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ਕੋਵਿਡ - 19 ਤੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ

ਸਤੰ ਬਰ 2020
ਪੰ ਜਾਬੀ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਗਰਾ੍ ਮਉਦੈ ਸਕ
ੰ ਲਪ

ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਤਦੋਂ ਤੱ ਕ ਢਿਲਾਈ ਨਹੀਂ

ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ

ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ,
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਇਸ ਅੰ ਕ ਵਿੱ ਚ
• ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ • ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ • ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡਜ਼ • ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ ਦੇ ਬੋਲ • ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰ ਡ ਅਧੀਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਵਿੱ ਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰ

ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ

ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ 9 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰ ਡ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ ਐਮ-

ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਹੇਠ 8.55 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਸਾਨ

2,000 ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ

ਸਿੱ ਧੇ ਹੀ 17,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ੁੱ ਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ

ਭਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸ੍ਰੀ
ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੰ ਡ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿੰ ਡ

ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ

ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ
ਰਕਮ ਦੀ ਸਿੱ ਧੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰ ਤਰ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ

ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ। ਦੇਸ਼
ਵਿੱ ਚ ਏਅਰ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਡ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਚੁੱ ਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ - ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋ, 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱ ਕ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱ ਜ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰ ਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ

ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰ ਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਉਦਾਰਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ

ਵਿੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ (ਐਫਪੀਓ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ,

ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱ ਕ ਕੇਸੀਸੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਫੰ ਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਇੱ ਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰ ਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱ ਛੀ ਪਾਲਣ, ਜੜੀ
ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਮਧੂ ਮੱ ਖੀ ਪਾਲਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਪਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ (PIB)

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾਦਕ :
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਏਐਸ
ਸਕੱ ਤਰ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਸੰ ਪਾਦਕ :
ਡਾ. ਬਿਜਯਾ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹਰਾ, ਆਈ.ਈ.ਐਸ
ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਸਹਾਇਤਾ:
ਅਲੋ ਕ ਪਾਂਡਯਾ

ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅੰ ਜਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਤਿਵਾੜੀ

25

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਨ.ਆਰ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ

13

4

ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ
ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤਿ ਸਮੂਹਕ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਮਾਨਯੋਗ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

5

21
ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱ ਤਰ ਜੀ ਦਾ
ਸੰ ਦੇਸ਼

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱ ਧ ਪੰ ਜਾਬ
ਦੀ ਲੜਾਈ- ਦਿਹਾਤੀ
ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ
ਦਰਸਾਇਆ

ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ

6

ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡ, ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ

9

- ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਕਿਰਨ

31

ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਨਾਗਰ
ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

40

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਸਰਪੰ ਚ ਨੂੰ

ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ- ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ
ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਇਆ

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ
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ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ

3

ਸੰ ਦੇਸ਼
ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਐਮ ਐਮ ਪੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ -19
ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਅੱ ਠਵਾਂ ਅੰ ਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ
ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਥੰ ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ, ਸਾਡੇ
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ-ਮੁਕਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌ ਮੀ ਸੰ ਕਟ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱ ਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਹੀ ਤੱ ਸਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ
ਬੱ ਚਣ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਲੋ ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰ ਤਿਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ, 63.8 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਔਰਤ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹੇਠ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋ ਕਲ' ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵੀ ਇਸ ਅਰਸੇ
ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਇੱ ਕੋ-ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ
ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱ ਚ, ਕੁੱ ਲ ਮੁੱ ਲ ਵਾਧਾ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱ ਚ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱ ਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਇਹ ਅੰ ਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰ ਡਾਂ, ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱ ਛੁਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਹਿੰ ਮਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇੱ ਕਜੁੱ ਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱ ਥ ਹਨ।

(ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ)
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ਸੰ ਦੇਸ਼
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਏਐਸ
ਸਕੱ ਤਰ,

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱ ਚ, ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਅੱ ਠਵਾਂ ਅੰ ਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਵਿੱ ਚ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ; ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ਼
ਬਹੁਤ ਰੋਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲ੍ਹਦਾ ਹੈ: ਸਾਹ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ
ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰ ਘ ਰਹੇ, ਛਿੱ ਕ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸੰ ਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਕਾਰਨ
ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱ ਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰ ਤ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ
ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਵੈਕਟਰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗ ਵਾਹਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ (ਐਨਐਚਪੀ), 2017 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ
2025 ਤੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.2% ਤੋਂ 2.5% ਤੱ ਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ, ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਇੱ ਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱ ਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ:
(i)
ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ;
(ii)
ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋ ਕੇ;
(iii)
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਇਸ ਅੰ ਕ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਹਿੰ ਦੀ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਅਸਾਮੀ, ਬੰ ਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰ ਨੜ, ਮਨੀਪੁਰੀ,
ਮਰਾਠੀ, ਮਲਿਆਲਮ ਉੜੀਆ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ) ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਵੰ ਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਅਤੇ ਸੰ ਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਐਸਆਈਆਰਡੀਜ਼
ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।

(ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰ ਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ)
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ
“ਅੱ ਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਅੱ ਤ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ”
ਨਾ ਵਾਇਰਸ" ਨਾਮ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆ
"ਕੋਰੋਗਿਆ
ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਮੁਕਟ" ਜਾਂ "ਵੱ ਡੇ ਛੱ ਲੇ ਤੇ

ਲਗਾਏ ਗਏ ਫੁੱ ਲ", ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉੱਭਰੀਆਂ
ਨੋਕਦਾਰ ਬਣਤਰਾਂ ਮੁਕਟ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ ਜੂਨ ਅਲਮੇਡਾ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਟਾਇਰਲ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ
ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ
ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ
ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਭਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਬਣਤਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੇ ਇੱ ਕ ਲੰਬੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱ ਚ 2500 ਕਰੋੜ ਵਾਇਰਸ ਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ
ਵਿਆਸ 100-120 ਐਨਐਮ (1
ਐਨਐਮ = 1/10 ਲੱਖ ਸੈ.ਮੀ.) ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ।

- ਡਾ. ਕੇਤਕੀ ਬਾਪਤ *

- ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ

ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਨੋਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
ਆਪਣੀ ਪੂਰਕ ਮੇਜਬਾਨ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਸੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੀ ਮੇਜਬਾਨ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਨਵੇਂ
ਵਾਇਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੇਰ ਹਜਾਰਾਂ
ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਗਏ
ਲੱਛਣ ਹਨ: ਬੁਖਾਰ, ਸੁੱ ਕੀ ਖੰ ਘ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ, ਦਰਦਾਂ,
ਨੱਕ ਬੰ ਦ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਦਰਦ, ਕੰ ਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ, ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ
ਖਰਾਸ਼, ਦਸਤ, ਸੁਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ/
ਗੰ ਧ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਤਵੱ ਚਾ ਤੇ ਧੱ ਫੜ,
ਹਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ
ਦਾ ਰੰ ਗ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡਕਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖਾਂ
19 ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਵਿੱ ਚ ਸਾਧਾਰਣ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ
ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਬਿਮਾਰ
ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਡਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ,
ਈਸਟ
ਰੇਸਪੀਰੇਟਰੀ
ਸਿੰ ਡਰੋਮ
ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਅਤੇ
(ਐਮਈਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਤੀਬਰ
ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ,
ਰੇਸਪੀਰੇਟਰੀ
ਸਿੰ ਡਰੋਮ
ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
(ਐਸਏਆਰਐਸ) ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ ਸਾਹ
ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗ ਹੋਰ
ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ
ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
SARS-CoV-2 virion
ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱ ਚ
SARS-CoV-2 virion
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ (ਲਗਭਗ 80%)
ਲੱਭਿਆ
ਗਿਆ
ਕੋਰੋਨਾ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ
Red protrusions: spike proteins (S)[1]
ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ
ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ
Grey coating: the envelope, composed mainly of lipids,
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ
which can be destroyed with alcohol or soap[1]
ਤਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਤਹ
Yellow deposits: envelope proteins (E)[1]
ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਤੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨੋਕਦਾਰ
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ
Orange deposits: membrane proteins (M)[1]
ਬਣਤਰਾਂ (ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੋਕਾਂ)
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱ ਚ
Courtesy - Wikipedia
ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੇਜਬਾਨ
ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਦੇ ਸੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅਮੇਜਬਾਨ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਭਾਜਕ ਐਨਜਾਈਮ ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ
ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਨੋਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੇਜਬਾਨ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ
ਇਸਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ
ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।

* ਵਿਗਿਆਨਕ ਐਫ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

6

ਸਤੰ ਬਰ 2020

ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਸੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰ ਦਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਕੋਰੋਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੋਰੋਨਾ ਪਸੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

(ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਕ)

(ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ)

ਹੱ ਥ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਚਿਹਰੇ, ਮੂੰ ਹ, ਅੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਛੂਹਣਾ, ਗੰ ਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਅਸਵੱ ਛ ਭੋਜਨ, ਇਕੱ ਠ/ਮਿਲਣਾਜੁਲਣਾ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਢੱ ਕਣਾ, ਸਰਦੀਖਾਂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ/ਆਦਤਾਂ, ਥੁੱ ਕਣਾ,
ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ।
ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ
ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤੱ ਕ
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼
ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (Ref- https://www.
mohfw.gov.in/pdf/ PreventivemeasuresDOPT.pdf.).
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ
ਦੂਰ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ - ਸਾਡੇ ਰੱ ਖਿਅਕ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ
ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਨ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ
ਬੁਖਾਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਥੁੱ ਕੋ।
ਸਵੱ ਛਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ
ਲੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ
ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਸਕ - ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ
ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਛਿੱ ਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ
ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ ਤੋਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਕਪੜੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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

ਨਮਸਤੇ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣਾ,
ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾੜਾ, ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ/
ਅਦਰਕ, ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ
ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਭਾਫ ਲੈ ਣਾ
ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਗਿਆਣਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
(ਪੀਐਸਏ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (link-www.
psa.gov.in (ref-1www.psa.gov.in).

ਆਰੋਗਯਸੇਤੂ - ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੰ ਤਵ ਕੋਵਿਡ-19
ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ,
ਸਰਬੋਤਮ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰੀ
ਸਲਾਹ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਖਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ
ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਭਿਆਸ -ਸਿਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਨੇ, ਹੱ ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਦਿੱ ਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੌਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਖੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਛਿੱ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੁੰ ਹ ਨੂੰ
ਰੁਮਾਲ/ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਸ਼ੂ
ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸੁੱ ਟੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ (ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਤਕਲੀਫ਼
ਹੋਣ ਤੇ) ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ
ਸਮੇਂ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਮਾਸਕ/ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰ ਪਰਕ ਨਿਯਮ-ਬਾਜਾਰ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ,
ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱ ਕੋ ਅਤੇ ਵਾਰਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਿਥੋਂ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਿਰਫ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ
ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਬਾਜਾਰ ਜਾਓ। ਹੱ ਥ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲੇ ਲੱਗ
ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱ ਠ ਨਾ ਕਰੋ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ।
ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣਾ - ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜ
ਕੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ ਦੀ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਹਲਦੀ
ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ
ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਲੈ ਣਾ ਬਹੁਤ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ
ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਲੱਛਣ ਦਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ

ਪਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਲਕੀ ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ
ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਲੇ ਰੀਆ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ- ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ
ਉਭਾਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਕ੍ਰਿਯ, ਇਨਵੇਸਟ ਇੰ ਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ
ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ
(ਪੀਐਮ-ਐਸਟੀਆਈਏਸੀ) ਦੇ ਨੌ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ
ਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ (ਏਜੀਐਨਆਈਆਈ), ਦੇਸ਼
ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ ਨਵੀਨ ਸਟਾਰਟ ਅੱ ਪ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਧਨ-ਸਰੋਤਾਂ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਜਾਂਚ
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯਗ
ੋ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈ ਣਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਰੋਗੀ ਦੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਤਰਲ ਦੇ ਵੱ ਗ,
ਲਾਰ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਿਹਤਕਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ
ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂਰਹਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ
ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚਾਂ ਪੋਲੀਮਰਾਇਜ਼ਿਂਗ
ਚੇਨ ਰਿਏਕਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਆਰ) ਜਾਂ ਸੇਰਲ
ੋ ੋ ਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ (ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕਰੀਪਟੇਜ਼ ਪੋਲੀਮੇਰਿਕ ਚੇਨ
ਰਿਏਕਸ਼ਨ) ਵਿਧੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਕ ਜਾਂਚ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਨੈਦਾਨਿਕ ਪਰੀਖਣ ਕਿੱ ਟ - ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ
ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪਜ਼ ਨੇ ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੈਦਾਨਿਕ ਪਰੀਖਣ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੀਖਣ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਤੇਜ਼, ਕਿਫਾਇਤੀ
ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ
ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ- ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਦੱ ਸ ਨੀਤੀ
ਆਯੋਗ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ. ਵਿਜਯਾ ਰਾਘਵਨ ਦੀ ਸਹਿ
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ- ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਉਮਰ
ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ
ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਲਾਕਡਾਉਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ
ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ, ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ,
ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱ ਤਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰ ਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ/
ਸੰ ਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਤੋਂ 'ਮਨੋਦਰਪਣ', ਸਮਾਜਿਕ
ਨਿਆਂ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ 'ਕਿਰਨ', ਪੀਐਸਏ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ
'ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼' ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਯੂਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੀ 'ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਨੰਬਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ- ਕੋਵਿਡ ਤੇ
ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰ ਗਠਨ
ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਵੈਬੀਨਾਰਜ਼, ਹੈਲਪਲਾਈਨ,
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ, ਵੀਡਿਓ, ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਆਦਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱ ਤੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ- ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱ ਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱ ਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਇੱ ਕ ਨਾ ਇੱ ਕ
ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਦਵਾਈ ਪਰੀਖਣ- ਆਯੂਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ
ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਸੀਐਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਆਯੂਸ਼ ਸੂਤਰੀਕਰਨਾਂ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੈਦਾਨਿਕ

ਆਭਾਰ - ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ.
ਵਿਜਯਾ ਰਾਘਵਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਕੱ ਤਰ ਡਾ. ਅਰਾਵਿੰ ਦ
ਮਿੱ ਤਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕੀਮਤੀ
ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

"ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ - ਇੱ ਕ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ"
- ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟ੍ਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ
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ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡ, ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ

- ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ*

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰ ਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕੋ ਮੰ ਤਰ ਸਫਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ - 'ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਹੇਗਾ',”
-ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਵੈ

ਸ਼ਵਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਾਰੀ

ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ

ਅਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋ ਕਲ" ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ "ਵੋਕਲ ਫਾਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰ ਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੀ

ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਡੇ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਹਨ।

ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ

ਸਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰ ਦੀ ਦੇ

ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱ ਚ 63.8

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱ ਜ ਕੋਵਿਡ

ਲੱਖ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ

-19 ਵਿਰੁੱ ਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ

ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰ ਤਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ - ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ

ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ

ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 7.02 ਕਰੋੜ ਭੈਣਾਂ ਨੇ

ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱ ਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ-ਧੰ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕਜੁੱ ਟ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ , ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਿਯੰ ਤਰਣ
ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ,

ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ

ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਇੱ ਕ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ

ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ

ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰ ਤਰ ਦਿੱ ਤਾ।
ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ (ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ)

ਦੇ ਹੇਠ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ

ਆਪਣਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵੱ ਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ

ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੋ ਤਰਫਾ ਚਿੰ ਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਇਸ ਗੱ ਲ

ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਿਤੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱ ਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤੇ

ਸਨ। ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਇਸ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰ ਡ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ

ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਯ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।)

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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'ਤੇ "ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ" ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਵੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ,

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ

ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।)

ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱ ਭ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅੰ ਦਾਜ
ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱ ਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸਿੰ ਗ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਾਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ

'ਤੇ, ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ

ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ,
ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵੰ ਡੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱ ਧ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ

ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰ ਚਾਂ / ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ

31 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼

ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖ-

ਵੱ ਖ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱ ਤੇ।

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ
ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਪਸ

ਪੁਜੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
ਸੰ ਕਟ ਤੇ ਚਿੰ ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ

ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱ ਦ ਨਾਲ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ

ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ

ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ

ਲੱਗਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ

ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ (ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ)

ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਲਈ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ

ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ

ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੀ

ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸੂਚਨਾ

ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ

ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ

ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ

ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ 25 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ

ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇ ਰਾਜਾਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱ ਧ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰ ਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ

ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ
ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱ ਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50
ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚੋਂ

ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ

ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ

ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱ ਚ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱ ਛਤਾ, ਫੌਗਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਭਵਨ, 23010 ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਪਾਖਾਨੇ ਅਤੇ

ਵਿਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕੰ ਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲਾਂ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 45.83 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਵਸ ਦਾ

ਹਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਈ

14ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ 1347 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ

ਵਜੋਂ, ਪਿੰ ਡ ਦੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲ੍ਹਣ ਦੇ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 481219 ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ

ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱ ਚ

ਬਾਗਬਾਨੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ

ਆਪਣਾ ਵੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
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ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ-

ਮਿਆਦ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜਾਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ

ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ

ਕਰਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਔਰਤ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ

19 ਦੇ ਇਸ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ

ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ

ਵਿੱ ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਬਜਟ 1,11,500 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ

75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ

ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ 323 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਵਸ

ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 262 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ

ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱ ਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ
ਨਾਲ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 11% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱ ਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸੰ ਜੋਗ ਹੈ ਕਿ

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ

ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ 5 ਸੌ ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ

ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ

ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਮ

ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਲੋ ਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।

ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ

ਸੰ ਕਟ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀਆਂ ਬੰ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛੱ ਤ ਦੇ
ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ -

ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤੇਜ਼

ਗਤੀ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਆਵਾਸ

ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਇੱ ਕ ਮਕਾਨ ਔਸਤਨ 125 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,

ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਮਕਾਨ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਣ
ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ

ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱ ਕ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱ ਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱ ਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ

ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 20

ਵਿੱ ਚ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਕਮ

ਹਜਾਰ 716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ

ਇੱ ਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 20.65 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ

ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ 31,000 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਦੌਰਾਨ, 2.82 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ
(ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ) ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱ ਚ 1000 ਕਰੋੜ

ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ ਇਸ ਮਦ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੁਲ 7.02 ਕਰੋੜ ਭੈਣਾਂ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰ ਤਿਯੋਦਿਆ

ਯੋਜਨਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ

63.8 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱ ਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ

ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਤੱ ਕ

ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ 1 ਲੱਖ 68
ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰ ਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾੜਾ

ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱ ਕੋ-ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱ ਚ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁੱ ਲ ਮੁੱ ਲ ਵਾਧਾ ਜੀਵੀਏ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ
ਨਾਲ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੰ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ

ਹੀ ਖਰੀਫ਼ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ

ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਾਨਯੋਗ

ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਮਾਸਕ, 5.13 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ,

ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ

ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈਂਡਵਾਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰ ਤਰਾਲੇ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ,

ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਵਿੱ ਚ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ - ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰ ਡ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੰ ਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ

ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ

ਵਿੱ ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿੰ ਡਾਂ ਤੱ ਕ

ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ

ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਛੋਟੇ ਅਤੇ

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਲਈ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ 10,000

ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ

ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ

ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਵਿਆਪਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ

ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਅੱ ਗੇ ਚੁੱ ਕਿਆ ਅਤੇ ਛੂਟ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ

ਪਹੁੰ ਚਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ

ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਅਰਿੰ ਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ

ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱ ਲ ਦਿਵਾਉਣ

ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ

ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ

ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਬੰ ਪਰ
ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱ ਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ
ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।

2019-20 ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਾਜ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲਾਵ ਯਕੀਨੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਅਤੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ

ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ

ਦੀਆਂ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ

ਵੱ ਧ-ਤੋਂ-ਵੱ ਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ

ਵਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ

ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 29 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱ ਚ

2020-21 ਦੇ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਵਿੱ ਚ 14 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ

(ਆਤਮਨਿਰਭਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ

ਇਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 36 ਹਜਾਰ

ਲਾਕਡਾਉਨ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟ

ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ

ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ

ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ

ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ (2014-15 ਤੋਂ 201819) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 98 ਲੱਖ 30 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱ ਧ ਹੈ। ਸਾਲ

2020-21 ਵਿੱ ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਟੀਚਾ 30 ਕਰੋੜ 10
ਹਜਾਰ ਟਨ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਮ

ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ

ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-

ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰ ਤਰ ਦਿੱ ਤਾ

ਹੈ - ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਢਿਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ

ਹੈ ਕਿ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅੱ ਗੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ

ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਕ੍ਰਿਯ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ, ਇਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਸਤੰ ਬਰ 2020

ਆਭਾਰ: ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

“ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ”
ਕਮਉਨਿਟੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ

ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ

ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਦੇ ਲਈ ਵੀਡਿਓ

ਆਭਾਰ: ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਡੀਏਵਾਈ - ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

- ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲਾ*

ਭਾ

“ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਹੈ ਜਰੂਰੀ "
ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ

24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ 29 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 58,581 ਸਵੈ

ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰ ਤੋਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ - ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ 2.96 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਔਰਤ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ 22.47

ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ

ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ 4.8 ਲੱਖ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਬਣਾਇਆ। 1.02 ਲੱਖ ਲੀਟਰ

ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ - ਐਨਆਰਐਲਐਮ)

ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਦਿਹਤੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ

ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਔਰਤ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ

(ਐਸਐਚਜੀ) ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ

ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ। 17 ਰਾਜਾਂ ਦੀ 13,662 ਔਰਤ

ਹੈਂਡਵਾਸ਼ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੀ 1,790 ਔਰਤ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਰਾਜਾਂ ਦੀ 6,585 ਔਰਤ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ 35.61

ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ (ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱ ਕ)।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਸੋਈ ਦਾ

ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ

ਸੰ ਚਾਲਨ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ

ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਹੇਠ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱ ਕ 7.14

ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦਾ

ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਸੋਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ ਲਈ ਸੰ ਚਾਲਤ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 66 ਲੱਖ ਔਰਤ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ

ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ 4

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱ ਚ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ

ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ
ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਯੂ), ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ

ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਹੈਂਡ ਵਾੱਸ਼,

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਸੋਈ,

ਸੁੱ ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰ ਕਟ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ

ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂੱ ਖੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ
ਜਾਣ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਸਮੇਤ
ਸਾਰੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ।

ਔਰਤ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੱ ਸ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ, ਚੰ ਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਵੱ ਛਤਾ

ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸੰ ਕੇਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ

ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ

ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ

ਵਿੱ ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ
ਭੈਣਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ ਹੱ ਲ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ

ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ

ਐਸਐਚਜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2020 ਤੱ ਕ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਹੇਠ
20.65 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤ
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱ ਚ

(ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ 2020) 30,956.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਕੀਤੇ। 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ
*ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ

13

ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਸੀ-ਸਖੀ (ਵਪਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰ ਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ

ਸਦੱ ਸ) ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ

ਦੇਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੱ ਧ ਚੜ ਕੇ ਕੀਤਾ।

ਬੀਸੀ ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਐਸਐਚਜੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਸੰ ਕਟ ਦੌਰਾਨ
ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ।

ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਹੇਠ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਕਰਤਾ

ਸਖੀ (ਬੀਸੀ ਸਖੀ), 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਅਤੇ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ

ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ

ਮਾਸਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ, ਹੋਰ ਸਿੱ ਧੇ ਲਾਭ ਬਦਲੀ

1. ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 6,934 ਬੀਸੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ 31

ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 1845.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱ ਲ ਦੇ
83.63 ਲੱਖ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਸੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ

ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਕੁੱ ਲ

ਮਿਲਾ ਕੇ 11,189 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਐਸਐਚਜੀ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀ ਸਖੀਆਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ।

ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲ

ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ

ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ

ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵਧੇਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ
40.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱ ਲ ਦੇ 17,872 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫਲ, ਹੋਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਅ

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੇੱਡੀ ਨੇ

12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰ ਨ ਰੁਪਏ

ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 16 ਕਰੋੜ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਦਿਹਾਤੀ
ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਓ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਐਸਈਆਰਪੀ) ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱ ਚ

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ
11.58 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਐਸਈਆਰਪੀ ਔਰਤ ਸਮੂਹ

ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਗੋਂ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ,

ਤਰਲ ਹੈਂਡਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਰਹੇ।
24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 11.58 ਲੱਖ

ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਭ

ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੰ ਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ

ਐਸਐਚਜੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ

ਵਿੱ ਚ 4,891 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ

ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੀ

ਨਾਲ ਸੁਰਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਬ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਪੱ ਧਰ

ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ

ਅੰ ਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ

ਜਾ ਕੇ ਸੰ ਚਾਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ,

ਸਮੱ ਸਿਆ ਵੱ ਧ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਦੀ

ਹਨ। 3 ਜੂਨ 2020 ਤੱ ਕ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 31.63 ਲੱਖ ਕਿੱ ਟਾਂ ਦੇ

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ

ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਐਸਐਚਜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਘਰ-ਘਰ

ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ

ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਹਿੰ ਦੀ, ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰੋਤ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ (24 ਜੁਲਾਈ
2020 ਤੱ ਕ) 48.23 ਲੱਖ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 509.75
ਲੱਖ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 3.24 ਲੱਖ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਣ

ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਓੱਥੇ ਐਸਐਚਜੀ ਸਦੱ ਸਾਂ,

ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਿਤੀ ਸਦੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ
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ਅਨੰਤਪੁਰ ਅਤੇ ਚਿੱ ਤੂਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਔਰਤ ਦਰਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ
ਕਰ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ 13 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 70,000
ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤ ਦਰਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਓਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਲਗਭਗ 34.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਅਨੰਤਪੁਰ

ਅਤੇ ਚਿੱ ਤੂਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
ਬਣਾਏ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਓਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵੱ ਧ
ਸੰ ਕਰਮਣ ਭਾਵ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ
ਇਕੱ ਤਰਤਾ

ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਵੰ ਡ ਕੇ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱ ਝ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ

ਕਪੜੇ ਕੱ ਟਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ
ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੰ ਭਾਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ

ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤ
ਵਿਕਾਸ ਏਜੰ ਸੀ (ਡੀਆਰਡੀਏ) ਨੇ 6-7

ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿੱ ਥੇ ਕਪੜਾ

ਪਹੁੰ ਚਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਥੋਂ ਓਹ

ਕਪੜਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਦੱ ਸਾਂ

ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ

ਦੇ ਘਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱ ਟਿਆ

ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ

ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤ ਦਰਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱ ਚ

ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਹੋਰ
ਕੱ ਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ

ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਧਾ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ

ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਸਕ ਅਤੇ

ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ

ਤੇ ਇੱ ਕ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ

ਆਈ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਪੂਰਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕੇ
ਮਿਲਿਆ।

ਗਲੋ ਬਲ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ

ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ

ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ,

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਤਰਲ ਹੈਂਡਵਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ
ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ।

ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਿਜੰ ਗ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ। ਰਸਾਇਣ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਚਿਤੂਰ

ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰ ਨਾ

ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓੱਥੇ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ

ਡੀਸਟੀਲਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹੋਲ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ- ਚਿਤੂਰ, ਪੂਰਵੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ
2. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਖਾਦੀ ਮਾਸਕ
ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਦੱ ਸਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ

ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹਿੰਮ

(ਯੂਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਵਾਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੁਰਨ ਹਿੱ ਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱ ਝ ਸਦੱ ਸਾਂ

ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕਈ

ਐਸਐਚਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ 5 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ

ਹਰ ਰੋਜ਼ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਓੱਥੇ ਹੁਣ 52

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ 12,683 ਐਸਐਚਜੀ 50,000 ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਖਾਦੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿੱ ਥੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਾਸਕ

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤਨਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਨ।

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੱ ਚੇ ਮਾਲ

ਇਹ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱ ਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਈਆਂ।

ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਵਿੱ ਚ ਖਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਨੇ 13.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ
ਮਾਸਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ
ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਖਾਦੀ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਕਪੜਾ

ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ

2,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਘਾਸਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਅਨੁਸਾਨ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 4,000 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 50

ਲੱਖ ਮਾਸਕ, 25,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਅਤੇ 7,700 ਲੀਟਰ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ
ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ 2,56,625

ਮਾਸਕ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੰ ਡੇ ਗਏ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕੱ ਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਇਸ ਨੂੰ

ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ

ਸਾਲ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਗਮੋਸੇ

ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਰੋਂਗਾਲੀ
ਬਿਹੂ' ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਮੋਸਾ ਦੀ

ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਪੜਾ

ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ

ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ,

ਏਐਸਆਰਐਲਐਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਿਵੋਲਵਿੰ ਗ ਫੰ ਡ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰ ਡ ਦੀ
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
ਮਾਸਕ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਡਾਂ
ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਵੇਚੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੱ ਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ

ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ

ਮਾਸਕ ਦੀ ਮੰ ਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰ ਮ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ

ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕਾਈ ਨੇ ਆਰਐਸਈਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਦਿੱ ਤੀ।

3. ਰਿਵਾਇਤੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਸਕ ਤੱ ਕ- ਅਸਾਮ
ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਹਰ ਸਾਲ, ਅਸਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰ 'ਰੋਂਗਾਲੀ ਬਿਹੂ' ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਡੀ

ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ 'ਗਮੋਸਾ' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਮੋਸਾ ਇੱ ਕ

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ

ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੱ ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
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ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ 'ਗਮੋਸਾ ਮਾਸਕ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱ ਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ

ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱ ਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੇ

"ਅਸੋਮੀ" ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ ਭਾਲ ਲਿਆ।

ਲਗਭਗ 10,000 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਸਕ੍ਰਿਯ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰ ਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ
36,19,771 ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ

3,16,648 ਮਾਸਕ ਵੰ ਡੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 16,91,729 ਮਾਸਕ

3.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱ ਚ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਿਸਮ

"ਅਰੋਨਾਈ" ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੋਡੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ

ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਮੋਸਾ ਅਤੇ ਅਰੋਨਾਈ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਈ ਪਿੰ ਡਾਂ

ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਾਲ
ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਮਾਸਕ

ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱ ਕ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ
ਦਾ ਸਾਧਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੋਸ਼ (ਸੀਆਈਐਫ) ਅਤੇ ਐਸਐਚਜੀ
ਸਦੱ ਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰ ਸ਼ ਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ

ਮਾਸਕ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱ ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਐਸਐਚਜੀ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸਾਮ

ਦੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ 84 ਮਾਸਕ ਵਿਕਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਲੋ ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ

ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ

ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਈ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ

ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ

ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਿਰੀਖਕ

ਮੁੱ ਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱ ਕ ਵਿਕਲਪਕ

ਦੁਆਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ

ਸੰ ਕਟ ਦੌਰਾਨ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ

ਇੱ ਕ ਸਕ੍ਰਿਯ ਐਸਐਚਜੀ ਸਦੱ ਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4.

ਜਾਲੋ ਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱ ਕ

ਉਦਾਹਰਣ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਲੋ ਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ

ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਦਿਖਾਈ: ਅਨੰਦੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਬਰਸੁਡਾ ਪਿੰ ਡ), ਮਾਂ

ਸੰ ਤੋਸ਼ੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਮਕਰੰ ਦਪੂਰਾ ਪਿੰ ਡ) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ

ਇਹ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ

ਮੁੱ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ

ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਪਿਰਿਟ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ
ਅਲਕੋਹੋਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ

ਦਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ
ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚਜੀ ਨੇ ਐਲੋ ਵੇਰਾ ਅਧਾਰਤ
ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤੇ।
ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਉਚਿਤ ਦਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱ ਧੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ।

ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ

ਤਜੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ

ਲਗਭਗ 1,900 ਲੀਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ

ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਕੋਹੋਲ ਦੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਰਮਿਟ

ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3,80,000 ਰੁਪਏ (ਅਲਕੋਹੋਲ, ਐਲੋ ਵੇਰਾ,

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ

ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ

7,60,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱ ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬੋਤਲ, ਆਵਾਜਾਹੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ) ਆਈ। ਸ਼ੁੱ ਧ ਲਾਭ 3,80,000

ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਰ
ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।
5.

ਯੋਧਾ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ (ਬੀਸੀ ਸਖੀ) - ਸਾਡੀ ਕੋਰੋਨਾ
ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ:

ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ (ਬੀਸੀ) ਸਖੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਯਤਾ
ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ ਸੀ ਸਾਖੀ

ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 984 ਬੀਸੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ 4

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ ਸਿੱ ਧਾ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਵੀਆਰਐਫ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਐਲਐਮ

ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱ ਕ ਫੰ ਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ

ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਏਕਤਾ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰ ਘ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ

ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ

ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ

ਗਰੀਬਾਂ ਤੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਪਣਾਈ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ, ਮੱ ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਮੱ ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਸਾਰੰ ਗਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ

ਲਾਭ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਛੱ ਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਖੀ
ਛੱ ਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱ ਚ 1406 ਬੀਸੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ

ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱ ਕ 212.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦਾ ਸਿੱ ਧਾ ਲਾਭ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ

ਝਾਰਖੰ ਡ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਖੀ
ਝਾਰਖੰ ਡ ਤੋਂ 1476 ਬੀਸੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ

ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱ ਕ 268.77 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱ ਧਾ ਲਾਭ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ।
6.

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਰੱ ਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ:

ਘਰ ਤੱ ਕ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ: ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਉਮੀਦ) ਨੇ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱ ਧਰੀ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਂਝੇ

ਮਕਰਾਨਾ ਪਿੰ ਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ 14 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ 170 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ

ਦੱ ਸਿਆ: "ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ,

ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁਸਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱ ਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"

ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ

ਗਰੀਬ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀਆਰਐਫ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 250

ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, 250 ਦਾਲ ਅਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਹਨ।
ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ

ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
ਵੰ ਡਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਬਾਰੇ
ਵੀ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ ਮਕਰਾਨਾ ਪਿੰ ਡ ਤੱ ਕ ਹੀ

ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੱ ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਸ
ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੱ ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਆਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਪੋਲਨ ਦੇ ਏਕਤਾ ਸਮੂਹ

ਸਮੂਹਾਂ ਤੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ

ਦੀਆਂ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ ਠਾਣੇ

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੰ ਦ ਹੋ

ਕੀਤਾ। ਏਕਤਾ ਮਹਿਲਾ ਸੰ ਘ ਦੀ ਐਸਐਚਜੀ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੰ ਨਸਾਰ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ
20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।

ਏਕਤਾ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰ ਘ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਓ ਕੋਸ਼

(ਵੀਆਰਐਫ) ਤੋਂ ਤੇਲ, ਦਾਲ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ

ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱ ਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ ਇੱ ਕ ਮੀਟਿੰ ਗ

ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ।

ਏਕਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ, 10

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵਾਲੇ 17

ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਆਟਾ, 1 ਲੀਟਰ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ

ਨੂੰ ਵੰ ਡਿਆ ਗਿਆ।

ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
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ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 25 ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ

ਸਿੱ ਧੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬ਼ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ

ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ

ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਹਨ: ਓਰਮਾਝੀ, ਬੂੰ ਦੀ, ਨਗਦੀ,
ਇਟਕੀ, ਅਰਗੋਦਾ, ਖੁਨਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੋਨਾਂ

ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ

ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ

ਹੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਇੱ ਕ
25 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ, 25 ਲੀਟਰ ਰਿਫਾਇੰ ਡ ਤੇਲ ਅਤੇ 2.5
ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਝਾਰਖੰ ਡ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਅਨੁਭਵ
ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਸਵੈ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱ ਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ

ਦੀ ਨਿਰੰ ਤਰ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਲਈ

ਝਾਰਖੰ ਡ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਅਧਾਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰ ਡ ਸਰਕਾਰ

ਏੰਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ "ਆਜੀਵੀਕਾ ਫਾਰਮ ਫ੍ਰੈਸ਼" ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਅਧਾਰਤ ਮੁਫਤ ਐਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ
ਅੰ ਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੁਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱ ਚ

ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ

ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰ ਗ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

7. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱ ਚ ਨਾਗਾਲੈਂ ਡ ਐਸਆਰਐਲਐਮ
ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ

ਨਾਗਾਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈਂਡਵਾਸ਼

ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਝਾਰਖੰ ਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ

ਐਸਐਚਜੀ ਅਤੇ ਵੀਐਲਓ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲ ਹੇਠ

ਦੀ ਲੜੀ ਔਰਤ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱ ਚ

ਭੰ ਡਾਰਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ

ਪਹਿਲ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਲਈ ਵੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕ਼ੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜੀਵ ਅਨੁਕੂਲ

ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈਂਡਵਾਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਿਹਾਤੀ ਨਾਗਾਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਬਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਘਰ

ਮੱ ਛੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਜੈਵ ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਂਸ ਦੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ

ਜਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ

ਵਿੱ ਚ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ

ਵਿੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ

ਨਾਲ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਦੀ

ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਐਸਐਚਜੀ ਅਤੇ ਵੀਐਲਓ

ਨੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੀਵ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱ ਲ

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਦੇ

ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਵੰ ਡੇ

ਗਏ। ਐਸਐਚਜੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨੂੰ ਫੇਰ

ਤੋ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਲਗਭਗ 200
ਐਸਐਚਜੀ/ਵੀਐਲਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ 283 ਬਾਂਸ ਹੈਂਡ
ਵਾਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਪਿੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ

ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ
(ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚੇ। 30 ਸਤੰ ਬਰ ਤੱ ਕ 8,191

ਐਸਐਚਜੀ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ 40.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ । ਕੋਵਿਡ-19

ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਨ ਵਿੱ ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਆਰਥਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਐਚਜੀ ਅਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਵੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਬਚਤ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ:

ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ

ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇੱ ਕ

ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ।

ਐਸਐਚਜੀ ਅਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੀਜਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ
"ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਦਾਲ, ਚਨਾ, ਨਾਮਕ, ਚੀਨੀ, ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਡਰ, ਚਾਹ

ਦੀ ਪੱ ਤੀ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਤੇਲ, ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼

ਪਾਣੀ, ਲਕੜੀ, ਮੱ ਛੀ, ਮੁਰਗੀ ਉਤਪਾਦ, ਮੀਟ, ਡੀਟਰਜੇਂਟ ਪਾਉਡਰ
ਅਤੇ ਕਿਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ (ਡਿਟੋਲ)" ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ

ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ।

ਓਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਥੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ

ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਅ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੈਂਡਵਾਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵੀ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮਾਂ

ਵਿੱ ਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਕਤ ਆ ਰਹੀ
ਸੀ। ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ ਮੁਅੱਤਲ
ਕਰਨ ਡੀ ਮਿਆਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ

ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਕਤਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ

ਲਾਗ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਕੋਨੋ ਕਿਸੋਤੋ ਨੇ ਦੱ ਸਿਆ "ਕੋਰੋਨਾ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।" ਐਸਐਚਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ

ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ - ਗ੍ਰਾਮ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਗ੍ਰਾਮ

ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਵਿਧਿਆਰਥੀ ਨਿਕਾਏ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ

ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਯ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਨਾਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ
ਨਿਕਲਣ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

"ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੋਕਾਂਗੇ;
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ।"
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ਸਤੰ ਬਰ 2020

ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਦਰਸਾਇਆ।

- ਐਸਆਈਆਰਡੀਅਤੇਪੀਆਰ, ਪੰ ਜਾਬ*

"ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਵਾਰ"

ਦਿ

ਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ

ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ,

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ

ਸੰ ਗਠਨ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮੀ
ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਵਿਆਪਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗ ਨੂੰ

ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ
ਦਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19
ਲਾਗ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱ ਟੋਂ ਘੱ ਟ

ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਰੱ ਖਣਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲੱਗੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱ ਕ

ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਅਲਗ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨ੍ਹਾਂ

ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

2.

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ (ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ):
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰ ਡ

ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰ ਡ

ਘੱ ਟੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ

ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19

ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਗਾ ਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ

ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:

1.	ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਧੁਮੀਕਰਨ (ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ):
ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਵਿੱ ਚ

ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸੰ ਪਰਕ
ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਹੰ ਗਾਮੀ

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸਰਪੰ ਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫੇਰ

ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਔਰਤ
ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

12,861 ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਜੇ ਚਰਣ ਵਿੱ ਚ 7,031 ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿਜੇ

ਚਰਣ ਵਿੱ ਚ 3,860 ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ 4.81 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੋਡੀਅਮ,

ਹਾਇਪੋਕਲੋ ਰਾਈਡਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਂ ਕੈਮੀਕਲਸ
ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਪੰ ਜਾਬ ਅਲਕਾਲਾਈਨਜ਼ ਐਡ
ਲਿਮੀਟੇਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ

ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਛਿੜਕਾਓ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹਿਯੋਗ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਛਿੜਕਾਓ ਅਤੇ ਧੁਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ।

ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ

*ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਚੌਵੀ ਘੰ ਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾ ਜ਼ਰੁਰਤ ਦੇ ਪਿੰ ਡ

ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ

ਨਿਆਮਤਪੁਰ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਬੇਅੰਤ ਕੌ ਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨਾਮ

ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ

ਤੱ ਕ ਰਾਤ ਵਿੱ ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। *ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ

5.

ਵਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ (ਸੰ ਗਰੂਰ) ਦੇ

ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ-ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਘੰ ਟੇ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ

3.

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ:
ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ

ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ

ਆਵਾਜਾਹੀ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ
ਜੰ ਗੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਓਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱ ਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ
ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਫੇਦ/ਲਾਲ
ਰੰ ਗ ਦੇ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ।

•

ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 5,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਰੋਜ਼

ਰਕਮ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਰਾਤ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ) ਪਾਸ

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਸ ਸਿਰਫ
ਇੱ ਕ ਰਾਤ ਲਈ ਹੀ ਵੈਧ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ 13,257 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਦੁਆਰਾ 19,557 ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

6.	ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਕੱ ਤਰਤਾ:
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਵਿੱ ਚ

15 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 6,311 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ

15 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਲ 26,352 ਲੋ ਕ

ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15, 925 ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ
ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ
ਕੁਆਰਾੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ।
7.

ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ:
ਸੂਚਨਾ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

•	ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਦਾ ਵਾਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਬਣਾਇਆ
ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ
ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਵਾਟਸਐਪ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•	ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ)
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੂਕ ਅਤੇ

ਟਵਿੱ ਟਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਕਾਉਂਟ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ

ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ

4.

ਇਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ

ਹੈ।

ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ
ਬਣਾਉਣਾ:
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਂਝਿਆਂ
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•

ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱ ਧਰ

ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੰ ਡੇ ਅਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।

•

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰ ਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

8.	ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ:

ਇਸ ਪਹਿਲ ਹੇਠ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸਐਚਜੀ) ਨੂੰ

ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਦੇ ਲਈ
ਸੂਤੀ ਕਪੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਚਜੀ

ਦੁਆਰਾ "ਖੁਦ਼ ਕਰੋ (ਡੀਆਈਵਾਈ)" ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ

ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱ ਚ

ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਤੰ ਬਰ ਤੱ ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ

ਲਈ ਜ਼ੂਮ, ਸੀਸਕੋ ਵੈਬੇਕਸ ਅਤੇ ਜੀਓ ਮੀਟ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

11.

ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ

ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ (ਵਨ ਮਿੱ ਤਰ)

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ

2020 ਹੇਠ 3,843 ਐਸਐਚਜੀ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ 5,40,587 ਮਾਸਕ

ਵਿੱ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਯੰ ਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ

ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱ ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ

ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ 5,28.996 ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ

ਲਗਾਏ ਗਏ 550 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਨ ਮਿਤਰਾਂ ਦੀ

ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਟੀਚਾ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ

ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ।

ਪੰ ਚਾਇਤ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਿੰ ਮਤ ਸਿੰ ਘ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਿੰ ਮਤ ਸਿੰ ਘ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ

ਵਨ ਮਿੱ ਤਰ

ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ।

9.

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ

ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚ, ਸਰਪੰ ਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ

ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਸਮੱ ਗਰੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ

12.

ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਨਸੂਨ ਲਈ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਗਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰ ਮ ਨਾਲ,

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

10.

13.

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸਆਈਆਰਡੀ ਪੰ ਜਾਬ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ

ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ

'ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਹੇਠ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ

ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਲਾਕ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਹਾਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸਰਪੰ ਚ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ।

ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਅਤੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ।
ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਲਈ "ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ" ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
•

ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਅਤੇ

•

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਧੁਮੀਕਰਨ, ਕਰਫਿਊ

ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਛੀਨਾ ਵਲੋਂ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ

ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਹਰ

ਵਾਰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਦੂਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਲ

ਰੰ ਗ ਦੇ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਐਸਡੀਐਮ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰ ਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ

ਪਿੰ ਡ ਦੇ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਟੀਮ

'ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਹੇਠ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕਰੀ

ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਬਾਹਰੀ
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ

ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ

ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਰਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱ ਤਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ

ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਇੱ ਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ
ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱ ਟ ਹੋਈ।

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ

"ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਲ,

ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ । ਇਸ ਪਹਿਲ

ਅਸੀਂ ਜਿੱ ਤਣਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲ"

ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕੀ

ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਤੀ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ

ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ

ਵੀ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ

6 ft

ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ।

•

ਹਾਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ

ਸਰਪੰ ਚ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱ ਚ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
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ਮੂੰ ਹ ਤੇ
ਮਾਸਕ ਪਾਓ

6 ft

ਹੱ ਥਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖੋ

ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ
ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ

ਆਭਾਰ: ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਗਾਰੰ ਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ

- ਐਸਆਈਆਰਡੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ*

ਤੇ

"ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਨਾ ਰੁੱ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਰਹਿਣ"

ਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਬਲਾਕ ਮਾਰੀਗੂਡਾ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ
ਥਿਰਾਗੰ ਦਲਾਪੱ ਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਪਿੰ ਡ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ "ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ
ਖੋਜ ਵਿੱ ਚ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਹੈ"
ਇਹ ਪਿੰ ਡ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਆਫਿਸ ਤੋਂ
10 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ, ਨਾਗਾਅਰਜੂਨ ਸਾਗਰ,
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੋਂ 0.5 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ
ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ 65
ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਪਿੰ ਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸ
ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱ ਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤੋ
ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਥਿਰੁਗਡੂ
ੁੱ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਥਿਰੁਗੰਡਲਾਪੱ ਲੀ (ਪੱ ਲੀ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੀਗੁੱ ਡਾ ਬਲਾਕ
ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਫਲੋ ਰਾਈਡ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰ ਡ
ਵਿੱ ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ
ਇਥੋਂ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱ ਚ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਨਆਰਈਜੀਐਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸ
ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ
ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ 494 ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 1098
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਲੋ ਕ ਪੰ ਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ 16 ਨਵੇਂ
ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 54 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ।



636 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 325
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕ੍ਰਿਯ ਹਨ।



ਇਸ ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਭਾਵ 01.04.2020 ਤੋਂ
47.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ
2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ, ਭਾਵ ਕੁੱ ਲ ਮਿਲਾ
ਕੇ 50.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।



24,980 ਲੇ ਬਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 28,000 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ 90% ਲੇ ਬਰ
ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।



ਬਲਾਕ ਵਿੱ ਚ 196.00 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 77% ਔਸਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।



49 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ
ਕਰ ਲਈ ਹੈ।



ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਪੇਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫਟੀਓ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਲਗਭਗ 30 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਸੀ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਤਲਾਅ ਖੋਦੇ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਹਟਾਈ ਅਤੇ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੰ ਚਾਈ

* inputs from SIRD, Telangana

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਜਲ ਕੁੰ ਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਰ ਕੱ ਢੀ।

ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੱਕ,

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਲ ਕੁੰ ਡ ਅਤੇ ਤਲਾਅ

ਮੂੰ ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ

ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ

19 ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰ ਘਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋ ਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਪਿੰ ਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁ਼ਜਗਾਰ ਗਾਰੰ ਟੀ

ਯੋਜਨਾ- ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ਾ

ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। (ਤੇਲਗੂ ਵਿੱ ਚ: ਕਰੂਵੂਪਾਣੀ, ਈ-ਕੋਰੋਨਾ
ਕਾਸਤਾਕਾਲਾਮ ਲੋ ਕਾਂਥੀਰੇਖਾਯੀਂਦੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਨਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦਾ ਫੈਲ੍ਹਣਾ ਪਿੰ ਡਾਂ
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ,
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱ ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ, ਸਲਾਹ, ਵਾਟ੍ਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਬਣਾ ਕੇ
ਇਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰ ਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19
ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਅੱ ਖ, ਨੱਕ, ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬੱ ਚਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ,
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ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਜਲਦ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰ ਗ
ਕਰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱ ਧ
ਹੋਈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ,
ਲਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ
ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ
ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਪ ਹਰੇਕ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਉਦੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਵੱ ਛਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕੁਆਰਾੰਟਾਈਨ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਿੱ ਚ
ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਆਰਾੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਐਕਸਿਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਟੀਏਪੀ) ਐਪ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਓ ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ
ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ, ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ,
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਯ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19
ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

“ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜੇ ਰਹੇ ਧਿਆਨ,
ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ”
ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਕਿਵੇਂ
ਪਾਈਏ
ਆਭਾਰ: ਡਬਲਿਊਐਚਓ
ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਬਣਿਆ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਕਵਰ/ਮਾਸਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਓ

ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ

ਆਭਾਰ: ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਣ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕ
ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਆਰਾੰਟਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ
ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰ ਦੇ ਗਏ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਵੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ
ਵਿੱ ਚ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਆਪਣੇ
ਹੱ ਥ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਹਰ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱ ਚ ਮਾਸਕ ਵੰ ਡੇ
ਸਨ। ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ
ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਿੱ ਧਾ ਅਸਰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਬੜੀ ਵੱ ਡੀ ਅਤੇ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ

- ਆਰਐਸਐਨ ਸ਼ਰਮਾ*

“ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਢਿਲਾਈ ਨਹੀਂ”

ਸੰ

ਵੇਧਾਨਿਕ (73ਵੀਂਸੋਧ) ਅਧਿਨਿਯਮ 1992 ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਵੇਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਖੇਤਰਾਂ

ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ

ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ

ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ

ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ (ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ

ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ

ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ

ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਏਹਿਤਿਆਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ

ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ

ਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਹੋਰਡਿੰਗ

ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਪੋਸਟਰ, ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜੋ ਖਾਸ

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਏਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ

ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱ ਖਿਆ, ਸੰ ਚਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰ ਧਤ

ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ
ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ
ਸਲੋ ਗਨ ਲਿਖ ਕੇ/ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ
ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ

ਪੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੋਸਟਰ
*ਸਲਾਹਦਾਤਾ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
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ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ
ਕਾਫ਼ੀ ਸਜਗਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ

ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱ ਕ

ਜਾ ਕੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਇਸ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ

ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ

ਚਲਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਵਰਤੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਹੈ, ਫ਼ਰਜੀ ਖਬਰਾਂ

ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ

ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ

ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ

ਬਚਾਅ ਲਈ ਏਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ

ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਵੈ- ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੱ ਤੀਸਗੜ੍ਹ

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 9,00,000 ਆਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ

ਲੋ ਕਾਂ/ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਵੀ

ਏਐਨਐਮ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ

ਜਿੱ ਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,

ਏਐਨਐਮ ਅਤੇ ਆਂਗਨਣਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ

ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ,

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਏਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ
ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਈਆਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਤ

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ

ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਵੀਐਲਟੀਐਫ) ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਹੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ
ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ,

ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ

ਅਗੁਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਬਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ
ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ
ਗਈ ਹੈ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ

ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ

ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ), ਏਐਨਐਮ (ਸਹਾਇਕ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ

ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕਤਾਵਾਂ (ਮਾਨਤਾ
ਨਰਸ ਮਿਡਵਾਈਫ) ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ

ਦਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱ ਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਬਲ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ
ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ

ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ
ਤੰ ਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਤਰਾਖੰ ਡ, ਉੱਤਰ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱ ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ

ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਘਰ-ਘਰ

ਜਾ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱ ਸ

ਏਐਨਐਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਹੈ। ਅੰ ਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਵੀਪ ਵਿੱ ਚ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲਾਕਡਾਉਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱ ਕ

ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱ ਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ, ਜਿਥੋਂ

ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕ ਕੰ ਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਗਾ ਯੋਗ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ
ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵੀ

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਫੱ ਸ ਗਏ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਆਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਕ ਭੋਜਨ ਆਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ

ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ

ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤ
ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਸ਼ਾ, ਏਐਨਐਮ ਅਤੇ
ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-

19 ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ

ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੰ ਮ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ

ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸੰ ਰਖਣ ਅਤੇ ਸਿੰ ਚਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱ ਤਾ

ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਖਾਸ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱ ਚ

ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀਹੀਨ

ਪਿੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ

ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ

ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਏਐਨਐਮ, ਸਕੂਲ

ਹੋਏ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ

ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ

ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਆਸ਼ਾ

ਲਗਾਇਆ। ਪੁਡੂਚੈਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਦੇ

ਅਧਿਆਪਕ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਔਰਤ ਸਵੈ-

ਦਿੱ ਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱ ਸ

ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਆਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ
ਤਾਪਮਾਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ

ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 21 ਰਾਜਾਂ/

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੁੱ ਲ 37,546 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ

ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟ

ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੱ ਸ ਗਏ ਸਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ

ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ

ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਣੇ ਸਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁੱ ਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੇਡਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰ ਡ

ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਧ-ਚੱ ੜ ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਕੀਤੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੇ ਵੇਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ

ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ

ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ,

ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ
ਹਿੱ ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

"ਦੋ ਗੱ ਜ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ"
30
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ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਨਗਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
-ਐਸਆਈਆਰਡੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
"ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਠੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।" -ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਇ

ਹ ਗੱ ਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱ ਖ
ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ
ਲੜਖੜਾ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲੂ ਘਾਟੀ
ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨਗਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼
ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਥੇ ਸਾਂਝੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਆਪਣੀ
ਜਨਸਾਂਖਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ
ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱ ਡੀ
ਆਬਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਅਸਰ
ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ

ਵੀਐਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਵਿੱ ਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪਿੰ ਡ
ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਪੂਰੇ ਕੁਲੂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਲਾਕਡਾਉਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਲੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱ ਚ ਸੇਬ ਦੇ

ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪੰ ਚਾਇਤ

ਵਿੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਸੰ ਖਿਆ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ। ਨਗਰ
ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਪਾਟਲੀਕੁਹਲ ਵਿੱ ਚ ਮੰ ਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ

ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ। ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ 53 ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਖੰ ਡ ਨਗਰ ਵਿੱ ਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਗਿਣਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਸਿਹਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਾਗ ਅਤੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ

ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਮਹਿਲਾ ਮੰ ਡਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਦਾਰੀ ਸੰ ਭਾਲੀ।


	ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ
ਸ਼ੱ ਕ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਫ਼ਲਤਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ
ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ
ਆਬਾਦੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ
ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰ
ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰ ਚਿਆ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਿਆ।

ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੰ ਡ

ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ
ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਿੰ ਨ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਯ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟਿੰ ਗ
ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।
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ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂਂ 15 ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ:
ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ

ਔਲਡ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓ, ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਕੈਮਪਿੰ ਗ,
ਸਨੋ ਟ੍ਰੈਂਚ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਾੰਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ
ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ
ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।

ਅੱ ਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ
ਤੋਂ ਬਚੋ

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ
ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ

ਸਤੰ ਬਰ 2020

ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ

ਮੁੜ੍ਹ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਫੇਸ ਕਵਰ ਜਾਂ
ਮਾਸਕ ਪਾਓ

2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਰੱ ਖੋ (6 ਫੁੱ ਟ)

ਸਾਹ ਲੈ ਣ-ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ
ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖੋ

ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।

ਤੰ ਬਾਕੂ, ਖੈਨੀ ਆਦਿ ਨਾ ਖਾਓ ਜਾਂ
ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੁੱ ਕੋ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੁਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਤੱ ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ
ਕਰਦੇ ਰਹੋ

ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾ ਕਰੋ

ਭੀੜ-ਭਾੜ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ
ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖੋ

ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ
ਫ਼ਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੋਲ
ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1075 ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ
ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਦਦ ਲਓ

ਆਭਾਰ: ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ
ਸਮਿਤੀਆਂ (ਵੀਐਲਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨਗਰ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ 5 ਸਮਿਤੀਆਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ "ਮਨਮ-ਮਨ ਪਰੀਸ਼ੁਬਰਤਾ"
ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ

-ਐਸਆਈਆਰਡੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

"ਸਵੱ ਛਤਾ ਅੰ ਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਲਪ ਤੋਂ ਸਿੱ ਧੀ ਵੱ ਲ ਵੱ ਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।" ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਕੋ

ਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ
ਦੁਨਿਆ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ

ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਕੀਤੇ।

ਰਾਜ

ਸਰਕਾਰਾਂ

ਅਤੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਨਾਲ

ਇਹ

ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀਆਂ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ

ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਣ ਪਾਲਣ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ:
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ

ਨੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ

ਹੇਠ ਪੇਡਾਗਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ, ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਤੇ

ਹਰੇਕ ਮੰ ਡਲ/ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ

'ਮਨਮ-ਮਨ ਪਰੀਸ਼ੁਬਰਤਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ
ਕਾਰੀਵੇਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਸਵੈ-

ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛਤਾ ਬਾਰੇ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ
ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

1. ਪੇਡਾਗਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ ਸਵਰੂਪ:
ਪੇਡਾਗਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ

ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ ਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੇਡੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ

ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਐਮਐਮਪੀਐਸ (ਮਨਮ ਮਨ ਪਰੀਸ਼ੁਬਰਤਾ) ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ।

ਐਮਐਮਪੀਐਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਜਲ

ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ

ਲਈ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ

ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱ ਚ ਮੰ ਡਲ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ
ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜਦਲਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਐਨਪੀਡੀਓ

ਪੇਂਡੂਰਥੀ ਮੰ ਡਲ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ

2000 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ 543 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ, ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ

ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੱ ਧ-

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਰੂਪ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਤ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਪਿੰ ਡਾਂ,

ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਹਰਿਤ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

*ਐਸਆਈਆਰਡੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੇ ਖ ਅਤੇ ਚਿੱ ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ
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ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ।
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱ ਚ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ

1320 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਮਨਮ-

ਮਨ ਪਰੀਸ਼ੁਬਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਮੰ ਡਲ ਤੋਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂਥੀ ਮਾਡਲ ਪੇਡਾਗਡੀ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਡੀਪੀਆਰਸੀ ਭਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮਿਤੀ
ਐਮਐਮਪੀਐਸ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ

ਭਾਵ ਮੰ ਡਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਈਓਆਰਡੀ ਅਤੇ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਰਡਬਲਿਊਐਸ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ

ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਿੰ ਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰ ਡਲ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਐਮਐਮਪੀਐਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ

ਦਿਹਾਤੀ ਚਰਣ- II ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਮੁੱ ਕਤ, ਅਤੇ

ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਮੁੱ ਕਤ ਪਲਸ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਅਤੇ

ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਲਿਆ।

ਦਖਲਅੰ ਦਾਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼:
ਲੋ ਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਟੋਇਲੇ ਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ

ਨੇ ਮੰ ਡਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਸਾਰੇ ਮੰ ਡਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਕਾਰਜਦਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇੱ ਕ

ਐਮਪੀਡੀਓ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਈਓਆਰਡੀ ਦੀ

ਅਗੁਆਈ ਹੇਠ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਦਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਦਿਹਾਤੀ

ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ (ਆਰਡਬਲਿਊਐਸ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰ ਡਲ
ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰ ਡਲ

ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ,

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਲਬਾ

ਹਟਾਉਣਾ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕੀਤੀ।

ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੰ ਡਲ ਕਾਰਜਦਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਨਾਲ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੋਇਲੇ ਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ

ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੇ ਲਈ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੋਇਲੇ ਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ 135 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਖੁਲ੍ਹੇ
ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ

ਅਤੇ ਕੰ ਕ੍ਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱ ਛਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ

ਸਦੱ ਸਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ

ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱ ਕ ਦਿਹਾਤੀ ਸਵੈ-

ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ

ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਇੱ ਕ 10 ਸਦੱ ਸਾਂ ਵਾਲੀ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ

ਹੋਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲੇ ਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ,
ਟਾਈਫਾਇਡ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱ ਗੇ/

ਪਿਛੇ ਸੁੱ ਟ ਦਿੰ ਦੇ ਸਨ। ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੇਡ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱ ਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲੇ , ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੇ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਈ ਹਿੱ ਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਉਸ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਕਚਰਾ ਸੁੱ ਟਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ।
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ਹਰਿਤ ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਐਸਡਬਲਿਉਐਮ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਮੀਟਿੰ ਗ

ਨੇ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਟੋਇਲੇ ਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।

ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤ (ਘਰ) ਵਿੱ ਚ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ

ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣ
ਲੱਗਿਆ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਐਮਐਮਪੀਐਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ

ਐਸਡਬਲਿਊਐਮ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੇਂਚੁਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ

ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਸਨ (10 ਤੋਂ
ਹੇਠ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਨੂੰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਬੁਜ਼ਰ
ੁ ਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ

ਛੱ ਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਣ ਤੋਂ

ਮੰ ਡਲ ਕਾਰਜਦਲ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਡ

ਪੇਡਾਗਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ

ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ

ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ

ਗਿੱ ਲੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰਨ, ਕਚਰੇ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੋਇਲੇ ਟਸ ਦੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ, ਸੁੱ ਕੇ ਅਤੇ

ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੱ ਛਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰ ਦ
ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਸੀ।

ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ

ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ 2 ਰੁਪਏ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ

ਨਾਲ ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਪਿੰ ਡ
ਪੂਰਾ ਪਿੰ ਡ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ

ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ।

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ

ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ 10-12 ਕਾਰਜਾਤਮਕ

ਸਹਾਇਕ ਪਿੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱ ਕ ਵੀ ਲੇ ਬਰ ਦਿਨ

ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਈਸੀ ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ

ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਪੰ ਚਾਇਤ ਪਿੰ ਡ ਪੱ ਧਰੀ ਸਮਿਤੀ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਟਾਫ਼, ਸਵੈ-

ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱ ਛ ਆਂਧਰ
ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਵਰਮੀਕੰ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰ ਡਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਟੀਮ, ਸੀਈਓ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ,

ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਡਾਗਡੀ ਗ੍ਰਾਮ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰ ਡ

ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ

ਹੋਏ ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਪਿੰ ਡ
ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ

ਐਮਡੀ ਸਵੱ ਛ ਆਂਧਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ

ਮਾਸਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਵੰ ਡੇ।

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰ ਡਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਮੁੱ ਖ
ਨਤੀਜੇ/ਮੁੱ ਖ ਬਦਲਾਵ:

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋ ਕਾਂ

ਹਰਿਤ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਪੇਡਾਗਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਮਨਮ-ਮਨ ਪਰੀਸ਼ੁਬਰਤਾ

(ਐਮਐਸਪੀਐਸ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ
ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਕ
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ

ਦੁਆਰਾ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਸਵੈ-

ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਦੇ ਲਈ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਜ ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

8,251 ਹੈ। ਇਹ ਆਂਧਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ
ਆਫਿਸ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੱ ਸਿਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉੱਤਰ ਵੱ ਲੋਂ ਦੇਵਰਪੱ ਲੀ ਮੰ ਡਲ, ਪੂਰਵ ਵੱ ਲੋਂ ਸੱ ਬਾਵਰਮ

ਮੰ ਡਲ, ਦੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪਛਮ ਵੱ ਲੋਂ ਚੋਡਾਵਰਮ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਅਨਕਪੱ ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ।

ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਪਿੰ ਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਪਿੰ ਡ

ਬਣਨ ਵੱ ਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 34 ਮੰ ਡਲਾਂ ਵਿੱ ਚ 920 ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ

ਵਿੱ ਚੋਂ, 68 ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮ-ਮਨ ਪਰੀਸ਼ੁਬਰਤਾ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ
ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਮ ਮਨ ਪਰੀਸ਼ੁਬਰਤਾ ਕਾਰਜ ਹੇਠ ਹੋਰ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ

ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰ ਚਾਇਤ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੇਡਾਗਡੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਜਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਜਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ

ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ

ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ, 8 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ 8 ਵਿੱ ਚੋਂ 7 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱ ਟੀ ਕਰ

ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ 5 ਪਿੰ ਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।

ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ, ਵੀਡਬਲਿਊਐਸਈ ਸਦੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਦੂਤਾਂ ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੰ ਡਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ

ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਟਰੀਏਟ

ਰੋਜ਼ 2 ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਇਹ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਬੁਜ਼ਰ
ੁ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ

ਖੋਲੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੱ ਛਤਾ ਲਈ

ਹਰਿਤ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੱ ਛਤਾ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਦਾਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵੱ ਛਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ

ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ

ਮੱ ਲ ਅਤੇ ਮੱ ਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਮੱ ਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਨੁੱਖੀ ਸੰ ਪਰਕ ਰੋਕਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ। ਸਵੱ ਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੱ ਛ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ । ਉਦਾਹਰਣ

ਲਈ ਦਸਤ ਜੋ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆ ਲਈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ

ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਘਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਪਣਾ ਕੇ

ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਮਪੀਐਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਯ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ।

2. ਐਮਐਮਪੀਐਸ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ ਸਵਰੂਪ
ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜਿਲ੍ਹੇ

ਵਿੱ ਚ ਕੇ. ਕੋਟਾਪੁੱ ਡੂ ਮੰ ਡਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪਿੰ ਡ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ
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ਸ਼੍ਰੀ ਬੂਡੀ ਮੂਤਯਲਾ ਨਾਈਡੂ ਗਾਰੂ, ਐਮ.ਏਲ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਐਸਡਬਲਿਊਪੀਸੀ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਾਫ਼ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛਤਾ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਿੰ ਨੀ

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਸਵੱ ਛਤਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਸਵੱ ਛਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਟੋਇਲੇ ਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖ ਕੇ,

ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਡ ਦੇ

ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਡੀਐਲਪੀਓ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਤ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਮਐਮਪੀਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:
ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ

ਲਈ ਐਮਐਮਪੀਐਸ (ਸਮਝੌਤਾ ਪੱ ਤਰ) ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰ ਚਾਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਰਾਹੀਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਦਲਾਵ ਦੇ
ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਏ.

ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਦੇ

ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪੌਧੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ

ਸਮੱ ਸਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣ ਐਮਐਮਪੀਐਸ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ

ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀ.

ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਕਚਰਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱ ਟ ਦਿੱ ਤਾ

ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ
ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱ ਸਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਚਰਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਤ ਦੂਤਾਂ

ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਮਐਮਪੀਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਹਰਿਤ

ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਤ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਪਕਰਣ

ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱ ਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਇਆ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਡਬਲਿਊਪੀਸੀ ਸ਼ੇਡ

ਵਿੱ ਚ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਕਿਤੇ
ਵੀ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱ ਤਰ ਹੋਇਆ ਕਚਰਾ
ਖਾਦ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰ ਚਾਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:
ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਹਿਲ

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰ ਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਨਿਯਮਿਤ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਚਾਉਡੂਵਾੜਾ, ਕੋਟਾਪੁਡੂ ਮੰ ਡਲ ਵਿੱ ਚ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਲੀਚਿੰ ਗ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਡ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ

ਮਾਸਕ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ

ਆਪਣੇ ਅੱ ਖ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਣ, ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ

ਪਾਮੁਲਾਪਾਡੂ ਮੰ ਡਲ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮ ਵੱ ਲ ਕੋਟਾਪੱ ਲੀ ਮੰ ਡਲ ਨਾਲ
ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਸੀਪਟਨਮ, ਨੰਦਯਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰਨੂਲ

ਕਾਰੀਵੇਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਕਾਰੀਵੇਨਾ ਪਿੰ ਡ ਅਗਾਹਾਂ

ਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ
ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਪਿੰ ਡ ਬਣੇਗਾ।

ਆਬਾਦੀ:
ਕਾਰੀਵੇਨਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇਲਗੂ ਹੈ। ਕਾਰੀਵੇਨਾ ਪਿੰ ਡ

ਨਾਲ ਧੋਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ। ਪਿੰ ਡ

ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 4897 ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1230 ਹੈ।

ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ

64.82% ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 54.02% ਹੈ।

ਵਿੱ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਿਲੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 108
ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਟੈਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰ

ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3.

ਕਾਰੀਵੇਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਐਮਐਮਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50.54% ਹੈ। ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ

ਕੁਰਨੂਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 54 ਮੰ ਡਲਾਂ ਵਿੱ ਚ 921 ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ, 108 ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਮਨਮ-ਮਨ
ਪਰੀਸ਼ੁਬਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ

ਕਾਰੀਵੇਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਰਨੂਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ

ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਪਿੰ ਡ ਦੇ

ਵੱ ਲ 60 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੱ ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਵੱ ਲ

ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੱ ਛਤਾ ਲਈ ਹਰਿਤ

ਅਤਮਾਕੋਰ ਮੰ ਡਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪਿੰ ਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਨੂਲ ਤੋਂ ਪੱ ਛਮ
ਅਤਮਾਕੋਰ ਮੰ ਡਲ, ਪੁਰਬ ਵੱ ਲ ਪਾਮੁਲਾਪਾਡੂ ਮੰ ਡਲ, ਦੱ ਖਣ ਵੱ ਲ
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ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਬੈਂਕ

ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਸਵੱ ਛਤਾ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ I ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਦਾਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਚੁਣੇ

ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਦੋ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਵੇਨਾ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਜਨਤਕ

ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਫ਼

ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੱ ਲ ਜਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ

ਨਿਪਟਾਰਾ। ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ਼

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ

ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰੀਵੇਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਵੱ ਛਤਾ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ

ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ, ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱ ਚ, ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਸਪਾਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ
ਅਤੇ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਪਿੰ ਡ ਲਈ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

ਕਾਰੀਵੇਨਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਜੋ ਹੋਰ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰ ਗੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱ ਜੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਵਾਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿੰ ਡ

ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ

ਹੈ, ਬਲੀਚਿੰ ਗ ਅਤੇ ਸੋਡਿਯਮ ਹਾਇਪੋਕਲੋ ਰਾਈਡ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ

ਮਾਸਕ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ

ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾ, ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-

ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ

ਰੱ ਖਣ। ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱ ਚ ਮਾਸਕ ਵੰ ਡੇ ਹਨ।

ਆਤਮਾਕੋਰ ਮੰ ਡਲ ਦੇ ਕਾਰੀਵੇਨਾ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਕਾਰੀਵੇਨਾ

ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ

ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਬੀ , ਕੋਹੜ ਅਤੇ

ਨੇਤਰਹੀਣਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਸਕ੍ਰਿਯ ਹੈ। ਉਹ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ

ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ:

ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ ਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੇਡੀ

ਗਾਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਐਮਪੀਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ

ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ

ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱ ਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਹੇਠ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਇੱ ਕ

ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

"ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ,
ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ"

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਸਰਪੰ ਚ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ- ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਇਆ

-ਐਸਆਈਆਰਡੀ ਓਡੀਸ਼ਾ*

ਮੌ

"ਚੰ ਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਕਰੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਮ ਕੇ ਲੜਾਈ"
ਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ

ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਪਿੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਤੱ ਕ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼
ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਚੀਲਾਪਨ ਅਤੇ

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ
ਵਿੱ ਚ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਨੇ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਾੰਟਾਈਨ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈ ਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੀਲੀਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ

ਕੋਵਿਡ-19, ਨਿਯਮ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ

ਦਿੱ ਤੇ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ

2005 ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ 51 ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 1897 ਹੇਠ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ

ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ- ਨੰਦਿਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰ ਜਮ, ਭੱ ਟਪਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਟਿਹੜੀ ਭਦਰਕ, ਨੌਲੀ ਪਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਖਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਬਾਲਾਸੌਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ
ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1.

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੰਦਿਕਾ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 3,812 ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰ ਡਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਪੰ ਚ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ
ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱ ਕ ਵਾਲ ਪੈਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫੌਰਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 104 ਤੇ ਦੇਣ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ 845 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 185 ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ 86 ਵਿਧਵਾ

*ਇਹ ਲੇ ਖ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱ ਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਡੀਸ਼ਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ

ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਪੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ

ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ

ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੰਦੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ

ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ
ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਕੁੱ ਲ

136 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ

ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 116 ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਥਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ

ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 12 ਟੋਇਲੇ ਟ ਵੀ ਬਣਾਏ

ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਮੀਨੂੰ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ

ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ,
ਏਐਨਐਮ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ

ਅਤੇ ਸਰਪੰ ਚ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੰ ਭਾਲੀ ਹੈ।

ਸਤੰ ਬਰ 2020 ਤੱ ਕ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪਰਤੇ 426

ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਬਣੇ ਕ਼ੁਆਰਂਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ।

ਕ਼ੁਆਰਂਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ

ਲਈ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ, ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕ਼ੁਆਰਂਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ

ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨੰਦੀਕਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਪੰ ਚ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ

ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਯਤਨ ਦੀ ਬਲਾਕ

2. ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਟਪਾੜਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਹੜੀ,

ਭਦਰਾਕ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱ ਚ ਔਰਤ ਸਰਪੰ ਚ ਦੀ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਜਿਸ ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਉਚਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ

ਭਟਪਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰ ਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈ ਕਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱ ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ

ਸਰਪੰ ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ

ਅਸਲ ਰੂਪ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਭਦਰਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਹੜੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ
ਭਟਪਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਔਰਤ ਸਰਪੰ ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੇਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੀਹੜੀ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਮਿਲੀ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਖੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤੇ

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਟੀਹੜੀ ਮਹੋਤਸਵ" ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਜਿਕ

ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ।ਸਰਪੰ ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੇਨਾ ਨੇ ਇੱ ਕ ਹੰ ਗਾਮੀ

ਮੀਟਿੰ ਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ

ਹੋਏ ਸਦੱ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸਰਪੰ ਚ, 23 ਵਾਰਡ ਸਦੱ ਸ, ਪੀਐਸ

ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਕਾਰਜ ਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦਿਹਾਤੀ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ

ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ

ਸਰਵਸੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ

ਦੇ ਯੂਥ ਕਲਬ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਏਐਨਐਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ
ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ

ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-

ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਇਥੋਂ

(ਪੀਈਓ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨਿਆਂ

ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ

ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ

ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਬੇਆਸਰੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਇੱ ਕਜੁੱ ਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ,
ਕੀਤਾ।

ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਪੰ ਚ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ

ਨਹੀਂ ਛੱ ਡੀ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਸਿਹਤ
ਕੇਂਦਰ, ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱ ਕ ਗਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਇਕੱ ਤਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ
ਸਰਪੰ ਚ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਖਾਂਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਮੱ ਛੀ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪੜੀਆ ਵਿੱ ਚ ਸਰਪੰ ਚ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲੀ

ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ। ਭਟਪਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਵੀਨ ਪਹਿਲ

ਸਹਾਇਤਾ ਵੰ ਡੀ ਗਈ। ਬਟਪਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਵਿੱ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ

ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਸ਼ਾਮਾਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਭਦਰਾ
ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ।

172 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਸਥਾਈ ਸਿਹਤ

ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ
ਸੀਆਰਐਫ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਐਮਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਪੰ ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨਮਈ ਜੇਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ

ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱ ਦੇ, ਸਿਰਹਾਣੇ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਵਾਟਰ

ਪਿਉਰੀਫ਼ਾਇਰ ਆਦਿ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਲੀਚਿੰ ਗ ਪਾਉਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਥਾਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ
ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਹੇ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਅਸਥਾਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ

ਵਿੱ ਚ ਬੰ ਗਾਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ,
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰ ਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ 154 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ

ਨੂੰ ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱ ਚ ਢੁਕਵੀਂ

ਸਵੱ ਛਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਤਿੰ ਨ ਵਾਰ ਟੋਇਲੇ ਟਸ

ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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ਅਸਥਾਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ 10 ਪੀਪੀਈ ਕਿੱ ਟਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਪੰ ਚ ਨੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱ ਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਤਿੰ ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੇਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈ ਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਸੰ ਖਿਆ 20 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ 48

ਘੰ ਟਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੱ ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਟਿਕ-ਟਾਕ
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਪੰ ਚ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿਹਰੀ ਪੁਲਿਸ

01.04.2020 ਤੋਂ 17.05.2020 ਤੱ ਕ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ
66 ਗਰੀਬ, ਬਿਮਾਰ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ (46), ਝਾਰਖੰ ਡ (2) ਅਤੇ
ਬਿਹਾਰ (4) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 52 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਸਨ।

ਠਾਣੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ

ਵਿੱ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ

ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ

ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ

ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ

ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ

ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱ ਕ ਔਰਤ ਸਰਪੰ ਚ ਦੁਆਰਾ

ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਬਹਾਦੁਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਤੇ

ਸਰਪੰ ਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਰਾਜ ਸਕਰਾਰ ਦੀ
ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱ ਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

3.

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੌਲੀਪਾੜਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਨੌਲੀਪਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ, ਓਡੀਸਾ ਦੇ ਦਿਓਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ

ਰਿਆਮਲ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ 26 ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ।

ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ 18 ਮਾਲੀਆ ਪਿੰ ਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14

ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੰ ਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ

ਨੌਲੀਪਾੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 6,356 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
3,165 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 3,191 ਮਰਦ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ

ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਲਈ 16.03.2020 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰ ਗ ਸਰਪੰ ਚ ਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਸਦੱ ਸ,

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰ ਗ

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ,
ਅਸਥਾਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱ ਖਿਆ

ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ
ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋ ਕ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ

ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ
ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ

10 ਫੂੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ

ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ।

ਨੌਲੀਪਾੜਾ ਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਉਣ

ਲਈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਭੋਜਨ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਧਿਨਿਯਮ

(ਐਨਐਫਐਸਏ) ਹੇਠ 1,456 ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ
(ਐਨਐਫਐਸਏ) ਹੇਠ 11 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ

ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ (ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ2020) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ
ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ

ਵਿੱ ਚ ਵੰ ਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ

ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਗਈ।

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਿੰ ਡ ਪੱ ਧਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 79 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ

3 ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਏਐਨਐਮ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ। ਗੈਰ-ਸੰ ਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ

ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵੰ ਡੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਪੰ ਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ

ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਾਮ ਸੁੰ ਦਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ

820 ਬਜੁਰਗਾਂ,ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ

ਅਸਥਾਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਈ

2020) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰਚ 2020

ਰੈਫਰਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਟਰ

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 04 ਮਹੀਨੇ (ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈਵਿੱ ਚ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ।
4.

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪਖਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲਾਸੌਰ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ

ਸੰ ਚਾਲਨ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ

ਕਰਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਯ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ /ਲਾਗ ਦੀ ਸ਼ੱ ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ

ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਬਾਲਾਸੋਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਖਾਰ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ।
ਪਖਾਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਵਾਪਸ

ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲ ਜਾਣ
ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਵੱ ਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਥਾਨਕ ਪੰ ਚਾਇਤ ਲਈ
ਵੱ ਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।

"ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦਾ ਪਾਲਣ

ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱ ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਪਿਉਰੀਫ਼ਾਇਰ, ਸਾਬਣ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਂਡਵਾਸ਼, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ
ਇਨਵਰਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ

ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। 13 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਗਰੀਬ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ
ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ

ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਸੰ ਪਰਕ

ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1581 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ
ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱ ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਖਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ

ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਥੇ ਦੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ

23,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ
ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਆ ਕੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ

ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਗਈ। ਲਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ

ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱ ਚ ਘਰ ਤੋਂ

ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਧੋਵੇ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ

ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾੀ ਕੁਆਰਂਟਾਈਨ ਮਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰੀ
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ਸਤੰ ਬਰ 2020

"ਖੁਦ ਰਹੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ,

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱ ਖੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ"

ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ (ਪੀਪੀਈ ਕਿੱ ਟ)
- ਆਲੋ ਕ ਵਰਮਾ*
"ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸਰਕਾਰ

ਲ

- ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ, ਭਾਰਤ

ਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤਰ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਲਖੀਮਪੁਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਰੇ-ਭਰੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ
ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਦੁਧਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਦਾ ਇਕੱ ਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ) ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ

ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪਾਰਕ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ

ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਟਾਇਗਰ, ਤੇਂਦੁਆ,

ਦਲਦਲੀ ਹਿਰਨ, ਹਿਸਪਿਡ, ਹੇਅਰ ਭਾਵ ਅਸਾਮੀ ਖਰਗੋਸ਼,

ਬੰ ਗਾਲ ਫਲੋ ਰੀਕਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਸਐਚਜੀ) ਦੀਆਂ

ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰ ਦਾ ਰੱ ਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ

ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ) ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਠਾਰੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਵਾਇਤੀ

ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ

ਦਾ ਕੰ ਮ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕਪੜੇ,
ਢਲਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਕਾਗਜ, ਪੌਧੇ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਆਦਿ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਦੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰ ਤਯੋਦਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ

ਕਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੰ ਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ
ਵਿੱ ਚ ਇਸਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਬਹੁ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 2000
ਰੁਪਏ ਵਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ
ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰ ਦ ਸਿੰ ਘ ਅਤੇ ਖੰ ਡ ਵਿਕਾਸ

*ਖੰ ਡ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਅਧਿਕਾਰੀ

ਆਲੋ ਕ

ਵਰਮਾ

ਦੁਆਰਾ

ਗਿਆ। ਅੰ ਤਿਮ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਲੈ ਣ ਦੀ

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਵਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੋਡ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਕਾਸ ਖੰ ਡ

ਮੱ ਧ ਕਮਾਨ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ

ਦੀਆਂ 30 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸਦੱ ਸਾਂ

ਆਰਮੀ ਕੋਰ ਤੋਂ 2500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱ ਟਾਂ

ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੌ ਸ਼ਲ ਦੇ

ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਲਖੀਮਪੁਰ

ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਖੀਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕਿੱ ਟਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਵੀ

ਇਸਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ।

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕ ਔਰਤ

ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਕਾਸ ਖੰ ਡ ਤੋਂ

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾਂ

ਇਲਾਵਾ ਨਿਘਾਸਨ, ਈਸਾਨਗਰ, ਪਲੀਆ,

ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀਦੀਆਂ

ਕੁੰ ਭੀ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਮੱ ਦੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਵੀ

ਨੇ ਦਿੱ ਤੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਵਚ ਕਿੱ ਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ। ਸਵੈ-

ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿੱ ਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱ ਖ

5

ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਤੋਂ

122

ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱ ਕ

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ

ਲਗਭਗ 4666 ਕਿੱ ਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱ ਟਾਂ ਨੂੰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ 2500 ਕਿੱ ਟਾਂ ਮੱ ਧ ਕਮਾਨ,

ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਕੀਤੀਆਂ

2020

ਐਸਐਚਜੀ ਔਰਤ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ

ਤਿਆਰ

ਅਪ੍ਰੈਲ

ਲਖਨਊ ਦੇ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਅਤੇ

ਗਈਆਂ

700 ਕਿੱ ਟਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕਿੱ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਿੱ ਟ ਵਿੱ ਚ ਕੋਟ, ਟੋਪੀ, ਜੁੱ ਤੇ

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਗਭਗ 20

ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇ ਜ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ

ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਾ ਕਵਰ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਕਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਆਈ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱ ਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਦੀ
ਕਿਰਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
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ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ ਦੇ ਬੋਲ
"ਡਰ, ਅਫਵਾਹ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ"

- ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਦਵਾਜ*

ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ:

ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰ ਕਟ, ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ,
ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ,
ਇਸ ਟੀਚੇ ਵੱ ਲ ਲਗਾਓ ਧਿਆਨ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱ ਚ
ਲਓ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ,
ਪਿੰ ਡ-ਪਿੰ ਡ ਅਤੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿੱ ਚ ਸਫਾਈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ,
ਦੂਰ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ
ਮਾਸਕ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਧੋਵੋ ਹੱ ਥ, ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਹੈ ਇਹ
ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ
ਢਿਲਾਈ।
ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ:
ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਇਹ

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰ ਕਟ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਸ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰ ਡਵਾਸੀ: ਦੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ

ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰ ਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ

ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਂ, ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਅਤੇ

ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਮੰ ਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ

ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ

ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸੱ ਤ ਉਪਾਅ

ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਨਾ ਛੂਹੋ ਆਪਣੇ ਨੱਕ, ਅੱ ਖ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ;

ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ
ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੰ ਕਟ ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ
ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ:
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼

ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਛਿੱ ਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱ ਲਣਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱ ਕਣਾ
ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਹੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ;

ਬਚੋ ਭੀੜ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰ ਘ, ਜੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ;

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨ

ਕਰੋ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ,

ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ-ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਤਕਲੀਫ਼,

ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਓ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ;

ਅੰ ਦੋਲਨ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,

ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੰ ਡ ਦੇ
ਹਰ ਬੁਜ਼ੁਰਗ, ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਏ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ

ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ

ਛਿੱ ਕਾਂ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਦੀ,

ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਕਿ ਬਚੋ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੋ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ।

ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ:

*ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਦਾਤਾ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ

ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ

ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖ ਸਕਾਂਗੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰ ਡ ਦੇ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗ ਰੋਕਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ

ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ

ਇੱ ਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਵੀ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ
ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ

ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ: ਦੀਦੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ
ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ?
ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ:

ਪਿੰ ਡਵਾਸੀ: ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ
ਦਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ:

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੋਜ, ਸਹੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਦਦ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਤਮ-

ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡ।

ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼।

ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਈ ਉਪਾਅ,

ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕਲੀਆਣ ਮੁਹਿੰਮ।

ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਟੀਕਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲੱਬਧ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ, ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਸਾਰੇ, ਲਾਭ ਚੁੱ ਕੋ ਹੁਣ।
ਪਿੰ ਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ ਤੱ ਦ।

ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ

ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ

ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1

ਕਿਲੋ ਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਦੇਸ਼, ਇੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ

ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ

ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਰਾਰ ਨੇ
ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱ ਕ

ਟੀਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹ
ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ

ਇਹ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਤੇਜੀ

ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀਏ।

ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰ ਚਾਲਤ ਕਰ ਸਕਣ।

"ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਹੱ ਥ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਵੋ ਮਾਤ"

ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19)
ਛਿੱ ਕਦੇ ਅਤੇ ਖੰ ਘਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ
ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਆਭਾਰ: ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਵੀਡਿਓ-

ਥੁੱ ਕਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
#ਕੋਵਿਡ-19

ਆਭਾਰ: ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ

ਵੀਡਿਓਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਥੁਕੋ ਨਾ
#ਕੋਵਿਡ-19

ਆਭਾਰ: ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
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ਆਭਾਰ: ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ

ਇ

ਨਾਮ (ਅਵਾਰਡਜ਼) ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ

ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ, ਸ਼ਾਸਨ

ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ

ਹਨ। ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ

ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ ਦਾ ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ)

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਮੰ ਤਵ

ਸਥਾਨਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ
ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਰੀਆ ਹਨ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ।

- ਮਨੋਜ*

24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਇਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ/ਵੈਬਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰ ਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ 2020 ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਈ ਦਿੱ ਤੀ। ਇਹ ਤਿੰ ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ- ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱ ਖ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਨਾਮ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ। ਇਹ ਆਸ
ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਨਸ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪੰ ਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀਆਂ (ਈ-ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ 2020 ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਜੇਤੂ) ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇਨਾਮ 2020 ਹੇਠ ਨੌ ਜੇਤੂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ 2020

ਲਾਇਵ ਵੈਬ ਕਾਸਟਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ekuuh; iz/kku ea=kh dh p;fur ljiapksa@izsflMsaV~l
@xzke iapk;rksa ds vè;{k
ds lkFk ckrphr
Interaction of Hon’ble Prime Minister
with selected Sarpanches/ Presidents/
Chairmans of Grampanchayats
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ 2021: ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਆਓ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ 2021 (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ
2019-2020) ਲਈ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ (ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਇਕਾਈਆਂ) ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਮੰ ਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ 2020 ਦੇ ਜੇਤੂ
28 ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ 213 ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ: 26, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ/ਬਲਾਕ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ:
48, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ: 139) ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇਨਾਮ (ਡੀਡੀਯੂਪੀਐਸਪੀ)।
30 ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ)/ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਬਾਲ ਹਿਤੇਸ਼ੀ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ
27 ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ 27 ਜੀਪੀ/ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਨਾਮ
28 ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ 28 ਜੀਪੀ/ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਇਨਾਮ
8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ
*ਸਲਾਹਕਾਰਦਾਤਾ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ

49

ਕ੍ਰਮ
ਇਨਾਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਸੰ ਖਿਆ

ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

1.

ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇਨਾਮ (ਡੀਡੀਯੂਪੀਐਸਪੀ) ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਜਨ ਹਿੱ ਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰ ਚਾਇਤ/ਬਲਾਕ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ।
ਪੰ ਚਾਇਤ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਲਈ

2.

ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱ ਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਰਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ/ਗ੍ਰਾਮ
(ਐਨਡੀਆਰਜੀਜੀਐਸਪੀ), ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਸ਼ਦ
ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ।

3.

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ ਇਨਾਮ (ਜੀਪੀਡੀਪੀਏ), ਆਦਰਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ- ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ/ਗ੍ਰਾਮ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਪਰਿਸ਼ਦ

4.

ਬਾਲ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਨਾਮ (ਸੀਐਫਜੀਪੀਏ) ਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ/ਗ੍ਰਾਮ
ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਪਰਿਸ਼ਦ

ਪੰ ਚਾਇਤ/ਗ੍ਰਾਮ

ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ

ਦਾ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ
2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮਿਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚੀ 5 ਖੇਤਰਾਂ
ਸਮੇਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ
ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਵਿੱ ਚ

ਸਰਬੋਤਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ

ਦੀ

ਪੂਰੀ

ਚੋਣ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਿਤੀ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਭੇਜੇਗੀ। ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਇਨਾਮ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਅੰ ਤਿਮ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਜੇਤਾ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ

ਪੱ ਟੀਕਾ/ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 50
ਲੱਖ ਤੱ ਕ ਦੇ ਵਿੱ ਤੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ।

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ/ਗ੍ਰਾਮ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ 15 ਨਵੰ ਬਰ 2020 ਤੱ ਕ

ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ/
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਢੁਕਵੀਂ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਦਸੰ ਬਰ
2020 ਤੱ ਕ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਵੇ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-

ਵੱ ਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ

ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ www.panchayataward.gov.inਤੇ ਜਾਓ।
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ਸਤੰ ਬਰ 2020

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਪੱ ਤਰ

ਭਾ

ਰਤ ਰਤਨ ਲੋ ਕ ਨਾਇਕ ਜੈ

ਵੰ ਡਦੇ ਹੋਏ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਰਤਨ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱ ਖ ਦੀ ਜਯੰ ਤੀ ਦੇ

ਮੌਕੇ ਤੇ 11ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿੰ ਡਾਂ

ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ

ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ
ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਦੇ
ਕੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ

ਤੇ ਮਲਕੀਅਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ
ਪੜਾਅ ਹੇਠ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 763 ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੇ
ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਪੱ ਤਰ ਵੰ ਡੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮਲਕੀਅਤੀ ਯੋਜਨਾ
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਿਆ ਹੈ। ਮਲਕੀਅਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ
ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰ ਡ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰ ਬੋਧਨ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਵਿੱ ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਦੱ ਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰ ਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱ ਥ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਤਾਕਤ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ, ਪੀੜਿਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਤ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਿਆ ਹੈ। ਸੰ ਪਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਪਤੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ

ਸਕਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ

ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱ ਖ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਵਰਗੀ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ
ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਸਟੀਕ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ

ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰ ਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰ ਡ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ

ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱ ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰ ਚਾਇਤੀ

ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ “ਮਲਕੀਅਤੀ ਯੋਜਨਾ“ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ-ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ

ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਹੇਠ 2024 ਤੱ ਕ 6.24 ਲੱਖ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪਤੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੱ ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ, ਹਰਿਆਣਾ

ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਉਪ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਸ਼ਯੰ ਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਤਰਾਖੰ ਡ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰ ਘ ਰਾਵਤ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ
ਦੇ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਨਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਕੇਂਦਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਬਲਾਕ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂ

ਦਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ

ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ

ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 15ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰ ਨ

ਪੱ ਧਰਾਂ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਪੱ ਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਈ-ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱ ਤੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 15ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅੰ ਤਰਿਮ
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਤਸੱ ਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ

ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ

ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿੰ ਡ ਇੱ ਕ ਸਾਲ

ਵਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੋ

ਨੀਂਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਓਸੇ ਨੀਂਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱ ਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱ ਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱ ਤੀ।
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