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કૃ વષ અને ખેડત
ૂ કલયાણ,
ગ્ામીણ વવકાસ અને પંચાયતી રાજ મંત્ી,
ભારત સરકાર

ગ્રામોદય સંકલ્પનરા છઠ્રા અંકનરા પ્કરાશન અંગે જાણીને મને અતયંત આનંદ થયો છે. મને સં્પૂણ્ધ ખરાતરી છે કે
અગરાઉનરા અંકોની જ ેમ આ અંક ્પણ આ્પણરા લોકતરાંષત્ક મરાળખરાનરા ્પરાયરા સમરાન ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓનું દૃઢીકરણ
કરિરાની પ્દક્રયરામરાં યોગદરાન આ્પશે. ઉ્પલબર મયરા્ધદદત સંસરારનો િચચે આષથ્ધક ષિકરાસ અને સરામરાષજક ્યરાયનરા ધયેયોને
પ્રાતિ કરિરાનરા દૃષષ્કોણ સરાથે ષિકરાસ યોજનરાઓ ઘડિરાની મહતિની જિરાબદરારી ગ્રામ ્પંચરાયતોને સોં્પિરામરાં આિી છે.
હં ુ દરે ક ગરામિરાસીને ગ્રામસભરાનરા સભય તરીકે અને ્પંચરાયતોનરા ચૂંટરાયેલરા પ્ષતષનષરઓને ષિનંતી કરું છુ ં કે તેમણે ગ્રામ
્પંચરાયત ડેલિ્પમે્ટ પલરા્સ (ગ્રામ ્પંચરાયત ષિકરાસ યોજનરા -જી્પીડી્પી)મરાં ત્ણ મુખય મુદ્રાઓનો સમરાિેશ કરિરા ્પર ભરાર
આ્પિો જ જોઈએ. આ મુદ્રાઓ છેઃ (1) તમે કેિરા પ્કરારનું ગરામ ષિકસરાિિરા મરાગો છો એ બરાબત જી્પીડી્પી દૃષષ્કોણમરાં
્પયરા્ધતિ રીતે સ્પષ્ હોિી જોઈએ; (2) સુસ્પષ્ ધયેયો નક્ી કરો; અને (3) નક્ી કરે લરા ધયેયોને પ્રાતિ કરિરા મરાટે ્પરારદશ્ધક
ઍ્શન-પલરાન ઘડી કરાઢો. ગ્રામ ્પંચરાયત ડેિલ્પમે્ટ પલરા્સ ઘડિરા મરાટેની પ્દક્રયરા વયરા્પક કિરાયત હોિી જોઈએ જ ેમરાં
બંરરારણની 11મી અનુસૂષચમરાં સૂષચબદ્ધ કરે લરા 29 ષિિયોનરા અમલીકરણમરાં સં્પૂણ્ધ સમ્િય જળિરાિું જોઈએ.
્પંચરાયતોની કરાય્ધપ્ણરાલીને સુદૃઢ કરિરાનરા ઉદ્ ેશય સરાથે કે્રિની એનડીએ સરકરારે િીતેલરા િિષોમરાં કેટલરાંક મહતિનરાં
્પગલરાં લીરરાં છે. ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય રરાજયોને ્પષબલક ્ફરાઈનરા્સ મેનેજમે્ટ ષસસટમ (્પીએ્ફએમએસ) અ્પનરાિિરા
પ્ોતસરાદહત કરે છે, જ ેથી ષિષિર સંસરારનો દ્રારરા ્પંચરાયતોને ઉ્પલબર કરરાિિરામરાં આિેલરા ભંડોળનરા સંચરાલનમરાં િરુ
્પરારદષશ્ધતરા અને જિરાબદરારીની ખરાતરી રહે . ક્ષમતરા ષનમરા્ધણ થરાય એ મરાટે ચૂંટરાયેલરા લોક પ્ષતષનષરઓ અને કમ્ધચરારીઓ મરાટે
મંત્રાલય ષિશેિ પ્ષશક્ષણ કરાય્ધક્રમો ્પણ હરાથ રરે છે. મંત્રાલયનરા મુખય કરાય્ધક્રમ "રરાષ્ ટ્ીય ગ્રામ સિરરાજ અષભયરાન"એ
્પંચરાયતોને પ્ષશક્ષણ, ટેષ્નકલ સહરાય અને મરાનિ સંસરારનો ્પૂરરાં ્પરાડિરામરાં મદદ કરી છે. જ ેનરા કરારણે આ્પણરાં ગરામડરાઓનરા
િહીિટી અને સરામરાષજક મરાળખરામરાં ્પદરિત્ધન લરાિિરામરાં મદદ મળી છે, આિરા તમરામ કરાય્ધક્રમો સરકરાર ચરાલુ જ રરાખશે.
િિ્ધ 2022 સુરીમરાં ખેડતૂ ોની આિક બમણી કરિરાનરા ધયેયને પ્રાતિ કરિરાનરા નક્ર ષનરરા્ધર સરાથે કે્રિ સરકરાર આગળ
િરી રહી છે. ્પરાક િીમરા યોજનરાઓનરા અમલીકરણમરાં જ ે ્પડકરારોનો સરામનો કરિો ્પડે છે તેને ્પહોંચી િળિરા પ્રરાનમંડળે
પ્રરાન મંત્ી ્ફસલ બીમરા યોજનરા (એમ્પીએ્ફબીિરાય) અને દરસટટ્્ચડ્ધ િૅરર બૅઝડ ્ફસલ બીમરા યોજનરા
(આરડબલયુબીસીઆઈએસ)મરાં સુરરારણરાને હરાલમરાં જ મંજૂરી આ્પી છે.
મરાનનીય િડરા પ્રરાનનરા અધયક્ષ્પદ હે ઠળની ઈકૉનૉષમક અ્ફૅ સ્ધ ્પરની કેષબનેટ કષમટીએ 2019-20 અને 2023-24
િચચેનરા ્પરાંચ િિ્ધનરા સમયગરાળરા દરષમયરાન 10,000 નિરા ્ફરામ્ધર પ્ોડ્ુસર ઑગગેનરાઈઝેશન (એ્ફ્પીઓ) ઊભરા કરિરાને મંજૂરી
આ્પિરા ્પોતરાની સમંષત આ્પી છે, જ ેથી આષથ્ધક ષિકરાસનો વયરા્પક લરાભ ખેડતૂ ોને મળે એ િરાતની ખરાતરી રહે . દરે ક
એ્ફ્પીઓને તેમનરા આરંભકરાળથી જ ્પરાંચ િિ્ધનરા સમયગરાળરા મરાટે મદદ મળિરાનું સતત ચરાલુ રહે શે.
આ્પણરા રરાષ્ ટ્ષ્પતરા મહરાતમરા ગરાંરીનું ગ્ામ સવરાજનું સ્પનું સરાકરાર કરિરા મરાટે આ્પણરા િડરા પ્રરાન શ્ી નરે ્રિ મોદી
સરાતતય્પૂિ્ધક પ્યતનશીલ છે. આ બરાબત ધયરાનમરાં રરાખતરા, મને સં્પૂણ્ધ આતમષિશ્વરાસ છે કે નિરા ઉતસરાહ સરાથે ચૂંટરાયેલરા
પ્ષતષનષરઓ આ્પણી ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓ સરાથે િહીિટી સતરે સહકરાર અને સમ્િય સરારી સરકરારની સરામરાષજક
કલયરાણ યોજનરાઓનરા અમલીકરણમરાં મહતિની ભૂષમકરા ભજિશે. નિરા ભરારતનું ષનમરા્ધણ કરિરાનો મરાનનીય િડરા પ્રરાનનો
ષનરરા્ધર ્પદર્પૂણ્ધ કરિરામરાં આનરાથી ચોક્સ જ મદદ મળશે.
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માચ્ધ 2020

(નરે ન્દ્ર વસંહ તદોમર)

સંદેશ
સુનીલ કુ માર, આઈએએસ
સવચવ
ભારત સરકાર
પંચાયતી રાજ મંત્ાલય

લરાંબરા સમય બરાદ ગ્રામોદય સંકલ્પનો છઠ્ો અંક તમને સમષ્પ્ધત કરિરામરાં આવયો છે. જળ ્પુરિઠો અને જળ
સંિર્ધનનરા મહતિને કેંરિીત કરિરા મરાટે દેશભરમરાં જલ શષ્ત અષભયરાનનું આયોજન કરિરામરાં આવયું છે. જલ જીિન ષમશન
અંતગ્ધત 2024 સુરી તમરામ ગ્રામીણ ્પદરિરારોને ્પરાણીનો ્પુરિઠો ્પહોંચડિરાની ખરાતરીનો મહતિરાકરાંક્ષી ધયેય કે્રિ સરકરારે
રરાખયો છે. આ અષભયરાન મરાટે ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓ અને ચૂંટરાયેલરા પ્ષતષનષરઓનો સહકરાર અ્પેષક્ષત છે. ગરામોમરાં
્પરારં્પદરક જળ સ્ોતોની જાળિણી તથરા િરસરાદનરા ્પરાણીનરા સંિર્ધનનરાં ્પગલરાંને પ્ોતસરાહન આ્પિરામરાં ગ્રામીણ લોકોની
સહભરાગીતરાની ખરાતરી રહે એમરાં આ્પણી ્પંચરાયતો મહતિની ભૂષમકરા ભજિી શકે છે.
કોઈ્પણ સિસથ અને તંદુરસત લોકતરાંષત્ક પ્ણરાલીમરાં લોકોનરા સતરે ્પંચરાયતો પ્થમ ્પગષથયરા તરીકે મહતિની
ભૂષમકરા ભજિે છે. ગયરા િિ્ધની 26મી નિેમબરથી મંત્રાલય ભરારતીય બંરરારણ અને મૂળભૂત ્ફરજો ષિશે જાગરુકતરા
અષભયરાનનું આયોજન કરી રહું છે. આ અષભયરાન 14મી એષપ્લ, 2020એ ભરારતીય બંરરારણનરા ષશલ્પકરાર ડૉ.
ભીમરરાિ આંબેડકર જયંષત પ્સંગે ્પૂણ્ધ થશે. આ અષભયરાનનો હે તુ બંરરારણમરાં ષનષચિત કરિરામરાં આિેલી મૂળભૂત
્ફરજો ષિશે નરાગદરકોમરાં જાગરુકતરા લરાિિરાનો છે. આ અષભયરાન અંતગ્ધત, મંત્રાલયે તમરામ 11 મૂળભૂત ્ફરજો ્પર
ષિદડયો સ્પૉ્ટસ અને રે દડયો ષજગ
ં લસ બનરાિી છે અને આ બરું ્પોતરાની િેબસરાઈટ ્પર ઉ્પલબર કરરાવયું છે. ્પંચરાયતનરા
તમરામ પ્ષતષનષરઓને મરારી ષિનંતી છે કે આ ષિદડયો સ્પૉ્ટસ અને રે દડયો ષજગ
ં લસનો ઉ્પયોગ ગ્રામ ્પંચરાયતની
ષિષિર બેઠકો તથરા અ્ય કરાય્ધક્રમો દરષમયરાન કરે જ ેથી બંરરારણીય ્ફરજોનરા ્પરાલન બરાબતે ગ્રામીણ સમુદરાયમરાં
જાગરુકતરા ્ફે લરાય. આ ષિદડયો www.panchayat.gov.in/constitution-dayિેબસરાઈટ ્પર ઉ્પલબર છે.
મંત્રાલય ગ્રામીણ સમુદરાયોને મરાનનીય િડરા પ્રરાનનરા દ્ફટ ઈષ્ડયરા અને પલરાષસટક િેસટ મેનેજમે્ટ અષભયરાનોમરાં
્પણ યોગદરાન આ્પિરા પ્ોતસરાદહત કરે છે. આ બરાબતમરાં રરાજય સરકરારો દ્રારરા ગ્રામ ્પંચરાયતોને યોગય સૂચનો કરિરામરાં
આવયરા હતરા. ્પંચરાયતનરા ચૂંટરાયેલરા પ્ષતષનષરઓ અને ગરામનરા રહે િરાસીઓને મરારી ષિનંતી છે કે તેઓ આ અષભયરાનોને
સ્ફળ બનરાિિરા મરાટે યોગદરાન આ્પે.
આ િખતનરા અંકમરાં, મંત્રાલયનરા ષિષિર મુખય કરાય્ધક્રમો અને અષભયરાનો ષિશેનરા લેખો તથરા સરા્ફલય ગરાથરાઓ
પ્ષસદ્ધ કરિરામરાં આવયરા છે. જલ શષ્ત અષભયરાન અંતગ્ધત ગરામ તથરા બલૉક સતરે હરાથ રરિરામરાં આિેલરા નરાિી્ય્પૂણ્ધ
પ્યોગોનો આ અંકમરાં સમરાિેશ કરિરામરાં આવયો છે. સ્તી સશ્તીકરણ ષિશેની કેટલીક રસપ્દ સરા્ફલય ગરાથરાઓ ્પણ
આ અંકમરાં સમરાિી લેિરામરાં આિી છે.
્પંચરાયતી રરાજનરા પ્ષતષનષરઓ તથરા કમ્ધચરારીઓનરા સહકરાર સરાથે, સરકરારી કરાય્ધક્રમોનો લરાભ યોગય લરાભરાથથીઓ સુરી
્પહોંચશે જ અને એમરાં શંકરાને કોઈ સથરાન નથી.
હં ુ અંતઃકરણ્પૂિ્ધક આશરા રરાખું છુ ં કે ગ્રામોદય સંકલ્પનો આ અંક િરાચકો મરાટે ઉ્પયોગી નીિડશે.
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રાષ્ટ્ીય ગ્ામ સવરાજ અવભયાન (એરજીએસએ) – પંચાયતી રાજ
સંસથાઓની ના (પીઆરઆઈ) ક્ષમતા વર્ધન માટે એક વયવહારદક્ષ
અને જરૂરરયાત મુજબ તૈયાર કરે લા સારન

રરા

ષ્ ટ્ીય ગ્રામ સિરરાજ અષભયરાન ્પંચરાયતી રરાજ 24.02.2018નરા રોજ રરાષ્ ટ્ીય ્પંચરાયતી રરાજ દદિસ ષનષમત્તે
મંત્રાલયની મુખય યોજનરા છે, જ ેનો ધયેય દેશમરાં આ યોજનરાનો આરંભ કયષો હતો. આ યોજનરાનો મુખય ધયેય
્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓનું દૃઢીકરણ કરિરાનો છે. આ યોજનરા સસટેનેબલ ડેિલ્પમે્ટ ગોલસ પ્રાતિ કરી (ટકરાઉ ષિકરાસ
અંતગ્ધત ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓનરા ચૂંટરાયેલરા પ્ષતષનષરઓને ધયેયો-એસડીજી) ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓનું દૃઢીકરણ
તેઓ ચૂંટરાઈ આિે તેનરા છ મદહનરાની અંદર પ્ષશક્ષણ કરિરાનું છે અને મુખય ભરાર ષમશન અંતયોદય સરાથે એકીકરણ
આ્પિરામરાં આિે છે. તેમનરા ચૂંટરાઈ આવયરાનરા બે િિ્ધની અંદર કરિરા ઉ્પરરાંત 117 આકરાંક્ષરાદકત ષજલરાઓમરાં ્પંચરાયતી
તેમને દરફ્ેશર પ્ષશક્ષણ આ્પિરામરાં આિે છે. ક્ષમતરા ષનમરા્ધણ રરાજ સંસથરાઓને સક્ષમ બનરાિિરાનો છે.
કરાય્ધક્રમમરાં સર્પંચ અથિરા િૉડ્ધ સભય
સસટેનેબલ ડેિલ્પમે્ટ ગોલસ
જનરાની કુ લ બજ ેટ ખચ્ધ-જોગિરાઈ છે
તરીકેની તેમની ષિશેિ ભૂષમકરા અને
રૂ. 7255.50 કરોડ જેમરાંથી કે્રિનો (ટકરાઉ ષિકરાસ ધયેયો-એસડીજી) ્પર
જિરાબદરારી ષિશે તેમને મરાદહતગરાર
્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓ ્પરાર ઉતરી
કરિરામરાં આિે છે. તેમની ્પંચરાયતોને દહસસો છે રૂ. 4500.00 કરોડ અને શકે એ મરાટે તેમની શરાસન ક્ષમતરાઓ
આ્પિરામરાં આિેલરા આષથ્ધક સંસરારનો, રરાજયનો દહસસો છે રૂ. 2755.50 કરોડ
ષિકસરાિિી એ આરજીએસએનો પ્યરાસ
આ યોજનરા નોન-્પરાટ્ધ ૯ ક્ષેત્ો
ગ્રામ ્પંચરાયત ડેિલ્પમે્ટ પલરાન,
હોય છે. ઉ્પલબર સંસરારનોનરા મહત્તમ
ગરામમરાં મૂળભૂત જરૂદરયરાતો ષનમરા્ધણ જયરાં ્પંચરાયતોનું અષસતતિ નથી તે ઉ્પયોગ સરાથે સિ્ધ સમરાિેશક સથરાષનક
કરિરાની આિશયકતરા, શરાસન સંબંરી સદહત તમરામ રરાજયો તથરા કે્રિશરાષસત શરાસન મરાટે ્પંચરાયતની ક્ષમતરાઓ
બરાબતો િગેરે ષિશે તેમને મરાદહતગરાર પ્દેશોમરાં ષિસતરે છે. િહેં ચણીનું મરાળખું ષિકસરાિિરાનો, ્પોતરાનરા સંસરારનો ઊભરા
કરરાય છે. ્પંચરાયતોનરા સભયો દ્રારરા રરાજયનો ઘટક 60:40નરા ગુણોત્તરમરાં કરિરા તથરા પ્રાથષમક આરોગય અને રોગ
જ ેનો ઉ્પયોગ થઈ શકે છે એિી ષિષિર રહે એ મુજબ હોય છે, આમરાં ઉત્તર પ્ષતરક્ષણ, ્પોિણ, ષશક્ષણ, સિચછતરા,
દડષજટલ ઍષપલકેશ્સ ષિશે ્પણ તેમને ્પૂિ્ધ, ્પિ્ધતીય રરાજયો અને જમમુ અને જળ સંિર્ધન િગેરે જ ેિરા રરાષ્ ટ્ીય મહતિ
જાગરુક કરરાય છે. આ બરું ્પંચરાયત કરાશમીર કે્રિશરાષસત પ્દેશ જયરાં કે્રિ રરરાિતરા ષિિયો બરાબતે ્પંચરાયતી રરાજ
રરાજ સંસથરાઓને િરુ બહે તર શરાસન અને રરાજયનો ગુણોત્તર 90:10 છે તે સંસથરાઓની કરામગીરી સુરરારિરા તથરા
ષસિરાય. અ્ય કે્રિશરાષસત પ્દેશો મરાટે
અને કરામગીરી તર્ફ દોરી જાય છે.
અ્ય યોજનરાઓ સરાથે સમ્િય સરારિરાનો
કે્રિનો દહસસો 100% છે.
્પણ તેનરા ધયેયમરાં સમરાિેશ થરાય છે.
અષરકરારોની અ્પૂરતી સોં્પણી,
િહીિટી કરાય્ધક્ષમતરા, સેિરા ષિતરણ તથરા
મરાનિબળનો અભરાિ, અ્પૂરતી
મરાળખરાકીય સુષિરરાઓ અને ્પંચરાયતોની અસરકરારક ઈ-ગિન્ધ્સ તથરા ટે્નૉલૉજી સંચરાષલત ઉકેલો દ્રારરા િરરારે
કરામગીરીમરાં મયરા્ધદદત ક્ષમતરા જ ેિરા યોજનરાઓમરાં આિતરા જિરાબદરારી િરરારિરા પ્તયે ્પણ તેનું ધયેય કેષ્રિત છે.
મુખચ અિરોરોને સંબોરિરાનો પ્યરાસ ્પણ આ યોજનરા દ્રારરા
આ યોજનરા શૈક્ષષણક સંસથરાઓ તથરા નરાગરી સમરાજ
કરિરામરાં આિે છે. મરાનિબળ, મરાળખરાકીય સુષિરરાઓ, સંસથરાઓ/ષબન સરકરારી સંસથરાઓ સરાથે સહયોગને પ્ોતસરાહન
પ્ષશક્ષણ ્પૂરરા ્પરાડિરા, ્પંચરાયતોને અષરકરારોની સોં્પણીને આ્પે છે જ ેથી ગ્રામ ્પંચરાયત ડેિલ્પમે્ટ પલરાન (જી્પીડી્પી),
પ્ોતસરાહન આ્પિું તથરા ઉત્તરદરાષયતિની પ્ણરાલી ઊભી કરિી ગુણિત્તરા સભર પ્ષશક્ષણ મૉડ્ુલ તૈયરાર કરિરામરાં તથરા
એ દ્રારરા આ યોજનરા કરાય્ધ કરે છે.
્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓ મરાટે ષસદ્ધહસત પ્ષશક્ષકોનું સમૂહ-

યો

21.4.18નરા રોજ સરકરારે રરાષ્ ટ્ીય ગ્રામ સિરરાજ
અષભયરાન (આરજીએસએ)ની ્પુનગ્ધઠન યોજનરાને મંજૂરી
આ્પી છે, જ ેનો અમલ 01.04.2018થી 31.03.2022
દરષમયરાન કરિરામરાં આિશે. મરાનનીય િડરા પ્રરાને
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ભંડોળ ષિકસરાિિરામરાં ગ્રામ ્પંચરાયતોને મદદ મળી રહે .
્પંચરાયતો, ગ્રામ ્પંચરાયતોની ઈમરારતોમરાં કૉમન સષિ્ધસ સે્ટસ્ધ
(સીએસસી)નરા સહ-સથરાનને પ્રાથષમકતરા આ્પિરામરાં આિી
રહી છે.િરુમરાં, આરજીએસએ આષથ્ધક ષિકરાસ તથરા
કૂિો સૂકરાઈ ન જાય તયરાં સુરી તમને ્પરાણીનું મૂલય સમજાતું નથી

્પંચરાયતોનરા મરાધયમથી આિક િરરારિરાનરા મરાગ સંચરાષલત
પ્કલ્પોને આરરાર આ્પે છે.
ગ્ામ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પલાન – ગ્ામય વવસતારદોમાં
પરરવત્ધનશીલ વવકાસમાં નવદો ચીલદો પાડનાર યદોજના
રરાષ્ ટ્ીય ગ્રામ સિરરાજ અષભયરાન (આરજીએસએ)ને
ક્રષમક ક્ષમતરા ષનમરા્ધણ મરાટે વયિહરારદક્ષ, જરૂદરયરાત મુજબનરા
સંસરારન ષિકસરાિિરાનરા સરારન તરીકે કલ્પિરામરાં આવયું છે.
િૉડ્ધ સભયો અથિરા ્પંચોને સ્પષ્ ભૂષમકરા સરાથેનરા ક્ષેત્ીય
દરસોશ્ધ ્પસ્ધન તરીકે ષશષક્ષત અને ્પદરિષત્ધત કરિરા ્પર
ષિશેિ ભરાર આ્પિરામરાં આિી રહો છે, અને આમ તેમને
્પદરિત્ધનનરા પ્હરી તરીકે ્પદરિષત્ધત કરિરા ્પર િરુ ભરાર
આ્પિરામરાં આિી રહો છે. તમરામ ચૂટં રાયેલરા પ્ષતષનષરઓની
દડષજટલ સરાક્ષરતરા, ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓ, એસએચજી
સમ્િયનરા પ્ષશક્ષણ પ્તયે ્પણ ષિશેિ ભરાર આ્પિરામરાં આિે
છે, આ ઉ્પરરાંત જળ સંિર્ધન, સિચછતરા અને કચરરાનું
એકષત્કરણ, ઓડીએ્ફ ગરામડરાં, આિક ષનમરા્ધણ થરાય તેિી
પ્િૃષત્તઓ, સિરાસ્થય સંબર
ં ી દહમરાયત, ષશક્ષણ અને સરામરાષજક
મુદ્રાઓ, ઈ-ગિન્ધ્સ િગેરે જ ેિરા િત્ધમરાન અને સંબષં રત ષિિય
આરરાદરત ક્ષેત્ો અંગે પ્ષશક્ષણ આ્પિું જ ેથી િૉડ્ધ સભયો/્પંચો
સથરાષનક ષિકરાસ મરાટેનરા પ્યરાસોનું નેતતૃ િ લઈ શકે.
િિ્ધ 2018-19 દરષમયરાન, મંત્રાલયે 32 રરાજયો/
કે્રિશરાષસત પ્દેશોનરા ઍ્યુઅલ ઍ્શન પલરા્સ (એએ્પી)ને
મંજૂરી આ્પી હતી અને રરાજયો/કે્રિશરાષસત પ્દેશો તથરા
અમલીકરણ સંસથરાઓ િગેરે મરાટે યોજનરા અંતગ્ધત રૂ.
598.21 કરોડ છૂ ટરા કરિરામરાં આવયરા હતરા. 33 રરાજયો/
કે્રિશરાષસત પ્દેશો મરાટેનરા િિ્ધ 2019-20નરા એ્યુએલ
ઍ્શન પલરાનને આરજીએસએની સે્ટટ્લ ઍમ્પરાિડ્ધ કષમટી
દ્રારરા બહુ અગરાઉથી એટલે કે ્ફે બ્ુઆરી, 2019મરાં જ મંજૂરી
આ્પી દેિરામરાં આિી હતી, જ ેથી રરાજયો/કે્રિશરાષસત પ્દેશોને
તેમની મંજૂરીપ્રાતિ પ્િૃષત્તઓનરા અમલીકરણ મરાટે એક આખું
િિ્ધ મળી રહે અને 15 રરાજયો/કે્રિશરાષસત પ્દેશો મરાટે રૂ.
429.31 કરોડ છૂ ટરા કરિરામરાં આવયરા છે.
્પરાણી બચરાિો, અને એ તમને બચરાિશે

ગ્રામ ્પંચરાયત ડેિલ્પમે્ટ પલરા્સ (જી્પીડી્પી) તૈયરાર
કરિરા મરાટે ગ્રામ ્પંચરાયતો મરાટેની બંરરારણીય આદેશ મુજબ
તેમની ્પરાસે ઉ્પલબર સંસરારનોનો ઉ્પયોગ કરીને તથરા
આષથ્ધક ષિકરાસ અને સરામરાષજક ્યરાય તથરા ્ફોટથી્થ ્ફરાઈનરા્સ
કષમશન એિૉડ્ધ હે ઠળ ગ્રામ ્પંચરાયતોને નરાણરાં મંત્રાલય દ્રારરા
હસતરાંતદરત કરિરામરાં આિેલરા ભંડોળનરા ઉ્પયોગની શરતનરા
સંદભ્ધમરાં, અનુચછેદ ૯, રરાજયોની તમરામ ગ્રામ ્પંચરાયતોને
2015-16ની અસરથી જી્પીડી્પી તૈયરાર કરિું તથરા અમલમરાં
મૂકિું આિશયક છે.
આ ્પૃષ્ઠભૂષમમરાં, મંત્રાલયે 2105મરાં જી્પીડી્પી મરાટે
મોડેલ મરાગ્ધદષશ્ધકરા તૈયરાર કરિરાની તથરા જયરાં બંરરારણનો
અનુચછેદ ૯ લરાગુ છે એિરાં બરરાં રરાજયોમરાં ષિતદરત કરિરાની
્પહે લ હરાથ રરી હતી. આ મોડેલ મરાગ્ધદષશ્ધકરાઓનરા આરરારે ,
તમરામ રરાજયોએ જી્પીડી્પી મરાટે રરાજય-ષનદદ્ધષ્ મરાગ્ધદષશ્ધકરાઓ
સૂષચત કરી છે. તયરારથી, દેશભરમરાંની ગ્રામ ્પંચરાયતો
જી્પીડી્પી બનરાિે છે. જી્પીડી્પીને સિ્ધસમરાિેશક અને
બંરરારણની 11મી અનુસૂષચમરાં સૂષચબદ્ધ કરે લરા 29 ષિિયો
સરાથે સંબંષરત કે્રિીય મંત્રાલયો/ લરાઈન દડ્પરાટ્ધમે્્ટસથી
સંબંષરત તમરામ યોજનરાઓ સરાથે જ ેનરા સં્પૂણ્ધ સહયોગનો
સમરાિેશ થતો હોય એિી સહભરાગી પ્દક્રયરાઓ ્પર આરરાદરત
હોય એ રીતે જોિરામરાં આિે છે.
િરુમરાં, ગરામડરાઓનરા સિરાાંગી ષિકરાસની ઊભરતી
જરૂદરયરાતોને સુસંગત થઈ, મંત્રાલયે અગરાઉ 2015મરાં જારી
કરિરામરાં આિેલી મોડેલ જી્પીડી્પી મરાગ્ધદષશ્ધકરામરાં સુરરારો
કયષો હતો. સુરરાદરત જી્પીડી્પી મરાગ્ધદષશ્ધકરા, 2018ને રરાજયો
સરાથે િહેં ચિરામરાં આિી છે જ ેથી તેમની સંબંષરત
મરાગ્ધદષશ્ધકરાઓમરાં ષિગતો ઉમેરી તેનું ષિસતરણ કરી શકે.
ગ્ામ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પલાન (જીપીડીપી) માટે લદોકદોની
યદોજના અવભયાન – સબકી યદોજના સબકા વવકાસ
આ્પણે બરરા જાણીએ છીએ કે કે્રિ સરકરાર ્ફોટથી્થ
્ફરાઈનરા્સ કષમશન (એ્ફએ્ફસી) દ્રારરા દર િિગે ગ્રામ
્પંચરાયતોને અનુદરાન ્પૂરું ્પરાડે છે. આ ભંડોળનો ઉ્પયોગ
્પરાણી ્પુરિઠો, સિચછતરા, મળ્પરાણી ષનકરાલ વયિસથરા, ઘન
કચરો વયિસથરા્પન, સટોમ્ધ િૉટર ડટ્ઈ
ે નેજ, સરાિ્ધજષનક સં્પષત્તની
જાળિણી, રસતરા, ્ફૂટ્પરાથ, શેરીની લરાઈટો, દ્ફનભૂષમ તથરા
સમશરાનભૂષમ િગેરે જ ેિી મૂળભૂત સુષિરરાઓ આ્પિરા મરાટે
કરિરાનો હોય છે. આજ ે ગ્રામ ્પંચરાયતોને એ્ફએ્ફસી મરાર્ફત
કે્રિ સરકરાર ્પરાસેથી નોંર્પરાત્ ભંડોળ મળે છે.
ગ્રામ ્પંચરાયતોનું દૃઢીકરણ કરિરામરાં આવયું છે અને
ગ્રામ ્પંચરાયત ડેિલ્પમે્ટ પલરાનદ્રારરા તેઓ ઉ્પરો્ત સેિરાઓ
ગ્ામદોદય સંકલપ
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્પૂરી ્પરાડિરા મરાટે સક્ષમ છે, આ પલરાન મુજબ તેઓ તેમને
આ્પિરામરાં આિેલરા એ્ફએ્ફસી ભંડોળનો ઉ્પયોગ કરી શકે છે.
ગ્રામ ્પંચરાયતોને સોં્પિરામરાં આિેલી કરામગીરી
અંતગ્ધત મૂળભૂત સેિરાઓ ્પૂરી ્પરાડિરા મરાટે તેમને ષબનશરતી
ટેકરાનરાં ્પગલરાં રૂ્પે એ્ફએ્ફસી અનુદરાનો ્પૂરરાં ્પરાડિરામરાં આિે
છે.

્પુરરાિરા આરરાદરત અને સંરષચત રીતે િિ્ધ 2019-20
મરાટે જી્પીડી્પી બનરાિિરા મરાટે ગ્રામ ્પંચરાયતોને સક્ષમ
બનરાિિરા મરાટે બીજી ઑ્ટોબર, 2018થી 31મી દડસેમબર,
2018 દરષમયરાન ્પી્પલસ પલરાન કેમ્પેઈન (લોકોની યોજનરા
અષભયરાન)“સબકી યોજનરા સબકરા ષિકરાસ” તરીકે શરુ
કરિરામરાં આવયો હતો. આ સમયગરાળરા દરષમયરાન સંબંષરત
નરાણરાંકીય િિ્ધ અથરા્ધત િિ્ધ 2019-10 મરાટે જી્પીડી્પી બનરાિિરા
મરાટે સંરષચત ગ્રામ સભરાઓનું આયોજન કરિરામરાં આવયું હતું
આ અષભયરાન ખરાસસી અસરકરારક રીતે અમલમરાં મૂકિરામરાં
આવયું હતું, બીજી બરાબતોની સરાથોસરાથ રરાજય તથરા સથરાષનક
સરકરારો સરાથેની ભરાગીદરારીમરાં ગ્રામ ્પંચરાયતો/ ગ્રામ
સભરાઓને જી્પીડી્પી બનરાિિરાની આખી પ્દક્રયરાને સહભરાગી
તથરા સંષક્ષતિ-ષનષચિત ્પદરણરામલક્ષી બનરાિિરા મરાટે સક્ષમ
કરિરામરાં આિી હતી.
ગ્રામ ્પંચરાયતો, ગ્રામ સભરાઓ તથરા ગયરા િિગે ્પી્પીસીમરાં
સંકળરાયેલરા અ્ય સહભરાગીઓની દૃષષ્ગોચર થતી અને
સંતોિકરારક કરામગીરીથી પ્ેદરત થઈ અને સહભરાગી અને
્પરારદશ્ધક કિરાયત એિરા જી્પીડી્પી રચનરા પ્દક્રયરાને ષસથરતરા
આ્પિરા આષથ્ધક િિ્ધ 2020-21 મરાટે જી્પીડી્પી તૈયરાર કરિરાની
પ્દક્રયરા બીજી ઑ્ટોબર, 2019થી ્પી્પલસ પલરાન કેમ્પેઈન-2019
તરીકે અષભયરાન ઢબે શરૂ કરિરામરાં આિી હતી.
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આખી પ્દક્રયરાની સ્ફળ ્પૂણરા્ધહૂષતની ખરાતરી મરાટે,
નીચે જણરાિેલી પ્િૃષત્તઓ અષભયરાન દરષમયરાન ્પૂણ્ધ કરિરામરાં
આિે એ ઇચછનીય છેઃ
•
ષિશેિ ગ્રામ સભરાનું આયોજન કરિરા મરાટેનરા ગ્રામ
સભરા પ્મરાણે કેલે્ડર બનરાિિું.
•
દેશની દરે ક ગ્રામ ્પંચરાયતમરાં આખી પ્દક્રયરા સુગમ
બનરાિિરા મરાટે ્ફે ષસષલટેટરની ષનમણૂંક કરિી
•
આ અષભયરાનમરાં 31 લરાખ ચૂંટરાયેલરા ્પંચરાયત નેતરાઓ
તથરા 5.25 કરોડ એસએચજી મદહલરાઓની ભૂષમકરાને
મજબૂત કરિરાની કલ્પનરા કરિરામરાં આિી છે.
ડીએિરાય-એનઆરએલએમ હે ઠળ કરાય્ધક્ષમ ગ્રામ
સભરામરાં સથરાષનક ષિકરાસ મરાટે એસએચજી તથરા
તેમનરા સમૂહતંત્ો દ્રારરા ગરામ અથિરા િૉડ્ધ સતરે
બનરાિિરામરાં આિેલરા ગરીબી ઘટરાડો યોજનરા (્પૉિટથી
દરડ્શન પલરાન) રજૂ કરી ને આ કરી શકરાય છે.
•
ષમશન અંતયોદય હે ઠળ મોબરાઈલ ઍષપલકેશનનોનો
ઉ્પયોગ કરી ગ્રામ ્પંચરાયતોને સરામરાષજક અને
આષથ્ધક ષિકરાસનરા આરરારે ક્રમરાંક આ્પી સિગેક્ષણ હરાથ
રરિું. આ સિગેક્ષણ ગરામ તથરા ગ્રામ ્પંચરાયત સતરે
્પુરરાિરા આરરાદરત ષિકરાસ તથરા જી્પીડી્પીનરા
અમલીકરણમરાં ્પદ્ધષતસરનો આરરાર આ્પિરામરાં
સુગમતરા રહે શે તથરા રહી જતી કમીઓને ઓળખિરામરાં
મદદરૂ્પ થશે એ સમજ સરાથે હરાથ રરિું જોઈએ.
ષમશન અંતયોદય સિગેક્ષણ મરાટેનરા ્પદરમરાણની સંખયરા
આ િિગે િરરારીને 120 કરિરામરાં આિી છે.
•
11મી અનુસૂષચમરાં સૂષચબદ્ધ કરે લરા 29 ષિિયો
સંબંષરત તમરામ લરાઈન દડ્પરાટ્ધમે્ટનરા તમરામ ્પહે લી
હરોળનરા કરાય્ધકતરા્ધઓની ષનમણૂંક કરિી
•
ષિકરાસ સંબષં ર જરૂદરયરાતો/ખરામીઓ અંગે ચચરા્ધ કરિી
અને સંબષં રત લરાઈન દડ્પરાટ્ધમ્ે ટનરા ્પહે લી હરોળનરા
કરાય્ધકતરા્ધઓ દ્રારરા ષિશેિ ગ્રામ સભરામરાં રજૂ આત
•
ષિષિર યોજનરાઓ હે ઠળ ભંડોળનરા ઉ્પયોગની ષસથષતની
સદક્રય પ્દષશ્ધત કરિરા મરાટે દરે ક ગ્રામ ્પંચરાયતમરાં
્પષબલક ઈ્્ફૉમગેશન બૉડ્ધ (્પીઆઈબી) પ્દષશ્ધત કરિુ.ં
•
્પીઆઈબી તથરા ગ્રામ સભરાની જીઓ-ટૅગ રરરાિતી
તસિીરો gpdp.nic.in portal ્પર અ્પલૉડ કરિી
•
-જી્પીડી્પી બનરાિિું અને મંજૂરી પ્રાતિ પલરાનને પલરાન
પલસ ઍષપલકેશન ્પર પ્ષસદ્ધ કરિરા, વયરા્પક અને
સિરાાંગી જી્પીડી્પીને સહભરાગી અને સુગમ બનરાિિરા
મરાટે આ ઍષપલ્શનમરાં સુરરારરા કરિરામરાં આવયરા છે.

– ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય
જીિનને ખરાળમરાં િહી જતું રોકો

ફદોટટીન્થ ફાઈનાન્સ કવમશન {(એફએફસી),
એવૉડ્ધ સમયગાળદો 2015-20}

ફદોટટીન્થ ફાઈનાન્સ કવમશન (એફએફસી) અનુદાનદોની ફાળવણી

સભયો એ જાણે છે કે દર િિગે કે્રિ સરકરાર
્પંચરાયતોનરા
ગ્રામ ્પંચરાયતોને ્ફરાઈનરા્સ કષમશન ્ફંરઝ હે ઠળ

અનુદરાનો આ્પે છે. 2105-20 મરાટે, ્પંચરાયતો દ્રારરા ્ફોટથી્થ
્ફરાઈનરા્સ કષમશન (એ્ફએ્ફસી)ની ભલરામણો અનુસરાર
અનુદરાનોની ્ફરાળિણી કરિરામરાં આિી છે.
એ્ફએ્ફસી એિૉડ્ધ હે ઠળ, રૂ. 2,00,292.20 કરોડ
સુરીનરા અનુદરાનો 26 રરાજયોમરાં બંરરારણનરા અનુચછેદ નિ
હે ઠળ આિતી ગ્રામ ્પંચરાયતોને હસતરાંતદરત કરિરાનરા છે, આ
રકમ એકંદર સતરે દર િિગે વયષ્તદીઠ રૂ. 488ની મદદ
જ ેટલી હોય છે. આમરાંથી રૂ. 1,80,262.98 કરોડ (90%)
મૂળભૂત અનુદરાન (બેષઝક ગ્રા્ટ) હતું અને રૂ. 20, 029.22
કરોડ (10%) કરામગીરી પ્મરાણે અનુદરાન (્પર્ફૉમ્ધ્સ ગ્રા્ટ)
હતું. કરામગીરી પ્મરાણે અનુદરાન (2016-17થી લરાગુ)ની
રચનરા કરિરાનો આશય ષિશ્વરાસ્પરાત્ ઑદડટેડ દહસરાબ તથરા
આિક તથરા ખચ્ધનો ડેટરા અને ્પોતરાનરા ભંડોળમરાં સુરરારો
લરાિિરાનરા ઉદ્ ેશયને સરારિરાનો હતો.
એિરા ક્ષેત્ો (અનુચછેદ નિ ષસિરાયનરા) જયરાં ્પંચરાયતોનું
અષસતતિ નથી, તેમનરા મરાટે ્પણ અનુદરાનોની ભલરામણ
કરિરામરાં આિી છે. આ ક્ષેત્ો છે – ષમઝોરમ, મેઘરાલય,
નરાગરાલૅ્ડ તથરા છઠ્રા અનુચછેદમરાં જણરાિેલરા આસરામ
રરાજયમરાંનરા ષિસતરારો (બોડોલૅ્ડ, નૉથ્ધ કરાચર તથરા કરાબથી
ઍ્ગલૉ્ગ ષજલરાઓ), ષમઝોરમ અને ષત્્પુરરા તથરા
મષણ્પુરનરા ્પહરાડી ષિસતરારો (જયરાં દડષસટટ્્ટ કરાઉષ્સલસ
અષસતતિમરાં છે). કષમશને ભલરામણ કરી છે કે આ
ષિસતરારોમરાંનરા ્પરારં્પરાદરક એકમોને બંરરારણની કલમ 275નરા
જોગિરાઈઓ હે ઠળ અલરાયદી મદદ ્પૂરી ્પરાડી શકરાય છે.
રરાજયોને એ્ફએ્ફસી અનુદરાનોની સમસતર િહેં ચણી
મરાટે 90% ભરાર જનસંખયરા ્પર (2011ની િસતી ગણતરી)
અને 10% ભરાર રરાજયનરા ગ્રામીણ ક્ષેત્ો ્પર આ્પિરામરાં આિે
એિી ભલરામણ કરિરામરાં આિી છે. રરાજયમરાં અંદરોઅંદર
ગ્રામ ્પંચરાયતો િચચે અનુદરાનોની િહેં ચણી સટેટ ્ફરાઈનરા્સ
કષમશન (એસએ્ફસી) દ્રારરા સૂષચત કરિરામરાં આિેલરા સૂત્નરા
આરરારે રહે શે. જયરાં એસએ્ફસી સૂત્ ઉ્પલબર નથી, તયરાં
એ્ફએ્ફસીનું 90:10નું(જન સંખયરા અને ષિસતરાર) સૂત્
આ્પનરાિિરામરાં આિશે.
કેટલરાં ટી્પરાંથી સમુરિ બને છે? ્પરાણી બચરાિો, દરે ક ટી્પું મહતિનું છે.

ગટર-વયિસથરા

એફએફસી અનુદાનદોનદો હે તુ
િૈરરાષનક રીતે ્ફરાળિિરામરાં આિેલરાં કરાયષો ગ્રામ
્પંયરાચતો કરી શકે અને એ મરાટે તેમની ્પરાસે ઉ્પલબર
સંસરારનોમરાં ષનયષમત સમયરાંતરે ષસથર પ્િરાહમરાં િરરારો ્પૂરો
્પરાડિરાની ખરાતરી રહે એ મરાટે એ્ફએ્ફસી અનુદરાનો ્પૂરરાં
્પરાડિરામરાં આવયરાં હતરાં. આ અનુદરાનો ્પરાછળનો હે તુ ્પરાણી
્પુરિઠો, સિચછતરા, સેષપટક મેનેજમે્ટ, મળ-્પરાણી વયિસથરા,
સરાિ્ધજષનક સં્પષત્તની જાળિણી, રસતરાઓ, ્ફૂટ્પરાથ, શેરીની
લરાઈટો, દ્ફનભૂષમ અને સમશરાનભૂષમની જાળિણી િગેરે
સદહતની મૂળભૂત સેિરાઓની ષસથષતને સુરરારિરાનો છે તથરા
સંબંષરત કરાયદરા દ્રારરા ગ્રામ ્પંચરાયતોને સોં્પિરામરાં આિેલરાં
કરાયષો અંતગ્ધત આિતી અ્ય કોઈ્પણ મૂળભૂત સેિરાઓ ્પૂરી
્પરાડી શકરાય એ છે.
અનુદાનદો છૂ ટાં કરવા
નરાણરાં મંત્રાલય (દડ્પરાટ્ધમે્ટ ઑ્ફ ઍ્સ્પેષ્ડચર)
દ્રારરા ષિષિર રરાજયો મરાટે અનુદરાનની રકમ છૂ ટી કરિરામરાં
આિી હતી. આ રકમ નરાણરાં મંત્રાલય (દડ્પરાટ્ધમે્ટ ઑ્ફ
ઍ્સ્પેષ્ડચર) દ્રારરા ગ્રામીણ અને શહે રી સંસથરાઓ મરાટે
જારી ્ફોટથી્થ ્ફરાઈનરા્સ કષમશન (એ્ફએ્ફસી) દ્રારરા તરારીખ
08.10.2015નરા ્પત્ ક્ર. 13 (32)એ્ફએ્ફસી/એ્ફસીડી/201516 દ્રારરા અને ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલયની ચોક્સ ભલરામણો
દ્રારરા છૂ ટી કરિરામરાં આિી હતી.
ગ્ામદોદય સંકલપ

9

અ)

10

મૂળભૂત અનુદાન દરે ક નરાણરાંકીય િિ્ધનરા જૂ ન અને
ઑ્ટોબર મદહનરામરાં બે હતિરામરાં છૂ ટું કરિરામરાં આિે
છે, િિ્ધ મરાટેનરા મૂળભૂત અનુદરાનનરા 50 ટકરા, િિ્ધનરા
્પહે લરા હતિરા તરીકે રરાજયો મરાટે છૂ ટું કરિરામરાં આિે
છે, બરાકી રહે લું મૂળભૂત અનુદરાન અને િિ્ધ મરાટેની
સં્પૂણ્ધ ્પર્ફૉમ્ધ્સ ગ્રા્ટ િિ્ધનરા બીજા હતિરા તરીકે
સુષનષચિત કરિરામરાં આિે છે. ્પર્ફૉમ્ધ્સ ગ્રા્ટ 201617 ્પછીથી લરાગુ છે.
કે્રિ સરકરાર દ્રારરા રરાજયનરા ખરાતરામરાં ગ્રા્ટની રકમ
જમરા થયરાનરા ્પંદર દદિસની અંદર રરાજયએ ગ્રા્ટની
રકમ ગ્રામ ્પંચરાયતો મરાટે છૂ ટી કરિી જોઈએ. સથરાષનક
એકમો મરાટેનરા અનુદરાનની મળિરા્પરાત્ રકમમરાં સ્ોત
્પર કોઈ ્પણ પ્કરારની ક્પરાત ન કરિી જોઈએ. જો
ષિલંબ થરાય તો એિરા દકસસરામરાં રરાજય સરકરારે દરઝિ્ધ
બૅ્ક ઑ્ફ ઈષ્ડયરાનરા બૅ્ક દર પ્મરાણે હતિરાની રકમ
સરાથે વયરાજ ્પોતરાનરા ભંડોળમરાંથી ચૂકિિું જોઈએ અને
આ બરાબતનરા પ્મરાણીકરણનું પ્ષતષબંબ યુદટલરાઈઝેશન
સદટ્ધદ્ફકેટ (યુસી)મરાં રરાજય સરકરાર દ્રારરા સ્પષ્
કરિરામરાં આિિું જોઈએ. અનુદરાનનરા બીજો અને
આગરામી (બંને બેષઝક અને ્પર્ફૉમ્ધ્સ) હતિો
અગરાઉનરા હતિરા મરાટેનું યુસી નરાણરાં મંત્રાલયની તરારીખ
08.10.2015ની મરાગ્ધદષશ્ધકરામરાં જણરાિિરામરાં આિેલરા
ષનયત નમૂનરામરાં મળે તેને આરીન હોય છે.

માચ્ધ 2020

બ)

પરફૉમ્ધન્સ અનુદાન િિ્ધ 2016-17થી યોજનરાની
ષિસતૃત પ્દક્રયરા અને કરામગીરી સંબંરી મરા્પદંડ
સૂચિતરા અહે િરાલને આરીન છૂ ટું કરરાય છે, તેમરાં
ગ્રામ ્પંચરાયતને અ્પરાનરારરા ્પર્ફૉમ્ધ્સ અનુદરાન હે ઠળ
અ્પરાનરારરા પ્ોતસરાહનનરા ્પદરમરાણનો ્પણ સમરાિેશ
થરાય છે અને સંબંષરત રરાજય સરકરાર તે અંગે નીચે
જણિેલી ્પરાત્તરા શરતોને આરીન ષનણ્ધય લે છેઃ
(i) જ ે િિગે ગ્રામ ્પંચરાયત ્પર્ફૉમ્ધ્સ અનુદરાન
મરાટે દરાિો રજૂ કરતી હોય તે ્પૂિગેનરા બે િિ્ધથી
કરતરાં અગરાઉનરા ન હોય તે સંબંરનરા ઑદડટેડ
ઍકરાઉ્્ટસ ગ્રામ ્પંચરાયતે રજૂ કરિરાનરા રહે
છે.
(ii) ઑદડટેડ ઍકરાઉ્ટમરાં પ્ષતષબંષબત થતી
આિકનરા અગઉનરા િિ્ધની સરખરામણીમરાં
ગ્રામ ્પંચરાયતની ્પોતરાની આિકમરાં િરરારો
થયો હોિરાનું દેખરાડિરાનું રહે છે

ઑ્પન ડી્ફે ્શન ફ્ી (ઓડીએ્ફ) સટેટસ અને ચરાઈલડ
ઈમયુનરાઈઝેશન સટેટસ નરામનરા બે મૂલયરાંકન ્પદરબળોનો
્પર્ફૉમ્ધ્સ અનુદરાન યોજનરામરાં આષથ્ધક િિ્ધ 2018-19 અને
આષથ્ધક િિ્ધ 2019-20 મરાટે સમરાિેશ કરિરામરાં આવયો હતો.
આષથ્ધક િિ્ધ 2016-17 મરાટેની ્પર્ફૉમ્ધ્સ ગ્રા્ટ
નરાણરાં મંત્રાલય દ્રારરા ્પચીસ રરાજયો (ષબહરાર ષસિરાય, આ

ગ્રામીણ સડક

રસતરાની લરાઈટ

્પરાણીનરા ્પમ્પ

સરાિ્ધજષનક કૂિરા
્પૃ્થિીનરા સૌથી મૂલયિરાન સ્ોતને િેડ્ફો નહીં

ક)

્પુલ

રરાખિરા મરાટે રરાજયનરા મુખય સષચિની ચેરમેનષશ્પ હે ઠળ
હરાઈ લેિલ મોષનટદરંગ કષમટી (એચએલએમસી – ઉચચ
સતરીય દેખરે ખ સષમષત)નું ગઠન કરિરાની જરૂર રહે છે.
એ્ફએ્ફસી અનુદરાનો નરાણરાં મંત્રાલય દ્રારરા ્પષબલક
્ફંડ મેનેજમે્ટ ષસસટમ (્પીએ્ફએમએસ)નરા મરાધયમથી
કરિરામરાં આિે છે. ગ્રામ ્પંચરાયતોને આદેશ આ્પિરામરાં
આવયો છે કે તેમણે તમરામ ખચ્ધ/ષિક્રેતરાઓ/ સેિરા
પ્દરાતરાઓને ચુકિણી એ્ફએ્ફસી અનુદરાનમરાંથી જ
દડષજટલી PRIASoft – PFMS ઈ્ટર્ફે સ દ્રારરા જ
કરિી. એ્ફએ્ફસી અનુદરાન દ્રારરા રચિરામરાં આિેલી
સં્પષત્તને એ્શનસૉફટ ્પૉટ્ધલ ્પર જીઓ્ફોટો ટૅગ
કરિરાની ્પણ તેમને જરૂર રહે છે.

રરાજયએ ગ્રામ ્પંચરાયતોમરાં ્પોતરાનરા સ્ોતથી આિક ન હોિરાનું
સૂચવયું હતું) મરાટે છૂ ટરા કરિરામરાં આવયરા હતરા
નદોન-પાટ્ધ IX ક્ષેત્દો માટે વવશેષ સહાય
આષથ્ધક િિ્ધ 2017-18 મરાટેની ્પર્ફૉમ્ધ્સ ગ્રા્ટ
્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલયે નરાણરાં મંત્રાલયને એ્ફએ્ફસી
નરાણરાં મંત્રાલય દ્રારરા 16 રરાજયો મરાટે મોકલિરામરાં આિી છેઃ
એિૉડ્ધની ક્ષેત્ મયરા્ધદરામરાંથી બહરાર રહી ગયેલરા ક્ષેત્ો ્પર ષિચરારણરા
આંધ્ર પ્દેશ, આસરામ, છત્તીસગઢ, ગોિરા, ગુજરરાત, હદરયરાણરા,
કરિરા મરાટે રજૂ આત કરી છે. તે અનુસરાર, ભરારત સરકરારે નરાણરાં
કણરા્ધટક, કેરળ, મધય પ્દેશ, મષણ્પુર, ઓદડશરા, રરાજસથરાન, મંત્રાલય મરાર્ફત 2015-16 દરષમયરાન રૂ. 1000 કરોડ, 2017ષસષક્મ, તેલંગણ, ષત્્પુરરા અને ઉત્તરરાખંડ
18 દરષમયરાન રૂ. 500 કરોડ અને 2018-19 દરષમયરાન રૂ.

એફએફસી અનુદાનદો હે ઠળ ગ્ામ પંચાયતદોના ખચ્ધ પર દેખરે ખ 475.29 કરોડનોન-્પરાટ્ધ IX તથરા બંરરારણનરા પ્કીણ્ધ છ હે ઠળ
આિરી લેિરાયેલરા નોન-્પરાટ્ધ IXA ક્ષેત્ો મરાટે છૂ ટરા કયરા્ધ હતરા.
અ) તરા. 08.10.2015ની નરાણરાં મંત્રાલયની મરાગ્ધદષશ્ધકરાઓ
મુજબ સષચિ, ્પીઆરની ચેરમેનષશ્પ હે ઠળ એક એફએફસી દ્ારા કરાયેલી ભલામણદોના અમલીકરણ માટે
સમ્િય સષમષતનું ગઠન કરિરામરાં આવયું છે. સષમષતનરા પંચાયતી રાજ મંત્ાલય દ્ારા રાજયદોને જારી કરવામાં
ટીઓઆરએસ, બીજી બરાબતોની સરાથોસરાથ, સથરાષનક આવેલા પરામશ્ધ
એકમો દ્રારરા અનુદરાનની રકમમરાંથી થયેલરા ખચ્ધની
એ્ફએ્ફસી હે ઠળનરા ભંડોળનો ઉ્પયોગ કરિરા મરાટે
પ્ગષત ્પર દેખરે ખ રરાખિી તથરા જરૂરૂ ્પડે તો ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલયે તમરામ રરાજયોને આષથ્ધક િિ્ધ 2019ઉ્પચરારરાતમક ્પગલરાં સૂચિિરાનો સમરાિેશ થરાય છે.
20 મરાટે ષિષશષ્ પ્યોજન મરાટે ્પરરામશષો જારી કયરા્ધ છેઃ
બ) રરાજયોએ આ અનુદરાનો ્પર દેખરે ખ તથરા અનુદરાન છૂ ટું •
દુકરાળગ્સત ષિસતરારોને ્પીિરાનરા ્પરાણીનરા ્પુરિઠરાની
જોગિરાઈ મરાટે 20.05.2019નરા મોકલેલરા રોજ ્પત્ દ્રારરા
કરિરાનું મૂલયરાંકન તથરા તેનરા ઉ્પયોગ ્પર ષનયંત્ણ

ગરામનરા રસતરા
લીલોતરી ટકરાિિરા મરાટે ્પરાણીની જરૂર ્પડે છે

્પરાઈ્પ દ્રારરા ્પરાણી ્પુરિઠો
ગ્ામદોદય સંકલપ
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•
•
•

તરારીખ 28.06.2019 નરા ્પત્ દ્રારરા ડટ્ને ેજ ષસસટમસ
અને જળસંચયનરાં ્પગલરામરાં સુરરારણરા તર્ફ
જલ શષ્ત ષમશન હે ઠળ રે ઈન િૉટર હરાિગેષસટગ
ં
તર્ફ
્પુર ષનયંત્ણ અને રરાહતનરાં ્પગલરા તર્ફ

એફએફસી અનુદાનદો દ્ારા હાથ રરવામાં આવેલાં કાયયો /
પ્રવૃવતિઓનું સામાવજક ઑરડટ
એ્ફએ્ફસી અનુદરાનો દ્રારરા હરાથ રરિરામરાં આિેલરા
કરાયષો / પ્િૃષત્તઓનું સરામરાષજક ઑદડટ કરિરાની સલરાહ
્પરાઈ્પ દ્રારરા ્પરાણી ્પુરિઠો
રરાજયોને આ્પિરામરાં આિી છે, આ ઑદડટ ્ફરષજયરાત
એમજીએનઆરઈજીએસ સરામરાષજક ઑદડટને અનુરૂ્પ હોિું મરાગ્ધદષશ્ધકરાઓ રરરાિતી ્પુષસતકરા તૈયરાર કરિરામરાં આિી છે
જોઈએ, જ ેનરાથી ્પરારદશ્ધકતરા અને જિરાબદરારીની ખરાતરી અને રરાજયોને મોકલિરામરાં આિેલ છે.
– ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય
રહે . એ્ફએ્ફસી અનુદરાનોનરા સોષશયલ ઑદડટ સંબંરી

ષસષક્મમરાં સં્પષત્તનું જીઓ-ટૅષગંગ

જારખંડ રરાજયમરાં એ્ફએ્ફસી કરાયષોનું સોષશયલ ઑદડટ
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તરસયરા મરાણસ મરાટે ્પરાણીનું એક ટી્પું સોનરા કરતરાં િરુ મૂલયિરાન છે.

પંચાયતદોને પ્રદોતસાહન
(રાષ્ટ્ીય પંચાયત પુરસકારદો)
હં ુ રિઢ્પણે મરાનું છુ ં કે આ્પણરા દેશની સશ્ત ્પીઆરઆઈ એક
મજબૂત ભરારતીય રરાષ્ ટ્નરા ષનમરા્ધણમરાં ટેકો આ્પશે જ, ઉ્પરરાંત
ષિશ્વની સૌથી મોટી લોકશરાહીમરાં તેમની યુગ - ષનમરા્ધણની ભૂષમકરાને
કરારણે અ્ય દેશો મરાટે ્પણ એક અનોખો દરાખલો સથરા્પિરામરાં સમથ્ધ
હશે. (સંદેશ: રરાષ્ ટ્ીય ્પંચરાયત એિોરસ્ધ 2019 બ્ોશર)
શ્ી નરે ન્દ્ર વસંહ તદોમર,
મરાનનીય ગ્રામીણ ષિકરાસ,
કૃ ષિ અને ખેડતૂ કલયરાણ અને ્પંચરાયતી રરાજ મંત્ીશ્ી
પંચાયાતદોને પ્રદોતસાહન
્પુરસકરારો હંમેશરાં પ્ેરણરા સ્ોત રહરા છે. નમુનરારુ્પ
કરામગીરી મરાટે ્પુરસકરાર ષિજ ેતરાઓને મળેલી સિીકૃ ષતને
કરારણે તેમને શરાસનને સુવયિષસથત, ખરાસ કરીને સથરાષનક
સતરે કરામ કરિરાનું પ્ોતસરાહન અને ઉત્તેજન મળે છે. આમ,
રરાજયો / કે્રિશરાષસત પ્દેશોમરાં ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓ
િચચે સ્પરરા્ધતમક ભરાિનરાને ઉત્તેજન આ્પિરા મરાટે ્પંચરાયતી
પુરસકારદો માટેની શ્ેણી

રરાજ મંત્રાલય દ્રારરા આષથ્ધક પ્ોતસરાહનો (ષિષિર શ્ેણીઓમરાં
રૂ. ્પરાંચ થી ્પચરાસ લરાખ િચચે) સદહતનરા ્પુરસકરારોથી નિરાજ ે છે.
્પંચરાયતોને પ્ોતસરાહન [્પુનગ્ધદઠત રરાષ્ ટ્ીય ગ્રામ સિરરાજ અષભયરાન
યોજનરાનું કે્રિીય ઘટક], હે ઠળ શ્ેષ્ઠતમ કરામગીરી કરતી ્પંચરાયતી
રરાજ સંસથરાઓ / ગ્રામીણ સથરાષનક સંસથરાઓ / રરાજયો / કે્રિશરાષસત
પ્દેશોને સેિરાઓ તથરા સરાિજ
્ધ ષનક દહતનરા પ્દરાનમરાં સુરરારણરા મરાટે
તેમનરાં સરારરાં કરામની સિીકૃ ષત આ્પિરામરાં આિે છે.

અનુ પુરસકાર શ્ેણી
પુરસકારનદો હે તુ
ક્રમ
ે રીઝ
i. દીન દયરાલ ઉ્પરાધયરાય • જનરલ અને નિ ષથમેદટક કેટગ
્પંચરાયત
હે ઠળ આ્પિરામરાં આિે છે, જ ેિરા કે સિચછતરા;
નરાગદરક સેિરાઓ (્પીિરાનું ્પરાણી, સટટ્ીટ
સશ્તીકરણ
લરાઇટ, મરાળખરાગત સુષિરરાઓ); કુ દરતી
્પુરસકરાર
સંસરારન વયિસથરા્પન; િંષચત લોકો
(ડીડીયુ્પીએસ્પી)
(મદહલરાઓ, એસસી / એસટી, અ્પંગ, િૃદ્ધ
નરાગદરકો) મરાટે સેિરા આ્પિી; સરામરાષજક
[ ્પંચરાયત ્પુરસકરાર
ક્ષેત્ની કરામગીરી; આ્પષત્ત વયિસથરા્પન;
૨૦૧૭ થી
સીબીઓ
/ વયષ્તઓએ ગ્રામ ્પંચરાયતોને
્પીએસ્પીનું નરામ
ટેકો આ્પિરા સિૈષચછક ્પગલરાં લીરરાં છે;
ડીડીયુ્પીએસ્પી
રે િ્યુ િરરારમરાં નિતર પ્યોગ; ઇ-ગિન્ધ્સ.
કરરાયું છે.]

• દરે ક રરાજય/કે્રિશરાષસત પ્દેશમરાં ગ્રામય
ii. નરાનરાજી દેશમુખ
સતરની ્પંચરાયત/ગ્રામીણ સથરાષનક
રરાષ્ ટ્ીય ગૌરિ
સંસથરાઓ મરાટે
ગ્રામસભરા ્પુરસકરાર
(એનડીઆરજીજીએસ્પી) • ગ્રામસભરાઓને સરાંકળી લઈ સરામરાષજક આષથ્ધક ષિકરાસમરાં ઉતકૃ ષ્ યોગદરાન મરાટે
અ્પરાય છે.

્પરાણી સમજદરારી્પૂિ્ધક િરા્પરો!

પુરસકારની સંખયા
રરાજય / કે્રિશરાષસત
પ્દેશમરાં ્પંચરાયતો /
ગ્રામીણ સથરાષનક
સંસથરાઓની
સંખયરાઓનરા પ્મરાણમરાં
્પુરસકરારોની સંખયરા
હોય છે.

દરે ક રરાજય /
કે્રિશરાષસત પ્દેશમરાં
ગ્રામય સતરે એક
્પંચરાયત / ગ્રામીણ
સથરાષનક સંસથરા મરાટે

પુરસકારની રકમ
(રૂવપયા લાખમાં)
• ષજલો – 50
• મધયિતથી - 25
• ગરામ / ગ્રામ
્પંચરાયત – 5 થી
15 (િસતી પ્મરાણે)

10
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અનુ પુરસકાર શ્ેણી
પુરસકારનદો હે તુ
ક્રમ
iii. ગ્રામ ્પંચરાયત
• ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય (એમઓ્પીઆર)
ડેિલ્પમે્ટ પલરાન
દ્રારરા ઇસયુ કરિરામરાં આિેલ મોડેલ
એિૉડ્ધ (જી્પીડી્પીએ)
મરાગ્ધદષશ્ધકરાને અનુરૂ્પ રરાજય / યુ.ટી. ની
ષિશેિ મરાગ્ધદષશ્ધકરા અનુસરાર જી.્પી.ડી.
્પી. ષિકસરાિિરા મરાટે આ્પિરામરાં આિે છે
[અથિરા જ ેમ કે અ્પનરાિિરામરાં આિે છે].
iv. ચરાઈલડ-ફ્ૅ્ડલી ગ્રામ
્પંચરાયત એિૉડ્ધ
(સીએ્ફજી્પીએ)

• બરાળકો મરાટે મૈત્ી્પૂણ્ધ
અ્પનરાિિરા મરાટે અ્પરાય છે.

વયિહરાર

પુરસકારની સંખયા

પુરસકારની રકમ
(રૂવપયા લાખમાં)

્પુરસકરાર િિ્ધ 2020
મરાટે અને એ ્પછી આ
્પુરસકરાર દરે ક રરાજય /
કે્રિશરાષસત પ્દેશમરાં
એક ્પંચરાયત / ગ્રામીણ
સથરાષનક સંસથરા મરાટે

5
(્પંચરાયત ્પુરસકરાર ૨૦૧૯
સુરી, રૂ. ૨૫, ૧૦ અને ૫
લરાખની ્પુરસકરાર રકમ ક્રમ
પ્મરાણે અનુક્રમે આ્પિરામરાં
આિતી હતી)
દરે ક રરાજય / કે્રિશરાષસત
5
પ્દેશમરાં ગ્રામય સતરે એક
્પંચરાયત / ગ્રામીણ
સથરાષનક સંસથરા મરાટે
સરામરા્ય્પણે છ
કોઈ આષથ્ધક પ્ોતસરાહન
્પુરસકરારો આ્પિરામરાં
નહીં
આિે છે

• ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓની કરામગીરીમરાં
કરાય્ધક્ષમતરા, ્પરારદષશ્ધતરા અને જિરાબદરારી
લરાિિરા મરાટે ્પીઆરઆઈની ઇ સક્ષમતરાને પ્ોતસરાહન આ્પિરા રરાજયો /
કે્રિશરાષસત કે્રિોને આ્પિરામરાં આિે છે.
(દર િિગે ભરારત સરકરાર, ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય રરાજયો ્પરાસેથી સરારી કરામગીરી કરતી ્પંચરાયતો મરાટે અરજીઓ મોકલિરા
આમંત્ણ આ્પે છે. ્પંચરાયત ્પૉટ્ધલ ્પર ઑનલરાઈન અરજી કરી શકરાય છે: www.panchayatawards.gov.in)
v. ઈ-્પંચરાયત ્પુરસકરાર

રાષ્ટ્ીય પંચાયત એવદોડ્ધ સુરી પહોંચ
રરાષ્ ટ્ીય ્પંચરાયત ્પુરસકરારને દેશભરમરાંથી દર િિગે જ ે
પ્મરાણમરાં સહભરાષગતરા પ્રાતિ થઈ રહી છે તે જબરદસત છે. દર
િિગે સરે રરાશ, આશરે ૩૦ થી ૪૦ હજાર ્પંચરાયતો ્પુરસકરાર
મરાટે અરજીઓ કરે છે. દેશમરાં ૨.૫ લરાખ કરતરાં િરુ ્પંચરાયતો
છે એ િરાસતષિકતરાની નોંર લેતરાં, એ બરાબત પ્સંગોષચત છે કે
દેશભરમરાંની િરુ મોટી સંખયરામરાં ્પંચરાયતોને ્પુરસકરાર હે ઠળ
આિરી લેિરા મરાટેનરા સરાતતયસભર અને િૃષદ્ધગત પ્યરાસો હરાથ
રરિરા જોઈએ. આથી, આ બરાબત ્પર દૃષષ્ રરાખતરા મંત્રાલય
દ્રારરા ગ્રામ ષિસતરારનરા સતરે બહોળરા ક્ષેત્ને આિરી લઈ
દેશભરમરાંથી ષિસતૃત પ્ષતષનષરતિ મળે એ મરાટે ્પુરસકરારનરા
પ્ચરારની ્પહોંચ મયરા્ધદરા િરરારિરા મરાટે સભરાનતરા્પૂિક્ધ નરા તથરા
સરાતતય્પૂણ્ધ પ્યરાસ કરિરામરાં આિી રહરા છે.
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રાષ્ટ્ીય પંચાયત પુરસકાર 2019
લોકસભરા ૨૦૧૯ મરાટેની સરામરા્ય ચૂટં ણી મરાટે અમલમરાં
આિેલી આદશ્ધ આચરારસંદહતરાને ધયરાનમરાં રરાખતરા, ૨૪મી
એષપ્લ, ૨૦૧૯ નરા રોજ આિતરા નેશનલ ્પંચરાયત રરાજ ડે
પ્સંગની ઉજિણીઓને મુલતિી રરાખિરામરાં આિી હતી. તે
પ્મરાણે, રરાષ્ ટ્ીય ્પંચરાયત ્પુરસકરાર કરાય્ધક્રમની ઉજિણી ૨૩મી
ઑ્ટોબર, ૨૦૧૯ નરા દદિસે સી. સુબ્મષણયમ હૉલ, નેશનલ
એષગ્કલચરલ સરાય્સ કૉમપલે્સ, નિી દદલહી ખરાતે કરિરામરાં
આિી હતી, જ ેમરાં શ્ેષ્ઠ કરામગીરી કરનરારી ્પંચરાયતી રરાજ
સંસથરાઓ / સમરાન સતરની સંસથરાઓ / રરાજયો / કે્રિશરાષસત
પ્દેશોને ્પુરસકરારની ષિષિર શ્ેણીઓ હે ઠળ તેમની કરામગીરી
મરાટે ્પુરસકરાર આ્પી સ્મરાનિરામરાં આવયરા હતરા.
આ કરાયક્ર્ધ મમરાં શ્ી નરે ્રિષસંહ તોમર, મરાનનીય કે્રિીય
ગ્રામીણ ષિકરાસ, કૃ ષિ અને ખેડતૂ કલયરાણ અને ્પંચરાયતી રરાજ
મંત્ીશ્ી ઉ્પષસથત રહરા હતરા. આ કરાય્ધક્રમમરાં દેશનરા અ્ય
રરાજયમંત્ીઓ અને ષિષિર ્પંચરાયતોનરા પ્ષતષનષરઓ ઉ્પષસથત રહરા
હતરા. આ પ્સંગની ઉજિણીનો હે તુ એકંદર શરાસન અને ષિકરાસમરાં
્પંચરાયતોની મહતિ્પૂણ્ધ ભૂષમકરાને પ્કરાષશત કરિરાનો હતો.
– ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય
આિનરારી ્પેઢીને આ્પી શકરાય એિી શ્ેષ્ઠ ભેટ એટલે ્પરાણી

જલ શવ્ત અવભયાન

જ

લ શષ્ત અષભયરાન – જળ સંિર્ધન તથરા જળ સુરક્ષરા
મરાટેનું અષભયરાન. નરાગદરકોની સક્રીય સહભરાષગતરાથી
આ અષભયરાન ચોમરાસરાની ઋતુ દરષમયરાન ચલરાિિરામરાં
આિનરાર હતું અને તેનો આરંભ ્પહે લી જુ લરાઈ, ૨૦૧૯ થી
થયું હતુ.ં આ અષભયરાનમરાં ્પરાણીની તંગી રરરાિતરા ષજલરા તથરા
તરાલુકરા ્પર ધયરાન કેષ્રિત કરિરાનું લક્ય રરાખિરામરાં આવયું હતુ.ં
િડરા પ્રરાન, શ્ી નરે ્રિ મોદીએ મન કી બરાતમરાં કરે લરા
સંબોરનમરાં નરાગદરકોને એકમેક સરાથે હરાથ મેળિી સિચછ
ભરારત ષમશનની તરજ ્પર ્પરાણી બચરાિિરા તથરા ભષિષયને
સુરષક્ષત કરિરા મરાટે જળ સંિર્ધન મરાટે જન-આંદોલન શરુ
કરિરાનો બુલંદ અને સ્પષ્ સંદેશ આપયો હતો. સરકરારનો
ધયેય દરે ક ઘરને ્પીિરાનું ્પરાણી પ્રાથષમકતરા તથરા ટકરાઉ રીતે
્પૂરું ્પરાડિરાનો છે. જલ શષ્ત અષભયરાનનો આશય લોકોમરાં
જળ સંિર્ધન પ્તયે સકરારરાતમક ્પદરિત્ધન લરાિિરાનો છે. િડરા
પ્રરાને ૨.૩ લરાખ કરતરાં િરુ સર્પંચોને સંબોરીને લખેલરા
્પત્મરાં લોકોને રે ઈન િૉટર હરાિગેષસટગ
ં , તળરાિોની તથરા ગરામની
્પરાણીની ટરાંકીઓની જાળિણી તથરા દેખરે ખ અને જળ
સંિર્ધન જ ેિરાં કરાયષો કરિરા તર્ફ િરાળિરા જણરાવયું હતું.
જલ શષ્ત અષભયરાન ભરારત સરકરાર તથરા રરાજય
સરકરારોનરા ષિષિર મંત્રાલયોનો સહયોગરાતમક પ્યરાસ છે, જ ેનું
સંકલન દડ્પરાટ્ધમ્ે ટ ઑ્ફ દડટ્ષ્કંગ િૉટર ઍ્ડ સેષનટેશન
(ડીડીડબલયુએસ) દ્રારરા કરિરામરાં આિે છે. કે્રિ સરકરારનરા
અષરકરારીઓ એ ષજલરા પ્શરાસન સરાથે કરામ કરી ૨૫૬
તમે ્પરાણી બચરાિશો, તો ્પરાણી તમને બચરાિશે

ષજલરાઓમરાં ્પરાણીની અછત રરરાિતરા ૧૫૯૨ તરાલુકરાઓની
મુલરાકરાત લઈ જળ સંિર્ધનની ્પરાંચ મહતિની દરષમયરાનગીરીની
તકેદરારી રરાખી હતી. તેમરાં જળ સંિર્ધન, રે ઈન િૉટર હરાિગેષસટગ
ં ,
્પરાર્પરાદરક તથરા અ્ય જળસ્ોતો / ટરાંકીઓનું નિીનીકરણ,
્પરાણીનો ્પુન: ઉ્પયોગ, બૉરિેલ દરચરાજ્ધ મરાળખરાં, જળ ષિભરાજક
ષિકરાસ અને સઘન િનીકરણનો સમરાિેશ થતો હતો. જળ
સંિર્ધનનરા આ પ્યરાસ સરાથે ્પૂરક તરીકે ષિષશષ્ દરષમયરાનગીરી
્પણ હરાથ રરિરામરાં આિી હતી, જ ેમરાં તરાલુકરા અને ષજલરા જળ
સંિર્ધન યોજનરાઓ કૃ ષિ ષિજ્રાન કે્રિોનરા મરાધયમથી ષસંચરાઈ મરાટે
્પરાણીનરા અસરકરારક ઉ્પયોગને પ્ોતસરાહન તથરા ્પરાકની િરુ
બહે તર ્પસંદગીનો સમરાિેશ થતો હતો.
આ મરાટે ખુબ મોટરા ્પરાયે સંિરાદ અષભયરાનનું આયોજન
કરિરામરાં આિેલ હતું, તેની સરાથે જલ શષ્ત અષભયરાનમરાં
શરાળરાનરા ષિદ્રાથથીઓ, કૉલેજનરા ષિદ્રાથથીઓ, સિચછરાગ્હીઓ,
સિંય સહરાય જુ થ, ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓનરા સભયો, યુિરા
જૂ થો (એનએસએસ / એનિરાયકેએસ / એનસીસી), સંરક્ષણ
કમ્ધચરારીઓ, સેનરાનરા ભૂત્પૂિ્ધ કમ્ધચરારીઓ તથરા ્પે્શનસ્ધ
તથરા અ્ય ષિષિર જૂ થોનો સમરાિેશ રરરાિતરા સમૂહોને
એકષત્ત કરિરાનરા પ્યરાનો નો ્પણ સમરાિેશ થતો હતો.
પહે લદો તબકદોઃ ્પહે લી જુ લરાઈથી ૩૦ મી સપટેમબર
૨૦૧૯ (તમરામ રરાજયો)
બીજો તબકદોઃ ્પહે લી ઑ્ટોબરથી ૩૦મી નિેમબર,
૨૦૧૯ (્પીછેહઠ કરતું ચોમરાસું રરરાિતરા રરાજયો)
ગ્ામદોદય સંકલપ
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મરાનનીય િડરા પ્રરાનશ્ીનરા જલ સંચય ્પરનરા
પ્ોતસરાહનથી પ્ેદરત જલ શષ્ત અષભયરાન (જ ેએસએ)
સમયબદ્ધ, ષમશન-પ્કરારનું જળ સંિર્ધન અષભયરાન હતું. આ
અષભયરાન બે તબક્રામરાં ચલરાિિરામરાં આવયું હતુઃ ્પહે લો
તબક્ો ૧ જુ લરાઈથી ૩૦ સપટેમબર ૨૦૧૯ સુરી તમરામ
રરાજયો અને કે્રિશરાષસત પ્દેશો મરાટે અને બીજો તબક્ો ૧
ઑ્ટોબરથી ૩૦ નિેમબર, ૨૦૧૯ સુરી એિરા રરાજયો તથરા
કે્રિશરાષસત પ્દેશો મરાટે જયરાં ચોમરાસરાનો િરસરાદ અષનષચિત
મળતો હોય (આંધ્ર પ્દેશ, કણરા્ધટક, ્પુડ્ચ
ુ ૅરી તથરા તરાષમલનરાડુ).
અષભયરાન દરષમયરાન, અષરકરારીઓ, ભૂગભ્ધજળ ષનષણરાંતો
તથરા ભરારત સરકરારનરા િૈજ્રાષનકોએ ્પરાણીની સૌથી િરુ તંગી
રરરાિતરા ભરારતનરા ષજલરાઓનરા રરાજય તથરા ષજલરા
અષરકરારીઓ સરાથે મળીને જળ સંિર્ધન તથરા જળસ્ોત
વયિસથરા્પન મરાટે કરામ કયુાં હતું. ્પરાંચ લક્યરાંક ્પર ધયરાન
કેષ્રિત કરી આ કરામ કરિરામરાં આવયું હતું. જલ શષ્ત
અનુ જેએસએ શ્ેણી
ક્રમ
1 જળ સંવર્ધન અને
રે ઈન વૉટર
હાવવેવસટંગ

અષભયરાનનો ધયેય સં્પષત્ત ષનમરા્ધણ તથરા વયરા્પક સંદેશ દ્રારરા
જળ સંિર્ધનને જન આંદોલન બનરાિિરાનો છે.
દેશભરમરાં ્પરાણીની તીવ્ર ખેંચ છે અને જળ સંિર્ધન
સૌ કોઈ મરાટે અતયંત મહતિની બરાબત બની ગઈ છે. જળ
સંિર્ધનમરાં ગ્રામ ્પંચરાયતોએ મોટી ભૂષમકરા ભજિિરાની રહે
છે કેમ કે ્પરાણીની તંગીને કરારણે તેમનરા ્પર પ્ષતકૂળ અસર
થિરાની છે. આથી અષભયરાન દરષમયરાન તેમને જળ સંિર્ધનનરા
પ્યરાસોમરાં તેમને સદક્રય્પણે સરાંકળી લેિરામરાં આવયરા છે.
ગ્રામીણ ભરારતને ્પીિરા તથરા ષસંચરાઈ કરાય્ધ એમ બંને મરાટે
્પરાણીની જરૂર રહે છે. આથી જળ બચરાિ અષભયરાનમરાં
તેમને સરાંકળી લેિરા અતયંત આિશયક છે.
જલ શષ્ત અષભયરાનનરા સંબંરમરાં મોટરા પ્મરાણમરાં
કરામ હરાથ રરિરામરાં આવયરાં હતરાં અને નીચે જણરાિેલી
પ્િૃષત્તઓ અ્પનરાિિરામરાં આિી હતીઃ

પેટા શ્ેણીઓ

પસંદ કરવાની પ્રવૃવતિનું વવસતૃત વવગત વણ્ધન

ચેકડેમ

મહરાતમરા ગરાંરી નરે ગરાનરા કરાય્ધ ક્ષેત્ મે્યુઅલ તથરા સથળની ષસથષત પ્મરાણે
ષિસતૃત ષિગત િણ્ધનની ્પસંદગી કરિી

તળરાિ

ઓછરામરાં ઓછરા 20મી × 25મી × 2.5મી મ્પનરા તળરાિની ્પસંદગી.

ટટ્્ે ચ

મરાઈક્રો જળ ષિભરાજક (500 હે ્ટર)ની ્પસંદગી કરિીઓછરામરાં ઓછરા 6્ફૂટ × 2્ફૂટ × 1્ફૂટ આકરારની સટેગડ્ધ ટટ્્ે ચ
્પદરઘરાકૃ ષત ટટ્્ે ચ 50સે.મી. × 50સે.મી. × 20સે.મી. (બમ્ધ) નરા આકરારનરા

રુ્ફટૉ્પ િૉટર
હરાિગેષસટગ
ં સટટ્્ચસ્ધ
(સરાિ્ધજષનક તથરા
ખરાનગી)

તમરામ સરકરારી મરાષલકીની / સરામુદરાષયક મરાષલકીનરા બરાંરકરામોની ્પસંદગી
કરિી

2 પારંપારરક તથા અન્ય અનેક ્પરારં્પરાદરક
્પરારં્પરાદરક જળસ્ોત:- નિીનીકરણ મરાટે આિરા ઓછરામરાં ઓછરા ્પરાંચ
જળસ્દોતદો / ટાંકીઓનું જળસ્તોતો / ટરાંકીઓને જળસ્ોતોની ્પસંદગી કરિી
નવીનીકરણ
્પૂિ્ધિત કરરાઈ
અ્ય જળસ્ોતો / ટરાંકીઓ:- સ્પરાટ ષિસતરાર ઓછરામરાં ઓછરા ્પરાંચ હે ્ટરનો હોિો
જોઈએ

3 પુન: ઉપયદોગ અને
રરચાજ્ધ માળખાં

શોિખરાડો

મરાત્ સરામુદરાષયક શોિખરાડરાની ્પસંદગી કરિી. આિરા ઓછરામરાં ઓછરા ્પરાંચ
શોિખરાડરાની ્પસંદગી કરિી

ષસથરીકરણ તળરાિ

આિરા ઓછરામરાં ઓછરા ્પરાંચ તળરાિોની ્પસંદગી કરિી

્પરાણીની અછત રરરાિતરા ષજલરાઃ સે્ટટ્લ ગ્રાઉ્ડ િૉટર બૉડ્ધ (સીજીડબલયુબી) ૨૦૧૭ અનુસરાર એિરા ષજલરાઓ જયરાં
ભૂગભ્ધજળનું સતર ષચંતરાજનક અથિરા િરુ ્પડતું શોિી લેિરાયું હોય. ષચંતરાજનક અથિરા િરુ ્પડતું શોિી લેિરાયેલરા ભૂગભ્ધજળનરા
સતર ષિનરાનરા રરાજયો મરાટે રરાજયનરા અ્ય ષજલરાઓની સરખરામણીમરાં ભૂગભ્ધજળની ઓછરામરાં ઓછી ઉ્પલબરતરા રરરાિતરા
ષજલરાઓની ્પસંદગી કરિરામરાં આિી હતી.
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્પરાણીનરા ઉ્પયોગ અને ્પરાણીનરા િેડ્ફરાટ િચચેની ભેદરે ખરા બહુ ્પરાતળી હોય છે.

અનુ જેએસએ શ્ેણી
ક્રમ

પેટા શ્ેણીઓ

પસંદ કરવાની પ્રવૃવતિનું વવસતૃત વવગત વણ્ધન

બૉરિેલ દરચરાજ ્ધ
મરાળખરાં

્પીિરાનરા ્પરાણીનરા સ્ોતો (આ મરાદહતી ગ્રામીણ ્પેય જળ ્પુરિઠરા ખરાતું / ્પંચરાયતો
્પરાસે હશે) તરીકે કરાય્ધરત 20% બૉરિેલ અને આ ઉનરાળરા દરષમયરાન સૂકરાઈ
ગયરા હોય તેને બૉરિેલ દરચરાજ્ધ મરાળખરાં ્પૂરરાં ્પરાડિરામરાં આિશે.
નમૂનરારૂ્પ 3મી × 3મી × 3મી બૉરિેલ ્પરાઈ્પ સરાથેનો ખરાડો રરરાિતું મરાળખું

4 જલવવભાજક વવકાસ

ગલીપલગ

મરાઈક્રો જળ ષિભરાજક (૫00 હે ્ટર)ની ્પસંદગી કરિી. આ મરાઈક્રો જળ
ષિભરાજકમરાં ગલી પલગ છૂ ટરા ગોળ ્પ્થથર સરાથે ઓછરામરાં ઓછરા 1 મી ઊંચરાઈ

ઝમણટરાંકી

તકેદરારી રરાખો કે એિું સથળ ્પસંદ કરરાયું હોય જયરાંની મરાટીથી ્પરાણીની
અભેદ્તરાની ખરાતરી હોય

ટટ્્ે ચ

મરાઈક્રો મરાઇક્રો િોટરશેડ (500 હે ્ટર)ની ્પસંદગી કરિી - ઓછરામરાં
ઓછરા 6 ્ફૂટ × 2 ્ફૂટ × 1 ્ફૂટ આકરારનું સટેગડ્ધ ટટ્્ે ચ
્પદરઘરાકૃ ષત સટટ્્ે ચ ૫૦ સે.મી. × ૫૦ સે.મી. × ૨૦ સે.મી. આકરારનરા

5 સઘન વનીકરણ

્પુષકળ છોડ રો્પિરામરાં ઓછરામરાં ઓછરા ૧૦ હે ્ટરનરા બલૉકમરાં િૃક્ષરારો્પણ અથિરા ૨૫૦૦૦ રો્પરા
આવયરા
(એક ્પૅચમરાં ઉ્પલબર ન હોય તો અનેક ્પૅચમરાં)

જલ શવ્ત અવભયાનનદો પ્રભાવ
જલ શષ્ત અષભયરાન (જ ેએસએ)થી જળ સંિર્ધન
જાગૃષતકરણમરાં નોંર્પરાત્ િરરારો થયો છે અને સંબંષરત
મરાળખરાકીય સુષિરરાઓનરા બરાંરકરામમરાં ઝડ્પ જોિરા મળી છે.
ભૂગભ્ધજળ ્પદર્પૂણ્ધતરાનરા મોરચે જ ેએસએનો પ્ભરાિ
્પરાણીની અછત રરરાિતરા ૨૫૬ ષજલરાઓનરા ઓળખી
કરાઢિરામરાં આિેલરાં સથળોએ જોિરા મળેલું ્પદરણરામ નોંર્પરાત્
છે. જલ શષ્ત અષભયરાન હે ઠળ ષનયષમત પ્િૃષત્તઓનરા
્પદરણરામે દેશનરા અનેક ષજલરાઓમરાં મરાટીની આરિ્ધતરાનરા
સતરમરાં િરરારો થયો છે. આ રહી કેટલીક ઝલકઃ

્પરાણી સજ ્ધનહરાર તર્ફથી મળેલી ભેટ છે. તેનું રક્ષણ કરો! તેને મરાન આ્પો!

સરારી ક્ષમતરામરાં ્પરાણીનો સંગ્હ કરી શકતરા ્પરાણી સંચય
મરાળખરાંનું બરાંરકરામ દેશનરા જલ સુરષક્ષત ભષિષયનરા ષનમરા્ધણ
મરાટે મહતિનું છે. જ ેએસએ અમલમરાં આવયરાનરા ગણતરીનરા
મદહનરાઓમરાં જ પ્ેરણરાદરાયી ્પદરણરામો જોિરા મળરાં છે.
દેશમરાં લીલોતરીનું આિરણ િરરારિરાનરા પ્યરાસમરાં
િૃક્ષરારો્પણની શ્ેણીબદ્ધ પ્િૃષત્તઓ જલ શષ્ત અષભયરાન
અંતગ્ધત હરાથ રરિરામરાં આિી હતી. તેનરાં ્પદરણરામ
અસરારરારણ રહરા છે.
– દડ્પરાટ્ધમે્ટ ઑ્ફ દડટ્ષ્કંગ િૉટર ઍ્ડ સેષનટરાઈઝેશન

ગ્ામદોદય સંકલપ
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જલ શવ્ત અવભયાન – શહે રી
કેવી રીતે શહે રદો તેમના પાણીની વસથવત બદલી રહ્ા છે

– (ષમષનસટટ્ી ઑ્ફ હરાઉષસંગ ઍ્ડ અબ્ધન અ્ફે સ્ધ)

જલ શષ્ત મંત્રાલય દ્રારરા ૧ જુ લરાઈ, ૨૦૧૯ નરા
રોજ શરુ કરિરામરાં આિેલરા જલ શષ્ત અષભયરાનમરાં ષમષનસટટ્ી
ઑ્ફ હરાઉષસંગ ઍ્ડ અબ્ધન અ્ફે સ્ધ સદક્રય્પણે સહભરાગી
થયરા છે. ષમષનસટટ્ી ઑ્ફ હરાઉષસંગ ઍ્ડ અબ્ધન અ્ફે સગે
દેશભરમરાં ્પરાણીની અછત રરરાિતરા ૭૫૪ શહે રી સથરાષનક
સંસથરાઓને ઓળખી કરાઢી છે જયરાં જળ સંિર્ધન મરાટે
લક્યરાંદકત દરષમયરાનગીરીની આિશયકતરા છે.
જળ સંિર્ધન ્પર કેષ્રિત ચરાર હસતક્ષે્પ જલ શષ્ત
અષભયરાન આિરી લે છે. આ હસતક્ષે્પ છેઃ “રે ઈન િૉટર
હરાિગેષસટગ
ં (આરડબલયુએચ), “પ્દક્રયરા કરે લરા ખરરાબ ્પરાણીનો
્પુન: ઉ્પયોગ”, “જળસ્ોતોનું નિીનીકરણ”, અને જળ
સંિર્ધન મરાટે “િૃક્ષરારો્પણ”. અષભયરાનનરા ભરાગરૂ્પે, રરાજયો
તથરા શહે રી સથરાષનક સંસથરાઓએ મોટરા્પરાયે સરામૂદહક
જાગૃષતકરણ, સંિરાદ અને આ ચરાર હસતક્ષે્પનરા સિીકરારને
પ્ોતસરાહન આ્પિરા અને અમલીકરણને આગળ િરરારિરા
મરાટેની ઝુંબેશ હરાથ રરિરાની રહે છે. આગળ જતરાં, જલ
શષ્ત અષભયરાનનો ધયેય આ અષભયરાનને ‘જન આંદોલન’
બનરાિિરાનો છે – લોકોની એિી ચળિળ જ ેમરાં લોકો અને
શહે રી સથરાષનક સંસથરાઓ તેમરાં ભરાગ લેિરા ઉ્પરરાંત ચોક્સ
ષિસતરારોમરાં જલ સંિર્ધન મરાટેનરા પ્યરાસોને આગળ િરરારે .
ષચત્મરાં દેખરાડિરામરાં આિેલું રે ષ્કંગ મરાળખું શ્ેષ્ઠ કરામગીરી
કરનરારરાઓની ્પસંદગી કરિરા મરાટે ષિકસરાિિરામરાં આવયું હતુ.ં

છે. અ્ય અનેક શહે રોએ સરોિરો, તળરાિો અને કૂિરાઓ
જ ેિરા ્પરારં્પરાદરક અને જૂ નરા જળસ્ોતોનરા નિીનીકરણનરા
કરાય્ધનો આરંભ કયષો છે. છત્તીસગઢનરા શહે ર બરાલોદમરાં
તયરાંનરા જૂ નરા તયજી દેિરાયેલરા કૂિરાઓને ્ફરી ્પુનજી્ધષિત કરરાયરા
છે. એ જ રીતે, ્પૉ્ડીચૅરી મયુષનષસ્પલ કરાઉષ્સલે અમમરાન
કુ લરામ તળરાિ તથરા કણરા્ધટકમરાં ડોડ્રાબલરા્પુરે એક અતયંત
જૂ ની િરાિને ્ફરી ્પુનજી્ધષિત કરિરાનું કરામ ્પણ શરુ કયુાં છે.
જલ શષ્ત અષભયરાનને શહે રો, રરાજયો અને સૌથી
મહતિનું એટલે આ અષભયરાનમરાં અતયંત સદક્રય્પણે સહભરાગ
લઈ રહે લરા નરાગદરકો તર્ફથી જબરદસત પ્ષતસરાદ મળો છે.
ષિષિર શ્ેષ્ઠ પ્ણરાલીઓ દેશનરા તમરામ ખૂણથ
ે ી સરામે આિિરાની
શરુઆત થઈ છે, એમરાંની કેટલીક નીચે રજૂ કરિરામરાં આિી છે.
•
બરાગે્પલી, કણરા્ધટક
•
કરાંગરરા, દહમરાચલ પ્દેશ
•
્પૉટ્ધ બલૅર, આંદરામરાન અને ષનકોબરાર ટરા્પુઓ
•
ટો્ક, રરાજસથરાન
બાગેપલ્ી, કણા્ધટક
કણરા્ધટકનરા બરાગે્પલીમરાં ટરાઉન મયુષનષસ્પલ
કરાઉષ્સલ દ્રારરા ષચત્રાિતી નદીનરા ્પટની સ્ફરાઈ હરાથ
રરિરામરાં આિી હતી. ષચત્રાિતી દષક્ષણ ભરારતનરા અનેક
રરાજયોમરાંથી િહે તી આંતર-રરાજય નદી છે, તે ્પેન્નરાર નદીની
ઉ્પનદી છે. આ મોસમી નદી છે જ ે ચોમરાસરા બરાદ જીિંત
થરાય છે. નદીનો ્પટ બહુ લરાંબરા સમયથી ગંદકીથી ભયષો હતો
કેમ કે કચરો તથરા ગંદરા ્પરાણીનરા અષનયંષત્ત ષનકરાલે નદીને

ષચત્ ૧: રરાજયની કરામગીરીનું મુલયરાંકન કરિરા મરાટેનું રે ષ્કંગ મરાળખું

શ્ેષ્ઠ પ્રણાલીઓ
દેશભરનરા શહે રોમરાંથી અનેક સરારરાં ઉદરાહરણો સરામે
આિી રહરાં છે. ચંડીગઢ જ ેિરા કેટલરાક શહે રો જયરાં પ્દક્રયરા
કરે લરા ખરરાબ ્પરાણીનો ્પુન: ઉ્પયોગ કરિરા મરાટે ષદ્્પરાઈ્પલરાઈનની વયિસથરા કરિરામરાં આિી છે. હદરયરાણરાનરા
્પરાણી્પતમરાં, પ્દક્રયરા કરે લરા ખરરાબ ્પરાણીનો ઉ્પયોગ
આગશરામક નળ (્ફરાયર હરાયડટ્્ટ) મરાટે કરિરામરાં આિી રહો
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કણરા્ધટકનરા બરાગે્પલીનરા ષચત્રાિતી નદી્પટની સ્ફરાઈ
રરતી ્પર એક મહે રબરાની કરો, ્પરાણી બચરાિનરારરા બનો

પ્દૂષિત કરિરાની સરાથે ્પરાણીનરા મુ્ત પ્િરાહને ચોમરાસરા
દરષમયરાન ્પણ રોકી નરાખયો હતો. જલ શષ્ત અષભયરાનનરા
ભરાગ રૂ્પે, બેગરા્પલી ટરાઉન મયુષનષસ્પલ કરાઉષ્સલે નદીનરા
્પટની સ્ફરાઈ કરિરાનો ષનણ્ધય લીરો, જ ેથી ચોમરાસરા દરષમયરાન
્પરાણીનો અષનયંષત્ત પ્િરાહ િહી શકે અને હે ઠિરાસનરા
િ્પરરાશકતરા્ધઓનરા ઉ્પયોગ મરાટે નદી સરા્ફ કરિરામરાં મદદ
મળે. નદીનરા ્પટની સ્ફરાઈ કરિરા મરાટે એનએસએસ કેડ્ટે સ,
ભરારત સકરાઉટ ઍ્ડ ગરાઈરસનરા કેડ્ટે સ તથરા એક સથરાષનક
ષબન સરકરારી સંસથરા એક સરાથે આવયરા હતરા. િરુમરાં, નદીની
આસ્પરાસનરા ષિસતરારોમરાં સિચછતરાની ખરાતરી રહે એ મરાટે
શરાળરાઓનરા ષિદ્રાથથીઓને સહભરાગી કરી નદીનરા ્પટની
સ્ફરાઈ સરાથે જોડિરામરાં આવયરા હતરા.

જલ શષ્ત અષભયરાન હે ઠળ ્પૉટ બલૅર પ્ેરણરાતમક િરાતરા્ધ
તરીકે સરામે આિી છે, જયરાં અનેક પ્કરારનરા પ્યરાસો હરાથ રરિરામરાં
આવયરા છે. ૧૦૦ િિ્ધ જૂ નો જા્પરાની કૂિો જ ે લરાંબરા સમયથી
તયજી દેિરામરાં આવયો હતો, તેને ્પુનજી્ધષિત કરિરામરાં આવયો અને
હિે તે સથરાષનક ષિસતરારનરા ૫૦ ઘરોની ્પરાણીની જરૂદરયરાત ્પૂરી
કરે છે. અનેક જાગૃષતકરણ અષભયરાન, ષચત્કરામ તથરા ્પૉસટર
લેખન સ્પરરા્ધઓ સથરાષનક સરકરારી શરાળરાઓમરાં યોજિરામરાં આિી
હતી, તેની સરાથે સરામુદરાષયક સતરે અનેક નુક્ડ નરાટકો અને જન
જાગૃષતકરણ રે લીઓ જળ સંિર્ધનની જરૂદરયરાતો ષિશે
જાગૃષતકરણ લરાિિરા મરાટે યોજિરામરાં આિી હતી.

કાંગરા, રહમાચલ પ્રદેશ

ટદોન્ક, રાજસથાન

કરાંગરરા, દહમરાચલ પ્દેશમરાં જલ શષ્ત અષભયરાન
જન આંદોલનમરાં ્પદરિષત્ધત થયું
એક અષભયરાનને નરાગદરકો કઈ રીતે જન આંદોલનમરાં
્પદરિષત્ધત કરી શકે છે તેનું યથરાથ્ધ ષચત્ દહમરાચલ પ્દેશનરા
કરાંગરરાએ ્પૂરું ્પરાડ્ું છે. ષજલરા પ્શરાસને કરાંગરરા મયુષનષસ્પલ
કરાઉષ્સલ સરાથે મળીને તમરામ શરાળરાઓ. સરકરારી ્પૉષલટેષ્ન્સ,
ષબન સરકરારી સંસથરાઓ, રહે િરાસી કલયરાણ એસોષસએશન,
િે્પરાર તથરા િે્પરારી એસોષસએસનોને જલ શષ્ત અષભયરાન
સરાથે સંકળરાિરા મરાટે તૈયરાર કયરા્ધ હતરા. આ અષભયરાને અભૂત્પૂિ્ધ
સમુદરાય સહભરાગ જોયો જ ેમરાં િૃક્ષરારો્પણથી લઈને ચોમરાસરાની
ઋતુમરાં જળ સંિર્ધન મરાટે સથરાષનક શરાળરાઓ તથરા હૉષસ્પટલસમરાં
રે ઈન િૉટર હરાિગેષસટગ
ં મરાળખરાં જ ેિી એક કરતરાં િરુ ્પહે લ
સથરાષનક સમુદરાયોએ હરાથ રરી હતી. સથરાષનક શરાળરાઓ તથરા
ઈષ્સટટ્ૂ્ટસમરાં બહુષિર જાગૃષતકરણ ઝુબ
ં શ
ે ો હરાથ રરિરામરાં
આિી હતી. આ બરરાનો હે ત,ુ એકષત્ત કરિરામરાં આિેલરા
િરસરાદનરા ્પરાણીનો રોજબરોજની પ્િૃષત્તઓમરાં ્પુન: ઉ્પયોગ
મરાટે લોકોને પ્ેદરત કરી શકરાય એ હતો.

પૉટ્ધ બલલૅર, આંદામાન અને વનકદોબારમાં જલ શવ્ત
અવભયાનની મધયસથી

શહે રનરા ચતુભુ્ધજ સરોિરને ્પુનઃજીષિત અને સિચછ
કરી નોંર્પરાત્ ઉદરાહરણ ટો્ક શહે રનરા લોકોએ ઊભું કયુાં છે.
આ સરોિર તેનરા રરાષમ્ધક મહતિને કરારણે ષિખયરાત છે અને
આસ્પરાસમરાંથી તથરા દૂર દૂરથી ્પય્ધટકો બહુ મોટરા પ્મરાણમરાં
અહીં આિે છે. જો કે, અનેક િિષોથી પલરાષસટક કચરરાને કરારણે,
બરાંરકરામ તથરા તોડ્ફોડનરા કરાટમરાળ તથરા આસ્પરાસનરા
ષિસતરારનું ગંદુ ્પરાણી તેમરાં છોડરાતું હોિરાથી આ સરોિર
ગંદકીભયુાં થઈ ગયું હતુ.ં સરોિરમરાંનરા ્પરાણીની ખરરાબ ગુણિત્તરા
અને ગંદી િરાસને કરારણે મુલરાકરાતીઓની સંખયરામરાં ્પણ નોંર્પરાત્
ઘટરાડો થયો હતો. લોકો સહભરાગી થરાય એ મરાટે જલ શષ્ત
અષભયરાને બહુ સરારી તક ્પુરી ્પરાડેલ છે. ચૂટં રાયેલરા પ્ષતષનષરઓ,
ચતુભજ
ુ્ધ ષિકરાસ સષમષતનરા સભયો, ટરાઈગર ્ફૉસ્ધ – યુિરાનોનું
જૂ થ, સરોિરની આસ્પરાસ રહે તરા લોકો આ અષભયરાન અંતગ્ધત
સરોિરની સ્ફરાઈ મરાટે એક સરાથે આવયરા. કરાઉષ્સલે આ
્પહે લનું નેતતૃ િ લીરું અને એક ગંદું સરોિર કઈ રીતે સિચછ
્પરાણીનરા સ્ોતમરાં ્પદરિષત્ધત થયું છે એ સૌ કોઈ જોઈ શકે છે,
આ સરોિર હિે ્ફરીથી ્પય્ધટકોને આકિ્ધિરા મરાટે સજ્જ છે.

ટો્ક મયુષનષસ્પલ દ્વ્રરારરા ચતુભુ્ધજ સરોિર, ટો્ક, રરાજસથરાનની સ્ફરાઈ
આજનું િરસરાદી ્પરાણી આિતી કરાલે જીિન બચરાિનરાર સરાષબત થઈ શકે છે, આથી િેડ્ફરાટ ઘટરાડો!

ગ્ામદોદય સંકલપ
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પાવાગડા, કણા્ધટક
પાવાગડા, કણા્ધટકમાં અસરકારક અને ઓછા ખચવે રે ઈન
વૉટર હાવવેવસટંગ ઉકેલ
કણરા્ધટકનરા ્પરાિરાગડરાની જલ શષ્ત અષભયરાન િરાતરા્ધ
ખરરા અથ્ધમરાં પ્ેરણરાદરાયક રહી છે, કેમ કે તેનરા દ્રારરા રે ઈન
િૉટર હરાિગેષસટગ
ં મરાટે ખચ્ધની દૃષષ્એ અસરકરારક અને
અમલીકરણ મરાટે ઉકેલો ષિકસરાિી શકરાયરા છે.
સથરાષનક રહે િરાસીઓએ રુ્ફટૉ્પ રે ઈન િૉટર
હરાિગેષસટગ
ં મરાળખરા તથરા ્પરાઈ્પનું મરાળખું ષિકસરાવયું છે, જ ેનરા
દ્રારરા િરસરાદનું ્પરાણી નજીકનરા દરચરાજ ્ધ ખરાડરામરા એકત્
કરિરામરાં આિે છે. આ ઉકેલ આસ્પરાસનરા અનેક ઘરો તથરા
હરાઉષસંગ સોસરાયટીઝ દ્રારરા અ્પનરાિિરામરાં આવયું છે અને
જલ શષ્ત અષભયરાન હે ઠળ અસરકરારકર ્પહે લ તરીકે સરામે
આવયું છે.

જલ શવ્ત અવભયાન – ક્ષેવત્ય વવસતારમાંથી અવાજ
ગાંરીનગરની શાળાઓમાં જળ સંવર્ધન વવશે
જાગૃવતકરણ
ગુજરરાતનરા ગરાંરીનગર ષજલરાનરા કલોલમરાં શેદરસરા
અને આરસોડીયરા ગરામની પ્રાથષમક શરાળરાઓમરાં જળ સંિર્ધન
અને િૃક્ષરારો્પણ ષિશે જાગૃષતકરણ કરાય્ધક્રમોનું આયોજન
કરિરામરાં આવયું હતું. શેદરસરા અને આરસોડીયરા બંને ગરામોમરાં
્પરાણીનો સ્ોત બૉરિેલ છે. પ્રાથષમક શરાળરાઓમરાં રે ઈન િૉટર
હરાિગેષસટગ
ં ષસસટમ બેસરાડિરામરાં આિી છે, ્પણ તે કરામ કરતી
નહોતી અને તેને સમરારકરામની ્પણ જરૂર હતી.
ઈ્ટરે ષ્ટિ સત્ોમરાં ષિદ્રાથથીઓએ સદક્રય ભરાગ લીરો
હતો અને તેમણે તેમનરા ઘર અને શરાળરાઓમરાં જળ સંિર્ધન
તથરા િૃક્ષરારો્પણનું કરાય્ધ હરાથ રરિરાનો સંકલ્પ કયષો હતો.
બેંગલદોર ગવન્ધમેન્ટ કૉલેજ ે સેવન્દ્રય જગ
ં લ ઉગાડું
બેંગલોરનરા ગ્રામીણ ષજલરાનરા દેિનરાહલી તરાલુકરાનરા
ષિશ્વનરાથ ્પુરરામરાંની સરકરારી પ્ી યુષનિષસ્ધટી (્પીયુ) કૉલેજ ે
ષમયરાિરાકી ્પદ્ધષત અ્પનરાિી છે - સેષ્રિય જગં લ ઉગરાડિરાની આ
એક જા્પરાનીઝ ્પદ્ધષત છે. આિું કરીને તેમણે ૩૦ × ૪૦ સકિૅર
્ફૂટ જ ેિી નરાનકડી જગયરામરાં ્પોતરાનું જગ
ં લ ક્ષેત્ રચયું છે.
આ ્પદ્ધષત હે ઠળ (જા્પરાની બૉટષનસટ અદકરરા
ષમયરાિરાકીએ આ ્પદ્ધષતનો ્પરાયો નરાખયો હતો), રો્પરા દસ
ગણી ઝડ્પે ષિકશે છે અને જગ
ં લ 30 ગણં િરુ ઘનઘોર બને
છે. મરાત્ બે િિ્ધમરાં, જગ
ં લનો નોંર્પરાત્ ષિકરાસ થરાય છે.
િરુમરાં, આચરાયષોને તેમની સંબષં રત કૉલેજોની ઈમરરાતમરાં
તથરા તેમનરા રહે ણરાંકની જગયરાએ ષિદ્રાથથી સિયંસિે કોને
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્પરાણી એિો ્પરાઠ શીખિે છે જ ે બરાકીનું ષિશ્વ શીખિી શકતું નથી

સહભરાગી કરી એક મદહનરાની અંદર રુ્ફટૉ્પ હરાિગેષસટગ
ં ષસસટમ
લગરાડિરા જણરાિરાયું હતુ.ં આ રીતે તેમનરા સંબષં રત ષિસતરારો
અને ગરામડરાઓમરાં રુ્ફટૉ્પ રે ઈન િૉટર હરાિગેષસટગ
ં નો પ્સરાર
કરિો એ તેમની સિષોચચ પ્રાથષમકતરા રહે શ.ે
પારંપારરક જળસ્દોતદોની આસપાસ મીણબતીના પ્રકાશમાં
જાગૃવતકરણ ઝુંબેશ
જળ સંિર્ધન ષિશે જાગૃષતકરણ ષનમરા્ધણ કરિરા તથરા
્પરારં્પરાદરક જળસ્ોતોનરા સંરક્ષણની આિશયકતરાની દૃષષ્એ
ષબહરારનરા ભોજ્પુર ષજલરામરાં કલે્ટરે ટ તળરાિની આસ્પરાસ
મીણબતીનરા પ્કરાશમરાં જાગૃષતકરણ ઝુંબેશનું આયોજન ત્ીજી
સપટેમબર, ૨૦૧૯ નરા રોજ કરિરામરાં આવયું હતું.
આશરે ૫૫૦૦ લોકો આ કરાય્ધક્રમમરાં સહભરાગી થયરા
હતરા, આટલી મોટી સંખયરામરાં લોકોની સહભરાષગતરા જોતરાં
નીર કે િીર બનિરાની લોકોની ઇચછરાશષ્તની આ ષનશરાની
છે. આ આયોજન દ્રારરા “જલ હૈ તદો કલ હૈ ”. નો સંદેશ
્ફે લરાયો હતો.
રનબાદે બનાવયા ૨.૫ લાખ સીડ બૉલસ
ઝરારખંડમરાંનરા રનબરાદ ષજલરા પ્સરાશને છોડિરા
રો્પિરા તથરા જળ સંરક્ષણ મરાટે ષિષિર નિીનીકરણ ્પહે લ
હરાથ રરી છે. આમરાંની એક છે અરરર ૨.૫ લરાખ સીડ
બૉલસ બનરાિિરા અને તેનું ષિતરણ કરિુ.ં આ કરાય્ધ સૅલ્ફ હૅ લ્પ
ગ્ુપસ (એસએચજી - સિયં સહરાય જૂ થો)નરા સભયો દ્રારરા ્પરાર
્પરાડિરામરાં આવયું હતુ.ં ઑ્પન-કરાસટ કોલસરાની ખરાણોનરા
કોષલયરી ષિસતરારોમરાં સીડ બૉલસ િેરિરામરાં આવયરા હતરા, જ ેથી
બીજમરાંથી અકુંરણ થરાય અને હિરામરાંનું પ્દૂિણ ઓછુ ં થરાય.
સીડ બૉલસ ષિતરણ પ્િૃષત્તની પ્દક્રયરા ડૅપયુટી
કષમશનર, શ્ી અષમત કુ મરાર દ્રારરા સમજાિી હતી.
સીડ બૉલસ કઈ રીતે બનાવવામાં આવે છે : ્પોદટગ
ં
મરાટી, ચીકણી મરાટી અને ગરાયનરા છરાણનું ્પરાણી સરાથે ષમશ્ણ
બનરાિિરામરાં આિે છે, ધયરાન રરાખિરાનું કે તેમરાં ગઠ્ો ન રહી
્પરાણીનો ઉ્પયોગ કરો ્પણ તેનો િેડ્ફરાટ ્યરારે ય ન કરો!

જાય. ્પછી, તેમરાં બીજ ઉમેરિરામરાં આિે છે અને એક ઈંચ
વયરાસનરા દડરા બનરાિી તેને છરાંયરાિરાળી જગયરામરાં આશરે ૨૪
થી ૪૮ કલરાક સુકિિરા મૂકી દેિરાય છે. એ ્પછી આ દડરા
િરાિણી અથિરા સંગ્હ મરાટે તૈયરાર થઈ જાય છે.
કેવા પ્રકારના બીજનદો ઉપયદોગ કરાય છેઃ ્ફળરિુ્પ
ટેકરી ષિસતરારમરાંથી બીજ એકત્ કરિરામરાં આિે છે. આ
બીજને અંકુર ્ફૂટિરા મરાટે ઓછરા ્પરાણીની જરૂર ્પડે છે અને
િરુ નરાણરાં ખચયરા્ધ ષિનરા સૅલ્ફ હૅ લ્પ ગ્ુ્પને તે આસરાનીથી
ઉ્પલબર થરાય છે. રનબરાદમરાં ઉ્પયોગમરાં લેિરાયેલરા બીજ છેઃ
લીમડો, ગંભરાર (શેિન), ષબષલ્પત્, જાંબુ, ચંદન, ્પ્પૈયરાં,
િરાંસ, આમલી, અશોક, ષશરીિ, ખજૂ ર, સીસમ, ષસમર,
્ફણસ, મહુઆ અને સહજન.
રનબરાદમરાં ૪૧ સૅલ્ફ હૅ લ્પ ગ્ુ્પની ૧૯૦ જ ેટલી
મદહલરાઓ અને બરાઘમરારરા તરાલુકરાની ૨૨ સૅલ્ફ હૅ લ્પ ગ્ુ્પની
૭૦ મદહલરાઓને સીડ બૉલ દીઠ રૂ. ૨/- નરા દરે સીડ બૉલસ
બનરાિિરા મરાટે પ્ોતસરાદહત કરિરામરાં આિી હતી. તયરારબરાદ
બંને બલૉકનરા ૧૦૦૦ જ ેટલરા સૅલ્ફ હૅ લ્પ ગ્ુ્પનરા મરાધયમથી આ
સીડ બૉલસનું ષિતરણ કરિરામરાં આવયું હતુ.ં એિરા ષિસતરારો
જયરાં કોલસરાની ખરાણનો કચરો મોટરા ટેકરરાઓ (ઑિર બડ્ધન
અથિરા ઓબી તરીકે ્પણ ઓળખરાય છે) તરીકે ઓળખિરામરાં
આિે છે તથરા જયરાં લીલોતરી તથરા ્પરાણીનો અભરાિ છે એિરાં
સથળોની ્પસંદગી િરાિણી મરાટે કરિરામરાં આિી હતી, આ કરાય્ધ
બીસીસીએલ (ભરારત કૂદકંગ કોલ ષલષમટેડ) તથરા ષજલરા
પ્શરાસનનરા સહયોગમરાં કરિરામરાં આવયું હતુ.ં
સીડ બૉલસ જમીન ્પર િેરિરામરાં આવયરા હતરા અને
િરસરાદ દ્રારરા બીજમરાંથી ઉગેલરા નરાનરા છોડને અંકુદરત
થિરામરાં મદદ કરે છે. સંશોરન જણરાિે છે કે સીડ બૉલસમરાંથી
છોડનું રૂ્પ લેતરા રો્પરાનો અષસતતિ-દર ૬૦-૭૦ % છે અને
્પદરણરામો ્પણ ઝડ્પી હોય છે.
કપૂર વાવેતરઃ િરુ એક નષિનીકરણ પ્યોગ દ્રારરા
ક્પૂર િરાિેતર. આ ્પહે લની શરુઆત મયુષનષસ્પલ કૉ્પષોરે શન
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દ્રારરા કરિરામરાં આવયો હતો અને ૫૦,૦૦૦ જ ેટલરા ક્પૂરનરા
છોડનું િરાિેતર કરિરામરાં આવયું હતું. ખરાણકરામથી અસરગ્સત
થયેલરા ષિસતરારોમરાં સલ્ફર ડરાયો્સરાઈડ (SO2) શોિી લેિરા
તથરા ઉખર જમીનની મરાટીમરાં સુરરારો કરિરા મરાટે ક્પૂરનરા
છોડનું િરાિેતર કરિરામરાં આવયું હતું.
નદીના કાંઠા પર વનીકરણઃ ષજલરામરાંથી ત્ણ મુખય
નદીઓ ્પસરાર થરાય છે, તેમનરાં નરામ છે, દરામોદર, બરારરાકરાર
અને જમુષનયરા. રનબરાદ તરાલુકરાનરા ૧૧ દક.મી.નરા ્પટ ્પર
નદીનરા કરાંઠ ે િૃક્ષરારો્પણ કરિરામરાં આવયું હતું. જલ શષ્ત
અષભયરાન હે ઠળ રનબરાદ, બરાઘમરારરા અને તો્પચરાચી નગર
ષનગમની ્પસંદગી કરિરામરાં આિી હતી.
મદોબાઈલ ઍપ: ષજલરા પ્શરાસને ચરાિીરૂ્પ ષનરીક્ષણો
તથરા પ્ષતદક્રયરાઓ નોંરિરા મરાટે એક મોબરાઈલ ઍ્પ ષિકસરાિી
છે. તમરામ અષરકરારીઓને તેમની પ્ષતદક્રયરાઓ આ ઍ્પ દ્રારરા
જ નોંરરાિિરા તથરા ષનમરા્ધણ કરિરામરાં આિેલી સં્પષત્તનરા ્ફોટોગ્રા્ફ
જીઓ-ટૅગ કરિરા જણરાવયું છે. રનબરાદનરા નરાગદરકો િચચે ચચરા્ધ
ષનમરા્ધણ કરિરાની સરાથે આ ઍ્પે જલ શષ્ત અષભયરાનમરાં
જનતરાનો સહભરાગ િરરારિરામરાં મહતિની ભૂષમકરા ભજિી હતી,
કેમ કે આ ઍ્પ જલ સંિર્ધન ્પહે લો, િૃક્ષરારો્પણ, જાગરુકતરા
ઝુબ
ં શ
ે , પ્ષતજ્રા લેિી, ષિદડયોઝ િગેરે જ ેિી પ્િૃષત્તઓ અ્પડેટ
કરી શકે છે. વયષ્તઓ દ્રારરા હરાથ રરિરામરાં આિેલરા પ્યોસોને
પ્મરાણ્પત્ો આ્પી ષબરદરાિિરામરાં આવયરા હતરા.
ગ્ીન ફંડઃ ખરાસ સથરા્પિરામરાં આિેલરા ગ્ીન ્ફંડમરાં દરાન
આ્પિરા મરાટે ઍ્પ ્પર સરળ ્પગલરાં દ્રારરા લોકોને પ્ોતસરાદહત
કરિરામરાં આવયરા હતરા. આ ્ફંડમરાં દરાન તરીકે આ્પિરામરાં
આિેલી રકમ જળ સંિર્ધન તથરા િૃક્ષરારો્પણ ઝુંબેશ અંગે
જાગરુકતરા ્ફે લરાિિરા મરાટે ઉ્પયોગમરાં લેિરામરાં આિી હતી.
શ્મદાનઃ ટટ્્ે ચ કમ બંરસ (ટીસીબી)નું બરાંરકરામ,
જળસ્ોતોનું નિીનીકરણ તથરા િૃક્ષરારો્પણ પ્િૃષત્તઓમરાં
સરામુદહક સહભરાગ જોિરા મળો હતો. શહે રી ષિસતરારોમરાં
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કૉલેજનરા ષિદ્રાથથીઓ, ષિષિર નરાગરી સમરાજોનરા સિયંસેિકો,
સરકરારી ખરાતરાં અને કૉ્પષોરે ટ ક્ષેત્નરા લોકો અષભયરાનને
અસરકરારક બનરાિિરા મરાટેની ્પહે લોમરાં સહભરાગી થયરા હતરા.
જલ શવ્ત અવભયાનની અન્ય દરવમયાનગીરીઓ
•
એક કલરાકમરાં એક લરાખ િૃક્ષરારો્પણ ઝુંબેશ
•
કહીં ખો નરા જાયે તરાલરાબઃ દરે ક ગરામમરાં ત્ણ તળરાિોનું
નિીનીકરણ
•
ઘર કરા ્પરાની ઘર મેં – સિ સહરાય જૂ થ નરા સભય દીઠ
એક શોિ ખરાડો + 5 રો્પરા
•
સથરાષનક લોકો સરાથે મળીને સીએ્પીએ્ફ અને ષજલરા
્પોલીસ ની “્પરાની કે સરાથ” નીષત ષિિયક ગષતશીલતરા
•
એક જ દદિસમરાં શરાળરાઓમરાં 1465 શોિ ખરાડરાનું ષનમરા્ધણ
•
રંગોળી, ષચત્કરામ અને ષનબંર સ્પરરા્ધઓ (જલ શષ્ત
સેનરા અને ઈકો ્લબ સરાથે)

થ્ીઆર ્પદરકલ્પનરાજ ેનો અથ્ધ છે દરચરાજ ્ધ, દરયુઝ
ઍ્ડ દરપલેષનશ (નિ્પલષિત કરિું, ્ફરીથી ઉ્પયોગ કરિો
અને ્ફરી ભરિું) એ ષિશે તળરાિ ખરાતે એકત્ થયેલરા લોકોને
જણરાિિરામરાં આવયું
એકષત્ત થયેલરા લોકોમરાં મરાધયષમક તથરા હરાઈ સકૂલનરા
2000 ષિદ્રાથથીઓ તથરા કૉલેજનરા 1000 જ ેટલરા ષિદ્રાથથીઓ
હતરા તથરા બરાકીનરા લોકો ્પંતરાયતી રરાજ સંસથરાઓનરા પ્ષતષનષર
તથરા ભોજ્પુર ષજલરાનરા સરામરા્ય રહે િરાસીઓ હતરા. ષિશરાળ
કલે્ટર કચેરી નું તળરાિ ભોજ્પુરમરાં એક આઇકોષનક સરાઇટ
છે. ભોજ્પુર ષિષિર રમષોનું સમ્િય સથળ છે અને તેની
ત્ણ બરાજુ એ એક મંદદર, એક ચચ્ધ અને એક મષસજદ છે.
દર િિગે આ તળરાિ ્પરાસે છઠ ્પૂજા કરિરામરાં આિે છે.

આ્પણે જાળિિરાનું નહીં શીખીએ તો આ્પણી ષસથષત જળ ષિનરાની મરાછલી જ ેિી થઈ જશે, અને ્પદરણરામ શું હશે એ તમે જાણો છો!!

•

વચદમબરમ શહે રના સરદોવરના પુનઃસથાપનના કામનદો
આરંભ થયદો
્પરં્પરરાગત જળસંચય મરાળખરાને ્પુનજી્ધષિત કરિરા
અને ્ફરીથી દરાિરા કરિરાનરા એક અન્ય પ્યરાસમરાં, કુ ડલોર
ષજલરા િહીિટીતંત્ે તમરામ જળ સંસથરાઓને સરા્ફ અને
્પુનસથરા્ધષ્પત કરિરા મરાટે બહુ-દહસસેદરાર, સમુદરાય-આગેિરાની
હે ઠળનરા પ્યરાસો શરૂ કયરા્ધ છે.
તરાષમલ નરાડુનરા કડલોર ષજલરાનું પ્રાચીન શહે ર
ષચદમબરમ અનેક તળરાિો તથરા સરોિરનરા આશીિરા્ધદ પ્રાતિ
છે. મંદદરનરા ત્ણ કુંડો સદહત બરું મળી ને કુ લ 15 સરોિરો
છે અને તેમનો સ્પરાટી ષિસતરાર આશરે 100 એકર છે અને
તેની અંદરાષજત સંગ્હ ક્ષમતરા 50 કરોડ લીટર છે.
અનેક િિષોથી, જો કે, આ જળસ્ોતો ગરાળ-કરાં્પ,
પ્દૂિણ અને અષતક્રમણનો ભોગ બ્યરાં છે. આ સમસયરાઓ
ઉકેલિરા સિ્ધગ્રાહી સમુદરાય સંચરાષલત, અનેકષિર-દહસસેદરાર
રરરાિતરા સરોિર ્પુનઃસથરા્પન પ્કલ્પની યોજનરા ષચદમબરમ
શહે ર મરાટે ષિચરારિરામરાં આિી છે.
આ સંદભવે કરવામાં આવતી પ્રવૃવતિઓ આ છે: અવતક્રમણ
દૂર કરવું
આશરે 400 જ ેટલરા ઘરો/દુકરાનોનરા અષતક્રમણો દૂર
કરિરા મરાટે ઓળખી કરાઢિરામરાં આવયરા છે. સલમ બોડગે શહે રની
બરાજુ મરાં અષતક્રમણ કરનરારરાઓને કરાયમી મકરાનો આપયરા છે.
કચરદો દૂર કરવદો ઘરાસ, કરાગળ, પલરાષસટક અને અ્ય કચરો
સિયંસિે કો, નરાગદરકો તથરા ષજલરા પ્શરાસને શ્મદરાન દ્રારરા દૂર કયષો.
વજલ્ાના વહીવટી તંત્ દ્રારરા ટરાંકીનરા ષનકરાલ મરાટે
અને ટરાંકીની કરાંઠ ે આિેલરા બંરને મજબૂત બનરાિિરા મરાટે
મશીનરીઓ ગોઠિિરામરાં આિી રહી છે.

બંરને અડીને છોડની રો્પણી – જ ેથી બંરમરાંની મરાટી
બંરરાઈ રહે અને સરાથે જ સરોિરોનરા સંરક્ષણ મરાટે
કુ દરતી અિરોર ્પર મળે
•
િરાડ કરિી - તળરાિો સરાથે ભષિષયમરાં થતરા કોઈ્પણ
અષતક્રમણને રોકિરા મરાટે
સામુદાવયક સહભાગઃ કુ ંડોનો કરાયરાકલ્પ કરિરાનરાં
તમરામ કરાયષોનું આયોજન સમુદરાયનરા સં્પૂણ્ધ સમરાિેશ
સરાથે કરિરામરાં આવયું હતું, જ ેથી લોકોમરાં મરાષલકીભરાિ
આિે અને કરાય્ધમરાં ટકરાઉ્પણં ષનમરા્ધણ થરાય. આગરામી
મદહનરાઓમરાં આયોજન કરરાયેલી સરામુદરાષયક પ્િૃષત્તઓ
નીચે મુજબ છેઃ
•
જળ સંિર્ધન ષિશે જાગરુકતરા મરાટે જાહે ર સથળોએ
મોટરા ્પરાયે ્પેઈષ્ટગં સ;
•
કૉલેજનરા ષિદ્રાથથીઓ મરાટે જળ સંિર્ધન ્ફૅ લોષશ્પ;
•
સરા્ફ-સ્ફરાઈમરાં એનએસએસ, એનસીસી, રે ડ ક્રૉસ
ષિદ્રાથથીઓનો સહભરાગ;
•
સથરાયી સંચરાલન અને સથરાયી સંચરાલન અને
્પુનઃસથરા્પનનું કરાય્ધ ્પૂણ્ધ થયરા ્પછી અરોગષતને રોકિરા
મરાટે સથરાષનક રહે િરાસીઓ સરાથે અનૌ્પચરાદરક
િ્પરરાશકતરા્ધ સંગઠનોની રચનરા. કરાય્ધ ્પૂણ્ધ થયરા ્પછી
અરોગષતને રોકિરા મરાટે સથરાષનક રહે િરાસીઓ સરાથે
અનૌ્પચરાદરક િ્પરરાશકતરા્ધ સંગઠનોની રચનરા.
અ્પેષક્ષત ્પદરણરામઃ આ પ્કલ્પ દ્રારરા ્પરાણી સંગ્હની
િરરારરાની ક્ષમતરા ષનમરા્ધણ થિરાની અને ્પરાણીની તરાણ તથરા
ભરારે પ્મરાણમરાં ્પૂર જ ેિી બમણી સમસયરાઓનો સરામનો
કરતરા શહે રો મરાટે સૂકરાતરા જલભરને ્ફરીથી નિ્પલષિત
કરિરાની અ્પેક્ષરા રરાખિરામરાં આિે છે. જો કે, અતયરારે શહે રમરાં
સરે રરાશ ્પરાણીની મરાગ 62153ની જનસંખયરા મરાટે 8.4
એમએલડી (ષમષલયન ષલટસ્ધ ્પર ડે) છે, તેની સરામે સરે રરાશ
્પરાણી ્પુરિઠો મરાત્ 3.9 એમએલડી જ છે. ્પીિરાલરાયક
્પીિરાનરા ્પરાણીની ભૂગભ્ધજળ ઉ્પલબરતરા જમીનનરા સતરથી
200 મીટર નીચે છે. આથી આખું શહે ર ્પૂરગ્સત થિરા મરાટે
અતયંત ઉચચ સંિેદનશીલ છે.

કાંપ દૂર કરવાનું પૂણ્ધ થયા બાદ; નીચે જણાવેલાં કામ
હાથ રરવામાં આવશેઃ
•

જળસ્ોતોમરાં િૉટર હરાિગેષસટગ
ં મરાળખરાંનું ષનમરા્ધણ,
જ ેથી ્પરાણીનરા સંગ્હને િરરારી શકરાય તથરા
ભૂગભ્ધજળને ્ફરીથી સદક્રય કરી શકરાય

્પરાણીની મહત્તરા કૂિો સૂકરાઈ જાય તયરાં સુરી સમજાતી નથી.
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વતરુવન્ામલાઈમાં જળસંચય માટેના નવતર પગલાં
તરાષમલ નરાડુનરા ષતરુિન્નરામલરાઈનરા ષજલરા
પ્શરાસનને સમજાયું કે જળ સંિર્ધન મરાટેની ષમશન
પ્કરારની ઝુંબેશ – જલ શષ્ત અષભયરાન (જ ેએસએ)
ષજલરાની ્પરાણીની ખેંચની સમસયરાને હળિી બનરાિિરાની
યોગય તક છે. આથી, દેશમરાં સૌથી િરુ ્પરાણીની ખેંચ
રરરાિતરા ગરામડરાઓનો આ ષજલો દુકરાળનો સરામનો કરિરા
તથરા ઉત્તર-્પૂિ્ધનરા ચોમરાસરાનરા આરંભ ્પહે લરા ભૂગભ્ધજળનું
સતર િરરારિરા મરાટે અનેક નરાિી્યસભર પ્િૃષત્તઓ સરાથે
સરામે આવયો છે.
ખેતી મુખય વયિસરાય છે, મહતિનરા ્પરાક છે ડરાંગર,
શેરડી અને મગ્ફળી.
વૉટર બલૅન્કઃ સંબંષરત ષિસતરારોમરાં જળસ્ોતોનરા
કરાયરાકલ્પ કરિરા મરાટે સથરાષનક િસતીનો સદક્રય સહભરાગ
મેળિિરાની દૃષષ્એ િૉટર બૅ્કની નરામે નોંરણીકૃ ત
સોસરાયટીની રચનરા કરિરામરાં આિી અને ષજલરા કલે્ટરને
તેનરા ચેરમેન બનરાિિરામરાં આવયરા. સંબંષરત ખરાતરાનરા
અષરકરારીઓ, ષિષિર ષબન સરકરારી સંસથરાઓ, સિયંસેિકો,
ખેડતૂ ો તથરા અ્ય સહભરાગીઓનો ્પણ તેમરાં સમરાિેશ
કરિરામરાં આવયો હતો.
િૉટર બૅ્ક દ્રારરા એમજીએનઆરઆજીએ,
સીએસઆર િગેરે જ ેિી ષિષિર યોજનરાઓ િચચે સમ્િય
સરારિરામરાં આવયો તથરા સિયંસેિકો અને ષબનસરકરારી
સંસથરાઓનો આરરાર મળો અને તેમણે ્પોત્પોતરાનરા
ષિસતરારોમરાંનરા જળસ્ોતોનરા કરાયકલ્પનું કરામ હરાથ રયુાં.
સિયંસેિકો શ્મદરાન તથરા યંત્સરામગ્ીનરા ઘટકો એકત્
કરિરામરાં સંકળરાયેલરા હતરા. અતયરારે િૉટર બૅ્કમરાં 112 સભયો
છે, જ ેઓ ષજલરામરાં 312 જળસ્ોતોનરા કરાયરાકલ્પનરાં કરામ હરાથ
રરી રહરા છે.
મવલચંગ મષલચંગની પ્દક્રયરામરાં મરાટીને ઢરાંકિરામરાં આિે
છે જ ેથી એિી ્પદરષસથષત ષનમરા્ધણ થરાય જ ે છોડની િૃષદ્ધ અને
ષિકરાસ મરાટે અનુકૂળ હોય. બરાયો-ડીગ્ેડબ
ે લ પલરાષસટક
મષલચંગ કિરનો ઉ્પયોગ કરિરામરાં આિે છે, જ ે ્પરાકની
લણણીનો સમય થરાય તયરાં સુરીમરાં ્પૂણ્ધ્પણે ડીકમ્પોઝ
(સડિરા-કોહિરાિરા) થિરા મરાટે તૈયરાર થઈ જાય છે. મષલચંગનો
્ફરાયદરા એ છે કે તે મરાટીમરાંથી ્પરાણીનરા બરાષ્પીભિનને
મયરા્ધદદત કરી મરાટીમરાંની આરિ્ધતરા જાળિી રરાખિરામરાં મદદ કરે
છે. આ પ્દક્રયરા ઘરાસની િૃષદ્ધને ્પણ મયરા્ધદદત કરે છે. કેળરાં,
કષલંગર, ચીભડરાં, ્પ્પૈયરાં અને દરંગણરાં જ ેિરા કેટલરાક મહતિનરા
્પરાક મષલટગ
ં ્પદ્ધષતનો ઉ્પયોગ કરી લેિરામરાં આિે છે.
મષલચંગનો ઉ્પયોગ કરિરાથી ્પરારં્પરાદરક ્પદ્ધષતઓની
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સરખરામણીએ ્પરાણીની બચતમરાં 30% થી 40%નો િરરારો
થરાય છે.
પૉટ ઈરરગેશનઃ ્પરાણી બચરાિિરાની સૌથી અસરકરારક
્પદ્ધષતઓમરાંની એક એટલે ્પૉટ ઈદરગેશન. આ ્પદ્ધષત
અંતગ્ધત, મરાટીનરાં કૂંડરાં છોડનરા મૂષળયરાંની નજીક જમીનમરાં
દરાટિરામરાં આિે છે. કૂંડરાનરા તષળયે એક નરાનકડું કરાણં કરિરામરાં

આિે છે અને તેનરા ખુલરા ભરાગ સરાથે કરાથીનો દોરો જોડિરામરાં
આિે છે. કરાથીનરા આ દોરરામરાંથૂ મરાંથી ્પરાણી ટી્પે ટી્પે ્પડશે
અને રો્પરા દ્રારરા જ ે દરે ્પરાણી ખેંચિરામરાં આિે છે એ પ્મરાણે
તેનો ઉ્પયોગ થશે. ષજલરામરાં ્પૉટ ઈદરગેશનનો ઉ્પયોગ
કરીને 26,835 રો્પરા િરાિિરામરાં આવયરા હતરા.
માઈક્રદો ઈરરગેશનઃ ્પરાણીનરા ઉ્પયોગમરાં કરાય્ધકુશળતરા
જળિરાય એ મરાટે ષજલરા પ્શરાસન મરાઈક્રો ઈદરગેશન ટેષ્નક
જ ેમ કે દડટ્્પ ઈદરગેશન, રે ઈન ગન, ષસપ્્કલસ્ધ તથરા રે ઈન
હોઝને પ્ોતસરાદહત કરી રહું છે. પ્રરાન મંત્ી કૃ ષિ ષસંચરાઈ
યોજનરા હે ઠળ મરાઈક્રો ઈદરગેશન ્પદ્ધષતઓ તર્ફ િળિરા મરાટે
ખેડતૂ ોને આરરાર આ્પિરામરાં આિી રહો છે.
દડટ્્પ ઈદરગેશન ્પદ્ધષતનો ઉ્પયોગ શેરડીનરા ્પરાક મરાટે
કરિરામરાં આિે છે, જ ે ્પરારં્પરાદરક ્પદ્ધષતની સરખરામણીએ
50% કરતરાં િરુ ્પરાણી બચરાિે છે. ષસપ્્કલસ્ધ તથરા રે ઈન

દરે ક ટી્પરાંનું આગિું મહતિ છે!

ગ્સનરા ઉ્પયોગથી 60% કરતરાં િરુ ્પરાણીની બચત થરાય છે.
રે ઈન હોઝ ષસંચન અને સપ્ે ષસંચનનો સિરાલ છે તયરાં સુરી તે
ષજલરામરાં પ્રાયોષગક રોરણે હરાથ રરિરામરાં આિેલી અન્ય
કૃ ષિ પ્ણરાલી છે.
પાણી બજેટઃ ષજલરામરાંનરાં તમરામ ગરામો મરાટે
ષિગતિરાર ્પરાણી બજ ેટ બનરાિિરામરાં આવયું હતું. તેમરાં ્પરાણીનો
્પુરિઠો અને મરાગ બંને બરાજુ ઓને ધયરાનમરાં લેિરામરાં આિી
હતી. ્પરાણીનરા ્પુરિઠરાની ગણતરી ભૂગભ્ધજળ અને સ્પરાટી
્પરનરા ્પરાણી બંનેને ધયરાનમરાં લઈને કરિરામરાં આિી હતી. આ
મરાટે ગ્રાઉ્ડિૉટર બૉડ્ધ દ્રારરા લેિરામરાં આિેલરા મરા્પ મુજબ
ભૂગભ્ધજળ ડેટરાનો ઉ્પયોગ કરિરામરાં આવયો હતો. તો,
સ્પરાટી ્પરનરા જળની ષિગતો મરાટે દરે ક ચોક્સ ગરામનરા
િરસરાદનું પ્મરાણ ધયરાનમરાં લેિરામરાં આવયું હતું. બીજી તર્ફ,
્પરાણી મરાટેની મરાગની ગણતરી ્પરાણીની ઘરગ્થથુ, ઔદ્ોષગક,
કૃ ષિ તથરા વયરાિસરાષયક મરાગને ધયરાનમરાં લઈને કરિરામરાં આિી
હતી. એ ્પછી, ્પદરણરામ સિરૂ્પે મળેલરા ્પરાણીનો િરરારો
અથિરા અભરાિ-અછતની ગણતરી કરરાઈ અને તેનું ્પૃ્થથકરણ
કરિરામરાં આવયું.
થ્ીડી પરરઘાકૃ વત નકશદોઃ તમરામ ગરામોનો થ્ીડી
્પદરઘરાકૃ ષત નકશો બનરાિિરામરાં આવયો છે, જ ેથી દરે ક ગરામની
ભૌગોષલક ષિગતો સમજી શકરાય. ્પદરઘરાકૃ ષત નકશરા સરાથે

્પરાણી બજ ેટ દરે ક ગરામમરાં યોગય સથળે યોગય દરષમયરાનગીરી
કરિરામરાં મદદરૂ્પ થશે.
જેએસએ હે ઠળ આઈઈસી પ્રવૃવતિઓઃ ્પરાણીનરા
િ્પરરાશમરાં કરાય્ધકુશળતરા િરરારિરા મરાટેનું કોઈ્પણ ્પગલું
તયરારે જ સ્ફળ થઈ શકે છે જયરારે તે લોકોની ચળિળનું
સિરૂ્પ લઈ લે. જલ શષ્ત અષભયરાનને લોક ચળિળ
બનરાિિરાનરા ધયેય સરાથે અને ષજલરા પ્શરાસન દ્રારરા અનેક
આઈઈસી ઝુંબેશો (હોટ એર બલૂન, ષિશરાળ રચનરાઓ, શેરી
નરાટકો િગેરે) હરાથ રરિરામરાં આિી છે, જ ેમરાં ષિદ્રાથથીઓ તથરા
સથરાષનક પ્જાનો સહભરાગ છે.
– (દડ્પરાટ્ધમે્ટ ઑ્ફ દડટ્ષ્કંગ િૉટર ઍ્ડ
સેષનટરાઈઝેશન, જલ શષ્ત મંત્રાલય)

રફટ ઈવન્ડયા ચળવળમાં ગ્ામ પંચાયતદોની ભૂવમકા
‘દ્ફટ ઈષ્ડયરા’– આ એક ચળિળ છે જ ે દરે ક
વયષ્તને સિરાસ્થય (દ્ફટનેસ) અને સુખરાકરારી (િેલનેસ) ષિશે
સભરાન-સજાગ બનરાિિરાનું ધયેય રરાખે છે. આ ચળિળનો
આરંભ ભરારતનરા મરાનનીય િડરા પ્રરાને 29.08.2019નરા
રોજ કયષો હતો. ચળિળનરા શુભરારંભ િખતે એક પ્ષતજ્રા
લેિરામરાં આિી હતી. આ ચળિળ દરે કને સિરાસ્થય તથરા ્પોિણ
મેળિિરા મરાટે પ્ેદરત કરે એ રીતે રચિરામરાં આિી છે,્પછી
વયષ્તની િય, ્પૃષ્ઠભૂષમ તથરા દ્ફટનેસનું સતર ગમે તે કેમ ન
હોય. ટૂકં મરાં, આ ચળિળનો ધયેય સિસથ જીિનશૈલીની
સકરારરાતમક અસર ષિશે લોકોમરાં જાગરુકતરા િરરારિરાનો તથરા
દ્ફટનેસ પ્રાતિ કરિરાનરા ષિષિર મરાગષો ષિશે તથરા સિસથ
જીિનશૈલી અ્પનરાિિરા અંગે તેમને સમજાિિરાનો છે.
્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલયે ‘દ્ફટ ઈષ્ડયરા’ને લોક
ચળિળ બનરાિરાનો ષનણ્ધય લીરો છે. ્પંચરાયતી રરાજ
મંત્રાલયનરા સષચિે રરાજયો/કે્રિશરાષસત પ્દેશોને ષિનંતી
કરી છે કે તેઓ ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓને આ ચળિળમરાં
સહભરાગી થિરા પ્ોતસરાદહત કરે . ્પંચરાયતોને સૂચિિરામરાં
શુદ્ધ ્પરાણી = િરુ સરારું જીિન. તેને િેડ્ફો નહીં.

આવયું હતું કે દરે ક ગ્રામ ્પંચરાયતનરા એક િૉડ્ધ સભયને
“ગ્રામીણ સ્પૉ્ટસ્ધ ઍ્ડ દ્ફટનેસ કૉ-ઑદડ્ધનેટર” તરીકે
ષનયત કરિરામરાં આિે. દ્ફટનેસનું મહતિ તથરા સ્તીઓ તથરા
્પુરુિો બંનેને દ્ફટ રરાખી શકે તેમ જ ષિષિર િયજૂ થનરા
લોકો દ્રારરા કરી શકરાય એિી પ્િૃષત્તઓ અંગે પ્ષશક્ષણ અને
મરાગ્ધદશ્ધન આ્પી શકે.
રરાજયોને જણરાિરાયું હતું કે ગ્રામ ્પંચરાયતોનરા તમરામ
સર્પંચોને સલરાહ આ્પિરામરાં આિે કે દ્ફટ ઈષ્ડયરા
ચળિળને ત્ણ મદહનરામરાં એક િરાર યોજાતી ગ્રામ સભરાની
બેઠકોનરા અજ ે્ડરાનો મુદ્ો બનરાિિરામરાં આિે. તેમને એ ્પણ
સૂચિિરામરાં આવયું હતું કે જી્પીડી્પી બનરાિતી િખતે દ્ફટ
ઈષ્ડયરા ચળિળ સંબંષરત પ્િૃષત્તઓનો ્પણ તેમરાં સમરાિેશ
કરિરામરાં આિે.
સમગ્તઃ આ સૂચનરાઓ અતયંત ્ફળદરાયી ્પુરિરાર
થઈ કેમ કે ગ્રામ ્પંચરાયતોએ પ્િૃષત્તઓનું આયોજન એ
પ્મરાણે કયુાં હતું.
- (્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય િૅબ્પૅજ)
ગ્ામદોદય સંકલપ

25

ખેલદો ઈવન્ડયા કાય્ધક્રમ

ર

મતગમત અને દ્ફટનેસનું મહતિ વયષ્તનરા જીિનમરાં
અમૂલય છે. રમતો રમિરાથી મનમરાં સંઘ ભરાિનરા દૃઢ થરાય
છે, વયૂહરાતમક અને ષિશ્ેિણરાતમક ષિચરારશીલતરા ષિકસે છે,
નેતૃતિ કૌશલય, ધયેય ષનયત કરિરા તથરા જોખમ લેિરાની િૃષત્ત
ખીલે છે. સિસથ અને તંદુરસત વયષ્ત એટલરા જ સિસથ તથરા
સુદૃઢ રરાષ્ ટ્નરા ષનમરા્ધણની દદશરા ચીંરે છે.
આ્પણરા રરાષ્ ટ્નરા એકંદર ષિકરાસ મરાટે રમતગમત
અતયંત મહતિનું અંગ છે. ભરારતે છેલરા કેટલરાક િિષોમરાં
રમતગમતનરા ક્ષેત્મરાં ષસથર પ્ગષત કરી છે. આ અસરારરારણ
અને જબરદસત ક્ષમતરાનું પ્દશ્ધન િૈષશ્વક મંચ ્પર થરાય એ
આિશયક છે. આ્પણી યુિરા પ્ષતભરાને પ્ેરણરા આ્પિરાનો,
સિષોચચ સતરની મરાળખરાકીય સુષિરરાઓ અને ઉચચતમ સતરનું
પ્ષશક્ષણ આ્પિરાનો સમય આિી ગયો છે. ્પોતરાની સરાચી
ક્ષમતરા પ્દષશ્ધત કરિરા ખેલરાડીને સક્ષમ બનરાિિરા મરાટે
રમતગમતમરાં સહભરાષગતરાની દૃઢ ભરાિનરાની છરા્પ ઉ્પસરાિિરાની
આ્પણને જરૂર છે. આિું થરાય તો જ રમતગમતમરાં સિષોચચ
શષ્ત બનિરાનું ્પોતરાનું સ્પનું ભરારત સરાકરાર કરી શકે છે.

ખેલો ઈષ્ડયરા કરાય્ધક્રમ ભરારતમરાં રમતગમતની
સંસકૃ ષતને સરામરા્ય લોકોનરા સતરે ્પુનજી્ધષિત કરિરાનરા ઉદ્ ેશ
સરાથે રજૂ કરિરામરાં આવયો છે, દેશમરાં રમરાતી તમરામ રમતો
મરાટે સુદૃઢ મરાળખું ષનમરા્ધણ કરીને ભરારતને રમતગમતમરાં
મહરાન દેશ બનરાિી શકરાય છે.
પ્રાથષમકતરા રરરાિતી રમતોમરાં ષિષિર સતરે
પ્ષતભરાશરાળી ખેલરાડીઓને ઓળખી કરાઢિરા ઉચચ શષ્તિરાળી
સષમષત નું ગઠન કરરાયું છે અને તેમને આઠ િિ્ધ મરાટે દર િિગે
્પરાંચ લરાખ રૂષ્પયરાની િરાષિ્ધક આષથ્ધક મદદ આ્પિરામરાં આિશે.
ખેલો ઈષ્ડયરા કરાય્ધક્રમનરા ભરાગ એિરા ખેલો ઈષ્ડયરા સકૂલ
ગેમસની રમતો નીચે મુજબ છેઃ આચ્ધરી, ઍ્થલેદટ્સ,
બેડષમ્ટન, બરાસકેટબૉલ, બૉષ્સંગ, ્ફૂટબૉલ, ષજમનરાષસટ્સ,
હૉકી, જુ ડો, કબડ્ી, ખો-ખો, શૂદટગ
ં , ષસિષમંગ. િૉલીબૉલ,
િેઈટષલષફટગ
ં અને રે સષલંગ.
ઉપરદો્ત ધયેયદોને પ્રાપ્ત કરવા, ખેલદો ઈવન્ડયા
કાય્ધક્રમને 12 વવભાગદોમાં વવભાજીત કરવામાં આવયા છે,
તેમનાં નામ છેઃ

પલાવસટકના કચરાનું વયવસથાપન કરવા માટે પંચાયતી રાજ સંસથાઓને વનદવેશદો અપાયા હતા

મરાનનીય િડરા પ્રરાને સિતંત્તરા દદિસનરા ્પોતરાનરા
પ્િચનમરાં પલરાષસટક કચરરાનરા વયિસથરા્પન અંગે કરામ કરિરાની
હરાકલ કરી હતી. ભરારત સરકરારે આ “હરાકલ”ને તે મુજબ
પ્ષતસરાદ આ્પિરાનો ષનણ્ધય લીરો. પલરાષસટક કચરરાનરાં
વયસથરા્પનને ગયરા િિ્ધનરા સિચછતરા હી સેિરા (એસએચએસ
- 2019) અષભયરાનનરા મુખય ષિિય તરીકે લેિરામરાં આવયો
હતો. આ ઝુંબેશ સિચછ ભરારત જન આંદોલનને ્પુનજી્ધષિત
કરિરા તથરા ગરામડરાઓમરાં તથરા મયુષનષસ્પરાષલટીઓમરાં રરાષમ્ધક
સથળો, રે લિે સટેશ્સ, હૉષસ્પટલો, બજારો િગેરે જ ેિરાં જાહે ર
સથળોએ પલરાષસટક વયિસથરા્પનને િેગ આ્પિરા મરાગે છે.
એ મુજબ, ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલયે મરાનનીય િડરા
પ્રરાનની“હરાકલ”ને જન આંદોલન બનરાિિરાનો ષનણ્ધય લીરો
હતો. ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલયનરા સષચિે તમરામ રરાજયોને
ષિનંતી કરી હતી કે તેઓ ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓને
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એસએચએસ-2019 દરષમયરાન નીચે જણરાિેલી બરાબતોને
અનુસરિરાની તકેદરારી રરાખિરા ષનદગેશો જારી કરે ઃ
•
તમરામ ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓ દરે ક ગ્રામ ્પંચરાયતમરાં
પલરાષસટક કચરો એકત્ીકરણ કે્રિ ઓળખી કરાઢે
•
તમરામ ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓ એકત્ કરે લરા કચરરાને
બલૉક/ષજલરા હબ સુરી ્પહોંચરાડિરા મરાટે ્પદરિહનની
વયિસથરા કરે
તમરામ સર્પંચોએ ્પોતરાની ગ્રામ ્પંચરાયતોમરાં જાગરુકતરા
•
ષનમરા્ધણ થરાય એ મરાટે તથરા પલરાષસટકનરા કચરરાનરા
એકત્ીકરણનું વયષ્તગત નેતતૃ િ લેિરાનું કહી શકરાય છે.
એિું નોંરિરામરાં આવયું છે કે ્પંચરાયતી રરાજ સંસથરાઓએ
આ અષભયરાનમરાં સદક્રય સહભરાગ લીરો હતો.
– ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય દ્રારરા સંકષલત

આ્પણે જો સંિર્ધન કરતરા નહીં શીખીએ, તો આ્પણી ષસથષત ્પરાણી ષિનરાની મરાછલી જ ેિી થઈ જશે.

્પરા

હર ઘર મેં નલ

ણી જીિનની સૌથી આિશયક જરૂદરયરાતોમરાંથી એક
છે. ્પીિરાલરાયક ્પરાણીની ખરાતરી્પૂિ્ધકની ઉ્પલબરતરા
મરાનિીય ષિકરાસ મરાટે મહતિ્પૂણ્ધ છે. િૈષશ્વક મરાનિ
જનસંખયરાનરા 18% લોકો તથરા 15% િૈષશ્વક ્પશુરન મરાટે
ભરારત તેમનું ઘર છે. આમ છતરાં, તેની ્પરાસે મરાત્ 2% જમીન
તથરા િૈષશ્વક તરાજા ્પરાણીનરા મરાત્ 4% સ્ોતો છે. એક અંદરાજ
પ્મરાણે1, 1951મરાં તરાજા ્પરાણીની મરાથરાદીઠ ઉ્પલબરતરા 5,177
્યુષબક મીટસ્ધ હતી જ ે 2011મરાં ઘટીને 1,545 ્યુષબક
મીટસ્ધ થઈ ગઈ છે અને 2025 સુરીમરાં તે િરુ ઘટીને 1,293
્યુષબક મીટસ્ધ ્પર ્પહોંચિરાની શ્યતરા છે. જો અતયરારનું
િલણ જારી રહું તો 2050 સુરીમરાં તરાજા ્પરાણીની ઉ્પલબરતરા
1,140 ્યુષબક મીટર સુરી ઘટી જિરાની શ્યતરા છે.
િરતી િસતી અને ષિસતરતી આષથ્ધક પ્િૃષત્તઓ સરાથે
ષિષિર ક્ષેત્ોમરાં ્પરાણીની મરાગમરાં િરરારો થઈ રહો છે, આ
ક્ષેત્ો છે–ખેતી, ઉદ્ોગો, ઘરગ્થથુ, મનોરંજન, મરાળખરાકીય
સુષિરરાઓનો ષિકરાસ િગેરે. બીજી તર્ફ, ્પરાણીનરા સ્ોત
સીષમતછે. આથી, સીષમત ઉ્પલબરતરા અને સ્પરરા્ધતમકમરાગ્પી
િરાનરા્પરાણીનરાવયિસથરા્પનનેજદટલમુદ્ોબનરાિેછ.ે મરાગ-્પુરિઠો
િચચે િરતરા અંતર તથરાઅ્ય ્પડકરારોને કરારણે સમસયરા ઓર
ઘેરી બને છે. આછે ્પડકરારો–િરુ ્પડતરા શોિણને કરારણે
ભૂગભ્ધ જળનરાસતરમરાં ઘટરાડો, અ્પેષક્ષત પ્મરાણથી ઓછુ ં
દરચરાજ ્ધ, ષનમન સંગ્હ ક્ષમતરા, હિરામરાનમરાં ્પદરિત્ધનનરા ્પગલે
અષનયષમત િરસરાદ, દૂિણકોની હરાજરી, ્પરાણી ્પુરિઠરા તંત્નું
અ્પૂરતું ઑ્પરે શન અને મેઈ્ટેન્સ (ઓઍ્ડએમ) િગેરે.
સિતંત્તરા ્પૂિનગે રા ભરારતમરાં, ઓછી જનસંખયરાની
જરૂદરયરાતોને ્પહોંચી િળિરા મરાટે જળ વયિસથરા્પન તંત્ અને
મરાળખરાં ્પૂરતરા પ્મરાણમરાં હતરાં. સથરાષનક સમુદરાયો ્પરારં્પરાદરક
જ્રાન તથરા ડહરા્પણનો ઉ્પયોગ કરી િૈષિધયસભર હિરામરાન
્પદરષસથઓમરાં સમુદરાયની જરૂદરયરાતોને ્પહોંચી િળિરા ્પોતરાનું
તંત્ જાતે ષનમરા્ધણ કરિરા મરાટે સુષિખયરાત હતી. જો કે, િરતી
િસતી અને િરસરાદનરા મરાળખરામરાં ભંગરાણ તથરા સંગ્હમરાં ઘટરાડો
થિરાથી ્પરાણીની તંગી સંબર
ં ી ્પડકરારો તીવ્ર બ્યરા છે.
સિતંત્તરા બરાદ, ગ્રામીણ િસતીને ્પીિરાલરાયક સુરષક્ષત
્પરાણી ્પૂરું ્પરાડિરા મરાટે રરાજય સરકરારોએ ગ્રામીણ ્પરાણી
્પુરિઠરા કરાય્ધક્રમો અમલમરાં મૂ્યરા હતરા. 1972મરાં, ષમષનમમ
નીરસ પ્ોગ્રામનરા ભરાગ રૂ્પે, ભરારત સરકરારે એ્સીલરે ટડે
રુરલ િૉટર સપલરાય પ્ોગ્રામ (એઆરડબલયુએસ્પી)નરા
મરાધયમથી રરાજય સરકરારોને આરરાર આ્પિરાનું શરુ કયુ.ાં
તયરારથી, ભરારત સરકરારે રરાજયોને દરે ક ગ્રામીણ ઘરમરાં
1

્પીિરાલરાયક
્પરાણીની
ઉ્પલબરતરાની
દદશરામરાંનરા
તેમનરા પ્યરાસોમરાં મદદ કરિરા
મરાટે અનેક ્પહે લો હરાથ રરી છે.
ભૂત્પૂિ્ધ નેશનલ રુરલ
દડટ્ષ્કંગ િૉટર પ્ોગ્રામ (એનઆરડીડબલયુ્પી), 2017
હે ઠળનરા હે તુઓમરાંથી એક હતું ‘શ્ય હોય એ હદે તેમનરા
મકરાન-હદમરાં સુરષક્ષત અને ્પૂરતરા પ્મરાણમરાં ્પીિરાનરા ્પરાણી
સુરીની ્પહોંચ મરાટે તમરામ ઘરોને સક્ષમ કરિરા’, આ હે તુ
પ્રાતિ કરિરા મરાટે 2030નું ધયેય સૂષચત કરિરામરાં આવયું જ ેનરાં
હે તુઓને યુનરાઈટેડ નેશ્સનરા સસટેનેબલ ડેલિ્પમે્ટ ગોલસ
(યુએન-એસડીજી 6) સરાથે સરાંકળી લેિરાયરાં હતરાં
ગ્રામીણ ષિસતરારોમરાં ્પરાઈ્પ દ્રારરા ્પીિરાનરા અને ઘર
િ્પરરાશ મરાટે અ્પરાતો ્પરાણી ્પુરિઠો અતયંત જદટલ અને
્પડકરારરૂ્પ કરામ છે. અનેક િિષોથી, જળ ્પુરિઠરા કરાય્ધક્રમો
દ્રારરા કેટલરાક મહતિનરા ્પરાઠ શીખિરા મળરા છે, જ ેમરાં બીજી
બરાબતોની સરાથોસરાથ સમરાિેશ થરાય છેઃ
i)
મૂડીની જરૂદરયરાતો ઉ્પરરાંત ઑ્પરે શન ઍ્ડ
મેઈ્ટેન્સ (ઓઍ્ડએમ) એમ બંનેને ્પહોંચી િળિરા
મરાટે અ્પૂરતું રોકરાણ
ii) મોટરા ભરાગની ગ્રામીણ ્પરાણી ્પુરિઠરા યોજનરાઓ
ભૂગભ્ધજળ ્પર અિલંષબત હતી અને ખેતી સંબંષરત
કરામો મરાટે િરુ ્પડતરા ્પરાણીનરા ઉ્પરાડને કરારણે
યોજનરાનરા ્પૂણ્ધ સમયગરાળરા મરાટે ષસસટમ કરામ કરી
શકતી નથી;
iii) સ્ોત ષસથરતરા ્પગલરાં જ ેમ કે જલભર દરચરાજ ્ધ, રે ઈન
િૉટર હરાિગેષસટગ
ં , જળસ્ોતોની િરરારે લી સંગ્હ
ક્ષમતરા, જળરાશયો, ગરાળ કરાઢિો િગેરે ્પરાણી ્પુરિઠરા
તંત્નો જીિનકરાળમરાં સુરરારો કરે છે;
iv) ઘણી િરાર, યોજનરાઓની નબળી જાળિણીને કરારણે
રોકરાણ િેડ્ફરાઈ જતું હોિરાનું જોિરા મળું છે;
v)
જો સેિરાનરા ષિતરણની ખરાતરી હોય તો ્પરાણી મરાટે
નરાણરાં ચૂકિિરાની ઇચછરા સમુદરાયમરાં જોિરા મળે છે
vi) ઉ્પયોષગતરા મરાનષસકતરા ષિકસરાિિરાની જરૂર છે જ ેથી
સેિરાનરા ષિતરણ ્પર ધયરાન કેષ્રિત કરી શકરાય;
vii) ગરામડરાની અંદર ્પરાણી ્પુરિઠરા તંત્ની ષસથરતરા
સરામુદરાષયક મરાષલકી ્પર અિલંબે છે અને આથી
આયોજન, અમલીકરણ, વયિસથરા્પન, ્પરાણી ્પુરિઠરા

DoWR,RD&GR.ભરાષિ મૂલયરાંકન જનસંખયરાનરાઅડસટ્રા ્પર આરરાદરત

્પરાણી બચરાિો... એ ઝરાડ ્પર ઉગતું નથી.

ગ્ામદોદય સંકલપ

27

છે. આનરાથી જલ જીિન ષમશનનરા ધયેયને શબદશઃ અને ખરરા
અથ્ધમરાં પ્રાતિ કરિરામરાં મદદ મળશે.
ભરારતનરા બંરરારણનરા 73મરા સુરરારરાએ ્પીિરાનરા
્પરાણીને અષગયરારમરા પ્કીણ્ધનરા ષિિયમરાં મૂકી દીરો છે અને
તેનરા વયિસથરા્પનની જિરાબદરારી ગ્રામ ્પંચરાયતોને સોં્પી છે.
આ ધયરાનમરાં રરાખતરા, જ ેજ ેએમ હે ઠળ આયોજન, અમલ
બજાિણી, વયિસથરા્પન, ્પીિરાનરા ્પરાણી સ્ોતો સદહતનરા
ગરામની અંદરની ્પરાણી ્પુરિઠરા તંત્ની કરામગીરી અને
જાળિણીમરાં ગ્રામ ્પંચરાયતો તથરા સથરાષનક સમુદરાયો મધયિતથી
તંત્નરા ઓઍ્ડએમ સરાથે સમુદરાયોને સરાંકળી લેિરા ભૂષમકરા ભજિશે.
આિશયક છે. ગુજરરાતમરાં િૉટર ઍ્ડ સેષનટરાઈઝેશન
ગ્રામ ્પંચરાયતોની જ ે ્ફરજોની બંરરારણમરાં કલ્પનરા
મેનેજમે્ટ ઑગગેનરાઈઝેશન (િરાસમો), ઉત્તરરાખંડમરાં
કરિરામરાં આિી છે તે બજાિિરામરાં ગ્રામ ્પંચરાયતોને સુગમતરા
સિજલ અને ષિષિર રરાજયોમરાં સરકરાર અને ષબનસરકરારી
રહે એની તકેદરારી ્પષબલક હૅ લથ ઍષ્જષનયદરંગ દડ્પરાટ્ધમે્્ટસ
સંસથરાઓ બંને દ્રારરા હરાથ રરિરામરાં આિેલી અ્ય અનેક
(્પીએચઈડી) / રુરલ ડેિલ્પમે્ટ ઍ્ડ ્પંચરાયતી રરાજ/
્પહે લો જ ેિી સ્ફળ ્પહે લથી ્પુરિરાર થયું છે કે સ્ોત
રરાજયનરા ગરામોમરાં ્પીિરાનરા ્પરાણીનરા પ્ભરારી- આરડબલયુએસ
અને તંત્ની લરાંબરા ગરાળરાની ષસથરતરા મરાટે સરામુદરાષયક
દડ્પરાટ્ધમે્્ટસ રરાખશે.
મરાષલકી ચરાિીરુ્પ સરાષબત થઈ છે.
કરાય્ધક્રમની ષિકેષ્રિત, મરાગ-આરરાદરત, સમુદરાય
છેલરા ્પરાંચ િિ્ધમરાં, સરકરાર દ્રારરા આિરાસ, શૌચરાલય,
સંચરાષલત અમલ બજાિણી સથરાષનક સમુદરાયોમરાં ‘મરાષલકીની
િીજળી, રરાંરણ ગૅસ, સિરાસ્થયસંભરાળ, નરાણરાંકીય સેિરાઓ,
ભરાિનરા’ સથરાષ્પત કરશે, ષિશ્વરાસનું િરાતરાિરણ ષનમરા્ધણ કરશે
સમરાષજક સુરક્ષરા, બ્ૉડબૅ્ડ કનૅષ્ટષિટીસ રસતરા િગેરે જ ેિી
અને ્પરારદષશ્ધતરા લરાિશે, જ ેનરા ્પગલે ્પરાણી ્પુરિઠરા તંત્નરા
મૂળભૂત સુષિરરાઓ ્પૂરી ્પરાડિરા ્પર ભરાર આ્પિરામરાં આવયો
લરાંબરા ગરાળરાની કરામગીરી અને જાળિણીની િરુ સરારી અમલ
છે. આથી હિે લોકોની તક્ધસંગત મહે ચછરાએ છે કે તેમનરા
બજાિણી થિરામરાં મદદ મળશે. આનરાથી દરે ક ઘર મરાટે
ઘરની મકરાન-હદમરાં ્પરાઈ્પ દ્રારરા ્પરાણી ્પુરિઠો થરાય, જ ેનરાથી
્પુરિઠરા સુરીની ્પહોંચમરાં સમરાનતરા તથરા ષનયષમત ્પુરિઠરાની
‘જીિિરામરાં સરળતરા’મરાં િરરારો થશે. ઘરની મકરાન-હદમરાં
ખરાતરી રહે શે, આમ સેિરા મરાટે નરાણરાં ચુકિિરાની ઇચછરા ્પણ
્પીિરાનરા ્પરાણીની ઉ્પલબરતરાની ખરાતરીથી ગ્રામીણ
ષનમરા્ધણ થશે. ્પરાણી ્પુરિઠો અ્ય કરામ મરાટે િરાળિરાની
જનસંખયરાનું સિરાસ્થય અને સરામરાષજક-આષથ્ધક ષસથષતમરાં
ઘટનરાઓમરાં ્પણ ઘટરાડો થશે.
સુરરારો થિરાની સરાથે ગ્રામીણ સ્તીઓ અને છોકરીઓને કરિું
્પરાણી ્પુરિઠરા ક્ષેત્મરાં અનેક દહસસેદરારો કરામ કરે છે
્પડતું િૈતરું ્પણ ઘટરાડશે.
જ ેમ કે સંશોરન તથરા ષિકરાસ સંસથરાઓ, ટટ્સ્ટસ, ્ફરાઉ્ડેશ્સ,
આ ્પૃષ્ઠભૂષમમરાં, દરે ક ગ્રામીણ ઘરમરાં 2024 સુરીમરાં
ષબન સરકરારી સંસથઆઓ (એનજીઓ), ગરામ સંસથરાઓ, સૅલ્ફ
્ફંકશનલ હરાઉસહૉલડ ટૅ્પ કનૅ્શન (એ્ફએચટીસી) ્પૂરું
હૅ લ્પ ગ્ુપસ (એસએચજી), િ્પરરાશકતરા્ધઓનરા જૂ થ, કૉ્પષોરે ્ટસ,
્પરાડિરાનો ધયેય રરરાિતરા જલ જીિન ષમશન (જ ેજ ેએમ)નો
આંતરરરાષ્ ટ્ીય સંસથરાઓ તથરા જુ સસરાદરાર વયષ્તઓ. ્પરાણી
આરંભ કરિરામરાં આવયો છે. આ કરાય્ધક્રમનું ધયરાન ઘરનરા સતરે
દરે કની જિરાબદરારી બનરાિિરા મરાટે ષમશનનો પ્યરાસ
સેિરાને ્પહોંચરાડિરા ્પર કેષ્રિત છે અથરા્ધત ્પૂરતરા પ્મરાણમરાં
ભરાગીદરારીઓનું ષનમરા્ધણ કરિરાનો તથરા જ ેજ ેએમ હે ઠળ ષનયત
અને સૂષચત ગુણિત્તરાનો ્પરાણી ્પુરિઠો ષનયષમત રોરણે થશે.
કરિરામરાં આિેલરા ધયેયોની પ્રાષતિ મરાટે આ સંસથરાઓ/વયષ્તઓ
આમરાં ્પરાણી ્પુરિઠો યોજનરાની અમલ બજાિણી, જળસ્ોત
સરાથે કરામ કરિરાનો રહે શ.ે સરકરારે ્પહે લથ
ે ી જ જલ શષ્ત
ષિકસરાિિરા, ્પરાણી ્પર પ્દક્રયરા અને ્પુરિઠો, ગ્રામ ્પંચરાયત/
અષભયરાન (જ ેએસએ) શરુ કયુાં છે. ્પરાણીની તરાણ રરરાિતરા
સથરાષનક સમુદરાયનું સશ્તીકરણ, સેિરા ્પૂરી ્પરાડિરા ્પર
ષજલરાઓમરાં જળ સંિર્ધનનરા પ્યરાસોમરાં તમરામ દહસસેદરારોનરા
ધયરાન કેષ્રિત કરિું, અ્ય સહભરાગીઓ સરાથે ભરાગીદરારી,
પ્યરાસોમરાં એકસૂત્તરા લરાિિરા મરાટેની આ સઘન ઝુબ
ં શ
ે છે.
અ્ય કરાય્ધક્રમો સરાથે જોડરાણ, કરાય્ધક્રમની ્પદ્ધષતસરની
– જી.એસ. શેખાવત
દેખરે ખ-ષનયંત્ણ અને સેિરાની ગુણિત્તરાની ખરાતરી રહે એ
મરાનનીય જલશષ્ત પ્રરાન, દડ્પરાટ્ધમે્ટ ઑ્ફ
મરાટે સેિરા ષિતરણની ષિગતોને આ્પોઆ્પ હસતગત કરિરા
દડટ્ષ્કંગ િૉટર ઍ્ડ સેનેટરાઈઝેશન
જ ેિી બરાબતોમરાં અદ્તન ટે્નૉલૉજીનો ઉ્પયોગ આિશયક
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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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મધય પ્રદેશની ગ્ામ પંચાયતઃ
જળ સંવર્ધનના પ્રયાસદો

“તરસયા માણસ માટે પાણીના એક ટીપાનું મહતવ સદોના
કરતાં વરુ હદોય છે.”

આ બરાબત અંગે જાગરુક મધય પ્દેશની ગ્રામ
્પંચરાયતોએ સમરાજ સરામે એક ઉદરાહરણ ઊભું કયુાં છે. આિું
જ એક દૃષ્રાંત ્પડુઆ ગ્રામ ્પંચરાયત, ષજલો-જબલ્પુરનું છે.
ખસરરા ક્ર. 144 અને 167 ્પરાસે અનુક્રમે 1.96 હે ્ટર
અને 2.13 હે ્ટર જમીન છે, જ ે િરાસતિમરાં સરકરારી નરાઝુલ
ષનકરાલ તળરાિ છે અને જ ેનોઉ્પયોગ ગરામિરાસીઓ દ્રારરા
કચરરાનરા ષનકરાલ મરાટે તથરા તેમનરા ઢોર-ઢરાંખર મરાટે ્પીિરાનરા
્પરાણી તરીકે કરિરામરાં આિે છે. ્પણ થોડરા સમયમરાં જ ગરામની
એક િગદરાર વયષ્ત દ્રારરા તેનરા ્પર કબજો કરી લેિરામરાં
આવયો. આમ, ગરામિરાસીઓ તેનો ઉ્પયોગ કરી શકે એમ
નહોતરા.
આખરે ષજલરા ્પંચરાયત, જન્પદ ્પંચરાયત અને ગ્રામ
્પંચરાયતે એકસરાથે તળરાિની ઊંડરાઈ િરરારિરાનો ષનણ્ધય કયષો
અને એ જમીનોને કબજા-મુ્ત કરિરાનો પ્સતરાિ ્પસરાર કયષો.
શ્ીમતી હષિ્ધકરા ષસંહ (ભૂત્પૂિ્ધ) સીઈઓ ષજલરા ્પંચરાયત
અને શ્ી. મનોજ ષસંહ, સીઈઓ જન્પદ ્પંચરાયતે પ્યરાસો
કયરા્ધ અને કરામ ્પૂણ્ધ કરિરામરાં તેમને મરાગ્ધદશ્ધન આપયું.
તયરાર બરાદ, ગ્રામ ્પંચરાયતનરા સર્પંચ શ્ી. ષશિ ્પટેલે
સથરાષનક લોકોને સિખચગે એ લૅ્ડદ્ફલને સમથળ બનરાિિરાની
પ્ેરણરા આ્પી. સર્પંચે સજાગતરા અને ટેષ્નકલ જાણકરારીની
વયિસથરા કરી અને કેટલરાક જાગરુકતરા કરાય્ધક્રમોની મદદથી
ગરામિરાસીઓને જળ સંિર્ધન મરાટે પ્ેદરત કયરા્ધ.
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આજકરાલ આ તળરાિો ભૂગભ્ધજળમરાં િરરારો કરિરાનું
સરારન બની ગયરા છે. લગભગ ્પચીસ ખેડતૂ ો દડઝલ ્પમ્પ
દ્રારરા આશરે 60 એકર ખેતી જમીન ્પર ષસંચરાઈ મરાટે તેનરા
્પરાણીનો ઉ્પયોગ કરે છે.
તયરાર બરાદ, મરાનનીય િડરા પ્રરાન શ્ી નરે ્રિ મોદી
અને મધય પ્દેશનરા તતકરાલીન મુખય પ્રરાન શ્ી કમલનરાથનરા
જળ સંિર્ધન સંબંરી ્પત્એ તળરાિને ઊંડું બનરાિિરાની
પ્દક્રયરાને િેગ આપયો હતો અને આ કરામ 20.06.2019
સુરીમરાં “સરામૂદહક િૃક્ષરારો્પણ” દરષમયરાન ્પૂણ્ધ કરિરામરાં
આવયું હતું. આનરા ્પદરણરામ સિરૂ્પે, ગરામિરાસીઓ તળરાિનરા
્પરાણીનો ઉ્પયોગ ઢોરઢરાંખર મરાટે ્પીિરાનરા ્પરાણી તરીકે અને
ખેતીને લગતરાં કરામોમરાં કરી શકે છે. િળી આતમષનભ્ધર થિરા
મરાટે તથરા મદહલરા સિયં-મદદ-ગ્ુ્પોને િરરારરાની આિક થરાય
એ મરાટે આ તળરાિોને ્પટરા-કરરાર ્પર આ્પિરાની યોજનરા ્પણ
(એમજીએસઆઈઆરડી, મધય પ્દેશ)
પ્સતરાષિત છે.

્પરાણી સોનરા કરતરાં િરુ મૂલયિરાન છે

જળ સંવર્ધનમાં ગ્ામ પંચાયતદોની
સફળતા ગાથાઓ

સરપં
ljiaચp દીદીના
nhnh dsશબદદો
cksy
ગ્ામ
પંચQtZ
ાયતનીle>
પ્રવૃવતિઓમાં
થવું એeS આપણી
vi.kk
ds uSસહભાગી
] Lo'kklu
lk>h
ફરજ છેlS
એવુ
c.kuk
] ં આપણને લાગવું જોઈએ,
અને જે કંઈ આપણા ગામદોના રહતમાં હદોય તે વવશે આપણે
tks
gks lkjs xke ds fgr eS] bZlk fopkj okMZ
વૉડ્ધ સભામાં ચચા્ધ કરવી જોઈએ,
lHkk esa dj.kk lS]
આથી, હં ુ તમને વવનંતી કરું છુ ં કે વૉડ્ધ સભા બેઠકદોમાં તમે

blhfy,
a dguk
pkgwઆ
a lwફરજ
a fd પૂokMZ
lHkk dh
સૌ મહતિમ eSહાજરી
નોંરાવી
ણ્ધ કરશદો.
cSBdksa esa T;knk rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk
QtZ fuHkkvksA

okMZ lHkk& okMZ lHkk iapk;rh jkt O;oLFkk
િૉડ્ધ Nks
સભરા
– િૉડ્ધ સભરા
્પંચરાયતી
નરા
dh lcls
Vh ç'kklfud
bdkbZ
gSA xzરરાજ
ke iaતંpત્k;r
મૂળ
ત tula
સતરે [નરાનરામરાં
નરાની ij
(ગ્રામdqNષિસતરાર)િહીિટી
{ks
=ભૂdks
;k ds vk/kkj
Hkkxksa esa ckaVk
કરામગીરી એકમ છે. ્પંચરાયત ક્ષેત્ અનેક ભરાગોમરાં ષિભરાજીત
tkrk gS] ftUgsa çknsf'kd fuokZpu {ks= ;k okMZ dgk
કરિરામરાં આિે છે જ ેમ કે “ક્ષેત્ીય ચૂંટણી ષિસતરારો” અથિરા
tkrk
gSA okMZ ds Hkhrj jgus okyk gj ernkrk ml
“િૉરસ્ધ”. િૉડ્ધનો દરે ક રહે િરાસી િૉડ્ધ સભરાનો સભય હોય
okMZ
rk gSA ગ્રામ
ernku
}kjk સભય
pquk
છે.દરે કlHkk
િૉડ્ધમdk
રાંથી lnL;
ચૂંટરાયેલરા gks
પ્ષતષનષર
્પંચરાયતનરા
x;k
¼okMZસંlnL;½
xzke્પંચiap
k;rરરાજ
dk
હોય છેbudk
. ગ્રામ çfrfuf/k
સભરા સથરાષનક
સથરા છે અને
રાયતી
lnL;
gksrk gSA okMZ
તંત્નું અતયરાિશયક
અંગ lHkk
છે. ,d LFkk;h fudk; gS vkSj
iapk;rh jkt O;oLFkk dk ,d egRoiw.kZ vax HkhA
વૉડ્ધ-સભાની બેઠક

5-

okMZ ds vanj LVªhV ykbVksa] lM+d ds fdukjs
સટટ્ીટ લરાઈ્ટસ,
ikuh
ds uy]રસતરાની
lkoZtએકતર્ફ
fud 'kkS્પીિરાનરા
pky;્પરાણીનરા
tSlh
નળ
અને
સરાિ્ધ
જ
ષનક
શૌચરાલય
બનરાિિરા
મરાટે
િૉડ્ધ
મરાં
;kstukvksa ds fy, lgh LFkku lq>kukA

6•

okMZ ds vanj LokLF; vkSj LoPNrk tkx:drk
િૉડ્ધમØરાંe સિચછતરા
dk;Z
djukA અને આરોગયરક્ષણ બરાબતે

7-

okMZ ds vanj lkekftd lejlrk cuk, j[kukA

•

યોગય જગયરા સૂચિિી.

જાગરુકતરા ષનમરા્ધણ કરિરા કરાય્ધક્રમનો પ્ચરાર
કરિો.

• lHkk
િૉડ્ધvkS
મરાંjસરામરાષજક
okMZ
dksje સૌહરાદ્ધ જાળિિું.
fdls
Hkh okMZઅને
ds કદોરમ
Hkrsjs ek.kl] tn okMZ lHkk eS vkoS]
વૉડ્ધ સભા
rc gh iwjk gks dksje] vj t#jrka iS ppkZ gks ikoS]

કદોરમ તયારે જ પુરૂ થયું કહે વાય જયારે જરૂરી એવી
ઓછામાંeSa ઓછી
સંખયામાં
ા સભયદો
જોઈએ. ચૂંટરાયેલરા િૉડ્ધ સભય બેઠક બોલરાિે છે અને તેનું blhfy,
dguk pkgw
a lwa fdવૉડ્ધ
okMZનlHkk
dh cSBવૉડ્ધ
dksa esસભામાં
a T;knk
okMZ
lHkk
dh
cS
B
d
fu;fer
va
r
jky
ij
gks
u
h
અધયક્ષ ્પદ ્પણ સંભરાળે છે.
ડે
વ
લપમે
ન્
ટ
પલાન
પર
ચચા્ધ
કરવા
માટે
બે
ઠ
કમાં
હાજર
rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk QtZ fuHkkvksA
pkfg,A fuokZfpr okMZ lnL; lHkk dh cSBd cqykrk હદોય.
િૉડ્ધ સભરાની સત્તરાઓ અને જિરાબદરારીઓ
િૉડ્ધdh
સભરાની
okMZ lHkk
cSBd બેઠકો ષનયષમત સમયરાંતરે યોજાિી

gS vkSj bldh v/;{krk djrk gSA

okMZ lHkk dh cSBd esa lacaf/kr okMZ ds lkjs

આથી જ હa ં ુ કહ
બેઠકદોમાં
સંખયામાં
ં કે વૉડ્ધ
dksં ુ છુHkkx
ysuસભા
k pkfg,]
D;ksમદોટી
afd ;g
lHkh
•
ગ્રામ સભરા બેઠકનરા અજ ે્ડરામરાં સમરાિેશ કરિરા મરાટે ernkrkvks
okMZ lHkk
dh 'kfä;ka
vkSj ftEesnkfj;ka%
હાજર રહદો
તમારી
ફરજ પૂgksરrી sકરદો.
પ્સતરાિો
તૈયરાર કરિરા.
ernkrk
okMZઅને
lHkk
ds lnL;
gSaA okMZ lHkk dh

1•
2•

3-

•

4-

fprમતદરારોએ
iapk;r lnL;
vFkkZr
okMZ dh LFkkuh;
t:jrksનક્ી
a o leL;kvks
a ds િૉડ્ધ
vkèkkj
યોજનરાઓનો
અગ્તરાક્રમ
કરિો અને
મરાં v/;{krkસંબml
ંષરતokMZ
િૉડ્ધdsનરાfuokZ
તમરામ
િૉડ્ધ-સભરાની
અમલમરાં
ક્રમો okMZ
lnL;
aA okMZકેlHkk
esa mifLFkr
U;wuિૉડ્ધ
reij xzke lHkkમૂesકa િરામરાં
ppkZ gsrઆિનરારરા
q çLrko rS;kjકરાય્ધ
djukA
બેઠકમરાં
ભરાગdjrs
લેિો gSજોઈએ
મ કે તમરામ
મતદરારો
ષિકસરાિિરા.
lnL;ks
;kલdks
dksરાયતી
je dgrs
aA ;g
સભરાનરા સભય
હોયa dh
છે. la
ચૂ[ંટરાયે
રા ્પંચ
સભયોgSઅથિરા
okMZ esa ykxw dh tkus okyh ;kstukvksa rFkk vko';d
jkT;ksa આ
}kjkબેr;
tkrkસથરાન
gSA સંભરાળે છે.
િૉડ્ધje સભય
ઠકનુfd;k
ં અધયક્ષ
દરે
ક યોજનરાઓનરા
િરાસતષિકr;લરાભરાથથીઓ
fodkl
dk;ZØeksa dhલરાભ
çkFkfedrk
djukA dks
બેઠકમરાં ઓછરામરાં ઓછી જ ે સંખયરામરાં સભયો હરાજર
સુ
રી ્પહોંચે
ી તકેdks
દરારીlgh
રરાખિી
fdlh
Hkh ;ksતેtનuk
yksxksa rd igqapkuk]
fdlh okMZ lHkk dh cSBd ds fy, fu;r le; ે
રહે
િ
રાનુ
ં આિશયક હોય છે તેને કોરમ કહે િરાય છે, જ
્પૅ
્શન અને
યોજનરાઓ
ftudks
bu ;ksગ્રા્ટ-ઈન-એઈડ
tukvksa dh vly
esa t:jrહે ઠgSળA ij ;fn dksje iwjk ugha gksrk gS] vkSj dksje u iwjk
લરાભરાથથીઓને પ્મરાષણત કરિરા અને તેમની ખરરાઈ રરાજયો નક્ી કરે છે. કોઈક કરારણસર જો ષનયત કરે લી
ds dkj.k
cSBd્પૂLFkfxr
tkrh
gS rksઅભરાિે
blds
isa'ku vkSj vuqnku ikus dh fLFkfr esa okMZ esa djus
સમયમયરા્ધ
દરામરાં કોરમ
ણ્ધ ન થરાયdhઅને
કોરમનરા
કરિી.
ykHk ysus okys O;fä;ksa dk lR;kiu djukA
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fy, dksbZ vkxs dh rkjh[k r; dh tkuh pkfg,A
તમેugha
્પરાણીનુ
ં મૂલgSયa] નrksજાણતરા
હો તોlsતરસયરા
મરાણસને
;fn vki
tkurs
I;kls O;fä
ikuh dk
egRo ્પૂiwછ
Nો.saA

બેઠક મુલતિી રરાખિી ્પડે, તો ભષિષયની તરારીખ મરાટે
કરાયદરાકીય જોગિરાઈઓ હે ઠળ ઠરરાિિરામરાં આિેલી
પ્દક્રયરા અનુસરાર બેઠક નક્ી કરિી જ જોઈએ. આથી,
તમરામ િૉડ્ધ સભયોએ તેમની મહત્તમ હરાજરીની ખરાતરી
રરાખિી જોઈએ અને ગરામનરા ષિકરાસમરાં સહભરાગી થિું
જોઈએ.
ગ્ામ સભાનું મહતવ

નવરા બેઠા રહી તમે તમારદો સમય શા માટે વેડફી રહ્ા
છદો,
તમે ગ્ામ-સભા બેઠકમાં સહભાગી થઈ વવકાસ વવશે
વાત કેમ નથી કરતા,
આથી હં ુ તમને કહે વા માગું છુ ં કે તમે વૉડ્ધ સભા બેઠકદોમાં
ભાગ લદો અને તમારી ફરજ પૂરી કરદો.
ગ્રામ સભરાની સત્તરા – ગ્રામ સભરાનો અથ્ધ થરાય છે
એકતરા. એકતરાનો અથ્ધ થરાય છે ્પરારસ્પદરક ચચરા્ધઓથી
સમસયરાઓ ઉકેલિી.
લોકતંત્ની વયરાખયરા છે “લોકોનું, લોકો મરાટે, લોકો
દ્રારરા.” આ દેખરાડે છે કે લોકો સિષોચચ છે. ગ્રામ સભરા
્પંચરાયતી રરાજ તંત્ની મૂળભૂત અને ્પરાયરારૂ્પ સંસથરા છે. તેનરા
સભયોમરાં તયરાં િસતરા 18 િિ્ધની ઉ્પરનરા તમરામ નરાગદરકોનો
સમરાિેશ થરાય છે.

મહતિ/દરજજો િરરાયષો છે. ગરામનરા ષિકરાસ મરાટેની યોજનરાઓ
બનરાિતી િખતે અનુસુષચત જાષત, અનુસુષચત જનજાષત
િગ્ધ, ્પછરાત િગષો. સ્તીઓ અને બરાળકો તથરા સમરાજનરા
નબળરા િગષોનરા ઉતથરાન ્પર ભરાર આ્પિો જોઈએ. ગ્રામ
સભરાની બેઠકોમરાં િરુમરાં િરુ સહભરાષગતરાની ખરાતરી રરાખિરા
મરાટે બેઠકનો સમય, સથળ, અજ ે્ડરા તથરા અ્ય ષિગતોની
જાણ એિરા ષિસતરારોમરાં યોગય રીતે કરિી જોઈએ જયરાં
અનુસુષચત જાષત, અનુસુષચત જનજાષત િગ્ધ તથરા સમરાજનરા
અ્ય નબળરા િગષોનરા લોકો રહે તરા હોય. તેમનરા આતમષિશ્વરાસને
િરરારિરા મરાટે તેમની સમસયરાઓ અગ્તરાનરા રોરણે ઉકેલિી
જોઈએ.
કેટલરાક અ્પિરાદો બરાદ કરતરા, ગ્રામ સભરાની બેઠકોમરાં
સ્તીઓની હરાજરી સરામરા્ય્પણે નીચી હોય છે અને તેઓ
હરાજર હોય તો ્પણ, ્પોતરાનો દૃષષ્કોણ રજૂ કરિરામરાં
મુશકેલીઓ અનુભિે છે અને સ્તીઓ સંબંષરત સમસયરાઓ
અંગે અિરાજ ઉ્પરાડિરામરાં ્પણ તેમને તકલી્ફ નડે છે કેમ કે
તયરાં તેમને અનુકૂળ િરાતરાિરણ મળતું નથી. કેટલરાક
પ્ગષતશીલ રરાજયોમરાં, ગ્રામ સભરાની બેઠક ્પહે લરા મદહલરા
સભરાનું આયોજન કરરાય છે જ ેથી આિી કોઈ જદટલતરાને દૂર
કરી શકરાય.
ગ્ામ સભાની બેઠક યદોજવા માટેનું ઔપચારરક
સૂચનાપત્
•

ગ્રામ સભરાનરા તમરામ સભયો/ મતદરારોને બેઠકનીષનયત
કરે લી તરારીખનરા ઓછરામરાં ઓછરા એક અઠિરાદડયરા
્પહે લરા જાણ કરિી જોઈએ.

•

સૂચનરા્પત્મરાં ્ફરષજયરાત્પણે આિી બેઠકની તરારીખ,
સમય, સથળ અને એજ્ડરા ષિશેની મરાદહતી હોિી જ
જોઈએ.

•

ગ્રામ સભરાની બેઠક ષિશેની જાણકરારી ઢઢં રે ો કે દરાંડી
્પીટી અને ્પંચરાયત ભિન, શરાળરાઓ તથરા સથરાષનક
બજારોમરાં નોદટસ ચોંટરાડી ને પ્સરાદરત કરી શકરાય
છે.

•

સ્તીઓ અને સમાજના દરે ક ઘટકદોના સહભાગની ખાતરી
કરવી

ગ્રામ સભરાનો એજ્ડરા સ્પષ્્પણે ઘરાટરા શબદોમરાં તથરા
સરાદી-સરળ ભરાિરામરાં અને સમજાય એિી હોિી
જોઈએ.

આ પ્દક્રયરા ગ્રામ ્પંચરાયત ષિકરાસ યોજનરા
(જી્પીિીિરાય) હે ઠળ કરામ કરે છે. આ યોજનરાએ ગ્રામ સભરાનું

– ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય

ગ્ામ સભાની બેઠક
ગ્રામ સભરાની બેઠક ષનયષમત સમયરાંતરે યોજાિી
જોઈએ. જો કે, જરૂર ્પડે તયરારે િરુ સંખયરામરાં બેઠકો યોજી
શકરાય છે. ગ્રામ સભરાની બેઠકનું આયોજન કરિું એ
્પંચરાયતનરા સર્પંચની જિરાબદરારી છે અને તેઓ દરે ક
બેઠકનરા અધયક્ષ સથરાને રહે છે. ગ્રામ સભરા બેઠક મરાટેની
કોરમ રરાજય સરકરાર દ્રારરા નક્ી કરિરામરાં આિે છે. રરારો કે,
કોરમ પ્રાતિ ન થરાય અને ઓછરામરાં ઓછરા આિશયક
સંખયરામરાં સભયો બેઠકમરાં હરાજર ન હોય તો તેનરા ષનણ્ધયો
મરા્ય ગણરાતરા નથી.

તમે િરસરાદનરા ્પરાણીને બચરાિો છો? ન કરતરા હો તો આજ ે જ શરુ કરો!

ગ્ામદોદય સંકલપ
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1.

પાલવાનગુડી ગ્ામ પંચાયત,
વજલ્દોઃ વસવગંગા; રાજયઃ તાવમલનાડુ

ગામમાં ઓળખી કાઢવામાં આવેલી સમસયા/ 3.
પડકાર/તકદોનું વણ્ધન

પાલવાનગુડી એક ગ્રામ ્પંચરાયત છે જ ે ભરારતનરા
તરાષમલ નરાડુ રરાજયનરા ષસિગંગરા ષજલરાનરા કલરાલ બલૉકમરાં
ષસથત છે. ષજલરા મુખયરાલયથી 48 દક.મી. ઉત્તરે તે આિેલું
છે. અક્ષરાંસ 10.13 અને રે ખરાંશ 78.72 ્પરાલિરાનગુડી ગરામનું
ભૌગોષલક-સંકલન છે. આ ગરામમરાં આશરે 500 ્પદરિરારો
રહે છે અને તેમનો મુખય વયિસરાય ખેતી છે. આ ગરામ બરરા
ખૂણેથી કલરાચી કનમરાઈ, ષથરુમેની કનમરાઈ, ્પરાલિરાનગુડી
કનમરાઈ, સેનગની કનમરાઈ અને ્પેદરયરાિત્તી કનમરાઈ જ ેિરા
સરોિરોથી ઘેરરાયેલું છે અને ગરામમરાં ત્ણ ઉરનીઓ છે જ ેમ
કે વસવાન મંરદર સરદોવર, નલ્ા થાન્ી સરદોવર અને
અમમાન કદોવવલ સરદોવર.
2.

જળસ્દોત પર ભારે અવતક્રમણ (દબાણ)

આ ષિસતરાર સૂકી જમીન ક્ષેત્ તરીકે િગથીકૃ ત
કરિરામરાં આવયો છે. િરસરાદનું ્પરાણી અષસતતિનો એકમરાત્
આરરાર છે અને અહીં કોઈ નદી નથી. યોગય ખેતી તથરા
્પીિરાનરા ઉ્પયોગ મરાટે િરસરાદ િરસતો હોય તયરારે આ
સરોિરમરાં ્પરાણીનો સંગ્હ કરિરાની જરૂર રહે છે. જમીન
્પર અષતક્રમણ અને અ્પૂરતરા િરસરાદને કરારણે જળગ્રાહી
ક્ષેત્મરાં ્પરાણીની નહે રો એક ્પછી એક ગરાયબ થઈ રહી છે.
આથી, ગરામનરા લોકો ્પોતરાનરા ઉ્પયોગ મરાટે ્પરાણીનો સંગ્હ
કરી શકતરા નથી.
આ ગરામને એક કૉલેજનરા એનએસએસ એકમે દત્તક
લીરું છે. એનએસએસ ટીમે “ગ્રામીણ સભરા”નું આયોજન
કરી ષિષિર સમસયરાઓ ઓળખી કરાઢી છે અને ગરામિરાસીઓએ
આ સરોિરો તથરા આસ્પરાસનરા જળગ્રાહી ક્ષેત્ોની નહે રોનરા
મરાગષો તથરા મૂળ ઓળખિરા મરાટે અમરારો સં્પક્ધ કયષો છે.
સવયંસેવકદો દ્ારા સવવેક્ષણ
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ગામના વવકાસ માટે કાય્ધ યદોજના માટે પ્રકલપ
અમલ બજાવણીની વવગતદો

અહીંની નહે રની આસ્પરાસ દ્ફલડ સિગેક્ષણ હરાથ
રરિરામરાં આવયું હતું જ ેથી નલરા થરાન્ની સરોિરની અને
ષસિરાન મંદદર સરોિરમરાં ્પરાણી ખરાલી કરી શકરાય. સિગેક્ષણ
કરિરામરાં આિેલી નલરા થરાન્ની સરોિરની કુ લ લંબરાઈ 480
મીટર હતી.
ડમ્પી લૅિલ નો ઉ્પયોગ કરી જમીન સમથળ કરિરાનું
કરાય્ધ કરિરામરાં આવયું હતું. કે્રિીય લરાઈન ્પર 10મીટરનરા
અંતરે સટરા્ફ ્પૉઈ્ટ ષચષનિત કરરાયરા હતરા અને દરે ક સમરાંતર
સટરા્ફ ્પૉઈ્ટ ્પર ક્રૉસ ્પૉઈ્ટ એક મીટરનરા અંતરે ષસથત
કરરાયરા હતરા. સટરા્ફ ્પૉઈ્ટ ષચષનિત કરરાયરા બરાદ દરે ક
્પૉઈ્ટનરા સટરા્ફ રીદડગ
ં નું ષનરીક્ષણ કરિરામરાં આવયું હતું. એ
્પછી દરે ક ્પૉઈ્ટનું ઘટેલું સતર ચડતી અને ્પડતી ્પદ્ધષતનો
ઉ્પયોગ કરી ગણી કરાઢિરામરાં આવયું હતું. ઘટેલરા સતરો
ગણિરામરાં આવયરા હતરા તે એક રીતે એિરા હતરા જ ે નહે રનો
ઢોળરાિ99.03 મીટરથી 94.41 મીટર નલરાથન્ની સરોિરનરા
મરાગ્ધમરાં મરાત્ 138મીટર (98.35), 204 મીટર (98.08)એ
તથરા રરતીનો ઢોળરાિ ષસિરાન કોષિલ સરોિરને અડીને
101.475 મીટરથી 98.77 મીટરઅ્પિરાદ બરાદ કરતરા. આથી
પ્થમ અજમરાયશ તરીકે ઉ્પરિરાસનરા ઘટેલરા સતર તથરા નીચેનરા
િરાસનરા ઘટેલરા સતરને એકસમરાન ઢોળરાિ રે ખરા દોરી જોડિરામરાં
આવયરા અને તેનરા આરરારે જમીનનુખ
ં ોદકરામ તથરા ભરતી કરામનરા
પ્મરાણની ગણતરી કરિરામરાં આિી હતી. એજ રીતે બીજી
અજમરાયશ તરીકે સી્પીસીબીનરા 1:20 રોરણો પ્મરાણે ઢોળરાિ
સૂચિિરામરાં આવયો અને તેનરા આરરારે જમીનને લગતરા કરિરાનરાં
કરામનરા પ્મરાણની ગણતરી કરિરામરાં આિી હતી. બે ઢોળરાિનો
ઉ્પયોગ કરી ગણિરામરાં આિેલરા પ્મરાણોની સરખરામણી કરિરામરાં
આિી અને ખોદિરા તથરા ભરતીનો ઓછરામરાં ઓછો ખચ્ધ જ ેમરાં
થરાય એિરા ઢોળરાિ ્પર ્પસંદગી ઉતરારિરામરાં આિી.
પહે લા

પછી

્પરાણીને નરાળરામરાં િહી જિરા ન દો, આ્પણં જીિન તેનરા ્પર અિલંબે છે!

એકિરાર નહે રનો આિશયક ઢોળરાિ નક્ી કરરાયો એ ઉપસંહાર
્પછી િરરારરાની મરાટી ખોદી કરાઢિરાનું તથરા ભરણી કરિરાનું
ગરામનરા લોકોની મદદથી કરાં્પ-ષનકરાલ અને અષતક્રમણ
દ્ફલડ િક્ધ શરુ થયું. એ ્પછી તેને સમથળ કરી 1:20નો દૂર કરરાયરા બરાદ પ્થમ િરસરાદ ્પછી િરસરાદનરા ્પરાણીથી
એકસમરાન ઢોળરાિ મેળિિરામરાં આવયો.
સરોિરભરરાઈ ગયુ હતું. ્પરાલિરાનગુડી ગરામમરાં ત્ણેય કુંડો
4. ટૂંકમાં પરરણામ તથા એ સાથે સમાજ પર પ્રભાવ ્પરાણીની નહે રોથી તમરામ જળગ્રાહી ષિસતરાર સરાથે સરારી રીતે
જોડરાયેલરા છે. સથરાષનક ગરામિરાસીઓની જરૂદરયરાતો મરાટે
નીચેની તસિીરો દેખરાડે છે કે નહે રનું ખોદકરામ કઈ આિી યોજનરાથી તળરાિો મરાંિરસરાદી ્પરાણી સંગ્હ દ્રારરા
રીતે કરિરામરાં આવયું હતું.
કરાયમી ઉકેલ ્પૂરો ્પરાડ્ો.
વરસાદ બાદ પાણીનું વહે ણ

એનએસએસનરા સિયંસેિકોનરા પ્યરાસોને લીરે િરસરાદનરા ઝરા્પટરા બરાદ તળરાિો િરસરાદનરા ્પરાણીથી ભરરાઈ ગયરા છે.

કરવા યદોગય સંબવં રત કામ/ સુરારણા માટે ભાવવ અવકાશ
એકિરાર મરાગષો ઓળખી કરાઢિરામરાં આવયરા બરાદ તથરા
તયરાંથી કરાં્પ દૂર કરિરામરાં આવયરા ્પછીનરા પ્થમ િરસરાદમરાં
તમરામ સરોિરોમરાં એકત્ કરિરામરાં આિેલરા િરસરાદનરા
્પરાણીનરા જથરાનું પ્મરાણ ઊંચું હતું. એ ્પછીનરા િરસરાદમરાં કરાં્પ
એકત્ થિરાનું પ્મરાણ િરિરાની શરુઆત થિરા મરાંડી હતી,
જ ેનરા કરારણે નહે રોનરા ઢોળરાિમરાં સહે જ ્ફે ર્ફરાર થયો હતો.
આ ્ફે ર્ફરારને ્પગલે સરોિરોમરાં એકત્ થયેલરા જળનરા ષનયંત્ણ રરાખિું જોઈએ.
(લોગરાનરાથન કે ટી, આષસસટ્ટ પ્ો્ફે સર અને પ્ોગ્રાષમંગ
જથરામરાં ઘટરાડો જોિરા મળો હતો. આથી ઢોળરાિનરા ્પુનઃસીરષનરરા્ધરણની સમસયરાને ઉકેલિરા મરાટે નહે રોને જોડિી એ ઑદ્ફસર, એનએસએસ, એસીજીસીઈટી કૉલેજ ઑ્ફ ઍષ્જષનયદરંગ
સમયની મરાગ છે.જોડરાયેલી નહે રોમરાં શેિરાળની િૃષદ્ધ ્પર ઍ્ડ ટે્નૉલૉજી, કરારરાઈકુ ડી, તરાષમલ નરાડુ)
07.08.2018ના એક રદવસમાં એકત્ કરવામાં આવેલું વરસાદનું પાણી
નલ્ા થન્ી સરદોવર

્પરાણી – અમૂલય ખજાનો છે, તેને જીિની જ ેમ સરાચિો

ગ્ામદોદય સંકલપ
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પટ્ા નાટુ ગામમાં પાણીનું કાય્ધક્ષમ વયવસથાપનઃ
રહમાચલ પ્રદેશમાં જળ વવભાજક વયવસથાપનનું
અનુકરણીય મૉડેલ
પૃષ્ઠભૂવમ

દહ

મરાચલ પ્દેશ ્પહરાડી રરાજય છે જયરાં 75% ષિસતરાર
િરસરાદ મેળિે છે અને આશરે 80% જનસંખયરા
ગ્રામીણ ષિસતરારમરાં રહે છે અને તેઓ આજીષિકરા મરાટે
ખેતી ્પર આરરાર રરાખે છે. અતયરાર સુરી દહમરાચલ પ્દેશે
ષિષિર સંકષલત જળસ્તરાિ વયિસથરા્પન કરાય્ધક્રમો
(આઈડબલયુએમ્પી) એ રરાજયનરા ષિષિર ભરાગોમરાં કેટલીક
સ્ફળતરા ગરાથરાઓ દેખરાડી છે. આ ગરાથરા હષમર્પુર નરામનરા
એક ષજલરામરાંથી લરાિિરામરાં આિી છે. આ સથળ રરાજયનરા
સબ-મરાઉ્ટન, લો દહલસ, ્પેટરા ઉષણકદટબંર કૃ ષિ-હિરામરાન
ક્ષેત્મરાં આિે છે.
હષમર્પુર ષજલરામરાંનરા ડેિલ્પમે્ટ બલૉક
ષબજહરારીનરા ્પટ્ ુ નરાટુએ જળ સંિર્ધનનરા મોરચે અનુકરણીય
મૉડેલ રજૂ કયુાં છે તથરા ગરામિરાસીઓનરા સમૃદ્ધ જીિન મરાટે
્પરાણીનું અસરકરારક વયિસથરા્પન અને ખરાસ કરીને શ્ી. રની
રરામનરા ્પદરિરારની આજીષિકરાનરા રોરણમરાં આ
દરષમયરાનગીરીને ્પગલે પ્ગષતશીલ ્ફે ર્ફરાર જોિરા મળો છે.
ગ્રામ ્પંચરાયતમરાં એિો 20% ષિસતરાર છે, જયરાં બરારમરાસી
જળસ્ોતો છે અને ્પટ્રા નરાટુ ગરામ ્પણ આ ગરામડરાઓમરાં
આિે છે. આમ છતરાં, ગરામિરાસીઓ તેમની જમીન મરાટે
ષસંચરાઈ સ્ોતોથી િંષચત છે.

શ્ી રની રરામને (ડરાબે અંષતમ) દેખરાડતી તસિીર

ઉતપવતિ

2011-12 (ત્ીજુ ં જૂ થ)દરષમયરાન સંકષલત જળસ્તરાિ
વયિસથરા્પન કરાય્ધક્રમ(આઈડબલયુએમ્પી) રજૂ થિરાથી ગરામનો
ષસનરાદરયો હકરારરાતમક દદશરામરાં ્ફંટરાયો છે. ષસંચરાઈ સુષિરરાને
ખેતી જમીન મરાટે સરળ તથરા િરુ સુલભ બનરાિિરા ચૅક ડૅમ
સરાથે જોડરાયેલરાજળ સંગ્હનરા ટરાંકરા ષનમરા્ધણની
કરામગીરીઆઈડબલયુએમ્પી હે ઠળ િિ્ધ 2016મરાં બરાંરિરામરાં
આવયું હતું. બરાંરકરામનો ખચ્ધ રૂ. 1,12,420/- જ ેટલો થયો
હતો.
ષનમરા્ધણ પ્ણરાલી ષિકસરાિિરા મરાટે શ્ી રની રરામને
જળસ્તરાિ ષિકરાસની ટીમની મદદ મળી હતી અને તેમણે રની
રરામને ભીંડરાં, લસણ અને કરાકડીનરાં બીજ આપયરાં હતરાં. જ ેનરા
દરવમયાનગીરી પૂવવેની પરરવસથવત
દ્રારરા થયેલરા ઉત્પરાદને િેચિરાથી તેઓ મોટો ન્ફો મેળિી
્પટ્રા નરાટુ ગરામ ગ્રામ ્પંચરાયત અને બલૉક ઑદ્ફસથી શ્યરા હતરા.
ષનકટ ષસથત છે તથરા ષસંચરાઈ મરાટે ્પરાણીની અછત હોિરા
છતરાં સિ્ધત્ ષિકરાસ જોિરા મળે છે છતરાં ગરામનરા ખેડતૂ ો અસર
અતયંત તરાણમરાં હોય છે. શ્ી.રનીરરામ પ્ગષતશીલ ખેડતૂ છે
આ દકસસરામરાં ્પરાકરા ચૅક ડૅમ અને જોડરાયેલી ્પરાણી
તેઓ નિરા ્પરાક તથરા ષિષિર શરાક અને ્ફળો સરાથે પ્યોગો સંગ્હની ટરાંકીને કરારણે ઉત્પરાદન પ્ણરાલીને િેગ મળું છે
કરે છે. ષસંચરાઈ સ્ોતોનરા અભરાિને કરારણે તેમને ખેત અને આ ખેડતૂ શ્ી. રની રરામ તેમનરા ખેતરમરાં શરાકભરાજીની
જમીનમરાં નીચરા ઉત્પરાદનનો સરામને કરિરાનો આવયો. 7-8 જાતો, 6-8 પ્કરારનરા અનરાજ તથરા 5-6 પ્કરારનરાં
શરુઆતમરાં, તેઓ ્પોતરાનરા ખેતર ્પરાસેથી િહે તરા નરાળરામરાંથી બરાગરાયતી ્ફળોની જાતો ઉગરાડિરા મરાટે પ્ેદરત કયરા્ધ. હિે
ષસંચરાઈ મરાટે ્પરાણી ખેંચતરા હતરા, ્પણ દર િખતે આ તેઓ ્પોતરાનરા ખેતરમરાંથી શ્ેષ્ઠ ઉત્પરાદન લરાિિરાનો પ્યરાસ
વયિસથરાને ્પહોંચી િળિું તેમનરા મરાટે કંટરાળરાજનક કરામ કરે છે કેમ કે ષસંચરાઈ મરાટે ્પરાણીની ઉ્પલબરતરા તેમનરા
હતું.
મરાટે ષચંતરાનો ષિિય રહો નથી. વયરાિસરાષયકો, િહીિટી
અષરકરારીઓ, ષિકરાસ વયરાિસરાષયકો તથરા કૃ ષિ ક્ષેત્નરા
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્પરાણી બચરાિિું એ સરારું કરાય્ધ છે, તે આિશયક સ્ોત છે, આ્પણને સૌને તેની જરૂર છે!

ખેતરમરાં શેરડીનું િરાિેતર દેખરાડતું ષચત્

ખેતરમરાં સ્ફરજનનું િરાિેતર

્પુરિઠો તથરા ષસંચરાઈ મરાટે જરૂરી ્પરાણીની મરાંગને ્પહોંચી
િળિું એ આ્પણી સરામે મોટો ્પડકરાર છે. જલ શષ્ત
અષભયરાન તથરા અ્ય સંબંષરત ષમશન પ્કરારનરા કરાય્ધક્રમો
સમુદરાયને ચોક્સ્પણે સંિર્ધન અને વયિસથરા્પનનરા સદહયરારરા
પ્યરાસો તર્ફ સંિેદનશીલ બનરાિશે, જ ેથી શ્ી.રની રરામ જ ેિરા
ઉપસંહારઃ
લોકો પ્શંસનીય ્પદરણરામો પ્દષશ્ધત કરિરા મરાટે મંચ ્પર
જળ વયિસથરા્પન ક્ષેત્મરાં ખરાસ કરીને – આિી શકે.
ષિસતરારોમરાંસમુદરાયને તૈયરાર કરિરામરાં સરકરારની ્પહે લ
ચરાલકબળ રહું છે. જળ વયિસથરા્પન તથરા સંિર્ધન સંબંરી
મોકલનરારઃ શ્ી.પ્િેશ કુ મરાર, કોર ્ફે કલટી (િૉટરશૅડ
કરાય્ધક્રમ અથિરા યોજનરાઓ સમયરાંતરે બદલરાતી રહે છે ્પણ મેનેજમે્ટ), એસઆઈઆરડી, એચઆઈ્પીએ, ્ફે રલૉ્સ,
તેનો મૂળ સરાર એ જ રહે છે. આમ, આજ ે ્પીિરાનરા ્પરાણીનો ષશમલરા

અષરકરારીઓ, અ્ય ષિસતરારોનરા બરાગરાયતકરારો અને
ખેડતૂ ો હિે તેમનરા ખેતરનરા ષનયષમત મુલરાકરાતીઓ છે, જ ે
ખરે ખરતેમનરા ્પુત્ અને ્પદરિરાર મરાટે ્પણ પ્ેરણરાદરાયક
છે.

ખેતરમરાં ચૅક ડૅમ અને િૉટર હરાિગેષસટગ
ં દેખરાડતું ષચત્
ભષિષયનરા ષિનરાશને રોકિરા ્પરાણી બચરાિો

ગ્ામદોદય સંકલપ
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અકબરપુર ગામ પંચાયતઃ
બાલ જલ વમત્થી જળ સંવર્ધન સુરી
સફળતા ગાથા
અકબર્પુર ગરામ ઉત્તર પ્દેશ રરાજયમરાં જાલૌન
ષજલરાનરા કદૌરરા ષિકરાસ બલૉકની ષિશરાળ ગ્રામ ્પંચરાયત છે.
2011નરા સરામરાષજક, આષથ્ધક તથરા જાષત આરરારીત િસતી
ગણતરી અનુસરાર અહીંની િસતી 1831 હતી, જ ે અતયરારે
10,000 કરતરાં િરુ છે. છેલરા કેટલરાક િિ્ધમરાં, આ ગ્રામ
્પંચરાયતે ષશક્ષણ, સિરાસ્થય, જળ સંિર્ધન, ્પયરા્ધિરણ, ગરામની
આિક તથરા અ્ય ષિિયોમરાં દેશમરાં ષિષશષ્ ઓળખ ઊભી
કરી છે. આ કરારણસર, આ ગરામને દેશ તથરા ષિદેશમરાં અનેક
્પુરસકરારો મળરા છે આ ઉ્પરરાંત સશ્ત ્પંચરાયત નો રરાષ્ ટ્ીય
દીન દયરાલ ઉ્પરાધયરાય ્પુરસકરાર ્પણ તેણે મેળવયો છે.
જળ સંવર્ધન દ્ારા આવકના સ્દોતદો વરારવા
ગ્રામ ્પંચરાયતએ જળ સંિર્ધન મરાટે પ્રાચીન કૂિરા તથરા
તળરાિોની જાળિણી કરિરાનું કરામ તો કયુાં જ છે, ્પણ
બરાળકોને બરાલ જલ ષમત્ બનરાિી તેમને આ જળ અષભયરાન
સરાથે સરાંકળી લેિરામરાં આવયરા છે. ગરામનરા હૅ ્ડ ્પમ્પ(ડકં ી)મરાં
્પરાણી દરચરાજ ્ધ ્પૉઈ્્ટસ છે એ ઉ્પરરાંત ગરામનરા મુખય ગટરોમરાં
દરચરાજ ્ધ કૂિરા છે. છેલરા ત્ણ િિ્ધમરાં ગરામની આિકમરાં સતત
િરરારો થયો છે. આજ ે ગરામની ્પોતરાની આિક દર િિગે રૂ.
50,000 છે.
તળરાિો ્પરનરા ગેરકરાયદે દબરાણ દૂર કરિરામરાં આવયરાં
અને ત્ણ મોટરા પ્રાચીન તળરાિો ખોદિરામરાં આવયરા જ ેથી
િરસરાદનું ્પરાણી તેમરાં જાળિી શકરાય. ગરામનરા છ પ્રાચીન
કૂિરાઓ ્પર જાળી લગરાડી તથરા સષળયરાની િરાડ બનરાિી
તેમનો જીણષોદ્ધરાર કરિરામરાં આવયો. તળરાિ ્પરાસેની ત્ણ એકર
જમીનમરાંથી બે એકર ્પર િૃક્ષરારો્પણ કરિરામરાં આવયું અને
એક એકર ્પર ગૌશરાળરા બનરાિિરામરાં આિી છે. તળરાિને
ખોદિરામરાં આવયરા છે એ સરાથે તેને જાળીની િરાડ દ્રારરા સંરષક્ષત
્પણ કરરાયરા છે. અહીં એક ચૅક ડૅમ ખોદી ્પરાણીનો સંગ્હ
કરિરાનો પ્યરાસ ્પણ કરિરામરાં આવયો છે. આજ ે હજારો
ખેડતૂ ોને આ ચૅક ડેમથી ્ફરાયદો મળી રહો છે અને શહે રનું
્પરાણી રોકિરા ઉ્પરરાંત િરસરાદનરા ્પરાણીનો ્પણ આ ચૅક
ડૅમમરાં સંગ્હ કરિરામરાં આિી રહો છે. અહીંનરા બે ડઝન
જ ેટલરા હૅ ્ડ ્પં્પમરાં િૉટર દરચરાજ ્ધ અને શોિક ખરાડરા
બનરાિિરામરાં આવયરા છે. ગરામની મુખય ગટરો િચચે િૉટર
દરચરાજ ્ધ ્પૉઈ્ટ બનરાિિરામરાં આવયરા છે, જ ેમરાં ચૅમબર બનરાિી
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ગામના સરપંચ શ્ી અવમતના જણાવયા અનુસાર, પાણી
બચાવવાના તથા સંવર્ધનના આ અવભયાનમાં બાળકદો
પણ સંકળાયા હતા. આ બાલ જલ વમત્દો પદોતે તદો પદોતાના
ઘર, શાળાઓ, આસપાસમાં પાણી બચાવે છે તથા તેમના
વમત્દો તથા સમુદાયદોને પણ પ્રેરરત કરવાનું કામ કરે છે.
પીવાના પાણીના પુરવઠાનદો વેડફાટ કરતા લદોકદોને રદોકવા
તથા જયાં નહાવા તથા કપડાં રદોવામાં વરારે પડતા
પાણીનદો ઉપયદોગ થતદો હદોય તયાં આ વેડફાટ થતદો રદોકવા
માટે આ બાળ જલવમત્દોને પ્રવશવક્ષત કરવામાં આવે છે.
તેઓ એ વાતની તકેદારી પણ રાખે છે કે કદોઈ નળ કારણ
વવના ખુલ્દો ન હદોય અથવા વળાંક પર ્યાંય પાણીનું
ગળતર ન થતું હદોય.
કચરો અટકરાિરાનો તથરા ્પરાણીને જમીનની અંદર લઈ જિરાનો
પ્યરાસ કરિરામરાં આવયો છે.
ગરામમમરાં થયેલું િૃક્ષરારો્પણનું કરામ જોિરાલરાયક છે. બે
હજાર કરતરાં િરુ રો્પરા અહીં િરાિિરામરાં આવયરા હતરા અને
તેમને જીિંત રરાખિરામરાં આવયરા છે. ત્ણ િિ્ધ ્પહે લરા િરાિેતર
કરિરામરાં આિેલરા રો્પરા હિે દસ ્ફૂટ ઊંચરા થઈ ગયરા છે અને
છરાંયડો ્પૂરો ્પરાડી રહરા છે. સીમે્ટની જાળી આ સુંદર
રો્પરાની સુરક્ષરા મરાટે બનરાિિરામરાં આિી છે, અને તેને રરાષ્ ટ્ીય
ધિજનરા રંગે રંગિરામરાં આવયરા છે. બરાળકોને રમિરા મરાટે એક
સુંદર બરાગ ્પણ છે, અહીં બરાળકોનરા મનોરંજન મરાટે હીંચકરા
સદહતનરા અનેક સરારનો મૂકિરામરાં અવયરા છે. અટલ સમૃષત
ઉ્પિન નરામનરા આ બરાગમરાં ખૂલી વયરાયરામશરાળરાનરા અનેક
સરારનોનો ્પણ સમરાિેશ થરાય છે. આ બરાગમરાં બરાળકો
ઉ્પરરાંત સેંકડો યુિરાનો તથરા િૃદ્ધો સિરારે તથરા સરાંજ ે ચરાલિરા
મરાટે તથરા વયરાયરામ કરિરા મરાટે જાય છે. ગ્રામ ્પંચરાયતો દ્રારરા
શરાળરાઓને સમરાટ્ધ શરાળરાઓ તરીકે ષિકસરાિિરામરાં આિી છે.
બરાળકો પ્ોજ ે્ટર સરાથે ભણે છે, બરાળકોનરા ્પીિરાનરા ્પરાણી
મરાટે સૂય્ધ ઉજા્ધનરા સરારનો, આરઓ પલરા્ટ લગરાડિરામરાં આવયરા
છે. બરાલ ્પંચરાયત ્પર કરામ ચરાલી રહું છે એ જોતરાં બરાળકોનું
ભષિષય સુરષક્ષત કરિરાનરા ્પંચરાયતનરા પ્યરાસો અનુકરણીય
છે.

– નૉડલ અષરકરારી, આરજીએસએ –
્પંચરાયત રરાજ સંસથરા, ઉત્તર પ્દેશ
્પરાણી બહુમૂલય છે ્પણ તેની ઉ્પલબરતરા મયરા્ધદદત છે.

બાઈ ગ્ામ ગામ, ઉન્ત ભારત અવભયાનનદો તાલુકદો મહૂઃ
બાઈ ગામમાં ગ્ામીણ વવકાસની પ્રવૃવતિઓ હાથ રરવામાં
આવી હતીઃ ઈવન્ડયન ઈવન્સટટ્ૂટ ઑફ ટે્નૉલૉજી,
ઈન્દદોર
ભરારતનરા મધય પ્દેશ રરાજયનરા ઈ્દોર ષજલરાનરા મહૂ
તરાલુકરામરાં બરાઈ એક ગરામ છે. તે ઈ્દોર ષિભરાગ હે ઠળ આિે
છે. અહીંની કુ લ િસતી 1047 છે અને ઘરોની સંખયરા 238 છે.
મદહલરાઓની િસતી 47.8% છે. ગરામનો સરાક્ષરતરા દર
59.2% છે અને મદહલરાઓમરાં સરાક્ષરતરાનો દર 23.3%. છે.
‘ષસથષત’ શબદનો ઉ્પયોગ ગરામ/ઘરોમરાં ્પરાણી તથરા
સિચછતરાનરા મરાંગ અને ્પુરિઠરાનરા િત્ધમરાન સતરને પ્ષતષબંષબત
કરિરા મરાટે કરરાયો છે. ‘દરજજો’ શબદનો ઉ્પયોગ ્પરાણી તથરા
સિચછતરા સેિરાઓની ્પયરા્ધતિતરા તથરા ગુણિત્તરાનું મૂલયરાંકન
કરિરા મરાટે કરરાયો છે. ગરામ સતરે મરાંગઅને ્પુરિઠરાનરા સતરનરા
િલણ સરાથે ્પણ તે સંબંષરત છે.
ગરામમરાં ્પરાણીની સરામરા્ય ઉ્પલબરતરા એ િરાતને
્પદરભરાષિત કરે છે કે શરાળરામરાં ષશક્ષકો બરાળકોને સિચછતરા
અને સરા્ફ-સ્ફરાઈ ષિશે શું ભણરાિે છે અને શું દેખરે ખ રરાખે
છે. આિરા ગરામ જયરાં ્પરાણીની તંગી હોય છે, તયરાં ષશક્ષણકોએ
જણરાવયું હતું કે રોજ ે રોજ સનરાન તથરા સિચછતરાનરા ઉચચ
રોરણો ષિશે ચચરા્ધ કરિરાનું તેમને અસંગત લરાગે છે. ખરાસ
તો એ કરારણસર કે તેઓ જાણતરા હોય છે કે ગરામમરાં
્પરાણીની સરાિ્ધષત્ક ખેંચ છે. એ જ રીતે્પરાણીની ગુણિત્તરાથી
અસરગ્સત ગરામોમરાં ષશક્ષકોને ષચંતરા હતી કે તેઓ સિચછતરા
્પર કેટલો ભરાર આ્પે, કેમ કે સમરાજ મરાટે ઉ્પલબર ્પરાણીની
અ્પેષક્ષત પ્મરાણથી ઓછી ગુણિત્તરા ષિશે તેઓ જાણતરા
હતરા. સિચછ ભરારત અષભયરાન અને આઈઆઈટી ઈ્દોરે
જળ સંિર્ધન અને સિચછતરા અંગે જાગરુકતરા કરાય્ધક્રમનું
આયોજન કયુાં હતું. આ કરાય્ધક્રમમરાં સરકરારી શરાળરાઓ,
બરાઈગ્રામ ગરામ, ઈ્દોર (મરાનિ સંસરારન મંત્રાલયનરા
ષનદગેશો અનુસરાર આઈઆઈટી ઈ્દોર સિચછતરા
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Management

સૂકરા દદિસો મરાટે ્પરાણીનો સંગ્હ કરો!
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અષભયરાનનરા જોડરાણમરાં એક કરાય્ધક્રમનું આયોજન કરી રહી
છે) ્પરાણી અને સિરાસથયનરા મહતિ ષિશે જાગરુકતરા
કરાય્ધક્રમનો સમરાિેશ થરાય છે.
હરાથ રોિરાની ટેિ કેળિિી, દરાંતની સિચછતરા, સનરાન,
વયષ્તગત સિચછતરા, ્પરાણીનો ઉ્પયોગ તથરા સરામુદરાષયક
સિચછતરા ષિશે બરાળકોમરાં ઉચચ સતરની જાગરુકતરા છે. ઘરમરાં
તથરા શરાળરામરાં શૌચરાલયનરા લરાભ ્પણ તેઓ ઉલટભેર યરાદ
કરરાિી શકે છે. આમ છતરાં જાગરુકતરાનરા સતરની સરખરામણીમરાં
બરાળકોની િરાસતષિક િત્ધણૂંક તદ્ન ષિ્પરીત છે.
મરાદહતી એકત્ કરિરાની ્પદ્ધષતમરાં પ્શ્ોની સૂષચ
બનરાિિરામરાં આિી હતી જ ેનો ઉ્પયોગ ્પરાણી (સ્ોતો તથરા
ઉ્પયોગ); સિચછતરા (વયષ્તગત સિચછતરા, ચોખખરાઈ તથરા
સ્ફરાઈ); અને સંસથરાકીય ભૂષમકરા જ ેિરા ષિિયો ્પર મરાદહતી
એકત્ કરિરા ત્પરાસ યરાદી તરીકે કરિરામરાં આવયો હતો. ગ્રામ
્પંચરાયતનરા ચૂંટરાયેલરા પ્ષતષનષરઓ, ગરામનરા સતરે સરકરારી
અષરકરારીઓ, ષિષિર જાષત-જ્રાષત આરરાદરત સંસથરાઓનરા
્પદરાષરકરારીઓ, ગરામનરા મંતવય ઘડનરારરાઓ, ષિષિર જાષત
જૂ થોનરા સભયો, સ્તીઓ, િદરષ્ઠ નરાગદરકો, િે્પરારીઓ, દુકરાન
મરાષલકો તથરા કરારીગરો સદહતનરા ષિષિર અનેક ક્ષેત્નરા
દહસસેદરારો ્પરાસેથી સમુદરાયનરા સતરે મરાદહતી એકત્ કરિરામરાં
આિી હતી.
દશરા્ધિિરામરાં આિેલી યોજનરાઓમરાં ્પરાણીની ખેંચ,
જળ સુરક્ષરા, ્પરાણીની ગુણિત્તરા, જળ ષિતરણ, ્પરાણી તથરા
સિચછતરા તથરા ્પયરા્ધિરણીય સિચછતરા વયિહરારો સંબંરી
મુદ્રાઓનો સમરાિેશ હોિો જોઈએ.પ્દશ્ધક મૉડેલ મરાત્ યોજનરા
ઘડિરા ્પૂરતું સીષમત ન રહે િું જોઈએ ્પણ એ યોજનરાને
અમલમરાં મૂકે એિું ્પણ હોિું જોઈએ. સરકરાર મરાટે તથરા
ગ્ામદોદય સંકલપ
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ષસષિલ સોસરાયટીનરા કતરા્ધઓ મરાટે રરાજયમરાં આિરા પ્દશ્ધનો
્પરાણી તથરા સિચછતરા સંબંષરત મુદ્રાઓ ્પર શૈક્ષષણક કે્રિ
તરીકેની કરામગીરી બજાિશે.
્પરાણીની ગુણિત્તરાનરા મુદ્રાનું મૂલયરાંકન - રરાસરાયષણક,
જીિરાણંકીય તથરા સથૂળ એમ તમરામ ્પદરમરાણો ્પર થિું
જોઈએ. દૂષિત ્પરાણીનરા ઉ્પયોગથી ગરીબો મરાટે ગંભીર
આષથ્ધક ્પદરણરામો ઊભરાં થઈ શકે છે. ઈંરણ (કેમ કે ખોરરાક
રંરરાતરા િરુ સમય લરાગે છે) અને સરાબુ/સ્ફરાઈમરાં િ્પરરાતી
ચીજ (ક્પડરાં રોિરા તથરા નહરાિરામરાં તેનો િરુ ઉ્પયોગ
થરાય છે) ્પર િરરારરાનો ખચ્ધ થરાય છે. ઘરો મરાટે ્પરાણીનો
અંદરાજ લગરાડિરામરાં સ્તીઓ તથરા બરાળકોની ભૂષમકરા તથરા
સમરાજનો તેમનરા પ્તયેનરા દૃષષ્કોણને ઓળખી કરાઢો તથરા
િોટસન (ડબલયુએટીએસએએન) ષિતરણનરા (દદવયરાંગ,
અસ્પૃશયો, દષલત િગેરે) તથરા ષિતરણ તંત્નરા અભરાિે
આ જૂ થો ્પર થતી અસરનરા સરામરાષજક ્પદરમરાણોનું
આંકલન કરો

િરુમરાં, િરાસતષિકતરા એ છે કે અષરકરારો આરરાદરત
અષભગમ સં્પૂણ્ધ્પણે સરારરા શરાસનનરા મુદ્રા ્પર કેષ્રિત હોય
છે. િત્ધમરાન ્પદરપ્ેક્યમરાં, ગ્રામીણ ક્ષેત્ોમરાં ્પરાણી તથરા
સિચછતરા સંબંરીત સેિરાઓની ્પહોંચ, ઉ્પલબરતરા તથરા
્પરિડિરાની ક્ષમતરામરાં ષભન્નતરા ઊભી કરતરા પ્િત્ધમરાન
સરામરાષજક અને આષથ્ધક અસમરાનતરાની ષસથષતને ્પણ
રે ખરાંદકત કરશે.

જળ સંવર્ધન સફળતા ગાથાઃ દારલદોન, વમઝદોરમ
વજલ્દોઃ આઈઝવાલ
બલૉકઃ વથંગુલવથલા
પંચાયતઃ દારલદોન એગ્દો ઈકદોલૉવજકલ ઝદોનઃ ઝદોન2
ભૌગદોવલક -સંકલનઃ 23.63345, 92.85486
વયવ્તઓ/કાય્ધકરદો (જો કદોઈ હદોય તદો) દ્ારા ઉતકૃ ષ્
યદોગદાનઃ
ઉ્પરો્ત તમરામ કરાયષો મરાટે ગ્રામ સભરાએ મંજૂર
કરે લી ગરામ રોજગરાર ્પદરિદ (િીઈસી), દરારલોન
અમલીકરણ સંસથરા છે. ગ્રામ સભરા દરષમયરાન સોષશયલ
ઑદડટ યુષનટ (સરામરાષજક સિગેક્ષણ એકમ), ષમઝોરમ દ્રારરા
દરારલોન ગરામમરાં સોષશયલ ઑદડટ હરાથ રરિરામરાં આવયું
હતું. અગરાઉ જણરાવયરા મુજબ સં્પષત્ત ્પૂણ્ધ્પણે સમુદરાયની
મરાષલકીની છે અને તેની જાળિણી મરાટે તેઓ જિરાબદરાર
્પણ છે. સમુદરાયમરાં સિયંસેિી જૂ થનો સમરાિેશ થરાય છે
જ ેઓ ્પમ્પની જાળિણી, િીજળીનો ખચ્ધ તથરા સમુદરાયને
્પરાણી ્પુરિઠરા મરાટે જિરાબદરાર છે. ્પરાણી સમુદરાયને ષનઃશુલક
ષિતરણ કરિરામરાં આિે છે, આ બરાબત અ્ય ગરામોમરાં
અમલમરાં મૂકિરા જ ેિી છે. સં્પષત્તનું વયિસથરા્પન કઈ રીતે
કરિું એ અંગે સમુદરાય ગંભીર્પણે ષિચરાર કયષો અને ્પછી
ષનણ્ધય લીરો કે સિરછતરા મરાટેનરા િરાહન ખરીદિરા મરાટે
્ફરાળો કરિરામરાં આિશે, જ ેનો ઉ્પયોગ કચરો ઉ્પરાડિરા
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મરાટેનરા ટટ્ક તરીકે ષનઃશુલક કરિરામરાં આિશે. આ િરાહનનો
્પછી વયરાિસરાષયક રીતે ઉ્પયોગ અ્ય પ્િૃષત્તઓ મરાટે
ગરામિરાસીઓ તથરા આસ્પરાસનરા ગરામનરા લોકો દ્રારરા ભરાડું
ચૂકિીને કરી શકરાશે. િરાહન ભરાડે આ્પી ને એકત્ કરિરામરાં
આિેલી રકમનો ઉ્પયોગ ્પછીથી ્પમ્પની જાળિણી,
િીજળીનું ષબલની ચુકિણી િગેરે મરાટે કરી શકરાશે. આ રીતે
તેઓ સમુદરાયને ષનઃશુલક ્પરાણી ્પૂરું ્પરાડી શ્યરા. દરારલોન
ગરામ રરાજયનરા સિચછતમ ગરામોમરાંનું એક છે અને બે િરાર
સૌથી સિચછ ગરામ તરીકે ્પુરસકૃ ત થયું છે, 2017-18મરાં
આઈઝિરાલ ષજલરામરાં બીજા ક્રમે અને 2018-19મરાં અષખલ
ષમઝોરમ સ્પરરા્ધમરાં ત્ીજા સથરાને રહું હતું.
પ્રભાવ
સં્પષત્ત હિે સમુદરાયને ્પરાણીની નિી ટરાંકી તથરા
હરાલમરાં અષસતતિમરાં છે એ ્પરાણીની ટરાંકીનરા સંયોજનમરાં
અઠિરાદડયરામરાં ત્ણ િરાર સિચછ ્પરાણી ્પૂરું ્પરાડે છે. દરે ક
વયષ્તમરાટે ્પૂરું ્પરાડિરામરાં આિતરા ્પરાણીનું પ્મરાણ િરરારીને
73 આઈ્પીસીડી જ ેટલું કરિરામરાં આવયું છે, આ પ્મરાણ
અગરાઉ 13 આઈ્પીસીડી હતું. નિું પ્મરાણ ષમષનસટટ્ી ઑ્ફ
દડટ્ષ્કંગ િૉટર ઍ્ડ સેષનટરાઈઝેશન (જળ અને સિચછતરા,
મંત્રાલય) દ્રારરા ષનદગેશ કરિરામરાં આિેલરા લઘુતમ પ્મરાણને
અનુરૂ્પ છે. ્પીિરાનું ્પરાણી એકઠું કરિરા મરાટે સ્તીઓ તથરા
બરાળકો દ્રારરા ખચરા્ધતરા સમયમરાં ઘટરાડો થયો છે. ઉનરાળરામરાં
જીિન ્પરાણી ્પર અિલંબે છે, જળભંડરાર તમરારરા ્પર અિલંબે છે.

્પણ તેમને કતરારમરાં ઊભરા રહે િરાની જરૂર ્પડતી નથી કેમ કે
તેમને તેમનરા ઘરનરા 50 મીટરનરા ્પદરસરમરાં સિચછ ્પરાણી
મળી રહે છે. આ સં્પષત્ત સમુદરાયને ઘરગ્થથુ ઉ્પયોગ, ઢોરઢરાંખરનરા ઉ્પયોગ મરાટે તથરા રસોડરા મરાટેનરા શરાકભરાજી
ઉગરાડિરા મરાટે ્પૂરતરા પ્મરાણમરાં ્પરાણી ઉ્પલબર કરરાિી આ્પે
છે. ગરામિરાસીઓને હિે ગ્રામ સભરાનું મહતિ સમજાય છે કેમ
કે ગ્રામ સભરામરાં તેમણે મૂકેલરા પ્સતરાિને સ્ફળ થતો જોિરાનરા
તેઓ સરાક્ષી બ્યરા છે અને આ કરારણે તેઓ ્પોતરાનરા સમરાજની

સુરરારણરા મરાટે ષિચરારો, સૂચનો િહેં ચિરામરાં તથરા ગ્રામ સભરામરાં
ષનણ્ધય લેિરાની પ્દક્રયરામરાં િરુ ભરાગ લેતરા થયરા છે.
આ રીતે બરાંરિરામરાં આિેલી ્પરાણીની ટરાંકીની દડઝરાઈન
એ ધયરાનમરાં રરાખી ને કરિરામરાં આિી છે કે તે ગરામિરાસીઓ
તથરા સથરાષનક સહે લરાણીઓ મરાટે નરાનું મનોરંજન ્પરાક્ધ તરીકે
કરામમરાં આિે, આ સથળ ગરામની ટોચે હોિરાથી અહીંથી
આકિ્ધક દૃશયનો આનંદ મરાણી ષનરરાંતિરા થઈ શકરાય છે.
ષિસતરારનરા સૌંદયથીકરણ મરાટે ્ફૂલો તથરા િૃક્ષો િરાિીને સિયંસેિી
જૂ થ બરાગની જાળિણી કરે છે.

ક્ષેત્માંના અવાજો
“મને કહે તરા ગિ્ધ થરાય છે કે દરારલોન ગરામ
નસીબદરાર છે કે, એમજીએનઆરઈજીએસનું
એસ્પીએમઆરએમ સરાથે એકત્ીકરણ કરી અમરારરા
જ ેિરા ગરામનરા ગરીબ લોકોની જરૂદરયરાતોમરાં સુરરારણરા
કરિરાઆિી સં્પષત્તનું ષનમરા્ધણ કરી શ્યરા. આ ્પહે લરા,
અમને ્પૂરરા ્પરાડિરામરાં આિતરા ્પરાણીનરા પ્મરાણનું
વયિસથરા્પન કરિરાનું મુશકેલ હતું, ્પીિરાનું ્પરાણી એકત્
કરિરામરાં સ્તીઓ તથરા બરાળકોનો સરારો એિો સમય
િ્પરરાતો હતો. ્પણ હિે, િરરારરાની ્પરાણીની ટરાંકી સરાથે
ઘરગ્થથુ ઉ્પયોગ, રોિરા તથરા ઢોર-ઢરાંખર ઉછેરિરા મરાટે
અમરારી ્પરાસે ્પૂરતું ્પરાણી છે.”
– કે. લરાલઝરારષલયરાન, જૉબ કરાડ્ધ ક્ર. -920. દરારલોન

“કોઈકને એિો ષિચરાર આિી શકે છે કે
એમજીએનઆરઈજીએસ હે ઠળ ઊભી કરરાયલ
ે ી આ સં્પષત્ત
અ્ય સથળોએ ષનમરા્ધણ કરિરામરાં આિેલી સં્પષત્તની
સરખરામણીએ બહુ નરાની છે; ્પણ ઓછી િસતી રરરાિતરા અને
જૉબ કરાડર્ધ રારકોની ઓછી સંખયરા રરરાિતરા અમરારરા જેિરા ગરામ
મરાટે આ બહુ મોટી ષસષદ્ધ છે. ગરામનું લેબર બજ ેટ બહુ નરાનું છે
અને મદટદરયલનરા ઉચચ ઘટકભરાગ સરાથે આ પ્કરારનરા કરામનું
સંચરાલન કરિું બહુ મુશકેલ છે. ્પરાણીની લઘુત્તમ જરૂદરયરાત
્પૂરી કરિરા મરાટે સમુદરાયે આ સં્પષત્ત મરાટે સંઘિ્ધ કયષો છે.
અમને આનંદ છે કે આ સં્પષત્ત આજ ે અમરારરા ગરામની ટોચ ્પર
છે અને આખરા સમુદરાયની જરૂદરયરાતોનો ્પહોંચી િળી શકે
એટલરા સિચછ ્પરાણીનરા ્પુરિઠરા સુરી ્પહોંચ રરરાિે છે.”
– લરાલસરાઈલોઆ, જૉબ કરાડ્ધ ક્ર. -638ડી, દરારલોન

મેઈડમ ગામના રહે વાસીઓને પીવાનું સવચછ અને સુરવક્ષત પાણી
તેમના ઘરઆંગણે પૂરું પાડવામાં આવે છે

કામનદો પરરચયઃ

2011ની િસતી ગણતરી પ્મરાણે મેઈડમ ગરામમરાં 217
ઘરો છે અને તેની િસતી 1073 છે, તે ષજલરા મુખયરાલય
કોલરાષસબની ્પષચિમ તર્ફ 29 દક.મી. દૂર અને બલૉક
મુખયરાલય ષબલખરાિ્થલીરથી 39 દક.મી.નરા અંતરે તથરા
રરાજયની રરાજરરાની આઈઝિરાલથી 100 દક.મીનરા અંતરે
ષસથત છે. ગરામની ઓછી િસતી છતરાં. ગરામિરાસીઓની
મૂળભૂત જરૂદરયરાતોની આિશયકતરા મોટી િસતી જ ેટલી છે.
િરાષિ્ધક કરાય્ધ આયોજનમરાં કયરા કરામનો સમરાિેશ કરિો એ
અંગે ગ્રામ સભરામરાં ષનણ્ધય લેતી િખતે ગરામિરાસીઓને સૌથી
િરુ મહતિની મૂળભૂત જરૂદરયરાત તરીકે સિચછ ્પરાણી
સુરીની ્પહોંચને પ્રારરા્ય આ્પિું જોઈએ એિું લરાગયું હતું. એ
સમયે તેમની ્પરાસે જળસ્ોત તરીકે આખરા ગરામમરાં ત્ણ
જગયરાએ ઝરણરાનું ્પરાણી હતું, જ ે ઉનરાળરા દરષમયરાન સૂકરાઈ
જળ પ્દૂિણ એ સરારો ઉકેલ તો નથી જ.

જતું હતું. ્પરાણી મેળિિરા મરાટે ગરામિરાસીઓને લરાંબી કતરારોમરાં
રરાહ જોિી ્પડતી અને ઘણીિરાર ઉનરાળરામરાં તો ્પીિરાનું ્પરાણી
મેળિિરા મરાટે આખી રરાત િીતરાિિી ્પડતી. એ ્પણ નોંરિરામરાં
આવયું હતું કે, ્પરાણીની ગુણિત્તરા ્પણ યોગય પ્દક્રયરા ષિનરા
ઉ્પયોગમરાં લઈ શકરાય એટલીસુરષક્ષત નહોતી, કેમ કે ્પરાણીનું
સ્ોત ગટરની લરાઈન તથરા રસોડરાનું ્પરાણી, સેષપટક ટૅ્ક શોિ
ખરાડરાનું ્પરાણી િગેરેને કરારણે દૂષિત થઈ ગયું હતું.
કામ માટેની જરૂરઃ
અગરાઉ, ગરામનો ્પીિરાનરા ્પરાણીનો ્પુરિઠો આશરે
60,000 લીટરની ક્ષમતરાની એચઈડી્પીઈ ટરાંકી દ્રારરા ્પૂરો
્પરાડિરામરાં આિતો હતો અને સમુદરાયમરાં નિ સરાિ્ધજષનક
સથળ ્પર અઠિરાદડયરામરાં એકિરારનરા સમયરાંતરે ્પહોંચરાડિરામરાં
આિતુંહતું. જોઈ શકરાતું હતું કે દરે ક ઘરને દર અઠિરાદડયે
મરાથરાદીઠ 56 ષલટર અથિરા આઠ એલ્પીસીડી જ ેટલો ્પરાણી
ગ્ામદોદય સંકલપ
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્પુરિઠો થતો હતો. આ પ્મરાણ જળ અને સિચછતરા મંત્રાલય દ્રારરા
ષનદદ્ધષ્ કરરાયેલરા લઘુતમ આિશયક પ્મરાણ કરતરાં ઘણં નીચું છે.
ઢોર-ઢરાંખર તથરા કૃ ષિ પ્િૃષત્તઓનરા ઉ્પયોગ મરાટેની જરૂદરયરાતોને
્પહોંચી િળરાય એમ નહોતુ.ં ગરામમરાં બે જળસ્ોતો હતરા,એક સ્ોત
મેઈડમ ગરામથી 3.5 દક.મી. અંતરે બરાિનગડી લૂઈ1 અને બીજો
સ્ોત છે ્પુર દરાિલરા લૂઈ લરાક લૂઈ2, જ ે ગરામથી 1.5 દક.મી.નરા
અંતરે છે અને આ બંને ્પરાણીનરા બરારમરાસી સ્ોતો છે. આ બંને
જળસ્ોતો આખું િિ્ધ ગરામને ્પૂરતો ્પરાણી ્પુરિઠો ્પૂરો ્પરાડિરા
મરાટે સક્ષમ છે અને આમ છતરાં ઢોર-ઢરાંખર તથરા ખેતી સંબંરી
પ્િૃષત્તઓનરા િ્પરરાશ મરાટે િરરારરાનું ્પરાણી ્પણ તે ્પૂરું ્પરાડે છે.
એ તો સ્પષ્ છે કે સ્ોતથી ્પરાઈ્પલરાઈન દ્રારરા ્પરાણીનો સંગ્હ
ગુરુતિરાકિ્ધણ બળ દ્રારરા ટરાંકી સુરીનો ્પુરિઠો એચઈડી્પીઈ્પરાઈ્પ
દ્રારરા ્પૂરો ્પરાડિરામરાં આિે છે, ્પણ તેમની ્પરાસે ્પરાણીની ટરાંકીનરા
બરાંરકરામ મરાટે કોઈ જોગિરાઈ નહોતી.
સમુદરાયની જરૂદરયરાતને ્પહોંચી િળિરા સંગ્રાહક
ટરાંકીનો ઉકેલ શોરિરા મરાટે ગ્રામ સભરામરાં ગરામિરાસીઓ દ્રારરા
લરાંબી ચચરા્ધ થઈ હતી. ગરામિરાસીઓએ તયરારે ષનણ્ધય લીરો હતો
કે િેંગથર ખરાતે બે લરાખ લીટરની ક્ષમતરાની ્પરાણીની ટરાંકી

બરાંરિરામરાં આિે. આ સથળ ગરામનું સૌથી ઊંચું હોિરાથી સમુદરાયને
્પરાણીનું ષિતરણ ગુરુતિરાકિ્ધણ બળ દ્રારરા ્પુરૂ ્પરાડી શકરાશે.
પડકારદોઃ
સં્પષત્ત ષનમરા્ધણનરા કરાય્ધની સમરાષતિ ્પર, તેની સોં્પણી
ગ્રામ ્પંચરાયત/ ષિલેજ કરાઉષ્સલને કરિરામરાં આિનરાર હતી.
જાળિણી તથરા ષિતરણનું કરાય્ધ સમુદરાય દ્રારરા ઉ્પરાડી લેિરામરાં
આિનરાર હતું. સમુદરાયને લરાભોનો પ્િરાહ સતત મળતો રહે એ
મરાટે ટકરાઉ જાળિણીની ખરાતરી કરિરા મરાટે યોગય સંચરાલન,
સરારો સહકરાર અને સબળ નેતૃતિની જરૂર ્પડશે. ભષિષયમરાં,
્પરાઈ્પલરાઈન બદલિી તથરા ્પરાણીનરા સ્તોતમરાં િરરારો જ ેિી
જાળિણી સંબંરી બરાબતો ્પડકરાર રૂ્પ સરાષબત થશે. આ ઉ્પરરાંત,
સં્પષત્ત ષનમરા્ધણનરા તબક્રામરાં હતી એિી કરાયષોનરા એકીકરણની
તક દર િખતે મેળિિરાનું શ્ય ન ્પણ બને. ગરામિરાસીઓને
સરામનો કરિરાનો થઈ શકે એિરા ્પડકરારોમરાંથી એક ભંડોળની
તંગી અને ્પરાણીનરા સ્ોતની જાળિણી મરાટે ટેષ્નકલ જાણકરારીનો
અભરાિ હોઈ શકે છે.

વૉટર હાવવેવસટંગમાં સમુદાયનદો સહભાગ –
વબલખાવથલીર ગ્ામીણ વવકાસ બલૉક

ષમઝોરમનરા નિરા ષનમરા્ધણ થયેલરા આઠ (8)
ષજલરાઓમરાંનરા િહીિટી મુખયરાલય; કોલરાષસબ ષજલો
આઈઝિરાલ ષજલરાની ઉત્તરે ષસથત છે. 1957મરાં રરાષ્ ટ્ષ્પતરાનરા
જ્મદદિસે કોલરાષસબને શરુઆતમરાં ટટ્રાઈબલ ડેિલ્પમે્ટ
બલૉકનરા કે્રિ તરીકે રચિરામરાં આવયો હતો અને તેની
જિરાબદરારી પ્ોજ ે્ટ ઍષ્ઝ્યુદટિ ઑદ્ફસર ્પર હતી.
તયરાર ્પછીતેમરાં સુરરારો કરી તેનો િહીિટ એદરયરા
ે ન ઑદ્ફસરને સોં્પિરામરાં આવયો હતો.
ઍડષમષનસટટ્શ
અનુ

કામનું નામ

સંપવતિ આઈડી/
વક્ધ કૉડ

ખચ્ધ

નાંણાકીય
વષ્ધ

ક્રમ
1 મેઈડમખરાતે િૉટર 2205002018/ રૂ. 13.5 2015-2016
WC/1853
લરાખ
હરાિગેષસટગ
ં
મરાળખરાનું બરાંરકરામ

1972મરાં ષમઝોરમને કે્રિશરાષસત પ્દેશનો દરજજો
આ્પિરામરાં આવયો હતો તયરારે કોલરાષસબને સબ-દડષિઝનનરા
મુખયરાલયનો દરજજો આ્પિરામરાં આવયો હતો અને ્પરાંચમી મે,
1975નરા રોજ તેની જિરાબદરારી સબ-દડષિઝનલ ઑદ્ફસર
(ષસષિલ)ને સોં્પિરામરાં આિી હતી. ત્ણ દરાયકરા કરતરાં િરુ
સમય મરાટે િહીિટી બેઠક રહરા બરાદ ષજલરાનો તેનો િત્ધમરાન
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દરજજો ષમઝોરમ સરકરાર દ્રારરા 1998મરાં આઈઝિરાલ
ષજલરાનું ત્ણ ભરાગમરાં ષિભરાજન કરરાયરા બરાદ રચરાયો હતો.

ગ્ામ પંચાયતઃ મેઈડમ
એગ્દો-ઈકદોનદોવમકલ ઝદોનઃ ઝોન 3
ભૌગદોવલક સંકલન: 24.18333, 92.57816
ખચ્ધ અને નાંણાકીય વષ્ધઃ
અમલીકરણ પ્રરક્રયાઃ
ગ્રામ સભરા દ્રારરા ઍ્યુઅલ શૅલ્ફ ઑ્ફ પ્ોજ ે્ટ/
ઍ્યુઅલ ઍ્શન પલરાનમરાં સમરાિેશ કરરાયરા બરાદ કરાયષો
એમજીએનઆરઈજીએસ હે ઠળ 2015થી અમલમરાં મૂકિરામરાં
આવયરાહતરા. આ ષિસતરારમરાં કરિરા યોગય મોટરા ભરાગનરાં કરામ
ગરામિરાસીઓ દ્રારરા સૂચિિરામરાં તથરા પ્સતરાષિત કરિરામરાં આવયરાં
હતરાં. તમરામ કરામ સરામુદરાષયક જમીન ્પર હરાથ રરિરામરાં આવયરાં
હતરાં અને ષનમરા્ધણ થયેલી સં્પષત્તની મરાષલકી સમુદરાયની જ હતી.
કરામનરા ્પુનઃઅમલીકરણમરાં સમુદરાયની ભરાગીદરારીએ
મહતિની ભૂષમકરા ભજિી હતી. અગરાઉ જણરાવયું તેમ, ગ્રામ
સભરામરાં મોટરા ભરાગનરા ગરામિરાસીઓમેઈડમ ખરાતે િૉટર
હરાિગેષસટગ
ં ટરાંકીનું બરાંરકરામ એમૂળભૂત જરૂદરયરાતો મરાની
્પરાણી િગરનરા ગ્હો ્પર જીિન શ્ય બનતું નથી.

એક છે તેિું અનુભિતરા હતરા. એમજીએનઆરઈજીએસ
હે ઠળ મેઈડમ ખરાતે િૉટર હરાિગેષસટગ
ં ટરાંકીનું બરાંરકરામ
કરિરામરાં આિશે એ અ્પેક્ષરામરાં ્પીએચઈડીએ ખરાતરી આ્પી
કે ્પરાઈ્પલરાઈન ્પૂરી ્પરાડિરામરાં આિશે. એ તો સ્પષ્ છે કે,
એમજીએનઆરઈજીએસ સરાથે ્પીએચઈડીનું એકીકરણ
પ્રાતિ કરિરામરાં ગરામિરાસીઓએ અષત મહતિની ભૂષમકરા
ભજિી હતી, કેમ કે ્પોતરાનરા ગરામમરાં કરાયષો હરાથ રરિરા મરાટે
ગરામિરાસીઓએ જાતે જ આ બે ખરાતરાંનો સં્પક્ધ કયષો હતો.
મેઈડમ ખરાતે િૉટર હરાિગેષસટગ
ં ટરાંકીનરા બરાંરકરામનો
ખચ્ધ એમજીએનઆરઈજીએસનરા મદટદરયલ ઘટકમરાંથી ્પૂરો
કરિરામરાં આવયો હતો, જ ેમરાંથી ષબન-કુ શળ કરામનરા આશરે
2391 મરાનિ દદિસોષનમરા્ધણ થયરા હતરા. 15મી નિેમબર,
2015નરા દદિસે બરાંરકરામ શરુ થયું અને 15મી ્ફે બ્ુઆરી,
2016નરા રોજ ્પૂરું થયું હતું. કરામ શરુ થયું કે તરત જ
્પીએચઈડીએ સ્ોતથી ્પરાણી એકત્ કરિરા મરાટે ્પરાઈ્પલરાઈન
બીછરાિિરાનું કરામ શરુ કરી દીરું હતું. ગરામિરાસીઓને એ
િરાતનો આનંદ હતો કે સમુદરાયમરાં, ગ્રામીણ ષિકરાસ ખરાતું
અને ્પીએચઈ ખરાતરા િચચે પ્કલ્પની અમલ બજાિણીને લઈ
ને આ્પસમરાંકોઈ સમસયરા સજા્ધઈ નહોતી. સૌનો અનુભિ

હતો કે સમુદરાય મરાટે એકીકરણનું કરામ શ્ેષ્ઠતમ રીતે
સ્ફળતરા્પૂિ્ધક ્પરાર ્પડ્ું હતું.
ષિલેજ કરાઉષ્સલ દ્રારરા િોટસન (ડબલયુએટીએસએએન)
સષમષતની સથરા્પનરા કરીઘરો સુરી ્પરાણી ષિતરણ હરાથમરાં
લેિરાયું હતુ.ં ઘર દીઠ ્પરાણીનરા જોડરાણ મરાટે સષમષત દ્રારરા મરાષસક
્પરાણી ્ફી તરીકે રૂ. 100અને સરાિ્ધજષનક ્પૉઈ્ટનો ઉ્પયોગ
કરનરારરા ્પરાસેથી ઘરદીઠ દર મદહને રૂ. 30 એકત્ કરિરામરાં
આિતરા હતરા. આ રીતે એકત્ થયેલરા નરાણરાંનો ઉ્પયોગ
્પરાઈ્પલરાઈનની જાળિણી તથરા િૉટરમેન/લરાઈ્સમેનનો ્પગરાર
ચૂકિિરા મરાટે કરિરામરાં આિતો હતો. ્પરાણીનો ્પુરિઠો,
જાળિણી, ્ફી એકત્ કરિી તથરા આખરા ગરામની સિચછતરા મરાટે
િોટસન (ડબલયુએટીએસએએન) સષમષત જિરાબદરાર હતી.
અગરાઉ જણરાવયું તેમ, આ કરામ એમજીએનઆરઈજીએસ
હે ઠળ ્પષબલક હૅ લથ ઍષ્જષનયદરંગ દડ્પરાટ્ધમે્ટ દ્રારરા ્પરાણીનરા
સ્ોતથી ષિતરણ ટરાંકી અને સરાિ્ધજષનક ્પૉઈ્ટ સુરીની ષિતરણ
લરાઈ્સ મરાટેની ્પરાઈ્પલરાઈ્સનો ખચ્ધઉ્પરાડિરામરાં આવયો હતો.
– વાનલાલમારોઈયા, ડાયરે ક્ટર,
એસઆઈઆરડી, મમઝોરમ

વપકદો હાઈડટ્દો દ્ારા સંચાવલત વપકદો હાઈડટ્દો પાવર પલાન્્ટસ અને કૉલડ સટદોરે જ
રુટૅગ એક એિી ્પહે લ છે જ ેને ભરારત સરકરારનરા
ષપ્ષ્સ્પરાલ સરાયષ્ટદ્ફક એડિરાઈઝરનરા કરાયરા્ધલય દ્રારરા ટેકો
આ્પિરામરાં આવયો છે. ગ્રામીણ ષિસતરારોમરાં મરાગ સંચરાષલત
ટે્નૉલૉજી ષિકસરાિિરાનો તેનો ધયેય છે. શૅલ્ફ ્પર ઉ્પલબર
વયરાિસરાષયક રીતે ઉ્પલબર ્પરાણીનરા ્પમપસ અતયંત દક્ફરાયતી
સરાષબત થઈ શકે છે તથરા ષ્પકો હરાઈડટ્ો ્પરાિર પલરા્્ટસ અને
કૉલડ સટોરે જ તરીકે તેમનો ઉ્પયોગ સ્ફળતરા્પૂિ્ધક થઈ શકે
છે એ ઉત્તરરાખંડમરાં પ્દષશ્ધત કરરાયું હતું. આ ટે્નૉલૉજીની
નકલ કરી તેને અ્યત્ ્પણ અમલમરાં મૂકી શકરાય છે અને એ
મરાટેનો ટેષ્નકલ આરરાર/પ્ષશક્ષણ રુટૅગ, આઈઆઈટી રુરકી
દ્રારરા ્પૂરો ્પરાડિરામરાં આિી શકે છે.
વપકદો હાઈડટ્દો પાવર પલાન્્ટસ માટે ટબા્ધઈન તરીકે પમપનદો ઉપયદોગ

ઉજા્ધની કટોકટી અને ્પયરા્ધિરણ સંબંરી સમસયરાઓને
કરારણે નિીનીકરણીય ઊજા્ધનરા સ્ોતો ગ્રામીણ સમુદરાયોની
ઊજા્ધની જરૂદરયરાતોને ્પહોંચી િળિરા મરાટેનરા મહતિનરા
ષિકલ્પ તરીકે સરામે આવયરા છે. અંતદરયરાળ ગ્રામીણ
સમુદરાયોનરા િીજળીકરણ મરાટે હરાઈડટ્ો ્પરાિર ષનમરા્ધણ ટકરાઉ
ઉકેલ જણરાય છે. ષ્પકો હરાઈડટ્ો ્પરાિર (્પરાંચ દકલોિોટની શ્ેણીમરાં)
ઉ્પલબર નરાનરા ્પરાણી પ્િરાહનો ઉ્પયોગ ષિકે્રિીત ઢબે િીજળીનું
ષનમરા્ધણ કરિરા મરાટે કરી શકે છે અને તે ્પણ ચલરાિિરાનરા ઓછરા
રે ઈનિૉટર ટરાંકી બૅ્કમરાંની તમરારી જ ેિી છે બે્કને તોડતી નથી.

ખચગે અને ્પયરા્ધિરણને કોઈ્પણ પ્કરારનું નુકસરાન ્પહોંચરાડ્રા
ષિનરા લરાંબરા સમય સુરી કરામ આ્પી શકે છે.
મરાઈક્રો હરાઈડટ્ો ્પરાિરનરા લરાભપ્દ ઉ્પયોગ સરાથેની
સમસયરા સરામરા્ય્પણે દક્ફરાયતી્પણરાને લગતી હોય છે. દરે ક
પ્સતરાષિત સથળને તેની ્પદરષસથષતને અનુરૂ્પ અને ષિષશષ્
ચોક્સ દડઝરાઈન ્પદરમરાણો રરરાિતરા ટબરા્ધઈનની હૅ ડ અને
દડસચરાજ ્ધ મરાટે જરૂર રહે છે. આથી, આિરા મરાત્ એક કે બે
ટબરા્ધઈન જ દડઝરાઈન કરી તેની રચનરા કરિરાની થરાય તો ્પણ
ટબરા્ધઈનનો ખચ્ધ અષતશય િરી જઈ શકે છે. ટબરા્ધઈન અને
તેનરા સંબંષરત ઉ્પસરારનોનો ઊંચો ખચ્ધ હરાઈડટ્ો્પરાિર
યોજનરાનો એકંદર ખચ્ધ િરરારી મૂકે છે.
ઉ્પરો્ત સમસયરાનો ઉકેલ છે શૅલ્ફ ્પર ઉ્પલબર હોય
એિરા વયરાિસરાષયક રીતે ઉ્પલબર ્પરાણીનરા ્પમપસ. અષત ખચરા્ધળ
ટબરા્ધઈ્સની સરખરામણીએ આ ્પમપસ અતયંત દક્ફરાયતી ્પુરિરાર
થઈ શકે છે. કે્રિોતસરારી ્પમપસ ચોક્સ દડસચરાજ્ધ ્પદરષસથષતઓ
હે ઠળ નરાનરા ્પરાયે ઊજા્ધ ષનમરા્ધણ મરાટે ઉ્પયોગમરાં લેિરાય તો
કરાય્ધક્ષમ હોય છે. આ ્પમપસ ્પરાણીનરા દડસચરાજ્ધનરા પ્મરાણનું
ષનયમન કરિરાની રચનરાથી સજ્જ હોતરા નથી. ખંડ પ્િરાહ
્પદરષસથતઓમરાં તેની કરાય્ધક્ષમતરા ્પર ષિ્પદરત અસર ્પડે છે,
આથી ચોક્સ ્પમ્પનરા હૅ રસ અને દડસચરાજ્ધની વયરા્પક શ્ેણી
મરાટે કરાય્ધક્ષમ ટબરા્ધઈન તરીકેનો ઉ્પયોગ મયરા્ધદદત કરી નરાખે છે.
ગ્ામદોદય સંકલપ
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રુટૅગ, આઈઆઈટી રુરકીએ ઉચચ કરાય્ધક્ષમતરા જાળિી
રરાખિરા સરાથે ્પરાણીનો પ્િરાહનું ષનયમન કરિરા મરાટેની પ્િરાહ
ષનયંત્ણ રચનરા સરાથે દ્ફટ કરિરામરાં આિેલરા સુરરારે લરા ઓછી
દકંમતનું કે્રિોતસરારી ્પમ્પ ષિકસરાવયું છે.આ સુરરાદરત ્પમપસ
આખું િિ્ધ કરાય્ધક્ષમ રીતે ઊજા્ધનું ષનમરા્ધણ કરિરા મરાટે ઉ્પયોગી છે,
પ્િરાહમરાં દડસચરાજ્ધનું પ્મરાણ નોંર્પરાત્્પણે બદલરાતું હોય તયરારે
્પણ તે અસરકરારક સરાષબત થરાય છે. આ ્પમપસ િૈષિધયસભર
જગયરાઓનરા ્પદરમરાણોનો સિીકરાર કરી શકે એિરા હોય છે અને
ચોક્સ સથળ સુરી મયરા્ધદદત હોતરા નથી. પ્િરાહ ષનયંત્ણ રચનરા
્પૂરી ્પરાડીને ્પરાટ્ધ લૉડ કરાય્ધક્ષમતરામરાં સુરરારો કરી શકરાય છે. 5
દકલોિોટ ઊજા્ધ ષનમરા્ધણ મરાટે ્પમ્પનો અંદરાષજત ખચ્ધ રૂ.
50,000થી 60,000 જ ેટલો આિી શકે છે. જયરારે ્પરારં્પદરક
ટબરા્ધઈન રરરાિતરા સં્પણ
ૂ ્ધ હરાઈડટ્ો ્પરાિર જનરે દટગ
ં એકમનો ખચ્ધ
દકલોિોટ દીઠ આશરે રૂ. 1.25 લરાખ જ ેટલો આિે છે.
ટબરા્ધઈન ઢબે ઉ્પયોગમરાં લેિરાતરા ્પમ્પ સસતો અને
સંચરાલનયોગય ષિકલ્પ છે કેમ કે, હૅ રસ અને દડસચરાજ ્ધની
િૈષિધયસભર શ્ેણી મરાટે મોટરા પ્મરાણમરાં ઉત્પરાદન કરિરામરાં
આિે તો ટબરા્ધઈનની સરખરામણીએ તેનો ખચ્ધ નીચો જ હોયછે.
સ્પૅર ્પરા્ટસ્ધ સરળતરાથી ઉ્પલબર થતરા હોિરાને કરારણે ્પમપસની
જાળિણી ્પણ સહે લીછે. ્પીએટીનો ઉ્પયોગ કરિરામરાં આિેલરા
મરાઈક્રો હરાઈડટ્ો ્પરાિર પલરા્ટનો િળતરપ્રાષતિ સમયગરાળો બે
િિ્ધ કરતરાં ઓછો હોિરાનું જોિરા મળું છે, જ ે ્પરારં્પરાદરક
ટબરા્ધઈ્સની સરખરામણીએ નોંર્પરાત્્પણે નીચો છે.
વપકદો હાઈડટ્દો પલાન્્ટસમાં ટબા્ધઈન તરીકે ઉપયદોગમાં
લેવાયેલા પમપની તસવીરદો
વપકદો હાઈડટ્દો સંચાવલત કૉલડ સટદોરે જ

શરાકભરાજીઓનો સંગ્હ આિરા ષિસતરારોમરાં જદટલ સમસયરા
બની જાય છે. સથરાષનક લોકો ્પરાસેથી મેળિિરામરાં આિેલી
મરાદહતીનરા આરરારે , શરાકભરાજી તથરા ્ફળો મોટરા પ્મરાણમરાં
ઉત્પરાદદત/ઉગરાડિરામરાં આિે છે અને આ ઉત્પરાદનો (01થી
50 ટકરા િચચે) દહમરાચલ પ્દેશ અને ઉત્તરરાખંડનરા ષિષિર
ષજલરાઓમરાં, સથરાષનક સતરે ઉ્પલબર કૉલડ સટોરે જની
અયોગય સુષિરરાઓનરા કરારણે િેડ્ફરાઈ જાય છે. લરાંબરા ગરાળરાનરા
સંગ્હ અને જાળિણી મરાટે યોગય ન હોય એિરા ્પોતરાનરા
્પરાકને જાળિિરા મરાટે ખેડતૂ ો ્પરાસે બહુ ઓછરા ષિકલ્પો હોય
છે. ્પદરણરામ સિરૂ્પે, ખેડતૂ ોને ્પોતરાનરા ્ફળો તથરા શરાકભરાજી
સથરાષનક બજારોમરાં ઓછરા દરે િેચિરાની ્ફરજ ્પડે છે,
આનરા્પદરણરામે તેમની આજીષિકરા ્પર મરાઠી અસર થરાય છે.
દહમરાલયનરાં ષિસતરારો અને દેશનરા ્પહરાડી ષિસતરારોને
કુ દરતી જળરોર, રરારરાઓ તથરા ટેકરીઓ ્પરથી નીચે િહે તી
નદીઓની ભેટ મળી છે. આ જળસ્ોતો િીજળી ઉત્પરાદનની
ભર્પૂર તકો ્પૂરી ્પરાડી શકે છે, જ ે મરાળખરાકીય સુષિરરાઓ
ષિકસરાિિરામરાં મદદરૂ્પ થઈ શકે છે તથરા સથરાષનક લોકોને
નિી તથરા િરરારરાની આજીષિકરા મેળિિરામરાં સરળતરા આ્પી
શકે છે તથરા તેમનરા અથ્ધતંત્મરાં ્પણ સુરરારો લરાિી શકે છે.
ઉ્પરો્ત સમસયરાનો ટકરાઉ ઉકેલ ્પૂરો ્પરાડિરા મરાટે,
રુટૅગ, આઈઆઈટી રુરકી દ્રારરા ખેડતૂ ો મરાટે તેમનરા નરાશિંત
્પરાકનરા લરાંબરા ગરાળરાનરા સંગ્હ મરાટે િરુ સુષિરરાઓ ઊભી
કરિરા મરાટે ઓછરા ખચ્ધનરા કૉલડ સટોરે જ એકમોની દડઝરાઈન
બનરાિિરા ઉ્પરરાંત તે ષિકસરાિિરામરાં ્પણ આવયરા છેજ ેથીતેમનો
ન્ફો તથરા તેમનું જીિનરોરણ બંનેમરાં િરરારો થઈ શકે છે.
અહીંનરા મોટરા ભરાગનરા ષિસતરારોમરાં નરાનરા ્પરાયે હરાઈડટ્ો ્પરાિર
મરાટેની મોટી શ્યતરા ઉ્પલબર છે. ઋતુ ષસિરાયનરા સમય
દહમરાલયનરાં ષિસતરારોમરાં અથ્ધતંત્મરાં કૃ ષિનું યોગદરાન
દરષમયરાન કૉલડ સટોરે જનરા મરાધયમથી શરાકભરાજી તથરા ્ફળો
નોંર્પરાત્ છે. ્ફળો તથરા શરાકભરાજીનો ્પરાક આ પ્દેશમરાં બહુ
જાળિિરા મરાટે કૉલડ સટોરે જની શ્ૃંખલરાને દક્રયરાશીલ રરાખિરા
ષ્પકો હરાઈડટ્ો્પરાિર પલરા્્ટસનરા સિરૂ્પમરાં એસએચ્પી પલરા્્ટસ

ટબરા્ધઈન તરીકે ્પમ્પ

મોટરા પ્મરાણમરાં લેિરામરાં આિે છે અને િીજળીની ઉ્પલબરતરાનરા
અભરાિે એક ચોક્સ સમયગરાળરા બરાદ આ ચીજોનો સંગ્હ
મુશકેલ બની જાય છે. આથી, નરાશિંત ્ફળો તથરા
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્પમ્પને ટબરા્ધઈન કરામગીરી તરીકે દેખરાડતી તસિીરો
આજ ે ્પરાણી બચરાિો, આિતીકરાલે તેનો ઉ્પયોગ કરો

અતયંત લરાભદરાયક ્પુરિરાર થિરાની શ્યતરા છે. મરાઈક્રો
હરાઈડટ્ો ્પરાિર સરાથેનરા કૉલડ સટોરે જ આ ષિસતરારોમરાં આષથ્ધક
દૃષષ્એ ્પરિડે તેિરા અને વયિહરારક્ષમ ગણિરામરાં આિે છે.
જયરાં આ ટે્નૉલૉજી લગરાડિરામરાં આિી છે એ બરાનથી
ગરામમરાં, આશરે 50 ્પદરિરારો રહે છે અને આ ગરામ 33
ગરામોથી ઘેરરાયેલું છે. િિગે કુ લ 3000થી 4000 દકલો
સ્ફરજન, ટમેટરાં બટેટરાં, િટરાણરાં િગેરેનું ઉત્પરાદન થરાય છે.
સંગ્હ કરિરાનીસુષિરરાનરા અભરાિે ગરામિરાસીઓને તેમનરા
ઉત્પરાદનો સસતરામરાં સસતરા ભરાિે િેચી નરાખિરાની ્ફરજ ્પડે
છે, જ ેને કરારણે તેમને મોટરા પ્મરાણમરાં આષથ્ધક નુકસરાન થરાય
છે. કૉલડ સટોરે જ સુષિરરાનો ઉ્પયોગ કરિરાથી આ ટરાળી
શકરાય છે, અહીં ્પોતરાનરા ઉત્પરાદનોનો સંગ્હ કરી ખેડતૂ ો તેને
ઊંચરા ભરાિે િેચી શકે છે. દરે ક ખેડતૂ દર િિગે સરે રરાશ રૂ.
1,00,000થી 2,00,000/-નરાં ્ફળો તથરા શરાકભરાજીનું
ઉત્પરાદન કરે છે, કૉલડ સટોરે જનરા અભરાિે આમરાંથી આશરે
30% જ ેટલું ઉત્પરાદન િેડ્ફરાઈ જાય છે. જો આ ઉત્પરાદનો નો
યોગય રીતે સથરાષનક સતરે બનરાિિરામરાં આિેલરા કૉલડ
સટોરે જમરાં સંગ્હ કરિરામરાં આિે તો 30% જ ેટલો િેડ્ફરાટ
બચરાિી શકરાય છે અને તેનો ખચ્ધ ્પરાછો મેળિી શકરાય છે.

બરાનથી ખરાતેનું કૉલડ સટોરે જ 5 દકલોિોટનીક્ષમતરા
રરરાિતરા ષ્પકો-હરાઈડટ્ોથી સંચરાષલત છે. કૉલડ સટોરે જ મરાત્
1.2થી બે દકલોિોટ િીજળીનો ઉ્પયોગ કરે છે, જયરારે ત્ણ
દકલોિોટની િરરારરાની િીજળી લરાઈદટગ
ં તથરા અ્ય કરાયષો
મરાટે સથરાષનક ષિસતરારમરાં ષિતદરત કરી શકરાય છે અને તેમરાંથી
એકત્ કરે લરા પ્શુલકનો ઉ્પયોગ ષસસટમનરા અથ્ધતંત્ને
સુરરારિરામરાં કરી શકરાય છે, જ ેનરાથી ઓછરામરાં ઓછરા
સમયગરાળરામરાં પલરા્ટનો ખચ્ધ ્પરાછો મેળિી શકરાશે. તમરામ
બરાબતોનો સમરાિેશ કરિરામરાં આિે તો બેસરાડિરામરા આિેલી
ષસસટમનો કુ લ અંદરાષજત ખચ્ધ આશરે આઠથી દસ લરાખ
જ ેટલો થરાય છે.
આભરાર –રુટૅગ એક એિી ્પહે લ છે જ ેને ભરારત
સરકરારનરા ષપ્ષ્સ્પરાલ સરાયષ્ટદ્ફક એડિરાઈઝરનરા કરાયરા્ધલય
દ્રારરા ટેકો આ્પિરામરાં આવયો છે. લેખક ્પીએસએ કરાયરા્ધલય
તથરા રુટૅગ કરાય્ધક્રમનરા સંયોજકનરા સતત આરરાર અને
ઉતસરાહિર્ધન બદ્લ આભરારી છે.
(પ્ા, રાજ ેશ્વર સૈની, રુરલ ્ટેકનનૉલનૉજી ઍક્શન ગ્રુપ,
આઈઆઈ્ટી રુરકી)

ઉતિરકાશી વજલ્ામાં (ઉતિરાખંડ) બાનટી ગામ ખાતે સથાવપત વપકદો હદોઈડટ્દો આરારરત
કૉલડ સટદોરે જ એકમ દેખાડતી તસવીરદો

્પરાણી બચરાિો, જીિન બચરાિો

ગ્ામદોદય સંકલપ
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ષિ તથરા ખેડતૂ કલયરાણ, ગ્રામીણ ષિકરાસ તથરા ્પંચરાયતી
કૃરરાજ
મંત્રાલયનરા કે્રિીય પ્રરાન શ્ી નરે ્રિ તોમરે કૃ ષિ

ક્ષેત્મરાં પ્ષતભરાને જાળિી રરાખિરાની હરાકલ કરી છે. ્પહે લી મરાચગે
્પુસરા કૃ ષિ ષિજ્રાન મેલરા-2020નું ઉદઘરાટન કરતી િખતે તેમણે
જણરાવયું હતું કે, ભરારત ્પરાસે કૃ ષિ ષિજ્રાનીઓ તથરા દર િિગે
યુષનિષસ્ધટીઓમરાંથી સનરાતક થઈને બહરાર ્પડતરા ષિશેિજ્ોનો
ષિશરાળ સમુદરાય છે. “સરકરાર ભંડોળ, અનુદરાનો તથરા પ્ોતસરાહનો
્પૂરરા ્પરાડી શકે છે, ્પણ ખેતી કરિરામરાં રસ ્પણ હોિો જોઈએ.
તેનરા મરાટે ખેતીને ન્ફરાકરારક સરાહસ બનરાિિું ્પડશે; તે દેશની
જરૂદરયરાતો ્પૂરી કરિરા સમથ્ધ હોિી જોઈએ, જીડી્પી તથરા
ષનકરાસમરાં તેનો દહસસો િરિો જોઈએ,”એમ તેમણે ઉમેયુાં હતુ.ં
“આષથ્ધક રીતે લરાભદરાયક નોકરી સુરષક્ષત કરી લેિી
અથિરા મરાત્ ષશક્ષણ અને સંશોરન સરાથે સંકળરાયેલરા રહે િું
એટલરાથી તમરારી કરારદકદથીનો અંત આિી જતો નથી, ્પણ તમરારરા
ક્ષેત્મરાં તમરારે સ્ફળ ખેડતૂ ્પણ હોિું જોઈએ. દર િિગે ષનિૃત્ત થઈ
રહે લરા ખેતીષિદોએ ્પણ ખેતી સરાથે સંકળરાયેલરા રહી અ્યોને
પ્ેરણરા આ્પિી જોઈએ. તમરારી અંદરનો ખેડતૂ જીિંત રહે િો
જોઈએ. ્ફરાજલ સમયમરાં તમરારરા રસોડરાનરા બગીચરામરાં ખેતીમરાં
રચયરા્પચયરા રહે િું જોઈએ. આ બરાબત તમને વયિસરાય તરીકે
ખેતી સરાથે જોડરાયેલરા રરાખશે,” એમ શ્ી તોમરે જણરાવયું હતુ.ં
શ્ી તોમરે જણરાવયું હતું કે,િડરાપ્રરાન શ્ી નરે ્રિ મોદીએ
ખેતીને પ્રારરા્ય આપયું છે અને 2022 સુરીમરાં ખેડતૂ ની આિક
બમણી કરિરાનો લક્યરાંક રરાખયો છે. એ દદશરામરાં, સરકરારે ટેકરાનરા
મહત્તમ ભરાિ ખેડતૂ ોનરા ષનિેશ ખચ્ધની દોઢ-ગણી નક્ી કયરા્ધ છે,
્પીએમ-દકસરાન યોજનરા હે ઠળ આિરી લેિરાયેલરા ખેડતૂ ોને િિગે
ખરાતરી્પૂિક્ધ રૂ.6000 તથરા દકસરાન ક્રેદડટ કરાડ્ધ હે ઠળ રૂ.
1,60,000ની લોનની ખરાતરી આ્પી છે. ખેડતૂ ોને લરાભનરા
ષિતરણમરાં ્પરારદષશ્ધતરાની તકેદરારી િડરા પ્રરાને રરાખી છે અને
હિે િચેદટયરાઓ તથરા દલરાલોની કોઈ ભૂષમકરા રહી નથી. એટલું
જ નહીં, ખેતી મરાટે ભંડોળ તથરા બજ ેટ સંબર
ં ી આરરારની ખેંચ
નહીં રહે , એમ તેમણે જણરાવયું હતુ.ં
શ્ી તોમરે જણરાવયું હતું કે 29મી ્ફે બ્ુઆરીએ
િડરાપ્રરાને 10,000 નિરા ્ફરામ્ધર પ્ોડ્ુસર ઑગગેનરાઈઝેશનની
(એ્ફ્પીઓ) નોંરણીઓ શરુ કરી હતી, જ ેથી સહકરારી ખેતીને
પ્ોતસરાહન આ્પી શકરાય. દરે ક એ્ફ્પીઓને ખેતી સંબંષરત
તમરામ પ્િૃષત્તઓ જ ેમ કે, િરાિણી, લણણીથી ષિતરણ અને
મરાકગેદટગ
ં મરાટે રૂ. ્પંદર લરાખ ્પૂરરા ્પરાડિરા મરાટે બજ ેટમરાં રૂ.
6600 કરોડની જોગિરાઈ કરિરામરાં આિી છે. તેનરા મરાટે, રૂ.
1,500 કરોડનું ક્રેદડટ ગેર્ટી ્ફંડ નરાબરાડ્ધ અને એનસીડીસી
દ્વ્રરરા સંયુ્ત્પણે રચિરામરાં આવયું છે.
ઉતારો – (પનૉસ્ટ કરાયરુઃ પહે લી માર્ચ, 2020, સાંજ ે 7:03 વાગયે, પીઆઈબી દિલહી દ્ારા)
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2024 સુરીમાં તમામ ગ્ામીણ ઘરદો માટે હર ઘર જલ
(પાઈપ દ્ારા પાણી પુરવઠદો)ની ખાતરી માટે જલ જીવન
વમશન. નવું મંત્ાલય -“જલ શવ્ત મંત્ાલય”, રાજય
સરકારદો સાથે એકીકૃ ત તથા સાકલયવાદી રીતે જળ સ્દોતદો
તથા પાણી પુરવઠાના વયવસથાપન માટે
તમામ ભારતીયદોને સુરવક્ષત અને પૂરતા પ્રમાણમાં પીવાનું
પાણી પૂરું પાડવું એ સરકારની પ્રાથવમકતા છે.
નરાણરાં તથરા કૉ્પષોરે ટ બરાબતોનરાં કે્રિીય પ્રરાન શ્ીમતી
ષનમ્ધલરા સીતરારરામને જણરાવયું હતું કે ભરારતની જળ સુરક્ષરાની
ખરાતરી તથરા તમરામ ભરારતીયોને સુરષક્ષત અને ્પૂરતરા
પ્મરાણમરાં ્પીિરાનું ્પરાણી ્પૂરું ્પરાડિું એ સરકરારની પ્રાથષમકતરા
છે. સંસદમરાં કે્રિીય બજ ેટ 2019-20 રજૂ કરતી િખતે
શ્ીમતી સીતરારરામને જણરાવયું હતું કે જળસ્ોત મંત્રાલય, દરિર
ડેલિ્પમે્ટ ઍ્ડ ગંગરા દરજુ ષિનેશન તથરા ષમષનસટટ્ી ઑ્ફ
દડટ્ષ્કંગ િૉટર ઍ્ડ સેષનટેશનનું એકત્ીકરણ કરી ને
રચિરામરાં આિેલું જલ શષ્ત મંત્રાલય આ દદશરામરાં એક
મહતિનું ્પગલું છે. આ નિું મંત્રાલય આ્પણરા જળસ્ોતો
તથરા ્પરાણી ્પુરિઠરાનું વયિસથરા્પન એકીકૃ ત તથરા સરાકલયિરાદી
રીતે કરશે, તથરા 2024 સુરીમરાં તમરામ ગ્રામીણ ઘરો મરાટે
હર ઘર જલની (્પરાઈ્પ દ્રારરા ્પરાણી ્પુરિઠો) ખરાતરી મરાટે
જલ જીવન વમશન હે ઠળ કરામ કરશે.
સથરાષનક સતરે ્પરાણીનરા એકીકૃ ત મરાગ અને ્પુરિઠરાનરા
વયિસથરા્પન ્પર આ ષમશન દડ્પરાટ્ધમ્ે ટ ઑ્ફ દડટ્ષ્કંગ િૉટર
ઍ્ડ સેષનટેશન હે ઠળ ધયરાન કેષ્રિત કરશે, તેમરાં રે ઈન િૉટર
હરાિગેષસટગ
ં , ભૂગભ્ધજળ દરચરાજ ્ધ અને ખેતીમરાં ્પુનઃઉ્પયોગ
મરાટે ઘરોનરા ખરરાબ ્પરાણીનરા વયિસથરા્પન જ ેિી સ્ોત ટકરાઉ્પણરા
મરાટે સથરાષનક મરાળખરાકીય સુષિરરાઓનરા ષનમરા્ધણનરા ઉકેલોનો
સમરાિેશ હશે. જલ જીવન વમશન કે્રિ તથરા રરાજય સરકરારોની
અ્ય યોજનરાઓનું એકત્ીકરણ કરશે જ ેથી દેશભરમરાં ટકરાઉ
્પરાણી ્પુરિઠરાનરા તેનરા ધયેયને પ્રાતિ કરી શકરાય.
(પ્ેસ ઈન્નૉમમે્શન બયરુરો, ભારત સરકાર. નાણાં મંત્ાલય,
તારીખ 5.7.2019) માંથી ઉતારો

તરસયરા મરાણસ મરાટે ્પરાણીનું એકટી્પું સોનરા કરતરાં િરુ મૂલયિરાન હોય છે

આવદો શીખીએ

ન

મસકરાર, સિચછતરા અને આરોગયરક્ષણ ષિશે તમે કેટલું
જાણો છો તેનું મૂલયરાંકન કરિરા મરાટે નીચે કેટલરાક પ્શ્ોની
યરાદી આ્પી છે. તમરામ સરાચરા જિરાબોની આસ્પરાસ ચકરડું કરો
(અલગ કરાગળ ્પર જ ેથી આ કસોટી ્ફરીથી લઈ શકરાય). તમે
આ કસોટી ્પૂરી કરી લો એ ્પછી આગરામી ્પરાનરા ્પર આ્પેલરા
જિરાબો સરાથે સરખરાિી શકો છો. આથી ઈમરાનદરારી્પૂિક્ધ આ
પ્શ્રાિષલ ્પર હરાથ અજમરાિો અને અ્યોને ્પણ આિું કરિરા
અને શીખિરાની પ્ેરણરા આ્પો.
1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.

4.
a.
b.
c.
5.
a.
b.
c.

6.
a.
b.
c.
d.

હાથથી મેલું ઉપાડવાનું કામ કેવું ગણાય
અમરાનિીય
અસિચછ
ગેરકરાયદે અને અ્પરરાર
ઉ્પરનું બરું

7.
a.
b.

રુરલ સેવનટરી માટ્ધ શું છે
ગ્રામ ્પંચરાયતની સેષનટરી મદટદરયલ ્પરાંખ
સરકરાર દ્રારરા સથરાષ્પત બલૉક સતરની સેષનટરી
દુકરાન
ગ્રામીણ ષિસતરારોમરાં સેષનટેશન મદટદરયલ િેચતું
આઉટલેટ

ગામની પાણી અને સવચછતા સવમવત એટલે
સિચછતરાનું ધયરાન રરાખિરા મરાટે નીમિરામરાં આિેલી
c.
સરકરારી કમ્ધચરારીઓની સષમષત
ગરામિરાસીઓ દ્રારરા ચૂંટી કરાઢિરામરાં આિેલી સષમષત
8.
ગરામનરા સિયંસેિી કરાય્ધકતરા્ધઓની સષમષત
ગ્રામ ્પંચરાયતની એક ્પેટરા-સષમષત
a.
ગામમાં યદોગય સફાઈ-પગલાં કદોની જવાબદારી છે b.
c.
ગરામિરાસીઓ
9.
ગ્રામ ્પંચરાયત
સિરાસ્થય કમથીઓ
a.
ઉ્પરનરા બરરા
b.
c.
નીચે જણાવેલામાંથી કયું સાચું છે?

પલાવસટકનદો ઉપયદોગ ઘટાડવદો જ રહ્દો કેમ કે તે
્પયરા્ધિરણમરાં પ્દૂિણ િરરારે છે
સિચછતરાની કરાય્ધક્ષમતરા ્પર અસર કરે છે
તિચરા સંબંરી બીમરારીઓનું કરારણ બને છે
ગ્ામીણ કચરાનદો વનકાલ કરવાનદો શ્ેષ્ઠ માગ્ધ છે
તેને તળરાિ /સરોિરમરાં ્ફેં કિો
ઘરોને તેને બરાળિરા કહે િું
િૈજ્રાષનક ઢબે તેને અલગ કરી અને ઉષચત ટેષ્નકલ
ષિકલ્પની ્પસંદગી કરિી

બરાળકનો ચહે રો હરાષનકરારક નથી હોતો
10. પ્રાણીની લાદનદો વનકાલ કરવાનદો શ્ેષ્ઠ માગ્ધ છે
બરાળકનો ચહે રો ઓછો હરાષનકરારક હોય છે
બરાળકનો ચહે રો સગીર િયની વયષ્તનરા ચહે રરા a.
કમ્પોષસટગ
ં
જ ેટલો જ હરાષનકરારક હોય છે
b.
બરાયો-ગેસ પલરા્ટમરાં તેનરા ્પર પ્દક્રયરા કરિી
c.
ભસમીકરણ
શૌચાલય હદોવાનદો સૌથી મહતવનદો ઉદ્ ેશ છે
સુખચેન ્પૂરું ્પરાડિું
મોભો-પ્ષતષ્ઠરા દેખરાડિરા મરાટે
મળસંબંરી ્પદરાથ્ધ સરાથે મનુષય સં્પક્ધ રોકિરા મરાટે

11. પાણી તથા સવચછતાની સોંપણી ગ્ામ પંચાયતને
કરવાનું મુખય કારણ છે

a.
ભારતીય ગામડાઓ માટે કયા પ્રકારનું જાજરુ b.
c.
આવથ્ધક દૃવષ્એ સૌથી વરુ યદોગય છે?
ઈકો-સેષનટેશન જાજરુ
ખરાડરા જાજરુ
સેષપટક ટૅ્ક જાજરુ

્પરાણી બચરાિો, ષિશ્વ તમરારરા હરાથમરાં છે.

િહીિટી ખરાતરાં ્પર કરાય્ધબોજ િરુ છે
ખચ્ધમરાં ઘટરાડો કરિરા
ગરામિરાસીઓ અને તેમનરા પ્ષતષનષરઓ ્પોતરાનરા
ષિસતરાર મરાટે ષિકરાસ યોજનરા બનરાિે, તેનો અમલ
કરે અને તેની દેખરે ખ રરાખે તો શ્ેષ્ઠ ્પદરણરામો આિે
છે
ગ્ામદોદય સંકલપ
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12. નીચેમાંથી કયા ઉપાયનદો યદોગય ઉપયદોગ કરવામાં d.
આવે તદો તેનાથી પીવાનું પાણી સુરવક્ષત બને છે? e.
f.
a.
તેને ઉકરાળિરાથી
g.
b.
્લોદરન ઉમેરિરાથી

હરાથથી-ખોદેલો ઢરાંકેલો કૂિો
બૉરહૉલ
િરસરાદ આિરો
ઉ્પરનરા બરરા

c.
d.
e.
f.

તેને ગરાળિરાથી
સૂય્ધપ્કરાશમરાં જતં ુરદહત કરિરાથી
્પરાણીમરાંનરા કણોને તષળયે બેસિરા દેિરાથી
ઉ્પરનરા તમરામ

b.
c.

દદિસમરાં એકિરાર ઢીલો અથિરા ્પરાણી જ ેિો મળ થિો
દદિસમરાં ઓછરામરાં ઓછરા 10 િખત ઢીલરા અથિરા 16. એવી કઈ આવશયક ચીજો છે જેની હાથ રદોવા માટે
્પરાણી જ ેિરા મળ થિરા
કદોઈને પણ જરૂર પડી શકે છે?

15. પીવાના પાણીના સંગ્હનદો સૌથી સુરવક્ષત માગ્ધ
કયદો?

a.
b.
13. ડાયેરરયા (અવતસાર)ની શ્ેષ્ઠ વયાખયા શું છે?
c.
a.
દદિસમરાં ત્ણ અથિરા િરુ િખત ઢીલરા અથિરા ્પરાણી d.
e.
જ ેિરા મળ થિરા

મરાટીનરા મરાટલરામરાં
તેલનરા સિચછ ્પી્પડરામરાં
ડોલમરાં
સરાંકડરા મોં અને ઢરાંકણ રરરાિતરા િરાસણમરાં
ચુસત ઢરાંકણ, સરાંકળું ગળું, અને નળ રરરાિતરા
િરાસણમરાં

14. નીચેનામાંથી કયા જળસ્દોતદો દૂવષત હદોઈ શકે છે? a.
b.
a.
નદી
c.
b.
સરોિર
d.
c.
્પરાઈ્પ દ્વ્રરારરા આિતું ્પરાણી

્પરાણી
સરાબુ અથિરા રરાખ અથિરા રે તી.
િહે તું ્પરાણી
ટુિરાલ

જયાં જાહે રમાં શૌચની પ્રથા છે તયાં મૌવખક મળ ચક્ર

જવાબદો
1.
2.
3.
4.
5.
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d
d
c
c
b

6.
7.
8.
9.
10.

d
c
a
c
b

11.
12.
13.
14.
15.

c
f
a
g
e

્પરાણી ષિનરા અહીં કશું જ બરાકી નહીં રહે

તમારદો પ્રવતભાવ અમારા માટે મૂલયવાન છે!
ગુંદરથી ચોંટરાડો PASTE WITH GLUE

Feedback Form For Gramoday Sankalp/
ગ્ામદોદય સંકલપ માટેનું પ્રવતભાવ ફૉમ્ધ

અહીંથી કરા્પો TEAR HERE

Name/નરામ ....................................................................................................................................................................................................
Designation/હોદ્ો .........................................................................................................................................................................................
Address/સરનરામું ..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Email/ઈમેઈલ .................................................................................. Phone/્ફોન .......................................................................................
1.

Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/ગ્રામોદય સંકલ્પની સમગ્તઃ ગુણિત્તરા ષિશે તમરારો અષભપ્રાય (): Excellent/ઉતકૃ ષ્
 Very Good/બહુ સરસ
 Good/સરસ
 Average/સરે રરાશ

2.

Impact on the readers in terms of awareness generation/જાગરુકતરા ષનમરા્ધણ સંદભગે િરાચકો ્પર પ્ભરાિ (): Positive/સકરારરાતમક
 Average/સરે રરાશ
 Indifferent/તટસથ

3.

Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/્પંચરાયતોનરા લરાભ મરાટેની યોજનરાઓ ષિશે /જાગૃતતરા (): Well aware/સરારી ્પેટે /જાગૃત
 Need improvement/સુરરારરાની આિશકતરા

4.

How did you find the content of the magazine. Is it useful?/મેગેષઝનમરાંની સરામગ્ી તમને કેિી લરાગી, શું તે ઉ્પયોગી છે? (): Yes/હરા
 No/નરા

5.

Do you feel government schemes showcased are beneficial/શું તમને લરાગે છે કે પ્દષશ્ધત કરિરામરાં આિેલી સરકરારી યોજનરાઓ
લરાભદરાયક છે (): Yes/હરા
 No/નરા

6.

Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/શું તમને મેગેષઝનની િરુ પ્તોની જરૂર છે. જરૂર હોય તો, કૃ ્પરા કરી
સ્પષ્ કરો
Issue No./અંક ક્રમરાંક _____________
Quantity/સંખયરા _____________

7.

How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/આગરામી અંકો બરાબતે ્પંચરાયતોને
કેટલી પ્તો મોકલિી જોઈએ એ ષિશે તમરારું શું સૂચન છે
 1-2
 3-5
 6-10
 11-15

8.

Your comments, suggestions, for us, to improve this Magazine/
આ મેગેષઝનમરાં સુરરારો લરાિિરા અમરારરા મરાટે તમરારી દટપ્પણીઓ, સૂચનો
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

અવર સવચવ
પંચાયતી રાજ મંત્ાલય

સરદાર પટેલ ભવન, સંસદ માગ્ધ, નવી રદલહી – 110001
વેબસાઈટઃ www.panchayatiraj.nic.in

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001
Website : www.panchayatiraj.nic.in

ગ્ામદોદય સંકલપ


ગુંદરથી ચોંટરાડો PASTE WITH GLUE

ગુંદરથી ચોંટરાડો PASTE WITH GLUE

We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/
ગ્રામોદય સંકલ્પ ષિશેનરા આ્પનરા મૂલયિરાન સૂચનો અને પ્ષતભરાિોનું અમે સિરાગત કરીએ છીએ
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ખોલિરા મરાટે અહીંથી કરા્પો TO OPEN CUT HERE

આંતરદેશીય પત્ કાડ્ધ

્પૉસટલ કરાડ્ધ

INLAND LETTER CARD
ખોલિરા મરાટે અહીંથી કરા્પો TO OPEN CUT HERE

` 2.50/-

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
SARDAR PATEL BHAWAN

SANSAD MARG, NEW DELHI

ષ્પન PIN

1 1 0 0 0 1

બીજી ગડી SECOND FOLD

કોઈ બીડરાણ મંજૂર નથી
સરનરામરામરાં ષ્પન કૉડ લખો
મોકલનરારનું નરામ અને સરનરામું:–

ષ્પન PIN

50

માચ્ધ 2020

NO ENCLOSURES ALLOWED
WRITE PIN CODE IN ADDRESS
SENDERS NAME AND ADDRESS :–

ખોલિરા મરાટે અહીંથી કરા્પો TO OPEN CUT HERE

POSTAL STAMP

“સવચછતાની જેમ, આવદો આપણે જળ સંવર્ધનને પણ જન આંદદોલન બનાવીએ.”
“આપણે જયારે એકસાથે આવીએ છીએ અને સખત મહે નત કરીએ છીએ, તયારે સૌથી મુશકેલ લાગતાં કાયયો પણ
સફળતાપૂવ્ધક પૂણ્ધ કરી શકાય છે. જન જન જુ ડેગા, જલ બચેગા.”

– વડા પ્રરાન મદોદી
(30મી જૂ ન, મન કી બરાતમરાં)

ગ્રામોદય સંકલ્પ ગુજરરાતી આિૃષત્ત
ભરાગ -૧ અંક 6
મરાચ્ધ 2020

જળ સંવર્ધન અને
રે ઈનવૉટર હાવવેવસટંગ

પારંપારરક સ્દોતદોનું
નવીનીકરણ

પુનઃઉપયદોગ અને રરચાજ્ધ

જળ-વવભાજક વવકાસ

સઘન વનીકરણ

જલ શવ્ત
અવભયાન
~
5
દરવમયાનગીરીના
ક્ષેત્દો

્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય
્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય
www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi
Ministry of Rural Development
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi
Ministry of Drinking Water & Sanitation
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

Panchayati Raj You Tube Channel

્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય દ્રારરા મુદરિત અને પ્કરાષશત
મુખય સંપાદકઃ સુનીલ કુ મરાર, સષચિ, ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય
મુદ્રણઃ ઈષ્ડયરા ઑફ્ફસેટ પ્ેસ, એ-1, મરાયરા્પુરી ઈ્ડષસટટ્યલ
એદરયરા, ્ફે ઝ -1, મરાયરા્પુરી, નિી દદલહી – 100064
પ્રકાશનઃ ્પંચરાયતી રરાજ મંત્રાલય, ભરારત સરકરાર, સરદરાર
્પટેલ ભિન, નિી દદલહી - 110001

ગ્ામદોદય સંકલપનદો અનુવાદ અનુભવી અનુવાદકદો દ્ારા સરળ અને સમાન્યપણે બદોલાતા શબદદોમાં અથ્ધ વય્ત કરવાના પ્રયાસસાથે કરવામાં આવયદો છે. અનુવાદમાં અજાણતા જો કદોઈ ભૂલ અથવા ત્ુરટ મળી
આવે તદો તે ઈરાદા વવનાની તથા કદોઈની લાગણી દુભાવવા માટેની નથી. મંત્ાલય અથવા મુદ્રક આ અંગે કદોઈ રીતે જવાબદાર નથી.

