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http://nm-4.com/9l98

https://www.narendramodi.in/category/infographics

https://www.narendramodi.in/category/infographics

https://narendramodi.in

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.narendramodiapp

https://www.narendramodi.in/category/infographics

ಪರಿವಿಡಿ
ಪರಾಧಾನ ಸಂಪಾದಕರ್:

ಸ್ನಲ್ ಕ್ಮಾರ್ (ಐಎಎಸ್)
ಕಾಯಚ್ದಶಚ್
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

4

ಸಹ ಸಂಪಾದಕ:

ಮಾಲ್ತು ರಾವತ್
ಉಪ ಕಾಯಚ್ದಶಚ್

9

13
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಪರಾೀತಾಸಿಹ
(ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಪಂಚಾಯತ್
ಪರಾಶಸ್ತುಗಳು)

27

31
ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಣಕಾಸ್
ಆಯೀಗ {(ಎಫ್ಎಫ್ಸ್), ಅವಧಿ
2015-20}

ಸ್ಭಾಶ್ ಸಂಗಾವಿನ್
ಅಧಿೀನ ಕಾಯಚ್ದಶಚ್

ರಾಧೆ ಶಾ್ಮ್ ಭಾರದಾವಿಜ್
ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರ

ಮಾನ್
ಕಾಯಚ್ದಶಚ್ಯವರಿಂದ
ಸಂದೆೀಶ

ಮಾನ್ ಸಚಿವರಿಂದ ಸಂದೆೀಶ

ಸಂಪಾದಕ:

ಸ್ಜಾತ ಶಮಾಚ್
ಆರ್ಚ್ಕ ಸಲಹೆಗಾರ

5

ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರಾಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ(ಜಿಪಿ)
ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು

ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಗಾರಾಮ ಸವಿರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ (ಆರ್ಜಿಎಸ್ಎ)–
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥೆ(ಪಿಆರ್ಐಗಳು)ಗಳ ಸಾಮರ್ಚ್ ಹೆಚಿಚಿಸಲ್
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ಸಂದೆೀಶ
ಶರಾೀ ನರೆೀಂದರಾ ಸ್ಂಗ್ ತೊೀಮರ್

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೆೈತರ ಕಲಾ್ಣ ಸಚಿವರ್, ಗಾರಾಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧಿ
ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಭಾರತ ಸರಕಾರ

ಗಾ್ರಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆರನೆೋ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ.
ನನಗೆೊತುತು, ಈ ಸಂಚಿಕೆ, ಹಂದನ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥೆಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತತುದೆ. ದೆೊರೆಯುವ ಸಿೋಮಿತ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಧಿ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ನಾಯಾಯದ ಗುರಿಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಉದೆದೋಶದಂದ ಅಭಿವೃದಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬಾದರಿಯನು್ನ ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ವಹಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಾ್ರಮಸಭೆಯ ಸದಸಯಾರಾಗಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಮತುತು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು ಎಲಲಿರೊ ಸೆೋರಿ
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ (ಜಿಪಿಡಿಪಿ) ಮೊರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿಗೊ ಒತುತು ನಿೋಡಬೆೋಕೆಂದು ನಾನು
ವಿನಂತ್ಸುತೆತುೋನೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಹೋಗಿವೆ: (1) ನಿಮ್ಮ ಜಿಪಿಡಿಪಿಯ ದೊರದೃಷ್ಟಿಯು, ನಿೋವು ಯಾವ ರಿೋತ್ಯ ಹಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತುೋರಿ? ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷುಟಿ ಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸಬೆೋಕು; (2) ಸ್ಪಷಟಿ ಗುರಿಗಳನು್ನ ನಿಗದಪಡಿಸಿ; ಮತುತು (3)
ನಿಗದತ ಗುರಿಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಪಾರದಶಥಿಕ ಕ್್ರಯಾ-ಯೋಜನೆಯನು್ನ ರಚಿಸಿ. ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ
ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯು ಸಮಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರಬೆೋಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 11 ನೆೋ ಅನುಸೊಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಿಟಿ ಮಾಡಲಾದ
ಎಲಾಲಿ 29 ವಿಷಯಗಳ ಅನುಷಾಠಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರಥಿ ಸಮನ್ವಯವನು್ನ ಕಾಯುದಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕು.

ಕೆೋಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಎನ್ಡಿಎ ಸಕಾಥಿರ ಈಗಿನ ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದೆದೋಶದಂದ ಪ್ರಮುಖ
ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮೊಲಗಳಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ದೆೊರೆಯುವ ಹರದ ನಿವಥಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚು ಪಾರದಶಥಿಕತೆ
ಮತುತು ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು, ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಹರಕಾಸು ನಿವಥಿಹಣಾ ವಯಾವಸೆಥೆಯನು್ನ (ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್)
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜಯಾಗಳನು್ನ ಪ್ರೋತಾಸೆಹಸಿದೆ. ಚುನಾಯಿತ ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು
ಮತುತು ನೌಕರರ ಸಾಮರಯಾಥಿ ಹೆಚಿಚುಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿಶೆೋಷ ತರಬೆೋತ್ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವನೊ್ನ ಸಹ ನಡೆಸುತತುದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ
ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವಾದ "ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಗಾ್ರಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ" ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೆೋತ್, ತಾಂತ್್ರಕ ನೆರವು ಮತುತು
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲವನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ನೆರವು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳಿ್ಳಗಳ ಆಡಳಿತ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು
ನೆರವು ನಿೋಡಿದ ಇಂತಹ ಎಲಾಲಿ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಸಕಾಥಿರ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ದೆ.

2022ರ ವೆೋಳೆಗೆ ರೆೈತರ ಆದಾಯವನು್ನ ದುಪ್ಪಟುಟಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಗಟಿಟಿ ಸಂಕಲ್ಪದೆೊಂದಗೆ ಕೆೋಂದ್ರ
ಸಕಾಥಿರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತುದೆ. ಈ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ನೆರವೆೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತುರುವ ಸವಾಲುಗಳನು್ನ ಗೆಲಲಿಲು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಫಸಲ್ ಬೋಮಾ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎಫ್ಬವೆೈ) ಮತುತು ಮಾಪಥಿಡಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಫಸಲ್ ಬೋಮಾ
ಯೋಜನೆ(ಆರ್ಡಬುಲಿಯುಬಸಿಐಎಸ್)ಯನು್ನ ಉತತುಮಗೆೊಳಿಸಲು ಕಾಯಾಬನೆಟ್ ಇತ್ತುೋಚೆಗೆ ಅನುಮತ್ ನಿೋಡಿತು.

ಮಾನಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಗಳ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಕಾಯಾಬನೆಟ್ ಸಮಿತ್ಯು 2019-20 ಮತುತು 2023-24
ರ ನಡುವಿನ ಐದು ವಷಥಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ಹೆೊಸ ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನು್ನ (ಎಫ್ಪಿಒ) ಸಾಥೆಪಿಸಲು ಅನುಮತ್
ನಿೋಡಿದೆ. ಈ ಮೊಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಭಿವೃದಧಿಯಿಂದ ರೆೈತರು ಹೆಚಿಚುನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಗುತತುದೆ.
ಪ್ರತ್ ಎಫ್ಪಿಒ, ಅದು ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಐದು ವಷಥಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತತುದೆ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೋ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷಟ್ ಪಿತಾಮಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಗಾ್ರಮ ಸ್ವರಾಜ್
ಕನಸನು್ನ ಈಡೆೋರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತುದಾದರೆ. ಇದನು್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥೆಗಳು
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳೆೊ ಂದಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತುತು ಸಮನ್ವಯವನು್ನ ಒಟುಟಿಗೊಡಿಸಿ,
ಹೆೊಸ ಚೆೈತನಯಾದಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತುವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರಥಿ ವಿಶಾ್ವಸವಿದೆ. ಹಾಗೊ ಸಕಾಥಿರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಾಯಾರ
ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಅನುಷಾಠಾನಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಸುತತುವೆ ಮತುತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನು್ನ ಅಹಥಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರಥಿ ವಿಶಾ್ವಸವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನಿ್ವತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಹೆೊಸ
ಭಾರತವನು್ನ ಕಟುಟಿವ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಪೂರೆೈಸಲು ಇದು ನಿಸಸೆಂದೆೋಹವಾಗಿ ನೆರವು ನಿೋಡುವುದು.
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ಮಾರ್ಚ್ 2020

(ನರೆೀಂದರಾ ಸ್ಂಗ್ ತೊೀಮರ್)

ಸಂದೆೀಶ
ಸ್ನಲ್ ಕ್ಮಾರ್, ಐಎಎಸ್

ಕಾಯಚ್ದಶಚ್
ಭಾರತ ಸರಕಾರ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

"ಗಾ್ರಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ" ದ ಆರನೆೋ ಸಂಚಿಕೆಯನು್ನ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಪಿಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿೋರು
ಸರಬರಾಜು ಮತುತು ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತ್ಳಿಸಲು ದೆೋಶಾದಯಾಂತ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತುರುವ ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲ ಜಿೋವನ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2024 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಿೋರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿೋರು
ಸರಬರಾಜು ಖಾತ್್ರಪಡಿಸುವ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಗುರಿಯನು್ನ ಕೆೋಂದ್ರ ಸರಕಾರ ನಿಗದಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥೆಗಳು ಮತುತು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳ ಸಹಕಾರವನು್ನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲ
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತುತು ಮಳೆನಿೋರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮಿೋರ ಜನರ ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯನು್ನ
ಉತೆತುೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಬಹುದು.

ಯಾವುದೆೋ ಆರೆೊೋಗಯಾಕರ ಮತುತು ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಯಾವಸೆಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನು್ನ ತಲುಪುವ ಮಟಟಿಮದಲ ವಯಾವಸೆಥೆಯಾಗಿ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಸುತತುವೆ. ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಳೆದ ವಷಥಿ ನವೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಭಾರತ್ೋಯ ಸಂವಿಧಾನ ಮತುತು
ಮೊಲಭೊತ ಕತಥಿವಯಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತುದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು 2020 ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 14 ರಂದು ಭಾರತ್ೋಯ
ಸಂವಿಧಾನ ಶಲ್್ಪ ಡಾ. ಭಿೋಮ್ ರಾವ್ ಅಂಬೆೋಡಕೆರ್ ಜಯಂತ್ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಮುಕಾತುಯಗೆೊಳ್ಳಲ್ದೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಲಾದ
ಮೊಲಭೊತ ಕತಥಿವಯಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದೆದೋಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಲಾಲಿ 11 ಮೊಲಭೊತ ಕತಥಿವಯಾಗಳಿಗೆ, ವಿಡಿಯೋ ತಾರಗಳನು್ನ ಮತುತು ರೆೋಡಿಯ ಜಾಹರಾತುಗಳನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದೆ
ಮತುತು ಅವನು್ನ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕತಥಿವಯಾಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಗಾ್ರಮಿೋರ
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸಲು, ಜಿಪಿಗಳ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಮತುತು ಇತರ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಾರಗಳನು್ನ ಮತುತು ರೆೋಡಿಯ ಜಾಹರಾತುಗಳನು್ನ ಬಳಸುವಂತೆ ನಾನು ಎಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳನು್ನ
ವಿನಂತ್ಸುತೆತುೋನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ದೆೊರೆಯುವ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್- www.panchayat.gov.in/constitution-day.

ಸಚಿವಾಲಯವು, ಗೌರವಾನಿ್ವತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಗಳ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತುತು ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ಕಸ ನಿವಥಿಹಣೆ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಗೆ
ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೋಡಲು ಗಾ್ರಮ ಸಮುದಾಯಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಹುರಿದುಂಬಸಿದೆ. ಈ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ರಾಜಯಾ
ಸಕಾಥಿರಗಳ ಮೊಲಕ ಸೊಕತು ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನಗಳನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಗೆೊಳಿಸಲು ಚುನಾಯಿತ ಪಂಚಾಯತ್
ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು ಮತುತು ಗಾ್ರಮ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೆೈಜೆೊೋಡಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತ್ಸುತೆತುೋನೆ.

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸಚಿವಾಲಯದ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು ಮತುತು ಅಭಿಯಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಲೆೋಖನಗಳು
ಮತುತು ಯಶಸಿಸೆನ ಕತೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ ಮತುತು ಬಾಲಿಕ್ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ
ಹೆೊಸಬಗೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನು್ನ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಮಹಳೆಯರ ಸಬಲ್ೋಕರರದ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ
ಯಶಸಿಸೆನ ಕಥೆಗಳನು್ನ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳ ಮತುತು ನೌಕರರ ಸಹಕಾರದೆೊಂದಗೆ, ಸರಕಾರಿ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸೊಕತು
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನು್ನ ತಲುಪುತತುದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಕೆಕೆ ಯಾವುದೆೋ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ.

ಗಾ್ರಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಉಪಯುಕತುವಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತೆತುೋನೆ.
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ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಗಾರಾಮ ಸವಿರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ (ಆರ್ಜಿಎಸ್ಎ) - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಂಸೆಥೆಗಳ (ಪಿಆರ್ಐ ಗಳು) ಸಾಮರ್ಚ್ ಹೆಚಿಚಿಸಲ್ ಅವಶ್ಕತೆಗಳಿಗನ್ಗ್ಣವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಉತತುಮವಾದ ಸಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಸಾಧನ

ರಾ

ಷ್ಟ್ೋಯ ಗಾ್ರಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನವು ಪಂಚಾಯತ್ ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಮಿಷನ್
ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದುದ, ಆಂತೆೊಯಾೋದಯದೆೊಂದಗೆ ಜೆೊತೆಗೊಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
ಇದು ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥೆಗಳನು್ನ (ಪಿ. ಹಾಗೊ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ 117 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಐಗಳನು್ನ
ಆರ್.ಐ ಗಳು) ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೆೊಂದದೆ. ಈ ಬಲಪಡಿಸಲು ಒತುತು ನಿೋಡುವ ಮೊಲಕ ಸುಸಿಥೆರ ಅಭಿವೃದಧಿ
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಆರ್ಐಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಗಳನು್ನ (ಎಸ್ಡಿಜಿ ಗಳು) ಸಾಧಿಸಲು ಪಿಆರ್ಐಗಳನು್ನ
ಚುನಾವಣೆಯ 6 ತ್ಂಗಳೆೊ ಳಗೆ ತ್ಳಿಹೆೋಳುವ ಮೊಲ ತರಬೆೋತ್ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಮದಲ ಉದೆದೋಶವಾಗಿದೆ.
ನಿೋಡಲಾಗುತತುದೆ. ಅವರು ಆಯೆಕೆಯಾದ ಎರಡು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಸುಸಿಥೆರ ಅಭಿವೃದಧಿ ಗುರಿಗಳನು್ನ (ಎಸ್ಡಿಜಿ) ಮುಟಟಿಲು
ಮತೆತು ತರಬೆೋತ್ ನಿೋಡಲಾಗುತತುದೆ. ಸಾಮರಯಾಥಿವನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸುವ
ಪಿಆರ್ಐಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಾಮರಯಾಥಿಗಳನು್ನ
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಪಥಿಂರ್ ಅರವಾ
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲು
ಆರ್ಜಿಎಸ್ಎ
ಜನೆಯ ಒಟುಟಿ ಬಜೆಟ್
ವಾರ್ಥಿ ಸದಸಯಾರಾಗಿ ಹೆಚಿಚುರುವ ಅವರ
ಪ್ರಯತ್್ನಸುತತುದೆ.
ಅಲಲಿದೆೋ
ಇದು
ರೊ. 7255.50 ಕೆೊೋಟಿ,
ಪಾತ್ರ ಮತುತು ಜವಾಬಾದರಿಯ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಎಲಲಿವನೊ್ನ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಸಥೆಳಿೋಯ
ತ್ಳಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಅವರ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆೋಂದ್ರದ ಪಾಲು ರೊ. ಆಡಳಿತಕಾಕೆಗಿ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ
ನಿೋಡಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು, 4500.00 ಕೆೊೋಟಿ ಮತುತು ರಾಜಯಾದ ಸಾಮರಯಾಥಿವನು್ನ ವೃದಧಿಸುವ ಹಗಿಗೆಸುವ
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲು ರೊ. 2755.50 ಕೆೊೋಟಿ.
ಉದೆದೋಶವನು್ನ ಹೆೊಂದದೆ. ಅದಕಾಕೆಗಿ,
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅಸಿತುತ್ವದಲ್ಲಿಲಲಿದ
ಸಿದಧಿತೆ,
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಮೊಲಭೊತ
ದೆೊರೆಯುವ
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ
ಸೆೋವೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿಥಿಸುವ ಅವಶಯಾಕತೆ, ಭಾಗವಲಲಿದ IX ಪ್ರದೆೋಶಗಳೊ ಸೆೋರಿದಂತೆ ಸಮಪಥಿಕ ಬಳಕೆ, ತಮ್ಮದೆೋ ಆದ
ಆಡಳಿತಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು, ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತು ಕೆೋಂದಾ್ರಡಳಿತ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಸುವುದು,
ಇತಾಯಾದಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ (ಯುಟಿ) ಈ ಯೋಜನೆ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೆೊತೆಗೊಡುವುದು,
ಮೊಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ವಿಸತುರಿಸುತತುದೆ. ಈಶಾನಯಾ ರಾಜಯಾಗಳು, ಇಂತಹ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ,
ಸದಸಯಾರು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತು ಜಮು್ಮ ಪಾ್ರರಮಿಕ
ಆರೆೊೋಗಯಾ
ಮತುತು
ಕಾಶಮೀರದ
ಕೆೋಂದಾ್ರಡಳಿತ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪಿಲಿಕೆೋಶನ್ಗಳ ಬಗೆಗೆಯೊ ಅವರಿಗೆ ಮತುತು
ರೆೊೋಗನಿರೆೊೋಧಕ ಶಕ್ತು, ಪೋಷಣೆ,
ಅರಿವು ಮೊಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವೆಲಲಿವೂ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋಂದ್ರ ಹಾಗೊ ರಾಜಯಾದ ಶಕ್ಷರ, ನೆೈಮಥಿಲಯಾ, ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥೆಗಳ ಉತತುಮ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿಯು 90:10 ಇರುತತುದೆ. ಮುಂತಾದ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಪಾ್ರಮುಖಯಾತೆಯ
ಆಡಳಿತ
ಮತುತು
ಕಾಯಥಿನಿವಥಿಹಣೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೆೋಶಗಳನು್ನ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಉಳಿದ ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯು 60:40
ಕಾರರವಾಗುತತುದೆ.
ಪಿಆರ್ಐಗಳ
ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆಯನು್ನ
ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆೋರೆ ಕೆೋಂದಾ್ರಡಳಿತ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಮುಖ
ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುವುದು.
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಕೆೋಂದ್ರದ ಪಾಲು 100%.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಅಡಚಣೆಗಳಾದ
ಇ-ಆಡಳಿತ ಮತುತು ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಚಾಲ್ತ
ಅಸಮಪಥಿಕ
ಅಧಿಕಾರ
ಹಂಚಿಕೆ,
ಪರಿಹಾರದ ಹೆಚಿಚುನ ಬಳಕೆಯ ಮೊಲಕ
ಮಾನವಶಕ್ತುಯ ಕೆೊರತೆ, ಅಸಮಪಥಿಕ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ ಆಡಳಿತದ ದಕ್ಷತೆ, ಸುಧಾರಿತ ಸೆೋವಾ ವಿತರಣೆ ಮತುತು
ಮತುತು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಯಥಿನಿವಥಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನು್ನ ಉತತುಮಗೆೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಇದು
ಸಿೋಮಿತ ಸಾಮರಯಾಥಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆೊಂದದೆ.
ಪ್ರಯತ್್ನಸುತತುದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾನವಶಕ್ತು,
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ
ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ, ತರಬೆೋತ್ ಮತುತು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ (ಜಿಪಿಡಿಪಿ) ತಯಾರಿ, ಗುರಮಟಟಿದ ತರಬೆೋತ್ ಮಾಡೊಯಾಲ್ಗಳ
ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಉತೆತುೋಜನ ನಿೋಡುವ ಮೊಲಕ ತಯಾರಿ
ಮತುತು
ಶಕ್ಷರ
/
ಬೆೊೋಧಕವಗಥಿಗಳಿಂದ
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಯಾವಸೆಥೆಯನು್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುತತುದೆ.
ಪಿಆರ್ಐಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಸಟಿರ್ ಟೆರೈನರ್ಗಳ ಗುಂಪನು್ನ

ಯೋ

ಸಕಾಥಿರವು 21.04.2018 ರಂದು 01.04.2018 ರಿಂದ
31.03.2022 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಗಾ್ರಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನದ
(ಆರ್ಜಿಎಸ್ಎ) ಮರುರಚಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ (ಸಿಎಸ್ಎಸ್)
ಅನುಷಾಠಾನಕೆಕೆ ಒಪಿ್ಪಗೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಮಾನಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು
ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದನಾಚರಣೆ 24.04.2018
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ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸವುದು, ಹೋಗೆ ಈ ಎಲಾಲಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡಲು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಥೆಗಳು
ಮತುತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸೆಥೆಗಳು / ಎನ್ಜಿಒಗಳ
ಸಹಯೋಗವನು್ನ
ಈ
ಯೋಜನೆ
ಉತೆತುೋಜಿಸುತತುದೆ.
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೆೋವೆ ವಿತರಣೆಗೆ
ಬಾವಿ ಒರಗುವವರೆಗೊ ನಿೋರಿನ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ತ್ಳಿಯುವುದಲಲಿ.

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಗೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಯಾ /ಯುಟಿಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಗೆ ನಿೋಡಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷಾಠಾನಕೆಕೆ ಒಂದು ವಷಥಿ
ಸಿಗುತತುದೆ ಹಾಗೊ 429.31 cr. 15 ರಾಜಯಾ/ಯುಟಿ ಗೆ 429.31
ಕೆೊೋಟಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಕೊಲವಾಗುವಂತೆ, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟಿಡಗಳಲ್ಲಿಯೆೋ
ಸಾಮಾನಯಾ ಸೆೋವಾ ಕೆೋಂದ್ರಗಳು (ಸಿಎಸ್ಸಿ) ಒಟಿಟಿಗೆ ಇರುವುದಕೆಕೆ
ಆದಯಾತೆ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಧಿಗಾಗಿ
ಬೆೋಡಿಕೆಗೆ ತಕಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮತುತು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ
ಮೊಲಕ ಆದಾಯವನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸುವುದಕೆಕೆ ಆರ್ಜಿಎಸ್ಎ
ಬೆಂಬಲ್ಸುತತುದೆ.
ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೀಜನೆ - ಗಾರಾಮೀಣ
ಪರಾದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಿಕ್ಕನೆ್ನೀ ಬದಲ್ಸ್ವ ಯೀಜನೆ
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಮರಯಾಥಿ ಹೆಚಿಚುಸಲು, ರಾಷ್ಟ್ೋಯ
ಗಾ್ರಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ (ಆರ್ಜಿಎಸ್ಎ) ಅತಾಯಾಧುನಿಕ,
ಒಗಿಗೆಸಬಹುದಾದ
ಸಂಪನೊ್ಮಲವಾಗಿ
ಬೆಳೆಸಲು
ಆಲೆೊೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ವಾರ್ಥಿ ಸದಸಯಾರು ಅರವಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಸದಸಯಾರನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಪಷಟಿತೆ ಹೆೊಂದರುವ
ವಲಯದ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಯಾಕ್ತುಗಳನಾ್ನಗಿ ಸಜುಜುಗೆೊಳಿಸಲು,
ಚುರುಕುತನ, ಕಲ್ಕೆ ಮತುತು ಪರಿವತಥಿನೆಗೆ ವಿಶೆೋಷ ಮಹತ್ವ
ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತುದೆ, ಆ ಮೊಲಕ ಅವರನು್ನ ಬದಲಾವಣೆಯ
ಹರಿಕಾರರನಾ್ನಗಿ
ಪರಿವತ್ಥಿಸಲು
ಹೆಚಿಚುನ
ಪ್ರಭಾವ
ಬೋರಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಎಲಾಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್
ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಪಿಆರ್ಐ-ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನು್ನ ಒಂದೆಡೆ
ಸೆೋರಿಸುವ ತರಬೆೋತ್ಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಪ್ರಸುತುತ ಮತುತು ಸಂಬಂಧಿತ
ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ತರಬೆೋತ್ಗೆ ಒತುತು ನಿೋಡಲಾಗುತತುದೆ. ಇದರಿಂದ
ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಮತುತು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ, ಒಡಿಎಫ್
ಹಳಿ್ಳಗಳು, ಆದಾಯ ತರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆರೆೊೋಗಯಾ, ಶಕ್ಷರ
ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಯಾಗಳ ಪ್ರತ್ಪಾದನೆ, ಇ-ಆಡಳಿತ
ಮುಂತಾದ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಥೆಳಿೋಯ ಅಭಿವೃದಧಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ
ವಾರ್ಥಿ/ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು.

2018-19ರ ವಷಥಿದಲ್ಲಿ, 32 ರಾಜಯಾ /ಯುಟಿಗಳ ವಾಷ್ಥಿಕ
ಕ್್ರಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (ಎಎಪಿ) ಸಚಿವಾಲಯವು ಒಪಿ್ಪಗೆ
ಕೆೊಟಿಟಿದೆ ಹಾಗೊ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜಯಾಗಳು/ಯುಟಿಗಳು
ಮತುತು ಅನುಷಾಠಾನಗೆೊಳಿಸುವ ಏಜೆನಿಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೊ. 598.21
ಕೆೊೋಟಿಯನು್ನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ,
ಯೋಜನೆಯನು್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾಯಥಿಗತಗೆೊಳಿಸುವ ಉದೆದೋಶ
ಮತುತು ನಿಗದತ ಉದೆದೋಶಗಳನು್ನ ಪ್ರಗತ್ಪರ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ
ಸಾಧಿಸಲು, 33 ರಾಜಯಾಗಳು/ಯುಟಿಗಳ 2019-20ನೆೋ ಸಾಲ್ನ
ವಾಷ್ಥಿಕ ಕ್್ರಯಾ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಆಜಿಥಿಎಸ್ಎಯ ಕೆೋಂದ್ರ
ಸಬಲ್ೋಕರರ ಸಮಿತ್ಯು 2019 ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ
ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಳಿಸುತತುದೆ.

ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ
ಆದೆೋಶದಂತೆ, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ
(ಜಿಪಿಡಿಪಿ) ತಯಾರಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಧಿ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ನಾಯಾಯಕಾಕೆಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೆೊರೆಯುವ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನು್ನ
ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೊ 14ನೆೋ ಹರಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಹರವನು್ನ
ಬಳಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಹರಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಷರತ್ತುನ ಮೋಲೆ,
ಭಾಗ - 9 ರಲ್ಲಿನ ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು
ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ಅನು್ನ
2015-16
ರಿಂದಲೆೋ
ತಯಾರಿಸಿ
ಕಾಯಥಿಗತಗೆೊಳಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ.

ಈ ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಚಿವಾಲಯವು 2015 ರಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿಗೆ
ಮಾದರಿ ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿತು ಮತುತು ಸಂವಿಧಾನದ 9ನೆೋ ಭಾಗ
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಿತು. ಈ ಮಾದರಿ
ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ, ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳು
ಜಿಪಿಡಿಪಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಯಾ-ನಿದಥಿಷಟಿ ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳನು್ನ
ತ್ಳಿಸಿವೆ. ಆಗಿನಿಂದ, ದೆೋಶಾದಯಾಂತ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು
ಜಿಪಿಡಿಪಿಗಳನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸುತ್ತುವೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಹನೆೊ್ನಂದನೆೋ
ಅನುಸೊಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಿಟಿ ಮಾಡಲಾದ 29 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಎಲಾಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಹೆೊಂದಕೆೊಂಡ
ಇಲಾಖೆಗಳ
ಯೋಜನೆಗಳೆೊ ಂದಗೆ
ಸಂಪೂರಥಿವಾಗಿ
ಒಡಗೊಡುವುದನು್ನ
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ
ಸಮಗ್ರ
ಮತುತು
ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನು್ನ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಎದುರುನೆೊೋಡುತತುದೆ.

ಇದಲಲಿದೆ, ಹಳಿ್ಳಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಅಗತಯಾತೆಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುರವಾಗಿ, ಸಚಿವಾಲಯವು 2015 ರ ಮದಲು ನಿೋಡಲಾದ
ಮಾದರಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳನು್ನ ಪರಿಷಕೆರಿಸಿದೆ.
ರಾಜಯಾಗಳು ಅವರ ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳನು್ನ ಹಗಿಗೆಸಲು, 2018 ರ
ಪರಿಷಕೃತ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳನು್ನ ರಾಜಯಾಗಳೆೊ ಂದಗೆ
ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೀಜನೆ(ಜಿಪಿಡಿಪಿ)ಗಾಗಿ ಜನರ
ಯೀಜನೆ ಅಭಿಯಾನ - ಎಲಲಿರ ಯೀಜನೆ ಎಲಲಿರ ಏಳಿಗೆ
ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರವು ಪ್ರತ್ ವಷಥಿ ಹದನಾಲಕೆನೆಯ
ಹರಕಾಸು ಆಯೋಗದ (ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ) ಅನುದಾನದ ಮೊಲಕ
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಹರವನು್ನ ಒದಗಿಸುತತುದೆ ಎಂಬುದು
ನಮಗೆಲಲಿರಿಗೊ ತ್ಳಿದದೆ. ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು, ನೆೈಮಥಿಲಯಾ,
ಒಳಚರಂಡಿ, ಗಟಿಟಿಕಸ ನಿವಥಿಹಣೆ, ಜೆೊೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ
ಬೆೋಕಾಗುವ ನಿೋರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಸ್ವತುತುಗಳ
ನಿವಥಿಹಣೆ, ರಸೆತುಗಳು, ಫುಟಾ್ಪತ್ಗಳು, ಬೋದ ದೋಪ, ಸಮಾಧಿ
ಮತುತು ಶವಾಗಾರ ಜಾಗಗಳು ಮುಂತಾದ ಮೊಲಭೊತ
ಸೆೋವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹರವನು್ನ ಉದೆದೋಶಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ನಿಧಿಗಳ ಮೊಲಕ
ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರದಂದ ಸಾಕಷುಟಿ ಹರವನು್ನ ಪಡೆಯುತ್ತುವೆ.
ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತು
ಮೋಲ್ನ ಸೆೋವೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊಲಕ ಒದಗಿಸುವ
ಸಾಮರಯಾಥಿ ಹೆೊಂದದುದ, ಅದಕೆಕೆ ತಕಕೆಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಎಫ್ಎಫಿಸೆ ಹರವನು್ನ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಅನುದಾನವನು್ನ ಬೆೋಷರತಾತುದ ಬೆಂಬಲದ
ರೊಪದಲ್ಲಿ
ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ,
ಅವರಿಗೆ
ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಲಭೊತ ಸೆೋವೆಗಳನು್ನ
ತಲುಪಿಸಲು ನಿೋಡಲಾಗುತತುದೆ. ಇದು ಗಾ್ರಮಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ
ನಿೋಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಾಗಿದೆ.

ಸಂಪೂರಥಿ
ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನು್ನ
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ
ಪೂರಥಿಗೆೊಳಿಸಲು, ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನು್ನ ಪೂರಥಿಗೆೊಳಿಸಲು ಉದೆದೋಶಸಲಾಗಿದೆ:

•

•
•

•

ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಮತುತು ರಚನಾತ್ಮಕ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲ್ನ ಜಿಪಿಡಿಪಿಯನು್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಜನರ
ಯೋಜನೆ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ 2018 ರ ಅಕೆೊಟಿೋಬರ್ 2 ರಿಂದ
2018 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ “ಎಲಲಿರ ಯೋಜನೆ ಎಲಲಿರ
ಏಳಿಗೆ” ಎಂದು ರೊಪಿಸಲಾಯಿತು. 2019-20 ಹರಕಾಸು
ವಷಥಿಕೆಕೆ, ಜಿಪಿಡಿಪಿ ತಯಾರಿಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಗಾ್ರಮ
ಸಭೆಗಳನು್ನ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜಿಪಿಡಿಪಿ
ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರಥಿ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನು್ನ, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ
(ಜಿಪಿಗಳು) / ಗಾ್ರಮ ಸಭೆಗಳ ಸಾಮರಯಾಥಿದಂದ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಮತುತು ಒಡಗೊಡುವ ಮೊಲಕ, ಈ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ರಾಜಯಾ
ಮತುತು ಸಥೆಳಿೋಯ ಸಕಾಥಿರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಕಳೆದ ವಷಥಿ ಪಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದ ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು,
ಗಾ್ರಮಸಭೆಗಳು
ಮತುತು
ಇತರ
ಪಾಲುದಾರರ,
ಕಾರಸಿಗುವ
ಮತುತು
ತೃಪಿತುದಾಯಕ
ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಪೆ್ರೋರಣೆಗೆೊಂಡು, ಹಾಗೊ ಭಾಗವಹಸುವ
ಮತುತು ಪಾರದಶಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ರೊಪಿಸುವ
ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೆೊಂಡು ಹೆೊೋಗಲು, 2020-21ರ
ಹರಕಾಸು ವಷಥಿಕೆಕೆ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯು,
ಅಭಿಯಾನದ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ 2019 ರ ಅಕೆೊಟಿೋಬರ್ 2 ರಿಂದ
ಪಿೋಪಲ್ಸೆ ಪಾಲಿನ್ ಅಭಿಯಾನ -2019 ಎಂದು ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು.
8

ಮಾರ್ಚ್ 2020

•
•
•

•
•

ವಿಶೆೋಷ
ಗಾ್ರಮಸಭೆಯನು್ನ
ಆಯೋಜಿಸಲು
ಗಾ್ರಮಸಭಾವಾರು ಕಾಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನು್ನ ನಿಗದಪಡಿಸುವುದು

ದೆೋಶದ ಪ್ರತ್ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಸಂಪೂರಥಿ
ಪ್ರಕ್್ರಯೆಗೆ ಅನುಕೊಲವಾಗುವಂತೆ ಫೆಸಿಲ್ಟೆೋಟರ್ ನೆೋಮಕ

ಸಥೆಳಿೋಯ ಅಭಿವೃದಧಿಗಾಗಿ ಗಾ್ರಮ ಅರವಾ ವಾರ್ಥಿ
ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಮತುತು ಅವರ ಒಕೊಕೆಟಗಳು
ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನು್ನ
ಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸುವ ಮೊಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ
ಗಾ್ರಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ, DAY-NRLM ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 31 ಲಕ್ಷ
ಚುನಾಯಿತ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾಯಕರು ಮತುತು 5.25
ಕೆೊೋಟಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಮಹಳೆಯರ ಪಾತ್ರವನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಭಿಯಾನವು ಉದೆದೋಶಸಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಆಧಾರದ
ಮೋಲೆ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಥೆನ ನಿೋಡಲು
ಮಬೆೈಲ್ ಅಪಿಲಿಕೆೋಶನ್ ಬಳಸಿ ಮಿಷನ್ ಆಂತೆೊಯಾೋದಯ
(ಎಂಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿೋಕ್ೆ ನಡೆಸುವುದು, ಹಳಿ್ಳ ಮತುತು
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನು್ನ
ಗುರುತ್ಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ ಎಂಬ
ತ್ಳುವಳಿಕೆಯಂದಗೆ, ಜಿಪಿಡಿಪಿಗೆ ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ
ಯೋಜನೆ ಮತುತು ಅನುಷಾಠಾನಕೆಕೆ ವಯಾವಸಿಥೆತ ಶಕ್ತುಯನು್ನ
ಒದಗಿಸುವುದು. ಎಂಎ ಸಮಿೋಕ್ೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳ
ಸಂಖೆಯಾಯನು್ನ ಈ ವಷಥಿ 120 ಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚುಸಲಾಗಿದೆ.

ಹನೆೊ್ನಂದನೆೋ ಅನುಸೊಚಿಯಲ್ಲಿ 29 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಎಲಾಲಿ
ಲೆೈನ್(ರಾಜಯಾ
ಮಟಟಿದ)
ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೊಣಿ ಕಾಮಿಥಿಕರನು್ನ ನೆೋಮಿಸುವುದು

ವಿಶೆೋಷ ಗಾ್ರಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ ಲೆೈನ್
ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಂಚೊಣಿ ಕಾಮಿಥಿಕರಿಂದ ಅಭಿವೃದಧಿಯ
ಅಗತಯಾಗಳು/ಅಂತರಗಳ ಚಚೆಥಿ ಮತುತು ಮಂಡನೆ

ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಹರವನು್ನ
ಬಳಸಿಕೆೊಳು್ಳವ
ವಿವರವನು್ನ
ಪೂವಥಿಭಾವಿಯಾಗಿ
ಬಹರಂಗಪಡಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರತ್ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ
ಸಾವಥಿಜನಿಕ
ಮಾಹತ್
ಹಲಗೆಯನು್ನ
(ಪಿಐಬ)
ತೆೊೋರಿಸುವುದು.

gpdp.nic.in ಪೋಟಥಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಐಬ ಮತುತು ಗಾ್ರಮಸಭೆ
ಸಭೆಗಳ ಜಿಯೋ-ಟಾಯಾಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೆೊೋಗಳನು್ನ
ಅಪಲಿೋರ್ ಮಾಡುವುದು

ವಿಸಾತುರವಾದ
ಮತುತು
ಸಮಗ್ರ
ಜಿಪಿಡಿಪಿಯ
ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಗೆ ಅನುಕೊಲವಾಗುವಂತೆ ಪಾಲಿನ್ಪಲಿಸ್
ಅಪಿಲಿಕೆೋಶನ್ ಅನು್ನ ಹೆೊಸದಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪಿಲಿಕೆೋಶನ್
ಅಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ತಯಾರಿ ಮತುತು ಅನುಮೋದತ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವುದು.

– ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಜಿೋವನವನು್ನ ಬರಿದಾಗಲು ಬಡಬೆೋಡಿ.

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಣಕಾಸ್ ಆಯೀಗ {(ಎಫ್ಎಫ್ಸ್),
ಹಂಚಿಕೆ ಅವಧಿ 2015-20}

ಪ್ರ

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಣಕಾಸ್ ಆಯೀಗದ (ಎಫ್ಎಫ್ಸ್) ಅನ್ದಾನ ಹಂಚಿಕೆ

ತ್ ವಷಥಿ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರವು ಹರಕಾಸು ಆಯೋಗದ
ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ
ಅನುದಾನವನು್ನ ನಿೋಡುತತುದೆ ಎಂಬುದು ಪಂಚಾಯತ್
ಸದಸಯಾರಿಗೆ ತ್ಳಿದದೆ. ಹದನಾಲಕೆನೆಯ ಹರಕಾಸು ಆಯೋಗದ
(ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ) ಶಫಾರಸಿಸೆನ ಪ್ರಕಾರ 2015-20ನೆೋ ಸಾಲ್ಗೆ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ,
26
ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ IX ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ರೊ. 2,00,292.20 ಕೆೊೋಟಿ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗಿದೆ,
ಒಟಾಟಿರೆಯಾಗಿ ಇದು ವಷಥಿಕೆಕೆ ತಲಾ ರೊ. 488 ನೆರವಿನ
ಮತತುವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ರೊ. 1,80,262.98 ಕೆೊೋಟಿ (90%)
ಮೊಲ ಅನುದಾನ ಮತುತು ರೊ. 20,029.22 ಕೆೊೋಟಿ (10%)
ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆಯ ಅನುದಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆಯ
ಅನುದಾನವನು್ನ (2016-17ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುತತುದೆ) ವಿಶಾ್ವಸಾಹಥಿ
ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋೋಧಿತ ಖಾತೆಗಳು, ರಶೋದ ಮತುತು ಖಚಿಥಿನ ಮಾಹತ್
ಮತುತು ಸ್ವಂತ ಆದಾಯದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತಯಾಗಳನು್ನ
ಪೂರೆೈಸಲು ವಿನಾಯಾಸಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅಸಿತುತ್ವದಲ್ಲಿರದ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ
(ಭಾಗವಲಲಿದ IX), ಅನುದಾನವನು್ನ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿಲಲಿ.
ಅವುಗಳೆಂದರೆ - ಮಿಜೆೊೋರಾಂ, ಮೋಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲಾಯಾಂರ್
ಮತುತು ಅಸಾಸೆಂ ರಾಜಯಾದ ಆರನೆೋ ಅನುಸೊಚಿ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು
(ಬೆೊಡೆೊಲಾಯಾಂರ್, ಉತತುರ ಕಾಯಾಚರ್ ಮತುತು ಕಾಬಥಿ
ಆ್ಯಂಗಾಲಿಂಗ್ ಜಿಲೆಲಿಗಳು), ಮಿಜೆೊೋರಾಂ ಮತುತು ತ್್ರಪುರ ಮತುತು
ಮಣಿಪುರದ ಬೆಟಟಿ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು (ಇದಕಾಕೆಗಿ ಜಿಲಾಲಿ ಮಂಡಳಿಗಳು
ಅಸಿತುತ್ವದಲ್ಲಿವೆ). ಈ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 275 ನೆೋ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಬೆೋರೆಯಾಗಿ
ನೆರವು ನಿೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಜಯಾದ ಜನಸಂಖೆಯಾಗೆ 90% (2011 ರ ಜನಗರತ್) ಮತುತು
ರಾಜಯಾದ ಗಾ್ರಮಿೋರ ಪ್ರದೆೋಶಕೆಕೆ10% ಮಾನಯಾತೆ ನಿೋಡಿ ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ
ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಅನುದಾನದ ಸಮತಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ಶಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಯಾ ಹರಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ)
ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸೊತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ರಾಜಯಾದೆೊಳಗಿನ
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಇರುತತುದೆ.ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಸೊತ್ರ
ದೆೊರೆಯದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, 90:10 ರ ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಸೊತ್ರವನು್ನ
(ಜನಸಂಖೆಯಾ ಮತುತು ಪ್ರದೆೋಶ) ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಎಫ್ಎಫ್ಸ್ ಅನ್ದಾನದ ಉದೆದಿೀಶ

ತಮ್ಮ ಶಾಸನಬದಧಿ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯಥಿಗಳನು್ನ
ನಿವಥಿಹಸಲು, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೆೊರೆಯುವ
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸಲು, ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಹರಿವು

ಒಳಚರಂಡಿ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವಂತೆ
ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳ್ಳಲು
ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ
ಅನುದಾನವನು್ನ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು,
ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಸೆಪಿಟಿಕ್/ಗುಂಡಿಗಳ ನಿವಥಿಹಣೆ, ಒಳಚರಂಡಿ,
ಘನತಾಯಾಜಯಾ ನಿವಥಿಹಣೆ, ಜೆೊೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬೆೋಕಾಗುವ
ನಿೋರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಸ್ವತುತುಗಳ ನಿವಥಿಹಣೆ,
ರಸೆತುಗಳು, ಫುಟಾ್ಪತ್ಗಳು, ರಸೆತು ದೋಪಗಳು, ಸಮಾದ ಮತುತು
ಶವಸಂಸಾಕೆರ ಮೈದಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳ ನಿವಥಿಹಣೆ, ಹಾಗೊ
ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಸನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ
ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಇತರ ಮೊಲಭೊತ ಸೆೋವೆ. ಇಂತಹ
ಮೊಲಭೊತ ಸೆೋವೆಗಳ ಸಿಥೆತ್ಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ
ಅನುದಾನವನು್ನ ಉದೆದೋಶಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನ್ದಾನದ ಬಿಡ್ಗಡೆ
ಅವಲೆೊೋಕನ ಪತ್ರ ನಂ.13(32) ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ/ಎಫ್ಸಿಡಿ/
2015-16, ದನಾಂಕ 08.10.2015 ರಂದು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿದಥಿಷಟಿ ಶಫಾರಸಿನ ಮೋರೆಗೆ ಹಾಗೊ
ಹರಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ (ಖಚುಥಿ ಇಲಾಖೆ) ಹೆೊರಡಿಸಿರುವ
ಗಾ್ರಮಿೋರ ಮತುತು ನಗರ ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಗೆ ಹದನಾಲಕೆನೆಯ
ಹರಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ), ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ
ಅನುದಾನವನು್ನ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತುತು ಬಳಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು
ವಿವರವಾದ ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಹರಕಾಸು
ಸಚಿವಾಲಯ (ಖಚುಥಿ ಇಲಾಖೆ) ಈ ಅನುದಾನವನು್ನ ವಿವಿಧ
ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
(a)

ಎಷುಟಿ ಹನಿಗಳಿಂದ ಸಾಗರವಾಗುತತುದೆ? ನಿೋರನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ; ಪ್ರತ್ೋ ಹನಿಯೊ ಮುಖಯಾ.

ಪ್ರತ್ ಹರಕಾಸು ವಷಥಿದ ಜೊನ್ ಮತುತು ಅಕೆೊಟಿೋಬರ್ನಲ್ಲಿ
ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅನ್ದಾನವನ್್ನ ಬಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ. ವಷಥಿದ ಮೊಲ ಅನುದಾನದ ಶೆೋ.
ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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(b)
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50 ಅನು್ನ ವಷಥಿದ ಮದಲ ಕಂತ್ನಂತೆ ರಾಜಯಾಕೆಕೆ
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದದರೆ, ವಷಥಿದ ಉಳಿದ ಮೊಲ
ಅನುದಾನ
ಮತುತು
ಪೂರಥಿ
ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆ
ಅನುದಾನವನು್ನ ವಷಥಿದ ಎರಡನೆೋ ಕಂತ್ನಂತೆ
ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನವು
2016-17 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುತತುದೆ.
ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರವು ರಾಜಯಾದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ
ಹದನೆೈದು
ದನಗಳಲ್ಲಿ
ರಾಜಯಾವು
ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಅನುದಾನವನು್ನ ಬಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬೆೋಕು. ಸಥೆಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಕಡಿತವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
ತಡವಾದರೆ, ರಿಸವ್ಥಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಗೆೊತುತುಮಾಡಿದ ಬಾಯಾಂಕ್ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡಿ್ಡಯಂದಗೆ ರಾಜಯಾ
ಸಕಾಥಿರವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಂತು ಬಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬೆೋಕು ಹಾಗೊ ರಾಜಯಾ ಸಕಾಥಿರವು ಒದಗಿಸಲ್ರುವ
ಯುಟಿಲೆೈಸೆೋಶನ್
ಸಟಿಥಿಫಿಕೆೋಟ್(ಯುಸಿ)ನಲ್ಲಿ
ಈ
ಪ್ರಮಾಣಿೋಕರರವು ಇರುತತುದೆ. ಎರಡನೆೋ ಮತುತು
ನಂತರದ ಕಂತುಗಳ ಅನುದಾನದ ಬಡುಗಡೆಯು
(ಮೊಲ ಮತುತು ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆ ಎರಡೊ) ಹಂದನ
ಕಂತ್ಗೆ ಪಡೆದ ಹರಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾರ ಪತ್ರದ ಮೋಲೆ
ಅವಲಂಬತವಾಗಿರುತತುದೆ. ಈ ಹರಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾರ
ಪತ್ರವು 08.10.2015 ರ ಹರಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ
ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಥಿಷಟಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ವರೊಪದಲ್ಲಿ
ಇರಬೆೋಕು.
ಕಾಯಚ್ಕ್ಷಮತೆಯ ಅನ್ದಾನ, ಇದನು್ನ 2016-17 ರ
ಬಳಿಕ,
ವಿವರವಾದ
ಕಾಯಥಿವಿಧಾನ
ಮತುತು
ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಸೊಚಿಸುವ
ಯೋಜನೆಯನು್ನ
ಪಡೆದ
ಮೋಲೆ
ಬಡುಗಡೆ
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ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿೋಡಬೆೋಕಾದ ಪ್ರೋತಾಸೆಹದ ಪ್ರಮಾರ
ಸೆೋರಿದಂತೆ, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆ
ಅನುದಾನವನು್ನ ವಿತರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ ರಾಜಯಾ
ಸಕಾಥಿರ ನಿಧಥಿರಿಸುತತುದೆ. ಇದು ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಾದ
ಅಹಥಿತಾ ಷರತುತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿಟಿರುತತುದೆ:

(i)

ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋೋಧಿತ
ಖಾತೆಗಳನು್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕಾಗುತತುದೆ. ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನವನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತುರುವ ವಷಥಿಕ್ಕೆಂತ, ಎರಡು
ವಷಥಿಕೊಕೆ ಹಂದನ ಲೆಕಕೆಗಳನು್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರದು.
(ii)
ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋೋಧಿತ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದನ ವಷಥಿದಲ್ಲಿ
ತೆೊೋರಿಸಿರುವ ತಮ್ಮದೆೋ ಆದಾಯಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚಿಚುನ
ಆದಾಯವನು್ನ
ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು
ತೆೊೋರಿಸಬೆೋಕಾಗುತತುದೆ.
ಹೆಚುಚುವರಿ ಮೌಲಯಾಮಾಪನದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ,
ಹೆೊರಗೆ ಮಲವಿಸಜಥಿನೆ ಇಲಲಿದ (ಒಡಿಎಫ್) ಸಿಥೆತ್ ಮತುತು ಮಕಕೆಳ
ರೆೊೋಗನಿರೆೊೋಧಕ ಸಿಥೆತ್. ಇವುಗಳನು್ನ 2018-19 ಮತುತು 201920ರ ಹರಕಾಸು ವಷಥಿದ ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನ
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2016-17ನೆೋ
ಸಾಲ್ನ
ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆಯ
ಅನುದಾನವನು್ನ 25 ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ಹರಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ (ಬಹಾರವನು್ನ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ
ಗಾ್ರಮಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮೊಲ ಆದಾಯವಿಲಲಿ ಎಂದು
ಸೊಚಿಸಿದಾದರೆ.)

2017-18ನೆೋ ಸಾಲ್ನ ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನವನು್ನ
16 ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ಹರಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಳಿ್ಳ ರಸೆತು

ಬೋದ ದೋಪ

ನಿೋರಿನ ಪಂಪ್

ಸಮುದಾಯ ಬಾವಿ
ನಮ್ಮ ಭೊಮಿಯ ಅತಯಾಮೊಲಯಾ ಸಂಪನೊ್ಮಲವನು್ನ ಪೋಲು ಮಾಡಬೆೋಡಿ.

c)

ಸೆೋತುವೆ

(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೋಶ, ಅಸಾಸೆಂ, ಛತ್ತುೋಸ್ಘಡ, ಗೆೊೋವಾ, ಗುಜರಾತ್,
ಹರಿಯಾರ, ಕನಾಥಿಟಕ, ಕೆೋರಳ, ಮಧಯಾಪ್ರದೆೋಶ, ಮಣಿಪುರ,
ಒಡಿಶಾ, ರಾಜಸಾಥೆನ, ಸಿಕ್ಕೆಂ, ತೆಲಂಗಾರ, ತ್್ರಪುರ ಮತುತು
ಉತತುರಾಖಂಡ.
ಜಿಪಿಗಳಿಂದ ಎಫ್ಎಫ್ಸ್ ಅನ್ದಾನದ ಖಚಿಚ್ನ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ
a)

b)

08.10.2015
ರ
ಹರಕಾಸು
ಸಚಿವಾಲಯದ
ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಥಿದಶಥಿ, ಪಿಆರ್
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ
ಸಮನ್ವಯ
ಸಮಿತ್ಯನು್ನ
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತ್ಯ ನಿಯಮಗಳು(ಟಿಒಆರ್),
ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ, ಸಥೆಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಂದ
ಅನುದಾನದ ಖಚಿಥಿನ ಪ್ರಗತ್ಯನು್ನ ಮೋಲ್್ವಚಾರಣೆ
ಮಾಡುವುದು ಮತುತು ಅಗತಯಾವಿದದರೆ ಪರಿಹಾರ
ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಸೊಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಅನುದಾನಗಳ ಬಡುಗಡೆ ಮತುತು ಬಳಕೆಯನು್ನ
ಮೋಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತುತು ಮೌಲಯಾಮಾಪನ
ಮಾಡಲು
ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ
ರಾಜಯಾದ
ಮುಖಯಾ
ಕಾಯಥಿದಶಥಿಯ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯಾಗಳು ಉನ್ನತ
ಮಟಟಿದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತ್ಗಳನು್ನ (ಎರ್ಎಲ್ಎಂಸಿ)
ರಚಿಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ.

ಹಳಿ್ಳ ದಾರಿ
ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಸಾಕಷುಟಿ ನಿೋಲ್ ಬರ್ಣ ಬೆೋಕು.

ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ
ಧನಸಹಾಯವನು್ನ
ಹರಕಾಸು
ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾವಥಿಜನಿಕ ನಿಧಿ ನಿವಥಿಹಣಾ
ವಯಾವಸೆಥೆ (ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್) ಮೊಲಕ ಮಾಡುತ್ತುದೆ.
ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಅನುದಾನದಂದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ /
ಸೆೋವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಲಾಲಿ ಖಚುಥಿ /
ಪಾವತ್ಗಳನು್ನ PRIASoft ಮೊಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್
ರೊಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ
ಆದೆೋಶಸಲಾಗಿದೆ. – ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್ ಇಂಟಫೆೋಥಿಸ್.
ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಅನುದಾನದಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಸ್ವತುತುಗಳನು್ನ
ActionSoft ಪೋಟಥಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಫೋಟೆೊೋ ಟಾಯಾಗ್
ಮಾಡುವ ಅವಶಯಾಕತೆಯಿದೆ.

ಭಾಗವಲಲಿದ IX ಪರಾದೆೀಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೀಷ ಸಹಾಯ
ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಾಯಾಪಿತುಯಿಂದ ಹೆೊರಗುಳಿದ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ ಅನುದಾನವನು್ನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆಗೆ
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು
ಹರಕಾಸು
ಸಚಿವಾಲಯವನು್ನ
ಕೆೊೋರಿತುತು.
ಇದರ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರವು ಹರಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ
ಮೊಲಕ 2015-16ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೊ. 1000 ಕೆೊೋಟಿ ಬಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದೆ, 2017-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೊ. 500 ಕೆೊೋಟಿ ಹಾಗೊ
ಸಂವಿಧಾನದ VIನೆೋ ಅನುಸೊಚಿಯ ವಾಯಾಪಿತುಗೆ ಒಳಪಡದ
ಭಾಗವಲಲಿದ IX ಮತುತು ಭಾಗವಲಲಿದ IX A ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ
ಸಹಾಯವಾಗಿ 2018-19ರಲ್ಲಿ ರೊ. 475.29 ಕೆೊೋಟಿ.
ಎಫ್ಎಫ್ಸ್ಯ ಶಫಾರಸ್ಗಳ ಅನ್ಷಾಠಾನಕಾ್ಕಗಿ ರಾಜ್ಗಳಿಗೆ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು
ನಿದಥಿಷಟಿ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ 2019-20ನೆೋ ಹರಕಾಸು
ವಷಥಿದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರವನು್ನ ಬಳಸಿಕೆೊಳು್ಳತ್ತುರುವ
ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ನಿೋಡಿದೆ:
•

ಬರಪಿೋಡಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು, 20.05.2019 ದನಾಂಕದ ಪತ್ರ

ಕೆೊಳವೆ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು

ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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•

ಒಳಚರಂಡಿ ವಯಾವಸೆಥೆಗಳು ಮತುತು ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಡೆಗೆ, 28.06.2019
ದನಾಂಕದ ಪತ್ರ

•

ಜಲ ಶಕ್ತು ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿೋರು ಕೆೊಯಿಲಿಗೆ

•

ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರರ ಮತುತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ

ಎಫ್ಎಫ್ಸ್ ಅನ್ದಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೆೈಗೊಂಡ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆೋೀಧನೆ/ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳು

ಕೆಲಸಗಳ

ಕಡಾ್ಡಯವಾದ
MGNREGS
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋೋಧನೆಯಂದಗೆ,
ಪಾರದಶಥಿಕತೆ
ಮತುತು
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನು್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ
ಅನುದಾನದೆೊಂದಗೆ ಕೆೈಗೆೊಂಡ ಕಾಯಥಿಗಳು/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋೋಧನೆಯನು್ನ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲು ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ
ಸೊಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಧನಸಹಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ

ಕೆೊಳವೆ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು

ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋೋಧನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳನು್ನ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ
ಕರಪತ್ರವನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿ ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

–ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

ಸಿಕ್ಕೆಂನಲ್ಲಿ ಸ್ವತುತುಗಳ ಜಿಯೋ-ಟಾಯಾಗಿಂಗ್

ಜಾಖಥಿಂರ್ ರಾಜಯಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಕೆಲಸಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋೋಧನೆ
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ಬಾಯಾರಿದ ಮನುಷಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನಿೋರು ಒಂದು ಚಿೋಲ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚುಚು.

ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಪರಾೀತಾಸಿಹ
(ನಾ್ಷನಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವಾರ್ಸಿಚ್)
ನಮ್ಮ ದೆೋಶದ ಸಶಕತು ಪಿಆರ್ಐಗಳು ಪ್ರಬಲ ಭಾರತ್ೋಯ ರಾಷಟ್ವನು್ನ
ನಿಮಿಥಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನಿೋಡುವುದಲಲಿದೆ, ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆೊಸಯುಗವನು್ನ ನಿಮಿಥಿಸುವ ಪಾತ್ರದಂದಾಗಿ,
ಇತರ ದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಷಟಿ ಉದಾಹರಣೆಯನು್ನ ನಿೋಡಲು
ಸಾಧಯಾವಾಗುತತುದೆ ಎಂದು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತೆತುೋನೆ. - (ಸಂದೆೋಶ:
ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳು 2019 ಕರಪತ್ರ)
ಶರಾೀ ನರೆೀಂದರಾ ಸ್ಂಗ್ ತೊೀಮರ್,

ಮಾನಯಾ ಸಚಿವರು, ಗಾ್ರಮಿೋಣಾಭಿವೃದಧಿ, ಕೃಷ್ ಮತುತು ರೆೈತರ
ಕಲಾಯಾರ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್

ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಪರಾೀತಾಸಿಹ

ಪ್ರಶಸಿತುಗಳು ಯಾವಾಗಲೊ ಸೊಫೂತ್ಥಿಗೆ ಬಲವಾದ
ಮೊಲಕಾರರವಾಗಿದೆ. ಇನೆೊ್ನಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗುವಂತಹ
ಸಾಧನೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಶಸಿತುಗಾಗಿ ಗುರುತ್ಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರೋತಾಸೆಹ
ನಿೋಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೊ ಇದು ಆಡಳಿತವನು್ನ
ಸುವಯಾವಸಿಥೆತಗೆೊಳಿಸಲು, ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಸಥೆಳಿೋಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಅವರನು್ನ
ಪ್ರೋತಾಸೆಹಸುತತುದೆ. ಹೋಗಾಗಿ, ಪಿಆರ್ಐಗಳು ಮತುತು ರಾಜಯಾಗಳು/
ಯುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಾಥಿತ್ಮಕ ಮನೆೊೋಭಾವವನು್ನ ಪ್ರೋತಾಸೆಹಸಲು,

ಪರಾಶಸ್ತುಗಳ ವಗಚ್ಗಳು
ಕರಾ . ಪರಾಶಸ್ತು ವಗಚ್
ಸಂ.
i.

ಪರಾಶಸ್ತುಯ ಉದೆದಿೀಶ

ದೋನ್ ದಯಾಳ್
•
ಉಪಾಧಾಯಾಯ
ಪಂಚಾಯತ್
ಸಶಕ್ತುಕಾರರ ಪುರಸಾಕೆರ
(DDUPSP)
[[PSP ಅನು್ನ DDUPSP
ಎಂದು
ಮರುಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪಂಚಾಯತ್ ಅವಾರ್ಸೆಥಿ
2017 ರಿಂದ]
ii.

ನಾನಾಜಿ ದೆೋಶಮುಖ್
ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಗೌರವ
ಗಾ್ರಮ ಸಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ
(NDRGGSP)

ನಿೋರು ಸಾ್ಮಟಥಿರ್!

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು (MoPR) ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತಾಸೆಹ
ಸೆೋರಿದಂತೆ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳನೊ್ನ ನಿೋಡುತ್ತುದೆ (ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ರೊ. 5-50 ಲಕ್ಷ). ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪ್ರೋತಾಸೆಹಕೆಕೆ ಬೆೋಕಾದ
ಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನು್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. [ಮರುರಚನೆಯಾದ
ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಗಾ್ರಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಕೆೋಂದ್ರ
ಘಟಕ]. ಸೆೋವೆಗಳು ಮತುತು ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣೆಯ
ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಉತತುಮವಾಗಿ ಕಾಯಥಿನಿವಥಿಹಸುವ ಪಿಆರ್ಐಗಳು/
ಆರ್ಎಲ್ಬ ಗಳು/ರಾಜಯಾಗಳು/ಯುಟಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಉತತುಮ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಗುರುತ್ಸಿ ಪ್ರೋತಾಸೆಹ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತುದೆ.

•
•

ಪರಾಶಸ್ತುಗಳ ಸಂಖೆ್

ಪರಾಶಸ್ತು ಮತತು (ರೂ.
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಸಾಮಾನಯಾ ಮತುತು ಒಂಬತುತು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ
ವಿಭಾಗಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಿೋಡಲಾಗುತತುದೆ,
ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ನೆೈಮಥಿಲಯಾ; ನಾಗರಿಕ ಸೆೋವೆಗಳು
(ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, ಬೋದ ದೋಪ, ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ);
ನೆೈಸಗಿಥಿಕ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ನಿವಥಿಹಣೆ; ಗಮನ
ಕೆೊಡದರುವ ವಿಭಾಗಕೆಕೆ ಸೆೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
(ಮಹಳೆಯರು, ಎಸಿಸೆ/ಎಸಿಟಿ, ವಿಕಲ ಚೆೋತನರು,
ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರು); ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದ
ಸಾಧನೆ; ವಿಪತುತು ನಿವಥಿಹಣೆ; ಸಿಬಒಗಳು/ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನು್ನ ಬೆಂಬಲ್ಸಲು ಸ್ವಯಂಪೆ್ರೋರಿತ
ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳವ ವಯಾಕ್ತುಗಳು; ಆದಾಯ
ಹುಟಿಟಿಸಲು ಹೆೊಸದಾರಿಗಳು; ಇ-ಆಡಳಿತ

ರಾಜಯಾ /ಯುಟಿಯಲ್ಲಿನ •
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು/
•
ಗಾ್ರಮಿೋರ ಸಥೆಳಿೋಯ
ಸಂಸೆಥೆಗಳ ಸಂಖೆಯಾಗೆ
•
ಅನುಗುರವಾಗಿ
ಪ್ರಶಸಿತುಗಳ ಸಂಖೆಯಾ.

ಪ್ರತ್ ರಾಜಯಾ/ಯುಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯತ್/ಗಾ್ರಮಿೋರ ಸಥೆಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥೆಗೆ.

ಪ್ರತ್ ರಾಜಯಾ/
ಯುಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ
ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಪಂಚಾಯತ್/
ಆರ್ಎಲ್ಬಗೆ.

ಗಾ್ರಮ ಸಭೆಗಳನು್ನ ಒಳಗೆೊಳು್ಳವ ಮೊಲಕ
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಮಹೆೊೋನ್ನತ
ಕೆೊಡುಗೆಗಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.

ಜಿಲೆಲಿ- 50

ಮಧಯಾಂತರ–25
ಹಳಿ್ಳ/ಜಿಪಿ-5 to 15
(ಜನಸಂಖೆಯಾಗೆ
ಅನುಗುರವಾಗಿ)
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ಕರಾ . ಪರಾಶಸ್ತು ವಗಚ್
ಸಂ.

ಪರಾಶಸ್ತುಯ ಉದೆದಿೀಶ

ಪರಾಶಸ್ತುಗಳ ಸಂಖೆ್
ಪ್ರಶಸಿತು ವಷಥಿ 2020
ರಿಂದ, ಪ್ರತ್ ರಾಜಯಾ/
ಯುಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಪಂಚಾಯತ್/
ಆರ್ಎಲ್ಬಗೆ
ನಿೋಡಲಾಗುತತುದೆ

iii.

ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್
ಅಭಿವೃದಧಿ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಶಸಿತು (GPDPA)

•

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ (MoPR)
ಹೆೊರಡಿಸಿದ
ಮಾದರಿ
ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುರವಾಗಿ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ರಾಜಯಾ/ಯುಟಿ
ನಿದಥಿಷಟಿ ಮಾಗಥಿಸೊಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಪಿಡಿಪಿಗಳನು್ನ
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ [ಅರವಾ ಹಾಗೆ
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ].

iv.

ಮಕಕೆಳ ಸೆ್ನೋಹ ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸಿತು
(CFGPA)

•

v.

ಇ-ಪಂಚಾಯತ್
ಪುರಸಾಕೆರ

•

ಮಕಕೆಳ
ಸೆ್ನೋಹ
ಅಭಾಯಾಸಗಳನು್ನ ಪ್ರತ್ ರಾಜಯಾ/
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ
ಯುಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ
ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಪಂಚಾಯತ್/
ಆರ್ಎಲ್ಬ
ಪಿಆರ್ಐಗಳ ಇ-ಸಕ್್ರಯಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಯನು್ನ
ಉತೆತುೋಜಿಸಲು, ಅವುಗಳ ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ದಕ್ಷತೆ, ಪಾರದಶಥಿಕತೆ ಮತುತು ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನು್ನ
ತರಲು ಇದನು್ನ ರಾಜಯಾ/ಯುಟಿಗಳಿಗೆ
ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.

ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ, 6
ಪ್ರಶಸಿತುಗಳನು್ನ
ನಿೋಡಲಾಗುತತುದೆ

ಪರಾಶಸ್ತು ಮತತು (ರೂ.
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
5

(ಪಂಚಾಯತ್
ಪ್ರಶಸಿತುಗಳು 2019
ರವರೆಗೆ, ಪ್ರಶಸಿತು ಮತತು
ಯಾಥಿಂಕ್ ಆಧಾರದ
ಮೋಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೊ.
25,10 ಮತುತು 5 ಲಕ್ಷ
ನಿೋಡಲಾಯಿತು)
5

ಆರ್ಥಿಕ
ಪ್ರೋತಾಸೆಹವಿಲಲಿ

(ಪ್ರತ್ ವಷಥಿ ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ, ಉತತುಮವಾಗಿ ಕಾಯಥಿನಿವಥಿಹಸುವ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜಯಾಗಳಿಂದ
ಅಜಿಥಿಗಳನು್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸುತತುದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಟಥಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಿಥಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು : www.panchayatawards.gov.in)

ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಾಶಸ್ತುಗಳ ತಲ್ಪುವಿಕೆ

ಪ್ರತ್ವಷಥಿ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳಿಗೆ
ದೆೋಶಾದಯಾಂತದ
ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯ
ಮಟಟಿವು
ಮೊಕವಿಸಿ್ಮತರನಾ್ನಗಿಸುತತುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 30-40
ಸಾವಿರ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಪ್ರಶಸಿತುಗಳಿಗೆ ಅಜಿಥಿ ಸಲ್ಲಿಸುತಾತುರೆ.
ದೆೋಶಾದಯಾಂತ 2.5 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹೆಚುಚು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿವೆ ಎಂಬ
ಅಂಶವನು್ನ ಅರಿತುಕೆೊಂಡು, ಪ್ರಶಸಿತುಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ
ದೆೋಶಾದಯಾಂತ
ಇನೊ್ನ
ಹೆಚಿಚುನ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು
ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬೆೋಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತುತು ಹೆಚಿಚುಸುವುದು ಸೊಕತುವಾಗಿದೆ.
ಆದದರಿಂದ,
ಸಚಿವಾಲಯದ
ಈ
ದೃಷ್ಟಿಕೆೊೋನವನು್ನ
ಅರಿತುಕೆೊಂಡು, ಈ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಹರವನು್ನ
ವಿಸತುರಿಸಲು ಪ್ರಜ್ಾಪೂವಥಿಕ ಮತುತು ಎಡೆಬಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ದೆೋಶಾದಯಾಂತದ ವಾಯಾಪಕ
ಪಾ್ರತ್ನಿಧಯಾದ ಮೊಲಕ ತಳಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ವಿಸತುರಣೆಗಾಗಿ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ನಾ್ಷನಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವಾರ್ಸಿಚ್ 2019
ಮಾದರಿ ನಿೋತ್ ಸಂಹತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 2019 ರ
ಲೆೊೋಕಸಭೆ ಸಾವಥಿತ್್ರಕ ಚುನಾವಣೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದುದದರಿಂದ, 24
ಏಪಿ್ರಲ್ 2019 ರಂದು ನಿಗದಯಾಗಿದದ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ದನಾಚರಣೆಯನು್ನ ಮುಂದೊಡಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ,
ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸಿತು 2019 ರ ಸಮಾರಂಭವನು್ನ
ನವದೆಹಲ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಜ್ಾನ ಸಂಕ್ೋರಥಿದ ಸಿ.
ಸುಬ್ರಮರಯಾಂ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೆೊಟಿೋಬರ್ 23, 2019 ರಂದು
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತುಯಾತತುಮ ಸಾಧನೆ ನಿೋಡಿದ ಪಿಆರ್ಐಗಳು/
ಅಂತಹುದೆೋ ಸಂಸೆಥೆಗಳು/ರಾಜಯಾಗಳು/ಯುಟಿಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ಸಿ
ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಶಸಿತು ನಿೋಡಲಾಯಿತು.

ಕೆೋಂದ್ರ ಗಾ್ರಮಿೋಣಾಭಿವೃದಧಿ, ಕೃಷ್ ಮತುತು ರೆೈತರ ಕಲಾಯಾರ
ಮತುತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಶ್ರೋ ನರೆೋಂದ್ರ ಸಿಂಗ್
ತೆೊೋಮರ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರು. ಈ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಜಯಾ ಸಚಿವರು ಮತುತು ದೆೋಶದ ವಿವಿಧ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಸಿದದರು. ಒಟಾಟಿರೆ
ಆಡಳಿತ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರವನು್ನ ಎತ್ತು ತೆೊೋರಿಸುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿತುತು.

–ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
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ಮುಂಬರುವ ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ನಿೋವು ನಿೋಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೋರು.

ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನ

ಜ

ಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನ – ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತು
ನಿೋರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ
ನಾಗರಿಕರ ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯ ಮೊಲಕ ಈ
ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ನಡೆಸಲು ನಿಧಥಿರಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತು ಇದು
2019 ರ ಜುಲೆೈ 1 ರಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಅಭಿಯಾನದ
ಗಮನವು ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆ ಇರುವ ಜಿಲೆಲಿಗಳು ಮತುತು ಬಾಲಿಕ್ಗಳ
ಮೋಲೆ ಕೆೋಂದ್ರೋಕೃತವಾಗಿತುತು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೋ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಯವರು, ಅವರ ಮನ್
ಕ್ ಬಾತ್ ಭಾಷರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಕೆೈಜೆೊೋಡಿಸುವಂತೆ ಸ್ಪಷಟಿ ಕರೆ ನಿೋಡಿದದರು ಹಾಗೊ ನಿೋರನು್ನ
ಉಳಿಸಲು ಮತುತು ಭವಿಷಯಾವನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಸ್ವಚಚು
ಭಾರತ ಮಿಷನ್ನ ಹಾಗೆ ಜನ-ಆಂದೆೊೋಲನ ರಚಿಸಲು ಕರೆ
ನಿೋಡಿದರು. ಪ್ರತ್ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನು್ನ ಆದಯಾತೆಯ
ಮೋರೆಗೆ ಎಂದಗೊ ತಪಿ್ಪಸದಂತೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನು್ನ
ಸಕಾಥಿರ ಹೆೊಂದದೆ. ಜಲಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನವು ನಿೋರಿನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ
ಗುರಿಯನು್ನ ಹೆೊಂದದೆ. ಮಳೆ ನಿೋರು ಕೆೊಯುಲಿ, ಕೆೊಳಗಳು
ಮತುತು ಹಳಿ್ಳ ಟಾಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿವಥಿಹಣೆ ಮತುತು ಪಾಲನೆ ಮತುತು
ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಜನರನು್ನ
ನಿದೆೋಥಿಶಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ 2.3 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹೆಚುಚು ಸಪಥಿಂರ್ಗಳನು್ನ
ಉದೆದೋಶಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜಲಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನವು ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರ ಮತುತು ರಾಜಯಾ
ಸಕಾಥಿರಗಳ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದ
ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದುದ, ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ
ಇಲಾಖೆ (DDWS) ಸಂಯೋಜಿಸುತತುದೆ. ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ಐದು ಮುಖಯಾವಾದ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆಯೆೋ
ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಳಿಸುತತುದೆ.

ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು, ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ತಂಡವು 256 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆ ಇರುವ 1592
ಬಾಲಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತದೆೊಂದಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಐದು ಕ್ರಮಗಳೆಂದರೆ, ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತು
ಮಳೆನಿೋರು ಕೆೊಯುಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತುತು ಇತರ
ಜಲಮೊಲಗಳು/ಟಾಯಾಂಕ್ಗಳ ನವಿೋಕರರ, ಮರುಬಳಕೆ,
ಕೆೊಳವೆಬಾವಿ
ಮರುಪೂರರ
ಮಾಡುವ
ರಚನೆಗಳು,
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದಧಿ ಮತುತು ತ್ೋವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುಬೆಳೆಸುವುದು.
ಈ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಹಾಗೆ,
ಬಾಲಿಕ್ ಮತುತು ಜಿಲಾಲಿ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ
ಅಭಿವೃದಧಿ, ನಿೋರಾವರಿಗಾಗಿ ಸಮರಥಿ ನಿೋರಿನ ಬಳಕೆಯನು್ನ
ಉತೆತುೋಜಿಸುವುದು ಮತುತು ಕೃಷ್ ವಿಜ್ಾನ ಕೆೋಂದ್ರಗಳ ಮೊಲಕ
ಉತತುಮ ಬೆಳೆಗಳ ಆಯೆಕೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜೆಎಸ್ಎ ಜೆೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾಲೆೋಜು
ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ವಚಚುಗಾ್ರಹಸ್, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು,
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥೆಯ ಸದಸಯಾರು, ಯುವ ಗುಂಪುಗಳು
(ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್/ಎನ್ವೆೈಕೆಎಸ್/ಎನಿಸೆಸಿ), ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದ,
ಮಾಜಿ- ಸೆೈನಿಕರು ಮತುತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಇತರರು
ಸೆೋರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಸಾಮೊಹಕವಾಗಿ
ಸಜುಜುಗೆೊಳಿಸಿ ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾರದ ಅರಿವಿನ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತುತು.
ಹಂತ 1: ಜುಲೆೈ 1 ರಿಂದ ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 30 2019 ರವರೆಗೆ
(ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳು)

ಹಂತ 2: ಅಕೆೊಟಿೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30, 2019
ರವರೆಗೆ (ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತುರುವ ರಾಜಯಾಗಳು)
ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಗೌರವಾನಿ್ವತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಗಳು ಜಲ ಸಂಚಯ್
ಕುರಿತು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹುರಿದುಂಬದ ಜಲ ಶಕ್ತು
ಅಭಿಯಾನವು (ಜೆಎಸ್ಎ), ನಿದಥಿಷಟಿ ಸಮಯಯದಲ್ಲಿ, ನಿದಥಿಷಟಿ
ಗುರಿಯನು್ನ
ಈಡೆೋರಿಸುವ
ನಿೋರಿನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ಅಭಿಯಾನವಾಗಿತುತು. ಜೆಎಸ್ಎ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು:
ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತು ಕೆೋಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೆೈ
2019 ರಿಂದ ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ 1 ನೆೋ ಹಂತ ಹಾಗೊ
ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತುರುವ ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತು ಕೆೋಂದಾ್ರಡಳಿತ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೋಶ, ಕನಾಥಿಟಕ, ಪುದುಚೆೋರಿ ಮತುತು
ತಮಿಳುನಾಡು) 2019 ರ ಅಕೆೊಟಿೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30
ರವರೆಗೆ 2 ನೆೋ ಹಂತ. ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ
ಸಕಾಥಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂತಜಥಿಲ ತಜ್ಞರು ಮತುತು
ವಿಜ್ಾನಿಗಳು, ಗುರಿಪಡಿಸಲಾದ ಐದು ಕ್ರಮಗಳ ತ್ವರಿತ
ಅನುಷಾಠಾನಕೆಕೆ ಒತುತು ನಿೋಡುವ ಮೊಲಕ, ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಮತುತು ಜಲ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ನಿವಥಿಹಣೆಗಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚು
ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆ ಇರುವ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜಯಾ ಮತುತು ಜಿಲಾಲಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆೊ ಂದಗೆ ಒಟಾಟಿಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಪನೊ್ಮಲ
ಸೃಷ್ಟಿ ಮತುತು ದೆೊಡ್ಡ ಮಟಟಿದ ಸಂವಹನದ ಮೊಲಕ ನಿೋರಿನ
ಕರಾ . ಜೆಎಸ್ಎ ವಗಚ್ಗಳು
ಸಂ.
1

ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ
ನೀರ್ ಕೊಯ್ಲಿ

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಜನ ಆಂದೆೊೋಲನ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನು್ನ
ಜೆಎಸ್ಎ ಹೆೊಂದದೆ.
ದೆೋಶಾದಯಾಂತ ತ್ೋವ್ರ ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆ ಇದೆ ಮತುತು
ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲಲಿರಿಗೊ ಬಹಳ ಮುಖಯಾವಾಗಿದೆ. ನಿೋರಿನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ದೆೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನು್ನ
ಹೆೊಂದವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ
ಪ್ರತ್ಕೊಲ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತತುವೆ. ಆದದರಿಂದ ಅವರು
ಅಭಿಯಾನದುದದಕೊಕೆ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಾದರೆ. ಕುಡಿಯುವ ಮತುತು
ನಿೋರಾವರಿ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾ್ರಮಿೋರ ಭಾರತಕೆಕೆ ನಿೋರು
ಬೆೋಕು. ಆದದರಿಂದ ನಿೋರು ಉಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ
ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆ ಅಗತಯಾ.
ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೃಹತ್
ಕಾಯಥಿಗಳನು್ನ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತುತು ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಯಿತು:

ಉಪ ವಗಚ್ಗಳು

ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಚಟ್ವಟಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು

ಚೆಕ್ ಡಾಯಾಮ್

MNREGA ವಕ್ಸೆಥಿ ಫಿೋಲ್್ಡ ಕೆೈಪಿಡಿ ಮತುತು ಜಾಗದ ಸಿಥೆತ್ಯ
ಮೋಲೆ ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ವಿವರಗಳು

ಕೆೊಳ

ಆಯೆಕೆ
ಮಾಡಬೆೋಕಾದ
20mX25mX2.5m

ಕಾಲುವೆ

ಸರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೆೋಶ (500 ಹೆಕೆಟಿೋರ್) ಆಯೆಕೆ
ಮಾಡಬೆೋಕು - ಕಂದಕದ ಕನಿಷಠಾ ಗಾತ್ರ 6ft X 2ft X 1ft

ಕೆೊಳದ

ಕನಿಷಠಾ

ಗಾತ್ರ

50cm X 50cm X 20Cm ಅಳತೆಯ ಕಾಂಟೊರ್ ಮಾದರಿಯ
ಕಾಲುವೆಗಳು (berm)
ಮೋಲಾಚುವಣಿಯ ನಿೋರು ಕೆೊಯುಲಿ ಎಲಾಲಿ ಸಕಾಥಿರಿ ಸಾ್ವಮಯಾದ/ಸಮುದಾಯ
ರಚನೆಗಳು
(ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಕಟಟಿಡಗಳನು್ನ ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಬೆೋಕು
ಮತುತು ಖಾಸಗಿ)
2

3

ಸಾಂಪರಾದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ
ಜಲಮೂಲಗಳು / ಟಾ್ಂಕ್ಗಳ
ನವಿೀಕರಣ
ಮರ್ಬಳಕೆ
ಮತ್ತು
ಮರ್ಪೂರಣದ ರಚನೆಗಳು

ಸಾ್ವಮಯಾದ

ಮರುಸಾಥೆಪಿಸಲಾದ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಜಲಮೊಲಗಳು/ಟಾಯಾಂಕ್ಗಳ
ಸಂಖೆಯಾ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿೋರಿನ ಮೊಲಗಳು:- ಮರುಸಾಥೆಪಿಸಲು
ಕನಿಷಠಾ 5 ಅಂತಹ ನಿೋರಿನ ಮೊಲಗಳನು್ನ ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಬೆೋಕು

ಇಂಗು ಗುಂಡಿ

ಸಮುದಾಯದ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಬೆೋಕು.
ಕನಿಷಠಾ 5 ಅಂತಹ ಹೋರುವ ಹೆೊಂಡಗಳನು್ನ ಆಯೆಕೆ
ಮಾಡಬೆೋಕು

ಸೆೊೋಸುವ ಕೆೊಳ

ಕನಿಷಠಾ 5 ಅಂತಹ ಕೆೊಳಗಳನು್ನ ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಬೆೋಕು

ಇತರ ನಿೋರಿನ ಮೊಲಗಳು/ಟಾಯಾಂಕ್ಗಳು:ಮೋಲೆಮೈ ವಿಸಿತುೋರಥಿ ಕನಿಷಠಾ ಐದು ಹೆಕೆಟಿೋರ್

ನಿೋರಿನ-ಕೆೊರತೆ ಇರುವ ಜಿಲೆಲಿಗಳು: ಕೆೋಂದ್ರ ಅಂತಜಥಿಲ ಮಂಡಳಿ (CGWB) 2017 ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಣಾಥಿಯಕ ಅರವಾ ಹೆಚುಚು
ದುಬಥಿಳಕೆಯ/ಶೆೋೋಷ್ತ ಅಂತಜಥಿಲ ಮಟಟಿವನು್ನ ಹೆೊಂದರುವ ಜಿಲೆಲಿಗಳು. ನಿಣಾಥಿಯಕ ಮತುತು ಅತ್ಯಾದ ಶೆೋೋಷ್ತ/ದುಬಥಿಳಕೆಯ
ಅಂತಜಥಿಲ ಮಟಟಿ ಹೆೊಂದರದ ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ ಹೆೊೋಲ್ಸಿದರೆ ಯಾವ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಜಥಿಲ ಕಡಿಮ
ದೆೊರೆಯುವುದೆೊೋ ಅಂತಹ ಜಿಲೆಲಿಗಳನು್ನ ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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ನಿೋರನು್ನ ಬಳಸುವುದು ಮತುತು ನಿೋರನು್ನ ವಯಾರಥಿ ಮಾಡುವುದರ ನಡುವೆ ಸರ್ಣ ವಯಾತಾಯಾಸವಿದೆ.

ಕರಾ . ಜೆಎಸ್ಎ ವಗಚ್ಗಳು
ಸಂ.

4

ಜಲಾನಯನ
ಅಭಿವೃದಿಧಿ

ಉಪ ವಗಚ್ಗಳು

ಪರಾದೆೀಶ

ಕೆೊಳವೆಬಾವಿ ಮರುಪೂರರದ 20% ಕೆೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಮೊಲಗಳಾಗಿವೆ
(ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹತ್ಯು ಗಾ್ರಮಿೋರ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು
ರಚನೆಗಳು
ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ / ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಬಳಿ ಇರುತತುದೆ.)
ಮತುತು ಈ ಬೆೋಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒರಗಿರುವ ಅಂತಹ ಕೆೊಳವೆಬಾವಿಗಳನು್ನ
ಮರುಪೂರರ ಮಾಡಲು ಬೆೋಕಾದ ರಚನೆಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಬೆೋಕು.
3m X3m X 3m ಹೆೊಂಡ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಶಷಟಿ ರಚನೆ
ಜೆೊತೆಗೆ ಬೆೊೋರ್ ಹೆೊೋಲ್ ಪೆೈಪ್
ಕೆೊರಕಲು ತಡೆ

ಬಸಿ ಗುಂಡಿ
ಕಾಲುವೆ

5

ತ್ೀವರಾವಾಗಿ
ಕಾಡ್ಬೆಳೆಸ್ವುದ್

ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಚಟ್ವಟಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು

ನೆಟಟಿ ಸಸಿಗಳ ಸಂಖೆಯಾ

ಮೈಕೆೊ್ರೋ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೆೋಶವನು್ನ (500 ಹೆಕೆಟಿೋರ್)
ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. ಈ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ
ಕೆೊರಕಲು ತಡೆ ಕಟಟಿಬೆೋಕು, ಹಾಗೊ ಅದು ಕನಿಷಠಾ 1 ಮಿೋ
ಎತತುರ ಮತುತು ಸಡಿಲವಾದ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಿರಬೆೋಕು
ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದ ಮರು್ಣ ನಿೋರನು್ನ ಹೋರಿಕೆೊಳು್ಳತತುದೆ
ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿ್ಳ

ಮೈಕೆೊ್ರೋ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೆೋಶವನು್ನ (500 ಹೆಕೆಟಿೋರ್) ಆಯೆಕೆ
ಮಾಡಬೆೋಕು. ಕನಿಷಟಿ 6ft X 2ft X 1ft ಅಳತೆಯ ಮಳೆಗುಂಡಿಗಳಿರಬೆೋಕು.
50cm X 50cm X 20Cm ಅಳತೆಯ ಕಾಂಟೊರ್ ಮಾದರಿಯ
ಕಾಲುವೆಗಳು (berm)
ಕನಿಷಠಾ 10 ಹೆಕೆಟಿೋರ್ ಪ್ರದೆೋಶ ಅರವಾ 25000 ಸಸಯಾಗಳನು್ನ
ಹೆೊಂದರುವ ಬಾಲಿಕ್ ಪಾಲಿಂಟೆೋಶನ್ (ಒಂದೆೋ ಕಡೆ ಅಷುಟಿ ಜಾಗ
ದೆೊರೆಯದದದರೆ ಹಲವು ತುಂಡುನೆಲಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು)

ಜಲಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನದ ಪರಿಣಾಮ

ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತ್ಯಲ್ಲಿ ಜಲಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನ್
(ಜೆಎಸ್ಎ) ಅಭಿಯಾನವು ಗಮನಾಹಥಿ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ
ನಿೋಡಿದುದ, ಸಂಬಂಧಿತ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿಗಳ ನಿಮಾಥಿರದ ವೆೋಗ
ಹೆಚಿಚುಸಿದೆ. ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆ ಇರುವ 256 ಜಿಲೆಲಿಯ ಗುರುತ್ಸಲಾದ
ತಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಜಥಿಲ ಮರುಪೂರರದ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳ
ಮೋಲೆ ಜೆಎಸ್ಎ ಅಭಿಯಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಗರನಿೋಯವಾಗಿದೆ.
ಜಲಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ದೆೋಶದ ಹಲವು ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿ್ಣನ ತೆೋವಾಂಶದ ಹೆಚಚುಳಕೆಕೆ
ಕಾರರವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಒಂದು ನೆೊೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ನಿೋರು ಸೃಷ್ಟಿಕತಥಿನ ಕೆೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ, ಅದನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ! ಅದನು್ನ ಗೌರವಿಸಿ!

ಉತತುಮ ನಿೋರಿನ ಸಾಮರಯಾಥಿವನು್ನ ಹೆೊಂದರುವ ನಿೋರು
ಕೊಡಿಡುವ ರಚನೆಗಳ ನಿಮಾಥಿರವು ರಾಷಟ್ಕೆಕೆ ನಿೋರಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಭವಿಷಯಾವನು್ನ ನಿಮಿಥಿಸಲು ನಿಣಾಥಿಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತ್ಂಗಳುಗಳಲೆಲಿೋ
ಜೆಎಸ್ಎಯು ನಿೋಡಿದ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಸೊ್ಪತ್ಥಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ದೆೋಶದ ಹಸಿರು ಹೆೊದಕೆಯನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ,
ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡುತೆೊೋಪು ಬೆಳೆಸುವ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸರಣಿಯನು್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರ
ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಅಸಾಧಾರರವಾಗಿವೆ.

– ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ವಿಭಾಗ

ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನ - ನಗರ
ನಗರಗಳು ತಮಮೂ ನೀರಿನ ಸನ್ನವೆೀಶವನ್್ನ ಹೆೀಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ವೆ

– (ವಸತ್ ಮತುತು ನಗರ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ)
ವಸತ್ ಮತುತು ನಗರ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು
(MoHUA) ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ (ಜೆಎಸ್ಎ) ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ
ಭಾಗವಹಸಿದೆ - ಜುಲೆೈ 1, 2019 ರಂದು ಜಲಶಕ್ತು ಸಚಿವಾಲಯವು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತು ನಿೋರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ
ಅಭಿಯಾನ. ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದೆದೋಶತ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ
ದೆೋಶಾದಯಾಂತ 754 ನಗರ ಸಥೆಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥೆಗಳನು್ನ (ಯುಎಲ್ಬ)
ವಸತ್ ಮತುತು ನಗರ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗುರುತ್ಸಿದೆ.

ಜೆಎಸ್ಎ
ನಿೋರಿನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಗುರಿಯಾಗಿಟುಟಿಕೆೊಂಡು ನಾಲುಕೆ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ನಿೋಡುತತುದೆ. ಈ
ಕ್ರಮಗಳು ಹೋಗಿವೆ: “ಮಳೆ ನಿೋರು ಕೆೊಯುಲಿ (RWH)”,
“ಸಂಸಕೆರಿಸಿದ ತಾಯಾಜಯಾ ನಿೋರಿನ ಮರುಬಳಕೆ”, “ನಿೋರಿನ
ಮೊಲಗಳ ಪುನಶೆಚುೋತನ” ಮತುತು ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
“ನೆಡುತೆೊೋಪು”. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ರಾಜಯಾಗಳು
ಮತುತು ಯುಎಲ್ಬಗಳು ಈ ನಾಲುಕೆ ಅಭಾಯಾಸಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ
ಮತುತು ಅನುಷಾಠಾನವನು್ನ ಉತೆತುೋಜಿಸಲು ವಾಯಾಪಕ ಸಾಮೊಹಕ
ಜಾಗೃತ್, ಸಂವಹನ ಮತುತು ಹೆಚುಚು ಜನರನು್ನ ತಲುಪಬಲಲಿ
ಅಭಿಯಾನಗಳನು್ನ ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳತತುವೆ. ಇನೊ್ನ ಮುಂದುವರೆದು,
ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ‘ಜನ ಆಂದೆೊೋಲನ’ವನಾ್ನಗಿ
ರಚಿಸುವ ಉದೆದೋಶವನು್ನ ಕೊಡ ಜೆಎಸ್ಎ ಹೆೊಂದದೆ – ಇದು
ಜನರು ಮತುತು ನಗರ ಸಥೆಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥೆಗಳು (ಯುಎಲ್ಬಗಳು)
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ
ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವುದಷೆಟಿೋ
ಅಲಲಿ,
ನಿದಥಿಷಟಿ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಜನರ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆೊೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಶೆ್ರೋಯಾಂಕದ ಚೌಕಟಟಿನು್ನ
ಉತತುಮ ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆ ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಲು ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಮತುತು
ಹಳೆಯ
ಜಲಮೊಲಗಳ
ಪುನಶೆಚುೋತನಗೆೊಳಿಸುವುದನು್ನ ಇತರ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿವೆ. ಛತ್ತುೋಸ್ಘಡದ ಬಾಲೆೊೋರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಪಾಳುಬದದ
ಬಾವಿಗಳನು್ನ
ಪುನರುಜಿಜುೋವನಗೆೊಳಿಸಿದಾದರೆ.
ಅಂತೆಯೆೋ, ಪಾಂಡಿಚೆರಿ ಮುನಿಸೆಪಲ್ ಕೌನಿಸೆಲ್ನವರು ಅಮ್ಮನ್
ಕುಲಂ ಕೆೊಳದ ಪುನಶೆಚುೋತನ ಮತುತು ಚೆೊಕಕೆಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಯನು್ನ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾದರೆ ಮತುತು ಕನಾಥಿಟಕದ ದೆೊಡ್ಡಬಳಾ್ಳಪುರ ಕೊಡ
ಹಳೆಯ ಬಾವಿಯನು್ನ ಪುನರುಜಿಜುೋವನಗೆೊಳಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ.
ನಗರಗಳು,
ರಾಜಯಾಗಳು
ಮತುತು
ಮುಖಯಾವಾಗಿ
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅತಯಾಂತ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸುವ
ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಜೆಎಸ್ಎಗೆ ಹೆಚಿಚುನ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯೆ ಬಂದದೆ. ದೆೋಶದ
ಎಲಾಲಿ ಮೊಲೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಉತತುಮ ಅಭಾಯಾಸಗಳು
ಹೆೊರಹೆೊಮ್ಮಲಾರಂಭಿಸಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನು್ನ ಕೆಳಗೆ
ಸೆರೆಹಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

•
•
•
•

ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ, ಕನಾಥಿಟಕ
ಕಾಂಗಾ್ರ, ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶ
ಪೋಟ್ಥಿ ಬೆಲಿೋರ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುತು ನಿಕೆೊೋಬಾರ್
ದ್ವೋಪಗಳು
ಟಾಂಕ್, ರಾಜಸಾಥೆನ

ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ, ಕನಾಚ್ಟಕ
ಕನಾಥಿಟಕದ ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಪಟಟಿರ ನಗರಸಭೆಯು
ಚಿತಾ್ರವತ್ ನದಪಾತ್ರವನು್ನ ಸ್ವಚಚುಗೆೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೆೈಗೆೊಂಡಿತು. ಚಿತಾ್ರವತ್ ದಕ್ಷಿರ ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಜಯಾ
ನದಯಾಗಿದುದ, ಇದು ಪೆನಾ್ನರ್ ನದಯ ಉಪನದಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಋತುವನು್ನ ಅವಲಂಬಸಿದ ನದಯಾಗಿದುದ ಮಾನೊಸೆನ್
ಬಳಿಕ ಜಿೋವಪಡೆದುಕೆೊಳು್ಳತತುದೆ. ಕಸ ಮತುತು ತಾಯಾಜಯಾದ ನಿೋರನು್ನ
ಅನಿಯಂತ್್ರತವಾಗಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ, ನದಪಾತ್ರವು ಬಹಳ

ಚಿತ್ರ 1: ರಾಜಯಾ ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆಯನು್ನ ನಿರಥಿಯಿಸಲು ಶೆ್ರೋಯಾಂಕದ ಚೌಕಟುಟಿ

ಉತತುಮ ಅಭಾ್ಸಗಳು
ದೆೋಶಾದಯಾಂತ ನಗರಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಉತತುಮ
ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೆೊರಬರುತ್ತುವೆ. ಚಂಡಿೋಗಡದಂತಹ ಕೆಲವು
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಎರಡು-ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ಗಳನು್ನ
ಅಳವಡಿಸುವ
ಮೊಲಕ ಸಂಸಕೆರಿಸಿದ ತಾಯಾಜಯಾ ನಿೋರನು್ನ ಬಳಸಲು ವಯಾವಸೆಥೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾರದ ಪಾಣಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸಕೆರಿಸಿದ
ತಾಯಾಜಯಾ ನಿೋರನು್ನ ಅಗಿ್ನಶಾಮಕ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.
ಸರೆೊೋವರ, ಕೆೊಳ ಮತುತು ಬಾವಿಗಳು ಸೆೋರಿದಂತೆ
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ಚಿತಾ್ರವತ್ ನದಪಾತ್ರ ಸ್ವಚಚುಗೆೊಳಿಸುವುದು, ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ, ಕನಾಥಿಟಕ
ಭೊಮಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಿೋರು ಉಳಿಸುವವರಾಗಿ

ಕಾಲ
ಕೆೊಳಕಾಗಿ
ಉಳಿದದೆ.
ಅದು
ನದಯನು್ನ
ಕಲುಷ್ತಗೆೊಳಿಸುವುದಲಲಿದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ ನಿೋರಿನ
ಮುಕತು ಹರಿವಿಗೆ ತೆೊಂದರೆ ಕೆೊಡುತತುದೆ. ಜಲಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನದ
ಅಂಗವಾಗಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಡದೆ ನಿೋರು ಹರಿಯುವಂತೆ
ಮಾಡಲು ಮತುತು ನದ ಪಾತ್ರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಬಳಕೆಗೆ
ನದಯನು್ನ ಸ್ವಚಚುಗೆೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ಪಟಟಿರ
ಪುರಸಭೆಯು ಈ ನದಪಾತ್ರವನು್ನ ಸ್ವಚಚುಗೆೊಳಿಸಲು ನಿಧಥಿರಿಸಿತು.
ಸಥೆಳಿೋಯ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು, ಭಾರತ್
ಸೌಕೆಟ್ಸೆ ಮತುತು ಗೆೈರ್ಸೆ ನ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು, ಪೌರಕಾಮಿಥಿಕರು ಮತುತು
ಸಥೆಳಿೋಯ ಎನ್ಜಿಒ ಒಗೊಗೆಡಿ ನದಪಾತ್ರವನು್ನ ಸ್ವಚಚುಗೆೊಳಿಸಿದರು.
ಇದಲಲಿದೆ, ನದಯ ಸುತತುಮುತತುಲ್ನ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಚುತೆಯನು್ನ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು
ನದಪಾತ್ರವನು್ನ
ಸ್ವಚಚುಗೆೊಳಿಸುವ
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಂತೆ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳನು್ನ
ಹುರಿದುಂಬಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಟ್ಥಿ ಬೆಲಿೋರ್
ಒಂದು ಸೊಫೂತ್ಥಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ
ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 100 ವಷಥಿಗಳಷುಟಿ
ಹಳೆಯದಾದ
ಜಪಾನ್
ಶೆೈಲ್ಯ
ಬಾವಿಯನು್ನ
ಪುನಶೆಚುೋತನಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೊ ಇದು ಈಗ ಆ
ಪ್ರದೆೋಶದ ಸುಮಾರು 50 ಮನೆಗಳ ನಿೋರಿನ ಅಗತಯಾಗಳನು್ನ
ಪೂರೆೈಸುತ್ತುದೆ. ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತಯಾತೆಯ ಬಗೆಗೆ
ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ
ಹಲವು ಬೋದ ನಾಟಕಗಳನು್ನ, ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸುವ
ಯಾಥಿಗಲ್ಗಳನು್ನ ಮತುತು ಸಥೆಳಿೋಯ ಸಕಾಥಿರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಹಲವು ಜಾಗೃತ್ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತುತು ಪೋಸಟಿರ್
ಬರೆಯುವ ಸ್ಪಧೆಥಿಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗಾರಾ, ಹಿಮಾಚಲ ಪರಾದೆೀಶ

ಟೊೀಂಕ್, ರಾಜಸಾಥೆನ

ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನವು ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶದ
ಕಾಂಗಾ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಾಂದೆೊೋಲನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.

ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶದ ಕಾಂಗಾ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕರು
ಹೆೋಗೆ
ಅಭಿಯಾನವನು್ನ
ಜನಾಂದೆೊೋಲನವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಪಥಿಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರರ ಸಿಗುತತುದೆ.
ಜಿಲಾಲಿ ಆಡಳಿತವು ಕಾಂಗಾ್ರ ಮುನಿಸೆಪಾಲ್ ಕೌನಿಸೆಲ್ ಜೆೊತೆಗೆ
ಎಲಾಲಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಸಕಾಥಿರಿ ಪಾಲ್ಟೆಕ್್ನಕ್ಸೆ, ಎನ್ಜಿಒಗಳು,
ನಿವಾಸಿ ಕಲಾಯಾರ ಸಂಘಗಳು, ವಾಯಾಪಾರ ಮತುತು ವಾಯಾಪಾರಿ
ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೆಳ್ಳಲು
ಹುರಿದುಂಬಸಿತು.
ಅಭಿಯಾನವು
ಅಭೊತಪೂವಥಿ
ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ
ನಿೋರನು್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು
ಸಥೆಳಿೋಯ
ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ,
ಸಥೆಳಿೋಯ
ಶಾಲೆಗಳು
ಮತುತು
ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೆಟಿೋಶನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಳೆನಿೋರು
ಕೆೊಯುಲಿ
ರಚನೆಗಳವರೆಗೆ
ಹಲವು
ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ
ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿದೆ. ಕೆೊಯುಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಳೆನಿೋರನು್ನ ತಮ್ಮ
ದನನಿತಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು
ಜನರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಸಲು ಸಥೆಳಿೋಯ ಶಾಲೆಗಳು ಮತುತು
ಸಂಸೆಥೆಗಳಲ್ಲಿ
ಹಲವು
ಜಾಗೃತ್
ಅಭಿಯಾನಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಟ್ಚ್ ಬೆಲಿೀರ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಕೊೀಬಾನಚ್ಲ್ಲಿ ಜಲ ಶಕ್ತು
ಅಭಿಯಾನದ ಕರಾಮಗಳು

ಟೆೊೋಂಕ್ ಜನರು ನಗರದ ಚತುಭುಥಿಜ್ ಕೆರೆಯನು್ನ
ಪುನರುಜಿಜುೋವನಗೆೊಳಿಸುವ ಮೊಲಕ ಮತುತು ಸ್ವಚಚುಗೆೊಳಿಸುವ
ಮೊಲಕ ಗಮನಾಹಥಿ ಉದಾಹರಣೆಯನು್ನ ನಿೋಡಿದಾದರೆ.
ಧಾಮಿಥಿಕ ಪಾ್ರಮುಖಯಾತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಕೆರೆಯು
ಹತ್ತುರ ಮತುತು ದೊರದಂದ ಬರುವ ಹೆಚಿಚುನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಭೆೋಟಿನಿೋಡುವ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೊಯಾ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು
ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ತಾಯಾಜಯಾ, ನಿಮಾಥಿರ ಮತುತು ಕಟಟಿಡ ಒಡೆದ
ತಾಯಾಜಯಾ ಮತುತು ಸುತತುಮುತತುಲ್ನ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಂದ ಬರುವ
ತಾಯಾಜಯಾನಿೋರು ಮತುತು ನಿೋರನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಕೆರೆಯು ಕೆೊಳಕಾಗಿತುತು. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ದುವಾಥಿಸನೆ ಮತುತು ನಿೋರಿನ
ಗುರಮಟಟಿದಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತುತು ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡುವವರ
ಸಂಖೆಯಾ ಗಮನಾಹಥಿವಾಗಿ ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾಯಿತ
ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು, ಚತುಭುಥಿಜ್ ವಿಕಾಸ್ ಸಮಿತ್ಯ ಸದಸಯಾರು,
ಟೆೈಗರ್ ಫೋಸ್ಥಿ- ಯುವ ಸಮೊಹ ಮತುತು ಕೆರೆಯ ಹತ್ತುರದಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುವ ಎಲಲಿರೊ ಕೆರೆಯನು್ನ ಸ್ವಚಚುಗೆೊಳಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಒಟಿಟಿಗೆ
ಸೆೋರಲು, ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನವು ಉತತುಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು
ಸಾಬೋತಾಯಿತು.
ಕೌನಿಸೆಲ್
ಈ
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿತು, ಕೆೊಳಕು ಕೆರೆಯಂದು ಹೆೋಗೆ ಶುದಧಿ ನಿೋರಿನ
ಕೆರೆಯಾಗಿ ಮಾಪಥಿಟುಟಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನು್ನ ಮತುತು ಭೆೋಟಿ
ನಿೋಡುವವರನು್ನ
ಮತೆೊತುಮ್ಮ
ಸೆಳೆಯಲು
ಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಈಗ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೆೊೋಡಬಹುದು.

ಟೆೊೋಂಕ್ ಮುನಿಸೆಪಾಲ್ನಿಂದ ಚತುಭುಥಿಜ ಕೆರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಯಥಿ, ಟೆೊೋಂಕ್, ರಾಜಾಸಾಥೆನ

ಇಂದನ ಮಳೆ ನಿೋರು ನಾಳಿನ ಸಂಜಿೋವಿನಿಯಾಗಿದೆ, ಮಳೆ ನಿೋರನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸಿ!

ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಕನಾಚ್ಟಕದ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಕಡಿಮ ವೆಚಚಿದ ಮಳೆನೀರ್ ಕೊಯ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ
ಮಳೆನಿೋರು ಕೆೊಯಿಲಿಗಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚಚು ಮತುತು
ಕಾಯಥಿಗತಗೆೊಳಿಸಬಹುದಾದ
ಪರಿಹಾರಗಳನು್ನ
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಿದ ಕನಾಥಿಟಕದ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿರುವ ಜಲ ಶಕ್ತು
ಅಭಿಯಾನ ಕಥೆ ನಿಜಕೊಕೆ ಸೊ್ಪತ್ಥಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಸಥೆಳಿೋಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೋಲಾಚುವಣಿಯ ಮಳೆನಿೋರು
ಕೆೊಯುಲಿ ರಚನೆ ಮತುತು ಕೆೊಳವೆಗಳ ಜಾಲಗಳನು್ನ
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಿದಾದರೆ. ಇದರ ಮೊಲಕ ಮಳೆನಿೋರನು್ನ ಹತ್ತುರದ
ರಿೋಚಾಜ್ಥಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು
ನಗರದೆೊಳಗಿನ ಹಲವು ಮನೆಗಳು ಮತುತು ಹೌಸಿಂಗ್
ಸೆೊಸೆೈಟಿಯಲ್ಲಿ ದೆೊಡ್ಡ ಮಟಟಿದ ಪ್ರಗತ್ಯನು್ನ ಕಂಡಿದೆ ಮತುತು
ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ತೆೊಡಗುವಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆೊರಹೆೊಮಿ್ಮದೆ.

ಜಲ ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನ – ಫೀಲ್ಡ್ನಂದ ಬಂದ ಮಾತ್ಗಳು
ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತ್
ಗುಜರಾತ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಜಿಲೆಲಿಯ ಶೆರಿಸಾ ಮತುತು
ಅಸೆೊೋಥಿಡಿಯಾ ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಕಲೆೊೋಲ್ ಪಾ್ರರಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತು ಪಾಲಿಂಟೆೋಶನ್ ಡೆರೈವ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಶೆರಿಸಾ ಮತುತು ಅಸೆೊೋಥಿಡಿಯಾ
ಎರಡರಲೊಲಿ ಹಳಿ್ಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನಿೋರಿನ ಮೊಲವು
ಬೆೊೋರ್ವೆಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾ್ರರಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನಿೋರು
ಕೆೊಯುಲಿ ವಯಾವಸೆಥೆಯನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದದರೊ, ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ
ಕಾಯಥಿನಿವಥಿಹಸುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ ಜೆೊತೆಗೆ ಅದರ ನಿವಥಿಹಣೆ
ಅಗತಯಾವಾಗಿತುತು.

ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಉತಾಸೆಹದಂದ ಇದರ
ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಂಡರು. ಜೆೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತು
ಪಾಲಿಂಟೆೋಶನ್ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಿಧಥಿರಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರ್ ಸಕಾಚ್ರಿ ಕಾಲೆೀಜ್ ಬೆಳೆದ ಸಾವಯವ ಕಾಡ್
ಬೆಂಗಳೊರು ಗಾ್ರಮಿೋರ ಜಿಲೆಲಿಯ ದೆೋವನಹಳಿ್ಳ ಬಾಲಿಕ್ನ
ವಿಶ್ವನಾರ ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾಥಿರಿ ಪದವಿ ಪೂವಥಿ
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯ (ಪಿಯು) ಕಾಲೆೋಜು ಸಾವಯವ ಕಾಡುಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಸುವ ಜಪಾನಿನ ತಂತ್ರವಾದ ಮಿಯಾವಾಕ್ ವಿಧಾನವನು್ನ
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮೊಲಕ ಅವರು 30X40 ಚದರ
ಅಡಿಗಳಷುಟಿ ಸರ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೆೋ ಆದ ಕಾಡನು್ನ
ಬೆಳೆಸಿದಾದರೆ.
ಈ ವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಜಪಾನಿನ ಸಸಯಾವಿಜ್ಾನಿ
ಅಕ್ರಾ ಮಿಯಾವಾಕ್ ಹುಟುಟಿಹಾಕ್ದ ವಿಧಾನ), ಸಸಯಾಗಳು ಹತುತು
ಪಟುಟಿ ವೆೋಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತತುವೆ ಮತುತು ಕಾಡು 30 ಪಟುಟಿ
ದಟಟಿವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತತುದೆ. ಕೆೋವಲ ಎರಡು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅರರಯಾದ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನಾಹಥಿವಾಗಿರುತತುದೆ.
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ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದಾಯಾವ ಸಂಗತ್ಗಳು ಕಲ್ಸಲಾಗದ ಪಾಠವನು್ನ ನಿೋರು ಕಲ್ಸುತತುದೆ

ಸೆೋರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಂಚು ಅಡ್ಡಗಲ ಇರುವ
ಉಂಡೆಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಬಳಿಲ ಸುಮಾರು 2448 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒರಗಲು ಬಡಲಾಗುತತುದೆ.
ಇಷಾಟಿದ ಮೋಲೆ ಆ ಉಂಡೆಗಳು ಬತತುನೆ ಅರವಾ ಸಂಗ್ರಹಸಲು
ಸಿದಧಿವಾದಂತೆ.

ಇದಲಲಿದೆ, ಮೋಲಾಚುವಣಿಯ ಮಳೆ ಕೆೊಯುಲಿ ಏಪಾಥಿಡನು್ನ
ಆಯಾ ಕಾಲೆೋಜು ಕಟಟಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತು ಅವರ ವಸತ್
ಸೌಕಯಥಿಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು
ತ್ಂಗಳೆೊ ಳಗೆ
ಸಾಥೆಪಿಸಲು
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರಿಗೆ
ಸೊಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದಾಯಾರ್ಥಿ
ಸ್ವಯಂಸೆೋವಕರನು್ನ
ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡು
ಮೋಲಾಚುವಣಿಯ
ಮಳೆನಿೋರು ಕೆೊಯುಲಿನು್ನ ಅವರವರ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು ಮತುತು ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ
ಹರಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮದಲ ಆದಯಾತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪರಾದಾಯಿಕ ಜಲಮೂಲಗಳ ಸ್ತತು ಕಾ್ಂಡಲ್-ಲೆೈಟ್
ಜಾಗರಣೆ
ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತುತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಜಲಮೊಲಗಳನು್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಅಗತಯಾತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್
ಮೊಡಿಸುವ ಉದೆದೋಶದಂದ, 2019 ರ ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 3 ರಂದು
ಬಹಾರದ ಭೆೊೋಜ್ಪುರ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕಲೆಕಟಿರೆೋಟ್ ಕೆೊಳದ ಸುತತು
ಕಾಯಾಂಡಲ್-ಲೆೈಟ್ ಜಾಗರಣೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತುತು.

ಈ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5500 ಮಂದ
ಪಾಲೆೊಗೆಂಡಿದದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯು ನಿೋರಿನ
ವಿೋರರಾಗುವ (ನಿೋರಿನ ಯೋಧರು) ಅವರ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಹೆೊರಹಾಕ್ದ
ಸೊಚಕವಾಗಿತುತು. ಈವೆಂಟ್ ಮೊಲಕ ಹರಡಿದ ಸಂದೆೋಶವು “ಜಲ್ ಹೆೈ
ತೊೀ ಕಲ್ ಹೆೈ” (ನಿೋರಿದದರೆ ನಾಳೆಗಳು) ಆಗಿತುತು.
ಧನಾ್ಬದ್ ತಯಾರಿಸ್ದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಬಿೀಜದ್ಂಡೆಗಳು

ಜಾಖಥಿಂರ್ನ ಧನಾ್ಬದ್ನ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತವು ಸಸಿಗಳನು್ನ
ನೆಡಲು ಮತುತು ನಿೋರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೆೊಸ
ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ
ಗುಂಪುಗಳ (SHGs) ಸದಸಯಾರ ಮೊಲಕ 2.5 ಲಕ್ಷ
ಬೋಜದುಂಡೆಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತುತು ವಿತರಿಸುವುದು.
ಈ ಬೋಜದುಂಡೆಗಳನು್ನ ಗಣಿ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಕಲ್ಲಿದದಲು
ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಲಾಗುತತುದೆ. ಇದು ಮಳಕೆಯಡೆದು
ದೆೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಾಯುಮಾಲ್ನಯಾವನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡುತತುದೆ.

ಬಳಸ್ದ ಬಿೀಜದ ಬಗೆಗಳು: ಫಲವತಾತುದ ಬೆಟಟಿ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಂದ ಬೋಜಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಗುತತುದೆ: ಇವಕೆಕೆ
ಮಳಕೆಯಡೆಯಲು ಕಡಿಮ ನಿೋರು ಬೆೋಕಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಹೆಚುಚು
ಹರದ ಖಚಿಥಿರದೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸದಸಯಾರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಸಿಗುತತುವೆ. ಧನಾ್ಬದ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಬೋಜಗಳು: ಬೆೋವು, ಗಂಭರ್,
ಬೆಲ್, ನೆೋರಳೆ, ಶ್ರೋಗಂಧ, ಪಪಾ್ಪಯಿ, ಬದರು, ನೆಲ್ಲಿ, ಅಶೆೋೋಕ,
ಸಿರಿಸ್, ಖಜೊರ್, ಶೆೋಷಮ್, ಸಿಮಾರ್, ಕರಲ್, ಮಹುವಾ,
ಸಹಜನ್.

ಧನಾ್ಬದ್ನ 41 ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ 190 ಹೆಂಗಸರು
ಮತುತು ಬಾಗ್ಮರಾ ಬಾಲಿಕ್ನ 22 ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ 70
ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೋಜದುಂಡೆಗಳನು್ನ ತಯಾರುಮಾಡಲು ಪ್ರತ್
ಬೋಜದ ಉಂಡೆಗೆ 2 ರೊ. ಕೆೊಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ
ಬೋಜದುಂಡೆಗಳನು್ನ ಎರಡೊ ಬಾಲಿಕ್ಗಳಿಂದ 1000 ಕೊಕೆ ಹೆಚುಚು
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮಹಳೆಯರಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಲ್ಲಿದದಲು ಗಣಿ ತಾಯಾಜಯಾವನು್ನ ಬೃಹತ್ ದಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ (ಅತ್ಯಾದ
ಹೆೊರೆ ಅರವಾ OB ಎಂದೊ ಕರೆಯುತಾತುರೆ) ಎಸೆದಂತಹ
ಜಾಗಗಳು ಹಾಗೊ ಹಸಿರು ಮತುತು ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆಯಿರುವ
ಜಾಗಗಳನು್ನ ಬಸಿಸಿಎಲ್ (ಭಾರತ್ ಕೆೊೋಕ್ಂಗ್ ಕೆೊೋಲ್
ಲ್ಮಿಟೆರ್) ಮತುತು ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತದ ಸಹಯೋಗದೆೊಂದಗೆ ಬತತುನೆ
ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಬೋಜದುಂಡೆಗಳು ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಹರಡಿಕೆೊಂಡ ಮೋಲೆ,
ಮಳಕೆಯಡೆಯಲು ಮಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ. ಬೋಜದ
ಚೆಂಡುಗಳಿಂದ ಬೆೋರು ಬಡುವ ಸಸಯಾಗಳಲ್ಲಿ 60-70%
ಬದುಕುಳಿಯುತತುವೆ ಹಾಗೊ ಈ ವಿಧಾನದಂದ ಬೆೋಗನೆ
ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತತುವೆ ಎಂದು ಸಂಶೆೋೋಧನೆ ಸೊಚಿಸುತತುದೆ.

ಕಪೂಚ್ರ ತೊೀಟ: ಮತೆೊತುಂದು ಹೆೊಸಬಗೆಯ
ಕ್ರಮವೆಂದರೆ
ಕಪೂಥಿರ
ತೆೊೋಟ.
ಮುನಿಸೆಪಲ್
ಕಾಪಥಿರೆೋಶನ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ,
ಸಲಫೂರ್ ಡೆೈಆಕೆಸೆೈರ್ (ಎಸ್ಒ 2) ಅನು್ನ ಹೋರಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಮತುತು
ತಾಯಾಜಯಾ ಭೊಮಿಯ ಮರ್ಣನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು
ಬೋಜದುಂಡೆಗಳನು್ನ ಹಂಚುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನು್ನ
ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬಿೀಜದ್ಂಡೆಗಳನ್್ನ ಹೆೀಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ:
ಮಡಕೆ ಮರು್ಣ, ಜೆೋಡಿಮರು್ಣ ಮತುತು ಸಗಣಿಯನು್ನ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ
ಗಂಟು ಗಂಟಾಗದಂತೆ ಬೆರೆಸಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕೆ ಬೋಜಗಳನು್ನ
ನಿೋರನು್ನ ಬಳಸಿ ಆದರೆ ಎಂದಗೊ ವಯಾರಥಿ ಮಾಡಬೆೋಡಿ!

ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಮತುತು ಕಾಪಥಿರೆೋಟ್ ವಲಯಗಳು ಅಭಿಯಾನವನು್ನ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದದರು.
ಇತರ ಜೆಎಸ್ಎ ಕರಾಮಗಳು

•
•
•
•
ಪಿೋಡಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಕಪೂಥಿರ ಸಸಯಾಗಳನು್ನ
ನೆಡಲಾಯಿತು.

ನದಿ ತ್ೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಬೆಳೆಸ್ವುದ್: ಜಿಲೆಲಿಯ ಮೊಲಕ
ಹಾದುಹೆೊೋಗುವ ಮೊರು ಪ್ರಮುಖ ನದಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ
ದಾಮೋದರ್, ಬಾರಕರ್ ಮತುತು ಜಮುನಿಯಾ. 11
ಕ್ಲೆೊೋಮಿೋಟರ್ ವಿಸಾತುರದಲ್ಲಿ, ಜಲಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನ – ಧನಾ್ಬದ್,
ಬಾಗಾ್ಮರಾ ಮತುತು ಟೆೊೋಪಾಚುಚಿ ನಗರ ನಿಗಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಆಯೆಕೆಯಾದ ಧನಾ್ಬದ್ ಬಾಲಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನದಯ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ
ನೆಡುತೆೊೋಪು ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಮಬೆೈಲ್ ಅಪಿಲಿಕೆೀಶನ್ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯೆ ಮತುತು ಪ್ರಮುಖ
ಅವಲೆೊೋಕನಗಳನು್ನ ದಾಖಲ್ಸಲು ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ಹೆೊಸ
ಮಬೆೈಲ್ ಅಪಿಲಿಕೆೋಶನ್ ಅನು್ನ ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಎಲಾಲಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯೆಯನು್ನ ಅಪಿಲಿಕೆೋಶನ್ ಮತುತು
ರಚಿಸಿದ ಸ್ವತುತುಗಳ ಜಿಯೋ-ಟಾಯಾಗ್ ಅನು್ನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ
ಮೊಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕಾಗಿತುತು. ಧನಾ್ಬದ್ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ
ಸೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮಗಳು, ಪಾಲಿಂಟೆೋಶನ್ಗಳು,
ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸುವುದು, ಪ್ರಮಾರ ವಚನ, ವಿಡಿಯೋಗಳು
ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪ್ಡೆೋಟ್ ಮಾಡಲು
ನಾಗರಿಕರು ಸಮರಥಿರಾಗಿದದರಿಂದ ಈ ಅಪಿಲಿಕೆೋಶನ್ ಜಲಶಕ್ತು
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸಿತು.
ವಯಾಕ್ತುಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಪ್ರಮಾರಪತ್ರ ನಿೋಡುವ ಮೊಲಕ
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಸ್ರ್ ನಧಿ: ಅಪಿಲಿಕೆೋಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಹಂತಗಳನು್ನ
ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾದ ಹಸಿರು ನಿಧಿಗೆ
ದೆೋಣಿಗೆ ನಿೋಡಲು ಜನರನು್ನ ಪ್ರೋತಾಸೆಹಸಲಾಯಿತು. ಇದಕಾಕೆಗಿ
ದೆೋಣಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ಹರವನು್ನ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್
ಮೊಡಿಸಲು
ಮತುತು
ಪಾಲಿಂಟೆೋಶನ್
ಡೆರೈವ್ಗಳಿಗೆ
ಬಳಸಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಶರಾಮದಾನ: ಟೆ್ರಂರ್ ಕಮ್ ಬಂರ್ಸೆ (ಟಿಸಿಬ) ನಿಮಾಥಿರ,
ಜಲಮೊಲಗಳ
ಪುನಶೆಚುೋತನ
ಮತುತು
ಪಾಲಿಂಟೆೋಶನ್
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೊಹಕ ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೆೋಜು ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿವಿಧ
ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಯಂಸೆೋವಕರು, ಸಕಾಥಿರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು
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•
•

1 ಗಂಟೆ ಪಾಲಿಂಟೆೋಶನ್ ಡೆರೈವ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ
ಕಹನ್ ಖೆೊೋ ನಾ ಜಯೆ ತಲಾಬ್(ಕೆೊಳ ಎಲೊಲಿ
ಕಳೆದುಹೆೊೋಗದರಲ್): ಪ್ರತ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ಕೆೊಳಗಳ
ಪುನಶೆಚುೋತನ
ಘರ್ ಕಾ ಪಾನಿ ಘರ್ ಮೋ (ಮನೆಯ ನಿೋರು ಮನೆಯಲೆಲಿೋ)
- 1 ಇಂಗುವ ಗುಂಡಿ + ಪ್ರತ್ ಎಸ್ಎರ್ಜಿ ಸದಸಯಾರಿಗೆ 5
ಸಸಿಗಳು
ಪಾನಿ ಕೆ ಸಾಥ್ (ನಿೋರಿನ ಜೆೊತೆ ಜೆೊತೆಯಲ್) ಸಥೆಳಿೋಯ
ಜನರೆೊಂದಗೆ ಸಿಎಪಿಎಫ್ ಮತುತು ಜಿಲಾಲಿ ಪಲ್ೋಸರ
ಸಜುಜುಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಒಂದೆೋ ದನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1465 ಇಂಗುವ ಹೆೊಂಡಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದು
ರಂಗೆೊೋಲ್, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತುತು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪಧೆಥಿಗಳು (ಜಲ
ಶಕ್ತು ಸೆೋನೆ ಮತುತು ಪರಿಸರ ಕಲಿಬ್ನೆೊಂದಗೆ)

‘ಮರುಪೂರರ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತುತು ಮರುತುಂಬು’ ಅನು್ನ
ಸೊಚಿಸುವ 3 ಆರ್ (ರಿಚಾಜ್ಥಿ, ರಿೋಯುಸ್, ರಿಪೆಲಿನಿಶ್)
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನು್ನ ಕೆೊಳದ ಹತ್ತುರ ಸೆೋರಿದ ಜನರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಧಯಾಮ ಮತುತು ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯಿಂದ 2000
ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೊ 1000 ಕಾಲೆೋಜು ವಿಧಾಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಇದದರು. ಉಳಿದವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥೆಗಳ ಸದಸಯಾರು
ಮತುತು ಭೆೊೋಜ್ಪುರ ಜಿಲೆಲಿಯ ಸಾಮಾನಯಾ ನಿವಾಸಿಗಳು. ದೆೊಡ್ಡ
ಕಲೆಕಟಿರೆೋಟ್ ಕೆೊಳವು ಭೆೊೋಜ್ಪುರದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ತಾರವಾಗಿದುದ, ಇದನು್ನ ಧಮಥಿಗಳ ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೊರು ಕಡೆ ಸುತತುಲೊ ದೆೋವಾಲಯ,
ಚರ್ಥಿ ಮತುತು ಮಸಿೋದ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ ವಷಥಿ ಈ ಕೆೊಳದಲ್ಲಿ ಛತ್
ಪೂಜೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತತುದೆ.

ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕಲ್ಯದದದರೆ, ನಾವೆಲಲಿರೊ ನಿೋರಿನಿಂದ ಹೆೊರಗಿರುವ ಮಿೋನುಗಳಾಗುತೆತುೋವೆ, ಅದರ ಫಲ್ತಾಂಶ ನಿಮಗೆೋ ತ್ಳಿದದೆ !!

ಕೆಸರ್ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ;
ಕೆೈಗೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ವುದ್:
•
•
•
ಚಿದಂಬರಂ ಪಟಟುಣ ಕೆರೆ ಜಿೀಣೊೀಚ್ದಾಧಿರ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ರಚನೆಗಳನು್ನ
ಪುನರುಜಿಜುೋವನಗೆೊಳಿಸುವ ಮತುತು ಮರುಪಡೆದುಕೆೊಳು್ಳವ
ವಿಶಷಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಕಡಲೊರು ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತವು ಎಲಾಲಿ
ಜಲಮೊಲಗಳನು್ನ ಸ್ವಚಚುಗೆೊಳಿಸಲು ಮತುತು ಮರುಸಾಥೆಪಿಸಲು
ಹಲವು-ಪಾಲುದಾರರ,
ಸಮುದಾಯದ
ನೆೋತೃತ್ವದ
ಪ್ರಯತ್ನವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡಲೊರು ಜಿಲೆಲಿಯ ಪಾ್ರಚಿೋನ
ಪಟಟಿರವಾದ ಚಿದಂಬರಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚುನ ಸಂಖೆಯಾಯ ಕೆರೆಗಳು
ಮತುತು ಕೆೊಳಗಳಿವೆ. ಒಟಾಟಿರೆಯಾಗಿ, 3 ದೆೋವಾಲಯದ
ಟಾಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೆೋರಿದಂತೆ 15 ಕೆರೆಗಳಿವೆ ಮತುತು ಈ ಕೆರೆಗಳ
ಒಟುಟಿ ಮೋಲೆಮೈ ವಿಸಿತುೋರಥಿವು ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆ
ಪ್ರದೆೋಶವಾಗಿದುದ, 50 ಕೆೊೋಟಿ ಲ್ೋಟರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರಯಾಥಿವನು್ನ
ಹೆೊಂದದೆ.

ಆದಾಗೊಯಾ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ
ನಿೋರಿನಮೊಲಗಳನು್ನ
ಜಡವಾಗಿ,
ಮಾಲ್ನಯಾ
ಮತುತು
ಅತ್ಕ್ರಮರಕೆಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಇದನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು, ಚಿದಂಬರಂ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಮುದಾಯ ಚಾಲ್ತ, ಹಲವುಪಾಲುದಾರರ ಕೆರೆ ಮರುಸಾಥೆಪನೆಯ ಯೋಜನೆಯನು್ನ
ಕೆೈಗೆತ್ತುಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ
ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ
ಕೆೈಗೊಳು್ಳತ್ತುರ್ವ
ಅತ್ಕರಾಮಣಗಳನ್್ನ ತೆಗೆಯ್ವುದ್

ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳು:

ಅತ್ಕ್ರಮರ ಮಾಡಿರುವ ಸುಮಾರು 400 ಮನೆಗಳು/
ಅಂಗಡಿ ಕಟಟಿಡಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಕ್ರಮರ ಮಾಡಿರುವ ಕಟಟಿಡದವರಿಗೆ ಪಟಟಿರದ ಪಕಕೆದಲೆಲಿೋ
ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆೊಳೆಗೆೋರಿ ಮಂಡಳಿ ನಿೋಡಿದೆ.

ಈ

ಕೆಳಗಿನ

ಕೆಲಸಗಳನ್್ನ

ನಿೋರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮತುತು ಅಂತಜಥಿಲ ಮರುಪೂರರ
ಮಾಡಲು ಉತತುಮವಾಗುವಂತೆ ನಿೋರಿನ ಸಂಗ್ರಹಗಳ
ರಚನೆ
ದಂಡೆಯ ಉದದಕೊಕೆ ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಡುವುದು - ದಂಡೆಯ
ಮೋಲೆ ಮರ್ಣನು್ನ ಒಟಿಟಿಗೆ ಹಡಿದಟುಟಿ, ನೆೈಸಗಿಥಿಕ
ತಡೆಗೆೊೋಡೆ ರೊಪಿಸಿ ಕೆರೆಗಳನು್ನ ಕಾಪಾಡಲು
ಬೆೋಲ್ಹಾಕುವುದು – ಮುಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ
ಸುತತುಲ್ನ ಅತ್ಕ್ರಮರವನು್ನ ತಡೆಯಲು

ಸಮ್ದಾಯದ ಪಾಲೊೊಳು್ಳವಿಕೆ: ಒಡೆತನದ ಪ್ರಜ್ೆಯನು್ನ
ಹುಟುಟಿಹಾಕಲು ಮತುತು ಸುಸಿಥೆರತೆಯನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು
ಸಮುದಾಯದ
ಸಂಪೂರಥಿ
ಒಳಗೆೊಳು್ಳವಿಕೆಯಂದಗೆ
ಟಾಯಾಂಕ್ಗಳನು್ನ ಪುನಶೆಚುೋತನಗೆೊಳಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತ್ಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ
ಸಮುದಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:
•
•
•
•

ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್ಗಾಗಿ ಸಾವಥಿಜನಿಕ
ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾರದ ಬರ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳು;
ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್ಗಾಗಿ ಸಾವಥಿಜನಿಕ
ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾರದ ಬರ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳು;
ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ಎನ್ಸಿಸಿ, ರೆರ್ಕಾ್ರಸ್ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳನು್ನ
ಸ್ವಚಚುತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದು;
ಮರುಸಾಥೆಪನೆ ಕೆಲಸ ಪೂರಥಿಗೆೊಂಡ ನಂತರ ಸುಸಿಥೆರ
ನಿವಥಿಹಣೆ ಮತುತು ಅವನತ್ಯ ತಡೆಗಟುಟಿವಿಕೆಗಾಗಿ
ಸಥೆಳಿೋಯ
ನಿವಾಸಿಗಳೆೊ ಂದಗೆ
ಅನೌಪಚಾರಿಕ
ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳನು್ನ ರಚಿಸುವುದು.

ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಫಲ್ತಾಂಶ: ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆ ಮತುತು ಭಾರಿ
ಪ್ರವಾಹದ ಉಭಯ ಸಮಸೆಯಾಯನು್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತುರುವ ನಗರಕೆಕೆ
ಹೆಚುಚುವರಿ ನಿೋರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರಯಾಥಿವನು್ನ ಮತುತು ಮರುಪೂರರ
ಮಾಡುವ ಹೆೊಂಡಗಳನು್ನ ಯೋಜಿಸುವ ನಿರಿೋಕ್ೆಯಿದೆ. 62153
ಜನಸಂಖೆಯಾ ಇರುವ ಪಟಟಿರಕೆಕೆ ಸದಯಾಕೆಕೆ ಸರಾಸರಿ ನಿೋರಿನ ಬೆೋಡಿಕೆ
8.4 ಎಂಎಲ್ಡಿ (ದನಕೆಕೆ ಮಿಲ್ಯನ್ ಲ್ೋಟರ್) ಆಗಿದದರೊ,
ಸರಾಸರಿ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಕೆೋವಲ 3.9 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಮಾತ್ರ.
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗಾಗಿ ಬೆೋಕ್ರುವ ಅಂತಜಥಿಲ ನೆಲಮಟಟಿಕ್ಕೆಂತ
200 ಮಿೋ. ಕೆಳಗೆ ದೆೊರೆಯುವುದು. ಆದದರಿಂದ ಇಡಿೋ ನಗರ
ಪ್ರವಾಹಕೆಕೆ
ಸುಲಭವಾಗಿ
ತುತಾತುಗಬಹುದೆಂದು
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಸ ತೆಗೆಯ್ವುದ್ ಕಳೆ, ಕಾಗದ, ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ಮತುತು
ಇತರ ತಾಯಾಜಯಾ ವಸುತುಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಕಸವನು್ನ
ಸ್ವಯಂಸೆೋವಕರು, ನಾಗರಿಕರು ಮತುತು ಜಿಲಾಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಶ್ರಮದಾನದ ಮೊಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ದಾದರೆ.
ಕೆಸರ್ ತೆಗೆಯ್ವುದ್ ಮತ್ತು ದಂಡೆಗಳ ಬಲಪಡಿಸ್ವಿಕೆ
ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತವು ಟಾಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಕೆಸರು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತುತು
ಟಾಯಾಂಕ್ಗಳ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು
ಯಂತೆೊ್ರೋಪಕರರಗಳನು್ನ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಬಾವಿ ಒರಗುವವರೆಗೆ ನಿೋರಿನ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ತ್ಳಿಯುವುದಲಲಿ.
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ತ್ರ್ವಣಾಣಾಮಲೆೈನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊಸಬಗೆಯ ಕರಾಮಗಳು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತ್ರುವಣಾ್ಣಮಲೆೈ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತವು ಜಲ
ಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನ (ಜೆಎಸ್ಎ) - ಮಿಷನ್ ಮೋರ್ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ
ಅಭಿಯಾನವು ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆಯನು್ನ ನಿೋಗಿಸಲು
ಸೊಕತು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಅರಿತುಕೆೊಂಡರು. ಆದದರಿಂದ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ
ಅತ್ ಹೆಚುಚು ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆ ಇರುವ ಗಾ್ರಮಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದರುವ
ಜಿಲೆಲಿಯು ಬರವನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಮತುತು ಈಶಾನಯಾ ಮಾನೊಸೆನ್
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ಮದಲು ಅಂತಜಥಿಲ ಮಟಟಿವನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸಲು
ಹಲವು
ಹೆೊಸಬಗೆಯ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು
ಮುಂದಾಯಿತು.

ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಣ ತೊತನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಕೆ ನಾರನು್ನ
ಜೆೊೋಡಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ನಾರಿನ ದಾರದ ಮೊಲಕ ನಿೋರು
ಹರಿಯುತತುದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಗಿಡ ಎಷುಟಿ ನಿೋರನು್ನ ಹೋರಿಕೆೊಳು್ಳತತುದೆೊೋ
ಅಷೆಟಿೋ ನಿೋರನು್ನ ಬಡಲಾಗುತತುದೆ. ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಳಸಿ ಒಟುಟಿ 26,835 ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ: ನಿೋರಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ತಂತ್ರಗಳಾದ ಹನಿ

ಕೃಷ್ ಮುಖಯಾ ಉದೆೊಯಾೋಗವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು
ಭತತು, ಕಬು್ಬ ಮತುತು ನೆಲಗಡಲೆ.

ನೀರಿನ ಬಾ್ಂಕ್:
ಆಯಾ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿನ
ಜಲಮೊಲಗಳ
ಪುನಶೆಚುೋತನಗೆೊಳಿಸಲು
ಸಥೆಳಿೋಯ
ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಸಕ್್ರಯ ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುವ
ಉದೆದೋಶದಂದ, ನಿೋರಿನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಹೆಸರಿನ ನೆೊೋಂದಾಯಿತ
ಸೆೊಸೆೈಟಿಯನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಕೆ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಯವರನು್ನ
ಅಧಯಾಕ್ಷರನಾ್ನಗಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ
ಇಲಾಖೆಗಳ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ವಿವಿಧ
ಎನ್ಜಿಒಗಳು,
ಸ್ವಯಂಸೆೋವಕರು, ರೆೈತರು ಮತುತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರನು್ನ
ಒಳಗೆೊಂಡಿತುತು.

ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳ ಒಗೊಗೆಡಿಸುವಿಕೆಯನು್ನ ನಿೋರಿನ ಬಾಯಾಂಕ್ ತಂದತು
ಮತುತು ಸ್ವಯಂಸೆೋವಕರು ಮತುತು ಎನ್ಜಿಒಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಮೊಲಗಳ ಪುನಶೆಚುೋತನಗೆೊಳಿಸುವುದನು್ನ
ಬೆಂಬಲ್ಸಿತು.
ಸ್ವಯಂಸೆೋವಕರು
ಶ್ರಮದಾನ
ಮತುತು
ಯಂತೆೊ್ರೋಪಕರರಗಳನು್ನ
ಬಳಸುವ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಪಾಲೆೊಗೆಳ್ಳಲ್ದಾದರೆ. ಈಗ ನಿೋರಿನ ಬಾಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 112 ಸದಸಯಾರಿದುದ,
ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 312 ಜಲಮೊಲಗಳ ಪುನಶೆಚುೋತನ ಮಾಡುತ್ತುದಾದರೆ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಚುಂಗ್ ಎನು್ನವುದು ಸಸಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಮತುತು ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಅನುಕೊಲಕರ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗಳನು್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು
ಮರ್ಣನು್ನ ಮುಚುಚುವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಾಗಿದೆ. ಜೆೈವಿಕವಾಗಿ ಕೆೊಳೆಯುವ
ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ಮಲ್ಚುಂಗ್ ಕವರ್ಗಳನು್ನ ಬಳಸಲಾಗುತತುದೆ. ಕೆೊಯಿಲಿಗೆ
ಬೆಳೆ ಸಿದಧಿವಾಗುವ ಹೆೊತ್ತುಗೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ಸಂಪೂರಥಿವಾಗಿ
ಕೆೊಳೆಯುತತುದೆ. ಮಲ್ಚುಂಗ್ನ ಅನುಕೊಲಗಳೆಂದರೆ, ಮಣಿ್ಣನಿಂದ
ನಿೋರು ಆವಿಯಾಗುವುದನು್ನ ಸಿೋಮಿತಗೆೊಳಿಸಿ ಮಣಿ್ಣನ
ತೆೋವಾಂಶವನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯು ಕಳೆಗಳ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನು್ನ ಮಿತ್ಗೆೊಳಿಸುತತುದೆ. ಬಾಳೆಹರು್ಣ, ಕಲಲಿಂಗಡಿ,
ಕರಬೊಜಾ, ಪಪಾ್ಪಯ ಮತುತು ಬದನೆಕಾಯಿ, ಇವು ಹಸಿಗೆೊಬ್ಬರ
(ಮಲ್ಚುಂಗ್)
ತಂತ್ರವನು್ನ
ಬಳಸಿ
ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂತ್ರಕೆಕೆ ಹೆೊೋಲ್ಸಿದರೆ ಮಲ್ಚುಂಗ್ 30% ರಿಂದ
40% ರಷುಟಿ ನಿೋರಿನ ಉಳಿತಾಯಕೆಕೆ ಕಾರರವಾಗುತತುದೆ.

ನಿೋರಾವರಿ, ಮಳೆ ಗನ್, ಸಿಪ್ಂಕಲಿರ್ ಮತುತು ಮಳೆ
ಮದುಗೆೊಳವೆಗಳನು್ನ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ಹುರಿದುಂಬಸುತ್ತುದೆ. ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ
ನಿೋರಾವರಿ ತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ
ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಯ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತುದೆ.
ಕಬ್ಬನ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಂತ್ರವನು್ನ
ಬಳಸಲಾಗುತತುದೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಕೆಕೆ
ಹೆೊೋಲ್ಸಿದರೆ 50% ಗಿಂತ ಹೆಚುಚು ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸುತತುದೆ.
ಸಿಪ್ಂಕಲಿರ್ ಮತುತು ಮಳೆ ಗನಗೆಳ ಬಳಕೆಯು 60% ಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚುಚು
ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸುತತುದೆ. ಮಳೆ ಮದುಗೆೊಳವೆ ನಿೋರಾವರಿ
ಅರವಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗಳು ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತುರುವ
ಒಂದು ವಿಶಷಟಿ ಕೃಷ್ ಪದಧಿತ್ಯಾಗಿದೆ. ನಿೋರಿನ ಬಳಕೆಯ
ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ, ಇದು ಬೆಳೆಗಳ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ
ವಾತಾವರರವನೊ್ನ ನಿಯಂತ್್ರಸುತತುದೆ.
ನೀರಿನ ಬಜೆಟ್: ಜಿಲೆಲಿಯ ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ
ವಿವರವಾದ ನಿೋರಿನ ಬಜೆಟ್ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರೆೈಕೆ

ಮಡಕೆ ನೀರಾವರಿ: ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸುವ ಅತಯಾಂತ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ ನಿೋರಾವರಿಯು
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಸಯಾದ ಬೆೋರಿನ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ಮಣಿ್ಣನ
ಮಡಕೆಯನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೊಳಲಾಗುತತುದೆ. ಮಡಕೆಯ
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ಮತುತು ನಿೋರಿನ ಬೆೋಡಿಕೆ ಎರಡನೊ್ನ ಗರನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳತತುದೆ.
ಅಂತಜಥಿಲ ಮತುತು ಮೋಲೆಮೈ ನಿೋರು ಎರಡನೊ್ನ ಗರನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ನಿೋರಿನ ಸರಬರಾಜನು್ನ ಲೆಕಕೆಹಾಕಲಾಗುತತುದೆ;
ಅಂತಜಥಿಲ ಡೆೋಟಾವನು್ನ ಅಂತಜಥಿಲ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಪನದ
ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲಾಗುತತುದೆ. ಪ್ರತ್ ನಿದಥಿಷಟಿ ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿನ
ಮಳೆಯ ಮಾಹತ್ಯಿಂದ ಮೋಲೆಮೈ ನಿೋರಿನ ಡೆೋಟಾವನು್ನ
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮತೆೊತುಂದೆಡೆ, ನಿೋರಿನ ದೆೋಶೋಯ, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ,
ಕೃಷ್ ಮತುತು ವಾಣಿಜಯಾ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಗರನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು
ನಿೋರಿನ ಬೆೋಡಿಕೆಯನು್ನ ಲೆಕಕೆಹಾಕಲಾಗುತತುದೆ. ಅದರ ನಂತರ,
ನಿೋರಿನ ಹೆಚುಚುವರಿ ಅರವಾ ಕೆೊರತೆಯನು್ನ ಲೆಕಕೆಹಾಕಲಾಗುತತುದೆ
ಮತುತು ವಿಶೆಲಿೋಷ್ಸಲಾಗುತತುದೆ.

ಜಲಶಕ್ತು ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಬೃಹತ್ ಆಂದೆೊೋಲನ ಮಾಡುವ
ಉದೆದೋಶದಂದ, ಹಲವಾರು ಐಇಸಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನು್ನ (ಬಸಿ
ಗಾಳಿ ಬಲೊನ್, ಸಾಮೊಹಕ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು, ಬೋದ
ನಾಟಕಗಳು, ಇತಾಯಾದ) ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತವು ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದುದ,
ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತುತು ಸಾವಥಿಜನಿಕರನು್ನ ಒಳಗೆೊಂಡಿತುತು.

- (ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಇಲಾಖೆ,
ಜಲಶಕ್ತು ಸಚಿವಾಲಯ)

3D ಕಾಂಟೂರ್ ನಕ್ೆ: ಪ್ರತ್ ಹಳಿ್ಳಯ ಸಥೆಳಾಕೃತ್ಯ
ವಿವರಗಳನು್ನ ಅರಥಿಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಗಳ 3D
ಕಾಂಟೊರ್ ನಕ್ೆಯನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ ಹಳಿ್ಳಯ
ಸರಿಯಾದ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲು
ಕಾಂಟೊರ್ ನಕ್ೆಗಳೆೊ ಂದಗೆ ನಿೋರಿನ ಬಜೆಟ್ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತತುದೆ.

ಜೆಎಸ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಇಸ್ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳು: ನಿೋರಿನ
ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಯಾವುದೆೋ ಕ್ರಮವು
ಜನರ ಆಂದೆೊೋಲನವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುತತುದೆ.

ಫಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪಾತರಾ
‘ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ’ - ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವಯಾಕ್ತುಗೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್
ಮತುತು
ಆರೆೊೋಗಯಾದ
ಬಗೆಗೆ
ಜಾಗೃತ್
ಮೊಡಿಸುವ
ಆಂದೆೊೋಲನವನು್ನ 29.08.2019 ರಂದು ಭಾರತದ
ಗೌರವಾನಿ್ವತ
ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್್ರ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ಅಭಿಯಾನದ ಪಾ್ರರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಜ್ೆಯನು್ನ
ನಿೋಡಲಾಯಿತು. ವಯಸುಸೆ, ಹನೆ್ನಲೆ ಅರವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್
ಮಟಟಿವನು್ನ ಲೆಕ್ಕೆಸದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತುತು ಪೌಷ್ಠಾಕಾಂಶವನು್ನ
ಪಡೆಯಲು
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರನು್ನ
ಪೆ್ರೋರೆೋಪಿಸಲು
ಈ
ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ವಿನಾಯಾಸಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪತುವಾಗಿ
ಹೆೋಳುವುದಾದರೆ,
ಆರೆೊೋಗಯಾಕರ
ಜಿೋವನಶೆೈಲ್ಯ
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸುವುದು
ಮತುತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ
ತ್ಳಿಸುವುದು ಮತುತು ಆರೆೊೋಗಯಾಕರ ಜಿೋವನಶೆೈಲ್ಯನು್ನ
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದೆದೋಶವಾಗಿದೆ.

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ಫಿಟ್
ಇಂಡಿಯಾ’ ಅನು್ನ ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಚಳುವಳಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು
ನಿಧಥಿರಿಸಿತು.
ಕಾಯಥಿದಶಥಿ,
ಎಂಒಪಿಆರ್
ಈ
ಆಂದೆೊೋಲನದಲ್ಲಿ
ಪಾಲೆೊಗೆಳ್ಳಲು
ಪಿಆರ್ಐಗಳನು್ನ
ಹುರಿದುಂಬಸುವಂತೆ
ರಾಜಯಾಗಳು/ಯುಟಿಗಳನು್ನ

ಶುದಧಿ ನಿೋರು = ಉತತುಮ ಜಿೋವನ. ಅದನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೆೋಡಿ.

ವಿನಂತ್ಸಿತು. ಪ್ರತ್ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಒಬ್ಬ ವಾರ್ಥಿ
ಸದಸಯಾರನು್ನ “ಗಾ್ರಮಿೋರ ಕ್್ರೋಡೆ ಮತುತು ಫಿಟ್ನೆಸ್
ಸಂಯೋಜಕ” ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಆ ಸದಸಯಾರಿಗೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಪಾ್ರಮುಖಯಾತೆ ಮತುತು ವಿವಿಧ
ವಯೋಮಾನದ ಜನರು (ಗಂಡಸರು ಮತುತು ಹೆಂಗಸರು)
ನಿವಥಿಹಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ತರಬೆೋತ್ ಮತುತು
ಮಾನಯಾತೆ ನಿೋಡಬಹುದು.

ಮೊರು ತ್ಂಗಳಿಗೆೊಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಎಲಾಲಿ
ಗಾ್ರಮಸಭೆಗಳಿಗೆ, ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ ಮತುತು
ಕಾಯಥಿಸೊಚಿಯನು್ನ ರೊಪಿಸುವಂತೆ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ
ಎಲಾಲಿ ಸಪಥಿಂಚರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವಂತೆ ರಾಜಯಾಗಳನು್ನ
ಕೆೋಳಲಾಯಿತು. ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಫಿಟ್
ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನು್ನ
ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು
ಎಂದು
ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ
ಸೊಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಟಾಟಿರೆಯಾಗಿ, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅದಕೆಕೆ
ತಕಕೆಂತೆ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನು್ನ
ಏಪಥಿಡಿಸಿದದರಿಂದ
ಈ
ಸೊಚನೆಗಳು ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿವೆ. - (MoPR ವೆಬ್ಪುಟ)

ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಬ್ಬರ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಆಟೆೊೋಟ ಮತುತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ
ಪಾ್ರಮುಖಯಾತೆಗೆ ಬೆಲೆಕಟಟಿಲಾಗದು. ಆಟೆೊೋಟಗಳಿಂದ
ತಂಡದ ಮನೆೊೋಭಾವ ಬೆಳೆಯುತತುದೆ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ
ಮತುತು ವಿಶೆಲಿೋಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲಯಾಗಳು, ಗುರಿ
ನಿಗದಪಡಿಸುವುದು ಮತುತು ಅಪಾಯವನು್ನ ಎದುರಿಸಿ ಸಾಹಸ
ಮಾಡುವ ಚಾತ್ ಬೆಳೆಯುತತುದೆ. ಫಿಟ್ ಮತುತು ಆರೆೊೋಗಯಾವಂತ
ವಯಾಕ್ತುಯು ಅಷೆಟಿೋ ಆರೆೊೋಗಯಾಕರ ಸಮಾಜ ಮತುತು ಬಲವಾದ ರಾಷಟ್ಕೆಕೆ
ಕಾರರವಾಗುತಾತುನೆ.

ನಮ್ಮ ರಾಷಟ್ದ ಒಟಾಟಿರೆ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಆಟೆೊೋಟ ಬಹಳ
ಮುಖಯಾವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್್ರೋಡಾ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಥೆರ ಪ್ರಗತ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಚಂಡ
ಸಾಮರಯಾಥಿವನು್ನ ಜಾಗತ್ಕ ವೆೋದಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಥಿಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪ್ರತ್ಭೆಗಳನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಸುವಾಗ,
ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ದಜೆಥಿಯ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ ಮತುತು ಉನ್ನತ
ಮಟಟಿದ ತರಬೆೋತ್ಯನು್ನ ನಿೋಡಬೆೋಕು. ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ
ನೆೈಜ ಸಾಮರಯಾಥಿವನು್ನ ಪ್ರದಶಥಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೊಡುವ
ಆಟೆೊೋಟಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಸುವ
ಮನೆೊೋಭಾವವನು್ನ
ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವು ಸೆೊ್ಪೋಟ್ಸೆಥಿ
ಸೊಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಬೆೋಕೆಂಬ ಕನಸನು್ನ ನನಸಾಗುತತುದೆ.

ನಮ್ಮ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಎಲಾಲಿ ಆಟೆೊೋಟಗಳಿಗೆ
ಬಲವಾದ ಚೌಕಟಟಿನು್ನ ನಿಮಿಥಿಸುವ ಮೊಲಕ ಮತುತು ಭಾರತವನು್ನ
ಶೆ್ರೋಷಠಾ ಕ್್ರೋಡಾ ರಾಷಟ್ವಾಗಿ ಸಾಥೆಪಿಸುವ ಮೊಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಕ್್ರೋಡಾ ಸಂಸಕೃತ್ಯನು್ನ ತಳಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಪುನರುಜಿಜುೋವನಗೆೊಳಿಸಲು
ಖೆಲೆೊೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವನು್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉನ್ನತ-ಮಟಟಿದ ಸಮಿತ್ಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ
ಆದಯಾತೆಯ ಆಟೆೊೋಟದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ಸಲ್ಪಟಟಿ
ಪ್ರತ್ಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 8 ವಷಥಿಗಳವರೆಗೆ ವಾಷ್ಥಿಕ ರೊ.
5 ಲಕ್ಷ ಹರಕಾಸಿನ ನೆರವು ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. ಖೆೋಲೆೊೋ
ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಖೆೋಲೆೊೋ
ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಕೆಲ್ ಗೆೋಮ್ಸೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ವೆ: ಬಲುಲಿಗಾರಿಕೆ,
ಅಥೆಲಿಟಿಕ್ಸೆ, ಬಾಯಾಡಿ್ಮಂಟನ್, ಬಾಸೆಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಬಾಕ್ಸೆಂಗ್,
ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಜಿಮಾ್ನಸಿಟಿಕ್ಸೆ, ಹಾಕ್, ಜೊಡೆೊೋ, ಕಬಡಿ್ಡ, ಖೆೊೋಖೆೊೋ, ಶೋಟಿಂಗ್, ಈಜು, ವಾಲ್ಬಾಲ್, ವೆೋಟ್ಲ್ಫಿಟಿಂಗ್, ಮತುತು
ಕುಸಿತು.
ಮೀಲ್ನ ಉದೆದಿೀಶಗಳನ್್ನ
ಇಂಡಿಯಾ
ಕಾಯಚ್ಕರಾಮವನ್್ನ
ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ಸಾಧಿಸಲ್, ಖೆೀಲೊೀ
12
ಭಾಗಗಳಾಗಿ

ಪಾಲಿಸ್ಟುಕ್ ತಾ್ಜ್ವನ್್ನ ನವಚ್ಹಿಸಲ್ ಪಿಆರ್ಐಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್

ಮಾನಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಅವರು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯು
ದನಾಚರಣೆಯ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ತಾಯಾಜಯಾ ನಿವಥಿಹಣೆಗೆ
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನಿೋಡಿದರು. ಈ "ಕರೆ" ಯನು್ನ
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರ ನಿಧಥಿರಿಸಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್
ತಾಯಾಜಯಾ ನಿವಥಿಹಣೆಯನು್ನ ಹಂದನ ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಚುತಾ ಹೆೈ
ಸೆೋವಾ (ಎಸ್ಎರ್ಎಸ್ - 2019) (ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೆೋ ಸೆೋವೆ)
ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಯಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿತುತು.
ಸ್ವಚಚು ಭಾರತ ಜನಾಂದೆೊೋಲನವನು್ನ ಮತೆತು ಚೆೈತನಯಾಗೆೊಳಿಸಲು
ಮತುತು ಧಾಮಿಥಿಕ ಸಥೆಳಗಳು, ರೆೈಲೆ್ವ ನಿಲಾದರಗಳು, ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು,
ಮಂಡಿಗಳು ಸೆೋರಿದಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ,
ಹಳಿ್ಳಗಳು ಮತುತು ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ನಿವಥಿಹಣೆಯ
ವೆೋಗವನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸಲು ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರಯತ್್ನಸುತತುದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು
ಮಾನಯಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ “ಕರೆ” ಯನು್ನ ಸಾವಥಿಜನಿಕ
ಚಳುವಳಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ನಿಧಥಿರಿಸಿತು. ಎಸ್ಎರ್ಎಸ್ 26
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2019 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಗೆ ಸೊಚನೆಗಳನು್ನ ನಿೋಡುವಂತೆ
ಕಾಯಥಿದಶಥಿ ಎಂಒಪಿಆರ್ ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ವಿನಂತ್ಸಿದೆ:

ಎಲಾಲಿ ಪಿಆರ್ಐಗಳು ಪ್ರತ್ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್
ತಾಯಾಜಯಾ ಒಟುಟಿಗೊಡಿಸುವ ಕೆೋಂದ್ರವನು್ನ ಗುರುತ್ಸಬಹುದು
•
ಎಲಾಲಿ ಪಿಆರ್ಐಗಳು ಸಂಗ್ರಹಸಿದ ತಾಯಾಜಯಾ ಲಾಜಿಸಿಟಿಕ್ಸೆ
ಅನು್ನ ಬಾಲಿಕ್/ಜಿಲಾಲಿ ಹಬ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ವಯಾವಸೆಥೆ
ಮಾಡಬಹುದು
•
ತಮ್ಮ ಜಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸುವ ಮತುತು ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್
ತಾಯಾಜಯಾ ಸಂಗ್ರಹ ಡೆರೈವ್ ಅನು್ನ ವೆೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ
ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಎಲಾಲಿ ಸಪಥಿಂರ್ಗಳನು್ನ ಕೆೋಳಬಹುದು.
ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಐಗಳು ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ
ಭಾಗವಹಸಿದದನು್ನ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.
MoPR ಅವರಿಂದ
ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಗಿದೆ
•

ನಿೋರನು್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಕಲ್ಯದದದರೆ, ನಾವೆಲಲಿರೊ ನಿೋರಿನಿಂದ ಹೆೊರಗಿರುವ ಮಿೋನುಗಳಂತಾಗುತೆತುೋವೆ.

ನಿೋ

ಹರ್ ಘರ್ ಮೈ ನಲ್ (ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ)

ರು ಜಿೋವನದ ಅತಯಾಂತ ಮುಖಯಾ ಅವಶಯಾಕತೆಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ದೆೊರೆಯುವುದು
ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಅತಯಾಗತಯಾ. ಜಾಗತ್ಕ
ಮಾನವ ಜನಸಂಖೆಯಾಯ 18% ಜನಸಂಖೆಯಾ ಮತುತು ಜಾಗತ್ಕ
ಜಾನುವಾರು ಜನಸಂಖೆಯಾಯ 15% ಜನಸಂಖೆಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ.
ಆದಾಗೊಯಾ, ಇದು ಕೆೋವಲ 2% ಭೊಮಿ ಮತುತು 4% ಜಾಗತ್ಕ
ಸಿಹನಿೋರಿನ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದದೆ. ಅಂದಾಜಿನ
ಪ್ರಕಾರ1; 1951 ರಲ್ಲಿ, ತಲಾ ವಾಷ್ಥಿಕ ಸಿಹನಿೋರು ದೆೊರೆಯುವಿಕೆ
5,177 ಘನ ಮಿೋಟರ್ ಆಗಿದುದ ಅದು 2011 ರಲ್ಲಿ 1,545 ಘನ
ಮಿೋಟರ್ಗೆ ಇಳಿದದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 1,368 ಘನ
ಮಿೋಟರ್ ಆಗಿದುದ, ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ 1,293 ಘನ ಮಿೋಟರ್ಗೆ
ಇಳಿಯುವ ಸಾಧಯಾತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ
ಪರಿಸಿಥೆತ್ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಸಿಹನಿೋರಿನ ದೆೊರೆಯುವಿಕೆ 2050
ರಲ್ಲಿ 1,140 ಘನ ಮಿೋಟರ್ಗೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧಯಾತೆಯಿದೆ.

ಹೆಚುಚುತ್ತುರುವ ಜನಸಂಖೆಯಾ ಮತುತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ವಿಸತುರಿಸುತ್ತುರುವುದರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಹೆಚುಚುತ್ತುದೆ. ಕೃಷ್, ಕೆೈಗಾರಿಕೆ, ದೆೋಶೋಯ, ಮನರಂಜನೆ,
ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ ಅಭಿವೃದಧಿ, ಇತಾಯಾದ, ಆದರೆ ನಿೋರಿನ ಮೊಲವು
ಸಿೋಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹೋಗಾಗಿ, ಸಿೋಮಿತ ದೆೊರೆಯುವಿಕೆ ಮತುತು
ಸ್ಪಧಾಥಿತ್ಮಕ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ನಿವಥಿಹಣೆಯನು್ನ
ದೆೊಡ್ಡ ಸಮಸೆಯಾಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತತುದೆ. ಹೆಚುಚುತ್ತುರುವ ಬೆೋಡಿಕೆಪೂರೆೈಕೆ ಅಂತರವು ಇತರ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಮತತುಷುಟಿ
ಹೆಚಾಚುಗುತತುದೆ, ಅಂದರೆ. ಅತ್ಯಾದ ಹೆೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ,
ಕಡಿಮ ಮರುಪೂರರ, ಕಡಿಮ ಶೆೋಖರಣಾ ಸಾಮರಯಾಥಿ,
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆ,
ಮಾಲ್ನಯಾಕಾರಕಗಳ ಉಪಸಿಥೆತ್, ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ವಯಾವಸೆಥೆಗಳ
ಕಳಪೆ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಮತುತು ನಿವಥಿಹಣೆ (ಒ & ಎಂ)
ಇತಾಯಾದಗಳಿಂದ ಅಂತಜಥಿಲ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತುದೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂವಥಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮ ಜನಸಂಖೆಯಾಗೆ
ನಿೋರು ಪೂರೆೈಸಲು ನಿೋರಿನ ನಿವಥಿಹಣಾ ವಯಾವಸೆಥೆಗಳು ಮತುತು
ರಚನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದದವು. ಸಥೆಳಿೋಯ ಸಮುದಾಯಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ
ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಗತಯಾಗಳನು್ನ
ಪೂರೆೈಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಾನ ಮತುತು ಬುದಧಿವಂತ್ಕೆಯನು್ನ
ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು
ತಮ್ಮದೆೋ
ಆದ
ವಯಾವಸೆಥೆಗಳನು್ನ
ವಿನಾಯಾಸಗೆೊಳಿಸಲು
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗೊಯಾ,
ಹೆಚುಚುತ್ತುರುವ ಜನಸಂಖೆಯಾ ಮತುತು ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಏರುಪೆೋರು ಮತುತು ಶೆೋಖರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಂದಗೆ, ನಿೋರಿನ
ಕೆೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ತ್ೋವ್ರವಾಗಿವೆ.

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯುದ ಬಳಿಕ, ಗಾ್ರಮಿೋರ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ರಾಜಯಾ ಸಕಾಥಿರಗಳು
ಗಾ್ರಮಿೋರ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಜಾರಿಗೆ
ತಂದವೆ. 1972 ರಲ್ಲಿ, ಕನಿಷಟಿ ಅಗತಯಾಗಳ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದ
ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರವು ವೆೋಗವಧಿಥಿತ ಗಾ್ರಮಿೋರ
ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಯಥಿಕ್ರಮ (ಎಆರ್ಡಬುಲಿಯುಎಸ್ಪಿ)
1

ಮೊಲಕ
ರಾಜಯಾಗಳನು್ನ
ಬೆಂಬಲ್ಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.
ಅಂದನಿಂದ, ಪ್ರತ್ ಗಾ್ರಮಿೋರ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಕುಡಿಯಲು
ಯೋಗಯಾವಾದ
ನಿೋರಿನ
ಸೌಲಭಯಾವನು್ನ
ಕಲ್್ಪಸಲು,
ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭಾರತ
ಸಕಾಥಿರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿದೆ.

ಹಂದನ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಗಾ್ರಮಿೋರ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮ (ಎನ್ಆರ್ಡಿಡಬುಲಿಯುಪಿ), 2017 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 'ಎಲಾಲಿ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತು ಸಮಪಥಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನು್ನ
ಸಾಧಯಾವಾದಷುಟಿ ಮಟಿಟಿಗೆ ಮನೆಯಲೆಲಿೋ/ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲೆಲಿೋ
ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು' ಒಂದು ಉದೆದೋಶವಾಗಿತುತು, ಇದನು್ನ
2030 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು
ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥೆಯ ಸುಸಿಥೆರ ಅಭಿವೃದಧಿ ಗುರಿಗಳೆೊ ಂದಗೆ (ಯುಎನ್ಎಸ್ಡಿಜಿ 6) ಸೆೋರಿಕೆೊಳು್ಳತತುದೆ.

ಗಾ್ರಮಿೋರ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಮತುತು ದೆೋಶೋಯ
ಉದೆದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪೆೈಪ್ ನಿೋರು ಪೂರೆೈಕೆ ಬಹಳ ನಿಣಾಥಿಯಕ
ಮತುತು ಸವಾಲ್ನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವಷಥಿಗಳಿಂದ, ನಿೋರು
ಪೂರೆೈಕೆ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳನು್ನ
ಕಲ್ಯಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೆೋರಿವೆ:
i)

ii)

iii)

iv)
v)
vi)
vii)

ಬಂಡವಾಳದ
ಅವಶಯಾಕತೆಗಳನು್ನ
ಪೂರೆೈಸಲು
ಅಸಮಪಥಿಕ ಹೊಡಿಕೆಗಳು, ಜೆೊತೆಗೆ ಅಸಮಪಥಿಕ
ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಮತುತು ನಿವಥಿಹಣೆಗಳಿಂದ (ಒ & ಎಂ)
ಅಪೂರಥಿ ಮತುತು/ಅರವಾ ನಿಷ್ಕೆರಿಯ ನಿೋರು ಪೂರೆೈಕೆ
ವಯಾವಸೆಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರರವಾಯಿತು;
ಹೆಚಿಚುನ ಗಾ್ರಮಿೋರ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು
ಅಂತಜಥಿಲವನು್ನ ಅವಲಂಬಸಿವೆ, ಕೃಷ್ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಹೆಚುಚುವರಿ ಅಂತಜಥಿಲವನು್ನ ತೆಗೆಯುವ ವಯಾವಸೆಥೆಗಳಿಂದ
ಅಂದುಕೆೊಂಡ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸದರಲು ಕಾರರವಾಯಿತು;
ಆಕ್್ವಫರ್ ರಿೋಚಾಜ್ಥಿ, ಮಳೆ ನಿೋರು ಕೆೊಯುಲಿ, ಜಲಮೊಲಗಳ
ಶೆೋಖರಣಾ ಸಾಮರಯಾಥಿ, ಜಲಾಶಯಗಳು, ಡಿ-ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್
ಮುಂತಾದ ಮೊಲ ಸುಸಿಥೆರ ಕ್ರಮಗಳು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು
ವಯಾವಸೆಥೆಗಳ ಜಿೋವಿತಾವಧಿಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸುತತುದೆ;
ಆಗಾಗೆಗೆ, ಯೋಜನೆಗಳ ಕಳಪೆ ನಿವಥಿಹಣೆಯಿಂದ
ಹೊಡಿಕೆಗಳು ವಯಾರಥಿವಾಗಲು ಕಾರರವಾಯಿತು;
ಖಚಿತವಾದ ಸೆೋವೆ ಇದದರೆ, ಸಮುದಾಯವು ನಿೋರಿಗಾಗಿ
ಪಾವತ್ಸುವ ಇಚೆಚು ಹೆೊಂದದೆ;
ಸೆೋವೆ ಪೂರೆೈಕೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿೋರು ಒಂದು
ಬಳಕೆಗೆ ಬೆೋಕಾದ ವಸುತು ಎಂಬ ಮನಸಿಥೆತ್ ಮೊಡಿಸುವ
ಅವಶಯಾಕತೆಯಿದೆ;
ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿನ
ನಿೋರು
ಸರಬರಾಜು
ವಯಾವಸೆಥೆಯ
ಸುಸಿಥೆರತೆಯು, ಸಮುದಾಯದ ಮಾಲ್ೋಕತ್ವವನು್ನ
ಅವಲಂಬಸಿರುತತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಸಮುದಾಯಗಳನು್ನ

DoWR, RD & GR. ಜನಸಂಖೆಯಾ ಮುನೆ್ನಣಿಕೆಯನು್ನ ಆಧರಿಸಿ ಭವಿಷಯಾದ ಮೌಲಯಾಮಾಪನ

ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸಿ… ಅದು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಲಲಿ.
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ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಡಿಯುವುದು. ಇದು ನಿಜವಾದ
ಅರಥಿದಲ್ಲಿ ಮತುತು ಉತಾಸೆಹದಲ್ಲಿ ಜಲ ಜಿೋವನ್ ಮಿಷನ್ನ
ಗುರಿಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ.

ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ವಯಾವಸೆಥೆಗಳ ಯೋಜನೆ, ಅನುಷಾಠಾನ,
ನಿವಥಿಹಣೆ, ಒ&ಎಂ ನಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದು
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿನ ನಿೋರು ಮತುತು
ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ನಿವಥಿಹಣಾ ಸಂಸೆಥೆ (ಡಬುಲಿಯುಎಎಸ್ಎಂಒ),
ಉತತುರಾಖಂಡದ ಸಾ್ವಜಲ್ ಮತುತು ಸಕಾಥಿರ ಮತುತು
ಎನ್ಜಿಒಗಳ
ವಿವಿಧ
ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿನ
ಅನೆೋಕ
ಕ್ರಮಗಳಿಂದ, ನಿೋರಿನ ಮೊಲಗಳು ಮತುತು ವಯಾವಸೆಥೆಗಳ
ದೋಘಥಿಕಾಲ್ೋನ ಸುಸಿಥೆರತೆಯನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು,
ಸಮುದಾಯದ ಮಾಲ್ೋಕತ್ವವು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು
ಎಂಬುದನು್ನ ಸಾಬೋತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಸತ್, ಶೌಚಾಲಯ,
ವಿದುಯಾತ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಆರೆೊೋಗಯಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಹರಕಾಸು
ಸೆೋವೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಬಾ್ರರ್ಬಾಯಾಂರ್ ಸಂಪಕಥಿ,
ರಸೆತುಗಳು ಮುಂತಾದ ಮೊಲಭೊತ ಸೆೋವೆಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಲು
ಸಕಾಥಿರ ಒತುತು ನಿೋಡಿದದರಿಂದ, 'ಜಿೋವನ ಸುಲಭತೆಯನು್ನ'
ಸುಧಾರಿಸಲು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆವರರದಲ್ಲಿ ಕೆೊಳವೆ ನಿೋರು
ಸರಬರಾಜು ಇರಬೆೋಕು ಎಂಬುದು ಈಗ ಜನರ ತಾಕ್ಥಿಕ ಬಯಕೆ.
ಮನೆಯ ಆವರರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ದೆೊರೆಯುವುದರಿಂದ
ಗಾ್ರಮಿೋರ ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಆರೆೊೋಗಯಾ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಸಿಥೆತ್ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲಲಿದೆ, ಇದು ಗಾ್ರಮಿೋರ ಹೆಂಗಸರು ಮತುತು
ಹುಡುಗಿಯರು ದನನಿತಯಾದ ಕಠಿರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದೊರದಂದ
ನಿೋರು ಹೆೊತುತು ತರುವುದನು್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತತುದೆ.

ಈ ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಲ್ ಜಿೋವನ್ ಮಿಷನ್ (ಜೆಜೆಎಂ)
ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 2024 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಪ್ರತ್
ಗಾ್ರಮಿೋರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಟಾಯಾಪ್ ಸಂಪಕಥಿವನು್ನ
(ಎಫ್ಎರ್ಟಿಸಿ) ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೆೊಂದದೆ. ಮನೆಯ
ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಸೆೋವೆ ನಿೋಡುವುದಕೆಕೆ ಈ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವು ಗಮನ
ಕೆೊಡುತತುದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷುಟಿ ಪ್ರಮಾರದಲ್ಲಿ
ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತುತು ನಿಗದತ ಗುರಮಟಟಿದ ನಿೋರನು್ನ
ತಲುಪಿಸುತತುದೆ. ಅದಕಾಕೆಗಿ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಬೆೋಕಾಗಿರುವುದು - ಯೋಜನೆ ಮತುತು ಅನುಷಾಠಾನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಳಕೆ, ನಿೋರಿನ ಮೊಲಗಳ ಅಭಿವೃದಧಿ, ನಿೋರು
ಸಂಸಕೆರಣೆ ಮತುತು ಪೂರೆೈಕೆ, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್/ಸಥೆಳಿೋಯ
ಸಮುದಾಯದ
ಸಬಲ್ೋಕರರ,
ಸೆೋವಾ
ವಿತರಣೆಯತತು
ಗಮನಹರಿಸುವುದು, ಇತರ ಪಾಲುದಾರರೆೊಂದಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ,
ಇತರ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳ ಜೆೊತೆಗೊಡುವುದು, ಕ್ರಮಬದಧಿ
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದ ಮೋಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮತುತು ಸೆೋವೆಗಳ ಗುರಮಟಟಿವನು್ನ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಸೆೋವಾ ವಿತರಣಾ ಡೆೋಟಾವನು್ನ
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ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 73 ನೆೋ ತ್ದುದಪಡಿಯು
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ವಿಷಯವನು್ನ ಹನೆೊ್ನಂದನೆೋ ಅನುಸೊಚಿಯಲ್ಲಿ
ಗಾ್ರಮ
ಇರಿಸಿದೆ
ಮತುತು
ಅದರ
ನಿವಥಿಹಣೆಯನು್ನ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ವಹಸಿದೆ. ಇದನು್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆೊಂಡು,
ಜೆಜೆಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಮತುತು ಸಥೆಳಿೋಯ
ಸಮುದಾಯವು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಮೊಲಗಳು ಸೆೋರಿದಂತೆ
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿನ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ವಯಾವಸೆಥೆಗಳ ಯೋಜನೆ,
ಅನುಷಾಠಾನ, ನಿವಥಿಹಣೆ, ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಮತುತು ನಿವಥಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸುತತುವೆ.

ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಆರೆೊೋಗಯಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಗಳು
(ಪಿಎರ್ಇಡಿ) / ಗಾ್ರಮಿೋಣಾಭಿವೃದಧಿ ಮತುತು ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್/ಆರ್ಡಬುಲಿಯುಎಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳು, ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮಿೋರ
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಉಸುತುವಾರಿ ವಹಸಿಕೆೊಂಡಿದುದ, ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೆೊಂಡಂತೆ ತಮ್ಮ
ಕತಥಿವಯಾಗಳನು್ನ ನಿವಥಿಹಸಲು ಅನುಕೊಲವಾಗಲ್ದೆ.

ವಿಕೆೋಂದ್ರೋಕರರ,
ಬೆೋಡಿಕೆ-ಚಾಲ್ತ,
ಸಮುದಾಯ
ನಿವಥಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದ ಅನುಷಾಠಾನವು, ಸಥೆಳಿೋಯ
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ‘ಮಾಲ್ೋಕತ್ವದ ಪ್ರಜ್ೆಯನು್ನ’ ಹುಟುಟಿಹಾಕುತತುದೆ,
ನಂಬಕೆಯ ವಾತಾವರರವನು್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತತುದೆ, ಪಾರದಶಥಿಕತೆಯನು್ನ
ತರುತತುದೆ, ಉತತುಮ ಅನುಷಾಠಾನ ಮತುತು ದೋಘಥಿಕಾಲದ ಒ&ಎಂ
ನಿೋರು ಪೂರೆೈಕೆ ವಯಾವಸೆಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರರವಾಗುತತುದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್
ಮನೆಗೆ ನಿೋರು ಮತುತು ನಿಯಮಿತ ಪೂರೆೈಕೆಯನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತತುದೆ,
ಹೋಗಾಗಿ ಈ ಸೆೋವೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತ್ಸುವ ಇಚೆಚು ಬರುತತುದೆ. ಇತರ
ಉದೆದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೋರು ಪೂರೆೈಕೆಯ ದಾರಿ ತಪಿ್ಪಸುವ ಘಟನೆಗಳು
ಸಹ ನಿಯಂತ್್ರಸಲ್ಪಡುತತುವೆ.

ಸಂಶೆೋೋಧನೆ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಧಿ (ಆರ್ & ಡಿ) ಸಂಸೆಥೆಗಳು,
ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಫೌಂಢೆಷನ್ಗಳು, ಸಕಾಥಿರೆೋತರ ಸಂಸೆಥೆಗಳು
(ಎನ್ಜಿಒಗಳು), ಗಾ್ರಮ ಸಂಸೆಥೆಗಳು (ವಿಒಗಳು), ಸಮುದಾಯ
ಆಧಾರಿತ ಸಂಸೆಥೆಗಳು (ಸಿಬಒಗಳು), ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು
(ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು), ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪುಗಳು,
ಕಾಪಥಿರೆೋಟ್ಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಂಸೆಥೆಗಳು ಮತುತು
ಉತಾಸೆಹಭರಿತ ವಯಾಕ್ತುಗಳು ಹೋಗೆ ಅನೆೋಕ ಪಾಲುದಾರರು ನಿೋರು
ಸರಬರಾಜು ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿದಾದರೆ. ನಿೋರನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು, ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನು್ನ ನಿಮಿಥಿಸಲು
ಮಿಷನ್ ಪ್ರಯತ್್ನಸುತತುದೆ ಹಾಗೊ ಜೆಜೆಎಂ ಮತುತು ದೋಘಥಿಕಾಲ್ೋನ
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ
ಗುರಿಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಸಂಸೆಥೆಗಳು/ವಯಾಕ್ತುಗಳೆೊ ಂದಗೆ ಒಟಾಟಿಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತುದೆ. ಎಲಾಲಿ ಪಾಲುದಾರರ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಸಮನ್ವಯಗೆೊಳಿಸಲು ನಿೋರು-ಕೆೊರತೆ ಇರುವ
ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೋವ್ರವಾದ ಅಭಿಯಾನವಾದ ಜಲ ಶಕ್ತು
ಅಭಿಯಾನವನು್ನ (ಜೆಎಸ್ಎ) ಸಕಾಥಿರ ಈಗಾಗಲೆೋ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ.
- ಜಿ.ಎಸ್.ಶೆೀಖಾವತ್
ಜಲಶಕ್ತು, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಇಲಾಖೆಯ
ಗೌರವಾನಿ್ವತ ಸಚಿವರು

ಹರಳಿನಂತೆ ತ್ಳಿಯಾಗಿರಲ್ ನಿೋರು, ಇಲಲಿದೆೋ ಹೆೊೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳು ಸುರಿಸುವರು ಕಣಿ್ಣೋರು

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

ನಿೋರನು್ನ ಎಚಚುರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಎಲಲಿರೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೆೊೋರ.

@MoHFW_INDIA

mohfwindia

ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಮಧ್ಪರಾದೆೀಶದ ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್:
ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪರಾಯತ್ನಗಳು

"ಬಾಯಾರಿದ ಮನ್ಷ್ನಗೆ ಒಂದ್ ಹನ ನೀರ್ ಚಿನ್ನದ
ಚಿೀಲಕ್್ಕಂತ ಹೆಚ್ಚಿ."

ಇದರ
ಅರಿವಿದದ
ಮಧಯಾಪ್ರದೆೋಶದ
ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯತ್ಯು ಸಮಾಜಕೆಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ
ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದರೆ ಜಬಲು್ಪರ ಜಿಲೆಲಿಯ
ಪಡುವಾ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್.

1.96 ಹೆಕೆಟಿೋರ್ ಮತುತು 2.13 ಹೆಕೆಟಿೋರ್ ಜಮಿೋನು, ಖಸಾ್ರ
ನಂ. ಕ್ರಮವಾಗಿ 144 ಮತುತು 167, ಇದು ಸಕಾಥಿರಿ ನಜುಲ್
ವಿಲೆೋವಾರಿ ಕೆೊಳವಾಗಿದುದ, ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ತಾಯಾಜಯಾವನು್ನ
ವಿಲೆೋವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತುತು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳ
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತುದದರು. ಆದರೆ ಇದದಕ್ಕೆದದಂತೆ
ಅದನು್ನ ಗಾ್ರಮದ ಪ್ರಭಾವಿ ವಯಾಕ್ತುಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡರು.
ಹೋಗಾಗಿ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಅದನು್ನ ಬಳಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ಲಲಿ.

ಕೆೊನೆಗೆ ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಜನಪಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಮತುತು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಟಾಟಿಗಿ ಕೆೊಳದ ಆಳ ಹೆಚಿಚುಸುವ
ಪ್ರಸಾತುಪವನು್ನ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿತು ಮತುತು ಆ ಭೊಮಿಯನು್ನ
ಮುಕತುಗೆೊಳಿಸಿತು. ಇದಕಾಕೆಗಿ, ಶ್ರೋಮತ್ ಹಷ್ಥಿಕಾ ಸಿಂಗ್,
(ಮಾಜಿ) ಸಿಇಒ ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತುತು ಸಿಇಒ ಜನಪಾರ್
ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೋ ಮನೆೊೋಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದಾದರೆ ಮತುತು ಕಾಯಥಿವನು್ನ ಪೂರಥಿಗೆೊಳಿಸಲು
ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ನಿೋಡಿದಾದರೆ.

ಇದಾದ ಮೋಲೆ, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಪಥಿಂರ್ ಶ್ರೋ
ಶವ ಪಟೆೋಲ್ ಅವರು ಸಥೆಳಿೋಯ ಜನರಿಗೆ, ಜನರ ಖಚಿಥಿನಿಂದಲೆೋ
ನೆಲವನು್ನ ಮಟಟಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮನವೊಲ್ಸಿದರು. ಕೆಲವು
ಜಾಗೃತ್
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳ
ಸಹಾಯದಂದ
ನಿೋರಿನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಾ್ರಮಸಥೆರಿಗೆ ಜಾಗೃತ್ ಮತುತು ತಾಂತ್್ರಕ ಜ್ಾನ
ಮತುತು ಸೊಫೂತ್ಥಿ ನಿೋಡಲು ಸಪಥಿಂರ್ ವಯಾವಸೆಥೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈಗ ಈ ಕೆೊಳಗಳು ಹತ್ತುರದ 15 ಹಳಿ್ಳಗಳ ಅಂತಜಥಿಲ
ಮಟಟಿವನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಪಥಿಟಿಟಿವೆ. ಜೆೊತೆಗೆ
ಸುಮಾರು 25 ರೆೈತರು ಡಿೋಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಮೊಲಕ ಸುಮಾರು
60 ಎಕರೆ ಕೃಷ್ ಭೊಮಿಗೆ ನಿೋರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತುದಾದರೆ.

ಇದರ ಬಳಿಕ, ಗೌರವಾನಿ್ವತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೋ ನರೆೋಂದ್ರ
ಮೋದಯವರ ಮತುತು ಆಗಿನ ಮಧಯಾಪ್ರದೆೋಶದ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ
ಶ್ರೋ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಅವರ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪಾತ್ರವು ಕೆೊಳದ ಆಳ ಹೆಚಿಚುಸುವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನು್ನ ಇನ್ನಷುಟಿ
ಚುರುಕುಗೆೊಳಿಸಿತು ಮತುತು ಇದು 20.06.2019 ರ ಹೆೊತ್ತುಗೆ
“ಸಾಮೊಹಕ್ ವೃಕ್ೆೊೋಪನ್” ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರಥಿಗೆೊಂಡಿತು.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಅದರ ನಿೋರನು್ನ ಈಗ
ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮತುತು ಕೃಷ್ ಪದಧಿತ್ಗಳಿಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಾಗಿ
ಬಳಸಬಹುದು.
ಸ್ವಯಂ
ಅವಲಂಬತರಾಗಲು
ಮತುತು
ಮಹಳೆಯರ
ಸ್ವ-ಸಹಾಯ
ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಹೆಚುಚುವರಿ
ಆದಾಯಕಾಕೆಗಿ, ಈ ಕೆೊಳಗಳನು್ನ ಗುತ್ತುಗೆಗೆ ನಿೋಡುವ
ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಸಹ ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎಂಜಿಎಸ್ಐಆರ್ಡಿ, ಮಧಯಾಪ್ರದೆೋಶ)
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ಚಿನ್ನಕ್ಕೆಂತ ನಿೋರು ಹೆಚುಚು ಅಮೊಲಯಾ

ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ
ಕಥೆಗಳು

ಸಪಚ್ಂರ್
ljiaದಿೀದಿಯವರ
p nhnh dsಮಾತ್ಗಳು
cksy
ಗಾರಾ
ಮ ಪಂಚಾಯತ್
ನ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸ್ವುದನ್್ನ
vi.kk
QtZ le>
ds uS] Lo'kklu
eS lk>h
ನಾವು ಕತಚ್ವ್ವೆಂದ್ ಭಾವಿಸಬೆೀಕ್,

c.kuk lS]

tks
lkjs xke
ds fgr
eS]ಯbZಲ್ಲಿlರk್ವfopkj
okMZ
ಮತ್ತುgks ನಮಮೂ
ಹಳಿ್ಳಯ
ಹಿತದೃಷಿಟು
ಯಾವುದೆೀ
ವಿಷಯವನ್್ನ
ವಾರ್ಚ್lS
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಚಚಿಚ್ಸಬೆೀಕ್,
lHkk
esa dj.kk
]
blhfy,
eSa dguk pkgwa lwa fd okMZ lHkk dh
ಆದದಿರಿಂದ, ವಾರ್ಚ್ ಸಭಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷಠಾ ಹಾಜರಾತ್ಯನ್್ನ
cS
Bdksa esa T;knk
Hkkx Y;ks
vkSj viuk
ತೊೀರಿಸ್ವ
ಮೂಲಕrSಈT;knk
ಕತಚ್ವ್ವನ್್ನ
ಪೂರೆೈಸಬೆೀಕೆಂದ್
ನಾನ್ fuHkkvks
ನಮಮೂಲಲಿರAನೂ್ನ ಕೊೀರ್ತೆತುೀನೆ.
QtZ
okMZ lHkk& okMZ lHkk iapk;rh jkt O;oLFkk 5-

ವಾರ್ಥಿ ಸಭೆ - ವಾರ್ಥಿ ಸಭೆಯು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
dh
lcls
NksVh ç'kklfud
bdkbZ
gSA xzಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ
ke iapk;r
ವಯಾವಸೆಥೆಯ ತಳಮಟಟಿ
ದ ಅತಯಾಂತ ಚಿಕಕೆ
(ಮೊಲ)
{ks
= dks tula
[;k ds vk/kkj
ij dqN Hkkxks
esa ckaVk
ಕಾಯಥಿ
ಘಟಕವಾಗಿದೆ.
ಪಂಚಾಯತ್
ಪ್ರದa ೆೋಶವನು್ನ
"ಪಾ್ರದೆೋಶಕ
ಚುನಾವಣಾ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳು"
tkrk
gS] ftUgs
a çknsf'kd
fuokZpuಅರವಾ
{ks= ;k"ವಾರ್ಥಿ
okMZ ಗಳು"
dgk
ಎಂದು gSಅನೆೋಕ
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಥಿ
ನ
tkrk
A okMZ ds
Hkhrj jgus
okyk gj ernkrk
ml
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ
ವಾರ್ಥಿgksಸಭೆಯ
ಪ್ರuತ್k
okMZ
lHkk ನಿವಾಸಿ
dk lnL;
rk gSAಸದಸಯಾರಾಗಿದಾದ
ernku }kjkರೆ. pq
ವಾರ್ಥಿನ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತ್ನಿಧಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ
x;k budk çfrfuf/k ¼okMZ lnL;½ xzke iapk;r dk
ಸದಸಯಾ.
ಗಾ್ರಮಸಭೆಯು
ಸಥೆಳಿೋಯ
ಸಂಸೆಥೆಯಾಗಿದುದ,
lnL;
gks
r
k
gS
A
okMZ
lHkk
,d
LFkk;h
fudk;
gS vkSj
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಯಾವಸೆಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

iapk;rh jkt O;oLFkk dk ,d egRoiw.kZ vax HkhA
ವಾರ್ಚ್ನ ಸಭೆ

okMZ lHkk
dh cSBd
ವಾರ್ಥಿ ಸಭೆಗಳನು್ನ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕು.
ಚುನಾಯಿತ
ವಾರ್ಥಿ
ಸಭೆಯನು್ನ
ಕರೆಯುತಾತು
okMZ lHkk
dh ಸದಸಯಾರು
cSBd fu;fer
varjky
ij gksuರhೆ
ಮತುತು ಅವನು/ಅವಳು ಸಹ ಇದರ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆಯನು್ನ
pkfg,A
fuokZfpr okMZ lnL; lHkk dh cSBd cqykrk
ವಹಸುತಾತುರೆ.

gS vkSj bldh v/;{krk djrk gSA

ವಾರ್ಚ್ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬಾದಿರಿಗಳು
okMZ lHkk dh 'kfä;ka vkSj ftEesnkfj;ka%
•

1•

2•

34•
32

•

6•

7-

okMZ ds vanj LVªhV ykbVksa] lM+d ds fdukjs
ikuh ds uy] lkoZtfud 'kkSpky; tSlh
ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಸೌಲಭಯಾಗಳು, ರಸೆತು ದೋಪಗಳು,
;kstಬukvks
fy, lghನಿೋರಿನ
LFkkuಟಾಯಾಪ್
lq>kukA
ರಸೆತು
ದಯa dsಕುಡಿಯುವ
ಗಳು ಮತುತು
ಮತುತು ಪರಿಶೋಲ್ಸುವುದು.

ಸಾವಥಿಜನಿಕ
ಶೌಚಾಲಯಗಳನು್ನ
okMZ ds vanj LokLF;
vkSj LoPNrk ಅಳವಡಿಸಲು
tkx:drk
ವಾರ್ಥಿ
ಸೊಕತು ಸಥೆಳಗಳನು್ನ ಸೊಚಿಸುವುದು.
dk;ZØeನಲ್ಲಿdjukA

ವಾರ್ಥಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಚುತೆ ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾದ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್
okMZ ds vanj lkekftd lejlrk cuk, j[kukA
ಮೊಡಿಸುವ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವನು್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು.

vkSjನಲ್ಲಿ
dksje ಸಾಮಾಜಿಕ
•okMZ lHkk
ವಾರ್ಥಿ
ಕಾಪಾಡುವುದು.

ಸಾಮರಸಯಾವನು್ನ

fdls Hkh okMZ ds Hkrsjs ek.kl] tn okMZ lHkk eS vkoS]
rc gh iwಸಭೆ
jk gks
dksjಕೊೀರಮ್
e] vj t#jrka iS ppkZ gks ikoS]
ವಾರ್ಚ್
ಮತ್ತು
ವಾರ್ಚ್
ಯೀಜನೆಗಳನ್್ನ
blhfy, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
eSa dguk ನpkgwಅಭಿವೃದಿಧಿ
a lwa fd okMZ
lHkk dh cSBdksಚಚಿಚ್ಸಲ್
a esa T;knk
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ವಿರ್ವ ಕನಷಠಾ ಸಂಖೆ್ಯ ಸದಸ್ರ್
rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk QtZ fuHkkvksA
ಸಭೆಯಲ್ಲಿದಾದಿಗ ಮಾತರಾ ಕೊೀರಮ್ ಸಾಧಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ.

okMZ lHkk dh cSBd esa lacaf/kr okMZ ds lkjs

ಅದಕಾ್ಕಗಿಯ್ೀ
ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಲ್ಲಿ
ernkrkvksa dksವಾರ್ಚ್
Hkkx ಸಭೆಗೆ
ysuk pkfg,]
D;ksafd ;g ಬಂದ್
lHkh
ನಮಮೂ ಕತಚ್ವ್ವನ್್ನ ಪೂರೆೈಸ್ ಎಂದ್ ನಾನ್ ಹೆೀಳುತೆತುೀನೆ.

ernkrk okMZ lHkk ds lnL; gksrs gSaA okMZ lHkk dh
ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ
ವಾರ್ಥಿ
ಎಲಾಲಿ
v/;{krk
ml okMZ ds
fuokZನfpr
iapಮತದಾರರು
k;r lnL;ವಾರ್ಥಿvFkkZr
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಬೆೋಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಾಲಿ ಮತದಾರರು
ij xzkeನಲ್ಲಿlHkkಜಾರಿಗೆ
esa ppkZ ತರಬೆೋಕಾದ
gsrq çLrko rSಯೋಜನೆಗಳು
;kj djukA okMZ lnL; djrs gSaA okMZ lHkk esa mifLFkr U;wure
ವಾರ್ಥಿ
ವಾರ್ಥಿ-ಸಭೆಯ ಸದಸಯಾರಾಗಿದಾದರೆ. ಚುನಾಯಿತ ಪಂಚಾಯತ್
ಮತುತು
ಮಗಳ;kstಆದಯಾತೆಯನು್ನ
vko';d
lnL;ksa dh la[;k dks dksje dgrs gSaA ;g
okMZ esa ಅಭಿವೃದಧಿ
ykxw dh ಕಾಯಥಿಕ್ರ
tkus okyh
ukvksa rFkk ಸದಸಯಾ
ಅರವಾ ವಾರ್ಥಿ ಸದಸಯಾ ಸಭೆಯ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಸುತಾತುರೆ.
ನಿಧಥಿರಿಸುವುದು.
dksje jkT;ks
a }kjk r; ಅಗತಯಾವಿರುವ
fd;k tkrk ಕನಿಷಠಾ
gSA ಸದಸಯಾರನು್ನ
fodkl dk;ZØeksa dh çkFkfedrk r; djukA ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಹಾಜರಾಗಲು
ಗಾ್ರಮ ಸಭೆಯ ಕಾಯಥಿಸೊಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸಲು
okMZ
LFkkuh;
a o leL;kvksa ds vkèkkj
ಪ್ರ
ಸಾತುdh
ಪಗಳನು್ನ
ಸಿದಧಿt:jrks
ಪಡಿಸುವುದು.

ಪ್ರತ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಜವಾದ
fdlh Hkh ;kstuk dks lgh yksxksa rd igqapkuk]
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನು್ನ
ತಲುಪುತತುವೆ
ಎಂದು
ftudks
bu
;ks
t
ukvks
a
dh
vly
es
a
t:jr
gSA
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದು.

isa'ku vkSಮತುತು
j vuqnಅನುದಾನ-ಸಹಾಯ
ku ikus dh fLFkfrಯೋಜನೆಗಳ
esa okMZ esa
ಪಿಂಚಣಿ
ykHk ysus okys
O;fä;ksa dk lR;kiu
djukA
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನು್ನ
ದೃಢೋಕರಿಸುವುದು
ಮಾರ್ಚ್
2020
ekpZ
2020

ಕೆೊೋರಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುದೆ, ಇದನು್ನ ರಾಜಯಾಗಳು
fdlh okMZ lHkk dh cSBd ds fy, fu;r le;
ನಿಧಥಿರಿಸುತತುವೆ. ಯಾವುದೆೋ ಕಾರರಕಾಕೆಗಿ, ಸಭೆಯ ಕೆೊೋರಮ್
ij ;fn dksje iwjk ugha gksrk gS] vkSj dksje u iwjk
ಅನು್ನ ನಿಗದತ ಗಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗದದದರೆ ಮತುತು ಕೆೊೋರಮ್
djus ds dkj.kಕಾರರದಂದ
cSBd LFkfxr
dh tkrhಮುಂದೊಡಿದರೆ,
gS rks blds
ಅಗತಯಾವಿರುವ
ಸಭೆಯನು್ನ
fy, dksಸಭೆಯನು್ನ
bZ vkxs dh
rkjh[kದನಾಂಕಕೆಕೆ
r; dhನಿಗದಪಡಿಸಬೆೋಕು
tkuh pkfg,A
ನಂತರ
ಮುಂದನ

ನಿಮಗೆ ಗೆೊತ್ತುಲ
ಲಿದದದvki
ರೆ, ಬಾಯಾರಿದ
ನಿೋರಿನ
ಮಹತ್ವ
ನು್ನ ಕೆೋಳಿ.
;fn
ugha tkurs gSಮನುಷಯಾನಿಗೆ
a] rks I;kls O;fä
ls ikuh
dkವegRo
iwNsaA

ಮತುತು ಕಾನೊನು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ
ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೆೋಕು. ಆದದರಿಂದ, ಎಲಾಲಿ ವಾರ್ಥಿ
ಸದಸಯಾರು
ತಮ್ಮ
ಗರಿಷಠಾ
ಉಪಸಿಥೆತ್ಯನು್ನ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕು ಮತುತು ಗಾ್ರಮದ ಅಭಿವೃದಧಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಸಬೆೋಕು.
ಗಾರಾಮಸಭೆಯ ಮಹತವಿ

ಸ್ಮಮೂನೆ ಕ್ಳಿತ್ಕೊಂಡ್
ಹಾಳುಮಾಡ್ತ್ತುೀರಿ,

ನಮಮೂ

ಸಮಯವನ್್ನ

ಏಕೆ

ಗಾರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಬಗೆೊ
ಮಾತನಾಡಲ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೊೀಗಬಾರದ್,
ಅದಕಾ್ಕಗಿಯ್ೀ ವಾರ್ಚ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ ನಮಮೂ
ಕತಚ್ವ್ವನ್್ನ ಪೂರೆೈಸಬೆೀಕೆಂದ್ ನಾನ್ ನಮಗೆ ಹೆೀಳಲ್
ಬಯಸ್ತೆತುೀನೆ
ಗಾ್ರಮಸಭೆಯ ಶಕ್ತು - ಗಾ್ರಮಸಭೆ ಎಂದರೆ ಏಕತೆ.
ಏಕತೆ ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಚಚೆಥಿಗಳಿಂದ ಸಮಸೆಯಾಗಳನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವುದು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ
"ಜನರಿಂದ,
ಜನರಿಗಾಗಿ,
ಜನರಿಗೆೊೋಸಕೆರ" ಎಂದು ವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು
ಸವೊೋಥಿಚಚುರು ಎಂದು ಅದು ತೆೊೋರಿಸುತತುದೆ. ಗಾ್ರಮಸಭೆಯು,
ಮೊಲ ಮತುತು ತಳಮಟಟಿದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ವಯಾವಸೆಥೆಯ ಸಂಸೆಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 18 ವಷಥಿಕ್ಕೆಂತ
ಮೋಲ್ಪಟಟಿ ಎಲಾಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಅದರ ಸದಸಯಾರಾಗಿದಾದರೆ.
ಗಾರಾಮ ಸಭೆ
ಗಾ್ರಮ ಸಭೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೆೋಕು. ಆದಾಗೊಯಾ,
ಅಗತಯಾವಿದಾದಗ ಹೆಚಿಚುನ ಸಂಖೆಯಾಯ ಸಭೆಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಗಾ್ರಮಸಭೆಯನು್ನ ಏಪಥಿಡಿಸುವುದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಪಥಿಂರ್
ಅವರ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಮತುತು ಅವರು ಪ್ರತ್ ಸಭೆಯ
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಸುತಾತುರೆ. ಗಾ್ರಮ ಸಭೆಯ ಕೆೊೋರಮ್ ಅನು್ನ
ರಾಜಯಾಗಳು ನಿಗದಪಡಿಸಿವೆ. ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಕೆೊೋರಮ್
ಸಾಧಿಸದದದಲ್ಲಿ ಮತುತು ಅಗತಯಾವಿರುವ ಕನಿಷಠಾ ಸಂಖೆಯಾಯ ಸದಸಯಾರು
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಇಲಲಿದದದರೆ,
ಅದರ
ನಿಧಾಥಿರಗಳು
ಮಾನಯಾವಾಗುವುದಲಲಿ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಿ
ಪಾಲೊೊಳು್ಳವಿಕೆಯನ್್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ವುದ್

ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ರೊಪಿಸುವಾಗ, ಪರಿಶಷಟಿ ವಗಥಿ,
ಪರಿಶಷಟಿ ಪಂಗಡಗಳು, ಹಂದುಳಿದ ವಗಥಿಗಳು, ಮಹಳೆಯರು
ಮತುತು ಮಕಕೆಳು ಮತುತು ಸಮಾಜದ ಇತರ ದುಬಥಿಲ ವಗಥಿಗಳ
ಉನ್ನತ್ೋಕರರದ ಮೋಲೆ ಗಮನ ಕೆೊಡಬೆೋಕು. ಗಾ್ರಮಸಭೆಯ
ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರ
ಉತತುಮ
ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯನು್ನ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು, ಸಮಯ, ಸಥೆಳ, ಕಾಯಥಿಸೊಚಿ ಮತುತು
ಇತರ ವಿವರಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿಗದತ ಜಾತ್, ಪರಿಶಷಟಿ ಪಂಗಡ ಮತುತು
ಇತರ ದುಬಥಿಲ ವಗಥಿದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು
ಮತುತು ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಸಬೆೋಕು. ಅವರ
ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸಲು ಅವರ ಸಮಸೆಯಾಯನು್ನ ಆದಯಾತೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕು ಮತುತು ಪರಿಹರಿಸಬೆೋಕು.
ಕೆಲವನು್ನ
ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ,
ಗಾ್ರಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹಳೆಯರ ಉಪಸಿಥೆತ್ಯು ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಕಡಿಮ ಇರುತತುದೆ
ಮತುತು ಅವರು ಹಾಜರಿದದರೊ ಸಹ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೃಷ್ಟಿಕೆೊೋನವನು್ನ ಹೆೋಳುವುದು ಮತುತು ಮಹಳೆಯರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆಯಾಗಳನು್ನ ಎತುತುವುದು ಕಷಟಿಕರವೆಂದು
ಭಾವಿಸುತಾತುರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೊಲಕರ
ವಾತಾವರರ ಕಂಡುಬರುವುದಲಲಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಗತ್ಪರ
ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಸೆಯಾಯನು್ನ ನಿವಾರಿಸಲು
ಗಾ್ರಮ
ಸಭೆಯ
ಮದಲು
ಮಹಳಾ
ಸಭೆಯನು್ನ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಾರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ವ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ
•
•

•

•

ವಿಭಾಗಗಳ

ಸಭೆಯ ನಿಗದತ ದನಾಂಕವನು್ನ ಎಲಾಲಿ ಸದಸಯಾರಿಗೆ/
ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮದಲು ತ್ಳಿಸಬೆೋಕು.

ಅಧಿಸೊಚನೆಯು ಅಂತಹ ಸಭೆಯ ದನಾಂಕ, ಸಮಯ,
ಸಥೆಳ ಮತುತು ಕಾಯಥಿಸೊಚಿಯ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹತ್ಯನು್ನ
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರಬೆೋಕು.

ತಮಟೆ ಸಾರುವ ಮೊಲಕ ಮತುತು ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ,
ಶಾಲೆಗಳು ಮತುತು ಸಥೆಳಿೋಯ ಮಾರುಕಟೆಟಿಗಳಲ್ಲಿ
ನೆೊೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸುವ ಮೊಲಕ ಗಾ್ರಮಸಭೆ ಬಗೆಗೆ
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಭಾ ಕಾಯಥಿಸೊಚಿಯನು್ನ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿ ಬರೆಯಬೆೋಕು ಮತುತು ಭಾಷೆಯನು್ನ ಸರಳ
ಮತುತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಥಿಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವಂತ್ರಬೆೋಕು.

- ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (ಜಿಪಿವಿವೆೈ)
ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಗಳು ಗಾ್ರಮಸಭೆಯ
ಪಾ್ರಮುಖಯಾತೆ/ಸಾಥೆನಮಾನವನು್ನ
ಹೆಚಿಚುಸಿವೆ.
ಗಾ್ರಮದ
ನಿೋವು ಮಳೆ ನಿೋರನು್ನ ಕೆೊಯುಲಿ ಮಾಡುತ್ತುೋರಾ? ಇಲಲಿದದದರೆ, ಇಂದೆೋ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ!

ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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1.

ಪಲವಾಂಗ್ಡಿ ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ್,
ಜಿಲೆಲಿ: ಶವಗಂಗ; ರಾಜ್: ತಮಳುನಾಡ್

ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ
ಗ್ರ್ತ್ಸಲಾದ
ಅವಕಾಶದ ವಿವರಣೆ

ಸಮಸೆ್/ಸವಾಲ್/

ಪಲವಾಂಗ್ಡಿ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡು
ರಾಜಯಾದ ಶವಗಂಗಾ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕಲಾಲಿಲ್ ಬಾಲಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್. ಇದು ಜಿಲಾಲಿ ಕೆೋಂದ್ರದಂದ ಉತತುರಕೆಕೆ
48 ಕ್.ಮಿೋ ದೊರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಾಂಶ 10.13 ಮತುತು ರೆೋಖಾಂಶ
78.72
ಪಲವಾಂಗುಡಿ
ಗಾ್ರಮದ
ಜಿಯೋ-ಕೆೊೋ-ಆಡಿಥಿನೆೋಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 500 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತುದುದ, ಅವರ
ಉದೆೊಯಾೋಗ ಕೃಷ್. ಈ ಗಾ್ರಮವು ಕಲಾಚಿ ಕನೆಮೈ, ತ್ರುಮೋನಿ
ಕನೆಮೈ, ಪಲವಾಂಗುಡಿ ಕನೆಮೈ, ಸೆಂಗಣಿ ಕನೆಮೈ ಮತುತು
ಪೆರಿಯಾವಟಿಟಿ ಕನೆಮೈ ಮುಂತಾದ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಸುತುತುವರೆದದೆ.
ಶವನ್ ದೆೋವಾಲಯದ ಕೆೊಳ, ನಲಲಿತಣಿ್ಣ ಉರಣಿ ಮತುತು
ಅಮ್ಮನ್ ಕೆೊೋವಿಲ್ ಉರಣಿ ಎಂದು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊರು
ಉರಣಿಗಳಿವೆ.
2.

ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಭಾರಿ ಅತ್ಕರಾಮಣ

ಈ ಪ್ರದೆೋಶವನು್ನ ಒರ ಭೊ ಪ್ರದೆೋಶ ಎಂದು
ವಗಿೋಥಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಮಳೆಯಂದೆೋ
ನಿೋರಿನ ಮೊಲವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೆೋ ನದಗಳಿಲಲಿ. ಮಳೆ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕೃಷ್ ಮತುತು ಕುಡಿಯುವ
ಉದೆದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸುವುದು
ಅಗತಯಾವಾಗಿರುತತುದೆ. ಜಮಿೋನುಗಳ ಅತ್ಕ್ರಮರ ಮತುತು
ಕಡಿಮ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿರುವ
ನಿೋರನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸುವ ಕಾಲುವೆಗಳು ಒಂದೆೊಂದಾಗಿ
ಕರ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತುವೆ. ಆದದರಿಂದ, ಗಾ್ರಮದ ಜನರು ಅವರ
ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿೋರನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತುಲಲಿ.

ಒಂದು ಕಾಲೆೋಜಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕವು ಈ
ಗಾ್ರಮವನು್ನ ದತುತು ಪಡೆದದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ತಂಡವು "ಗಾ್ರಮ
ಸಭೆ" ನಡೆಸುವ ಮೊಲಕ ವಿವಿಧ ಸಮಸೆಯಾಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ಸಿತು
ಮತುತು ಹಳಿ್ಳಯ ಜನರು ಈ ಕೆರೆಗಳು ಮತುತು ಹತ್ತುರದ ನಿೋರಿನ
ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೊಲ ಮತುತು
ಮಾಗಥಿಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ಸಲು ಒಂದೆಡೆ ಸೆೋರಿದರು.
ಸವಿಯಂಸೆೀವಕರ ಸಮೀಕ್ೆ

ಪಾರಾರಂಭದ ಹಂತ

3.

ಗಾರಾಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಕ್ರಾಯಾ ಯೀಜನೆ ಸಾಧಿಸಲ್
ಯೀಜನೆ ಅನ್ಷಾಠಾನದ ವಿವರಗಳು

ನಲಲಿತಣಿ್ಣ ಕೆರೆ ಮತುತು ಶವನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕೆರೆಗೆ ನಿೋರನು್ನ
ಹರಿಸಲು ಕಾಲುವೆಯ ಉದದಕೊಕೆ ಆ ಪ್ರದೆೋಶದ ಸಮಿೋಕ್ೆ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಲಲಿತಣಿ್ಣ ಕೆರೆಯ ಒಟುಟಿ ಉದದ 480 ಮಿೋ
ಎಂದು ಸವೆೋಥಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಕೆಇ ಆರ್ಒ ಬಳಸಿ ಲೆವೆಲ್ಂಗ್
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಡುಗೆರೆಯ ಅಕಕೆ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ 10 ಮಿೋಟರ್
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಉದದಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 1 ಮಿೋಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ
ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ಸಿ ಕಾ್ರಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನು್ನ
ಗುರುತ್ಸಲಾಯಿತು. ಸಾಟಿಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ಸಿದ
ಮೋಲೆ, ಪ್ರತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸಾಟಿಫ್ ರಿೋಡಿಂಗ್ನು್ನ
ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲುವೆಯ ಇಳಿಜಾರನು್ನ ಕಂಟುಕೆೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಗುಗೆವ ಮಟಟಿವನು್ನ ರೆೈಸ್ ಮತುತು ಫಾಲ್
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಕಕೆಹಾಕಲಾಯಿತು. ನಲಲಿತಣಿ್ಣ ಉರಣಿಗೆ ಹೆೊೋಗುವ
ಹಾದಯಲ್ಲಿ 138 ಮಿೋ (98.35), 204 ಮಿೋ (98.08)
ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಲುವೆಯು 99.03 ಮಿೋ ನಿಂದ 94.41 ಮಿೋ
ವರೆಗೆ ಇಳಿಯುತತುದೆ ಮತುತು ಶವನ್ ಕೆೊೋವಿಲ್ ಕೆೊಳದ
ದೆೋವಾಯಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಭೊಮಿಯ ಇಳಿಜಾರು 101.475 ಮಿೋ
ನಿಂದ 98.77 ಮಿೋ ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆದದರಿಂದ ಮದಲ
ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ನಿೋರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕಗುಗೆವ ಮಟಟಿ
ಮತುತು ನಿೋರಿನ ಹರಿವಿನ ಕಡೆಯ ಕುಗುಗೆವ ಮಟಟಿವನು್ನ
ಸಂಪಕ್ಥಿಸುವ ಏಕರೊಪದ ಇಳಿಜಾರಿನ ರೆೋಖೆಯನು್ನ ಎಳೆದು,
ಎಷುಟಿ ಪ್ರಮಾರದಲ್ಲಿ ಭೊಮಿ ಅಗೆಯಬೆೋಕು ಮತುತು ಮರು್ಣತುಂಬ
ಬೆೋಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಲೆಕಕೆಹಾಕಲಾಗುತತುದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತ್, ಎರಡನೆೋ
ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಭೊಮಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾರವನು್ನ
ಲೆಕಕೆಹಾಕಲು 1:20 ರ ಸಿಪಿಸಿಬ ಮಾನದಂಡಗಳಂತೆ ಗೆರೆಗಳನು್ನ
ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಇಳಿಜಾರುಗಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು
ಲೆಕಕೆಹಾಕಲಾದ ಪ್ರಮಾರಗಳನು್ನ ಹೆೊೋಲ್ಸಲಾಯಿತು ಮತುತು
ಅಗೆಯುವ ಮತುತು ಭತ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕನಿಷಠಾ ವೆಚಚುದ ಆಧಾರದ
ಮೋಲೆ ಸೊಕತುವಾದ ಇಳಿಜಾರನು್ನ ನಿಧಥಿರಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಾನಲ್ನ ಅಗತಯಾವಾದ ಇಳಿಜಾರನು್ನ ನಿಧಥಿರಿಸಿದ
ಬಳಿಕ ಹೆಚುಚುವರಿ ಭೊಮಿಯನು್ನ ಅಗೆಯಲು ಮತುತು ಮರ್ಣನು್ನ
ಮದಲ್
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ಬಳಿಕ

ನಿೋರು ಕೆೊಚೆಚುಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿಯದರಲ್, ನಮ್ಮ ಬದುಕ್ದೆ ಕತ್ತು ಅಲುಗಿನಲ್

ತುಂಬಲು ಕೆಲಸವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅದನು್ನ
1:20 ಏಕರೊಪದ ಇಳಿಜಾರು ಲೆಕಕೆದಲ್ಲಿ ನೆಲವನು್ನ ಸಮ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
4.

ಸಂಕ್ಷಿಪತು ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಮೀಲೆ
ಉಂಟಾಗ್ವ ಪರಾಭಾವ

ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಲುವೆಗಳ ಹೊಳೆತುತುವಿಕೆಯನು್ನ
ಹೆೋಗೆ ಮಾಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದನು್ನ ತೆೊೋರಿಸುತತುದೆ.

ತ್ೀಮಾಚ್ನ
ಹಳಿ್ಳಯ ಜನರ ಬೆಂಬಲದೆೊಂದಗೆ ಹೊಳೆತುತುವ ಮತುತು
ಅತ್ಕ್ರಮರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ, ಮದಲ ಮಳೆಯ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನಿೋರು ತುಂಬತುತು. ಮೊರು
ಕೆೊಳಗಳು ಪಲವಾಂಗುಡಿ ಗಾ್ರಮದ ಎಲಾಲಿ ಜಲಾನಯನ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿೋರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳೆೊ ಂದಗೆ ಉತತುಮವಾಗಿ
ಸಂಪಕಥಿ ಹೆೊಂದವೆ. ಸಥೆಳಿೋಯ ಹಳಿ್ಳಯ ಜನರ ಅಗತಯಾತೆ ಮತುತು
ಮಳೆ ನಿೋರು ಕೆೊಯಿಲಿಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನು್ನ ಈ
ಯೋಜನೆಯು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ನೀರಿನ ಹರಿವು

ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೆೋವಕರ ಪ್ರಯತ್ನದಂದಾಗಿ ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಕೆೊಳಗಳು ಮಳೆ ನಿೋರಿನಿಂದ ತುಂಬವೆ

ಇನೂ್ನ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು/ಭವಿಷ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹ್ದಾದ
ಹೆಚಿಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು

ಒಮ್ಮ ಮಾಗಥಿಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ಸಿ ಹೊಳು ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ
ಎಲಾಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಸಿದ ಮಳೆ ನಿೋರಿನ ಪ್ರಮಾರವು
ಮದಲ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಚುಗಿತುತು. ಬಳಿಕ
ಮಳೆಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ
ಹೊಳು
ಸೆೋರುವುದು
ಹೆಚಾಚುಗಲು
ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾನಲ್ಗಳ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಪಾಥಿಡು ಕಂಡುಬಂದದೆ. ಈ ಮಾಪಾಥಿಡು
ಉರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಸಬೆೋಕಾದ ನಿೋರಿನ ಪ್ರಮಾರವನು್ನ
ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಕಾರರವಾಗುತತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಕಾಲುವೆ
ಲೆೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಈ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮಾಪಾಥಿಟಿನ
ಸಮಸೆಯಾಯನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಲೆೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಚಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನು್ನ

ನಿಯಂತ್್ರಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ.

(ಲೆೊೋಗನಾರನ್ ಕೆ ಟಿ, ಸಹಾಯಕ ಪಾ್ರಧಯಾಪಕ ಹಾಗೊ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮ
ಅಧಿಕಾರಿ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ಎಸಿಜಿಸಿಇಟಿ ಕಾಲೆೋಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಅಂರ್ ಟೆಕಾ್ನಲಾಜಿ, ಕಾರೆೈಕುಡಿ, ತಮಿಳುನಾಡು)

07.08.2018 ರಂದ್ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಗರಾಹಿಸಲಾದ ಮಳೆನೀರ್
ನಲಲಿತಣಿಣಾ ಉರಣಿ

ನಿೋರು - ಅಮೊಲಯಾವಾದ ನಿಧಿ, ಅದನು್ನ ಸಂತೆೊೋಷದಂದ ಉಳಿಸಿ.

ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಪಟಾಟು ನಾಟ್ ಗಾರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮರಚ್ ನವಚ್ಹಣೆ: ಹಿಮಾಚಲ
ಪರಾದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ನವಚ್ಹಣೆಯ
ಅನ್ಕರಣಿೀಯ ಮಾದರಿ
ಹಿನೆ್ನಲೆ

ಹ

ಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶವು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜಯಾವಾಗಿದುದ, 75%
ಪ್ರದೆೋಶವು ಮಳೆಯಾಶ್ರತ ಪ್ರದೆೋಶವಾಗಿದೆ ಮತುತು
ಗಾ್ರಮಿೋರ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸುಮಾರು 80%
ಜನಸಂಖೆಯಾಯು ತಮ್ಮ ಜಿೋವನೆೊೋಪಾಯಕಾಕೆಗಿ ಕೃಷ್ಯನು್ನ
ಅವಲಂಬಸಿದೆ. ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದಧಿ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ,
ಆದರೆ, ಇಂಟಿಗೆ್ರೋಟೆರ್ ವಾಟರ್ಶೆರ್ ಮಾಯಾನೆೋಜೆ್ಮಂಟ್
ಪ್ರೋಗಾ್ರಂ (ಐಡಬೊಲಿಯುಎಂಪಿ), ರಾಜಯಾದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲವು ಯಶಸಿಸೆನ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನು್ನ
ರಾಜಯಾದ ಉಪ ಪವಥಿತ, ಲೆೊೋ ಹಲ್ಸೆ, ಒಳ ಉಷ್ಣವಲಯದ
ಕೃಷ್-ಹವಾಮಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಮಿೋರ್ಪುರ್ ಎಂಬ
ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತು ಗಾ್ರಮಸಥೆರ ಸಮೃದಧಿ
ಜಿೋವನಕಾಕೆಗಿ ಈ ನಿೋರಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿವಥಿಹಣೆಯನು್ನ
ಹಂಬಾಲ್ಸತಕಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹಮಿೋರ್ಪುರ ಜಿಲೆಲಿಯ ಬಜಾರಿ
ಅಭಿವೃದಧಿ ಬಾಲಿಕ್ನ ಪಟಾಟಿ ನಾಟು ತೆೊೋರಿಸಿದೆ. ಗಾ್ರಮಸಥೆರ
ಸಮೃದಧಿ ಜಿೋವನಕಾಕೆಗಿ ಮತುತು ನಿದಥಿಷಟಿವಾಗಿ ಶ್ರೋ ಧನಿ ರಾಮ್
ಅವರ ಕುಟುಂಬಕಾಕೆಗಿ ಈ ನಿೋರಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿವಥಿಹಣೆ
ಅವರ
ಜಿೋವನೆೊೋಪಾಯದ
ಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಗತ್ಪರ
ಬದಲಾವಣೆಯನು್ನ ತಂದದೆ. ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯಲ್ಲಿ 20%
ಪ್ರದೆೋಶವಿದೆ, ಇದು ದೋಘಥಿಕಾಲ್ಕ ನಿೋರಿನ ಮೊಲಗಳನು್ನ
ಹೆೊಂದದೆ ಮತುತು ಆಲ್ಲಿರುವ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಟಿ ನಾಟು
ಗಾ್ರಮವೂ ಒಂದು. ಆದರೆ, ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ತಮ್ಮ ಜಮಿೋನಿಗೆ
ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಲಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದದರು.
ಕರಾಮ ತೆಗೆದ್ಕೊಳು್ಳವ ಮ್ಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥೆತ್

ಪಟಾಟಿ ನಾಟು ಗಾ್ರಮವು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಮತುತು
ಬಾಲಿಕ್ ಆಫಿೋಸ್ನ ಸಮಿೋಪದಲ್ಲಿದದರೊ, ಅಭಿವೃದಧಿಯನು್ನ
ಕಂಡಿದದರೊ, ನಿೋರಾವರಿಗಾಗಿ ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆಯು ಗಾ್ರಮದ
ರೆೈತರನು್ನ ಬಹಳ ಒತತುಡಕೆಕೆ ದೊಡಿದೆ. ಶ್ರೋ ಧನಿ ರಾಮ್
ಪ್ರಗತ್ಪರ ಕೃಷ್ಕರಾಗಿದುದ, ಹೆೊಸ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗ
ಮತುತು ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ಹರು್ಣಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಸುತತುಲೆೋ
ಇರುತಾತುರೆ.
ನಿೋರಾವರಿ
ಮೊಲಗಳ
ಕೆೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ ಕ್ೆೋತ್ರದಂದ ಕಡಿಮ
ಉತಾ್ಪದನೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುತ್ತುದದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು
ತಮ್ಮ ಹೆೊಲಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುತ್ತುದದ ತೆೊರೆಗಳಿಂದ
ನಿೋರಾವರಿಗಾಗಿ ನಿೋರನು್ನ ಪಡೆಯುತ್ತುದದರು, ಆದರೆ ಪ್ರತ್
ಬಾರಿಯೊ ಅದನು್ನ ನಿವಥಿಹಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸಕರ
ಕೆಲಸವಾಗಿತುತು.
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ಚಿತ್ರದ ಎಡತುದಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಶ್ರೋ ಧನಿ ರಾಮ್ ಅವರು

ಜೆನೆಸ್ಸ್

2011-12ರಲ್ಲಿ (3ನೆೋ ಬಾಯಾರ್) ಇಂಟಿಗೆ್ರೋಟೆರ್ ವಾಟರ್ಶೆರ್
ಮಾಯಾನೆೋಜೆ್ಮಂಟ್
ಪ್ರೋಗಾ್ರಂ
(ಐಡಬೊಲಿಯುಎಂಪಿ)
ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೆೊಂದಗೆ, ಹಳಿ್ಳಯ ಸನಿ್ನವೆೋಶವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ
ದಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ತ್ರುವು ಪಡೆದುಕೆೊಂಡಿತು. ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯಾವನು್ನ
ಕೃಷ್ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತುತು ಕೆೈಗೆಟಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು,
2016 ರಲ್ಲಿ ಐಡಬೊಲಿಯುಎಂಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಲಾನಯನ
ಕೆಲಸದ ಮೊಲಕ, ಸಂಪಕ್ಥಿತ ನಿೋರಿನ ಕೆೊಯುಲಿ ತೆೊಟಿಟಿಯನು್ನ
ಹೆೊಂದರುವ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡಾಯಾಮ್ ಅನು್ನ ನಿಮಿಥಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರ ನಿಮಾಥಿರಕೆಕೆ ತಗುಲ್ದ ವೆಚಚು ರೊ. 1,12,420/-.
ಉತಾ್ಪದನೆ ವಯಾವಸೆಥೆಯ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆಂದು, ಶ್ರೋ ಧನಿ
ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಟರ್ಶೆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮಂಟ್ ತಂಡವು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತುತು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬೆಳು್ಳಳಿ್ಳ
ಮತುತು ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಬೋಜಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿತು. ಇವನು್ನ
ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೆಚಿಚುನ ಲಾಭವನು್ನ
ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪರಿಣಾಮ
ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚೆಕ್ ಡಾಯಾಮ್ ಮತುತು ಸಂಪಕ್ಥಿತ ನಿೋರಿನ
ಕೆೊಯುಲಿ ಟಾಯಾಂಕ್ಗಳು ಉತಾ್ಪದನಾ ವಯಾವಸೆಥೆಗೆ ಉತೆತುೋಜನ
ನಿೋಡಿದೆ ಮತುತು ರೆೈತ ಶ್ರೋ ಧನಿ ರಾಮ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 7-8
ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿ, 6-8 ಬಗೆಯ ಆಹಾರ ಧಾನಯಾ ಮತುತು
ಸುಮಾರು 5-6 ಬಗೆಯ ತೆೊೋಟಗಾರಿಕಾ ಹಣಿ್ಣನ ಪ್ರಭೆೋದಗಳನು್ನ
ಅವರ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತುದಾದರೆ. ನಿೋರಾವರಿಗಾಗಿ ನಿೋರು
ಚೆನಾ್ನಗಿ ದೆೊರೆಯುತ್ತುರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿೋರಿನ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತೆ
ಮಾಡದೆ, ಹೆೊಲದಂದ ಹೆಚಿಚುನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು
ಪ್ರಯತ್್ನಸುತ್ತುದಾದರೆ. ವೃತ್ತುಪರರು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಅಭಿವೃದಧಿ ವೃತ್ತುಪರರು ಮತುತು ಕೃಷ್, ತೆೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತುತು
ಇತರ ಪ್ರದೆೋಶಗಳ ರೆೈತರು ಈಗ ಅವರ ಹೆೊಲಗಳಿಗೆ

ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸ, ಇದು ಅತಯಾಗತಯಾ ಸಂಪನೊ್ಮಲ, ನಮಗೆಲಲಿರಿಗೊ ಬೆೋಕು!

ಫಿೋಲ್್ಡನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ ತೆೊೋಟವನು್ನ ತೆೊೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ

ಫಿೋಲ್್ಡನಲ್ಲಿ ಸೆೋಬನ ಪಾಲಿಂಟೆೋಶನ್

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡುತಾತುರೆ ಹಾಗೊ ಇದು ನಿಜಕೊಕೆ
ಅವರ ಮಗ ಮತುತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕೊಕೆ ಹುರಿದುಂಬಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಭಿಯಾನ’ ಮತುತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಿಷನ್ ಮೋರ್
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮುದಾಯವನು್ನ, ನಿೋರಿನ
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತುತು ನಿವಥಿಹಸಲು
ಸಾಮೊಹಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತತುವೆ.
ಶ್ರೋ ಧನಿ ರಾಮ್ ಅವರ ಹಾಗೆ ಇನೊ್ನ ಹೆಚಿಚುನ ಜನರು
ಹೆೊಗಳತಕಕೆ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತು ತೆೊೋರಿ
ಮುಂದೆ ಬರುತ್ದಾದರೆ.

ತ್ೀಮಾಚ್ನ:
ನಿೋರಿನ ನಿವಥಿಹಣೆಯ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ
ಮಳೆಯಾಶ್ರತ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ
ಸಮುದಾಯವನು್ನ
ಸಜುಜುಗೆೊಳಿಸಲು ಸಕಾಥಿರದ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಸಿವೆ. ನಿೋರಿನ ನಿವಥಿಹಣೆ ಮತುತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮ
ಅರವಾ
ಯೋಜನೆಗಳು
ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ
ಬದಲಾಗುತತುಲೆೋ ಇದದರೊ ಆದರ ಸಾರವು ಒಂದೆೋ ಆಗಿರುತತುದೆ.
ಹೋಗಾಗಿ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತುತು ನಿೋರಾವರಿ
ಉದೆದೋಶಗಳಿಗೆ ಬೆೋಕಾದ ನಿೋರನು್ನ ಪೂರೆೈಸುವ ದೆೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹೆೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದ ‘ನಿೋರಿನ ಶಕ್ತು

ಕೆೊಡುಗೆ: ಶ್ರೋ. ಪ್ರವಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆೊೋರ್ ಫಾಯಾಕಲ್ಟಿ
(ವಾಟರ್ಶೆರ್ ಮಾಯಾನೆೋಜೆ್ಮಂಟ್), ಎಸ್ಐಆರ್ಡಿ, ಎರ್ಐಪಿಎ,
ಫೆೋರ್ಲಾನ್ಸೆ, ಶಮಾಲಿ

ಚೆಕ್ ಡಾಯಾಮ್ ಮತುತು ಹೆೊಲದಲ್ಲಿ ನಿೋರು ಕೆೊಯುಲಿ ತೆೊಟಿಟಿಯನು್ನ ತೆೊೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ
ಭವಿಷಯಾದ ವಿನಾಶವನು್ನ ತಡೆಗಟಟಿಲು ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
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ಅಕ್ಬರ್ಪುರ ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ್: ಬಾಲ್ ಜಲ
ಮತರಾರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಒಂದ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕತೆ
ಅಕ್ಬರ್ಪುರ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉತತುರ ಪ್ರದೆೋಶ
ರಾಜಯಾದ ಜಲಾನ್ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕಡೌರಾ ಅಭಿವೃದಧಿ ವಿಭಾಗದ ದೆೊಡ್ಡ
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್. 2011 ರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತುತು
ಜಾತ್ ಜನಗರತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖೆಯಾಯು 1831
ಆಗಿತುತು, ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಸುತುತ 10,000 ಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯು ಶಕ್ಷರ,
ಆರೆೊೋಗಯಾ, ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ, ಗಾ್ರಮ ಆದಾಯ
ಮತುತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಷಟಿ ಗುರುತನು್ನ ಮೊಡಿಸಿದೆ. ಈ
ಕಾರರಕಾಕೆಗಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಬಲ್ೋಕರರಕಾಕೆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ
ದೋನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾಯಾಯ ಪ್ರಶಸಿತುಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಈ
ಗಾ್ರಮವು ದೆೋಶ ಮತುತು ವಿದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸಿತುಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯುತ್ತುದೆ.
ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್್ನ ಹೆಚಿಚಿಸ್ವುದ್
ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಾ್ರಚಿೋನ ಬಾವಿಗಳು ಮತುತು
ಕೆೊಳಗಳನು್ನ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಲಲಿದೆೋ,
ಮಕಕೆಳನು್ನ ಬಾಲ್ ಜಲ್ ಗೆಳೆಯರನಾ್ನಗಿ (ಚೆೈಲ್್ಡ ವಾಟರ್
ಫೆ್ರಂರ್ಸೆ) ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ನಿೋರಿನ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ
ಮಕಕೆಳನೊ್ನ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾದರೆ. ಹಾಯಾಂರ್
ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿೋಚಾಜ್ಥಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿವೆ, ಜೆೊತೆಗೆ
ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯಾ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿೋಚಾಜ್ಥಿ ಹೆೊಂಡಗಳಿವೆ.
ಕಳೆದ ಮೊರು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮದ ಆದಾಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಗಾ್ರಮದ ಆದಾಯವು ವಷಥಿಕೆಕೆ 50,000
ರೊ.

ಕೆೊಳಗಳಿಂದ
ಅಕ್ರಮ
ಆಸಿತುಯನು್ನ
ತೆರವುಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತು ಮಳೆನಿೋರನು್ನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮೊರು ದೆೊಡ್ಡ ಪಾ್ರಚಿೋನ ಕೆೊಳಗಳನು್ನ ಅಗೆದು
ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹಳಿ್ಳಯ ಆರು ದೆೊಡ್ಡ ಹಳೆಯ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ
ಬಲೆಗಳನು್ನ ಹಾಕುವ ಮೊಲಕ ಮತುತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ರೆೋಲ್ಂಗ್ಗಳನು್ನ
ಅಳವಡಿಸುವ
ಮೊಲಕ
ಅಪೆ್ಡೋಟ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆೊಳದ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರು ಎಕರೆ
ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನು್ನ ನೆಡಲಾಗಿದೆ
ಮತುತು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಗೆೊೋಶಾಲೆ (ಹಸು-ಆಶ್ರಯ)
ಜಾಗವನು್ನ ನಿಮಿಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆೊಳವನು್ನ ಅಗೆದು ಬೆೋಲ್ಗಳಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡಾಯಾಮ್ ಅಗೆಯುವ ಮೊಲಕ ನಿೋರನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೊರಾರು
ರೆೈತರು ಈ ಚೆಕ್ ಡಾಯಾಮಿ್ನಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತುದಾದರೆ ಮತುತು
ನಗರದ ನಿೋರಿನ ಜೆೊತೆಗೆ ಮಳೆ ನಿೋರನು್ನ ಸಹ ಈ ಚೆಕ್
ಡಾಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ವಾಟರ್ ರಿೋಚಾಜ್ಥಿ ಮತುತು
ಇಂಗುವ ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಜನ್ ಹಾಯಾಂರ್
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ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯಾಸಥೆರಾದ ಶ್ರೋ ಅಮಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ,
ಮಕಕೆಳೊ ಸಹ ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸುವ ಮತುತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾದರೆ. ಈ ಬಾಲ್ ಜಲ
ಮಿತ್ರರು ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಶಾಲೆಗಳು, ನೆರೆಹೆೊರೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸುತ್ತುದಾದರೆ. ಅವರ ಸೆ್ನೋಹತರು ಮತುತು
ಸಮುದಾಯವನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಹ
ಮಾಡುತ್ತುದಾದರೆ. ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಸಾ್ನನ ಮಾಡಲು ಮತುತು ಬಟೆಟಿ
ಒಗೆಯಲು ಅತ್ಯಾದ ನಿೋರನು್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತುದಾದರೆೊೋ
ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನು್ನ ವಯಾರಥಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು
ನಿೋರಿನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಈ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ತರಬೆೋತ್
ನಿೋಡಲಾಗುತತುದೆ. ಯಾವುದೆೋ ನಲ್ಲಿ ಅನಗತಯಾವಾಗಿ
ತೆರೆದರಬಾರದು ಅರವಾ ಯಾವುದೆೋ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ನಿೋರು
ಹನಿಯುತ್ತುರಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಸುತಾತುರೆ.
ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳಿ್ಳಯ ವಾಟರ್ ರಿೋಚಾಜ್ಥಿ
ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುಖಯಾ ಚರಂಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಚೆೋಂಬರ್
ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ತಾಯಾಜಯಾವನು್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿೋರನು್ನ ನೆಲಕೆಕೆ
ಇಂಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಹಳಿ್ಳಯ ಪಾಲಿಂಟೆೋಶನ್ ನೆೊೋಡಲು ಯೋಗಯಾವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಸಾವಿರಕೊಕೆ ಹೆಚುಚು ಸಸಯಾಗಳನು್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದುದ
ಅವನು್ನ ಜಿೋವಂತವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತುದೆ.
ಮೊರು ವಷಥಿಗಳ ಹಂದೆ ನೆಟಟಿ ಸಸಯಾಗಳು ಹತುತು ಅಡಿ ಎತತುರಕೆಕೆ
ಬೆಳೆದು ನೆರಳು ನಿೋಡುತ್ತುವೆ. ಸಸಯಾಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ
ಸಿಮಂಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮರದ ರಕ್ಷಣೆಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನು್ನ ರಾಷಟ್ ಧ್ವಜದ ಬರ್ಣಗಳಿಂದ ಚಿತ್್ರಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಯಾನವನವಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ್ವಂಗ್ಸೆ ಸೆೋರಿದಂತೆ ಮಕಕೆಳ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ
ಸಾಕಷುಟಿ ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಅಟಲ್ ಸಮೃತ್ ಉಪವನ್ ಹೆಸರಿನ
ಉದಾಯಾನವನದಲ್ಲಿ, ತೆರೆದ ಜಿಮ್ನ ಹಲವು ವಸುತುಗಳನು್ನ ಸಹ
ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದಾಯಾನವನದಲ್ಲಿ, ಮಕಕೆಳು, ವೃದಧಿರು ಮತುತು
ಯುವಕರು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಮತುತು ಸಂಜೆ ನೊರಾರು ಸಂಖೆಯಾಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ
ಮತುತು ವಾಯಾಯಾಮಕಾಕೆಗಿ ಹೆೊೋಗುತಾತುರೆ. ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್
ಶಾಲೆಗಳನು್ನ ಸಾ್ಮಟ್ಥಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕಕೆಳು ಪ್ರಜೆಕಟಿರ್ಗಳೆೊ ಂದಗೆ ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡುತಾತುರೆ.
ಮಕಕೆಳ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗಾಗಿ ಸೌರ ನಿೋರು ಆರ್ಒ
ವಯಾವಸೆಥೆಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುತ್ತುರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಮಕಕೆಳ ಭವಿಷಯಾವನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವ
ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
–ನೆೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆರ್ಜಿಎಸ್ಎ- ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನಿಸೆಟಿಟೊಯಾಟ್, ಯುಪಿ

ನಿೋರು ಅಮೊಲಯಾವಾದರೊ ಅದು ದೆೊರೆಯುವಿಕೆ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿದೆ.

ಬಾಯಿ ಗಾರಾಮ ಹಳಿ್ಳ, ತಹಸ್ಲ್ ಮ್ೀ: ಉನ್ನತ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ
ಗಾರಾಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧಿ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್್ನ ಇಂದೊೀರ್ನ ಬಾಯಿ
ಗಾರಾಮ ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟುಟೂ್ಟ್
ಆಫ್ ಟೆಕಾ್ನಲಜಿ, ಇಂದೊೀರ್
ಬಾಯಿ ಗಾ್ರಮವು ಭಾರತದ ಮಧಯಾಪ್ರದೆೋಶ ರಾಜಯಾದ
ಇಂದೆೊೋರ್ ಜಿಲೆಲಿಯ ಮವ್ ತಾಲೊಲಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳಿ್ಳ.
ಇದು ಇಂದೆೊೋರ್ ವಿಭಾಗಕೆಕೆ ಬರುತತುದೆ. ಒಟುಟಿ ಜನಸಂಖೆಯಾ
1047 ಮತುತು ಮನೆಗಳ ಸಂಖೆಯಾ 238. ಹೆಂಗಸರ ಜನಸಂಖೆಯಾ
47.8%. ಗಾ್ರಮ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾರ 59.2% ಮತುತು ಸಿತ್ೋ
ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾರ 23.3%. ಹಳಿ್ಳ/ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರು ಮತುತು
ನೆೈಮಥಿಲಯಾದ ಪ್ರಸುತುತ ಬೆೋಡಿಕೆ ಮತುತು ಪೂರೆೈಕೆಯ ಮಟಟಿವನು್ನ
ಪ್ರತ್ಬಂಬಸಲು ‘ಸೆಟಿೋಟ್’ ಎಂಬ ಪದವನು್ನ ಬಳಸಲಾಗುತತುದೆ.
ನಿೋರು ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಸೆೋವೆಗಳ ಸಮಪಥಿಕತೆ ಮತುತು
ಗುರಮಟಟಿವನು್ನ ನಿರಥಿಯಿಸಲು ‘ಸಿಥೆತ್’ ಎಂಬ ಪದವನು್ನ
ಬಳಸಲಾಗುತತುದೆ. ಇದು ಗಾ್ರಮ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಬೆೋಡಿಕೆ ಮತುತು
ಪೂರೆೈಕೆ ಮಟಟಿಗಳು ಮತುತು ಸೆೋವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪ್ರವೃತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರರವಾಗಿದೆ.

ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ
ನಿೋರು
ಎಷುಟಿ
ದೆೊರೆಯುತತುದೆ ಎಂಬುದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಶಕ್ಷಕರು ಮಕಕೆಳಿಗೆ
ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಮತುತು ಸ್ವಚಚುತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಕಲ್ಸುತಾತುರೆ ಮತುತು
ಮೋಲ್್ವಚಾರಣೆ
ಮಾಡುತಾತುರೆ
ಎಂಬ
ವಿಷಯವನು್ನ
ತೆೊೋರಿಸುತತುದೆ. ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆಯಿರುವ ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ,
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಯಾ ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತ್ಳಿದಾಗ
ಪ್ರತ್ದನ ಸಾ್ನನ ಮಾಡುವುದು ಮತುತು ಸ್ವಚಚುತೆಯ ಉನ್ನತ
ಗುರಮಟಟಿವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದು ಆಗುವುದಲಲಿ ಎಂದು
ಶಕ್ಷಕರು ವರದ ಮಾಡಿದಾದರೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ ನಿೋರಿನ ಗುರಮಟಟಿದ
ಕೆೊರತೆ ಇರುವ ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ದೆೊರೆಯುವ
ನಿೋರಿನ ಗುರಮಟಟಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳಿದ ಮೋಲೊ
ಸ್ವಚಚುತೆಗೆ ಎಷುಟಿ ಒತುತು ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂದು ಶಕ್ಷಕರು
ತ್ಳಿಯದಾಗಿದಾದರೆ. ಐಐಟಿ ಇಂದೆೊೋರ್ನಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ, ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಕುರಿತು
ಜಾಗೃತ್ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವನು್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದದರು. ಇಂದೆೊೋರ್ನ
ಬಗಾ್ರಮ್ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾಥಿರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಿೋರು ಮತುತು ಆರೆೊೋಗಯಾ ಜಾಗೃತ್
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದ
ಮಹತ್ವವನು್ನ
ಒಳಗೆೊಂಡಿತುತು
(ಎಂಎರ್ಆರ್ಡಿಯ
ನಿದೆೋಥಿಶನದ
ಮೋರೆಗೆ,
ಐಐಟಿ

Technology

IITI & DA

Village
Management

Participation

ಮಳೆಯಾಗದ ದನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನಿೋರು ಕೊಡಿಡಿ!
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ಇಂದೆೊೋರ್ ಸ್ವಚಚುತೆಯ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಒಂದು ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವನು್ನ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತುದೆ).

ಕೆೈ ತೆೊಳೆಯುವ ಅಭಾಯಾಸಗಳು, ಹಲ್ಲಿನ ನೆೈಮಥಿಲಯಾ,
ಸಾ್ನನ, ವೆೈಯಕ್ತುಕ ನೆೈಮಥಿಲಯಾ, ನಿೋರು ನಿವಥಿಹಸುವ ಅಭಾಯಾಸ
ಮತುತು ಸಮುದಾಯ ನೆೈಮಥಿಲಯಾದ ಬಗೆಗೆ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ
ಮಟಟಿದ ಅರಿವು ಇದೆ. ಮನೆಗಳು ಮತುತು ಸಂಸೆಥೆಗಳಲ್ಲಿ
ಶೌಚಾಲಯದ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನು್ನ
ಅವರು
ಅರಿತುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕಕೆಳ ನಿಜವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯ
ಅಭಾಯಾಸವು ಅವರ ಅರಿವಿನ ಮಟಟಿಕೆಕೆ ಸಂಪೂರಥಿವಾಗಿ
ಬೆೋರೆಯಾಗಿದೆ.

ಡೆೋಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಧಾನವು, ನಿೋರಿನ (ಸಂಪನೊ್ಮಲ
ಮತುತು ಬಳಕೆ) ಮಾಹತ್ಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸಲು, ಪರಿಶೋಲನಾ
ಪಟಿಟಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವುದು;
ನೆೈಮಥಿಲಯಾ (ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಸ್ವಚಚುತೆ, ಸ್ವಚಚುತೆ ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ);
ಮತುತು ಸಂಸೆಥೆಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನು್ನ ಒಳಗೆೊಂಡಿತುತು. ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯಿತ್ಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು, ಗಾ್ರಮ
ಮಟಟಿದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾಥಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮುದಾಯ
ಆಧಾರಿತ ಸಂಸೆಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಾ್ರಮದ ಅಭಿಪಾ್ರಯ
ರೊಪಿಸುವವರು, ವಿವಿಧ ಜಾತ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೆೋರಿದ ಸದಸಯಾರು,
ಮಹಳೆಯರು, ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಾಯಾಪಾರಿಗಳು, ಅಂಗಡಿ
ಮಾಲ್ೋಕರು
ಮತುತು
ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳು
ಮುಂತಾದ
ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಮಾಹತ್ಯನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರದಶಥಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿೋರಿನ ಕೆೊರತೆ, ನಿೋರಿನ
ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿೋರಿನ ಗುರಮಟಟಿ, ನಿೋರಿನ ವಿತರಣೆ, ನಿೋರು ಮತುತು
ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಮತುತು ಪರಿಸರ ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಅಭಾಯಾಸಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆಯಾಗಳನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೆೋಕು. ಪ್ರದಶಥಿತ
ಮಾದರಿಯ
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವು
ಯೋಜನೆಯನು್ನ
ತಯಾರಿಸುವುದಕೆಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು, ಅದು
ಯೋಜನೆಯನು್ನ
ಕಾಯಥಿಗತಗೆೊಳಿಸಬೆೋಕು.
ಇಂತಹ
ಪ್ರದಶಥಿನಗಳು ಸಕಾಥಿರಕೆಕೆ ಮತುತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ
ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ವಯಾಕ್ತುಗಳಿಗೆ, ರಾಜಯಾದಲ್ಲಿ ನಿೋರು ಮತುತು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ವಿಷಯಗಳ
ಕಲ್ಕೆಯ
ಕಾಯಥಿನಿವಥಿಹಸಲ್ವೆ.

ನೆೈಮಥಿಲಯಾಕೆಕೆ
ಕೆೋಂದ್ರವಾಗಿ

ರಾಸಾಯನಿಕ, ಬಾಯಾಕ್ಟಿೋರಿಯಾ ಮತುತು ಭೌತ್ಕ ಎಂಬ
ಎಲಾಲಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನ ಗುರಮಟಟಿದ ಸಮಸೆಯಾಯನು್ನ
ಬಗೆಹರಿಸಬೆೋಕು. ಕಲುಷ್ತ ನಿೋರಿನ ಸೆೋವನೆಯಿಂದ ಆಗುವ
ಆರೆೊೋಗಯಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಡವರ ಮೋಲೆ ಗಂಭಿೋರ ಆರ್ಥಿಕ
ಪರಿಣಾಮಗಳನು್ನ ಬೋರುತತುವೆ. ಇಂಧನದ ಮೋಲೆ (ಆಹಾರ
ಬೆೋಯಿಸಲು ಹೆಚುಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳತತುದೆ) ಮತುತು ಸೆೊೋಪ್/
ಕ್ಲಿೋನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಬಟೆಟಿಗಳನು್ನ ಸ್ವಚಚುಗೆೊಳಿಸಲು ಮತುತು ಸಾ್ನನ
ಮಾಡಲು ಹೆಚುಚು ಅಗತಯಾವಿರುವುದರಿಂದ) ಹೆಚುಚುವರಿ ಖಚುಥಿಗಳಿವೆ.
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಳೆಯರು ಮತುತು ಮಕಕೆಳ
ಪಾತ್ರ ಮತುತು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಗ್ರಹಕೆಯನು್ನ
ಗುರುತ್ಸುವುದು ಹಾಗೊ WATSAN ವಿತರಣೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಆಯಾಮವನು್ನ (ಅಂಗವಿಕಲರು, ಅಸ್ಪಪೃಶಯಾರು, ದಲ್ತರು
ಇತಾಯಾದ) ಮತುತು ವಿತರಣಾ ವಯಾವಸೆಥೆಯ ಕೆೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ
ಗುಂಪುಗಳ ಮೋಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ;

ಇನೆೊ್ನಂದು ಹೆಚುಚುವರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹಕುಕೆಗಳ
ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಡಳಿತದ ಸಮಸೆಯಾಗಳತತು

ಸಂಪೂರಥಿವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತತುದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ, ಈಗಿನ
ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮಿೋರ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತುಯಲ್ಲಿರುವ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಸಿಥೆತ್ಯನು್ನ ಎತ್ತು
ತೆೊೋರಿಸುತತುದೆ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯು ನಿೋರು ಮತುತು
ನೆೈಮಥಿಲಯಾಕೆಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸೆೋವೆಗಳಲ್ಲಿನ
ಬಳಕೆ,
ದೆೊರೆಯುವಿಕೆ ಮತುತು ಕೆೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಯಾತಾಯಾಸಗಳನು್ನ
ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತುದೆ.

ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕತೆ: ಡಾಲಾಚ್ಂಗ್, ಮಜೊೀರಾಂ
ಜಿಲೆಲಿ: ಐಜಾವಿಲ್

ಬಾಲಿಕ್: ರ್ಂಗ್ಲ್ತುಯಾ

ಪಂಚಾಯತ್: ದಲಾಂಗ್ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ
ವಲಯ: ವಲಯ 2

ಜಿಯೀ-ಕೊೀ-ಆಡಿಚ್ನೆೀಟ್: 23.63345, 92.85486
ವ್ಕ್ತುಗಳು/ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರ
(ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದಿರೆ):

ಅತ್್ತತುಮ

ಕೊಡ್ಗೆ

ಗಾ್ರಮ ಉದೆೊಯಾೋಗ ಮಂಡಳಿ (ವಿಇಸಿ) ಯನು್ನ ಗಾ್ರಮ
ಸಭೆಯು ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿತು, ಮೋಲ್ನ ಎಲಾಲಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಡಾಲಾಥಿಂಗ್ ಕಾಯಥಿಗತಗೆೊಳಿಸುವ ಸಂಸೆಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹಂದೆ
ಹೆೋಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋೋಧನೆ ಘಟಕ,
ಮಿಜೆೊೋರಾಂ, ಗಾ್ರಮ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಲಾಥಿಂಗ್
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋೋಧನೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು
ಸಂಪೂರಥಿವಾಗಿ
ಸಮುದಾಯದ
ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮತುತು ಅದರ ನಿವಥಿಹಣೆಯ ಜವಾಬಾದರಿಯನು್ನ
ಹೆೊಂದದೆ. ಸಮುದಾಯವು ಸ್ವಯಂಪೆ್ರೋರಿತ ಗುಂಪನು್ನ
ಹೆೊಂದದುದ, ಪಂಪ್ ನಿವಥಿಹಣೆ, ವಿದುಯಾತ್ ವೆಚಚು ಮತುತು
ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ನಿೋರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಕಾರರವಾಗಿದೆ.
ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ನಿೋರನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತತುದೆ,
ಇದು ಇತರ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಪುನರಾವತ್ಥಿಸಲು ಯೋಗಯಾವಾದ
ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯವು ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನು್ನ ಹೆೋಗೆ
ನಿವಥಿಹಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚಚಿಥಿಸಿತು ಮತುತು
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ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ವಾಹನವನು್ನ ಖರಿೋದಸಲು ನಗದು ನಿೋಡಲು
ನಿಧಥಿರಿಸಿತು. ಇದನು್ನ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತತುದೆ. ಬಳಿಕ ವಾಹನವನು್ನ
ವಾಣಿಜೆೊಯಾೋದಯಾಮವಾಗಿ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಾಹನ
ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಮತುತು ನೆರೆಯ ಗಾ್ರಮಗಳು ಶುಲಕೆವನು್ನ
ಕೆೊಟುಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತಾತುರೆ. ಈ ಶುಲಕೆದಂದ ಸಂಗ್ರಹಸಿದ
ಮತತುವನು್ನ ಬಳಿಕ ಪಂಪ್, ವಿದುಯಾತ್ ಬಲ್ ಇತಾಯಾದಗಳ
ನಿವಥಿಹಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ರಿೋತ್ಯಾಗಿ
ಅವರು ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ನಿೋರನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಯಶಸಿ್ವಯಾದರು. ಡಾಲಾಥಿಂಗ್ ಗಾ್ರಮವು ರಾಜಯಾದ ಸ್ವಚಚು
ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತುತು 2017-2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಚು ಗಾ್ರಮ
ಎಂಬ ಹೆಗಗೆಳಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಐಜಾ್ವಲ್ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ನೆೋ
ಸಾಥೆನ ಮತುತು 2018-2019ರಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಮಿಜೆೊೋರಾಂ ಸ್ಪಧೆಥಿಯಲ್ಲಿ
3 ನೆೋ ಸಾಥೆನವನು್ನ ಪಡೆದದೆ.
ಪರಿಣಾಮ
ಹೆೊಸ ವಾಟರ್ ಟಾಯಾಂಕ್ ಮತುತು ಅಸಿತುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ
ಪಿಎರ್ಇಡಿ ವಾಟರ್ ಟಾಯಾಂಕ್ನಿಂದ ವಾರಕೆಕೆ ಮೊರು ಬಾರಿ
ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ಶುದಧಿ ನಿೋರನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ಈ ವಯಾವಸೆಥೆಯು
ಶಕತುವಾಗಿವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ
ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿದಥಿಷಟಿಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷಠಾ ಪ್ರಮಾರವನು್ನ
ಪೂರೆೈಸುವ, ಹಂದನ ಪ್ರಮಾರ 13 ಎಲ್್ಪಸಿಡಿ ಗೆ ಹೆೊೋಲ್ಸಿದರೆ
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವಯಾಕ್ತುಗೆ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜಿನ ಪ್ರಮಾರವನು್ನ 72
ಎಲ್ಪಿಸಿಡಿ ಗೆ ಹೆಚಿಚುಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಳೆಯರು
ಮತುತು ಮಕಕೆಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗಾಗಿ ಖಚುಥಿ ಮಾಡುತ್ತುದದ

ಜಿೋವನವು ನಿೋರಿನ ಮೋಲೆ ಅವಲಂಬತವಾಗಿರುತತುದೆ, ಜಲಾಶಯವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವಲಂಬಸಿರುತತುದೆ.

ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆೋಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸಹ ಅವರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಉದದದ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲುಲಿವ
ಅಗತಯಾವಿಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲಲಿರಿಗೊ ಮನೆಗಳಿಂದ 50
ಮಿೋಟರ್ ದೊರದಲ್ಲಿ ಶುದಧಿ ನಿೋರು ದೆೊರೆಯುತತುದೆ. ಮನೆ
ಬಳಕೆಗೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮತುತು ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೆೋಕಾದ
ತರಕಾರಿ ತೆೊೋಟಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷುಟಿ ಪ್ರಮಾರದ ನಿೋರನು್ನ
ಒದಗಿಸಲು ಈ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ಅನುವು
ಮಾಡಿಕೆೊಟಟಿವು. ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಗಾ್ರಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು
ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಿದ
ಯಶಸಿಸೆಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ
ಮೊಲಕ
ಗಾ್ರಮಸಭೆಯ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಅರಿತುಕೆೊಂಡರು ಮತುತು ತಮ್ಮ
ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಗಾ್ರಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು,

ಸಲಹೆಗಳು ಮತುತು ನಿಧಾಥಿರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳವಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಚುಗಿ
ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳತ್ತುದಾದರೆ.

ಹೋಗೆ ನಿಮಿಥಿಸಲಾದ ವಾಟರ್ ಟಾಯಾಂಕ್ ಹಳಿ್ಳಯ
ಮೋಲಾಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಗಾ್ರಮಸಥೆರಿಗೆ ಮತುತು ಸಥೆಳಿೋಯ
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಿನಿ ಮನರಂಜನಾ ಉದಾಯಾನವನವಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ವಿನಾಯಾಸಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು
ಸುತತುಲ್ನ ಆಕಷಥಿಕ ನೆೊೋಟ ಆನಂದಸಬಹುದು ಮತುತು
ವಿಶಾ್ರಂತ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಉದಾಯಾನವದಲ್ಲಿ ಹೊವಿನ
ಗಿಡಗಳನು್ನ ಮತುತು ಇತರ ಗಿಡಗಳನು್ನ ನೆಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಈ
ಪ್ರದೆೋಶವನು್ನ ಸುಂದರಗೆೊಳಿಸಲು ಸ್ವಯಂಸೆೋವಕ ಗುಂಪಂದು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತುದೆ.

ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿಬಂದ ಮಾತ್ಗಳು
"ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡ ಗಾ್ರಮಿೋರ ಜನರ ಅಗತಯಾವನು್ನ
ಹೆಚಿಚುಸಲು SPMRM ನೆೊಂದಗೆ MGNREGS ಅನು್ನ
ಒಂದುಗೊಡಿಸುವ ಮೊಲಕ ಡಾಲಾಥಿಂಗ್ ಗಾ್ರಮವು ಅಂತಹ
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದಲು ಅದೃಷಟಿಶಾಲ್ಯಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಹೆೋಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮ ಇದೆ. ಮದಲು,
ನಮಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ನಿೋರಿನ ಪ್ರಮಾರವನು್ನ ನಿವಥಿಹಸುವುದು
ಕಷಟಿಕರವಾಗಿತುತು. ಮಹಳೆಯರು ಮತುತು ಮಕಕೆಳು ಕುಡಿಯುವ
ನಿೋರನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಸಲು
ಸಾಕಷುಟಿ
ಸಮಯವನು್ನ
ಕಳೆಯುತ್ತುದದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ಹೆಚುಚುವರಿ ನಿೋರಿನ
ತೆೊಟಿಟಿಯಂದಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಬಳಕೆ, ತೆೊಳೆಯುವುದು,
ಸಾ್ನನ ಮಾಡುವುದು ಮತುತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ
ಸಾಕಷುಟಿ ನಿೋರನು್ನ ಹೆೊಂದದೆದೋವೆ. ”

- ಕೆ. ಲಾಲಾಜುಲ್ಥಿಯನ್, ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಥಿ ಸಂಖೆಯಾ
-920, ಡಾಲಾಥಿಂಗ್

“ಇತರ ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳಿಗೆ
ಹೆೊೋಲ್ಸಿದರೆ MGNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪನೊ್ಮಲ
ತುಂಬಾ ಚಿಕಕೆದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಸರ್ಣ ಜನಸಂಖೆಯಾ ಇರುವ ಮತುತು ಕಡಿಮ ಉದೆೊಯಾೋಗ
ಕಾರ್ಥಿ ಹೆೊಂದರುವವರ ಸಂಖೆಯಾ ಇರುವ ನಮ್ಮಂತಹ ಸರ್ಣ
ಹಳಿ್ಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೆೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳಿ್ಳಯ
ಕಾಮಿಥಿಕ ಬಜೆಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕಕೆದಾಗಿದೆ ಮತುತು ಇಂತಹ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ದೆೊಡ್ಡ ಘಟಕದ ತರ ಮಾಡಿ ನಿವಥಿಹಸಲು
ಕಷಟಿವಾಗುತತುದೆ. ಕನಿಷಠಾ ನಿೋರಿನ ಅಗತಯಾವನು್ನ ಪೂರೆೈಸಲು
ಸಮುದಾಯವು ಈ ಸಂಪನೊ್ಮಲವನು್ನ ಹೆೊಂದಲು
ಹೆರಗಾಡಿತು. ನಮ್ಮ ಹಳಿ್ಳಯ ಮೋಲಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಎತತುರವಾಗಿ
ನಿಂತ್ರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೆೊೋಷವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಶುದಧಿ ನಿೋರು ದೆೊರೆಯುವುದನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸುತತುದೆ ಮತುತು
ಅದು ಇಡಿೋ ಸಮುದಾಯವನು್ನ ಪೋಷ್ಸಲು ಸಾಕು ”

-ಲಾಲೆಸೆೈಲೆೊೋವಾ, ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಥಿ ಸಂಖೆಯಾ -638
ಡಿ, ಡಾಲಾಥಿಂಗ್

ಮೀಡಮ್ ಗಾರಾಮಸಥೆರಿಗೆ ತಮಮೂ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಸವಿಚಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ರಕ್ಷಿತ
ಕ್ಡಿಯ್ವ ನೀರನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ವುದ್

ಕೆಲಸದ ಪರಿಚಯ:

2011 ರ ಜನಗರತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಟುಟಿ 217 ಮನೆಗಳು
ಮತುತು 1073 ಜನಸಂಖೆಯಾಯನು್ನ ಹೆೊಂದರುವ ಮೋಡಮ್
ಗಾ್ರಮವು ಜಿಲಾಲಿ ಕೆೋಂದ್ರವಾದ ಕೆೊಲಾಸಿಬ್ನಿಂದ ಪಶಚುಮಕೆಕೆ 29
ಕ್.ಮಿೋ, ಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೆೋರಿಯಿಂದ 39 ಕ್.ಮಿೋ, ಬಲಾಖಾವಿತುಲಿರ್
ಮತುತು ರಾಜಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಅಇಜಯಾವಿಲಿ್ನಂದ 100 ಕ್.ಮಿೋ
ದೊರದಲ್ಲಿದೆ. ಗಾ್ರಮದ ಸರ್ಣ ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ,
ಗಾ್ರಮಸಥೆರ ಮೊಲಭೊತ ಅಗತಯಾಗಳ ಅವಶಯಾಕತೆಯು ದೆೊಡ್ಡ
ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಗಾ್ರಮದಷೆಟಿೋ ಇದೆ. ವಾಷ್ಥಿಕ ಕ್್ರಯಾ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೋಪಥಿಡೆಗೆೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಧಥಿರಿಸುವಾಗ
ಗಾ್ರಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಹೆಚುಚು ಒತುತು ನಿೋಡುವ
ಮೊಲಭೊತ ಅಗತಯಾವೆಂದರೆ, ದೆೊರೆಯುವ ಶುದಧಿ ನಿೋರು. ಆಗಿನ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡಿೋ ಹಳಿ್ಳಗೆ ಇದದ ಏಕೆೈಕ ನಿೋರಿನ ಮೊಲವೆಂದರೆ
ಸಿಪ್ಂಗ್ ವಾಟರ್. ಅದೊ ಸಹ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒರಗುತ್ತುತು.
ನಿೋರನು್ನ ಮಲ್ನ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಗೊ ಪರಿಹಾರವಾಗದು

ನಿೋರು ಸಂಗ್ರಹಸಲು ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಉದದದ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ಕಾಯಬೆೋಕಾಗಿತುತು ಮತುತು ಬೆೋಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಇಡಿೋ ರಾತ್್ರ ಕಳೆಯುತ್ತುದದರು. ಒಳಚರಂಡಿ
ಮಾಗಥಿದಂದ ನಿೋರಿನ ಮೊಲಗಳು ಕಲುಷ್ತಗೆೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
ಮತುತು ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಸದ ನಿೋರು, ಸೆಪಿಟಿಕ್
ಟಾಯಾಂಕ್, ಇಂಗು ಗುಂಡಿಯ ನಿೋರು ಇತಾಯಾದಗಳಿಂದ ನಿೋರಿನ
ಮೊಲಗಳು ಕಲುಷ್ತಗೆೊಂಡಿದದರಿಂದ ನಿೋರಿನ ಗುರಮಟಟಿ
ಸರಿಯಾದ ಸಂಸಕೆರಣೆಯಿಲಲಿದೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲಲಿ ಎಂದು
ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.
ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಕತೆ:
ಈ ಮದಲು, ಗಾ್ರಮಕೆಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ
ಸರಬರಾಜನು್ನ ಪಿಎರ್ಇಡಿ ಸುಮಾರು 60,000 ಲ್ೋಟರ್
ಟಾಯಾಂಕ್ ಸಾಮರಯಾಥಿದೆೊಂದಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತುತುತು, ವಾರಕೆಕೆ ಒಂದು
ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ

41

ಬಾರಿಯಂತೆ 9 ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಸಥೆಳಗಳ ಮೊಲಕ ನಿೋರನು್ನ
ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತುತು. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ವಾರಕೆಕೆ
ಕೆೋವಲ 56 ಲ್ೋಟರ್ ಅರವಾ 8 ಎಲ್ಪಿಸಿಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು
ದೆೊರೆಯುತ್ತುತು.
ಇದು
ನೆೈಮಥಿಲಯಾ
ಸಚಿವಾಲಯವು
ನಿದಥಿಷಟಿಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷಠಾ ಅಗತಯಾಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮಯಾಗಿತುತು.
ಜಾನುವಾರು ಮತುತು ಕೃಷ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಗತಯಾವನು್ನ
ಪೂರೆೈಸಲಾಗುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಗಾ್ರಮವು ಎರಡು ನಿೋರಿನ
ಮೊಲಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದತುತು. ಇದು ಮಿೋಡಮ್ ಗಾ್ರಮದಂದ 3.5
ಕ್.ಮಿೋ ದೊರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಗೆ್ಡೈ ಲುಯಿ 1 ಮತುತು ಇನೆೊ್ನಂದು
ಮೊಲವೆಂದರೆ ಪು ದಾವಾಲಿ ಟುಯಿ ಲಕ್ ಲುಯಿ 2. ಇವು
ಹಳಿ್ಳಯಿಂದ 1.5 ಕ್.ಮಿೋ ದೊರದಲ್ಲಿದೆ ಮತುತು ಇವು ದೊರದ
ನಿೋರಿನ ಮೊಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೊ ಮೊಲಗಳು ವಷಥಿಪೂತ್ಥಿ
ಹಳಿ್ಳಗೆ
ನಿೋರು
ಪೂರೆೈಸಲು
ಸಾಕಾಗುತತುದೆ
ಮತುತು
ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತುತು ಕೃಷ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆೋಕಾದ
ಹೆಚುಚುವರಿ ನಿೋರು ದೆೊರೆಯತತುದೆ. ಶೆೋಖರಣಾ ತೆೊಟಿಟಿಗೆ
ಗುರುತಾ್ವಕಷಥಿಣೆಯ ಮೊಲಕ ನಿೋರಿನ ಮೊಲದಂದ
ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ಗಳನು್ನ ಬಳಸಿ ನಿೋರು ಸಂಗ್ರಹಸುವುದನು್ನ
ಪಿಎರ್ಇಡಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿತುತು ಆದರೆ
ನಿೋರಿನ ಟಾಯಾಂಕ್ ನಿಮಾಥಿರಕೆಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲ್ಲಲಿ.
ಸಮುದಾಯದ ಅಗತಯಾವನು್ನ ಪೂರೆೈಸಲು ಬೆೋಕಾದಷುಟಿ
ಶೆೋಖರಣಾ ತೆೊಟಿಟಿಯನು್ನ ಕಟಟಿಲು ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಗಾ್ರಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಸುದೋಘಥಿ ಚಚೆಥಿ ನಡೆಸಿದರು. ಗುರುತಾ್ವಕಷಥಿಣೆಯ ಹರಿವಿನಿಂದ

ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ವಿತರಣೆಯನು್ನ ಸಾಧಯಾವಾಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಗಾ್ರಮದ ಅತ್ ಎತತುರದ ಸಥೆಳವಾದ ವೆಂಗಾಥೆರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ
ಲ್ೋಟರ್ ಸಾಮರಯಾಥಿದ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಾಂಕ್ ನಿಮಿಥಿಸಲು ಗಾ್ರಮಸಥೆರು
ನಿಧಥಿರಿಸಿದರು.
ಸವಾಲ್ಗಳು:
ಸಂಪನೊ್ಮಲ ರಚನೆ ಪೂರಥಿಗೆೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದನು್ನ ಗಾ್ರಮ
ಪಂಚಾಯಿತ್/ಗಾ್ರಮ ಪರಿಷತ್ತುಗೆ ಹಸಾತುಂತರಿಸಬೆೋಕ್ತುತು. ನಿವಥಿಹಣೆ
ಮತುತು ವಿತರಣೆಯನು್ನ ಸಮುದಾಯ ಕೆೈಗೆತ್ತುಕೆೊಳ್ಳಲ್ದೆ. ಸುಸಿಥೆರ
ನಿವಥಿಹಣೆಯನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಮತುತು ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ
ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಜನ ಒದಗಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ನಿವಥಿಹಣೆ,
ಉತತುಮ ಸಹಕಾರ ಮತುತು ಉತತುಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಗತಯಾವಿರುತತುದೆ.
ಭವಿಷಯಾದಲ್ಲಿ, ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತುತು
ನಿೋರಿನ ಮೊಲವನು್ನ ಹೆಚಿಚುಸುವುದು ಮುಂತಾದ ನಿವಥಿಹಣೆ
ಸವಾಲಾಗಿರುತತುದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೊ ಹೆೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸುವ
ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ
ಅನುಕೊಲವನು್ನ,
ಬಳಿಕ
ಹೆೊಂದಲು
ಸಾಧಯಾವಾಗದರಬಹುದು. ನಿಧಿಯ ಕೆೊರತೆ ಮತುತು ನಿೋರಿನ ಮೊಲದ
ನಿವಥಿಹಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ತಾಂತ್್ರಕ ಜ್ಾನದ ಕೆೊರತೆ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು
ಎದುರಿಸುತ್ತುರುವ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು..

ನೀರ್ ಕೊಯ್ಲಿ ಮಾಡ್ವಲ್ಲಿ ಸಮ್ದಾಯದ ಪಾಲೊೊಳು್ಳವಿಕೆ - ಬಿಲಾ್ಕತ್ಲಿರ್
ಗಾರಾಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧಿ ಬಾಲಿಕ್

ಮಿಜೆೊೋರಾಂನ 8 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ
ಜಿಲೆಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಕೆೋಂದ್ರ; ಕೆೊೋಲಾಸಿಬ್ ಜಿಲೆಲಿಯು ಐಜಾಲ್
ಜಿಲೆಲಿಯ ಉತತುರಕೆಕೆ ಇದೆ. ಕೆೊಲಾಸಿಬ್ ಅನು್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
ಬುಡಕಟುಟಿ ಅಭಿವೃದಧಿ ಬಾಲಿಕ್ನ ಕೆೋಂದ್ರವಾಗಿ 1957 ರಲ್ಲಿ ರಾಷಟ್ದ
ಪಿತಾಮಹರ ಜನ್ಮದನದಂದು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತು ಇದನು್ನ
ಯೋಜನಾ ಕಾಯಥಿನಿವಾಥಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿವಥಿಹಸುತ್ತುದದರು.
ಬಳಿಕ ಇದನು್ನ ಪ್ರದೆೋಶ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನಿವಥಿಹಸುವಂತೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕರಾ . ಕೆಲಸದ ಹೆಸರ್ ಸಂಪನೂಮೂಲ ID / ವೆಚಚಿ
ಸಂ.
ಕೆಲಸದ ಕೊೀರ್

1

ಹಣಕಾಸ್ನ
ವಷಚ್

ಮಿೋಡಮ್ನಲ್ಲಿ
2015-2016
2205002018/ ರೊ.
13.5 ಲಕ್ಷ
ನಿೋರಿನ
WC/1853
ಕೆೊಯುಲಿ ರಚನೆ

1972 ರಲ್ಲಿ ಮಿಜೆೊೋರಾಂ ಅನು್ನ ಕೆೋಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶ
ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆೊಲಾಸಿಬ್ ಅನು್ನ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ
ಕಚೆೋರಿಯಾಗಿ 1975 ರ ಮೋ 5 ರಂದು ಉಪ-ವಿಭಾಗಿೋಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯವರು (ಸಿವಿಲ್) ನಿವಥಿಹಸಿದರು. ಮೊರು
ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೊ ಹೆಚುಚು ಕಾಲ ಆಡಳಿತದ ಸಾಥೆನವಾಗಿದದ
ಇದು, 1998 ರಲ್ಲಿ ಐಜಾಲ್ ಜಿಲೆಲಿಯನು್ನ ವಿಭಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ
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ಮಿಜೆೊೋರಾಂ ಸಕಾಥಿರವು ಅದರ ಪ್ರಸುತುತ ಜಿಲೆಲಿಯ ಸಿಥೆತ್ಯನು್ನ
ರಚಿಸಿದೆ.
ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ್: ಮೀಡಮ್
ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವಲಯ: ವಲಯ 3
ಜಿಯೀ-ಕೊೀಆಡಿಚ್ನೆೀಟ್: 24.18333, 92.57816
ವೆಚಚಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸ್ ವಷಚ್:
ಅನ್ಷಾಠಾನ ಪರಾಕ್ರಾಯ್:

ಗಾ್ರಮ ಸಭೆಯಿಂದ ವಾಷ್ಥಿಕ ಶೆಲ್ಫೂ ಆಫ್ ಪಾ್ರಜೆಕ್ಟಿ/
ವಾಷ್ಥಿಕ ಕ್್ರಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೋಪಥಿಡೆಗೆೊಂಡ ಬಳಿಕ
2015 ರಿಂದ MGNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಜಾರಿಗೆ
ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಬೆೋಕಾದ ಹೆಚಿಚುನ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು್ನ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಸೊಚಿಸಿದರು ಮತುತು
ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಿದರು. ಎಲಾಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು್ನ ಸಮುದಾಯದ
ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆತ್ತುಕೆೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತುತು ರಚಿಸಿದ
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು ಸಮುದಾಯದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕೆಲಸದ ಅನುಷಾಠಾನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆ
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದೆ. ಮದಲೆೋ ಹೆೋಳಿದಂತೆ, ಮಿೋಡಮ್ನಲ್ಲಿ
ವಾಟರ್ ಹಾವೆಥಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟಾಯಾಂಕ್ ನಿಮಾಥಿರವು ಗಾ್ರಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಹೆಚುಚು ಒತುತು ನಿೋಡಿದ ಮೊಲಭೊತ ಅಗತಯಾಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿೋಡಮ್ನಲ್ಲಿ
ನಿೋರಿನ ಕೆೊಯುಲಿ ಟಾಯಾಂಕ್ ನಿಮಾಥಿರದ ನಿರಿೋಕ್ೆಯಲ್ಲಿ
ನಿೋರಿಲಲಿದ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಜಿೋವವಿರುವುದಲಲಿ

ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಎರ್ಇಡಿ
ಭರವಸೆ ನಿೋಡಿತು. ತಮ್ಮ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಲ್ರುವ
ಕಾಯಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ತಾವೆೋ ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳನು್ನ
ಸಂಪಕ್ಥಿಸಿದದರಿಂದ, ಪಿಎರ್ಇಡಿ ಮತುತು ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್
ಅನು್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೆೋರಿಸಲು ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ನಿಣಾಥಿಯಕ ಪಾತ್ರ
ವಹಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿದೆ.

ಮಿೋಡಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾವೆಥಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟಾಯಾಂಕ್
ನಿಮಾಥಿರಕಾಕೆಗಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚಚುವನು್ನ ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ನ
ವಸುತು ಘಟಕದಂದ ಪೂರೆೈಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 2391
ದನದ ಕೌಶಲಯಾರಹತ ಕೆಲಸವನು್ನ ಹುಟುಟಿ ಹಾಕಲು
ಕಾರರವಾಯಿತು. ನಿಮಾಥಿರವು ನವೆಂಬರ್ 15, 2015 ರಂದು
ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು ಮತುತು ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2016 ರಂದು
ಪೂರಥಿಗೆೊಂಡಿತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ತಕ್ಷರ,
ಪಿಎರ್ಇಡಿ ಕೊಡ ನಿೋರಿನ ಸೆಲೆಗಳಿಂದ ನಿೋರು ಸಂಗ್ರಹಸಲು
ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ಗಳನು್ನ ಹಾಕಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ಸಮುದಾಯಗಳ
ನಡುವೆ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಸೆಯಾ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಗಾ್ರಮಸಥೆರು
ಸಂತೆೊೋಷಪಟಟಿರು. ಗಾ್ರಮಿೋಣಾಭಿವೃದಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತುತು
ಪಿಹೆರ್ಇ ಇಲಾಖೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಅನುಷಾಠಾನಗೆೊಳಿಸುತ್ತುದೆ.
ಜೆೊತೆಗೊಡಿ ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಅತುಯಾತತುಮವಾಗಿ
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲಲಿರೊ ಭಾವಿಸಿದರು.

WATSAN ಸಮಿತ್ಯನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸುವ ಮೊಲಕ ಗಾ್ರಮದ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿೋರಿನ ವಿತರಣೆಯನು್ನ ಗಾ್ರಮ ಮಂಡಳಿಗಳು
ಕೆೈಗೆತ್ತುಕೆೊಂಡವು. ಮನೆಯ ನಿೋರಿನ ಸಂಪಕಥಿಕೆಕೆ ಮಾಸಿಕ 100
ರೊ. ಮತುತು ತ್ಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ
ಮೋಲೆ ಪ್ರತ್ ಮನೆಗೆ 30 ರೊ. ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಇದನು್ನ
ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ಗಳ ನಿವಥಿಹಣೆ ಮತುತು ವಾಟರ್ಮಾಯಾನ್/
ಲೆೈನ್ಮನ್ ಸಂಬಳಕಾಕೆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. WATSAN
ಸಮಿತ್ಯು ಇಡಿೋ ಗಾ್ರಮದ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು, ನಿವಥಿಹಣೆ,
ಶುಲಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾದ ಜವಾಬಾದರಿಯನು್ನ
ಹೆೊಂದದೆ.
ಮದಲೆೋ ಹೆೋಳಿದಂತೆ, ನಿೋರಿನ ಮೊಲದಂದ ವಿತರಣೆ
ಟಾಯಾಂಕ್ಗೆ ಮತುತು ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಸಥೆಳಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಗಥಿಗಳ
ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಥಿಜನಿಕ
ಆರೆೊೋಗಯಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಂದಗೆ ಜೆೊತೆಗೊಡಿ
ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು್ನ
ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಥಿದ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ,
ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ಗಳ ವೆಚಚುವನು್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಭರಿಸುತಾತುರೆ.

- ವನಾಲಿಲ್ಮರೆೊೋಯಾ, ನಿದೆೋಥಿಶಕ, ಎಸ್ಐಆರ್ಡಿ,
ಮಿಜೆೊೋರಾಂ

ಪಿಕೊ ಹೆೈಡೊರಾ ಪವರ್ ಪಾಲಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊೀಲ್ಡ್ ಸೊಟುೀರೆೀಜ್
ಪಿಕೊ ಹೆೈಡೊರಾದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತ್ತುದೆ

RuTAG ಸಕಾಥಿರದ ಪ್ರಧಾನ ವೆೈಜ್ಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ
ಕಚೆೋರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಗಾ್ರಮಿೋರ
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ
ಬೆೋಡಿಕೆ
ಚಾಲ್ತ
ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನು್ನ
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಕೆಲಸ. ದೆೊರೆಯುತ್ತುರುವ
ವಾಣಿಜಯಾ ನಿೋರಿನ ಪಂಪ್ಗಳ ವೆಚಚು ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೊ
ಕೆೈಗೆಟಕುವಂತ್ವೆ. ಪಿಕೆೊ ಹೆೈಡೆೊ್ರ ಪವರ್ ಪಾಲಿಂಟ್ಗಳು ಮತುತು
ಕೆೊೋಲ್್ಡ
ಸೆೊಟಿೋರೆೋಜ್ಗಾಗಿ
ಅವುಗಳ
ಬಳಕೆಯನು್ನ
ಉತತುರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಪ್ರದಶಥಿಸಲಾಯಿತು. ಈ
ತಂತ್ರಜ್ಾನವನು್ನ ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತುತು ಬೆೋಕಾದ
ತಾಂತ್್ರಕ ಬೆಂಬಲ/ತರಬೆೋತ್ಯನು್ನ RuTAG, ಐಐಟಿ ರೊಕ್ಥಿ
ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಪಿಕೊ ಹೆೈಡೊರಾ ವಿದ್್ತ್ ಸಾಥೆವರಗಳಿಗೆ ಟಬೆೈಚ್ನ್ ಆಗಿ
ಪಂಪೊಳನ್್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತತುದೆ

ಇಂಧನ
ಬಕಕೆಟುಟಿ
ಮತುತು
ಪರಿಸರ
ಸಮಸೆಯಾಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮರುಬಳಸುವ ಇಂಧನ ಮೊಲಗಳು
ಗಾ್ರಮಿೋರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಇಂಧನ ಅಗತಯಾಗಳನು್ನ
ಪೂರೆೈಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಯೆಕೆಗಳಾಗಿ ಹೆೊರಹೆೊಮಿ್ಮವೆ.
ನಿೋರಿನ ವಿದುಯಾತ್ ಉತಾ್ಪದನೆಯು ಪ್ರತೆಯಾೋಕ ಗಾ್ರಮಿೋರ
ಸಮುದಾಯಗಳ
ವಿದುಯಾದೋಕರರಕೆಕೆ
ಸುಸಿಥೆರ
ಪರಿಹಾರವೆಂದು ತೆೊೋರುತತುದೆ. ಪಿಕೆೊ ಹೆೈಡೆೊ್ರ ಪವರ್ (5
kW ಹರವು), ಸರ್ಣ ನಿೋರಿನ ಹರಿವನು್ನ ಯಾವುದೆೋ ಪರಿಸರ
ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ, ಹೆಚಿಚುನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಡಿಮ
ಮಳೆನಿೋರನು್ನ ಕೊಡಿಡೆೊೋರ, ಇದಕೆಕೆ ಬೆೋಕ್ಲಲಿ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹರ.

ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ,
ವಿಕೆೋಂದ್ರೋಕೃತ
ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ
ಉತಾ್ಪದಸಲು ಬಳಸಿಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿದುಯಾತ್

ಮೈಕೆೊ್ರೋ ನಿೋರಿನ ಶಕ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸಮಸೆಯಾಗಳು
ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಕಡಿಮ ವೆಚಚುದಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರತ್ ಪ್ರಸಾತುವಿತ
ಸೆೈಟ್ಗೆ, ನಿದಥಿಷಟಿ ವಿನಾಯಾಸ ಅಂಶಗಳು ಮತುತು ವಿಶಷಟಿವಾದ
ಡಿಸಾಚುಜ್ಥಿ ಕಂಡಿೋಷನ್ಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದರುವ ಟಬೆೈಥಿನ್ನ
ಅಗತಯಾವಿರುತತುದೆ.
ಆದದರಿಂದ,
ಟಬೆೈಥಿನ್ನ
ವೆಚಚುವು
ಹೆಚಾಚುಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅರವಾ ಎರಡು
ಟಬೆೈಥಿನ್ಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ವಿನಾಯಾಸಗೆೊಳಿಸಿ ಜೆೊೋಡಿಸಬಹುದು.
ಟಬೆೈಥಿನ್ಗಳು ಮತುತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಕರಗಳ ವೆಚಚುವು
ಹೆಚುಚುವುದರಿಂದ ನಿೋರಿನ ವಿದುಯಾತ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಟಾಟಿರೆ ವೆಚಚು
ಹೆಚುಚುತತುದೆ.

ಮೋಲ್ನ ಸಮಸೆಯಾಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಕೆೈಕೆಟಕುವ
ವಾಣಿಜಯಾ ನಿೋರಿನ ಪಂಪ್ಗಳ ಬಳಕೆ. ದುಬಾರಿ ಟಬೆೈಥಿನ್ಗಳಿಗೆ
ಹೆೊೋಲ್ಸಿದರೆ ಇದರ ವೆಚಚು ಕಡಿಮ. ನಿದಥಿಷಟಿ ಡಿಸಾಚುಜ್ಥಿ
ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಣ ಪ್ರಮಾರದ ವಿದುಯಾತ್ ಉತಾ್ಪದನೆಗೆ ಬಳಸಿ
ನೆೊೋಡಿದಾಗ ಸೆಂಟಿ್ರಫ್ಯಾಗಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಸಮರಥಿವಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಎಷುಟಿ ಪ್ರಮಾರದ ನಿೋರು ಹೆೊರಬೆೋಕು ಎಂದು
ನಿಯಂತ್್ರಸಲು ಈ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಲಲಿ. ನಿೋರಿನ
ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಏರುಪೆೋರಾದಾಗ ಈ ಪಂಪ್ಗಳ ಕ್ಷಮತೆ
ಕಡಿಮಯಾಗುವುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಂಪ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದು
ಮಿತ್ಯಿದೆ. ದೆೊಡ್ಡ ಮಟಟಿದ ವಿದುಯಾತ್ ಉತಾ್ಪದನೆಗೆ ಬಳಸುವ
ಟಬೆೈಥಿನ್ಗಳಂತೆ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲಲಿ.
ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ

43

ಹೆಚಿಚುನ ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಂಡು ನಿೋರಿನ
ಹರಿವನು್ನ
ನಿಯಂತ್್ರಸಲು,
ಹರಿವಿನ
ನಿಯಂತ್ರರ
ಕಾಯಥಿವಿಧಾನದೆೊಂದಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಕಡಿಮ ವೆಚಚುದ
ಸೆಂಟಿ್ರಫ್ಯಾಗಲ್ ಪಂಪ್ ಅನು್ನ RuTAG, ಐಐಟಿ ರೊಕ್ಥಿ
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ನಿೋರಿನ ಹರಿವಿನ ವೆೋಗ ಗಮನಾಹಥಿವಾಗಿ
ಬದಲಾಗುತ್ತುದದರೊ ಸಹ, ವಷಥಿವಿಡಿೋ ವಿದುಯಾತ್ ಉತಾ್ಪದಸಲು
ಈ ಮಾಪಥಿಡಿಸಿದ ಪಂಪ್ಗಳು ಉಪಯುಕತುವಾಗಬಹುದು. ಈ
ಪಂಪ್ಗಳು ನಿದಥಿಷಟಿ ಸೆೈಟ್ಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರದೆ ವಿಶಾಲವಾದ
ಸೆೈಟ್ ಅಂಶಗಳನೊ್ನ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹರಿವಿನ
ನಿಯಂತ್ರರ ಕಾಯಥಿವಿಧಾನವನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮೊಲಕ
ಪಾಟ್ಥಿ ಲೆೊೋರ್ ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತತುದೆ. 5 ಕ್.ವಾಯಾ
ವಿದುಯಾತ್ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಂಪೆಗೆ 50,000/- ರಿಂದ
60,000/- ರೊ. ಅಂದಾಜು ವೆಚಚು ತಗಲುತತುದೆ. ಆದರೆ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಬೆೈಥಿನ್ನೆೊಂದಗೆ ಸಂಪೂರಥಿ ನಿೋರಿನ
ವಿದುಯಾತ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕದ ವೆಚಚು ಸುಮಾರು ರೊ. 1.25
ಲಕ್ಷ/ಕ್. ವಾಯಾ.

ಟಬೆೈಥಿನ್ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪಂಪ್ಗಳು, ಅಗಗೆದ
ಮತುತು ನಿವಥಿಹಸಬಹುದಾದ ಬದಲ್ ವಯಾವಸೆಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ದೆೊಡ್ಡ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ತಲೆಭಾಗ ಮತುತು ನಿೋರು
ಹೆೊರಹೆೊೋಗುವ
ಭಾಗಗಳನು್ನ
ಹೆಚಿಚುನ
ಪ್ರಮಾರದಲ್ಲಿ
ತಯಾರಿಸಿದಾಗ,
ಟಬೆೈಥಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ
ಇದರ
ವೆಚಚು
ಕಡಿಮಯಾಗುತತುದೆ.
ಬಡಿಭಾಗಗಳ
ಸುಲಭವಾಗಿ
ದೆೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಪಂಪ್ನ ನಿವಥಿಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
PATಗಳನು್ನ ಬಳಸುವ ಮೈಕೆೊ್ರೋ ಹೆೈಡೆೊ್ರ ಪವರ್ ಪಾಲಿಂಟ್ನ
ಹೊಡಿಕೆ ಮರುಗಳಿಸುವ ಅವಧಿ 2 ವಷಥಿಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ ಎಂಬುದು
ಕಂಡುಬರುತತುದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಬೆೈಥಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ
ಗಮನಾಹಥಿವಾಗಿ ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ.

ಪಿಕೊ ಹೆೈಡೊರಾ ಪಾಲಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಬೆೈಚ್ನ್ನಂತೆ ಬಳಸ್ವ
ಪಂಪ್ನ ಛಾಯಾಚಿತರಾಗಳು

ನಿದಥಿಷಟಿ ಅವಧಿಯನು್ನ ಮಿೋರಿ ಅವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಷಟಿ.
ಹಾಳಾಗುವ ಹರು್ಣ ಮತುತು ತರಕಾರಿಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸುವುದು
ಅಂತಹ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ದೆೊಡ್ಡ ಸಮಸೆಯಾಯಾಗಿದೆ. ಸಥೆಳಿೋಯ
ಜನರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹತ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ, ತರಕಾರಿ
ಮತುತು ಹರು್ಣಗಳನು್ನ ಗಮನಾಹಥಿವಾಗಿ ಉತಾ್ಪದಸಲಾಗುತತುದೆ/
ಬೆಳೆಯಲಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಚಿಚುನ ಭಾಗವು (10
ರಿಂದ 50%) ಹಮಾಚಲ ಮತುತು ಉತತುರಾಖಂಡ ರಾಜಯಾಗಳ
ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಯಾರಥಿವಾಗುತತುವೆ. ಇದಕೆಕೆ ಕಾರರ
ಸಥೆಳಿೋಯವಾಗಿ ದೆೊರೆಯದ ಕೆೊೋಲ್್ಡ ಸೆೊಟಿೋರೆೋಜ್ ಸೌಲಭಯಾಗಳು.
ರೆೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕಡಿಮ ಆಯೆಕೆಗಳನು್ನ
ಹೆೊಂದರುತಾತುರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚಿಚುನ ಸಮಯದವರೆಗೆ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಮತುತು
ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಆಗುವುದಲಲಿ.
ಇದರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೆೈತರು ತಮ್ಮ ಹರು್ಣ ಮತುತು ತರಕಾರಿಗಳನು್ನ
ಸಥೆಳಿೋಯ ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲೆೋಬೆೋಕಾಗುತತುದೆ. ಇದು ಅವರ ಜಿೋವನೆೊೋಪಾಯದ
ಮೋಲೆ ಕೆಟಟಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುತತುದೆ.
ನೆೈಸಗಿಥಿಕ ಜಲಪಾತಗಳು, ತೆೊರೆಗಳು ಮತುತು ಬೆಟಟಿಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುವ ನದಗಳಿಂದ ಹಮಾಲಯ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು ಮತುತು
ದೆೋಶದ ಪವಥಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು ಕೊಡಿವೆ. ಈ ನಿೋರಿನ
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು
ವಿದುಯಾತ್
ಉತಾ್ಪದನೆಗೆ
ಸಾಕಷುಟಿ
ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಬಲಲಿವು. ಇದು ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ
ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲು ಮತುತು ಸಥೆಳಿೋಯ ಜನರಿಗೆ
ಹೆೊಸ ಮತುತು ಹೆಚುಚುವರಿ ಜಿೋವನೆೊೋಪಾಯವನು್ನ ಗಳಿಸಲು
ಮತುತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತತುದೆ.
ಮೋಲ್ನ ಸಮಸೆಯಾಗಳಿಗೆ ಸುಸಿಥೆರ ಪರಿಹಾರಗಳನು್ನ
ಒದಗಿಸಲು, ಕಡಿಮ ವೆಚಚುದ ಕೆೊೋಲ್್ಡ ಸೆೊಟಿೋರೆೋಜ್ ಘಟಕವನು್ನ
RuTAG, ಐಐಟಿ ರೊಕ್ಥಿ ವಿನಾಯಾಸಗೆೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಿದುದ,
ಹಾಳಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಹೆಚಿಚುನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶೆೋಖರಣೆಗಾಗಿ
ಹೆಚಿಚುನ ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ ರಚಿಸಲು ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತತುದೆ. ಇದು ಅವರ ಲಾಭ ಮತುತು ಜಿೋವನ ಮಟಟಿವನು್ನ
ಹೆಚಿಚುಸುತತುದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಣ ಪ್ರಮಾರದ
ನಿೋರಿನ ಶಕ್ತುಗೆ ಒಂದು ದೆೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪಿಕೆೊ ನಿೋರಿನ
ವಿದುಯಾತ್ ಸಾಥೆವರಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಎರ್ಪಿ ಸಾಥೆವರಗಳು

ಟಬೆೈಥಿನ್ ಆಗಿ ಪಂಪ್

ಪಿಕೊ ಹೆೈಡೊರಾದಿಂದ ಚಾಲ್ತ ಕೊೀಲ್ಡ್ ಸೊಟುೀರೆೀಜ್
ಹಮಾಲಯ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ
ಗಮನಾಹಥಿವಾಗಿ ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೋಡುತತುದೆ. ಈ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚುನ
ಪ್ರಮಾರದಲ್ಲಿ ಹರು್ಣ ಮತುತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಉತಾ್ಪದಸಲಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ವಿದುಯಾತ್ ದೆೊರೆಯದ ಕಾರರ
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ಪಂಪ್ ಅನು್ನ ಟಬೆೈಥಿನ್ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಯಾಗಿ ತೆೊೋರಿಸುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ
ಇಂದು ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ನಾಳೆ ಬಳಸಿ

ಕೆೊೋಲ್್ಡ ಸೆೊಟಿೋರೆೋಜ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತು ತುಂಬಲು ಹೆಚುಚು
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತತುವೆ. ಕೆೊೋಲ್್ಡ ಸೆೊಟಿೋರೆೋಜ್ನೆೊಂದಗೆ
ಮೈಕೆೊ್ರೋ ಹೆೈಡೆೊ್ರ ಪವರ್ ಅನು್ನ ಸೆೋರಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಹಲವು
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾಯಥಿಸಾಧಯಾವಾಗಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಾನಿಥಿ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 50 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತುದುದ, ಈ ಗಾ್ರಮವು
ಇತರ 33 ಗಾ್ರಮಗಳಿಂದ ಸುತುತುವರಿದದೆ. ವಾಷ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಒಟುಟಿ 3000-4000 ಕೆಜಿ ಸೆೋಬು, ಟೆೊಮಾಯಾಟೆೊ, ಆಲೊಗಡೆ್ಡ,
ಬೋನ್ಸೆ ಇತಾಯಾದಗಳನು್ನ ಉತಾ್ಪದಸಲಾಗುತತುದೆ. ಶೆೋಖರಣಾ
ಕೆೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮ
ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲೆೋಬೆೋಕಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಅವರಿಗೆ
ತುಂಬಾ ಹರಕಾಸಿನ ನಷಟಿವಾಗುತತುದೆ. ಕೆೊೋಲ್್ಡ ಸೆೊಟಿೋರೆೋಜ್
ಸೌಲಭಯಾವನು್ನ ಬಳಸುವುದರ ಮೊಲಕ ಇದನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಬಹುದು.
ಅಲ್ಲಿ ರೆೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸಬಹುದು
ಮತುತು ಹೆಚಿಚುನ ಬೆಲೆ ಇದಾದಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ
ರೆೈತ ವಾಷ್ಥಿಕ ಸರಾಸರಿ 1,00,000 ರಿಂದ 2,00,000/ಹರು್ಣ ಮತುತು ತರಕಾರಿಗಳನು್ನ ಉತಾ್ಪದಸುತಾತುನೆ. ಕೆೊೋಲ್್ಡ
ಸೆೊಟಿೋರೆೋಜ್ ಸೌಲಭಯಾಗಳ ಕೆೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 30% ವಯಾರಥಿವಾಗುತತುದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ
ಸಥೆಳಿೋಯವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕೆೊೋಲ್್ಡ ಸೆೊಟಿೋರೆೋಜ್ನಲ್ಲಿ

ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಸಿದರೆ, 30% ರಷಟಿನು್ನ ವಯಾರಥಿ
ಮಾಡುವುದನು್ನ
ಉಳಿಸಬಹುದು
ಮತುತು
ವೆಚಚುವನು್ನ
ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬಾನಿಥಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆೊೋಲ್್ಡ ಸೆೊಟಿೋರೆೋಜ್ ಅನು್ನ 5 ಕ್.ವಾಯಾ
ಸಾಮರಯಾಥಿದ ಪಿಕೆೊ-ಹೆೈಡೆೊ್ರ ನಿಯಂತ್್ರಸುತತುದೆ. ಕೆೊೋಲ್್ಡ
ಸೆೊಟಿೋರೆೋಜ್ ಕೆೋವಲ 1.5-2.0 ಕ್.ವಾಯಾ.ವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತುದೆ.
ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3 ಕ್.ವಾಯಾ. ಹೆಚುಚುವರಿ ಶಕ್ತುಯನು್ನ ಸಥೆಳಿೋಯ
ಪ್ರದೆೋಶಕೆಕೆ ಬೆಳಕು ಮತುತು ಇತರ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತುತು
ಸಂಗ್ರಹಸಿದ ಸುಂಕವನು್ನ ವಯಾವಸೆಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನು್ನ
ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಹಾಕ್ದ ವೆಚಚುವನು್ನ ಕನಿಷಠಾ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುವುದು. ಸಾಥೆಪಿಸಲಾದ
ವಯಾವಸೆಥೆಯ ಅಂದಾಜು ಒಟುಟಿ ವೆಚಚುವು ಎಲಲಿವನೊ್ನ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ
ಸುಮಾರು 8-10 ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳು.
ಸಿ್ವೋಕೃತ್ - RuTAG ಎಂಬುದು ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರದ
ಪ್ರಧಾನ
ವೆೈಜ್ಾನಿಕ
ಸಲಹೆಗಾರರ
ಕಚೆೋರಿಯಿಂದ
ಬೆಂಬಲ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತುತು
ಪ್ರೋತಾಸೆಹಕಾಕೆಗಿ ಲೆೋಖಕರಿಂದ ಪಿಎಸ್ಎ ಕಚೆೋರಿ ಮತುತು
RuTAG ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಧನಯಾವಾದಗಳು.

(ಪ್ರ. ರಾಜೆೋಶ್ವರ ಸೆೈನಿ, ಗಾ್ರಮಿೋರ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಆ
ಗುಂಪು, ಐಐಟಿ ರೊಕ್ಥಿ)

ಉತತುರಕಾಶ (ಉತತುರಾಖಂಡ) ಜಿಲೆಲಿಯ ಬಾನಚ್ ಗಾರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾದ ಪಿಕೊ ಹೆೈಡೊರಾ ಆಧಾರಿತ ಕೊೀಲ್ಡ್ ಸೊಟುೀರೆೀಜ್
ಘಟಕವನ್್ನ ತೊೀರಿಸ್ವ ಛಾಯಾಚಿತರಾಗಳು

ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಜಿೋವವನು್ನ ಉಳಿಸಿ.

ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ

45

ಸ್ದಿದಿ & ಕಾಯಚ್ಕರಾಮಗಳು

ಕೃ

ಷ್ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಭೆಯನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಕೆೋಂದ್ರ ಕೃಷ್
ಮತುತು ರೆೈತರ ಕಲಾಯಾರ, ಗಾ್ರಮಿೋಣಾಭಿವೃದಧಿ ಮತುತು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ, ಶ್ರೋ ನರೆೋಂದ್ರ ಸಿಂಗ್,
ತೆೊೋಮರ್ ಕರೆ ನಿೋಡಿದಾದರೆ. ಮಾರ್ಥಿ 1 ರಂದು ಪೂಸಾ ಕೃಷ್
ವಿಜ್ಾನ ಮೋಳ -2020 ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತ್ವಷಥಿ
ಕೃಷ್
ವಿಜ್ಾನಿಗಳು
ಮತುತು
ತಜ್ಞರು
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತುದಾದರೆ. "ಸಕಾಥಿರವು
ಹರ, ಸಬಸೆಡಿಗಳು ಮತುತು ಪ್ರೋತಾಸೆಹಕಗಳನು್ನ ನಿೋಡಬಹುದು,
ಆದರೆ ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತು ಇರಬೆೋಕು. ಈ ಕೃಷ್ಯನು್ನ
ಲಾಭದಾಯಕ ಉದಯಾಮವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೆೋಕು; ಅದು ರಾಷಟ್ದ
ಅಗತಯಾಗಳನು್ನ ಪೂರೆೈಸಬೆೋಕು, ಜಿಡಿಪಿ ಮತುತು ರಫುತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ
ಪಾಲು ಹೆಚಾಚುಗಬೆೋಕು ”ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು.

"ವೃತ್ತುಜಿೋವನದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ
ಉದೆದೋಶವು
ಕೃಷ್
ಉದೆೊಯಾೋಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೆೊಳು್ಳವುದರೆೊಂದಗೆ ಅರವಾ ಕಲ್ಕೆ
ಮತುತು
ಸಂಶೆೋೋಧನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ
ಕೆೊನೆಗೆೊಳು್ಳವುದಲಲಿ. ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವ
ಕೃಷ್ಕರಾಗಬೆೋಕು. ಪ್ರತ್ ವಷಥಿ ನಿವೃತ್ತು ಹೆೊಂದುವ ಕೃಷ್ಕರು
ಸಹ ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಸೊಫೂತ್ಥಿ
ನಿೋಡಬೆೋಕು. ರೆೈತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿೋವಂತವಾಗಿರಬೆೋಕು. ಬಡುವಿನ
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತತುಮುತತುಲ್ನ ತೆೊೋಟದಲ್ಲಿ ನಿೋವು
ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೃಷ್ ವೃತ್ತುಯಂದಗೆ
ಬೆಸೆದರುತತುದೆ” ಎಂದು ಶ್ರೋ ತೆೊೋಮರ್ ಹೆೋಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೋ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದ ಅವರು ಕೃಷ್ಗೆ ಆದಯಾತೆ
ನಿೋಡಿದಾದರೆ ಮತುತು 2022 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ರೆೈತರ ಆದಾಯವನು್ನ
ದ್ವಗುರಗೆೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೆೊಂದದಾದರೆ ಎಂದು ಶ್ರೋ
ತೆೊೋಮರ್ ಹೆೋಳಿದರು. ಈ ದಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ, ರೆೈತರಿಗೆ ಇನು್ಪಟ್
ವೆಚಚುದ ಒಂದೊವರೆ ಪಟುಟಿ MSP ಯನು್ನ ಸಕಾಥಿರ ಖಾತರಿ
ಪಡಿಸಿದೆ, ಪಿಎಂ-ಕ್ಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ರೆೈತರಿಗೆ
ವಾಷ್ಥಿಕವಾಗಿ 6,000 ರೊ. ಮತುತು ಕ್ಸಾನ್ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕಾರ್ಥಿ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,60,000 ರೊ. ಎಂದು ಭರವಸೆ ನಿೋಡಿದರು.
ಸವಲತುತುಗಳನು್ನ ರೆೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾರದಶಥಿಕತೆಯನು್ನ
ಪ್ರಧಾನಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದಾದರೆ ಮತುತು ಈಗ ಮಧಯಾವತ್ಥಿಗಳು
ಮತುತು ದಲಾಲಿಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಪಾತ್ರವಿಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ, ಹರದ
ಕೆೊರತೆ ಇರುವುದಲಲಿ ಮತುತು ಕೃಷ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ನೆರವು ಇರುತತುದೆ
ಎಂದರು.
ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷ್ಯನು್ನ ಉತೆತುೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ರಂದು 10,000 ಹೆೊಸ
ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಸಂಸೆಥೆಗಳ (ಎಫ್ಪಿಒ) ನೆೊೋಂದಣಿ
ಪಾ್ರರಂಭವನು್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು ಎಂದು ಶ್ರೋ ತೆೊೋಮರ್
ಹೆೋಳಿದರು. ಬತತುನೆ, ಕೆೊಯುಲಿ, ವಿತರಣೆ ಮತುತು ಮಾರುಕಟೆಟಿವರೆಗಿನ
ಎಲಾಲಿ ಕೃಷ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ ಎಫ್ಪಿಒಗೆ 15
ಲಕ್ಷ ರೊ. ನಿೋಡಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೊ. 6,600 ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.
ತೆಗೆದಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೋಶಕಾಕೆಗಿ ನಬಾರ್ಥಿ ಮತುತು
ಎನ್ಸಿಡಿಸಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 1,500 ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.ಗಳ ಸಾಲ ಖಾತರಿ
ನಿಧಿಯನು್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಮಾಹತ್ಯ ಮೊಲ - (ದನಾಂಕ: 01 ಮಾರ್ಥಿ 2020 7:03 PM ಪಿಐಬ
ದೆಹಲ್ಯಿಂದ)

2024 ರ ವೆೀಳೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ಗಾರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಲ್ ಘರ್ ಜಲ್ (ಕೊಳವೆ
ನೀರ್ ಸರಬರಾಜ್) ನೀಡ್ವುದನ್್ನ ಜಲ ಜಿೀವನ್ ಮಷನ್
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳು್ಳತತುದೆ. ಹೊಸ ಸಚಿವಾಲಯ – ನೀರಿನ ಸಂಪನೂಮೂಲ
ಮತ್ತು ನೀರ್ ಸರಬರಾಜನ್್ನ ರಾಜ್ ಸಕಾಚ್ರಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಒಂದ್ಗೂಡಿಸ್ದ
ಮತ್ತು ಸಮಗರಾವಾದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ “ಜಲ ಶಕ್ತು ಮಂತಾರಾಲಯ” ನವಚ್ಹಿಸ್ತತುದೆ

ಎಲಾಲಿ ಭಾರತ್ೀಯರಿಗೆ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮಪಚ್ಕ ಕ್ಡಿಯ್ವ
ನೀರನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ವುದ್ ಸಕಾಚ್ರದ ಆದ್ತೆಯಾಗಿದೆ
ಭಾರತದ ನಿೋರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು
ಮತುತು ಎಲಾಲಿ ಭಾರತ್ೋಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತು ಸಮಪಥಿಕ
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಸಕಾಥಿರದ ಆದಯಾತೆಯಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಕೆೋಂದ್ರ ಹರಕಾಸು ಮತುತು ಕಾಪಥಿರೆೋಟ್ ವಯಾವಹಾರಗಳ
ಸಚಿವೆ ಶ್ರೋಮತ್. ನಿಮಥಿಲಾ ಸಿೋತಾರಾಮನ್ ಹೆೋಳಿದರು. ನಿೋರಿನ
ಸಂಪನೊ್ಮಲ, ನದ ಅಭಿವೃದಧಿ, ಗಂಗಾ ಪುನಶೆಚುೋತನ, ಕುಡಿಯುವ
ನಿೋರು ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಸಚಿವಾಲಯವನು್ನ ಒಂದುಗೊಡಿಸಿ
ನಿೋರಿನ ಶಕ್ತು ಮಂತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದುದ ಈ ದಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜೆಜುಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತುನಲ್ಲಿ 2019-20ರ
ಕೆೋಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಶ್ರೋಮತ್. ಸಿೋತಾರಾಮನ್
ಹೆೋಳಿದರು. ಈ ಹೆೊಸ ಮಂತಾ್ರಲಯವು ನಮ್ಮ ನಿೋರಿನ ಸಂಪನೊ್ಮಲ
ಮತುತು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜಿನ ನಿವಥಿಹಣೆಯನು್ನ ಒಂದುಗೊಡಿಸಿದ
ಮತುತು ಸಮಗ್ರವಾದ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ನೆೊೋಡುತತುದೆ, ಮತುತು 2024 ರ
ವೆೋಳೆಗೆ ಜಲ ಜಿೋವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಿೋರ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹರ್ ಘರ್ ಜಲವನು್ನ (ಪೆೈಪ್ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು)
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ರಾಜಯಾಗಳೆೊ ಂದಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತುದೆ.
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಇಲಾಖೆಯ
ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಿಷನ್, ಸಥೆಳಿೋಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಮತುತು ನಿೋರಿನ ಪೂರೆೈಕೆ ನಿವಥಿಹಣೆಯ ಮೋಲೆ ಕೆೋಂದ್ರೋಕರಿಸುತತುದೆ.
ನಿೋರಿನ
ಮೊಲದ
ಸುಸಿಥೆರತೆಗಾಗಿ
ಸಥೆಳಿೋಯವಾಗಿ
ಮೊಲಸೌಕಯಥಿಗಳನು್ನ ರಚಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ, ಮಳೆನಿೋರು ಕೆೊಯುಲಿ,
ಅಂತಜಥಿಲ ಮರುಪೂರರ ಮತುತು ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ
ಮನೆಯ ತಾಯಾಜಯಾನಿೋರಿನ ನಿವಥಿಹಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸೆೋರಿದೆ. ಜಲ
ಜಿೋವನ್ ಮಿಷನ್ ದೆೋಶಾದಯಾಂತ ಸುಸಿಥೆರ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು
ನಿವಥಿಹಣೆಯ ಉದೆದೋಶಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಇತರ ಕೆೋಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜಯಾ
ಸಕಾಥಿರದ ಯೋಜನೆಗಳೆೊ ಂದಗೆ ಜೆೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ದೆ.
ಮಾಹತ್ಯ ಮೊಲ – (ಪತ್್ರಕಾ ಮಾಹತ್ ಬೊಯಾರೆೊೋ, ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರ
ಹರಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ, ದನಾಂಕ 5.7.2019)

ಬಾಯಾರಿದ ಮನುಷಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನಿೋರು ಚಿನ್ನದ ಚಿೋಲಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚುಚು.

ನ

ಬನ ್ನ ಕಲ್ಯ ೀಣ

ಮಸಾಕೆರ, ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಮತುತು ಸ್ವಚಚುತೆ ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ
ಎಷುಟಿ ತ್ಳಿದದೆ ಎಂದು ನಿರಥಿಯಿಸಲು ಹಲವಾರು
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಪಟಿಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲಾಲಿ ಸರಿಯಾದ
ಉತತುರಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ಸಿ (ಬೆೋರೆೊಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕ್.
ಅದರಿಂದ ಪರಿೋಕ್ೆಯನು್ನ ಮತೆತು ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು). ನಿೋವು
ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಮುಂದನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾದ ಉತತುರಗಳನು್ನ
ನಿೋವು ಪರಿಶೋಲ್ಸಬಹುದು. ಆದದರಿಂದ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ
ರಸಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತತುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್್ನಸಿ ಮತುತು ಪರಿೋಕ್ೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲು ಮತುತು ಕಲ್ಯಲು ಇತರರನು್ನ ಪೆ್ರೋರೆೋಪಿಸಿ.

1.
ಎ.

ಬ.
ಸಿ.
ಡಿ.
2.
ಎ.
ಬ.
ಸಿ.
ಡಿ.

ಗಾ್ರಮ ನಿೋರು ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಸಮಿತ್
ನೆೈಮಥಿಲಯಾವನು್ನ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳ್ಳಲು ನೆೋಮಿಸಲಾದ
ಸಕಾಥಿರಿ ನೌಕರರ ಸಮಿತ್
ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಿತ್
ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂಸೆೋವಕ ಕಾಮಿಥಿಕರ ಸಮಿತ್
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯ ಉಪಸಮಿತ್

ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೆೈಮಥಿಲಯಾದ
ಇವರದು
ಗಾ್ರಮಸಥೆರು
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್
ಆರೆೊೋಗಯಾ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರು
ಮೋಲ್ನ ಎಲಲಿವೂ

ಜವಾಬಾದರಿ

3.
ಎ.
ಬ.
ಸಿ.

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜ?
ಮಗುವಿನ ಮಲವು ಹಾನಿಕಾರಕವಲಲಿ
ಮಗುವಿನ ಮಲ ಕಡಿಮ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ
ಮಗುವಿನ
ಮಲವು
ವಯಸಕೆರ
ಮಲದಷೆಟಿೋ
ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ

4.

ಶೌಚಾಲಯವನು್ನ ಹೆೊಂದಲು ಅತಯಾಂತ ಪ್ರಮುಖ
ಉದೆದೋಶ
ಆರಾಮ ಒದಗಿಸಲು
ಸಾಥೆನಮಾನ ಹೆೊಂದಲು
ಮಲದೆೊಂದಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪಕಥಿವನು್ನ ತಡೆಯಲು

ಎ.
ಬ.
ಸಿ.
5.
ಎ.
ಬ.
ಸಿ.

ಭಾರತ್ೋಯ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಶೌಚಾಲಯ
ಹೆಚುಚು ಸೊಕತು ಮತುತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿದೆ?
ಪರಿಸರ ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಶೌಚಾಲಯ
ಗುಂಡಿ ಲಾಯಾಟಿ್ರನ್
ಸೆಪಿಟಿಕ್ ಟಾಯಾಂಕ್ ಶೌಚಾಲಯ

6.
ಎ.

ಮಲ ಹೆೊರುವ ಪದಧಿತ್
ಅಮಾನವಿೋಯ

ನಿೋರನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಜಗತುತು ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದೆ.

ಬ.
ಸಿ.
ಡಿ.

ಆರೆೊೋಗಯಾಕರವಲಲಿ
ಕಾನೊನುಬಾಹರ ಮತುತು ಅಪರಾಧ
ಮೋಲ್ನ ಎಲಲಿವೂ

7.
ಎ.

ಗಾ್ರಮಿೋರ ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಮಾಟ್ಥಿ ಎಂದರೆ
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯ ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ
ವಿಭಾಗ
ಸಕಾಥಿರ ಸಾಥೆಪಿಸಿದ ಬಾಲಿಕ್ ಮಟಟಿದ ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಅಂಗಡಿ
ಗಾ್ರಮಿೋರ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ

ಬ.
ಸಿ.
8.
ಎ.

ಬ.
ಸಿ.
9.
ಎ.
ಬ.
ಸಿ.
10.
ಎ.
ಬ.
ಸಿ.
11.
ಎ.
ಬ.
ಸಿ.
12
ಎ
ಬ.
ಸಿ.
ಡಿ.

ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿದೆ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು
ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ನಯಾಕೆಕೆ ಕಾರರವಾಗುತತುದೆ

ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುತತುದೆ
ಚಮಥಿ ರೆೊೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರರವಾಗುತತುದೆ

ಗಾ್ರಮಿೋರ ತಾಯಾಜಯಾವನು್ನ ವಿಲೆೋವಾರಿ ಮಾಡುವ
ಅತುಯಾತತುಮ ದಾರಿಯೆಂದರೆ
ಅದನು್ನ ನದ/ಸರೆೊೋವರದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದು
ಅದನು್ನ ಸುಡುವಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೆೋಳುವುದು
ಅದನು್ನ ವೆೈಜ್ಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆೋಪಥಿಡಿಸುವುದು ಮತುತು
ಸೊಕತುವಾದ ತಾಂತ್್ರಕ ಆಯೆಕೆಯನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದು
ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಸಗಣಿಗಳನು್ನ ವಿಲೆೋವಾರಿ ಮಾಡುವ
ಅತುಯಾತತುಮ ದಾರಿಯೆಂದರೆS
ಮಿಶ್ರಗೆೊಬ್ಬರ
ಜೆೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಥೆವರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಸಕೆರಣೆ
ಸುಡುವುದು
ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಸಗಣಿಗಳನು್ನ ವಿಲೆೋವಾರಿ ಮಾಡುವ
ಅತುಯಾತತುಮ ದಾರಿಯೆಂದರೆS
ಮಿಶ್ರಗೆೊಬ್ಬರ
ಜೆೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಥೆವರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಸಕೆರಣೆ
ಸುಡುವುದು
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ
ಬಳಸಿದಾಗ,
ನಿೋರನು್ನ
ಕುಡಿಯಲು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತತುದೆ?
ಅದನು್ನ ಕುದಸುವುದು
ಕೆೊಲಿೋರಿನ್ ಸೆೋರಿಸುವುದು
ಫಿಲಟಿರ್ ಮಾಡುವುದು
ಸೊಯಥಿನ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೆೊೋಂಕುತೆಗೆಯುವುದು
ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಇ.

ನಿೋರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕರಗಳು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೆೊಳ್ಳಲು
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಡುವುದು ಎಫ್. ಮೋಲ್ನ ಎಲಲಿವೂ

13.
ಎ.

ಅತ್ಸಾರದ ಅತುಯಾತತುಮ ವಿವರಣೆ ಯಾವುದು?
ಸಡಿಲವಾದ ಅರವಾ ನಿೋರು ನಿೋರಾದ ಮಲ ದನಕೆಕೆ
ಮೊರು ಅರವಾ ಹೆಚಿಚುನ ಬಾರಿ ಹೆೊೋಗುವುದು
ಸಡಿಲವಾದ ಅರವಾ ನಿೋರು ನಿೋರಾದ ಮಲ ದನಕೆಕೆ
ಒಮ್ಮ ಹೆೊೋಗುವುದು
ದನಕೆಕೆ ಕನಿಷಠಾ 10 ಬಾರಿಯಾದರೊ ಸಡಿಲವಾದ ಅರವಾ
ನಿೋರು ನಿೋರಾದ ಮಲ ಹೆೊೋಗುವುದು

ಬ.
ಸಿ.
14.

ಈ
ಕೆಳಗಿನ
ಯಾವ
ನಿೋರಿನ
ಕಲುಷ್ತವಾಗಬಹುದು?
ಎ.
ನದ
ಬ.
ಸರೆೊೋವರ
ಸಿ.
ಪೆೈಪ್ ನಿೋರು
ಡಿ.
ಮುಚಿಚುದ, ಕೆೈಯಿಂದ-ಅಗೆದ ಬಾವಿ
ಇ.
ಬೆೊೋರ್ ಹೆೊೋಲ್
ಎಫ್. ಮಳೆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೆೋಶ
ಜಿ.
ಮೋಲ್ನ ಎಲಲಿವೂ

ಮೊಲಗಳು

15.

ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಗಥಿ

ಎ.
ಬ.
ಸಿ.
ಡಿ.
ಇ.
16.
ಎ.
ಬ.
ಸಿ.
ಡಿ.

ಯಾವುದು?
ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರ
ಶುದಧಿ ಎಣೆ್ಣ ಡ್ರಮ್
ಬಕೆಟ್
ಕ್ರಿದಾದ ಬಾಯಿ ಮತುತು ಮುಚಚುಳವನು್ನ ಹೆೊಂದರುವ
ಪಾತೆ್ರ
ಬಗಿಯಾದ ಮುಚಚುಳ, ಕ್ರಿದಾದ ಕುತ್ತುಗೆ ಮತುತು ಟಾಯಾಪ್
ಹೆೊಂದರುವ ಪಾತೆ್ರ
ಕೆೈ ತೆೊಳೆಯಬೆೋಕಾದ ಯಾರಿಗಾದರೊ ಬೆೋಕಾಗುವ
ಅಗತಯಾ ವಸುತುಗಳು ಯಾವುವು?S
ನಿೋರು
ಸೆೊೋಪು ಅರವಾ ಬೊದ ಅರವಾ ಮರಳು
ಹರಿಯುತ್ತುರುವ ನಿೋರು
ಟವೆಲ್

ತೆರೆದ ಮಲ ವಿಸಜಚ್ನೆಯಿರ್ವಲ್ಲಿ ಇನೊ್ನಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆೀರೆ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಲ ಬಾಯಿಗೆ ಸೆೀರ್ವ ಸ್ತ್ತು.
ಉತತುರಗಳು

1
2
3
4
5
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ಡಿ
ಡಿ
ಸಿ
ಸಿ

ಬ

6 ಡಿ
7 ಸಿ
8ಎ
9 ಸಿ
10 ಬ

11
12
13
14
15

ಸಿ
ಇ
ಎ
ಸಿ
ಇ

ನಿೋರಿಲಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೊ ಉಳಿಯುವುದಲಲಿ.

ನಮಮೂ ಪರಾತ್ಕ್ರಾಯ್ ನಮಗೆ ಮ್ಖ್!
ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಅಂಟಿಸಿ PASTE WITH GLUE

Feedback Form For Gramoday Sankalp/

ಗಾರಾಮೀದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪರಾತ್ಕ್ರಾಯ್ ಫಾಮ್ಚ್
We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/

ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಅಂಟಿಸಿs PASTE WITH GLUE

Name/ಹೆಸರು ..............................................................................................................................................................

Designation/ಹುದೆದ ......................................................................................................................................................

Address/ವಿಳಾಸ..........................................................................................................................................................
1.
2.

3.

4.
5.



ತೆರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ TEAR HERE

6.

...............................................................................................................................................................................

Email/ಮಿಂಚೆ........................................................................... Phone/ಫೋನ್...............................................................

Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/ ಗಾ್ರಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಟಾಟಿರೆ ಗುರಮಟಟಿದ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ

ಅಭಿಪಾ್ರಯ ():-



Excellent/ಅದುಭಾತವಾಗಿದೆ 

Very Good/ಅತಯಾತತುಮ



Good/ಉತತುಮ



Average/ಸಾಮಾನಯಾ

Impact on the readers in terms of awareness generation/ ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓದುಗರ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ (): Positive/ಒಳೆ್ಳಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರಿದೆ  Average/ಸಾಮಾನಯಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರಿದೆ  Indifferent/ತಟಸಥೆವಾಗಿದೆ

Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/ ಪಂಚಾಯಿತ್ಗಳ ಅನುಕೊಲಕಾಕೆಗಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್ (): Well aware/ಚೆನಾ್ನಗಿ ತ್ಳಿದದೆ
 Need improvement/ಇನೊ್ನ ಹೆಚುಚು ತ್ಳಿಯಬೆೋಕ್ದೆ
How did you find the content of the magazine. Is it useful?/ ಪತ್್ರಕೆಯ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೆೋಗನಿ್ನಸಿದೆ. ಇದು

ಉಪಯುಕತುವಾಗಿದೆಯೆೋ? ():-



Yes/ಹೌದು



No/ಇಲಲಿ

Do you feel government schemes showcased are beneficial/ಇದರಲ್ಲಿದದ ಸಕಾಥಿರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹತ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಎಂದು ನಿೋವು ಭಾವಿಸುತ್ತುೋರಾ (): Yes/ಹೌದು
 No/ಇಲಲಿ
Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/ ನಿಮಗೆ ಪತ್್ರಕೆಯ ಹೆಚಿಚುನ ಪ್ರತ್ಗಳು ಬೆೋಕೆೋ? ಹಾಗಿದದಲ್ಲಿ,
ದಯವಿಟುಟಿ ಎಷುಟಿ ಎಂದು ಹೆೋಳಿ

Issue No./ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖೆಯಾ. _____________a

Quantity/ಪ್ರಮಾರ _____________a

7.

ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಎಷುಟಿ ಪ್ರತ್ಗಳನು್ನ ಕಳುಹಸಬೆೋಕು ಎಂದು ನಿೋವು ಸೊಚಿಸುತ್ತುೋರಿ

How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/ ಮುಂಬರುವ

8.

ಈ ಮಾಯಾಗಜಿೋನ್ ಅನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ನಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು



1-2



3-5



6-10

Your comments, suggestions, for us, to improve this Magazine/



11-15

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ಅಂಡರ್ ಸೆಕೆರಾಟರಿ

ಪಂಚಾಯತ್ ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜ್

ಸದಾಥಿರ್ ಪಟೆೋಲ್ ಭವನ, ಸಂಸದ್ ಮಾಗಥಿ, ನವದೆಹಲ್ -110001
ವೆಬ್ಸೆೈಟ್: www.panchayatiraj.nic.in

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001
Website : www.panchayatiraj.nic.in
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ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಅಂಟಿಸಿ PASTE WITH GLUE

ಗಾ್ರಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪಕೆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೊಲಯಾ ಸಲಹೆಗಳು ಮತುತು ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯೆಯನು್ನ ನಾವು ಸಾ್ವಗತ್ಸುತೆತುೋವೆ

ತೆರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ TO OPEN CUT HERE

vUrnsZ'kh; i= dkMZ

ಪೋಸಟಿಲ್ ಸಾಟಿಯುಂಪ್

ಇನಾಲಿಯುಂರ್ ಲೆಟರ್ ಕಾರ್ಥಿ

POSTAL STAMP

ತೆರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ TO OPEN CUT HERE

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
SARDAR PATEL BHAWAN

SANSAD MARG, NEW DELHI
ಪಿನ್

PIN

1 1 0 0 0 1

ಸೆಕೆಂರ್ ಫೋಲ್್ಡ SECOND FOLD

ಯಾವುದೆೋ ಲಗತುತುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತ್ ಇಲಲಿ

NO ENCLOSURES ALLOWED

ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಕೆೊೋರ್ ಬರೆಯಿರಿ

WRITE PIN CODE IN ADDRESS

ಕಳುಹಸುವವರ ಹೆಸರು ಮತುತು ವಿಳಾಸ: -

SENDERS NAME AND ADDRESS :–

ಪಿನ್

50

ಮಾರ್ಚ್ 2020

PIN

ತೆರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ TO OPEN CUT HERE

` 2.50/-

"ಸವಿಚ್ಛತೆಯಂತೆ, ನಾವು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ ಜನಾಂದೊೀಲನವಾಗಿ ಮಾಡೊೀಣ."
“ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕಷಟುಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅತ್ಂತ ಕಷಟುಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹ್ದ್. ಹನ
ಹನಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ”
- ಪಿಎಂ ಮೀದಿ
(ಜೊನ್ 30 ರಂದು ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)

ಗಾ್ರಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತು

ಸಂಪುಟ 1 ಸಂಚಿಕೆ 6
ಮಾರ್ಥಿ 2020

ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪರಾದಾಯಿಕ ನೀರಿನ
ಮಳೆನೀರ್ ಕೊಯ್ಲಿ
ಮೂಲಗಳ ನವಿೀಕರಣ

ಮರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು
ಮರ್ಪೂರಣ

ನೀರಿನ ಶೆರ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ

ತ್ೀವರಾವಾಗಿ
ಕಾಡ್ಬೆಳೆಸ್ವುದ್

ಜಲ ಶಕ್ತು
ಅಭಿಯಾನ
~
5
ಕರಾಮ
ಕೆೈಗೊಳ್ಳಬೆೀಕಾದ
ಪರಾದೆೀಶಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ಗಾ್ರಮಿೋಣಾಭಿವೃದಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತುತು ನೆೈಮಥಿಲಯಾ ಸಚಿವಾಲಯ
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಯುಟೊಯಾಬ್ ಚಾನೆಲ್

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮುದ್ರಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
ಮ್ಖ್ ಸಂಪಾದಕರ್: ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಯಥಿದಶಥಿ,
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಮ್ದಿರಾಸ್ದವರ್: ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪೆ್ರಸ್, ಎ -1, ಮಾಯಾಪುರಿ
ಇಂಡಸಿಟ್ಯಲ್ ಪ್ರದೆೋಶ, ಹಂತ -1, ಮಾಯಾಪುರಿ, ನವದೆಹಲ್ - 110064
ಪರಾಕಟಿಸ್ದವರ್: ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ
ಸಕಾಥಿರ, ಸದಾಥಿರ್ ಪಟೆೋಲ್ ಭವನ, ನವದೆಹಲ್ -110001

“ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಗಾ್ರಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅನುವಾದವನು್ನ ಸುಲಭ ಮತುತು ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅರಥಿವನು್ನ ತ್ಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಂದ ನಡೆಸಿದಾದರೆ. ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೆೋ ಅಜಾಗರೊಕ ದೆೊೋಷ ಅರವಾ
ಲೆೊೋಪಗಳು ತ್ೋವ್ರವಾದದದಲಲಿ ಮತುತು ಯಾವುದೆೋ ಭಾವನೆಗಳನು್ನ ನೆೊೋಯಿಸುವ ಉದೆದೋಶವನು್ನ ಹೆೊಂದಲಲಿ. ಸಚಿವಾಲಯ ಅರವಾ ಮುದ್ರರವು ಯಾವುದೆೋ ಜವಾಬಾದರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳವುದಲಲಿ.“

