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વાયાાંળ: ળશયેોની વયખાભણીએ બાયતભાાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયોભાાં સ્લચ્છતાની સ્સ્થવત ખયાફ જોલા ભે છે. 

સ્લચ્છતા એ દેળની વાભાજજક અને આવથિક વલકાવનો એક અગત્મનો ભાદાંડ છે. વયકાયે રોકોને 

ોતાના આવાવના માાલયણને સ્લચ્છ યાખલા તથા બાગીદાય ફનાલલા યાષ્ટ્ર વ્માી સ્લચ્છતા 
અભબમાન ઉાડલાભાાં આલેર છે. પ્રસ્તતુ ળોધત્રનો શતે ુબાયતના ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં સ્લચ્છતાની 
સ્સ્થવત જાણલાનો છે. ગ્રાભીણ સ્લચ્છતા કામાક્રભની ળરૂઆત બાયત વયકાય દ્વાયા પ્રથભ ાંચલીમ 

મોજના દયમ્માન 1954 ભાાં થઇ શતી. 2011 ની લસ્તી ગણતયી અનવુાય બાયતભાાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં 
67.3 ટકા રોકો ખલુ્રાભાાં ળૌચ ભાટે જામ છે. જ્માયે ળશયેભાાં 12.6 ટકા રોકો ખલુ્રાભાાં ળૌચ ભાટે જામ 

છે. સ્લચ્છતાની ખયાફ સ્સ્થવતના રીધે ગ્રાભીણ વમદુામના રોકો ય ભાઠી અવય થામ છે. બાયતીમ 

વાંદબાભાાં ખલુ્રાભાાં ળૌચ ભાટે ઘણા કાયણો જલાફદાય છે. બાયતને સ્લચ્છ ફનાલલા ભાટે ામાગત 

ભાખાના વલકાવની વાથેવાથે વૌથી ભશત્લપણૂા ડકાયજન્મ કામા સ્લચ્છતા પ્રત્મે રોકોની 
ભાનવવકતા ફદરલાનુાં છે. 

ચાલીરૂ ળબ્દો : સ્લચ્છતા, ખલુ્રાભાાં ળૌચ, ખલુ્રાભાાં ળૌચ મકુ્ત  

1. પ્રસ્તાલના  
 ગજુયાતીભા ં એક કશલેત છે કે, ‘સ્લચ્છતા તમા ં પ્રભતુા’ ન ે ‘ગદંકી તમા ં ભાદંગી’. ભાનલ 

વભ્મતાભા ં ળરૂઅતથી જ ખલુ્રાભા ં શાજત જલાની ટેલ જોલા ભે છે. બાયતભા ં વદીઓથી રાખો 
રોકોની જીલનળરૈીનો હશસ્વો યશરે છે. ળૌચારમના ફદરે ખલુ્રાભા ંળૌચ – ફશાય ળૌચ કયલાની 
ભાનલ પ્રથા તથા વ્મલશાય છે. રોકો ખેતય, જગંર, ઝાડ, ળેયીઓ, નદી, તાલ, યેલ્લે ટે્રક, જાશયે 

થલા ન્મ ખલુ્રી જગ્માભા ંળૌચ ભાટે જતા શોમ છે. ખલુ્રાભા ંળૌચ એ ખફૂ જ પ્રાચીન પ્રથા છે. 

પ્રાચીનકાભા ં ખલુ્રી જગ્મા લધ ુ શતી ન ે લસ્તી ગીચતા ઓછી શતી. એ વભમે એવુ ં ભાનલાભા ં
અલતુ ંશતુ ંકે ખલુ્રાભા ંળૌચ ઓછ ંનકુવાનકાયક છે. યંત ુશારના વભમભા ંખલુ્રી જગ્મા ઓછી થતી 
જામ છે ન ેલસ્તી ગીચતા લધ ુછે. એટરે ગદંકીની વભસ્મા લધ ુછે. વલકાવ ન ેળશયેીકયણના રીધ ે

ખલુ્રાભા ં ળૌચ એ ભોટો ડકાય  ફની ગમો છે ન ે ભાનલ ગૌયલનો પ્રશ્ન ફની ગમો છે. તેથી 
સ્લચ્છતા ન ેઅયોગ્મ પ્રતમ ેલધ ુધ્માન અલાભા ંઅલી યહ્ુ ંછે. તેથી લૈવિક સ્તયે ખલુ્રાભા ંળૌચની 
વભસ્મા  તયપ ધ્માન અલાભા ંઅલી યહ્ ુછે. 

 UN દ્વાયા 19 નલેમ્ફયને વલશ્વ ટોઇરેટ હદલવ તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે. વભગ્ર વલિભા ં
2013 થી વલિ ટોઆરેટ હદલવ તયીકે ઈજલલાની ળરૂઅત થઆ. ઈચ્ચ સ્તયીમ પ્રલચનભા ંખલુ્રાભા ં
ળૌચ (Open Defecation - OD) નો પ્રથભલાય પ્રમોગ કયલાભા ં અલેર. જેણ ે લૈવિક સ્તયે રોકોનુ ં
ધ્માન અકવિત કયલાભા ંભદદ કયી. સ્લચ્છતા એ વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવ રક્ષમાકંો (MDG) ના ભશતલના 
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રક્ષમાકંોભાનં ુ ં એક ભશતલનુ ં રક્ષમાકં છે. જેભા ં ભાનલ ભ-મતૂ્ર, ઘયેલ ુ ન ે ગદું ાણી, જોખભી 
દાથોના વ્મલસ્થાનનો વભાલેળ થામ છે. ગ્રાભીણ સ્લચ્છતા એ ગ્રાભ વલકાવની ભશતલની પ્રવવૃિ 

છે. સ્લચ્છતા એ એક વધકાય છે ન ેવાથ-ેવાથે મૂભતૂ ભાનલ વધકાય ણ છે. જુરાઆ, 2010 ભા ં
યનુાઆટેડ નેળન્વની વાભાન્મ વબાના ખતત્રભા ં જણાલલાભા ં અલેર કે ાણી ને સ્લચ્છતા એ 

મૂભતૂ ભાનલ વધકાય છે. 

ળશયેોની વયખાભણીએ બાયતભા ંગ્રામ્મ વલસ્તાયોભા ંસ્લચ્છતાની સ્સ્થવત ખયાફ જોલા ભે છે. 

ગાભડાભા ંખલુ્રાભા ંશાજત ભાટે ગાભના રોકો દ્વાયા એવુ ંજણાલલાભા ંઅલ ેછે કે અ ભાયી યંયા 
છે. ખલુ્રાભા ંશાજતે જઆ તેના ય ભાટી લાી દેલાભા ંઅલ ેછે. અ યીતે તે વલઘટન ાભ ેછે. ઘય ણ 

શાજતના સ્થાનથી દૂય શતા. અ યંયાગત દ્ધવત લધ ુલસ્તી ન ેઓછી જભીનના રીધ ેતભાભ 

રોકો ભાટે ળક્ય નથી. છેલ્રા શજાયો લોથી રોકોના અ પ્રકાયના લતતનભા ંહયલતતન અવ્યુ ંનથી. 
વયકાય, એન.જી.ઓ., ળૈક્ષણણક વસં્થાઓના ભાધ્મભથી રોકોએ ળૌચારમના ઈમોગની ળરૂઅત કયી 
છે યંત,ુ તેનુ ંપ્રભાણ ખફૂ જ ઓછ ંછે. 

બાયતીમ ફધંાયણ નવુાય બાયત એક કલ્માણ યાજ્મ છે. કલ્માણ યાજ્મ શોલાના નાત ે

રોકોન ેામાની સવુલધા યૂી ાડલાની જલાફદાયી ણ યાષ્ટ્ટ્રની છે. અઝાદી ફાદ બાયત વયકાય 

દ્વાયા ગ્રાભ વલકાવ ભાટે ઘણા કામતક્રભોની ળરૂઅત કયી શરે કયલાભા ંઅલી. ળરૂઅતભા ંકામતક્રભો 
કલ્માણકાયી શતા ફાદભા ં વલકાવરક્ષી કામોની ળરૂઅત કયલાભા ંઅલી, શલ ેવળસ્તતકયણ ય લધ ુ

બાય મકૂલાભા ંઅલ ેછે. સ્લચ્છતા એ દેળની વાભાજજક ન ેઅવથિક વલકાવનો એક ગતમનો ભાદંડ 

છે. 

2. શતે ુઅને દ્ધવતળાસ્ત્ર  

 પ્રસ્તતુ ળોધત્રનો શતે ુ બાયતના ગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ં સ્લચ્છતાની સ્સ્થવત જાણલાનો છે. અ 

ભાટે વયકાય દ્વાયા શાથ ધયલાભા ં અલેરા ગ્રાભીણ સ્લચ્છતા ભાટેના પ્રમાવો, ગ્રાભીણ બાયતભા ં
સ્લચ્છતાની આંકડાકીમ શકીકતો, ખયાફ સ્લચ્છતાની સ્સ્થવતની ગ્રાભીણ વમદુામ ય વયો, ગ્રાભીણ 

વલસ્તાયભા ંસ્લચ્છતાની નફી સ્સ્થવત ભાટે કાયણો ન ેડકાયો ન ેગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ંસ્લચ્છતાની 
સ્સ્થવતભા ંસધુાયણા રાલલાના ઈામોની વલળદ ચચાત પ્રસ્તતુ ળોધત્રભા ંકયલાભા ંઅલી છે. અ ભાટે 

વળંોધન ભ્માવો, રેખો, વયકાયી શલેારો, લસ્તી ગણતયીના શલેારો લગેયેને ગૌણ ભાહશતીના 
સ્ત્રોત તયીકે રઆન ેભાહશતીની યજૂઅત કયલાભા ંઅલી છે. 

 3. ચાલીરૂ ળબ્દો  
૩.1 સ્લચ્છતા 
 ય.ુએન. ન ે ડફલ્ય.ુએચ.ઓ. ના વયંતુત દેખયેખ કામતક્રભ નવુાય ાણી યુલઠો ન ે

સ્લચ્છતાના વદંબતભા ંસધુાયેર સ્લચ્છતા એટરે ભાનલ વંકતથી અયોગ્મપ્રદ યીતે ભાનલ ભન ેદૂય 

કયલાની  હક્રમા. હયણાભે ભાનલીમ અયોગ્મના જોખભોન ેઘટાડે છે. 

 વરાભત સ્લચ્છતાભા ંભાનલ ભ-મતૂ્રના વરાભત વનકારની વ્મલસ્થાન ેઈિેજનની વાથ-ે

વાથ ેળૌચારમનો મોગ્મ ઈમોગ, ખલુ્રાભા ંશાજત ેજલાનુ ંટાવુ ંન ેઘન તથા પ્રલાશી કચયાનુ ં
વ્મલસ્થાન કયવુ.ં ખયાફ સ્લચ્છતાની સ્સ્થવતના રીધ ેયોગ, ફાકોના મતૃય,ુ અયોગ્મ ખચતભા ંવદૃ્ધદ્ધ 
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ન ે ભાનલ ગૌયલ શણામ છે. ભતં્રારમ દ્વાયા વ્માખ્માવમત યીતે વરાભત તકનીકી દ્વાયા વલકલ્ 

વદંગી કયી ભનો વનકાર કયલાભા ંઅલે. 
 સ્લચ્છતા એટરે જોખભી કચયાનો ભાનલ વાથેના વંકતથી ટકામત. 

 સ્લચ્છતા એટરે ભાત્ર કચયાની ગેયશાજયી થલા અવાવ પેરામેર ન શોમ યંત,ુ તેની 
વાથ-ેવાથ ે ળૌચારમની સવુલધા ધયાલતા શોમ, વરાભત ેમજ ને ગટયની સવુલધાનો તેભા ં
વભાલેળ શોમ. સ્લચ્છતાભાાં લતાનના મદુ્દાઓનો ણ વભાલેળ થામ છે. જેલી કે ળૌચારમનો ઉમોગ, 

શાથ ધોલા, ભાખાકીમ વલરતની ઉરબ્ધતા, વરાભત સ્લચ્છતા પે્રક્ક્ટવના ભાધ્મભથી ભાનલ 

વાંકાભાાં, ગાંદકી ન આલે, વાયી જીલનની ગણુલત્તા અને સ્લચ્છ માાલયણ લગેયે. 

3.2 ખલુ્રાભાાં ળૌચ મકુ્ત (ODF)   

 ખલુ્રાભા ંળૌચના ફદર ેળૌચારમનો ઈમોગ કયલા ભાટે પ્રેહયત કયલાભા ંઅલ.ે ખલુ્રાભા ં
ળૌચનો અંત. ટકાઈ વલકાવના રક્ષમ નફંય - 6  ની પ્રગવત ભાટે ગતમના ભાદંડ તયીકે ઈમોગ 

કયલાભા ંઅલે છે.  

3.3 ખલુ્રાભાાં ળૌચ (Open Defecation)  

 2008 છીથી ખલુ્રાભા ંળૌચ ળબ્દનો પ્રમોગ ાણી, સ્લચ્છતા ન ે અયોગ્મ (WASH) ના 
વદંબતભા ંકયલાભા ંઅવ્મો. ાણી યુલઠા ને સ્લચ્છતા ભાટેનો વયંતુત કામતક્રભ ન ેય.ુએન. દ્વાયા 
ઘોવત કયલાભા ંઅલેર આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ સ્લચ્છતા લતના રીધ ેખલુ્રાભા ંળૌચ ફાફત ેધ્માન કેન્દ્ન્િત 

કયલાભા ંઅવ્યુ.ં ડફલ્ય.ુએચ.ઓ ન ેયવુનવેપ ના વયંતુત દેખયેખ શઠે ટકાઈ વલકાવના ધ્મેમ નફંય-

6 ના ાણી ને સ્લચ્છતાના રક્ષમાકંની દેખયેખ યાખલાનો છે. દેખયેખ શતે ુભાટે ફે શ્રેણી ાડલાભા ં
અલી છે (1) સધુાયેર સ્લચ્છતા ન ે (2) ણફનસધુાયેર સ્લચ્છતા. ખલુ્રાભા ં ળૌચ ણફનસધુાયેર 

સ્લચ્છતાભા ંઅલ ેછે. અનો થત એ થામ છે કે ખલુ્રાભા ંળૌચ કયતા રોકો ાવ ેસધુાયેર સ્લચ્છતાની 
સવુલધા નથી. સ્લચ્છતા વાભાન્મ યીતે ભાનલ ભ ન ેમતૂ્રના વરાભત વનકાર ભાટે સવુલધાઓ ન ે

વેલાઓની જોગલાઆઓનો ઈલ્રેખ કયે છે. સ્લચ્છતાન ેરગતી હયસ્સ્થવત જાલલાનો ઈલ્રેખ કયે છે. 

જેલી કે, કચયાનો વગં્રશ, ગદંા ાણીનો વનકાર (WHO). 

4. બાયતભાાં ગ્રાભીણ સ્લચ્છતા ભાટેના પ્રમાવો  – કામાક્રભો અને મોજનાઓ 

 વયકાયે રોકોન ેોતાના અવાવના માતલયણને સ્લચ્છ યાખલા તથા બાગીદાય ફનાલલા 
યાષ્ટ્ટ્ર વ્માી સ્લચ્છતા ણબમાન ઈાડલાભા ં અલેર છે. ગ્રાભીણ સ્લચ્છતા કામતક્રભની ળરૂઅત 

બાયત વયકાય દ્વાયા પ્રથભ ચંલીમ મોજના દયમ્માન 1954 ભા ં થઆ શતી. 1981 ની લસ્તી 
ગણતયીની સ્સ્થવતએ બાયતભા ંગ્રાભીણ સ્લચ્છતાનુ ંકલયેજ ભાત્ર 1 ટકા જેટલુ ંજ શતુ.ં ેમજ ન ે

સ્લચ્છતાનો આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ દવકો 1981 – 1990 દયમ્માન ગ્રાભીણ સ્લચ્છતા ય બાય મકુલાની 
ળરૂઅત થઆ. 

 બાયત વયકાય દ્વાયા ગાંદકીના પ્રશ્નને દૂય કયલા ભાટે વ્મસ્ક્તગત અને જાશયે ળૌચારમ 

ફનાલલા ભાટે 1986 થી મોજના અભરભાાં મકૂી. 
4.1 કેક્ન્િમ ગ્રાભીણ સ્લચ્છતા કામાક્રભ (CSRP)  

કેન્દ્ન્િમ ગ્રાભીણ સ્લચ્છતા કામતક્રભ (CSRP) ની ળરૂઅત 1986 ભા ંકયલાભા ંઅલી. જેનો શતે ુ

સ્લચ્છતા દ્વાયા ગ્રાભીણ રોકોના જીલનની ગણુલિા સધુાયલાનો શતો. સ્લચ્છતા દ્વાયા ગોનીમતા 
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યૂી ાડલી, ભહશરાઓનુ ં ગૌયલ વાચલવુ,ં ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ં મોગ્મ સ્લચ્છતાની સવુલધા યૂી 
ાડલાનો ફહવુલધ અળમ શતો. 
4.2 વાંપણૂા સ્લચ્છતા અભબમાન (TSC)  

 સ્લચ્છતાના ખ્મારને લધ ુ વલળા ફનાલી, વ્મસ્તતગત સ્લચ્છતા, ઘય સ્લચ્છતા, વરાભત 

ાણી, ગટય, ભ વનકાર, ખયાફ-ગદંા ાણીનો વનકાર લગેયે ફાફતોન ે અલયી રઆન ે વંણૂત 
સ્લચ્છતા ણબમાન (TSC) ની ળરૂઅત 1999 ભા ંથઆ. વ્મસ્તતગત ળૌચારમ, વામદુાવમક સ્લચ્છતા 
કોમ્રેક્ષ, વસં્થીકૃત ળૌચારમ, ઘન ન ેપ્રલાશી ગદંા ાણીનુ ંતતં્ર તથા ફાધંકાભ અ મોજનાભા ં
અલયી રેલાભા ં અલેર. અ ણબમાનના ભરીકયણભા ં ચંામતી યાજ વસં્થાઓ તથા વમદુામ 

અધાયીત વસં્થાઓ (CBO) ની ભવૂભકા ભશતલની શતી. TCS એ જરૂહયમાત અધાયીત ણબગભ 

નવુાયનો કામતક્રભ શતો. જેભા ં ભાહશતી વળક્ષણ પ્રતમામન(IEC), ભાનલ વવંાધન વલકાવ, ક્ષભતા 
લધતનની પ્રવવૃિઓ ન ે ગ્રાભીણ રોકોની જાગવૃતભા ં વદૃ્ધદ્ધ, રોકોના ક્ષભતાલધતન દ્વાયા વમણૂચત 

વલકલ્ની વદંગી ય બાય મકુલાભા ંઅવ્મો શતો. ગયીફી યેખા શઠે (BPL) જીલન જીલતા કુટંુફોને 

પ્રોતવાશન અી વ્મસ્તતગત ઘયે ળૌચારમના ફાધંકાભ ન ે લયાળને લધ ુ ભશતલ અલાભા ં
અલેર.  

4.3 વનભા ગ્રાભ પયુસ્કાય 

 વંણૂત સ્લચ્છતા ણબમાનન ે પ્રેયણા યૂી ાડલા ભાટે તથા સ્લચ્છતા અંગે જાગવૃત ેદા 
કયલા બાયત વયકાય દ્વાયા વંણૂત સ્લચ્છ ને ખલુ્રાભા ંળૌચ મતુત (ODF) ગ્રાભ ચંામત, તાલકુો, 
જજલ્રો તથા યાજ્મને વનભત ગ્રાભ યુસ્કાયથી નલાજલાની ળરૂઅત થઆ. સ્લચ્છતાના પ્રમતનોન ે

ઓખી ગાભને ખલુ્રાભા ંળૌચમતુત ફનાલી વનભત ગાભનો દયજ્જો અલાની ળરૂઅત થઆ.  

4.4 વનભા બાયત અભબમાન (NBA)  

 વનભા બાયત અભબમાન (NBA) એ વાંપણૂા સ્લચ્છતા અભબમાન (TCS) નો અનગુાભી 
કામાક્રભ છે. જેની ળરૂઆત 1, એવપ્રર, 2012 થી કયલાભાાં આલી. જેનો શતે ુ ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાાં 
સ્લચ્છતાના કલયેજને લેગ આલાનો શતો. આ અભબમાન અંતગાત ગ્રાભીણ વમદુામને વ્માકણે 

આલયી રઇને નલીન વ્યશૂયચનાઓ અને વાંતપૃ્તત કામાક્રભ દ્વાયા વભગ્ર વમદુામને આલયી રઇને 

વનભા ગ્રાભ ાંચામતો ફનાલલાભાાં આલી. વનભા બાયત અભબમાનભાાં વ્મસ્ક્તગત આલાવ 

ળૌચારમને પ્રોત્વાશન આી, ભશાત્ભા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ યોજગાયી ફાાંશધેયી અવધવનમભ 

અંતગાત વશામ ભેલલાની ળરૂઆત થઇ.વનભા બાયત  અભબમાન (NBA)ની ળરૂઆત 2012 ભાાં 
કયલાભાાં આલેર. જેને 2 ઓક્ટોફય, 2014 ભાાં પનુઃવાંળોવધત કયી સ્લચ્છ બાયત વભળન (SBM) કામાક્રભ 

ફનાલલાભાાં આવ્યુાં. બાયત વયકાયના ેમજ અને સ્લચ્છતા ભાંત્રારમ દ્વાયા આ ળરૂઆત કયલાભાાં 
આલી.  
4.5સ્લચ્છ બાયત વભળન (ગ્રાભીણ) – SBM-G  

 15, ઓગસ્ટ, 2014 ના યોજ બાયતના લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્િ ભોદીએ રાર હકલ્રેથી ોતાના 
પ્રલચનભાાં ગાંદકી તથા ખલુ્રાભાાં શાજત જલા વલરુદ્ધ યદુ્ધ રડલા અને 2, ઓક્ટોફય, 2019 સધુીભાાં 
બાયતને સ્લચ્છ અને ખલુ્રાભાાં શાજત મકુ્ત બાયત ફનાલલાનુાં આશલાન કયેર. 2, ઓક્ટોફય, 2019 

ની તાયીખ એટરા ભાટે વલળે ભશત્લ ધયાલે છે કાયણ કે, આ હદલવે ભશાત્ભા ગાાંધીની 150ભી 
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જન્ભજ્માંવત શળે કે જેઓ સ્લચ્છતા અને આયોગ્મના મદુ્દા ય ધ્માન કેક્ન્િત કયનાય શરેા ભશાન નેતા 
શતા. ાાંચ લાના વભમગાાભાાં બાયતને ખલુ્રાભાાં શાજતમકુ્ત કયલાનો વનણામ એક વાશવવક ગલુાં 
છે. સ્લચ્છતાના આ યાષ્ટ્રીમ આંદોરનનો આળમ ભાત્ર વાપ વપાઇ નથી યાંત ુતેની ાછ વાભાજજક 

- આવથિક આળમ ણ વભામેર છે. વયકાયે રોકોને ોતાની આવાવના માાલયણને સ્લચ્છ યાખલા 
તથા બાગીદાય ફનાલલા યાષ્ટ્ર વ્માી સ્લચ્છતા અભબમાન ઉાડલાભાાં આલેર છે.  

સ્લચ્છ બાયત વભળન એ લતતન હયલતતનનો વલિનો વૌથી ભોટો સ્લચ્છતાનો કામતક્રભ છે. 

ગ્રાભીણ વમદુામને ગવતળીર ફનાલી વાચા થતભા ંસ્લચ્છ બાયત વભળન - ગ્રાભીણ જન આંદોરનભા ં
હયલવતિત થઆ યહ્ુ ંછે. છેલ્રા ચાય લતભા ંસ્લચ્છ બાયત વભળને (ગ્રાભીણ) ભશતલણૂત પ્રગવત વાધી 
છે.  

સ્લચ્છ બાયત વભળન (ગ્રાભીણ) કામતક્રભની ળરૂઅત 2,  ઓતટોફય, 2014 થી કયલાભા ંઅલી. 
વભળનનો શતે ુ2019 સધુીભા ંએટરે કે ાચં લતભા ંદેળને ખલુ્રાભા ંળૌચ મતુત (ODF) ફનાલલા ભાટે 

2,00,000 કયતા લધ ુયાશતદયના ળૌચારમ ફનાલલાભા ંઅલળ.ે 

સ્લચ્છ બાયત વભળન (ગ્રાભીણ)નુ ં રક્ષમ વભગ્ર ગ્રાભીણ બાયતભા ં 2, ઓતટોફય, 2019 

સધુીભા ંપ્રાપ્ત કયલાનુ ંછે. વભગ્ર ગ્રાભીણ કુટંુફો ાવ ેોતાનુ ંળૌચારમ શોમ. નસુણૂચત જાવત ન ે

નસુણૂચત જનજાવતના રોકોન ે સ્લચ્છતાની સવુલધા યૂી ાડલાની ખાવ જોગલાઆ સ્લચ્છ બાયત 

વભળન (ગ્રાભીણ)ભા ંકયલાભા ંઅલી છે. 

વાલતવત્રક સ્લચ્છતાનુ ંકલયેજ ન ેવરાભત સ્લચ્છતા ય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયલાના પ્રમાવોન ે

લેગ અલા ભાટે બાયતના લડાપ્રધાન ેસ્લચ્છ બાયત વભળન (SBM) ની ળરૂઅત 2, ઓતટોફય, 2014 

ભા ં કયી. અ વભળનના કો-ઓહડિનેટય ેમજ ન ે સ્લચ્છતા ભતં્રારમના વેકે્રટયી શોમ છે. અ 

વભળનના ફ ેેટા વભળન છે (1) સ્લચ્છ બાયત SBM વભળન (ગ્રાભીણ) ને (2) સ્લચ્છ બાયત વભળન 

(ળશયેી). જેનો શતે ુ 2  ઓતટોફય, 2019 સધુીભા ં ભશાતભા ગાધંીની 150ભી જન્ભજ્મવંતએ શ્રદ્ધાજંરી 
અલા બાયતને સ્લચ્છ કયલાનો છે. 

 સ્લચ્છ બાયત વભળન (ગ્રાભીણ)SBM-G ના શતેઓુ   

1. ખલુ્રાભા ં ળૌચન ે નાબદૂ કયી સ્લચ્છતા ન ે તદુંયસ્તી દ્વાયા બાયતના ગ્રામ્મ વલસ્તાયના 
રોકોની જીલનની ગણુલિાભા ંસધુાયણા રાલલી. 

2. ગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ં સ્લચ્છતાના કલયેજને ઝડી ફનાલી સ્લચ્છ બાયતનુ ં સ્લપ્ન 2, 

ઓતટોફય, 2019 સધુીભા ંવવદ્ધ કયવુ.ં 
3. ટકાઈ સ્લચ્છતા દ્ધવતઓ ન ેવલરતો વલળે જાગવૃત ન ેઅયોગ્મ વળક્ષણ દ્વાયા વમદુામ 

ન ેચંામતી યાજ વસં્થાઓન ેપ્રેહયત કયલી. 
4. હયસ્સ્થવતકીમ વરાભતી ન ે ટકાઈ સ્લચ્છતા ભાટે વયકાયક ખચત ન ે વમણુચત 

ટેકનોરોજીને પ્રોતવાહશત કયલી. 
5. ગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ંવંણૂત સ્લચ્છતા ભાટે જરૂય શોમ તમા ંવમદુામ દ્વાયા વચંાણરત સ્લચ્છતા તતં્ર 

ય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયી લૈજ્ઞાવનક ઢફ ે ઘન ન ે પ્રલાશી કચયાના વ્મલસ્થાનનુ ં તતં્ર 

વલકવીત કયવુ.ં 
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6. વીભાતં વમદુામોભા ંસ્લચ્છતાની સ્સ્થવત સધુાયલા ણરિંગ (Gender) ન ેવાભાજજક વભાલેળને 

પ્રોતવાશન અી નોંધાત્ર શકાયાતભક વયોનુ ંવર્જન કયવુ.ં   

 15, વપ્ટેમ્ફય, 2017 થી 2, ઓતટોફય, 2017 ‘સ્લચ્છતા શી વેલા’ ખલાડીમાની ળરૂઅત 

કયલાભા ંઅલી. અ ખલાડીમાના વભમગાા દયમ્માન વભાજના તભાભ લગો, ભતં્રારમ, વવંદ 

વભ્મો, કેન્િ તથા યાજ્મ વયકાયના વધકાયીઓ, વેણરણિટીઝ, વગંઠનો, કંનીઓ, સ્થાવનક નેતાઓ 

તથા નાગહયકો શ્રભદાન કયી સ્લમનં ેસ્લચ્છતા પ્રતમ ેવભવિત કયળ.ે   

 2, ઓતટોફય, 2014 સધુીભા ંબાયતભા ં વલવલધ મોજનાઓ તથા કામતક્રભો અંતગતત 804.61 

રાખ ળૌચારમ ફાધંલાભા ંઅલેર. જ્માયે 2018 સધુીભા ં1,02,15,873 ળૌચારમ ફનાલલાભા ંઅવ્મા. 
બાયતના 421 જજલ્રાઓન ે ખલુ્રાભા ં ળૌચ મતુત (ODF) જાશયે કયલાભા ં અવ્મા. 1,82,825 ગ્રાભ 

ચંામત ખલુ્રાભા ં ળૌચ મતુત જાશયે કયલાભા ં અલી ન ે 4,13,461 ગાભડા ખલુ્રાભા ં ળૌચ મતુત 

જાશયે કયલાભા ંઅવ્મા  ( http://sbm.gov.in/sbmreport/home.aspx).  

5. બાયતભાાં ગ્રાભીણ સ્લચ્છતાની સ્સ્થવત : આંકડાકીમ શકીકતો 
 2011 ની લસ્તી ગણતયી નવુાય બાયતભા ં 6,40,930 ગાભડાઓં અલેરા છે. જ્માયે 

ગજુયાતભા ં18225 ગાભડાઓં અલેરા છે. 68.84 ટકા લસ્તી ગાભડાભા ંલવલાટ કયે છે. 

1. 2011 ની લસ્તી ગણતયી નવુાય બાયતભા ંગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ં67.3 ટકા રોકો ખલુ્રાભા ંળૌચ 

ભાટે જામ છે. જ્માયે ળશયેભા ં12.6 ટકા રોકો ખલુ્રાભા ંળૌચ ભાટે જામ છે. 

2. ેમજ ન ે સ્લચ્છતા ભતં્રારમના ફેઝરાઆન વલેક્ષણ નવુાય ઓતટોફય, 2014 સધુી 
બાયતભા ં55 કયોડ રોકો ખલુ્રાભા ંળૌચ ભાટે જતા શતા. જેભા ંજાન્યઅુયી, 2018 સધુીભા ં25 

કયોડનો ઘટાડો થમો છે. 

3. વલિના આંકડાઓની વયખાભણી કયતા ભાલભુ ડ ે છે કે ખલુ્રાભા ંળૌચની િન્દ્ષ્ટ્ટએ બાયત 

વલિભા ં પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે. તાજેતયના યવુનવેપ ન ે ડફલ્ય.ુએચ.ઓ. ના ભ્માવ 

નવુાય દુવનમાભા ં 1 ફજ રોકો ખલુ્રાભા ં ળૌચ હક્રમા કયે છે. તેભાનંા 82 ટકા રોકો 10 

દેળોભા ંલવલાટ કયે છે. ખલુ્રાભા ંળૌચ કયતા 600 વભણરમન રોકોના એટરે કે 60 ટકા રોકો 
બાયતના છે. ન્મ દેળોભા ં આન્ડોનેળીમા, ાહકસ્તાન, નાઆજીયીમા, આથોવમા, સદુાન, 

નાઆજય, નેા, ચીન ન ેભોઝામ્મ્ફકનો વભાલેળ થામ છે.  

4. ળૌચારમની સવુલધાના બાલના રીધ ેબાયતભા ં 200 વભણરમન સ્ત્રીઓએ અંધાયાભા ંળૌચ 

ભાટે જલાની યાશ જોલી ડ ેછે. 

5. ગજુયાતભા ં ડધાથી લધ ુ કુટંુફોભા ં ળૌચારમની સવુલધાનો બાલ છે. 2011 ની લસ્તી 
ગણતયી નવુાય ગજુયાતના 1.20 કયોડ કુટંુફોભાથંી 47.25 ટકા કુટંુફો ાવ ે વડંાવની 
સવુલધા નથી. 

6. શલેાર નવુાય ળૌચારમ ધયાલતા 15 ટકા ગજુયાતના ઘયોભા ંળૌચારમની સવુલધા શોલા 
છતા ંતેનો ઈમોગ કયતા નથી થલા ચાલ ુશારતભા ંનથી. 

7. બાયતના 20.56 ટકા ઘયોના ળૌચારમ કામતયત સ્સ્થવતભા ંનથી. 
8. 2.07 ટકા વયકાયી ળાાભા ંન ે3.62 ટકા ખાનગી ળાાભા ંળૌચારમની સવુલધા નથી. 

http://sbm.gov.in/sbmreport/home.aspx
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9. 2011 ની લસ્તી ગણતયી નવુાય બાયતભા ં 49.8 ટકા રોકો ખલુ્રાભા ં ળૌચ ભાટે જામ છે 

જ્માયે 63.2 ટકા ઘયોભા ં ટેણરપોન કનેતળન છે. તેભાનંા 53.2 ટકા રોકો ાવ ે ભોફાઆરની 
સવુલધા છે યંત ુળૌચારમની સવુલધા નથી (WHO ન ે UNICEF ના) 

10. યવુનવેપ ન ેડફલ્ય.ુ એચ.ઓ. ના શલેાર નવુાય વલિની લસ્તીના 4.5 ણફણરમન રોકો 
એટરે કે રગબગ 60 ટકા રોકોના ઘયે ળૌચારમની સવુલધા નથી થલા વરાભત યીતે 

ભના વનકારની વ્મલસ્થા નથી.  
11. વલિભા ં862 વભણરમન રોકો ખલુ્રાભા ંળૌચ ભાટે જામ છે.  

12. 1.8 ણફણરમન રોકોના ીલાના ાણીનો સ્ત્રોત વરાભત નથી, ભના દૂણથી સયુણક્ષત 

નથી. 
13. વલિભા ં 80 ટકા ખયાફાનુ ંાણી છે. કોઆણ પ્રકાયની ટ્રીટભેન્ટ કમાત લગય આકો વવસ્ટભભા ં

નુઃઈમોગ કયલાભા ંઅલ ેછે. 

14. વરાભત ાણી, વાયી અયોગ્મપ્રદ સવુલધાઓ, સધુાયેર સ્લચ્છતા સવુલધાથી વલિભા ં
8,42,000 મતૃયનેુ ટકાલી ળકામ. 

15. ભાત્ર ઝાડાના કાયણે લે 4 રાખ રોકોના મતૃય ુથામ છે. જેભાનંા 90 ટકા ફાકો છે. 

16. એક ભ્માવ નવુાય વલિભા ં2.6 ણફણરમન રોકો ાવ ેસ્લચ્છતાની સવુલધા નથી. 
17. મૂભતૂ યીતે વ્મસ્તતગત અયોગ્મ ને અયોગ્મપ્રદ સ્સ્થવતનો અધાય ેમજ ન ેસમુોગ્મ 

સ્લચ્છતાની સ્સ્થવત ય વનબતય કયે છે. ય.ુએન. નો શલેાર જણાલે છે કે વલિબયભા ં 1 

ફજથી લધ ુરોકો ખલુ્રાભા ંળૌચ ભાટે જામ છે. 

18. 2011 ની લસ્તી ગણતયી નવુાય બાયતના 30.7 ટકા ગ્રામ્મ કુટંુફો ાવ ે ળૌચારમની 
સવુલધા છે જ્માયે ભોફાઆરની સવુલધા 51 ટકા કુટંુફો ાવ ેછે. 

કોષ્ટ્ટક નાં. – 1 

કોષ્ટ્ટકનુાં નાભ : બાયતના ગ્રામ્મ વલસ્તાયના કુટુાંફોભાાં ળૌચારમની સવુલધા અને હયલતાન 

ક્રભ વલગત 2011 2001 

1 કુર કુટંુફો 167.8 વભ. 138.3 વભ. 

2 ળૌચારમની સવુલધા ન શોમ તેલા કુટંુફો 116.3 વભ. (69.3 ટકા) 108.0 વભ. (78.1 ટકા) 
3 ળૌચારમની સવુલધા ધયાલતા કુટંુફો 51.6 વભ. (30.7 ટકા) 30.3 (21.9 ટકા) 
(સ્ત્રોત : લસ્તી ગણતયી 2001 ન ે2011). 

 ઉયોક્ત કોષ્ટ્ટકનુાં અથાઘટન કયતા સ્ષ્ટ્ટ થામ છે કે 2011ની લસ્તી ગણતયી અનવુાય 

116.3 વભભરમન એટરે કે 69.3 ટકા ગ્રામ્મ કુટુાંફો ાવે ળૌચારમની સવુલધા નથી. જ્માયે 2001 ની 
લસ્તી ગણતયી અનવુાય 108.0 વભભરમન એટરે કે 78.1 ટકા ગ્રામ્મ કુટુાંફો ાવે ળૌચારમની 
સવુલધા નથી. જ્માયે 2011 ની લસ્તી ગણતયી મજુફ 30.7 ટકા ગ્રામ્મ કુટુાંફો ાવે ળૌચારમની 
સવુલધા છે. આથી કશી ળકામ કે બાયતના ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં ળૌચારમની પ્રગવત ધીભી છે. 

ખલુ્રાભાાં ળૌચ એ ગ્રામ્મ વલસ્તાયની ગાંબીય વભસ્મા છે.  
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કોષ્ટ્ટક નાંફય – 2 

કોષ્ટ્ટકનુાં નાભ : બાયતભાાં ળૌચારમની સવુલધાની ઉરબ્ધતા અને પ્રકાય : 2001 અને 2011 

ક્ર
ભ 

વલગત ગ્રામ્મ ળશયેી કુર 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 

1 ાણીની 
સવુલધાલા
ા 
ળૌચારમ 

19.4 7.1 72.6 46.1 36.4 18.0 

2 ખાડાલાા 
ળૌચારમ 

10.5 10.3 7.1 14.6 9.4 11.5 

3 ન્મ 

ળૌચારમ 

0.8 4.5 1.7 13.0 1.1 6.9 

4 ળૌચારમની 
સવુલધા 
નથી 

69.3 78.1 18.6 26.3 53.1 63.6 

 કુર કુટંુફો 16782673
0 

13827155
9 

7886593
7 

5369237
6 

24669266
7 

19196393
5 

(સ્ત્રોત – લસ્તી ગણતયી 2001 ન ે2001). 

 ઈયોતત કોષ્ટ્ટકનુ ં થતઘટન કયતા સ્ષ્ટ્ટ થામ છે કે બાયતભા ં 2011 ની લસ્તી ગણતયી 
નવુાય 53.1 ટકા કુટંુફો ાવ ેળૌચારમની સવુલધા નથી. જેભાનંા 69.3 ટકા ગ્રાભીણ કુટંુફો ાવ ે

ળૌચારમની સવુલધાનો બાલ જોલા ભે છે. ળશયેી કુટંુફોની વયખાભણીએ ગ્રાભીણ કુટંુફોભા ં
ળૌચારમની સવુલધા ઓછી જોલા ભે છે. સ્લાબાવલક યીતે ખલુ્રાભા ંળૌચનુ ંપ્રભાણ ગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ં
લધ ુજોલા ભે છે. 2001 ની લસ્તી ગણતયીની વયખાભણીએ 2011 ની લસ્તી ગણતયીભા ંસ્લચ્છતાની 
સ્સ્થવતભા ંપ્રગવત જોલા ભે છે યંત ુપ્રગવત ધીભી છે. 

   સ્લચ્છતા સ્સ્થવત શલેાર – 21016 NSSO દ્વાયા પ્રકાવળત કયલાભા ંઅવ્મો. જે જુરાઆ, 2014 

થી જૂન, 2015ના વભમગાા દયમ્માન 72 ભો યાઈન્ડ શતો. સ્લચ્છતાની સ્સ્થવતનુ ંવલકે્ષણ બાયતના 
3788 ગાભ ને 2907 ળશયેોને અલયી રઆન ેકયલાભા ંઅલેર. જેભા ં 73176 ગ્રામ્મ કુટંુફોને તથા 
41538 ળશયેી કુટંુફોનો વભાલળે કયલાભા ંઅલેર.  

નેળનર વેમ્ર વલેના શલેાર – 2016 નવુાય દેળની 50 ટકા કયતા લધ ુગ્રામ્મ લસ્તી 
ખલુ્રાભા ંળૌચ ભાટે જામ છે. વલેક્ષણ નવુાય 45.3 ટકા ગ્રામ્મ ઘયોભા ંળૌચારમની સવુલધા શતી. 
જ્માયે ળશયેી વલસ્તાયભા ંળૌચારમની સવુલધા 88.8 ટકા જોલા ભી શતી. ળૌચારમની લધ ુસવુલધા 
ધયાલતા યાજ્મોભા ં વવજિભભા ં 98.2 ટકા, કેયરભા ં 97.6 ટકા ન ે વભઝોયભભા ં 96.2 ટકા છે. જ્માયે 

ળૌચારમની ઓછી સવુલધા ધયાલતા યાજ્મોભા ંઝાયખડંભા ં 18.8 ટકા, છિીવગઢભા ં 21.2 ટકા ન ે

ઓહયસ્વાભા ં26.3 ટકા છે. 

વલેક્ષણ નવુાય 3788 ગાભોભાથંી 13.1 ટકા ગાભભા ંવામદુાવમક ળૌચારમ શતા. જેભાનંા 
1.7 ટકા ગાભભા ંવામદુાવમક ળૌચારમ શતા યંત ુતેનો ઈમોગ કયલાભા ંઅલતો ન શતો. ગ્રાભીણ 



Research Guru:  Volume-12, Issue-3, December-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1259 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  
 

વલસ્તાયભા ં45.3 ટકા કુટંુફો ાવ ેળૌચારમની સવુલધા ઈરબ્ધ છે. 95.5 ટકા રોકો તેનો ઈમોગ કયે 

છે.  ગ્રામ્મ વલસ્તાયના 55.4 ટકા કુટંુફો ન ે52.1 ટકા રોકો ખલુ્રાભા ંળૌચ ભાટે જામ છે.  

6. સ્લચ્છતાની ખયાફ સ્સ્થવતની ગ્રાભીણ વમદુામ ય અવયો 
1. આયોગ્મ ય અવયો :  
 ડફલ્ય.ુએચ.ઓ.ના શલેાર નવુાય 1 ગ્રાભ ભભા રગબગ 1,00,00,000 લાઆયવ, 

10,00,000 ફેતટેયીમા, 1,000 યોજીલી ન ે100 યોજીલીના ઇંડા જોલા ભે છે. 

 ડફલ્ય.ુએચ.ઓ.ના ભતે વલકાવળીર દેળોભા ં80 ટકા યોગો વરાભત ીલાનુ ંાણી, યૂતી 
સ્લચ્છતા ન ેનફી સ્લચ્છતાની સ્સ્થવતના ભમાતદાના રીધ ેથામ છે. 

 ખલુ્રાભા ંળૌચ થલા સ્લચ્છતાનો બાલ વલવલધ યોગો ભાટે જલાફદાય હયફ છે. જેલા 
કે ઝાડા, આંતયડાના કૃવભ, ટાઆપોઆડ, કોરેયા, ોણરમો, કભો લગેયે. 

 ખલુ્રાભા ંળૌચથી યોગ ન ેગયીફીનુ ંવલચક્ર કામભી ફની યશ ેછે. 

 ીલાના ાણી તથા ખોયાક વાથે બલાથી ાણીજન્મ યોગો થામ છે. 

2. ફાકો અને ભહશરાઓ ય અવયો  
 યવુનવેપના અંદાજ નવુાય સ્લચ્છતાની ભમાતદાના રીધ ે બાયતભા ં દય લે 1,00,000 

ફાકોના ંમતૃય ુથામ છે.  

 ચેી ઝાડાના કાયણે 2011 ભા ં5 લતથી ઓછી ઉંભયના ફાકોભાથંી 0.7 વભણરમન ફાકોના 
ભોત થમા શતા. 250 વભણરમન ફાકોએ ળાાએ જલાનુ ં ટાળયુ ં શતુ.ં જેના રીધ ે ફાકો 
કુોણનો વળકાય ફન ે છે ન ે તેની વદૃ્ધદ્ધ ય ભાઠી વય થામ છે. ખલુ્રાભા ં ળૌચ એ 

ઝાડાના રીધ ેથતા મતૃયનુ ુ ંમખુ્મ કાયણ છે. 5 લતથી નાની લમના 2000 ફાકોના દયયોજ 

મતૃય ુથામ છે. એટરે કે દય 40 વેકન્ડ ે1 ફાકનુ ંમતૃય ુથામ છે. 

 જે દેળોભા ંખલુ્રાભા ંળૌચ હક્રમા કયલાભા ંઅલ ે છે તમા ં 5 લતથી નીચેની લમના ફાકોભા ં
વૌથી લધ ુમતૃય ુથામ છે. તેભજ કુોણનુ ંસ્તય ઊંચ ુજોલા ભે છે. ન ેગયીફીનુ ંસ્તય ણ 

ઊંચ ુજોલા ભે છે. ગયીફ ન ેભીય લચ્ચ ેવલળા વભાનતા ઉબી થામ છે. 

 વલિ ફેંકના નભુાન નવુાય બાયતના રગબગ 40 ટકા ફાકો ળાયીહયક તથા ભાનવવક 

રૂથી વલકવવત છે. જેનુ ંમખુ્મ કાયણ સ્લચ્છતાની નફી સ્સ્થવતના રીધ ેથતા ઝાડા છે. 

 સ્લચ્છતાની નફી સ્સ્થવતનો બોગ વૌથી લધ ુ ફાકો ન ે ભહશરાઓ ફને છે. ખલુ્રાભા ં
ળૌચ ભાટે જલાથી વલવલધ યોગ ને તેના ચેનુ ંજોખભ લધી જામ છે. તેઓ યોગના બોગ 

તથા લાશક ફન ેછે. 

 ળાાભા ંળૌચારમની સવુલધાના બાલના રીધ ેછોકયીઓ ડ્રો અઈટ થઆ જામ છે. 

 વરાભત ખાનગી ળૌચારમની સવુલધાના બાલ ે ભહશરાઓ હશિંવા, ફાતકાય, છેડતીનો 
બોગ ફને છે. અ ભાટે ભહશરાઓ યાવત્રના અંધાયાનો વભમ ખલુ્રાભા ંળૌચ ભાટે એકાતં સ્થ 

ળોધ ે છે. યાવત્રના અંધાયા સધુી યાશ જોલી ડે છે. ભહશરાઓન ે સમૂોદમ શરેા થલા 
સમૂાતસ્ત છી ળૌચારમ ભાટે જવુ ંડ ેછે. 

 5 લતથી નાની લમના ફાકોન ેસ્લચ્છતાની વીધી વય થામ છે. ફાકોની યોગપ્રવતકાયક 

ળસ્તત વાયી શોતી નથી. ખયાફ સ્લચ્છતાની સ્સ્થવતના રીધે યોગોના બોગ ફને છે. 
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વલકાવળીર દેળોભા ં દય લે 1.5 વભણરમન ફાકોના મતૃય ુ ભાત્ર ઝાડાના કાયણે થામ છે. 

ફાકોના મતૃય ુ ભાટે ઝાડા એ ફીજા નફંયનો યોગ છે.રાફંાગાાના કુોણના રીધ ે

ફાકોનો વલકાવ રૂધંામ  છે. ફાક લાયંલાય ફીભાય ડલાથી ળાાએ જઇ ળકતુ ં નથી. 
ફીજાન ે ચે પેરાલે છે. ળૌચારમના બાલ ે તરુણીઓ ભાવવક ધભતના હદલવોભા ં ળાાએ 

જતી નથી. ખલુ્રાભા ંશાજત ેજલાભા ંળયભ, બમ, કનડગતનો વાભનો કયલો ડ ેછે. 

3. આવથિક અવયો  
 યવુનવેપના ભ્માવ મજુફ ખલુ્રાભા ંળૌચ મતુત (ODF) ગાભભા ંલવલાટ કયતુ ંકુટંુફ દય લે 

50,000 રૂવમાની ફચત કયે છે. યોગોની વાયલાય ાછ ખચત કયલો ડતો નથી ન ે

ણફભાય ડયા લગય જીલન ફચાલ ેછે. 

 યવુનવેપના શલેાર નવુાય યૂતી સ્લચ્છતાની સવુલધાની બાયતીમ થતતતં્ર ય 

ખયાફ વય ડ ેછે. 2.4 હટ્રણરમન રૂવમાનો ખચત થામ છે. 

 થતતતં્ર ય ભાઠી વય થામ છે.ખચતભા ંલધાયો થામ છે. 

 ગદંકીના રીધ ેદેળે બાયે અવથિક હકિંભત ચકૂલલી ડ ેછે. કાયણ કે તેના રીધ ેઅણી બાવલ 

ેઢીઓન ેળાયીહયક, ભાનવવક વલકાવ ન થલાથી ઈદ્યોગોન ેણૂત વક્ષભ કામતફ પ્રાપ્ત થતુ ં
નથી. સ્લચ્છતાની અવથિક વય યનો યવુનવેપના ભ્માવ નવુાય ખલુ્રાભા ંશાજત મતુત 

(ODF) ગાભની પ્રતમેક કુટંુફની પ્રવત લે 50,000 ફચત થામ છે. અ ફચતથી દલાખાના 
ાછના ખચતભા ં ઘટાડો થામ છે. ઈયાતં ભહશરાઓની સયુક્ષા તથા ગહયભાનો મદુ્દો ણ 

તેની વાથ ેજોડામેર છે. 

4. માાલયણ ય અવયો  
 ળૌચારમનુ ંદૂવત ાણી ને ઘય લયાળનુ ંદૂવત ાણી ભગૂબત જન ેપ્રદૂવત કયે છે. જો 

તકનીકી કાજી યાખલાભા ંન અલ ેતો શને્ડ ં, કુલા, ફોયના ાણીન ેપ્રદૂવત કયે છે. જે 

ાણીનો ઈમોગ રોકો ીલા ભાટે કયતા શોમ છે. 

 સ્લચ્છતાની ખયાફ સ્સ્થવતની માતલયણ ય વીધી વય થામ છે. શલા, ાણી, જભીનનુ ં
પ્રદુણ થામ છે. દહયમાઇ જીલ સનૃ્દ્ષ્ટ્ટ વાભ ેભોટો ખતયો દેા થામ છે.  

  અભ ણફનઅયોગ્મપ્રદ સ્લચ્છતાની વયો ઘણી ગબંીય છે. જેલી કે અયોગ્મ, વરાભતી, 
ભાનવવક, વાભાજજક તથા અવથિક ડકાય, વ્મસ્તતગત વરાભતી લગેયે. 

7. ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં સ્લચ્છતાની ખયાફ સ્સ્થવતના કાયણો અને ડકાયો  
 બાયતીમ વદંબતભા ંખલુ્રાભા ંળૌચ ભાટે ઘણા કાયણો જલાફદાય છે. જેલા કે નફી અવથિક 

સ્સ્થવત, ગયીફી, વાસં્કૃવતક યીતે સ્લીકામતતાનો બાલ, ાણીની તગંી, ગટયનો બાલ, જાગવૃતનો 
બાલ, બૌગોણરક ભમાતદા, રોકોની ભાનવવકતા, વલત્રતા-ગદંકીનો ખ્માર, ળૌચારમની યચના ન ે

ભાખુ ં ઈમોગકતાત ભાટે નકુૂ ન શોમ, ળૌચારમની સવુલધાનો બાલ, યૂતી નાણાકંીમ 

વશામ, યંયાગત કાયણો, ભાન્મતાઓ, ચંામતી યાજ, વસં્થાઓન ે તકનીકી વશામનો બાલ, 

ઓછી નાણાકંીમ વશામ, કુળ સ્ટાપનો બાલ, નીચો વાક્ષયતા દય લગેયે. 
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8. ઉામો  
1. બાયતભા ં સ્લચ્છતા એ મખુ્મતલે લતતનનો મદુ્દો છે. રોકોનુ ં ભાઆન્ડ વેટ ફદલ્મા લગય 

ખલુ્રાભા ં ળૌચ ફધં કયી ળકામ નશી ન ે તે ભાટે વરાભત સ્લચ્છતા ભાટેનો વ્મલશાય 

નાલલો. 
2. ેમજ ન ે સ્લચ્છતા ભતં્રારમ દ્વાયા વમશૂ ભાધ્મભ દ્વાયા ફ ે ખાડાલાા ળૌચારમ 

ફનાલલાની બરાભણ કયલાભા ંઅલ ેછે તેનુ ંારન કયવુ.ં જે વાપ કયલાભા ંવય છે, ભગૂબત 
જન ેપ્રદૂવત કયતુ ંનથી ને વરાભત છે. 

3. ભાત્ર વવભેન્ટના ભાખા ન ફાધંતા સ્લચ્છતાની ફાફતભા ંરોક જાગવૃત, રોક વળક્ષણ, લતતન-

હયલતતન ન ેસ્લીકામતતા અલશ્મક છે. 

4. સ્લચ્છ બાયત ફનાલલાનુ ં કાભ ભાત્ર વયકાયનુ ં નથી, યંત ુ તેની વાથ ે રોકો, NGO, 

ઔદ્યોણગક એકભો તથા કભતળીરોએ વહશમાયો પ્રમાવ કયલો ડળ.ે 

5. સ્લચ્છતાના વલમ વદંબે વલેક્ષણ ભ્માવો શાથ ધયી જરૂહયમાત મજુફ રાબાથીની 
વદંગી કયી ળૌચારમની સવુલધા યૂી ાડલી. 

6. ભાત્ર નલા ળૌચારમ ફનાલલા તયપ ધ્માન ન કેન્દ્ન્િત કયતા ફનાલલાભા ં અલેરા 
ળૌચારમનો ઈમોગ કયલાભા ંઅલ ેતથા ભયાભતનુ ંકાભ શાથ ધયલાભા ંઅલ.ે 

7. ળૌચારમ ફનાલલા ભાટે વયકાય તયપથી રાબાથીને લશીલટી મશુ્કેરીઓ ન ડ ેતથા નાણા ં
તલયીત ને યૂતા અલાભા ંઅલ.ે 

8. સ્લચ્છતાના કામતક્રભના અમોજન, ભરીકયણ, દેખયેખ ન ેમલૂ્માકંન ભાટે સ્થાવનક સ્તયે 

વિા અલાભા ંઅલ.ે વલકેન્દ્ન્િકયણનો ણબગભ નાલલો. 
9. સ્થાવનક સ્તયે સ્લીકૃત, બૌગોણરક, વાભાજજક, વાસં્કૃવતક સ્સ્થવતને નરુૂ ળૌચારમની યચના, 

ભાખુ ંને ભોડરે વલકવવત કયવુ.ં 
10. ાણીનો યુલઠો વનમવભત ભે, ગટય વાથેનુ ંજોડાણ ઉભુ ંકયવુ.ં 
11. સ્લચ્છતા કામતક્રભની સ્થાવનક રોકોની બાગીદાયી દ્વાયા વનમવભત વભીક્ષા શાથ ધયલાભા ં

અલ.ે 

12. સ્લચ્છતા કામતક્રભના વયકાયક ભરીકયણ ભાટે રગથી તતં્ર ઉભુ ંકયલાભા ંઅલ,ે 

13. ઔદ્યોણગક વાભાજજક ઈિયદાવમતલ (CSR) વાથ ે વકંરન વાધી સ્લચ્છતાના કામતક્રભ ભાટે 

તેભને પ્રેહયત કયલા. 
14. સ્લચ્છતાના વદંબતભા ંપ્રેયણા – પ્રલાવનુ ંઅમોજન કયવુ.ં 
15. સ્લચ્છતા અંગે ભાહશતી, વળક્ષણ ન ેવદેંળા વ્મલશાય (IEC) નુ ંવનભાતણ કયવુ.ં 
16. ળૌચારમનો ઈમોગ કયલા ભાટે રોકોની બાગીદાયી ઉબી કયી ખલુ્રાભા ંળૌચ જતા રોકોન ે

વળક્ષા કયલી. 
17. સ્લચ્છતા કામતક્રભનુ ંભરીકયણ કયનાય સ્ટાપને તારીભ અી કુળ ફનાલલા. 
18. ળૌચારમ ફનાલલા ભાટે રાબાથીન ેદફાણ ન કયતા પ્રેહયત કયલા. 
19. ળૌચારમની વાલતવત્રક હડઝાઆન ન ફનાલતા વલકલ્ો અલા. 
20. સ્લચ્છતા કામતક્રભ ભાટે નાણાકંીમ બડંો પ્રાપ્ત કયલા ભાટે દાતાઓન ેીર કયલી. 
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21. સ્લચ્છતા કામતક્રભ ભાટે વળક્ષકની ભવૂભકા ખફૂ જ ગતમની શોલાથી તેભની વાભેરગીયી 
લધાયલી. 

22. સકુ્ષભ સ્તયનુ ંગ્રાભીણ અમોજન ફનાલવુ.ં 
23. લતતન – હયલતતન પ્રતમામનને ભજબતૂ ફનાલવુ.ં 
24. સ્લચ્છતા કામતક્રભનુ ંભરીકયણ કયનાય વલવલધ વસં્થાઓ લચ્ચ ેવકંરન વાધવુ.ં 
25. કહડમાઓને તારીભ અી તકનીકી વશામ યૂી ાડલાની વ્મલસ્થા કયલી. 
26. સ્લચ્છતાના કામત ભાટે વભમ ભમાતદા નિી કયલી. 
27. સ્લચ્છતા કામતક્રભ અંગે વલવળષ્ટ્ટ કામત ફદર યુસ્કાયથી નલાજલા. 

9. વભાન  

 બાયત વયકાયે ખલુ્રાભા ંળૌચ મતુત (ODF) બાયત ફનાલલા ભાટેનો ડકાય જીલ્મો છે. યંત ુ

અ કાભ વશલેુ ંનથી. કાયણ કે 2011 ની લસ્તી ગણતયી મજુફ 131 ણફણરમન ઘયોને ળૌચારમની 
સવુલધા યૂી ાડલી ડ ે તેભ છે. બાયતન ે સ્લચ્છ ફનાલલા ભાટે ામાગત ભાખાના વલકાવની 
વાથેવાથ ેવૌથી ભશતલણૂત ડકાયજન્મ કામત સ્લચ્છતા પ્રતમ ેરોકોની ભાનવવકતા ફદરલાનુ ંછે. અ 

ભાટે સ્લચ્છતા એ ભાત્ર વયકાય કે વયકાયી વલબાગોની જલાફદાયી ન ભાનતા તભાભની જલાફદાયી 
ભાની તેન ેરોક આંદોરનનુ ંસ્લરૂ અવુ ંડળે. 
 બાયત દેળ ભાટે વલળા લસ્તીની વાભે ામાની સવુલધા ભમાતહદત છે. અથી ભાનલ ભના 
વનકારની વ્મલસ્થા વૌથી ભોટો ડકાય છે. અથી ળૌચારમ ફનાલલા તયપ ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયલાભા ં
અવ્યુ ં છે. ળશયેોની વયખાભણીએ બાયતભા ં ગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ં સ્લચ્છતાની સ્સ્થવત ખયાફ છે. ભાત્ર 

ળૌચારમનો ઈમોગ કયલો એ એટલુ ં વય કામત નથી. સ્લચ્છતાની નફી સ્સ્થવતને સધુાયી ળકે 

તેલા લતતન હયલતતનના ખ્મારો ન ેતકનીકી ફાફતોન ેજોડલા જરૂયી છે. 

 ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ં સ્લચ્છતાના સ્તયભા ં સધુાયો રાલલા ભાટે ઘન ન ે પ્રલાશી કચયાનુ ં
વ્મલસ્થાન કયવુ,ં ગ્રાભ ચંામતન ેખલુ્રાભા ંળૌચ મતુત ફનાલલી, ગાભને સ્લસ્થ ન ેઅયોગ્મ પ્રદ 

ફનાલવુ.ં સ્લચ્છતા ાછ વયકાય દ્વાયા દય લે કયોડો રૂવમા ખચત કયલાભા ંઅલ ેછે. યંત ુતેના 
વયકાયક હયણાભો જોલા ભતા નથી. 
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