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నరేందరి సింగ్ తోమర్

సంద్శం

వయేవసాయం మరియు ర�ైతుల సంక్ేమం,
గా్రమీణాభివృదిధి మరియు పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ
శాఖ భారత పరిభుత్వం

గారామోదయ సంకల్్ ఆరవ సంచిక ముద్ంరి చబడుతోందని తెలుసుకుని నేను చాలా సంతోషించాను. మునుపటి సంచిక
మాద్రిగానే, ఈ సంచిక కూడా మన పరిజాసా్వమ్య వ్యవసథి కు పునాద్గా ఉననా పంచాయతీ రాజ్ సంసథి లను బలోపేతం చేసే
పరికిరాయలో తప్కుండా ద్ హదపడుతుంద్. అందుబాటులో ఉననా పరిమిత వనర్లతో ఆరిధికాభివృద్ధి మరియు సామాజిక నా్యయం
లక్ష్్యలను సాధ్ంచే దృషి్తో అభివృద్ధి పరిణాళికలను రూపొ ంద్ంచే ముఖ్యమ�ైన బాధ్యత గారామ పంచాయతీలకు అప్గించబడింద్.

గారామ పంచాయతీ అభివృద్ధి పరిణాళికలు (జి.పి.డి.పి.)లో మూడు పరిధాన అంశాలను చేర్చటంపెై గారామ సభ సభు్యల్ైన
గారామసుథిలను మరియు పంచాయతీల ఎనినాక�ైన పరిత్నిధులు దృషి్ సారించాలని వారిని నేను కోర్తునానాను. ఆ అంశాలు: (1) ఏ
రకమ�ైన గారామంగా మీర్ అభివృద్ధి చేయాలని కోర్కుంటునానారనే విషయానినా మీ జి.పి.డి.పి. విజన్ స్ష్ ం చేయాలి; (2)
స్ష్ మ�ైన లక్ష్్యలను నిరషే్దశించుకోవాలి;
(3) నిరషే్దశిత లక్ష్్యలను సాధ్ంచేందుకు పారదరశిక కారా్యచరణ పరిణాళికను
రూపొ ంద్ంచుకోవాలి. గారామ పంచాయతీ అభివృద్ధి పరిణాళికలను రూపొ ంద్ంచే పరికిరాయ అనేద్ రాజా్యంగంలోని 11వ షెడూ్యల్ జాబితా
చేసిన 29 అంశాల అమలులో ఒక ఖచి్చతమ�ైన సహకారం ఉండేలా ఒక సమగరా కారా్యచరణగా ఉండాలి.

పంచాయతీల పనితీర్ను పటిష్ం చేసే ఉదే్దశ్యంతో కషేందరింలోని ఎన్.డి.ఏ. పరిభుత్వం గడచిన సంవతసారాలలో ముఖ్యమ�ైన
చర్యలు చేపటి్ంద్. వివిధ మారా్గల నుండి పంచాయతీలకు సౌలభ్యం చేయబడిన నిధుల నిర్వహణలో మరింత పారదరశికత
మరియు జవాబుదార్తనం ఉండేలా చూసేందుకు గాను పబిలా క్ ఫెైనాన్సా మేనేజ్మ�ంట్ సిస్ం (పి.ఎఫ్.ఎమ్.ఎస్.)ను
అవలంబించటానికి పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ రాషా్రీలను ప్ రి తసాహించింద్. ఎనినాక�ైన పరిజా పరిత్నిధులు మరియు ఉద్్య గుల
సమరధితా నిరామాణం కోసం మంత్రిత్వ శాఖ ఒక పరితే్యక శిక్షణా కార్యకరామానినా కూడా నిర్వహిస్త ్ ంద్. మంత్రిత్వ శాఖ పరిధాన కార్యకరామం
అయన “రాష్ట్య
రీ
గారామ స్వరాజ్ అభియాన్” పంచాయతీలకు శిక్షణను, సాంకషేత్క సహాయానినా మరియు మానవ వనర్లను
అంద్ంచటంలో సహాయపడింద్. మన గారామాల పరిపాలన మరియు సామాజిక నిరామాణ పరివర్త నలో సహాయపడిన అలాంటి
కార్యకరామాలనినాటినీ పరిభుత్వం కొనసాగిస్త ుంద్.

ర�ైతుల ఆదాయానినా 2022 సంవతసారం నాటికి ర�ట్ ింపు చేయాలనే లక్ష్్యనినా సాధ్ంచాలనే దృఢ సంకల్ంతో కషేందరి
పరిభుత్వం ముందుకు సాగుతోంద్. ఈ పంట బీమా పథకాలను అమలు చేయడంలో ఎదుర్్కంటుననా సవాళ్ళను అధ్గమించడానికి
పరిధాన మంత్రి పంట బీమా పథకం (పి.ఎమ్.ఎఫ్.బి.వ�ై.) మరియు పునఃనిరిమాత వాతావరణ ఆధారిత పంట బీమా పథకం (ఆర్.
డబులాయా.బి.సి.ఐ.ఎస్.)ల పునర్దధి రణకు మంత్రివర్గ ం ఇటీవల ఆమోదం తెలిపింద్.
ఆరిధికాభివృద్ధి నుండి ర�ైతులు పెద్ద పరియోజనాలను అందుకునేలా చూడటానికి గాను 2019-20 మరియు 2023-24
మధ్య గల ఐదు సంవతసారాల కాలంలో 10,000 నూతన ర�ైతు ఉతా్దకత సంసథి ల (ఎఫ్.పి.ఓ.ల)ను న�లకొల్టానికి గౌరవ
పరిధాన మంత్రి అధ్యక్షతన ఏరా్టెైన ఆరిథిక వ్యవహారాలపెై మంత్రివర్గ సంఘం తన మంజూరిని తెలిపింద్. పరితీ ఎఫ్.పి.ఓ. అద్
సాథిపించబడినప్టి నుండి ఐదు సంవతసారాల అవధ్ పాటు సహాయం అందుకోవటం కొనసాగుతుంద్.

మన జాత్ పిత మహాతామా గాంధీ కలలు గననా గారామ స్వరాజ్యంను న�రవేరషే్చ ద్శగా మన పరిధాన మంత్రి శీరా నరషేందరి మోడీ
గార్ నిరంతరంగా ఎంతో కఠినంగా పాటుపడుతునానార్. దీనిని దృషి్లో ఉంచుకుని, పరిపాలనా సాథియలో ఎనినాక�ైన పరిజా
పరిత్నిధుల సహకార సమన్వయాలను కలిగి ఉండటంలోనూ మరియు పరిభుత్వ సామాజిక సంక్షేమ పథకాలను అమలు
చేయటంలో కీలక పాతరి వహించటంలోనూ పునర్దధి రించబడిన శకి్తతో మన పంచాయతీ రాజ్ సంసథి లు పనిచేస్త ాయని మరియు
తదా్వరా అర్హుల్ైన లబి్ద దార్లకు వారి పరియోజనాలను పొ ందడంలో సహాయపడతాయని నేను పూరి్త విశా్వసంతో ఉనానాను. నవ
భారత నిరామాణానికి గౌరవ పరిధాన మంత్రి సంకలా్నినా న�రవేర్చడంలో ఇద్ నిససాందేహంగా సహాయపడుతుంద్.

తేద్: 20 మారి్చ, 2020
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మారిచి 2020

(నరేందరి సింగ్ తోమర్)

సునీల్ కుమార్, ఐఏఎస్

సంద్శం

కారయేదరిశి
భారత పరిభుత్వం
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ

సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత “గారామోదయ సంకల్్” ఆరవ సంచికను మీకు అంకితం చేశాం. నీటి సరఫరా, నీటి సంరక్షణ
పారిముఖ్యతను పరితే్యకంగా తెలిపేందుకు దేశ వా్యప్త ంగా నిర్వహిస్త ుననా జల్ శకి్త అభియాన్ కు ఈ సంచికను అంకితం చేశాం. జల
జీవన్ మిషన్ కింద 2024 నాటికి గారామీణ కుటుంబాలనినాటికీ నీటి సరఫరా జరిగషేలా చూడాలని కషేందరి పరిభుత్వం ఆశయముగా
పెట్ ుకుంద్. ఈ ఉద్యమం లో పంచాయతీ రాజ్ సంసథి లు మరియు ఎనినాక�ైన పరిత్నిధుల సహకారానినా ఆశిసు్తనానాం. వర్షపు నీటి
సంరక్షణ చర్యలు మరియు గారామాలలో సాంపరిదాయక నీటి వనర్ల సంరక్షణలో గారామీణ పరిజల భాగసా్వమా్యనినా ప్ రి తసాహించటంలో
మన పంచాయతీలు పరిధాన పాతరి ప్ షించగలవు.
ఏలాంటి ఆరోగ్యకరమ�ైన మరియు పటిష్మ�ైన పరిజాతంతరి వ్యవసథి లోన�ైనా పరిజల సాథియలో మొదటి వర్సలో ఉండి
పంచాయతీలు ముఖ్య పాతరిను ప్ షిస్త ాయ. గత సంవతసారం నవంబర్ 26 నుండి భారత రాజా్యంగం మరియు పారిథమిక విధుల
గురించి ఒక అవగాహనా కార్యకరామానినా మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్త ్ ంద్. 2020 ఏపిరిల్ 14వ తేదీన భారత రాజా్యంగ రూపశిలి్
డాక్ర్ భీమ్ రావ్ అంబేద్కర్ జయంత్ సందర్ంగా ఈ కార్యకరామం ముగుసు్తంద్. రాజా్యంగంలో పొ ందుపరచబడిన పారిథమిక
విధుల గురించి పౌర్లలో అవగాహన కలి్ంచటమే ఈ పరిచార లక్ష్యం. ఈ పరిచారం కింద, 11 పారిథమిక విధులపెై మంత్రిత్వ శాఖ
వీడియో సా్ట్సా మరియు రషేడియో పాటలు(జింగిల్సా) రూపొ ంద్ంచి, వాటిని పరిజలకు అందుబాటులో తన వ�బ్ సెైటలా ్ ఉంచింద్.
రాజా్యంగ విధులకు అనుగుణంగా గారామీణ సమాజంలో అవగాహనను వా్యపి్త చేయటానికి గాను వివిధ గారామ పంచాయతీ
సమావేశాలు మరియు ఇతర కార్యకరామాల సందర్ంగా ఈ వీడియో సా్ట్సా, రషేడియో పాటలు (జింగిల్సా) ఉపయోగించాలని
పంచాయతీల పరిజా పరిత్నిధులందరినీ నేను అభ్యరిధించాలని అనుకుంటునానాను. ఈ వీడియోలు వ�బ్ సెైట్ - www.panchayat.
gov.in/constitution-day వద్ద లభ్యమౌతాయ.
గౌరవ పరిధాన మంత్రి గారి ఫిట్ ఇండియా మరియు పాలాసి్క్ వ్యరాథిల నిర్వహణ పరిచారాల విషయంలో సేవలంద్ంచటానికి
కూడా మంత్రిత్వ శాఖ గారామ సమాజాలను పేరిరణ కలిగించింద్. ఈ విషయంలో రాష్ రీ పరిభుతా్వల దా్వరా గారామ పంచాయతీలకు
సముచిత సలహాలు ఇవ్వటం జరిగింద్. ఈ కార్యకరామాలు విజయవంతం అయ్్యలా చూడడానికి తమవంతు కృషి చేయాలని,
పంచాయతీలకుఎంపిక�ైన పరిత్నిధులు మరియు గారామ పరిజలను నేను అభ్యరిధిస్త ునానాను.
పరిస్త ుత సంచికలో, మంత్రిత్వ శాఖ చేపటి్న వివిధ ముఖ్య కార్యకరామాలు, పరిచారాల గురించి వా్యసాలు మరియు విజయ
గాధలను పరిచురించాం. ఈ సంచికలో జల శకి్త అభియాన్ కింద గారామ మరియు బాలాక్ (మండల) సాథియలలో నిర్వహించిన
వినూతనా పరియోగాలను చేరా్చం. మహిళల సాధ్కారత గురించి కొనినా ఆసకి్తకరమ�ైన విజయ గాధలను కూడా ఈ సంచికలో
చేరా్చం.
పంచాయతీ రాజ్ పరిత్నిధులు మరియు ఉద్్య గుల సహకారంతో, పరిభుత్వ కార్యకరామాల పరియోజనం సముచిత
లబి్ద దార్లకు చేర్తుంద్ అని అనుటలో సందేహించటానికి ఎలాంటి ఆసా్కరం లేదు.
గారామోదయ సంకల్్ యొక్క ఈ సంచిక పాఠకులకు ఉపయోగకరం గా ఉంటుందని నేను హృదయపూర్వకంగా
ఆశిసు్తనానాను.

త్ది: 5 మారిచి 2020

(సునీల్ కుమార్)
గా్రమోదయ సంకల్్
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రాష్టటురీయ గా్రమ స్వరాజ్ అభియాన్ (ఆర్.జి.ఎస్.ఏ.) – పంచాయతీ
రాజ్ సంస్థల (పిఆర్ఐలు) సామరాధియాలను ప�ంపొ ందించటానిక్
అధునాతన మరియు అనుకూలమ�ైన పనరులలో ఒక సాధనం

రా

ష్ట్య
రీ
గారామ స్వరాజ్ అభియాన్ అనేద్ దేశంలో రాజ్ ద్నోతసావం సందర్ంగా 24.04.2018న గౌరవనీయుల్ైన
పంచాయతీ రాజ్ సంసథి ల (పి.ఆర్.ఐ.ల)ను బలోపేతం పరిధాన మంత్రి ఈ పథకానినా పారిరంభించార్. అభివృద్ధి
చేసే ధే్యయంతో పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ తలపెట్ ిన చేయవలసిన 117 జిలాలాలలో పంచాయతీ రాజ్ సంసథి లను
పరిధాన పథకం. ఈ పథకం కింద పి.ఆర్.ఐ.లకు ఎనినాక�ైన పరిజా బలోపేతం చేయటంపెై పరితే్యక శరాదధితో మరియు మిషన్
పరిత్నిధులకు వారి ఎనినాక జరిగిన ఆర్ న�లల లోపల శిక్షణ అంతో్యదయతో సమన్వయం చేస్త ు, పరిధానంగా సుసిథిర
ఇసా్తర్. వార్ ఎనినాక�ైన ర�ండు సంవతసారాల లోపల వారికి అభివృద్ధి లక్ష్్యల (ఎస్.డి.జి.ల)ను సాధ్ంచటంలోదృషి్
ఒక పున:శ్చరణ శిక్షణ (రిఫెరిషర్ టెైనింగ్) ఇవ్వబడుతుంద్. పెడుతూ పి.ఆర్.ఐ.లను పటిష్ం చేయటమే ఈ పథకం
సామరధియాతా నిరామాణ కార్యకరామంలో, ఒక సర్ంచిగా లేదా ఒక పారిథమిక ఉదే్ద శ్యం.
వార్డు సభు్యనిగా వార్ నిర్వహించవలసిన
సుసిథిర అభివృద్ధి లక్ష్్యల (ఎస్.
పథకం యొక్క మొతతి ం బడెజెట్
పాతరి మరియు బాధ్యతల గురించి వారికి
డి.జి.ల)ను సాధ్ంచటంలో పంచాయతీ
కేటాయంపు రూ.7255.50
తెలియపర్సా్తర్. వారి పంచాయతీలకు
రాజ్ సంసథి ల (పి.ఆర్.ఐ.ల) పరిపాలనా
లో , ఇందులో కేందరి వాటా
ఇవ్వబడిన ఆరిథిక వనర్లు, గారామ కోట్
సామరాధియాలనుఅభివృద్ధి చేయాలని ఆర్.
లో గా కాగా రాషటురీ
పంచాయతీ అభివృద్ధి
పరిణాళికను రూ.4500.00 కోట్
జి.ఎస్.ఏ.
కోర్కుంట్ంద్.
లో .
తయార్ చేయటం, గారామంలో పారిథమిక వాటా రూ.2755.50 కోట్
అందుబాటులో ఉననా వనర్లను
సేవలను
ఏరా్టు
చేయవలసిన ఈ పథకం పంచాయతీలు లేని సంపూర్ంగా
వినియోగించుకోవటం,
అవసరం, పరిపాలనా సంబంధ్త పారింతమ�ైన 9వ భాగం లేని పారింతాలతో తమ స్వంత వనర్లను పెంచుకోవటం
విషయాలు, మొదల్ైన వాటి గురించి సహా అనిని రాషాటురీలు మరియు కేందరి మరియు పారిథమిక ఆరోగ్యం, టీకక
ీ రణ,
వారికి
అవగాహన
కలిగిస్త ార్. పాలిత పారింతాలకు విసతి రింపచ్సతి ారు. పౌషి్కాహారం,
విద్య,
పారిశుధ్యం,
పంచాయతీల
సభు్యలు ఈశానయే పారింత రాషాటురీలు, కొండ పారింత నీటివనర్లసంరక్షణ మొదల్న
ై టువంటి
ఉపయోగించవలసిన వివిధ డిజిటల్ రాషాటురీలు, జమ్్మ కాశ్్మర్ కేందరి పాలిత జాతీయ పారిముఖ్యత గల సమస్యలను
అపిలా కషేషన్సా గురించి కూడా వారికి పారింతంలో కేందరి రాషటురీ వాటాలు 90:10 పరిష్కరించటంలో
పి.ఆర్.ఐ.ల
అవగాహన
కలి్సా్తర్.
ఇవనీనా నిష్త్తి లో ఉండగా, ఇవి మినహా పనితీర్ను మ�ర్గుపరచుకునేందుకు
మ�ర్గ�ైన పరిపాలనను అంద్ంచటానికి మిగిలిన రాషాటురీలలో వాటా నిష్త్తి ఇతర పథకాలతోపాటు పరితే్యక దృషి్
మరియు పంచాయతీ రాజ్ సంసథి ల 60:40గా ఉంట్ంది. ఇతర కేందరి సారిస్త ూ సాథినిక పరిపాలన కోసం
పాలిత పారింతాలో కేందరి వాటా 100% పంచాయతీల
పనితీర్ మ�ర్గుకు దారితీసా్తయ.
సామరాధియాలను

ఈ

ఉంట్ంది.

వార్
సమరధివంతంగా
పనిచేయటంలో ఎదురయ్్య పరిధాన
ఆటంకాలను పరిష్కరించటానికి కూడా ఈ పథకం
పరియత్నాసు్తంద్, ఆ అంశాలలో అల్మ�ైన అధ్కారాల
పంపిణీ, పంచాయతీలు సమరధి వంతంగా పనిచేయటంలో
ఉననా మానవ వనర్ల కొరత, తగినంతగా మౌలిక
సౌకరా్యలు లేని పంచాయతీలకు పరిమిత సమరధి తకు
మానవ శకి్తని అంద్ంచటం, మౌలిక సౌకరా్యల కల్న,
పంచాయతీలకు అధ్కారాల పంపిణీ, శిక్షణ మరియు
జవాబుదార్తనంతో కూడిన వ్యవసథి ను ఏరా్టు చేయటం
లాంటివి ఉనానాయ.

రాష్ట్య
రీ
గారామ స్వరాజ్ అభియాన్ (ఆర్.జి.స్.ఏ.)కు
చెంద్న పునఃనిరిమాత పథకానినా 01.04.2018 నుండి
31.03.2022 వరకూ అమలు చేయటానికి పరిభుత్వం
21.04.2018న ఆమోదం తెలిపింద్. జాతీయ పంచాయతీ
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పెంపొ ంద్ంచటం కూడా దీని ఉదే్దశ్యంగా
ఉంద్.
ఇ-పరిపాలన
మరియు
సాంకషేత్కపరిజఞా ానంను
పరిషా్కరాల
మారా్గలనకు
ఉపయోగించడానినా పెంచటం దా్వరా పరిపాలనా సమరధితను,
మ�ర్గ�న
ై
సేవలను పంపిణని
ీ
మరియు ఇనుమడించిన
జవాబుదార్తనంను పెంచటమే దీని లక్ష్యం.

ఈ పథకం గారామ పంచాయతీ అభివృద్ధి పరిణాళికల (జి.
పి.డి.పి.ల) తయార్, అకాడెమిక్సా/ఫా్యకల్్ల నుండి పి.
ఆర్.ఐ.ల కోసం నాణ్యమ�ైన శిక్షణా మాడూ్యల్సా తయార్
మరియు మాస్ ర్ టెైనరలా పూల్ ను అభివృద్ధి చేయటం కోసం
గారామ పంచాయతీలకు సహాయ, సహకారం అంద్ంచడం కోసం
విదా్య సంసథి లు మరియు పౌర సమాజ సంసథి లు/
పరిభుతే్వతర
సంసథి ల
(ఎన్.జి.ఓ.ల)
సహకారానినా
ప్ రి తసాహిస్త ుంద్. పంచాయతీల దా్వరా సమరధి వంతమ�ైన
సేవా
పంపిణీని
సమరథి వంతంగా
చేయటానికి,
బావి ఎండిప్ య్ంత వరకూ ఆ నీటి విలువ నీకు తెలియదు.

పారింతాలు ఆమోదం పొ ంద్న తమ కార్యకలాపాలను అమలు
చేయటానికి వాటికి పూరి్త సంవతసారం లభిసు్తంద్, ఇంకా 15
రాషా్రీలు /కషేందరి పాలిత పారింతాలకు రూ.429.31 కోటు
లా
విడుదల చేశార్.

గారామపంచాయతీ భవనాలలో పౌర సేవా కషేందారిల (సి.ఎస్.
సి.) సాథిపించడానికి పారిధాన్యత ఇసా్తర్. తదుపరి, ఆర్.
జి.ఎస్.ఏ. అనేద్ పంచాయతీల దా్వరా ఆరిథికాభివృద్్ద
మరియు ఆదాయానినా పెంపొ ంద్ంచే డిమాండు ఆధారంగా
నడిచే పారిజ�క్ులకు మద్ద తు ఇసు
్త ంద్.
గా్రమీణ పారింతాలలో పరివరతి నాత్మక వృదిధి కోసం గా్రమ
పంచాయతీ అభివృదిధి పరిణాళిక – ఒక గేమ్ ఛ్ంజర్ గా
ఉంట్ంది
ఇద్ రాష్ట్య
రీ
గారామ్ స్వరాజ్ అభియాన్ (ఆర్.జి.
ఎస్.ఏ.)ని వ్యవసాథిపరంగా సమరధివంతంగా నిరిమాంచడానికి
పరిభావవంతమ�ైన, అనుకూలమ�ైన సాధనంగా వృద్ధి చేయాలని
ఆశించటం జరిగింద్. వార్డు సభు్యలను లేదా సర్ంచులను
స్ష్ మ�ైన పాతరితోవ్యవస్టథికృత వ్యకు్తలుగా చేయటానికి వారిని
సమూహపరచి,విదా్యవంతులనినా
చేసి
నిపుణులుగా
తీరి్చద్ద్దటానికి పరిముఖంగా దృషి్ సారించటం జర్గుతోంద్.
తదా్వరా వారిని మార్్ పరిత్నిధులుగా చేయటానికి ఎంతో
పరిభావితము చేస్త ుంద్. ఎనినాక�ైన పరిత్నిధులందరినీ డిజిటల్
అక్షరాసు్యలుగా చేయటానికి పరియతానాలు జర్గుతునానాయ.
అదనంగా, వార్డు సభు్యలు/ సర్ంచులకు పి.ఆర్.ఐ. ఎస్.
హ�చ్.జి. సమన్వయం, అలాగషే పరిస్త ుతశిక్షణ, సముచిత నేపథ్య
విషయాలపెై శిక్షణల ద్శగా పారిధాన్యత ఇవ్వటం నీటి సంరక్షణ,
పారిశుదధి యాం, వ్యరాధిల సేకరణ, భహిరంగ మల విసర్జ న
లేని(ఓడిఎఫ్) గారామాలు, ఆదాయ కల్న, పెంపు
కార్యకలాపాలు, ఆరోగ్యం, విద్య, సామాజిక అంశాలు,
ఇ-పరిపాలన మొదల్ైన రంగాలలో సాథినిక అభివృద్ధి
పరియతానాలకు దారితీయగలదు.

2018-19 సంవతసారంలో, 32 రాషా్రీలు/కషేందరిపాలిత
పారింతాల వారి్షక కారా్యచరణ పరిణాళికల (ఏ.ఏ.పి.ల)ను
మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోద్ంచి, ఈ పథకం కింద రాషా్రీలు / కషేందరి
పాలిత పారింతాలు మరియు అమలు చేసే సంసథి లకు రూ.
598.21 కోటు
లా విడుదల చేసింద్. తదుపరి, ఈ పథకానినా
వేగంగా అమలు చేసే ఉదే్దశ్యంతో మరియు నిర్్త లక్ష్్యలను
పరిగత్శీల పదధి త్లో సాధ్ంచేందుకు 2019-20 సంవతసారానికి
గాను 33 రాషా్రీలు / కషేందరి పాలిత పారింతాల కోసం వారి్షక
కిరాయాశీలక పరిణాళికను ఆర్.జి.ఎస్.ఏ.కి చెంద్న కషేందరి
సాధ్కారక సంఘం 2019 ఫిబవ
రి రిలోనే ముందసు్తగా
ఆమోదం తెలిపింద్, తదా్వరా రాషా్రీలు / కషేందరి పాలిత
నీటిని కాపాడండి, మరియు అద్ మిమమాలినా కాపాడుతుంద్

రాజా్యంగబదధి మ�ైన
ఆదేశం
పరికారం,
గారామ
పంచాయతీలు తమకు అందుబాటులో ఉననా వనర్లను
వినియోగించుకోవటం దా్వరా ఆరిథికాభివృద్ధి మరియు
సామాజిక నా్యయం కోసం గారామ పంచాయతీ అభివృద్ధి
పరిణాళికల (జి.పి.డి.పి.ల)ను తయార్ చేయటం, ఇంకా ఆరిథిక
మంత్రిత్వ శాఖ నిరషే్దశానుసారం, 14వ ఆరిథిక సంఘం
కషేటాయంపు కింద గారామ పంచాయతీలకు కషేటాయంచిన
నిధుల వినియోగం, భాగం IX పేర్్కననాటు
లా గాగారామ
పంచాయతీలనీనా జి.పి.డి.పి.ని తయార్చేసి, 2015-16
నుండి అమలు చేయాలిసా ఉంటుంద్.
ఈ నేపథ్యంలో, 2015లో ఈ మంత్రిత్వ శాఖ జి.పి.
డి.పి. కోసం నమూనా మార్గ దరశికాలను రూపొ ంద్ంచి,
రాజా్యంగంలోని భాగం IX వరి్తంచే రాషా్రీలనినాటికీ పంపిణీ చేసే
కార్యకరామానినా చేపటి్ంద్. ఈ నమూనా మార్గ దరశికాలపెై
ఆధారపడి, జి.పి.డి.పి. కోసం రాషా్రీలనీనా తమ రాషా్రీనికి
సంబంధ్ంచి పరితే్యక మార్గ దరశికాలను పరికటించాయ. అప్టి
నుండి, దేశవా్యప్త ంగా ఉననా పంచాయతీలు జి.పి.డి.లను
రూపొ ంద్స్త ునానాయ. ఈ జిపిడిపి సమగరాంగానూ మరియు
ఔతాసాహిక పరికిరాయ ఆధారంగానూ ఉండాలని ఊహించటం
జరిగింద్, ఇద్ రాజా్యంగంలోని పదకొండవ షెడూ్యలులో
జాబితా చేసిన 29 విషయాలకు సంబంధ్ంచిన కషేందరి మంత్రిత్వ
శాఖలు / ఆ వర్సలోని విభాగాలనినాటికీ చెంద్న పథకాలతో
పూరి్త సాథియలో కలుసు్తంద్.

తదుపరి, గారామాల సమగరా అభివృద్ధి యొక్క అభివృద్ధి
చెందుతుననా అవసరాలకు అనుగుణంగా, ఈ మంత్రిత్వ శాఖ
2015లో జార్ చేసిన నమూనా జి.పి.డి.పి. మార్గ దరశికాలను
సవరించింద్.
రాషా్రీలు
తమ
మార్గ దరశికాలను
విస్త రించుకోవటానికి సవరించిన జి.పి.డి.పి. మార్గ దరశికాలు,
2018లోరాషా్రీలకు పంపించటం జరిగింద్.
గా్రమ పంచాయత్ అభివృదిధి పరిణాళిక (జి.పి.డి.పి.) కోసం పరిజల
పరిణాళిక పరిచారం – సబ్ కా యోజనా సబ్ కా వికాస్ (అంటే
అందరి పరిణాళిక అందరి అభివృదిధి)

పరితీ సంవతసారం కషేందరి పరిభుత్వం పధానాల్గ వ ఆరిథిక
సంఘం (ఎఫ్.ఎఫ్.సి.) గారాంటలా దా్వరా గారామ పంచాయతీలకు
నిధులు అంద్స్త ుందని మనందరికీ తెలిసినదే. ఈ నిధులు
నీటి సరఫరా, పారిశుదధి యాం, ముర్గునీటి పార్దల, ఘన
వ్యరాధిల నిర్వహణ, వరద నీటి నిర్వహణ, సామాజిక ఆసు్తలు,
రహదార్లు, కాలిబాటలు, వీధ్ దీపాలు, ఖననం మరియు
దహనవాటికలు, శమాశాన వాటికలు మొదల్ైనటువంటి
పారిథమిక సేవల పంపిణీ కోసం ఖర్్చ చేయటానికి ఉదే్దశించార్.
నేడు ఎఫ్.ఎఫ్.సి. నిధుల దా్వరా కషేందరి పరిభుత్వం నుండి గారామ
పంచాయతీలు గణనీయంగా నిధులు పొ ందుతునానాయ.
గా్రమోదయ సంకల్్
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గారామ పంచాయతీలు పటిష్ం చేయబడాడుయ మరియు
గారామ పంచాయతీ అభివృద్ధి పరిణాళిక పరికారం ఎఫ్.ఎఫ్.సి.
నిధులను తమ పంచాయతీల కోసం పెైన పేర్్కననా సేవలను
అంద్ంచే సామరాధియానినా కలిగి ఉనానాయ.
గారామ పంచాయతీలకు కషేటాయంచిన విధుల పరిధ్
లోపల
పారిథమిక
సేవలను
అంద్ంచేందుకుగాను
గారామపంచాయతీలకు, షరతులు లేని మద్ద తు చర్యగా ఎఫ్.
ఎఫ్.సి. గారాంటు
లా అంద్ంచబడుతునానాయ.

యావత్ పరికిరాయ విజయవంతంగా పూరి్త అయ్్యలా
చూడటానికి, ఈ పరిచారం సమయంలో ద్గువ పేర్్కననా
కార్యకలాపాలను పూరి్త చేయాలని ఆశించార్:
•
•
•

•

ఒక నిరూపణ ఆధారిత మరియు నిరామాణాతమాక ర్త్లో
2019-20 సంవతసారానికి జి.పి.డి.పి.ని గారామ పంచాయతీలు
తయార్ చేసేందుకు వీలుగా, 2018 అకో్బర్ 2వ తేదీ నుండి
2018 డిసెంబర్ 31వ తేదీ వరకూ “సబ్ కీ యోజనా సబ్ కా
వికాస్”గా పరిజల పరిణాళికా పరిచారానినా రూపొ ంద్ంచార్, ఈ
కాలంలో 2019-20 ఆరిథిక సంవతసారం కోసం జి.పి.డి.పి.ని
రూపొ ంద్ంచేందుకు గారామ సభలను ఏరా్టు చేశార్. జి.పి.
డి.పి.ని రూపొ ంద్ంచే యావత్ పరికిరాయ ఔతాసాహికమ�ైనద్
మరియు సమగరామ�ైనద్గా చేసేందుకు గారామ పంచాయతీలు
(జి.పి.లు) / గారామ సభలకు సమరధివంతంగా ఉండేలా
చేయటం దా్వరా రాష్ ంరీ మరియు సాథినిక పరిభుతా్వలతో
భాగసా్వమా్యలతో పాటు ఈ పరిచారానినా చాలా సమరధివంతంగా
అమలు చేశార్.

గత సంవతసారం పరిజా పరిణాళిక (పి.పి.సి.)
కార్యకరామాలలో నిమగనామ�ైన గారామ పంచాయతీలు, గారామ
సభలు మరియు ఇతర భాగసా్వముల స్ష్ మ�ైన మరియు
సంతృపి్త కరమ�ైన పనితీర్తో పేరిరణ పొ ంద్, జి.పి.డి.పి.
సూతీరికరణ పరికిరాయను ఒక ఔతాసాహిక, పారదరశిక అభా్యసంగా
సుసిథిరతను అంద్ంచటానికి, 2020-21 ఆరిథిక సంవతసారం
కోసం జి.పి.డి.పి. తయార్ పరికిరాయను పరిజాల పరిణాళిక పరిచారం2019లో బాగంగా 2019 అకో్బర్ 2వ తేదీ నుండి ఒక ఉద్యమ
విధానంలో పారిరంభం అయంద్.
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•
•
•

•
•

పరితే్యక గారామ సభను నిర్వహించటం కోసం కా్యలండర్
వార్గా గారామ సభలను షెడూ్యల్ చేయటం.

దేశంలోని పరితీ గారామ పంచాయతీలో యావత్
పరికిరాయను సుగమం చేయటానికి ఒక సహాయకు
(ఫెసిలిటేటర్)ని నియమించటం.

సాథినిక అభివృద్ధి కోసం గారామ లేదా వార్డు సాథియ వద్ద
ఎస్.హ�చ్.జి. మరియు వారి సమాఖ్య (ఫెడరషేషన్సా)
రూపొ ంద్ంచిన దారిదయారి
నిరూమాలన పరిణాళికను
సమరి్ంచటం దా్వరా సమరధి వంతమ�ైన గారామ సభలో
డే-ఎన్.ఆర్.ఎల్.ఎమ్. కింద 31 లక్షల మంద్ ఎనినాక�ైన
పంచాయతీ నాయకులు, 5.25 కోటలా ఎస్.హ�చ్.జి.
మహిళల పాతరిను బలోపేతం చేయాలని కూడా ఈ
పరిచారం ఆశించుతుంద్.

గారామ మరియు గారామ పంచాయతీ సాథియలో ఉననా
అంతరాలను గురి్తంచటంలోనూ మరియు జి.పి.డి.పి.
కోసం సాక్ష్్యధారిత పరిణాళిక, అమలుపెై వ్యవసాథిపరంగా
దృషి్ని సారించడానికి సుగమం చేయటంలోనూ
సహాయపడుతుందనే అవగాహనతో సామాజిక, ఆరిథిక
అభివృద్ధి పారిత్పద్కన గారామ పంచాయతీల సాథియని
నిర్ యంచేందుకు మొబ�ైల్ అపిలా కషేషన్ ను ఉపయోగించి
మిషన్ అంతో్యదయ (ఎమ్.ఏ.) కింద సరషే్వను
చేపట్ టం. ఎమ్.ఏ. సరషే్వ కోసం పరిగణనలోకి
తీసుకోవాలిసాన అంశాల సంఖ్యను ఈ సంవతసారం
120కు పెంచార్.
పదకొండవ షెడూ్యలులోని 29 విషయాలకు
సంబంధ్ంచిన వర్స విభాగాలనినాటిలో (ఫెరింట్ల్ైన్)
చివరిసథి ాయ కారిమాకులను నియమించటం.

పరితే్యక గారామ సభలో సంబంధ్త పరిభుత్వ విభాగాలలోని
ఫెరింట్ల్ైన్ కారిమాకుల పరిజంటేషన్ మరియు అభివృద్ధితో
కూడిన అవసరాలు/అంతరాల చర్చ.

వివిధ పథకాల కింద అభివృద్ధి కోసం నిధుల వినియోగ
సాథియని ముందసు్తగా వ�లలాడించటానికి పరితీ గారామ
పంచాయతీలో పబిలా క్ ఇన్ఫరషేమాషన్ బో ర్డు (పిఐబి)ను
పరిదరిశించాలి.
పి.ఐ.బి. మరియు గారామ సభ సమావేశాలకి చెంద్న
జియో-టా్యగ్ చేయబడిన ఫ్ ట్లను gpdp.nic.
inప్ ర్ల్పెై అప్లోడ్ చేయటం.

జి.పి.డి.పి. తయార్ మరియు అమోద్ంచబడిన
పరిణాళికలను పాలాన్పలా స్ అపిలా కషేషన్లో పొ ందుపరచడం,
ఇద్ సమగరా మరియు సంపూర్ జి.పి.డి.పి.
ఔతాసాహికతను
సుగమం
చేయటానికి
పునర్దధి రించబడింద్.

– పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
జీవితానినా కాలువలోకి జారనీయకండి.

పధానిల్గ వ ఆరిధిక సంఘం {(ఎఫ్.ఎఫ్.సి.)
కేటాయంచిన సమయం 2015-20}

ఆ

పధానిల్గ వ ఆరిధిక సంఘ (ఎఫ్.ఎఫ్.సి.) గా్రంటలో కేటాయంపులు

రిథిక సంఘం నిధుల కింద పరితీ సంవతసారం గారామ
పంచాయతీలకు కషేందరి పరిభుత్వం నిధులను మంజూర్
చేస్త ుందని పంచాయతీ సభు్యలకు తెలుసు. 2015-20
సంవతసారానికి, పధానాల్గ వ ఆరిథిక సంఘం (ఎఫ్.ఎఫ్.సి.)
సిఫారసు పరికారం పంచాయతీల నుండి గారాంటలా ను
కషేటాయంచటం జరిగింద్.

ఎఫ్.ఎఫ్.సి. కషేటాయంపు కింద, 26 రాషా్రీలలో
రాజా్యంగంలోని భాగం IX కింద ఏరా్టెైన గారామ
పంచాయతీలకు రూ. 2,00,292.20ల కోటలా మేరకు గారాంటలా ను
కషేటాయంచవలసి ఉంద్, ఇద్ సగటు సాథియన సంవతసారానికి
రూ.488ల తలసరి సహాయంగా ల్క్కకట్ బడింద్. ఇందులో,
1,80,262.98 కోటు
లా
(90%) పారిథమిక గారాంటుగాను
మరియు రూ.20,029.22 కోటు
లా
(10%) పనితీర్
గారాంటుగాను ఇసా్తర్. రస్టదులు మరియు ఖర్్చల వివరాలు
మరియు
స్వంత
రాబడులలో
మ�ర్గుదల
విశ్వసనీయమ�ైనవిగా ఉండేలా చూసే నిమిత్త ంతనిఖీ
చేయబడిన ఖాతాల ఆదారంగా, ఈ పనితీర్ గారాంటలా ను
(2016-17 నుండి వరి్తస్త ుంద్) విడుదల చేయుటకు
నిబందనలను రూపొ ంద్ంచార్.

పంచాయతీలు లేని(భాగం IXలో లేని) పారింతాలకు ఈ
గారాంటలా ను సిఫారసు చేయబడలేదు. అవి –మిజోరం,
మేఘాలయ, నాగాలాండ్ మరియు ఆరవ షెడూ్యలులో
పేర్్కననాటు
లా గా అసాసాం రాష్ ంరీ లోని పారింతాలు (బో డ్ లా్యండ్,
ఉత్త ర కచార్ మరియు కరి్బ ఆంగాలాంగ్ జిలాలాలు), మిజోరాం
మరియు త్రిపుర మరియు మణిపూర్ లోని కొండ పారింతాలు
(వీటిలో జిలాలా మండలులు ఉనానాయ). రాజా్యంగంలోని
నియమావళి 275 పరిత్పాదన కింద ఈ పారింతాలలో
సాంపరిదాయక సంసథి లకు పరితే్యక సహాయం అంద్ంచవచ్చని
కమిషన్ సిఫారసు చేసింద్.

రాషా్రీలకు ఇచే్చ ఎఫ్.ఎఫ్.సి. గారాంటలా సమాంతర
పంపిణీని 90% జనాభా (2011 జనాభా ల్క్కల) వ�యటేజ్తో
మరియు రాష్ ంరీ లోని గారామీణ పారింతాలకు 10% వ�యటేజ్తో
సిఫారసు చేయబడింద్. ఒక రాష్ ంరీ లో గారామ పంచాయతీల
మధ్య గారాంటలా పంపిణీ అనేద్ రాష్ రీ ఆరిథిక సంఘం (ఎస్.ఎఫ్.
సి.) సిఫారసుచేసిన ఫార్మాలా పారిత్పద్కన జర్గుతుంద్.
ఎస్.ఎఫ్.సి. ఫార్మాలా లభ్యత లేని యెడల, ఎఫ్.ఎఫ్.సి.
ఫార్మాలా
90:10ని
(జనాభా
మరియు
పారింత)
అవలంబించాలి.

ముర్గు కాలువ

ఎఫ్.ఎఫ్.సి. గా్రంటలో ఉద్దాశయేం
గారామ పంచాయతీలు తమకు అప్గించిన శాసనాతమాక
విధులను నిర్వరి్తంచటానికి వారికి అందుబాటులో ఉననా
వనర్లను పెంచుకోవటానికి కరామ అవధుల లో వనర్లు
సిథి రంగా అందేలా చూడటానికి ఎఫ్.ఎఫ్.సి. గారాంటు
లా
అంద్ంచబడతాయ. ఈ గారాంటు
లా నీటి సరఫరా, పారిశుద్య,
సెప్ ిక్ నిర్వహణ, ముర్గు కాల్వల నిర్వహణ, ఘన వ్యరధి
నిర్వహణ, వరద నీటి కాలువల నిర్వహణ, సామాజిక ఆసు్తల
నిర్వహణ, రహదార్లు, కాలిబాటలు, వీధ్ దీపాలు, ఖననం,
దహనం చేసే శమాశాన వాటికల నిర్వహణ మొదల్ైనవి మరియు
సంబంధ్త శాసనాల కింద గారామపంచాయతీలకు అప్గించిన
విధుల లోపల ఉండే ఏవ�ైనా ఇతర పారిథమిక సేవలతో సహా
పారిథమిక సేవలను మ�ర్గుపరచటానికి ఉపయోగించేందుకు
ఉదే్దశించార్.
గా్రంటలో విడుదల
ఆరిథిక మంత్రిత్వ శాఖ (వ్యయ విభాగం) జార్ చేసిన
లేఖ న�ం.13(32)ఎఫ్.ఎఫ్.సి./ఎఫ్.సి.డి./2015-16 తేదీ
08.05.2015 మరియు పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
చేసిన నిరి్దష్ సిఫారసు పరికారం గారామీణ మరియు పట్ ణ
సంసథి ల కోసం పధానాల్గ వ ఆరిథిక సంఘం (ఎఫ్.ఎఫ్.సి.)
సిఫారసు చేసిన గారాంటలా విడుదల మరియు వినియోగం కోసం
ఉదే్దశించిన మార్గ దరశికాలను అనుసరించి ఆరిథిక మంత్రిత్వ
శాఖ (వ్యయ విభాగం) ఈ గారాంటలా ను వివిధ రాషా్రీలకు విడుదల
చేస్త ుంద్.

ఎనినా బిందువులు కలిసే్త సముదరిం అవుతుంద్? నీటిని పరిరక్ించండి; పరితీ చుకా్క విలువ�ైనదే.

గా్రమోదయ సంకల్్
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(a)

పారిథమిక గా్రంట్ను పరితీ ఆరిథిక సంవతసారంలో జూన్
మరియు అకో్బర్లలో ర�ండు వాయదాలలో విడుదల
చేస్త ునానార్. ఈ సంవతసారానికి మొదటి వాయదాగా
రాషా్రీనికి ఈ సంవతసార 50 శాతం పారిథమిక గారాంటు
విడుదల చేయబడింద్, ఈ సంవతసార మిగిలిన
పారిథమిక గారాంటు మరియు పనితీర్ గారాంటు ఈ
సంవతసారానికి ర�ండవ వాయదాగా షెడూ్యల్ చేశార్.
ఈ పనితీర్ గారాంటు 2016-17 తర్వాత నుండి
వరి్తస్త ుంద్.

రాష్ రీ పరిభుత్వ ఖాతాకి కషేందరి పరిభుత్వం ఈ గారాంటలా ను
జమ చేసిన పద్హేను రోజుల లోపు ఈ గారాంటలా ను
రాషా్రీలు, గారామ పంచాయతీలకు విడుదల చేయాలి.
సాథినిక సంసథి లకు ఇవ్వవలసిన గారాంటలా నుండి
మూలంలో ఎలాంటి తగి్గంపులు ఉండకూడదు.
ఆలస్యం జరిగిన యెడల, రాష్ రీ పరిభుతా్వలు రిజర్్వ
బా్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి బా్యంక్ రషేటు పరికారం తమ
స్వంత నిధుల నుండి వడీడు తో పాటు వాయదాలను
తప్నిసరిగా విడుదల చేసి, ఈ మేరకు ఒక
ధృవీకరణను
రాష్ రీ
పరిభుత్వం
సమరి్ంచే
యుటిల్ైజషేషన్
సరి్ఫికషేట్
(యుసి)లో
పరిత్బింబించాలి.
ఆరిథిక
మంత్రిత్వ
శాఖ
08.10.2015వ తేదీ నాటి మార్గ దరశికాలలో
పేర్్కననాటు
లా గా నిరి్దష్ ఫారామాట్లా గత వాయదా కోసం
యుసిని పంపించడానికి లోబడి ర�ండవ మరియు
తదుపరి గారాంటలా (పారిథమిక మరియు పనితీర్)
వాయదాల విడుదల ఉంటుంద్.

10

మారిచి 2020

(b)

2016-17 సంవతసారం నుంచి పనితీరు గా్రంట్,
సవిస్త రమ�ైన విధానమును మరియు ఆపరషేషనల్
పరిమాణాలను సూచిసూ
్త , గారామపంచాయతీల యొక్క
పనితీర్ నిధుల బటా్వడా కొరకు, ద్గువ ఇవ్వబడడు
అరహుత పరిసథి ితులకు లోబడి రాష్ రీ పరిభుత్వం దా్వరా
నిర్ యంచబడుతుంద్.

(i)

(ii)

గారామ పంచాయతీలు పనితీర్ గారాంట్ ని క�లాయం
చేసుకోవడానికి ఆ సంవతసారంనకు ర�ండు
సంవతసారాలకు ముందు కాకుండా ఉననా
సంవతసారానికి
సంబంధ్ంచి
ఆడిట్
చేయబడడు ఖాతాలను సబిమాట్ చేయాలిసా
ఉంటుంద్.

గారామ పంచాయతీలు ఆడిట్ చేసిన ఖాతాలోలా
పరిత్ఫలించే విధంగా అంతకుముందు ఏడాద్
తమ
సొ ంత
ఆదాయములోపెర్గదల
చూపించాలిసా ఉంటుంద్.

2018-19మరియు 2019-20సంవతసారముల కోసం
పనితీర్ గారాంట్ పథకములో కొత్త గా ర�ండు మద్ంపు కారకాలు
నిబందనలలో చేర్చబడినవి, అవి, బహిరంగ మలవిసర్జ న
రహిత (ODF) సిథిత్ మరియు బాలల రోగనిరోధక
(ఇము్యన�ైజషేషన్) సిథిత్,లాంటివి చేర్చబడాడుయ
2016-17 సంవతసారానికి గాను పనితీర్కు ఇచే్చ
గారాంటును ఆరిథిక మంత్రిత్వ శాఖ 25 రాషా్రీలకు విడుదల
చేసింద్ (గారామ పంచాయతీలలో ఎలాంటి స్వంత రాబడి
వనర్లను చూపని బీహార్ మినహా)

గారామీణ రహదారి

వీధ్ దీపాలు

నీటి పంపు

సామాజిక సంక్షేమం

మా గరాహం యొక్క అత్యంత విలువ�ైన వనర్లను ఫలా ష్ చేయవదు్ద

సి)

వంతెన

2017-18 సంవతసారానికి గాను పనితీర్కు ఇచే్చ
గారాంటును ఆరిథిక మంత్రిత్వ శాఖ 16 రాషా్రీలకు విడుదల
చేసింద్. (ఆంధరి పరిదేశ్, అసాసాం, ఛతీ్త స్ గఢ్, గోవా,
గుజరాత్, హరా్యణా, కరా్టక, కషేరళ, మధ్య పరిదేశ్,
మణిపూర్, ఒద్షా, రాజసాథిన్, సికి్కం, తెలంగాణ, త్రిపుర
మరియు ఉత్త రాఖండ్).
ఎఫ్.ఎఫ్.సి. గా్రంటలో క్ంద గా్రమ పంచాయతీలు చ్స్ ఖరుచిల
పరయేవేక్షణ
ఎ)

బి)

ద్ 08.10.2015వ తేదీ నాటి ఆరిధిక మంత్రిత్వ శాఖ
మార్గ దరశికాల పరికారం పంచాయతీ రాజ్ కార్యదరిశి
అధ్యక్షత కింద కోఆరిడునేషన్ కమిటీ ఏరా్టెైంద్.
కమిటీకి
సూచించిన
నిబందనలు,ఇతర
అంశాలతో పాటు సాథినిక సంసథి ల దా్వరా వ్యయ
గారాంటలా పరిగత్ పర్యవేక్షణర్ తగిన సూచనలు
చేయాలి మరియు అవసరమ�ైతే పరిషా్కర
చర్యలను సూచించాలి.

ఈ గారాంటలా విడుదల మరియు వినియోగాల పర్యవేక్షణ
మరియు మూలా్యంకనం చేయు నిమిత్త ం రాషా్రీలు
సంబంధ్త రాష్ రీ పరిధాన కార్యదరిశి అధ్యక్షతన
ఉననాత సాథియ పర్యవేక్షణా సంఘాల (హ�చ్.ఎల్.

గారామ నడకదారి

హరితదనంతో ఉండటానికి చాలా శరామించాలిసా ఉంటుంద్

ఎమ్.సి.ల)ను ఏరా్టు చేయవలసిన అవసరం
ఉంటుంద్.

పబిలా క్ ఫండ్ మేనేజ�మాంట్ సిస్ం (పి.ఎఫ్.ఎమ్.ఎస్.)
మాధ్యమం దా్వరా ఆరిధిక మంత్రిత్వ శాఖ ఎఫ్.ఎఫ్.సి.
గారాంటలా ను విడుదల చేస్త ుంద్. ఎఫ్.ఎఫ్.సి. గారాంటలా
నుండి గారామ పంచాయతీలు వికషేరాతలకు/సేవా
పరిదాతలకు చేసే చెలిలాంపులు / చేసే అనినా ఖర్్చలకూ
పిరియాసాఫ్్ – పి.ఎఫ్.ఎమ్.ఎస్. ఇంటరషే్ఫస్ దా్వరా
డిజిటల్ రూపంలో చెలిలాంపు చేయాలి. ఎఫ్.ఎఫ్.సి.
గారాంటలా దా్వరా సృషి్ంచిన సంపత్్త కి యాక్షన్ సాఫ్్
ప్ ర్ల్ లో గారామ పంచాయతీలు జియోఫ్ ట్ టా్యగ్
చేయవలసిన అవసరమ కూడా ఉంటుంద్.

భాగం IXకు చెందిన అంశాల కోసం పరిత్యేక సహాయం
ఎఫ్.ఎఫ్.సి. అవార్డు పరిధ్లోకి రాకుండా మిగిలిన
పారింతాలకు పరితే్యక గారాంటును అంద్ంచటానినా ఆరిథిక మంత్రిత్వ
శాఖ పరిశీలించాలని పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ కోరింద్.
దీనిని అనుసరిస్త ూ, రాజా్యంగంలోని షెడూ్యల్ VI కింద ఉననా
నాన్-పార్్ IX మరియు నాన్-పార్్ IX A అంశాలకు పరితే్యక
సహాయంగా ఆరిథిక మంత్రిత్వ శాఖ దా్వరా భారత పరిభుత్వం
2015-16లో రూ.1000 కోటు
లా , 2017-18లో రూ.500
కోటు
లా మరియు 2018-19లో రూ.475.29 కోటు
లా విడుదల
చేసింద్.
ఎఫ్.ఎఫ్.సి. సిఫారసుల అమలు కోసం రాషాటురీలకు ఎమ్.ఓ.పి.ఆర్.
జారీ చ్సిన సలహాలు
పరితే్యక పరియోజనాల కోసం 2019-20ఆరిథిక సంవతసారం
కాలంలో ఎఫ్.ఎఫ్.సి. కింద నిధుల వినియోగం విషయమ�ై
పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ రాషా్రీలనినాటికీ సలహాలు
జార్ చేసింద్:
•

20.05.2019 నాటి లేఖ పరికారం కరవు పరిభావిత
పారింతాలకు తారిగు నీర్ సరఫరాను ఏరా్టు
చేయటానికి

గ్టా్ల దా్వరా నీటి సరఫరా

గా్రమోదయ సంకల్్
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•
•

•

28.06.2019వ తేదీ నాటి లేఖ పరికారం ముర్గు నీటి
వ్యవసథి లు మరియు నీటి సంరక్షణ చర్యలలో
మ�ర్గుదల ద్శగా
జల శకి్త మిషన్ కింద వర్షపు నీటి సేద్యం ద్శగా

వరద నియంతరిణ మరియు సహాయక చర్యల
ద్శగా

ఎఫ్.ఎఫ్.సి. గా్రంటలో తో చ్పటిటు న పనుల / కారయేకలాపాల
సామాజిక ఆడిట్
పారదరశికత మరియు జవాబుదార్తనం ఉండేలా
చూసే ద్శగా తప్నిసరి ఎమ్.జి.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎస్.
సామాజిక తనిఖీలకు అనుగుణంగా ఎఫ్.ఎఫ్.సి. గారాంటలా తో
చేపట్ బడే పనులు / కార్యకలాపాల సామాజిక తనిఖీని
రాషా్రీలు చేపటా్లని సలహా ఇవ్వబడింద్. ఎఫ్.ఎఫ్.సి. గారాంటలా
సామాజిక
తనిఖీల
నిర్వహణ
కోసం
ఉదే్దశించిన

గ్టా్ల దా్వరా నీటి సరఫరా

మార్గ దరశికాలతో కూడిన ఒక పుస్త కానినా తయార్చేసి,
రాషా్రీలకు పంపిణీ చేయటం జరిగంి ద్.
– పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ

సికి్కంలో ఆసు్తల జియో-టా్యంగింగ్

జార్ండ్ రాష్ ంరీ లో ఎఫ్.ఎఫ్.సి. పనుల సామాజిక ఆడిట్
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దపి్కగ్ననా వ్యకి్తకి బంగారం లాంటి ఆహారం కంటే కూడా ఒక నీటి చుక్క ఎంతో విలువ�ైనద్.

పంచాయతీలకు ప్రి తాసాహం
(జాతీయ పంచాయతీ అవారుడులు)
మన దేశంలో సాధ్కారత కలిగిన పంచాయతీరాజ్ సంసథి లు ఒక
పటిష్మన
�ై భారత జాత్ నిరామాణంలో మద్ద తు ఇవ్వడంలో మాతరిమే
కాకుండా ఈ పరిపంచంలోని అత్యంత పెద్ద పరిజాసా్వమ్యంలో వారి యుగతయార్ పాతరి కారణంగా ఇతర దేశాలకు ఒక అపూర్వమ�న
ై ఉదాహరణగా
కూడా నిలవగలుగుతాయని నేను గటి్గా విశ్వసిస్త ునానాను. (సందేశం:
జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులు 2019 – లఘు పుస్త కం)
శ్్ర నరేందరి సింగ్ తోమర్,
గౌరవనీయుల్ైనగారామీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయంమరియు
ర�ైతులసంక్షేమంమరియుపంచాయతీ రాజ్ మంత్రి
పంచాయతీలకు ప్రి తాసాహకాలు
బహుమతులు అనేవి ఎలలా పు్డూ పేరిరణను ఇచే్చ
ఒక గటి్ ఆధారంగా ఉంటాయ. శ్ష
రా ్ మ�ైన పనితీర్ కోసం
బహుమత్ గరాహీతలకు ఇవ్వవలసిన గురి్తంపు వారికి ఒక
ప్ రి తాసాహకంగా ఉంటుంద్, పరిపాలనను, పరితే్యకించి సాథినిక
సాథియలో కరామబదీధి కరించటానికి వారిని ప్ రి తసాహిస్త ుంద్. ఆ
విధంగా, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖల లోని పిఆర్ఐలు
మరియు రాషా్రీలు/యుటిలు, మధ్య ప్ టీ సూ్ఫరి్తని

పేరిరషేపిస్త ాయ. పరిజా సేవలు మరియు సరకుల పంపిణీని
మ�ర్గుపరచేందుకు
పి.ఆర్.ఐలు/
ఆర్.ఎల్.బి.లు/
రాషా్రీలు/ యు.టి.లు చేసిన మంచి పనులకు గురి్తంపుగా
అతు్యత్త మంగా
పనితీర్ను
పరిదరిశించిన
వాటికి
పంచాయతీలకు ఇచే్చ ప్ రి తాసాహకం [పునఃనిరిమాతమ�ైన
రాష్ట్య
రీ
గారామ స్వరాజ్ అభియాన్ పథకంలో ఒక కషేందరి
భాగం] కింద ఆరిథిక ప్ రి తాసాహకాలతో సహా వివిధ రకాల
బహుమతులను పరిదానం చేస్త ార్.

బహుమతుల కేటగిరీలు
వరుస
సంఖయే

i.

ii.

????

అవార్డు కేటగిరీ
దీన్ దయాళ్
ఉపాధా్యయ్
పంచాయత్ సశకీ్తకరణ
పురసా్కరం (డి.
డి.యు.పి.ఎస్.పి)
[పి.ఎస్.పి. అనేద్
డి.డి.యు.పి.ఎస్.పి.గా
నామకరణం చేయబడి
పంచాయతీ అవార్డులు
2017 నుండి
అమలులోకి వచి్చంద్]

నానాజి దేశ్ ముఖ్
రాష్ట్య
రీ గౌరవ్ గారామ
సభ పురసా్కరం (ఎన్.
డి.ఆర్.జి.జి.ఎస్.పి.)

అవారుడు ధ్యేయం

అవారుడుల సంఖయే

అవారుడు మొతతి ం
(రూ.లు లక్షలలో)

• సాధారణ మరియు తొమిమాద్ పరితే్యక
అంశాలకు ఇవ్వబడింద్, అవి పారిశుదధి యాం;
పౌర సేవలు (తారిగునీర్, వీధ్ దీపాలు,
మౌలిక వసతులు); సహజ వనర్ల
నిర్వహణ; వివక్షకు గురౌతుననావరా్గల
(మహిళలు,ఎస్.సి./ఎస్.టి.,
వ�ైకల్యం
పొ ంద్న వార్, వరిష్
పౌర్ల)కు
సేవచేసినందుకు; విపతు
్త నియంతరిణ;
గారామ పంచాయతీలకు స్వచ్ంద చర్యలు
చేపటే్
సిబిఓలు/వ్యకు్తలు;
రాబడి
కల్నలో వినూతీనాకరణ; ఇ-గవర�నాన్సా

అవార్డుల
సంఖ్య • జిలాలాలు - 50
రా ష్ రీ ం / యు టి లో ని • ఇంటర్మాడియెట్ –
ప ం చా య తీ లు /
25
గారామీణ సాథినిక సంసథి ల
సంఖ్య
నిష్త్్త లో
• గారామ/జిపి-5
ఉంటాయ
నుండి 15
(జనాభాని బటి్)

రీ యుటిలో
• పరితీ రాష్ /
రీ యుటిలో గారామ సాథియ వద్ద పరితీ రాష్ /
పంచాయతీ/గారామీణ సాథినిక సంసథి కోసం. గారామ సాథియ వద్ద ఒక
• నిమగనామ�ైన గారామ సభల దా్వరా పంచాయతీ/ఆర్.ఎల్.
సామాజిక-ఆరిథిక అభివృద్ధికి విశ్ష సేవ బి. కోసం
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చేసినందుకు ఇవ్వబడింద్.

గా్రమోదయ సంకల్్
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వరుస
సంఖయే

అవార్డు కేటగిరీ

iii.

గారామ పంచాయతీ
అభివృద్ధి పరిణాళిక
అవార్డు
(జి.పి.డి.పి.ఎ.)

iv.

v.

అవారుడు ధ్యేయం

అవారుడుల సంఖయే

• పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎమ్.ఓ.పి.
ఆర్.) చే జార్ చేయబడిన [లేదా ఆ
విధంగా అవలంబించబడిన] నమూనా
మార్గ దరశికాలకు
అనుగుణంగా
రూపొ ంద్ంచిన రాష్ /
రీ యుటి నిరి్దష్
మార్గ దరశికాల పరికారం అభివృద్ధి చెందుతుననా
జి.పి.డి.పి.ల కోసం ఇవ్వబడింద్.

కషేటాయంపు సంవతసారం
కోసం 2020 తర్వాత
నుండి,
ఇద్
ఒక
ప ం చా య తీ / పరి తీ
రాష్ ంరీ లో ఆర్.ఎల్.బి./
యు . టి . కి
ఇవ్వబడుతుంద్

గల
ఆచరణలను పరితీ రాష్ /
బాల-మితరిత గల గారామ • బాల-మితరిత
రీ యుటిలో
అవలంబించటం కోసం ఇవ్వబడింద్.
పంచాయతీ అవార్డు
గారామ సాథియ వద్ద ఒక
(సి.ఎఫ్.జి.పి.ఏ.)
ప ం చా య తీ / ఆ ర్ .
ఎల్.బి. కోసం

ఇ-పంచాయతీ
పురసా్కరం

• తమ
పనితీర్లో
సమరధిత, సాధారణంగా,
జవాబుదార్తనం,
పారదరశికతలను అ వా ర్డు
తీసుకురావటంలో
పి.ఆర్.ఐ.లలో ఇవ్వబడతాయ.
ఇ-ఎనేబుల్మాంట్ ను ప్ రి తసాహించేందుకు
రాషా్రీలు/యుటిలకు ఇవ్వబడింద్.

అవారుడు మొతతి ం
(రూ.లు లక్షలలో)
5

(పంచాయతీ అవార్డులు
2019 వరకూ, రా్యంక్వార్గా
అవార్డు
మొతా్తలు రూ 25, 10
మరియు 5 లక్షలుగా
ఇవ్వబడాడుయ)
5

ఆరిథిక
6 ఎలాంటి
లు ప్ రి తాసాహకం లేదు.

బాగా పనిచేస్త ుననా పంచాయతీల కోసం, భారత పరిభుత్వంలోని పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ పరితీ సంవతసారం రాషా్రీల నుండి, దరఖాసు్తలను
ఆహా్వనిసు్తంద్. పంచాయతీలు కూడా www.panchayatawards.gov.in ప్ ర్ల్ దా్వర ఆన్ల్ైన్లో కూడా నేర్గా దరఖాసు్త చేసుకోవచు్చ.

జాతీయ పంచాయతీ అవారుడుల చ్రిక
పరితీ సంవతసారం యావత్ దేశం నుండి జాతీయ
పంచాయతీ అవార్డుల కోసం ఔతాసాహిక సాథియని
తెలుసుకోవటం ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంద్, ఇందులో
సగటున, ఈ అవార్డుల కోసం సుమార్ 30-40 వేల
పంచాయతీలు దరఖాసు్త చేసుకునానాయ. దేశ వా్యప్త ంగా 2.5
లక్షలకు పెైగా ఉనానాయననా వాస్త వానినా తెలుసుకుంటే,
అవార్్జలలో పెర్గుతుననా ఔతాసాహికత కోసం దేశ వా్యప్త ంగా
ఉననా అనేక పంచాయతీలను కలుపుకునేందుకు పరియతానాలు
పెంచటం, కొనసాగించటం అవసరం. అందువలన, మంత్రిత్వ
శాఖ యొక్క ఈ దారశినిక చర్యను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ,
అట్ డుగు సాథియలో మరింత విస్త ృత్ కోసం దేశ వా్యప్త ంగా
విస్త ృత పారిత్నిధ్యం దా్వరా ఈ అవార్డుల పరిచార పరిధ్ని
విస్త రించటానికి జాగరాత్తతో కూడిన, నిరంతరమ�ైన పరియతానాలు
జర్గుతునానాయ.

జాతీయ పంచాయతీ అవారుడులు 2019
లోక్ సభ 2019కు సాధారణ ఎనినాకల కోసం ఎనినాకల
పరివర్త నా నియమావళి అమలులోకి వచి్చనందున, 2019 ఏపిల్
రి
24న జర్గవలసిన జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ ద్నోతసావ
వేడుకలు వాయదా పడాడుయ. ఆ పరికారంగా, 2019 సంవతసార
జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులు వేడుకలు 2019 అకో్బర్ 23న
కొత్త ఢిల్లాలోని సి. సుబరిమణ్యం హాల్, నేషనల్ అగిక
ై సా
రా ల్చరల్ సెన్
కాంపెలా క్సా, వద్ద జరిగంి ద్. వివిధ అవార్డు కషేటగిరల
్ కింద పిఆర్ఐలు/
అదే మాద్రి సాథినిక సంసథి లు/ రాషా్రీలు/ యుటిల పనితీర్
నిమిత్త ం బాగా పనిచేసన
ి వారికి బహుమత్ పరిదానం చేశార్.

ఈ
కార్యకరామానికి
గౌరవనీయుల్ైన
కషేందరి
గారామీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయం మరియు ర�ైతుల సంక్షేమం
మరియు పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి శీరా నరషేందరి సింగ్ తోమర్
అధ్యక్షత వహించార్. ఈ కార్యకరామానికి దేశ వా్యప్త ంగా ఉననా
వివిధ పంచాయతీల నుండి ఇతర రాష్ రీ మంతురిలు మరియు
పరిత్నిధులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయా్యర్. ఈ సందర్ంగా
మొత్త ం మీద పరిపాలన మరియు అభివృద్ధిలో పంచాయతీల
ముఖ్య పాతరిను చూపటమే ఈ వేడుక లక్ష్యంగా ఉంద్.

– పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
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రాబో య్తరానికిమీర్ఇవ్వగలిగషేఅతు్యత్త మకానుకనీరషే.

జలశక్తిఅభియాన్

జ

లశకి్తఅభియాన్ – నీటి సంరక్షణ మరియు నీటి భదరిత
కోసం ఒక పరిచారం. ఈ పరిచారానినా వరా్షకాలం
సందర్ంగా పౌర్ల భాగసా్వమ్యం దా్వరా జర్గుతుననాద్
మరియు 2019 జూల్ై 1వ తేదీ నుండి పారిరంభం అయంద్. ఈ
పరిచారం పరిధానంగా నీటి ఎద్ద డికి గురౌతుననాజిలాలాలు,
మండలాలపెై దృషి్ సారించింద్.

పరిధానమంత్రి శీరా నరషేందరిమోడీ తన మనీ్కబాత్ (అంటే
మనసులో మాట) పరిసంగం దా్వరా నీటిని కాపాడుకోవటానికి
మరియు భవిష్యతు
్త ను భదరించేసుకోవటానికి స్వచ్
భారతా్కర్యకరామంతో
పాటు
పరిజలలో
అవగాహనను
కలిగించటానికి,
నీటిని పరిరక్ించుకోవటానికి చేతులు
కలపాలంటూ శంఖారావానినా పూరించార్. పరిత్ ఇంటికి తాగు
నీర్ను పారిధాన్యతతో మరియు సిథిరమ�ైన పదధి త్లోఅంద్ంచడమే
పరిభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్ ుకుంద్. జల శకి్త అభియాన్ అనేద్
నీటి సంరక్షణ కోసం పరిజలలో సానుకూల మార్్ను
తీసుకురావటమే లక్ష్యంగా పెట్ ుకుంద్. వర్షపు నీటి సేదా్యనికి,
చెర్వులు
మరియు
గారామంలోని
జలాశయాలను
నింపుకుంటూ,
నిర్వహించుకోవటానికి,
నీటిని
సంరక్ించుకోవటానికి పని చేయుటకు పరిజలనునిరషే్దశించాలని
2.3 లక్షల మంద్కి పెైగా సర్ంచులకు పరిధానమంత్రి లేఖలు
వారిశార్.
జల శకి్త అభియాన్ అనేద్ తారిగు నీర్ మరియు
పరిశుదధి యా విభాగం (డి.డి.డబు
లా యా.ఎస్.) సహకారంతో భారత
పరిభుత్వం మరియు రాష్ ప
రీ భ
రి ుతా్వలకు చెంద్న వివిధ
మంత్రిత్వ శాఖల సమిషి్ సమన్వయ సహకారాలతో కూడిన
పరియతనాం. ఐదు ముఖ్యమ�ైన నీటి సంరక్షణ జోకా్యలను
నీటిని కాపాడుకోండి, అద్ మిమమాలినా కాపాడుతుంద్

అమలు చేసేందుకు కషేందరిపభ
రి ుత్వ అధ్కార్ల బృందాలు
256 జిలాలాలలో నినీటి ఎద్ద డి ఉననా 1592 బాలాకులను
సందరిశించి, జిలాలా యంతారింగాలతో కలిసి పనిచేశార్.
ఇందులో నీటి సంరక్షణ, వర్షపు నీటి సేద్యం, సాంపరిదాయక
మరియు ఇతర జలాశయాలు/ చెర్వుల పునర్దధి రణ,
పునఃవాడకం, గ్ట్ పుబావుల ర్ఛారి్జ స్ క
రీ ్చర్లా, నీటి
పరివాహక పారింత అభివృద్ధి , తీవరిమ�ైన అటవీకరణ
ఉనానాయ. ఈ నీటిసంరక్షణ కృషి పరియతానాలతో పాటు,
బాలాకు మరియు జిలాలా జల సంరక్షణ పరిణాళికలు, వ్యవసాయ
విజాఞాన కషేందారిల దా్వరా మ�ర్గ�ైన పంటలను ఎంచుకోవటం
మరియు నీటి పార్దలకు నీటిని సమరధి వంతంగా
వినియోగించుకోవటానినా ప్ రి తసాహించటంతో సహా పరితే్యక
నిర్ యాలు ఉనానాయ.

పాఠశాల విదా్యర్థిలు, కళాశాల విదా్యర్థిలు, స్వచ్
గారాహిలు, స్వయం సహాయక బృందాలు,, పంచాయతీ రాజ్
సంసథి సభు్యలు, యువసమూహాలు (ఎన్.ఎస్.ఎస్./ఎన్.
వ�ై.క�.ఎస్./ఎన్.సి.సి.), రక్షణ సిబ్బంద్, మాజీ సెైనికులు,
పింఛనుదార్లా, ఇతర్లతో సహా విభిననా సమూహాలను
భార్గా నిమగనాంచేసిన జ�.ఎస్.ఏ.తో పాటు పెద్దఎతు
్త న
సంభాషణా పరిచారానినా పరిణాళిక చేశార్.

1వ దశ: 2019 జుల్ై 1 నుండిసెప్ ెంబర్ 30 వరకూ
(అనినారాషా్రీలు)

ర�ండవ దశ: 2019 అకో్బర్ 1 నుండినవంబర్ 30
వరకూ (వరా్షకాలం వ�ళి్ళప్ తుననా రాషా్రీలు)

గా్రమోదయ సంకల్్
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జల సమీకరణ (జలసాంచయ్)పెై గౌరవ పరిధానమంత్రి
ఇసు్తననా ప్ రి ద్బలంతో పేరిరణ పొ ంద్న జల శకి్త అభియాన్
(జ�ఎస్ఏ) కాలపరిమిత్ గల, ఒక పారిజ�క్ు-పదధి త్లో గల నీటి
సంరక్షణ ఉద్యమం. జ�ఎస్ఏను ర�ండు దశలుగా నిర్వహించార్:
మొదటి దశలో అనినా రాషా్రీలు మరియు కషేందరి పాలిత పారింతాల
కోసం 2019 జుల్ై 1 నుండి సెప్ ెంబర్ 30 వరకూ మరియు
ర�ండవ దశలోవరా్షకాలం వ�ళి్ళప్ తుననారాషా్రీలు మరియు
కషేందరిపాలిత పారింతాల (ఆంధరిపద
రి ేశ్, కరా్టక, పుదుచే్చరి
మరియు తమిళనాడు) కోసం 2019 అకో్బర్ 1 నుండి
నవంబర్ 30 వరకూ. ఈ పరిచారం సమయంలో, భారత
పరిభుత్వం నుండి అధ్కార్లు, భూగర్ జలాల నిపుణులు
మరియు శాస్త వ
ై ేత్తలు లక్ష్యంగా చేసుకుననా ఐదు అంశాలను
వేగంగా అమలు చేయటంపెై దృషి్ సారిస్త ూ జల సంరక్షణ
మరియు జల వనర్ల నిర్వహణకోసం దేశంలోని నీటి ఎద్ద డి
అత్యధ్కంగా ఉననా జిలాలాలలోని * రాష్ రీ మరియు జిలాలా
అధ్కార్లతో కలిసి పనిచేస్త ునానార్. ఆసు్తలను సమకూర్్చ
వ. జ�ఎస్ఏ కేటగిరీలు
సం.
1.

నీటి సంరక్షణ మరియు
వర్షపునీటి స్దయేం

కోవటం
మరియు
విస్త ృత
కమూ్యనికషేషన్
దా్వరా
జలసంరక్షణను ఒక పరిజా ఉద్యమంగా చేయటమే జ�ఎస్ఏ
ధే్యయం.

దేశమంతటా తీవరిమ�ైన నీటి కొరత ఉంద్ మరియు నీటి
సంరక్షణ అనేద్ అందరికీ చాలా ముఖ్య విషయం అయంద్.
నీటి కొరత కారణంగా గారామపంచాయతీలు పరిత్కూలంగా
పరిభావితమయ్్య అవకాశం ఉననాందున నీటి సంరక్షణలోఅవి
పరిముఖ పాతరిను కలిగి ఉనానాయ. అందువలన ఈ
పరిచారందా్వరా నీటి సంరక్షణ కృషిలో వార్ చుర్కుగా
నిమగనా మయా్యర్. గారామీణ భారత దేశంలో తారిగు నీర్
మరియు నీటి పార్దల అవసరాలు ర�ండింటికీ నీర్ అవసరం
అందువలన నీటిని పొ దుపు చేసే పరిచారంలో వారి నిమగనాత
అవసరం.
జల శకి్త అభియాన్ కు సంబంధ్ంచిన పనులను
ముమమారంగా చేపడుతునానార్ మరియు ఈ ద్గువ
కార్యకలాపాలను అనుసరిస్త ునానార్:

ఉప కేటగిరీలు

ఎంచుకోవలసిన కారయేకలాప నిరిదాషటుతలు

చెకడు ాయామ్

ఎమ్.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎ. పనుల ఫ్టలడు ామాను్య వలలా మరియు పరిదేశ
పరిసథి ితుల పరికారం సె్సిఫికషేషనలా ను ఎంచుకోవాలి.

చెర్వు
కందకం

కనీసం 20 మీ x 25 మీ x 20.5 మీ పరిమాణం గల
చెర్వును ఎంచుకోవాలి

ఎంచుకోవాలిసాన మ�ైకరాో వాటర్షెడ్ (500 హ�క్ార్లా) – అసిథిర
కందకం కనీసం పరిమాణం 6 అడుగులు x 2 అడుగులు x 1
అడుగు
ఖచి్చతమ�ైన ఆకృత్ గల కందకాల పరిమాణం 50 సెం.మీ. X
50 సెం.మీ. X 20 సెం.మీ. (గటు్)

2.

3.

సాంపరిదాయక మరియు
ఇతర జలాశయాలు /
చెరువుల పునరుదధిరణ
పునఃవాడకం మరియు
రీఛారిజె నిరా్మణాలు

భవనాలపెైన నీటి సేద్యపు పరిభుత్వస్వంత / సాముదాయక స్వంత భవనాలనినాటినీ
నిరామాణాలు (పరిభుత్వ
ఎంచుకోవాలి
మరియు పెవ
ై ేట్)
పునర్దధిరించిన
సాంపరిదాయక
జలాశయాలు /
చెర్వుల సంఖ్య

సాంపరిదాయక జలాశయాలు:- పునర్దధిరణకోసం కనీసం 5
అలాంటి జలాశయాలను ఎంచుకోవాలి

ఇంకుడుగుంత

సాముదాయక ఇంకుడు గుంతలను మాతరిమే ఎంచుకోవాలి
కనీసం 5 అలాంటి ఇంకుడు గుంతలను ఎంచుకోవాలి

సిథిర్ణకరణ చెర్వు

ఇతర జలాశయాలు / చెర్వులు :- ఉపరితల వ�ైశాల్యం
కనీసం ఐదుహ�క్ార్లా

కనీసం 5 అలాంటి చెర్వులను ఎంచుకోవాలి

* నీటిఎద్ద డి ఉననా జిలాలాలు: సెంటరిల్ గౌరాండ్ వాటర్ బో ర్డు (సి.జి.డబు
లా యా.బి.) 2017 పరికారం భూగర్ జల మటా్లు కిలాష్ంగా
లేదా అధ్కంగా ద్ పిడీకి గుర�ైన జిలాలాలు. భూగర్ జలమటా్లు కిలాష్ంగా మరియు ఎకు్కవ-ద్ పిడీకి గురికాని రాషా్రీలు మరియు
రాష్ ంరీ లోని మిగిలిన జిలాలాలతో ప్ లి్చతే భూగర్ జల సౌలభ్యత కనీసంగా గల జిలాలాలను ఎంచుకోవాలి.
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నీటిని ఉపయోగించటం మరియు నీటిని వృధాచేయటం మధ్య సననాటి గ్త ఉంద్.

వ. జ�ఎస్ఏ కేటగిరీలు
సం.

4.

వాటర�్షడ్ అభివృదిధి

ఉప కేటగిరీలు

ఎంచుకోవలసిన కారయేకలాప నిరిదాషటుతలు

గ్ట్ పు బావి ర్ఛారి్జ
నిరామాణాలు

తారిగునీటి వనర్లుగా పని చేస్త ుననా (వీటిపెై సమాచారం
గారామీణ తారిగు నీటిసరఫరా విభాగం/ పంచాయతీల వద్ద
లభిసు్తంద్) మరియు ఈ వేసవికాలంలోఎండిప్ య్ 20%
గ్ట్ పు బావులకు గ్ట్ పుబావి ర్ఛారి్జ నిరామాణాలను అంద్ంచాలి.
బో రోహుల్్గట్ ంతో 3 మీ X 3 మీ X 3 మీగ్య్యనిరామాణం

గల్లా పలాగ్
అంతసరివణ చెర్వు
కందకం

5.

తీవరిమ�ైన అటవీకరణ

ఎంచుకోవలసిన మ�ైకరాో వాటర�్షడ్ (500 హ�క్ార్లా) ఈ మ�ైకరాో
వాటర�్షడ్లా గల్లా పలాగసా్కనీసం 1 మీటర్ ఎతు
్త ఉననావదులుగా ఉండే
బండరాళ్్ళ
ఎంచుకునే పరిదేశం నీటి పారగమ్యతను నేల అనుమత్ంచేద్గా
ఉండాలి

ఎంచుకోవాలిసాన మ�ైకరాోవాటర్షెడ్ (500 హ�క్ార్లా) – అసిథి ర
కందకం కనీసం పరిమాణం 6 అడుగులు x 2 అడుగులు x 1
అడుగు

నాటిన మొక్కల సంఖ్య

ఖచి్చతమ�ైన ఆకృత్ గల కందకాల పరిమాణం 50 సెం.మీ. X
50 సెం.మీ. X 20 సెం.మీ.
మొక్కలునాటే పరిదేశం కనీసం 10 హ�క్ార్లాలేదా 25000
మొక్కలు నాటబడగలిగషేద్గా ఉండాలి (ఒకషేమొక్కగా
సౌలభ్యంగా లేకప్ తే, అక్కడక్కడాముక్కలుగా)

జలశక్తి అభియాన్ పరిభావం

జల శకి్త అభియాన్ (జ�ఎస్ఏ) పరిచారం నీటి సంరక్షణ
గురించి అవగాహన పరిముఖ పురోగత్ని చూపించింద్ మరియు
సంబంధ్త మౌలిక సదుపాయాల నిరామాణంలోవృద్ధి కి
దారితీసింద్. 256 నాటి ఎద్ద డిగల జిలాలాలలో గురి్తంచబడిన
పరిదేశాల వా్యప్త ంగా భూగర్జలాల భర్్త ఫలితాలపెై జ�ఎస్ఏ
పరిభావం గణనీయమ�ైనద్. జల శకి్త అభియాన్ కిరాంద
కరామబదధి ంగా చేపడుతుననా చర్యలు దేశంలోని అనేక
జిలాలాలవా్యప్త ంగా నేలలో తేమ సాథియలు పెరగడానికి
దారితీసింద్. ఒక సారి సంగరాహావ లోకనంచేద్ద ాం: దేశంకోసం

జలభదరితగల భవిష్యత్నారామాణానికి కీలకమ�ైన నీటి యొక్క
మంచి సమరధి తను నిలిపి ఉంచు కోగల నీటిని కాపాడుకునే
ఆకృతుల నిరామాణం. జ�ఎస్ఏ పారిరంభించిన కొనినా న�లలలోనే,
ఫలితాలు ప్ రి తాసాహకరంగా ఉనానాయ.
దేశంలో హరిత పరిదేశాలను పెంచే పరియతనాంలో భాగంగా,
జల శకి్త అభియాన్ కిరాంద మొక్కలు నాటే కార్యకలాపాలు
చేపట్ బడాడుయ. ఫలితాలు అసాధారణంగా ఉనానాయ.

నీర్ అనేద్ సృషి్కర్త ఇచి్చన బహుమానం, దానినారక్ించుకుందాం! దానినాగౌరవిదా్దం!

– తారిగు నీర్ మరియు పారిశుదధి యా విభాగం

గా్రమోదయ సంకల్్
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జలశక్తిఅభియాన్ - పటటు ణం
నగరాలలోనీటి పరిస్థ ితులు ఎలామారాయ

– (గృహ మరియు పట్ ణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ)

జల శకి్త అభియాన్ (జ�ఎస్ఏ)లో గృహ మరియు
పట్ ణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎమ్.ఓ.హ�చ్.యుఏ.)
చుర్కుగా పాల్్గంద్ – నీటి సంరక్షణ మరియు జల భదరితకోసం
జల శకి్త మంత్రిత్వ శాఖ జ�ఎస్ఏ పరిచారానినా 2019 జుల్ై 1న
పారిరంభించింద్. నీటి సంరక్షణలో లక్ష్యంగా పెట్ ుకుననా
కార్యకరామాల అమలుకోసం దేశవా్యప్త ంగా నీటి ఎద్ద డిగల 754
పట్ ణ సాథినిక సంసథి ల (యు.ఎల్.బి.ల)ను ఎమ్.ఓ.హ�చ్.
యు.ఏ. గురి్తంచింద్.
నీటి సంరక్షణ కోసం నాలుగు కార్యకరామాలను జ�ఎస్ఏ
అనివార్యం చేసింద్. ఈ కార్యకరామాలలో: నీటి సంరక్షణ కోసం
“వర్షపు నీటి సేద్యం (ఆర్.డబు
లా యా.హ�చ్.)”, “శుద్ధిచేయబడిన
వృధా జలాల పునఃవాడకం”, “జలాశయాల పునర్దధి రణ”,
మరియు “మొక్కలు నాటటం”. ఇందులో భాగంగా, ఈ
నాలుగు కార్యకరామాలను చేపటి్, అమలు చేయడానినా
ప్ రి తసాహించేందుకు రాషా్రీలు మరియు యు.ఎల్.బి.లు విస్త ృత
అవగాహనను, కమూ్యనికషేషన్ మరియు పరిజలను చేర్కునే
పరిచారాలను చేపటా్య. ఈ విధంగాముందుకు సాగుతూ,
జల శకి్త అభియాన్ ఒక ‘జన్ఆంద్ ళన్’ అంటే పరిజా ఉద్యమంగా
నడపాలని జ�ఎస్ఏ సంకలి్ంచింద్, ఈ ఉద్యమంలో పరిజలు
మరియు పట్ ణ సాథినిక సంసథి లు పాల్్గనడం మాతరిమే
కాకుండా, నిరి్దష్ పారింతాలలో నీటి సంరక్షణకోసం తమ కృషి
పరియతానాలను కొనసాగించటం కూడా చేస్త ార్.
అతు్యత్త మ పని తీర్ను పరిదరిశించే వారిని
ఎంపికచేయటానికి ద్గువ చూపిన రా్యంకింగ్ పేరిమ్ వర్్క
రూపొ ంద్ంచ బడింద్.

బావులతో సహా సాంపరిదాయక మరియు పాత జలాశయాలను
పునర్దధి రించటానికి శీరాకారం చుటా్ర్. ఛతీ్త స్ గడ్ ని బాలోడ్
నగరంలో వాడుకలో లేని బావులను పునర్దధి రించార్.
అలాగషే, పుదుచే్చరి మునిసిపల్ కౌనిసాల్ అమమాను్కలం
చెర్వును పరిక్ష్ళన చేసి, పునర్దధి రించే కార్యకరామానినా
చేపట్ గా, కరా్టకలోని దొ డడు బళా్ళపూరోలా ఉననా చాలా
పురాతన బావిని పునర్దధి రించే కార్యకరామం పారిరంభం
అయంద్.
రాషా్రీలు, నగరాల నుండి అత్యంత ముఖ్యంగా ఈ
పరిచారంలో చాలా చుర్కాగ పాల్్గంటుననా పౌర్ల నుండి
జ�ఎస్ఏ బరిహామాండమ�ైన స్ందన అందుకుంద్. దేశ నలు
మూలల నుండి అనేక ఉత్త మ విధానాలు ఆవిష్కృతం
కావటం పారిరంభం అయనవి, వాటిలో కొనినాటిని ఈ
ద్గువపొ ందుపరిచాం.
•

బాగషేపలిలా , కరా్టక

•

ప్ ర�్బ్లెయర్, అండమాన్అండినాకోబార్్దవులు

•
•

కాంగారా, హిమాచల్ పరిదేశ్
ట్ంక్, రాజసాథిన్

బాగేపలిలో , కరాణాటక
కరా్టకలోని బాగషేపలిలా కి చెంద్న పట్ ణము మునిసిపల్
కౌనిసాల్ తారివత్ నద్ పరిక్ష్ళనా కార్యకరామానినా చేపటి్ంద్.
చితారివత్ నద్ దక్ిణ భారతదేశంలో అంతర్-రాష్ న
రీ ద్, ఇద్
పెనానారనాద్కి ఉప నద్గా ఉంద్. ఇద్ వర్షపు నీటిపెై ఆధారపడిన
నద్ మరియు వరా్షకాలం తర్వాత సజీవం అవుతుంద్. అని
యంత్రిత్వం కారణంగా దానిలో పారవేసిన చెత్త మరియు
వృధా జలాల కారణంగా ఈ నదీగర్ంలో ఎంతో కాలంగా మేట
వేసిన వ్యరాధిలు నద్ని కలుషితం చేయటమేకాకుండా

బొ మమా 1: రాషా్రీల పని తీర్ను అంచనా వేసేందుకు రా్యంకింగ్ ఫేరిమ్ వర్్క

ఉతతి మ విధానాలు

దేశ వా్యప్త ంగా ఉననా నగరాల నుండి అనేక గ్ప్
ఉదాహరణలు ఆవిషా్కరం అవుతునానాయ. చండీగర్ లాంటి
నగరాలలో జంట-గ్టా్ల సాథిపన దా్వరా శుద్ధి చేయబడిన
వృధా నీటిని ఉపయోగించేందుకు ఏరా్టు
లా చేయబడాడుయ.
హరా్యణాలోని పానిపటు్లో వ్యరధి జలాలను శుద్ధి చేసిన
తర్వాత అగినామాపక యంతారిలలోఉపయోగిస్త ునానార్.
అనేక ఇతర నగరాలలో సరసుసాలు, చెర్వులు మరియు
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కరా్టకలోని బాగషేవలిలా వద్ద చితారివత్ నద్ పరిక్ష్ళన
భూమికి పిరియమ�ైనద్ చేయండి, నీటి పొ దుపరిగా ఉండండి

వరా్షకాలంలో సెైతం వర్షపునీటి పరివాహానికి కూడా అవరోధంగా
తయార�ైంద్. జల శకి్త అభియాన్ లో భాగంగా, ఈ నద్ని
పరిక్ష్ళన చేయాలని బాగషేపలిలా పట్ ణ మునిసిపల్ కౌనిసాల్
నిర్ యంచుకుంద్, తదా్వరా వరా్షకాలంలో నీర్ ఎలాంటి
అవరోధాలు లేకుండా పరివాహించటానికి అలాగషే నదీ
పరివాహక పారింతంలోని పరిజల కోసం నదీ జలాలను
వాడకంలోకి తీసుకు రావటానికి కూడా ఈ పరిక్ష్ళనా
కార్యకరామం ఉపకరిస్త ుంద్. ఈ నద్ పరిక్ష్ళనా కార్యకరామానికి
సాథినిక విదా్యర్థిలు, ఎన్ ఎస్ ఎస్ క�డెటలా ు, భారత్ స్కవుట్సా
మరియు గ�ైడ్సా పౌర కారిమాకులు, సాథినిక పరిభుతే్వతర సంసథి లు
సమిషి్గా ముందుకు వచా్చయ. అదనంగా, నద్
చుటు్పరిక్కల పారింతాలను పరిశుభరింగా ఉండేలా చూసేందుకు
నద్ పరిక్ష్ళనా ఉద్యమంలో పాల్్గనేందుకు పాఠశాలల
విదా్యర్థిలను కూడా నియోగించార్.
కాంగా్ర, హిమాచల్ పరిద్శ్
హిమాచల్ పరిదేశ్ లోని కాంగారాలో పరిజా ఉద్యమంగా
మారిన జల శకి్త అభియాన్

ఒక పరిచారానినా పరిజా ఉద్యమంగా పరిజలు ఎలా
మార్చగలరనే దానికి హిమాచల్ పరిదేశ్ లోని కాంగారా యదారథి
చితారినినా అంద్స్త ుంద్ అనినా పాఠశాలలు, పరిభుత్వ
పాలిటెకినాక్సా, పరిభుతే్వతర సంసథి లు, నివాస సంక్షేమ
సంఘాలు, వా్యపార మరియు వాణిజ్య సంఘాలు కాంగారా
మునిసిపల్ తో పాటు జల శకి్త అభియానోలా జిలాలా యంతారింగం
కూడా పాల్్గంద్. ఈ పరిచారం ఒక అపూర్వమ�ైన
సాముదాయక ఔతాసాహికతను చూపింద్, ఇందులో
సాథినికులు వరా్షకాలంలో నీటి సంరక్షణకు సాథినిక
పాఠశాలలు మరియు ఆసుపతురిలలో మొక్కలు నాటే
కార్యకరామంనుండి వర్షపు నీటి సేద్య నిరామాణాల వరకూ
అనేక కార్యకలాపాలు నిర్వహించార్. పరిజలు తమ రోజువార్
కార్యకలాపాల కోసం వర్షపు నీటి సేద్యం దా్వరా లభించిన
నీటిని పునఃవాడకానికి వారిని ప్ రి తసాహించేందుకు సాథినిక
పాఠశాలలు
మరియు
సంసథి లలో
అనేక
అవగాహనాకార్యకరామాలు నిర్వహించార్.

ప్ ర�టుబ్లెయర్, అండమాన్ మరియు నికోబారలో లో జల శక్తి
అభియాన్ పరిమేయాలు
జల శకి్త అభియాన్ ప్ ర్్ బేలా ర్ రణాతమాక కథగా ఉంద్,
అక్కడ అనేక రకాల చర్యలు చేపట్ బడాడుయ. ఎంతోకాలంగా
వాడకుండా వద్లేసిన 100 సంవతసారాల జపానా్బవిని
పునర్దధి రించార్, ఇద్ సాథినికంగా చుటు్పరిక్కల ఉననా
దాదాపు 50 కుటుంబాల నీటి వసత్ అవసరాలను తీర్సు్తంద్.
నీటి
సంరక్షణ
అవసరంపెై
అవగాహనను
పెంపొ ంద్ంచటానికిగాను సాముదాయక సాథియలో అనేక
నుక్కడ్ నాటకాలు మరియు అవగాహనను కలిగించే
సమావేశాలతోపాటు సాథినిక పరిభుత్వపాఠశాలలో అనేక
అవగాహనా పరిచారాలు, చితరి లేఖ నం మరియు ప్ స్ ర్ వ�ట
ై ింగ్
లను నిర్వహించార్.
టోంక్, రాజసా్థన్
నగరంలోని చతుర్్జ్ సరసుసాను శుభరించేసి,
పునర్దధి రించటం దా్వరా ట్ంక్ పరిజలు ఒక గ్ప్ ఉదాహరణగా
నిలిచార్. మతపరమ�ైన పారిముఖ్యత ఉననా ఈ సరసుసాకు
సమీప మరియు దూర పారింతాల నుండి పరా్యటకులు
తరచుగా వసు్తంటార్. అయనప్టికీ, అనేక సంవతసారాలుగా
ఈ సరసుసా పాలాసి్క్, నిరామాణాల కూలి్చవేతల వ్యరాధిలు మరియు
చుటు్పరిక్కల పారింతాల నుండి చేరిన వ్యరధిజలాలతో మురికి
కూపంగా తయార�ై, జలాశయం పాడెైప్ యంద్. సరసుసా నుండి
వచే్చ దుర్గ ంధం మరియు నీటి నాణ్యత పాడెైప్ వటంతో
పరా్యటకులు మరియు సందరశికుల సంఖ్య కూడా పరిముఖంగా
తగి్గప్ యంద్. ఎనినాక�ైన పరిజాపరిత్నిధులు, చతుర్్జ వికాస్
సమిత్, టెైగరో్ఫర్సా – ఒక యువజన బృందం, సమీపంలో
నివశించే పరిజలతో సహా సరసుసాను శుభరించే సేందుకు
నడుము బిగించడానికి పరిజలకు జల శకి్త అభియాన్ గ్ప్
అవకాశంగా
నిలిచింద్.
ఈ
సంకలా్నికి
కౌనిసాల్
నేతృత్వంవహించగా, ఒక మురికి కూపంగా తయార�ైన సరసుసా
ఒక శుభరిమ�ైన జలాశయంగా, మరలా పరా్యటకులు మరియు
సందరశికులను ఆకరి్షంచేందుకు ఎలా మారింద్ ఎవర�ైనా
చూడవచు్చ.

రాజసా్తనోలా నిటొంక్వద్ద ఉననాచతుర్్జసారసుసానుశుభరించేస్త ుననాటాంకుమానిసిపలిసాబ్బంద్

నేటి వర్షపు నీరషే రషేపటి జీవనానినా కాపాడేద్ కనుక తగి్గప్ వటాని కిముందుగానే ఆలోచించండి!

గా్రమోదయ సంకల్్
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పావగడ, కరాణాటక
కరాణాటకలోని పావగడలో సమరధి వంతమ�ైన మరియు తకు్కవ
ఖరుచితో కూడిన వర్షపునీటి స్దయే పరిషా్కరం
కరా్టకలోని పావగడలో వర్షపు నీటి సేద్యం కోసం
తకు్కవ ఖర్్చతో మరియు అమలు చేయదగిన పరిషా్కరాలను
అభివృద్ధి చేసిన జల శకి్త అభియాన్ యదారథింగా పేరిరణాతమాకంగా
నిలిచింద్.

సాథినిక పరిజలు ఇళ్ళపెై వర్షపు నీటిసేద్య నిరామాణాలు
మరియు గ్టా్ల వ్యవసథి లను అభివృద్ధిచేశార్, వీటి దా్వరా
వర్షపు నీర్ సమీపంలోని ర్ఛారి్జ గుంటలోకి చేర్తుంద్. ఈ
పరిషా్కరానినా నగరంలోపల అనేక కుటుంబాలు మరియు
హౌసింగ్ సొ సెైటీల వా్యప్త ంగా విస్త ృతంగా అవలంబించార్, జల
శకి్త అభియాన్ కిరాంద ఇద్ ఒక సమరధివంతమ�ైన కార్యకలాపంగా
నిలిచింద్.

జల శక్తి అభియాన్ – క్ేతరిస్థ ాయ నుండి వినిపిసతి ుననిగళాలు

గాంధీనగర్ పాఠశాలలలో నీటి సంరక్షణ గురించి అవగాహనా
కారయేక్రమం

గుజరాతోలాని గాంధీనగర్ జిలాలాకు చెంద్న షెరియా
మరియు అరోసాడియా గారామాలలో కాలోల్ పారిథమి కశాలలలో
నీటి సంరక్షణ మరియు మొక్కలు నాటటంపెై అవగాహనా
కార్యకరామాలు
నిర్వహించార్.
షెరిసాయా
మరియు
అరోసాడియాలలో గారామ సముదాయాలకోసం నీటి వసత్కి
గ్ట్ పు బావులే ఆధారం. పాథమిక శాలలలో వర్షపు నీటి
సేద్యంవ్య వసథి లను న�లకొలి్నప్టికీ, అవి సరిగా పనిచేయ
నందున, నిర్వహణ అవసరం ఉంద్.
ఇళ్ళలోనూ మరియు పాఠశాలలలోనూ నీటి
సంరక్షణ మరియు మొక్కలు నాటేకార్యకరామాలను
నిర్వహించాలని విదా్యర్థిలు తీరామానించుకుననాందున,
పరస్ర అవగాహనా సమావేశాలలో వార్ చాలా
అనుకూలంగా ఉనానార్.

స్ందిరియ
అడవులను
పరిభుత్వకళాశాల

ప�ంచుతుననిబెంగుళూరు

బ�ంగుళూర్
గారామీణ
జిలాలాలోని
దేవనహళి్ళ
బాలాకులోఉననా
విశ్వ
నాథపురాలోని
గవరనామ�ంట్
యూనివరిశిటీ (పియు) కళాశాల సేంద్య
రి
అడవులను
పెంచడంలో జపానువార్ అనుసరించే పదధి త్ అయన
మియావకి విధానానినాఅవలంబించార్. అలాచేయడంలో,
వార్ 30 x 40 చదరపు అడుగుల పరిదేశంలోతమ స్వంత
అడవిభాగానినా పెంచార్.

ఈ పదధి త్ (జపాను్క చెంద్న వృక్ష శాస్త వ
ై ేత్త
అకిరామియా వకి రూపొ ంద్ంచిన సాంకషేత్కత)తో
మొక్కలు మామూలు కుంటే పద్ర�టలా ు వేగంగా
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మిగతా పరిపంచం నేర్ని పాఠాలను నీర్ నేరి్ంద్

ఈ విత్త న ఉండల పంపిణీ కార్యకరామ పరికిరాయను డిపు్యటీ
కమిషనర్ శీరా అమిత్ కుమార్ వివరించార్.

వితతి న ఉండలను ఎలాచ్సతి ారు: కుండలను తయార్
చేసే మటి్, బంక మనునామరియు ఆవు పేడలను నీటితో
ఎలాంటి గడడు లులేకుండా మిశరామంచేస్త ార్. దీనిలో విత్త నాలను
చేరి్చ, దాదాపు ఒక అంగుళం వా్యసం ఉండే ఉండలనుచేసి,
దాదాపు 24-48 గంటల పాటు నీడ పరిదేశంలోఆరబ�డతార్.
తర్వాత ఈ ఉండలు నిల్వచేయటానికి లేదా విత్త టానికి
సిదధిం.

ఎదుగుతాయ అలాగషే అడవి 30 ర�టలా ు దట్ ంగా
ఎదుగుతుంద్. కషేవలం ర�ండు సంవతసారాలలో, అటవీ
వృద్ధి పరిముఖంగా పెర్గుతుంద్.
తదుపరి, ఒక న�లలోపల తమతమ కళాశాల
భవనాలపెైన ఇంకా తమనివాస వసతులపెైన కూడా
వర్షపునీటి సేద్య వ్యవసథి లను ఏరా్టు చేసుకోవాలని
పిరినిసాపాల్సా అడిగార్. సంబంధ్త పారింతాలు మరియు
గారామాలలో భవనాలపెై వర్షపు నీటి సేద్య వ్యవసథి లను ఏరా్టు
చేసుకునే సందేశానినా వా్యపి్త చేయటంలో విదా్యర్ధిలను
స్వచ్ందంగా నిమగనాంచేయటమే వారి అగరా పారిధాన్యతగా
ఉంద్.
సాంపరిదాయక జలా శయాలచుట్
టు కొవ్్వతు
తి లను వెలిగించి
జాగరూకులను చ్యటం
నీటి సంరక్షణ పారిముఖ్యత మరియు సాంపరిదాయక
జలాశయాలను పరిరక్ించుకోవాలిసాన అవసరం గురించి
అవగాహనను కలిగించే ఉదే్దశ్యంతో, 2019 సెప్ ెంబర్ 3న
బీహారోలాని భోజ్పూర్ జిలాలాలోని కల్క్రషేట్ పాండ్ లో కా్యండిల్
ల్ైట్ విజిల్ కార్యకరామానినానిర్వహించార్.

నీరషే్కవీర్ (జలయోధులు) కావటానికి తమ సంకల్
సూచకంగా ఈ కార్యకరామంలో దాదాపు 5500 మంద్
పాల్్గనానార్. ఈ సందేశానినావా్యపి్త చేసిన కార్యకరామం
"జలోహోతోకల్హో హ" (అంటే నీర్ ఉంటేనే రషేపటి జీవితం
ఉంటుంద్)

ఉపయోగించ్ వితతి న రకాలు వితతి నాలను సారవంతమ�ైన
కొండపరిదేశాల నుండి సేకరిస్త ార్: మొలక�త్తడంలో వీటికి నీర్
అవసరం తకు్కవగా ఉంటుంద్ అలాగషే ఎకు్కవ డబు్బ ఖ�ర్్చ
పెట్ వలసిన అవసరంలేకుండా ఇవిఎస్.హ�చ్.జి. సభు్యలకు
సులభంగా లభ్యంఅవుతాయ. ధన్బాద్లా ఉపయోగించిన
విత్త నాలు: వేప, గంభార్, బిల్వదళాలచెట్ ు, నేరషేడు,
గంధపుచెట్ ు, బొ పా్య, వ�దుర్, చింతచెట్ ు, అశోకచెట్ ు,
సిరిస్, ఖరూ
్జ రం, రావిచెట్ ు, సిమార్, పనసచెట్ ు,
మహువాసాజన్.

విత్త నం ఉండలను తయార్ చేసేందుకు ధన్బాద్లా ని
41 ఎస్.హ�చ్.జి.లనుండి 190 మంద్ మహిళలకు మరియు
బాగామారాబాలాకోలాని 22 ఎస్.హ�చ్.జి.ల నుండి 70 మంద్
మహిళలకు ఒక విత్త నం ఉండకు రూ.2 చ్పు్న
ప్ రి తాసాహకానినా అంద్స్త ునానార్. తర్వాత ఈ విత్త న
ఉండలను బాలాక�స్రండింటికీ చెంద్న 1000కుపెైగా స్వయం
సహాయక సమూహాల మహిళలకు పంపిణీచేయబడతాయ.
బిసిసిఎల్ (భారత్ కోకింగ్ కోల్ లిమిటెడ్) మరియు జిలాలా
యంతారింగాలతో సహకారంలోఈ విత్త నాలు నాటే కార్యకరామం
కోసం బొ గు్గ గనుల వ్యరాధిలను పెద్దకు ప్లుగా (ఓవర్ బర�డున్
లేదా ఓ బి కూడా అంటార్) ప్ యడం వలన హరిత దనం
మరియు నీర్ లోపించిన ఈ పరిదేశానినాఎంచుకునానార్.

విత్త న ఉండలను నేల మీద వ�దజలులాతార్ మరియు
అవి మొలక�త్తడంలోవర్షం ఉపక రిస్త ుంద్. విత్త నం ఉండల
నుండి వేళ్ళతో ఎద్గషే మొక్కల మనుగడ 60-70%
ఉంటుందని మరియు ఫలితాలు వేగంగా లభిసా్తయని
పరిశోధన సూచిస్్త ంద్.

ధన్బాద్ 2.5 లక్షల వితతి న ఉండలను తయారు చ్యండి
మొక్కలు నాటి నీటిని పరిరక్ించటానికి ఝార్ండ్
లోని ధన్బాద్్జలలా ా యంతారింగం వివిధ వినూతనాకార్యకరామాలను
చేపటి్ంద్. వాటిలో స్వయం సహాయక సమూహాలకు చెంద్న
సభు్యల దా్వరా అత్యధ్కంగా 2.5 లక్షల విత్త న ఉండలను
తయార్ చేసి, పంపిణీ చేయటం ఒకటి. ఈ విత్త న ఉండలు
ఓపెన్-కషేస్్ బొ గు్గ గనులలోకి చ్చు్చకుప్ య గాలి కాలుషా్యనినా
తగి్గంచటానికి గాను వాటిని బొ గు్గ గనుల పారింతాలలో
వ�దజలులాతార్.

నీటిని ఉపయోగించండి కానీ నీటిని ఎననాడూ వృధాచేయకండి!

గా్రమోదయ సంకల్్
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చేయటానికి ఈ సంకలా్లలో కళాశాల విదా్యర్థిలు,
విభిననాపౌరసమాజం, పరిభుత్వం విభాగాలు మరియు కార్్రషేట్
నుండి స్వచ్ంద సభు్యలు పాల్్గంటునానార్.
•
•
•
•
కరూ్రతోట:
మర్క
వినూతనా
కార్యకరామం
కరూ్రతోటల పెంపకం. సల్ఫరడు యాక�ైసాడ్ (ఎస్.ఓ.2)ని
ఇముడు్చకోవటానికి మరియు వృధా భూమి యొక్క నేలను
మ�ర్గు పరచటానికి గని పరిభావిత పారింతాలలో 50,000
కరూ్ర మొక్కలు నాటాలని మునిసిపల్ కార్్రషేషన్
నసాంకలి్ంచింద్.

•
•

ఇతర జ�ఎస్ఏ కారయేక్రమాలు

1 గంటలో 1 లక్ష మొక్కలు నాటేకార్యకరామం
చెర్వులను కోలో్వటంలేదు కదా పరితీ గారామంలో 3
చెర్వుల పునర్దధి రణ
ఇంటిలోని నీర్ ఇంటిలోనే ఉపయోగపడాలి - 1
ఇంకుడు గుంత + స్వయం సహాయక సమూహ
సభు్యనికి 5 మొక్కలు
సాథినిక పరిజలతో పాటు నీటి సంరక్షణకు ఉపకరామించిన
సిఏపిఎఫ్ మరియు జిలాలా ప్ ల్సులు
ఒక్క రోజులో పాఠశాలలలో 1465 ఇంకుడు గుంటల
ఏరా్టు
రంగోలి, చితరిలేఖనం మరియు వా్యసరచన ప్ టీలు
(జల శకి్త సేన మరియు పరా్యవరణ కలా బు్బతో)

నదిగటలో వెంట అటవీకరణ: దామోదర్, బరకర్,
మరియు జమూనియా. జిలాలాల గుండా మూడు పెద్ద నదులు
పరివహిస్త ునానాయ.
జలశకి్త
అభియాని్కందధన్బాద్లా
ఎంపికచేసిన
ధన్బాద్,
బాగామారా
మరియు
టాపా్చఛినగరినాగమా్లెకు లలో నద్ గటు్ మీద 11 కి.మీ.లమేర
మొక్కలు నాటే కార్యకరామానినా చేపటా్ర్.

మొబెైలాయేప్: అభిపారియసేకరణ మరియు కీలకమ�ైన
పరిశీలనలను రికార్డు చేయటానికి జిలాలా యంతారింగం ఒక
నూతన మొబ�ైల్ అపిలా కషేషన్ కూడా అభివృద్్ద చేసింద్.
అధ్కార్లందరూ తమ అభిపారియాలను ఈ యాపా్దవారా
సమరి్ంచాలి మరియు సృషి్ంచిన ఆసు్తల ఫ్ ట్గారాఫలా కు
జియో-టా్యగషే్చయాలి.
ధన్బాదౌ్ర్లలో
చెైతనా్యనినాతీసుకువసూ
్త , నీటి సంరక్షణ, మొక్కలు నాటటం,
అవగాహనా పరిచారాలు, పరిత్జఞా చేయటం, వీడియోలు,
మొదల్ైనటువంటి తమ కార్యకలాపాలను పౌర్లు అపేడు ట్
చేస్త ుండగా, జల శకి్త అభియానోలా పరిజల భాగసా్వమా్యనినా ఈ
యాప్ పెంచుతుంద్. వ్యకు్తల పరియతానాలను ధృవీకరణ
పతారిలు బహుకరించటం దా్వరా గురి్తంచబడాడుయ.
హరితనిధి: యాప్లా సాధారణ అంచెలను ఉపయోగిస్త ూ,
పరితే్యకంగా ఏరా్టుచేసిన హరిత నిధ్కి విరాళం ఇవా్వలని
పరిజలను ప్ రి తసాహిస్త ునానాం. దీనికి విరాళం ఇచే్చ నిధులను
మొక్కలు నాటేకార్యకరామం మరియు నీటి సంరక్షణ గురించి
అవగాహనలను వా్యపి్త చేయటానికి వినియోగిస్త ునానార్.

శ్రమదానం: కందకాలు మరియు గటలా నిరామాణం,
జలాశయాల పునర్దధి రణ మరియు మొక్కలు నాటే
కార్యకరామాలలోసామూహిక ఔతాసాహికత కనిపించింద్. పట్ ణ
పారింతాలలో, ఈ పరిచారానినా సమరధివంతంగా అమలు
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చెర్వు వద్ద కు చేరిన పరిజలకు 'ర్ఛార్్జ , ర్యూజ్
మరియు రిపెలానిష్' అనే 3 ఆరా్వనను కూడా తెలియచేశార్.

ఈ సమూహంలో మధ్య మరియు ఉననాత పాఠశాలల
నుండి 2000 మంద్ విదా్యర్థిలు మరియు 1000 మంద్
కళాశాల విదా్యర్థిలు పాల్్గనగా, మిగిలిన వార్ పంచాయతీ
రాజ్ సంసథి లు మరియు భోజ్పూర్ జిలాలాకు చెంద్న సాధారణ
పరిజలు ఉనానార్. భోజ్పూర్ లోని అత్ పెద్ద కల్క్రషేట్
చెర్వు ఒక పరితీకాతమాక పరిదేశంగా ఉంద్, మూడువ�ైపులా
ఒక దేవాలయం, ఒక చరి్చ మరియు ఒక మస్టదు
ఉండడంతో అనినా మతాల వారితో మమేకంగా ఉననాటు
లా
పరిగణిస్త ార్. పరితీ సంవతసారం ఈ చెర్వులో ఛాత్ పూజను
నిర్వహిస్త ార్.

నీటిని సంరక్ించటానినా మనం తెలుసుకొలేక ప్ తే, మన జీవితం కూడా నీటిలో నుండి బయట పడిన చేపల మాద్రి అవుతుంద్.

ఒకసారి బురదను తీస్యటం పూరితి అయన తరువాత, ఈ
దిగువ ప్ర్్కననిపనులను చ్పటాటులి:
•
•

చిదంబరం పటటు ణంలో కొనసాగుతునని సరసుసా పునరుదధి రణ
సాంపరిదాయక
నీటి
సంరక్షణ
నిరామాణాలను
పునర్దధి రించి, త్రిగి ఉపయోగంలోకి తీసుకువచే్చ అపూర్వ
పరియతనాంలో, కడడు లూర్ జిలాలా యంతారింగం జలాశయాలనినాటి
పరిశుభరిత మరియు పునర్దధి రణకు ఒక బహుళభాగసా్వముల,
సామాజికంగా
కృషి
చేయటానికి
సంకలి్ంచింద్.

తమిళనాడులోని
కడడు లూర్
జిలాలాలో
ఉననా
అత్యంతపురాతన పట్ ణం అయన చిదంబరం పెద్ద సంఖ్యలో
సరసుసాలు మరియు చెర్వులు ఉనానాయ. మొత్త ం మీద,
దేవాలయాలకు చెంద్న 3 కోనేర్లతో సహా 15 సరసుసాలు
ఉనానాయ, దాదాపు 100 ఎకరాల ఉపరితల వ�ైశాల్యంగల ఈ
సరసుసాలు సుమార్గా 50 కోటలా ల్టరలా నీటి నిల్వ సామరాధియానినా
కలిగి ఉనానాయ.

అయన ప్టికీ, అనేక సంవతసారాలుగా, ఈ
జలాశయాలు మురికి, కాలుష్యం మరియు ఆకరామణలకు
గురవుతునానాయ. దీనిని పరిష్కరించటానికి, చిదంబరం
నగరంకోసం ఒక సమగరాసాముదాయక బహుళ-భాగసా్వమ్యం
గల సరసుసా పునర్దధి రణ పారిజ�క్ును చేపటా్లని
పరిణాళికచేశార్.
ఈ విషయంలో చ్పడుతుననికారయేకలా పాలు ఆక్రమణల
తొలగింపు

సుమార్ 400 ఇళ్్ళ/ దుకాణాల అకరామ
నిరామాణాలను తొలగింపు కోసంగురి్తంచార్. ఆకరామణ దార్లకు
పట్ ణం పరిక్కన మురికి వాడల బో ర్డు , శాశ్వతగృహాలను
కషేటాయంచింద్.

వయేరాధిల తొలగింపు: శరామదానం దా్వరా స్వచ్ంద
సభు్యలు, పౌర్లు, జిలాలా అధ్కార్లు అనినా రకాల కలుపు
మొక్కలు,
కాగితాలు,
పాలాసి్క్
మరియు
ఇతర
రూపాలలోఉననాచెత్తనంతటినీ తొలగించార్.

•

నీటి నిల్వ మరియు భూగర్ జాల ర్ఛారి్జని
పెంచటానికిగాను జలాశయాలలో పల నీటి సేద్యపు
నిరామాణాలను రూపొ ంద్ంచటం.

చెర్వు గటలా వ�ంబట మొక్కలను నాటటం –గటు
లా
తెగిప్ కుండా ఉండేందుకు సరసుసాల సంరక్షణకు
సా్వభావికమ�ైన అడుడు
కట్ ను అంద్ంచటానికి
మొక్కలను నాటటం.
కంచె వేయటం – సరసుసాల వ�ంబట భవిష్యతు
్త లో
ఎలాంటి ఆకరామణలు జరగకుండా నివారించటానికి

సాముదాయక నిమగనిత: చెర్వుల పటలా తమద్
అననాభావనను రగిలించి, వాటి సుసిథిరతను కాపాడటానికి
సముదాయాల పూరి్త నిమగనాతతో చెర్వుల పునర్దధి రణ
పనులను పరిణాళీకరించార్. రానుననా న�లలలో చేయాలని
పరిణాళిక చేసిన సాముదాయక కార్యకలాపాలు:
•
•
•
•

నీటి సంరక్షణ గురించి అవగాహన కోసం బహిరంగ
పరిదేశాలలో పెద్దయెత్త ున మొక్కలు నాటటం;
కాలేజి విదా్యర్థిల కోసం నీటి సంరక్షణ ఫెలోషిఫ్సా;

పరిశుభరితా కార్యకలా పాలలో ఎన్.ఎస్.ఎస్., ఎన్.
సి.సి., ర�డ్ కారాస్ ఔతాసాహికత;

పునర్దధి రణ పని పూరి్త అయన తర్వాత మరల
క్ీణించటానినా నివారించటానికి మరియు సుసిథిర
నిర్వహణ కోసం సాథినిక పరిజలతో అనధ్కార వినియోగ
సంఘాలను ఏరా్టుచేయటం.

ఆశంచినఫలితం: నీటి ఎద్ద డి మరియు భార్ వరదలకు
గురికావటం అనే ర�ండు సమస్యలను ఎదుర్్కనే నగరం కోసం
ఈ పారిజ�క్ు ఎండిప్ తుననాజలాశయాలను ర్ఛారషే్జచే యాలని,
అదనపు నీటి నిల్వ సామరాధియానినారూపొ ంద్ంచాలని ఆశిసు్తనానార్.
62153 మంద్ జనాభా కోసం పట్ ణంలో పరిస్త ుతం 8.4 ఎమ్.
ఎల్.డి.ల (రోజుకుమిలియనీలా టర్లా) సగటు నీటి అవసరం
ఉననాప్టిక,ీ సగటున సరఫరా అవుతుననాద్ కషేవలం 3.9 ఎమ్.
ఎల్.డి.లు మాతరిమ.ే తారిగు నీటి అవసరాల కోసం భూగర్
జలాల లభ్యత భూతలానికి 200 మీటరలా లోతున ఉంద్.
అందువలన ఈ యావత్ నగరానినా వరదలకు గురికావడానికి
చాలా ఎకు్కవ దుర్బలంగా ఉననాటు
లా గురి్తంచార్.

మృత్తి కా నిక్ేపాలను తొలగించి గట్టులను పటిషటుం
చేయటం చెర్వులలో మేటవేసిన ద్బ్బలను తొలగించివాటి
అంచులను గటు్లను పటిష్ం చేయటానికి జిలాలా యంతారింగం
నిమగనామ�ైంద్.

బావి ఎండిప్ య్ంత వరకూ నీటి విలువ గురించి నీవు ఎప్టికీ తెలుసుకోలేవు.

గా్రమోదయ సంకల్్
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త్రువణాణామల్ైలో నీటి సంరక్షణ కోసం వినూతని చరయేలు

తమిళనాడులోని త్ర్వణా్మల్ై జిలాలా యంతారింగం
జల శకి్త అభియాన్ (జ�ఎస్ఏ)ను నీటి సంరక్షణ పరిచారానికి
ఒక ఉద్యమంగానూ, జిలాలాలో నీటి కొరతను తగి్గంచుకునే ఒక
ఖచి్చతమ�ైన అవకాశంగానూ గరాహించింద్. అందువలన
కర్వుపెై ప్ రాటానికి మరియు ఈశాన్య ర్తుపవనాలు
పారిరంభం కావడానికి ముందు భూగర్ జలాల మటా్లను
పెంచుకోవటానికి దేశంలో నీటి ఎద్ద డి గల గారామాలు
అత్యధ్కంగా ఉననా జిలాలాలు అనేక వినూతనా కార్యకలాపాలతో
ముందుకు రావాలి.

మొక్క వేళ
రి ్ళ పరిక్కన మటి్లో ఒక మటి్ కుండను
పాత్పెడతార్. కుండ అడుగున ఒక చిననా రంధరిం చేసి, ఆ
రంధారినికి ప్టచుతో చేసిన తాడును జతచేస్త ార్. ఈ ప్టచు
తాడు దా్వరా నీర్ చుక్కలు చుక్కలుగా వసూ
్త , మొక్క
నీటిని గరాహించే రషేటులో వినియోగం అవుతుంద్. జిలాలాలో
పాట్ ఇరిగషేషన్ ను ఉపయోగిస్త ూ మొత్త ం 26,835
మొక్కలను నాటార్.

ధాన్యం, చెరకు మరియు వేర్శెనగ పంటలు
ముఖ్యమ�ైన పంటలు కావటంతో వ్యవసాయం పరిధాన వృత్్త గా
ఉంద్.
నీటి నిధి: తమ సంబంధ్త పారింతాలలో జలాశయాల
పునర్దధి రణలో సాథినిక పరిజలు చుర్కుగా పాల్్గనేలా చూసే
ఉదే్దశ్యంతో, జిలాలా కల్క్ర్ అధ్యక్షతన వాటర్ బా్యంక్ పేర్న
నమోదెైన ఒక సంఘం ఏరా్టెైంద్. ఇందులో సంబంధ్త
విభాగాలకు చెంద్న అధ్కార్లు, వివిధ పరిభుతే్వర సంసథి లు,
స్వచ్ంద సభు్యలు, ర�ైతులు మరియు ఇతర భాగసా్వములు
కూడా ఉనానార్.

ఎమ్.జి.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎ. మరియు సి.ఎస్.ఆర్.
మొదల్ైనటువంటి విభిననా పథకాలను వాటర్ బా్యంకు ఒకషే
తాటి మీదకు తీసుకువసు్తంద్ మరియు తమ పారింతాలలో
జలాశయాల పునర్దధి రణ చేపటి్న స్వచ్ంద సభు్యలు
మరియు పరిభుతే్వతర సంసథి లకు మద్ద తు కూడా ఇసు్తంద్.
స్వచ్ంద సభు్యలు శరామదానంలోనూ మరియు యంతారిలను
సమీకరించటంలోనూ నిమగనామవుతార్. పరిస్త ుతం ఈ
వాటర్ బా్యంకులో 112 మంద్ సభు్యలు ఉనానార్, వీరంతా
జిలాలాలోని
312
జలాశయాల
పునర్దధి రణను
చేపడుతునానార్.

మలిచింగ్: మలి్చంగ్ అనేద్ మొక్కల పెర్గుదలకు
మరియు
అభివృద్ధికి
అనుకూలమ�ైన
పరిసథి ితులను
సృషి్ంచడానికి మటి్ని కపే్ పరికిరాయ. బయో-డీగషేరాడబుల్ పాలాసి్క్
మలి్చంగ్ కవరలా ను ఉపయోగిస్త ునానార్, ఇవి పంట కోతకు
వచే్చ సమయానికి పూరి్తగా విచి్ననామ�ై మటి్లో
కలిసిప్ తాయ. మలి్చంగ్ వలన కలిగషే పరియోజనం ఏమిటంటే
అద్ నేల నుండి నీర్ ఆవిరి కావడానినా పరిమితం చేయటం
దా్వరా నేలలో తేమను నిర్వహించటానికి ఉపకరిస్త ుంద్. ఈ
పరికిరాయ కూడా కలుపు మొక్కల వృద్ధిని అరికడుతుంద్.
మలి్చంగ్ టెకినాక్ ను ఉపయోగించి సాగు చేయబడుతుననా
ముఖ్యమ�ైన పంటలలో అరటి, పుచ్చకాయ, కరూ్బజ,
బొ పా్య మరియు వంకాయలు ఉనానాయ. సాంపరిదాయక
విధానంతో ప్ లి్చతే మలి్చంగ్ వలన 30% నుండి 40% నీటిని
ఆదా చేయవచు్చ.

మ�ైకో్ర ఇరిగేషన్: బిందు సేద్యం, ర�యన్ గన్, సిప్ంర కలా ర్సా,
ర�యన్ హో స్ మాద్రిగానే నీటిని సమరధివంతంగా వాడుకునేలా
చూడటానికి జిలాలా యంతారింగం సూక్షమా సేద్యం (మ�ైకరాో ఇరిగషేషన్)
ను ప్ రి తసాహిస్త ్ ంద్. పరిధాన మంత్రి వ్యవసాయ నీటిపార్దల
పరిణాళిక (పరిధాన మంత్రి కృషి సించాయా యోజన) కింద
సూక్షమా సేద్యపు విధానాలకు మారషేందుకు ర�ైతులకు సహాయం
చేస్త ునానార్.

చెరకు పంట కోసం బిందు సేద్య పదధి త్ని
వాడుతునానార్, దీని వలన సాంపరిదాయక పదధి త్తో ప్ లి్చతే
50%కు పెైగా నీర్ ఆదా అవుతుంద్. సిప్ంర కలా ర్సా మరియు
ర�యన్ గన్సా నీటిని 60% కంటే ఎకు్కవగా ఆదా చేస్త ాయ.
ర�యన్ హో స్ ఇరిగషేషన్ లేదా సేప్ర ఇరిగషేషన్ విషయానికి వసే్త ,
ఇద్ జిలాలాలో పారిరంభించిన అపూర్వమ�ైన వ్యవసాయ విధానం.
నీటి వాడకంలో సమరధితను పెంచటంతో పాటు, ఇద్ పంటల
మ�ైకరాో వాతావరణానినా కూడా నియంత్రిస్త ుంద్.

కుండ నీటిపారుదల: నీటిని ఆదా చేయటంలో కుండ
నీటి పార్దల (పాట్ ఇరిగషేషన్) అనేద్ అత్యంత
సమరధివంతమ�ైన టెకినాక్సా లో ఒకటిగా ఉంద్. ఈ పద్ద త్లో,
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పరిత్ చుకా్క గణనీయమే!

నీటి బడెజె ట్: జిలాలాలోని అనినా గారామాల కోసం ఒక
వివరణాతమాక నీటి బడె్జట్ రూపొ ంద్ంచబడింద్. ఇద్ నీటి
సరఫరా అలాగషే నీటి అవసరం ర�ండింటినీ పరిగణనలోకి
తీసుకుంద్. భూగర్ జలం మరియు ఉపరితల నీర్
ర�ండింటినీ ల్క్కలోకి తీసుకోవటం దా్వరా నీటి సరఫరాను
కడుతూ; గౌరాండ్ వాటర్ బో ర్డు కటి్న ల్క్కల పరికారం భూగర్
జలాల వివరాలు తీసుకునానార్; మరియు పరితీ నిరి్దష్
గారామంలో వర్షపాతం వివరాల నుండి ఉపరితల నీటి వివరాలను
తీసుకునానార్. మరో పరిక్కన, నీటి కోసం కుటుంబ,
పారిశారామిక, వ్యవసాయ మరియు వాణిజ్య అవసరాలను
పరిగణనలోకి తీసుకోవటం దా్వరా నీటి అవసరాలను
ల్కి్కసా్తర్. ఫలితంగా వచి్చన అధ్క లేదా కొరత నీటిని ఆ
తర్వాత ల్క్కకటి్, విశ్లాషిస్త ార్.

అద్ పరిజా ఉద్యమం అయనపు్డు మాతరిమే విజయమే
అవుతుంద్. జల శకి్త అభియాన్ ను ఒక పరిజా ఉద్యమంగా
చేసే ధే్యయంతో విదా్యర్థిలను, సాధారణ పరిజానీకానినా
నిమగనాం చేస్త ూ జిలాలా యంతారింగం అనేక ఐఇసి పరిచారాలను
(హాట్ ఎయర్ బ�లూన్, భార్ ఏరా్టు
లా , వీధ్ నాటకాలు,
మొదల్ైనవి) చేపటి్ంద్.

– (తారిగునీర్ మరియు పారిశుదధి యా విభాగం, జల శకి్త
మంత్రిత్వ శాఖ)

3డి ఆకృత్ మాయేప్: పరితీ గారామ వివరాలను అరథిం
చేసుకోవటంలో సహాయపడటానికి గారామాల 3డి ఆకృత్
మా్యప్ ను తయార్చేయబడినద్. పరితీ గారామంలో ఒక నిరి్దష్
పారింతానికి సర�ైన చర్యను తీసుకోవటంలో ఈ ఆకృత్ మా్యప్
లతో పాటు నీటి బడె్జట్ ఉపకరిస్త ుంద్.
జ�ఎస్ఏ క్ంద ఐఇసి కారయేకలాపాలు: నీటి వాడకం
సమరధితను మ�ర్గుపరచటానికి తీసుకునే ఏ చర్య అయనా,

ఫిట్ ఇండియా ఉదయేమంలో
గా్రమ పంచాయతీల పాతరి

'ఫిట్ ఇండియా' - పరితీ వ్యకి్త శర్ర ధార్ఢ్యం మరియు
ఆరోగ్యం పటలా జాగరూకతతో ఉండేలా చేసే ఒక ఉద్యమానినా
గౌరవనీయుల్ైన భారత పరిధాన మంత్రి 29.08.2019న
పారిరంభించార్. ఈ ఉద్యమ పారిరంభ సమయంలో ఒక
పరిత్జఞా ను చేయంచార్. వయసు, నేపథ్యం లేదా శార్రక
ధార్ఢ్య సాథియతో నిమిత్త ం లేకుండా పౌషి్కత మరియు
శార్రక సమర్ద తను కలిగి ఉండాలని పరిత్ ఒక్కరూ
కోర్కునేలా పేరిరషేపించేందుకషే ఈ ఉద్యమానినా రూపకల్న
చేశార్. సూక్షమాంగా చెపా్లంటే, ఆరోగ్యకరమ�ైన జీవనశెైలికి
చెంద్న సానుకూల పరిభావం గురించి అవగాహనను పెంచి
మరియు ఆరోగ్యవంతమ�ైన జీవనశెైలిని అవలంబించి,
శార్రక ధార్ఢా్యనినా సాధ్ంచే విధానాల గురించి పరిజలను
చెైతన్యవంతులినా చేయటమే ఈ ఉద్యమ లక్ష్యం.
‘ఫిట్ ఇండియా’ను ఒక పరిజా ఉద్యమంగా చేయాలని
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ యంచింద్. ఈ
ఉద్యమంలో పాల్్గనేందుకు పి.ఆర్.ఐ.లను ప్ రి తసాహించాలని
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదరిశి రాషా్రీలను/
యుటిలను కోరార్. పరితీ గారామ పంచాయతీకి చెంద్న ఒక
వార్డు సభు్యడిని “గారామీణ కీరాడలు మరియు శార్రక ధార్ఢ్య

శుదధి మ�ైన నీర్ = మ�ర్గ�ైన జీవితం. దానినా పాడు చేయకండి.

కోఆరిడునేటర్”గా నియమించాలని పంచాయతీలకు సలహా
ఇచా్చర్. శార్రక ధార్ఢ్య పారిముఖ్యత అలాగషే స్ట్త ,ై
పుర్షులు ఇర్వురూ ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి వివిధ
వయో సమూహాలకు చెంద్న వ్యకు్తలు చేయగల
కార్యకలాపాల గురించి అతనికి అవగాహనను మరియు
శిక్షణను ఇవా్వలి.
ఫిట్ ఇండియాను ఒక ఉద్యమంగా నడపాలని అలాగషే
పరితీ మూడు న�లలకు ఒకసారి జరిగషే గారామ సభ
సమావేశాలనినాటిలో దానినా ఒక పరిధాన చర్చనీయాంశంగా
చేయాలని గారామ పంచాయతీల సర్ంచులందరికీ సలహా
ఇవా్వలని రాషా్రీలను కోరటం జరిగింద్. జి.పి.డి.పి. చేస్త ూ
ఫిట్
ఇండియా
ఉద్యమానికి
సంబంధ్ంచిన
కార్యకలాపాలనినాటినీ చేరా్చలని గారామ పంచాయతీలకు
సలహా కూడా ఇవ్వటం జరిగింద్.
మొత్త ం మీద, ఆ విధంగా గారామ పంచాయతీలు
కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్త ుండగా ఈ సూచనలు చాలా
ఫలవంతంగా నిరూపితం అవుతునానాయ.

– (ఎమ్ఓపిఆర్ వ�బ్ పేజ్)

గా్రమోదయ సంకల్్
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త్ ఒక్కరి జీవితంలో కీరాడలు మరియు ఆరోగ్య పారిముఖ్యత
అనేద్ అమూల్యమ�ైనద్. కీరాడలలో పాల్్గనటం వలన అద్
జటు్ సూ్ఫరి్తని అలవర్సు్తంద్, వూ్యహాతమాక మరియు
విశ్లాషణాతమాక
ఆలోచనను,
నాయకత్వ,
లక్ష్్యలను
ఏర్రచుకోవటం మరియు నష్ భయాలను ల్క్క చేయకుండా
తీసుకునే న�ైపుణా్యలను అభివృద్ధి చేస్త ుంద్. శార్రక ధార్ఢ్యం
గల మరియు ఆరోగ్యవంతుడెైన వ్యకి్త సమాజం మరియు దేశం
కూడా అదే ఆరోగ్యంతో ఉండేలా నాయకత్వం వహిస్త ాడు.
మన దేశ సమగరా అభివృద్ధికి కీరాడలు అత్యంత
ముఖ్యమ�ైన భాగంగా ఉనానాయ. కీరాడా రంగంలో భారతదేశం
గత కొనినా సంవతసారాలలో సిథిరమ�ైన పరిగత్ని సాధ్ంచింద్.
బరిహామాండమ�ైన ఈ సతా్తను పరిపంచ వేద్కపెై పరిదరిశించవలసిన
అవసరం ఉంద్. పరిత్భావంతుల్ైన మన యువతను
ప్ రి తసాహించవలసిన, వారికి అతు్యననాత పరిమాణాలు గల
సౌకరా్యలను, శిక్షణను ఇవ్వవలసిన సమయం ఇద్.
కీరాడాకార్లకు కీరాడలలో పాల్్గనాలనే బలమ�ైన సూ్ఫరి్తని
నింపవలసిన అవసరం మనకు ఉంద్, అద్ వారి నిజమ�ైన
సమరధితను పరిదరిశించటానికి ద్ హదం చేస్త ుంద్. అపు్డే

కీరాడలలో భారత్ సూపర్ పవర్ కావాలనే తన స్వపానానినా
సాకారం చేసుకోగలదు.
మన దేశంలో ఆడే అనినా కీరాడల కోసం ఒక పటిష్మ�ైన
ఫేరిమ్ వర్్క ను రూపొ ంద్ంచటం దా్వరా అట్ డుగు సాథియ వద్ద
భారతదేశంలో కీరాడల సంస్కృత్ని పునర్దధి రించటానికి
మరియు భారతదేశానినా ఒక కీరాడా రంగంలో గ్ప్ దేశంగా
నిలబ�ట్టానికి ఖషేలో ఇండియా కార్యకరామానినా పారిరంభించార్.
హ�ై-పవర్డు కమిటీ దా్వరా వివిధ సాథియల వద్ద వివిధ
కీరాడాంశాల పారిధాన్యతలో పరిత్భావంతులుగా గురి్తంచబడిన
కీరాడాకార్లకు 8 సంవతసారాల పాటు ఏటా ఐఎన్ఆర్ 5 లక్షల
వారి్షక ఆరిథిక సహాయం అంద్ంచబడుతుంద్. ఖషేలో ఇండియా
కార్యకరామంలో భాగంగా ఉననా ఖషేలో ఇండియా సూ్కల్ గషేమ్సా
ద్గువ ఇవ్వబడాడుయ: విలువిద్య, కీరాడలు, బా్యడిమాంటన్,
బాసె్కట్ బాల్, బాకిసాంగ్, ఫుట్ బాల్, జిమానాసి్క్సా, హాకీ,
జూడ్ , కబడీ, ఖో-ఖో, షూటింగ్, సి్వమిమాంగ్, వాల్బాల్, వ�యట్
లిఫి్ంగ్, మరియు ర�జిలాంగ్.
ప�ైన ప్ర్్కనని ధ్యేయాలను సాధించటానిక్, ఖేలో
ఇండియా కారయేక్రమానిని 12 వరా్గలుగా విభజించారు, అవి:

పాలోసిటుక్ వయేరాధిలను నియంత్రించాలని పి.ఆర్.ఐ.లకు సూచనలు

గౌరవ పరిధాన మంత్రి సా్వతంతరియా ద్నోతసావం
సందర్ంగా చేసిన తన ఉపనా్యసంలో పాలాసి్క్ వ్యరాధిల
నియంతరిణ
కోసం
కారా్యచరణకు
ఉపకరామించాలని
పిలుపునిచా్చర్. ఆ పరికారంగా ఈ 'పిలుపు'ను నిజం
చేయాలని భారత పరిభుత్వం నిర్ యంచింద్. పరిశుభరితే సేవ
(ఎస్.హ�చ్.ఎస్. - 2019) పరిచారంలో పాలాసి్క్ వ్యరాధిల
నియంతరినే గత సంవతసారాల పరిధాన ఇత్వృత్త ంగా
తీసుకునానార్. ఈ పరిచారం స్వచ్ భారత్ పరిజా ఉద్యమానినా
పునఃశకి్తవంతం చేయాలని మరియు ధారిమాక పరిదేశాలు, ర�ైలే్వ
సే్షను
లా , ఆసుపతురిలు, మండీలు మొదల్ైన పరిదేశాలతో సహా
బహిరంగ పరిదేశాల వద్ద గారామాలు మరియు మునిసిపాలిటీలలో
పాలాసి్క్ నియంతరిణను ముమమారం చేయాలని కోర్తోంద్.
ఆ పరికారంగా, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ గౌరవ
పరిధాని ఇచి్చన "పిలుపు"ను ఒక పరిజా ఉద్యమంగా చేపటా్లని
నిర్యంచింద్. ఎస్.హ�చ్.ఎస్. - 2019 సందర్ంగా పంచాయతీ
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రాజ్ సంసథి లు ఈ ద్గువ పేర్్కననావి అనుసరించేలా చూడటానికి
సూచనలు జార్ చేయాలని ఎమ్.ఓ.పి.ఆర్. కార్యదరిశి రాషా్రీలను
కోరార్.
•

•
•

పరితీ గారామ పంచాయతీలో ఒక పాలాసి్క్ వ్యరాధిల సేకరణ
కషేందారినినా పి.ఆర్.ఐ.లు గురి్తంచాలి.
సేకరించిన వ్యరాధిలను మండలాలు / జిలాలా కషేందారిలకు
రవాణా చేయటానికి పి.ఆర్.ఐ.లు సౌకరా్యలను
ఏరా్టు చేయాలి.
తమ గారామ పంచాయతీలలో పాలాసి్క్ వ్యరాధిల సేకరణను
నిర్వహించటం మరియు దాని పటలా అవగాహనను
కలిగించటానికి స్వయంగా నేతృత్వం వహించాలని
సర్ంచులను అడగాలి.

ఈ పరిచారంలో పి.ఆర్.ఐ.లు చుర్కుగా పాల్్గనానారని
గమనించటం జరిగింద్.
– సంకలన కర్త : ఎమ్.ఓ.పి.ఆర్.

నీటిని సంరక్ించటానినా మీర్ అనుసరించకప్ తే, మన జీవితం నీటిలో నుండి బయటపడిన చేపల మాద్రి అవుతుంద్

నీ

పరితీ ఇంటిలో కుళాయ

ర్ అనేద్ జీవితంలో అత్యంత కావాలిసాన అవసరాలలో
ఒకటి. మానవ అభివృద్ధికి హామీతో కూడిన తారిగునీర్
లభ్యత కీలకమ�ైనద్. పరిపంచ మానవ జనాభాలో 18% జనాభా
మరియు పరిపంచ పశువుల సంఖ్యలో 15% భారతదేశంలోనే
ఉంద్. అయనప్టికీ, పరిపంచ భూభాగంలో కషేవలం 2%
మరియు పరిపంచ తాజా నీటి వనర్లలో 4%ని మాతరిమే కలిగి
ఉంద్. అంచనాల పరికారం1: 1951లో, తలసరి వారి్షక తాజా
నీర్ లభ్యత 5,177 కూ్యబిక్ మీటర్లా ఉండగా, ఇద్ 2011లో
1,545 కూ్యబిక్ మీటరలా కు పడిప్ యంద్. ఇద్ 2019లో
దాదాపు 1,368 కూ్యబిక్ మీటర్లా ఉననాటు
లా అంచనా వేయగా,
తదుపరి 2025 నాటికి 1,293 కూ్యబిక్ మీటరలా కు
క్ీణించవచ్చని అంటునానార్. పరిస్త ుత ధ్ రణి కొనసాగుతుననా
యెడల, తాజా నీటి లభ్యత 2050కి 1,140 కూ్యబిక్ మీటరలా కు
పడిప్ నుంద్.
పెర్గుతుననా జనాభా మరియు విస్త రిస్త ుననా ఆరిథిక
కార్యకలాపాలతో, వ్యవసాయం, పరిశమ
రా , గురాహ, వినోద,
మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి మొదల్ైనటువంటి వివిధ
రంగాలలో నీటి కోసం డిమాండు పెర్గుతోంద్, జల వనర్లు
మాతరిమే పరిమితంగా ఉనానాయ. అందుచేత, పరిమిత లభ్యత
మరియు ప్ టీపడుతుననా డిమాండులా తారిగు నీటి నిర్వహణ
సమస్యను సంకిలాష్ం చేస్త ునానాయ. విపర్తంగా తోడేస్త ుననా
కారణంగా క్ీణిస్త ుననా భూగర్ జలాలు, తగినంతగా లేని
ర్ఛారి్జ, తకు్కవగా ఉననా నిల్వ సామరధి యాం, వాతావరణ
మార్్ల కారణంగా అనిశి్చత వర్షపాతం, కలుషితాల ఉనికి,
నీటి సరఫరా వ్యవసథి ల సరిగాలేని పనితీర్ మరియు నిర్వహణ
లాంటి ఇతర సవాళ్ళతో డిమాండు మరియు సరఫరాల మధ్య
వ్యతా్యసం మరింత విస్త రిస్త ్ ంద్.
దేశానికి సా్వతంతరియాం రావడానికి ముందు కాలంలో,
తకు్కవగా ఉననా అప్టి జనాభాకు నీటి నిర్వహణ వ్యవసథి లు
మరియు నిరామాణాలు తగినంతగా ఉండేవి. విభిననా వాతావరణ
పరిసథి ితులలో సాముదాయక అవసరాలను న�రవేర్చడానికి
సాంపరిదాయక విజాఞానానినా ఉపయోగిస్త ూ తమ స్వంత
వ్యవసథి లను రూపొ ంద్ంచుకోవడంలో సాథినిక సముదాయాలు
పరిసిదధి ్పొ ందార్. అయతే, పెర్గుతుననా జనాభా, వర్షపాత
ర్త్లో అంతరాయం, నిల్వలో తగు్గదల, నీటి కొరతకు
సంబంధ్ంచిన సవాళ్్ళ తీవరితరం అవుతునానాయ.
సా్వతంతారియానంతరం, గారామీణ జనాభాకు సురక్ిత తారిగు
నీర్ అంద్ంచటానికి గారామీణ నీటి సరఫరా కార్యకరామాలను
రాష్ రీ పరిభుతా్వలు అమలు చేశాయ. 1972లో, కనీస
అవసరాల కార్యకరామంలో భాగంగా, వేగవంతం చేసిన గారామీణ
నీటి సరఫరా కార్యకరామం (ఏ.ఆర్.డబు
లా యా.ఎస్.పి.) దా్వరా
భారత పరిభుత్వం రాషా్రీలకు మద్ద తు ఇవ్వటం పారిరంభించింద్.
అప్టి నుండి పరితీ గారామీణ కుటుంబానికి తారిగు నీర్
సౌలభ్యంగా ఉండేలా చూడటానికి రాషా్రీలు చేస్త ుననా
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పరిభుత్వం
అనేక
చర్యలు
చేపటి్ంద్.
మునుపటి
జాతీయ
గారామీణ తారిగు నీటి కార్యకరామం
(ఎన్.ఆర్.డి.డబు్య.పి.) 2017 కింద, ఏర్రచుకుననా
ధే్యయాలలో ‘సాధ్యమ�ైనంత వరకూ పరితీ ఇంటి ఆవరణలో
సురక్ితమ�ైన మరియు తగినంత తారిగు నీర్ సౌలభ్యంగా
ఉండేలా చేయటం’ అనేద్ ఒకటిగా ఉంద్, దీనిని ఐక్య రాజ్య
సమిత్ వారి సుసిథిరాభివృద్ధి లక్ష్్యల (యుఎన్-ఎస్.డి.జి. 6)
తో పాటు 2030 నాటికి సాధ్ంచాలని పరిత్పాద్ంచుకునానార్.
తారిగునీర్ మరియు గృహ పరియోజనాల కోసం గ్టా్ల
దా్వరా గారామీణ పారింతాలకు నీటి సరఫరా అనేద్ చాలా
సంకిలాష్మ�ైన మరియు సవాలుతో కూడిన పని. అనేక
సంవతసారాలుగా, నీటి సరఫరా కార్యకరామాల నుండి కొనినా
ముఖ్యమ�ైన పాఠాలను నేర్్చకునానాం, అందులో చేరి ఉననా
అంశాలు:
i)
మూలధన అవసరాలు అలాగషే ఆపరషేషన్ మరియు
మ�యంటెన�న్సా (ఓ అండ్ ఎమ్) ర�ండింటినీ తీర్చడానికి
తగినంతగా పెట్ ుబడులు లేకప్ వటం నీటి సరఫరా
వ్యవసథి లు
అసంపూర్ ంగా
మరియు/లేదా
పనిచేయకుండా ప్ వటానికి దారితీయటం;
ii)

iii)

iv)
v)
vi)
vii)

డిఒడబులాయాఆర్, ఆర్.డి. అండ్ జి.ఆర్. భవిష్యత్ జనాభా అంచనా ఆధారిత మద్ంపు

నీటిని ఆదా చేయండి... అద్ చెటలాపెై పెరగదు.

గారామీణ నీటి సరఫరా పథకాలలో చాలా వరకూ
భూగర్ జలాలపెై ఆధారపడి ఉండటం, వ్యవసాయ
పరియోజనాల కోసం భూగర్ జలాలను అత్యధ్కంగా
తోడేయటం వలన వ్యవసథి లు వాటి నిర్్త కాలం అవి
పనిచేయకప్ వడానికి దారితీయటం;
ఆకి్వఫెర్ ర్ఛారి్జ, వర్షపు నీటి సేద్యం, జలాశయాల
పెరిగిన
నిల్వ
సామరధి యాం,
రిజరా్వయర్లా,
పూడికలను తొలగించటం లాంటి వనర్ల సుసిథి ర
చర్యలు నీటి సరఫరా వ్యవసథి ల జీవిత కాలానినా
మ�ర్గుపర్సా్తయ;
చాలా తరచుగా, పథకాలను సరిగా నిర్వహించకప్ వటం
పెట్ ుబడి వృధా కావటానికి దారితీసు్తంద్;

సేవలను అంద్స్త ామననా పూచీ ఉంటే, నీటి కోసం
చెలిలాంచటానికి సమాజం నుండి అంగ్కారం ఉంటుంద్;

సేవలను అంద్ంచటంపెై దృషి్
సారించటానికి
వినియోగించే వారి మనో ధ్ రణిని అభివృద్ధి
చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంద్;

గారామంలో సుసిథిర నీటి సరఫరా వ్యవసథి అనేద్ సామాజిక
యాజమాన్యంపెై ఆధారపడి ఉంటుంద్ మరియు
అందువలన నీటి సరఫరా వ్యవసథి లలో పరిణాళిక,
అమలు, నిర్వహణ, ఓ అండ్ ఎమ్ లో
గా్రమోదయ సంకల్్
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సాంకషేత్కపరిజఞా ానానినా వాడటం అవసరం. ఇద్ జల్ జీవన్
మిషన్ ధే్యయానినా దాని అక్షర సూ్ఫరి్తతో సాధ్ంచడంలో
ఉపకరిస్త ుంద్.

సముదాయాలను నిమగనాం చేయటం అత్యవసరం.
గుజరాత్ లో నీర్ మరియు పారిశుదధి యా నిర్వహణ
సంసథి (డబ్లా యు.ఏ.ఎస్.ఎమ్.ఓ.), ఉత్త రాఖండ్ లో
స్వజల్ లాంటి విజయవంతమ�న
ై చర్యలు మరియు వివిధ
రాషా్రీలలో పరిభుతా్వలు మరియు పరిభుతే్వతర సంసథి లు
తీసుకుంటుననా అనేక ఇతర చర్యలు ఈ వనర్లు
మరియు వ్యవసథి ల సుసిథిరత దీర-్ఘ కాలం ఉండేలా
చూడటానికి సాముదాయక యాజమాన్యం కీలకమ�న
ై ద్
అని నిరూపించాయ.
గత ఐదు సంవతసారాలలో, గృహ నిరామాణం,
్త , వంట గా్యస్, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆరిథిక
మర్గుదొ డులా, విదు్యతు
సేవలు, సామాజిక భదరిత, బారిడ్ బా్యండ్ కన�క్ివిటీ, రహదార్లు
మొదల్ైనటువంటి పారిథమిక సేవలను అంద్ంచటంలో
పరిభుత్వం చూపుతుననా పరితే్యక శరాదధి కారణంగా, ఇపు్డు
'సులభ జీవనం'ను మ�ర్గుపరచుకోవటానికి, పరిజలు తమ
ఇంటి అవరణలలో గ్టా్ల దా్వరా నీటి సరఫరా కావాలని
తారి్కకంగా కోర్కుంటునానార్. ఇంటి ఆవరణలలో తాగునీటి
లభ్యత హామీ అనేద్ గారామీణ పరిజల ఆరోగ్య మరియు
సామాజిక-ఆరిథిక పరిసథి ిత్ని మ�ర్గుపరచటమే కాకుండా, ఇద్
గారామీణ మహిళలు మరియు బాలికల శరామను కూడా
తగి్గస్త ుంద్.
ఈ నేపథ్యంలో, జల్ జీవన్ మిషన్ (జ�జ�ఎమ్)
పారిరంభించబడింద్, 2024 నాటికి పరితీ గారామీణ కుటుంబానికి
నీర్ వచే్చ ఇంటి కుళాయ కన�క్షన్ (ఎఫ్.హ�చ్.టి.సి. ఫంక్షనల్ హౌస్ హో ల్డు టా్యప్ కన�క్షన్)ను అంద్ంచడమే దీని
ఉదే్దశ్యం. ఈ కార్యకరామం కుటుంబ సాథియలో సేవా పంపిణీపెై
దృషి్ సారిస్త ుంద్, అంటే నీటి సరఫరాను కరామ పారిత్పద్కన
తగిన పరిమాణంలో మరియు తగిన నాణ్యతలో అని అరథిం.
దీనికి నీటి సరఫరా పథకాల పరిణాళిక మరియు అమలు, జల
వనర్ల అభివృద్ధి , నీటి శుద్ధి, సరఫరా, గారామ పంచాయతీ /
సాథినిక సముదాయ సాధ్కారిత, సేవా పంపిణీపెై దృషి్, ఇతర
భాగసా్వములతో భాగసా్వమ్యం, ఇతర కార్యకరామాలతో
మమేకం కావటం, కార్యకరామంలో పదధి త్ పర్యవేక్షణ మరియు
సేవల నాణ్యతను కాపాడటానికి స్వయంచాలకంగా సేవా
పంపిణీ
వివరాలను
గరాహించటంలో
ఆధునిక
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భారత రాజా్యంగానికి 73వ సవరణ దా్వరా తారిగునీర్
విషయానినా పదకొండవ షెడూ్యలులోకి తీసుకువచి్చ, దాని
నిర్వహణను గారామ పంచాయతీలకు అప్గించింద్. దీనిని
దృషి్లో ఉంచుకుని, జ�జ�ఎమ్ కింద, తారిగు నీటి సౌకరా్యలతో
సహా గారామం లోపల నీటి సరఫరా వ్యవసథి ల పరిణాళిక, అమలు,
నిర్వహణ, కార్యశీలత మరియు నిర్వహణలో గారామ
పంచాయతీలు మరియు సాథినిక సమాజం కీలక పాతరిను
వహిస్త ాయ.
రాజా్యంగంలో పేర్్కననాటు
లా గా గారామ పంచాయతీలు
తమ విధులను నిర్వహించటంలో పరిజా ఆరోగ్య ఇంజనీరింగ్
విభాగాలు (పి.హ�చ్.ఇ.డి.)/ గారామీణాభివృద్ధి మరియు
పంచాయతీ రాజ్ / రాషా్రీలలో గారామీణ తారిగునీటికి చెంద్న
ఆర్.డబు
లా యా.ఎస్. విభాగాల ఇన్-ఛార్్జ లు తోడ్డతార్.

వికషేందీక
రి రించిన, డిమాండుతో నడిచ,ే సాముదాయక
నిర్వహణతో కూడిన కార్యకరామ అమలు సా్తనిక సముదాయాలలో
‘తమ స్వంతదననా అనుభూత్ని’ కలిగిస్త ుంద్, విశ్వసనీయ
వాతావరణానినా సృషి్స్త ుంద్, పారదరశికతను తీసుకువచి్చ
మ�ర్గ�న
ై అమలు మరియు నీటి సరఫరా వ్యవసథి ల దీర-్ఘ కాల
కార్యశీలత మరియు నిర్వహణ (ఓ అండ్ ఎమ్)కు దారితీసు్తంద్.
ఇద్ పరితీ కుటుంబానికి సరఫరాలో నాణ్యత ఉండేలా మరియు
సరఫరా కరామబదధి ంగా జరిగల
షే ా, తదా్వరా ఈ సేవలకు చెలిలాంపుకు
అంగ్కరించేలా కూడా చూసు్తంద్. ఇతర పరియోజనాల కోసం నీటి
సరఫరా మళి్ళంపు సంఘటనలు కూడా నియంత్రించబడతాయ.

నీటి సరఫరా రంగంలో అనేక మంద్ భాగసా్వములు
పనిచేస్త ునానార్, అందులో పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి
(ఆర్ అండ్ డి) సంసథి లు, టరిస్ ులు, ఫౌండేషన్సా, పరిభుతే్వతర
సంసథి లు (ఎన్.జి.ఓ.లు), గారామ సంసథి లు (విఓలు),
సాముదాయక ఆధారిత సంసథి లు (సిబిఓలు), స్వయం
సహాయక సమూహాలు (ఎస్.హ�చ్.ఎఫ్.జి.లు), వినియోగ
సమూహాలు, కార్్రషేటలా ు, అంతరా్జతీయ ఏజ�నీసాలు మరియు
పేర
రి ణ పొ ంద్న వ్యకు్తలు ఉనానార్. నీర్ అనేద్ పరిత్ ఒక్కరి
పనిగా చేయటానికి, జ�జ�ఎమ్ కింద పెట్ ుకుననా లక్ష్్యలను
మరియు దీర్ఘ-కాల తారిగు నీటి భదరితను సాధ్ంచటానికి ఈ
సంసథి లు/ వ్యకు్తలతో పాటు పనిచేయాలి మరియు
భాగసా్వమా్యలను ఏరా్టు చేసుకోవటానికి పాటుపడాలి.
భాగసా్వములందరూ
కలిసికటు్గా
నీటి
సంరక్షణ
పరియతానాలను చేయటానికి నీటి ఎద్ద డి గల జిలాలాలలో
ఇప్టికషే పరిభుత్వం జల శకి్త అభియాన్ అనే పేర్తో ఒక
పరిచారానినా తీక్షణంగా చేస్త ్ ంద్.
– జి. ఎస్. ష�ఖావత్
గౌరవ జల శకి్త మంత్రివర్్యలు, తారిగునీర్ మరియు
పారిశుదధి యా విభాగం
నీటిని స్ష్ ంగా ఉండేలా చూడండి లేదా మీ పిలలాలు కనీనార్ కార్సా్తర్.

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

నీటి సంరక్షణకు శరాదధిగా మన వంతు కృషి చేద్ద ాం.

@MoHFWIndia

@MoHFW_INDIA

mohfwindia

గా్రమోదయ సంకల్్
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మధయే పరిద్శ్ యొక్క గా్రమ పంచాయత్ :
నీటి సంరక్షణ దిశగా పరియతానిలు

"దపి్కతో ఉనని మనిషిక్ బంగారం ఉనని సంచి కంటే ఒక నీటి
చుక్క ఎంతో అమ్లయేమ�ైనది"

ఈ విషయం పటలా అవగాహనతో, మధ్య పరిదేశ్ లోని
గారామ పంచాయత్ సమాజం ముందు కొనినా ఉదాహరణలు
నిలిపింద్. అలాంటిదే ఒక ఉదాహరణ జబలూ్ర్ జిలాలాలోని
పాడువా గారామ పంచాయతీకి చెంద్నద్.

ఖాసారి న�ంబర్లా 144 మరియు 167లతో 1.96 హ�క్ార్లా
మరియు 2.13 హ�క్ారలా భూమి ఉంద్, ఇద్ నిజానికి
పరిభుతా్వనికి చెంద్న చెర్వు, దీనిని గారామసు
్త లు తమ
పశువుల నీటి అవసరాలు మరియు వ్యరాధిలను
పారషేసేందుకు ఉపయోగిస్త ునానార్. కానీ త్వరలోనే దీనిని
గారామంలోని
పరిభావవంతమ�ైన
వ్యకు్తలు
సా్వధీనం
చేసుకునానార్.
అందుచేత
గారామసుథిలు
దానిని
ఉపయోగించలేకప్ తునానార్.
చివరికి జిలాలా పంచాయతీ, జానపద్ పంచాయతీ
మరియు గారామ పంచాయతీలు ఈ చెర్వులో పూడిక తీసి,
దీనిపెై ఆకరామణలు తొలగించాలని పరిత్పాదన చేసి, తీరామానం
చేసుకునానాయ. ఈ పనిని పూరి్త చేయటంలో వారికి జిలాలా
పంచాయతీ (మాజీ) సిఇఓ శీరామత్ హరి్షకా సింగ్ మరియు
జనపద్ పంచాయతీ సిఇఓ శీరా మనోజ్ సింగ్ సహాయ
సహకారాలను అంద్ంచార్.
దీని తర్వాత, గారామ పంచాయత్ సర్ంచ్ శీరా శివ
పటేల్ తమ స్వంత ఖర్్చతో భూమిని సమం చేయటానికి
పేరిరషేపించార్. కొనినా అవగాహనా కార్యకరామాల సహాయంతో
నీటి సంరక్షణ కోసం గారామసు్తలకు సర్ంచ్ అవగాహనను,
సాంకషేత్క విజాఞానానినా మరియు పేరిరణను పెంపొ ంద్ంచే
కార్యకరామాలు ఏరా్టు చేశార్.
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ఇపు్డు ఈ చెర్వులు సమీపంలోని 15 గారామాలలో
భూగర్ జల సాథియ పెరగడానికి ద్ హదం చేశాయ. వ్యవసాయ
భూమిలోని దాదాపు 60 ఎకరాలలో నీటి పార్దల కోసం
దాదాపు 25 మంద్ ర�ైతులు డీజిల్ పంపు దా్వరా నీటిని
ఉపయోగిస్త ునానార్.

దీని తర్వాత, గౌరవ పరిధాన మంత్రి శీరా నరషేందరి మోడి
మరియు అప్టి మధ్య పరిదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శీరా కమలనాథ్
దా్వరా నీటి సంరక్షణ గురించిన లేఖ చెర్వులో పూడికను
తీసే పరికిరాయను వేగవంతం చేసింద్ మరియు "సామూహిక
వరిక్ష్రోపణ" సమయంలో 20.06.2019 నాటికి అద్ పూరి్త
అయంద్. దీని ఫలితంగా గారామసు్తలు ఈ నీటిని పశువులకు
తారిగునీర్గా
అలాగషే
వ్యవసాయ
పనులలోనూ
ఉపయోగించుకోగలగుతునానార్.
ఇంకా
సా్వవలంబనకు
మరియు మహిళల స్వయం సహాయక సమూహాలకు అదనపు
ఆదాయం కోసం, ఈ చెర్వులను ల్జుపెై ఇచే్చ పరిణాళికను కూడా
పరిత్పాద్ంచార్.
– (ఎమ్.జి.ఎస్.ఐ.ఆర్.డి., మధ్య పరిదేశ్)

బంగారం కంటే నీర్ ఎంతో అమూల్యమ�ైనద్

నీటి సంరక్షణలో గా్రమ పంచాయతీల
విజయ గాధలు

సర్ంచ్
ljiapఅక్కయయే
nhnh dsమాటలో
cksy లో
గా్రమ పంచాయతీ
కారయేకలాపాలలో
పాల్్గనటం ఒక
విధిగా
vi.kk
QtZ le>
ds uS] Lo'kklu
eS lk>h
మనం అంతా అనుకోవాలి.

c.kuk lS]

ఇంకా
చినది ఏదె
ైనా
tks gksమన
lkjsగా్రమ
xkeపరియో
dsజనాలకు
fgr eS]సంబంధి
bZlk ంfopkj
okMZ
దానిని వారుడు సభలో చరిచించాలి.

lHkk esa dj.kk lS]

డు సభ సమావే
అందువలన,
ాలకు
గరిషokMZ
్ఠ సంఖయేలో
blhfy, eSవారు
a dguk
pkgwశa lw
a fd
lHkkహాజరు
dh
కావటం దా్వరా ఈ విధిని నెరవేరాచిలని మీ అందరినీ నేను
cSBdks
esa T;knk rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk
ధి సతి ుa నానిను.
అభయేరి

QtZ fuHkkvksA

okMZ lHkk& okMZ lHkk iapk;rh jkt O;oLFkk
వార్డుNksసభ
- వార్డు సభbdkbZ
అనేద్ gSపంచాయతీ
dh lcls
Vh ç'kklfud
A xzke iapరాజ్
k;r
వ్యవసథి లో అట్ డుగు సాథియలో పనిచేసే అత్యంత చిననా
{ks= dks tula[;k ds vk/kkj ij dqN Hkkxksa esa ckaVk
పరిపాలనా యూనిట్. పంచాయతీ ఏరియా "పారింతీయ
tkrk
gS] ఏరి
ftUgs
a çkns
f'kd
puడు లు"
{ks= అని
;k okMZ
dgk
ఎలకొ్రల్
య
ాలు"
లేదfuokZ
ా "వార్
పిలవబడే
tkrk
A okMZ ds విభజించబడి
Hkhrj jgus okyk
ernkrk
ml
అనేక gSభాగాలుగా
ంద్. gjఒక
వార్డులోని
పరితీ నివాస్ట
డు సభలో
ఉంటార్.
okMZ
lHkk dkవార్
lnL;
gksrసభు్యడుగా
k gSA ernku
}kjk pqపరిuతీk
వార్డు నుండి ఎనినాక�ైన పరిత్నిధ్ గారామ పంచాయతీ
x;k
budk çfrfuf/k ¼okMZ lnL;½ xzke iapk;r dk
సభు్యడుగా ఉంటార్. గారామ సభ అనేద్ ఒక సాథినిక
lnL;
gksrk gSA okMZ lHkk ,d LFkk;h fudk; gS vkSj
సంసథి మరియు పంచాయతీ రాజ్ వ్యవసథి లో కీలక
iaభాగంగా
pk;rh కూడా
jkt O;oLFkk
ఉంద్. dk ,d egRoiw.kZ vax HkhA
వారుడుlHkk
- సభdh
సమావే
శం
okMZ
cSBd
వార్
సభdhసమావే
ం కరామ vaవిరామాల
okMZ డు lHkk
cSBd శfu;fer
rjky ij gksవద్ద
uh
నిర్వహిస్త ార్. ఎనినాక�ైన వార్డు సభు్యడు సమావేశానికి
pkfg,A
fuokZfpr ఆయన/ఆమ�
okMZ lnL; lHkkదానికి
dh cSBdఅధ్యక్షత
cqykrk
పిలుపునిచి్చ,
gSవహి
vkSసj్త ార్.
bldh v/;{krk djrk gSA

5•

6•

7-

okMZ ds vanj LVªhV ykbVksa] lM+d ds fdukjs
వీధ్ ద్పdsాలు,uy]
రోడుడు lkoZ
పరిక్కన
తారిగు 'kkS
నీటి
కుళాయలు
ikuh
tfud
pky;
tSlh
మరియు పరిజల కోసం మర్గుదొ డలా ు లాంటి పరిజా
;kstukvksa ds fy, lgh LFkku lq>kukA
సౌకరా్యల

ఏరా్టు

కోసం

వార్డులో

అనువ�ైన

okMZ
ds vanసూచించటానికి
j LokLF; vkS.j LoPNrk tkx:drk
పరిదేశాలను
dk;Z
djukA
వార్డుØ
లోe పరి
శుభరిత మరియు స్వచ్త గురించి

అవగాహనను
కలిగించటానికి
ఒక cuk,
కార్యకరాj[kukA
మానినా
okMZ
ds vanj lkekftd
lejlrk
వా్యపి్త చేయటం.

•
వార్vkS
డు లోj సాంఘి
okMZ
lHkk
dksjeక సామరస్యతను నిర్వహించటానికి.

fdls
Hkh okMZ
js ek.kl] tn okMZ lHkk eS vkoS]
వారుడు సభ
మరిds
యHkrs
ు కోరమ్
rc gh iwjk gks dksje] vj t#jrka iS ppkZ gks ikoS]

కోరమ్ అంటే వారుడు సభలో అభివృదిధి పరిణాళికలను
చరిచించటానిక్ సమావేశంలో వారుడుకు చెందిన సభుయేలు
blhfy, eSa dguk pkgwa lwa fd okMZ lHkk dh cSBdksa esa T;knk
కనీసంగా అవసరమ�ైన సంఖయేలో హాజరు కావటం.

rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk QtZ fuHkkvksA

అందుకే వారుడు సభ సమావేశానిక్ ప�దదా సంఖయేలో రావాలని,
okMZ lHkk dh cSBd esa lacaf/kr okMZ ds lkjs
మీ విధులను నెరవేరాచిలని నేను చెపతి ునానిను.

ernkrkvksa dks Hkkx ysuk pkfg,] D;ksafd ;g lHkh
సంబంధ్త వార్డుకు చెంద్న ఓటరలా ందరూ వార్డు సభ
ernkrk okMZ lHkk ds lnL; gksrs gSaA okMZ lHkk dh
సమావేశంలో ఖచి్చతంగా పాల్్గనాలి, ఎందుకంటే ఓటరలా ందరూ
గారామdh సభ
సమావే
శ a ఎజ�
ండాలో aచేdsర్చడానికి
ml సభు్యలుగా
okMZ ds fuokZ
fpr iapఎనినాక�
k;r lnL;
vFkkZr
okMZ
LFkkuh;
t:jrks
o leL;kvks
vkèkkj v/;{krk
ఆ వార్డు-సభ
ఉంటార్.
ైన పంచాయతీ
పరి
త్
పాదనాలను
తయార్చే
య
టం.
lnL;
aA okMZ lHkk
esa mifLFkr
U;wure
సభు్యడు
లేదాdjrs
వార్డుgSసభు్యడు
ఈ సమావే
శానికి అధ్యక్షత
ij xzke lHkk esa ppkZ gsrq çLrko rS;kj djukA okMZ
పథకాల పారిధాన్యత మరియు వార్డులో అమలు వహిస్త ార్. సమావేశంలో హాజర్గా ఉండవలసిన కనీస
okMZ esa ykxw dh కార్యకరా
tkus మ
okyh
;kstukvks
a rFkk vko';d lnL;ksa dh la[;k dks dksje dgrs gSaA ;g
చేయవలసిన
ాల
అభివృద్ధి ని సభు్యల సంఖ్యను కోరమ్ అంటార్, దీనిని రాషా్రీలు
je jkT;ksa }kjk r; fd;k tkrk gSA
fodkl
dk;ZØeksa dh çkFkfedrk r; djukA dks
నిర్
యంచటం.
నిర్ యసా్తయ. ఏదెైనా కారణంగా, నిర్్త గడువు సమయంలో

okMZ
'kfä;ka
j ftEes
nkfj;ka
వార్డుlHkk
సభ dh
యొక్క
అధ్కvkS
ారాలు
మరి
యు% బాధ్యతలు
•
1•

2•
3•
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శానికి okMZ
కోరమ్lHkk
పూరి
ల, fu;r
పూరి్త కోరమ్
పరి
త్ పథకానికి
ద్నlgh
పరియో
ైన సమావేfdlh
fdlh
Hkh ;kstukచెంdks
yksజనాలను
xksa rd igqఅసల్
apkuk]
dh్త గాcSలేBని
d యె
ds డfy,
le;
కోసం
ఆ
సమావే
శ
ం
వాయదాపడుతుంద్
,
తర్వాత
లబి్ద
దార్లకు
చే
ర
ల
షే
ా
చూడటం.
ftudks bu ;kstukvksa dh vly esa t:jr gSA ij ;fn dksje iwjk ugha gksrk gS] vkSj dksje u iwjk
పెన్షన్ మరియు గారాంట్-ఇన్-ఎయడ్ పథకాల కింద సమావేశం కోసం భవిష్యత్ తేదీని నిర్ యసా్తర్ మరియు
Bd LFkfxr
blds
isa'ku vkSj vuqnku
ikus dh fLFkfr esa okMZ esa djus
చట్ బదధిds
మ�dkj.k
ైన పరిత్cSపాదనల
కిందdh పేtkrh
ర్్కననాgS rks
పరికిరాయ
ను
లబి్ద దార్లను గురి్తంచి, ధృవీకరించడం
dksbZ ్త ర్.
vkxs కనుక
dh rkjh[k
dh tkuh గరి
pkfg,A
అనుమత్సా
వార్డు r;
సభు్యలందరూ
ష్ంగా
ykHk ysus okys O;fä;ksa dk lR;kiu djukA fy,
మారి
2020
ekpZ చి2020

vkiముఖ్యమ�
ugha tkurs
a] rks I;kls
O;fä తేls, అడి
ikuhగిdk
iwNsaA.
దాహంతో ఉననా మనిషికి నీర్;fn
ఎంత
ైనద్ gSమీకు
తెలియకప్
తెలegRo
ుసుకోండి

హాజర�ై, గారామ
చూడాలి.

అభివృద్ధి లో

భాగసా్వములు

అయ్్యలా

గా్రమ సభ పారిముఖయేత

ఖాళీగా కూర్చిని మీ సమయానిని మీరు ఎందుకు వృధా
చ్సతి ునానిరు,
గా్రమ-సభ సమావేశంలో పాల్్గనటానిక్ మీరు ఎందుకు
వెళ్ళటం లేదు మరియు అభివృదిధి గురించి ఎందుకు
మాటాలోడటం లేదు,
అందుకే వారుడు సభ సమావేశానిక్ రావాలని, మీ
విధులను నెరవేరచిమని మీకు చెపా్లని నేను
కోరుకుంట్నానిను.
గారామ సభ యొక్క శకి్త - గారామ సభ అంటే ఐక్యత.
ఐక్యత అంటే పరస్ర చర్చల దా్వరా సమస్యలను
పరిష్కరించుకోవటం.
పరిజాసా్వమ్యం అంటే "పరిజలతో, పరిజల కోసం,
పరిజలచే"గా
నిర్వచించబడింద్.
అద్
పరిజలే
సరా్వధ్కార్లు అని చూపుతుంద్. గారామ సభ అనేద్
పంచాయతీ రాజ్ వ్యవసథి కు చెంద్న పారిథమిక మరియు
అట్ డుగు సాథియ సంసథి . అక్కడ నివశిసు
్త ననా మరియు
18 సంవతసారాలకు మించిన వయసు గల పౌర్లందరూ
దాని సభు్యలే.
గా్రమ సభ సమావేశం
వార్డు సభ సమావేశం కరామ విరామాల వద్ద
నిర్వహిస్త ార్. అయనప్టికీ అవసరం అయనపు్డలాలా
అనేక సార్లా సమావేశాలు జర్గుతాయ. గారామ సభ
సమావేశానినా ఏరా్టు చేయటం అనేద్ పంచాయతీ
సర్ంచి బాధ్యత మరియు పరితీ సమావేశానికి ఆయనే
అధ్యక్షత వహిస్త ార్. గారామ సభ సమావేశానికి హాజర్
కావాలిసాన సభు్యల సఖ్య (కోరమ్)ను రాషా్రీలు
నిర్ యసా్తయ. కోరమ్ పరికారం కనీస సంఖ్యలో సభు్యలు
హాజర్ కాని యెడల, ఆ సమావేశంలో తీసుకునే
నిర్ యాలు చెలలావు.
మహిళలు మరియు సమాజంలోని అనిని వరా్గల వారు
పాల్్గనేలా చూడటం
గారామ పంచాయతీ వికాస్ యోజనా (జి.పి.వి.వ�ై.)
కింద పనుల పరికిరాయ గారామ సభ పారిముఖ్యత/సాథియని
పెంచుతుంద్. గారామాభివృద్ధి కి పరిణాళికలు రచిసూ
్త నే,

మీర్ వర్షపు నీటి సేద్యం చేస్త ునానారా? చేయని యెడల, నేడే పారిరంభించండి!

షెడూ్యలుడు కులాలు, షెడూ్యల్డు తెగలు, వ�నుకబడిన
తరగతులు, సమాజంలోని మహిళలు, బాలలు ఇంకా
ఇతర వ�నుక బడిన వరా్గల వారి ఉననాత్పెై తప్నిసరిగా
దృషి్ సారించాలి. గారామ సభ సమావేశాలలో వారి
ఔతాసాహికత మ�ర్గా్గ ఉండేలా చూడటానికి గాను,
షెడూ్యలుడు కులాలు, షెడూ్యల్డు తెగలు మరియు ఇతర
వ�నుకబడిన వరా్గలకు చెంద్న పరిజలు నివశించే
పారింతాలు మరియు పరిదేశాలకు ఈ సమావేశ సమయం,
వేద్క, ఎజ�ండా మరియు ఇతర వివరాల గురించి
తప్నిసరిగా తెలియపరచాలి. వారి సమస్యను చేపటి్
వారి విశా్వసానినా పొ ందేందుకుగాను పారిధాన్యతా
పారిత్పద్కన పరిష్కరించాలి.
కొనినా మినహాయంపులు వద్లేసే్త, గారామ సభ
సమావేశాలలో సాధారణంగా మహిళల హాజర్ తకు్కవగా
ఉంటుంద్ మరియు వార్ హాజర్ అయనా, తమకు
అనుకూలమ�ైన వాతావరణం కనబడనందున తమ
అభిపారియాలను
చెప్టం
మరియు
మహిళలకు
సంబంధ్ంచిన సమస్యలను లేవన�త్తటం తమకు కష్ మని
వార్ భావిసా్తర్. కొనినా పురోగాతమాక రాషా్రీలలో, ఏదెైనా
అలాంటి సమస్యను తొలగించటానికి గారామ సభ సమావేశం
ముందు మహిళా సభను నిర్వహిస్త ునానార్.
గా్రమ సభ
పరికటన
•

•

•

•

సమావేశం నిర్వహించటానిక్

అధికారిక

సమావేశం యొక్క నిర్్త తేదీకి కనీసం ఒక వారం
ముందు గారామ సభ సభు్యలు / ఓటర్లా అందరికీ
తెలియపరచాలి.

అలాంటి సమావేశం నిర్వహించే తేదీ, సమయం,
వేద్క మరియు చరి్చంచే విషయాల గురించిన
సమాచారం ఆ పరికటనలో తప్నిసరిగా
ఉండాలి.

గారామ సభ గురించిన సమాచారానినా డపు్
వేస్త ూ పరికటించటం దా్వరా మరియు పంచాయతీ
భవనం,
పాఠశాలలు
మరియు
సాథినిక
మార�్కటలా లో నోటీసును అత్కించటం దా్వరా
తెలియపరచాలి.
గారామ సభలో చరి్చంచవలసిన అంశాల గురించి
స్ష్ ంగా పెద్ద అక్షరాలలో కనిపించేలా, చాలా
సులభంగా
అరథి ం
చేసుకోగల
భాషలో
వారియబడాలి.

– పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ

గా్రమోదయ సంకల్్
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పాలవంగుడి గా్రమ పంచాయత్,
జిలాలో: శవగంగ; రాషటురీం: తమిళనాడు

గా్రమంలో గురితించిన సమసయే/ సవాలు/ అవకాశం
వివరణ

1.

పాలవంగుండి అనేద్ తమిళనాడు రాష్ ంరీ లోని
శివగంగ జిలాలాలో ఉననా కళ్ళల్ బాలాక్ లో ఉననా ఒక గారామ
పంచాయతీ. జిలాలా పరిధాన కారా్యలయం నుండి ఉత్త రం
వ�ైపు 48 కి.మీ.ల వద్ద ఉననాద్. అక్ష్ంశం 10.13 మరియు
రషేఖాంశం 78.2ల మధ్య పాలవంగుడి గారామం ఉంద్. ఈ
గారామంలో దాదాపు 500 కుటుంబాలు నివశిసు
్త నానాయ
మరియు వారి వృత్్త వ్యవసాయం. ఈ గారామం చుటూ
్
కలాచి కానమాయ్, త్ర్మేని కానామాయ్, పాలవంగుడి
కానామాయ్, సెంగని కానామాయ్ మరియు పెరియవటి్
కానామాయ్ లాంటి సరసుసాలు ఉనానాయ మరియు గారామంలో
శివన్ ద్వాలయ కోనేరు, నలలో తనిని ఊరణి మరియు
అమ్మన్ కోవిల్ ఊరణి లాంటి మూడు సరసుసాలు ఉనానాయ.

2.

భారీగా ఆక్రమించబడిన జలాశయాలు

ఈ పారింతానినా బీడు భూమి పారింతంగా
వర్్గకరించార్, మనుగడకు కషేవలం వర్షపు నీర్ మాతరిమే
ఆధారం మరియు ఎలాంటి నదులూ లేవు. వరా్ష కాలంలో
పడిన వర్షపు నీటిని వ్యవసాయం మరియు తారిగు నీటి
అవసరాల కోసం ఈ ఊరణిలలో నిల్వ చేసుకోవాలి.
తగినంత వర్షపాతం లేక మరియు భూమిని ఆకరామిసు
్త ననా
కారణంగా నీటి పరివాహక పారింతాలు ఒకొ్కక్కటిగా
కనుమర్గు అవుతునానాయ. అందువలన, గారామ
పరిజలు తమ పరియోజనం కోసం నీటిని నిల్వ
చేయలేకప్ తునానార్.
ఈ గారామానినా కళాశాలకు చెంద్న ఎన్.ఎస్.ఎస్.
యూనిట్ దత్త త తీసుకుంద్. "గారామీణ సభ"ను
నిర్వహించటం దా్వరా ఎన్.ఎస్.ఎస్. బృందం వివిధ
సమస్యలను గురి్తంచింద్ మరియు ఈ ఊరణిలు మరియు
సమీపంలో నీటి పరివాహక పారింతాలకు నీటి మూలాలను
మరియు కాలువలను గురి్తంచాలని గారామ పరిజలు
మమమాలినా కోర్కునానార్.
స్వచ్ంద సభుయేల దా్వరా సరే్వ
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గా్రమ అభివృదిధి కోసం కారాయేచరణ పరిణాళికను
సాధించటానిక్ పారిజ�కటుు అమలు వివరాలు

నలలా తనినా ఊరణి మరియు శివన్ దేవాలయ ఊరణికి
నీర్ పరివహించవలసిన కాలు వ�ంబట క్షేతరి సరషే్వను
నిర్వహించార్. సరషే్వ చేయబడిన నలలా తనినా ఊరని మొత్త ం
పొ డవు 480 మీ.
డంప్ట ల్వల్ ఏక�ఇ, ఆర్.ఓ.ని ఉపయోగించటం దా్వరా
సమతలం చేయబడింద్. సెంటర్ ల్ైన్ వ�ంబట సా్ఫ్
పాయంటలా ను 10 మీటరలా అంతరం వద్ద గురి్తంచార్ మరియు
పరితీ రషేఖాంశ సిబ్బంద్ పాయంటలా వద్ద కారాస్ పాయంటు
లా 1
మీటర్ అంతరం వద్ద ఉనానాయ. ఒకసారి సా్ఫ్ పాయంటలా ను
గురి్తంచటం జరిగితే పరితీ పాయంట్ యొక్క సా్ఫ్ ర్డింగ్
పరిశీలించబడుతుంద్.
పరిస్త ుత
కాలువ
వాలును
తెలుసుకోవటానికి ర�ైజ్ మరియు ఫాల్ పదధి త్ని ఉపయోగించే
పరితీ పాయంట్ వద్ద తగు్గతుననా మటా్నినా ల్క్కకడతార్. నలలా
తరణి ఊరణికి ప్ య్ మార్గ ం వ�ంబట 138 మీ (98.35),
204 మీ (98.08) మినహా కాలువలో వాలులను 99.03
మీ నుండి 94.41 మీటరలా కు తగి్గంచినటు
లా ల్కి్కంచటం జరిగింద్
మరియు శివన్ కోవిల్ దేవాలయ చెర్వులో భూతల
వాలులను 101.475 మీ నుండి 98.77 మీ.కు తగి్గంచార్.
అందువలన పూడికను తీసూ
్త , గుంటలను సమతలం చేస్త ూ
చేవలసిన మటి్ పనిని ల్క్కకట్ టానికి ఎగువ పరివాహం
యొక్క తగి్గంచిన సాథియ మరియు ద్గువ పరివాహ తగి్గంచిన
సాథియని అనుసంధానించటం దా్వరా మొదటి ఏకరూప వాలు
పరియోగానినా రూపొ ంద్ంచార్. అలాగషే తవ్వవలసిన మటి్
పరిమాణానినా ల్క్కకట్ టానికి సాధారణంగా సిఫారసు
చేయబడిన ర�ండవ పరియోగానినా 1:20 సిపిసిబి నిబంధన
పరికారం రూపొ ంద్ంచార్. ర�ండు వాలులను ఉపయోగిస్త ూ
ల్క్కకటి్న పరిమాణాలను ప్ లి్చ చూడటం జరిగింద్ మరియు
అత్యంత తకు్కవ ఖర్్చతో కూడిన తవ్వకపు పని మరియు
పూడిక పని ఆధారంగా అనువ�ైన వాలును నిరాధిరించార్.
ఒకసారి కాలువ వాలు నిరాధిరించబడిన తర్వాత
ముందు

తరా్వత

నీటిని వృధాగా ప్ నీయకండి, మన జీవితాలను పరిమాదపుటంచులకు చేరనీయకండి

కాలువలలో పూడికను తీసే పని ఎలా చేస్త ారో ఈ
ద్గువ చితారిలు చూపుతాయ.

గారామ పరిజల సహాయంతో ఆకరామణలను తొలగించి,
పూడిక తీసిన తర్వాత మొదటి వర్షం వచి్చన సమయంలోనే
ఊరణి వర్షపు నీర్తో నిండిప్ యంద్. పాల్వంగుడి గారామం
వద్ద నీటి పరివాహక పారింతాలనినాటిలో నీటి మారా్గలతో మూడు
చెర్వులు అనుసంధానం అయా్యయ. సాథినిక గారామ పరిజల
అవసరాలు మరియు వర్షపు నీటి సేద్యం కోసం ఈ పారిజ�క్ు ఒక
శాశ్వత పరిషా్కరానినా అంద్ంచింద్.

ముగింపు

అనుసరణీయత పనులు చ్యాలి / భవిషయేతు
తి లో ప�ంపుదలకు

ఎకు్కవగా ఉననా మటి్ని తీసే మరియు గుంటలను పూడే్చ
క్షేతరి పని పారిరంభించబడింద్. అపు్డు 1:20 యొక్క ఏకరూప
వాలును కలిగి ఉండేలా అద్ సమతలం చేయబడుతుంద్.
4.

సమాజంప�ై పరిభావంతో పాట్ ఫలితాల సంగ్రహం

వరా్షనంతరం నీరు పరివహిసతి ుంది

ఎన్.ఎస్.ఎస్. వాలంటీరలా పరియతానాల కారణంగా వరా్షకాలంలో వర్షపు నీటితో ఆ చెర్వులనీనా నిండాయ.

గల అవకాశం
ఒకసారి పరివాహ మారా్గనినా గురి్తంచి, పూడికను తీసిన
తర్వాత, అనినా చెర్వులలో చేరిన వర్షపు నీటి పరిమాణం
పూడికానంతరం మొదటిసారి వర్షం వచి్చనపు్డు చాలా
అధ్కంగా ఉంద్. తర్వాత వచి్చన వరా్షల సందర్ంగా మటి్
ద్బ్బలు వేయటం పెరిగింద్, దీని కారణంగా కాలువలలోని
వాలులో మార్్ చోటు చేసుకుంద్. ఈ మార్్ వలన
చెర్వులకు చేరిన నీటి పరిమాణం తగ్గ టానికి దారితీసింద్.
అందువలన కాలువ అంచులను సరిచేయటం దా్వరా ఈ
వాలును మరలా తగి్గంచటానికి ఇదే సర�ైన సమయం. కాలువ
పొ డుగునా ఆలే్గ పెర్గుదలను నియంత్రించాలి.

(లోగనాథన్ క�టి, అసిస్ ెంట్ పొ రి ఫెసర్ అండ్ ప్ రి గారాం
ఆఫ్టసర్, ఎన్.ఎస్.ఎస్., ఎసిజిసిఇటి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్
అండ్ టెకానాలజీ, కర�ైకుడి, తమిళనాడు)

07.08.2018న ఒక్క రోజులో సమీకృతమ�ైన వర్షపు నీరు
నలలో తనిని ఊరణి

నీర్ - ఒక అమూల్యమ�ైన ఖజానా, సంతోషంగా దానినా ఆదా చేయండి.

గా్రమోదయ సంకల్్
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నేపథయేం

పట్ నాట్ గా్రమంలో నీటి సమరధి నిర్వహణ:
హిమాచల్ పరిద్శ్ లో ఉతతి మ వాటర్ ష�డ్
మేనేజ�్మంట్ మోడల్

హి

మాచల్ పరిదేశ్ కొండ పారింతంతో కూడిన రాష్ ంరీ , 75%
పారింతం వరా్షధారితం మరియు గారామీణ పారింతంలో
నివశించే దాదాపు 80% జనాభా తమ జీవనోపాధ్ కోసం
వ్యవసాయంపెైనే ఆధారపడి ఉంద్. ఇప్టి వరకూ హిమాచల్
పరిదేశ్ వివిధ నీటిపరివాహక అభివృద్ధి కార్యకరామాలకు
సాక్ష్యంగా ఉంద్, అయతే సమగరా నీటిపరివాహక నిర్వహణా
కార్యకరామం (ఐ.డబు
లా యా.ఎమ్.పి.) రాష్ ంరీ లోని వివిధ భాగాలలో
కొనినా విజయ గాధలను చూపుతోంద్. ఈ కథ హమీరూ్ర్
అనే జిలాలాకు చెంద్నద్, ఈ జిలాలా రాష్ ంరీ లోని పర్వతాలు, చిననా
కొండలు, ఉప ఉష్ మండల వ్యవసాయ వాతావరణ మండలం
నడుమ ఉంద్.
నీటి సంరక్షణ మరియు సౌభాగ్యవంతమ�ైన జీవనం
కోసం గారామసుథిల దా్వరా పరితే్యకించి శీరా ధని రామ్ దా్వరా ఈ
నీటి యొక్క సమరధి వంతమ�ైన నిర్వహణ పరంగా
హమీరూ్ర్ జిలాలాలోని డెవలపెమాంట్ బాలాక్ బిజ్హారికి
చెంద్న పట్ నాటు గారామం ఒక ఆదరశిపారియమ�ైన
నమూనాగా ఉంద్, ఈ గారామం ఈ జోక్యంతో అక్కడి పరిజల
జీవనోపాధ్ సాథియలో పురోగాతమాక మార్్ తీసుకువచి్చంద్.
గారామ పంచాయతీలో శాశ్వత నీటి వనర్లు గల పారింతం
20%గా ఉంద్ మరియు అలాంటి గారామాలలో పట్ నాటు
గారామం ఒకటి. అయనా, గారామసు
్త లకు తమ భూమికి నీటి
పార్దల వనర్లను కోలో్యార్.

జోకాయేనిక్ ముందరి పరిస్థ ిత్
పట్ నాటు గారామం గారామ పంచాయతీ మరియు
మండల కారా్యలయానికి దగ్గ రలో ఉండి, నీటి పార్దల
కొరతతో
గారామంలోని
ర�ైతులు
చాలా
ఒత్్త డికి
గురౌతుననాప్టికీ, అక్కడ అభివృద్ధి జరిగింద్. శీరా ధని
రామ్ వృద్ధి లోకి వసు
్త ననా ర�ైతు మరియు ఆయన కొత్త
పంటలతో పరియోగాలు చేయటం మరియు విభిననా
కూరగాయలు, పండలా ను సాగు చేస్త ూ ఉండేవాడు. నీటి
పార్దల వనర్లు లేని కారణంగా తన వ్యవసాయ
క్షేతంరి లో ఆయనకు ద్గుబడి తకు్కవగా ఉంటేద్.
పారిరంభంలో ఆయన తన పొ లాల సమీపంలో పరివహించే
నాలా నుండి నీటి పార్దల కోసం నీటిని తీసుకుంటూ
ఉండేవాడు, కానీ పరిత్ సార్ దాని నిర్వహణకు అతనికి
శరామతో కూడుకుననా పనిగా ఉండేద్.
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చితరింలో ఎడమ వ�ైపు చివర శీరా ధని రామ్ ఉనానార్

పుట్టుక
2011-12 (3వ బా్యచ్) సమయంలో సమగరా నీటి
పరివాహ నిర్వహణ కార్యకరామానినా పారిరంభించటంతో, గారామ
పరిసథి ిత్ సానుకూల ద్శగా ఒక మలుపు తీసుకుంద్. నీటి
పార్దల సౌకరా్యనినా సులభం చేయటానికి మరియు
వ్యవసాయ
క్షేతారిలకు
మరింత
అందుబాటులోకి
తీసుకురావటానికి, 2016 సంవతసారంలో ఐ.డబు
లా యా.ఎమ్.పి.
పారిజ�క్ు కింద నీరిపరివాహక పని దా్వరా నీటి సేద్యపు
చెర్వుతో అనుసంధానించబడిన ఒక చెక్ డా్యమ్ను
నిరిమాంచార్. దీని నిరామాణ వ్యయం రూ.1,12,420/ఉత్త్్త వ్యవసథి అభివృద్ధి కోసం నీటి పరివాహక
అభివృద్ధి బృందం శీరా ధని రామ్ కు సహాయపడుతూ ఆయనకు
బ�ండ, వ�లలా ులిలా మరియు ద్ స విత్త నాలను అంద్ంచింద్, దానితో
అతను పండించిన ఉత్తు
్త లను మార�్కట్లా అమమాటం దా్వరా
మంచి లాభం పొ ందగలిగాడు.
పరిభావం
ఈ విషయంలో కాంకీరాట్ చెక్ డా్యమ్ మరియు
అనుసంధానిత నీటి పరివాహక చెర్వులు ఉత్త్్త వ్యవసథి కు
ఊపునిచా్చయ మరియు ఈ ర�ైతుకు పేరిరణనిచా్చయ, శీరా ధని
రామ్ దాదాపు 7-8 రకాల కూరగాయలను, 6-8 రకాల
ఆహార ధానా్యలను మరియు దాదాపు 5-6 రకాల ఉదా్యన
పండు రకాలను తన వ్యవసాయ క్షేతంరి లో పండిస్త ునానాడు.
నీటి పార్దల అతనికి ఇంక�ంత మాతరిం సమస్య లేకుండా నీటి
లభ్యత ఉండటంతో తన వ్యవసాయ క్షేతంరి లో ఆయన పంటలు
బాగా పండిస్త ునానాడు. ఇపు్డు ఆయన వ్యవసాయ క్షేతారినికి
వృత్్త నిపుణులు, పరిపాలనా అధ్కార్లు, అభివృద్ధి

నీటిని ఆదా చేయటం ఒక సతా్కర్యం, ఇద్ ఒక ఆవశ్యక వనర్, మనందరికీ అవసరం!

వ్యవసాయ క్షేతంరి లో చెరకు పంట చితరిం

వ్యవసాయ క్షేతంరి లో యాపిల్ తోటల పెంపకం

నిపుణులు మరియు వ్యవసాయ అధ్కార్లు, ఉదా్యన
శాఖకు చెంద్న వార్ మరియు ర�ైతుల సందరశినలు
పెరిగాయ, ఇద్ ఆయన కుమార్నికి మరియు ఆయన
కుటుంబానికి కూడా ఎంతో పేరిరణనిసు్తంద్.

తారిగునీటి సరఫరా కోసం మరియు వ్యవసాయ పరియోజనాలకు
అవసరమ�ైన నీటి కోసం గల అవసరాలను తీర్చటం నేడు మన
ముందు ఉననా ఒక పెద్ద సవాలు. 'జల శకి్త అభియాన్'
మరియు ఇతర సంబంధ్త మిషన్ మోడ్ కార్యకరామాలాలాంటి
నూతన చర్యలు నీటి సంరక్షణ మరియు నిర్వహణకు
పరిశంసనీయ ఫలితాలను పరిదరిశిసు్తననా శీరా ధని రామ్ లాంటి
అనేక మంద్ సమిషి్ పరియతానాలు చేసే ద్శగా సముదాయాలను
ఖచి్చతంగా చెైతన్యపర్సా్తయ.

ముగింపు:
నీటి నిర్వహణ, పరితే్యకించి వరా్షధార పారింతాలలో
సముదాయాలను
నిమగనాం
చేయటంలో
పరిభుత్వ
కార్యశీలతలు కీలక పాతరి వహిస్త ునానాయ. నీటి నిర్వహణ
మరియు సంరక్షణకు సంబంధ్ంచిన కార్యకరామాలు లేదా
పథకాలు ఎప్టికపు్డు మార్తూ ఉంటాయ, అయతే
వాటి మూల స్వభావం అలానే ఉంటుంద్. అందుచేత,

అంద్ంచిన వార్: శీరా పరషే్వష్ కుమార్, కోర్ ఫా్యకల్్
(వాటర్ షెడ్ మేనేజ�మాంట్), ఎస్.ఐ.ఆర్.డి. హ�చ్.ఐ.పి.ఎ.,
ఫెయర్ లాన్సా, శిమా
లా

ఈ చితరిం క్షేతంరి లోని చెక్ డా్యమ్ మరియు నీటి సేద్యపు చెర్వును చూపుతోంద్
భవిష్యత్ విధ్వంసానినా నివారించటానికి నీటిని పరిరక్ించండి.

గా్రమోదయ సంకల్్

37

అక్బర్ పూర్ గా్రమ పంచాయత్: బాల జల మితురిల
నుండి నీటి సంరక్షణ వరకూ
ఒక విజయ గాధ
అక్బర్ పూర్ గారామ పంచాయత్ ఉత్త ర పరిదేశ్ రాష్ ంరీ లోని
జలాన్ జిలాలాకు చెంద్న కదౌరా అభివృద్ధి మండలానికి చెంద్న
ఒక పెద్ద గారామ పంచాయతీ. 2011 సామాజిక, ఆరిథిక, కుల
గణన పరికారం, ఇక్కడి జనాభా 1831, ఇద్ పరిస్త ుతం 10,000
మంద్కి పెైగా ఉంద్. గత కొద్్ద సంవతసారాలుగా ఈ గారామ
పంచాయతీ విద్య, ఆరోగ్యం, నీటి సంరక్షణ, వాతావరణం,
గారామ ఆదాయం మరియు ఇతర విషయాలలో బాగా కృషి
చేయటం దా్వరా దేశంలో ఒక విశిష్ గురి్తంపు సంపాద్ంచుకుంద్.
ఈ కారణంగానే, ఈ గారామం పంచాయతీ సాధ్కారత కోసం
జాతీయ దీన్ దయాళ్ ఉపాధా్యయ అవార్డుతో పాటు
దేశంలోనూ మరియు విదేశాలలోనూ అనేక బహుమానాలను
అందుకుంద్.
నీటి సంరక్షణ నుండి ప�రుగుతునని ఆదాయ మార్గ ం
నీటి సంరక్షణ కోసం గారామ పంచాయతీ పురాతన
బావులను మరియు చెర్వులను కాపాడటం మాతరిమే
కాకుండా, బాల జల మితురిలుగా చేయటం దా్వరా నీటిని ఆదా
చేసే కార్యకరామంతో వార్ అనుసంధానం అయా్యర్. బో రింగ్
పంపులు అలాగషే గారామానికి చెంద్న పరిధాన డెైనలాలోని ర్ఛారి్జ
గుంటలలో నీటి ర్ఛారి్జ పాయంటు
లా ఉనానాయ. గత మూడు
సంవతసారాలలో గారామ ఆదాయం నిరంతరంగా పెరిగింద్. నేడు
ఈ ఒక్క గారామ ఆదాయం సంవతసారానికి రూ.50,000/-లుగా
ఉంద్.
ఈ చెర్వులను అకరామిసూ
్త చేసిన అకరామ కట్ డాలను
తొలగించి, మూడు పురాతన చెర్వుల పూడిక తీయటం
జరిగింద్, తదా్వరా వాటిలోకి వర్షపు నీర్ చేరటానికి అవకాశం
కలిగింద్. గారామానికి చెంద్న ఆర్ పెద్ద పురాతన బావులకు
వాటి చుటూ
్ ర�యలింగ్సా మరియు న�ట్సా ఉంచటం దా్వరా
పునర్దధి రించటం జరిగింద్. చెర్వును ఆనుకుని ఉననా ఈ
మూడు ఎకరాల పరిదేశంలో ర�ండు ఎకరాల భూమిలో చెటలా ు
నాటార్ మరియు ఒక ఎకరంలో గోశాలను నిరిమాంచార్. ఈ
చెర్వును తవు్వతుననా సమయంలో దీనికి చుటూ
్ రక్షణగా
వలలను కటా్ర్. ఇక్కడ చెక్ డా్యమ్ ను తవ్వటం దా్వరా
నీటిని నిల్వ చేయటానికి ఒక పరియతనాం జరిగింద్. నేడు ఈ
చెక్ డా్యమ్ నుండి వందలాద్ మంద్ ర�ైతులు లబి్ద
పొ ందుతునానార్ మరియు నగర నీటిని, వర్షపు నీటిని కూడా
వృధా కాకుండా ఈ చెక్ డా్యమ్ లో నిల్వ చేసుకుంటునానార్.
ఇక్కడ నీటి ర్ఛారి్జ మరియు ఇంకుడు గుంతలతో ర�ండు డజనలా
సంఖ్యలో చేత్ పంపుల ఏరా్టుకు వీలు కలిగింద్. గారామానికి

38

మారిచి 2020

నీటిని ఆదా చ్స్ందుకు మరియు పరిరక్ించ్ందుకు
చ్సతి ునని పరిచారంలో పిలలోలు కూడా నిమగనిమవుతునానిరని
గా్రమ ప�దదా శ్్ర అమిత్ అంట్నానిరు. ఈ బాల జల మితురిలు
తమ ఇండలో లో, పాఠశాలలలో, పొ రుగువారితో తమకుతాము
నీటిని ఆదా చ్సతి ునానిరు మరియు తమ స్నిహితులు
మరియు సముదాయాల వారిని ప్రి తసాహించ్ పని కూడా
చ్సతి ునానిరు. సానినాలకు మరియు బటటు లు ఉతకటానిక్
అతయేధికంగా నీటిని వినియోగించ్ చోట తారిగు నీటిని వృధా
చ్యకుండా పరిజలను ఆపటానిక్ ఈ బాల జల మితురిలకు
శక్షణ ఇవ్వటం జరిగింది. ఏ కుళాయ కూడా అనవసరంగా
తెరిచి ఉండటం లేదా ఏవెైనా ఇరుకుల నుండి నీరు బొ ట్టు
బొ ట్టుగా కారడం లాంటివి లేకుండా కూడా వారు జాగ్రతతి
తీసుకుంట్నానిరు.
చెంద్న పరిధాన డెైనలా మధ్య నీటి ర్ఛారి్జ పాయంటలా ను ఏరా్టు
చేసి, అందులో వ్యరాధిలను ఆపటానికి ఒక గద్ మాద్రిగా
ఏరా్టు చేసి, నీటిని నేలకు వద్లార్.
గారామాలలో మొక్కలు నాటే కార్యకరామం చూడచక్కనిద్గా ఉంద్. ఇక్కడ ర�ండు వేలకు పెైగా మొక్కలు
నాటార్, అవనీనా సజీవంగా ఎదుగుతునానాయ. మూడు
సంవతసారాల కిరాతం నాటి మొక్కలు ఇపు్డు పద్ అడుగుల
ఎతు
్త కు ఎద్గి, నీడనిసు్తనానాయ. మొక్కల రక్షణ కోసం వాటి
చుటూ
్ సిమ�ంటుతో అందమ�ైన గటలా ను నిరిమాంచార్, ఈ గటలా పెై
జాతీయ పతాక వరా్లను రంగులుగా వేశార్. పిలలాలు
ఆడుకోవటానికి ఒక అందమ�ైన పార్్క ఉంద్, ఇందులో
ఉయా్యలతో సహా పిలలాల వినోదానికి అనేక ఉపకరణాలు
ఉనానాయ. అటల్ సమాృత్ ఉపవనం అని పేర్ పెట్బడిన ఈ
ఉదా్యనవనంలో అనేక సాధానాలతో కూడిన జిమ్ కూడా
ఉంద్, ఈ పార్్కకు పిలలాలు అలాగషే పెద్దలు, యువజనులు
కూడా వందల సంఖ్యలో ఉదయం మరియు సాయంతరిం
వేళలలో నడక మరియు వా్యయామాలకు వసు్తంటార్. గారామ
పంచాయతీ పాఠశాలలను సామార్్ సూ్కల్్క గా అభివృద్ధి
చేశార్. పిలలాలు పారిజ�క్రలా సహాయంతో చదువుతునానార్.
పిలలాల తారిగు నీటి అవసరం కోసం స్ లార్ వాటర్ ఆర్.ఓ.
సిస్మ్సా ని ఏరా్టు చేశార్. బాల పంచాయతీపెై పనిచేస్త ూ,
బాలల భవిష్యతు
్త ను భదరిపరచేందుకు పంచాయతీ చేసిన
పరియతనాం అదు్తం.

– నోడల్ ఆఫ్టసర్, ఆర్.జి.ఎస్.ఏ. పంచాయతీ రాజ్ సంసథి , ఉ.పరి.

నీర్ అమూల్యమ�ైనద్ కానీ దాని లభ్యత పరిమాదకరంగా ఉంద్.

ఉననిత్ భారత్ అభియాన్ క్ చెందిన:
మౌ తహశ్ల్ లోని బాయ గా్రమ్ విలేజ్
బాయ గా్రమ్ విలేజ్ వదదా నిర్వహించిన గా్రమీణాభివృదిధి
కారయేకలాపాలు: ఇండియన్ ఇన్సిటుట్యేట్ ఆఫ్ టెకానిలజీ,
ఇండో ర్
బాయ భారతదేశంలోని మధ్య పరిదేశ్ రాషా్రీనికి చెంద్న
ఇండ్ ర్ జిలాలాలోని మౌ తహశీల్లో ఉననా ఒక గారామం. ఇద్
ఇండ్ ర్ డివిజన్ కిందకు వసు్తంద్. మొత్త ం జనాభా 1047
మరియు మొత్త ం ఇళ్ళ సంఖ్య 238. మహిళా జనాభా
47.8%. ఈ గారామ అక్షరాస్యత రషేటు 59.2% మరియు
మహిళల అక్షరాస్యత రషేటు 23.3%. 'సే్ట్' అనే పదం గారామం/
కుటుంబంలో నీటి డిమాండు, సరఫరాలకు చెంద్న పరిస్త ుత
సాథియలు,
పారిశుదాధియాలను
పరిత్బింబించటానికి
ఉపయోగించబడింద్. 'సే్టస్' అనే పదం నీటి లభ్యత మరియు
నాణ్యత మరియు పారిశుదధి యా సేవలను మద్ంపు చేయటానికి
ఉపయోగించబడింద్. ఇద్ గారామ సాథియలో డిమాండు
మరియు సరఫరాల కోసం సాథియలు మరియు సేవలకు
సంబంధ్ంచిన ధ్ రణులను కూడా గణిస్త ుంద్.

పిలలాలకు పరిశుభరిత, స్వచ్త గురించి పాఠశాలలో
ఉపాధా్యయులు ఏమి బో ధ్స్త ునానారనే విషయం గారామంలో
నీటి యొక్క సాధారణ లభ్యతను నిర్వచిసు్తంద్. నీటి కొరత
ఉననా గారామాలలో, గారామంలో సాధారణ నీటి కొరత ఉననాదని
తమకు తెలిసినపు్డు పరితీ రోజూ సానానం చేయటం, ఉననాత
పరిశుభరితా పరిమాణాలను నిర్వహించటం గురించి చరి్చంచటం
తగిన అంశంగా తాము గురి్తంచినటు
లా
ఉపాధా్యయులు
తెలిపార్. అలాగషే నీటి నాణ్యత వలన పరిభావితం అయన
గారామాలలోని సముదాయానికి సౌలభ్యంగా ఉననా నీటి నాణ్యత
బాగా లేదని తమకు తెలిసినపు్డు పరిశుభరితపెై తాము
ఎంతగా నొకి్క చెపా్లనే విషయంలో ఉపాధా్యయులు
ఆంద్ ళన చెందుతునానార్. ఇండ్ ర్ లోని ఐఐటి వద్ద ఉననాత్
భారత్ అభియాన్ నీటి సంరక్షణ, పారిశుదధి యాంపెై ఒక
అవగాహనా కార్యకరామానినా నిర్వహించింద్. ఈ కార్యకరామంలో
ఇండ్ ర్ లోని బిగారామ్ గారామంలో ఉననా పరిభుత్వ పాఠశాల వద్ద
నీటి మరియు ఆరోగ్య అవగాహనా కార్యకరామ పారిముఖ్యత
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కూడా ఉంద్ (స్వచ్తా అభియాన్ సందర్ంగా ఇండ్ ర్
ఐఐటిలోని
ఎమ్.హ�చ్.ఆర్.డి.
మార్గ దరశికాలపెై
ఒక
కార్యకరామానినా నిర్వహిస్త ్ ంద్).

చేతులు కడుకు్కనే పదధి తులు, దంత శుభరిత, సానానం
చేయటం, వ్యకి్తగత శుభరిత, నీటిని వాడుకునే పదధి త్ మరియు
సాముదాయక పరిశుభరితల గురించి పిలలాలలో అవగాహన
ఉననాత సాథియలో ఉంద్. ఇళ్్ళ మరియు సంసథి లలో
మర్గుదొ డలా పరియోజనాలను సెైతం వార్ గుర్్త చేసుకోవచు్చ.
ఇంకా పిలలాల యదారథి పరివర్త నాతమాక ఆచరణ వారి అవగాహనా
సాథియకి పూరి్త విర్దధి ంగా ఉంద్.

వివరాల సేకరణ పదధి త్లో నీర్ (వనర్లు మరియు
వాడకం); పారిశుదధి యాం (వ్యకి్తగత పరిశుభరిత, స్వచ్త
మరియు పారిశుదధి యాం); మరియు సంసాథిగత పాతరిలపెై
సమాచారానినా సేకరించటానికి సరి చూడవలసిన అంశాలుగా
ఉపయోగించే పరిశనాల తయార్తో సహా ఉంద్. విస్త ృత పరిధ్లో
ఉననా భాగసా్వముల నుండి సాముదాయక సాథియ వద్ద
సమాచారం సేకరించబడింద్, ఈ భాగసా్వములలో గారామ
పంచాయతీకి చెంద్న ఎనినాక�ైన పరిత్నిధులు, గారామ సాథియ
పరిభుత్వ అధ్కార్లు, సాముదాయక ఆధారిత సంసథి ల
సిబ్బంద్, గారామ అభిపారియ సేకరణ కర్త లు, విభిననా కుల
సమూహాలకు చెంద్న సభు్యలు, మహిళలు, వరిష్ఠ పౌర్లు,
వా్యపారసు్తలు, దుకాణాల యజమానులు మరియు
కళాకార్లు ఉనానార్.

పరిదరిశిత పరిణాళికలు నీటి ఎద్ద డి, నీటి భదరిత, నీటి
నాణ్యత, నీటి పంపిణీ, నీర్ మరియు పారిశుదధి యాం మరియు
పరా్యవరణ పారిశుదధి యా పదధి తులకు సంబంధ్ంచిన సమస్యలను
పరిష్కరించాలి. పరిదరశినాతమాక నమూనా కోసం ఈ కార్యకరామం
పరిణాళికను రూపొ ంద్ంచటానికి పరిమితం కాకుండా ఆ
పరిణాళికను అమలుపరచటం కూడా చేయాలి. అలాంటి
గా్రమోదయ సంకల్్
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పరిదరశినలు పరిభుతా్వనికి అలాగషే పౌర సమాజ కార్యకర్త ల
కోసం రాష్ ంరీ లో నీర్ మరియు పారిశుదాధియాలకు
సంబంధ్ంచిన సమస్యలపెై ఒక అవగాహనా కషేందరింగా
పనిచేస్త ాయ.

నీటి నాణ్యత సమస్యను రసాయనిక, సూక్షమాకిరామి,
భౌత్క అంశాలనినాటిపెై ఆధారపడి పరిష్కరించబడాలి.
కలుషిత నీటి వినియోగానికి చెంద్న ఆరోగ్య చికు్కలు
బీదలకు తీవరిమ�ైన సామాజిక ఆరిథిక పరిణామాలను కలిగి
ఉంటునానాయ. ఇంధనం (ఆహారానినా వండటానికి ఎకు్కవ
సమయం తీసుకుంటుంద్ కావున), సబు్బ/శుభరిపరిచే
సహాయకాలపెై (దుసు్తలను శుభరిం చేయటానికి, సానానం
చేయటానికి ఎకు్కవ అవసరం ఉంటుంద్ కావున) అదనపు
ఖర్్చలు ఉనానాయ. గృహ అవసరాల కోసం నీటిని
పొ ందడంలో మహిళలు, బాలల పాతరిను గురి్తంచండి, వారి
పటలా సమాజ అవగాహన, వాటాసాన్ డెలివర్లో సామాజిక
కోణం అంచనా (వికలాంగులు, అస్ృశు్యలు, దళితులు,
మొదల్ైన వారి) మరియు పంపిణీ వ్యవసథి కొరత కారణంగా
ఈ సమూహాల పరిభావం;

హకు్కల ఆధారిత పదధి త్ పూరి్తగా సుపరిపాలన
అంశంపెై దృషి్ కషేందీక
రి రిస్త ుందనే విషయానికి అదనంగా, సేవల
పారిప్యత, లభ్యత, అందుబాటులో వ్యతా్యసాలను సృషి్ంచే
గారామీణ పారింతాలలో న�లకొననా సామాజిక మరియు ఆరిథిక
అసమానతల పరిసథి ిత్ని కూడా పరిస్త ుత సందర్ం విశ్షంగా
చూపుతుంద్.

నీటి సంరక్షణ విజయ గాధ: డారాలోంగ్, మిజోరం
జిలాలో: ఐజా్వల్ మండలం: థింగులి్థ లియా
పంచాయత్: డారాలోంగ్ వయేవసాయ పరాయేవరణ మండలి:
మండలి 2
జియో-కోఆరిడునేట్ 23.63345, 92.85486
వయేకుతిలు/ అధికారుల అసాధారణ స్వ (ఏదెైనా ఉంటే):
పెైన పేర్్కననా పనులనినాటికీ డారాలాంగ్ లోని గారామ
ఉపాధ్ మండలి (విఇసి) కార్యనిరా్వహక సంసథి అని గారామ
సభ తీరామానించింద్. మిజోరంలోని స్ షల్ ఆడిట్ యూనిట్
గారామ సభ జర్గుతుననా సమయంలో డారాలాంగ్ గారామం వద్ద
స్ షల్ ఆడిట్ ని కూడా నిర్వహించింద్. గతంలో
పేర్్కననాటు
లా గా, ఈ సంపద పూరి్తగా సముదాయ స్వంతం
మరియు ఈ సంపద నిర్వహణకు సముదాయమే బాధ్యత
వహిస్త ుంద్. పంపు నిర్వహణ, విదు్యచ్కి్త ఖర్్చలు మరియు
సముదాయాలకు నీటి సరఫరాల కోసం స్వచ్ంద సభు్యలతో
కూడిన సముదాయమే బాధ్యత వహిస్త ుంద్. నీటిని
సముదాయానికి ఉచితంగా పంపిణీ చేస్త ునానార్, ఇద్
అతు్యత్త మం, ఇద్ ఇతర గారామాలు కూడా అనుసరించదగినద్.
ఈ సంపదను నిర్వహించటం ఎలా అనే విషయంపెై
సాముదాయక చర్చ జరిగింద్ ఆ తర్వాత పారిశుదధి యా
వాహనం కొనుగోలు చేయటానికి నగదు ఇవా్వలని
నిర్ యంచార్, దీనిని గారామంలో చెత్తను ఉచితంగా సేకరించే
గారషే్బజ్ టరికు్కగా వినియోగిస్త ార్. ఈ వాహనానినా తర్వాత
వాణిజ్యపరంగా అదె్ద చెలిలాంపుపెై గారామసుథిలు మరియు పొ ర్గు
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గారామాల వార్ ఒక వసు్త
రవాణా టరికు్కగా ఇతర
కార్యకలాపాలకు వినియోగిస్త ార్. అదె్ద ఛార్్జలుగా వసుల్ైన
మొతా్తనినా తర్వాత పంపు నిర్వహణ, విదు్యతు
్త బిలు
లా ల
చెలిలాంపు మొదల్ైన వాటికి వినియోగిస్త ార్. ఈ విధంగా
వార్ సముదాయానికి నీటి పంపిణీని ఉచితంగా
చేయగలిగార్. రాష్ ంరీ లో అత్యంత పరిశుభరింగా ఉననా
గారామాలలో డారాలాంగ్ గారామం ఒకటి మరియు 20172018లో ఐజా్వల్ జిలాలాలో 2వ సాథినంలో మరియు 20182019లో మిజోరం ప్ టీలో 3వ సాథినంలో అత్యంత
పరిశుభరిమ�ైన గారామంగా ఉననాందుకు ర�ండు సార్లా
బహుమతులు గ�లుచుకుంద్.
పరిభావం
ఈ ఆసు
్త లు ఇపు్డు కొత్త నీళ్ళ టా్యంకు మరియు
పరిస్త ుతం ఉననా పి.హ�చ్.ఇ.డి. నీళ్ళ టా్యంకులతో మొత్త ం
మీద వారంలో మూడు సార్లా విరామాలతో సముదాయానికి
స్వచ్మ�ైన నీటిని అంద్స్త ునానాయ. పరితీ వ్యకి్తకీ సరఫరా
చేస్త ుననా నీటి పరిమాణం గతంలో 13 ఎల్.పి.సి.డి. ఉండగా
ఇపు్డద్ 72 ఎల్.పి.సి.డి.లకు పెరిగింద్, ఇద్ తారిగు నీర్
మరియు పారిశుదధి యా మంత్రిత్వ శాఖ పేర్్కననా కనీస
పరిమాణ అవసరానినా తీర్స్్త ంద్. తారిగు నీటి సేకరణ కోసం
మహిళలు మరియు పిలలాలు వ�చి్చంచే సమయం తగి్గంద్.
ఇపు్డు వారందరికీ తమ ఇళ్ళ నుండి 50 మీటరలా లోపు

జీవనం నీటిపెై ఆధారపడి ఉంద్, జలాశయం మీపెై ఆధారపడి ఉంద్

స్వచ్మ�ైన నీర్ అందుబాటులో ఉననాందున ఎండాకాలంలో
సెైతం వార్ బార్లుతీరి ఉండే వర్సలలో నుంచోవలసిన
అవసరం ఇంక�ంత మాతరిం లేదు. ఈ ఆసు
్త లు గృహ
వినియోగం, పశువుల నిమిత్త ం వినియోగం, కుటుంబాల
కూరగాయల తోటల కోసం తగినంత నీటి మొతా్తనినా
అంద్ంచటంలో సముదాయానికి తోడ్డుతుంద్. గారామ
సభలో తాము పరిత్పాద్ంచిన అంశాల విజయానినా చూసిన
తర్వాత గారామ సభ పారిముఖ్యత గురించి ఇపు్డు
గారామసు
్త లు గరాహించార్, తమ సమాజ మ�ర్గుదల కోసం
గారామ సభలో ఆలోచనలు పంచుకోవటం, సలహాలు ఇవ్వటం

నిర్ యాలు చేయటంలో వారి భాగసా్వమ్యం మరింత
పెర్గుతోంద్.

ఇక్కడ నిరిమాంచబడిన నీళ్ళ టా్యంకును గారామసుథిలు
మరియు సాథినిక పరా్యటకుల కోసం ఒక చిననా వినోదాతమాక
పార్్కగా కూడా ఉపయోగపడే విధంగా రూపొ ంద్ంచార్,
అద్ గారామానికి ఎగువన ఉండడంతో అక్కడ వార్
ఆహాలాదకరమ�ైన వాతావరణం, ఆకర్షణీయమ�ైన పరిసరాలను
ఆనంద్స్త ూ, విశారాంత్ తీసుకోవచు్చ. పూల మొక్కలను,
చెటలాను నాటటం దా్వరా ఆ పారింతానినా అందంగా
తీరి్చద్ద్దడానికి ఒక స్వచ్ంద సమూహం ఈ పార్్కను
నిర్వహిస్త ్ ంద్.

క్ేతరిం నుండి వినిపిసతి ునని గళాలు
"మాలాంటి పేద గారామీణ పరిజల అవసరాలను
తీర్చడానికి
ఎస్.పి.ఎమ్.ఆర్.ఎమ్.తో
ఎమ్.జి.ఎన్.
ఆర్.ఇ.జి.ఎస్.ను మమేకం చేయటం దా్వరా అలాంటి
ఆసు్తలను కలిగి ఉండటం డారాలాంగ్ గారామ అదృష్ ం అని
చెప్టానికి నేను చాలా గరి్వసు్తనానాను. మొదట్లా, మాకు
ఇచి్చన నీటి పరిమాణంతో మా అవసరాలను తీర్్చకోవటం
కష్ ంగా ఉండేద్, మహిళలు, బాలలు తారిగునీటి సేకరణకషే
చాలా సమయం ఖర్్చ చేయాలిసా వచే్చద్. కానీ ఇపు్డు,
గృహ వినియోగం, శుభరిం చేసుకోవటం, సానానాద్
అవసరాలు, పశువుల ప్ షణకు తగినంత నీటిని అదనపు
నీళ్ళ టా్యంకుతో పొ ందతునానాం."

– క� లాల్జారిలాయన్, జాబ్ కార్డు న�ం-920

డారాలాంగ్

"ఎమ్.జి.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎస్. కింద ఉననా ఈ
ఆసు్తలు ఇతర పరిదేశాలతో న�లకొలి్న ఆసు్తలతో ప్ లి్చతే
చాలా తకు్కవ అని కొంత మంద్ అంటుంటార్; తకు్కవ
జనాభాతో మా లాంటి చిననా గారామానికి, తకు్కవ జాబ్ కార్డు
హో లడు రలా తో చిననా గారామానికి ఇద్ ఒక గ్ప్ విజయం. ఈ
గారామ కారిమాక బడె్జట్ చాలా స్వల్ం మరియు అత్యధ్క
సామాగిరాతో కూడిన ఇలాంటి పని నిర్వహణకు చాలా కష్ ం.
ఈ కనీస నీటి అవసరానినా తీర్చటానికి ఈ ఆసి్త ని కలిగి
ఉండేందుకు సమాజం ప్ రాటం చేస్త ్ ంద్. యావత్
సముదాయ ప్ షణకు తగినంత స్వచ్మ�ైన నీటిని
పొ ందడంలో మా గారామం అగరా సాథినంలో ఉననాందుకు
మేమంతా తల్త్త ుకుని ఎంతో ఆనందంగా ఉనానాం"

– లాల్ సాయలోవా, జాబ్ కార్డు న�ం-638డి, డారాలాంగ్

మీడం గా్రమసు్థలకు వారి ఇంటి ముంగిటకు శుభరిమ�ైన మరియు
సురక్ితమ�ైన నీటిని అందించటం

పనిక్ ఉప్ దాఘాతం:

2011 జనాభా ల్క్కల పరికారం 1073 మంద్ జనాభా
మరియు మొత్త ం 217 కుటుంబాలు గల మీడం గారామం జిలాలా
పరిధాన కారా్యలయం కొలాసిబ్ నుండి పశి్చమంగా 29 కి.మీ.
దూరంలో, మండల పరిధాన కారా్యలయం బిలా్వ్థ్లా ర్ నుండి 39
కి.మీ. దూరంలో మరియు రాష్ రీ రాజధాని అయన ఐజా్వల్ నుండి
100 కి.మీ.ల దూరంలో ఉంద్. గారామంలో స్వల్ సంఖ్యలో
జనాభా ఉననాప్టికీ, గారామ పారిథమిక అవసరాలు మాతరిం పెద్ద
జనాభాకు ఎనినా ఉంటాయో అనినా ఉనానాయ. పారిథమిక
అవసరాలలో స్వచ్మ�ైన నీటి లభ్యత ఒకటి అనేద్ గారామ
సభలలో పలువుర్ గారామసుథిల అభిపారియపడటంతో వారి్షక
కారా్యచరణ పరిణాళికలో ఆ పనిని చేరా్చలని నిర్యంచార్.
యావత్ గారామం కోసం మూడు పరిదేశాలలో వసంత కాలంలో
వచే్చ నీరషే వారికి ఏక�ైక ఆధారం, ఇవి శీతాకాలంలో ఎండిప్ తాయ.
నీటి కాలుష్యం అనేద్ ఒక చెడడు పరిషా్కరం.

నీటి సేకరణకు గారామసుథిలు పెద్ద పెద్ద కూ్యలలో నిర్క్ించవలసి
ఉండేద్ మరియు కర్వుకాలంలో కొనినా సార్లా తారిగు నీటి కోసం
వార్ రాతరింతా ఆ కూ్యలలోనే గడపవలసి ఉండేద్. ఈ విధంగా
తెచు్చకుననా నీటి నాణ్యత కూడా తగిన విధంగా శుద్ధి చేయకుండా
వినియోగించటానికి సురక్ితం కాదని కూడా గమనించబడింద్,
ఎందుకంటే ఆ నీటి వనర్లు వంటశాలల నుండి ప్ య్ వ్యరధి
జలం, సెప్ ిక్ టా్యంక్ నుండి బయటకు ప్ య్ నీర్
మొదల్ైనటువంటి గృహ వ్యరాధిలు మరియు ముర్గు నీటి
కాల్వల వలన కలుషితం అవుతునానాయ.
పని చ్యవలసిన అవసరం:

గతంలో, దాదాపు 60,000 ల్టరలా నీటి సామరధియాం గల ఒక
టా్యంకుతో పి.హ�చ్.ఇ.డి. దా్వరా ఆ గారామానికి తారిగునీటి సరఫరా
అంద్ంచబడేద్ మరియు వారానికి ఒకసారి 9 పబిలా క్ పాయంటలా
గా్రమోదయ సంకల్్
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దా్వరా సముదాయానికి పంపిణీ చేయబడేద్. ఒక వ్యకి్తకి ఒక
వారానికి కషేవలం 56 ల్టర్లా లేదా 8 ఎల్.పి.సి.డి. చ్పు్న
కుటుంబాలకు నీర్ అంద్ంచబడేదని చెప్వచు్చ, ఇద్
తారిగునీర్, పారిశుదధి యా మంత్రిత్వ శాఖ పేర్్కననా కనీస నీటి
అవసరమ పరిమాణం కంటే చాలా తకు్కవ. పశువులు,
వ్యవసాయ కార్యకలాపాల కోసం వినియోగ అవసరాలు తీరటం
లేదు. ఈ గారామం ర�ండు నీటి వనర్లను కలిగి ఉంద్, ఒకటి
మీడం గారామానికి 3.5 కి.మీ.ల దూరంలో ఉననా బాంగాడుయ్
లుయ్1 మర్కటి గారామం నుండి 1.5 కి.మీ.ల దూరంలో ఉననా పు
డావాలా టు్య లక్ లుయ్2 మరియు ఇవి శాశ్వత నీటి వనర్లు. ఈ
ర�ండు వనర్లు సంవతసారం అంతా గారామానికి నీటి సరఫరా
చేయటానికి తగినంతగా ఉనానాయ, ఇంకా ఇవి పశువులు,
వ్యవసాయ కార్యకలాపాల వినియోగాల కోసం కూడా మిగులు
జలాలను కలిగి ఉనానాయ. ఎతు
్త నుండి పలాలానికి పరివహించే
విధంగా ఈ వనర్లను గ్టా్ల దా్వరా స్్ రషేజ్ టా్యంకుకు మళి్ళంచే
నీటిని సేకరించే సౌకరా్యనినా పి.హ�చ్.ఇ.డి. కలి్ంచగలదనేద్
సుస్ష్ ం, కానీ నీళ్ళ టా్యంకు నిరామాణం కోసం వారి వద్ద ఎలాంటి
పరిత్పాదనా లేదు.
సముదాయ అవసరాలను తీర్చడానికి తగినంత
సామరధియాం గల నీళ్ళ టా్యంకును ఏరా్టు చేసుకోవటానికి

పరిషా్కరాలను శోధ్ంచేందుకు గారామసు్తలు గారామ సభ వద్ద
సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపార్. గారావిటేషనల్ ఫ్లా దా్వరా
సముదాయానికి నీటిని పంపిణీ చేయగలిగషేందుకు గారామంలో
అత్యంత ఎతె్త తన పరిదేశం అయన వ�ంగ్త ర్ వద్ద 2 లక్షల ల్టరలా నీటి
సామరధియాం గల ఒక నీటి టా్యంకును నిరిమాంచాలని గారామసు్తలు
నిర్యంచార్.
సవాళ్్ళ:
నీటి టా్యంకు పని పూరి్తఅయన తర్వాత, దానిని గారామ
పంచాయతీ/ గారామ మండలికి అప్గించబడింద్. గారామసు్తలకు
నిర్వహణ మరియు పంపిణీని సమాజం చేపడుతుంద్. సుసిథిర
నిర్వహణకు మరియు సముదాయాలకు నిరంతరంగా నీటి
ప్రయోజనాలు కలి్ంచేలా చూడటానికి తగిన యాజమాన్యం,
మంచి సహకారం, మరియు మంచి నాయకత్వం అవసరం.
భవిష్యతు
్త లో, పెైపుల్ైనలాను మార్చటం లాంటి నిర్వహణ
మరియు నీటి వనర్లను పెంచటం ఒక సవాలు కానుంద్.
దీనితో పాటు, ఎలలా పు్డూ సంపత్్త ని పెంచుకునే దశలో
జరిగినటులాగా పనులు కలిసివచే్చ అవకాశానినా కలిగి ఉండటం
సాధ్యం కాదు. నిధుల కొరత మరియు నీటి వనర్ల నిర్వహణపెై
సాంకషేత్క విజాఞాన లేమి గారామసుథిలు ఎదుర్్కనే సవాళ్ళలో
ఒకటిగా ఉండవచు్చ.

నీటి స్దయేంలో సాముదాయక ఔతాసాహికత - బిఖాథిలో ర్
గా్రమీణాభివృదిధి మండలి
మిజోరంలోని 8 (ఎనిమిద్) జిలాలాలలో కొత్త గా ఏర్డిన
పరిపాలనా పరిధాన కారా్యలయం; అయన కొలాసిబ్ జిలాలా
ఐజా్వల్ జిలాలాకు ఉత్త రాన ఉననాద్. మొదట్లా కొలాసిబ్ 1957లో
జాత్పిత జయంత్ సందర్ంగా గిరిజనాభివృద్ధి మండి
కషేందరింగా పారిరంభించార్, దీనిని పారిజ�క్ు ఎగి్జకూ్యటివ్ అధ్కారి
నిర్వహిస్త ార్. తర్వాత ఇద్ ఏరియా అడిమానిసే్ట
రీ ివ్ ఆఫ్టసర్
సాథియలో
నిర్వహించబడేద్గా
ఉననాతీకరించార్.
వ.
సం.

పని ప్రు

1 మీడం వద్ద
నీటి సేద్య
నిరామాణం

ఆసి్థ ఐడి /
పని కోడ్

ధర

2205002018/ రూ
డబు
లా యా.సి./1853 13.5
లక్ష

ఆరి్థక
సంవతసారం
20152016

మిజోరంను 1972లో కషేందరి పాలిత పారింతంగా హో దాని
పెంచినపు్డు, కొలాసిబ్ ను 1975 మే 5న సబ్-డివిజనల్
ఆఫ్టసర్ (సివిల్) నేతృత్వంలో పనిచేసే సబ్-డివిజన్ పరిధాన
కారా్యలయ హో దాకి పెంచార్. మూడు దశాబా్దలకు పెైగా
పరిపాలన సాగించిన పరిదేశం కావటంతో, దీనికి 1998లో

42

మారిచి 2020

ఐజా్వల్ జిలాలాను మూడు భాగాలుగా చేసిన తర్వాత మిజోరం
పరిభుత్వం పరిస్త ుత జిలాలా సాథియని కలి్ంచింద్.

గా్రమ పంచాయత్: మీడం

వయేవసాయ పరాయేవరణ మండలి: మండలి 3
జియో-కోఆరిడునేట్: 24.18333, 92.57816
ధర మరియు ఆరి్థక సంవతసారం:
అమలు పరికయ
్్ర :
ఈ పనులను గారామ సభ వారి్షక కారా్యచరణ పరిణాళిక/
పారిజ�క్ు యాను్యవల్ షెల్్ఫ లో చేరి్చన తర్వాత 2015 నుండి
ఎమ్.జి.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎస్. కింద అమలు చేశార్. ఈ
పారింతంలో చేపటి్న పనులలో చాలా వాటాని గారామసుథిలు
సూచించి, పరిత్పాద్ంచినవే. పనులనినాటినీ సముదాయ
సథి లాలపెైనే చేపటా్ర్ మరియు సృషి్ంచిన సంపతు
్త లకు
సముదాయాలే యజమానులు.
పనుల అమలులో సముదాయ భాగసా్వమ్యం కీలక
పాతరి వహించింద్. గతంలో పేర్్కననాటు
లా గా, మీడం వద్ద నీటి
సేద్యపు టా్యంకు నిరామాణం గారామ సభలో అనేక మంద్
గారామసుథిలు తమ పారిథమిక అవసరాలలో ఒకటిగా
అభిపారియపడాడుర్. ఎమ్.జి.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎస్. కింద మీడం
నీటి రహిత గరాహాలపెై జీవనం లేదు.

వద్ద నీటి సేద్యపు టా్యంకు నిరిమాసా్తరనే తలంపుతో పి.
హ�చ్.ఇ.డి. పెైపుల్ైనలాను అంద్స్త ామని హామీ ఇచి్చంద్. తమ
గారామంలో పనుల పారిరంభం కోసం గారామసుథిలు తమకు
తాముగా ర�ండు విభాగాలను చేరడంతో పి.హ�చ్.ఇ.డి.తో
ఎమ్.జిఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎస్. కలిసి ముందుకు రావటంలో
విజయానినా సాధ్ంచటానికి గారామసుథిలు కీలక పాతరి
వహించారనేద్ సుస్ష్ ం.
మీడం వద్ద నీటి సేద్యపు టా్యంకు నిరామాణం కోసం
అయన వ్యయంలో సామాగిరా భాగానినా ఎమ్.జి.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.
ఎస్. భరించగా, అద్ న�ైపుణ్యం అవసరం లేని దాదాపు 2391
మనిషి పనిద్నాలను కలి్ంచింద్. దీని నిరామాణం 2015
నవంబర్ 15న పారిరంభం అయ, 2016 ఫిబ్రవరి 5న పూరి్త
అయంద్. పని పారిరంభం అయన వ�ంటనే, నీటి ఆధార మూలం
నుండి నీటి సేకరణ కోసం పి.హ�చ్.ఇ.డి. పెప
ై ుల్న
ై లా ు వేయటం
పారిరంభించింద్.
ఈ
పారిజ�క్ును
అమలుచేయటంలో
సముదాయాలు, గారామీణాభివృద్ధి విభాగం మరియు పిహచ్
� ఇ
విభాగాల మధ్య ఎలాంటి సమస్య లేదని గారామసు్తలు
సంతోషించార్. సమాజం కోసం సమిషి్ఠ కృషి దాని అతు్యత్త మ
సామరధియాం మేరకు విజయవంతమ�ంై దని అందరూ భావించార్.

గారామంలో వాటసాన్ కమిటీని ఏరా్టు చేయటం దా్వరా
ఇళ్ళకు నీటి సరఫరాను గారామ మండలులు చేపటా్య
మరియు ఒక ఇంటి వాటర్ కన�క్షన్ కు రూ.100ల చ్పు్న
మరియు పబిలా క్ పాయంటలా ను ఉపయోగించే పరితీ ఇంటికీ పరిత్
న�లకు రూ.30ల చ్పు్న న�లసరి నీటి ర్సుమును వసూలు
చేశాయ, ఈ మొతా్తనినా తర్వాత పెైపుల్ైనలా నిర్వహణకు
మరియు వాటర్ మాన్ / ల్ైన్సా మాన్ జీతాలకు
ఉపయోగించార్. యావత్ గారామంలో నీటి సరఫరా, నిర్వహణ,
ఫ్టజు వసూలు మరియు పారిశుదధి యాం కోసం వాటాసాన్ కమిటీ
బాధ్యత వహిస్త ుంద్.
ముందర పేర్్కననాటు
లా గా, నీటి మూలం నుండి పంపిణీ
టా్యంకుకు మరియు పంపిణీ ల్ైనలా నుండి పబిలా క్ పాయంటలా కు
పెైపుల్ైనలా ఏరా్టు విషయంలో పబిలా క్ హ�ల్్త ఇంజనీరింగ్
విభాగంతో కలిసికటు్గా ఈ పనులనీనా ఎమ్.జి.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.
ఎస్. కింద చేపట్ డం జరిగింద్. ఇంటి కుళాయ విషయంలో,
పెైపుల్ైనలా ఖర్్చను లబి్ద దార్లే భరించాలి.

- వానాలాల్ మరోయయా, డెైరక్ర్,
ఎస్.ఐ.ఆర్.డి, మిజోరం

ప�ైకో హ�ైడరిో చ్ నడుపబడుతునని ప�ైకో హ�ైడరిో పవర్ పాలోంట్
లో మరియు
కోల్డు స్టు రేజ్ (శ్తల గిడడుంగి)

ర్టాగ్ అనేద్ గారామీణ పారింతాలకు డిమాండు ఉననా
టెకానాలజీలను అభివృద్ధి చేస్త ుననా భారత పరిభుతా్వనికి పరిధాన
వ�ైజఞా ానిక సలహాదార్ కారా్యలయం మద్ద తు గల ఒక సంకల్ం.
వాణిజ్యపరంగా లభించే నీటి పంపులు ఆరిథికంగా చాలా
పొ దుపెైనవి మరియు పికో హ�ైడ్రి పవర్ పాలాంటు
లా మరియు కోల్డు
స్్ రషేజ్ కోసం వాటి ఉపయోగం ఉత్త రాఖండ్లో విజయవంతంగా
పరిదరిశించబడింద్. ఈ టెకానాలజీ పరిత్రూపం చేయదగినద్
మరియు టెకానాలజీ మద్ద తు/శిక్షణలను ఐఐటి, రూర్్కలోని
ర్టాగ్ వార్ అంద్స్త ార్.

ప�ైకో హ�ైడరిో పవర్ పాలోంట్సా కోసం టర�ై్బన్ గా ఉపయోగించిన
పంపు
శకి్త సంక్షోభం మరియు వాతావరణ సమస్యల
కారణంగా, పునర్తా్దక ఇంధన వనర్లు గారామీణ
సముదాయాల శకి్త అవసరాలను తీర్చడంలో ముఖ్యమ�ైన
ఎంపికలుగా ఉద్విసు్తనానాయ. ఏకాకిగా ఉననా గారామీణ
సముదాయాలలో విదు్యదీకరణకు జల విదు్యత్ ఉత్త్్త
సుసిథిర పరిషా్కరంగా కనిపిస్త ్ ంద్. శకి్త ఉతా్దనకు పెైకో హ�ైడ్రి
పవర్ (5 క�. డబూ
లా యా) అందుబాటులో ఉననా చిననా నీటి
పరివాహాలను ఎలాంటి పరా్యవరణ నషా్లు లేకుండా, సుదీర్ఘ
మనినాకతో తకు్కవ నిర్వహణా ఖర్్చతో వికషేందీక
రి రణ పదధి త్లో
ఉపయోగించవచు్చ.
వర్షపు నీటి చెర్వు, గటు్కు చేయకు చెర్పు

సూక్షమా జల విదు్యత్ వినియోగంతో ఉననా సమస్యలు
సాధారణంగా తకు్కవ ఖర్్చతో కూడినవే. పరితీ పరిత్పాద్త
సెైటుకి, దాని అపూర్వమ�ైన హ�డ్ మరియు డిశా్చరి్జ
పరిసథి ితులకు అనువుగా ఉండే నిరి్దష్ రూపకల్న
పరామితులతో టర�ై్బన్ అవసరం అవుతుంద్. కషేవలం అలాంటి
ఒకటి లేదా ర�ండు టర�ై్బనలా ను మాతరిమే రూపకల్న చేసి,
తయార్చేసే అవకాశం ఉననాందున, టర�ై్బన్ ఖర్్చ
పెరిగిప్ వచు్చ. టర�ై్బను
లా మరియు సంబంధ్త ఉపకరణాల
అధ్క ధర హ�ైడ్రి పవర్ స్ట్కమ్ యొక్క మొత్త ం ఖర్్చను
పెంచుతుంద్.

షెల్్ఫ లో లభ్యంగా ఉననా వాణిజ్యపరంగా లభ్యం
అవుతుననా నీటి పంపులను వాడటమే పెైన పేర్్కననా
సమస్యకు పరిషా్కరం మరియు ఖర్్చతో కూడిన టర�ై్బనలా తో
ప్ లి్చతే అత్యంత తకు్కవ ఖర్్చతో కూడినవి. సెంటిఫ
రి ు్యగల్
పంపులు నిరి్దష్ పని పరిసథి ితుల కింద చిననా తరహా శకి్త
ఉత్త్్త కి ఉపయోగించినపు్డు అవి సమరధి వంతంగా
పనిచేస్త ాయ. నీటి విడుదల పరిమాణానినా నియంత్రించటానికి
ఈ పంపులలో ఎలాంటి మ�కానిజానినా సమకూర్చలేదు.
పాక్ిక పరివాహ పరిసథి ితులలో సమరధిత పరిత్కూలంగా పరిభావితం
అవుతుంద్, తదా్వరా విస్త ృత పరిధ్లో హ�డ్సా మరియు
డిశా్చర్్జల కోసం సమరధివంతమ�ైన టర�ై్బన్ గా నిరి్దష్ పంపు
అపిలా కషేషన్ ను పరిమితం చేస్త ుంద్.
గా్రమోదయ సంకల్్
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ఐఐటి రూర్్కలోని ర్టా్యగ్ వార్ తకు్కవ ఖర్్చతో
కూడిన నవీకరించబడిన సెంటిఫ
రి ు్యగల్ పంపును అభివృద్ధి
చేశార్, అంటే దాని అత్యధ్క సమరధితను నిర్వహిస్త ూనే నీటి
పరివాహానినా నియంత్రించేందుకు దానికి పరివాహ నియంతరిణ
మ�కానిజంను అమరా్చర్. నీటి పరివాహాలలో పరిముఖ
వ్యతా్యసాలు ఉననాప్టికీ సంవతసారం అంతటా శకి్తని
సమరధివంతంగా ఉత్త్్త చేయటానికి నవీకరించబడిన ఈ
పంపులు ఉపయోగకరం కావచు్చ. ఈ పంపులు కషేవలం నిరి్దష్
సెైటుకు పరిమితం కాకుండా విస్త ృత సెైట్ పరామితులను
కూడా అవలంబించవచు్చ. పరివాహ నియంతరిణ మ�కానిజంను
అంద్ంచటం దా్వరా పార్్ లోడ్ సమరధితను మ�ర్గుపరచవచు్చ.
5 కిలో వాటలా శకి్త ఉత్త్్త కి అంచనా వేసిన పంపు ఖర్దు
దాదాపు రూ 50,000/- నుండి 60,000/- గా ఉంద్, కాగా,
సాంపరిదాయక టర�ై్బన్ తో పూరి్త జల విదు్యత్ ఉత్త్్త యూనిట్
ఖర్దు దాదాపు రూ.1.25 లక్షలు/కిలో వాటు
లా ఉంటుంద్.
టర�ై్బన్ మోడ్ లో ఉపయోగించే పంపు టర�ై్బనలా కంటే
తకు్కవ ఖర్్చతో కూడినద్ అయనందున, దానిని విస్త ృత
పరిధ్లో గల హ�డ్సా మరియు డిశా్చరి్జల కోసం భార్ సంఖ్యలో
తయార్చేసినపు్డు
చౌకగా
లభించే
మరియు
నిర్వహించదగిన పరితా్యమానాయాలలో ఒకటిగా ఉంద్. విడి
భాగాల సులభ లభ్యత కారణంగా పంపు నిర్వహణ సులభంగా
ఉంటుంద్. పిఏటిలను ఉపయోగించే సూక్షమా జల విదు్యత్ శకి్త
పే బా్యక్ ప్టరియడ్ 2 సంవతసారాలు ఉననాటు
లా గురి్తంచబడింద్,
ఇద్ సాంపరిదాయక టర�ై్బనలా కంటే పరిముఖంగా ఉంటుంద్.
ప�ైకో హ�ైడరిో పాలోంట్సా లో టర�ై్బన్ గా ఉపయోగించిన
పంపు చితారిలు
ప�ైకో హ�ైడరిో చ్ నడుపబడుతునని కోల్డు స్టు రేజ్

హిమాలయ క్షేతారిలలో, ఆరిథిక రంగానికి వ్యవసాయం
పరిముఖ తోడా్టునంద్స్త ్ ంద్ ఈ క్షేతంరి లో పండులా మరియు

ఆధారపడి, కూరగాయలు మరియు పండులా పరిముఖంగా
పండిస్త ునానార్/ పెంచుతునానార్ మరియు సాథినికంగా
సముచిత కోల్డు స్్ రషేజ్ సౌకరా్యల లభ్యత లేని కారణంగా
హిమాచల్ పరిదేశ్ మరియు ఉత్త రాఖండ్ రాషా్రీలకు చెంద్న
విభిననా జిలాలాలలో ఈ ఉత్తు
్త లలో (10 నుండి 50 శాతం
ఉంటుంద్) చాలా భాగం వ్యరధిం అవుతునానాయ. ర�ైతులు తమ
పంటలను కాపాడుకోవటానికి తకు్కవ అవకాశాలను కలిగి
ఉనానార్, ఇవి దీర్ఘ కాల నిల్వ మరియు సంరక్షణకు సరిప్ వు.
ఫలితంగా, ర�ైతులు తమ పండులా మరియు కూరగాయలను
తకు్కవ ధరలకు సాథినిక మార�్కటలా లో వికరాయంచటం తప్
మరో దారి లేదు, తదా్వరా, తమ జీవనోపాధ్ విపర్తంగా
పరిభావితం అవుతోంద్.
దేశంలోని హిమాలయ క్షేతారిలు మరియు పర్వత
పారింతాలలో సహజసిదధిమ�ైన జలపాతాలు, సెలయ్రలా ్
మరియు కొండల పెై నుండి ద్గువకు పరివహించే నదులతో
కూడి ఉనానాయ. ఈ జల వనర్లు విదు్యత్ ఉత్త్్త కి
తగిననినా అవకాశాలు అంద్స్త ునానాయ, ఇవి మౌలిక
సౌకరా్యలను అభివృద్ధి చేయటంలో మరియు సాథినిక పరిజలకు
నూతన మరియు అదనపు జీవనోపాధ్ని ఆరి్జంచటానికి
మరియు వారి ఆరిథికి పరిసిథిత్ని మ�ర్గుపరచుకోవటానికి
ఉపకరించవచు్చ.
పెైన పేర్్కననా సమస్యల కోసం సుసిథిర పరిషా్కరాలను
అంద్ంచటానికి, త్వరగా పాడెైప్ య్ పంటల నిల్వ కోసం దీర్ఘ
కాలం పాటు మరినినా సౌకరా్యలను కలి్ంచి ర�ైతులకు
సహాయపడటానికి రూర్్కలోని ఐఐటికి చెంద్న ర్టా్యగ్ వార్
తకు్కవ ఖర్్చతో కూడిన కోల్డు స్్ రషేజ్ యూనిట్ ను
రూపొ ంద్ంచి, అభివృద్ధి చేశార్, తదా్వరా ర�ైతులు లాభాలు,
వారి జీవన పరిమాణాలు పెరగవచు్చ. ఇందులో చాలా
పారింతాలలో, చిననా తరహా జల విదు్యత్ కు ఎకు్కవ అవకాశాలు
సౌలభ్యంగా ఉనానాయ. అకాలంలో కోల్డు స్్ రషేజ్ దా్వరా
కూరగాయలు మరియు పండలా ను పరిరక్ించటానికి కోల్డు స్్ రషేజ్
యూనిటలా గ్లుసులను శకి్తవంతం చేయటానికి పెైకో జల
విదు్యత్
పాలాంటలా లో
ఎస్.హ�చ్.పి.
పాలాంటు
లా
ఎకు్కవ

టర�ై్బన్ గా పంపు

కూరగాయల పంటలను పెద్ద సంఖ్యలో పండిస్త ార్ మరియు
విదు్యత్ లభ్యత లేని కారణంగా నిరి్దష్ కాలానికి మించి వాటిని
నిల్వ చేయటం కష్ ం. అందువలన అలాంటి పారింతాలలో
త్వరగా పాడెైప్ య్ పండులా మరియు కూరగాయల నిల్వ కీలక
సమస్యగా ఉంద్. సాథినిక పరిజల నుండి సేకరించిన సమాచారంపెై
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పంపును టర�ై్బన్ ఆపరషేషన్ గా చూపుతుననా ఫ్ ట్
నీటిని నేడు ఆదా చేయండి దానినా రషేపు వాడుకోండి

పరియోజనకరంగా ఉండవచు్చ. అలాంటి పారింతాలలో కోల్డు
స్్ రషేజ్ గల సూక్షమా జల విదు్యత్ ఉత్త్్త సమగరాత ఆరిథికంగా
ఆచరణీయమ�ైనద్ మరియు సాధ్యమ�ైనద్.

టెకానాలజీని న�లకొలి్న బారినా గారామంలో, దాదాపు
50 కుటుంబాలు నివశిసు్తనానాయ మరియు ఆ గారామం
చుటూ
్ 33 గారామాలు ఉనానాయ. ఏటా 3000-4000 కిలోల
యాపిల్సా, టొమేట ్లు, బంగాళాదుంపలు, బీన్సా మొదల్ైనవి
పండిస్త ునానార్. నిల్వ సౌకరా్యలు లేని కారణంగా గారామసుథిలు
తమ పంటలను అత్ తకు్కవ ధరలకు వికరాయంచవలసి
వస్్త ంద్, దాని వలన వారికి భార్గా ఆరిథిక నషా్లు
కలుగుతునానాయ. ర�ైతులు తమ పంట ఉతా్దనను నిల్వ
చేయటానికి కోల్డు స్్ రషేజ్ సౌకరా్యలను ఉపయోగించి వాటిని
అధ్క ధరలకు అముమాకోవటం దా్వరా ఈ నషా్లను
నివారించుకోవచు్చ. సగటున, పరితీ ర�ైతూ ఏటా రూ
1,00,000 నుండి 2,00,000/-ల విలువల గల పండులా
మరియు కూరగాయలను పండిస్త ునానార్, అయతే కోల్డు
స్్ రషేజ్ సౌకరా్యలు లేని కారణంగా వీటిలో 30% వ్యరధి ం
అవుతునానాయ. ఈ ఉతా్దనను సాథినికంగా ఏరా్టు చేసిన
కోల్డు స్్ రషేజ్ సరిగా నిల్వ చేసిన యెడల, 30% మేరకు వ్యరధి ం
కావటానినా తగి్గంచవచు్చ మరియు ఖర్్చను కూడా త్రిగి
పొ ందవచు్చ.

బారినా వద్ద కోల్డు స్్ రషేజ్ 5 కిలో వాటలా సామరధి యాం గల
పెైకో-జల విదు్యతు
్త తో నడుస్్త ంద్. ఈ కోల్డు స్్ రషేజ్ కషేవలం 1.5
- 2.0 కిలో వాటలా ను మాతరిమే వినియోగిస్త ుండగా, దాదాపు
3 కిలో వాటలా మిగులు శకి్త ల్ైటింగ్ మరియు ఇతర
పరియోజనాల కోసం సాథినిక పారింతాలకు పంపిణీ చేయవచు్చ
మరియు వసూలు చేస్త ుననా ర్సుమును ఈ వ్యవసథి కు
అయ్్య ఖర్్చను తగి్గంచుకోవటానికి ఉపయోగించవచు్చ,
తదా్వరా కనీస అవధ్లోనే పాలాంటు ఖర్్చను త్రిగి
పొ ందడానికి వీలు కలుగుతుంద్. ఈ వ్యవసథి యొక్క
సుమార్ మొత్త ం ఖర్్చ అనీనా కలుపుకుని దాదాపు 8-10
లక్షల రూపాయలు.
కృతజఞా త - ర్టాగ్ అనేద్ భారత పరిభుతా్వనికి పరిధాన
వ�ైజఞా ానిక సలహాదార్ కారా్యలయం మద్ద తు గల ఒక
సంకల్ం. పిఎస్ఏ కారా్యలయం మరియు ర్టా్యగ్ ప్ రి గారాం
కోఆరిడునేటర్ అంద్ంచిన నిరంతర మద్ద తు మరియు
ప్ రి తాసాహాలకు
రచయత
వారికి
కృతజఞా తలు
తెలుపుకునానార్.

(పొ రి ఫెసర్ రాజషేశ్వర్ సెైని, రూరల్ టెకానాలజీ యాక్షన్
గూ
ప్,
ఐఐటి
రూర్్క)
రా

ఈ ఫ్ టోలు ఉతతి ర కాశ (ఉతతి రాఖండ్) జిలాలోలోని బారిని గా్రమం వదదా
నెలకొలి్న ప�ైకో హ�ైడరిో ఆధారిత శ్తల గిడడుంగిని చూపుసుతినానియ

నీటిని పరిరక్ించండి, జీవనానినా పరిరక్ించండి.

గా్రమోదయ సంకల్్
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దరి వ్యవసాయ, ర�ైతు సంక్షేమ, గారామీణాభివృద్ధి
మరియు పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి శీరా నరషేందరి సింగ్
తోమర్
వ్యవసాయంలో
న�ప
ై ుణా్యనినా
కాపాడుకోవాలని
పిలుపునిచా్చర్. మారి్చ 1న పూసా కృషి విజాఞాన్ మేళా-2020ను
పారిరంభిసూ
్త , భారతదేశం పరిత్ సంవతసారం విశ్వవిదా్యలయాల
నుండి పట్ భదురిలవుతుననా అనేక మంద్ వ్యవసాయ శాస్త వ
ే ్త లు
ై త
మరియు నిపుణులను కలిగివుందని ఆయన అనానార్.
"పరిభుత్వం నిధులు, రాయతీలు మరియు ప్ రి తాసాహకాలను
అందజషేయగలదు, కానీ వ్యవసాయం పటలా ఆసకి్త ఉండాలి. దీని
కోసం వ్యవసాయం లాభదాయకమ�న
ై వృత్్త గా మారా్చలి; ఇద్ దేశ
అవసరాలను తీర్సు్తంద్, జిడిపి మరియు ఎగుమతులోలా దాని
వాటా పెర్గుతుంద్,” అని ఆయన పొ డిగంి చార్.
"క�ర్ర్లో మీ లక్ష్యం మీర్ సంతోషకరమ�ైన ఒక
ఉద్్య గానినా పొ ందడం లేదా విద్య, పరిశోధనలలో నిమగనామ�ై
ఉండడంతోనే పూరి్తకాదు, కానీ మీర్ మీ పారింతంలో
విజయవంతమ�ైన ర�ైతుగా నిలవాలి. పరిత్ సంవతసారం పదవీ
విరమణ చేసే వ్యవసాయదార్లు కూడా వ్యవసాయంలో
నిమగనామ�ై ఇతర్లకు సూ్ఫరి్తనివా్వలి. మీలోని ర�ైతు సజీవంగా
ఉండాలి. ఖాళీ సమయంలో మీర్ మీ ఇంటి పెరడులో సేద్యపు
కార్యకలాపాలలో నిమగనాం కావచు్చ. ఇద్ మిమమాలినా
వ్యవసాయానినా ఒక వృత్్త గా అనుసంధానానినా కలిగివుండేలా
చేస్త ుంద్” అని శీరా తోమర్ అనానార్.
పరిధాన మంత్రి శీరా నరషేందరి మోడీ వ్యవసాయానికి
పారిధాన్యత ఇసు్తనానారని మరియు 2022 నాటికి ర�ైతుల
ఆదాయానినా ర�ట్ ింపు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్ ుకునానారని శీరా
తోమర్ అనానార్. ఈ ద్శగా, ర�ైతులకు అయ్్య ఖర్్చలకు
పరిభుత్వం కనీస మద్ద తు ధరను (ఎమ్.ఎస్.పి.) ఒకటిననార
ర�టలా ు ఉండేలా చూస్్త ంద్, పిఎమ్-కిసాన్ పథకం వరి్తంపు కింద
ఉననా ర�ైతులకు ఏటా రూ 6,000 లు మరియు కిసాన్ క�రాడిట్
కార్డు కింద రూ 1,60,000ల ర్ణానినా ఇసు్తననాటు
లా హామీ
ఇచి్చంద్. ర�ైతులకు పరియోజనాల పంపిణీలో పరిధాన మంత్రి
పారదరశికత ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటునానార్ మరియు
ఇపు్డు దళార్లు మరియు బోరి కరలా పాతరి లేదు. దీనితోపాటు,
వ్యవసాయం విషయంలో నిధులు మరియు బడె్జటర్
కషేటాయంపులలో కొరత లేదు.
సహకార సాగును ప్ రి తసాహించేందుకు వీలుగా 10,000
నూతన వ్యవసాయ ఉతా్దన సంసథి ల (ఎప్.పి.ఓ.ల) రిజిసే్ష
రీ న్ ను
పరిధాన మంత్రి ఫిబవ
రి రి 29న పారిరంభించారని శీరా తోమర్ అనానార్.
ర�త
ై ులందరికీ విత్త నాలు నాటటం, నుండి పంట కోసి, పంపిణక
ీ ి
మరియు మార�్కట్ కు తరలించే వరకూ గల వ్యవసాయ సంబంధ్త
కార్యకలాపాలనినాటికీ పరితీ ఎఫ్.పి.ఓ.కి రూ.15 లక్షల చ్పు్న
అంద్ంచటానికి రూ 6,600 కోటలా బడె్జట్ పరిత్పాదన చేయటం
జరిగంి ద్. దీని కోసం నాబార్డు మరియు ఎన్.సి.డి.సి.లు సంయుక్త ంగా
రూ 1,500 కోటలా క�రాడిట్ గా్యరంటీ నిధ్ని ఏరా్టు చేశాయ.
సంగరాహం – (పిఐబి, ఢిల్లా వారిచే 01 మారి్చ 2020న
సాయంతరిం 7:03 కు ప్ స్్ చేయబడింద్)
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పరితీ ఇంటా నీటి లభయేతకు జల్ జీవన్ మిషన్ 2024 నాటిక్
అనిని గా్రమీణ కుట్ంబాలకు (గ్టాటుల దా్వరా నీటి సరఫరా)
రాషటురీ పరిభుతా్వలతో ఒక సమగ్ర మరియు సంపూరణా రీత్లో నీటి
వనరులు మరియు నీటి సరఫరాని నూతన మంత్రిత్వ శాఖ
"జల శక్తి మంతారిలయం" నిర్వహిసతి ుంది.
భారతీయులందరికీ సురక్ితమ�ైన మరియు తగినంత తారిగు
నీటి లభయేతను అందించటమే పరిభుత్వ పారిధానయేత

భారతదేశంలో నీటి భదరితకు భరోసా ఇవ్వడం మరియు
భారతీయులందరికీ సురక్ితమ�ైన మరియు తగినంత
తారిగునీటిని సౌలభ్యం చేయటం పరిభుత్వ పారిధాన్యత అని
కషేందరి ఆరిథిక, కార్్రషేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శీరామత్ నిరమాల
స్టతారామన్ అనానార్. పారలా మ�ంటులో 2019-20కి కషేందరి
బడె్జ ట్ను సమరి్సూ
్త , ఈ ద్శగా జల వనర్లు, నదుల
అభివృద్ధి మరియు గంగా పునర్జీ్జ వన మంత్రిత్వ శాఖ
మరియు తాగునీర్ మరియు పారిశుదధి యా మంత్రిత్వ
శాఖలను సమగరాం చేస్త ూ జల శకి్త మంత్రిత్వశాఖను
ఏరా్టు చేయటం ఒక పరిధాన చర్య అని శీరామత్
స్టతారామన్ అనానార్. ఈ నూతన మంత్రిత్వ శాఖ మన
నీటి వనర్ల నిర్వహణ మరియు నీటి సరఫరాను ఒక
సమగరా మరియు సంపూర్ ర్త్లో చూసు
్త ంద్, ఇంకా జల
జీవన్ మిషన్ కింద 2024 నాటికి అనినా గారామీణ ఇండలా లో
గ్టా్ల దా్వరా నీటి సరఫరా జరిగషే చూడటానికి రాషా్రీలతో
కలిసి పనిచేస్త ుంద్.
తారిగు నీర్ మరియు పారిశుదధి యాం కింద చేపటి్న
కార్యకరామానినా వర్షపు నీటి సేద్యం, భూగర్ జల ర్ఛారి్జ మరియు
వ్యవసాయంలో పునఃవాడకం కోసం ఇండలా లోని వ్యరధిపు నీటి
నిర్వహణ లాంటి వనర్ల సుసిథిరత కోసం సాథినికంగా
సౌకరా్యలను ఏరా్టుచేయటంతో సహా సాథినిక సాథియలో నీటి
డిమాండు మరియు సరఫరా నిర్వహణపెై దృషి్ సారిస్త ుంద్. దేశ
వా్యప్త ంగా సుసిథిర నీటి సరఫరా నిర్వహణ ధే్యయాలను
సాధ్ంచటానికి ఇతర కషేందరి మరియు రాష్ రీ పరిభుత్వ పథకాలతో
జల జీవన్ మిషన్ మమేకం అవుతుంద్.
సేకరణ మూలం - (పత్రికా సమాచార కారా్యలయం, భారత
పరిభుత్వం. ఆరిథిక మంత్రిత్వ శాఖ, తేద్ 5.7.2019)

దపి్కతో ఉననా మనిషికి బంగారం ఉననా సంచి కంటే ఒక నీటి చుక్క ఎంతో అమూల్యమ�ైనద్

కుందాం రం
రుచి
నే
డి

న

మసా్కరం, పారిశుదధి యాం మరియు పరిశుభరితల గురించి
మీకు ఎంత వరకూ తెలుస్ అంచనా వేసంే దుకు ఇక్కడ
కొనినా పరిశనాల జాబితాను జతపరిచాం. సర�న
ై జవాబులకు సునానా
చుట్ ండి (సమాధానాలను వేరషే కాగితంపెై వారియటం వలన ఈ
పర్క్షను మరలా చేయవచు్చ) మీర్ పూరి్త చేసన
ి తర్వాత,
పరిక్క పేజీలో ఇవ్వబడిన జవాబులతో మీర్ సరిచూసుకోవచు్చ.
కనుక ఈ కి్వజ్ ను నిజాయతీగా పరియత్నాంచండి మరియు
ఇతర్లు కూడా ఈ పర్క్షను తీసుకుని, నేర్్చకునేందుకు
ప్ రి తసాహించండి.
1.

a.

ఒక గా్రమ జల మరియు పారిశుదధి యా కమిటీ అంటే

b.
c.
d.

పారిశుదధి యా పనులను చూడటానికి నియమించబడిన
పరిభుత్వ ఉద్్య గుల కమిటీ
గారామసుథిలచే ఎనునాకోబడిన ఒక కమిటీ
గారామంలోని స్వచ్ంద కారిమాకుల కమిటీ
గారామ పంచాయతీకి చెంద్న ఒక సబ్-కమిటీ

2.

ఒక గా్రమంలో తగిన పారిశుదధి యా బాధయేత ఎవరిది

a.
b.
c.
d.

గారామసుథిలద్
గారామ పంచాయతీద్
ఆరోగ్య కార్యకర్త లద్
పెైవనీనా

3.

ఈ దిగువ వాటిలో ఏది సర�ైనది?

a.
b.
c.

ఒక పిలలావాని మలం హానికరం కాదు
ఒక పిలలావాని మలం తకు్కవ హానికరం
పిలలాల మలం కూడా పెద్దల మలం మాద్రిగా అంతే
హానికరం

4.

మరుగుదొ డని
ిడు కలిగి ఉండటంలో గల అతయేంత ముఖయే
ధ్యేయం

a.
b.
c.

సౌకరా్యనినా అంద్ంచటం
హో దాని కలిగి ఉండటం
మల విసర్జ కాల దా్వరా మనుషులకు అంటువా్యధ్
స్ కటానినా నివారించటం

5.

భారతీయ గా్రమాలకు ఏ తరహా మరుగుదొ డిడు అతయేంత
అనువెైనది మరియు తకు్కవ ఖరుచితో కూడుకుననిది?

a.

ఎకో-శానిటేషన్ టాయల్ట్

నీటిని ఆదా చేసే్త పరిపంచం మీ చేతులోలా ఉంటుంద్

b.
c.

పిట్ ల్టిన్
రి
సెప్ ిక్ టా్యంక్ ల్టిన్
రి

6.

మల విసరజె కాలను మానవీయంగా శుభరిం చ్యటం

a.
b.
c.
d.

అమానుషం
అపరిశుభరిం
అకరామం మరియు నేరం
పెైవనీనా

7.

గా్రమీణ శానిటరీ మార్టు అనేది

a.
b.
c.
8.

గారామ పంచాయతీలో పారిశుదధి యా సామగిరా విభాగం
పరిభుత్వంచే సాథిపించబడిన బాలాక్ సాథియ శానిటర్
స్్ ర్
గారామీణ పారింతాలోలా పారిశుదధి యా సామగిరాని వికరాయంచే
దుకాణం
పాలోసిటుక్ వాడకానిని తగి్గంచాలి, ఎందుకంటే అది

a.
b.
c.

వాతావరణ కాలుషా్యనికి దారితీసు్తంద్
పారిశుదధి యా సమరధితా పరిభావాలు
చరమా వా్యధులను కలిగిస్త ుంద్

9.

గా్రమీణ వయేరాధిలను నిరూ్మలించ్ అతుయేతతి మ విధానం

10.

జంతు వయేరాధిలను నిరూ్మలించ్ అతుయేతతి మ విధానం

a.
b.
c.

నద్/సరసుసాలో దానినా పారషేయటం
దానినా తగులబ�ట్ ాలని అనినా కుటుంబాలను అడగటం
శాస్ట్త య
ై ంగా దానినా వేర్చేసి, తగిన సాంకషేత్క
ఎంపికలను అవలంబించటం

a.
b.
c.

కంప్ సి్ంగ్
దానినా బయో-గా్యస్ పాలాంటులో ప్ రి సెస్ చేయటం
భస్టమాకరణం

11.

గా్రమ పంచాయతీలకు నీరు మరియు పారిశుదాధియానిని
అప్గించడానిక్ పరిధాన కారణం

a.
b.
c.

పాలనా విభాగాలు అధ్క భారానినా కలిగివుండటం
ఖర్్చ తగి్గంపు
గారామాలు మరియు వాటి పరిత్నిధులు తమ పారింత
అభివృద్ధి పరిణాళికను సిదధిం చేసి, అమలు చేసి,
పర్యవేక్ిసే్త ఉత్త మ ఫలితాలు లభిసా్తయ.

గా్రమోదయ సంకల్్
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12.

క్ందివాటిలో ద్నిని, సరిగ్గ ా ఉపయోగించినపు్డు,
నీటిని తారిగడానిక్ సురక్ితంగా చ్సతి ుంది?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

దానిని ఉడికించటం
కోలారిన్ చేర్చటం
దానిని వడగట్ టం
సూర్యకాంత్లో దానిని కిరామిసంహారకం చేయటం
నీటిలోని కణాలు ద్గువకు చేరడానినా అనుమత్ంచటం
పెైవనీనా

13.

అత్సారం అనే పదానిక్ అతుయేతతి మ నిర్వచనం ఏమిటి?

a.

రోజుకు మూడు లేదా అంతకంటే ఎకు్కవ సార్లా
పలుచగా లేదా నీటితో కూడిన విరోచనాలు కావటం
రోజుకు ఒకసారి పలుచగా లేదా నీటితో కూడిన
విరోచనం కావటం
రోజుకు కనీసం 10 సార్లా పలుచగా లేదా నీళ్ళ
విరోచనాలు కావటం

b.
c.
14.
a.
b.
c.

ఈ క్ం్ర ది వాటిలో ఏ నీటి వనరులు కలుషితం కావచుచి?

నద్
సరసుసా
గ్టా్ల దా్వరా వచే్చ నీర్

d.
e.
f.
g.

మూసి ఉంచిన, చేత్తో తోడుకునే బావి
బో ర్బావి
వర్ష పర్వాహకం
పెైవనీనా

15.

తారిగు నీటిని నిల్వ చ్యటానిక్ అతయేంత సురక్ిత
పదధి త్ ఏమిటి?

a.
b.
c.
d.
e.

మటి్ కుండలో
శుభరిమ�ైన నూన� డబా్బలో
బక�ట్ లో
సననాటి వంపు మరియు మూత గల పాతరిలో
బిగువ�ైన మూత, సననాని వంపు మరియు పంపు గల
పాతరిలో

16.

ఎవర�ైనా చ్తులు కడుకో్కవడానిక్
వసుతివులు ఏమిటి?

a.
b.
c.
d.

అవసరమ�ైన

నీర్
సబు్బ లేదా బూడిద లేదా ఇసుక
ధారాపాతంగా వసు్తననా నీర్
తువా్వలు

ఓడిని ఆచరిసతి ుననిపు్డు సాధారణ మల చక్రం

జవాబులు:
1.
2.
3.
4.
5.
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d
d
c
c
b

6.
7.
8.
9.
10.

d
c
a
c
b

11.
12.
13.
14.
15.

c
f
a
g
e

నీర్ లేకుండా ఏదీ మిగలదు

మీ అభిపారియాలు మాకు చాలా ముఖయేం!
జిగుర్తో అత్కించండి PASTE WITH GLUE

Feedback Form For Gramoday Sankalp/
జిగుర్తో అత్కించండి PASTE WITH GLUE

We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/
గారామోదయ సంకల్్ మీద మీ అమూల్యమ�ైన సలహాలను మరియు అభిపారియాలను సా్వగత్సు్తనానాం

Name/పేర్ ..................................................................................................................................

Designation/హో దా .......................................................................................................................

Address/చిర్నామా ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



ఇక్కడ కత్త రించండి TEAR HERE

8.

Email/ఇ-మ�యల్ ........................................................................... Phone/ఫ్ న్ ..........................

Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/గారామోదయ సంకల్్ నాణ్యత పెై మీ అభిపారియం ఏమిటి (): Excellent/అతు్యత్త మము  Very Good/చాలా బాగుంద్  Good/బాగుంద్  Average/మధ్యసథి ంగా ఉంద్
Impact on the readers in terms of awareness generation/అవగాహన కలి్ంచే విషయంలో పాఠకులపెై పరిభావం (): Positive/సానుకూలం  Average/మధ్యసథి ం
 Indifferent/విభిననాం
Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/పంచాయతీల పరియోజనం కోసం పథకాల గురించిన
అవగాహన (): Well aware/బాగా తెలుసు
 Need improvement/మ�ర్గుదల అవసరం

How did you find the content of the magazine. Is it useful?/పత్రికలోని విషయాలు ఎలా ఉనానాయని మీర్
అంటార్. ఇద్ ఉపయోగకరమ�ైనదేనా?(): Yes/అవును
 No/కాదు
Do you feel government schemes showcased are beneficial/పరిదరిశిత పరిభుత్వ పథకాలు పరియోజనకరమని
మీర్ అనుకుంటునానారా (): Yes/అవును
 No/కాదు
Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/మీకు ఈ పత్రిక యొక్క ఎకు్కవ పరితులు
కావాలా. అవును అయతే దయచేసి తెల్ండి
Issue No./సంచిక సంఖ్య _____________
Quantity/పరిమాణం _____________

How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/రాబో య్
సంచికల విషయంలో పంచాయతీలకు ఎనినా పరితులను పంపించాలని మీర్ సలహా ఇసు్తనానార్
 1-2
 3-5
 6-10
 11-15

Your comments, suggestions, for us, to improve this Magazine/
ఈ పత్రికను మ�ర్గుపరచటానికి మా కోసం మీ వా్యఖా్యనాలు, సలహాలు

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

అండర్ సెకరాటర్
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ

సరాదార్ పటేల్ భవన్, సనసాద్ మార్్గ , నూయే ఢిల్లో - 110001
వెబెైసాట్ : www.panchayatiraj.nic.in

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001

Website : www.panchayatiraj.nic.in

గా్రమోదయ సంకల్్
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జిగుర్తో అత్కించండి PASTE WITH GLUE

గా్రమోదయ సంకల్్ కోసం అభిపారియ స్కరణ

ప్ స్ ల్ సా్ంప్

INLAND LETTER CARD

POSTAL STAMP

` 2.50/-

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
SARDAR PATEL BHAWAN

SANSAD MARG, NEW DELHI
పిన్కోడ్ PIN

1 1 0 0 0 1

ర�ండవ మడత SECOND FOLD

ఎలాంటి ఎన్కోలాజర్లా అనుమత్ంచబడువు
చిర్నామాలో పిన్కోడ్ రాయండి
పంపేవారి పేర్ మరియు చిర్నామా:-

పిన్కోడ్ PIN

50

మారిచి 2020

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

తెరవడానికి ఇక్కడ కత్త రించండి TO OPEN CUT HERE

తెరవడానికి ఇక్కడ కత్త రించండి TO OPEN CUT HERE
తెరవడానికి ఇక్కడ కత్త రించండి TO OPEN CUT HERE

ఇన్లా్యండ్ ల్టర్ కార్డు

"స్వచ్తా కారయేక్రమం మాదిరిగానే నీటి సంరక్షణకు కూడా పరిజా ఉదయేమం చ్దదా ాం."
"మనమంతా కలిసికట్టుగా ముందుకు వచిచి, శ్రమిస్తి , అతయేంత కఠినమ�ైన పనులను కూడా విజయవంతంగా సాధించవచుచి జన్
జన్ జుడ్గా, జల్ బచ్గా" (అంటే అందరూ సమిషిటుగా కృషి చ్స్తి నీరు ఆదా అవుతుంది)
– పరిధాని మోడి
(జూన్ 30న మన్ కీ బాత్ సందర్ంగా)

గారామోదయ సంకల్్ తెలుగు సంచిక

సంపుటి 1 సంచిక 6
మారి్చ 2020

నీటి పరిరక్షణ మరియు సంపరిదాయ నీటి నిల్వల
వర్షపు నీటి స్కరణ
పునరుదధిరణ

పునరి్వనియోగం
మరియు పునరుదధిరణ

వాటర్-ష�డ్ అభివృదిధి

ప�దదా సా్థయలో అటవీకరణ

జల్ శక్తి
అభియాన్
~
5
జోకయేం చ్సుకోవాలిసాన
అంశాలు

పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ

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

ముదరిణ మరియు పరిచురణ – పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
ఎడిటెడ్-ఇన్-చీఫ్: సునీల్ కుమార్, సెకరాటర్, పంచాయతీ రాజ్
మంత్రిత్వ శాఖ
ముదరిణ: ఇండియా ఆఫ్సెట్ పెరిస్, A-1, మాయాపురి ఇండస్ట్య
రీ ల్
ఏరియా, ఫేజ్-I, మాయాపురి, నూ్య ఢిల్లా - 110064
పరిచురణ: పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ, భారత పరిభుత్వం,
సరా్దర్ పటేల్ భవన్, నూ్య ఢిల్లా – 110001

గారామోదయ సంకల్్ పత్రిక సులభమ�ైన మరియు సాధారణ పదజాలంతో వివరించే ఒక పరియతనాంతో అనుభవం గల అనువాదకులచే అనువద్ంచబడింద్. అనువాదంలో అనుకోకుండా జరిగషే ఏవ�ైనా తపు్లు
లేదా ద్ షాలు వుదే్దశ్యపూరకమ�ైనవి కావు మరియు ఎవరి అనుభూతులను బాధ్ంచేందుకు ఉదే్దశించినవి కావు. వాటికి మంత్రిత్వ శాఖ లేదా ముదరిణ కర్త ఎలాంటి బాధ్యత తీసుకోర్.

