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ग्ामोिय संकलपचया सहावया अंकाचया प्रकाशनाचती बातमती ऐकू न मला खूप आनंि झाला. आपलया लोकशाहती वयिसथेचा पाया
असलेलया पंचायतती राज संसथांना सक्षम बनणिणयाचया प्रणक्रयेमधये हा अंकसुद्ा मागतील अंकांप्रमाणेच योगिान िेईल, याचती मला खात्ती
आहे. ग्ामपंचायतींिर णिशिास ठेिून तयांचयाकडे उपलबध असणाऱया मया्णणित साधनांचा िापर करून आणथ्णक णिकास आणण सामाणजक
नयाय साधय करणयासाठती णिकासयोजना बनणिणयाचती जबाबिारती सोपिणयात आलती आहे.
ग्ामसभेचे सिसय महणून सि्ण गािकऱयांना आणण पंचायतींचया णनिडू न आलेलया सि्ण प्रणतणनधींना या ग्ामपंचायत णिकास योजनांमधये
(जतीपतीडतीपती) मुखयतिे ततीन घटकांचा प्रामुखयाने समािेश करािा, अशती मती णिनंतती करतो. ते घटक आहेत: (१) तुमचया जतीपतीडतीपतीचया
उणदिष्टांमधये तुमहाला नेमकया कोणतया प्रकारचे गाि णिकणसत करायचे आहे, तयाचा सपष्ट उल्ेख असािा; (२) णनणशचत उणदिष्टे ठेिा; (३) आणण
णनणशचत के लेलती तती उणदिष्टे साधय करणयासाठती पारिश्णक कृ ततीयोजना आखा. ग्ामपंचायत णिकास योजना आखणयाचती प्रणक्रया सि्णसमािेशक
असािती. जयात घटनेचया ११ वया कलमाततील २९ णिषयांचे योगय ते संतुलन राखले जाईल.
कें द्राततील यु तती सरकारने गेलया काहती िषाांमधये पंचायतींचे कामकाज मजबूत करणयासाठती महत्िाचती पाऊले उचललती आहेत.
णिणिध स्ोतांकडू न पंचायतींना उपलबध करून णिलया जाणाऱया णनधींचया वयिसथापनामधये पारिश्णकता आणण णिशिासाह्णता आणणयासाठती
पंचायत राज मंत्ालयाने राजयांना साि्णजणनक णित् वयिसथापन यंत्णा (पतीएफएमएस) िापरणयास प्रोतसाहन णिले आहे. णनिडू न आलेले
जनतेचे प्रणतणनधती आणण कम्णचारती यांचया क्षमता णिकणसत करणयासाठती मंत्ालय एक णिशेष प्रणशक्षण काय्णक्रमहती घेत.े राष्टट्तीय ग्ाम सिराज
अणभयान या मंत्ालयाचया प्रमुख योजनेने या पंचायतींना प्रणशक्षण िेण,े तांणत्क साहायय पुरणिणे आणण मानिती संसाधने पुरणिणे या गोष्टींमधये
मित के लती आहे. आपलया गािांचया प्रशासकीय आणण सामाणजक संरचनेचं रूप पालटणयास हातभार लािणाऱया अशा सि्ण योजना सरकार
सुरूच ठेिणार आहे.
२०२२ सालापयांत शेतकऱयांचे उतपन्न िुपपट करणयाचा दृढणनशचय करून कें द्र सरकार पुढे िाटचाल करत आहे. णपकांचया ितीमा
योजनांचती अंमलबजािणती करणयात येत असलेलया आवहानांिर मात करणयासाठती मंणत्मंडळाने नुकतेच प्रधान मंत्ती फसल बतीमा योजनेचया
(पतीएमएफबतीिाय) सुधारणेस संमतती णिलती आहे आणण हिामानािर आधाररत फसल बतीमा योजनेचती पुनहा आखणती के लती आहे.
माननतीय प्रधानमंतयांचया अधयक्षतेखालतील आणथ्णक णिषयांिरतील कें द्रतीय सणमततीने २०१९ आणण २०२३-३४ िरमयानचया
कालािधतीत अथ्णवयिसथेचया णिकासामुळे शेतकऱयांना मोठ्ा प्रमाणात लाभ वहािा, यासाठती माननतीय प्रधानमंतयांनती १०,००० नितीन
शेतकरती उतपािन संसथा तयार करणयास मानयता णिलती आहे. प्रतयेक एफपतीओ ला णतचया सथापनेपासून पाच िषाांचया कालािधतीपयांत
साहायय णिले जाईल.
राष्टट्णपता महातमा गांधती यांचे ग्ाम सिराज चे सिपन साकार करणयासाठती आपले प्रधानमंत्ती श्ती. नरेंद्र मोिती साततयाने अपार कष्ट
करत आहेत. हती गोष्ट लक्षात घेऊन आपलया पंचायत राज संसथा णनिडू न आलेलया जनतेचया प्रणतणनधींचे प्रशासकीय पातळतीिर साहायय
णमळिणयासाठती आणण शासनाचया समाजकलयाण योजना राबणिणयासाठती आणण पात् लाभाथथींपयांत लाभ पोहोचणिणयासाठती, समनिय
साधणयासाठती नवया जोमाने काम करततील, याचती मला खात्ती आहे. आपलया माननतीय प्रधानमंतयानती नितीन भारत घडणिणयाचा जो
णनशचय के ला आहे, तयाकामती याचती णनणशचतच मित होईल.
तारतीख: २० माच्ण, २०२०
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माच्ण २०२०

(श्ती. नरेंद्र णसंग तोमर)

संिेश
सुनतील कुमार, आयएएस
सणचि
भारत सरकार
पंचायत राज मंत्ालय

बऱयाच कालािधतीनंतर “ग्ामोिय संकलप”चा हा सहािा अंक तुमहाला समणप्णत करणयात येत आहे. हा अंक पाणतीपुरिठा आणण
जलसंधारण या गोष्टींचे महत्ि अधोरेणखत करणयासाठती संपूण्ण िेशात आयोणजत करणयात येणाऱया जल शक्ती अणभयानास समणप्णत
करणयात येत आहे. जल जतीिन णमशन अंतग्णत २०२४ सालापयांत ग्ामतीण भागाततील सि्ण ग्ामतीण कु टु ंबांना खात्तीने पाणती पुरिठा के ला
जाईल, असे महत्िाकांक्षती धयेय कें द्र सरकारने णनणशचत के ले आहे. या मोणहमेत पंचायत राज संसथा आणण णनिा्णणचत सिसय यांचे
सहकाय्ण अपेणक्षत आहे. गािाततील पारंपररक जलस्ोतांचया संधारणासाठती आणण पािसाचया पाणयाचया संधारणासाठती ग्ामतीण लोकांना
प्रोतसाहन िेणयात आपलया पंचायतती महत्िाचती भूणमका णनभािू शकतात.
कोणतयाहती णनरोगती आणण सुरळतीत अशा लोकशाहती वयिसथेमधये लोकांचया पातळतीिर पणहलती पायरती महणून पंचायतती महत्िाचती
भूणमका णनभाितात. भारततीय घटना आणण मूलभूत कत्णवये यांचयाणिषयती मागतील िषषीचया २६ नोवहेंबर पासून मंत्ालय जागरूकता
माहतीम राबित आहे. हती मोहतीम भारततीय घटनेचे णशलपकार डॉ.भतीमराि आंबेडकर यांचया जयंततीचया णििशती महणजे १४ एणप्रल २०२०
रोजती संपेल. घटनेमधये समाणिष्ट असणाऱया नागररकांचया कत्णवयांणिषयती जागरूकता णनमा्णण करणे, हे या मोणहमेचे लक्य आहे. या
मोणहमेअंतग्णत मंत्ालयाने ११ मूलभूत कत्णवयांिरतील णवहणडओ सपॉटस आणण रेणडओ िरतील जाणहरातती तयार के लया आहेत, तया
मंत्ालयाचया संकेतसथळािरहती उपलबध करून िेणयात आलया आहेत. मती सि्ण पंचायत प्रणतणनधींना णिनंतती करू इणचछितो की तयांनती
ग्ापपंचायततीचया णिणिध बैठका आणण अनय काय्णक्रमांचया िेळती ग्ामतीण समाजामधये घटनेततील कत्णवयांचया अनुरूपतेणिषयती जागरूकता
णनमा्णण करणयासाठती या णवहणडओ सपॉटस आणण रेणडओिरतील जाणहरातींचा िापर करािा. हे णवहणडओ खालतील संकेतसथळािर उपलबध
आहेत- www.panchayat.gov.in/constitution-day.
मंत्ालयाने ग्ामतीण समुिायांना माननतीय प्रधानमंतयांचया ‘णफट इंणडया’ आणण ‘प्ाणसटक िेसट मॅनेजमेंट’ मोणहमांमधये योगिान
िेणयासहती प्रोतसाणहत के ले आहे. या संिभा्णततील योगय सूचना राज सरकारकडू न ग्ाम पंचायतींपयांत पोहोचणिलया गेलया. या मोणहमा
यशसिती होणयासाठती णनिडू न आलेले पंचायततीचे प्रणतणनधती आणण गािकरती यांनती योगिान द्ािे, अशती मती णिनंतती करतो.
या अंकामधये मंत्ालयाचया णिणिध योजना आणण यशोगाथांचती माणहतती प्रकाणशत करणयात आलती आहे. जन शक्ती अणभयानांतग्णत
गािपातळती आणण बलॉकपातळतीिर राबणिणयात येणाऱया नाितीनयपूण्ण प्रयोगांचा या अंकामधये समािेश करणयात आला आहे. मणहला
सशक्तीकरणाचया काहती औतसुकयपूण्ण यशोगाथांचाहती या अंकामधये समािेश आहे.
पंचायत राज प्रणतणनधती आणण कम्णचारती यांचया सहकाया्णने सरकारती योजनांचे लाभ पात् लाभाथथींपयांत पोहोचततील, यात कोणताहती
संशय नाहती.
िाचकांसाठती ग्ामोिय संकलपचा हा अंक उपयु क् ठरेल अशती मती आशा करतो.
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(सुनतील कुमार)
ग्ामोिय संकलप
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राष्टट्तीय ग्ाम सिराज अणभयान (आरजतीएसए) –पंचायतती राज संसथांचती
(पतीआरआय) क्षमता णिकणसत करणयासाठती प्रभािती आणण
गरजेनुरूप स्ोत बनणिणयासाठतीचे साधन

रा

ष्टट्तीय ग्ाम सिराज अणभयान हती पंचायत राज मंत्ालयाचती मंजूर के लती. माननतीय प्रधानमंतयांनती २४.०४.२०१८ राष्टट्तीय
सगळयात महत्िाचती योजना आहे; णजचे धयेय िेशाततील पंचायत णिनाचया णििशती या योजनेचे उद्ाटन के ले. णमशन
पंचायत राज संसथांना मजबूत बनणिणे आहे. या योजनेअंतग्णत अंतयोियाचया बरोबरतीने काम करणयािर भर िेऊन शाशित णिकास
पंचायत राज संसथांमधतील णनिडू न आलेलया सिसयांना लक्य (एसडतीजती) साधय करणयासाठती पंचायत राज संसथांना
णनिडणु कीचया सहा मणहनयांचया आत प्रणशक्षण णिले जाते. सक्षम बनणिणे आणण ११७ महत्िाकांक्षती णजल्हांमधये पंचायत
णनिडणु कीनंतर िोन िषाांतून एकिा तयांना उजळणती प्रणशक्षण णिले राज संसथाना आणखती सक्षम बनणिणे हे या योजनेचे प्रमुख धयेय
जाते. क्षमता णिकसन उपक्रमामधये तयांना
आहे.
सरपंच णकं िा िॉड्ण सिसय महणून
योजनेचा एकू ण अंिाजपत्काचा
पंचायत राज संसथांसाठती शाशित
असलेलया तयांचया सुधाररत भूणमका
आराखडा रु. ७२५५.५० णिकास लक्य णिकणसत करणयाचा
आणण जबाबिाऱया यांचती माणहतती णिलती करोड आहे. जयाततील कें द्र सरकारचा
आरजतीएसएचा प्रयतन आहे. तसेच
जाते. तयांचया पंचायतींना णिलया जाणाऱया िाटा रु. ४५००.०० करोड इतका आहे,
समािेशक सथाणनक सुशासनासाठती
आणथ्णक स्ोतांणिषयतीचती, ग्ामपंचायततीचया तर राजय सरकारचा िाटा रु. २७५५.५०
उपलबध स्ोतांचया कमाल िापरािर भर
णिकास योजनेचती, तसेच गािामधये करोड इतका आहे.
िेऊन पंचायतींचया क्षमता िाढणिणयाचाहती
मूलभूत सेिांचती वयिसथा करणयाचती गरज, हती योजना सि्ण राजये आणण कें द्रशाणसत
तयाचा उदिेश आहे. लसतीकरण, पोषण,
प्रशासनाशती संबंणधत गोष्टती इतयािींचती प्रिेशांमधये लागू आहे. या योजनेत णजथे
णशक्षण, सिचछिता, जलसंधारण अशा
माणहतती तयांना िेणयात येते. पंचायततीचे पंचायत अणसततिात नाहती अशा नॉन-पाट्ण
राष्टट्तीय पातळतीिरतील महत्िाचया प्रशनांचा
सिसय जयांचा िापर करू शकततील अशा IX क्षेत्ांचाहती समािेश करणयात आला
णिचार करणयासाठती पंचायत राज संसथांचती
णिणिध णडणजटल अॅप्प्के शनसचती पण आहे. राजय घटकाचा िाटणतीचा
कामणगरती सुधारणयासाठती तयांचे सितःचे
तयांना माणहतती णिलती जाते. या सगळया आकृ णतबंध हा इशानयेकडतील राजये,
स्ोत उभे करणे, प्रशासकीय क्षमता
गोष्टींचती पररणतती पंचायत राज संसथाचे डोंगराळ प्रिेशाततील राजये आणण जममू
सुधारणे, सुधाररत सेिा णितरण,
जासत चांगले काय्ण आणण सुशासन यातच आणण काशमतीरचा कें द्रशाणसत प्रिेश
इ-गवहन्णनस आणण तंत्ज्ानािर आधाररत
होईल.
यांचयावयणतररक् ६०:40 अशा प्रमाणात उपाय यांचयायोगे िाढलेलती णिशिासाह्णता
कमती अणधकार, मनुषयबळाचती आहे. या इतर प्रिेशांमधये हे प्रमाण हेसुद्ा तयांचे लक्य आहे.
कमतरता, अपुऱया पायाभूत सुणिधा आणण ९०:१० इतके आहे. अनय कें द्रशाणसत
ग्ामपंचायत णिकास योजना तयार
मया्णणित क्षमता या पंचायत राज संसथांचया प्रिेशांसाठती हा िाटा १००% इतका आहे.
करणयासाठती (जतीपतीडतीपती) ग्ाम पंचायतींनती
प्रभाितीपणे काय्ण करणयाचया आड येणाऱया
शैक्षणणक संसथा आणण नागरती संसथा/
मया्णिांिर उपाय शोधणे, पंचायतींना मनुषयबळ, पायाभूत सुणिधा,
सियंसेिती संसथा यांचयाशती हातणमळिणती करािती, यासाठतीसुद्ा या
प्रणशक्षण आणण अणधकार सोपिणे या गोष्टती पुरणिणयाचा तसेच
योजनेद्ारे प्रोतसाहन िेणयात आले आहे. चांगलया प्रततीचा
णिशिासाह्णतेचती यंत्णा प्रसथाणपत करणयाचा या योजनेचा प्रयतन
प्रणशक्षणनमुना तयार करणे आणण शैक्षणणक क्षेत् आणण शाखांमधून
आहे.
पंचयात राज संसथांसाठती उत्म प्रणशक्षकांचा गट तयार करणे.
शासनाने २१.०४.२०१८ रोजती राष्टट्तीय ग्ाम सिराज पंचायतींकडू न प्रभािती सेिा णिलया जावयात यासाठती ग्ाम
अणभयानाचया पुनर्णचना के लेलती (सतीएसएस) योजना पंचायतींचया इमारतींमधये सामाणयक सेिा कें द्रे (सतीएससती)
०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०२२ िरमयान राबणिणयासाठती उभारणयास प्राधानय िेणयात येत आहे. णशिाय पंचायतींचया

या
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णिणहर कोरडती पडेपयांत आपलयाला पाणयाचती णकं मत कळत नाहती.

मंजूर के लती; जेणेकरून राजये/कें द्रशाणसत प्रिेश यांना मंजूर
झालेलया उपक्रमांचया अंमलबजािणतीसाठती संपूण्ण एक िष्ण णमळेल
आणण १५ राजये/कें द्रशाणसत प्रिेश यांना रु. ४२९.३१ करोड
िेणयात आले.
ग्ामपंचायततीला िेणयात आलेलया घटनातमक
आिेशानुसार उपलबध संसाधनांचया सहाययाने आणथ्णक णिकास
ि सामाणजक नयाय यासाठती ग्ामपंचायत णिकास योजना तयार
करणे, तसेच चौिावया णित् आयोगाततील ग्ामपंचायतींना िेणयात
माधयमातून मागणतीिर आधाररत उतपन्नाचा आणथ्णक णिकास आणण येणाऱया णनधींचया िापराबाबतचया अटींचा णिचार करता, पाट्ण
सुधारणा यांणिषयतीचया प्रकलपांनाहती आरजतीएसए पाणठंबा िेत IX राजयांततील सि्ण ग्ामपंचायततीने २०१५-१६ पासून
आहे.
जतीपतीडतीपती तयार करणे आणण तयांचती अंमलबजािणती करणे
आिशयक आहे.
ग्ामपंचायत णिकास योजना-ग्ामतीण भागांचया पररित्णनशतील
या पाशि्णभूमतीिर, ग्ामपंचायत णिकास योजना २०१५
णिकासासाठती एक लक्षणतीय योजना
साठती ्हा मंत्ालयाने माग्णिश्णक तत्िे तयार करणयाबाबत पुढाकार
आपलया क्षमता णिकणसत करणयासाठती राष्टट्तीय ग्ाम घेतला ि तती घटनेततील पाट्ण IX लागू होणाऱया सि्ण राजयांना
सिराज अणभयानाचे (आरएसजतीए) एका पररषकृ त, अनुकूल णितरतीत करणयात आलती. या माग्णिश्णक तत्िांचया धतषीिर सि्ण
स्ोतामधये रूपांतर करणयाचती कलपना मांडणयात आलती आहे. राजयांनती आपापलया राजयांचती जतीपतीडतीपती माग्णिश्णक तत्िे णनिदेणशत
िॉड्णमधतील सिसयांना संघणटत करणे, णशक्षण िेणे आणण बिल के लती. तेवहापासून िेशभराततील सि्ण ग्ामपंचायतती जतीपतीडतीपती तयार
घडणिणे यािर भर णिला जात आहे. तसेच पंचांना तया णिभागाततील करत आहेत. जतीपतीडतीपतीचती संकलपना सि्णसमािेशक आहे आणण
तजज् वयक्ती महणून तयार करणयात येत आहे, अशती वयक्ती घटनेततील अनुसूचती ११ मधये नमूि के लेलया २९ णिषयांशती
णजचती भूणमका सपष्ट असेल. तयांचे बिलाचया कारकांमधये रूपांतर णनगणडत कें द्रतीय मंत्ालय/ लाईन णिभागांचया णिणिध योजनांचे
करणयात येईल. णनिडू न आलेलया सि्ण सिसयांना णडणजटलती एकत्तीकरण यािर आधाररत सहभागती प्रणक्रया आहे.
साक्षर करणयािर भर िेणयात येत आहे. पतीआरआय एसएचजती
तसेच मंत्ालयाने खेडांचया सिाांगतीण णिकासासाठतीचया
अणभसरण, तसेच सधयाचया आणण सुसंगत णिषयांिरतील प्रणशक्षणे
आयोणजत करणे यािरहती भर णिला जात आहे, जेणेकरून सिसय/ गरजांचा णिचार करून पूिषी २०१५ सालती णनिदेणशत के लेलया
पंच जलसंधारण, सिचछिता आणण कचरा गोळा करणे, ओडतीएफ ग्ामपंचायत णिकास योजनेचया माग्णिश्णक तत्िांमधये सुधारणा
गािे, उतपन्नाचे साधन ठरणारे उपक्रम, आरोगय, णशक्षण आणण के लती. २०१८ सालचती हती सुधाररत माग्णिश्णक तत्िे सि्ण
सामाणजक समसया, इ-गवहन्णनस अशा णिभागांमधे सथाणनक राजयांमधये तया संबंणधत राजयांचती माग्णिश्णक ततिे णिसताररत
करणयासाठती पुरणिणयात आलती.
णिकासासाठती प्रयतन करू शकतात.
२०१८-१९ सालती मंत्ालयाने ३२ राजये/कें द्रशाणसत
प्रिेश यांचयासाठती िाणष्णक कृ णतयोजना (एएपती) मंजूर के लया
होतया आणण तयासाठती राजय आणण कें द्रशाणसत प्रिेशांना
रु.५९८.२१ करोड िेणयात आले होते. तसेच या योजनेअंतग्णत
प्रणतणनधींचतीहती नेमणूक करणयात आलती होतती. पुढे जाऊन हती
योजना तातडतीने अमलात आणणयासाठती आणण णनधा्णररत उणदिष्टे
िेगाने साधय करणयासाठती आरएसजतीएचया कें द्रतीय सशक्
सणमततीने फे ब्ुिारती २०१९ मधयेच िेळेआधतीच ३३ राजये/
कें द्रशाणसत प्रिेशांचती िाणष्णक कृ णतयोजना २०१९-२० सालती
तुमहती पाणती िाचिा, पाणती तुमहाला िाचिेल

सबकी योजना सबका णिकास- ग्ामपंचायत णिकास योजनेचया
अंतग्णत राबणिणयात आलेलती जनयोजना मोणहम
आपलयाला सिा्णना माहतीतच आहे की कें द्रतीय मंत्ालय हे
िरिषषी चौिावया णित् आयोगांतग्णत ग्ामपंचायतींना णनधती उपलबध
करून िेते. या णनधतीचा िापर हा मूलभूत सेिा जसे की पाणती
पुरिठा, सफाईवयिसथा, सांडपाणती वयिसथा, घनकचरा
वयिसथापन, पज्णनयजल णनःससारण तसेच साि्णजणनक मालमत्ा,
रसते, पिपथ, पथणििे, िफनभूमती आणण समशानभूमती यांचती
िेखभाल इ. पुरिणयासाठती करायचा आहे. कें द्र सरकारकडू न
ग्ामोिय संकलप
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हती प्रणक्रया यशसितीपणे पूण्ण वहािती याचती खातरजमा
चौिावया णित् आयोगानंतग्णत आता ग्ामपंचायतींना मोठ्ा
करणयासाठती मोणहमेचया कालािधतीिरमयान खालतील उपक्रम पूण्ण
प्रमाणािर णनधती उपलबध होत आहे.
वहािेत, असे ठरणिणयात आले:
ग्ामपंचायतती आता सशक् झालया आहेत आणण तयांचया
णिशेष ग्ामसभेचे आयोजन करणयासाठती ग्ामसभेप्रमाणे
पंचायतींना ग्ामपंचायत णिकास योजनेचया माधयमातून िरतील •
काय्णक्रम ठरणिणे
सेिा पुरणिणयास समथ्ण आहेत. तयासाठती तया तयांचया एफएफसती
•
िेशाततील प्रतयेक ग्ामपंचायततीमधये संपूण्ण प्रणक्रयेस
अनुिानाचा िापर करू शकतात.
साहायय करणयासाठती एका सहायकाचती (फॅ णसणलटेटर)
नेमणूक करणे
•
या मोणहमेचया अंतग्णत ग्ामसभेत पंचायततीचे ३१ लाख
णनिा्णणचत नेते आणण डे-एनआरएलएम अंतग्णत येणाऱया
५.२५ करोड एसएचजती मणहलांना सशक् बनणिणयासाठती
एसएचजती आणण तयाचया संघाने बनणिलेलया गरतीबती
हटाओ योजनेचे सथाणनक णिकासासाठती गाि पातळती
णकं िा िॉडा्णमधये सािरतीकरण करणयात आले.
•
गाि आणण ग्ामपंचायत यांचया पातळतीिरतील िरती
शोधणयास आणण जतीपतीडतीपती चया पुरावयािर आधाररत
योजना आणण अंमलबजािणतीसाठती पद्तशतीर पाठबळ
िेततील असे गृहतीत धरून सामाणजक आणण आणथ्णक
णिकासािरून ग्ामपंचायतींना क्रमांक िेणयासाठती णमशन
ग्ामपंचायतींना नेमून णिलेलती कामे करणयासाठती एक
अंतयोिय मोबाईल अॅप्प्के शनचा िापर करून सिदेक्षण
णबनशत्ण मित महणून एफएफसती अनुिान णिले जाते. ग्ामपंचायतींना
करणे. एमए सिदेक्षणाचे णनकष यािषषी १२० पयांत
णमळणारा हा एक प्रमुख आणथ्णक पाणठंबा आहे.
िाढिणयात आले.
अकरावया अनुसूचतीमधतील २९ णिषयांशती संबंणधत सि्ण
२०१९-२० सालचती पुरावयािर आधाररत आणण •
लाईन णडपाट्णमेंटमधतील फ्ं टलाईन कामगारांचती णनयु क्ती
संरचनातमक पद्ततीने जतीपतीडतीपती तयार करणयासाठती २ ऑकटोबर
करणे.
२०१८ ते ३१ णडसेंबर २०१८ पयांत “सबकी योजना सबका
णिकास” या नािाने जनयोजना मोणहम राबणिणयात आलती. •
णिशेष ग्ामसभेमधये णिकासाचती गरज/तयाततील िरती
२०१९-२० सालचती जतीपतीडतीपती तयार करणयासाठती ग्ामसभा
यांचयाणिषयती चचा्ण आणण संबंणधत लाईन णडपाट्णमेंटमधतील
भरणिणयात आलया. राजय शासन आणण सथाणनक शासन यांनती
आघाडतीचया कामगारांनती के लेले सािरतीकरण
सहयोगाने हती मोहतीम खूपच पररणामक बनलती. ग्ामपंचायत आणण •
ग्ामपंचायत णमळालेलया णनधींचा णिणिध योजनांसाठती
ग्ामसभा यांना हती पूण्ण प्रणक्रया सहभागातमक आणण समनियशतील
कसा णिणनयोग करत आहे, हे सांगणारा एक साि्णजणनक
बनणिणयास उद्ुक् के ले.
माणहततीफलक ग्ामपंचायततीमधये लािणे.
पतीआयबती आणण ग्ामसभेचया बैठकीचे णजओ-टॅगड फोटो
पतीपतीसती मधतील ग्ामपंचायतती, ग्ामसभा आणण अनय •
gpdp.nic.in portal येथे अपलोड करणे
भागधारकांचे णिसून येणारती आणण समाधानकारक कामणगरती पाहून
आणण जतीपतीडतीपती णनमा्णण प्रणक्रयेस शाशितता प्रिान करणयासाठती •
जतीपतीडतीपतीसाठती तयारती करणे आणण प्ॅनप्स िर मंजूर
आणण या प्रणक्रयेस एक पारिश्णक आणण सहभागातमक प्रणक्रया
झालेलती योजना प्रकाणशत करणे. जतीपतीडतीपतीचया
बनणिणयासाठती २ ऑकटोबर २०१९ पासून २०२०-२१ या
सि्णसमािेशक आणण समग् सहभागासाठती याचे नूतनतीकरण
आणथ्णक िषा्णसाठती जन योजना मोहतीम-२०१९ महणून
करणयात आले आहे.
जतीपतीडतीपतीचया तयारतीचती प्रणक्रया सुरू झालती.
– पंचायत राज मंत्ालय
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आपलं आयु षय वयथ्ण िाहू न जाऊ िेऊ नका.

चौिािा णित् आयोग {(एफएफसती)
पुरसकार कालािधती २०१५-२०}
चौिावया णित् आयोगाततील (एफएफसती) अनुिान

कें

द्र शासन िरिषषी णित् आयोग अनुिानांतग्णत ग्ामपंचायतींना
िरिषषी अनुिान िेते, याचती पंचायत सिसयांना जाणतीि आहे.
२०१५-२० या कालािधतीसाठती चौिावया णित् आयोगाचया
(एफएफसती) णशफारसतीनुसार ग्ामपंचायतींना अनुिान मंजूर
करणयात आले आहे.
एफएफसती पुरसकारांतग्णत रु. २,००,२९२.२० करोड
घटनेचया पाट्ण IX अंतग्णत बनलेलया २६ राजयांततील ग्ामपंचायतींना
द्ायचे होते. जयाचे प्रणतिष्ण िरडोई साहायय सरासरती रु.४८८
इतके येते. यांपैकी १,८०,२६२.९८ करोड (९०%) हे मूळ
अनुिान होते आणण रु. २०,०२९.२२ करोड (१०%) हे
णनःसारण
कामणगरती अनुिान होते. णिशिासाह्ण लेखापरतीणक्षत खातती आणण
आलेले उतपन्न, खच्ण आणण उतपन्नाततील सुधारणेणिषयतीचा डेटा
एफएफसती अनुिानाचे उणदिष्ट
यांचती खात्ती बाळगणयासाठती कामणगरती अनुिान (२०१६-१७
ग्ामपंचायततीस नेमून णिलेलया कामांसाठती तयांना लागणारती
पासून लागू) करणयात आले.
साधनसंपत्ती िाढािती आणण तयांचयाकडे णनयणमत काळाने
णजथे पंचायत नाहती अशा भागांना (नॉन पाट्ण IX) हे साधनसंपत्तीचा ओघ सुरू राहािा यासाठती एफएफसती अनुिाने
अनुिान िेणयात आलेले नाहती. हे भाग आहेत- णमझोराम, णिलती जातात. संिणभ्णत कायद्ानुसार ग्ामपंचायततीचया अखतयाररत
मेघालय, नागालँड आणण आसाममधतील सहा शेडूलड भाग पाणतीपुरिठा, आरोगयणिषयक सिचछिता, मल (सेणपटक)
(बोडोलँड, उत्र काचर आणण काबषी अगलाँग णजलहे) णमझोराम वयिसथापन, सांडपाणती, घन कचरा वयिसथापन, पज्णनय जल
आणण णत्पुरा आणण मणणपूरचा डोंगराळ प्रिेश (णजथे णजलहा णनःसारण, सामुिाणयक मालमत्ेचती िेखभाल, रसतयांचती िेखभाल,
पररषि आहे). या भागाततील पारंपररक संसथांना घटनेचया कलम पिपथ, पथणििे, िफनभूमती आणण समशानभूणम अशा आणण
२७५ नुसार सितंत् मित िेता येईल, अशती णशफारस सणमततीने अनय मूलभूत सुणिधांचा िजा्ण िाढणिणयासाठती हे अनुिान णिले
जाते.
के लती आहे.
एफएफसती अनुिानाचे राजयांमधये समांतर णितरण वहािे
आणण ९०% शहरती लोकसंखयेसाठती (२०११ चती जनगणना)
आणण १०% ग्ामतीण भागाततील जनसंखयेसाठती अशा प्रकारे तयाचे
णितरण के ले जािे, अशती णशफारस करणयात आलती आहे.
ग्ामपंचायतींना णिलया जाणाऱया राजयांतग्णत अनुिानाचे णितरण
राजय णित् आयोगाने सांणगतलेलया सूत्ानुसार होईल. (एसएफसती).
णजथे एसएफसती नसेल णतथे ९०:१० चे (लोकसंखया आणण क्षेत्)
एफएफसती सूत् िापरले जािे.
समुद्र णकतती थेंबांनती बनतो? पाणती िाचिा. प्रतयेक थेंब महत्िाचा आहे.

अनुिान णमळणे
हती अनुिाने, णित् मंत्ालयाकडू न (वयय खाते) चौिावया
णित् आयोगाने (एफएफसती) ग्ामतीण आणण नागरती संसथांना हे
अनुिान िेणयासाठती आणण तयाचया िापरासाठती णनधा्णररत
के लेलया माग्णिश्णक तत्िांनुसार णि. ०८.१०.२०१५
रोजतीचया पत् क्र. १३ (३२) एफएफसती/एफसतीडती/ २०१५१६ ला अनुसरून आणण पंचायत राज मंत्ालयाचया णिशेष
णशफारशतीनुसार णिणिध राजयांना णिलती जातात.
ग्ामोिय संकलप
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(अ) मूळ अनुिान हे िर आणथ्णक िषा्णत जून आणण ऑकटोबर
मधये िोन हपतयांमधये णिले जाते. िषा्णचा पणहला हप्ा
महणून मूळ अनुिानाततील पन्नास टक्े रक्म राजय
सरकारकडे िेणयात येते. उरलेले मूळ अनुिान आणण
संपूण्ण कामणगरती अनुिान हे िषा्णचा िुसरा हप्ा महणून
िेणयात येते. कामणगरती अनुिान हे िष्ण २०१६-१७ पासून
लागू आहे.
कें द्र सरकारने राजय सरकारचया खातयामधये अनुिानाचती
रक्म जमा के लयानंतर राजय सरकारने तती रक्म पंधरा
णििसांचया आत ग्ामपंचायततीला द्ािती. सथाणनक
संसथामुळे अनुिानाचया रकमेत कोणतयाहती प्रकारचती
कपात होता कामा नये. हती रक्म णमळणयास उशतीर
झाला असता राजय सरकारने ररझवह्ण बँक ऑफ
इंणडयाचया वयाजिरानुसार अनुिानाचा हप्ा द्ािा.
आणण राजय सरकारकडू न णिलया जाणाऱया िापराचया
प्रमाणपत्ामधये हे प्रमाणणत के ले जाईल. णित् मंत्ालयाने
णि. ०८.१०.२०१५ रोजती जाहतीर के लेलया णिणशष्ट
सिरूपात आधतीचया हपतयाचती पोचपाितती िेणयािरच या
अनुिानाचे पुढतील भत्े णमळणे अिलंबून आहे.

तसेच णिलया जाणाऱया भत्यांचे प्रमाण या गोष्टती सािर
के लयािरच णिले जाईल. पातत्ेचे णनकष हे पुढतीलप्रमाणे
आहेत:

(i)

ग्ामपंचायत जया िषषी कामणगरती अनुिानासाठती
अज्ण करतीत आहे, तया आधतीचया मागतील िोन
िषाांचे लेखापरतीक्षण सािर करणे गरजेचे आहे.

(ii) लेखापरतीणक्षत खातयांमधये िाखिलयाप्रमाणे
ग्ामपंचायततीने आपलया महसूलामधये झालेलती
िाढ िाखिणे गरजेचे आहे.
आणथ्णक िष्ण २०१८-१९ आणण २०१९-२० चया
कामणगरती अनुिान योजनांमधये आणखती िोन घटकांचा समािेश
करणयात आला. ते िोन घटक महणजे उघडािर शौच करणं बंि
होणे आणण लहान मुलांचया लसतीकरणाचती माणहतती.
िष्ण २०१६-१७ साठतीचे कामणगरतीसाठतीचे अनुिान णित्
मंत्ालयाने (फक् णबहार सोडू न जयांनती ग्ामपंचायततीमधये
सितःकडे महसूलाचा स्ोत नसलयाचा नो ओन सोअस्ण रेवहेनयू
उल्ेख के लेला आहे) २५ राजयांना णिले आहे.

िष्ण २०१७-१८ साठतीचा कामणगरतीसाठतीचे अनुिान णित्
(ब) २०१६-१७ पासून पुढे कामणगरती अनुिान हे णनयोणजत
योजनेचती तपशतीलिार प्रणक्रया आणण काया्णतमक णनकष, मंत्ालयाने १६ राजयांना णिले आहे. (आंध्र प्रिेश, आसाम,
छित्तीसगड, गोिा, गुजरात, हररयाणा, कना्णटक, के रळ, मधय
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ग्ामतीण भागाततील रसते

पथणििे

पाणयाचा पंप

सामुिाणयक णिणहर
आपलया ग्हािरतील सगळयात जासत मौलयिान साधनसंपत्ती िाया घालिू नका.

(क) णित् आयोग एफएफसती अनुिाने पणबलक फं ड मॅनेजमेंट
णसणसटम (पतीएफएमएस) द्ारा िेते. ग्ामपंचायततीने सि्ण
णिक्रेते/सेिा प्रिाते यांना िेणयात येणाऱया रकमा/खच्ण हा
अनुिानामधून करायचा आहे. तोसुद्ा पतीआरआयए
सॉफट- पतीएफएमएस इंटरफे सचया माधयमातून णडणजटलती
करायचा आहे. तयांनती अनुिानातून उभारलेलया मालमत्ेचती
छिायाणचत्े अॅकशनसॉफट पोट्णलिर णजओफोटो टॅगहती
करायचती आहेत.
नॉन-पाट्ण IX भागांसाठती णिशेष साहायय
पूल

पंचायत राज मंत्ालयाने णित् मंत्ालयासोबत एफएफसती
प्रिेश, महाराष्टट्, ओणडशा, राजसथान णसक्ीम, तेलंगणा, णत्पुरा पुरसकारांचया कक्षेचया बाहेर राणहलेलया भागांसाठती णिशेष अनुिान
आणण उत्राखंड.
जाहतीर करणयाचे ठरणिले आहे. यासाठती भारत सरकारने णित्
मंत्ालयातफदे २०१५-१६ सालती १००० करोड रुपये, २०१७एफएफसतीचया अनुिानाचया ग्ामपंचायततीचया
१८ सालती ५०० करोड रुपये आणण २०१७-१८ सालती
खचा्णचती िेखरेख
४७५.२९ करोड रुपये नॉन-पाट्ण IX भागांसाठती आणण नॉन-पाट्ण
(अ) णि.०८.१०.२०१५ रोजती णनणि्णष्ट करणयात आलेलया IX A भागांसाठती घटनेचया अनुसूचती VI अंतग्णत णिशेष साहायय
महणून णिले आहेत.
णित् मंत्ालयाचया माग्णिश्णक तत्िांनुसार सणचिांचया
अधयक्षतेखालती एक समनिय सणमतती सथापन के लती जािती. एफएफसतीकडू न के लया गेलेलया णशफारशतीचया अंमलबजािणतीसाठती
या सणमततीचया कामकाजामधये सथाणनक सणमतती पंचायत राज मंत्ालयाने जारती के लेले सल्ागार
अनुिानाचा िापर कशा प्रकारे करत आहे यािर िेखरेख
पंचायत राज मंत्ालयाने आणथ्णक िष्ण २०१९-२० मधये
करणे आणण गरज भासलयास काहती उपाय सुचणिणे, अशा
एका णिणशष्ट उदिेशाने एफएफसतीचया अनुिानाचा िापर राजयांनती
गोष्टींचा समािेश आहे.
कसा करािा, याणिषयतीचती माग्णिश्णक तत्िे जाहतीर के लती आहेत:
(ब) अनुिानाचती मंजूरती आणण तयांचा होणारा िापर यांचयािर •
णि. २०.०५.२०१९ चया पत्ानुसार िुषकाळग्सत
िेखरेख करणयासाठती राजय शासनाने राजयाचया मुखय
भागांना पेयजल पुरणिणयासाठती
सणचिांचया अधयक्षतेखालती उच्च पातळतीचया िेखरेख •
णि. २८.०६.२०१९ चया पत्ानुसार नालायंत्णा आणण
सणमतती (एचएलएमसती) सथापन करावयात.
जलसंधारण णिषयक उपाय यांचयात सुधारणा करणे.

गािाततील पायिाट
णहरिळ कायम ठेिणयासाठती खूप कष्ट करािे लागतात.

जलिाणहनयांमधून पाणतीपुरिठा

ग्ामोिय संकलप
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•
•

जल शक्ती अणभयानांतग्णत पािसाचया पाणयाचे पुनभ्णरण
पूरणनयंत्ण आणण मितकाय्ण

राजयाततील एफएफसतीचया अनुिानामधून हातती घेतलेलया कामांचे
/ उपक्रमांचे सामाणजक लेखापरतीक्षण
एमजतीएनआरईजतीएसचया
बंधनकारक
अशा
लेखापरतीक्षणाबरोबरच राजयाततील एफएफसतीचया अनुिानामधून
हातती घेतलेलया कामांचे/उपक्रमांचे सामाणजक लेखापरतीक्षण
करणयाचा सल्ा राजयांना िेणयात आला आहे. कामाततील
जलिाणहनयांमधून पाणतीपुरिठा
पारिश्णकता आणण णिशिासाह्णता या गोष्टींचती तयामुळे खातरजमा
माणहततीपुणसतका प्रकाणशत करणयात आलती आहे आणण तती
होते. एफएफसतीचया अनुिानामधून हातती घेतलेलया कामांचया
राजयांमधये णितररत करणयात आलती आहे.
सामाणजक लेखापरतीक्षणाचया माग्णिश्णक तत्िांचती माणहतती िेणारती
– पंचायत राज मंत्ालय

णसक्ीममधतील मालमत्ेचे णजओ-टॅणगंग

झारखंड राजयाततील एफएफसतीचया कामांचे सामाणजक लेखापरतीक्षण
12
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तहानलेलया माणसासाठती पाणयाचा एक थेंब मणभर सोनयापेक्षाहती मौलयिान असतो.

ग्ामपंचायतींना प्रोतसाहन
(राष्टट्तीय पंचायत पुरसकार)
आपलया िेशाततील समथ्ण पंचायत राज संसथा फक् एक मजबूत राष्टट्
उभारणयात साहायय करणार नाहतीत, तर जगाततील सगळयात मोठ्ा
लोकशाहतीततील एक यु ग घडणिणयाचया या भूणमके मुळे तया इतर िेशांसाठती
एक आिश्ण बनततील. – (संिेश: राष्टट्तीय पंचायत पुरसकार २०१९
माणहततीपुणसतका)
श्ती. नरेंद्र णसंग तोमर
माननतीय मंत्ती, ग्ामतीण णिकास,
शेतती आणण शेतकरती कलयाण आणण पंचायत राज मंत्ालय
पंचायतींना प्रोतसाहन
पुरसकार हे कायमच प्रेरणेचे स्ोत ठरले आहेत. लक्षणतीय
कामणगरती करणयासाठती पुरसकारप्राप् वयक्ींचती योगय िखल
घेतलयाने तयांना सथाणनक पातळतीिर सुशासन सुरळतीतपणे
चालिणयाचती प्रेरणा णमळते. महणून पंचायत राज संसथा आणण
राजय/कें द्रशाणसत प्रिेश यांचयाततील सपधा्णतमक गुणांना प्रोतसाहन
िेणयासाठती पंचायत राज मंत्ालय आणथ्णक भत्यांसणहत (रु. ५ ते

५० लाखांपयांत णिणिध श्ेणींमधये) पुरसकार िेत आहे. पंचायतींना
प्रोतसाहन िेणयासाठती [जो पुनसांरणचत राष्टट्तीय ग्ाम सिराज अणभयान
योजनेचा मधयितषी घटक आहे] सिवोत्म कामणगरती करणाऱया
पंचायत राज संसथा/आरएलबती/राजय/कें द्रशाणसत प्रिेश यांना
तयांचया चांगलया कामाचती िखल घेणयासाठती, तसेच सेिा आणण
साि्णजणनक मालमत्ा पुरणिणयाततील सुधारणेसाठती हे पुरसकार णिले
जातात.

पुरसकारांचे िगषीकरण
अनु.
क्र

पुरसकाराचा णिभाग

i. ितीनियाल उपाधयाय

पुरसकारांचती उणदिष्टे
•

पंचायत सशक्तीकरण
पुरसकार (डतीडतीयूपतीएसपती)
[पतीएसपती चे डतीडतीयूपतीएसपती
असे पुनना्णमकरण पंचायत
पुरसकार २०१७ पासून]

ii. नानाजती िेशमुख राष्टट्तीय

गौरि ग्ामसभा पुरसकार
(एनडतीआरजतीजतीएसपती)

िॉटर समाट्णर!

•
•

सिचछिता, नागरती सेिा (पेयजल, पथणििे, पायाभूत
सुणिधा); नैसणग्णक स्ोतांचे वयिसथापन, उपेणक्षत
घटकांना (मणहला, अनुसणू चत जातती/जमातती, णिवयांग,
जयेष्ठ नागररक) णिलया जाणाऱया सेिा, सामाणजक
णिभागाततील कामणगरती, आपत्ती वयिसथापन, ग्ाम
पंचायतींना पाणठंबा िेणयासाठती सिेचछिेने काम करणारे
सतीबतीओ/सियंसिे क, महसूल णनणम्णततीमधतील नाितीनय,
इ-गवहन्णनस अशा नऊ णिषयिार णिभागांमधये आणण
सि्णसाधारण णिभागांमधये या पुरसकारांचे िगषीकरण
करणयात आले आहे.
प्रतयेक णजलहा/कें द्रशाणसत प्रिेशाततील पंचायत/
ग्ामतीण सथाणनक संसथा यांचयासाठती गाम्तीण पातळतीिर
ग्ामसभांना सहभागती करून घेऊन सामाणजक आणण
आणथ्णक णिकासामधये लक्षणतीय योगिान णिलयाबदिल
हा पुरसकार णिला जातो.

पुरसकारांचती संखया

पुरसकाराचती रक्म
(लाखांमधये)
राजये/कें द्रशाणसत प्रिेश • णजलहे - ५०
यांचयामधतील पंचायतती/ • मधयितषी - २५
ग्ामतीण सथाणनक संसथा
यांचती संखया लक्षात
घेऊन मोठ्ा प्रमाणािर हे • गाि/ग्ामपंचायत
- ५-१५
पुरसकार िेणयात येतात.
(लोकसंखयेनुसार)

प्रतयेक राजय/कें द्रशाणसत
प्रिेश यांचयामधये एक
पंचायत/ग्ामतीण सथाणनक
संसथा यांचयासाठती
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अनु.
क्र

पुरसकाराचा णिभाग

iii. ग्ामपंचायत णिकास

पुरसकारांचती उणदिष्टे

• पंचायत राज मंत्ालयाने (एमओपतीआर) पुरणिलेलया पुरसकाराचया

२०२०
णिणशष्ट माग्णिश्णक तत्िांनुसार जतीपतीडतीपती णिकणसत सालापासून पुढे हा
के लयाबदिल [णकं िा तयांचा अंगतीकार के लयाबदिल] हा पुरसकार प्रतयेक राजयाततील
पुरसकार णिला जातो.
/कें द्रशाणसत प्रिेशाततील
एक पंचायत/ एक ग्ामतीण
सथाणनक संसथा यांना
िेणयात येणार आहे.

पुरसकार (जतीपतीडतीपतीए)

iv. बालसनेहती ग्ामपंचायत

• लहान मुलांसाठती पूरक असे उपक्रम राबणिलयाबदिल हा प्रतयेक राजयात /कें द्रशाणसत

पुरसकार (सतीएफजतीपतीए)
v.

इ-पंचायत पुरसकार

पुरसकारांचती संखया

पुरसकार णिला जातो.

पुरसकाराचती रक्म
(लाखांमधये)
5
[२०१९ सालचया
पंचायत पुरसकारांपयांत
हती रक्म क्रमांकानुसार
अनुक्रमे २५, १०
आणण ५ लाख अशती
णिलती जात होतती]
5

प्रिेशात सथाणनक पातळतीिर
एका पंचायततीस/ एका
ग्ामतीण सथाणनक संसथेस

• पंचायत राज संसथांचया इ-सक्षमतीकरणास प्रोतसाहन िेऊन

सि्णसाधारणपणे ६
आपलया कामकाजामधये पररणामकारकता, पारिश्णकता पुरसकार िेणयात
आणण णिशिासाह्णता आणलयाबदिल राजये/कें द्रशाणसत येतात.

आणथ्णक प्रोतसाहन
नाहती

प्रिेश यांना हा पुरसकार णिला जातो.
(िरिषषी पंचायत राज मंत्ालय चांगलती कामणगरती करणाऱया पंचायतींसाठती राजयांकडू न आिेिने मागिते. पंचायतती खालतील पोट्णलिर ऑनलाईन अज्ण करू
शकतात. www.panchayatawards.gov.in)

राष्टट्तीय पंचायत पुरसकारांचती वयाप्ती
राष्टट्तीय पंचायत पुरसकारांसाठती िरिषषी िेशभरातून सहभागती
होणाऱया पंचायतींचती टक्े िारती प्रचंड आहे. िेशभरातून अंिाजे
सरासरती ३०-४० हजार पंचायतती या पुरसकारासाठती अज्ण करतात.
संपूण्ण िेशभरात २.५ लाखांपेक्षाहती जासत पंचायतती आहेत, या
िसतुणसथततीचती िखल घेऊन िेशभरातून या पुरसकारासाठती अज्ण
करणाऱया पंचायतींचती संखया िाढािती यासाठती प्रयतन सुरू ठेिणे
आणण ते िाढिणे समयोणचत आहे. महणूनच मंत्ालयाचती हती
भूणमका लक्षात घेऊन िेशभराततील अगिती तळागाळाततील
पंचायतींचया वयापक प्रणतणनणधतिाचया माधयमातून या पुरसकारांचया
लोकणप्रयतेचती वयाप्ती िाढािती महणून जाणतीिपूि्णक आणण
साततयपूण्ण प्रयतन सुरू आहेत.
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राष्टट्तीय पंचायत पुरसकार २०१९
२०१९ सालचया सि्णसाधारण णनिडणु कांचया िेळसे जती
आिश्ण आचारसंणहता लागू करणयात आलती होतती तया अनुषगं ाने २४
एणप्रल २०१९ रोजती राष्टट्तीय पंचायतती राज णिनाचया णनणमत्ाने आयोणजत
करणयात आलेला समारंभ सथणगत करणयात आला. तयानुसार २०१९
सालचा राष्टट्तीय पंचायत पुरसकार सोहळा, सती.सुब्मणयम हॉल, नॅशनल
अॅणग्कलचर सायनस कॉमप्ेकस, निती णिल्ती येथे साजरा करणयात
आला. या सोहळयात उत्म कामणगरती करणाऱया पंचायत राज संसथा/
तयासारखया संसथा/राजये/ कें द्रशाणसत प्रिेश यांना तयांचया
कामणगरतीसाठती णिणिध श्ेणींमधये पुरसकार िेणयात आले.
या सोहळयाला आिरणतीय कें द्रतीय मंत्ती श्ती. नरेंद्र णसंग
तोमर, ग्ामतीण णिकास, कृ षती आणण शेतकरती कलयाण आणण पंचायत
राज मंत्ालय, हे उपणसथत होते. या सोहळयास अनय राजयाचे मंत्ती
आणण िेशभराततील णिणिध पंचायतींचे प्रणतणनधती उपणसथत होते.
सुशासन आणण णिकास यांततील पंचायतींचती महत्िाचती भूणमका
अधोरेणखत करणे, यािर या सोहळयाचा भर होता.
– पंचायत राज मंत्ालय
आपलया पुढचया णपढतीला पाणयासारखती सिवोत्म भेट िेऊ या.

जल शक्ती अणभयान

ज

ल शक्ती अणभयान-जलसंधारण आणण जलसुरक्षा यांचे
अणभयान. पािसाळयात लोकांचया सहभागाने या
अणभयानाचा प्रारंभ करणयाचे ठरणिणयात आले होते. १ जुलै
२०१९ पासून या अणभयानास सुरुिात झालती. पाणयाचती टंचाई
असणारे णजलहे आणण बलॉकस यांिर या अणभयानाचा भर होता.

प्रधानमंत्ती नरेंद्र मोिती यांनती आपलया ‘मन की बात’ या
संिेशामधये नागररकांना जलसंधारणासाठती एकत् येणयाचे जाहतीर
आिाहन के ले होते. तसेच पाणती िाचिणयासाठती आणण भणिषय
सुरणक्षत करणयासाठती सिचछि भारत अणभयानाचया धतषीिर जन
आंिोलन उभे करणयाचे आिाहन के ले होते. प्रतयेक घरात
प्राधानयाने आणण शाशित पद्ततीने पाणतीपुरिठा करणे, हे सरकारचे
उणदिष्ट आहे. जलसंधारणासाठती लोकांमधये सकारातमक बिल
घडिून आणणे, हे जल शक्ती अणभयानाचे लक्य आहे.
जलसंधारणासाठती, तयाचया वयिसथापनासाठती, गािाततील तळती
आणण टाकया यांचया िेखभालतीसाठती आणण जलसंिध्णनासाठती
लोकांना माग्णिश्णन करािे, यासाठती प्रधानमंतयांनती २.३ लाखांपेक्षा
जासत सरपंचांना पत्े णलणहलती.
जल शक्ती अणभयान हा भारत सरकारचया आणण अनेक
राजय सरकारांचया मंत्ालयांचा सामूणहक प्रयतन आहे. पेयजल
आणण सिचछिता मंत्ालय (डतीडतीडबलयूएस) या अणभयानाचा
समनिय साधत आहे. कें द्र सरकारतफदे अणधकाऱयांचया एका गटाने
तुमहती पाणती िाचिा; ते तुमहाला िाचिेल.

२५६ णजल्हांमधतील पाणयाचती टंचाई असणाऱया १५९२ बलॉकसना
भेट णिलती आणण तयांचया णजलहा प्रशासनासोबत णतथे जलसंधारणाशती
संबणं धत पाच महत्िाचे उपक्रम राबिले जािेत, याचती खातरजमा
के लती. जलसंधारण, पािसाचया पाणयाचती साठिण, पाणयाचया
पारंपररक आणण अनय स्ोतांच/े टाकयांचे नूतनतीकरण, पुनिा्णपर,
कू पनणलका पुनभ्णरण संरचना, पाणलोट क्षेत्ाचा णिकास आणण
जोमाने िनतीकरण करणे, हे ते उपक्रम होते. जलसंधारणाचया या
प्रयतनांना बलॉक आणण णजलहा पातळतीिरतील जलसंधारण योजना,
शेततीसाठती पाणयाचा पररणामकारक पद्ततीने िापर करणे आणण कृ षती
णिज्ान कें द्राचया माधयमातून अणधक चांगलया णपकांचती लागिड
करणे अशा णिशेष उपक्रमांचती जोड णिलती गेलती.
जलसंधारण अणभयानाबरोबरच मोठ्ा प्रमाणािर संिािमोणहमेचे आयोजनहती करणयात आले. जयायोगे शालेय णिद्ाथषी,
महाणिद्ालयतीन णिद्ाथषी, सिचछिाग्हती, सिमित गट, पंचायत राज
संसथा सिसय, तरुण गट (एनएसएस/एनिायके एस/एनसतीसती),
सैनयाततील अणधकारती, माजती सैणनक आणण णनिृत्तीिेतनधारक अशा
णिणिध गटांना संघणटत करणयाचा प्रयतन करणयात आला.
पणहला टपपा: १ जुलै ते ३० सपटेंबर २०१९ (सि्ण
राजये)
िुसरा टपपा: १ ऑकटोबर ते ३० नोवहेंबर २०१९
(परततीचा पाऊस पडणारती राजये)
ग्ामोिय संकलप
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माननतीय प्रधानमंतयांचया जलसंचयाचया प्रेरणेने सुरू
के लेले जल शक्ती अणभयान (जेएसए) हे िेळेचती ठराितीक
मया्णिा असणारे, जलसंधारणाचे अणभयान होते. जेएसए चती
अंमलबजािणती िोन टपपयांमधये झालती: १ जुलै ते ३० सपटेंबर
हा तयाततील पणहला टपपा सि्ण राजये आणण कें द्रशाणसत प्रिेश
यांचयासाठती होता, तर १ ऑकटोबर ते ३ नोवहेंबरपयांतचा िुसरा
टपपा हा परततीचा पाऊस असणाऱया राजयांसाठती आणण
कें द्रशाणसत प्रिेशांसाठती महणजेच (आंध्र प्रिेश, कना्णटक,
पिुचेरती आणण ताणमळनाडू ) या राजयांसाठती होता. या
अणभयानािरमयान भारत सरकारचे अणधकारती, भूजल तजज्
आणण शास्त्रज् यांनती राजय आणण णजलहा पातळतीिरतील
अणधकाऱयांबरोबर भारताततील सगळयात जासत पाणयाचती टंचाई
असणाऱया णजल्हांमधये पाच लक्यांचती िेगाने अंमलबजािणती
करून जलसंधारण आणण जलस्ोत वयिसथापनाणिषयती णमळू न
अनु. जेएसए श्ेणती
क्र
1

जलसंधारण आणण
पािसाचया पाणयाचती
साठिण

काम के ले. मत्ा णनणम्णतती आणण वयापक संिाि यांचया माधयमातून
जलसंधारणास जनआंिोलनाचे सिरूप िेणयाचे जेएसएचे लक्य
आहे.
संपूण्ण िेशभरात पाणयाचती ततीव्र टंचाई आहे आणण
जलसंधारण सिाांसाठती अतयंत महत्िाचे ठरत आहे. पाणतीटंचाईचा
सगळयात जासत पररणाम ग्ामपंचायतींिर होणार आहे; तयामुळे या
जलसंधारणामधये तयांचती भूणमका मोठती आहे. महणूनच या
अणभयानामधये जलसंधारणाचया या प्रयतनांमधये तयांना सणक्रयपणे
सहभागती करून घेणयात आले आहे. ग्ामतीण भारतास णपणयासाठती
आणण शेततीसाठती िोनहींसाठती पाणयाचती गरज आहे. महणून
पाणतीबचततीचया या अणभयानामधये तयांचा सहभाग असणे
आिशयक आहे.
जल शक्ती अणभयानाशती संबंणधत कामे मोठ्ा प्रमाणािर
के लती गेलती आणण खालतील उपक्रमांचा अिलंब के ला गेला:

उपश्ेणती

णनिडायचया उपक्रमाचे तपशतील

रोधती बांध

मनरेगाचया काय्णक्षेत् पुणसतके नुसार आणण प्रतयक्ष काय्णक्षेत्ािरतील
पररणसथततीनुसार तपणशलांचती णनिड के लती जािती

तळती

णकमान २० मती. × 25 मती. × २.५ मती आकाराचे तळे णनिडािे

चर

सगळयात लहान पाणलोट क्षेत् (५०० हेकटरचे) असािेणकमान ६ फू ट × २ फू ट × १ फू ट आकाराचा सतबध चर असािा
50सेंमती × ५० सेंमती × २० सेंमती आकाराचे समतल चर (उंचिटा)

छितािर पडणाऱया पाणयाचे सरकारती/सामुिाणयक मालकीचया इमारतती णनिडावयात.
पुनभ्णरण (साि्णजणनक आणण
खासगती)
2

पारंपररक आणण अनय
जलस्ोत/टाकयांचे
नूतनतीकरण

पुनरुप्जिितीत पारंपररक
जलस्ोत आणण टाकयांचती
संखया

पारंपररक जलस्ोत:-पुनसांचयासाठती णकमान ५ स्ोतांचती णनिड करािती
अनय जलस्ोत/टाकया:- पृष्ठभागाचे क्षेत्फळ णकमान पाच हेकटर

3

पुनिा्णपर आणण ररचाज्ण
संरचना

शोषखड्ा

फक् सामुिाणयक शोषखड्ेच णनिडािे. असे णकमान ५ शोषखड्े णनिडािे

णसथरतीकरण तळे

अशती णकमान पाच तळती णनिडािती

*पाणयाचती टंचाई असणारे णजलहे: कें द्रतीय भूजल बोड्ण (सतीजतीडबलयूबती) २०१७ नुसार जया णजल्हांचती भूजल
पातळती णचंताजनक आहे णकं िा जासत खालती गेलेलती आहे. जया राजयांचती पातळती जासत णचंताजनक नाहती आणण जासत खालती
गेलेलती नाहती, राजयाततील इतर णजल्हांचया तुलनेत जया णजल्हांमधतील भूजल पातळती कमती होतती, अशा णजल्हांचती णनिड
करणयात आलती.
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पाणयाचा िापर करणे आणण िाया घालिणे यात सूक्म फरक आहे.

अनु. जेएसए श्ेणती
क्र

4

पाणलोट क्षेत् णिकास

5

जोमाने िनतीकरण करणे

उपश्ेणती

णनिडायचया उपक्रमाचे तपशतील

कू पनणलका पुनभ्णरण संरचना कू पनणलकांपैकी २० % कू पनणलका पेयजलाचा स्ोत महणून िापरलया जात
आहेत (याणिषयतीचती माणहतती ग्ामतीण पेयजल पुरिठा मंत्ालय/पंचायत
यांचयाकडे असेल.) आणण या उनहाळयात तया कोरडा पडलया आहेत.
तयांना कू पनणलका पुनभ्णरण संरचनेचती गरज आहे.
कू पनणलका जलिाणहनतीसणहत ३ मती × ३ मती × ३ मती चा खड्ा. णिणशष्ट
बांधकाम
अनघड िगडाचे बांध (गलती णकमान (५०० हेकटरचे) पाणलोट क्षेत् णनिडािे. या लहान पाणलोट
प्ग)
क्षेत्ाततील अनघड िगडांचे बांध उंचतीला णकमान १ मती. चे असािेत.
णठबक तळे
णनिडलेलया जणमनतीिरतील मातती पाणती णझरपणयास मित करणारती आहे, याचती
खातरजमा करािती.
चर
णकमान (५०० हेकटर) चे लहान पाणलोट क्षेत् णनिडािे.
णकमान ६ फू ट × २ फू ट × १ फू ट आकाराचा सतबध चर
५० सेंमती × ५० सेंमती × २० सेंमती आकाराचे समतल चर
लािणती के लेलया रोपांचती णकमान १० हेकटस्णचया खंडािरतील लािणती णकं िा २५००० रोपे (जर एकाच
संखया
पटट्ात उपलबध नसततील िेगिेगळया पटट्ात तरती असायला हितीत)

जल शक्ती अणभयानाचा पररणाम
जल शक्ती अणभयानामुळे (जेएसए) जलसंधारणाणिषयतीचया
जागरूकतेमधये लक्षणतीय िाढ झालती आहे आणण तयायोगे
जलसंधारणासंबधं तीचया पायाभूत सुणिधांचया बांधकामांनतीहती िेग
घेतला आहे. पाणयाचती टंचाई असणाऱया २५६ णठकाणती भूजल
पुनभ्णरणािर जेएसए चे मोठ्ा प्रमाणात पररणाम णिसून आले.
जल शक्ती अणभयानांतग्णत राबणिणयात येणाऱया णनयणमत
उपक्रमांमुळे िेशाततील अनेक णजल्हांततील माततीचती आद्र्णता िाढतीस
लागलती आहे. तयाचती थोडकयात माणहतती खालतीलप्रमाणे:

पाणती हे िेिाचे िरिान आहे, तयाचे संरक्षण करा! पाणयाचा मान राखा!

राष्टट्ाचे जलसुरणक्षत भणिषय उभे करणयासाठती पाणयाचा
साठा करणयासाठती चांगलती क्षमता असणाऱया संरचनांचती बांधकामे
करणे महत्िाचे आहे. जेएसए चे काहती मणहनयांतच णिसून आलेले
पररणाम प्रेरणािायती आहेत.
िेशाततील हररतपटट्ात िाढ करणयासाठती जल शक्ती
अणभयानाद्ारा लागिडतीचती एक माणलका राबणिणयात आलती आणण
णतचे पररणाम अभूतपूि्ण आहेत.
– पेयजल आणण सिचछिता मंत्ालय
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शहरती भागाततील जल शक्ती अणभयान
शहरांमधतील पाणयाचती पररणसथतती कशती बिललती आहे

– (गृहणनमा्णण आणण नागरती कामकाज मंत्ालय)

गृहणनमा्णण आणण नागरती कामकाज मंत्ालयाने (एमओएचयूए)
जल शक्ती अणभयानामधये (जेएसए) सणक्रय सहभाग घेतला आहे जे जल शक्ती मंत्ालयाने १ जुलै २०१९ रोजती सुरू के लेले
जलसंधारण आणण जलसुरक्षेचे अणभयान आहे. एमओएचयूएने
जलसंधारणाततील लक्य उपक्रमांसाठती पाणयाचती टंचाई असणाऱया
७५४ सथाणनक नागरती संसथा (यूएलबती) णनिडलया आहेत.
जेएसएने जलसंधारणासाठती चार उपक्रम राबणिणयाचे
ठरणिले आहे. ते उपक्रम पुढतीलप्रमाणे आहेत: “पािसाचया पाणयाचती
साठिण (आरडबलयूएच)”, “प्रणक्रया के लेलया सांडपाणयाचा
पुनिा्णपर”, “जलस्ोतांचे पुनरुजितीिन” आणण “लागिड”. या चार
उपक्रमांचा लोकांनती जासततीत जासत प्रमाणात अिलंब करािा,
यासाठती अणभयानाचा भाग महणून राजये आणण सथाणनक नागरती संसथा
मोठ्ा प्रमाणात जनजागृतती करणे, संिाि साधणे आणण लोकांपयांत
पोहोचणयासाठती (आऊटरतीच) मोणहमा राबित आहेत. तयाणशिाय
जल शक्ती अणभयानाचे एका जन आंिोलनात- महणजे लोकांचया
चळिळतीमधये रूपांतर करणे णजथे लोक आणण सथाणनक नागरती
संसथा (यूलबती) फक् या अणभयानात भागच घेणार नाहतीत, तर
णिलया गेलेलया भागांमधये जलसंधारणासाठती प्रयतनहती करततील.
सिवोत्म कामणगरती करणाऱयांचती णनिड करणयासाठती
आकृ ततीत िाखणिलयाप्रमाणे मूलयांकन आराखडा णिकणसत
करणयात आला:

णिझिणयासाठती पाणती पुरिठा करणारा रसतयाचा कडेला बसिलेला
नळ) करणयात येत आहे. इतर अनेक शहरांनती तलाि, तळती
आणण णिणहरती अशा पारंपररक आणण जुनया जलस्ोतांचया
पुनरुजितीिनास सुरुिात के लती आहे. तयाचप्रमाणे, पाँणडचेरती
महानगरपाणलके ने अममान कुलम तलािाचे पुनरुजितीिन आणण
सिचछिता सुरू के लती आहे. तर कना्णटकामधतील िोदिाबल्ापूरने
एका खूप जुनया बािडतीचया (पायऱया असलेलती णिहतीर)
पुनरुजितीिनाचे काम सुरू के ले आहे.
जेएसएला शहरे, राजये आणण सगळयात महत्िाचे महणजे
या अणभयानामधये सहभागती होणाऱया नागररकांकडू न प्रचंड
प्रणतसाि णमळाला आहे. िेशभराततील सि्ण कानाकोपऱयांतून
चांगलया पद्तती उियास येत आहेत, जयांपैकी काहती खालतीलप्रमाणे
आहेत.
•
•
•
•

बागेपल्ती, कना्णटक
कांग्ा, णहमाचल प्रिेश
पोट्ण बलेअर,अंिमान णनकोबार बेटे
टोंक, राजसथान

बागेपल्ती, कना्णटक
कना्णटकाततील बागेपल्ती शहराचया नगरपररषिेने णचत्ाितती
नितीचया पात्ाचया सिचछितेचे काम हातती घेतले. णचत्ाितती हती
िणक्षण भारताततील आंतरराजयतीय निती आहे. तती पेन्नार नितीचती
उपनिती आहे. पािसाळयानंतर प्रिाहती होणारती तती एक हंगामती निती

आकृ तती क्र.१: राजयाचया कामणगरतीचे मूलयमापन करणयासाठती मूलयांकन आराखडा

सिवोत्म पद्तती
िेशभराततील णिणिध शहरांमधून अनेक उत्म उिाहरणे
समोर येत आहेत. चंणिगढसारखया काहती शहरांमधये िुहेरती
जलिाणहनतीचा िापर करून प्रणक्रया के लेलया सांडपाणयाचा िापर
करणयाचती वयिसथा करणयात आलती आहे. पाणनपत, हररयाणा येथे
प्रणक्रया के लेलया सांडपाणयाचा िापर फायर हायडट् ंटसाठती (आग
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णचत्ािततीचया पात्ाचती सिचछिता, बागेपल्ती, कना्णटक
जलरक्षक बना पृथितीलाहती िाचिा

आहे. कचरा आणण सांडपाणयाचे अणनबांध णनःसारण यामुळे नितीचे
पात् ितीघ्ण काळापासून असिचछि आहे, जयामुळे फक् निती प्रिणू षत
झालती नवहतती, तर अगिती पािसाळयातहती पाणयाचा प्रिाहहती
तयामुळे अडत होता. जल शक्ती अणभयानांतग्णत पािसाळयात
नितीचे पात् कोणतयाहती अडथळयाणशिाय प्रिाहती राहािे आणण
प्रिाहाचया काठािर राहणाऱयांना नितीचया पाणयाचा िापरहती करता
यािा महणून बागेपल्ती नगरपररषिेने णचत्ाितती नितीचया पात्ाचती
सिचछिता करणयाचे ठरणिले. सथाणनक णिद्ाथषी, एनएसएस
कॅ डेटस, भारत सकाऊट आणण गाईडचे कॅ डेट, पौरकणम्णक आणण
एक सथाणनक सियंसेिती संसथा नितीचया पात्ाचया सिचछितेसाठती
एकत् आले. तयाणशिाय, नितीचया सभोितालचा पररसर सिचछि
राखणयासाठती शालेय णिद्ाथयाांना या निती सिचछिता अणभयानात
सहभागती होणयासाठती एकणत्त करणयात आले.
कांग्ा, णहमाचल प्रिेश
णहमाचल प्रिेशाततील कांग्ा मधये जन शक्ती अणभयानाचे
जन आंिोलनात पररित्णन
नागररक एका अणभयानाचे जन आंिोलनात पररित्णन कसे
घडिून आणू शकतात, याचे उतकृ ष्ट उिाहरण महणजे णहमाचल
प्रिेशाततील कांग्ा. तेथतील णजलहा प्रशासनाने कांग्ा नगरपररषिेशती
समनिय साधून सि्ण शाळा, सरकारती तंत्णिद्ाणनके तने, सियंसेिती
संसथा, रणहिासती कलयाण संसथा, वयिसाय आणण वयापारती
संघटना यांचयाशती जल शक्ती अणभयानात सहभागती होणयासाठती
संपक्ण साधला. या अणभयानात जनतेने अभूतपूि्ण असा सहभाग
घेतला. तयाणशिाय सथाणनक समुिायाने पािसाळयात
जलसंिध्णनासाठती सथाणनक शाळांमधये आणण ििाखानयांमधये
लागिडतीपासून पािसाचया पाणयाचती साठिण करणयासारखे
उपक्रम हातती घेतले. िैंनणिन कामाकाजासाठती पािसाचया
साठिलेलया पाणयाचा पुनिा्णपर करणयास लोकांना प्रोतसाणहत
करणयासाठती अनेक जागरूकता मोणहमा राबणिणयात आलया.

पोट्ण बलेअर, अंिमान आणण णनकोबार येथतील जल शक्ती
अणभयानांतग्णत राबिणयात आलेले उपक्रम
जल शक्ती अणभयानांतग्णत णिणिध प्रकारचे उपक्रम
राबणिणाऱया पोट्ण बलेअरचती गाथा खरोखर प्रेरणािायती आहे. ितीघ्ण
काळापासून पडतीक असलेलया एका १०० िष्ण जुनया जापनतीज
णिणहरतीचे पुनरुजितीिन करणयात आले. तती णिहतीर आता सथाणनक
पररसराततील जिळपास ५० घरांना पाणतीपुरिठा करते.
जलसंिध्णनाणिषयती जागरूकता णनमा्णण करणयासाठती अनेक
जागरूकता अणभयाने राबणिणयात आलती, सथाणनक शाळांमधये
णचत्कला आणण पोसटर बनिणयाचया सपधाांचे आयोजन करणयात
आले, अनेक पथनाट्े िाखणिणयात आलती तसेच जागरूकता
रॅलींचेहती आयोजन करणयात आले.
टोंक, राजसथान
शहराततील चतुभु्णज तलािाचे पुनरुजितीिन करून आणण तो
सिचछि करून टोंक शहराततील लोकांनती खरोखर एक आिश्ण
प्रसथाणपत के ला आहे. धाणम्णक कारणांसाठती प्रणसद् असणाऱया या
तलािास िरू िरू चे आणण आसपासचे लोकहती मोठ्ा प्रमाणािर
भेट िेत असतात. पण, िषा्णनुिषदे प्ाणसटकचा कचरा, बांधकामाचे
आणण जुनया बांधकामाचे िाया गेलेले साणहतय आणण आसपासचया
भागाततील सांडपाणती यांमुळे हा तलाि असिचछि झाला होता.
तयामुळे हा जलस्ोतहती असिचछि झाला होता. तलािाततील
पाणयाला येणारती िुगांधती आणण णनकृ ष्ट िजा्ण यांमुळे येथे येणारे
प्रिासती आणण पय्णटकांचती संखयाहती घटलती होतती. णनिा्णणचत
प्रणतणनधती, चतुभु्णज णिकास सणमततीचे सिसय, टायगर फोस्ण- हती
तरुणांचती संघटना आणण तलािाचया आसपास राहणाऱया
नागररकांना जल शक्ती अणभयानाने एक उत्म संधती णिलती.
सणमततीने पुढाकार घेतला आणण एका घाणेरडा तलािाचे आता
पुनहा एकिा प्रिासती आणण पय्णटकांना आकणष्णत करणाऱया
तलािात कसे रूपांतर झाले आहे, हे आता आपण पाहू शकतो.

टोंक नगरपररषिेने के लेलती चतुभु्णज तलािाचती सिचछिता, टोंक, राजसथान
पािसाचे आज णमळणारे पाणती उद्ा आपले जतीिन िाचिू शकते, महणूनच िेगळा णिचार करा!
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पािागाडा, कना्णटक
जलपुनभ्णरणाचा कमती खचा्णततील आणण पररणामकारक उपाय,
पािागाडा, कना्णटक
जलपुनभ्णरणासाठती कमती खचा्णततील आणण अमलात
आणणयाजोगे उपाय णिकणसत करणाऱया कना्णटकाततील पािागाडाचती
जल शक्ती अणभयानाचती कथा खरोखर प्रेरणािायती आहे.
णतथलया सथाणनक रणहिाशयांनती घराचया छितािर
पुनभ्णरणाचती संरचना आणण जलिाणहनयांचे जाळे णिकणसत के ले
आहे, णजचयामधून पािसाचे पाणती जिळ असलेलया ररचाज्ण
खड्डामधये साठिले जाते. शहरात अनेक घरांमधये आणण
गृहणनमा्णण संसथामधये या पद्ततीचा मोठ्ा प्रमाणािर अिलंब
के ला जात आहे आणण जल शक्ती अणभयानांतग्णत एक प्रभािती
उपक्रम महणून हती पद्त उियास आलती आहे.

जल शक्ती अणभयान-प्रतयक्ष काय्णक्षेत्ातून
गांधतीनगर येथतील शाळांमधतील जलसंधारणाणिषयतीचती जागरूकता
गुजरातमधतील गांधतीनगर णजल्हाततील कलोल मधलया
शेरतीसा आणण असवोणिया या गािांततील प्राथणमक शाळांमधये
जलसंधारण आणण लागिड यांणिषयती जागरूकता काय्णक्रम
राबणिणयात आले. शेरतीसा आणण असवोणिया या िोनहती गािांचा
पाणयाचा स्ोत कू पनणलका आहेत. प्राथणमक शाळांमधये
जलपुनभ्णरण यंत्णा जरती बसणिणयात आलेलया असलया, तरती
तया नतीट चालत नवहतया तयामुळे तयांना िेखभालतीचती गरज
होतती.
संिािसत्ामधये सहभागती झालेले णिद्ाथषी अतयंत
ग्हणशतील होते. तयांनती आपलया घरांमधये आणण शाळांमधये
जलसंधारण आणण लागिड यांचा अिलंब करणयाचा णनशचय
के ला.
बंगळुरू येथतील शासकीय महाणिद्ालयाचे सेंणद्रय िन
बंगळुरूमधतील ग्ामतीण णजल्हाततील िेिनहळळती
बलॉकमधतील णिशिनाथ पुरा मधतील ि गवहन्णमेंट प्रती यु णनवहणस्णटती
(पतीयू) कॉलेजने णमयािाकी पद्ततीचा अिलंब के ला आहे. जे
सेंणद्रय िने जोपासणयाचती जापनतीज तंत् आहे. या पद्ततीचा अिलंब
करून तयांनती ३० × ४० सके . फू ट इतकया छिोट्ाशा जागेत
सितःचे एक िन उभे के ले आहे.
या पद्ततीमुळे (अणकरा णमयािाकी नािाचया जापनतीज
िनसपणतशास्त्राज्ाने शोधलेले हे तंत् आहे) रोपे िहापट जासत
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बाकीचे जग आपलयाला जे धडे णशकिू शकले नाहती ते धडे पाणयाने आपलयाला णशकिले.

िेगाने िाढतात आणण िन ३० पट जासत घनिाट होते. फक्
िोनच िषाांत या िनाचती होणारती िाढ लक्षणतीय असेल.
तयाणशिाय, येथतील मुखयाधयापकांना एका मणहनयाचया
आता आपलती णनिाससथाने आणण आपापलया महाणिद्ालयांचया
इमारतींचया छितािर जलपुनभ्णरण यंत्णा बसणिणयास सांगणयात
आले आहे. णिद्ाथषी सियंसेिकांना हाताशती धरून तयांचती
णनिाससथाने आणण गािे येथे छितािरतील जलपुभ्णरणाचा प्रसार
करणे, या गोष्टतीस ते प्राधानय िेणार आहेत.
पांरपररक जलस्ोतांसाठती मेणबत्ती मोचा्ण
जलसंधारणाचे महत्ि आणण पारंपररक जलस्ोतांचे रक्षण
यांचयाणिषयती जागरूकता णनमा्णण करणयाचया दृष्टतीने णबहारमधतील
भोजपूर णजल्हात कलेकटरेट तळयाचया भोितती ३ सपटेंबर
२०१९ रोजती मेणबत्ती मोचा्ण काढणयात आला होता.
या मोचा्णमधये जिळपास ५५०० लोक सहभागती झाले
होते. तयांचा हा सहभागच ‘नतीर के ितीर’ महणजेच ‘जलयोद्ा’
बनणयाचया तयांचया इचछिेचे प्रततीक आहे. “जल है तो कल है।”
असा संिेश या प्रसंगती िेणयात आला.
धनबािने बनिले २.५ लाख बतीजगोळे (सतीडबॉल)
झारखंडमधतील धनबाि येथतील णजलहा प्रशासनाने रोपे
लािणयासाठती आणण जलसंधारणासाठती अनेक नाितीनयपूण्ण उपक्रम
राबिले आहेत. सिमित गटांचया (एसएचजती) मिततीने तबबल
२.५ लाख बतीजगोळे तयार करणे आणण तयांचे णितरण करणे, हा
तया उपक्रमांपैकीच एक उपक्रम आहे. ओपन-कासट पद्ततीचा
अिलंब करणाऱया कोळशयाचया खाणती आणण तयाचया
आसपासचया भागात हे बतीजगोळे णिखु रले गेले आणण िायू प्रिषू ण
कमती के ले गेले.

बतीजगोळे कसे बनणिले जातात: भांडती बनणिणयाचती मातती,
णचकणमातती आणण शेण पाणयात एकत् कालिले जाते, तया गोळे
राहू नयेत, याचती खबरिारती घेतलती जाते. यात णबया घातलया
जातात आणण साधारण १ इंच वयासाचे गोळे बनिून ते
िाळणयासाठती २४-४८ तास एखाद्ा सािलतीचया जागती ठेिले
जातात. तयानंतर हे गोळे पेरणयासाठती णकं िा साठिणतीसाठती तयार
होतात.
कोणतया प्रकारचया णबया िापरलया जातात: सुपतीक
डोंगराळ प्रिेशातून गोळा के लेलया णबया जयांना मूळ धरणयासाठती
कमती पाणती लागतं आणण खूप पैसे न घालिता सिमित गटांना
सहजपणे उपलबध होततील अशा णबया. धनबािमधये कडु णनंब,
गंभार, बेल, जांभूळ, चंिन, पपई, बांबू, णचंच, अशोक, णशरतीष,
खजूर, शेषम, णसमर, फणस, मोह, सहजन अशा णबया िापरणयात
आलया.
धनबािमधतील ४१ सिमित गटांततील जिळपास १९०
मणहला आणण बघमारा बलॉकमधतील २२ सिमित गटांततील ७०
मणहला यांना हे बतीजगोळे तयार करणयास एका बतीजगोळयास िोन
रुपये याप्रमाणे रक्म िेणयात आलती. तयानंतर हे बतीजगोळे िोनहती
बलॉकसमधतील जिळपास १००० पेक्षा जासत मणहलांना
िाटणयात आले. बतीसतीसतीएल (भारत कुणकं ग कोल णलणमटेड)
आणण णजलहा प्रशासन यांचया सहयोगाने कोळशाचया खाणतीततील
कचऱयाचे ढतीग णजथे टाकले जातात (जयाला ओवहर बड्णन णकं िा
ओबती असेहती महणतात) असे मैिान बतीजारोपणाचया या
प्रयोगासाठती णनिडणयात आले. णतथे णहरिळ णकं िा पाणती
अणजबातच नवहते.
बतीजगोळे तया जणमनतीिर पसरणयात आले. पािसाचे पाणती
तया णबयांना रुजणयास मित करते. संशोधनानुसार बतीजगोळयांमधून
मुळं धरणाऱया रोपांचया तगणयाचती शकयता ६०-७०% असते
आणण तयानंतर तयाचे पररणाम जलिगततीने णिसतात.

श्ती. अणमत कुमार, सह-आयु क् यांनती बतीजगोळयांचया
णितरणाचती पद्त समजािून सांणगतलती.
पाणती िापरा पण िाया कधतीच घालूि नका!

ग्ामोिय संकलप
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महाणिद्ालयतीन णिद्ाथषी, णिणिध नागरती संसथांमधतील, सरकारती
खातती आणण कॉपवोरेट क्षेत्ाततील सियंसेिक यांनती हती मोहतीम
पररणामकारक बनणिणयासाठती सहभाग घेतला.
•
•
•
•
कापूर लागिड: नगरपररषिेचा आणखती एक अणभनि
उपक्रम महणजे कापूर लागिड. खाणतीचया आसपासचया
भागामधये सलफर डायऑकसाईड (SO2) शोषून घेणयासाठती
आणण पडतीक जणमनतीततील माततीचती गुणित्ा सुधारणयासाठती
कापराचया ५०,००० रोपांचती लागिड करणयात आलती.
नितीकाठांिरतील िनतीकरण: िामोिर, बाराकर आणण
जमुणनया या णजल्हातून िाहणाऱया ततीन प्रमुख नद्ा आहेत. धनबाि
बलॉकमधतील जल शक्ती अणभयानांतग्णत णनिडणयात आलेलया
धनबाि, बाघमरा आणण तोपचाचती नगर णनगम या ११ णक.मती. चया
पटट्ात नितीकाठािरतील िनतीकरणाचती मोहतीम हातती घेणयात आलती.
मोबाईल अॅप णजलहा प्रशासनाने प्रणतणक्रया आणण मुखय
णनरतीक्षणे यांचती नोंि ठेिणयासाठती एक नितीन मोबाईल अॅप्प्के शन
णिकणसत के ले. सि्ण अणधकाऱयांनती तयांचया प्रणतणक्रया या अॅपिर
जमा करायचया होतया आणण णनमा्णण के लेलया मत्ेचती छिायाणचत्े
णजओ-टॅग करायचती होतती. लोक या अॅपिर तयांचया जलसंधारण
उपक्रमांचती, लागिडींचती, जागृतती मोचा्णचया, शपथ घेणे, णवहणडओ,
इ. यांचती माणहतती िेऊ शकत असलयामुळे धनबािमधतील
नागररकांमधये या अॅपचती चचा्ण होऊ लागलती आणण तयायोगे जल
शक्ती अणभयानाततील लोकांचा सहभागहती िाढला. प्रमाणपत्े
िेऊन लोकांचया प्रयतनांचती िखल घेणयात आलती.
हररत णनधती: अॅपमधतील सोपया सूचनांचा िापर करून
लोकांना खास तयार करणयात आलेलया हररत णनधतीमधये िान
करणयास प्रोतसाहन णिले गेले. हे णिले जाणारे णनधती
जलसंधारणाबाबत जनजागृतती करणयास आणण लागिड
मोणहमांसाठती िापरणयात आले.
श्मिान: चर आणण बंधारा (टतीसतीबती) बांधणयात,
जलस्ोतांचे पुनरुजितीिन करणयात आणण लागिडतीचया
उपक्रमांमधये जनतेचा सहभाग णिसून आला. शहरती भागांमधये
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•
•

जेएसएचे अनय उपक्रम
१ तासाचया लागिड मोचा्णमधये १ लाख
कहती खो ना जाए तालाब: प्रतयेक गािाततील ३ तलािांचे
पुनरुजितीिन
घर का पानती घर में – १ शोषखड्ा+ सिमित गटाततील
प्रणत एक वयक्ती ५ रोपे
पानती के साथ- सतीएपतीएफ चया संघटनािर आणण णजलहा
पोणलसांिर सथाणनक लोकांसणहत िेखरेख करणे
शाळांमधये एका णििसात १४६५ शोषखड्े तयार करणे
रांगोळती, णचत्कला आणण णनबंध सपधा्ण (जल शक्ती सेना
आणण इको क्लब)

३ आर हती संकलपना ‘ररचाज्ण, रतीयूज (पुनिा्णपर) आणण
ररप्ेणनश (पुनभ्णरण)’ या ततीन गोष्टींिर आधाररत आहे. तळयािर
जमलेलया लोकांपयांतहती हती संकलपना पोहोचणिणयात आलती.
या जमलेलया लोकांमधये माधयणमक ते उच्च माधयणमक
शाळांचे २००० णिद्ाथषी होते तसेच १००० महाणिद्ालयतीन
णिद्ाथषी होते, तर उरलेले पंचायत राज संसथेचे सिसय आणण
भोजपूर णजल्हाचे रणहिासती होते. आकाराने मोठा असणारा हा
कलेकटरेट तलाि भोजपूरमधतील एक उल्ेखनतीय णठकाण आहे.
तयाचया ततीन काठांिर मंणिर, चच्ण आणण मशतीि िसलेले
असलयामुळे तयाला णिणिध धमाांचे संगमसथळ मानले जाते. या
तलािािर िरिषषी छिटपूजा के लती जाते.

जर आपण पाणती िाचिायला णशकलो नाहती तर, आपलयाकडचे पाणती संपून जाईल आणण तयाचा पररणाम तर तुमहाला माहतीतच आहे!!

णनिा्णसन पूण्ण झालयानंतर पुढतील कामे हातती घेणयात येततील:
•

शहराततील णचिंबरम तलािाचया पुनरुजितीिनाचे काम सुरू
पारंपररक जलसंधारण संरचनांचे पुनरुजितीिन करून
तयांचा पुनहा िापर सुरू करणे, हा खरोखर एक िैणशषट्पूण्ण
प्रयतन आहे. कडलूर णजलहा प्रशासनाने अनेक भागधारकांचा
समािेश असणारा, जनतेने जयात पुढाकार घेतला आहे असा हा
जलस्ोतांचया सिचछितेचा आणण पुनरुजितीिनाचा प्रकलप हातती
घेतला आहे.
ताणमळनाडू मधतील प्राचतीन शहर कडलूरमधये अनेक
तलाि आणण तळती आहेत. णतथे एकू ण १५ तलाि आहेत, जयात
मंणिरातलया ३ तळयांचा समािेश आहे. या तळयांचया पृष्ठभागाचे
क्षेत्फळ जिळपास १०० एकर आहे, जयाचती साठिणक्षमता
अंिाजे ५० करोड णलटर इतकी आहे.

मोठ्ा प्रमाणात पाणयाचती साठिण करणयासाठती आणण
भूजल पातळती पुनभ्णरणासाठती जलस्ोतांमधयेच
जलपुनभ्णरण संरचना णनमा्णण करणे
•
बंधाऱयाचया काठािर रोपे लािणे -बंधाऱयाचती मातती
एकत् धरून राहणयासाठती, तसेच तलािाचया संरक्षणासाठती
नैसणग्णक तटबंिती तयार करणे
•
कुंपण घालणे-भणिषयात तलािाचया काठािर कोणतयाहती
प्रकारचे अणतक्रमण होऊ नये महणून
जनतेचा सहभाग: जनतेला या कामाणिषयती आपलेपणा
िाटािा आणण शाशिततेचती खातरजमा करणयासाठती तलािाचया
पुनरुजितीिनाचया कामाचया आयोजनात जनतेला पूण्णपणे सहभागती
करून घेणयात आले होते. पुढतील मणहनयांत आयोणजत करणयात
आलेले काहती सामुिाणयक उपक्रम पुढतीलप्रमाणे आहेत:
•
साि्णजणनक णठकाणती जलसंधारणािर आधाररत मोठ्ा
आकाराचती णचत्े काढणे
•
महाणिद्ालयतीन णिद्ाथयाांसाठती जलसंधारण णशषयिृत्ती
•
सिचछिता मोणहमांमधये एनएसएस, एनसतीसती आणण रेड
क्रॉसचया णिद्ाथयाांचा सहभाग
•
णटकाऊ वयिसथापन आणण पुनरुजितीिनाचे काम संपलयानंतर
ते पुनहा जतीण्ण होऊ नये यासाठती सथाणनक रणहिाशयांसोबत
अनौपचाररक िापरकता्ण संघटनांचती णनणम्णतती.

पण गेलती काहती िषां हे जलस्ोत िुल्णक्ष, प्रिषू ण आणण
अणतक्रमण या गोष्टींना बळती पडले होते. या मुदद्ांचा णिचार
करणयासाठती णचिंबरम शहरात अनेक भागधारकांचा समािेश
अपेणक्षत पररणाम पाणतीटंचाई आणण पूर अशा िुहेरती
असणाऱया पुनरुजितीिन प्रकलपाचे आयोजन करणयात आले आहे. समसयेला सामोऱया जाणाऱया या शहरासाठती या प्रकलपातून पाणती
तयासंिभा्णत राबणिणयात आलेले उपक्रम पुढतीलप्रमाणे आहेत: साठिण करणयासाठती एक अणतररक् स्ोत णनमा्णण होईल; तसेच
कोरडे पडत चाललेले जलिाहकहती पुनरुजितीणित होततील. सधया
अणतक्रमण हटाि
६२१५३ लोकसंखया असलेलया या शहराचती पाणयाचती सरासरती
अंिाजे ४०० घरं आणण िुकाने यांचे अणतक्रमण काढू न मागणती ८.४ एमएलडती (प्रणतणिन िशलक्ष णलटर ) इतकी आहे.
टाकािे लागेल, असे णनरतीक्षण नोंिणिणयात आले आहे. झोपडपट्ती णपणयास योगय पाणयाचती भूजल उपलबधता भूजल पातळतीचया
बोडा्णने अणतक्रमणकतयाांसाठती शहराला लागूनच कायमसिरूपती २०० मतीटर खालती आहे. महणून संपूण्ण शहर हे पूराचया
घरांचती वयिसथा के लती आहे.
दृणष्टकोनातून अतयंत असुरणक्षत मानले जाते.
कचरा हटणिणे तण, कागि, प्ाणसटक आणण अनय
कचरा सियंसेिकांनती, नागररकांनती आणण णजलहा अणधकाऱयांना
श्मिानाचया माधयमातून हटणिला आहे.
बंधाऱयाचे णनिा्णसन आणण मजबूततीकरण टाकयांचे
णनिा्णसन करणयासाठती आणण तळयाला तटबंिती घालून बंधारा
मजबूत बनणिणयासाठती णजलहा प्रशासन यंत्सामग्तीचती वयिसथा
करत आहे.
णिणहरती कोरडा पडलयाणशिाय आपलयाला पाणयाचती णकं मत कळणार नाहती.

ग्ामोिय संकलप
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णतरुिन्नामलाई येथे जलसंधारणासाठती उचललेलती नाितीनयपूण्ण पाऊले
जल शक्ती अणभयान (जेएसए) – हती जलसंधारण मोहतीम
णजल्हाततील पाणतीटंचाईचया प्रशनाचती ततीव्रता कमती करणयाचती
अचूक संधती होतती, हे ताणमळनाडू चया णतरुिन्नामलाई णजलहा
प्रशासनास लक्षात आले. महणून िेशाततील सगळयात जासत पाणती
टंचाई असणाऱया या णजल्हाने िुषकाळाशती लढा िेणयासाठती
ईशानय मोसमती पािसाचती सुरुिात होणयाआधती काहती नाितीनयपूण्ण
उपक्रम राबणिले.
शेतती हा येथतील प्रमुख वयिसाय आहे आणण तांिळ
ू , ऊस
आणण शेंगिाणे हती प्रमुख णपके आहेत.
िॉटर बँक: सथाणनक जनतेला आपापलया भागाततील
जलस्ोतांचया पुनरुजितीिनामधये सहभागती करून घेणयासाठती िॉटर
बँक नािाचती एक नोंिणतीकृत संसथा तयार करणयात आलती.
णजलहाणधकारती या संसथेचे अधयक्ष होते. या संसथेमधये संबंणधत
णिभागाततील अणधकारती, णिणिध सियंसेिती संसथा, सियंसेिक,
शेतकरती आणण अनय भागधारकांचा समािेश होता.
िॉटर बँकेमुळे मनरेगा, सतीएसआर इ. णिणिध योजना
आणण साहाययक सियंसेिक आणण पुनरुजितीिनाचे काम
करणाऱया अनेक सियंसेिती संसथा एकत् आलया. सियंसेिक
श्मिानात आणण यंत्सामग्ती गोळा करणयात सहभागती
होततील. सधया िॉटर बँकेमधये ११२ सिसय आहेत; जे
णजल्हाततील ३१२ जलस्ोतांचया पुनरुजितीिनाचे काम करत
आहेत.
मणलचंग (आिरण घालणे) रोपाचती िाढ आणण णिकास
यांसाठती माततीिर आिरण घालणयाचया प्रणक्रयेस मणलचंग
महणतात. मणलचंगसाठती जैणिक णिघटनशतील अशा प्ाणसटक
कवहस्णचा िापर के ला जातो, हती कवहस्ण पतीक कापणतीसाठती तयार
होते तोपयांत पूण्णतः णिघणटत होऊन जातात. मणलचंगमुळे माततीतून
आद्र्णता उडू न जाणयास प्रणतबंध के ला जातो आणण तयामुळे माततीचती
आद्र्णता कायम राहते. या प्रणक्रयेमुळे तणाचती िाढहती थांबते.
मणलचंग प्रणक्रयेचा िापर करून के ळती, कणलंगड, खरबूज, पपई
आणण िांगती अशा मुखय णपकांचती लागिड के लती जाते. पारंपररक
पद्ततीपेक्षा मणलचंग प्रणक्रयेमुळे ३० ते ४०% पाणयाचती बचत
होते.
पॉट इररगेशन (घट णसंचन) पॉट इररगेशन हे पाणती
बचततीचया तंत्ांपैकी एक सगळयात प्रभािती तंत् आहे. या पद्ततीत
रोपाचया मुळांचया शेजारचया जणमनतीत एक माततीचे भांडे पुरले
जाते. या भांडाचया तळाला एक भोक पाडले जाते आणण तया
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भोकाचया तोंडाशती एक काथयाचती सुतळती बांधलती जाते. या
काथयाचया सुतळतीतून ते पाणती रोपापयांत पोहोचेल आणण ते
रोप णकतती पाणती शोषून घेत आहे तया िेगाने भांडाततील
पाणयाचा िापर होतो. या णजल्हामधये पॉट इररगेशन तंत्ाचा
िापर करून एकू ण २६,८३५ रोपांचती लागिड करणयात
आलती आहे.

सूक्म णसंचन: पाणयाचया िापरात िक्षता बाळगणयासाठती
णजलहा प्रशासन णठबक णसंचन, रेन गन, तुषारणसंचक आणण रेन
होज अशा सूक्म णसंचनाचया तंत्ांना प्रोतसाहन िेत आहे. सूक्म
णसंचनाचया तंत्ांकडे िळणयासाठती शेतकऱयांना प्रधानमंत्ती कृ षती
संचयती योजनेअंतग्णत साहायय िेणयात येत आहे.
ऊसाचया णपकासाठती णठबक णसंचन तंत्ाचा िापर करणयात
येतो; जयामुळे पारंपररक पद्तींशती तुलना करता पाणयाचती ५०%
बचत होते. तुषारणसंचक आणण रेन गन यांचया िापरामुळे ६० %
पाणयाचती बचत होईल. रेन होज णसंचन णकं िा फिारणती णसंचन हे
या णजल्हाने पणहलयांिाच प्रायोणगक तत्िािर अिलंणबलेले
िैणशषट्पूण्ण कृ षती तंत् आहे. पाणयाचया िापराचती काय्णक्षमता
िाढणिणयाखेरतीज हे तंत् णपकाचया सूक्म तापमानािरहती णनयंत्ण
ठेिते.

प्रतयेक थेंब महत्िाचा आहे!

पाणयाचे अंिाजपत्क: णजल्हाततील सि्ण गािांसाठती
तपशतीलिार अंिाजपत्क तयार करणयात आले. तयात पाणतीपुरिठा
आणण मागणती या िोहोंचाहती णिचार करणयात आला आहे. पाणयाचती
भूजल पातळती आणण पृष्ठभागािरतील पाणती यांचा णिचार करून
पाणतीपुरिठ्ाचती मोजणती के लती असता भूजल बोडा्णचया
मोजमापानुसार भूजल पातळतीचा डेटा गोळा करणयात आला
आणण प्रतयेक गािात पडणाऱया पािसाचया डेटानुसार
पृष्ठभागािरतील पाणयाचा डेटा काढणयात आला. तर िुसरतीकडे,
घरगुतती, औद्ोणगक, शेतकी आणण वयािसाणयक क्षेत्ाततील
पाणयाचती मागणती लक्षात घेऊन पाणयाचती मागणती णकतती आहे, हे
मोजले गेले. तयानंतर, तयातून अणतररक् णकं िा टंचाई असलेलया
पाणयाचती मोजणती आणण णिशलेषण के ले जाते.
३डती कं टू र नकाशा: प्रतयेक गािाचे भूप्रािेणशक तपशतील
समजून घेणयासाठती सगळया गािांचे ३डती कं टू र नकाशे तयार
करणयात आले आहेत. पाणयाचया अंिाजपत्कासणहत हे कं टू र
नकाशे प्रतयेक गािात अचूक णठकाणती अचूक पाऊल उचलणयास
मित करततील.

जेएसए अंतग्णत राबणिणयात येणारे आयईसती उपक्रम:
पाणयाचया िापरात योगय तया सुधारणा करणयासाठती िापरणयात
येणारा कोणताहती उपाय तती जेवहा जनतेचती मोहतीम ठरते तेवहाच
यशसिती होऊ शकतो. जन शक्ती अणभयानास सि्णसामानयांचती
चळिळ बनणिणयाचया उदिेशाने णजलहा प्रशासनाने णिद्ाथषी आणण
सामानय नागररक यांना सहभागती करून घेऊन (हॉट एअर बलून,
मोठ्ा प्रमाणािर जनतेस एकत् आणून णिणिध आकार तयार
करणे, पथनाट् इ.) अनेक आयईसती मोणहमा राबणिलया आहेत.
– (पेयजल आणण सिचछिता मंत्ालय, जल शक्ती मंत्ालय)

णफट इंणडया चळिळतीततील
ग्ामपंचायततीचती भूणमका
‘णफट इंणडया’- भारताचया माननतीय पंतप्रधानानांनती
प्रतयेक वयक्तीस तंिरुु सतती आणण आरोगय यांचयाणिषयती सजग
करणयासाठती २९.०८.२०१९ रोजती हती चळिळ सुरू के लती.
या मोहतीमेचया प्रारंभती एक प्रणतज्ा िेणयात आलती होतती. िय,
पाशि्णभूमती णकं िा आरोगयाचती पातळती काहतीहती असो सिाांना
तंिरुु सतती णमळिणयासाठती आणण पोषण णमळिणयासाठती प्रेरणा
िेणे, हे या मोणहमेचे उणदिष्ट होते. थोडकयात, णनरोगती
जतीिनशैलतीचया सकारातमक पररणामांणिषयती जागरूकता णनमा्णण
करणे आणण तंिरुु सत राहणे आणण णनरोगती जतीिनशैलतीचा अिलंब
करणे, यांणिषयती लोकांना माणहतती िेणे, हे या मोणहमेचे लक्य
होते.
पंचायत राज मंत्ालयाने ‘णफट इंणडया’ मोणहमेस एका
साि्णजणनक मोणहमेचे रूप िेणयाचे ठरणिले. पंचायत राज
मंत्ालयाचया सणचिांनती राजये/कें द्रशाणसत प्रिेश यांनती पंचायत
राज संसथांना प्रेररत करािे, अशती णिनंतती के लती. प्रतयेक

शुद् पाणती = अणधक चांगले जतीिन. ते खराब करू नका.

िॉड्णमधतील एका सिसयास ग्ामतीण क्रीडा आणण आरोगय
समनियक असे पि िेऊ करणयात यािे, असे पंचायतींना
सांगणयात आले. तया सिसयास तंिरुु सततीचे महत्ि आणण
णिणिध ियाचया स्त्रतीपुरुषांनती तंिरुु सत राहणयासाठती कोणतया
प्रकारचे वयायाम करािे, याचेहती प्रणशक्षण िेणयात येईल.
ततीन मणहनयांतून एकिा भरणिलया जाणाऱया ग्ामसभेचया
बैठकीचया णिषयपणत्के मधये णफट इंणडया चळिळतीचा समािेश
असािा, असा सल्ा सि्ण राजयांनती सरपंचांना द्ािा असे
सांगणयात आले. जतीपतीडतीपती करत असताना ग्ाम पंचायतींना
णफट इंणडया चळिळतीशती संबंणधत सि्ण उपक्रमांचा समािेश
करािा, असेहती सांगणयात आले.
ग्ाम पंचायतींनती या सूचनांनुसार सि्ण उपक्रम आयोणजत
के लयामुळे या सूचना खूप फलिायती ठरलया.

– (पंचायत राज मंत्ालयाचे िेबपेज)

ग्ामोिय संकलप
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खेलो इंणडया योजना

प्र

तयेक वयक्तीचया आयु षयात खेळ आणण तंिरुु सतती यांचे महत्ि
अनमोल आहे. खेळ खेळलयाने समूहभािना प्रबळ होते,
धोरणतीपणे आणण णिशलेषणातमक पद्ततीने णिचार करणयाचती सिय
लागते, नेतृतिकौशलये णिकणसत होतात, तसेच उणदिष्ट ठरणिणे आणण
धोका पतकरणे या बाबततीततील सियतीसुद्ा णिकणसत होतात. एक
तंिरुु सत आणण णनरोगती मनुषयच तयाचयासारखयाच णनरोगती समाज
आणण मजबूत राष्टट्ासाठती कारणतीभूत ठरतो.
आपलया िेशाचया एकं िर णिकासासाठती क्रीडा हा एक अतयंत
महत्िाचा घटक आहे. गेलया काहती िषाांत भारताने क्रीडा क्षेत्ात
णसथरगततीने प्रगतती के लती आहे. या प्रचंड क्षमतेस एका जागणतक
मंचािर सािर करणयाचती गरज आहे. आपलयाततील तरुण प्रणतभािंतांना
प्रेरणा िेणयाचती, सिवोत्म पायाभूत सुणिधा उपलबध करून िेणयाचती
आणण सिवोच्च पातळतीचे प्रणशक्षण िेणयाचती िेळ आलेलती आहे.
खेळताना खेळाडू ला सहभागाचती प्रखर भािना अंगती बाणिािती लागते,
जयामुळे खेळाडू तयाचया खऱया क्षमतेचे प्रिश्णन करू शकतो. तयानंतर
भारताचे खेळाततील सुपर पॉिर बनणयाचे सिपन साकार होऊ शकते.

भारताततील क्रीडा संसकृ ततीस तळागाळाततील गािांमधयेहती
संजतीिनती िेणयासाठती ‘खेलो इंणडया’ योजनेचती सुरुिात करणयात
आलती आहे. आपलया िेशात खेळलया जाणाऱया सि्ण खेळांसाठती एक
सक्षम आराखडा तयार करून एक महान क्रीडा िेश महणून भारताचती
ओळख णनमा्णण करता येईल, असा णिचार तयामागे आहे.
प्रमुख क्रीडांमधतील णिणिध पातळतीिरतील जया प्रणतभािंत
खेळाडू ंचती णनिड सिवोच्च सणमतती करेल, तयांना आठ िषाांसाठती
प्रणतिष्ण रु. पाच लाख इतकी आणथ्णक मित िेणयात येईल. खेलो
इंणडया योजनेचाच भाग असलेलया खेलो इंणडया शालेय क्रीडांमधये
खालतील क्रीडांचा समािेश आहे: णतरंिाजती, अॅथलेणटकस, बॅडणमंटन,
बासके टबॉल, बॉणकसंग, फू टबॉल, णजमनॅणसटकस, हॉकी, जयूडो,
कबड्ती, खो-खो, शूणटंग, जलतरण, वहॉलतीबॉल, िेटणलणफटंग आणण
कुसतती या क्रीडांचा समािेश आहे.
िरतील उणदिष्टे साधय करणयासाठती खेलो इंणडया योजनेचे
पुढतीलप्रमाणे १२ भागांमधये णिभाजन करणयात आले आहे:

पंचायत राज संसथांना प्ाणसटकचया कचऱयाचे वयिसथापन करणयाचया सूचना णिलया गेलया

सिातंतय णिनाचया आपलया भाषणात माननतीय प्रधानमंतयांनती
प्ाणसटक कचरा वयिसथापनासाठती कृ तती करणयाचती िेळ आलती
आहे, असे आिाहन नागररकांना के ले. भारत सरकारने तया
आिाहानानुसार काय्ण करणयाचे ठरणिले आहे. मागतील िषषीचया
सिचछिता हती सेिा (एसएचएस-२०१९) या मोणहमेचा णिषय
महणून प्ाणसटक कचरा वयिसथापनाचती णनिड के लती गेलती. सिचछि
भारत जन आंिोलनास पुनरुजितीणित करणे आणण गािांततील तसेच
सि्ण णठकाणचया महानगरपाणलका, तसेच धाणम्णक सथळे, रेलिे
सटेशन, ििाखाने, मंडई या णठकाणती प्ाणसटक कचरा वयिसथापनास
िेग िेणयाचा या मोणहमेचा प्रयतन आहे.
पंचायत राज मंत्ालयाने माननतीय प्रधानमंतयांचया या
आिाहनास एका साि्णजणनक चळिळतीचे रूप िेणयाचे ठरणिले.
एसएचएस-२०१९ िरमयान पंचायत राज मंत्ालयाचया
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सणचिांनती राजयांना आपलया पंचायत राज संसथाना खालतील सूचना
णिलया:
•
सि्ण पंचायत राज संसथांनती प्रतयेक ग्ामपंचायततीमधये एक
प्ाणसटक कचरा एकत्तीकरण कें द्र उभे करािे
•
सि्ण पंचायत राज संसथा गोळा के लेला कचरा बलॉकस/
णजल्हांपयांत पोहोचणिणयासाठती िाहतुकीचती वयिसथा करू
शकतात
•
सगळया सरपंचांना आपापलया ग्ामपंचायततीमधये सितः
जागरूकता णनमा्णण करणयास आणण प्ाणसटक कचरा गोळा
करणयासाठती अणभयान सुरू करणयास सांणगतले जाऊ शकते.
या मोणहमेमधये सि्ण पंचायत राज संसथांनती सणक्रय सहभाग
घेतला, असे णनिश्णनास आले.
– पंचायत राज मंत्ालयाकडू न संग्णहत

आपण पाणयाचती बचत करणे णशकलो नाहती तर, लिकरच आपलयाकडचा पाणयाचा साठा संपून जाईल

पा

हर घर में नल

णती हा जतीिनासाठती एक अतयािशयक घटक आहे. मानिती
णिकासासाठती पेयजलाचती खात्तीशतीर उपलबधता अतयंत
आिशयक आहे. भारतात जागणतक लोकसंखयेपैकी १८%
जागणतक लोकसंखया राहते, तर १५% जागणतक पशुधन आहे.
असे असले तरती येथे फक् २% जमतीन आणण जगाततील गोडा
पाणयाचया स्ोतांपैकी ४ % स्ोत आहेत. अंिाजांनुसार१ १९५१
सालती गोडा पाणयाचती िरडोई उपलबधता ५,१७७ घनमतीटर
इतकी होतती, जती २०११ सालती १,५४५ घनमतीटर पयांत
खालािलती. २०१९ सालती हती उपलबधता अंिाजे १,३६८
घनमतीटर इतकी होतती जती २०२५ सालती १,२९३ घनमतीटर पयांत
खालािेल असा अंिाज आहे. जर आतासारखतीच पररणसथतती
राणहलती तर २०५० सालती गोडा पाणयाचती उपलबधता १,१४०
घनमतीटर पयांत खालती जाईल, असे िाटत आहे.
िाढतती लोकसंखया आणण िाढते आणथ्णक उपक्रम
यांचयाबरोबरच शेतती, औद्ोणगक क्षेत्,े घरगुतती उपयोग, पुनणन्णमा्णण,
पायाभूत सुणिधांचा णिकास अशा क्षेत्ांत पाणयाचती मागणती िाढत
आहे मात् पाणयाचा स्ोत हा मया्णणित आहे. अशा प्रकारे मया्णणित
उपलबधता आणण िाढतती मागणती यांमळ
ु े पेयजल वयिसथापन हा एक
गुतं ागुतं तीचा प्रशन होऊन बसला आहे. मागणती आणण पुरिठा यांचयाततील
िाढत जाणारती हती िरती अनय आवहानांमळ
ु े णििसेंणििस िाढतच
चाललती आहेत. जासत उपशयामुळे खालािलेलती भूजलपातळती, कमती
ररचाज्ण, कमती साठिणक्षमता, हिामानाततील बिलामुळे अणनयणमत
पाऊस, पाणयाततील िणू षत घटक, पाणतीपरु िठा यंत्णाचती कमकु ित
काय्णपद्तती आणण वयिसथापन, हती तती आवहाने आहेत.
सिातंतयपूि्ण भारताततील जल वयिसथापन यंत्णा आणण
संरचना कमती लोकसंखयेचती गरज भागणिणयास पुरेशा होतया.
मृिेचा आपलया हिामानािर णिणिध प्रकारचा पररणाम होत
असतानाहती (एडाफो-क्लायमेणटक) सथाणनक समुिाय आपलया
परंपरागत ज्ानाचा आणण हुशारतीचा िापर करून आपलया
समाजाचती गरज भागणिणयासाठती आपलया सितःचया यंत्णा तयार
करत असत. पण िाढतती लोकसंखया, पािसाचती अणनयणमतता
आणण साठिणक्षमतेततील घट यांमुळे पाणतीटंचाईचया आवहानांनती
अणधक गंभतीर सिरूप धारण के ले आहे.
सिातंतयोत्र काळात ग्ामतीण लोकसंखयेस शुद् पाणयाचा
पुरिठा करणयासाठती राजय शासनांनती ग्ामतीण पाणती पुरिठा योजना
राबणिलया आहेत. १९७२ सालती णकमान गरज योजनेचा भाग
महणून भारत सरकारने जलि ग्ामतीण पाणती पुरिठा
1

(एआरडबलयूएसपती) योजनेचया
माधयमातून राजयांना साहायय
करणयास सुरुिात के लती.
तेवहापासून ग्ामतीण भागाततील
प्रतयेक घरात शुद् पेयजल
पुरिणयाचया राजय शासनाचया प्रयतनांमधये साहायय करणयासाठती
भारत सरकारने अनेक उपक्रम राबिणिले आहेत.
राष्टट्तीय ग्ामतीण पेयजल योजना (एनआरडतीडबलयूपती),
२०१७ – २०३० पयांत सि्ण घरांमधये शकय णततकया जिळ
शुद् आणण पुरेसे पेयजल पोहोचणिणे, हे या योजनेचया उणदिष्टांपैकी
एक उणदिष्ट होते. संयुक् राष्टट्ांचया शाशित णिकास उणदिष्टांशती
(यूएन-एसडतीजती ६) हे उणदिष्ट णमळतेजुळते होते.
ग्ामतीण भागात जलिाणहनतीद्ारा पेयजल आणण िापरणयाचे
पाणती पोहचणिणे, हे एक गुंतागुंततीचे आणण आवहानातमक काम
आहे. गेलया काहती िषाांततील पाणती पुरिठा योजनांमधून आपलयाला
यासंबंधतीचे काहती महत्िाचे धडे णमळाले आहेत, तयातच अनय
गोष्टींचाहती समािेश आहे:
i)
अपुऱया गुंतिणु कीमुळे भांडिलाचती गरज तसेच
काय्णपद्तती आणण वयिसथापन यांचया गरजा पुऱया होऊ
शकलया नाहतीत. जयामुळे पाणती पुरिठा यंत्णा अपुऱया
राणहलया आणण / णकं िा बंि पडलया;
ii)
बहुतांश, ग्ामतीण पाणती पुरिठा योजना या भूजलािर
अिलंबून होतया. शेततीसाठती मोठ्ा प्रमाणािर भूजलाचा
उपसा झालयामुळे या यंत्णा पूण्ण कालािधतीसाठती काय्णरत
राहू शकलया नाहतीत;
iii) पाणती पुरिठा यंत्णांचे जतीिनमान सुधारणयासाठती जलधर
सोडणे (अक्ायफर ररचाज्ण), पािसाचया पाणयाचे
पुनभ्णरण, जलस्ोतांचती, जलाशयांचती साठिण क्षमता
िाढणिणे, गाळ काढणे अशा स्ोतांचया शाशिततेचया
उपाययोजना करणे;
iv) बऱयाच िेळा उत्म िेखभाल न के लयामुळे गुंतिणूक
िाया जाते;
v)
पाणयाचा खात्तीशतीर पुरिठा होणार असेल तर लोक
तयासाठती पैसे मोजणयास तयार आहेत;
vi) सेिा िेणयािर भर िेणयासाठती उपयु क्तेचती मनोिृत्ती
णिकणसत करणयाचती गरज आहे;

डतीओडबलयूआर, आरडती आणण जतीआर. लोकसंखयेचया अंिाजाचया आधारािर भणिषयाचे मूलयणनधा्णरण

पाणती िाचिा…ते काहती सहजासहजती णमळत नाहती
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vii)

गािात पाणती पुरिठा यंत्णेचती शाशितता हती तया गािाततील
समुिायाने णतचती जबाबिारती घेणयािर अिलंबून असते
आणण महणून पाणतीपुरिठा यंत्णेचती योजना आखणे,
अंमलबजािणती करणे, वयिसथापन, काय्णपद्तती आणण
िेखभाल यांमधये समुिायाला सहभागती करून घेणे
आिशयक आहे. गुजरातमधतील पाणती आणण सिचछिता
वयिसथापन (डबलयूएएसएमओ), उत्राखंडमधतील
सिजल आणण णिणिध राजयांमधतील शासनाचया आणण
सियंसिे ती संसथांचया यशसिती उपक्रमांमधून समुिायला तया
प्रकलपाणिषयती जबाबिारती िाटणे हतीच स्ोत आणण यंत्णा
यांचया शाशिततेचती गुरूणकल्ती आहे, हे णसद् झाले आहे.

गेलया पाच िषाांत शासनाने घरे, शौचालये, ितीज,
सियंपाकासाठती गॅस, आरोगयसेिा, णित्सेिा, सामाणजक सुरक्षा,
ब्ॉडबँड कनेणकटणवहटती, रसते अशा मूलभूत सेिा पुरणिणयािर भर णिला
आहे. तयामुळे साहणजकच आता जतीिन जगणे आणखती सुखकर वहािे
यासाठती आपलया घरामधये जलिाणहनतीतनू पाणती यािे हती लोकांचती
पुढचती महत्िाकांक्षा आहे. घराचया पररसरात णपणयाचे पाणती उपलबध
झालयाने आरोगयणिषयक, सामाणजक तसेच आणथ्णक पररणसथततीमधयेच
सुधारणा होणार आहे इतके च नाहती, तर ग्ामतीण भागांततील मणहला
आणण मुलती यांचे कष्टहती तयामुळे कमती होणार आहेत.
या पाशि्णभूमतीिर २०२४ सालापयांत प्रतयेक ग्ामतीण घरात
फं कशनल हाऊसहोलड टॅप कनेकशन -पाणयाचा नळ (एफएचटतीसती)
पुरणिणयासाठती जल जतीिन णमशनचा(जेजएे म) प्रारंभ करणयात
आला. महणजेच प्रतयेक घरात पुरशे ा प्रमाणात, णनयणमतपणे आणण
योगय िजा्णचा पाणतीपरु िठा करणयािर या योजनेचा भर असणार
आहे. यासाठती पाणती पुरिठा योजना, जल स्ोतांचा णिकास, प्रणक्रया
आणण पाणती पुरिठा, ग्ामपंचायत/सथाणनक संसथा यांचे सबलतीकरण,
सेिा िेणयािर णिला जाणारा भर, अनय भागधारकांबरोबरचती
भागतीिारती, अनय योजनांबरोबर समनिय साधणे, योजनांिर
पद्तशतीरपणे नजर ठेिणे आणण सेिांचया गुणित्ेचती खातरजमा
करणयासाठती सेिा प्रिानाणिषयतीचा डेटा सियंचाणलत पद्ततीने
णमळिणे या सगळया गोष्टींसाठती आधुणनक तंत्ज्ानाचा िापर
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करणयाचती आिशयकता आहे. यामुळे जल जतीिन णमशनचे धयेय
साधय करणयास खऱया अथा्णने मित होईल.
भारताचया घटनेततील ७३ वया िुरूसततीनसु ार भारताने
पेयजलाचा णिषय अकरावया अनुसचू तीमधये समाणिष्ट के ला आहे
आणण तयाचे वयिसथापन ग्ामपंचायतींकडे सोपिले आहे. हे लक्षात
घेता, गािाततील पाणती पुरिठा योजना तयाचबरोबर पेयजलाचे स्ोत
यांचयाशती संबणं धत योजनांचती आखणती, अंमलबजािणती, वयिसथापन,
कृ तती आणण िेखभाल या गोष्टतीत जेजएे म अंतग्णत ग्ामपंचायतती आणण
सथाणनक समुिायांचती भूणमका अतयंत महत्िाचती आहे.
पणबलक हेलथ इंणजणनअररंग णडपाट्णमेंट-साि्णजणनक
आरोगय यंत्णा णिभाग (पतीएचइडती)/ ग्ामतीण णिकास आणण
पंचायत राज मंत्ालये/आरड्बलयूएस मंत्ालये हती ग्ामतीण पेय
जलाणिषयतीचे अणधकार जयांचयाकडे आहेत असे राजयाततील
णिभाग ग्ाम पंचायतींना घटनेद्ारे तयांना नेमून णिलेलती कत्णवये पार
पाडणयास साहायय करततील.
णिकें णद्रत, मागणतीिर आधाररत आणण समाजातफदे
अंमलबजािणती करणयात येणाऱया योजनेमळ
ु े सथाणनक
समुिायामधये तया प्रकलपाप्रणत जबाबिारतीचती आणण आपुलकीचती
भािना णनमा्णण होईल, णिशिासाचे िातािरण तयार होईल. तसेच
पाणती पुरिठा योजनांचया यंत्णेमधये तयामुळे पारिश्णकता येईल
आणण तयायोगे अणधक चांगले आणण ितीघक
्ण ालतीन कृ तती आणण
वयिसथापन अमलात आणता येईल. यामुळे प्रतयेक घरती समान
प्रमाणात पाणतीपरु िठा होईल, याचती खात्ती णमळेल तसेच या सेिांसाठती
पैसे िेणयास लोक तयारहती होततील. अनय कारणांसाठती पाणतीपरु िठा
िुसरतीकडे िळणिणयाचया प्रकारांिरहती णनयंत्ण ठेिता येईल.
संशोधन आणण णिकास संसथा, अनेक णिशिसत संसथा,
संसथापना, सियंसेिती संसथा, गािाततील संसथा, समुिाय आधाररत
संसथा, सिमित गट, िापरकतयाांचे गट, कॉपवोरटे स, आंतरराष्टट्तीय
संसथा आणण सिेचछिेने काम करणाऱया वयक्ती असे अनेक भागधारक
पाणतीपरु िठा क्षेत्ात काम करतात. पाणयाशती संबणं धत या सगळयांना
सामािून घेऊन हती योजना या संसथा /वयक्ींशती भागतीिारती
करणयासाठती आणण णमळू न काम करणयासाठती जोमाने प्रयतन करेल
आणण तयायोगे जेजएे म चे उणदिष्ट साधय करणयाचा आणण पेयजलाचती
ितीघक
्ण ालतीन सुरणक्षतता प्राप् करणयाचा प्रयतन करेल. सि्ण
भागधारकांचया जलसंधारणाचया प्रयतनांमधये सुसगं तती आणणयासाठती
शासनाने यापूिषीच पाणयाचती टंचाई असणाऱया णजल्हांमधये जल
शक्ती अणभयानास (जेएसए) सुरुिात के लती आहे.
– जती.एस. शेखाित
माननतीय मंत्तीमहोिय,
जलशक्ती, पेयजल आणण सिचछिता मंत्ालय

तुमचया मुलांचया डोळयात तुमहाला पाहायचं नसेल पाणती, तर आत्ापासूनच तुमहती सिचछि ठेिा पाणती.

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

चला आपण सि्ण जण पाणतीबचततीमधतील आपला िाटा उचलू या

@MoHFWIndia

@MoHFW_INDIA

mohfwindia

ग्ामोिय संकलप
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मधय प्रिेश ग्ामपंचायत: जलसंधारणासाठतीचे प्रयतन
“तहानलेलया माणसासाठती पाणयाचा एक थेंब मणभर सोनयापेक्षाहती
मौलयिान असतो.”
या गोष्टतीचती जाणतीि असणाऱया मधय प्रिेशाततील
ग्ामपंचायततीने समाजाला आपला आिश्ण घालून णिला आहे.
असेच आणखती एक उिाहरण आहे जबलपूर णजल्हाततील पिुआ
ग्ामपंचायततीचे.
णतथे खसरा क्र. १४४ आणण १६७ येथे अनुक्रमे १.९६
हेकटर आणण २.१३ हेकटर इतकी जमतीन आहे. जो खरंतर
सरकारती नाझूल-णिलहेिाट लािणयाचा तलाि होता. आणण
गािकरती तयाचा िापर कचऱयाचती णिलहेिाट लािणयासाठती आणण
तयांचया गुरांना पाणती पाजणयासाठती करत होते. पण लिकरच
गािाततील काहती बडा मंडळींनती तया तलािािर कबजा के ला.
तयामुळे गािकरती तयाचा िापर करू शकत नवहते.
सरतेशेिटती णजलहा पंचायत, जनपि पंचायत आणण
ग्ामपंचायत यांनती णमळू न णनण्णय घेतला आणण तलािाचती खोलती
िाढणिणयाचा आणण तया जणमनतीला ताबेमुक् करणयाचा प्रसताि
मंजूर के ला. श्तीमतती. हणष्णका णसंग, (माजती) मुखय काय्णकारती
अणधकारती, णजलहा पंचायत आणण श्ती. मनोज णसंग, मुखय
काय्णकारती अणधकारती, जनपि पंचायत यांनती हे काय्ण पूण्ण
करणयासाठती प्रयतन आणण माग्णिश्णन के ले.
यानंतर ग्ामपंचायततीचे सिसय श्ती.णशि पटेल यांनती तेथतील
सथाणनकांना आपलया खचा्णने तती जमतीन समतल करणयास प्रेरणा
णिलती. काहती जागरूकता अणभयानांचया मिततीने सरपंचांनती
गािकऱयांसाठती जलसंधारणाणिषयती काहती जागरूकता उपक्रम
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आयोणजत के ले, तसेच तांणत्क ज्ान िेणयाचती वयिसथा के लती
आणण गािकऱयांना प्रेररत के ले.
आता हे तलाि जिळपासचया १५ गािांचती भूजलपातळती
सुधारणयासाठतीचे माधयम बनले आहेत. जिळपास २५ शेतकरती
णडझेल पंपचा िापर करून या तलािाचया पाणयाचा िापर
जिळपास ६० एकर शेततीचया णसंचनासाठती करत आहेत.
यानंतर, माननतीय पंतप्रधान श्ती. नरेंद्र मोिती आणण तेवहाचे
मुखयमंत्ती श्ती.कमलनाथ यांचया जलसंधारणाणिषयतीचया पत्ाने
तलािाचती खोलती िाढणिणयाचया प्रणक्रयेस गतती णिलती.
२०.०६.२०१९ रोजती सामूणहक िृक्षारोपणाने या काया्णचा समारोप
झाला. पररणामती, गािकरती आता या तलािाचे पाणती आपलया
गुरांसाठती तर िापरू शकतातच; णशिाय शेततीसाठतीहती िापरू
शकतात. तसेच मणहलांचया बचत गटांना अणतररक् उतपन्न णमळािे
महणून हे तलाि भाडाने िेणयाचा प्रसतािहती मांडणयात आला.
(एमजतीएसआयआरडती, मधय प्रिेश)

पाणती सोनयापेक्षाहती जासत मौलयिान आहे

ग्ामपंचायतींचया
जलसंधारण यशोगाथा

सरपंpच nhnh
णििींचाdsसंिcks
ेशy
ljia
ग्ाम
पंचायतीं
चया उपक्रमां
होणं, हे आपलं
वय
vi.kk
QtZ
le>मधये
dsसहभागती
uS] Lo'kklu
eS कत्ण
lk>h
आहे
असंlSआपलयाला
िाटायला हिं.
c.kuk
]

tks
gks lkjs
dsजतीfgr
] bZलlतयाk fopkj
okMZ
आपलया
गािाचयाxke
णहताचती
गोष्टeSअसे
गोष्टतीिर िॉड्ण
lHkk
a dj.kk
] .
सभे
मधयेesचचा्ण
वहायलाlSहिती
blhfy, eSa dguk pkgwa lwa fd okMZ lHkk dh
महणूनच, िॉड्ण सभेस अणधकाणधक संखयेने उपणसथत राहून हे
cSBdksa esa T;knk rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk
कत्णवय पूण्ण करणयाचती मती तुमहा सिाांना णिनंतती करतीत आहे.
QtZ fuHkkvksA
okMZ lHkk& okMZ lHkk iapk;rh jkt O;oLFkk
िॉड्ण Nks
सभाVh –ç'kklfud
िॉड्ण सभा हेbdkbZ
पंचायतgSAराजxzkप्रणालती
या
dh lcls
e iapचk;r
सगळयात
रचे काय्णijरत dq
असणारे
(सगळयात
{ks= dks खालचया
tula[;kपातळती
ds िvk/kkj
N Hkkxks
a esa ckaVk
खालचे
आहे
. पंचf'kd
ायत णिभाग
णिभागां
tkrk )gSएकक
] ftUgs
a çkns
fuokZpहाu अने
{ks=क ;k
okMZमधये
dgk
णिभाणजत
के
ले
ल
ा
आहे
,
जयाला
प्रािे
ण
शक
मतिार
क्षे
त्े
tkrk gSA okMZ ds Hkhrj jgus okyk gj ernkrk ml
णकं िा lHkk
िॉड्स्णdkमहटले
जाते.gksयाrk िॉडा्ण
तील प्रतयेक}kjk
सिसय
okMZ
lnL;
gSA तernku
pquk
िॉड्णसभेचा सिसय असतो. प्रतयेक िॉडा्णततील एक
x;k budk çfrfuf/k ¼okMZ lnL;½ xzke iapk;r dk
णनिा्णणचत प्रणतणनधती ग्ामपंचायततीचा सिसय असतो.
lnL; gksrk gSA okMZ lHkk ,d LFkk;h fudk; gS vkSj
ग्ामसभा हती सथाणनक संसथा आहे, तसेच पंचायत राज
iapk;rh jkt O;oLFkk dk ,d egRoiw.kZ vax HkhA
प्रणालतीचा एक महत्िाचा भाग आहे.
okMZ
dh cSBd
िॉडा्णचlHkk
ती बैठक-सभा

5•
6•
7-

okMZ ds vanj LVªhV ykbVksa] lM+d ds fdukjs
णनिृत्तीds
िेतनuy]
आणणlkoZ
अनुtिfud
ान साहायय
णमळालेtSलlयाh
ikuh
'kkSpky;
तग्णa तdsसमाणिष्ट
असणाऱया
ना प्रमाणणत
;ksयोजनां
tukvks
fy, lgh
LFkku लाभाथथीं
lq>kukA
करणे आणण सतयाणपत करणे.
okMZ ds vanj LokLF; vkSj LoPNrk tkx:drk
पथणििे
रसतयाचया कडेचे णपणयाचया पाणयाचे नळ
dk;Z
Øe, djukA
आणण साि्णजणनक शौचालये अशा साि्णजणनक
okMZ
ds सvaाठती
njिॉडा्ण
lkekftd
सुणिधां
मधये योगयlejlrk
जागा सुचcuk,
णिणे. j[kukA

• lHkkिॉडा्ण
आणण आरोगय यांचयाणिषयती
okMZ
vkSमjधयेdksjसिचछिता
e
ण करणयासाठती
fdls Hkh जागरूकता
okMZ ds Hkrsणनमा्ण
js ek.kl]
tn okMZयोजना
lHkk राबणिणे
eS vkoS].
rc• gh iwjिॉडा्ण
k gksमधये
dksjसामाणजक
e] vj t#jrka
ppkZ. gks ikoS]
एकोपा iSराखणे

िॉड्ण सभाeSa आणण
blhfy,
dgukगणसं
pkgwa खlwयाa fd okMZ lHkk dh cSBdksa esa T;knk
okMZ
lHkk
dh
cS
B
d
fu;fer
va
r
jky
ij
gks
u
h
िॉड्णसभांचती बैठक णनयणमतपणे घेतलती जािती. णनिा्णणचत rS िॉड्ण
T;knk
j viukयोजनां
QtZ णिषयती
fuHkkvksचचा्ण
A करणयासाठती
सभेHkkx
चया बैY;ks
ठकीतvkSणिकास
pkfg,A
fuokZ
f
pr
okMZ
lnL;
lHkk
dh
cS
B
d
cq
y
krk
सिसय बैठक बोलाितो आणण तो/तती तया बैठकीचे अधयक्षपि
िॉड्णमokMZ
धतील णकमान
ती उपणसथतती
lHkk सिसयां
dh cSBचd
esa lacआिशयक
af/kr okMZआहे
ds, तरच
lkjs
gSभूषvkS
j bldh v/;{krk djrk gSA
णितो.
गणसंखया a पूdks
ण्ण होतेHkkx
. ysuk pkfg,] D;ksafd ;g lHkh
ernkrkvks
okMZ lHkk
vkSjआणण
ftEesकत्ण
nkfj;ka
ernkrk okMZ lHkk ds lnL; gksrs gSaA okMZ lHkk dh
िॉड्णdh
सभे'kfä;ka
चे अणधकार
वये %
महणूनच मोठ्ा संखयेने िॉड्ण सभांना उपणसथत रहा आणण
v/;{krk
ds fuokZ
pr महणणे
iapk;rआहे
lnL;
1okMZ
dh
LFkkuh;
t:jrks
a
o
leL;kvks
a
ds
vkèkkj
ग्ामसभेचया बैठकीचया काय्णसूचतीमधये समाणिष्ट
•
आपले कत्णml
वय okMZ
पूण्ण करा,
असे fमाझे
. vFkkZr
ij xzke lHkk
esa ppkZ
rq çLrko
rS;kj djukA okMZ lnL; djrs gSaA okMZ lHkk esa mifLFkr U;wure
करणयासाठती
प्रसताि
तयार gsकरणे
.
ंणधत िॉड्ण
मतिारां
िॉड्ण सभे
धये
a dhचयाla[सि्ण
;k dks
dksjनeती dgrs
gSaAम;g
2okMZ तesराबणिणयात
a ykxw dh येtkus
tukvks
a rFkk vko';dसंबlnL;ks
•
िॉडा्ण
णाऱया okyh
योजना ;ksआणण
णिकास
झाले
पाणहजे
कारण tkrk
सि्ण सिसय
dksसहभागती
je jkT;ks
a }kjk
r;; fd;k
gSA िॉड्ण सभेचे
fodkl
dk;Z
eksa dh çkFkfedrk
काय्ण
क्रम यां
चा Øप्राधानयक्रम
ठरणिणे. r; djukA
सिसय असतात. णनिा्णणचत पंचायत सिसय अथिा िॉड्ण
3fdlh
Hkh
;ks
t
uk
dks
lgh
yks
x
ks
a
rd
igq
a
p
kuk]
lHkk dh cSBभूdषणितो.
ds fy,सभेfu;r
le;
सिसयfdlh
सभेचokMZ
े अधयक्षसथान
स णजतकया
•
प्रतयेक योजनेचे लाभ पात् लाभाथथींपयांत पोहोचत
ftudks
tukvksa dh
;fn dks
je iwचjती k उपणसथतती
ugha gksrk आिशयक
gS] vkSj dks
je uतयास
iwjk
सिसयां
असते
आहे
त ना,bu
याचती;ksखातरजमा
करणेvly
. esa t:jr gSA ijणकमान
गणसंdsखयाdkj.k
महणतात
हती गणसं
या राजये
cSBdआणण
LFkfxr
dh खtkrh
gS rksठरितात.
blds
4- isa'ku vkSj vuqnku ikus dh fLFkfr esa okMZ esa djus
ykHk ysus okys O;fä;ksa dk lR;kiu djukA fy, dksbZ vkxs dh rkjh[k r; dh tkuh pkfg,A
32

32

माच्ण २०२०
ekpZ 2020

पाणयाचं महत्ि तुमहाला कळत नसेल, तर एखाद्ा तहानलेलयाला णिचारा.
;fn vki ugha tkurs gSa] rks I;kls O;fä ls ikuh dk egRo iwNsaA

जर काहती कारणासति ठराितीक कालमया्णिेत सभेसाठतीचती
गणसंखया पूण्ण झालती नाहती आणण गणसंखया पूण्ण नसलयामुळे
सभा पुढे ढकलािती लागलती, तर पुढतील तारखेस सभा
आयोणजत करणयात यािती आणण कायिेशतीर तरतूिींनुसार
आखून णिलेलया प्रणक्रयेचे पालन करणयात यािे. महणून सि्ण
िॉड्ण सिसयांनती सभेस मोठ्ा संखयेने उपणसथत राहािे आणण
गािाचया णिकासात सहभागती वहािे.
ग्ामसभेचे महत्ि

तुमहती ररकामटेकडे बसून आपला िेळ वयथ्ण का ििडत
आहात?
तयापेक्षा ग्ामसभेचया बैठकीस जाऊन तुमहती णिकासाणिषयती
चचा्ण का करतीत नाहती?
महणूनच मती तुमहाला िॉड्णसभेत भाग घया आणण आपले कत्णवय
पूण्ण करा, असे सांगू इणचछिते.
ग्ामसभेचे अणधकार- ग्ामसभा महणजे एकता. एकता
महणजे परसपरांमधये चचा्ण करून समसया सोडणिणे.
लोकांचे, लोकांसाठती आणण लोकांनती बनणिलेले, अशती
लोकशाहतीचती वयाखया करणयात येते. यातून जनता हतीच सिवोच्च
आहे हे णिसून येते. ग्ामसभा हती पंचायत राज वयिसथेततील
मूलभूत आणण एकिम तळाचती संसथा आहे. ग्ामसभेत गािात
राहणाऱया १८ िषाांचया िरचया सि्ण नागररकांचा सिसय महणून
समािेश होतो.
ग्ामसभेचती बैठक
ग्ामसभेचती बैठक णनयणमतपणे घेतलती जािती. पण गरज
पडलयास जासत बैठका घेतलया जाऊ शकतात. बैठक
आयोणजत करणे हती पंचायततीचया सरपंचाचती जबाबिारती असते
आणण तो प्रतयेक सभेचया अधयक्षसथानती असतो. ग्ामसभेचया
बैठकांचती गणसंखया राजयांकडू न ठरणिलती जाते. जर गणसंखया
पूण्ण झालती नाहती आणण आिशयक असे णकमान सिसय सभेस
उपणसथत नसततील तर तया सभेत घेतलेले णनण्णय िैध मानले जात
नाहतीत.

तुमहती पािसाचे पाणती साठिता का? नाहती? तर मग आजपासूनच सुरुिात करा!

मणहला आणण समाजाततील सि्ण सिसयांचया सहभागाचती
खातरजमा करणे
ग्ामपंचायत णिकास योजने (जतीपतीवहतीिाय) अंतग्णत
सुरू असणाऱया प्रणक्रयांचया कामांमुळे ग्ामसभांचे महत्ि णकं िा
िजा्ण िाढला आहे. गािाचया णिकासयोजनांचती आखणती करताना
अनुसूणचत जातती, अनुसूणचत जमातती, मागासिगषीय, मणहला
आणण मुले आणण समाजाततील अनय िुब्णल घटक यांचया
उन्नततीिर भर द्ािा. ग्ामसभेततील तयांनती अणधक चांगलया
संखयेने उपणसथत राहािे यासाठती बैठकीचती िेळ, सथळ,
काय्णसूचती आणण अनय तपशतील यांचती सूचना णजथे अनुसूणचत
जातती, अनुसूणचत जमातती आणण अनय िुब्णल घटक राहतात
अशा णठकाणती वयिणसथत पोहोचिलती जािती. तयांचा
आतमणिशिास िाढणिणयासाठती तयांचया समसयांना प्राधानय
िेऊन तया सोडणिलया जावयात.
काहती अपिाि िगळता, ग्ामसभेत मणहलांचती उपणसथतती
शकयतो कमती असते. आणण जरती तया उपणसथत असलया तरती
आपले मत मांडणे आणण मणहलांचया समसया मांडणे, या गोष्टती
तयांना अिघड िाटतात; कारण तयासाठती तसे पोषक िातािरण
णतथे नसते. काहती प्रगणतशतील राजयांमधये अशा प्रकारचा
नयूनगंड कमती करणयासाठती ग्ामसभेचया बैठकीआधती
मणहलासभा आयोणजत करणयात येतात.
ग्ामसभेचती बैठक घेणयाबाबतचती औपचाररक सूचना
•

सि्ण सिसय/ग्ामसभेततील मतिार यांना बैठकीचया
ठरलेलया तारखेचया णकमान एक आठिडा आधती
सूचना िेणयात यािती.

•

सूचनेमधये अशा बैठकीचती तारतीख, िेळ, सथळ आणण
काय्णसूचती यांचती माणहतती असणे बंधनकारक राहतील.

•

ग्ामसभेचया बैठकीचती पूि्णसूचना ढोल िाजिून घोषणा
करून आणण पंचायत भिन, शाळा आणण सथाणनक
बाजारपेठा या णठकाणती नोणटस लािून िेता येऊ
शकते.

•

ग्ामसभेचती काय्णसूचती ठळक आणण सपष्ट अक्षरांत
आणण समजणयास सोपया भाषेत असलती पाणहजे.

– पंचायत राज मंत्ालय

ग्ामोिय संकलप
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पलिनगुडती ग्ामपंचायत,
णजलहा: णशिगंगा, राजय: ताणमळनाडू
1.

गािाततील समसया/आवहान/संधती यांचे सिरूप

भारताततील ताणमळनाडू राजयाततील णशिगंगा राजयाततील
कल्ाल बलॉकमधये पलिनगुडती ग्ामपंचायत आहे. णजलहा
मुखय काया्णलयाचया उत्र णिशेला ४८ णक.मती. अंतरािर हे
गाि िसले आहे. अक्षांश १०.१३ आणण रेखांश ७८.७२ हे
पलिनगुडती गािाचे भौगोणलक संिभ्ण आहेत. या गािात
साधारण पाचशे कुटु ंबं राहतात आणण तयांचा वयिसाय शेतती
आहे. हे गाि सि्ण णिशांनती कलाचती कनमाई, णथरुमेनती कनमाई,
पलिनगुडती कनमाई, सेनगनती कनमाई आणण पेररयाित्ती कनमाई
अशा तलािांनती िेढलेलं आहे. तसेच गािात णसिन मंणिर तळं,
नल्ा थन्नती ऊरणती आणण अममन कोणिल उरणती अशती तळतीहती
आहेत.
2.

जलस्ोतांिर मोठ्ा प्रमाणात अणतक्रमण

या भागाचती गणना शुषक प्रिेशात के लती जाते. इथे पािसाचे
पाणती हा एकमेि जलस्ोत आहे. इथे कोणततीहती निती नाहती. योगय
शेततीसाठती आणण णपणयासाठती पािसाळयाचया काळात या
ऊरणींमधये पाणती साठिािं लागतं. जणमनतीिरतील अणतक्रमण आणण
अपुरा पाऊस यांमुळे पाणलोट क्षेत्ाततील पाणयाचे प्रिाह लुप् होत
चालले आहेत. महणून गािकऱयांना िापरासाठती पाणती साठिता
येत नाहती.
हे गाि एका महाणिद्ालयाचया एनएसएस यु णनटने ित्क
घेतले. ग्ामतीण सभा घेऊन एनएसएस चया गटाने येथतील णिणिध
समसया शोधलया. या उरणती आणण जिळपासचया पाणलोट
क्षेत्ांकडे जाणाऱया प्रिाहाचे स्ोत आणण िाणहका शोधणयासाठती
गािकरती आमचयाकडे आले.
सियंसेिकांचे सिदेक्षण

3.

गािाचया णिकासासाठती कृ तती आराखडा तयार करणयाचया
प्रकलपाचया अंमलबजािणतीचे तपशतील

नल्ा थन्नती उरणती आणण णसिन टेमपल उरणती यांतून पाणती
बाहेर जाणयासाठती ठेिणयात आलेलया कालवयाचया काठाने क्षेत्
सिदेक्षण करणयात आले. नल्ा थन्नती उरणतीचया एकू न ४८० मती.
चे सिदेक्षण करणयात आले.
डमपती लेवहल एके ई आरओ चा िापर करून समतलतीकरण
करणयात आले. कें द्रितषी रेषेिर १० मतीटरचया अंतरािर अंशांणकत
णबंिंचू या (सटाफ पॉईटं ) खु णा करणयात आलया आणण प्रतयेक
अनिायाम अंशांणकत णबंिचू े (लॉँणजट्ूडनल सटाफ पॉईटं )
छिेिनणबंि ू १ मतीटरचया अंतरािर होते. अंशांणकत णबंिंचू या खु णा
झालयािर प्रतयेक णबंिचू े अंशांणकत णनरतीक्षण करणयात आले.
कालवयाचा उतार शोधणयासाठती प्रतयेक णबंिचू ती खालािलेलती
पातळती राईज अँड फॉल पद्ततीचा िापर करून मोजणयात आलती.
कमती झालेलती पातळती अशती होतती ९९.०३ मती. ते ९४.४१ मती.
इथपासूनचा कालवयाचा उतार फक् १३८ मती (९८.३५),
२०४ मती. (९८.०८) येथे िगळता नल्थन्नती उरणती पयांतचया
िाणहके पयांत आणण णसिन कोणिल पॉंड टेमपल पासून जणमनतीचा
उतार १०१.०४ मती. ते ९८.७७ मती. होता. पणहला प्रयतन महणून
प्रिाहाचया णिरुद् णिशेचती खालािलेलती पातळती जोडू न एकसमान
उताररेषा आखणयात आलती आणण िगड फोडणे आणण भर
घालणयाचे णकतती काम करािे लागेल, याचा अंिाज घेणयासाठती
प्रिाहाचया णिशेने खालािलेलया पातळतीिर एकसमान रेषा
आखणयात आलती. तसेच, िुसरा प्रयतन महणून णकतती खोिकाम
करािे लागेल, याचा अंिाज घेणयासाठती सतीपतीसतीबती चया
णनयमांनुसार णनिदेणशत के लेला १:२० चा उतार काढणयात आला.
या िोन उतारांचती मोजणती करून तयांचती तुलना करणयात आलती

प्रारंभ
आधती
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नंतर

पाणयाचा अपवयय टाळा आणण आपला कडेलोट टाळा!

आणण खोिकाम आणण भराि टाकणे यांसाठती सगळयात कमती
खचा्णचा जो उतार होता तयाचती णनिड करणयात आलती.
िाणहकांचा उतार णनणशचत झालयानंतर खोिकाम आणण
भराि घालणयाचे प्रतयक्ष काम सुरू झाले. मग णतथे १:२० असा
एकसमान उतार तयार करणयात आला.
4. प्रकलपाचा पररणाम आणण समाजािरतील प्रभाि
खालतील छिायाणचत्ामधये कालवयाचती सिचछिता कशती
करणयात आलती, हे णिसेल.

णनषकष्ण
लोकांचया मिततीने उरणतीमधतील गाळ काढलयानंतर आणण
अणतक्रमणे हटणिलयानंतर तयात पणहलया पािसाचे पाणती भरले.
पलिनगुडती गािाततील सि्ण पाणलोट क्षेत्ांततील पाणयाचया
िाणहकांबरोबर हे ततीनहती तलाि जोडलेले आहेत. या प्रकलपामुळे
तळयात के लया जाणाऱया पािसाचया पाणयाचया पुभ्णरणासाठती
आणण सथाणनक रणहिाशयांचया गरजांसाठती एक कायमसिरूपती
उपाय णमळाला.

पािसानंतरचा पाणयाचा प्रिाह

एनएसएसचया सियंसेिकांचया प्रयतनांमुळे पाऊस पडू न गेलयानंतर हती तळती पािसाचया पाणयाने भरलती आहेत..

िेखभालतीचती कामे/सुधारणेसाठती िाि
िाणहका शोधून काढू न तयांततील गाळ काढला गेला
तयानंतरचया पणहलया पािसात उरणतीमधये खूप पाणती साठले.
तयानंतर पडलेलया पािसामुळे गाळ िाढणयास सुरुिात झालती
तयामुळे िाणहकांचया उतारामधये थोडासा बिल झाला. या
बिलामुळे उरणतीमधये कमती पाणती साठू लागले. तयामुळे कालवयात
भर टाकू न उताराचती बिललेलती णिशा तातडतीने िुरुसत करणयाचती
(लोगनाथन के . टती., अणधवयाखयाता आणण योजना अणधकारती,
िेळ आलेलती आहे. असतरण के लेलया कालवयाततील शेिाळयाचती
एनएसएस, एसतीजतीसतीईटती कॉलेज ऑफ इंणजणनअररंग अँड टेकनॉलॉजती,
िाढहती णनयंणत्त करणे गरजेचे आहे.
कराईकु डती, ताणमळनाडू )

०७.०८.२०१८ रोजती एका णििसात गोळा झालेले पाणती
नल्ा थन्नती उरणती

पाणती – एक अनमोल ठेि आहे, आनंिाने तयाचे रक्षण करा.
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पट्ा नातू गािाततील येथतील
कुशल जल वयिसथापन: णहमाचल प्रिेशाततील
पाणलोट वयिसथापनाचे अनुकरणतीय आिश्ण
पाशि्णभूमती
प्रिेश हा असा डोंगराळ प्रिेश आहे णजथे ७५%
णहमाचल
भाग कोरडिाहू आहे आणण ग्ामतीण भागात राहणारती ८०%
लोकसंखया उपजतीणिके साठती शेततीिर अिलंबून आहे. णहमाचल
प्रिेशात आजपयांत अनेक पाणलोट णिकास योजना राबणिलया
गेलया; पण एकाणतमक पाणलोट वयिसथापन योजनेमुळे
(आयडबलयूएमपती) राजयाततील णिणिध भागांमधये अनेक
यशोगाथा उियास आलया आहेत. हती गोष्ट आहे हमतीरपूर नािाचया
णजल्हातलती. हा णजलहा राजयाततील उपपि्णतरांगांमधये, कमती
उंचतीचया डोंगराळ प्रिेशात उप उषणकणटबंधतीय कृ षती-हिामान प्रारंभ
क्षेत्ात िसलेला आहे.
हमतीरपूर णजल्हामधतील पट्ा नातूचा णिकास बलॉक
णबझरतीने जलसंधारण आणण या पाणयाचा गािकऱयांचया
संपन्नतेसाठती प्रभािती वयिसथापन कसे करािे, यासाठती आिश्ण
घालून णिला आहे. खासकरून श्ती. धानती राम यांचया कुटु ंबासाठती
जयांनती या उपक्रमामुळे तयांचया पररणसथततीमधये उत्रोत्र होत
जाणारा बिल पाणहला आहे. ग्ामपंचायततीमधये २०% भाग असा
आहे णजथे बारामाहती पाणयाचे स्ोत आहेत. आणण पट्ा नातू हे अशा
गािांपैकी एक आहे. असे असले तरती, गािाततील जणमनती
णसंचनाचया स्ोतापासून िंणचत होतया.

श्ती. धानती राम सगळयात डाितीकडे

२०११-१२ सालती एकाणतमक पाणलोट वयिसथापन
योजनेचया (आयडबलयूएमपती) णतसऱया बॅचचया आगमननाने
गािाततील पररणसथततीस एक सकारातमक िळण णमळाले.
णसंचनसुणिधा सुलभ करणयासाठती आणण शेतांना जासत सुलभ
पद्ततीने पाणती पुरणिणयासाठती २०१६ सालती आयडबलयूएपती
प्रकलपांतग्णत पाणलोट क्षेत्ातून पुनभ्णरणाचया टाकीशती जोडलेला
एक रोधती बांध बांधला गेला. या बांधणतीसाठती रु. १,१२,४२०/इतका खच्ण आला.

श्ती. धानती राम यांना उतपािन यंत्णा णिकणसत करणयासाठती
पाणलोट णिकास गटाने मित के लती. तसेच तयांना भेंडती, लसूण,
या उपक्रमाआधतीचती पररणसथतती
काकडती या णपकांचे णबयाणेहती पुरणिले. जे पतीक बाजारात
पट्ा नातू हे गाि जरती ग्ामपंचायत बलॉक ऑणफसचया णिकलयािर तयांना भरघोस लाभ णमळणार होता.
जिळ असले आणण या गािाने जरती या गािाचती प्रगतती होताना
पाणहलती असलती, तरती णसंचनासाठती पाणयाचती टंचाई जाणित पररणाम
असलयाने शेतकरती खूप णचंतेत होते. श्ती. धानती राम हे प्रगतशतील
काँणक्रटचा रोधती बांध आणण जलपुनभ्णरणाचती टाकी यांनती
शेतकरती आहेत आणण ते नेहमती नितीन णपके आणण फळे भाजतीपाला उतपािनयंत्णेला एक निा जोम णिला आहे. तसेच श्ती. धानती राम
यांचया लागिडतीत निनितीन प्रयोग करत असतात. णसंचन यांना तयांचया शेतामधये ७-८ प्रकारचया भाजया, ६-८ प्रकारचती
स्ोतांचया अभािती तयांचया शेताचती उतपािकता कमती झालती. धानये आणण जिळपास ५-६ प्रकारचती फळे यांचती लागिड
सुरुिाततीला ते णसंचनासाठती आपलया शेताजिळू न िाहणाऱया करणयास प्रेरणा णिलती आहे. आता जलणसंचनाचा प्रशन सताित
नालयातून पाणती काढत असत; पण प्रतयेक िेळती हे करणे खूप नसलयाने ते आपलया शेतात सिवोत्म पतीक काढणयाचा प्रयतन
णजणकरतीचे होते.
करत आहेत. वयािसाणयक, प्रशासकीय अणधकारती, णिकास
अणधकारती आणण शेतती, फलोतपािन णिभागाततील अणधकारती आणण
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पाणयाचती बचत करणे हे सतकृ तय आहे, पाणती हा आपलया सिाांसाठती अतयािशयक असा एक स्ोत आहे!

शेताततील ऊसाचती लागिड

शेताततील सफरचंिांचती लागिड

इतर णठकाणचे शेतकरती आता तयांचया शेतास भेट िेणयास नेहमती लागणारे पाणती यांचती मागणती पूण्ण करणयाचे मोठे आवहान उभे
येतात. हती गोष्ट तयांचा मुलगा आणण कुटु ंब यांचयासाठती प्रेरणािायती आहे. जल शक्ती अणभयानासारखे नितीन उपक्रम आणण अशाच
आहे.
अनय योजना लोकांना जलस्ोतांचे संधारण आणण वयिसथापन
यांसाठती णमळू न प्रयतन करणयास उद्ुक् करततील. आणण श्ती.
णनषकष्ण:
धानती यांचयासारखे अणधकाणधक जण उत्म पररणामांसणहत
जल वयिसथापनासाठती शासनाने लोकांना एकत् आणले आपलयासमोर येततील.
आहे, खासकरून कोरडिाहू भागांमधये. जल वयिसथापन णकं िा
संधारणाशती संबंणधत काय्णक्रम आणण योजना िेळोिेळती बिलत
योगिान: श्ती. प्रिेश कु मार, कोअर फॅ कलटती (पाणलोट
राणहलया; पण तयांचे मूलभूत सार मात् तेच राणहले. अशा प्रकारे वयिसथापन), एसआयआरडती, एचआयपतीए, फे अरलॉनस,
आज आपलयासमोर पेयजल पुरिठा आणण णसंचनासाठती णसमला

शेताततील रोधती बांध आणण जल पुनभ्णरण टाकी
भणिषयाततील संहार रोखणयासाठती पाणयाचती बचत करा.
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अकबरपूर ग्ामपंचायत:
बाल जलणमत् ते जल संधारण
एक यशोगाथा
अकबरपूर ग्ामपंचायत हती उत्र प्रिेशाततील जलौन
णजल्हाततील कडौरा डेवहलपमेंट बलॉकमधतील एक मोठती
ग्ामपंचायत आहे. २०११ सालचया सामाणजक, आणथ्णक आणण
जात जनगणनेनुसार येथतील लोकसंखया १८३१ इतकी होतती, जती
सधया १०,००० पेक्षा जासत आहे. गेलया काहती िषाांमधये या
ग्ामपंचायततीने णशक्षण, आरोगय, जलसंधारण, पया्णिरण, गािाचे
उतपन्न आणण अनय णिषयांिर काम करून िेशात आपलती एक
िेगळती ओळख णनमा्णण के लती आहे. याचसाठती या गािास
िेशापरिेशांत अनेक पुरसकार प्राप् होत आहेत. या ग्ामपंचायततीला
पंचायत सक्षमतीकरणाचा राष्टट्तीय ितीनियाल उपाधयाय पुरसकार
णमळाला आहे.
िाढतया उतपन्नाचा स्ोत-जलसंधारण
ग्ामपंचायततीने फक् प्राचतीन णिणहरती आणण तळयांचे जतन
के ले नाहती तर बालजलणमत् या संकलपनेतून तयांनती मुलांनाहती या
योजनेशती जोडले आहे. हापशयांचया येथे पाणयाचे ररचाज्ण पॉईटं स
असतात; तसेच गािाततील मुखय गटारींचया इथे ररचाज्ण णपटस
असतात. मागतील ततीन िषदे गािाचे उतपन्न सतत िाढत आहे. आज
या गािाचे उतपन्न प्रणतिष्ण रु. ५०,००० इतके आहे.
तळयांिरतील बेकायिेशतीर ताबे हटणिले गेले आणण ततीन
मोठती प्राचतीन तळती पाणयाचती साठिण करणयासाठती खोिणयात
आलती. गािाततील सहा प्राचतीन णिणहरींिर जाळती आणण रेणलंग
बसिून तयांचे नूतनतीकरण करणयात आले आहे. तळयाला लागून
असणाऱया ततीन एकर जणमनतीपैकी िोन एकरािर झाडे लािणयात
आलती आहेत आणण एका एकरािर गोशाळा उभारणयात आलती
आहे. तळं खणताना तयाचयाभोिततीहती संरक्षक जाळती लािणयात
आलती आहे. एक रोधती बंधारा खणून तयात पाणती साठिणयाचा
प्रयतन करणयात आला आहे. आज शेकडो शेतकऱयांना या
रोधती बंधाऱयाचा फायिा होत आहे आणण फक् शहराततीलच
नाहती, तर पािसाचया पाणयाचतीहती यात साठिण होत आहे.
इथलया िोन डझन हापशयांमधये िॉटर ररचाज्ण आणण
शोषखड्डांचती सोय करणयात आलती आहे. गािाततील मुखय
नालयांमधये ररचाज्ण पॉईटं के ले आहेत. जयात चेंबर तयार करून
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गािचे प्रमुख श्ती. अणमत यांचया सांगणयानुसार पाणयाचती बचत
आणण संधारण करणयाचया या मोणहमेत गािातलया मुलांचाहती
सहभाग आहे. हे बाल जलणमत् आपलया घरती, शाळांमधये,
शेजारतीपाजारती पाणयाचती बचत करतात आणण आपले णमत्
आणण समजा यांना प्रेरणाहती िेतात. या बाल जलणमत्ांना
णपणयाचे पाणती लोकांना िाया घालिू न िेणयाचे प्रणशक्षण
िेणयात आले आहे. तसेच णजथे आंघोळ आणण कपडे धुणे
यांसाठती जासत पाणती िापरले जाते, तेहती थांबणिणयाचे प्रणशक्षण
िेणयात आले आहे. कोणताहती नळ गरजेणशिाय चालू राहणार
नाहती आणण कोणतयाहती नळातून पाणती णठबकत राहणार नाहती
याचतीहती ते काळजती घेतात.
कचरा अडणिणयाचा आणण पाणती जणमनतीत मुरिणयाचा प्रयतन
करणयात आला आहे.
गािात करणयात आलेलती लागिड बघणयाजोगती आहे.
येथे िोन हजारांपेक्षा जासत रोपे लािणयात आलती आणण तती
अजूनहती णजिंत ठेिणयात आलती आहेत. ततीन िषाांपूिषी लािलेलती
झाडे आता ततीन फुटांचती झालती आहेत आणण तती सािलती िेत
आहेत. झाडांचया रक्षणासाठती णसमेंटचे सुंिर कट्े बनणिणयात
आले आहेत आणण ते णतरंगयाचया रंगांनती रंगणिणयात आले
आहेत. मुलांना खेळणयासाठती येथे एक सुंिर बाग आहे, येथे
मुलांना खेळणयासाठती झोकयासारखती खेळणती आहेत. अटल
समृतती उद्ान नािाचया बागेत खु लया वयायामशाळेचती साधने
आहेत. णजथे लहान मुले, जयेष्ठ नागररक आणण तरुणहती सकाळ
संधयाकाळती णफरायला आणण वयायाम करायला शेकडोंचया
संखयेने येतात. ग्ामपंचायततीचया शाळांचे समाट्ण शाळांमधये
रूपांतर करणयात आले आहे. इथे मुले प्रोजेकटरचया साहाययाने
अभयास करतात. मुलांचया णपणयाचया पाणयासाठती सौर ऊजदेिर
चालणारती आरओ यंत्णा बसणिणयात आलती आहे. बाल
पंचायततीणिषयतीचे काम करत असताना मुलांचे भणिषय सुरणक्षत
करणयासाठती पंचायत जया सिरूपाचे काम करत आहे ते
णनणशचतच अनुकरणतीय आहे.
– नोडल अणधकारती,
आरएसजतीए-पंचायत राजस संसथा, यूपती
पाणती मौलयिान आहे; पण पाणयाचया उपलबधतेचती णसथतती गंभतीर आहे.

बै ग्ाम, तहसतील महू: उन्नत भारत अणभयान
बै गािात ग्ामतीण णिकासाचे उपक्रम राबणिणयात आले: इंणडयन
इणनसटट्ूट ऑफ टेकनॉलॉजती, इंिौर
बै हे भारताततील मधय प्रिेश राजयामधतील इंिौर णजलहा,
तहसतील महू येथतील गाि आहे. ते इंिौर णिभागांतग्णत येते. येथतील
एकू ण लोकसंखया १०४७ आहे आणण घरांचती संखया २३८
आहे. मणहलांचती लोकसंखया ४७.८% आहे. गािाततील साक्षरता
िर २३.३% आहे. येथे ‘अिसथा’ हती संज्ा गािाततील/घरांमधतील
पाणती आणण सिचछिता यांचा पुरिठा आणण मागणती यांचती पातळती
िश्णणिणयासाठती िापरणयात आलती आहे. ‘िजा्ण’ हती संज्ा पाणती
आणण सिचछितेचया सेिा यांचती पया्णप्ता आणण गुणित्ा यांचे
मूलयांकन करणयासाठती िापरणयात आलती आहे. गािपातळतीिरतील सिचछिता अणभयानाशती संबंणधत एक उपक्रम राबिणित
मागणती आणण पुरिठा यांचया प्रिाहांचा संिभ्ण िेणयासाठतीहती हती आहे.) या सि्ण अणभयानांमधये पाणयाचया महत्िािर भर
संज्ा िापरणयात आलती आहे.
िेणयात आला होता.
गािाततील पाणयाचया सि्णसाधारण उपलबधतेिर शाळेततील
णशक्षक मुलांना सिचछिता आणण आरोगय यांचयाणिषयती काय
णशकितात, हे अिलंबून असते. जया गािांमधये पाणयाचती टंचाई
आहे, अशा गािाततील णशक्षकांना मुलांना रोज आंघोळ करणे
आणण सिचछिता राखणे यांसारखया सियींणिषयती णशकिणे
णिसंगत िाटते, कारण तयांना गािाततील पाणतीटंचाईचती जाण आहे.
जया गािात पाणयाचया गुणित्ेचा प्रशन होता, अशा गािाततील
णशक्षकांना तयांनती मुलांना णशकिताना सिचछितेिर णकतती भर
द्ािा, असा प्रशन पडला होता. कारण गािात उपलबध असणाऱया
पाणयाचया गुणित्ेचती तयांना माणहतती होतती. उन्नत भारत अणभयान
आणण आयआयटती, इंिौर यांनती जलसंधारण आणण सिचछिता
यांचयाणिषयती एक जागृतती अणभयान राबिणिले. सरकारती
शाळा, णबग्ाम गाि, इंिौर येथतील आरोगय जागृतती अणभयान
(एमएपआरडतीचया आिेशांनुसार, आयआयटती इंिौर

हात धुणे, िातांचती सिचछिता, आंघोळ, िैयप्क्क
सिचछिता, पाणती कसे हाताळािे आणण साि्णजणनक सिचछिता या
सि्ण बाबततीत मुले खूपच जागरूक आहेत. घरात आणण संसथामधये
शौचालये असणयाचे फायिे तर तयांना तोंडपाठ आहेत. पण
तयांचती हती जागरूकता आणण तयांचे प्रतयक्ष ित्णन यांत मात् खूप
मोठा णिरोधाभास आहे.

Technology

या योजनांचया प्रातयणक्षकांमधये पाणतीटंचाई,
पाणतीसुरक्षा, पाणयाचती गुणित्ा, पाणयाचे णितरण, पाणती आणण
सिचछिता तसेच पया्णिरणपूरक सिचछितेचया सियती अशा
समसयांचा समािेश असला पाणहजे. या योजनांचती फक्
आखणतीच नाहती तर अंमलबजािणतीहती वहायला हिती. अशती

IITI & DA

Village
Management

िुषकाळती णििसांसाठती पाणती साठिा!

Participation

3

पाणती (स्ोत आणण िापर, सिचछिता(िैयप्क्क आरोगय,
सिचछिता आणण सिचछितेणिषयक सियती) आणण संसथातमक
भूणमका यांचयाणिषयती माणहतती गोळा करणयासाठती काहती ठराितीक
प्रशन णिचारले गेले आणण डेटा गोळा करणयात आला.
ग्ामपंचायततीचे णनिा्णणचत प्रणतणनधती, गाि पातळतीिरतील सरकारती
अणधकारती, समाजाततील णिणिध संसथांमधतील काया्णलयतीन
अणधकारती, गािाततील प्रभािशालती वयक्ती, णिणिध जातसमूहांचे
सिसय, मणहला, जयेष्ठ नागररक, वयापारती, िुकानिार आणण
कलाकार अशा णिणिध पातळयांिरतील भागधारकांकडू न
सामुिाणयक पातळतीिरतील माणहतती मोठ्ा प्रमाणािर गोळा करणयात
आलती.

ग्ामोिय संकलप
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प्रातयणक्षके राजय शासन आणण नागरती संसथांमधतील अणधकारती
यांचयासाठती पाणती आणण सिचछिता यांचे धडे िेणारती कें द्रे
बनततील.
रासायणनक, णजिाणूंशती संबंणधत आणण शारतीररक अशा
सि्ण पररमाणांचया दृणष्टकोनातून पाणयाचया गुणित्ेचा णिचार
वहायला हिा. िणू षत पाणयाचया सेिनामुळे आरोगयािर होणाऱया
पररणामांमुळे गरतीबांना गंभतीर आणथ्णक समसयांना सामोरे जािे
लागते. तसेच इंधन (अन्न णशजणयास िेळ लागते) आणण साबण/
सिचछितेचे साधन (कपडे धुणे आणण आंघोळ यांसाठती जासत
लागतात) यांचा अणतररक् खच्णहती आहेच. घरासाठती पाणती
आणणयाततील मणहला आणण मुले यांचया भूणमका जाणून घया आणण
समाजाचे तयांचयाणिषयती काय मत आहे हेसुद्ा जाणून घया.
WATSAN सेिा (णिवयांग, असपृशय, िणलत इ.) चती सामाणजक
बाजू जाणून घया आणण सेिा यंत्णेचया अभािामुळे या समूहािर
काय पररणाम होतो, ते जाणून घया.

अणधकारािर आधाररत दृणष्टकोन पूण्णतः सुशासनािर भर
िेतो, हती िसतुणसथतती आहे; पण तयाचबरोबर या संिभा्णमधये ग्ामतीण
भागात िाढत जाणाऱया सामाणजक आणण आणथ्णक असमानतेसहती
तो अधोरेणखत करतो. जयामुळे पाणती आणण सिचछिता
यांचयासंबंधतीचया सेिांचती संधती, उपलबधता आणण तया सेिा
परिडणे याबाबततीत फरक णनमा्णण होत आहेत.

जलसंधारण यशोगाथा: िारलाँग, णमझोराम
ठरणिले. णिकत घेणयात आलेलया तया टट् कचा िापर गािाततील
मोफत घंटागाडती महणून करणयात येणार होता. नंतर तया िाहनाचा
िापर गािकरती आणण शेजारचती गािे भाडे िेऊन अनय कारणांसाठती
वयािसाणयक पद्ततीने करतात. तयातून गोळा झालेलती रक्म
पंपाचती िेखभाल, ितीजणबले इ. साठती िापरलती जाते. या पद्ततीने
तयांनती आपलया समुिायास मोफत पाणतीपुरिठा के ला. िारलाँग हे
वयक्ती/अणधकारती यांचे उल्ेखनतीय योगिान
राजयाततील सगळयात सिचछि गािांपैकी एक आहे आणण या
(लागू असलयास):
गािाला सिाांत सिचछि गाि महणून िोनिा पुरसकार णमळाला आहे
ग्ामसभेने मंजूर के लेलती ग्ाम रोजगार पररषि (वहतीईसती), आणण २०१७-१८ मधये ऐझिल णजल्हात िुसरा क्रमांक आणण
िारलाँग हती सि्ण कामे करिून घेणारती सिवोच्च पररषि आहे. २०१८-१९ मधये णमझोराम सपधदेमधये णतसरा क्रमांक णमळाला
णमझोराम येथतील एका सामाणजक लेखापरतीक्षण गटाने िारलाँग आहे.
गािात ग्ामसभेिरमयान सामाणजक लेखापरतीक्षणहती के ले होते.
आधती नमूि के लयाप्रमाणे हती मालमत्ा संपूण्णपणे समुिायाचती आहे पररणाम
आणण मालमत्ेचया िेखभालतीसाठतीसुद्ा समुिायच जबाबिार
हती मालमत्ा आता या गािाला आठिडातून ततीन िेळा
आहे. या समुिायामधये पंपाचती िेखभाल, ितीजेचा खच्ण आणण
समुिायास के ला जाणारा पाणतीपुरिठा यांसाठती जबाबिार सिचछि पाणती पुरिू शकते आणण तेसुद्ा आधतीचया पतीएचईडती
असणाऱया एका सियंसेिती गटाचा समािेश आहे. येथतील पाणयाचया टाकीसोबत आणखती एका नितीन पाणयाचया टाकीमधून.
ग्ामसथांना पाणती मोफत पुरणिले जाते. इतर गािांनती या गोष्टतीचे आधतीचया १३ एलसतीपतीडती या प्रतयेक वयक्तीला होणाऱया
अनुकरण करणयासारखे आहे. या मालमत्ेचे वयिसथापन कसे पाणतीपुरिठ्ाचया तुलनेत आता ७२ एलसतीपतीडती हा खूपच
करािे यािर या समुिायाने णिचारणिणनमय के ला आणण सिचछिता सुधारलेला आकडा आहे. पेयजल आणण सिचछिता मंत्ालयाने
सेिेसाठती एक िाहन घेणयास रोख रकमेचे योगिान िेणयाचे सांणगतलेलया णकमान प्रमाणाचे णनकष तयामुळे पूण्ण होतात. मणहला
णजलहा: ऐझिल
बलॉकः णथंगुलथणलया
पंचायत: िारलाँग कृ षती पया्णिरण झोन २
णजओ-समनियक: २३.६३३४५,९२.८५४८६
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जतीिन पाणयािर अिलंबून आहे. जलस्ोत तुमचयािर अिलंबून आहेत.

आणण मुलांना पाणती भरणयासाठती लागणारा िेळ आता कमती
झाला आहे. आता कोरडा णििसांतहती तयांना पाणयासाठती
भलयामोठ्ा रांगेत थांबािे लागत नाहती; कारण तयांचया घराचया
५० मतीटरचया पररसरात तयांचयासाठती सिचछि पाणयाचती सोय
करणयात आलेलती आहे. या मालमत्ेमुळे लोकांना घरगुतती
िापरासाठती, गुरांसाठती आणण घरगुतती बागेसाठतीसुद्ा पुरेसे पाणती
णमळाले. ग्ामसभेत मांडणयात आलेलया प्रसतािामुळे काय
घडले, हे डोळयांनती पाणहलयामुळे लोकांना आता ग्ामसभेचे
महत्ि कळले आणण तयांनती आपलया समाजाचया णहतासाठती

ग्ामसभेत जासततीत जासत प्रमाणात भाग घेणयास आणण कलपना
सांगणयास, सूचना िेणयास आणण णनण्णय घेणयास सुरुिात
के लती.
ग्ामसथांसाठती आणण पय्णटकांसाठती बांधणयात आलेलया
एका मनोरंजन उद्ानासाठती नितीन पाणयाचती टाकी बांधणयात
आलती. गािाततील सगळयात उंच णठकाणती असणाऱया या
उद्ानात बसून लोक खालतील मनोहर दृशयांचा आनंि घेऊ
शकतात. एक सियंसेिती गट फुले आणण झाडे लािून या
उद्ानाचती िेखभाल करतो.

प्रतयक्ष काय्णक्षेत्ािरून
“मला माझया िारलाँगचा अणभमान आहे.
एमजतीएनआरईजतीएस आणण एसपतीएमआरएम यांचया
समनियातून आमचयासारखया गरतीब गािकऱयांचया गरजा
पूण्ण करणयासाठती येथे हती मालमत्ा उभती राणहलती, तयाबदिल
आमहती सुिैिती आहोत. याआधती आमहाला खूपच थोडे पाणती
णमळायचे. बायकामुलांना पाणती णमळिणयासाठती खूप िेळ
घालिािा लागायचा. पण आता आणखती एक टाकी
बांधलयामुळे घरगुतती िापरासाठती, धुणयासाठती, आंघोळतीसाठती
आणण गुरांसाठतीहती पुरेसे पाणती णमळत आहे.”

– के . लालझारणलआन, जॉब काड्ण क्र.-९२०,
िारलाँग

“एमजतीएनआरईजतीएस अंतग्णत येथे उभती करणयात
आलेलती हती मालमत्ा इतर णठकाणती उभारणयात आलेलया
मालमत्ांचया तुलनेत खूप छिोटती आहे, असे काहती जणांना
िाटेल. पण आमचयासारखया खूप लहान लोकसंखया
असणाऱया आणण छिोट्ा नोकऱया करणाऱयांचया गािासाठती हती
खूप मोठती कामणगरती आहे. गािाचे कामाचे अंिाजपत्क खूप
छिोटे आहे. आणण उत्म प्रततीचे साणहतय िापरून अशती मालमत्ा
बांधणे खूप कठतीण आहे. पाणयाचती णकमान गरज भागिणयासाठती
आमचया समुिायाने खूप संघष्ण के ला. पण आता आमचया
गािाततील सगळयात उंच णठकाणती ताठ मानेने तती टाकी उभती
आहे आणण संपणू ्ण गािाला पुरल
े इतकया सिचछि पाणयाचा
णनयणमत पुरिठा करत आहे, याचा मला आनंि आहे.”
– लालसाईलोआ, जॉब काड्ण क्र.-६३८ डती, िारलाँग

मेिम येथतील गािकऱयांचया घरापयांत पोहोचणिले
सिचछि आणण शुद् पाणती
कामाचा पररचयः

संपूण्ण गािासाठती पाणयाचा स्ोत होते जे णहिाळयात कोरडे पडत
असत. पाणती भरणयासाठती गािकऱयांना मोठ्ा रांगेत थांबािे
लागत असे आणण कोरडा ऋतुंमधये तर कधतीकधती पूण्ण रात्भर
रांगेत थांबािे लागत असे.हे पाणयाचे स्ोत सांडपाणयाचया
नणलका आणण सियंपाकघर, सेणपटक टँक येथतील घरगुतती कचरा
यांचयामुळे िणू षत झाले होते. तयामुळे पाणयाचती गुणित्ाहती
फारशती चांगलती नवहतती. तयामुळे प्रणक्रया के लयाणशिाय हे पाणती
िापरणयायोगयहती नवहते.

मेिम गािात एकू ण २१७ घरे आहेत आणण २०११
चया जनगणनेनुसार या गािाचती लोकसंखया १०७३ इतकी
होतती. णजलहा मुखयालय कोलाणसबचया पणशचमेला २९ णक.मती
.अंतरािर आणण णबलखािणथलर या बलॉक मुखयालयापासून
३९ णक.मती. चया अंतरािर आणण राजयाचती राजधानती ऐझिल
पासून १०० णक.मती. चया अंतरािर िसलेले आहे. गािाचती
लोकसंखया कमती असूनहती गािकऱयांचया मूलभूत सुणिधांचया
गरजा मोठ्ा लोकसंखयेइतकयाच आहेत. ग्ामसभेत िाणष्णक कामाचती गरज:
कृ णतयोजनांमधये कोणतती कामे समाणिष्ट करायचती याचा णिचार
आधती गािास पतीएचइडतीतफदे पेयजल पुरिठा होत
करताना बहुतांश गािकऱयांनती सिचछि पाणती, णमळणे गरजेचे
आहे, असे सुचणिले. तया िेळेस ततीन णठकाणती असणारे झरे हेच असे. तयासाठती साधारण ६०,००० णलटरचती टाकी होतती
जल प्रिूषण हे समाजिूषण.

ग्ामोिय संकलप

41

आणण ९ साि्णजणनक णठकाणांिरून आठिडातून एकिा हे
पाणती गािास पुरिले जात असे. प्रतयेक घरास आठिडाला
िरडोई ५६ णलटर महणजे ८ एलपतीसतीडती पाणती पुरणिले जात होते
जे पेयजल आणण सिचछिता मंत्ालयाने णनिदेणशत के लेलया
णनकषांपेक्षा खूपच कमती होते. गुरांसाठती आणण शेततीसाठती पुरेसे
पाणती उपलबध होत नवहते. या गािात िोन जलस्ोत होते, बिंगिाई
लुई जो मेिम गािापासून ३.५ णक.मती. िरू होता आणण पू िािला
तुई लाक लुई जो गािापासून १.५ णक.मती. अंतरािर होता. हे
पाणयाचे बारामाहती स्ोत होते. हे िोन स्ोत गािाला िष्णभर
पाणतीपुरिठा करू शकत होते, तसेच गुरे आणण शेतती यांसाठतीहती
पाणती पुरिू शकत होते. गुरुतिाकष्णणाचया णनयमांनुसार िाहणाऱया
प्रिाहामधून जलिाणहनयांमधून पाणती गोळा करून पुरिता येऊ
सकत होते. आणण तयासाठती पतीएचईडती साठिणतीसाठती टाकी पुरिू
शकत होते पण तयांचयाकडे पाणयाचया टाकीचया बांधकामाचती
तरतूि नवहतती.
गािाचती गरज भागिणयासाठती पाणयाचती टाकी कशती
बांधािती, यासाठती गािकऱयांनती ग्ामसभेत प्रितीघ्ण चचा्ण के लती.

तयानंतर गािकऱयांनती िेंगथर येथे २ लाख णलटर क्षमतेचती पाणयाचती
टाकी बांधणयाचा णनण्णय घेतला कारण ते गािाततील सगळयात उंच
णठकाण होते आणण णतथून गािाला गुरुतिाकष्णणाचा णनयम िापरून
पाणतीपुरिठा करणे शकय होणार होते.
आवहाने:
हती मालमत्ा तयार झालयानंतर ग्ामपंचायत/
ग्ामसणमततीकडे सुपूि्ण करायचती होतती. या टाकीचती िेखभाल आणण
गािकऱयांना णितरण याचती जबाबिारती समुिायाचती होतती. शाशित
वयिसथापन आणण समुिायास कायम लाभ णमळणे यांसाठती योगय
वयिसथापन, चांगले सहकाय्ण आणण उत्म नेतृति यांचती गरज
असणार आहे. भणिषयात, जलिाणहनया बिलणे, जलस्ोत
िाढणिणे, हे एक आवहान असणार आहे. तयाखेरतीज, मालमत्ा
तयार करणयाचया टपपयात जयाप्रमाणे कामे उपलबध होत होतती,
तसे होणार नाहती. णनधतीचती कमतरता आणण जलस्ोत
वयिसथापनाततील तांणत्क ज्ानाचा अभाि या आवहानांचा सामना
गािकऱयांना करािा लागू शकतो.

जलपुनभ्णरणाततील समुिायाचा सहभाग णबलखािणथलर ग्ामतीण णिकास बलॉक
णमझोराममधतील नवयाने तयार करणयात आलेलया ८
(आठ) णजल्हांपैकी एक असणाऱया कोलाणसब णजल्हाचे
प्रशासकीय मुखयालय ऐझिल णजल्हाचया उत्रेस आहे. १९५७
सालती आपलया राष्टट्णपतयाचया जयंततीचया णििशती ग्ामतीण णिकास
बलॉक महणून कोलाणसबचती णनणम्णतती करणयात आलती. आणण णतथे
एका प्रकलप काय्णकारती अणधकाऱयाचती णनयु क्ती करणयात आलती.
नंतर णिभागतीय प्रशासकीय अणधकाऱयाने येथतील कारभार पाहािा,
अशती सुधारणा तयात नंतर करणयात आलती.
अनु.
क्र.

कामाचे नाि

मालमत्ा आयडती/
िक्ण कोड

1

मेिम येथतील
जलपुनभ्णरण
संरचनेचे बांधकाम

2205002018/
WC/1853

खच्ण

आणथ्णक िष्ण

रु. १३.५ 2015लाख 2016

१९७२ सालती णमझोरामला कें द्रशाणसत प्रिेश महणून
मानयता णमळालती तेवहा ५ मे १९७५ रोजती कोलाणसबला
उपणिभागाचे मुखयालय बनणिणयात आले. आणण णतथे एका
उपणिभागतीय अणधकाऱयाचती णनयु क्ती करणयात आलती. ततीन
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िशकांपेक्षा जासत काळ प्रशासनाचे मुखयालय असलयामुळे
णमझोराम सरकारने १९९८ सालती ऐझिल णजल्हाचया
णत्कू टतीकरणापाठोपाठ कोलाणसबला आताचा णजल्हाचा िजा्ण
णिला.
ग्ामपंचायत: मधयम
कृ षती पया्णिरण झोन: झोन ३
भौगोणलक संिभ्ण: २४.१८३३,९२.५७८१६
खच्ण आणण आणथ्णक िष्ण:
अंमलबजािणतीचती प्रणक्रया:
ग्ामसभेने प्रकलपांचया िाणष्णक याितीत/िाणष्णक कृ तती
योजनेत समािेश के लयानंतर २०१५ पासून एमजतीएनआरईजतीएस
अंतग्णत कामाचती अंमलबजािणती सुरू झालती. इथे सुरू करणयात
आलेलती बहुतेक कामे गािकऱयांचया सूचना आणण प्रसताि यांचया
आधारािरच सुरू करणयात आलती होतती. सि्ण कामे साि्णजणनक
जणमनतीिर सुरू करणयात आलती आणण उभारणयात आलेलया
मालमत्ेचती मालकीहती समुिायाके डच होतती.
णनज्णल ग्हांिर जतीिन नाहती.

आधती नमूि के लयाप्रमाणे ग्ामसभेततील गािकऱयांना
पाणयाचया टाकीचे बांधकाम गरजेचे िाटले. एमजतीएनआरईजतीएस
अंतग्णत पाणयाचती साठिण करणयाचया टाकीचे काम सुरू झाले की
पतीएचईडती पाईपलाईन पुरिेल, असे तयांनती सांणगतले.
एमजतीएनआरईजतीएस आणण पतीएचईडती या िोहोंमधये समनिय
साधणयामधये गािकऱयांनती खूप महत्िाचती भूणमका णनभािलती
कारण गािकरती सितः आपलया गािात हती कामे सुरू करािती,
यासाठती या िोनहती णिभागांकडे गेले.

घरांमधये पाणयाचे णितरण करणयाचे काम ग्ाम
सणमततीने हातती घेतले आणण तयासाठती तयांनती गािात
WATSAN सणमतती सथाणपत के लती. प्रतयेक घरातून पाणयाचया
कनेकशनसाठती १०० रुपये माणसक फी गोळा के लती आणण
तयाततील ३० रुपये नंतर िर मणहनयाला पाईपलाईनचया
िेखभालतीसाठती तसेच िॉटरमन आणण लाईनमन यांचया
पगारासाठती िापरणयात आले. पूण्ण गािाचा पाणती पुरिठा,
िेखभाल, फी गोळा करणे आणण सिचछिता यांचती जबाबिारती
मेिम येथतील पाणयाचती साठिण करणयाचया टाकीचा खच्ण WATSAN सणमततीकडे आहे.
एमजतीएनआरईजतीएस मधतील साणहतय िापरून भागिणयात आला,
आधती नमूि के लयाप्रमाणे हे काम साि्णजणनक आरोगय
अकुशल कामाचे २३९१ णििस हा तयाचा णहशेब होता. १५ यंत्णा णिभाग आणण एमजतीएनआरईजतीएस यांचया समनियातून
नोवहेंबर २०१५ रोजती बांधकाम सुरू झाले आणण ५ फे ब्ुिारती पूण्ण के ले गेले. पतीएचईडती ने पाणयाचया स्ोतांपासून णितरण
२०१६ रोजती संपले. काम सुरू झालयानंतर लगेचच पतीएचईडतीनेहती टाकीपयांत लागणारे पाईप आणण साि्णजणनक णितरणाचया
स्ोतांमधून पाणती गोळा करणयासाठती पाईपलाईन टाकणयास सुरुिात जागेपयांतचे पाईप यासाठती लागणाऱया पाईपसचती वयिसथा के लती.
के लती. ग्ामतीण णिकास णिभाग आणण पतीएचई णिभाग यांचयामधये घरगुतती कनेकशनसाठती लागणाऱया पाईपचा खच्ण सिर लाभाथया्णने
या प्रकलपाचया अंमलबजािणतीसचया बाबततीत कोणताहती मतभेि उचलला.
नवहता, तयामुळे गािकरती खूश होते. एका समाजणहताचया
– िनलालमारोईया, संचालक, एसआयआरडती, णमझोराम
कामासाठती योगय समनिय साधला गेला.

णपको हायडट् ोचे णपको जलणिद्ुत प्रकलप आणण शतीतगृहे
रुताग हा भारत सरकारचया प्रमुख शास्त्रतीय सल्ागार
काया्णलयाचे साहायय लाभलेला उपक्रम आहे, जयाद्ारे ग्ामतीण
भागाततील मागणतीनुसार तंत्ज्ान णिकणसत के ले जाते. तयार
उपलबध असणारे पाणयाचे पंप फायिेशतीर ठरू शकतात आणण
उत्राखंडमधये णपको हायडट् ो पािर प्ांटस आणण
शतीतगृहासाठतीचा तयांचा िापर यांचे प्रातयणक्षक िेणयात आले.
या तंत्ज्ानाचती प्रणतकृ तती बनणिता येईल आणण रुताग
आयआयटती, रुरकी तयासाठती लागणारे तांणत्क साहायय आणण
प्रणशक्षण िेऊ शके ल.

एका छिोटा झऱयाचा िापर करू शकते आणण तेसुद्ा पया्णिरणास
कोणततीहती हानती न पोहोचिता.

सूक्म जलणिद्ुत एकसप्ॉयटेशनशती संबंणधत समसया
शकयतो आणथ्णक असतात. प्रतयेक प्रसताणित साईटला तया
साईटचया णिणशष्ट पररणसथशती जुळिून घेणाऱया एका णिणशष्ट
णडझाईन पॅरामतीटरचया टबा्णईनचती गरज असते, जो हेड आणण
णडसचाज्ण कं णडशनशती अनुरूप असेल. तयामुळे टबा्णईनचा खच्ण
िाढू शकतो आणण असे एक णकं िा िोनच टबा्णईन णडझाईन करून
तयार के ले जाऊ शकतात. आणण तयाचयाशती संबंणधत इतर
णपको हायडट् ो पॉिर प्ांटससाठती पंपाचा टबा्णईन महणून के ला साणहतयामुळे एकं िर जलणिद्ुत योजनेचा खच्ण िाढतो.
जाणारा िापर
तयामुळे खणच्णक टबा्णईनचा िापर करणयापेक्षा बाजारात
ऊजदेचती कमतरता आणण पया्णिरणाचया समसया यांमुळे उपलबध असणाऱया पंपांचा िापर करणे हा तयािरतील उपाय आहे.
ग्ामतीण समाजाततील ऊजदेचती गरज भागणिणयासाठती अपारंपररक छिोट्ा प्रमाणािरतील णिद्ुतणनणम्णततीसाठती णिणशष्ट णडसचाज्ण
ऊजा्ण स्ोत महत्िाचा पया्णय महणून उियास येत आहेत. िुग्णम पररणसथतींमधये सेंणटट् फयूगल पंप उपयु क् ठरतात. या पंपामधये
भागाततील समुिायांना ितीज पुरिठा करणयासाठती जलणिद्ुत पाणयाचया णडसचाज्णचे प्रमाण णनयणमत करणारती यंत्णा नसते. पाट्ण
ऊजा्णणनणम्णतती हा शाशित पया्णय आहे, असे िाटते. णपको हायडट् ो फ्ो कं णडशनस मधये या काय्णक्षमतेिर णिपरतीत पररणाम होतो
पॉिर णिकें णद्रत सिरूपात कमती णकमततीत जासत जतीिनमान तयामुळे तया णिणशष्ट पंपाचया उपकरणाचा िापर काय्णक्षम टबा्णईन
असणारती ितीज णनमा्णण करणयासाठती (५ णक. िॅ. चया रेंजमधतील) महणून णिणिध प्रकारचया हेड्स आणण णडसचाज्णसाठती करता येतो.
पािसाचया पाणयाचती बँक िाचिेल तुमचती बँक

ग्ामोिय संकलप
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रुताग आयआयटती, रुरकीने एक कमती खचा्णततील सुधाररत
सेंणटट् फयूगल पंप णिकणसत के ला आहे, जयात उच्च काय्णक्षमता
कायम ठेिून प्रिाह णनयंत्ण करणारती यंत्णा आहे. हे सुधाररत पंप
झऱयाचया प्रािाहाचा िेग कमतीजासत झाला तरती, किाणचत िष्णभर
ऊजा्णणनणम्णतती करणयास उपयु क् ठरततील. एका णिणशष्ट साईटपेक्षा
मोठ्ा साईटचया पररमाणांमधयेहती हे पंप किाणचत कामती येऊ
शकततील. प्रिाह णनयंत्ण यंत्णेमुळे पाट्ण लोड काय्णक्षमता सुधारते.
या पंपाचती णकं मत ५ णकलोिॅटचया पंपासाठती अंिाजे ५०,०००/६०,००० रुपये इतकी आहे. तर पारंपररक टबा्णईनसणहत संपूण्ण
जलणिद्ुतणनणम्णतती यंत्णेचती णकं मत जिळपास १.२५ लाख/
णक.िॅ. इतकी आहे.
णिणिध हेड्स आणण णडसचाज्ण साठती मोठ्ा प्रमाणािर
णनमषीतती के लती गेलती असता टबा्णईन मोडिर िापरला जाणारा पंप हा
तयाचया कमती णकमततीचया टबा्णईनसमुळे सगळयात सिसत आणण
सोयतीसकर पया्णय आहे. या पंपाचे पाटस्ण सहजपणे उपलबध होत
असलयाने याचती िेखभाल करणे सोपे आहे. सूक्म जलणिद्ुत
पॉिर प्ांटचा पेबॅक कालािधती हा िोन िषाांपेक्षा कमती असतो. जो
पारंपररक टबा्णईनपेक्षा खूपच कमती आहे.
णपको हायडट् ो प्ांटसमधये टबा्णईन महणून िापरणयात आलेलया
पंपांचती छिायाणचत्े
णपको हायडट् ोचती शतीतगृहे
णहमालयतीन प्रिेशाततील अथ्णवयिसथेमधये शेततीचे महत्िाचे
योगिान आहे. या प्रिेशात मोठ्ा प्रमाणात फळे आणण भाजयांचे

गंभतीर समसया असते. सथाणनक रणहिाशयांकडू न णमळालेलया
माणहततीचया आधारािर, मोठ्ा प्रमाणािर भाजया आणण णपकांचे
उतपािन घेतले जाते/लागिड के लती जाते आणण या उतपािनांमधतील
बहुतांश भाग (१० ते ५० टक्े ) णहमाचल आणण उत्राखंड या
प्रिेशांमधतील णिणिध राजयांत सथाणनक पातळतीिर योगय शतीतगृहे
नसलयामुळे िाया जातो. शेतकऱयांकडे ितीघ्णकालतीन साठिण
आणण जतन यांसाठती अगिती णसणमत पया्णय असतात. पररणामती,
शेतकऱयांना सथाणनक बाजारपेठेत कमती णकमततीला तयांचती फळे
आणण भाजया णिकािती लागतात. तयाचा िाईट पररणाम तयांचया
उपजतीणिके िर होतो.
आपलया िेशाततील णहमालयतीन प्रिेश आणण डोंगराळ
भागांना डोंगरातून िाहणारे नैसणग्णक धबधबे, झरे आणण नद्ा यांचे
िरिान लाभले आहे. हे जलस्ोत णिद्ुतणनणम्णततीसाठती भरपूर संधती
उपलबध करून िेतात, जयामुळे पायाभूत सुणिधा णिकणसत
होणयास मित होऊ शकते, जयायोगे सथाणनक लोकांसाठती नितीन
आणण अणतररक् उपणजणिकांचती साधने णनमा्णण होणयास आणण
तयांचती अथ्णवयिसथा सुधारणयास मित होऊ शकते.
िरतील समसयांसाठती शाशित उपाय महणून रुताग,
आयआयटती, रुरकी ने शेतकऱयांना ितीघ्ण काळासाठती तयांचती णपके
साठिता यािती आणण तयायोगे तयांचा नफा िाढािा आणण
राहणतीमान सुधारािे यासाठती कमती खचा्णततील शतीतगृह णिकणसत
के ले. या प्रिेशाततील बहुतांश भागांमधये लघु जलणिद्ुत प्रकलप
णिकणसत करणयाचती क्षमता आहे. णपको हायडट् ोपॉिर प्ांटसचया
रूपाततील एसएचपती प्ांटस या शतीतगृहांचया शृंखलांना
णिद्ुतपुरिठा करू शकतात आणण तयामुळे बाजारात मागणती
नसताना भाजया आणण फळे शतीतगृहात साठिलती जाऊ शकतात.
सूक्म जलणिद्ुतणनणम्णतती आणण शतीतगृहे यांचे एकीकरण या

टबा्णईन महणून पंपाचा िापर

पतीक घेतले जाते आणण ितीजेचया अनुपलबधतेमुळे णिणशष्ट
काळानंतर तयांचती साठिण करणे कठतीण असते. महणूनच अशा
प्रिेशांमधये नाशिंत फळे आणण भाजया यांचती साठिण हती एक
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टबा्णईन महणून पंपाचा िापर करतानाचे छिायाणचत्
आज पाणती िाचिा आणण ते उद्ा िापरा

प्रिेशाततील अथ्णकारणासाठती वयिहाय्ण आणण साधय करता
येणयाजोगा पया्णय आहे.
जया बनषी गािात हे तंत्ज्ान िापरणयात आले आहे णतथे
जिळपास ५० कु टु ंबे राहतात आणण तया गािाचया आसपास ३३
गािे आहेत. णतथे िरिषषी ३०००-४००० णकलो सफरचंिे,
टॉमेटो, बटाटे, बतीनस णपकिले जातात. बाजारपेठेत मागणती
नसलयाने गािकऱयांना आपले उतपािन अतयंत कमती णकमततीला
णिकािे लागते, जयामुळे तयांचे प्रचंड आणथ्णक नुकसान होते.
शतीतगृहांचा िापर करून हे टाळले जाऊ शकते. शेतकरती
शतीतगृहांमधये आपले पतीक साठिू शकतात आणण नंतर चढ्ा
भािाने णिकू शकतात. सि्णसाधारणपणे एक शेतकरती
रु.१,००,००० ते २,००,०००/- प्रणतिष्ण इतकया णकमततीचती
फळे आणण भाजतीपाला णपकितो. शतीतगृह सुणिधेचया अभािामुळे
यांततील जिळपास ३०% िाया जाते. जर हे पतीक सथाणनक
पातळतीिर तयार के लेलया शतीतगृहांमधये साठिले गेले, तर िाया
जाणारे हे ३०% उतपन्न िाचिले जाऊ शकते आणण तयाचती णकं मत
पुनहा णमळिलती जाऊ शकते.

बनषी येथतील शतीतगृह णपको हायडट् ोने बनिले आहे. तयाचती
क्षमता ५ णकलोिॅट इतकी आहे. हे शतीतगृह १.५ -२.० णक.िॅ.
इतकीच ऊजा्ण िापरत आहे. तर उरलेलती ३ णक.िॅ.चती ऊजा्ण
सथाणनक भागाततील णििे आणण अनय कारणांसाठती िापरलती जाऊ
शकते आणण तयातून णमळालेले उतपन्न यंत्णेचती अथ्णवयिसथा
सुधारणयासाठती िापरले जाऊ शकते. जयातून रोपाचती णकं मत
णकमान िेळेत िसूल होऊ शकते. इथे बसणिणयात आलेलया या
यंत्णेचती अंिाजे णकं मत सगळे णमळू न ८-१० लाख इतकी
आहे.
ऋणणनिदेश - रुताग हा भारत सरकारचया प्रमुख
शास्त्रतीय सल्ागार यांचे साहायय लाभलेला उपक्रम आहे.
लेखक पतीएसए चे काया्णलय आणण रुताग काय्णक्रम यांनती
सतत णिलेला पाणठंबा आणण प्रोतसाहन यासाठती लेखक तयांचा
आभारती आहे.

रुरकी)

(प्रा. राजेशिर सैनती, ग्ामतीण तंत्ज्ान कृ तती गट, आयआयटती,

उत्रकाशती णजलहा (उत्राखंड) येथतील बनषी गािाततील
णपको हायडट् ो आधाररत शतीतगृहाचती छिायाणचत्े

पाणती िाचिा, जतीि िाचिा.

ग्ामोिय संकलप
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बातमया आणण घडामोडती

ग, कें द्रतीय मंत्ती, शेतती आणण शेतकरती कलयाण,
श्ती.नरेंग्ामतीद्रणणसंणिकास
आणण पंचायत राज यांनती कृ णषक्षेत्ाततील

प्रणतभेस प्रोतसाहन णिले जािे, असे आिाहन के ले आहे. १ माच्ण रोजती
पूसा कृ षती णिज्ान मेळािा-२०२० चे उि्घाटन करताना ते महणाले,
‘भारतात िरिषषी णिद्ापतीठांमधून पििती घेऊन बाहेर पडणारे कृ णषशास्त्रज्
आणण णिशेषज् यांचा खणजना आहे.’ “शासन णनधती, अनुिाने आणण
भत्े िेऊ शकते; पण शेततीमधये रस असणे गरजेचे आहे. यासाठती
शेततीला एक फायिेशतीर उपक्रम बनणिणे गरजेचे आहे. या वयिसायाने
िेशाचया गरजा पूण्ण के लया पाणहजेत. सकल गृह उतपािनामधतील
आणण णनया्णततीमधतील शेततीचा िाटा िाढेल,” असे ते पुढे महणाले.
“एक लठ्ठ पगाराचती नोकरती णमळिून तुमचया कररअरचे
साथ्णक होत नाहती णकं िा फक् णशक्षण णकं िा संशोधनात गुंतून
राहूनहती. तुमहती तुमचया भागाततील यशसिती शेतकरती बनायला हिं.
िरिषषी णनिृत् होणाऱया शेततीतजज्ांनतीसुद्ा शेततीमधये भाग घेऊन
इतरांना प्रेरणा द्ायला हिती. तुमचयातला शेतकरती णजिंत राहायला
हिा. फािलया िेळात तुमहती तुमचया परसिाराततील बागेत प्रयोग
करू शकता,” असे श्ती. तोमर महणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोिती यांनती शेततीला प्राधानय णिले आहे आणण
शेतकऱयाचे उतपन्न २०२२ सालापयांत िुपपट करणयाचे लक्य समोर
ठेिले आहे, असे श्ती. तोमर महणाले. याच उदिेशाने शासनाने
शेतकऱयांना इनपुट णकमततीचया ितीडपट एमएसपती िेणयाचती हमती णिलती
आहे. आणण िरिषषी पतीएम-णकसान योजनेत समाणिष्ट असणाऱया
शेतकऱयांना िरिषषी ६,००० रुपये णमळणयाचती वयिसथा के लती आहे.
तसेच णकसान क्रेणडट काड्णिर १,६०,००० रुपयांचे कज्ण िेणयाचती
सुणिधाहती उपलबध करून णिलती आहे. शेतकऱयांना या लाभांचे
णितरण करताना पूण्ण पारिश्णकता बाळगलती जाईल आणण यांत
मधयसथ णकं िा िलाल यांना कोणततीहती जागा नाहती, अशती हमती णिलती
आहे. णशिाय, शेततीसाठती कधतीच णनधतीचा आणण अथ्णसक
ं लपाततील
पाणठंबयाचा तुटिडा असणार नाहती, असेहती ते महणाले.
२९ फे ब्ुिारती रोजती प्रधानमंतयांनती कोऑपरेणटवह फाणमांगला
प्रोतसाहन िेणयासाठती १०,००० नितीन शेतकरती उतपािक संसथाचती
(एफपतीओ) नोंिणती के लती. पेरणती, कापणती ते णितरण आणण
माकदे णटंगपयांतचया शेततीशती संबंणधत सि्ण उपक्रमांसाठती प्रतयेक
एफपतीओ ला १५ लाख रुपये िेणयात येततील आणण तयासाठती
अथ्णसंकलपामधये रु. ६,६०० करोडचती तरतूि करणयात आलती
आहे. यासाठती नाबाड्ण आणण एनसतीडतीसती यांनती रु. १,५००
करोडचती क्रेणडट गॅरंटती फं ड तयार के ला आहे.
उद्ृत – (पतीआयबतीचती ०१ माच्ण २०२० रोजती रात्ती ७.०३ णमणनटांचती पोसट, णिल्ती)
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२०२४ सालापयांत ग्ामतीण भागाततील प्रतयेक घरात जलिाणहनतीद्ारा
पाणती पुरिठा वहािा, यासाठती जल जतीिन णमशन. राजय सरकारबरोबर
जलस्ोतांचे वयिसथापन करणे आणण एकाणतमक आणण समग् पाणती
पुरिठा यासाठती नितीन मंत्ालय- “जल शक्ती मंत्ालय”
सि्ण भारततीयांना शुद् आणण सिचछि पेयजल पुरणिणे, या गोष्टतीस
शासन प्राधानय िेते.
श्तीमतती णनम्णला सतीतारामन, कें द्रतीय मंत्ती, णित् आणण
कॉपवोरेट अफे अस्ण महणालया,जलसुरक्षेचती हमती िेणे आणण सि्ण
भारततीयांना पुरेसे पेयजल पुरणिणे, या गोष्टतीस सरकार प्राधानय िेत
आहे. संसिेमधये २०१९-२० सालचा कें द्रतीय अथ्णसंकलप सािर
करताना श्तीमतती सतीतारामन महणालया, ‘जल शक्ती मंत्ालयाचती
णनणम्णतती करून, तसेच जलस्ोत मंत्ालय, निती णिकास, गंगा
शुद्तीकरण प्रकलप आणण पेयजल आणण सिचछिता मंत्ालय यांचे
एकीकरण करून या दृष्टतीने सगळयात महत्िाचे पाऊल उचललेले
आहे. हे नितीन मंत्ालय आपलया जलस्ोतांचे वयिसथापन,
एकाणतमक आणण समग् पद्ततीने पाणतीपुरिठा करणयाकडे लक्ष
पुरिेल. तसेच जल जतीिन णमशन अंतग्णत २०२४ सालापयांत
ग्ामतीण भागाततील प्रतयेक घरात जलिाणहनतीद्ारा (हर घर जल)
पाणती पुरिठा वहािा, यासाठती राजय सरकारबरोबर काम करेल.’
पेयजल आणण सिचछिता मंत्ालयाने हातती घेतलेला हा
उपक्रम सथाणनक पातळतीिर पाणयाचती मागणती आणण पुरिठा यांचया
एकाणतमक वयिसथापनािर भर िेईल. तयात पािसाचया पाणयाचे
पुनभ्णरण, भूजल ररचाज्ण आणण घरगुतती सांडपाणयाचा शेततीसाठती
िापर करणे अशा स्ोताचया शाशिततेसाठती मित करणाऱया
पायाभूत सुणिधा णनमा्णण करणयाचाहती समािेश असेल. िेशभरात
शाशित पाणती पुरिठा वयिसथापनाचे आपले उणदिष्ट साधय
करणयासाठती जल जतीिन णमशन कें द्र आणण राजय सरकारचया
अनय योजनांबरोबरहती समनिय साधेल.
उद्ृत – (प्रेस इनफमदेशन बयूरो, भारत सरकार.
णित् मंत्ालय, तारतीख ५.७. २०१९)

तहानलेलया माणसासाठती पाणयाचा एक थेंब मणभर सोनयापेक्षाहती मौलयिान असतो.
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मसकार, सिचछिता आणण आरोगय यांचयाणिषयती तुमहाला 6.
णकतती माणहतती आहे, हे पाहणयासाठती पुढे एक प्रशनसंच a.
णिलेला आहे. सि्ण योगय उत्रांना गोल खूण करा (िेगळया b.
कागिािर सोडिा; जेणेकरून याच चाचणतीचा पुनहा िापर करता c.
येईल). संच सोडिून झालयािर पुढतील पानािर णिलेलती उत्रे तुमहती d.
तपासून पाहू शकता. चला तर मग प्रामाणणकपणे या प्रशनांचती उत्रे
7.
द्ा आणण इतरांनाहती हती चाचणती द्ायला आणण णशकायला सांगा.
a.
1. ग्ाम जल आणण सिचछिता सणमतती महणजे
b.
a.

मानिती भंगतीकाम हे
अमानिती आहे
आरोगयास हानतीकारक आहे
बेकायिेशतीर आहे आणण गुनहा आहे
िरतीलपैकी सि्ण

ग्ामतीण सिचछिता माट्ण महणजे
ग्ामपंचायततीचा सिचछिता साणहतय णिभाग
शासनाने बलॉक पातळतीिर प्रसथाणपत के लेले सिचछिता साणहतयाचे
िुकान
ग्ामतीण भागांमधये सिचछिता साणहतयाचती णिक्री करणारे कें द्र

b.
c.
d.

सिचछितेचती काळजती घेणयासाठती शासनाने णनयु क् के लेलया
कम्णचाऱयांचती सणमतती
c.
गािकऱयांनती णनिडलेलती सणमतती
गािाततील सियंसेिकांचती सणमतती
8.
ग्ामपंचायततीचती उपसणमतती
a.

2.

गािात योगय पद्ततीने सिचछिता राखणे हती जबाबिारती आहे

a.
b.
c.
d.

गािकऱयांचती
ग्ामपंचायततीचती
आरोगयसेिकांचती
िरतील सिाांचती

3.

खालतीलपैकी कोणते णिधान बरोबर आहे?

a.
b.
c.

लहान मुलाचती णिष्ठा हती घातक नसते
लहान मुलाचती णिष्ठा कमती घातक असते.
लहान मुलाचती णिष्ठा हती मोठ्ा माणसाचया णिष्ठेइतकीच घातक 10. प्राणयांचया शेणाचती णिलहेिाट लािणयाचा खालतीलपैकी
असते.
सगळयात चांगला उपाय कोणता?
a.
कं पोणसटंग
शौचालयाचे सगळयात महत्िाचे उणदिष्ट आहे.
b.
बायो-गॅस प्ांटमधये तयािर प्रणक्रया करणे
आराम णमळणे
c.
जाळू न टाकणे
पत िाढणे
णिष्ठेशती मानिती संपक्ण न येणे
11. पाणती आणण सिचछिता यांचती वयिसथा ग्ामपंचायततीिर

4.
a.
b.
c.

5.

भारताततील गािांसाठती कोणतया प्रकारचे शौचालय
सगळयात जासत अनुरूप आणण परिडणारे आहे?

a.
b.
c.

पया्णिरणपूरक शौचालये
खड्ा शौचालय
सेणपटक टँक शौचालय

पाणती िाचिा. णिशिाचे भणिषय तुमचया हातती आहे.

b.
c.

प्ाणसटकसचा िापर कमती करणे गरजेचे आहे कारण
प्ाणसटक पया्णिरणास प्रिूणषत करते.
आरोगयसिचछितेचया काय्णक्षमतेिर पररणाम करते.
प्ाणसटकमुळे तिचारोग होतात.

9.

ग्ामतीण भागाततील कचऱयाचती णिलहेिाट लािणयाचा
सगळयात चांगला माग्ण महणजे

a.
b.
c.

तो पाणयात/तलािात टाकणे
सि्ण घरांमधून तो कचरा जाळू न टाकणयास सांगणे
शास्त्रतीय पद्ततीने तो िेगळा करणे आणण योगय तांणत्क उपाय
अिलंणबणे

सोपणिणयाचे मुखय कारण खालतीलपैकी कोणते आहे?
a.
b.
c.

प्रशासकीय णिभागांिर अणतररक् भार आहे
खच्ण कमती करणे
गािे आणण गािांचे प्रणतणनधती यांनती तयांचया भागासाठती
णिकासयोजना आखलती, अमलात आणलती आणण तयािर
िेखभाल के लती तर सिवोत्म पररणाम साधला जाईल
ग्ामोिय संकलप
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12. योगय िापर के ला असता खालतीलपैकी कोणतया गोष्टतीमुळे
पाणती णपणयायोगय होते?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

उकळणे
क्लोरतीन घालणे
गाळणे
सूय्णप्रकाशात णनजांतुकीकरण करणे
पाणयाततील कण खालती बसू िेणे
िरतीलपैकी सि्ण

13. खालतीलपैकी अणतसाराचती अचूक वयाखया कोणतती?
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

हाताने खोिलेलती झाकण असलेलती णिणहर
बोअरहोल
पािसाचे पाणलोट क्षेत्
िरतीलपैकी सि्ण

15. णपणयाचे पाणती खालतीलपैकी कशात साठिून ठेिणे
सगळयात सुरणक्षत आहे?
a.
b.
c.
d.
e.

माततीचे भांडे
तेलाचा सिचछि के लेला डट् म
बािलती
अरुंि तोंडाचे आणण झाकण असलेले भांडे
घट् झाकण असलेले अरुंि तोंडाचे आणण नळ असलेले भांडे

णििसातून ततीन ते चार िेळा पाणतीिार णकं िा पातळ शौचास होणे
णििसातून एकिा पाणतीिार णकं िा पातळ शौचास होणे
णििसातून णकमान िहा िेळा पाणतीिार णकं िा पातळ शौचास होणे 16. हात धुणयासाठती आिशयक असलेलती साधने कोणतती?
a.
पाणती
14. खालतीलपैकी कोणता जलस्ोत प्रिणू षत असू शकतो?
b.
साबण णकं िा राख णकं िा िाळू
a.
निती
c.
िाहते पाणती
b.
तलाि
d.
पंचा
c.
पाईपमधून आलेले पाणती

ओरल मलणिसज्णन चक्र णजथे ओडती (OD) पद्त अिलंणबलती जाते

उत्रे
1.
2.
3.
4.
5.
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d
d
c
c
b

6.
7.
8.
9.
10.

d
c
a
c
b

11.
12.
13.
14.
15.

c
f
a
g
e

पाणती नसेल, तर काहतीच णशल्क राहणार नाहती.

तुमचया प्रणतणक्रया आमचयासाठती मौलयिान आहेत.
णडंकाने णचकटिा

PASTE WITH GLUE

Feedback Form For Gramoday Sankalp/

ग्ामोिय संकलपणिषयचती प्रणतणक्रया
We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/

PASTE WITH GLUE

PASTE WITH GLUE

.............................................................................................................................................................................
Email/इमेल आयडती ........................................................................... Phone/िूरधिनती क्र. .........................................
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/ग्ामोिय
 Excellent/उत्म
 Very Good/खूप चांगले
 Good/चांगले

संकलपचया गुणित्ेणिषयतीचे तुमचे मत (): Average/साधारण
Impact on the readers in terms of awareness generation/जागरूकतेचया बाबततीत िाचकांिर साधला जाणारा पररणाम (): Positive/सकारातमक
 Average/साधारण
 Indifferent/तटसथ
Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/पंचायतींचया लाभासाठती असणाऱया योजनांणिषयती जागरूकता (): Well aware/वयिणसथत माणहतती आहे
 Need improvement/सुधारणेचती गरज आहे
How did you find the content of the magazine. Is it useful?/या माणसकाततील आशय तुमहाला कसा िाटला.उपयु क् िाटला
का? (): Yes/हो
 No/नाहती
Do you feel government schemes showcased are beneficial/यात णिलेलया शासकीय योजना उपयु क् आहेत, असे तुमहाला िाटते
का (): No/नाहती
 Yes/हो
Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/तुमहाला या माणसकाचया आणखती प्रतती हवया आहेत का? जर
हवया असततील तर णकतती हवया आहेत हे नमूि करा
Issue No./अंक क्र. _____________
Quantity/प्रतती _____________
How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/पंचायतींना पुढतील
अंकांचया णकतती प्रतती पाठणिलया जावयात असे तुमहाला िाटते
 1-2

8.

 3-5

 6-10

 11-15

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

या माणसकात सुधारणा करणयासाठती तुमचया सूचना, प्रणतणक्रया

येथे फाडा

TEAR HERE

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

उपसणचि
पंचायत राज मंत्ालय

सरिार पटेल भिन, संसि माग्ण, निती णिल्ती- ११०००१
िेबसाईट: 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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णडंकाने णचकटिा

णडंकाने णचकटिा

ग्ामोिय संकलपणिषयचया तुमचया सूचना आणण प्रणतणक्रया आमचयासाठती मौलयिान आहेत
Name/नाि ..........................................................................................................................................................
Designation/पि ..................................................................................................................................................
Address/पत्ा .......................................................................................................................................................

उघडणयासाठती येथे कापा

TO OPEN CUT HERE

इनलँड पत्

पोसटाचे णतणकट

INLAND LETTER CARD

POSTAL STAMP

TO OPEN CUT HERE

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
SARDAR PATEL BHAWAN

SANSAD MARG, NEW DELHI

णपन

िुसरती घडती

कोणततीहती पुरिणती जोडू नये
पत्ा णलणहताना णपन कोड टाकािा
पाठिणाऱयाचे नाि आणण पत्ा:-

णपन
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PIN

PIN

1 1 0 0 0 1

SECOND FOLD

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

उघडणयासाठती येथे कापा

उघडणयासाठती येथे कापा

UNDER SECRETARY

TO OPEN CUT HERE

` 2.50/-

“सिचछिता आंिोलनाप्रमाणेच जलसंधारणासहती जन आंिोलन बनिूयात.”
“णमळू न कष्ट के ले, तर सगळयात कठतीण कामहती सहजपणे पूण्ण होते. जन जन जुडेगा, जल बचेगा.”

– प्रधानमंत्ती मोिती

(मन की बात, ३० जून)

ग्ामोिय संकलप मराठती आिृत्ती
खंड १ अंक 6
माच्ण, 2020

जलसंधारण आणण
जल पुनभ्णरण

पारंपररक स्ोतांचे
नूतनतीकरण

पुनिा्णपर आणण ररचाज्ण

पाणलोट क्षेत् णिकास

जोमाने िनतीकरण करणे

जल शक्ती
अणभयान
~
5
उपक्रम
राबणिणे

पंचायत राज मंत्ालय
पंचायत राज मंत्ालय

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

Panchayati Raj You Tube Channel

Ministry of Rural Development
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

Ministry of Drinking Water & Sanitation
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

पंचायत राज मंत्ालयाद्ारे मुणद्रत ि प्रकाणशत
मुखय संपािक: सुनतील कुमार, सणचि, पंचायत राज मंत्ालय
मुद्रक: इंणडया ऑफसेट प्रेस, ए-१, मायापुरती इंडसटट् तीअल एररया, फे ज-१, मायापुरती,
निती णिल्ती - ११००६४
प्रकाशक ः पंचायत राज मंत्ालय, भारत सरकार, सरिार पटेल भिन,
निती णिल्ती - ११०००१

“ग्ामोिय संकलपचा अनुिाि अनुभिती अनुिािकांनती के ला आहे. िाचकांपयांत सोपया आणण प्रचणलत भाषेत आशय पोहोचणिणयाचा हा प्रयतन आहे. या अनुिािामधये नकळत झालेलती चूक णकं िा गळतती आढळलयास तती सहेतुक नाहती. आणण तयामागे
कोणाचयाहती भािना िुखािणयाचा उदिेश नाहती. मंत्ालय णकं िा मुद्रणकता्ण यासंबंधतीचती कोणततीहती जबाबिारती घेणार नाहतीत.”

