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ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ

ಸಚಿವರು ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್,

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ
ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು
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ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ಹಣಕಾಸು
ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

ಪ್ರ

ಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ರ�ೈತರಿಗೆ
ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಉಡುಗ�ೊರೆಯಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 9,
2020ರಂದು, 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೃಷಿ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ (ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್)
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 17,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರನ�ೇ ಕಂತಿನ
ಹಣವನ್ನೂ ಮೋದಿಯವರು ನ�ೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ 8.55 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರ�ೈತರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು
ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಚಿವ, ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ರ�ೈತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೃಷಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ
ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ರ�ೈತರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗದು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಉದ�್ಯೋಗವೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನ�ೇರವಾಗಿ
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈಗ ಯಾವುದ�ೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಯಾವುದ�ೇ ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಣ್ಣ ರ�ೈತನೂ ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಆ ರ�ೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಸದೃಢರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ
ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹ�ೇಳಿದರು. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಿಸಾನ್ ರ�ೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು
ದ�ೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಕ�ೇವಲ ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ, ರ�ೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 75 ಸಾವಿರ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನುಗಳನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹ�ೇಳಿದರು. ಈ ಮೊತ್ತದಿಂದ, ಕರ�ೋ�ನ
ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರ�ೈತರಿಗೆ 22 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ�ೋ�ನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ
ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ದ�ೇಶವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು 80
ಕ�ೋ�ಟಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ರ�ೈತರ ಶ್ರಮದಿಂದಲ�ೇ ಎಂದು ಅವರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯು ರ�ೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ
ಶ�ೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಮೋದಿಯವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಕ�ೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ, ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್
ತ�ೋ�ಮರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೋದಿಜೀ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ�ೇವಲ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಶೀಘ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಡ ರ�ೈತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ
ಉದಾರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಉದಾರವಾಗಿ
ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠಗ�ೊಂಡರೆ ದ�ೇಶವು
ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸದಾ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಎಲ್ಲಾ ಮಿಶನ್ಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರ�ೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ (ಎಫ್ಪಿಓ) ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪ್ರತಿ
ರ�ೈತರಿಗೂ ಕೆಸಿಸಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹ�ೊಸ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿ, ಪಿಎಂಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭಾರ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೃಷಿ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗ�ೋ�ಪನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಕೃಷಿ,
ಜ�ೇನು ಸಾಕಣೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೆಲವು ರ�ೈತರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೂಲ: ಪ್ರೆಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಬ್ಯೂರ�ೋ� (PIB)
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ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ

3

ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್

ಸಂದ�ೇಶ

ಸಚಿವರು ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ,
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಎಂಟನ�ೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರ�ೈತರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು,
ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ
ವಿಧಾನದ�ೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಕರ�ೋ�ನಾ
ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ವಹಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ದ�ೇಶಕ್ಕೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದ�ೇ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಪಕ್ಷದ
ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಮಿಷನರಿ ಮನ�ೋ�ಭಾವದ�ೊಂದಿಗೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ
ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಹ�ೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು,
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ�ೇ ದಿನ�ೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು
ಮತ್ತು ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ಅವರ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು,
ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ�ೋ�ನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀನದಯಾಳ್ ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 63.8 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ 7 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಉದ�್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು 20 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಅನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭಾರ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ
ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಾರಿಗೆ ತರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ�ೇ, 'ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್' ಎಂಬ
ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ನವ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೂ ಹಾಕಿದೆ. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗರೀಬ್
ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು, ಈಗ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ದ�ೇಶದ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ ವಲಸೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಜೀವಾಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಮೂಲ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ�್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ (ಎಮ್ಎನ್ಇಆರ್ಇಜಿಎ) ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ
ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟನ್ನೇ ಕ�ೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಏಕ�ೈಕ ವಲಯವೆಂದರೆ,
ಅದು ಕೃಷಿ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ (ಜಿವಿಎ) ಶ�ೇಕಡಾ 3.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ�ೊಳಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿಸುವತ್ತ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಕರ�ೋ�ನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು, ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆಯಬ�ೇಕು.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು
ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು,
ರ�ೈತರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸ�ೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದ�ೇ ಸವಾಲನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಧ�ೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.
(ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್)
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ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಐಎಎಸ್

ಸಂದ�ೇಶ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾವ�ೈರಸ್ ಅಥವಾ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ�್ಲೋಲಕಲ�್ಲೋಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ
ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಭಯಾನಕ ವ�ೈರಸ್ಗೆ ಹ�ೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಎಂಟನ�ೇ ಸಂಚಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ
ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ
ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವ�ೈರಸ್ ಮೊದಲು ಮೆಟ್ರೊ ಮತ್ತು ದ�ೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ
ನಂತರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಒಂದು ವಿನೂತನ ವ�ೈರಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ.್ಲ ಅದ�ೇ ಕಾರಣದಿಂದ, ಈಗ ಕ�ೊಡುತ್ತಿರುವ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ.್ಲ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವ�ೈರಸ್ನ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ: ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ.
ಈ ವ�ೈರಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಸೀನುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ�ೋ�ಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳಿಂದ
ಹರಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ�ೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುವಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರ
ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಕರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ನ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸ�್ಫೋಟವು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಆರ�ೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಒಂದು ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಆರ�ೈಕೆ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಪೂರ�ೈಕೆ, ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಐ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಲ್ಲವು.
ಭಾರತೀಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಅನ�ೇಕ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನೀತಿ (ಎನ್ಎಚ್ಪಿ)
2017, 2025ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಆರ�ೈಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಈಗಿರುವ ಜಿಡಿಪಿಯ 1.2%ನಿಂದ 2.5%ಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗ�ೊಳಿಸುವ
ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಯುಟಿ ಆಡಳಿತಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸ�ೇರಿ ಉತ್ತಮ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಐಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ
ಬದಲಾವನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉತ್ತಮ - ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ನ ಈ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ತಂದರೆ, ಆಗಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ,
ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ
ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ�ೋ�ಣ:
(i)
ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು;
(ii) ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತ�ೊಳೆಯುವುದು;
(iii) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು.
ಈ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಚಿಕೆ, ಪಿಆರ್ಐಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಪ್ರಾಣ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಉದ�್ಯೋಗ ನಾಶವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಓದುಗರಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
(ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಣಿಪುರಿ, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಒರಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು)
ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದ�ೇ. ದ�ೇಶದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲ�ೇ ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ
ವಿಷಯ. ಸಂಪಾದಕೀಯ ತಂಡವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ ಎಸ್ಐಆರ್ಡಿ ಮತ್ತು
ಪಿಆರ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
(ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್)
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ನಾವು ಮತ್ತು ಕರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್

“ಕ

"ತೀವ್ರವಾದ ರ�ೋ�ಗಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಹಾರವ�ೇ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ"

ರ�ೋ�ನ ವ�ೈರಸ್" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ
'ಕರ�ೋ�ನಾ'ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಪದಕ್ಕೆ "ಕಿರೀಟ" ಎಂಬ
ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಹ�ೊರಮೈ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿರುವ ಸ್ಪೈಕ್ ಒಂದು
ಕಿರೀಟದಂತೆ ಕಾಣುತದ್ತ ೆ. ಹೀಗೆ, ಕರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ಗಳ ಮೊದಲ
ಮಾನವ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ, ಜೂನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಮತ್ತು ಡ�ೇವಿಡ್
ಟ�ೈರೆಲ್ರವರು ವ�ೈರಸ್ಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನಿತರ
್ತ ು. ಕರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ಗಳು
ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ರ�ೋ�ಗ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನುಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ
ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ದ�ೊಡ್ಡ, ಗ�ೋ�ಳಾಕಾರದ ಕಣಗಳು. ಇವು
ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತವ್ತ ೆ ಎಂದರೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಉದದ
್ದ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 2500 ಕ�ೋ�ಟಿ ವ�ೈರಸ್ ಕಣಗಳಿರುತವ್ತ ೆ. ಇವುಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತದ್ತ ೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 100-120 ಎನ್ಎಂ
(1ಎನ್ಎಂ =1/10 ಲಕ್ಷ ಸೆಂ.ಮೀ) ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತದ್ತ ೆ.

- ಡಾ.ಕ�ೇತಕಿ ಬಾಪಟ್*

- ಹಿಪ್ಪೋಕ್ರಟೀಸ್, ವ�ೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ

ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರ�ೋ�ಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದಾದ ಜನರ ಗುಂಪು
ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ನ
ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ವರ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೈಕ�ೈ ನ�ೋ�ವು, ಬ�ೇನೆ, ನಾಸಿಕದಟ್ಟಣೆ
(ನ�ೇಸಲ್ ಕಂಜೆಶನ್), ತಲೆನ�ೋ�ವು, ಕಂಜಕ್ಟಿವ�ೈಟಿಸ್, ಗಂಟಲು
ನ�ೋ�ವು, ಅತಿಸಾರ (ಭ�ೇದಿ), ರುಚಿ/ವಾಸನೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದು,
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದು, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಕ�ೈ ಬೆರಳುಗಳ
ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸ�ೋ�ಂಕಾದಾಗ
ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಯಾರಿಗೆ
ಬ�ೇಕಾದರೂ ಬಂದು, ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸರ್ಥ ಾಗಬಹುದು,
ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ�ೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು
ಶ್ವಾಸಕ�ೋ�ಶದ ತ�ೊಂದರೆಗಳು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ
ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವರು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ
ಮಾನವರಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಕರ�ೋ�ನ ವ�ೈರಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ
ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು (ಸುಮಾರು 80%)
ಶೀತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರ�ೇಟರಿ ಸಿಂಡ�್ರೋಮ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ
ರ�ೋ�ಗದಿಂದ
(ಎಮ್ಇಆರ್ಎಸ್) ಮತ್ತು ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರ�ೇಟರಿ ಸಿಂಡ�್ರೋಮ್
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರ�ೋ�ಗಿಯನ್ನು
(ಸಾರ್ಸ್)ನಂತಹ
ತೀವ್ರವಾದ
ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ,
ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ
ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ತೀರ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾದ ಕರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಉಂಟಾಗಲು
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು
ಕರ�ೋ�ನಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನುಸರಿಸಿರುವ
(ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್) ಅದರ ಪೂರಕ ಹ�ೋ�ಸ್ಟ್
ಕ್ರಮಗಳು ಸೆಲ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಜ�ೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ
ಸ�ೋ�ಂಕು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಅದನ್ನು ಬರದಂತೆ
ಆದ ನಂತರ, ಹ�ೋ�ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್
ತಡೆಗಟ್ಟುವುದ�ೇ
ಉತ್ತಮ
ಎಂದು
ಒಡೆಯುವ ಎಂಜ�ೈಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದ�ೊಂದು ಹ�ೊಸ ವ�ೈರಸ್
ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ�ೈರಸ್
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ�ೇ
ಅನ್ನು ಹ�ೋ�ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು
ಔಷಧಿಯಾಗಲಿ,
ಲಸಿಕೆಯಾಗಲಿ
ರಿಸೆಪ್ಟರ್-ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಪೈಕ್
SARS-CoV-2 virion
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ
.
ಎಲ್ಲ
ದ�ೇಶಗಳು
ತಮ್ಮ
SARS-CoV-2 virion
ಪ್ರೋಟೀನ್
ಅನ್ನು
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸ�ೇರಿ ಈ
ಸಕ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Red protrusions: spike proteins (S)[1]
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ವ�ೈರಸ್
ಸ್ಪೈಕ್
Grey coating: the envelope, composed mainly of lipids,
ತಲುಪದಂತೆ
ನಮ್ಮನ್ನು
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದರ ಪೂರಕ
which can be destroyed with alcohol or soap[1]
ತಡೆಯುವುದ�ೇ
ನಮ್ಮ
ಕರ್ತವ್ಯ.
ಹ�ೋ�ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಜ�ೊತೆ
Yellow deposits: envelope proteins (E)[1]
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಸ�ೋ�ಂಕು
ರ�ೋ�ಗವನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತದ್ತ ೆ.
ಈಗ
Orange deposits: membrane proteins (M)[1]
ನೆ
ರ
ವಾ
ಗು
ವ
ವ�ೈರಸ್ ಹ�ೋ�ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ
Courtesy - Wikipedia
ಮಾ ರ್ಗ ಸೂ ಚಿ ಗ ಳ ನ್ನು
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಲು ಶುರುವಾಗುತದ್ತ ೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ
್ತ ೆ. (ಉಲ್ಲೇಖ- https://www.mohfw.gov.in/pdf/
ಒಡೆದು ಸಾವಿರಾರು ಹ�ೊಸ ವ�ೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಾಡುತವ
ಈ ವ�ೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸ�ೋ�ಂಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ PreventivemeasuresDOPT.pdf.). ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ ಅನ್ನು
ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ಂಕು ಹೆಚ್ಚಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇಡುವುದು ಹ�ೇಗೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು
ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತದ
್ತ ೆ.

* ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಫ್, ಒ/ಓ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ
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ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹದ್ದು

(ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳು)

ಕ�ೈ ಕುಲುಕುವುದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಖ, ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೂಗು
ಮುಟ್ಟಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು, ಕ�ೊಳಕು ಧೂಳು, ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ
ಆಹಾರ,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ
ಭ�ೇಟಿ/ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ
ಬೆರೆಯುವುದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಕವಚ ಹಾಕದಿರುವುದು,
ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಬರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು, ಜೀವನಶ�ೈಲಿ/
ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಉಗುಳುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು - ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ

ತನ್ನ
ಮತ್ತು
ಸಮಾಜದ
ಒಳಿತಿಗಾಗಿ
ಈ
ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು
ತಪ್ಪಿಸಬ�ೇಕು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ
ಹ�ೋ�ಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬ�ೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರ
ಇದ್ದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳಬಾರದು.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಸ್ತ್ರವ�ೇ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಾನಿಟ�ೈಸರ್ ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಬಳಸಿ ಆಗಾಗ ಕ�ೈ
ತ�ೊಳೆಯುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕ್ - ಮಾಸ್ಕ್ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ
ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಹನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತದ್ತ ೆ ಅಲದ್ಲ �ೇ ಅವರ
ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹ�ೊರಬಂದು ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ�ೋ�ಂಕನ್ನು ತಗಲಿಸುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಕುಗ್ಗಿಸುತದ್ತ ೆ. ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಒಂದ�ೋ�
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಸಿದ ಹಳೆ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಧಾನ ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಕಚ�ೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದೆ. (ಲಿಂಕ್-www.psa.gov.in (ref-1www.psa.gov.in).

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಸ�ೇತು - ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊಬ�ೈಲ್
ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆ�ಪ್ ಜನರಿಗೆ ಬ�ೇಗನೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು,
ಅವರಿಗೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ನ
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಅಪಾಯಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ, ಅದರಲ್ಲೂ
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾರ ಹ�ೊತ್ತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು

(ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು)

ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗವಸು
ಧರಿಸುವುದು, ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಡಾ, ಅರಿಶಿನ
ಹಾಲು, ಕರಿಮೆಣಸು/ ಶುಂಠಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ
ಊಟ,
ಯೋಗ
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ
ಜೀವನಶ�ೈಲಿ, ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮೇಲ�್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕ�ೈಗಳು ಸ್ವಚವ
್ಛ ಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಸಾಬೂನು
ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕ�ೈತ�ೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು
ರೂಢಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಅಥವಾ
ಆಲ�್ಕೋಹಾಲ್
ಆಧಾರಿತ
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಲಹೆ
ನೀಡಿದೆ. ಸೀನುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಮತ್ತು
ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ/ಟಿಶ್ಯು ಇಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಬಳಸಿದ
ಟಿಶ್ಯುಗಳನ್ನು ಮರುಕ್ಷಣವೆ ಮುಚ್ಚಬಲ್ಲ ಕಸದಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರು-ಪ�ೇರು ಆಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ (ಜ್ವರ,
ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು) ನಿಮ್ಮ ವ�ೈದ್ಯರನ್ನು
ಕಾಣಿ. ವ�ೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಲು ಹ�ೋ�ಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು
ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಲು ಮಾಸ್ಕ್/ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳು - ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ,
ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ�್ಟೋರ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1
ಮೀಟರ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ
ಮುಖವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಆಗಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜ್
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ದಿನಸಿ/ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸಲು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
ಆಗಾಗ
ಹ�ೋ�ಗುವುದನ್ನು
ತಪ್ಪಿಸಿ,
ಮತ್ತೊಬ್ಬರ�ೊಂದಿಗೆ ಕ�ೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು
ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುವ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು
ಅಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಜನರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ನೀವು
ಬ�ೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ
ಶಕ್ತಿಯ
ವರ್ಧಕಗಳು
ರ�ೋ�ಗಕಾರಕದ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ರಾಡುವಲ್ಲಿ ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧಕ
ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ
ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಈಗಿರುವ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ
ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಸಾಲೆ, ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ,
ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತಹ
ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆಯುಷ್
ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲ�ೇ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕಾದ
ಕ್ರಮಗಳು

ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಜ್ವರದಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಲ್ಫ್-ಐಸ�ೋ�ಲ�ೇಶನ್,
ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು
ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವುದು.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಆದರೆ ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಮಲ�ೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಡೆಂಗ್ಯು ಜ್ವರ
ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಮತ್ತು ಕೂಡಲ�ೇ ಅದಕ್ಕೆ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ
ರ�ೋ�ಗಕಾರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ವ�ೈರಸ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದ�ೇ. ರ�ೋ�ಗಿಯ
ಮಾದರಿಗಳು; ನ�ೇಸಲ್ ಸ್ವಾಬ್, ಕಫ, ಆಸ್ಪಿರ�ೇಟ್, ಮತ್ತು
ಪ್ಲೂರಲ್ ಫ್ಲುಯಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ�ೇಕಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು,
ಇದನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ,
ಸ್ಟೆರ�ೈಲ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇಖರಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದ�ೋ� ಪಾಲಿಮರ�ೈಸಿಂಗ್ ಚ�ೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
(ಪಿಸಿಆರ್) ಅಥವಾ ಸೆರ�ೋ�ಲಾಜಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ (ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಪಾಲಿಮರಿಕ್
ಚ�ೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್) ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19ನ
ಗ�ೋ�ಲ್ಡನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಡಯಗ�್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ - ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು,
ಆವಿಷ್ಕಾರಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ ಭಾರತೀಯ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಡಯಗ�್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಈ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೇ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿಯೇ, ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶ, ದರಗಳು ಕ�ೈಗೆ
ಎಟುಕುವಂತಿದ್ದು, ಹ�ೋ�ಲಿಸಿ ನ�ೋ�ಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಮತ್ತು
ಬಳಸಲು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ.

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಲಸಿಕೆ - ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್
ಸದಸ್ಯರಾದ, ಡಾ.ವಿನ�ೋ�ದ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ
ಪ್ರಧಾನ ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ, ಪ್ರೊ. ಕೆ. ವಿಜಯ್
ರಾಘವನ್ ಅವರ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಓ ಲಸಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಒಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ಲಸಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ರಾಮ್ದ�ೇಸಿವಿರ್ ಡ್ರಗ್ - ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ವಿರುದ್ಧ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನ�ೇಕ ಭಾರತೀಯ
ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ - ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಮಂಡಳಿ
(ಸಿಎಸ್ಐಆರ್) ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ವಿರುದ್ಧ 4 ಆಯುಷ್
ಫಾರ್ಮುಲ�ೇಶನ್ಗಳನ್ನು
ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟಾಗಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತರ ಔಷಧಗಳ
ಟ್ರಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ

ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು - ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಗಳು
ಹ�ೊರಬರಲು ಶಕವ್ತ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ
ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದಲದ್ಲ ೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಕ್ಸಿಲರ�ೇಟಿಂಗ್ ಗ�್ರೋತ್
ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ�್ನೋವ�ೇಶನ್ಸ್ (ಏಜಿಎನ್ಐಐ), ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂಬತ್ತು ಮಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ - ವಿಜ್ಞಾನ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಎಂ-ಎಸ್ಟಿಐಎಸಿ)
ಭಾರದದಾತ್ಯಂತ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ
ವಿರುದ್ಧ
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು
ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಲದ್ಲ ೆ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ
ಹಣಕಾಸು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆನ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಯೋಜನೆಯ
ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿಕ�ೊಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ - ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು
ಮಾನಸಿಕ
ಒತ್ತಡವನ್ನು
ಎಲ್ಲಾ
ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ
ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹ�ೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ
ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸನ್ನಿವ�ೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ,
ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದ, ದ�ೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ
ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತೆ, ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು,
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು
ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆಗಳು/ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಂದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಮನ�ೋ�ದರ್ಪಣ್, ಕಿರಣ್ - ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು- ಪಿಎಸ್ಎ ಕಚ�ೇರಿ, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ�ೇರಿವೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗ ತಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ - ರ�ೋ�ಗವನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಓ
ಕೂಡ
ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಭಿಯಾನಗಳು,
ವೆಬಿನಾರುಗಳು, ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ,
ವೀಡಿಯೋಗಳು, ಫ�ೇಸ್ಬುಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು
ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಸಮಗ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದ�ೈಹಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ
ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ
ಒಂದು ಕಠಿಣ ಹಂತವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ�ೇಕ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ�ೊನೆಗೂ, ಒಂದು ದಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು.

ವಂದನೆ - ಪ್ರಧಾನ ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ರೊ. ಕೆ.
ವಿಜಯ ರಾಘವನ್ ಮತ್ತು ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ
ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಮಿತ್ರಾರೆ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅವರ
ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

“ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಲಿ - ನೆರವಾಗಿ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೆ
ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬ�ೇಡಿ.”
- ಹಿಪ್ಪೋಕ್ರಟೀಸ್, ವ�ೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ
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ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರ�ೈತರು
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಆದ ಕಥೆ

- ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್*

“ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವ�ೈರಸ್ತಂದ�ೊಡ್ಡಿರುವ
ಸವಾಲು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದ�ೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಎಂದರೆ ‘ನಾವು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ’,” - ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ

ಜಾ

ಗತಿಕ ಮಹಾಮಾರಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್19, ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ
ಮುಂದೆ ಹ�ೊಸ ಸವಾಲು ಮತ್ತು
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದ�ೊಡ್ಡಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ದ�ೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ
ಆರ್ಥಿಕ
ಹಿಂಜರಿತದ
ಕಠಿಣ
ಹಂತವನ್ನು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿವೆ, ಆದರೂ
ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಸ�ೋ�ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು
ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಗಳು ತಪ್ಪೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ಈ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದ�ೇಶವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ
ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಈಗ
ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ
ಹ�ೋ�ಗುವವರ
ಸಂಖ್ಯೆಯೂ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಗ್ರ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ,
ಸಕಾಲಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆ ಮತ್ತು ದ�ೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ
ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು
ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ�ೊಂದಿಗೆ
ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ
ಸನ್ನಿವ�ೇಶ ಒಂದ�ೊಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಬಹುದು. ಈ
ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟರು. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್
(ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು
ಮತ್ತೆ ದಾರಿಗೆ ತರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ�ೇ,
'ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್' ಎಂಬ
ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ
ಹ�ೊಸ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಹಾಕಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 2.5
ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ
ಚುನಾಯಿತ
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು,
ಪಂಚಾಯತ್
ನೌಕರರು,
ಗ್ರಾಮ
ಸ�ೇವಕರು
ಮತ್ತು
ದೀನದಯಾಳ್
ಅಂತ�್ಯೋದಯ
ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಗುರುತಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ 7.02 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು - ನ್ಯಾಶನಲ್
ಲ�ೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 63.8 ಲಕ್ಷ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು
ನೀಡಿದರು.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು
ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ
ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಳವಳ ಇತ್ತು. ಈ
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ�ೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ
ಕಾಳಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅವರ ಮೂಲಕ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹರಡದಂತೆ ನಾವು
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಜೀ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆವು
ಎಂದು ಹ�ೇಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ನ
ಗಂಭೀರ
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳ
ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ
ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲ�ೇ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ಈ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಜನಜಾಗೃತಿ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು,

*ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.)
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ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಸಂಘಗಳನ್ನು
ಸಕ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸುವ
ಮೂಲಕ
ವ�ೈರಸ್
ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೊಬ�ೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇತು ಆ�ಪ್’ ಬರುವಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ,
ಏಪ್ರಿಲ್
24,
2020ರಂದು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರಾಜ್ ದಿನವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಜ�ೊತೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್
ಮೂಲಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನವನ್ನು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ
ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಚುನಾಯಿತ
ಸರಪಂಚರು/ ಪ್ರಧಾನರ�ೊಡನೆ ನಡೆಸಿದ ವರ್ಚುಯಲ್
ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ವಿವಿಧ
ಕ್ರಮಗಳ
ಕುರಿತು
ಚರ್ಚಿಸಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ನ�ೇಪಾಳದ ಗಡಿಗೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹ�ೊರಡಿಸಿದೆ.
ಜನರಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು
ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೂ
ಹ�ೊರಡಿಸಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಂಘಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ
ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು
ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಡಿಯೋವಿಶುವಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್
ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ�ೇರೆ
ಊರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಊರಿನ ಹ�ೊರ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರೆಂಟ�ೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ,
ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು
ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಅವು ಹಳ್ಳಿಯ
ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಐಸ�ೋ�ಲ�ೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವು
ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದರು.
14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಫಾಗಿಂಗ್,
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ಸರಕಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ವಿರುದ್ಧ
ಗ್ರಾಮದ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ
ಅಮೂಲ್ಯ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು
ಶ್ಲಾಘಿಸಬ�ೇಕು.
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ಹಲವು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಚುನಾಯಿತ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ನಿಂದ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು
ನೆರವಾಗುವ ವಿವಿಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ
ಮುಟ್ಟಿಸಲು
ವಾಟ್ಸ್ಆ�ಪ್ನ೦ತಹ
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ,
ಸರ್ಕಾರ�ೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು
ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ
ಒಳಗಾಗಬಹುದಾದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್,
ಫ�ೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ
ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇತರರನ್ನೂ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು
ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.
ಮೇ 31, 2020ರಂದು "ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಮೂಲಕ ದ�ೇಶವನ್ನುಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾನ್ಯ
ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಲಸೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರು
ತಮ್ಮ
ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ
ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಉದ�್ಯೋಗದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಕಳವಳ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ
ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ದ�ೇಶದ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ ವಲಸೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ
ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು (ಬಡವರ
ಕಲ್ಯಾಣ ಉದ�್ಯೋಗ ಅಭಿಯಾನ) ಪ್ರಧಾನಿ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.
ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ
ಅಭಿಯಾನದಡಿ 25 ಬಗೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಲಸೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 125 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉದ�್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ 116 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ
ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಲು 50 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
40,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಈ
ಅಭಿಯಾನದ ಕೆಳಗೆ ಈವರೆಗೂ 45.83 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕೂಲಿ ದಿನಗಳ
ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ
ಶಾಶ್ವತ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದ�ೇ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ಈವರೆಗೆ, 1347 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಭವನಗಳು, 23010
ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 481219 ಮನೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ
ಕ�ೇಂದ್ರ, ಪ್ಲಾಂಟ�ೇಷನ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ಈ
ಅಭಿಯಾನದ
ಮೂಲಕ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ
ಸಚಿವಾಲಯದ

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,
ಮನರ�ೇಗಾ

ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಉದ�್ಯೋಗ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 2020-21ನ�ೇ ಸಾಲಿನ 61,500
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು
50,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಮನರ�ೇಗಾಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1,11,500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲದ�ೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75,000 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮನರ�ೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 11 ಕ�ೋ�ಟಿ ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 323 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕೂಲಿದಿನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು
ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲ�ೇ 262 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕೂಲಿ
ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮನರ�ೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ದ�ೈನಂದಿನ ವ�ೇತನವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 20
ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಕಳೆದ
ವರ್ಷದ ವ�ೇತನಕ್ಕಿಂತ 11% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ, 2020-21ರ ಆರ್ಥಿಕ
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 2,00,500 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ದ�ೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಈಗಾಗಲ�ೇ 1 ಲಕ್ಷದ 11 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ
ಜೀವನಾಂಶ
ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು
ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಆ
ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಕಡೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಅಪರಿಮಿತ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಎಂ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 20.65 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ
ಒಟ್ಟು 31,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಿಗುವಂತೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 1000 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೆರವನ್ನು 2.82 ಕ�ೋ�ಟಿ ವೃದ್ಧರು, ವಿಧವೆಯರು
ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ (ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ) ತಲಾ 500
ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 2815 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 63.8 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ
ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 7.02 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೀನದಯಾಳ್
ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ
ಅಭಿಯಾನದ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ
ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಮಹಿಳೆಯರು ಇದುವರೆಗೆ 17 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಾಸ್ಕ್, 5.13 ಲಕ್ಷ
ಲೀಟರ್ ಸಾನಿಟ�ೈಸರ್ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್

ಹ್ಯಾಂಡ್ವಾಶ್
ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ
ಅಭಿಯಾನದ
ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರು 1.22 ಲಕ್ಷ ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 9 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ
ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ
ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಮಹಿಳಾ
ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಮತ್ತು
ಲಾಕ್ಡೌನ್
ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕನಸಿಗೆ
ಯಾವ ತ�ೊಂದರೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ
ಇದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ
ವ�ೇಗ, ಒಂದು ಹ�ೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸರಾಸರಿ 125 ದಿನಗಳು ಬ�ೇಕು. ಆದರೆ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ಸಮಯ, 45 ರಿಂದ 60
ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ.
ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು.
ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದೆ ಆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಠಿಣ
ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. 2022ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಡ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಮ್ಮ
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ
ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸಲು 2 ಕ�ೋ�ಟಿ 95 ಲಕ್ಷ ವಸತಿ
ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಪ�ೈಕಿ, ಈಗಾಗಲ�ೇ 2 ಕ�ೋ�ಟಿ 27 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕ�ೋ�ಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು
ಈಗಾಗಲ�ೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತಸದ
ಸಂಗತಿ. ಈವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 1,68,716
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ
ಬಹಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದಿದ್ದರೂ, ದ�ೇಶದ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡಿದ್ದು ಕೃಷಿ ವಲಯ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ
ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಕೃಷಿ
ಜಿವಿಎಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.3.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ರ�ೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ
ಬಂಪರ್ ರಾಬಿ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆ
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ
ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ರ�ೈತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ
ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಘ�ೋಷಣೆಯಾದ ಕೂಡಲ�ೇ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ,
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಮಂಡಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಹ�ೊಲ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರ�ೈತರ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು,
ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿಂಗ್
ಘಟಕಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಕೂಡಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದವು.
ಇದರಿಂದ, ಕೃಷಿವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುದ�ೇ
ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರ�ೈತರ
ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಕಾಪಾಡಲು ಬ�ೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು,
ಅಂದರೆ ರ�ೈತರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಹ�ೈರಿಂಗ್ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ
ಯಂತ�್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು,
ಕ�ೊಯ್ಲು
ಮಾಡುವವರನ್ನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ
ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ
ಬೆಳೆ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಬೆಳೆ ಖರೀದಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದ
ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರ�ೈತರಿಗೆ ತ�ೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು
ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
2019-20ನ�ೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಂದಂದಾಜಿನ
ಪ್ರಕಾರ, 296.65 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. 2020-21ರ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ,
144.52 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದರ ಪ�ೈಕಿ, 102.36 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಭತ್ತದ
ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಐದು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2014-15 ರಿಂದ 2018-19) ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ
ಸರಾಸರಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ 9.83 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 202021ನ�ೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 301 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ
ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರ�ೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವರಮಾನ ದ�ೊರಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ,
ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ,

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದ 1 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯು ಕೃಷಿ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ
ಬದಲಾವಣೆ
ತರುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ�ೇ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇಂಬು
ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಬರಲಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಟ
ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದ�ೇ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 85% ನಷ್ಟಿರುವ ಸಣ್ಣ
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ರ�ೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ
ಪಡೆಯಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕೆಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು 10,000 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳನ್ನು
ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ
ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಧನಾತ್ಮಕ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಧೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ
ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ�ೇ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಒಂದು ಸದವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಲವಾದರೆ, ದ�ೇಶವೂ ಬಲಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ
ಹ�ೋ�ದರೆ, ನಮ್ಮ ದ�ೇಶ ನ�ೈಜ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ,
ನಾವು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ
ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ (ಆತ್ಮ
ನಿರ್ಭರತೆ) ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿವ�ೇಗವಾಗಿ
ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವ, ಮಾಸ್ಕ್
ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ�ೋ�ಪಿನಿಂದ ತ�ೊಳೆಯುವ
ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವ�ೇ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಈ
ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು
ನೀಡಿರುವ
ಘ�ೋಷವಾಕ್ಯ ಏನೆಂದರೆ - ಜಬ್ ತಕ್ ದವಾಯಿ ನಹಿ, ತಬ್
ತಕ್ ಧಿಲಾಯಿ ನಹಿ (ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ತಾತ್ಸಾರ ಸಲ್ಲ). ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ,
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಕಾರ
ಮತ್ತು ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನನಗೆ
ಭರವಸೆ ಇದೆ.

“ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ದೂರವಾಗುವುದು ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ತ�ೊಂದರೆ”

ಕೃಪೆ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ
ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಎಲ್ಲೇ ಹ�ೋ�ದರೂ, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬ�ೇಡಿ
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ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಕುರಿತ
ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕೃಪೆ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ
ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಡಿಎವ�ೈ-ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂನಿಂದ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹ�ೋ�ರಾಟ

- ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ*

“ಎರಡು ಗಜ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ಧರಿಸಿ"

ರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು,
ಭಾದೀನದಯಾಳ್
ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಇದಲ್ಲದ�ೇ, 17 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸ�ೇರಿದ 13,662 ಮಹಿಳೆಯರು 4.8 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ (ಡಿಎವ�ೈ-ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ) ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 10 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ 1,790
ಎಂಬ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರು 1.02 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶನ್ನು
ಮನೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ಮತ್ತು ಜುಲ�ೈ ತಿಂಗಳ
ಸ�ೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡಜನರ ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಡುವೆ, ದ�ೇಶದ 13 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ 6.585 ಮಹಿಳೆಯರು
ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು 35.61 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಗಳು
ಆರಂಭಿಸಿರುವ
ಸಮುದಾಯ
ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಜ್ಯ
ಅಡುಗೆಮನೆಗಳನ್ನು
ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ
ಸಂಘಗಳ�ೇ
ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ
ಹಾಗೂ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜುಲ�ೈ 2020ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರು ತಿನ್ನುವ ಈ ಊಟದ ಸುರಕ್ಷತೆ,
್ಛ ೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ತ�ೋ�ರಿಸಿದ
ತೆರೆಯಲಾದ ಸುಮಾರು 66 ಲಕ್ಷ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚತ
ಕಾಳಜಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶದ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
7.14 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಇಂತಹ 12,000 ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಶುರುವಾದವು
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಗ, ಹಾಗೂ 6 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಊಟಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ,
ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಚ್ ದ�ೇಶದ ಎಷ�್ಟೋ ಜನ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಬಡವರು
2020ರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘ�ೋಷಿಸಿತು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರದ ಪಾಲನೆ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಹ�ೊಲಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ
ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯೆಯರು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದರ ಮಹತ್ವ, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು,
ಸಂದರ್ಭದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು, ಕ�ೈ
ತ�ೊಳೆಯುವುದರ ಮಹತ್ವ, ವಯಸ್ಸಾದವರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಹ�ೊಲೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದಲದ್ಲ �ೇ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಆರ�ೈಕೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ
ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು
ಹಾಗೂ ದೂರದ ಜನಸಮೂಹಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಧ್ಯೆ
ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ
ಕ�ೊಂಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು
ಕವಚಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಮುದಾಯ
ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ದಿನಸಿ,
ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ�ೇವೆ ಮತ್ತು
ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ
ಅವರು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಈ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ, ಮಹಾಮಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜನರಿಗೆ
ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮಹತರ
್ತ
ಪಾತ್ರ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾರವಾದ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಹಿಸಿವೆ. 23 ಜೂನ್ 2020ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
24 ಜುಲ�ೈ 2020ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದ�ೇಶದ 29 ರಾಜ್ಯಗಳ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಜಿಕೆವ�ೈ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿಎವ�ೈ58,581 ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ 2.96 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಮೂಲಕ ಸಂದಾಯವಾದ 30,956.90
ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ, 22.47 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವು ಜನಧನ ಖಾತೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ 20.65
ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತದ
್ತ ಂತೆ 3
ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ (ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್
2020). 24ನ�ೇ ಮಾರ್ಚ್2020ರಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಶುರುವಾಗಿ,
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹ�ೇರಿದ ನಂತರ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಉದಕ
್ದ ್ಕೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಮನೆಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ
ಹಣಕಾಸು ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ
ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿ) ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

*ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ.

ಡಿಎವ�ೈ-ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸಖಿ (ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿ) ಗಳು, ಮಾರ್ಚ್ 25,

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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2020ರಿಂದ
ಬ್ಯಾಂಕ್
ವಹಿವಾಟು
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತ�ೊಂದರೆಯಾದರೂ ಸಹ, 15
ರಾಜ್ಯಗಳ 6,934 ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿಯರು ಪಿಎಂಜಿಕೆವ�ೈ ಮತ್ತಿತರ
ನ�ೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸುಮಾರು 83.63 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ
31 ಜುಲ�ೈ 2020ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ 1845.76 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು
ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ
ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿಯರು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ 11189ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿಗಳಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಅಲ್ಪಬಾಳಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳಾದ
ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ
ಕ�ೈದ�ೋ�ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ
ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕತೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ
ಜ�ೊತೆಗೆ
ಆಹಾರದ
ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳು
ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ರಿಂದ
ಈಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 40.04 ಕ�ೋ�ಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ, 17,872
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೂಕದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಇನ್ನಿತರ ಕೃಷಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಮುದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಸಿಆರ್ಪಿ) ಮತ್ತು
ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು
ಟ್ರೈನರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡರು ಹಾಗೂ "ಸ�ೋ�ಂಕಿನ
ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಯುವುದು" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಟ್ರೈನಿಂಗ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಂಘದ ಸಭೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಮನೆ ಭ�ೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಮತ್ತಿತರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. 24 ಜುಲ�ೈ 2020ರ
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಸಮುದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದ�ೇಶದ 3.24
ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 48.23 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ
509.75 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯೆಯರಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟದ
ಮುಖಂಡರು, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಏನು
ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ಂಕು
ತಡೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು ಸಮುದಾಯವು
ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ:
ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮುಂದ�ೊಡಗು ಎಂತಹದು ಎಂದು
ಹ�ೇಳುತ್ತವೆ.
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ
ಅಸ್ತ್ರವಾದ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಕಥೆ
1.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್
ರೆಡ್ಡಿಯವರು 2020 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ
ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ಮಾಸ್ಕ್ನಂತೆ 16 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ
ಫಾರ್ ಎಲಿಮಿನ�ೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ (ಎಸ್ಇಆರ್ಪಿ)
ಯಿಂದ ಟ�ೈಲರಿಂಗ್ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ
ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲು
ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 11.58 ಲಕ್ಷ
ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹ�ೊಲಿದರು. ಎಸ್ಇಆರ್ಪಿ ಮಹಿಳಾ
ಸಮೂಹಗಳು ಕ�ೇವಲ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ,
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ
ಕವಚಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು.
ಜುಲ�ೈ 24, 2020 ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ
11.58 ಲಕ್ಷ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 4,891 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ
69,568
ಸದಸ್ಯರು
ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರ ಜೂನ್ 03 ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 31.63 ಲಕ್ಷ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ
ಉಡುಗೆಗಳ ಕಿಟ್ಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ದವು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿರುದ�್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು.
ಈ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಟ�ೈಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು
ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ
ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಅವರ�ೇ
ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಹಾಗೂ
ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ
ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸಿದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರಿಸುಮಾರು 70,000 ಗ್ರಾಮೀಣ
ಮಹಿಳಾ ಟ�ೈಲರ್ಗಳು ಅಂದಾಜು ರೂ. 34.74 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಇಡೀ ಸಹ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್
ಉತ್ಪಾದಿಸಿವೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ವಲಯ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಮಾಸ್ಕ್ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು,
ಕೆಲವು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ
ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡರೆ, ಉಳಿದವು ಹ�ೊಲಿಯುವ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡವು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್ಡಿಎ) 6-7 ವಿತರಣಾ

ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು
ವಿತರಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು
ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘಗಳ
ಸದಸ್ಯರ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ,
ಕತ್ತರಿಸಿದ
ಬಟ್ಟೆ
ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಟ�ೈಲರ್ಗಳ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ�ೊಡಲಾಯಿತು.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇತ್ತು,
ಬೆಲೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚಾದವು.
ಹಾಗಾಗಿ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
ಅದಾಗಲ�ೇ ಇದ್ದ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ಗಳ
ಲಭ್ಯತೆಯ ಕ�ೊರತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಇಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಯು ತಳಮಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿತ್ತು.
ಅವರ ಬಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ ತಯಾರಿಸಲು
ಬ�ೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಜ�ೊತೆಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಜನರನ್ನು ಈ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು.
ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಳಿಸಲು ತರಬ�ೇತಿ

2.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಖಾದಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು

ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ಕ�ೇಳಿದಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹ�ೊಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಮಿಷನ್ನ
(ಯುಪಿಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ) ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನಾ
ತಂತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಪಾದನೆಯ
ಗುಣಮಟ್ಟ
ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತರಬ�ೇತಿ
ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಕೆಲ
ಶಿಬಿರ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಷ್ಟೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗಷ್ಟೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ,್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು
ಹ್ಯಾಂಡ್ವಾಶ್ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು
ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ�ೇವಲ 5 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಷ್ಟೆ ಕೆಲಸ
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ
ಮಾಡಿ,
ಪ್ರತಿದಿನ
2,000
ಫ�ೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ಅಗತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿಂಗ್ಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದವ
್ದ ು. ಆದರೆ ಈಗ, 52 ಜಿಲ್ಲೆಯ 12,683 ಸ್ವಸಹಾಯ
ಇದಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ಒದಗಿಸಿತು.
ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿದಿನ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ�ೇಸ್
ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ತೂರಿನಂತಹ
ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯವು ಖಾದಿ
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ
ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದೆ.
ಅವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜ�ೋ�ನಿಬೆಲ್ಲದಿಂದ
ಆಲ�್ಕೋಹಾಲ್ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಇಷ್ಟು ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಕಚ್ಚಾ
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು - ಚಿತ್ತೂರು, ಪೂರ್ವ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಗ�ೋ�ದಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನ�ೋ�ಡಿದರೆ,
ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ
ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಖಾದಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ
ಹ�ೈ-ಗ್ರೇಡ್ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವು
ಬಳಸುವುದು ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಐಸ�ೋ�ಲ�ೇಷನ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು 50 ಲಕ್ಷ ಖಾದಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ
ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ 13.60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ
ಯಂತ�್ರೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಡಲು 6 ಲಕ್ಷ ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರ
ಎರಡನ�ೇ ವಿಧದ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು, ದಾದಿಯರು
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ�್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಭರವಸೆ
ಮತ್ತಿತರ ಫ್ರಂಟ್ಲ�ೈನ್ ಯೋಧರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.
ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಲಖಿಂಪುರ್ ಖಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಘ್ಸಾನ್
ಕಚ್ಚಾ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ
ಖರೀದಿಗೆ
ಎಷ�್ಟೋ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ 2,000
ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆ
ಪೂರ�ೈಸಿಕ�ೊಂಡಿತು. ಮಾಸ್ಕ್ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ವಿತರಿಸಲು ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದುವರೆಗೆ 4,000
- ಪ್ರತಿ 50 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸ�ೇವಕರಂತೆ - ಅನ�ೇಕ ಸ್ವಸಹಾಯಗಳ ಮೂಲಕ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು,
ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರನ್ನು ಸಹ ರಾಜ್ಯವು ನ�ೇಮಿಸಿಕ�ೊಂಡಿತು.
25,000 ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೆಗಳು ಹಾಗೂ 7,700
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ
ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಆಗಿದೆ.
ಮನರ�ೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ವಿತರಣೆ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಮನರ�ೇಗಾ
ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಬಳಕೆಗ�ೋ�ಸ್ಕರ,
ಅಲ್ಲಿನ
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ
256,625
ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ ಘಟಕದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆವರ್ತಕ ನಿಧಿಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ
ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡವು, ಹಾಗೂ
ಹ�ೊಲಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಿದವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡಿಒ'ಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇಷ್ಟಲದ
್ಲ �ೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಲಾಯಿತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಮಿಷನ್ಘಟಕದ ಪಾತ್ರ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕ�ೊರತೆ
ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಮಿಷನ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು
ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಬೆಂಬಲ ಇವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ ಘಟಕವೂ ಸಹ
ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಆರ್ಎಸ್ಇಟಿಐ ಮೂಲಕ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತು.
3.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆನಪು ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್
ಮಾಸ್ಕ್ವರೆಗೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ರ�ೊಂಗಾಲಿ
ಬಿಹು' ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಗಮೋಸಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಮೋಸಾ ಒಂದು
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದ್ದು, ಈ
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವದ ಉಡುಗ�ೊರೆಯಾಗಿ
ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ�ೇ, ಅವುಗಳ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಭಾರೀ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮೋಸಾ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ, 'ರ�ೊಂಗಾಲಿ ಬಿಹು' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ
ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗಮೋಸಾ ಮಾರಾಟವಾಗದ
ಕಾರಣ ಕ�ೊಂಚಕಾಲ ಬ�ೇಸರ ಇತ್ತಾದರೂ, ಈ ನೆನಪಿನ
ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನೇ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಹ�ೇಗೆ ಎಂಬ
ಆಲ�ೋ�ಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಅವು ‘ಗಮೋಸಾ
ಮಾಸ್ಕ್’ ಎಂದ�ೇ ಕರೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
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ಎಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸಹಾಯದ�ೊಂದಿಗೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿರುಸುಗ�ೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಈ
ತ�ೊಡಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚ�ೋ�ದಿಸುವ ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು
"ಅಸ�ೋ�ಮಿ" ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ
ಸುಮಾರು 10,000 ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ವ�ೇಳೆಗೆ,
36,19,771
ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 3,16,648 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 16,91,729 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬರ�ೋ�ಬ್ಬರಿ
3.78 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ�ೋ�ಡ�ೋ�ಗಳು ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ
ಬಗೆಯನ್ನು ‘ಅರ�ೋ�ನ�ೈ ಮಾಸ್ಕ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗಾಮೋಸ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ನ�ೈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು
ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದವು ಹಾಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು
ನಿಭಾಯಿಸಿದವು. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಜ�ೇಬಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಎಲರಿ
್ಲ ಗೂ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಫಂಡ್ (ಸಿಐಎಫ್) ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು
ಮಾಡಿದ ಸ್ವಯಂ-ಕ�ೊಡುಗೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬ�ೇಕಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಈ ಮುಂದ�ೊಡಗನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ-ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು
ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಯಾವುದ�ೇ ಅಂಗಡಿಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಂಘದ
ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈಗ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 84 ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದು,
ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ಜನರು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ,
ಎಷ�್ಟೋ
ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘಗಳು
ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಂಬಿಕ�ೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ
ಮುಂದ�ೊಡಗು ಅವರ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯಕ್ಕೆ
ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮಾಸ್ಕ್
ಉತ್ಪಾದನೆ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅವರ
ಕುಟುಂಬವನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸಲು
ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಘದ
ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಲು
ಒಂದು
ಪರ್ಯಾಯ
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.
4.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ಗಳು

ಜಲೌನ್ನ

ಎರಡು ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ತಂಡಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿದರು:
ಆನಂದಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ (ಭರ್ಸುದಾ ಗ್ರಾಮ) ಮತ್ತು ಮಾ
ಸಂತ�ೋ�ಷಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ (ಮಕ್ರಂದಪುರ ಗ್ರಾಮ). ಇದನ್ನು
ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು,
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಬಳಿ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬ�ೇಕಾದ
ತರಬ�ೇತಿ ಇರಲಿಲ,್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ
ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಅಳೆಯುವುದು ಎಂಬ
ಗ�ೊಂದಲವಿತ್ತು. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥ
'ಆಲ�್ಕೋಹಾಲ್' ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಖುದ್ದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು
ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ
ಆಲ�್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ
್ಲ ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು
ಅವರಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಜ�ೊತೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೂಡ ಕ�ೊಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ,
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ�ೋ�ವ�ೇರಾ ಸುಗಂಧವನ್ನು
ಆಧರಿಸಿದ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು.

ಈ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ಗಳನ್ನು ನಂತರ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್
ಪೂರ�ೈಕೆಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಮತ್ತು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ ದರವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಸ�ೇರಿ
ಸುಮಾರು
1900
ಲೀಟರ್
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ಗಳನ್ನು
ಉತ್ಪಾದಿಸಿದವು, ಇವು 760,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ (ಏಳು
ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ) ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 380,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು
(ಆಲ�್ಕೋಹಾಲ್, ಅಲ�ೋ�ವೆರಾ, ಬಾಟಲಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ
ಇತ್ಯಾದಿ). ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 380,000
ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ
19,000 ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು.
5.

ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿಯರು - ನಮ್ಮ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸ�ೇವೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ:
ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸಖಿ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕ�ೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,
ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ 984 ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿಗಳು 554.68 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಬಿಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ
ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಜುಲ�ೈ 31, 2020ರವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೈಕ�್ರೋ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸಖಿ

ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿ

ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕ�ೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ರಾಜ್ಯದ 1406 ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿಗಳು 212.00
ಕ�ೋ�ಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಬಿಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಇತರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಜುಲ�ೈ 31, 2020ರವರೆಗೆ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿತು. ಒಣ ಪಡಿತರದ ಪೂರ�ೈಕೆಗಾಗಿ
ಬ�ೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೂ ಸಹ ಇದ�ೇ ರೀತಿಯ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು, ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿವೆ.
ಒಣ ಪಡಿತರದ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಾಧನೆ

ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸಖಿ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕ�ೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ 1476 ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿಗಳು 268.77 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಬಿಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ
ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಜುಲ�ೈ 31, 2020ರವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
6.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಂಡ ರೀತಿ:

ಆಹಾರದ

ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗ�ೇ ಒಣ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ: ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು (ಯುಎಂಇಇಡಿ)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘ�ೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಮುದಾದ
ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಏಕ್ತಾ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘದ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ
ಸದಸ್ಯರು
ದುರ್ಬಲ
ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು
ಮುಟ್ಟಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ ತಂಡವು ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಧನ್ಸಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಬಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 20,000
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಏಕ್ತಾ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘವು ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ,
ಬ�ೇಳೆಕಾಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮತ್ತಿತರ ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಲ್ನರೆಬೆಲಿಟಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್ನಿಂದ
(ವಿಆರ್ಎಫ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕ�ೊಡಿಸಿತು. ಈ ಅಗತ್ಯ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಒಣ ಪಡಿತರವನ್ನು) ಮಹಿಳೆಯರ�ೇ ನಡೆಸುವ 17
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 10 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ.
ವಿಆರ್ಎಫ್ ಎಂಬುದು, ಸಮಾಜದ ಬಡ ಮತ್ತು
ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರ�ೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂನಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ
ಒಂದು ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಕ್ತಾ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘವು ಈ ನಿರ್ಗತಿಕ
ಸಮುದಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರ�ೈಸಿತು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ
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ರಾಜ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸಾರಂಗ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ,
ಮಕ್ರಾನಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು
ಬಡಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಈ ಗ್ರಾಮವು 14
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, 170 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಹೀಗೆ
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ
ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರದ
ಜ�ೊತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ
ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಜೀವನಾಧಾರದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾವೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಯೂ
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ."
ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಕಲಚ�ೇತನರು, ವೃದ್ಧರು, ಮತ್ತು
ವಿಧವೆಯರಂತಹ ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಒಣ ಪಡಿತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಣ ಪಡಿತರವನ್ನು ವಿಆರ್ಎಫ್ನಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪಡಿತರ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕೆಜಿ ಗ�ೋ�ಧಿ, 250
ಗ್ರಾಂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, 250 ಗ್ರಾಂ ಬ�ೇಳೆ, 500 ಗ್ರಾಂ ಅಕ್ಕಿ
ಇರುತ್ತದೆ. ಒಣ ಪಡಿತರದ ಪೂರ�ೈಕೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತ�ೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ಗಳನ್ನು
ವಿತರಿಸುವಾಗ, ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾದ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ
ಮುಂದ�ೊಡಗು ಕ�ೇವಲ ಮಕ್ರಾನಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಷ್ಟೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬ�ೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಆಗರ್ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಪಿಪೋಲನ್ಗ್ರಾಮದ
ಏಕ್ತಾ ಸಮೂಹ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮದ ಯಾವೊಂದು
ಕುಟುಂಬವೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣದ ಸಭೆ ಕರೆದ ಈ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು,
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜ�ೇಷನ್ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ
ತಡೆಗಟ್ಟುವ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸಿ,
ಅದಾಗಲ�ೇ
ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ
ಇನ್ನಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು
ಮನಗಂಡರು.
ಏಕ್ತಾ ಸಮೂಹ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1
ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ, 10 ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಕೆಜಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು
ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಹ 25 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು
25 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ, 25 ಕೆಜಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಮತ್ತು 2.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್
ಗ�ೋ�ಧಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತರಕಾರಿ ವಿತರಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮ ಸಂಘಟಣೆ (ವಿಓ)
ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಿತು. ಇವು ಕೂಡ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಉತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿವೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಜೀವಿಕಾ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅನುಭವ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾದಾಗ, ಮಹಿಳಾ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಂಪುಗಳು, ನಗರ ಮತ್ತು
ಉಪನಗರದ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕ�ೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ
ಪೂರ�ೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ�ೇ ಅಡೆತಡೆ ಆಗದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡವು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಆ�ಪ್ ಆಧಾರಿತ
ಪರಿಹಾರವೊಂದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರವೂ
ಕೂಡ ಅದರ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ಜಾರ್ಖಂಡ್
ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದ�ೊಂದಿಗೆ, ಇಡೀ ಪೂರ�ೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು
ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರ�ೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ
ರಾಜಧಾನಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಈ ತ�ೊಡಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ
ಹಾಗೂ ಪೂರ�ೈಕೆ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, ಫಾರ್ಮ್ಫ್ರೆಶ್ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಈ
ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಒರ್ಮಾಂಜಿ, ಬಂಡು, ನಾಗ್ಡಿ, ಇಟ್ಕಿ,
ಅರ�್ಗೋಡಾ ಮತ್ತು ಖುಂಟಿ ಎಂಬ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ 6 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ
ಉತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳ ಮಹಿಳಾ ರ�ೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು.

ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಪೂರ�ೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಹಕ
ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದವು. ಕಠಿಣ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊರಗೆ ಕಾಲಿಡದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ
ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರ�ೈತರಿಗೆ ಲಾಭ
ತಂದುಕ�ೊಟ್ಟರು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, "ಅಜೀವಿಕಾ ಫಾರ್ಮ್
ಫ್ರೆಶ್" ಎಂಬ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನನ್ನು
ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದ�ೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಆಧಾರಿತ ಉಚಿತ
ಆ�ಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಕಿಲ�ೋ�ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ದರ
ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಆ�ಪ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರೀಗ
ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾವಯವ
ತರಕಾರಿ
ಬೆಳೆಯಲು
ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿಗಳ ಖರೀದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು,
ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
7.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ಎಮ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜ�ೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ
ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜ�ೇಷನ್ ಮುಂದ�ೊಡಗಿನ
ಭಾಗವಾಗಿ,
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ವಿಎಲ್ಓಗಳು ಸರದಿಯಂತೆ
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚಗ್ಛ �ೊಳಿಸಿ,
ಸ�ೋ�ಂಕು ತ�ೊಲಗಿಸುತವ
್ತ ೆ. ಬಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ
ಹ್ಯಾಂಡ್ವಾಶ್ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ
ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು
ಯಥ�ೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುತದ
್ತ ೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕ�ೈ ಶುಚಿತ್ವದ
ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಳ
್ಥ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೈ ತ�ೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಬ�ೇಕಿರುತದ
್ತ ೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಬಯೋ-

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆ

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಬಯೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ವಾಶ್ಸೌಲಭ್ಯ

ದುರ್ಬಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು

ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದ ಜ�ೊತೆ ಬರುವ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಎಲ್ಓಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ನೆರವಿನ�ೊಂದಿಗೆ, ಸ�ೋ�ಪು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇರುವ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈ ಶುಚಿತ್ವದ ಕರಪತ್ರವಿರುವ
ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬದ ಹ್ಯಾಂಡ್-ವಾಶ್ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತವ
್ತ ೆ.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು ಸರದಿಯಂತೆ
ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 200
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು/ವಿಎಲ್ಓಗಳು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 283
ಬಿದಿರಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ವಾಶ್ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿವೆ.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗುವಂತೆ ವಿಎಲ್ಓಗಳು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡವು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ 8,191
ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು 40.98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್19 ರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು,
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಎಲ್ಓಗಳು
ವಿಆರ್ಎಫ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು
ತಕ್ಷಣದ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆ:

ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮುದಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ
ಆದಾಯ-ಉತ್ಪಾದನಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ತ�ೊಂದರೆಗ�ೊಳಗಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ರ�ೈತರು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ಸಾಲ
ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲೂ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ತ�ೊಂದರೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಎಲ್ಒಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ರ�ೈತರ ಆತಂಕ ತಗ್ಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ನಂತರದ 3 ತಿಂಗಳ ಸಾಲಕ್ಕೆ
ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇವರು “ಅಕ್ಕಿ, ಗ�ೋ�ಧಿ, ಬ�ೇಳೆ, ಕಾಳು, ಉಪ್ಪು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು
ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, ಚಹಾದ ಎಲೆ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ; ಹಣ್ಣು - ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ
ತರಕಾರಿ; ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್; ಕಟ್ಟಿಗೆ; ಮೀನು, ಕ�ೋ�ಳಿ, ಮಾಂಸ; ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರ ವಿರುದ್ಧದ
ಬಿಸ್ಕೇಟ್;
ಸ�ೋ�ಪು,
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್
ಪೌಡರ್
ಮತ್ತು ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತುರ್ತಾಗಿ ಸ�ೋ�ಂಕು
ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು
ರಾಜ್ಯ
ಮಿಷನ್
ಸ�ೋ�ಂಕುನಿವಾರಕ (ಡೆಟಾಲ್)" ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ
ತನ್ನ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. "ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ
ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದೇವೆ"
ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗ�ೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮೂಲಕ
ಎಂದು ರ�ೊಕ�ೊನ�ೊ ಕಿಸ�ೊಟ�ೊ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು,
ಹಾಗೂ ಕ�ೈ ತ�ೊಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು,
ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವೆರೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ/
ಹಣಕಾಸು ಸ�ೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ:
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ
ಕಡುಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ವಿಎಲ್ಓಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ಈ
ಕಲ್ಯಾಣ
ಯೋಜನೆಯ
(ಪಿಎಮ್ಜಿಕೆವ�ೈ) ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

“ಮಾಸ್ಕ್ಹಾಕದವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ;
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾವನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸಿ.”
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬಿನ ಯುದ್ಧ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತ�ೋ�ರಿದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ

- ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಂಜಾಬ್*

ಕ�ೋ�

“ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನ ಬದಲಿಸ�ೋ�ಣ, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾವನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸ�ೋ�ಣ”

ವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾಮಾರಿ
ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಸ�ೋ�ಂಕು
ಹರಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
ತಗ್ಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಅಥವಾ
ಸ�ೋ�ಂಕ�ೇ ಇಲ್ಲದ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಎನಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯ್ತಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು
ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ವ�ೈರಾಣು ಸ�ೋ�ಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ�ೋ�ಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ತಡೆಯುವುದು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ
ಇಡಲಾಯಿತು
ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಇಲಾಖೆಗಳ
ಸಹಾಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆರ�ೈಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್19 ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ
ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಿತು ಹಾಗೂ
ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು:
1.

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೋ�ಂಕುನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ:

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸ�ೋ�ಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು,
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 12,861 ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
7,031 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3,860
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 4.81 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಸ�ೋ�ಡಿಯಂ ಹ�ೈಪೋಕ�್ಲೋರ�ೈಟ್
ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸ�ೋ�ಂಕುನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಪಂಜಾಬ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಈ
ಸ�ೋ�ಂಕುನಾಶಕವನ್ನು
ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಿಂಪಡಣೆ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಉದಾರ ಸ�ೇವೆ
ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು.
ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ

ಪಂಜಾಬಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತ�ೊಡಗಿರುವ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು

ಯಾವುದ�ೇ ಕೂಲಿಯ ಖರ್ಚು ತಗುಲಿಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ಬಹಳ
ಶ್ಲಾಘನೀಯವ�ೇ ಸರಿ.
2.
ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು (ಟೀಕ್ರಿ
ಪಹರಾ):
ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಸ�ೋ�ಂಕು
ಹರಡುವುದನ್ನು
ತಪ್ಪಿಸಲು,
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ವಿನೂತನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಂಡವು.
ಅವರು ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿ, ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ
ಬಂದವರ ಜ�ೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ತಗ್ಗಿಸಲು ಟೀಕ್ರಿ ಪಹರಾಗಳನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ
ಪೂರ�ೈಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡವು.

ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಓಡಾಡದಂತೆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಂದ್
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು

*ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಪಂಜಾಬ್
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ಏನಾದರೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾದಾಗ, ಜನರ
ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸರಪಂಚರು ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರ
ಅನಗತ್ಯ ಓಡಾಟ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಸರಪಂಚರೂ ಸಹ
ಊರಿನ ಹೆಂಗಸರ ಜ�ೊತೆ ಕ�ೈಜ�ೋ�ಡಿಸಿ, ಊರಿನ ಕಾವಲು
ಕಾದರು. ಅಮರ್ಗರ್ (ಸಂಗ್ರೂರ್) ನ ನಿಯಮತ್ಪುರ್
ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಯಾಂತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ನರಿಂದರ್ ಕೌರ್
ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಧುರಿ-ಅಮರ್ಗರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ನಿರಂತರ 11 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಪಹರೆಯಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
3.

ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳು:

ಸ�ೋ�ಂಕು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಇಡಲು, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯು ಯುದ�್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೈಹಿಕ
ಅಂತರ ಮತ್ತು ಓಡಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿತು.
•
•
•

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು
ಗುರುತಿಸುವಂತೆ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಜನರು ಹತ್ತಿರತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಎಲ್ಲಾ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ 2 ಮೀಟರಿಗೆ
ಒಂದರಂತೆ ಬಿಳಿ/ಕೆಂಪು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು,
ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಗುರುದ್ವಾರದಿಂದ
ಘ�ೋಷಣೆ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ
ಇಲಾಖೆಯು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ.
5.
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸಲು
ಸರಪಂಚರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ:
ರಾತ್ರಿ ವ�ೇಳೆ (ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 6) ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಸಂಬಂಧಿ ತುರ್ತುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಸ್
ವಿತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರಪಂಚರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ
ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವ�ೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಬಳಸಬಹುದಿತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಂಜಾಬಿನ 13, 257 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ
19,557 ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
6.
ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ವಿದ�ೇಶಿಗರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ:
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಇಲಾಖೆಯು, 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ರ ನಂತರ ಪಂಜಾಬಿಗೆ ಬಂದಿರುವ
ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. 15 ಫೆಬ್ರವರಿ,
2020ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದ 6,311 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ
26,352 ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 26,352ರಲ್ಲಿ 15,925 ಜನರನ್ನು
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು
ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿವೆ ಇಲ್ಲವ�ೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿವೆ.
7.

ಮಾಹಿತಿ-ಶಿಕ್ಷಣ-ಸಂವಹನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ
ಚುರುಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ
ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ:
•

•

ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳು

4.
ಬಡವರಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಸರಪಂಚರ ಸಬಲೀಕರಣ:
ಅವಕಾಶ-ವಂಚಿತರ,
ಅದರಲ್ಲೂ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಮೂಲಭೂತ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆಗಾಗಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ:

•

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರಪಂಚರನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡ
ವಾಟ್ಸ್ಅಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬ�ೇಕಾದ
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
ಕ್ರಮಗಳು
ಹಾಗೂ
ಮತ್ತಿತರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2020ರಿಂದ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರಪಂಚರಿಗೂ
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮೆಸ�ೇಜ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಮಾಹಿತಿ-ಶಿಕ್ಷಣ-ಸಂವಹನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಇಲಾಖೆಯು ಫ�ೇಸ್ಬುಕ್
ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಗೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹ�ೊಸಹ�ೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ಧಿಗಳನ್ನು
ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಗಾಳಿಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು
ದಿಗಿಲುಗ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ
ಖಾತೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದ�ೇ, ಸರಪಂಚರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ, ಹಂಚುವ ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ
ತ�ೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

•

ಅದರ�ೊಂದಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ
ಸಂದ�ೇಶವೊಂದನ್ನು
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಕ�ೋ�ರಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

8.

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು:

ಈ ಮುಂದ�ೊಡಗಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ
ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ
ಬ�ೇಕಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್
ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಾಯವನ್ನೂ
ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮುಂದ�ೊಡಗನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ
ಬದಲಾಯಿಸುವುದ�ೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೂರಲ್ ಲ�ೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಶನ್ 2020ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ 3,843 ಸದಸ್ಯರು
5,40,587 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪಂಜಾಬ್
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ 5,28,996 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಜ�ೊತೆಜ�ೊತೆಗೆ,
ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜಿಯೋ ಮೀಟ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ವ�ೇದಿಕೆಗಳ
ಸಹಾಯ ಪಡೆದು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ
ಹಾಗೂ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಕುರಿತು ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
11. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರಿಗೆ
ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ (ವನ ಮಿತ್ರರು)
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಸಂಕಷ್ಟದ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ,
ಶ್ರೀ
ಗುರುನಾನಕರ 550ನ�ೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನೆಟ್ಟಿರುವ 550 ಸಸಿಗಳ ಪಾಲನೆಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ವನ ಮಿತ್ರರನ್ನು ನ�ೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ,
ಗ್ರಾಮದ
ಬಡವರಿಗೆ
ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಜ�ೋ�ಧ್ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಬಾಬಾ ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘವು
ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ಕ್ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು

9.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್
ಮೆಟೀರಿಯಲ್
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಎಂದರ�ೇನು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ�ೇನು ಮತ್ತು
ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹ�ೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪಂಚರು,
ಸರಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
10.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಾಹಾಮಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂಮ್, ಸಿಸ�್ಕೋ ವೆಬೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು

ವನ ಮಿತ್ರರು

12.

ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗ�ೊಂದು ಅಭಿಯಾನ

ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗ�ೊಳಿಸಲು, ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶ�ೇಷ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿತು. ಕೆರೆನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವ
ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ
ಅವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು.
13.

'ಮಿಷನ್ ಫತೆಹ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ

23

ಪಠಾಣ್ಕ�ೋ�ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ ಕಲನ್ ಬ್ಲಾಕಿನ ಹರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಅತಿಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸರಪಂಚರು ಟೀಕ್ರಿ ಪಹರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವುದು
ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅಭಿಯಾನ

ಏನೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸಲು, 'ಮಿಷನ್ ಫತೆಹ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಂಡವು.

•

•

24

'ಮಿಷನ್ ಫತೆಹ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘ�ೋಷಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ,
ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗ್ಗಿಸಲು
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 'ಟೀಕ್ರಿ
ಪಹರಾ'ಗಳನ್ನು ನ�ೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಸ�ೋ�ಂಕು
ತಪ್ಪಿಸಲು
ಹಳ್ಳಿಯ
ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು ತಡೆಗ�ೋ�ಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ
ಕಾರಣ, ಹ�ೊರಗಿನವರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಊರಿಂದ ಹ�ೊರಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಊರಿಗೆ
ಸ�ೇರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗ
 ಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದ�ೇ
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಊರಿನ�ೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದು
ಹ�ೋ�ಗುವವರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದ�ೇ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹ�ೊರಗೆ ಬರುವ
ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸರಪಂಚರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಸರ್ಕಾರಿ
ಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು
ಐಸ�ೋ�ಲ�ೇಷನ್
ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹ�ೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020

•

ಬರುವವರನ್ನು
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್
ಮಾಡಿ,
ಐಸ�ೋ�ಲ�ೇಷನ್ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ
ಫ್ಯೂಮಿಗ�ೇಶನ್, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಸ್, ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ ಜ�ೊತೆಜ�ೊತೆಗೆ, ಛಿನಾ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರದ ಕುರಿತು
ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ, ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ದುಕ�ೊಂಡು,
ಅವರಿಗೆ ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರದ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ತರಬ�ೇತಿ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ವೃತ್ತಗಳನ್ನೂ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಎಸ್ಡಿಎಂ
ನ�ೈಹಾಲ್
ಸಿಂಗ್ವಾಲಾ
ಅವರ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 20 ಯುವಕರ ವಿಶ�ೇಷ
ತಂಡಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು,
ಜನರಿಗೆ ಬ�ೇಕಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗ�ೇ
ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ
ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿತು. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಇದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಓಡಾಟ
ಆಗುವುದೂ ತಪ್ಪಿತು.

“ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾಸ್ಕ್ಧರಿಸ�ೋ�ಣ,
ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಧ�ೈರ್ಯವಾಗಿ
ಎದುರಿಸ�ೋ�ಣ”
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಡವಳಿಕೆ

6 ft

ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್
ಧರಿಸಿ

6 ft

ಕ�ೈಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಕಾಪಾಡಿ

ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ�ೇರಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡ�ೋ�ಣ

ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ
ಪಾಲಿಸಿ

ಕೃಪೆ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ನರ�ೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕತ್ತಲ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ

ತೆ

- ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ತೆಲಂಗಾಣ*
“ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡರೆ, ಉದ�್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತ�ೊಂದರೆ”

ಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಮರಿಗೂಡಾ
ತಾಲೂಕಿನ
ತಿರಗಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಜನರು, "ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವ�ೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಇಲ್ಲದ�ೇ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ, ಮಹಾತ್ಮಾ
ಗಾಂಧಿ
ನರ�ೇಗಾ
ಯೋಜನೆಯು
ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾಯಿತು" ಎಂದು
ಸಂತ�ೋ�ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಊರು ತಾಲೂಕು ಕ�ೇಂದ್ರದಿಂದ
10 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ
5 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ
ರಾಜಧಾನಿ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಕ�ೇವಲ
65 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ: ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು
ಅಂತರ್ಜಲ ಕ�ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಊರಿನ ಜನರು ಒಂದು ಕಡೆ
ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ತಿರುಗುಡು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಊರಿಗೆ
"ತಿರುಗಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ" ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು (ಪಲ್ಲಿ/ಪಲ್ಲೆ ಎಂದರೆ
ಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ). ಮರಿಗೂಡಾ ತಾಲೂಕು,
ಕಡುಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಲೂಕಿನ
ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೋರ�ೈಡ್ ಅಂಶ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಊರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ,
ನಿರುದ�್ಯೋಗ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಊರಿನ ಬಹುತ�ೇಕ
ಕುಟುಂಬಗಳು, ಹ�ೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ
ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಗುಳೆ ಹ�ೋ�ಗಿವೆ.
ಆದರೆ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ನರ�ೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ,
ಊರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ
ಗ್ರಾಮಸರ
್ಥ ು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ�ೇ, ತಮ್ಮ
ಬದುಕುಗಳನ್ನೂ ಹಸನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಈ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ
ನರ�ೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ
ಕ�ೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.











ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, 636 ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ
325 ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ, ಅಂದರೆ
01.04.2020ರಿಂದ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ,
47.41
ಲಕ್ಷ
ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಹಾಗೂ 2.70 ಲಕ್ಷ
ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಸಲಕರಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಸ�ೇರಿ, ಒಟ್ಟು
50.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ 28,000 ಕೂಲಿ ದಿನಗಳ ಪ�ೈಕಿ 24,980
ಕೂಲಿ ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, 90% ನಷ್ಟು
ಕೂಲಿ ಬಜೆಟ್ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 77% ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ
ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು, ಅಂದರೆ
196.00 ರೂಪಾಯಿಯ ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿದೆ.
49 ಕುಟುಂಬಗಳು 100 ದಿನಗಳ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿವೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ�ೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ
ಆದ�ೇಶ
ತಯಾರಿಸಲು
ಹಾಗೂ
FTOಗಳನ್ನು
ಅಪ್ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕೂಲಿ ಪಡೆಯುವ ಜ�ೊತೆಜ�ೊತೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಈ ಊರಿನ 30 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒರಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸನು
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಹ�ೊಂಡಗಳನ್ನು ತ�ೋ�ಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಗುಗುಂಡಿ
ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಊರಿನ
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇಖರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ
ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 494 ಜಾಬ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ 1098
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. 16 ಹ�ೊಸ ಜಾಬ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ
54 ಹ�ೊಸ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಮಾಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಬಿಟ್ಟು
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮಳೆ ಬಂದು ಆ ಊರಿನ ಬಹುತ�ೇಕ
ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಹ�ೊಸ ಜಾಬ್
ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಊರಿನ
ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ತೆಲಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ
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ಬ�ೋ�ರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರ�ೈತರು
ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಶುರುಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾದಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್
ಬಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವೂ ದ�ೊರೆತಿದೆ.
ಈ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ
ನರ�ೇಗಾ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು
ಮೂಡಿಸಿದೆ (ತೆಗುಗಿನಲ್ಲಿ: ಕರುವು ಪನಿ, ಈ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಕಷ್ಟಕಾಲಂ ಲ�ೋ� ಕಾಂತಿರ�ೇಖಲಾ ವಚ್ಚಿಂದಿ). ಮಾಹಾಮಾರಿಯ
ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ
ಅದನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳೀಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹನಿಗಳು, ಈ ಸ�ೋ�ಂಕನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದ�ೈಹಿಕ
ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸಲು, ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು,
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು, ಯುವಕರು,
ಎನ್ಜಿಓಗಳು, ಮತ್ತಿತರ ಜನಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಾವೆಲ್ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ (ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19)ನ
ಹರಡುವಿಕೆಯು ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ
ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸ�ೋ�ಂಕು ತಗುಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು
ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ, ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಉಸಿರು ಹ�ೊರಬಿಟ್ಟಾಗ,
ಆತನ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹ�ೊರಬರುವ ದ್ರವದ
ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ತಮಟೆ ಪ್ರಚಾರ, ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ, ವಾಟ್ಸ್ಅಪ್
ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ�ೋ�ಂಕು ನಿವಾರಿಸಲು
ಏನ�ೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು
ಶ�ೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ
ಕ�ೈ-ಮೂಗು-ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು,
ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು, ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ
ಪಾಲಿಸುವುದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ ಬಳಕೆ,
ಇತ್ಯಾದಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ
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ಸ�ೋ�ಂಕು
ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಿ, ಬ�ೇಗನ�ೇ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ
ಪಡೆಯುವಂತಾದರೆ,
ಪಾಸಿಟಿವ್
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ
ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಬಹುದು
ಎಂದು
ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ನಡೆದವು, ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ,
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬ�ೇಕಾದರೆ,
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಶಿಸ್ತು, ಸ�ೋ�ಂಕು ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ
ವಹಿಸುವುದು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ
ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಏಕಾಂತ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೆರವಿನ�ೊಂದಿಗೆ, ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು
ಹಲವಾರು ಸರ್ವೇಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇತು ಎಂಬ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಆ�ಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಮೊಬ�ೈಲ್
ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸ�ೋ�ಂಕು
ತಗುಲಿರುವ ಅಥವಾ ಸ�ೋ�ಂಕು ತಗುಲಬಹುದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಆ�ಪ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ
ನ�ೋ�ಟಿಫಿಕ�ೇಷನ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ವ�ೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು,
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಸ�ೋ�ಂಕಿತರನ್ನು
ಬ�ೇರ್ಪಡಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀಡಬ�ೇಕಾದರೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಹಾಗೂ
ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆಯುವ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ವ್ವವಸ್ಥೆಯೊಂದರ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ
ಸವಲತ್ತುಗಳೂ ಇರುವ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಕ�ೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ
ಹ�ೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು,
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶನ್ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬ ಆ್ಯಪನ್ನು
ಅವರ ಮೊಬ�ೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ�ೋ�ಂಕಿತರ
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ
ಬಂದವರನ್ನು
ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾವ�ೈರಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರ�ೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
(CTAP) ಆಪ್ನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರ�ೋ�ಕ್ಷ
ಸಂಪರ್ಕಿತರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು,
ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ�ೇಂದ್ರದ ವ�ೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು
ನಿರಂತರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ�ೋ�ದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸಹ
ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದವು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರು, ಊರಿನ
ಹಿರೀಕರು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಎನ್ಜಿಓಗಳು, ಯುವಕರು,
ಸ್ವಚತ
್ಛ ಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಸಹ
ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ�ೊತೆ ನಿಂತರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್19 ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ನಾವು ನಮ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಲ�ೇ ಇದ್ದೇವೆ.

“ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕ�ೊಟ್ಟರೆ, ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಇರದು ತ�ೊಂದರೆ”

ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್
ಧರಿಸುವುದು ಹ�ೇಗೆ
ಕೃಪೆ: ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸಂಸ್ಥೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಫ�ೇಸ್ ಕವರ್/ಮಾಸ್ಕ್ಅನ್ನು
ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡಿರಿ

ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

ತಪ್ಪಾದ ವಿಧಾನಗಳು
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ

ಕೃಪೆ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ
ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂಬುದ�ೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ,
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ
ಅವು
ಆಗುವುದನ್ನು
ತಪ್ಪಿಸಲು,
ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಪೂರ�ೈಕೆಯಾಗುವಂತೆ
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಸ್ವಸಹಾಯ
ಗುಂಪುಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡವು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವು ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಿಸಿತು. ಸಮಾಜದ ಕೆಲವರ್ಗದ
ಜನರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ
ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ಪೂರ�ೈಸಲಾಯಿತು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ
ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರ�ೋ�ಕ್ಷವಾಗಿ
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿತು.
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
“ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಸಲ್ಲ”

19

92ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂವಿಧಾನದ 73ನ�ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಕಾಯ್ದೆಯು, ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು
ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ,
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು,
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧಾಲಯಗಳು
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ 11ನ�ೇ ಪರಿಚ್ಛೇಧದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ
್ಛ ೆಯನ್ನು
ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚತ
ಕಾಪಾಡುವುದು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು (ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕಾರಣ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ,
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ
ಮೂಲಕ ರ�ೋ�ಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗಗಳಿಂದ
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು
ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಹ�ೋ�ರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ/ಕರಪತ್ರಗಳ ಮುದ್ರಣ,

- ಆರ್ಎಸ್ಎನ್ಶರ್ಮಾ*

ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಹ�ೋ�ರ್ಡಿಂಗ್

ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿವೆ. ಸ�ೋ�ಂಕು ತಡೆಯಲು
ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸುವುದು, ಮೈಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಚಾರ
ನಡೆಸುವುದು, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ ತಡೆಯಲು ನಾವ�ೇನು
ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು
ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬಹುತ�ೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಜಾಗಗಳಾದ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ರಸ್ತೆ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು
ಸದುಪಯೋಗ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು, ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಗ�ೋ�ಡೆ ಬರಹ/ಗ�ೋ�ಡೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಬಹುತ�ೇಕ ಎಲ್ಲಾ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳೂ ಸಹ ಮಾಡಿವೆ.
ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ�ೇ, ಬಹಳಷ್ಟು
ರಾಜ್ಯಗಳ
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿವೆ ಹಾಗೂ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತು ನೀಡಿವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ
*ಸಲಹೆಗಾರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ.
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ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು

ಆಟದ ಮೈದಾನದಂತಹ ವಿಶಾಲ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿವೆ.
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ರಮ
ಎಂದರೆ, ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಮೂಲಕ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ,
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು
'ಗ್ರಾಮ
ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕ'ರನ್ನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಛತ್ತಿಸ್ಗಡದಂತಹ
ರಾಜ್ಯಗಳು,
ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ
ಬರುವ
ಜನರು/ವಲಸೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್
ಆಗುವಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು
ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಚುನಾಯಿತ
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸದಸ್ಯರು, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದ�ೇ, ಕ�ೈ
ತ�ೊಳೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಿವಿಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ,
ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಓಡಾಟದ
ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಿಜ�ೋ�ರಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಭಾರೀ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ
ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ, ಆಶಾ, ಏಎನ್ಎಂ ಹಾಗೂ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೂ ಸಹ ಬಹುತ�ೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ಹಾಕಿರುವಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ (ಯೋಧರು) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ
ಈ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು,
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ವಿರುದ್ಧ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ
ತರಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು,

ಕ�ೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಹ�ೋ�ಗಿ, ಅಗತ್ಯ
ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ, ಈ
ಮಹಾಮಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರ, ಸ್ಥಳೀಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜ�ೊತೆ
ಸ�ೇರಿ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳ�ೇನು ಹಾಗೂ
ಸ�ೋ�ಂಕು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹ�ೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು
ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು
ಸುದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ಧಿಗಳು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ
ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವಂತೆ
ಜನರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ
ಸುಮಾರು 9,00,000 ಜನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು,
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸ�ೇತುವೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ, ಏಎನ್ಎಂ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ
ಕ�ೊಡುಗೆ
ಏನು
ಎಂಬುದನ್ನು
ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ನಾವು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ
ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಸದಸ್ಯರು, ಆಶಾ, ಏಎನ್ಎಂ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟಾಸ್ಕ್
ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು
ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ನಾವೆಲ್ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ವ�ೈರಸ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ಧಿಗಳು
ಹರಡದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಟಾಸ್ಕ್
ಫೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದ�ೇ, 6 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪಡಿತರ
ವಿತರಿಸಿದ್ದನ್ನು
ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಗುರುತಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕು.
ಆಶಾ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಹಾಯದ�ೊಂದಿಗೆ, ಊರಿನ ಜನರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಲಕ್ಷಣಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ
ಸ�ೋ�ಂಕಿತರು
ಕಂಡುಬಂದರೆ,
ಅಗತ್ಯ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು, ಈ ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ರೂಪುರ�ೇಷೆ
ತಯಾರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿವೆ.
ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್,
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯ
ಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳು,
ಸ�ೋ�ಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಮನೆಮನೆಗೆ
ತೆರಳಿ
ಸ್ಯಾಂಪಲ್
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಶಾ ಮತ್ತು ಏಎನ್ಎಂಗಳ
ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಅಂಡಮಾನ್
ಮತ್ತು
ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್
ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ,
ಅಂಗನವಾಡಿ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಬಹುತ�ೇಕ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಯಾದ ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶ, ಛತ್ತಿಸ್ಗಢ, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ
ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ
ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಸ�ೋ�ಂಕು
ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.

ತಮ್ಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ಕ�ೊಡುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ

ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಪಡೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಜನಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿತು. ಬಹುತ�ೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಆಶಾ, ಏಎನ್ಎಂ ಮತ್ತು
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ
ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಕುರಿತ ಹಲವಾರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವು.
ಆಶಾ, ಏಎನ್ಎಂ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ
ಜ�ೊತೆಜ�ೊತೆಗೆ, ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಲಾ
ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ನಾಯಕರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ
ಸಮಿತಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡಿವೆ. ದ�ೇಶದ 21 ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟು 37,546 ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ
ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ,
ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟವು
ಹಾಗೂ
ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ
ಅವರಿಗೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿದವು. ದ�ೇಶದ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ವಲಸೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ದ�ೊರಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸೂಕ್ತ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನರ�ೇಗಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಗೃಹ
ಸಚಿವಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿತು. ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನರ�ೇಗಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ
ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮನರ�ೇಗಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಮನರ�ೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ,
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ತಡೆಯಲು ಹ�ೇರಿದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಕ�ೇಂದ್ರದ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ
ಫಲವಾಗಿ,
ಹಲವಾರು
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದವು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯಿಲ್ಲದ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡಜನರು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಕ�ೊಟ್ಟವು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಪುದುಚೆರಿ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ವರಮಾನ ದಕ್ಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 20 ಏಪ್ರಿಲ್
2020ರಿಂದ ಮನರ�ೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ಶುರುಮಾಡಿತು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ನಡುವೆ ಮನರ�ೇಗಾ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಜಾಬ್ಕಾರ್ಡ್ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಲವಾರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ
ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತೆಲಂಗಾಣದ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ
ಮೇಡಕ್ನಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗರು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮನರ�ೇಗಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು
ಏನೆಂದರೆ, ಬಹುತ�ೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸಿವೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಜತನದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿವೆ. ತಮ್ಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೂ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು
ಸಹಾಯ ದ�ೊರೆತಿದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಜಾಗೃತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು
ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

“ಆರು ಅಡಿ ದೂರವಿರಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯ ಮರೆಯದಿರಿ”
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಮಟ್ಟಹಾಕಿದ ನಗ್ಗರ್: ಒಂದು ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆ
- ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ*

“ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನನ್ನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗ�ೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕ�ೊಂಡರೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು
ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.” - ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭಾರತದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು

ಕ�ೋ�

ವಿಡ್-19
ಖಾಯಿಲೆಯು
ಇಡೀ
ಜಗತ್ತನ್ನು
ಬಗ್ಗು
ಬಡಿಯಿತು
ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಮುಂದುವರೆದ
ದ�ೇಶಗಳೂ
ಸಹ,
ಈ
ಮಹಾಮಾರಿಯ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದವು.
ಆದರೆ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಕುಲ್ಲು ಕಣಿವೆಯ ಅತ್ಯಂತ
ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನಗ್ಗರ್.
ಸವಾಲು
ನಗ್ಗರ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದಾಗಿ,
ಅದು ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ�ೇ,
ಬ�ೇರೆ
ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲೂ
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘ�ೋಷಿಸಿತು
ಹಾಗೂ ನಗ್ಗರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ
ಪಾಲಿಸಿತು. ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ
ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ವಿಎಲ್ಸಿ ಅವರಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ,
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಚೆನ್ನಾಗಿ
ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಷ�್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ
ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ�ೇ ಒಂದು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣವೂ
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದು, ಕುಲ್ಲು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇಬಿನ
ಸೀಸನ್
ಆರಂಭವಾದಾಗ,
ಆರ್ಥಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಗರಿಗೆದರಿದವು. ಆಗ, ನಗ್ಗರ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ
ಬರುವ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ಯಿತು.
ನಗ್ಗರ್ ಹತ್ತಿರದ ಪತ್ಲೀಕು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮಂಡಿ
ಇರುವುದರಿಂದ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಹರಡುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ, ನಗ್ಗರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ 53 ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾದವು.
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು:

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಂಡ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು

ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಸಮುದಾಯ ಸ�ೋ�ಂಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ�ೇವೆಯಿಂದಾಗಿ,
ಸ�ೋ�ಂಕಿತರು ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ�ೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಪೋಲಿಸ್
ಇಲಾಖೆಯೂ ಸಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ
ತರಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಯುದ್ಧ
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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•

•
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರದ ಪಾಲನೆ

ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳು
ಮಾಸ್ಕ್ತಯಾರಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದವು.

ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ
ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
ಆರ�ೈಕೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ಗೆ
ಒಳಗಾಗಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ನಗ್ಗರ್
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ 5 ಗ್ರಾಮ
ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳು ಇದ್ದವು.
ಸ�ೋ�ಂಕಿತರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂಬ
ಶಂಕೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಗೆಲುವು

ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ: ಸೂಕ್ತ
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಹಾಗೂ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ಭಾರೀ
ಪ್ರಮಾಣದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್.
•

•
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ಓಲ್ಡ್ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ರಿವರ್ ಸ�ೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್
ಹಾಗೂ
ಸ�್ನೋ
ಟ್ರೆಂಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಂತಹ
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಶಾ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಆರ�ೈಕೆ,
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸ�ೋ�ಂಕಿತರು
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್
ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ�ೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ,
ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲಿಗೆ ನಿಂತರು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ನಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ�ೇನು ಹಾಗೂ
ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹ�ೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಹ�ೊಂದುವ ಈ 15
ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ�ೋ�ಣ:
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟದ�ೇ
ಶುಭಾಷಯ ತಿಳಿಸಿ

ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಮತ್ತು
ಬಾಯಿಯನ್ನು
ಮುಟ್ಟಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಡಿ

ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿ
6 ಅಡಿ (2 ಗಜ)
ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಿ

ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಪಾಲಿಸಿ

ಹ�ೊಗೆಸ�ೊಪ್ಪು, ಖ�ೈನಿ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಗಿಯಬ�ೇಡಿ
ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳಬ�ೇಡಿ

ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಓಡಾಡುವ
ಜಾಗಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ
ಸ್ವಚ್ಚಗ�ೊಳಿಸಿ

ಯಾರನ್ನೂ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ
ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಡಿ

ಗುಂಪು ಸ�ೇರಬ�ೇಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಾಲಿಸಿ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬಲರ್ಹ
ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವ�ೇ
ಪಡೆಯಿರಿ

ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ�ೋ�ಲ್-ಫ್ರೀ
ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ 1075 ಅಥವಾ
ರಾಜ್ಯ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಿ

ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ
ಫ�ೇಸ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ
ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ

ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ
ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ
ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿ

ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಹ�ೊರಗಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬ�ೇಡಿ

ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗದ ಮತ್ತು
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಬ�ೇಡಿ

ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆತಂಕ
ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕ
ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ

ಕೃಪೆ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ
ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆ

ಕೃಷಿ/ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆ
ಕೆಲಸಗಳು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ
ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವ
ಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ
ಯಾರ�ೊಬ್ಬರೂ ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.
ವ�ೈರಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ
ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶುರುವಾದರೂ
ಸಹ,
ಅಲ್ಲಿ
ಸಮುದಾಯ
ಸ�ೋ�ಂಕು
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಟ್ಟಣ ತನ್ನ
ಮೆರುಗನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಂಡಿತು.

ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ

- ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ*
“ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜನರು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಗುರಿ ಬರೀ ಮಾತಾಗಿ
ಉಳಿಯದ�ೇ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಬಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಜನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.” - ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ�ೋ�

ವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ
ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಾ
ಇದ್ದಾಗ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ
ಜ�ೊತೆ ಕ�ೈಜ�ೋ�ಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿತು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸ�ೋ�ಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು
ತಡೆಯುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಲಾಕ್ಡೌನ್
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು
ಸರಿಯಾಗಿ
ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ದ�ೈಹಿಕ
ಅಂತರವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ
ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ,
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಸರ್ಕಾರವು 'ಮನಮ್ - ಮನ ಪರಿಶುಭ್ರತಾ'
ಎನ್ನುವ ಪ�ೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು.
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಪೆದಗಾಡಿ, ಚೌಡುವಾಡ ಹಾಗೂ ಕರಿವ�ೇನಾ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು
ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ, ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ
ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹವಾಮಾನ
ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅನ�ೇಕ ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು
ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ಪೆದಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಹಳ್ಳಿ/ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ:

ಪೆದಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆಂದುರ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 543 ಮನೆಗಳಿವೆ
ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 2000 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ
ಜನರು ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬ�ೇಸಾಯ,
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಟ�ೋ� ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲನೆಯಂತಹ
ಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಪ್ರಭಾವ
ಇರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿ, ಜೀವನ ಹುಡುಕಿಕ�ೊಂಡು ಬರುವ ಬಹಳಷ್ಟು
ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಮಹಾಮಾರಿ
ಬಂದಾಗ, ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ
ಯುವಕರು, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲೂ
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
*ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ

ವಿಶ�ೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂದಾಳತ್ವ:
ಮಹಾಮಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ
ಸರ್ಕಾರವು ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ (ಮನಮ್ - ಮನ ಪರಿಶುಭ್ರತಾ)
ಎಂಬ ಪ�ೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್
ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನೀರು, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರನ್ನು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು
ರಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ
ಮೂಡಿಸುವುದು ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ

ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಕ�ೊಡುಗೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ
ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ 1320 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಮನಮ್ - ಮನ
ಪರಿಶುಭ್ರತಾ' ಎಂಬ ಮಹತರ
್ತ
ಪ�ೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದಲೂ ಎರಡು
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೆಂದುರ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ
ಪೆದಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.

ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ (ಡಿಪಿಆರ್ಸಿ)
ಯು, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು
ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಕಿಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದ
ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಎರಡು ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್
ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು
ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಇಓಆರ್ಡಿಯವರು
ಮೊದಲಿಗೆ, ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಮತ್ತು
ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಇನ್ನಿತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ
ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಹ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳ
ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು, ತರಬ�ೇತಿ,
ಅನುಗುಣವಾಗಿ,
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ
ಮತ್ತು
ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದು, ಬೀದಿ
ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಓಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಓಡಿಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ
ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ತರಲಾಯಿತು.
ಮತ್ತಿತರ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಇಲಾಖೆಗಳ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು.

ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ:
ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ
ಮುಂಚೆ, ಜನರು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕ�ೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದಾಗಿ,
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ
ತ�ೋ�ರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯ ಇರದಿದ್ದ 135 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಕೆಲವರು ಬಯಲಲ್ಲೇ
ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸರಿಯಾದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್
ರಸ್ತೆಗಳು ಇರದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಮಲ�ೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಟ�ೈಫಾಯ್ಡ್
ಮತ್ತಿತರ ಖಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಸ�ೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ-ಬ�ೇಧಿಯಂತಹ ಖಾಯಿಲೆಗಳು
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡವು.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ/ಹಿಂದೆಯೇ ಕಸ
ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಶೆಡ್
ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಜನರಿಗೆ
ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನೂ
ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವು ಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು
ರಸ್ತೆ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಕಸ
ಎಸೆಯುವುದನ್ನು
ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
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ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ತಂಡಗಳ
ಸಹಾಯದ�ೊಂದಿಗೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಯುವಕರು,
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಹಳ್ಳಿಯ
ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ
ನಿಗದಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಿದರು.
ಮನೆ
ಬಾಗಿಲಿಗ�ೇ
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ತಲುಪಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ,
ಪ್ರತಿ 50 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಶೆಡ್ ಬಳಿ ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರ ಸಭೆ

ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ
ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಶೆಡ್ಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ
ಮೇಲೆ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ (10ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ). ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತ�ೇಕ
ಸ�ೋ�ಂಕಿತರು ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿಗೆ ಎರೆಹುಳು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು

ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರನ್ನು ನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರ
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರದ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೀಕರನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡ 10
ಸದಸ್ಯರ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು
ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಮಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು, ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ
ನಿರ್ವಹಣೆ, ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸದ ವಿಂಗಡಣೆ, ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತಿತರ ಸ್ವಚತ್ಛ ಾ ಸಂಬಂಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಸ�ೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ
ಮನೆಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ 2 ರೂಪಾಯಿ
ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಈ ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು
ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ-ಶಿಕ್ಷಣ-ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಂಧ್ರ
ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಷನ್ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ದ�ೊರೆಯಿತು.
ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಶೆಡ್ಡನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಎರೆಗ�ೊಬ್ಬರದ
ವಿಂಗಡಣೆ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ
ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ತಂಡ, ಡಿಪಿಆರ್ಸಿ ತಂಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಸಿಇಓ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ
ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಂಧ್ರ ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಷನ್ನ
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದರ
್ದ ು.

ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಮಿತಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು,
ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ
ಜನರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು, 2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಓಡಿಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಘ�ೋಷಿಸಲು
ಪೆದಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಓಡಿಎಫ್ ಪ್ಲಸ್
ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಕ್ಕಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯೇ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ
ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿದಿನವನ್ನು
ಉಳಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಸರ್ಕಾರವು
ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸೌಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 10 ರಿಂದ 12 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಊರಿನ
ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಜನರ ಸಹಾಯದ�ೊಂದಿಗೆ
ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ
ಮೂಲಕ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯದ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಓಡಿಎಫ್
ಪ್ಲಸ್ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸುವುದು ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮನ ಗ್ರಾಮಮ್ ಮನ ಪರಿಶುಭ್ರತಾ (ಎಂಎಂಪಿಎಸ್)
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಪೆದಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು
ವಿತರಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಲ ಕ�ೋ�ವಿಡ್

ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು, ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ
ತಲಾ ಮೂರರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ವಿತರಿಸಿದರು.
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹಳ್ಳಿ/ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ
ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಈಗ ಜನರು ಹ�ೊರಗಡೆ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ಬದಲು,
ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
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ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ,
ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದ ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
ನಂತರ, ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಆರ�ೈಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಹ�ೋ�ಮ್
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ,
ಅವರನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ
ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ
ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 8 ಪ್ರಕರಣಗಳು

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ 34 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 920
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಪ�ೈಕಿ, 68 ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳನ್ನು
'ಮನಮ್ - ಮನ ಪರಿಶುಭ್ರತಾ' ಪ�ೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ
ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು,
ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು ಇಲ್ಲವ�ೇ ಹಿರೀಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ತೆಗೆದಿರುವ ಖಾತೆಗೆ ಈ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ
6,000 ಸಂಬಳ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ
ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಕಸದ
ಗಾಡಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಏಕೆ
ಕ�ೊಡಬ�ೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಲಯವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಂದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಯ
ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಎಂದರೆ, ಜನರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರ�ೈಸುವುದು ಹಾಗೂ
ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 8 ರಲ್ಲಿ 7 ಜನರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ
5 ಜನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು.
ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿ ಜನರು ಮಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ
ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು, ಓಡಿಎಫ್ ಪಸ್
್ಲ  ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಸ�ೋ�ಪಿನಿಂದ ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದೂ ಸಹ
ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಂಡು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ಭಾಗವ�ೇ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದ�ೇ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಹ�ೋ�ಗುವುದು ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಮಲ ಹಾಗೂ ಜ�ೊಲ್ಲಿನ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಮೂಲಕ ಸ�ೋ�ಂಕು ರ�ೋ�ಗಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಸರ
್ತ ಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ - ಇವರೆಲರ
್ಲ ೂ ಸಹ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಿದ್ದ ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮೂಲಕ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು
ಕಾರಣವಾಗುವ ಅತಿಸಾರ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ತ�ೊಲಗಿಸಬಹುದು.
ಗ್ರಾಮ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಎಷ�್ಟೋ
2. ಚೌಡುವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ ರ�ೋ�ಗಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ.
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ಜ�ೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಚೌಡುವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ
ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಚೌಡುವಾಡ ಗ್ರಾಮವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಸುವ, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ
ಪೆದಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ. ಕ�ೋ�ಟಪಾಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
8,251 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆಂಧ್ರ ಸೀಮೆಗೆ ಸ�ೇರಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಿಂದ 50 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದ�ೇವರಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಬ್ಬವರಂ
ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚ�ೋ�ಡವರಂ
ತಾಲೂಕು ಈ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ. ಚೌಡುವಾಡಕ್ಕೆ
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಗಳೆಂದರೆ, ಅನಕಾಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ.
ಚೌಡುವಾಡ ಗ್ರಾಮವು ಅನ�ೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು
ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ
ಹಳ್ಳಿಯಾಗಲಿದೆ.
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ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬೂಡಿ ಮುತ್ಯಾಲ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಂದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ
ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಶೆಡ್ಡಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲ�ೇವಾರಿ
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನೇ
ನಾವು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಕಾಪಾಡದಿದ್ದರೆ,
ಹಲವಾರು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಚೌಡುವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು ಹಳ್ಳಿಯ
ಜನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು, ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕುರಿತು
ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಸ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚಗ�ೊಳಿಸುವುದು
ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಕತರಿ
್ತ ಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಎಲ್ಪಿಓ ಅವರಿಂದ ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಎ.

ಒಳಚರಂಡಿ

ಚೌಡುವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಟಾಸ್ಕ್
ಫೋರ್ಸ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ
ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಹಣದ
ಮೂಲಕ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು
ಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚೌಡುವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಒಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೌಡುವಾಡದ
ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ನ�ೋ�ಡಬಹುದು.

ಬಿ.

ಕಸ ವಿಲ�ೇವಾರಿ

ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇ
ಕಸ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ
ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದವು. ಈಗ ನಮ್ಮ
ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ
ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ�ೊಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ನಮ್ಮ
ಹಳ್ಳಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಸ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ
ಕಸವನ್ನು
ಊರಾಚೆಯ
ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ
ಗ�ೊಬ್ಬರವಾಗಿ
ಮಾರ್ಪಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕಿಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿದೆ.
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ:
ಚೌಡುವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು
ಶುಚಿಗ�ೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನ�ೇಮಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು,
ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ (ಒಪ್ಪಂದ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ
ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು, ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನ�ೋ�ಡಬಹುದು.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದು

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸ�ೋ�ಂಕು ತಡೆಯಲು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು:
ಬ�ೇರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಚೌಡುವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೀಗಿವೆ ಊರಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು.
ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ (ಪೋಸ್ಟರ್)ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ
ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಊರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್
ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ಡಿಯಂ ಹ�ೈಪೋಕ�್ಲೋರ�ೈಟನ್ನು ಚೌಡುವಾಡ
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಎಲ್ಲಾ
ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೂ
ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು ಮಾಸ್ಕ್
ವಿತರಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಪದ�ೇಪದ�ೇ
ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ�ೋ�ಪಿನಿಂದ
ತ�ೊಳೆಯಬ�ೇಕು ಹಾಗೂ ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದವರನ್ನು 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್
ಮೂಲಕ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
ರ�ೋ�ಗಿಯ
ಮನೆಯ
ಸುತ್ತಲೂ
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸ್
ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ:
ಕರಿವ�ೇನಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ
1230 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 4897 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ 50.54% ನಷ್ಟಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಊರಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ 64.82% ಇದ್ದು,
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ 54.02% ರಷ್ಟಿದೆ.
ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ 54 ಮಂಡಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 921
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಪ�ೈಕಿ, 108 ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳನ್ನು
'ಮನಮ್ - ಮನ ಪರಿಶುಭ್ರತಾ' ಪ�ೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

3.
ಕರಿವ�ೇನಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಂಎಂಪಿಎಸ್
ಈ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2
ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮನೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಊರಿನ
ಕರಿವ�ೇನಾ ಗ್ರಾಮವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು ಅಥವಾ ಹಿರೀಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಖಾತೆಗೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆತ್ಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ
ಕರ್ನೂಲಿನಿಂದ 60 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಹಸಿರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 6,000 ಸಂಬಳ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕೂರು ತಾಲೂಕು, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ
ಪಾಮುಲಪಾಡು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕ�ೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿವೆ. ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಕಸದ ಗಾಡಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕರಿವ�ೇನಾಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಂದರೆ, ನರಸೀಪಟ್ನಂ, ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಏಕೆ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ
ನಂದ್ಯಾಲ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲ್. ತಾನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಲಯವಾರು
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕರಿವ�ೇನಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಂದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು
ಇಡೀ ದ�ೇಶಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹಾಗೆಯೇ, ಕರಿವ�ೇನಾದ ಜನರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ
ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಸದ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಊರಿನ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನಮ್ - ಮನ ಪರಿಶುಭ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯ
ಎಲ್ಲಾ
ಸಲಹೆ-ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಕಿವಿಗ�ೊಟ್ಟು
ಕ�ೇಳಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಆನಂತರ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ
ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ�ೋ�ಪಿನಿಂದ
ತ�ೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಮತ್ತಿತರ ಅಂಟುರ�ೋ�ಗ
ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿನ ಜನರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲೇ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ,
ಕರಿವ�ೇನಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಶುಚಿತ್ವ ಹಾಗೂ
ಊರಿನ ಶುಚಿತ್ವ ಎರಡೂ ಕಂಡುಬಂದವು. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಎಂಎಂಪಿಎಸ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಚತ
್ಛ ೆ ಹಾಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ
ತ�ೊಳೆಯಬ�ೇಕು ಹಾಗೂ ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು
ವಿಲ�ೇವಾರಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಊರಿನ ಕೆಲವು
ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹ�ೊಲೆಸಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಓಡಿಎಫ್ ಪ್ಲಸ್
ಸಿ) ಕರಿವ�ೇನಾ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ
ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರಿಗೆ
ಪಡಿತರವನ್ನು
ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಂಡವು ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಜನರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟಿಬಿ, ಕುಷ್ಠರ�ೋ�ಗ
ಮತ್ತು ಕುರುಡುತನದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ನೀಗಿಸಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದ�ೇ,
ಎ) ಊರಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅವರು ಎಳೆಮಕ್ಕಳ ಇಮ್ಯುನ�ೈಸ�ೇಶನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ
ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು
(ಪೋಸ್ಟರ್)ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಊರನ್ನು ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಊರಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ಡಿಯಂ ಹ�ೈಪೋಕ�್ಲೋರ�ೈಟನ್ನು
ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತೀರ್ಮಾನ:
ಬ�ೇರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರಿವ�ೇನಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೀಗಿವೆ:

ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸ್ವಯಂಸ�ೇವಕರು ಮಾಸ್ಕ್
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ
ವಿತರಿಸಿದರು. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ,
ಪದ�ೇಪದ�ೇ ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ�ೋ�ಪಿನಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಊರಿನ
ಜನಗಳ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಂತೂ,
ಈ
ಯೋಜನೆಯಿಂದ
ಸಾಕಷ್ಟು
ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬ�ೇರೆ ಊರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು, ಈ
ಯೋಜನೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿಗ�ೇ
ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, ಊರಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸಲು ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳಷ್ಟು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

“ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸ�ೋ�ಣ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಯೋಧರನ್ನು ಗೌರವಿಸ�ೋ�ಣ”
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಪ್ರ

- ಎಸ್ಐಆರ್ಡಿ ಒಡಿಶಾ*
“ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ”

ಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ಪಿಡುಗನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ,
ಭಾರತವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಭೀಕರ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವಿರುದ್ಧದ
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಜ�ೊತೆ ಕ�ೈ ಜ�ೋ�ಡಿಸುವಲ್ಲಿ
ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ,
ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ
ತರಲು ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ
ಅಧಿಕಾರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಸರಪಂಚರನ್ನು
ನೀಡಿದೆ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 51 ಮತ್ತು
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ 1897ರ ಜ�ೊತೆ ವಾಚಿಸಲಾದ 2020ರ
ಒಡಿಶಾ COVID-19 ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ
ನಿರ್ಣಯವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ
ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಗಳು
- ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿಕಾ, ತಿಹಿಡಿ
ಭದ್ರಕ್ನ ಭಟ್ಪಾದ, ದಿಯೋಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೌಲಿಪಾಡಾ ಮತ್ತು
ಬಾಲಸ�ೋ�ರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಖಾರ್, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದವು
ಎಂಬುದನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತವೆ.
1.

ನಂದಿಕಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ

ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,812
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗ ಹರಡುವ

ಭೀತಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೂಡಲ�ೇ ಸರಪಂಚರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ
ಲಿಲಿಮಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜ�ೊತೆ ಸ�ೇರಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19
ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಅಂತರ
ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಂಡು
ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ್ಯಾಂತ ತೆರಳಿದ ಅವರು, ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹ�ೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಜನರು 104 ಕ್ಕೆ
ಡಯಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಬ�ೇಕಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುವ ಕರಪತ್ರ, ಗ�ೋ�ಡೆ ಚಿತ್ರಗಳಂತಹ
ಐಇಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ
ಮೂಲಕ 845 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಮುಂಗಡ ಪಡಿತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ,185
ಜನರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವ�ೇತನ, 86 ಜನರಿಗೆ ವಿಧವಾ ವ�ೇತನವನ್ನು

* ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ಇಲಾಖೆ, ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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4
ತಿಂಗಳ
ಅವಧಿಗೆ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚೂಣಿ
ಗ್ರಾಮ
ವಿತರಣೆ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಾದ್ಯಾಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ
ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
136 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು, ಅಲ್ಲಿ ಹ�ೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವ 116
ಜನರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಇರುವವರ
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, 12 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ
ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು,
ಸ�ೋ�ಪು
ಮತ್ತು
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತತ್ವಗಳ ಮೆನುವನ್ನು
ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ
ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು ಸರಿಯಾದ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಲಾ
ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಎನ್ಎಮ್,
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗ್ರಾಮ ರ�ೋ�ಜಗರ್
ಸ�ೇವಕ್ ಮತ್ತು ಸರಪಂಚರು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020ರ ವ�ೇಳೆಗೆ, ಒಡಿಶಾಗೆ ಮರಳಿದ
ನಂತರ 426 ಜನರು ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಳಗಿರುವವರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಹಲವಾರು ಜನಪದ ಸಂಗೀತ, ಭಜನೆ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು
ಇತರೆ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ
ಕಂಡುಬರುವ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ
ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ಕ�ೇಂದ್ರದ ಗ�ೋ�ಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಿರುವ
ಕೆಲವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದು,
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಹ�ೊಸ ಹುರುಪಿನಿಂದ
ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನಂದಿಕಾ
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಬದ್ಧತೆ,
ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಡಲು
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳನ್ನು
ಮುಂಚೂಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
2.
ಭಟಪದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ: ಪಿಡುಗಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳಾ ಸರಪಂಚರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ತಿಹಿದಿ, ಭದ್ರಕ್
ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ರ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಸುಗುಮಗ�ೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳನ್ನು
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸುವ ಒಡಿಶಾ
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ, ಭಟ್ಪಪದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮವಾಗಿ
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಸರಪಂಚರಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಭದ್ರಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಹಿದಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಸಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟಪದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಮಹಿಳಾ ಸರಪಂಚ್ ಸುವರ್ಣಮಯಿ ಜೀನಾರಂತಹ ಕೆಲವರಷ್ಟೆ
ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಸುದ್ದಿ ತಿಹಿದಿ ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲ�ೇ
ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ
'ತಿಹಿದಿ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ'ವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ
ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ
ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ�ೈ ತ�ೊಳೆಯುವ
ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟಿತು. ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೀನಾ ಚುನಾಯಿತ
ಸದಸ್ಯರ�ೊಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ನ�ೈಬ್ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲಾ
23 ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು, ಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಪಿಇಒ, ಜಿಆರ್ಎಸ್, ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ,
ಆಶಾ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಎಎನ್ಎಮ್ಇತ್ಯಾದಿ
ಒಳಗ�ೊಂಡ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ�ೋ�ಂಕು ತಪ್ಪಿಸುವ
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ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸ�ೇಷನ್, ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ
ಹಂತಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಲು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರ�ೋ�ಗದ
ಹರಡುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಚುನಾಯಿತ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಚಾರ
ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ
ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿ ಯುದ�್ಧೋಪಾದಿಯಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾದಂತಹ
ಶರವ�ೇಗದಲ್ಲಿ
ಹರಡುವ
ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಬಿರುಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಪಂಚರು
ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೀದಿ, ಓಣಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಚ�ೇರಿ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರ, ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಖಾಂಕಿ ತರಕಾರಿ
ಮತ್ತು ಮೀನು-ಮಾಂಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರಪಂಚರ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ
ತಕ್ಷಣವ�ೇ
ಕಾಳಿ
ಪಡಿಯಾಗೆ
ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಯೂತ್
ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ
ಮುಂಗಡ ಪಿಂಚಣಿ ಯನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಪಿಇಒ
ಮತ್ತು ಜಿಆರ್ಎಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ, ಮೂರು

ತಿಂಗಳ ಮುಂಗಡ ಪಡಿತರದ ಜ�ೊತೆಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ
ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇರುವವರೆಗೆ
ಬ್ಯಾರಿಕ�ೇಡ್ನ ಬಂದ�ೋ�ಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ
ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಂಡು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ,
ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಶ್ಯಾಮಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ
ತ�ೊಂಬತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾದ ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ
ವಲಸೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು.
ಖಾಂಕಿ ಹಾತ್ನ ಸಿಆರ್ಎಫ್ ಹ�ೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು
ಯುಜಿಎಮ್ಇ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ 172
ಹಾಸಿಗೆಗಳ
ಎರಡು
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಶಿಬಿರ(ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ಕ�ೇಂದ್ರ)ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
ಸರಪಂಚರಾದ ಸ್ವರ್ಣಮಯೀ ಜೀನಾ ಮತ್ತವರ ತಂಡ
ಹ�ೊದಿಕೆ, ದಿಂಬು, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್, ಕ�ೈ ತ�ೊಳೆಯುವ ಬ�ೇಸಿನ್,
ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫ�ೈರ್ ಹಾಗೂ ಗೀಸರ್ ಜ�ೊತೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್
ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನಂತಹ ಮುಂತಾದ
ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡಿತು.
ಟಿಎಂಸಿಗಳಿಗೆ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ವಿದ್ಯುತ್
ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ,
ತೆಲಾಂಗಣ, ಕ�ೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 154 ವಲಸಿಗರನ್ನು
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು
ಹಾಗೆಯೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸ�ೇಷನ್
ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ
ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಟಿಎಂಸಿಯ
ಒಳಗಿರುವವರನ್ನು ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 10 ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ
ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಒದಗಿಸಿತು.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಸರಪಂಚರು ನಿಜವಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡರು.
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ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಸಿಟೀವ್
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ, ಜೀನಾರವರು ಕಲೆಕ್ಟರ್ಮತ್ತು
ಡಿಎಮ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.20 ಮತ್ತು
21ರಲ್ಲಿ 48 ಗಂಟೆಗಳ 'ಬಂದ್' ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ
ಸಿಆರ್ಎಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ 'ಟಿಕ್ ಟಾಕ್' ವಿಡಿಯೋ
ಮಾಡಿ ವ�ೈರಲ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಏಳು ಜನರ
ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ತಿಹಿಡಿ ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಂಚರು ಪ್ರಖರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು ಹಾಗೂ
ಟಿಎಂಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೊರಡಿಸಿದ್ದ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್'19
ರ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ
ವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ ತಲಾ
5000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ಸರಪಂಚರು
ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ತೆಗದುಕ�ೊಂಡ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ನ
ಆಡಳಿತ ಪ್ರಶಂಸಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧದ
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಸರಪಂಚರನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿಸಿ
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು
ಸಮರ್ಥಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
3. ನೌಲಿಪಾಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19
ನಿರ್ವಹಣೆ.
ಒಡಿಶಾದ
ದಿಯೋಘರ್
ಜಿಲ್ಲೆಯ
ರ�ೇಮಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 26 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ಪ�ೈಕಿ
ನೌಲಿಪಾಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಒಂದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು 18
ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು 14 ವಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ
ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದೆ. 2011ರ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 6,356 ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 3,165
ಮಹಿಳೆಯರು 3,191 ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19
ಪಿಡುಗಿನಿಂದ
ಉದ್ಭವಿಸುವ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ನಿಭಾಯಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ 16.03.2020ರಂದು ಒಂದು
ವಿಶ�ೇಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಗ್ರಾ.ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಸರಪಂಚರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು,
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಶಾ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಾಗರಿಕ
ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರ�ೋ�ಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ
ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 66 ಬಡ, ರ�ೋ�ಗಗ್ರಸ್ತ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆರಡು
ಬಾರಿಯಂತೆ 01.04.2020 ರಿಂದ 17.05.2020 ವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಊಟ
ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಪ�ೈಕಿ 52 ಜನರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (46), ಜಾರ್ಖಂಡ್(2)
ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ್(4) ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಲಸಿಗ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು ಬಡವರ ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರ
ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ
ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಸಿಸಲು
ಹಾಗೂ
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ರ�ೋ�ಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು
ಮಾಸ್ಕ್
ಧರಿಸಲು
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ
ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ
ಐಇಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ವಾರದ ಸಂತೆಯನ್ನು ದ�ೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳಂತಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ 10 ಅಡಿ ಅಂತರವನ್ನು
ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಬ�ೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ
15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ
ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಹ�ೋ�ಮ್
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನನ್ನು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಂತಹ ಮನೆಗಳ
ಮುಂದೆ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನ�ೋ�ಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಜನರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ, ಪಿಡಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಏಪ್ರಿಲ್,
ಮೇ, ಜೂನ್- 2020) ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು
ಗ�ೋ�ಧಿಯನ್ನು
1,456
ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎ
ಮತ್ತು
11
ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಸದರಿ ಪಲಾನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಗರೀಬ್ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯಂತೆ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ
ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಎಲ್ಲಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ
1,000/- ರೂಪಾಯಿ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವಯೋವೃದ್ಧರ, ವಿಧವೆಯರ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಮತ್ತು
ತ�ೊಂದರೆಗೀಡಾದವರ
ಪಿಂಚಣಿ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 820 ಮುಂದಿಗೆ
ಅವರವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿ 04 ತಿಂಗಳ (ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ,
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು
ಇರುವ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ
ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಜೂನ್, ಜುಲ�ೈ-2020)
ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ

4. ಬಾಲಸ�ೋ�ರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಖಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಉಲ್ಲೇಖಿತ, ಸ�ೋ�ಂಕಿತ/ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದನ್ನು
ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ರೂಪುರ�ೇಷೆ ಮತ್ತು
ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ
ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ತ�ೊಡಗುವಿಕೆ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಲಸ�ೋ�ರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಖಾರ್ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ತ�ೊಡಗುವಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನಿಯ. ದ�ೊಡ್ಡ
ಪ್ರಮಾಣದ ವಲಸಿಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕ�ೊಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ
ಬಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
"ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ" ಎಂಬ
ಸಂದ�ೇಶ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಲಾಕ್ಡೌನ್'ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ
ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು.
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ
ಸ�ೋ�ಂಕು
ಹರಡುವುದನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯೆಕತೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡರು ಹಾಗೂ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು.
ಜನರ ಒಳ ಮತ್ತು ಹ�ೊರ ಓಡಾಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪೀಡಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಂದ
ಅದರಲ್ಲೂ ಭುವನ�ೇಶ್ವರದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ
ಊರಿನ�ೊಳಗಡೆಗೆ
ಪ್ರವ�ೇಶವನ್ನು
ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ತುರ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹ�ೊರಗೆ
ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದವರು
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ
ಸ�ೋ�ಪಿನಿಂದ
ಕ�ೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತ�ೊಳೆಯಬ�ೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯ ವ�ೇಳೆ
ಭುವನ�ೇಶ್ವರದಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ 14 ದಿನಗಳ
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನನ್ನು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಿತು. ಇಂತಹ
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ಹ�ೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 79 ಜನರನ್ನು ಹಾಗೂ
ವಿದ�ೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಇಡಲಾಯಿತು. ಆಶಾ, ಎಎನ್ಎಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅವರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
ಬಡ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕ�ೇಂದ್ರ/
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಶಿಬಿರ
ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಪಂಚರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸ�ೇವೆಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಹ�ೈ
ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 10 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫ�ೈಯರ್,
ಸ�ೋ�ಪು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಒಳಗಿರುವವರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. 13 ವಲಸಿಗ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಯ 17
ತಳಮಟ್ಟದ ಬಡ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕ�ೊಡಲಾಯಿತು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19ರ ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮನೆ
ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದ�ೇಶದಂತೆ, 1581
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಭತ್ಯೆಯಾಗಿ 1000
ರೂಪಾಯಿ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ
ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದರೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆಂದು
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ
ಒಟ್ಟು
23,000/ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಸಮುದಾಯ
ಕ�ೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದ�ೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

“ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ಇತರರನ್ನು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ”

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಎದುರಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕವಚ (ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್) ತಯಾರಿಸಿದ
ದೀದಿಯರ ಗುಂಪು

- ಅಲ�ೋ�ಕ್ವರ್ಮ*

“ಮಾಸ್ಕ್ಕುರಿತಾದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ಈಗ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಗುರುತಾಗಲಿದೆ.”

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ

- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,

ಲ

ಖಿಂಪುರ್ ಖ�ೇರಿ ನ�ೇಪಾಳದ ಗಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚ�ೇರಿ
ಲಖಿಂಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ
ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ
ಹೆಸರಾಂತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೆಂದರೆ ದುಧ್ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದ್ದು (ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಏಕ�ೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಉದ್ಯಾನವನ), ಜಿಲ್ಲೆಯು ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಕ್ವಾಗ್ಮೈರ್ ಜಿಂಕೆ, ಹಿಸ್ಪಿಡ್ ಮೊಲ ಅಥವಾ
ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಮೊಲ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಫ್ಲೋರಿಕನ್, ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭ�ೇದಗಳ
ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.

ಲಖಿಂಪುರ ಖ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ�ೈಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ, ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ತರು
ಬುಡಕಟ್ಟು
ಜನಾಂಗದವರು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಕರಕುಶಲೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ
ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಜವಳಿ, ಅಚ್ಚು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ,
ಕಾಗದ, ಸಸ್ಯನಾರು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಈ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕ�ೈಚಳಕವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ.
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು,
ಜನಪಥ್ಲಖಿಂಪುರ್ಖ�ೇರಿಯ ಎಸ್ಹೆಚ್ಜಿ ಮಹಿಳೆರು, DAY-

NRLM ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕ�ೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ದ�ೊಡ್ಡ ಎಂಎನ್ಸಿಗಳು
ಸುಮಾರು 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ,
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ�ೋ�ಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು
ಆಪರ�ೇಷನ್ ಕವಚ್ ಎಂಬ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಕಿಟ್ಗಳ
ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಂಡರು. ಲಖಿಂಪುರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

*ಬ್ಲಾಕ್ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಆಫೀಸ್, ಲಖಿಂಪುರ್ ಖ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ.

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಬ್ಲಾಕ್ನ 30 ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಹ�ೊಲಿಗೆ
ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹ�ೊಲಿಗೆ
ಮಾಡಲು ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪಿನ ಕಿಟ್
ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ನುರಿತ ಮಹಿಳೆಯರು,
ನೀಡಲಾದ ಮಾದರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ರಕ್ಷಣಾ
ಉಡುಪಿನ
ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಲಿಯಬಹುದೆಂದು
ಕಂಡಾಗ
ಮನತುಂಬಿ
ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳಾ
ಎಸ್ಹೆಚ್ಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ತಯಾರಾದ
ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪಿನ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಮುಖ್ಯ
ವ�ೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ತ�ೋ�ರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವು
ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಂತಿಮ
ಆವೃತ್ತಿಗೆ
ಅನುಮೋದನೆ
ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ಕ�ೋ�ಟು, ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಶೂ
ಕವರ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫ�ೇಸ್ಕವರ್ಇದ್ದ
ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪಿನ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ,
ಲಕ�್ನೋನಲ್ಲಿರುವ
ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶ
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ�ೇಜ್ನ
ಕಮ್ಯೂನಿಕ�ೇಷನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಕ�ೊನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ
ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ, ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪಿನ ಕಿಟ್ಗಳ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಲಕ�್ನೋದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಕಮಾಂಡ್ನ
ಮೆಡಿಕಲ್ ಆರ್ಮಿ ಕ�ೋ�ರ್ನಿಂದ 2500
ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪಿನ ಕಿಟ್ಗಳ ಮೊದಲ
ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದದ್ದು ಲಿಖಿಂಪುರ್ ಖೀರಿ
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಮಿಷನ್
ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸವನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲು
ಲಖಿಂಪುರ್
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ
ಹ�ೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಎಸ್ಹೆಚ್ಜಿ
ಮಹಿಳಾ
ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಿಘಾಸನ್, ಇಸಾನಗರ್,
ಪಾಲಿಯಾ, ಕುಂಭಿ ಗ�ೋ�ಲಾ ಮತ್ತು
ಮೊಹಮದ್ದಿ
ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಂದ
ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
122 ಎಸ್ಹೆಚ್ಜಿ ಮಹಿಳೆಯರು
ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪಿನ ಕಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು 2020 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಿಂದ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ 29 ಏಪ್ರಿಲ್
2020ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು
ನಿರಂತರವಾಗಿ 4666 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ಉತ್ಪಾದಿಸಲು
ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ,
2500
ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ಲಕ�್ನೋದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಕಮಾಂಡ್ನ ಆರ್ಮಿ
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ�ೋ�ರ್ಗೆ ಪೂರ�ೈಸಲಾಯಿತು
ಹಾಗೂ 700 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಲಖಿಂಪುರ್ಖಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್
ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರ್ಐಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 20
ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸೀತಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ
ಆರ್ಐಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಪಿಡುಗಿನ ವ�ೇಳೆ ಈ ಗುಂಪಿನ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಶಾಂಸರ್ಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವುದು ಕ�ೋ�ವಿಡ್19ರ ಕರಾಳತೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾಕಿರಣದಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿದೆ.
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ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಮಾತುಗಳು

- ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ಭಾರದ್ವಾಜ್

“ಯಾವುದ�ೇ ವದಂತಿ ಮತ್ತು ಭ�ೇದಭಾವ, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ :

ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾವನ್ನು
ಸ�ೋ�ಲಿಸಬಹುದು, ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ
ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ
ಗಮನ ಕ�ೊಡಿ.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾವನ್ನು ದೂರವಿಡಲು, ಹ�ೊರಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿ
ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆಯಿರಿ ಮರೆಯದಿರಿ - ಎರಡು ಗಜ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು,
ಅಂತರ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಆಂದ�ೋ�ಲನಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು
ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಸಮೇತ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ :
ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಸದಸ್ಯರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ
ಹೌದು, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು
ದ�ೊಡ್ಡ ಕಳವಳದ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ�ೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ
ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಈ ದುರ್ಬಲ ಪಡುತ್ತೇನೆ.
ಶತ್ರು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಅಕ್ಕ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗಿನಿಂದ,
ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ
ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು ದೀದಿ?
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ :
ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಮಟ್ಟಹಾಕಲು ಕಠಿಣ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ�ೈ
ಜ�ೋ�ಡಿಸಬ�ೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡು ಗಜ ಅಂತರ
ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ.
ಈ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ವ�ೇಳೆ ನಾವು ಕ�ೇವಲ
ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನಷ್ಟೇ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದ�ೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ
ಸದಸ್ಯರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬ�ೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ
ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇರುವ
ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭರದಿಂದ
ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ
ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ತಡೆಯಲು ಏಳು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಆಗಾಗ ಕ�ೈ ತ�ೊಳೆಯಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು, ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ
ಬಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಟ್ಟಿಕ�ೊಳ್ಳದಿರಿ;
ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಿಮ್ಮ
ಕ�ೈಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ;
ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಇರುವವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ
ಹ�ೋ�ಗದಿರಿ;
ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹ�ೊರಬರದಿರಿ;
ನಿಮಗೆ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾದ ರ�ೋ�ಗಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಉಸಿರಾಟದ
ತ�ೊಂದರೆ, ಸೀನುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜ್ವರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ,
ತಕ್ಷಣ ವ�ೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಕ�ೊನೆಯದಾಗಿ - ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದ�ೇ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ
ಕಿವಿಗ�ೊಡಬ�ೇಡಿ, ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ.

*ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ಸಚಿವಾಲಯ
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ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ :
ಹೌದು. ಈ ಮೇಲೆ ಹ�ೇಳಲಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು
ಪಾಲಿಸುವ
ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮನ್ನು
ನಾವು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲದೆ
ಹಳ್ಳಿಯ
ಸಿಪಾಯಿಗಳಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಹ-ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಸ�ೋ�ಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದರ
್ದ ೂ
ಸಹ ನಾವು ಈ ವ�ೈರಸ್ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಅಕ್ಕ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುಮಾರು ಜನ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ?
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ :

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ
ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು
ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನರ�ೇಗಾ ಅಡಿ ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶವನ್ನು
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹೌದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗ ಕ�ೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೂ 5 ಕೆ.ಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 1 ಕೆ.ಜಿ ಬ�ೇಳೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಒಂದು ದ�ೇಶ, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಿಂದ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ�ೇಕಾದರೂ ಪಡಿತರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಉದ�್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ
ಚಟುವಟಿಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ

ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡಿಸಲು ಸಹ
ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸ�ೋ�ಂಕಿನ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವ�ೈರಸ್
ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಸರ್ಗಳನ್ನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿದವು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಅಕ್ಕ, ನೀವು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಔಷಧಿ ಬರಬಹುದ�ೇ?
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ :

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ದಿನ, ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ
ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದ�ೇಶವಾಸಿಗೂ ಬ�ೇಗನೆ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಬ�ೇರೆಲ್ಲಾ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್
ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಜನವರಿ, 2021ರ
ವ�ೇಳೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು
ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪಡಿಸುವವರೆಗೆ,
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ವ�ೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ
ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು
ಮುಂದುವರೆಸಲು
ನಾವೆಲರ
್ಲ ೂ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬ�ೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದ್ದು
ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.

“ಸ�ೋ�ಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಕ�ೈ ತ�ೊಳೆಯಿರಿ, ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು ಸದೆ ಬಡೆಯಿರಿ”
ನಾವೆಲ್ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾವ�ೈರಸ್ಡಿಸೀಸ್(ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19)

ಕೆಮ್ಮುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೀನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ
ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕರವಸ್ತ್ರ/
ಟಿಶ್ಯೂವಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಳ್ಳಿ
ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಬಹುದು

ಕೃಪೆ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ
ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಡಿಯೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಳುವುದರ ಅಪಾಯಗಳು
#ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19

ಕೃಪೆ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
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ವಿಡಿಯೋ #ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಹರಡುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರಣ ಉಗುಳು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಕೃಪೆ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ಕೃಪೆ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ

ಪ್ರ

- ಮನ�ೋ�ಜ್*

ಮಂತ್ರಿಯವರು ನ�ೇರ ಪ್ರಸಾರ/ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಇರುವ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
2020ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ ನಾನಾಜಿ
ದ�ೇಶಮುಖ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ,
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಸ್ನೇಹಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದವರನ್ನು ಇತರರು
ಅವರಿಂದ
ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
ಎಂಬ
ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪುರಸ್ಕೃತರಾದವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು
ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ಮಾನ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ಸಚಿವರು,
2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಮ್ಮೇಳನದ
ಮೂಲಕ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
(ಇ-ಪಂಚಾಯತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2020 ರ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು) ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಮಂತ್ರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2020
ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಪುರಸ್ಕಾರ 2020 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾಜನವಾದ
ಒಂಬತ್ತು
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ
24 ನ�ೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಂದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ
ರಾಜ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಸಹ
ನ�ೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೆಬ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಮಾಡಿತ್ತು.
ಶಸ್ತಿಗಳು
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ
ಪ್ರಬಲ
ಮೂಲವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು
ಸರಿಯಾಗಿ
ಗುರುತಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ
ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು
ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗ�ೊಳಿಸಲು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ
ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 5
ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು
ಪಂಚಾತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ
ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತಮ
ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ
ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ
ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ
ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಕಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ.

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:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2021: ಮುಂದೆ ಬಂದು
ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2021ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಂದ (ಅಥವಾ
ಅದ�ೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ) ಆನ್ಲ�ೈನ್
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2020 ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು

ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಪುರಸ್ಕಾರ (ಡಿಡಿಯುಪಿಎಸ್ಪಿ), ಭಾಗವಹಿಸುವ 28 ರಾಜ್ಯ/
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 213 ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು: 26. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು: 48, ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು: 139).

ಮಕ್ಕಳ-ಸ್ನೇಹಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವ 30 ರಾಜ್ಯ/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 30 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ/
ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ನಾನಾಜಿ ದ�ೇಶಮುಖ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಭಾಗವಹಿಸುವ 27 ರಾಜ್ಯ/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ
27 ಗ್ರಾ.ಪಂ/ಗ್ರಾ.ಸಭೆಗಳಿಗೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವ 28 ರಾಜ್ಯ/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 28 ಗ್ರಾ.ಪಂ/ಗ್ರಾ.ಸಭೆಗಳಿಗೆ.
8 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇ-ಪಂಚಾಯತ್ಪುರಸ್ಕಾರ

*ಸಲಹೆಗಾರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ.

ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಕ್ರ. ಸಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಭಾಗ

1.

2.
3.
4.

ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಪುರಸ್ಕಾರ
(ಡಿಡಿಯುಪಿಎಸ್ಪಿ) ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳ
ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ/
ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ
ರಾಜ್ಯ/
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸ್ವ-ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ನಾನಜಿ ದ�ೇಶಮುಖ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಒಂದು ಗ್ರಾ.
(ಎನ್ಡಿಆರ್ಜಿಜಿಎಸ್ಪಿ)
ಗ್ರಾಮ
ಸಭೆಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡ ಪಂ/ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಜಿಪಿಡಿಪಿಎ) ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯ/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಒಂದು ಗ್ರಾ.
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಜಿಪಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಪಂ/ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ.

ಮಕ್ಕಳ-ಸ್ನೇಹಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಸಿಎಫ್ಜಿಪಿಎ) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಒಂದು ಗ್ರಾ.
ಸ್ನೇಹಪೂರಿತವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ.
ಪಂ/ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ

2019-20ನ�ೇ
ಸಾಲಿನ
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು/
ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳ
ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ
ಅವುಗಳನ್ನು
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತದ್ತ ೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ
-5 ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ
ಭಾಗಗಳು
ಸಮರ್ಪಕ
ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ
ಹ�ೊಂದಿವೆಯೇ
ಎಂಬುದನ್ನು
ಖಚಿತ
ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಸಮಿತಿಯು,
ರಾಜ್ಯ/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ

ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮ
ಪ್ರದರ್ಶನ
ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ
ಶಿಫಾರಸು
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿವಿಧ
ವಿಭಾಗಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪುರಸ್ಕೃತವಾದ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಅಂತಿಮ
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ
ಫಲಕ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಹಾಗೂ 5 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ
ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು/ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು 2020ರ ನವೆಂಬರ್
15ರವರೆಗೆ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ಹ�ೊಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು/ ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು
ಆನ್ಲ�ೈನ್ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಾದ
ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ 2020
ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ
ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು, ದಯವಿಟ್ಟು www.
panchayataward.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ.
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ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು
ಒಡೆತನದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು

ಕ�್ಟೋಬರ್ 11, 2020 ರಂದು
ಭಾರತ ರತ್ನ ಲ�ೋ�ಕ ನಾಯಕ
ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಯಣ್ ಮತ್ತು
ಭಾರತ
ರತ್ನ
ನಾನಾಜಿ
ದ�ೇಶ ಮು ಖ್ ರ
 ವ ರ
ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಒಡೆತನದ
ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ
ಒಡೆತನದ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, 6 ರಾಜ್ಯಗಳ
763 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ 1.25 ಲಕ್ಷ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ
ಅವರ
ಆಸ್ತಿಗಳ
ಕಾ ಗ ದ ಪ ತ್ರ ಗ ಳ ನ್ನು
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ�ೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜೀವನ
ಶ�ೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲಿದ್ದು, ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಅಭಿಯಾನದದೆಡೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶವು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ ಎಂದು
ಆಶಿಸಿದರು. ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಹ�ೋ�ದರರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯು ದ�ೇಶದ ಬಡವರಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೆಂದು,
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ, ಶ�ೋ�ಷಿತ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಈ ಆಸ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗ ಯಾವುದ�ೇ
ತ�ೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನವು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದುಕಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ
ರೂಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್-ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡ�್ರೋನ್ನಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಮತ್ತು ಭೂ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್, ನಮ್ಮ
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಗ್ರಾಮಗಳ, ಬಡವರ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು
ಬದ್ಧತೆ ತ�ೋ�ರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಹ�ೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ
ತ�ೋ�ಮರ್ ಹ�ೇಳಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2020ರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿವಸದಂದು, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು "ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ"
ಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದ�ೇಶದ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ�ೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ
ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಕೆಳಗೆ, 2024ರ ಒಳಗೆ 6.24 ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ
ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಹರಿಯಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮನ�ೋ�ಹರ್ಲಾಲ್, ಹರಿಯಾಣದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದುಶ್ಯಂತ್ ಚೌಟಾಲಾ,
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ತ್ರಿವ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್, ಇನ್ನಿತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮೂಲ: ಪ್ರೆಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಬ್ಯೂರ�ೋ� (PIB)
ಗ್ರಾಮೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ನ�ೇ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ರಂದು ಜರುಗಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ
ಮತ್ತು ರ�ೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂಪುರ�ೇಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. 15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ
ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂರು ಸ್ಥರಗಳಾದ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿಪಿಡಿಪಿ)
ಯು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರಾಜ್
ಸಚಿವರಾದ ನರ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ
ರೂಪುರ�ೇಷೆಯು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಜ�ೊತೆಜ�ೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ
ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ರೂಪು ರ�ೇಷೆಯು ದ�ೇಶದ 2.5 ಕ�ೋ�ಟಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು
ಹ�ೇಳಿದರು. ಈ ರೂಪುರ�ೇಷೆಯ ಮೂಲಕ, ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 14ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ
ತರುವ ಮೂಲಕ, ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ತ�ೋ�ಮರ್ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. 15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮಧ್ಯಂತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳೂ ಸಹ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ದ�ೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ತಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ, ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಯೋಜನೆ
ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು, ಮಾನ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಸಂತ�ೋ�ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನೂ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಕಿವಿಮಾತನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ಒಂದು
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬ�ೇಕಿದೆ.
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದಂತೆ, ಈ ರೂಪು ರ�ೇಷೆಯು
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಈ ರೂಪು ರ�ೇಷೆ ತಯಾರಿಸಲು ನ�ೇಮಕವಾಗಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ವಿಶ�ೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ
ಡಾ. ಬಾಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಮೂಲ: ಪ್ರೆಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಬ್ಯೂರ�ೋ� (PIB)

Ministry of Panchayati Raj
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಮುದ್ರಕರು: ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪ್ರೆಸ್, ಎ-1, ಮಾಯಾಪುರಿ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಫ�ೇಸ್-I, ಮಾಯಾಪುರಿ, ನವದೆಹಲಿ - 110064
ಪ್ರಕಾಶನ: ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಟವರ್ II, 9ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಜೀವನ್ ಭಾರತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕನೌಟ್ ಪ್ಲೇಸ್,
ನವ ದೆಹಲಿ - 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.

