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ટંૂકમાં સારાંશ જાણવું
પાણી, સવચ્છતા અને કચરાનું વ્યવથિાપન

ગ્ામીણ ભારતમાં શૌચા્યના ઉપયોગને ટેકો 
આપવા માટે વત્તન વવજ્ાનનો ઉપયોગ
ગુજરાતમાં વત્તન પરરવત્તન દરમમયાનગીરીના તારણો 

 

 
સારા આરોગય માટે ખલુ્ામાં શૌચનો અંત 
સવચ્છ ભારત મમશન (SBM) એ ઘરેલુ શૌચાલયોના બાંધકામોને ટેકો આપીને ભારતની ખુલલામાં-શૌચકક્રયાની 
સમસ્ાનું સફળતાપૂવ્તક વનરાકરણ કયુિં. જાે કે, ગુજરાતમાં, શૌચાલયની સુવવધા ધરાવતા લોકો િંમેશા તેનો 
ઉપયોગ કરતા નથી. સંશોધન સૂચવે છે કે આ અધૂરા શૌચાલયના બાંધકામો, શૌચાલયોનો ઉપયોગ કેવી રીતે 
કરવો તે અંગેની ખોટી માહિતી અને ખુલલામાં શૌચ કરવા માટે પસંદગીને કારણે િોઈ શકે છે.1 આ વલણો 
કણા્તટક અને ક્બિારના સવચેના પરરણામો સાથે સુસંગત િતા.2  

2016 માં, અસર મૂલાંકન (3ie) માટે આંતરરાષ્ી્ય પિેલ એ વત્તણૂકીય - વવજ્ાન માહિતગાર 
દરમમયાનગીરી શૌચાલયના ઉપયોગમાં સુધારો કરી શકે છે કે નિી ંતે સમજવા માટે ગ્ામીણ ભારત પુરાવા 
કાય્તક્રમમાં પ્રોતસાહિત શૌચાલયના ઉપયોગનો પ્રારંભ કયલો િતો. આ કાય્તક્રમમાં ગુજરાત, ઓડડશા, ક્બિાર 
અને કણા્તટકમાં, શૌચાલયના ઉપયોગને પ્રોતસાહિત કરવા, તેમજ આ દરમમયાનગીરીઓના મૂલાંકન માટે 
વત્તન પરરવત્તનના અભભગમોનો ઉપયોગ કરનારી દરમમયાનગીરીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સરેરાશ,  
આ વત્તન પરરવત્તન દરમમયાનગીરીઓના પરરણામે પોતાની જાતે નોધંાવેલા શૌચાલયના ઉપયોગમાં નાના 
પરંતુ નોધંપાત્ર વધારા થયા છે. 

વવશશષ્ટતા 

 � ગુજરાતમાં વત્તન પરરવત્તનની દરમમયાનગીરીથી 
પોતાની જાતે નોધંાવેલા શૌચાલયના ઉપયોગમાં 
એકલા સવચ્છ ભારત મમશન (SBM) દ્ારા જ ે
જાેવામાં આવ્યું િતું તેના કરતાં લગભગ 6 ટકા 
વધુ વધારો થયો છે.

 � વત્તન પરરવત્તન દરમમયાનગીરીઓ 
આરોગય અવધકારીઓને સંપક્ત  કરવું 
મુ કે્લ િોય તેવા સમુદાયોમાં શૌચાલયના 
ઉપયોગને પ્રોતસાિન આપવાનું ચાલુ 
રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. 
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સ્ાનનક વત્તન પરરવત્તન માટેના દરમમયાનગીરીઓની રચના
3ie દ્ારા આધારભૂત દરમમયાનગીરીઓએ 
શૌચાલયના ઉપયોગના વત્તનને લક્ષ્ય બનાવ્યું. 
દરમમયાનગીરીઓથી વવપરીત જ ેસારી અથવા 
સેવાની પરવાનગીને વવસ્તૃત કરે છે, વત્તન 
પરરવત્તન દરમમયાનગીરી લોકોની ટેવો અને 
વલણને પ્રભાવવત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે 
(કોષ્ક 1).

 3ie’s ની ચાર વત્તન પરરવત્તન દરમમયાનગીરીઓ, 
શાખાઓવાળા લોકો દરેક રાજ્માં તેનો ઉપયોગ 

કેમ ન કરવાનું પસંદ કરે છે તે કારણોને ધયાનમાં 
લેવા માટે અનનય રીતે બનાવવામાં આવી િતી. 
વધતા જતા શૌચાલયના ઉપયોગમાં વત્તનની 
પરરવત્તનશીલ અભભગમની અસરકારકતાને 
સમજવા માટે, સંશોધનકારોએ ગામડાઓમાં 
શૌચાલયના ઉપયોગની તુલના કરી િતી જ ે
ગામડાઓમાં પશુશ્ચકકતસાના ઉપયોગમાં 
િસતષિેપમાં ભાગ લેતા િતા - બંને િસતષિેપ 
પિેલાં અને પછી.

આનાથી તેમને વનયંત્રણ ગામોમાં (જ ેSBMના 
કારણે િતા) શૌચાલયના ઉપયોગમાં વધારાની 
તુલના કરવાની મંજૂરી આપી િતી, જમેાં 
િસતષિેપના ગામોમાં વધારો થયો િતો. અગાઉના 
સમયમાં જ ેજાેવામાં આવ્યું િતું તેનાથી બાદમાં 
કોઈપણ વધારો, તે દરમમયાનગીરીની અસર 
છે. સંશોધનકારોએ પોતાની જાતે નોધંાવેલા 
શૌચાલયના ઉપયોગમાં પરરવત્તન અને ઘરેલુ 
શૌચાલયોની અવલોકન સ્થિવતની તપાસ કરી.

કોષ્ટક 1: વત્તન પરરવત્તન અને વત્તન વવનાના ફેરફારના દરમમયાનગીરીની તુ્ ના

વત્તન પરરવત્તન હસતકે્પ ઉદાહરણ શિન-વત્તન પરરવત્તન દરમમયાનગીરીનું ઉદાહરણ

લોકોને શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવાની યાદ અપાવવા માટે સમુદાયના 
નેતાઓનું એક જૂથ SBM છબીના રંગબેરંગી ભીતંશ્ચત્રોની શ્ેણીબદ્ધ કરે છે.

BPL પરરવારોને દુકાનોમાંથી અનાજ એકવત્રત કરવા ગ્ીન રેશનકાડ્ત  
આપવામાં આવે છે.

સમુદાયની મીહટંગમાં, સિભાગીઓ પડોશીઓના વવડડઓઝ જુએ છે 
જ ેવનયમમતપણે શૌચાલયનો ઉપયોગ કરે છે અને તે વવશે ચચા્ત કે કેમ તે 
તેઓને કેમ પસંદ કરે છે.

શ્જલલા આરોગય અવધકારીઓ ગ્ામીણ વવસતારો માટે ગટર વ્યવથિાની 
યોજનાઓ બનાવે છે.
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ગજુરાતમાં દરમમયાનગીરી
ભાગ લેતા ગામો માટે વત્તન પરરવત્તન 
િસતષિેપની રચના કરવા માટે ભાવનગર શ્જલલા 
આરોગય અવધકારીઓ સાથે કો ટ્લ સેમલનીટી 
મપ્રવેનશન સેલ, અપવડ્ત  સ્સપરલ અને લંડન 
સૂ્લ ઓફ િાઈશ્જન એન્ડ ટો્વપકલ મેડડશ્સનએ 
નજીકથી કામ કયુિં િતું. પ્રથમ, ટીમે કાય્તક્રમના 
ભાગ લેનારાઓને લોકો શા માટે શૌચાલયનો 

ઉપયોગ કરે છે અથવા તેનો ઉપયોગ કરતા 
નથી તે કારણો ઓળખવા કહું. આગળ, ટીમે 
આ કારણોને ધયાનમાં લેવા વત્તન પરરવત્તનની 
તકનીકોને ઓળખી. અંતે, ભાગીદારોએ આ 
અભભગમો સાથે જાેડીને 5 ટ્ાર ટોઇલેટ 
ઝંુબેશ િસતષિેપ (કોષ્ક 2) વવકસાવવા 
માટે. શૌચાલયના ઉપયોગ, ગીતો, 5- ટ્ાર 

શૌચાલયોના મોડલેો, ખાડાઓનો ઉપયોગ 
કરવા માટેની ટંૂકી સૂચનાત્મક કફલમો, શૌચાલય 
દ્રવષ્ બોડ્ત , એક ખાતર અનુમાન લગાવતી 
રમત અને જીવન-કદના ખાડા-ભરણ પ્રદશ્તનને 
િસતષિેપ દ્ારા લાગુ કરવામાં આવેલી સમુદાય 
પ્રવતૃશ્ત્ઓ. પ્રવતૃશ્ત્ઓ લાગુ કરવા ટીમે બે 
કદવસીય ‘ફેર’ ફોમચેટનો ઉપયોગ કયલો િતો. 

કોષ્ટક 2: શૌચા્યનો ઉપયોગ ન કરવાના કારણો અને ગજુરાતમાં તેઓને કેવી રીતે સંિોધવામાં આવ્ા છે

શૌચા્યના ઉપયોગ સામેનું કારણ 
(સમદુાય દ્ારા આપવામાં આવ્ું)

વત્તન પરરવત્તન 
તકનીકનો ઉપયોગ

શિન-ઉપયોગના કારણોને ધયાનમાં ્ેવા 
માટે દરમમયાનગીરી પ્રવૃત્ત

શૌચાલયોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો 
તેની ખોટી માહિતી

શૌચાલયોનો ઉપયોગ કેવી રીતે 
કરવો તે અંગેના વ્યવિાર જ્ાન સાથે 
સિભાગીઓને પ્રદાન કરો

પૂણ્તકાય્તના શૌચાલયના ખાડોનું ટે્ન્ડ જાેયા પછી, લોકોને ખાડો 
ભરવામાં કેટલો સમય લાગે છે તે અનુમાન કરવા માટે પૂછવામાં આવ્યું 
અને તેમને કેવી રીતે ખાલી કરવું તે અંગેના સૂચનો આપવામાં આવ્યા.

ખુલલામાં શૌચ માટે પ્રાધાનય શૌચાલયના ઉપયોગને પ્રોતસાિન 
આપતા સામાશ્જક ધોરણો બનાવો

અભભયાન માટે એક ગીત બનાવવામાં આવ્યું િતું જેણે 
દરમમયાનગીરીનો મુખય સંદેશ આપયો: વવવિ વધુ સ્ાટ્ત  બની રહું છે, 
લોકો વધુ સ્ાટ્ત  બની રહા છે, તેથી, શૌચાલયનો ઉપયોગ કરો.

શૌચાલય બાંધવામાં આવ્યાં નથી ઘરેલુઓને શૌચાલયના 
સૌદંય્ત શાસ્ત્રમાં રોકાણ કરવા 
પ્રોતસાહિત કરો

યથાથ્ત વાસતવવકતાનો અનુભવ ગોઠવવામાં આવ્યો િતો જેથી 
લોકો પ્રકાશ, િવાની અવરજવર અને કલર કરેલ અથવા ટાઇલસ 
વાળી કદવાલો સવચ્છ શૌચાલયમાં પ્રવેશવા જેવું લાગે છે તેનો 
અનુભવ કરી શકે.
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વત્તન પરરવત્તન દરમમયાનગીરીઓ પોતાની જાતે નોધંાવે્ા શૌચા્યના ઉપયોગમાં સધુારો કરે છે
તમામ િસતષિેપની પ્રવતૃશ્ત્ઓ અમલમાં મૂક્ા 
પછી, સંશોધન ટીમે પોતાની જાતે નોધંાવેલા 
શૌચાલયના ઉપયોગ પરના દરમમયાનગીરીની 
અસરનું મૂલાંકન કયુિં.

િસતષિેપના ગામોમાં, પોતાની જાતે નોધંાવેલા 
શૌચાલયના ઉપયોગમાં લગભગ 15 ટકાનો 
વધારો થયો છે; વનયંત્રણ ગામોમાં, તે 9 ટકાના 
પોઇનટથી વધયો છે. આ 6 ટકા પોઇનટનો તફાવત 
સૂચવે છે કે વત્તન પરરવત્તન દરમમયાનગીરીઓ 

SBM પ્રયત્ો (કોષ્ક 3) ની બિારના પોતાની 
જાતે નોધંાવેલા શૌચાલયના ઉપયોગમાં સાધારણ 
સુધરેલી છે. ઘરનાં શૌચાલયોની અવલોકન 
સ્થિવતમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો નથી.

અપાર સાંસૃ્વતક અને સામાશ્જક-આમથ્તક 
મતભેદો િોવા છતાં, ગુજરાતમાં થયેલા 
અભયાસના તારણો ઓડડશા અને કણા્તટકના 
પરરણામો સાથે સુસંગત િતા. ચાર વત્તન 
બદલાતી દરમમયાનગીરીઓ, જ્ારે સામૂહિક 

રીતે ધયાનમાં લેવામાં આવે ત્ારે, સાધારણ 
સુધારેલ પોતાની જાતે નોધંાવેલા શૌચાલયના 
ઉપયોગ (આકૃવત 1). આ શોધ સૂચવે છે કે વત્તન 
પરરવત્તન દરમમયાનગીરીઓમાં સમગ્ ભારતમાં 
અસરકારક રીતે શૌચાલયનો ઉપયોગ વધારવાની 
સંભાવના છે. જાેકે, ક્બિારમાં કોઈ ખાસ બદલાવ 
આવ્યો નથી. ક્બિારના સિભાગીઓએ સમજાવ્યું 
કે તેમને લાગયું કે શૌચાલયો ક્બનઆરોગયપ્રદ અને 
અસુવવધાજનક છે.3

કોષ્ટક 3: કેવી રીતે હસતકે્પથી પોતાની જાતે નોધંાવે્ા 
પ્રયોગશાળાના ઉપયોગમાં ફેરફાર થયો

હસતકે્પ ગામ 
સવ-રીપોટ્ત  
શૌચા્યનો 
ઉપયોગ

પોતાની જાતે નોધંાવે્ા 
શૌચા્યના વપરાશમાં 
ગામ પરરવત્તનને 
નનયંવરિત કરો

વત્તન પરરવત્તનની 
દરમમયાનગીરીની 
અસર

રાજ્ય િીટા

ક્બિાર

કના્તટક

ઓડડશા

ગુજરાત

મમટા-અસર

તફાવતમાં-તફાવતનો અંદાજ

આકૃનત 1: પોતાની જાતે નોધંાવે્ા શૌચા્યના ઉપયોગ પરના 
હસતકે્પની અસરો (મોટા મલૂ્ો ઉપયોગમાં વધારો દશા્તવે છે) 
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ગજુરાતને ખલુ્ામાં શૌચ મકુ્ત રાખવું
અમે બતાવીએ છીએ કે વત્તણૂકીય-વવજ્ાનથી 
માહિતગાર દરમમયાનગીરી પોતાની જાતે 
નોધંાવેલા શૌચાલય ઉપયોગમાં વધારો કરી 
શકે છે, પછી ભલે તેઓ ઘરેલુ શૌચાલયના 
અવલોકન કરેલી સ્થિવતમાં ફેરફાર ન કરે. 
SBMની યાદગાર સફળતાને ધયાનમાં રાખીને, 
વત્તણૂકીય પરરવત્તન દરમમયાનગીરીઓમાં 

શૌચાલયના ઉપયોગમાં લાભ મેળવવાની 
સંભાવના છે, ખાસ કરીને કોવવડ -19 
વૈશ્વિક સવાસ્થય સંકટ સંદભ્તમાં. વિંેચાયેલ 
જગયાઓના ઉપયોગ દ્ારા કોવવડ-19 ના 
ફેલાવા વવશે આરોગય સંદેશા વ્યવિાર જાિેર 
શૌચાલયના ઉપયોગને વનરાશ કરી શકે છે.4 
વત્તન પરરવત્તન દરમમયાનગીરીઓ ઓછી 

કકંમતે, સિાયક સાધનો છે જનેો ઉપયોગ આ 
અપેક્ષિત ઘટાડા સામે લડવા માટે થઈ શકે 
છે. જ્ારે મૂલાંકનનાં પરરણામો સૂચક છે, 
સવતંત્ર-શૌચ-મુક્ત ગામોને જાળવવા અને 
કાયમ માટે ખુલલામાં શૌચ દૂર કરવા માટે 
વત્તન પરરવત્તન દરમમયાનગીરીઓ મૂલવાન 
િોઈ શકે છે.
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શીખવાના સારાંશ વવશે
આ સંક્ષિપ્ત નોધંમાં ચાર સમૂિ-રેન્ડમાઇઝ્ડ 
ટા્યલસના તારણોનો સારાંશ આપવામાં આવે છે 
જ ેઓડડશા, ગુજરાત, ક્બિાર અને કણા્તટકના 
શૌચાલયના ઉપયોગ પરના વત્તન પરરવત્તન 
દરમમયાનગીરીઓના પ્રભાવની આકારણી કરે 
છે. ઓક્સફોડ્ત  પોમલસી મેનેજમેનટ, સસવસ ફેડરલ 
ઇનન ટ્ટ્ૂટ એકવેહટક સાયનસ એન્ડ ટેકનોલોજી 
(EWAG), એમરી યુવનવશ્સ્તટી, અને લંડન સૂ્લ 
ઓફ િાઈજીન એન્ડ ટો્વપકલ મેડડશ્સન દ્ારા આ 

ચાર ટા્યલ િાથ ધરવામાં આવ્યા િતા, અને 
રૂરલ વેલફેર ઇનન ટ્ટ્ૂટ, ભારતીય જન આરોગય 
સંથિા દ્ારા અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા િતા. 
ગાંધીનગર (IIPHG), વોટર એઇડ ઇહન્ડયા અને 
વર્્ત  વવઝન ઇહન્ડયા.

ગ્ામીણ ભારત પુરાવા કાય્તક્રમમાં શૌચાલયના 
વપરાશ 3ie દ્ારા સંચામલત કરવામાં આવે છે 
અને ક્બલ અને મેમલન્ડા ગેટ્સ ફાઉને્ડશન દ્ારા 
ભંડોળ પૂરં પાડવામાં આવે છે. વધુ માહિતી માટે, 

કૃપા કરીને https://www.3ieimpact.org/
our-work/water-sanitation-and-hygiene/
promoting-latrine-use-rural-india-evi-
dence-programme ની મુલાકાત લો.

આ સંક્ષિપ્ત નોધં જને િેમમેકર અને ચાલલોટ 
લેને લખયું િતું. તેઓ બધી સામગ્ી, ભૂલો અને 
અવગણના માટે સંપૂણ્તપણે જવાબદાર છે. આની 
ડડઝાઇન આકશ્ત ગુપ્તા અને અનુષ્ત્રી ગાંગુલી દ્ારા 
કરવામાં આવી િતી.

 
1 સ્ મ્ટ, W-P, ચૌિાણ, કે, ભાવસાર, પી, યાસોબંત, એસ, પટવધ્તન, વી, ઔગંર, આર, માવલંકર, ડી, સક્સેના, ડી અને કહટ્તસ, વી, 2020. ગ્ામીણ ભારતમાં શૌચાલયના ઉપયોગ પરના વત્તન 
પરરવત્તનની દખલની અસરના પરીષિણ માટે કલ ટ્ર-રેન્ડમાઇઝ્ડ ટા્યલ: પરરણામો અને પદ્ધવતસરની વવચારણા. BMC જાિેર આરોગય 20(1), pp.1–16.
2 અપ્રકાશ્શત પરરણામો.
3 અપ્રકાશ્શત અિેવાલ.
4 લેન, સી, ખાટુઆ, એસ અને કેરસો, બી, 2020. ગ્ામીણ ભારતમાં શૌચાલયના ઉપયોગને પ્રોતસાિન આપવા વત્તણૂકીય-વવજ્ાનના ઉપયોગની માહિતી દ્ારા સૂચનો: એક તારણોનું સંશ્ેષણ.

અંતની નોધંો

ઈમપેક્ટ ઇવેલુએશન માટે આંતરરાષ્ી્ય પિેલ (3ie) એ આંતરરાષ્ી્ય અનુદાન-વનધા્તરરત NGO છે જ ેપુરાવા-જાણકાર વવકાસ નીવતઓ અને 
કાય્તક્રમોને પ્રોતસાિન આપે છે. અમે શું કામ કરીયે છીએ, કોના માટે, કેવી રીતે, કેમ અને કયા ખચચે કામ કરીયે છીયે તેના ઉચચ-ગુણવત્ાવાળા 
પુરાવાને ભંડોળ બનાવવા, ઉતપાદન અને તેનું સંશ્ેષણ કરવામાં વૈશ્વિક નેતા છીએ. અમારં માનવું છે કે વધુ સારા અને નીવત-સંબંવધત પુરાવાઓનો 
ઉપયોગ વવકાસને વધુ અસરકારક બનાવવામાં અને લોકોના જીવનમાં સુધારવામાં મદદ કરે છે. 

3ie's ના લવનિંગ સંક્ષિપ્તમા ંવધ ુમાહિતી માટે, સંપક્ત કરો info@3ieimpact.org અથવા અમારી વેબસાઇટ ની મુલાકાત લો.


