File No.88(13)/SAM/COO(S)/GEN/2017

To

All the District Collectors,
Andhra Pradesh.

File.No: 88(13)/SAM/COO(S)/GEN/2017, dt:06.04.2018.
Sir,
Sub: SAC-Conduct "Gram Swaraj Abhiyaan" (Village Self-Governance
Campaign) from 14th April to 5th May 2018 – communicated - Reg.
Ref: D.O.No:J-11011/1/2016-Media, dt: 31.03.2018, of the Secretary,
Ministry of Panchayat Raj (MoPR).
@@@@@@@
Attention is invited to the subject and reference cited, and please find the
enclosed copy of reference cited.
The Secretary, Ministry of Panchayat Raj Department has informed that
MoPR proposed to conduct "Gram Swaraj Abhiyaan" (Village Self-Governance
Campaign) from 14th April to 5th May 2018. The objective of this Abhiyaan is to
promote Social harmony, reach out to poor rural households, obtain feedback on
ongoing programmes, enroll in new initiatives, focus on doubling farmers income,
enhance livelihood opportunities and re-emphasize national priorities such as
cleanliness and strengthen Panchayat Raj Institutions and an action plan may be
prepared on the above topics and may be planned to conduct the events during the
above period i.e., from 14th April to 5th May 2018.
The Ministry of Drinking Water and Sanitation is proposed 18th April
2018 is Swachh Bharat Day. The details of the activities to be undertaken in the
districts on 18th April 2018 as Swachh Bharat Day are as follows:
1. On this day, Cleanliness movement will be celebrate in all GPs especially
whose which are not ODF. Efforts will be made to hasten the process of making
these GPs as ODF. The process of ODF plus will be fast tracked.

2. District Administration themeselves or through Panchayats may
organize following activities:
a) Review SBM (G) progress with the sub district authorities and Swachh
Bharat teams to get updates on the process and strategies going forward.
b) District Administration may visit those GPs who are bottom performers
on sanitation coverage.
c) Shramadaan may be undertaken by GP by cleaning or digging twin pit
toilets in the villages.
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d) Ratri Chaupal may be organized in the GPs with villagers
e) Local celebrities/ leaders may be mobilized to offer shramadaan.
f) Organizing Swchhata Rally with door to door awareness generation
around the important of building and using toilets.
g) Mobilization of local celebrities, faith leaders, natural leaders from the
community to deliver sanitation-related messages on the occasion.
h) Lead early morning "nigrants"to meet people heading out in the
fields to defecate in the open, and convince them to start building and usage of
toilets.
i) District Administration may engage local and National media through
press conferences on the subject of progress made in the Swachh Bharat Mission in
the Districts, and to accompany them to any of the above activities.
Therefore, it is requested to take up the above activities in the districts
with wide publicity and at the end of Abhiyaan, all the districts are requested to
submit a detailed report on activities undertaken during the campaign.
Yours faithfully
D MURALIDHAR REDDY,IAS
MANAGING DIRECTOR

Encl: As above.
Copy to
All the Superintending Engineers, RWS & S Department.
Copy to all the MPDOs for information and necessary action.

Signature Not Verified
Digitally signed by D
Muralidhar Reddy
Date: 2018.04.06 15:59:13 IST
Reason: Approved

గ్ామ సవరజ్య - సవచ్ఛ రతిజ్ఞ
__________ గ్ామము , _________ మండలము , _________ జిలలాకు చందిన
మేము సవచ్ఛ ఆంధ్రర లో భాగస్వములమౌతున్రాము. మేము ఇంటిలో మరియు తు
చేయు సథ లములందు మలమూతర విసరజ నకు మరుగుదొ డాన్ే వడుతరమతు , మలతో
తృటు మల కూటుంబ సభ్ుయలచే మరుగుదో డ్ి తు
డ వడ్ేలల చ్ూస్ామతు, మల సమయలతుా
వెచ్చంచ్ మల గ్ామంలోతు రతి ఒకకరు మరుగు దొ డ్ి డ వడ్రలతు రచరరం చేస్ా మతు. మల
కుటుంబాతుా సవచ్ఛ కుటుంబంగ్ను మరియు మల గ్ామలతుకి సవచ్ఛ సవరజ్యం
వచేచదరక తృో రడతరమతు రతిజ్ఞ చేసా ున్రాము.

స్వచ్ఛ స్వరాజ్యం – గ్ాామ స్వరాజ్యం
స్వచ్ఛ స్వరాజ్యం నందు చేయవలిసిన కారయక్ామాలు
17/04/2018


5 PM - గ్ామ సభ్ నందు కిాంద పేరుకొనా విషయములపై చ్రచ తురవహంచ్ తగు
తురణ యములు తీసుకొతు, వటితు తుచరతపకుండ తురవహస్ాము:
a.

గ్ామసుథలందరు మరుగుదో డ్ి డ ఉయోగ్ించేలల చ్రయలు తీసుకొనుట.

b.

గ్ామము నందు గల “బహరంగ మలవిసరజ న మరియు బాాక్ స్పట్స్” తు
సుంధరీకరించ్ుట

c. గ్ామము నందు గల తడ్డ మరియు తృొ డ్డ చతా నుండ్డ సంద తయలరీ కందరరలు
ఏరపటు చేయుట.
d. గ్ామము నందు గల దరవ వయరాలను భ్ూగరభ మురుగు తూటి కలువల దరవర
టరట
ర ్మంట్స యూతుటా కు తరలంచ్ుట.

18/04/2018


5 AM నుండ్డ 6 AM – రజ్ా రతితుధులు, రభ్ుతవ అధ్ికరులు, తుఘల కమిటర సభ్ుయలు,
విదరయరిాతు విధ్రయరుాలు మరియు గ్ామసుథలు కలస బహరంగ మలవిసరజ న రదేశలను
రిశీలంచ్ ఎవరైన్ర గ్ామసుథలు బహరంగ మలవిసరజ న చేసన వరికి కౌతు్లంగ్
తురవహంచ్ుట.



6 AM నుండ్డ 9 AM – గ్ామతుా మరియు గ్ామ రిసరలు తతుఖీ చేస “బహరంగ
మలవిసరజ న స్పట్స్” మరియు “బాాక్ స్పట్స్” లను గురిాంచరల.



9 AM నుండ్డ 5 PM – గురిాంచ్న “OD స్పట్స్” మరియు “బాాక్ స్పట్స్” లను
తురమమలంచ్ుట.



9 AM నుండ్డ 5 PM – గ్ామ స్థయలలో విదరయరిాతు విధ్రయరుాలకు మరియు యువజ్న
సంఘములకు కరాడ్ర కరయకామలలు తురవహంచ్ుట.



5 PM నుండ్డ 5:30 PM - గ్ామసుథలందరు కలస చంబు శవ యలతర తురవహంచ్ుట.



5:30 PM నుండ్డ 6 PM – గ్ామ స్థయలలో తృరిశుదా య కరయకామలల యందు విశిషట సేవ
చేసన సవచ్ఛగ్ాహీలకు బహుమతుల రధ్రనము.

