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पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी के ला कृ षी पायाभूत सुविधा कोषांतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांच्या
वित्तपुरवठा सुविधेचा शुभारंभ

पं

तप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी 1 लाख कोटी रुपयांच्या कृ षी
पायाभूत सुविधा कोषाचा 9 ऑगस्ट 2020 रोजी शुभारंभ
के ला. शेतकऱ्यांसाठी ही मोठीच भेट आहे. श्री. मोदी यांनी
17000 कोटी रुपयांचा सहावा हप्ता प्रधानमंत्री किसान सन्मान
निधी (पीएम-किसान) अंतर्गत, 8.55 कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी
2000 रु. प्रमाणे थेट त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा के ला. कें द्रीय कृ षी
व शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास, आणि पंचायती राज मंत्री श्री.
नरेंद्र सिंह तोमर हेही यावेळी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले, या 1 लाख कोटी रुपयांच्या कृ षी कोषातून प्रत्येक गाव त्यांच्या उत्पादनासाठी साठवण
सुविधा घेईल, शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होणार नाही, त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. तसेच, या योजनेअंतर्गत
रक्कम थेट जमा करण्याद्वारे संपूर्ण पारदर्शकता पाळल्यामुळे, आता कोणीही दलाल असणार नाही आणि कोणतीही दलालीही द्यावी लागणार नाही.
पंतप्रधान म्हणाले की, लहानात लहान शेतकऱ्यालादेखील या योजनेचा लाभ मिळेल आणि ते आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि समर्थ होतील, हे
सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार अतिशय विचारपूर्वक रीतीने सातत्याने काम करीत आहे. देशात वातानुकूलित किसान रेलचा प्रारंभ हे या दिशेने टाकलेले
एक मोठे पाऊल आहे.
पीएम-किसान योजनेअंतर्गत, के वळ दोन आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत 75,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात
आले आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. यांपैकी, 22,000 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना कोरोना महामारीच्या काळात देण्यात आली. कोरोना
संकटामुळे उद्भवलेल्या कठीण परिस्थितीतदेखील देशाला अन्नधान्याचा तुटवडा भासला नाही, तो के वळ शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळेच, अशा शब्दांत
त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अथक मेहनतीचे कौतुक के ले. आज प्रारंभ के लेला कृ षी पायाभूत सुविधा कोष शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात आपल्या स्वतःच्या
आधुनिक साठवण सुविधा उभारण्यास मदत करेल, असे श्री. मोदी म्हणाले.
कें द्रीय कृ षी व शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास, आणि पंचायती राज मंत्री श्री. नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली कें द्र
सरकारने शेती आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी पावले उचलली आहेत आणि घोषणा के ल्या आहेत, इतके च नव्हे तर त्यांची त्वरित अंमलबजावणी
करण्यासाठी वेगाने कार्यवाहीदेखील के ली आहे.
कें द्रीय कृ षीमंत्री श्री. तोमर यांनी सांगितले की, गावे, गरीब शेतकरी यांच्याबाबतीत, पंतप्रधान त्यांना फार उदारपणे प्राधान्य देतात आणि जेव्हा
कधीही ते त्यांना भेटू इच्छितात, तेव्हा ते अतिशय उदारपणे त्यांना वेळ देतात. भक्कम कृ षीक्षेत्र देशालाही भक्कम बनवेल या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी
नेहमीच भर दिला आहे. यामुळेच पंतप्रधानांनी, दहा हजार शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीएओ) उभारणे, प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत किसान क्रेडिट कार्ड
पोचवणे आणि त्यासाठी एक चळवळ सुरू करणे, डिजिटल शेती, पीएम- किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पैशांचे डिजिटल हस्तांतरण, आत्मनिर्भर
भारत अभियानांतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांचा कृ षी पायाभत सुविधा कोष पुरविणे, अशा सर्व योजनांमध्ये कृ षी क्षेत्राला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे.
श्री. तोमर म्हणाले की, कृ षीसोबतच पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, हर्बल शेती, मधुमक्षिकापालन, अन्नप्रक्रिया अशा सहायक क्षेत्रांसाठीही विशेष पॅकेज
देण्यात आले आहे, जेणेकरून कृ षी क्षेत्रातील विकासाची दरी भरून काढता येईल.
या प्रसंगी पंतप्रधानांनी काही शेतकऱ्यांशीही संवाद साधला.
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ग्रामोदय संकल्पचा आठवा अंक आपली गावे, ग्रामपंचायती, आणि शेतकरी यांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात दिलेल्या योगदानाला
वाहिलेला आहे. पायाभूत स्तरावरील लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ या नात्याने, आपल्या पंचायती राज संस्थांनी पुरोगामी दृष्टिकोनातून
काम के ले आहे आणि आपले ग्रामीण प्रदेश शक्य तितके कोरोनामुक्त ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. एक राष्ट्र म्हणून आपले हे खास
वैशिष्ट्य आहे की, कोणत्याही राष्ट्रीय संकटात किं वा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात, सर्व राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासन पक्षांच्या चौकटीबाहेर
येऊन आणि एकजुटीने एका अदम्य ऊर्जेने काम करतात. मला हे नमूद करण्यास अत्यंत समाधान वाटते की, माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजी
यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व राज्य सरकारांनी आणि स्थानिक पातळीवरील पंचायती राज संस्थांनी संपूर्ण समन्वयाचे दर्शन घडवले आणि या महामारीच्या
परिणामाशी दोन हात करण्यात आमची गावे बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी ठरली.
कोविड-19 महामारीने सर्व जगासमोर नवीन आव्हाने आणि संकटे उभी के ली आहेत. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत, भारतात कोरोना
महामारी नियंत्रणात आहे आणि बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वेगाने वाढ होत आहे. जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली, आणि त्याच वेळी
ग्राम आरोग्य आणि स्वच्छता समित्यांना महामारीचा फै लाव रोखण्यासाठी सतर्क के ले गेले. सुमारे 2.5 लाख ग्रामपंचायती, त्यांचे निर्वाचित प्रतिनिधी,
पंचायत कर्मचारी आणि आशा कार्यकर्त्यांनी ग्रामीण भागात कोरोनाशी लढा देण्यात आपले अभूतपूर्व योगदान दिले. दीनदयाळ अंत्योदय योजनाराष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन अंतर्गत, 63.8 लाख स्वयंसहायता गटांतील 7 कोटींपेक्षा जास्त महिलांनी रोजगार टिकवण्यामध्ये आणि खेड्यांमधील
आर्थिक घडामोडी सुरू ठेवण्यामध्ये फार महत्त्वाची भूमिका बजावली.
माननीय पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा के ली. या पॅकेजमुळे देशाची अर्थव्यवस्था
मूळपदावर येत आहे, इतके च नव्हे तर 'व्होकल फॉर लोकल' या निर्धारातून एका नवीन भारताची पायाभरणीही झाली आहे. स्थलांतरित कामगारांना
काम देण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधानांनी गरीब कल्याण रोजगार अभियानाची घोषणा के ली, आणि देशातील कोट्यवधी स्थलांतरित कामगारांसाठी ही योजना
आता प्रमुख जीवनाधार बनली आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे चालवण्यात येणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) देखील या काळात ग्रामीण भागांमध्ये
रोजगाराचा प्रमुख स्रोत राहिली आहे. कोविड-19 संकटाने आपल्या अर्थव्यवस्थेला तडा गेला आहे, पण कृ षी हे असे एकमेव क्षेत्र आहे ज्याने राष्ट्रीय
सकल देशांतर्गत उत्पन्नात भरीव योगदान दिले आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, सकल मूल्य संवर्धनात (जीव्हीए) 3.4 टक्क्यांची वाढ
नोंदविली गेली.
आपली गावे विकसित आणि आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने आपण वाटचाल करत आहोत. पण, कोरोना संकट अजून संपलेले नाही. सुरक्षित
राहण्यासाठी आपल्याला सुरक्षित अंतर पाळले पाहिजे, मुखपट्टी वापरली पाहिजे आणि वारंवार हात धुतले पाहिजेत.
ग्रामोदय संकल्पचा हा अंक गावे, ग्रामपंचायती आणि शेतकऱ्यांना कोविड-19 च्या आक्रमणाचा सामना करण्यासाठी के लेल्या प्रयत्नांचे दर्शन
घडवेल, त्याचबरोबर पंचायत प्रतिनिधी, शेतकरी, यु वा, आणि ग्रामीण पातळीवरील स्वयंसेवी संस्था कोणत्याही संकटाचा एकजुटीने, मोठ्या धैर्याने
आणि सामर्थ्याने सामना करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत, याचीही प्रचीती देईल, अशी मला आशा वाटते.

(नरेंद्र सिंह तोमर)
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सुनील कुमार, आयएएस
सचिव,
पंचायतराज मंत्रालय,
भारत सरकार

जगभरातील लोक मानवी इतिहासातील सर्वांत भयंकर महामारीचा सामना करत आहेत. कोरोनाव्हायरस किं वा कोविड-19 ने जगभरात
धुमाकू ळ घातला आहे, आणि भारत व येथील नागरिकही या भयंकर विषाणूच्या प्रकोपाला अपवाद नाहीत. ग्रामोदय संकल्पचा हा आठवा अंक हा
आपल्या गावांमध्ये मानवी जीवन वाचविण्यासाठी के लेल्या उपाययोजना आणि सावधगिरीचे उपाय यांसारख्या कोविड-19 महामारीच्या विविध
पैलूंच्या हाताळणीला वाहिलेला आहे. हा विषाणू प्रथम महानगरे आणि मोठ्या शहरांमध्ये पसरला आणि नंतर लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात पोचला.
कोविड-19 हा नवीन विषाणू आहे, त्यामुळे त्याच्याबद्दल फारच कमी माहिती आहे. म्हणूनच, सध्या देण्यात येणारे उपचार हे फार विशिष्ट
प्रकारचे नाहीत. कोविड-19 विषाणूचा संसर्ग होण्याचे दोन प्रमुख मार्ग आहेतः श्वसनसंस्थेमार्फ त आणि संपर्काद्वारे. हा विषाणू प्रामुख्याने खोकताना,
शिंकताना किं वा बाधित व्यक्तीशी बोलतानादेखील उडणाऱ्या छोट्या थेंबांद्वारे पसरतो. जगभरात, या अत्यंत संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी
शारीरिक अंतर आणि टाळेबंदी हे मार्ग अवलंबले गेले आहेत. या विषाणूशी लढण्यात देशभरातील पंचायतींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
कोरोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे जागतिक सार्वजनिक आरोग्याविषयी विश्व सजग झाले आहे.
आता, सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर लक्ष कें द्रित करून आरोग्यव्यवस्थेचे भक्कम आणि चैतन्यपूर्ण जाळे उभारण्याची वेळ आली आहे, आणि
यात पंचायती राज संस्था सुरक्षित पाणीपुरवठा, घन आणि द्रव कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन, आणि रोगजंतू नियंत्रणाच्या उपाययोजना करण्यात
महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यामुळे पाणी आणि रोगजंतू यांच्याद्वारे पसरणाऱ्या अनेक आजारांना प्रभावीपणे प्रतिबंध के ला जाऊ शकतो.
भारतीय आरोग्य व्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. आरोग्यसेवेवरील सरकारी खर्च दुप्पट करून तो सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी सध्याच्या
1.2% वरून 2025 पर्यंत 2.5% करणे हे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (एनएचपी), 2017 चे उद्दिष्ट आहे. भारत सरकारने सर्व राज्य सरकारे आणि
कें द्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांशी चांगल्या प्रकारे समन्वय साधून पंचायती राज संस्थांना शक्य ती सर्व मदत पुरविली आहे. त्याच वेळी, भारताच्या
आरोग्यसेवेत, तंत्रज्ञानाची भूमिका ज्यांत महत्त्वाची असेल, असे परिवर्तनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे.
उपचारापेक्षा प्रतिबंध श्रेष्ठ- हे सर्वश्रुत आहे. कोविड-19 महामारीचा सामना करतानाही हे लागू पडते. आपण जर वैयक्तिक आणि सामाजिक
वर्तनातील शिस्त पाळली, तर हानीचे प्रमाण अत्यल्प ठेवता येईल. पण जर आपण याकडे दुर्लक्ष के ले, तर ते विनाशक ठरू शकते. त्यामुळे आपण
प्रतिबंधात्मक उपायांचे काटेकोर पालन करून स्वतःचे तसेच इतरांचेही रक्षण करूयाः
(i) मुखपट्टी किं वा चेहऱ्यावरील संरक्षक आवरण वापरणे;
(ii) साबणाने वारंवार हात धुणे;
(iii) सार्वजनिक ठिकाणी 2 मीटरचे शारीरिक अंतर राखणे.
या विशेषांकात, खेडेगावांत राहणाऱ्या लोकांचे जीवित, आरोग्य आणि रोजगार यांची हानी टाळण्यासाठी पंचायती राज संस्थांनी आणि
स्थानिक प्रशासनाने घेतलेल्या प्रयत्नांचे दर्शन घडविण्यात आले आहे. वाचकांना हा अंक आवडेल, अशी मला खात्री आहे. वाचकांना हे माहीत आहेच
की, ग्रामोदय संकल्प हिंदी, इंग्रजी, आणि अकरा भारतीय भाषांमधून (आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मणिपुरी, मराठी, मल्याळम, ओरिया,
पंजाबी, तमिळ आणि तेलुगू) प्रकाशित के ला जातो, आणि देशभरातील 2.5 लाखांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये वितरित के ला जातो. या भाषांमधील
साहित्याच्या पुनर्परीक्षण आणि संपादनासाठी संपादक मंडळ तेथील राज्य ग्रामीण विकास तसेच पंचायती राज संस्थांच्या सहकार्यावर अवलंबून असते.
त्यामुळे, मी त्या सर्वांना त्यांच्या प्रयत्नांबद्दल धन्यवाद देतो.

(सुनील कुमार)
ग्रामोदय संकल्प
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कोरोना विषाणू आणि आपण
- डॉ. के तकी बापट

अतिगंभीर आजारांसाठी अतिगंभीर उपाययोजना अतिशय योग्य असतात.- हिप्पोक्रेटस, औषधशास्त्राचे जनक

"को

रोना विषाणू" हे नाव कोरोना या लॅटिन शब्दावरून आले आहे.
त्याचा अर्थ "मुकुट" किं वा "माला" असा आहे. त्याच्या बाह्य
आवरणावरील टोके मुकुटासारखी दिसतात. म्हणून मानवातील कोरोना
विषाणूचा सर्वप्रथम निरीक्षण आणि अभ्यास करणारे जून अल्मेडा आणि
डेव्हिड टायरेल यांनी हे नाव तयार के ले. कोरोना विषाणू हा विषाणूंचा एक
मोठा समूह असून ते पशूंमध्ये किं वा मानवांमध्ये आजार पसरवू शकतात.
कोरोना विषाणू आकाराने मोठे, साधारणपणे वर्तुळाकार असतात आणि
त्यांच्या पृष्ठभागावरील वैशिष्ट्यपूर्ण आकृ ती प्रथिनांनी बनलेल्या असतात.
हे इतके लहान असतात की, तांदळाच्या एका लांब दाण्यावर सुमारे
2500 कोरोना विषाणू असू शकतात. त्यांचा आकार अतिशय
परिवर्तनक्षम असतो, आणि सामान्यपणे त्याचा सरासरी व्यास 100120 नॅनोमीटर (1 नॅनोमीटर=1/10 लाख सेमी)
मानवांमध्ये, अनेक कोरोना विषाणू
, साध्या खोकल्यापासून ते अधिक गंभीर
आजारांपर्यंत- उदाहरणार्थ मिडल ईस्ट
रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (मर्स) आणि सिव्हिअर
अॅक्यूट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (सार्स)श्वसनसंस्थेच्या संसर्गास कारणीभूत
ठरल्याचे दिसते. सर्वांत अलीकडे
सापडलेल्या कोरोना विषाणूमुळे कोविड19 आजार होतो.

सुरुवात करतो आणि अखेर पेशीचे विभाजन होऊन हजारो नवीन विषाणू
बाहेर पडतात, हे विषाणू आणखी हजारो पेशींना बाधित करतात, आणि
वेऴेवर लक्ष न दिल्यास संसर्ग बळावतो आणि मृत्यूही होऊ शकतो.
कोविड- 19 ची लक्षणे आणि संवेदनशील गट
कोविड- 19 ची लक्षणे सामान्यतः सौम्य असतात आणि हळू हळू
सुरू होतात. सर्वसामान्य लक्षणे म्हणजे ताप. कोरडा खोकला, थकवा
आणि वेदना, नाक चोंदणे, डोके दुखी. कं जेक्टिवायटिस, घसा फु लणे,
डायरिया, तोंडाची जव जाणे, वास घेण्याची क्षमता जाणे, त्वचेवर चट्टे,
हाताच्या किं वा पायाच्या बोटांचा रंग उडणे इ. कोणीही कोविड-19 च्या
संसर्गाने बाधित होऊन गंभीर आजारी पडू शकते, परंतु वृद्ध व्यक्ती आणि
ज्यांना पूर्वीपासूनच उच्च रक्तदाब, हृदयाचे आणि फु फ्फु सांचे विकार,
मधुमेह, कर्क रोग यांसारख्या वैद्यकीय समस्या
आहेत, अशा व्यक्ती यांना गंभीर आजार
होण्याचा धोका जास्त असतो. अनेक लोक
(सुमारे 80%) रुग्णालयांतील उपचाराची गरज
न लागताही आजारातून बरे होतात. आरोग्यसेवा
पुरवठादार किं वा सुविधा यांच्याशी आधी संपर्क
साधण्याची शिफारस के ली जाते, जेणेकरून
रुग्णाला योग्य त्या इस्पितळात जाण्याची सूचना
देता येईल.

कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजनाSARS-CoV-2 virion
जेव्हा पृष्ठभागावरील आकृ ती
SARS-CoV-2 virion
उपचारापेक्षा प्रतिबंध श्रेष्ठ
(टोकदार प्रथिने) आपल्या पूरक
Red protrusions: spike proteins (S)[1]
असे म्हटले जाते. हा विषाणू नवीन
प्रमुख कोशिके च्या संपर्कात
Grey coating: the envelope, composed mainly of lipids,
असल्याने, अजूनपर्यंत यावर
येतात, तेव्हा संसर्ग सुरू होतो.
which can be destroyed with alcohol or soap[1]
कोणतेही औषध किं वा लस शोधली
संपर्कानंतर, प्रथिन यजमान
Yellow deposits: envelope proteins (E)[1]
गेलेली नाही. सर्व देशांच्या शास्त्रज्ञांची
पेशीचे एन्झाइम भेदनू त्यात एक
Orange deposits: membrane proteins (M)[1]
पथके या दिशेने अथक परिश्रम घेत
छोटेसे छिद्र पाडते आणि ग्राही
Courtesy - Wikipedia
आहेत. तोपर्यंत कोविड-19
कोशिके च्या संपर्कात आलेल्या
आपल्यापर्यंत पोचण्यास प्रतिबंध
टोकदार प्रथिनाला कार्यरत करून विषाणूला यजमान पेशीत प्रवेश
करण्यास मदत करते. विषाणु बाधित टोकदार प्रथिन जेव्हा त्याच्या पूरक करणे हे आपले कर्तव्य आहे. सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांनी, कोरोना
यजमान ग्राही कोशिके च्या संपर्कात येते, तेव्हा संसर्ग सुरू होतो. आता हा महामारीशी लढण्यासाठी लोकांना मदत व्हावी यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शक
विषाणू यजमान पेशीतील सर्व सामग्री गिळंकृत करून बहुविध होण्यास सूचना जारी के ल्या आहेत. (संदर्भ- https://www.mohfw.gov.
* वैज्ञानिक एफ, प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार यांचे कार्यालय, भारत सरकार.
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कोरोनाच्या आवडत्या आणि नावडत्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे आहेतःकोरोनाला हे आवडते

कोरोनाला हे आवडत नाही

(कोविड-19 पसरण्यास कारणीभूत घटक)

(कोविड-19 चा फै लाव नियंत्रित करणारे घटक)

हस्तांदोलन, चेहरा, तोंड, डोळे, आणि नाक यांना वारंवार स्पर्श नमस्ते, स्वच्छता, मास्क (मुखपट्टी), हातमोजे वापरणे, गरम पाणी,
करणे, अस्वच्छता पसरवणे, अनारोग्यकारक अन्न, अधिक संख्येने आयु र्वेदिक काढा, हळदयु क्त दूध, काळीमिरी/आले, घरीच
लोक एकत्र येणे/भेटणे, मास्क (मुखपट्टी) किं वा चेहऱ्यावर संरक्षक शिजवलेले अन्न, योग, प्राणायाम, आरोग्यपूर्ण जीवनशैली, वाफ घेणे.
आवरण न वापरणे, खोकला, सर्दी यांना कारणीभूत होणारे घटक,
जीवनशैली/सवयी, थुंकणे, व्यायामाचा अभाव.
in/pdf/PreventivemeasuresDOPT.pdf.) कोरोना विषाणूला भारतातील लोकांना अत्यावश्यक आरोग्य सेवांशी जोडते. हे अॅप
आपल्यापासून दूर कसे ठेवायचे हे समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे.
सक्रियपणे लोकांपर्यंत पोचून वापरकर्त्यांना धोके , सर्वोत्तम उपाय कोविड19 ला रोखण्याशी संबंधित आवश्यक सल्ले यांबाबत माहिती देते. भारत
महत्त्वाचे घटक- आपले रक्षक
सरकारच्या, विशेषतः आरोग्य विभागाच्या कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी
स्वतःच्या आणि समाजाच्या हितासाठी पुढील उपायांचे काटेकोर सुरू असलेल्या उपक्रमांना बळ देण्याचेही काम हे अॅप करते.
पालन करणे महत्त्वाचे आहे. आपले डोळे, नाक आणि तोंड यांना हात
सुचवले गेलेले संरक्षक उपाय- हात जरी स्वच्छ दिसत असले,
लावणे, जर एखाद्याला खोकला आणि ताप येत असेल तर कोणाच्याही
तरीही साबण आणि पाण्याने वारंवार हात धुण्याचा किं वा सॅनिटायझर
निकट संपर्कात येणे, या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत आणि सार्वजनिक ठिकाणी
हातावर चोळण्याचा सल्ला आरोग्य मंत्रालयाने दिला आहे. शिंकताना
कधीही थुंकू नये.
आणि खोकतानाआपले नाक आणि तोंड रुमालाने/ टिश्यू पेपरने झाका.
स्वच्छता हे कोरोनाशी लढाईतील पहिले शस्त्र आहे. सॅनिटायझर, वापरलेले टिश्यू लगेचच झाकण असलेल्या कचरापेटीत टाका. तुम्हांला
साबण यांनी वारंवार हात धुणे प्रभावी असल्याचे आढळू न आले आहे. बरे वाटत नसल्यास (ताप, श्वास घेण्यास त्रास किं वा खोकला असल्यास)
मास्क (मुखपट्टी)- मुखपट्टीमुळे लोकांचे आपल्या जवळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. डॉक्टरांकडे जाताना आपले तोंड आणि नाक
असणाऱ्या लोकांच्या तोंडातून बाहेर उडणाऱ्या थेंबांपासून, संरक्षण होते, मास्कने किं वा कापडाने झाकू न घ्या.
आणि इतरांना संक्रमण होण्याची शक्यता कमी होते. मास्क (मुखपट्टी)
कोणत्याही जन्या सुती कापडापासून घरी बनवता येतो किं वा बाजारातून
खरेदी करता येतो. मुखपट्टी बनविण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना प्रमुख
वैज्ञानिक सल्लागार यांच्याकडू न भारतीय भाषांमध्ये प्रसारित करण्यात
आल्या आहेत. (link-www.psa.gov.in (ref-1www.psa.

सामाजिक संकेत- बाजारपेठा, औषधाची दुकाने, रुग्णालये इ.
ठिकाणी किमान 1 मीटरचे अंतर ठेवा. मुखपट्टी वापरा, फे स शील्डने
आपला चेहरा झाका, वारंवार सॅनिटायझर वापरा. शक्य तितके इतरांना
स्पर्श करणे टाळा. वाणसामान/ औषधे आणण्यासाठी कमीत कमी वेळा
बाहेर पडा. अभिवादन म्हणून हस्तांदोलन करणे किं वा आलिंगन देणे
gov.in)
टाळा. घरात अनावश्यक सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेणे टाळा.
आरोग्यसेतू- हे भारत सरकारने विकसित के लेले मोबाइल लोकांना घरी बोलावू नका आणि दुसऱ्या कोणाच्या घरी जाणेही टाळा.
अॅप्लिके शन असून ते कोविड-19 विरुद्ध आपल्या एकत्रित लढाईमध्ये,
प्रतिकारशक्ती संवर्धक- रोगजंतूंशी लढू न रोगाला नियंत्रणात
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

ठेवण्यात प्रतिकारशक्तीचा महत्त्वाचा वाटा असतो. विशेषतः सध्याच्या
महामारीमध्ये मसाले, हळद, आले यांसारखे नैसर्गिक प्रतिकारशक्तिवर्धक
तसेच गरम पाणी पिणे, वाफ घेणे यांसारख्या सवयी परिणामकारक ठरत
असल्याचे आढळू न आले आहे. आयु ष मंत्रालयाने काटेकोर मार्गदर्शक
सूचना जारी के ल्या आहेत.
लक्षणे दिसल्यावर करावयाचे उपाय
सौम्य लक्षणे असलेल्यांना घरीच राहण्याचा सल्ला दिला जातो.
ही लक्षणे म्हणजे किं चित खोकला किं वा सौम्य ताप. स्व-विलगीकरण,
ग्रामोदय संकल्प
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आहारातील पथ्ये, आणि प्रतिसादावर लक्ष ठेवणे. मात्र, जर लोक मलेरिया मात करण्यास मदत करण्यासाठी सक्रिय असलेले, इन्व्हेस्ट इंडिया,
किं वा डेंग्यूचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागात राहात असतील, तर तापाच्या नवीन भारताच्या संशोधनांमध्ये वृद्धीचा दर वाढवणे (एजीएनआय) हे,
पंतप्रधानांच्या विज्ञान तंत्रज्ञान आणि संशोधन सल्लागार परिषदेच्या
लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये, वैद्यकीय मदत घ्यावी.
(पीएम-एसटीआयएसी) नऊ मिशनपैकी एक असलेली मोहीम
कोविड-19 चाचणी
भारतभरातील नवीन संशोधन असलेले आणि कोविड-19 वरील
पॅथॉलॉजिकल तपासणीतून विषाणूच्या अस्तित्वाविषयी कळू शकते. उपायांवर काम करणारे स्टार्ट अप शोधण्यासाठी, आणि त्यांना पतपुरवठा,
आवश्य यंत्रसामग्री आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना असलेल्या प्रयोगशाळांना तंत्रज्ञान प्रमाणीकरण आणि संधी मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका
कोरोना चाचणी करण्यासाठी प्रमाणित करण्यात आले आहे. कोविड-19 ची बजावत आहे.
चाचणी करून घेणे हे के व्हाही चांगले. आरोग्य कर्मचारी काळजीपूर्वक रुग्णाच्या
मानसिक आरोग्य- महामारीचा परिणाम म्हणून सर्व वयोगटांतील
नाकातील स्राव, लाळ आणि फु फ्फु सांतील द्रव यांचे नमुने घेतात आणि ते
लोकांमध्ये मानसिक तणाव उत्पन्न होत आहे. न्यू नॉर्मल अर्थात
निर्जंतुक अवस्थेत साठवून ठेवतात. कोविड-19 च्या बहुतांश चाचण्या या
नवसामान्य संकेतांचे पालन करताना, सामाजिक अंतर, टाळेबंदी,
पॉलिमरायझिंग चेन रिअॅक्शन (पीसीआर) किं वा सेरॉलॉजिक चाचण्या असू
दीर्घकाळ घरी राहणे, दिनक्रमातील बदल अशा परिस्थितीला सामोरे
शकतात. आरटीपीसीआर (रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्टाज पॉलिमरिक चेन रिअॅक्शन)
जाताना जास्त प्रमाणात चिंता, नैराश्य इ. गोष्टी आढळू न आल्या आहेत.
चाचणी पद्धती ही कोविड-19 च्या चाचणीसाठी प्रमाण मानली जाते.
त्यांच्याशी सामना करण्यासाठी आणि दर्जेदार जीवन परत मिळविण्यासाठी,
कोविड-19 संबंधी भारताचे प्रयत्न
सध्याच्या परिस्थितीत मानसिक आरोग्य बळकट करण्याच्या उद्देशाने
नैदानिक परीक्षण किट- विविध संस्थांमधील भारतीय वैज्ञानिक, मंत्रालये/ विभाग/ संघटना प्रयत्न करीत आहेत. विविध मंत्रालयांकडू न
संशोधक आणि स्टार्ट अप यांनी कोविड-19 च्या नैदानिक चाचण्या समुपदेशन सेवा पुरविण्यात येत आहेत. यांमध्ये शिक्षण मंत्रालयाकडू न
मनोदर्पण, सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडू न किरण, पीएसए कार्यालयाकडू न
विकसित के ल्या आहेत. प्राधिकरणांनी मान्य के लेल्या या चाचण्या
मार्गदर्शक सूचना, आरोग्य, आयु ष मंत्रालयाचा हेल्पलाइन क्रमांक इ.
भारतात वापरल्या जातात. या देशात विकसित के लेल्या, वेगवान,
सेवांचा समावेश आहे.
किफायतशीर आणि तुलनात्मक आणि सुभतेने के ल्या जाऊ शकणाऱ्या
महामारीशी लढण्याचे प्रयत्न- लोकांच्या सहयोगातून सरकारी
अशा आहेत.
विभागांनी रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी के लेल्या लक्षणीय प्रयत्नांची
कोरोनाची लस- पंतप्रधान कार्यालयाने आरोग्य नीती आयोगाचे
जागतिक आरोग्य संघटनेनेही प्रशंसा के ली आहे. अभियाने, वेबिनार,
सदस्य डॉ. विनोद पॉल आणि भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार
हेल्पलाइन्स, समाजमाध्यमे, चित्रफिती, फे सबुक यांच्याद्वारे लोकांपर्यंत
प्रा. के . विजय राघवन यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली व्हॅक्सिन टास्क
पोचण्याचे प्रयत्न के ले गेले. हे प्रयत्न सर्वंकष आहेत आणि के वळ
फोर्स (लस विकसित करण्यासाठी कार्यदल) ची स्थापना के ली आहे. हे
शारीरिक आरोग्यच नाही तर मानसिक आरोग्यदेखील मूळपदावर आणणे
कार्यदल कोविड-19 ची लस विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शन करीत
हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
आहे.
हा महामारीचा काळ जरी कठीण असला, तरी आपण सर्व अनेक
रेमेडेसिविर औषध- हे कोविड-19 वर प्रभावी ठरल्याचे
गोष्टी शिकलो आहोत आणि परिस्थितीशी सामना करण्याचा प्रयत्न करत
आढळले आहे, आणि अनेक भारतीय कं पन्या आता भारतात हे औषध
आहोत. शेवटी, या परिस्थितीवर आपण एक दिवस नक्कीच मात करू हा
बनवत आहेत.
विश्वास आपण बाळगला पाहिजे.
औषधाच्या चाचण्या- आयु ष मंत्रालय आणि वैज्ञानिक आणि
आभार- प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. के . विजय राघवन आणि
औद्योगिक संशोधन परिषद (सीएसआयआर) एकत्रितपणे कोविड-19
वैज्ञानिक सचिव डॉ. अरविंद मित्रा यांनी दिलेल्या प्रोत्साहन आणि
विरुद्ध चार आयु ष सूत्रीकरणांच्या प्रमाणीकरणासाठी प्रयत्न करत आहेत.
मौल्यवान सूचनांसाठी आम्ही कृ तज्ञ आहोत.
इतर औषधांच्या वैद्यकीय चाचण्याही घेतल्या जात आहेत.
संशोधने- भारतातील उद्योग-व्यवसायांना सध्याच्या संकटावर
"आजारामध्ये, दोन गोष्टींची सवय लावून घ्या- मदत करण्याची, किं वा किमान दुसऱ्याला हानी न पोचवण्याची."
- हिप्पोक्रेटस, वैद्यकशास्त्राचे जनक

8

सप्टेंबर 2020

कोरोना योद्ध्यांच्या भूमिके त आमची खेडी,
पंचायती आणि शेतकरी

- नरेंद्र सिंह तोमर*

“आपल्यासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या विकसनशील देशात, कोरोना विषाणूचे वाढते आव्हान ही सामान्य परिस्थिती नाही.
अशा वेळी, फक्त एकच मंत्र कामी येतो - आपण निरोगी, तर जग निरोगी” - नरेंद्र मोदी, भारताचे पंतप्रधान

को

विड-19 या वैश्विक महामारीने
जगासमोर नवीन आव्हाने आणि
अडचणी उभ्या के ल्या आहेत. कोरोना
संकटाने फक्त आरोग्य व्यवस्थेसमोरच
मोठे आव्हान उभे के ले आहे असे नाही, तर
त्याचा परिणाम म्हणून जगभरात सामाजिकआर्थिक पातळीवर अनेक ठळक बदल
घडू न आले आहेत. जागतिक आर्थिक
मंदीच्या काठीण काळाचा आपणां सर्वांना
अनुभव घ्यावा लागला आहे. जगातील
महासत्ता आज कोविड-19 शी लढा देत आहेत. त्यांतील अनेक
आपल्या प्रयत्नांमध्ये अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे, आणि कोरोना
विषाणूचा फै लाव रोखण्याचे अनेक देशांचे धोरण चुकीचे ठरले आहे.
या संकटाच्या काळात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली
आपल्या देशाने या महामारीचा भक्कमपणे एकजुटीने मुकाबला के ला
आहे. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत, भारतात कोरोना महामारी
नियंत्रणात आहे आणि उपचारानंतर बरे होणाऱ्या व्यक्तींची संख्या
वेगाने वाढत आहे. सर्वंकष धोरण, पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय चाचण्या,
वेळेवर घेतलेली आरोग्याची काळजी, आणि मोठ्या शहरांमध्ये
स्थानिक पातळीवर राबविण्यात आलेल्या अधिक चांगल्या
सुरक्षिततेच्या उपाययोजना यांमुळे आपला देश मजबूत निर्धाराने आणि
पूर्ण आत्मविश्वासाने महामारीचा सामना करण्यास सक्षम झाला आहे.
कोविड-19 चा काळ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या,
संकटाचे संधीत रुपांतर करण्याच्या अनोख्या क्षमतेचे उदाहरण म्हणता
येईल. या अवघड वळणावर, त्यांनी आपल्याला आत्मनिर्भर होण्याचा
मूलभूत मंत्र दिला. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत, 20 लाख कोटी
रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पॅकेजमुळे आपली

अर्थव्यवस्था मूळ पदावर येत आहे, त्याचबरोबर
“व्होकल फॉर लोकल” या निर्धारातून, एका नव्या
अभियानाची पायाभरणीही झाली आहे.
आपल्या देशातील कोरोनाविरुद्धच्या
लढ्यात सुमारे 2.5 लाख ग्रामपंचायती, त्यांचे
निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, पंचायत कर्मचारी,
गावांतील इतर कर्मचारी, आणि देशभरातील
63.8 लाख स्वयंसहायता गटांमार्फ त दीनदयाळ
अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय उपजीविका मोहिमेशी
जोडल्या गेलेल्या 7.02 कोटी महिला यांनी
आपले अभूतपूर्व योगदान दिले.
कोरोनाकाळात उद्योग ठप्प झाल्यामुळे आपल्या गावांकडे
परतणाऱ्या लाखो स्थलांतरित कामगारांबाबत आमच्यासमोर दुहेरी
चिंता उभी राहिली होती. पहिले म्हणजे, या कामगारांना काम देणे आणि
दुसरे, गावांना कोरोना विषाणूचा विळखा पडणार नाही, हे पाहणे. मला
सांगताना आनंद वाटतो की, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या
मार्गदर्शनाखाली आम्ही या दोन्ही आघाड्यांवर लक्षणीय यश मिळविले
आहे.
कोविड-19 चा देशावरील गंभीर परिणाम बघता, पंचायती
राज संस्था आणि राज्य सरकारे यांच्या समन्वयाने पंचायती राज
मंत्रालयाने टाळेबंदीच्या सुरुवातीपासूनच प्रभावी उपाययोजना
राबविण्यास सुरुवात के ली होती. एका बाजूला, ग्रामीण भागात या
महामारीबाबत लोकजागृतीची मोहीम सुरू करण्यात आली आणि
दुसऱ्या बाजूला, गावातील आरोग्य आणि स्वच्छताविषयक काम
करणाऱ्या संस्थांना कार्यरत करून विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी
उपाययोजना करण्यात आल्या. गावकऱ्यांच्या मोबाइल फोन्सवर
“आरोग्य सेतू अॅप” घेतले जावे यासाठी पंचायतींनी मोलाची आणि

*कें द्रीय मंत्री, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृ षी व शेतकरी कल्याण आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग, भारत सरकार.)
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आघाडीची भूमिका बजावली. *कें द्रीय मंत्री, पंचायती राज, ग्रामीण व्हॉट्सअॅपसारख्या समाजमाध्यमांचा लोकांना कोविड-19 पासून
विकास, कृ षी व शेतकरी कल्याण आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग, भारत सुरक्षित राहण्यासाठीचे वेगवेगळे उपाय अवलंबिले आहेत. अनेक
ठिकाणी पंचायतींनी स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संघटनांशी
सरकार.)
समन्वय साधून मोफत सॅनिटायझर, चेहरा झाकणारे मास्क,
टाळेबंदीच्याच काळात, 24 एप्रिल 2020 रोजी पंचायती
अत्यावश्यक औषधे, आणि अन्नाची पाकिटे यांचे अशा विभागांमध्ये
राज दिवसही अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यात आला.
वितरण के ले, जिथे ही पावले उचलली नसती तर लोक स्वतःही
व्हिडिओकॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून, माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र
कोरोनाबाधित होण्याचा धोका होता, तसेच इतरांसाठीही ती धोक्याची
मोदीजी यांच्या उपस्थितीत, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कोविड-19
आणि चिंतेची बाब बनली असती.
विरुद्धच्या आपल्या एकत्रित लढाईला समर्पित करण्यात आला. या
31 मे 2020 रोजी “मन की बात” कार्यक्रमातून राष्ट्राला
कार्यक्रमाप्रसंगी, निर्वाचित सरपंच/ प्रधान यांच्याशी साधलेल्या दूरस्थ
संवादात पंतप्रधानांनी कोविड-19 चा प्रतिकार करण्यासाठीच्या संबोधित करताना माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीच्या
विविध उपायांवर चर्चा के ली, आणि सर्व देशबांधवांना महामारीविरोधात काळात आपापल्या गावी परतलेल्या लाखो स्थलांतरित कामगारांच्या
रोजगाराच्या प्रश्नाविषयी त्यांना वाटणारी गंभीर चिंता व्यक्त के ली. या
लढण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या.
स्थलांतरित कामगारांना रोजगार देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी गरीब कल्याण
पंचायती राज मंत्रालयाने नेपाळ सीमेलगत असलेल्या
रोजगार अभियानाची घोषणा के ली. हे अभियान आता देशभरातील
गावांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित
कोट्यवधी स्थलांतरित कामगारांचा मुख्य जीवनाधार बनले आहे.
करण्याच्या सूचना संबंधित राज्यांना दिल्या होत्या. मंत्रालयाने कोविडविविध मंत्रालयांच्या समन्वयातून अमलात आणल्या जाणाऱ्या गरीब
19 बाबत लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी वेळोवेळी उपयु क्त
कल्याण अभियानांतर्गत, 25 प्रकारच्या प्रकल्पांतून स्थलांतरित
सूचना जारी के ल्या. पंचायतींच्या निर्वाचित प्रतिनिधींना आणि गावातील
कामगारांना 125 दिवसांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्याची
आरोग्य स्वच्छताविषयक संस्थांना एकत्रितपणे लघुसंदेश पाठविले गेले
व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिथे खूप मोठ्या संख्येने स्थलांतरित
आणि मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर विविध प्रकारचे दृक्-श्राव्य
कामगार परतले आहेत, अशा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड,
साहित्य प्रकाशित करण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञान माध्यमांमार्फ त
ओदिशा आणि राजस्थान या सहा राज्यांतील 116 जिल्ह्यांत या
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण आणण्यात पंचायती राज
मोहिमेची अंमलबजावणी के ली जात आहे. मला सांगायला आनंद
संस्थांची अतिशय सक्रिय भूमिका होती.
वाटतो की, या मोहिमेअंतर्गत रोजगार देण्यासाठी 50 हजार कोटी
कोविड-19 संसर्गाच्या काळात गावी परतणाऱ्या स्थलांतरित रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे, आणि त्यांपैकी 40,000
कामगारांसाठी गावाच्या बाहेरील भागात विलगीकरण कें द्रे उभारून कोटी रुपयांचा विनियोगही झाला आहे. या मोहिमेअंतर्गत, 45.83
आणि त्यांचे व्यवस्थापन करून देशभरातील पंचायतींनी एक आदर्श कोटी मानवी दिवसांपेक्षा अधिक रोजगाराची निर्मिती आतापर्यंत झाली
घालून दिला आहे. गावातील शाळांचे रुपांतर विलगीकरण कक्षांमध्ये आहे. या मोहिमेत रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबत कायमस्वरूपी
करण्यात आले आणि समाजमंदिरे किं वा सभागृहांमध्ये सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे ही आमची प्राथमिकता आहे. या
स्वयंपाकघरे तयार करण्यात आली. 14 व्या वित्त आयोगातील मोहिमेत आतापर्यंत 1347 ग्रामपंचायत भवने, 23010 सार्वजनिक
अनुदानाची रक्कम स्वच्छता, फॉगिंग, मास्क आणि सॅनिटायझर शौचालये आणि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत 481219
यांसाठी वापरण्याची परवानगी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घरे बांधण्यात आली आहेत आणि बागकाम, अंगणवाडी कें द्रे,
घेतला. याचा परिणाम म्हणून, गाव पंचायतींना कोरोनाच्या प्रसाराविरुद्ध वृक्षारोपण यांसारखी अनेक महत्त्वाची कामेही हाती घेण्यात येत
यशस्वी लढा देणे शक्य झाले. ज्या पंचायतींनी रूढ चौकटीबाहेर आहेत.
जाऊन या मोहिमेत मोलाचे योगदान दिले, त्यांची अवश्य प्रशंसा
ग्रामीण विकास मंत्रालयाची मनरेगा योजना हा कोविड-19
करावयास हवी.
संकटाच्या काळात रोजगाराचा एक मोठा स्रोत बनला आहे. पंतप्रधानांनी
अनेक पंचायती आणि त्यांच्या निर्वाचित सदस्यांनी 2020-21 या वर्षासाठीच्या 61,500 कोटी रुपयांच्या
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अंदाजपत्रकीय तरतुदीत 50,000 कोटी रुपयांची अभूतपूर्व वाढ
के ली आहे. अशा प्रकारे, या वर्षी मनरेगामधील एकू ण तरतूद
1,11,500 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. इतके च नव्हे, तर
75,000कोटी रुपयांची रक्कम यापूर्वीच राज्यांना दिली गेली आहे.
मनरेगाअंतर्गत याआधीच सुमारे 11 कोटी रोजगारांच्या ऑफर्स देऊ
के ल्या आहेत आणि एकू ण 323 कोटी दिवसांचा रोजगार निर्माण
करण्याच्या लक्ष्यापैकी 262 कोटी दिवसांचा रोजगार याआधीच
निर्माण के ला गेला आहे. मनरेगाअंतर्गत प्रतिदिवसाचे वेतन सरासरी
20 रुपयांनी वाढविण्यात आले आहे, त्यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत
यावर्षी वेतनात 11% वाढ झाली आहे.

आहे आणि कोविड टाळेबंदीच्या काळात सुमारे 9 कोटी लोकांना अन्न
उपलब्ध करून दिले आहे. महिलांच्या स्वयंसहायता गटांसाठी
व्याजमुक्त कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून वाढवून 20 लाख
रुपये इतकी करण्यात आली आहे. या रकमेमुळे महिला सक्षमीकरणाला
आधार मिळेल.

मला हे सांगताना समाधान वाटते की, कोरोना संकट आणि
टाळेबंदीतील निर्बंधदेखील गरिबांच्या डोक्यावर छप्पर उपलब्ध करून
देण्याच्या स्वप्नाचा भंग करू शकले नाहीत. कोविड काळात पंतप्रधान
ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत 17 लाखांपेक्षा जास्त घरे बांधली गेली.
ज्या वेगाने या घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले तो एक विक्रमच आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालय 2020-21 या आर्थिक वर्षात सामान्यपणे एक घर बांधण्यासाठी सरासरी 125 दिवस लागतात,
विकास कामांवर दोन लाख पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च परंतु प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत कोरोना काळात एका घराचे
करणार आहे, हा देशातील गावांसाठी एक सुखद योगायोग आहे. 1 बांधकाम पूर्ण होण्यास के वळ 45 ते 60 दिवस लागले.
लाख 11 हजार कोटी रुपयांची रक्कम राज्यांना याआधीच देण्यात
खरे तर या प्रयत्नांमागे त्या स्थलांतरित कामगारांची मेहनत
आली आहे.
आहे, जे आपल्या गावी परतले होते आणि या मोहिमेत मनापासून
कोरोना संकटाच्या विपरीत परिणामांपासून वंचित घटकांचे सहभागी झाले होते. आपल्या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली असा निर्धार
रक्षण करण्याच्या दृष्टीने, पंतप्रधानांनी तत्काळ पंतप्रधान गरीब कल्याण करण्यात आला आहे की, 2022 पर्यंत प्रत्येक गरीब कु टु ंबाला पक्के
योजनेची घोषणा के ली, यावरून त्यांच्या हृदयात समाजातील दुर्बल घर उपलब्ध करून देण्यात येईल. हा निर्धार पूर्ण करण्यासाठी 2 कोटी
वर्गासाठी अमाप कळकळ आहे हे सिद्ध झाले. पीएम गरीब कल्याण 95 लाख घरांची यु निट्स बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
योजनेअंतर्गत एका पॅकेजमध्ये, 500 रुपये प्रति महिना याप्रमाणे तीन यांपैकी 2 कोटी 27 लाख घरे याआधीच राज्यांना देण्यात आली
महिन्यांच्या काळात महिलांच्या 20.65 कोटी जन धन खात्यांमध्ये आहेत. 1 कोटी 20 लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, ही
रक्कम जमा करण्यात आली. एकू ण 31,000 कोटी रुपयांची रक्कम आनंदाची बाब आहे. या योजनेअंतर्गत, राज्यांना आतापर्यंत
गरजू लोकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोविड काळात, 1,68,716 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे.
2.82 कोटी वृद्ध लोक, विधवा आणि दिव्यांगांना प्रत्येकी 500
कोविड संकटाच्या काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत
रुपयांच्या दोन हप्त्यांमध्ये 1000 कोटी रुपयांचे सहाय्य देण्यात
परिणाम झाला आहे, पण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महत्त्वाचे योगदान
आले. या अंतर्गत एकू ण 2815 कोटी रुपयांची रक्कम जारी करण्यात
देणारे कृ षी हे एकमेव क्षेत्र राहिले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या
आली.
तिमाहीत कृ षी सकल मूल्य संवर्धित जीव्हीएमध्ये 3.4 टक्क्यांची
एकू ण 7.02 कोटी महिला दीनदयाळ अंत्योदय योजना- वाढ नोंदवली गेली. कोरोनाचे संकट असतानाही, आपल्या शेतकऱ्यांनी
राष्ट्रीय उपजीविका मिशनशी देशभरातील 63.8 लाख स्वयंसहायता अतिशय कठोर मेहनत घेतली आणि भरघोस रब्बी पीक घेतले, तसेच
गटांच्या माध्यमातून जोडल्या गेल्या आहेत. कोविड-19 शी सुरू खरीपाच्या विक्रमी पेरणीद्वारे पुरेसा अन्नधान्यसाठा राहील याचीही
असलेल्या लढ्यात या महिलांनी अभूतपूर्व योगदान दिले आहे. या काळजी घेतली. माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या
मोहिमेत सामील असलेल्या महिलांनी आतापर्यंत सुमारे 17 कोटी मार्गदर्शनाखाली, कृ षी मंत्रालय, कृ षीशास्त्रज्ञ व अधिकारी आणि राज्य
मास्क, 5.13 लाख लीटर सॅनिटायझर, आणि सुमारे 1 लाख लीटर सरकारे यांनी आपल्या शेतकऱ्यांनी के लेल्या मेहनतीला सकारात्मक
लिक्विड हॅण्डवॉश उत्पादित के ले आहेत. या मोहिमेतील भगिनींनी फळे येण्यासाठी फार महत्त्वाची भूमिका बजावली. टाळेबंदीच्या
सुमारे 1.22 लाख सार्वजनिक स्वयंपाकघरांची व्यवस्था सांभाळली घोषणेनंतर लगेचच कृ षी मंत्रालयाने कृ षी उत्पादनाची खरेदी, मंडईचे
ग्रामोदय संकल्प
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आली आहे. तसेच, कोरोना संकटाच्या काळात तयार करण्यात
आलेला 1 लाख कोटी रुपयांचा कृ षी पायाभूत सुविधा कोष कृ षीक्षेत्रात
क्रांतिकारी परिवर्तन घडवून आणेल इतके च नव्हे तर खाजगी गुंतवणूक
गावांपर्यंत पोचवल्याने, आपल्या कृ षीआधारित अर्थव्यवस्थेला
मोठीच बळकटी मिळू न ती अधिक भक्कम होईल. 85% लघु आणि
मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची रास्त किं मत मिळावी आणि
त्यांना प्रगत शेतीची तंत्रे अवलंबिण्यात सहभागी करून घ्यावे या
उद्देशाने, सरकार 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटनांचीही उभारणी
करत आहे. नुकत्याच, कृ षीक्षेत्रातील सुधारणांसाठी कायद्यात करण्यात
शेतकऱ्यांचे उत्पादन कोणत्याही अडथळ्याशिवाय किमान
आलेल्या दुरुस्त्यांमुळे या क्षेत्रात निश्चितच व्यापक सकारात्मक बदल
आधारभूत किमतीला खरेदी करण्यासाठी सरकारने के लेल्या
होतील.
व्यवस्थांचा आणि प्रयत्नांचा परिणाम म्हणूनच या वर्षी किमान
आपल्या गावांनी आणि कृ षी क्षेत्राने कोविड-19 संकटाचा
आधारभूत किमतीला बंपर पीक खरेदी झाली आहे. सामाजिक अंतर
पाळण्यासाठी पीक खरेदी कें द्रांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट पूर्ण एकजुटीने आणि निर्धाराने सामना के ला आहे, इतके च नव्हे तर या
करण्यात आली, तसेच प्रक्रियेतील गैरसोय टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळाचे संधीत रुपांतर करण्याचे प्रयत्नही के ले गेले आहेत.
आपली गावे जेव्हा भक्कम होतील, तेव्हा देश भक्कम होईल, आणि
वेळा निर्धारित करून देण्यात आल्या.
जेव्हा कृ षीक्षेत्राचा अधिकाधिक विकास होईल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने
2019-20 या वर्षासाठीच्या चौथ्या अग्रिम अंदाजानुसार,
आपल्या देशाची भरभराट होईल. वस्तुतः, माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र
अन्नधान्याचे उत्पादन 296.65 दशलक्ष टन होईल असा अंदाज
मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामीण विकासाची पायाभरणी झाली आहे
आहे. हे आतापर्यंतचे विक्रमी उत्पादन आहे. अन्नधान्याचे 144.52
आणि आपण आपली गावे आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने वेगाने
दशलक्ष टन इतके विक्रमी उत्पादन 2020-21 च्या खरीप हंगामात
वाटचाल करीत आहोत.
अपेक्षित आहे. यांपैकी भात धान्याचे 102.36 दशलक्ष टन इतके
टाळेबंदी संपली असली, तरी कोरोना संपलेला नाही.
विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे. 2020-21 मधील अन्नधान्याचे
उत्पादन मागील पाच वर्षांतील (2014-15 ते 2018-19) सामाजिक अंतर, मास्क आणि वारंवार हात धुणे याच गोष्टी आपल्याला
अन्नधान्याच्या सरासरी उत्पादनापेक्षा 9.83 दशलक्ष टन इतके अधिक सुरक्षित ठेवू शकतात. पंतप्रधानांनी आपल्याला एक मंत्र दिला आहेअपेक्षित आहे. 2020-21 मधील अन्नधान्य उत्पादनाचे एकू ण जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं (जोपर्यंत औषध नाही,
तोपर्यंत निष्काळजीपणा नाही.) मला खात्री आहे, पंचायती राज संस्था
लक्ष्य 301 दशलक्ष टन इतके निर्धारित करण्यात आले आहे.
कोरोनाविरुद्धच्या आपल्या लढाईचा हा निर्धार पुढे नेण्यासाठी सक्रिय
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुनिश्चित करण्यासाठी, पीएम- किसान
पाठिंबा देत राहतील आणि योगदान देतील.
योजनेअंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात
संचालन, शेतातील आणि मळ्यांतील शेतकऱ्यांचे काम, खतांचीकीटकनाशकांची निर्मिती आणि बियाण्यांना तसेच पॅकेजिंग यु निट्सना
अनुदान हे मुद्दे गृहमंत्रालयासमोर उपस्थित के ले, जेणेकरून कृ षी
क्षेत्रातील सर्व कामे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहावीत.
शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सर्व व्यवस्था विनाविलंब करण्यात आल्या,
मग तो कस्टम हायरिंग कें द्राद्वारे शेतकऱ्यांना शेतातील यंत्रसामग्री
देण्याचा मुद्दा असो, किं वा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पिकाच्या
कापणीसाठी कापणीयंत्र नेण्यास परवानगी देण्याचा मुद्दा असो.

नेहमी, अगदी कामाच्या ठिकाणीदेखील, सामाजिक अंतर पाळा.
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सप्टेंबर 2020

सौजन्यः आरोग्य व कु टु ंबकल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

“सही जानकारी और सावधानी, कोरोना से यदि है मुक्ति पानी”
सामाजिक स्तरावरील
कार्यकर्त्यांसाठी कोविड-19
बाबत जागृतीविषयक चित्रफीत
सौजन्यः आरोग्य व कु टु ंबकल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाकडू न कोविड-19 ला सामुदायिक प्रतिसाद
- ग्रामीण विकास मंत्रालय

भा

“दो गज की दरू ी, मास्क है जरूरी”

रत सरकारचे ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाळ अंत्योदय
योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (डीएवायएनआरएलएम) ही योजना राबवीत आहे. या गरीबीविरोधातील मोहिमेचे
उद्दिष्ट आहे प्रत्येक ग्रामीण गरीब घरातील किमान एका महिला सदस्याला
स्वयंसहायता गटांच्या नेटवर्क मध्ये सामील करून घेणे, आणि त्याद्वारे
उपजीविका निर्मितीच्या उपक्रमांध्ये त्यांची आर्थिक समावेशकता आणि
आधार सुनिश्चित करणे. जुलै 2020 पर्यंत, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती
अभियानांतर्गत 7.14 कोटी महिला सदस्यांचे सुमारे 66 लाख महिला
स्वयंसहायता गट तयार करण्यात आले आहेत.
महामारी प्रथम सुरू झाल्यापासून आणि मार्च 2020 मध्ये
सरकारने पहिल्या टाळेबंदीची घोषणा के ल्यापासून, ग्रामीण भाागातील
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या गरीब महिला स्वयंसहायता
गटांनी अनेक उपक्रम हाती घेतले. शिवणकामाचे प्रशिक्षण आणि अनुभव
असलेल्या महिला स्वयंसहायता गटांच्या सदस्यांनी टाळेबंदीच्या
संधीचा वापर करून मुखपट्ट्यांचे उत्पादन करण्यास सुरुवात के ली.
स्वयंसहायता गटांनी आरोग्य आणि कुटु ंब कल्याण
मंत्रालय(एमओएचएफडब्ल्यू), उपभोक्ता कार्य मंत्रालय यांच्या
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि राज्यांच्या आरोग्य विभागांच्या सूचनांनुसार
मुखपट्ट्या, सॅनिटायझर, हॅण्डवॉश, संरक्षक उपकरणे इ.चे उत्पादन,
सामुदायिक स्वयंपाकघरे, गरीब आणि गरजूंना कोरडा शिधा, फळे आणि
भाजीपाला पुरवणे, असे उपक्रम सुरू के ले. सध्याच्या महामारीच्या
काळात त्यांचे योगदान प्रचंड आहे.

राज्यांमध्ये 22.47 कोटीपेक्षा अधिक मुखपट्ट्यांचे उत्पादन के ले. 17
राज्यांतील 13,662 महिला सदस्यांनी 4.8 लाख लीटर सॅनिटायझरचे
उत्पादन के ले. 10 राज्यांतील 1,790 महिला सदस्यांनी 1.02 लाख
लीटर हॅण्डवॉशचे उत्पादन के ले. मार्च ते जुलै या काळात 13 राज्यांतील
6,585 पेक्षा जास्त महिलांनी 35.61 लाख संरक्षक उपकरणे उत्पादित
के ली. राज्य सरकारंमध्ये सुरू करण्यात आलेली सामुदायिक स्वयंपाकघरे
स्वयंसहायता गटांच्या सदस्य चालवीत आहेत आणि अत्यंत गरजू आणि
दुर्बल लोकसंख्येला पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नाची सुरक्षितता, स्वच्छता
आणि गुणवत्ता चांगली राखण्यासाठी त्या अतिशय काळजी घेत आहेत,
ही बाब अतिशय उत्साहवर्धक आहे. महिला सदस्यांनी 4 राज्यांमध्ये
12,000 पेक्षा जास्त सामुदायिक स्वयंपाकघरे उभारली होती आणि
दुर्बल घटकांना 6 कोटीपेक्षा जास्त वेळांचे जेवण पुरवले होते, जेणेकरून
कोणीही, विशेषतः वृद्ध, निराधार आणि बेघर हे आणि असे दुर्बल घटक,
उपाशी राहू नयेत.
महिला स्वयंसहायता गटांच्या सदस्य लोकांना सामाजिक अंतर
पाळणे, चांगल्या आरोग्याचे आणि स्वच्छतेचे महत्त्व; लक्षणे, काय
करावे व काय करू नये, हात धुणे, वृद्ध व बालके यांची काळजी,
मुखपट्टीचा वापर, पोषक आहार इ. विषयांबाबत सल्ला देतात, जागृती
निर्माण करतात, आणि दूर अंतरावरच्या समाजांमध्ये बँकिंग संप्रेषक
म्हणून काम करून बँकिंगविषयक आणि आर्थिक उपाययोजना उपलब्ध
करून देतात.

ग्रामीण भागात बँकिंगविषयक आणि निवृत्तिवेतनविषयक सेवा
24 जुलै 2020 पर्यंत, 58,581 स्वयंसहायता गटांच्या उपलब्ध करून देण्याचे स्वयंसहायता गटांचे प्रयत्न मार्च 2020 पासून
2.96 लाखांपेक्षा जास्त महिला सदस्य एकत्र आल्या आणि त्यांनी 29 अधिक प्रभावी झाले आहेत. 23 जून 2020 पर्यंत, प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण योजना (पीएमजीके वाय), डीएवाय-एनआरएलएम यांच्या
अंतर्गत 30,956.90 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत,
त्याचा लाभ 500 रुपयांच्या तीन हप्त्यांद्वारे (एप्रिल,मे आणि जून
2020) प्रधानमंत्री जन धन योजनेतील (पीएमजेडीवाय) 20.65
कोटी महिला खातेधारकांना झाला आहे. 24मार्च 2020 पासून सुरू
झालेल्या टाळेबंदी आणि हालचालींवरील निर्बंधांनंतर, बीसी सखी
(व्यवसाय संवादकर्ता/बीसी पॉइंट्स म्हणून स्वयंसहायता गटांच्या
*ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडू न प्राप्त माहिती

ग्रामोदय संकल्प
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सदस्य) यांनी कोविड-19 च्या काळात देशभरातील ग्रामीण जनतेशी महामारीविरुद्ध लढाईत समुदायांचे आघाडीचे नेतृत्व
संवाद साधण्यात आणि त्यांच्या दारापर्यंत आर्थिक सेवा घेऊन जाण्यात
पुढे उल्लेखित के लेल्या कहाण्या विविध राज्यांमध्ये
महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
स्वयंसहाय्यतांनी सुरू के लेल्या उपक्रमांचे दर्शन घडवतात.
डीएवाय-एनआरएलएम अंतर्गत बँकिंग संवादकर्ता सखी (बीसी
कहाणी मास्कचीः कोविड-19 पासून बचावाची पहिली फळी
सखी) 25 मार्च 2020 पासून हालचालींमधील आव्हाने आणि
टाळेबंदी असतानाही बँकिंग व्यवहार करत आल्या आहेत. 15 1. आंध्र प्रदेश
राज्यांतील सुमारे 6,934 बीसी सखींनी पीएमजीके वाय, इतर प्रत्यक्ष
लाभ हस्तांतरण आणि इतर व्यवहारांसाठी 31 जुलै 2020 पर्यंत सुमारे
1845.76 कोटी रुपये मूल्याचे 83.63 लाख व्यवहार के ले आहेत.
या बीसी सखींनी कोविडशी संबंधित सर्व सुरक्षा संकेतांचेही पालन के ले.
देशभरात स्वयंसहायता गटांतील एकं दरीत 11189 पेक्षा जास्त
सदस्यांवर बीसी सखी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

आंध्रप्रदेशाचे मुख्यमंत्री श्री. जगन मोहन रेड्डी यांनी 12 एप्रिल
2020 रोजी घोषणा के ली की प्रतिव्यक्ती तीन मास्क (मुखपट्ट्या) या
दराने सरकार 16 कोटी मास्कचा पुरवठा करेल. ग्रामीण गरीबी निर्मूलन
संस्था (एसईआरपी) मधून शिवणकामाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या
स्वयंसहाय्यताच्या महिलांनी आपली कौशल्ये वापरून राज्याच्या
गरजेच्या वेळेला प्रतिसाद दिला, आणि एकू ण 11.58 लाख मास्क
उत्पादक गट आणि उत्पादक उद्योगांनी, लहान शेतकऱ्यांना शिवले. एसईआरपी महिला समूह के वळ मास्कच नाही तर सॅनिटायझर,
भाजीपाला आणि फळांसारखा नाशिवंत माल बाजारापर्यंत नेण्यास मदत लिक्विड हॅण्डवॉश आणि संरक्षक उपकरणेदेखील तयार करण्यात
करण्यासाठी, तसेच रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आणि पोषण सुरक्षा आघाडीवर होत्या.
वाढवण्याच्या उद्देशाने वैयक्तिक व सामाजिक पोषण गार्डनचा प्रसार
24 जुलै 2020 पर्यंत, आंध्रप्रदेशात मास्कच्या सर्वाधिक
करण्यासाठी, एप्रिल 2020 पासून, 40.04 कोटी रुपये किमतीचे, संख्येपैकी असलेले 11.58 लाख मास्क बनवण्यात आले. आंध्र
17,872 मेट्रि क टन फळे, इतर शेतकी उत्पादने आणि दूध यांची खरेदी प्रदेशच्या 13 जिल्ह्यांतील 4,891 स्वयंसहाय्यताच्या 69,568
के ली आहे.
सदस्य मास्कच्या निर्मितीमध्ये कार्यरत आहेत. 03 जून 2020 पर्यंतचे
स्वयंसहायता गटांनी समुदाय मार्गदर्शक (सीआरपी) आणि
समुदाय के डर म्हणून प्रशिक्षकांच्या रुपात काम करण्यास सुरुवात के ली
आहे आणि ऑनलाइन माध्यमातून, स्वयंसहायता गटांच्या बैठकांमधून
किं वा घरी जाऊन ग्रामीण भागात कोविड-19 चा फै लाव रोखण्यासाठी
त्यासंबंधीच्या धोक्यांबाबत माहिती देण्याचे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले
आहेत. यासाठी विविध मंत्रालये आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने
दिलेल्या सूचना, महत्त्वाचे संदेश यांच्यासहित इंग्रजी, हिंदी आणि
प्रादेशिक भाषांमध्ये असलेले प्रचार साहित्य आणि सहाय्यक उपकरणांचा
उपयोग के ला गेला. या प्रशिक्षित समुदाय मार्गदर्शकांनी 3.24 लाख
गावांतील 48.23 लाख स्वयंसहायता गटांतील आणि ग्रामीण कुटु ंबांतील
509.75 लाख स्वयंसहाय्यता सदस्यांना प्रशिक्षण दिले आहे.

संरक्षक उपकरणांचे उत्पादन आंध्र प्रदेशात 31.63 लाख किट इतके
सर्वाधिक होते. ज्या प्रमाणात या गोष्टींचे उत्पादन झाले त्यामुळे , जेव्हा
टाळेबंदीमुळे देशभरात बेरोजगारीची समस्या गंभीर झाली होती, त्या
काळात कामगारांना व्यवस्थांतर्गत रोजगार उपलब्ध झाला.
आणीबाणीच्या काळात रोजगार निर्मिती

अनंतपूर आणि चित्तूर जिल्ह्यांतील, स्वतःचा व्यवसाय
असलेल्या अनेक महिलांसह, शिवणकामाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या
महिलांनी प्रथम मास्क तयार करायला सुरुवात के ली आणि सर्वाधिक
उत्पादन के ले. 13 जिल्ह्यांतील शिवणकाम करणाऱ्या जवळजवळ
70,000 ग्रामीण महिलांनी या मास्कची निर्मिती के ली आणि त्यातून
जवळजवळ 34.74 लाख रुपयांचे उत्पन्न त्यांना मिळाले. या दोन
ज्या राज्यांमध्ये परतणारे स्थलांतरित आपल्या गावी आले, तिथे जिल्ह्यांनी आंध्र प्रदेशातील जास्तीत जास्त सॅनिटायझरदेखील तयार के ले.
स्वयंसहाय्यता सदस्य, सामाजिक कृ ती समित्यांचे सदस्य आणि त्यांच्या रेड झोन म्हणून घोषित न के लेल्या क्षेत्रांत ही कामे हाती घेण्यात आली.
संघटनांच्या नेत्यांनी सुरक्षेच्या आणि प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत- कोविड
घरपोच वितरण आणि सामग्री संग्रह
काळात काय करावे व काय करू नये याबाबत- सूचना देण्याचे कार्य
मास्क बनवण्याच्या कामाची विभागणी करण्यात आली होती.
मोठ्या प्रमाणात के ले.
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काही स्वयंसहाय्यतांनी कापण्याचे काम घेतले
तर काहींनी शिवण्याचे. यांतील प्रत्येक जिल्ह्यात,
जिल्हा ग्रामीण विकास संस्थेने (डीआरडीए) ने,
जिथे कापड पोचविता येईल अशी 6-7 स्थाने
शोधली आणि तिथून ते स्वयंसहाय्यता
सदस्यांच्या घरापर्यंत वितरित करण्यात आले.
कापडाचे कापलेले तुकडे शिवणकाम करणाऱ्या
महिलांच्या घरी पाठवले गेले.
त्याचप्रमाणे
शहरांत
सर्वत्र
सॅनिटायझरचीही गरज होती, किमती एकदम
वाढल्या होत्या, त्यामुळे उपलब्धतेचा अभाव आणि महामारीच्या
सुरुवातीच्या काळातील बाजारात असलेल्या सॅनिटायझरच्या किमती
लक्षात घेता, त्याचे उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले.
तळागाळातील जनतेसाठी सॅनिटायझरचे उत्पादन हे सुप्त वरदानच ठरले.
त्यांच्याकडे दर्जेदार सॅनिटायझर तयार करण्यासाठी व्यवस्था होती, आणि
ते त्यांच्या स्वतःच्या लोकांना काम देऊ शकत होते.

असली, तरी राज्य त्या गरजा पूर्ण करू शकले. मास्क आणि
सॅनिटायझरच्या वितरणात मदत करण्यासाठी राज्याने प्रत्येक 50
घरांसाठी एक स्वयंसेवक याप्रमाणे अनेक स्वयंसेवकांचीही भरती के ली.
2.

उत्तर प्रदेशातील खादीचे मास्क

स्वयंसहाय्यतागटाच्या सदस्यांनी जेव्हापासून कोविड-19
महामारीबद्दल दूरदर्शनवरील बातमी ऐकली, तेव्हापासून त्या मास्क
शिवण्याच्या कामाला लागल्या होत्या. संपूर्ण उत्तर प्रदेशात,
जागतिक दर्जाची बरोबरी करण्यासाठी प्रशिक्षण
स्वयंसहाय्यतामधील महिला या उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण उपजीविका
गुणवत्ता टिकवण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शकांसोबत मोहिमेच्या (यूपीएसआरएलएम) कोविड-19 प्रतिसाद धोरणाचा एक
प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. स्वयंसहाय्यता महिलांना महत्त्वाचा भाग बनल्या.
मास्क, सॅनिटायझर आणि लिक्विड हॅण्डवॉशच्या उत्पादनाचे प्रशिक्षण
मास्कचे उत्पादन हा स्वयंसहाय्यताच्या के वळ वैयक्तिक
देण्यात आले.
सदस्यांपर्यंत किं वा काही थोड्याच स्वयंसहाय्यतापर्यंत मर्यादित नाही, तर
योग्य प्रमाणात रसायनांचे मिश्रण करण्यावर तसेच त्याच्या जिल्ह्याजिल्ह्यांमधून अनेक स्वयंसहाय्यता कार्यान्वित करण्यात येत
पॅकेजिंगवर विशेष भर देण्यात आला. रसायनांची खरेदी आणि पुरवठा आहेत. जिथे एका जिल्ह्यात दिवसाला 2000 मास्क तयार करणारे
सरकारकडू न करण्यात आला. चित्तूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये जास्तीत फक्त 5 स्वयंसहाय्यता होते, तिथे आता 52 जिल्ह्यांतील 12,683
जास्त उत्पादन करण्यात आले, कारण त्या भागांत ऊस पिकत असल्याने, स्वयंसहाय्यता दिवसाला सुमारे 50,000 मास्क तयार करतात, आणि
आणि तिथे मळीपासून अल्कोहोल तयार के ला जात असल्याने तिथे ही संख्या वाढत आहे, आणि राज्य आता खादीच्या मास्कच्या उत्पादनाला
अधिक संख्येने डिस्टिलरी आहेत.
चालना देण्याच्या विचारात आहे.
चित्तूर, पूर्व गोदावरी आणि विशाखापट्टणम या तीन प्रमुख
जिल्ह्यांत संरक्षक उपकरणांचे सर्वाधिक उत्पादन झाले. डॉक्टरांसाठी उच्च
श्रेणीतील उपकरणे बनविण्यात आली. विलगीकरण कें द्रांमध्ये त्यांचा
उपयोग झाला. या प्रकारासाठी, तिथे काम करणाऱ्या महिलांसाठी,
उद्योगांत वापरली जाणारी यंत्रसामग्री आणि जागा भाडेतत्वावर घेण्यात
आली. दुसरा प्रकार बनविला गेला तो प्राथमिक प्रतिसादक असलेल्या
पोलीस, परिचारिका आणि इतर आघाडीवरील कर्मचाऱ्यांसाठी.

स्वयंसहाय्यता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मास्क तयार करत
असताना, जिल्हा प्रशासन कच्च्या मालाचा पुरवठा अखंडितपणे चालू
राहील, यासाठी काम करत आहे. खरे पाहता, मास्क बनवण्यासाठी कच्चा
माल म्हणून खादीचा वापर करणे सध्या तेजीत आहे. उत्तर प्रदेशच्या
खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाने स्वयंसहाय्यतांना सहा लाख मीटर कापड
उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार के ला आहे. यातून 50 लाख मास्क
बनवले जातील आणि ते प्रत्येकी 13.60 रुपयांना विकले जातील.
कच्च्या मालाच्या खरेदीबाबत सुरुवातीला काही आव्हाने आणखी एका बाबतीत, भारतीय लष्कराने 2000 संरक्षक उपकरणांच्या
ग्रामोदय संकल्प
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खरेदीची ऑर्डर दिली . लखिमपूर खिरी जिल्ह्यातील निघासन ब्लॉकमध्ये
स्वयंसहाय्यता ते बनवीत आहेत. अंदाजांनुसार असे दिसते की, 4,000
स्वयंसहाय्यतांमधून आजपर्यंत 50 लाखांहून अधिक मास्क, 25,000
संरक्षक उपकरणे आणि 7,700 लीटर सॅनिटायझर यांची निर्मिती
करण्यात आला आहे. दरम्यान, सरकार त्यांची खरेदी सुनिश्चित करत
आहे. स्वयंसहाय्यतामधील महिलांसाठी हा जास्तीच्या उत्पन्नाचा स्रोत
बनला आहे.
मनरेगा कामगारांमध्ये मास्कचे वितरण
उत्तर प्रदेशातील सिद्धार्थनगर जिल्ह्यात पंचायतींना त्यांच्या
मनरेगा कामगारांसाठी 256,625 मास्कचे वितरण करण्यात आले.
जिल्हा अभियान यु निटतर्फे कच्च्या मालाची व्यवस्थाः हे साध्य
करण्यासाठी, स्वयंसहाय्यतांनी बाजारातून कापड खरेदी करण्यासाठी
चक्रीय कोष आणि सामुदायिक गुंतवणूक यांचा काही भाग वापरला,
आणि शिवल्यानंतर, त्यांची पंचायत समितीच्या आवारातील एका
विक्रीकेंद्रावरून विक्री के ली, यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांनी परवानगी
दिली. याखेरीज, ग्रामीण भागात गाव आणि ग्रामपंचायत पातळीवर
मास्कची विक्री के ली गेली.
जिल्हा आणि तालुका अभियान यु निटची भूमिका
स्थानिक बाजारपेठेतील कच्च्या मालाचा अभाव आणि पूर्ण
टाळेबंदीच्या परिस्थितीमुळे, जिल्हा अभियान यु निटलादेखील, मास्कच्या
मागणीला पुरे पडणे कठीण होते. पण जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या
पाठिंब्यामुळे हे त्यांच्यासाठी सोपे झाले. जिल्हा अभियान यु निटने
आरएसईटीआयमार्फ त महिलांसाठी मास्क बनवण्यासंबंधी एक दिवसीय
प्रशिक्षणदेखील आयोजित के ले.
3. पारंपरिक सन्मानचिन्हे ते प्रतिबंधात्मक मुखपट्टीः आसाममधील
उदाहरण

सन्मानचिन्हाचे रुपांतर मास्कमध्ये करण्यात आले. आता तो ‘गमोसा
मास्क’ म्हणून प्रसिद्ध झाला आहे.
एएसआरएलएमने पायाभूत स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या
समन्वयाने एक नेटवर्क स्थापले आहे, जिथे स्वयंसहाय्यता सदस्यांना
त्यांचे मास्क उत्पादन वाढवता येईल आणि या उपक्रमाचा लाभ घेता
येईल. आसाममधील स्वयंसहाय्यतांनी “असोमी” मास्कच्या उत्पादनाची
संपूर्ण जबाबदारी उचलली आहे. या प्रक्रियेत सुमारे 10,000 सदस्य
सक्रिय सहभाग घेत आहेत. सप्टेंबरपर्यंत, 36,19,771 मास्कचे
उत्पादन के ले गेले, त्यांपैकी 3,16,648 मास्क वितरित करण्यात आले
आणि एकू ण 3.78 कोटी रुपये मूल्याचे 16,91,729 मास्क विकले
गेले. या मास्कच्या एका प्रकाराला ‘आरोनाई मास्क’ म्हणतात, आणि तो
बोडोसने विकसित के ला आहे.
या गमोसा मास्क आणि आरोनाई मास्कचे वितरण अनेक
गावांमध्ये करण्यात आले. यासाठी, स्वयंसहाय्यता एकत्र आले, आणि
आपल्या परीने त्यांनी यासाठी मदत के ली. हे मास्क अल्प दरात आणि
कोणालाही सहज उपलब्ध होऊ शकणारे आहेत. के वळ सामुदायिक
गुंतवणूक कोष (सीआयएफ) आणि स्वयंसहाय्यताच्या सदस्यांचे
स्वतःचे आर्थिक योगदान हेच ही उत्पादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे मार्ग
होते.

दरवर्षी ‘रोंगाली बिहू’ या आसामी उत्सवात मोठ्या संख्येने
गमोसाचे उत्पादन के ले जाते. गमोसा हे एक सांस्कृतिक आणि पारंपरिक
प्रतीक आहे आणि ते या उत्सवाच्या काळात सन्मानचिन्ह म्हणून देण्यात
येते. यामुळे स्वयंसहाय्यताच्या वार्षिक अर्थार्जनाला हातभार लागतो,
स्वयंसहाय्यताच्या या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी मास्क
आणि हा त्यांच्या उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत आहे. यावर्षी, दरवर्षीप्रमाणेच,
लोकांनी मोठ्या संख्येने गमोसाचे उत्पादन के ले. मात्र, कोविड-19 विक्री कें द्रे उभारण्यात आली. सुरुवातीला विक्री कें द्र नसल्यामुळे मास्क
टाळेबंदीमुळे, ‘रोंगाली बिहू’ च्या वेळी लोक कमाई करू शकले नाहीत. स्वयंसहाय्यता सदस्यांच्या घरीच बनविले आणि विकले जात होते.
गमोसाची विक्री न झाल्यामुळे जरी निराशा आली असली, तरी या आता, 31 जिल्ह्यांमध्ये एकू ण 84 मास्क विक्री कें द्रे उपलब्ध आहेत,
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जिथून लोक किफायतशीर आणि स्वच्छतापूर्ण
मास्क सहजपणे खरेदी करू शकतात.
टाळेबंदीची सध्याची स्थिती विचारात
घेता, अनेक स्वयंसहाय्यतांसाठी हा उपक्रम
म्हणजे उपजीविके चे साधन बनले आहे, कारण
त्यांच्या उपजीविके च्या मुख्य साधनांतून येणाऱ्या
उत्पन्नाच्या स्रोतावर दुष्परिणाम झाला होता.
मास्कचे उत्पादन हा संकटाच्या काळात त्यांच्या
कु टु ंबांच्या पोटापाण्याचा पर्यायी मार्ग बनला
इतके च नव्हे तर एक सक्रिय स्वयंसहाय्यता
सदस्य म्हणून समाजाची सेवा करण्याचाही मार्ग
बनला.
4.

उपलब्ध झाल्यावर, स्वयंसहाय्यतांनी कोरफडीचा वापर करून सुगंधी
सॅनिटायझरचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू के ले.

जालौन, उत्तर प्रदेश येथील सॅनिटायझरची कहाणी

हे सॅनिटायझर त्यानंतर विविध विभागांना आणि सर्वसामान्य
दोन स्वयंसहायता गटांनी पुढे येऊन सॅनिटायझरचे उत्पादन जनतेला किफायतशीर दरात विकले गेले. यामुळे स्थानिक पातळीवर
करण्यात रस दाखवला. आनंदी स्वयंसहाय्यता (भारसुदा गाव) आणि माँ सॅनिटायझरचा पुरवठा वाढण्यास तसेच सॅनिटायझरचे बाजारातील मूल्य
संतोषी स्वयंसहाय्यता (मार्कं डपुरा गाव). मात्र या संदर्भात काही समस्या कमी होण्यास मदत झाली.
होत्या. स्वयंसहाय्यतांकडे सॅनिटायझर बनविण्यासाठी आवश्यक
या काळात दोन्ही स्वयंसहाय्यतांनी सुमारे 1900 लीटर
प्रशिक्षण नव्हते आणि एकदा उत्पादन झाल्यानंतर त्यांच्या दर्जाचे मोजमाप
कसे करायचे हा प्रश्न होता. तसेच, प्राथमिक घटक असणारा अल्कोहोल सॅनिटायझरचे उत्पादन के ले, आणि त्याच्या विक्रीतून 760,000
रुपयांचे उत्पन्न मिळाले (सात लाख साठ हजार रुपये). उत्पादनखर्च
परवान्याशिवाय उपलब्ध नव्हता.
(अल्कोहोल, कोरफड, बाटल्या, वाहतूक खर्च इ.) सुमारे 380,000
औषध निरीक्षकांनी स्वयंसहाय्यता सदस्यांना सॅनिटायझर तयार
रुपये इतका होता. त्यांचा निव्वळ नफा 380,000 रुपये होता, आणि
करण्याचे प्रशिक्षण दिले आणि अबकारी विभागामार्फ त स्पिरिट मापन यंत्रे
यातून प्रत्येक स्वयंसहाय्यता सदस्याला 19,000 रुपये इतके निव्वळ
उपलब्ध करून देऊन योग्य गुणवत्ताही सुनिश्चित के ली गेली. आवश्यक
उत्पन्न मिळाले.
अल्कोहोल अबकारी विभागामार्फ त स्वस्त दरात त्यांना डिस्टिलरीमधून
थेट उपलब्ध करून देण्यात आला आणि अबकारी विभागाने त्यांना 5. बीसी सखी- आमच्या कोविड योद्धा
परवानाही उपलब्ध करून दिला. एकदा प्रशिक्षण आणि कच्चा माल
टाळेबंदीच्या काळात बँकिंग सेवा आणि आर्थिक सेवा आपल्या
दारी
बिहारमधील व्यवसाय संवादकर्ता सखी
बिहार राज्यातील 984 बीसी सखींनी 31 जुलै 2020
पर्यंतच्या गेल्या चार महिन्यांच्या टाळेबंदीच्या काळात 554.68 कोटी
रुपये मूल्याचे थेट लाभ हस्तांतरण आणि इतर व्यवहार के ले आहेत.
यासाठी मायक्रो एटीएम मशीन्सचा वापर करण्यात आला.

किरण कु मार, बीसी साखी

छत्तीसगढमधील व्यवसाय संवादकर्ता सखी
ग्रामोदय संकल्प
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समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि
त्यांना आधार देण्यासाठी उपलब्ध के ला आहे.
एकता महिला ग्राम संघाला टाळेबंदीच्या काळातील दुर्बल
घटकांच्या गरजांची जाणीव झाली आणि त्यांनी असे प्रश्न सोडवण्यासाठी
पुढाकार घेतला. कोरडा शिधा पुरविण्याच्या या उपक्रमाचे राज्याच्या इतर
जिल्ह्यांतदेखील लोकांपर्यंत पोचण्याच्या उद्देशाने अनुकरण के ले गेले.
कोरडा शिधा वितरणाचे मध्यप्रदेशातील उदाहरण
राजगढ जिल्ह्याच्या सारंगपूर तालुक्यातील मकराना गावातील
महिला गावातील गरीब आणि दुर्बल जनतेला मदत करण्यासाठी पुढे
आल्या. गावात 14 स्वयंसहाय्यता असून त्यात 170 महिला सदस्य
छत्तीसगढ राज्यातील 1406 बीसी सखींनी 31 जुलै 2020 आहेत. स्वयंसहाय्यताच्या सदस्य सांगतात, "स्वयंसहाय्यताच्या
पर्यंतच्या गेल्या चार महिन्यांच्या टाळेबंदीच्या काळात 212 कोटी रुपये सदस्यांनी एकमताने घेतलेल्या निर्णयानुसार, महिलांनी सरकारला साथ
मूल्याचे थेट लाभ हस्तांतरण आणि इतर व्यवहार के ले आहेत.
देण्याची जबाबदारी घ्यायचे ठरवले, तसेच टाळेबंदीमुळे, उपजीविके चे
साधन गमावल्यामुळे किं वा महामारीच्या प्रकोपामुळे गावातील कोणताही
झारखंडमधील व्यवसाय संवादकर्ता सखी
रहिवासी उपाशी राहणार नाही, याची काळजी घेण्याचे ठरवले."
झारखंड राज्यातील 1476 बीसी सखींनी 31 जुलै 2020
महिला, दिव्यांग व्यक्ती, वयस्कर लोक आणि विधवा अशा
पर्यंतच्या गेल्या चार महिन्यांच्या टाळेबंदीच्या काळात 268.77कोटी
समाजातील दुर्बल घटकांसाठी कोरडा शिधा देण्याची व्यवस्था त्या करत
रुपये मूल्याचे थेट लाभ हस्तांतरण आणि इतर व्यवहार के ले आहेत.
आहेत. या कोरड्या शिध्याची व्यवस्था त्यांनी व्हीआरएफमधून के ली
6. कोविड काळात अन्नाच्या तुटवड्याचा प्रश्न सोडवतानाः
आहे. या शिध्यामध्ये 2 किलो आटा, 250 ग्रॅम खाद्यतेल, 250 ग्रॅम
डाळी आणि 500 ग्रॅम तांदळ
ू यांचा समावेश आहे. कोरड्या शिध्याचा
कोरड्या शिध्याचे घरपोच वितरणः टाळेबंदी काळात अन्न सुरक्षेला
पुरवठा करण्यासोबतच, स्वयंसहाय्यता सदस्य मास्क तयार करण्याच्या
पाठिंबा
कामीही गुंतले आहेत. समाजाला मास्क आणि सॅनिटायझरचे वितरण
महाराष्ट्रातील स्वयंसहाय्यता (उम्मीद) यांनी राष्ट्रीय टाळेबंदीची करताना, सदस्यांनी प्रतिबंधात्मक उपायांबाबतही लोकांना माहिती दिली.
घोषणा झाल्यापासून समाजातील दुर्बल घटकांना अत्यावश्यक हा उपक्रम के वळ मकराना गावापुरता मर्यादित नाही. तर मध्यप्रदेशातील
अन्नधान्याचा पुरवठा सुरू के ला. एकता महिला ग्राम संघाच्या इतर जिल्ह्यांमध्येही त्याचे अनुकरण करण्यात आले आहे.
स्वयंसहाय्यता सदस्यांनी दुर्बल वर्गातील कुटु ंबांच्या घरी जाऊन सेवा
मध्यप्रदेशातील आगर जिल्ह्यातील पिपोलान गावातील एकता
देण्यास सुरुवात के ली. या स्वयंसहाय्यताने ठाणे जिल्ह्यातील धनसार
समूह गटाच्या सदस्यांनी गावातील कोणीही कुटु ंब उपाशी राहणार नाही
गावातील दुर्बल कुटु ंबांसाठी 20,000 रुपयांच्या शिध्याची व्यवस्था
याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. या गटातील
के ली.
सदस्यांनी तातडीने एक सभा घेतली आणि त्यात स्वच्छता आणि
एकता महिला ग्रामसंघाने गरीबी निर्मूलन कोषातून (व्हीआरएफ) सामाजिक अंतराच्या सर्व अत्यावश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय करून,
तेल, डाळी, कांदे आणि इतर भाजीपाला यांसारख्या अत्यावश्यक त्यांनी या गोष्टीची दखल घेतली की, टाळेबंदीचा परिणाम म्हणून
पदार्थांची व्यवस्था के ली. हे अत्यावश्यक पदार्थ (कोरडा शिधा) महिला उपजीविके ची साधने गमवावी लागू शकतात आणि त्यामुळे आधीच दुर्बल
कुटु ंबप्रमुख असलेल्या 17 कुटु ंबांना आणि गरीब आणि दुर्बल वर्गातील परिस्थितीतील कुटु ंबांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
10 अन्य कु टु ंबांना देण्यात आला.
एकता समूह गटाच्या सदस्यांनी प्रति कुटु ंब 1 किलो डाळी, 10
व्हीआरएफ हा कोष एनआरएलएमतर्फे गावातील संघटनांना किलो पीठ, 1 किलो रिफाइंड खाद्यतेल यांची व्यवस्था करण्याचे ठरवले.
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सर्व वाहतूक व्यवस्था आणि परवानग्याही उपलब्ध करून दिल्या.
तसेच, ताजा भाजीपाला व फळे घरपोच देण्याच्या झारखंडमधील
या व्यवस्थेमुळे, ओरमांझी, बुंद,ू नगदी, इटकी, अरगोदा आणि खु तं ी या
सहा गटांमधील उत्पादक गटांच्या महिला शेतकऱ्यांना लाभ झाला. हे सर्व
गट रांचीच्या जवळ आहेत. भाजीपाला पोचविण्याचा हा उपक्रम ग्राम
संघटनांमार्फ त (व्हीओ) राबविण्यात आल्या. या संघटना म्हणजे
भाजीपाला खरेदी करणारे आणि पोचविणारे उत्पादक गटदेखील आहेत.
ही पुरवठा साखळी व्यवस्था ग्राहक आणि उत्पादक अशा
दोघांसाठीही मूल्यवान ठरली. शेतकऱ्यांना नफा मिळविता आला, आणि
स्वयंसहाय्यता सदस्यांनी अशी 25 कुटु ंबे निवडली, आणि त्यांना मोफत ग्राहकाांना या कठीण काळात घरातून बाहेर पडावे न लागता, ताजा
कोरड्या शिध्याचे वाटप करण्यात आले. यात 25 किलो डाळी, 25 भाजीपाला घरपोच उपलब्ध झाला. यासाठी, “आजीविका फार्म फ्रे श”
किलो रिफाइंड खाद्यतेल, आणि 2.5 क्विंटल गहू यांचा समावेश होता. नावाचे अँड्रॉइड फोन अॅप्लिके शन तयार करण्यात आले. हे गूगलवर
आधारित मोफत अॅप असून वापरण्यास सुलभ आहे. हे अॅप फळे, भाज्या
झारखंड आणि आजीविका फार्म फ्रे श अनुभव
आणि अंडी यांची प्रतिकिलो किं मत रोजच्या रोज दर्शविते.
टाळेबंदीच्या काळात शेतातील ताज्या भाजीपाल्याचे वितरण
विस्ताराच्या दुसऱ्या टप्प्यात, त्यांनी एनआरएलएम ब्लॉक्सच्या
टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात, महिला स्वयंसहाय्यता काही भागांमध्ये सेंद्रिय भाजीपाला पिकविण्याचा उपक्रमही सुरू के ला
सदस्यांच्या शेतकरी उत्पादक गटांनी शहरी आणि निमशहरी भागातील आहे. या भाज्या बाजारपेठेत खरेदी के ल्या जात असून त्यांना मोठी
ग्राहकांना किफायतशीर दरात फळे आणि भाजीपाल्याचा अखंडित व मागणी आहे.
घरपोच पुरवठा करण्यात मदत के ली. झारखंड राज्य ग्रामीण उपजीविका
7. कोविड-19 च्या व्यवस्थापनात नागालँड एसआरएलएमचे
अभियानने मागणी नोंदविण्यासाठी एक अॅप उपलब्ध करून दिले. त्याची
प्रयत्न
जाहिरात करण्यासाठी झारखंड सरकारने सहाय्य के ले. या पूर्ण पुरवठा
साखळीचे व्यवस्थापन झारखंड सरकारच्या सहाय्याने महिला नागालँडमधील स्वच्छता आणि जैव- अनुकूल हॅण्डवॉश सुविधा
स्वयंसहाय्यता सदस्यांनी के ले. जिल्हा प्रशासनाने रांची या राजधानीच्या
स्वच्छताविषयक उपक्रमांचा भाग म्हणून स्वयंसहाय्यता आणि
ठिकाणी साठवणाच्या जागेची व्यवस्था करून आणि या उपक्रमाला व्हीएलओ यांनी आळीपाळीने विलगीकरणात असलेल्या घरांची ठराविक
सहकार्य के ले आणि पुरवठा साखळीच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक काळाने स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण के ले. या प्रयत्नांमध्ये जैव-

मासे आणि इतर अत्यावश्यक वस्तू लोकांना घरपोच दिल्या गेल्या

ग्रामोदय संकल्प
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जैव- अनुकूल बांबू हॅण्डवॉश सुविधा

दुर्बल स्तरांतील कु टु ंबांना आर्थिक सहाय्य

अनुकूल अशा बांबू हॅण्डवॉश सुविधेचाही समावेश होता. नागालँडमधील
ग्रामीण भागात बांबू विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. हातांच्या योग्य
स्वचछतेबाबत घराघरांत जागृती करण्यासोबतच, गावातील महत्त्वाच्या
सार्वजनिक ठिकाणी हॅण्डवॉश सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज असल्याचे
लक्षात आले. त्यामुळे स्वयंसहाय्यता आणि त्यांच्या व्हीएलओंनी
गावातील कार्यकर्त्यांच्या मदतीने घरगुती जैव- अनुकूल असा सॅनिटायझर
बनविला आणि बांबूच्या खांबांवर साबण आणि पाण्याने यु क्त हॅण्डवॉश
सुविधा उभारली, आणि सोबत स्थानिक भाषेमध्ये हातांच्या स्वच्छतेची
माहिती देणारी पत्रके ही वाटली. वॉटर डिस्पेन्सर रिकामा झाल्यावर तो
पुन्हा भरण्याची जबाबदारी स्वयंसहाय्यता आणि स्वयंसेवक यांनी
आळीपाळीने घेतली. आतापर्यंत सुमारे 200 स्वयंसहाय्यता/ व्हीएलओ
यांनी त्यांच्या गावांमध्ये बांबूपासून बनविलेल्या हॅण्डवॉश सुविधा
उभारल्या आहेत.

दुकाने आहेत, तिथे सामाजिक अंतर पाळण्यासाठी काटेकोर काळजी
घेतली गेली. जमिनीवर खु णा करून उभे राहण्याच्या जागा निर्देशित
के ल्या गेल्या, तसेच सुरक्षिततेसाठी व संसर्गाची शक्यता कमीत कमी
राहावी यासाठी हॅण्डवॉश सुविधा उपलब्ध करण्यात आली.

अन्नसुरक्षा आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठाः
विशेषतः ग्रामीण भागात अत्यावश्यक वस्तूंची खरेदी हे
आव्हानात्मक बनले आहे. स्वयंसहाय्यता आणि त्यांच्या व्हीएलओंनी
अन्नधान्यासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंचा साठा करण्याचा उपक्रम सुरू
के ला आहे. या वस्तू लोकांच्या घरी जाऊन त्यांच्यापर्यंत पोचविल्या
जातात. “त्यांनी तांदळ
ू , गहू, डाळी, कडधान्ये, मीठ, साखर, दूध पावडर,
चहापूड, खाद्यतेल; हंगामी भाज्या आणि फळे; पिण्याचे शुद्ध पाणी;
जळणाचे लाकू ड; मासे, मटण आणि मांस; बिस्किटे; साबण, डिटर्जंट
पावडर आणि निर्जंतुकीकरण करणारे द्रव (डेटॉल) इ. वस्तू गोळा
के ल्या” आणि त्या लोकांना घरपोच वितरित के ल्या.
ज्या गावांमध्ये रास्त दराची दुकाने किं वा किराणा मालाची अन्य

आर्थिक सेवा आणि कर्जफे डीला स्थगितीः
गरिबांतील गरीब कुटु ंबे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा
(पीएमजीके वाय) लाभ घेतील, याची व्हीएलओंनी काळजी घेतली. 30
सप्टेंबरपर्यंत, 8,191 एसजी सदस्यांना एकू ण 40.98 लाख रुपयांची
रक्कम उपलब्ध झाली. कोविड-19 मुळे आपल्या गावातील गरीब आणि
दुर्बल गटांवर आलेला आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी, स्वयंसहाय्यता
आणि त्यांचे व्हीएलओ त्यांना व्हीआरएफच्या आणि आपल्या बचतीच्या
माध्यमातून रोख रक्कम देऊन घरातील तातडीच्या गरजा भागविण्यासाठी
मदत करत आहेत.
याखेरीज, सामुदायिक गुंतवणूक कोषातून सुरू के लेल्या उत्पन्न
देणाऱ्या कामांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाल्याने महिला शेतकऱ्यांना
त्यांनी घेतलेल्या कर्जांची परतफे ड करण्यात अडचणी येत होत्या. राज्य
अभियानाने मार्च 2020 नंतरचा तीन महिन्यांचा काळ स्थगन कालावधी
म्हणून जाहीर के ला, जेणेकरून या कठीण काळावर मात करण्यासाठी
आपल्या महिला शेतकऱ्यांना मदत व्हावी. सामुदायिक एकात्मता हे
नागालँडच्या सामाजिक रचनेचे अभिन्न अंग आहे, आणि अशा प्रकारे,
कोविड-19 विरुद्ध लढाईच्या या कसोटीच्या काळात राज्य अभियान
महामारीच्या उद्रेकाला प्रतिबंध करण्यासाठी आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी
तातडीने आणि निर्धाराने काम करण्यासाठी सज्ज आणि वचनबद्ध आहे.
“चिंता तर खूप आहे, पण आम्ही सगळ्यांना प्रार्थना करण्यास आणि शांत

“मास्क नहीं तो टोकें गे
कोरोना को रोकें गे.”
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कोविड- 19 विरुद्ध पंजाबचा लढा
ग्रामीण विकास विभाग आणि पंचायती राज संस्थांनी दाखविला निर्धार
- ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग, पंजाब*

“बदलून आपला व्यवहार, करू कोरोनावर प्रहार”

ग्रा

मीण विकास आणि पंचायत विभाग कोविड-19 महामारीच्या
विरोधात लढ्यात आघाडीवर राहून काम करीत आहेत. कें द्र
आणि राज्य सरकार, आरोग्य व कु टु ंबकल्याण मंत्रालय आणि जागतिक
आरोग्य संघटना यांनी जारी के लेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचायती राज
संस्था या महामारीविरोधात एकजुटीने काम करीत आहेत. प्रत्येक
ग्रामपंचायतीने कोविड-19 चा संसर्ग आणि त्याच्याशी संबंधित मृत्युदर
कमी करण्यासाठी आपल्या क्षमतेमुसार आणि आवश्यक त्या सर्वंकष
उपाययोजना राबविल्या आहेत, आणि यांचे अंतिम उद्दिष्ट संसर्गाची
कमीत कमी पातळी स्थिर राखणे किं वा ती शून्यावर आणणे हे आहे.
विषाणूबाधित लोकांच्या संपर्कात येण्यापासून जास्तीत जास्त लोकांचा
बचाव होईल, या दृष्टीने ग्रामपंचायती प्रयत्नशील आहेत. ज्यांना संसर्गाचा
धोका जास्त आहे, अशा व्यक्तींना विलगीकरणात ठेवले आहे,
त्यांच्याकडे लक्ष दिले जात आहे आणि संबंधित विभागांच्या समन्वयातून
त्यांची काळजी घेतली जात आहे. कोविड-19 विरुद्ध लढाईत पंचायती
राज संस्थांना मिळणारा गावकऱ्यांचा पाठिंबा कौतुकास्पद आहे. कोविड19 विरुद्ध लढाईत टिकू न राहण्यासाठी, विभागाने पंचायती राज संस्थांच्या
निकट सहकार्यातून जनतेच्या व्यापक सुरक्षेसाठी पुढील पावले उचलली
आहेतः
1.

गावांमध्ये धुरीद्वारे शुद्धीकरण

कोरोनाविषाणूचा उद्रेक थांबवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून,
पहिल्या टप्प्यात 12,861 गावे, दुसऱ्या टप्प्यात 7,031 गावे आणि
तिसऱ्या टप्प्यात 3,860 गावे 4.81 लाख लीटर इतक्या सोडियम
हायपोक्लोराइडचा फवारा मारून स्वच्छ करण्यात आली. हे निर्जंतुकीकरण
करणारे रसायन पंजाब अल्कलाइड्स आणि के मिकल्स लि. येथून खरेदी
करण्यात आले. ग्राम पंचायतींनी गावातील यु वकांना पुढे येऊन गावात
फवारणी करण्याची सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहित के ले. त्यामुळे या
कामासाठी कर्मचाऱ्यांवरील कोणत्याही खर्चाशिवाय धुरीद्वारे शुद्धीकरणाचे
काम झाले, ही गोष्ट कौतुकास्पद आहे.

पंजाबमध्ये गावांचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी सक्रिय स्वयंसेवक

2.

पंचायतींद्वारे गावबंदी (ठिकरी पहरा)ः

बाहेरील नागरिकांकडू न होणारा कोविड-19 चा प्रसार
रोखण्यासाठी पंचायतींनी अभिनव मार्ग अवलंबिले आहेत. त्यांनी
गावांच्या सीमा बंद के ल्या आहेत आणि बाहेरील लोकांशी सामाजिक
संपर्क टाळण्यासाठी ठिकरी पहारे सुरू के ले. पंचायतींनी लोकांच्या सर्व
मूलभूत गरजा गावातच पूर्ण होतील, याची काळजी घेतली. एखाद्या
आणीबाणीच्या प्रसंगी, एखाद्या व्यक्तीला आगमन- निर्गमनासाठी
सरपंचांनी परवाना जारी के ला. अगदी महिला सरपंचदेखील, आपल्या
गावातील महिलांसह गावात प्रवेश करण्याच्या ठिकाणी सतत उभ्या

गावात अनावश्यक आगमन- निर्गमन रोखण्यासाठी गावाच्या सीमा बंद करणे

*ग्रामीण विकास व पंचायती विभाग, पंजाब

ग्रामोदय संकल्प
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राहिल्या आणि गावात अनाहूत किं वा अनावश्यक येजा त्यांनी टाळली. अधिकार देण्यात आले होतेः
अमरगढ (संगरूर) मधील नियामतपूर गावात, बीनत कौर आणि नरिंदर
रात्रीच्या वेळी (संध्याकाळी 7 ते सकाळी 6) वैद्यकीय
कौर नावाच्या दोन महिलांनी या रात्रपाळीच्या गस्तीच्या उपक्रमात सहभाग
आणीबाणीच्या कारणास्तव कर्फ्यू पास देण्याचे अधिकार सरपंचांना
घेऊन सलग 11 तास धुरी-अमरगढ मार्गावर पहारा दिला.
देण्यात आले होते. हा पास एका रात्रीसाठीच वैध होता. आजच्या
तारखेपर्यंत, 13,257 ग्रामपंचायतींनी 19,557 पासेस जारी के ले
3. सामाजिक अंतराचे उपायः
आहेत.
सामाजिक अंतराच्या आणि हालचालींवर निर्बंधांच्या
उपाययोजना राबविण्यासाठी विभाग यु द्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे, 6. गावात येणाऱ्या परदेशी अभ्यागतांविषयी माहिती संकलनः
जेणेकरून रोगाचा प्रसार कमी व्हावा आणि उद्रेक नियंत्रणात यावा.
ग्रामीण विकास आणि पंचायती विभागाने 15 फे ब्रुवारी 2020
•
जिथे सामाजिक अंतर पाळावयाचे आहे, अशी ठिकाणे निश्चित रोजी किं वा त्यानंतर परदेशातून पंजाबमध्ये आलेल्या व्यक्तींचा एक
करण्यास पंचायतींना सांगण्यात आले.
डेटाबेस तयार के ला. 15 फे ब्रुवारी 2020 रोजी किं वा त्यापूर्वी 6,311
•
सर्व सार्वजनिक ठिकाणी लोकांचा परस्परांशी निकटचा संपर्क ग्रामपंचायतींमध्ये एकू ण 26,352 व्यक्ती आल्या आहेत. 26,352
टाळण्यासाठी 2 मीटर अंतरावर पांढऱ्या किं वा लाल रंगाची पैकी 15,925 व्यक्तींना यापूर्वीच विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे.
अंगणवाड्या किं वा शाळांचे विलगीकरण कें द्रांत रुपांतर करून किं वा
वर्तुळे आखण्यात आली.
•
गुरुद्वारामधून लोकांना सामाजिक अंतर पाळण्याची विनंती विलगीकरणाच्या बदली जागा उभारून ग्रामपंचायतींनी आवश्यक त्या
व्यवस्था के ल्या.
करणाऱ्या सूचना दररोज दिल्या जात होत्या.
4. गरिबांना अन्न आणि औषधे पुरविण्यासाठी आपली संसाधने 7.
वापरण्याबाबत सरपंचांचे सक्षमीकरण

कोविड-19 बाबत जागृतीः

माहिती, शिक्षण आणि संवाद- आयईसी- उपक्रम जोमाने सुरू
वंचित आणि गरीब लोकांच्या, विशेषतः रोजंदारीवर काम आहेत. विभागाने पुढील पावले उचलली आहेतः

गावपातळीवरील सामाजिक अंतराच्या उपाययोजना

करणाऱ्या कामगारांच्या मूलभूत निर्वाहासाठी दररोज 5,000 रुपये खर्च
करण्याचा अधिकार विभागाने ग्रामपंचायतींना दिला आहे. हा खर्च
महिन्याला कमाल 50,000 रुपयांपर्यंत असू शकतो.
5.
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आणीबाणीच्या परिस्थितीत कर्फ्यू पासेस देण्यासाठी सरपंचांना
सप्टेंबर 2020

•

राज्यातील सर्व सरपंचांचा एक व्हॉट्सअॅप गट तयार करण्यात
आला. 12 एप्रिल 2020 पासून आजपर्यंत राज्यातील सर्व
सरपंचांना रोजच्या रोज कोविड-19 बाबतची खबरदारी आणि
ग्रामपंचायत पातळीवर त्यासंबंधी करण्याच्या गोष्टींबाबत एक
व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवला जातो.

•

विभागाने आपल्या आयईसी उपक्रमांच्या व्याप्तीचा प्रसार
करण्यासाठी फे सबुक आणि ट्विटरवर अधिकृ त खातीही तयार
के ली आहेत. ही माहिती रोजच्या रोज अद्ययावत के ली जाते. हा
खोट्या बातम्या आणि अफवांना रोखण्याचाही एक मार्ग आहे,
जेणेकरून ग्रामीण जनतेत घबराट पसरणार नाही.

•

याखेरीज, पत्रके तयार करून वितरित के ली जातात, आणि गाव
पातळीवर सरपंचांमार्फ त सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवली
जातात.

•

माध्यमांवर प्रकाशित करण्यासाठी रोज एक जाणीव-जागृतीपर
दृक्-श्राव्य संदेश माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला पाठविला

जातो.
8.

ग्रामीण भागात स्वयंसहायता गट मार्फ त मास्क उत्पादनः

या उपक्रमांमार्फ त स्वयंसहायता गटांना (एसएचजी) मास्क
तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. मास्कसाठी लागणारे सुती
कापड सहजपणे उपलब्ध होऊ शकते, आणि “डू इट यु वरसेल्फ”
(डीआयवाय) व्हिडिओ आणि चित्रे एसएचजींना दिली जातात. याबाबत
विभाग आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या
समन्वयाने काम करीत आहे. आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि
स्वयंरोजगार निर्माण करण्यात योगदान देण्याच्या दृष्टीने या उपक्रमाचे एका
चळवळीत रुपांतर करणे हे यामागचे ध्येय आहे. सप्टेंबरपर्यंत, पंजाब
राज्य उपजीविका मिशन 2020 अंतर्गत, एकू ण 3,843 एसएचजी
सदस्यांनी पंजाब राज्यातून आलेल्या 5,28,996 मास्कच्या मागणीला
प्रतिसाद देताना 5,40,587 मास्कचा पुरवठा के ला. यामुळे रोजगार
निर्मिती आणि या गरजेच्या काळात समाजसेवा असा दुहेरी उद्देश साध्य
होत आहे.
9.

कोविड-19 बाबत ऑनलाइन प्रशिक्षण

व्यासपीठांचा वापर करीत आहे.
11.	टाळेबंदीच्या काळात ग्रामीण भागातील गरिबांना उपजीविके ची
साधने देण्याचा मार्ग (वन मित्र)
कोविड-19 संकटाच्या काळात, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये, श्री
गुरू नानक देव जी यांच्या 550व्या जन्मदिवसानिमित्त लावलेल्या
550 रोपांची काळजी घेण्यासाठी वन मित्रांची नियु क्ती करण्यात आली.
टाळेबंदीच्या काळात ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी हे उपजीविके चे साधन
बनले आहे.

कोविड-19 संबंधी प्रादेशिक भाषांमध्ये ई-लर्निंग साहित्य

जोधपूर ग्रामपंचायतीमधील बाबा हिंमत सिंग स्वयंसहायता गट स्वतः सावधगिरीचे उपाय अमलात
आणत मास्कचे उत्पादन करीत आहे.

पंच, सरपंच, आणि गावातील कुटु ंबांसाठी, त्यांना रोग, लक्षणे

वन मित्र

12. तलाव स्वच्छता मोहीम

आणि त्याचा प्रतिबंध यांबाबत जागरूक करण्यासाठी पंजाबी भाषेत
कोरोना विषाणूसंबंधी ई-लर्निंग साहित्य विकसित करण्यात आले आहे.
10. कोविड-19 बाबत ऑनलाइन प्रशिक्षण
महामारीच्या काळात, राज्य ग्रामीण विकास संस्था पंजाब ,
निर्वाचित प्रतिनिधी आणि पंचायती राज संस्थांच्या कार्यकर्त्यांच्या
सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना कोविड-19 बद्दल प्रशिक्षण देण्यासाठी
झूम, सिस्को वेबेक्स आणि जिओ मीट यांसारख्या विविध ऑनलाइन

तलावांची

स्वच्छता

करण्यासाठी

विभागाने

विशेष

स्वच्छतामोहीम हाती घेतली आहे. मान्सून काळासाठी तलाव सज्ज
करण्याच्या दृष्टीने तलावातील पाणी काढू न टाकण्यासाठी आणि गाळ
काढण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, यामुळे
ग्रामीण भागातील गरिबांना यामुळे रोजगारही मिळाला आहे.
13. ‘मिशन फतेह’ अंतर्गत जागृती मोहीम
ग्रामोदय संकल्प
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पठाणकोट जिल्ह्याच्या धर कलन ब्लॉकमधील हारा ग्रामपंचायतीत सर्वांत कमी वयाच्या
महिला सरपंचाने दिला ठिकरी पहारा

तलाव स्वच्छता मोहीम

‘मिशन फतेह’ अंतर्गत ग्रामपंचायतींनी कोविड-19 महामारीचा •
प्रसार रोखण्यासाठी घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत लोकांमध्ये जागरूकता
निर्माण कऱण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे.

•

राज्यांतून येणाऱ्या लोकांना क्वारंटाइन करण्यात येत आहे आणि
त्यांना विलगीकरणात ठेवण्यात येत आहे.
कोविड-19 रोखण्यासाठी सरकारने दिलेल्या धुरीद्वारे
शुद्धीकरण, कर्फ्यू पास जारी करणे, जनजागृती मोहिमा राबविणे
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याबरोबरच चिन्ना ग्रामपंचायतीने
सामाजिक अंतराबाबत प्रशिक्षणदेखील आयोजित के ले होते.
गावातील प्रत्येक वॉर्डमधील प्रत्येक घरातील एका सदस्याला
सामाजिक अंतराच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत
प्रशिक्षण देण्यात आले. लोकांमध्ये जाणीव निर्माण करण्यासाठी
जमिनीवर लाल रंगाची वर्तुळे आखण्यात आली.

एसडीएम निहाल सिंग वाला यांच्या नेतृत्वाखाली गावातील 20
यु वकांचे एक पथक गावपातळीवर तयार करण्यात आले. या पथकातील
‘मिशन फतेह’ अंतर्गत जनजागृती मोहीम
सदस्यांनी लोकांना घरी जाऊन अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी
टाळेबंदीच्या घोषणेनंतर पहिल्या दिवसापासून ग्रामपंचायतींमार्फ त
मदतीचा हात पुढे के ला. गाव पातळीवर अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा
गावातील आगमन- निर्गमनाच्या जागांवर ‘ठिकरी पहरा’
सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक प्रशंसनीय पाऊल होते. यामुळे
बसविण्यात आला. गावकऱ्यांचे कोरोनापासून रक्षण कऱण्यासाठी
अनावश्यकपणे गावाबाहेर जाण्याची गरज आणखी कमी झाली.
गावाच्या बाहेर पंचायतीने बॅरिके ड्स उभ्या के ल्या, जेणेकरून
बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीला गावात प्रवेश करता येऊ नये
“मास्क को बनाकर ढाल,
हमें जीतना है हर हाल”
आणि कोणालाही आवश्यक कारणाशिवाय अथवा आणीबाणी
असल्याखेरीज गावातून बाहेर जाता येऊ नये. गावात प्रवेश
करण्याच्या सर्व ठिकाणांवर तपासणी नाके उभारण्यात आले,
कोविडमध्ये योग्य वर्तन
आणि कोणतीही संशयास्पद व्यक्ती गावात येणार नाही याची
खबरदारी घेण्यात आली. आत येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्या
लोकांची योग्य प्रकारे नोंदणी के ली गेली. कोणत्याही गावकऱ्याला
घरातून बाहेर पडण्याची परवानगी नव्हती.
6 ft

•
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हारा ग्रामपंचायतीतील एका सरकारी शाळेचे सरपंचांच्या
देखरेखीखाली विलगीकरण कक्षात रुपांतर करण्यात आले. इतर

चेहऱ्यावर संरक्षक
आवरण वापरा

6 ft

हातांच्या स्वच्छतेची
काळजी घ्या

अंतराचे
संकेत पाळा

कोविड-19 शी आपण एकत्रितपणे लढू

सौजन्यः एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार
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महात्मा गांधी नरेगा- महामारीच्या काळातील आशेचा किरण
- राज्य ग्रामीण विकास संस्था, तेलंगण

ते

“रोजगार और काम ना रुके , जब सुरक्षा के नियम याद रहें”

लंगण राज्याच्या नलगोंदा जिल्ह्यातील
मर्रीगुडा
ब्लॉकमध्ये
असलेल्या
थिरंगदलापल्ली ग्रामपंचायतीमधील गावकरी
“महामारीच्या काळात काम शोधण्याच्या
बाबतीत महात्मा गांधी नरेगा हा आशेचा किरण
बनून आला आहे”, याविषयी आनंद व्यक्त
करीत आहेत.
ब्लॉक मुख्यालयापासून हे गाव 10
किमी दूर आहे, आणि हैद्राबाद ते नागार्जुन सागर
या राज्य महामार्गापासून 5 किमी जवळ आहे,
तसेच राज्याची राजधानी हैद्राबादपासून फक्त
65 किमी अंतरावर आहे.

गमावल्याने हैद्राबाद येथून परतलेल्या कुटु ंबांना देण्यात आली.

गावाचा इतिहासः नापीक जमीन आणि भूजलाची कमतरता 
यांमुळे सुरुवातीच्या काळात या गावातील लोक एका जागी स्थिरावू
शकले नाहीत. ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करत 
असत. यांमुळे त्याला थिरुगुडू असे स्थानिक नाव पडले आणि त्याचे पुढे
थिरुगंदलापल्ली (पल्ली/ पल्ले म्हणजे रहिवास), मारीगुडा ब्लॉकमधील
तीव्र गरीबीची परिस्थिती सर्वज्ञात आहे. या ब्लॉकमधील भूजलात
फ्लुरॉइडचे प्रमाण खूप जास्त आहे. बेरोजगारी ही या गावातील मोठी 
समस्या आहे. यामुळेच अनेक कुटु ंबे उदरनिर्वाहाच्या साधनांच्या शोधात
हैद्राबाद या राजधानीच्या ठिकाणी स्थलांतरित झाली.

636 रोजगार शोधकांचा समावेश असलेली 325 रोजगार पत्रे
सध्या सक्रिय आहेत.

परंतु दिवसेंदिवस परिस्थिती बदलत आहे. विशेषतः महात्मा 
गांधी नरेगाच्या पाठिंब्यामुळे गावकरी आपल्या जमिनी विकसित करतात
आणि आपल्या उपजीविके ची साधनेही विकसित करतात. विशेषतः
कोविड-19 महामारीच्या या परिस्थितीत महात्मा गांधी नरेगाने गरजू 
लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली 
आहे.

196 रुपये प्रतिदिन इतका सर्वाधिक वेतनदर असलेल्या
घरांसाठी सरासरी 77% दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून
देण्यात आला.

या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभापासून, म्हणजे 01.04.2020
पासून, 47.41 लाख रुपये वेतनस्वरूपात आणि 2.70 लाख
रुपये सामग्रीघटकांच्या स्वरूपात, अशा एकू ण 50.10 लाख
रुपयांचा विनियोग करण्यात आला.
28,000 मान्यताप्राप्त दिवसांपैकी 24,980 दिवसांच्या
रोजगाराची निर्मिती करून 90% कामगार बजेट साध्य के ले गेले
आहे.

49 कुटु ंबांनी कामाचे 100 दिवस पूर्ण के ले.
स्थानिक कर्मचारी वेतनाचे आदेश तयार करण्यात आणि तीन
दिवसांच्या आत FTO अपलोड करण्यात यशस्वी ठरले.

कामगारांना के वळ वेतनच मिळाले असे नाही तर त्यांनी पूर्वी
या गावात 494 रोजगार पत्रे आणि 1098 रोजगार शोधक
आहेत. त्यांत 16 नवीन रोजगार पत्रे आणि 54 रोजगार शोधकांचा ओबडधोबड असलेली जवळजवळ 30 हेक्टर जमीन विकसित के ली,
समावेश आहे. ही नवीन रोजगार पत्रे कोरोना महामारीमुळे रोजगार शेततळी खोदली, खंदक खणले आणि शेतातील सध्याच्या पाटांमधील
* राज्य ग्रामीण विकास सं स्था तेलंगणाकडू न प्राप्त माहितीनुसार

ग्रामोदय संकल्प
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गाळ काढला आणि स्थानिक सिंचन टाकीतूनही गाळ काढला. यामुळे
नॉव्हेल कोरोना विषाणू (कोविड-19) चा उद्रेक हे
खेडेगावांमधील प्रशासनासमोरचे आव्हान बनले आहे. ही महामारी
भूजलपातळी वाढण्यास फार उपयोग झाला.
कोविड-19 बाधित व्यक्ती जेव्हा खोकते किं वा उच्छ्वास सोडते त्यावेळी
सध्या, पावसामुळे अनेक कालवे पाण्याने भरले आहेत. त्यामुळे
तिच्या नाका-तोंडावाटे बाहेर पडणाऱ्या छोट्या थेंबांद्वारे, एका व्यक्तीकडू न
असलेल्या बोअरवेलमधील पाण्याची पातळी वाढली आहे. आणि दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरते. त्यामुळे, सामाजिक अंतर पाळणे हे फारच
शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीत भाजीपाल्याची लागवड करण्यास सुरुवात
के ली आहे, यामुळे त्यांना जास्तीचे उत्पन्न मिळत आहे. आणि महामारीमुळे
शहरातून गावात परतलेल्या व्यक्ती जिथे आहेत, अशा कुटु ंबांना वेतनासह
रोजगारही मिळाला.
महात्मा गांधी नरेगा योजना या कोरोना महामारीच्या काळात
आमच्या गावासाठी आशेचा किरण ठरली आहे. (तेलुगूमध्येः कारुवुपानि,
ई कोरोना कष्टकालम लो कान्थिरेखाय्यिन्दी), आणि या महामारीच्या
काळात ही योजना राबविल्याबद्दल सर्व गावकऱ्यांनी धन्यवाद दिले,
आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचेही आभार मानण्यात आले.
कोविड-19 परिस्थितीचे व्यवस्थापन
महत्त्वाचे आहे. म्हणून, सर्व कर्मचारी, स्थानिक नेते, स्वयंसहायता गट,
स्वयंसेवक, यु वक, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर घटकांच्या समन्वयातून,
पोस्टर्स, टॉमटॉम, समुपदेशन, व्हॉट्सअॅप गट तयार करणे, आणि
प्रतिबंधात्मक उपायांचे ध्वनिमुद्रण देणे अशा मार्गांनी घराघरांत जागृती
निर्माण कऱण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, जेणेकरून गावातील प्रत्येक
व्यक्ती कोविड-19 बाबत मार्गदर्शक सूचना उदा. डोळे, नाक, तोंड यांना
स्पर्श करणे, वारंवार हात धुणे, मास्क आणि सॅनिटायझरचा योग्य वापर
करणे, इ.चे पालन करू शके ल. सुरुवातीला, जनतेने टाळेबंदीच्या आणि
26
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बाधितांची संख्या जसजशी वाढली,
तसे लवकर निकाल देणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील
चाचण्या हा बाधितांची संख्या नियंत्रित
करण्यासाठी प्रभावी मार्ग ठरला. चाचणीच्या
निकालांच्या आधारे, रुग्णांचा शोध घेऊन
त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.
अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर
नियमितपणे देखरेख ठेवून किमतींमध्ये अतिरेकी
वाढ होत नाही ना हे तपासले गेले. स्वयंसहायता
गटांनी मास्क उत्पादनाची जबाबदारी घेतली
आणि सरकारने गावातील प्रत्येक व्यक्तीला
मास्कचे मोफत वितरण के ले. तळागाळातील
क्वारंटाइन व्यवस्थेच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष के ले, परंतु नंतर ते लोकांना नियमित आर्थिक सहाय्य, गरीबांतील गरीब लोकांना नियमित
प्रेरित झाले.
अन्नधान्यपुरवठा यांची या कठीण काळात महामारीच्या अप्रत्यक्ष
स्वयंप्रेरणेतून आलेली शिस्त, संसर्गाचा स्रोत शोधून काढणे परिणामाची तीव्रता कमी करण्यात आणि जनतेला आदार देण्यात
तसेच त्यावर लक्ष ठेवणे, हे महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची भूमिका आहे.
आवश्यक आहे. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला
संबंधित विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनी जनता, गावातील अनुभवी
विलगीकरणात ठेवले होते. आरोग्य सेवकांच्या मदतीने स्वयंसेवकांनी व्यक्ती, स्वयंसहायता गट, स्वयंसेवी संस्था, यु वक, स्वच्छता कर्मचारी,
अनेक सर्वेक्षणे के ली. प्रत्येक घरातील मोबाइल फोनवर आरोग्य सेतू, आरोग्य सेवक यांच्या सक्रिय सहकार्याने गावात कोविड-19 चा प्रसार
कोविड-19 ही अॅप्स इन्स्टॉल के ली गेली. कोविडची चाचणी सकारात्मक रोखण्यासाठी मोलाचे प्रयत्न के ले, आणि अजूनही हे प्रयत्न सुरू आहेत.
आलेल्या किं वा संसर्गाचा अधिक धोका असलेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात
एखादी व्यक्ती आल्यास, ही अॅप्स वापरकर्त्याला सावधगिरीचा इशारा
“सुरक्षा का यदि रखें ध्यान,
देतात. विषाणूच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी गावात नियमितपणे
काम करना होगा आसान”
स्वच्छता उपक्रम राबविले गेले.
वैद्यकीय मुखपट्टी कशी
घालावी
सौजन्यः जागतिक आरोग्य संघटना
नेहमी घरी तयार के लेल्या, पुनर्वापर करता येण्याजोग्या, फे स कव्हरचा किं वा मुखपट्टीचा वापर करावा.

योग्य पद्धत

सौजन्यः जागतिक आरोग्य संघटना

बाधित व्यक्तींच्या विलगीकरणासाठी आणि त्यांच्यावरील
उपचारांसाठी काटेकोर, प्रभावी, आणि मानवतापूर्ण अशा क्वारंटाइन
व्यवस्था अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांसाठी सर्व
अत्यावश्यक सुविधा असलेल्या क्वारंटाइन कें द्राची व्यवस्था कऱण्यात
आली. विलगीकरणाचे ठिकाण शोधण्यास मदत करणाऱ्या प्रणालीचे अॅप
मोबाइल फोनमध्ये इन्स्टॉल करण्यात आले, जेणेकरून क्वारंटाइन
के लेल्या व्यक्ती त्यांच्या घरीच राहतील. कोरोनाव्हायरस ट्रीटमेंट
अॅक्सिलरेशन प्रोग्राम या अॅपद्वारे संपर्कात येणाऱ्या लोकांचा शोध घेण्याचे
काम काटेकोरपणे करण्यात आले. यानुसार प्राथमिक आणि द्वितीय
स्तरावर संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना गृह विलगीकरणात ठेवले गेले,
जिओ-टॅगिंग के ले गेले आणि प्राथमिक आरोग्य कें द्रातील डॉक्टर आणि
आरोग्यसेवकांमार्फ त त्यांचे नियमित निरीक्षण के ले गेले.

अयोग्य पद्धत
ग्रामोदय संकल्प
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कोविड- 19 च्या प्रतिबंधासाठी ग्रामपंचायतींचा पुढाकार
“जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं”

- आरएसएन शर्मा

सं

वैधानिक (73 वी घटनादुरुस्ती) अधिनियम 1992 पंचायती
राज संस्थांना संवैधानिक दर्जा देतो तसेच पंचायतींना विविध
हक्क आणि कर्तव्येही प्रदान करतो. संविधानाच्या अकराव्या
अनुसूचीमधील यादीनुसार, ग्रामपंचायतींना आर्थिक विकास योजना
आणि सामाजिक न्यायाविषयी योजना तयार करण्याची, तसेच
गावकऱ्यांचे आरोग्य, स्वच्छता यांच्याशी संबंधित विविध उपक्रमांच्या
अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामध्ये
ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रांतील रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य कें द्रे आणि
चिकित्सालये यांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायती (स्थानिक स्वराज्य
संस्था) या स्थानिक समाजाशी निकटच्या संपर्कात असल्याने,
गावकऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची
असते. त्यामुळे सर्व राज्ये आणि कें द्रशासित प्रदेशांनी ग्रामपंचायतींद्वारे
वेगवेगळ्या प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक उपाययोजना सुरू के ल्या
त्रिपुरा येथील सार्वजनिक फलक
आहेत. गावातील लोकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी या
ग्रामपंचायती आपल्या क्षेत्रांत होर्डिंग्ज उभारणे, कोविड-19 मध्ये काय
उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यास सज्ज राहणे हे याचे उद्दिष्ट
करावे आणि काय करू नये, हे सांगणारी पोस्टर्स/ पत्रके स्थानिक
आहे.
भाषांमध्ये विकसित करणे यांसारखी कामे करीत आहेत. प्रतिबंधात्मक
कोविड-19 ला प्रतिबंध करण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी ज्या उपायांविषयी माहिती देणाऱ्या चित्रफिती तयार करणे, ध्वनिक्षेपकांद्वारे
ठराविक उपाययोजना के ल्या आहेत, त्यांत जाणीव जागृती निर्माण जाहीर सूचना करणे, कोरोना विषाणूशी लढा देण्यासाठी सामाजिक
करण्यासाठी आयईसी साहित्य विकसित करण्याचा समावेश आहे. स्तरावर करण्याच्या उपाययोजनांसंबंधी सादरीकरण तयार करण्यातही
पंचायतींचा सहभाग आहे. जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये, ग्रामपंचायतींनी
पंचायत भवन किं वा सरकारी शाळा किं वा ग्रामपंचायत भागातील रस्ते
यांसारख्या सार्वजनिक स्थळांचा उपयोग भित्तिचित्रे किं वा भित्तिसंदेश
यांद्वारे जनजागृती करण्यासाठी के ला आहे. पंचायत विभागांमध्ये
माहितीपर फलक लावणे हा आणखी एक मार्ग जवळजवळ सर्व
राज्यांमधील ग्रामपंचायतींनी ग्रामीण जनतेत जनजागृती करण्यासाठी
अवलंबला आहे.

पश्चिम बंगालमधील ग्रामपंचायतीतील जनजागृती करणारे पोस्टर
*सल्लागार, पंचायती राज मंत्रालय
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जाणीव-जागृतीबरोबरच, बऱ्याच राज्यांतील ग्रामपंचायती
कोविड-19 च्या परिस्थितीचा विशेष विचार करून स्वच्छतेचे
सामान्य नियम पाळण्यास प्रोत्साहन देण्यातही सहभागी आहेत.

स्थानिक बाजारपेठा क्रीडांगणांसारख्या अधिक मोकळ्या
जागेत हलविण्याचे कामही ग्रामपंचायती करीत आहेत, जेणेकरून
सामाजिक अंतर राखले जाईल. पंचायतक्षेत्रातील वाहनांची येजा
नियंत्रित करण्यासाठी पंचायतींच्या सीमा बंद करणे हा आणखी एक
उपाय पंचायतींनी योजिला आहे. गावातील सार्वजनिक हालचालींवर
देखरेख ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी
प्रभावी माध्यम म्हणून स्वयंसेवकांची नेमणूक के ली आहे.
छत्तीसगढसारखी राज्ये बाहेरून आलेल्या स्थलांतरित व्यक्तींचे गृह
विलगीकरण होत आहे याची काळजी घेण्यासाठी त्यांचा शोध
घेण्याचेही काम करीत आहेत. पंजाब आणि हरयाणा राज्यांमध्ये,
ग्रामपंचायतींचे बहुतांश निर्वाचित प्रतिनिधी कोविड-19 बाबत
प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची घरोघरी जाऊन माहिती देण्यात सहभागी
झाले होते. याखेरीज, स्थानिक संस्थांनी विविध उपाययोजना के ल्या
आहेत. उदाहरणार्थ, हात धुण्याची मोहीम, सामाजिक अंतराची मोहीम,
यांबाबत सार्वजनिक संबोधन प्रणालींद्वारे घोषणा करणे आणि
गावपातळीवरील कोविड-19 कार्यगटाद्वारे लोकांच्या येण्याजाण्यावर
लक्ष ठेवणे इ. मिझोराम राज्यात या उपाययोजना व्यापक प्रमाणावर
के ल्या गेल्याचे दिसून आले आहे.
ग्रामीण भारताला कोरोनाविषाणूपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी,
आशा (मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ता), एएनएम
(सहाय्यक परिचारिका दाई) आणि अंगणवाडी सेविका यांनी अनेक
राज्यांमध्ये तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजाविली आहे. कोरोना योद्धा

के रळ राज्यातील स्वच्छता समिती सदस्य

म्हणून काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना कोविड-19
विरोधात मूलभूत स्तरावरील कारवाईसाठी सज्जतेत आणि
अंमलबजावणीत मदत के ली आहे. क्वारंटाइन असलेल्या व्यक्तींच्या
घरी जाऊन महत्त्वाचे संख्याशास्त्रीय तपशील गोळा करणे हे या घातक
महामारीशी सुरू असलेल्या लढाईत फार उपयोगी ठरले आहे. कोविड19 ची लक्षणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यांबाबत जाणीवजागृती मोहिमा हाती घेण्यात प्राथमिक आरोग्य कें द्रे, स्थानिक आरोग्य
स्वयंसेवक, आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यासोबत त्यांनी काम के ले.
याव्यतिरिक्त, त्यांनी सत्य माहिती लोकांपर्यंत पोचविली, खोट्या
बातम्या पोलिसांना कळविल्या, आणि समाजमाध्यमांवर फिरणारी
माहिती तपासण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्यात ग्रामपंचायतींना
मदत के ली. भारतातील सुमारे 9,00,000 आशा कार्यकर्त्यांनी
सरकार आणि जनता यांच्यातील सेतू म्हणून काम के ले. कर्नाटकसारख्या
काही राज्यांमध्ये सरकारने गावपातळीवरील कार्यगट स्थापन के ले
होते. त्यांमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, आणि आशा, एएनएम, आणि
अंगणवाडी सेविका यांसारखे स्थानिक सरकारी कर्मचारी यांचा समावेश
होता व त्यांना कोरोना महामारीविरुद्ध के ल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचे नेतृत्व
करायचे होते आणि त्यांवर देखरेख ठेवायची होती. त्या ठिकाणी
आशा, एएनएम आणि अंगणवाडी सेविकांनी मोलाचे योगदान दिल्याचे
दिसून आले. कोरोनाविषाणूबाबत चुकीच्या माहितीचा आणि खोट्या
बातम्यांचा प्रसार रोखण्याची जबाबदारी या कार्यगटावर सोपविण्यात
आली होती. सहा वर्षांखालील मुलांना शिधा पुरविण्याची जबाबदारी
अंगणवाडी सेविकांवर सोपविण्यात आली होती, ही लक्षणीय बाब
आहे. आशा कार्यकर्त्यांच्या मदतीने, पंचायतक्षेत्रातील रहिवाशांच्या
आरोग्याची आणि कल्याणाची काळजी घेतली गेली, आणि त्यांच्यात
कोविड-19 ची लक्षणे दिसत आहेत का, आणि नियत संकेतांनुसार
पुढील कारवाईसाठी तसा अहवाल पाठविणे ही कामे के ली गेली.
कार्यकारी अधिकारी आणि तालुक्याचे वैद्यकीय अधिकारी यांना
दिवसभरातील कामे आणि त्याबाबत के लेल्या
कारवाईचा दैनंदिन अहवाल देण्याची प्रणाली
या कार्यगटाने तयार के ली होती.
त्याचप्रमाणे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेश या
राज्यांनीही कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्रांत घरोघरी
जाऊन नमुने गोळा करण्यासाठी आशा आणि
एएनएम कार्यकर्त्यांची मदत घेतली. अंदमान
ग्रामोदय संकल्प
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लोंढ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, कामगारांचे प्रमुख पुरवठादार
म्हणून उत्तरप्रदेश, छत्तीसगड, बिहार, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल
या राज्यांचे योगदान उल्लेखनीय आहे. महामारीला प्रतिबंध करण्यात
त्याची मदत झाली.

कर्नाटक येथे पंचायतक्षेत्रातील घरांना भेट देताना आशा कार्यकर्त्या

आणि निकोबार बेटांवर, अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने लोकांना
अत्यावश्यक पूरक आहार पुरविण्यात आला. बिहार राज्याने या
महामारीच्या काळात जनतेपर्यंत पोचण्यासाठी आपल्या मोठ्या संख्येने
असलेल्या आरोग्य कार्यगटाची मदत घेतली. जवळजवळ सगळ्या
राज्यांत आणि कें द्रशासित प्रदेशांमध्ये आशा, एएनएम आणि
अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना, ग्रामपंचायत पातळीवर कोविड-19 बाबत
विविध कृ ती आणि उपक्रम सुरू करण्यासाठी गावपातळीवरील
समित्यांमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आले. या समिती सदस्यांमध्ये
निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधी, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका,
एएनएम, शाळेतील शिक्षक, स्थानिक पोलीस ठाण्याचा प्रतिनिधी,
महिला स्वयंसहायक गटांच्या नेत्या, ग्रामपंचायत विकास अधिकारी,
इ. चा समावेश होता.

मनरेगा कामांची अंमलबजावणी करण्यात ग्रामपंचायतींची
भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. यासाठी भारत सरकारच्या अंतर्गत
गृहमंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना देऊन मनरेगा कामांना परवानगी दिली
होती, जेणेकरून कोविड-19 मुळे बेरोजगार झालेल्या आणि गावातच
अडकू न पडलेल्या हजारो स्थलांतरित कामगारांना लाभदायक रोजगार
मिळेल. चेहऱ्यावर मास्क घालून आणि सामाजिक अंतराचे नियम
पाळू न जलसंवर्धन आणि सिंचन यांच्याशी संबंधित मनरेगा कामांची
अंमलबजावणी करण्यावर या मार्गदर्शक सूचनांचा भर होता. मनरेगा
कामांच्या अंमलबजावणीमुळे, कोविड-19 मुळे जारी के लेल्या
टाळेबंदीच्या कारणास्तव ज्यांना आपल्या उपजीविके चे साधन गमवावे
लागले होते, त्यांना फार मदत झाली. मार्गदर्शक सूचनांचा परिणाम
म्हणून आणि राज्य सरकारांच्या निर्देशांनुसार, अनेक ग्रामपंचायतींनी
ग्रामीण भागातील भूमिहीन गरीब आणि स्थलांतरित कामगारांना विविध
उपक्रम सुरू करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेतला. या दिशेने पहिले पाऊल
उचलले ते पुदच्चे
ु रीने. ग्रामीण भागांमध्ये उत्पन्न निर्माण करण्यावर भर
देऊन, 20 एप्रिल 2020 पासून मनरेगा कामे सुरू करण्यात आली.
कोविड महामारीच्या काळात मनरेगा कामांची अंमलबजावणी
के ल्यामुळे, प्रथमच रोजगारपत्रधारक बनलेल्या अनेक स्थलांतरित
कामगारांना लाभदायक रोजगार मिळाला आहे. तेलंगणातील दुष्काळी
भाग असलेल्या मेडक जिल्ह्यातील गावकऱ्यांनी मनरेगा कामांमध्ये
शिस्तशीरपणे सहभाग घेतला.

गावपातळीवर विलगीकरण कें द्रे उभारण्यात ग्रामपंचायतींनी
महत्त्वाची भूमिका बजाविली आहे. 21 राज्ये/ कें द्रशासित प्रदेशांमध्ये,
37,546 विलगीकरण कें द्रे उभारली गेली. विलगीकरण कें द्रांची
उपरोक्त वर्णनावरून हे दिसून येते की, जवळजवळ सगळ्या
व्यवस्था पंचायतीच्या इमारतीत किं वा सरकारी शाळांमध्ये किं वा
ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील इतर उपलब्ध शासकीय इमारतींमध्ये राज्यांमध्ये आणि कें द्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्य आणि कें द्रशासनाच्या
निर्देशांनुसार काम करत ग्रामपंचायतींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली
करण्यात आली.
आहे. पंचायत क्षेत्रात वेगवेगळे उपक्रम राबविण्याबाबत सर्व
देशाच्या विविध भागांत अडकू न पडलेल्या स्थलांतरित ग्रामपंचायतींना नियमित मार्गदर्शन आणि सहाय्य मिळाल्यामुळे,
कामगारांसाठी पुढाकार घेताना, अनेक राज्यांतील आणि कें द्रशासित आरोग्य, सुरक्षा, जााणीव, स्वास्थ्य, सुविधा आणि पंचायतक्षेत्रातील
प्रदेशांतील ग्रामपंचायतींनी आपल्या क्षेत्रांतील स्थलांतरितांसाठी सुविधा रहिवाशांचे सामाजिक अथवा आर्थिक कल्याण यांबाबत मोठ्या
पुरविल्या. यांमध्ये क्वारंटाइन सुविधा तसेच टाळेबंदीचा काळ संपेपर्यंत प्रमाणावर सकारात्मक परिणाम दिसून आले.
नियमित अन्नधान्य वितरण यांचा समावेश होता. कामगारांच्या येणाऱ्या

“दो गज की दरू ी, बहुत है जरूरी”
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कोविड-19 ला सामुदायिक प्रतिसादः नग्गरमधील यशोगाथा
- राज्य ग्रामीण विकास संस्था, हिमाचल प्रदेश*

“कोरोना विषाणूच्या महामारीच्या या टप्प्यात सामाजिक अंतर फार आवश्यक आहे. आपण निरोगी आहोत, आणि आपल्याला काही होणार
नाही, असे जर तुम्हांला वाटत असेल, तर ते चूक आहे. असे करून तुम्ही स्वतःवर आणि तुमच्या प्रियजनांवर अन्याय करीत आहात.”
- नरेंद्र मोदी, भारताचे पंतप्रधान

को

विड-19 रोगाने जगाला गुडघे टेकायला
लावले याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. अत्यंत
प्रगत आरोग्यसुविधा असणाऱ्या विकसित देशांनाही या
महामारीचा फटका बसला. हिमाचल प्रदेशातील कुलू
व्हॅलीतील सर्वांत जुने शहर असलेल्या नग्गर
ग्रामपंचायतीने कोविड-19 विरुद्ध लढ्याचे व्यवस्थापन
कसे के ले, याविषयीची यशोगाथा इथे देत आहोत.
आव्हान
नग्गरमधील बहुतांश लोकसंख्या राज्याबाहेर
आणि परदेशांतही राहते हे तिथल्या लोकसंख्येचे
वैशिष्ट्य असल्याने नग्गर हा संभाव्य हॉटस्पॉट होता. कोविड-19 चा
भारतात जेव्हा प्रथम प्रवेश झाला, तेव्हा सरकारने तातडीने टाळेबंदीची
घोषणा के ली आणि तिचे अक्षरशः पालन करण्यात आले. बाहेरून
पंचायतक्षेत्रांत येणाऱ्या लोकांना प्रशासनाने क्वारंटाइन कें द्र म्हणून
नेमून दिलेल्या सरकारी इमारतींमध्ये क्वारंटाइन करण्यात आले.
येणाऱ्या लोकांचा लोंढा मोठा होता, पण ग्रामपंचायत, गावपातळीवरील
समित्या आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी त्याचे योग्य व्यवस्थापन के ले.

व्हीएलसीद्वारे जनजागृती

संपूर्ण कुलू जिल्ह्यात बराच काळ कोविड-19 चा एकही रुग्ण सापडला
नव्हता.
टाळेबंदी संपल्यानंतर आणि कु लू व्हॅलीत सफरचंदांचा हंगाम
सुरू झाल्यावर जेव्हा सर्व आर्थिक घडामोडी रुळावर आल्या, तेव्हा
नग्गर पंचायतीला शेतीतील कामगारांच्या संख्येत प्रचंड वाढ दिसून
आली. नग्गरजवळील पाटलीकु हल भागात मंडई असल्याने तिथे
कोविड-19 संक्रमणाची संभाव्यता अधिक होती. नग्गर ग्रामपंचायत
क्षेत्रात, नग्गर ब्लॉकमधील सर्वाधिक म्हणजे 53 इतकी रुग्णसंख्या
नोंदली गेली.
उपक्रमः

आरोग्यपथकाद्वारे वैद्यकीय तपासणी

तरीदेखील, राज्य शासनाच्या तत्काळ प्रतिसादामुळे रोगाचा
व्यापक प्रसार होण्यास प्रतिबंध झाला. आरोग्यसेवेतील
व्यावसायिकांच्या निःस्वार्थ सेवेमुळे बाधित आणि क्वारंटाइन के लेल्या
रुग्णांना आवश्यक उपचार पुरविण्यास मदत झाली. पोलीस दलाने
टाळेबंदीची अंमलबजावणी यशस्वीपण के ली. कोविड-19
विरोधातील लढाईतील यशाचे श्रेय तीन घटकांना द्यावे लागेलः भक्कम
ग्रामोदय संकल्प
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होता.

बाजारपेठेत सामाजिक अंतराचे पालन



गावपातळीवरील समित्या बनविण्यामध्ये स्थानिक
लोकांचा सहभाग होता. क्वारंटाइन असलेल्या व्यक्तींना
अत्यावश्यक सुविधा पुरवून आणि गृहविलगीकरणात
असलेल्या व्यक्तींवर देखरेख ठेवून त्यांची पूर्ण काळजी
घेण्याची जबाबदारी या समित्यांवर सोपविली होती. नग्गर
ग्रामपंचायतीमध्ये गावपातळीवरील पाच समित्या सक्रिय
होत्या.



जे रुग्णाच्या संपर्कात आले असल्याचा संशय होता, अशा
लोकांना क्वारंटाइन करण्यात आले.

यश
कृ षी/उद्यानविद्येतील कामांचे प्रमुख
ठिकाण असूनदेखील आणि ब्लॉकमध्ये
कोविडबाधित रुग्णांची सर्वाधिक संख्या
असूनदेखील स्थानिक लोकसंख्येपैकी एकही
व्यक्ती बाधित झाल्याचे आढळले नाही.
प्राथमिक टप्प्यातच विषाणूला अटकाव के ला
गेला आणि आर्थिक घडामोडी पूर्ण भरात असूनही
तो सामुदायिक प्रसाराच्या टप्प्यापर्यंत पोचला
नाही. महामारीच्या काळात, या गूढरम्य सुंदर
शहराने स्वतःची तेजस्वी ओळख निर्माण के ली.

स्वयंसहायता गटांमार्फ त मास्क वितरण
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ओल्ड फिल्म स्टुडिओ, रिव्हर साइट कॅ म्पिंग, स्नो ट्रेन्च
रिसॉर्ट यांसारख्या हॉटेलांचा उपयोग कोविड बाधित
लोकांसाठी क्वारंटाइन सुविधा म्हणून के ला गेला. तिथे
त्यांना वैद्यकीय अधिकारी आणि आशा कार्यकर्त्या यांच्या
मदतीने नियमित वैद्यकीय तपासणीसह स्वास्थ्य सुविधाही
पुरविण्यात आल्या. क्वारंटाइन कालावधीचे योग्य प्रकारे
पूर्ण पालन होते आहे याची खातरजमा करण्यासाठी पोलीस
कर्मचारी दक्ष होते.
सामान्य जनतेला धोक्यांची आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची
माहिती देऊन जनजागृती स्वयंसहायता गट आणि महिला
मंडळे यांचा मास्क उत्पादन आणि वितरण यांत सहभाग
सप्टेंबर 2020

आपण कोविड-19 मध्ये योग्य असलेले पुढील वर्तन करूयाः

शारीरिक संपर्क येऊ न देता
अभिवादन करा

शारीरिक अंतर पाळा

पुनर्वापर करता येण्याजोगे फे स कव्हर
किं वा मुखपट्टी वापरा

2 गज की दूरी (6 फू ट)

डोळे, नाक आणि तोंड यांना स्पर्श
करणे टाळा

श्वसनसंस्थेच्या आरोग्याची काळजी
घ्या

वारंवार आणि पूर्णपणे हात
धुवा

तंबाखू, खैनी इ.चघळू नका किं वा
सार्वजनिक जागी थुंकू नका

वारंवार स्पर्श के ल्या जाणाऱ्या जागा
नियमितपणे स्वच्छ आणि निर्जंतुक
करा

अनावश्यक प्रवास टाळा

कोणाबाबतही भेदभाव करू नका

गर्दी टाळा- सुरक्षितता पाळा

पडताळणी न के लेली किं वा नकारात्मक
माहिती समाजमाध्यमांवर पसरवू नका

काही शंका असल्यास राष्ट्रीय टोल-फ्री
हेल्पलाइन 1075 वर किं वा राज्याच्या
हेल्पलाइनवर संपर्क साधा

कोणत्याही तणावात किं वा चिंतेत
असल्यास मनोसामाजिक आधार जरूर
घ्या

कोविड-19 ची माहिती विश्वसनीय
सूत्रांकडू न घ्या

सौजन्यः एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार

क्वारंटाइन व्यवस्था, धोक्यांबाबत स्पष्ट संवाद आणि लोकसहभाग,
वेगवान चाचण्या आणि संपर्कात येणाऱ्या लोकांचा शोध

एमएमपीएसच्या अंमलबजावणीद्वारे कोविड-19 विरोधात लढा आंध्र प्रदेश
- राज्य ग्रामीण विकास संस्था, आंध्र प्रदेश*

“स्वच्छता चळवळीला लोकांचा व्यापक पाठिंबा मिळाला आहे. ही चळवळ के वळ एक निर्धार ते एक यशोगाथा असा प्रवास करीत आहे.
एक अधिक स्वच्छ भारत निर्माण कऱण्यासाठी जनता पाठिंबा आणि योगदान देत आहे.”- नरेंद्र मोदी, भारताचे पंतप्रधान

को

विड-19 महामारीमुळे संपूर्ण जग
भयग्रस्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर,
भारत सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाने
राज्य सरकारांच्या निकट समन्वयातून विविध
उपक्रम सुरू के ले. टाळेबंदीचे उल्लंघन होऊ
नये आणि कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी
सामाजिक अंतराच्या नियमांचे काटेकोर पालन
व्हावे म्हणून राज्य तसेच जिल्हा प्रशासनाचा सातत्यपूर्ण सल्ला आणि
मार्गदर्शन सुरू आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने ‘मनम- मन परिशुब्रता’
नावाचा एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू के ला. पेडागडी ग्रामपंचायत,
चौडु वाडा ग्रामपंचायत आणि कारिवेणा ग्रामपंचायतीच्या
ग्रामसचिवालयातील कर्मचारी आणि गावातील स्वयंसेवक यांनी
ऋतुमानानुसार होणाऱ्या आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी गावातील
प्रत्येक रस्त्यावरील प्रत्येक घरी जाऊन स्वच्छतेच्या महत्त्वाविषयी
जनजागृती के ली.
1. पेडागडी ग्रामपंचायत
गाव/ ग्रामपंचायतीची ओळखः
पेडागडी ग्रामपंचायत विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील पेंडुर्थी
मंडलात असून, 543 घरे आणि सुमारे 2000 लोकसंख्येचे हे गाव
आहे. गावातील सगळी जनता भाजीपाला उत्पादन, मासेमारी आणि
रिक्षा व टॅक्सी यांसारख्या सेवाक्षेत्रावर अवलंबून आहे. या
ग्रामसंस्कृ तीच्या निमशहरी स्वरुपामुळे अधिकाधिक लोक आपल्या
उपजीविके साठी विशाखापट्टणम शहराकडे आकर्षित होतात. कोरोना
महामारीच्या परिस्थितीत, गावे, यु वा, विषेषतः महिला स्वयंसहायता
गटांच्या सदस्य, खासकरून हरितदूत, यांनी कोरोनाशी लढाईत
महत्त्वाची भूमिका बजाविली.

विशेष उपक्रम आणि नेतृत्वः
महामारीवर मात करण्यासाठी, आंध्रप्रदेश सरकारने माननीय
मुख्यमंत्री श्री. वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी गारू यांच्या सक्षम
मार्गदर्शनाखाली एमएमपीएस (मनम मन परिशुब्रता) हा प्रायोगिक प्रकल्प
एका मंडल किं वा ब्लॉकमधील दोन ग्रामपंचायतींमध्ये सुरू के ला. याचा
उद्देश गावात स्वच्छ आणि आरोग्यपूर्ण वातावरण ठेवणे हा होता.
एमएमपीएसचे मुख्य उद्दिष्ट गावातील लोकांमध्ये एक आशेचा
किरण जागविणे, त्यासाठी त्यांच्या समित्या स्थापन करून पाणी,
सांडपाणी आणि कचऱ्याच्या समस्या सोडविणे हे होते. या कामी मंडल
आणि गावपातळीवरील कार्यगटांची मदत झाली. यामध्ये एमपीडीओमंडल परिषद विकास अधिकारी, ईओआरडी- पर्यावरणीय आणि

घटक व्यक्तींचे प्रशिक्षण

*राज्य ग्रामीण विकास संस्था आंध्रप्रदेश यांच्याकडू न प्राप्त माहितीनुसार
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सुधारणांच्या उपाययोजना आणि समाजाचे योगदान
स्वच्छ भारत अभियान उपक्रमाप्रमाणे, आंध्र प्रदेशाने प्रतिष्ठेचा
असा प्रायोगिक प्रकल्प ‘मनम- मन परिशुब्रता’ 1320
ग्रामपंचायतींमध्ये सुरू के ला. यासाठी प्रत्येक मंडलातील दोन
ग्रामपंचायती निवडण्यात आल्या. त्यामध्ये पेंडुर्थी मंडलातील पेडागडी
ग्रामपंचायतीचीही निवड करण्यात आली.

एमएमपीएसबाबत जनजागृती फे री

जिल्हा नियोजन आढावा समितीने (डीपीआरसी) मंडलातील
पथकांना तसेच गावातील जल आणि स्वच्छता पथकांना जिल्हा
प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली लक्ष्यपूर्ती करण्यात पाठिंबा दिला.

आजीविकाजन्य श्वसनरोग नियंत्रण विभाग, पंचायती राज आणि
सर्व मंडलांमध्ये दोन कार्यगट स्थापन करण्यात आले आहेत.
आरडब्ल्यूएस या दोन्हींतील अभियांत्रिकी विभागातील कर्मचारी आणि एक एमपीडीओच्या नेतृत्वाखाली आणि दुसरा ईओआरडीच्या
इतर मंडल व गाव पातळीवरील कर्मचारी यांचा सहभाग होता.
नेतृत्वाखाली. मार्गदर्शन, गटारांच्या स्वच्छतेसारखे उपक्रम, गाळ
एमएमपीएसने सुरुवातीला फक्त घनकचरा व्यवस्थापनाचा काढणे, रस्त्यावर दिव्यांची सुविधा आणि पाण्याशी संबंधित समस्या
इ. बाबतींत गावपातळीवरील पथकांना अभियांत्रिकी, आरडब्ल्यूएस,
उपक्रम हाती घेण्याचे योजले होते. नंतर ओडीएफ आणि ओडीएफ
आणि इतर मंडल पातळीवरील कार्यकारी अधिकारी सहाय्य करत
प्लस यांसारखे घन आणि द्रवरूप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे
आहेत.
उपक्रमही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फे ज-2 अंतर्गत हाती घेण्यात
सहभागी घटकांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम
आले.
स्वयंसहायता गट, यु वा, पंचायती राज संस्थांचे प्रतिनिधी,
गावातील स्वयंसेवक, आणि घरांमधील कुटु ंबसदस्य अशा विविध
प्रत्येक घरी शौचालय बांधण्यापूर्वी लोक शौचविधीसाठी घटकांसाठी जिल्हा आणि मंडल कार्यगटाच्या मदतीने मार्गदर्शन आणि
उघड्यावर जात असत. पुरेशी जाणीव जागृती नसल्याने आणि इतर जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आले.
प्रतिगामी विचारसरणीमुळे लोक घरी स्वतंत्र स्वच्छ शौचालय
आंध्रप्रदेशात गावातील प्रत्येक पन्नास घरांसाठी एक याप्रमाणे
बांधण्यास उत्सुक नव्हते. स्वतंत्र स्वच्छ शौचालयांच्या बांधकामानंतरही
त्या त्या घरांमध्ये घरपोच सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वयंसेवक
उर्वरित 135 घरांमधील काही लोक उघड्यावर शौचविधीसाठी जात
नेमण्यात आले होते. स्वयंसेवकांसोबतच गावपातळीवरील10
असत.
सदस्यांचे हरितदूत आणि स्वयंसेवकांसोबत घनकचरा व्यवस्थापन
पुरेशा प्रमाणात सांडपाणी व्यवस्थापनाची सुविधा आणि शेडसंबंधी सभा घनकचरा व्यवस्थापन खड्ड्यांमध्ये वर्म रिलीज पाणी
काँक्रीटचे रस्ते नसल्यामुळे मलेरिया, डेंग्यू, विषमज्वर, आणि आणि स्वच्छताविषयक पथक तयार करण्यात आले. त्यामध्ये पंचायती
उपक्रमापूर्वीचे परिदृश्यः

हगवणीसारख्या इतर आजारांचा प्रादुर्भाव वाढला होता.
काही लोक आपल्या घराच्या समोर किं वा मागच्या बाजूला
कचरा टाकत. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शेड उभारल्यानंतर,
ओल्या आणि सुक्या अशा दोन्ही प्रकारच्या कचऱ्याच्या
व्यवस्थापनाबाबत वेगवेगळ्या घटकांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
त्यानंतरदेखील, काही लोकांची रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकण्याची
सवय कायम होती.
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घनकचरा व्यवस्थापन शेडसंबंधी हरितदूत आणि स्वयंसेवकांची सभा

करू लागले.
लोक घरीच कचऱ्याचे वर्गीकरण करत आहेत आणि तो
हरितदूतांमार्फ त गोळा के ला जातो आणि घनकचरा व्यवस्थापन
शेडमध्ये नेण्यात येतो.
ग्रामपंचायतींमध्ये एमएमपीएसच्या अंमलबजावणीमुळे
कोविड-19 बाधित रुग्णांची संख्या कमीत कमी (10 पेक्षा कमी)
आहे. त्यांपैकी बहुतांश लोक बाहेरून आलेले होते, आणि एक अपवाद
घनकचरा व्यवस्थापन खड्ड्यांमध्ये वर्म सोडणे
वगळता इतरांच्या चाचणीचा अहवाल नकारात्मक आल्याने त्यांना घरी
राज संस्थांचे प्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी आणि गावातून वयस्क लोक
सोडण्यात आले.
सहभागी होते.
डिसेंबर 2020 पर्यंत समित्या, स्वयंसहायता गट, स्वयंसेवक
मंडल कार्यदल पथकातील सदस्यांच्या देखरेखीखाली
आणि विशेषतः गावकरी यांच्या सहयोगातून गावाला हागणदारीमुक्त
गावपातळीवरील समितीने स्वयंसेवकांसह घरोघरी जाऊन वैयक्तिक
(ओडीएफ प्लस) म्हणून घोषित करण्यासाठी पेडागडी ग्रामपंचायत
स्वच्छतागृहांची देखभाल, ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण,
नियोजन करीत आहे.
घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे आणि इतर बाबतीत वैयक्तिक
स्तरावर आरोग्यपूर्ण वातावरण राखणे यासंबंधीची मोहीम हाती घेतली
सध्या चालू असलेले उपक्रम असेच सुरू ठेवून ओडीएफ
आहे, जेणेकरून डासांशी संबंधित आजार आणि कोविड महामारीचा प्लस उपक्रम टिकवून ठेवण्यासाठी पूर्ण गाव वचनबद्ध आहे.
सामना करता येईल.
आंध्र प्रदेश सरकारने ग्रामसचिवालय प्रणाली स्थापन के ली
घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्यासाठी, प्रत्येक घरातून आहे. येथे सर्व 10 ते 12 कार्यकारी सहाय्यक गावपातळीवर
दररोज 2 रुपये गोळा करण्याचे समितीने ठरवले. सर्व घरांमध्ये आता वेगवेगळ्या विभागांत काम करत आहेत आणि त्याद्वारे कोणत्याही
जागरुकता निर्माण झाली आहे. स्वच्छ आंध्र कॉर्पोरेशनने या सर्व विलंबाशिवाय किं वा कामाचा दिवस वाया न घालविता त्यांच्या
आयईसी आणि सक्षमीकरण उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य के ले.
समस्या गावातच सोडविल्या जात आहेत. सचिवालयम कर्मचारी,
घनकचरा व्यवस्थापन शेड आधीच बांधण्यात आली होती स्वयंसेवक आणि गावातील लोकांच्या मदतीने सध्याचे उपक्रम सुरू
आणि कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि व्हर्मी कम्पोस्ट तिथे करण्यात येत ठेवून डिसेंबर 2020 पर्यंत ओडीएफ प्लस दर्जा साध्य के ला जाईल.
आहे.
पेडागडी ग्रामपंचायतीने राबविलेल्या मनम मन परिशुब्रता
मंडल कार्यदल पथक, डीपीआरसी पथक, जिल्हा परिषदेचे (एमएमपीएस) या उपक्रमामुळे कोविड महामारीशी लढाईमध्ये या
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा पंचायत अधिकारी, पंचायती उपक्रमाची परिणामकारकता सिद्ध झाली. आंध्र प्रदेश सरकारने
राज आयु क्त आणि राज्य पातळीवरील स्वच्छ आंध्र कॉर्पोरेशनचे
व्यवस्थापकीय संचालक हे संपूर्ण उपक्रमाची रोजच्या रोज पाहणी
करीत आहेत.
गावातील कुटु ंबातील प्रत्येक सदस्याला स्वयंसेवकांनी तीन
मास्क वितरित के ले. हे मास्क राज्यसरकारने पुरविले होते.
उपक्रमानंतर/मुळे गावात/ समाजात घडू न आलेले प्रमुख परिणाम/
बदल
लोक बाहेर जाण्याऐवजी घरी असलेल्या शौचालयांचा वापर

हरितदूतांचा सत्कार
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पुरविलेल्या आणि स्वयंसेवकांनी वितरित के लेल्या मास्कचा वापर सर्व
लोक करीत आहेत. आंध्र प्रदेशात स्वयंसेवक प्रणाली आहे,
त्यांच्यामार्फ त पाच वेळा तापाच्या रुग्णांचे सर्वेक्षण करण्यात आले,
आणि लक्षणे असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेऊन
वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमार्फ त त्यांची चाचणी करण्यात आली आणि
गृहविलगीकरणाचा सल्ला देण्यात आला किं वा त्यांना कोविड काळजी

दक्षिणेला आणि पश्चिमेला चोडावरम मंडल आहे. चौडु वाडाजवळ
अनकपल्ले आणि विशाखापट्टणम ही शहरे आहेत.
चौडु वाडा हे भारतातील एक प्रेरणादायी गाव बनण्याच्या दिशेने
वाटचाल करीत आहे, आणि भविष्यात नक्कीच ते प्रेरणादायी गाव
बनेल.
जिल्ह्याच्या 34 मंडलांमध्ये 920 पंचायती आहेत. त्यांपैकी
68 पंचायतींची मनम-मन परिशुब्रता या प्रायोगिक प्रकव्पासाठी निवड
करण्यात आली आहे.

या पंचायतींच्या क्षेत्रातील रहिवाशांना प्रतिदिन 2 रुपये किं वा
महिना 60 रुपये इतकी रक्कम गावातील स्वयंसेवक आणि गावातील
वयस्कर व्यक्तींच्या नावे उघडलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यास
सांगितले जाते. हरितदूतांना स्वच्छताकार्यासाठी महिना 6000
रुपयांचे वेतन दिले जाते. या कोषाचा विनियोग स्वच्छता उपकरणे
ग्रामपंचायत (पेडागडी) येथील नागरिकांसाठी जनजागृती कार्यक्रम
आणि वाहनांच्या देखभालीसाठी के ला जातो. याबाबत लोकांमध्ये
कें द्रात पाठविण्यात आले. आवश्यक असल्यास त्यांना कोविड
जागरुकता निर्माण करण्याची जबाबदारी विभागीय अधिकारी, निवडक
उपचारासाठी निर्दिष्ट के लेल्या रुग्णालयांत पाठविण्यात आले. भारत
ग्रामसचिवालय अधिकारी आणि स्वयंसेवकांवर देण्यात आली आहे.
सरकारने वेळेवेळी दिलेल्या सामाजिक अंतराच्या सूचनांचे ते पालन
स्वच्छतेचा संबंध पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि मानवी मैला
करीत आहेत. आतापर्यंत, 8 रुग्णांची नोंद झाली आहे, आणि 8
कोविड रुग्णांपैकी 7 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले आहे आणि त्यांतील आणि सांडपाण्यावर पुरेशी प्रक्रिया आणि विल्हेवाट यांच्याशी संबंधित
5 गावाच्या बाहेरून आलेले होते. स्वयंसेवक, व्हीडब्ल्यूएससी सार्वजनिक आरोग्य परिस्थितीशी आहे. साबणाने हात धुणे हा जसा
सदस्य आणि हरितदूतांच्या मदतीने ओडीएफ प्लस दर्जा साध्य करता स्वच्छतेचा भाग आहे, तसाच मैला आणि मानव यांचा संपर्क टाळणे
हाही स्वच्छताकार्याचा एक भाग आहे. स्वच्छताविषयक प्रणालींचे
येईल आणि दीर्घकाळापर्यंत टिकविता येईल.
उद्दिष्ट, रोगांच्या प्रसारास, विशेषतः तोंडावाटे होणाऱ्या रोगजंतूंच्या
जिल्हा प्रशासन, मंडल परिषद विकास अधिकारी, विस्तार
संक्रमणास आळा घालणारे स्वच्छ पर्यावरण देणे हे आहे. उदाहरणार्थ,
अधिकारी यांनी ग्रामीण विकासातील अडथळे दूर करण्यात मदत के ली
डायरिया किं वा हगवण हे कुपोषणाचे मुख्य कारण असलेला आणि
आहे आणि ग्रामसचिवालयाच्या कर्मचाऱ्यांनीही एमएमपीएसचे उद्दिष्ट
मुलांची वाढ खु टण्याचे कारण असलेला आजार, पुरेशा स्वच्छतेने
साध्य करण्यात सक्रिय सहभाग घेतला आहे.
नियंत्रणात आणता येतो. स्वच्छतेचा स्तर कमी असणाऱ्या समाजांत
2. एमएमपीएस वर आधारित चौडु वाडा ग्रामपंचायतीतील जनजागृती असे इतरही रोग सहजपणे पसरतात.
कार्यक्रम
चौडु वाडा गावाचा परिचय
चौडु वाडा हे आंध्रप्रदेश राज्याच्या विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील
के . कोटापडू मंडलात असलेले एक गाव असून त्याची लोकसंख्या
8,251 आहे. हे आंध्र विभागात येते. विशाखापट्टणम या जिल्हा
मुख्यालयापासून ते 50 किमी अंतरावर वसले आहे.
त्याच्या उत्तरेला देवरापल्ली मंडल, पूर्वेला सब्बवारम मंडल,
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श्री. बुडी मुत्यला नायडू गारू, आमदार, यांच्या हस्ते एसडब्ल्यू पीसी शेडटे उद्घाटन

सामाजिक स्वच्छता ही वैयक्तिक आणि कौटु ंबिक
स्वच्छतेइतकीच महत्त्वाची आहे. स्वच्छतेचा अर्थ स्वच्छ आणि
सुरक्षित शौचालये वापरणे, पाण्याचे स्रोत स्वच्छ ठेवणे, आणि
डीएलपीओ यांच्यामार्फ त हरितदूतांचा सत्कार
कचऱ्याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावणे या मार्गांनी सार्वजनिक
स्वच्छता पाळणे असा आहे. अस्वच्छतेमुळे अनावश्यकरीत्या रोगांचा करार)वर आधारित, गावाच्या स्वच्छतेसाठी आणि कार्यदल पथके
नेमून अडचणींचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम हाती
मोठ्या प्रमाणात प्रसार होतो, आणि मृत्यूही ओढवू शकतो.
घेण्यात आले. बदलाची साक्ष म्हणून पुढे काही उदाहरणे दिली आहेतः
त्यामुळे, चौडु वाडामध्ये ग्रामपंचायत गावांमध्ये शौचालयांचा
सांडपाणी
वापर आणि आरोग्यविषयक उपाययोजना यांबाबत जनजागृती करीत अ.
आहे.
चौडु वाडा गावात सांडपाणी ही मुख्य समस्या होती.
सचिवालयमच्या अधिकाऱ्यांनी स्वच्छताविषयक प्रश्नांवर
तसेच पिण्याचे पाणी, वृक्षारोपण आणि पर्यावरणीय स्वच्छतेविषयीही
प्रबोधन के ले. याखेरीज, ग्रामपंचायतीत असलेल्या इतर अडचणीही
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने सोडविल्या गेल्या.

कार्यदलाच्या काही सदस्यांची गटारे स्वच्छ करण्याच्या कामी नेमणूक
करण्यात आली आणि एमएमपीएस उपक्रमाअंतर्गत जमा के लेल्या
रकमेतून काही उपकरणे खरेदी करण्यात आली. आता सांडपाण्याची
समस्या दूर झाली आणि आमच्या चौडु वाडा गावातील सांडपाणी
व्यवस्थापनात झालेला बदल या चित्रांमध्ये दिसतो आहे.

ब.

एमएमपीएस कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, हरित दूतांनी
दररोज रस्ते स्वच्छ करणे आणि आठवड्यातून एकदा गटारे स्वच्छ
करणे आणि अनावश्यक गंज काढू न टाकणे यांसारखी कामे के ली.

कचऱ्याची विल्हेवाट

पूर्वी आमच्या गावातील लोक कचरा सार्वजनिक जागी टाकत
असत. त्यामुळे गावातील लोकांना विविध रोगांचा सामना करावा
लागत होता. आता हरित दूतांमार्फ त कचरा गोळा के ला जातो आणि
घनकचरा व्यवस्थापन शेडमध्ये त्याची विल्हेवाट लावली जाते.
त्यामुळे गावात कुठेही कचरा दिसत नाही, आणि गोळा के लेल्या

सरकारने हरितदूतांना स्वच्छता उपकरणांचे संच आणि
रिक्शा दिल्या आणि ओला आणि सुका कचरा कसा गोळा करायचा
हे त्यांना समजावून सांगण्यात आले.
एमएमपीएस कार्यक्रमाचे परिणामः
चौडु वाडा ग्रामपंचायतीमध्ये, एमएमपीएस (सामंजस्य

कोविड-19 बाधित रुग्णाला कोविड कें द्रात हलविताना

ग्रामोदय संकल्प
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कचऱ्याचे कम्पोस्ट खतात रुपांतर होते.
कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी हाती घेतलेले उपक्रमः
चौडु वाडा पंचायत स्तरावर अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले.
उत्कृष्ट उपक्रमांचे उदाहरण म्हणून इतरांनाही त्यांचे अनुकरण करता
येऊ शकते. त्यांपैकी काही असे आहेतगावातील लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे
सर्वत्र पोस्टर्स लावून लोकांना मूलभूत स्तरावरची माहिती
दिली गेली. नियमित स्वच्छता उपक्रम राबविण्यात आले, चौडु वाडा
ग्रामपंचायतीतील आणि के कोटापडू मंडलातील रस्त्यांवर ब्लीचिंग वाटचाल करीत आहे आणि भारतातील प्रेरणादायी गाव बनू पाहात
पावडर आणि सोडियम हायपोक्लोराइटचे फवारे मारण्यात आले.
आहे.
ग्रामपंचायत स्वयंसेवकांनी नागरिकांना चेहऱ्यावरील मास्क
(मुखपट्ट्या) वितरित के ले. गावकऱ्यांना आपले डोळे, नाक आणि
तोंडाला स्पर्श न करण्यास, वारंवार साबणाने हात धुण्यास आणि
वैयक्तिक अंतर पाळण्यास सांगण्यात आले. गावातील जे लोक
कोविड-19 बाधित झाले, त्यांना सुरक्षितपणे 108 रुग्णवाहिके तून
कोविड कें द्रात हलविण्यात आले आणि मग प्रतिबंधित क्षेत्राची पूर्ण
स्वच्छता करण्यात आली.

लोकसंख्याः

कारिवेणा हे आंध्र प्रदेशाच्या कुरनूल जिल्ह्यातील आत्मकुर
मंडलात वसलेले गाव आहे. जिल्हा मुख्यालय असलेल्या कुरनूलपासून
ते पश्चिमेला 60 किमी अंतरावर आहे. त्याच्या उत्तरेला आत्मकुर
मंडल, पूर्वेला आणि दक्षिणेला पंपुलापाडु मंडल आणि पश्चिमेला
कोथापल्ली मंडल आहे. नरसीपट्टणम, नंद्याल आणि कुरनूल ही
कारिवेणाच्या जवळ असलेली शहरे आहेत. कारिवेणा गाव प्रगतीची

या पंचायतक्षेत्रात राहणाऱ्या कुटु ंबांकडू न दररोज 2 रुपयांप्रमाणे
रक्कम जमा करण्यात येते. गावातील स्वयंसेवक आणि वयस्क
लोकांच्या नावे उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये प्रतिमहिना 60 रुपये जमा
करण्यात येतात. हरितदूतांना स्वच्छताकार्यासाठी महिना 6000
रुपयांचे वेतन दिले जाते. या कोषाचा विनियोग स्वच्छता उपकरणे
आणि वाहनांच्या देखभालीसाठी के ला जातो. याबाबत लोकांमध्ये

तेलुगू ही कारिवेणा येथील स्थानिक भाषा आहे. कारिवेणा
गावाची एकू ण लोकसंख्या 4897 आहे आणि तिथे 1230 घरे
आहेत. महिलांची लोकसंख्या 50.54%. आहे. गावात साक्षरतेचा
दर 64.82%. आणि महिला साक्षरतेचा दर 54.02%.

कु रनूल जिल्ह्यात 54 मंडलांमध्ये 921 पंचायती आहेत.
3. कारिवेणा ग्रामपंचायतीत एमएमपीएसवर आधारित जनजागृती त्यांपैकी मनम- मन परिशुब्रता या प्रायोगिक प्रकल्पासाठी 108
पंचायतींची निवड करण्यात आली.
कार्यक्रम
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जागरुकता निर्माण करण्याची जबाबदारी विभागीय अधिकारी, निवडक
ग्रामसचिवालय अधिकारी आणि स्वयंसेवकांवर देण्यात आली आहे.
वर उल्लेख के लेल्या दोन गावांप्रमाणे, कारिवेणामधील
सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेच्या संदर्भातील स्वच्छता म्हणजे पिण्याचे
स्वच्छ पाणी आणि मानवी मैलाची सुरक्षित विल्हेवाट. मनम- मन
परिशुब्रता कार्यक्रमातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार गावकऱ्यांनी
स्वच्छतेकडे पूर्ण लक्ष दिले. कोरोना आणि इतर रोगांचा प्रसार
रोखण्यासाठी पर्यावरण स्वच्छ ठेवणे तसेच साबणाने हात धुणे
यांविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी गावकऱ्यांनी प्रयत्न के ले.
कारिवेणा ग्रामपंचायतीमध्ये, वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच सार्वजनिक
स्वच्छताही दिसून आली. या अंतर्गत, जलस्रोतांची स्वच्छता आणि वितरण के ले आणि गावकऱ्यांना आपले डोळे, नाक व तोंड यांना स्पर्श
घनकचऱ्याची विल्हेवाट यांसाठी विशेष योजना आखल्या आणि करू नये, वारंवार साबणाने हात धुवावेत आणि वैयक्तिक अंतर
राबविल्या गेल्या.
पाळावे असे सांगितले. आमच्या गावातील काही धर्मादाय संस्था
वरील चित्रात, परिसर स्वच्छ करण्याबाबत आणि गावाला आणि स्थानिक अधिकारी मास्क शिवतात व गावकऱ्यांना मास्कचे
ओडीएफ प्लस बनविण्यासाठी शौचालयांचा वापर करण्याबाबत मोफत वितरण करतात.
सचिवालये लोकांचे प्रबोधन करीत आहेत.

क) कारिवेणा सचिवालयमचे कर्मचारी आत्मकुर मंडलाच्या
कारिवेणा पंचायत स्तरावर अनेक उपक्रम राबविण्यात आले, कारिवेणा गावात मोफत शिधावाटप करीत आहेत.
त्यांचे उत्कृष्ट उपक्रम म्हणून इतरांनाही अनुकरण करता येऊ शकते.
ड) सचिवालयमचे आरोग्य पथक सातत्याने गावकऱ्यांच्या
त्यांतील काही पुढीलप्रमाणेः
आरोग्यावर देखरेख ठेवीत आहे. क्षयरोग, कु ष्ठरोग आणि अंधत्व
अ) गावातील लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी
समाजमाध्यमांवर व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा उपयोग करण्यात आला आहे.
सर्वत्र पोस्टर्स लावून मूलभूत स्तरावरील माहिती लोकांना दिली जात
आहे. नियमितपणे स्वच्छतेचे काम के ले जात आहे, रस्त्यांवर ब्लीचिंग
आणि सोडियम हायपोक्लोराइट फवारले जात आहे.

यांसारख्या विविध आजारांशी लढण्यात ते अतिशय सक्रिय आहेत.
लहान मुलांची प्रतिकारक्षमता वाढविण्यासाठी आणि इतर हंगामी
आजार टाळण्यासाठी त्यांनी अनेक आवश्यक पावले उचलली होती.
गावातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत आता गावकरी अतिशय समाधानी
आहेत, कारण त्यांना लवकरात लवकर उपचार मिळत आहेत.

ब) ग्रामपंचायत स्वयंसेवकांनी नागरिकांना मुखपट्ट्यांचे निष्कर्षः
माननीय मुख्यमंत्री श्री. वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी गारू यांनी
सुरू के लेल्या एमएमपीएस कार्यक्रमामुळे गावे स्वच्छ आणि हिरवीगार
राहात आहेत. यामुळे गावांतील जीवन निरोगी राहात आहे. कोविड19 परिस्थितीत हा कार्यक्रम फारच उपयु क्त ठरला. उर्वरित गावांच्या
तुलनेत कमी संख्येने कोरोनाबाधित रुग्ण सापडण्याचे एक महत्त्वाचे
कारण म्हणजे हा कार्यक्रम. शेवटी, ही अखंड चालणारी प्रक्रिया आहे.
लोकांमध्ये जागृती घडवून आणण्यासाठी हा एक चांगला उपक्रम आहे.

“सुरक्षा को हम देते मान,
करके कोविड सैनिकों का सम्मान”
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कोरोनाशी लढ्यात सरपंचांचे सबलीकरण- ओदिशाने दाखवली वाट
- राज्य ग्रामीण विकास संस्था, ओदिशा*

“अच्छी सेहत और साफ सफाई, करें कोरोना से जमकर लडाई”

स

ध्याच्या काळात, पूर्ण जग कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी
कठोर संघर्ष करत असताना, भारत देश, गावांपासून ते राष्ट्रीय
राजधानीपर्यंत, या परिस्थितीतील गंभीर गरजांना प्रतिसाद देण्यासाठी
पूर्णपणे सज्ज आहे. ओदिशामधील ग्रामीण जनता कोरोनाशी
लढण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून मोठीच लवचिकता
आणि दृढता दाखवत आहे. या दिशेने, कोविड महामारीशी लढण्यासाठी
तसेच आपापल्या गावांमध्ये क्वारंटाइन लागू करण्यासाठी ओदिशा
राज्याने ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिले
आहेत. आपत्ती निवारण कायदा 2005च्या विभाग 51आणि
महामारी कायदा 1897 अंतर्गत घेतलेला या निर्णयाने ओदिशा
कोविड-19 नियमावली 2020 सोबत ग्रामपंचायतींची भूमिका स्पष्ट
के ली आहे. चार ग्रामपंचायतींची यशोगाथा- ओदिशा राज्याच्या गंजम
जिल्ह्यातील नंदिका, तिहडी भद्रकमधील भाटपाडा, देवघर जिल्ह्यातील
नौलीपाडा आणि बालासोर जिवल्ह्यातील पाखर या ग्रामपंचायती
कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाचे व्यवस्थापन
त्यांनी कसे के ले, हे सांगत आहेत.

सरपंच श्रीमती लिलिमा प्रधान यांनी गावकऱ्यांसह कोविड-19 ला
रोखण्यासाठी खबरदारीचे उपाय योजण्यास सुरुवात के ली. सामाजिक
अंतराचे पालन करीत ते गावातून गटागटांनी फिरले आणि लोकांना
लक्षणांविषयी जागरूक करून सुरक्षित राहण्याच्या उपाययोजना
सांगितल्या. पत्रके आणि भित्तिचित्रे यांसारख्या आयईसी साहित्याचा
वापर करून, बाहेरून येणाऱ्या लोकांना 104 क्रमांकावर फोन करून
तत्काळ नोंदणी करण्याविषयी पुरेशी माहिती देण्यात आली.

राज्य सरकारच्या निर्देशांचे पालन करीत, पीडीएस अंतर्गत
845 लाभार्थ्यांना अग्रिम शिधा पुरविण्यात आला. त्याचप्रमाणे,
या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या सुमारे 3812 इतकी आहे. 185 ज्येष्ठ नागरिकांना आणि 86 विधवांना 4 महिन्यांचे अग्रिम
ज्याक्षणी कोरोना महामारीचा प्रसार होण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासून निवृत्तिवेतन देण्यात आले आहे. पीडीएस आणि निवृत्तिवेतन
1.

नंदिका ग्रामपंचायत

* राज्य ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्थान, ओदिशा सरकार यांच्याकडू न प्राप्त आणि साद के लेल्या माहितीनुसार
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सप्टेंबर 2020

वितरणाच्या प्रक्रियेत ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वत्र
सामाजिक अंतराच्या नियमांचे काटेकोर पालन
करण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायतीमध्ये दोन तात्पुरती वैद्यकीय
कें द्रे उभारण्यात आली. त्यांत 136 खाटांची
उपलब्धता होती आणि तिथे राज्याबाहेरून आलेल्या
116 जणांना क्वारंटाइन करण्यात आले होते.
तात्पुरत्या वैद्यकीय कें द्रातील व्यक्तींच्या उपयोगासाठी 12 शौचालये
उभारण्यात आली होती, तसेच पिण्याचे पाणी, साबण आणि सॅनिटायझर
यांची पुरेशी व्यवस्थाही करण्यात आली होती. गुणवत्ता आणि
स्वच्छतेच्या मानकांचा विचार करून पंचायत योग्य प्रकारे भोजनाच्या
वितरणाची व्यवस्था ठेवत आहे. शालेय शिक्षक, अंगणवाडी सेविका,
एएनएम, पंचायतीचे कार्यकारी अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक आणि
सरपंच यांच्यासह शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या तात्पुरत्या वैद्यकीय
कें द्रांच्या नियमित व्यवस्थेची जबाबदारी घेतली आहे.
सप्टेंबर 2020 पर्यंत, 426 व्यक्तींनी ओदिशामध्ये
परतल्यावर क्वारंटाइन सुविधेमध्ये नोंदणी के ली आहे.
येथे असलेल्या व्यक्तींना मनोरंजनाच्या सुविधा पुरविण्यासाठी
लोकसंगीत, भजन संकीर्तन, आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे
आयोजन के ले जाते. यामध्ये गटातील कलागुण असलेल्या व्यक्ती
सहभागी होतात. क्वारंटाइन कें द्रातील काही रहिवाशांनी आपल्यातील
कलेला वाव देऊन कलात्मकरीत्या भित्तिचित्रे रंगविली आहेत, त्यांमुळे
वातावरणात एक नवीन ऊर्जा भरून राहिली आहे.
सरपंचांची वचनबद्धता, उत्साह आणि प्रयत्न आणि नंदिका
ग्रामपंचायतीतील गावकऱ्यांच्या प्रयत्नांची ब्लॉक आणि जिल्हा
प्रशासनाकडू न प्रशंसा के ली जात आहे. यावरून, कोविड-१९ चा
प्रसार रोखण्यासाठी ग्रामपंचायतींना आघाडीचे योद्धे बनविण्याच्या

राज्यशासनाच्या निर्णयाची योग्यता सिद्ध होते.
2. भाटपाडा ग्रामपंचायतः महामारी व्यवस्थापनात
महिला सरपंचांची निर्णायक भूमिका, तिहडी, भद्रक
ओदिशा सरकारने कोविड-19 शी
लढाईतील उपाययोजनांच्या सुरळीत कार्यान्वयनासाठी
ज्या उद्देशाने ग्रामपंचायतींचे पायाभूत स्तरावरील
समन्वय कें द्र म्हणून सशक्तीकरण करण्याचा निर्णय घेतला, त्याची
उत्तम अंमलबजावणी भाटपाडा ग्रामपंचायतीत झालेली दिसते. प्रत्येक
सरपंचांना जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार देण्यात आले होते,
परंतु त्यांपैकी काहींनी हे वास्तवात उतरवणे साध्य के ले. भद्रक
जिल्ह्यातील तिहडी पंचायत समितीमध्ये येणाऱ्या भाटपाडा
ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच श्रीमती स्वर्णमयी जेना यांच्या बाबतीत
हे स्पष्टपणे दिसून येते.
महामारीच्या धोक्याविषयीची बातमी तिहडी येथे पोचताच,
पंचायत समितीने त्याविषयी जनजागृतीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू के ले,
आणि त्यासाठी ब्लॉक स्तरावर दरवर्षी साजरा के ल्या जाणाऱ्या ‘तिहडी
महोत्सवाचा’ व्यासपीठ म्हणून उपयोग करून लोकांना परिस्थितीचे
गांभीर्य आणि सामाजिक अंतर आणि ठराविक वेळाने नियमितपणे
वारंवार हात धुण्याची सवय यांसारख्या तातडीच्या उपायांविषयी
लोकांना जागरूक बनविले. सरपंच श्रीमती जेना यांनी तातडीची बैठक
बोलविली. त्यात नायब सरपंच, सर्व 23 वॉर्डांमधील सदस्य, पंचायत
समिती सदस्य यांसारखे पंचायती राज संस्थांचे निर्वाचित प्रतिनिधी
आणि पंचायत कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण रोजगार सहायक,
अंगणवाडी कर्मचारी, आशा आणि एएनएमसारखे आरोग्य सेवक इ.
महत्त्वाचे कर्मचारी उपस्थित होते. लोकांना स्वच्छता, वैयक्तिक
स्वच्छचा आणि संसर्ग टाळण्यासाठी सुरक्षित अंतर यांसारख्या मूलभूत
उपायांची गरज समजावून देण्यासाठी जनजागृती उपाययोजना करणे
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आवश्यक आहे, असा निर्धार एकमताने करण्यात आला. सार्वजनिक
उद्घोषणा प्रणाली तसेच निर्वाचित प्रतिनिधींनी आणि अधिकाऱ्यांनी
घरोघरी जाऊन के लेले उद्बोधन यांद्वारे, ग्रामपंचायतीतील कानाकोपऱ्यांत
रोगाच्या प्रसाराच्या संकटाशी लढण्यासाठी यु द्धपातळीवर एक मोहीम
राबविण्यात आली.
वेगाने पसरणारा संसर्ग रोखण्यासाठी अतिशय काटेकोरपणे
सुरक्षिततेचे उपाय करण्यात सरपंचांनी कोणतीही कसूर ठेवली नाही.
सर्व कार्यालये, आरोग्य कें द्रे, आणि आस्थापना, तसेच सर्व
गल्लीबोळांची संपूर्ण स्वच्छता करण्यात आली. गर्दी टाळण्यासाठी,
खांकी भाजीबाजार व मासे- मटण बाजार सरपंचांच्या देखरेखीखाली
तातडीने काली पडिया येथे हलविण्यात आला. एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम
म्हणजे, यु वा मंचांच्या सदस्यांनी, पात्र लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे
अग्रिम निवृत्तिवेतन त्यांना घरपोच देण्यात पंचायत कार्यकारी अधिकारी
आणि ग्रामीण रोजगार अधिकारी यांना मदत के ली. त्याचप्रमाणे, तीन
महिन्यांचा अग्रिम शिधा आणि 1000 रुपयांचे अन्नसुरक्षा सहाय्य
शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात आले, आणि यावेळी बॅरिके ड्सच्या

सहाय्याने सामाजिक अंतर पाळले जाईल याचीही खबरदारी घेण्यात
आली. एक मानवतापूर्ण कृ ती म्हणून, सरकारच्या सूचनांनुसार, सुमारे
तीस ते नव्वद निराधार व्यक्तींना आणि ओदिशाबाहेरून आलेल्या
आणि टाळेबंदीच्या काळात अडचणीत सापडलेल्या स्थलांतरित
कामगारांना श्यामकाली आणि सुभद्रा स्वयंसहायता गटांनी बनविलेले
मोफत भोजन पुरविण्यात आले.
ग्रामपंचायतीमार्फ त, खांकी हाट येथील सीआरएफ हायस्कू ल
आणि यूजीएमई स्कू ल येथे 172 खाटांची सुविधा असलेली दोन
तात्पुरती वैद्यकीय शिबिरे (क्वारंटाइन कें द्रे) उभारण्यात आली.
सरपंच श्रीमती स्वर्णमयी जेना आणि त्यांच्या पथकाने सर्व
मूलभूत सुविधा उदा. गाद्या, उशा, बेडशीट, हॅण्डवॉश बेसिन, वॉटर
प्युरिफायर, आणि गीझर तसेच द्रव हॅण्डवॉश, ब्लीचिंग पावडर इ.
उपलब्ध होतील हे पाहिले. तात्पुरत्या वैद्यकीय कें द्रांमध्ये चोवीस तास
विद्युतपुरवठा आणि योग्य प्रकाशयोजनेच्या सोयी असतील यावर
वेळोवेळी देखरेख ठेवली जात होती. पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश,
तेलंगण, के रळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांतून
आलेल्या 154 स्थलांतरितांना येथे निर्धारित काळासाठी क्वारंटाइन
करण्यात आले होते. दिवसात तीन वेळा शौचालयांची स्वच्छता करून
तसेच स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करून स्वच्छता पाळली
जात होती. ग्रामपंचायतीने टीएमसीमधील रहिवाशांची काळजी घेणाऱ्या
कर्मचाऱ्यांना 10 वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे (पीपीई किट) संंचही
पुरविले.
सर्वांत महत्त्वाचे, सरपंचांनी त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा
खऱ्या अर्थाने उपयोग के ला. ग्रामपंचायत क्षेत्रात तीन कोरोनाबाधित
रुग्ण सापडल्यावर, श्रीमती जेना यांनी त्यांना देण्यात आलेले
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जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार वापरून
वॉर्ड क्र. 20 आणि 21 मध्ये 48 तासांच्या टाळेबंदीची तत्काळ
घोषणा के ली. त्याचप्रमाणे, सीआरएफ हायस्कू लमधील टीएमसीमध्ये
चित्रित झालेले तिथल्या सात व्यक्तींचे टिकटॉक व्हिडिओ व्हायरल
झाल्यावर, सरपंचांनी तिहडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल के ली
आणि त्या व्यक्तींना, ओदिशा सरकारने जारी के लेल्या टीएमसी
व्यवस्थापनासाठीच्या कोविड-19 बाबत मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन
66 गरीब, आजारी, गरजू आणि निराधार व्यक्तींना ग्रामपंचायतीतर्फे 01.04.2020 पासून
करणाऱ्या या गैरवर्तनासाठी ग्रामपंचायतीकडू न प्रत्येकी 5000 17.05.2020 पर्यंत दोन वेळचे गरम भोजन दिले गेले. यांपैकी 52 जण हे येथे अडकलेले
रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. एका महिला सरपंचाने योग्य वेळी पश्चिम बंगाल (46), झारखंड (2) आणि बिहार (4) या राज्यांतील स्थलांतरित कामगार होते.
उचललेल्या या धाडसी पावलांची जागरुक नागरिक तसेच ब्लॉक
गरीब आणि असहाय्य लोकांच्या गरजांचा विचार करून
प्रशासनाकडू न प्रशंसा होत आहे. राज्यशासनाने कोरोना महामारीविरुद्ध
लढाईत सरपंचांचे आघाडीचे योद्धा म्हणून सक्षमीकरण करण्याचा ग्रामपंचायतीने सर्व मानवतावादी उपक्रम हाती घेतले. त्याच वेळी,
पंचायतीने सामाजिक अंतर पाळणे, तात्पुरती वैद्यकीय शिबिरे उभारणे,
निर्णय योग्य असल्याचे सिद्ध करण्यात हा मैलाचा दगड ठरेल.
आणि उपजीविके ची साधने निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांची ग्रामपंचायतीत
3. नौलीपाडा ग्रामपंचायतीतील कोविड-19 व्यवस्थापन
अंमलबजावणी करणे यांसाठीही प्रयत्न के ले.
नौलीपाडा ग्रामपंचायत ही ओदिशाच्या देवगढ राज्यातील
रियामल पंचायत समितीत येणाऱ्या 26 ग्रामपंचायतींपैकी एक आहे.
या ग्रामपंचायतीत 18 राजस्व गावे असून ती 14 वॉर्डांमध्ये
विभागलेली आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार, ग्रामपंचायतीतील
एकू ण लोकसंख्या 6,356 असून त्यांत 3,165 स्त्रिया आणि
3,191 पुरुष आहेत.

सार्वजनिक उद्घाेषणांद्वारे आयईसी उपक्रम हाती घेण्यात आले
आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये, सामाजिक अंतर आणि मास्कचा वापर
यांद्वारे कोरोना रोगाचा प्रसार टाळण्यासाठी जागरुकता निर्माण करण्यात
आली. ग्रामपंचायतीतील आठवडा बाजार अधिक मोठ्या जागी
हलविण्यात आला आणि विक्रे त्यांना एकमेकांमध्ये 10 फू ट अंतर
ठेवून जागा नेमून देण्यात आल्या. राज्याच्या इतर जिल्ह्यांतून येणाऱ्या
कोविड-19 परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या लोकांना 15 दिवसांसाठी घरीच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला.
प्रभावी व्यवस्थापनासाठी, ग्रामपंचायतीची एक विशेष बैठक क्वारंटाइनविषयक सूचना अशा घरांच्या समोर चिकटविण्यात आल्या,
बोलाविण्यात आली. 16.03.2020 रोजी ग्रामपंचायतीत ही बैठक जेणेकरून गृहविलगीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.
सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, आणि त्यासाठी सर्व वॉर्ड
लोकांच्या अन्नसुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी, पीडीएस अंतर्गत
सदस्य, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, आणि इतर सामाजिक राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत 1,456 आणि राज्य अन्नसुरक्षा
संस्थांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. सर्व सदस्यांना महामारीच्या योजनेअंतर्गत 11 कार्डधारकांना 3 महिन्यांसाठी (एप्रिल, मे, जून
परिस्थितीची कल्पना देण्यात आली आणि रोगप्रसाराला आळा 2020) 1 रु. किलो दराने तांदळ
ू आणि गहू यांचे वाटप करण्यात
घालण्यासाठी काय करावे व काय करू नये, हे त्यांना समजावून आले. याबरोबरच, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि
देण्यात आले.
राज्याच्या योजनेअंतर्गत सदर लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांसाठी
प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह 5 किलो तांदळ
ू मोफत देण्यात आला. याखेरीज
ग्रामपंचायच क्षेत्रातील सर्व शिधापत्राकाधारकांना 1000 रुपयांचे रोख
अर्थसहाय्य घरपोच देण्यात आले.
वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आणि निराधार यांची दुर्बलता लक्षात
घेऊन, अशा 820 व्यक्तींना 4 महिन्यांचे (एप्रिल, मे, जून, जुलै
2020) आगाऊ निवृत्तिवेतन मार्च 2020 मध्ये घरपोच देण्यात
ग्रामोदय संकल्प
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चौकटीवर देखरेख ठेवण्यासाठी गावपातळीवरील समित्या नेमण्यात
आल्या.
राज्याबाहेरून आलेल्या 79 आणि परदेशातून आलेल्या 3
लोकांना विलगीकरणात ठेवले गेले. आशा, एएनएम यांनी त्यांचे
आरोग्य विषयक तपशील, त्यांना असेलला धोका आणि त्यांचे आरोग्य
याची नोंद घेतली. पंचायतीच्या कोषातून मोठ्या संख्येने खरेदी
करण्यात आलेल्या मुखपट्ट्या गरीब असंघटित कामगारांमध्ये वितरित
करण्यात आल्या. स्थानिक सरपंचांनी, कें द्र/राज्य सरकारकडू न
मिळालेल्या वित्तीय सहाय्यातून आरोग्यशिबिर आयोजित करण्याची
परवानगी मिळावी म्हणून जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना विनंती के ली.
आले.
4. पाखर ग्रामपंचायत, जिल्हा बालासोर

10 खाटांचे तात्पुरते वैद्यकीय कें द्र श्यामसुंदर हायस्कू ल येथे
तयार ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून रेफरल सुविधेसह आवश्यक
आरोग्य सुविधा पुरवता येतील. वॉटर प्युरिफायर, साबण, हॅण्डवॉश,
आणि इन्व्हर्टर इ. ची खरेदी के ली गेली आणि या गोष्टी तेथील लोकांच्या
उपयोगासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या.13 स्थलांतरित कामगार
आणि गावातील दारिद्र्यरेषेवरील 17 रहिवाशांना भोजन पुरविण्यात
आले.

ओरिसा राज्यात कोविड-19 चा समुदायातील प्रसार
रोखण्यासाठी कामकाजाची रुपरेषा ठरविण्याच्या आणि मार्गदर्शक
सूचनांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने स्थानिक ग्रामपंचायतींचा
सकारात्मक सहभाग सुरू राहिला आहे. यामध्ये बाधित किं वा संशयित
रुग्णांच्या उपचाराचाही समावेश आहे. बालासोर जिल्ह्यातील पाखर
अंगणवाडी सेविकांनी घरोघरी भेट देऊन लोकांमध्ये जागरुकता
ग्रामपंचायतीने सुरू के लेले उपक्रम कौतुकास्पद आहेत. विशेषतः
कोलकाता येथून गावात परत येणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांची संख्या निर्माण के ली आणि त्यांना कोविड-19 च्या लक्षणांविषयी शिक्षण
प्रचंड होती. त्यामुळे महामारीचा समुदायातील प्रसार रोखण्यासाठी दिले.सरकारी आदेशानुसार, 1581 शिधापत्रिकाधारकांना अन्नसुरक्षा
भत्ता म्हणून 1000 रुपयांचे रोख अर्थसहाय्य करण्यात आले.
पंचायत स्तरावरील चिंतेत भर पडली होती.
मात्र, यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा आणि प्रशंसनीय प्रयत्न
"प्रतिबंध हा संरक्षणाचा सर्वोत्तम उपाय आहे" या संदेशानुसार
म्हणजे घराघरांतून मदत एकत्र के ली गेली आणि महामारीच्या
पंचायत स्तरावर कृ ती करण्यात आली. टाळेबंदीचे संपूर्ण पालन
व्यवस्थापनात सामाजिक योगदान म्हणून, तसेच एक मानवतापूर्ण
करण्याला ग्रामपंचायत स्तरावर स्थानिक लोकांकडू न चांगला पाठिंबा
प्रयत्न म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीला 23,000 रुपयांची मदत
मिळाला.
करण्यात आली.
गावातील लोकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन आणि नेतृत्व करून
सामाजिक विलगीकरण पाळू न सामुदायिक प्रसार रोखण्याचे प्रयत्न
के ले आणि टाळेबंदीच्या मार्गदर्शक सूचना अमलात आणल्या.
लोकांच्या आगमन- निर्गमनावर काटेकोर लक्ष ठेवण्यात आले. बाधित
प्रदेशांतून विशेषतः भुबनेश्वर येथून परतणाऱ्या लोकांना गावात प्रवेश
नाकारण्यात आला. आणीबाणीच्या कामासाठी किं वा अत्यावश्यक
वस्तूंच्या खरेदीसाठी बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येकाला हात व पाय योग्य
प्रकारे साबणाने धुणे अनिवार्य होते. या काळात भुबनेश्वरहून परतणाऱ्या
“खु द रहें सुरक्षित,
लोकांसाठी पंचायतीने 14 दिवसांचे अनिवार्य विलगीकरण लागू के ले.
दसू रों को रखें सुरक्षित”
अशा प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या
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गटातील दीदींनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी
सुरक्षा कवच (पीपीई किट) तयार के ले
- आलोक वर्मा*

“मास्कबद्दलचे आकलनही बदलू पाहात आहे. मास्क हे आता सभ्य समाजाचे प्रतीक बनेल.”

- नरेंद्र मोदी, भारताचे पंतप्रधान

ल

खीमपुर खेरी हा नेपाळ सीमेलगत असलेला उत्तर प्रदेशातील
जिल्हा असून त्याचे मुख्यालय लखीमपुर शहरात आहे.
डोंगराच्या पायथ्याशी असल्याने, या जिल्ह्यात हिरवाई आणि नैसर्गिक
सौंदर्य विपुल आहे. त्याच्या सभोवती अनेक नद्या आहेत. दुधवा राष्ट्रीय
उद्यान (उत्तर प्रदेशातील एकमेव राष्ट्रीय उद्यान) हे इथले प्रसिद्ध
पर्यटनस्थळ आहे, आणि हा जिल्हा यासाठी प्रसिद्ध आहे. दुर्मिळ
आणि जवळजवळ नामशेष झालेल्या प्राण्यांच्या अनेक जातींचा- उदा.
वाघ, चित्ता, दलदली हरीण,हिसपिड हेअर म्हणजे आसामी ससा,
बंगाली फ्लोरिकन, इ.- हा अधिवास आहे.
लखीमपुर खेरी येथील कारागिरी प्रामुख्याने हस्तकलांवर
आधारित आहे, आणि जिल्ह्यातील थारू जमातीच्या लोकांनी पारंपरिक
कारागिरी जिवंत ठेवली आहे. या हस्तकलांमधील उत्पादने राज्याच्या
वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आणि राष्ट्रीय पातळीवरही पुरविली जातात.
या कारागिरीतून, वस्त्रे, ओतकाम आणि कठीण सामग्री, कागद,
वनस्पतीजन्य फायबरयांतील या कारागिरांची सृजनशीलता आणि
डिझायनिंग क्षमता दिसून येते.

योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन (डीएवाय-एनआरएलएम)
अंतर्गत, पुढे येऊन संरक्षक उपकरणे तयार करण्याची जबाबदारी घेतली
आणि मोठ्या बहुराष्ट्रीय कं पन्या रुग्णालयांना ज्यांचा 2000 रुपयांना
पुरवठा करीत होत्या, ते के वळ 500 रुपयांत उपलब्ध करून दिले.
या परिस्थतीची तातडी बघता, संरक्षक उपकरणांच्या संचांच्या
उत्पादनाचे काम यु द्धपातळीवर हाती घेण्यात आले. प्रमुख विकास
संरक्षक उपकरणांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी, जनपथ अधिकारी श्री. अरविंद सिंग आणि गटविकास अधिकारी आलोक वर्मा
लखीमपुर खिरी स्वयंसहायता गटातील महिलांनी, दीनदयाळ अंत्योदय यांनी त्याला ऑपरेशन कवच असे नाव दिले. लखीमपुर विकासगटातील

*गटविकास अधिकारी, जिल्हा लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश.
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३० महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट
सदस्यांची, त्यांच्या शिवणकौशल्याच्या
आधारे निवड करण्यात आली, आणि त्यांना
ज्या प्रकारचे संरक्षक उपकरण संच शिवायचे
होते, त्याचा एक नमुना पुरविण्यात आला.
पुरविण्यात आलेल्या नमुन्याप्रमाणे
या कु शल महिलांना संरक्षक उपकरण संच
तयार करताना पाहणे हे हृद्य होते. महिला
स्वयंसहाय्यता सदस्यांनी तयार के लेले
संरक्षक उपकरणांचे संच जिल्ह्याचे प्रमुख
वैद्यकीय अधिकारी यांना मान्यतेसाठी देण्यात
आले. त्यांच्या सूचनांनुसार, त्यात काही
बदल करण्यात आले आणि त्यानुसार सुधारित
संचांना मान्यता देण्यात आली.

लखनौ येथील मेडिकल आर्मी
कोअर ऑफ सेंट्र ल कमांड यांच्याकडू न
2500 संरक्षक उपकरण संचांची पहिली
मागणी नोंदविली जाणे ही गोष्ट लखीमपुर
जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब होती. हे काम
यु द्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी, लखीमपुर
विकासगटाव्यतिरिक्त, निघासन, इसानगर,
पालिया, कुंभी गोळा आणि मोहमद्दी गटांमधून
शिवणकामाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या आणखी
महिला स्वयंसहाय्यता सदस्यांची निवड
करण्यात आली होती.

संरक्षक उपकरण संचांच्या
उत्पादनाचे काम 122 स्वयंसहाय्यता
महिलांनी 5 एप्रिल 2020 पासून सुरू के ले,
आणि 29 एप्रिल 2020 पर्यंत या महिला
या तयार के लेल्या संरक्षक उपकरण
सुमारे 4666 संच तयार करण्यासाठी
संचामध्ये कोट, डोक्यावरील टोपी, बुटांवरील
अविरतपणे काम करत होत्या. त्यांपैकी
आवरण, मास्क आणि चेहऱ्यावरील आवरण
2500 संच लखनौ येथे मेडिकल आर्मी
यांचा समावेश होता. हा संच मान्यतेसाठी
कोअर ऑफ सेंट्र ल कमांड यांना पुरविले गेले,
लखनौ येथील उत्तर प्रदेश वैद्यकीय
आणि 700 संच लखीमपुर खिरी जिल्ह्याच्या
महाविद्यालयाच्या संचार विभागाला
पोलीस विभागाच्या आरआयला पुरविण्यात आले. सुमारे 20 संच
पाठविण्यात आला. अंतिम मान्यतापत्रानंतर, संरक्षक उपकरण सीतापुर जिल्ह्याच्या पोलीस विभागाच्या आरआयला पुरविण्यात
संचासाठी येणाऱ्या मागण्या स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आले.
आली.

कोरोना महामारीच्या काळात या गटाच्या महिला सदस्यांनी हाती घेतलेली पीपीई किट तयार करण्याची मोहीम
हा कोविड-१९ च्या अंधःकारमय काळातील आशेचा एक चमकता किरण आहे.
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सरपंच दीदींचे मनोगत
- राधेश्याम भारद्वाज*

"हर अफवा और भेदभाव, नहीं करता कोरोना से बचाव"
सरपंच दीदी :

कोरोनाचे संकट अद्याप संपलेले नाही,
सावधगिरी बाळगा.
आपण एकजुटीने कोरोनाला हरवू, निर्धार करू,
या कठीण काळात सुज्ञपणे वागू.
प्रत्येक गावातील प्रत्येक गल्लीबोळातील स्वच्छतेकडे लक्ष द्या.
कोरोनाला दूर ठेवण्यासाठी,
बाहेर पडण्यापूर्वी योग्य प्रकारे मास्क परिधान करा.
आपले हात वारंवार धुवा.
विसरू नका, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी.
जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं.
सरपंच दीदी :

गावकऱ्यांनी कोरोनाविरुद्ध या मोहिमेत सहभागी होणे आणि आपल्या
गावातील सुरक्षा आणि आरोग्यसुविधा सुधारण्यात सर्वशक्तीनिशी
योगदान देणे हे आपले कर्तव्य आहे. मला आपल्याला आणखी काही
महत्त्वाच्या गोष्टी सांगायच्या आहेत.

होय, मला आपल्या सर्वांना एक मोठी चिंतेची बाब सांगायची कोविड-19 ला प्रतिबंध करण्यासाठी खबरदारीचे सात उपाय
आहे की, कोरोनाचे संकट अजून टळलेले नाही. या अशक्त होणाऱ्या
वारंवार हात धुवा; आपले नाक, डोळे,किं वा तोंड यांना पुनःपुन्हा
शत्रूला आपल्या निष्काळजीपणामुळे पुन्हा ताकद मिळू शकते.
स्पर्श करू नका;
गावकरीः दीदी, या संकटाबद्दल पहिल्यांदा कळले त्या
खोकताना किं वा शिंकताना आपला चेहरा हाताने किं वा रुमालाने
पहिल्या दिवसापासूनच, आम्ही आवश्यक ती सगळी खबरदारी घेत
झाकू न घेण्यास विसरू नका;
आहोत, पण अजूनही संकट आहेच. दीदी, अशा वेळी आम्हांला
आणखी काय करण्याची गरज आहे?
गर्दीच्या जागी जाणे टाळा आणि ज्यांना खोकला, सर्दी किं वा ताप
सरपंच दीदी :

आहे, अशा व्यक्तींच्या जवळ जाऊ नका;

तुम्हांला थोडे थकल्यासारखे किं वा अस्वस्थ वाटत असेल तर
आपल्या पंतप्रधानांनी कोरोनाविरुद्ध एक भक्कम मोहीम
घराबाहेर पडू नका;
उभारली आहे. आपण सगळ्यांनी या मोहिमेत आपले योगदान दिले
पाहिजे. यासाठी, दोन यार्डांचे सामाजिक अंतर पाळणे आणि मास्क श्वास घेण्यास त्रास, शिंका आणि ताप यांसारखी कोरोनाची लक्षणे
वारपणे हे अतिशय आवश्यक आहे. कोरोनाविरुद्धच्या या लढाईत,
दिसून आल्यास तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
आपल्याला फक्त आपला आणि आपल्या कुटु ंबीयांचाच जीव
आणि शेवटी- कृ पया कोणत्याही भोंद ू डॉक्टरांकडे जाऊ नका,
वाचवायचा नाही, तर आपल्या गावातील सर्व वृद्ध, लहान मुले आणि
माहितीच्या फक्त खऱ्या स्रोतावरच विश्वास ठेवा.
महिला यांना असलेला धोकाही कमी करायचा आहे. कोरोनारील लस
तयार करण्याचे प्रयत्न पूर्ण जोमाने सुरू आहेत. कें द्रातील मोदी सरकारने
सरपंच दीदी :
कोरोनाविरुद्धच्या निर्णायक लढाईसाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
या पावलांच्या अंमलबजावणीसाठी, पंच, सरपंच आणि सर्व
हो. वर सांगितलेल्या या सावधिगिरीच्या गोष्टींचे पालन करून
* वरिष्ठ माध्यम सल्लागार, पंचायती राज मंत्रालय
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आपण आपल्याला तर सुरक्षित ठेवू शकू च, पण गावातील एखाद्या
योद्ध्याप्रमाणे, आपण आपल्यासोबतच्या इतर गावकऱ्यांनादेखील
सुरक्षित ठेवण्यात योगदान देऊ शकू . बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात
येऊनही जर या सुरक्षेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन के ले, तर आपण
या विषाणूपासून सुरक्षित राहू शकतो.

कोविड संसर्गाच्या काळात, ग्रामपंचायती आणि पंचायत
प्रतिनिधींनी गावकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करून आणि त्यांना
मदतीचा हात देऊन, विषाणूचा संसर्ग रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका
बजावली. ग्रामीण भागांतील स्वयंसहायता गटांनी मास्क आणि
सॅनिटायझरची निर्मिती करूनदेखील कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यात
महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली.

गावकरीः दीदी, गावातील अनेक लोक अलीकडच्या काही
गावकरीः दीदी, तुम्ही आम्हाला खूप मोलाची माहिती दिली
महिन्यांत कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळे परत आले आहेत. याबाबतीत
आहे. पण नजीकच्या काळात कोरोनावर एखादे औषध तयार के ले
सरकारकडू न आपल्याला काही मदत मदत मिळाली आहे का?
जात आहे का?
सरपंच दीदी :
सरपंच दीदी :
सरकारने आपली सर्व गावे आत्मनिर्भर व्हावीत म्हणून खु ल्या दिलाने
जगभरातले वैद्यकीय विशेषज्ञ आणि शास्त्रज्ञ संशोधन करीत आहेत.
सर्व प्रकारची मदत दिली आहे.
आपल्याला रोजच्या रोज बातम्या ऐकायला मिळतात की, योग्य
मनरेगाअंतर्गत उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
दिशेने यामध्ये प्रगती होत आहे.

आणि त्यातून स्थलांतरित कामगार आणि दुर्बल घटकांना तसेच
प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मदत आणि लाभ दिला जात आहे.
आत्मनिर्भर गावांमुळे आपला देश आत्मनिर्भर होऊ शके ल.

सरकारदेखील आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी व्यवस्था करीत आहे.
जेणेकरून प्रत्येक देशवासीयाला लवकरात लवकर लस उपलब्ध
होईल.

होय, सरकारने टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित मजुरांना
आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, आपल्या देशातील
काम उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबविल्या. मे आणि जगातील इतर सर्व देशांतील अनेक औषध कं पन्या आणि
आणि जून महिन्यांमध्ये, प्रत्येक कामगाराला 5 किलो अन्नधान्य आणि वैद्यकीय संस्था ही लस विकसित करण्याच्या कामी गुंतल्या आहेत.
प्रत्येक कुटु ंबाला 1 किलो चणे देण्यात आले. एक राष्ट्र, एक जानेवारी 2021 पर्यंत ही लस बाजारात उपलब्ध होईल, अशी आशा
शिधापत्रिका योजना सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून देशाच्या सरकारने व्यक्त के ली आहे. पण, लस विकसित होईपर्यंत, सावध
कोणत्याही ठिकाणाहून शिधा प्राप्त करता येईल. सरकारने स्वयंसहायता आणि सतर्क राहून आपली कोरोना विषाणूविरुद्धची लढाई सुरू ठेवणे
गटांमार्फ त रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. आपण कोणत्याही टप्प्यावर
कार्याभिमुख उपक्रम सुरू करण्यास मदत करण्यासाठी कर्जपुरवठा बेसावध रोहता कामा नये.
करण्याचीही व्यवस्था के ली आहे.
"साबुन पानी से धोएँ हाथ, बीमारी को दे दें मात"
नॉव्हेल कोरोना विषाणू आजार (कोविड-19)
शिंकताना आणि खोकताना आपले नाक आणि तोंड
रुमालाने/ टिश्यू पेपरने झाका.

कोविड-19 शी आपण एकत्रितपणे लढू

सौजन्यः एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार

व्हिडिओथुंकणे टाळा, कारण त्यामुळे #
कोविड-19 च्या प्रसाराचा धोका वाढतो.
सौजन्यः एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार

शारीरिक अंतर पाळणे

व्हिडिओसार्वजनिक जागी थुंकू नका
# कोविड-19
सौजन्यः एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार
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सौजन्यः एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार
जबाबदार स्थानिक प्रशासनास प्रोत्साहन

पु

रस्कार हा प्रेरणेचा एक मोठा स्रोत असल्याने, जाणीव जागृतीची
योग्य ती दखल घेणे हे एक पारितोषिक असते आणि त्यामुळे
विशेषतः स्थानिक पातळीवर प्रशासन सुरळीत चालविण्यास प्रोत्साहन
मिळते. पंचायती राज मंत्रालय सेवा विकासकामांसाठी पंचायतींना
पुरस्कार देते. त्यांमध्ये सार्वजनिक सेवांच्या सुधारणांमधील उत्कृष्ट
कामगिरीसाठी 5 ते 50 लाख रुपये इतक्या रकमेचे आर्थिक पुरस्कारही
समाविष्ट आहेत. अशा प्रकारे, स्थानिक पातळीवर एकं दरीत उत्तम
प्रशासनासाठी प्रोत्साहनातून सहकार्याचे प्रयत्न वाढविण्याचा उद्देश
आहे. व्यापक लोकसहभागातून राष्ट्र उभारणीच्या प्रयत्नांमध्ये त्यांना
सामील करून घेण्यासाठी पंचायती या सर्वांत योग्य अशा निकटतम
संस्था आहेत.
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२०

- मनोज*
पंचायतींशी थेट प्रसारणाद्वारे/ वेबकास्टद्वारे संवाद साधला. नानाजी
देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार, ग्रामपंचायत विकास योजना
पुरस्कार आणि बाल-स्नेही ग्रामपंचायत पुरस्कार या तीन गटांमधील
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 च्या विजेत्यांचे अभिनंदन के ले आणि
इतरांनाही यातून प्रेरणा मिळेल, अशी आशा व्यक्त के ली. देशभरातील
पुरस्कारार्थींना प्रोत्साहन देण्याच्या आणि त्यांचे विचार जाणून घेण्याच्या
दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकत, माननीय कें द्रीय पंचायती राज मंत्री यांनी
7 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडिओकॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून,
हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश (विविध गटांतील ई-पंचायत पुरस्कार
2020 चे मानकरी) यांच्या राज्य पंचायती राज मंत्र्यांशी तसेच
दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2020 च्या नऊ
विजेत्या पंचायतींच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. या
व्हिडिओकॉन्फरन्सिंगचे थेट वेबकास्ट प्रक्षेपण के ले गेले.

24 एप्रिल 2020 रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साजरा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021ः या, सहभागी व्हा
करण्यात आला. या दिवशी माननीय पंतप्रधानांनी देशभरातील
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 (मूल्यमापन वर्ष 2019ekuuh; iz/kku ea=kh dh p;fur ljiapksa@izsflMsaV~l
20) साठी पुढील गटांतर्गत, पंचायतींकडू न (किं वा तत्सम स्तरावरील
@xzke iapk;rksa ds vè;{k
ds lkFk ckrphr
स्थानिक संस्थांकडू न) ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत
आहेत.
Interaction of Hon’ble Prime Minister
with selected Sarpanches/ Presidents/
Chairmans of Grampanchayats
24th April 2020
Webcast by:

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 (मूल्यमापन वर्ष 201920) साठी पुढील गटांतर्गत, पंचायतींकडू न (किं वा तत्सम स्तरावरील

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 चे पुरस्कारार्थी
दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)- सहभागी 28 राज्ये/ कें द्रशासित प्रदेशांतील 213 पंचायतींना (जिल्हा
पंचायतीः 26. मध्यम/गट पंचायतीः 48, ग्राम पंचायतीः 139)
बालस्नेही ग्रामपंचायत पुरस्कार- 30 सहभागी राज्ये/ कें द्रशासित प्रदेशांतील 30 ग्रामपंचायती (जीपी)/ ग्रामपरिषदांना (व्हीसी)
नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार 27 सहभागी राज्ये/ कें द्रशासित प्रदेशांतील 27 ग्रामपंचायती/ग्रामपरिषदांना
ग्रामपंचायत विकासयोजना पुरस्कार 28 सहभागी राज्ये/ कें द्रशासित प्रदेशांतील 28 ग्रामपंचायती/ग्रामपरिषदांना
ई- पंचायत पुरस्कार 8 राज्यांना
*सल्लागार, पंचायती राज मंत्रालय

ग्रामोदय संकल्प
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अ. क्र.
1.

2.

3.
4.

पुरस्काराचा वर्ग
दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार
(डीडीयूपीएसपी)- सार्वजनिक सेवांमधील सुधारणांसाठी के लेल्या
चांगल्या कामाचे कौतुक म्हणून दिला जाणारा पुरस्कार
नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार
(एनडीआरजीजीएसपी)- ग्रामसभा सामील करून सामाजिकआर्थिक विकासातील उल्लेखनीय योगदानासाठी
ग्रामपंचायत विकासयोजना पुरस्कार (जीपीडीपीए)- आदर्श
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ग्रामपंचायत विकास योजना
बालस्नेही ग्रामपंचायत पुरस्कार (सीएफजीपीए)- बालस्नेही उपक्रम
राबविण्यासाठी

स्थानिक संस्थांकडू न) ऑनलाइन पद्धतीने
अर्ज मागविण्यात येत आहेत. वर्ष 201920 मध्ये त्यांनी हाती घेतलेल्या कामांच्या
आधारे पंचायती/ ग्रामपरिषदांचे मूल्यमापन
करण्यात येईल. देशाच्या सर्व भागांतून पुरेशा
प्रमाणात सहभाग नोंदविला गेला आहे, तसेच
अनुसूची V मधील भागांतूनही सहभाग
नोंदविला गेला आहे, यावर लक्ष ठेवून, राज्य

पुरस्कारांची संख्या
जिल्हा पंचायती/ गटपंचायती/ ग्रामपंचायतींसाठी
राज्यातील/ कें द्रशासित प्रदेशांतील सथामनिक स्वराज्य
संस्थांच्या संख्येच्या प्रमाणात
प्रत्येक राज्यात/ कें द्रशासित प्रदेशात एक ग्रामपंचायत/
ग्रामपरिषद
प्रत्येक राज्यात/ कें द्रशासित प्रदेशात एक ग्रामपंचायत/
ग्रामपरिषद
प्रत्येक राज्यात/ कें द्रशासित प्रदेशात एक ग्रामपंचायत/
ग्रामपरिषद

पंचायत कामगिरी मूल्यमापन समिती सर्वोत्कृष्ट
कामगिरी करणाऱ्या पंचायतींची निवड
करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवील,
आणि पंचायती राज मंत्रालयाकडे शिफारशी
करील. विविध गटांमधील पुरस्कारार्थी
पंचायतींची अंतिम निवड मंत्रालय करेल.
पुरस्कारप्राप्त पंचायतींना सन्मानपट्टिका/
प्रमाणपत्र आणि 5 ते 50 लाख रुपयांपर्यंतचे
वित्तीय पुरस्कार दिले जातील.
पंचायती/ ग्रामपरिषदा 15 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत आपले
प्रवेश अर्ज पाठवू शकतात. राज्ये/ कें द्रशासित प्रदेशांनी योग्य
पडताळणीनंतर ऑनलाइन नामांकने पंचायती राज मंत्रालयाकडे 15
डिसेंबर 2020 पर्यंत पाठवायचे आहेत. अधिक तपशिलांसाठी आणि
विविध गटांच्या अंतर्गत ऑनलाइन प्रश्नावली भरण्यासाठी कृ पया
पुढील पोर्टलला भेट दया www.panchayataward.gov.in.
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पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण जनतेला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी स्वामित्व पत्रांचे वितरण के ले

भा

रतरत्न लोकनायक जयप्रकाश
नारायण आणि भारत रत्न नानाजी
देशमुख यांच्या जन्मदिवसाचे औचित्य
साधून, 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण भागांतील
नागरिकांना स्वामित्व पत्रांचे वितरण करून
स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ के ला. या
योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यात, 6
राज्यांमधील 763 गावांतील सुमारे
1.25 लाख गावकऱ्यांना त्यांच्या
मालमत्तेची कागदपत्रे हस्तांतरित करण्यात
आली. याप्रसंगी पंतप्रधानांनी गावकऱ्यांशी
आणि पंचायत प्रतिनिधींशी संवाद साधला आणि त्यांच्या आयु ष्यात घडू न आलेल्या बदलांविषयीही चर्चा के ली.

यावेळी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, या योजनेमुळे आपल्या ग्रामीण नागरिकांच्या जीवनशैलीत परिवर्तन घडू न येईल आणि ही योजना
म्हणजे आत्मनिर्भर अभियानाच्या दिशेने देशाने उचललेले हे एक धाडसी पाऊल आहे. आपल्या ग्रामीण बांधवांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी ही स्वामितव
योजना उपयु क्त ठरेल आणि प्रत्येक गावाचा सुनियोजित पद्धतीने विकास होण्यासही मदत होईल.
पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात हे नमूद के ले की, देशातील गरीब जनतेला या योजनेने मोठेच बळ दिले आहे, हे लाभार्थ्यांनी कथन के लेल्या
अनुभवांवरून सहज दिसून येते. ते म्हणाले, या योजनेतून सरकारने आपल्या देशाच्या खेड्यांमध्ये राहणाऱ्या मागासवर्गीय, दुर्लक्षित, शोषित आणि
वंचित लोकांच्या कल्याणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या मालमत्तापत्राच्या मदतीने, गावकरी आता कोणत्याही अडचणीशिवाय
मालमत्तेची खरेदी आणि विक्री करू शकतात. हे कार्ड मिळाल्यानंतर, आपल्या संपत्तीवरील आपली मालकी संपुष्टात येईल अशा भीतीच्या सावटाखाली
जगावे लागणार नाही. यु वकांना आपले भविष्य उज्ज्वल करण्याच्या दृष्टीने आपल्या घराच्या मालमत्तेवर बँकेकडू न कर्जही मिळू शके ल. पंतप्रधान
म्हणाले की, ड्रोनसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मॅपिंग आणि सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे, आणि अशा प्रकारे प्रत्येक गावातील जमिनींच्या
नोंदी परिपूर्ण आणि अद्ययावत ठेवल्या जातील.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना कें द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री. नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले की, ज्या क्षणापासून आपल्या पंतप्रधानांनी पदभार
स्वीकारला आहे, तेव्हापासूनच गावांमध्ये, आणि गरीबांच्या व शेतकऱ्यांच्या आयु ष्यात सुधारणा आणि परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ते वचनबद्ध
राहिले आहेत. ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या जनतेला सुकर आयु ष्य देण्यासाठी आणि त्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न
करीत आहेत.
श्री. तोमर म्हणाले की, गावकऱ्यांकडे अद्याप त्यांच्या घरांच्या स्वामित्वाविषयीची कोणतीही कागदपत्रे नव्हती. पंचायती राज मंत्रालयाच्या
“स्वामित्व योजने”चे उद्घाटन 24 एप्रिल 2020 रोजी पंचायत राज दिवसाचे औचित्य साधून पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले. एप्रिलपासून
आतापर्यंत सहा राज्यांत ही योजना प्रायोगिक प्रकल्पाच्या स्वरुपात राबविण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, 2024 पर्यंत 6.24 लाख गावांमध्ये
प्रॉपर्टी कार्डे वितरित करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
या प्रसंगी, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. शिवराजसिंह चौहान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरयाणाचे मुख्यमंत्री श्री. मनोहर
लाल, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री श्री. दुष्यंत चौटाला, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री श्री. त्रिवेंद्रसिंग रावत, अनेक राज्यांचे मंत्री आणि अधिकारी, पंचायत
प्रतिनिधी आणि गावकरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
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कें द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री. नरेंद्रसिंग तोमर यांनी जिल्हा-गट
पंचायतींच्या विकासाचा आराखडा यावेळी प्रकाशित के ला.

द्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृ षी व शेतकरी कल्याण आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्री श्री. नरेंद्रसिंग तोमर यांनी 20 ऑक्टोबर रोजी
व्हिडिओकॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित के लेल्या एका कार्यक्रमात जिल्हा- गट पंचायतींच्या विकासाचा आराखडा प्रकाशित के ला. 15व्या
वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार, तीन स्तरांवरील- जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत- पंचायती राज संस्थांना वित्तपुरवठा करण्यात येईल.
त्यामुळे, ग्रामपंचायतींप्रमाणेच, जिल्हा आणि गटपंचायतींसाठीही विकास आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
याप्रसंगी कार्यक्रमाल संबोधित करताना कें द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री. नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले की, ग्रामपंचायत विकास योजना
(जीपीडीपी) अमलात आणल्यामुळे पंचायतींच्या विकासकामांमध्ये पूर्ण स्पष्टता आणि पारदर्शकता आली आहे. जिल्हा आणि तालुका
पंचायतींसाठी प्रकाशित के लेला आराखडाही पंचायतींना भक्कम करण्यासोबतच, उत्तम प्रशासन आणि सकारात्मक विकास घडवून आणण्यासाठी
फार उपयु क्त ठरेल.
श्री. तोमर म्हणाले की, पंचायती राज मंत्रालयाने या नवीन आराखड्याद्वारे देशातील 2.5 कोटी पंचायतींना एक आरसा दाखविला आहे.
त्याच्या मदतीने, पंचायती त्यांच्या स्थानिक गरजा आणि उपलब्ध संसाधने विचारात घेऊन विकासयोजना तयार करू शकतील.
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 14व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी करून, पंचायतींना अधिक
चांगली आर्थिक संसाधने पुरविण्यात आली असल्याचे कें द्रीय मंत्री श्री. तोमर यांनी सांगितले. 15व्या वित्त आयोगाच्या अंतरिम शिफारशीदेखील,
भविष्यात पंचायतींना अधिक वित्तपुरवठा के ला जाईल याकडे निर्देश करतात.
मंत्रालयाच्या प्रयत्नांतून ग्रामपंचायत विकासयोजना तयार करण्याच्या कामाची गांभीर्याने अंमलबजावणी झाल्याबद्दल पंचायती राज
मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त के ले. ते म्हणाले की, आता ग्रामविकासावर जो काही खर्च होईल, तो मान्यताप्राप्त ग्रामपंचायत विकासयोजनेवरच खर्च
होईल, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे, जेणेकरून गावांचा खात्रीशीरपणे विकास होऊ शके ल. प्रत्यक गावाने एका वर्षात एक काम पूर्ण के ले
पाहिजे, यावर आपण आपले लक्ष कें द्रित करावयास हवे.
पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव श्री. सुनील कुमार म्हणाले की, हा आराखडा म्हणजे ग्रामपंचायत विकासयोजनेतून आधीच्या वर्षांमध्ये
ज्या विकासकामांची पायाभरणी झाली होती, त्यांचा पुढचा दुवा आहे.
याप्रसंगी, जिल्हा आणि तालुका पंचायतींचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष आणि माजी विशेष सचिव
डॉ. बाला प्रसाद यांनी एक सादरीकरण के ले.
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