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सचूना
‘योजना’ ह ेनिती आयोगाचया वतीि,े कें द्र 

सरकारचया मानहती व प्रसारण मंत्ालयाचया 
प्रकाश नवभागातर्फे  नहदंी, इगं्रजी, मराठी, 
गजुराती, कनिड, तलेगु,ू पजंाबी, उद ूदू, बंगाली, 
तनमळ, मलयाळम, उनडया व आसामी भाषातंिू 
प्रकानशत होत.े दशेाचया  सवाांगीण नवकासाची 
खलुी चचादू करणारे त े वयासपीठ आह.े 
योजिा मानसकात प्रनसद्ध झाललेया लखेातील 
मत-ेनवचार तया-तया  लखेकाचंी असतात.  
सरकार नकंवा लखेक कायदूरत असललेया 
ससं्ा तया मताशंी/नवचाराशंी सहमत 
असतीलच अस ेिवह.े लखेामंधय ेवापरणयात 
आलले े िकाश/ेधवज ह े केवळ प्रानतनिनिक 
आहते. राजकीय िकाशा तसचे भारताचा 
अ्वा अनय दशेाचा राष्ट्रधवज महणिू ते  
नयायालयीि बाबीसंाठी ग्राह्य िसतील. सपिादू 
परीक्ा पसुतक प्रकाशक तसचे मागदूदशदूक 
ससं्ाचया योजिा मानसकातील जानहरातीमधये 
केललेया दावयाचंी वाचकािंी सवतः खात्ी 
करूि घयावी. अशा जानहरातीमंिील 
मजकुराबाबत ‘योजिा' कुठलयाही प्रकारे 
जबाबदार असणार िाही. योजिा मानसकातील 
मजकुराच ेलखेी अिमुतीनशवाय सपंणूदू अ्वा 
अंशतःपिु:प्रकाशि नकंवा पिु: प्रसारण 
तसचे ‘योजिा' मानसकाचया िावाचा वापर 
वयावसानयक कारणासंाठी करणयास मिाई 
आह.े
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mebHeeokeÀer³e 

स्वच्छता जी्वन जगणयाचा माग्ग 
स्व च्छता नकंवा सार्सर्ाई 

ही सकंलपिा प्रतयेकाचया 
नजवहाळयाचा नवषय आह.े सकाळी 
उठलयािंतर दात घासण,े जेवण करतािा 
आनण जेवणािंतर हात  िणुयापय ांत 
सवच्छता हा आपलया जीविाचा दैिंनदि 
भाग आह.े सवच्छतेची सवय असणारा 
माणसू सार्सर्ाईपासिू दरू जात िाही. 
याऊलट घाण असललेा पनरसर सवच्छ 
करणयासाठी मेहित घेतो. बहतुांश 
वयक्ी आपल ेघर सवच्छ ठेवतात, मात् 
आजबूाजचूा पनरसर  घरातील कचरा 
रसतयावर टाकतात.सावदूजनिक नठकाणी 
्ुंकूि आनण घाण करुि  सभोवतलाचा 
पनरसर  असवच्छ  करतात.

भारतातील असवच्छता पाहिूच 
राष्ट्रनपता महातमा गांिी यांिी सवच्छ 
नहदंसू्ािची हाक नदली. महातमा गांिीसंाठी 
सवच्छता हीच भक्ी होती. सवच्छता 
गांिीसंाठी ही र्क् सकंलपिा िवहती तर 
जीविशलैी होती. गांिीजंीिंी सवच्छतेबद्दल 
र्क् उपदेश केला िाही तर प्रतयक् 
जीविात आचरण केल ेआह.े गांिीजंीचंया 
सकंलपिेत शानररीक सवच्छतेसोबतच 
आतमा आनण मिाचया सवच्छेताचाही 
समावेश आह.े हागणदारीमकु्ीसोबतच 
भारतातील िागनरकांच ेमि,शरीर आनण 
आतमा सवच्छ असावा असा आग्रह 
गांिीजंीचंा होता.

गेलया काही वषादूपासिू भारताचा 
आन द्ूक नवकासदर वाढत आह.े तरीही 
घाण आनण असवच्छता आन द्ूक नवकासात 

खोडा ठरत आहते. असवच्छता ही 
भारताचया आन द्ूक नवकासात मोठा 
अडसर ठरत आह.े कुपोषण, अकाली 
मृतय,ूअिदूवट नशक्ण आनण  खराब 
राहणीमािामळेु उतपादकता घटत आह.े 
जागनतक बँकेचया अहवालािसुार या 
कारणांमळेु भारताची जीडीपीमधये 6.4 
टककयांच े वानषदूक िकुसाि होत आह.े 
सवच्छतेच े ह े महतव जाणिूच पंतप्रिाि 
िरेंद्र मोदी यांिी 2014 मधये सवच्छ 
भारत अनभयािाची नदललीतील लाल 
नकललयावरुि घोषणा केली . 2019 मधये 
महातमा गांिीजंीचंया 150 वया जंयतीला  
भारत सवच्छ आनण हागणदारीमकु् करुि 
आदरांजली वाहणयाच े आगळेवगेळे  
उद्दीष्ट या अनभयािात  ठेवणयात आल े
आह.े

पाणीपरुवठा आनण सवच्छता 
नवभागाकडे सवच्छता अनभयािाची 
जबाबदारी आह.े मात्, आता सरकारमिील 
नवनवि नवभाग आनण देशातील  नवनवि 
ससं्ा, िागनरकांिा सवच्छतेच े महतव 
पटलयािे प्रतयेक जण सवच्छता अनभयािात 
सहभागी होत आहते. राजकीय इच्छा , 
सरकारच ेिोरण आनण लोकसहभागामळेु 
सवच्छता अनभयाि लोकांची  चळवळ  
झाली आह.े सवच्छता पंिरवाडा, रॅली, 
गाव पातळीवरील मेळावे, मोठया 
प्रमाणात शौचालयांची उभारणी,कचऱयाची 
नवलहवेाट,कचरामकु् शहरांिा िामांकि 
यामळेु देशभरात सवच्छता अनभयाि 
यशसवी ठरत आह.े नवद्ा्थी, सवच्छताग्रही, 

सरंपच, नजलहानिकारी, िागरी सघंटिा 
आनण माधयमांिी `सवच्छता हीच सवेा `हा 
सदंेश  जिसमानयांपय ांत पोहचवला आह.े
अनमताभ बचचि, सनचि तेंडूलकर या 
सवच्छता दतुांिी शौचालय वापरणयासाठी 
लोकांिा प्रोतसानहत केल ेआह.े

आरोगय मंत्ालय तसचे मनहला आनण 
बालनवकास मंत्ालय तयांचया नवभागातही 
सवच्छता अनभयाि राबवत आहते.
कायाकलप, नवश्वास अनभयाि, बाल 
सवच्छता नमशि, शौचालय बांिणी, 
आगंणवाडीमंधये सवच्छ पाणयाचा परुवठा 
यासारखया योजिांचया पढुाकारािे 
सवच्छता अनभयािाला वेग प्राप्त झाला 
आह.े

कोणताही बदल तरुणांचया 
सहभागानशवाय पणूदू होऊच शकत िाही. 
मिषुयबळ नवकास मंत्ालयािे देशभरातील 
नवनवि महानवद्ालयातिू तरुणांिा 
सवच्छतेच े महतव पटविू नदल े आह.े 
मिषुयबळ नवकास मंत्ालयाप्रमाणचे रेलवे, 
पटे्ाेनलयम, गृहनिमादूण नवभागािेही सवच्छ 
अनभयािात सनकय सहभाग िोंदवला 
आह.े रेलवे सटेशि, पटे्ोल पंप, समाटदू 
शहरे आनण गावे सवच्छता अनभयािात 
मोलाची भनूमका बजावत आहते. पाणी, 
परुवठा, कचरा वयवस्ापिाद्ारे सवच्छता 
ह े नमशि होत आह,े आनण या नमशिच े
रुपांतर आता  जीवि जगणयाचा मागदू 
झाला आह.े

nnn
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सरकारी योजिांबाबत लोकांमधये 
िेहमीच सनंदगिता असते. याच े

प्रमखु कारण अस े की बरेचदा या 
योजिांच ेलाभ लाभारयाांपय ांत पोहोचत 
िाहीत नकंवा बरेचदा या योजलले े
मापदंड साधय करणयात या योजिांवर 
काम करणारी सरकारी यंत्णा मागे 
पडते. तनरही, काही योजिा यास 
अपवाद ठरूि यशसवी व लोकनप्रय 
ठरलया आहते. सवच्छ भारत अनभयाि 
ही योजिा र्ार ्ोडया कालाविीत 
एक यशसवी लोकचळवळ बिली 
आह.े जेवहा ही योजिा घोनषत करणयात 
आली तयावेळी देशाचया एकूण ग्रामीण 
भागातील सवच्छतेचा सतर केवळ ३९ 
टकके होता. आज चार वषादूत हा सतर 
९१ टकके एवढा आह.े हा अमलूाग्र 
बदल केवळ शासिाचया आवाहिाला 
िागनरकांिी नदललेया भरघोस 
प्रनतसादामळेु शकय झाला आह.े
स्वच्छ भारत अभभयान

भारताच े पंतप्रिाि माििीय श्ी. 
िरेंद्र मोदी यांिी २०१४ चया सवातंत्य 
नदिाचया भाषणात सवच्छ भारत 
योजिेची घोषणा केली तेवहा काहीिंा 
या योजिेचया यशसवीतेबाबत खात्ी 
िवहती तयांचया दृष्टीिे ही योजिा महणजे 
केवळ प्रसारमाधयामातिू झळकणयाची 
सिंी वाटली होती. परंत ु सवतंत् 
भारताचया इनतहासात प्र्मच अशी 
योजिा असले जी सरकारी यंत्णांिी ि  
राबवता सवदूसामानयजिांिी अनतशय 
उतसाहािे पढुाकार घेत यशसवीपण े
राबवली. तयामळेु खरया अ्ादूिे ही एक 

लोकचळवळ बिली.  

भारताच े राष्ट्रनपता महातमा गांिी 
यांिी सवतंत् भारतासाठी जिआदंोलि 
करणयाबरोबरच देशाचया नवकासात 
वैयनक्क व सामानजक सवच्छतेवर 
प्रामखुयािे भर नदला होता. गांिीजीचंया 
या मलुयाचा खऱया अ्ादूिे अंगीकार 
करणयाचया दृष्टीिे पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी 
यांिी 2019 मधये महणजे महातमा 
गांिी यांचया 150 वया जयंती वषादूपय ांत 
सपंणूदू भारतात रुजललेी खलुयावर 
शौच करणयाची वाईट प्र्ा सपंणूदूपण े
बंद करणयाच ेधयेय ठेवल ेआह.े सवच्छ 
भारत अनभयािाला चार वषफे पणूदू होणया 
बरोबर ग्रामीण भागातील सवच्छतेचा 
सतर 39 टककयांवरूि 92 टकयांपय ांत 
आला आह.े एवढया कमी कालाविीत 
या अनभयािाला नमळालले ेह ेयश वाटते 
नततके सहज िवहते. ग्रामीण भागातील 
लोकांिा सवयं सवच्छतेच ेमहतव पटविू 
देऊि तयांचया वैयनक्क व सामानजक 
सवच्छतेबाबतचया सकंलपिा सवयी 
व मािनसकता यामधये बदल घडवण े
मोठे नजकरीच े काम होते. साततय, 
नचकाटी, व उतसाह कायम राखत 
परसपर सहकायादूतिू सवदू समाजाचया 
सवदू सतरातिू सवच्छतेच े ह े अनभयाि 
निरंतरपण े राबवणयात हळहूळ ू शकय 
होत गेल.े 

या अनभयािाच े आणखी एक 
वैनशष्ट अस ेकी, लोकांिी राबवललेी 
ही चळवळ आज मनहला अनभयािात 
परावनतदूत होत आह.े नवशषेतः ग्रामीण 
भागातील मनहला सवच्छता अनभयािात 

एक लोक चळ्वळ
- अरुण जेटली

स्वच्छ भारत अभभयान ्ही योजना 
फार थोडया काला्वधीत एक 
यशस्वी लोकचळ्वळ बनली आ्ेह. 
जेव्हा घोभित करणयात आली 
तया्वळेी देशाचया एकूण ग्ामीण 
भागातील स्वच्छतेचा सतर के्वळ 
३९ टकके ्होता. आज चार ्विा्गत 
्हा सतर ९१ टकके ए्वढा आ्ेह. ्हा 
अमलूाग् बदल के्वळ शासनाचया 
आ्वा्हनाला नागभरकांनी भदलेलया 
भरघोस प्रभतसादामळेु शकय झाला 
आ्ेह.

अभभयान
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सवतःहिू पढुाकार घेऊि आपलया 
घरांबरोबरच राहतया सपंणूदू पनरसराची 
तसचे गावाची सवच्छता अबानित 
राहील आपलया कुटुंबातील लोकांचया 
दैिंनदि वागणकुीतिू आरोगयदायी 
सवच्छतेचया सवयी अंगी बाणवणयात 
मनहलांिी महतवाची भनूमका निभावली 
आह.ेअनभयािाचया लाभा्थी बिणयाचया 
पलीकडे जाऊि खऱया अ्ादूिे मनहलाच 
या अनभयािाच ेिेतृतव करीत असलयाच े
नचत् आज पाहावयास नमळते आह.े 
सामानजक तसचे कौटुं नबक सतरावर  
मनहलांसाठी खाजगी शौचालय 
असावे अशी आग्रही मागणी करतािा 
आतमसनमाि जपणयाबरोबरच खलुयावर 
शौचाला बसणयाची वाईट प्र्ा बंद 
करणयात मनहलांचा सहभाग खपू 
महत्वाचा ठरललेा आह.े  आज मनहला 
बचत गटांचया माधयमातिू गावोगावी 
शौचालय उभारणयाच े काम करूि 
कुटुंबासाठी रोजगार नमळवत आहते. 
एकाच वेळी आतमभाि जपत सामानजक 

सतरावरील सवच्छतेच े जिभाि जागृत 
करणयाबरोबरच ग्रामीण भागातील 
मनहला सवयंरोजगाराचया संिीचा योगय 
उपभोग घेत आहते. 

बंनदसत शौचालयाचया उपयोगामळेु 
वैयनक्क तसचे सभोवतालचया 
पनरसराची आपोआपच  सवच्छता 

पाळली जाते, जी निरोगी आरोगयाचया 
दृष्टीिे चांगली पद्धत आह.े जागनतक 
तजांचया नवश्वासािसुार सवच्छ भारत 
अनभयािामळेु 2019 पयांत तीि 
लाखाहिू अनिक लोकांच े जीव 
वाचवण ेशकय आह.े नवशषेतः राष्ट्रीय 
सतरावर खलुयावर शौच करणयाचया 
पद्धतीवर प्रनतबंि घालणयासाठी 
जी मोठया प्रमाणात जिजागृती 
केली जात आह े तयाच े पनरणाम 
सवरूप सावदूजनिक असवच्छतेमळेु 
उद्भवणाऱया जीवघेणया आजारांपासिू 
लाखो लोकांच े जीव वाच ू शकतात. 
भारतातील नकती तरी भागातील 
सावदूजनिक सवच्छतागृहांिा इजजत 
घर महणिू सबंोिणयात येते. देशाला 
सवातंत्य नमळालयापासिू आतापयांतचया 
काळात पनहलयांदाच देशभरामधये स्ती 
परुुषांसाठी सवतंत् शौचालये असावीत 
अशी मागणी समाजातील सवदू सतरातिू 
मोठया प्रमाणात केली जात आह.े 
कें द्र सरकारही या योजिेला यशसवी 
बिवणयासाठी अनिकानिक प्रमाणात 
नििी उपलबि करूि देत आह.े 
शासिाला असा नवश्वास आह ेकी, या 
योजिेचया यशामळेु भारताचया ग्रामीण 
जीविाचा सतर नवशषेतः ग्रामीण 
मनहलांची सामानजक प्रनतष्ा उंचावेल.

ग्रामीण रसते, नवद्तुीकरण, 
सवाांसाठी घरे, शौचालये, सवयंपाक 
गॅस पाईप जोडणी,  शतेीसाठी बी 
नबयाण े व कमी दरात योगय प्रमाणात 
अनििानयाची उपलबिता इतयादीमंळेु 
ग्रामीण भागातील गरीब जितेचया 
जीविमािात अमलुाग्र बदल नदसिू येऊ 
लागला आह.े याबरोबर जेवहा आयषुमाि 
भारत योजिा पणूदूपण े राबवणयात 
येईल तेवहा या योजिेअंतगदूत ग्रामीण 
भागातील प्रतयेक कुटुंबाला प्रनतवषथी 
रुपये पाच लाख पयांत आरोगयभत्ता 
उपलबि होईल. यामळेु खऱया अ्ादूिे 
ग्रामीण भारतातील प्रतयेक िागनरकाच े
जीविमाि सिुारणयास हातभार लागेल. 

अगंण्वाडी कम्गचाऱयांचे माभसक 
्वतेन रुपये 3000 ्वरुन आता 
प्रभतमा्ह रुपये 4500 करणयात 
आले आ्ेह. तसेच अगंण्वाडी लघ ु
सेभ्वकांना भदलया जाणारया माभसक 
पगारात रुपये 2250 ्वरून 
प्रभतमास रुपये 3500 ए्वढी  ्वाढ 
करणयात आली आ्ेह. अगंण्वाडी 
कम्गचाऱयांचया माभसक भत्यात्ही 
्वाढ करणयात आली असनू तयांना 
आता दर मभ्हना रुपये पंधराशे 
ऐ्वजी रूपये 2250 ए्वढा भत्ा 
भदला जाईल. 
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ग्ामीण भागातील रोजगार भत्यात  
्वाढ

कें द्र सरकारिे िकुतेच अंगणवाडी 
व आशा योजिेसाठी काम करणाऱया 
ग्रामीण भागातील कमदूचाऱयांिा देणयात 
येणारया वेतिात वाढ करणयाचा निणदूय 
घेतला आह.े अंगणवाडी सनेवका 
राष्ट्रीय पोषक आहार योजिा या 
कायदूकमाचा प्रमखु आिारसतंभ आहते. 
आज देशभरात अंदाजे 12.9 लाख 
अंगणवाडी सनेवका आनण 11.6 
लाख अंगणवाडी सहाययक कमदूचारी 
कायदूरत आहते. कें द्र शासिाकडूि या 
29.9 लाख अंगणवाडी कमदूचाऱयांिा 
लवकरच सिुानरत नियमािसुार वेति 
व इतर आन द्ूक लाभ उपलबि करूि 
नदल ेजाणार आहते.

अंगणवाडी कमदूचाऱयांच े मानसक 
वेति रुपये 3000 वरुि आता 
प्रनतमाह रुपये 4500 करणयात आल े
आह.े तसचे अंगणवाडी लघ ुसनेवकांिा 
नदलया जाणारया मानसक पगारात रुपये 
2250 वरूि प्रनतमास रुपये 3500 
एवढी  वाढ करणयात आली आह.े 
अंगणवाडी कमदूचाऱयांचया मानसक 
भत्यातही वाढ करणयात आली असिू 
तयांिा आता दर मनहिा रुपये पंिराश े
ऐवजी रूपये 2250 एवढा भत्ता नदला 
जाईल. 

यानशवाय या कमदूचाऱयांिा 
वेळोवेळी उत्तम कामनगरीसाठी प्रतयेक 
मनहनयात प्रतयेकी रुपये 500 व रुपये 
250 प्रोतसाहिपर रककमही देणयात 
येईल. गभदूिारणा झाललेया व बाळंत 
मनहलांसाठी देणयात येणाऱया सोईंमधयेही 
सिुारणा व वाढ करणयात आली आह.े 
कुपोनषत बालकांसाठी नवशषे आहार 
आरोगय सनुविा उपलबि करूि देणयात 
आलया आहते. 

गेलया अिेक मनहनयांपासिू 
देशभरातील अंगणवाडी कमदूचारी 
पगार वाढीची मागणी करीत होते. 

पंजाब सरकार लवकरच खलुयावर शौच नवरोिी मोहीम निरंतर चाल ू
राहील यासाठी दोि भाषांत लोकजागृती पर मोबाईल अ ॅप कायादूननवत करणार.

माझ ेगाव माझा अनभमाि या कायदूकमाअंतगदूत खलुयावर शौच नवरोिी 
मोनहमेचा ग्रामीण भागात सवदू लोकांपय ांत प्रसार व प्रचार करणयासाठी  मोबाईल 
अ ॅप सरुू करणारे पंजाब देशातील पनहल ेराजय आह.े सवदूसामानय जिांिा 
समज ूशकेल अशा पद्धतीिे वैयनक्क व सावदूजनिक सवच्छतेबाबत सवदू 
मानहती तसचे सवच्छतेच ेमहत्व  याची मानहती या अ ॅपचया माधयमातिू देणयात 
आली आह.े खलुयावर शौच करणयाची सामानजक आरोगय नबघडवणारी 
घाणरेडी सवय मळुापासिू बंद पाडणयासाठी घालिू देणयात आलले े सवदू 
निकष या अ ॅपमधये देणयात आल ेआह.े या अ ॅपची वैनशष्टये खालील प्रमाण:े

खलुयावर शौच करतािा कोणी आढळलयास तयांचयानवरोिात तकार 
िोंदवणयाची सोय या अ ॅप मधये देणयात आली आह.े

खलुयावर शौच करण े कायमसवरूपी बंद वहावे यासाठी गावोगावी 
सावदूजनिक शौचालये यामधये स्ती परुुषांसाठी वेगवेगळी शौचालये उभारण,े 
तसचे घरोघरी सवतंत् शौचालयाची वयवस्ा उभी करणयासाठी िागनरकांमधये 
जिजागृती करण ेया सरकारी कामांचया प्रतयक् अंमलबजावणी बाबतचा ताजा 
अहवाल या अ ॅपद्ारे नमळणयाची सोय करणयात आली आह.े 

`गाव माझा अनभमाि' या कायदूकमाअंतगदूत सावदूजनिक सवच्छतेचया 
बाबतीत निरंतर दजादूतमक सिुारणा वहावी, या उद्देशािे गावागावांमधये नवनवि 
प्रकारचया सपिाांच ेआयोजि केल ेजाते. यामधये खलुयावर शौच करण ेनवरोिी 
जिजागृतीपर मानहती र्लक सपिादू, सकाळचया वेळी गावोगावात खलुयावर 
शौच नवरोिात निगराणी मोहीम, सवच्छता अनभयाि, गावोगावी साठणाऱया 
मलसाठयाची योगय नवलहवेाट, मनहलांसाठी नवशषे सवच्छता मोहीम इ. प्रकारे 
जिजागृती जिचतेिा उतसानहत करणारया कायदूकमांचा अंतभादूव करणयात 
आला आह.े लोकांचा उतसाह नटकूि राहावा, अनिकानिक प्रमाणात या 
मोनहमेला लोकांचा सनकय व निरंतर पानठंबा नमळत राहावा यासाठी सपिाांतील 
नवजेतया, उपनवजेतया तसचे उत्तजेिा द्ू पदावरील गावांिा योगय बनक्स ेदेऊि 
गौरवणयात येते. या सपिाांच ेआयोजि तालकुा, नजलहा तसचे राजय सतरावर 
केल ेजात असिू तया अिषंुगािे सपिफेच ेव पानरतोनषकाच ेसवरूप वाढवणयात 
येते.

या बरोबरच सोशल मीनडया माधयमातिूही लोकसपंकदू  व लोकजागृती 
वाढवणयाच े प्रयत्न करणयात येत आहते.

यशोगाथा:

या आिीचया शासिािे आन द्ूक 
अंदाजपत्कात अंगणवाडी सनेवकांिा 
िेहमीच दलुदूनक्त ठेवल ेहोते. आताचया 
शासिािे मात् अंगणवाडी सनेवकांच े
येणाऱया काळातही ग्रामीण भारताचया 

नवकासातील योगदािाच ेमहत्व जाणिू 
तयांचयासाठी जवळजवळ 50 टकके 
वेति वाढ जाहीर केली. केवळ आन द्ूक 
लाभ देणयापरुते मयादूनदत ि राहता 
अंगणवाडी कमदूचाऱयांिा अनिकानिक 
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सोयी उपलबि करूि देऊि तयांचया 
कामाचा दजादू वाढेल या दृष्टीिे शासि 
महत्वाची पावल ेउचलत आह े
‘स्वच्छ भारत भमशन’ चया प्रमखु 
उपलबधी

योजिेचया घोषणपेासिू चार वषाांचया 
कालाविीतच ग्रामीण भारतातील 
सवच्छतेचा सतर 90 टककयांपय ांत 
पोहोचला. 2014 पासिू आतापयांत 
देशाचया ग्रामीण भागात जवळजवळ 
8.2 करोड शौचालये उभारणयात 
आली आहते. तसचे देशातील 4.2 
लाख गावे 434 नजलह,े 19 राजये/ 
कें द्रशानसत प्रदेशांत खलुया शौच 
करणयावर पणूदूपण े प्रनतबंि घालणयात 
आला आह.े

स्वच्छता अभभयानातनू साधय झालेले 
पभरणाम

* आन द्ूक पनरणाम- सयंकु् राष्ट्रांचया 
2017 चया एका अभयासािसुार 
भारतात खलुयावर शौच प्रनतबंनित 

गावांतील प्रतयेक कुटुंब वषादूकाठी 
जवळजवळ पनिास हजार 
रुपयांची बचत करणयात यशसवी 
ठरत आह.े कारण सवच्छतेचया 
चांगलया सवयीतंिू मलमतू् 
सांडपाणी व घाणीतिू रै्लणारया 
ससंगदूजनय रोगांवरील वैद्कीय 
खच दू व अिेकांच े प्राण वाचवण े 
सहज शकय बिल ेआह.े 

* जागनतक आरोगय सघंटिेचया 
अहवालािसुार ग्रामीण भागातील 
सवच्छतेचा सतर वाढ ूलागलयामळेु 
2019 पयांत जवळजवळ तीि 
लाख लोकांचा जीव वाचवणयात 
सवच्छ भारत अनभयाि अंतगदूत 
यश नमळणार आह.े

 नबल आनण मेनलंडा गे्टस 
र्ाउंडेशि तर्फे  2017 यावषथी 
करणयात आललेया अभयासािसुार 
भारतात एकूण 46 टकके 
डायनरयाग्रसत लहाि मलु े ही 

खलुयावर शौच करणयाची सवय 
असललेया पनरसरात आढळिू 
आली आहते.

* आतंरराष्ट्रीय िाणनेििी द्ारा 
प्रकानशत करणयात आललेया 
अहवालािसुार 2017-18 या 
वषाांमधये खलुयावर शौच करण े
बंद करणयात आलयामळेु ग्रामीण 
मनहलांचया घरगतुी सवच्छता 
लहाि मलुांची काळजी यासाठी 
नदवसभरात लागणाऱया एकूण 
वेळेपकैी दहा टकके वेळेची बचत 
झाली आह.े पनरणामी कौटुं नबक 
उतपनिात हातभार लावणाऱया 
रोजगार कामांमधये मनहलांचया 
सखंयेमधये 1.5% वाढ झाली 
आह.े 

nnn

लखेक कें द्रीय अ द्ूमंत्ी आहते.
ई मेलः fmo@nic.in

प्रकाशन भ्वभागाची न्वी पसुतके

एका पसुतकाची भकरकोळ  
भ्वक्री

भकंमत 30 रुपये प्रतयेकरी

चार पसुतकांचा संच
100 रु.
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स्वच्छ भारताचे स्वपन साकार करू या

- भनतीन गडकरी

पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी २ 
ऑकटोबर २०१४ रोजी सवच्छ 

भारतासाठी आवाहि केल.े ह े काम 
मोठे कठीण आह ेयाची जाणीव तयांिा 
तयावेळीही होती. देशातील सांडपाणी 
वयवस्ा ही अपरुी होती, लाखो लोक 
उघडयावर शौचास बसत असत, 
प्रभावी कचरा वयवस्ापि तर दरूच, 
सवच्छतेला समाजात खपू कमी महतव 
होते, अशी ही सगळी नस्ती भयािक 
महणावी अशीच होती. देशातील १२५ 
कोटी लोकांिा सांडपाणी वयवस्ापिाची 
पायाभतू सनुविा उपलबि करूि देण े
ह ेआवहाि होते. लोकांमधये सवच्छतेच े
महतव रूजवण ेव तयांचयात वतदूिातमक 
बदल घङविू आणण े कठीण 
होते. पण आरोगयसपंनि भारताच े
महातमा गांिीचं े सवपि पणूदू करण े ह े
सरकारच े सवादूत महतवाच े वचि 
आह.े तयादृष्टीिे सरकारिे केललेया 
उपाययोजिांचा पनरणाम नदस ू लागला 
आह.े  पंतप्रिािांचया िव भारताचया 
सकंलपिेशी सवच्छ भारताची िाळ 
जोडणयात आली. गेलया चार वषादूत 
साततयािे सवच्छ  भारतासाठी सरकारिे 
काम केल.े तयासाठी सवच्छतागृह,े 
कचरा वयवस्ापि सनुविा उभारणयावर 
भर देणयात आला. सवच्छतेबाबत 
सततचया जागरूकता अनभयािामळेु 
लोकांिा जीविात सवच्छतेच े महतव 
पटल.े 

जलसिंारण, बंदरे नवकास व गंगा 
सवच्छता, रसते वाहतकू  मंत्ी महणिू यात 
मोठी भनूमका पार पा़डणयाची सिंी मला 
नमळाली. सवच्छतेचया समसयेत िद्ांची 

सवच्छता करण ेह ेमोठे आवहाि आह.े 
िद्ांची अनवरलता, व निमदूलता जपण े
व नतचा प्रवाह प्रदषूणनवरनहत करण े
र्ार महतवाच ेआह.े गेली अिेक वषफे 
साचत आललेा हा प्रश्न आह.े आिीचया 
सरकारांिीही यासाठी कायदूकम राबवल े
पण गंगेच ेप्रदषूण सरुूच आह.े गंगेचया 
नकिाऱयावर वसललेया ९७ शहरातिू 
निमादूण होणारे २९५३ दशलक् नलटर 
सांडपाणी प्रनकया ि करता िदीत सोडल े
जाते. गंगेचया नकिारी असललेया सवदू 
गावातील सांडपाणी प्रनकया सनुविा 
अपऱुया आहते. अिेक यंत्णा बंद 
आहते कारण तयांची निगा दरुूसती 
झाललेी िाही. या शहरांमधये प्रदषूण 
व कचरा वाढत असलयािे गंगेची 
समसयाही नबकट होत आह.े औद्ोनगक 
स्तोतातील प्रदनूषत पाणी, शहरांचा 
घिकचरा, कृषी कचरा, हागणदारीची 
घाण प्रदनूषत नत्भजु िद्ा व िाल ेया 
िदीत येऊि नमळतात. तयामळेु िदीत 
मोठया प्रमाणात प्रदषूके येतात.िदी 
सवच्छ करणयासाठी पायाभतू सनुविा 
लागतात. तयामळेु गंगेला प्रदषूणापासिू 
वाचवता येईल,  यानशवाय प्रदषूणाच े
स्तोतही रोखावे लागतील. यासाठी 
शाश्वत प्रयत्नांची गरज आह.े समननवत 
व साततयपणूदू प्रयत्नांसाठी कें द्र, राजय, 
खासगी ससं्ा व लोकांचा सहभाग 
गंगा शदु्धीकरणात आवशयक आह.े 

यापवूथीचया सरकारांिी गंगा 
सवच्छतेच ेप्रयत्न केल ेहोते पण तयाला 
यश आल े िाही. तयामळेु सधयाचया 
सरकारिे िमामी गंगे हा कायदूकम 
२०१५ मधये जाहीर केला. तयातिू 

स्वच्छतेचया समसयेत नदांची 
स्वच्छता करणे ्ेह मोठे आव्हान आ्ेह. 
नदांची अभ्वरलता, ्व भनम्गलता 
जपणे ्व भतचा प्र्वा्ह प्रदिूणभ्वरभ्हत 
करणे फार म्हत्वाचे आ्हे. गेली 
अनेक ्विषे साचत आलेला ्हा 
प्रश्न आ्ेह. आधीचया सरकारांनी्ही 
यासाठी काय्गक्म राब्वले पण 
गंगेचे प्रदिूण सरुूच आ्ेह. गंगेचया 
भकनाऱया्वर ्वसलेलया ९७ 
श्हरातनू भनमा्गण ्होणारे २९५३ 
दशलक्ष भलटर सांडपाणी प्रभक्या न 
करता नदीत सोडले जाते.

संकलप



10 11

³eespevee³eespevee

नाेव्हेंबर 2018

योगय नदशिेे मागदूकमण  सरुू आह.े 
पनहलयांदाच यासाठी सवतंत् मंत्ालय 
सरुू करणयात आल.े िमामी गंगे या 
कायदूकमासाठी २०१५ मधये २० 
हजार कोटीचंा योजिाखच दू मंजरू केला 
होता. राष्ट्रीय गंगाशदु्धीकरण कायदूकम 
हा पयादूवरण सरंक्ण कायदा १९८६ 
अिसुार हाती घेतला आह.े तयामळेु 
२०१६ मधये तयात जासत अनिकार 
नमळाल.े राजय व नजलहा गंगा सनमतया 
२०१७ मधये स्ापि करणयात आलया.  
२०१५-२०२० या काळासाठी २० 
हजार कोटीचंी तरतदू केली आह.े ती 
गंगा शदु्धीकरणाचया इनतहासातील मोठी 
तरतदू असिू २२२३८ कोटी रूपयांच े
२४० प्रकलप सरुू करणयात आल े
आहते. या प्रकलपात सांडपाणी प्रनकया 
पायाभतू सनुविा, घाट, समशािभमूी, िदी 
तट नवकास, िदी पृष्भाग सवच्छता, 
ससं्ातमक नवकास जैवनवनविता व 
सवंिदूि, विीकरण,ग्रामीण सांडपाणी व 
मैलापाणी प्रनकया यांचा समावेश आह.े 
यातील ६४ प्रकलप पणूदू करणयात 
आल ेअसिू उवदूनरत काम सरुू आह.े 
गंगेचया तटावरील एकूण ९७ शहरांची  
निवड केली आह ेते् े २०३५ पयांत 
३६०३ दशलक् एमएलडी सांडपाणी 
निमादूण होणार आह.े सधया सांडपाणी 
प्रनकया क्मता १६५१ एमएलडी आह े
व ती या कायदूकमात वाढवली जाणार 
आह.े ९७ शहरांपकैी  १० शहरे सवादूत 
प्रदनूषत असिू तयात हनरद्ार, कािपरू, 
अलाहाबाद, र्ारूखाबाद, वाराणसी, 
पाटणा, भागलपरू, कोलकाता, हावडा 
यांचा समावेश आह.े ते सांडपाणी 
प्रनकया प्रकलप - एसटीपी मधये 
समानवष्ट आहते.

हायनरिड अनयइुटी मोड व वि नसटी 
वि ऑपरेशि या सकंलपिा यात 
राबवलया असिू एक खासगी चालक 
या सवदू एसटीपीची निगा राखणयाच े
काम करील. म्रुा ये े् एसटीपी 
प्रकलप वेगळा आह.े तो हायनरिड 

अनयइुटी मोडचा असिू एक शहर एक 
सचंालक कंपिी अस े तयाच े सवरूप 
आह.े  तीच खासगी कंपिी ३० 
एमएलडीचा िवा प्रकलप उभारेल, तीि 
जनुया एसटीपीत सिुारणा करेल, जयांची 
क्मता ३८ एमएलडी आह.े एसटीपीची 
निगा व दरुूसती हीच कंपिी करेल, 
म्रुा ये्ील आयओसीएल शदु्धीकरण 
कारखािा तयांच ेसांडपाणी खरेदी करूि 
तयाचा रे्र वापर करेल. ह ेसांडपाणी 
तयांिा ८ रूपये ७० पसै ेदरािे नवकल े
जाईल. तयातिू आयओसीएल वापरत 
असलले ेयमिुेच ेदोि कोटी नलटर पाणी 
वाचले व ते इतर कामासाठी वापरता 

येईल, यानशवाय यमिुेप्रमाणचे गंगा 
नत्भजु प्रदेशात १६ प्रकलप हाती घेतल े
असिू तयात सोनिपत, पानिपत, नदलली, 
म्रुा, वंृदावि , रामगंगा (मोरादाबाद, 
उत्तर प्रदेश), शरय ू ( अयोधया उत्तर 
प्रदेश), कोसी (िौगानशया, नबहार) 
यांचा समावेश आह.े ह ेप्रकलप एकूण 
१३५३ एमएलडी सांडपाणी प्रनकया 
क्मतेच े असिू तयासाठी ३०२८ 
कोटी रूपये खच दू येणार आह.े आणखी 
प्रकलप सरुू केल े जात असिू तयात 
िदीचया नत्भजु प्रदेशातील ६८ शहरांचा 
समावेश आह.े 

या प्रकलपाला कें द्राच ेशंभर टकके 

अ द्ूसहायय असिू तयात राजय व कें द्र 
सरकारचया ससं्ांचा सहभाग आह.े 
तयातिू गंगेच े नत्भजु प्रदेश एकाच 
्छत्ाखाली आहते. पाच वषाांची तरतदू 
यात असिू सचंालि व निगा खच दू 
पंिरा वषाांसाठी गृनहत िरला आह.े 

घाट, समशािभमूी व िदी 
सवच्छतेसाठी अिेक खासगी कंपनया 
काम करीत असिू विीकरण केल े
जात आह.े अिेक सवप्रनेरत वयक्ी 
घाट सवच्छता व इतर कामात वाटा 
उचलत आहते. गंगा प्रहरी अंतगदूत 
ते काम करीत असिू िदीचा पनरसर 
सवच्छ राखणयास इतरांिा प्रनेरत करीत 
आहते. कामाचा सधयाचा वेग पाहता 
इ,स.२०१९पयांत गंगा सवच्छतेच े
काम ७०-८० टकके पणूदू होईल 
तर २०२० पयांत गंगासवच्छता पणूदू 
होईल.

सवच्छता हाही माझया रसते वाहतकू-
महामागदू तसचे जहाजबांिणी खातयांचा 
एक प्रमखु कायदूकम आह.े तयात सवसत 
व पयादूवरण सिेही जलमागदू तयार 
केल ेजात आहते. १११ जलमागदू ह े
राष्ट्रीय जलमागदू घोनषत केल े असिू 
ते वाहतकुीसाठी नवकनसत केल ेजात 
आहते. गंगा व रिह्मपतु्शेी निगनडत अस े
१० मागदू नवकनसत करणयाच े काम 
सरुू केल े आह.े इ ॅ्िॉल, मे ॅ्िॉल, 
जैव नडझले, जैव सीएिजी, वीज यावर 
आिानरत वाहिे आणली जात आहते. 
पटे्ोल व नडझले या हायड्ोकाबदूि 
इिंिांिा पयादूय शोिल ेआहते तयातिू 
खनिज तेलावरचा खच दू वाचला आह.े 

राष्ट्रीय महामागदू प्रानिकरणािे 
सगळीकडे टोलपलाझाचया नठकाणी 
मनहला व परुूष यांचयासाठी सवतंत् 
प्रसाििगृह े उपलबि केली आहते. 
यात माच दू २०१९ अखेर सवदू 
३७२ टोल पलाझाचया नठकाणी ही 
सनुविा पणूदू झाललेी असले. अिेक 
नठकाणी कचराप्ेटया ठेवलया आहते. 

घाट, समशानभमूी ्व नदी 
स्वच्छतेसाठी अनेक खासगी कंपनया 
काम करीत असनू ्वनीकरण केले 
जात आ्ेह. अनेक स्वप्रभेरत वयक्ी 
घाट स्वच्छता ्व इतर कामात ्वाटा 
उचलत आ्ेहत. गंगा प्र्हरी अतंग्गत 
ते काम करीत असनू नदीचा पभरसर 
स्वच्छ राखणयास इतरांना प्रभेरत 
करीत आ्ेहत. कामाचा सधयाचा 
्वगे पा्हता इ,स.२०१९पययंत गंगा 
स्वच्छतेचे काम ७०-८० टकके 
पणू्ग ्होईल तर २०२० पययंत 
गंगास्वच्छता पणू्ग ्होईल.
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सवच्छता सदंेशाच े र्लक लावल े
असिू ्ुंकणयाला प्रनतबंि केला आह.े 
रसते मंत्ालय कमीत कमी कचरा 
निनमदूतीसाठी प्रयत्नशील आह.े महामागदू 
बांिकामासाठी फलायअॅश, ऑइल 
सलगॅ, शहरी कचरा वापरला जात 
आह.े जहाज मंत्ालय व तयाअंतगदूतचया 
ससं्ांिी २२ कलमी कायदूकम हाती 
घेतािा खोलया, प्रसाििगृह,े शडे 
सवच्छ करणयाच ेकायदूकम हाती घेतल े
आहते. जी सामगु्री वापरात िाही 
तयाची नवलहवेाट लावली जात आह.े 
उद्ािांच े सशुोभीकरण सरुू केल े
असिू सवच्छतेबाबत कमदूचाऱयांमधये 
जागृती केली जात आह.े शाश्वत, 
पयादूवरणसिेही बंदरांचा नवकास केला 

जात असिू ही हनरत बंदरे आहते. 
अनलकडेच नवशाखाप्टटिम बंदराला 
उजफेचा शाश्वत वापर करणयासाठी 
परुसकार नमळाला आह,े इनंडयि 
रे्डरेशि ऑर् ग्रीि एिजथीिे केललेा 
हा गौरव सा द्ूच आह.े या बंदरात 
वषादूला १.२ एमय ू वीज वापरली 
जाते. ती सवदू हनरत ऊजादू आह.े 

प्रतयेक पावलावर कें द्र व राजय 
ससं्ांचया समनवयातिू या प्रयत्नात 
सकारातमक र्लनिषपत्ती होते आह.े 
सवयंसवेी ससं्ा, सवच्छतेच े महतव 
पट ू लागलले े लोक यांचा यात वाटा 
आहते. सवच्छ भारताच ेसवपि साकार 
करणयासाठी सगळे जण एकत् काम 

करीत आहते, २०१४ मधये आमही 
देशात सवच्छता अनभयाि सरुू केल.े 
पण चार वषादूत देशािे तयात लक्णीय 
प्रगती केली असिू  पढुील काळात 
आणखी चांगल ेपनरणाम सामोरे येतील 
यात शंका िाही. 

nnn

लखेक  भपृूष् वाहतकू, बंदरे नवकास, 
व जलस्ताेत, िदी नवकास आनण गंगा 
िदी सवच्छता या खातयांच ेकें द्रीय मंत्ी 
आहते.
ई मेलः nitin.gadkari@nic.in

राष्ट्रपती भ्वन शृंखलेअतंग्गत दोन न्वीन पसुतके  
प्रकाशि नवभाग, मानहती आनण प्रसारण मंत्ालय, भारत सरकारचयावतीिे 

मा. राष्ट्रपती श्ी रामिा् कोनवंद यांचया नहदंी आनण इगं्रजीमिील  निवडक 
भाषणांचा सगं्रह दोि सवतंत् पसुतकांद्ारे लवकरच प्रनसद्ध केला जाणार आह.े 
२५ जलु ै२०१७ रोजी राष्ट्रपतीपदी नवराजमाि झालयािंतर पनहलया वषादूचया 
कायदूकाळात श्ी कोनवंद यांिी नवनवि नठकाणी आनण अिेक महतवपणूदू नवषयांवर 
केललेया एकूण २४३ भाषणांपकैी नहदंीतील निवडक १०९ आनण इगं्रजीमिील 
निवडक ९५ भाषणांचा या दोि पसुतकांमधये समावेश आह.े `लोकतंत् के सवर' 

आनण `नद नरपनबलकि एन्क' या िावािे ही पसुतके प्रकानशत होणार आहते. 
`लोकतंत् के सवर' या ४७२ पािी नहदंी पसुतकाचया पपेर बॅक आवृत्तीची नकंमत 
रु. ४५० आनण हाडदू बाउंड आवृत्तीची नकंमत रु. ७५० इतकी आह.े याचप्रमाण े
`नद नरपनबलकि एन्क' या ४५६ पािी इगं्रजी पसुतकाचया पपेर बॅक आवृत्तीची 
नकंमत रु. ४४० आनण हाडदू बाउंड आवृत्तीची नकंमत रु. ७३० इतकी आह.े 

ही पसुतके प्रकाशि नवभागाचया िवी मुंबईतील कायादूलयात लवकरच नवकीसाठी 
उपलबि होणार आहते. सपंकदू :  नवकी भांडार, प्रकाशि नवभाग, ७०१ ,’सी“ 
नवंग, कें द्रीय सदि, निमदूलादेवी मागदू, सीबीडी बेलापरू, िवी मुंबई-४००६१४ 
दरूधविी-०२२-२७५७०६८६, email: dpdsenavimumbai@gmail.com, 
वेबसाईट: www.publicationsdivision.nic.in 
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स्वच्छ ्व भनरागेी भारतासाठी ्वचनबद्ध
-धममेंद्र प्रधान

सव च्छतेच ेउनद्दष्ट ह ेशंभर महातमा 
गांिी,  हजार िरेंद्र मोदी , 

सगळया राजयांच ेमखुयमंत्ी व सगळी 
सरकारे एकत् आली तरी साकार 
होणार िाही. जर देशातील 125 कोटी 
लोकांिी ठरवल े तर सवच्छ भारताच े
सवपि  साकार होऊ शकते. – माििीय 
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी

जेवहा 2 ऑकटोबर 2014 रोजी 
पंतप्रिाि  िरेंद्र मोदी यांिी सवच्छ 
भारत अनभयाि सरुू केल ेतेवहा तयांिी 
आपलया देशात एक मोठी एनतहानसक 
सामानजक चळवळ नकंवा मोहीम सरुू 
केली अस े महणायला हरकत िाही. 
यापवूथी किीही देशातील एक अबज 
लोक एका समाि उनद्दष्टासाठी अस े
एकत् आल े िवहते. इतकया कमी 
काळात समाि उनद्दष्टासाठी  सवाांिी 
एकत् येऊि काम करणयाची ही 
पनहलीच वेळ होती. आता चार वषफे 
उलटिू गेली आहते. सवच्छ भारत 
अनभयाि ह े र्क् दरूदृष्टीच े िोरण 
रानहल े िसिू तो सामानजक बदलाचा 
मैलाचा दगड बिला आह.े 2014 
मधये मैला व सांडपाणयाची वयवस्ा 38 
टकके प्रमाणातही िवहती ती 2018 
मधये 90 टककयांपय ांत पोहोचली आह.े 
एकूण 9 कोटी प्रसाििगृह े बांिणयात 
आली असिू साडेचार लाख खेडी 
हागणदारी मकु् झाली आहते. लाखो 
लोकांिा प्रसाििगृह बांिलयामळेु 
सवच्छतेची सिंी नमळाली आह.े सवच्छ 
पयेजल, सवच्छ पयादूवरण यामळेु 
आरोगय सिुारते ह े वेगळे सांगायची 
गरज िाही. सवच्छता कृती कायदूकमा 

अंतगदूत आतंरमंत्ी कृती योजिा तयार 
केली आह.े पटे्ोनलयम व िैसनगदूक 
वाय ू मंत्ालयाला या योजिेत वानषदूक 
अ द्ूसकंलपात चौरया कमांकाची जासत 
तरतदू नमळाली असिू ती 335.68 
कोटी रूपये आह.े यात सवच्छता 
अनभयािात 120 टकके सर्लता 
िोंदवली असिू 402 कोटी रूपये खच दू 
करणयात आल ेआह.े तेल व िैसनगदूक 
वाय ू सावदूजनिक क्ेत् आस्ापिे व 
सयंकु् प्रकलप यांिी कंपिी सामानजक 
जबाबदारीचया माधयमातिू सवच्छता 
मोनहमेसाठी, प्रसाििगृह े महणजे 
टॉयलटेस बांिणयासाठी मोठया प्रमाणात 
खच दू केला आह.े ऑकटोबर 2014 
पासिू  आमही बरीच प्रगती केली 
आह ेह ेसांगणयास मला आिंद वाटतो. 
पटे्ोनलयम व िैसनगदूक वाय ू मंत्ालय 
तसचे कौशलय नवकास खातयातील 
लोकांिी यासाठी मोठा उतसाह दाखवला. 
सवच्छ व सवस् भारता बिवणयासाठी 
तयांच ेप्रयत्न अवयाहत सरुू आहते. 

राष्ट्रीय नवपणि कंपनयांच ेपटे्ोल पंप 
ह े देशात  सगळीकडे आहते. तयांच े
देशातील जाळे मोठे आह.े दररोज अिेक 
लोक या पंपांवर येऊि इिंि भरतात. 
ते् े प्रसाििगृहांची सोय आवशयक 
होती. तयामळेु हजारो लोकांिा आमही 
ती सनुविा उपलबि करूि नदली. 
सवच्छ भारत योजिेत प्रतयेक पंपावर 
प्रसाििगृह,े नपणयाच े पाणी, सांडपाणी 
वयवस्ापि सनुविा देणयात आलया 
आहते. एकूण 56601 पटे्ोल 
पंपांपकैी 55784 पंपांवर टॉयलटे 
सनुविा देणयात आली आह.े पटे्ोनलयम 

स्वच्छ भारत अभभयान ्हे फक् 
दरूदृष्ीचे धोरण राभ्हले नसनू तो 
सामाभजक बदलाचा मैलाचा दगड 
बनला आ्हे. 2014 मधये मैला ्व 
सांडपाणयाची वय्वसथा 38 टकके 
प्रमाणात्ही नव्हती ती 2018 
मधये 90 टककयांपययंत पो्होचली 
आ्ेह. एकूण 9 कोटी प्रसाधनग्ेृह 
बांधणयात आली असनू साडेचार 
लाख खेडी ्हागणदारी मकु् झाली 
आ्ेहत. लाखो लोकांना प्रसाधनग्ृह 
बांधलयामळेु स्वच्छतेची संधी 
भमळाली आ्हे. स्वच्छ पेयजल , 
स्वच्छ पया्ग्वरण यामळेु आरोगय 
सधुारते ्ेह ्वगेळे सांगायची गरज 
ना्ही.

भनश्चय
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व िैसनगदूक वाय ू मंत्ालयािे मनहला 
सरुक्ा व सभयता या गोष्टीिंा प्रािानय 
नदल ेअसिू राष्ट्रीय व राजय मागाांवर 
परुूष व मनहला यांचयासाठी वेगळी  
सवच्छतागृह े उपलबि केली आहते. 
या मागाांवरील 90 टकके पंपांवर 
ही सनुविा नदली आह.े सवच्छता अॅट 
पटे्ोलपंप या अॅपवर या प्रसाििगृहांची 
सवच्छता केली आह े की िाही हहेी 
कळते. तयावर लोकच लक् ठेव ू
शकतात. आता वापरकतयाांिा सोयीची 
अशी प्रसाििगृह े मनहला व परुूष 
यांचयासाठी सरुू करणयात येत असिू 
सगळया भारतातील पटे्ोल पंपांवर तया 
सनुविा नदलया जात आहते. 

 गेली अिेक वषफे भारतातील नवशषे 
करूि ग्रामीण भागातील मनहला चलुीचया 
िरुामळेु त्ासलया होतया. तयांिा सरपण, 
कोळसा, गोवऱया चलुीत जाळलयािे 
होणाऱया िरुाचा र्टका बसत होता. 
प्रदषूणही होत अस.े मनहला व मलुांिा 
श्वसिाच ेव डोळयाच ेआजार िरुामळेु 
होत असत. चलुीमंळेु या मनहला 

सवयंपाकाचया कामातच अडकूि पडत 
तयांिा रोजीरोटी कमावणयाची सिंी 
िवहती आता तया चटकि सवयंपाक 
उरकूि अ्ादूजदूिासाठी वेगळी कामे करू 
शकतात. तयामळेु तयांची सामानजक 
समािताही आता वाढत आह.े माििीय 
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांचया दरूदृष्टीमळेु 
आमही जया योजिा राबवलया तयातिू ह े
शकय झाल.े अिेक कुटुंबे व मनहला 

यांिा सवयंपाकाचा गॅस परवडत िवहता 
पण पंतप्रिािांिी गॅसचया निळया  
जयोतीिे तयांचया जीविात कांती 
आणली. 1 मे 2016 रोजी प्रिािमंत्ी 
उजजवला योजिा सरुू करणयात आली.  
वंनचत व अिसुनूचत जाती जमाती 
गटातील मनहलांिा 5.51 कोटी 
गॅस जोड देणयात आल.े या योजिेिे 
मनहलांच े व तयांचया कुटुंबाच े जीवि 
उजळिू गेल.े 2020 पयांत अस े8 
कोटी गॅस जोड देणयाच ेउनद्दष्ट माििीय 
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी ठेवल ेआह.े 
याचा पयादूवरणावर चांगला पनरणाम 
होत आह ेकारण एलपीजी गॅस जोडांची 
उपलबिता सवातंत्यापासिू 2014 
पयांत केवळ 54 टकके होती. ती हा 
लखे नलनहत असतािापय ांत 2018 
मधये 88 टकके आह.े

देशाचा आन द्ूक नवकास  होत 
असतािा पटे्ोनलयम इिंिांचा खप 
वाढत आह.े तयामळेु प्रदषूण वाढत 
आह.े भारतात हवामाि बदल सीओपी 
21 या पनॅरसमिील कराराची उनद्दषे्ट 

उत्र भारतात भपकांचे अ्वशेि 
काढणीनंतर जाळले जातात. तयामळेु 
धरू ्होतो ्व तो धुकयात भमसळनू 
काळे  धुके भ्ह्वाळयात तयार 
्होते, ते घातक आ्हे. पया्ग्वरण 
प्रदिूणाचया या समसये्वर उपाय 
करणे आ्वशयक ्होते. तयामळेु 
सरकारने 2018 मधये जै्वइंधन 
धोरण मंजरू केले असनू तयात कृिी 
कचऱयापासनू इंधने तयार केली 
जात आ्ेहत. तयातनू शेतकऱयांना्ही 
कृिी कचरा भ्वकून उतपनन भमळत 
आ्ेह.
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साधय करणयाच े प्रयत्न सरुू आहते. 
सरकार तयासाठी अिेक िोरणातमक 
उपाय करीत असिू वाहिांचया इिंिाचा  
िरू कमी करूि इिंिाची कायदूक्मता 
वाढवत आह.े भारतात नियमिासाठी 
भारत सटेज प्रमाणकांची वयवस्ा केली 
असिू देशातील सवदू पटे्ोल पंपांवर 
एनप्रल 2017 अखेर भारत  सटेज 
4 मािके राबवणयात आल े आहते. 
सरकारिे भारत सटेज 4 कडूि भारत 
सटेज 6 कडे झपे घेतली आह.े बीएस 
6 इिंि मािकांमळेु खपू कमी प्रदषूण 
होते. जागनतक यरुो 6 मािकांपके्ाही  
भारत सटेज 6 मािके जासत लाभदायी 
आहते. एनप्रल 2018 मधये नदललीतील 
पटे्ोल पंपावर बीएस 6 (भारत सटेज 6) 
मािकांची अंमलबजावणी सरुू झाली 
आह.े एनप्रल 2020 पयांत सगळया 
भारतात तयाची अंमलबजावणी सरुू 
होईल. आन द्ूक वाढ साधय करतािाच 
हवामाि बदलांचा सामिा करणयासाठी 
जैवइिंिांचा वापर केला जात आह.े 
आपली अ द्ूवयवस्ा कृषी प्रिाि आह.े 
लाखो लोक अजिूही उपजीनवकेसाठी 
शतेीवर अवलंबिू आहते. उत्तर 
भारतात नपकांच े अवशषे काढणीिंतर 
जाळल े जातात. तयामळेु िरू होतो 
व तो िकुयात नमसळिू काळे  िकेु 
नहवाळयात तयार होते, ते घातक आह.े 
पयादूवरण प्रदषूणाचया या समसयेवर 
उपाय करण ेआवशयक होते. तयामळेु 
सरकारिे 2018 मधये जैवइिंि 
िोरण मंजरू केल े असिू तयात कृषी 
कचऱयापासिू इिंिे तयार केली जात 
आहते. तयातिू शतेकऱयांिाही कृषी 
कचरा नवकूि उतपनि नमळत आह.े 
जैवइिंि शदु्धीकरण कारखानयांची 
सिुानरत आवृत्ती तयार होत असिू तयात 
कृषी कचऱयापासिू जैव इ े्िॉल तयार 
करणयात येईल. आतापयांत पटे्ोलमधये 
4 टकके इ े्िॉल नमसळणयास 
परवािगी नदलयािे हनरतगृहवाय ू
उतसजदूिात 78लाख मेनट्क टि घट 

झालीआह.े इिंि आयातीवर होणारा 
खच दू कमी होऊि 1520 दशलक् 
डॉलसदूच ेपरकीय चलि वाचल ेआह.े 
आमच े उद्दीष्ट पटे्ोलमधये 10 टकके 
इ े्िॉल नमसळणयाच ेआह.े वापरललेया 
खाद्तेलापासिूही जैव नडझले तयार 
करता येते. तयामळेु इिंि उतपादि 
वाढते नशवाय वापरलले े खाद्तेल 
पनुहा पनुहा वापरणयाचा िोकाही टळतो. 
पटे्ोनलयम व िैसनगदूक वाय ूमंत्ालयािे 
सौर व पवि उजफेला प्रािानय नदल ेअसिू 
तेल व िैसनगदूक वाय ूमंत्ालयािे सरुू 
केललेया पवि उजादू प्रकलपात 2014-
18 या काळात 369.80 मेगावॉट 
वीज उतपादि सरुू झाल.े ह े प्रमाण 

2010-14 दरमयाि 299.60 
मेगावॉट होते. सौर ऊजादू प्रकलपात 
मंत्ालयािे अशीच क्मता वाढवली 
आह.े 2010-14 मधये मंत्ालयाचया 
सौर प्रकलपांची वीज क्मता 15.63 
मेगावॉट होती. ती 2014-18 या 
काळात 70.87 मेगावॉट झाली. तेल 
व िैसनगदूक वाय ूमंत्ालयाचया सरकारी 
तेल कंपनयांिी िर्ाच नमळवला आह े
व तयातिू 33 टकके खच दू कंपिी 
सामानजक जबाबदारीतिू सवच्छ भारत 
अनभयािात केला जात आह.े सवच्छ 
भारत अनभयािाचा तयामळेु प्रभाव 

वाढला आह.े सवच्छ भारत योजिेचया 
उपप्रकलपात   सरकारी तेल कंपनया 
तसचे तेल मंत्ालयािे 21750 शाळात 
प्रसाििगृह े उभारली असिू तयातील 
95 टकके ग्रामीण भागात आहते. 
तयांचा वापर पाच लाख मलुी करीत 
आहते. मलुीचंी शाळेतिू गळती कमी 
झाली आह.े सवच्छ भारत योजिेमळेु 
सक्मीकरणही वाढल े आह.े आपलया 
देशात अिेक एेनतहानसक महतवाची 
पयदूटि स्ळे आहते ते् े हजारो 
पयदूटक रोज येतात. तयामळेु कचऱयाच े
ढीग साचतात. तयामळेु तेल व वाय ू
मंत्ालयािे 10 िानमदूक व एेनतहानसक 
पयदूटि स्ळे निगा राखणयासाठी दत्तक 
घेतली आहते. तयात नतरूमला नतरूपती 
देवस्ािम-नतरूपती, कामाखय मंनदर-
गवुाहाटी, ताजमहाल-आग्रा, वैषणोदेवी-
कटरा, मीिाक्ी मंनदर-मदरुाई, सवुणदू 
मंनदर- अमृतसर, गंगोत्ी, यमिुोत्ी व 
गया तसचे काळदी यांचा समावेश 
आह.े 

तानमळिाडूत तंजावर ये्ील 
इनंडयि ऑइल कापपोरेशििे बंडीकूट 
रोबोनटक मॅिहोल कलीिर महणजे 
गटारीसार् करणारा यंत्मािवर वापरात 
आणला आह.े तेल व िैसनगदूक वाय ू
महामंडळािे गजुरात व राजस्ाि ये े् 
ग्रामीण मनहलांिी वापरेलले ेसनॅिटरी पडॅ 
जाळणयासाठी पयादूवरणसिेही भ्ट्टया 
(इिनसनिरेटसदू) उपलबि केल ेआहते. 
आसाम, झारखंड व नत्परुामधये पाणयाच े
एटीएम तसचे सौर जलशदु्धीकारक यंत् े
उपलबि केली आहते. तयांचा वापर 
लाखो लोक करीत आहते. भारत 
पटे्ोनलयम कापपोरेशि नलनमटेड महणजे 
बीपीसीएलिे तानमळिाडूत आवडी व 
पिुामाली ये े् रोज 174 मेनट्क टि 
कंपोसट खत तयार करणारी 33 कें द्रे 
सरुू केली आहते. नहदंसु्ाि पटे्ोनलयम 
कापपोरेशि नलनमटेड या कंपिीिे टाटा 
ट्सटचया मदतीिे चार राजयात 300 
शाळांमधये पनिास हजार मलुांसाठी 

स्वच्छता काय्गक्म ्हा के्वळ 
एक सरकारी काय्गक्म ना्ही तर 
लोकांचा जी्वनमाग्ग बदलणयाची 
चळ्वळ आ्हे. स्वच्छता पंधर्वडा, 
स्वच्छता ्ही से्वा यासारखया 
काय्गक्मातनू स्वच्छता अभभयानाचा 
संदेश लाखो भारतीयांपययंत 
पो्होचला आ्ेह. पेट्ोभलयम ्व 
नैसभग्गक ्वाय ू मंत्ालय, कौशलय 
भ्वकास ्व रोजगार मंत्ालय यांनी 
सा्व्गजभनक भठकाणी श्रमदानातनू, 
्वॉकॅथॉन तसेच सायकलोथॉन 
यासारखया उपक्मातनू जागतृी 
केली आ्ेह.
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सवच्छता सनुविा नदलया आहते.  
कौशलय नवकास मंत्ालयािे पयेजल 
व सवच्छता मंत्ालयाशी जलु ै2018 
मधये करार केला असिू तयात पनिास 
हजार गवंडयांिा दोि खडडयांची 
सवच्छता गृह ेबांिणयाच ेप्रनशक्ण नदल े
जात आह.े कचरा वयवस्ापिासाठी 
कौशलय नवकासाचा वापर यात केला 
जात आह.े कचरा वयवस्ापि , कृषी 
कचरा वयवस्ापि यातही कौशलय 
नवकास प्रनशक्ण नदल ेजात आह.े

या सगळया योजिांमधये माििीय 
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांचया दरूदृष्टीचा 
मोठा वाटा असिू सवच्छता कायदूकम हा 
केवळ एक सरकारी कायदूकम िाही तर 
लोकांचा जीविमागदू बदलणयाची चळवळ 
आह.े सवच्छता पंिरवडा, सवच्छता ही 
सवेा यासारखया कायदूकमातिू सवच्छता 
अनभयािाचा सदंेश लाखो भारतीयांपय ांत 
पोहोचला आह.े पटे्ोनलयम व िैसनगदूक 
वाय ू मंत्ालय, कौशलय नवकास व 

रोजगार मंत्ालय यांिी सावदूजनिक 
नठकाणी श्मदािातिू, वॉकॅ्ॉि तसचे 
सायकलो्ॉि यासारखया उपकमातिू 
जागृती केली आह.े 2017 मधये 
आमचया पटे्ोनलयम व िैसनगदूक वाय ू
मंत्ालयाला सवच्छ भारत अनभयाित 
आतंरमंत्ालयीि पनहला परुसकार 
नमळाला होता याचा आमहाला अनभमािाच 
वाटतो. सवच्छ भारत योजिा ह ेआता 
जिआदंोलि झाल ेआह.े अिेक लोक 
तयात सहभागी झाल ेअसिू  समाजाला 
सवच्छतेची जबाबदारी कळली आह.े 
अजिू बरीच वाटचाल बाकी आह.े 
पढुील 2 ऑकटोबर 2019 रोजी 
आपण महातमा गांिी यांची दीडशवेी 
जयंती साजरी करणार आहोत. शंभर 
टकके हागणदारी मकु् भारत साकार 
करण े हीच तयांिा खरी आदरांजली 
ठरणार आह.े पटे्ोनलयम व िैसनगदूक 
वाय ू मंत्ालय व कौशलय नवकास 
मंत्ालय यांचया माधयमातिू सवच्छ 

भारत अनभयािासाठी काम केल ेजाईल, 
सवच्छ –हनरत-आरोगयपणूदू, शाश्वत 
व सामानजकदृष्टया सवदूसमावेशक 
भारतासाठी आमही वचिबद्ध राह ूयाची 
मी गवाही देतो. माििीय पंतप्रिाि िरेंद्र 
मोदी यांचया या मोनहमेत तमुही सवाांिी 
सवदू ताकदीनिशी सहभागी होऊि 
सवच्छ व सवस्  भारताच ेबापूंच ेसवपि 
साकार करावे अशी मी तमुहा सवाांिा 
नविंती करतो. 

जोपयांत तमुही हातात झाडू व टोपली 
घेत िाही तोपय ांत गावे व  शहरे सवच्छ 
होणार िाहीत – महातमा गांिी

! जयनहदं !

nnn

लखेक पटे्ोनलयम- िैसनगदूक वाय ू व 
कौशलय नवकास-रोजगार  या खातयांच े
कें द्रीय मंत्ी आहते.
ई मेलः min.png@nic.in
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आपला देश हा तयाचया गावांमधये 
वसतो आनण जेवहा गावांचा 

नवकास होतो तेवहा देशाचा सवाांगीण 
आनण सवदूसमावेशक नवकास शकय 
आह.े पंतप्रिािांचया िेतृतवाखाली, 
ग्रामीण भागाचया सवदूसमावेशक 
नवकासासाठी सरकार वचिबद्ध आह.े 
मात्, ग्रामीण भारताची सवच्छता ि 
केलयास, नवकासाच े ह े सवपि अपणूदू 
राहील. गावांमधये मोठया प्रमाणावर 
नवकास घडविू आणणयासाठी सरकार 
सवदू प्रयत्न करीत आह ेआनण सवच्छता 
ही या प्रयत्नांचा सवादूत महतवाचा घटक 
आह.े जर गावे सवच्छ िसतील तर 
गावांचा नवकास अपणूदू राहील. ग्रामीण 
भागात राहणारया को्टयविी लोकांचया 
जीविात अमलुाग्र बदल घडविू 
आणणयासाठी अिेक िानवनयपणूदू प्रयत्न 
करणयात आल े आहते नकंवा अिेक 
िवीि प्रयत्न केल ेजात आहते. ग्रामीण 
जितेचया जीविशलैीत अमलुाग्र बदल 
घडविू आणणारा एक उपकम महणजे 
सवच्छ भारत अनभयाि.

2 ऑकटोबर 2014 ला शभुारंभ 
करणयात आललेया सवच्छ भारत 
अनभयािाची उनद्दषे्ट मािवी जीवि 
सवच्छ, सवस् आनण सनमानित करण े
ही आह.े सवच्छता केवळ जीविशलैीच 
िवह ेतर मािवी नवकासाचा आिारसतंभ 
आह.े कोणताही समाज नकंवा समदुाय 
जोपयांत सवच्छतेच े पालि करत िाही 
तोपय ांत तो यशसवी होऊ शकत िाही. 
सवच्छतेचया अिपुनस्तीत नशक्ण, 
आरोगय, दानरद्य निमूदूलि, मािव 
नवकास ही उनद्दषे्ट साधय होऊ शकत 
िाही. 

देशाचया आन द्ूक नवकासात देखील 
सवच्छतेच े लक्णीय योगदाि आह.े 
पंतप्रिािांिी लाल नकलयावरुि केललेया 
सवातंत्यनदिाचया तयांचया पनहलया 
भाषणात सवच्छ भारत निनमदूतीसाठी 
सपष्ट भनूमका मांडली होती. तयांिी 
सवच्छतेला राष्ट्रीय सतरावर प्रािानय 
नदल.े िवी नदलली ये े् सवच्छ भारत 
अनभयाि सरुु करतािा पंतप्रिािांिी 
सांनगतल े होते की, गांिीजीचं े सवच्छ 
भारताच े सवपि, वषदू 2019 मधये 
तयांचया 150 वया जयंतीपय ांत 
पणूदू करण े ही भारताच े िागनरक 
महणिू आपली सामानजक जबाबदारी 
आह.े आज सपंणूदू देश ते सवपि 
पणूदू करणयासाठी एकत् आला आह.े 
समाजाचया नवनवि घटकातील लोकांिी 
सवच्छतेचया या आदंोलिास प्रोतसाहि 
नदल े आह े आनण अजिूही ते पणूदू 
उतसाहात सरुु आह.े दररोज को्टयविी 
भारतीय सवच्छ भारत उपकमात सामील 
होत आहते. आज 22 राजये, 468 
नजलह ेआनण देशातील 4 लाख 68 
हजारांहिू अनिक गावे हागणदारीमकु् 
झाली आहते. 2 ऑकटोबर 2014 
पासिू 8.59 लाख वैयनक्क घरगतुी 
शौचालये बांिणयात आली आहते. 
2 ऑकटोबर 2014 रोजी देशात 
सवच्छतेच ेप्रमाण 38.70 टकके होते 
आनण सधया ते 93.90 टकके आह.े 
आरोगय आनण सवच्छतेचया क्ेत्ात जगात 
कुठेही इतकी मोठी प्रगती झाललेी 
नदसिू येत िाही. भारतािे तयाचया महाि 
प्रयत्नांिी, एखाद्ा सामानजक आस े्चया 
नवषयावर देश कशाप्रकारे उतसाह आनण 

स्वच्छ आभण भनरोगी गा्वांसाठी
- नरेंद्र भसं्ह तोमर

फोकस

गा्वांमधये मोठया प्रमाणा्वर 
भ्वकास घड्वनू आणणयासाठी 
सरकार स्व्गतोपरी प्रयत्न करीत 
आ्ेह आभण स्वच्छता ्ही या प्रयत्नांचा 
स्वा्गत म्हत्वाचा घटक आ्ेह. जर 
गा्व े स्वच्छ नसतील तर गा्वांचा 
भ्वकास अपणू्ग रा्हील. ग्ामीण 
जनतेचया जी्वनशैलीत अमलुाग् 
बदल घड्वनू आणणारा एक उपक्म 
म्हणजे स्वच्छ भारत अभभयान.
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एकत् काम करणयाची प्ररेणा निमादूण 
करू शकतो याच,े जगासमोर एक 
अनद्तीय उदाहरण सादर केल े आह.े 
आज, भारताचया या कायदूकमापासिू 
प्ररेणा घेऊि, जगातील अिेक देश 
तयांचया सवच्छतेचया पनरनस्ती सिुारणा 
करणयासाठी या आराखडयािसुार 
नियोजि करीत आहते.

आमचया गा्वांचे नशीब बदलत 
आ्ेह 

सवच्छ भारत अनभयािािे आज 
गावाचा चहेरा आनण भागय बदलल ेआह.े 
एका अभयासािसुार ह े निषपनि झाल े
आह े की, हागणदारीमकु् गावातील 
प्रतयेक घरात 50000 रुपयांची बचत 
होते. िाहीतर याआिी या कुटुंबांच े
ह े पसै े नवनवि प्रकारचया आजारांचया 
उपचारावर खच दू वहायच.े ग्रामीण कुटुंबे 
आता या बचतीचंा वापर िवीि सनुविा 
नमळनवणयासाठी, मलुांिा चांगल ेनशक्ण 

देणयासाठी आनण तयांची जीविशलैी 
सिुारणयासाठी करत आहते. जितेच े
आरोगयाशी निगडीत खच दू कमी झाल े
आहते आनण ते आता अनिक नदवस 
काम करू शकतात. जागनतक आरोगय 
सघंटिेचया एका अभयासािसुार, 
देशात सवच्छ भारत अनभयािाची 

अंमलबजावणी झालयापासिू ग्रामीण 
भागात घातक आजारांमळेु बळी पडत 
असललेया मलुांचया सखंयेत मोठया 
प्रमाणत घट झाली आह े आनण ही 
पनरनस्ती सतत सिुारत आह.े

अभवितीय उपक्म 

सवच्छ भारत अनभयािािे ग्रामीण 
भागात अस े काही अनद्तीय उपकम 
सरुु केल े जे याआिी किीही झाल े
िवहते. सवयं-सहाययता गटाशी 
सबंंनित मनहलांिी सवच्छता अनभयािात 
प्रशंसिीय योगदाि नदल ेआह.े तयांिी 
तयांची बचत सवच्छतेशी निगडीत 
कायादूत गुंतवली आनण अशाप्रकारे 
वातावरण आनण पनरसर सुंदर आनण 
सवच्छ करणयासाठी महत्वपणूदू भनूमका 
बजावली आह.े सवयं-सहाययता गटांचया 
मनहला सदसयांिी आन द्ूक सकंटांत 
अडकललेया अिेक कुटुंबांिा आन द्ूक 
मदत केली. सवयं-सहाययता गटांिी 

 दररोज कोटय्वधी भारतीय 
स्वच्छ भारत उपक्मात सामील 
्होत आ्ेहत. आज 22 राजये, 
468 भजल्ेह आभण देशातील 4 
लाख 68 ्हजारां्हनू अभधक गा्व े
्हागणदारीमकु् झाली आ्ेहत. 
2 ऑकटोबर 2014 पासनू 
8.59 लाख ्वयैभक्क घरगतुी 
शौचालये बांधणयात आली आ्ेहत. 
2 ऑकटोबर 2014 रोजी देशात 
स्वच्छतेचे प्रमाण 38.70 टकके 
्होते आभण सधया ते 93.90 टकके 
आ्ेह.
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परसपर सहकायादूिे केललेया अिेक 
प्रयत्नांमििू सामानजक सौहाददू मजबतू 
करणयास मदत केली आह.े आमचया 
पंचायत प्रनतनििीिंी देखील सवच्छ 
भारत अनभयािामधये प्रशंसिीय रूची 
दशदूनवली आह.े तयांिी तयांचया पंचायती 
हागणदारीमकु् करणयासाठी प्रभावी 
योजिा आखलया, तयांची उतसाहािे 
आनण कायदूक्मतेिे अंमलबजावणी 
केली आनण तयांचया अंमलबजावणीत 
लक्णीय योगदाि नदल.े ग्रामपंचायतीिंी 
केवळ जितेला या कायदूकमांशी 
जोडणयाचा आनण सवाांचया सहकायादूिे 
ग्रामपंचायत हागणदारीमकु् करणयाचा 
प्रयत्न केला िाही तर तयांिी घि आनण 
द्रवकचरा वयवस्ापिाशी सबंंनित 
कायदूकम करूि पयादूवरणनवषयक 
सवच्छतेला देखील प्रोतसाहि नदल.े

सवच्छ भारत अनभयािािे आता 
लोकचळवळीच े रूप िारण केल े
आह े आनण ह्याला पढेु िेणयाचया 
उद्देशािे; ग्रामीण नवकास मंत्ालयािे 
तयांचया महतवाकांशी महातमा गांिी 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा-
मिरेगा अंतगदूत अिेक उपाययोजिा 
केलया आहते. यामधये ग्रामीण 
भागात सवच्छतेप्रती ग्रामपंचायतीमंधये 
जिजागृती करण े आनण ग्रामस्ांिा 
तयांचया उपजीनवकेसबंंनित 
कायदूकमांनवषयी प्रोतसाहि आनण 
प्रनशक्ण देण े याचा समावेश आह.े 
मंत्ालय घरगतुी वैयनक्क शौचालये 
आनण शोष खडडे बांिणयात, घिकचरा 
वयवस्ापि (गांडूळ/ एिएडीईपी 
खत खडडा), घि आनण द्रवकचरा 
वयवस्ापिासबंंनित कामे, गटार, द्रव 
जैवखत, खडडे पिुभदूरण, शाळा आनण 
अंगणवाडीमधये शौचालये, शोष खडडे, 
वापरलले ेराखाडीच ेपाणी (सांडपाणी) 
उपयकु् करणयासाठी गावातील िाल,े 
जल नस्रीकरण तलावांच े बांिकाम 
आनण जलसवंिदूि कायफे करणयात 
वयग्र आह.े प्रतयेक ग्रामपंचायत सवच्छ 
पंचायत बिेल यावर भर नदला जात 
आह.े

सांडपाणी वय्वसथापन 

सांडपाणयाच े वयवस्ापि ह े आज 
सपंणूदू जगासमोरील एक मोठे आवहाि 
आह.े ग्रामीण भाग असो नकंवा शहरी, 
सांडपाणी वयवस्ापिाचया नियोजि 
आनण पायाभतू सनुविांमिील त्टुीमंळेु 
जीवि असवच्छ होते. यामळेु रोग आनण 
सकंमण पसरते. यासदंभादूत ह ेसांगतािा 
आमहाला आिंद होत आह ेकी, तेलंगणा 
राजयात सांडपाणी वयवस्ापिासाठी 
कौटुं नबक आनण सामदुानयक पातळीवर 
मिरेगा अंतगदूत शोषखडडे बांिणयात 
आल.े तयाचप्रमाण,े महाराष्ट्रातील 
िांदेड नजलह्यात मिरेगा नििीचा वापर 
शोषखडडे बांिणयासाठी केला गेला 
जयामळेु गावे डासांपासिू मकु् होणयात 
मदत झाली. समुारे 30 गावांमधये ही 
योजिा राबनवली गेली. शोषखडडे 
बांिलयामळेु मच्छरांच ेप्रजिि नियंनत्त 
होते. जेणकेरूि गावातील लोक 
शांततेिे झोप ूशकतील आनण डासांमळेु 
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होईल . मिरेगा अंतगदूत एक अनभिव 
उपकम महणिू नमझोराम ये्ील 
आयझोल नजलह्यातील ्टलंगलम आर 
जी बलॉकचया नलंगपईु वॉटर टँकच े
बांिकाम करणयात आल.े ही पाणयाची 
टाकी नवमािाचया आकाराची असिू 
आयझोल नजलह्यातील नवमाितळाकडे 
जाणाऱया मागादूवर बांिणयात आली 
आह.े टाकीचया पनरसरात सावदूजनिक 
िळ देखील आहते जे सरुनक्त 
नपणयाच े पाणी परुवतात. टाकीचया 
पनरसरात सलुभ शौचालये देखील 
बांिणयात आली आहते. या नठकाणी 
करणयात आललेया या सनुविा आनण 
वयवस्ांमळेु ही बहदु्देशीय इमारत 
झाली आह.े ग्रामपंचायतीसाठी देखील 
ह े उतपनिाच े सािि झाल े आह.े 
हरयाणा सरकारिे मिरेगा अंतगदूत 
सांडपाणयाच े नस्रीकरण करणयासाठी 
ग्रामीण भागात पाच तलावांची प्रणाली 
नवकनसत केली आह.े ग्रामीण भागात 
सांडपाणयाची योगय नवलहवेाट लावण े
आनण चांगली जीविशलैी सनुिनचित 
करूि गावातील वातावरण सवच्छ 
करण े ह े या प्रणालीच े मखुय उद्दीष्ट 
आह.े केरळचया नत्शरू नजलह्यातील 
मतीलाकाम बलॉक मिील अनरड 
ग्रामपंचायतीिे बांिकाम सानहतयाची 
निनमदूती करणयासाठी एक प्रकलप सरुू 
केला आह.े या प्रकलपाचया अंतगदूत 
बिवललेया नसमेंट कॉकंीट बलॉकचा 
वापर वैयनक्क घरगतुी शौचालये 
तयार करणयासारखया मिरेगाचया  
कामासाठी करणयात आला. मिरेगा 
योजिेअंतगदूत गांडूळखत प्रकलप 
देखील उभारणयात आल ेआहते.

्वयैभक्क स्वच्छता

ग्रामीण सवच्छतेशी सबंंनित कामांवर 
मिरेगा नििीची प्रचडं रककम खच दू 
केली जात आह ेआनण अपनेक्त पनरणाम 
देखील नदसिू येत आहते. या योजिेद्ारे 
आन द्ूक वषदू 2014-15 दरमयाि 
92,435 लाख रुपये वैयनक्क 

घरगतुी शौचालयांचया बांिकामावर 
खच दू करणयात आल े आहते. गेलया 
आन द्ूक वषादूमधये 13,935 लाख 
रुपयांपके्ा जासत खच दू झाला होता. 
आन द्ूक वषदू 2014-15 चया 
2938 लाख रुपयांचया तलुिेत गेलया 
आन द्ूक वषादूत शोष खडडे बांिणयासाठी 
15598 लाख रुपये खच दू करणयात 
आल े आहते. आन्दूक वषदू 2014-
15 दरमयाि गांडूळ/एिएडीईपी खत 
खडयांचया माधयमातिू घिकचरा 
वयवस्ापिासाठी 1676 लाख 
रुपये खच दू करणयात आल,े तर याच 
कामासाठी गेलयावषथी 54853 लाख 
रुपये खच दू करणयात आल.े 2014-
15 या आन द्ूक वषादूदरमयाि, गटारांच े
िाल,े द्रव जैव खत, पिुःप्रभानरत खडडे, 
शाळा आनण आगंणवाडी शौचालय, 

शोषिाल,ेगावातील िाल े आनण 
नस्रीकरण तलाव  इतयादीसारखया घि 
आनण द्रव कचरा वयवस्ापि कामावर 
49512 लाख रुपये खच दू करणयात 
आल.े या तलुिेत, 2017-18 या 
आन द्ूक वषादूत या कामांवर 85221 
लाख रुपये खच दू झाल.े आन द्ूक वषदू 
2014-15 मधये समुारे 47,130 
लाख रुपये जलसिंारणाचया कायाांवर 
खच दू करणयात आल.े त्ानप, या 
रकमेचया तलुिेत आन द्ूक वषदू 2017-
18 दरमयाि 692216 लाख रुपये 
खच दू करणयात आल.े सवच्छतेशी 
सबंंनित सवदू कामांवर आन द्ूक वषदू 
2014-15 मधये 617792 लाख 
रुपये, 2015-16 मधये 698357 
लाख रुपये  आनण 2017-18 मधये 
987822 लाख रुपये खच दू करणयात 
आल ेहोते. चाल ूआन द्ूक वषादूत देखील 
सवच्छतेशी सबंंनित सवदू कामांवर 
आतापयांत समुारे 59,3070 लाख 
रुपये खच दू करणयात आल े आहते. 
अशाप्रकारे ग्रामीण भागातील एकूण 
सवच्छतेसबंंनित कामांवर मोठया 
प्रमाणात मिरेगा नििी खच दू केला गेला 
आह ेनकंवा खच दू करणयात येत आह.े

भौभतक यश 

मिरेगाद्ारे ग्रामीण सवच्छतेचया 
क्ेत्ातील भौनतक उपलबितेकडे आपण 
पानहलयास आपलयाला लक्ात येईल की 
2014-2015 या आन द्ूक वषादूत, 
मिरेगा नििी वापरुि 13.88 लाख 

आभथ्गक ्वि्ग 2014-15 
चया 2938 लाख रुपयांचया 
तुलनेत गेलया आभथ्गक ्विा्गत शोि 
खडडे बांधणयासाठी 15598 
लाख रुपये खच्ग करणयात आले 
आ्ेहत. आभथ्गक ्वि्ग 2014-15 
दरमयान गांडळू/एनएडीईपी खत 
खडयांचया माधयमातनू घनकचरा 
वय्वसथापनासाठी 1676 लाख 
रुपये खच्ग करणयात आले, तर याच 
कामासाठी गेलया्विषी 54853 
लाख रुपये खच्ग करणयात आले.
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वैयनक्क घरगतुी शौचालये बांिणयात 
आली आहते. मिरेगा नििी वापरुि 
2015-16 या आन द्ूक वषादूत समुारे 
7 लाख शौचालये, आन द्ूक वषदू 
2016-17 मधये समुारे 7.5 लाख 
शौचालये आनण 2017-18 मधये 9 
लाख शौचालये बांिणयात आली आहते. 
2016-17 या आन द्ूक वषादूत मोठया 
प्रमाणावर शोषखडडे बांिणयात आल.े 
आन द्ूक वषदू 2015-16 मिील 
37000 शोषखडडे बांिकामाचया 
तलुिेत आन द्ूक वषदू 2016-17 
मधये यात लक्णीय वाढ होऊि हा 
आकडा 421553 वर गेला. 
आन द्ूक वषदू 2017-18 मधये देखील 
219,000 पके्ा अनिक शोषखडडे 
बांिणयात आल.े गांडूळ/एिएडीईपी खत 
खडडे बिविू घिकचरा वयवस्ापिात 
देखील महत्वपणूदू प्रगती नदसिू आली 
आह.े 2014-15 चया 5000 
खडडयांचया तलुिेत यात वाढ होऊि 
2016-17 मधये ते 182000 
आनण 2017-18 मधये 254000 
वर गेल े आह.े गटारांच े िाल,े द्रव 
जैव खत, पिुःप्रभानरत खडडे, शाळा 
आनण आगंणवाडी शौचालय, शोष 
िाल,ेगावातील िाल ेआनण नस्रीकरण 
तलाव  इतयादीसारखया घि आनण द्रव 
कचरा वयवस्ापि कामांमधये देखील 
लक्णीय प्रगती नदसिू आली आल.े 
2015-16 या आन द्ूक वषादूमधये अशा 
प्रकारचया 82564 कामांची पतूदूता 
झाली आह.े आन द्ूक वषदू 2016-17 
मधये अशा प्रकारचया कामाची सखंया 
वाढिू ती 382725 वर गेली. 
2017-18 या आन द्ूक वषादूत, अशा 
प्रकारची 183000 पके्ाही जासत 
कामे पणूदू करणयात आली आहते. 
जलसिंारण कायादूत मिरेगा नििीचा 
वापर कायदूक्मतेिे केला जात असिू 
यात चांगली प्रगतीही नदसिू येत आह.े 
पायाभतू नवकास प्रकलपांतगदूत आन द्ूक 
वषदू 2014-15 दरमयाि 276000 
कायफे, आन द्ूक वषदू 2015-16 

मधये 277000,  2016-17 
या आन द्ूक वषादूत 600000 आनण 
आन द्ूक वषदू 2017-18 मधये 
384000 जलसिंारणासबंंनित कामे 
करणयात आली. 

आव्हानांचा सामना 

ही सवदू तरये आनण मानहती 
सपष्टपण ेदशदूवते की सरकारिे ग्रामीण 
भागाचया नवकासावर आनण प्रतयेक 
बाबतीत गावांिा सवच्छ करणयावर 
लक् कें नद्रत केल ेआह.े खऱया अ्ादूिे 
देशाची जीविरेषा असललेया गावांचया 
नवकासासाठी, ग्रामीण नवकास मंत्ालय 
ग्रामीण भागात सवदूतोपरी सवच्छतेची 
हमी देणयासाठी नियोनजत प्रयत्न करत 
आह.े हा असा पलै ूआह ेजयाकडे दलुदूक् 
करूि चालणार िाही. मिरेगा ही 
देशातील सवादूत महतवाकांक्ी योजिा 
ग्रामीण नवकास मंत्ालयािे राबवली 
आह,े या योजिेच े महतव सगळयांिा 
समजल े आह े आनण तयाचया हजारो 
याशोगा्ांिी ह े नसद्ध केल े आह े की 
आमचया देशातील िागनरक गावातील 
सवच्छतेचया महतवाबद्दल जागरुक 
झाल ेआहते आनण गावांमधये सवच्छता 
राखणयासाठी ते कनटबद्ध आहते.

ग्रामपंचायत केवळ वैयनक्क 
घरगतुी शौचालयांद्ारे सवच्छतेवर 
लक् कें नद्रत करत िसिू गांडूळ 
खत खडडयांद्ारे कचऱयाच े निमूदूलि 
करणयासाठी पावल े उचलत आहते. 
मिरेगाचया अंमलबजावणी अंतगदूत  
गटार, द्रव जैव खत, पिुःप्रभानरत 
खडडे, शाळा आनण आगंिवाडी 
शौचालये, शोष िाल,े गावातील गटारे 
आनण नस्रीकरण तलावासारखया 
कामांमधये पंचायती सवच्छ 
वातावरणाचया देखरेखीसाठी महत्वपणूदू 
भनूमका बजावत आहते. त्ानप, 
देशातील गावांची नवनविता लक्ात 
घेता, भारतातील सवदू 238617 ग्राम 
पंचायतीसंाठी सवच्छतेचा कोणतयाही 
एकाच प्रकारचया आराखडयाचा 

वापर केला जाऊ शकत िाही. होय, 
आपलयाला अशा उपाययोजिांचया 
नवकासावर लक् कें नद्रत करायला 
हवे जे अवलंब करायला सोप,े 
आन द्ूकदृष्टया परवडणारे आनण नकमाि 
तांनत्क मयादूदा असलले े असतील. 
ग्रामीण भारत सवच्छ करणयासाठी 
मिरेगाच े कांनतकारी उपकम आनण 
सधयाचया सरकारिे केललेी तयाची 
प्रभावी अंमलबजावणी यामळेु तयाच े
रचिातमक पनरणाम नदसणयास सरुुवात 
झाली आह.े

खरं तर, ग्रामीण नवकास मंत्ालयाचया 
या िानवनयपणूदू उपकमांमळेु पयादूवरणीय 
समतोल सिुारत आह ेआनण देशाचया 
ग्रामीण जितेस सवच्छ आनण निरोगी 
वातावरण नमळणयास मदत होत आह.े 
आपलया पंतप्रिािांिी 15 सपटेंबर 
2018 ते 2 ऑकटोबर 2018 
पयांत ‘सवच्छता नह सवेा' हा  कायदूकम 
सरुू केला आह.े या कायदूकमात 
सहभागी होणाऱया लोकांचा उतसाह हा 
खपू प्रशंसिीय आह.े या सदंभादूत मी 
आपलया देशातील सवदू नप्रय ग्रामस्ांिा  
नविंती करू इनच्छतो की तयांिी ह ेकाम 
केवळ ऑकटोबरपयांत मयादूनदत ि ठेवता 
तयाला तयांचया रोजचया आयषुयाचा 
अनवभाजय भाग बिवावे, तयांिी सवय 
लाविू घयावी आनण गाव,रसते,पयादूवरण 
आनण पनरसर सवच्छ करणयाच े काम 
नियनमतपण े करावे, यामळेु ग्रामीण 
आयषुय समृद्ध होईल. खरं तर, ह े
िवभारताचया निनमदूतीमिील तयांच े
अनद्तीय योगदाि असले.

nnn

लखेक ग्रामनवकास, पंचायती राज  
आनण खाण या खातयांच ेकें द्रीय मंत्ी 
आहते.
ई मेलः ns.tomar@sansad.nic.in
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सवच्छ भारताचया नदशिेे प्रवास 
करतािा आतापयांत सरकारिे 

केललेया उपाययोजिेच ेउतकृष्ट लक्ण 
नियामक आनण िोरणातमक सतरावर 
बदल, शाश्वत पायाभतू रचिा तयार 
करण े आनण िागनरकांचया वयापक  
सहभागािे लोकांमधये वतदूणकू आनण 
वयावहानरक बदल घडविू आणणयावर 
भर, या सवाांचा समावेश असलले ेबह ु
आयामी दृष्टीकोि ह ेरानहल ेआह.े 

दजा्ग्हीन स्वच्छतेमळेु मोजा्वी 
लागणारी भकंमत 

शाश्वत नवकासाची उनद्दषे्ट सवच्छता, 
सवच्छतेचया सवयी आनण हायजीि यावर 
लक्णीय जोर  देतात. सपंणूदू जगभरात 
उत्तम सवच्छता, सवच्छतेचया सवयी 
आनण हायजीि ह े नवनवि रोगवाहक 
नवषाणपूासिू होणारे रोग, जंतूंमळेु 
होणारे आजार आनण कुपोषणामळेु 
होणारया आजारांवर पनरणामकारक 
नियंत्ण नमळवणयास मदत करतात, 
ह ेदशदूवणारा लक्णीय परुावा उपलबि 
आह.े सवच्छतेचया सवयी आनण सवच्छता 
यांचा े्ट सबंंि श्वसिाच े नवकार, 
पोटाच े नवकार (नवशषेतः हगवण), 
मािनसक आजार आनण अॅलजथीमळेु 
होणारे आजार यात घट होणयाशी आह,े 
ह ेनसद्ध करणारे अिेक अभयास अहवाल 
आल ेआहते. यनुिसरे्चया अहवालात 
(२०११), हगवणीमळेु ९० टकके 
बालकांचया  होणारया मृतयचूा े्ट 
सबंंि दनूषत पाणी, सवच्छतेचा अभाव 
नकंवा पोषक आहाराची कमतरता 
यांचयाशी असलयाच े महटल ेआह.े या 

वयनतनरक्, ससंगदूजनय रोगांिा आळा 
बसणयाबरोबरच, उत्तम सवच्छता, पोषक 
आहार आनण कचरा निमूदूलिाची सनुविा 
यातिू कमी वजिाचया अभदूकांचा जनम, 
सवेच्छेिे  गभदूपात आनण बालकांमधये 
जनमजात दोष या प्रकारांत मोठया 
प्रमाणावर घट होते. नवनवि अभयासांिी 
अस े ठामपण े नसद्ध केल े आह े की, 
घिकचरा वयवस्ापिाची समसया 
शहरी भागांतील  लोकसखंया वाढीचा 
उचच दर आनण लोकसखंया एकवटण,े 
यामळेु गंभीर झाली आह.े समदुाय 
आनण घरांमििू नवशषेतः नवष्ा आनण 
इतर द्रव आनण घि सवरूपातील कचरा 
यांच े अयोगय वयवस्ापि आरोगयाला 
िोकादायक असिू तयाची पनरणती 
ससंगदूजनय रोगांत होते. कचऱयाचया 
नढगांकडे दलुदूक् केलयास माशा, उंदीर 
आनण इतर जीवजंत ूतयाकडे आकनषदूल े
जातात आनण  या बदलयात ते रोग 
पसरवतात.

सवच्छता नस्तीत केललेया 
सिुारणांमळेु आरोगयाचया बाबतीत 
चांगल े पनरणाम नदसिू येतात, अस े
अिेक अभयासांिी नसद्ध केल े आह.े 
भारतातील आहार सरुनक्ततेवरील इनंडया 
हले् नरपोटदूिसुार (PHFL,2015) 
, नमझोरम या ईशानयेकडील राजयािे 
उत्तम सवच्छतेचा लाभ करूि नदलयािे 
२००६ ते २०१४ दरमयाि, 
वयािसुार सामानय उंची कमी असललेया 
केससेमधये १३ टकके तर कमी 
वजिाचया (कमी वजिाच ेआनण बटुके) 
केससेमधये ५ टकके घट झालयाच े
महटल े आह.े नवशषेतः नवकसिशील 

श्हरी भागांतील स्वच्छता मो्हीम 
- दगुा्ग शंकर भमश्रा

जगभरात उत्म स्वच्छता, 
स्वच्छतेचया स्वयी आभण ्हायजीन 
्ेह भ्वभ्वध रोग्वा्हक भ्विाणपूासनू 
्होणारे रोग, जंतूंमळेु ्होणारे आजार 
आभण कुपोिणामळेु ्होणारया 
आजारां्वर पभरणामकारक भनयंत्ण 
भमळ्वणयास मदत करतात, ्ेह 
दश्ग्वणारा लक्षणीय परुा्वा उपलबध 
आ्ेह. स्वच्छतेचया स्वयी आभण 
स्वच्छता यांचा थेट संबंध श्वसनाचे 
भ्वकार, पोटाचे भ्वकार (भ्वशेितः 
्हग्वण), मानभसक आजार आभण 
अॅलजषीमळेु ्होणारे आजार यात घट 
्होणयाशी आ्हे, ्हे भसद्ध करणारे 
अनेक अभयास अ्ह्वाल आले 
आ्ेहत.

दृभष्क्षेप
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देशांत, सवच्छतेत सिुारणा घडविू 
आणलयािे केवळ आरोगयावरच चांगला 
पनरणाम होतो अस ेिाही तर सामानजक 
आनण आन द्ूक नवकासावरही महतवपणूदू 
पनरणाम होतो. उदाहरणा द्ू, ऑगसट 
२०१७ मधये यनुिसरे्िे केललेया 
एका सवतंत् अभयासात, उघडयावरील 
हागणदारी सपंणूदू बंद केली तर प्रतयेक 
भारतीय कुटुंब वषादूला ५० हजार 
रुपयांची बचत करू शकते, अस ेनसद्ध 
केल ेआह.े 

स्वच्छ भारत मोभ्हमेची सरुु्वात 

दशकांपवूथी महातमा गांिी महणाल े
होते की, ‘सवच्छता ही राजकीय 
सवातंत्यापके्ाही महतवाची आह.े’ वाढतया 
आरोगय समसयेला आळा घालणयासाठी 

२ ऑकटोबर, २०१४ रोजी 
पंतप्रिािांचया हसते सरुु झाललेी सवच्छ 
भारत मोहीम हा भारतासाठी ऐनतहानसक 
क्ण होता- केवळ सवच्छतेचा मदु्दा 

सरकारचया नवकासाचया अजेंडयाचया 
कें द्रस्ािी ठेवला महणिू िवह े तर 
लाल नकललयावरूि तयांिी जो सदंेश 
नदला होता, ‘ि गंदगी करेंगे, ि करिे 
देंगे (मी पयादूवरण  असवच्छ करणार 
िाही आनण करूही देणार िाही,) या 
द्ारे प्रतयेक िागनरकाला सवच्छतेचया 
नदशिेे भारताचया प्रवासात समाि 
भागीदार करूि घेणयाचया दृष्टीिेही 
दरूगामी होता.  सवच्छ भारत मोहीमेची 
(आकृती १ पहा)  अंमलबजावणी 
गृहनिमादूण आनण शहरी वयवहार 
(MoHUA) मंत्ालयाकडूि केली जाते 
आनण २ ऑकटोबर २०१९ पयांत सवदू 
शहरे आनण िगरे  कचरा मकु् तसचे 
हागणदारी मकु् करूि शहरी भारताचा 
कायापालट घडविू आणण,े हा तयाचा 
उद्देशय आह.े गांिीजीचंया १५० वया 
जयंतीला तयांचया समृतीला हीच खरी 
श्द्धांजली असले. 

आतापययंतचा प्र्वास 

मोहीम सरुु झालयापासिू नतचा चार 
वषाांतील प्रवास अिेक आिंददायक 
यश आनण काही आवहािांसह रोमांचक 
नततकाच चढ-उतारांिी भरललेा 
रानहला आह.े सवच्छ भारत मोहीम 
सरुु केलयािंतर, पनहलया दोि वषाांत 
सरकारचा प्रमखु भर मोनहमेची उनद्दषे्ट 
साधय करणयासाठी सक्म पयादूवरण 
तयार करणयावर होता - सवदू वैिानिक 
शहरे हागणदारी मकु् (ओडीएर्) 
करणयाबरोबर पानलकांकडूि टाकलया 
जाणारया घि कचरयाच े१०० टकके 
शास्तीय वयवस्ापि करण े ह े उनद्दष्ट 
होते. एकीकडे कचरयाच े रुपांतर 
नटकाऊ उतपादिांमधये करणयासाठी  
पायाभतू सनुविा उभारणयास प्रोतसाहि 
देणयास सयुोगय िोरणातमक बदल 
करण े आनण तयाचवेळी मोठया 
प्रमाणावर िागनरकांचा सहभाग वाढावा, 
यासाठी पोषक वातावरण तयार करण े
या माधयमातिू ह ेकरणयात आल.े या 

भ्वकसनशील देशांत, स्वच्छतेत 
सधुारणा घड्वनू आणलयाने के्वळ 
आरोगया्वरच चांगला पभरणाम ्होतो 
असे ना्ही तर सामाभजक आभण 
आभथ्गक भ्वकासा्वर्ही म्हत्वपणू्ग 
पभरणाम ्होतो. उदा्हरणाथ्ग, 
ऑगसट २०१७ मधये यभुनसेफने 
केलेलया एका स्वतंत् अभयासात, 
उघडया्वरील ्हागणदारी संपणू्ग बंद 
केली तर प्रतयेक भारतीय कुटंुब 
्विा्गला ५० ्हजार रुपयांची बचत 
करू शकते, असे भसद्ध केले आ्ेह.

सवच्छ भारत अनभयािाच ेघटक अानण लक्य (शहरी भाग)

सवच्छ भारत अनभयािाचया  उपलबिीचंा गाेषवारा (शहरी भाग)
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प्रयत्नांिा आश्वासक र्ळे येत असिू 
(आकृती २ पहा) प्रतयक् पनरणाम 
झपा्टयािे घडतािा नदसत आहते, 
जयामळेु मोनहमेचया प्रगतीचा वेग 
वाढणयास मदत होत आह.े सवच्छता 
प्रवासाच े शवेटच े वषदू सरुू करत 
असतािा, आमही आमचया कामनगरीत 
नमळवललेया यशामळेु समािाि आनण 
अनभमािािे  मागे वळिू पाह ूशकतो, 
जया यशािे  भारताला िवया भारताचया 
रोमांचक नस्तयंतराकडे आणल ेआह.े 

स्वच्छता – ्हागणदारी मकु्तेचा 
प्र्वास (ओडीएफ) 

सवच्छतेचा नज्पयांत सबंंि आह,े 
तोपय ांत शहरी भागातील मोनहमेची 
गाडी हागणदारी मकु्तेच ेलक्य साधय 
करणयासाठी पणूदूपण े रुळावर आह.े 
सवच्छतेचया बाबतीत सवादूत लक्णीय 
यश महणजे शहरांत जया पद्धतीिे 
एसबीएम (सवच्छ भारत अनभयाि)  
अमलात आणल े जात आह,े तया 
िमनुयात बदल घडला आह े - आता 
पवूथीप्रमाण े केवळ शौचालयांची सखंया 
मोजणयावर िवह ेतर  हागणदारी मकु् 
शहरे/िगरे मोजिू ती तशी कायम 
राखणयावर भर नदला जात आह.े जेवहा 
मोहीम सरुु करणयात आली, तेवहा 
भारतातील एकही शहर हागणदारी 
मकु् िवहते. आज, १९ राजये आनण 

कें द्रशानसत प्रदेशांतील शहरी भाग 
हागणदारी मकु् झाल ेआहते. एखादे 
शहर जया सवच्छतेचया आवहािांिा 
सामोरे जाते,  ती आवहािे परतविू 
लावणयासाठी केवळ हागणदारी मकु् 
होण ेपरेुस ेिाही, याची आमहाला जाणीव 
झाली आह.े उदाहरणा द्ू, जागेचया 
टंचाईमळेु एखादे कुटुंब, झोपडप्टटीच े
रनहवासी, शहरात िवीि आललेा 
पाहणुा नकंवा नवस्ानपत लोकसखंया 
निसगादूचया हाकेला कशी ओ देत 
असतील? सवच्छ, वापरात असलले े
आनण उपयकु् शौचालय तयांिा कुठे 
नमळेल? महणिू, सामदुानयक आनण 

सावदूजनिक शौचालयांच े कायदूचालि 
आनण देखभाल, समग्र सवच्छता, जयात 
मलाची नवलहवेाट लावणयाबाबतचया 
प्रश्नांवर नवचार करणयात आला 
आह,े तयासाठी आता आमही एसबीएम 
ओडीएर् + आनण ओडीएर् ++ 
अहवाल तयार केला आह.े यामळेु 
ओडीएर्मधये आमही नमळवलले े यश 
दीघदू काळासाठी कायम राहील. याच 
बरोबरीिे,  मंत्ालयािे (एमओएचयएु) 
गगुलशी भागीदारी केली असिू 
शहरातील सवदू सावदूजनिक आनण 
सामदुानयक शौचालयांच े िकाश ेगगुल 
वर टाकूि  पाहणयासाठी उपलबि केल े
आहते. (आकृती ३ पहा) तयामळेु 
िागनरक आनण पयदूटकांिा निकटचया 
साननिधयात उपलबि असललेया सनुविा 
सहजपण े शोिता येतील. आतापयांत 
देशभरात ५५० शहरे/िगरांमधये ह े
काम पणूदू झाल ेअसिू यापकैी १७९ 
शहरे एक लाखाहिू अनिक वसतीची 
आहते. 

घन कचरा वय्वसथापन – ब्ुह 
आयामी दृष्ीकोन 

एक मानय करावे लागेल की, 
हागणदारी मकु्तेच े साधय भारतात 
यशसवी होणयाचया अंनतम टपपयात आह े
तर घि कचरा वयवस्ापिाची समसया 
मात् र्ार मोठे आवहाि आह.े भारतात, 
४० लाख लोकसखंया असललेया 
शहरांत अंदाजे वानषदूक ६ कोटी ५० 
लाख टि कचरा तयार होतो (आकृती 
४ पहा). असा अंदाज आह े की, 
२०३० पयांत १६ कोटी ५० लाख 
टि आनण २०५० पयांत ४५ कोटी 
५० लाख टि कचरयाची निनमदूती 
होऊि सावदूजनिक आरोगय आनण 
पयादूवरणातमक आवहािे तयातिू उभी 
राहतील. नशवाय, पानलका क्ेत्ातील 
प्रनकया ि केललेया घि कचरयाच े
डनमपंग करणयासाठी आमहाला अनतनरक् 
१२५० हकेटर जमीि लागणार आह.े 

पभ्हलया फेरीत, २०१६ मधये, 
७ कोटी ३० लाखा्हनू जासत 
लोकसंखया असलेली राजये 
आभण कें द्र शाभसत प्रदेशांचया 
राजधानयांमधये स्वच्छ स्वषेक्षण 
सपधा्ग घेणयात आली. २०१७ मधये, 
एक लाखा्हनू अभधक लोकसंखया 
असलेलया ४३४ श्हरांत सपधा्ग 
घेणयात आली. स्वच्छ स्वषेक्षण 
२०१८, जयात ४२०३ नागरी 
स्वराजय संसथांचा  समा्वशे ्होता, 
आभण ४० कोटी लोकां्वर पभरणाम 
करणारे पभ्हले्वभ्हले संपणू्ग 
भारतभर केले गेलेले स्वषेक्षण 
असनू ब्ुहधा जगातील स्वा्गत 
भ्वशाल पा्हणी असा्वी.

`गगुल अ ॅप' वर नदसत असललेी शहरी भागातील शाैचालये
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तयाचमळेु, मंत्ालयािे भारतातील 
िागरी भागांत शास्तीय कचरा 
वयवस्ापिाचा नकचकट प्रश्न 
सोडवणयासाठी बह ुआयामी दृष्टीकोि 
सवीकारला आह.े यात, एकीकडे 
कचरयावर प्रनकया करूि तयाच ेरुपांतर 
नटकाऊ  उतपादिांत करणयास प्रोतसाहि 
देणयासाठी िोरण आनण नियमिात 
बदल केल ेअसतािाच निकोप सपिफेची 
वृत्ती वाढीस लावणयासाठी सवच्छ 
सवफेक्ण आनण दीघदू मदुतीची शाश्वतता 
राखणयासाठी कचरा मकु् शहरांची 
वगदूवारी करण,े अस ेउपाय सरुु केल े
आहते. 

सवच्छ भारत मोनहमेचा शभुारंभ 
करतािा, कमपोनसटंग, जैनवक 
नम े्िेशि, आरडीएर् आनण कचरयाच े
ऊजफेचया प्रकलपात रुपांतर अशा 
कचरयावरील प्रनकयांची क्मता वानषदूक 
९५ लाख टि होती. गेलया चार वषादूत 
यात चांगलीच वाढ झाली असिू आज 
निमादूण झाललेया एकूण कचरयापकैी 
जवळपास ३७ टकके कचरयावर  
प्रनकया केली जाते. घि कचरा 
वयवस्ापिात ्छत्तीसगढ, केरळ आनण 
गोवा यासारखी राजये अिकुरणीय 
काम करत आहते. तयाच प्रमाण,े घि 
कचरयाच े वयवस्ापि करणयासाठी 

िानवनयपणूदू सशंोिि आनण शाश्वत 
दृष्टीकोिासदंभादूत इदंरू, िवी मुंबई, 
अनलगढ, सासवड आनण बंगळरूू या 
शहरांिी पढुील नदशा दशदूि केल ेआह.े 

मोभ्हमे्वर देखरेख आभण 
प्रशासनासाठी साधन – स्वच्छ 
स्वषेक्षण 

िागरी सवच्छ भारत मोनहमेंतगदूत, 
मंत्ालय नवनवि सवच्छता आनण 
सवच्छतेचया सवयी याचया निकषांवर 
शहरांची वगदूवारी ठरवणयासाठी वानषदूक 

सवफेक्ण –सवच्छ सवफेक्ण राबवत 
आह.े उतसाही शहरांमधये सवच्छतेचया 
कलपिेकडे जाणारया निकोप सपिफेचया  
प्रवृत्तीला प्रोतसाहि देऊि  हा उपकम 
यशसवी झाला असिू मोनहमेवर देखरेख 
करणयाच े आनण प्रशासिाच े सािि 
महणिू समोर आला आह.े पनहलया 
रे्रीत, २०१६ मधये, ७ कोटी ३० 
लाखाहिू जासत लोकसखंया असललेी 
राजये आनण कें द्र शानसत प्रदेशांचया 
राजिानयांमधये सवच्छ सवफेक्ण सपिादू 
घेणयात आली. २०१७ मधये, एक 
लाखाहिू अनिक लोकसखंया असललेया 
४३४ शहरांत सपिादू घेणयात आली. 
सवच्छ सवफेक्ण २०१८, जयात 
४२०३ िागरी सवराजय ससं्ांचा  
समावेश होता, आनण ४० कोटी 
लोकांवर पनरणाम करणारे पनहलवेनहल े
सपंणूदू भारतभर केल े गेलले े सवफेक्ण 
असिू बहिुा जगातील सवादूत नवशाल 
पाहणी असावी. 

सवच्छ सवफेक्ण २०१९, मधये  
िानवनयपणूदू सशंोिि, शाश्वतता, 
िागनरक सहभाग, कचरा मकु् 
नस्तीवर भर नदला असिू जािेवारी 
२०१९ पासिू सवदू शहरे आनण 
िगरांत हाती घेतल ेजाईल. 

कचरामकु् श्हरांसाठी तारांभकत 
क्म्वारी  

शहरांची कचरामकु् नस्तीची 
पाहणी करूि तयांिा कचरा मकु् 
शहर असा सटार प्रदाि करणयासाठी  
मंत्ालयािे िानवनयपणूदू सशंोिि करूि 
उपाययोजिा केली आह.े तारांनकत 
कमवारी उपाय हा १२ निकषांवर 
आिानरत असा कमवारी मसदुा असिू 
‘समाटदू’ चौकट – एस महणजे नसगंल 
मेनट्क, एम महणजे मापियोगय, ए 
महणजे साधय करणयायोगय, आर 
महणजे काटेकोरपण े पडताळणी 
यंत्णा आनण टी महणजे पनरणामांिा 
लक्य करण े (SMART) या पद्धतीिे 

यंदाचया २ ऑकटोबर प्ूवषी 
देशभरात ‘स्वच्छता ्हीच से्वा’ 
्हे जे अभभयान पंधर्वडाभर 
राब्वणयात आले, तया अतंग्गत 
श्हरी भारतातील ्हजारो श्हरे 
आभण नगरांत झालेलया एकूण 
२५ ्हजार काय्गक्मांमधये  शालेय 
भ्वदाथषी, म्हाभ्वदालयीन भ्वदाथषी, 
गभृ्हणी, आरडबलयएूज, धाभम्गक 
नेते, उदोग सम्ूह आभण सथाभनक 
वयापारी आभण प्रभसद्ध वयक्ी ंभमळनू  
४० लाख नागभरकांनी स्हभाग 
घेतला. याप्ूवषी कोणतया्ही जन 
आदंोलनाबाबत इतकरी अभतूप्ूव्ग 
आपलुकरीची भा्वना भदसली नव्हती.

शहरी भागातील  कचरा/टाकाऊ पदा्ाांच ेवगथीकरण 
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तयार केललेी असिू घि कचरा 
वयवस्ापिाचया सवदू पलैूंचा - जस े
की, सावदूजनिक सवच्छतेचया सवयी, 
दारोदार जाऊि कचरा गोळा करण,े 
स्तोतांच े नवलगीकरण, प्रनकया, गटारे 
आनण पाणी ससं्ांची सर्ाई, पलानसटक 
कचरा वयवस्ापि, बांिकाम आनण 
पाडकाम यातिू निमादूण झाललेा कचरा 
वयवस्ापि ह ेकचरा मकु् शहरांसाठी 
अतयंत महतवाच े घटक आहते.  
यांचाही तयात अंतभादूव केललेा आह.े 
वसततुः, तारांनकत कमवारीची अचकू 
पद्धतीिे अंमल बजावणी झाली तर ती 
कायापालट घडविू आणणारी (Game 
changer) ठरू शकते आनण भारतातील 
घिकचरा वयवस्ापि पद्धतीत कांती 
आण ू शकते. वसततुः, अनिकानिक 
शहरे ‘तारे’ नमळवीत असतािा आनण 

िागनरकांचया सवच्छतेचया सवयी 
आनण उचच जीविमाि याबाबत 
आकांक्ा वृनद्धंगत होत  असतािा, 
तारांनकत कमवारीचा उपाय देशाचया 
प्रशासकीय/ राजकीय चौकटीचा 
प्रमखु भेद दशदूवणारा ठरू शकतो.  
नज े् आपलया शहराला नमळाललेया 
‘सटार’ची सखंया हा सवच्छता हते ू
साधय करणयासाठी प्रशासि आनण 
लोकनियकु् प्रनतनििीचंी कायदूक्मता, 
यांच े मलूयांकि करणयासाठी एक 
निकष ठरू शकतो. 

जन आदंोलनाचया भदशेने ्वाटचाल 
करताना 

या मोनहमेच े सवादूत वैनशष्टयपणूदू 
यश ह े आह े की, मलु,े यवुा आनण 
जयेष् िागनरक यांिा सारखयाच 

प्रमाणात मोनहमेिे आकषूदूि घेतल े
आह.े गेलया चार वषाांत, पायाभतू 
सरंचिा आनण नियमिात बदलांसह, ही 
समांतर सामानजक चळवळ साततयािे 
िागनरकांमधये जोर पकडत आह.े २ 
ऑकटोबर, २०१७ रोजी, पंतप्रिाि 
महणाल ेहोते, ’जर एक हजार महातमा 
गांिी आल,े एक लाख िरेंद्र मोदी 
आल.े..तरीही सवच्छतेच े सवपि किी 
पणूदू होऊ शकत िाही. परंत ु जर 
सववाश ेकोटी देशवासी आल ेतर पाहता 
पाहता सवपि पणूदू होईल.’’ यावरूि 
२ ऑकटोबर, २०१९ ला सवच्छतेच े
जे उनद्दष्ट साधय करायच ेआह,े तयात 
िागनरकांची भनूमका नकती महतवाची 
आह,े हचे नदसते. 

मोनहमेचा शभुारंभ करतािा, 
पंतप्रिािांिी सवच्छतेचया नदशिेे 
िागनरकांिी आपल े योगदाि द्ावे, 
यासाठी रोल मॉडेल महणिू िऊ 
प्रन्तयश वयक्ीचंी ‘सवच्छ भारताच े
दतू’  महणिू िेमणकू केली होती. आज 
आपलयाकडे १५० अस ेदतू (Brand 
Ambassador) आहते जे िागनरकांिी  
सवच्छतेचया नदशिेे आपलया सामनूहक 
प्रवासात सरकारसोबत भागीदार वहावे, 
यासाठी तयांिा प्ररेणा देत आहते. 

स्वच्छता आभण कचरा मकु् 
श्हरे यात केलेली लक्षणीय 
गुंत्वणकू आमचे जी्वन आभण 
पया्ग्वरणा्वर भ्वभ्वध प्रकारे पभरणाम 
घड्व ू शकते- जसे करी, भ्वशेित: 
आभथ्गक दबु्गल घटकांस्ह स्वायंसाठी 
दजषेदार जी्वनमान परु्वता येईल, 
मभ्हला आभण मलुांना प्रभतष्ा 
आभण सरुक्षा ्हमी देता येईल, 
रोग ्वा्हक भ्विाणवूिारे पसरणाऱया 
रोगांचया संखयेत घट आणली जाऊ 
शकते, कचरा ्वचेक आभण इतर 
असंघटीत क्षेत्ातील कामगारांना 
उपजीभ्वकेचया चांगलया संधी 
परु्वता येतीलसवच्छ सवफेक्ण - अनभयािावर देखरेख आनण निगराणी  ठेवणयाच ेसािि

लहाि मलु ेसकारातमक बदलाच ेखरे दतू
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िागनरक सहभाग वाढवण,े 
सामानजक वतदूणकुीत बदल घडविू 
आणणयासाठी  नवद्ा्थी आनण सवयं 
सहाययता गटांिा सामाविू घेण े
(आकृती ६ पहा), देशभरात लोकांचया 
वतदूणकुीत पनरवतदूि करणयासाठी 
‘सवछताग्रही’ िेमण,े ‘सवच्छता’ सदंेश, 
सवच्छता सलेर्ी मानलका अशी बह ु
माधयमी सपंकदू  मोहीम राबवणयात येत 
आह.े यामधये देशभरातील सवपोतकृष्ट 
सर्ाई आनण घि कचरा वयवस्ापि 

पद्धती वापरणारयांिा आकाशवाणीवरूि 
प्रनसद्धी नदली जाते (आकृती ७ पहा) 
आनण िागनरकांिी अनिकानिक 
सहभाग घयावा महणिू नवनवि आयसीटी  
साििे आनण अॅपस यांचा वापर, याद्ारे 
लोकांिा आता सवच्छतेचया सवयीच े
महतव पट ूलागल ेअसिू सवच्छता ही 
केवळ एक्टया सरकारची जबाबदारी 
िाही, तर भोवतालच ेवातावरण सवच्छ 
ठेवणयाची आपलया प्रतयेकाची तेवढीच 
जबाबदारी आह,े  ही जाणीव तयांचयात 

वाढत आह.े यंदाचया २ ऑकटोबर 
पवूथी देशभरात ‘सवच्छता हीच सवेा’ 
(आकृती ८ पहा) ह े जे अनभयाि 
पंिरवडाभर राबवणयात आल,े तया 
अंतगदूत शहरी भारतातील  हजारो 
शहरे आनण िगरांत झाललेया एकूण 
२५ हजार कायदूकमांमधये  शालये 
नवद्ा्थी, महानवद्ालयीि नवद्ा्थी, 
गृनहणी, आरडबलयएूज, िानमदूक िेते, 
उद्ोग समहू आनण स्ानिक वयापारी 
आनण प्रनसद्ध वयक्ी ंनमळिू  ४० लाख 
िागनरकांिी सहभाग घेतला.  यापवूथी 
कोणतयाही जि आदंोलिाबाबत  इतकी 
अभतूपवूदू आपलुकीची भाविा नदसली 
िवहती. 

स्वच्छ भारत मोभ्हमेचे सामाभजक 
आभण आभथ्गक पभरणाम : का्ही 
उदा्हरणे 

इदंरू महापानलकेिे िकुतयाच 
केललेया अभयासात (जागरण, 
२०१७)६ अस े आढळल े की, 
सवच्छ भारत मोनहमे अंतगदूत केललेया 
सवच्छता उपाय योजिेमळेु रोग वाहक 
आजारांचया प्रमाणात ७० टककयांिी 
घट झाली. वासतवात, जिू ते ऑगसट 
२०१६ मधये कावीळ, कॉलरा, 
उल्टया, हगवण, हपेटॅायटीस आनण
मलनेरया या रुगणांची सखंया १ लाख 
होती. २०१७ मधये याच काळात ती 
३५ हजार इतकी खाली आली. याचया 
पनरणामी, इदंरू शहरात औषिांची नवकी 
२० कोटी रुपयांिी घसरली, महणजे 
शहरातील आरोगय सनुविा सबंंिी 
नकंमत नियंत्णात योगदाि नदल.े गेलया 
दोि वषाांत ्छत्तीसगढ राजयात दनुषतपणा 
आनण हगवण सारखया आजारांचया 
प्रमाणात िा्टयपणूदू घट झालयाच ेनदसल े
आह.े 

सवच्छ भारत मोनहमेतिू वयापक 
लाभ होत आहते. उदाहरण महणिू, 
७४,००० अिौपचानरक कामगारांिा 
शहरांतिू कचरा वयवस्ापिाचया 

रेनडओवरती सवच्छता सलेर्ी 

‘सवच्छता ही सवेा’ ची काही दृशये
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मखुय प्रवाहात आणल े असिू तयाद्ारे 
तयांिा नस्र उपजीनवका नमळाली 
आह.े अंनबकापरू घि आनण द्रव स्तोत 
वयवस्ापि मॉडेलच ेअिकुरण देशांतील 
अिेक शहरांत केल े जात असिू 
तयािे हजारो सवयं सहाययता गटांचया 
मनहलांिा रोजगार नमळाला आह.े  
तयांची मानसक कमाई १०,००० ते 
१५,००० रुपये झाली आह,े जयामळेु 
तयांच े जीविमाि सिुारल े आह.े 
कचरयापासिू नटकाऊ वसत ू बिवण े
(उदाहरणा द्ू, रु्ल े आनण मंनदरातील 
निमादूलयापासिू उदबत्या बिवण,े रे्कूि 
नदललेया टायरपासिू घरातील र्निदूचर 
बिवण,े घि कचरयावर प्रनकया करूि 
कलाकुसरीचया, सजावटीचया/नशलप 
वसत,ू पॉलीन्ि उतपादिाचया बदली 
आकषदूक कपडयाचया तसचे तागाचया 
नपशवया  बिवण)े तसचे घि कचरा 
वयवस्ापिासाठी िानवनयपणूदू आनण 
परवडणारी उपकरण े तयार करण े
नकंवा कचरा गोळा करूि तयावर 
प्रनकया करूि  तो पनुहा उपयोगात 
आणण,े  अशा अिेक क्ेत्ांत  िागनरक 
आनण सटाटदू अपसकडूि  सामानजक 
वयावसानयकता आनण िवे सशंोिि 
साततयािे वाढत आह.े 

अिौपचानरक आकडेमोड अस े
दशदूवते की, घि कचरयापासिू तयार 
होणारे सभंावय उतपादि मलूय २० 
हजार कोटी रुपये असिू (एक मेनट्क 
टि कचरयापासिू ३,००० रुपयांचया 
मलूयाच े उतपादि निमादूण होते अस े
गृहीत िरूि) जर योगय नरतया वापरात 
आणल े तर तयातिू एक नट्नलअि 
रुपयांचा उद्ोग तयार होईल आनण 
अ द्ूवयवस े्त तयाच ेर्ार मोठे योगदाि 
असले. 

पढुील ्वाटचाल

राजये आनण कें द्र शानसत 
प्रदेशांत तसचे शहर प्रशासक आनण 
िागनरकांमधये सवच्छता मोनहमेला जी 

चालिा आनण गती देणयात आली 
आह,े तयावरूि येणाऱया नदवसांकरता 
्ोडे कायदू करायच े नशललक आह.े  
एमओएचयएु मंत्ालयातर्फे   ‘पिुरुत्ाि 
आनण िागरी क्ेत्ात पनरवतदूिासाठी 
अटल नमशि’ (अमृत) योजिा असिू 
तीमधये जल आनण मल वयवस्ापिाचा 
नवचार केला आह,े समाटदू शहरे मोहीम 
आह,े जयात घि कचरा वयवस्ापि 
हा नवकासाचा एक निकष आह,े अशा 
इतरही  योजिा सवच्छता आनण कचरा 
वयवस्ापिाचा जिादेश प्रगती प्ावर 
घेऊि जाणयाचया दृष्टीिे सवच्छ भारत 
मोनहमेला (िागरी) परूक आहते. आता 

ही गती शाश्वत राखणयावरच िवह ेतर 
िानवनयपणूदू शोि, दृष्टीकोिात आमलूाग्र 
बदलाची भनूमका याचया बरोबरीिे अतयंत 
मजबतू  नियामक आनण कायदेशीर 
चौकट तसचे कडक अंमलबजावणी 
या माधयमातिू गती वाढवणयावर भर 
नदला जाईल. एमओएचयएु मंत्ालयािे 
केललेया अलीकडचया उपाययोजिेमळेु 
तसचे  कें द्र/राजय/स्ानिक सरकारे  
आनण राष्ट्रीय हनरत नयायानिकरणाचा 
हसतक्ेप या नमलार्ातिू ही प्रगती 
आणखी मजबतू आनण वेगवाि होईल, 
अशी मला आशा आह.े 

समारोप

आज, सवच्छतेचया सवयी आनण 
सवच्छता या सकंलपिा िागनरकांच े
सक्मीकरण आनण उचच जीविमाि 
साधय करणयाचया हतेशूी जोडलया गेलया 
आहते. सवच्छता आनण कचरा मकु् 
शहरे यात केललेी लक्णीय गुंतवणकू 
आमच े जीवि आनण पयादूवरणावर 
नवनवि प्रकारे पनरणाम घडव ू शकते- 
जस े की, नवशषेत: आन द्ूक दबुदूल 
घटकांसह सवाांसाठी दजफेदार जीविमाि 
परुवता येईल, मनहला आनण मलुांिा 
प्रनतष्ा आनण सरुक्ा हमी देता येईल, 
रोग वाहक नवषाणदू्ारे पसरणाऱया 
रोगांचया सखंयेत घट आणली जाऊ 
शकते, कचरा वेचक आनण इतर 
असघंटीत क्ेत्ातील कामगारांिा 
उपजीनवकेचया चांगलया सिंी परुवता 
येतील आनण कचरा वयवस्ापि क्ेत्ाला 
वयवसायाचया सिंी खलुया करूि तसचे  
पयदूटि वयवसायाची क्मता वाढविू 
तयाद्ारे परकीय चलिाचा ओघ वाढवला 
जाऊ शकतो. यातिू देशाचया जीडीपी 
वर सकारातमक पनरणाम घडविू 
आणता येईल  आनण सवच्छ पयादूवरण 
करणयात योगदाि देता येईल. सवच्छ 
पयादूवरणातिू ‘सवस्, सम द्ू आनण 
समृद्ध भारत’ निमादूण होईल आनण िवा 
भारत २०२२ साठी मागदू मोकळा 
होईल.

राजये आभण कें द्र शाभसत 
प्रदेशांतील यशोगाथा 

l ्छत्तीसगढ शनूय कचरा मॉडेलचया 
माधयमातिू शनूय भराव राजय 
बिणयाचया नदशिेे निघाल ेअसिू या 
मॉडेलच ेअिेक शहरांत अिकुरण 
केल ेजात आह.े ्छत्तीसगढ मिील 
अंनबकापरू मधये मोकळया जागेवर 
डनमपंग ग्राउंड िाही, ९० टकके 
कचरयाच ेनवलगीकरण केल ेजाते 
आनण दर मनहनयाला िानवनयपणूदू 
घि द्रव कचरा वयवस्ापिातिू 

भारतातील ५०० ्हनू अभधक 
श्हरांत सधया ३० ्हजारा्हनू अभधक 
शौचालये एसबीएम शौचालय या 
ना्वाने गगुल मॅप्वर भदसतील. 
ऑकटोबर आभण नोव्हेंबर २०१८ 
मधये ्ही संयकु् मो्हीम राब्वणयात 
येणार असनू भारतभर सा्व्गजभनक 
शौचालयांचा शोध घेणयाबाबत 
जागतृी करणे आभण स्हजपणे शोध 
घेता येणे, यासाठी ्हा  प्रयत्न आ्हे.  
भारतातील स्व्ग सथाभनक गाईडना 
यात स्हभागी करून घेतले 
जाणार असनू ते गगुल मॅप्वरील 
सा्व्गजभनक शौचालयांना क्म्वारी 
देऊन तयांचा आढा्वा घेतील
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१३ लाख रुपये निमादूण होतात. 

l नवकें नद्रत कचरा वयवस्ापिात 
केरळ आघाडीवर असिू बहतुेक 
शहरांिी पाईप कमपोसट आनण 
जैनवक वाय ू प्रकलप घराघरांमधये 
बसवल े आहते. वासतवात, घि 
कचरा समसया सोडवणयासाठी 
केललेया प्रयत्नाबद्दल सयंकु् 
राष्ट्रसघं पयादूवरण कायदूकमािे 
दखल घेतली तया सवपोचच पाच 
शहरांत अलापझुझा या केरळमिील 
शहराचा समावेश आह.े 

l कचरयाच े पाच नवभागांत 
नवलगीकरण करूि कचरा सपंत्ती 
कसा बि ूशकते, ह ेगोवा राजयािे 
नसद्ध केल े आह.े या शहरात 
शंभर टकके घरोघर जाऊि कचरा 
गोळा केला जात असलयाचा दावा 
केला जातो. बहतुेक निवासी 
सोसाय्टयांमधये कमपोसट यनुि्टस 
असिू  उतपानदत कमपोसटचा वापर 
करणयासाठी नकचि गाडदूि आहते. 

l गंगटोकमधये शंभर टकके कचरा 
मळू स्ािापाशी  नवलग केला 
जाऊि तयावर प्रनकया केली जात 
आह.े 

l मधय प्रदेशातील इदंरू, भोपाळ  
आनण जबलपरू शहरांत कचरयाच े
मळू नठकाणीच  शंभर टकके 
नवलगीकरण केल ेजाते. 

l िवी मुंबईत ८८ टकके घि 
कचरयाच े नवलगीकरण उगम 
स्ािापाशी केल ेजात आह.े 

l बंगळरूू मधये नवसतृत कचरा 
निमादूण करणारयांिा  एसडबलयएूम 
नियमांच ेपालि करणयास सम द्ूि 
देणयासाठी ऑिलाईि पोटदूल सरुु 
करणयात आल ेआह.े 

l िागपरूमधये िागरी स्ानिक 
ससं े्ला आपलया सर्ाई 

कामगारांचया हजेरीवर िजर 
ठेवणयासाठी िानवनयपणूदू घडयाळ 
सरुु केल े असिू कामगार काम 
करत असतािा कुठे आहते, ते 
नजओ टॅनगंगद्ारे समज ूशकते. 

l अनलगढमधये सकुया कचरयापासिू 
बिवललेया ‘जादचूया नवटा’ इमारत 
बांिकामात वापरलया जातात. 

l महाराष्ट्रातील सासवडमधये रंग 
सनंहतेचा िवीि प्रयोग सरुु 
करणयात आला असिू जी घरे 
कचरयाच े नवलगीकरण करत 
िाहीत तयांिा लाल, प्रसगंािे किी 
तरी करतात तयांिा नपवळा आनण 
नियनमत करतात तयांिा नहरवा 
अस ेरंग नदल ेआहते. .

l झारखंडमधये असाच रंग सनंहतेचा 
प्रयोग केला गेला असिू जे 
उघडयावर शौचास जात िाहीत 
तयांचया घरांिा नहरवा, जयांचया 
कडे शौचालय आह े परंत ु किी 
तरी उघडयावर शौचास जातात 
तयांचया घरांिा नपवळा आनण जे 
नियनमतपण े उघडयावर बसतात 
तयांचया घरांिा लाल रंग नदला 
आह.े 

नागभरक स्हभागाचया का्ही 
प्ररेणादायक कथा 

l चलापलली नजलह्यातील एक 
डॉकटर दामपतय वषादूचा प्रतयेक 
नदवस सभोवतालचया पनरसरात 
सवच्छता मोहीम हाती घेत आह.े

l किादूटकातील रामकृषण मठातील 
सनंयासी रसते आनण वसाहती 
सवच्छ ठेवणयासाठी सवयंसवेी 
िागनरकांसह नियनमत सवच्छता 
मोनहमा राबवतात 

l सवच्छ भारत अनभयािाबाबत 
जागृती करणयासाठी नवंग 
कमांडर परमवीर नसगं यांिी तीि 

जलतरणपट ू आनण सहा िानवक 
यांचयासह ‘गंगा आवाहि’ मोहीम 
हाती घेतली होती जयात ते गंगा 
िदी काठािे देवप्रयाग (उत्तराखंड) 
ते गंगा सागर (पनचिम बंगाल) ह े
२,८०० नकलोमीटर अंतर पोहिू 
गेल.े 

l महाराष्ट्रातील तीि उद्मशील 
मनहला – नसनिर, िानसक 
नजलह्यातील सवुणादू लोखंडे, 
साईखेडा – वाशीम नजलह्यातील 
सगंीता अवहाल े आनण मोझर- 
यवतमाळ नजलह्यातील चतैाली 
राठोड यांिी आपल े कुटुंबीय, 
वैयनक्क आनण कुटुंबाची प्रनतष्ा 
राखणयासाठी शौचालय बांिणयात 
पढुाकार घेतला. 

l शौचालय बांिणयासाठी सवुणादूिे 
बचत गटाकडूि (सवयं सहाययता 
गट) कजदू घेतल े तर सगंीतािे 
शौचालय बांिणयासाठी पसैा उभा 
करणयासाठी आपल े मंगळसतू् 
नवकल े आनण चतैालीिे आपलया 
नववाहात आईवडलांकडूि इतर 
मौलयवाि वसतऐूवजी सासरी 
शौचालय बांिणयाची मागणी 
केली. 

l सवदू वयाचया वयक्ीचंा दगुदू नस्त 
गट ‘कोनशश’ दररोज सकाळी 
जयेष् िागनरकांचया उपयोगासाठी 
असललेया बागेची सवच्छता 
करतो. 

l सतं निरंकारी मंडळ रसत,े बागा, 
वारसा स्ळे, पाणी ससं्ा आनण 
रेलवे स्ािके या नठकाणी नियनमत 
सवच्छता मोनहमा राबवतात. 

l आग्रा नस्त इनंडया रायनझंग ही 
ससं्ा िागनरक सवयंसवेकांचया 
सहाययािे साप्तानहक शहरातील 
नवनवि वसाहतीतं सवच्छता मोनहमा 
हाती घेते. 
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यशोगाथा पलाभसटक मकु् 
सीतामढी 

१७ जलु,ै २०१८ रोजी 
नबहारमिील सीतामढी हा पनहला 
नजलहा हागणदारी मकु् झाला आनण 
आता बहचुनच दूत पलानसटक बंदीकडे 
अग्रसेर आह,े जी टपपयाटपपयािे केली 
जाणार आह.े सवच्छ भारत अनभयाि-
ग्रामीण/ लोनहया सवच्छ योजिे अंतगदूत 
हा पढुाकार घेतला असिू सवच्छ 
सीतामढी-सुंदर सीतामढी हा दृष्टीकोि 
यामागे आह.े या अंतगदूत, सवदू 
प्रकारचया पलानसटक नपशवया (कडी 
असललेया आनण िसललेया), सवदू 
पलानसटक नकंवा ्मादूकोल वसत ूजशा 
की, चमच ेआनण पल्ेटस, ि नवणललेया 
पॉलीप्रोपीि नपशवया, अनिाच े डबे, 
पलानसटक पकेॅज आनण सवदू पये बाटलया 
यांचा समावेश करणयात येणार आह.े 
आतापयांत, जीनवका या प्रकलपाचया 
नवनवि सवयं सहाययता गटाचया ग्रामीण 
मनहलांिी बिवललेया दहा लाख 
कापडी नपशवया नवतरणासाठी नजलहा 
प्रशासिािे अनिग्रनहत केलया आहते. 
पलानसटक मकु् सीतामढी मोनहमेिे अनि 
साखळीतील सकू्म पलानसटक घटकांच े
प्रमाण कमी होणार आहचे, परंत ुग्रामीण 
उयोजक मनहलांिा प्रोतसाहि नमळणार 
आह.े ग्रामीण भागातील िवयािे सरुु 
केललेा उद्ोजकता कायदूकम सटाटदू 
अप जीनवकाचया ितथीवर हा निणदूय 

असिू सामानजक हतेसूाठी मनहला 
सक्मीकरणासाठी उतप्ररेक महणिू काम 
करेल. 

गगुल मॅप्वर सा्व्गजभनक शौचालय 
शोधा 

गृह निमादूण आनण िागरी वयवहार 
मंत्ालयािे सवच्छ भारत मोनहमेचया 
(िागरी) अंतगदूत- गगुलशी भागीदारी 
करूि सवच्छतागृह आढावा मोहीम सरुु 
केली असिू भारतातील  सवदू स्ानिक 
गाईडिा गगुल मॅपवर सावदूजनिक 
शौचालयांचा आढावा घेऊि रेनटंग 
देणयास प्रोतसाहि देते. 

ही मोहीम गगुल मॅपवर असललेया 
नर्चरचा भाग असिू िागनरकांिा 
आपलया शहरातील सावदूजनिक 
शौचालयांचा शोि घेता येतो आनण 
तपास करूि र्ीडबॅक देता येतो. 
भारतातील ५०० हिू अनिक शहरांत 
सधया ३० हजाराहिू अनिक शौचालये 
एसबीएम शौचालय या िावािे गगुल 
मॅपवर नदसतील. ऑकटोबर आनण 
िोवह ेंबर २०१८ मधये ही सयंकु् 
मोहीम राबवणयात येणार असिू 
भारतभर सावदूजनिक शौचालयांचा 
शोि घेणयाबाबत जागृती करण ेआनण 
सहजपण ेशोि घेता येण,े यासाठी हा  
प्रयत्न आह.े  भारतातील सवदू स्ानिक 
गाईडिा यात सहभागी करूि घेतल े
जाणार असिू ते गगुल मॅपवरील 
सावदूजनिक शौचालयांिा कमवारी 

देऊि तयांचा आढावा घेतील आनण हशॅ 
टॅग #LooReview  याचा वापर करूि 
गगुल स्ानिक गाईडचया सोशल चिॅेल 
वर झळकणयाची सिंी नमळेल. स्ानिक 
गाईड ह ेगगुल मॅपवर आपला आढावा, 
मते आनण ्छायानचत् े देऊि लोकांिा 
जगातील नठकाणांचा शोि घेणयास 
मदत करत असतात. कुणीही स्ानिक 
गाईड कमयनुिटीत सामील होऊ शकतो 
आनण गगुल मॅपवर स्ळांचा आढावा 
घेऊ शकतो. नत े् भेट देऊि आढावा 
घेणयाची सिंी नमळवणयासाठी Public 
toilet near me या िावािे शोि घया. 

सथाभनक गाईड कमयभुनटीत सामील 
्होणयासाठी 

Facebook - Google Local 
Guides l Twitter - @
googlelocalguides l Youtube - 
Google Local Guides या नठकाणी 
भेट द्ा.

nnn

लखेक  कें द्रीय गृहनिमादूण आनण िागरी 
वयवहार मंत्ालयात सनचव आहते.  
ई मेल : secyurban@nic.in

uesKekeÀebvee DeeJeenve
³eespevee ceeefmekeÀemeeþer uesKe HeeþefJeleevee uesKekeÀebveer UNICODE (Mangal)  
eEkeÀJee  KRUTI DEV ³ee HeÀe@vì ceO³es®e DeeHeues uesKe HeeþJeeJesle, ner efJevebleer.
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आपण सवदूच जण जाणतो 
सार्सर्ाई करण े महणजेच 

सवच्छता. आजबूाजचूया पनरसराची 
सवच्छता,शरीराची सवच्छता यासोबतच 
मि आनण आतमयाचया सवच्छतेपय ांत ही 
सकंलपिा नवसतारली आह.े वयक्ीगत 
जीवि असो की सावदूजनिक जीवि 
सवच्छता हा प्रतयेकाचया नजवहाळयाचा 
नवषय आह.े आतापयांतचया अिेक 
अभयासातिू िागनरकांचया  चांगलया 
आरोगयासाठी आनण श्ीमंतीसाठी  
सवच्छतेची गरज असलयाच ेनसद्ध झाल े
आह.े तयामळेुच वयक्ी आनण समाजािे  
खासगी सवच्छतेसोबतच सावदूजनिक 
सवच्छतेची जबाबदारी  घेण ेगरजेच ेआह.े  
प्रतयेक वयक्ीिसुार नकंवा समहुािसुार 

सवच्छते सदंभादूतील मापदंड वेगळे 
अस ू शकतील. परंत,ुसवच्छतेबाबत 
कोणतीही तडतोड होऊ शकत िाही. 
सवच्छता हा प्रतयेकाचा िमदू आह.े 

स्वच्छतेसाठी स्व्ग का्ही

राजकीय इच्छाशक्ी,शासकीय 
िोरण,गुंतवणकू ,भागीदारी आनण  
लोकसहभागातिू  सवच्छतेच े सवपि 
साकार होऊ शकते. लसेो्ो,कोनरया 
आनण मलनेशया या देशांिी यासदंभादूत 
केललेी  अमलबजावणी कौतकुासपद 
आह.े 

15 ऑगसट 2014 रोजी 
भारताचया  पंतप्रिािांिी महातमा 

स्वच्छता ्हाच खरा धम्ग
-अक्षय राऊत

वयक्ीगत जी्वन असो करी 
सा्व्गजभनक जी्वन स्वच्छता ्हा 
प्रतयेकाचया भजव्हाळयाचा भ्विय 
आ्ेह. आतापययंतचया अनेक 
अभयासातनू नागभरकांचया  चांगलया 
आरोगयासाठी आभण श्रीमंतीसाठी  
स्वच्छतेची गरज असलयाचे भसद्ध 
झाले आ्हे. तयामळेुच वयक्ी आभण 
समाजाने  खासगी स्वच्छतेसोबतच 
सा्व्गजभनक स्वच्छतेची जबाबदारी  
घेणे गरजेचे आ्हे.  प्रतयेक 
वयक्ीनुसार भकं्वा सम्ुहानुसार 
स्वच्छते संदभा्गतील मापदंड ्वगेळे 
अस ूशकतील. परंतु,स्वच्छतेबाबत 
कोणती्ही तडतोड ्होऊ शकत ना्ही. 
स्वच्छता ्हा प्रतयेकाचा धम्ग आ्ेह.

मम्ग
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गांिीकंडूि प्ररेणा घेत सवच्छ भारताची  
सकंलपिा िागनरकांसमोर आणली 
आह.े लाल नकललयावरील भाषणातिू 
पंतप्रिािांिी देशातील प्रतयेक गाव, 
शहर, गलली, कॉलिी,शाळा, मंनदर, 
हॉनसपटल सवच्छ ठेवणयाच े आवाहि 
केल ेआह.े बोल ेतैसा चाल ेयाप्रमाण े
पंतप्रिािांिी 2 ऑकटोबर 2014 
रोजी सवच्छ भारत अनभयािाची 
घोषणा केली. 2019 मधये महातमा 
गांिीजंीचंया 150 वया जंयतीला  भारत 
सवच्छ आनण हागणदारीमकु् करुि 
आदरांजली वाहणयाच े आगळेवेगळे  
उद्दीष्ट या अनभयािात  ठेवणयात आल े
आह.े ग्रामीण भाग हागणदारीमकु् 
करणयासोबतच कचरा आनण 
सांडपाणयाच े वयवस्ापि करणयाच े
निनचित करणयात आल े आह.े पाणी 
परुवठा आनण सवच्छता मंत्ालयािे  या 
अनभयािाची जबाबदारी नसवकारली 
आह.े या मंत्ालयाकडूिच कें द्र आनण 
राजय पातळीवर नवनवि मंत्ालय, 
नवभाग,खासगी ससं्ा यांचयासोबतच 
सहकायदू आनण सपंकदू  करुि सवच्छता 

अनभयाि राबवणयात येत आह.े सवच्छ 
भारताच े सवपि साकारणयाच े काम 
एका नवभाग नकंवा मंत्ालयाच े िाही, 
तयामळेुच सवच्छता ही प्रतयेकाची 
जबाबदारी आह.े 

सवच्छता हा प्रतयेकाचा िमदू आह,े 
ह े र्क्  या अनभयािातील  सुंदर 
घोषवाकय िाही, तर हा अनभयािाचा 
पाया आह.े याच पायावर उभे राहिू 
िोरण ते अमलबजावणी करणयासाठी 
मोठया प्रमाणात प्रयत्न सरुु आहते. 
तयामळेुच  सवच्छता अनभयािात 
पाणीपरुवठा आनण सवच्छता 
मंत्लयासोबतच इतर मंत्ालयांिी 
सनकय  सहभाग घेतला आह.े इतर 

नवभागही तयांची साििसामग्री, वेळ, 
पसैा यासाठी वापरत आहते. प्रतयेक 
मंत्ालय आनण नवभागािे यासाठी िोरण े
आनण योजिा आखलया आहते. काही 
मंत्ालयांिी यासदंभादूत नवशषे प्रकलपांची 
अमलबजावणी करुि यश सपंादि 
केल ेआह.े सवच्छ भारताच े सवपि ह े
प्रतयेकाच ेधयेय झाल ेआह.े 

स्वच्छता कृती योजना (SAP)

1 एनप्रल 2017 रोजी सवच्छता 
कृती योजिेची सरुुवात करणयात आली 

आह.े याअंतगदूत सरकारच े नवनवि 
मंत्ालय आनण नवभाग वयवहायदू कृती 
योजिा आखत असते. ही कृती योजिा 
यशसवी वहावी यासाठी नििीची तरतदू 
केललेी  असते. तयामळेुच  सवच्छता 
अनभयािात सवच्छता ऍकशि पलिॅ 
मैलाचा दगड ठरला आह.े सरकारचया 
प्रतयेक मंत्ालय आनण नवभागाकडूि 
सवच्छता अनभयािासाठी 2017- 
2018 आनण 2018-2019 या 
आन द्ूक वषादूत भरीव तरतदू करणयात 
आली आह.े 2017 - 2018 या 
आन द्ूक वषादूत 18,179 कोटी रुपये 
तर 2018-2019 या आन द्ूक वषादूत 
17,000 रुपयांची अशी भरीव आनण 
कौतकुासपद तरतदू करणयात आली. 
प्रतयेक मंत्ालय आनण नवभागाचा  
प्रसताव  आनण नििीचया तरतदुीिसुार 
दरवषथी सयंकु् योजिा तयार करणयात 
येते. प्रतयेक तीि मनहनयाला सनमतीचया 
सनचवांकडूि  या योजिेचा आढावा 
घेणयात येतो. 2018 या वषादूत काही 
मंत्ालयांिी यासदंभादूत परुसकारही 
नमळवल े आहते. यात पटे्ोनलय 
मंत्ालय,रसते आनण वाहतकू मंत्ालय 
आनण अपारंपनरक ऊजादू मंत्ालय ह े
परुसकाराच ेमािकरी ठरल ेआहते. 

स्वच्छता पंधर्वडा

दाि देणयाची सरुुवात सवत:पासिूच 
करावी लागते. सरकारिे सवच्छता 
अनभयािाची सरुुवात केलयािंतर 
या अनभयािामधये सवदूजण सहभागी 
होत आहते. ह े अनभयाि यशसवी 
करणयासाठी सरकारिे उदाहरणातिू 
आघाडी घेतली आह.े पंतप्रिािांिी एनप्रल 
2016 मधये सवच्छता पंिरवाडयाची 
घोषणा केली. याअंतगदूत चार ते पाच 
मंत्ालयाकडूि तयांचया नवभागात पंिरा 
नदवस सवच्छता पंिरवाडा राबवणयात 
येतो आह.े या पंिरा नदवसांमधये 
प्रतयेक मंत्ालय सवच्छता अनभयािातील 
तयांचया योगदािाची िोंद ऑिलाईि 

मागील दोन ्विा्गत भ्वभ्वध 
भ्वभागामाफ्ग त राब्वणयात 
आलेलया स्वच्छता पंधर्वाडयाची 
नोंद पाणीपरु्वठा आभण स्वच्छता 
भ्वभागाने ठे्वली आ्हे. ्ही नोंद 
्वाभि्गक अ्ह्वाल स्वरुपात प्रकाभशत 
केली जाते. 2017 या ्विा्गमधये 
रेल्व े मंत्ालय,जल संसाधन, नदी 
भ्वकास आभण गंगा शदु्धीकरण 
मंत्ालय, लघ ूआभण मधयम उदोग 
मंत्ालय परुसकाराचे मानकरी ठरले 
आ्ेहत. 2018 - 19 या आभथ्गक 
्विा्गत 76 मंत्ालयाने सभक्य 
स्हभाग घेतला आ्ेह.
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पद्धतीिे करणयात येते आह.े यासाठी 
(https:///swachabharatmission.
gov.in/SwachhSamiksha/index.
aspx) साईटची निनमदूती करणयात आली 
आह.े 

सवच्छता पंिरवाडयात तया 
नवभागाच े मंत्ी आनण सनचव बैठकीच े
आयोजि करतात. यासोबतच 
या पंिरवडयात लाग ू केललेया 
उपाययोजिांचा आढावासदु्धा घेणयात 
येतो. सवच्छता पंिरवडयात लाग ू
केललेया उपाययोजिाचया पनरणामांची  
मानहती देणयासाठी पत्कार पनरषदेच े

आयोजि करणयात येते. या पंिरा 
नदवसात तो नवभाग सवच्छता नवभाग 
मंत्ालयासारखेच काम करतो. 
सवच्छता पंिरवडयाचया कामनगरीच े
मलूयांकि उचचसतरीय सनमतीकडूि 
केल े जाते. पाणीपरुवठा आनण 
सवच्छता नवभागाकडूि चांगली 
कामनगरी करणाऱया नवभाग, ससं्ा, 
सघंटिेसाठी परुसकारांची घोषणाही 
केली आह.े सवच्छता पंिरवाडयाची 
घोषणा केलयापासिू सरकारचया प्रतयेक 
मंत्ालयाचया सनकय सहभागामळेु  
शाश्वत सवच्छेतेसदंभादूत ह े एक 
महतवाच ेपाऊल ठरल ेआह.े 

मागील दोि वषादूत नवनवि 
नवभागामार्दू त राबवणयात आललेया 
सवच्छता पंिरवाडयाची िोंद 
पाणीपरुवठा आनण सवच्छता नवभागािे 
ठेवली आह.े ही िोंद वानषदूक अहवाल 
सवरुपात प्रकानशत केली जाते. 2017 
यावषादूमधये रेलवे मंत्ालय,जल ससंािि, 
िदी नवकास आनण गंगा शदु्धीकरण 
मंत्ालय, लघ ू आनण मधयम उद्ोग 
मंत्ालय परुसकाराच े मािकरी ठरल े
आहते. 2018 - 19 या आन द्ूक 
वषादूत 76 मंत्ालयािे सनकय सहभाग 
घेतला आह.े

स्वच्छ ऐभत्हाभसक सथळे (SIP)

पंतप्रिािांचया दरूदृष्टीिसुार 
ऐनतहानसक स्ळ, समारके, िानमदूक 
स्ळ जया नठकाणी खपू मोठया 
प्रमाणात लोकं येतात ती नठकाण ेसवच्छ 
करणयाच े निनचित केल े आहते. या 
स्ळांसोबतच आजबूाजचूा पनरसरही 
सवच्छ ठेवणयाच े निदफेश पंतप्रिािांिी  

12 ऑगसट 2017 रोजी उत्र 
प्रदेश राजयातील अला्हाबादमधये 
सरपंचांचया पभरिदेमधये गंगा ग्ाम 
अभभयानाची घोिणा करणयात 
आली. या्वळेी गंगेचया काठा्वरील 
4,475 गा्व े ्हागणदारीमकु् 
घोभित करणयात आली. यानंतर राजय 
सरकारने भन्वड केलेली 24 गा्व े
गंगा ग्ाम प्रकलपासाठी भन्वडणयात 
आली आ्हेत. या प्रकलपाअतंग्गत 
तला्वांचं पनुरुजजी्वन, गाळ 
काढणे, भपकांसाठी भठबक आभण 
तुिार भसंचनाचा ्वापर, पय्गटनाला 
प्रोतसा्हन, आधुभनक समशान भमूी, 
राजय आभण कें द्र सरकारचया 
योजनांचा समन्वय, घनकचरा 
आभण मलभनःसारण वय्वसथापन, 
जलसंधारण, सेंद्रीय शेती, 
फलोतपादन आभण ्वनौिधी लाग्वड 
या  कामांचा समा्वशे आ्ेह.
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वेळोवेळी नदल े आहते. सवच्छ भारत 
अनभयािाअंतगदूतात सवच्छ ऐनतहानसक 
स्ळ प्रकलपाच ेमहतवाच ेस्ाि आह.े ह े
प्रकलप यशसवी करणयासाठी पाणीपरुवठा 
आनण सवच्छता मंत्ालयामार्दू त िागरी 
मंत्ालय,पयदूटि मंत्ालय, तसचे नवनवि 
राजयांमिील नवभाग आनण मंत्ालय 
तसचे स्ानिक प्रशासि,नयास, ट्सट 
यांचयाशी  समनवय सािणयात येतो. 
हा प्रकलप यशसवी करणयासाठी नवनवि 
खासगी आनण सावदूजनिक क्ेत्ातिू 
चांगल े सहकायदू नमळत आह.े हा 
प्रकलप यशसवी करणयासाठी आन द्ूक, 
तांनत्क आनण वयवस्ापकीय कौशलय 
देणयातही या ससं्ांिी पढुाकार घेतला 
आह.े सधया या प्रकलपाचया नवनवि 
पायऱयांवर  देशभरातील 30 शहरांचा 
समावेश करणयात आला आह.े या 
प्रकलपाअंतगदूत 100 ऐनतहानसक 
आनण िानमदूक स्ळांचा समावेश 
करणयात आला आह.े 

गंगा ग्ाम 

गंगा ग्राम अनभयाि हा दोि 
मंत्ालयातीि सयंकु् प्रकलप आह.े 
सवच्छ भारत अनभयाि आनण गंगा 
शदु्दीकरण मोनहमेअंतगदूत ह ेगंगा ग्राम 

राबवणयात येत आह.े या प्रकलपाअतंगदूत 
गंगेचया काठावर असणारी गावे सवच्छ 
करणयात येणार आहते. तसचे या 
गावांमधये मलूभतू सनुविाही परुवणयात 
येणार आहते. या अनभयािामधये इतर 
नवभागाचहेी सहकायदू घेणयात येत 
आहते. 12 ऑगसट 2017 रोजी 
उत्तर प्रदेश राजयातील अलाहाबादमधये 
सरपंचांचया पनरषदेमधये गंगा ग्राम 
अनभयािाची घोषणा करणयात आली. 

यावेळी गंगेचया काठावरील 4,475
गावे हागणदारीमकु् घोनषत करणयात 
आली. यािंतर राजय सरकारिे 
निवड केललेी 24 गावे गंगा ग्राम 
प्रकलपासाठी निवडणयात आली 
आहते. या प्रकलपाअंतगदूत तलावांच ं
पिुरुजजीवि , गाळ काढण,े नपकांसाठी 
नठबक आनण तषुार नसचंिाचा वापर, 
पयदूटिाला प्रोतसाहि, आिनुिक समशाि 
भमूी, राजय आनण कें द्र सरकारचया 
योजिांचा समनवय, घिकचरा आनण 
मलनिःसारण वयवस्ापि, जलसिंारण, 
सेंद्रीय शतेी, र्लोतपादि आनण विौषिी 
लागवड या  कामांचा समावेश आह.े  
गंगेच े पात् तसचे गावाचा पनरसर 
सवच्छ राहावा यासाठी  शौचालय 
बांिणी, घिकचरा वयवस्ापिासदंभादूत 
ग्रामस्ांिा  जागरुक करणयात आल े
आह.े ग्रामपंचायतीमार्दू त गंगा ग्राम 
प्रकलपातील उपकम राबवणयात येतो 
तसचे या उपकमात ग्रामपंचायतीचंा 
सनकय सहभाग असतो. लोकसहभाग 
हा प्रकलपाचा मळू पाया आह.े 

भ्वदाथषी, तरुणांचा स्हभाग

सवच्छ भारत अनभयािात शालये 
नवद्ा्थी आनण महानवद्ालयामिील 
तरुणांचा सहभाग महतवाचा आह.े 
शाळा, महानवद्ालयासोबतच  
आजबूाजचूा पनरसर सवच्छ आनण सुंदर 
ठेवणयात नवद्ारयाांिी सहभाग घेतला 
आह.े सवच्छता ऑनलनपंक,सवच्छतेसाठी  
निवडणकू आनण रॅली यामििू सवच्छतेचा 
सदंेश देणयात आला आह.े याअतंगदूत 
शालये नवद्ारयाांिी निबंि, नचत्, पत् े
तसचे लघनुचत्पटाचा वापर केला आह.े 
नवद्ारयाांिी आपलया घरात शौचालयाचया 
वापरावरही जोर नदला आह.े शालये 
नवद्ारयाांसोबतच महानवद्ालयातील 
तरुणांिीह मोठा सहभाग घेतला आह.े 
सवच्छतेचा सदंेश पोचवणयासाठी 
नभंती नचत् ेआनण सावदूजनिक नठकाण 
सवच्छ करुि सदंेश देणयात आला. 

लाखो भारतीय नागभरकांनी 
स्वच्छ भारत अभभयानाला पाभठंबा 
भदला आ्ेह. प्रतयेकांनी आपलया 
कु्वतीनुसार या अभभयानात 
सभक्य स्हभाग घेतला आ्हे. 
स्वच्छतेचा संदेश स्व्गसामानयांपययंत 
पो्हच्वणयासाठी बॉली्वडू,क्रीडा 
आभण इतर क्षेत्ातील नामांभकत 
वयक्ीनंी भ्वशेि प्रयत्न केले 
आ्ेहत. शौलाचय बांधणी आभण 
्वापरांसाठी दृकश्रावय माधयमांचा 
्वापर करणयात आला आ्ेह. 
टॉयलेट एक प्रमेकथा, पॅडमन 
यासारखया भचत्पटांची्ही भनभम्गती 
करुन स्वच्छतेचा संदेश देणयात 
आला आ्ेह.
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महानवद्ालयीि  नवद्ारयाांसाठी सवच्छ 
भारत उनहाळी नशनबरही घेणयात आल े
आह.े उनहाळयामधये  नशनबरातील 
प्रतयेक नवद्ारयाांिे 100 तास सवच्छता 
अनभयािासाठी श्मदाि केल ेआह.े मे 
आनण जलु ै मनहनयात मािव ससंािि 
मंत्ालय, कीडा आनण यवुक मंत्ालयािे 
सयंकु्पण ेमे आनण जलु ैमनहनयातील 
स्ुट्टयांमधये हा उपकम राबवला 
आह.े याअंतगदूत नवद्ारयाांिी ग्रामीण 
भागात जाऊि सवच्छतेच ेिडे नगरवल े
आहते. यशसवी नवद्ारयाांिा प्रमाणपत्ही 
देणयात आल ेआह.े समुारे चार लाख 
नवद्ारयाांिी यात सहभाग घेतला 
आह.े सहभागी नवद्ारयाांिा शकै्नणक 
गणुांकिही देणयात आल ेआह.े 

खासगी कंपनयांचा स्हभाग

सवच्छ भारत अनभयािात खासगी 
ससं्ांिी मोठे सहकायदू केल े आह.े 
अिेक ससं्ांिी आन द्ूक मदत केली 
असिू यासाठी सवच्छ भारत कोशची 
िनमदूती करणयात आली आह.े माच दू 
2018 पयांत समुारे 839.3 कोटी 
रुपयांचा नििी जमा झाला आह.े या 
नििीचा वापर करुि निवडक नठकाणी  
सवच्छतेची कामे मोठया प्रमाणात 
करणयात आली आहते. टाटा ट्सट  
आनण सवच्छता मंत्ालय याबाबतच े
बोलके उदाहरण आह.े या भागीदारीतिू  
तरुणांिा कौशलय देऊि तयांिा नजलहा 
सवच्छ भारत प्ररेक करणयात आल े
आहते. टाटा ट्सटिे 475 तरुणांिा 
यासाठी प्रनशक्ण नदल े आह.े ह े
तरुण  सवच्छ भारत अनभयािात 
मोलाची भनूमका बजावत आहते. टाटा 
ट्सटप्रमाणचे इतर कंपनयाही सवच्छ 
भारत अनभयािात सनकय सहभाग घेत 
आहते. काही कंपनया सवच्छ भारत 
अनभयाि मोनहमही राबवत असिू 
यासाठी नवनवि सदंेशांचीही निनमदूती 
केली आह.े 

माधयमांचा पाभठंबा

सवच्छ भारत अनभयािामधये 
माधयमांचा सहभाग महतवाचा आह.े 
नवशषेत: शौचालय बांिणी आनण 
वापरासाठी माधयमांिी मोलाच े काम 
केल ेआह.े बातमया, नवशषे वृत्तमाला, 
सपंादकीय, चचादू या माधयमातिू 
सवच्छतेचा सदंेश समाजातील प्रतयेक 
वयक्ीपयांत पोहचला आह.े 

सवच्छ भारत अनभयािातील 
माधयमांचया सहभागाच े वेळोवेळी 
कौतकुही केल ेजात आह.े 

स्वच्छता अमँबेसडर

गरीब, श्ीमंत, तरुण ,वृद्ध, 
सामानय िागनरक असो की सनेलरिेटी 
यांचयासारखया लाखो भारतीय 
िागनरकांिी सवच्छ भारत अनभयािाला 
पानठंबा नदला आह.े प्रतयेकांिी आपलया 
कुवतीिसुार या अनभयािात सनकय 
सहभाग घेतला आह.े सवच्छतेचा सदंेश 
सवदूसामानयांपय ांत पोहचवणयासाठी 
बॉलीवडू,कीडा आनण इतर क्ेत्ातील 
िामांनकत वयक्ीिंी नवशषे प्रयत्न 
केल ेआहते. शौलाचय बांिणी आनण 
वापरांसाठी दृकश्ावय माधयमांचा 
वापर करणयात आला आह.े टॉयलटे 
एक प्रमेक्ा, पडॅमि यासारखया 
नचत्पटांचीही निनमदूती करुि सवच्छतेचा 
सदंेश देणयात आला आह.े 

सामानय नागभरकांचा स्हभाग 

सवच्छतेचया लढाईत सवदूसामानय 
िागनरकांची भनूमका महतवाची आह.े 
सवच्छतेसाठी अकलपिीय असा 
लोकसहभाग नमळत आह.े सवच्छता 
अनभयाि आता सवच्छ आनण आरोगयदायी 
भारतासाठी लोक चळवळ झाली आह.े 
लाखो िागनरक  या जिआदंोलिात 
सहभागी होत आहते. सवच्छता ही 
सवेा, चलो चपंारणय, हागणदारीमकु् 
आठवडा आनण पंिरवडा यासारखया 
मोनहमा राबवणयात आलया आहते. 
सनेलरिेटी आनण सामानय िागनरकांिी 

यासाठी वेळोवेळी श्मदाि केल ेआह.े 
अिेक िानमदूक िेते आनण गरुुंिीही 
तयांचया भक्ांपय ांत सवच्छतेचा सदंेश 
पोहचवला आह.े सवच्छता अनभयािात 
मनहलांिीही मोठे योगदाि नदल ेआह.े 
2017 व 2018 मधये 8 माच दू या 
आतंरराष्ट्रीय मनहला नदिी सवच्छ शक्ी 
साजरी करणयात आली आह.े ग्रामीण 
भागात सवच्छता अनभयािात काम 
केललेया अिेक मनहलांिा गौरवणयात 
आल े आह.े सवच्छ जीनवका, सवच्छ 
नवहार ही नवशषे मोनहम यावषथी जलु ै
मनहनयात सरुु करणयात आली आह.े 
10 लाख शौचालयांची उभारणी 
जीनवका बनहणीिंी केली आह.े 

 सवच्छता अनभयािात मनहला बचत 
गटांिाही सहभागी करुि घेणयात आल े
आह.े 

या सवदू उदाहरणांवरुि सवच्छता 
अनभयाि ही भारतातील िवह े तर 
जगातील वतदूणकू बदलातील सवादूत 
मोठी मोहीम आह.े ही मोहीम यशसवी 
करणयासाठी प्रतयेक घटक प्रयत्न करत 
आह.े सवच्छ आनण सुंदर भारताचया 
निनमदूतीसाठी शाश्वत सवच्छतेसाठी 
प्रतयेकािे खारीचा वाटा उचलला 
पानहजे, कारण सवच्छता हाच खरा िमदू 
आह.े 

nnn

लखेक,कें द्र सरकारचया  पाणीपरुवठा 
आनण सवच्छता नवभागाचया सवच्छ 
भारत अनभयािाच ेमहासचंालक आहते. 
ई मेलः akashy.rout@gmail.com
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भारत हा 29 राजय 7 कें द्र शानसत 
प्रदेश यामधये सामावललेी समुारे 

एक अबजाहिू अनिक लोकसखंया 
असललेा प्रचडं प्रमाणात नवनवितेिे 
िटललेा देश आह.े देशाची सत्तर टकके 
लोकसखंया सातश ेनजलह्यांमिील समुारे 
सहा लाख गावांमधये वसललेी आह.े 

2014 पयांत देशातील सवदू ग्रामीण 
भागात अस ेनचत् होते की जवळजवळ 
60 करोड जिता कुणाचीही तमा ि 
बाळगता नियनमतपण े खलुयावर शौच 
करायची. याला स्ती-परुुष, वृद्ध-तरुण 
लहाि मलु े अशा कोणाचाही अपवाद 
िवहता. खलुयावर शौच करणयामळेु 
पसरणारे ससंगदूजनय आजार, वाढते 
सांडपाणी व तयामळेु निमादूण होणारी 
असवच्छता व घाणीच ेसाम्ाजय, तसचे 
सामानजक दृष्टया लोकांचया उतपादक 
वेळेचा अपवयय, सामानजक नहसंचेी 
शकयता व तयातिू मनहला व लहाि 
मलुांचया इभ्रतीला व जीवाला असणारा 
िोका या पनरणामांचा नवचार कोणीही 
केला िवहता. 

15 ऑगसट 2018 रोजी भारताच े
पंतप्रिाि माििीय श्ी. िरेंद्र मोदी यांिी 
सवतंत्ता नदवसाचया आपलया भाषणातिू 
सवदू भारतीय जितेला खलुयावर शौच 
करणयाचया वाईट सवयीच े समळू 
उचचाटि करणयाच े आवाहि केल.े 
तयाबरोबरच जितेला सावदूजनिक तसचे 
वैयनक्क जीविात सवच्छतेचया सवयीचं े
असलले े महत्व लक्ात आणिू नदल.े 
सवतंत् भारताचया इनतहासात यापवूथी 
राष्ट्रीय नवकासाचया िोरणात सवच्छतेला  

असलले ेअिनयसािारण महत्व िवयािे 
अिोरेनखत करीत सवदूसामानय जितेला 
चकुीचया व असवच्छ सवयीतिू चांगलया 
आरोगयदायी सवयीचंी कास िरणयास 
सांगणारे ह ेपनहलचे िेतृतव असावे. 

पंतप्रिािांचया आवाहिाला प्रनतसाद 
देत खलुयावर शौच करणाऱया 600 
कोटी जितेपकैी 50 कोटी लोकांिा 
गेलया चार वषादूत तयांचया घराचया 
आसपासचया पनरसरातच बंनदसत 
शौचालयाची सोय  केली आह.े  
सबका नवकास सािणयाचया प्रनकयेत 
सावदूजनिक सवच्छतेला अग्रस्ािी 
महतव देत पंतप्रिािांिी पकुारललेया 
कांनतकारक अशा सवच्छता 
अनभयािाला गेलया  चार वषाांत 
जितेिे सा् नदली आह.े तयामळेुच 
ग्रामीण भारतात 2014 मधये केवळ 
37 टकके असणारा सवच्छतेचा सतर 
आज 91 टकके एवढा आह.े ग्रामीण 
जीविाचा असा कायापालट होणयाची 
नकमया यापवूथी किी सािली गेली 
िवहती. आज देशभरात 87 कोटी 
घरांमधये शौचालय उभारणयात आल े
असिू तयामळेु देशातील 5.1 लाख 
गावे, 529 नजलह,े 25 राजये व 9 
कें द्रशानसत प्रदेशांमधये जवळजवळ 
पणूदूपण े खलुयावर शौच करणयाची 
वाईट प्र्ा लोप पावली आह.े यानशवाय 
जागनतक बँकेचया सहायय प्रकलपाचया 
अंतगदूत भारतात िकुतयाच करणयात 
आललेया मोठया प्रमाणावरील घरगतुी 
सवफेक्णात अस े आढळिू आल े की, 
सवफेक्णात समानवष्ट असललेया 93 
टकके घरांमधये सवतंत् शौचालय 

स्वच्छता क्ांती: स्व्गवयापक अमंलबजा्वणी
- परमेश्वरन अययर

भ्वशेि लेख

पंतप्रधानांचया आ्वा्हनाला 
प्रभतसाद देत खलुया्वर शौच 
करणाऱया 60 कोटी जनतेपैकरी 
50 कोटी लोकांना गेलया चार 
्विा्गत तयांचया घराचया आसपासचया 
पभरसरातच बंभदसत शौचालयाची 
सोय  केली आ्ेह.  सबका 
भ्वकास साधणयाचया प्रभक्येत 
सा्व्गजभनक स्वच्छतेला अग्सथानी 
म्हत्व देत पंतप्रधानांनी पकुारलेलया 
क्ांभतकारक अशा स्वच्छता 
अभभयानाला गेलया  चार ्विायंत 
जनतेने साथ भदली आ्ेह. तयामळेुच 
ग्ामीण भारतात 2014 मधये के्वळ 
37 टकके असणारा स्वच्छतेचा 
सतर आज 91 टकके ए्वढा आ्ेह.
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असलयामळेु तयांचया वैयनक्क 
सवच्छता नवषयक वतदूणकुीत र्रक 
झाललेा आह.े याच ेश्ये जितेिे सवच्छ 
भारत अनभयािालाच नदल ेआह.े

सवच्छ भारत नमशि ही खऱया 
अ्ादूिे भारतीय समाजातील सवदू 
सतरातील लोकांिी यशसवी करूि 
दाखवललेी चळवळ ठरली आह.े 
कारण िमदू, पं्, जात, वय,शारीनरक 
क्मता यासारखया सवदू भेदभावाला मागे 
ठेविू सवदूच क्ेत्ातील वयक्ी मग ते 
नवद्ा्थी असो, नशक्क,उद्ोगपती, 
िागरी समाज आनण सरकारी यंत्णा 
इतयादी सवाांिीच या प्रनकयेत योगदाि 
देऊि देशाला सवच्छतेतिू समृद्धीकडे 
िेणयाची वाटचाल सरुू केली आह.े

एकेकाळी खलुयावर शौच करणयात 
जगात बदिाम असललेा आपला देश 
आज ही प्र्ा जवळजवळ सपंणूदूपण ेबंद 
पाडणयात यशसवी ठरललेा आह.े गेली 
अिेक वषफे सामानजक सतरावर जितेत 
वतदूि बदल घडविू आणणयासाठी 
आवशयक बाबीचं े नवशे्षण करतािा 
जागनतक सतरावरील तजांिी 
सांनगतललेया अभयासपणूदू निषकषादूतिू 
अस े सपष्ट झाल े आह े की, मोठया 
प्रमाणावर सामानजक बदल घडविू 
आणणयासाठी नवनवि सामदुायांचया 
एकसामानयक सामानजक मािनसकतेला 
नवचारात घेऊि योजिा आखली जावी 
जी सपंणूदूपण ेसमदुायाचया िेतृतवाखाली 
राबवली जाईल. ्ोडकयात 
लोकसहभागातिूच सामानजक बदल 
शकय असतो. 2014 पयांत भारताचया 
ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणावर तयार 
होणारे सांडपाणी, असवच्छता व तयातिू 
पसरणारी रोगराई इतयादीसंारखया 
सामानजक समसयांमळेु या भागांचा 
नवकास पणूदूपण ेखुंटललेा होता. यातही 
सवादूत मोठं आवहाि होतं ते महणजे 
या समसयांच ेसवदूवयापक आनण प्रचडं 
प्रमाण. सवच्छ भारत चळवळ राबवतािा 

भारतीय जितेचया मािनसकतेबरोबरच 
समसयांचया वयापकतेचा तसचे 
समसयेचया प्रचडं प्रमाणाचाही नवचार 
करूि िोरण आखण ेआवशयक होते.

प्रमाण: देशातील सहाश े कोटी 
जितेचया वैयनक्क तसचे सामदुानयक 
सवच्छता नवषयक वतदूणकुीत बदल 
घडविू आणणयाचया कांनतकारी 
ठरललेया सवच्छ भारत अनभयािाची 
आखणी करतािा शासकीय यंत्णलेा 
जया प्रचडं जिसमदूायापय ांत ही मोहीम 
पोहोचवायची आह े तया लोकसखंयेचया 
‘प्रमाणाचा' नवचार  लक्ात घेण े

आवशयक होते. यासाठी राष्ट्रीय 
सतरावर भारतातील सवदू क्ेत्ातील 
वयक्ीचंा एक गट तयार करणयात 
आला. आज या गटात एकश े वीस 
कोटी शालये नवद्ा्थी, एक दशलक् 
कामगार  जयामधये 100000 मनहला 
कामगार, पाच लक् सवच्छाग्रही, 
250,000 सरपंच, सातश े नजलहा 
आयकु्, 400 नजलहा सवच्छ भारत 
प्ररेक, व 20 राजदतू या सवाांसह 
प्रमखु प्रवक्ा महणिू या अनभयािाच े
िेतृतव करणारे आपलया देशाच ेसधयाच े
पंतप्रिाि यांचा समावेश आह.े

गती: सवच्छ भारत अनभयाि 
देशाचया सवदू भागांपय ांत सवीकारणयाची, 
राबवणयाची तसचे रुजणयाची नितांत 
आवशयकता होती. या कामी कोणताही 
नवलंब देशाचया सपंणूदू नवकासासाठीच 
िकुसािदायक ठरेल. तयामळेुच 
सवादूनिक प्रा्नमकता देऊि ही मोहीम 
तातकाळ राबवणयाची आवशयकता 
होती. यासाठीच पंतप्रिािांिी या 
मोनहमेसाठी 2019 एक धयेय 
सनुिनचित केल.े तसचे राष्ट्रीय 
सतरापासिू नवनवि टपपयांत हा कायदूकम 
राबवणयासाठी सयुोगय वयक्ीिंी 
बिललेा कायदूशील गट िेमणयाचीही 
तातकाळ आवशयकता होती. अगदी 
तळागाळातील जितेतील प्रनतनििीिंा 
सहभागी करूि घेऊि अनभयािाचया 
धयेयािे प्रनेरत जितेची देश वयाप्त 
साखळी तयार करणयाचीच ही प्रनकया 
होती. यामधये राजयसतरावर तया तया 
राजयांचया मखुयमंत्यांिा अनभयािाच े
िेतृतव सोपवणयात आल.े तर 
नजलह्यांचया नठकाणी नजलहानिकारयांिा 
मोनहमेच ेवयवस्ापक मागदूदशदूक महणिू 
काम पाहणयास सांनगतल.े सवच्छताग्रही 
महणजे समाजातील काही वयक्ी जया 
नवनवि लोकवसतयांमधये जाऊि ते् ील 
रनहवाशयांिा सवच्छतेबाबत जागरूक 
करतात, तर गावोगावांत सवच्छता 
प्ररेक ही मोहीम राबवणयासाठी 
गावकऱयांिा सोबत घेऊि िविवीि 
हा उपकम राबवताहते. अशा प्रकारे 
पी एम सी एम डी एम वही एम अशा 
‘पाच एम' चया िेतृतवाखाली ही मोहीम 
सरुू आह.े

सामानजक गैरसमजतुी: भारतीय 
समाजामधये नपढयािनपढया रुजललेया 
काही चकुीचया समजतुी दरू 
केलयानशवाय सवच्छ भारत अनभयािाच े
भारतीय समाजाचया वतदूणकुीत बदल 
घडविू आणणयाच ेउनद्दष्ट सर्ल होऊ 
शकणार िाही. सवच्छतेबाबत नवशषेतः 
शौचालयसबंंिी सवयीबंाबत देशाचया 

स्वच्छ भारत भमशन ्ही खऱया 
अथा्गने भारतीय समाजातील 
स्व्ग सतरातील लोकांनी यशस्वी 
करून दाख्वलेली चळ्वळ ठरली 
आ्ेह. कारण धम्ग, पंथ, जात, 
्वय,शारीभरक क्षमता यासारखया 
स्व्ग भेदभा्वाला मागे ठे्वनू स्व्गच 
क्षेत्ातील वयक्ी मग ते भ्वदाथषी 
असो, भशक्षक,उदोगपती, नागरी 
समाज आभण सरकारी यंत्णा 
इतयादी स्वायंनीच या प्रभक्येत 
योगदान देऊन देशाला स्वच्छतेतनू 
समदृ्धीकडे नेणयाची ्वाटचाल सरुू 
केली आ्ेह.
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ग्रामीण भागात असललेया समाजात 
अिेक भ्रामक समजतुी रुजललेया 
असिू आजही लोक तया चकुीचया 
समजतुीपं्रमाणचे वागतात. उदाहरणा द्ू- 
शौचालयांची गरज र्क् मनहलां लहाि 
मलुांसाठीच आह,े राहतया घराचया 
आसपास शौचालय असण े अपनवत् 
असते,शौचालय सार् करणयाच ेकाम 
काही ठरानवक जातीतील लोकांिीच 
केल े पानहजे, इतयादी. यांसारखया 
चकुीचया समजतुीिंा अवलंबण े
्ांबविू काळािसुार योगय प्रकारे योगय 
बाबतीत सवाांिा नयायय  ठरणारे बदल 
सवीकारणयाची मािनसकता नवकनसत 
करणयासाठी सवच्छतेचया सवयीबंाबत 
सवदूच सतरातिू जागरुकता मोहीम हाती 
घेणयात आली. मोठया प्रमाणात प्रसार 
माधयमांतिूही  सवच्छतेचया चांगलया 
सवयी नकती आवशयक आहते ह े
सावदूजनिक नठकाणी, वतदूमािपत्ांतिू 
शाळा, ग्रामपंचायती सावदूजनिक आरोगय 
कें द्रे तसचे रेनडओ व दरूनचत्वाणीवरील 
जानहरातीतंिू प्रभावीपण े सांगणयात 
आल.े  अनमताभ बचचि, अिषुका शमादू 
यांसारखया लोकनप्रय नसिेकलाकारांिा 
‘दरवाजा बंद' अनभयािाच ेसनदच्छादतू 
महणिू पाचारण करणयात आल.े 
या जानहरातीतंिू केवळ मनहला व 
लहाि मलुांिाच िवह े तर समाजातील 
प्रतयेक वयक्ीिे बंनदसत शौचालयाचा 
वापर करण े वैयनक्क व सावदूजनिक 
आरोगयाचया दृष्टीिे कस े आवशयक  
आह,े ह ेअनतशय प्रभावी दाखवणयात 
आल.े तसचे या जानहराती सवदू 
लोकांपय ांत पोहचणयात या दृष्टीिे तयाच े 
वारंवार प्रक्ेपणही करणयात येते. 
ग्रामीण जीविातील सवच्छतेचया सदंभादूत 
नवशषेतः घराचया पनरसरातच सवतंत् 
शौचालय िसलयामळेु नपढयािनपढया 
मनहलांचा होणारा कोंडमारा, वरवर 
भोळयाभाबडया वाटणाऱया कलपिांिा 
अनतशय चकुीचया पद्धतीिे नपढया-
दर-नपढया परंपरा महणिू  पाळणाऱया 

ग्रामीण भारतातील समाजावर आिानरत 
गोष्टीवर बेतललेा टॉयलटे: एक प्रमे 
क्ा या नहदंी  नचत्पटातिू अनभिेता 
अक्य कुमार यािे भारत अनभयािातील 
सवच्छताग्रही व सवच्छता प्ररेक ही 
भनूमका अनतशय सुंदरपण े साकारली. 
चदंेरी पडद्ावर शासिाचया उपकमावर 
आिानरत नसिेमा प्रदनशदूत होण व तो 
नततकाच लोकनप्रय होण े ह े यापवूथी 
किीही झाल े िवहते. तयामळेु सवच्छ 
भारत अनभयािाला एक वेगळेच 
वलय नमळाल ेअसिू पनरणामी ग्रामीण 
जितेतही या अनभयािातील उपकमांिा 
आिंदािे पानठंबा नदला आह.े 

अनभयािाची निरंतर वाटचाल: 
आजचया घडीला सवच्छता मोहीम 
व खलुयावर शौच मकु् भारत या 
उपकमांिा भरघोस प्रनतसाद नमळत 
आह.े या पाश्वदू भमूीवर सवच्छ भारत 
अनभयाि एक लोक चळवळ महणिू 
िावारूपाला येत आह.े ही चळवळ 
निरंतर चाल ूरहावी महणिू काही उपाय 
सरकार राबवत आह.े

दजादू: खलुयावर शौच मकु् भारत 
या कायदूकमाअंतगदूत बांिणयात येणारे 
प्रतयेक शौचालयात सांडपाणी व 
मलाचा पयादूवरणपरूक पद्धतीिे निचरा 
करणयाची सोय केललेी आह.े यामळेु 

शौचालयाचया सवच्छतेचा दजादू राखला 
जातो. तसचे या उपकमात अंतभूदूत  
होणारया प्रतयेक गावाला दहुरेी सतयापि 
प्रणालीतिू जावे लागते. तसचे ठरानवक 
कालाविीिंतर गावातील सवच्छतेचया 
दजादूची पडताळणी करायला सरकारद्ारा 
नियकु् प्रनतनििी येऊि मलूयांकि 
करतात. आनण गणुवत्तचेा अहवाल 
राजय सरकारला सोपवला जातो. तया 
गावाचया सवच्छतेचया दजादूची  प्रतयक् 
जबाबदारी ही राजय सरकारची असते.

निरंतरता: खलुयावर शौच मकु् 
भारत  चळवळ व लोकांमिील 
वतदूणकू बदल निरंतर नटकूि राहावा 
यासाठी लोकांिा साततयािे जागृत 
करणयाच ेकायदू शासिातर्फे  केल ेजात 
आह.े प्रनकया आनण डागडुजी याद्ारे 
या कायदूकमांतगदूत उभारणयात आललेया 
शौचालयांचा निरंतर वापर शकय आह.े 
यानशवाय सवच्छता प्ररेक व सवच्छता 
ग्रही महणिू काम करणाऱया प्रनतनििीिंा 
योगय वेळी तयांचया कामाचा योगय 
मोबदला नमळत रानहला तर ते आपल े
कामही चोखपण े बजाव ू शकतात. 
यानशवाय पयेजल मंत्ालय गावोगावी 
सवच्छतेच ेिोरण राबवल ेजावे यासाठी 
दहा वषाांचया एका सवच्छता कायदूकमाची 
आखणी करीत आह.े

इतर धयेय िोरण:े केवळ शौचालय 
उभारण ेह ेया  कायदूकमाच ेउनद्दष्ट िवहते 
तर तयाबरोबरच गावातलया सावदूजनिक 
नठकाणची सवच्छता सांडपाणी व 
मलमतू्ाची योगय नवलहवेाट लावण े
तसचे गावाला योगय प्रमाणात नियनमत 
पाणीपरुवठा उपलबि करूि देण ेइतयादी 
इतर काही बाबतीतही शासि पढुाकार 
घेत आह.े

गेलया चार वषादूत शासिातर्फे  सवदू 
सरकारी यंत्णा, सवदू राजयांच ेशासि, 
सवयंसवेी सघंटिा, प्रसार माधयमे, 
उद्ोग ससं्ा, शासकीय निमशासकीय 
एजननसज, स्ानिक सवराजय 

भारतीय समाजामधये 
भपढयानभपढया रुजलेलया का्ही 
चुकरीचया समजतुी दरू केलयाभश्वाय 
स्वच्छ भारत अभभयानाचे भारतीय 
समाजाचया ्वत्गणुकरीत बदल 
घड्वनू आणणयाचे उभदिष् सफल 
्होऊ शकणार ना्ही. स्वच्छतेबाबत 
भ्वशेितः शौचालयसंबंधी 
स्वयीबंाबत देशाचया ग्ामीण 
भागात असलेलया समाजात 
अनेक भ्ामक समजतुी रुजलेलया 
असनू आज्ही लोक तया चुकरीचया 
समजतुीपं्रमाणेच ्वागतात.
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ससं्ा यांचयाशी सलंगि राहणयाचा 
प्रयत्न करीत आह.े कारण शासि 
िोरणािसुार सवच्छता ही समाजातील 
प्रतयेक घटकाची जबाबदारी आह.े हा 
नवचार तळागाळापयांत रूजवणयासाठी 
देशातील सवदू घटकांिा यात समानवष्ट 
करूि घेण ेआवशयक आह.े याकनरता 
कें द्र सरकारतर्फे  काही नवशषे उपकमही 
राबवणयात येतात. तयापकैीच एक 
उपकम महणजे सवच्छता पंिरवडा. 
सवदू मंत्ालय व तया मंत्ालयांशी 
सलंगि नवभाग दर पंिरा नदवसांिी 
सवच्छतेसबंंिी काही उपकम हाती घेतात. 
उदाहरणा द्ू, देशभरातील 100 प्रनसधद 
सावदूजनिक नठकाणांचा  सौंदयदूस्ळं 
महणिू कायापालट करण,े सवच्छता 
उपकमाचया कायदूरत योजिेसाठी 
76 मंत्ालयांमार्दू त 5248 कोटी 
रुपयांचा नििी उभारणयात आला असिू 
या कायदूकमाअंतगदूत  गंगािदीचया 
काठालगतचया पनरसरातील सवदू गावे 
खलुशेौचमकु् करणयासाठी पढुाकार 
घेतला जात आह.े या उपकमांपकैी 
िकुताच राबनवणयात आललेा कायदूकम 
महणजे सवच्छ सवफेक्ण ग्रामीण 2018 
या सवफेक्णा अंतगदूत भारतातील 698  
नजलह्यांमिील समुारे 6980  गावांमधये  

सवच्छतेचया सवदू निकषांच े सवतंत्पण े
सवफेक्ण करणयात आल.े 

भारतात राबवल ेजात असलले े ह े
सवच्छता अनभयाि जागनतक सतरावरील 
सवादूत मोठे सवच्छता अनभयाि आह,े 
अस े महणण े अनतशयोक्ी ठरणार 
िाही. कारण गेलया चार वषादूत 
नवनवि  उपकमांतिू सवच्छतेचा प्रसार 
व प्रचार करूि शासि यंत्णांिी ही 
सरकारी योजिा लोकांपय ांत पोहोचवली 
व आजचया घडीला देशाचया सवदू 
सतरांतील जिताच या चळवळीला पढेु 
िेत आह.े तयामळेु खऱया अ्ादूिे ही 

एक लोकचळवळ झाली आह,े अस े
महणण ेवावगे ठरणार िाही. या कायादूत 
मनहलांच े योगदाि वाखाणणयाजोगे 
आह.े खऱया अ्ादूिे नवषयातील 
मनहलांिीच देशात अशा प्रकारचा 
उपकम राबवला जावा, खलुयावर 
शौच करणयाची वाइट  प्र्ा बंद होउि 
यांिा सवतंत् शौचालये उपलबि असावी 
तयातिू तयांची सामानजक प्रनतष्ा व 
सरुनक्तता जपली जावी पण तयाहिू 
अनिक महत्वाच े तयांचया कुटुंब व 
समदूायासाठी आसपासचा पनरसर व 
गाव सवच्छ, सरुनक्त आरोगयदायी 
असावे असा हा आग्रह िरला होता. 
जेवहा सवच्छ भारत अनभयािाची 
घोषणा करणयात आली तेवहा देशातील 
मनहलांिी या कायदूकमाच े मिापासिू 
सवागत केल े तसचे कायदूकमाअंतगदूत 
सवदू उपकमात सनकय सहभाग घेतला. 
अिेकदा आपलया सवतःचया कुटुंबाचया 
नवरोिात जाऊिही मनहला आपलया 
भनूमकेवर ठाम रानहलया. दैिंनदि 
कौटुं नबक जबाबदाऱया सांभाळिू 
र्ावलया वेळेत या उपकमात सहभाग 
घेत परुुषांपके्ा एक पाऊल पढेु राहिू 
पारंपानरकनरतया परुुषांिी करावयाची 
कामे जस े शौचालयांच े बांिकाम 
करणयाचया कामी िेहमी मनहलाच 
अग्रसेर रानहलया आहते.

भारताला खलुयावर शौच 
करणयाचया वाईट सामानजक प्र े्पासिू 
मकु् करणयाचया गेलया चार वषाांचया 
वाटचालीत लोकांमधये घडूि आललेा, 
लोकांिी सवीकारललेा वतदूणकूीतील 
बदल हा या उपकमाचा मािनबंद ू
ठरला आह.े लोकांिी सवतःहिू सवतंत् 
शौचालय असण े हा प्रा्नमक हकक 
आह े अशी मागणी केलयाची काही 
नवशषे उदाहरण े इ े् िमदू करावी 
लागतील:

*  शौचालय उभारणी सबंंनित गवंडी 
कामाच े प्रनशक्ण घेणयासाठी 

शासन धोरणानुसार स्वच्छता 
्ही समाजातील प्रतयेक घटकाची 
जबाबदारी आ्ेह. ्हा भ्वचार 
तळागाळापययंत रूज्वणयासाठी 
देशातील स्व्ग घटकांना यात 
समाभ्वष् करून घेणे आ्वशयक 
आ्ेह. याकभरता कें द्र सरकारतफषे  
का्ही भ्वशेि उपक्म्ही राब्वणयात 
येतात. तयापैकरीच एक उपक्म म्हणजे 
स्वच्छता पंधर्वडा. स्व्ग मंत्ालय 
्व तया मंत्ालयांशी संलगन भ्वभाग 
दर पंधरा भद्वसांनी स्वच्छतेसंबंधी 
का्ही उपक्म ्हाती घेतात.

शाैचालय बांधा आभण कुटंुबाप्रतीची जबाबदारी पणू्ग करा 



38 39

³eespevee³eespevee

नाेव्हेंबर 2018

पढेु आललेया सनुिता देवी यांिी 
अलपाविीतच ्छो्टया जागेत दोि 
शौचालय उभारणयाच ेतंत् अवगत 
केल.े तयांच े कौशलय वाखाणत 
तयांचया नजलहानिकाऱयांिी सनुिता 
देवीिंा नजलह्यातील इतर मनहलांिा 
प्रनशक्ण देणयासाठी प्रमखु 
महणिू िेमल.े गेलया चार वषादूत 
सनुितादेवीिंी 1600 मनहलांिा 
प्रनशनक्त केल ेआह.े

*  आपलया आठ सदसयांचया कुटुंबाची 
जबाबदारी सांभाळत राजस्ाि 
मिील बंसवरा नजलह्यातील कारजी 
पंचायतीमिील शाकरी मावी या 
मनहलिेे घरात उपलबि असललेया 
अवजारांचया मदतीिे रात्नंदवस 
खपिू कुणाची मदत ि घेता सवतः 
आपलया घरी शौचालय बांिल.े 
नदवाबत्तीची सोय िसललेया 
गावात रात्ीचया अंिारात मोबाईल 
टॉच दूचया मदतीिे बांिकामाच ेकाम 
चाल ू ठेवल.े तर नदवसा घराची 
व शतेीचया कामाची जबाबदारी 
सांभाळत शौचालय उभारणयाच े
कामही चाल ूठेवल.े

* सवच्छ भारत चळवळीचया या 
गावातील सनकय कायदूकतयादू  
असललेया शमशाल बेगम यांचया 
घरी तयांचया नववाहाची बोलणी 
सरुू होती. मनुशदूदाबादचया  तौसरे् 
राजा अहमद यांचयाकडूि आललेया 
मागणीला होकार देतािा बेगम 
यांिी अहमद यांिा तयांचया घरी 
सवतंत् शौचालय उभारणयाची अट 
पणूदू  केलयावरच लगि करणार 
असलयाच ेठामपण ेसांनगतल.े

जागनतक आरोगय सघंटिेिे 
नदललेया अहवालािसुार सवच्छ भारत 
चळवळीमळेु नवशषेतः खलुयावर 
शौच करणयानवरोिात सरुू केललेया 
उपकमांमळेु 2014 ते 2019 या 
काळात भारतात डायनरया व प्रन्िांचया 

कमतरतेमळेु होणारया कुपोषण आनण 
अनय आजारांमळेु होणारी तीि लाख 
लोकांची जीनवतहािी टाळता येण ेशकय 
होणार आह.े यनुिसरे् द्ारा प्रकानशत 
केललेया अभयासािसुार खलुयावर शौच 
करणयापासिू मकु् झाललेया समाजात 
एकूणच लहाि मोठया ससंगदूजनय 
आजारांवरील वैद्कीय खच दू कमी होऊि 
पशैांची वेळेची तसचे कायदूक्मतेची 
बचत होते. मृतयदुरात घट होते तसचे 
प्रतयेक घर 5000 पयांत वानषदूक बचत 
करू शकते. तळागाळातील नवशषेतः 
गरीब जितेला ह ेलाभ नवशषे करूि 
नमळ ूशकतात.

यानशवाय, या मोनहमेला नमळाललेया 
यशसवीतेमळेु जिता तसचे सरकारी 
यंत्णांसमोर एखादी योजिा यशसवीपण े
कशी राबवावी, प्रचडं प्रमाणात 
असललेया नवनवि जाती ससंकृतीचंया 
लोकांचया मािनसकतेत व वतदूणकुीत 
बदल घडविू आणणयासाठी कशा 
पद्धतीिे िोरणं राबवावी लागतात 
याच े उत्तम उदाहरण सवच्छ भारत 
अनभयािाद्ारा समोर आल.े यातील 
चतसुतू्ीचंा अवलंब करूि येणाऱया 
काळात इतरही समाजोपयोगी योजिा 
यशसवीपण ेराबवता येतील.

राजकीय िेतृतव: कोणतीही सरकारी 
योजिा यशसवी करणयासाठी खंबीर 
राजकीय िेतृतव असण े ही प्रा्नमक 
आवशयकता आह.े

लोकनििी- सवच्छ भारत 
अनभयािासाठी समुारे १ लक् कोटी 
रूपयांचा नििी कें द्र व राजय सरकारांिी 
मंजरू केला आह.े 

भागीदारी- साततयािे सामानजक 
ससं्ा, खाजगी क्ेत्ातील कंपनया, 
उद्ोग समहू, िागरी समाज व प्रसार 
माधयमे यांचयाशी समनवय ठेवत व 
तयांिा या उपकमात भागीदार बिविू 
घेत अिेकदा आन द्ूक बाबतीत तसचे 
तळागाळांतील लोकांपय ांत पोहोचणयास 

प्रभावी सा्ीदार महणिू या घटकांशी 
सलंगिता ठेवणयात आली.

सहभाग: सवच्छता अनभयाि ही 
सरकारी योजिा िसिू एक जिआदंोलि 
आह.े ही योजिा लोकांिी पढेु िेली 
िाही तर किीच बंद पडेल.

2 ऑकटोबर 2019 पयांत निनचित 
केलले ेउनद्दष्ट साधय करणयाच ेदानयतव 
पलेतािा ग्रामीण भारतािे सवतःहिू 
आपलया पनरसरात सवच्छता नटकविू 
ठेवणयाचा वसा घेतला आह.े जगासमोर 
सवच्छ भारत अनभयािातिू सवच्छतेची 
सवय सवाांसाठी असा सदंेश देणारे 
एक उत्तम उदाहरण समोर आल े
आह.े  लोक वतदूणकुीत बदल घडविू 
आणणयासाठी प्रभावी जिसवंादाचया 
वापरातिू सयंकु् राष्ट्रािे निनचित 
केललेया सहा निरंतर नवकास उनद्दष्ट 
साधय करणयाचया नदशिेे वाटचाल 
सलुभ होऊ शकेल. सवच्छतेबाबत 
जिसवंाद व लोकजागृती  या दोि 
बाबी प्रभावी ठरलया असलयाच े मत  
सधयाचया सरकारचया 59 मंत्यांिीही 
मानय केल ेआह.े यासाठी 29 सपटेंबर 
सवदू मंत्मंडळ 2 ऑकटोबर 2018 
दरमयाि िवी नदलली ये े् आयोनजत 
केललेया महातमा गांिी आतंरराष्ट्रीय 
सवच्छता पनरषदेत सहभागी होते. सवच्छ 
भारत अनभयािातिू आपण जगासमोर 
सवच्छता कांतीच ेएक आदशदू उदाहरण 
घालिू नदल ेआह ेयाच ेपडसाद हळहूळ ू
जगभरात नदसिू येत आहते.

nnn

लखेक कें द्रीय पयेजल आनण सवच्छता 
मंत्ालयाच ेसनचव आहते.
ई मेलः param.ayer@gov.in
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प्रतयेक वयक्ीला सवच्छ आनण उत्तम 
पनरसरात राहणयाची आनण काम 

करणयाची िैसनगदूक इच्छा असते. अशा 
सवच्छ आनण निरोगी पनरसरात आजार 
लवकर बरे होतात नकंवा झाललेया 
जखमा लवकर भरुि  निघतात. प्राचीि 
काळी, कुठलीही शस्तनकया करायची 
झालयास, ती सकाळचया वेळी आनण 
िदीनकिारी केली जात  अस,े जेणकेरूि 
सवच्छ वाहते पाणी आनण हवेचा लाभ 
रुगणाला नमळावा. मात् जसजसा 
काळ पढेु गेला, तसतस,े शहरीकरण 
आनण वाढतया लोकसखंयेमळेु आपल े
िैसनगदूक स्तोत अनिकानिक वापरल े
जाऊ लागल,े अनत आनण अनवचारी 
वापरामळेु ह े स्तोत प्रदनूषत होऊ 
लागल.े याचा मािवी आरोगयावर 
आनण पयादूयािे देशाचया अ द्ूवयवस े्वर 
नवपरीत पनरणाम होतो आह.े नलकसील 
ग्रपु कॉपपोरेशि, वाटर, एअर अँड 
ऑकसर्ोडदू इकोिॉनमकस यांिी 
िकुतयाच प्रनसद्ध केललेया अहवालात 
अस ेमहटंल ेआह,े नक 2015 साली 
आरोगय आनण सवच्छता सनुविांचया 
अभावामळेु जागनतक अ द्ूवयवस े्ला 
222.9 अबज डॉलसदूचा र्टका 
बसला. 2010 साली यासाठी जेवढा 
खच दू आला होता तयापके्ा 1.2 
प्रमाणात अनिक महणजे 40 अबज 
डॉलसदूचा अनतनरक्  खच दू केवळ पाच 
वषादूत करावा लागला असलयाच े या 
अहवालात महटल ेआह.े 

सवच्छता आनण आरोगयसनुविांचया 
अभावाचया वाढतया आवहािाचा सामिा 
करणयासाठी कें द्रीय आरोगय आनण 

कुटुंब कलयाण मंत्ालयािे बहपुदरी 
िोरण आखल े असिू सवच्छता 
सिुारणा करणयासाठी अिेक उपकमही 
हाती घेतल े आहते. जितेच े आरोगय 
सिुारणयासाठी आनण लोकांचया 
कलयाणासाठी, मंत्ालयािे सावदूजनिक 
सवच्छता हा नवषय सवदू कायदूकमांचया 
कें द्रस्ािी ठेवला आह.े या उपकमांमळेु 
आरोगय क्ेत्ात सवच्छतेच े प्रश्न मागथी 
लागणयास मदत झाली आहचे, 
तयानशवाय इतर सबंंनित मंत्ालयाशी 
समनवय साििू सामदुानयक सतरावर 
सवच्छतेच े उपकम राबवणयाची 
सवदूसमावेशक उपाययोजिाही केली 
जाते आह.े

आरोगय आनण कुटुंबकलयाण 
मंत्ालयािे 2015 साली हाती 
घेतललेया कायाकलप अनभयािाअंतगदूत, 
सावदूजनिक सवच्छता आनण आरोगय 
क्ेत्ातील पायाभतू सनुविांमधये 
सिुारणा, तसचे देशभरातील 36 
राजये व कें द्रशानसत प्रदेशात असललेया 
कें द्र सरकारचया ससं्ा आनण आरोगय 
कें द्रांमधये जंतसूसंगदू टाळणयासाठी 
नवनवि उपकम राबवल े जात आहते. 
नवनवि निकष आनण मापदंडावर आरोगय 
सनुविांचा दजादू तपासाला जातो. आनण 
सवदू निकषांवर सवपोत्तम ठरणाऱया 
आरोगय कें द्रांिा दरवषथी कायाकलप 
परुसकार नदला जातो. रोख रककम 
आनण प्रमाणपत् अस े या परुसकाराच े
सवरूप आह.े या योजिेमळेु, सावदूजनिक 
आरोगय क्ेत्ातील सवच्छता, आरोगय 
सनुविा सिुारलया असिू  जंतसूसंगदू 
मोठया प्रमाणात नियंत्णात आला आह.े 

स्वच्छ भारत -भनरोगी भारत
- भप्रती सदुान

स्वच्छता आभण आरोगयसभु्वधांचया 
अभा्वाचया ्वाढतया आव्हानाचा 
सामना करणयासाठी कें द्रीय आरोगय 
आभण कुटंुब कलयाण मंत्ालयाने 
ब्ुहपदरी धोरण आखले असनू 
स्वच्छता सधुारणा करणयासाठी 
अनेक उपक्म्ही ्हाती घेतले आ्हेत. 
जनतेचे आरोगय सधुारणयासाठी 
आभण लोकांचया कलयाणासाठी, 
मंत्ालयाने सा्व्गजभनक स्वच्छता ्हा 
भ्विय स्व्ग काय्गक्मांचया कें द्रसथानी 
ठे्वला आ्ेह.

भ्वचार
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एवढेच िवह,े तर या उपकमामळेु, 
सवच्छता ही सवय बित चालली असिू 
आरोगयासाठी नतच े महतव जितेला 
समजल ेआह,े तयामळेु आता सावदूजनिक 
सवच्छता हा भारतीय ससंकृती आनण 
आचाराचा भाग बित चालला आह.े 
कायाकलप योजिेचया या यशामळेु 
प्रनेरत होऊि, खाजगी क्ेत्ातील लोकही 
सावदूजनिक सवच्छतेसाठी पढेु येत असिू 
सरकारचया कामात हातभार लावत 
आहते. कायाकलपचया ितथीवर खाजगी 
रूगणालये आनण इतर खाजगी क्ेत्ांतील 
सवच्छता आनण आरोगय सनुविांच े
मलूयांकि करणयाच े रुगणालये आनण 
आरोगयसनुविा प्रदातांसाठी असललेया 
राष्ट्रीय अनिसवीकृती मंडळािे मानय 
केलले ेआह.े 

तयानशवाय, राष्ट्रीय िागरी 
आरोगय अनभयािाअंतगदूत, राष्ट्रीय 
आरोगय योजिा आनण मनहला आरोगय 
सनमतीचया अखतयारीत ग्रामीण आरोगय 
सनुविा आनण पोषण आहार सनमतया 
तयार करणयात आलया आहते. तया 
सनमतयांचया माधयमातिू, िागरी भागातही 
आरोगय आनण सवच्छता सनुविांपासिू 
वंनचत असललेया समदुायांमधये आरोगय 
सनुविांचा प्रसार केला जातो. अिेक 
राजयांिी या सनमतयांचा प्रभावी वापर 
करत सावदूजनिक सवच्छतेचया क्ेत्ात 
िविवीि उपकम राबवल ेआहते. या 
कायदूकतयादूही राष्ट्रीय आरोगय योजिा 
आनण मनहला आरोगय सनमतीसोबत 
काम करत असिू समदुायांिा एकनत्त 
करुि शौचालये बांिणयाच ेआनण तयांचा 
वापर करणयाच े अनभयाि राबवत 
आहते. मनहला आरोगय सनमतयांिी 
अनलकडेच िागरी भागातील गरीब 
आनण दबुळया समाजातील 12 ते 
20 मनहलांच े सामदुानयक गट तयार 
केल ेअसिू, तयांचयामार्दू त, सवच्छतेसह 
अिेक सामदुानयक कायदूकम राबवल े
जात आहते. 

कें द्रातील इतर मंत्ालयांशी समनवय 
साििू आरोगय आनण कुटुंबकलयाण 
मंत्ालय सावदूजनिक सवच्छतेत सिुारणा 
करणयाचा प्रयत्न करत आह.े अशाच 
एका सयंकु् उपकमाअंतगदूत, पयेजल 
आनण सवच्छता मंत्ालयासोबत ’सवच्छ, 
सवस्, सवदूत्" हा उपकम राबनवला 
जातो आह.े देशभरात सरुु असललेया 
सवच्छ भारत आनण कायाकलप 
अनभयािाशी सांगड घालिू जया 
ग्रामपंचायती हागणदारी मकु् गावाच े
उनद्दष्टय साधय करतील, तयांिा नवशषे 
नििी देणयाचा प्रयत्न केला जातो. 

सवच्छता आनण सावदूजनिक आरोगय 
सनुविा अनिक बळकट करणयासाठी,  
राष्ट्रीय आरोगय अनभयािािे 2017 
साली, नवश्वास ही िवी चळवळ सरुु 
केली.- नवश्वास महणजे- आरोगय जल 
आनण सवच्छता सनुविा अनिक सक्म 
करणयासाठी, ग्राम आिानरत उपकम!  
ग्रामीण आरोगय सनुविा आनण पोषण 
आहार सनमतीद्ारे राबवलया जाणाऱया 
या वानषदूक कायदूकमात पाणी, सवच्छता 
आनण आरोगय क्ेत्ानवषयी जिजागृती 
केली जाणार आह.े तसचे, ही उनद्दषे्ट 
गाठणयासाठी स्ानिक पातळीवरच 
कायदूकतफे तयार केल ेजातील. तयानशवाय 
सवच्छ भारत अनभयािाअंतगदूत 

राबवलया जाणाऱया सवदू उपकमांिा 
एकनत्त करुि तयांचयासाठी एक 
सयंकु् वयासपीठ उपलबि करूि देण.े  
या उपकमाअंतगदूत राबवणयात येणाऱया 
िोरणांची सनवसतर मानहती पढुीलप्रमाण:े 

आरोगय सनुविांसाठी कायाकलप 
उपकम: या कायदूकमाचा मखुय 
उद्देश, सावदूजनिक आरोगय सनुविा 
एकनत्तरीतया राबविू जितेमधये 
सवच्छतेची सवय आनण ससंकृती राबवण े
हा आह.े सवच्छता आनण आरोगय 
याचा वारंवार आढावा घेण,े आनण 
उत्तम आरोगय याची सवय समाजात 
कायमसवरूपी रुजवण,े जेणकेरुि 
तयातिू जितेच ेआरोगय सिुारेल.

या योजिेअंतगदूत, आरोगय सनुविा 
तयांच ेमलूयांकि सवतःच करत असतात.
आरोगय कें द्रातील सनुविा, जैववैद्क 
कचऱयाची नवलहवेाट लावणयासबंंिीचया 
नियमांच े पालि, जंतसूसंगदू नियंत्ण 
पद्धती प्रभावीपण े राबवण,े स्ानिक 
सवयंसवेी ससं्ा, स्ानिक सवराजय 
ससं्ा यांचयाशी समनवय साििू 
सवच्छता आनण आरोगयनवषयक योजिा 
राबवण.े आरोगय कें द्राचया आत आनण 
तयाचया पनरसरात तसचे आजबूाजलूा 
’सवच्छता" पाळणयाच े निकष आिीच 
तयार केल े असतात. तयािसुार, जया 
सनुविा कें द्रांमधये या सवच्छता निकषांत 
सिुारणा होत आहते, तयाच े तटस् 
मलूयांकि केल े जाते, तयािंतर बाह्य 
मलूयमापि केल े जाऊि कायाकलप 
योजिेचया निकषांिसुार ही सिुारणा 
झाली आह ेका,तयासाठी काही वेगळे 
प्रयत्न केल ेगेल ेआहते का? ह ेप्रतयेक 
पातळीवर तपासल ेजाते. 

नजलहा पातळीवरील रुगणालये, 
उपनजलहापातळीवरील रुगणालये 
आनण सामदुानयक आरोगय कें द्रे यांची 
निवड करणयाच े काम राजयपातळीवर 
नवकें नद्रत करणयात आल े आह.े तर 
प्रा्नमक आरोगय कें द्रांची निवड, नजलहा 
पातळीवर केली जाते.

स्वच्छता आभण सा्व्गजभनक 
आरोगय सभु्वधा अभधक बळकट 
करणयासाठी, राष्ट्रीय आरोगय 
अभभयानाने 2017 साली, 
भ्वश्वास ्ही न्वी चळ्वळ सरुु 
केली.- भ्वश्वास म्हणजे- आरोगय 
जल आभण स्वच्छता सभु्वधा अभधक 
सक्षम करणयासाठी, ग्ाम आधाभरत 
उपक्म! ग्ामीण आरोगय सभु्वधा 
आभण पोिण आ्हार सभमतीविारे 
राब्वलया जाणाऱया या ्वाभि्गक 
काय्गक्मात पाणी, स्वच्छता आभण 
आरोगय क्षेत्ाभ्वियी जनजागतृी 
केली जाणार आ्ेह.
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या सवदू निकषांवर आिानरत 
सवफेक्ण झालयािंतर सवपोत्तम ठरललेया 
रुगणालयांिा रोख बक्ीस आनण प्रमाणपत् 
नदल े जाते. तयानशवाय कायाकलपचया 
निकषांिसुार, 70 टकके पके्ा अनिक 
गणु नमळवणाऱया सवदू रुगणालयांिा 
रोख रककम आनण प्रोतसाहिपर 
प्रमाणपत् नदल ेजाते. या योजिेअंतगदूत, 
कें द्र सरकारचया ससं्ांिा 2.5 कोटी 
रुपयांपयदूत, नजलहा रुगणालयांिा 
50.00 लाख रुपयांपयदूत, सामदुानयक 
आरोगय कें द्रांिा 15.00 लाख 
रुपयांपयदूत आनण प्रा्नमक आरोगय 
कें द्रांिा 2.0 लाख रुपयांपयदूत बक्ीस 
नमळ ूशकते. 

2017-18 या आन द्ूक वषादूत 
देशातली सवदू राजये आनण कें द्रशानसत 
प्रदेशात ही योजिा सरुु झाली.
तयाअंतगदूत, 28000 आरोगय कें द्रे-
जयात नजलहा रुगणालये, उपनजलहा 
रुगणालये, प्रा्नमक आरोगय कें द्रे , 
िागरी भागातील प्रा्नमक आरोगय कें द्रे 
अशा सगळया नठकाणी सवच्छता आनण 
आरोगय सनुविांची तपासणी करणयात 
आली. यातील 2970 रुगणालयांची 
बनक्सांसाठी निवड करणयात आली. 
यात  कें द्र सरकारचया अखतयारीतील 
11 ससं्ा, 289 नजलहा रुगणालये, 
760 उपनजलहा रुगणालये आनण 
181 िागरी आरोगय सनुविा कें द्रांचा 
समावेश होता. 

राष्ट्रीय आरोगय अनभयािाअंतगदूत, 
कायाकलप योजिा लाग ू करणयासाठी 
राजय सरकारे आनण कें द्रशानसत 
प्रदेशांिी अनतशय मदत केली.या 
योजिेसाठी नििी, प्रनशक्ण, मलूयांकि, 
रुगणालय सनुविा सिुारणा आनण तांनत्क 
सहकायदू परुवल े गेल.े रुगणालयांच े
मलूयमापि सात ढोबळ सकंलपिांचया 
आिारावर केल े गेल.े या अंतगदूत, 
प्रतयेक पातळीवर, निकष ठरवणयात 
आल े होते, ते अस-े अ) रुगणालये/

आरोगय सनुविा देखभाल ब) सावदूजनिक 
सवच्छता क) कचरा वयवस्ापि.ड) 
जंतसुसंगदू नियंत्ण इ) सहायक सवेा 
ई) सवच्छता-आरोगयाचा प्रसार र्) 
रुगणालय पनरसराचा कायाकलप. 

कायाकलप मोनहमेंतगदूत राबवणयात 
आलले ेसवदू उपकम सोशल नमनडयावर 
देखील उपलबि आहते. - https://
www. f a cebook.com/pages/
Kayakalp/586316831510706. 

कायाकलप योजिेचा पनरणाम: 
कायाकलप योजिेची सरुुवात 
झालयािंतर, सावदूजनिक रूगणालये 
आनण आरोगय कें द्रांमधये सवच्छता, 

आरोगय आनण जंतसूसंगदू नियंत्ण 
सवयी या सगळयांमधये, लक्णीय 
सिुारणा झाली आह.े तयानशवाय, या 
कायदूकमामळेु, आरोगय, सवच्छता आनण 
सावदूजनिक सवच्छतेच ेसतत मलूयमापि 
आनण समवयावसानयकांकडूि वेळोवेळी 
आढावा घेतला जातो आह.े समग्र 
आरोगय यंत्णा सिुारणयासाठी 
आवशयक असललेा नवभागीय समनवय 
वाढवणयास या योजिेमळेु सिंी आनण 
प्रोतसाहि नमळाल.े 

ब) स्वच्छ, स्वसथ, स्व्गत्: -

कें द्रीय आरोगय आनण कुटुंबकलयाण 
मंत्ालय तसचे पयेजल आनण सवच्छता 
मंत्ालय सयंकु्रीतया सवच्छ, सवस् 

सवदूत् अनभयाि राबवत आहते. 
सावदूजनिक सवच्छतेत सिुारणा करण े
तसचे जितेमधये आरोगयनवषयक 
जागृती करुि सवच्छता हा तयांचया 
जीविशलैीचा भाग बिवण,े यासाठी 
हा उपकम राबवला जातो आह.े सवच्छ 
भारत अनभयाि आनण कायाकलप योजिा 
यांचयात अनिक समनवय सािणयासाठी, 
तयांचयातील ऊजादू एकनत्त करणयासाठी 
या उपकमाचा उपयोग होतो. 

या योजिेच े तीि मखुय उद्देश 
आहते: - 

जया प्रा्नमक आरोगय कें द्रांिा 
कायाकलप परुसकार नमळाला आह,े 
अशा आरोगय कें द्रांच ेगाव हागणदारी 
मकु् करणयासाठी मदत आनण 
प्रोतसाहि.

हागणदारीमकु् भागांमधये 
सामदुानयक आरोगय कें द्रे अनिक सक्म 
करण,े जेणकेरुि या आरोगय कें द्रात 
कायाकलपचया निकषांिसुार सवच्छतेची 
काळजी घेतली जाईल आनण तयासाठी 
राष्ट्रीय आरोगय अनभयािाअंतगदूत 10
लाख रुपयांच ेनवत्तसहायय नमळविू देण.े 

अशा सामदुानयक आरोगय कें द्र 
आनण प्रा्नमक आरोगय कें द्रातील 
निवडक कायदूकतयाांिा पाणी, सवच्छता 
आनण आरोगय या नवषयांवर प्रनशक्ण 
देऊि, तयांची क्मता वाढनवण.े 

या उपकमाअंतगदूत, सामदुानयक 
आरोगय कें द्रे अनिक बळकट 
करणयासाठी नििी नवतरीत करणयात 
आला आह.े हागणदारीमकु् गावांमधये 
कायाकलप योजिेचया निकषािसुार 
सवच्छता नियमांच े पालि वहावे आनण 
तयासाठी तयांिा 10 लाख रुपयांच े
अ द्ूसहायय व तांनत्क मदत नदली 
जाते. तसचे सामदुानयक आरोगय 
कें द्रांचया माधयमातिू गावात सवच्छता 
आनण आरोगय यानवषयी जिजागृती 
केली जावी, जयातिू प्ररेणा घेऊि 

कायाकलप योजनेची सरुु्वात 
झालयानंतर, सा्व्गजभनक रूगणालये 
आभण आरोगय कें द्रांमधये स्वच्छता, 
आरोगय आभण जंतसंूसग्ग भनयंत्ण 
स्वयी या सगळयांमधये, लक्षणीय 
सधुारणा झाली आ्ेह. तयाभश्वाय, 
या काय्गक्मामळेु, आरोगय, 
स्वच्छता आभण सा्व्गजभनक 
स्वच्छतेचे सतत मलूयमापन आभण 
समवया्वसाभयकांकडनू ्वळेो्वळेी 
आढा्वा घेतला जातो आ्ेह.
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ग्रामपंचायती हागणदारीमकु् गावाच े
उनद्दष्ट साधय करतील. 

ग्ाम आरोगय स्वच्छता आभण 
पोिण आ्हार सभमती 

आरोगय आनण कुटुंबकलयाण 
मंत्ालयािे िेहमीच सावदूजनिक 
सवच्छता आनण आरोगय या नवषयाला 
प्रािानय आनण प्रोतसाहि नदल े असिू, 
तयांची सांगड सामदुानयक आरोगय 
कें द्रांतील कायदूकमांशी घातली आह.े 
2005 साली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोगय 
अनभयाि सरुु झाल,े तेवहापासिू तया 
अंतगदूत, सवदू राजयात, ग्राम आरोगय 
सवच्छता सनमती स्ापि केलया 
आहते, आरोगयाशी निगडीत प्रश्नांवर, 
सामदुानयक सवरूपात मात करणयासाठी 
या सनमतया काम करतात. समदुायांिा 
एकत् आणिू सावदूजनिक सवच्छतेच े
आनण पयादूयािे निरोगी समाजाच ेउनद्दष्ट 
तयातिू साधय केल ेजाते. गावपातळीवर 
तयार करणयात आललेया या सनमतयांिा 
दरवषथी 10 हजार रुपयांचा एकानतमक 
नििी नदला जातो. यातिू आरोगय आनण 
सवच्छतेला परूक ठरणाऱया गोष्टीचंया 
अंमलबजावणीसाठी मोहीम उघडली 
जाते. कालांतरािे या सनमतीच े िाव 
ग्राम आरोगय सवच्छता आनण पोषण 
आहार सनमती, अस ेकरणयात आल.े 
तयातिू सवच्छता आनण आरोगयासोबत 
पोषण आहारावरही भर देणयात 
आला. राष्ट्रीय आरोगय अनभयािाच े
कायदूकम गावपातळीवर आनण 
समदुायांमधये प्रभावीपण ेपोचवण ेआनण 
राबवणयाच े काम या सनमतया आनण 
‘आशा' कायदूकतयादू अतयंत सक्मपण े
करत आहते. 2013 साली या 
सनमतयांसाठी जारी करणयात आललेया 
सिुानरत नियमावलीिसुार, ग्रामपंचायत 
सदसय या सनमतीचा अधयक् असले. 
(तयाआिी ग्रामपंचायत सरपंचच 
अधयक् होत अस.े) िवया नियमामळेु 
या सनमतीत ग्रामपंचायत सदसयांचा 

आनण समदुायांचा सकीय सहभाग 
वाढणयास मदत झाली. 

सधया देशभरात 5.2 लाख ग्राम 
आरोगय सवच्छता आनण पोषण आहार 
सनमतया कायदूरत आहते. उनद्दष्टांचया 
92% सनमतया स्ापि झालया असिू 
तयापकैी 97% सनमतयांची बँक खाती 
देखील आहते. प्रतयेक राजयातलया या 
सनमतया अनिक कायदूक्म आनण सक्म 
वहावयात यासाठी राजय सरकारांिी 
काही िविवीि उपकम राबवल ेआहते. 
उदाहरणा द्ू ्छत्तीसगड राजयािे आशा 
कायदूकतयाांचया मदतीिे या सनमतया 
अनिक कायदूक्म केलया आहते आनण 
तयांिा सवच्छ ग्राम पंचायत योजिेचा 

भाग बिवल ेआह.े या योजिेंअंतगदूत, 
प्रतयेक ग्रामपंचायतीच े वानषदूक 
मलूयमापि केल े जाते आनण आरोगय 
तसचे इतर सामानजक निकषांचया 
आिारांवर उत्तम काम करणाऱया 
ग्रामपंचायतीिंा परुसकार नदला जातो. 
या सनमतया स्ानिक पातळीवरील 
नवनवि महासघंांशीही सलंगि करणयात 
आलया आहते. जयामळेु गावकऱयांशी 
सललमामसलत आनण अंमलबजावणी 

यासाठी मदत होते. ओनदशा ये े् 
प्रतयेक ग्रामपंचायतीची दर नतमाहीला 
ग्राम आरोगय सवच्छता आनण पोषण 
आहार सनमतीशी बैठक होते. या 
सनमतयांचया कामांिा प्रोतसाहि आनण 
पाठीबंा देणयाच े काम ग्रामपंचायती 
करतात. या सनमतयांचया कायदूक्मतेत 
वाढ करणयासाठी इतर राजयेही अिेक 
उपाययोजिा करत आहते. 

या सनमतयांिा ‘आशा’ कायदूकतयादू 
सनुविा परुवणयात महतवाची भनूमका तर 
बजावतातच, नशवाय तयांचया गावात या 
सनमतीमार्दू त चालणाऱया कायदूकमािांही 
मदत करतात. तयानशवाय, शौचालये 
बांिण े आनण तयांचा वापर. कें द्रीय 
आरोगय आनण कुटुंबकलयाण मंत्ालय 
तसचे कें दीय पयेजल आनण सवच्छता 
मंत्ालय, यांचया सयंकु् सचूिा आनण 
सनुविा(या अंतगदूत आशा कायदूकतयाांिा 
प्रतयेक शौचालय उभारणीमागे 75 
रुपयांचा प्रोतसाहि भत्ता नदला जातो.) 
यामळेु स्ानिक पातळीवरचया प्रयत्नांिा 
बळकटी नमळाली आह.े

कें द्रीय आरोगय आनण कुटुंबकलयाण 
मंत्ालयातर्फे  राजयांसाठी राष्ट्रीय 
आरोगय अनभयािाअंतगदूत असललेया 
नवनवि योजिांसाठी वानषदूक मंजरुी 
नदली जाते. तया अंतगदूत, ग्राम 
आरोगय सवच्छता आनण पोषण आहार 
सनमतीची क्मताबांिणी आनण इतर 
कामांसाठी साततयािे मदत केली जाते. 
तयानशवाय या सनमतीचया सदसयांसाठी, 
राजयपातळीवर प्रनशक्क तयार 
करणयाच ेराष्ट्रीय प्रनशक्णही नदल ेजाते. 
2016 आनण 2017 मधये अशी 
राष्ट्रीय सतरावरील प्रनशक्ण नशनबरे 
आयोनजत करणयात आली होती.  

ड) राष्ट्रीय िागरी आरोगय 
योजिेअंतगदूत मनहला आरोगय सनमती 

राष्ट्रीय िागरी आरोगय 
अनभयािाअंतगदूत, देखील सावदूजनिक 
सवच्छता आनण आरोगयावर भर देणयात 

सधया देशभरात 5.2 लाख 
ग्ाम आरोगय स्वच्छता आभण 
पोिण आ्हार सभमतया काय्गरत 
आ्ेहत. उभदिष्ांचया 92% सभमतया 
सथापन झालया असनू तयापैकरी 
97% सभमतयांची बँक खाती 
देखील आ्हेत. प्रतयेक राजयातलया 
या सभमतया अभधक काय्गक्षम 
आभण सक्षम व्हावयात यासाठी 
राजय सरकारांनी का्ही न्वन्वीन 
उपक्म राब्वले आ्ेहत. उदा्हरणाथ्ग 
्छत्ीसगड राजयाने ‘आशा’ 
काय्गकतयायंचया मदतीने या सभमतया 
अभधक काय्गक्षम केलया आ्ेहत. 
आभण तयांना स्वच्छ ग्ाम पंचायत 
योजनेचा भाग बन्वले आ्ेह.
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आला आह.े ग्राम आरोगय सवच्छता 
आनण पोषण आहार सनमतीचया ितथीवर, 
या अनभयािाअंतगदूत, िागरी भागात 
मनहला आरोगय सनमतया स्ापि करणयात 
आलया. या सनमतीमधयेही शहरातील 
गरीब आनण वंनचत समदुायातील 12 ते 
20 मनहलांचा समावेश असतो. राष्ट्रीय 
िागरी आरोगय अनभयािाअंतगदूत ही 
सनमती स्ापि केली जाते. ग्रामीण 
सनमतीप्रमाणचे या सनमतीलाही दरवषथी 
5000 रुपयांचा एकानतमक नििी 
नमळतो. सधया देशभरातील राजयात 
एकूि 74000 मनहला आरोगय 
सनमतया कायदूरत आहते. मात् ही 
योजिा अजिूही नवकनसत होते आह.े 
मनहला आरोगय सनमतया अलीकडचया 
काळातच स्ापि झालया असलया तरी, 
सावदूजनिक सवच्छता आनण आरोगय 
अशा क्ेत्ात समदुायांिा एकनत्त करुि 
योजिा राबवणयात तयांचा सकीय 
सहभाग आह.े 

ई) नवश्वास- आरोगय जल आनण 
सवच्छता सनुविा अनिक सक्म 
करणयासाठी, ग्राम पातळीवरील 
चळवळ: 

सावदूजनिक सवच्छता आनण 
आरोगय सनुविांचा नवसतार आनण 
बळकटीकरण करणयासाठी राष्ट्रीय 
आरोगय अनभयािांतगदूत 2017 
मधये नवश्वास ही िवी मोहीम हातात 
घेणयात आली. नवश्वास महणजे आरोगय 
जल आनण सवच्छता सनुविा अनिक 
सक्म करणयासाठी, ग्राम पातळीवरील 
चळवळ. ग्राम आरोगय सवच्छता आनण 
पोषण आहार सनमतया तयांचया भागात 
ही चळवळ राबवतात. 

नवश्वास या वानषदूक मोनहमेअंतगदूत, 
जिजागृती, सामानजक एकत्ीकरण, 
जल आनण आरोगय अशा क्ेत्ात 
काम करणयासाठी सामदुानयक 
सतरावर सवयंसवेक तयार करण,े 
आनण सावदूजनिक क्ेत्ासाठी राबवलया 

जाणाऱया नवनवि सरकारी योजिांिा 
एकनत्त करुि तया सगळयांचया सयंकु् 
अंमलबजावणीसाठी एक सामाईक 
वयासपीठ उपलबि करुि देण ेअशी कामे 
केली जातात. नवश्वास आनण सवच्छ 
भारत अनभयाि यांिी सयंकु्रीतया दर 
मनहनयात एक अस े 11 नदिनवशषे 
निनचित करुि तयािसुार मोनहमा 
राबवण ेअपनेक्त आह.े यातील प्रतयेक 
नदवशी एका नवनशष्ट सकंलपिेवर भर 
नदला जाईल. 

l  नवश्वास अंतगदूत राबवल े जाणारे 
11 मानसक अनभयाि

l  सवच्छता अनभयािासाठी वानषदूक 
नियोजि नदवस 

l  ग्रामीण आरोगय आनण सावदूजनिक 
सवच्छता नदवस (यात ग्रामसवच्छता 
आनण आरोगय, सावदूजनिक 
सवच्छता यांची सांगड घालण े
अपनेक्त).

l  हागणदारीमकु् गाव नदवस 

l  हात िणु ेजिजागृती नदवस 

l  शाळा आनण अंगणवाडी सवच्छता 
नदवस.

l  द्रव आनण घिकचरा वयवस्ापि 
नदवस 

l  वैयनक्क आनण घरगतुी सवच्छता 
आनण आरोगय नदवस 

l  आरोगय जिजागृती नदवस/निरोगी 
जीविशलैी नदवस 

l  कीटक नियंत्ण नदवस 

l  सवच्छतादतू/ सवच्छता 
सवयंसवेकांचा गौरव नदि 

l  सवच्छता आनण आरोगयासाठी 
ग्रामसभा. 

नवश्वास मोनहमेचा आराखडा आनण 
योजिा कें द्रीय मंत्ालयािे जलु ै2017
मधये सगळया राजयांिा नदला आह.े
तसचे, ही मोहीम राबवणयासाठी एक 
मागदूदशदूक पनुसतकाही जारी केली 
आह.े यासाठी 2017 मधये िवी 
नदलली, गवुाहाटी ये े् अिकुमे जिू 
आनण सपटेंबर दरमयाि प्रनशक्कांसाठी 
प्रनशक्ण नशनबरे आयोनजत करणयात 
आली होती. हा आराखडा, ग्रामीण 
मंत्ालयालाही नदला आह,े आनण 
ऑकटोबर 2017 मधये पंचायत राज 
ससं्ांचया राष्ट्रीय समंेलिात 5000 
ग्रामपंचायत सदसयांिा हा आराखडा 
देणयात आला. ्छत्तीसगड, ओनदशा, 
पंजाब, तेलंगणा, गोवा आनण महाराष्ट्र 
ही राजये आनण ईशानय भारतातील 
मेघालय,मनणपरू, आसाम, अरुणाचल 
प्रदेश आनण नमझोराम या सवदू राजयांिी 
तयांचया नजलहा प्रनशक्कांसाठी प्रनशक्ण 
नशनबरे घेतली. नवभागीय सतरावरही 
प्रनशक्ण नशनबरे घेतली आहते. 
्छत्तीसगड, ओनदशा सारखया राजयांत 
ग्राम आरोगय सवच्छता आनण पोषण 
आहार सनमतीचया सदसय मनहलांिा 
प्रनशक्ण देऊि तयांचयामार्दू त ही चळवळ 
राबवली जात आह.े उत्तरप्रदेशात, 
निवडक पाच राजयांत नवश्वास 
मोहीम राबवली जाते आह.े नवश्वास 
साठी, राजय, नजलहा आनण नवभागीय 
सतरावर प्रनशक्ण देणयात आल ेआह.े 
गोरखपरू नजलह्यात पसरत असललेया 

भ्वश्वास या ्वाभि्गक 
मोभ्हमेअतंग्गत, जनजागतृी, 
सामाभजक एकत्ीकरण, जल 
आभण आरोगय अशा क्षेत्ात काम 
करणयासाठी सामदुाभयक सतरा्वर 
स्वयंसे्वक तयार करणे, आभण 
सा्व्गजभनक क्षेत्ासाठी राब्वलया 
जाणाऱया भ्वभ्वध सरकारी योजनांना 
एकभत्त करुन तया सगळयांचया 
संयकु् अमंलबजा्वणीसाठी एक 
सामाईक वयासपीठ उपलबध करुन 
देणे अशी कामे केली जातात.
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जापािी इसंनेर्लायाटीस आजाराच े
समळू उचचाटि करणयासाठी स्ानिक 
सामदुानयक सतरावरील कायदूकतयाांशी 
समनवय साििू नवश्वासअंतगदूत नवशषे 
मोहीम राबवली जाते आह.े जमम-ू
काशमीर मधयेही, नवश्वास मोहीम आनण 
काही राजयांिी ग्राम आरोगय सवच्छता 
आनण पोषण आहार सनमती यांची सांगड 
घालणयात आली आह.े जलु ैमनहनयात 
या दोनही मोनहमांसाठी नजलहा सतरावर 
तीि नदवसांच ेप्रनशक्ण नशबीर घेणयात 
आल.े 

र्) सवच्छता ही सवेा 2017 
मोहीम : - 

कें द्र सरकारिे 15 सपटेंबर ते  2 
जलु ै 2017 दरमयाि ‘सवच्छता ही 
सवेा’ ही मोहीम राबवली.सवदू राजयांमधये 
अतयंत उतसाहात ही मोहीम राबवली 
गेली. ग्रामीण आनण िागरी भागातलया 
आरोगय आनण सामदुानयक कें द्रात 
सवच्छता आनण सावदूजनिक आरोगय 
या नवषयावर जिजागृती करणयासाठी 
नवनवि कायदूकम राबवल े गेल.े 
आरोगय आनण कुटुंबकलयाण मंत्ालयािे 
राजयांचया सहकायादूिे देशभरात 1.2 
लाख जगजागृतीपर मोनहमा राबवलया, 
सवच्छता ही सवेा मोहीम राबवणयात 
या मंत्ालयािे इतर सवदू मंत्ालयाचया 
तलुिेत बाजी मारली आह.े सवच्छता ही 
सवेा मोहीम 2018 सधया देशातील 
सवदू राजयांत सरुु आह.े 

स्वच्छता पंधर्वडा – 

आरोगय आनण कुटुंबकलयाण 
मंत्ालयातर्फे  दरवषथी आरोगय आनण 
सामदुानयक कें द्रामधये सवच्छता पंिरवडा 
हा उपकम साजरा केला जातो. 
याअंतगदूत सावदूजनिक सवच्छतेनवषयी 
जिजागृती केली जाते. आरोगय आनण 
कुटुंबकलयाण मंत्ालयािे 1 ते 15 
एनप्रल या कालाविीत हा पंिरवडा 

राबवला. याकाळात सवदू राजयांमधये 
उतसाहात सवच्छता मोहीम राबवली 
गेली. 

भनषकि्ग : 

या लखेात नवसतारािे सांनगतलले े
अिेक उपकम, जे आरोगय आनण 
कुटुंबकलयाण मंत्ालयािे यशसवीपण े
राबवल,े तयामळेु, आरोगयसनुविांचया 
दजादूवर निणादूयक पनरणाम झाला 
आह.े तयानशवाय, अशा मोनहमांमळेु 
सामदुानयक पातळीवर सवच्छतानवषयक 
सवयी आनण जीविशलैी सिुारणयातही 
मोठी मदत झाली आह.े कायाकलप 
आनण सवच्छ, सवस्, सवदूत् अशा 
मोनहमांमळेु केवळ सवच्छतेचा दजादूच 
सिुारला िाही तर, तयातिू अशी 
समदुाय कें द्रे सवच्छता नवषयक मोहीम 
राबवणयाच े महतवाच े स्ाि बिली 
आहते. मनहलांचया ग्रामीण आनण िागरी 
सतरावरील सनमतया आनण िवयािेच 
सरुु झाललेी नवश्वास मोहीम, सवच्छता 
आनण आरोगय क्ेत्ात होत असललेया 
एकनत्त प्रयत्नांचचे द्ोतक आह.े या 
मोनहमांमळेु सावदूजनिक सवच्छतेचा 
आरोगयाशी असललेा निकटचा सबंंि 
सवदूसामानय जितेला लक्ात आला, ह े
ही या मोनहमेच े यशच आह.े आरोगय 
सनुविांशी निगडीत सवदू कायदूकतफे 
समाजाचया तळागाळात कायदूरत आहते. 
याचा लाभ सवच्छ भारत-निरोगी भारत 
मोनहमेला होत असिू तयांचयामळेुच आज 
ही मोहीम समाजात वयापक सतरावर 
आनण खोलवर रुजली आह.े

nnn

लनेखका कें द्र सरकारचया आरोगय 
आनण कुटुंब कलयाण खातयाचया सनचव 
आहते.
ई मेलः secyhfvl@nic.in

स्ुवण्गसंधी!

योजिा मानसकाच ेजिुे अंक 
वाचकांचया खास आग्रहासतव 
उपलबि करूि देणयात येत 
आहते. इच्ुछकांिी यासाठी 
योजिा कायादूलयात सपंकदू  
सािावा. 

दरूधविी- 022-27566582 
email : myojanadpd@gmail.com
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समाजामिली  सवच्छता ही 
सवातंत्यापके्ा जासत महतवाची 

आह.े  आपलयासारखया समाजात 
सवच्छता महणजे सामाईक आनतमक 
प्रयत्न आनण सवच्छता हा मलुभतू 
मािवी हकक आह.े

म्हातमा गांधी 

गांिीजीचं े ह े नवचार महणजे मािव 
जातीचया अनसततवासाठी सवच्छतेचया 
गरजेवर ते नकती भर देत होते ह ेयातिू 
नसधद होते. सवच्छतेची सकंलपिा ही 
सवांकष असिू तयात कचरा (सकंलि, 
प्रनकया, नवलहवेाट, पिुवादूपर), मािवी 
आनण घि कचरा (जैव नवघटिकारी, 
जैव अ नवघटिकारी, कचरा) सांडपाणी, 
औद्ोनगक क्ेत्ातिू निमादूण झाललेा 
कचरा आनण हानिकारक (रुगणालये, 
रसायिे, नकरणोतसारी, पलानसटक आनण 
इतर हानिकारक) कचरा वयवस्ापि 
यांचा समावेश आह.ेसमाजातलया 
सवच्छतेचया दजादूचा आरोगय आनण 
सावदूजनिक आरोगय यांचा घनिष् सबंंि 
आह.े रोग मयादूदा आनण आयमुादूिाचा 
अपनेक्त दजादू यांचा यात समावेश 
असिू समाजाचया उतपादक सतराशी 
तयाचा सबंंि आह.े िळू, घाण, प्रदषूण 
यासारखया सवच्छतेचया अभावामळेु, 
केवळ आन द्ूक वयापक  पनरणाम होतात 
अस ेिवह ेतर गंभीर सामानजक पनरणाम 
उद्भवतात. जयामळेु सामानजक आनण 
आन द्ूक अशा दोिही आघाडयावरचया 
जीविावर नवपरीत पनरणाम होतो.  

महातमा गांिी यांिी भारतात तयावेळी 
असललेी सवच्छतेची खालावललेी 

नस्ती, नवशषेतः ग्रामीण भागातली 
सवच्छता गृहांची अपरुी सखंया याकडे 
सवराज नमळवणयाइतकेच लक् देण े
आवशयक असलयाच ेओळखल े होते.
भारताचया सवातंत्य लढयाबरोबरच 
तयांिी सवच्छतेसाठी, सवदू प्रकारचया 
कचऱयाचया प्रभावी वयवस्ापिासाठीही, 
सावदूजनिक जीविात साततयािे लढयाच े 
िेतृतव केल.े सवच्छतेबाबतचया तंत् 
नवषयक, सामानजक आनण आन द्ूक 
तसचे वैयनक्क, कौटुं नबक आनण 
सामदुानयक अशा सवदू पलैिुा तयांिी 
सपशदू केला. सवातंत्यािंतर सवच्छतेचया 
मदुद्ाकडे सरकारिे काही प्रमाणात 
लक् नदल.े  

महातमा गांिी यांची नवचारिारा 
अिसुरत, पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी, 
2 ऑकटोबर 2014 ला देश वयापी 
’सवच्छ भारत अनभयाि“ ही मोहीम 
सरुु केली.प्रतयेक भारतीयाला सवच्छता 
गृहासह सवच्छता नवषयक सनुविा 
परुवण,े घि आनण द्रव कचरा नवलहवेाट 
यंत्णा, ग्रामीण सवच्छता आनण परेुस े
नपणयाच े पाणी परुवण े हा यामागचा 
उद्देश असिू महातमा गांिी यांचया 
150 वया जयंतीच ेऔनचतय साििू, 
2 ऑकटोबर 2019 पयांत ह ेउनद्दष्ट 
साधय करणयाच ेलक्य ठेवणयात आल े
आह.े

पाणी, सवच्छता, आरोगय या तीि  
महतवाचया बाबीचंा एक गट करणयात 
आला आह.े प्रतयेक बाबीच ेक्ेत्वेगळे 
आह ेआनण प्रतयेक बाब दसुऱया बाबीवर 
अवलंबिू आह.ेउदाहरणा द्ू सवच्छता 

स्वच्छता : कलपनेतनू ्वासत्वाकडे
- राकेश श्री्वासत्व

म्हातमा गांधी यांनी भारतात 
तया्वळेी असलेली स्वच्छतेची 
खाला्वलेली भसथती, भ्वशेितः 
ग्ामीण भागातली स्वच्छता 
ग्ृहांची अपरुी संखया याकडे 
स्वराज भमळ्वणयाइतकेच लक्ष 
देणे आ्वशयक असलयाचे 
ओळखले ्होते.भारताचया स्वातंत्य 
लढयाबरोबरच तयांनी स्वच्छतेसाठी, 
स्व्ग प्रकारचया कचऱयाचया प्रभा्वी 
वय्वसथापनासाठी्ही,सा्व्गजभनक 
जी्वनात साततयाने लढयाचे  नेतृत्व 
केले. स्वच्छतेबाबतचया तंत् 
भ्वियक, सामाभजक आभण आभथ्गक 
तसेच ्वयैभक्क, कौटंुभबक आभण 
सामदुाभयक अशा स्व्ग पैलनुा तयांनी 
सपश्ग केला.

पभर्वत्गन
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गृहाखेरीज जल स्तोत दनुषत होतात, 
सवच्छ पाणयाखेरीज सवच्छतेबाबतचया 
मलुभतू गोष्टी शकय िाहीत. सवच्छ पाणी, 
सवच्छतागृह ेआनण उत्तम आरोगयदायी 
प्र्ा या बालकांचया जीविासाठी आनण 
नवकासासाठी आवशयक आहते. सधया 
समुारे 2.4 अबज लोक सिुानरत 
सवच्छता यंत्णचेा वापर करत िाहीत, 
663 दशलक् लोकांिा सिुानरत जल 
स्तोत सनुविा नमळत िाहीत. या मलुभतू 
गरजांवाचिू मलुांच े आयषुय िोकयात 
आह.े पाच वषादूखालील मलुांमधये पाणी 
आनण सवच्छतेशी सबंंनित आजार ह े
मृतयचू े एक महतवाच े कारण आह.े 
योगय दजादू िसलले े पाणी, आरोगय 
आनण सवच्छतेचा अभाव यामळेु  
उद्भवणाऱया आजारामळेु, दर नदवशी 
800 बालके मृतयमुखुी पडतात. समुारे 
564 दशलक् महणजे भारताची निममी 
लोकसखंया उघडयावर शौच करते. 
उघडयावर शौच करणाऱया, दनक्ण 
आनशयातलया लोकांपकैी भारतात 90 
टकके आनण जगातलया 1.1 अबज 
लोकांपकैी 59 टकके लोक भारतातल े
आहते. 

सवच्छता िवया सतरावर िेणयात 
मनहला आनण बाल नवकास मंत्ालय 
अग्रगणय आह.े कें द्र सरकारचया  
सवच्छ भारत अनभयािाची ततपरतेिे 
अंमलबजावणी करणाऱया सकीय 
मंत्ालया पकैी ह े एक मंत्ालय आह.े 
उघडयावर शौचापासिू मकु्ीसाठी, 
मंत्ालय, राजये, नजलहा आनण ग्राम 
सतरावरचया प्कांसमवेत काम करत 
आह.े घरांसाठी सवच्छतागृहाबरोबरच 
आरोगय कें द्रे, आगंणवाडी, पंचायत 
इमारती, बाजारपठेात सवच्छता आनण 
आरोगयदायी सनुविा तयाचबरोबर घि 
आनण द्रव कचरा वयवस्ापि याचाही 
यात समावेश आह.े देशाला लवकरात 
लवकर उघडयावर शौचापासिू 
मकु् करायच े आह,ेपायाभतू सनुविा, 
मािनसकतेत बदल आनण वयापक 

सामनुहक कायदूकम यासारखया शकय 
तया सवदू मागादूिे ह े आवहाि पलेिू 
उनद्दष्ट साधय करायच ेआह.े

आगंणवाडी कें द्रांवर,सावदूनत्क 
सवच्छता आनण आरोगय राखणयासाठी, 
सवदू राजये आनण कें द्र शानसत प्रदेशांिा, 
सवच्छ आगंणवाडी, सवच्छ पनरसर, 
सवच्छ मैदािे, वैयनक्क सवच्छता, 
सवच्छ अनि, नपणयाच े सवच्छ पाणी, 
सवच्छ सवच्छतागृह यासारखया 
सकंलपिांवर आिानरत कायदूकम, 
’सवच्छ भारत अनभयाि“ आनण ’बाल 

सवच्छता अनभयाि“ यासारखे उपकम 
14 ते 19िोवह ेंबर 2014 दरमयाि 
राबवणयाबाबत निदफेश देणयात आल े
होते. 

आगंणवाडी कें द्रांवर, सवच्छता 
आनण आरोगय राखणयासाठी आनण 
नपणयाच ेसवच्छ पाणी  वापरणयासदंभादूत 
नवनवि कायदूकम राबवणयाबाबत बाल 
सवच्छता, अनभयािासदंभादूत, सवदू राजये 
आनण कें द्र शानसत प्रदेशांसाठी एका 
पनुसतकेच े प्रकाशिही करणयात आल े
आह.े 

याचबरोबर  ग्रामीण नवकास आनण 
पंचायत राज  या खातयांबरोबर समनवय 
साित, मिरेगा अंतगदूत, 4 लाख 
आगंणवाडी इमारती आनण सवच्छतागृह 
बांिणयाच े काम 2016 मधये हाती 
घेणयात आल.े 

2016 मिे मंत्ालयािे, जया 
आगंणवाडयामधये सवच्छतागृह आनण 
नपणयाच े सवच्छ पाणी या सनुविांची 
गरज आह ेअशा आगंणवाडया निनचित 
करणयाच ेकाम हाती घेतल.े   

मनहला आनण बालकांमधये सवच्छ 
भारत अनभयािानवषयी जागृती 
करणयासाठी आनण 2019 पयांत 
सावदूनत्क सवच्छता, आरोगय आनण 
उघडयावर शौच करणयापासिू मकु्ी 
ही उनद्दषे्ट साधय करणयासाठी, मनहला 
आनण बाल कलयाण मंत्ालयािे 1 माच दू 
2017 ते 15 माच दू 2017 या काळात 
सवच्छता पंिरवडा साजरा केला. या 
पंिरवडयात मंत्ालयातल ेआनण सलंगि 
कायादूलयातल े सवदू वनरष् अनिकारी  
आनण राजय सरकारी अनिकारी यांिी 
देशाचया नवनवि भागात दौरा करूि  
मंत्ालयाशी सबंंनित नठकाणांिा 
भेटी नदलया.आगंणवाडी सनेवका, 
निरीक्क, सीडीपीओ यांचयामधये  या 
अनिकाऱयांिी सवच्छतेप्रती जागृती 
केली. आगंणवाडी कें द्रे,चाईलड केअर 
इनंसट्टयटु, सवािार गृह,कायादूलयीि 
मनहलांसाठीच े वसनतगृह यासारखया 
नठकाणी सवच्छतेशी सबंंनित कायदूकम 
राबवल ेगेल.े स्ानिकांचया सहभागािे 
आगंणवाडी कें द्रांिा सरे्द रंग देण,े 
तयावर नचत् े रंगवण,े आगंणवाडीचया 
नभंतीवर स्ानिक लोगो मोर्त 
रंगवण े यासह आगंणवाडी कें द्रात 
आनण पनरसरात सवच्छता नवषयक 
कायदूकम करणयात आल.े नदवयांगासाठी 
सवच्छतागृह,े सवच्छ भारत अनभयाि 
अंतगदूत बांिणयात आललेी सवच्छतागृह े
यांचाही आढावा मंत्ालयािे घेतला.
सवच्छतेसाठी खाजगी उद्ोग समहू सदु्धा

स्वच्छ पाणी, स्वच्छताग्ेृह 
आभण उत्म आरोगयदायी प्रथा या 
बालकांचया जी्वनासाठी आभण 
भ्वकासासाठी आ्वशयक आ्ेहत. 
सधया समुारे 2.4 अबज लोक 
सधुाभरत स्वच्छता यंत्णेचा ्वापर 
करत ना्हीत, 663 दशलक्ष लोकांना 
सधुाभरत जल स्तोत सभु्वधा भमळत 
ना्हीत. या मलुभतू गरजां्वाचनू 
मलुांचे आयषुय धोकयात आ्हे.पाच 
्विा्गखालील मलुांमधये पाणी आभण 
स्वच्छतेशी संबंभधत आजार ्हे 
मतृयचेू एक म्हत्वाचे कारण आ्ेह. 
योगय दजा्ग नसलेले पाणी, आरोगय 
आभण स्वच्छतेचा अभा्व यामळेु  
उद्भ्वणाऱया आजारामळेु, दर भद्वशी 
800 बालके मतृयमुखुी पडतात.
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सामानजक उत्तरदानयतवाखाली सहभागी 
झाल.ेमलुांमिे लहािपणापासिूच 
सवच्छता आनण आरोगय नवषयक सवयी 
नबंबवणयासाठी सवच्छता या नवषयावर 
रेखाटि सपिफेसारखया सपिादू आयोनजत 
करणयात आलया.     

2017-18  मिे आगंणवाडी 
कें द्रात 70,000 सवच्छता गृह े
बांिणयात आली आनण 20,000 
आगंणवाडी कें द्रात सवच्छ पाणयाची 
सोय करणयात आली. चाईलड केअर  
इनंसट्टयटु सवच्छ करणयात आली आनण 
सवच्छतागृहांची सोय करणयात आली.
तयाचप्रमाण े2018- 19 या वषादूतही 
70,000 आणखी सवच्छतागृह े
बांिणयात आली आनण 20,000 
सवच्छ पाणयाचया सनुविा निमादूण 
करणयात आलया.मंत्ालयाकडे उपलबि 
आकडेवारीिसुार, 2018 पयांत 
9,29,339 आगंणवाडी कें द्रांिा 
सवच्छता गृह सनुविा उपलबि आह.े 

सवच्छ भारत सकंलपिे अंतगदूत 
मलुीसंाठीही कायदूकम आयोनजत 
करणयात आल.ेआरोगयदायी सवयंपाक 
आनण पद्धती यावरची प्रातयनक्के 
दाखवणयात आली. देशातलया चाईलड 
केअर इनंसट्ट्मूिलया, मलुांमधये, 
आरोगय आनण सवच्छतेनवषयी महतव 
पटवणयासाठी देशवयापी कायदूकम 
आयोनजत करणयाच े उनद्दष्ट मंत्ालयािे 
साधय केल ेआह.े

मंत्ालयािे, 15 सपटेंबर 2018 
ते 2 ऑकटोबर 2018 या काळात 
सवच्छता ही सवेा ही मोहीम आयोनजत 
केली असिू सवच्छता पंिरवडयात 
आयोनजत करणयात आललेया सवच्छता 
कायदूकमाप्रमाणचे यामधये कायदूकम 
राबवणयात आल.ेसरकारी ससं्ा आनण 
आगंणवाडी कें द्राप्रमाण े मंत्ालयाशी 
सबंंनित इतर घटकांमधये सवच्छता 
राखण े आनण तयाद्ारे जासतीत जासत 
मनहला आनण बालकांपय ांत पोहोचण े 

हा याचा उद्देश आह.े चाईलड केअर  
इनंसट्टयटु आनण  आगंणवाडी ही 
ग्रामीण भारतातली माता आनण बालके 
यांचयाशी जवळ जवळ दररोज सवंाद 
सािला जातो अशी कें द्रे आहते आनण 
महणिूच सवच्छतेबाबत जागृतीचा प्रसार 
करणयासाठी आनण सवच्छतेचा सदंेश 
देणयासाठी  ही िोडल कें द्रे ठरली 
आहते. ग्रामीण भागातलया नस्तया दीघदू 
काळापासिू, मानसक पाळी दरमयाि 
अिारोगयकारक प्र्ांमळेु त्ास सोसत 
आहते, ह ेलक्ात घेऊि या काळातलया 

सवच्छतेबाबत अनभयाि आनण या 
काळासाठी आरोगयकारक सानहतयाच े
वाटप करणयात आल.े या प्र्ांचा 
मनहलांवर शारीनरक आनण मािनसक 
असा दोिही बाजूंिी प्रभाव राहतो.
मानसक पाळी दरमयािचया सवच्छतेबाबत 
मनहलांमधये जागृती करणयासाठी, 
मंत्ालयािे नवशषे लक् परुवल.े 
सवच्छता ही सवेा अनभयािादरमयाि 
2018 मिे, आय सी डी आनण 
आगंण वाडी सनेवका, ग्राम सतरावरचया 
श्मदािात सहभागी झाल.े सवच्छता 
ही प्रतयेकाची जबाबदारी आह ेही बाब 
प्रतयेकाचया मिावर ठसवणयासाठी 
मंत्ालय प्रयत्नशील रानहल.े यासाठी 
सवच्छतेबाबत  श्मदािासारखया 
उपकमांिा प्रोतसाहि देणयात आल.े

मंत्ालयािे श्मदाि या आगळया 
उपकमाद्ारे, मंत्ी ते आगंणवाडी सनेवका 
सतरापय ांत, घर आनण पनरसरापासिू 
कायादूलयापयांत सवच्छता कायदूकम 
राबवणयात आल.े जितेिे श्मदािासाठी 
पढेु  यावे यासाठी मंत्ालयातल े
अनिकारी आवाहि करणयाबरोबरच 
प्रोतसाहिही देत आहते.

बालकांसाठी मिोरंजिातमक पद्धतीिे 
सवच्छतेचा सदंेश देणयासाठी कळसतू्ी 
बाहलुयांच ेखेळ, नभत्तीनचत्,े प् िा्टय 
यासारखे कायदूकम आयोनजत करणयात 
येत आहते.यामळेु तयांिा या बाबत रुची 
निमादूण होते आनण तयांिा ते समरणात 
ठेवणयासाठीही सोप ेराहते. 

उघडयावर शौचापासिू मकु्ीसाठी, 
सरकार, लोक प्रनतनििी, पीआरआय, 
प्रसार माधयमे महतवाची भनूमका बजाव ू
शकतात, तयामळेु ह े उनद्दष्ट साधय 
करणयासाठी तयांिी एकत् यायला 
हवे. देशातलया सवच्छता नवषयक 
त्टुीचंी दखल घेणयाच,े देश, राजय 
आनण वैयनक्क सतरावर महतव 
अिोरेनखत करणयाचा एक स्तोत महणजे 
आगंणवाडी. उघडयावर शौचापासिू 
मकु्ीसाठी, मंत्ालय, राजय आनण 
नजलहा सतरावरचया प्कांशी समनवय 
ठेविू काम करत आह.े जया नठकाणी, 
भाडे भरूि आगंणवाडी कें द्रे भरवली 
जातात अशा नठकाणी, पकके सवच्छता 
गृह िसलयास तयासाठी जवळचया 
शाळांचा उपयोग करणयाचा मंत्ालयाचा 
प्रयत्न आह.े यामळेु, आगंणवाडी कें द्रांिा 
चांगलया दजादूची सवच्छता गृह ेउपलबि 
होतील. मनहला आनण बालकांसाठी 
सवच्छता आनण आरोगय याबाबतची 
प्रातयनक्के आयोनजत करणयासाठी, 
मंत्ालयािे पढुाकार घेतला असिू, 
जागनतक आरोगय सघंटिेचया  तंत्ािसुार 
हात िणुयाची प्रातयनक्के, पोषण मनहिा, 
सवच्छता ही सवेा, सवच्छता पंिरवडा 
यामधये दाखवणयात आली.

ग्ामीण भागातलया भस्तया दीघ्ग 
काळापासनू, माभसक पाळी दरमयान 
अनारोगयकारक प्रथांमळेु त्ास 
सोसत आ्हेत, ्हे लक्षात घेऊन या 
काळातलया स्वच्छतेबाबत अभभयान 
आभण या काळासाठी आरोगयकारक 
साभ्हतयाचे ्वाटप करणयात आले. 
या प्रथांचा मभ्हलां्वर शारीभरक 
आभण मानभसक असा दोन्ही 
बाजूंनी प्रभा्व रा्हतो.माभसक 
पाळी दरमयानचया स्वच्छतेबाबत 
मभ्हलांमधये जागतृी करणयासाठी, 
मंत्ालयाने भ्वशेि लक्ष परु्वले. 
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दानरद्य आनण कुपोषणामळेु, 
नशश ु आनण बालकांिा, नवशषेतः 
अपऱुया वजिाचया बालकांिा अनतसार 
आनण नयमुोनिया यांचा िोका वाढतो 
आनण यामळेु मृतय ू ओढवणयाची 
शकयताही वाढते.कुटुंबांची हलाखीची 
आन द्ूक नस्ती,मनहलांमिली  अलप 
साक्रता,मातेची पोषणनवषयक 
समुार  नस्ती,बाल नववाह,मोठे कुटुंब 
आनण आरोगय नवषयक अपऱुया 
सवेा यामळेु,माता आनण बालकांचया 
आरोगयाला मोठा िोका  उद्भवत 
असलयाच े  लोकसखंया आनण 
आजाराबाबतचया अभयासात आढळिू 
आल ेआह.ेमाता आनण बालक यांचया 
आरोगयाशी सबंंनित  मोठया प्रमाणात 
आन द्ूक- सामानजक तसचे आतंर राजय 
असमािता आढळत असलयाचहेी या 
पाहणीत िमदू करणयात आल े आह.े
भारतात 5 वषादूखालील बालकांमधये 
अनतसारामळेु मृतयमूखुी पडणाऱया 
बालकांच े प्रमाण जासत असलयामागे 
उघडयावर शौच करणयाची प्र्ा 
असलयाची जाणीव मोठया प्रमाणात 
झाली आह.े वारंवार अनतसाराची 
लागण होऊि अशक् झाललेी बालके 
कुपोषण, नयमुोनिया आनण वाढ खरूटण े
याला बळी पडणयाची जासत शकयता 
असते. ग्रामीण भारतात, बालकांमिल े
नवशषेतः समाजातलया वंनचत 
वगादूतलया बालकांमिल े कुपोषण ही 
सािारणपण ेआढळणारी समसया  आह.े
बालकांमिलया कुपोषणाची समसया कमी 
करणयासाठी  आनण पोषण ससंाििांची 
निनमदूती आनण चालिा देणयासाठी 
मंत्ालयािे पोषण अनभयाि सरुु केल े
आह.े भारतात माता आनण बालक पोषण 
नवषयक सिुारणा घडवणयासाठी पोषण 
उनद्दष्टाची अंमलबजावणी करणयासाठी 
मंत्ालय  ततपर आह.े खरुटी वाढ,रक् 
अलपता,कमी वजिाची बालके, कुपोषण 
यांच ेप्रमाण कमी करणयासाठी मंत्ालय 
कसोशीिे प्रयत्न करत आह.े नियोनजत 
उनद्दष्ट साधय करणयासाठी, मंत्ालयािे 

समनवय साित, उत्तम देखरेख 
राखणयाची खातर जमा केली आह.े 
तयाच बरोबर वेळेत कृती करणयासाठी 
जागृतही केल.े आह,े राजयांिा आनण 
कें द्र शानसत प्रदेशांिा, प्रोतसाहि आनण 
मागदूदशदूिही केल ेआह.े गरोदर मनहला 
आनण बालकांचया पोषणाच ेमहतव, आशा 
कायदूकतयादू, एएिएम आनण आगंणवाडी 
सनेवका जितेपय ांत पोहोचवत आहते.    
तप्रिाि, पये जल आनण सवच्छता 
मंत्ालयाचया निदफेशािसुार,मनहला आनण 

बाल नवकास मंत्ालयािे सवच्छता हाती 
घेतली असिू यामधये सकीय ससं े्प्रमण े 
ह ेमंत्ालय  काम करत आह.ेसवच्छता, 
मनहला आनण बालकांचया आरोगयाशी 
े्ट निगडीत असिू मनहला आनण नशश ु

मृतयचूया समसयेशी सबंंनित आह.े 
मनहला आनण बालकांिा सवच्छता 
आनण सरुनक्त वातावरणाबाबत जागृत 
करूि उत्तम आरोगय आनण सवच्छतेप्रती 
तयांचयात जाणीव रुजवणयासाठी 
मंत्ालयािे महतवाची भनूमका बजावली 
आह.े

समाजात वतदूिातमक बदल 
घडविू आणणयात मनहला सकीय 
भनूमका बजाव ू शकतात.बालकांचया 
सामानजकीकरणाचया प्रनकयेत तयांची 
महतवाची भनुमका असते. ससंकृती,परंपरा 

आनण इनतहास एकाकडूि दसुऱयाकडे 
सकंनमत करणयात तयांची महतवाची 
भनूमका मािली  जाते. बालकांचया 
मिाचया  जडणघडणीला तया आकार 
देतात.िवा जीव जनमाला घालणयाची 
सृजि क्मता तयांचयात असते. तयाच 
बरोबर ससंकृती निमादूण क्मताही 
तयांचयाकडे असते. महणिूच मंत्ालयािे 
माता आनण बालक या दोघांचयाही उत्तम 
आरोगयाची खातरजमा करणयासाठी, 
सरुनक्त आनण आरोगयदायी वातावरण 
निमादूण करणयासाठी वयापक योगदाि 
नदल ेआह.े 

भारत सांसकृनतक नवनवितेच ेआगळे 
दशदूि घडवत असिू वेगवेगळया 
ससंकृती आनण नवचारिारेच ेलोक इ े् 
सलोखयािे आनण शांततेिे िांदतात.
भारतीय समाजाचया प्रतयेक भागात, 
प्रतयेक ससंकृतीत वेगवेगळया 
परुाणक्ा, दंतक्ा आहते. अिेक 
नियम ह े बऱयाचदा मनहलांसाठी 
असतात. तयामळेु मनहला आनण 
बानलका तयाच े लक्य ठरतात. महणिू 
भारतात खऱया अ्ादूिे िोरणातमक 
उपाय योजिांची अंमलबजावणी 
करण े ह ेआवहािातमक आह.े नवशाल 
लोकसखंया, वैनवधयपणूदू ससंकृती आनण 
नवचार िारा तयामळेु प्रतयेक वयक्ीपयांत 
पोहोचण े ह े मंत्ालयासाठी आवहािच 
आह.े बाल आनण माता मृतय ूदर कमी 
करणयाच े उनद्दष्ट साधय करणयासाठी 
आनण मनहला आनण बालकांिा 
सरुनक्त आनण आरोगयपणूदू वातावरण 
परुवणयासाठी, मंत्ालय, राजय आनण 
नजलहा प्कांमार्दू त अ्कपण े कायदू 
करत आह.े

nnn

लखेक कें द्र सरकारचया मनहला आनण 
बालनवकास मंत्ालयाच ेसनचव आहते.
ई मेलः secy.wcd@nic.in

समाजात ्वत्गनातमक बदल 
घड्वनू आणणयात मभ्हला सक्रीय 
भभूमका बजा्व ूशकतात.बालकांचया 
सामाभजकरीकरणाचया प्रभक्येत 
तयांची म्हत्वाची भुभमका असते. 
संसकृती, परंपरा आभण इभत्हास 
एकाकडनू दसुऱयाकडे संक्भमत 
करणयात तयांची म्हत्वाची भभूमका 
मानली  जाते. बालकांचया मनाचया  
जडणघडणीला तया आकार देतात.
न्वा जी्व जनमाला घालणयाची 
सजृन क्षमता तयांचयात असते. तयाच 
बरोबर संसकृती भनमा्गण क्षमता्ही 
तयांचयाकडे असते.
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मिषुयाला सवतःचा नवकास 
सािणयासाठी भगवद्ीतेिे जया 

मलूयांची जपणकू करायला सांनगतली 
आह ेतयातील एक मलूय आह े- ‘शौचम्’ 
महणजे सवच्छता. याचा उललखे 
भगवद्ीतेचया १३वया अधयायात 
येतो. शौच राखलयामळेु मि शदु्ध होते, 
समािािाचा लाभ होतो, इदं्रीयांवर नवजय 
नमळतो आनण आतमसाक्ातकारासाठी 
योगयता येते. देहाला, मिाला आनण 
आतमयाला सनुस्तीत राखणयासाठी 
आपलया समृद्ध ससंकृतीिे आनण मलूय 
ससं े्िे अंतगदूत आनण बाह्य सवच्छतेला 
अतयंत महतव नदल ेआह.े आपण जया 
भारतीय ससंकृतीत जनमाला आलो 
आनण वाढलो नत े् शनुचता ह ेदेवतवाच े
लक्ण असलयाच ेयगुाियुगुे मािणयात 
येते. िागनरकांचया आरोगयावरच देशाच े
आरोगय अवलंबिू असते ह े सतय 
आह.े वैयनक्क आरोगय राखणयासाठी 
सवच्छता हा घटक सवादूत महतवाचया 
घटकांपकैी एक आह े ह े ही नततकेच 
खरे आह.े जोपयांत सवदूसामानय जिता 
सवच्छता मोनहमेत सहभागी होत िाही 
आनण सवच्छतेला एका चळवळीचया 
सवरूपात आणत िाही तोपय ांत 
सरकारिे साकारललेया सवच्छता 
मोहीमेचा अपनेक्त पनरणाम नदसणार 
िाही.  सवच्छ भारत अनभयािमधये 
प्रतयेकािे भाग घयावा महणिू माििीय 
पंतप्रिािांिी २ ऑकटोबर २०१४ 
रोजी आवाहि केल.े आज खरोखरच 
सवदू वयोगटातिू, आनण समाजाचया सवदू 
्रातिू सवच्छ भारत अनभयािमधये 
प्रचडं प्रमाणावर लोकसहभाग नदसिू 

येत आह.े पंतप्रिािांिी साकारललेी 
कलपिा प्रतयक्ात येतािा नदसत आह.े  

काही उनद्दष्टांिा भारतीय नशक्ण 
ससं े्मधये िेहमीच महतवाच े मािणयात 
आल ेआह.े वयावसानयक स्ाि निमादूण 
करणयासोबतच मलुाचया/मलुीचया 
सपंणूदू क्मतांचा नवकास घडविू आणण,े 
सवाांसोबत ससुवंाद ठेवत जीविाकडे 
बघणयाचा समतोल दृष्टीकोि राखण ेही 
उनद्दषे्ट तयापकैी आहते.  समकालीि 
जगाशी जळुविू घेणयाचया प्रकीयेसाठी 
नशक्णाची मदत होते, इतकेच िाही 
तर भनवषयातलया आवहािांिा तोंड 
देणयासाठी नशक्णामळेुच मलुाची तयारी 
होते.  मलुाचया जडणघडणीचया काळात 
तयाला आपलया समृद्ध ससंकृतीची 
ओळख करूि नदली की तयाला तयाचया 
मळुाशी सहज जोडता येते आनण 
सांसकृनतक मलूये सहज आतमसात 
होतात. कारण मलूये ही नशकवणयासाठी 
िसिू जगणयासाठी असतात.  कोवळया 
मिांिा  समाजासोबत सदुृढ आनण 
समतोल सबंंि ठेवता आल ेपानहजेत. 
यासाठी लहाि मलुांिा आजबूाजचूया 
वातावरणाला नवनवि सवरूपात सामोरे 
जाणयाचा अिभुव नमळाला पानहजे. ही 
मलूये नज े् जगली जातात आनण नज े् 
ती आतमसात करणयासाठी उपलबि 
असतात नत्ला अिभुव मलुांिा 
नमळाला पानहजे.

देशातलया आनण परदेशातलया 
१,१९० पके्ा अनिक शाळा सहभागी 
असललेी सघंटिा महणजे केनद्रीय 
नवद्ालय सघंटिा (के.वही.एस.्) होय. 

स्वच्छ भारत अभभयान आभण केंभद्रय भ्वदालये
-संतोि कुमार माल

जोपययंत स्व्गसामानय जनता 
स्वच्छता मोभ्हमेत स्हभागी ्होत ना्ही 
आभण स्वच्छतेला एका चळ्वळीचया 
स्वरूपात आणत ना्ही तोपययंत 
सरकारने साकारलेलया स्वच्छता 
मो्हीमेचा अपेभक्षत पभरणाम भदसणार 
ना्ही.  स्वच्छ भारत अभभयानमधये
प्रतयेकाने भाग घया्वा म्हणनू 
माननीय पंतप्रधानांनी २ ऑकटोबर 
२०१४ रोजी आ्वा्हन केले. आज 
खरोखरच स्व्ग ्वयोगटातनू, आभण 
समाजाचया स्व्ग थरातनू स्वच्छ 
भारत अभभयानमधये प्रचंड प्रमाणा्वर 
लोकस्हभाग भदसनू येत आ्ेह. 
पंतप्रधानांनी साकारलेली कलपना 
प्रतयक्षात येताना भदसत आ्ेह.

पायाभरणी
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मलुांिा गणुवत्तापणूदू नशक्ण देणयासाठी 
शालये नशक्ण यंत्णलेा ही सघंटिा 
गती देते. यामधये १ ली ते १२ 
वी पयांतचया सवदू ्रातलया मलुांचा 
सहभाग आह.े यामधये मलुांचा सदुृढ 
आनण समतोल नवकास वहावा महणिू 
तयांिा आपलया समृद्ध मलूय यंत्णशेी 
जोडणयावर भर देणयात येतो. पदयात्ा, 
सपिादू, भारत सकाऊट आनण गाईड 
यासारखया नवनवि कायदूकमांद्ारे लोक 
जागृती निमादूण करूि समाजातलया 
सवाांपय ांत पोहोचणयासाठी नवनवि 
उपकम के.वही.एस.् द्ारे राबनवणयात 
येतात. यामळेु सवच्छता आनण वैयनक्क 
सवच्छता यानवषयी लोकांमधये जाणीव 
जागृत करणयात येते. सवच्छ भारत 
चळवळीत नवनवि कायदूकमांद्ारे आनण 
नवनवि वयासपीठावरूि नवद्ारयाांिा, 
नशक्कांिा आनण पालकांिा के.वही.
एस.् िे सहभागी करूि घेतलयामळेु 
मलुचे सामानजक सवच्छतेची दतू ठरली 
आहते. 

सवच्छता अनभयािाला के.वही.
एस.् िे शालये उपकमांचाच एक 
भाग बिनवलयामळेु मलुांसाठी सवच्छता 
अनभयाि ही एक शकै्नणक घटिा 
बिली आह.े 

l शालये मािनसकतेमधये आता 
सवच्छता रूजली आह.े 

l अभयासकमाशी जोडलयामळेु हा 
शाळेचया दैिंनदि कायादूतलाच 
एक भाग झाला आह.े नचत्पट 
प्रदशदूि, नचत्कला सपिादू, निबंि 
लखेि सपिादू, िाटके, नवनवि 
अनभयािे इतयादी कायदूकम ह े
एकाच नदवसापरुते िाही तर 
नियमीत सवरूपात शाळांमधये सरुू 
असतात. 

l सवच्छतेची  कलपिा नवद्ा्थी तयांचया 
कुटुंबापय ांत आनण शजेाऱयांपय ांत 
पोहोचवतात. यामळेु शाळेचया 
अशा कायदूकमात समाजातलया 
सवाांची उपनस्ती नदसिू येते. 
सवच्छता अनभयािातल े नवद्ा्थी 
र्क् तयांचया कुटुंबापरुतीच 
सवच्छतेची जाणीव निमादूण करतात 
अस ेिसिू ते समाजातही सवच्छता 
दतू महणिू काम करतात. 

l केंनद्रय नवद्ालय एर््. आर.्आय्. 
डेहराडूि या शाळेला वषदू २०१६ 
चा सवादूनिक सवच्छ सरकारी 
शाळेसाठीचा ‘राष्ट्रीय सवच्छता 
परुसकार’ माििीय पंतप्रिािांचया 
हसते प्राप्त झाला. 

केंनद्रय नवद्ालयामधये ‘सवच्छ 
भारत’ अनभयाि सपंणूदू बांनिलकीिे 
चालनवणयात येत आह.े वषदू २०१४ 
पवूथी आमचया शाळा जशा होतया 
तयाचया तलुिेत तया आता जासत सवच्छ 
झालया आहते, इतकेच िाही तर जासत 
नहरवयागारही झालया आहते. 

पयादूवरण साक्रता वाढावी महणिू 
साक्रतेसोबतच वृक् लागवडीवरही 
के.वही.एस.् भर देत आह.े 

l सेंटर र्ॉर सायनस ऍणड एनवायरमेंट 
(सी. एस.् ई.) यांचा हरीत शाळा 

 पदयात्ा, सपधा्ग, भारत 
सकाऊट आभण गाईड यासारखया 
भ्वभ्वध काय्गक्मांविारे जन जागतृी 
करून समाजातलया स्वायंपययंत 
पो्होचणयासाठी भ्वभ्वध उपक्म 
के.व्ही.एस.् विारे राबभ्वणयात 
येतात. यामळेु स्वच्छता आभण 
्वयैभक्क स्वच्छता याभ्वियी 
लोकांमधये जाणी्व जागतृ करणयात 
येते. स्वच्छ भारत चळ्वळीत 
भ्वभ्वध काय्गक्मांविारे आभण भ्वभ्वध 
वयासपीठा्वरून भ्वदारयायंना, 
भशक्षकांना आभण पालकांना के.व्ही.
एस.् ने स्हभागी करून घेतलयामळेु 
मलुेच सामाभजक स्वच्छतेची दतू 
ठरली आ्ेहत.

१. (कायदूमगि नवद्ा्थी - केंनद्रय नवद्ालय एर््. आर.्आय्. डेहराडूि)

२. श्ी. सतंोष कुमार माल, आयकु्, के.वही.एस.् आनण श्ीमती चारू शमादू, मखुयाधयानपका केंनद्रय नवद्ालय एर््. आर.्आय्. डेहराडूि 
– माििीय पंतप्रिािांकडूि परुसकार नसवकारतािा, सोबत उपनस्त – श्ी. वेंकयया िायडू, ततकालीि शहर नवकास मंत्ी, भारत सरकार.)
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कायदूकम (ग्रीि सकूल प्रोग्रमॅ, जी. 
एस.् पी.) आह.े नसद्धांत आनण 
पाठयपसुतके यांचया पलीकडे 
जाऊि शाळांिी ‘प्रतयक् कायदू’ 
करणयावर भर द्ावा महणिू हा 
शकै्नणक कायदूकम आखणयात 
आला आह.े 

l या कायदूकमांमधये शाळांिा िैसनगदूक 
साििसपंत्तीचा लखेाजोखा घेता 
येतो, पयादूवरण वयवस्ापक महणिू 
सवतःची भनूमका तपासणयासाठी 
कायदूपद्धती परुनवणयात येते 
आनण या लखेा पनरक्णातिू जया 
कमतरता आढळतील तया भरूि 
काढायला मदत होते. 

l जया शाळा अहवाल सादर 
करतात तयांच े मािांकि करूि 
कामनगरीिसुार तयांिा प्रमानणत 
करणयात येते. शाळांिी परुनवललेया 
मानहतीचया आिारे प्रनतसाद देणयात 
येतो. 

l २०१५ पासिू ऑिलाईि 
लखेापनरक्णाला सरुवात झाली. 
तेवहापासिू यामधये िोंदणी 
करणाऱया शाळांचया सखंयेत सतत 
वाढ होत आह.े 

l वषदू २०१५ मधये ३२९ शाळांिी 
या कायदूकमासाठी िोंदणी केली, 
२०१६ मधये ७३६ शाळांिी 
आनण २०१७ मधये ८५८ 
शाळांिी िोंदणी केली. 

l सपंणूदू भारतात एकूण ५४ हरीत 
शाळा आहते. तयामधये १८% 
कें द्रीय नवद्ालये आहते. 

l दरवषथी नकमाि एक तरी जी. 
एस. पी. पानरतोनषक केनद्रीय 
नवद्ालयाला नमळते.

l के.वही. ओ्टटापलम् आनण 
के.वही. पािगोडे या शाळांिी 
‘बदल घडवणारे’ या श्णेीत स्ाि 

नमळवल े आह.े (ही िवी आनण 
प्रनतष्ीत श्णेी असिू भारतातलया 
र्क् ४ शाळांिा यात स्ाि 
नमळाल ेआह,े तयातील २ के.वही. 
आहते.) पयादूवरणामधये आपला 
ठसा उमटविू महतवाचया सिुारणा 
घडविू आणलयाच े निदशदूिाला 
आल े की शाळांिा या श्णेीत 
स्ाि नमळते. वषदू २०१७-१८ 
साठी हरीत परुसकार नमळाललेया 
या दोि शाळांच ेयोगदाि याप्रमाण े
आह े– 

कें द्रीय भ्वदालय, आमषी कॅनटोनमेंट, 
पानगोडे, केरळ –

l हरीत वेष्टि – शाळेच े ५० 
टककयांपके्ा जासत क्ेत्र्ळ 
नहरवेगार झाल ेआह.े 

l हवा – शाळेचया एकूण 
लोकसखंयेपकैी ७१ टकके लोक 
वाहतकुीसाठी नटकाऊ पयादूयांचा 
वापर करतात. ८ टकके लोक 
पायी चालण,े सायकलचा वापर 
करण े अस े प्रदषूणरहीत पयादूय 
वापरतात. 

l कचरा – शाळेतला कचरा 
शाळेचया जैवइिंि प्रकलपासाठी 
उपयोगात आणला जातो. यामळेु  
इिंिवायचूा परुवठा नियमीत 
होणयाची खात्ी होते. शाळेिे 
आपलया आवारात पलसॅटीकवर 
सपंणूदू बंदी आणली आह.े 

l पाणी – नवनवि नठकाणी चर खणिू 
पावसाच े पाणी जनमिीत मरुवल े
जाते. काही पाणी शजेारचया 
जंगलात वाहिू जाऊ नदल ेजाते, 
नत्िू ते करमणा िदीला नमळते. 

कें द्रीय भ्वदालय ओटटापलम,् 
केरळ –

l ऊजादू – एक वषादूचया 
कालाविीतलया उजादू बचतीची 
शाळेिे िोंद केली आह.े शाळेचया 

प्रशासकीय नवभागासाठी सौर 
उजफेचा वापर केला जातो. शाळेत 
जैव इिंि प्रकलप उभारला आह.े 
५० नकलो कचरा साठवणयाची 
क्मता असललेा हा प्रकलप 
सािारणपण े१० नकलो इिंिवाय ू
निमादूण करतो.

l हवा – शाळेतील लोकसखंयेचया 
र्क् १ टकका लोक खाजगी 
वाहिे वापरतात. 

l कचरा – ‘कमीत कमी कचरा 
करण’े या ततवाचा शाळेत अवलंब 
केला जातो. प्रा्नमक शाळेत 
कचऱयासाठी दोि वेगवेगळे डबे 
वापरणयाची पद्धत अवलंबली 
जाते. कचऱयाच े वगथीकरण 
करूि जमा करणयासाठी दररोज 
शवेटचया तासातील पाच नमिीटे 
नदली जातात. 

l पाणी – पावसाच े पाणी 
साठवणयासाठीचया जनुया 
यंत्णचे े ितूिीकरण केल े आह.े 
जनमिीखाली टाकी बांििू तयात 
पागोळयांच ेपाणी जमा केल ेजाते. 
अस े साठवलले े पाणी शाळेचया 
शौचालयाचया वापरासाठी, र्रशी 
पसुणयासाठी आनण बागकामासाठी 
वापरल ेजाते. 

आय.् जी.बी. सी. यांची ्हरीत 
शाळा सपधा्ग –

l भारतीय हरीत रचिा पनरषदेतर्फे  
(इडंीयि ग्रीि नबलडीगं कौननसल 
- आय्. जी.बी. सी.) आयोनजत 
सपिाांमधये के.वही.एस.् भाग 
घेतात. या सपिफेतलया नवजेतयांिा 
रोख पानरतोनषके नदली जातात. 
प्र्म नवजेतयाला ३.५ लाख 
रूपये, नद्तीय नवजेतयाला २.५ 
लाख रूपये तर तृतीय नवजेतयाला 
२ लाख रूपये देऊि परुसकृत 
केल ेजाते. 
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l के. वही. ए. एर््. एस.् बेगमपटे 
या शाळेला वषदू २०१५ मधये 
प्र्म पानरतोनषक नमळाल.े

l वषदू २०१६ मधये के. वही. 
सकेटर - २ आर.् के. परुम् 
या शाळेिे देशातलया ३०७ 
प्रनतसपिथी शाळांतिू प्र्म कमांक 
पटकावला. 

l के. वही. आय. आय. टी. 
कािपरूला वषदू २०१७ मधये 
प्र्म परुसकार नमळाला. 

सवच्छता, शदु्धता, वैयनक्क 
सवच्छता आनण पयादूवरणाच े आरोगय 
याबाबत वयापक दृष्टीकोि यावा महणिू 
के.वही.एस.् िे अिेक कायदूकम सरुू 
केल े आहते. ह े कायदूकम शाळेचया 
आवारात आनण शाळेबाहरे अशा दोनही 
नठकाणी चालतात. सवाांच े आरोगय 
चांगल े रहावे यासाठी या कायदूकमांिा 
शाळेचया नियमीत कायदूकमांमधये 
समानवष्ट करणयात आल ेआह.े यातील 
काही महतवाच ेपढुाकार अस ेआहते – 

l कचरा टाकणयाचया बाबतीत 
प्रतयेक शाळेमधये जाणीव निमादूण 
केली आह.े जो कचरा नवघटिशील 
असले तो शाळेचयाच आवारात 
खडडे खणिू जैव नवघटिासाठी 
ठेवला जातो आनण तयातिू खत 
तयार करूि शाळेचया बागेसाठी 
वापरल ेजाते. 

l अनि वाया जाऊ िये याबाबत 
नवद्ारयाांमधये जाणीव निमादूण केली 
आह.े उरलले ेअनिपदा द्ू निनचित 
केललेया जागीच टाकल ेजातात.

l मलुीचंया वैयनक्क सवच्छतेबाबत 
नवशषे काळजी घेतली जाते. 
सवच्छता आनण आरोगय यानवषयी 
सवाांसाठी तजांची सत् े आयोनजत 
केली जातात. 

l पलसॅटीकचा वापर कमीतकमी 
केला जातो. काही शाळा 

पलसॅटीकमकु्ही झालया आहते.

l जयेष् नवद्ारयाांिी वापरूि झाललेी 
पसुतके कनिष् नवद्ारयाांिा भेट 
द्ावीत महणिू तयांिा प्रोतसाहि नदल े
जाते. यामळेु दोि लाभ होतात. 
आपल े पसुतक दसुरा वापरणार 
आह ेह ेलक्ात आलयावर पसुतके 
वयवनस्त वापरली जातात आनण 
सवच्छ ठेवली जातात. पसुतकांची 
मागणी कमी झालयािे झाडे 
वाचतात.

l वषदू २०१६-१७ मधये 
जयेष् वगादूतलया नवद्ारयाांिी 
२,५८,३८५ पसुतके कनिष् 
वगादूतलया नवद्ारयाांिा आनण 
ग्रं् ालयाला नदली. यामळेु 
जवळपास ५१.६७७ टि कागद 
वाचला आनण पयादूयािे ८७४ 
झाडे वाचली. 

l वषदू २०१७-१८ मधयेही ह े
अनभयाि चाल ू रानहल.े यावषथी 
नवद्ारयाांिी ५,०४,६७९ पसुतके 
भेट नदली. तयामळेु १००.९३५ 
टि कागद वाचला आनण १७१६ 
झाडे वाचली. 

l वाढनदवसाला वृक्ारोपण 
करणयासाठी मलुांिा प्रवृत्त केल े
जाते. शाळेत येणाऱया पाहणुयांिाही 
पषुपगचु्छ नकंवा रु्ल ेभेट देणयापके्ा 
रोप ेभेट नदली जातात. 

l मलुांमििू उत्तम िागरीक घडावे 
या हतेिूे तयांिी उजादू बचत करावी 
महणिू प्रयत्न केल ेजातात. याही 
उपकमाला गती नमळत आह.े 

l शाळेतलया खोलया वापरात 
िसतील तेवहा नदवे आनण पंखे बंद 
करायची सवय मलुांिा लागली 
आह.े 

l पारंपारीक उजफेवरच े अवलंबि 
कमी करूि ऊजादू वाचवली जाते. 
या कामाचया पनहलया टपपयात 
२७३ के.वही. एस.् मधये सौर 
यंत्णा बसनवणयात आली आह.े. 
नदलली, नबहार, आसाम, नत्परुा, 
किादूटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 
आनण आधं्र प्रदेश या राजयांमधये 
ही यंत्णा बसनवणयात आली आह.े  
नदललीमिील १२ के.वही. मधये 
सौर पिॅल बसनवणयाच ेकाम पणूदू 
झाल े आह.े  के.वही.एस.् मधये 
आतापयांत ५४,४१९ पारंपारीक 
बलब / ्टयबू लाईट बदलिू एल्. 
ई. डी. लाईट लावल ेआहते. तसचे 
९४८ सौर नदवे बसनवणयात आल े
आहते. ही प्रकीया सरुूच आह.े 

l पावसाच े पाणी साठनवणयासाठीची 
प्रकीया सदु्धा सधयाचया शाळांचया 
इमारतीत सरुू आह.े शाळेचया 
एकूण ७५५ कायमसवरूपी 
इमारतीपंकैी २३१ इमारतीत 
ही यंत्णा नवकनसत केली आह.े 
उरललेया इमारतीत ह ेकाम सरुू 
आह.े िवीि बांिलया जाणाऱया 
सवदू शाळांचया इमारतीत पावसाच े
पाणी साठनवणयासाठी आवशयक 
सनुविा देणयात येत आह.े 

पारंपारीक उजषे्वरचे अ्वलंबन 
कमी करून ऊजा्ग ्वाच्वली जाते. 
या कामाचया पभ्हलया टपपयात 
२७३ के.व्ही. एस.् मधये सौर 
यंत्णा बसभ्वणयात आली आ्ेह. 
भदलली, भब्हार, आसाम, भत्परुा, 
कना्गटक, म्हाराष्ट्र, उत्र प्रदेश 
आभण आधं्र प्रदेश या राजयांमधये 
्ही यंत्णा बसभ्वणयात आली आ्हे.  
भदललीमधील १२ के.व्ही. मधये सौर 
पॅनल बसभ्वणयाचे काम पणू्ग झाले 
आ्ेह.  के.व्ही.एस.् मधये आतापययंत 
५४,४१९ पारंपारीक बलब / टयबू 
लाईट बदलनू एल.् ई. डी. लाईट 
ला्वले आ्ेहत. तसेच ९४८ सौर 
भद्व ेबसभ्वणयात आले आ्ेहत.



54 55

³eespevee³eespevee

नाेव्हेंबर 2018

गेलया चार वषादूत के.वही.एस.् िे 
‘सवच्छता अनभयािा’ अंतगदूत आयोनजत 
केलले ेमहत्वाच ेकायदूकम खाली नदल े
आहते –

l के.वही.एस.् चया सवदू नवद्ारयाांिा, 
कमदूचाऱयांिा आनण अनिकाऱयांिा 
‘सवच्छता प्रनतजा’ देण.े

l शाळेच ेआवार आनण आजबूाजचूा 
पनरसर सवच्छ ठेवण.े

l सवच्छतेनवषयी िामांनकत वयक्ीचंी 
सरू्तथीदायक वयाखयािे आयोनजत 
करण.े

l सकाळचया सभेत वैयनक्क 
सवच्छतेची तपासणी करण,े 
तयाबद्दल प्रोतसाहि देण.े

l शाळेतील शौचालये सवच्छ 
रहावीत तसचे नवद्ारयाांिा आनण 
कमदूचाऱयांिा नपणयाच े पाणी 
उपलबि वहावे महणिू नवशषे मोनहम 
चालनवण.े

l शाळांमधये, मखुयालयात आनण 
आर.् ओ. मधये ‘सवच्छता 
पंिरवडा’ पाळण.े

l कें द्रीय नवद्ालयात सवच्छ आनण 
हरीत पयादूवरणावर भर देणयासाठी, 
वषदू २०१६-१७ पासिू नवभागीय 
पातळीवर ‘सवच्छ नवद्ालय 
परुसकार’ सरुू केल.े यामधये 
नर्रते चषक आनण रोख रककम 
देणयात येते. 

l शदु्धतेबाबत प्रश्नमंजषुा आयोनजत 
करण.े

l िरा नदि साजरा करण,े वातावरण 
बदलाबाबत कायदूकमात सहभागी 
होण.े 

l सवच्छता – यानवषयावर नचत् े
काढणयाची आनण रंगनवणयाची 
सपिादू आयोनजत करण.े

l ‘हरीत नदवाळी, सवच्छ नदवाळी’ 
मोनहम राबनवण.े

l १५ सपटेंबर २०१८ पासिू सरुू 
झाललेया ‘सवच्छता हीच सवेा’ या 
मोनहमेतलया सवदू पातळयांवर लोक 
सहभाग घेण.े 

के.वही.एस.् शी सलंगि सवाांिा 
बरोबर घेऊि सवच्छता अनभयािाची 
मोनहम के.वही.एस.् पढेु िेत आह.े 

एखादा नदवस नकंवा आठवडाभर 
साजरा केला आनण सपंला असा हा 
कायदूकम िाही. ही कायम सरुू राहणारी 
प्रकीया आह.े सपंणूदू कायदूकमाला 
शाळांचया यंत्णते समानवष्ट केलले े
आह ेआनण आता रोजचया वयवहाराचा 
तो एक भाग झाला आह.े मलुांचया 
जडण घडणीचया काळात तयांिा नवनवि 
कायदूकमात / कायादूत सहभागी करूि 
घेऊि सवच्छतेचा गणु तयांचया अंगी 
बाणवणयात येत आह.े यामळेु तयांचया 
मिावर कायमसवरूपी ससंकार घडणार 
आह ेआनण तयामळेुच ती खऱया अ्ादूिे 
सवच्छता दतू होणार आहते.

nnn

लखेक भारतीय प्रशासकीय सवेेतील 
अनिकारी असिू कें नद्रय नवद्ालय 
सघंटिेच ेआयकु् आहते.
ई मेलः  skmall1973@gmail.com

(सवच्छ शौचालय मोहीम – नभंतीवरील कलानिमथीती – केंनद्रय नवद्ालय. - ए.एर््.एस.् बोरझार, आसाम)
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मालवाहतकू आनण प्रवासी 
वाहतकुीसाठी रेलवेिे प्रवास 

करण,े हा एक सवादूत जासत नकर्ायतशीर 
आनण पयादूवरणसिेही असा पयादूय आह.े 
साततयािे वाढती लोकसखंया आनण 
प्रादेनशक पनरणाम लक्ात घेतही भारतीय 
रेलवे िेहमीच पयादूवरणाला नकमाि 
हािी पोहोचनवणाऱया उपाययोजिांप्रनत 
वचिबद्ध रानहली आह.े  

२ ऑकटोबर २०१९ पयांत सवच्छ 
भारताच ेसवपि पणूदू करणयाचया उद्देशािे 
भारत सरकारिे २ ऑकटोबर २०१४ 
रोजी, महातमा गांिीजीचंया १४५ वया 
जयंतीनिनमत्त ’सवच्छ भारत अनभयाि“ 
या राष्ट्रीय सतरावरील मोनहमेचा 
औपचानरक शभुारंभ केला. या राष्ट्रीय 
सतरावरील मोनहमेला अिसुरूि, रेलवे 
मंत्ालयािे रेलवे स्ािकांचा पनरसर 
आनण रेलवेगाडयांमिील सवच्छतेत 
सिुारणा करणयाचया उद्देशािे ’सवच्छ 
रेल, सवच्छ भारत“ मोनहमेचा शभुारंभ 
केला. 

भारतीय रेलवेची ८७०० रेलवे 
स्ािके असिू तयावरूि नदवसाला 
सरासरी १३००० रेलवेगाडया 
िावतात. सततची वददूळ/अतयंत गददी, 
बेसमुार वापर, रेलवे प्रवास करणाऱया 
आनण नवशषेत: महतवाचया स्ािकांवर 
दीघदूकाळ रेंगाळणाऱया प्रवाशांचया 
सवयी अशा सवदू घटकांमळेु ही स्ािके 
आनण रेलवेगाडयांची सवच्छता कायम 
राखण ेआनण तयात सिुारणा करण,े ह े
प्रचडं मोठे काम आह.े

’सवच्छ रेल, सवच्छ भारत“ 

अनभयािांतगदूत रेलवे मंत्ालयािे 
अिेक उपकम हाती घेतल े आहते, 
जयात पढुील बाबीचंा समावेश आह,े 
मात् सवच्छतेसाठीच े प्रयत्न तयापरुते 
मयादूनदत िाहीत. : (1) सवदू महतवाचया 
स्ािकांवर सवच्छतेच ेकाम आउटसोसदू 
करण;े (2) यंत्ाद्ारे सवच्छता करण े
शकय वहावे यासाठी र्लाटावरील 
र्रशीचा दजादू सिुारण;े (3) 
वेगवेगळया प्रकारचया कचऱयासाठी 
वेगवेगळया प्रकारच े कचऱयाच े डबे 
परुवण;े (4) सवच्छतेशी सबंंनित 
कामांवर देखरेख ठेवणयासाठी CCTV 
ची सोय करण;े (5) प्रवासी डबयांमधये 
बायो-टॉयल्ेटसची सोय करण;े (6) 
ग्राहकांचा अनभप्राय प्राप्त करणयासाठी 
’ग्राहक तकार“ निवारणा द्ू वेब पोटदूल 
आनण मोबाइल अँपलीकेशि नवकनसत 
करण;े (7) नवनवि स्ािकांवर 
सशलुक प्रसाििगृहांची सोय करण;े 
(8) प्रवासादरमयाि सवच्छतेची सवेा 
(OBHS) प्रदाि करण े, िामनिदफेनशत 
रेलवेगाडयांमधये कलीि माय कोच 
आनण कोच नमत् सवेा प्रदाि करण;े 
(9) ्टवीटरचया माधयमातिू पनहली 
२४ तास सनकय अशी लोक तकार 
निवारण यंत्णा सरुू करण े आनण 
प्रवाशांसाठी वैद्कीय, सरुक्ा आनण 
इतर आपतकालीि सहायय प्रदाि 
करणयाची तरतदू करण.े 

लांब पललयाचया काही निवडक 
रेलवेगाडयांमधये ‘Clean Train 
Station’ (CTS) अ्ादूत कलीि ट्ेि 
सटेशि अंतगदूत प्रवासाचया काही 
्ांबयांदरमयाि यंत्ांद्ारे सार्सर्ाई केली 

भारतीय रेल्वचेया स्वच्छतेत सधुारणा

- अालाेककुमार भत्वारी

२ ऑकटोबर २०१९ पययंत 
स्वच्छ भारताचे स्वपन पणू्ग 
करणयाचया उदिेशाने भारत सरकारने 
२ ऑकटोबर २०१४ रोजी, म्हातमा 
गांधीजीचंया १४५ वया जयंतीभनभमत् 
’स्वच्छ भारत अभभयान“ या राष्ट्रीय 
सतरा्वरील मोभ्हमेचा औपचाभरक 
शभुारंभ केला. या राष्ट्रीय 
सतरा्वरील मोभ्हमेला अनुसरून, 
रेल्व े मंत्ालयाने रेल्व े सथानकांचा 
पभरसर आभण रेल्वगेाडयांमधील 
स्वच्छतेत सधुारणा करणयाचया 
उदिेशाने ’स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत“ 
मोभ्हमेचा शभुारंभ केला. 

पथदशषी
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जाते. आतापयांत भारतीय रेलवेमागादूवर 
अशा प्रकारे ३९ CTS सनकय आहते.  

तयाचबरोबर रेलवे गाडया आनण 
रेलवेस्ािकांवरील सवच्छतेचया 
मािकांमधये महतवपणूदू आनण शाश्वत 
सिुारणा घडविू आणणयाचया एकमेव 
उद्देशािे, भारतीय रेलवेिे प्रवाशांमधये 
जिजागृती करणयासाठी सवच्छता 
मोनहमा हाती घेतलया.

महतवपणूदू स्ािकांवरील 
सवच्छतेचया प्रयत्नांच े मलूयांकि 
करणयासाठी अशा महतवाचया ४०७ 
स्ािकांवर ठरानवक कालाविीिंतर 
सवच्छता निदफेशकांसदंभादूत तृतीय 
पक्ामार्दू त सवफेक्ण केल े जाते. 
सवच्छतेचया मािकांमधये सिुारणा 
घडविू आणणयासाठी करायचया 
उपाययोजिांबाबतची मागदूदशदूक ततवे, 
या सवफेक्ण अहवालात समानवष्ट 
असतात. 

सवेा कंत्ाटांसाठीचया प्रनकयेत 
सिुारणा करतािा, खलुया, पारदशदूक, 
योगय आनण सपिादूतमक निनवदा 
प्रनकयेचया माधयमातिू सक्म ससं े्ची 
निवड करणयाचया यंत्णलेा प्रािानय 
देणयात आल ेआह.े यंत्ांमार्दू त आनण 
दजफेदार सानहतयाचा वापर करणयाला 
प्रोतसाहि देणयासाठी महतवाचया 
स्ािकांवर एकानतमक देखभाल सवेा 
कंत्ाटे बहाल करणयात आली आहते. 

सवेा कंत्ाटांची अंमलबजावणी करतािा 
नवनवि पनरनस्तीमंधये नवभानगय 
रेलवेला मागदूदशदूि करणयासाठी भारतीय 
रेलवेिे सवेा कंत्ाटासाठीचया General 
Conditions of Contracts (GCC) 
अ्ादूत कंत्ाटाचया सवदूसािारण अटी 
सादर केलया आहते. यापवूथीही कामाचया 
कंत्ाटांसाठी GCC अ्ादूत कंत्ाटाचया 
सवदूसािारण अटी, सवेा कंत्ाट करतािा 
अनसततवात होतया. मात् मालमत्तांची 
निनमदूती/देखभाल करणयासाठी तयात 
वेगळया अटीवंर लक् कें नद्रत करणयात 
आल ेहोते, तयामळेु सवेा कंत्ाटासमोरची 
आवहािे सोडनवणयासाठी ती परेुशी ठरत 
िवहती.

स्ािकांचया देखभालीसाठी जारी 
करणयात आललेया िवया प्रमानणत 
निनवदा दसतावेजात ‘उपभोगय वसत ू

आनण यंत्ांचा वापराचा आनण दजादूचा 
प्रकार’ या भागाला कंत्ाटदाराचया 
कामनगरीचया मलूयमापिात १० टकके 
महतव देणयात आल ेअसिू, ते मानसक 
देयकाशी जोडणयात आल ेआह.े  

ट ू पकेॅट निनवदा यंत्णचेा अवलंब 
केला जातो आह.े नकमाि पात्तेचया 
निकषांबरोबरच तांनत्क मलूयांकि 
सतरावर नकमाि ७० टकके गणु 
प्राप्त करणारे बोलीदारच नवत्तीय 
निनवदा उघडणयाचया प्रनकयेसाठी पात् 
ठरू शकतात. देखभाल कंत्ाटांचया 
अंमलबजावणीत मिषुयबळाशी 
सबंंनित उद्भवणाऱया नियनमत समसया 
सोडनवणयाचया दृष्टीिे बायो-मेनट्क 
उपनस्ती, वापरकतयाांचया अनभप्रायाशी 
वेति नलंक करण ेतसचे नकमाि मजरुी 
नििादूनरत करणयासाठी दर र्रकाचया अटी 
अशा तरतदूी करणयात आलया आहते. 
या प्रमानणत निनवदा दसतावेजािसुार 
नवभानगय रेलवेिे निनवदा प्रनकया सरुू 
केली आह.े सवेांची आवशयकता 
पणूदू करणयासाठी क्ेनत्य अनिकाऱयांच े
सक्मीकरण करणयात आल े आह.े 
यािंतरही सवच्छतेसदंभादूत तकारी/ 
असमािािकारक काम आढळिू 
आलयास, कंत्ाटाचया अटीिंसुार अशा 
तकारीचंी दखल घेऊि कंत्ाटदाराला 
दंड ठोठाविू आवशयक कारवाई केली 
जाईल.

म्हत्वपणू्ग सथानकां्वरील 
स्वच्छतेचया प्रयत्नांचे मलूयांकन 
करणयासाठी अशा म्हत्वाचया ४०७ 
सथानकां्वर ठराभ्वक काला्वधीनंतर 
स्वच्छता भनदषेशकांसंदभा्गत तृतीय 
पक्षामाफ्ग त स्वषेक्षण केले जाते. 
स्वच्छतेचया मानकांमधये सधुारणा 
घड्वनू आणणयासाठी करायचया 
उपाययोजनांबाबतची माग्गदश्गक 
तत्व,े या स्वषेक्षण अ्ह्वालात 
समाभ्वष् असतात.

झाशी स्ािकावरील र्लाट आनण प्रवेशद्ाराच ेदृशय
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रेलवे स्ािकांवर अनतनरक् 
सशलुक शौचालयेही उभारणयात 
आली आहते.  भारतीय रेलवे 
(रेलवे पनरसरात सवच्छतेला बािा 
आणणाऱया कारवायांसाठी दंड) नियम 
2012 ची अंमलबजावणी अनिक 
कठोर करणयात आली. महतवाचया 
स्ािकांवर सवच्छतानवषयक कामांवर 
देखरेख ठेवणयासाठी CCTV चा वापर 
वाढनवणयात आला. 

नवभागीय रेलवेमार्दू त नवनवि 
रेलवेस्ािकांवर आलटिू पालटिू 
साप्तानहक सवच्छता मोनहमा हाती 
घेतलया जात आहते. रेलवेचया नवनवि 
कायदूक्ेत्ांशी सबंंनित सवच्छतेवर 
भर देणयाचया उद्देशािे सकंलपिांवर 
आिानरत सवच्छता मोनहमा वेळोवेळी 
राबनवलया जात आहते. सवयंसवेी 
ससं्ांसह िमादूदाय ससं्ा/सामानजक 
सघंटिाही सवच्छतानवषयक जिजागृती 
मोनहमांशी जोडललेया आहते.   सोशल 
नमनडया, इलकेट्ॉनिक नमनडया तसचे 
सावदूजनिक घोषणांचया आिारे रेलवेचया 
वापरकतयाांमधये सवच्छतानवषयक 
जिजागृती केली जात आह.े २०१७-
१८ या वषादूत बायो टॉयलटेसह 
सवच्छता आनण सार्सर्ाईसाठी 
२५२२ कोटी रूपयांची रककम खच दू 
करणयात आली.   

या मोनहमेत ग्राहकांिा प्रभावीपण े
सामाविू घेणयाचया उद्देशािे भारतीय 
रेलवेिे @ RailMinIndia  ह े्टवीटर 
हडँल आनण ’Ministry of Railways 
- India“ ह ेरे्सबकु पजे तसचे सवदू 
नवभानगय रेलवे वयवस्ापकांची आनण 
भारतीय रेलवेचया महावयवस्ापकांची 
्टवीटर हडँलस सरुू केली आहते.  या 
मंचांवर प्रवाशांचया समसया तातडीिे 
सोडवलया जात असलया कारणािे ही 
यंत्णा अनिक प्रभावी ठरत असलयाच े
नदसत आह.े 

प्रवाशांिाही सोशल नमनडयाच े
सामरयदू कळ ूलागल ेआह ेआनण आता 
ते आपलया समसया सोडनवणयासाठी 
तसचे आपलया नवचारणांची उत्तरे प्राप्त 
करणयासाठी इमािे इतबारे ्टवीटर आनण 
रे्सबकुचा वापर करू लागल ेआहते. 
रेलवेिे प्रवास करणारा कोणताही 
प्रवासी सहाययासाठी तातकाळ रेलवेशी 
सपंकदू  साि ूशकतो. ही सनुविा यापवूथी 
उपलबि िवहती. 

प्रवाशांसोबतची ही परसपर सवंाद 
प्रनकया पढुील प्रकारे काम करते - 

l अनिकारी या सोशल नमनडयावरील 
्टवीट/पोसट पाहतात आनण 
सबंंनित प्रानिकरणाला टॅग 
करतात. (उदा. क्ेत्/नवभाग/रेलवे 
मंडळ सचंालिालय). 

l नवभागाकडे ्टवीट/पोसट 
पोहोचलयािंतर सबंंनित शाखा 
अनिकारी आवशयक मदत/
सहायय परुनवणयाचया अिषंुगािे 
तातकाळ कारवाई करतात आनण 
प्रवाशांची समसया सोडवतात. 
समसयेच े निराकरण करणयात 
आलयािंतर अनिकारी तकारीचया 
सद्नस्तीबाबत ्टवीट करतात.  

l रेलवेच े डबे आनण स्ािकांवरील 
सवच्छता तसचे सार्सर्ाई 
सदंभादूतील ्टवीट/पोसटची दखल 
वरील यंत्णचेया माधयमातिू 
तातडीिे घेतली जाईल. 

l अशा तकारी ्टवीटरवरूि 
र्ॉरवडदू करणयाबरोबरच ’Clean 
My Coach“ (या यंत्णते 
प्रवासी आपलया आसिाचया 
सवच्छतेसदंभादूतील तकारीची 
िोंदणी करणयासाठी ५८८८८ 
या कमांकावर आपला पीएिआर 
कमांक एसएमएस द्ारे पाठव ू
शकतात.)  या आनिपासिू 
अनसततवात असललेया यंत्णबेद्दल 

 रेल्वचेया भ्वभ्वध काय्गक्षेत्ांशी 
संबंभधत स्वच्छते्वर भर देणयाचया 
उदिेशाने संकलपनां्वर आधाभरत 
स्वच्छता मोभ्हमा ्वळेो्वळेी 
राबभ्वलया जात आ्ेहत. स्वयंसे्वी 
संसथांस्ह धमा्गदाय संसथा/सामाभजक 
संघटना्ही स्वच्छताभ्वियक 
जनजागतृी मोभ्हमांशी जोडलेलया 
आ्ेहत.   सोशल भमभडया, 
इलेकट्ॉभनक भमभडया तसेच 
सा्व्गजभनक घोिणांचया आधारे 
रेल्वचेया ्वापरकतयायंमधये 
स्वच्छताभ्वियक जनजागतृी केली 
जात आ्ेह. २०१७-१८ या ्विा्गत 
बायो टॉयलेटस्ह स्वच्छता आभण 
साफसफाईसाठी २५२२ कोटी 
रूपयांची रककम खच्ग करणयात 
आली.
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तसचे १३८ या हलेपलाईि 
कमांकाबद्दल मानहती नदली जाते. 

याचबरोबर वापरकतयाांिा आपलया 
तकारीचंी िोंदणी करता यावी, यासाठी 
ऑिलाईि तकार वयवस्ापि यंत्णाही 
कायदूरत आह.े

२५.०९.१६ रोजी भारत सरकारिे 
उघडयावरील शौचानवरुद्ध सरुू केललेया 
मोनहमेमधये रेलवेिे सनकय पानठंबा 
दशदूनवला तसचे सहभागही िोंदवला. 
भारतीय रेलवे तसचे सरंक्ण सशंोिि 
आनण नवकास सघंटिेिे (DRDO) 
सयंकु्पण े बायो टॉयलटे तंत्जाि 
नवकनसत केल.े पयादूवरणसिेही, कमी 
खचादूतील आनण अतयािनुिक अस े ह े
तंत्जाि, जगात कोणतयाही रेलवेमधये 
वापरल ेगेलले,े अशा प्रकारच ेपनहलचे 
तंत्जाि आह.े या यंत्णते वापरणयात 
आललेया सकु्मजंतूंचा प्रभावीपणा 
डीआरडीओिे नवपनरत हवामािात 
आनण नसयाचीि सारखया नवपनरत 
हवामाि असणाऱया नठकाणीही परीक्ण 
करूि घेतललेा आह.े या तंत्जािाचा 
सवादूत महत्वपणूदू भाग महणजे या 
प्रनकयेत वापरला जाणारे सकु्मजंत ू
मािवी मलमतू्ाच ेरूपांतर पाणी आनण 
बायोगॅसमधये (मखुयत: नम े्ि CH4 
आनण काबदूि डाय ऑकसाइड CO2) 
केल े जाते. वाय ू वातावरणात नवरूि 
जातात आनण सांडपाणी प्रनकयेिंतर 
रेलवेचया रुळांवर सोडल ेजाते. तयामळेु 
मािवी मलमतू् रेलवेचया रुळांवर 
पडत िाही, पनरणामी स्ािकांचा 
पनरसर आनण रेलवेच े रूळ सवच्छ 
राहतात. बायो टॉयलटेचा गैरवापर 
टाळणयासाठी प्रवाशांिा बायो टॉयलटे 
कशाप्रकारे वापरावे, काय करावे 
आनण काय करू िये, याबाबत साक्र 
करणयासाठी नवभागीय रेलवेमार्दू त 
साततयािे कायदूकम राबनवल े जातात. 
तयाअंतगदूत रेलवेगाडयांचया डबयांचया 
शौचालयात नसटकर लावण,े श्ावय 
आनण दृक् श्ावय माधयमांचया वापरातिू 

तसचे प्रनतकृतीचया माधयमातिू बायो 
टॉयलटेचया वापराबाबत जिजागृती 
केली जाते.

जािेवारी 2011 मधये गवालहरे-
वाराणसी-बुंदेलखंड एकसप्रसे या 
रेलवेगाडीमधये पनहलयांदा भारतीय रेलवे 
तसचे सरंक्ण सशंोिि आनण नवकास 
सघंटिेिे DRDO िे नवकनसत केललेया 
या बायो टॉयलटेचा पनहलयांदा वापर 
करणयात आला. सकारातमक अनभप्राय 
नमळालयािंतर चाचणी तत्वावर आणखी 
काही रेलवेचया डबयांमधये बायो टॉयलटे 
बसवणयात आल.े 2014 सालापासिू 
रेलवेगाडयांचया डबयांमधये बायो टॉयलटे 
लावणयाच ेप्रमाण साततयािे वाढल ेआह.े 

माच दू २०१९ पयांत लांब पललयाचया 
सवदू रेलवेगाडयांमधये बायो टॉयलटे 
लावणयाच े नियोजि आह.े भारतीय 
रेलवेमागादूवरील 27 नवभाग ग्रीि 
ट्ेि कॉनरडोर महणिू घोनषत करणयात 
आल ेआहते. या मागादूवर िावणाऱया 
सवदू रेलवेगाडयांमधये 100% बायो 
टॉयलटेचा वापर करणयात आलयामळेु  
रेलवे गाडयांमििू मािवी मलमतू्ामळेु 
होणारी असवच्छता पणूदूपण े ्ांबली 
आह.े  

सवच्छ आनण प्रभावी शौचालये 
परुनवणयाबरोबरच शौचालयांमधये 
पाणयाचा अपवयय टाळणयाचया 
उद्देशािे भारतीय रेलवे बायो वहकॅयमू 
शौचालयांचीही चाचणी घेत आह.े 
यात प्रवाशांसाठी नवमािांचया ितथीवर 
वहकॅयमू शौचालयांची तरतदू करणयात 
आली असिू डबयाचया खालचया भागात 
बायो-डायजेसटर टँक बसनवणयात 
आली आह.े  प्रवासादरमयाि या बायो-
डायजेसटर टँकमिील मािवी मलमतू्ाच े
नवघटि होते. 

रेलवे स्ािकांवर एकानतमक यांनत्क 
सवच्छतेची सनुविा उपलबि करूि 
देणयात आली आह,े १००० पके्ा 
जासत रेलवेगाडयांमधये प्रवासादरमयाि 
सवच्छता सवेा प्रदाि करणयात आली 
आह,े वातािकुुलीत डबयांमििू प्रवास 
करणाऱया प्रवाशांचया कपडयांचया 
िलुाईचा दजादू सिुारणयाचया हतेिूे 
यांनत्क िलुाईची सोय करणयात आली 
आह.े  

2014 सालापासनू 
रेल्वगेाडयांचया डबयांमधये बायो 
टॉयलेट ला्वणयाचे प्रमाण 
साततयाने ्वाढले आ्हे. माच्ग 
२०१९ पययंत लांब पललयाचया 
स्व्ग रेल्वगेाडयांमधये बायो टॉयलेट 
ला्वणयाचे भनयोजन आ्हे. भारतीय 
रेल्वमेागा्ग्वरील 27 भ्वभाग 
ग्ीन ट्ने कॉभरडोर म्हणनू घोभित 
करणयात आले आ्ेहत. या मागा्ग्वर 
धा्वणाऱया स्व्ग रेल्वगेाडयांमधये 
100% बायो टॉयलेटचा ्वापर 
करणयात आलयामळेु रेल्व े
गाडयांमधनू मान्वी मलमतू्ामळेु 
्होणारी अस्वच्छता पणू्गपणे थांबली 
आ्ेह.
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घि कचरा वयवस्ापि या आणखी 
एका महतवाचया बाबतीत दृषयमाि बदल 
घडविू आणल े गेल.े घि कचऱयाच े
योगय प्रकारे वयवस्ापि करणयासाठी 
कचऱयाच े नवघटिशील कचरा (ओला 
कचरा), अनवघटिशील कचरा (सकुा 
कचरा) आनण िोकादायक कचरा 
अशा तीि प्रकारात वनगदूकरण करण े
आवशयक होते. रेलवेिे रेलवे टनमदूिल 
पनरसरात जमा होणाऱया अशा घि 
कचऱयाची नवलहवेाट लावणयासाठी 
कचऱयापासिू नवज निनमदूतीसह, 
पयादूवरण ससुगंत पद्धतीिे प्रायोनगक 
ततवावर प्रकलप हाती घेतल.े जयपरू 
आनण िवी नदललीमधये ही प्रायोनगक 
ततवावरील सयंंत् ेउभारणयात आली जे े् 
बायो-नम े्िेशि प्रनकयेचया माधयमातिू 
नवघटिशील कचऱयापासिू वीजनिनमदूती 
केली जाईल. या सयंंत्ांपासिू प्राप्त 
नवजेचा वापर िजीकचया स्ािकांवर 
आवशयक कामांसाठी केला जाईल.

२०१६ साली पनहलयांदाच सवतंत् 
त्यस् ससं े्मार्दू त रेलवे स्ािकांचया 
(A1 आनण A प्रवगादूतील ४०७ 
स्ािकांच)े सवच्छतेच ेपनरक्ण करणयात 
आल.े २०१७ आनण २०१८ साली 
पनुहा ह ेसवफेक्ण करणयात आल.े २१० 
महतवाचया रेलवेगाडयांचया सवच्छतेचया 
कमवारीसदंभादूतील असचे आणखी एक 
सवफेक्ण लवकरच पणूदू होईल. 

सवच्छ रेल - सवच्छ भारत - २०१८ 
मलूयांकिामळेु रेलवे स्ािकांचया 
सवच्छतेमधये कमालीचा प्रगती नदसिू 
आली आह.े ह े निनचितपण े रेलवे 
अनिकारी आनण प्रवाशांचया सयंकु् 
प्रयत्नांचचे र्नलत आह.े प्रवाशांचया 
वतदूिात झाललेया या बदलामळेुच 
आपण सवच्छ भारताचया सवपिपतूथीचया 
आणखी जवळ पोहोचलो आहोत. A1 
आनण A प्रवगादूतील ४०७ स्ािकांचया 
समग्र सवच्छतेचया प्रमाणात, २०१७ 
चया तलुिेत १७.६% सिुारणा झाली 

आह.े या यशोगा े्मागील सवच्छतेचया 
कामनगरीतील महतवाचया क्ेत्ातील यश 
पढुीलप्रमाण े-

1) बॉटल कनशंग मशीिमळेु 
पलासटीक कचऱयाचया प्रमाणात घट. 

2) सनॅिटरी िॅपकीि वह ेंनडंग 
मशीिमळेु रेलवे स्ािकांवर वैयनक्क 
सवच्छता.

3) महतवाचया रेलवे स्ािकांवर 
सवच्छतेसाठी आउटसोनस ांग. 

4) शाळा, खाजगी ससं्ा आनण 
समदुायांमार्दू त जिजागृती मोनहमा.

रेलवेचया डबयांमिील झरुळांच े
निमूदूलि करणयासाठी प्रानिकृत आनण 
मानयताप्राप्त ससं्ांमार्दू त खालील 
वेळापत्कािसुार रेलवेचया डबयांच े
नियनमतपण े निजांतकुीकरण करणयात 
येते:

l वातािकुुनलत डबे आनण पँनट्ी 
कार: १५ नदवसांतिू एकदा.

l आरनक्त नबगर वातािकुुनलत डबे: 
३० नदवसांतिू एकदा.

l अिारनक्त नबगर वातािकुुनलत 
डबे : ६० नदवसांतिू एकदा.

आपलया प्रवाशांिा सरुनक्त, सवच्छ 
आनण आरोगयदायी प्रवास उपलबि 
करूि देणयाप्रनत आपली कतदूवये आनण 
जबाबदाऱयांची रेलवेला पणूदू जाणीव 
आह.े या कामी वापरकतयाांच े सनकय 
सहायय आवशयक आह.े या सनुविांची 
अयोगय हाताळणी आनण गैरवापर 
होत असलयाच ेअहवालही प्राप्त झाल े
आहते. सवदू सनुविा योगय प्रकारे प्रदाि 
करणयाच ेप्रयत्न सवदूतोपरी सरुू असल े
तरी तयाकामी खपू प्रयास आनण पशैांची 
आवशयकता असते. तयादृष्टीिे रेलवे 
प्रयत्नशील असिू ’सवच्छ रेल, सवच्छ 
भारत“ ह े उनद्दष्ट साधय करणयासाठी 
सवदू भागिारकांचया सनकय सहभागाची 
अपके्ा करत आह.े

nnn

लखेक रेलवे बाेडादूच े मखुय कायदूकारी  
सचंालक (पयादूवरण आनण सवच्छता 
वयवस्ापि) आहते.
इमेलः alok_tewari60@hotmail.com

रेल्वनेे रेल्व े टभम्गनल पभरसरात 
जमा ्होणाऱया अशा घन कचऱयाची 
भ्वल्ेह्वाट ला्वणयासाठी 
कचऱयापासनू भ्वज भनभम्गतीस्ह, 
पया्ग्वरण ससंुगत पद्धतीने प्रायोभगक 
तत्वा्वर प्रकलप ्हाती घेतले. 
जयपरू आभण न्वी भदललीमधये 
्ही प्रायोभगक तत्वा्वरील संयंत् े
उभारणयात आली जेथे बायो-
भमथेनेशन प्रभक्येचया माधयमातनू 
भ्वघटनशील कचऱयापासनू 
्वीजभनभम्गती केली जाईल. या 
संयंत्ांपासनू प्राप्त भ्वजेचा ्वापर 
नजीकचया सथानकां्वर आ्वशयक 
कामांसाठी केला जाईल.

आगामी अकं

भडसेंबर २०१८

‘भडजीटल भारत’
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पंतप्रिाि िरेंद्र मोदीचंया रूपािे 
भारतात पनहलयांदा सवच्छता 

आनण उघडयावर शौचनविी प्र्ा 
बंद या नवषयाला राष्ट्रीय नमशिच े
सवरूप देणयात आल.े सवच्छतेसारखया 
नवषयावर बोलण े जे े् अनप्रय आनण 
घृणासपद समजल े जात होते, अशा 
सवच्छतेला मा. पंतप्रिािांचया 
सकारातमक दृष्टीकोिामळेु देशसतरावर 
प्र्म प्रािानय देऊि, एक शाश्वत 
चळवळ निमादूण करण े शकय झाल े
आह.े  ऐनतहानसक लाल नकललयावरूि 
देशवानसयांिा केलले े आवहाि असले 
नकंवा नययूॉकदू  वरूि केलले े सबंोिि 
असले, मा. पंतप्रिािांिी एका दलुदूनक्त 
नवषयाकडे सवाांच े लक् वेिल े आह.े 
सवच्छतेसबंंिी मा. मोदीजीिंी सरुू 
केलले े कायदू याबाबत आपण सवाांिी 
तयांच ेआभार वयक् करायला हवे. मा. 
पंतप्रिािांिी  पटेनवललेया सवच्छतेचया 
या तेजसवी मशालीला सकारातमक 
प्रनतसाद देणयाची जबाबदारी महाराष्ट्रािे 
प्रािानयािे सवीकारली आह.े

महातमा गांिी यांचया 150 वी 
जयंती वषदू सरुू होणयाचया निनमत्तािे 
िकुतेच सवच्छता नवषयावरच े
नवश्ववयापी चचादूसत् नदलली ये े् पार 
पडल.े या चचादूसत्ासाठी महाराष्ट्रच े
मा. मखुयमंत्यांिा वक्ा महणिू निमंनत्त 
केल ेहोते. हा महाराष्ट्रातील सवच्छतेचया 
क्ेत्ात काम करणारया प्रतयेक 
कायदूकतयादूचा सनमाि होता. महाराष्ट्रािे 
मा. पंतप्रिाि यांिी केललेया आवाहिाला 
प्रनतसाद देत सािारण दीड वषदू अगोदर 
राजयाची हागणदारीमनुक्ची घोषणा 

केली. राजयात झालले ेसवच्छतेच ेकाम 
सवदू सतरावरूि पारखिू घेतलयािंतरच 
राजयाला नवनवि प्रसगंी परुसकार प्राप्त 
झाल.े

स्वच्छ स्वषेक्षण ग्ामीण २०१८

कें द्र सरकारचया वतीिे अलीकडेच 
सवच्छ सवफेक्ण ग्रामीण २०१८ 
हा उपकम पार पडला. यामधये कें द्र 
सरकारिे राजयातील सवदू नजलह्यांमधये 
त्यस् ससं्ा निवडूि अगदी बारकाईिे 
गाव सतरावर सवफेक्ण केल.े या 
सवफेक्णात 2 ऑकटोबर 2018 रोजी 
कें द्रीय मंत्यांचया हसते मी नवभागाचया 
वतीिे नवशषे सनमाि सवीकारला. 
महाराष्ट्रातील सातारा हा नजलहा 
सवादू्ादूिे देशातील प्र्म कमांकाचा 
सवच्छ नजलहा महणिू निवडला गेला. 
मा. पंतप्रिंिाचया हसते सातारा नजलहा 
पनरषदेचा याच नदवशी सनमाि झाला. 
यानशवाय मा. कें द्रीय मंत्ी यांच े हसत े
िानशक व सोलापरू नजलहा पनरषदेचाही 
िागनरकांचा प्रनतसाद या घटकात नवशषे 
सनमाि झाला. भारतातील पनहलया दहा 
नजलह्यात महाराष्ट्रातील तीि नजलह्यांिी 
स्ाि नमळनवल ेआह.े

स्वच्छता ्ही से्वा

15 सपटेंबर, 2017 ते 2 
ऑकटोबर, 2017 या कालाविीत 
`सवच्छता नह सवेा' ह े देशवयापी 
अनभयाि राबनवल ेगेल.े या अनभयािात 
सवच्छतेचया कामानवषयी नवनवि 
उपकमांची सपिादूसदु्धा आयोनजत 
करणयात आली होती. वैयनक्क 
शौचालयांची उभारणी, अनभयािामधये 

म्हाराष्ट्राची ग्ामीण स्वच्छता - लोकचळ्वळीचे उत्म उदा्हरण
- बबनरा्व लोणीकर

समाजकारण

15 सपटेंबर, 2017 ते 2 
ऑकटोबर, 2017 या काला्वधीत 
`स्वच्छता भ्ह से्वा' ्ेह देशवयापी 
अभभयान राबभ्वले गेले. या 
अभभयानात स्वच्छतेचया कामाभ्वियी 
भ्वभ्वध उपक्मांची सपधा्गसदु्धा 
आयोभजत करणयात आली ्होती. 
्वयैभक्क शौचालयांची उभारणी, 
अभभयानामधये वयापक लोकस्हभाग, 
नाभ्वणयपणू्ग उपक्मांचे आयोजन या 
मदुियांचया आधारे कें द्र सरकारने 
स्व्ग राजयांचे मलुयांकन केलयानंतर 
म्हाराष्ट्र ्ेह स्ववोतकृष् राजय म्हणनू 
घोभित केले गेले ्होते.
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वयापक लोकसहभाग, िानवणयपणूदू 
उपकमांच े आयोजि या मदु्दयांचया 
आिारे कें द्र सरकारिे सवदू राजयांच े
मलुयांकि केलयािंतर महाराष्ट्र ह े
सवपोतकृष्ट राजय महणिू घोनषत केल े
गेल ेहोते. 

स्वच्छता दप्गण

सवच्छ भारत नमशि (ग्रामीण) 
अंतगदूत उतकृष्ट कामनगरी करणाऱया 
नजलह्यांसाठी `सवच्छता दपदूण' या 
िावािे देशसतरावर मलुयांकि करुि 
नजलहयांची कमवारी निनचित केली 
गेली. यामधये देशसतरावर  प्र्म 
कमांकावर असललेया महाराष्ट्रातील 
विादू, नसिंदुगुदू, सातारा, सांगली आनण 
कोलहापरू नजलहयांचा 02 ऑकटोबर, 
2017 रोजी नवजाि भवि, िवी 
नदलली ये े् सनमाि करणयात आला. 

ही परुसकाराची मानलका 2014 
ते 2018 या काळात सरुूच रानहली 
आह.े अनतशय िडाडीिे राजयातील 
सवदू घटकांिी सवच्छतेचया चळवळीत 
सहभाग िोंदनवला महणिूच महाराष्ट्राचा 
सनमाि साततयािे होत आह.े

महाराष्ट्र ह े िेहमीच परुोगामी 
राजय महणिू ओळखल े गेल ेआह े व 
समाजातिू आललेया चांगलया सचूिांचा 
ये े् सवीकार करणयात आला आह.े सतं 
गाडगेबाबा व राष्ट्रसतं तकुडोजी महाराज 
यांिी महाराष्ट्रात सवच्छतेनवषयी मोठया 
प्रमाणात योगदाि नदल े आह.े तयांिी 
सवच्छतेचा प्रचार व प्रसार करतािा 
वेगवेगळया सतरावर वेगवेगेळे प्रयोग 
करूि, जिमािसाचया मािनसकतेवर 
सकारातमक पनरणाम करूि सवच्छता 
रूजवणयाचा प्रयत्न केला महणिू ते 
आजही प्रतयेक महाराष्ट्रीय माणसाचया 
मिावर अनिराजय गाजवीत आहते. सतं 
तकुडोजी महाराजांिी तेवहा गावांचया 
सवच्छतेचया बाबतीत मांडलले े नवचार 
चपखल आहते

गा्वचे माग्ग भ्वषे्ने वयापले I 
आड कोणे घाणीने भरले I

ठायी ठायी उभकरडे साचले  I 
गा्व ्वढेले गोदरीनंी I

अगदी हीच पनरनस्ती मागील काही 
वषादूपय ांत राजयातही होती. नह पनरनस्ती 
बदलणयासाठी पंतप्रिाि आनण मखुयमंत्ी 
यांचया िेतृतवात निनचित काही करणयाच े
ठरवल े या सरकारचया सरुवातीचया 
कालाविीतच सवच्छता हा प्रािानयाचा 
नवषय ठरनवला. प्रतयेक गावाच े
नियोजि झाल े पानहजे याची काळजी 
घेतली. सरुनक्त, नवश्वासाह्यदू आनण 

आरोगय पणूदू अशा सवच्छता सनुविांची 
उपलबिता िसलया कारणािे आज 
समाजात मानहलांिा शौचनविीसाठी 
घरापासिू दरूवर जाणयामळेु मािनसक 
आनण शारीरीक ताण निमादूण होतो 
हहेी लक्ात आल े होते. याचबरोबर 
मनहलांवर अिपनेक्त अनतप्रसगं  
होणयाच े प्रसगंही आपण अिभुवल.े 
िैसनगदूक नविी वेळेत पणूदू ि केलयामळेु 
नवनवि सकंमणाच ेआजार उदभवतात 
याचबरोबर गभादूवस े्त िोका निमादूण 
होणयाची शकयता देखील िकारता 

येत िाही.मासीक पाळी दरमयाि योगय 
काळजी ि घेतलयािे कीशाेरवयीि 
मलुीिंा नवनवि सकंमण, आजारांिा 
तोंड द्ावे लागते, तर तयांचया नशक्ण 
प्रनकयेत देखील वयतयय निमादूण होतो. 
एकूणच पनरनस्ती गंभीरच होती.

सवच्छतेमधये कुटुंबांिा वैयनक्क 
शौचालय असण ेमहतवाच ेतयाचसोबत 
पनरसर सवच्छता सदु्धा तेवहडीच 
महतवाची. हागणदारी हटवायची तर 
पनहलयांदा शौचालय उभारण ेमहतवाच.े

तैसेच करा्व ेचर संडास I 
मळ भदसोची न दा्वा I

अपलुया मळाची आपणास I 
वय्वसथा ला्वणे सोयीचे I

तकुडोजी महाराज यांिी तयावेळी 
तेवहाचया उपलबि तंत्जािाप्रमाण े
जरी चर सडंास सचुनवला होता तरी 
आज आपण अंतरराष्ट्रीय सतरावर 
सवीकारललेा, पयादूवरणपरूक असा 
सवदूमानय सोपा सडंास महणजेच दोि 
खडडयाचा शौचालय बांिणयाचा आग्रह 
िरला. आज राजयभर याच प्रकारच े 
शौचालय आपण गावागावात पाहहूी 
शकतो. 

इतर राजयांचया तलुिेत महाराष्ट्र 
ह े क्ेत्र्ळाचया दृष्टीिे देशात नतसरे, 
जिसखंया, तसचे आनदवासी जिसखंयेत 
देशात दसुऱया कमांकाच े राजय आह.े 
ये्ील वैनवधयाचा नवचार करता 
पयादूवरणीय, भौगोनलक नवनवितेसोबत 
सांसकृनतक, सामानजक अशा सवदूच 
बाबी नवचारात घेऊि, सवच्छ भारत 
अनभयाि हा केवळ शौचालय 
बांिकामाचा नवषय िाही. भारताचया 
इनतहासातील वतदूणकू बदलासाठी 
घेतललेा सवादूत मोठा पढुाकार आह.े 
एवढेच िवह े देश हागणदारी मकु् 
करणयासाठी हाती घेतललेा हा सवादूत 
मोठा कायदूकम होता आनण अशा 
प्रकारे सपंणूदू जगभरात अशा प्रकारे 

म्हाराष्ट्र ्ेह ने्हमीच परुोगामी 
राजय म्हणनू ओळखले गेले आ्ेह 
्व समाजातनू आलेलया चांगलया 
सचूनांचा येथे स्वीकार करणयात 
आला आ्ेह. संत गाडगेबाबा ्व 
राष्ट्रसंत तुकडोजी म्हाराज यांनी 
म्हाराष्ट्रात स्वच्छतेभ्वियी मोठया 
प्रमाणात योगदान भदले आ्ेह. तयांनी 
स्वच्छतेचा प्रचार ्व प्रसार करताना 
्वगे्वगेळया सतरा्वर ्वगे्वगेेळे 
प्रयोग करून, जनमानसाचया 
मानभसकते्वर सकारातमक पभरणाम 
करून स्वच्छता रूज्वणयाचा प्रयत्न 
केला म्हणनू ते आज्ही प्रतयेक 
म्हाराष्ट्रीय माणसाचया मना्वर 
अभधराजय गाज्वीत आ्ेहत.
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कायदूकमाची अंमलबजावणी झाललेी 
िाही.याचबरोबर शासिािे यनुिसरे् 
सारखया नवनवि ससं्ांचया सहाययािे 
मानहती नशक्ण सवंादाचया नवनवि 
िानवणयपणूदू उपकमांची अंमलबजावणी 
सरुू केली, आनण या उपकमांमळेु 
राजयात सवच्छता सनुविांचया निनमदूती 
आनण शाश्वत वापरामधये एक मैलाचा 
दगड रोवणयास मदत देखील झाली 
आह.े

लोकसहभाग आनण लोकांच े
वतदूि  बदल घडनवणयासाठी मागील 
तीि वषादूत राजयात साततयािे नवनवि 
प्रयोग होत आहते. लोकसवंादाचया  
िवया प्रनकया सदु्धा आपण शोिलया. 
समदुाय सचंानलत हागणदारीमकु् 
गाव नियोजि प्रनकया तर आपलया 
राजयातलया गावागावात राबनवलयािंतर 
राष्ट्रीय सतरावर सदु्धा पोहचली.  वतदूि 
बदलासाठी अभयासािंतर आपलया 
सवाांचयाच ह ेलक्ात आलले ेआह ेकी 
अंतरवयक्ी सवंाद हाच उपयोगी मागदू 
आह.े तयामळेुच आपण राजयात २२ 
ऑगष्ट ते २ ऑकटोबर २०१६ या 
कालाविीत सवच्छ महाराष्ट्रासाठी - 
अठरा लाख भेटी हा उपकम राबनवला 
आनण राजयातील शौचालय िसललेया 
18 लाखापके्ा जासत कुटुंबापय ांत 
पोहचलो. यामळेुच मागचया आन द्ूक 
वषादूत आपण १९ लाखापके्ा जासत 
शौचालय सनुविा उभया करूि इनतहास 
निमादूण केला होता. वतदूिबदलासाठी 
आपला मिाचया पनरवतादूिावारच  
नवश्वास आह े आनण तोच मागदू 
अवलंनबला जात आह.े

मागील काही वषादूत राजयातील 
ग्रामीण जितेचा नजवहाळयाचा उतसव 
महणजे आषाढी वारी. या वारीतिू 
प्रतयेक वरकरयापयांत पोहचणयासाठी, 
सवच्छतेचया या यजात सहभागी करूि 
घेणयासाठी सवच्छता नदंडी हा उपकम 
राबनवत आहोत. लाखो भानवकांपय ांत 

पोहचणयाचा आनण लोककलचेया 
माधयमातिू सवच्छतेसाठी जागृती 
करणयाचा प्रयत्न आपण करत आहोत. 
या सवच्छता नदंडीमधये कळकरांचया 
सोबतीिे मी सवत: सहभागी होतो. 
मा. मखुयमंत्ी नदंडीचा समारोप करतात 
आनण लोककलावंतांचा गौरवही 
करतात.

सि 2012, मधये राजयात 
सवच्छतेची वयाप्ती केवळ 45 टकके 
होती. सद्नस्तीस महाराष्ट्रातील 34 
ग्रामीण  नजलह,े 351 तालकेू, २७६६७ 
ग्रपंंचायती आनण ४०५०० महसलू 

गावे हागणदारीमकु् झालले े आहते. 
मानहती नशक्ण सवंाद उपकमांचया 
प्रभावी अंमलबजावणीच े एक उत्तम 
उदाहरण महणजे सि 2016-17 या 
आन द्ूक वषादूत राजयात केवळ 7 लाख 
शौचालयाच े बांिकाम करणयासाठीचा 
नििी उपलबि असतािा सािारण 19 
लाख शौचालयाच े बांिकाम करणयात 
राजयास यश प्राप्त झाल े आह.े 
याचाच अ द्ू आज राजयात लोकांिा 
उघडयावरील हागणदारीच े दषुपरीणाम 
लक्ात आल ेअसिू या वाईट प्र े्तिू 
मकु् होणयासाठी सवत:हिू पढुाकार घेत 
राजय हागणदारीमकु् झाल ेआह.े

सवच्छतेचा खरा प्रवास हा वयनक् 
पासिू ते तयाच ेघर, ते तयाच ेआगंण ते 
तयाच ेगाव आनण याचबरोबर राजयात 
आनण राष्ट्रीय सतरापय ांत असतो. सवदू 
शासकीय इमारती जस े प्रा्नमक 
आरोगय कें द्र, ग्रामीण रूगणालय, शाळा 
आगंणवाडी कॉलजे, आनण खाजगी 
इमारती मधये कोणतयाही प्रकारची 
असवच्छता निमादूण होणार िाही या 
बाबतची दखल घेतली पाहीजे. 
सावदूजनिक शौचालयाच ेबांिकाम आनण 
तयाचया शाश्वत वापरासाठी निमादूण 
झाललेया या सनुविांचया देखभाल 
दरुुसती सबंंिी योगय पाऊल े उचलावी 
लागतील. 

राजयातील मनहला आनण बाल 
नवकास नवभाग, सावदूजिीक आरोगय 
नवभाग, ग्रामीण नवकास नवभाग, 
आदीवासी नवकास नवभाग, सामानजक 
नयाय नवभाग यांचया सहयोगामळेु 
सवच्छता समसया सबंंिी एकानतमक 
दृष्टीकोि निमादूण होविू काम करणयास 
एक िवी नदशा नमळाली आह.े 

घटिेिसुार नपणयाच े पाणी आनण 
सवच्छता हा राजयाचा सवतंत् नवषय 
आह.े नडसेंबर 1990 मधये सयंकु् 
राष्ट्राचया मागदूदशदूक सचुिांचा नसवकार 
करणयात आला आनण योगय पाणी 
परुवठा आनण तयाच े वयवस्ापि, 
सांडपाणी आनण घिकचरा वयवस्ापि 
करूि पयादूवरणाच े जति करणयाची 
जबाबदारी घेणयात आली. सद्नस्तीस 
सांडपाणी आनण घिकचरयाचया 
वयवस्ापिासबंंिीचया दृष्टीकोिात 
बदल होविू आता िनवि पधदती आनण 
कलपिांचा नसवकार करणयात आला 
आह.े कचरा या शबदात बदल करूि 
तो आता एक ससंािि महणिू नवचार 
करणयात येत आह े तर नवलहवेाट या 
शबदात बदल करूि वयवस्ापिावर 
जासतीचा भर देणयात येत आह.े कचरा 
यापढेु कुटुंबाचया सतरावरच ओला 

माभ्हती भशक्षण सं्वाद उपक्मांचया 
प्रभा्वी अमंलबजा्वणीचे एक उत्म 
उदा्हरण म्हणजे सन 2016-17 
या आभथ्गक ्विा्गत राजयात के्वळ 
7 लाख शौचालयाचे बांधकाम 
करणयासाठीचा भनधी उपलबध 
असताना साधारण 19 लाख 
शौचालयाचे बांधकाम करणयात 
राजयास यश प्राप्त झाले आ्ेह. 
याचाच अथ्ग आज राजयात लोकांना 
उघडया्वरील ्हागणदारीचे 
दषुपरीणाम लक्षात आले असनू या 
्वाईट प्रथेतनू मकु् ्होणयासाठी 
स्वत:्हनू पढुाकार घेत राजय 
्हागणदारीमकु् झाले आ्हे.
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आनण सकुा वेगळा करणयाची सवय 
लागावी यासाठी प्रबोिि केल े जात 
आह.े निमादूण होणारया कचरयाचा 
ससंािि महणिू वापर करूि तयापासिू 
उजादू आनण खत निमादूण करणयाचा स्ताेत 
महणिू वापर करणयावर अनिकचा भर 
देणयात येत आह.े कोलहापरू, सातारा 
सारखया नजलहयात शौचालय बायोगॅस 
ला जोडणयात आल ेआहते. या पलानट 
मििू निमादूण होणारा गॅस घरगतुी 
वापरासाठी उपयोगात आणला जात 
आह.े महाराष्ट्र याबाबतीतही पढेु राहील, 
आमच ेगावनिहाय नियोजि सरुू आह.े 
सांडपाणयाचया वयवस्ापणासाठी सदु्धा 
राजयात नवकें द्री पद्धतीिे कमी खचादूत 
अिेक प्रयोग सरुू आहते. जादईु शोष 
खडडा नकंवा भनूमगत गटारे अस े
प्रयोग करूि अिेक ग्रामपंचायतीिंी 
सांडपाणी वयवस्ापि करूि डासांचा 
प्रादभुादूव रोखनवणयाचा यशसवी प्रयत्न 
केला आह.े

आता सवच्छता आनण सार्सर्ाई 
वर मखुय भर देणयाची गरज आह.े  
राजयात यासाठी एक लोकचळवळ 
निमादूण वहावी अस ेमला वाटते आनण 
अस े केलयास महातमा गांिी यांच े
सवच्छ आनण समृधद  देशाच े सवपि 
खरया अ्ादूिे जमीिीवर उतरेल असा 
मला नवश्वास आह.े 

मला राजयाचया सवदू नजलहा पनरषदा 
मखुयतवे गाव सतरावर काम करणाऱया 
ग्रामसवेक बंि ू आनण भनगिीच े
मिापासिू कौतकु करायला पानहजे. 
तयांिी प्रतयक् गावात घराघराला मदत 
केली. राजयात कायदूरत असणारे अिेक 
आय. ए. एस. अनिकारी भलया पहाटे 
गावाचया हागणदरीमिे गडु मॉनि ांग 
प्कासोबत मागील काही वषादूपासिू 
जात आहते. याचाच अ द्ू आमही सवदू 
सतरावर हा नवषय प्रािानयाचा करू 
शकलो आहोत. शासि आनण गाव 
यांचयामधये दवुा महणिू काम केल ेआनण 

करत आहते. महाराष्ट्राचया ग्रामीण 
भागावर सतं परंपरेच ेससंकार आहते. 
तयाचमळेु मी सवत: पंढरपरूमधये जाऊि 
कीतदूिकार, प्रवचिकार, सतं, महतं 
यांिा नविंती केली. तयांिीही मिावर 
घेतल.े आज राजयातलया कोणतयाही 
गावात प्रबोििाचा कायदूकम असतो 
तेवहा ते सवदू सवच्छतेचा मदु्दा अगदी 
प्रकषादूिे मांडतात.

वयाखयाने ,करीत्गने,कलापथक I 
्वादभ्व्वाद, पो्वाडे नाटके  

साभत्वक I

ऐसी भनतय न्वन्वी करमणकू I 
गा्वी चाला्वी स्वायंनी I 

अगदी याच नशकवणकुीवर 
नवश्वास ठेऊि महाराष्टाला लाभललेया 
लोककलचेया परंपरेचा आपण खपू 
चांगला उपयोग करूि घेत आहोत. 
राजयातील शकेडो लोककलावंत 
साततयािे तयांचया लोककलचेया 
माधयमातिू नियनमत प्रबोिि करत 
आहते. येणाऱया काळातही आपलयाला 
तयांची मदत लागणार आहचे तयानशवाय 

सवच्छतेचा शासवत नवचार या भमूीत 
रुजणार िाही.

सवच्छता हा नवषय वयनक्गत अ्वा 
कौटुं नबक सतरावर नवचार करणयाचा 
नवषय िाही. तर या असवच्छतेमळेु 
व उघडयावरील शौच प्र े्मळेु सपंणूदू 
सामानजक हािी होते आह े या बाबत 
नवचार होण ेआवशयक आह.े सवच्छता 
हा शासकीय कायदूकम िसिू, ती 
आपली वयनक्गत जबाबदारी आह े
आनण ती पार पडतािा प्रतयेकािे निमादूण 
केललेया कचऱयाच े वयवस्ापि तयािे 
सवतःच करावे अशा प्रकारच े शासि 
सतरावरूि प्रयत्न केल े जात आहते. 
सवच्छते सबंंिी वेगवेगळया सतरावर 
जाऊि पढेु येणाऱया समसयांचा नवचार 
करता, शौचालय बांिकामासाठी 
वैयनक्क लाभ महणिू रु. 12000 
प्रोतसाहि अिदुाि देणयात आल ेआह.े 
ह े अिदुाि कें द्र शासि नहससा 60 
टकके तर राजयाचा 40 टकके नहससा 
अस ेप्राविाि करणयात आल ेआह.ेहा 
राष्ट्रीय कायदूकम राबनवतािा कें द्र आनण 
राजय सरकारिे नमळिू रु.५८९९.६३ 
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कोटी एवहढा निनि सवदू नजलह्यांिा 
उपलबि करूि नदला. हा निनि मखुयतवे 
वैयनक्क शौचालय बांिणयासाठी खच दू 
करणयात आललेा आह.े लाभास पात् 
असणाऱया राजयातील ग्रामीण जितेला 
हा लाभ नमळणयासाठी नजलहासतर, 
पंचायत सनमती सतर व ग्रामपंचायत 
सतर अशा तीिही सतरावर सवतंत् 
यंत्णा तयार करणयात आली आह.े या 
राष्ट्रीय कायदूकमात शासकीय तसचे 
निम शासकीय कमदूचारी, कंत्ाटी  तज 
कमदूचारी, सक्म मिषुय बळ, यासोबत 
सवयंसवेी ससं्ा यांचा समावेश 
करणयात आला आह.े 

राजय हागणदारीमकु् करतािा 
आपण मागील चार वषादूचया कालाविीत 
६० लाख कुटुंबांिा शौचालय 
बांिणयासाठी मदत केली. लोकांचया 
सवयीत बदल घडविू आणणयासाठी 
आनण सवच्छतेमधये शाश्वतता नटकविू 
ठेवणयासाठी उभी रानहललेी ही चळवळ 
आणखी  वयापक होणयाची गरज आह.े   

संत गाडगेबाबा ग्ाम स्वच्छता 
अभभयान  

महाराष्ट्र ह ेएकमेव राजय आह ेजे े् 
ग्रामीण सवच्छतेसाठी प्रतयेक गावाला 
सहभागी करूि घेणारी आनण शाश्वत 
सवच्छतेची खात्ी करूि घेणारी सपिादू 
सरुु आह.े काहीशा बदलासह लोकासह 
भागाच े उत्तम उदाहरण असलले े सतं 
गाडगेबाबा ग्राम सवच्छता अनभयाि 
राजयात आणखी उठाव घेत आह.े 
गावाचया प्रतयेक वाडादूत सपिादू सरुु 
झालयामळेु गाव सतरावर प्रतयेक कुटुंब 
सवच्छतेचा निरंतर नवचार करणयास 
प्रवृत्त होईल. उतकृष्ट ठरणाऱया वाडदूला 
रु. १०,०००/ च े बक्ीस नदल े
जाणार आह.े तयािंतर नजलहा पनरषद 
गट सतरावर उतकृष्ट ठरणाऱया ग्राम 
पंचायतीला रु. ५०,००००/ च े
बक्ीस नमळेल. मग नजलहासतरावर 
प्र्म - ५ लाख,  नद्तीय - 3 लाख,  

तृतीय - २ लाख ग्राम पंचायती नमळव ू
शकणार आहते. तयापढुची सपिादू 
नवभागसतरावर चरुस निमादूण करेल इ्े 
प्रतयेक नवभागातिू प्र्म येणाऱया ग्राम 
पंचायतीला रु. १० लाख, नद्तीय - 
८ लाख, तृतीय - रु.६ लाख बनक्स े
नमळणार आहते. राजयसतरावर मात् 
बक्ीस पात् ठरणाऱया ग्रामपंचायती 
खरया अ्ादूिे समृद्ध होऊ शकतील 
कारण प्र्म - रु. २५ लाख, नद्तीय - 
रु. २० लाख आनण तृतीय - रु. १५ 
लाख अशी भरघोस बनक्स ेनमळतील. 
या अनभयािामळेु सवच्छतेचया 
शासवततेला बळकटी नमळणार आह.े 
अशा सवरुपाची भवय सपिादू आयोनजत 
करणारे महाराष्ट्र ह े देशातल े एकमेव 
राजय आह.े

शाश्वतता 

सवच्छतेचया सनुविा उभया तर 
रानहलया यापढुील काळात या 
सनुविांचा वापर निरंतरपण ेसरुू राहण,े 
सवच्छतेप्रती प्रतयेकाची जबाबदारीची 
भाविा निमादूण करण ेया बाबी र्ारच 
महतवाचया असणार आहते. काळाची 

पाऊल े ओळखिू राजयात अिेक 
उपकम राबनवणयास सरुवात केली 
आह.े प्रतयेक ग्रामपंचायतचा शाश्वत 
सवच्छता आराखडा बिनवणयाची 
प्रनकया सरुू केली आह.े हा आराखडा 
लोकसहभागातिू तयार करणयात येतो. 
यात येणारया काही वषादूत गावातील 
सवच्छतेचया सनुविा, तयांचा निरंतर 
वापर, समसया, जबाबदारया या 
प्रतयेक गोष्टीच ेअभयासातिू  नियोजि 
केल े जात आह.े कें द्र सरकारचया 
सचुिांप्रमाण े प्रतयेक ग्रामपंचायत 
सतरावर सवच्छाग्रही नियकु् केला 
जाणार आह.े जो तया गावातील 
सवचतेचया कामात ग्रामपंचायतीला मदत 
करेल. अिेक प्रकारच ेसवंाद उपकम 
राबनवल े जात आहते. शाश्वततेसाठी 
राजयभर प्रनशक्क तयार करणयाच े
काम सरुू आह.े या नवषयावरची 
समज गावागावापय ांत पोहचनवणयासाठी 
माझया नवभागाकडूि कसोशीच े प्रयत्न 
सरुू आहते. शाश्वत सवच्छता ही 
जबाबदारी र्क् शासिाची िाही ती 
प्रतयेक वयकीची आह.े यासाठी माधयमे, 
समाजसवेक, समाजसवेी ससं्ा या 
सवाांिी एकाच धयेयािे काही नदवस 
काम केलयास मला खात्ी आह े की 
आपण सवदू नमळिू अनभमािािे महण ू
माझा म्हाराष्ट्र! स्वच्छ म्हाराष्ट्र! 

nnn

लखेक महाराष्ट्र राजयाच े पाणीपरुवठा 
व सवच्छता या खातयाच ेमंत्ी आहते.
इमेलः min.wssd@maharashtra.gov.in

 काळाची पाऊले ओळखनू 
राजयात अनेक उपक्म राबभ्वणयास 
सरु्वात केली आ्ेह. प्रतयेक 
ग्ामपंचायतचा शाश्वत स्वच्छता 
आराखडा बनभ्वणयाची प्रभक्या 
सरुू केली आ्ेह. ्हा आराखडा 
लोकस्हभागातनू तयार करणयात 
येतो. यात येणार ्या का्ही ्विा्गत 
गा्वातील स्वच्छतेचया सभु्वधा, 
तयांचा भनरंतर ्वापर, समसया, 
जबाबदार ्या या प्रतयेक गोष्ीचे 
अभयासातनू  भनयोजन केले जात 
आ्ेह. कें द्र सरकारचया सचुनांप्रमाणे 
प्रतयेक ग्ामपंचायत सतरा्वर 
स्वच्छाग््ही भनयकु् केला जाणार 
आ्ेह. जो तया गा्वातील स्वचतेचया 
कामात ग्ामपंचायतीला मदत करेल.
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चार वषाांपवूथी १५ ऑगसट २०१४ 
रोजी, देशाचया पंिरावया 

प्रिािमंत्यांिी राष्ट्रनपता महातमा गांिी 
यांिा आदरांजली वाहणयाआिी लाल 
नकलयावरूि केललेया भाषणात महटल े
होते – 

बंि ूआनण भनगिीिंो, सि २०१९ 
ला महातमा गांिी यांची दीडशवेी 
जयंती आह.े.. सार्सर्ाई आनण 
सवच्छता या दोि गोष्टी गांिीजीिंा 
अनतशय नप्रय होतया, तयामळेु मी येतया 
२ ऑकटोबर पासिू ‘सवच्छ भारत’ 
अनभयािाला सरुवात करत आह.े ते 
पढुची ४ वषफे सरुू राहील. आज मला 
एका महत्वाचया गोष्टीला सरुवात 
करायची आह;े ती महणजे देशातलया 
प्रतयेक शाळेमधये सवच्छतागृह ेअसली 
पानहजेत आनण तयातही मलुीसंाठी 
सवतंत् सवच्छतागृहाची सोय असली 

पानहजे. अस ेजर झाल ेतरच आपलया 
मलुीवंर शाळा सोडूि जाणयाची वेळ 
येणार िाही.

२६ जािेवारी १९५० राेजी 
राजयघटिेचया प्रसताविेमधये आपण 
आपलयालाच नदललेया नयाय, सवातंत्य 
समता आनण बंितुेच े  वचि पणूदू 
करणयासाठी आपलयाला अजिू बरीच 
मजल मारावी लागेल.  जर देशातलया 
प्रतयेक िागरीकाला शदु्ध नपणयायोगय 
पाणी तसचे परेुशी सवच्छता उपलबि 
होत िसले तर ते अनयायय आह े
तसचे नवषमता असललेया समाजाच े
लक्ण आह.े पाणी आनण सवच्छता 
(वॉटर सनॅिटेशि – डबलय ूए टी एस 
ए एि) ह ेआपलया देशातलया प्रतयेक 
िागरीकासाठी सवादूत महतवाची गोष्ट 
आह.े ‘सवच्छ नहदंसुताि’ कडे वाटचाल 
ही आपलया सवाांचीच जबाबदारी आह.े 

गांधीजी आभण स्वच्छता
- सदुश्गन अययंगार

२६ जाने्वारी १९५० राेजी 
राजयघटनेचया प्रसता्वनेमधये आपण 
आपलयालाच भदलेलया नयाय, 
स्वातंत्य, समता आभण बंधुतेचे  
्वचन पणू्ग करणयासाठी आपलयाला 
अजनू बरीच मजल मारा्वी लागेल.  
जर देशातलया प्रतयेक नागरीकाला 
शदु्ध भपणयायोगय पाणी तसेच परेुशी 
स्वच्छता उपलबध ्होत नसेल तर 
ते अनयायय आ्हे तसेच भ्विमता 
असलेलया समाजाचे लक्षण आ्ेह. 
पाणी आभण स्वच्छता (्वॉटर 
सॅभनटेशन – डबलय ू ए टी एस ए 
एन) ्ेह आपलया देशातलया प्रतयेक 
नागरीकासाठी स्वा्गत म्हत्वाची 
गोष् आ्ेह.

पनुरा्वलोकन
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स्वच्छ भ्ंहदसुथान बाबत गांधीजीचंी 
संकलपना

सवच्छतागृह े बांिण े आनण देश 
हागणदारीमकु् करण े  ही यादृष्टीिे 
अनतशय महतवाची आनण पनहली पायरी 
असली तरी गांिीजीचंी सवच्छ नहदंसुताि 
बाबतची सकंलपिा खपू वेगळी होती. 
गांिीजीिंा मिापासिू नहदंसु्ाि सवच्छ 
आनण सुंदर बघायची इच्छा होती. 
जयाप्रकारे आपण रहातो नकंवा आपल े
जीविमाि आह े ते पाहिू तयांिा 
अनतशय त्ास होत अस.े मािवी नवष्ा 
आनण घाण सार् करणाऱया समाजाला 
नमळणारी वागणकू पाहिू गांिीजीिंा 
अनतशय यातिा होत असत. भारतीय 
समाजाचया सवच्छता आनण शदु्धतेचया 
बाबतीत वषादूिवुषदू असललेा अशास्तीय 
दृष्टीकोिही गांिीजीिंा कळला होता. 
समाजाचया  या दृष्टीकोिामळेुच घाण 
आनण नवष्ा उचलणाऱयांचा समाज 
वेगळा पडला होता. या समाजाला 
तयामळेुच, मखुय समाजापासिू 
दरू, गावाबाहरे, गरीबीमधये आनण 
हलाखीचया तसचे वाईट शानररीक आनण 
मािनसक पनरनस्तीमधये रहावे लागत 
अस.े गांिीजीिंी हातात झाडू उचलला 
आनण घरे, आश्म, वसतया, रसते आनण 
सवच्छतागृह ेसार् करणयासाठी सवाांिा 
सहभागी करूि घेतल.े जयावेळी तयांिी 
सवच्छता आनण शदु्धतेमधये सिुारणा 
करणयासाठी इतरांिा आवाहि केल,े 
तयावेळी दलुदूनक्त समाजाला अकारण, 
नतरसकार ि करता तसचे पवूदूग्रहदनूषत 
दृष्टीकोिानशवाय आपलया बरोबर 
सामाविू घेणयासाठी तयांचयाजवळ 
निनचित कायदूकम होता. तयांचा झाडू 
हा केवळ भौनतक सवच्छतेच े प्रतीक 
िवहता. तयांिी अंतयोदयाच ेनचनह महणिू 
झाडूची स्ापिा केली.  अनतयोदयापासिू 
सवपोदयापयांतचया प्रवासाच ेतयांिी िेतृतव 
केल ेतसचे मागदूदशदूि केल.े 

सवच्छता आनण सार्सर्ाई ह ेशबद 
र्क् शरीर आनण सभोवतालपरुते 
मयादूदीत िाहीत. गांिीजीचंया मते 
कोणतयाही मिषुयाचया बाबतीत 
आतमयाची सवच्छता नकंवा शदु्धता ह े
अंतीम धयेय असल ेपानहजे. एखाद्ाच े
चनरत् साकारतािा अनवरतपण ेसतयाचा 
पाठपरुावा करण े ह े आयषुयाच े धयेय 
असल ेपानहजे. अनहसंचेा वापर शक्ी 
प्रमाण ेकरण ेहा आतमयाचया शदु्धीकरणाचा 
मागदू आह े तसचे ती प्रकीयाही आह.े 
गांिीजीिंा ह ेकळल ेहोते की आपलया 

जितेमधये आतमनवश्वासाचा अभाव 
आह.े ह ेएखाद्ा सकंटाप्रमाणचे आह.े 
नरिनटशांचया अनिपतयाखाली आपण 
आपलयातील मौनलकता नकंवा मलूततव 
हरविू बसलो आहोत. गांिीजीिंी 
सवतःला सावदूजनिक आनण सामानजक 
सवेेला वाहिू घेऊि तयांच ेसपंणूदू आयषुय 
सवतःचया आनण आतमयाचया शदु्धीसाठी 
खच दू केल.े अशाप्रकारे या देशाचा 
प्रतयेक िागरीक शानररीक, सामानजक 
दृष्टया तसचे ह्रदयापासिू सवच्छ आनण 
शदु्ध वहावा अशा सवच्छ नहदंसु्ािाच े
सवपि गांिीजीिंी पानहल.े 

दभक्षण आफ्रीकेतील गांधीजीचें 
स्वच्छता आभण शदु्धीभ्वियी काय्ग

दादा अबदलुला यांचया वयापार 
उद्ोगासोबत वयापार करणयाच े काम 
नमळालयािे गांिीजी दनक्ण आनरिकेला 
गेल ेहोते. काही नदवसातच तयांिा नरिटीश 
आनण यरुोनपयि लोकांचा भारतीयांकडे 
पाहणयाचया उमदूट आनण अपमािासपद 
दृष्टीकोिाचा अिभुव आला. गांिीजीिंा 
रेलवेचया प्र्म दजादूचया डबयातिू 
जबरदसतीिे बाहरे काढणयाचा प्रसगं 
घडला तयावेळी तयांिा आपलया देशात 
असपृशय समाजाला सहि करावया 
लागणाऱया यातिांची जाणीव झाली. 
गोरे लोक भारतीय समाजावर अनयाय 
करत असिू जगासमोर दाखविू देत 
आहते की भारतीय लोक ह ेअसवच्छ 
वातावरणात रहात असिू अनजबात 
सवच्छता पाळत िाहीत, ह े गांिीजीिंा 
जाणवल.े तसचे भारतीय समाज 
सवच्छतेचया आनण शदु्धतेचया चांगलया 
सवयी लाविू घेणयासाठी प्रयत्न करत 
िाही असहेी तयांचया लक्ात आल.े

दनक्ण आनरिकेतील िगरांमधये 
आनण शहरांमधये भारतीय समाजासाठी 
सवच्छ आनण शदु्ध वातावरणाचया जागा 
शोिण े ह े गांिीजीसंाठी मखुय धयेय 
होते. भारतीय समाजाचया सवच्छतेचया 
सवयीमंधये सिुारणा करणयाचया दृष्टीिे 
गांिीजीिंी वयहूरचिातमक कायदू केल.े 
तयािंतर तयांिी ह े प्रकरण िागरी 
प्रानिकरणाकडे िेल,े आनण भौनतक 
पायाभतू सनुविा व देखभालीसाठी 
आग्रह िरला. तया िंतर तयांिी 
राजय सरकारांिा तसचे भारत आनण 
आनरिकेतील वसाहतीचंया सनचव 
पदाचया कायादूलयांिा पत् ेनलहिू िागरी 
प्रानिकरण करीत असललेया दलुदूक्ांकडे 
लक् वेिल.े सरकारी तसचे खाजगी 
सवच्छतेचा प्रचार आनण प्रसार करणारे 
तसचे आपलया सावदूजनिक आयषुयातिू 

गांधीजीचंया मते कोणतया्ही 
मनुषयाचया बाबतीत आतमयाची 
स्वच्छता भकं्वा शदु्धता ्ेह अतंीम 
धयेय असले पाभ्हजे. एखादाचे चभरत् 
साकारताना अभ्वरतपणे सतयाचा 
पाठपरुा्वा करणे ्हे आयषुयाचे धयेय 
असले पाभ्हजे. अभ्हंसेचा ्वापर 
शक्ी प्रमाणे करणे ्हा आतमयाचया 
शदु्धीकरणाचा माग्ग आ्ेह तसेच 
ती प्रक्रीया्ही आ्ेह. गांधीजीनंा ्हे 
कळले ्होते करी आपलया जनतेमधये 
आतमभ्वश्वासाचा अभा्व आ्ेह. ्हे 
एखादा संकटाप्रमाणेच आ्ेह.
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तयाच े प्रातयनक्क दाखनवणारे अस े
गांिीजीचं ेनवशषे वयनक्मत्व होते.

भारतातील अस्वच्छतेबाबत 
गांधीजीचें भनरीक्षण

दनक्ण आनरिकेतिू परतलयािंतर 
गांिीजी भारतभर नर्रल.े तयावेळी 
सगळीकडे असवच्छता, सवच्छतेचया 
सवयीचंा अभाव, अशदु्ध वातावरण, 
िळू आनण घाण यांच े साम्ाजय 
पसरलयाचा अिभुव तयांिा आला. 
सवदूप्र्म गांिीजी आनण तयांचया 
सहकाऱयांचा गट रवीदं्रिा् टागोरांचया 
शांती निकेति मधये रानहला. ते् ील 
रिाह्मण आचारी शदु्ध आनण पनवत् 
वातावरणात काम करायच.े परंत ु
तयांिा काही असवच्छतेचया सवयी 
होतया. तसचे मलनिससारण यंत्णा 
चकुीची होती. ते् ील सवच्छता 
तसचे सवैपाक करणयासाठी कैद्ांचया 
सहभागाला गांिीजी आनण तयांचया 
सहकाऱयांिी सरुुवात केली. सामानय 
माणसांबरोबर प्रवास करता यावा महणिू 
गांिीजीिंी रेलवेचया तृतीय श्णेीतिू 
तसचे जहाजाचया डेकवरूि प्रवास 
करायच े ठरनवल.े तयांचया डेकवरचया 
प्रवासाबद्दल तयांिी नलहिू ठेवल ेआह.े 
‘सिािगृह ेअनतशय गनलच्छ होती तसचे 
शौचालये अनतशय दगु ांिीयकु् होती. 
शौचालयाचा वापर करायचा असले 
तर एखाद्ाला लघवी आनण नवष्ा 
यातिू मागदू काढत नकंवा तयावरूि 
उडया मारूि जावे लागत अस.े या 
अनतशय दगु ांिी आनण घाणीमधये भर 
महणिू प्रवाशांिा असणाऱया घाणरेडया 
सवयी! ते नज े् बसायच ेतोच पनरसर 
खराब करायच.े रेलवे प्रवासाबद्दल 
गांिीजी नलनहतात, ‘आपलयाला 
सवच्छतेच े प्रा्नमक नियमही मानहती 
िाहीत. रेलवेचया डबयात आजबुाजचुी 
जागा झोपणयासाठीही वापरतात ह े
मानहती असिुही आपण कुठेही ्ुंकतो. 
आपलयाला एखादी गोष्ट कशी 

वापरावी ह े समजिू घयावयाच े िाही, 
तयामळेु सपंणूदू डबा, वणदूि करता येणार 
िाही इतका घाणीिे भरललेा असतो. 
जरा वरचया श्णेीतील प्रवाशांचा ्ोडा 
दरारा असलयािे ते ्ोडेस े इतरांपके्ा 
िशीबवाि असतात. मी या बाबतीत 
नवद्ारयाांच े जगही पानहल े आह.े 
ब-याचदा तेही चांगल े वागत िसत. 
ते सर्ाईदार इगं्रजी बोलायच,े परदेशी 
कपडे वापरायच,े तयामळेु गाडीत नशरण े
आनण बसायला जागा नमळनवण े हा 
आपला अनिकार समजायच.े मी माझी 
शोिमोहीम सगळीकडे चाल ू ठेवली 
होती, आनण आता तमुही मला बोलायच े

भागय नदलयािे मी तमुचया समोर माझया 
मिातील गोष्टी मांडलया आहते. आपण 
सवयंशासिाचया दृष्टीिे प्रगती करत 
असतािा या सवदू गोष्टी आपण सरुळीत 
केलया पानहजेत.’

जेवहा ते देवळांमधये गेल े तयावेळी 
तयांिा अशाच प्रकारचया गोष्टी 
आढळलया. ते हनरद्ार आनण ऋनषकेश 
इ े् गेल ेअसतािा ते् ील लोकांिी गंगेच े
नकिारे तसचे ते् ील रसते गनलच्छ 
ठेवल ेअसलयाच ेतयांचया लक्ात आल.े 
गंगेच े पनवत् पाणी खराब करायला 
तयांिा काहीच वाटल े िाही. लोकांिा 
हमरसतयावर आनण िदीनकिारयावर 

िैसनगदूक नविी करतािा पाहिू तयांिा 
अनतशय दःुख झाल.े म्रेुतील वंृदावि 
इ े्, बिारसचया नवश्विा् मंनदरात 
तसचे गजुरातमिील डाकोर ये े् यापके्ा 
वेगळी पनरनस्ती िवहती. वेगवेगळया 
शहरात, िगरात आनण गावांमधये ते 
नर्रल ेपरंत ुसवच्छता आनण शदु्धतेचया 
बाबतीत सवदूत् सारखीच पनरनस्ती 
होती.

वेगवेगळया वसतयांवरही काहीही 
र्रक नदसला िाही. जेवहा ते १९१६ 
मधये बिारसला गेल े होते तया जनुया 
शहराच े रुपांतर ्छो्टया ्छो्टया 
नकळसवाणया वसतयांमधये झालले ेतयांिा 
नदसल.े तया नठकाणी सवच्छतेच ेकायदे 
आनण िागरी परंपरा यांिा िाबयावर 
बसविू अनतशय असवच्छता नदसिू 
आली. तया वसतयांमििू जातािा 
एखाद्ा इमारती मििू कोणीतरी 
अंगावर ्ुंकण े हा सरादूस येणारा 
अिभुव होता. तयावेळचया मद्रास 
शहरातही असवच्छतेचया  सवयी तसचे 
सवच्छता कामगारांप्रती उचचवणथीयांचा 
अपमािासपद दृनष्टकोि नदसिू आला. 
नबहार मिील पनवत् शहर गया इ े्ही 
सवच्छता आनण शदु्धतेचया अभावाचा 
अनतशय वाईट अिभुव आला.

नवनवि शकै्नणक ससं्ामधये 
तसचे पनरषदांसारखया सावदूजनिक 
कायदूकमांमधये  गांिीजीिंी पनहलयांदा 
सवच्छतेचा आनण शदु्धतेचा मदु्दा उपनस्त 
केला. गांिीजी भारतात परतलयािंतर 
ते सहभागी होणार असललेया प्रतयेक 
कायदूकमापवूथी सवच्छता सनमतीची 
स्ापिा होते अस.े तसचे कायदूकमात 
सहभागी होणारया प्रतयेक िेतयाला 
रोजचया सवच्छतेमधये सहभागी 
वहावे लागत अस,े अगदी तातपरुतया 
बांिललेया शौचालयाचया सर्ाईसह! 
तयािंतर सवातंत्य नमळेपयांत काँग्रसेचया 
प्रतयेक सत्ामधये, मग तयात गांिीजी 
सहभागी असोत नकंवा िसोत, सवच्छता 

भ्वभ्वध शैक्षभणक संसथामधये 
तसेच पभरिदांसारखया सा्व्गजभनक 
काय्गक्मांमधये  गांधीजीनंी पभ्हलयांदा 
स्वच्छतेचा आभण शदु्धतेचा मदुिा 
उपभसथत केला. गांधीजी भारतात 
परतलयानंतर ते स्हभागी ्होणार 
असलेलया प्रतयेक काय्गक्माप्ूवषी 
स्वच्छता सभमतीची सथापना ्होते 
असे. तसेच काय्गक्मात स्हभागी 
्होणारया प्रतयेक नेतयाला रोजचया 
स्वच्छतेमधये स्हभागी व्हा्व ेलागत 
असे, अगदी तातपरुतया बांधलेलया 
शौचालयाचया सफाईस्ह!
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सनमती आनण तयांची कामे कायम 
असायची. गांिीजी रहात असललेया 
आनण काम करीत असललेया प्रतयेक 
आश्मात तसचे तयांिी सरुू केललेया 
शकै्नणक ससं्ांमधये सवदू सहभागी 
सदसयांसाठी सार्सर्ाई हा नदिकमाचा 
एक भाग बिला होता.

स्वच्छता या मदु्दा्वर गांधीजीचें 
काय्ग

योगय ते शास्त आनण तयाबरोबरच 
योगय तया तंत्जािाचा वापर ही काळाची 
गरज असिू तयाचा गांिीजीिंी आनण 
तयांचया आश्मातील सहकारयांिी 
कायम पाठपरुावा केला. ‘सवच्छतेची 
सवेा ही अनतशय गरजेची तसचे पनवत् 
सवेा आह.े तया कामाला समाजात 
अपमािासपद वागणकू नमळत असलयािे 
सवदूसािारणपण े तयाकडे दलुदूक् होते, 
तयामळेु सिुारणसेाठी लक्णीय संिी 
आह’े अस े तयांिी अहमदाबाद ये्ील 
आश्माचया नियमांमधये नलनहल े होते. 
तयामळेुच आश्मातील सवच्छतेसाठी 
बाहरेील कोणतयाही कामगाराला 
िेमायच ेिाही यावर नवशषे लक् नदल े
जात होते. तया ऐवजी आश्मातील 
सभासदच सपंणूदू सर्ाईची कामे सवतःच 
करीत असत. आश्मात िवीि प्रवेश 
घेणाऱयाला सवदूसािारणपण े पनहलयांदा 
या नवभागाला जोडल ेजात अस.े इ े् 
एक गोष्ट लक्ात घेतली पानहजे की 
गांिीजी कामामधये अनतशय वयग्र 
असायच,े तयांचयाकडे प्रतयेक नमनिटाचा 
नहशोब अस े तरीही ते पनरसराचया 
सर्ाईमधये कायम सहभागी होत 
असत. यातिू आपलयाला बरेच काही 
नशकता येईल. आपण शौचालयाची 
आनण पनरसराची प्रनतकातमक सवच्छता 
करणयातच समािाि माितो आनण 
बाकीच ेकाम वयवस े्वर सोपनवतो.

सि १९३० मधयेही वधयादूचया 
सवेाग्राम आश्मात गांिीजीचं े
सवच्छतेवरच ेलक् कमी झाल े िवहते. 

तयांिी आश्मातील रनहवाशांसाठी 
खालीलप्रमाण े तपशीलवार नलहिू 
ठेवल ेआह.े

प्रतयेकािे आपल े ताट वयवनस्त 
घासिू जागेवर ठेवल ेपानहजे. आश्मात 
येणाऱया पाहणुयांिी आनण भेट देणाऱया 
पयदूटकांिी सवतःसाठी ताट, वाटी, पाणी 
नपणयाच ेभांडे, चमच,े कंदील, अं्रूण, 
मच्छरदाणी, रुमाल इतयादी सानहतय 
सवतःच आणावे. तसचे ते वयवनस्त 
ठेवावे अशी नविंती आह.े सवदू प्रकारचा 
कचरा हा कचरयाचया डबयातच 
टाकावा. पाणी वाया घालव ू िये. 
नपणयासाठी उकळलले े पाणी वापरावे. 

भांडी घासिू झालयावर उकळतया 
पाणयािे िवुिू घयावी. आश्मातील 
नवनहरीच ेि उकळलले ेपाणी नपणयासाठी 
सरुनक्त िाही. रसतयावर ्ुंकू नकंवा 
िाक नशंकरु िये.

िैसनगदूक नविीसंाठी नियकु् 
नठकाणांचाच वापर करावा. िैसनगदूक 
नविीिंंतर प्रतयेकािे सवतःची सवच्छता 
केली पानहजे. शौचालयांमधये घि पदा द्ू 
आनण द्रव पदा्ाांसाठी वेगवेगळे पात् 
असावे. िैसनगदूक नविी उरकलयािंतर 
सवच्छ माती तसचे सवच्छ पाणयाचा वापर 
करूि हात िवुावेत व सवच्छ रुमालाला 

पसुावे. रात्ीचया मैलयावर माशया बस ू
ियेत महणिू कोरडी माती वयवनस्त 
घालिू झाकूि ठेवावी. शौचालयातील 
आसिाचा वापर करतािा ते घाण 
होणार िाही याकडे नवशषे लक् द्ावे. 
काळोखाची वेळ असलयास बरोबर 
कंदील घेविू जावे. जया जया गोष्टीवंर 
माशा बसणयाची शकयता आह े तया 
गोष्टी वयवनस्त झाकूि ठेवावया.

भारताचया या सवच्छतानप्रय माणसािे 
आपलया आयषुयाचया अंतापय ांत या 
नवषयाचा पाठपरुावा केला ह े कायम 
लक्ात ठेवल े पानहजे. १९४७ 
चया अखेरीस तसचे १९४८ चया 
जािेवारी मनहनयात तयांिी घेतललेया 
प्रा द्ूिा सभांमधये तसचे इतर अिेक 
कायदूकमातिू तयांिी जितेला आपला 
पनरसर कायम सवच्छ ठेवणयाच ेतसचे 
वयक्ीगत सवच्छतेसाठी चांगलया 
सवयी लाविू घेणयाच े आवाहि केल े
होते.

देशातील स्वच्छतेची पभरभसथती

देशामधये शौचालय बांिणयाबाबतचया 
पनरनस्तीत लक्णीय सिुारणा झाली 
आह.े देशातील शौचालयांच े प्रमाण 
२०१४ मधये ४० टकके होते ते आता 
९० टककयाचया वर पोचल ेअसलयाची 
मानहती प्रिािमंत्यांिी िकुतयाच केललेया 
घोषणमेधये नदली. समुारे साडेचार लाख 
खेडयांमधये शौचालये बांिणयात आली 
आहते. ही गोष्ट पनरणामकारक असली 
तरीही सवच्छता आनण शदु्धतेचया 
नदशिेे टाकलले े पनहल े पाऊल आह.े 
सपंणूदू सवच्छता अनभयािामधये घरगतुी 
शौचालये, ग्रामीण शाळा तसचे 
घिकचरा अनभयािाचा समावेश आह.े 
यामिील इतर दोि गोष्टीबंाबत कायदू 
करणयाची गरज आह.े

राजयािेही जासत सवदूसमावेशकपण े
प्रनतसाद द्ायला हवा. सर्ाई 
कामगारांिी मैला वाहिू िेणयावर बंदी 
घातललेी असतािाही सि २०१७ 

राजयाने्ही जासत 
स्व्गसमा्वशेकपणे प्रभतसाद दायला 
्ह्वा. सफाई कामगारांनी मैला 
्वा्हनू नेणया्वर बंदी घातलेली 
असताना्ही सन २०१७ मधये 
मैला ्वा्हनू नेणाऱया देशभरातील 
३०० कामगारांचा मतृय ूझालयाची 
अभधकृत नोंद आ्ेह. २०१७ मधये 
मैला ्वा्हनू नेणरया कामगारांची 
अभधकृत नोंद १३,००० इतकरी 
असताना आतंरमंत्ालयीन 
काय्गदलाचया अ्ह्वालानुसार 
प्रतयक्षात ्ही संखया चारपट जासत 
म्हणजे ५३,२३६ इतकरी ्होती.
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मधये मैला वाहिू िेणाऱया देशभरातील 
३०० कामगारांचा मृतय ू झालयाची 
अनिकृत िोंद आह.े २०१७ मधये 
मैला वाहिू िेणरया कामगारांची 
अनिकृत िोंद १३,००० इतकी 
असतािा आतंरमंत्ालयीि कायदूदलाचया 
अहवालािसुार प्रतयक्ात ही सखंया 
चारपट जासत महणजे ५३,२३६ 
इतकी होती. यामधये एकूण ६०० पकैी 
१२१ हिू अनिक नजलह्यांचा समावेश 
आह.े यामधये रेलवेमिील गटारे आनण 
सांडपाणयाचया टाकया सार् करणारे 
सर्ाई कामगार जे  मैला वाहिू िेणारे 
सवादूत जासत कामगार आहते, तयांचा 
समावेश िाही. याबाबतीत देशािे 
ताबडतोब प्रनतसाद नदला पानहजे आनण 
हातािे मैला उचलायच ेकाम कायमच े
बंद झाल े पानहजे. सपंणूदू सवच्छता 
अनभयाि ह े राजयाच,े समाजाच ेआनण 
प्रतयेक िागनरकाच ेधयेय असल ेपानहजे.

शोधाचा भद्वा स्वतःकडे ्वळभ्वणे

गांिीजीचं े सवच्छतेबाबतच े काम 
तसचे असपृशयता निवारण मोनहम ह े
सतयाग्रहाच े महत्वाच े घटक आहते. 
सतयाग्रह महणजे सवतःचया शदु्धीची 
प्रनकया. आधयानतमक प्रवासाला सरुुवात 
करतािाही गांिीजीसंाठी सवच्छता 
आनण शदु्धता अनतशय महत्वाची होती. 
सतयाचा शोि घेतािा तयांिा जाणीव 
झाली की ते अंतीम सतय जयाला देव 
महणतात तयाचयासमोर सवदू मािव प्राणी 
नकंवा तया बाबतीत सवदू सजीव प्राणी 
समाि आहते. गांिीजीसंाठी सवतःचया 
शदु्धीचया प्रनकयेत वयनक्गत नकंवा 
पयादूवरणाची सवच्छता ह ेपनहल ेपाऊल 
होते. तयाचप्रमाण ेसवतःचया शदु्धीकरण 
प्रनकयेमधये दसुरे पाऊल महणजे 
समाजाचया सवच्छतेसाठी शांतपण े
काम करणारे दनलत कामगार आहते. 
तयांचयाबाबत वषादूिवुषफे असललेा 
पवूदूग्रह काढिू टाकण.े वषादूिवुषफे दनलत 
लोकांवर होणारा अनयाय हा नहदं ू
िमादूतलया प्रतयेकािे जाणला पानहजे 
अस े गांिीजीिंा वाटत होते. तयािंतर 

तयाची पढुची पायरी महणजे तयाचा 
सवीकार आनण पचिातापाची भाविा. 
तयािंतर शवेटी नहदं ू जातीतलया 
प्रतयेकािे ही िकुसाि भरपाई केली 
पानहजे. महणजेच असपृशयता िष्ट 
करूि तयांचया कलयाणासाठी प्रयत्न 
केल ेपानहजेत, अशी गांिीजीचंी इच्छा 
होती.

वयनक्गत सवच्छता तसचे 
खेडयांचया आनण शहरांचया सवच्छतेचया 
भरीव कायदूकमाला गांिीजीिंी सरुुवात 
केली. तसचे असपृशयता निवारण 
या एका भरीव कायदूकमाबरोबरच 
प्रतयेक सतयाग्रहीला घयावा लागणाऱया 
११ शप्ांपकैी एक शप्ही होती. 
भारताला सवच्छतेचया आनण शदु्धतेचया 
क्ेत्ात अजिूही भरीव सिुारणांची 
गरज आह.े आपण अजिूही गांिीजीिंा 
पणूदूपण े प्रनतसाद नदललेा िाही. 
गािीजीिंी समाजशास्त जाणल े होते 
महणिूच सवच्छतेला प्रनतष्ा नमळविू 
देणयाचा, पयादूयािे पारंपनरक सर्ाई 
कामगार जे वषादूिवुषफे तयांचया कामामळेु 
निंदेच ेवाटेकरी होते, तयांिाही प्रनतष्ा 
नमळविू देणयाचा प्रयत्न तयांिी केला. 
सवातंत्यािंतर आपण वयनक्गत लक् 
कें नद्रत केल े िाही आनण वयनक्गत 

नशक्णाकडेही दलुदूक् केल.े तयाऐवजी 
सगळी जबाबदारी राजयांची आह ेअस े
समजिू मोनहमांच ेरूपांतर योजिांमधये 
केल.े योजिांचया धयेय, आराखडा आनण 
सखंयेमधये कपात केली. गांिीजीिंी 
सवच्छतेबाबतचया नशक्णावर भर नदला 
होता. आज भारतातील जवळजवळ 
प्रतयेकाला 'शौचालय प्रनशक्णाची' 
तसचे सवच्छतेचया आनण शदु्धतेचया 
नशक्णाची गरज आह.े

एक िागनरक महणिू आपण 
जबाबदारीिे वागणयाची गरज आह.े 
लोकांची वृत्ती अजिूही अजािी, 
उद्धट आनण बेजबाबदार असिू सवयी 
घाणरेडया आनण गनलच्छ आहते. आपण 
शौचालये असवच्छ ठेवतो, पनरसर 
घाणरेडा ठेवतो. तसचे बस, रेलवे आनण 
जहाजांवर कचरा टाकूि ही सावदूजनिक 
नठकाणहेी असवच्छ करतो. सवच्छ 
नहदंसु्ाि ह ेअजिूही आपलयासाठी एक 
सवपिच असिू तयासाठी आपलयाला 
खपू प्रयत्न करण ेआवशयक आह.े

एक समाज महणिू अजिूही आपण 
भेदभाव करतो तसचे सकू्म पद्धतीिे 
असपृशयताही पाळतो. जातीवयवस े्चा 
शाप अजिूही गेललेा िाही. आपण 
आतिू अजिूही सवच्छ, निमदूळ झाललेो 
िाही. सवयंनियमि आनण सवयंशासि 
ह ेअजिूही पणूदू समज ूशकलो िाही. 
तयामळेु सावदूजनिक आनण राजकीय 
कारनकददीत लोक सवच्छ िाहीत.

हा शोिाचा नदवा आता सवतःकडे 
वळविू, सवतःमधये सिुारणा घडविू 
सवतःप्रती तसचे समाजाप्रती जबाबदार 
बिण े हीच गांिीजीिंा खरी श्द्धांजली 
असले.

nnn

लखेक अहमदाबाद ये्ील गजुरात 
नवद्ानपठाच ेमाजी कुलगरुु असिू गांिी 
हनेरटेज नमशिच ेसदसय आहते.  
ई मेल : sudarshan54@gmail.com

आपण अजनू्ही गांधीजीनंा 
पणू्गपणे प्रभतसाद भदलेला ना्ही. 
गाधीजीनंी समाजशास्त जाणले ्होते 
म्हणनूच स्वच्छतेला प्रभतष्ा भमळ्वनू 
देणयाचा, पया्गयाने पारंपभरक सफाई 
कामगार जे ्विा्गनु्विषे तयांचया 
कामामळेु भनंदेचे ्वाटेकरी ्होते, 
तयांना्ही प्रभतष्ा भमळ्वनू देणयाचा 
प्रयत्न तयांनी केला. स्वातंत्यानंतर 
आपण वयभक्गत लक्ष कें भद्रत 
केले ना्ही आभण वयभक्गत 
भशक्षणाकडे्ही दलु्गक्ष केले. तयाऐ्वजी 
सगळी जबाबदारी राजयांची आ्ेह 
असे समजनू मोभ्हमांचे रूपांतर 
योजनांमधये केले.
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गांधीजी, स्वच्छता आभण स्वराजय
- डी जॉन चेललादरुाई  

आयसीएस पवूदू परीक्ा उत्तीणदू 
झाललेया मधय महाराष्ट्रातील 

एक तरुण माणसू गांिी यांिा तयांच े
आशीवादूद घेणयासाठी सवेाग्राम आश्मात 
भेटला. गांिीिंी तयाला नवचारल,े ̀ ` तलुा 
आयसीएस का वहायच ेआह?े’’ ̀ भारताची 
सवेा करणयासाठी’ तया तरुण माणसािे 
उत्तर नदल.े `खेडयात जाऊि सवच्छता 
कायदू करण ेही देशाप्रती सवपोतकृष्ट सवेा 
आह’े असा सलला गांिीजीिी नदला. 
आनण आयसीएस होणयाची महतवाकांक्ा 
बाळगणारे अपपा पटविदूि पढेु सर्ाईचया 
कायादूत नवशषेता प्राप्त करणारे सवादूत 
उत्तम सवातंत्य सनैिक ठरल,े 

सवातंत्य सगं्रामाचया शाळेत सर्ाई 
आनण सवच्छता या पदवीसाठीचया परीक्ा 
होतया. नविोबा भावे, ठककर बापपा, जे 
सी कुमारपपा आनण चमकदार बनुधदमत्ता 
असललेया अगनणत तरुणांिी, सवातंत्य 
चळवळीत प्रवेश केला आनण सर्ाई 
आनण सवच्छता या मळू कायादूद्ारे सवातंत्य 
प्राप्त केल.े 

सतयाचा शोि घेणारे या िातयािे 
गांिीजीिंी आपली जीविशलैी अतयंत 
दक् ठेवली होती आनण सवच्छतेला 
सवपोचच महतव नदल.े राष्ट्रनपता महणिू 
तयांिी राष्ट्र उभारणीत सवच्छतेच े
अपनरहायदू स्ाि ओळखल े होते आनण 
`सवच्छता हीच ईश्वरभक्ीिंतर दसुरया 
स्ािी आह’े अस ेमहटल.े

भ्वकास प्ूव्गअट 

नवकास हा मािवी ससंकृतीचा नवश्वास ू
सा्ीदार आह.े प्रागैनतहानसक काळातील 

नशकार गोळा करूि आणणाऱया 
मािवापासिू ते शहरी ससुसंकृत 
मािवापय ांत, आमही जीविशलैीत प्रचडं 
प्रमाणावर सिुारणा केली आह.े िानवनयपणूदू 
सशंोििािे जीविाचया कोणतयाही पलैतू 
घडविू आणललेी सिुारणा या दृष्टीिे 
नवकासाकडे पानहल ेजाते. मािवी नवकास 
या सकंलपिेत वयक्ीचया कलयाणाचया 
सवदू पलैूंचा अंतभादूव होतो : अनि सरुक्ा, 
सवच्छ आनण ताजी हवा, शदु्ध नपणयाच े
पाणी, आरोगय आनण सवच्छता, कोठेही 
जाणयाची सोय, या सवाांची खात्ी करूि 
देणयासाठी दजफेदार नशक्ण आनण निवडीच े
सवातंत्य.

अरिाहम मासलो महणतो तयाप्रमाण,े 
नवकासाचया या बहतुेक घटकांच ेशारीनरक 
गरजांची पतूदूता या िसुार वगथीकरण केल े
जाऊ शकते. 

नवकनसत पावणारा समदुाय, महणिू 
आमही शारीनरक गरजांची पतूदूता 
करणयाची काळजी घेणयासाठी महणजे  
परुवठयाची बाज,ू यंत्णा उभारणयास 
प्रचडं कष्ट आनण वेदिा सोसलया आहते, 
तर दसुरया बाजकूडे महणजे नवलहवेाट 
लावणयाकडे केवळ दलुदूक् केल े आह.े 
नवकासाचया अजेंडयात नवलहवेाट 
लावणयाची योजिा अभावािेच आढळते. 

`उत्तम सरुुवात ह ेअिफे यश असते’ 
अस े महटल े जाते. दसुरया अधयादू 
भागासाठी अस े महटल ेजाते की, तमुही 
कशी सरुुवात करता, ह ेमहतवाच ेिाही 
तर कसा शवेट करता, ह ेमहतवाच ेआह.े

सतयाचा शोध घेणारे या नातयाने 
गांधीजीनंी आपली जी्वनशैली अतयंत 
दक्ष ठे्वली ्होती आभण स्वच्छतेला 
स्ववोचच म्हत्व भदले. राष्ट्रभपता म्हणनू 
तयांनी राष्ट्र उभारणीत स्वच्छतेचे 
अपभर्हाय्ग सथान ओळखले ्होते आभण 
`स्वच्छता ्हीच ईश्वरभक्ीनंतर 
दसुरया सथानी आ्ेह’ असे म्हटले.

मंथन
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सवयंपाकाचया कलते, नवकासाची 
साििे तयार करणयात निषणात असललेया 
मािवतेिे, जो काही कचरा नकंवा उपज 
तयार होतो तयाची नवलहवेाट लावणयाचया 
कलतेही िैपणुय प्राप्त केल ेपानहजे.

द:ुखािे अस े महणावे लागते की, 
मािवी नवष्ा असो, कारखानयांतील 
िको असलले ेपदा द्ू असोत, ग्राहकांिी 
केललेा कचरा असो की, नवकासाचया 
प्रनकयेतील निरुपयोगी वसत ू असोत, 
मािवािे िेहमीच तयाचयाकडे अतयंत 
कमी लक् नदल ेआह.े

अभतक्मण 

याचा पनरणाम असा झाला आह ेकी, 
आमची रेलवे स्ािके, बस स्ािके, 
बाजारपठे, अगदी देवळांची आवारेही  
निरुपयोगी वसतूंच े आगार असलयाच े
भासते, जी माशा, डास आनण उंदीर, 
घसू अशा कुरतडणारया प्राणयांिी 
बजबजललेी असतात. गांिीजीिंी तयाला 
`दगु ांिीचा अडडा’ अस े महटल े होते. 
आपण तर पनवत् गंगा िदीचहेी रुपांतर 
सांडपाणयाचया महागटारात केल ेआह.े 

शहरी लोकांचया सावदूजनिक 
सवच्छतेकडे पाहणयाचया या निषु्र 
दृनष्टकोिाबद्दल गांिी यांिी अस े मत 
वयक् केल े होते की, ``मुंबईत लोक 
बहमुजली इमारतीतंील रनहवासी ्ुंकणार 
तर िाहीत िा, या नचरंति भीतीिे 
रसतयांवरूि चालत असतात, हा नवचार 
करण े कलशेदायक आह.े’उघडयावर 
शौचास बसण े याला गांिी अससंकृत 
माित असत कारण `अशा वेळी नत्िू 
जर आपण चाललो अस ू  तर आपण 
माि नर्रवतो’ 

सतयाची जाणी्व 

गांिीसंाठी, सवच्छता ही केवळ जैनवक 
आवशयकता िवहती, तर तो जगणयाचा 

मागदू होता, सतयाचया जाणीवेचा अंतगदूत 
घटक होता. सवच्छतेबाबत तयांची 
समजतू ही सतयाचया सावदूनत्क एकतेतिू 
अंकुरली होती. गांिीिी, जे सतयाची 
ईश्वराप्रमाण े पजूा करत, सपंणूदू आनण 
सवादूिा सामाविू घेणारे सतय शधुद मािल े
आनण महणिू तयांिी सवच्छतेची बरोबरी 
ईश्वरभक्ीशी केली. तयांिी सवच्छतेला 
सवातंत्याचया नदशिेे आवशयक पायरी 
महणिू दजादू नदला आनण अठरा नविायक 
कायदूकमांमधये तयाचा समावेश केला. 

सतयाचया शोिात निघाललेया 
गांिीजीिी, जीविाकडे सतयाचा सवादूत 
जवळचा अनवषकार महणिू पानहल ेआनण 
महणिू तयांिी जीविाची बरोबरी सतय 
नकंवा ईश्वर यांचयाशी केली. जीविाचा 
भाग महणिू जया काही प्रनकया आहते, 
तया आनण तयांच े वतदूि हहेी सतयाची 
जाणीव होणयाचा भाग आह.े या अ्ादूिे, 
सवच्छता, अंतबादूह्य सवच्छता ही ईश्वराची 
जाणीव करूि घेण ेआह,े असा गांिीजीचंा 
नवश्वास होता. ``असवच्छ शरीर आनण 
तयाहीपके्ा असवच्छ मिािे आपण किीच 
देवाचा आशीवादूद नमळव ू शकत िाही. 
एक सवच्छ शरीर असवच्छ शहरात 
किीच राह ूशकत िाही.’’

स्वराज 

भारतीय सवातंत्याकडे पाहणयाचया 
समग्र दृनष्टकोिामळेु तयांिा भारताचया 
सवराजय नमळवणयाचया प्रयत्नांमधये 
सवच्छतेचया एकमेव अनद्तीय  स्ािाची 
जाणीव झाली. 

भारतीय होम रूलचया हककाची 
मागणी करतािा बाळ गंगािर नटळक 
यांिी गजदूिा केली की, ``सवराजय माझा 
जनमनसद्ध अनिकार आह’े’ गांिीसंाठी 
मात् सवराजय या सजंेचा अ द्ू  नतचया 
पनरणामांमधये अनिक धवनित होता. यंग 
इनंडयामधये तयांिी नलनहल ेहोते, ̀ ` सवराजय 
हा एक पनवत्, वैनदक शबद आह,े जयाचा 
अ द्ू सवयंशासि, सवयंमयादूदा असा आह े
आनण सवातंत्य या शबदािे जो सहसा अ द्ू 
होतो, तयािसुार सवदू बंििांपासिू सवातंत्य 
असा िाही.’’ `` सवदू उपभोगांवर 
सवतःिे घातललेी मयादूदा, सावदूजनिक 
नठकाणी कचरा करणयाचा उललखे 
करणयाची गरजच िाही. ते पढेु जाऊि 
असहेी महणाल ेकी, `माझया सवपिातील 
सवराजयात  गरीब माणसाच े सवराजय 
ही कलपिा असिू सवयंमयादूदा शवेटचया 
माणसापयांत नझरपली पानहजे.’’

बिारस नहदं ू नवद्ापीठाच े उद्ाटि 
करणयाचया प्रसगंी, समोर असललेया 
नवशाल समदुायासमोर तयांिी पनवत् 
शहराला गदुमरवणायादू कचयादूचा सदंभदू 
तयांिी नदला. ``नकतीही भाषण ेकेली तरी 
ती आपलयाला सवयंशासिास (सवातंत्य) 
लायक बिव ू शकत िाहीत. केवळ 
आमच ेवतदूि हचे आमहाला तयासाठी पात् 
बिव ूशकेल’’ सवच्छता ह ेतयांचयासाठी 
सवराजययाजिा होते. 

वैयनक्क आनण सावदूजनिक जीविात 
वयक्ीचया वतदूिाबाबत सवयं मयादूदेच े
तयांिी जे आवाहि केल,े ते जगणयाचया 
शारीनरक आनण अिवुांनशक पलैूं सदंभादूत 

सतयाचया शोधात भनघालेलया 
गांधीजीनी, जी्वनाकडे सतयाचा 
स्वा्गत ज्वळचा अभ्वषकार म्हणनू 
पाभ्हले आभण म्हणनू तयांनी जी्वनाची 
बरोबरी सतय भकं्वा ईश्वर यांचयाशी 
केली. जी्वनाचा भाग म्हणनू जया 
का्ही प्रभक्या आ्हेत, तया आभण 
तयांचे ्वत्गन ्ेह्ही सतयाची जाणी्व 
्होणयाचा भाग आ्ेह. या अथा्गने, 
स्वच्छता, अतंबा्गह्य स्वच्छता ्ही 
ईश्वराची जाणी्व करून घेणे आ्हे, 
असा गांधीजीचंा भ्वश्वास ्होता.
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होते. कचरयाचया नवलहवेाट लावणयाचया 
यंत्णबेाबत गांिी यांिी महटल े की, 
’प्रतयेक वयक्ीला जोपयांत आयषुयातील 
सामानय सनुविा नमळणयाची हमी नदली 
जात िाही तोपय ांत सवराजय ह े पणूदू 
सवराजय िाही.“ 

स्वच्छता राष्ट्र उभारणीची कृती 

सवातंत्य चळवळीच ेिेतृतव करतािा, 
तयांिी सवातंत्याच े आयाम सपष्ट केल े
आनण `सवच्छ वतदूि’ याचया महतवावर  
प्रकाश टाकला. या सदंभादूत ते महणाल े
की, `सवयं शासिाचा नवचार करणयापवूथी, 
आपलयाला आवशयक काम केल े
पानहजे.’ 

आरोगयाचया दृनष्टकोिातिू गांिी 
यांिी खेडयांचया नस्तीच ेवणदूि दयिीय 
अस े केल.े `आपलया गरीबीचया प्रमखु 
कारणांपकैी एक कारण सवच्छतेबाबत 
आवशयक जािाची अिपुलबिता ह ेआह.े
या अ्ादूिे तयांिी महटल ेकी, भारताला 
केवळ इनंगलश ताबेदारीपासिू मकु् 
करण ेइतकाच सवराजयाचा अ द्ू िवह ेतर 
कोणतयाही ताबेदारीपासिू मकु् करण े
आह.े’ 

दसुरया एका प्रसगंी तयांिी महटल े
की, सवराजय ह ेसाततयपणूदू पनरश्म आनण 
पयादूवरणाच ेबनुद्धमाि आकलि याच ेर्ळ 
असले. 

स्वच्छता ्हा उदात् आनंद 

गांिीिंी अनहसंक मागादूिे जगण े
हचे ईश्वराची पजूा करणयाच ेसवपोतकृष्ट 
सािि अस े मािल,े जीविाची सवेा 
करणारी प्रतयेक कृती ईश्वराकडे िेणारा 
मागदू, अस े तयांिी पानहल.े सवच्छता ह े
शदु्धीकरणाच ेकृतय आह,े अस ेतयांच ेमत 
होते आनण तयातिू तयांिी प्रचडं आिंद 
मािला.

गांिी यांच ेनचटणीस पयारेलाल यांिी 

यासदंभादूत एक मिोरंजक आठवण 
सांनगतली. गांिी िौखालीत नहदं ूआनण 
मसुलीम यांचयात सलोखा प्रस्ानपत 
करणयासाठी सगळीकडे नर्रत होते. 

पयारेलाल नलनहतात, ’१९ जािेवारी 
१९४७ रोजी गांिी यांिी सकाळी जेवहा 
अटकरा ये े् जाणयासाठी बादलकोट 
सोडल,े तेवहा गांिीजी जया मागादूिे जाणार 
होते तो अरुंद पदप् अतयंत निसरडा 
झाला होता आनण िौखालीतली आदली 
रात् अभतूपवूदू दव असललेी होती. 
किदूल जीवि नसगं दोि वेळा या अवघड 

मागादूवरूि चालतािा पाय घसरूि आडवे 
झाल.े या निसरडया उतारावरूि सावरूि 
उठणयासाठी गांिीजीिी तयांिा हसत हसत 
आपली काठी देऊ केली. 

हा पदप् इतका अरुंद होता की, 
केवळ एकच वयक्ी तयावरूि एका 
वेळेस चालत जाऊ शके. अचािक 
सवदूच तार्ा एकदम ्ांबला. गांिी 
पदप्ावरील नवष्ा काही कोरडया 
पािांचया मदतीिे उचलिू टाकत होते. 
काही ख्टयाळ पोरांिी लघशुंका करूि 
पदप् आणखी घाण करूि ठेवला होता. 

`तमुही ते मला का करू नदल ेिाही? 
आमहाला तमुही लाजवल े का?’ अस े

मििुे नवचारल.े गांिी हसल.े ``अशा 
गोष्टीतं मला नकती आिंद नमळतो, याची 
तलुा काहीच कलपिा िाही’’

ग्राम् राजय गाव, सवदू प्रा्नमक 
उतपादिांच,े उपजीनवकेच ेकें द्र ह ेभारताच े
हृदय आह.े खेडयांचया जीविात सपंणूदू 
भारताच े जीवि सामावल े आह,े असा 
गांिीिा नवश्वास होता. महणिू तयांिी नहदं 
सवराजय - भारतीय होम रूलची बरोबरी 
ग्राम-राजयाशी केली.

सवतंत् भारतातील गावांची कलपिा 
करतािा गांिीजीिंी महटल े की, ` 
गाव ह ेसिुानरत समजल ेजाईल जयात 
गावाचया गरजेिसुार उतपादि करणारा 
प्रतयेक प्रकारचा ग्रामोद्ोग असले, जयात 
कुणीही निरक्र िसले, नज े् रसते सवच्छ 
असतील, नज े् कचरा हलवणयासाठी 
निनचित जागा असले, नज े् नवनहरी 
सवच्छ असतील...’ 

गांिी यांिी आदशदू गाव प्रसताव 
करतािा अस े महटल े की, ``आदशदू 
भारतीय गावाची रचिा अशी करावी 
की, सवच्छतेसाठी नत े् अगदी योगय 
वयवस्ा असावी. तयात परेुसा प्रकाश 
आनण हवा खेळती राहणयाची वयवस्ा 
असललेी अशी घरे असावीत आनण 
ती बांिणयासाठी लागणारे सानहतय पाच 
मैलांचया पनरघात उपलबि असावे.’ 

गावांचया सधयाचया शोचिीय 
नस्तीबद्दल खेद वयक् करतािा तयांिी 
नलनहल,े `जर गावांतील सवच्छतेत 
सिुारणा केली गेली तर लाखो रुपये 
वाच ू शकतील आनण तया प्रमाणात 
लोकांची नस्तीही सिुारेल. आजारी 
शतेकरी आरोगयसपंनि शतेकरयाप्रमाण े
किीही काम करू शकणार िाही.’ 

स्वच्छतेचया मदुाला प्रभतसाद 

असवच्छतेचया समसयेला प्रनतसाद 

आरोगयाचया दृभष्कोनातनू 
गांधी यांनी खेडयांचया भसथतीचे 
्वण्गन दयनीय असे केले.`आपलया 
गरीबीचया प्रमखु कारणांपैकरी एक 
कारण स्वच्छतेबाबत आ्वशयक 
ज्ानाची अनुपलबधता ्हे आ्हे.या 
अथा्गने तयांनी म्हटले करी, भारताला 
के्वळ इंभगलश ताबेदारीपासनू मकु् 
करणे इतकाच स्वराजयाचा अथ्ग 
नव्ेह तर कोणतया्ही ताबेदारीपासनू 
मकु् करणे आ्ेह.’ 
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देतािा तयांिी असा नवचार मांडला की, 
`प्रतयेक गावात सवादूत कमी खचादूत एका 
नठकाणी बांिललेा पाणवठा असावा.’ 

हा सपंणूदू नवषय (सवच्छता) अद्ाप 
उपनेक्त आह,े हा वयवसाय गनलच्छ 
तर िाहीच, परंत ु शदु्ध करणारा आह,े 
जीविाच े सरंक्ण करणारा आह.े र्क् 
आपणच तयाची नकंमत कमी केली 
आह.े आपण तयाचा दजादू वाढविू खरया 
दजादूपय ांत तयाला आणल ेपानहजे. 

गांिीजीिंी सतयाग्रह आनण नविायक 
कायदूकम ह ेएकाच पक्याच ेदोि पंख मािल े
होते, एकावाचिू दसुरयाला अ द्ूच िाही. 
गांिीजीिंी सतयाग्रह आनण सवच्छतेसारखा 
नविायक कायदूकम यांचयात जो अपनरहायदू 
सबंंि जोडला, तयाच े परुावे  सपंणूदू 
देशातील सवातंत्य चळवळीत नमळत 

होते. शौचालय सर्ाई आनण सवच्छतेच े
कायदू ह े सतयाग्रहीची अहदूता ठरली 
होती. प्रतयेक सावदूजनिक सभेत, मग ती 
नरिनटशांनवरोिात सतयाग्रहाची हाक असो 

नकंवा सामानजक सिुारणचेा पढुाकार 
असो, सभेत ग्राम सर्ाई ही अटळ 
सरुुवात असायची. जनुया पद्धतीचया 
बासकेट प्रकारचया शौचालायांतिू मैला 
गोळा करणयाचया कामी भारतीयांचा एक 
नवभाग जे  भंगी या िावािे पनरनचत होते, 
अिेक नपढयांपासिू जुंपलले े असायच,े 
आनण जयांचयाकडे उपके्ेिे पानहल ेजायच.े 
या लोकांचया उपके्ेमळेु गांिी अतयंत 
नचतंीत होते कारण तयांिा अस ेवाटे की, 
ह ेलोक जरी समाजाचया सवादूत खालचया 
सतरावरच े आहते अस े मािल े जाई, 
तरीही समाजाची सवच्छता आनण आरोगय 
राखणयाच ेअतयंत महतवाच ेकाम ह ेलोक 
करत आहते. ``तो समाजातील सवाांिी 
वाळीत टाकललेा नतरसकृत वयक्ी 
महणिू असला तरीही तो अशा गटापकैी 
आह,े जो समाजाचया सवच्छतेचया दृष्टीिे 

गांधीजीनंी सतयाग््ह आभण 
स्वच्छतेसारखा भ्वधायक काय्गक्म 
यांचयात जो अपभर्हाय्ग संबंध जोडला, 
तयाचे परुा्व े संपणू्ग देशातील स्वातंत्य 
चळ्वळीत भमळत ्होते. शौचालय 
सफाई आभण स्वच्छतेचे काय्ग ्ेह 
सतयाग््हीची अ्ह्गता ठरली ्होती. 
प्रतयेक सा्व्गजभनक सभेत, मग ती 
भरिभटशांभ्वरोधात सतयाग््हाची ्हाक 
असो भकं्वा सामाभजक सधुारणेचा 
पढुाकार असो, सभेत ग्ाम सफाई 
्ही अटळ सरुु्वात असायची.
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कलयाणासाठी सवादूत अपनरहायदू आह.े 
महणिू तयाच ेअनसततव अतयंत महतवाच े
आह.े’’ भंगी जमातीला तयांचया हातांिी 
मैला भरलले े टोपली उचलावी लागे 
आनण जीवजंत ू आनण बॅकटेनरयापासिू 
सरंक्ण करणयासाठी तयाचयाकडे काहीही 
साििे िवहती. तयांिा प्रनतष्ा नमळविू 
देणयासाठी तयांिी सचूिा केली की, 
आपण सवाांिी आपापल े भंगी वहायला 
हवे. आनण प्रतयेक वेळी ते नदललीला 
जात तेवहा एक तर भंगी वसतीत उतरत 
नकंवा तयांचया वसतीला भेट देत. 

गांिीचंया नवचारािा प्रनतसाद देत, 
असखंय ससं्ांिी गांिीचंी हाक नशरोिायदू 
माित सर्ाई मोहीम सरुु केली आनण 
सर्ाई नवद्ालय-देह ू रोड, निमदूल ग्राम 
निमदूल कें द्र, िानशक या तयापकैी काही 
आहते जयांिी ही मोहीम अधयानतमक 
पद्धतीिे राबवली. 

हनरजि सवेक सघंािे १९६३ 
मधये सर्ाई नवद्ालय अहमदाबादेतील 
साबरमती आश्म ये े् सरुु केल.े भंगी 
समाजाची या प्रकारचया कामातिू सटुका 
करण ेहा तयांचा उद्देशय होत.१९ सर्ाई 
नवद्ालयाची प्रा्नमक उनद्दषे्ट: सर्ाई 
कामगार आनण भंगी यांची उनिती; 
ग्रामीण आनण शहरी आरोगय आनण 
सवच्छता वयवस े्चा दजादू उंचावण े ही 
होती. 

सारांश 

गांिीिंी सतयाची आनण अनहसंचेी 
ईश्वर समजिू पजूा केली. तो जगणयाचा 
मागदू होता. मागदू आनण साधय यांचयाबाबत 
गांिी महणत की, पनहला माझया हातात 
आह.े कायदूपद्धतीसदंभादूत मी साधयापके्ा 
मागदू हा अनिक महतवाचा माितो. जर 
तमुही साििांची काळजी घेतली तर 

साधय सवतःची काळजी घेईलच, अस े
तयांिी महटल.े या अ्ादूिे, जागनतक 
क्ेत्ात वैभवाकडे वाटचाल करत 
असलले ेराष्ट्र महणिू भारतािे देश शदु्ध 
आनण सवच्छ ठेवणयाच े मागदू अवलंबल े
पानहजेत, साधय जे वैभव आह,े ते 
आपोआप येईल. ``वसतंाची शोभा 
प्रतयेक झाडावर प्रनतनबंनबत होते, सपंणूदू 
पृरवी िंतर तारुणयाचया िवहाळीिे भरूि 
जाते. सवराजयाची वृत्ती समाजात नझरपले 
तेवहा जीविाचया प्रतयेक ्रात एक ऊजादू 
भरूि राहील,’’ गांिी यांिी सांनगतल.े 

nnn

लखेक गांिी सशंोिि प्रनतष्ाि, 
गांिी ती द्ू, जैि नहलस, महाराष्ट्र, ये े् 
सहयाेगी  प्रपाठक आहते.
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