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એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ હે ઠળ વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદી રૂ. એક લાખ કરોડની આર્થિક
સુવિધાનો આરંભ કરે લ છે

ન

વમી ઑગસ્ટ, 2020એ રૂ. એક લાખ કરોડના
એગ્રિકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડનો વડા પ્રધાન શ્રી.
નરે ન્દ્ર મોદીએ ખેડતૂ ો માટે એક મોટી ભેટના રૂપમાં
આરંભ કર્યો છે. શ્રી. મોદીએ પીએમ કિસાન સમ્માન
નિધી (પીએમ-કિસાન) હે ઠળ રૂ. 17,000 કરોડ રૂપિયાનો
છઠ્ઠો હપ્તો તેમનાં ખાતાંમાં સીધો ટ્રાન્સફર કર્યો, જ ેમાં
8.55 કરોડ ખેડતૂ ોને પ્રત્યેક રૂ. 2,000 આપવામાં
આવ્યા. કૃ ષિ અને ખેડતૂ કલ્યાણ, ગ્રામીણ વિકાસ અને
પંચાયતી રાજના કેન્દ્રીય પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર સિંહ તોમર
પણ આ પ્રસંગે હાજર હતા.

ખેડતૂ ોને સંબોધતાં, વડા પ્રધાને કહ્યું હતું કે રૂ. એક લાખ કરોડના આ કૃ ષિ ભંડોળ સાથે દરે ક ગામને તેમની ઉપજ
માટે સંગ્રહની સુવિધા મળશે, ખેડતૂ ના પાકને નુકસાન નહીં થાય, તેમની આવક વધશે અને રોજગાર માટેની તકોનું પણ
સર ્જન થશે. આ સાથે, આ યોજના હે ઠળની રકમ સીધી જ બૅન્કમાં જમા થવાથી સંપૂર્ણ પારદર્શિતાનું પાલન થશે, તેનાથી
કોઈ વચેટિયાને સ્થાન નહીં હોય અને કોઈ કમિશન પણ નહીં ચૂકવવું પડે.
વડા પ્રધાને કહ્યું કે, આ યોજના હે ઠળ નાનામાં નાના ખેડતૂ ને પણ લાભ મળી રહે અને તેઓ આર્થિક રીતે સ્વસ્થ અને
સધ્ધર બને એ માટે સારી પેઠ ે વિચાર કર્યા બાદ સરકાર સાતત્યપૂર્વક કામ કરી રહી છે. દેશમાં વાતાનુકુલિત કિસાન રે લની
શરુઆત પણ આ દિશામાં એક બહુ મોટું પગલું છે.
વડા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, પીએમ-કિસાન યોજના હે ઠળ માત્ર બે આર્થિક વર્ષના સમયગાળામાં જ રૂ.75,000 કરોડ
સીધા ખેડતૂ ોનાં બૅન્ક ખાતાંમાં જમા કરાવવામાં આવ્યા છે. આમાંથી, રૂ. 22,000 કરોડ જ ેવી રકમ વૈશ્વિક મહામારી કોરોના
સમયગાળા દરમિયાન ખેડતૂ ોને પૂરી પાડવામાં આવી હતી. ખેડતૂ ોના અથાક પરિશ્રમની નોંધ લેતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે,
કોરોનાને કારણે ઊભી થયેલી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં દેશને અનાજની ખેંચનો સામનો કરવો ન પડ્યો એ ખેડતૂ ોના પ્રયાસોને
આભારી છે અને તેમના કારણે જ સરકાર 80 કરોડ ગરીબ લોકોને અનાજ પૂરું પાડી શકી છે. શ્રી. મોદીએ જણાવ્યું હતું
કે, આજ ે જ ેનો આરંભ થયો છે એ એગ્રિકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ ખેડતૂ ોને પોતાના ગામોમાં અનાજ સંગ્રહ માટેની અદ્યતન
સુવિધા પોતાની જાતે ઊભી કરવામાં મદદ કરશે.
કૃ ષિ અને ખેડતૂ કલ્યાણ, ગ્રામીણ વિકાસ અને પંચાયતી રાજના કેન્દ્રીય પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર સિંહ તોમરે કહ્યું હતું કે,
મોદીજીના નેતૃત્વ હે ઠળની કેન્દ્ર સરકારે કૃ ષિ અને ખેડતૂ ોની ઉન્નતિ માટે પગલાં લઈ જાહે રાતો કરવાની સાથે ઝડપી
કામગીરી હાથ ધરી આ પગલાં પર ઝડપથી અમલીકરણ થાય એની તકેદારી પણ રાખી છે.
કેન્દ્રીય કૃ ષિ પ્રધાન શ્રી. તોમરે જણાવ્યું હતું કે, ગામો, ગરીબ ખેડતૂ ો સંબંધી બાબતોને વડા પ્રધાન પ્રાથમિકતા
આપવાની સાથે યોજનાઓમાં ઉદારતાથી સૂચનો પણ આપે છે અને જ્યારે પણ આ બાબત માટે અમારે તેમને મળવું હોય
ત્યારે તેઓ ઉદારતાથી તેના માટે સમય પણ ફાળવે છે. વડા પ્રધાને હંમશ
ે ાં એ મદ્ુ દા પર ધ્યાન આપ્યું છે કે, કૃ ષિ ક્ત્ર
ષે જ ેટલું
મજબૂત હશે, એટલો જ દેશ મજબૂત બનશે. આ કારણસર જ વડા પ્રધાને હંમશ
ે ાં જ તમામ મિશનમાં કૃ ષિ ક્ત્ર
ષે ને પ્રાથમિકતા
આપી છે, દસ હજાર ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર ઑર્ગેનાઈઝેશન (એફપીઓ) શરુ કરવું, દરે ક ખેડતૂ સધ
ુ ી કેસીસીની પહોંચ અને એ
માટે શરુ કરે લી ઝુબ
ં શ
ે , ડિજિટલ ખેતી, પીએમ-કિસાન યોજના હે ઠળ ભંડોળનું ડિજિટલ હસ્તાંતરણ, આત્મનિર્ભર ભારત
અભિયાન અંતર્ગત એક લાખ કરોડનું એગ્રિકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટક્ર ્ચર ફંડ પૂરું પાડવું જ ેવી પહે લોમાં આ બાબતનું પ્રતિબિંબ ઝીલાય
છે. શ્રી. તોમરે જણાવ્યું હતું કે, કૃ ષિ સાથે પશપુ ાલન, મત્સ્યોદ્યોગ, હર્બલ ખેતી, મધમાખી ઉછેર, ફૂડ પ્રોસેસિગ
ં જ ેવા
અનુષાંગિક ક્ષેત્રોને પણ વિશેષ પૅકેજ આપવામાં આવ્યું છે, જ ેથી કૃ ષિ ક્ત્ર
ષે માંના ગાળાને ભરી કાઢી શકાય.
આ પ્રસંગે વડા પ્રધાને કેટલાક ખેડતૂ ો સાથે સંવાદ પણ સાધ્યો હતો.
સ્રોતઃ પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો (PIB)
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ગ્રામોદય સંકલ્પ
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સંદેશ
નરે ન્દ્ર સિંહ તોમર

પંચાયતી રાજ, ગ્રામીણ વિકાસ,
કૃ ષિ અને ખેડત
ૂ કલ્યાણ તથા ફૂડ પ્રોસેસિંગ
ઈન્ડસ્ટ્રીઝના પ્રધાન, ભારત સરકાર

ગ્રામોદય સંકલ્પનો આઠમો અંક વૈશ્વિક મહામારી કોવિડ-19 દરમિયાન આપણાં ગામડાં, ગ્રામ પંચાયતો અને
ખેડતૂ ોએ આપેલા યોગદાનને સમર્પિત છે. આપણી પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ, પ્રાથમિક સ્તરે આપણા લોકતાંત્રિક માળખાનો
મહત્ત્વનો સ્તંભ છે, જ ે ગ્રામીણ વિસ્તારોને શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોરોના-મુક્ત રાખવામાં વ્યવહારુ અભિગમ સાથે કામ કરી
મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. એક રાષ્ ટ્ર તરીકે, આપણામાં એક ખાસ ગુણ રહ્યો છે, તે એ કે કોઈપણ રાષ્ ટ્રીય કટોકટી અથવા
કુ દરતી આપદાના સમયમાં, તમામ રાજ્ય સરકારો અને સ્થાનિક તંત્ર પક્ષાપક્ષીથી ઉપર ઊઠી સેવાની ભાવના સાથે એકજૂ ટ
થઈ કામ કરે છે. એ નોંધવું અત્યંત સંતોષજનક છે કે, માનનીય વડા પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વ હે ઠળ તમામ રાજ્ય
સરકારો અને પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ સ્થાનિક સ્તરે પૂર્ણ સમન્વયનું પ્રદર્શન કર્યું હતું અને આપણાં ગામડાં આ વૈશ્વિક
મહામારીની અસરને રોકવામાં સફળ રહ્યાં હતાં.
કોવિડ-19 મહામારીએ આખા વિશ્વ સમક્ષ અનેક નવા પડકારો અને સમસ્યાઓ ઊભી કરી છે. વિશ્વના અન્ય દેશોની
સરખામણીએ, ભારતમાં કોરોના મહામારી નિયંત્રણ હે ઠળ છે અને સાજા થઈ રહે લા દર્દીઓની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે.
લોકજાગૃતિ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને સાથે જ ગ્રામ્ય સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા સમિતિઓને મહામારીના ફે લાવા
પર નિયંત્રણ-દેખરે ખ રાખવા માટે સાવચેત કરાઈ હતી. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કોરોના સામેના જગમાં
આશરે 2.5 લાખ ગ્રામ
ં
પંચાયતો, તેમના ચૂટં ાયેલા પ્રતિનિધિઓ, પંચાયતના કર્મચારીઓ અને આશા કાર્યકર્તાઓએ અભૂતપૂર્વ યોગદાન આપ્યું હત.ું
દીનદયાલ અંત્યોદય યોજના - નેશનલ રુરલ લાઈવલીહૂડ મિશન હે ઠળ, 63.8 લાખ સ્વયં સહાય જૂ થોમાંથી સાત કરોડથી
વધુ મહિલા સભ્યોએ ગામડાંમાં રોજગાર અને આર્થિક ગતિવિધિઓ જાળવી રાખવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
માનનીય વડા પ્રધાને આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હે ઠળ રૂ. 20 લાખ કરોડના પૅકેજની જાહે રાત કરી હતી. આ
પૅકેજ દેશના અર્થતંત્રને ફરીથી પાટા પર લાવી રહ્યું છે અને સાથે ‘વૉકલ ફૉર લોકલ'ના માધ્યમથી નવા ભારતનો પાયો પણ
નખાયો છે. પ્રવાસી મજૂ રોને રોજગાર આપવાના ધ્યેય સાથે વડા પ્રધાને ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાનની જાહે રાત કરી
હતી અને આ અભિયાન હવે દેશના કરોડો પ્રવાસી મજૂ રો માટે જીવનનો મુખ્ય આધાર બની ગયું છે.
ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા ચલાવવામાં આવતી મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રુરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્કીમ (મનરે ગા) પણ
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આ સમયગાળા દરમિયાન રોજગારનો મોટો સ્રોત રહ્યો છે. કોવિડ-19 કટોકટીએ દેશના અર્થતંત્રમાં
મોટો ગોબો પાડ્યો છે પણ કૃ ષિ એકમાત્ર ક્ષેત્ર છે, જ ેણે દેશના જીડીપીમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે. ચાલુ વર્ષના પહે લા
ત્રિમાસિક ગાળામાં ગ્રૉસ વૅલ્યુ એડેડ (જીએવી)માં 3.4 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે.
આપણાં ગામડાંને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર બનાવવાની દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. પણ, કોરોના
કટોકટીનો હજી અંત આવ્યો નથી. સુરક્ષિત રહે વા માટે આપણે સુરક્ષિત અંતર જાળવવાની, માસ્કનો ઉપયોગ કરવાની અને
વારંવાર આપણા હાથ ધોવાની જરૂર છે.
હં ુ આશા રાખું છુ ં કે, કોવિડ-19ના જોખમ સામે ગ્રામીણ સ્તરે , ગ્રામ પંચાયતો અને ખેડતૂ ો દ્વારા સંકેન્દ્રિતપણે હાથ
ધરવામાં આવેલા પ્રયાસોનું ચિત્ર રજૂ કરવાની સાથે ગ્રામોદય સંકલ્પ એ વાતને પણ સમર્થન આપવા માગે છે કે, ગ્રામીણ
સ્તરે પંચાયત પ્રતિનિધિઓ, યુવાન ખેડતૂ ો અને સ્વયંસેવી સંસ્થાઓ અદભુત હિંમત તથા જુ સ્સા સાથે એક થઈ ગમે તે
પડકારોનો સામનો કરવા માટે સમર્થ છે.
(નરે ન્દ્ર સિંહ તોમર)
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સુનીલ કુ માર, આઈએએસ

સચિવ
ભારત સરકાર
પંચાયતી રાજ મંત્રાલય

દુનિયાભરમાં, લોકો માનવ ઈતિહાસની સૌથી ખરાબ વૈશ્વિક મહામારીનો સામનો કરી રહ્યા છે. કોરોના વાયરસ અથવા
કોવિડ-19 એ વિશ્વ તથા ભારત અને તેના લોકોમાં ઉત્પાત કર્યો છે, અને આ જીવલેણ વાયરસની અસરથી કોઈ બાકાત રહ્યું
નથી. ગ્રામોદય સંકલ્પનો આઠમો અંક વૈશ્વિક મહામારી કોવિડ-19નાં વિવિધ પાસાં અને સાવચેતી સાથે કામ લેવાના પ્રયાસોને
તથા આપણાં ગામડાંમાં માનવ જીવનને બચાવવા માટે લેવામાં આવેલાં પગલાં અને તકેદારીઓને સમર્પિત છે. આ વાયરસનો
ફે લાવો પહે લા મહાનગરો અને મોટા શહે રોમાં થયો હતો અને પછીથી કસબાઓ અને ગામડાંઓમાં તેનો પ્રસાર થયો હતો.
કોવિડ-19 નવા પ્રકારનો વાયરસ છે, જેના વિશે બહુ ઓછી જાણકારી આપણી પાસે છે. આ જ કારણ છે કે, હાલ તેના માટે
અપાતી સારવાર ચોકસાઈપૂર્વકની નથી. કોવિડ-19 વાયરસના સંક્રમણના મખુ ્ય બે માર્ગ છેઃ શ્વસન અને સંપર્ક ખાંસી, છીંક ખાતી વખતે
ઊડતાં નાનાં ટીપાં અથવા સંક્રમણ ધરાવતી વ્યક્તિ સાથે વાત કરવાથી વાયરસ મખુ ્યત્વે ફે લાય છે. વૈશ્વિક સ્તરે , શારીરિક અંતર અને
લૉકડાઉનનો અખતરો આ અત્યંત ચેપી બીમારીના ફે લાવાને રોકવા માટે કરવામાં આવ્યો છે. દેશભરની પંચાયતોએ આ વાયરસ સામેના
જગં માં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. કોરોના વાયરસના ઉત્પાતે વૈશ્વિક સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્યસંભાળ બાબતે વિશ્વને સજાગ કર્યું છે.
અત્યારે , સ્વાસ્થ્યસંભાળ સેવાનું મજબૂત અને વૈવિધ્યસભર નેટવર્ક ઊભું કરવાનો સમય આવી ગયો છે, જ્યાં
સુરક્ષિત પાણી પુરવઠો, ઘન તથા પ્રવાહી કચરાનું વ્યસ્થાપનમાં સુધારણા જાળવી રાખવામાં અને રોગના વાહકોનાં નિયંત્રણ
સંબંધી પગલાં લેવામાં પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવવાની રહે છે. આ પગલાં પાણી તથા પ્રસારથી થતી
અનેક બીમારીઓને અસરકારક રીતે રોકી શકે છે.
ભારતીય સ્વાસ્થ્યસંભાળ તંત્ર સામેના પડકારો અનેકવિધ છે. નેશનલ હૅ લ્થ પોલિસી (એનએચપી), 2017નું ધ્યેય
સ્વાસ્થ્યસંભાળ પરના સરકારને ખર્ચને વર્તમાનમાં જીડીપીના 1.2 ટકાથી 2025માં 2.5 ટકા સુધી લઈ જઈ બમણો કરવાનો
છે. ભારત સરકાર તમામ રાજ્ય સરકારો તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના વહીવટતંત્ર સાથેના સમન્વયમાં પંચાયતી રાજ
સંસ્થાઓને તમામ આવશ્યક મદદ પૂરી પાડે છે. સાથે જ, ભારત સરકાર ભારતના સ્વાસ્થ્યસંભાળ ક્ષેત્રમાં પરિવર્તનક્ષમ
પલટો પ્રાપ્ત કરવા કટિબધ્ધ છે, જ ેમાં ટેક્નૉલૉજી ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
નિવારણ સારવાર કરતાં બહે તર હોય છે - આ ઉક્તિ સારી રીતે સમજવાની છે. આ બાબત વૈશ્વિક મહામારી કોવિડ19 સાથે કામ પાડવામાં પણ લાગુ પડે છે. વર્તણૂંક સંબંધી વૈયક્તિક અને સામાજિક શિસ્તને આપણે અનુસરીશું તો નુકસાન
ઓછામાં ઓછુ ં રાખી શકીશું. પણ આપણે જો તેના તરફ આંખ આડા કાન કરીશું, તો એ આપત્તિજનક પુરવાર થઈ શકે
છે. તો આવો આપણે નિવારક પગલાંને વળગી રહી આપણી જાતને તથા અન્યોને પણ બચાવીએઃ
(i)
માસ્ક અથવા ચહે રાને ઢાંકતું આચ્છાન પહે રવું;
(ii) સાબુથી વારંવાર હાથ ધોવા;
(iii) જાહે ર સ્થળોએ બે મીટરનું શારીરિક અંતર જાળવવું.
ગામડાંમાં રહે તા લોકોના જીવન, સ્વાસ્થ્ય અને રોજગારીનું નુકસાન અટકાવવા માટે પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ અને સ્થાનિક
સ્વરાજ સંસ્થાઓએ હાથ ધરે લા પ્રયાસોને આ વિશેષાંકમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. મને વિશ્વાસ છે કે વાચકોને આ અંક
ગમશે. અમારા વાચકો જાણે જ છે કે, ગ્રામોદય સંકલ્પ હિન્દી, અંગ્જી
રે તથા અન્ય અગિયાર ભારતીય ભાષાઓમાં (આસામીઝ,
બગાળી, ગજ
ુ રાતી, કન્નડ, મણિપુરી, મરાઠી અને મલયાલમ. ઓરિયા, પંજાબી, તમિલ અને તેલગુ) પ્રગટ થાય છે અને દેશની 2.5
લાખ કરતાં વધુ ગ્રામ પંચાયતોમાં વિતરિત થાય છે. લેખોની ઝીણવટભરી તપાસ અને સંપાદન માટે સંપાદકીય ટીમ આ ભાષાઓના
એસઆઈઆરડી અને પીઆર પર આધાર રાખે છે. આથી, તેમના પ્રયાસો માટે હં ુ એ સૌનો આભાર માનું છુ .ં
(સુનીલ કુ માર)
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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કોરોના વાયરસ અને આપણે

- ડૉ. કેતકી બાપટ*

“આત્યંતિક બીમારી માટે આત્યંતિક ઈલાજ એકદમ ઉચિત છે” - હિપોક્રેટ્સ, મેડિસિનના જનક
રોના વાયરસ” નામ લેટિન શબ્દ કોરોના પરથી ચેપ લગાડે છે, આમ ચેપ વધે છે અને સમયસર તેની તરફ
આવ્યો છે, જ ેનો અર્થ થાય છે “મુગટ” અથવા ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો જીવનનું નુકસાન થઈ શકે છે.
“માળા” , કેમ કે તેના બાહ્ય રુંવાટી મુગટ જ ેવી દેખાય છે. આમ,
આ નામ માનવ કોરોના વાયરસોનું પ્રથમ નિરીક્ષણ અને અભ્યાસ કોવિડ-19ના સામાન્ય લક્ષણો અને સંવેદનશીલ જૂ થ
કોવિડ-19ના લક્ષણો મોટા ભાગે સૌમ્ય હોય છે અને
કરનાર જૂ ન અલ્મેડા અને ડેવિડ ટાયરે લે આપ્યું હતુ.ં કોરોના
વાયરસ પશઓ
ુ તથા માનવોમાં બીમારીનું કારણ બની શકતા ધીમે ધીમે તાવ, સૂકી ખાંસી, થાક અને સતત વેદના, પીડા,
વાયરસના મોટા પરિવારમાંથી આવે છે. કોરોના વાયરસ મોટા, નાક બંધ થઈ જવું, માથાનો દુખાવો, કન્ઝન્ક્ટિવાઈટિસ, ગળું
લગભગ ગોળાકાર કણો હોય છે, જ ેની સપાટી પર પ્રોટીનના સૂકાવું, અતિસાર (ડાયરિયા), સ્વાદ/ગંધ જતી રહે વી, ત્વચા પર
બનેલો અનોખો બહારનો ભાગ હોય છે. આ વાયરસનું કદ ચકામા, આંગળીઓ અથવા અંગઠુ ાના રંગમાં ફે રફાર કોઈપણ
એટલું નાનું છે કે, ચોખાના એક લાંબા દાણા પર આશરે 2500 વ્યક્તિને કોવિડ-19 થઈ શકે છે અને તેઓ ગંભીરપણે બીમાર
કરોડ જ ેટલા વાયરસના કણો સમાઈ શકે છે. તેમનું કદ અત્યંત થઈ શકે છે પણ મોટી વયના લોકો, અને ઉચ્ચ બ્લડ પ્રેશર, હૃદય
પરિવર્તનશીલ અને સામાન્યપણે તેમનો સરે રાશ વ્યાસ 100- અને ફે ફસાંની સમસ્યાઓ, ડાયાબિટિસ, કૅન્સર જ ેવી અંતર્ગત
તબીબી સમસ્યાઓ ધરાવતા હોય તેમનામાં ગંભીર બીમારી
120 એનએમ (1 એનએમ =1/10 લાખ સેમી) હોય છે.
વિકસવાના જોખમનું પ્રમાણ ખાસ્સું ઊંચું હોય છે. મોટા ભાગના
માનવોમાં, અનેક કોરોના
લોકો (80 ટકા) હૉસ્પિટલ સારવારની
વાયરસ શ્વસન સંબધ
ં ી ચેપોનું કારણ
જરૂર વિના જ આ બીમારીમાંથી સાજા થઈ
બનવા માટે જાણીતા છે, તેમાં સામાન્ય
જાય છે. સ્વાસ્થ્ય સંભાળ આપનારાઓ
શરદીથી વધુ ગંભીર અને તીવ્ર રોગો
અથવા સવુ િધાને સૌથી પહે લા કૉલ કરવાનું
જ ેમ કે મિડલ ઈસ્ટ રે સ્પિરે ટરી
સૂચવવામાં આવે છે, જેથી દરદીને યોગ્ય
સીન્ડ્રોમ (એમઈઆરએસ) અને
દવાખાને મોકલી શકાય.
સીવીયર ઍક્યુટ રે સ્પિટરી સીન્ડ્રોમ
કોરોના નિવારવા માટે અનુસરવાનાં
(એસએઆરએસ)નો સમાવેશ થાય છે.
પગલાં સૌથી તાજેતરમાં શોધાયેલો કોરોના
વાયરસ કોવિડ-19 નું કારણ બને છે.
કહે વાય છે કે, નિવારણ એ
ચેપની શરુઆત ત્યારે થાય છે જ્યારે
સારવાર કરતાં વધુ સારી ગણાય છે. આ
સપાટીના બાહ્ય ભાગો (સ્પાઈક પ્રોટિન)
નવો વાયરસ છે, તેથી તેના પર હજી સધુ ી
SARS-CoV-2 virion
SARS-CoV-2 virion
પોતાના પૂરક યજમાન કોષ રીસેપ્ટર્સ
દવા કે રસી શોધાઈ નથી. તમામ દેશો
સાથે સંકળાય છે. સંકળાયા
પોતાના વિજ્ઞાનીઓની ટીમ સાથે
Red protrusions: spike proteins (S)[1]
બાદ યજમાન કોષના પ્રોટિન
દવા કે રસી શોધવાની દિશામાં
Grey coating: the envelope, composed mainly of lipids,
તોડનારા એન્ઝાઈમ તેમાં નાનું
કામ કરી રહ્યા છે. તે શોધાય ત્યાં
which can be destroyed with alcohol or soap[1]
કાણું પાડે છે અને વાયરસને
સધુ ી કોવિડ-19ને આપણા સધુ ી
Yellow deposits: envelope proteins (E)[1]
યજમાનમાં પ્રવેશવા રિસેપ્ટર
પહોંચતા રોકવો એ આપણી
Orange deposits: membrane proteins (M)[1]
સાથે સંકળાયેલા સ્પાઈક
ફરજ છે. કોરોના મહામારી
Courtesy - Wikipedia સામે લડવામાં લોકોની મદદ
પ્રોટિનને સક્રિય કરે છે.
કરવા માટે સરકારના સંબધિ
ં ત
વાયરલ સ્પાઈક પ્રોટિન પોતાના પૂરક યજમાન કોષ
રિસેપ્ટર સાથે સંકળાય છે ત્યારે ચેપ શરુ થાય છે. હવે મંત્રાલય દ્વારા સમયાંતરે માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવામાં આવે છે.
વાયરસ યજમાન કોષના તમામ કાચા માલને લઈ દ્વિગુણિત ( સં દ ર્ભ - h t t p s : / / w w w . m o h f w . g o v . i n / p d f /
થવાનું શરુ કરે છે અને અંતે કોષ તૂટે છે અને હજારો નવા PreventivemeasuresDOPT.pdf.). કોરોનાને આપણાથી દૂર
વાયરસને બહાર છોડે છે, આ વાયરસ વધુ હજારો કોષોને કઈ રીતે રાખવો એ સમજવું અત્યંત મહત્ત્વનું છે.

“કો

* વિજ્ઞાની એફ, O/o ભારત સરકારના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર
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કોરોનાના ગમા અને અણગમા આ મુજબ છે કોરોના ગમે છે

કોરોનાને નથી ગમતું

(કોવિડ-19 ફે લાવનારાં પરિબળો)

હસ્તધૂનન, વારંવાર ચહે રો, મોઢુ,ં આંખો અને નાકને સ્પર્શ કરવો,
ગંદવાડ ધૂળ, બિનસ્વાસ્થ્યપ્રદ આહાર, મેળાવડા / સામાજિક
મિલન, માસ્ક અથવા ફૅ સ શિલ્ડનો ઉપયોગ ન કરવો, ખાંસી, શરદી
કરનારાં પરિબળો, જીવનશૈલી/આદતો, થૂકં વું, કસરતનો અભાવ.

(કોવિડ-19 ફે લાવ નિયંત્રક પરિબળો)

નમસ્તે, સ્વચ્છતા, માસ્ક, હાથમોજાં પહે રવાં, ગરમ પાણી
આયુર્વેદિક કાઢા, હળદરવાળું દૂધ, કાળાં મરી/આદું, ઘરે બનાવેલું
ભોજન, યોગ પ્રાણાયામ, સ્વસ્થ જીવનશૈલી, નાશ લેવો.

વ્યવસ્થાપનમાં આ ઍપ ભારત સરકારની અને ખાસ કરીને
પોતાના તથા સમાજના લાભ માટે નીચેની બાબતોનું સ્વાસ્થ્ય ખાતાની પહે લો ને આગળ વધારવામાં મદદ પણ કરે છે.
કડકપણે પાલન મહત્ત્વનું છે. આપણે સૌએ આપણી આંખો,
સૂચવવામાં આવેલી સંરક્ષણાત્મક વર્તણૂકં ો- જોવામાં
નાક અને મોઢાને સ્પર્શ કરવાનું ટાળવું જોઈએ, જ ે વ્યક્તિને સ્વચ્છ લાગતા હોય તો પણ સાબુ અને પાણીથી વારંવાર હાથ
ખાંસી અને તાવ હોય તેનાથી નિકટનો સંપર્ક ટાળવો અને ધોવા અથવા આલ્કૉહૉલ આધારિત હૅ ન્ડ રબનો ઉપયોગ
કરવાની સલાહ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે આપી છે. છીંકતી કે ખાંસતી
જાહે રમાં ક્યારે ય થૂંકવું નહીં.
વખતે તમારું નાક અને મોઢું રુમાલ/ટિશ્યુથી ઢાંકો. વપરાયેલા
કોરોના સામે લડવામાં સ્વચ્છતા પહે લું હથિયાર છે.
ટિશ્યુને ઉપયોગ બાદ તરત જ બંધ કચરાપેટીમાં ફેં કો તબિયત
સેનિટાઈઝર, સાબુ સાથે વારંવાર હાથ ધોવાનું અસરકારક
બરાબર ન લાગે તો (તાવ, શ્વાસ લેવામાં મશુ ્કેલી અને ખાંસી)
હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
તરત જ ડૉક્ટરને મળો. ડૉક્ટરની મલ
ુ ાકાત લેતી વખતે તમારું
માસ્ક - જ ે લોકો નિકટના સંપર્કમાં આવે છે તેમનાં નાનાં મોઢું અને નાક ઢાંકવા માસ્ક/કાપડનો ઉપયોગ કરો.
ટીપાંથી માસ્ક રક્ષણ કરે છે અને લોકોમાંથી બહાર પડતા નાનાં
સામાજિક નિયમો - બજારો, મેડિકલ સ્ટોર્સ,
ટીપાંને ઘટાડે છે અને આમ અન્યોને ચેપનું શક્યતઃ જોખમ હોસ્પિટલ્સ, વગેરે સ્થળોએ ઓછામાં ઓછુ એક મીટરનું
ં
ઘટાડે છે. માસ્ક વપરાયેલા કોઈપણ સુતરાઉ કાપડમાંથી ઘરમાં અંતર જાળવો. માસ્ક પહે રો, તમારા ચહે રાને ફૅ સ શિલ્ડથી
જ બનાવી શકાય છે અથવા બજારમાંથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ઢાંકો, વારવાર સેનિટાઈઝ કરો. સ્પર્શ કરવાનું બની શકે એટલું
ં
માસ્ક બનાવવા માટેની માર્ગદર્શિકા મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકારના ટાળો કરિયાણું/ દવાનો પુરવઠો લેવા માટે બજારની મર્યાદિત
કાર્યાલય દ્વારા ભારતીય ભાષાઓમાં બહાર પાડવામાં આવી છે. મુલાકાત લો, કોઈને મળતી વખતે અભિવાદનના ભાગરુપે
(લિન્ક-www.psa.gov.in (ref-1www.psa.gov.in).
હાથ મીલાવવાનું અથવા ગળે મળવાનું ટાળો. ઘરમાં બિનજરૂરી
મહત્વનાં પરિબળો - આપણા તારણહાર

આરોગ્યસેતુ - આ એક મોબાઈલ ઍપ્લિકેશન છે, જે
કોવિડ-19 સામેના આપણા સંયકુ ્ત જગં માં ભારત સરકાર દ્વારા
આવશ્યક સ્વાસ્થ્ય સેવાઓને ભારતના લોકો સાથે જોડવા માટે
વિકસાવવામાં આવી છે. આ ઍપ સક્રિયપણે વપરાશકર્તાઓ સુધી
પહોંચે છે અને તેમને કોવિડ-19ના ચેપ સંબધં ી જોખમો, શ્ષ્ઠ
રે વર્તણૂકં ો
અને સંબધિ
ં ત માર્ગદર્શિકાઓ વિશે માહિતી આપે છે. કોવિડ-19
Common symptoms:
Fever: 83-99%
Loss of Appetite: 40-84%
Fatigue: 44-70%

In severe disease:
Difficulty waking
Confusion
Bluish face or lips

Loss of smell: 15 to 30%

Coughing up blood

Shortness of
breath: 31-40%
Cough: 59-82%
Coughing up
sputum: 28-33%
Muscle aches
and pain: 11-35%

Persistent chest pain
Decreased white
blood cells
Kidney failure
High fever

Symptoms of COVID-19
Courtesy - Wikipedia

સામાજિક મેળાવડાઓ યોજવાનું અથવા બહાર તેમાં સહભાગી
થવાનું ટાળો. ઘરે આવનારા મુલાકાતીઓની સંખ્યા પર
નિયંત્રણ મુકો અને અન્ય કોઈના ઘરે જવાનું પણ ઓછુ ં કરો.
રોગપ્રતિકાર શક્તિ વધારો - રોગકારક તત્વો
વિરુદ્ધ રોગપ્રતિકાર શક્તિ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે અને
આમ બીમારીને નિયંત્રિત કરે છે. ખાસ કરીને હાલના
મહામારીના કાળમાં રોગપ્રતિકાર શક્તિ વધારનારા કુ દરતી
તત્વો જ ેમ કે મસાલા, હળદર, આદું અને ગરમ પાણી પીવું, નાશ
લેવા જ ેવા વ્યવહાર અસરકારક સાબિત થતાં હોવાનું જોવા મળે
છે. આયુષ મંત્રાલયે ઝીણવટપૂર્વક માર્ગદર્શિકા બનાવી છે.
લક્ષણો દેખાયા બાદ લેવાનાં પગલાં

નજીવા લક્ષણો ધરાવતા લોકોને ઘરમાં જ રહે વાની
સલાહ અપાય છે. આ લક્ષણો છે- સહે જ ખાંસી અથવા ઝીણો
તાવ. સ્વયં-અલગ થઈ જવું, આહાર સંબધ
ં ી નિયમિતતા
પાળવી અને પ્રતિક્રિયા પર નજર રાખવી. આમ છતાં, મલેરિયા
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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અથવા ડેંગ્યુના તાવ ધરાવતા વિસ્તારમાં રહે તા લોકોએ તાવના
નવપ્રયોગ- ભારતમાં વ્યવસાયો-વેપાર-ધંધા વર્તમાન
લક્ષણોને નજરઅંદાજ ન કરવા, તબીબી મદદ મેળવવી.
કટોકટીમાંથી બહાર આવશે એ બાબતની ખાતરી માટે સક્રિય
હોવા ઉપરાંત વડા પ્રધાનના સાયન્સ ઍન્ડ ટેક્નૉલૉજી ઍન્ડ
કોવિડ-19 પરીક્ષણ
ઈનોવેશન એડવાઈઝરી પરિષદ (પીએમ-એસટીઆઈએસી) ના
ં ગ્રૉથ
પેથોલૉજિકલ ટેસ્ટ્સ દ્વારા વાયરસની હાજરી પકડી નવ મિશનમાંથી એક ઈન્વેસ્ટ ઈન્ડિયા - એક્સીલરે ટિગ
શકાય છે. જરૂરી યંત્રો અને સુરક્ષાનાં પગલાં ધરાવતી ઑફ ન્યૂ ઈન્ડિયાઝ ઈનોવેશન (અગ્નિ), ભારતભરમાં કોવિડપ્રયોગશાળાઓ કોરોના ટેસ્ટિંગ હાથ ધરવા માટે પ્રમાણિત હોય 19 માટેના ઉકેલ શોધવામાં તથા તેમને ભંડોળ. ટેક્નૉલૉજી
છે. કોવિડ-19 માટેનું પરીક્ષણ કરાવી લેવું હંમશ
ે ાં સારું ગણાય છે. માન્યતા તથા જમીની સ્તર પર વિસ્તારણ કરવાની તક પૂરી
દર્દીના સૅમ્પલ નાકનો સ્વૅબ, થૂકં અથવા એસ્પિરે ટ, પ્લ્યુરસ પાડવાની શક્યતાઓ સાથે જોડવા નાવીન્યસભર સ્ટાર્ટ-અપ્સ
પ્રવાહી હોઈ શકે છે, જ ે સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓ દ્વારા સાવચેતીપૂર્વક શોધી કાઢવા બાબતે મદદ કરવામાં સક્રિય રહ્યું છે.
એકત્ર કરવામાં આવે છે અને જતું રહિત સ્થિતિમાં તેનો સંગ્રહ
માનસિક સ્વાસ્થ્ય - મહામારીના પરિણામે તમામ
કરવામાં આવે છે. કોવિડ-19 માટેના મોટા ભાગના પરીક્ષણો વયજૂ થમાં માનસિક તાણ જોવા મળે છે. નવી સામાન્ય
પોલીમરાઈઝિંગ ચેઈન રિએક્શન (પીસીઆર) અથવા પરિસ્થિતિને (ન્યૂ નૉર્મલ) અપનાવતી વખતે, સોશિયલ
સીરોલૉજિક ટેસ્ટ્સ હોઈ શકે છે. કોવિડ-19 માટે આરટીપીસીઆર ડિસ્ટન્સિંગની પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરતી વખતે,
(રિવર્સ ટ્રાન્સ્ક્રિપ્ટેસ પોલીમેરિક ચેઈન રિએક્શન) ટેસ્ટિંગ પધ્ધતિ લૉકડાઉન, લાંબા સમય સુધી ઘરે રહે વું, રોજિદં ા ક્રમમાં
સુવર્ણ માનક ટેસ્ટિંગ પધ્ધતિ તરીકે પ્રસ્થાપિત છે.
અંતરાયો વગેરેને કારણે ભારે બેચેની, હતાશા વગેરે જોવા
કોવિડ-19 માં ભારતના પ્રયાસો
ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ કિટ - વિવિધ ઈન્સ્ટિટ્યૂશનના
ભારતીય વિજ્ઞાનીઓ, નવપ્રવર્તકો અને સ્ટાર્ટઅપ્સે કોવિડ-19
માટે સફળતાપૂર્વક ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ વિકસાવી છે. આ
ટેસ્ટ્સને સત્તાવાળાઓ તરફથી માન્યતા આપવામાં આવી છે
અને ભારતમાં તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આ ટેસ્ટ્સ દેશમાં
જ વિકસાવવામાં આવેલી, ઝડપી, પરવડે તેવી અને
તુલનાત્મક તથા હાથ ધરવામાં સરળ છે.
કોરોના રસી - વડા પ્રધાનના કાર્યાલયે રસી માટે
ટાસ્ક ફૉર્સનું ગઠન કર્યું છે, જ ેના સહ-અધ્યક્ષ સ્વાસ્થ્ય નીતિ
આયોગના સભ્ય, ડૉ. વિનોદ પૉલ અને ભારત સરકારના
મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર. પ્રો. કે. વિજય રાઘવન છે. આ
ટાસ્ક ફૉર્સ કોવિડ-19 માટેની રસી વિકસાવવાની પ્રક્રિયાને
માર્ગદર્શન આપી રહી છે.

મળ્યા છે. આ બધા સાથે કામ પાડવા અને જીવનની
ગુણવત્તાને પૂર્વવત કરવા, વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં માનસિક
સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે મંત્રાલયો/ વિભાગો/એસોસિએશનો
દ્વારા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. સલાહ આપવા
માટેની સેવાઓ વિવિધ મંત્રાલયો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી
રહી છે. શિક્ષણ મંત્રાલય તરફથી મનોદર્પણ, સામાજિક
ન્યાય મંત્રાલય કિરણ- માર્ગદર્શિકા- પીએસએ કાર્યાલય,
હે લ્પલાઈન નં.- સ્વાસ્થ્ય અને આયુષ મંત્રાલય વગેરે.

મહામારી સામે લડવાના પ્રયાસો - બીમારીને
નિંયત્રિ
ં ત કરવા માટે સરકારી વિભાગો અને લોકોના સહયોગ
દ્વારા અસાધારણ પ્રયાસો કરાઈ રહ્યા છે, જ ેની સરાહના
ડબલ્યુએચઓએ પણ કરી છે. અભિયાનો, વેબિનાર્સ,
હે લ્પલાઈન્સ, સોશિયલ મિડિયા, ફે સબૂક વગેરે દ્વારા લોકો
સધ
ુ ી પહોંચવા માટેનાં સક્રિય કામ થઈ રહ્યા છે. આ પ્રયાસો
સર્વસમાવેશક છે અને માત્ર શારિરીક સખ
ુ ાકારી જ નહીં પણ
માનસિક સ્વાસ્થ્યને પણ પૂર્વવત કરવા તરફ હાથ ધરાયા છે.

રમેડેસિવિર દવા- કોવિડ-19 સામે અસરકારક
હોવાનું જોવા મળ્યું છે અને અનેક ભારતીય કંપનીઓ હવે
મહામારી મશુ ્કેલ તબક્કો હોવા છતાં, આપણે બધા અનેક
ભારતમાં જ તેનું ઉત્પાદન કરી રહી છે.
ચીજો શીખ્યા છીએ અને પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાનો પ્રયાસ
કરી રહ્યા છીએ. અંતે આપણે એ આત્મવિશ્વાસ રાખવો જરૂરી છે
દવાઓની ટ્રાયલ - આયુષ મંત્રાલય અને કાઉન્સિલ
કે એક દિવસ આપણે આ પરિસ્થિતિ પર કાબુ મેળવી લઈશ.ું
ઑફ સાયન્ટિફિક ઍન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ રિસર્ચ (સીએસઆઈઆર)
આભાર- પ્રોત્સાહન અને સૂચનો માટે મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક
સાથે મળીને કોવિડ-19 સામેના ચાર આયુષ સૂત્રીકરણને
માન્યતા આપવાનું કામ કરી રહ્યા છે. દવાઓનું ક્લિનિકલ સલાહકાર - પ્રો. કે. વિજય રાઘવન અને વૈજ્ઞાનિક સચિવ ડૉ.
અરવિંદ મિત્રારે નો કૃ તજ્ઞતાપૂર્વક આભાર.
ટ્રાયલ્સ પણ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.

“બીમારીના આ કાળમાં, બે ચીજોની આદત પાડો - મદદ કરો, એ ન થઈ શકે તો ઓછામાં ઓછુ ં કોઈને નુકસાન તો ન પહોંચાડો.”

- હિપોક્રેટ્સ, મેડિસિનના જનક
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આપણાં ગામડાં, પંચાયતો અને ખેડત
ૂ ો કોરાના
યોધ્ધાઓ ભૂમિકામાં

- નરે ન્દ્ર સિંહ તોમર*

“વિશાળ લોકસંખ્યા ધરાવતા આપણા જેવા વિકાસશીલ દેશ માટે, કોરોના વાયરસનો વધતો પડકાર સામાન્ય
સ્થિતિ નથી. આવા સમયમાં, એક જ મંત્ર કામ આવે છે - ‘વિશ્વ ત્યારે જ સ્વસ્થ રહે શે જ્યારે આપણે સ્વસ્થ
હોઈશું’,” - નરે ન્દ્ર મોદી, ભારતના વડા પ્રધાન
મહામારી કોવિડ-19 એ આખા
વૈશ્વિક
વિશ્વ સામે નવા પડકારો અને

સમસ્યાઓ ઊભી કરી છે. કોરોના
કટોકટીએ માત્ર આપણા સ્વાસ્થ્ય તંત્ર
સામે જ મોટું સંકટ ઊભું નથી કર્યું પણ
વિશ્વભરમાં અનેક મોટા સામાજિકઆર્થિક પરિવર્તનો પણ નિર્માણ કર્યા છે.
આપણને સૌને વૈશ્વિક આર્થિક મંદીના
મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થવાની
ફરજ પડી છે. વિશ્વની મહાસત્તાઓ
આજ ે કોવિડ-19 સામે લડી રહી છે,
તેમાંની અનેક પોતાના પ્રયાસોમાં નિષ્ફળ
રહી છે, તો કોરોના વાયરસનો ફે લાવો ઘટાડવા માટેની
વ્યૂહરચનાઓમાં અનેક રાષ્ ટ્રો ખોટાં પુરવાર થયાં છે.
કટોકટીના કાળમાં, વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હે ઠળ
આપણા દેશે એક થઈને મહામારીનો સામનો દૃઢતાપૂર્વક
કર્યો છે. વિશ્વના અન્ય દેશોની સરખામણીએ, કોરોના
મહામારી ભારતમાં નિયંત્રણ હે ઠળ છે અને સારવાર
મેળવ્યા બાદ સાજા થનારા લોકોની સંખ્યામાં પણ બહુ
ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે. વ્યાપક વ્યૂહરચના સાથે,
પૂરતી સંખ્યામાં મેડિકલ ટેસ્ટ્સ હાથ ધરવાં, સમયસર
સ્વાસ્થ્ય સંભાળ અને મોટા શહે રોમાં સ્થાનિક સ્તરે વધુ
સારાં સુરક્ષા પગલાંના અનુસરણથી આપણો દેશ
મહામારીનો સામનો દૃઢ નિર્ધાર અને સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ
સાથે કરવા સમર્થ છે.

આફતને અવસરમાં પરિવર્તિત કરવાની વડા પ્રધાન
નરે ન્દ્ર મોદીની અનોખી આવડતનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ એટલે
કોવિડ-19નો કાળ એમ કહી શકાય. આ મહત્વના તબક્ કે,
તેમણે આપણને આત્મનિર્ભર બનવાનો મૂળમંત્ર આપ્યો છે.
આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન અંતર્ગત રૂ. 20 લાખ
કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ પૅકેજ માત્ર
આપણા અર્થતંત્રને ફરી પાટા પર ચડાવવા માટેનું નથી, પણ

“વૉકલ ફૉર લોકલ”ના સંકલ્પ દ્વારા
એક નવા અભિયાનનો પાયો પણ
નાખવામાં આવ્યો છે.
આપણા દેશમાં કોરોના સામેના
જગ
ં માં આશરે 2.5 લાખ ગ્રામ પંયાચતો,
તેમના ચૂંટાયેલા લોક પ્રતિનિધિઓ,
પંચાયત કર્મચારીઓ, ગ્રામ સેવકો અને
દીનદયાલ અંત્યોદય યોજના - નેશનલ
લાઈવલીહૂડ મિશનના 63.8 લાખ સ્વયં
સહાય જૂ થો સાથે સંકળાયેલી 7.02
કરોડ
મહિલાઓએ
દેશભરમાં
અભૂતપૂર્વ યોગદાન આપ્યું છે.
કોરોના કાળમાં લૉકડાઉનને કારણે વેપાર-ધંધા બંધ
થવાથી પોતાના ગામ પાછા ફરી રહે લા લાખો પ્રવાસી મજૂ રો
વિશે આપણને બે પ્રકારે ચિંતા હતી. પહે લી ચિંતા, આ
મજૂ રોને નોકરીઓ પૂરી પાડવાની હતી અને બીજી એ
વાતની તકેદારી રાખવાની હતી કે કોરોના વાયરસનો
ફે લાવો ગામડાંને પોતાના ભરડામાં ન લઈ લે. મને જણાવતા
આનંદ થાય છે કે, માનનીય વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીજીના
માર્ગદર્શન હે ઠળ આપણે આ બંને મોરચે નોંધપાત્ર સફળતા
પ્રાપ્ત કરી છે.
દેશમાં કોવિડ-19ની ગંભીર અસર જોતાં, પંચાયતી
રાજ મંત્રાલયે પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ અને રાજ્ય સરકારો
સાથેના સહયોગમાં લૉકડાઉનના શરુઆતના કાળથી જ
અસરકારક પગલાં લેવાનું શરુ કર્યું હતું. એક તરફ ગ્રામીણ
વિસ્તારોમાં મહામારી વિશે જાહે ર જાગરુકતા અભિયાનનો
આરંભ કરાયો હતો અને બીજી તરફ, ગામના સ્વાસ્થ્ય
તથા સમુદાયોને સ્વચ્છતા બાબત સક્રિય બનાવી ચેપનો
ફે લાવો રોકવા માટેનાં પગલાં લેવામાં આવ્યાં હતાં.
ગામવાસીઓના મોબાઈલ ફોનમાં “આરોગ્ય સેતુ ઍપ”

* કેન્દ્રીય પ્રધાન પંચાયતી રાજ, ગ્રામીણ વિકાસ, કૃ ષિ અને ખેડત
ૂ કલ્યાણ તથા ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, ભારત સરકાર)
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માટે પંચાયતોએ મહત્વની તથા આગળ પડતી ભૂમિકા પગલાં સંબંધી સંદેશાઓ મોકલવા માટે વૉટ્સઍપ જ ેવા
ભજવી હતી.
સોશિયલ મિડિયા મંચનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કર્યો હતો. અનેક
જગ્યાઓએ પંચાયતોએ બિન સરકારી સંસ્થાઓના
લૉકડાઉનના ગાળા દરમિયાન જ, 24મી એપ્રિલ,
સહયોગમાં સેનિટાઈઝર, ફે સ માસ્ક, જરૂરી દવાઓ તથા
2020એ પંચાયતી રાજ દિવસની ઉજવણી અનોખી રીતે
ફૂડ પૅકેટ્સ એવા લોકોમાં નિઃશુલ્ક વિતરીત કર્યા હતા જ ેઓ
કરવામાં આવી હતી. વિડિયો કૉન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી
સંક્રમિત થઈ શક્યા હોત, જો આ પગલાં લેવામાં ન આવ્યાં
સંબંધન કર આપણા માનનીય વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીજીએ
હોત તો આ લોકો અન્યો માટે પણ જોખમ અને ચિંતાનું
પંચાયતી રાજ દિવસને કોવિડ-19 સામેના આપણા સહિયારા
કારણ પણ બની શક્યા હોત.
જગ
ં ને સમર્પિત કર્યો હતો. કાર્યક્રમમાં, વડા પ્રધાને વર્ચ્યુઅલ
સંવાદમાં કોવિડ 19ને રોકવા માટેના વિવિધ પગલાં વિશે
31મી મે, 2020એ “મન કી બાત” કાર્યક્રમના
ચૂંટાયેલા સરપંચ/પ્રધાનો સાથે ચર્ચા કરી હતી અને તમામ માધ્મથી રાષ્ ટ્રનું સંબોધન કરતા માનનીય વડા પ્રધાન શ્રી.
દેશવાસીઓને મહામારી સામે લડવા માટેની માર્ગદર્શિકા નરે ન્દ્ર મોદીએ લૉકડાઉન દરમિયાન પોતાના ગામે પાછા
પણ આપી હતી.
ફરે લા લાખો પ્રવાસી મજૂ રો સામે ઊભી થયેલી રોજગાર
કટોકટી અંગે ગંભીર ચિંતા પ્રગટ કરી હતી. આ પ્રવાસી
નેપાળ સરહદ નજીકના ગામડાંમાં જાગરુકતા
મજૂ રોને રોજગાર પૂરો પાડવા માટે વડા પ્રધાને ગરીબ
ઝુંબેશનો અમલ કરવા પંચાયતી રાજ મંત્રાલયે સંબંધિત
કલ્યાણ રોજગાર અભિયાનની જાહે રાત કરી હતી, જ ે હવે
રાજ્યોને ગ્રામ સભાઓ યોજવા અંગેની માર્ગદર્શિકા બહાર
દેશભરમાંના કરોડો પ્રવાસી મજૂ રો માટે મુખ્ય જીવન આધાર
પાડી હતી. લોકોમાં કોવિડ-19 અંગે જાગરુકતા નિર્માણ
બની ગયો છે. ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન હે ઠળ
કરવા મંત્રાલયે ઉપયોગી માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી હતી.
પચીસ પ્રકારના વિકલ્પોના માધ્યમથી પ્રવાસી મજૂ રોને 125
ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ તથા ગામ સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા
દિવસનો રોજગાર પૂરો પાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી
સમુદાયોને મોટા પ્રમાણમાં એસએમએસ મોકલવામાં આવ્યા
છે, આ અભિયાન વિવિધ મંત્રાલયો સાથેના સંકલનમાં
હતા તથા મંત્રાલયની વેબસાઈટ પર વિવિધ દૃશ્ય-શ્રાવ્ય
અમલમાં મુકવામાં આવી રહ્યું છે. આ અભિયાન છ રાજ્યોના
સામગ્રી પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. કોરોના
116 જિલ્લાઓમાં અમલમાં મુકવામાં આવી રહ્યું છે - તેમાં
વાયરસનો પ્રસાર રોકવા માટે માહિતી તંત્રજ્ઞાન માધ્યમ દ્વારા
ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મધ્ય પ્રદેશ, ઝારખંડ, ઓડિશા અને
પંચાયતી રાજ ે સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી.
રાજસ્થાનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં પ્રવાસી મજૂ રો બહુ
દેશભરની પંચાયતોએ અન્ય સ્થળેથી પાછા ફરી મોટી સંખ્યામાં પાછા ફર્યા છે. મને જણાવતા આનંદ થાય છે
રહે લા પ્રવાસી મજૂ રો માટે કોવિડ-19ના સમયમાં ગામોની કે, આ અભિયાન અંતર્ગત રોજગાર પૂરો પાડવા માટે રૂ.
બહારના વિસ્તારોમાં ક્વૉરે ન્ટાઈન સેન્ટર્સ બનાવવા તથા પચાસ હજાર કરોડ જ ેવી રકમ ફાળવવામાં આવી છે,
તેનું સંચાલન કરી ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. ગામડાંમાંની જ ેમાંથી રૂ. 40,000 કરોડનો ઉપયોગ કરી લેવામાં આવ્યો
શાળાઓને આઈસોલેશન વૉર્ડમાં પરિવર્તિત કરવામાં છે. આ અભિયાન હે ઠળ, 45.83 કરોડ માનવકલાકો કરતાં
આવી હતી અને સામુદાયિક સભાગૃહોમાં સાર્વજનિક વધુના રોજગારનું સર ્જન અત્યાર સુધીમાં કરવામાં આવ્યું છે.
રસોડાં બનાવવામાં આવ્યાં હતાં. 14મા ફાઈનાન્સ આ અભિયાન હે ઠળ અમારી પ્રાથમિકતા રોજગાર પૂરો
ે ન, ફૉગિંગ, પાડવાની સાથે કાયમી માળખાકીય સુવિધાઓ વિકસાવવાની
કમિશનની ગ્રાન્ટની રકમનો ઉપયોગ સેનિટશ
માસ્ક અને સેનેટાઈઝર માટે ઉપયોગમાં લેવાની પરવાનગી પણ છે. આ અભિયાન દરમિયાન, 1374 ગ્રામ પંચાયત
આપી સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો હતો. તેના ભવનો, 23010 સાર્વજનિક શૌચાલયો અને પ્રધાન મંત્રી
પરિણામે, ગ્રામ પંચાયતો કોરોના વાયરસના ફે લાવાને ગ્રામીણ આવાસ યોજના હે ઠળ 481219 ઘરો બાંધવામાં
રોકવા માટેનો જગ
ં સફળતાપૂર્વક હાથ ધરી શક્યા. આવ્યા છે અને અનેક મહત્વનાં કામો જ ેમ કે હોર્ટિકલ્ચર,
પોતાનાથી બનતું બધું જ અને વધુ કરી છૂ ટી અમૂલ્ય આંગણવાડી કેન્દ્રો, વૃક્ષારોપણ વગેરે પણ હાથ ધરવામાં
યોગદાન આપનારી આ પંચાયતોની ભૂમિકાની પ્રશંસા આવ્યાં છે.
થવી જોઈએ.
કોવિડ-19 કટોકટી દરમિયાન ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં
અનેક પંચાયતો અને તેમના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયની મનરે ગા યોજના રોજગારનું
કોવિડ-19થી સુરક્ષિત રહે વા માટેનાં સાવચેતીનાં વિવિધ મુખ્ય સ્રોત બન્યું છે. વર્ષ 2020-21 માટે ફાળવવામાં આવેલા
10

સપ્ટેમ્બર 2020

રૂ. 61,500 કરોડના બજ ેટમાં વડા પ્રધાને અભૂતપૂર્વ એવો
રૂ. 50,000નો વધારો કર્યો છે. આમ, આ વર્ષે મનરે ગાની
કુ લ ફાળવણી રૂ. 1,11,500 કરોડ થઈ છે. એટલું જ નહી,
આશરે રૂ. 75,000 કરોડ જ ેટલી રકમ પહે લેથી જ રાજ્યોને
છૂ ટી કરવામાં આવી છે. દેશમાં મનરે ગા હે ઠળ આશરે 11
કરોડ નોકરીઓ ઑફર કરાઈ છે અને 323 માનવકલાકો
ઉત્પન્ન કરવાના લક્ષ્યાંકની સામે 262 કરોડ માનવકલાકો
પહે લેથી જ ઉત્પન્ન કરી દેવાયા છે. મનરે ગા હે ઠળ રોજના
પગારમાં દિવસના સરે રાશ રૂ. 20 જ ેવો વધારો કરાયો છે,
જ ેના પરિણામે ગયા વર્ષ દરમિયાનના પગારની સરખામણીમાં
આ વર્ષે 11 ટકા જ ેટલો વધારો થયો છે.

ભોજન પૂરું પાડ્યું છે. મહિલાઓના સ્વયં સહાય જૂ થો માટે
વ્યાજમુક્ત ઋણની મર્યાદા રૂપિયા 10 લાખથી વધારીને રૂ.
20 લાખ કરવામાં આવી છે. આ રકમ સ્ત્રી સશક્તીકરણ
માટેનો આધાર રચશે.

મને એ જણાવતાં સંતોષ થાય છે કે, કોરોના
કટોકટી અને લૉકડાઉનના નિયંત્રણો ગરીબોને છત પૂરી
પાડવાના સપનાને તોડી શક્યા નથી. કોવિડ કાળમાં 17
લાખ કરતાં વધુ ઘરો પ્રાઈમ મિનિસ્ટર આવાસ યોજનાગ્રામીણ હે ઠળ બાંધવામાં આવ્યા છે. જ ે ઝડપે આ ઘરોનું
બાંધકામ પૂરું થયું એ પોતાનામાં જ એક વિક્રમ છે.
સામાન્યપણે, એક ઘર બાંધતાં સરે રાશ 125 દિવસ લાગે
દેશનાં ગામડાં માટે આ સુખદ યોગાનુયોગ છે કે છે પણ પીએમએવાય આવાસ યોજના હે ઠળ કોરોના કાળ
ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય આર્થિક વર્ષ 2020-21 દરમિયાન દરમિયાન એક ઘરના બાંધકામમાં માત્ર 45થી 60 દિવસો
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વિકાસ કાર્યો માટે રુપિયા બે લાખ જ લાગ્યા છે.
પાંચસો કરોડ કરતાં વધુનો ખર્ચ કરશે. રૂપિયા એક લાખ 11
વાસ્તવમાં, આ પ્રયાસની પાછળ પ્રવાસી મજૂ રોની
હજાર કરોડ જ ેવી રકમ પહે લેથી જ રાજ્યોને છૂ ટી કરવામાં
સખત મહે નત છે, જ ેઓ પોતાનાં ગામે પાછા ફરી આ મિશન
આવી છે.
સાથે પૂરા દિલથી જોડાયા છે. આપણા વડા પ્રધાનના નેતૃત્વ
કોરોના કટોકટીની પ્રતિકૂળ અસરોથી વંચિતોને હે ઠળ સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો છે કે દરે કે દરે ક ગરીબ
બચાવવાની દૃષ્ટિએ, વડા પ્રધાને તરત જ ગરીબ કલ્યાણ પરિવારને વર્ષ 2022 સુધીમા પાકું ઘર આપવામાં આવશે.
યોજનાની જાહે રાત કરી, આ બાબત પુરવાર કરે છે કે આ સંકલ્પને પૂર્ણ કરવા માટે બે કરોડ 95 લાખ ઘરો
સમાજના નબળા વર્ગ માટે તેમના દિલમાં અપાર લાગણી છે. બાંધવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આમાંથી. બે
પીએમ ગરીબ કલ્યાણ યોજના હે ઠળના પૅકેજમાં દર મહિને કરોડ 27 લાખ ઘરો રાજ્યોને પહે લેથી જ ફાળવી દેવાયા છે.
રૂપિયા 500ના દરે , એક નિયત રકમ ત્રણ મહિના માટે એ આનંદની બાબત છે કે, એક કરોડ 20 લાખ ઘરોનું
મહિલાઓના 20.65 કરોડ જન ધન ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર બાંધકામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ યોજના હે ઠળ, રૂ. 1,68,716
કરવામાં આવી છે. કુ લ રૂ. 31,000 કરોડ જ ેવી રકમ કરોડ જ ેટલી રકમ અત્યાર સુધીમાં રાજ્યોને પૂરી પાડવામાં
જરૂરિયાતમંદ લોકોને ઉપલબ્ધ કરાવાઈ છે. કોવિડ કાળમાં, આવી છે.
2.82 કરોડ વૃધ્ધજનો, વિધવાઓ અને દિવ્યાંગોને રૂ. 500ના
કોવિડ-19 કટોકટી દરમિયાન આપણા અર્થતંત્ર પર
પ્રત્યેક એમ બે હપ્તામાં રૂ. 1,000 કરોડની મદદ પૂરી
પ્રતિકૂળ અસર થઈ છે પણ દેશના ગ્રૉસ ડૉમેસ્ટિક પ્રોડક્ટમાં
પાડવામાં આવી છે. આ યોજના હે ઠળ રૂ. 2815 કરોડની કુ લ
કૃ ષિ એકમાત્ર ક્ષેત્ર છે જ ેનું મુખ્ય યોગદાન રહ્યું છે. ચાલુ
રકમ છૂ ટી કરવામાં આવી છે.
આર્થિક વર્ષના પહે લા ત્રિમાસિક ગાળામાં ગ્રૉસ વૅલ્યુ એડેડ
દેશભરમાં 63.8 લાખ સ્વયં સહાય જૂ થોના માધ્યમથી એગ્રિકલ્ચર જીએવીમાં 3.4 ટકાનો વધારો નોંઘાયો છે.
કુ લ 7.02 કરોડ મહિલાઓ દીનદયાલ અંત્યોદય યોજના - કોરોના કટોકટી હોવા છતાં, આપણા ખેડતૂ ોએ ખરે ખરી
નેશનલ રુરલ લાઈવલીહૂડ મિશન સાથે જોડાયેલી છે. આ સખત મહે નત કરી છે અને બમ્પર રવી પાક લીધો છે અને
મહિલાઓએ કોવિડ-19 સામે ચાલી રહે લા જગ
ં માં અભૂતપૂર્વ વિક્રમી ખરીફ વાવણી દ્વારા પૂરતા ખાદ્યાન્નના પુરવઠાની
યોગદાન આપ્યું છે. આ મિશન સાથે સંકળાયેલી મહિલાઓએ ખાતરી નિર્માણ કરી છે. માનનીય વડા પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર
અત્યાર સુધીમાં 17 કરોડ માસ્ક, 5.13 લાખ લિટર મોદીના માર્ગદર્શન હે ઠળ, કૃ ષિ મંત્રાલય, કૃ ષિ વિજ્ઞાનીઓ
સેનિટાઈઝર અને આશરે એક લાખ લિટર લિક્વિડ અને અધિકારીઓ અને રાજ્ય સરકારોએ ખેડતૂ ો દ્વારા
હૅ ન્ડવૉશનું ઉત્પાદન કર્યું છે. આ મિશનની બહે નોએ આશરે કરવામાં આવેલી સખત મહે નતમાંથી સકારાત્મક પરિણામ
1.22 લાખ સાર્વજનિક રસોડાંનું સંચાલન કર્યું છે અને કોવિડ મેળવવામાં અત્યંત મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. લૉકડાઉનની
લૉકડાઉનના સમયગાળામાં આશરે નવ કરોડ લોકોને જાહે રાતના તરત બાદ કૃ ષિ પ્રધાને કૃ ષિ પેદાશોની ખરીદી,
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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મંડીઓની કામગીરી, ખેતરોમાં ખેડતૂ ોની પ્રવૃત્તિઓ,ખાતર,
જતં ુનાશકો અને બીયારણનું ઉત્પાદન અને ગૃહ મંત્રાલય
સાથેના પૅકેજિગ
ં એકમોને ડિસ્કાઉન્ટ આપવા જ ેવા મુદ્દાને
હાથ ધર્યા હતા, જ ેથી ખેતી ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિઓ કોઈપણ
જાતના અવરોધ વિના ચાલુ રહે . ખેડતૂ ોનાં હિતમાં તમામ
જોગવાઈઓ કોઈપણ જાતના વિલંબ વિના કરવામાં આવી
હતી, પછી એ ખેડતૂ ોને કસ્ટમ હાયરિંગ સેન્ટર્સ દ્વારા
ખેતીના યંત્રો પૂરા પાડવા હોય કે એક રાજ્યમાંથી બીજા
રાજ્યમાં હાર્વેસ્ટર્સને લાવવા-લઈ જવા માટે પરવાનગી
આપવાનો મુદ્દો હોય.

કરવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, કોરોના કટોકટી દરમિયાન
રચવામાં આવેલું રૂપિયા. એક લાખ કરોડનું એગ્રિકલ્ચર
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ કૃ ષિ ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તન લાવવા
ઉપરાંત ખાનગી મૂડીરોકાણને ગામડાં સુધી પહોંચડશે
જ ેનાથી કૃ ષિ આધારિત આપણા અર્થતંત્રને મોટો આધાર
મળશે અને તે વધુ મજબૂત બનશે. સરકાર દસ હજાર
જ ેટલા ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઑર્ગેનાઈઝેશનોની સ્થાપના
કરવાની છે, જ ેનું ધ્યેય 85 ટકા નાના અને મધ્યમ ખેડતૂ ોને
તેમની ઉપજની યોગ્ય કિંમત મળે તથા ખેતીની આધુનિક
રીતો અપનાવવામાં તેમને સાંકળવાનો છે. હાલમાં જ,
કૃ ષિ પેદાશોની એમએસપી (લઘુતમ ટેકાના ભાવ) કૃ ષિ ક્ષેત્રમાં સુધારા માટે કાયદામાં સુધારો કરવામાં
પર કોઈ પણ જાતના અંતરાય વિના ખરીદીની ખાતરી આવ્યો છે, જ ેનાથી આ ક્ષેત્રમાં વ્યાપક સકારાત્મક
સરકારની વ્યવસ્થા અને પ્રયાસોને આભારી છે, આ વર્ષે પરિવર્તનો આવશે.
એમએસપી કિંમતો પર પાકની બમ્પર ખરીદી થઈ છે.
માત્ર આપણાં ગામડાં જ નહી કૃ ષિ ક્ષેત્રએ કોવિડ-19
સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાય એ માટે ગયા વર્ષની
સરખામણીએ આ વર્ષે પાક-ખરીદી કેન્દ્રોની સંખ્યા કટોકટીનો સામનો પૂર્ણપણે એકજૂ ટ થઈ નિર્ધાર સાથે કરવા
બમણી કરવામાં આવી હતી તથા કોઈપણ પ્રકારની સાથે આપદાના આ કાળને અવસરમાં પરિવર્તિત કરવાના
અસુવિધા ટાળવા માટે ખેડતૂ ોને નક્કી કરે લા સમયે પ્રયાસો પણ હાથ ધરવામાં કર્યો છે. આપણાં ગામડાં જ્યારે
સુદૃઢ થશે, ત્યારે દેશ પણ મજબૂત બનશે અને જ્યારે કૃ ષિ
આવવા જણાવાયું હતું.
ક્ષેત્ર વધુ ને વધુ વિકસશે ત્યારે આખો દેશ ખરા અર્થમાં
વર્ષ 2019-20ના ચોથા પૂર્વ-અંદાજ મુજબ, ખાધ
સમૃધ્ધ બનશે. વાસ્તવમાં, ગ્રામીણ વિકાસનો પાયો માનનીય
અનાજ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 296.65 મિલિયન ટન રહે વાનો
વડા પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હે ઠળ નખાયો છે અને
અંદાજ છે, જ ે અત્યાર સુધીમાં સર્વોચ્ચ છે. 2020-21ની
આપણાં ગામડાંને આત્મનિર્ભર બનાવવાની દિશામાં આપણે
ખરીફ મોસમ દરમિયાન 144.52 મિલિયન ટનનું વિક્રમી
આગળ વધી રહ્યા છીએ.
ઉત્પાદન થવાની આશા રખાય છે. આમાંથી, ડાંગરનું
ઉત્પાદન વિક્રમી 102.36 મિલિયન ટન રહે વાનો અંદાજ છે.
લૉકડાઉન ભલે પૂરો થયો હોય પણ કોરોનાનો અંત
2020-21માં ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદન 9.83 મિલિયન ટન રહે વાનો હજી આવ્યો નથી. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક અને વારંવાર
અંદાજ છે, જ ે છેલ્લા પાંચ વર્ષ (2014-15થી 2018-19) હાથ ધોવા આ બાબતો જ આપણને સુરક્ષિત રાખી શકે છે.
દરમિયાન થયેલા સરે રાશ ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદન કરતાં વધુ છે. વડા પ્રધાને મંત્ર આપ્યો છે - જબ તક દવાઈ નહીં, તબ તક
વર્ષ 2020-21 માટે ખાદ્યાન્નના ઉત્પાદનનું કુ લ લક્ષ્યાંક 301 ઢીલાઈ નહીં (રસી નથી આવતી ત્યાં સુધી કોઈ ઢીલાશ નહીં)
મિલિયન ટન નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
મને વિશ્વાસ છે કે, કોરોના સામેના જગ
ં ને આગળ વધારવાના
ખેડતૂ ોની આવક સુનિશ્ચિત કરવા માટે, રૂ. એક લાખ આપણા નિર્ધારમાં પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ તેમના સક્રિય
કરોડની રકમ પીએમ કિસાન યોજના હે ઠળ ટ્રાન્સફર સહયોગ અને યોગદાન આપવાનું ચાલુ રાખશે.

“સાચી જાણકારી અને સાવચેતી, કોરોનાથી મુક્તિ પામવાની આ જ છે સમજદારી”

સૌજન્યઃ એમઓએચએફડબલ્યુ,
ભારત સરકાર

દરે ક સમયે શારીરિક અંતર જાળવો, કામના સ્થળે પણ
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સમુદાયના સ્તરે કામ
કરતા કાર્યકર્તાઓ માટે
કોવિડ-19 જાગરુકતા
અંગેનો વિડિયો.
સૌજન્યઃ એમઓએચએફડબલ્યુ,
ભારત સરકાર

કોવિડ-19 સામે સહિયારો જવાબ ડીએવાય-એનઆરએલએમ

- ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય*

“બે ગજનું અંતર, માસ્ક પહે રો નિરંતર”
રત સરકારનું ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય દીનદયાલ કરોડથી વધુ ફૅ સ માસ્કનું ઉત્પાદન કર્યું. 17 રાજ્યોનાં સ્વયં
અંત્યોદય યોજના - નેશનલ રુરલ લાઈવલીહૂડ સહાય જૂ થની 13,662 મહિલા સભ્યોએ 4.8 લાખ લિટર
મિશન યોજના (ડીએવાય-એનઆરએલએમ)ની અમલ બજાવણી સેનિટાઈઝરનું ઉત્પાદન કર્યું હતુ.ં 10 રાજ્યોની 1,790 મહિલા
કરી રહ્યું છે. ગરીબી વિરોધી આ કાર્યક્રમનો ધ્યેય ગ્રામીણ સભ્યો દ્વારા 1.02 લાખ લિટર હૅ ન્ડ વૉશનું ઉત્પાદન કરવામાં
ગરીબોની આવકનું સ્તર અને જીવનની ગુણવત્તા વધારવાનો છે, આવ્યું હતુ,ં (માર્ચથી જુ લાઈ) દરમિયાન 13 રાજ્યોની 6,585
તેમાં ગામના દરે ક ગરીબ ઘરમાંથી ઓછામાં ઓછી એક મહિલાઓએ 35.61 લાખ કરતાં વધુ સંરક્ષક સામગ્રી નું
મહિલાને સૅલ્ફ હૅ લ્પ ગ્રુપ (એસએચજી) નેટવર્કમાં લાવી તેમની ઉત્પાદન કર્યું હતુ.ં રાજ્ય સરકારો દ્વારા શરુ કરવામાં આવેલા
આજીવિકા નિર્માણને લગતી પ્રવૃત્તિઓને આધાર આપવાનો તથા સાર્વજનિક રસોડાં સ્વયં સહાય જૂ થની સભ્યો દ્વારા ચલાવવામાં
તેમના આર્થિક સમાવેશ ખાતરી રહે એ છે. જુ લાઈ, 2020એ, આવે છે અને આહાર સુરક્ષા, સ્વચ્છતા અને જરૂરિયાતમંદો
ડીએવાય- એનઆરએલએમ હે ઠળ 7.14 કરોડ મહિલા સભ્યો તથા ગરીબોને પીરસવામાં આવતા ભોજનની ગુણવત્તા
સાથેના 66 લાખ મહિલા સ્વયં સહાય જૂ થો રચવામાં આવ્યા છે. જાળવવામાં તેમના દ્વારા લેવામાં આવતી કાળજી ઉત્સાહ
મહામારીની શરુઆત થઈ ત્યારથી અને સરકારે વધારનારી છે. ચાર રાજ્યોમાં મહિલા સભ્યોએ 12,000થી
માર્ચ 2020માં પહે લા લૉકડાઉનની જાહે રાત કરી ત્યારથી વધુ સાર્વજનિક રસોડાં શરુ કર્યાં છે અને જરૂરિયાતમંદોને છ
જ ડીએવાય- એનઆરએલએમના મહિલા સ્વયં સહાય જૂ થો કરોડ ભાણાં એ રીતે પીરસ્યાં છે જ ેથી કોઈ ભૂખ્યું ન રહી
દ્વારા અનેક પહે લો હાથ ધરવામાં આવી હતી. મહિલા સ્વયં જાય, ખાસ કરીને વૃધ્ધો, મુશ્કેલીમાં હોય એવા લોકો અને
સહાય જૂ થનાં સભ્યો સીવણકામમાં પ્રશિક્ષિત અને અનુભવી ઘરવિહોણાઓનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું હતુ.ં .

ભા

છે, તેમણે લૉકડાઉનની આ તકનો ઉપયોગ કરી માસ્કનું
ઉત્પાદન શરુ કર્યું હતું. સ્વયં સહાય જૂ થોએ સ્વાસ્થ્ય અને
પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય, ગ્રાહક બાબતોના મંત્રાલય અને
રાજ્યોના સ્વાસ્થ્ય વિભાગોની સૂચનાઓ અનુસાર માસ્ક,
સેનિટાઈઝર, હૅ ન્ડ વૉશ, સંરક્ષક સામગ્રી ઉત્પાદનની
શરુઆત કરી હતી સાથે જ સાર્વજનિક રસોડાં, ગરીબો અને
જરૂરિયાતમંદોને સૂકું રાશન, ફળો અને શાકભાજીઓ
વહેં ચવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરી હતી. હાલની મહામારીની
પરિસ્થિતિમાં તેમનું યોગદાન બહુ વિશાળ છે.

મહિલા સ્વયં સહાય જૂ થના સભ્યોએ લોકોને સરુ ક્ષિત
અંતર જાળવવા, સારા સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતાનું મહત્વ; ચિહ્નો
અને લક્ષણો, શું કરવું અને શું ન કરવું, હાથ ધોવા, વૃધ્ધો ની
સારસંભાળ, પોષક ભોજન જ ેવા વિષયો અંગે સલાહ
આપવાનું તથા સમજાવવાનું કામ કર્યું છે અને અંતરિયાળ
વિસ્તારોમાંના સમદુ ાયો માટે બૅન્કિંગ કૉરસ્પૉન્ડન્ટ્સ તરીકે
કામ કરી બૅન્કિંગ તથા આર્થિક ઉકેલો પૂરા પાડ્યા હતા.

માર્ચ 2020 થી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બૅન્કિંગ અને
પૅન્શન સેવાઓ ઉપલબ્ધ થાય એ માટેની તકેદારી રાખવામાં
24મી જુ લાઈ, 2020એ 58,581 સ્વયં સહાય જૂ થની
સ્વયં સહાય જૂ થોના પ્રયાસો સૌથી આગળ પડતા હતા.
2.96 મહિલા સભ્યો ભેગા મળી અને 29 રાજ્યોમાં 22.47
23મી જૂ ન, 2020ના રોજ પ્રધાન મંત્રી ગરીબ કલ્યાણ
યોજના (પીએમજીકેવાય), ડે -એનઆરએલએમ હે ઠળરૂ.
30,956.90 કરોડ હસ્તાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે, જ ેનાથી
20.65 કરોડ મહિલાઓને પ્રધાન મંત્રી જન ધન યોજના
(પીએમજ ેડીવાય) ખાતાંધારકોને દરે કને રૂ. 500ના ત્રણ
હપ્તાનો (એપ્રિલ, મે, અને જૂ ન. 2020) લાભ મળ્યો છે.
24મી માર્ચ, 2020થી લૉકડાઉન શરુ થયું છે અને બહાર
નીકળવા પર નિયંત્રણો સાથે બીસી સખીઓએ (સ્વયં સહાય
જૂ થ સભ્યો બિઝનેસ કોરસપોન્ડસ / બીસી પૉઈન્ટ્સ તરીકે)

*પૂરક માહિતી - ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય તરફથી
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કોવિડ-19ના સમયમાં દેશભરમાં ગ્રામીણ જનસંખ્યા સાથે મહામારી સામેના જગ
ં નું નેતૃત્વ લેતો સમાજઃ
સંકળાવામાં તથા તેમના ઘરઆંગણે આર્થિક સેવાઓ આપવા
નીચે જણાવવામાં આવેલી ગાથાઓ સ્વયં સહાય જૂ થો દ્વારા
બાબતે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
વિવિધ રાજ્યોમાં હાથ ધરવામાં આવેલી પહે લોને પ્રદર્શિત કરે છે.
ડે - એનઆરએલએમ હે ઠળ જ ેમને ટેકો મળ્યો છે એ
બૅન્કિંગ કોરસપોન્ડસ સખીઓ (બીસી સખી) બૅન્કિંગ
વહે વારો 25મી માર્ચ, 2020થી કરી રહી છે. લૉકડાઉનમાં
બહાર નીકળવાની મનાઈના તમામ પડકારો છતાં 15
રાજ્યોમાંથી આશરે 6,934 બીસી સખીઓએ પીએમજીકેવાય
માટે 83.63 લાખ વહે વારો કર્યા છે અને 31મી જુ લાઈ,
2020 સુધીમાં રૂ. 1845.76 કરોડના વહે વારો અન્ય ડીબીટી
વિતરણ તથા અન્ય વહે વારો કર્યા છે. બીસી સખીઓએ
કોવિડ સંબંધી સુરક્ષાના તમામ નિયમોનું પણ પાલન કર્યું છે.
એકત્રિતપણે, સ્વયં સહાય જૂ થનાં 11,189 સભ્યોને બીસી
સખી તરીકે દેશભરમાં તહે નાત કરવામાં આવી હતી.

માસ્કની કથાઃ કોવિડ-19 સામે આપણા સંરક્ષણની પહે લી
હરોળ
1.

આંધ્ર પ્રદેશ

આંધ્ર પ્રદેશના મખુ ્ય પ્રધાન શ્રી. જગન મોહન રે ડ્ડીએ
12મી એપ્રિલ, 2020એ જાહે ર કર્યું કે, સરકારે વ્યક્તિ દીઠ ત્રણના
દરે કુલ 16 કરોડ માસ્કનો પરુ વઠો કરવાનો રહે શ.ે સ્વયં સહાય
જૂ થની મહિલાઓને સોસાયટી ફૉર એલિમિનેશન ઑફ રુરલ
પોવર્ટી (એસઈઆરપી)માં સિલાઈકામ નું પ્રશિક્ષણ આપવામાં
આવ્યું હતું અને તેમણે પોતાના આ કૌશલ્યનો ઉપયોગ રાજ્યના
જરૂરિયાતના સમયમાં કરી કુલ 11.58 લાખ માસ્ક સીવી કાઢ્યા
હતા. એસઈઆરપી મહિલાઓ સાથે મળીને માત્ર માસ્ક જ નહીં
ઉત્પાદક જૂ થ અને ઉત્પાદક એકમોએ 1એપ્રિલ, પણ સેનિટાઈઝર, પ્રવાહી હૅ ન્ડ વૉશ અને સંરક્ષાત્મક સાધનોના
2020થી રૂ. 40.04 કરોડનાં મૂલ્યનાં 7,872 એમટી ફળો, ઉત્પાદનમાં પણ સંયુક્તપણે આગળ રહી હતી.
અન્ય કૃ ષિ ઉત્પાદનો અને દૂધ પ્રાપ્ત કર્યાં જ ેથી નાના
24મી જુ લાઈ, 2020એ સૌથી મોટી સંખ્યામાં માસ્ક
ખેડતૂ ોને બજારમાં ટેકો આપી શકાય અને શાકભાજી તથા
ફળો જ ેવી નાશવંત ચીજો, વ્યક્તિઓ અને સમુદાયોના ન્યૂટ્રી- આંધ્ર પ્રદેશ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા - 11.58 લાખ. આંધ્ર
ગાર્ડન્સને પ્રોત્સાહન આપવા તથા સમાજની રોગપ્રતિકારક પ્રદેશના 13 જિલ્લાના 4,891 સ્વયં સહાય જૂ થની 69,568
શક્તિમાં વધારો કરવા તથા પૌષ્ટિકતાની સુરક્ષા સાથે સભ્યો માસ્કના ઉત્પાદનમાં સંકળાયેલી છે. ત્રીજી જૂ ન,
2020એ પ્રોટેક્ટિવ ગીયરના 31.63 લાખ કિટ્સના ઉત્પાદન
ભોજનની પણ વ્યવસ્થા થઈ હતી.
સાથે આંધ્ર પ્રદેશ સર્વોચ્ચ હતુ.ં જ ે દરે આ ચીજોનું ઉત્પાદન
સ્વયં સહાય જૂ થો ક્મ્યુંનીટી રિસોર્સ પર્સન અને સમાજિક કરવામાં આવ્યું છે, તેનાથી કાર્યકર્તાઓ માટે રોજગારનું નિર્માણ
કેડર તરીકે પ્રશિક્ષક બનવા આગળ આવ્યાં છે અને “ગ્રામીણ થયું છે, એ પણ એવા સમયે જ્યારે લૉકડાઉનને કારણે આખા
વિસ્તારોમાં કોવિડ-19ના પ્રસારને રોકવા માટેનો સંવાદ” કાર્યક્રમ દેશમાં બેરોજગારીની સમસ્યા વિકરાળ બની હતી.
માટે ઑનલાઈન માધ્યમોથી, સ્વયં સહાય જૂ થોએ બેઠકો અથવા કટોકટી દરમિયાન રોજગારનું સર્જન
મૉડ્લયુ ્સ, સામગ્રી, સાધનો દ્વારા પ્રશિક્ષણ આપવાનું કામ કર્યું
પ્રશિક્ષિત મહિલા દરજીઓ, જ ેમાંની અનેક અંનતપુર
છે, સાથે જ અંગ્જી
રે , હિન્દી તથા ક્ષેત્રીય ભાષાઓમાં વિવિધ
મંત્રાલયો તરફથી આવેલા પૅકેજ્ડ આનુષાંગિકો, મહત્વના સંદશ
ે ા અને ચિત્તુર જિલ્લાઓમાં પોતાના સાહસો ધરાવે છે, તેમણે
પહોંચાડવાનું કામ પણ કર્યું છે. આ પ્રશિક્ષિત સામુદાયિક સ્રોત માસ્કનું ઉત્પાદન કરવાની શરુઆત કરી અને સર્વોચ્ચ
વ્યક્તિઓએ 48.23 લાખ સ્વયં સહાય જૂ થોનાં 509.75 લાખ ઉત્પાદન પ્રાપ્ત કર્યું છે. આશરે , 13 જિલ્લાઓમાં 70,000
ગ્રામીણ મહિલાઓએ આ માસ્કનું ઉત્પાદન કર્યું છે અને તેના
સભ્યોને તથા 3.24 લાખ ગ્રામીણ પરિવારોને પ્રશિક્ષણ પૂરું
માટે આશરે રૂ. 34.74 લાખની આવક પણ મેળવી છે. બે
પાડ્યું છે. (24મી જુ લાઈ, 2020 સુધીમાં)
જિલ્લાઓએ આંધ્ર પ્રદેશમાં મહત્તમ પ્રમાણમાં સેનિટાઈઝરનું
પાછા ફરી રહે લા પ્રવાસી શ્રમિકો પોતાનાં ગામોની પણ ઉત્પાદન કર્યું છે. આ કાર્યો એવા વિસ્તારોમાં હાથ
મુલાકાતે આવ્યા છે એવાં કેટલાંક રાજ્યોમાં, સ્વયં સહાય ધરવામાં આવ્યા હતા જ ે રે ડ ઝોન માનવામાં આવ્યા નહોતા.
જૂ થો, સોશિયલ ઍક્શન કમિટીના સભ્યો અને ફે ડરે શનના
અગ્રણીઓ કોવિડના સમયમાં શું કરવું અને શું ન કરવું તે ઘરઆંગણે ડિલિવરી અને સામગ્રીનું એકત્રીકરણ
અંગેની સુરક્ષા અને પ્રતિરોધક પગલાં અંગેની સૂચના
માસ્ક બનાવવાનું કામ વહેં ચી કાઢવામાં આવ્યું હત,ું કેટલાક
સ્વયં સહાય જૂ થોએ વેતરવાનું તો અન્યોએ સીવવાનું કામ હાથમાં
આપવામાં આગળ પડતી ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે.
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લીધું હતુ.ં આ દરે ક જિલ્લાઓમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ
રુરલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી (ડીઆરડીએ)એ
6-7 ડિલીવરી પૉઈન્ટ નક્કી કર્યા હતા, જ્યાં
કાપડ આપવામાં આવતું અને ત્યાંથી તેનું
વિતરણ સ્વયં સહાય જૂ થના સભ્યોના ઘર
સધુ ી કરાતું હતુ.ં કાપેલા ટુકડા અંતે મહિલા
દરજીઓના ધરે મોકવામાં આવ્યા હતા.
શહે રમાં દરે ક જગ્યાએ ભાવ
ઊંચે જવાને કારણે સેનિટાઈઝરની પણ
જરૂર હતી, આથી ઉત્પાદન કરવાની
પ્રેરણા મળી હતી અને માહમારીના
શરુઆતના કાળમાં વર્તમાન સેનિટાઈઝરના ઊંચા દરો અને
ઉપલબ્ધતાના અભાવે તેના ઉતાપદન માટે પ્રોત્સાહન પણ
અપાયું હતુ.ં ગ્રામીણ સ્તરના લોકો માટે સેનિટાઈઝરનું ઉત્પાદન
છૂ પા આશીર્વાદ સમાન સાબિત થયું હત.ું તેમની પાસે
ગુણવત્તાસભર સેનિટાઈઝર બનાવવા માટેનું માળખું હતું અને
આના માટે પોતાના લોકોને તેઓ કામે લગાડી શકે એમ હતા.
વૈશ્વિક ધોરણો સુધી પહોંચવા માટે પ્રશિક્ષણ
ગુણવત્તા પર નિયંત્રણ રહે એ માટે સ્વાસ્થ્ય
મંત્રાલયના રિસોર્સ વ્યક્તિઓ સાથે પ્રશિક્ષણ સત્રોનું
આયોજન કરાયું હતું. સ્વયં સહાય જૂ થની મહિલાઓને
માસ્ક, સેનિટાઈઝર અને પ્રવાહી હૅ ન્ડ-વૉશના ઉત્પાદન માટે
પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું.

કાચો માલ મેળવવામાં શરુઆતમાં કેટલાક પડકારોનો
સામનો કરવો પડ્યો હતો, પણ રાજ્ય દ્વારા તેમની જરૂરિયાતો
પૂરી કરવામાં આવી હતી. રાજ્યએ અનેક સ્વયંસવે કોની
ભરતી પણ કરી હતી - માસ્ક અને સેનિટાઈઝર વિતરણ માટે
50 ઘર વચ્ચે એક સ્વયંસવે ક એવી ગોઠવણ કરાઈ હતી.
2.

ઉત્તર પ્રદેશમાં ખાદીના માસ્ક

સ્વયં સહાય જૂ થના સભ્યોએ ટેલિવિઝન પર કોવિડ19 મહામારી વિશેના સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારથી જ તેઓ
સ્વયં સહાય જૂ થમાંની મહિલાઓ માટે માસ્ક બનાવી રહ્યા
છે. આખા ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્વયં સહાય જૂ થની મહિલાઓ
ઉત્તર પ્રદેશ સ્ટેટ રુરલ લાઈવલીહૂડ મિશન
(યુપીએસઆરએલએમ) કોવિડ-19 પ્રતિક્રિયા વ્યૂહરચનાનો
એક મહત્વનો હિસ્સો બની ગઈ હતી.

માસ્કનું ઉત્પાદન માત્ર સ્વયં સહાય જૂ થના કેટલાક
વ્યક્તિગત સભ્યો અથવા કેટલાક સ્વયં સહાય જૂ થો સુધી
મર્યાદિત નહોતુ,ં પણ વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી અનેક સ્વયં
સહાય જૂ થો બહુ ઝડપથી તેમાં જોડાઈ રહ્યા છે. એક જિલ્લામાં
માત્ર પાંચ સ્વયં સહાય જૂ થો રોજ ેરોજ 2,000 માસ્કનું
ઉત્પાદન કરવાથી શરુ થયેલો પ્રવાસ હવે બાવન જિલ્લાઓમાં
12,683 સ્વયં સહાય જૂ થોની મહિલાઓ રોજ ેરોજ આશરે
50,000 ફૅ સ માસ્કના ઉત્પાદન સુધી પહોંચ્યો છે અને આંકડો
સંરક્ષણાત્મક સામગ્રી સર્વોચ્ચ ઉત્પાદન કરનારા ત્રણ વધી રહ્યો છે તથા રાજ્ય હવે ખાદીના માસ્કના ઉત્પાદનને
મુખ્ય જિલ્લાઓ હતા ચિત્તુર, પૂર્વ ગોદાવરી અને પ્રોત્સાહન આપવા તરફ મીટ માંડી રહ્યું છે.
વિશાખાપટ્ટનમ. અહીં ઉચ્ચ-ગ્રેડની વરાયટી ડૉ઼ક્ટરો માટે
એક તરફ સ્વયં સહાય જૂ થો આટલા મોટા પ્રમાણમાં
બનાવવામાં આવતી હતી. આ સામગ્રી આઈસોલેશન સેન્ટરો
માટે ઉપયોગી હતી. આ વેરાયટી માટે, ઉદ્યોગ દ્વારા ઉપયોગમાં માસ્કનું ઉત્પાદન કરી રહ્યાં છે, ત્યારે જિલ્લા પ્રસાશન કાચા
લેવાતાં યંત્રો અને જગ્યાનો ઉપયોગ કરાયો હતો અને કામ માલનો પુરવઠો બરાબર મળી રહે એ દિશામાં કામ કરી રહ્યું
કરવા માટે મહિલાઓને રાખવામાં આવી હતી. બીજી વરાયટી છે. વાસ્તવમાં, કાચા માલ તરીકે ખાદીનો ઉપયોગ કરી માસ્ક
પોલીસ, નર્સ અને પહે લી હરોળના કાર્યકર્તાઓ જ ેવા પ્રથમ બનાવવાનું નવું ચલણ ચાલ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશના ખાદી અને
ગ્રામોદ્યોગ બૉર્ડે માસ્ક દીઠ રૂ. 13.60ના દરે 50 લાખ માસ્ક
પ્રતિભાવ આપનારાઓ માટે બનાવવામાં આવી હતી.
યોગ્ય પ્રમાણમાં રસાયણોનું મિશ્રણ કરવાની
આવશ્યકતા ઉપરાંત પૅકેજિગ
ં પર ખાસ ભાર આપવામાં
આવ્યો હતો. રસાયણો સરકાર દ્વારા મેળવવામાં આવ્યા હતા
અને પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. ઉત્પાદન ચિત્તુર જ ેવા
જિલ્લાઓમાં કેન્દ્રિત હતું જ્યાં મોટી સંખ્યામાં ડિસ્ટીલરીઓ છે,
આ વિસ્તારમાં શેરડીનું ઉત્પાદન મોટા પ્રમાણમાં થતું હોવાથી
અહીં મોલાસીમાંથી આલ્કૉહૉલનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.
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બનાવવા તથા વેચવા માટે છ લાખ મીટર કાપડ સ્વયં સહાય
જૂ થો સુધી પહોંચાડવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. વધુ એક
કિસ્સામાં, ભારતીય સેનાએ 2,000 સંરક્ષણાત્મક સામગ્રીની
પ્રાપ્તિ માટેનો ઑર્ડર આપ્યો છે, જ ેનું ઉત્પાદન લખમીપુર
ખિરી જિલ્લાના નિઘસન બ્લૉકના સ્વયં સહાય જૂ થો દ્વારા થઈ
રહ્યું છે. અંદાજ સૂચવે છે કે આજની તારીખ સુધીમાં, 50
લાખથી વધુ માસ્ક, 25,000 સંરક્ષણાત્મક સામગ્રીની અને
7,700 લિટર સેનિટાઈઝરનું ઉત્પાદન 4,000 સ્વયં સહાય
જૂ થો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. દરમિયાન, સરકાર આ ચીજોની
પ્રાપ્તિની તકેદારી રાખી રહી છે. આનો અર્થ સ્વયં સહાય
જૂ થની મહિલાઓ માટે આવક વધારાનું સાધન થાય છે.
મનરે ગા કાર્યકર્તાઓમાં માસ્કનું વિતરણ
ઉત્તર પ્રદેશના સિદ્ધાર્થનગર જિલ્લામાં પંચાયત દ્વારા
256,625 માસ્કનું તેમના મનરે ગા કાર્યકર્તાઓમાં વિતરણ ગમોસાનું ઉત્પાદન કર્યું હતુ.ં જો કે, કોવિડ-19 લૉકડાઉનને
કારણે લોકો ‘રોંગાલી બિહુ’ના સમયે કમાણી કરી શક્યા નહીં.
કરાયું હતું.
ગમોસાનું વેચાણ ન થવાને કારણે નિરાશાનું વાતાવરણ છવાઈ
જિલ્લા મિશન એકમ દ્વારા કાચા માલની વ્યવસ્થાઃ ગયું હોત, પણ આ સ્મૃતિચિહ્નને માસ્કમાં પરિવર્તિત કરી દેવાયાં
આ સાધ્ય કરવા માટે, સ્વયં સહાય જૂ થોએ રિવૉલ્વિંગ ફંડ અને હતાં. હવે તે પ્રચલિતપણે ‘ગમોસા માસ્ક’ તરીકે ઓળખાય છે.
કૉમ્યુનિટી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડનો ઉપયોગ બજારમાંથી કાપડ
એએસઆરએલએમે નીચેના સ્તરના અધિકારીઓના
ખરીદવા અને સીવાયા બાદ બ્લૉકના પ્રાંગણમાં વેચાણ પૉઈન્ટના
માધ્યમથી વેચાણ કર્યું હતુ,ં જ ેના માટે બીડીઓ દ્વારા પરવાનગી સહયોગમાં એક નેટવર્ક શરુ કર્યું હતુ,ં જ્યાં સ્વયં સહાય જૂ થના
આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ગામ સભ્યો માસ્ક ઉત્પાદનનું કામ ઝડપી બનાવી શકે અને આ
મધ્યસ્થીને વેગ આપી શકે. આસામના સ્વયં સહાય જૂ થોએ
અને ગ્રામ પંયાયતોના સ્તરે માસ્ક વેચવામાં આવ્યા હતા.
“આસોમી” માસ્ક ઉત્પાદનનું સંપર્ણ
ૂ નિયંત્રણ પોતાના હાથમાં
લઈ લીધું છે. સ્વયં સહાય જૂ થોના આશરે 10,000 સભ્યો આ
ડિસ્ટ્રિક્ટ અને બ્લૉક મિશન યુનિટની ભૂમિકા
પ્રક્રિયામાં સક્રિયપણે સહભાગ લઈ રહી છે. સપ્ટેમ્બર સધ
ુ ીમાં,
ૂ
સ્થાનિક બજારોમાં કાચા માલની અછત અને સંપર્ણ
36,19, 771 માસ્કનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું હતુ,ં જ ેમાંથી
લૉકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં માસ્કની માગને પહોંચી વળવાનું કામ 3,16,648 માસ્કનું વિતરણ કરાયું હતું અને 16,91,729
ડિસ્ટ્રિક્ટ મિશન યુનિટ માટે પણ મુશ્કેલીભર્યું હતુ,ં પણ જિલ્લા માસ્કનું વેચાણ કરાયું હતુ,ં જ ેમાંથી રૂ. 3.78 કરોડની આવક
પ્રશાસને આ કામ તેમના માટે આસાન બનાવ્યું હતુ.ં ડિસ્ટ્રિક્ટ થઈ હતી. માસ્કના આ વૈવિધ્યને બોડો લોકો દ્વારા વિકાસવવામાં
મિશન યુનિટે આરએસઈટીઆઈના માધ્યમથી માસ્ક બનાવવા આવેલા ‘આરનોઈ માસ્ક’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
માટેના એક દિવસીય પ્રશિક્ષણનું આયોજન પણ કર્યું હતુ.ં
આ ગમોસા માસ્ક અને આરનોઈ માસ્કનું વિતરણ
3. પારંપારિક સ્મૃતિચિહ્નથી પ્રતિરોધક માસ્ક - ગામોમાં કરાયું હતુ.ં આના માટે સ્વયં સહાય જૂ થો સાથે આવ્યા
હતા અને પોતાનાથી બનતી મદદ કરી હતી. આ માસ્ક દરમાં
આસામની ગાથા
દર વર્ષે આસામના તહે વાર - ‘રોંગાલી બિહુ’ કિફાયતી અને દરે ક માટે આસાનીથી ઉપલબ્ધ થાય એવા છે.
દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં ગમોસાનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે કૉમ્યુનિટી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ (સીએફઆઈ) અને સ્વયં સહાય
છે. ગમોસા સાંસ્કૃતિક અને પારંપારિક પ્રતીક છે અને જૂ થોના સભ્યો દ્વારા આપવામાં આવેલું સ્વ- યોગદાન ઉત્પાદનની
તહે વાર દરમિયાન સન્માન ભેટ તરીકે આપવામાં આવે છે. પ્રક્રિયા શરુ કરવા માટેના ભંડોળનું એકમાત્ર સાધન હતુ.ં
સ્વયં સહાય જૂ થોની આ પહે લને આધાર આપવા
આ ગમોસા સ્વયં સહાય જૂ થો માટે વાર્ષિક આજીવિકામાં
યોગદાન આપે છે અને તેમની આવકનું મુખ્ય સાધન છે. દર માટે માસ્ક વેચાણ કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા હતા. શરુઆતમાં,
વર્ષની જ ેમ આ વર્ષે પણ લોકોએ બહુ મોટા પ્રમાણમાં વેચાણ કેન્દ્રો ન હોવાને કારણે માસ્કનું ઉત્પાદન અને વેચાણ
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સ્વયં સહાય જૂ થનાં સભ્યોના ઘરમાંથી જ
કરાતું હતુ.ં હવે, 31 જિલ્લાઓમાં કુલ 84
માસ્ક વેચાણ કેન્દ્રો ઉપલબ્ધ છે જ્યાંથી
લોકો કિફાયતી અને સ્વચ્છ માસ્ક
આસાનીથી મેળવી શકે છે.
લૉકડાઉનની વર્તમાન પરિસ્થિતિ
જોતાં, આ પહે લ અનેક સ્વયં સહાય જૂ થો માટે
આજીવિકા માટેની તક પુરવાર થઈ છે કેમ કે
તેમની આજીવિકાના મુખ્ય સાધનોમાંથી થતી
આવકના પ્રવાહ પર અસર પડી હતી.
કટોકટીના સમયમાં તેમના પરિવારને આધાર
આપવા માટે માસ્ક ઉત્પાદનના કામે આજીવિકા
માટેના બીજા વિકલ્પ તરીકે કામ કરવા ઉપરાંત સ્વયં સહાય જૂ થના બાદ સ્વયં સહાય જૂ થોએ કુંવારપાઠું આધારિત સુગંધિત
સક્રિય સભ્ય તરીકે સમાજની સેવા કરવાની તક પણ પૂરી પાડી હતી. સેનિટાઈઝરનું મોટા પાયે ઉત્પાદન શરુ કર્યું હતું.
આ સેનિટાઈઝર ત્યારબાદ વિવિધ વિભાગો અને
4. જાલૌન, ઉત્તર પ્રદેશમાંથી સેનિટાઈઝરની ગાથા
લોકોને કિફાયતી દરે વેચવામાં આવ્યા હતા. આના કારણે
બે સ્વયં સહાય જૂ થો આગળ આવ્યા અને સ્થાનિક સ્તરે સેનિટાઈઝરનો પુરવઠો વધારવામાં અને
સેનિટાઈઝરના ઉત્પાદનમાં રસ દેખાડ્યોઃ આનંદી સ્વયં સહાય સેનિટાઈઝરના બજાર મૂલ્યમાં ઘટાડો કરવામાં મદદ મળી હતી.
જૂ થ (ભારસદુ ા ગામ) અને મા સંતોષી સ્વયં સહાય જૂ થ
આ સમયગાળા દરમિયાન બંને સ્વયં સહાય જૂ થોએ
(મકરંદપરુ ા ગામ). આ બાબતે જોકે કેટલીક સમસ્યાઓ પણ
1900 લિટર સેનિટાઈઝરનું ઉત્પાદન કર્યું હતું અને તે રૂ.
હતી, સ્વયં સહાય જૂ થ પાસે સેનિટાઈઝરના ઉત્પાદન માટેનું
7,60,000 (રુપિયા સાત લાખ સાઈઠ હજાર)માં વેચવામાં
પ્રશિક્ષણ નહોતું અને ઉત્પાદન કરી લેવાય તો ગણ
ુ વત્તા કઈ
આવ્યું હતું. ઉત્પાદન ખર્ચ(આલ્કૉહૉલ, કુંવારપાઠુ,ં ટ્રાન્સપોર્ટ
રીતે માપવી એ વિશે પણ તેઓ સ્પષ્ટ નહોતા. વળી, આલ્કૉહૉલ
ખર્ચ વગેરે) આશરે રૂ. 3,80,000ની આસપાસ થયો હતો.
માટેની શરુઆતની સામગ્રી પરવાના વિના ઉપલબ્ધ નહોતી.
તેમનો ચોખ્ખો નફો રૂ. 3,80,000 હતો, જ ેના કારણે સ્વયં
સ્વયં સહાય જૂ થનાં સભ્યોને સેનિટાઈઝરનું ઉત્પાદન સહાય જૂ થના સભ્ય દીઠ રૂ.19,000ની આવક થઈ હતી.
કરવાનું પ્રશિક્ષણ ડ્રગ ઈન્સ્પેક્ટર દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું
અને એક્સાઈઝ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે ઉપલબ્ધ સ્પિરિટ મેઝરિંગ 5.	બીસી સખીઓ - આપણી કોવિડ યોદ્ધા
મશીનોનો ઉપયોગ કરી ગુણવત્તાની ખાતરી પણ કરવામાં
લૉકડાઉન દરમિયાન બૅન્કિંગ તથા આર્થિક
આવી હતી. જરૂરી આલ્કૉહૉલ એક્સાઈઝ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા
સેવાઓ ઘરઆંગણે પહોંચાડવામાં આવી હતીઃ
સસ્તા દરે સીધું જ ડિસ્ટીલરીઓ પાસેથી ઉપલબ્ધ કરાવાયું
હતું અને એક્સાઈઝ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા પરવાનો પણ પૂરો બિઝનેસ કૉરસ્પોન્ડન્ટ સખી બિહારથી
પાડવામાં આવ્યો હતો. પ્રશિક્ષણ અને સામગ્રી પૂરી પડાયા
બિહાર રાજ્યની 984 બીસી સખીઓએ લૉકડાઉનના
છેલ્લા ચાર મહિના દરમિયાન 31મી જુ લાઈ, 2020ના ગાળામાં
ડીબીટીના તથા અન્ય વહે વારોના 554.68 કરોડના વહે વારો કર્યા
છે. આ માટે માઈક્રો એટીએમ મશીનનો ઉપયોગ કરાયો હતો.
છત્તીસગઢની બિઝનેસ કોરસ્પૉન્ડન્ટ સખીઓ

કિરણ કુ માર, બીસી સખી

છત્તીસગઢ રાજ્યની 1406 સખીઓએ
લૉકડાઉનના છેલ્લા ચાર મહિના દરમિયાન 31મી
જુલાઈ, 2020 સુધીના ગાળામાં ડીબીટીના તથા અન્ય
વહે વારોના 212.00 કરોડના વહે વારો કર્યા છે.
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ઉકેલવા માટે પહે લ કરી હતી. સૂકા રાશનનો પુરવઠો
આપવાની આ પહે લ લોકો સુધી પહોચાડવાના રાજ્યના
અન્ય જિલ્લાઓના પ્રયાસની પ્રતિકૃ તિ હતી.
સુકા રાશનના વિતરણની મધ્ય પ્રદેશની ગાથા
રાજગડ જિલ્લાના સારંગપુર તહે સીલના ગામ
મકરાણાની મહિલાઓ ગામના નિર્બળ તેમ જ ગરીબ લોકોને
મદદ કરવા માટે આગળ આવી છે. ગામમાં 170 મહિલાઓ
ધરાવતાં 14 સ્વયં સહાય જૂ થો છે. સ્વયં સહાય જૂ થોનાં
સભ્યો જણાવે છે કેઃ “સ્વયં સહાય જૂ થોનાં કેટલાંક સભ્યો
દ્વારા લેવામાં આવેલા સંયુક્ત નિર્ણય મુજબ, મહિલાઓએ
સરકારની પડખે ઊભા રહે વાની જવાબદારી લેવાનો નિર્ણય
કર્યો અને એ વાતની પણ તકેદારી રાખી કે લૉકડાઉન અથવા
ઝારખંડની બિઝનેસ કોરસ્પૉન્ડન્ટ સખીઓ
મહામારીના ફે લાવાને કારણે આજીવિકાના નુકસાનને લીધે
ઝારખંડ રાજ્યની 1476 બીસી સખીઓએ ગામના કોઈ રહે વાસીને ભૂખનો સામનો ન કરવો પડે.”
લૉકડાઉનના છેલ્લા ચાર મહિના દરમિયાન 31મી જુ લાઈ,
મહિલાઓ, દિવ્યાંગજનો, વૃદ્ધો અને વિધવાઓ
2020 સુધીના ગાળામાં ડીબીટીના તથા અન્ય વહે વારોના
સહિતના નિર્બળ લોકો માટે તેઓ સૂકા રાશનની વ્યવસ્થા
268.77 કરોડના વહે વારો કર્યા છે.
કરી રહ્યાં છે. તેમણે વીઆરએફમાંથી સૂકા રાશનની વ્યવસ્થા
6. કોવિડ કાળમાં અન્ન સુરક્ષા કામગીરી
કરી છે. તેમના દ્વારા બનાવવામાં આવેલી રાશન કિટમાં બે
સૂકું રાશન ઘરઆંગણેઃ લૉકડાઉન દરમિયાન અન્ન કિલો લોટ, 250 ગ્રામ ખાદ્ય તેલ, 250 ગ્રામ કઠોળ અને
500 ગ્રામ ચોખાનો સમાવેશ થાય છે. સૂકા રાશનના પુરવઠા
સુરક્ષાને આધાર આપવો
સાથે સ્વયં સહાય જૂ થના સભ્યો માસ્કના ઉત્પાદન સાથે પણ
મહારાષ્ ટ્રનાં (ઉમ્મીદ) સ્વયં સહાય જૂ થોએ રાષ્ ટ્રીય
સંકળાયેલા છે. સમાજમાં માસ્ક અને સેનિટાઈઝરનું વિતરણ
લૉકડાઉન જાહે ર થયુ ત્યારથી સમાજના નિર્બળ જૂ થો માટે
કરતી વખતે, સભ્યોએ આ બીમારી સામે લેવાના નિવારક
આવશ્યક ભોજન પરુ વઠો પૂરો પાડવાનું કાર્ય શરુ કર્યું હતુ.ં
પગલાં વિશેની માહિતી પણ આપી હતી. આ પહે લ માત્ર
સ્વયં સહાય જૂ થ એકતા મહિલા ગ્રામ સંઘની સભ્યોએ નિર્બળ
મકરાણા ગામ સુધી સીમિત નથી. મધ્ય પ્રદેશના અન્ય
પરિવાર સુધી મદદનો હાથ લંબાવવાની શરુઆત કરી છે. સ્વયં
જિલ્લાઓમાં પણ તેનું અનુકરણ કરવામાં આવ્યું છે.
સહાય જૂ થે થાણે જિલ્લાના ધાનસર ગામના નિર્બળ પરિવારો
માટે રૂ. 20,000ના મૂલ્યના રાશનની વ્યવસ્થા કરી છે.
ગામમાં કોઈ પરિવાર ભૂખ્યો નહીં રહે એ વાતની
એકતા મહિલા ગ્રામ સંઘે વલ્નરે બિલિટી રીડક્શન ફંડ તકેદારી રાખવા માટે મધ્ય પ્રદેશના આગાર જિલ્લાના
(વીઆરએફ)માંથી ભોજન માટે જરૂરી બાબતો જ ેમ કે તેલ, પિપોલાન ગામના એકતા સમૂહ ગ્પરુ ની સભ્યોએ (સ્વયં સહાય
કઠોળ, કાંદા તથા અન્ય શાકભાજીની વ્યવસ્થા કરી હતી. જૂ થ) પગલાં લીધાં છે. આ જૂ થનાં સભ્યોએ તાત્કાલિક બેઠક
િં નાં
મહિલાઓ પરિવારની મુખ્ય વ્યક્તિ હોય એવા 17 પરિવારોને બોલાવી, જ ેમાં સ્વાસ્થ્ય સરુ ક્ષા અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સગ
તથા અન્ય 10 ગરીબ અને નિર્બળ ઘટકોમાંના પરિવારોને ભોજન તમામ નિવારક પગલાં લેવાયાં હતાં અને તેમણે એ
વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કર્યો કે લૉકડાઉનને કારણે લોકોની
માટે જરૂરી વસ્તુઓ (સૂકું રાશન) વહેં ચવામાં આવ્યું હતી.
આજીવિકાને નકુ સાન થઈ શકે છે, જ ેના કારણે પહે લથ
ે ીજ
સમાજના ગરીબ તથા નિર્બળ ઘટકોની જરૂરિયાતોને
નિર્બળ છે એવા પરિવારો પર તેની તીવ્ર અસર થઈ શકે છે.
પહોંચી વળવા તથા તેમને આધાર આપવા માટે
એનઆરએલએમમાંથી ગ્રામીણ સંસ્થાઓને પૂરું પાડવામાં
એકતા સમૂહ ગ્રુપનાં સભ્યોએ પરિવાર દીઠ એક
આવતું ભંડોળ એટલે વીઆરએફ.
કિલો કઠોળ, 10 કિલોગ્રામ લોટ, એક કિલો રિફાઈન્ડ ખાદ્ય
એકતા મહિલા ગ્રામ સંઘે લૉકડાઉન દરમિયાન તેલનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. સ્વયં
નિર્બળ ઘટકોની જરૂરિયાતોને સમજી આવી સમસ્યાઓને સહાય જૂ થની સભ્યોએ આવા પચીસ પરિવારો ઓળખી
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એ સાથે જ, વાડીનાં તાજાં શાકભાજી અને ફળોની
ડિલીવરી માટે ઝારખંડમાં કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થાથી રાંચી
નજીકના ઓરમાંઝી, બુંદુ, નાગડી, ઈક્ટી, અરઘોડા અને
ખૂંટી જ ેવા છ બ્લૉકના પ્રોડ્યુસર ગ્રુપની મહિલા ખેડતૂ ોને
લાભ થયો હતો. શાકભાજી પહોંચાડવાની પ્રવૃત્તિઓ ગ્રામ
સંગઠન (વીઓ) દ્વારા પાર પડી હતી, આ શાકભાજી મેળવી
કરી પહોંચાડવાનું કામ કરતું એક પ્રોડ્યુસર ગ્રુપ પણ છે.
શાકભાજી મૂલ્ય શ્રૃંખલા અને પુરવઠા માટેની વ્યવસ્થા
ગ્રાહકો તથા ઉત્પાદકો બંને માટે આધાર આપનારી હતી.
ખેડતૂ ો નફો રળી મેળવી શક્યા જ્યારે ગ્રાહકોને મુશ્કેલ
સમય દરમિયાન બહાર નીકળ્યા વિના ઘેરબેઠાં તાજાં
કાઢ્યા હતા જ ેમને સૂકા રાશનનો નિઃશુલ્ક પુરવઠો આપવાનો શાકભાજી મળ્યાં. આના માટે, “આજીવિકા ફાર્મ ફ્રૅશ” નામની
હતો. 25 કિલો કઠોળ, 25 કિલો રિફાઈન્ડ ખાદ્ય તેલ અને એન્ડ્રૉઈડ ફોન ઍપ્લિકેશન બનાવવામાં આવી હતી. આ
2.5 ક્વિન્ટલ ઘઉં.
ગૂગલ આધારિત નિઃશુલ્ક ઍપ છે અને ઉપયોગ કરવામાં
તદ્દન સરળ છે. ઍપમાં રોજિદં ા ધોરણે કિલોગ્રામ દીઠ ફળ,
ઝારખંડ અને આજીવિકા ફાર્મ ફ્રેશ અનુભવ
શાકભાજી અને ઈંડાંના ભાવ જોવા મળે છે.
લૉકડાઉન દરમિયાન ફાર્મ ફ્રેશ ઉપજનું વેચાણ
વિસ્તરણના બીજા તબક્કા સાથે, તેમણે

સંપૂર્ણ લૉકડાઉનના શરુઆતના ગાળામાં સ્વયં
સહાય જૂ થોએ મહિલાઓના ફાર્મર પ્રોડ્યુસર્સ ગ્રુપ્સે શહે રી
તથા અર્ધશહે રી ઘરોના દરવાજા સુધી કિફાયતી દરે
શાકભાજી તથા ફળોનો પુરવઠો કર્યો હતો. ઑર્ડર નોંધાવવા
માટે ઝારખંડ સ્ટેટ રુરલ લાઈવલીહૂડ મિશન દ્વારા ઍપ
આધારિત ઉકેલ પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો. ઝારખંડ સરકારે
તેની જાહે રખબર માટે આધાર પૂરો પાડ્યો હતો. આખી
પુરવઠા શ્રૃંખલાનું સંચાલન મહિલા સ્વયં સહાય જૂ થની
મહિલા સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને ઝારખંડ
સરકારે તેમને ટેકો આપ્યો હતો. રાજ્યના પાટનગર રાંચી
ખાતે સંગ્રહ માટે જગ્યાની વ્યવસ્થા તથા પુરવઠા શ્રૃંખલાના
વ્યવસ્થાપન માટે તમામ જરૂરી પરીવહન તથા મંજૂરીઓ
પૂરી પાડી જિલ્લા પ્રશાસને આ પહે લને આધાર આપ્યો હતો.

એનઆરએલએમ બ્લૉકના સેન્દ્રિય પટ્ટામાં ઑર્ગેનિક (સેન્દ્રિય)
શાકભાજી ઉગાડવાનું શરુ કર્યું છે. આ શાકભાજી બજારમાં
ખરીદવામાં આવી રહ્યાં છે અને ત્યાં તેની બહુ ઊંચી માગ છે.
7. કોવિડ-19ના
વ્યવસ્થાપનમાં
એસઆરએલએમના પ્રયાસો

નાગાલૅન્ડ

નાગાલૅન્ડમાં સ્વચ્છતા અને હાથ ધોવાની જ ૈવપૂરક
સુવિધા
સ્વચ્છતા પહે લના ભાગરુપે સ્વયં સહાય જૂ થો અને
ગામ સ્તરના અધિકારીઓ વારાફરતી સમયાંતરે ક્વૉરે ન્ટાઈન
ઘરોને સાફ તથા જતં ુરહિત કરવાનું કામ હાથ ધરે છે. આ
પ્રયાસોમાં વાંસની જ ૈવ-પૂરક હૅ ન્ડ વૉશ સુવિધાની વ્યવસ્થાનો
પણ સમાવેશ થાય છે. ગ્રામીણ નાગાલૅન્ડમાં વાંસ વિપુલ

માછલી તથા જરૂરી ચીજો ઘરની મુલાકાતો દ્વારા સમુદાયને પહોંચાડવામાં આવી હતી.
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હાથ ધોવા માટેની જ ૈવ-પૂરક સુવિધા

નિર્બળ પરિવારોને આર્થિક સહાય

પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. હાથને સ્વચ્છ રાખવાની યોગ્ય રીતો
વિશે ઘર-ઘરમાં જાગરુકતા તથા ગામમાં મહત્ત્વના સ્થળોએ
હાથ ધોવાની સુવિધાની જરૂરિયાત જોતાં સ્વયં સહાય જૂ થો
અને તેમના વીએલઓએ ગામના કાર્યકરોની મદદથી વાંસથી
બનેલી હાથ ધોવાની સુવિધા ઊભી કરવાના જ ૈવ-પૂરક તથા
ગૃહ-ઉત્પાદિત ઉકેલ સાથે આગળ આવ્યા, જ ે સાબુ તથા
પાણી ડિસ્પેન્સરથી સજ્જ હોય તથા તેના ઉપયોગ વિશેની
સૂચનાઓ સ્થાનિક બોલીમાં એક પત્રિકા પર લખેલી હોય.
તેમાં પાણી ભરવાનું કામ સ્વયં સહાય જૂ થો અને સ્વયંસેવકો
વારાફરતી કરતા હતા અત્યાર સુધીમાં આશરે 200 સ્વયં
સહાય જૂ થો/વીએલઓએ પોતાનાં ગામોમાં આવી વાંસ
આધારિત હાથ ધોવાની 283 સુવિધાઓ ઊભી કરી છે
અન્ન સુરક્ષા તથા જરૂરી વસ્તુઓનો પુરવઠો ઃ
ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં.જરૂરી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત
કરવાનું કામ પડકારરુપ બની ગયું હતું સ્વયં સહાય જૂ થો અને
તેમના વીએલઓએ અનાજ જ ેવી જરૂરી વસ્તુઓ એકત્ર
કરવાની પહે લ પણ શરુ કરી હતી. એકત્ર થયેલી વસ્તુઓ
સમુદાયમાં ઘરની મુલાકાત લઈ આપવામાં આવતી હતી.
“તેમણે ચોખા, ઘઉં, કઠોળ, દાળ, ચણા, મીઠુ,ં સાકર, દૂધ
પાઉડર, ચા પત્તી, ખાદ્ય તેલ; મોસમી શાકભાજી અને ફળો;
ઝરણાનું પાણી; બળતણનાં લાકડાં, માછલી, મરઘાં, માંસ;
બિસ્કિટ, સાબુ, ડિટર ્જન્ટ પાવડર અને જતં ુનાશક (ડેટોલ)
એકત્ર કર્યા હતા,” અને તેમના ઘરઆંગણે પહોંચાડ્યા હતા.
એવાં ગામો જ્યાં સસ્તા અનાજની દકુ ાનો અથવા
કરિયાણાની અન્ય દકુ ાનો છે ત્યાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સગ
િં નું
સાવચેતીપૂર્વક ધ્યાન રાખી, નક્કી કરે લા નિશાની કરે લા વિસ્તારોમાં
અને ચેપની શક્યતા ઓછામાં ઓછી કરી તથા સરુ ક્ષા અને હાથ
ધોવા માટેની સવુ િધાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

આર્થિક સેવાઓ અને વિસ્તારીત દેવા-મોકૂ ફી
વીએલઓએ એ વાતની તકેદારી રાખી હતી કે ગરીબમાં
ગરીબ પરિવારો સુધી પ્રધાન મંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના
(પીએમજીકેવાય) પહોંચે. 30મી સપ્ટેમ્બરે , સ્વયં સહાય જૂ થના
8,191 સભ્યોએ કુ લ 40.98 લાખ રુપિયાની કુ લ રકમ મેળવી
હતી. કોવિડ-19ને કારણે ગરીબો અને નિર્બળ ઘટકો પર આવી
પડેલી આર્થિક તાણને ઘટાડવા માટે, સ્વયં સહાય જૂ થો અને
તેમના વીએલઓ આ લોકોને વીઆરએફ અને તેમની
બચતમાંથી રોકડ આપી પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે, જ ેથી આ વર્ગ
પોતાની તત્કાળ પારિવારિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળી શકે.
વધુમાં, કૉમ્યુનિટી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડમાંથી આવકનિર્માણ માટે હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓ પર મોટા
પ્રમાણમાં અસર પડી છે, જ ેના કારણે મહિલા ખેડતૂ ો પોતે
લીધેલી લોનની ચુકવણી કરવા અસમર્થ બની હતી. રાજ્ય
મિશને એ વાતની તકેદારી રાખી કે માર્ચ 2020 બાદના ત્રણ
મહિના દેવા-મોકૂફીનો ગાળો હોય, જ ેથી આ મુશ્કેલ સમયમાં
આપણી મહિલા ખેડતૂ ોને મદદ મળી રહે . નાગાઓના
સામાજિક તાણાવાણામાં સામુદાયિક સુસંબદ્ધતા બારીકાઈથી
વણાયેલા છે, અને આમ કોવિડ-19 સામેના જગ
ં ના મહત્વના
તબક્ કે રાજ્ય મિશન પોતાનો પ્રતિસાદ આપવાનું ચાલુ
રાખવા માટે તાકીદે તૈયાર અને પ્રતિબદ્ધ છે જ ેથી મહામારીના
ચેપને નિયંત્રણમાં લાવી શકાય. ” રોકોનો કિસોટો જણાવે છે.
કે “લોકોમાં ઘણી અસ્વસ્થતા છે પણ અમે સૌને શાંત રહે વા
અને પ્રાર્થના કરવા કહ્યું છે સ્વયં સહાય જૂ થો અને તેમના
વીએલઓના માધ્યમથી ગ્રામ પરિષદ, ગ્રામ વિકાસ મંડળ,
વિદ્યાર્થી સંસ્થાઓ, ચર્ચો, સામુદાયિક સ્વાસ્થ્ય કાર્યકર્તાઓ,
તથા પહે લી હરોળના અન્ય કાર્યકર્તાઓ જ ેવા ગામના
કાર્યકરોના સક્રિય આધાર/સહભાગિતાને સહભાગને કારણે
તેઓ સકારાત્મક છે કે આ કટોકટીને તેઓ પહોંચી વળશે.

“માસ્ક નહીં હોય તો ટોકીશું;
કોરોનાને રોકીશું.”
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કોવિડ-19 વિરુદ્ધ પંજાબનો જગ
ં
ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ અને પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ પ્રદર્શિત કરે છે દૃઢનિશ્ચય.
- એસઆઈઆરડી અને પીઆર, પંજાબ*

ગ્રા

“બદલીને તમારો વ્યવહાર, કરો કોરોના પર પ્રહાર”

મીણ વિકાસ અને પંચાયત વિભાગ કોવિડ-19
મહામારી સામેના જગ
ં માં સૌથી આગળ રહી કામ
કરી રહ્યા છે. કેન્દ્ર તથા રાજ્ય સરકારો, સ્વાસ્થ્ય અને
પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ અને વર્લ્ડ હૅ લ્થ ઑર્ગેનાઈઝેશન
(ડબલ્યુએચઓ) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી સૂચનાઓ/
માર્ગદર્શિકાઓ સાથે સુસંગત થઈ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ
આ મહામારી સામે સક્રિયપણે કામ કરી રહી છે. દરે ક ગ્રામ
પંચાયતે પોતાની ક્ષમતા અને સંદર્ભને અનુરુપ વ્યાપક પગલાં
અમલમાં મુક્યાં છે, જ ેથી ચેપની ગતિ મંદ પડે અને કોવિડ19 સાથે સંકળાયેલાં મૃ્ત્યુનું પ્રમાણ ઘટે, અંતે તેમનો ધ્યેય
ચેપનું સ્તર એકધારું નીચે જાળવી રાખવાનો અથવા નહીંવત
કરવા સુધી પહોંચવાનો છે. વાયરસનો ચેપ ધરાવતી વ્યક્તિઓના
સંપર્કમાં વધુમા્ં વધુ લોકોને આવતાં રોકવા માટે ગ્રામ પંચાયતો
સંપર્ણ
ૂ તકેદારી રાખી રહી છે. એવા નિર્બળ લોકો જ ેઓને ચેપ
લાગ્યો હોઈ શકે તેમને અલગ પાડી, નિરીક્ષણ હે ઠળ રાખવા
તથા સંબધિ
ં ત વિભાગોના સહયોગમાં તેમની કાળજી રાખવામાં
આવે. કોવિડ-19 સામેના જગં માં ગામવાસીઓએ પંચાયતી
રાજ સંસ્થાઓને આપેલો ટેકો પ્રસંશનીય છે. કોવિડ-19 સામે
ટકી રહે વા માટે, પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના નિકટના સહયોગમાં
વિભાગે નાગરિકોની સલામતીની ખાતરી કરવા માટે નીચે
જણાવેલાં પગલાં લીધાં છેઃ

1.

ગામડાંમાં જતં ુનાશક ધુમાડોઃ

કોરોનાવાયરસનો ઉત્પાત રોકવાના પ્રયાસમાં, પહે લા
તબક્કામાં 12,861 ગામ, બીજા તબક્કામાં 7,031 ગામ અને
ત્રીજા તબક્કામાં 3,860 ગામને 4.81 લાખ લિટર સોડિયમ
હાઈપોક્લૉરાઈટનો છટં કાવ કરી સેનિટાઈઝ કરાયાં હતાં. આ
જતં નુ ાશક રસાયણ પંજાબ અલ્કલિઝ ઍન્ડ કેમિકલ્સ લિ.
પાસેથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું હતુ.ં ગ્રામ પંચાયતોએ ગામના
યુવાનોને આગળ આવવા તથા ગામોમાં છટં કાવ બાબતે નિઃશુલ્ક
સેવા આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. તેના પરિણામે, મજૂ રી
પર કોઈપણ જાતનો ખર્ચ કર્યા વિના જતં નુ ાશક ધુમાડો કરવાનું
કામ પાર પાડવામાં આવ્યું છે; આ બાબત પ્રસંશનીય છે.

પંજાબના ગામડાંને સેનિટાઈઝ કરવામાં કાર્યરત સ્વયંસેવકો

2. પંચાયતો દ્વારા ગામડાંને સીલ કરાઈ રહ્યાં છે
(ઠીકરી પહે રા)ઃ
બહારનાઓ દ્વારા કોવિડ-19નો પ્રસાર રોકવા માટે
પંચાયતોએ નવા રસ્તા શોધી કાઢ્યા છે. બહારનાઓ સાથે
સામાજિક સંપર્ક ઓછો થાય એ માટે તેઓએ ગામડાં સીલ
કર્યાં છે અને ઠીકરી પહે રાની શરુઆત કરી છે. પંચાયતોએ
એ વાતની ખાતરી કરી કે ગામવાસીઓની તમામ મૂળભૂત
જરૂરિયાતો ગામમાંથી જ પૂરી થાય. કટોકટીના કોઈ
મામલામાં, સરપંચોએ કોઈપણ વ્યક્તિના આવવા અને
જવાને મંજૂરી આપવા માટે પાસ જારી કર્યા હતા. મહિલા

ગામમાં કોઈ અનિચ્છનીય પ્રવેશ કે બહાર જવાનું ટાળવા માટે
ગામવાસીઓએ ગામને સીલ કર્યું હતું.

*ગ્રામીણ વિકાસ અને પંચાયતી રાજ વિભાગ, પંજાબ

ગ્રામોદય સંકલ્પ
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સરપંચો પણ ગામની અન્ય મહિલાઓ સાથે ચોવીસ કલાક
ગામના પ્રવેશદ્વાર પર ઊભી રહી હતી, જ ેથી ગામમાં કોઈ
અનિચ્છનીય આવજા ટાળી શકાય. અમરગડ (સંગરુર)માં
નિયામતપુર નામના ગામમાં, બીયંત કૌર અને નરિન્દર કૌર
નામની બે મહિલાઓ રાત્રિ પહે રાની પહે લમાં ધુરી-અમરગડ
રોડ પર સતત 11 કલાક સુધી સહભાગી થઈ હતી.

સત્તા આપવામાં આવી હતી. આ મર્યાદા એક મહિનામાં
મહત્તમ રૂ. 50,000ના ખર્ચને આધીન હતી.
5. કટોકટીની પરિસ્થિતિઓમાં સરપંચોને કરફ્યુ
પાસ જારી કરવાની સત્તા આપવામાં આવી હતીઃ

તબીબી કટોકટીના મામલામાં, રાતના સમય (સાંજ ે
સાતથી સવારે છ વાગ્યા દરમિયાન) દરમિયાન કરફ્યુ પાસ જારી
3. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ પગલાંઃ
કરવા માટે સરપંચોને સત્તા આપવામાં આવી હતી. આ પાસ માત્ર
સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ પગલાં અને અવરજવર એક રાત માટે જ માન્ય હતો. આજની તારીખ સુધીમાં, 13,257
પ્રતિબંધોની ખાતરી કરવા માટે વિભાગ યુદ્ધ ના ધોરણે કામ ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા 19,557 પાસ જારી કરવામાં આવ્યા છે.
કરી રહ્યું છે, જ ેથી ચેપનો પ્રસાર ઘટાડી શકાય અને
6. વિદેશથી ગામોમાં આવેલા મુલાકાતીઓ અંગેની
મહામારીના ઉત્પાતને નિયંત્રણ હે ઠળ લાવી શકાય.
વિગતોનું સંકલનઃ
•
ગ્રામ પંચાયતોને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ
15મી ફે બ્રુઆરી, 2020 બાદ વિદેશથી પંજાબ
એવાં સ્થળો ઓળખી કાઢે જ્યાં સોશિયલ
આવેલા લોકોની વિગતોનું સંકલન ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ
ડિસ્ટન્સિંગના પાલનની જરૂર છે.
અને પંચાયતોએ કર્યું હતું. 6,311 ગ્રામ પંચાયતોમાં કુ લ
•
તમામ જાહે ર સ્થળોએ બે મીટરના અંતરે સફે દ /લાલ
26,352 લોકો 15મી ફે બ્રુઆરીએ અથવા એ પછી આવ્યા
રંગથી ગોળાકાર બનાવવામાં આવ્યા હતા, જ ેથી
હતા. 26,352માંથી 15,925 લોકોને પહે લેથી જ ક્વૉરે ન્ટાઈન
લોકોને એકમેકના નિકટ સંપર્કમાં આવતા રોકી શકાય.
કરી દેવાયા હતા. ગ્રામ પંતચાયતોએ આંગણવાડીઓ અથવા
•
ગુરુદ્વારાના માધ્યમથી દૈનિક જાહે રાતો દ્વારા લોકોને
શાળાઓને સેન્ટરમાં પરિવર્તિત કરવા માટે અથવા હંગામી
સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવા માટે વિનંતી
ક્વૉરે ન્ટાઈન સ્થળ બનાવવા માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરી હતી.
કરવામાં આવતી હતી.
7. કોવિડ-19 વિશેની જાગરુકતાઃ
આઈઈસી પ્રવૃત્તિઓ પૂર્ણ ઉત્સાહ સાથે હાથ ધરવામાં
આવી રહી છે. વિભાગ દ્વારા નીચે જણાવેલાં પગલાં લેવામાં
આવી રહ્યાં છેઃ
•

ગામના સ્તરે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનાં પગલાં

4. ગરીબો માટે ભોજન અને દવાઓ પૂરી પાડવા
માટે સરપંચો પાસેના સ્રોતોનો ઉપયોગ કરવા માટે તેમનું
સશક્તીકરણઃ
વંચિતો અને ખાસ કરીને રોજમદારી પર નભનારાઓ
તથા ગરીબ લોકોના મૂળભૂત નિર્વાહ માટે વિભાગ દ્વારા
ગ્રામ પંચાયતોને દિવસ દીઠ રૂ. 5,000નો ખર્ચ કરવાની
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રાજ્યના તમામ સરપંચોનું વૉટ્સઍપ ગ્રુપ બનાવવામાં
આવ્યું છે. 12મી એપ્રિલ, 2020થી આજની તારીખ
સુધીમાં રાજ્યના તમામ સરપંચોને રોજ ેરોજ કોવિડ19 સંબંધી તકેદારીઓ તથા ગ્રામ પંચાયત સ્તરે
લેવાનાં સંબંધિત પગલાં વિશે વૉટ્સઍપ સંદેશ
મોકલવામાં આવી રહ્યા છે
•
આઈઈસી પહે લોના પ્રસાર માટે વિભાગે ફે સબુક અને
ટ્વિટર પર સત્તાવાર ઍકાઉન્ટ્સ પણ બનાવ્યા હતા. તેના
પર રોજિદં ા ધોરણે માહિતી તથા સમાચારો મુકવામાં
આવતા હતા. ફૅ ક ન્યૂઝ અને અફવાઓ ફે લાતી રોકવાની
દિશામાં પણ આ એક પગલું હતુ,ં જ ેથી ગ્રામીણ લોકોમાં
કોઈપણ પ્રકારનો ગભરાટ ફે લાતો અટકાવી શકાય.
•	વધુમાં, ગામના સ્તરે સરપંચ દ્વારા ચોપાનિયાં
બનાવવામાં આવ્યાં હતાં, વિતરત કરાયાં હતાં તેમ જ
જાહે ર સ્થળોએ ચોંટાડવામાં આવ્યાં હતાં.

•

વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રસાર કરવા માટે માહિતી તથા
જન સંપર્ક વિભાગ દ્વારા રોજબરોજની જાગરુકતા માટે
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સંદશ
ે ાઓ પણ મોકલવામાં આવતા હતા.

8. સ્વયં સહાય જૂ થો દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં
માસ્કનું ઉત્પાદનઃ
આ પહે લ અંતર્ગત સ્વયં સહાચ જૂ થોને માસ્કનું
ઉત્પાદન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. માસ્ક
માટે સુતરાઉ કાપડ આસાનીથી મેળવી શકાય છે અને “ડૂ
ઈટ યૉરસૅલ્ફ (ડીઆઈવાય)” વિડિયોઝ અને ફોટાં સ્વયં
સહાચ જૂ થોને વહેં ચવામાં આવી રહ્યાં છે. આ બાબતે
સ્વાસ્થ્ય સત્તાવાળાઓ તથા જિલ્લા પ્રસાશન સાથે વિભાગ
દ્વારા સંકલન સાધવામાં આવી રહ્યું છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધી
માળખાકીય સુવિધા તથા સ્વ-રોજગારમાં યોગદાન આપવા
આ પહે લને ચળવળમાં પરિવર્તિત કરવાની દૃષ્ટિ છે. સપ્ટેમ્બર
સુધીમાં, પંજાબ સ્ટેટ રુરલ લાઈવલીહૂડ મિશન 2020 અંતર્ગત
પંજાબ રાજ્યમાં 3,843 સ્વયં સહાચ જૂ થોએ 5,28,996
મળેલા ઑર્ડસ સામે કુલ 5,40,587 માસ્ક પહોંચાડ્યા હતા.
રોજગાર તથા અત્યારના સમયની જરૂરિયાત પૂરી કરવી એમ
બે કામ આ એક પહે લથી પાર પડ્યાં હતાં.

ગ્રામ પંચાયત જોધપુરના બાબા હિંમત સિંહ સ્વયં સહાચ જૂ થે પોતે પૂર્ણ
સાવચેતી રાખીને માસ્કનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.

9. કોવિડ-19 સંબંધિત ઈ-લર્નિંગ મટિરિયલ ક્ષેત્રીય
ભાષાઓમાં
કોરોના વાયરસ સંબંધી ઈ-લર્નિંગ મટિરિયલ પંચો,
સરપંચો અને ગામોમાંના પરિવારો માટે પંજાબી ભાષામાં
વિકસાવવામાં આવ્યું છે, જ ેથી તેઓને આ બીમારી, તેના
લક્ષણો અને પ્રતિકારક ઉપાયો વિશે જાગરુક કરી શકાય.
10. કોવિડ-19 વિશે ઑનલાઈન પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમ
મહામારી દરમિયાન, એસઆઈઆરડી પંજાબ ઝૂમ,
સિસ્કો, વૅબેક્સ અને જિઓ મીટ જ ેવા વિવિધ ઑનલાઈન

કોવિડ-19 વિશે ઑનલાઈન પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમ

મંચનો ઉપયોગ કરી ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ તથા પંચાયતી
રાજ સંસ્થાઓના કાર્યકર્તાઓને કોવિડ-10 વિશેનું પ્રશિક્ષણ
આપી તેમની ક્ષમતા વધારી રહ્યું છે.
11. લૉકડાઉન દરમિયાન ગ્રામીણ ગરીબોને
આજીવિકાનાં સાધનો પૂરાં પાડવાં (વન મિત્ર)
કોવિડ-19ના કસોટીભર્યા સમયમાં, શ્રી ગરુુ નાનક દેવજીની
550મી જન્મજયંતિની ઉજવણી નિમિત્તે દરે ક ગ્રામ પંચાયતમાં
રોપવામાં આવેલા 550 છોડની સાર-સંભાળ રાખવા માટે વન
મિત્રોની નિમણૂકં કરવામાં આવી છે. લૉકડાઉનમાં આના કારણે
ગ્રામીણ ગરીબોને આજીવિકાનું સાધન મળવાની ખાતરી રહી હતી.

વન મિત્ર

12. તળાવ સફાઈ ઝુંબેશ
વિભાગ દ્વારા તળાવોની વિશેષ સફાઈની ઝુંબેશ હાથ
ધરવામાં આવી હતી. તળાવ ખાલી કરવા અને કાંપ-કાદવ
સાફ કરી ને ચોમાસાની મોસમ પહે લા તળાવોને તૈયાર
કરવા માટે આ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સાથે જ
આ કામને કારણે ગ્રામીણ ગરીબોને રોજગાર પણ મળ્યો
હતો.
13. ‘મિશન ફતેહ’ હે ઠળ જાગરુકતા ઝુંબેશ
કોવિડ-19ના પ્રસાર પર અંકુશ લાવવા માટે જરૂરી
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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પઠાનકોટ જિલ્લાના ધાર કલાન બ્લૉકની હારા ગ્રામ પંચાયતની સૌથી નાની
વયની મહિલા સરપંચ દ્વારા ઠીકરી પહે રા
તળાવ સફાઈ ઝુંબેશ

સાવચેતીઓ અંગે લોકોમાં જાગરુકતા લાવવા ગ્રામ •
પંચાયતોએ ‘મિશન ફતેહ’ હે ઠળ મોટા પાયે જાગરુકતા
ઝુંબેશનું આયોજન કર્યું છે.

‘મિશન ફતેહ’ અંતર્ગત જાગરુકતા ઝુંબેશ

•

•
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લૉકડાઉનની જાહે રાત થઈ એ જ દિવસથી ગ્રામ
પંચાયતમાં ‘ઠીકરી પહે રા’ની શરુઆત કરવામાં
આવી હતી, જ ેથી ગામના પ્રવેશવાના તથા બહાર
જવાના તમામ સ્થળોને સીલ કરી શકાય. ગામવાસીઓને
કોરોનાથી સંરક્ષણ આપવા ગામના પાદરે પંચાયતે
આડશો મુકી હતી, કોઈ યોગ્ય કારણ અથવા કટોકટી
સિવાય બહારની કોઈ વ્યક્તિને ગામમાં પ્રવેશવા કે
ગામની કોઈ વ્યક્તિને ગામની બહાર જવાની પરવાનગી
નહોતી. ગામમાં પ્રવેશવાના તમામ પૉઈન્ટસ પર ચૅક
પૉસ્ટ બનાવવામાં આવ્યા હતા, જ ેથી એ વાતની
તકેદારી રહે કે કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ ગામમાં પ્રવેશે
નહીં તથા આવતાં અને જતાં લોકોની બરાબર નોંધ
રાખવામાં આવતી હતી. કોઈ ગામવાસીને પોતાના
ઘરમાંથી બહાર નીકળવાની પરવાનગી નહોતી
હારા ગ્રામ પંચાયતમાં સરકારી શાળાને સરપંચની
દેખરે ખ હે ઠળ આઈસોલેશન વૉર્ડમાં પરિવર્તિત
કરવામાં આવી હતી અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતાં લોકોને
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ક્વૉરે ન્ટાઈન કરવામાં આવતા અને આઈસોલેશન
માટેની જગ્યામાં રાખવામાં આવતા હતા.
કોવિડ-19 પર નિયંત્રણ રાખવા માટે સરકાર દ્વારા
જારી કરવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકાઓ અમલમાં
મુકવા ઉપરાંત જતં ુનાશક ધુમાડો, કરફ્યુ પાસ જારી
કરવા, જાગરુકતા ઝુંબેશો હાથ ધરવી, ગ્રામ પંચાયત
છિનાએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ બાબતમાં પ્રશિક્ષણનું
પણ આયોજન કર્યું હતું. ગામમાં, દરે ક વૉર્ડમાં પ્રત્યેક
પરિવારના એક સભ્યને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના
નિયમોના પાલનની બાબતમાં પ્રશિક્ષિત કરવામાં
આવ્યા હતા. લોકોમાં જાગરુકતા લાવવા માટે જમીન
પર લાલ રંગથી ગોળાકાર દોરવામાં આવ્યા હતા.

એસડીએમ ન્યહાલ સિંહ વાલાના માર્ગદર્શન હે ઠળ
ગામના સ્તરે ગામના 20 યુવાનોની એક વિશેષ ટીમ
બનાવવામાં આવી હતી. આ ટીમના સભ્યોએ ઘરે ઘેર જઈ
લોકોને જરૂરી ચીજ-વસ્તુઓનો પુરવઠો પહોંચાડી મદદનો
હાથ લંબાવ્યો હતો. ગામના સ્તરે જરૂરી ચીજ-વસ્તુઓનો
પુરવઠો પહોંચે એની ખાતરીની દિશામાં આ પ્રસંશનીય
પગલું હતું. આના કારણે બિનજરૂરીપણે ગામની બહાર
જવાની આવશ્યકતામાં વધુ ઘટાડો થયો હતો.

“માસ્કને બનાવી ને ઢાલ,
જીતવું છે આપણે હર હાલ”

કોવિડ ઉચિત વર્તણૂંક

6 ft

માસ્ક પહે રો

6 ft

હાથની સ્વચ્છતા
જાળવો

સાથે મળીને આપણે કોવિડ-19 સામે જંગ લડશું

સલામત અંતરના
નિયમો પાળો

સૌજન્યઃ એમઓએચએફડબલ્યુ, ભારત સરકાર

મહાત્મા ગાંધી નરે ગા મહામારીના કાળમાં આશાનું કિરણ

- એસઆઈઆરડી, તેલંગણ*

“મ

“રોજગાર અને કામ ન અટકે, જ્યારે સુરક્ષાના નિયમોનું આપણે પાલન કરીએ”

હામારીના સમયમાં રોજગારની
તલાશમાં મહાત્મા ગાંધી નરે ગા
આશાનું કિરણ બન્યું” આવું કઈ રીતે
થયું એ વિશેના પોતાના આનંદને વ્યક્ત
કરતા તેલંગણ રાજ્યના નાલગોંડા
જિલ્લાના
મારીગુડા
બ્લૉકમાંની
થિરુગંડલાપલ્લી ગ્રામ પંચાયતના
ગામવાસીઓ.

આ ગામ બ્લૉક મુખ્યાલયથી 10
કિ.મી. દૂર, અને હૈ દરાબાદથી નાગાર્જુન
સાગર રાજ્ય હાઈવેથી પાંચ કિ.મીના
અંતરે અને રાજ્યના પાટનગર
હૈ દરાબાદથી માત્ર 65 કિ.મી. દૂર સ્થિત છે.

રોજગાર ગુમાવનાર હૈ દરાબાદથી આવેલા પરિવારોને નવા
ગામનો ઈતિહાસઃ વિશાળ જમીન અને ભૂમિગત જૉબ કાર્ડ જારી કરવામાં આવ્યા છે.
જળની અછત આ ગામના શરુઆતના કાળથી પ્રવર્તતી  636 પગારવાંચ્છુ ઓ સાથેના 325 જૉબ કાર્ડ સક્રિય છે.
હોવાને કારણે ગામવાસીઓ એક સ્થળે સ્થાયી થયા નહોતા  ચાલુ આર્થિક વર્ષની શરુઆતથી જ એટલે કે
અને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ફરતા રહે તા હતા, આના માટે
01.04.2020થી પગાર તરીકે રૂ. 47.41 લાખ અને
સ્થાનિક સ્તરે “થિરુગુડ”ુ શબ્દ વપરાય છે અને તેના પરથી
રૂ. 2.70 લાખ મટિરિયલ ઘટક તરીકે આમ કુ લ રૂ.
શબ્દ આવ્યો “થિરુગંડલાપલ્લી (પલ્લી/પલ્લેનો અર્થ થાય છે
50.10 લાખ વિતરિત કરવામાં આવ્યા હતા.
વસવાટ). મારીગુડા બ્લૉક તીવ્ર ગરીબીની સ્થિતિ માટે અતિ  મંજૂરી પ્રાપ્ત 28,000 માનવદિવસની સામે 24,980
જાણીતો છે. આ બ્લૉકના ભૂમિગત જળમાં ફ્લોરાઈડનું
માનવદિવસોનું સર ્જન કરી 90 ટકા મજૂ ર બજ ેટ
પ્રમાણ બહુ ઊંચું છે. આ ગામમાં બેરોજગારીની બહુ મોટી
પ્રાપ્ત કર્યું હતું.
સમસ્યા છે. આ કારણસર આજીવિકાની તલાશમાં આ  આ બ્લૉકમાં સર્વોચ્ચ રૂ. 196.00ના પગાર દર સાથે
ગામના અનેક પરિવારો રાજ્યના પાટનગર હૈ દરાબાદ
પરિવાર દીઠ સરે રાશ 77 ટકા દિવસનો રોજગાર
સ્થળાંતર કરી ગયા છે.
પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો.
પણ, મહાત્મા ગાંધી નરે ગાના આધારને કારણે  48 પરિવારોએ 100 દિવસનો રોજગાર પૂર્ણ કર્યો હતો.
પરિસ્થિતિ દિવસે દિવસે બદલાઈ રહી છે અને ગામવાસીઓ  ત્રણ દિવસમાં એફટીઓ અપલૉડ કરવામાં અને પે
માત્ર પોતાની જમીન જ નહીં પણ આજીવિકા પણ વિકસાવી
ઑર્ડર મેળવવામાં સ્થાનિક ફિલ્ડ સ્ટાફ સફળ રહ્યો હતો.
રહ્યા છે. ખાસ તો કોવિડ-19 મહામારીની પરિસ્થિતિમાં
મજૂ રોને પગાર તો મળ્યો પણ સાથે જ તેમણે
મહાત્મા ગાંધી નરે ગાએ જરૂરિયાતમંદોને રોજગાર પૂરો
અગાઉની ઉબડખાબડ આશરે 30 હે ક્ટર જમીનને વિકસાવી
પાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
હતી, તેમણે ખેત તળાવો, વિખેરાયેલી ખાઈઓ અને ખેતરોમાંની
ગામમાં 494 જૉબ કાર્ડ્સ અને 1098 પગારવાંચ્છુ ઓ વર્તમાન નહે રોમાંથી કાંપ દૂર કર્યો હતો તથા સ્થાનિક સિંચાઈ
છે, આમાં 16 નવા જૉબ કાર્ડ અને 54 પગારવાંચ્છુ ઓનો ટાંકીમાંથઈ ગાળ દૂર કર્યો હતો, આ બધું ભૂમિગત જળના
સમાવેશ થાય છે. કોરોના માહામારીને કારણે પોતાનો સ્તરને પૂર્વવત કરવામાં અત્યંત ઉપયોગી થઈ શકે છે.
* પૂરક માહિતી એસઆઈઆરડી, તેલંગણ તરફથી
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અત્યારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે, મોટા ભાગની
ખાઈઓ વરસાદના પાણીથી ભરાઈ ગઈ છે, જ ેના પરિણામ
સ્વરુપે વર્તમાન ટ્યુબવેલમાં ભૂમિગત જળનું સ્તર વધ્યું છે.
અને, ખેડતૂ ોએ પોતાની જમીન પર શાકભાજીની ખેતી શરુ
કરી છે, ખેડતૂ ો માટે આ વધારાની આવક છે. અને,
માહામારીને કારણે શહે રોમાંથી ગામ પાછા ફરે લા પરિવારોને
પગાર આપતો રોજગાર મળ્યો છે.

ધરાવતી વ્યક્તિ ખાંસે અથવા છીંકે છે ત્યારે તેના નાક,
મોંમાંથી નીકળતાં નાનાં ટીપાંથી ચેપ ફે લાય છે. આથી,
સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવું અત્યંત મહત્વનું છે. આથી,
તમામ કર્મચારીઓ, સ્થાનિક નેતાઓ, સ્વયં સહાય જૂ થો,
સ્વયંસવે કો, યુવાનો, બિન સરકારી સંસ્થાઓ તથા અન્ય

કોરોના મહામારીના આ કાળમાં મહાત્મા ગાંધી
નરે ગા અમારા ગામ માટે આશનું કિરણ બન્યું, અને
મહામારીના પ્રવર્તમાન કાળમાં આ યોજના માટે તમામ
ગામવાસીઓએ આભાર માન્યો હતો અને સ્થાનિક
અધિકારીઓ તરફ પોતાની કૃ તજ્ઞતા વ્યક્ત કરી હતી.
કોવિડ-19 સ્થિતિનું વ્યસ્થાપન
નોવેલ કોરોન વાયરસ (કોવિડ-19)નો ઉત્પાત
ગામોમાં વહીવટતંત્ર માટે પડકાર બન્યો છે. આ મહામારી
એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિને ફે લાય છે જ્યારે કોવિડ-19
ભાગધારકો સાથેના સહયોગમાં પોસ્ટરો, નગારા પર દાંડી
પીટવી (ઢઢં રે ો), સમજ આપવી, વૉટ્સૅપ ગ્રુપ બનાવવા તથા
પ્રતિબંધક પગલાં અંગને ા રે કૉર્ડિંગ શૅર કરી દરે કે દરે ક
પરિવારમાં જાગરુકતા લાવવા તથા તેમના શિક્ષિત કરવાના
પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. ગામની એક એક વ્યક્તિ આંખો,
નાક અને મોઢાને સ્પર્શ કરવાનું ટાળે, વારંવાર હાથ ધએ
ુ ,
સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન તથા માસ્ક અને સેનિટાઈઝરનો
યોગ્ય ઉપયોગ જ ેવી કોવિડ-19 માર્ગદર્શિકાઓને અનસ
ુ રે .
શરુઆતના તબક્કામાં, લૉકડાઉનની માર્ગદર્શિકા બાબતે તથા
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કેસની સંખ્યા વધી તેમ, તુરંત
પરિણામ આપતાં ટેસ્ટિંગ મોટા પ્રમાણમાં
હાથ ધરવા એ અસરકારક સાધન છે અને
તેનાથી પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા સીમિત
કરી શકાય છે. આ ટેસ્ટનાં પરિણામોના
આધારે દરદીઓને ઓળખવામાં અને
તેમની સારવાર કરવામાં આવતી હતી.

મહામારી પ્રસાર પર નિયંત્રણ લાવવા માટે સ્વયં શિસ્ત,
પગેરું રાખવું તથા સતત નિરીક્ષણ કરવું અત્યંત આવશ્યક છે,
આથી બહારથી આવનાર દરે ક પ્રવાસીને હોમ આઈસોલેશનમાં
રાખવામાં આવતા હતા. સ્વાસ્થ્ય કાર્યકર્તાઓની મદદથી
સ્વયંસેવકો દ્વારા અનેક સર્વેક્ષણો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
કોવિડ-19 ઍપ, આરોગ્ય સેતુ દરે ક પરિવારના મોબાઈલ
ફોનમાં ઈન્સ્ટોલ કરાવવામાં આવી હતી. પોઝિટિવ ટેસ્ટ થયેલી
વ્યક્તિ અથવા ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતી વ્યક્તિના સંપર્કમાં કોઈ
આવ્યું હોય તો એ વિશે તેમને આ ઍપ સાવધ કરે છે.
વાયરસના પ્રસારને રોકવા માટે ગામમાં નિયમિત સાફસફાઈની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવતી હતી.
પોઝિટિવ કેસોને અલગ કરવા તથા તેમની સારવાર
માટે ક્વૉરે ન્ટાઈન માટેની કડક, અસરકારક અને માનવીય
વ્યવસ્થા અત્યંત આવશ્યક હોય છે. આથી, પ્રવાસી મજૂ રો
માટે તમામ આવશ્યક સુવિધાઓ સાથેના ક્વૉરે ન્ટાઈન
સેન્ટરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ક્વૉરે ન્ટાઈન લૉકેશન
ટ્કરે િંગ સિસ્ટમ ઍપ મોબાઈલમાં ઈન્સ્ટોલ કરવામાં આવી
હતી, જ ેથી ખાતરી રહે કે જ ે લોકોને ક્વૉરે ન્ટાઈન કરવામાં
આવ્યા છે તેઓ ઘરમાં જ રહે છે. કોરોના વાયરસ ટ્રીટમેન્ટ
એક્સીલરે શન પ્રોગ્રામ (સીએટીપી) ઍપના માધ્યમથી કૉન્ટેક્ટ
ટ્રેસિગ
ં ચીવટપૂર્વક હાથ ધરવામાં આવતું હતુ.ં તે અંતર્ગત
ચેપગ્રસ્તોના સીધા અને આડકતરા સંપર્કમાં આવેલાઓને
હોમ આઈસોલેશનમાં રાખવામાં આવ્યા હતા, જીઓ-ટૅગ
કરાયા હતા તથા પીએચસી ડૉક્ટરો અને સ્વાસ્થ્ય સંભાળ
કાર્યકર્તાઓ દ્વારા તેમનું નિયમિત નિરીક્ષણ કરવામાં આવતું
હતું.

લોકો, ગામના વરિષ્ઠ નાગરિકો, સ્વયં સહાય જૂ થો,
બિન સરકારી સંસ્થાઓ, યુવાનો, સફાઈ કામગારો, સ્વાસ્થ્ય
સંભાળ કર્મચારીઓના સક્રિય સહભાગમાં સાથી વિભાગના
કર્મચારીગણ દ્વારા અનેક સારા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા
હતા અને હજી પણ અમે ગામોમાં કોવિડ-19ના પ્રસારને
રોકવા માટેના અમારા પ્રયાસો જારી રાખ્યા છે.

“સુરક્ષાનું જો રાખશું ધ્યાન,
કામ કરવાનું થશે આસાન”
મેડિકલ માસ્ક કઈ
રીતે પહે રવો
સૌજન્યઃ ડબલ્યુએચઓ

ઘરે બનાવેલા ફરી ઉપયોગ કરી શકાય એવા ફે સ-કવર/માસ્ક તમામ સમયે પહે રી રાખો

યોગ્ય રીત

સૌજન્યઃ એમઓએચએફડબલ્યુ, ભારત સરકાર

ક્વૉરે ન્ટાઈન સિસ્ટમ બાબતે લોકો આંખ આડા કાન કરતા
હતા, પણ આગળ જતાં તેઓ પ્રેરિત થયા હતા.

જરૂરી ચીજોના પુરવઠા પર
સાતત્યપૂર્વક નજર રાખવામાં આવી
રહી હતી, જ ેથી તેમના ભાવમાં અનૈતિક
વધારાને નિયંત્રણમાં રાખી શકાય. સ્વયં
સહાય જૂ થો દ્વારા માસ્કના ઉત્પાદનનું
કામ ઉપાડી લેવામાં આવ્યું હતું અને
સરકારે ગામડાંમાંના દરે ક વ્યક્તિને માસ્કનું નિઃશુલ્ક વિતરણ
કર્યું હતું. દબાયેલા-કચડાયેલા વર્ગના લોકોને નિયમિત
આર્થિક સહાય, અત્યંત ગરીબ હોય તેને નિયમિત ભોજન
પહોંચાડવાના પ્રયાસોને પગલે મુશ્કેલ સમયમાં મહામારીની
સીધી અથવા આડકતરી અસરને ઓછામાં ઓછી કરવામાં
તથા લોકોને ટકાવી રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી

અયોગ્ય રીતો
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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કોવિડ-19 રોકવામાં ગ્રામ પંચાયતની પહે લ

- આરએસએન શર્મા*

“જ્યાં સુધી દવા નહીં ત્યાં સુધી ઢીલાશ નહીં”
(73મો સુધારો) કાયદો, 1992 પંચાયતી રાજ
બંધારણીય
સંસ્થાઓને બંધારણીય દરજ્જો આપે છે, સાથે જ

પંચાયતોને સત્તાસોંપણી અને જવાબદારીઓ પણ આપવામાં
આવી છે. ગ્રામ પંચાયતોને આર્થિક વિકાસ યોજનાઓ અને
સામાજિક ન્યાય ઉપરાંત બંધારણના અગિયારમાં પરિચ્છેદમાં
યાદીબદ્ધ કરે લા હૉસ્પિટલ સહિત, પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો
તથા દવાખાનાઓ ગામવાસીઓના સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપવા
સંબધ
ં ી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓના અમલીકરણ કરવા માટે સામર્થ્ય
પ્રદાન કરવામાં આવ્યું છે. ગ્રામ પંચાયત (સ્થાનિક સ્વરાજ્ય
સંસ્થાઓ)ની ભૂમિકા સ્થાનિક સમુદાયો સાથેની નિકટતાની
દૃષ્ટિએ ગામવાસીઓના સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે
મહત્ત્વની છે, તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોએ ગ્રામ
પંચાયતોના માધ્યમથી વિવિધ નિવારક અને રક્ષણાત્મક પગલાં
લીધાં છે, જ ેથી ગામવાસીઓનાં જીવનના રક્ષણ માટે આવશ્યક
પગલાંના અમલીકરણ માટે તેઓ સારી પેઠે ે તૈયાર હોય.

કોવિડ-19ને નિવારવા માટે ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા હાથ
ધરવામાં આવેલી વિશિષ્ટ કામગીરીમાં જાગરુકતા લાવવા
માટે આઈઈસી સામગ્રી વિકસાવવાનો સમાવેશ થાય છે. આ
કામમાં ગ્રામ પંચાયતો ગામમાં હૉર્ડિંગ્સ ઊભા કરવા, કોવિડ19ના સંદર્ભમાં શું કરવું અને શું ન કરવું એ વિશેના પોસ્ટર્સ/
ચોપાનિયાં સ્થાનિક ભાષાઓમાં તૈયાર કરવા વગેરે કામમાં

ત્રિપુરામાં જાહે ર હૉર્ડિંગ

સંકળાયેલી હતી નિવારક પગલાં વિશેના માહિતીપ્રદ
વિડિયોઝ વિકસાવવા ઉપરાંત માઈક અને સ્પીકર દ્વારા લોકો
વચ્ચે જાહે રાતો કરવા જ ેવી બાબતો સાથે પંચાયતો સંકળાયેલી
છે અને કોરોના વાયરસ સામે લડવા તથા તેના પ્રસારને રોકવા
માટે સામદુ ાયિક સ્તરની કામગીરી પ્ઝ
રે ન્ટેશન વિકસાવવા
જ ેવાં કાર્યો સાથે પણ તેઓ સંકળાયેલા હતા. લગભગ દરે ક
રાજ્યમાં ગ્રામ પંચાયતોએ પંચાયત ભવન અથવા સરકારી
શાળાઓ અથવા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તાર માંના માર્ગ જ ેવા
જાહે ર સ્થળોનો ઉપયોગ દીવાલો પરના લખાણ/ચિત્રો દ્વારા
લોકજાગૃતિ લાવવા માટે કર્યો હતો. પંચાયત વિસ્તારમાં
માહિતી બૉર્ડ પર માહિતીનું પ્રદર્શન બીજો માર્ગ હતો જ ેનો
ઉપયોગ લગભગ તમામ રાજ્યોની ગ્રામ પંચાયતોએ ગ્રામીણ
જનતામાં જાગરુકતા લાવવા માટે કર્યો હતો.
જાગરુકતા નિર્માણ કરવા ઉપરાંત મોટા ભાગના
રાજ્યોમાં ગ્રામ પંચાયતો કોવિડ-19 પર વધમ
ુ ાં વધુ ભાર મકુ ી
સામાન્ય સ્વચ્છતાનો પ્રસાર કરવા સાથે સંકળાયેલી હતી.

પશ્ચિમ બંગાળમાં લોકજાગૃતિ માટે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા મકુ વામાં આવેલું પોસ્ટર.
* સલાહકાર, પંચાયતી રાજ મંત્રાલય
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સ્થાનિક બજારોને રમતના મેદાનો તથા ખુલ્લા સ્થળો
જ ેવી મોકળી જગ્યામાં સ્થળાંતરિત કરવામાં પણ ગ્રામ

પંચાયતો સંકળાયેલી હતી, જ ેથી સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવી
શકાય. પંચાયત વિસ્તારની આસપાસ વાહનોની અવરજવર
ઘટાડવા માટે પંચાયતની સીમાઓ સીલ કરવાનું મહત્વનું
પગલું પણ પંચાયતોએ ઉપાડ્યું હતું કોરોનાના પ્રસારને
ઓછામાં ઓછો કરવાના અસરકાર પરિબળ તરીકે, ગામમાં
લોકોની અવરજવર પર નજર રાખવા માટે ગ્રામ પંચાયતોએ
ગામમાં સ્વયંસવે કોની નિમણૂકં કરી હતી છત્તીસગઢ જ ેવા
રાજ્યો બહારથી આવતા લોકો/પ્રવાસી મજૂ રોનું પગેરું
રાખવામાં સંકળાયેલા હતા, જ ેથી તેમના હોમ આઈસોલેશનમાં
મુકી શકાય. કોવિડ-19ના કાળમાં લેવાનાં નિવારક પગલાં વિશે
ઘરે ઘરે જઈ સમજાવવાની ઝુબ
ં શ
ે માં પંજાબ અને હરિયાણા
રાજ્યોમાં ગ્રામ પંચાયતોના મોટા ભાગના ચૂટં ાયેલા પ્રતિનિધિઓ
સંકળાયેલા હતા. ઉપરની બાબતો ઉપરાંત, સ્થાનિક સ્વરાજ્ય
સંસ્થાઓ દ્વારા જાહે ર પ્રસાર સિસ્ટમના માધ્યમથી જાહે રાતો
દ્વારા હાથ ધોવાના અભિયાન, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અભિયાન
તથા કોવિડ-19 પરની વિલેજ લેવલ ટાસ્ક ફૉર્સ (વીએલટીએફ)
ના માધ્યમથી લોકોની અવરજવર પર નજર રાખવી જ ેવાં
પગલાં લેવામાં આવ્યાં હતાં. આ બાબતની નોંધ મિઝોરમ
રાજ્ય દ્વારા વ્યાપકપણે લેવામાં આવી હતી.
કોરોનાવાયરસ સામે ગ્રામીણ ભારતમાં સુરક્ષા
વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં, આશા (એક્રિડિયેટડે સોશિયલ હૅ લ્થ
ઍક્ટિવિસ્ટ), એએનએમ (ઑક્ઝિલરી નર્સ મિડવાઈફ) અને
આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓએ મોટા ભાગના રાજ્યોમાં એટલી
જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. કોરોના યોદ્ધાઓ તરીકે
પોતાને ઓળખાવતા આ કાર્યકર્તાઓએ ગ્રામ પંચાયતોને

સેનિટેશન કમિટી સભ્યો કેરળ રાજ્યમાં

કોવિડ-19 સામેનાં મૂળભૂત પગલાં લેવા માટેની તૈયારીમાં
તથા તેમાં ગતિશીલતા લાવવામાં મદદ કરી હતી. ક્વૉરે ન્ટાઈન
હે ઠળ હોય એવા લોકોના ઘરોની મુલાકાત લેવી અને
મહત્વપૂર્ણ આંકડા એકત્ર કરવાનું કામ આ ઘાતક મહામારી
સામેના જગ
ં માં અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થયું હતું. કોવિડ19ના લક્ષણો તથા નિવારક પગલાં અંગે જાગરુકતા નિર્માણ
ઝુંબેશો હાથ ધરવામાં પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો, સ્થાનિક
સ્વાસ્થ્ય સ્વયંસેવકો, અને જિલ્લા પ્રશાસન સાથે નિકટતાથી
કામ કર્યું હતું. વધુમાં, તેમણે પ્રમાણભૂત માહિતી પૂરી પાડવા
સાથે ફૅ ક ન્યૂઝ વિશે પોલીસને જાણ કરી હતી અને સોશિયલ
મિડિયા પર ફરી રહે લી માહિતીની પ્રમાણભૂતતા ગ્રામ
પંચાયત સાથે ચકાસી લેવા સમુદાયના લોકોને પ્રોત્સાહિત
કર્યા હતા. ભારતમાં અંદાજ ે 9,00,000 આશા કાર્યકર્તાઓએ
સરકાર અને લોકો વચ્ચેના સેતુની ભૂમિકા ભજવી હતી.
આશા, એએમએમ અને આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓનું યોગદાન
કેટલાંક રાજ્યોમાં નોંધપાત્રપણે જોવા મળ્યું હતું, જ ેમ કે
કર્ણાટક- જ્યાં સરકારે ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો, આશા,
એએનએમ અને આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓ જ ેવા સ્થાનિક
સરકારી કાર્યકર્તાઓને કોરોનાવાયરસ મહામારી સામેના
પ્રયાસો પર દેખરે ખ રાખવા માટેની ગામ-સ્તરની ટાસ્ક
ફૉર્સમાં સમાવ્યાં હતાં. આ ટાસ્ક ફૉર્સને નોવેલ કોરોના
વાયરસ સંબંધી ખોટી માહિતી તથા ફૅ ક ન્યૂઝના પ્રસારને
રોકવા માટેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી અને
નોંધનીય છે કે, આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓને છ વર્ષથી નીચેની
વયના બાળકોને રાશન પહોંચાડવાની જવાબદારી સોંપવામાં
આવી હતી. આશા કાર્યકર્તાઓની મદદથી, પંચાયતોના
રહે વાસીઓના સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી પર નજર
રાખવાની કાળજી લેવામાં આવી હતી, જ ેથી કોવિડ-19ના
ચિહ્નો અને લક્ષણો પર ધ્યાન આપી શકાય, અને તેના નક્કી
કરે લા નિયમો અનુસાર આગળનાં પગલાં લઈ શકાય.
દિવસભરનાં કામ અને લેવામાં આવેલાં પગલાં અંગે દૈનિક
અહે વાલ ઍક્ઝિક્યુટિવ ઑફિસર અને તાલુકા સ્વાસ્થ્ય
અધિકારીને મોકલવામાં આવે એવી
વ્યવસ્થા ટાસ્ક ફૉર્સે બનાવી હતી.
એ જ રીતે, ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર
પ્રદેશ, મહારાષ્ ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ અને આંધ્ર
પ્રદેશ જ ેવાં રાજ્યોએ આશા તથા
એએનએમ કાર્યકર્તાઓને કોરોના
કન્ટેઈન્મેન્ટ ઝોનમાં ઘરે ઘરે જઈ
સૅમ્પલિંગનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.
આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં,
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ જ ેવાં રાજ્યોના લોકો કામગારો
તરીકે અન્ય રાજ્યોમાં જાય છે અને બહારથી પાછા આવેલા
આ મજૂ રોના ધસારાનું વ્યવસ્થાપનનું કામ પ્રસંશનીય ઢબે
પાર પાડવામાં આવ્યું જ ેના કારણે મહામારીને નિયંત્રિત
રાખવામાં મદદ મળી હતી.

કર્ણાટકના પંચાયત વિસ્તારમાંના પરિવારોની મુલાકાત લઈ રહે લી
આશા કાર્યકર્તાઓ

આવશ્યક પૂરક આહાર આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓની મદદથી
લોકોને પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો. બિહાર રાજ્યમાં
સામુદાયિક સ્વાસ્થ્ય માટેના કર્મચારીઓની વિશાળ સંખ્યાનો
ઉપયોગ વર્તમાન મહામારી દરમિયાન લોકો સુધી પહોંચવા
માટે કરાયો હતો. લગભગ તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત
પ્રદેશોમાં ગ્રામ પંચાયતના સ્તરે કોવિડ-19 અંગેની વિવિધ
કામગીરીઓ અને પ્રવૃત્તિઓના આરંભ તથા અમલીકરણ
માટે આશા, એએનએમ અને આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓને
ગામ સ્તરીય સમિતિઓના ભાગ બનાવવામાં આવ્યા હતા.
આ સમિતિ સભ્યોમાં પંચાયતના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ,
આશા કાર્યકર્તાઓ, આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓ, એએનએમ,
શાળાના શિક્ષકો, સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના પ્રતિનિધિઓ,
મહિલા સ્વયં સહાય જૂ થના નેતાઓ, ગ્રામ પંચાયત વિકાસ
અધિકારી વગેરેનો સમાવેશ કરાયો હતો.

કોવિડ-19ને કારણે બેરોજગાર થયેલા અને રઝળી
પડેલા હજારો પ્રવાસી મજૂ રોને લાભદાયી રોજગાર પૂરો
પાડવા માટે ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયે મનરે ગા
પ્રવૃત્તિઓને મંજૂરી આપી હતી. મંત્રાલયે પૂરી પાડેલી
માર્ગદર્શિકા અનુસાર મનરે ગા કાર્યોને અમલમાં મુકવામાં
ગ્રામ પંચાયતોની ભૂમિકા આગળ પડતી રહી હતી. જળ
સંચય તથા સિંચાઈ પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓને મનરે ગા
ગતિવિધિઓના અમલીકરણ માટે ફે સ માસ્ક પહે રી ને તથા
સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું પાલન કરી પાર પાડવા
પર માર્ગદર્શિકામાં ભાર આપવામાં આવ્યો છે. કોવિડ-19ને
કારણે લાદવામાં આવેલા લૉકડાઉનને કારણે જ ે લોકોએ
પોતાની આજીવિકા ગુમાવી છે તેમને મનરે ગાનાં કાર્યોના
અમલીકરણથી મોટા ભાગે મદદ મળી છે. માર્ગદર્શિકાના
પરિણામે અને રાજ્ય સરકારોના નિર્દેશો અનુસાર, અનેક
ગ્રામ પંચાયતોએ ભૂમિ વિનાના ગ્રામીણ ગરીબો તથા પ્રવાસી
મજૂ રોને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં જોડવા માટે પહે લ કરી છે. આ
દિશામાં, પુડ્ચ
ડુ ૅરીએ મનરે ગા હે ઠળ 20મી એપ્રિલ, 2020થી
કામ શરુ કરી પહે લું પગલું લીધું હતું, તેમાં સૌથી વધુ ભાર
ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે આવક ઊભી કરવા પર આપવામાં
આવ્યો હતો. કોવિડ મહામારીના કાળ દરમિયાન મનરે ગાનાં
કામનાં અમલીકરણે અનેક પ્રવાસી મજૂ રો જ ેઓ પ્રથમ
વખતના જૉબ-કાર્ડધારકો છે તેમને વળતર આપનારો
રોજગાર પૂરો પાડ્યો છે. દુકાળ અધોમુખ તેલંગણના મેડક
જિલ્લાના ગામવાસીઓએ મનરે ગા કામમાં સહભાગી થવામાં
શિસ્તનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.

ગામના સ્તરે આઈસોલેશન સેન્ટર ઊભા કરવામાં
ગ્રામ પંચાયતોએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. 21 રાજ્યો/
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને આવરી લેતા કુ લ 37.546 આઈસોલેશન
સેન્ટરો ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા. આઈસોલેશન સેન્ટર
માટેની વ્યવસ્થા પંચાયત ઈમારતો અથવા સરકારી શાળાઓ
ઉપરોક્ત બાબતથી એ તો પુરવાર થાય છે કે,
અથવા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તાર હે ઠળ આવતી ઉપલબ્ધ હોય
લગભગ તમામ રાજ્યો તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ગ્રામ
એવી અન્ય સરકારી ઈમારતોમાં કરવામાં આવી હતી.
પંચાયતોએ રાજ્ય તથા કેન્દ્ર સરકારના નિર્દેશો મુજબ
દેશના વિવિધ ભાગમાં અટવાયેલા પ્રવાસી મજૂ રો મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. પંચાયત વિસ્તારમાં વિવિધ
માટે પહે લ લેતાં, અનેક રાજ્યો તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંની કાર્યો હાથ ધરવા માટે તમામ ગ્રામ પંચાયતોને આપવામાં
ગ્રામ પંચાયતોએ, પ્રવાસી મજૂ રો માટે ગ્રામ પંચાયત આવેલા નિયમિત માર્ગદર્શન અને સહાયે, પંચાયતના
વિસ્તારોમાં જ ક્વૉરે ન્ટાઈન સેવાઓ તથા નિયમિત ધોરણે રહે વાસીઓમાં સ્વાસ્થ્ય, સરુ ક્ષા, જાગરુકતા, દિલાસો,
ુ ાકારીને પ્રોત્સાહન
રાશન વિતરણ કર્યું હતું, લૉકડાઉનના સમયગાળાના અંત અનકુ ૂળતા અથવા સામાજિક કે આર્થિક સખ
સુધી આ કામ ચાલ્યું હતું. ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, બિહાર, આપવામાં મહ્દઅંશે સકારાત્મક પરિણામ આપ્યાં છે.

“બે ગજનું અંતર, બહુ છે જરૂરી”
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કોવિડ-19 પ્રતિસાદઃ નાગ્ગરથી એક સફળતા ગાથા
- એસઆઈઆરડી હિમાચલ પ્રદેશ*

“કોરોના વાયરસ મહામારીના વર્તમાન તબક્કામાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અત્યંત આવશ્યક છે. તમને લાગતું હોય કે
બધું ઠીક છે અને મને કંઈ નહીં થાય, તો એ ખોટું છે. આવું કરીને તમે, તમે તમારી જાતને તથા તમારા પ્રિયજનોને
પણ અન્યાય કરી રહ્યા છો.” - નરે ન્દ્ર મોદી, ભારતના વડા પ્રધાન
સામે કોઈ દલીલ થઈ શકે
એવાસ્વિકતા
નહીં કે કોવિડ-19 બીમારીએ વિશ્વને

ઘૂંટણિયે લાવી મુક્યું છે. અદ્યતન સ્વાસ્થ્યસંભાળ
તંત્ર ધરાવતાં વિકસિત દેશો પણ મહામારીને
કારણે હચમચી ગયા છે. કુ લ્લુ ખીણના સૌથી
જૂ ના કસબા નાગ્ગર ગ્રામ પંચાયતે કોવિડ-19
સામેના જગ
ં ના વ્યવસ્થાપનમાં મેળવેલી
સફળતાની ગાથા અહીં વહેં ચીએ છીએ.
પડકાર
નાગ્ગર તેની વસ્તી સંબંધી લાક્ષણિકતાને
પગલે સંભવિત હૉટસ્પૉટ હતું, કેમ કે અહીંની
વસ્તીમાંના મોટા ભાગના લોકો રાજ્યની બહાર રહે તા હતા
અને કેટલાક તો વિદેશની ભૂમિ પર પણ વસ્યા હતા.
શરુઆતમાં કોવિડ-19નો ફટકો ભારતને પડ્યો ત્યારે સરકારે
તરત જ લૉકડાઉનની જાહે રાત કરી અને તેનું અક્ષરસઃ
પાલન કરાયું હતું બહારથી પંચાયતમાં પ્રવેશતાં લોકોને
સત્તાવાળાઓ દ્વારા ક્વૉરે ન્ટાઈન સેન્ટર જાહે ર કરાયેલી
સરકારી ઈમારતોમાં ક્વૉરે ન્ટાઈન કરાયા હતા. બહારથી
આવનારાઓની સંખ્યા મોટી હતી, પણ ગ્રામ પંચાયત, ગામ

વીએલસી દ્વારા જાગરુકતા નિર્માણ

સ્તરની સમિતિઓ અને સ્વાસ્થ્ય કાર્યકર્તાઓ દ્વારા આ બધું
બહુ સારી રીતે સાચવી લેવાયું હતું. બહુ લાંબા સમય સુધી
આખા કુ લ્લુ જિલ્લામાં કોવિડ-19નો એકેય કેસ નોંધાયો
નહોતો.
લૉકડાઉનના અંત બાદ અને કુ લ્લુ ખીણમાં
સફરજનની મોસમની શરુઆતમાં, તમામ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ
પાટે ચડી ત્યારે નાગ્ગર પંચાયતે ખેત મજૂ રોનો મોટો ધસારો
જોયો. નાગ્ગર નજીકના પતલીકુ હલ વિસ્તારમાં કોવિડ-19ના
પ્રસારની શક્યતાઓ વધુ હતી. ગ્રામ પંચાયત નાગ્ગરમાં
કોવિડ-19ના 53 કેસો નોંધાયા હતા, ડેવલપમેન્ટ બ્લૉક
નાગ્ગરમાં સર્વોચ્ચ કેસ.
પહે લોઃ

સ્વાસ્થ્ય ટીમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલું મેડિકલ ચૅકઅપ

આમ છતાં, રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઝડપી પ્રતિસાદને
કારણે બીમારીનો સામુદાયિક ફે લાવો (કૉમ્યુનિટી સ્પ્રૅડ)
રોકવામાં સફળતા મળી હતી. સ્વાસ્થ્ય વ્યાવસાયિકોની
નિઃસ્વાર્થ સેવાઓને કારણે અસરગ્રસ્તો અને ક્વૉરે ન્ટાઈન
કરવામાં આવેલા લોકોને આવશ્યક સારવાર પૂરી પાડવામાં
મદદ મળી હતી. પોલીસ ખાતાએ સફળતાપૂર્વક લૉકડાઉન
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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•

•
બજારોમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવું

મહિલા મંડળો માસ્ક બનાવવાના અને વિતરણનાં
કામ સાથે સંકળાયેલાં હતાં
ગ્રામ સ્તરીય સમિતિઓ બનાવવા માટે સ્થાનિક
લોકોનો સહભાગ અને ક્વૉરે ન્ટાઈન હે ઠળના
લોકોની સંપૂર્ણ સાર-સંભાળ લેવાની જવાબદારી
આ સમિતિઓને સોંપવામાં આવી હતી, આ માટે
તેમને જરૂરી ચીજવસ્તુઓ આપવામાં આવી હતી
જ ેથી તેઓ હોમ ક્વૉરે ન્ટાઈનમાં રહે લા લોકો પર
નજર રાખી શકે. ગ્રામ પંચાયત નાગ્ગરમાં 5
વીએલસી કાર્યરત હતા.
જ ે લોકો દરદીઓના સંપર્કમાં આવ્યા હોવાની શંકા
હતી તેમને ક્વૉરે ન્ટાઈન કરાયા હતા.
સફળ
કૃ ષિ/બાગાયતી પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર
હોવા છતાં અને બ્લૉકમાં કોવિડ પોઝિટિવ
કેસની સર્વોચ્ચ સંખ્યા હોવા છતાં સ્થાનિક
વસ્તીમાં કોવિડનો એક પણ કેસ નહોતો.
વાયરસને પ્રાથમિક તબક્કામાં જ
અટકાવવામાં આવ્યો હતો અને આર્થિક
પ્રવૃત્તિઓ પૂર્ણ વેગમાં હોવા છતાં
કૉમ્યુનિટી સ્પ્રૅડના તબક્કા સુધી પહોંચ્યો
નહોતો. મહામારીના કાળમાં પણ આ
અત્યંત સુંદર નગર ચમકતું રહ્યું હતું.

સ્વયં સહાય જૂ થો દ્વારા માસ્કનું વિતરણ

•

•
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ઑલ્ડ ફિલ્મ સ્ટુડિયો, રિવર સાઈટ કૅમ્પિંગ, સ્નૉ
ટ્નરૅ ્ચ રિસૉર્ટ જ ેવી હોટેલોનો ઉપયોગ કોવિડ પોઝિટિવ
લોકો માટે ક્વૉરે ન્ટાઈન સુવિધા તરીકે કરવામાં
આવ્યો હતો, જ્યાં તેમને આતિથ્ય સેવાઓ સાથે
મેડિકલ ઑફિસર અને આશા કાર્યકર્તાઓની મદદથી
નિયમિત તબીબી ચેકઅપ્સ હાથ ધરવામાં આવતા
હતા. ક્વૉરે ન્ટાઈન સારી રીતે પૂર્ણ થાય એ બાબતની
તકેદારી રાખવામાં પોલીસ કર્મચારીઓ જાગ્રત હતા.
સામાન્ય લોકોને આ બીમારીના જોખમો તથા
નિવારક પગલાં અંગે જણાવી જાગરુકતા નિર્માણ
કરવામાં આવી હતી. સ્વયં સહાય જૂ થો અને
સપ્ટેમ્બર 2020

કોવિડ યોગ્ય આ 15 વર્તણૂંકોને
આવો અનુસરીએઃ
શારીરિક સંપર્ક વગર
આવકાર આપો

શારીરિક અંતર
જાળવો

ફરી ઉપયોગમાં લઈ
શકાય એવા ફે સ કવર
અથવા માસ્કનો ઉપયોગ
કરો

આંખ, નાક અને મોંને
સ્પર્શ કરવાનું ટાળો

શ્વસન સંબંધી સ્વચ્છતા
જાળવો

વારં વાર અને સારી
રીતે હાથ ધુઓ

તંબાકુ , ખૈની વગેરે ન
ચાવો અથવા
જાહે રમાં ન થૂંકો

વારં વાર જે સપાટી પર
સ્પર્શ થતો હોય તેને
નિયમિતપણે સાફ કરો
અને જંતુરહિત કરો

કોઈનીય સાથે ભેદભાવ
ન રાખો

ભીડ ટાળો - સુરક્ષા
વધારો

કોવિડ-19 વિશેની
માહિતી વિશ્વસનીય
સાધનો પાસેથી મેળવો

કોઈપણ પૂછપરછ માટે નેશનલ
ટૉલ-ફ્રી હે લ્પલાઈન 1075
પર અથવા સ્ટેટ હે લ્પલાઈન
નંબર પર કૉલ કરો

બે ગજની દૂરી
(છ ફૂટ)

બિનજરૂરી પ્રવાસ ટાળો

ચકાસ્યા વગરની કે
નકારાત્મક માહિતી
ધરાવતી સોશિયલ મિડિયા
પૉસ્ટ્સ પ્રસારિત ન કરો

કોઈપણ પ્રકારની તાણ કે
અસ્વસ્થતા વર્તાય તો
મનોચિકિત્સકની સલાહ લો

સૌજન્યઃ એમઓએચએફડબલ્યુ, ભારત સરકાર

લાગુ કર્યો. કોવિડ-19 સામેના યુદ્ધમાં મળેલી સફળતા ત્રણ
પરિબળોને આભારી છેઃ મજબૂત ક્વૉરે ન્ટાઈન સિસ્ટમ,
જોખમ અંગે સ્પષ્ટ સંવાદ અને સમુદાયનો સહભાગ,
આક્રમક ટેસ્ટિંગ અને કૉન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ.

કોવિડ-19 સામેના જગ
ં માં એમએમપીએસનું અમલીકરણ
આંધ્ર પ્રદેશમાં

- એસઆઈઆરડી, આંધ્ર પ્રદેશ*

“સ્વચ્છતા અભિયાનને લોકો તરફથી વ્યાપક ટેકો મળ્યો છે. માત્ર સંકલ્પ ન રહે તા તે હવે સફળતા બનવાની દિશામાં
આગળ વધી રહ્યો છે. સ્વચ્છ ભારતના નિર્માણમાં લોકો આધાર અને યોગદાન આપી રહ્યા છે” - નરે ન્દ્ર મોદી, ભારતના
વડા પ્રધાન

મહામારીને કારણે આખા
કોવિડ-19
વિશ્વમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે

એ પૃષ્ઠભૂમિ પર, પંચાયતી રાજ
મંત્રાલય, ભારત સરકારે રાજ્ય
સરકારોના નિકટના સહયોગમાં વિવિધ
પહે લો હાથ ધરી હતી. બીમારીના
ફે લાવાને અટકાવવા માટે લૉકડાઉનની
શરતોનું ઉલ્લંઘન ન થાય તથા સોશિયલ
ડિસ્ટન્સિંગના નિયમો સ્વેચ્છાએ પાળવામાં આવે એ વાતની
તકેદારી રાખવા માટે રાજ્ય તથા જિલ્લા સત્તાવાળાઓ વચ્ચે
નિકટથી ચર્ચા અને માર્ગદર્શન જાળવવામાં આવ્યું હતું. આંધ્ર
પ્રદેશ સરકારે પાયલોટ પ્રોજ ેક્ટ ‘મનામ-મના પરિશુભ્રતા’નું
આયોજન કર્યું હતું. ગામના સચિવાલયનો કર્મચારી ગણ
અને ગામના સ્વયંસેવકોએ વિશાખાપટ્ટનમ જિલ્લામાંની
પેડાગાડી ગ્રામ પંચાયત, ચૌદુવાડા ગ્રામ પંચાયત અને
કારીવેની ગ્રામ પંચાયતમાં મોસમી બીમારીઓ રોકવાની
દિશામા સખત મહે નત કરી હતી.આના માટે ગામના દરે ક
ઘર અને ગલીમાં સફાઈ જાળવવા અંગે જાગરુકતા નિર્માણ
કરવામાં આવી હતી.
1. પેડાગડી ગ્રામ પંચાયત
ગામ/ ગ્રામ પંચાયત રુપરે ખા
વિશાખાપટ્ટનમ જિલ્લાના પેંડુર્થી મંડળમાં પેડાગડી
ગ્રામ પંચાયત સ્થિત છે અને 543 ઘરો સાથે અહીંની વસ્તી
આશરે બે હજાર જ ેટલી છે. ગામની સમગ્ર વસ્તી મોટા ભાગે
શાકભાજીની ખેતી, માછીમારી તથા ઓટો એને ટેક્સી
ચલાવવા જ ેવા સેવા ક્ષેત્રો પર નિર્ભર છે. આ ગામની અર્ધ
શહે રી પ્રકૃ તિ વધુ ને વધુ લોકોને વિશાખાપટ્ટનમ શહે ર તરફ
આજીવિકા સંબંધી પ્રવૃત્તિઓ માટે આકર્ષી રહી છે. કોરોના
મહામારીની પરિસ્થિતિમાં, ગામવાસીઓ, યુવાનો, ખાસ
કરીને મહિલા સ્વયં સહાય જૂ થનાં સભ્યો અને વધુ

ચોકસાઈપૂર્વક કહે વાનું થાય તો ગ્રીન એમ્બેસેડરોના ટેકાએ
કોરોના મહામારી સામે લડવામાં ચાવીરુપ ભૂમિકા ભજવી છે.
વિશેષ પગલાં અને નેતૃત્વઃ
મહામારીને પહોંચી વળવા, આંધ્ર પ્રદેશ સરકારે
એમએમપીએસ (મનમ મના પરિશુભ્રતા) નામનો પાયલોટ
પ્રોજ ેક્ટ એક મંડળ / બ્લૉકમાં બે ગ્રામ પંચાયતોમાં માનનીય
મુખ્ય પ્રધાન શ્રી. વાય એસ જગન મોહન રે ડ્ડી ગારુના સક્ષમ
નેતૃત્વમાં ગામમાં સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ જાળવવા
માટે શરુ કર્યો હતો.
એમએમપીએસનો મુખ્ય ધ્યેય ગામના લોકોમાં આશા
નિર્માણ કરવાનો હતો અને આ માટે તેમને લઈ પાણી, ગટર-

ભાગધારકોનું કાર્ય પ્રત્યે નિર્ધારણ

* પૂરક માહિતી એસઆઈઆરડી આંધ્ર પ્રદેશ
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આપવામાં આવ્યું હતું. આમ છતાં, કેટલાક લોકો સુધારાનાં
પગલાં તથા સમાજના યોગદાનને ફગાવી દે છે.
સુધારાનાં પગલાં અને સમાજનું યોગદાન.
સ્વચ્છ ભારત મિશનના આરંભ અનુસાર, આંધ્ર
પ્રદેશે ‘મનમ મના પરિશુભ્રતા’ નામનો પ્રતિષ્ઠિત પાયલોટ
પ્રોજ ેકટ દરે ક મંડળમાંથી બે ગ્રામ પંચાયતોની પસંદગી કરી
1320 ગ્રામ પંચાયતોમાં શરુ કર્યો હતો, તે અંતર્ગત પેંડુર્થી
મંડળની પેડાગુડી ગ્રામ પંચાયત પણ પાયલોટ ગ્રામ પંચાયત
તરીકે લેવામાં આવી હતી.
એમએમપીએસ વિશેની જાગરુકતા રે લી

વ્યવસ્થા અને કચરાની સમસ્યા જ ેવા મુદ્દાઓ ઉકેલવા માટે
સમિતિઓ બનાવવામાં આવી હતી અને મંડળ તથા
એમપીડીઓ, ઈઓઆરડી, પંચાયત રાજ અને
આરડબલ્યુએસ બંનેનો ઍન્જિનિયરિંગ સ્ટાફ તથા મંડળ
અને ગામના સ્તરના અન્ય કાર્યકરોનો સમાવેશ ધરાવતી
ટીમ ગામ ટાસ્ક ફૉર્સનો તેને ટેકો હતો.
એમએમપીએસે શરુઆતમાં ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન
હાથ ધરવાની યોજના ઘડી હતી, પછીથી નક્કી કરવામાં
આવ્યું કે ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્તિ (ઓડીએફ) અને ઓડીએફ
પ્લસ મધ્યસ્થીઓ જ ેમ કે સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામીણ ફે ઝટુને અનુરુપ ઘન કચરા અને પ્રવાહી કચરાના વ્યવસ્થાપનને
પણ અમલમાં મુક્વું.
મધ્યસ્થી પહે લાનું ચિત્રઃ
વ્યક્તિગત ઘર દીઠ શૌચાલયના બાંધકામ પહે લા
લોકો જાહે રમાં શૌચ માટે જતા હતા. જાગરુકતાનો અભાવ
તથા અન્ય પારંપારિક વિચારોને કારણે લોકો વ્યક્તિગત
સેનિટરી લેટરિનના બાંધકામમાં રસ ધરાવતા નથી. રહી
ગયેલા 135 પરિવારો માટે પરિવાર દીઠ વ્યક્તિગત
શૌચાલયોના બાંધકામ બાદ પણ કેટલાક લોકો ખુલ્લામાં
શૌચ માટે જતા હતા.

ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લાનિંગ રિવ્યુ કમિટી (ડીપીઆરસી)એ
મંડળ ટીમોને તથા ગામની પાણી તથા સફાઈ ટીમોને જિલ્લા
પ્રસાશનના માર્ગદર્શન અનુસાર લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવા માટે
ટેકો આપ્યો હતો.
દરે ક મંડળમાં બે ટાસ્ક ફૉર્સ ટીમો બનાવવામાં આવી
હતી, એક એમપીડીઓના નેતતૃ ્વ હે ઠળ અને બીજી
ઈઓઆરડીના વડપણ હે ઠળ અને સાથે અન્ય મંડળ તથા ગામ
સ્તરના એન્જિનિયરિંગ, આરડબલ્યુએસ તથા અન્ય ક્રિયાશીલ
અધિકારીઓ કાર્યકર્તાઓનો સમાવેશ પણ કરાયો હતો. આ
ટીમો ગામ સ્તરની ટીમોને સંસ્કરણ, પ્રવેશ બિંદુ પ્રવૃત્તિઓ જ ેમ
કે ગટરની સફાઈ, કાટમાળ હટાવવો, સ્ટ્રીટ લાઈટિગ
ં અને
ે
ેવાં
પાણી સંબધિ
ં ત મુદ્દાઓ વગેર જ તમામ પાસાંમાં ટેકો આપશે.
ભાગધારકો માટે સંસ્કરણ કાર્યક્રમ
સ્વયં સહાય જૂ થનાં સભ્યો, યુવાનો, પંચાયતી રાજ
સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ, ગામના સ્વયંસવે કો તથા ઘરના
પરિવાર સભ્યો માટે જિલ્લા તથા મંડળ ટાસ્ક ફૉર્સ ટીમો સાથે
સંસ્કરણ અને જાગરુકતા કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવ્યાં હતાં.
આંધ્ર પ્રદેશમાં વ્યક્તિગત પરિવારના ઘરઆંગણા
સુધી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે 50 પરિવારો દીઠ ગ્રામ
સ્વયંસેવકોને ગોઠવવામાં આવ્યા હતા. સ્વયંસેવકો સાથે ગામ

યોગ્ય ગટર-વ્યવસ્થાનો અભાવ તથા સીસી રોડને
કારણે મલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ટાઈફોઈડનું કારણ બનતા મચ્છરોના
સ્રોત વધારવાનું તથા ડાયેરિયા જ ેવી અન્ય બીમારીઓ વધી
રહી હતી.
કેટલાક લોકો પોતાના ઘરની આગળ કે પાછળના
ભાગમાં કચરો ફેં કતા હતા. ગામમાં ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન
શૅડના બાંધકામ બાદ, ભીના તથા સૂકા બંને કચરાના
વ્યવસ્થાપન બાબતે વિવિધ ભાગધારકોને પ્રશિક્ષણ
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ગ્રીન એમ્બેસેડરો તથા સ્વયંસેવકો વચ્ચે એચડબલ્યુએમ શૅડમાં બેઠક

લોકો મૂળમાં (ઘરે ) જ કચરો અલગ કરીને આપે છે
અને આ કચરો ગ્રીન એમ્બેસેડર્સ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવે
છે અને ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન શૅડમાં મોકલવામાં આવે છે.

એસડબલ્યુએમ ખાડાઓમાં અળસિયાં છોડવામાં આવી રહ્યાં છે.

તેનો કચરો અને ગામની ગલીઓના કારણે પડેલો કચરો.
પંચાયતી રાજ સંસ્થાના સભ્યો, સરકારી કાર્યકર્તાઓ અને
ગામના વરિષ્ઠો ધરાવતી 10 સભ્યોની પાણી તથા સફાઈ
ટીમો બનાવવામાં આવી છે.

ગ્રામ પંચાયતોમાં એમએમપીએસના અમલીકરણને
કારણે, કોવિડ પોઝિટિવ કેસો બહુ ઓછા હતા (10ની નીચે).
આમાંના મોટા ભાગના બહારથી આવ્યા હતા અને એકને
બાદ કરતા અન્યોને નેગેટિવ રિપોર્ટ સાથે રજા આપવામાં
આવી હતી.
ડિસેમ્બર, 2020ના અંત સુધીમાં પેડાગડી ગ્રામ
પંચાયત ઓડીએફ ગામ તરીકે જાહે રાત કરવાની યોજના
ધરાવે છે, આમાં સમિતિ, સ્વયં સહાય જૂ થનાં સભ્યો,
સ્વયંસેવકો અને ખાસ કરીને ગામવાસીઓનો આમાં સૌથી
મોટો ફાળો છે.

મંડળ ટાસ્ક ફૉર્સ ટીમ સભ્યોની દેખરે ખ હે ઠળ
હાલ ચાલી રહે લી પ્રવૃત્તિઓને ચાલુ રાખી ઓડીએફ
સ્વયંસેવકો સાથે ગામ સ્તરીય સમિતિએ વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા
પ્લસ પ્રવૃત્તિઓને ટકાવી રાખવા આખું ગામ પ્રતિબદ્ધ છે.
શૌચાલય, ભીના તથા સૂકા કચરાનું વિઘટન, ઘરે ઘરે જઈ
કચરો એકઠો કરવો તથા પોતાના સ્વચ્છતા સંબંધી અન્ય
આંધ્ર પ્રદેશ સરકારે ગામ સચિવાલય તંત્રની સ્થાપના
પરિસ્થિતિઓ જાળવવી જ ેથી મચ્છરો સાથે સંકળાયેલી કરી છે, જ ેમાં વિવિધ વિભાગો માટે 10થી 12 ફંક્શનલ
બીમારીઓ અને કોવિડ મહામારી સામે લડી શકાય.
આસિસ્ટન્ટ્સ ગામ સ્તરે કામ કરી રહ્યા છે, જ ેથી ગામવાસીઓની
ઘરે ઘરે જઈ કચરો એકત્ર કરવા માટે સમિતિએ સમસ્યાઓનો નિકાલ માનવકલાકો વેડફ્યા વિના તેમના ગામમાં
દિવસ દીઠ રૂ. 2/- એકઠા કરવાનો તથા આ અંગે ઘરોમાં જ આવે. આમ સચિવાલયમના કર્મચારીઓના ટેકાથી,
જાગરુકતા લાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આઈઈસી તથા સ્વયંસવે કો અને ગામવાસીઓના સહયોગથી વર્તમાનમાં ચાલી
ક્ષમતા નિર્માણ સંબંધી આ તમામ પ્રવૃત્તિઓને સ્વચ્છ આંધ્ર રહે લી પ્રવૃત્તિઓને જારી રાખી ડિસેમ્બર-2020ના અંત સુધીમાં
ઓડીએફ પ્લસ સ્તરને પ્રાપ્ત કરાશે
કૉર્પોરે શને આર્થિક આધાર આપ્યો હતો.
પેડાગડી ગ્રામ પંચાયતમાં અમલમાં મુકવામાં આવેલા
ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે શૅડ પહે લેથી જ
બાંધેલું હતું અને તેમાં કચરાને છૂ ટો પાડવાનું તથા વર્મિ મના ગ્રામમ મના પરિશુભ્રતા (એમએમપીએસ)ના પગલાની
ક્મ્પોસ્ટ કામ થાય છે.
અસર કોવિડ મહામારી સામેના જગ
ં માં પણ જોવા મળી.
આ આખી પ્રવૃત્તિની સમીક્ષા મંડળ ટાસ્ક ફૉર્સ ટીમ, આંધ્ર પ્રદેશ સરકાર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા અને
ડીપીઆરસી ટીમ, સીઈઓ - જિલ્લા પરિષદ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્વયંસેવકો દ્વારા વિતરીત કરવામાં આવેલા માસ્ક પહે રેલા
પંચાયત અધિકારી તથા પંચાયતી રાજ કમિશનર તથા લોકો આંધ્ર પ્રદેશમાં સ્વયંસેવક તંત્ર છે, ગામમાં પાંચ વખત
સ્વચ્છ આંધ્ર કૉર્પોરે શનના એમડી દ્વારા દૈનિક ધોરણે
કરવામાં આવતી હતી.

સ્વયંસેવકો દ્વારા દરે ક પરિવારને ત્રણ માસ્ક
વહેં ચવામાં આવ્યા હતા, જ ે સરકાર દ્વારા પુરા પાડવામાં
આવ્યા હતા.
મધ્યસ્થીને કારણે/ બાદ ગામો / સમુદાયોમાં આવેલાં
પરિણામો/ પરિવર્તનોઃ
બહાર શૌચ માટે જવાને બદલે લોકો ઘરમાંના
શૌચાલયનો ઉપયોગ કરતા થયા.

ગ્રીન એમ્બેસેડરોનું સન્માન

ગ્રામોદય સંકલ્પ

35

તાવ સર્વેક્ષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને લક્ષણો ધરાવતા
ચૌદુવડા ગામ આગળની તરફ પગલાં લઈ રહ્યું છે
તથા લક્ષણો વિનાના કેસ ઓળખી કાઢવામાં આવ્યા બાદ અને ભવિષ્યમાં તે ભારતમાં પ્રેરણાદાયક ગામ બનશે.
મેડિકલ નિષ્ણાંતો દ્વારા તેમનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું
જિલ્લાના 34 મંડળોમાં 920 પંચાયતો છે. આમાંથી,
અને તેમને હોમ આઈસોલેશન અથવા કોવિડ કેર સેન્ટરમાં
68 પંચાયતોની પસંદગી ‘મનમ-મના પરિશુભ્રતા' પાયલોટ
મોકલવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. જરૂર પડે તો,
પ્રોજ ેક્ટ માટે થઈ છે.
તેમને કોવિડની સારવાર માટે સૂચવવામાં આવેલી
હૉસ્પિટલોમાં પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા. ભારત સરકાર
આ પંચાયતમાં રહે તા પરિવારો પાસેથી ઘર દીઠ
રોજના રૂ. 2 અથવા દર મહિને રૂ. 60 લેવામાં આવે છે, આ
રકમ ગામના સ્વયંસેવકો અને ગામના વરિષ્ઠોનાં નામે
ખોલવામાં આવેલાં બૅન્ક ખાતાંમાં જમા કરાવવામાં આવે છે.
સફાઈ-પગલાં માટેના ગ્રીન એમ્બેસેડરોને રૂ. 6,000નો
પગાર ચૂકવવામાં આવશે. ભંડોળનો ઉપયોગ સફાઈ
ઉપકરણ તથા વાહનની જાળવણી માટે કરવામાં આવશે. આ
બાબત વિશે લોકોમાં જાગરુકતા નિર્માણ કરવાની જવાબદારી
ક્ષેત્રીય સત્તાવાળાઓ, પસંદ કરે લા ગામ સચિવાલય
અધિકારીઓ અને સ્વયંસેવકોને સોંપવામાં આવી છે.
ગ્રામ પંચાયત (પેડાગડી)ના નાગરિકો માટે જાગરુકતા કાર્યક્રમ

પીવાનું સ્વચ્છ પાણી અને માનવ મળમૂત્ર અને ગંદા
ં ત સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્યને લગતી
પાણીની યોગ્ય પ્રક્રિયા સંબધિ
ે ન). માનવનો
પરિસ્થિતિઓ એટલે સફાઈ-પગલાં (સેનિટશ
મળ સાથેનો સંપર્ક રોકવો એ સફાઈ-પગલાંનો હિસ્સો છે, એ
જ રીતે સાબથ
ુ ી હાથ ધોવા પણ તેનો ભાગ છે. સફાઈ-પગલાં
તંત્રનો ધ્યેય સાફ વાતાવરણ પૂરું પાડી રોગોના સંક્રમણ, ખાસ
તો મળ-મૂત્રથી તથા મૌખિક માર્ગે રોકી માનવ સ્વાસ્થ્યનું
રક્ષણ કરવાનો હોય છે. દાખલા તરીકે, બાળકોમાં કુ પોષણ
જિલ્લા પ્રસાશન, મંડળ પરિષદ ડેવલપમેન્ટ ઑફિસર, અને અટકેલા વિકાસનું મખુ ્ય કારણ ડાયેરિયા (અતિસાર) છે,
ગ્રામીણ વિભાગે અંતરાયોને દૂર કરવામાં ટેકો આપ્યો હતો આ સમસ્યાને યોગ્ય સફાઈ-પગલાંના માધ્યમથી ઘટાડી શકાય
અને ગામ સચિવાલયનો કર્મચારીગણે પણ એમએમપીએસના છે. જ ે સમદુ ાયમાં સફાઈ-પગલાંનું સ્તર નીચું હોય છે ત્યાં
અન્ય અનેક બીમારીઓ બહુ આસાનીથી ફે લાય છે.
ધ્યેયોને પ્રાપ્ત કરવામાં સક્રિય સહભાગ લીધો હતો.

દ્વારા સમયાંતરે સૂચવવામાં આવેલા સોશિયલ ડિસ્ટન્સગ
િં નું
પણ તેઓ પાલન કરે છે. અત્યાર સુધીમાં, આઠ કેસ નોંધવામાં
આવ્યા હતા અને આઠમાંથી સાત કોવિડ દરદીઓને રજા
આપવામાં આવી છે અને તેમાંના પાંચ તો ગામની બહારથી
આવ્યા હતા. સ્વયંસેવકો, વીડબલ્યુએસસીના સભ્યો તથા
ગ્રીન એમ્બેસેડરોના ટેકાથી ઓડીએફ પ્લસ પ્રાપ્ત કરવાનું
તથા તેને લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખવાનું શક્ય બનશે.

સમુદાયમાં પણ સાફ-સફાઈ- સ્વચ્છતાનું મહત્વ પણ
2. ચૌદુવાડા ગ્રામ પંયાચતમાં એમએમપીએસ આધારિત
એટલું જ છે જ ેટલું વ્યક્તિઓમાં અને પરિવારોમાં હોય છે.
જાગરુકતા કાર્યક્રમ
સફાઈ-પગલાંનો અર્થ થાય છે સ્વચ્છ અને સુરક્ષિત
ચૌદુવાડા ગામ રુપરે ખા
આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્યના કે. કોટાપાડુ મંડળમાં આવતા
ગામ ચૌદુવાડાની જનસંખ્યા 8,251 છે. તે આંધ્ર ક્ષેત્રમાં
આવે છે. વિશાખાપટ્ટનમના જિલ્લા મુખ્યાલયથી 50 કિ.મી.
ના અંતરે આ ગામ સ્થિત છે.
તેની ઉત્તરે દેવરારાપલ્લી મંડળ છે, પૂર્વે સબ્બાવરમ
મંડળ છે, દક્ષિણે ચોદાવરમ મંડળ છે અને પશ્ચિમ તરફ
ચોદાવરમ મંડળ સ્થિત છે. અનકાપલ્લી અને વિશાખાપટ્ટનમ
આ બે ચૌદુવડાની નિકટના શહે રો છે.
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એસડબલ્યુપીસી શૅડનું ઉદઘાટન કરી રહે લા ધારાસભ્ય,
શ્રી. બુદી મુત્યાલા નાયડુ ગારુ

શૌચાલયોનો ઉપયોગ કરી, જળસ્રોતોને સાફ રાખી, તથ
કચરાનો નિકાલ સલામત રીતે લાવી જાહે ર સ્વચ્છતા
જાળવવી. નબળાં સફાઈ પગલાંને કારણે મોટા પ્રમાણમાં
બિનજરૂરી માંદગી અને મૃત્યુ સર્જાય છે.

ડીએલપીઓ ગારુ દ્વારા ગ્રીન એમ્બેસેડરોનું સન્માન

આમ, ચૌદુવાડામાં ગ્રામ પંચાયત શૌચાલયોના અ. ગટર-વ્યવસ્થા
ઉપયોગ અને સ્વાસ્થ્ય પગલાં વિશે ગામવાસીઓમાં
ચૌદુવાડા ગામમાં મખુ ્યત્વે ગટર -વ્યવસ્થાની સમસ્યા
જાગરુકતા નિર્માણ કરી રહી છે.
હતી. ટાસ્ક ફૉર્સના કેટલાક સભ્યોને ગટરની સફાઈનું કામ
દે
સચિવાયલય અધિકારીઓએ સફાઈ-પગલાંના મુદ્ સોંપવામાં આવ્યું હતું અને એમએમપીએસ કાર્યક્રમ હે ઠળ
જાગરુકતા નિર્માણ કરવા સાથે પીવાના પાણી, વૃક્ષારોપણ એકત્ર કરવામાં આવેલી રકમમાંથી કેટલાંક સાધનો ખરીદવામાં
અને પર્યાવરણના સફાઈ-પગલાં અંગે પણ જાગરુકતા આવે આવ્યાં હતાં. એ પછી ગટર-વ્યવસ્થા સંબધ
ં ી સમસ્યાઓ
એવાં પગલાં લીધાં છે. વધુમાં, ગ્રામ પંચાયતમાં અસ્તિત્વમાં સધ
ુ ારવામાં આવી હતી અને આ તસવીરોમાં અમારા
હોય એવી અન્ય સમસ્યાઓને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ સાથેના ચૌદુવાડાની ગટર-વ્યવસ્થામાં આવેલા ફે રફાર દેખાય છે.
સંકલનથી ઉકેલવામાં આવ્યા હતા.
બ. કચરાની સફાઈ
એમએમપીએસ કાર્યક્રમના ભાગ રુપે, ગ્રીન એમ્બેસેડર્સે
આ પહે લા અમારા ગામનો કચરો જાહે ર સ્થળોએ
દરરોજ રસ્તાની સફાઈ અને અઠવાડિયે એકવાર ગટરની
ઠાલવવામાં આવતો હતો. તેના કારણે ગામના લોકો વિવિધ
સફાઈ અને બિનજરૂરી ડાળીઓને કાપવા જ ેવાં કામ કર્યાં છે.
બીમારીઓથી પીડાતા હતા. હવે અમારા ગ્રીન એમ્બેસેડરો
દ્વારા કચરો એકત્ર કરવામાં આવે છે અને એસડબલ્યુપીસીના
શૅડમાં તેને જુ દો પાડવામાં આવે છે. આથી, ગામમાં ક્યાંય
કોઈ કચરો નથી અને એકત્ર કરવામાં આવેલો કચરો
ખાતરમાં પરિવર્તિત કરવામા આવે છે.
કોવિડ-19ના પ્રસારને રોકવા માટે હાથ ધરવામાં આવેલી
પ્રવૃત્તિઓઃ
સરકારે ગ્રીન એમ્બેસેડરોને સફાઈ સાધનોની કિટ તથા
રિક્ષાઓ આપી હતી તથા ભીનો અને સૂકો કચરો કઈ રીતે
એકઠો કરવાનો છે એ અંગે પણ તેમને સમજાવવામાં આવ્યું હતુ.ં

ચૌદુવાડા ગ્રામ પંચાયતના સ્તરે વિવિધ પહે લો હાથ

એમએમપીએસ કાર્યક્રમનાં પરિણામોઃ
ચૌદુવાડા ગ્રામ પંચાયતમાં, ગામને સાફ કરવા તથા
ટાસ્ક ફૉર્સ ટીમોને કામ સોંપી તરત જ સમસ્યાઓ ઉકેલવા
માટે એમએમપીએસ (એમઓયુ) પર આધારિત વિવિધ
કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. પરિવર્તન આવ્યું છે એના
પુરાવા તરીકે નીચે કેટલાંક ઉદાહરણો રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે.

કોવિડ-19 પોઝિટિવ દરદીને કોવિડ સેન્ટરમાં સ્થળાંતરિત કરાઈ રહ્યા છે.
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ધરવામાં આવી હતી, જ ેનું અનુકરણ અન્યો શ્રેષ્ઠ વ્યવહારના
ઉદાહરણ તરીકે કરી શકે છે. તેમાંના કેટલાક છે ગામના લોકોમાં જાગરુકતા નિર્માણ કરવી.
મૂળભૂત સ્તરે લોકોને માહિતી આપવા માટે સર્વત્ર
પોસ્ટરો મુકવામાં આવ્યા હતા. નિયમિત સફાઈ કામગીરી
હાથ ધરવામાં આવતી હતી, કે.કોટાપાડુ મંડળની ચૌદુવાડા
ગ્રામ પંચાયતના રસ્તાઓ પર બ્લિચિંગ અને સૉડિયમ
હાઈપોક્લૉરાઈટનો છટં કાવ કરવામાં આવ્યો હતો.
ગ્રામ પંચાયતના સ્વયંસેવકો દ્વારા ફૅ સ માસ્કનું
વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને પોતાની આંખો, નાક અને
મોંને સ્પર્શ ન કરવાની તથા વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવાની
અને વ્યક્તિગત અંતર જાળવવાની સૂચના ગામવાસીઓને
આપવામાં આવી હતી. ગામમાં કોવિડ-19 પોઝિટિવ
આવનારા લોકોને 108 એમ્બ્યુલન્સથી સુરક્ષિતપણે કોવિડ
સેન્ટરમાં પહોંચાડવામાં આવતા અને કન્ટેન્મેન્ટ ઝોનને
સંપૂર્ણપણે સેનિટાઈઝ કરવામાં આવતો.

જનસંખ્યાઃ
કારિવેનાની સ્થાનિક ભાષા તેલગુ છે. કારિવેના ગામની
કુ લ વસ્તી 4897 છે અને ઘરોની સંખ્યા 1230 છે. મહિલાઓની
વસ્તી 50.54 ટકા છે. ગામનો સાક્ષરતા દર 64.82 ટકા છે
અને મહિલાઓમાં સાક્ષરતાનો દર 54.02 ટકા છે.

કુર્નૂલ જિલ્લાના 54 મંડળોમાં 921 ગ્રામ પંચાયતો છે.
આમાંથી, 108 પંચાયતોની પસંદગી ‘મનમ-મના પરિશુભ્રતા'
3. કારિવેના ગ્રામ પંયાચતમાં એમએમપીએસ પાયલોટ પ્રોજ ેક્ટ માટે કરવામાં આવી છે.
આધારિત જાગરુકતા કાર્યક્રમ
આ પંચાયતમાં રહે તા પરિવારો પાસેથી ઘર દીઠ
આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્યના કુર્નૂલ જિલ્લાના આત્માકુ ર રોજના રૂ. 2 લેવામાં આવે છે. દર મહિને એકઠા કરવામાં
મંડળમાં કારિવેના ગામ આવેલું છે. તે જિલ્લા મુખ્યાલય આવેલા રૂ. 60 ગામના સ્વયંસવે કો અને ગામના વરિષ્ઠોનાં
કુર્નૂલથી 60 કિ.મી. પશ્ચિમ તરફ સ્થિત છે. તેની ઉત્તરે નામે ખોલવામાં આવેલાં બૅન્ક ખાતાંમાં જમા કરાવવામાં આવે
આત્માકુ ર મંડળ છે, પૂર્વે પામુલાપાડુ મંડળ છે, દક્ષિણે છે. સફાઈ-પગલાં માટેના ગ્રીન એમ્બેસેડરોને રૂ. 6,000નો
પામુલાપાડુ મંડળ છે અને પશ્ચિમ તરફ કોઠાપલ્લી મંડળ પગાર ચૂકવવામાં આવશે. ભંડોળનો ઉપયોગ સફાઈ ઉપકરણ
છે. નરસિપટનમ, નંદયાલ અને કુર્નૂલ શહે રો કારિવેનાની તથા વાહનની જાળવણી માટે કરવામાં આવશે. આ બાબત
નજીક આવેલા છે. કારિવેના ગામ આગળની તરફ પગલાં વિશે લોકોમાં જાગરુકતા નિર્માણ કરવાની જવાબદારી ક્ષેત્રીય
લઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં તે ભારતમાં પ્રેરણાદાયક ગામ સત્તાવાળાઓ, પસંદ કરે લા ગામ સચિવાલય અધિકારીઓ
અને સ્વયંસેવકોને સોંપવામાં આવી છે.
બનશે
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ઉપર જણાવેલા બે ગામોની જ ેમ, કારિવેનાના
સંદર્ભમાં સફાઈ-પગલાંનો જાહે ર સ્વાસ્થ્ય પરિસ્થિતિમાં અર્થ
થાય છે પીવાનું સ્વચ્છ પાણી અને માનવ મળપાણીનો
સુરક્ષિત નિકાલ. મનમ-મના પરિશુભ્રતા કાર્યક્રમની
માર્ગદર્શિકાઓ અનુસાર ગામવાસીઓએ સાફ-સફાઈ પર
પૂરું ધ્યાન આપ્યું હતું. કોરોનાના પ્રસારને રોકવા માટે સાબુથી
હાથ ધોવા વિશે તથા આસપાસના પર્યાવરણને સાફ રાખી
અન્ય બીમારીઓથી કઈ રીતે બચી શકાય છે એ વિશે
જાગરુકતા નિર્માણ થાય એ માટે ગામવાસીઓએ પ્રયાસ કર્યા
હતા. કારિવેના ગ્રામ પંચાયતમાં, વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા સાથે
જાહે ર સ્વચ્છતાની પણ નોંધ લેવામાં આવી હતી. તે અંતર્ગત,
જળસ્રોતોનાં સફાઈ-પગલાં તથા ઘન કચરાના નિકાલ માટે
ુ ી હાથ
વિશેષ યોજનાઓ ઘડવામાં આવી હતી અને તેના પર અમલ નાક અને મોંને સ્પર્શ ન કરવાની તથા વારંવાર સાબથ
ધોવાની તથા વ્યક્તિગત અંતર જાળવવાની સૂચના
કરવામાં આવ્યો હતો.
ગામવાસીઓને આપવામાં આવી હતી. અમારા ગામની
ઉપરની તસવીરમાં, ગામ સચિવાયલયના કર્મચારીઓ
કેટલીક સખાવતી સંસ્થાઓ અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓએ
લોકોમાં પોતાની આસપાસના પરિસરને સ્વચ્છ રાખવા અંગે
ગામવાસીઓમાં માસ્કનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કર્યું હતું.
તથા ઓડીએફ પ્લસ ગામ માટે શૌચાલયના ઉપયોગ અંગે
જાગરુકતા લાવી રહ્યા છે.
ક) આત્માકુ ર મંડળના કારિવેના ગામના સચિવાલયના
કર્મચારીગણ દ્વારા નિઃશુલ્ક રાશનનું વિતરણ થઈ રહ્યું છે.
કારિવેના પંચાયતના સ્તરે અનેક પહે લો હાથ
ધરવામાં આવી હતી, જ ેનું અનુકરણ અન્યો શ્રેષ્ઠ વ્યવહારના
ડ) સચિવાલયમ સ્વાસ્થ્ય ટીમ સતત ગામવાસીઓના
ઉદાહરણ તરીકે કરી શકે છે. તેમાંના કેટલાક છેઃ
સ્વાસ્થ્ય પર દેખરે ખ રાખી રહી છે, ક્ષયરોગ, કુ ષ્ઠરોગ અને
અ) ગામના લોકો વચ્ચે જાગરુકતા નિર્માણ કરવા અંધાપા સહિતની બીમારીઓ સાથે કામ પાડવામાં તેઓ
સોશિયલ મિડિયા વૉટ્સઍપ ગ્રુપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો અત્યંત સક્રિય છે. બાળકોની રોગપ્રતિરક્ષા તથા અન્ય મોસમી
હતો. મૂળભૂત સ્તરે લોકોને માહિતી આપવા માટે સર્વત્ર બીમારીઓ બાબતે અનેક આવશ્યક પગલાં તેમણે લીધાં
પોસ્ટરો મુકવામાં આવ્યા હતા. નિયમિત સફાઈ કામગીરી હતાં. ગામના સ્વાસ્થ્ય તંત્ર વિશે હવે ગામવાસીઓ અત્યંત
ુ છે, કેમ કે તેમને ઝડપી સ્વાસ્થ્ય સારવાર મળી રહે છે.
હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, રસ્તા પર બ્લિચિંગ અને ખશ

સૉડિયમ હાઈપોક્લૉરાઈટનો છટં કાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
બ) ગ્રામ પંચાયતના સ્વયંસવે કો દ્વારા નાગરિકોને ફૅ સ
માસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને પોતાની આંખો,

ઉપસંહારઃ
માનનીય મુખ્ય પ્રધાન શ્રી. વાય.એસ. જગન મોહન
રે ડ્ડી ગારુ દ્વારા શરુ કરવામાં આવેલો એમએમપીએસ
કાર્યક્રમ ગામોને સ્વચ્છ અને લીલાંછમ રાખે છે. તે ગામોને
સ્વસ્થ જીવન તરફ દોરી જાય છે. કોવિડ-19ની પરિસ્થિતિમાં
આ કાર્યક્રમ ખૂબ જ મદદરૂપ થયો હતો. અન્ય ગામોની
સરખામણીમાં કોરોનાના ઓછા પોઝિટિવ કેસ મળવા
પાછળનું એક મુખ્ય કારણ આ કાર્યક્રમ પણ હતો. અંતે, આ
સતત ચાલતી રહે નારી પ્રક્રિયા છે. લોકોમાં જાગરુકતા લાવવા
માટે આ એક સારી પહે લ છે.

“સુરક્ષાને આપણે આપીએ માન,
કરીએ કોવિડ સૈનિકોનું સન્માન”
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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કોરોના સામેના જગ
ં માં સરપંચનું સશક્તીકરણ ઑડિશા રાહ ચીંધે છે

- એસઆઈઆરડી ઓડિશા*
“સારું સ્વાસ્થ્ય અને સાફ-સફાઈ, લડીએ કોરોના સામે બરાબરની લડાઈ”
લના સમયમાં, જ્યારે આખું વિશ્વ કોરોના મહામારી
સામે જગ
ં લડવા માટે સખત સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે,
ત્યારે પરિસ્થિતિની ભીષણ જરૂરિયાોને પ્રતિસાદ આપવા
ભારત ગામોથી દેશની રાજધાની સુધી પૂર્ણપણે સજ્જ છે.
ઓડિશાની ગ્રામીણ લોકસંખ્યા સ્થાનિક પ્રશાસનના
સહયોગમાં કોરોના સામે લડવા માટે અદભુત સ્થિતિસ્થાપકતા
અને ધીરજ દાખવી રહી છે. આ દિશામાં, કોવિડ-19
મહામારી સામે લડવા ઉપરાંત ગામડાંમાં ક્વૉરે ન્ટાઈન લાગુ
કરવા માટે ઓડિશા રાજ્યએ ગ્રામ પંચાયતોના સરપંચોને
તેમના સંબંધિત અધિકારક્ષેત્રમાં જિલ્લા કલેક્ટરની સત્તાઓ
આપી હતી. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઍક્ટ, 2005ની કલમ 51 જ સરપંચ શ્રીમતી લિલિમા પ્રધાને ગામવાસીઓ સાથે મળીને
હે ઠળ તથા એપિડેમિક ઍક્ટ 1897 સાથે ઓડિશા કોવિડ-19 કોવિડ-19ને રોકવા માટે સક્રિય પગલાં લીધાં હતાં. તેઓ જૂ થ
કાનૂન, 2020 હે ઠળ લેવામાં આવેલા નિર્ણય દ્વારા ગ્રામ બનાવી ને તથા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમો પાળી લોકોને
પંચાયતોની ભૂમિકાને અધોરે ખિત કરવામાં આવી હતી. આ બીમારીના લક્ષણો તથા સુરક્ષિત રહે વા માટેના ઉકેલો વિશે
ઓડિશા રાજ્યના ગંજમ જિલ્લામાં નંદિકા, તિહિડી ભદ્રકમાં જાગરુક કરવા માટે ગામોમાં ફરી વળ્યાં હતાં. ચોપાનિયાં, ભીંત
ભાતપાડા, દેઓગઢ જિલ્લામાં નૌલીપાડા અને બાલાસોર ચિત્રો જ ેવી આઈઈસી સામગ્રીનો ઉપયોગ રાજ્યની બહારથી
જિલ્લાની પાખર એમ ચાર ગ્રામ પંચાયતોની સફળતા આવી રહે લા લોકોને 104 નંબર ડાયલ કરી તરત નોંધણી
ગાથાઓ કોવિડ-19 મહામારી દ્વારા ઊભી થયેલી કટોકટીનું કરાવવા માટે પૂરતી માહિતી આપવા માટે કરાયો હતો.
વ્યવસ્થાપન કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું એ વિશે વાત કરે છે.
રાજ્ય સરકારના નિર્દેશોનું પાલન કરતા પીડીએસ
1. નંદિકા ગ્રામ પંચાયત
હે ઠળ 845 લાભાર્થીઓને આગોતરું રાશન પૂરું પાડવામાં
ગ્રામ પંચાયતમાં આશરે 3,812 ગામવાસીઓની આવ્યું હતું. એ જ રીતે, 185 લોકોને વૃધ્ધ પૅન્શન તો 86
વસ્તી છે. કોરોના મહામારીના પ્રસારની શરુઆત થઈ એ ક્ષણે લોકોને વિધવા પૅન્શન ચાર મહિના પહે લા મળ્યું હતું. આ

હા

* પરિકલ્પના અને રજૂ આત ગ્રામીણ વિકાસ માટેની રાજ્ય સંસ્થા અને પંચાયતી રાજ વિભાગ, ઓડિશા સરકાર.
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પ્રક્રિયામાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું
પાલન કડકપણે કરી પીડીએસ અને પૅન્શન
વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, આખી ગ્રામ
પંચાયતમાં આ નિયમોનું યોગ્ય રીતે પાલન
કરવામાં આવે છે.
ગ્રામ પંચાયતમાં બે હંગામી મેડિકલ
સેન્ટર ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા. જ ેમાં 136
બીછાનાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી અને રાજ્યની
બહારથી આવેલા 116 જણને અહીં ક્વૉરે ન્ટાઈન કરાયા
હતા. હંગામી મેડિકલ સેન્ટરના વાસીઓ માટો 12 શૌચાલયો
ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા, આ ઉપરાંત પૂરતા પ્રમાણમાં
પીવાનું પાણી, સાબુ તથા સેનિટાઈઝર પણ ઉપલબ્ધ
કરાવવામાં આવ્યા હતા. ભોજન વિતરણના કામને ગ્રામ
પંચાયત યોગ્ય રીતે ચલાવી રહી છે, નિયમો આધારિત મેનુ
અને સ્વચ્છતા તથા ગુણવત્તાનાં માપદંડોને વળગી રહે વાને
પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. શાળાના શિક્ષણો, આંગણવાડી
કાર્યકર્તાઓ, એએનએમ, પંચાયતના કાર્યકારી અધિકારી,
ગ્રામ રોજગાર સેવક તથા સરપંચ સહિતના સરકારી
કાર્યકર્તાઓએ હંગામી મેડિકલ સેન્ટરના સંચાલનની
જવાબદારી નિયમિત ધોરણે લીધી છે.

નંદિકા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ દ્વારા
પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલી કટિબદ્ધતા, ઉત્સાહ
અને પ્રયાસને બ્લૉક તથા જિલ્લા પ્રશાસન
દ્વારા પ્રશંસા પ્રાપ્ત થઈ છે. કોવિડ-19
મહામારીના પ્રસાર સામે લડવા માટે ગ્રામ
પંચાયતોનું પહે લી હરોળના યોદ્ધા તરીકે
સશક્તીકરણ કરવાનો રાજ્ય સરકારો લીધેલો
નિર્ણય યોગ્ય છે એ વાતનો આ સ્પષ્ટ સંકેત છે.
2. ભાતપાડા ગ્રામ પંચાયતઃ થિડી, ભદ્રકમાં
મહામારીના વ્યવસ્થાપનમાં મહિલા સરપંચ દ્વારા લેવામાં
આવેલી નિર્ણાયક ભૂમિકા

કોવિડ-19 સામે લડવાનાં પગલાં તરીકે ગ્રામ
પંચાયતોનું સંકલનના કેન્દ્ર તરીકે સશક્તીકરણ કરવાના
ઑડિશા સરકારના નિર્ણય મુજબનાં પગલાં ભાતપાડા ગ્રામ
પંચાયતમાં સારી રીતે અમલમાં મુકાયાં હતાં. દરે કે દરે ક
સરપંચને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની સત્તા આપવામાં આવી હતી,
પણ તેમાંના કેટલાક નોખા તરી આવ્યા હતા અને આ
સિદ્ધાંતને કામગીરીમાં પરિવર્તિત કરી શક્યા હતા. આ
બાબત ભદ્રક જિલ્લાની તિહિડી પંચાયત સમિતિ હે ઠળ
આવતા ભાતપાડા ગ્રામ પંચાયતનાં મહિલા સરપંચ કુ .
સપ્ટેમ્બર, 2020 સુધીમાં ઓ઼ડિશા પાછા ફર્યા બાદ
સ્વર્ણમયી જ ેનાની બાબતમાં યોગ્ય પુરવાર થઈ છે.
426 જણે ક્વૉરે ન્ટાઈન સુવિધા માટે નોંધણી કરાવી છે તથા
તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
મહામારીના જોખમના સમાચાર તિહિડી પહોંચતા જ
પંચાયત સમિતિએ જાગરુકતાનાં પગલાં આરંભી દીધાં અને
આ સેન્ટરમાંના લોકોના મનોરંજનની સવુ િધા માટે
બ્લૉક સ્તરના વાર્ષિક આયોજન ‘તિહિડી મહોત્સવ’ના
લોકસંગીત, ભજન, સંકિર્તન તથા અન્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું
મંચનો ઉપયોગ લોકોને પરિસ્થિતિની ગંભીરતા અંગે શિક્ષિત
આયોજન કરાયું હત,ું તેના માટે ગ્પરુ માં મળી આવેલી કલાત્મક
કરવા તથા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવા માટેનાં ઉપલબ્ધ
પ્રતિભાઓનો સહયોગ મળ્યો હતો. ક્વૉરે ન્ટાઈન સેન્ટરની
પગલાં તથા નિયમિત અંતરે વારંવાર હાથ ધોવાની ટેવને
ભીંતો રચનાત્મક રીતે રંગવામાં આવી છે, જ ેમાં અહીં
રહે નારાઓની પ્રતિભા ઝળકી છે અને આ રચનાત્મક રંગભર્યા અપનાવવા માટે સમજાવવા માટે કરવામાં આવ્યો. સરપંચ કુ .
માહોલને કારણેઆ પરિસરની અલગ જ છટા જોવા મળે છે. જ ેનાએ પંચાયતી રાજ સંસ્થાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ જ ેમ
કે નાયબ સરપંચ, તમામ 23 વૉર્ડના સભ્યો, પંચાયત
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સચિવાલયના સભ્યો તથા પીઈઓ, જીઆરએસ, આંગણવાડી
વર્કર, આશા તથા એએનએમ જ ેવા સ્વાસ્થ્ય કાર્યકર્તાઓને
સાંકળતી તાકીદની બેઠક બોલાવી હતી. એકમતે ઠરાવ પસાર
કરવામાં આવ્યો હતો કે લોકોને સફાઈ-પગલાં, વ્યક્તિગત
સ્વચ્છતા તથા ચેપથી બચવા માટે સરુ ક્ષિત અંતર જ ેવાં મૂળભૂત
પગલાંની જરૂરિયાતો વિશે સમજાવવા તથા સંવદે નશીલ
બનાવવા માટે યદ્ધ
ુ ના ધોરણે કામ લેવું પડશે. જાહે ર પ્રસાર
સિસ્ટમ દ્વારા અને ચૂટં ાયેલા પ્રતિનિધિઓ તથા અધિકારીઓએ
ઘરે ઘરે જઈ સમજાવવાનું કામ હાથ ધર્યું હત.ું આ બધું ગ્રામ
પંચાયતની ગલીઓમાં અને ખૂણ-ે ખૂણે યદ્ધ
ુ ના ધોરણે હાથ
ધરવામાં આવ્યું હતું જ ેથી બીમારીના ફે લાવાના જોખમ સામે
લડી શકાય. ઝડપથી ફે લાઈ રહે લા ચેપ પર રોક લગાડવા માટે
સરપંચ તકેદારીના પગલાંને ઝડપી બનાવવા માટે કોઈ કચાશ
રાખી નહોતી. તમામ કાર્યાલયો, હે લ્થ સેન્ટર્સ તથા ઈમારતો
ગલીઓ, સાંકડી શેરીઓને સારી રીતે સેનટે ાઈઝ કરવામાં
આવી હતી. વધુ પડતી ભીડ ટાળવા માટે, ખાનકી શાક અને
માછલી-માંસ માર્કેટને તરત જ સરપંચની દેખરે ખ હે ઠળ કાલી
પાડિયા ખાતે ખેસડવામાં આવી હતી. એક નાવીન્યસભર
પગલાં તરીકે, યુથ ક્લબના સભ્યોએ ત્રણ મહિનાની આગોતરી
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પૅન્શન રકમનું વિતરણ, પાત્ર લાભાર્થીઓને તેમના ઘરઆંગણે
કરવામાં પીઈઓ અને જીઆરએસની મદદ કરી હતી. એ જ
રીતે, ત્રણ મહિના માટે આગોતરું રાશન તથા અન્ન સુરક્ષા
ખાતરીના રૂ.1000 રાશન કાર્ડધારકોને આડશોની જોગવાઈ
સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું ધ્યાન રાખી વિતરીત
કરવામાં આવ્યા હતા. માણસાઈનાં પગલાં તરીકે, સરકારના
નિર્દેશો અંતર્ગત શ્યામકલી અને સુભદ્રા સ્વયં સહાય જૂ થો
દ્વારા આશરે ઓગણચાલીસ જ ેટલા નિરાધાર લોકો તથા
લૉકડાઉનના મહત્વના તબક્કા દરમિયાન રઝળી પડેલા
ઓડિશા બહારના પ્રવાસી મજૂ રો માટે નિઃશુલ્ક ભોજનની
વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ખાનકી હાટ ખાતે સીઆરએફ હાઈ
સ્કૂલ તથા યુજીએમઈ સ્કૂલમાં 172 બીછાના સાથે બે હંગામી
મેડિકલ કૅમ્પ (ક્વૉરે ન્ટાઈન સેન્ટર) ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા.
સરપંચ કુ . સ્વર્ણમયી જ ેના અને તેમની ટીમે તકેદારી
રાખી હતી કે ચાદર, તકિયો, ઓછાડ, હાથ ધોવા માટેનું
બેસિન, વોટર પ્યુરિફાયર તથા ગીઝર જ ેવી મૂળભૂત
સુવિધાઓ ઉપરાંત લિક્વિડ હૅ ન્ડ વૉશ, બ્લિચિંગ પાવડર
વગેરે જ ેવી ઉપયોગી ચીજો ઉપલબ્ધ હોય. હંગામી મેડિકલ
સેન્ટરોમાં ચોવીસ કલાક વીજળી અને યોગ્ય પ્રકાશની
વ્યવસ્થાની સમીક્ષા પણ સમયાંતરે કરવામાં આવતી હતી.
પશ્ચિમ બંગાળ, આંધ્ર પ્રદેશ, તેલંગણ, કેરળ, કર્ણાટક,
મહારાષ્ ટ્ર તથા ઝારખંડ જ ેવા રાજ્યોમાંથી આવેલા 154
પ્રવાસીઓને નિયત સમય સુધી ક્વૉરે ન્ટાઈન કરાયા હતા,
સાથે જ સ્વચ્છતા-પગલાંના નિયમોને વળગી શૌચાલયોને
દિવસમાં ત્રણ વાર સાફ કરી સ્વચ્છતાનું કડકપણે પાલન
કરવામાં આવ્યું હતું. હંગામી મેડિકલ સેન્ટરમાં ક્વૉરે ન્ટાઈન
કરવામાં આવેલા લોકોનું ધ્યાન રાખનારા લોકોને 10 પર્સનલ
પ્રોટેક્ટિવ સાધનો પણ પૂરાં પાડવામાં આવ્યાં હતાં.

સૌથી મહત્વનું, પોતાને મળેલી સત્તાનો સરપંચે ખરા
અર્થમાં ઉપયોગ કર્યો હતો. ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં ત્રણ
કોરોના પોઝિટિવ કેસની ઓળખ થયા બાદ કુ . જ ેનાએ
કલેક્ટર અને ડીએમની સત્તાનો ઉપયોગ કરતા વૉર્ડ ક્રમાંક
20 અને 21માં તરત જ 48 કલાકનું ‘શટ ડાઉન’ જાહે ર કર્યું
હતું. એ જ રીતે, સીઆરએફ હાઈ સ્કૂલમાં બનાવવામાં
આવેલા હંગામી મેડિકલ સેન્ટરમાં સાત વ્યક્તિઓએ
બનાવેલો ’ટિક ટોક‘ વિડિયો વાઈરલ થતાં તેમની સામે કડક
પગલાં લેવામાં આવ્યાં હતાં અને તિહિડી પોલીસ સ્ટેશનમાં
સરપંચ દ્વારા મામલો નોંધાવવામાં આવ્યો હતો અને વિડિયો
બનાવનારાઓમાંથી દરે કને ઓડિશા સરકાર દ્વારા હંગામી
મેડિકલ સેન્ટરના સંચાલન માટેની કોવિડ-19 માર્ગદર્શિકાનું
ઉલ્લંઘન કરવા બદ્દલ તથા તેમની અનિયમિત વર્તણૂંક માટે
રૂ. 5000નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. મહિલા સરપંચ
દ્વારા લેવામાં આવેલાં સાહસિક તથા સમયસરનાં પગલાંની
જાગરુત નાગરિકો તથા બ્લૉક પ્રશાસન દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં
આવી હતી. કોરોના મહામારી સામેના જગ
ં માં સરપંચોનું
પહે લી હરોળના યોદ્ધાઓ તરીકે સશકતીકરણ કરવાના
રાજ્ય સરકારની સમજદારી આ બાબતનું સમર્થન કરે છે.

ગ્રામ પંચાયતમાંના ગરીબ, બીમાર, ભિક્ષુક અને નિરાધાર એવા કુ લ 66 જણને
01.04.2020થી 17.05.2020 દરમિયાન દિવસમાં બે વાર રાંધેલું ગરમાગરમ
ભોજન પૂરું પાડવામાં આવતું હતું, આમાંથી બાવન જણ તો પશ્ચિમ બંગાળ (46),
ઝારખંડ (2) તથા બિહાર (4)ના રઝળી પડેલા પ્રવાસી મજૂ રો હતા.

તથા નાગરી સમાજના અન્ય સભ્યો હાજર રહ્યા હતા.
તમામ સભ્યોને મહામારીની પરિસ્થિતિ અંગે માહિતગાર
કરાયા હતા અને બીમારીના પ્રસારને રોકવા માટે શું કરવું
અને શું ન કરવું એ અંગે જણાવવામાં આવ્યું હતું.

ગરીબો તથા કચડાયેલાઓની જરૂરિયાતોને પહોંચી
વળવા ગ્રામ પંચાયતે માનવતાના ધોરણે અનેક પ્રવૃત્તિઓ શરુ કરી
હતી. એ સાથે જ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સગ
િં ના પાલનની તકેદારી,
હંગામી મેડિકલ કૅમ્પ્સની સ્થાપના તથા આજીવિકાને પ્રોત્સાહન
3. નૌલિપાડા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોવિડ-19નું મળે એવા પ્રકલ્પો ગ્રામ પંચાયતમાં જ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
કોરોના વાયરસનો પ્રસાર રોકવા માટે સોશિયલ
વ્યવસ્થાપન.
નૌલિપાડા ગ્રામ પંચાયત ઓડિશાના દેઓગડ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવું તથા માસ્કનો ઉપયોગ કરવા વિશે
જિલ્લામાંની રે માલ પંચાયત સમિતિ હે ઠળ આવતી 26 ગ્રામ સામાન્ય જનતામાં જાગરુકતા લાવવા માટે આઈઈસી
પ્રવૃત્તિઓ જાહે ર પ્રસાર સાધનોના માધ્યમથી હાથ ધરવામાં
પંચાયતોમાંથી એક છે. આ ગ્રામ પંચાયતમાં 18 મહે સૂલ
આવી હતી. ગ્રામ પંચાયતમાં ભરાતી અઠવાડિક બજાર મોટી
ગામનો સમાવેશ થાય છે જ ે 14 વૉર્ડમાં વહેં ચવામાં આવ્યા
જગ્યામાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવી હતી તથા ફે રિયાઓને
છે. 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ, ગ્રામ પંચાયતની કુ લ
એકબીજાથી દસ ફૂટના અંતરે ગોઠવવામાં આવ્યા હતા.
જનસંખ્યા 6,356 છે, જ ેમાં 3,156 મહિલાઓ અને 3,191
રાજ્યના અન્ય જિલ્લામાંથી આવતા લોકોને 15 દિવસ હૉમ
મહિલાઓ નો સમાવેશ થાય છે.
ક્વૉરે ન્ટાઈન રહે વાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.
કોવિડ-19 મહામારીમાંથી ઉદભવેલી પરિસ્થિતિના ક્વૉરે ન્ટાઈન અસરકારક રહે એ માટે આવા ઘરોની બહાર
અસરકારક વ્યવસ્થાપન માટે, ગ્રામ પંચાયતમાં ગ્રામ ક્વૉરે ન્ટાઈન નોટિસ ચોંટાડવામાં આવી હતી.
પંચાયતની વિશેષ બેઠક 16.03.2020એ ગ્રામ પંચાયતના
લોકોની અન્ન સુરક્ષાની ખાતરી રહે એ માટે, 1,456
સરપંચના વડપણ હે ઠળ યોજવામાં આવી હતી, તેમાં તમામ એનએફએસએને તથા 11 એસએફએસએસ કાર્ડધારકોને
વૉર્ડ સભ્યો, આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓ, આશા કાર્યકર્તાઓ ત્રણ મહિના સુધી (એપ્રિલ, મે, જૂ ન-2020) @રૂ.1/કિલોના
દરે ચોખા અને ઘઉંનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ
ઉપરાંત, ઉપરોક્ત લાભાર્થીઓને પ્રધાન મંત્રી ગરીબ કલ્યાણ
અન્ન યોજના તથા રાજ્ય યોજના હે ઠળ ત્રણ મહિનાના
ચોખા @ વ્યક્તિ દીઠ મહિનાના પાંચ કિલો પ્રમાણે નિઃશુલ્ક
પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં રૂ. 1000/-ની રોકડ
સહાય પણ ગ્રામ પંચાયતમાંના તમામ રાશન કાર્ડધારકોને
તેમના ઘરઆંગણે પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
ગ્રામોદય સંકલ્પ

43

ભબ
ુ નેશ્વરથી પાછા ફરી રહે લા લોકો માટે 14 દિવસનું
ક્વૉરે ન્ટાઈન પંચાયચતે ફરજિયાત બનાવ્યું હત.ું આવા નીતિ
વિષયક નિર્ણયો તથા અમલ બજાવણીનાં માળખાં પર દેખરે ખ
રાખવા માટે ગામ સ્તરની સમિતિઓ બનાવવામાં આવી હતી.
રાજ્યની બહારથી પાછા ફરે લા 79 લોકો તથા વિદેશથી
આવેલા ત્રણ જણને ક્વૉરે ન્ટાઈન હે ઠળ મુકવામાં આવ્યા હતા.
આશા, એએનએમે તેમની પાસેના સ્વાસ્થ્ય રે કૉર્ડની સમીક્ષા
કરી અને નબળાઈઓ તથા સુખાકારી વગેરે તપાસ્યું હત.ું
પંચાયતના ભંડોળમાંથી મોટી સંખ્યામાં ખરીદવામાં આવેલા
માસ્ક ગરીબ અસંગઠિત મજૂ રોમાં વહેંે ચવામાં આવ્યા હતા.
સ્થાનિક સરપંચે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને વિનંતી કરી હતી કે કેન્દ્ર/
મોટી વયનાઓ, મહિલાઓ, દિવ્યાંગો તથા દબાયેલા- રાજ્ય સરકારની આર્થિક સહાયમાંથી ઊભા કરવામાં આવેલા
કચડાયેલા લોકોનું પૅન્શન ચાર મહિના માટે (એપ્રિલ, મે, સ્વાસ્થ્ય કૅમ્પને મંજૂરી આપવામાં આવે.
જૂ ન, જુ લાઈ-2020) આગોતરું આવા 820 લોકોને માર્ચ
શ્યામ સુંદર હાઈ સ્કૂલમાં ઊભા કરાયેલા 10
2020માં તેમના ઘરઆંગણે આપવામાં આવ્યું હતું.
બીછાનાના હંગામી મેડિકલ સેન્ટર પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય
સુવિધાઓ તથા ચકાસણી સેવાઓ સાથે તૈયાર રાખવામાં
4.	બાલાસોર જિલ્લાની પખર ગ્રામ પંચાયત
આવ્યું છે. વોટર પ્યુરીફાયર, સાબુ, હૅ ન્ડ વૉશ, સેનિટાઈઝર
કોવિડ-19ના કૉમ્યુનિટી સ્પ્ડરૅ (સમદુ ાય પ્રસાર)ને રોકવા
તથા ઈન્વર્ટર વગેરે પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા અને સેન્ટરમાં
માટે કાર્યરત રૂપરે ખા ઘડવા તથા માર્ગદર્શિકાને અમલમાં મકુ વા
રહે નારાઓના ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા
ઓડિશા રાજ્યમાંની સ્થાનિક પંચાયતોનો સક્રિય સહભાગ આગળ
હતા. ગામના 13 પ્રવાસી મજૂ રો અને 17 અત્યંત ગરીબ
વધારવામાં આવ્યો હતો, તેમાં વૈધકીય તપાસ માટે નિષ્ણાંત પાસે
રહે વાસીઓને રાંધેલું ભોજન આપવામાં આવતું હતું.
મોકલવા, ચેપગ્રસ્ત/શંકાસ્પદ કેસોની સારવાર કરવાનો સમાવેશ
આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓએ ઘરે ઘરે જઈ લોકોને
થાય છે. બાલાસોર જિલ્લાની પખર ગ્રામ પંચાયતની પહે લોની પણ
પ્રસંશનીય છે. ખાસ કરીને કોલકાતાથી ગામમાં પાછા ફરે લા કોવિડ-19 મહામારીના લક્ષણો વિશે જાગરુક અને શિક્ષિત
પ્રવાસી મજૂ રોની સંખ્યા ખાસ્સી મોટી હતી, જ ેને કારણે સ્થાનિક કર્યા હતા. સરકારી આદેશ, 1581 અનુસાર રાશન
પંચાયત સ્તરે ચિંતામાં વધારો થયો હતો અને મહામારીના સમદુ ાય કાર્ડધારકોને અન્ન સુરક્ષા ભથ્થા તરીકે રૂ.1000 પૂરા
પાડવામાં આવ્યા હતા.
પ્રસારને રોકવા માટેની ચિંતા પણ ઊભી થઈ હતી.
“નિવારણનો શ્રેષ્ઠ પ્રકાર છે સંરક્ષણ” આ ચાવીરુપ
સંદેશને આગળ વધારવામાં આવ્યો હતો અને પંચાયત સ્તરે
કાર્યમાં પણ ઉતારવામાં આવ્યો હતો. ગ્રામ પંચાયત સ્તરે
‘લૉકડાઉન'નું પૂર્ણપણે પાલન કરવામાં આવ્યું હતું, તેને ગ્રામ
પંચાયત સ્તરે સ્થાનિક સમુદાયોએ વ્યાપક ટેકો આપ્યો હતો.

આમ છતાં, સૌથી નોંધપાત્ર અને પ્રશંસાપાત્ર પ્રયાસ
એટલે ઘરે ઘરે જઈ એકત્ર કરવામાં આવેલા રૂ. 23,000/- જ ે
મહામારીના વ્યવસ્થાપન માટે તથા માનવતાના પ્રયત્ન તરીકે
સમદુ ાયના યોગદાન પેટે યોગ્ય રીતે મખુ ્ય પ્રધાન રાહત
ભંડોળમાં દાન કરવામાં આવ્યા હતા.

સોશિયલ આઈસોલેશન તથા લૉકડાઉનના
અમલીકરણની માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન થાય એની
જવાબદારી અને નેતૃત્વ ગામના લોકોએ જાતે લઈ પહે લ
કરી હતી. બહારથી આવતા અને બહાર જતાં લોકોની
અવરજવર પર કડક દેખરે ખ રાખવામાં આવતી હતી.
અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો ખાસ કરીને ભુબનેશ્વરથી પાછા આવતાં
લોકોને ગામમાં પ્રવેશ નકારવામાં આવ્યો હતો. કોઈ કટોકટીને
પગલે અથવા જરૂરી ચીજ-વસ્તુઓ ખરીદવા માટે બહાર
જનાર દરે ક વ્યક્તિને પોતાના હાથ તથા પગ સાબથ
ુ ી યોગ્ય
રીતે ધોવાનું જરૂરી હતુ.ં આ સમયગાળઆ દરમિયાન

“જાતે રહે જો સુરક્ષિત,
અન્યોને પણ રાખજો સુરક્ષિત”
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કોરોનાનો સામનો કરવા માટે જૂ થની દીદીઓએ સૅફ્ટી શિલ્ડ
(પીપીઈ કિટ) બનાવી હતી

- આલોક વર્મા*

“માસ્ક વિશેનો દૃષ્ટિકોણ પણ બદલાવાનો છે. માસ્ક હવે સુસંસ્કૃત સમાજનું ચિહ્ન બની ગયું છે.” - નરે ન્દ્ર મોદી,
ભારતના વડા પ્રધાન

લ

ખમીપુર ખીરી નેપાળ સીમાને સંલગ્ન ઉત્તર પ્રદેશનો
જિલ્લો છે, તેનું મુખ્યાલય લખમીપુર શહે રમાં સ્થિત છે.
તળેટી હોવાથી આ જિલ્લો મબલખ લીલોતરી તથા કુ દરતી
દૃશ્યોથી સમૃદ્ધ છે, તથા તેની આસપાસ અનેક નદીઓ વહે
છે. જિલ્લામાં સહે લાણીઓ માટેનું વિખ્યાત સ્થળ છે દૂધવા
નેશનલ પાર્ક (ઉત્તર પ્રદેશમાંનું એકમાત્ર નેશનલ પાર્ક છે)
તથા આ સ્થળને લીધે જિલ્લો વિખ્યાત છે. આ પાર્ક બહુ
મોટી સંખ્યામાં વિરલ તથા લુપ્ત થવાના આરે હોય એવી
પ્રજાતિઓના વસવાટનું સ્થળ છે, તેમાં વાઘ, ચિત્તા, કળણના
હરણ, આસામી સસલાં, બંગાળ ફ્લોરિકન પક્ષી વગેરેનો
સમાવેશ થાય છે.
લખમીપુર ખીરીમાં હસ્તકળાનું આગવું મહત્વ છે
અને જિલ્લાના થારુ આદિવાસીઓ પરંપરાગત હસ્તકળાને
જીવંત રાખી રહ્યા છે. આ સામગ્રી રાજ્યના વિવિધ જિલ્લા
તથા રાષ્ ટ્રીય સ્તરે પણ મોકલવામાં આવે છે. કલાકારોએ
ટેક્સટાઈલ, બીબાં તથા કઠણ સામગ્રી, કાગળ, છોડના રે ષા
વગેરેમાંથી રચનાત્મકતા તથા કળા કુ શળતાથી બનાવેલી આ
કળાકૃ તિઓ રજૂ કરે છે.

ડીએવાય-એનઆરએલએમ હે ઠળ આગળ આવી પ્રોટેક્ટિવ
ગીયરના બનાવવા માટે તથા માત્ર રૂ.500માં તે ઉપલબ્ધ
કરાવવા માટે ચાર ્જ હાથમાં લીધો હતો, આ સાધનો અગાઉ
મોટી બહુરાષ્ ટ્રીય કંપનીઓ દ્વારા રૂ. 2000ની આસપાસ
પૂરાં પાડવામાં આવતાં હતાં. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જોતાં,
પ્રોટેક્ટિવ ગીયરનું ઉત્પાદન ચિફ ડેવલપમેન્ટ ઑફિસર શ્રી
અરવિંદ સિંહ અને બ્લૉક ડેવલપમેન્ટ ઑફિસર આલોક
પ્રોટેક્ટિવ ગીયરની કમીને પહોંચી વળવા, જનપથ વર્મા દ્વારા ઑપરે શન કવચ હે ઠળ મિશનની જ ેમ હાથ
લખમીપુર ખીરીની સ્વયં સહાય જૂ થની મહિલાઓએ ધરવામાં આવ્યું હતું. લખમીપુર ડેવલપમેન્ટ બ્લૉકમાંથી

* બ્લૉક ડેવલપમેન્ટ ઑફિસર, જિલ્લો લખમીપુર ખીરી, ઉત્તર પ્રદેશ.
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મહિલા સ્વયં સહાય જૂ થની 30
મહિલાઓની પસંદગી તેમના સીવણ
કૌશલ્યના આધારે કરવામાં આવી હતી
અને સીવવા માટે તેમને પ્રોટેક્ટિવ
ગીયર કિટનો નમૂનો પૂરો પાડવામાં
આવ્યો હતો.
આ કૌશલ્યપ્રાપ્ત મહિલાઓને
આપવામાં આવેલા નમૂના અનુસાર
તેઓ પ્રોટેક્ટિવ ગીયર સીવી શકી હતી,
એ જોવું ઉત્સાહ વધારનારું હતું. મહિલા
સ્વયં સહાય જૂ થની મહિલાઓ દ્વારા
બનાવવામાં આવેલા પ્રોટેક્ટિવ ગીયર
મંજૂરી માટે જિલ્લાના ચિફ મેડિકલ
ઑફિસરને દેખાડવામાં આવ્યા હતા.
તેમણે આપેલા સૂચનો અનુસાર, કેટલાક
ફે રફાર કરવામાં આવ્યા હતા અને અંતિમ
ગીયરને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

મેડિકલ આર્મી કોર ઑફ
સેન્ટ્રલ કમાન્ડ, લખનઉ તરફથી 2500
પ્રોટેક્ટિવ ગીયર કિટ બનાવવાનો પ્રથમ
ઑર્ડર મળ્યો એ લખમીપુર ખીરી
જિલ્લા માટે આ ગર્વની ક્ષણ હતી.
મિશનની જ ેમ કામ પૂરું કરવા માટે
સ્વયં સહાય જૂ થની વધારાની મહિલા
સભ્યો, જ ેઓ સીવણકામમાં પ્રશિક્ષિત
હતી તેમને લખમીપુર ડેવલપમેન્ટ
બ્લૉક ઉપરાંત નિઘાસન, ઈસાનગર,
પલિયા, કુંભી ગોલા અને મોહમ્મદી
બ્લૉકમાંથી પસંદ કરવામાં આવી હતી.

પ્રોટેક્ટિવ ગીયર કિટ બનાવવાનું
કામ સ્વયં સહાય જૂ થની 122
મહિલાઓ દ્વારા પાંચમી એપ્રિલ,
2020એ શરુ કરાયું હતું અને 29મી
એપ્રિલ, 2020 સુધી સતત કામ કરી
4666 કિટ્સનું ઉત્પાદન કરવામાં આ
બનાવવામાં આવેલી પ્રોટેક્ટિવ
મહિલાઓ સફળ થઈ હતી. આમાંની
ગીયર કિટમાં કૉટ, હૅ ડ કૅપ, શૂ કવર,
2500 કિટ્સ આર્મી મેડિકલ કોર ઑફ
માસ્ક અને ફે સ કવર હતા, જ ે
સેન્ટ્રલ કમાન્ડ, લખનઉને પહોંચાડવામાં
લખનઉના ઉત્તર પ્રદેશ મેડિકલ કૉલેજ વિભાગને મંજૂરી આવી હતી અને 700 લખમીપુર ખીરી જિલ્લાના પોલીસ
માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. અંતિમ મંજૂરી પત્ર મળ્યા ખાતાના આરઆઈને પૂરી પાડવામાં આવી હતી. આશરે 20
બાદ, પ્રોટેક્ટિવ ગીયર કિટના ઑર્ડર લેવાની પ્રક્રિયા શરુ કિટ સીતાપુર જિલ્લાના પોલીસ ખાતાના આરઆઈને
કરાઈ હતી.
મોકલવામાં આવી હતી.

કોરોના મહામારી દરમિયાન આ જૂ થની મહિલા સભ્યો દ્વારા પીપીઈ કિટ્સ બનાવવાનું પ્રશંસનીય મિશન કોવિડ-19ના
અંધકારભર્યા વાતાવરણમાં આશાનું ચમકતું કિરણ સાબિત થયું હતું.
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સરપંચ દીદીના શબ્દો

- રાધે શ્યામ ભારદ્વાજ*

"અફવા અને ભેદભાવ, નથી થતો એનાથી કોરનાથી બચાવ"
સરપંચ દીદીઃ

કોરોના કટોકટી હજી પતી નથી, સૌ કોઈ સાવચેત રહે શે
તો આપણે સાથે મળને કોરોનાને પરાસ્ત કરી શકશું,
સંકલ્પ કરો કે આ મુશ્કેલ સમયમાં સમજદારીપૂર્વક વર્તશું.
દરે ક ગામમાં તથા એક એક ગલીમાં સ્વચ્છતા તરફ
ધ્યાન આપો
કોરોનાને દૂર રાખવા, ઘરની બહાર નીકળતા પહે લા
માસ્ક વ્યવસ્થિત પહે રો
વારંવાર તમારા હાથ ધુઓ અને
ભૂલો નહીં - બે ગજનું અંતર
જ્યાં સુધી દવા નહીં, ત્યાં સુધી ઢીલાશ નહીં.
સરપંચ દીદીઃ

પંચો, સરપંચો અને તમામ ગામવાસીઓની ફરજ છે કે
કોરોના સામેના આ અભિયાનમાં તેઓ જોડાય અને આપણાં
ગામોમાં સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સુવિધાઓ સુધાવામાં
પોતાની પૂર્ણ શક્તિ સાથે યોગદાન આપે. તમારી સાથે
કેટલીક મહત્વની માહિતી વહેં ચવાનું મને ગમશે.

હા, હં ુ તમારી સૌની સાથે અત્યંત ચિંતા સાથે વહેં ચવા
માગું છુ ં કે કોરોના કટોકટી હજી પતી નથી. આપણને નબળો કોવિડ-19 રોકવા માટેની સાત તકેદારીઓ
પાડનારા આ શત્રુને આપણી બેદકરકારીમાંથી બળ મળે છે.
વારંવાર હાથ ધુઓ; નાક, આંખો અને મોઢાને વારંવાર
ગામવાસીઓઃ દીદી, આ કટોકટી વિશે જાણકારી મળી
સ્પર્શ ન કરો;
એના પહે લા જ દિવસથી, અમે તમામ જરૂરી તકેદારીઓનું
ખાંસતી કે છીંકતી વખતે તમારા ચહે રાને હથેળીઓથી
પાલન કરી રહ્યા છીએ પણ આ કટોકટી હજી પણ અસ્તિત્વમાં
અથવા રુમાલથી પૂર્ણપણે ઢાંકવાનું ભૂલતાં નહીં.
છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે વધુ શું કરી શકીએ દીદી?
ભીડ હોય એવી જગ્યાઓએ જવાનું ટાળો તથા જ ેમને
સરપંચ દીદીઃ
ખાંસી, શરદી અથવા તાવ હોય એવા લોકોની નજીક
જવાનું ટાળો;
આપણા વડા પ્રધાને કોરોના વિરુદ્ધ નક્કર ઝુંબેશ શરુ
કરી છે. આપણે સૌએ આ મિશનમાં આપણું યોગદાન તમને થોડોક થાક લાગે અથવા તબિયત બરાબર ન લાગે
તો ઘરની બહાર ન નીકળો;
આપવાની જરૂર છે. તેના માટે, બે ગજનું સુરક્ષિત અંતર
રાખવું અને માસ્ક પહે રવો અત્યંત આવશ્યક છે. કોરોના
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, છીંક અને તાવ જ ેવા કોરોનાના
સામેના જગ
ં દરમિયાન આપણે માત્ર આપણા અને આપણા લક્ષણો તમારામાં જણાય તો તરત જ ડૉક્ટરની સલાહ લો.
પરિવારજનોનાં જીવ જ નથી બચાવવાનાં, પણ સાથે જ
અને છેલ્લે - કોઈ ધુતારા પાસે ન જતાં અને માહિતીના
આપણા ગામનાં તમામ વૃદ્ધજનો, બાળકો અને મહિલાઓ
અધિકૃ ત સ્રોત પર જ આધાર રાખો.
સામેના જોખમને ઘટાડવામાં પણ મદદ કરવાની છે. કોરોના
રસી વિકસાવવાના પ્રયાસો પૂરી ક્ષમતાથી ચાલી રહ્યા છે.
કોરોના સામેની આરપારની લડાઈમાં કેન્દ્રની મોદી સરકારે સરપંચ દીદીઃ
અનેક પગલાં લીધાં છે. આ પગલાં પર અમલ કરવા માટે,
હા. ઉપર જણાવેલી આ તકેદારીનું પાલન કરવાથી
* વરિષ્ઠ મિડિયા સલાહકાર, પંતાયતી રાજ મંત્રાલય
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આપણે પોતાની જાતને તો સુરક્ષિત રાખી જ શકીશું પણ
સાથે જ ગામના સૈનિકની જ ેમ આપણા સાથી ગામવાસીઓની
સુરક્ષામાં પણ યોગદાન આપી શકીશું. ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના
સંપર્કમાં આવ્યા છતાંય નીચે જણાવેલી સુરક્ષા
માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરીને આ વાયરસથી આપણે
સુરક્ષિત રહી શકીએ છીએ.

કોવિડ ચેપના ગાળામાં, ગ્રામ પંચાયતો તથા પંચાયત
પ્રતિનિધિઓએ વાયરસના પ્રસારને અટકાવવામાં,
ગામવાસીઓમાં જાગરુકતા નિર્માણ કરવામાં તથા તેમના
સુધી મદદ પહોંચાડવામાં અત્યંત મહત્વની ભૂમિકા ભજવી
હતી. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્વયં સહાય જૂ થોએ માસ્ક અને
સેનિટાઈઝર બનાવીને કોરોના વાયરસના પ્રસાર પર નિયંત્રણ
લાવવામાં મહત્વની જવાબદારી નીભાવી હતી.

ગામવાસીઓઃ દીદી, કોરોના વાયરસને કારણે
ગામવાસીઓઃ દીદી, તમે અમને અમૂલ્ય માહિતી
હાલના મહિનાઓમાં અનેક લોકો આ ગામમાં પાછા ફર્યા
છે. આ દિશામાં સરકાર તરફથી આપણને કોઈ મદદ આપી છે, પણ કોરોના માટે કોઈ દવા વિકસાવવામાં
આવી રહી છે, જે ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે?
મળી છે?
સરપંચ દીદીઃ

સરપંચ દીદીઃ

વિશ્વભરના તબીબી નિષ્ણાંતો અને વિજ્ઞાનીઓ
સંશોધનો કરી રહ્યા છે.

આપણાં ગામોને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં તમામ પ્રકારની
મદદનો હાથ લંબાવવા સરકારે ખુલ્લા દિલથી મદદ કરી છે.

દરરોજ, આપણને સમાચાર મળે છે કે, યોગ્ય દિશામાં
પ્રગતિ થઈ રહી છે.

મનરે ગા હે ઠળ કેટલાંક પગલાં લેવામાં આવ્યાં છે.
પ્રવાસી મજૂ રો અને નિર્બળ ઘટકો તથા દરે ક જરૂરિયાતમંદ
વ્યક્તિને રાહત અને લાભ પૂરા પાડવા માટે.

સરકાર પણ ભંડોળ પૂરું પાડવા માટેની વ્યવસ્થાઓ
કરી રહી છે.

આત્મનિર્ભર ગામડાં આપણા દેશને આત્મનિર્ભર
બનાવવામાં મદદ કરશે.

જ ેથી દેશના દરે ક નાગરિકને વહે લામાં વહે લી
તકે રસી મળે.

હા, લૉકડાઉન દરમિયાન પ્રવાસી મજૂ રોને રોજગાર
પૂરો પાડવા માટે સરકારે અનેક પગલાં અમલમાં મુક્યાં છે.
મે અને જૂ નના મહિનામાં, દરે ક મજૂ રને પાંચ કિલોગ્રામ
અનાજ અને દરે ક પરિવારને એક કિલોગ્રામ ચણા આપવામાં
આવ્યા હતા. એક રાષ્ ટ્ર, એક રાશન કાર્ડ યોજના ચાલુ છે,
જ ેથી દેશમાં ગમે ત્યાંથી રાશન મેળવી શકાય. સરકારે સ્વયં
સહાય જૂ થોના માધ્યમથી લોન પૂરી પાડવાની વ્યવસ્થા પણ
કરી છે, જ ેથી રોજગારની તકો ઊભી કરી શકાય અને કામ
આધારિત પ્રવૃત્તિઓ શરુ કરવામાં તેમની મદદ કરી શકાય.

અત્યાર સુધી મળેલી માહિતી અનુસાર, આપણા
દેશમાં તથા વિશ્વના અન્ય તમામ દેશોમાંની અનેક
ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ તથા તબીબી સંસ્થાઓ આ રસી
વિકસાવવાના કામમાં વ્યસ્ત છે. સરકારે આશા વ્યક્ત કરી
છે કે, જાન્યુઆરી, 2021 સુધીમાં બજારમાં રસી ઉપલબ્ધ
થઈ જશે. પણ, રસી વિકસાવવામાં આવે ત્યાં સુધી, આપણા
સૌની જવાબદારી છે કે સજાગ અને સાવચેત રહે વું અને
કોરોના વાયરસ સામેનો આપણો જગ
ં જારી રાખીએ તથા
કોઈપણ તબક્ કે કોઈ કચાશ ન રાખીએ.

“સાબુ પાણીથી ધોઈશું હાથ, બીમારીને આપીશું મ્હાત”
નોવેલ કોરોના વાયરસ બીમારી (કોવિડ-19)
છીંકતી કે ખાંસતી વખતે
તમારું નાક અને મોઢુ ં રુમાલ/
ટિશ્યુથી ઢાંકો.
સાથે મળીને આપણે કોવિડ-19 સામે જગ
ં લડી શકશું

સૌજન્યઃ એમઓએચએફડબલ્યુ, ભારત સરકાર

વિડિયો જાહે રમાં થૂંકવાનું ટાળો તેનાથી #
કોવિડ-19ના પ્રસારનું જોખમ વધી શકે છે
સૌજન્યઃ એમઓએચએફડબલ્યુ, ભારત સરકાર

શારીરિક અંતર જાળવો

વિડિયો જાહે ર સ્થળોએ થૂંકવું નહીં
# કોવિડ-19
સૌજન્યઃ એમઓએચએફડબલ્યુ, ભારત સરકાર
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સૌજન્યઃ એમઓએચએફડબલ્યુ, ભારત સરકાર

રાષ્ટ્રીય પંચાયત પુરસ્કાર

જવાબદાર સ્થાનિક સરકારને પ્રોત્સાહન આપો

પુ

- મનોજ*

રસ્કારોને પ્રેરણાના નક્કર સ્રોત હોય છે,
પુરસ્કારવિજ ેતાઓને મળતી સ્વીકૃ તિ તેમના માટે
પ્રોત્સાહન અને સ્થાનિક સ્તરે શાસનને વધુ સરળ અને
કાર્યસાધક બનાવવા માટેનું ઉત્તેજન પૂરું પાડે છે. રૂ. 5થી 50
લાખ સુધીના આર્થિક પ્રોત્સાહન સાથેના આ પુરસ્કારથી
પંચાયતી રાજ મંત્રાલય સેવાઓ તથા લોકકલ્યાણની
પ્રવૃત્તિઓની પહોંચ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં દૃષ્ટાંતરૂપ
કામગીરી દ્વારા વિકાસ પ્રવૃત્તિઓને આગળ વધારનારી
પંતાયતોને નવાજ ે છે. આ રીતે, સહિયારા પ્રયાસો દ્વારા
પ્રોત્સાહન આપવાનો આશય સ્થાનિક સ્તરે સમગ્રતઃ સારા
શાસનનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો હોય છે. રાષ્ ટ્ર નિર્માણની
દિશામાં ઈરાદાપૂર્વકના તથા એકીકૃ ત પ્રયાસો માટેના લોકોના
સહભાગના માધ્યમથી સાર્વત્રિક વ્યાપ્તિની ખાતરી માટે
પંચાયતો સૌથી યોગ્ય નિકટવર્તી સંસ્થાઓ છે.

પ્રધાને દેશભરની પંચાયતોને જીવંત પ્રસારણ/વેબકાસ્ટના
માધ્યમથી સંબોધન કર્યું હતું અને રાષ્ ટ્રીય પંતાયત
પુરસ્કાર 2020ના વિજ ેતાઓને અભિનંદન આપ્યા હતા,
આ વિજ ેતાઓ ત્રણ શ્રેણી અંતર્ગત હતા - નાનાજી દેશમુખ
રાષ્ ટ્રીય ગૌરવ ગ્રામ સભા પુરસ્કાર, ગ્રામ પંચાયત
ડેવલપમેન્ટ પ્લાન એવૉર્ડ અને ચાઈલ્ડ-ફ્રેન્ડલી પંચાયત
એવૉર્ડ. આ પુરસ્કાર વિજ ેતાઓમાંથી અન્યોને પણ પ્રેરણા
મળશે એ આશયે આ પુરસ્કારો અપાય છે. દેશભરમાંના
પુરસ્કાર વિજ ેતાઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવાની દિશામાં
વધુ એક પગલું લેતાં તથા તેમના મંતવ્યો જાણવા માટે
પંચાયતી રાજના માનનીય કેન્દ્રીય પ્રધાને વિડિયો
કૉન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી સાતમી ઓગસ્ટ, 2020ના
દિવસે, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્ય
(ઈ-પંચાયત પુરસ્કારની વિવિધ શ્રેણી અંતર્ગત પુરસ્કાર
વિજ ેતા) પંચાયતી રાજ પ્રધાનો તથા દીનદયાલ ઉપાધ્યાય
રાષ્ટ્રીય પંચાયત પુરસ્કાર 2020
પંચાયત સશક્તીકરણ પુરસ્કાર, 2020ના પુરસ્કાર
24મી એપ્રિલ, 2020નો દિવસ રાષ્ ટ્રીય પંચાયતી વિજ ેતા નવ પંચાયતોના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરી
રાજ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો હતો, માનનીય વડા હતી. વિડિયો કૉન્ફરન્સનું જીવંત વેબકાસ્ટ પણ કરાયું
હતું.
ekuuh; iz/kku ea=kh dh p;fur ljiapksa@izsflMsaV~l
@xzke iapk;rksa ds vè;{k
ds lkFk ckrphr
Interaction of Hon’ble Prime Minister
with selected Sarpanches/ Presidents/
Chairmans of Grampanchayats
24th April 2020
Webcast by:

રાષ્ટ્રીય પંચાયતી રાજ પુરસ્કારો 2021ઃ આગળ આવો
અને સહભાગી થાવ
રાષ્ ટ્રીય પંચાયત પુરસ્કારો 2021 (મૂલ્યાંકન વર્ષ
2019-20) માટે પંચાયતો (અથવા તે સમાન સ્થાનિક સંસ્થા)
તરફથી નીચે જણાવેલી શ્રેણીઓ માટે ઑનલાઈન નામાંકનોને
આમંત્રિત કરાયા છેઃ

રાષ્ટ્રીય પંચાયત પુરસ્કાર 2020ના પુરસ્કાર વિજેતાઓ
દીનદયાલ ઉપાધ્યાય પંચાયત સશક્તીકરણ પુરસ્કાર (ડીડીયુપીએસપી) 213 પંચાયતોને (જિલ્લા પંચાયતોઃ 26. મધ્યવર્તી/
બ્લૉક પંચાયતઃ 48, ગ્રામ પંચાયતઃ 139) ભાગ લેનારા 28 રાજ્યો/ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં.
ચાઈલ્ડ-ફ્રેન્ડલી ગ્રામ પંચાયત પુરસ્કાર 30 ગ્રામ પંચાયતો/ ગામ પરિષદોને ભાગ લેનારા 30 રાજ્યો/ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં.
નાનાજી દેશમુખ રાષ્ ટ્રીય ગૌરવ ગ્રામ સભા પુરસ્કાર 27 ગ્રામ પંચાયતો/ ગામ પરિષદોને ભાગ લેનારા 27 રાજ્યો/
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં.
ગ્રામ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પ્લાન એવૉર્ડ 28 ગ્રામ પંચાયતો/ ગામ પરિષદોને ભાગ લેનારા 28 રાજ્યો/ કેન્દ્રશાસિત
પ્રદેશોમાં.
ઈ-પંચાયત પુરસ્કાર આઠ રાજ્યોને
* સલાહકાર, પંતાયતી રાજ મંત્રાલય

ગ્રામોદય સંકલ્પ
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એસએલ. ક્રમ પુરસ્કારની શ્રેણી

પુરસ્કારની સંખ્યા

1.

સેવાઓ અને લોકકલ્યાણના કાર્યોની પહોંચ સુધારવા માટે રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સ્થાનિક સ્વરાજ
કરે લાં સારાં કાર્યોનીસ્વીકૃ તિ માટે દીનદયાલ ઉપાધ્યાય સરકારોની સંખ્યાના પ્રમાણમાં જિલ્લા
પંચાયતો/બ્લૉક પંચાયતો/ ગ્રામ પંચાયતો માટે.
પંચાયત સશક્તીકરણ પુરસ્કાર (ડીડીયુપીએસપી).

2.

ગ્રામ સભાને સામેલ કરી સામાજિક-આર્થિક વિકાસમાં રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીઠ એક ગ્રામ
અસાધારણ યોગદાન માટે નાનાજી દેશમુખ રાષ્ ટ્રીય ગૌરવ પંચાયત/ ગામ પરિષદ
ગ્રામ સભા પુરસ્કાર (એનડીઆરજીજીએસપી).

3.

આદર્શ માર્ગદર્શિકાઓ સાથે સુસંગત ગ્રામ પંચાયત રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીઠ એક ગ્રામ
ડેવલપમેન્ટ પ્લાન વિકસાવવા માટે ગ્રામ પંચાયત પંચાયત/ ગામ પરિષદ
ડેવલપમેન્ટ પ્લાન એવૉર્ડ (જીપીડીપીએ).

4.

બાળકો માટે સુયોગ્ય વર્તણૂંકો અપનાવવા માટે ચાઈલ્ડ- રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીઠ એક ગ્રામ
ફ્રેન્ડલી ગ્રામ પંચાયત એવૉર્ડ (સીએફજીપીએ).
પંચાયત/ ગામ પરિષદ

મૂલ્યાંકન વર્ષ 2019-20
દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવેલાં કામ
માટે પંચાયતો/ગામ
પરિષદોનું
મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. શિડ્યુલ
પાંચ ક્ષેત્રો સહિત દેશના તમામ
ભાગમાંથી પૂરતા પ્રતિનિધિત્વની
ખાતરી કરતા રાજ્ય પંચાયત કામગીરી
મૂલ્યાંકન સમિતિ રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત
પ્રદેશોમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરતી

પંચાયતોની પસંદગીની આખી પ્રક્રિયા
પર દેખરે ખ રાખશે અને પંચાયતી
રાજ મંત્રાલયને ભલામણો કરશે અને
મંત્રાલય વિવિધ શ્રએણી અંતર્ગત
પુરસ્કા વિજ ેતા પંચાયતોની અંતિમ
પસંદગી કરશે. વિજ ેતા પંચાયતોને
તકતી/પ્રમાણપત્ર તથા રૂ. 5થી 50
લાખ વચ્ચેના આર્થિક પુરસ્કારો
આપવામાં આવશે.
પંચાયતો/ ગામ પરિષદો દ્વારા પ્રવેશ માટે ઑનલાઈન
અરજીઓ 15મી નવેમ્બર, 2020 સુધી ખુલ્લી છે. રાજ્યો/
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોએ યોગ્ય ચકાસણી કર્યા બાદ ઑનલાઈન
નામાંકનો 15મી ડિસેમ્બર, 2020 સુધીમાં પંચાયતી રાજ
મંત્રાલયને મોકલવાના રહે શે. વિવિધ શ્રેણીઓ અંતર્ગત
ઑનલાઈન પ્રશ્નોત્તરીઓ ભરવા અંગેની વધુ વિગતો માટે,
કૃ પા કરી પૉર્ટલ www.panchayataward.gov.in.ની
મુલાકાત લો.

50

સપ્ટેમ્બર 2020

1

ગામવાસીઓને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે વડા પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર મોદીએ
ઑનરશિપ પત્રોનું વિતરણ કર્યું.

1મી ઓક્ટોબર, 2020એ
ભારતરત્ન લોકનાયક જયપ્રકાશ
નારાયણ અને ભારતરત્ન નાનાજી
દેશમુખની જન્મજયંતિએ વડા
પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર મોદીએ
ગામવાસીઓને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં
ઑનરશિપ યોજના અંતર્ગત
ઑનરશિપ દસ્તવેજોના વિતરણનું
ઉદઘાટન કર્યું હતું. યોજનાના
શરુઆતના તબક્કામાં, છ રાજ્યોનાં
763 ગામોના આશરે 1.25 લાખ
ગામવાસીઓને તેમની સંપત્તિના
દસ્તાવેજો સોંપવામાં આવ્યાં હતાં.
વડા પ્રધાને આ પ્રસંગે ગામવાસીઓ અને પંચાયતના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાત કરી હતી અને તેમના જીવનમાં આવેલા પરિવર્તન
વિશે પણ ચર્ચા કરી હતી.
આ પ્રસંગે, વડા પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે આ યોજના આપણાં ગામોની જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન લઈ આવશે
અને આત્મનિર્ભર અભિયાનની દિશામાં આ યોજનાથી દેશે મક્કમ પગલું લીધું છે. ઑનરશિપ યોજના આપણાં ગામના ભાઈઓને
આત્મનિર્ભર બનવામાં મદદરૂપ થશે અને દરે કે દરે ક ગામના આયોજનબદ્ધ વિકાસમાં પણ મદદ કરશે.
પોતાના સંબોધનમાં વડા પ્રધાને ધ્યાન દોર્યું હતું કે લાભાર્થીઓ દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલા અનુભવના આધારે , બહુ જ
સરળતાથી કયાસ કાઢી શકાય છે કે ઑનરશિપ યોજનાએ દેશના ગરીબોને બહુ મોટું બળ આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ
યોજનાના માધ્યમથી, સરકારે આપણાં ગામોમાં રહે તા પછાત, અવગણાયેલાઓ, શોષિતો અને વંચિત લોકોના કલ્યાણ માટે એક
મહત્વનું પગલું લીધું છે. આ પ્રોપર્ટી કાર્ડની મદદથી ગામવાસીઓ કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી વિના પ્રોપર્ટીનું ખરીદ-વેચાણ કરી
શકશે. પોતાની સંપત્તિ પરના કબજાનો અંત આવશે એ ભય હે ઠળ જીવવામાંથી તેમને આ કાર્ડ મળ્યા બાદ મુક્તિ મળશે. યુવાનોને
તેમના ઘરના સાટામાં બૅન્ક લોન મળી શકશે, જ ેથી તેઓ પોતાના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ કરી શકશે. વડા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે,
નકશા બનાવવાનું કામ અને સર્વેનું કામ ડ્રોન જ ેવી અદ્યતન ટેક્નૉલૉજીની મદદથી ચાલી રહ્યું છે અને આમ ગામના જમીનના
રે કૉર્ડ્સમાં પૂર્ણપણે સુધારો થઈ જશે.
કાર્યક્રમને સંબોધતાં કેન્દ્રના પંચાયતી રાજ પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર સિંહ તોમરે જણાવ્યું હતું કે, આપણા વડા પ્રધાને સત્તા
સંભાળી ત્યારથી ગામો, ગરીબો અને ખેડતૂ ોનાં જીવનમાં સુધારણા અને પરિવર્તન લાવવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતા રહી છે. ગ્રામીણ
વિસ્તારોમાં રહે તા લોકો માટે જીવન જીવવાની સરળતાતથા તેમને મૂળભૂત સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે તેઓ સતત પ્રયાસ
કરી રહ્યા છે.
શ્રી. તોમરે જણાવ્યું હતું કે, ગામવાસીઓ પાસે અત્યાર સુધી પોતાના ઘર પરના માલિકી હક માટે કોઈ દસ્તાવેજ નહોતા.
પંચાયતી રાજ મંત્રાલયની “ઑનરશિપ યોજના”નું ઉદઘાટન 24મી એપ્રિલ, 2020એ પંચાયતી રાજ દિવસ નિમિત્તે વડા પ્રધાન દ્વારા
કરવામાં આવ્યું હત.ું એપ્રિલ મહિનાથી અત્યાર સધ
ુ ીમાં છ રાજ્યોમાં આ યોજના પાયલોટ પ્રોજ ેક્ટ તરીકે અમલમાં મુકવામાં આવી
છે. આ યોજના અંતર્ગત, 2024 સધ
ુ ીમાં 6.24 લાખ ગામોમાં પ્રોપર્ટી કાર્ડનું વિતરણ કરવાનું લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

આ પ્રસંગે મધ્ય પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન શ્રી. શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ, ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ,
હરિયાણાના મુખ્ય પ્રધાન શ્રી. મનોહરલાલ ખટ્ટર, હરિયાણાના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન શ્રી. દુષ્યંત ચૌટાલા, ઉત્તરાખંડના મુખ્ય પ્રધાન
શ્રી. ત્રિવેન્દ્ર સિંહ રાવત, અનેક રાજ્યોના પ્રધાનો તથા અધિકારીઓ, પંચાયત પ્રતિનિધિઓ તથા ગામવાસીઓ પણ વિડિયો
કૉન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી હાજર રહ્યા હતા.
સ્રોતઃ પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો (PIB)
ગ્રામોદય સંકલ્પ
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કેન્દ્રના પંચાયતી રાજ પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર સિંહ તોમરે જિલ્લા-બ્લૉક
પંચાયતના ડેવલપમેન્ટ પ્લાન્સનું માળખું રજૂ કર્યું હતું.

કે

ન્દ્રના પંચાયતી રાજ, ગ્રામીણ વિકાસ, કૃ ષિ અને ખેડતૂ કલ્યાણ તથા ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર સિંહ
તોમરે જિલ્લા અને બ્લૉક પંચાયતોના ડેવલપમેન્ટ પ્લાન્સનું માળખું વિડિયો કૉન્ફરન્સિંગ દ્વારા 20મી ઓક્ટોબરે
યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં રજૂ કર્યું હતું. 15મા ફાઈનાન્સ કમિશનની ભલામણો અનુસાર, પંચાયતી રાજના ત્રણ સ્તર જિલ્લા, બ્લૉક અને ગ્રામ પંચાયતોને ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવશે. આથી, ગ્રામ પંચાયતોની જ ેમ જિલ્લા તથા બ્લૉક
પંચાયતો માટે પણ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન્સ બનાવવાનું આવશ્યક થઈ ગયું છે.
આ પ્રસંગે કાર્યક્રમને સંબોધતાં, કેન્દ્રના પંચાયતી રાજ પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર સિંહ તોમરે જણાવ્યું હતું કે, ગ્રામ પંચાયત
વિકાસ યોજના (જીપીડીપી)ના અમલીકરણથી પંચાયતોના વિકાસ કાર્યક્રમોમાં સંપૂર્ણ સ્પષ્ટતા અને પારદર્શિતા આવી છે.
જિલ્લા અને બ્લૉક પંચાયત માટે રજૂ કરવામાં આવેલું માળખું પંચાયતોને સુદૃઢ કરવા અને સુશાસન તથા સકારાત્મક વિકાસ
લાવવા ઉપરાંત અત્યંત ઉપયોગી પુરવાર થશે.
શ્રી. તોમરે જણાવ્યું હતું કે, નવા માળખાના માધ્યમથી પંચાયતી રાજ મંત્રાલયે દેશની 2.5 કરોડ પંચાયતોને અરીસો
દેખાડ્યો છે. તેની મદદથી, સ્થાનિક જરૂરિયાતો અને ઉપલબ્ધ સાધનો અનુસાર પંચાયતો પોતાના ડેવલપમેન્ટ પ્લાન્સ ઘડવા
સક્ષમ બનશે.
કેન્દ્રીય પ્રધાન શ્રી. તોમરે જણાવ્યું હતું કે, વડા પ્રધાન શ્રી. નરે ન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હે ઠળ 14મા ફાઈનાન્સ કમિશનની
ભલામણોને પૂર્ણપણે લાગુ કરી પંચાયતોને વધુ સારાં આર્થિક સાધનો પૂરાં પાડી શકાયાં છે. 15મા ફાઈનાન્સ કમિશનની
વચગાળાની ભલામણો પણ સૂચવે છે કે ભવિષ્યમાં પંચાયતોને વધુ ભંડોળ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
મંત્રાલયના પ્રયાસો દ્વારા જીપીડીપી નિર્માણ કરવાનું કામ ખાસ્સી ગંભીરતાથી અમલમાં મુકવામાં આવ્યું હોવાનો
સંતોષ પંચાયતી રાજ પ્રધાને વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, આપણે એક વાત મગજમાં રાખવાની છે કે, ગ્રામીણ વિકાસ
માટે હવે જ ે કંઈ ખર્ચ થાય તે મંજૂરીપ્રાપ્ત જીપીડીપી યોજનાઓ પર જ કરવામાં આવે, જ ેથી ગામોના વિકાસની ખાતરી રહે .
આપણે આપણું ધ્યાન એ મુદ્દા પર કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ કે એક ગામે એક વર્ષમાં એક કામ પૂરું કરવું જ જોઈએ.
પંચાયતી રાજ મંત્રાલયના સચિવ શ્રી.સુનીલ કુ મારે જણાવ્યું હતું કે, ગ્રામ પંચાયત વિકાસ યોજના (જીપીડીપી)ના
માધ્યમથી અગાઉના વર્ષે નાખવામાં આવેલા વિકાસ કાર્યોના પાયાની આગામી કડી એટલે આ માળખું.
આ પ્રસંગે, જિલ્લા અને બ્લૉક પંચાયતોના ડેવલપમેન્ટ પ્લાન્સના માળખા માટે બનાવવામાં આવેલી સમિતિના ચેરમેન
તથા ભૂતપૂર્વ વિશેષ સચિવ ડૉ. બાલા પ્રસાદે પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કર્યું હતું.
સ્રોતઃ પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો (PIB)

Ministry of Panchayati Raj

પંચાયતી રાજ મંત્રાલય

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

ે ન મંત્રાલય
ડ્રિન્કિંગ વોટર ઍન્ડ સેનિટશ
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

પંચાયતી રાજ યુટ્યુબ ચેનલ

પંચાયતી રાજ મંત્રાલય દ્વારા મુદ્રિત અને પ્રકાશિત
મુખ્ય સંપાદકઃ સચિવ, પંચાયતી રાજ મંત્રાલય
મુદ્રણઃ ઈન્ડિયા ઑફ્ફસેટ પ્રેસ, એ-1, માયાપુરી ઈન્ડસ્ટ્રિયલ
એરિયા, ફે ઝ -1, માયાપુરી, નવી દિલ્હી – 100064
પ્રકાશનઃ પંચાયતી રાજ મંત્રાલય, ભારત સરકાર ટાવર ટુ, નવમો
માળ, જીવન ભારતી બિલ્ડગ
િં , કોનોટ પ્લેસ, નવી દિલ્હી -110001

The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under
Ministry of Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is
unintentional and not meant to hurt any feelings and therefore may be excused.

