
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

സ്വച്ഛ് ഭാരത ്അഭിയാൻ 
സ്വച്്ഛ ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ) 2.0 "ആര ോഗ്യവ ും രേമവ ും" ലുംബമോയി ആ ുംഭിക്ക മമന്ന ്

2021 മെബ്ബ വ ിയിൽ ധനമബ്രോലയും ബ്രഖ്യോരിച്ച . SBM-U ഘട്ടും-II-ൽ ഒ   ലേത്തിൽ തോമെ 

ജനസുംഖ്യയ ള്ള എല്ലോ നഗ്  തരേശ സ്ഥോരനങ്ങളില ും  (ULBs) മെക്കൽ സ്ലഡ്ജ് മോരനജമ്മന്റ ്

ഉൾമെമെയ ള്ള, മലിനജല സുംസ്ക ണത്തിന്മറ ഒ   ര തിയ ഘെകും സ്ഥോരിക്ക ും.. 

എന്താണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ? 

ഇരയയ മെ ച ിബ്തത്തിമല ഏറ്റവ ും ജനബ്രിയവ ും ബ്രധോനമെട്ടത മോയ ദൗതയങ്ങളിമലോന്നോണ ്

സവച്ഛ ്ഭോ ത ്അഭിയോൻ. മഹോത്മോഗ്ോന്ധിയ മെ വൃത്തിയ ള്ള  ോജയും എന്ന ദർശനമത്ത 

മോനിക്ക ന്നതിനോയി 2014 ഒകര്െോബർ 2 ന് ആ ുംഭിച്ച ഈ കോമ്പയിൻ ബ്രധോനമബ്രി നര ബ്ര 

രമോദിയോണ ്അവത ിെിച്ചത.് 

ക റിെ:് 2019 മസപ്തുംബർ 25-ന് നയൂരയോർക്കിൽ മവച്ച ്സവച്ഛ ്ഭോ ത ്അഭിയോന്മറ സും ുംഭത്തിന് 

രഗ്റ്്റസ് ൌരേഷന്മറ "രലോബൽ രഗ്ോൾകീെർ" ര  സ്കോ ും ഇരയൻ ബ്രധോനമബ്രി നര ബ്ര രമോദി 

ഏറ്റ വോങ്ങി. 

ത െക്കത്തിൽ, ഈ സവച്ഛ ്ഭോ ത ്അഭിയോൻ കോമ്പയിൻ രദശീയ തലത്തിൽ എല്ലോ ൌണ കളില ും 

ബ്ഗ്ോമങ്ങളില ും നഗ്  ബ്രരദശങ്ങളില ും നെത്തി. 

സ്വച്്ഛ ഭാരത് മിഷനറ്െ കീഴിലുള്ള കാറെയന്ുകറെ കുെിച്്ച നിങ്ങൾക്കെിയാമമാ?  

1. 'പ്ലോസ്റ്റിക ്രസ  േ' 

2. 'സവച്ഛത രഖ്വോദ' 

3. 'സവച്ഛതോ ബ്ശമദോൻ' 

4. ‘സവച്ഛതോ ഹീ രസവ’ 

സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ ) 2.0 

2021 മല രകബ്ര ബജറ്റിൽ സർക്കോർ സവച്ഛ ്ഭോ ത ്മിഷൻ (യ ) 2.0 ന് 1,41,678 രകോെി  ൂര 

അന വദിച്ച . എസ്ബിഎും-അർബൻ 2.0 യ മെ ഘെകങ്ങൾ: 

1. ര തിയ ഘെകും - 1 ലേത്തിൽ തോമെ ജനസുംഖ്യയ ള്ള എല്ലോ ULB-കളില ും മലും മചളി 

മോരനജ്മമന്റ ്ഉൾമെമെയ ള്ള മലിനജല സുംസ്ക ണും 

2. സ സ്ഥി  ശ ചിതവും (കക്കൂസ കള മെ നിർമ്മോണും) 

3. ഖ് മോലിനയ സുംസ്ക ണും 

4. വിവ ങ്ങൾ, വിദയോഭയോസും, ആശയവിനിമയും, കൂെോമത 

5. രശഷി വർധിരിക്ക ക 

SBM-Urban 2.0-ൽ നിന്ന ്പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മനട്ടങ്ങൾ: 

1. എല്ലോ നിയമോന സൃത നഗ് ങ്ങൾക്ക ും ODF + സർട്ടിെിരക്കഷൻ. 

2. 1 ലേത്തിൽ തോമെ ജനസുംഖ്യയ ള്ള എല്ലോ നിയമോന സൃത രട്ടണങ്ങൾക്ക ും ODF++ 

സർട്ടിെിരക്കഷൻ. 

3. 1 ലേത്തിൽ തോമെ ജനസുംഖ്യയ ള്ള എല്ലോ നിയമോന സൃത രട്ടണങ്ങളില ും 

രക തിരയോളും മവള്ളും+ സർട്ടിെിരക്കഷൻ. 
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4. ഗ്ോർരബജ ് ഹിത നഗ് ങ്ങൾക്കോയ ള്ള ഹൗസിുംഗ്് ആൻഡ ്അർബൻ അെരയെസ്് 

മബ്രോലയത്തിന്മറ (MoHUA) സ്റ്റോർ രററ്റിുംഗ് ്രബ്രോരട്ടോരക്കോൾ അന സ ിച്ച ്എല്ലോ 

നിയമോന സൃത നഗ് ങ്ങൾക്ക ും ക റഞ്ഞത ്3-സ്റ്റോർ ഗ്ോർരബജ ്ബ്െീ എന്ന രററ്റിുംഗ്്. 

5. എല്ലോ മലഗ്സി ഡുംരസ്സറ്റ കള മെയ ും സജവ-ര ിഹോ ും. 

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാന്റെ ലക്ഷയം 

ശ ചിതവമത്തക്ക റിച്ച ും അതിന്മറ ബ്രോധോനയമത്തക്ക റിച്ച ും അവരബോധും ബ്രച ിെിക്ക ക 

എന്നതോണ ്സവച്ഛ ്ഭോ ത ്അഭിയോന്മറ ബ്രധോന ലേയും. 

കക്കൂസ കൾ, ഖ് -ബ്ദവമോലിനയ നിർമോർജന സുംവിധോനങ്ങൾ, ബ്ഗ്ോമ ശ ചിതവും, സ  േിതവ ും 

മതിയോയത മോയ ക െിമവള്ള വിത ണും എന്നിവ ഓര ോ വയക്തിക്ക ും അെിസ്ഥോന ശ ചീക ണ 

സൗക യങ്ങൾ ഒ  ക്ക ക എന്നതോണ ്സവച്ഛ ്ഭോ ത ്അഭിയോൻ എന്ന ആശയും. 

സ്വച്ഛ ്ഭാരത ്അഭിയാൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ക െിമവള്ള ശ ചിതവ മബ്രോലയമോണ ്സവച്ഛ ്ഭോ ത ്അഭിയോന്മറ കർമ്മ രദ്ധതി തയ്യോറോക്കിയത.് 

2019-ഓമെ ശ ചിതവ സൗക യും മൂന്നി ട്ടിയോക്ക ക എന്നതോണ ്വീേണും. ത റസ്സോയ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂബ്ത വിസർജന മ ക്ത (ഒഡിഎെ്) ഇരയ ഉേോക്ക ന്നതിലോണ ്ബ്രധോനമോയ ും 

ഊന്നൽ മകോെ ക്ക ന്നത.് 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഹൈഹലറ്റുകൾ: 

 2019-ഓമെ രെോയല്റ്റ കള മെ വളർച്ചോ ശതമോനും 3% ൽ നിന്ന ്10% ആയി മമച്ചമെെ ത്ത ക 

 ബ്രതിദിനും 14000 മ തൽ 48000 വമ  രെോയല്റ്റ കള മെ നിർമ്മോണും 

 രബോധവൽക്ക ണ സരരശും ആശയവിനിമയും മചയ്യ ന്നതിനോയി ദൃശയ-ബ്ശോവയ, 

മമോസബൽ മെലിരെോണി, ബ്രോരദശിക ര ിരോെികൾ എന്നിവയിലൂമെ രദശീയ 

തല/സുംസ്ഥോന തലത്തില ള്ള മീഡിയ കോമമ്പയൻ് ആ ുംഭിക്ക ക. 

 മവള്ളും, ശ ചിതവും, ശ ചിതവും എന്നിവമയക്ക റിച്ച ള്ള അവരബോധും 

ബ്രച ിെിക്ക ന്നതിന ള്ള ബ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്കൂ ൾ ക ട്ടികള മെ രങ്കോളിത്തും. 

സ്വച്ഛ ്ഭാരത ്മിഷൻ (അർബൻ) 1.0. 

 സവച്ഛ ്ഭോ ത ്മിഷൻ (അർബൻ) വ  ന്നത,് നഗ് വികസന മബ്രോലയത്തിന് കീെിലോണ,് 

കൂെോമത 377 ദശലേും ജനസുംഖ്യയ ള്ള 4041 നിയമോന സൃത രട്ടണങ്ങളില ും ശ ചിതവവ ും 

ഗ്ോർഹിക രെോയല്റ്റ ്സൗക യങ്ങള ും നൽകോൻ നിരയോഗ്ിക്കമെട്ടി ിക്ക ന്ന . 

 രകബ്രത്തിന്മറ സഹോയ വിഹിതും 14,623 രകോെി  ൂരയ ും അഞ്ച ്വർഷത്തിന ള്ളിൽ 62,009 

രകോെി  ൂരയ മോണ ്കണക്കോക്കിയി ിക്ക ന്നത.് 

 1.04 രകോെി ക െ ുംബങ്ങമള ഉൾമെെ ത്തോന ും 2.5 ലേും കമ്മയൂണിറ്റി രെോയല്റ്റ ്സീറ്റ കൾ, 

2.6 ലേും മരോത  രെോയല്റ്റ ്സീറ്റ കൾ എന്നിവ നൽകോന ും മിഷൻ ബ്രതീേിക്ക ന്ന . 

 എല്ലോ നഗ് ങ്ങളില ും ഖ് മോലിനയ സുംസ്ക ണ സൗക യങ്ങൾ സ്ഥോരിക്കോന ും 

നിർരദശിക്ക ന്ന . 

ഈ ദൗതയത്തിന്മറ കോതൽ ആറ ്ഘെകങ്ങളോണ:് 

1. വയക്തിഗ്ത ഗ്ോർഹിക കക്കൂസ കൾ; 

2. കമ്മയൂണിറ്റി രെോയല്റ്റ കൾ; 
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3. മരോത  രെോയല്റ്റ കൾ; 

4. മ നിസിെൽ ഖ് മോലിനയ സുംസ്ക ണും; 

5. ഇൻെർരമഷൻ ആൻഡ ്എജയ രക്കഷൻ കമ്മയൂണിരക്കഷന ും (ഐഇസി) മരോത  

അവരബോധവ ും; 

6. രശഷി വർധിരിക്ക ക 

 ത റസ്സോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂബ്ത വിസർജനും ഇല്ലോതോക്കോൻ നഗ്  ശ ചീക ണ ദൗതയും 

ലേയമിെ ന്ന ; സോനിറ്ററി രെോയല്റ്റ കമള ഫ്ലഷ ്രെോയല്റ്റ കളോക്കി മോറ്റ ക; മോന വൽ 

രതോട്ടിെണി ഇല്ലോതോക്ക ക, ഖ് മോലിനയ സുംസ്ക ണും സ ഗ്മമോക്ക ക. 

 ത റന്ന മലമൂബ്ത വിസർജ്ജനത്തിന്മറ ദൂഷയെലങ്ങൾ, ചിതറിക്കിെക്ക ന്ന മോലിനയത്തിൽ 

നിന്ന ്രെ  ന്ന രോ ിസ്ഥിതിക അരകെങ്ങൾ ത െങ്ങിയവമയക്ക റിച്ച ്അവമ  

രബോധവൽക്ക ിച്ച മകോേ ്ആര ോഗ്യക മോയ ശ ചിതവ സബ്മ്പദോയങ്ങൾക്കോയി 

ആള കൾക്കിെയിൽ മര  മോറ്റ മോറ്റത്തിന് ഊന്നൽ നൽക ന്ന . 

 ഈ ലേയങ്ങൾ സകവ ിക്ക ന്നതിന്, മൂലധനത്തിന്മറയ ും ബ്രവർത്തനമച്ചലവിന്മറയ ും 

അെിസ്ഥോനത്തിൽ സവകോ യ രമഖ്ലയ മെ രങ്കോളിത്തത്തിന് സ ഗ്മമോയ അര ീേും 

രബ്രോത്സോഹിെിക്ക ന്നതിന് സുംവിധോനങ്ങൾ  ൂരകൽെന മചയ്യ ന്നതിന ും 

നെെിലോക്ക ന്നതിന ും ബ്രവർത്തിെിക്ക ന്നതിന ും നഗ്  തരേശ സ്ഥോരനങ്ങൾ 

മകോേ വ ികയ ും ശക്തിമെെ ത്ത കയ ും മചയ്യ ന്ന . 

സ്വച്ഛ ്ഭാരത് മിഷൻ (െൂെൽ) 

 2019 ഒകര്െോബർ 2-നകും ബ്ഗ്ോമരഞ്ചോയത്ത കമള ത റസ്സോയ മലമൂബ്തവിസർജന 

വിമ ക്തമോക്കോനോണ ്സവച്ഛ ്ഭോ ത ്ബ്ഗ്ോമിൻ എന്നറിയമെെ ന്ന റൂറൽ മിഷൻ 

ലേയമിെ ന്നത.് 

 തെസ്സങ്ങൾ നീക്ക കയ ും െലങ്ങമള ബോധിക്ക ന്ന നിർണോയക ബ്രശന്ങ്ങമള 

അഭിസുംരബോധന മചയ്യ കയ മോണ ്ഈ ബ്ഗ്ോമീണ ശ ചിതവ മിഷന്മറ ര തിയ ഊന്നൽ, ഇത ്

എല്ലോ ബ്ഗ്ോമീണ ക െ ുംബങ്ങൾക്ക ും വയക്തിഗ്ത ശൗചോലയങ്ങൾ നൽക ന്നതിന് 

ലേയമിെ ന്ന ; മരോത -സവകോ യ രങ്കോളിത്തത്തിൽ ക്ലസ്റ്ററ ും കമ്മയൂണിറ്റി രെോയല്റ്റ കള ും 

നിർമ്മിക്ക കയ്യ ും മചയ്യ ും. 

 ബ്ഗ്ോമീണ സ്കൂ ള കളിമല മോലിനയവ ും വൃത്തിഹീനമോയ സോഹച യങ്ങള ും 

കണക്കിമലെ ത്ത,് അെിസ്ഥോന ശ ചിതവ സൗക യങ്ങരളോെ ്കൂെിയ ള്ള  സ്കൂ ള ൾ  രെോയ്

ലറ്റ കൾക്്ക ഈ ര ിരോെി ബ്രരതയക ഊന്നൽ നൽക ന്ന . 

 എല്ലോ ബ്ഗ്ോമരഞ്ചോയത്ത കളില ും അങ്കണവോെി കക്കൂസ് നിർമോണവ ും ഖ് , ബ്ദവ മോലിനയ 

സുംസ്ക ണവ മോണ് ക്ലീൻ ഇരയ മിഷന്മറ ലേയും. 

നഗരങ്ങെുറെ ൊങ്ിംഗ.് 

2014-ൽ ആ ുംഭിച്ച സവച്ഛ ്ഭോ ത ്അഭിയോന്മറ ഭോഗ്മോയി എല്ലോ വർഷവ ും ഇരയയിമല 

നഗ് ങ്ങൾക്ക ും രട്ടണങ്ങൾക്ക ും അവ  മെ ശ ചിതവത്തിന്മറയ ും ശ ചിതവ 

ബ്രവർത്തനത്തിന്മറയ ും അെിസ്ഥോനത്തിൽ ‘സവച്ഛ ്നഗ് ങ്ങൾ’ എന്ന രദവി നൽകമെെ ന്ന . 

ഹൈഹലറ്റുകൾ 

 ഇരയയിമല ഏറ്റവ ും വൃത്തിയ ള്ള നഗ് ും മധയബ്രരദശിമല ഇൻരഡോറ ും ഉത്തർബ്രരദശിമല 

രഗ്ോേ ഏറ്റവ ും വൃത്തിമകട്ട നഗ് വ മോണ ്
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 ഏറ്റവ ും വൃത്തിയ ള്ള 10 നഗ് ങ്ങളിൽ 2 എണ്ണും മധയബ്രരദശ,് ഗ് ജറോത്ത,് ആബ്ന്ധോബ്രരദശ ്

എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്ന ്വീതവ ും കർണോെക, തമിെന്ോെ,് ഡൽഹി, മഹോ ോഷ്ബ്െ 

എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്ന ്ഓര ോന്ന ും 

 വൃത്തിഹീനമോയ 10 നഗ് ങ്ങളിൽ ഉത്തർബ്രരദശിൽ 5 നഗ് ങ്ങള േ,് ബീഹോർ, രഞ്ചോബ ്

എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്ന ്2 വീതവ ും മഹോ ോഷ്ബ്െയിമല ഒന്ന ും ഉേ.് 

 500 നഗ് ങ്ങളിൽ 118 നഗ് ങ്ങള ും ത റസ്സോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂബ്ത വിസർജന 

 ഹിതമോയി (ഒഡിഎെ്) കമേത്തി. 

 297 നഗ് ങ്ങളിൽ 100% വീെ രതോറ മ ള്ള മോലിനയ രശഖ് ണമ േ ്

 37 ലേും രൗ ന്മോർ സവച്ഛ ്സർരവേനിൽ തോൽെ യും ബ്രകെിെിച്ച  

 404 നഗ് ങ്ങളിൽ 75% മറസിഡൻഷയൽ ഏ ിയകൾ ഗ്ണയമോയി വൃത്തിയ ള്ളതോയി 

കമേത്തി 

 ഏറ്റവ ും വൃത്തിയ ള്ള 50 നഗ് ങ്ങളിൽ ഗ് ജറോത്തിൽ ര മോവധി 12 നഗ് ങ്ങള േ,് 

മതോട്ട രിന്നോമല മധയബ്രരദശിൽ  11 ഉും ആബ്ന്ധോബ്രരദശിൽ  എട്ട ്നഗ് വ മോണ ള്ളത.് 

മികച്ച 50 വൃത്തിയുള്ള നഗരങ്ങെിൽ സ്ർമവ പ്രകാരം: 

 ഗ് ജറോത്തിൽ ഏറ്റവ ും കൂെ തൽ 12 നഗ് ങ്ങള േ ്

 മധയബ്രരദശ ്11 ഉും 

 8 ആബ്ന്ധോബ്രരദശിൽ 

 മതലങ്കോനയ ും തമിെന്ോെ ും 4 നഗ് ങ്ങൾ വീതും രിര െ  ന്ന  

 3 നഗ് ങ്ങള ള്ള മഹോ ോഷ്ട ് 

Note: 2021-മല റോങ്ക കൾ ഇനിയ ും ര റത്ത വന്നിട്ടില്ല. സവച്ഛ ്സർരവേൻ 2021 (1 മെബ്ബ വ ി - 15 

മെബ്ബ വ ി 2021) ന് രശഷും ഇത ്ര റത്തിറങ്ങ ും. 

 സ്വച്ഛ ്ഭാരത ്അഭിയാൻ- നിഗമനങ്ങൾ 

 ശ ചിതവും ഒ   ജീവിത ചബ്ക ബ്രശ്നമോയി കോരണേത േ,് അതിനോൽ രജോലി, വിദയോഭയോസും, 

മറ്്റ മരോത  ഇെങ്ങൾ എന്നിവിെങ്ങളിൽ ശ ചിതവ സൗക യങ്ങൾ ഒ  ക്ക ന്നത ്ബ്രധോനമോണ.് 

 ഇതിന് ശ ിയോയ സ്ഥലത്ത ്ശ ിയോയ സമയത്ത ും ഏറ്റവ ും അന രയോജയമോയ  ീതിയില ും 

നിരേരും ആവശയമോണ.് സമയും അതിബ്കമിച്ചി ിക്ക ന്ന , മഹോത്മോവിന്മറ 150-ാോാും 

ജന്മവോർഷികും വിദൂ മല്ല. 

 സ്രരോട്ടസ്ലറ്്റ മോറിക്കെിഞ്ഞോൽ ശോരമോയി മ ിക്കോൻ മോബ്തും ത െക്കത്തിൽ ശ ിയോയ 

ശബ്ദമ േോക്ക ന്ന മമറ്റോ   സർക്കോർ രദ്ധതിയോയി എസ്ബിഎും മോറ  ത.് 

 എസ്ബിഎും തീർച്ചയോയ ും മഹത്തോയ ലേയങ്ങരളോെ ും ലേയങ്ങരളോെ ും കൂെിയോണ,് 

സോമ്പത്തികും, നെെോക്കൽ, അവരബോധും എന്നിവയ മോയി ബന്ധമെട്ട ബ്രശ്നങ്ങൾ ശ ിയോയ 

 ീതിയിൽ സകകോ യും മചരയ്യേത േ,് ഇരയയിമല ഓര ോ രൗ ന ും സവയും 

രങ്കോളികളോക കയ ും യഥോബ്കമും സോേ ർക്ക ും നി േ ർക്ക ും യഥോബ്കമും 

ശ ചിതവത്തിരലക്്ക മര  മോറ്റ മോറ്റങ്ങൾ വ  ത്ത കയ ും രവണും. 
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SBM – Facts  

 സവച്ഛ ്ഭോ ത ്മിഷന്മറ കീെിൽ,  ോജയമത്ത 100 സരതൃകവ ും ആത്മീയവ ും 

സോുംസ്കോ ികവ മോയ സ്ഥലങ്ങൾ രകബ്രീക ിച്ച ്ബ്രരതയക ശ ചീക ണ സും ുംഭും 

ഏമറ്റെ ക്കോൻ തീ  മോനിച്ച . 

 ഈ 100 സ്ഥലങ്ങമള മോതൃകോ 'സവച്ഛ ്െൂറിസ്്റ്റ മഡസ്റ്റിരനഷന കൾ' ആക്കോനോണ ്ഈ 

സും ുംഭും ലേയമിെ ന്നത,് ഇത ്ഇരയയില ും വിരദശത്ത മ ള്ള സരർശകർക്്ക അന ഭവും 

വർദ്ധിെിക്ക ും. 

 ഈ സും ുംഭത്തിന്മറ ഒന്നോും ഘട്ടത്തിന് കീെിൽ, തീബ്വമോയ ശ ചീക ണത്തിനോയി 

ഇനിെറയ ന്ന ഐക്കണിക ്സ്ഥലങ്ങൾ തി മഞ്ഞെ ത്ത : 

1. ഹവഷ്മണാ മേവി: ജമ്മു കശ്മീർ 

2. ഛപ്തരതി ശിവജി റെർമിനസ്:് മൈാരാഷ്ടര് 

3. താജ്മൈൽ: ഉത്തർപ്രമേശ ്

4. തിരുപ്പതി മക്ഷപ്തം: ആപ്രാപ്രമേശ ്

5. സ്ുവർണ്ണ മക്ഷപ്തം: രഞ്ചാബ ്

6. മണികർണികാഘട്ട:് വാരാണസ്ി, ഉത്തർപ്രമേശ ്

7. അജ്മീർ ഷരീഫ ്േർഗ: രാജസ്ഥാൻ 

8. മീനാക്ഷി മക്ഷപ്തം: തമിഴ്നാെ ്

9. കാമാഖ്യ മക്ഷപ്തം: അസ്ം 

10.  ജഗന്നാഥ രുരി: ഒഡീഷ 

 ഘട്ടും 1-ൽ നിന്ന ള്ള രോഠങ്ങള ും അന ഭവങ്ങള ും ബോക്കിയ ള്ള 90 സസറ്റ കൾക്കോയ ള്ള 

ശ ചീക ണ കോമമ്പയന് മോയി സുംരയോജിെിച്ചി ിക്ക ന്ന .. 
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