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• ஊராட்சி பெண்
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நிகழ்வுகள்
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மால்டி ராவத்
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சுபாஷ் சங்வான்
சார்பு செயலாளர்
ராதே ஷியாம் பரத்வாஜ்
மூத்த ஆல�ோசகர் (ஊடகம்)
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செயலாளரிடமிருந்து
செய்தி
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விருதுகள்)

அனைத்து
இல்லங்களுக்கும்
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அமைப்புகளுக்கு நெகிழி கழிவுகளை நிர்வகிக்க
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது
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ஊராட்சி பெண் தலைவர்
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அறிவுரைகள்

பழவங்குடி கிராம ஊராட்சி., மாவட்டம்: சிவகங்கை
மாநிலம்:தமிழ்நாடு

34

பட்ட நாடு கிராமத்தில் சிறப்பான நீர் மேலாண்மை
இமாச்சல பிரதேசத்தில் சிறிய நீர்நிலை நிர்வாக
மேலாண்மை
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38

பாய் கிராம் ஊராட்சி., ம�ோவ் தாலுகா: உன்னத இந்தியா
இயக்கம்

39

பைக்கோ நீர் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும்
குளிர் சேமிப்பு பைக்கோ ஹைட்ரோ பேராசிரியர்
ராஜேஸ்வர் சைனி, கிராமப்புற த�ொழில்நுட்ப
நடவடிக்கை குழு, ஐ.ஐ.டி ரூர்க்கி.
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மத்திய பிரதேச கிராம
ஊராட்சிகளின் நீர்
சேமிப்பு முயற்சிகள்:
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கிராமோதய சங்கல்ப்
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செய்தி
திரு. நரேந்திர சிங் த�ோமர்
இந்திய வேளாண்மை மற்றும் விவசாயி நலன்,
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை
அமைச்சர்
இந்திய அரசு
கிராம�ோதய
சங்கல்ப்
இதழின்
ஆறாவது
பதிப்பு
வெளிவருவது
குறித்து
அறிந்து
பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன். முந்தைய பதிப்புகளைப் ப�ோலவே இந்தப் பதிப்பும் நமது ஜனநாயக
அமைப்பின் அடித்தளமான பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகளை வலுப்படுத்தும் பணியில் பங்களிக்கும் என்று
நான் நம்புகிறேன். கிடைக்கக்கூடிய வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களுக்குள் ப�ொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும்
சமூக நீதியின் குறிக்கோள்களை அடைவதற்கான ந�ோக்கத்துடன் வளர்ச்சித் திட்டங்களைத் தயாரிக்கும்
முக்கிய ப�ொறுப்பு கிராம பஞ்சாயத்துகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது
கிராம ஊராட்சி. வளர்ச்சி திட்டங்களில் (GPDP) கீ ழுள்ள மூன்று முக்கியக் கருத்துக்கள் வலியுறுத்தப்பட
வேண்டும் என்று கிராம சபையின் உறுப்பினர்களாகவும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஊராட்சிகளின் பிரதிநிதிகளாகவும்
உள்ள அனைவரையும், வேண்டிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவையாவன:1) உங்கள் கிராமம் எவ்வாறு மேம்பட
வேண்டும் என நீங்கள்விரும்புகிறீர்கள் என்பதை உங்கள் கிராம வளர்ச்சி திட்டம் மூலம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்;
(2) தெளிவான இலக்குகளை நிர்ணயித்தல்; மற்றும் (3) இலக்குகளை அடைவதற்கான வெளிப்படையான செயல்
திட்டத்தை வரைதல்.. கிராமப் பஞ்சாயத்து மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைத் தீட்டுவதற்கான செயல்முறை விரிவான
முறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும், அதில் அரசியலமைப்பின் 11 வது அட்டவணையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள
அனைத்து 29 இனங்களையும் செயல்படுத்துவதில் முறையான ஒருங்கிணைப்பு பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
ஊராட்சிகளில் பணியாற்றும் முறைகளை வலுப்படுத்தும் ந�ோக்கில் கடந்த ஆண்டுகளில் மத்தியில்
ஆட்சி புரியும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு பல முக்கியமான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
பல்வேறு
ஆதாரங்களிலிருந்து
ஊராட்சிகளுக்கு
கிடைக்கக்கூடிய
நிதியை
நிர்வகிப்பதில்
அதிக
வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ப�ொறுப்புக்கூறலை உறுதி செய்வதற்காக ப�ொது நிதி மேலாண்மை
முறையை (PFMS) பின்பற்றுமாறு மாநிலங்களை பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் ஊக்குவித்துள்ளது.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் திறனை வளர்ப்பதற்கான சிறப்பு
பயிற்சித் திட்டத்தையும் அமைச்சகம் மேற்கொண்டு வருகிறது. அமைச்சகத்தின் முதன்மை திட்டமான
"ராஷ்டிரிய கிராம ஸ்வராஜ் அபியான்" திட்டம், பஞ்சாயத்துகளுக்கு பயிற்சி, த�ொழில்நுட்ப உதவி மற்றும்
மனித வளங்களை வழங்கி உதவியுள்ளது. நமது கிராமங்களின் நிர்வாகம் மற்றும் சமூக கட்டமைப்பில்
மாறுதல்களை க�ொண்டுவர உதவும் இதுப�ோன்ற அனைத்துத் திட்டங்களையும் இவ்வரசு த�ொடரும்.
2022-ஆம் ஆண்டளவில் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் இலக்கை அடைவதை
ந�ோக்கி வலுவான உறுதியுடன் மத்திய அரசு முன்னேறி வருகிறது. பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டங்களைச்
செயல்படுத்துவதில் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை சமாளிப்பதற்காக, பிரதான் மந்திரி பயிர் கப்பீட்டுத்
திட்டம் (PMFBY) மற்றும் மறுசீரமைக்கப்பட்ட,வானிலை அடிப்படையிலான பயிர் கப்பீட்டுத் திட்டம்
(RWBCIS) ப�ோன்ற திட்டங்களை மறுசீரமைக்க அமைச்சரவை சமீ பத்தில் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
மாண்புமிகு பிரதமரின் தலைமையில் கூடிய ப�ொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவைக்
குழு, ப�ொருளாதார வளர்ச்சியில் விவசாயிகள் பெரும் பலன்களை அடைவதை உறுதி செய்ய உதவும்
வகையில் 2019-20 முதல் 2023-24 வரையிலான ஐந்தாண்டு காலகட்டத்தில் 10,000 புதிய உழவர்
உற்பத்தியாளர் அமைப்புகளை (FPOக்கள்) அமைப்பதற்கான அனுமதியை வழங்கியுள்ளது. ஒவ்வொரு
அமைப்பும் துவங்கப்பட்ட நாள் முதல் ஐந்து வருட காலத்திற்கு த�ொடர்ந்து உதவிகளைப் பெறும்.
நமது தேசத் தந்தை மகாத்மா காந்தி அவர்களின் கிராம சுயராஜ்யக் கனவை நிறைவேற்ற நமது பிரதமர்
ஸ்ரீ நரேந்திர ம�ோடி த�ொடர்ந்து கடுமையாக முயற்சித்து வருகிறார். இதைக் கருத்தில் க�ொண்டு, நிர்வாக
மட்டத்தில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ப�ொது பிரதிநிதிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பை நல்குவதிலும்,
அரசாங்கத்தின் சமூக நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்துவத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பதிலும் நமது பஞ்சாயத்து
ராஜ் அமைப்புகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட வரியத்துடன்
ீ
செயல்பட்டு அரசு வழங்கும் பலன்களை தகுதியான
பயனாளிகளுக்கு எடுத்துச் செல்வதில் உதவிகரமாக இருக்கும். என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது.
ஒரு புதிய இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கு நமது மாண்புமிகு பிரதமர் க�ொண்டுள்ள உறுதியை இப்பணிகள்
நிறைவேற்றுவதில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பெரும் பாங்காற்றும்.

2020 மார்ச் 20 ம் தேதியிட்டது:

4

மார்ச் 2020

(நரேந்திர சிங் த�ோமர்)

செய்தி
சுனில் குமார், இ.ஆ.ப
செயலாளர்
இந்திய அரசு
அமைச்சகம் பஞ்சாயத்து ராஜ்
“கிராம�ோதய
சங்கல்ப"-வின்
ஆறாவது
இதழ்
நீண்ட
காலத்திற்குப்
பிறகு
உங்களுக்கு
அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர் வழங்கல் மற்றும் நீர் சேமிப்பின் முக்கியத்துவத்தை நாடு முழுவதும்
முன்னிலைப்படுத்துவதற்காக ஒழுங்கமைக்கப்படும் ஜல் சக்தி அபியான் (நீர் மேலாண்மை) திட்டத்திற்கு
இந்தப் பதிப்பு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜல் ஜீவன் மிஷனின் கீ ழ் 2024=க்குள் அனைத்து கிராமப்புற
குடும்பங்களுக்கும் நீர் வழங்கலை உறுதி செய்யும் லட்சிய இலக்கை மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தப் பிரச்சாரத்தில் ஊராட்சி அமைப்புகள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின் ஒத்துழைப்பு
பெருமளவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கிராமங்களில் உள்ள பாரம்பரிய நீர் வளங்களைப் பாதுகாப்பதிலும்,
மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளிலும் கிராமப்புற மக்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிப்பதில் நமது
ஊராட்சிகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்க முடியும்.
எந்தவ�ொரு ஆர�ோக்கியமான மற்றும் சிறந்த ஜனநாயக அமைப்பிலும், மக்களுக்கு நேரடியாக
சேவையாற்றுவதில் ஊராட்சிகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. கடந்த ஆண்டு நவம்பர்-26 முதல் இந்திய
அரசியலமைப்பு மற்றும் அடிப்படை கடமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை இந்த அமைச்சம்
நடத்தி வருகிறது. இந்தப் பிரச்சாரம் இந்திய அரசியலமைப்பின் சிற்பியாக இருந்த டாக்டர் பீம் ராவ்
அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல்-14 , 2020 அன்று நிறைவடையும். அரசியலமைப்பில்
கூறப்பட்டுள்ள அடிப்படைக் கடமைகள் குறித்து குடிமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே
இந்தப் பிரச்சாரத்தின் ந�ோக்கமாகும். இந்தப் பிரச்சாரத்தின் கீ ழ், 11 அடிப்படை கடமைகள் சார்ந்த
காண�ொளி பதிவுகள் மற்றும் வான�ொலி குரல் எழுப்புதல் (Radio Jingles) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை
அமைச்சகத்தின் இணையதளத்திலும் கிடைக்கின்றன. அரசியலமைப்புக் கடமைகளுக்கு இணங்குவது
குறித்து கிராமப்புற சமூகத்தினரிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக கிராம ஊராட்சிக்கள்
மற்றும் பிற நிகழ்வுகள் சார்ந்த பல்வேறு கூட்டங்களின் ப�ோது இந்த வடிய�ோ
ீ
ஸ்பாட்களையும் வான�ொலி
குரல்
எழுப்புதல்
பயன்படுத்துமாறு
அனைத்து
ஊராட்சி
பிரதிநிதிகளையும்
நான்
வேண்டிக்
கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வடிய�ோக்கள்
ீ
www.panchayat.gov.in/constitution-day என்ற இணையதளத்தில் இருந்து
பதிவிறக்கக் கிடைக்கின்றன.
மாண்புமிகு பிரதமரின் ஆர�ோக்கிய இந்தியா மற்றும் நெகிழி கழிவு மேலாண்மை பிரச்சாரங்களில்
பங்களிக்க கிராம மக்களை அமைச்சகம் ஊக்குவித்தது. இதுத�ொடர்பாக கிராம ஊராட்சிகளுக்கு மாநில
அரசுகள் மூலம் தகுந்த ஆல�ோசனைகள் வழங்கப்பட்டன. இந்தப் பிரச்சாரங்கள் வெற்றிபெற
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஊராட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் கிராமமக்கள் பங்களிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இந்த இதழில், அமைச்சகத்தின் பல்வேறு முக்கியத் திட்டங்கள் மற்றும் பிரச்சாரங்கள் பற்றிய
கட்டுரைகள் மற்றும் வெற்றிக் கதைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ஜல் சக்தி அபியான் திட்டத்தின் கீ ழ்
கிராமம் மற்றும் த�ொகுதி மட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட பல புதுமையான ச�ோதனைகள் இந்த இதழில்
சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. பெண்களுக்கான அதிகாரம் குறித்த சில சுவாரஸ்யமான வெற்றிக் கதைகளும் இந்த
இதழில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசு முன்னெடுத்துள்ள பல திட்டங்கள் சார்ந்த பலன்கள், ஊராட்சி பிரதிநிதிகள்
ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் ப�ொருத்தமான பயனாளிகளைச் சென்றடையும் என்பதில்
சந்தேகமும் இல்லை.

மற்றும்
எவ்வித

கிராம�ோதய சங்கல்பாவின் இந்த இதழ் வாசகர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என மனதார
நம்புகிறேன்.

2020 மார்ச் 5. தேதியிட்டது:

(சுனில் குமார்)

கிராமோதய சங்கல்ப்

5

தேசிய கிராம சுயாட்சி திட்டம் (ராஷ்டிரிய கிராம
ஸ்வராஜ் அபியான்) (RGSA) - ஊராட்சி அமைப்புகளின்
(PRI) திறன் மேம்பாட்டிற்கான முன்னோடி திட்டம்
கிராம சுயாட்சி திட்டம் என்பது பஞ்சாயத்து
தேசிய
ராஜ் அமைச்சகத்தின் முதன்மை திட்டமாகும்,

மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் துவக்கிவைத்தார்.
மிஷன்
அந்தோத்யாவுடன்
ஒன்றிணைவதற்கும்,
முன்னேற்றத்தில்
பேரார்வம்
க�ொண்ட
117
மாவட்டங்களில்
உள்ளாட்சி
அமைப்புக்களை
வலுப்படுத்துவதற்கும் முக்கியத்துவம் அளிப்பதன்
மூலம் நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான
இலக்குகளை
(SDG)
எட்டுவதில்
உள்ளாட்சி
அமைப்புக்களை
வலுப்படுத்துவதே
திட்டத்தின்
முதன்மை ந�ோக்கமாகும்.

இது நாட்டில் உள்ள பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகளை
(PRI)
வலுப்படுத்துவதை
முக்கிய
ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீ ழ் உள்ளாட்சி
அமைப்புகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு
அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 6 மாதங்களுக்குள் பயிற்சி
அளிக்கப்படுகிறது.
அவர்கள்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு
இரண்டு
ஆண்டுகளுக்குள்
புத்தாக்க
பயிற்சி
அளிக்கப்படுகிறது. திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில்,
நிலையான
கிராமத் தலைவர் அல்லது வார்டு
த்
திட்டத்திற்கென
உறுப்பினராக
அவர்களது
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
ம�ொத்த
மேம்படுத்தப்பட்ட பணிகள் மற்றும்
பட்ஜெட் செலவடு
ீ ரூ.7255.50 க�ோடி
ப�ொறுப்பு குறித்து அவர்களுக்குத்
ஆகும். இதில் மத்திய அரசின்
தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அவர்களது
பங்கு ரூ.4500.00 க�ோடி
மற்றும்
ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப்படும் நிதி
மாநில
அரசின் பங்கு ரூ.2755.50
ஆதாரங்கள்,
கிராம
ஊராட்சி
க�ோடி ஆகும். இந்த
திட்டம்
மேம்பாட்டுத்
திட்டங்களைத்
ஊராட்சிகள்
பகுதி
IX க்கு
தயாரித்தல், கிராமத்தில் அடிப்படைச்
உட்படாத
பகுதிகள்
உட்பட
வசதிகள்
செய்ய
வேண்டியதன்
அனைத்து
மாநிலங்களுக்கும்,
அவசியம், ஆட்சிமுறை த�ொடர்பான
யூனியன்
பிரதேசங்களுக்கும்
விஷயங்கள்
ப�ோன்றவற்றைப்
ப�ொருந்துகிறது . மத்திய மற்றும்
பற்றிய தேவையான தகவல்கள்
மாநில அரசின் நிதி பகிர்வு 90:10
அ
வர
்க
ளு
க்
கு
த்
என்ற
விகிதத்தில்
உள்ள
தெ ரி ய ப ்ப டு த்த ப ்ப டு கிற து . .
வடகிழக்கு
மாநிலங்கள்,
ஊராட்சிகளின்
உறுப்பினர்களால்
மலைப்பாங்கான
மாநிலங்கள்
பயன்படுத்தப்படக்கூடிய
பல்வேறு
மற்றும் ஜம்மூ -காஷ்மீ ர் யூனியன்
பிரதேசம்
தவிர
மற்ற
மின்னணு முறை பயன்பாடுகளைப்
மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வு
பற்றியும்
அவர்களுக்குத்
முறை 60:40 என்ற விகிதத்தில்
கற்பிக்கப்படுகிறது. இவை அனைத்தும்
வரையறுக்கபட்டுள்ளது . மற்ற
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
அமைப்புகளின்
யூனியன்
பிரதேசங்களுக்கு
சிறந்த
நிர்வாகத்திற்கும்
மத்திய
அரசின்
பங்கு
100% ஆகும்.
செயல்பாட்டிற்கும் உதவி புரிகின்றன.

இ

ஊராட்சிகளுக்கு மனிதவளம்,
உள்கட்டமைப்பு, பயிற்சிகள் மற்றும்
அதிகாரப் ப�ொறுப்புரிமை ஒப்படைப்பை ஊக்குவித்தல்
ப�ோன்ற
திறன்களை
வழங்குவதன்
மூலமும்,
ப�ொறுப்புரிமை ஏற்கும் வழிமுறைகளை அமைத்துக்
க�ொடுப்பதன்
மூலமும்,
ஊராட்சிகள்
திறம்படச்
செயல்படுவதில் உள்ள ப�ோதிய அதிகாரப் ப�ொறுப்புரிமை
இல்லாமை, மனிதவளமின்மை, ப�ோதிய உள்கட்டமைப்பு
மற்றும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட திறன் ஆகியவற்றினால்
ஏற்படும் தடைகளை நிவர்த்தி செய்ய இந்தத் திட்டம்
முயற்சிக்கிறது.
தேசிய கிராம சுயாட்சி திட்டம் ராஷ்டிரிய
கிராம
ஸ்வராஜ்
அபியான்
(RGSA)-இன்
மறுசீரமைக்கப்பட்ட
திட்டத்தை
(CSS),
01.04.2018
முதல் 31.03.2022 வரை செயல்படுத்த 21.04.2018 அன்று
அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ்
தினமான
24.04.2018
அன்று
இந்தத்
திட்டத்தை
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வளர்ச்சி இலக்குகளை (SDG) வழங்க
உள்ளாட்சி
அமைப்புக்களின்
ஆட்சிமுறைத் திறன்களை வளர்க்க
தேசிய கிராம சுயாட்சி திட்டம்
(RGSA) முற்படுகிறது. கிடைக்கக்கூடிய
வளங்களை
உகந்த
முறையில்
பயன்படுத்துவது, தங்கள் ச�ொந்த
வளங்களை அதிகரிப்பது மற்றும்
ஆரம்பச்
சுகாதாரம்
மற்றும்
ந�ோய்த்தடுப்பு, ஊட்டச்சத்து, கல்வி,
துப்புரவு, நீர்சேமிப்பு ப�ோன்ற தேசிய
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்களைக்
கையாள்வதற்கு
உள்ளாட்சி
அமைப்புக்களின்
செயல்திறனை
மேம்படுத்துவதற்கான
பிற
திட்டங்களுடன்
ஒன்றிணைவது
ஆகியவற்றில்
முக்கியக்
கவனத்தோடு உள்ளடக்கிய உள்ளூர்
ஆளுமைக்கான
ஊராட்சிகளின்
திறன்களை மேம்படுத்தவும் இது
முயல்கிறது.,
நிர்வாகத்
திறன்,
மேம்பட்ட சேவை வழங்கல் மற்றும்
மின்-ஆளுமை
மற்றும்
த�ொழில்நுட்பம் சார்ந்த தீர்வுகளின்
அதிகரித்த
பயன்பாட்டின்
மூலம்
சீரிய ப�ொறுப்புடமை ஆகியவற்றை
மேம்படுத்துவதையும் இது ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது.
கிராம
ஊராட்சி
வளர்ச்சித்
திட்டங்களை
(GPDPக்கள்)
தயாரித்தல்,
தரமான
பயிற்சி
த�ொகுப்புகளைத் தயாரித்தல் மற்றும் கல்வியாளர்கள்
/ துறைகள் மூலம் உள்ளாட்சி அமைப்புக்களுக்கான
முக்கியப் பயிற்சியாளர்களின் குழுவை உருவாக்குதல்
ஆகியவற்றுக்காக
கிராம
ஊராட்சிகளுக்கு
உதவுவதற்காக, கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில்
சமூக
அமைப்புகள்
/
தன்னார்வத்
த�ொண்டு
நிறுவனங்களுடன் இந்தத் திட்டம் ஒத்துழைக்கிறது.
ஊராட்சிகளால் திறம்பட சேவைகள் வழங்கப்படுவதை
எளிதாக்கும்
ப�ொருட்டு,
கிராம
ஊராட்சி
அலுவலகங்களில்
ப�ொதுச்சேவை
மையங்களின்
(CSC) இணை இருப்பிடம் அமைக்க முன்னுரிமை
அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், ஊராட்சி மூலம் வருமான

நீரின்றி வாழ்க்கை இல்லை நீரின்றிஅமையாது உலகு

காலவரை மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு
முழுமையாகக் கிடைக்கிறது மற்றும் இதற்காக 15
மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு ரூ. 429.31
க�ோடி நிதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது..

மேம்பாடு
மற்றும்
ப�ொருளாதார
மேம்பாடு
த�ொடர்பான அவசியங்களுக்கு உகந்த திட்டங்களுக்கும்
தேசிய கிராம சுயாட்சி திட்டம் (RGSA)உதவிபுரிகிறது.
கிராம
ஊராட்சி
மேம்பாட்டுத்
திட்டம்
–
கிராமப்புறங்களில்
மாறுதலை
உருவாக்கும்
வளர்ச்சிக்கான புரட்சிகரமான ய�ோசனை
கிராம சுயாட்சி திட்டம் ராஷ்டிரிய கிராம
ஸ்வராஜ் அபியான் (ஆர்ஜிஎஸ்ஏ) திட்டத்தை திறன்
வளர்க்கும் அதிநவன,
ீ
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வளமாக
மாற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வார்டு உறுப்பினர்களை
அல்லது
ஊராட்சி
தலைவர்களை
தெளிவான
கடமைக் கூறு க�ொண்ட ஒரு துறைசார்ந்த வள
நபர்களாக உருவாக்கி அவர்களை மாற்றங்களைக்
க�ொண்டுவரும் முகவர்களாக உருவாக்கும் வகையில்
அவர்களை
அணிதிரட்டி,
கற்பித்து
மற்றும்
மாற்றுவதில்
சிறப்பு
முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்படுகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து
பிரதிநிதிகளுக்கும் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு, உள்ளாட்சி
அமைப்புக்களின் சுய உதவிக் குழு ஒருங்கிணைப்பு
பற்றிய
பயிற்சிகள்
மற்றும்
தற்போதைய
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இனங்களில் அதாவது நீர்
சேமிப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் கழிவு மேலாண்மை, ,
திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தலற்ற நிலை (ODF)
கிராமங்கள், வருமானம் ஈட்டும் நடவடிக்கைகள்,
சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் சமூக பிரச்சினைகள், மின்ஆளுமை ப�ோன்ற துறைகளில் வார்டு உறுப்பினர்கள்
/மன்ற
உறுப்பினர்கள்
உள்ளூர்
மட்டத்தில்
ப�ொறுப்பேற்பதற்கு
தேவையான
பயிற்சிகள்
ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
2018-19ஆம்
ஆண்டில்,
32
மாநிலங்கள்
/
யூனியன்
பிரதேசங்களின்
வருடாந்திர
செயல்
திட்டங்களுக்கு
(AAPகள்)
அமைச்சகம்
ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. இத் திட்டத்தின் கீ ழ் மாநிலங்கள் /
யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் செயல்படுத்தும்
முகவர்
நிறுவனங்களுக்கு
ரூ.598.21
க�ோடி
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத் திட்டத்தை விரைவாகச்
செயல்படுத்துவதற்கும்,
திட்டமிடப்பட்ட
குறிக்கோள்களை படிப்படியாக அடைவதற்கும், 33
மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களின் 2019-20ஆம்
ஆண்டிற்கான வருடாந்திரச் செயல் திட்டம், 2019
பிப்ரவரி
மாதத்தில்
RGSA-வின்
மத்திய
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட
குழுவால்
முன்கூட்டியே
அங்கீகரிக்கப்பட்டது, இதன் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
நடவடிக்கைகளைச்
செயல்படுத்தத்
தேவையான

நீரை நீ சேமித்தால், அது உன்னுயிரை காப்பாற்றும்

மக்களிடம் கிடைக்கும் வளங்களைக் க�ொண்டு
ப�ொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் சமூக நீதிக்கான கிராம
ஊராட்சி வளர்ச்சித் திட்டங்களை (ஜிபிடிபி) உருவாக்க,
அரசியலமைப்பு ஆணையின்படி நிதி அமைச்சகத்தின்
நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் பதினைந்தாவது (XIV)
நிதி ஆணையச் சலுகைகள் கீ ழ் உள்ள ஊராட்சிகள்
மற்றும் பகுதி IX ன் கீ ழ் வரும் அனைத்து மாநிலங்களிலும்
உள்ள
கிராம
ஊராட்சிகளுக்கும்
2015-16ஆம்
ஆண்டிலிருந்து கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டம்
தயாரித்து, அதை செயல்படுத்த வேண்டும்.
இந்தப் பின்னணியில், இந்த அமைச்சகம் 2015 ஆம்
ஆண்டில் கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டம் (ஜி.பி.டி.பி).
க்கான மாதிரி வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்குவதற்கான
ஒரு முன் முயற்சியை எடுத்து, அரசியலமைப்பின் IX - ம்
பகுதிக்கு ப�ொருந்தக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்களுக்கும்
விநிய�ோகிக்கப்பட்டது. இந்த மாதிரி வழிகாட்டுதல்களின்
அடிப்படையில், அனைத்து மாநிலங்களும் கிராம ஊராட்சி
வளர்ச்சி
திட்டத்திற்கான
(ஜி.பி.டி.பி)
குறிப்பிட்ட
வழிகாட்டுதல்களை அறிவித்துள்ளன. அப்போதிலிருந்து,
நாடு முழுவதும் கிராம ஊராட்சிகள் கிராம ஊராட்சி
வளர்ச்சி திட்டங்களைத் (ஜி.பி.டி.பி). தயாரித்து வருகின்றன.
அரசியலமைப்பின் பதின�ொன்றாவது அட்டவணையில்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 29 இனங்களின் படி த�ொடர்புடைய
மத்திய அமைச்சகங்கள் / வரித் துறைகளின் திட்டங்களுடன்
முழுமையாக
ஒன்றிணைவதை
உள்ளடக்கிய
ஒரு
பங்கேற்பு
செயல்முறையின்
அடிப்படையில்
கிராம
ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டம் (ஜி.பி.டி.பி). மிகவும் விரிவாகத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கிராமங்களின் முழுமையான வளர்ச்சி
மற்றும் வளர்ந்து வரும் தேவைகளுக்கு இணங்க,
அமைச்சகம்
2015
ஆம்
ஆண்டிற்கு
முன்னர்
வெளியிடப்பட்ட மாதிரி கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி
திட்டம் (ஜி.பி.டி.பி.) வழிகாட்டுதல்களை திருத்தியுள்ளது.
2018 ஆம் ஆண்டின் திருத்தப்பட்ட கிராம ஊராட்சி
வளர்ச்சி திட்டம் (ஜி.பி.டி.பி). வழிகாட்டுதல்கள் அந்தந்த
மாநிலங்களுடன்
அவைகளின்
பெருக்கத்திற்கேற்ப
பகிர்ந்து க�ொள்ளப்பட்டுள்ளன.
கிராம
ஊராட்சி
மேம்பாட்டுத்
திட்டத்திற்கான
கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டம் (ஜி.பி.டி.பி.) மக்கள்
பிரச்சாரத் திட்டம் - சப்கி ய�ோஜனா சப்கா விகாஸ்
ஒவ்வொரு
ஆண்டும்
பதினான்காம்
நிதி
ஆணைய) மானியம் மூலம் மத்திய அரசு கிராம
ஊராட்சிகளுக்கு நிதி வழங்கிறது என்பதை நாம்
அனைவரும் அறிவ�ோம். இந்த நிதி, குடிநீர் வழங்கல்,
சுகாதாரம், கழிவுநீர், திடக்கழிவு மேலாண்மை, மழை
நீர் வடிகால், சமூக ச�ொத்துக்களை பராமரித்தல்,
சாலைகள்,
நடைபாதைகள்,
தெரு
விளக்குகள்,
இறந்தோர்
அடக்கம்
மற்றும்
தகனம்
ப�ோன்ற
அடிப்படைச்
சேவைகளை
வழங்குவதற்காக
ஒதுக்கப்படுகிறது.
மத்திய
அரசிடமிருந்து
பதினான்காவது நிதி குழு (FFC) நிதி மூலம் இன்று
கிராம ஊராட்சிகளுக்கு கணிசமான நிதி கிடைக்கிறது

கிராமோதய சங்கல்ப்
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கிராமப் ஊராட்சிகள் பலப்படுத்தப் பட்டுள்ளன
மற்றும் அவை மேற்கூறிய சேவைகளை கிராம
ஊராட்சி
வளர்ச்சி
திட்டத்தின்
மூலம்
தங்கள்
ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கும் திறனுள்ளவை, அதன்படி
அவர்கள் தங்கள் பதினான்காவது நிதி குழு (எஃப்.
எஃப்.சி) நிதியைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம்.
கிராம
ஊராட்சிகளுக்கு
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
செயல்பாடுகளுக்குள் அவை அடிப்படைச் சேவைகளை
வழங்குவதற்கு
வசதியாக,
நிபந்தனையற்ற
ஒரு
ஆதரவு அளிக்கும் வகையில் பதினான்காவது நிதி
குழு FFC மானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இது
கிராம ஊராட்சிகளுக்கு ஒரு பெரிய நிதி ஆதாரமாகும்.

2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான கிராம ஊராட்சி
வளர்ச்சி
திட்டத்த
(ஜி.பி.டி.பி.)யை
ஒரு
ஆதார
அடிப்படையில் மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட முறையில்
கிராம ஊராட்சிகள் தயாரிக்க உதவும் வகையில்,
மக்கள் திட்ட பிரச்சாரம் “அக்டோபர் 2, 2018 முதல்
டிசம்பர்
31,
2018
வரை“அனைவரின்
திட்டம்
அனைவருக்கான வளர்ச்சி (சப்கி ய�ோஜனா சப்கா
விகாஸ்)”என்ற
பெயரில்முன்னெடுக்கப்பட்டது.
இதன்படி 2019-20 நிதியாண்டிற்கான கிராம ஊராட்சி
வளர்ச்சி திட்டம் (ஜி.பி.டி.பி.) தயாரிக்கும் வகையில்
திட்டமிடப்பட்டு கிராம சபைகள் நடைபெற்றன. கிராம
ஊராட்சிகள் கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டத்தை(ஜி.
பி.டி.பி.) தாங்களே உருவாக்கிக் க�ொள்ளும் முழு
செயல்திறனையும் பெறும் வகையில் மாநில மற்றும்
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளுடன்
இணைந்து
இந்த
பிரச்சாரம் மிகவும் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு மக்கள் திட்ட பிரச்சாரத்தில்
ஈடுபட்ட கிராம ஊராட்சிகள் கிராம சபைகள் மற்றும்
பிற
பங்கேற்பாளர்களின்
சிறந்த
அனுபவத்தால்
வெளிப்பட்ட திருப்திகரமான கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி
திட்டத்தை (ஜி.பி.டி.பி.)உருவாக்கும் செயல்பாடுகளால்
2020- 21 நிதியாண்டுக்கான கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி
திட்டத்தை (ஜி.பி.டி.பி.) தயாரிக்கும் செயல்முறைக்கான
மக்கள் திட்ட பிரச்சாரம் 2019 அக்டோபர் 2, முதல்
மீ ண்டும் த�ொடங்கப்பட்டது.
முழு
செயல்முறையையும்
வெற்றிகரமாக
முடிப்பதை உறுதி செய்ய, பிரச்சாரத்தின் ப�ோது
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பின்வரும்
நடவடிக்கைகளையும்
முடிக்க
திட்டமிடப்பட்டது.
•
சிறப்பு கிராம சபையை ஏற்பாடு செய்வதற்காக
கிராம
சபை
வாரியான
காலண்டரை
உருவாக்குதல்
•

நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராம ஊராட்சிகளிலும்
முழு செயல்முறையையும் எளிதாக்குவதற்கு
வசதியாக ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளரை நியமித்தல்

•

உள்ளூர் அபிவிருத்திக்கான சுய உதவிக்குழு
மற்றும் அவர்களது கூட்டமைப்புகள் கிராமம்
அல்லது
வார்டு
நிலையிலும்
தயாரித்த
வறுமைக் குறைப்புத் திட்டத்தை தீன் தயாள்
அந்திய�ோதய
ய�ோஜனா
தேசிய
ஊரக
வாழ்வாதார இயக்கம் (DAY-NRLM) திட்டங்களால்
பயன் பெறும் வகையில் கிராம சபையில்
முன்வைப்பதுடன்,
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
31
லட்சம் ஊராட்சி தலைவர்கள் மற்றும் 5.25 க�ோடி
சுய
உதவிக்குழு
பெண்களின்
பங்கை
வலுப்படுத்தவும்
பிரச்சாரம்
செய்ய
திட்டமிட்டுள்ளது.

•	கிராம ஊராட்சி மட்டத்தில் கிராமங்களுக்கிடையே
உள்ள சமூக ப�ொருளாதார இடைவெளிகளை
அந்திய�ோதயா மிஷன் ம�ொபைல் அப்ளிகேஷன்
முறைகளை பயன்படுத்தி சர்வே செய்து அதன்
அடிப்படையில் ஆதாரங்களை க�ொண்ட கிராம
ஊராட்சி
வளர்ச்சி
திட்டத்திற்கான
(GPDP)
திட்டமிடல் மற்றும் செயல்படுத்தல் அவசியம்.
மிஷன்
அந்திய�ோதயா
கணக்கெடுப்புக்கான
அளவுருக்களின் எண்ணிக்கை இந்த ஆண்டு 120
ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
•

பதின�ொன்றாவது
அட்டவணையில்
29
இனங்களில்
த�ொடர்புடைய
அனைத்துத்
துறைகளின் களப் பணியாளர்களை நியமித்தல்

•

சிறப்பு கிராமசபையில் வளர்ச்சி குறித்த தேவைகள்/
இடைவெளிகள்
குறித்து
விவாதிப்பதுடன்,
களப்பணியாளர்களால்
வழங்கப்பட்ட
சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் விளக்கங்கள் பற்றிய
கலந்துரையாடல்

•

பல்வேறு திட்டங்களின் கீ ழ் செய்யப்பட உள்ள
அபிவிருத்தி பணிகளுக்கான நிதி விவரங்களை
முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்தும் வகையில்,
ஒவ்வொரு
கிராம
ஊராட்சியிலும்
ப�ொது
தகவல் பலகையில் (பிஐபி ) தெரியப்படுத்துதல்.

•

ப�ொது தகவல் பலகையில்(பிஐபி) உள்ள புகைப்
படங்கள் மற்றும் கிராம சபைக் கூட்டங்களின்
ஜிய�ோ-குறியிடப்பட்ட புகைப்படங்களை gpdp.nic.
in ப�ோர்ட்டலில் பதிவேற்றுதல்

•	கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டம் (ஜி.பி.டி.பி)
தயாரித்தல்
மற்றும்
பிளான்
ப்ளஸ்
பயன்பாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டத்தை
வெளியிடுதல், இது ஒரு விரிவான மற்றும்
முழுமையான
கிராம
ஊராட்சி
வளர்ச்சி
திட்டத்தின் (ஜி.பி.டி.பி) பங்கேற்பை எளிதாக்கும்
வகையில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

– பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்

வாழ்க்கையை அகல -பாதாளத்தில் நழுவ விட வேண்டாம்

பதினான்காவது நிதி ஆணையம் {(எப்எப்சி )
ஒதுக்கீ டு காலம் 2015-20}

பதினான்காவது நிதி ஆணையத்தின் மானியங்கள் ஒதுக்கீ டு

ஒ

வ்வொரு ஆண்டும், மத்திய அரசு நிதி
ஆணையத்தின் கீ ழ் கிராம ஊராட்சிகளுக்கு
மானியம் வழங்குவதை ஊராட்சி உறுப்பினர்கள்
அறிவார்கள்.
2015-20
ஆம்
ஆண்டிற்கான,
பதினான்காம் நிதி ஆணைய பரிந்துரையின் படி
ஊராட்சிகளிடமிருந்து
மானியங்கள்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

பதினான்காவது நிதி குழுவின் ஒதுக்கீட்டின்
கீ ழ், அரசியலமைப்பின் ஒன்பதாம் பிரிவின் கீ ழ்
அமைக்கப்பட்ட கிராமப் ஊராட்சிகளுக்கு ரூ. 2,00,292.20
க�ோடி
ரூபாயாக
அதிகரித்து
ஒதுக்கப்பட
வேண்டியிருந்தது, இது ம�ொத்த அளவில் ஒரு
நபருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.488. இதில் ரூ. 1, 80,262.98
க�ோடி (90%) அடிப்படை மானியமாகவும், ரூ .20, 029.22
க�ோடி (10%) செயல்திறன் மானியமாகவும் இருந்தது.
செயல்திறன் மானியங்கள் (2016-17 முதல் ப�ொருந்தும்)
நம்பகமான தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகள்
மற்றும் ரசீதுகள் மற்றும் செலவினங்களின் உண்மை
விவரங்கள்
மற்றும்
ச�ொந்த
வருவாயில்
முன்னேற்றம்
ஆகியவற்றை
உறுதி
செய்யும்
ந�ோக்கத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊராட்சிகள் இல்லாத பகுதிகளுக்கு ( IX
பகுதியில்
வராத
)மானியங்கள்
பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
அவையாவன
மிச�ோரம், மேகாலயா, நாகாலாந்து மற்றும் அசாம்
மாநிலத்தில் ஆறாவது அட்டவணைப் பகுதிகள்
(ப�ோட�ோலாந்து, வடக்கு கச்சார் மற்றும் கர்பி
அங்லாங்
மாவட்டங்கள்),
மிச�ோரம்
மற்றும்
திரிபுரா மற்றும் மணிப்பூரின் மலைப் பகுதிகள்
(இதற்கான தனி மாவட்ட கவுன்சில்கள் உள்ளன).
அரசியலமைப்பின் 275 வது பிரிவின் விதிகளின்
கீ ழ்
இந்த
பகுதிகளில்
உள்ள
பூர்வீக
அமைப்புகளுக்கு தனி உதவி வழங்கப்படலாம்
என்று ஆணையம் பரிந்துரைத்தது.
மாநிலங்களுக்கு
பதினான்காவது
நிதி
குழுவின் மானியங்களின் கிடைமட்ட விநிய�ோகம்
90% மக்கள் த�ொகை அடிப்படையிலும் (2011 மக்கள்
த�ொகை கணக்கெடுப்பு படி) மற்றும் மாநிலத்தின்
கிராமப்புற
பகுதிகளுக்கு
10%
வெயிட்டேஜ்
அடிப்படையிலும்
பரிந்துரைக்கப்பட்டது.
ஒரு
மாநிலத்தில்
உள்ள
கிராம
ஊராட்சிகளுக்கு
மானியங்களை
விநிய�ோகிப்பது
மாநில
நிதி
ஆணையம்
பரிந்துரைத்த
விதிகளின்
அடிப்படையில் இருக்கும். பதினான்காவது நிதி
குழுவின்
விதிகள்
கிடைக்காத
இடத்தில்,
பதினான்காவது நிதி குழுவின் 90:10 (மக்கள்
த�ொகை
மற்றும்
பரப்பளவு)
விதிகள்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

வடிகால்

(FFC) மானியங்களின் ந�ோக்கம்
கிடைக்கக்கூடிய வளங்கள் அதிகரிப்பதற்காக
முறையான
இடைவெளிகளில்
வளங்களின்
நிலையாக
கிடைப்பதை
உறுதிப்படுத்தும்
வகையில் கிராமப்புற ஊராட்சிகள் தங்களுக்கான
சட்டரீதியாக
ஒதுக்கப்பட்ட
செயல்பாடுகளை
நிறைவேற்றுவதற்காக,
பதினான்காவது
நிதி
குழுவின்
(எஸ்.எஃப்.சி)
மானியங்கள்
வழங்கப்பட்டன. குடிநீர் வழங்கல், சுகாதாரம்
மற்றும் ந�ோய் தடுப்பு மேலாண்மை, கழிவுநீர்,
திடக்கழிவு மேலாண்மை, மழை நீர் வடிகால்,
சமூக ச�ொத்துக்களை பராமரித்தல், சாலைகள்,
நடைபாதைகள்,
தெரு
விளக்குகள்,
அடக்கம்
மற்றும் தகனம் உள்ளிட்ட அடிப்படை சேவைகளின்
நிலையை
மேம்படுத்த
இந்த
மானியங்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டன.
மற்றும்
த�ொடர்புடைய
சட்டங்களின் கீ ழ் கிராமப் பஞ்சாயத்துக்களுக்காக
ஒதுக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளுக்குள் வேறு எந்த
அடிப்படை சேவையும் உட்பட்டது
மானியங்கள் ஒதுக்கீ டு
கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற அமைப்புகளுக்கான
பதினான்காம் நிதி ஆணையம் பரிந்துரைத்த மானியங்களை
வெளியிடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்குமான விரிவான
வழிகாட்டுதல்களின்படி நிதி அமைச்சகம் (செலவுத்
துறை) பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு இந்த மானியங்களை
வழங்கியது.
(a)

அடிப்படை
மானியம்
ஒவ்வொரு
நிதியாண்டிலும் ஜூன் மற்றும் அக்டோபர்
மாதங்களில்
இரண்டு
தவணைகளில்

எத்தனை நீர் துளிகள் ஒரு கடலை உருவாக்குகின்றன? தண்ணீரைப் பாதுகாக்கவும்; ஒவ்வொரு துளியும் அவசியம்.
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வெளியிடப்படுகிறது. ஒரு ஆண்டிற்கான
மானியத்தில் 50 சதவிகித த�ொகை ஆண்டின்
முதல்
தவணையாக
மாநிலத்திற்கு
வெளியிடப்படும்
அதே
வேளையில்,
மீ தமுள்ள அடிப்படை மானியம் மற்றும்
ஆண்டுக்கான முழு செயல்திறன் மானியம்
ஆண்டின் இரண்டாவது தவணையாக தர
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
செயல்திறன்
மானியம் 2016-17 முதல் ப�ொருந்தும்.
மத்திய அரசால் அவர்களின் கணக்கில் வரவு
வைக்கப்பட்ட
பதினைந்து
நாட்களுக்குள்
மாநிலங்கள்
கிராமப்
பஞ்சாயத்துகளுக்கு
மானியங்களை
வழங்கியாக
வேண்டும்.
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளுக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
மானியத்தில்
எந்தவ�ொரு
பிடித்தமும்
இருக்கக்கூடாது. தாமதமாகிவிட்டால், மாநில
அரசு தனது ச�ொந்த நிதியில் இருந்து இந்திய
ரிசர்வ்
வங்கியின்
வட்டி
விகிதத்தில்
வட்டியுடன்
தவணையை
அளிப்பதுடன்,
மேலும்
இது
குறித்து
தெரியப்படுத்தும்
வகையில் பயன்பாட்டு சான்றிதழையும் மாநில
அரசு அளிக்க வேண்டும். 08.10.2015 தேதியிட்ட
நிதி
அமைச்சகத்தின்
வழிகாட்டுதல்களில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, இரண்டாவது மற்றும்
அடுத்தடுத்த
தவணை
மானியங்களின்
வெளியடு
ீ
(அடிப்படை மற்றும் செயல்திறன்
இரண்டும்)
பரிந்துரைக்கப்பட்ட
வடிவத்தில்
முந்தைய தவணைக்கான பயன்பட்டு சான்று
(யு சி)பெறுதலுக்கு உட்பட்டது.
(b)
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செயல்திறன்
மானியங்களை
கிராம
ஊராட்சிகளுக்கு
வழங்குவதற்காக,

மார்ச் 2020

வழங்கப்பட வேண்டிய சலுகைகளின் அளவு
உள்ளிட்ட விரிவான நடைமுறை மற்றும்
செயல்பாட்டு அளவுக�ோல்களைக் குறிக்கும்
திட்டத்திற்கு உட்பட்டு 2016- 17 முதல்
செயல்திறன் மானியம் வெளியிடப்படுகிறது,
இது மாநில அரசால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது
சம்பந்தப்பட்ட,
கீ ழே
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
தகுதி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.

(i)	கிராம
ஊராட்சிகள்
செயல்திறன்
மானியத்தை க�ோர முற்படும் ஆண்டிற்கு
முந்தைய
இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு
முன்னதாக
இல்லாத
ஆண்டு
த�ொடர்புடைய தணிக்கை செய்யப்பட்ட
கணக்குகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
(ii)	கிராம ஊராட்சிகள் தங்கள் தணிக்கை
செய்யப்பட்ட கணக்குகளில் முந்தைய
ஆண்டில் தங்கள் ச�ொந்த வருவாயில்
அதிகரிப்பு இருப்பதை எடுத்துக் காட்டும்
வகையில் விவரம் இருக்க வேண்டும்.
திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தல் அற்ற
(ODF) நிலை மற்றும் குழந்தை ந�ோய்த் தடுப்பில்
சிறப்பு நிலை ஆகிய மேலும் இரண்டு மதிப்பீட்டு
காரணிகள் 2018-19 நிதியாண்டு மற்றும் 2019-20
நிதியாண்டில்
செயல்திறனுக்கான
மானிய
திட்டங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
2016- 17 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல்திறன்
மானியம் நிதி அமைச்சகத்தால் 25 மாநிலங்களுக்கு
வெளியிடப்பட்டது (கிராம ஊராட்சிகளில் ச�ொந்த
மூலதன வருவாய் இல்லை என்று சுட்டிக்காட்டிய
பீகார் தவிர)

கிராமப்புற சாலை

தெரு விளக்குகள்

நீர் ஏற்றி (Water Pump)

சமூக கூடம்

நம் பூமியின் உயர்ந்த மதிப்பு மிக்க வளங்களை ஒரு ப�ோதும் பறிக்க வேண்டாம்.

c)

பாலம்

2017-18
நிதியாண்டிற்கான
செயல்திறன்
மானியம் 16 மாநிலங்களுக்கு நிதி அமைச்சகத்தால்
வெளியிடப்பட்டது. (ஆந்திரா, அசாம், சத்தீஷ்கர்,
க�ோவா, குஜராத், ஹரியானா, கர்நாடகா, கேரளா,
மத்தியப் பிரதேசம், மணிப்பூர், ஒடிசா, ராஜஸ்தான்,
சிக்கிம், தெலுங்கானா, திரிபுரா மற்றும் உத்தரகண்ட்.)
எஃப்.எஃப்.சி
மானியங்களின்
கீ ழ்
கிராம
ஊராட்சிகள் செலவினங்களை கண்காணித்தல்
a)

b)

08.10.2015
தேதியிட்ட
நிதி
அமைச்சக
வழிகாட்டுதல்களின்படி
செயலாளர்,
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
தலைமையில்
ஒருங்கிணைப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
விதிமுறைகள் படி குழுவின் கடமைகள்
மற்ற
பணிகளுக்கிடையே
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளுக்கான
மானிய
செலவினங்களின்
முன்னேற்றத்தைக்
கண்காணித்தல் மற்றும் தேவைப்பட்டால்
தீர்வு
நடவடிக்கைகளை
பரிந்துரைத்தல்
ஆகியவை அடங்கும்.
இந்த
மானியங்கள்
வெளியீடு
மற்றும்
பயன்பாட்டை கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு
செய்யவும் சம்பந்தப்பட்ட மாநில தலைமைச்
செயலாளரின்
தலைமையின்
கீ ழ்
மாநிலங்கள் உயர் மட்ட கண்காணிப்புக்
குழுக்களை அமைக்க வேண்டும்.

ப�ொது நிதி மேலாண்மை அமைப்பு (பி.
எஃப்.எம்.எஸ்) மூலம் நிதி அமைச்சகத்தால்
பதினான்காவது நிதி குழுவின் மானியங்கள்
வெளியீடு
செய்யப்படுகிறது.
சேவை
வழங்குநர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களுக்கான
அனைத்து செலவுகள் / க�ொடுப்பனவுகளையும்
பதினான்காவது
நிதி
குழுவின்
மானியங்களிலிருந்து செய்யும் ப�ோது மின்னணு
முறையில் PRIASoft - PFMS interface மூலம்
செய்ய
கிராம
ஊராட்சிகள்
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பதினான்காவது
நிதி குழுவின் எஃப்எஃப்சி மானியங்களிலிருந்து
உருவாக்கப்பட்ட
ச�ொத்துக்களை
ஜிய�ோ
ஃப�ோட்டோக்களாக எடுத்து ஆக்க்ஷன் சாஃப்ட்
ப�ோர்ட்டலில் இணைக்க வேண்டும்.

பகுதி IX ல் இல்லாத பகுதிகளுக்கு சிறப்பு உதவி
பதினான்காவது நிதி குழுவின் (எஃப்.எஃப்.சி)
மானிய வரம்பில் வராத பகுதிகளுக்கு சிறப்பு
மானியம்
வழங்குவது
குறித்து
பரிசீலிக்க
பஞ்சாயத்ராஜ்
அமைச்சகம்
(MoPR)
நிதி
அமைச்சகத்துடன் இணைந்து நடவடிக்கை எடுத்தது.
இதைத் த�ொடர்ந்து இந்திய அரசு, நிதி அமைச்சகம்
(எம்ஓஎப்) மூலம் 2015-16 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 1000
க�ோடி,2017-18 ஆம் ஆண்டில் ரூ.500 க�ோடி மற்றும்
2018-19 ஆம் ஆண்டில் 475.29 க�ோடி ரூபாயை
அரசியலமைப்பின் ஆறாவது அட்டவணையின் கீ ழ்
இடம் பெறாத பகுதிகள் IX மற்றும் பகுதி IX A
பகுதிகளுக்கு சிறப்பு உதவியாக அளித்தது.
(எப்எப்சி)
இன்
பரிந்துரைகளை
செயல்படுத்த
மாநிலங்களுக்கு MoPR வழங்கிய ஆல�ோசனைகள்
குறிப்பிட்ட
ந�ோக்கங்களுக்காக
2019-20
நிதியாண்டில் நிதி அமைச்சகம் கீ ழ் நிதியைப்
பயன்படுத்துவது
குறித்து
அனைத்து
மாநிலங்களுக்கும்
பஞ்சாயத்ராஜ்
அமைச்சகம்
(MoPR) ஆல�ோசனைகளை வழங்கியுள்ளது:
•	வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர்
வழங்குவதற்கான 20.05.2019 தேதியிட்ட கடிதம்

கிராம பாதை

நீரை சிந்தினாய�ோ சீரை சிந்தினாய�ோ மகத்தான மழை நீரை மறவாமல் சேமிப்போம்

குழாய் நீர் வழங்கல்

கிராமோதய சங்கல்ப்
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•	வடிகால் அமைப்புகள் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகள் மேம்பாட்டுக்கான 28.06.2019
தேதியிட்டகடிதங்கள்
•

ஜல்சக்தி மிஷன் மூலம் மழை நீர் சேமிப்புக்கு

•

வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் நிவாரண
நடவடிக்கைகளை ந�ோக்கி

(எஃப்எஃப்சி) மானியங்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட
பணிகள்/ செயல்பாடுகளின் சமூக தணிக்கை
பதினான்காவது
நிதி
குழுவின்
மானியங்களுடன் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் /
செயல்பாடுகள்
அனைத்தும்
மகாத்மா
காந்தி
தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டக் கணக்குகள்
ப�ோல
வெளிப்படைத்
தன்மைகளுடன்
நேர்மையான
முறையில்
சமூக
தணிக்கை
செய்யப்பட
வேண்டும்
என
மாநிலங்களுக்கு
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பதினான்காவது
நிதி
குழுவின் மானியங்களின் சமூக தணிக்கைகளை

குழாய் நீர் வழங்கல்

நடத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களைக் க�ொண்ட
ஒரு சிற்றேடு தயாரிக்கப்பட்டு மாநிலங்களுக்கு
விநிய�ோகிக்கப்பட்டுள்ளது.

– பஞ்சாயத்ராஜ் அமைச்சகம்

புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்ட சிக்கிம் மாநில ச�ொத்துக்கள்

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பதினான்காவது நிதி குழு பணிகளின் சமூக தணிக்கை
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மார்ச் 2020

உன் எண்ணம் விண்ணை த�ொட வேண்டுமென்றால் உன் வியர்வை மண்ணை த�ொட வேண்டும்

ஊராட்சிகளுக்கு ஊக்கமளித்தல்
(தேசிய ஊராட்சி விருதுகள்)
நம் நாட்டின் அதிகாரம் பெற்ற ஊராட்சி ஒரு வலுவான
இந்திய தேசத்தை உருவாக்குவதற்கு ஆதரவளிப்பத�ோடு
மட்டுமல்லாமல்,
இந்த
உலகின்
மிகப்பெரிய
நம்
ஜனநாயகத்தில் மேலும் பல அரிய சாதனைகளைசெய்து,
மற்ற நாடுகளுக்கு முன்மாதிரியாக திகழும் வகையில்,
தனித்துவமான ஒரு முன்மாதிரியை அமைக்க முடியும்
என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். – (செய்தி : தேசிய
ஊராட்சிகள் விருது 2019 சிற்றேடு)
ஸ்ரீ நரேந்திர சிங் த�ோமர்,

மாண்புமிகு அமைச்சர் ஊரக வளர்ச்சி, வேளாண்மை மற்றும்
விவசாயிகள் நலன் & பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்.

ஊராட்சிகளுக்கு ஊக்கமளித்தல்

(எம்ஓபிஆர்)
நிதி
சலுகைகள்
(பல்வேறு
பிரிவுகளின்
கீ ழ்
ரூ
.5-50
லட்சம்
வரை)
வழங்குகிறது, இந்த ஊராட்சிகளுக்கான ஊக்கத்
த�ொகையின் கீ ழ் [ மறுசீரமைக்கப்பட்ட ராஷ்டிரிய
கிராம ஸ்வராஜ் அபியான் திட்டம் ஒரு முக்கிய
கூறாக திகழ்கிறது ], சேவைகள் மற்றும் ப�ொதுப்
நன்மைகளை மேம்படுத்துவதற்கான பணிகளில்
அவர்களின் சிறந்த பணியை அங்கீகரிப்பதற்காகவும்,
இதன்மூலம்
சிறந்த
செயல்திறன்
க�ொண்ட
ஊராட்சி
அமைப்புகள்
/
ஊரக
உள்ளாட்சி
அமைப்புகள் / மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்கள்
ஆகியவற்றை உருவாக்க முடிகிறது.

விருதுகள்
எப்போதும்
உத்வேகத்தின்
வலுவான ஆதாரமாக இருந்து வருகின்றன. ஒரு
முன்மாதிரியான
செயல்திறனுக்காக
விருது
பெற்றவர்களை குறிப்பாக உள்ளூர் மட்டத்தில்
சரியான முறையில் அங்கீகரிப்பது ஒரு ஊக்கத்தை
அளிப்பதாகவும்
மற்றும்
ஆளுகையை
நெறிப்படுத்தவும்
ஊக்குவிக்கிறது,.,
ஊராட்சி
அமைப்புகள் மற்றும் மாநிலங்கள் / யூனியன்
பிரதேசங்கள் மத்தியில் ப�ோட்டி மனப்பான்மையை
ஊக்குவிப்பதற்காக, பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்
விருதுகளின் வகைகள்
வரிசை விருது வகை
எண்.
i.

தீன் தயாள் உபாத்யாய

விருதுக்கான குறிக்கோள்

•

மாவட்டம்- 50

பிரதேசங்களில் உள்ள

க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது,

அவற்றின்

ஊராட்சிகள் / கிராமப்புற

•

இடைநிலை –25

விபரம்,

சேவைகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகளின்

புராஸ்கர் (டி.டி.யு.எஸ்.பி)
[பஞ்சாயத்துக்களுக்கான PSP

உபாத்யாய பஞ்சாயத்து
சஷக்திகரன் புராஸ்கர் என
மறுபெயரிடப்பட்டது]

(ரூ.லட்சத்தில் )

மாநிலங்கள் / யூனியன்

மற்றும்

பிரிவுகளின்

ஆண்டிலிருந்து தீன் தயாள்

விருது த�ொகை

எண்ணிக்கை
விருதுகள்

•	ப�ொது

பஞ்சாயத்து சஷக்திகரன்

விருதுகள் 2017 ஆம்

விருதுகளின்

ஒன்பது

கருப்பொருள்

கீ ழ்

துப்புரவு;

குடிமை

(குடிநீர், தெரு விளக்கு, உள்கட்டமைப்பு);

எண்ணிக்கையின்

இயற்கை

வள

அடிப்படையில் பரவலாக

ஒதுக்கப்பட்ட

பிரிவினருக்கு

மேலாண்மை;
சேவை

செய்தல் (பெண்கள், பட்டியலினத்தவர் /
பழங்குடினர்,

ஊனமுற்றோர்,

விருதுகளின்
எண்ணிக்கை உள்ளது .

•	கிராமம் / கிராம
ஊராட்சி -5 முதல்
15 வரை (மக்கள்
த�ொகை படி)

மூத்த

குடிமக்கள்); சமூகத் துறை செயல்திறன்;
பேரிடர்

மேலாண்மை;

அடிப்படையிலான

சமூக

அமைப்பாளர்

ஊராட்சிகளுக்கு

/

தன்னார்வத்துடன்

உதவிட

நடவடிக்கை

நபர்கள்;

வருவாய்

எடுக்கும்

தனி

உருவாக்கத்தில்

புதுமை; மின் ஆளுமை
ii.

நானாஜி தேஷ்முக்

•	
ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் / யூனியன்
உள்ள

கிராம

ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும்

பிரதேசத்திலும்

சபை புராஸ்கர் (என்.டி.

அளவிலான ஊராட்சி / ஊரக உள்ளாட்சி

பிரதேசங்ககளிலும் கிராம

ஆர்.ஜி.ஜி.எஸ்.பி)

அமைப்பு.

அளவில் ஒரு ஊராட்சி /

•	கிராமசபைககளில் கலந்து க�ொள்வதன்

10

/ யூனியன்

ராஷ்டிரிய கவுரவ் கிராம

ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பு

மூலம் சமூக-ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு
சிறப்பான பங்களிப்பு வழங்கப்படுகிறது.

வாட்டர் ஒரு ஸ்மார்ட்டர்

கிராமோதய சங்கல்ப்
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வரிசை விருது வகை
எண்.
iii.

கிராம

ஊராட்சி

விருதுக்கான குறிக்கோள்
வளர்ச்சி

திட்ட விருது (ஜி.பி.டி.பி.ஏ)

•	
பஞ்சாயத்து
வழங்கிய

ராஜ்

அமைச்சகம்

மாதிரி

(MoPR)

வழிகாட்டுதல்கள்

விருதுகளின்

விருது த�ொகை

எண்ணிக்கை

(ரூ.லட்சத்தில் )

2020 ஆம் ஆண்டு முதல்
விருது, ஒவ்வொரு

மாநில / யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான

மாநிலத்திலும் / யூனியன்

கிராம

பிரதேசங்ககளிலும் உள்ள

ஊராட்சி

அபிவிருத்தி

திட்டங்களை
வழங்கப்படுகிறது

மேம்படுத்த
[அல்லது

அவ்வாறு

ஒரு ஊராட்சி / ஊரக
உள்ளாட்சி அமைப்பு

ஏற்றுக் க�ொள்ளப் பட்டது].
iv.

குழந்தை - நட்பு கிராமப்

•	
குழந்தையுடன்

பஞ்சாயத்து விருது (சி.

நடைமுறைகளை

எஃப்.ஜி.பி.ஏ)

வழங்கப்படுகிறது

நட்பு

5
(ஊராட்சி விருதுகள் 2019
வரை, விருது த�ொகை
முறையே ரூ.25 லட்சம்,10
லட்சம் மற்றும் 5 லட்சம்
தகுதி அடிப்படையில்
வழங்கப்பட்டது)

ப�ோன்ற

பின்பற்றுவதற்காக

ஒவ்வொரு

5

மாநிலத்திலும் /
யூனியன்
பிரதேசங்ககளிலும்
கிராம அளவில் ஒரு
ஊராட்சி / ஊரக
உள்ளாட்சி அமைப்பு

v.

மின்னணு - ஊராட்சி
புரஸ்கார்

•	
ஊராட்சிகள் அமைப்புகளின் செயல்பாட்டில்
செயல்திறன்,

வெளிப்படைத்தன்மை

ப�ொதுவாக, 6 விருதுகள்

நிதி ஊக்கத்தொகை

வழங்கப்படுகின்றன

இல்லை

மற்றும் ப�ொறுப்புக்கூறல் ஆகியவற்றைக்
க�ொண்டுவருவதற்கான
செயலாக்கத்தை

மின்ஊக்குவிப்பதற்காக

மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு
வழங்கப்படுகிறது.
(ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்திய அரசின் பஞ்சாயத்ராஜ் அமைச்சரகம் சிறப்பாக செயல்படும் மாநிலங்களிலுள்ள ஊராட்சிகளிடமிருந்து
விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. ஊராட்சி இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்: www.panchayatawards.gov.in)

தேசிய ஊராட்சி விருதுகளின் வரையறைகள்
ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாடு முழுவதும்
இருந்து
தேசிய
ஊராட்சி
விருதுகளுக்கான
பங்கேற்பின்
அளவை
உணர்ந்து
க�ொள்வது
மிகப்பெரியது, இதில் சராசரியாக சுமார் 30-40
ஆயிரம்
ஊராட்சிகள்
விருதுகளுக்கு
விண்ணப்பிக்கின்றன.
நாடு
முழுவதும்
2.5
லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊராட்சிகள் உள்ளன
என்பதை
அறிந்துக�ொண்டு,
விருதுகளைப்
பெறுவதில் அதிக அளவிலான ஊராட்சிகளை
நாடு முழுவதும் பங்கேற்க வைக்கும் முயற்சியைத்
த�ொடர்வதும், மேம்படுத்துவதும் ப�ொருத்தமானது.
எனவே, அமைச்சகத்தின் இந்த பார்வையை ஒரு
அளவாக எடுத்துக் க�ொண்டு, கிராம அளவில் ஒரு
பரந்த
விரிவாக்கத்தை
மேற்கொள்ள
நாடு
முழுவதும் இருந்து ஒரு சிறந்த பிரதிநிதித்துவம்
மூலம் இந்த விருதுகளின் வரம்பை விரிவுபடுத்த
நிலையான முயற்சிகள் மேற் க�ொள்ளப்படுகின்றன.

தேசிய ஊராட்சி விருதுகள் 2019
மக்களவைக்கான 2019ப�ொதுத் தேர்தல்கள்
சமயத்தில்
நடைமுறையில்
இருந்த
மாதிரி
நடத்தை விதிகளை கருத்தில் க�ொண்டு, 2019 ஏப்ரல்
24 ஆம் தேதி திட்டமிடப்பட்ட தேசிய பஞ்சாயத்து
ராஜ் தினத்தின் க�ொண்டாட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
அதன் பிறகு தேசிய ஊராட்சி விருதுகள் 2019 ஆம்
ஆண்டுக்கான விழா, அக்டோபர் 23, 2019 அன்று
புதுதில்லியில்
தேசிய
வேளாண்
அறிவியல்
வளாகத்தில்
உள்ள
சி.சுப்ரமணியம்
அரங்கில்
நடைபெற்று அதில் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும்
யூனியன்
பிரதேசங்களில்
இருந்து
வந்திருந்த
உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு பல்வேறு பிரிவுகளில்
விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த விழாவில் மாண்புமிகு மத்திய ஊரக
வளர்ச்சி, வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலன்
மற்றும் ஊராட்சி துறை அமைச்சர் ஸ்ரீ நரேந்திர சிங்
த�ோமர் கலந்து க�ொண்டனர். இந்த விழாவில் மற்ற
மாநில அமைச்சர்கள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள
பல்வேறு
ஊராட்சிகளின்
பிரதிநிதிகள்
கலந்து
க�ொண்டனர்.
ஒட்டும�ொத்த
ஆளுகை
மற்றும்
வளர்ச்சியில் பஞ்சாயத்துகளின் முக்கிய பங்கை
எடுத்துக்காட்டும் விதமாக இந்த விழா நடைபெற்றது

– பஞ்சாயத்ராஜ் அமைச்சகம்
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இன்றைய நிலத்தடி நீர் சே மிப்பு நாளைய உலகின் பாதுகாப்பு

ஜல் சக்தி அபியான்

ஜ

ல் சக்தி அபியான் - நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் நீர்
சேமிப்புக்கான
பிரச்சாரம்.
இந்த
பிரச்சாரம்
மழைக்காலத்தில் குடிமக்களின் பங்களிப்பு மூலம்
த�ொடங்க திட்டமிடப்பட்டு 2019 ஜூலை 1 முதல்
த�ொடங்கியது. பிரச்சாரத்தின் கவனம் நீர் பற்றாக்குறை
மாவட்டங்கள் மற்றும் வட்டாரங்கள் மீ து இருந்தது.

பிரதம மந்திரி ஸ்ரீ நரேந்திர ம�ோடி தனது
மன் கி பாத் உரையில் குடிமக்களுக்கு நீர்
பாதுகாப்புக்காக கைக�ோர்க்கவும், தூய்மை பாரத
வழியே
ஒரு
மக்கள்
புரட்சி
இயக்கத்தின்
உருவாக்கவும்,
தண்ணீரை
சேமிக்கவும்,
எதிர்காலத்தை
பாதுகாக்கவும்
ஒரு
தெளிவான
அழைப்பை வழங்கியிருந்தார். அரசாங்கம் ஒவ்வொரு
வட்டிற்கும்
ீ
குடிநீருக்கு முன்னுரிமை அளித்தல்
மற்றும்
நிலையான
முறையில்
வழங்குவதை
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது. ஜல் சக்தி அபியான்
திட்டம்
நீர்
பாதுகாப்பிற்காக
மக்களிடையே
சாதகமான
மாற்றத்தைக்
க�ொண்டுவருவதை
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது. 2.3 லட்சத்துக்கும்
மேற்பட்ட ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களுக்கு பிரதம
மந்திரி எழுதிய கடிதங்களில் மழை நீர் சேகரிப்பு, நீர்
தேக்கங்கள் மற்றும் கிராம குளங்களை பராமரித்தல்
மற்றும்
பாதுகாத்தல்
மற்றும்
நீர்
பாதுகாப்பு
ஆகியவற்றுக்காக
பணியாற்றுமாறு
மக்களை
வழிநடத்த வேண்டும் என கேட்டுக் க�ொண்டார்.
ஜல் சக்தி அபியான் என்பது இந்திய அரசு
மற்றும்
மாநில
அரசுகளின்
பல்வேறு
அமைச்சகங்களின் கூட்டு முயற்சியாகும், இது
குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறையால் (டி.டி.
டபிள்யூ.எஸ்) ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. ஐந்து

தண்ணீரை சேமிக்கவும், அது உங்களை காப்பாற்றும்.

முக்கியமான நீர் பாதுகாப்பு அம்சங்களை உறுதி
செய்வதற்காக 256 மாவட்டங்களில் 1592 நீர்
பற்றாக்குறை த�ொகுதிகளில் மத்திய அரசின்
அதிகாரிகள் குழுக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன்
பார்வையிட்டு
பணியாற்றின.
நீர்
பாதுகாப்பு
மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு, பாரம்பரிய மற்றும்
பிற நீர்நிலைகள் / குளங்களை புதுப்பித்தல்,
கிணறுகள் மறு பயன்பாடு, ஆழ்துளை கிணறு
மீ ள் நிரப்புதல் கட்டமைப்புகள், நீர்நிலை மேம்பாடு
மற்றும் தீவிர காடு வளர்ப்பு ஆகியவை அவை.
இந்த நீர் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் வட்டார மற்றும்
மாவட்ட நீர் பாதுகாப்பு திட்டங்களை அபிவிருத்தி
செய்தல்,
பாசனத்திற்கான
திறமையான
நீர்
பயன்பாட்டை ஊக்குவித்தல் மற்றும் கிருஷி
விஞயான்
கேந்திரங்கள்
மூலம்
பயிர்களை
சிறப்பாக தேர்வு செய்வது உள்ளிட்ட சிறப்பு
அம்சங்களுடன் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டன.
ஜல்சக்தி
அபியான்
(ஜே.எஸ்.ஏ)
பள்ளி
மாணவர்கள்,
கல்லூரி
பிரச்சாரத்தில்
மாணவர்கள், துப்புரவாளர்கள், சுய உதவிக்குழுக்கள்,
பஞ்சாயத்து
ராஜ்
அமைப்பின்
உறுப்பினர்கள்,
இளைஞர்
குழுக்கள்
(என்.எஸ்.எஸ்/என்.ஒய்.கே.
எஸ்/என்.சி.சி),
பாதுகாப்புப்
பணியாளர்கள்,
முன்னாள்- படைவரர்கள்
ீ
மற்றும் ஓய்வூதியம்
பெறுவ�ோர் உள்ளிட்ட பலர் ஈடுபட்டனர்.
முதல் கட்டம் : ஜூலை 1 முதல் செப்டம்பர்
30 வரை (அனைத்து மாநிலங்களும்)
இரண்டாம் கட்டம்: 2019 அக்டோபர் 1
முதல் 30 நவம்பர் வரை (பருவமழை பின்
தங்கும் மாநிலங்கள்)

கிராமோதய சங்கல்ப்
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மாண்புமிகு
பிரதமரின்
நீர்
சேமிப்பு
தூண்டுதலால் ஈர்க்கப்பட்ட ஜல் சக்தி அபியான்
(ஜே.எஸ்.ஏ) திட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்
கிடைக்கும் நீரை பாதுகாப்பது, பயன்படுத்துவது
குறித்த ஒரு பிரச்சார பணிமுறை ஆகும். ஜல்
சக்தி அபியான் இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தப்
படுகிறது. 1 வது கட்ட பிரச்சாரம் 2019 ஜூலை 1
லிருந்து
த�ொடங்கி
செப்டம்பர்
மாதம்
30
வரையிலும், அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும்
யூனியன் பிரதேசங்களுக்கானது. 2- வது கட்டம்
2019 அக்டோபர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை பின்
பருவமழை பெறும் (ஆந்திரா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி
மற்றும் தமிழ்நாடு )மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன்
பிரதேசங்களுக்களானது.
இந்திய
அரசாங்க
அதிகாரிகள், நிலத்தடி நீர் வல்லுநர்கள் மற்றும்
விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவின் அதிக நீர் வறட்சி
மாவட்டங்களில் உள்ள மாநில மற்றும் மாவட்ட
அதிகாரிகளுடன்
இணைந்து
பிரச்சாரம்
செய்கின்றனர்.* நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் நீர்வள
மேலாண்மைக்காக ஐந்து இலக்கு அம்சங்களை
வரிசை ஜல் சக்தி அபியான்
எண்.
1

வகைகள்

நீ ர் பாதுகாப்பு மற்றும்
மழை நீ ர் சேமிப்பு

விரைவாக
செயல்படுத்துவதில்
கவனம்
செலுத்தினர்.
ச�ொத்து
உருவாக்கம்
மற்றும்
விரிவான தகவல்தொடர்பு மூலம் நீர் பாதுகாப்பை
மக்கள்
புரட்சியாக
மாற்றுவதை
ஜல்
சக்தி
அபியான் ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது.
நாடு
முழுவதும்
கடுமையான
நீர்
பற்றாக்குறை
நிலவுகிறது
மற்றும்
அனைவருக்கும்
நீர்
பாதுகாப்பு
மிகவும்
முக்கியமானது. நீர் பற்றாக்குறையால் அவை
ம�ோசமாக பாதிக்கப்படும் என்பதால் கிராமப்
பஞ்சாயத்துகள் நீர் பாதுகாப்பில் முக்கிய பங்கு
வகிக்கின்றன. எனவே அவர்கள் பிரச்சாரத்தின்
மூலம் நீர் பாதுகாப்பு முயற்சிகளில் தீவிரமாக
ஈடுபட்டுள்ளனர். கிராமப்புற இந்தியாவுக்கு குடி
மற்றும் நீர்ப்பாசன ந�ோக்கங்களுக்காக தண்ணீர்
தேவை.
எனவே
நீர்
சேமிப்பு
பிரச்சாரத்தில்
அவர்களின் ஈடுபாடு அவசியம்.ஜல் சக்தி அபியான்
த�ொடர்பான பெரிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு
பின்வரும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன:

துணை வகைகள்

தடுப்பணை

தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய செயல்பாட்டின்
விவரக்குறிப்புகள்

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம்
பணி

புல

கையேட்டின்

நிலைமைகளின்படி
விவரக்குறிப்புகள்

தேர்வு

படி

மற்றும்

செய்யப்பட

தள

வேண்டிய

குட்டை

குளம் குறைந்தபட்ச அளவு 20m X 25m X 2.5m தேர்வு

பள்ளம்

நுண் நீர் நிலை (500 ஹெக்டேர்) தேர்வு செய்யப்பட

செய்யப்பட வேண்டும்

வேண்டும் - குறைந்தபட்ச அளவு 6 அடி × 2 அடி × 1
அடி

50 cm X 50cm X 20Cm (berm) அளவு விளிம்பு கால்வாய்கள்
மேற்கூரை மழை நீர்

சேமிப்பு கட்டமைப்புகள்

(ப�ொது மற்றும் தனியார்)
2

ச�ொந்தமான கட்டிடங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்

பாரம்பரிய மற்றும்

மீ ட்டெடுக்கப்பட்ட

பாரம்பரிய

குளங்களை

குளங்களின் எண்ணிக்கை

பிற நீர்நிலைகள் / குளங்கள்: - மேற்பரப்பு பகுதி

பிற நீ ர்நிலைகள் /
புதுப்பித்தல்

3

அனைத்து அரசுக்கு ச�ொந்தமான / சமூகத்திற்கு

பாரம்பரிய நீர்நிலைகள் /

நீர்நிலைகள்:

-

குறைந்தது

5

அத்தகைய

நீர்நிலைகளை மறு சீரமைப்பு செய்ய வேண்டும்
குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஹெக்டேர்

கட்டமைப்புகளை
மீண்டும்

உறிஞ்சிக்குழிகள்

பயன்படுத்துதல்

சமூக

உறிஞ்சிக்

குழிகளை

மட்டும்

தேர்ந்தெடுக்கும்

ப�ோது குறைந்தது 5 இதுப�ோன்ற உறிஞ்சி குழிகளைத்
தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்

மற்றும் மீள் நிரப்புதல்
செய்தல்

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட குளம்

குறைந்தபட்சம் அத்தகைய 5 குளங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட
வேண்டும்

* நீர் வறண்ட மாவட்டங்கள், மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் (சி. ஜி. டபுள்யூ.பி)2017 இன் படி
மிகவும் ம�ோசமான அல்லது அதிகமாக சுரண்டப்பட்ட நிலத்தடி நீர் மட்டங்களை க�ொண்ட மாவட்டங்கள்,
ம�ோசமான மற்றும் அதிகம் சுரண்டல் அல்லாத
நிலத்தடி நீர் மட்டங்கள் உள்ள மாநிலங்கள்,
மீ தமுள்ளவற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் நிலத்தடி நீர் குறைவாக உள்ள மாநிலத்தில் உள்ள மாவட்டங்கள்
தேர்ந்தெடுக்கபட்டன.
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தண்ணீரை பூமிக்குள் தேடுவதை விட வானத்திலிருந்து வரவழைப்பதே மேல் இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார்

வரிசை ஜல் சக்தி அபியான்
எண்.

வகைகள்

துணை வகைகள்

தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய செயல்பாட்டின்
விவரக்குறிப்புகள்

ஆழ்துளை கிணறுகள் மறு

20%

கட்டமைப்புகள்

விநிய�ோகத் துறை / ஊராட்சிகளிடம் இருக்கும்.) மற்றும்

பயன்பாட்டு

ஆழ்

குழாய்

கிணறுகள்

குடிநீர்

ஆதாரங்களாக

விளங்குகின்றன (இது குறித்த தகவல்கள் கிராமப்புற குடிநீர்
இந்த

க�ோடையில்

வறண்டுவிடும்போது

அவற்றுக்கு

கிணறு மீ ள் நிரப்புதல் கட்டமைப்புகளை வழங்க வேண்டும்.

ஒரு ஆழ் துளை குழாய் கிணறின் ப�ொதுவான அமைப்பு

3 m X3m X 3m ஆகும்.
4

நீ ர்நிலை வளர்ச்சி

கல்லி பிளக்

நுண்

நீர்நிலை

உள்ளது.

இந்த

(500

கற்பாறைகளுடன்

ஹெக்டேர்)

நுண்

குறைந்தபட்சம்

கற்பாறைகள் செருகப்படுகிறது,
கசிவுநீர் குட்டைகள்

தேர்வு

நீர்நிலைகளில்
1

மீ

செய்யப்பட
தளர்வான

உயரத்துக்கு

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தளத்தின் மண் நீரின் ஊடுருவலை
அனுமதிக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்

பள்ளம்

நுண் வாட்டர்ஷெட் (500 ஹெக்டேர்) தேர்வு செய்யப்பட

வேண்டும் குறைந்தபட்ச அளவு 6ft X 2ft X 1ft

50cm X 50cm X 20Cm அளவு விளிம்பு கால்வாய்கள்
5

தீவிர காடு வளர்ப்பு

நடப்பட்ட மரக்கன்றுகளின்
எண்ணிக்கை

குறைந்தது 10 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அல்லது 25000
தாவரங்களைக்

கிடைக்கவில்லை

இருக்கலாம்)

க�ொண்டிருப்பது
என்றால்

பல

(ஒரே

இடத்தில்

திட்டுக்களாகவும்

ஜல் சக்தி அபியானின் தாக்கம்
ஜல் சக்தி அபியான் (ஜே.எஸ்.ஏ) பிரச்சாரம்
நீர் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை குறிப்பிடத்தக்க
அளவு அதிகரித்துள்ளது. மேலும் இது த�ொடர்பான
உட்கட்டமைப்புகளை
நிர்மானிப்பதில்
ஒரு
முன்னேற்றத்திற்கு வழி வகுத்துள்ளது. 256 நீர்
பற்றாக்குறை
மாவட்டங்களில்
அடையாளம்
காணப்பட்ட தளங்களில் நிலத்தடி நீர் நிரப்புதலால்
ஏற்படும் விளைவுகளில் ஜல் சக்தி அபியானின்
தாக்கம் கணிசமாக உள்ளது. ஜல் சக்தி அபியானின்
வழக்கமான
நடவடிக்கைகளால்
நாட்டின்
பல
மாவட்டங்களில்
மண்ணின்
ஈரப்பதம்
அதிகரித்துள்ளன.

ஒரு நல்ல நீர் திறனைக் க�ொண்டிருக்கும்
நீர் சேமிப்பு
கட்டமைப்புகளை
நிர்மானிப்பது
தேசத்திற்கு
ஒரு
நல்ல
பாதுகாப்பான
எதிர்காலத்தை
உருவாக்க
அவசியம் . சில
மாதங்களில் ஜல் சக்தி அபியானின் முடிவுகள்
ஊக்கமளிக்ககின்றன.
நாட்டின்
பசுமையை
அதிகரிக்கும்
முயற்சியாக,
ஜல்
சக்தி
அபியான்
கீ ழ்
த�ொடர்ச்சியாக
த�ோட்ட
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதன்
முடிவுகள்
தனித்துவமானவை.

நீர் கடவுளிடமிருந்து கிடைத்த பரிசு, அதைப் பாதுகாக்கவும்! அதை மதிக்கவும்!

– குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறை

கிராமோதய சங்கல்ப்
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ஜல் சக்தி அபியான் – நகர்ப்புறம் நகரங்கள் தங்கள் நீ ர் பிரச்சனைகளை
அதிசயப்ப்படும்படி மாற்றியுள்ளன

– (வட்டு
ீ
வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை)

2019 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1 ஆம் தேதி ஜல்
சக்தி அமைச்சகத்தால் த�ொடங்கப்பட்ட நீர் பாதுகாப்பு
மற்றும் நீர் சேமிப்புக்கான பிரச்சாரமான ஜல் சக்தி
அபியான் (ஜேஎஸ்ஏ) பணிகளில் வட்டுவசதி
ீ
மற்றும்
நகர்ப்புற
அமைச்சகம்((MoHUA)
தீவிரமாக
பங்கேற்றுள்ளது. - நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் நீர்
பாதுகாப்பிற்கான
ஒரு
பிரச்சாரம்,
ஜல்
சக்தி
அமைச்சகத்தினால் 2019 ஜூலை 1 ஆம் தேதி
த�ொடங்கப்பட்டது. நீர் பாதுகாப்பில் தங்களின் இலக்காக
நாடு முழுவதும் 754 நீர் வறட்சியுள்ள நகர்ப்புற
உள்ளாட்சி அமைப்புகளை (யுஎல்பி) நகர் உள்ளாட்சி
அமைப்புகள் MoHUA அடையாளம் கண்டுள்ளது.
நீர் பாதுகாப்பு ந�ோக்கத்துக்காக ஜல் சக்தி
அபியான்
(ஜே.எஸ்.ஏ)
நான்கு
கடமைகளைக்
க�ொண்டுள்ளது. இந்த கடமைகள் : : “மழை நீர்
சேமிப்பு (RWH)”, “சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீரை
மறுபயன்பாடு செய்தல்”, “நீர்நிலைகளை புத்துயிர்
பெற செய்தல்” மற்றும் நீர் பாதுகாப்புக்காக “த�ோட்டப்
பணிகள் ”. அபியானின் ஒரு பகுதியாக, மாநிலங்களும்
நகர்ப்புற
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளுக்கும்
இந்த
நான்கு நடைமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்வதையும்
செயல்படுத்துவதையும்
ஊக்குவிப்பதற்காக
பரவலான வெகுஜன விழிப்புணர்வு, தகவல் த�ொடர்பு
மற்றும் வெளியே எடுத்து செல்லும் பிரச்சாரங்களை
மேற்கொள்கின்றன. முன்னோக்கிச் செல்லும்போது,
ஜல் சக்தி அபியானை ஒரு ‘மக்கள் புரட்சி ப�ோன்ற
மக்கள் இயக்கமாக மாற்றுவதை ஜல் சக்தி அபியான்
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது, அதில் ப�ொது மக்கள்
மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (யு.எல்.பி)
பிரச்சாரத்தில்
பங்கேற்பது
மட்டுமல்லாமல்,
க�ொடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நீர் பாதுகாப்பு குறித்த
தங்கள் முயற்சிகளையும் த�ொடர்கின்றன.

ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஹரியானாவில்
உள்ள பானிபட்டில், சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீர் தீ
அணைப்பான்களுக்கு
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஏரிகள், குளங்கள் மற்றும் கிணறுகள் உள்ளிட்ட
பாரம்பரிய மற்றும் பழைய நீர்நிலைகள் புத்துயிர்
பெற பல நகரங்கள் முயற்சியை த�ொடங்கியுள்ளன.
சத்தீஸ்கரில் உள்ள பால�ோத் நகரில் கைவிடப்பட்ட
பழைய கிணறுகளுக்கு புத்துயிர் அளித்துள்ளனர்.
இதேப�ோல்,
பாண்டிச்சேரி
நகராட்சி
மன்றம்
அங்குள்ள அம்மன் குளத்தை புதுப்பிப்பதற்கும் ,
சுத்தம்
செய்வதற்கும்
கர்நாடகாவில்
உள்ள
மிகவும்
பழைய
குளத்தின்
த�ோதபல்லாபூர்
படிநிலையை புதுப்பிக்கத் த�ொடங்கியுள்ளது.
நகரங்கள்,
மாநிலங்கள்
மற்றும்
மிக
முக்கியமாக, பிரச்சாரத்தில் மிகவும் தீவிரமாக
ஜல்
சக்தி
பங்கேற்கும்
குடிமக்களிடமிருந்து
அபியான்-க்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
நாட்டின் அனைத்து மூலைகளிலிருந்தும் பல்வேறு
நல்ல நடைமுறைகள் வெளிவரத் த�ொடங்கியுள்ளன,
அவற்றில் சில கீ ழே தரப்பட்டுள்ளன.
•
பாகேபள்ளி, கர்நாடகா
•	காங்க்ரா, இமாச்சல பிரதேசம்
•
ப�ோர்ட் பிளேர், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார்
தீவுகள்
•	ட�ோங்க், ராஜஸ்தான்
பாகேபள்ளி, கர்நாடகா
கர்நாடகாவின் பாகேபள்ளியில், நகரசபை
சித்ராவதி ஆற்றங்கரையை சுத்தம் செய்தது.
சித்ராவதி என்பது தென்னிந்தியாவில் உள்ள
மாநிலங்களுக்கு இடையே ஓடும் நதியாகும், இது
பென்னார் ஆற்றின் துணை நதியாகும். இது ஒரு
பருவகால
நதி
மற்றும்
மழைக்காலங்களில்
மட்டுமே பெருகி ஓடும் . ஆற்றங்கரையில் நீண்ட
காலமாக குப்பைகள், கழிவு நீர் அகற்றப்படாததால்
அழுக்காகவே உள்ளது, இது நதியை மாசுபடுத்தியது

படம் 1: மாநில செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கான தரவரிசை கட்டமைப்பு

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி தரவரிசை
கட்டமைப்பு
சிறந்த
தகுதியாளர்களை
தேர்ந்தெடுப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது:
சிறந்த நடைமுறைகள்
நாடு முழுவதும் உள்ள நகரங்களிலிருந்து
பல நல்ல எடுத்துக்காட்டுகள் வெளி வந்துள்ளன.
சண்டிகர் ப�ோன்ற சில நகரங்களில் இரட்டை
குழாய்
இணைப்புகளை
நிறுவுவதன்
மூலம்
சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீரைப் பயன்படுத்துவதற்கான
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கர்நாடகா, பாகேபள்ளி சித்ராவதி ஆற்றங்கரையை சுத்தம் செய்தல்

பூமியை நேசியுங்கள், நீர் சேமிப்பாளராக இருங்கள்

மட்டுமல்லாமல்,
மழைக்காலங்களில்
கூட
தண்ணீரின் இயற்கையான ஓட்டத்தை நிறுத்தியது.
ஜல் சக்தி அபியானின் ஒரு பகுதியாக, பாக்பள்ளி
டவுன் முனிசிபல் கவுன்சில் மழைக்காலத்தில்
கட்டுப்பாடற்ற
நீர்
பாய்ச்சலை
அனுமதிக்கும்
வகையில் ஆற்றங்கரையை சுத்தம் செய்ய முடிவு
செய்தது, மேலும் கீ ழ்நிலையில் உள்ள பயனாளர்கள்
பயன்படுத்த
நதியை
சுத்தம்
செய்ய
உதவி
எண்ணியது. இதற்காக, ஆற்றின் சுற்றுப்புறங்களில்
தூய்மையை உறுதி செய்வதற்காக ஆற்றங்கரை
சுத்தம் செய்யும் பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்க உள்ளூர்
மாணவர்கள், பள்ளிகளைச் சேர்ந்த என்.எஸ்.எஸ்.
மாணவர்கள் அணி திரட்டப்பட்டனர்.

வருகிறது, அங்கு பல வகையான முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 100 வருட பழமையான
ஜப்பானிய கிணறு நீண்ட காலமாக கைவிடப்பட்டு
கிடந்தது, இது புத்துயிர் பெற்றது. இது இப்போது
இந்த
வட்டாரத்தைச்
சுற்றியுள்ள
சுமார்
50
வடுகளுக்கான
ீ
குடிநீர் வழங்கல் தேவைகளை
கவனித்து வருகிறது. நீர் பாதுகாப்பு தேவை
குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ப�ொருட்டு
சமூக மட்டத்தில் பாரம்பரிய நுக்காட் நாடகங்கள்
மற்றும் விழிப்புணர்வு பேரணிகள், உள்ளூர் அரசு
பள்ளிகளில் பல விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள்,
வரைதல் மற்றும் சுவர�ொட்டி எழுதும் ப�ோட்டிகள்
நடத்தப்பட்டுள்ளன.

கங்க்ரா, இமாச்சலப் பிரதேசம்

ட�ோங்க், ராஜஸ்தான்

ஜல் சக்தி அபியான் இமாச்சல பிரதேசத்தின்
காங்க்ராவில் மக்கள் புரட்சி யாக மாறியது.

ட�ோங்க் நகர மக்கள் இங்குள்ள சதுர்பூஜ்
ஏரியை புதுப்பித்து சுத்தம் செய்வதன் மூலம்
ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்மாதிரியாக உள்ளனர்.
ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ஏரிக்கு
அருகிலிருந்தும்
தூரத்திலிருந்தும்
சுற்றுலாப்
பயணிகள் அதிகம் வருகின்றனர். இருப்பினும்,
பல
ஆண்டுகளாக,
இந்த
ஏரி
பிளாஸ்டிக்
கழிவுகள்,
கட்டுமானம்
மற்றும்
இடிபாட்டு
கழிவுகள்
மற்றும்
சுற்றியுள்ள
பகுதிகளில்
இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் ஆகியவற்றால்
மிகவும் அழுக்கடைந்தது. துர்நாற்றம் மற்றும்
ஏரியின்
ம�ோசமான
நீர்
தரம்
காரணமாக
சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பார்வையாளர்களின்
எண்ணிக்கை
கணிசமாகக்
குறைந்தது.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகள்,
சதுர்பூஜ்
விகாஸ் சமிதி உறுப்பினர்கள், புலிகள் படைஎன்ற பெயரில் இளைஞர்கள், உள்ளூர் மக்கள்,
அருகில் வசிப்பவர்கள் கூடி , ஏரியை சுத்தம்
செய்தனர். இங்கு ஜல் சக்தி அபியான் ஒரு
நல்ல
வாய்ப்பாக
நிரூபிக்கப்பட்டது.
நகர
கவுன்சில் இந்த முயற்சியை வழிநடத்தியது,
ஒரு அசுத்தமான ஏரி எவ்வாறு சுத்தமான
நீர்நிலையாக
மாற்றப்பட்டுள்ளது
என்பதைக்
காணலாம்,
இது
சுற்றுலா
பயணிகளையும்
பார்வையாளர்களையும்
மீ ண்டும்
ஈர்க்கத்
தயாரானது.

இமாச்சலப் பிரதேசம் காங்க்ரா குடிமக்களை
ஒரு
பிரச்சாரத்தைக்
க�ொண்டு
எவ்வாறு
மாற்றமுடியும் என்பதற்கான படத்தை மக்கள்
புரட்சி மூலம் வழங்குகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம்
காங்க்ரா நகர சபையுடன் அனைத்து பள்ளிகள்,
அரசு
பாலிடெக்னிக்ஸ்,
தன்னார்வ
த�ொண்டு
நிறுவனங்கள்,
குடியுரிமை
நலச்
சங்கங்கள்,
வணிக மற்றும் வர்த்தகர் சங்கம் ஆகிய�ோரை
இணைத்து ஜல் சக்தி அபியானில் பங்கேற்க
செய்தது. இந்த பிரச்சாரம் இதற்கு முன்பில்லாத
வகையில் சமூக பங்களிப்பைக் கண்டது, இதில்
உள்ளூர்
சமூகங்கள்
த�ோட்டக்கலை
முதல்
உள்ளூர் பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளில்
மழைநீர்
சேகரிப்பு
கட்டமைப்புகள்
வரை
மழைக்காலங்களில்
நீரைப்
பாதுகாக்க
பல
முயற்சிகள் மேற்கொண்டன. சேமிப்பு செய்யப்பட்ட
மழைநீரை அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்கு மீ ண்டும்
பயன்படுத்த மக்களை ஊக்குவிப்பதற்காக உள்ளூர்
பள்ளிகள்
மற்றும்
நிறுவனங்களில்
பல
விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
ப�ோர்ட் பிளேர், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார்
ஆகியவற்றில் ஜல்ஷக்தி அபியான் நுழைவு
கதை

ப�ோர்ட் பிளேரில் ஜல் சக்தி அபியானின்
ஒரு
உத்வேகம்
தருவதாக
இருந்து

ராஜஸ்தானின் ட�ோங்க், சதுர்பூஜ் ஏரியை ட�ோங்க் நகராட்சி சுத்தம் செய்தல்

இன்றைய நிலத்தடி நீர் நாளைய உலகின் பாதுகாப்பு

கிராமோதய சங்கல்ப்
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பாவகடா, கர்நாடகா
கர்நாடகாவின் பாவ்கடாவில் பயனுள்ள மற்றும்
குறைந்த விலை மழைநீ ர் சேகரிப்பு தீர்வு
கர்நாடகாவின் பாவகடாபற்றிய ஜல் சக்தி
அபியான்
கதை
உண்மையிலேயே
ஊக்கமளிக்கிறது, மழைநீர் சேகரிப்புக்கு செலவு
குறைந்த மற்றும் செயல்படுத்தக் கூடிய தீர்வுகளை
உருவாக்கியுள்ளது.
உள்ளூர்வாசிகள்
மேற்கூரை
மழைநீர்
சேகரிப்பு அமைப்பு மற்றும் குழாய் பாதைகள்
உருவாக்கியுள்ளனர்,
இதன்
மூலம்
மழைநீர்
அருகிலுள்ள
ரீசார்ஜ்
பள்ளத்தில்
சேகரிக்கப்படுகிறது. இந்த தீர்வு நகரத்திற்குள்
உள்ள
பல
வடுகள்
ீ
மற்றும்
வட்டுவசதி
ீ
சங்கங்களில்
பரவலான
முன்னேற்றத்தைக்
கண்டது மற்றும் ஜல் சக்தி அபியான் கீ ழ் இது
ஒரு பயனுள்ள முயற்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.

ஜல் சக்தி அபியான் - களத்திலிருந்து குரல்கள்
காந்திநகர் பள்ளிகளில் நீ ர் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு
குஜராத்தின் காந்திநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த
ஷெரிசா மற்றும் அர்சோடியா கிராமங்களில் உள்ள
கல�ோலின் பிராத்மிக் ஷலாஸில் நீர் பாதுகாப்பு
மற்றும் த�ோட்டப்பயிர்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சிகள்
நடைபெற்றன.
ஷெரிசா
மற்றும்
அர்சோடியா ஆகிய இரு கிராம சமூகங்களுக்கான
நீர் ஆதாரம் ஆழ் துளை கிணறுகள் ஆரம்பப்
பள்ளிகளில்
(பிராத்மிக்
ஷாலஸில்)
மழைநீர்
சேகரிப்பு அமைப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும்,
அவை சரியாக செயல்படவில்லை, எனவே பராமரிப்பு
தேவைப்பட்டது.
மாணவர்கள்
தங்கள்
வடுகளிலும்
ீ
பள்ளிகளிலும்
நீர்
சேகரிப்பு
கட்டமைப்புகள்
மற்றும்
த�ோட்டங்களை
மேற்கொள்ள
தீர்மானித்ததால்,
கலந்தாய்வு
அமர்வுகளில்
மாணவர்கள் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றனர்.
பெங்களூரு அரசு கல்லூரி இயற்கை முறை
காடுகளை வளர்க்கிறது
பெங்களூரு கிராமப்புற மாவட்டத்தில் உள்ள
தேவநஹள்ளி வட்டாரம் விஸ்வநாத் புராவில்
உள்ள அரசு புகுமுக பல்கலைக்கழக (பி.யூ) கல்லூரி
கரிம
காடுகளை
வளர்ப்பதற்கான
ஜப்பானிய
நுட்பமான மியாவாகி முறையை ஏற்றுக்கொண்டது.
அவ்வாறு செய்யும்போது, அவர்கள் 30X40 சதுர அடி
அளவுக்கு
சிறிய
இடத்தில்
தங்கள்
ச�ொந்த
வனப்பகுதியை உருவாக்கியுள்ளனர்.
இந்த
முறையின்
கீ ழ்
(ஜப்பானிய
தாவரவியலாளர் அகிரா மியாவாக்கி முன்னோடியாகக்
க�ொண்ட ஒரு நுட்பம்), தாவரங்கள் பத்து மடங்கு
வேகமாக வளர்கின்றன, காடு 30 மடங்கு அடர்த்தியாக
வளர்கிறது. இரண்டு ஆண்டுகளில், காடுகளின்
வளர்ச்சி குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும்.
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உலகின் பிற பகுதிகளால் முடியாத பாடங்களை நீர் கற்பிக்கிறது.

என்பதை உறுதி செய்து க�ொள்ள வேண்டும்.
இதில் விதைகள் சேர்க்கப்பட்டு, ஒரு அங்குல
விட்டம் அளவுக்கு பந்துகள் தயாரிக்கப்பட்டு சுமார்
24-48 மணி நேரம் ஒரு நிழல் இடத்தில் உலர
வைக்கப்படும். பின்னர்பந்துகள் விதைக்க அல்லது
சேமிக்க தயாராகிவிடும்.

மேலும், கல்லூரி முதல்வர்கள் அந்தந்த
கல்லூரி கட்டிடங்கள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகளின்
மேற்கூரைகளில்
மழை
நீர்
சேமிப்பு
முறைமைகளை ஒரு மாதத்திற்குள் நிறுவுமாறு
கேட்டுக் க�ொள்ளப்பட்டனர். அந்தந்த வட்டாரங்கள்
மற்றும் கிராமங்களில் கூரை மழை நீர் சேகரிப்பு
பற்றி பரப்புவதில் மாணவர் தன்னார் வலர்களுக்கு
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
நீ ர்நிலைகளின் த�ொடர் கண்காணிப்பு அதற்கு
தேவை மக்களின் விழிப்புணர்வு
நீர்
பாதுகாப்பின்
முக்கியத்துவம்
மற்றும்
பாரம்பரிய நீர்நிலைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டிய
அவசியம்
குறித்த
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தும்
ந�ோக்கில், 2019 செப்டம்பர் 3 ஆம் தேதி பீகார்
மாநிலத்தின் ப�ோஜ்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்
சேகரிப்பு குளத்தை (கலெக்டரேட் )சுற்றி மெழுகுவர்த்திஒளி விழிப்புணர்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில் சுமார் 5500 பேர் பங்கேற்றனர்,
அவர்களின் பங்கேற்பு ஒரு Neer Ke Veer (நீர் ப�ோர்
வரன்)
ீ
ஆக இருப்பதைக் காட்டுவதைக் குறிக்கிறது.
இந்த நிகழ்வின் மூலம் பரவிய செய்தி “இன்றைய
நீ ர் வளமே நாளைய நம்பிக்கையின் ஆதாரம்”
(“ஜல் ஹை த�ோ கல் ஹை”.)
தன்பாத்
2.5
லட்சம்
உருவாக்குகிறது

விதை

பந்துகளை

ஜார்க்கண்டில் உள்ள தன்பாத் மாவட்ட
நிர்வாகம் மரக்கன்றுகளை நடவு செய்வதற்கும்,
தண்ணீரைப் பாதுகாப்பதற்கும் பல்வேறு புதிய
முயற்சிகளை
மேற்கொண்டுள்ளது.
அவற்றில்
ஒன்று சுய உதவிக்குழு (சுய உதவிக்குழுக்கள்)
உறுப்பினர்கள் மூலம் 2.5 லட்சம் விதை பந்துகளை
தயாரித்து
விநிய�ோகிப்பது.
நிலக்கரி
சுரங்கப்
பகுதிகளான க�ோலியரி பகுதிகளில் உள்ள காற்று
மாசுபாட்டைப் ப�ோக்க மரம் செடிகளை உருவாக்க
இந்தப் பகுதிகளில் இந்த விதைப் பந்துகளை பல
இடங்களில் வசினர்.
ீ

பயன்படுத்தப்படும் விதைகள் : வளமான
மலைப்
பகுதிகளிலிருந்து
விதைகள்
சேகரிக்கப்படுகின்றன: அவை முளைக்க குறைந்த நீர்
தேவைப்படுகிறது மற்றும் அதிக பணம் செலவழிக்காமல்
இது சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு எளிதில்
கிடைக்கும்.
ஜார்கண்டில்
உள்ள
தன்பாத்தில்
பயன்படுத்தப்படும் விதைகள்: வேம்பு, தேக்கு, வில்வம்,
நாவல்மரம், சந்தனம், பப்பாளி, மூங்கில், புளியமரம்,
அச�ோக், வாகை, பேரீச்சமரம், ஷேஷாம், சிமர், வாழை,
பருத்தி, முருங்கை.
தன்பாத்தில் 41 சுய உதவிக்குழுக்களைச்
சேர்ந்த 190 பெண்களும், பாக்மாரா வட்டாரத்தில்
22 சுய உதவிக்குழுக்களைச் சேர்ந்த 70 பெண்களும்
விதை பந்துகளை தயாரிப்பதற்கு ஒரு விதை
பந்துக்கு
2
ரூபாய்
ஊக்கத்
த�ொகையாக
அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.. விதை பந்துகள்
மேற்கண்ட இரண்டு பகுதிகளிலும் 1000 க்கும்
மேற்பட்ட சுய உதவிக்குழு பெண்கள் மூலம்
வழங்கப்பட்டன.
பி.சி.சி.எல்
(பாரத்
க�ோக்கிங்
நிலக்கரி லிமிடெட்) மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின்
ஒருங்கிணைப்புடன், நிலக்கரி சுரங்கக் கழிவுகள்
க�ொட்டப்பட்ட பெரிய மேடுகளிலும் (அதிக சுமை
அல்லது ஓபி. என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன),
பசுமை மற்றும் நீர் இல்லாத பகுதிகளும் அந்த
விதைப்பு பயிற்சிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன.
சிதறடிக்கப்பட்ட அந்த விதை பந்துகள் மழை
உதவியால்
நாற்றுகளாக
முளைத்தன.
விதை
பந்துகளில் இருந்து இவ்வாறு முளைத்த செடிகளில்
60-70% வேரூன்றக்கூடிய வகையில் உயிர்ப்புடன்
இருப்பதாக ஆராய்ச்சி சுட்டிக்காட்டுகிறது மற்றும்
முடிவுகள் படி அவை வேகமாக வளர்வதாக உள்ளன.
கற்பூர த�ோட்டம்: மற்றொரு புதுமையான
அம்சம்
கற்பூரத்
த�ோட்டமாகும்.
நகராட்சி
நிறுவனத்தால்
த�ொடங்கப்பட்டது,
சுரங்க
பாதிப்புக்குள்ளான
பகுதிகளில்
சல்பர்
டை
ஆக்சைடை (எஸ்ஓ 2) உறிஞ்சி உபய�ோகமற்ற
நிலத்தின் மண்ணை மேம்படுத்த 50,000 கற்பூர
தாவரங்கள் நடப்பட்டன.

துணை கமிஷனர் திரு அமித் குமார் விதை
பந்து
விநிய�ோக
நடவடிக்கைகள்
பற்றி
விளக்கினார்.
விதை பந்துகள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றன:
பூச்சட்டி மண், களிமண் மற்றும் சாணத்தை
தண்ணீரில் கலந்து, கட்டிகள் எதுவும் இல்லை

தண்ணீரைப் பயன்படுத்துங்கள், ஆனால் ஒருப�ோதும் தண்ணீரை வணாக்காதீ
ீ
ர்கள்!

கிராமோதய சங்கல்ப்
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பிற ஜல் சக்தி அபியான் பணிகள்
•

ஆற்றங்கரைகளில்
காடு
வளர்ப்பு:
தாம�ோதர், பராகர் மற்றும் ஜமுனியா ஆகிய மூன்று
பெரிய
ஆறுகள்
மாவட்டத்தின்
வழியாக
செல்கின்றன. ஜல் சக்தி அபியான் - தன்பாத்,
பாக்மாரா
மற்றும்
ட�ோப்சாச்சி
நகர்
நிகம்
ஆகியவற்றின் கீ ழ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தன்பாத்தின்
வட்டாரங்களில் ஆற்றங்கரைய�ோரத்தில் 11 கி.மீ .
நீளம்
வரை
த�ோட்டம்
அமைப்பு
பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கைபேசி
செயலி
பயன்பாடு:
பின்னூட்டங்களையும்
முக்கிய
கண்காணிப்புகளையும்
பதிவு
செய்ய
மாவட்ட
நிர்வாகம் ஒரு புதிய கைபேசி பயன்பாட்டை
உருவாக்கியது. அனைத்து அதிகாரிகளும் தங்கள்
கருத்துக்களை மற்றும் ச�ொத்து உருவாக்கம் குறித்த
தகவல்களை
செயலி
மற்றும்
ஜிய�ோ-டேக்
புகைப்படங்கள்
மூலம்
சமர்ப்பிக்க
வேண்டும்.
தன்பாத் குடிமக்கள் மத்தியில் ஒரு சலசலப்பை
உருவாக்கும் அதே வேளையில், ஜல் சக்தி அபியான்
மக்கள் பங்களிப்பை மேம்படுத்தியது, ஏனெனில்
குடிமக்கள் நீர் பாதுகாப்பு முயற்சிகள், த�ோட்டங்கள்,
விழிப்புணர்வு இயக்கம், உறுதிம�ொழி எடுத்தல் ,
வடிய�ோக்கள்
ீ
ப�ோன்ற அவர்களின் செயல்பாடுகளை
புதுப்பிக்க முடிந்தது. தனிநபர்களின் முயற்சிகளுக்கு
சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
பசுமை
நிதி:
பயன்பாட்டில்
எளிய
வழிமுறைகளைப்
பயன்படுத்தி,
சிறப்பாக
நிறுவப்பட்ட பசுமை நிதிக்கு நன்கொடை அளிக்க
மக்கள்
ஊக்குவிக்கப்பட்டனர்.
அளிக்கப்பட்ட
நன்கொடை நீர் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை
பரப்புவதற்கும் த�ோட்டக்கலை இயக்கங்களுக்கும்
பயன்படுத்தப்பட்டது.
ஷ்ரம்தான்: கால்வாய் மற்றும் தடுப்புகள் (டி.
சி.பி) கட்டுமானம், நீர்நிலைகள் புத்துயிர் பெறுதல்
மற்றும் த�ோட்ட நடவடிக்கைகளில் பெரும் மக்கள்
பங்கேற்பு காணப்பட்டது. நகர்ப்புறங்களில், கல்லூரி
மாணவர்கள், பல்வேறு சமூகம், அரசு துறைகள்
மற்றும்
கார்ப்பரேட்
துறையைச்
சேர்ந்த
தன்னார்வலர்கள் இந்த பிரச்சாரத்தை திறம்பட
செய்வதற்கான முயற்சிகளில் பங்கேற்றனர்.
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1 மணி நேர பெருந்தோட்ட இயக்ககத்தில் 1
லட்சம்
•
“வறண்டு
ப�ோன
நீர்
நிலைகளை
மீ ட்டெடுப்போம் புதுப்பிப்போம்” (காஹின்
க�ோ
நா
ஜெயே
தலாப்)
ஒவ்வொரு
கிராமத்திலும் 3 குளங்கள் புதுப்பிப்பு
•
நம்
வட்டுக்
ீ
கழிவு
நீரை
நாமே
பயன்படுத்துவ�ோம் (கர்கா பானி கர மேன்)
- 1 சுய உதவிக்குழு உறுப்பினருக்கு ஒரு
உறிஞ்சிக்குழி + 5 மரக்கன்றுகள்
•	தண்ணீருடன் (பானி கே சாத் )உள்ளூர்
மக்கள்,
சிஏபிஎஃப்,
ப�ோலீஸ்
மற்றும்
மாவட்ட காவல்துறையை அணிதிரட்டுதல்
•
ஒரே
நாளில்
பள்ளிகளில்
1465
உறிஞ்சிக்குழிகளை உருவாக்குதல்
•

ரங்கோலி,
ஓவியம்
வரைதல்
மற்றும்
கட்டுரை ப�ோட்டிகள் (ஜல் சக்தி சேனா
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கிளப்புடன்)

‘மீ ள் நிரப்புதல் செய்தல், மறுபயன்பாடு
செய்தல்
மற்றும்
நிரப்புதல்’
ஆகியவற்றைக்
குறிக்கும் மீ ள நிரப்புதல் , மீ ள பயன்படுத்துதல்,
மீ ண்டும் பூர்த்தி செய்தல் (3 ஆர்) கருத்து குளத்தில்
கூடியிருந்த மக்களுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த கூட்டத்தில் நடுத்தர பள்ளி முதல்
உயர்நிலைப் பள்ளி வரை 2000 மாணவர்களும்
1000
கல்லூரி
மாணவர்களும்
அடங்குவர்,
மீ தமுள்ளவர்கள் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களின்
உறுப்பினர்கள் மற்றும் ப�ோஜ்பூர் மாவட்டத்தின்
ப�ொது குடியிருப்பாளர்கள். ப�ோஜ்பூரில் உள்ள
பெரிய நீர் சேகரிப்பு குளம் ஒரு பிரபலமான புனித
தலமாகும்,
ஆன்மீக
வாதிகள்
பயபக்தியுடன்
வழிபடும் இடமாக கருதப்படுகிறது. இது ஒரு
பக்கம் க�ோயில், ஒரு பக்கம் தேவாலயம் மற்றும்
அதன்
மற்றொரு
பக்கம்
ஒரு
மசூதியால்

நாம் பாதுகாக்க கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், நாம் அனைவரும் நீருக்கு வெளியே உள்ள மீ ன்களாக இருப்போம், இதன் விளைவு உங்களுக்குத் தெரியும்!!

தூர் வாருதல் பணிகள் முடிந்ததும்: கீழ்கண்ட
பணிகள் மேக�ொள்ளப்படும்
•

சூழப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு
ஆண்டும்
குளத்தில் சாத் பூஜை செய்யப்படுகிறது.

இந்த

சிதம்பரம்
நகர
ஏரி
மறுசீரமைப்பு
வழிகளில் நடைபெற்றன

இந்த

பாரம்பரிய நீர் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளை
புதுப்பிக்கவும் மீ ட்டெடுக்கவும் ஒரு தனித்துவமான
முயற்சியில்,
கடலூர்
மாவட்ட
நிர்வாகம்
அனைத்து
நீர்நிலைகளையும்
சுத்தம்
செய்து
மீ ட்டெடுப்பதற்கான பல முயற்சியை பலதரப்பினர்
மற்றும் சமூக ஒத்துழைப்புடன் த�ொடங்கியது.
தமிழ்நாட்டில், கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள
புராதன நகரமான சிதம்பரம் ஏராளமான ஏரிகள்
மற்றும் குளங்களால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ம�ொத்தத்தில், 3 க�ோயில் குளங்கள் உட்பட 15
ஏரிகள் சுற்றிலும் உள்ளன, இந்த ஏரிகளின்
ஒருங்கிணைந்த பரப்பளவு 100 ஏக்கர், இவை 50
க�ோடி லிட்டர் சேமிப்பு திறன் க�ொண்டது.
எவ்வாறாயினும், பல ஆண்டுகளாக, இந்த
நீர்நிலைகள் மாசுபாடு மற்றும் ஆக்கிரமிப்புக்கு
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதை
நிவர்த்தி
செய்வதற்காக,
சிதம்பரம்
நகரத்திற்கு
ஒரு
விரிவான சமூகம் சார்ந்த, பலரின் ஒத்துழைப்பு
மூலம் ஏரி மறுசீரமைப்பு திட்டம் திட்டமிடப்பட்டது.
இது
த�ொடர்பாக
மேற்கொள்ளப்படும்
நடவடிக்கைகள்: ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல்
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்காக வடுகள்
ீ
/ கடைகள் என சுமார் 400 ஆக்கிரமிப்பு கட்டிடங்கள்
அடையாளம்
காணப்பட்டன.
ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு ஊரை ஒட்டிய நிரந்தர
வடுகளை
ீ
குடிசை மாற்று வாரியம் வழங்கியது.
குப்பைகளை அகற்றுதல், செடி க�ொடிகள்,
காகிதம்,
பிளாஸ்டிக்
மற்றும்
பிற
கழிவுப்பொருட்களின்
வடிவத்தில்
உள்ள
அனைத்து
குப்பைகளையும்
தன்னார்வலர்கள்,
குடிமக்கள் மற்றும் மாவட்ட அதிகாரிகளின் உடல்
உழைப்பு தானம் மூலம் அகற்றியுள்ளனர்.

நீர் சேமிப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் சேமிப்பு
ஆகியவற்றை
மேம்படுத்துவதற்காக
நீர்நிலைகளுக்குள்
நீர்
சேமிப்பு
கட்டமைப்புகளை உருவாக்குதல்
•
ஏரிகளைப்
பாதுகாக்க
கரைகளில்
மரக்கன்றுகளை
நடுதல்
—
வளர்த்து
மண்ணரிப்பை
தடுக்கும்
வகையில்
இயற்கையான தடை வழங்குதல்
•	வேலி அமைத்தல் - ஏரிகளில் எதிர்காலத்தில்
எந்தவ�ொரு
ஆக்கிரமிப்பையும்
தடுக்க
வேலி அமைத்தல்
சமூக ஈடுபாடு: நாம் உரிமையாளர்கள் என்கிற
உணர்வைத் தூண்டுவதற்கும், நிலைத்தன்மையை
உறுதி செய்வதற்கும், சமூகத்தின் முழு ஈடுபாட்டுடன்
குளங்களை புதுப்பிக்கும் அனைத்து வேலைகளும்
திட்டமிடப்பட்டன.
எதிர்வரும்
மாதங்களில்
திட்டமிடப்பட்ட சமூக நடவடிக்கைகள்:
•

நீர் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வுக்காக
ப�ொது இடங்களில் பெரிய அளவிலான
ஓவியங்கள்;

•	கல்லூரி
மாணவர்களுக்கிடையே
பாதுகாப்பு த�ொடர்பான த�ோழமை;

நீர்

•

தூய்மை பணிகளில் என்எஸ்எஸ், என்.சி.சி,
செஞ்சிலுவை சங்க மாணவர்களின் பங்கேற்பு;

•

மறுசீரமைப்பு
பணிகள்
முடிந்தபின்
நிலையான
மேலாண்மை
மேற்கொள்வதற்காகவும்
சீரழிவைத்
தடுப்பதற்காகவும்
உள்ளூர்வாசிகளுடன்
த�ொடர்புகளை உருவாக்குதல்.

எதிர்பார்க்கப்படும்
விளைவு:
நீர்
பற்றாக்குறை மற்றும் கடும் வெள்ளம் ஆகியவற்றின்
இரட்டை சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் ஒரு நகரத்திற்கு
கூடுதல் நீர் சேமிப்பு திறனை உருவாக்கவும் மற்றும்
வறண்ட நீர்நிலைகளை புதுப்பிக்க செய்ய இந்த
திட்டம் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 62153 மக்கள்
த�ொகை க�ொண்ட நகரத்தின் தற்போதைய சராசரி
நீர் தேவை 8.4 எம்.எல்.டி (ஒரு நாளைக்கு மில்லியன்
லிட்டர்) என்றாலும், சராசரி நீர் வழங்கல் 3.9 எம்.
எல்.டி
மட்டுமே.
குடிநீருக்கான
நிலத்தடி
நீர்
கிடைப்பது தரை மட்டத்திலிருந்து கீ ழே 200 மீ .
எனவே முழு நகரமும் வெள்ளத்தால் மிகவும்
பாதிக்கப்படக்
கூடியதாக
அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளது.

குளங்களை
தூர்
வாருதல்
மற்றும்
வலுப்படுத்துவது குளங்களின் எல்லையில் உள்ள
கற் படிகளை வலுப்படுத்தவும் மாவட்ட நிர்வாகம்
இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்பாடு செய்தது .

கிணறு வறண்டு ப�ோகும் வரை நீரின் மதிப்பு உங்களுக்குத் தெரியாது.

கிராமோதய சங்கல்ப்
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திருவண்ணாமலையில் நீ ர் பாதுகாப்புக்கான புதுமையான நடவடிக்கைகள்
ஜல் சக்தி அபியான் (ஜே.எஸ்.ஏ) - மிஷன்
பயன்முறை
நீர்
பாதுகாப்பு
பிரச்சாரம்
மாவட்டத்தில் நீர் பற்றாக்குறையை குறைக்க
சரியான ஒரு வாய்ப்பாகும் என்பதை தமிழ்நாட்டின்
திருவண்ணாமலை மாவட்ட நிர்வாகம் உணர்ந்தது.
ஆகவே, நாட்டில் அதிக எண்ணிக்கையிலான நீர்
வறண்ட
கிராமங்களைக்
க�ொண்ட
மாவட்டம்
வறட்சியை எதிர்த்துப் ப�ோராடுவதற்கும், வடகிழக்கு
பருவமழை த�ொடங்குவதற்கு முன்னர் நிலத்தடி நீர்
மட்டத்தை உயர்த்துவதற்கும் பல புதுமையான
நடவடிக்கைகளைக் க�ொண்டு வந்தது.
விவசாயம்
முக்கிய
முக்கியமான பயிர்கள் நெல்,
நிலக்கடலை.

இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த
நூல்
வழியாக
செடிகள் தண்ணீர் உறிஞ்சப்படும் விகிதத்தில் நீர்
ச�ொட்டுகிறது மாவட்டத்தில் பானை பாசனத்தைப்
பயன்படுத்தி
ம�ொத்தம்
26,835
மரக்கன்றுகள்
நடப்பட்டுள்ளன.
மைக்ரோ
பாசனம்:
நீர்
பயன்பாட்டில்
செயல்திறனை
உறுதி
செய்வதற்காக
சிறு
நீர்ப்பாசன நுட்பங்களான ச�ொட்டு நீர் பாசனம்,

த�ொழிலாகும்,
கரும்பு மற்றும்

நீ ர் வங்கி: அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள
நீர்நிலைகள்
புத்துயிர்
பெறுவதில்
உள்ளூர்
மக்களின் தீவிர ஈடுபாட்டைப் பெறும் ந�ோக்கில்,
நீர் வங்கி என்ற பெயரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட
சங்கம்
மாவட்ட
ஆட்சியரை
தலைவராகக்
க�ொண்டு உருவாக்கப் பட்டது. இது சம்பந்தப்பட்ட
துறைகளின் அதிகாரிகள், பல்வேறு தன்னார்வ
த�ொண்டு
நிறுவனங்கள்,
தன்னார்வலர்கள்,
விவசாயிகள் மற்றும் பிற பயனாளிகளையும்
உள்ளடக்கியது. இந்த நீர் வங்கி தேசிய ஊரக
வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ப�ோன்ற திட்டங்களை
ஒருங்கிணைத்தது.
மேலும்
நீர்
நிலைகளை
புதுப்பிக்கும்
முயற்சியில்
ஈடுபட்டுள்ள
தன்னார்வலர்களையும் க�ொண்டு நிறுவனங்களின்
ஆதரவுவையும் பெற்றது
தழைக்கூளம்: தழைக்
கூளம்
என்பது
தாவர
வளர்ச்சிக்கு
சாதகமான
உருவாக்கும்
செயல்முறையாகும். மக்க க்கூடிய வகையுள்ள
பிளாஸ்டிக் உறைகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இது பயிர் அறுவடைக்கு தயாராகும் நேரத்தில்
முற்றிலும் தானாக சிதைந்துவிடும். தழைக்கூளம்
செய்வதன்
நன்மைகள்
என்னவென்றால்,
மண்ணிலிருந்து
நீர்
ஆவியாவதைக்
கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் மண்ணின் ஈரப்பதத்தை
பராமரிக்க இது உதவும். இந்த செயல்முறை
களைகள் வளர்ச்சியைக் குறைக்கும். வாழைப்பழம்,
தர்பூசணிபழம், கஸ்தூரி முலாம்பழம், பப்பாளி
மற்றும் கத்திரிக்காய் ஆகியவை தழைக்கூள
நுட்பத்தைப்
பயன்படுத்தி
பயிரிடப்படும்
முக்கியமான பயிர்கள். வழக்கமான நுட்பத்துடன்
ஒப்பிடும்போது தழைக்கூளம் 30% முதல் 40%
வரை நீர் சேமிப்பை ஏற்படுத்தும்.

மழை தூவான், தெளிப்பான்கள் மற்றும் குழாய்
ஆகியவற்றை மாவட்ட நிர்வாகம் ஊக்குவிக்கிறது.
மைக்ரோ
பாசன
நுட்பங்களாக
மாறுவதற்கு
பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞ்சய் ய�ோஜனாவின்
கீ ழ் விவசாயிகள் ஆதரிக்கப்படுகிறார்கள்.
கரும்பு பயிருக்கு ச�ொட்டு நீர்ப்பாசன நுட்பம்
பயன்படுத்தப்படுகிறது,
இது
வழக்கமான
முறையுடன் ஒப்பிடும்போது 50% க்கும் அதிகமான
தண்ணீரை சேமிக்கிறது. தெளிப்பான்கள் மற்றும்
மழை தூவான் பயன்பாடு 60% க்கும் அதிகமான
தண்ணீரை
மிச்சப்படுத்தும்.
மழை
குழாய்
நீர்ப்பாசனம் அல்லது தெளிப்பு நீர்ப்பாசனத்தைப்
ப�ொருத்தவரை,
இது
மாவட்டத்தில்
ஒரு
தனித்துவமான விவசாய நடைமுறையாகும். நீர்
பயன்பாட்டு
திறனை
அதிகரிப்பதைத்
தவிர,
பயிர்களுக்கு
உகந்த
நுண்ணிய
பருவகால
காலநிலையையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
நீ ர் மதிப்பீடு: மாவட்டத்தின்
கிராமங்களுக்கும்
விரிவான
நீர்

அனைத்து
மதிப்பீடு

பானை பாசனம்:
பானை
நீர்ப்பாசனம்
என்பது
தண்ணீரை
சேமிப்பதற்கான
மிகவும்
பயனுள்ள நுட்பங்களில் ஒன்றாகும். இதன் கீ ழ்,
ஒரு களிமண் பானை தாவர வேருக்கு பக்கத்தில்
மண்ணில்
புதைக்கப்படுகிறது.
பானையின்
அடிப்பகுதியில் ஒரு சிறிய துளை செய்யப்பட்டு,
இதில்
திறப்புடன்
ஒரு
சுருள்
நூல்
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ஒவ்வொரு துளியும் எண்ணிக்கைதான்!

தயாரிக்கப்பட்டது. இது வழங்கல் மற்றும் நீரின்
தேவை
ஆகிய
இரண்டையும்
கவனத்தில்
க�ொள்கிறது. நிலத்தடி நீர் மற்றும் மேற்பரப்பு நீர்
இரண்டையும்
கணக்கில்
எடுத்துக்கொள்வதன்
மூலம் நீர் வழங்கல் கணக்கிடப்படுகிறது; நிலத்தடி
நீர் தரவு நிலத்தடி நீர் வாரியத்தின் அளவட்டின்
ீ
படி எடுக்கப்படுகிறது; ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட
கிராமத்திலும் உள்ள மழை தரவுகளிலிருந்து
மேற்பரப்பு நீர் தரவு பெறப்படுகிறது. மறுபுறம்,
தண்ணீருக்கான
உள்நாட்டு,
த�ொழில்துறை,
விவசாய
மற்றும்
வணிக
க�ோரிக்கைகளை
கருத்தில்
க�ொண்டு
தண்ணீருக்கான
தேவை
கணக்கிடப்படுகிறது.
அதன்பிறகு,
இதன்
விளைவாக
நீரின்
அதிகப்படியான
அல்லது
பற்றாக்குறை
கணக்கிடப்பட்டு
பகுப்பாய்வு
செய்யப்படுகிறது.

மேம்படுத்துவதற்கான எந்தவ�ொரு நடவடிக்கையும்
ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாறும் ப�ோது மட்டுமே
அது வெற்றிகரமாகிறது. ஜல் சக்தி அபியானை ஒரு
வெகுஜன இயக்கமாக மாற்றும் ந�ோக்கத்துடன், பல
தகவல் கல்வி த�ொடர்பு பிரச்சாரங்கள் (வெப்ப காற்று
பலூன்,
மக்களை
ஒன்று
திரட்டுதல்,
தெரு
நாடகங்கள்) ப�ோன்ற வை மாவட்ட நிர்வாகத்தால்,
மாணவர்கள்
மற்றும்
ப�ொது
மக்களை
உள்ளடக்கியுள்ளன.

- (குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறை, ஜல் சக்தி
அமைச்சகம்)

3 டி விளிம்பு வரைபடம்: ஒவ்வொரு
கிராமத்தின்
நிலப்பரப்பு
விவரங்களைப்
புரிந்துக�ொள்ள உதவும் வகையில் அனைத்து
கிராமங்களின்
3
டி
விளிம்பு
வரைபடம்
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கிராமத்திலும்
சரியான இடத்தில் சரியான நுழைவை உருவாக்க
நீர் மதிப்பீடு இந்த வரைபடங்களுடன் உதவும்.
JSA இன் கீ ழ் (IEC) தகவல் கல்வி த�ொடர்பு
செயல்பாடுகள்: நீர் பயன்பாட்டு செயல்திறனை

ஃபிட் இந்தியா இயக்கத்தில் கிராம
ஊராட்சிகளின் பங்கு
‘ஃபிட் இந்தியா’ - ஒவ்வொரு நபருக்கும்
உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆர�ோக்கியம் குறித்து
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் இயக்கம் 29.08.2019
அன்று
மாண்புமிகு
இந்திய
பிரதமரால்
த�ொடங்கப்பட்டது. பிரச்சாரத்தின் த�ொடக்கத்தில்
ஒரு உறுதிம�ொழி ஏற்கப்பட்டது. இந்த பிரச்சாரம்
வயது, பின்னணி அல்லது உடற்பயிற்சி நிலை
ஆகியவற்றைப் ப�ொருட்படுத்தாமல் உடற்பயிற்சி
மற்றும் ஊட்டச்சத்து பெற அனைவரையும்
ஊக்குவிக்கும்
வகையில்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சுருக்கமாக,
இந்த
பிரச்சாரம்
ஆர�ோக்கியமான
வாழ்க்கை
முறைகளின்
நேர்மறையான
தாக்கத்தைப்
பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதையும்,
உடற்தகுதியை
அடைவதற்கான
வழிகளைப்
பற்றி
மக்களுக்கு
அறிவிப்பதற்கும்
ஆர�ோக்கியமான
வாழ்க்கை
முறையை
பின்பற்றுவதற்கும் ந�ோக்கமாக உள்ளது.
‘ஃபிட் இந்தியா’வை ப�ொது இயக்கமாக
மாற்ற பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் முடிவு
செய்தது. செயலாளர், MoPR இந்த இயக்கத்தில்
பங்கேற்க
உள்ளாட்சி
அமைப்புக்களை
ஊக்குவிக்க
மாநிலங்கள்
/
யூனியன்
பிரதேசங்களைக் க�ோரியது. ஒவ்வொரு கிராம

தூய நீர் = சிறந்த வாழ்க்கை. அதை அழிக்க வேண்டாம்.

ஊராட்சிக்கும் ஒரு வார்டு உறுப்பினரை “கிராம
விளையாட்டு
மற்றும்
உடற்தகுதி
ஒருங்கிணைப்பாளராக” செயல்படலாம் என்று
ஊராட்சிகளுக்கு
பரிந்துரைக்கப்பட்டன.
உடற்தகுதியின்
முக்கியத்துவம்
மற்றும்
பல்வேறு
வயதினரால்
செய்யக்கூடிய
செயல்பாடுகள் குறித்து அவருக்குப் பயிற்சியும்
வெளிப்பாடும் வழங்கப்படலாம்.
மூன்று
மாதங்களுக்கு
ஒரு
முறை
நடைபெறவுள்ள
அனைத்து
கிராம
சபைக்
கூட்டங்களுக்கும்
ஃபிட்
இந்தியா
இயக்கம்
மற்றும் அதற்கான நிகழ்ச்சி நிரல்களை செய்ய
கிராம ஊராட்சிகளின் அனைத்து ஊராட்சி மன்ற
தலைவர்களுக்கும் ஆல�ோசனை வழங்குமாறு
மாநிலங்கள் கேட்டுக் க�ொள்ளப்பட்டன. கிராம
ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டத்தினை
(ஜி.பி.டி.பி).உருவாக்கும்
ப�ோது,
அவை
ஃபிட் இந்தியா இயக்கம் த�ொடர்பான அனைத்து
நடவடிக்கைகளையும் சேர்க்க வேண்டும் என்றும்
கிராம ஊராட்சிகளுக்கும் பரிந்துரைக்கப் பட்டது.
ம�ொத்தத்தில், கிராம ஊராட்சிகள் அதற்கேற்ப
நடவடிக்கைகளை ஏற்பாடு செய்வதற்கு இந்த
அறிவுறுத்தல்கள் மிகவும் பலனளித்தன.

- (MoPR வலைப்பக்கம்

கிராமோதய சங்கல்ப்
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கேல�ோ இந்தியா திட்டம் (விளையாடு இந்தியா திட்டம்)
ஒருவரின்
வாழ்க்கையில்
விளையாட்டு
மற்றும்
உடற்பயிற்சியின்
முக்கியத்துவம்
விலைமதிப்பற்றது.
விளையாட்டுகளை
விளையாடுவது குழு உணர்வை ஊக்குவிக்கிறது,
மூல�ோபாய சிந்தனை மற்றும் பகுப்பாய்வு சிந்தனை,
தலைமை பண்புகள், இலக்கு நிர்ணயித்தல் மற்றும்
இடர் களைத்தலை உருவாக்குகிறது. ஒரு உடல்
வலுவான
மற்றும்
ஆர�ோக்கியமான
தனிநபர்
வலுவான சமுதாயத்திற்கும் வலுவான நாட்டிற்கும்
வழி வகுக்கக்கூடியதாகும்.
நமது நாட்டின் ஒட்டும�ொத்த வளர்ச்சிக்கு
விளையாட்டு
மிக
முக்கியமான
அங்கமாகும்.
இந்தியா, கடந்த சில ஆண்டுகளில் விளையாட்டுத்
துறையில் நிலையான வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
இந்த மகத்தான ஆற்றலை உலகளாவிய மேடையில்
காண்பிக்க வேண்டும். நாம் நம் இளைஞர்களுக்கான
திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் நேரம், அவர்களுக்கு
உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மிக உயர்ந்த மட்டத்தில்
முதலிடம் அளித்து பயிற்சி அளித்தல் வேண்டும்.
விளையாட்டுகளில்
பங்கேற்பதற்கான
வலுவான
மனப்பான்மையை அவர்களுக்கு நாம் ஊக்குவிக்க
வேண்டும், இது வரர்களின்
ீ
உண்மையான திறனை
நிரூபிக்க இது உதவுகிறது. அப்போதுதான் இந்தியா

விளையாட்டில் ஒரு சிறந்த ஆற்றல் மிக்க நாடாக
வேண்டும் என்ற கனவை நனவாக்க முடியும்.
நம்
நாட்டில்
விளையாடும்
அனைத்து
விளையாட்டுகளுக்கும்
வலுவான
கட்டமைப்பை
உருவாக்கி, இந்தியாவை ஒரு சிறந்த விளையாட்டு
நாடாக
நிறுவுவதன்
மூலம்
இந்தியாவில்
விளையாட்டு கலாச்சாரத்தை அடிமட்டத்திலிருந்து
புதுப்பிக்க
கேல�ோ
இந்தியா
திட்டம்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
உயர்மட்டக் குழுவால் பல்வேறு மட்டங்களில்
விளையாட்டுத் துறைகளில் அடையாளம் காணப்பட்ட
திறமையான வரர்களுக்கு
ீ
முன்னுரிமை- ஆண்டுக்கு
5 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி 8 ஆண்டுகளுக்கு
வழங்கப்படும். கெல�ோ இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாக
இருக்கும்
கேல�ோ
இந்தியா
பள்ளி
விளையாட்டுக்கள்
பின்வருமாறு:
வில்வித்தை,
தடகளம், பூப்பந்து, கூடைப்பந்து, குத்துச்சண்டை,
கால்பந்து, ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், ஹாக்கி, ஜூட�ோ, கபடி,
க�ோ-க�ோ,
படப்பிடிப்பு,
நீச்சல்,
கைப்பந்து,
பளு
தூக்குதல், மற்றும் மல்யுத்தம்.
மேற்கண்ட ந�ோக்கங்களை நிறைவேற்ற,
கேல�ோ
இந்தியா
திட்டம்
12
அலகுகளாக
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது,

நெகிழி கழிவுகளை நிர்வகிக்க ஊராட்சி
அமைப்புகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது
மாண்புமிகு
பிரதமர்
தனது
சுதந்திர
தின
உரையின் ப�ோது நெகிழி கழிவு மேலாண்மைக்கான
நடவடிக்கைக்கு அழைப்பு விடுத்தார். அதற்கேற்ப இந்த
“அழைப்பை” உணர இந்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
நெகிழி கழிவு மேலாண்மை முந்தைய ஆண்டுகளின்
ஸ்வச்சதா ஹய் சேவா 2019 பிரச்சாரத்தின் முக்கிய
கருப்பொருளாக
எடுத்துக்
க�ொள்ளப்பட்டது.
இந்த
பிரச்சாரம் ஸ்வச் பாரத் ஜன் ஆந்தோலனை(தூய்மை
பாரத மக்கள் புரட்சி) மீ ண்டும் உற்சாகப்படுத்தவும்,
கிராமங்கள் மற்றும் நகராட்சிகளில் உள்ள ஆன்மீக
இடங்கள், ரயில் நிலையங்கள், மருத்துவமனைகள்,
க�ோவில்கள்
உள்ளிட்ட
அனைத்துப்
ப�ொது
இடங்களிலும்
பிளாஸ்டிக்
நிர்வாகத்தை
துரிதப்படுத்தவும் வழி வகுக்கும்
அதன்படி, மாண்புமிகு பிரதமரின் “அழைப்பு”
இதை ஒரு ப�ொது இயக்கமாக மாற்ற பஞ்சாயத்து
ராஜ் அமைச்சகம் முடிவு செய்தது. செயலாளர், MoPR
, எஸ்.எச்.எஸ் - 2019 ன் ப�ோது பின்வருவனவற்றை
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உறுதிப்படுத்த பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களுக்கு
அறிவுறுத்தல்களை
வழங்குமாறு
மாநிலங்களை
கேட்டுக்கொண்டார்:
•
ஒவ்வொரு கிராம ஊராட்சி களிலும் ஒரு
நெகிழி கழிவு திரட்டும் மையத்தை கிராம
ஊராட்சி நிர்வாகிகள் மூலம் தெரிவு செய்ய
வேண்டும்,
•
அனைத்து ஊராட்சி அமைப்புகளும் சேகரிக்கப்பட்ட
கழிவுகளை தடுப்பு / மாவட்ட மையங்களுக்கு
க�ொண்டு செல்ல ஏற்பாடு செய்யலாம்
•
அனைத்து கிராம ஊராட்சி தலைவர்களும்
தங்கள் கிராம ஊராட்சிகளில் விழிப்புணர்வு
உருவாக்கம்
மற்றும்
பிளாஸ்டிக்
கழிவு
சேகரிப்பு இயக்கத்தை தனிப்பட்ட முறையில்
வழிநடத்துமாறு க�ோரலாம்.
இந்த பிரச்சாரத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புக்களும்
தீவிரமாக பங்கேற்றன.- MoPR ஆல் த�ொகுக்கப்பட்டது

நாங்கள் பாதுகாக்க கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், நாம் அனைவரும் தண்ணீருக்கு வெளியே இருக்கும் மீ ன்களாக இருப்போம்.

(ஹர் கர் மே நல்) வட்டுக்கு
ீ
ஒரு
குடிநீ ர் குழாய் இணைப்பு

என்பது வாழ்க்கையின்
நீர்தேவைகளில்
ஒன்றாகும்.

மிக அவசியமான
நீர் கிடைப்பதை
உறுதி
செய்வது
மனித
வளர்ச்சிக்கு
இன்றியமையாதது.
உலக
மனித
மக்கள்தொகையில் 18% மற்றும் உலகளாவிய
கால்நடை மக்கள் த�ொகையில் 15% இந்தியாவில்
உள்ளது. இருப்பினும், இது 2% நிலப்பரப்பு மற்றும்
உலகளாவிய நன்னீர் வளங்களில் 4% மட்டுமே
உள்ளது. மதிப்பீடுகளின்படி1; 1951 ஆம் ஆண்டில்,
வருடாந்திர தனிநபர் நன்னீர் ஒதுக்கீட்டப்பட்டு
5,177 கன மீ ட்டராக இருந்தது, இது 2011 இல் 1,545
கன மீ ட்டராகக் குறைந்தது. 2019 ஆம் ஆண்டில்
இது சுமார் 1,368 கன மீ ட்டராக இருந்ததாக
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது 2025 ஆம் ஆண்டில்
1,293 கன மீ ட்டராகக் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
தற்போதைய ப�ோக்கு த�ொடர்கிறது, 2050 ஆம்
ஆண்டில் நன்னீர் கிடைப்பது 1,140 கன மீ ட்டராக
குறைய வாய்ப்புள்ளது.
வளர்ந்து வரும் மக்கள் த�ொகை மற்றும்
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகள்
விரிவடைந்து
வருவதால், பல்வேறு துறைகளில் நீர் தேவை
அதிகரித்து வருகிறது. எனவே வரையறுக்கக்கூடிய
நீரின் கிடைக்கும் தன்மையை அத்தியாவசிய
தேவைகளும் குடிநீர் நிர்வாகத்தை ஒரு சிக்கலான
பிரச்சினை ஆக்குகின்றன ஆனால் நீரின் ஆதாரம்
வரையறுக்கப்பட்டதாகும்.
எனவே,
வரையறுக்கப்பட்ட கிடைக்கும் தன்மை மற்றும்
கடுமையான தேவைகள் குடிநீர் நிர்வாகத்தை
ஒரு சிக்கலான பிரச்சினையாக ஆக்குகின்றன.
தேவை-வழங்கல்
இடையே
இடைவெளி
விரிவடைவது
மற்ற
சவால்களை
மேலும்
அதிகரிக்கிறது. அதிகப்படியான உறிஞ்சுதல் ,
ம�ோசமான ரீசார்ஜ், குறைந்த சேமிப்பு திறன்,
காலநிலை
மாற்றத்தால்
ஒழுங்கற்ற
மழை,
அசுத்தங்கள் இருப்பது, நீர் வழங்கல் அமைப்புகளின்
ம�ோசமான செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு (O&M)
ப�ோன்றவற்றால் நிலத்தடி நீர் குறைகிறது.
சுதந்திரத்திற்கு
முந்தைய
இந்தியாவில்,
குறைந்த மக்கள் த�ொகையின் தேவையை பூர்த்தி
செய்ய நீர் மேலாண்மை அமைப்புகள் மற்றும்
கட்டமைப்புகள்
ப�ோதுமானதாக
இருந்தன.
உள்ளூர் சமூகங்கள் தங்கள் ச�ொந்த அமைப்புகளை
பாரம்பரிய
அறிவு
மற்றும்
ஞானத்தைப்
பயன்படுத்தி வெவ்வேறு மாறுபட்ட -காலநிலை
சூழ்நிலைகளில் சமூகத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி
செய்வதற்காக அறியப்படுகின்றன. இருப்பினும்,
அதிகரித்து
வரும்
மக்கள்தொகை
மற்றும்
மழைப்பொழிவு சீர்குலைவு மற்றும் சேமிப்பில்
குறைவு
ஆகியவற்றுடன்,
நீர்
பற்றாக்குறை
த�ொடர்பான சவால்கள் கடுமையானதாகிவிட்டன.
சுதந்திரத்திற்குப்
பிறகு,
கிராமப்புற
மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்க மாநில
அரசுகள் கிராமப்புற நீர் வழங்கல் திட்டங்களை
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செ ய ல்ப டு த ் தி யு ள ்ள ன .
1972
ஆம்
ஆண்டில்,
குறைந்தபட்ச தேவைகள்
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக,
இந்திய
அரசு
து ரி த ப ்ப டு த்த ப ்ப ட ்ட
கிராமப்புற நீர் வழங்கல்
திட்டம்
(ARWSP)
மூலம்
மாநிலங்களுக்கு
ஆதரவளிக்கத்
த�ொடங்கியது.
அப்போதிருந்து,
ஒவ்வொரு கிராமப்புற குடும்பங்களும் குடிநீரைப்
பெறுவதற்கு ஏதுவாக அவர்களின் முயற்சிகளில்
மாநிலங்களுக்கு
உதவ
இந்திய
அரசு
பல
முயற்சிகளை எடுத்துள்ளது.
முந்தைய தேசிய கிராமப்புற குடிநீர் திட்டம்
(NRDWP), 2017 இன் கீ ழ், ‘அனைத்து வடுகளுக்கும்
ீ
பாதுகாப்பான
மற்றும்
ப�ோதுமான
குடிநீரை
வளாகத்திற்குள் அணுகவும் பயன்படுத்தவும் ஏதுவாக
இருக்க வேண்டும்’ என்பதே இதன் ந�ோக்கமாகும்.
2030, ஐக்கிய நாடுகளின் நிலையான அபிவிருத்தி
இலக்குகளுடன் (UN-SDG 6) ஒத்துப்போகிறது.
கிராமப்புறங்களில்
குடிநீருக்கும்
மற்றும்
இதர வட்டு
ீ
பயன்பாடுகளுக்கும் குழாய் மூலம் நீர்
வழங்கல் மிகவும் முக்கியமான மற்றும் சவாலான
பணியாகும். பல ஆண்டுகளாக, நீர் வழங்கல்
திட்டங்களிலிருந்து
சில
முக்கியமான
படிப்பினைகள்
கற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டுள்ளன,
அவற்றுள் பின்வருவன அடங்கும்:
i)
மூலதனத் தேவைகள் மற்றும் செயல்பாடு
மற்றும்
பராமரிப்பு
((O&M))
ஆகிய
இரண்டையும் பூர்த்தி செய்ய ப�ோதுமான
முதலீடுகள்
இல்லாதது
முழுமையற்ற
மற்றும் / அல்லது செயலிழந்த நீர் வழங்கல்
அமைப்புகளுக்கு வழிவகுத்தன;
ii)	பெரும்பாலான
கிராமப்புற
நீர்
வழங்கல்
திட்டங்கள் நிலத்தடி நீரைச் சார்ந்து இருப்பது,
விவசாய ந�ோக்கங்களுக்காக அதிகப்படியான
நிலத்தடி நீரை திரும்பப் பெறுவது அமைப்புகள்
முழு
வடிவமைப்பு
காலத்திற்கு
சேவை
செய்யாததற்கு வழிவகுத்தது;
iii)
நீர் மீ ள் நிரப்புதல், மழை நீர் சேகரிப்பு,
நீர்நிலைகளின் சேமிப்புத் திறன் அதிகரித்தல்,
நீர்த்தேக்கங்கள், தூர் வாருதல் ப�ோன்றவை
நடவடிக்கைகள் நீர்வழங்கல் அமைப்புகளின்
ஆயுட்காலத்தை மேம்படுத்துகின்றன;
iv)	பெரும்பாலும்
திட்டங்களை
சரிவர
செயல்படுத்தாததால் முதலீடுகள் வணாகப்
ீ
ப�ோய் கைவிட வழிவகுத்தது;
v)
உறுதியான சேவை வழங்கல் இருந்தால்,
தண்ணீருக்காக பணம் செலுத்த சமுதாயம்
விருப்பமாக உள்ளது;
vi)	சேவை வழங்கலில் கவனம் செலுத்துவதில்
பயன்பாட்டு மனநிலையை வளர்ப்பதற்கான
தேவை உள்ளது;

DoWR, RD & GR மக்கள்தொகை திட்டத்தின் அடிப்படையில் எதிர்கால மதிப்பீடு

தண்ணீரைச் சேமிப்பது அவசியம்

கிராமோதய சங்கல்ப்
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பிற திட்டங்களுடன் ஒன்றிணைதல், திட்டத்தின்
முறையான கண்காணிப்பு மற்றும் சேவைகளின்
தரத்தை உறுதி செய்வதற்கான தரவை தானாகவே
எடுத்து செய்தல் ஆகியவை அடங்கும். இது ஜல்
ஜீவன் மிஷனின் இலக்கை அதன் உண்மையான
எழுத்திலும், வடிவிலும் அடைய உதவும்.

vii)

கிராமத்தில் உள்ள நீர் வழங்கல் அமைப்பின்
நிலைத்தன்மை சமூக உரிமையைப் ப�ொறுத்தது,
எனவே
நீர்
வழங்கல்
அமைப்புகளின்
திட்டமிடல், செயல்படுத்தல், மேலாண்மை,
O&M ஆகியவற்றில் சமூகங்களை ஈடுபடுத்த
வேண்டியது அவசியம். குஜராத்தில் நீர் மற்றும்
சுகாதார மேலாண்மை அமைப்பு (வாஸ்மோ),
உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ஸ்வஜல் மற்றும்
அரசு மற்றும் தன்னார்வ த�ொண்டு நிறுவனங்கள்
பல்வேறு மாநிலங்களில் பல வெற்றிகரமான
முயற்சிகள், ஆதாரங்கள் மற்றும் அமைப்புகளின்
நீண்டகால நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த
சமூக
உரிமையே
முக்கியம்
என்பதை
நிரூபித்துள்ளன. மக்கள்தொகை திட்டத்தின்
அடிப்படையில் எதிர்கால மதிப்பீடு.தண்ணீரை
சேமிப்பது அவசியம் .கடந்த.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், வட்டுவசதி,
ீ
கழிப்பறைகள், மின்சாரம், சமையல் எரிவாயு,
சுகாதாரம், நிதி சேவைகள், சமூக பாதுகாப்பு,
பிராட்பேண்ட் இணைப்பு, சாலைகள் ப�ோன்ற
அடிப்படை சேவைகளை வழங்குவதில் அரசாங்கம்
முக்கியத்துவம் தந்ததன் காரணமாக, இப்போது
மக்களின் விருப்பம் ‘வட்டு
ீ
வளாகங்களுக்குள்
குழாய் நீர் வழங்கல் வேண்டும் என்பது வட்டு
ீ
வளாகத்தில் குடிநீர் கிடைப்பது உறுதி இது
கிராமப்புற மக்களின் உடல்நலம் மற்றும் சமூகப�ொருளாதார
நிலையை
மேம்படுத்துவத�ோடு
மட்டுமல்லாமல், கிராமப்புற பெண்கள் மற்றும்
சிறுமிகளின் துன்பத்தையும் குறைக்கும்.
இந்தப் பின்னணியில், ஜல் ஜீவன் மிஷன்
(ஜே.ஜே.எம்) த�ொடங்கப்பட்டுள்ளது, இது 2024 க்குள்
ஒவ்வொரு கிராமப்புற வட்டிற்கும்
ீ
வட்டு
ீ
குழாய்
இணைப்பை
(எஃப்.எச்.டி.சி)
வழங்குவதை
செயல்பாட்டு ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது. இந்த
திட்டம் வடுகளுக்கு
ீ
நீர் சேவை வழங்குவதில்
கவனம்
செலுத்துகிறது,
அதாவது
ப�ோதுமான
அளவில் வழக்கமான முறையில் நீர் வழங்கல்
மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரம். நீர் வழங்கல்
திட்டங்களைத்
செயல்படுத்துவதில்
நவன
ீ
த�ொழில்நுட்பத்தைப்
பயன்படுத்துவது,
நீர்
ஆதாரங்களின் வளர்ச்சி, தூய்மை படுத்தல் மற்றும்
நீர் வழங்கல், கிராம ஊராட்சி/ உள்ளூர் சமூகத்திற்கு
அதிகாரம், சேவை வழங்கலில் கவனம் செலுத்துதல்,
பிற பங்குதாரர்களுடன் கூட்டாளராக இருத்தல்,
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இந்திய அரசியலமைப்பின் 73 ஆவது திருத்தம்
பதின�ொன்றாவது அட்டவணையில் குடிநீர் விஷயத்தை
ப�ொறுத்த
மட்டில்
அதன்
நிர்வாகத்தை
கிராம
ஊராட்சிகளுக்கும் வழங்கியுள்ளது. இதைக் கருத்தில்
க�ொண்டு, ஜல் ஜீவன் மிஷனின் கீ ழ், கிராம ஊராட்சிகள்
மற்றும் உள்ளூர் சமூகம் கிராமத்தில் உள்ள குடிநீர்
ஆதாரங்கள் உள்ளிட்ட நீர் வழங்கல் அமைப்புகளின்
திட்டமிடல், செயல்படுத்தல், மேலாண்மை, செயல்பாடு
மற்றும் பராமரிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
அரசியல்
அமைப்பு
சட்டத்தில்
கூறப்பட்டுள்ளபடி மாநிலங்களில் கிராமப்புற குடிநீர்
த�ொடர்பான
விஷயங்களுக்கு
ப�ொறுப்பேற்பது
ப�ொது சுகாதார ப�ொறியியல் துறைகள்/ ஊரக
வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ்
பரவலாக்கப்பட்ட,
தேவை-உந்துதல்,
சமூகமே நிர்வகிக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்துவது
உள்ளூர் சமூகத்தினரிடையே ‘உரிமை உணர்வை’
ஏற்படுத்தும், நம்பிக்கையின் சூழலை உருவாக்கும்
மற்றும்
வெளிப்படைத்தன்மையைக்
க�ொண்டுவரும்,
இது
சிறந்த
(இயக்குதலும்.
பராமரித்தலும்) செயல்படுத்தலை நீண்டகால ஓ &
எம் (இயக்குதலும் பராமரித்தலும்) நீர் வழங்கல்
அமைப்புகளுக்கு அளிக்க வழிவகுக்கும். இது
ஒவ்வொரு
வட்டிற்கும்
ீ
வழக்கமான
நீர்
விநிய�ோகத்தில் பாரபட்சமில்லாத சமத்துவத்தை
உறுதி
செய்யும்,
இதனால்
சேவைகளுக்கு
தகுந்தவாறு பணம் செலுத்த விருப்பம் உண்டாகும்.
பிற ந�ோக்கங்களுக்காக நீர் விநிய�ோகத்தை திசை
திருப்பும் சம்பவங்களும் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
நீர்
வழங்கல்
துறையில்
பங்குதாரர்களின்
எண்ணிக்கை
கீ ழ்கண்ட
வகைகளில்
உள்ளது.
ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு (ஆர் & டி) நிறுவனங்கள்,
அறக்கட்டளைகள்,
அமைப்புகள்,
அரசு
சாரா
நிறுவனங்கள் (என்ஜிஓக்கள்), கிராம அமைப்புகள்
(விஏஓக்கள்), சமூக அடிப்படையிலான நிறுவனங்கள்
(சிபிஓக்கள்),
சுய
உதவிக்குழுக்கள்,
பயன்பாட்டு
குழுக்கள், கார்ப்பரேட்டுகள், சர்வதேச நிறுவனங்கள்
மற்றும் ஆர்வலர்கள் . தண்ணீரை அனைவரின்
வணிகமாக மாற்ற, ஜல் ஜீவன் மிஷன் மற்றும்
நீண்டகால குடிநீர் பாதுகாப்பின் கீ ழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட
இலக்கை அடைய இந்த நிறுவனங்கள்/ தனிநபர்களுடன்
இணைந்து
கூட்டாண்மைகளை
உருவாக்க
முயற்சிக்கும்.
அனைத்து
பங்குதாரர்களின்
நீர்
பாதுகாப்பு முயற்சிகளை ஒத்திசைந்து நடத்த நீர்
வறட்சி மாவட்டங்களில் தீவிர பிரச்சாரமான ஜல்
சக்தி அபியான் (ஜே.எஸ்.ஏ) ஐ அரசாங்கம் ஏற்கனவே
த�ொடங்கியுள்ளது.
- ஜி.எஸ்.ஷெகாவத்,
மாண்புமிகு ஜல்ஷக்தி அமைச்சர்,
குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறை

நீரை தெளிவாக வைத்திருங்கள் இல்லாவிட்டால் உங்கள் குழந்தைகள் சிரமத்திற்கு ஆளாவார்கள்

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

NOVEL

(COVID-19)
Protect yourself and others!
Follow these Do's and Don'ts

Practice frequent hand washing. Wash hands with soap
and water or use alcohol
based hand rub. Wash hands
even if they are visibly clean

Cover your nose and
mouth with
handkerchief/tissue while
sneezing and coughing

Throw used
tissues into closed
bins immediately
after use

See a doctor if you feel unwell
(fever, difficult breathing and
cough). While visiting doctor
wear a mask/cloth to cover
your mouth and nose

If you have these
signs/symptoms please
call State helpline number
or Ministry of Health &
Family Welfare’s 24X7
helpline at 011-23978046

Avoid participating
in large gatherings

Have a close contact
with anyone, if you’re
experiencing cough
and fever

Touch your eyes,
nose and mouth

Spit in public

Together we can fight Coronavirus
For further information :

Call at Ministry of Health, Govt. of India’s 24X7 control room number
+91-11-2397 8046
Email at ncov2019@gmail.com
mohfw.gov.in

@MoHFWIndia

தண்ணீரை கவனமாக பாதுகாக்க அனைவரும் நம் பங்கைச் செய்வோம்.

@MoHFW_INDIA

mohfwindia

கிராமோதய சங்கல்ப்
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மத்திய பிரதேசத்தின் கிராம ஊராட்சி :
நீ ர் பாதுகாப்பிற்கான முயற்சிகள்
“தாகமுள்ள ஒரு மனிதனுக்கு பை நிறைய
தங்கத்தை விட ஒரு ச�ொட்டு நீ ர் மதிப்புள்ளது.”
மத்திய பிரதேச ஜபல்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த
படுவா ஊராட்சியே இதற்கு உதாரணமாக உள்ளது.
இங்குள்ள சர்வே எண். முறையே 144
மற்றும் 167 ல் உள்ள 1.96 ஹெக்டேர் மற்றும் 2.13
ஹெக்டேர் நிலத்தில் உள்ள குளம் கிராமவாசிகளால்
கை, கால் கழுவதற்கும், கழிவுப் ப�ொருள்கள்
ப�ோடுவதற்கும்,
அவர்களின்
கால்நடைகளுக்கு
குடிநீராகவும்
பயன்படுத்தப்பட்டது.
ஆனால்
பின்னர் அது கிராமத்தின் செல்வாக்கு மிக்க
நபர்களால் கைப்பற்றப்பட்டது. இதனால் கிராம
மக்கள் அதைப் பயன்படுத்த முடியவில்லை.
இறுதியாக மாவட்ட ஊராட்சி, ஊராட்சி
ஒன்றியம் மற்றும் கிராம ஊராட்சி ஆகியவை
கூட்டாக சேர்ந்து குளத்தை ஆழமாக்கும் திட்டத்தை
நிறைவேற்றி, அந்த நிலங்களுக்கு ஆக்கிரமிப்பில்
இருந்து
விடுவிக்க
முடிவெடுத்தது.
திருமதி
ஹர்ஷிகா சிங் (முன்னாள்) தலைமை நிர்வாக
அதிகாரி மாவட்ட ஊராட்சி மற்றும் தலைமை
நிர்வாக அதிகாரி திரு.மன�ோஜ் சிங், ஊராட்சி
ஒன்றிய தலைவர் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு
பணியை முடிக்க வழிகாட்டியுள்ளனர்.
இதன் பின்னர், கிராம ஊராட்சி தலைவர்
திரு.சிவ் படேல் உள்ளூர் மக்களை தங்கள் ச�ொந்த
செலவில்
நிலத்தை
சமன்
செய்ய
ஊக்கப்படுத்தினார்.
சில
விழிப்புணர்வு
திட்டங்களின் உதவியுடன் கிராம மக்களுக்கு நீர்
பாதுகாப்புக்கான
விழிப்புணர்வு
மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப
அறிவு
மற்றும்
உத்வேகம்
அளிக்கவும் ஏற்பாடு செய்தார்.
இப்போது
கிராமங்களின்

இந்த குளம் அருகிலுள்ள 15
நிலத்தடி
நீர்
மட்டத்தை

உயர்த்துவதற்கான ஒரு வழியாக மாறிவிட்டது.
ஏறக்குறைய 25 விவசாயிகள் டீசல் பம்ப் மூலம்
அதன் நீரை சுமார் 60 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்கு
பாசனத்திற்காக பயன்படுத்துகின்றனர்.
இதன் பின்னர், மாண்புமிகு பிரதமர் ஸ்ரீ
நரேந்திர ம�ோடி மற்றும் அப்போதைய மத்திய
பிரதேச முதல்வர் ஸ்ரீ கமல்நாத் ஆகிய�ோரால் நீர்
பாதுகாப்பு த�ொடர்பான கடிதம் அனுப்பப்பட்டதை
த�ொடர்ந்து
குளம்
ஆழப்படுத்தும்
பணிகளை
உறுதிப்படுத்தியது, அது 20.06.2019 க்குள் (“சாமுஹிக்
வ்ரக்ஷர�ோபன்”) சமூகத்தினர் சேர்ந்து த�ோட்டம்
அமைத்த ப�ோது முடிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக
கிராமவாசிகள்
அதன்
நீரை
மாற்றுப்
பயன்பாடுகளுக்கும்,
கால்நடைகளுக்கு
குடிநீராகவும், விவசாய முறைகளிலும் பயன்படுத்த
முடிகிறது. மேலும் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு
கூடுதல் வருமானம் அளித்து அவர்களை ச�ொந்த
காலில் நிற்க வைக்க இந்த குளங்களை குத்தகைக்கு
க�ொடுக்கும் திட்டமும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
– (MGSIRD, மத்திய பிரதேசம்)
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தங்கத்தை விட நீர் விலைமதிப்பற்றது

நீ ர் பாதுகாப்பில் கிராம

ஊராட்சிகளின் வெற்றி கதைகள்

ஊராட்சி ljia
பெண்
தலைவரின்
p nhnh
ds cksy கூற்று
கிராம ஊராட்சி நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்பதை
நாம் ஒரு கடமையாக உணர வேண்டும்,

vi.kk QtZ le> ds uS] Lo'kklu eS lk>h
c.kuk lS]

எங்கள்
கிராமத்தின்
நலனுக்காக
எது
வேண்டுமானாலும்
வார்டு
சபையில்
விவாதிக்கப்பட வேண்டும்,

tks gks lkjs xke ds fgr eS] bZlk fopkj okMZ
lHkk esa dj.kk lS]

எனவே, வார்டு சபா கூட்டங்களில் அதிகபட்ச
வருகையை
காண்பிப்பதன்
மூலம்
இந்த
கடமையை
நிறைவேற்ற
உங்கள்
அனைவரையும் கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்.

blhfy, eSa dguk pkgwa lwa fd okMZ lHkk dh
cSBdksa esa T;knk rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk
QtZ fuHkkvksA

okMZ lHkk& okMZ lHkk iapk;rh jkt O;oLFkk
வார்டு
- வார்டு சபா
என்பது
dh lcls
NksVசபா
h ç'kklfud
bdkbZ
gSA xzபஞ்சாயத்து
ke iapk;r
ராஜ் அமைப்பின் கீ ழே உள்ள மிகச்சிறிய ( வேர்
{ks= dks) நிர்வாக
tula[;kசெயல்பாட்டு
ds vk/kkj ijஅலகு
dqN Hkkxks
a esa ஒரு
ckaVk
பகுதி
ஆகும்.
ஊராட்சியின்
பலpu
தேர்தல்
tkrk gS] ftUgsaபகுதிகள்
çknsf'kd "fuokZ
{ks= ;kவார்டுகள்"
okMZ dgk
என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வார்டில் வசிக்கும்
tkrk gSA okMZ ds Hkhrj
jgusசபையின்
okyk gj ernkrk
ml
ஒவ்வொருவரும்
வார்டு
உறுப்பினர்.
ஒவ்வொரு
okMZ lHkk dkவார்டிலிருந்தும்
lnL; gksrk gSAதேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
ernku }kjk pquk
பிரதிநிதி கிராம ஊராட்சி உறுப்பினர். கிராம சபை
x;k budk
çfrfuf/k
¼okMZ lnL;½
e iapk;r dk
ஒரு
உள்ளாட்சி
அமைப்பு
மற்றும்xzkபஞ்சாயத்ராஜ்
அமைப்பின் முக்கிய பகுதியாகும்.
lnL; gksrk gSA okMZ lHkk ,d LFkk;h fudk; gS vkSj
iapk;rh jkt
O;oLFkk
dk ,d egRoiw.kZ vax HkhA
வார்டின்
கூட்டம்
– சபா
வார்டு
சபாவின்
கூட்டங்கள்
சீரான
இடைவெளியில்
நடத்தப்பட
வேண்டும்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
வார்டு
உறுப்பினர்
கூட்டத்திற்கு
அழைப்பு
விடுத்து
தலைமை
தாங்குகிறார்.

okMZ lHkk dh cSBd

5-

okMZ ds vanj LVªhV ykbVksa] lM+d ds fdukjs
ikuh ds uy] lkoZtfud 'kkSpஇடங்களை
ky; tSlh
;kstukvksa dsதூய்மை
fy, lgh LFkku
lq>kukA
•	வார்டில்
மற்றும்
சுகாதாரம்
வார்டில்
ப�ொருத்தமான
பரிந்துரைக்க வேண்டும்.

6-

குறித்த
விழிப்புணர்வை
திட்டத்தை பரப்புதல்.

okMZ ds vanj LokLF; vkSj LoPNrkஏற்படுத்தும்
tkx:drk
dk;ZØe djukA
•	வார்டில்
சமூக நல்லிணக்கத்தைப் பேண
7-

வேண்டும்.

okMZ ds vanj lkekftd lejlrk cuk, j[kukA

வார்டு சபா & குறைவெண் வரம்பு

okMZ lHkk vkSj dksje

வார்டு சபாவில் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைப்
பற்றி
விவாதிக்க
கூட்டத்தில்
தேவையான
fdls Hkh okMZ
ds Hkrsjs ek.kl]
tn okMZ lHkk
eS vkoS]
குறைந்தபட்ச
எண்ணிக்கையிலான
rc gh iwjk gks dksje]கூட்டத்தில்
vj t#jrka iS ppkZ
gks ikoS]
உறுப்பினர்கள்
இருக்கும்போது
தான் குறைவெண் வரம்பு அடையப்படுகிறது.

blhfy, eSa dguk pkgwa lwa fd okMZ lHkk dh cSBdksa esa T;knk

okMZ lHkk dh cSBd fu;fer varjky ij gksuh அதனால்தான் வார்டு சபா கூட்டத்துக்கு நான்
rS T;knk எண்ணிக்கையில்
Hkkx Y;ks vkSj viuk QtZ
fuHkkvksAகடமையை
அதிக
உங்கள்
pkfg,A fuokZfpr okMZ lnL; lHkk dh cSBd cqykrk நிறைவேற்ற வர அழைக்கிறேன்
okMZ lHkk dh cSBd esa lacaf/kr okMZ ds lkjs
வார்டு
அதிகாரங்கள்
ப�ொறுப்புகள்
gS vkSj சபாவின்
bldh v/;{krk
djrk மற்றும்
gSA
சம்பந்தப்பட்ட
அனைத்து
a dks Hkkx வார்டு-சபாவின்
ysuk வார்டின்
pkfg,] D;ksafd
;g lHkh
•	கிராம சபைக் கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சி நிரலில் ernkrkvks
வாக்காளர்களும்
கூட்டத்தில்
okMZ lHkk
dh
'kfä;ka
vkS
j
ftEes
n
kfj;ka
%
சேர்ப்பதற்கான திட்டங்களைத் தயாரித்தல்.
பங்கேற்க
ஏனெனில்
ernkrk
okMZவேண்டும்,
lHkk ds lnL;
gksrs gSaAவாக்காளர்கள்
okMZ lHkk dh
•	வார்டில்
செயல்படுத்தப்பட
வேண்டிய அனைவரும் வார்டு-சபாவில் உறுப்பினர்களாக
ds fuokZfpr iapk;r lnL;
vFkkZr
1- திட்டங்கள்
okMZ dh LFkkuh;
t:jrksa o leL;kvksa ds vkèkkj v/;{krk ml okMZ
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பஞ்சாயத்து
மற்றும் வளர்ச்சி திட்டங்களின் உள்ளனர்.
உறுப்பினர்
வார்டு
உறுப்பினர்
lnL; djrsஅல்லது
gSaA okMZ lHkk
esa mifLFkr
U;wure
ij xzke lHkk esa ppkZ தீgsர்மா
rq çLrko
rS;kj djukA okMZ
முன்னுரிமையைத்
னித்தல்.
கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்குகிறார். கூட்டத்தில்
•
ஒவ்வொரு
திட்டத்தின்
நன்மைகளும் vko';d lnL;ksa dh la[;k dks dksje dgrs gSaA ;g
2- உண்மையான
okMZ esa ykxw dh tkus okyh பயனாளிகளை
;kstukvksa rFkk கலந்து க�ொள்ள வேண்டிய குறைந்தபட்ச
உறுப்பினர்களின்
je jkT;ksa }kjk r;எண்ணிக்கை
fd;k tkrk gSA “குறைவெண்
fodkl dk;ZØeksa dh
çkFkfedrk
r; djukA dks
சென்றடைவதை
உறுதி
செய்தல்.
•

3-

ஓய்வூதியம் மற்றும் உதவித் திட்டங்களின்
கீ ழ்
பயனாளிகளை
அங்கீகரிக்கவும்
சரிபார்க்க வேண்டும்.
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வரம்பு”
என்று
அழைக்கப்படுகிறது,
இது
மாநிலங்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எந்தவ�ொரு
காரணத்திற்காகவும்,
ஒரு
கூட்டத்திற்கான
குறைவெண் வரம்பு பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால்
கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது, பின்னர் கூட்டம்
எதிர்கால தேதிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும்
மற்றும் சட்ட விதிகளின் கீ ழ் வகுக்கப்பட்ட ஒரு

fdlh Hkh ;kstuk dks lgh yksxksa rd igqapkuk]
fdlh okMZ lHkk dh cSBd ds fy, fu;r le;
ftudks bu ;kstukvksa dh vly esa t:jr gSA ij ;fn dksje iwjk ugha gksrk gS] vkSj dksje u iwjk
•	ப�ொது
தெரு
விளக்குகள்,
4- சாலைய�ோரங்களில்
isa'ku vkSjவசதிகளான
vuqnku ikusகுடிநீ
dhர் fLFkfr
esa okMZ esa djus ds dkj.k cSBd LFkfxr dh tkrh gS rks blds
குழாய் மற்றும்
ykHk ysகழிப்பறைகள்
us okys O;fä;ksப�ோன்றவற்றை
a dk lR;kiu djukA
ப�ொது
நிறுவ fy, dksbZ vkxs dh rkjh[k r; dh tkuh pkfg,A
உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், தாகமுள்ள மனிதரிடம் தண்ணீரின் முக்கியத்துவத்தைக் கேளுங்கள்.

;fn vki ugha tkurs gSa] rks I;kls O;fä ls ikuh dk egRo iwNsaA

செயல்முறை பின்பற்றப்படும். எனவே, அனைத்து
வார்டு உறுப்பினர்களும் தங்களது அதிகபட்ச
இருப்பை உறுதிசெய்து கிராமத்தின் வளர்ச்சியில்
பங்கேற்க வேண்டும்.
கிராமசபையின் முக்கியத்துவம்

சும்மா அமர்ந்து நேரத்தை வணாக்குவது
ீ
ஏன்
கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கலந்துக�ொண்டு
வளர்ச்சியைப்
பற்றி
பேச
நீ ங்கள்
ஏன்
செல்லக்கூடாது,
அதனால்தான் வார்டு சபா கூட்டங்களில்
கலந்து
க�ொண்டு
உங்கள்
கடமையை
நிறைவேற்ற
வேண்டும்
என்று
நான்
உங்களுக்கு ச�ொல்ல விரும்புகிறேன்.
கிராமசபையின்
சக்தி
கிராமசபை
என்றால்
ஒற்றுமை.
ஒற்றுமை
என்றால்
ஒருவருக்கொருவர்
கலந்தால�ோசித்து
பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பது.
ஜனநாயகம் என்பது "மக்கள், மக்களுக்காக,
மக்களால்"
வரையறுக்கப்படுகிறது.
மக்கள்
உயர்ந்தவர்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது.
ஊராட்சி அமைப்பின் அடிப்படை மற்றும் ஆணி
வேர்
அமைப்பு
கிராமசபை.
அதன்
உறுப்பினர்களில் அங்கு வசிக்கும் 18 வயதுக்கு
மேற்பட்ட அனைத்து குடிமக்களும் அடங்குவர்.
கிராமசபைக் கூட்டம்
கிராம
சபைக்
கூட்டம்
சீரான
இடைவெளியில்
நடத்தப்பட
வேண்டும்.
இருப்பினும்,
தேவைப்படும்
ப�ோதெல்லாம்
அதிக
எண்ணிக்கையிலான
கூட்டங்களை
நடத்த
முடியும்.
கிராமசபைக்
கூட்டத்தை
ஏற்பாடு
செய்வது
ஊராட்சி
தலைவரின்
ப�ொறுப்பாகும்,
ஒவ்வொரு
கூட்டத்திற்கும்
அவர் தலைமை தாங்குகிறார். கிராம சபைக்
கூட்டத்திற்கான
குறைவெண்
வரம்பு
மாநிலங்களால்
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
குறைவெண்
வரம்பு
எட்டப்படாவிட்டால்
மற்றும்
தேவையான
குறைந்தபட்ச
உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் இல்லாதிருந்தால்,
அதன் முடிவுகள் செல்லுபடியாகாது.
பெண்கள் மற்றும் சமூகத்தின் அனைத்து
பிரிவுகளின் பங்களிப்பை உறுதி செய்தல்

கிராமத்தின் அபிவிருத்திக்கான திட்டங்களை
வகுக்கும் அதே வேளையில், திட்டமிடப்பட்ட
வகுப்புகள்,
திட்டமிடப்பட்ட
பழங்குடியினர்,
பின்தங்கிய
வகுப்புகள்,
பெண்கள்
மற்றும்
குழந்தைகள் மற்றும் சமூகத்தின் பலவனமான
ீ
பிரிவுகளையும்
மேம்படுத்துவதில்
மன
அழுத்தம் க�ொடுக்கப்பட வேண்டும். கிராமசபைக்
கூட்டங்களில் அவர்கள் சிறப்பாக பங்கேற்பதை
உறுதி செய்வதற்காக, நேரம், இடம், நிகழ்ச்சி
நிரல்
மற்றும்
பிற
விவரங்கள்
குறித்த
தகவல்களை
முறையாக
சாதிகள்,
பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் மற்றும் பிற
பலவனமான
ீ
மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளுக்கு
அனுப்ப வேண்டும். அவர்களின் நம்பிக்கையை
அதிகரிப்பதற்காக அவர்களின் பிரச்சினையை
முன்னுரிமை அடிப்படையில் எடுத்து தீர்க்க
வேண்டும்.
ஒரு சில விதிவிலக்குகளைத் தவிர்த்து,
கிராம
சபைக்
கூட்டங்களில்
பெண்களின்
வருகை ப�ொதுவாக குறைவாகவே உள்ளது,
அவர்கள் கலந்துக�ொண்டாலும் கூட, அவர்கள்
தங்கள் கருத்தை முன்வைப்பதும், பெண்கள்
த�ொடர்பான பிரச்சினைகளை எழுப்புவதையும்
கடினமாக உணர்கிறார்கள். . சில முற்போக்கான
மாநிலங்களில்,
அத்தகைய
எந்தவ�ொரு
சிக்கலையும்
சரிசெய்ய
கிராம
சபைக்
கூட்டத்திற்கு முன்பு மகிளா சபா ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
கிராமசபைக் கூட்டத்தை
முறையான அறிவிப்பு

நடத்துவதற்கான

•

சபையின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் /
வாக்காளர்களுக்கும்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட
தேதிக்கு
ஒரு
வாரத்திற்கு
முன்பே
தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

•

அத்தகைய கூட்டத்தின் தேதி, நேரம், இடம்
மற்றும் நிகழ்ச்சி நிரல் பற்றிய தகவல்கள்
அறிவிப்பில் கட்டாயமாக க�ொண்டிருக்க
வேண்டும்.

•

சபா கூட்டத்தைப் பற்றிய தகவல்களை
தண்டோரா அடிப்பதன் மூலம் அறிவிப்பதன்
மூலமும், ஊராட்சி அலுவலகம், பள்ளிகள்
மற்றும்
உள்ளூர்
சந்தைகளில்
ஒரு
அறிவிப்பை
ஒட்டுவதன்
மூலமும்
பரப்பலாம்.

•

சபையின்
நிகழ்ச்சி
நிரல்
பெரிய
எழுத்துக்களிலும்,
மிக
எளிய
மற்றும்
சுலபமாக
புரிந்துக�ொள்ளக்கூடிய
ம�ொழியிலும்
தெளிவாக
எழுதப்பட
வேண்டும்.

கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டம் விகாஸ்
ய�ோஜனா (ஜிபிவிஒய்) இன் கீ ழ் பணிகளின்
செயல்முறை
கிராமசபையின்
முக்கியத்துவத்தை / நிலையை அதிகரித்துள்ளது.

மழைநீரை அறுவடை செய்கிறீர்களா? இல்லையென்றால், இன்று த�ொடங்குங்கள்!

- பஞ்சாயத் ராஜ் அமைச்சகம்

கிராமோதய சங்கல்ப்
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பழவங்குடி கிராம ஊராட்சி
மாவட்டம்: சிவகங்கை; மாநிலம்: தமிழ்நாடு
1.

பிரச்சினை
/
சவால்
/
அடையாளம் காணப்பட்டது

கிராமத்தில்

பழவங்குடி என்பது இந்தியாவில் தமிழ்நாடு
மாநிலத்தின் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கல்லல்
த�ொகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு கிராம ஊராட்சி
ஆகும். இது மாவட்ட தலைமையகத்திலிருந்து
வடக்கே 48 கி.மீ த�ொலைவில் அமைந்துள்ளது.
அட்சரேகை
10.13
மற்றும்
தீர்க்கரேகை
78.72
ஆகியவை
பழவங்குடி
கிராமத்தின்
புவிசார்
ஒருங்கிணைப்புகளாகும். இந்த கிராமத்தில் சுமார்
500 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன, அவர்களின்
த�ொழில் விவசாயம். இந்த கிராமம் காலாச்சி
கண்மாய், திருமணி கண்மாய், பலாவங்குடி
கண்மாய்,
செங்கனி
கண்மாய்
மற்றும்
பெரியவட்டி
கண்மாய்
ப�ோன்ற
ஏரிகளால்
அனைத்து
திசைகளிலும்
சூழப்பட்டுள்ளது,
மேலும் சிவன் க�ோயில் குளம், நல்ல தண்ணி
ஊரணி மற்றும் அம்மன் க�ோவில் ஊரணி ஆகிய
மூன்று ஊரணிகள் உள்ளன.
2.

நீ ர்நிலைகளில் கடும் ஆக்கிரமிப்பு

இந்த பகுதி வறண்ட நிலப்பரப்பு என
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, மழை நீர் மட்டுமே
உயிர் வாழ்வதற்கு ஆதாரமாக உள்ளது மற்றும்
மழை
பெய்யும்
எந்த
நதிகளும்
இல்லை.
நேரத்தில்
இந்த
ஊறுணிகளில்
தண்ணீரை
முறையான
விவசாயம்
மற்றும்
குடிநீர்
தேவைகளுக்காக
சேமிக்க
வேண்டியது
அவசியம். ப�ோதிய மழை இல்லாததால் நீர்
நீர்ப்பிடிப்புகளில் உள்ள நீர் வழிகள் ஆக்கிரமிப்பால்
ஒவ்வொன்றாக மறைந்து வருகின்றன. எனவே,
கிராம மக்கள் தங்கள் ந�ோக்கத்திற்காக தண்ணீரை
சேமிக்க முடியவில்லை.
இந்த
கிராமத்தை
ஒரு
கல்லூரியின்
தேசிய சமூக சேவை பிரிவு ஏற்றுக்கொண்டது.
"கிராம
சபையை"
நடத்துவதன்
மூலமும்,
தேசிய
சமூக
சேவை
குழு
பல்வேறு
சிக்கல்களைக் கண்டறிந்தது, மேலும் கிராமப்புற
மக்கள் தங்களை அணுகியதாகவும், இதனால்
இந்த ஊரணிகளுக்கு செல்லும் நீர் பாதையையும்
தன்னார்வலர்கள் மூலம் ஆய்வு செய்தல்

தொடக்க புள்ளி

மற்றும்
நீர்
நீர்ப்பிடிப்பு
பகுதிகளையும்
அடையாளம் கண்டதாகவும் கூறினர்.
3.

கிராம வளர்ச்சிக்கான செயல் திட்டத்தை
அடைவதற்கான திட்ட அமலாக்க விவரங்கள்

நல்ல தண்ணீர் ஊரணி மற்றும் சிவன்
க�ோயில்
ஊரணிகளுக்கு
நீர்
க�ொண்டு
செல்வதற்காக அமைந்துள்ள கால்வாயில் கள
ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. கணக்கெடுக்கப்பட்ட
நல்ல தண்ணீர் ஊரணியின் ம�ொத்த நீளம் 480 மீ .
இங்கு மட்ட அளவு AKE RO-ஐப் பயன்படுத்தி
சமன் செய்யப்பட்டது. மையக் க�ோட்டிலுள்ள
ஸ்டாப்
புள்ளிகள்
10
மீ
இடைவெளியில்
குறிக்கப்பட்டன,
மேலும்
ஒவ்வொரு
நெடுங்கோட்டுக் குரிய ஸ்டாப் புள்ளிகளிலும்
குறுக்கு
புள்ளிகள்
1
மீ
இடைவெளியில்
குறிக்கப்பட்டன.
ஸ்டாப்
புள்ளிகள்
குறிக்கப்பட்டவுடன் ஒவ்வொரு புள்ளியின் ஸ்டாப்
அளவடு
ீ அறியப்பட்டது. தற்போதுள்ள கால்வாயின்
சரிவுநிலையைக் கண்டறிய ரைஸ் அண்ட் ஃபால்
முறையைப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு புள்ளியின்
குறைக்கப்பட்ட
நிலை
கணக்கிடப்பட்டது.
கணக்கிட்டதில்,
நல்ல
தண்ணீர்
ஊரணிக்குச்
செல்லும் கால்வாயில் 138மீ (98.35), 204மீ (98.08)
பகுதிகளைத் தவிர மற்ற இடங்களில் கால்வாய்
99.03 மீ முதல் 94.41 மீ வரை சரிந்து இருந்ததும்,
சிவன் க�ோவில் குளத்திற்குச் செல்லும் நீர்
பாதையில் சரிவுகள் 101.475 மீ முதல் 98.77 மீ
வரை இருந்ததும் அறியப்பட்டன. ஆகவே, முதல்
ச�ோதனையாக,
செய்ய
வேண்டிய
மண்
வேலைகளான வெட்டுதல் மற்றும் நிரப்புதல்
ஆகியவற்றைக் கணக்கிட, நீர�ோட்டத்தின் எதிர்
திசையில் (அப்ஸ்ட்ரீம்) குறைக்கப்பட்ட நிலை
மற்றும்
கீ ழ்நிலை
குறைக்கப்பட்ட
நிலை
ஆகியவற்றை இணைத்து ஒரு சீரான சாய்வு க�ோடு
வரையப்பட்டது.
இதேப�ோல்
இரண்டாவது
ச�ோதனையாக,
செய்ய
வேண்டிய
மண்
வேலைகளின் அளவைக் கணக்கிட வேண்டி, Central
Pollution Control Board (சிபிசிபி) விதிமுறைகளின்படி
ப�ொதுவான
பரிந்துரையான
1:20
சரிவு
வரையப்பட்டது. இரண்டு சரிவுகளைப் பயன்படுத்தி
கணக்கிடப்பட்ட வேலை அளவுகள் ஒப்பிடப்பட்டன
மற்றும்
த�ோண்டுதல்
மற்றும்
நிரப்புதலுக்காக
முன்பு
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பின்பு

தண்ணீரை மடுவில் ஓட விடாதீர்கள், நம் வாழ்க்கை விளிம்பில் உள்ளது!

குறைந்தபட்ச
செலவின்
அடிப்படையில்
ப�ொருத்தமான சரிவு தீர்மானிக்கப்பட்டது.
கால்வாய்
தேவையான
சாய்வு
அளவு
தீர்மானிக்கப்பட்டவுடன்,
பூமியை
த�ோண்டுவதற்கும்,
பூமியை
நிரப்புவதற்கும்
களப்பணி த�ொடங்கப்பட்டது. பின்னர் 1:20 அளவில்
ஒரு சீரான சாய்வுடன் சமன் செய்யப்பட்டது.
4.	சமூகத்தில்
ஏற்படும்
தாக்கத்துடன்
உண்டாகும் விளைவுகள் பற்றிய சுருக்கம்
கால்வாய்கள்
த�ோண்டுதல்
எவ்வாறு
செய்யப்படுகின்றன என்பதை பின்வரும் படங்கள்

காட்டுகின்றன.
தீர்வு
கிராம
மக்களின்
ஆதரவ�ோடு
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிய பின்னர் முதல் மழை
பெய்த ப�ோது ஊரணி மழைநீரால் நிரம்பியது. 3
குளங்களும்
பலவங்குடி
கிராமத்தில்
உள்ள
அனைத்து நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் மற்றும் நீர்
வழித்தடங்களுடன் நன்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த திட்டம் உள்ளூர் கிராம மக்களின் தேவை
மற்றும் குளங்களின் மழை நீர் சேகரிப்புக்கு
நிரந்தர தீர்வை வழங்கியது.

மழைக்குப் பிறகு - நீ ர் பாய்ந்தோடுகிறது

என்.எஸ்.எஸ் தன்னார்வலர்களின் முயற்சியால் மழை பெய்த பிறகு குளங்கள் மழை நீரில் நிரம்புகின்றன

செய்ய வேண்டிய பணிகளைப் பின்தொடரவும் /
மேம்படுத்துவதற்கான எதிர்கால ந�ோக்கம்
பாதை
வழிகள்
அடையாளம்
காணப்பட்டதாலும்,
தூர்
வாரும்
பணிகள்
செய்யப்பட்டதாலும்
முதல்
மழையின்
ப�ோது
சேகரிக்கப்பட்ட
தண்ணீர்
அதிகமாக
இருந்தது.
அடுத்தடுத்த மழைப்பொழிவுகளில் சேறு படிவு
அதிகரிக்கத்
த�ொடங்கியது,
இதன்
காரணமாக
சேனல்களின் சாய்வில் சிறிது மாற்றம் ஏற்பட்டது.
இந்த
மாற்றம்
ஊரணிகளில்
சேகரிக்கப்பட
வேண்டிய நீரின் அளவைக் குறைக்க வழிவகுக்கிறது.
எனவே கால்வாய் சாய்வை மறுசீரமைப்பு செய்து
சிக்கலைக் குறைக்க இதுவே சரியான தருணம். சரி
செய்யப்பட்ட
கால்வாயில்
பச்சைப்பாசி
வளர்ச்சியையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

(ல�ோகநாதன் கே டி, உதவி பேராசிரியர்
மற்றும் திட்ட அலுவலர், என்.எஸ்.எஸ்., ஏ.சி.ஜி.
சி.இ.டி
ப�ொறியியல்
மற்றும்
த�ொழில்நுட்பக்
கல்லூரி, காரைக்குடி, தமிழ்நாடு)

07.08.2018 அன்று ஒரே நாளில் மழை நீ ர் சேகரிக்கப்பட்டது
நல்ல தண்ணி ஊரணி

நீர் - விலைமதிப்பற்ற புதையல், அதை மகிழ்ச்சியுடன் சேமிப்போம்.

கிராமோதய சங்கல்ப்
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பட்டா நத்து கிராமத்தில் திறமையான நீ ர்
மேலாண்மை: இமாச்சல பிரதேசத்தில் நீ ர்நிலை
நிர்வாகத்தின் முன்மாதிரியான எடுத்துக்காட்டு
பின்னணி
பிரதேசம் ஒரு மலைப்பாங்கான
இமாச்சலப்
மாநிலமாகும், அங்கு 75% பரப்பளவு மானாவாரி

நிலங்கள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் வாழும் 80%
மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காக விவசாயத்தை
சார்ந்துள்ளனர். இமாச்சலப் பிரதேசம் இதுவரை
பல்வேறு நீர்நிலை மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைக்
கண்டுள்ளது, ஆனால் ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை
மேலாண்மை
திட்டம்
(ஐ.டபிள்யூ.எம்.பி)
மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சில வெற்றிக்
கதைகளைக் கூறியுள்ளது. இந்த கதை மாநிலத்தின்
மாவட்டங்களில் ஒன்றான துணை மலைப்பகுதி,
தாழ்வான
மலை
பகுதியில்
உள்ள
துணை
வெப்பமண்டல வேளாண் காலநிலை மண்டலத்தில்
வரும்
ஹமீ ர்பூர்
மாவட்டத்தில்
இருந்து
எடுக்கப்பட்டது.

ஹமீ ர்பூர்
மாவட்டத்தில்
உள்ள
பிஜாரி
வளர்ச்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள கிராமம் பட்டா
நேத்து, நீர் பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் ஒரு
முன்மாதிரியான மாதிரியைக் காட்டியுள்ளதுடன்,
கிராமவாசிகளின் வளமான வாழ்க்கைக்காகவும்,
குறிப்பாக முற்போக்கான மாற்றத்தைக் கண்ட திரு
தானி ராமின் குடும்பத்தினராலும் இந்த நீர் திறம்பட
நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இந்த முன் முயற்சி மூலம்
அந்த கிராமப் பஞ்சாயத்தின் வாழ்வாதார நிலையில்
20%
பரப்பளவு
வற்றாத
நீர்
ஆதாரங்களைக்
க�ொண்டுள்ளது மற்றும் பட்டா நத்து கிராமம் அந்த
கிராமங்களில் ஒன்றாகும். இருப்பினும் தற்போது
கிராமவாசிகள்
தங்கள்
நிலத்திற்கான
பாசன
ஆதாரங்களை நன்கு கவர்ந்துள்ளனர்.
செயல்பாடுகளுக்கு முன் நிலைமை
பட்டா நத்து கிராமம், கிராம ஊராட்சி
மற்றும் வட்டார அலுவலகத்திற்கு அருகாமையில்
அமைந்திருந்தாலும்,
பாசனத்திற்கான
நீர்
பற்றாக்குறையால் இந்த கிராம விவசாயிகளை
மன உளைச்சலைக்கு ஆளாக்கியது. திரு.தானி
ராம்
ஒரு
முற்போக்கான
விவசாயி,
புதிய
பயிர்களைப்
ஆய்வு
செய்து,
வெவ்வேறு
காய்கறிகளையும் பழங்களையும் பயிரிடுகிறார்.
நீர்ப்பாசன
ஆதாரங்கள்
இல்லாததால்
தனது
விவசாயத் துறையிலிருந்து குறைந்த உற்பத்தியை
எதிர்கொண்டார்.
ஆரம்பத்தில்,
அவர்
தனது
வயல்களுக்கு அருகில் ஓடும் நல்லாவிலிருந்து
நீர்ப்பாசனத்திற்காக தண்ணீர் எடுப்பார், ஆனால்
ஒவ்வொரு
முறையும்
அதை
நிர்வகிப்பது
அவருக்கு ஒரு கடினமான பணியாக இருந்தது.
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திரு தானி ராமை இடதுபுறத்தில் காட்டும் படம்

த�ோற்றம்
2011-12 ஆம் ஆண்டில் (3 வது த�ொகுதி)
ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மேலாண்மை திட்டம்
(ஐ.டபிள்யூ.எம்.பி)
அறிமுகப்படுத்த
ப்பட்டதன்
மூலம்,
ஊராட்சியின்
காட்சி
நேர்மறையான
திசையில்
நல்லத�ொரு
திருப்பு
முனையாக
உருவெடுத்தது நீர்ப்பாசன வசதியை விவசாய
நிலங்களுக்கு எளிதாகவும், அணுகக்கூடியதாகவும்
மாற்ற, 2016 ஆம் ஆண்டில் ஐ.டபிள்யூ.எம்.பி
திட்டத்தின்
கீ ழ்
நீர்நிலை
பணிகள்
மூலம்
இணைக்கப்பட்ட நீர் சேகரிப்பு த�ொட்டியுடன் ஒரு
தடுப்பணை கட்டப்பட்டது. இதற்கான கட்டுமான
செலவுகள் ரூ. 1,12,420 / -ஆகும்.
திரு. தானி ராம் உற்பத்தி முறையை
மேம்படுத்துவதற்காக வாட்டர்ஷெட் மேம்பாட்டுக்
குழுவுக்கு
உதவினார்
மற்றும்
அவர்
வெண்டைக்காய், பூண்டு மற்றும் வெள்ளரிக்காய்
விதைகளை வழங்கி, அதன் மூலம் சந்தையில்
விளைப�ொருட்களை விற்ற பிறகு ஒரு பெரிய
நன்மையைப் அவரால் பெற முடிந்தது.
தாக்கம்
கான்கிரீட்
தடுப்பணை
மற்றும்
இணைக்கப்பட்ட
நீர்
சேகரிப்பு
குளம்
இந்த
விஷயத்தில் உற்பத்தி முறைக்கு ஒரு ஊக்கத்தை
அளித்துள்ளது, மேலும் இதன் மூலம் விவசாயி
திரு. தானி ராம் தனது பண்ணையில் சுமார் 7-8
வகையான காய்கறிகள், 6-8 வகையான உணவு
தானிய ப�ொருட்கள் மற்றும் சுமார் 5 -6 வகையான
த�ோட்டக்கலை
பழ
வகைகள்
பெறுகிறார்.
நீர்ப்பாசனத்திற்கான நீர் கிடைப்பதால், இதற்கு
முன் அவரால் பெற முடியாத ஒன்றை அவர்
இப்போது தனது வயல்களில் இருந்து பெற
முயற்சிக்கிறார். த�ொழில் வல்லுநர்கள், நிர்வாக

தண்ணீரைச் சேமிப்பது ஒரு நல்ல செயல், இது ஒரு அத்தியாவசிய வளமாகும், நம் அனைவருக்கும் தேவை!

வயலில் கரும்பு த�ோட்டத்தைக் காட்டும் படம்

நிலத்தில் ஆப்பிள் த�ோட்டம்

அதிகாரிகள், மேம்பாட்டு வல்லுநர்கள் மற்றும்
வேளாண்மை,
த�ோட்டக்கலை
மற்றும்
பிற
பகுதிகளைச் சேர்ந்த
விவசாயிகள் இப்போது
அவரது
பண்ணைகளுக்கு
வழக்கமான
பார்வையாளர்களாக உள்ளனர், இது உண்மையில்
அவரது மகன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும்
ஒரு உந்துதலாகும்

ஆகவே,
குடிநீர்
விநிய�ோகத்திற்கான
க�ோரிக்கைகளையும்,
நீர்ப்பாசன
ந�ோக்கங்களுக்காகத் தேவையான நீரையும் பூர்த்தி
செய்வதில் இன்று நமக்கு ஒரு பெரிய சவால்
உள்ளது. ‘ஜல் சக்தி அபியான்’ மற்றும் பிற
த�ொடர்புடைய இயக்க பணிமுறை திட்டங்கள்
ப�ோன்ற புதிய முயற்சிகள், இவை திரு. தானி
ராம்
ப�ோன்றவர்களை
உருவாக்குவதற்கும்,
பாராட்டத்தக்க
முடிவுகளைக்
எட்டுவதற்கும்
நீர்வளங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும்
கூட்டு
முயற்சிகளை
ந�ோக்கி
சமூகத்தை
நிச்சயமாக நகர்த்தும்.

தீர்வு:
நீர் மேலாண்மையில் , குறிப்பாக மானாவாரி
பகுதிகளில்
மக்களை
அணிதிரட்டுவதில்
அரசாங்கத்தின்
முயற்சிகள்
முக்கிய
பங்கு
வகிக்கின்றன. நீர் மேலாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பு
த�ொடர்பான
திட்டம்
அல்லது
திட்டங்கள்
அவ்வப்போது
மாறிக்கொண்டே
இருந்தாலும்
அதன் சாராம்சம் மாறாமல் அப்படியே இருந்தது.

வழங்கியவர்:
எஸ்.
பிரவேஷ்
குமார்,
அறிவுசார்
மையம்
(நீர்நிலை
மேலாண்மை),
எஸ்.ஐ.ஆர்.டி, எச்.ஐ.பி.ஏ, ஃபேர்லான்ஸ், சிம்லா

வயலில் தடுப்பணை மற்றும் நீர் சேகரிப்பு குளத்தை காட்டும் படம்

எதிர்கால பேரழிவைத் தடுக்கவே நீர் பாதுகாப்பு.

கிராமோதய சங்கல்ப்
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அக்பர்பூர் கிராம ஊராட்சி: பால் ஜல்
மித்ராஸிலிருந்து நீ ர் பாதுகாப்பு வரை
ஒரு வெற்றிக் கதை
அக்பர்பூர்
கிராம
ஊராட்சி
என்பது
உத்தரபிரதேச
மாநிலத்தில்
உள்ள
ஜலான்
மாவட்டத்தின் கடவுரா வளர்ச்சித் த�ொகுதியின்
பெரிய கிராம ஊராட்சி ஆகும். 2011 சமூக,
ப�ொருளாதார மற்றும் சாதி கணக்கெடுப்பின்படி,
இங்குள்ள மக்கள் த�ொகை 1831 ஆக இருந்தது,
இது தற்போது 10,000 க்கு மேல் உள்ளது. கடந்த
சில ஆண்டுகளில், கல்வி, சுகாதாரம், நீர் பாதுகாப்பு,
சுற்றுச்சூழல், கிராம வருமானம் மற்றும் பிற
பாடங்களில் பணியாற்றுவதன் மூலம் இந்த கிராம
ஊராட்சி
நாட்டில்
ஒரு
தனித்துவமான
அடையாளத்தை
உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த
காரணத்திற்காக,
இந்த
கிராமம்
ஊராட்சி
அதிகாரமளிப்பதற்கான தேசிய தீனதயாள் உபாத்யா
விருதுடன் தேசிய மற்றும் வெளிநாடுகளில் பல
விருதுகளைப் பெற்று வருகிறது.
நீ ர் பாதுகாப்பிலிருந்து வருமான ஆதாரத்தை
அதிகரித்தல்
கிராம
ஊராட்சி
நீர்
பாதுகாப்புக்காக
கிணறுகள்
மற்றும்
குளங்களை
பண்டைய
பாதுகாத்தது மட்டுமல்லாமல், குழந்தைகளை பால்
ஜல் மித்ராஸ் (குழந்தை நீர் நண்பர்கள்) ஆக்குவதன்
மூலம்
நீர்
பாதுகாப்பு
பிரச்சாரத்துடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
கை
விசையியக்கக்
குழாயில் நீர் பிடிப்பு புள்ளிகளும், கிராமத்தின்
பிரதான வடிகால்களில் ரீசார்ஜ் குழிகளும் உள்ளன.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் கிராமத்தின் வருமானம்
த�ொடர்ந்து
அதிகரித்துள்ளது.
இன்று
இந்த
கிராமத்தின் வருமானம் ஆண்டுக்கு ரூ .50,000 ஆகும்.
குளங்களில்
இருந்த
சட்டவிர�ோத
ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு, மூன்று பெரிய
பழங்கால குளங்கள் த�ோண்டப்பட்டன, இதனால்
அவற்றில்
மழைநீர்
பாதுகாக்கப்படுகிறது.
கிராமத்தின் ஆறு பெரிய பழங்கால கிணறுகள்
வலைகளை வைப்பதன் மூலமும் அவற்றில்
ரெயில்களை
நிறுவுவதன்
மூலமும்
புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
குளத்தை
ஒட்டியுள்ள
மூன்று ஏக்கர் நிலத்தில், இரண்டு ஏக்கர் மரங்கள்
நடப்பட்டு,
ஒரு
ஏக்கரில்
கவுசாலா
(மாடுதங்குமிடம்)
கட்டப்பட்டுள்ளது.
குளம்
வெட்டப்பட்டாலும், அது ஒரு வலை வேலி மூலம்
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கு
ஒரு
தடுப்பு
அணையைத் த�ோண்டி தண்ணீர் சேமிக்க முயற்சி
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இன்று இந்த தடுப்பு
அணையில்
இருந்து
நூற்றுக்கணக்கான
விவசாயிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர், மேலும்
இது நகர நீரை நிறுத்துவத�ோடு மட்டுமல்லாமல்,
இந்த
தடுப்பு
அணையில்
மழை
நீரும்
சேமிக்கப்படுகிறது. இங்கு இரண்டு டஜன் கை
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ஊராட்சித் தலைவர் ஸ்ரீ அமித் கூறுகையில்,
இங்கு குழந்தைகள் கூட தண்ணீரைச் சேமிக்கும்
மற்றும்
பாதுகாக்கும்
பிரச்சாரத்தில்
ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த பால் ஜல் மித்ராக்கள்
தங்கள் வடுகள்,
ீ
பள்ளிகள், சுற்றுப்புறங்களில்
தண்ணீரைக்
காப்பாற்றுகிறார்கள்,
மேலும்
அவர்களது
நண்பர்களையும்
சமூகத்தையும்
ஊக்குவிக்கும் வேலையையும் செய்கிறார்கள்.
இந்த
குழந்தை
நீ ர்
நண்பர்கள்
குடிநீ ர்
விநிய�ோகத்தை வணாக்குவதைத்
ீ
தடுக்க பயிற்சி
அளிக்கப்படுகிறார்கள், இங்கு அதிகப்படியான
தண்ணீர் குளிப்பதற்கும் துணி துவைப்பதற்கும்
செலவிடப்படும் நிலையில், எந்தவ�ொரு குழாயும்
தேவையில்லாமல்
திறந்திருக்கக்கூடாது
அல்லது குழாயிலிருந்து எப்போதும் நீ ர் வணாக
ீ
ச�ொட்டக்கூடாது
என்பதையும்
அவர்கள்
கவனித்துக்கொள்கிறார்கள்

விசையியக்கக் குழாய்களில் நீர் ரீசார்ஜ் மற்றும்
ஊற்றுக் குழி செய்யப்பட்டுள்ளன. கிராமத்தின் நீர்
ரீசார்ஜ் புள்ளிகளின் பிரதான வடிகால்களுக்கு
இடையில் ஒரு தனி இடம் உருவாக்கி கழிவுகளை
அதில் நிறுத்தி தண்ணீரை தரையில் க�ொண்டு
செல்ல முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
கிராமத்தின்
த�ோட்டம்
மிகவும்
க ண் டு கள ி க ்க த்த க ்க து . இ ர ண்டா ய ி ர த் து க் கு ம்
மேற்பட்ட தாவரங்கள் இங்கு நடப்பட்டு அவை
உயிர்ப்புடன்
வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயிரிடப்பட்ட தாவரங்கள்,
பத்து
அடி
உயரத்தை
அடைந்து,
நிழலை
வழங்குகின்றன.
தாவரங்களின்
பாதுகாப்பிற்காக
அழகான
சிமென்ட்
மரங்களால்
பாதுகாப்பு
வழங்கப்படுகின்றன அவை தேசியக் க�ொடியின்
வண்ணங்களால்
ஆனவை.
குழந்தைகள்
விளையாடுவதற்கு ஒரு அழகான பூங்கா உள்ளது,
அதில்
குழந்தைகளின்
ப�ொழுதுப�ோக்குக்காக
ஏராளமான உபகரணங்கள் உள்ளன. அடல் ஸ்மிருதி
உப்வான் என்று பெயரிடப்பட்ட பூங்காவில், திறந்த
வெளி ஜிம்மில் பல ப�ொருட்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன,
இதில்
குழந்தைகள்,
வயதானவர்கள்
மற்றும்
இளைஞர்கள் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில்
நூற்றுக்கணக்கானவர்கள்
நடை
மற்றும்
உடற்பயிற்சிக்காக செல்கின்றனர். கிராமப் பஞ்சாயத்து
பள்ளிகள் ஸ்மார்ட் பள்ளிகளாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தைகள் ப்ரொஜெக்டர்களுடன் படிக்கிறார்கள்.
குழந்தைகளின்
குடிநீருக்காக
ச�ோலார்
நீர்
RO
அமைப்புகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. பால் பஞ்சாயத்தில்
பணிபுரியும் ப�ோது, குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைப்
பாதுகாப்பதற்கான முன்மாதிரியாக பஞ்சாயத்தின்
முயற்சி இருக்கிறது.
– ந�ோடல் அதிகாரி, ஆர்.ஜி.எஸ்.ஏ- பஞ்சாயத்து
ராஜ் நிறுவனம், உ.பி.
நீர் விலைமதிப்பற்றது, ஆனால் அதன் கிடைக்கும் தன்மை தீவிரமானது

பாய் கிராம் கிராமம், ம�ோவ் தாலுக்கா :
உன்னத் பாரத் அபியான்
பாய்
கிராமத்தில்
கிராம
அபிவிருத்தி
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன: இந்தூரில்
உள்ள இந்திய த�ொழில்நுட்ப நிறுவனம்
இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தின்
இந்தூர் மாவட்டத்தில் ம�ோவ் தெஹ்ஸில் உள்ள
ஒரு கிராமம் பாய். இது இந்தூர் பிரிவுக்கு
உட்பட்டது. ம�ொத்த மக்கள் த�ொகை 1047 மற்றும்
வடுகளின்
ீ
எண்ணிக்கை
238.
பெண்
மக்கள்
த�ொகை 47.8%. கிராம கல்வியறிவு விகிதம் 59.2%,
பெண் கல்வியறிவு விகிதம் 23.3%. கிராமம் /
வடுகளில்
ீ
நீர் மற்றும் சுகாதாரத்தின் தற்போதைய
தேவை மற்றும் வழங்கல் நிலைகளை பிரதிபலிக்க
‘மாநிலம்’ என்ற ச�ொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நீர் மற்றும் சுகாதார சேவைகளின் ப�ோதுமான
மற்றும் தரத்தை மதிப்பிடுவதற்கு ‘நிலை’ என்ற
ச�ொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கிராம அளவில்
தேவை
மற்றும்
வழங்கலுக்கான
நிலைகள்
மற்றும் சேவைகள் த�ொடர்பான ப�ோக்குகளுக்கும்
இது காரணமாகிறது.
கிராமத்தில் ப�ொதுவாக நீர் கிடைப்பது
என்பது பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளுக்கு
சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை பற்றி கற்பிக்கும்
மற்றும்
கண்காணிக்கும்
உள்ளடக்கத்தை
வரையறுக்கிறது. குடிநீர் பற்றாக்குறை உள்ள
கிராமங்களில்,
கிராமத்தில்
ப�ொதுவான
நீர்
பற்றாக்குறை இருப்பதை அறிந்தால், தினமும்
குளிப்பது மற்றும் தூய்மையின் உயர் தரத்தை
பராமரிப்பது பற்றி விவாதிப்பது ப�ொருத்தமற்றது
என்று ஆசிரியர்கள் தெரிவித்தனர். இதேப�ோல்,
நீரின் தரத்தால் பாதிக்கப்படும் கிராமங்களில்,
சமூகத்திற்கு
கிடைக்கக்கூடிய
நீரின்
தரம்
குறைவாக இருப்பதை அறிந்ததால், தூய்மைக்கு
அவர்கள் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் க�ொடுக்க
வேண்டும்
என்று
ஆசிரியர்கள்
கவலை
க�ொண்டிருந்தனர்.
ஐ.ஐ.டி
இந்தூரில்
உள்ள
உன்னத் பாரத் அபியான் நீர் பாதுகாப்பு மற்றும்
சுகாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்வு திட்டத்தை
ஏற்பாடு செய்தது. இந்த திட்டத்தில் இந்தூரில்
உள்ள பிக்ராம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியில்
நீர் மற்றும் சுகாதார விழிப்புணர்வு திட்டத்தின்
முக்கியத்துவம்
அடங்கும்
(எம்.எச்.ஆர்.டி.யின்
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அறிவுறுத்தலின் பேரில், ஐ.ஐ.டி இந்தூர் ஸ்வச்சதா
அபியான் (தூய்மை இயக்கம்)த�ொடர்பாக ஒரு
திட்டத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளது ).
கை கழுவுதலுக்கான நடைமுறைகள், பல்
சுகாதாரம், குளியல், தனிப்பட்ட சுகாதாரம், நீர்
கையாளுதல்
நடைமுறை
மற்றும்
சமூக
சுகாதாரம் குறித்து குழந்தைகளிடையே உயர்
மட்ட
விழிப்புணர்வு
உள்ளது.
வடுகளிலும்
ீ
நிறுவனங்களிலும் கழிப்பறையின் நன்மைகளை
அவர்கள்
நினைவு
கூரலாம்.
ஆயினும்கூட
குழந்தைகளின்
உண்மையான
நடத்தை
நடைமுறை அவர்களின் விழிப்புணர்வு நிலைக்கு
முற்றிலும் மாறுபட்டது.

தரவு சேகரிப்பின் முறை நீர் (வள மற்றும்
பயன்பாடு)
பற்றிய
தகவல்களைச்
சேகரிக்க
ச�ோதனை
பட்டியலாகப்
பயன்படுத்தப்பட்ட
கேள்விகளின்
அட்டவணையைத்
தயாரிப்பது;
சுகாதாரம் (தனிப்பட்ட சுகாதாரம், தூய்மை மற்றும்
சுகாதாரம்); மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்கு . சமூக
அளவில் உள்ள தகவல்கள், கிராம ஊராட்சியின்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள், கிராம அளவில்

உள்ள
அரசு
அதிகாரிகள்,
சமூக
அடிப்படையிலான அமைப்புகளின் அலுவலர்கள்,
கிராம
கருத்துத்
தயாரிப்பாளர்கள்,
பல்வேறு
சாதிக்
குழுக்களைச்
சேர்ந்த
உறுப்பினர்கள்,
பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள், வர்த்தகர்கள், கடை
உரிமையாளர்கள்
மற்றும்
கைவினைஞர்கள்
பற்றிய கேள்விகளாகும்.
நிரூபிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் நீர் வறட்சி , நீர்
பாதுகாப்பு, நீர் தரம், நீர் விநிய�ோகம், நீர் மற்றும்
சுகாதாரம்
மற்றும்
சுற்றுச்சூழல்
சுகாதார
நடைமுறைகள் த�ொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு
தீர்வு
காண
வேண்டும்.
செயல்முறைக்கான
மாதிரி திட்டம் என்பது திட்டத்தை தயாரிப்பத�ோடு
நின்றுவிடாமல்,
திட்டத்தை
செயல்படுத்தவும்
வேண்டும்.
இத்தகைய
செயல்பாடுகள்
அரசாங்கத்திற்கும்
சிவில்
சமூக
செயல்பாட்டாளர்களுக்கும்,
மாநிலத்தில்
நீர்
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மற்றும் சுகாதாரம் த�ொடர்பான பிரச்சினைகள்
குறித்த கற்றல் மையமாக செயல்படும்.
இரசாயனம், பாக்டீரியா மற்றும் உடல் என
அனைத்து மட்டங்களிலும் நீர் தரத்தின் பிரச்சினை
தீர்க்கப்பட வேண்டும். அசுத்தமான தண்ணீரை
உட்கொள்வதன்
ஆர�ோக்கிய
தாக்கங்கள்
ஏழைகளுக்கு
கடுமையான
ப�ொருளாதார
விளைவுகளை
ஏற்படுத்துகின்றன.
எரிப�ொருள்
(உணவு சமைக்க அதிக நேரம் எடுக்கும் என்பதால்)
மற்றும் ச�ோப்பு / துப்புரவுக்கான ரசாயன ப�ொருள்கள்
(துணிகளை சுத்தம் செய்வதற்கும் குளிப்பதற்கும்
அதிகம்
தேவைப்படுவதால்)
என
கூடுதல்
செலவுகள்
உள்ளன.
வடுகளுக்கு
ீ
தண்ணீரை
க�ொண்டு
செல்வதில்
பெண்கள்
மற்றும்
குழந்தைகளின் பங்கு மற்றும் அவர்களை ந�ோக்கிய
சமூகத்தின் கருத்து ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்து,
வாட்சன் விநிய�ோகத்தின் சமூக பரிமாணத்தை
(ஊனமுற்றோர், தீண்டத்தகாதவர்கள், தலித்துகள்
ப�ோன்றவை) மதிப்பிடுங்கள் மற்றும் விநிய�ோக
முறை இல்லாததால் இந்தக் குழுக்களுக்கு ஏற்படும்
பாதிப்பு குறித்தும் மதிப்பிட வேண்டும்;

உரிமைகள் அடிப்படையிலான அணுகுமுறை
முற்றிலும் நல்லாட்சியின் பிரச்சினையில் கவனம்
செலுத்துகிறது
என்பத�ோடு
மட்டுமல்லாமல்,
தற்போதைய சூழலில், கிராமப்புறங்களில் நிலவும்
சமூக மற்றும் ப�ொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளின்
நிலையை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது, அவை நீர்
மற்றும்
சுகாதாரம்
த�ொடர்பான
சேவைகள்
அணுகுதல் கிடைப்பது மற்றும் ப�ோதிய அளவு
ஆகியவற்றில் வேறுபாடுகளை உருவாக்குகின்றன.

நீ ர் பாதுகாப்பு வெற்றிக் கதை: டார்லாங், மிச�ோரம்
மாவட்டம்: ஐஸ்வால் பிளாக்: திங்குல்த்லியா
ஊராட்சி:
தலாங்
வேளாண்
சுற்றுச்சூழல்
மண்டலம்: மண்டலம் 2
ஜிய�ோ ஒருங்கிணைப்பு: 23.63345, 92.85486
தனிநபர்கள் / செயல்பாட்டாளர்களின் சிறந்த
பங்களிப்பு (ஏதேனும் இருந்தால்):
கிராமசபை
கிராம
வேலைவாய்ப்பு
கவுன்சிலை (வி.இ.சி) நிறைவேற்றியது, டார்லாங்
மேற்கண்ட
அனைத்து
பணிகளையும்
செயல்படுத்தும்
நிறுவனம்
ஆகும்.
சமூக
தணிக்கைப் பிரிவு, சபையின் ப�ோது டார்லாங்
கிராமத்தில் சமூக தணிக்கையை நடத்ததியது,
முன்னர்
குறிப்பிட்டுள்ளபடி
மிச�ோரத்தில்,
ச�ொத்து முற்றிலும் சமூகத்திற்கு ச�ொந்தமானது
மற்றும்
ச�ொத்தை
பராமரிப்பதற்கும்
ப�ொறுப்பாகும். விசை பராமரிப்பு, மின்சார செலவு
மற்றும் சமூகத்திற்கு நீர் வழங்கல் ஆகியவற்றுக்கு
சமூகத்தின் தன்னார்வ குழுவே ப�ொறுப்பேற்கிறது.
சமூகத்திற்கு
இலவசமாக
நீர்
விநிய�ோகிக்கப்படுகிறது,
இது
மற்ற
ஊராட்சிகளுக்கு எடுத்துக் காட்டாக விளங்கும்
சிறந்த
பகுதியாகும்.
ச�ொத்தை
எவ்வாறு
நிர்வகிப்பது
என்பது
குறித்து
சமூகம்
கலந்துரையாடி,
பின்னர்
துப்புரவு
வாகனம்
வாங்குவதற்கு
பணமாக
பங்களிக்க
முடிவு
செய்தது, இது கிராமத்திற்கு குப்பை லாரியாக
இலவசமாக பயன்படுத்தப்படும். வாகனம் பின்னர்
வணிக
ரீதியாக
மற்ற
நடவடிக்கைகளுக்கு
கேரியர் டிரக் என்ற பெயரில் கிராமவாசிகள்
மற்றும் அண்டை கிராமங்களுக்கு கட்டணத்தின்
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பேரில்
சேவை
செய்கிறது.
இந்த
கட்டணத்திலிருந்து
சேகரிக்கப்பட்ட
த�ொகை
பின்னர் விசை பராமரிப்பு , மின்சார கட்டணம்
செலவுகளுக்கு
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இப்படித்தான் அவர்கள் சமூகத்திற்கு தண்ணீரை
இலவசமாக விநிய�ோகிக்க முடிந்தது. டார்லாங்
ஊராட்சி
மாநிலத்தின்
தூய்மையான
ஊராட்சிகளில் ஒன்றாகும், மேலும் 2017-2018 ஆம்
ஆண்டில் தூய்மையான கிராமம் என்பதற்கான
விருது
மாநிலத்தால்
இரண்டு
முறை
வழங்கப்பட்டுள்ளது, ஐஸ்வால் மாவட்டத்தில் 2
வது இடமும், 2018-2019 ஆம் ஆண்டில் அனைத்து
மிச�ோரம்
ப�ோட்டிகளில்
3
வது
இடமும்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விளைவு
புதிய நீர் த�ொட்டி மற்றும் தற்போதுள்ள
ப�ொது
சுகாதாரம்
ப�ொறியியல்
துறை
நீர்
த�ொட்டியுடன் இணைந்து வாரத்திற்கு மூன்று
முறை இடைவெளியில் சமூகத்திற்கு சுத்தமான
தண்ணீரை வழங்க இந்த ச�ொத்துக்கள் இப்போது
உதவுகின்றன.
குடிநீர்
மற்றும்
சுகாதார
அமைச்சினால் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச
அளவை பூர்த்தி செய்யும் முந்தைய அளவு 13
எல்பிசிடியுடன்
ஒப்பிடும்போது
ஒவ்வொரு
நபருக்கும் நீர் வழங்கலின் அளவு தற்போது
பெரிய
அளவில்
72
எல்பிசிடி
ஆக
உயர்த்தப்பட்டது. பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள்
குடிநீர் சேகரிப்பதற்காக செலவழித்த நேரம்
குறைக்கப்பட்டது. அவர்கள் அனைவரும் தங்கள்
வடுகளிலிருந்து
ீ
50 மீ ட்டர் சுற்றளவில் சுத்தமான
வாழ்க்கை தண்ணீரைப் ப�ொறுத்தது, நீர்த்தேக்கம் உங்களைப் ப�ொறுத்தது.

தண்ணீரைப் பெறுவதால், வறண்ட காலங்களில்
கூட
அவர்கள்
நீண்ட
வரிசையில்
நிற்க
வேண்டியதில்லை. உள்நாட்டு நுகர்வு, கால்நடை
நுகர்வு மற்றும் வட்டு
ீ
சமையலறை காய்கறி
த�ோட்டங்களுக்கு ப�ோதுமான அளவு தண்ணீரை
வழங்குவதற்கும்
இந்த
ச�ொத்துக்கள்
சமூகத்திற்கு
உதவியது.
கிராமவாசிகள்
இப்போது
கிராமசபையில்
அவர்கள்
முன்மொழிந்தவற்றின் வெற்றியைக் கண்டதன்
மூலம்
கிராமசபையின்
முக்கியத்துவத்தை
உணர்ந்து,
தங்கள்
சமூகத்தின்
முன்னேற்றத்திற்காக
கிராமசபையில்
கருத்துக்கள்,
பரிந்துரைகள்
மற்றும்

முடிவெடுப்பதில்
பகிர்வதில்
பங்கேற்பாளர்களாக மாறினர்.

அதிக

அவ்வாறு
கட்டப்பட்ட
நீர்
த�ொட்டி
கிராமவாசிகளுக்கும்
உள்ளூர்
சுற்றுலாப்
பயணிகளுக்கும் ஒரு சிறிய ப�ொழுதுப�ோக்கு
பூங்கா
ப�ோல
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது,
கிராமத்தின்
உச்சியில்
அமைந்திருப்பதால்
கவர்ச்சிகரமான
சூழ்நிலையையும்
பார்வையையும் அவர்கள் அங்கு அனுபவித்து
மகிழலாம். பூக்கள் மற்றும் மரங்களை நடவு
செய்வதன்
மூலம்
இப்பகுதியை
அழகுபடுத்துவதற்காக தன்னார்வ குழுவினரால்
இந்த பூங்கா பராமரிக்கப்படுகிறது.

களத்திலிருந்து குரல்கள்
“எங்களைப் ப�ோன்ற ஏழை கிராமப்புற
மக்களின் தேவையை மேம்படுத்துவதற்காக
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி
திட்டம் ஷாமா பிரசாத் முகேர்ஜி ரூர்பன் மிஷன்
உடன் இணைப்பதன் மூலம் டார்லாங் கிராமம்
இத்தகைய
ச�ொத்துக்களைக்
க�ொண்டிருப்பது
அதிர்ஷ்டம் என்று நான் பெருமிதம் க�ொள்கிறேன்.
இதற்கு முன்பு, எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நீரின்
அளவை நிர்வகிப்பது கடினம், பெண்கள் மற்றும்
குழந்தைகள் குடிநீரை சேகரிப்பதில் நிறைய
நேரம் செலவிட்டனர். ஆனால் இப்போது, கூடுதல்
நீர் த�ொட்டி மூலம் உள்நாட்டு நுகர்வு, கழுவுதல்,
குளித்தல்
மற்றும்
கால்நடை
வளர்ப்பிற்கு
ப�ோதுமான அளவு தண்ணீர் உள்ளது.”

- கே. லால்சார்லியன், வேலை அட்டை
எண் -920, டார்லாங்

“மற்ற
இடங்களில்
உருவாக்கப்பட்ட
ச�ொத்துகளுடன் ஒப்பிடும்போது மகாத்மா காந்தி
தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் கீ ழ் இந்த
ச�ொத்து மிகவும் சிறியது என்று சிலர் நினைக்கலாம்;
ஆனால் சிறிய மக்கள்தொகை க�ொண்ட ஒரு சிறிய
வேலை அட்டைதாரர்களைக் க�ொண்ட ஒரு சிறிய
கிராமத்திற்கு இது ஒரு பெரிய சாதனை. கிராமப்புற
த�ொழிலாளர் பட்ஜெட் மிகவும் சிறியது மற்றும் உயர்
ப�ொருள் கூறுகளுடன் இந்த வகையான வேலைகளை
நிர்வகிக்க கடினமாக உள்ளது. குறைந்தபட்ச நீர்
தேவையை
பூர்த்தி
செய்ய
இந்த
ச�ொத்தை
வைத்திருக்க சமூகம் ப�ோராடியது. எங்கள் கிராமம்
மலை உச்சியில் உயரமாக நிற்பதால் நாங்கள்
மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம், இது சுத்தமான
தண்ணீர் கிடைப்பது எளிதாக்குகிறது, இது முழு
சமூகத்திற்கும் உணவளிக்க ப�ோதுமானது”
– லால்செயில�ோவா, வேலை அட்டை
எண் -638 டி, டார்லாங்

நடுத்தர கிராம மக்களுக்கு அவர்களின் வட்டு
ீ
வாசலில்
சுத்தமான மற்றும் பாதுகாப்பான குடிநீ ரை வழங்குதல்
வேலை அறிமுகம்:
2011 மக்கள் த�ொகை கணக்கெடுப்பின்படி
ம�ொத்தம் 217 வடுகளும்
ீ
1073 மக்கள்தொகையும்
க�ொண்ட நடுத்தர ஊராட்சி மாவட்ட தலைமையகமான
க�ொலாசிபிலிருந்து
மேற்கு
ந�ோக்கி
29
கி.மீ
த�ொலைவிலும், த�ொகுதி தலைமையகத்திலிருந்து
39 கி.மீ த�ொலைவிலும், பில்காவத்லீரிலிருந்தும்,
மாநில தலைநகரான ஐசாவலில் இருந்து 100 கி.மீ
த�ொலைவிலும் அமைந்துள்ளது. கிராமத்தில் சிறிய
மக்கள் த�ொகை இருந்தப�ோதிலும், கிராமவாசிகளின்
அடிப்படைப்
ப�ொருட்களின்
தேவை
பெரிய
மக்கள்தொகையைப் ப�ோலவே சிறந்தது. வருடாந்திர
செயல்
திட்டத்தில்
சேர்க்கப்பட
வேண்டிய
பணிகளைத் தீர்மானிக்கும் ப�ோது, கிராமசபைகளில்
கிராமவாசிகள்
அதிகம்
உணரும்
அடிப்படைத்
தேவைகளில் தண்ணீர் ஒன்றாகும். குளிர் காலத்தில்
அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரே ஆதாரம் மூன்று
இடங்களில் கிடைக்கும் நீரூற்று நீர்.கிராமவாசிகள்

நீர் மாசுபாடு ஒரு ம�ோசமான தீர்வு.

தண்ணீர் சேகரிக்க நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்க
வேண்டியிருந்தது,
சில
சமயங்களில்
வறண்ட
காலங்களில்
குடிநீரைப்
பெறுவதற்காக
இரவு
முழுவதும்
கழித்தனர்.
சுத்தம்
செய்யப்படாத
வடிகால் பகுதிகள் மற்றும் உள்ளூர் கழிவுகளான
சமையலறையிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர்,
செப்டிக்
டேங்க்
மற்றும்
ஊற்றுக்
குட்டைகள்
ப�ோன்றவற்றால் நீர் ஆதாரங்கள் மாசுபட்டுள்ளதால்,
முறையான சுத்திகரிப்பு இல்லாமல் நீரின் தரம்
நுகர்வுக்கு பாதுகாப்பானது அல்ல என்பதையும்
காண முடிந்தது.
வேலை தேவை:
முன்னதாக, கிராமத்திற்கு குடிநீர் வழங்கல்
சுமார் 60,000 லிட்டர் த�ொட்டி திறன் க�ொண்ட ப�ொது
சுகாதாரம் ப�ொறியியல் துறை ஆல் வழங்கப்பட்டது
மற்றும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை இடைவெளியில் 9
ப�ொது
மையங்கள்
மூலம்
சமூகத்திற்கு

கிராமோதய சங்கல்ப்
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விநிய�ோகிக்கப்பட்டது. ஒரு வட்டுக்கு
ீ
வாரத்திற்கு 56
லிட்டர் அல்லது 8 எல்பிசிடி வழங்கப்படுவதைக்
காணலாம், இது குடிநீர் மற்றும் சுகாதார அமைச்சினால்
குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச தேவையான அளவை
விட மிகக் குறைவு கால்நடைகள் மற்றும் விவசாய
நடவடிக்கைகளுக்கான நுகர்வுத் தேவையை பூர்த்தி
செய்ய முடியவில்லை. இந்த கிராமத்தில் இரண்டு நீர்
ஆதாரங்கள் உள்ளன , இது நடுத்தர கிராமத்திலிருந்து
3.5 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள பாவங்டாய் லூயி 1 மற்றும்
பிற ஆதாரம் பு தவ்லா துய் லக் லூயி 2 ஆகும், இது
கிராமத்திலிருந்து 1.5 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது, இவை
வற்றாத நீர் ஆதாரமாகும். இந்த இரண்டு ஆதாரங்களும்
ஆண்டு
முழுவதும்
கிராமத்திற்கு
நீர்
வழங்க
ப�ோதுமானதாக இருக்கின்றன, மேலும் கால்நடைகளின்
நுகர்வு மற்றும் விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கு உபரியாக
கூட இருக்கலாம். இங்கிருந்து இந்த நீரை குழாய்
வழியாக கிராமத்திற்கு புவிஈர்ப்பு விசை மூலம்
க�ொண்டு சென்று ப�ொது சுகாதாரம் ப�ொறியியல் துறை
ஆல் வழங்கப்படலாம் என்பது தெளிவாகத் தெரிந்தது,
ஆனால் அங்கு தண்ணீர் த�ொட்டியை நிர்மாணிப்பதற்கான
தீர்வோ அல்லது ஏற்பாடுகள�ோ இல்லை.
சமூகத்தின்
தேவையை
பூர்த்தி
செய்ய
ப�ோதுமான சேமிப்பு த�ொட்டியை நிர்மாணிக்கப்பதற்கான

தீர்வு காண கிராமவாசிகள் கிராமசபையில் நீண்ட
கலந்துரையாடல்
நடத்தினர்.
ஈர்ப்பு
விசையால்
சமூகத்திற்கு விநிய�ோகிக்க ஏதுவாக கிராமத்தின் மிக
உயரமான இடமாக வெங்க்தாரில் 2 லட்சம் லிட்டர்
திறன் க�ொண்ட நீர் த�ொட்டியை அமைக்க கிராம
மக்கள் முடிவு செய்தனர்.
சவால்கள்:
ச�ொத்து உருவாக்கம் முடிந்ததும், அதை
கிராமப் பஞ்சாயத்து / கிராம சபையிடம் ஒப்படைக்க
வேண்டும். கிராமவாசிகள் செய்ய வேண்டிய பராமரிப்பு
மற்றும் விநிய�ோகம் சமூகத்தால் மேற்கொள்ளப்படும்.
நிலையான பராமரிப்பு, நல்ல ஒத்துழைப்பு மற்றும்
நல்ல தலைமை ஆகியவை நிலையான பராமரிப்பை
உறுதி செய்வதற்கும் சமூகத்திற்கு த�ொடர்ச்சியான
நன்மைகளைப்
பெறுவதற்கும்
தேவைப்படும்.
எதிர்காலத்தில், குழாய்களை மாற்றுவது மற்றும் நீர்
ஆதாரத்தை அதிகரிப்பது ப�ோன்ற பராமரிப்பு ஒரு
சவாலாக இருக்கும். தவிர, எப்போதுமே ச�ொத்து
உருவாக்கும்
கட்டத்தில்
இருந்ததைப்
ப�ோலவே
படைப்புகளை ஒன்றிணைப்பதற்கான வாய்ப்பைப் பெற
முடியாது. நிதி பற்றாக்குறை மற்றும் நீர் ஆதாரத்தை
பராமரிப்பதில்
த�ொழில்நுட்ப
அறிவு
இல்லாதது
கிராமவாசிகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களில் ஒன்றாகும்.

நீ ர் சேமிப்பில் சமூக பங்களிப்பு பில்காவத்லிர் ஊரக வளர்ச்சித் த�ொகுதி
மிச�ோரத்தின் 8 (எட்டு) மாவட்டங்களில்
புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டத்தின் நிர்வாக
தலைமையகம்; க�ோலாசிப் மாவட்டம் ஐஸ்வால்
மாவட்டத்தின் வடக்கே அமைந்துள்ளது. க�ோலாசிப்
ஆரம்பத்தில்
பழங்குடியினர்
மேம்பாட்டுத்
த�ொகுதியின் மையமாக 1957 ஆம் ஆண்டில் தேசத்
தந்தையின் பிறந்த நாள் அன்று உருவாக்கப்பட்டது
மற்றும்
திட்ட
நிர்வாக
அதிகாரியால்
நிர்வகிக்கப்பட்டது. பின்னர் இது பகுதி நிர்வாக
அதிகாரியால் நிர்வகிக்க மேம்படுத்தப்பட்டது.
வரிசை
எண்.
1

வேலையின்
பெயர்

நடுத்தர நீர்
அறுவடை
அமைப்பு

ச�ொத்து ஐடி /

பணி குறியீடு
2205002018/
WC/1853

செலவு
ரூ.13.5

இலட்சம்

நிதி

ஆண்டு
2015-2016

கட்டுமானம்

1972 ஆம் ஆண்டில் மிச�ோரம் ஒரு யூனியன்
பிரதேசமாக உயர்த்தப்பட்டப�ோது, க�ோலாசிப் 1975 ஆம்
ஆண்டு மே 5 ஆம் தேதி துணைப் பிரிவு அலுவலரால்
(சிவில்)
நிர்வகிக்கப்பட்ட
துணைப்பிரிவின்
தலைமையகமாக மேம்படுத்தப்பட்டது. மூன்று நீண்ட
தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக அந்த நிர்வாகத்தின்
அலுவலகமாக இது இருந்தது, இந் நிலையில் 1998
ஆம் ஆண்டில் ஐஸ்வால் மாவட்டத்தை பிரித்ததை
த�ொடர்ந்து மிச�ோரம் அரசாங்கத்தால் இது ஒரு
மாவட்டமாக உருவாக்கப்பட்டது.
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கிராம ஊராட்சி : நடுத்தரம்
வேளாண் சுற்றுச்சூழல் மண்டலம்: மண்டலம் 3
ஜிய�ோ -ஒருங்கிணைப்பு: 24.18333, 92.57816
செலவு மற்றும் நிதி ஆண்டு:
செயல்படுத்தல் செயல்முறை:
கிராம
சபையின்
வருடாந்திர
திட்ட
பிரிவுகளில் / வருடாந்திர செயல் திட்டத்தில் 2015
முதல் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை
உறுதி திட்டப் பணிகள் சேர்க்கப்பட்ட பின்னர்
இந்த
பகுதியில்
மேற்கொள்ளப்படவுள்ள
பெரும்பாலான
பணிகள்
கிராம
மக்களால்
பரிந்துரைக்கப்பட்டு
முன்மொழியப்பட்டன.
அனைத்து பணிகளும் சமுதாய நிலத்திலிருந்து
கையகப்படுத்தப்பட்டு
உருவாக்கப்பட்ட
ச�ொத்துக்கள் சமூகத்திற்கு ச�ொந்தமானவை.
வேலைகளை செயல்படுத்துவதில் சமூக
பங்களிப்பு முக்கிய பங்கு வகித்தது. முன்னர்
குறிப்பிட்டபடி, மெய்டமில் நீர் சேமிப்பு குளத்தின்
கட்டுமானத்தை கிராம சபையில் கிராமவாசிகள்
அதிகம் உணர்ந்த அடிப்படைத் தேவைகளில்
ஒன்றாகும். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை
உறுதி திட்ட த்தின் கீ ழ் மெய்டமில் நீர் சேமிப்பு
த�ொட்டி கட்டப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் குழாய்
இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என்று பி.எச்.இ.டி
உறுதியளித்தது.
இதையடுத்து
கிராமவாசிகள்
தங்கள்
கிராமத்தில்
த�ொடங்கப்படவுள்ள

நீர் இல்லாத கிரகங்களில் உயிர் இல்லை.

பணிகளுக்காக ப�ொது சுகாதாரம் ப�ொறியியல்
துறை மற்றும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக
வேலை உறுதி திட்டம். இரு துறைகளையும்
அணுகி சிறந்த பங்காற்றி சாதனை படைத்தனர்.
மெய்டமில்
நீர்
சேமிப்பு
த�ொட்டியை
அமைப்பதற்காக மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக
வேலை உறுதி திட்டத்தி லிருந்து சில ப�ொருள்களாக
பெறப்பட்டது, இதன் மூலம் கட்டுமானம் செய்ய
சுமார் 2391 மனித வேலை நாட்கள் உருவானது.
இந்த கட்டுமானம் 2015 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 15- ல்
த�ொடங்கி, பிப்ரவரி 5, 2016 அன்று நிறைவடைந்தது.
பணிகள்
த�ொடங்கியவுடன்,
ப�ொது
சுகாதாரம்
ப�ொறியியல் துறை, நீர் ஆதார இடத்தில் இருந்து நீர்
க�ொண்டு
செல்லும்
குழாய்களை
ப�ோடத்
த�ொடங்கியது. இதில் சமூகத்திற்கு இடையில் எந்த
பிரச்சினையும் இல்லை என்று கிராம மக்கள்
மகிழ்ச்சியடைந்தனர், ஊரக வளர்ச்சித் துறை மற்றும்
பி.எச்.இ துறை இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துகின்றன.
கூடி செய்யும் பணி சமூகத்திற்கு மிகச் சிறந்ததென்று
அனைவரும் உணர்ந்தனர்.
கிராமங்களில்
நிறுவுவதன் மூலம்

ஒரு
வாட்சன்
குழுவை
வடுகளுக்கு
ீ
நீர் விநிய�ோகம்

கிராம கவுன்சில்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது மற்றும்
வட்டு
ீ
நீர் இணைப்புக்கு மாதந்தோறும் ரூ.100 மற்றும்
ப�ொது நீர் பிடிக்கும் இடங்கள் பயன்படுத்தி ஒரு
வட்டுக்கு
ீ
ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.30 வசூலிக்கப்பட்டது,
பின்னர் குழாய் இணைப்புகள் செலவு மற்றும்
வாட்டர்மேன் / லைன்ஸ்மேன் சம்பளத்துக்காக இது
வழங்கப்பட்டது. முழு கிராமத்திற்கும் நீர் வழங்கல்,
பராமரிப்பு, கட்டணம் வசூல் மற்றும் சுகாதாரம்
ஆகியவற்றிற்கு வாட்சன் குழு ப�ொறுப்பு ஆகும் .
முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, மகாத்மா காந்தி
தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீ ழ் ப�ொது
சுகாதார ப�ொறியியல் துறையுடன் இணைந்து நீர்
ஆதார இடத்தில் இருந்து விநிய�ோக த�ொட்டிக்கு
குழாய் இணைப்புகள் செய்வது மற்றும் ப�ொது நீர்
பிடிக்கும் இடங்களுக்கு விநிய�ோக பாதைகளை
வழங்குதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன.
வட்டு
ீ
இணைப்பு
விஷயத்தில், குழாய் இணைப்புகளுக்கான விலை
பயனாளியால் ஏற்கப்படுகிறது.

- வான்லால்மர�ோயா, இயக்குநர்,
எஸ்.ஐ.ஆர்.டி, மிச�ோரம்

பைகா ஹைட்ரோ மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும்
குளிர் சேமிப்பு பைகா ஹைட்ரோவால் இயக்கப்படுகிறது
ஊரக த�ொழில் நுட்ப இயக்க குழு என்பது
அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆல�ோசகர்
அலுவலகத்தால் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு முயற்சி.
இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களுக்கு தேவையான
த�ொழில்நுட்பங்களை
உருவாக்குகிறது.
வணிகரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய நீர் விசையியக்கக்
குழாய்கள்
இப்பிரிவுகளில்
கிடைக்கின்றன,
மேலும் அவை மிகவும் சிக்கனமானவை மற்றும்
பைக்கோ ஹைட்ரோ மின் உற்பத்தி நிலையங்கள்
மற்றும்
குளிர்
சேமிப்பிற்கான
அவற்றின்
பயன்பாடு
உத்தரகண்டில்
வெற்றிகரமாக
நிரூபிக்கப்பட்டது.
த�ொழில்நுட்பம்
பிரதிபலிக்கக்கூடியது
மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப
ஆதரவாளர் / பயிற்சியை ஊரக த�ொழில் நுட்ப
இயக்க குழு, ஐ.ஐ.டி ரூர்க்கியால் வழங்க முடியும்
பைக்கோ
ஹைட்ரோ
மின்
உற்பத்தி
நிலையங்களுக்கு
விசையாழியாக
பம்ப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது
எரிசக்தி நெருக்கடி மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
பிரச்சினைகள்
காரணமாக,
புதுப்பிக்கத்தக்க
எரிசக்தி ஆதாரங்கள் கிராமப்புற சமூகங்களின்
ஆற்றல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான
முக்கியமான விருப்பங்களாக வெளிப்பட்டுள்ளன.
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கிராமப்புற சமூகங்களின்
மின்மயமாக்கலுக்கான நிலையான தீர்வாக நீர்
மின் உற்பத்தி தெரிகிறது. பைக்கோ ஹைட்ரோ
பவர் (5 கில�ோவாட் வரம்பில்) கிடைக்கக்கூடிய
ஓடை
எந்தவ�ொரு
சுற்றுச்சூழல்
பாதிப்பும்
மழைநீர் த�ொட்டி, சேமிப்பை உடைக்காது.

இல்லாமல், நீண்ட ஆயுளுடன் குறைந்த செலவில்
இயங்கும் வகையில் பரவலாக்கப்பட்ட முறையில்
மின்சாரம் தயாரிக்க பயன்படுத்தலாம்.
நுண்ணீர் சக்தி பவர் ப�ொதுவாக மூல
எரிப�ொருள்
சுரண்டப்படாத
சிக்கனமானவை.
ஒவ்வொரு
முன்மொழியப்பட்ட
தளத்திற்கும்
குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு அளவுருக்கள் க�ொண்ட
டர்பைன் தேவைப்படுகிறது. ஆகவே, இதுப�ோன்ற
ஒன்று அல்லது இரண்டு விசையாழி மட்டுமே
வடிவமைத்து புனையச் செய்ய முடியும் என்பதால்
விசையாழி விலை உயரக்கூடும். விசையாழிகள்
மற்றும் த�ொடர்புடைய உதிரி பாகங்களின் மீ தான
அதிக செலவு நீர்மின் திட்டத்தின் ஒட்டும�ொத்த
செலவை அதிகரிக்கிறது.
மேற்கண்ட சிக்கலுக்கு தீர்வு என்பது வணிக
ரீதியாக
கிடைக்கக்கூடிய
நீர்
விசையியக்கக்
குழாய்களைப் பயன்படுத்துவதே ஆகும், மேலும்
விலையுயர்ந்த
டர்பைங்களுடன்
ஒப்பிடும்போது
மிகவும் சிக்கனமாக இருக்கும். குறிப்பிட்ட வெளியேற்ற
நிலைமைகளின்
கீ ழ்
சிறிய
அளவிலான
மின்
உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும்போது மையவிலக்கு
விசையியக்கக் குழாய்கள் திறமையானவை. இந்த
விசையியக்கக் குழாய்கள் நீர் வெளியேற்றத்தின்
அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் ப�ொறிமுறையுடன் இல்லை.
பகுதி ஓட்ட நிலைமைகளின் செயல்திறன் ம�ோசமாக
பாதிக்கப்படுகிறது, இதன்மூலம் குறிப்பிட்ட பம்ப்
மூலம்
பரந்த
அளவில்
வெளியேற்றுவதற்கான
திறமையான
விசையாழியாக
பயன்படுத்துவதை
கட்டுப்படுத்துகிறது.

கிராமோதய சங்கல்ப்
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ஊரக த�ொழில் நுட்ப இயக்க குழு,, IIT ரூர்க்கி
அதிக
செயல்திறனைப்
பராமரிக்கும்
அதே
வேளையில்
நீரின்
ஓட்டத்தை
ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக
ஓட்டம்
கட்டுப்பாட்டு
ப�ொறிமுறையுடன்
ப�ொருத்தப்பட்ட
மாற்றியமைக்கப்பட்ட
குறைந்த
விலை
மையவிலக்கு
விசையியக்கக்
குழாயை
உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த
மாற்றியமைக்கப்பட்ட
விசையியக்கக்
குழாய்கள்
ஆண்டு
முழுவதும்
திறமையாக மின்சாரம் தயாரிக்க பயனுள்ளதாக
இருக்கும், நீர�ோடையில் வெளியேற்றம் கணிசமாக
மாறுபடும் ப�ோதும். இந்த விசையியக்கக் குழாய்கள்
ஒரு
குறிப்பிட்ட
தளத்திற்கு
மட்டும்
கட்டுப்படுத்தப்படுவதைக் காட்டிலும் பரந்த தள
அளவுருக்களைப்
பயன்படுத்தலாம்.
ஓட்டம்
கட்டுப்பாட்டு ப�ொறிமுறையை வழங்குவதன் மூலம்
பகுதி சுமை செயல்திறன் மேம்படுத்தப்படுகிறது.
ஒரு பம்பின் மதிப்பிடப்பட்ட விலை சுமார் ரூ. 5
கில�ோவாட் மின் உற்பத்திக்கு 50,000/- முதல் 60,000/வரை, வழக்கமான விசையாழியுடன் முழுமையான
நீர் மின் உற்பத்தி அலகு விலை கிட்டத்தட்ட ரூ
.1.25 லட்சம் / கில�ோவாட் ஆகும்.
விசையாழிகள்
பயன்முறையில்
பயன்படுத்தப்படும்
பம்ப்
விசையாழிகளை
காட்டிலும்
குறைந்த
விலையில்
மலிவாக
கிடைக்கும் மற்றும் இது பரந்த அளவிலான
ஹெட்ஸ்
மற்றும்
வெளியேற்றங்களுக்கு
ம�ொத்தமாக தயாரிக்கப்படும் ப�ோது சுலபமாக
நிர்வகிக்கக்கூடிய மாற்றுகளில் ஒன்றாகும், உதிரி
பாகங்கள்
எளிதில்
கிடைப்பதால்
விசையை
பராமரிப்பது எளிதானது. Photon Accelartion Technology
(PAT) களைப் பயன்படுத்தி மைக்ரோ ஹைட்ரோ
மின் நிலையத்தின் திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் <
2 ஆண்டுகள் காணப்படுகிறது, இது வழக்கமான
விசையாழிகளை காட்டிலும் கணிசமாகக் குறைவு.

இந்த பிராந்தியத்தில் அதிக அளவு பழங்கள்
மற்றும்
காய்கறி
பயிர்கள்
உற்பத்தி
செய்யப்படுகின்றன, மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட
காலத்திற்கு அப்பால் அவற்றின் சேமிப்புக்கான
மின்சாரம் கிடைக்காததால் கடினமாக உள்ளது.
எனவே அழிந்துப�ோகக்கூடிய பழங்கள் மற்றும்
காய்கறிகளை சேமித்து வைப்பது, இதுப�ோன்ற
பகுதிகளில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சினையாகும்.
உள்ளூர் மக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின்
அடிப்படையில், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்
கணிசமாக
உற்பத்தி
செய்யப்படுகின்றன/
வளர்க்கப்படுகின்றன, மேலும் இந்த ப�ொருட்களின்
பெரும்பகுதி (10 முதல் 50 சதவதம்
ீ
வரை
மாறுபடும்)
இமாச்சல
மற்றும்
உத்தரகண்ட்
மாநிலங்களில் உள்ள வெவ்வேறு மாவட்டங்களில்
உள்நாட்டில் கிடைக்கும் குளிர் சேமிப்பு கிடங்கு
வசதிகள் இல்லாததால் வணடிக்கப்படுகின்றன.
ீ
.
விவசாயிகள்
தங்கள்
பயிர்களைப்
பாதுகாக்க
சிறிய வழிகள் உள்ளன, என்றாலும் அவை நீண்ட
கால சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ப�ோதுமானதாக
இல்லை. இதன் விளைவாக, விவசாயிகள் தங்கள்
பழங்கள்
மற்றும்
காய்கறிகளை
உள்ளூர்
சந்தையில் குறைந்த விலைக்கு விற்க வேண்டிய
கட்டாயத்தில் உள்ளனர், இதனால் அவர்களின்
வாழ்வாதாரம் ம�ோசமாக பாதிக்கிறது.
நாட்டின் இமயமலைப் பகுதிகள் மற்றும்
மலைப்பகுதிகளில்
இயற்கை
நீர்வீழ்ச்சி,
நீர�ோடைகள் மற்றும் மலைகள் கீ ழே பாயும்
ஆறுகள் உள்ளன. இந்த நீர்வளங்கள் மின்சார
உற்பத்திக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகளை வழங்க
முடியும்,
இது
உள்கட்டமைப்பு
வசதிகளை
மேம்படுத்துவதற்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கு புதிய
மற்றும்
கூடுதல்
வாழ்வாதாரங்களை
சம்பாதிப்பதற்கும் அவர்களின் ப�ொருளாதாரத்தை
மேம்படுத்துவதற்கும் உதவும்.
மேற்கூறிய சிக்கல்களுக்கான நிலையான
தீர்வுகளை வழங்குவதற்காக, குறைந்த விலையில்
குளிர்
சேமிப்பு
அலகு
வடிவமைக்கப்பட்டு
உருவாக்கப்பட்டது,
ரூடாக்,
ஐ.ஐ.டி
ரூர்க்கி,
விவசாயிகளுக்கு அழிந்துப�ோகக்கூடிய பயிர்களை
சேமிப்பதற்காக
நீண்ட
காலத்திற்கு
அதிக

டர்பைனாக பம்ப்

பைக்கோ ஹைட்ரோ ஆலைகளில் விசையாழியாகப்
பயன்படுத்தப்படும் பம்பின் புகைப்படங்கள்

குளிர்
சேமிப்பு
இயக்கப்படுகிறது
இமயமலைப்
ப�ொருளாதாரத்திற்கு
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பிக்கோ

ஹைட்ரோவால்

பகுதிகளில்,
விவசாயம்
கணிசமாக பங்களிக்கிறது.

பம்பை டர்பைன் செயல்பாடாகக் காட்டும் புகைப்படம்

இன்று தண்ணீரை சேமித்தால், நாளை பயன்படுத்த லாம்.

வசதிகளை
உருவாக்க
உதவுகிறது,
இது
அவர்களின்
லாபத்தையும்
அவர்களின்
வாழ்க்கையையும் அதிகரிக்கக்கூடும் தரநிலைகள்.
இந்த
பகுதிகளில்,
சிறிய
அளவிலான
நீர்
பெரிய
வாய்ப்பு
உள்ளது.
மின்சக்திக்கு
ஒரு
பைக்கோ ஹைட்ரோபவர் ஆலைகளின் வடிவத்தில்
உள்ள
எஸ்.எச்.பி
ஆலைகள்
குளிர்
சேமிப்பு
இயந்திரங்களின்
விநிய�ோக
சங்கிலியை
உற்சாகப்படுத்துவதற்கு அதிக நன்மை பயக்கும்.
குளிர் சேமிப்புடன் மைக்ரோ ஹைட்ரோ சக்தியை
ஒருங்கிணைப்பது
ப�ொருளாதார
ரீதியாக
சாத்தியமானதாகவும் வாய்ப்பாகவும் கருதப்படுகிறது
த�ொழில்நுட்பம்
நிறுவப்பட்ட
பார்னி
கிராமத்தில் சுமார் 50 குடும்பங்கள் வசித்து
வருகின்றன,
கிராமத்தை
33
கிராமங்கள்
சூழ்ந்துள்ளன. ஆண்டுத�ோறும் ம�ொத்தம் 30004000 கில�ோ ஆப்பிள், தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு,
பீன்ஸ் ப�ோன்றவை உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
குளிர் சேமிப்பு கிடங்கு வசதிகள் இல்லாததால்
கிராம மக்கள் தங்கள் விளைப�ொருட்களை மிகக்
குறைந்த
விலையில்
விற்க
வேண்டிய
கட்டாயத்தில் உள்ளனர். விவசாயிகள் தங்கள்
ப�ொருட்களை சேமித்து வைத்து அதிக விலையில்
விற்கக்கூடிய குளிர் சேமிப்பு கிடங்கு வசதியைப்
பயன்படுத்துவதன் மூலம் இதைத் தவிர்க்கலாம்.
சராசரியாக ஒரு விவசாயி ஆண்டுக்கு ரூ.1,00,000
முதல் 2,00,000/- வரை உற்பத்தி செய்கிறார், இதில்
30% வரை குளிர் சேமிப்பு வசதிகள் இல்லாததால்

வணாகிறது.
ீ
இந்த
ப�ொருள்கள்
உள்நாட்டில்
உருவாக்கப்பட்ட குளிர் சேமிப்பகத்தில் சரியான
முறையில் சேமிக்கப்பட்டால், 30% வணாவதை
ீ
தடுத்து இலாபம் அடையலாம்.
பார்னியில்
உள்ள
குளிர்
சேமிப்பு
5
கில�ோவாட்
திறன்
க�ொண்ட
பைக்கோஹைட்ரோவால் இயக்கப்படுகிறது. குளிர் சேமிப்பு
1.5-2.0 கில�ோவாட் மின்சாரம் மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது,
அதே நேரத்தில் இதனால் மிச்சப்படுத்தப்படும் சுமார் 3
கில�ோவாட் உபரி மின்சாரம் உள்ளூர் பகுதிக்கு
விளக்குகள்
மற்றும்
பிற
ந�ோக்கங்களுக்காக
விநிய�ோகிக்கப்படலாம்
மற்றும்
சேகரிக்கப்பட்ட
கட்டணத்தை
க�ொண்டு
ப�ொருளாதாரத்தை
உயர்த்தலாம், மேலும் இந்த அமைப்பை உருவாக்க
ஆன செலவை குறைந்த காலத்தில் இது மீ ட்க
உதவும். இந்த குளிர் சேமிப்பு வசதியை ஏற்படுத்த
த�ோராயமாக அனைத்து செலவுகளையும் சேர்த்து
உட்பட சுமார் 8-10 லட்சம் ரூபாய் ஆகும்.
ஒப்புகை - RuTAG என்பது அரசாங்கத்தின்
முதன்மை அறிவியல் ஆல�ோசகர் அலுவலகத்தால்
ஆதரிக்கப்படும்
ஒரு
முயற்சி.
இந்தியாவின்.
பி.எஸ்.ஏ அலுவலகத்திற்கும், ருடாக் திட்டத்தின்
ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் அவர்களின் நிலையான
ஆதரவு மற்றும் ஊக்கத்திற்கு ஆசிரியர் நன்றி
கூறுகிறார்.
(பேராசிரியர்

ராஜேஸ்வர்

சைனி,

கிராமப்புற

த�ொழில்நுட்ப நடவடிக்கை குழு, ஐ.ஐ.டி ரூர்க்கி)

உத்தர்காசி (உத்தரகண்ட்) மாவட்டத்தில் உள்ள பார்னி கிராமத்தில் நிறுவப்பட்ட பைக்கோ
ஹைட்ரோ அடிப்படையிலான குளிர் சேமிப்பு அலகை காட்டும் புகைப்படங்கள்

தண்ணீரைப் பாதுகாக்கவும், உயிரைப் பாதுகாக்கவும்

கிராமோதய சங்கல்ப்
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ம

த்திய வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலன், ஊரக
வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சர் ஸ்ரீ
நரேந்திர சிங் த�ோமர் ஆகிய�ோர் விவசாயத்தில்
திறமைகளை தக்க வைத்துக் க�ொள்ள அழைப்பு
விடுத்துள்ளனர். மார்ச் 1 ஆம் தேதி பூசா கிருஷி
விஞ்ஞான் மேளா -2020 ஐ திறந்து வைத்த அவர், ஒவ்
வ�ொரு
ஆண்டும்
பட்டம்
பெறும்
விவசாய
விஞ்ஞானிகள்
மற்றும்
நிபுணர்கள்
நிறைந்த
பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவில் உள்ளது என்றார்.
"அரசாங்கம் நிதி, மானியங்கள் மற்றும் சலுகைகளை
வழங்க முடியும், ஆனால் விவசாயத்தில் ஆர்வம்
இருக்க
வேண்டும்.
இந்த
விவசாயத்தை
ஒரு
இலாபகரமான முயற்சியாக மாற்ற வேண்டும்; இது
நாட்டின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்,
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதன் பங்கு மற்றும்
ஏற்றுமதி உயர வேண்டும், ”என்று அவர் கூறினார்.
“வாழ்க்கையில்
உங்கள்
ந�ோக்கம்
ஒரு
மென்மையான
வேலையைப்
பெறுவத�ோடு
முடிவடையாது
அல்லது
கல்வி
மற்றும்
ஆராய்ச்சியில் த�ொடர்ந்து ஈடுபடுவதிலும் கிடையாது,
ஆனால்
நீங்கள்
உங்கள்
பகுதியில்
ஒரு
வெற்றிகரமான விவசாயியாக இருக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு
ஆண்டும்
ஓய்வுபெறும்
விவசாய
அதிகாரிகள்
கூட
விவசாயத்தில்
ஈடுபட்டு
மற்றவர்களுக்கு
ஊக்கமளிக்க
வேண்டும்.
விவசாயியின்
உயிர்
உங்களுடன்
கலந்திருக்க
வேண்டும். ஓய்வு நேரத்தில் உங்கள் வட்டு
ீ
கிச்சன்
காய்கறி த�ோட்டத்தில் விவசாயத்தில் ஈடுபடலாம்.
இது உங்களை விவசாயத்துடன் ஒரு த�ொழிலாக
இணைக்க வைக்கும் ”என்று ஸ்ரீ த�ோமர் கூறினார்.
பிரதமர்
ஸ்ரீ
நரேந்திர
ம�ோடி
அவர்கள்
விவசாயத்திற்கு
முன்னுரிமை
அளித்துள்ளதாகவும்,
விவசாயிகளின்
வருமானத்தை
2022
க்குள்
இரட்டிப்பாக்குவதை இலக்காகக் க�ொண்டுள்ளதாகவும்
ஸ்ரீ த�ோமர் கூறினார். இந்த வழியில் விவசாயிகளுக்கு
உள்ளீட்டு செலவுகளை ஒன்றரை மடங்கு எம்.எஸ்.பி
உறுதி செய்துள்ளது குறைந்த ஆதரவு விலை பிரதம
மந்திரி விவசாயி திட்டத்தின் கீ ழ் வரும் விவசாயிகளுக்கு
ஆண்டுத�ோறும் ரூ.6,000 மற்றும் கிசான் கிரெடிட் கார்டின்
கீ ழ் ரூ..1,60,000 கடன் வழங்கப்படுகிறது. விவசாயிகளுக்கு
நன்மைகளை வழங்குவதில் வெளிப்படைத்தன்மையை
பிரதமர்
உறுதி
செய்துள்ளார்,
இப்போது
இடைத்தரகர்களுக்கும் தரகர்களுக்கும் எந்தப் பங்கும்
இல்லை. தவிர, விவசாயத்துக்கு நிதி பற்றாக்குறைய�ோ
அல்லது
விவசாய
பட்ஜெட்டில்
பற்றாக்குறைய�ோ
இருக்காது என்றும் அவர் கூறினார்.
கூட்டுறவு
விவசாயத்தை
ஊக்குவிப்பதற்காக
10,000 புதிதாக உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகளை
(எஃப்.பி.ஓ) உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்பு பதிவு
செய்வதை பிப்ரவரி உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்பு 29
அன்று பிரதமர் த�ொடங்கினார் என்று ஸ்ரீ த�ோமர் கூறினார்.
பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு ரூ.6,600 க�ோடி ரூபாய் ஒவ்வொரு
உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்பிற்கும் விதைப்பு முதல்
அறுவடை, விநிய�ோகம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல்
வரை
விவசாய
சம்பந்தப்பட்ட
அனைத்து
நடவடிக்கைகளுக்கும் ரூ.15 லட்சம், இந்த ந�ோக்கத்திற்காக
நபார்டு மற்றும் என்சிடிசி இணைந்து ரூ 1,500 க�ோடி
கடன் உத்தரவாத நிதி உருவாக்கியுள்ளது.
சாரம் - (பதிவு செய்த நாள்:01 மார்ச் 2020
மாலை 7:03-க்கு PIB தில்லி மூலம்)
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வடு
ீ த�ோறும் குடிநீ ர் வழங்குதலை உறுதிப்படுத்த
ஜல் ஜீவன் மிஷன் 2024 ஆம் ஆண்டளவில்
அனைத்து கிராமப்புற வடுகளுக்கும்
ீ
(குழாய் நீ ர்
வழங்கல்).
புதிய
அமைச்சகம்“ஜல்
சக்தி
அமைச்சகம்”
மாநில
அரசுகளுடன்
ஒருங்கிணைந்த
மற்றும்
முழுமையான
முறையில் நீ ர்வளம் மற்றும் நீ ர் விநிய�ோகத்தை
நிர்வகிக்க உள்ளது.

அனைத்து
இந்தியர்களுக்கும்
பாதுகாப்பான
மற்றும்
ப�ோதுமான
குடிநீ ரை
அணுகுவது
அரசாங்கத்தின் முன்னுரிமையாகும்

மத்திய நிதி மற்றும் பெரு நிறுவனம் விவகார
அமைச்சர் திருமதி. நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியாவின்
நீர்
பாதுகாப்பை
உறுதி செய்வதும்,
அனைத்து
இந்தியர்களுக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் ப�ோதுமான
குடிநீருக்கான
அணுகலை
வழங்குவதும்
அரசாங்கத்தின் முன்னுரிமை என்று கூறினார்.
மத்திய
பட்ஜெட்
2019-20
நாடாளுமன்றத்தில்
முன்வைக்கையில், திருமதி. நிர்மலா சீதாராமன்
கூறுகையில் இந்த திசையில் ஒரு முக்கிய படியாக
ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின் உருவாக்கம் உள்ளது ,
இது நீர்வளம், நதி அபிவிருத்தி மற்றும் கங்கா
புத்துணர்ச்சி அமைச்சகம் மற்றும் குடிநீர் மற்றும்
சுகாதார
அமைச்சகம்
ஆகியவற்றை
ஒருங்கிணைக்கிறது.
இந்த
புதிய
மந்திராலயா
நமது நீர்வளம் மற்றும் நீர்வழங்கல் ஆகியவற்றை
ஒருங்கிணைந்த மற்றும் முழுமையான முறையில்
நிர்வகிக்கும், மேலும் ஜல் ஜீவன் மிஷனின் கீ ழ்
2024
ஆம்
ஆண்டில்
அனைத்து
கிராமப்புற
வடுகளுக்கும்
ீ
ஹர் கர் ஜல் (குழாய் நீர் வழங்கல்)
உறுதி
செய்ய
மாநிலங்களுடன்
இணைந்து
செயல்படும்.என்றார்.

குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறையின் கீ ழ்
உள்ள
இந்த
மிஷன்,
உள்ளூர்
மட்டத்தில்
ஒருங்கிணைந்த தேவை மற்றும் நீர் விநிய�ோக
மேலாண்மை
குறித்து
கவனம்
செலுத்துகிறது,
மழைநீர் சேகரிப்பு, நிலத்தடி நீர் ஊற்று மற்றும்
விவசாயத்தில்
மறுபயன்பாட்டிற்காக
வட்டு
ீ
கழிவுநீரை
நிர்வகித்தல்
ப�ோன்ற
மூல
நிலைத்தன்மைக்கு
உள்ளூர்
உள்கட்டமைப்பை
உருவாக்குதல் உட்பட. ஜல் ஜீவன் மிஷன் மற்ற
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுத் திட்டங்களுடன்
ஒன்றிணைந்து நாடு முழுவதும் நிலையான நீர்
வழங்கல் நிர்வாகத்தின் ந�ோக்கங்களை அடைகிறது.

செய்தி மூலம் - (பத்திரிகை தகவல் பணியகம்,
இந்திய அரசு.நிதி அமைச்சகம், தேதியிட்ட 5.7.2019)

தாகம் க�ொண்ட மனிதனுக்கு, ஒரு சாக்கு மூட்டை தங்கத்தை விட ஒரு ச�ொட்டு நீர் மதிப்புள்ளது.

ம்
றுக்
கொள்வோ
நாம் கற்

வ

ணக்கம் , கீ ழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள துப்புரவு
மற்றும் சுகாதாரம் பற்றி உங்களுக்கு இப்போது
எவ்வளவு தெரியும் என்பதை மதிப்பிடுவதற்கான
கேள்விகளின்
த�ொகுப்பு.
அனைத்து
சரியான
பதில்களையும் வட்டமிடுங்கள் (ஒரு தனி தாளில்
ச�ோதனை மீ ண்டும் எடுக்கப்படலாம்). நீங்கள் முடித்த
பிறகு, அடுத்த பக்கத்தில் க�ொடுக்கப்பட்ட பதில்களை
நீங்கள் சரிபார்க்கலாம். எனவே நேர்மையாக வினாடி
வினாவை முயற்சி செய்து மற்றவர்களை ச�ோதனை
செய்து க�ொள்ள, கற்றுக்கொள்த் தூண்டுகிறது.
1.

கிராம நீ ர் மற்றும் சுகாதாரக் குழு என்பது

a.

சுகாதாரத்தை
கவனிக்க
நியமிக்கப்பட்ட
அரசு ஊழியர்களின் குழு
b.	கிராமவாசிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழு
c.	கிராமத்தில் தன்னார்வத் த�ொழிலாளர்கள்
குழு
d.	கிராம ஊராட்சியின் துணைக்குழு
2.

ஒரு ஊராட்சியில்
ப�ொறுப்பு என்பது

சரியான

சுகாதாரம்

a.	கிராமவாசிகள்
b.	கிராம ஊராட்சி
c.
சுகாதார பணியாளர்கள்
d.	மேலே உள்ள அனைத்தும்
3.

பின்வருவனவற்றில் எது உண்மை?

a.

குழந்தையின்
மலம்
தீங்கு
விளைவிப்பதில்லை
ஒரு குழந்தையின் மலம் குறைவான தீங்கு
விளைவிக்கும்
ஒரு
குழந்தையின்
மலம்
ஒரு
வயதுவந்தவரின்
மலம்
ப�ோல
தீங்கு
விளைவிக்கும்

b.
c.

4.

ஒரு கழிவறை வைத்திருப்பதன்
முக்கியமான ந�ோக்கம்

a.
b.
c.

ஆறுதல் அளிக்க
நிலை பெற வேண்டும்
மலம்
சார்ந்த
விஷயங்களுடன்
த�ொடர்பைத் தடுக்க

5.

இந்திய கிராமங்களுக்கு எந்த வகை
கழிவறை
மிகவும்
ப�ொருத்தமானது
மற்றும் சிக்கனமானது?

a.
சுற்றுச்சூழல் துப்புரவு கழிப்பறை
b.
குழி கழிவறை
c.	செப்டிக் டேங்க் லேட்ரின்

நீரை சேமிக்கவும் உலகம் உங்கள் கைகளில் உள்ளது.

மிக

6.	கையால் மலம் அள்ளுதல்
a.
மனிதாபிமானமற்ற
b.
சுகாதாரமற்றது
c.
சட்டவிர�ோத மற்றும் ஒரு குற்றம்
d.	மேலே உள்ள அனைத்தும்
7.

a.	கிராம ஊராட்சியின் சுகாதாரப் ப�ொருட்கள்
பிரிவு
அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்ட ஒரு த�ொகுதி
b.
அளவிலான சுகாதார கடை
c.	கிராமப்புறங்களில் துப்புரவுப் ப�ொருட்களை
விற்பனை
செய்யும்
ஒரு
விற்பனை
நிலையம்
8.

பிளாஸ்டிக்
பயன்பாட்டைக்
வேண்டும், ஏனெனில் அது

குறைக்க

a.
சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது
b.
துப்புரவு திறனை பாதிக்கிறது
c.	த�ோல் ந�ோய்களை ஏற்படுத்துகிறது
9.

கிராமப்புற கழிவுகளை அகற்றுவதற்கான
சிறந்த வழி

a.
b.
c.

அதை ஆற்றில் / ஏரியில் வச
ீ
அதை எரிக்க அனைத்து வடுகளையும்
ீ
கேட்பது
அதை
விஞ்ஞான
ரீதியாக
பிரித்து
ப�ொருத்தமான த�ொழில்நுட்ப விருப்பத்தை
பின்பற்ற

10.

விலங்குகளின் சாணத்தை அகற்றுவதற்கான
சிறந்த வழி

a.
b.

உரம்
ஒரு உயிர் எரிவாயு
செயலாக்குகிறது
எரிப்பு

c.
11.

மனித

ஒரு கிராமப்புற சுகாதார மார்ட்

ஆலையில்

அதை

கிராமப் பஞ்சாயத்துகளுக்கு நீ ர் மற்றும்
சுகாதாரத்தை
ஒப்படைக்க
முக்கிய
காரணம்

a.

நிர்வாகத் துறைகள் சுமைகளுக்கு மேல்
உள்ளன
b.	செலவு குறைப்பு
c.	கிராமங்களும் அவற்றின் பிரதிநிதிகளும்
தங்கள்
பகுதிக்கு
ஒரு
மேம்பாட்டுத்
திட்டத்தைத்
தயாரித்து,
அதைச்
செயல்படுத்தி
கண்காணித்தால்
சிறந்த
முடிவுகள் கிடைக்கும்.

கிராமோதய சங்கல்ப்
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12.

பின்வருவனவற்றில்
எதை
சரியாகப்
பயன்படுத்தப்படும்போது,
தண்ணீரைக்
குடிக்க பாதுகாப்பாக வைக்கிறது?

a.
b.
c.
d.

அதை க�ொதிக்க வைக்கும் ப�ோது
குள�ோரின் சேர்க்கும்போது
அதை வடிகட்டுகிற ப�ோது
சூரிய
ஒளியில்
அதை
கிருமி
செய்யும் ப�ோது
e.	தண்ணீரில்
உள்ள
துகள்கள்
நிற்கும்போது
f.	மேலே உள்ள அனைத்தும்

நீக்கம்
கீ ழே

13.	வயிற்றுப்போக்குக்கான சிறந்த வரையறை
எது?
a.

b.
c.
14.

ஒரு நாளைக்கு மூன்று அல்லது அதற்கு
மேற்பட்ட
முறை
தளர்வான
அல்லது
தண்ணீர் மலம் கழித்தல்
ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை தளர்வான
அல்லது தண்ணீர் மலம் கடந்து செல்வது
ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 10 முறையாவது
தளர்வான அல்லது தண்ணீர் மலம் கழித்தல்
பின்வரும்
நீ ர்
மாசுபடக்கூடும்?

ஆதாரங்களில்

எது

a.
நதி
b.
ஏரி
c.
குழாய் நீர்
d.
மூடப்பட்ட, கை த�ோண்டிய கிணறு
e.
ஆழ்துளை
f.
மழை நீர்ப்பிடிப்பு
g.	மேலே உள்ள அனைத்தும்
15.

குடிநீ ரை
எது?

a.
b.
c.
d.

ஒரு களிமண் பானையில்
ஒரு சுத்தமான எண்ணெய் டிரம்மில்
ஒரு வாளியில்
குறுகிய வாய் மற்றும் மூடி க�ொண்ட ஒரு
க�ொள்கலனில்
இறுக்கமான மூடி, குறுகிய கழுத்து, குழாய்
க�ொண்ட க�ொள்கலனில்

e.
16.

சேமிக்க

பாதுகாப்பான

வழி

எவரும்
கைகளை
கழுவ
வேண்டிய
அவசியமான விஷயங்கள் யாவை?

a.	தண்ணீர்
b.	ச�ோப்பு அல்லது சாம்பல் அல்லது மணல்
c.
ஓடுகிற நீர்
d.
துண்டு

வாய்வழி கழிவு சுழற்சி மூலம் OD பயிற்சி

பதில்கள்
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1.

d

6.

d

11.

c

2.

d

7.

c

12.

f

3.

c

8.

a

13.

a

4.

c

9.

c

14.

g

5.

b

10.

b

15.

e

தண்ணீர் இல்லாமல் இங்கு எதுவும் இருக்காது.

உங்கள் கருத்து எங்களுக்கு மதிப்புமிக்கது!
பசை க�ொண்டு ஒட்டவும்

PASTE WITH GLUE

Feedback Form For Gramoday Sankalp/

கிராம�ோதை சங்கல்ப் / குறித்த உங்கள் மதிப்புமிக்க பரிந்துரைகளையும் கருத்துகளையும்
நாங்கள் வரவேற்கிற�ோம்
Name/பெயர்.....................................................................................................................................................................................
Designation/பதவி............................................................................................................................................................................
Address/முகவரி.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Email/இ.மெயில் ....................................................................... Phone/த�ொலைபேசி........................................................

PASTE WITH GLUE

1.

Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/ கிராம�ோதை சங்கல்பின் ஒட்டும�ொத்த தரம்
குறித்து உங்கள் கருத்து(): Excellent/சிறந்த	

2.

 Very Good/மிகவும் நன்று

 Average/சராசரி

Impact on the readers in terms of awareness generation/ வாசகர்களிடையே விழிப்புணர்வு உருவாக்கம் (): Average/சராசரி
 Indifferent/அலட்சியம்

3.

Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/ ஊராட்சிகளின் நன்மைக்கான திட்டங்கள்
குறித்த விழிப்புணர்வு (): Need improvement/முன்னேற்றம் தேவை

4.

How did you find the content of the magazine. Is it useful?/பத்திரிகையின் உள்ளடக்கத்தை நீங்கள் எவ்வாறு
கண்டுபிடித்தீர்கள். இது பயனுள்ளதா? (): Yes/ஆம்
 No/இல்லை

5.

Do you feel government schemes showcased are beneficial/காண்பிக்கப்பட்டுள்ள அரசாங்கத் திட்டங்கள்
நன்மை பயக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா (): Yes/ஆம்

6.

 No/இல்லை

Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/பத்திரிகையின் கூடுதல் பிரதிகள் உங்களுக்குத்
தேவையா? அப்படியானால், குறிப்பிடவும்
Issue No./வெளியீட்டு எண் _____________

7.

Quantity/அளவு _____________

How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/முன்கூட்டியே சில
விவகாரம் ஏற்பட்டால் எத்தனை பிரதிகள் பஞ்சாயத்துகளுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் என்று
பரிந்துரைக்கிறீர்கள்
 1-2

8.
இங்கே கிழிக்கவும் TEAR HERE

 Good/நன்று

 Positive/நேர்மறை	

 Well aware/நன்கு அறிந்த	

 3-5

 6-10

 11-15

Your comments, suggestions, for us, to improve this Magazine/
இந்த பத்திரிகையை மேம்படுத்த உங்கள் கருத்துகள், பரிந்துரைகள், எங்களுக்காக

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

சார் செயலாளர்
பஞ்சாயத்து அமைச்சகம்

ராஜ்சர்தார் படேல் பவன்,
சன்சாத் மார்க், புது தில்லி -110001
வலைத்தளம்: www.panchayatiraj.nic.in

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

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

கிராமோதய சங்கல்ப்
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We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/


49

பசை க�ொண்டு ஒட்டவும்

பசை க�ொண்டு ஒட்டவும்

கிராம�ோதை சங்கல்பிற்கான கருத்து படிவம்

இங்கே திறக்கவும்

TO OPEN CUT HERE
உள்நாட்டு அஞ்சல் அட்டை

` 2.50/-

UNDER SECRETARY

TO OPEN CUT HERE

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
SARDAR PATEL BHAWAN

SANSAD MARG, NEW DELHI
குறியீடு

இரண்டாம் மடிப்பு

மார்ச் 2020

1 1 0 0 0 1

SECOND FOLD

இணைப்புகள் எதுவும் அனுமதிக்கப்படவில்லை

NO ENCLOSURES ALLOWED

முகவரியில் அஞ்சலக குறியீட்டெண் எழுதவும்

WRITE PIN CODE IN ADDRESS

அனுப்புநர்களின் பெயர் மற்றும் முகவரி: -

SENDERS NAME AND ADDRESS :–

குறியீடு
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PIN

PIN

இங்கே திறக்கவும்

இங்கே திறக்கவும்

POSTAL STAMP

TO OPEN CUT HERE

அஞ்சல்
முத்திரை

INLAND LETTER CARD

“தூய்மை இந்தியாவைப் ப�ோலவே, நீ ர் பாதுகாப்பையும் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றுவ�ோம்"
நாம் ஒன்றிணைந்து கடினமாக உழைக்கும்போது, மிகவும் கடினமான பணிகளை வெற்றிகரமாக
நிறைவேற்ற முடியும். ஒவ்வொருவரும் பங்கேற்றால்தான் நீ ரை, நீ ர் வளங்களை சேமிக்கமுடியும்,”
- பிரதமர் ம�ோடி
(மான் கி பாத், ஜூன் 30 இன் ப�ோது)

கிராம�ோதய சங்கல்ப் தமிழ் பதிப்பு
த�ொகுதி 1 வெளியீடு 6
மார்ச் 2020

நீ ர் பாதுகாப்பு மற்றும்
மழைநீ ர் சேகரிப்பு

பாரம்பரிய
கட்டமைப்புகளை
புதுப்பித்தல்

மறுபயன்பாடு
மற்றும் நீ ர்ப்பிடிப்பு

நீ ர்நிலை மேம்பாடு

தீவிர காடு வளர்ப்பு

ஜல் சக்தி
அபியான்
~
5
நுழைவு
பகுதிகள்

பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

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

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

Panchayati Raj You Tube Channel
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகத்தால் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது
தலைமை
ஆசிரியர்:
சுனில்
குமார்,
செயலாளர்,
அமைச்சகம் பஞ்சாயத்து ராஜ்
அச்சிட்டவர்: இந்தியா ஆஃப்செட் பிரஸ், ஏ -1, மாயாபுரி
இன்டஸ்ட்ரியல் பகுதி, முதலாம் கட்டம், மாயாபுரி, புது
தில்லி - 110064
வெளியிட்டவர்: பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம், அரசு
இந்தியாவின், சர்தார் பட்டேல் பவன், புது தில்லி -110001

“கிராம�ோதயா சங்கல்பின் ம�ொழிபெயர்ப்பு, அனுபவம் வாய்ந்த ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்களால் எளிதில் மற்றும் ப�ொதுவாக பேசப்படும் வார்த்தைகளில் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்தும்
முயற்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எந்தவ�ொரு கவனக்குறைவான பிழையும் அல்லது குறைகளும் ம�ொழிபெயர்ப்பில் ஏதேனும் இருந்தால், இதன் அர்த்தம் எந்தவித
உள்நோக்கம�ோ மற்றும் எந்த உணர்வுகளையும் புண்படுத்தும் ப�ொருட்டு அல்ல. இதற்கு அமைச்சகம் அல்லது அச்சிடுவ�ோர் எந்தவ�ொரு ப�ொறுப்பையும் ஏற்கமாட்டார்கள்.

