉండేలా చూడాలి. 'వ్యర్ధా లన్నిటినీ ఎరువుగా
మారుస్తు న్న యంత్రా లు / సాంకేతిక పరిజఞా ్నాల'
విషయంలో వాటిని కొంచెం ఇష్టంగా అనుసరించండి.

గృహ స్థాయి వ్యర్ధా లను వేరు పరచడం కోసం ఐఇసి
కార్యకలాపాలు అమలు జరగాలి. గృహాలే ఆ
బాధ్యతను చేపట్ట నీయండి. గృహ వ్యర్ధా లను ఇంటి
వద్ద ఎరువును తయారుచేసే సాధ్యతను పరిశీలించండి.
గృహ స్థాయిలో వంటశాల వ్యర్ధా లను వారినే
నిర్వహించుకోనీండి
దానిని
ఎరువుగా
తయారీచేయనీయండి. పొ డి వ్యర్థాలను వారానికి
ఒకసారి సేకరించి, సముచితంగా శుద్ధి చేయాలి.
సముదాయాలకు మన సందేశం: మీరు వ్యర్ధా లను
సృషించండి, నిర్వహించటానికి మేమున్నాం అన్నట్లు
ఉండరాదు. బదులుగా మూల స్థానంలోనే తయారయ్యే
వ్యర్ధా లను తగ్గించే దిశగా కృషి చేసేలా ఉండాలి.

డాక్టర్ ఆర్ రమేష్, పిహెచ్ డి
అసో సియేట్ ప్రొ ఫెసర్, సిఆర్ఐ
జాతీయ గ్రామీణాభివృద్ధి & పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ
హ�ైదరాబాదు - 500 030
ఇ-మెయిల్: rramesh.nird@gov.in

ఉపాధిని పెంచడానికి ప్రారంభించబడిన పేదల సంక్షేమ ఉపాధి పథకం మరియు వలస
కార్మికులకు జీవనోపాధి అవకాశాలు

వి

నాశకరమ�ైన కోవిడ్-19 కారణంగా ప్రభావితమ�ై పెద్ద సంఖ్యలో తిరిగి వచ్చిన వలస కార్మికులకు సాధికారత కల్పించి వారి
ప్రాంతాలు / గ్రామాలలో జీవనోపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ 2020 జూన్ 20న భారీ
ఉపాధి మరియు గ్రామీణ ప్రజా పనుల ప్రచారం ‘గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్ గార్ అభియాన్’ ని ప్రా రంభించారు. బీహార్లోని ఖగారియా
జిల్లా , బెలడౌ ్ర్ బ్లా క్, తెలిహార్ గ్రామం నుండి జూన్ 20న (శనివారం) వీడియో-కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రా రంభించబడిన ఈ అభియాన్లో
పాల్గొన్న 6 రాష్ట్రా ల ముఖ్యమంత్రు లు మరియు ప్రతినిధులు, వివిధ కేంద్ర మంత్రు లు మరియు ఇతరులు హాజరయ్యారు.
ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ రోజ్ గార్ అభియాన్ను లాంఛనంగా ప్రా రంభించిన బీహార్లోని ఖగారియా జిల్లా లోని
తెలిహార్లోని గ్రామస్తు లతో రిమోట్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ప్రధాన మంత్రి సంభాషించారు. ప్రధాన మంత్రి కొంతమంది
వలసదారులను వారి ప్రస్తు త ఉపాధి స్థితిని మరియు లాక్డౌ న్ కాలంలో ప్రా రంభించిన వివిధ సంక్షేమ పథకాలు వారికి
అందుబాటులో ఉన్నాయా అని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
తమ సంభాషణ తర్వాత శ్రీ మోడీ సంతృప్తిని వ్యక్ తం చేశారు మరియు కోవిడ్-19 కి వ్యతిరక
ే ంగా చేసన
ి పో రాటంలో గ్రామీణ
భారతదేశం ఎలా నిలబడిందో మరియు ఈ సంక్షోభ పరిస్థితిలో యావత్ దేశానికి మరియు పప
్ర ంచానికి ఇది ఎలా పర
్రే ణనిస్తుందో
వివరించారు. పేదలు, వలసదారుల సంక్షేమం గురించి కంే ద్రం, రాష్ట ్ర పభ
్ర ుత్వాలు ఆందో ళన చెందాయని పధ
్ర ాని చెప్పారు.
ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన ఆధ్వర్యంలో 1.75 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీతో ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ప్రచారాన్ని
ప్రా రంభించినట్లు ప్రధాని తెలిపారు. తమ గ్రామాలకు తిరిగి చేరుకోవాలని కోరుకునే వలస కార్మికుల కోసం కేంద్ర, రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలు
ప్రత్యేక శ్రామిక్ ఎక్స్ప్రెస్ ర�ైళ్లను కూడా నడిపించాయని ఆయన అన్నారు.
పేదల సంక్షేమం కోసం, వారి ఉపాధి కోసం ఒక భారీ ప్రచారం ప్రా రంభం కావటంతో ఈ రోజును ప్రధాన మంత్రి చారిత్రా త్మక
రోజుగా పేర్కొన్నారు ఈ ప్రచారం మన గ్రామాలలో నివశిస్తు న్న శ్రామిక సో దర, సో దరీమణులకు, యువజనులకు అంకితం
చేయబడింది. ఈ ప్రచారం ద్వారా ఇంటికి సమీపంలోని కార్మికులు, శ్రామికులకు పని కల్పించటమే మా ప్రయత్నం. ప్రధాన
మంత్రి ప్రకటించిన రూ 50,000 కోట్ల మొత్తాన్ని పేదల సంక్షేమ ఉపాధి పథకం కింద మన్నిక�ైన గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల
నిర్మాణం కోసం వెచ్చిస్తా రు.
వివిధ పనుల అభివృద్ధికి గ్రామాల్లో ఉపాధి కోసం, 25 రకాల పనులను గుర్తించామని ఆయన చెప్పారు. ఈ 25 పనులు
లేదా ప్రా జెక్టు లలో పేదలకు గ్రామీణ గృహాలు, మొక్కలు నాటడం, జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా తాగునీరు అందించడం, పంచాయతీ
భవన్లు , కమ్యూనిటీ టాయిలెట్లు , గ్రామీణ మండీలు, గ్రామీణ రహదారులు, పశువుల పాకలు, అంగన్వాడీ భవనాలు
మొదల�ైనటు వంటి ఇతర మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన గ్రామ అవసరాలను తీర్చడానికి చెందినవి ఉన్నాయి.
మూలం: ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB)
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్ గార్ అభియాన్ వెబ్ పో ర్టల్

ద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ, పంచాయతీ రాజ్ మరియు
వ్యవసాయ మరియు ర�ైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీ
నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ న్యూ ఢిల్లీ నుండి వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్
ద్వారా గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్ గార్ అభియాన్కు చెందిన వెబ్
పో ర్టల్ను ప్రా రంభించారు. గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్ గార్ అభియాన్
భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన భారీ ఉపాధి కల్పన మరియు
గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనా కార్యక్రమం, దీనిని
కోవిడ్-19 మహమ్మారి నుండి ఉత్పన్నమ�ైన పరిస్థితి
కారణంగా తిరిగి వచ్చిన వలస కార్మికులకు వారి స్వస్థ లాలలో
వచ్చే నాలుగు నెలలు ఉపాధి కల్పించే లక్ష్యంతో 2020 జూన్
20న ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ ప్రా రంభించారు.
ఈ పో ర్టల్ను ప్రా రంభించటం పట్ల శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ సంతోషం వ్యక్ తం చేశారు, ఇది ఈ పథకంలో వివిధ జిల్లా ల
వారీగా మరియు పథకం వారీగా ఉన్న భాగాల గురించి ప్రజలకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పాటు, ఇది జిల్లా కు 25000 మందికి
ప�ైగా తిరిగి వచ్చిన వలస కార్మికులు గల 6 రాష్ట్రా లలోని 116 జిల్లా ల్లో రూ.50,000 కోట్ల నిధుల వ్యయంతో చేపడుతున్న
పనుల పూర్తి పురోగతిని పర్యవేక్షించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సృష్టించిన క్లిష్ట పరిస్థితిని
పరిష్కరించడంలో రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం విజయవంతమ�ైందని శ్రీ తోమర్ అన్నారు.
వెబ్ పో ర్టల్ ప్రా రంభించిన తరువాత గుర్తించబడిన 116 జిల్లా ల కేంద్ర నోడల్ అధికారుల కోసం ఒక వర్క్షాప్ జరిగింది,
ఈ సందర్భంగా గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యదర్శి శ్రీ నాగేంద్ర నాథ్ సినహా ్ ఇందులో నిమగ్నమ�ైన వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల పాత్ర మరియు
బాధ్యతలు, సంబంధిత రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలు మరియు జిల్లా యంత్రాంగాలు అభియాన్ కింద పనుల పురోగతిని సకాలంలో
పూర్తిచేసేలా అమలు చేయడం మరియు పర్యవేక్షించడం గురించి వివరించారు. నోడల్ అధికారుల ప్రయోజనం కోసం ర�ైల్వేలు,
రోడ్డు రవాణా మరియు హ�ైవేస్, గనులు, కొత్త & పునరుత్పాదక ఇంధనం, తాగునీరు & పారిశుధ్యం, పర్యావరణం మరియు
అటవీ, పెట్రో లియం & సహజ వాయువు, టెలికాం, వ్యవసాయం, పంచాయతీ రాజ్, సరిహద్దు రహదారుల సంస్థ మరియు
వివిధ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల ప్రతినిధులు వివరణాత్మక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.
మూలం: ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB)
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పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

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

@swachhbharat

పంచాయతీరాజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్

ముద్రణ మరియు ప్రచురణ – పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
ఎడిటెడ్-ఇన్-చీఫ్: సునీల్ కుమార్, సెక్రటరీ, పంచాయతీ రాజ్
మంత్రిత్వ శాఖ
ముద్రణ: ఇండియా ఆఫ్సెట్ ప్రెస్, A-1, మాయాపురి ఇండస్ట్రీయల్
ఏరియా, ఫేజ్-I, మాయాపురి, న్యూ ఢిల్లీ - 110064
ప్రచురణ: పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ, భారత ప్రభుత్వం,
టవర్ II, 9వ అంతస్తు , జీవన్ భారతీ బిల్డింగ్,
కన్నాట్ ప్లేస్, న్యూ ఢిల్లీ -110001
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