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க�ோவிட்-19
சிறப்பிதழ்

செப்டெம்பர் 2020
தமிழ்்

ஊராட்சித் துறை அமைச்சகம்
இந்திய அரசு

கிரா

்கல்ப்
ங
ச
ம மோத ய

திரு. நரேந்திர சிங் த�ோமர்
மருந்து வரும் வரை
மறந்தும் ஓய்வில்லை
நரேந்திர ம�ோடி
பிரதமர்

ஊராட்சி துறை அமைச்சர்,

ஊரக வளர்ச்சி, வேளாண்மை

மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை
மற்றும் ஊராட்சித் துறை

இந்த இதழில்
• நாமும் க�ொர�ோனா வைரஸும் • எம் என் ஆர் இ ஜி எஸ் • தேசிய ஊராட்சி விருதுகள் • ஊராட்சித் தலைவி பேசுகிறார் • செய்திகள் & நிகழ்வுகள்

பிரதமர் திரு. நரேந்திர ம�ோதி ரூ. 1 லட்சம் க�ோடி நிதி வசதியை வேளாண்
உள்கட்டமைப்பு நிதியை த�ொடங்கி வைத்தார்

பி

ரதமர் திரு. நரேந்திர ம�ோதி ரூ.1 லட்சம்
க�ோடி நிதி வசதி க�ொண்ட வேளாண்
உள்கட்டமைப்பு நிதியை ஆகஸ்ட் 9, 2020
அன்று விவசாயிகளுக்கு பெரிய பரிசாகத்
த�ொடங்கி வைத்தார். திரு ம�ோதி பிரதமர்
விவசாயி ஆதரவு நிதியின் (பிரதமர்-விவசாயி)
கீ ழ்
ஆறாவது
தவணையாக
ரூ.
17,000
க�ோடியை
நேரடியாக
8.55
க�ோடி
விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தலா
ரூ. 2,000 வதம்
ீ
செலுத்தினார். வேளாண்மை &
விவசாயிகள் நலத்துறை , ஊரக வளர்ச்சி
மற்றும்
ஊராட்சித்
துறைக்கான
மத்திய
அமைச்சர் திரு நரேந்திர சிங் த�ோமரும் அந்த நிகழ்ச்சியில் உடனிருந்தார்.
விவசாயிகளிடம் பேசும் ப�ோது பிரதமர் ரூ1லட்சம் க�ோடி வேளாண் நிதியைக் க�ொண்டு
ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் அவர்கள் உற்பத்திக்கு சேமிப்பு மையங்கள் கிடைக்கும், விவசாயிகளின்
பயிர் சேதமடையாது, அவர்கள் வருமானம் உயரும் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளும் உருவாக்கப்படும்
என்று கூறினார். மேலும், இந்த திட்டத்தின் கீ ழ் வெளிப்படையான முறையில் பணத்தை நேரடியாக
வங்கி மாற்றம் செய்வதால், இடைத் தரகர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு தரகு தர
வேண்டி இருக்காது.
மிகச் சிறிய விவசாயிக்கும் இந்தத் திட்டத்தின் கீ ழ் எல்லா நன்மைகளும் கிடைப்பதையும்
அவர்கள் ப�ொருளாதார ரீதியாக ஆர�ோக்கியமாக மற்றும் வலுவாக மாறுவதை உறுதி செய்யும்
விதத்தில் அரசு த�ொடர்ந்து நன்கு சிந்தித்துச் செயல்படுகிறது என்று பிரதமர் கூறினார். நாட்டில்
குளிரூட்டப்பட்ட கிசான் ரயில் அறிமுகப் படுத்தப்படுவதும் இந்த திசையில் ஒரு மிகப் பெரிய படியாகும்.

பிரதமர்-விவசாயி திட்டத்தின் கீ ழ், குறுகிய இரண்டு நிதியாண்டு காலத்தில் ரூ.75,000 க�ோடி
நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப் பட்டிருப்பதாக பிரதமர் கூறினார்.
இந்தப் பணத்தில், ரூ.22,000 க�ோடி விவசாயிகளுக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்றுக் காலத்தில் வழங்கப் பட்டது.
க�ொர�ோனா நெருக்கடியால் எழுந்த கடினமான சூழ்நிலை இருந்த ப�ோதிலும், உணவு தானியங்களின்
பற்றாக்குறையை நாடு எதிர் க�ொள்ளவில்லை என்பதும், 80 க�ோடி ஏழை மக்களுக்கு உணவு
தானியங்களை
அரசாங்கத்தால்
வழங்க
முடிந்தது
என்பதும்
விவசாயிகளின்
ஓய்வில்லாத
உழைப்பால்தான் என்று அவர் ஒப்புக் க�ொண்டார். இன்று த�ொடங்கப்பட்ட வேளாண் உள்கட்டமைப்பு
நிதி விவசாயிகள் நவன
ீ சேமிப்பு வசதிகளை தங்கள் கிராமங்களில் தாங்களாகவே அமைத்துக் க�ொள்ள
உதவும் என்று திரு ம�ோதி கூறினார்.
ம�ோதி அவர்கள் தலைமையிலான மத்திய அரசு விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளின்
முன்னேற்றத்திற்காக நடவடிக்கைகள் எடுத்தது மற்றும் அது குறித்து அறிவித்தத�ோடு அல்லாமல்
அந்த நடவடிக்கைகளை விரைந்து செயல்படுத்தவும் செய்கிறது என்று வேளாண்மை மற்றும்
விவசாயிகள் நலன், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் திரு நரேந்திர
சிங் த�ோமர் கூறினார்.
கிராமம், ஏழை விவசாயிகள் த�ொடர்பானவற்றில், பிரதமர் அவர்களுக்கு முன்னுரிமையும்,
திட்டங்களில் மிகவும் தாராளமாக ஒதுக்கீடும் தருவதாகவும், அவரைச் சந்திக்க விரும்பும் ப�ோதெல்லாம்,
அவர்களுக்கு தாராளமாக நேரம் க�ொடுப்பதாகவும் மத்திய விவசாய அமைச்சர் திரு த�ோமர் கூறினார்.
வலுவான விவசாயத் துறை ஒரு வலுவான நாட்டை உருவாக்கும் என்ற கருத்தில் பிரதமர் எப்போதும்
கவனம் செலுத்துகிறார். அதனால்தான் சுய சார்பு பாரதம் திட்டத்தின் கீ ழ் ரூ .1 லட்சம் க�ோடி விவசாய
உள்கட்டமைப்பு நிதியை வழங்கி பத்தாயிரம் உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகளை (எஃப்.பி.ஓ)
அமைத்தல்,
ஒவ்வொரு
விவசாயிக்கும்
கே.சி.சி.யை
வழங்குதல்,
அதற்கான
இயக்கத்தைத்
த�ொடங்குதல், டிஜிட்டல் வேளாண்மை, பிரதமர்-விவசாயி திட்டத்தின் கீ ழ் டிஜிட்டல் நிதி பரிமாற்றம்
உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளிலும் பிரதமர் எப்போதும் விவசாயத் துறைக்கு முன்னுரிமை
அளித்துள்ளார். வேளாண்மையுடன், வேளாண்துறையில் உள்ள இடைவெளியை நிரப்ப, கால்நடை
வளர்ப்பு, மீ ன் வளம், மூலிகை வளர்ப்பு, தேன ீ வளர்ப்பு, உணவு பதப்படுத்துதல் ப�ோன்ற துணைத்
துறைகளுக்கும், ஒரு சிறப்பு த�ொகுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று திரு த�ோமர் கூறினார்.
பிரதமர் சில விவசாயிகளுடன் இந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாடினார்.
ஆதாரம்: பத்திரிகை தகவல் பணியகம் (PIB)

உள்ளடக்கங்கள்
தலைமை ஆசிரியர்:
சுனில் குமார், ஐ.ஏ.எஸ்
செயலாளர்
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்

4

ப�ொருளாதார ஆல�ோசகர்
தலையங்க உதவி:
அல�ோக் பாண்டியா
ராதே ஷ்யாம் பரத்வாஜ்
அஞ்சனி குமார் திவாரி

25
31
40

மகாத்மா காந்தி தேசிய
ஊரக வேலை உறுதி
திட்டம் - த�ொற்றுக்
காலத்தில் நம்பிக்கை ஒளி

க�ோவிட்-19க்கு பதில்:
நாக்கரிலிருந்து ஒரு
வெற்றிக் கதை

க�ொர�ோனாவை எதிர்கொள்ள
ஊராட்சித் தலைவரை
மேம்படுத்துதல் - ஓடிஸ்ஸா
காட்டும் பாதை

க�ோவிட்-19 க்கு தீன் தயாள்
அந்த்யோதயா திட்டம் -தேசிய
கிராமப்புற வாழ்வாதாரப் பணி
(DAY- NRLM) இன் கூட்டு பதில்

மாண்புமிகு
அமைச்சரிடமிருந்து
செய்தி

ஆசிரியர்:
டாக்டர். பிஜய குமார் பெஹெரா,
ஐஇஎஸ்
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21
மாண்புமிகு
செயலாளரிடமிருந்து
செய்தி

பஞ்சாபின் க�ோவிட்19க்கு எதிரான
ப�ோராட்டம் ஊரக
வளர்ச்சித் துறை &
ஊராட்சித் துறை
அமைப்புகள்
காட்டும் உறுதி

நாமும் க�ொர�ோனாவும்

6

க�ொர�ோனா ப�ோராளிகளாக நமது கிராமங்கள்,
ஊராட்சிகள் மற்றும் விவசாயிகள்

9

க�ோவிட்-19ஐத் தடுப்பதில் கிராம ஊராட்சிகளின்
முனைவுகள்

28

ஆந்திர பிரதேசத்தில் மிஷன் பயன்முறை திட்டத்தை
நடைமுறைப் படுத்தி க�ோவிட்-19 எதிர்ப்பு

33

குழுவில் உள்ள சக�ோதரிகள் க�ொர�ோனா எதிர்ப்புக்குத்
தயாரித்த பாதுகாப்புக் கவசம் (பிபிஇ கிட்)

45

ஊராட்சித் பெண் தலைவரின் குரல்

47

தேசிய ஊராட்சி விருதுகள்:
அமைப்பை ஊக்குவித்தல்

ப�ொறுப்பான

உள்ளாட்சி

49

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

கிராம�ோதய சங்கல்ப்

3

செய்தி
நரேந்திர சிங் த�ோமர்
ஊராட்சி நிர்வாகம், ஊரக வளர்ச்சி,
வேளாண்மை & விவசாயிகள் நலத்துறை,
மற்றும் உணவு பதப்படுத்தும் த�ொழில்
துறைகளுக்கான அமைச்சர், இந்திய அரசு

கிராம�ோதய சங்கல்ப்பின் எட்டாவது இதழ் க�ோவிட்-19 பேரிடரின் ப�ோது நமது கிராமங்கள், கிராம
ஊராட்சிகள் மற்றும் விவசாயிகளின் பங்களிப்புக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. நமது ஊராட்சி முறை
அமைப்புகள்,
நமது
ஜனநாயகத்தின்
அடிமட்ட
அளவில்
ஒரு
முக்கியமான
தூணாக,
ஒரு
நடைமுறைக்கேற்ற அணுகுமுறையுடன் செயல்பட்டு, முடிந்தவரை, நமது கிராமப்புறங்களை க�ொர�ோனா
இல்லாமல் வைத்திருப்பதில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றின. எந்தவ�ொரு தேசிய நெருக்கடி அல்லது
இயற்கைப் பேரிடர் காலங்களிலும், அனைத்து மாநில அரசுகளும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் கட்சி
எல்லைக்கு மேலே உயர்ந்து ஒரே குறிக்கோள் மனப்பான்மையுடன் ஒற்றுமையாக செயல்படுகின்றன
என்ற ப�ொருளில் ஒரு தேசமாக நமக்கு ஒரு சிறப்பு தன்மை உள்ளது. மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர
ம�ோடி அவர்கள் தலைமையில் அனைத்து மாநில அரசுகளும், உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் முழுமையாக
ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டன என்பதும், நமது கிராமங்கள் இந்த த�ொற்றுந�ோயின் தாக்கத்தை ஒரு
பெரிய அளவில் எதிர்கொள்ள முடிந்தது என்பதும் மிகவும் திருப்தி அளிக்கிறது.
க�ோவிட்-19 த�ொற்று புதிய சவால்களையும் சிக்கல்களையும் உலகத்தின் முன் வைத்தது. உலக
அளவில் ஒப்பு ந�ோக்கும் ப�ோது இந்தியாவில் க�ொர�ோனா த�ொற்று கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது மற்றும்
குணமான ந�ோயாளிகளின் எண்ணிக்கையும் விரைவாக அதிகரித்து வருகிறது. த�ொற்றின் பரவலைக்
கட்டுப்படுத்த மக்கள் விழிப்புணர்வு பிரசாரம் துவங்கப்பட்டது மற்றும் அதே நேரத்தில் கிராம சுகாதார மற்றும்
தூய்மைக் குழுக்களும் எச்சரிக்கப் பட்டன. கிராமப்புறப் பகுதிகளில் சுமார் 2.5 லட்சம் ஊராட்சிகளும், அவற்றின்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்களும்,
ஊராட்சி
அலுவலர்களும்
மற்றும்
ஆஷா
பணியாளர்களும்
க�ொர�ோனாவிற்கு எதிரான ப�ோராட்டத்தில் அவர்களின் இதற்கு முன் கண்டிராத அளவு பங்களிப்பை
வழங்கினார்கள். தீன் தயாள் அந்த்யோதயா திட்டம் - தேசிய கிராமப்புற வாழ்வாதாரப் பணியின் கீ ழ், 63.8
லட்சம் சுய உதவிக் குழுக்களிலிருந்து 7 க�ோடிக்கும் அதிகமான பெண் உறுப்பினர்கள் கிராமப்புறத்தில்
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளைப் பாராமரிப்பதில் மிக முக்கியமான பணியாற்றினார்கள்.
மாண்புமிகு பிரதமர் சுய சார்பு பாரத இயக்கத்தின் கீ ழ் ரூ. 20 லட்சம் க�ோடிக்கு ஒரு த�ொகுப்பை
அறிவித்தார். இந்தத் த�ொகுப்பு தேசத்தின் ப�ொருளாதாரத்தை பழைய நிலைக்கு மீ ட்பத�ோடு
மட்டுமல்லாமல் "உள்ளூர் ப�ொருள்களுக்குக் குரல் க�ொடுப்போம்" என்று முடிவெடுப்பதில் ஒரு புதிய
இந்தியாவின் அஸ்திவாரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரதமர் ஏழைகள் மறுவாழ்வு வேலைவாய்ப்புத்
திட்டத்தை புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் முகமாக அறிவித்தார்
மற்றும் இந்தப் பிரசாரம் தற்போது நாட்டின் க�ோடிக்கணக்கான புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களின்
முக்கிய வாழ்வாதாரமாக ஆகிவிட்டது.
ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்தால் நடத்தப் படும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டமும்
(மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம்) இந்த நேரத்தில் கிராமப்புறங்களில் பெரிய வேலை வாய்ப்பு
வழங்குகிறது. க�ோவிட்-19 ப�ொருளாதாரத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆனால் வேளாண்மை
துறை ஒன்று மட்டுமே தேசிய ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு செய்திருக்கிறது.
நடப்பாண்டின் முதல் காலாண்டில், சேர்க்கப்பட்ட ம�ொத்த மதிப்பு (ஜிவிஏ) 3.4 சதவதம்
ீ
அதிகரித்தது.
நாம் நமது கிராமங்களை வளர்ச்சி மற்றும் சுய சார்புடையவையாக மாற்றுவதில் முன்னேறி வருகிற�ோம்.
ஆனால், க�ொர�ோனா நெருக்கடி இன்னும் முடியவில்லை. பத்திரமாக இருக்க நாம் பாதுகாப்பான தூரத்தை
கடைபிடிக்க வேண்டும், முகக் கவசம் அணிய வேண்டும் மற்றும் கைகளை அடிக்கடி கழுவ வேண்டும்.
கிராம�ோதய சங்கல்ப்பின் இந்த இதழ் க�ோவிட் -19இன் அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள கிராமங்கள்,
கிராம
ஊராட்சிகள்
மற்றும்
விவசாயிகளின்
அளவில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
ஒருங்கிணைந்த
முயற்சிகளைப் படம் பிடித்துக் காட்டும் என்பது மட்டுமல்லாமல், நமது ஊராட்சி பிரதிநிதிகள்,
விவசாயிகள் இளைஞர்கள் மற்றும் கிராமப்புறத்தில் உள்ள தன்னார்வத் த�ொண்டு நிறுவனங்கள்
மிகுந்த தைரியத்துடனும் வரியத்துடனும்
ீ
எந்தவ�ொரு சவாலையும் ஒற்றுமையாக எதிர்கொள்ளும்
திறன் க�ொண்டவை என்பதையும் உறுதிப்படுத்தும்.

(நரேந்திர சிங் த�ோமர்)
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செய்தி
சுனில் குமார், ஐ.ஏ.எஸ்
செயலாளர்,
இந்திய அரசு,
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்

உலகம் முழுவதும், மக்கள் தற்போதைய வரலாற்றில் மிக ம�ோசமான த�ொற்றை எதிர்
க�ொள்கிறார்கள். க�ொர�ோனா வைரஸ் அல்லது க�ோவிட் -19 உலகில் பேரழிவை உருவாக்கியுள்ளது,
இந்தியாவும் அதன் மக்களும் இந்த பயங்கரமான வைரஸுக்கு விதிவிலக்கல்ல. கிராம�ோதய
சங்கல்ப்பின் எட்டாவது இதழ் க�ோவிட்-19 த�ொற்றுந�ோயில் நமது கிராமங்களில் மனித உயிர்களைக்
காப்பாற்ற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கைகள் உட்பட பல்வேறு அம்சங்களைக்
கையாள்வதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வைரஸ் முதலில் மெட்ரோக்களிலும் மாநகரங்களிலும்
பரவத் த�ொடங்கியது பின்னர் மற்ற நகரங்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் சென்றது.
க�ோவிட்-19 ஒரு புதிய வைரஸ், அதைப் பற்றி மிகக் குறைவாகவே தெரிந்திருந்தது. அதனால்தான்
தற்போது குறிப்பிட்ட சிகிச்சை வழங்கப் படவில்லை. க�ோவிட்-19 வைரஸ் பரவுதல் இரண்டு வழிகளில்
ஏற்படுகிறது: சுவாசம் மற்றும் த�ொடர்பு மூலமாக. ந�ோய்வாய்ப்பட்ட மனிதர் இருமும்போத�ோ
தும்மும்போத�ோ அல்லது அவர்களுடன் பேசும்போத�ோ வெளியாகும் சிறு துளிகள் மூலமாக
முக்கியமாகப் பரவுகிறது. உலகளவில், தீவிரத் த�ொற்றுந�ோயான இதன் பரவலைத் தடுக்க உடல்
ரீதியான தூரமும் முழு அடைப்பு முயற்சிக்கப்படுகின்றன. நாடெங்குமுள்ள ஊராட்சிகள் இந்த
வைரஸைத் எதிர்ப்பதில் பெரும் பங்காற்றியுள்ளன. க�ொர�ோனா வைரஸ்ஸின் திடீர் த�ோற்றம்
உலகளாவிய ப�ொது சுகாதாரத்தைப் பற்றி உலகை எச்சரிக்கிறது.
இப்போது, ப�ொது சுகாதார சேவைகளை மையமாகக் க�ொண்டு ஒரு வலுவான மற்றும் துடிப்பான
சுகாதார வலையமைப்பை உருவாக்குவது பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இது, இதில் பாதுகாப்பான
நீர் வழங்கல், பயனுள்ள திட மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மை அமைப்பு மற்றும் வெக்டர் கட்டுப்பாட்டு
நடவடி க்கைகளை மேற்கொள்வதில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
இவை பயனுள்ள வகையில் நீர் மற்றும் வெக்டர் மூலம் பரவும் பல ந�ோய்களைக் தடுக்கும்.
இந்தியாவின் சுகாதார அமைப்புக்கு முன் பன்மடங்கு சவால்கள் உள்ளன. தேசிய சுகாதாரக்
க�ொள்கை(என்ஹெச்பி), 2017 அரசு சுகாதார நலச் செலவுகளை, தற்போதைய ஜிடிபியின் 1.2%லிருந்து 2025 ல்
2.5% ஆகிய இரட்டிப்பாக்குவதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது. அனைத்து மாநில அரசுகள் மற்றும் யூடி
நிர்வாகங்களுடன் நன்கு ஒருங்கிணைந்த முறையில் இந்திய அரசு ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சாத்தியமான
அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குகிறது. அதேசமயம், இந்தியாவில் சுகாதார பராமரிப்பில் த�ொழில்நுட்பம்
ஒரு முக்கியமான பங்காற்றும் புத்துருவாக்க மாறுதலை அடைய இந்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது.
வருமுன் காப்பதே சிறந்தது- இது நன்றாக புரிந்து க�ொள்ளப் பட்டிருக்கிறது. இது க�ோவிட்-19
த�ொற்றைச் சமாளிப்பதிலும் ப�ொருந்தும். நாம் தனிப்பட்ட மற்றும் சமூக நடத்தையில் ஒழுங்கைப்
பின்பற்றினால், சேதம் பெரிதும் குறைக்கப்படலாம். ஆனால் நாம் இதை உதாசீனம் செய்தால், அது
பேரழிவை ஏற்படுத்தும். ஆதலால் நாம் தடுப்பு நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் நம்மையும்
மற்றவர்களையும் பாதுகாப்போம்.
(i)

முகக் கவசம் அணிய வேண்டும்;

(ii)

அடிக்கடி ச�ோப்பால் கைகளைக் கழுவ வேண்டும்;

(iii)	ப�ொது இடங்களில் உடல் ரீதியாக 2 மீ ட்டர் இடைவெளியைக் கடை பிடிக்கவேண்டும்.
இந்தச் சிறப்பிதழ் உயிர், ஆர�ோக்கியம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு இழப்பைக் கட்டுப்படுத்த
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முயற்சிகளை எடுத்துக் காட்டுகிறது.
வாசகர்கள் இந்த இதழை விரும்புவார்கள் என்று நம்புகிறேன். கிராம�ோதய சங்கல்ப் இந்தி, ஆங்கிலம்
மற்றும் பதின�ொரு இந்திய ம�ொழிகளில் (அஸ்ஸாமி, வங்க ம�ொழி, குஜராத்தி, கன்னடம், மணிப்பூரி,
மராத்தி, மலையாளம், ஒரியா, பஞ்சாபி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு) பதிப்பிக்கப்படுகிறது. மற்றும் நாட்டிலுள்ள
2.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஊராட்சிகளுக்கும் விநிய�ோகிக்கப்படுகிறது என்பதை வாசகர்கள் அறிவார்கள்.
இந்த ம�ொழிகளில் சரி பார்ப்பது மற்றும் திருத்துவதற்கு ஒவ்வொரு ம�ொழியின் மாநில ஊரக வளர்ச்சி
நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஒத்துழைப்பை ஆசிரியர் குழு நம்பி இருக்கிறது.
அதனால், நான் அவர்கள் அனைவருடைய முயற்சிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.

(சுனில் குமார்)
கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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நாமும் க�ொர�ோனா வைரஸும்
“அதிரடியான ந�ோய்களுக்கு அதிரடியான வைத்தியமே சரியானது”

க�ொவெளிப்புறத்தில்

ர�ோனா வைரஸ் என்ற பெயர் அதன்
கிரீடம்
ப�ோல
தென்படுவதால்,
லத்தீன்
ம�ொழியின்
கிரீடம்
அல்லது மலர் வளையம் என்ற ப�ொருள் தரும்
க�ொர�ோனா
என்ற
வார்த்தையிலிருந்து
பெறப்பட்டது. மனிதரைத் தாக்கும் க�ொர�ோனா
வைரஸை முதலில் கண்டறிந்த ஜூன் அல்மேடா
மற்றும்
டேவிட்
டைரல்
ஆகிய�ோர்
இந்த
வார்த்தையை
அப்படி
உருவாக்கினார்கள்.
க�ொர�ோனா
வைரஸ்கள்
மனிதர்
அல்லது
மிருகங்களில் ந�ோயை ஏற்படுத்தும் ஒரு பெரிய
வைரஸ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை. க�ொர�ோனா
வைரஸ்கள் பெரிய, மேற்பரப்பில் புரதங்களால்
உருவான படிவங்கள் க�ோளங்கள் ப�ோன்ற துகள்கள்
ஆகும். இவை மிகச் சிறியவை , அதாவது ஒரு
அரிசியில் சுமார் 2500 க�ோடி வைரஸ் துகள்கள்
இருக்கலாம். அவற்றின் அளவு மிகவும் மாறுபடும்
மற்றும் ப�ொதுவாக ஒரு 100-120 என்எம் சராசரி
விட்டம் (1nm = 1/10 லட்சம் செ.மீ ).

- டாக்டர். கேடகி பாபாத்*
- ஹிப்போகிரட்டீஸ், மருத்துவத்தின் தந்தை

உடைந்து
பல்லாயிரம்
புதிய
வைரஸ்களை
வெளியிடுகிறது,
இந்த
வைரஸ்
மேலும்
ஆயிரக்கணக்கான உயிரணுக்களை தாக்குகின்றன
மற்றும் கவனிக்காமல் இருந்தால் த�ொற்று பரவி
உயிரிழப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
க�ோவிட்-19 இன் ப�ொது அறிகுறிகள் & பாதிக்கப்
படக்கூடிய குழு
COVID-19
இன்
அறிகுறிகள்
ப�ொதுவாக
மிதமானவை மற்றும் மெதுவாகத் த�ொடங்குகின்றன
மற்றும் காய்ச்சல், வறட்டு இருமல், ச�ோர்வு மற்றும்
உடல் வலி, வலிகள், மூக்கடைப்பு, தலைவலி, கண்
எரிச்சல், த�ொண்டை புண், வயிற்றுப்போக்கு, சுவை /
வாசனை இழப்பு, த�ோல் அரிப்பு, விரல்கள் அல்லது
கால்விரல்களின்
நிறமாற்றம்.
யாருக்கு
வேண்டுமானாலும்
க�ோவிட்-19
வரலாம்
மற்றும்
தீவிரமாக
ந�ோய்வாய்ப்
படலாம்
ஆனால்
வயதானவர்கள், மற்றும் ஏற்கனவே அதிக இரத்த
அழுத்தம், இதய மற்றும் நுரையீரல் பிரச்சினைகள்
உள்ளவர்கள்,
சர்க்கரை
ந�ோய்,
புற்று ந�ோய் ப�ோன்ற மருத்துவ
சிக்கல்கள் உள்ளவர்கள் தீவிரமாக
ந�ோய்வாய்ப்படும்
ஆபத்து
அதிகமாக
உடையவர்களாக
இ ரு க்கி ற ா ர்க ள் .
பெரும்பாலானவர்கள்
(சுமார்
80%)
மருத்துவமனை
சிகிச்சை
தேவைப்பட ா ம லேயே
ந�ோயிலிருந்து
குணமாகி
விடுகிறார்கள்.
மருத்துவரைய�ோ
அல்லது மருத்துவ மனையைய�ோ
முதலில் அழைப்பது பரிந்துரைக்கப்
படுகிறது,
அவர்கள்
சரியான
இடத்திற்கு அனுப்பி வைப்பார்கள்.

மனிதர்களில், ஜலத�ோஷம்
முதல் மத்திய கிழக்கு சுவாச
ந�ோய்க்குறி
(MERS)
மற்றும்
கடுமையான
குறுகிய
சுவாச
ந�ோய்க்குறி
(SARS)
ப�ோன்ற
கடுமையான
சுவாச
ந�ோ ய ்த்தொ ற் று களை
ஏற்படுத்தும்
பல
க�ொர�ோனா
வைரஸ்கள் அறியப்படுகின்றன.
மிக சமீ பத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
க�ொர�ோனா வைரஸ் COVID-19 ஐ
ஏற்படுத்துகிறது.
எப்போது
த�ொற்று
த�ொடங்குகிறத�ோ
அப்போது மேற்பரப்பு நீட்டங்கள்
(கூரான புரதம்) அதன் ப�ொருந்திய
ஒட்டிய உயிரணு ஏற்பியுடன்
இணைத்துக்
க�ொள்கிறது.
SARS-CoV-2 virion
க � ொ ர�ோ ன ாவை த்
SARS-CoV-2 virion
இணைத்த
பிறகு,
ஒட்டிய
த டு ப ்ப தற்கா ன
உயிரணுவின் புரதத்தை
நடவடிக்கைகள் Red
protrusions:
spike
proteins
(S)[1]
உடைக்கும்
ந�ொதி,
ஏற்பியில்
இணைக்கப்
வருமுன் காப்பதே
Grey coating: the envelope, composed mainly of lipids,
பட்ட கூரான புரதத்தை
சிறந்தது
என்று
which can be destroyed with alcohol or soap[1]
செ ய ல ்ப டு த்தி ,
கூறப்பட்டிருக்கிறது.
இது
உயிரணுவில் ஒரு சிறு
ஒரு
புதிய
வைரஸ்
Yellow deposits: envelope proteins (E)[1]
துளையை
ஏற்படுத்தி
என்பதால், மருந்து எதுவும்
வைரஸ்
ஒட்டிய
Orange deposits: membrane proteins (M)[1]
இல்லை அல்லது தடுப்பூசி
இடத்தில் நுழைகிறது.
இது
வரை
கண்டு
Courtesy - Wikipedia
பி டி க்கப்பட வ ி ல ் லை .
எப்போது த�ொற்று
எல்லா
நாடுகளும்
அவர்கள்
விஞ்ஞானிக்
த�ொடங்குகிறத�ோ அப்போது மேற்பரப்பு நீட்டங்கள்
குழுக்களுடன் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள்.
(கூரான புரதம்) அதன் ப�ொருந்திய ஒட்டிய உயிரணு
அது வரை க�ோவிட்-19 நம்மைத் தாக்காமல் தடுப்பது
ஏற்பியுடன்
இணைத்துக்
க�ொள்கிறது.
ஒட்டிய
நம் கடமை க�ொர�ோனா த�ொற்றுந�ோயை எதிர்த்துப்
உயிரணுவின் எல்லா மூலப் ப�ொருள்களையும்
ப�ோராடும்
மக்களுக்கு
உதவவே
அவ்வப்போது
எடுத்துக் க�ொண்டு அந்த வைரஸ் இப்போது பல்கிப்
அரசாங்கத்தின் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்களால்
பெருகுகிறது மற்றும் இறுதியாக அந்த உயிரணு
வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்படுகின்றன. (Ref- https://www.
*விஞ்ஞானி எஃப், இந்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆல�ோசகர்
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க�ொர�ோனாவின் விருப்பு வெறுப்புகள் கீ ழ் வருமாறு:க�ொர�ோனாவின் விருப்பங்கள்

(க�ோவிட்-19 பரவும் காரணிகள்)
கை குலுக்குதல், அடிக்கடி முகம், வாய், கண்
மற்றும்
மூக்கைத்
த�ொடுதல்,
அசுத்தமான
அழுக்கு,
சுகாதாரமற்ற
உணவு,
கூடுதல்/
சமூகமயமாக்கல், முகமூடி அல்லது முகக் கவசம்
அணியாதிருத்தல்,
இருமல்,
ஜலத�ோஷம்,
ஏற்படுத்தும்
செயல்கள்,
வாழ்க்கை
முறை/
பழக்கங்கள், துப்புதல், உடற்பயிற்சி இல்லாமை.

mohfw.gov.in/pdf/ PreventivemeasuresDOPT.pdf.). க�ொர�ோனாவை
நம்மிடமிருந்து எப்படி விலக்கி வைப்பது என்பதைப்
புரிந்து க�ொள்வது மிகவும் அவசியம்.
முக்கிய காரணிகள் - நமது காவலர்
கீ ழ்க்கண்டவற்றை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவது
நமக்கும்
நம்
சமூகத்துக்கும்
நல்லது.
நாம்
அனைவரும் நமது கண், மூக்கு மற்றும் வாயை
த�ொடுவதைத்
தவிர்க்க
வேண்டும்,
யாராவது
இருமல், சுரம் ப�ோன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால்
அவர்களிடம்
நெருக்கமாகச்
செல்லக்
கூடாது,
மற்றும் ப�ொது இடங்களில் துப்பக் கூடாது.
சுத்தமாக
இருத்தல்
க�ொர�ோனாவை
எதிர்ப்பதில் முதல் ஆயுதம். திரும்பத் திரும்ப
ச�ோப்பால்
கை
கழுவுதல்,
சானிடைசர்
பயன்படுத்துதல் பலன் தருபவை ஆகும்.
முகக் கவசம் - முகக் கவசம் மக்களை
அருகில்
இருப்பவர்களின்
நீர்த்துளிகளிடமிருந்து
பாதுகாக்கிறது, மற்றும் நீர்த்துளிகள் மக்களிடமிருந்து
தெளிப்பதைக் குறைத்து அதனால் ந�ோய் பரவுவதைத்
தடுக்கிறது. முகக் கவசம் வட்டில்
ீ
இருக்கும் எந்த
உபய�ோகப் படுத்திய பருத்தித் துணியாகவ�ோ அல்லது
கடையில் வாங்கியதாகவ�ோ இருக்கலாம். முகக்
கவசம் செய்வது குறித்த ஆல�ோசனை முதன்மை
அறிவியல் ஆல�ோசகர் அலுவலகத்தால் பல்வேறு
இந்தியா ம�ொழிகளில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. (linkwww.psa.gov.in (ref-1www.psa.gov.in) .
ஆர�ோக்யசேதுஇது
க�ோவிட்-19க்கு
எதிரான
ஒருங்கிணைந்த
முயற்சியில்
தேவையான மருத்துவ சேவைகளுக்காக இந்தியா
மக்களை த�ொடர்பு க�ொள்ள இந்தியா அரசால்
உருவாக்கப் பட்ட ஒரு அலைபேசி செயலி.
COVID-19
ஐக்
கட்டுப்படுத்துவது
த�ொடர்பான
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

க�ொர�ோனா வெறுப்பவை

(க�ோவிட்-19 பரவல் கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள்)
கை கூப்புதல், சுத்தம், முகக் கவசம் அணிதல்,
கையுறைகள், வெந்நீர், ஆயுர்வேத காடா, மஞ்சள்
கலந்த பால், கருமிளகு/ இஞ்சி, வட்டு
ீ
உணவு,
ய�ோகா,
பிரணாயாமம்,
ஆர�ோக்கியமான
வாழ்வியல், ஆவி பிடித்தல்.

அபாயங்கள், சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும்
த�ொடர்புடைய ஆல�ோசனைகள் குறித்து மக்களை
விரைவாக
அணுகவும்
தெரிவிக்கவும்
இந்த
செயலி. அது இந்தியா அரசின் முனைவுகளை,
குறிப்பாக க�ோவிட்-19 நிர்வாகத்தில் சுகாதாரத்
துறையின் முனைவுகளை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
பாதுகாப்பு
பரிந்துரைக்கப்பட்ட
நடவடிக்கைகள்சுத்தமாக இருப்பது ப�ோல
த�ோன்றினாலும் அடிக்கடி ச�ோப் மற்றும் நீரால்
கைகளைச் கழுவவும் மற்றும் எரிசாராயம் கலந்த
கை
திரவத்தைப்
பயன்படுத்தவும்
சுகாதார
அமைச்சகம்
அறிவுறுத்தி
இருக்கிறது.
தும்மும்போதும்
இருபும்போதும்
மூக்கையும்
வாயையும் கைக்குட்டை / திசுவால் மூடவும்.
பயன்படுத்திய திசுக்களை மூடிய த�ொட்டிகளில்
பயன்படுத்தி முடித்ததும் ப�ோடவும். உடல் நிலை
சரியில்லாவிட்டால் (சுரம், மூச்சு அடைப்பு மற்றும்
இருமல்) மருத்துவரை அணுகவும். மருத்துவரை
அணுகும்போது வாய் மற்றும் மூக்கை முகக்
கவசம் /துணியால் மூடிக் க�ொண்டு செல்லவும்.
சமூக விதிமுறைகள் - கடைத் தெரு,
மருந்தகம், மருத்துவமனை ப�ோன்ற இடங்களில்
குறைந்தது
1
மீ ட்டர்
இடைவெளியைப்
பராமரிக்கவும். முகக்கவசம் அணியவும், முகத்தை
முகமூடி
க�ொண்டு
மூடவும்,
அடிக்கடி
சுத்தப்படுத்தவும். த�ொடுவதை முடிந்த வரை
தவிர்க்கவும். கடைகளுக்கு மளிகை /மருந்துப்
ப�ொருட்கள் வாங்க செல்வதைக் குறைக்கவும்.
சந்திக்கும் ப�ோது கை குலுக்குதல் அணைத்தல்
ப�ோன்ற வரவேற்பு முறைகளைத் தவிர்க்கவும்.
வட்டிலும்
ீ
தேவையில்லாத சமூக கூடுதலைத்
தவிர்க்கவும். வடுக்கு
ீ
விருந்தினர்கள் வருவதையும்
மற்றும்
நாம்
மற்றவர்கள்
வட்டிற்குச்
ீ
செல்வதையும் கட்டுப்படுத்திக் க�ொள்ளவும்.
ந�ோய்
எதிர்ப்பு
சக்தி
அதிகரிப்பு
ந�ோய்க்கிருமியுடன் ப�ோராடுவதில் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி
முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. குறிப்பாக தற்போதைய
த�ொற்று காலத்தில் இயற்கை ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி
அதிகரிக்கும் நறுமணப் ப�ொருள்கள், மஞ்சள், இஞ்சி
மற்றும் சூடான நீரைக் குடிப்பது, நீராவி பிடிப்பது
ப�ோன்ற
நடைமுறைகள்
பயனுள்ளதாக
காணப்படுகின்றன.
ஆயுஷ்
அமைச்சகம்
வழிகாட்டுதல்களை மிகவும் கவனமாக தயாரித்துள்ளது.
அறிகுறிகளைக் கவனித்த பின் பின்பற்றப்பட்ட
படிகள்
சாதாரண இருமல் அல்லது சுரம் ப�ோன்ற
குறைந்த
அளவு
அறிகுறிகள்
உடையவர்கள்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்

7

வட்டிலேயே
ீ
தங்கி இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
தனிமைப் படுத்துதல், உணவு கட்டுப்பாட்டைக்
கடைபிடித்தல்
மற்றும்
விளைவுகளை
கண்காணித்தல்.
ஆனால்,
மலேரியா
அல்லது
டெங்கு சுரம் இருக்கும் பகுதியில் வசிப்பவரானால்,
சுரத்தின் அறிகுறிகளை அலட்சியம் செய்யக் கூடாது,
உடனே மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும்.
க�ோவிட்-19 ச�ோதனை
வைரஸ்
இருப்பது
ந�ோயியல்
பரிச�ோதனைகள் செய்வதன் மூலம் கண்டறியப்
படுகிறது. தேவையான இயந்திரங்கள் மற்றும்
பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் சான்றளிக்கப் பட்ட
ஆய்வகங்கள் க�ொர�ோனா ச�ோதனை செய்யலாம்.
க�ோவிட்-19 க்கு ச�ோதனை செய்து க�ொள்வது
எப்போதும் சிறந்தது. ந�ோயாளியின் மாதிரிகள்
மூக்கில் பஞ்சுருட்டு க�ொண்டும், சளி, மற்றும்
ஆஸ்பிரட்,
நுரையீரல்
திரவம்
ப�ோன்றவை
கவனமாக சுகாதார ஊழியர்களால் சேகரிக்கப்
படுகின்றன
மற்றும்
சுத்தமான
இடத்தில்
பாதுகாக்கப்
படுகிறது.
COVID-19
க்கான
பெரும்பாலான
ச�ோதனைகள்
பாலிமரைசிங்
செயின்
எதிர்வினை
(பி.சி.ஆர்)
அல்லது
செர�ோலாஜிக் ச�ோதனைகள். RTPCR (தலைகீ ழ்
டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ்
பாலிமெரிக்
செயின்
எதிர்வினை) ச�ோதனை முறை க�ோவிட்-19 க்கான
தங்க தர நிலை ச�ோதனையாக நிறுவப்பட்டது.
க�ோவிட்-19 இல் இந்தியாவின் முயற்சிகள்
கண்டறியும் ச�ோதனைக் கருவி - இந்தியா
விஞ்ஞானிகள், மற்றும் ஆரம்ப நிலை நிறுவனங்கள்
வெற்றிகரமாக
க�ோவிட்-19
ந�ோயறிதலுக்கான
ச�ோதனைகளை
உருவாக்கியுள்ளன.
அதிகாரிகளால்
ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட இந்த ச�ோதனைகள் இந்தியாவெங்கும்
பயன்படுத்தப்படுகிறன.
இவை
உள்ளூரில்
உருவானவை,
விரைவானவை,
மலிவு
மற்றும்
ஒப்பிடக்கூடியவை மற்றும் செயல்படுத்த எளியவை.
க�ொர�ோனா
தடுப்பூசி
பிஎம்ஓ
உருவாக்கியுள்ள
தடுப்பூசி
பணிக்குழுவின்
இணைத் தலைவர்களாக டாக்டர் வின�ோத் பால்,
உறுப்பினர்
சுகாதார
நிதி
ஆய�ோக்
மற்றும்
பேராசிரியர் கே விஜய் ராகவன், இந்திய அரசின்
முதன்மை அறிவியல் ஆல�ோசகர் உள்ளனர்.
இந்தப் பணிக்குழு க�ோவிட்-19 தடுப்பு மருந்து
உருவாக்க வழிகாட்டுகிறது.
ராம்டெசிவிர் மருந்து - க�ோவிட்-19க்கு
எதிராகப் பயனுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது
மற்றும்
இந்திய
நிறுவனங்கள்
இப்போது
இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கின்றன.
மருந்து ச�ோதனைகள் - ஆயுஷ் அமைச்சகம்
மற்றும் அறிவியல் மற்றும் த�ொழில்துறை ஆராய்ச்சி
கவுன்சில் (சிஎஸ்ஐஆர்) க�ோவிட்-19க்கு எதிரான
நான்கு
ஆயுஷ்
கலவைகளை
மதிப்பிடுவதில்
ஒன்றாக செயல்படுகின்றன. பிற மருந்துகளின்
மருத்துவ ச�ோதனைகளும் நடத்தப்படுகின்றன.

புதுமைகள்
இந்தியாவில்
உள்ள
வணிகங்கள்
தற்போதைய
நெருக்கடியைக்
கையாள முடியும் என்பதை உறுதி செய்வதில்
தீவிரமாக இருப்பது மட்டுமன்றி இன்வெஸ்ட்
இந்தியா, பிரதமரின் அறிவியல் த�ொழில்நுட்பம்
மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆல�ோசனைக் குழுவின்
(பிஎம்எஸ்டிஐசி) ஒன்பது பணிகளில் ஒன்றான
புதிய
இந்தியாவின்
கண்டுபிடிப்புகளின்
(ஏஜிஎன்ஐஐ) விரைவான வளர்ச்சி, க�ோவிட்-19
க்கு எதிரான தீர்வுகள் குறித்து இந்தியா முழுவதும்
புதுமையான த�ொடக்கநிலைகளைக் கண்டறிய
உதவுவதற்கும், நிதி ஆதாரங்கள், த�ொழில்நுட்ப
சரிபார்ப்பு மற்றும் செயல் தளத்தில் செயல்
படுத்தும் வாய்ப்புகளுடன் அவற்றை தீவிரமாக
இணைப்பதற்கும் கருவியாக உள்ளது.
மன
ஆர�ோக்கியம்
த�ொற்றுந�ோய்
ஏற்பட்டுள்ளது
எல்லா
வயதினருக்கும்
மன
அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நிறைய கவலை,
மனச்சோர்வு ப�ோன்றவை புதிய இயல்புகளை
ஏற்றுக்கொள்வதால் வருவது கவனிக்கப்படுகிறது,
சமூக
த�ொலைவு,
முழு
அடைப்பு
ப�ோன்ற
சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்வது, நீண்ட காலம்
வட்டிலேயே
ீ
தங்குவது, வழக்கமான செயல்களில்
த�ொந்தரவு, முதலியன. இவற்றைச் சமாளிக்க
மற்றும் தரமான வாழ்க்கையை மீ ட்டெடுக்க,
தற்போதைய சூழ்நிலையில் மன ஆர�ோக்கியத்தை
அதிகரிக்க, முயற்சிகள் அமைச்சரவை /துறைகள்/
சங்கங்களால்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
ஆல�ோசனை சேவைகள் பல்வேறு அமைச்சகங்கள்
மூலம் வழங்கப்படுகின்றன. இவற்றில் கல்வி
அமைச்சகம் வழங்கும் மன�ோதர்பன், சமூக நீதி
அமைச்சகம் வழங்கும் கிரண், வழிகாட்டுதல்கள்பிஎஸ்ஏ
அலுவலகம்,
ஹெல்ப்லைன்
எண்.சுகாதார அமைச்சகம், ஆயுஷ் ப�ோன்றவை.
த�ொற்றுந�ோயை எதிர்ப்பதற்கான முயற்சிகள்
- தனித்துவமான முயற்சிகள் அரசுத் துறைகளால்
மக்களுடன்
இணைந்து
ந�ோயைக்
கட்டுப்படுத்த
மேற்கொள்ளப்படுவது உலக சுகாதார நிறுவனத்தால்
பாராட்டப்பட்டது. செயல் திறனுடன் மக்களை விரைவாக
அடைய பிரச்சாரங்கள், வெபினார்கள், உதவி வரிகள்,
சமூக ஊடகங்கள், வடிய�ோக்கள்,
ீ
முகநூல் ப�ோன்றவை
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முயற்சிகள் முழுமையானவை
மற்றும் உடல் ரீதியான ஆர�ோக்கியம் மட்டுமல்ல
ஆனால்
மனநிலை
ஆர�ோக்கியத்தை
மீ ட்டெடுப்பதற்காகவும் செயல்படுகிறது.
த�ொற்றுந�ோய்
ஒரு
கடினமான
கட்டம்
என்றாலும், நாம் அனைவரும் பல விஷயங்களைக்
கற்றுக் க�ொண்டோம் நிலைமையை சமாளிக்கவும்
முயற்சிக்கிற�ோம்.
இறுதியாக நாம் ஒரு நாள்
இந்த நிலையிலிருந்து மீ ண்டு வருவ�ோம் என்ற
நம்பிக்கைய�ோடு இருக்கவேண்டும்.
ஒப்புதல் - ஊக்கம் மற்றும் மதிப்புமிக்க
பரிந்துரைகள் முதன்மை அறிவியல் ஆல�ோசகர்பேராசிரியர் கே. விஜய ராகவன் மற்றும் அறிவியல்
செயலாளர் டாக்டர் அரவிந்த மித்ராரே நன்றியுடன்
ஒப்புக்கொள்கிற�ோம்.

“ந�ோய்களைப் ப�ொறுத்தவரை, ஒரு பழக்கத்தைக் கைக்கொள்ளுங்கள் - உதவ அல்லது
குறைந்த பட்சம் சிரமப் படுத்தாமல் இருக்க”
- ஹிப்போகிரேட்ஸ் , மருத்துவத்தின் தந்தை
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க�ொர�ோனா தடுப்பில் நமது கிராமங்கள்,
ஊராட்சிகள் ,மற்றும் விவசாயிகளின் பங்கு
- நரேந்திர சிங் த�ோமர்*

“நம்மைப் ப�ோன்ற மக்கள் த�ொகை க�ொண்ட வளரும் நாட்டிற்கு, க�ொர�ோனா வைரஸின் வளரும்
சவால் சாதாரணமானதல்ல. அந்த நேரத்தில், ஒரே ஒரு மந்திரம் தான் உதவும் -‘நாம் ஆர�ோக்கியமாக
இருந்தால்தான் உலகமும் ஆர�ோக்கியமாக இருக்கும்’,” - நரேந்திர ம�ோதி, இந்தியப் பிரதமர்

க�ோ

விட்-19 உலக த�ொற்று
புதிய சவால்களையும்
சிக்கல்களையும்
உலகத்தின்
முன்
வைத்தது.
க�ொர�ோனா
நெருக்கடி நம்முடைய சுகாதார
அமைப்புக்கு
மட்டும்
பெரும்
நெருக்கடியை
உருவாக்க
வில்லை ஆனால் பல பெரிய
மாற்றங்களை
சமூகப�ொருளாதார அளவில் உலகம்
முழுதும்
ஏற்படுத்தி
உள்ளது.
நாம் அனைவரையும் ஒரு உலக
ப�ொருளாதார இறங்குமுகத்தின்
கடினமான
கட்டத்தை
அனுபவிக்க
வைத்திருக்கிறது.
உலகத்தின் பெரும் சக்திகள் எல்லாம் இன்று
க�ோவிட்-19 உடன் ப�ோராடி வருகின்றன, அவற்றில்
பல க�ொர�ோனா வைரஸை கட்டுப் படுத்தும்
திட்டம் தவறாக ஆனதால் அவர்களது முயற்சியில்
த�ோல்வி அடைந்தன. இந்த நெருக்கடி காலத்தில்,
நமது நாடு பிரதமர் நரேந்திர ம�ோதி யின்
தலைமையில்
ஒன்று
சேர்ந்து
வலுவான
கரத்தோடு இந்தத் த�ொற்றை எதிர் க�ொண்டது.
உலகத்தின் மற்ற நாடுகளை ஒப்பு ந�ோக்குகையில்,
க�ொர�ோனா த�ொற்று இந்தியாவில் கட்டுப்பாட்டில்
இருக்கிறது
மற்றும்
குணமாகும்
நபர்களின்
எண்ணிக்கையும் வேகமாக அதிகரிக்கிறது. ஒரு
விரிவான
உபாயத்துடன்,
ப�ோதுமான
எண்ணிக்கையில் மருத்துவ பரிச�ோதனைகளை
நடத்துதல்,
சரியான
நேரத்தில்
சுகாதாரப்
பாதுகாப்பு மற்றும் பெரிய நகரங்களில் சிறந்த
பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுதல், நம்
நாடு,
ஒரு
வலுவான
உறுதியுடனும்
முழு
தன்னம்பிக்கையுடனும்
த�ொற்றுந�ோயை
எதிர்கொள்ள முடிகிறது.

இந்த
க�ோவிட்-19
காலத்தை
பிரதமர்
நரேந்திர
ம�ோதியின்
ஒரு
நெருக்கடியை
வாய்ப்பாக மாற்றும் தனிப்பட்ட திறத்துக்கு ஒரு
சரியான
உதாரணமாகக்
கூறலாம்.
இந்த
முக்கியமான
கட்டத்தில்,
அவர்
நமக்கு
தன்னிறைவு
பெறுவதற்கான
அடிப்படை
மந்திரத்தைக் க�ொடுத்தார். ஆத்மனிர்பர் பாரத்
அபியானின் கீ ழ் (திட்டத்தின் கீ ழ் இந்தியா மிஷன்),

ரூபாய் 20 லட்சம் க�ோடி ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டது. இந்தத் த�ொகுப்பு
என்பது நமது ப�ொருளாதாரத்தை
மீ ட்டுக்
க�ொண்டுவருவது
மட்டுமல்ல ஆனால் "உள்ளூரின்
குரல்"
என்ற
தீர்மானத்தின்
மூலம், ஒரு புதிய பிரச்சாரத்தின்
அடித்தளம் ப�ோடப்பட்டது.
நமது
க�ொர�ோனாவுக்கு
எதிரான ப�ோராட்டத்தில் நாடு,
சுமார்
2.5
லட்சம்
கிராம்
ஊராட்சிகள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
மக்கள்
பிரதிநிதிகள்,
ஊராட்சி
ஊழியர்கள்,
கிராமத்
த�ொழிலாளர்கள்
மற்றும்
7.02
க�ோடி தீன்தயள் அந்த்யோதயா திட்டத்துடன்
இணைந்த பெண்கள், தேசிய வாழ்வாதார பணி
மூலம் முழுவதும் 63.8 லட்சம் சுய உதவிக்குழுக்கள்
நாடு இதுவரை காணாத வகையில் பங்களிப்பை
வழங்கினர்.
க�ொர�ோனா காலத்தில் தடைசெய்யப்பட்ட ப�ோது
வணிக
மூடல்கள்
காரணமாக
கிராமங்களுக்குத்
திரும்பும்
லட்சக்கணக்கான
புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்கள்
குறித்து
நமக்கு
இரண்டு
முனைகளில்
அக்கறை
இருந்தது.
முதலில்,
இந்தத்
த�ொழிலாளர்களுக்கு
வேலை
வழங்குவதிலும்
இரண்டாவதாக
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
பரவுவது
கிராமங்களை
தாக்காத
வகையில் காப்பதும். மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர
ம�ோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலால் நாங்கள்
இந்த
இரண்டு
முனைகளிலும்
வெற்றி
அடைந்தோம் என்று ச�ொல்வதில் நான் மிகவும்
மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
நாட்டில்
க�ோவிட்19
இன்
கடுமையான
தாக்கத்தை பார்க்கும்போது, ஊராட்சித் துறை
அமைச்சகம் ஊராட்சி அமைப்புகளுடன் மற்றும்
மாநில
அரசாங்கங்களு
டன்
இணைந்து
தடைசெய்யப்பட்டு ஆ ரம்பத்தில்
மிகச்சிறந்த
நடவடிக்கைகளைத் த�ொடங்கின. ஒரு புறம் இந்த
த�ொற்றுந�ோய் பற்றிய ஒரு ப�ொது விழிப்புணர்வு
பிரச்சார ம் கிராமப்புறங்களில் த�ொடங்கப்பட்டது
மற்றும்
மறுபுறம்,
வைரஸ்
பரவுவதைக்

ஊராட்சி முறை, ஊரக வளர்ச்சி, வேளாண்மை & விவசாயிகள் நலத்துறை, மற்றும் உணவு பதப்படுத்தும்
த�ொழில் துறைகளுக்கான *மத்திய அமைச்சர், இந்திய அரசு.)

*

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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கட்டுப்படுத்த கிராம ஆர�ோக்கிய மற்றும் சுகாதார
சமூகங்களை
முடுக்கி
விடுவதன்
மூலம்
நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. கிராமவாசிகளின்
அலைபேசிகளில் "ஆர�ோக்கிய சேது செயலியைக்"
க�ொண்டு சேர்ப்பதில் ஊராட்சிகள் ஒரு முக்கிய
மற்றும் முன்னணி பங்கு வகித்தன.
க�ொர�ோன தடை காலத்திலும், ஊராட்சி
நிர்வாகம் தினமும் 24 ஏப்ரல், 2020 அன்று, ஒரு
தனித்துவமான முறையில் அனுசரிக்கப்பட்டது.
ஒரு காண�ொளிக் கூட்டம் மூலம் நமது மாண்புமிகு
பிரதமர் திரு. நரேந்திர ம�ோதி அவர்களால், தேசிய
ஊராட்சித் நிர்வாக தினம், க�ோவிட்-19 க்கு எதிரான
நமது ஐக்கிய ப�ோராட்டத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில், பிரதமர், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
நிகர்
ஊராட்சி தலைவர்களுடன் ஒரு மெய்
உரையாடலில், க�ோவிட்-19 ஐ எதிர்கொள்ளப்
பல்வேறு படிகள் குறித்து விவாதித்தார் மற்றும்
நம் நாட்டு மக்களுக்கு த�ொற்றுந�ோய்க்கு எதிரான
வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்கினார்.
ஊராட்சி
நிர்வாக
அமைச்சகம் நேபாள
எல்லைக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் கிராம
சபைகளை கூட்டி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களைச்
செயல்படுத்த
சம்பந்தப்பட்ட
மாநிலங்களுக்கு
வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது. அமைச்சகம்
தேவையான
நேரங்களில்
மக்கள்
மத்தியில்
க�ோவிட்-19 விழிப்புணர்வை உருவாக்க பயனுள்ள
ஆல�ோசனைகளை
வெளியிட்டது.
ஊராட்சி
மற்றும் கிராம ஆர�ோக்கிய மற்றும் சுகாதார
சங்கங்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு
ம�ொத்த குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டது மற்றும்
அமைச்சகத்தின் வலைத்தளத்தில் பல்வேறு ஒளி
ஒலி காட்சிகள் வெளியிடப்பட்டது. க�ொர�ோனா
வைரஸ் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்துவதில் ஊராட்சி
நிர்வாக தகவல் த�ொழில்நுட்பம் மீ டியா மூலம்
மிகவும் முக்கியமான பங்காற்றியது.
க�ோவிட்-19 ந�ோய்த்தொற்றின் ப�ோது நாடு
முழுவதும் ஊராட்சிகள் மற்ற இடங்களிலிருந்து
திரும்பும் புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்காக
கிராமங்களின் வெளிப்பகுதிகளில் தடுப்புக் காப்பு
மையங்கள்
அமைத்து
நிர்வகிப்பதன்
மூலம்
எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றன. கிராமங்களில்
உள்ள
பள்ளிகள்
தனிமை
வார்டுகளாக
மாற்றப்பட்டன
சமுதாய
கூடங்களில்
சமூக
சமையலறைகள் அமைக்கப்பட்டன. 14வது நிதி
ஆணையத்தின்
மானியத்தை
சுகாதாரம்,
புகையிடுதல்,
முககவசங்கள்
மற்றும்
சுத்திகரிப்பாளர்களுக்குப்
பயன்படுத்த
அனுமதி
வழங்குவதன் மூலம் அரசாங்கம் ஒரு முக்கியமான
முடிவு எடுத்தது. இதன் விளைவாக ஊராட்சிகள்
க�ொர�ோனா பரவலுக்கு எதிரான ப�ோராட்டத்தை
வெற்றிகரமாக நடத்த முடிந்தது. தங்களுடைய
கடமையைக் காட்டிலும் அதிகம் செய்து இந்த
பணியில் ஒரு மதிப்புமிக்க பங்களிப்பு வழங்கிய
அந்த ஊராட்சிகளின் பங்கு பாராட்டப்பட வேண்டும்.
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ஏராளமான ஊராட்சிகள் மற்றும் அவற்றின்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகள்
க�ோவிட்19லிருந்து மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க பல்வேறு
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அனுப்புவதில்
வாட்ஸ் அப் ப�ோன்ற சமூக ஊடக தளங்களை
முழுமையாகப் பயன்படுத்தினர். பல இடங்களில்,
சமூக அமைப்புகள் மற்றும் தன்னார்வ த�ொண்டு
நிறுவனங்களுடன் இணைந்து ஊராட்சிகள், யார்
இந்த
நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்படாவிட்டால்
ந�ோய்வாய்ப்
படுவார்கள�ோ
மற்றும்
மற்றவர்களுக்கும் கவலையின் மற்றும் ஆபத்தின்
ஆதாரமாக கூட மாறக்கூடும�ோ அந்த பிரிவுகளுக்கு
இலவசமாக சுத்திகரிப்பு திரவம், முககவசங்கள்,
அத்தியாவசிய
மருந்துகள்
மற்றும்
உணவு
பாக்கெட்டுகள் விநிய�ோகிப்பதில் ஈடுபட்டார்கள்.
“மன் கி பாத்” நிகழ்ச்சி மூலம் 31 மே, 2020
அன்று
தேசத்திற்கு
உரையாற்றும்
ப�ோது,
மாண்புமிகு
பிரதமர்
திரு.
நரேந்திர
ம�ோடி
பூட்டுதலின் காரணமாக கிராமங்களுக்குத் திரும்பிய
லட்சகணக்கான புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களின்
வேலைவாய்ப்பு நெருக்கடி மீ து தனது தீவிர
கவலையை
வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.
இந்த
புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு
வழங்க, பிரதமர் கரிப் கல்யாண் ர�ோஸ்கர் அபியான்
(ஏழைகள்
நல
வேலைவாய்ப்பு
பிரச்சாரம்)
அறிவித்தார். இது இப்போது நாடு முழுவதும் உள்ள
க�ோடிக்
கணக்கான
புலம்
பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய வாழ்வாதாரமாக
மாறியுள்ளது. புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்கு
125 நாட்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க ஏற்பாடுகள்
செய்யப்பட்டு ஏழைகளின் நலவாழ்வு இயக்கத்தின்
கீ ழ் 25 வகையான திட்டங்கள் மூலம் பல்வேறு
அமைச்சகங்களுடன்
ஒருங்கிணைந்து
செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இந்தப்
பிரச்சாரம்
உத்தரப்பிரதேசம்,
பீகார்,
மத்தியப்
பிரதேசம்,
ஜார்க்கண்ட், ஒடிசா மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய
ஆறு மாநிலங்களின் மிகப் பெரிய எண்ணிக்கையில்
புலம் பெயர்ந்தவர்கள் திரும்பி வந்த அந்த 116
மாவட்டங்களில்
செயல்படுத்தப்படுகிறது.
ரூ.50
ஆயிரம் க�ோடி இதன் கீ ழ் வேலைவாய்ப்பு வழங்க
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் சுமார் ரூ.40,000 க�ோடி
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதைத் தெரிவிப்பதில்
மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த பிரச்சாரத்தின் கீ ழ்,
45.83
க�ோடிக்கும்
அதிகமான
வேலைவாய்ப்பு
நாட்கள் இதுவரை உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. நமது
முன்னுரிமை இந்த பிரச்சாரத்தில் வேலைவாய்ப்பு
வழங்குவத�ோடு
நிரந்தர
உள்கட்டமைப்பு
உருவாக்குவதாகும். இந்த பிரச்சாரத்தின் ப�ோது
இதுவரை 1347 கிராம ஊராட்சி அலுவலகங்கள்,
23010 சமூக கழிப்பறைகள் மற்றும் 481219 வடுகள்
ீ
பிரதம மந்திரி (கிராமின்) அவாஸ் ய�ோஜனாவின்
கீ ழ்
கட்டப்பட்டது
மற்றும்
த�ோட்டக்கலை,
அங்கன்வாடி கேந்திரங்கள், மரம் நடுதல் ப�ோன்ற
பல
முக்கியமான
வேலைகள்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சகத்தின் மகாத்மா
காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் திட்டம்
க�ோவிட்-19 நெருக்கடியின் ப�ோது கிராமப்புறங்களில்
ஒரு பெரிய வேலைவாய்ப்பு ஆதாரமாக மாறிவிட்டது.
ஆண்டு 2020-21கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடான ரூ.61,500
க�ோடியில் பிரதமர் இதுவரையில்லாத வகையில்
ரூ.50,000 க�ோடி அதிகரிப்பு செய்துள்ளார். இவ்வாறு,
இந்த ஆண்டு ம�ொத்த மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக
வேலை உறுதித்திட்டம் ஒதுக்கீடு ரூ.1,11,500 க�ோடி
ஆகிவிட்டது. இது மட்டுமல்லாது, ஏற்கனவே சுமார்
ரூ.75,000 க�ோடி அளவு மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சுமார் 11 க�ோடி வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்கனவே மகாத்மா
காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் இன் கீ ழ்
நாட்டில் செய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் 323 க�ோடி மனித
நாட்கள் இலக்குக்கு எதிராக 262 க�ோடி மனித நாட்கள்
ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டு உள்ளன. மகாத்மா காந்தி
தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் இன் கீ ழ் தினசரி
ஊதியங்கள்
ஒரு
நாளைக்கு
சராசரியாக
ரூ.20
அதிகரித்துள்ளது இது கடந்த ஆண்டின் ஊதியத்திற்கு
ஒப்பிடும்போது 11% அதிகரிப்பு ஆகும்.
ஊரக
வளர்ச்சி
அமைச்சகம்
2020-21
நிதியாண்டில் 2 லட்சத்து ஐநூறு க�ோடி ரூபாய்க்கு
மேல் கிராமப்புறங்களில் வளர்ச்சி பணிகளில்
செலவிடும் என்பது நாட்டின் கிராமங்களுக்கு
மகிழ்ச்சியான தற்செயல் நிகழ்வு. 1 லட்சம் 11
ஆயிரம் க�ோடி ரூபாய் ஏற்கனவே மாநிலங்களுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
க�ொர�ோனா
நெருக்கடியின்
பாதகமான
விளைவுகளிலிருந்து
தாழ்த்தப்பட்டவர்களைக்
காப்பாற்றும் ந�ோக்கில், சமூகத்தின் பலவனம்
ீ
என்பதை நிரூபிக்க பிரதமர் உடனடியாக பிரதமர்
கரிப் கல்யாண் திட்டத்தை அறிவித்தார். பி.எம்.
கரிப்
கல்யாண்
ய�ோஜனாவின்
கீ ழ்
ஒரு
த�ொகுப்பில்
ஒரு
மாதத்திற்கு
ரூ.500
என்ற
விகிதத்தில் மூன்று மாதங்களுக்கு ரூ.20.65 க�ோடி
பெண்களின் ஜன தன் கணக்குகளில் மாற்றப்பட்டது.
ம�ொத்தம் ரூ.31,000 க�ோடி ஏழை மக்களுக்குக்
கிடைக்கிறது. க�ோவிட் காலத்தில், ரூ.1000 க�ோடி
உதவி 2 .82 க�ோடி வயதானவர்கள், விதவைகள்
மற்றும் ஊனமுற்றோர் (திவ்யாங்ஸ்) களுக்கு
இரண்டு
தவணைகளாக
தலா
ரூ.500
வதம்
ீ
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பிரிவில் ம�ொத்தம்
ரூ.2815 க�ோடி வழங்கப்பட்டது.
நாடு முழுவதும் தீன்தயாள் அந்த்யோதயா
ய�ோஜனா -தேசிய கிராமப்புற வாழ்வாதார பணியில்
63 .8 லட்சம் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் ம�ொத்தம்
7.02 க�ோடி பெண்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தப்
பெண்கள் க�ோவிட் - 19க்கு எதிரான தற்போதைய
ப�ோராட்டத்தில்
இதுவரையில்லாத
வகையில்
பங்களிப்பு செய்துள்ளனர். இதில் ஈடுபட்டுள்ள இந்தப்
பெண்கள் இதுவரை 17 க�ோடி முகமூடிகள், 5.13 லட்சம்
லிட்டர் சுத்திகரிப்பு திரவம் மற்றும் சுமார் 1 லட்சம்
லிட்டர் கை கழுவும் திரவம் உற்பத்தி செய்துள்ளனர்.
க�ோவிட்டின் தடுப்பு காலத்தில் இந்த சக�ோதரிகளால்

சுமார்
1.22
லட்சம்
சமூக
சமையலறைகள்
நிர்வகிக்கப்பட்டன மற்றும் சுமார் 9 க�ோடி மக்களுக்கு
உணவு
வழங்கப்பட்டது.
பெண்கள்
சுய
உதவி
குழுக்களுக்கு வட்டி இல்லாத கடன் வரம்பு ரூ.10
லட்சம்
முதல்
ரூ.20
லட்சம்
வரை
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த த�ொகை பெண்கள்
அதிகாரம் பெறுவதற்கான அடிப்படையை உருவாக்கும்.
க�ொர�ோனா
நெருக்கடி
மற்றும்
தடைசெய்யப்பட்ட காலத்தில் கட்டுப்பாடுகள் கூட
ஏழைகளுக்கு ஒரு கூரையை வழங்கும் கனவை
தகர்க்க முடியவில்லை என்பதைத் தெரிவிப்பதில்
எனக்கு ஒரு திருப்தி அளிக்கிறது. க�ோவிட்இன் ப�ோது 17
லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வடுகள்
ீ
பிரதமர் அவாஸ்
ய�ோஜனா - ஊரகம் கீ ழ் கட்டப்பட்டு உள்ளன. இந்த
வடுகளின்
ீ
கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள
வேகம் ஒரு சாதனை ஆகும். ப�ொதுவாக, இது
சராசரியாக ஒரு வட்டைக்
ீ
கட்ட 125 நாட்கள் எடுக்கும்
ஆனால்
பிரதமர்
அவாஸ்
ய�ோஜனாவின்
கீ ழ்
க�ொர�ோனாவின் ப�ோது ஒரு வட்டை
ீ
நிர்மாணிக்க
45 முதல் 60 நாட்கள் வரை மட்டுமே ஆனது.
உண்மையில், இந்த முயற்சிக்கு பின்னால்
தங்கள் கிராமங்களுக்குத் திரும்பிய முழு மனதுடன்
பணியில் சேர்ந்த புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களின்
கடின உழைப்பு உள்ளது. ஒவ்வொரு ஏழைக்
குடும்பத்திற்கும் 2022 க்குள் ஒரு தரமான வடு
ீ
வழங்கப்படும் என்று நமது பிரதமரின் தலைமையில்
ஒரு உறுதி எடுக்கப்பட்டது. இந்த தீர்மானத்தை
நிறைவேற்ற 2 க�ோடியே 95 லட்சம் வட்டு
ீ
அலகுகள்
கட்டும் இலக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில்,
2க�ோடி
27
லட்சம்
வடுகள்
ீ
ஏற்கனவே
மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 1 க�ோடி 20
லட்சம் வடுகள்
ீ
கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது
ஒரு மகிழ்ச்சி விஷயம். இந்த திட்டத்தின் கீ ழ்,
ரூ.1,68,716
க�ோடி
இதுவரை
மாநிலங்களுக்கு
வழங்கப்பட்டது.
க�ோவிட்-19 நெருக்கடியின் ப�ோது நமது
ப�ொருளாதாரத்தில் ஒரு எதிர்மறை விளைவு
ஏற்பட்டுள்ளது ஆனால் விவசாயத் துறை மட்டுமே
நாட்டின் ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒரு
பெரிய பங்களிப்பைச் செய்தது. நடப்பு நிதியாண்டின்
முதல் காலாண்டில் 3.4 சதவதம்
ீ
அதிகரிப்பு
வேளாண்மை Grass value added. ம�ொத்த மதிப்பில்
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. க�ொர�ோனா நெருக்கடி
இருந்த
ப�ோதிலும்,
நமது
விவசாயிகள்
உண்மையான கடின முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்
மற்றும்
அதிகமகசூல்
எடுத்தார்கள்
மற்றும்
ப�ோதுமான உணவு தானிய பங்கை ஒரு சாதனை
காரீஃப்
விதைப்பு
செய்வதன் மூலம் உறுதி
செய்தார்கள். மாண்புமிகு பிரதமர் திரு.நரேந்திர
ம�ோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீ ழ், வேளாண்
அமைச்சகம்,
வேளாண்
விஞ்ஞானிகள்மற்றும்
அதிகாரிகள்
மற்றும்
மாநில
அரசுகள்
நமது
விவசாயிகள் மேற்கொண்ட கடின உழைப்பின்
நேர்மறை
விளைவுகளைப்
பெறுவதில்
ஒரு

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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முக்கியமான
பங்காற்றியுள்ளன.
வேளாண்
அமைச்சகம், கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்ததன் பின்
உடனடியாக,
விவசாய
விளைப�ொருட்களை
வாங்குவது, மண்டிகளின் செயல்பாடு, பண்ணைகள்
மற்றும் வயல்களில் விவசாயிகளின் நடவடிக்கைகள்,
உரங்களின் உற்பத்தி -பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும்
விதைகள்
மற்றும்
உள்துறை
அமைச்சகத்தின்
பேக்கேஜிங் அலகுகளுக்கு தள்ளுபடிகள் வழங்குதல்
ப�ோன்ற
விஷயங்களை
எடுத்துக்
க�ொண்டது.
அதனால் விவசாயத்தில் அனைத்து நடவடிக்கைகளும்
எந்த
இடையூறும்
இல்லாமல்
த�ொடர்கிறது.
விவசாயிகளின்
நலனுக்கான
ஏற்பாடுகள்,
அது
விவசாயிகளுக்கு
தனிப்பயன்
மையம்
மூலம்
பண்ணை இயந்திரங்களை வழங்குதல் அல்லது ஒரு
மாநிலத்திலிருந்து
இன்னொரு
மாநிலத்திற்கு
அறுவடை இயந்திரங்களை க�ொண்டுசெல்ல அனுமதி
வழங்கும் விஷயமாக இருக்கட்டும், அனைத்தும்
எந்த தாமதமும் இல்லாமல் செய்யப்பட்டது.

கிசான் ய�ோஜனாவின் கீ ழ் மாற்றப்பட்டது. மேலும்,
க�ொர�ோனா நெருக்கடியின் ப�ோது உருவாக்கப்பட்ட
வேளாண் உள்கட்டமைப்பு நிதி ரூ.1 லட்சம் க�ோடி
ரூபாய் ஒரு புரட்சிகர மாற்றத்தைக் விவசாயத்
துறையில் க�ொண்டு வருவது மட்டுமல்லாமல்
தனியார்
மயமாக்குவதன்
மூலம்
முதலீடு
கிராமங்களை
அடைகிறது,
நமது
விவசாய
அடிப்படையிலான ப�ொருளாதாரம் ஒரு பெரிய
ஊக்கத்தைப்
பெறும்
மிகவும்
வலுவானதாக
மாறும். 85% சிறு மற்றும் நடுத்தர விவசாயிகள்
அவர்களின் விளை ப�ொருள்களுக்கு நியாயமான
விலையைப் பெற மற்றும் அவர்களை மேம்பட்ட
விவசாயத்திற்கு மாறச்செய்யவும் அரசாங்கம்10,000
உழவர்
உற்பத்தியாளர்
நிறுவனங்களையும்
அமைக்கிறது.
சமீ பத்தில்,
விவசாயத்
துறை
சட்டத்தில் சீர்திருத்தங்களுக்காக செய்யப்பட்ட
திருத்தங்கள் துறையில் பரவலான நேர்மறையான
மாற்றங்களை உறுதி செய்துள்ளது.

விவசாயிகளின்
விளைப�ொருட்களை
குறைந்தபட்ச
ஆதரவு
விலையில்
வாங்குவது
தடையின்றி உறுதி செய்ய அரசாங்கத்தின் ஏற்பாடுகள்
மற்றும் முயற்சிகளால் (MSP) Minimum Support price-யில்
அதிக க�ொள்முதல் நடந்தது. இந்த ஆண்டு சமூக
இடைவெளியை
பராமரிக்க
பயிர்
க�ொள்முதல்
மையங்களின்
எண்ணிக்கை
கடந்த
ஆண்டை
ஒப்பிடும்போது
இரட்டிப்பாகியுள்ளது
மற்றும்
விவசாயிகளுக்கு செயல்பாட்டில் ஏதேனும் சிரமங்களைத்
தவிர்க்க ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வழங்கப்பட்டது.

நமது கிராமங்களும் விவசாயத் துறையும்
க�ோவிட்-19 ஐ முழு ஒற்றுமை மற்றும் உறுதியுடன்
எதிர்கொண்டது
மட்டுமல்லாது
நெருக்கடியான
இந்த
காலகட்டத்தை
வாய்ப்பாக
மாற்றவும்
முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
நமது
கிராமங்கள் வலுவாகும் ப�ோது, நாடு பலமாகி
விடும் மற்றும் விவசாயத் துறை மேலும் மேலும்
வளர்ச்சியடையும் ப�ோது, நம் நாடு உண்மையான
அர்த்தத்தில்
வளமாக
மாறும்.
உண்மையில்,
மாண்புமிகு பிரதமரின் திரு நரேந்திர ம�ோடியின்
தலைமையில் கிராம அபிவிருத்திக்கு அடித்தளம்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் நாம் நம் கிராமங்களை
சுய சார்புடையவை (ஆத்மனிர்பர்) ஆக உருவாக்கும்
திசையில் வேகமாக முன்னேறுகிற�ோம்.

நான்காவது முன் மதிப்பீடுகளின்படி 201920ஆம் ஆண்டில், உணவு உற்பத்தி தானியங்கள்
296.65 மில்லியன் டன் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது,
இது புதிய சாதனை. ஒரு சாதனை விளைச்சல்144.52
மில்லியன் டன் உணவு தானியங்கள் 2020-21 ௧ரீப்
பருவத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இதில், நெல்
உற்பத்தி 102.36 மில்லியன் டன் ஆக இருக்கும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2020-21ல் உணவு தானிய
உற்பத்தி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் (2014-15 முதல்
2018-19 வரை) சராசரி உணவு தானிய உற்பத்தியை
விட மேலும் 9.83 மில்லியன் டன் இருக்கும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2020-21ஆண்டில்
உணவு
தானிய உற்பத்தியின் மொத்த இலக்கு 301 மில்லியன்
டன்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகளின்
வருமானத்தை
உறுதி
செய்வதற்காக, சுமார் ரூ.1 லட்சம் க�ோடி பிரதமர்

க�ொர�ோன
கட்டுப்பாட்டுகளை
தளர்த்திருக்கலாம், ஆனால் க�ொர�ோனா இன்னும்
முடிவடையவில்லை. சமூக இடைவெளி, முகக்
கவசம் மற்றும் அடிக்கடி கை கழுவுதல் மட்டுமே
நம்மை
பாதுகாப்பாக
வைத்திருக்க
முடியும்.
பிரதமர் ஒரு மந்திரத்தை வழங்கியுள்ளார் - ஜப்
தக் தவாய் நஹின், தப் தக் திலாய் நஹின் (ஒரு
தடுப்பூசி
வரும்
வரை
தளர்வு
இல்லை).
க�ொர�ோனாவிற்கு எதிரான நமது ப�ோராட்டத்தின்
தீர்மானத்தை வலுப்படுத்துவதில் ஊராட்சி முறை
அமைப்புகள்
த�ொடர்ந்து
அவர்களின்
ஆதரவு
மற்றும் பங்களிப்பை வழங்குவார்கள் என்று நான்
உறுதியாக நம்புகிறேன்.

“க�ொரானா பற்றிய நல்ல தெளிவும் புரிதலும் இருத்தல் வேண்டும் அதுவே நல்ல வழி”

உபயம்: MOHFW, GOI

உடல் ரீதியான இடைவெளியைப் பராமரிக்கவும் எல்லா நேரங்களிலும்,
வேலை செய்யும் இடங்களில் கூட.
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சமூக அளவிலான
த�ொழிலாளர்களுக்கான
க�ோவிட்-19
விழிப்புணர்வுக்கான
வடிய�ோ
ீ

உபயம்: MOHFW, GOI

க�ோவிட்-19 க்கான தீன் தயாள் அந்த்யோதயா திட்டம் -தேசிய

கிராமப்புற வாழ்வாதாரப் (DAY-NRLM) பணியாளர்களின் கூட்டு முயற்சி
-ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்*

ஊ

“த�ோ காஜ் கி தூரி, மாஸ்க் ஹை ஜரூரி”

ரக வளர்ச்சி அமைச்சகம், இந்திய அரசு
தீன்தயாள் அந்த்யோதயா ய�ோஜனா- தேசிய
கிராமப்புற வாழ்வாதார இயக்கம்தைச் (DAY-NRLM)
செயல்படுத்துகிறது,
ஒரு
முதன்மை
வருமான
நிலைகள் மற்றும் வாழ்க்கைத் தரம் மேம்படுத்துவதை
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்ட வறுமை எதிர்ப்பு திட்டம்
கிராமப்புற ஏழைகள் குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு
கிராமப்புற ஏழை குடும்பத்தின் ஒரு பெண் உறுப்பினரை
சுய உதவிக்குழு (சுய உதவிக்குழு) அமைப்பில்கில்
க�ொண்டு வருவதன் மூலம், அவர்களின் நிதி சேர்க்கை
மற்றும் வாழ்வாதார உருவாக்கும் நடவடிக்கைகளில்
ஆதரவை உறுதி செய்தல். ஜூலை வரை,2020, சுமார்
66 லட்சம் பெண்கள் சுய உதவிக் குழுக்களில் 7.14
க�ோடி பெண்கள் உறுப்பினர்கள் DAY-NRLM இன் கீ ழ்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளனர்.

த�ொற்றுந�ோய்
முதலில்
த�ொடங்கியது
மற்றும் அரசாங்கம் மார்ச் 2020இல் முதல் முழு
அடைப்புதலை
அறிவித்ததிலிருந்து
கிராமப்புற
ஏழை பெண்களின் DAY-NRLM சுய உதவிக் குழுக்களால்
பல
முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பயிற்சியுடைய மற்றும் தையல் அனுபவம் க�ொண்ட
பெண்கள் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள், கட்டுப்பாடு
வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி மற்றும் முககவசங்கள்
தயாரிக்கத் த�ொடங்கினார்கள். சுகாதாரம் மற்றும்
குடும்ப நலன் (MOHFW) அமைச்சகம், நுகர்வோர்
விவகாரங்கள்
அமைச்சகம்
ஆகியவற்றின்
ஆல�ோசனைகள் மற்றும் மாநிலங்களின் சுகாதாரத்
துறைகளின் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றி, சுய
உதவிக்குழுக்கள்
முககவசங்கள்
தயாரிப்பு,
சுத்திகரிப்பு திரவம், கை கழுவும் திரவம், பாதுகாப்பு
அணிகலன்,
சமூக
சமையலறை,
காய்கறிகள்,
பழங்களை தேவையுள்ளவர்கள் மற்றும் ஏழைகளுக்கு
வழங்குதல்
மற்றும்
ப�ோன்றவற்றைத்
துவங்கினார்கள். அவர்களது பங்களிப்பு தற்போதைய
த�ொற்று சூழ்நிலையில் மிகப்பெரியது.
2.96

*

ஜூலை 24, 2020 வரை 29 மாநிலங்களில்
லட்சத்துக்கும்
அதிகமான
பெண்கள்

உறுப்பினர்கள் 58,581 சுய உதவிக் குழுக்களில்
இருந்து ஒன்றாக வந்து 22.47 க�ோடி முகக்
கவசங்களை உருவாக்கினர். 17 மாநிலங்களைச்
சேர்ந்த 13,662 பெண் உறுப்பினர்களால் 4 .8 லட்சம்
லிட்டர் சுத்திகரிப்பு திரவம் தயாரிக்கப்பட்டது. 10
மாநிலங்களில் 1,790 பெண் உறுப்பினர்கள் 1.02
லட்சம் லிட்டர் கை கழுவும் திரவம் தயாரித்தனர்.
13 மாநிலங்களில் (மார்ச் முதல் ஜூலை வரை)
6,585க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் 35 .61 லட்சத்திற்கும்
அதிகமான பாதுகாப்பு அணிகலன்கள் உற்பத்தி
செய்தனர். மாநில அரசாங்கத்தால் த�ொடங்கப்பட்ட
சமூக
சமையலறைகள்
சுய
உதவிக்குழு
உறுப்பினர்களால்
நடத்தப்படுகின்றன
மற்றும்
அவர்கள் மிகவும் தேவைப்படுபவர்களுக்கு மற்றும்
பாதிக்கப்படக்கூடிய
மக்களுக்கு
வழங்கப்படும்
உணவின் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் உணவின்
தரம் ஆகியவற்றில் அதிகபட்ச கவனம் எடுத்துக்
க�ொள்வதைப் பார்ப்பது ஊக்கமளிக்கிறது. பெண்கள்
உறுப்பினர்கள்
4
மாநிலங்களில்12,000
க்கும்
மேற்பட்ட சமூக சமையலறைகளை அமைத்து 6
க�ோடிக்கும் அதிகமான உணவை யாரும் பசிய�ோடு
ப�ோகாத வகையில், பாதிக்கப்படக் கூடியவர்களுக்கு
வழங்கினார்கள் குறிப்பாக வயதான, ஆதரவற்ற
மற்றும்
வடற்றவர்கள்
ீ
உட்பட
பாதிக்கப்படக்
கூடியவர்கள் இருந்தனர்.
பெண்கள் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள்
இடைவெளி கடைபிடித்தல், நல்ல ஆர�ோக்கியத்தின்
மற்றும் சுகாதாரத்தின் முக்கியத்துவம்; காரணங்கள்
மற்றும் அறிகுறிகள் ப�ோன்ற தலைப்புகள், செய்ய
வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை, கை
கழுவுதல், குழந்தைகள், வயதானவர்களை கவனித்தல்,
முகமூடிகளின்
பயன்பாடு,
சத்தான
உணவுகள்
ப�ோன்றவை
மக்களுக்கு
ஆல�ோசனை
குறித்து
வழங்குகின்றன, மற்றும் வங்கியின் நிருபர்களாக
த�ொலைதூர சமூகங்களில் செயல்படுவதன் மூலம்
வங்கி மற்றும் நிதி தீர்வுகளை வழங்குகிறார்கள்.
சுய உதவிக் குழுக்களின் முயற்சிகள், மார்ச்
2020 முதல் வங்கி மற்றும் ஓய்வூதிய சேவைகள்
கிராமப் பகுதிகளில் கிடைக்கின்றன செய்வது
முக்கியமானது. 2020 ஜூன் 23 வரை பிரதமர் கரிப்
கல்யாண் ய�ோஜனாவின் கீ ழ் (PMGKY), DAY- NRLM
மூலமாக ரூ.30,956.90 க�ோடி 3 தவணைகளில் தலா
ரூ.500 (ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன், 2020) வதம்
ீ
20.65
க�ோடி பிரதான் மந்திரி ஜன தன் ய�ோஜனா (PMJDY)
கணக்கு வைத்திருக்கும் பெண்கள் பயனடைய
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
24வதுமார்ச்,
2020
முழு
அடைப்பு தொடங்கியது மற்றும் இயக்கத்தில்
கட்டுப்பாடு,
வ.நி.
சகி
(சுய
உதவிக்குழு
உறுப்பினர்கள்
வணிக
நிருபர்களாக
/வ.நி.

ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்தின் உள்ளீடுகள்.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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புள்ளிகள்)
இதில்
கிராமப்புற
மக்களுடன்
இணைத்தல் மற்றும் க�ோவிட்-19 காலங்களில்
தேசம்
முழுவதும்
நேரடி
நிதி
சேவைகள்
வழங்கப்பட்டதில் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளனர்.
வங்கி கடித த�ொடர்பு பணியாளர்கள் (வ.நி.
சகி) மார்ச் 25, 2020 முதல் வங்கி பரிவர்த்தனைகளை
மேற்கொள்வது,
DAY-NRLM
இன்
கீ ழ்
ஆதரிக்கப்பட்டது.
இயக்கத்தில்
மற்றும்
பூட்டுதலின்
அனைத்து
சவால்களும்
இருந்தப�ோதிலும், 15 மாநிலங்களிலிருந்து 6,934
வநி
சகிக்கள்,
பிஎம்ஜிகேஒய்,
பிற
டிபிடி
விநிய�ோகங்கள் மற்றும் பிற பரிவர்த்தனைகள்
என 83.63 லட்சம் பரிவர்த்தனைகளை ஜூலை 31,
2020 வரை ரூ.1845.76 க�ோடி அளவிற்கு செய்துள்ளன.
இந்த வநி சகிகள் க�ோவிட் த�ொடர்பான அனைத்து
பாதுகாப்பு விதிமுறைகளையும் பின்பற்றினார்.
ஒட்டும�ொத்தமாக, 11189 க்கும் மேற்பட்ட சுய
உதவிக்குழு
உறுப்பினர்கள்
நாடு
முழுவதும்
செயல்பட்டனர்.
சிறு விவசாயிகளுக்கு காய்கறிகள் மற்றும்
பழங்கள்
ப�ோன்ற
அழிந்துப�ோகக்கூடிய
ப�ொருட்களை
சந்தைப்படுத்தவும்,
தனிநபர்கள்
மற்றும் சமூகத்தின் ஊட்டச்சத்து த�ோட்டங்களை
ஊக்குவிக்கவும்,
ந�ோய்
எதிர்ப்பு
சக்தியை
அதிகரிக்கும் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பிற்கான
உணவை உறுதிப்படுத்தவும். ஏப்ரல், 2020 முதல்
ரூ .40.04 க�ோடி மதிப்புள்ள 17,872 மெட்ரிக் டன்
பழங்கள், பிற விவசாய ப�ொருட்கள் மற்றும் பால்
ஆகியவற்றை உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் மற்றும்
தயாரிப்பாளர் நிறுவனங்கள் வாங்கியுள்ளன.
சமூக வள நபர்கள் (CRP) மற்றும் சமூகப்
பணியாளர்களாக
சுய
உதவிக்
குழுக்களைப்
பயிற்சியாளர்களாக
முடுக்கி
விட்டு,
"கிராமப்புறங்களில்
க�ோவிட்
-19
பரவுவதைத்
தடுப்பதற்கான இடர் தகவல் அளிப்பு” குறித்த
பயிற்சித் திட்டத்தை ஆன்லைன், சுய உதவிக்குழு
கூட்டங்கள் அல்லது வட்டு
ீ
வருகைகள் மூலம்
த�ொகுப்புகள், கருவிகள் மற்றும் ஆங்கிலம், இந்தி
மற்றும்
மாநில
ம�ொழிகளில்
பல்வேறு
அமைச்சகங்கள்
மற்றும்
WHO
விலிருந்து
த�ொகுக்கப்பட்ட
முக்கிய
செய்திகள்,
இணை,
கருவிகள்
மற்றும்
துணைப்
ப�ொருட்களைப்
பயன்படுத்தி நடத்தினர். இந்த பயிற்சி பெற்ற சமூக
வள நபர்கள் 48.23 லட்சம் சுய உதவிக்குழுக்கள்
மற்றும் 3 .24 லட்சம் கிராம வடுகளில்
ீ
உள்ள 509.75
லட்சம் உறுப்பினர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்துள்ளனர்
(2020 ஜூலை, 24 ஆம் தேதி நிலவரப்படி).
சில
மாநிலங்களில்
திரும்பும்
புலம்
பெயர்ந்தவர்கள் தங்கள் ச�ொந்த கிராமங்களுக்கு
வந்தப�ோது,
சுய
உதவிக்குழு
உறுப்பினர்கள்,
சமூக நடவடிக்கைக் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும்
கூட்டமைப்பு தலைவர்கள் ஆகிய�ோர், பாதுகாப்பு
குறித்த வழிமுறைகளை-க�ோவிட் காலங்களில்
செய்ய
வேண்டியவை
மற்றும்
செய்யக்
கூடாதவை
வழங்குவதில்
மற்றும்
தடுப்பு
நடவடிக்கைகளில் முன்னணியில் உள்ளனர்.
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த�ொற்றுந�ோய்க்கு எதிரான ப�ோராட்டத்திற்கு
சமூகம் முன்னிலை வகுக்கிறது
கீ ழே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
நிகழ்ச்சிகள்
பல்வேறு மாநிலங்களில் சுய உதவிக் குழுக்களால்
மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகளை விளக்குகின்றன.
க�ோவிட்-19
பாதுகாப்பு
1.

ற்கு

எதிரான

முதல்

நிலைப்

ஆந்திரப் பிரதேசம்

ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர், திரு. ஜகன்
ம�ோகன் ரெட்டி 12, ஏப்ரல், 2020 அன்று அரசாங்கம்
16 க�ோடி முகக் கவசங்களை நபருக்கு மூன்று
வதம்
ீ
வழங்க வேண்டும் என்று அறிவித்தார்.
ஊரக ஏழ்மை ஒழிப்பு சங்கத்தில் (எஸ்இஆர்பி)
தையல் பயிற்சி பெற்ற சுய உதவிக் குழுவின்
பெண்கள் மாநிலத்தின் தேவைக்கான நேரத்தில்
அவர்கள் திறமையை பயன்படுத்தி 11.58 லட்சம்
முககவசங்களை
தைத்தனர்.
எஸ்இஆர்பி
பெண்கள்
குழு
முகக்
கவசம்
மட்டுமல்ல,
சுத்திகரிப்பு திரவம், கை கழுவும் திரவம் மற்றும்
பாதுகாப்பு
அணிகலன்கள்
தயாரிப்பதிலும்
ஈடுபட்டனர்.
2020 ஜூலை, 24 வரை 11.58 லட்சம் முக
கவசங்களுடன் மிக அதிக முகக் கவசங்கள்
தயாரித்தவர்களில்
ஆந்திர
பிரதேசமும்
ஒன்றாகும்.
ஆந்திரப்
பிரதேசத்தின்
13
மாவட்டங்களில்
உள்ள
4,891
சுய
உதவிக்
குழுக்களின் 69,568 உறுப்பினர்கள் முகக் கவச
தயாரிப்பில் ஈடுபட்டனர். 2020 ஜூன் 03 வரை,
பாதுகாப்பு
அணிகலன்கள்
தயாரிப்பில்
31.63
லட்சம்
கிட்களுடன்
ஆந்திர
பிரதேசம்
முதலிடத்தில் உள்ளது. எந்த அளவில் இந்த
ப�ொருள்கள் தயாரிக்கப் பட்டனவ�ோ அவற்றால்,
நாடெங்கும்
அதிக
வேலை
இழப்பு
நிலை
இருக்கும்போது, அமைப்பிற்கு உள்ளே வேலை
வாய்ப்பையும் உருவாகியது.
நெருக்கடியின் ப�ோதுவேலைவாய்ப்பு உருவாக்குதல்.
பயிற்சி
பெற்ற
பெண்
தையலாளர்கள்,
அவர்களில்
பலர்,
அனந்தபூர்
மற்றும்
சித்தூர்
மாவட்டங்களில் ச�ொந்தமாக த�ொழில் நிறுவனங்கள்
நடத்தி வருபவர்கள், முதலில் முகக் கவசங்கள்
தயாரிக்கத் த�ொடங்கினார்கள். 13 மாவட்டங்களைச்
சேர்ந்த சுமார் 70,000 கிராமப் பெண் தையல்காரர்கள்
இந்த முகக் கவசங்களைத் தயாரித்தார்கள் மற்றும்
இதைச் செய்ததால் சுமார் ரூ. 34.74 லட்சம் வருமானம்
பெற்றார்கள். இந்த இரண்டு மாவட்டங்கள் ஆந்திரா
பிரதேசத்திலேயே
அதிக
பட்ச
சுத்திகரிப்பு
திரவத்தையும் தயாரித்திருக்கிறார்கள். ஆபத்தான
இடங்கள் என்று கருதப் படாத இடங்களில் இந்தப்
பணிகள் மேற்கொள்ளப் பட்டன.
வட்டுப்
ீ
வாயிற்படியில் ப�ொருட்கள் வழங்கப்
பட்டன மற்றும் பெறப்பட்டன.
முகக் கவசம் தயாரிக்கும் பணிகளும் பிரித்துக்
க�ொள்ளப்பட்டன, சிலர் துணியை வெட்டினார்கள் சிலர்

தைத்தார்கள். இந்த மாவட்டங்கள்
ஒவ்வொன்றிலும், துணி வழங்க 6-7
விநிய�ோக
இடங்களை
மாவட்ட
ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம் (டிஆர்டிஏ)
அங்கிருந்து
சுய
கண்டறிந்து,
உதவிக்குழு
உறுப்பினர்களின்
வட்டில்
ீ
விநிய�ோகிக்கப்பட்டது.
வெட்டப் பட்ட துண்டுகள் முடிவில்
தைக்கும் பெண்களின் வடுகளுக்கு
ீ
அனுப்பப் பட்டன.
மற்ற
இடங்களைப்
ப�ோலவே நகரங்களில் சுத்திகரிப்பு
திரவத்திற்கான தேவை இருந்தது,
விலை
அதிகரித்தது,
எனவே
உற்பத்தியின்
பற்றாக்குறை
மற்றும்
த�ொற்றின்
ஆரம்பத்தில்
இருக்கும்
சுத்திகரிப்பு
திரவத்தின்
விலை
காரணமாக
உற்பத்தி ஊக்குவிக்கப்பட்டது. இந்த சுத்திகரிப்பு
திரவத்தின் தயாரிப்பு அடிமட்ட நிலையில் உள்ள
மக்களுக்கு மாறுவேடத்தில் வந்த அதிர்ஷ்டம்
ஆகும். அவர்களிடம் தரமான சுத்திகரிப்பு திரவம்
தயாரிக்கும் முறை இருந்தது மற்றும் அவர்கள்
தங்களது
மக்களையே
பயன்படுத்திக்
க�ொண்டார்கள்.
உலக தரத்தை எட்ட பயிற்சி
தர கட்டுப்பாட்டை உறுதி செய்ய சுகாதார
அமைச்சகத்தின்
வள
நபர்களுடன்
பயிற்சி
அமர்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப் பட்டன. சுய உதவிக்
குழு மகளிர் முகக் கவசம், சுத்திகரிப்பு திரவம்
மற்றும்
கை
கழுவும்
திரவம்
தயாரித்து
பயிற்றுவிக்கப் பட்டனர்.
ரசாயனங்களை
சரியான
அளவில்
கலக்கவும், பேக்கேஜிங் செய்யவும் சிறப்பு கவனம்
தரப்பட்டது. அரசாங்கத்தால் ரசாயனங்கள் வாங்கித்
தரப்பட்டன. தயாரிப்பு சித்தூர் ப�ோன்ற கரும்பு
பயிரிடும், சாராய த�ொழிற்சாலைகள் நிறைந்த,
ம�ொலசஸ்ல்
இருந்து
சாராயம்
தயாரிக்கும்
மாவட்டங்களில் அதிகம் செய்யப் பட்டது.
மூன்று முக்கிய மாவட்டங்கள்- சித்தூர்,
கிழக்கு க�ோதாவரி மற்றும் விசாகப்பட்டினம் மிக
அதிக பாதுகாப்பு அணிகலன்கள் தயாரிப்பவர்கள்
ஆவார்கள். மிக உயர்ந்த ரக மருத்துவர்களுக்காக
தயாரிக்கப் பட்டது. தனிமைப் படுத்தப் பட்ட
இடங்களுக்கு அவை பயன்பட்டன. இந்த வகைக்கு,
இடமும்
இயந்திரங்களும்
பெண்கள்
வேலை
செய்யும் வண்ணம் அமைக்கப் பட்டது. இரண்டாவது
வகை காவலர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் மற்ற
முன்னணிப்
பணியாளர்களுக்காக
முதலில்
முன்னிலை பணியாளர்க்காகவும் செய்யப் பட்டது.
இரண்டாவது
வகை
காவலர்கள்,
செவிலியர்கள்
மற்றும்
மற்ற
முன்னணிப்
பணியாளர்களுக்காக
முதலில்
பதிலளிப்பவர்களுகாக செய்யப் பட்டது. முகக்
கவசங்களையும்
சுத்திகரிப்பு
திரவத்தையும்
விநிய�ோகிக்க, 50 வடுகளுக்கு
ீ
ஒரு தன்னார்வலர்

வதம்,
ீ
மாநில அரசு பல தன்னார்வலர்களையும்
பணியிலமர்த்தியது.
2.

உத்தரபிரதேசத்தில் காதி முகக் கவசங்கள்

சுய
உதவிக்
குழு
உறுப்பினர்கள்
த�ொலைக்காட்சி
செய்திகளில்
க�ோவிட்-19
த�ொற்றைப் பற்றி கேட்டதிலிருந்து, அவர்கள் சுய
உதவிக் குழு பெண்களுக்கு முகக் கவசங்களைத்
தைத்து
வருகிறார்கள்,
உத்திரப்பிரதேசம்
முழுவதிலும், சுய உதவிக் குழுவின் பெண்கள்
உத்திரபிரதேச
மாநில
ஊரக
வாழ்வாதார
இயக்கத்தின் (உபிஎஸ்ஆர்எல்எம்) க�ோவிட்-19 பதில்
திட்டத்தில் பங்கேற்கத் த�ொடங்கி விட்டார்கள்.
முகக் கவசத் தயாரிப்பு ஒரு சில உறுப்பினர்களை
வைத்தோ அல்லது ஒரு சில சுய உதவிக் குழுக்களால�ோ
மட்டுப் படுத்தப் பட்டதல்ல ஆனால் பல சுய உதவிக்
குழுக்களால்
மாவட்டங்கள்
த�ோறும்
தயார்
செய்யப்பட்டன. ஒரு மாவட்டத்தில் 2,000 முகக் கவசம்
தினமும் தயாரிக்கும் 5 சுய உதவிக் குழுக்கள்
தயாரிக்கப்பட்டது,
52
மாவட்டங்களில்
12,683
உறுப்பினர்களுடன் தினமும் சுமார் 50,000 முகக்
கவசங்கள் தயாரிக்கும் அளவு மாறி மேலும் வளர்ந்து
க�ொண்டே வருகிறது மற்றும் மாநிலம் தற்போது காதி
முகக் கவசங்கள் தயாரிப்பை ஊக்குவிக்க எண்ணுகிறது.
சுய உதவிக் குழுக்கள் பெரிய அளவில்
முகக் கவசங்கள் தயாரிக்கும் ப�ோது, மாவட்ட
நிர்வாகம்,
மூலப்
ப�ொருள்களின்
விநிய�ோகச்
சங்கிலிகளைத்
த�ொடர்வதில்
செயல்
படுகிறது.
உண்மையில்,
காதியை
மூலப்
ப�ொருளாகப்
பயன்படுத்துவது இப்போது
பிரபலமாக உள்ளது.
உத்தரப்பிரதேச
காதி
மற்றும்
கிராம
த�ொழில்
நிறுவனம் 50 லட்சம் காதி முகக் கவசங்களை
தயாரித்து தலா ரூ.13.60 க்கு விற்க, ஆறு லட்சம்
மீ ட்டர் துணியை சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வழங்க
உறுதி அளித்திருக்கிறது. வேற�ொரு முறையில்,
இந்தியா ராணுவம் 2,000 பாதுகாப்பு அணிகலங்களுக்கு
ஆர்டர் வழங்கியிருக்கிறது, அவை லட்சுமிபூர் கிரி
மாவட்ட நிக்சன் வட்டார சுய உதவிக் குழுக்களால்
தயாரிக்கப் படுகின்றன. இன்று வரை ஒரு மதிப்பீட்டின்
படி, 4,000 சுய உதவிக் குழுக்களால், 50 லட்சத்திற்கும்
அதிகமான முகக் கவசங்கள், 25,000 பாதுகாப்பு
அணிகலன்கள் மற்றும் 7,700 லிட்டர் சுத்திகரிப்பு
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திரவம் தயாரிக்கப் பட்டிருக்கிறது. இதற்கிடையில்,
அரசு அவற்றின் க�ொள்முதலை உறுதி செய்து
வருகிறது. சுய உதவிக் குழுவின் பெண்களுக்கு இது
ஒரு கூடுதல் வருமானம் ஆகிறது.
மகாத்மா
காந்தி
தேசிய
ஊரக
உறுதித்திட்டம்
பணியாளர்களுக்கு
கவசம் விநிய�ோகித்தல்.

வேலை
முகக்

உபியின்
சித்தார்த்
நகர்
மாவட்டத்தில்
256,625 முகக் கவசங்கள் ஊராட்சிகளின் மகாத்மா
காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்
பணியாளர்களுக்காக விநிய�ோகிக்கப் பட்டுள்ளன.
மாவட்ட மிஷன் பிரிவின் மூலப்பொருள்
ஏற்பாடு: இதைச் செய்ய, சுய உதவிக் குழுக்கள்
சந்தையில் இருந்து துணிகளை வாங்குவதற்காக
சுழல் நிதி மற்றும் சமூக முதலீட்டு நிதியின் ஒரு
பகுதியைப் பயன்படுத்தின, மேலும் தைத்த பின்,
அவற்றை த�ொகுதி வளாகத்தில் ஒரு விற்பனை
நிலையம் மூலம் விற்றனர், இதற்காக BDOக்கள்
அனுமதி வழங்கினர். இது தவிர, முகக் கவசங்கள்
கிராம
மற்றும்
ஊராட்சி
அளவில்
கிராமப்
புறங்களில் விற்கப் பட்டன.
மாவட்ட மற்றும் வட்டார பணி அலகின் பங்கு
உள்ளூரில்
மூலப்
ப�ொருள்கள்
கிடைக்காததாலும் முழு அடைப்பு நிலையாலும் ,
மாவட்ட பணி அலகிற்கும் முகக் கவசங்களின்
தேவையை சமாளிப்பது கடினமாகவே இருந்தது,
ஆனால்
மாவட்ட
அதிகாரிகளின்
ஆதரவு
அவர்களுக்கு அதை எளிதாக்கியது. மாவட்டப்
பணி
அலகும்
பெண்களுக்கு
முகக்
கவசம்
தயாரிப்பதில் (RSETI) மூலம் ஒரு நாள் பயிற்சி
ஏற்பாடு செய்தது.
3.	பாரம்பரிய நினைவுப் ப�ொருளிலிருந்து
தடுப்பு முகக் கவசம் வழங்குதல் மாறாக
அஸ்லாமின் ஒரு நிகழ்வு
ஒவ்வொரு
ஆண்டும்,
அஸ்ஸாமிய
பண்டிகையான'ரங்கோலி
பிகு'-வின்
ப�ோது
கம�ோசா அதிக எண்ணிக்கையில் தயாரிக்கப்
படுகிறது.
வெள்ளை (துண்டு) என்பது ஒரு
கலாச்சார
மற்றும்
பாரம்பரிய
அடையாளம்
மற்றும் க�ௌரவப் பரிசாக இந்தப் பண்டிகையின்
ப�ோது வழங்கப் படுகிறது. அது சுய உதவிக்
குழுக்களின்
வருடாந்திர
வாழ்வாதாரமாக
இருக்கிறது மற்றும் அவர்களின் வருமானத்தின்
மிகப்பெரிய ஆதாரமாக உள்ளது. இந்த வருடமும்,
ஒவ்வொரு வருடம் ப�ோலவே, மக்கள் நிறைய
கம�ோசாக்களை உற்பத்தி செய்தார்கள். ஆனால்,
க�ோவிட்-19
அடைப்பு
காலத்தில்,
'ரங்கோலி
பிகு'வின்
ப�ொழுது
மக்கள்
பெரிய
அளவில்
சம்பாதிக்க முடியவில்லை. கம�ோசா விற்காதது
கஷ்டத்தை உருவாக்கினாலும், அந்த நினைவுப்
பரிசு முகக் கவசங்களாக மாற்றப்பட்டது. இப்போது
அது புகழ் பெற்ற 'கம�ோசா முகக் கவசம்' என்று
அழைக்கப் படுகிறது.
(ASRLM) கீ ழ்மட்ட அதிகாரிகளுடன் இணைந்து,

16

செப்டெம்பர் 2020

ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது அதில் சுய
உதவிக் குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் முகக் கவசத்
தயாரிப்பை வேகப்படுத்த முடியும் மற்றும் இந்த
குறுக்கிடுதலைத் தூண்ட முடியும். சுய உதவிக்
குழுக்கள் அஸ்ஸாமில் "ஆஸாமி" முகக் கவசம்
தயாரிப்பதில்
முழுப்
ப�ொறுப்பு
எடுத்துக்
க�ொண்டுள்ளார்கள். சுமார் 10,000 சுய உதவிக் குழு
உறுப்பினர்கள் தீவிரமாக இந்தச் செயல்பாட்டில்
பங்கேற்கிறார்கள்.
செப்டம்பர்
வரை,
36,19,771
முகக் கவசங்கள் தயாரிக்கப் பட்டன, அவற்றில்,
3,16,648 முகக் கவசங்கள் வழங்கப் பட்டன மற்றும்
16,91,729 முகக் கவசங்கள் ரூ.3.78 க�ோடி மதிப்பிற்கு
விற்கப்
பட்டன.
இதன்
ஒரு
வேறுபாடாக
"அர�ோனாய் முகக் கவசம்" என்பதை ப�ோட�ோக்கள்
உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.
இந்த கம�ோசா முகக் கவசங்கள் மற்றும்
அர�ோனாய் முகக் கவசங்கள் பல கிராமங்களில்
விநிய�ோகிக்கப் பட்டுள்ளன. இதற்கு, சுய உதவிக்
குழுக்கள் ஒன்றிணைந்தனர் மற்றும் அவர்களது
பங்கைச் செய்து உதவி செய்தனர். இந்த முகக்
கவசங்கள் விலை குறைந்தவை மற்றும் எளிதாக
எல்லாருக்கும் கிடைக்கின்றன. சமூக முதலீட்டு
நிதி
(சிஐஎஃப்)
மற்றும்
சுய
உதவிக்
குழு
உறுப்பினர்களின்
சுய
பங்களிப்பு
மட்டுமே
தயாரிப்பு
செயல்முறையைத்
த�ொடங்க
நிதி
ஆதாரங்களாக இருந்தன.
சுய உதவிக் குழுக்களின் இந்த முனைவை
ஆதரிக்க
முகக்
கவசம்
விற்கும்
கடைகள்
த�ொடங்கப்
பட்டன.
முதலில்,
விற்பனைக்
கடைகள்
இல்லாததால்,
முகக்
கவசங்கள்
தயாரிக்கப்பட்டு சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களின்
வடுகளிலிருந்தே
ீ
விற்கப் பட்டன. இப்போது, 31
மாவட்டங்களில் ம�ொத்தம் 84 முகக் கவசம்
விற்கும்
கடைகள்
உள்ளன
அவற்றிலிருந்து
மக்கள் எளிதாக விலை குறைந்த ஆர�ோக்கியமான
முகக் கவசத்தை வாங்கலாம்.
தற்போதைய
அமைப்பு
நிலையைக்
கருத்தில் க�ொண்டால், இந்த முயற்சி பல சுய

உதவிக்
குழுக்களுக்கு
வாழ்வாதார வாய்ப்பு உள்ளது
ஏனெனில்,
அவர்களுடைய
முக்கியமான
வாழ்வாதார
த�ொகுப்பிலிருந்து
வரும்
வருமானம்
பாதிக்கப்
பட்டிருக்கிறது.
முகக்
கவசத்
தயாரிப்பு
ஒரு
மாற்று
வாழ்வாதார
மாக
நெருக்கடி
நேரத்தில் குடும்பத்தைக் ஆதரிக்க
மட்டுமல்லாது
சமூகத்திற்கும்
ஒரு செயல் படும் சுய உதவிக்
குழு
உறுப்பினராக
சேவை
செய்யமுடிகிறது.
4.
ஜலான்,
உத்திரப்பிரதேசத்திலிருந்து
சுத்திகரிப்பு திரவ நிகழ்வு.
இரண்டு சுய உதவிக்குழுக்கள் முன்வந்து
கை திரவம் செய்வதில் ஆர்வம் காட்டினார்கள்:
ஆனந்தி சுய உதவிக் குழு (பர்சூடா கிராமம்)
மற்றும்
மா
சந்தோஷி
சுய
உதவிக்
குழு
(மகரந்தபுரா கிராமம்). இது த�ொடர்பாக சில
பிரச்சினைகள் இருந்தன, அந்த சுய உதவிக் குழு
களுக்கு சுத்திகரிப்பு திரவம் தயாரிப்பதில் பயிற்சி
இருக்கவில்லை
மற்றும்
தயாரித்தால்
தர
ச�ோதனை செய்வது எப்படி என்று தெரியவில்லை.
மேலும், ஆரம்ப மூலப் ப�ொருளான எரிசாராயம்
அனுமதி இல்லாமல் கிடைக்கவில்லை.
சுசு உ குய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு
சுகாதார ஆய்வாளரால் கை திரவம் செய்ய
பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது மற்றும் தர ச�ோதனை
கலால் துறையில் இருந்த எரிசாராய அளவட்டு
ீ
இயந்திரத்தால் செய்யப் பட்டது. தேவையான
எரிசாராயம்
கலால்
துறையால்
சாராய
ஆலைகளிலிருந்து
நேரடியாக
குறைந்த
விலையில் வழங்கப் பட்டது மற்றும் அவர்களுக்கு
அனுமதியும் கலால் துறையால் வழங்கப் பட்டது.
பயிற்சியும்
மூலப்
ப�ொருள்களும்
வழங்கப்பட்டதுமே, சுய உதவிக் குழு கற்றாழை
மணம் க�ொண்ட சுத்திகரிப்பு திரவத்தை பெரிய
அளவில் தயாரிக்கத் த�ொடங்கினார்கள்.

இந்த சுத்திகரிப்பு திரவம் பல்வேறு துறைகள்
மூலமாக ப�ோது மக்களுக்கு குறைந்த விலையில்
விற்கப் பட்டது. இது சுத்திகரிப்பு திரவத்தின்
வழங்குதலை உள்ளூரில் அதிகரித்தது மற்றும்
சந்தையில் அதன் விலையைக் குறைத்தது.
இந்த காலத்தில் இரண்டு சு .உ .கு தயாரித்த
சுமார் 1900 லிட்டர் கை திரவம் ரூ.760,000 (ரூபாய்
ஏழு லட்சத்து அறுபதாயிரம்). உள்ளிட்டு விலை
சுமார்
ரூ.380,000
(எரிசாராயம்,
கற்றாழை,
குப்பிக்கள், ப�ோக்குவரத்து ப�ோக.). அவர்களின்
நிகர லாபம் ரூ.380,000, ஒவ்வொரு சு .உ .கு
உறுப்பினருக்கும் ரூ.19,000 நிகர கிடைக்கும்.
5.	வர்த்தக -வங்கி களப்பணியாளர்கள்
நமது க�ோவிட் ப�ோராளிகள்

-

பூட்டுதலின் ப�ோது வங்கி மற்றும் நிதி
சேவைகளை வாயிற்படியில் வழங்குவதற்கான
அணுகல்:
பீகாரிலிருந்து வணிக நிருபர் சகி
பீகார் மாநிலத்தின் 984 வர்த்தக -வங்கி
களப்பணியாளர்கள் 2020 ஜூலை, 31 வரை அமைப்பில்
கடந்த 4 மாதங்களாக 554.68 க�ோடி அளவிற்கு டிபிடிக்கள்
மற்றும் மற்ற பரிவர்த்தனைகள் செய்திருக்கிறார்கள். இதற்கு
மைக்ரோ (ATM) இயந்திரங்கள் பயன் படுத்தப் பட்டன.
சத்தீஸ்கரிலிருந்து வணிக நிருபர் சகி
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் 1406 வர்த்தக
-வங்கி களப்பணியாளர்கள் 2020 ஜூலை, 31
வரை அமைப்பில் கடந்த 4 மாதங்களாக ரூ.
212.00 க�ோடி அளவிற்கு Direct Benefit Transfer
(நேரடி
பரிமாற்றம்)
மற்றும்
மற்ற
பரிவர்த்தனைகள் செய்திருக்கிறார்கள்.
ஜார்க்கண்டிலிருந்து வணிக நிருபர் சகி

கிரண் குமார், வநி சகி

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் 1476 வர்த்தக
-வங்கி களப்பணியாளர்கள் 2020 ஜூலை, 31 வரை
அமைப்பில் கடந்த 4 மாதங்களாக ரூ. 268.77 க�ோடி

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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முயற்சி மாநிலத்தின் மற்ற மாவட்டங்களிலும்
பிரதிபலிக்க வைத்து மக்களுக்கு உதவுவதற்காக
செய்யப் படுகிறது.
மத்திய
பிரதேசத்தின்
மலிவு
விலை
உணவுப்பொருட்கள் விநிய�ோக நிகழ்வு

அளவிற்கு
டிபிடிக்கள்
மற்றும்
பரிவர்த்தனைகள் செய்திருக்கிறார்கள்.
6.
க�ோவிட் காலத்தில்
பற்றி பேசுதல்:

உணவு

மற்ற

பாதுகாப்பு

மலிவு விலை உணவுப்பொருட்கள் வாயிற்படியில்
வழங்கல்: அடைப்பு காலத்தில் உணவு பாதுகாப்பை
ஆதரித்தல்
மகாராஷ்டிரத்தின் சுய உதவிக் குழு க்கள்
(உமீ ட்) அத்தியாவசிய ப�ொருள்கள் வழங்கலை
சமூகத்தின் பாதிக்கப் படக் கூடிய குழுக்களுக்கு
தேசிய அடைப்பு அறிவித்தவுடன் துவங்கினார்கள்.
மகளிர் கிராம ஒருமைப்பாடு சங்கம் சுய உதவிக்
குழு
உறுப்பினர்கள்
பாதிக்கப்
படக்
கூடிய
குடும்பங்களை
த�ொடர்பு
க�ொள்ளத்
த�ொடங்கினார்கள். சுய உதவிக் குழு ரூ.20,000
மதிப்புள்ள
உணவு
ப�ொருள்களை
தானே
மாவட்டம் தான்சார் கிராமத்தில் உள்ள பாதிக்கப்
படக்கூடிய குடும்பங்களுக்காக தயார் செய்தார்கள்.
மகளிர்
கிராம
ஒருமைப்பாடு
சங்கம்
அத்தியாவசிய
ப�ொருள்களான
எண்ணை,
பருப்பு, வெங்காயம் மற்றும் மற்ற காய்கறிகளை
பாதிப்பு குறைப்பு நிதியிலிருந்து (விஆர்எஃப்)
ஏற்பாடு
செய்தார்கள்.
இந்த
உணவு
அத்தியாவசியங்கள் (உலர் ரேஷன்) 17 பெண்கள்
தலைமையிலான குடும்பங்கள் மற்றும் ஏழை
மற்றும்
பாதிக்கப்
படக்கூடிய
வேறு
10
குடும்பங்களுக்கு வழங்கப் பட்டது.
Vulnerability
Reduction
Fund
(பாதிப்புகளை
குறைக்கும் நிதி என்பது என்ஆர்எல்எம் கிராம
அமைப்புகளுக்கு
ஏழை
மற்றும்
ஆதரவற்றோர்களின்
தேவைகளை
நிவர்த்தி
செய்தல்
மற்றும்
ஆதரவு
வழங்குதலுக்காக
வழங்கும் நிதி.
ஏக்தா மகிளா கிராம சங் பூட்டுதலின் ப�ோது
பாதிக்கப்
படக்கூடியவர்களின்
தேவையை
உணர்ந்து மற்றும் அவற்றை நிவர்த்தி செய்ய
முயற்சி செய்கிறது. இந்த உலர் ரேஷன் வழங்கும்
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ராஜ் கர் மாவட்டம் சாராங்க்பூர் தெஹசில்
மகரானா கிராம பெண்கள் ஆதரவற்ற மற்றும்
ஏழை மக்களுக்கு உதவ முன் வந்துள்ளார்கள்.
இந்த கிராமத்தில் 170 பெண்கள் க�ொண்ட 14 சுய
உதவிக் குழுக்கள் உள்ளன. சுய உதவிக் குழு
உறுப்பினர்கள் கூறுகிறார்கள்: "குழு உறுப்பினர்கள்
எடுத்த கூட்டு முடிவின்படி, அடைப்பு காலத்தில்,
வாழ்வாதார இழப்பு அல்லது த�ொற்று பரவலால்
கிராமத்தின் எந்த ஒரு குடிமகனும் பசிய�ோடு
இருக்கக் கூடாது என்று பெண்கள் அரசாங்கத்துடன்
இணைந்து நிற்கும் ப�ொறுப்பை எடுத்துக் க�ொள்ள
முடிவு செய்திருக்கிறார்கள்".
அவர்கள் பெண்கள், உடல் ஊனமுற்றவர்கள்,
வயதானவர்கள்
மற்றும்
விதவைகள்
உட்பட
ஆதரவற்றவர்களுக்கு
மலிவு
விலை
உணவுப்பொருட்கள் வசதியை செய்து தருகிறார்கள்.
அவர்கள் விஆர்எஃப் இடம் இருந்து உலர் ரேஷன்
ஏற்பாடு செய்கிறார்கள். அவர்களால் தயாரிக்கப்
பட்ட ரேஷன் ப�ொருள்களில் 2 கில�ோ க�ோதுமை
மாவு, 250 கி எண்ணை, 250 கி பருப்பு, மற்றும் 500
கி அரிசி அடங்கும். உலர் ரேஷன் வழங்குவது
தவிர, சுய உதவிக்
குழு உறுப்பினர்கள் முகக்
கவசம் தயாரிக்கும் வேளையிலும் ஈடு படுகிறார்கள்.
சமூகத்தில் முகக் கவசம் மற்றும் சுத்திகரிப்பு
திரவம் விநிய�ோகிக்கும் ப�ோது உறுப்பினர்கள்,
கடைபிடிக்க வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள்
பற்றிய தகவலையும் பகிர்ந்து க�ொள்கிறார்கள்.
இந்த முயற்சி மக்ராணா கிராமத்துக்கு மட்டும்
அல்ல. அதற்கு பதிலாக, இது மத்திய பிரதேசம்
முழுதும் பிரதிபலிக்க வேண்டும்.
மத்திய பிரதேசத்தின் ஆகர் மாவட்டம்,
பிப�ோலன் கிராமத்தைச் சேர்ந்த எக்தா சமூக
குழு உறுப்பினர்கள் (சுய உதவிக் குழு), அந்த
கிராமத்தில்
யாருமே
பசியுடன்
இருக்கக்
கூடாது என்று உறுதி செய்ய நடவடிக்கை
எடுத்திருக்கிறார்கள்.
இந்தக்
குழுவின்
உறுப்பினர்கள் ஒரு அவசர கூட்டம் கூட்டி
அதில் எல்லா சுத்தம் மற்றும் சமூக இடைவெளி
உட்பட தேவையான தடுப்பு நடவடிக்கைகளும்
எடுப்பதுடன்,
இந்த
அடைப்பு
ஏற்கெனவே
ஆதரவற்றவர்களுக்கு
வாழ்வாதார
இழப்பு
ஏற்பட்டு தீவிரமான விளைவுகள் ஏற்படலாம்
என்று ஒப்புக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
எக்தா சமூக குழு உறுப்பினர்கள் ஒரு
குடும்பத்திற்கு 1 கி பருப்பு, 10 கி க�ோதுமை மாவு, 1
கி சுத்திகரிக்கப் பட்ட எண்ணை இலவசமாக வழங்க
முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். சுய உதவிக்
குழு
உறுப்பினர்கள் அப்படிப் பட்ட 25 குடும்பங்களை
அடையாளம்
கண்டு
இலவச
உலர்
ரேஷன்
வழங்குகிறார்கள். 25 கி பருப்பு, 25 கி சுத்திகரிக்கப்
பட்ட எண்ணை மற்றும் 2.5 குவின்டால் க�ோதுமை.

அமைப்பு,
ராஞ்சிக்கு
அருகிலுள்ள
ஓரமஞ்சி,
புண்டு, நகடி, இடகி அரக�ோடா மற்றும் குந்தி
உட்பட 6 வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த தயாரிப்பாளர்
குழுவைச் சேர்ந்த பெண் விவசாயிகளுக்கு பலன்
அளித்தது. காய்கறி விநிய�ோக நடவடிக்கைகள்,
காய்கறிகளை
வாங்கி
மற்றும்
விநிய�ோகம்
செய்யும்
தயாரிப்பாளர்
குழுவான
கிராம
அமைப்புகள் (VOக்கள்) மூலமாக நடந்தது.

ஜார்க்கண்ட் மற்றும் புதிய பண்ணை அனுபவம்
முழு அடைப்பின் ப�ோது
ப�ொருள்களை விற்பது

புதிய

பண்ணைப்

ஆரம்ப முழு முழு அடைப்பு காலத்தில்,
சுய
உதவிக்
குழு
பெண்
உறுப்பினர்களின்
விவசாய
உற்பத்தியாளர்
குழுக்கள்,
காய்கறி
பழங்களின்
தடையில்லாத
வழங்கலை
நகர
மற்றும்
அரை
நகர்ப்புறப்பகுதி
வடுகளுக்கு
ீ
அவர்களது
வட்டு
ீ
வாயிலிலேயே
குறைந்த
விலையில் வழங்கினார்கள். ஒரு செயலி சார்ந்த
தீர்வு ஜார்க்கண்ட் மாநில ஊரக வாழ்வாதார
நிறுவனத்தால் தேவைகளை அனுப்ப வழங்கப்
பட்டது. ஜார்க்கண்ட் அரசு அதை விளம்பரப்
படுத்த உதவியது. முழு வினிய�ோக சங்கிலியையும்
ஜார்க்கண்ட் அரசின் ஆதரவ�ோடு பெண் சுய
உதவிக்
குழு
உறுப்பினர்களால்
நிர்வகிக்கப்
பட்டது. மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த முயற்சியை
ஆதரிக்கும் விதமாக மாநில தலைநகர் ராஞ்சியில்
சேமிக்கும் இடத்தை ஏற்பாடு செய்தது மற்றும்
விநிய�ோகச் சங்கிலி சார்ந்த எல்லா விதமான
ப�ோக்குவரத்து
மற்றும்
அனுமதிகளையும்
வழங்கியது.
அதே நேரத்தில், ஜார்க்கண்டின் இந்த புதிய
பண்ணைக் காய்கறி மற்றும் பழங்கள் வழங்கல்

காய்கறி மதிப்பு சங்கிலி மற்றும் வழங்கல்
அமைப்பு
இரண்டும்
பயனர்கள்
மற்றும்
தயாரிப்பாளர்களையும்
ஆதரித்தது.
பயனர்கள்
புதிய
காய்கறிகளை
கடினமான
நேரத்தில்
வெளியே செல்லாமல் வட்டிலேயே
ீ
பெற்ற ப�ோது
விவசாயிகளுக்கும் லாபம் கிடைத்தது. இதற்காக,
ஒரு ஆன்ட்ராய்ட் செயலி "புதிய பண்ணை"
உருவாக்கப்பட்டது. அது கூகிள் சார்ந்த இலவச
செயலி மற்றும் பயனர் நட்பானது. இந்த செயலி
பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் முட்டைகளின் ஒரு
விலையை தினமும் காட்டியது.
இரண்டாம் நிலை விரிவாக்கத்தில், அவர்கள்
என்ஆர்எல்எம் வட்டாரத்தில் உள்ள ஆர்கானிக்
நிலங்களில் ஆர்கானிக் காய்கறிகளை வளர்க்க
த�ொடங்கினார்கள். இந்த காய்கறிகள் சந்தையில்
வாங்கப் பட்டன மற்றும் அவற்றிற்கு பெரிய
அளவில் தேவை இருந்தது.
7.
க�ோவிட்-19ஐ நிர்வகிப்பதில் நாகாலாந்தின்
எஸ்ஆர்எல்எம் முயற்சிகள்
நாகாலாந்தில்
துப்புரவு
மற்றும்
நட்பான கை கழுவும் வசதிகள்

இயற்கை

துப்புரவு முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, சுய
உதவிக் குழு க்கள் மற்றும் Village level organisation
க்கள்
படுத்தப்பட்ட
வடுகளை
ீ
அவ்வப்போது
சுத்தம் செய்யவும் கிருமி நீக்கம் செய்யவும்
முறை எடுக்கிறார்கள். முயற்சிகளில் இயற்கை
நட்பான
மூங்கில்
கை
கழுவும்
வசதிகள்
அமைப்பதும் உள்ளது. நாகாலாந்தின் கிராமங்களில்
மூங்கில் பெரிய பங்கு வகிக்கிறது. சரியான கை
சுகாதாரம் குறித்து வடு
ீ
வடாகப்
ீ
பரப்புவதைப்

மீ ன் மற்றும் அத்தியாவசியப் ப�ொருள்கள் சமூகத்தில் வடுகளுக்குச்
ீ
சென்று விநிய�ோகிக்கப் படுகிறது.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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இயற்கை-நட்பு மூங்கில் கை கழுவும் வசதி.

ஆதரவற்ற குடும்பங்களுக்கு பண உதவி.

பார்க்கும்போது, கிராமத்தில் உள்ள திட்டமிட்ட
ப�ொது இடங்களில் கை கழுவும் வசதியுடன் அது
பூர்த்தி செ ய்யப்பட வேண்டும், அதற்காக கிராம
நிர்வாகிக ளின் ஆதரவுடன் சுய உதவிக் குழு
மற்றும் விஎல்ஓக்கள் ஒரு இயற்கைக்கு நட்பான
உள்ளூர்
முயற்சியாக
ச�ோப்பு
மற்றும் நீர்
விநிய�ோகிப்பான் ப�ொருத்தப்பட்ட மூங்கில் கம்பம்
கை கழுவும் வசதியையும் உள்ளூர் ம�ொழியில் கை
சுகாதார துண்டுப்பிரசுரத்துடன் நிறுவுவதன் மூலம்
தீர்வு கண்டிருக்கிறார்கள். சுய உதவிக் குழு மற்றும்
விஎல்ஓக்கள் முறை எடுத்து விநிய�ோகிப்பானில்
தண்ணீர் நிரப்புகிறார்கள். இதுவரை 200 சுய உதவிக்
குழு மற்றும் கிராம நிலை அலுவலகம் 283 மூங்கில்
கை கழுவும் வசதியை அவர்கள் கிராமங்களில்
நிறுவி இருக்கிறார்கள்.

நிதித் சேவைகள் மற்றும் நீ ட்டிக்கப் பட்ட தடை.

உணவு
பாதுகாப்பு
மற்றும்
ப�ொருள்கள் வழங்கல்:

அத்தியாவசிய

அத்தியாவசிய
ப�ொருள்கள்
க�ொள்முதல்,
முக்கியமாக கிராமப் பகுதியில் மிகவும் சவாலாக
ஆகி இருக்கிறது. சுய உதவிக் குழு க்கள் மற்றும்
அவர்களது விஎல்ஓக்கள் சமூகத்தில் வழங்கப்படும்
அத்தியாவசிய
ப�ொருள்களை
வடுகளுக்குச்
ீ
செல்லும் ப�ோது பெறத் த�ொடங்கி இருக்கிறார்கள்.
“அவர்கள் அரிசி, க�ோதுமை, பருப்பு வகைகள்,
பயறு, கிராம், உப்பு, சர்க்கரை, பால் தூள், தேயிலை
இலை,
சமையல்
எண்ணெய்;
பருவகால
காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்; ஊற்று நீர்; விறகு;
மீ ன், க�ோழி, இறைச்சி; பிஸ்கட்; ச�ோப்புகள், ச�ோப்பு
தூள்
மற்றும்
கிருமிநாசினி
(டெட்டால்)
ஆகியவற்றை சேகரித்தனர்” மற்றும் அவர்களின்
வட்டு
ீ
வாசல்களில் வழங்கப்படுகின்றன.
கிராமங்களில் நியாய விலைக்கடைய�ோ
அல்லது மற்ற மளிகைக் கடைகள�ோ இருந்தால்,
ஒதுக்கப்பட்ட அடையாளப் படுத்தப்பட்ட இடம்
மூலம் சமூக இடைவெளியை கடை பிடிக்க
மற்றும் கை கழுவும் வசதி பாதுகாப்புக்காக
மற்றும் மாசுறுவததைத் குறைக்கவும் பெருமளவு
கவனம் தரப்படுகிறது.

வி எல் ஓ க்கள் ஏழைக் குடும்பங்கள்
பிரதான மந்திரி கரீப் கல்யாண திட்டத்தை
பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று உறுதி செய்கிறார்கள்.
30 செப்டெம்பர் வரை, 8,191 சுய உதவிக் குழு
உறுப்பினர்கள் ம�ொத்தம் 40.98 லட்சம் ரூபாய்
பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் கிராமத்தில் இருக்கும்
ஏழை மற்றும் ஆதரவற்றவர்களுக்கு க�ோவிட்-19
ஆல் ஏற்படும் நிதி நெருக்கடியை நீக்க, சுய
உதவிக் குழுள் மற்றும் விஎல்ஓ க்கள் கிராம
சூழல் நிதி இலிருந்தும் ச�ொந்த சேமிப்பிலிருந்தும்
நிதி வழங்கி உடனடி வட்டுத்
ீ
தேவைகளை
சமாளிக்க உதவுகிறார்கள்.
மேலும், சமூக முதலீட்டு நிதி மூலம்
மேற்கொண்ட வருமானம் உருவாக்கும் செயல்கள்
பெரிதும் பாதிக்கப் பட்டு பெண் விவசாயிகளுக்கு
வாங்கிய கடனைத் திருப்பிக் கட்ட முடியாமல்
ப�ோனது. மாநில பணி மார்ச் 2020க்குப் பிறகு ஒரு
3 மாதங்கள் கடன் தடை விதித்து நமது பெண்
விவசாயிகள் இந்த ச�ோதனையிலிருந்து மீ ண்டு
வர உதவியது. சமுதாய ஒத்திசைவு நாகாக்களின்
கட்டுமானத்தில்
சிக்கலாக
சமூகத்
பிணைக்கப்பட்டுள்ளது,
ஆகவே,
க�ோவிட்-19க்கு
எதிரான
ப�ோராட்டத்தின்
இந்த
முக்கியமான
கட்டத்தில்,
பரவுதலைத்
தடுப்பதற்கும்
கட்டுப்படுத்துவதற்கும்
அவசரத்தோடும்
உறுதிய�ோடும் அதன் பதிலைத் த�ொடர மாநில
மிஷன் தயாராக உள்ளது. "பதற்றம் நிறையவே
இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் அனைவரையும்
கடவுளை வணங்கவும் அமைதியாக இருக்கவும்
கேட்டுக்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்"
என்கிறார்
ர�ோக்கோந�ோ கிச�ோட�ோ. சுய உதவிக் குழுக்கள்
மற்றும் வி எல் ஓ க்கள் செயல் முறை ஆதரவு /
அனைத்து
கிராம
அதிகாரிகளின்
பங்களிப்பு
அதாவது கிராம சபை, கிராம வளர்ச்சி சபைகள்,
மாணவர் அமைப்புகள், மாதா க�ோயில்கள், சமூக
சுகாதார ஊழியர்கள், மற்றும் முன்னணி சேவகர்கள்,
மூலமாக அவர் நேர்மறையாக இந்த நெருக்கடியை
அவர்களால் சமாளிக்க முடியும் என்று கூறுகிறார்.

“முகக்கவசம் அணிதல் அவசியம் இல்லையெனில்
க�ொர�ோனாவை தடுக்கமுடியாது”
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செப்டெம்பர் 2020

க�ோவிட்-19 க்கு எதிரான பஞ்சாபின் ப�ோராட்டம்
ஊரக வளர்ச்சித் துறை & ஊராட்சி துறை
நிறுவனங்கள் உறுதி காட்டுகின்றன
- மாநில ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம் பிஆர், பஞ்சாப்*

“நடவடிக்கைகளில் மற்றம் இல்லையெனில் க�ொர�ோனா ஆக்கிரமிக்கும்”

ஊ

ரக வளர்ச்சித் துறை & ஊராட்சிகள்
க�ோவிட்-19
த�ொற்றுக்கு
எதிரான
ப�ோராட்டத்தில்
முன்னணியில்
பணி
செய்கிறார்கள். ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள்
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள், சுகாதாரம் &
குடும்ப நலத்துறை மற்றும் உலக சுகாதார
நிறுவனம் (WHO) ஆகிய�ோரின் வழிகாட்டுதல் /
வழிமுறைகள�ோடு ஒன்றிணைந்து தீவிரமாகப்
பணியாற்றுகிறார்கள் இந்தத் த�ொற்றுக்கு எதிராக.
ஒவ்வொரு கிராம ஊராட்சியும் அவற்றின் திறன்
மற்றும்
சூழலுடன்
அளவடு
ீ
செய்யப்பட்டு,
பரவலை
கட்டுப்படுத்துவதற்கும்,
க�ோவிட்-19
உடன்
த�ொடர்புடைய
இறப்புகளைக்
குறைப்பதற்கும், இறுதியில் குறைந்த அளவிலான
அல்லது பரவல் இல்லாத ஒரு நிலையான
நிலையை
அடைந்து
அதைப்
பராமரிக்கும்
ந�ோக்கத்துடன்
விரிவான
நடவடிக்கைகளைச்
செயல்படுத்தியுள்ளன. கிராம ஊராட்சிகள் அதிக
பட்ச
நபர்கள்
இந்த
வைரசால்
பாதிக்கப்
பட்டவர்களுடன்
நேரடி
த�ொடர்பில்
வராமல்
தடுக்க உறுதி செய்கின்றன. ந�ோயால் பீடிக்கப்
பட்ட ஆதரவற்ற மனிதர்களைத் தனிமைப் படுத்தி,
கண்காணித்து
மற்றும்
சம்பந்தப்பட்ட
துறைகளுடன்
ஒருங்கிணைந்து
கவனித்துக்
க�ொள்ளப்பட்டது.
க�ோவிட்-19க்கு
எதிரான
ப�ோராட்டத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள்
கிராம
மக்களின்
ஆதரவு
பாராட்டத்தக்கது.
க�ோவிட்-19 ஐ வெற்றி க�ொள்ள, இந்தத் துறை,
ஊரக
உள்ளாட்சி
அமைப்புகள்
நெருக்கமான
ஒருங்கிணைப்பில் ப�ொதுமக்களின் பாதுகாப்பை
பெருமளவில்
உறுதிப்படுத்த
பின்வரும்
நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது:

பஞ்சாப் தன்னார்வலர்கள் கிராமங்களை சுத்திகரிக்கும் ப�ோது.

பெரும்பாலும்
எந்த
த�ொழிலாளர்
இல்லாமல்
செய்யப்பட்டது.
இது
தக்கது.

செலவும்
பாராட்டத்

2.
ஊராட்சிஊராட்சி ஊராட்சி நிர்வாகத்தால்
சில தனிமை படுத்தப்பட்ட கிராமங்கள் அடைப்பு
(திக்ரி பெஹ்ரா) :
ஊராட்சிகள்
வெளியில்
இருந்து
வருபவர்களால் க�ோவிட்-19 பரவுவதைத் தடுக்க
புது
வழிகளைக்
கண்டறிதல்.
அவர்கள்
வெளியார்களுடன் சமூக த�ொடர்பை குறைக்க
கிராமங்களை அடைத்து மற்றும் எல்லை மூடல்
த�ொடங்கினார்கள்.
ஊராட்சிகள்
மக்களின்
அனைத்து
அடிப்படைத்
தேவைகளும்
கிராமத்திலேயே பூர்த்தி செய்யப்படுவதை உறுதி

1.	கிராமங்களில் Fogging:
க�ொர�ோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்கும்
முகமாக, 12,861 கிராமங்கள் முதல் சுற்றில், 7,031
கிராமங்கள் இரண்டாவது சுற்றில் மற்றும் 3,860
கிராமங்கள் மூன்றாவது சுற்றில் 4.81 லட்சம்
லிட்டர்
ச�ோடியம்
ஹைப்போ
குள�ோரைட்
தெளித்து சுத்திகரிக்கப் பட்டன. இந்த கிருமிநாசினி
ரசாயனம்
பஞ்சாப்
அல்கலீஸ்
மற்றும்
கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து க�ொள்முதல்
செய்யப்பட்டது. ஊராட்சிகள் கிராம இளைஞர்கள்
முன்வந்து இலவச சேவையாக மருந்து தெளிக்க
ஊக்குவித்தது. அதன் விளைவாக புகையிடுதல்
*

கிராமத்தில் தேவையில்லாத வருவது மற்றும் செல்வதைத்
தடுக்க கிராமவாசிகள் கிராமங்களை அமூடுவது.

ஊரக வளர்ச்சி & ஊராட்சிகள், பஞ்சாப்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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செய்தன. ஏதேனும் நெருக்கடி ஏற்பட்டால், ஊராட்சித்
தலைவர் யாராவது ஊருக்குள் நுழைய மற்றும்
வெளியேற அனுமதி சீட்டு வழங்கினார். ஊராட்சித்
தலைவிகளும், மற்ற கிராமப் பெண்களுடன் நாள்
முழுதும் கிராமத்தின் நுழைவு இடத்தில் நின்று
தேவையற்ற நுழைவு அல்லது கிராமத்திலிருந்து
வெளியேறுவதைத்
தடுக்கிறார்கள்.
அமர்கர்
(சங்க்ருர்) இன் நியமத்பூர் கிராமத்தில், பியந்த் க�ௌர்
மற்றும் நாரீந்தார் க�ௌர் என்ற இரண்டு பெண்கள்
11 மணிநேரம் தூரி-அமர்கர் சாலையில் இரவு
பாதுகாப்பு ர�ோந்து பணி பங்கேற்றனர்.
3.	சமூக இடைவெளி நடவடிக்கைகள்:
இந்தத்
துறை
சமூக
இடைவெளி
நடவடிக்கைகள் மற்றும் இயக்கக் கட்டுப்பாடுகளை
உறுதி செய்து பரவலைக் குறைத்து மற்றும் ந�ோய்
த�ொற்றைக்
கட்டுப்பாட்டில்
க�ொண்டு
வர
ப�ோர்க்கால அடிப்படையில் பணி செய்கிறது.
•

ஊராட்சிகள் சமூக இடைவெளியை எந்த
இடங்களில்
கடைபிடிக்க
வேண்டும்
என்பதை அடையாளம் காணும் படி கேட்டுக்
க�ொள்ளப் பட்டிருக்கிறார்கள்.

•

எல்லாப்
ப�ொது
இடங்களிலும்
மக்கள்
நெருக்கத்தைத்
தவிர்க்க
2
மீ ட்டர்
இடைவெளி
விட்டு
வெள்ளை/சிவப்பு
வட்டங்கள் வரையப் பட்டிருக்கின்றன.

•

குருத்வாராக்களில் தினசரி மக்கள் சமூக
இடைவெளியைக் கடை பிடிக்க வேண்டும்
என்று அறிவிப்புகள் செய்யப்பட்டன.

மாதத்திற்கு,
தாழ்த்தப்பட்டோரின்,
குறிப்பாக
தினக் கூலிகள் மற்றும் ஏழைகளின் அடிப்படை
வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த செலவிட அனுமதி
வழங்கப் பட்டிருக்கிறது.
5.
ஊராட்சித் தலைவர்கள் அவசர காலத்தில்
ஊரடங்கின் ப�ோது அனுமதிச் சீட்டுக்கள் வழங்க
அதிகாரம் வழங்கப் பட்டிருக்கிறது:
ஊராட்சித் தலைவர்கள் ஊரடங்கின் ப�ோது
இரவில் (மாலை 7 - காலை 6) மருத்துவ
அவசரத்திற்காக அனுமதிச் சீட்டுக்கள் வழங்க
அதிகாரம் வழங்கப் பட்டிருக்கிறது: இந்த அனுமதிச்
சீட்டுக்கள் ஒரு இரவிற்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.
இதுவரை,
19,557
அனுமதிச்
சீட்டுக்கள்
13,257
ஊராட்சிகளால் வழங்கப் பட்டிருக்கின்றன.
6.	கிராமத்துக்கு
வரும்
வெளிநாட்டுப்
பயணிகள் பற்றிய தகவலைத் த�ொகுத்தல்:
ஊரக வளர்ச்சி & ஊராட்சிகள் துறை 2020
பிப்ரவரி, 15 அன்று அல்லது அதன் பின் வந்த
வெளிநாட்டுப்
பயணிகளின்
தகவலை
த�ொகுத்திருக்கிறது. ம�ொத்தம் 26,352 பேர் 2020
பிப்ரவரி, 15 அன்று அல்லது அதன் பின் 6,311
ஊராட்சிகளுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். 26,352ல், 15,925
பேர்
ஏற்கனவே
தனிமைப்
படுத்தப்
பட்டிருக்கிறார்கள். ஊராட்சிகள் அங்கன்வாடிகள்
அல்லது பள்ளிகளை மையங்களாக மாற்றிய�ோ
அல்லது ஒரு தற்காலிக தனிமை இடத்தை
அமைத்தோ தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்தன.
7.

க�ோவிட்-19 பற்றிய விழிப்புணர்வு

தகவல் ,கல்வி, த�ொடர்பு நடவடிக்கைகள் முழு
வச்சில்
ீ
செயல் படுத்தப் படுகின்றன. கீ ழ்க்கண்ட
நடவடிக்கைகள் துறையால் மேற்கொள்ளப் பட்டன.
•

மாநிலத்தில்
உள்ள
எல்லா
ஊராட்சித்
தலைவர்களும் உள்ள வாட்ஸ் ஆப் குழு
த�ொடங்கப் பட்டிருக்கிறது. ஒரு தினசரி வாட்ஸ்
ஆப் செய்தி க�ோவிட்-19 முன்னெச்சரிக்கைகள்
மற்றும் ஊராட்சிகள் அளவில் மேற்கொள்ளப்
பட்ட த�ொடர்புடைய நடவடிக்கைகள் குறித்து
எல்லா ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கும் 2020 ஏப்ரல்,
12 லிருந்து இன்றுவரை அனுப்பப் படுகிறது.

•

துறையின் ஐ இ சி நடவடிக்கைகளைப்
பற்றிய தகவல் பகிர அதிகார பூர்வ முகநூல்
மற்றும் டிவிட்டர் கணக்குகள் த�ொடங்கப்
பட்டிருக்கின்றன. தகவல்களும் செய்திகளும்
தினசரி
புதுப்பிக்கப்
படுகின்றன.
இது
ப�ொய்ச் செய்திகள் மற்றும் வதந்திகளைக்
கட்டுப்படுத்தவும்
மற்றும்
கிராம
மக்களிடையே
பீதி
உருவாக்குவதைத்
தடுக்கவும் இந்தக் நடவடிக்கை.

•

ஊராட்சித் தலைவர்களால் கிராம அளவில்
துண்டுப்
பிரசுரங்கள்
தயாரிக்கப்
பட்டு

கிராம அளவில் சமூக இடைவெளி நடவடிக்கைகள்

4.
ஊராட்சித்
தலைவர்களை
அவர்களது
வளங்களை ஏழைகளுக்கு உணவு மற்றும்
மருந்துகளை வழங்க பயன்படுத்த அதிகாரம்
வழங்குதல்:
துறையால் ஊராட்சிகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு
ரூ.5,000 வரை, அதிக பட்சமாக ரூ.50,000 ஒரு
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செப்டெம்பர் 2020

விநிய�ோகம்
செய்யப்படுகிறது
மற்றும்
ப�ொது இடங்களில் ஓட்டப் படுகிறது.
•

ஒரு
தினசரி
விழிப்புணர்வு
ஒளி-ஒலி
செய்தி,
மீ டியாவிற்கு
வழங்குவதற்காக
தகவல்
மற்றும்
ப�ொதுத்
த�ொடர்புத்
துறைக்கு அனுப்பப் படுகிறது.

8.	கிராமப்புறத்தில் சுய உதவிக் குழுவினர்
முகக் கவசம் தயாரித்தல்
இந்த முயற்சியின் கீ ழ், சுய உதவிக்குழுக்கள்
சுய உதவிக் குழு க்கள்) முகக் கவசம் தயாரிக்க
ஊக்குவிக்கப் படுகிறார்கள். முகக் கவசம் தயாரிக்க
பருத்தித் துணி எளிதாகக் கிடைக்கிறது மற்றும்
"நீங்களே செய்யுங்கள்" (DIY) வடிய�ோக்கள்
ீ
மற்றும்
படங்கள் சுய உதவிக் குழுக்களுடன் பகிரப்படுகின்றன.
இந்தத் துறை இந்த விஷயத்தில் சுகாதார அதிகாரிகள்
மற்றும்
மாவட்ட
நிர்வாகத்தையும்
ஒருங்கிணைக்கிறது. இந்த முன்முயற்சியை சுகாதார
உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சுய வேலைவாய்ப்புக்கு
பங்களிக்கும் இயக்கமாக மாற்றுவதே குறிக்கோள்.
செப்டெம்பர் வரை, பஞ்சாப் மாநில ஊரக வாழ்வாதார
மிஷன் 2020ன் கீ ழ், ம�ொத்தம் 3,843 சுய உதவிக் குழு
உறுப்பினர்கள் பஞ்சாப் மாநிலத்திலிருந்து வந்த
5,28,996 ஆர்டர்களுக்கு 5,40,587 முகக் கவசங்களை
வழங்கி
இருக்கிறார்கள்.
இது
இரட்டை
ந�ோக்கங்களான
வேலைவாய்ப்பு
மற்றும்
இந்த
நேரத்தின் தேவையை நிறைவேற்றுகிறது.
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அமைப்புகளின்
ஊழியர்களின்
திறனை
வளர்ப்பதற்கும், க�ோவிட் -19 குறித்த பயிற்சி
அளிப்பதற்கும் SIRD பஞ்சாப் ஜூம், சிஸ்கோ
வெபெக்ஸ் மற்றும் ஜிய�ோ மீ ட் ப�ோன்ற பல்வேறு
ஆன்லைன் தளங்களை பயன்படுத்தி வருகிறது.
11.	கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு முழு அடைப்பின்போது
வாழ்வாதாரம் வழங்குதல் (வன மித்ராஸ்)
COVID-19 இன் ச�ோதனை காலங்களில், ஸ்ரீ
குரு நானக் தேவ்ஜியின் 550 ஆண்டு பிறந்த நாளை
நினைவுகூரும்
வகையில்
ஒவ்வொரு
கிராம
ஊராட்சி யிலும் நடப்பட்ட 550 மரக்கன்றுகளை
கவனித்துக்
க�ொள்ள
வன
பாதுகாவலர்கள்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு
வாழ்வாதாரத்திற்கு
முழு
அடைப்பின்
ப�ோது
உறுதி வழங்குவதாக இது உள்ளது.

சுய உதவிக்குழு ஜ�ோத்பூர் ஊராட்சியின் பாபா ஹிம்மத்
சிங் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளாக
தங்களைப் பாதுகாக்க முகக் கவசங்கள் தயாரிக்கிறார்.

9.

இ-கற்றல்

ப�ொருள்

க�ோவிட்-19

உள்ளூர் ம�ொழியில்

உள்ள

குளங்களை தூய்மைப் படுத்தும் பணி

பஞ்சாபி

க�ோவிட்-19 பற்றிய இணைய வழி பயிற்சி நிகழ்ச்சி

13.
"நுழைவு இயக்கம்" யின் கீ ழ் விழிப்புணர்வு
இயக்கம்

க�ோவிட்-19

ஊராட்சித்
குறித்த

த�ொடர்பானது
தலைவர்,

ந�ோய்,

அவர்

த�ொற்றின்

பிரதிநிதிகள்

ம

கிராமத்தில்

அறிகுறிகள்

விழிப்புணர்வுக்காக

ம�ொழியில் உருவாக்கப் பட்ட.
10.

12.

இந்தத் துறை குளங்களை சிறப்பு தூய்மைப்
படுத்தும் பணியை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்தப் பணி
குளங்களை
நீர்
நீக்கி
மற்றும்
தூர்வாரி
மழைக்காலத்திற்கு
தயார்
படுத்தவே
துவக்கப்
பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் அது கிராம ஏழைகளுக்கு
வேலை வாய்ப்பையும் வழங்கி உள்ளது.

ப�ோன்றவர்களுக்கு
தடுப்பு

பற்றி

வன் மித்ராஸ்

ப�ோது,

ற்றும்

குடும்பம்
மற்றும்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
ஊரக

உள்ளாட்சி

க�ோவிட்-19 த�ொற்று பரவுவதை சரிபார்க்க
எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள் குறித்து

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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பதான்கோட் மாவட்ட தார் கலன் வட்டார ஹாரா
ஊராட்சியின் இளைய ஊராட்சித் தலைவியின் திக்ரி பெஹ்ரா

குளங்கள் தூய்மைப் படுத்தும் பணி

மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில்
கிராம உள்ளாட்சிகள் ‘மிஷன் ஃபதே’வின் கீ ழ்
பெரிய
விழிப்புணர்வு
பிரச்சாரத்தை
ஏற்பாடு
செய்துள்ளன.

‘மிஷன் ஃபதே’வின் கீ ழ் விழிப்புணர்வு இயக்கம்

•

முழு
அடைப்பு
அறிவிக்கப்பட்ட
முதல்
நாளிலிருந்தே, கிராமத்தின் அனைத்து நுழைவு
மற்றும்
வெளியேறும்
இடங்களை
அடைப்பதற்காக கிராம பஞ்சாயத்தில் 'திக்ரி
பெஹ்ராஸ்’
அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
க�ொர�ோனாவிலிருந்து
கிராம
மக்களைப்
பாதுகாக்க ஊராட்சி கிராமத்தின் புறநகரில்
தடுப்புகளை
வைத்திருந்தது,
ஏனெனில்
வெளியார் யாரும் கிராமத்திற்குள் நுழைய
அனுமதிக்கப்படவில்லை,
கிராமத்திலிருந்து
யாரும்
சரியான
காரணம�ோ
அவசரம�ோ
இல்லாமல்
வெளியே
செல்லவும்
அனுமதிக்கப்படவில்லை.
கிராமத்துக்கான
அனைத்து நுழைவு இடங்களிலும் ச�ோதனைச்
சாவடிகள்
அமைக்கப்பட்டன,
சந்தேகத்திற்கிடமான நபர் யாரும் கிராமத்திற்குள்
நுழையவில்லை
என்பதையும்,
மக்கள்
உள்ளே
வருவதற்கும்
வெளியே
செல்வதற்கும்
முறையான
பதிவு
செய்வதையும்
உறுதிசெய்தது.
எந்த
கிராமவாசியும்
வட்டிலிருந்து
ீ
வெளியேற
அனுமதிக்கப்படவில்லை.

•	ஹரா கிராம் ஊராட்சியில் ஒரு அரசாங்க

24

செப்டெம்பர் 2020

பள்ளி ஊராட்சித் தலைவர் மேற்பார்வையில்
தனிமைப் படுத்தும் இடமாக மாற்றப்பட்டது.
மற்ற
மாநிலத்திலிருந்து
வருபவர்கள்
தனிமைப் படுத்தப்பட்டு தனிமை இடத்தில்
வைக்கப்பட்டார்கள்.
•	க�ோவிட்-19
ப�ோன்ற
தூய்மைப்படுத்தல்,
ஊரடங்கு
அனுமதி
சீட்டு
வழங்குதல்,
விழிப்புணர்வு இயக்கங்களை மேற்கொள்வது
ப�ோன்ற அரசாங்கத்தின் வழிகாட்டுதல்களை
செயல் படுத்துவதைத் தவிர, சினா ஊராட்சி
சமூக இடைவெளி பற்றி பயிற்சிகளையும்
ஏற்பாடு செய்தது. கிராமத்தில் வார்ட் படி
குடும்பத்திற்கு ஒருவர் சமூக இடைவெளி
விதிகள்
கடைபிடித்தல்
பற்றி
பயிற்சி
பெற்றிருந்தார்.
மக்களுக்கு
புரிய
வைப்பதற்காக தரையில் சிவப்பு வட்டங்கள்
வரையப் பட்டன.
எஸ்டிஎம்
நிஹால்
சிங்
வாலாவின்
வழிகாட்டலில், 20 கிராம இளைஞர்கள் க�ொண்ட
ஒரு சிறப்பு அணி கிராம அளவில் அமைக்கப்பட்டது.
அந்தக் அணியின் உறுப்பினர்கள் வடு
ீ
வடாக
ீ
அத்தியாவசிய ப�ொருள் வழங்குவதில் உதவிக்
கரம் நீட்டினார்கள். கிராம அளவில் அத்தியாவசிய
ப�ொருள்
விநிய�ோகத்தை
உறுதி
செய்தது
பாராட்டுக்குறியது. தேவையில்லாமல் கிராமத்தை
விட்டு
செல்ல
வேண்டியதை
இது
மேலும்
குறைத்தது.

“முகக்கவசம் தயாரித்ததால் நாம்
உயிர் வாழ்கிற�ோம்”

க�ோவிட் ப�ொருத்தமான நடத்தை

6 ft

முகக் கவசம்
அணிக

6 ft

கை சுத்தம்
காக்க

இடைவெளி
கடைபிடி

இணைந்து க�ோவிட்-19 உடன் ப�ோராடுவ�ோம்

உபயம்: MOHFW, GOI

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி
திட்டம் - த�ொற்றுக் காலத்தில் நம்பிக்கை ஒளி
- மாநில ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம், தெலுங்கானா*

“ம .கா .தே.ஊ.வே.உ.தி (வேலை த�ொடங்கும் ப�ோது பாதுகாப்புனையும் நினைவுக்கொள்வோம்”

மாநிலத்தின்
தெலுங்கானா
நல்கொண்டா
மாவட்டம்

மாரிகுடா
வட்டாரத்தில்
அமைந்துள்ள திரகண்ட்லப்பள்ளி
ஊராட்சி கிராம மக்கள் “த�ொற்று
காலத்தில்
மகாத்மா
காந்தி
என்ஆர்இஜிஎஸ்
வேலை
வாய்ப்பைத் தேடும் நம்பிக்கை
ஒளியாக
மாறியது”
என்று
தங்கள்
மகிழ்ச்சியை
வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.
இந்த கிராமம் வட்டாரத்
தலைமையகத்திலிருந்து 10 கி.மீ
தூரத்திலும்,
ஹைதராபாத்தின்
நாகார்ஜுனா சாகர் முதல் 5 கி.மீ
த�ொலைவிலும்,
மாநில
தலைநகர்
ஹைதராபாத்திலிருந்து
தூரத்திலும் உள்ளது.
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கிராமத்தின் வரலாறு: இந்த கிராமத்தின்
ஆரம்ப காலங்களில் கழிவு நிலங்கள் மற்றும்
நிலத்தடி
நீர்
பற்றாக்குறை
காரணமாக
ஒரு
இடத்தில்
குடியேறவில்லை,அவர்கள்
ஒரு
இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சுற்றிக்
க�ொண்டிருந்தனர், இது உள்ளூர் பயன்பாட்டில்
“திருகுடு” என்று அழைக்கப்பட்டு “திருகண்ட்லப்பள்ளி”
ஆனது (பள்ளி / பள்ளே என்றால் வசிப்பிடம்).
மாரிகுடா
வட்டாரம்
அதன்
கடுமையான
ஏழ்மைக்குப் பெயர் ப�ோனது. இங்கு நிலத்தடி நீரில்
அதிக ஃப்ளோரைட் கலந்துள்ளது. வேலை இல்லாத்
திண்டாட்டம் இந்த கிராமத்தின் பெரிய பிரச்சினை.
அதனால்தான் பல குடும்பங்கள் ஹைதராபாதிற்கு,
அதாவது,
மாநில
தலைநகரத்திற்கு
வாழ்வாதாரத்திற்காக புலம் பெயர்ந்தனர்.
ஆனால், குறிப்பாக மகாத்மா காந்தி தேசிய
ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் ஆதரவுடன் கிராம
மக்கள் தங்கள் நிலங்களை மட்டுமல்ல, அவர்களின்
வாழ்வாதாரங்களையும் வளர்த்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக இந்த க�ோவிட்-19 த�ொற்று சூழ்நிலையில்
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி
திட்டம்
ஏழைகளுக்கு
வேலை
வழங்குவதில்
முக்கிய பங்கு வகித்தது.
இந்த கிராமத்தில் 494 வேலை அட்டைகள்
மற்றும் 1098 வேலை தேடுபவர்கள் உள்ளனர்
அதில் 16 புதிய வேலை அட்டைகள் மற்றும் 54
புதிய
வேலை
தேடுபவர்கள்.
க�ொர�ோனா
*

த�ொற்றால்
வேலை
இழப்பு
காரணமாக
ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த குடும்பங்களுக்கு இந்த
புதிய வேலை அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன.



636 வேலை தேடுபவர்கள்
அட்டைகள்
தீவிரமாக
தேடுகிறார்கள்.
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வேலை
வேலை



இந்த நிதியாண்டின் த�ொடக்கத்தில் இருந்து,
அதாவது
01.04.2020,
ரூ
.47.41
லட்சம்
ஊதியமாகவும், ரூ .2.70 லட்சம் ப�ொருள்
கூறுகளாகவும், ம�ொத்தம் ரூ .50.10 லட்சம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.



24,980
மனித
வேலை
நாட்கள்
உருவாக்குவதன் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
28,000க்கு
எதிராக
90%
த�ொழிலாளர்
பட்ஜெட்டை அடைந்தது.



வட்டுக்கு
ீ
77%
சராசரி
வேலைவாய்ப்பு
வழங்கப்பட்டுள்ளது,
இந்த
த�ொகுதியில்
அதிக ஊதிய விகிதத்தைக் க�ொண்ட ,
அதாவது ரூ .196.00.



49 குடும்பங்கள் 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு
பெற்றார்கள்.



3 நாட்களுக்குள் ஊதிய ஆணைகள் மற்றும்
எஃப்.டி.ஓக்களை பதிவேற்றுவதில் உள்ளூர்
கள ஊழியர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.

த�ொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் கிடைத்தது
மட்டுமல்லாமல், முன்பு சமமற்றதாக இருந்த
கிட்டத்தட்ட 30 ஹெக்டேர் நிலத்தை அவர்கள் சரி
செய்தனர், பண்ணைக் குளங்களைத் த�ோண்டினர்,
கால்வாய்களைத் த�ோண்டி, ஏற்கனவே உள்ள

மாநில ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம், தெலுங்கானாவின் உள்ளீடுகள்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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ஓடைகளில்
நீர்ப்பாசனத்
நிலத்தடி

நீர்

மண்ணை

நீக்கினர்,

த�ொட்டியில்

நிலைகளை

பயனுள்ளதாக இருக்கும் .
தற்போது,

தூர்

வாரினர்,

மீ ட்டெடுக்க

அநேகமான

உள்ளூர்

அவை

மிகவும்

கால்வாய்கள்

மழையால் நீர் நிறைந்து உள்ளன, அதனால்
இருக்கும் குழாய் கிணறுகளில் நிலத்தடி நீர்

அளவுகள்

அதிகமாகி

விவசாயிகள்

உள்ளன.

காய்கறிகளை

க�ோவிட்-19 நிலைமை நிர்வாகம்
புதிய க�ொர�ோனா வைரஸ் (க�ோவிட்-19)
பரவல் கிராம நிர்வாகத்திற்கு ஒரு சவாலாக உள்ளது.
இந்த த�ொற்று க�ோவிட்-19 உள்ள ஒருவரிடமிருந்து
மற்றொருவருக்கு மூக்கு, வாய் ஆகியவற்றிலிருந்து
இருமல் அல்லது மூச்சு வெளிவிடும்போது வெளியாகும்
சிறுதுளிகள் மூலமாகப் பரவுகிறது. அதனால், சமூக

மற்றும்

அவர்கள்

நிலத்தில் பயிரிடுகிறார்கள். அது அவர்களுக்கு
மேல்

வருமானத்தைத்

மேலும்,

த�ொற்றால்

தந்திருக்கிறது.

நகரங்களிலிருந்து

கிராமங்களுக்குத் திரும்பியவர்களுக்கு கூலி
வேலை கிடைத்தது.
மகாத்மா

காந்தி

தேசிய

ஊரக

வேலை

உறுதி திட்டம் இந்த க�ொர�ோனா த�ொற்றின் ப�ோது

எங்கள்

கிராமத்தின்

நம்பிக்கையின்

ஒளியாக

மாறியது, மேலும் த�ொற்று நடைமுறையில் இந்த
திட்டத்தை

செயல்படுத்திய

உள்ளூர்

அதிகாரிகளுக்கு கிராம மக்கள் அனைவருக்கும்
நன்றி தெரிவித்தனர்.

இடைவெளி கடை பிடிப்பது மிகவும் அவசியம். எனவே,
அனைத்து ஊழியர்கள், உள்ளூர் தலைவர்கள், சுய
உதவிக் குழுக்கள், தன்னார்வலர்கள், இளைஞர்கள்,
தன்னார்வ த�ொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற
பங்குதாரர்களுடன்
ஒருங்கிணைந்து
ஒவ்வொரு
ப�ோஸ்டர்கள், டாம்-டாம், ஆல�ோசனை,
வட்டிற்கும்
ீ
வாட்ஸ்அப்
குழு
உருவாக்குதல்
மற்றும்
தடுப்பு
நடவடிக்கைகளின் பதிவுகளைப் பகிர்வது,ஆகியவற்றின்
உதவியுடன் ஒவ்வொரு வட்டிற்கும்
ீ
கல்வி கற்பித்தல்
மற்றும்
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்த
முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதனால் கிராமத்தில் உள்ள
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குறியிடப்பட்டு,
பிஹெச்சி
மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதாரப்
பணியாளர்களால்
த�ொடர்ந்து
கண்காணிக்கப்பட்டனர்.
வழக்குகள் அதிகரித்தவுடன்,
விரைவான முடிவுகளைக் க�ொண்ட
பெரிய
அளவிலான
ச�ோதனை
நேர்மறையான
நிகழ்வுகளின்
எண்ணிக்கையைக்
குறைக்கவும்
கட்டுப்படுத்தவும்
பயனுள்ள
கருவியாகும்.
முடிவுகளின்
அடிப்படையில்
ந�ோயாளிகள்
அடையாளம் காணப்பட்டு சிகிச்சை
அளிக்கப் பட்டது.

த�ொற்று
பரவுவதைக்
கட்டுப்படுத்த
சுய
உந்துதல்
ஒழுக்கம்,
த�ொடர்தல்
மற்றும்
த�ொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு அவசியம், எனவே
ஒவ்வொரு பயணிகளும் வட்டுத்
ீ
தனிமையில்
சுகாதார
ஊழியர்களின்
வைக்கப்பட்டனர்.
உதவியுடன் தன்னார்வலர்களால் பல ஆய்வுகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஆர�ோக்ய சேது, க�ோவிட்-19
பயன்பாடுகள்
ஒவ்வொரு
வட்டு
ீ
ம�ொபைல்
த�ொலைபேசியிலும்
நிறுவப்பட்டுள்ளன,
அவை
நேர்மறை அல்லது அதிக ஆபத்தான ஒருவருடன்
த�ொடர்பு
க�ொண்டால்
அவர்களை
எச்சரிக்கும்.
வழக்கமான சுத்திகரிப்பு நடவடிக்கைகள் வைரஸின்
பரவலை நிறுத்த கிராமத்தில் மேற்கொள்ளப் பட்டன.
நேர்மறையான
நிகழ்வுகளை
தனிமைப்படுத்தவும்
சிகிச்சையளிக்கவும்
கடுமையான, பயனுள்ள மற்றும் மனிதாபிமான
தனிமைப்படுத்தும்
ஏற்பாடுகள்
மிகவும்
அவசியமானவை,
எனவே
புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்களுக்கு
அனைத்து
அத்தியாவசிய
வசதிகளுடன் ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையம்
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
நபர்கள் தங்கள் வடுகளில்
ீ
தங்குவதை உறுதி
செய்வதற்காக
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
இருப்பிட
கண்காணிப்பு அமைப்பு பயன்பாடு ம�ொபைல்களில்
நிறுவப்பட்டது. க�ொர�ோனா வைரஸ் சிகிச்சை தீவிர
திட்டம் (சி.டி.ஏ.பி) பயன்பாட்டின் மூலம் த�ொடர்புத்
தடமறிதல் விடாமுயற்சியுடன் பின்பற்றப்பட்டது,
இதில்
முதன்மை
மற்றும்
இரண்டாம்
நிலை
த�ொடர்புகள் வட்டு
ீ
தனிமையில் வைக்கப்பட்டு, புவி-

ப�ொதுமக்கள்,
கிராம
பெரியவர்கள்,
சுய
உதவிக்குழு
குழுக்கள்,
தன்னார்வ
த�ொண்டு
நிறுவனங்கள்,
இளைஞர்கள்,
துப்புரவுத்
த�ொழிலாளர்கள், சுகாதாரப் பணியாளர்கள் ஆகிய�ோரின்
தீவிர
ஒத்துழைப்புடன்
சக�ோதரி
துறைகளின்
ஊழியர்களால் கிராமங்களில் க�ோவிட்-19 பரவுவதைத்
தடுக்க பெரும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

“சுரக்ஷா கா யதி ரக்கேன் தியான்,
காம் கர்ணா ஹ�ோகா ஆசான்”

ஒரு மருத்துவ
முகக் கவசத்தை
அணிவது எப்படி
உபயம்: WHO
வட்டில்
ீ
செய்யப்பட்ட மறுபடி உபய�ோகிக்கக் கூடிய முகக்
கவசம் எப்போதும் பயன்படுத்துக

சரியான வழி

உபயம்: MOHFW, GOI

ஒவ்வொரு நபரும் க�ோவிட்-19 வழிகாட்டுதல்களைப்
பின்பற்றுகிறார்கள், அதாவது கண்கள், மூக்கு, வாய்
ஆகியவற்றைத் த�ொடுவதைத் தவிர்ப்பது, அடிக்கடி
கைகளைக் கழுவுதல், சமூக இடைவெளியை பராமரித்தல்,
முறையாக முகக்கவசங்களை/ சுத்திகரிக்கும் திரவத்தைப்
பயன்படுத்துதல். ஆரம்ப கட்டங்களில், முழு அடைப்பு
மற்றும்
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
முறையின்
வழிகாட்டுதல்களுக்கு ப�ொதுமக்கள் செவி சாயக்கவில்லை,
ஆனால் பின்னர் அவர்கள் உந்துதல் பெற்றனர்.

நேர்மையற்ற
விலை
உயர்வை சரிபார்க்க அத்தியாவசிய
ப�ொருட்களின் வழங்கல் த�ொடர்ந்து
கண்காணிக்கப்பட்டது. முகக் கவச உற்பத்தியை சுய
உதவிக்குழு குழுக்கள் மேற்கொண்டன, கிராமங்களில்
உள்ள
ஒவ்வொரு
நபருக்கும்
இலவச
முகக்
கவசங்களை
அரசு
விநிய�ோகித்தது.
நலிந்த
மக்களுக்கு வழக்கமான நிதி உதவி, ஏழைகளுக்கு
வழக்கமான
உணவுப்
ப�ொருட்கள்
மக்கள்
த�ொகையைத்
தக்க
வைத்துக்
க�ொள்வதிலும்,
கடினமான
காலங்களில்
த�ொற்றின்
மறைமுக
தாக்கத்தைக் குறைப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வகித்தன.

தவறான வழி
கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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க�ோவிட்-19 ஐத் தடுக்க
ஊராட்சிகளின் முயற்சிகள்
- RSN சர்மா*

“மருந்து இல்லையெனில் நிவாரணம் இல்லை”

அ

ரசியலமைப்பு (73 வது திருத்தம்) சட்டம்
1992 ஊராட்சி முறை அமைப்புகளுக்கான
ப�ொறுப்புகளுடன் அரசியலமைப்பு அந்தஸ்தை
வழங்குகிறது.
ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டுத்
திட்டங்கள் மற்றும் சமூக நீதியைத் தயாரிப்பது,
அத்துடன்
கிராமவாசிகளின்
ஆர�ோக்கியத்தை
மேம்படுத்துவது,
சுகாதார
வசதிகள்,
மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்
மற்றும் ஊராட்சிக்குள் உள்ள மருந்தகங்கள் உள்ளிட்ட
அரசியலமைப்பின்
அட்டவணை
பதின�ொன்றில்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள
பல்வேறு
நடவடிக்கைகளைச்
செயல்படுத்தும் ப�ொறுப்பு ஊராட்சிகளுக்கு உண்டு.
கிராமவாசிகளின் ஆர�ோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதில்
உள்ளூர்
சமூகத்துடன்
அவர்கள்
நெருக்கமாக
இருப்பதைக்
கருத்தில்
க�ொண்டு
ஊராட்சிகளின்
(உள்ளூர் சுயராஜ்ய நிறுவனங்கள்) பங்கு முக்கியமானது
என்பதால்,
அனைத்து
மாநிலங்களும்,
யூனியன்
பிரதேசங்களும்
(யூ.டி.க்கள்)
ஊராட்சிகள்
மூலம்
வெவ்வேறு தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைத்
த�ொடங்கின.
கிராமவாசிகளின்
உயிர்களைப்
பாதுகாப்பதற்கான
அந்த
நடவடிக்கைகளைச்
செயல்படுத்த நன்கு தயாராக இருங்கள்.
க�ோவிட்-19
ஐத்
தடுப்பதில்
ஊராட்சிகள்
மேற்கொண்டுள்ள
குறிப்பிட்ட
தலையீடுகள்,
விழிப்புணர்வை
உருவாக்குவதற்கான
IEC
ப�ொருட்களின் மேம்பாடு, ஊராட்சிகள் முழுவதும்
பதுக்கல்களை
அமைப்பதில்
ஊராட்சிகள்
ஈடுபட்டிருந்தன, உள்ளூர் ம�ொழிகளில் க�ோவிட்-19
த�ொடர்பான செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்

திரிபுராவில் ப�ொது பதுக்கல்

கூடாதவை பற்றிய சுவர�ொட்டிகள் / கையேடுகளை
உருவாக்குதல்.
க�ொர�ோனா
வைரஸைத்
தடுப்பதற்கும் எதிர்ப்பதற்கும் சமூக அளவிலான
நடவடிக்கைகளுக்கான
விளக்கக்காட்சிகளை
உருவாக்குவது உள்ளிட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள்
குறித்த தகவல் வடிய�ோக்களை
ீ
உருவாக்குவத�ோடு,
மைக்குகள் மற்றும் பேச்சாளர்கள் மூலம் ப�ொது
அறிவிப்புகளை
வெளியிடுவதிலும்
ஊராட்சிகள்
ஈடுபட்டுள்ளன.
ஏறக்குறைய
அனைத்து
மாநிலங்களிலும், ஊராட்சிகள் ஊராட்சிபவன்கள்
அல்லது அரசுப் பள்ளிகள் அல்லது ஊராட்சி
பகுதியில் அமைந்துள்ள சாலைகள் ப�ோன்ற ப�ொது
இடங்களை சுவர் எழுத்துக்கள் / ஓவியங்கள் மூலம்
ப�ொது
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்த
பயன்படுத்தியுள்ளன. கிராமப்புற மக்களிடையே
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துவதில்
ஏறக்குறைய
அனைத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள ஊராட்சிகள்
ஈடுபட்டுள்ள மற்றொரு வழி ஊராட்சி பகுதியில்
தகவல் பலகைகளின் காட்சி.
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துவதைத்
தவிர,
பெரும்பாலான மாநிலங்களில் உள்ள ஊராட்சிகள்
க�ோவிட்-19 க்கு அதிக சவாரி செய்வதன் மூலம்
ப�ொது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவதில் ஈடுபட்டுள்ளன.

மேற்கு வங்கத்தில் ஊராட்சி ப�ொது விழிப்புணர்வு சுவர�ொட்டி
*

ஆல�ோசகர், ஊராட்சி முறை அமைச்சகம்
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சமூக இடைவெளியைத் பின்பற்ற உள்ளூர்
சந்தைகளை விளையாட்டு மைதானம் மற்றும்
திறந்தவெளி
ப�ோன்ற
திறந்த
இடங்களுக்கு

மாற்றுவதில் ஊராட்சிகள் ஈடுபட்டன. ஊராட்சி
எல்லைகளுக்கு சீல் வைப்பது ஊராட்சி பகுதிக்கு
அருகிலுள்ள வாகன இயக்கங்களை குறைக்க
ஊராட்சி பின்பற்றிய மற்றொரு தலையீடு ஆகும்.
கிராமங்களில் ப�ொது இயக்கத்தை கண்காணிக்க,
ஊராட்சிகள்
க�ொர�ோனா
பரவலைக்
குறைப்பதற்கான ஒரு சிறந்த சக்தியாக கிராமத்
த�ொண்டர்களை
நியமித்துள்ளன.
சத்தீஸ்கர்
ப�ோன்ற
மாநிலங்கள்,
அவர்கள்
வட்டில்
ீ
தனிமைப்படுத்துவதை
உறுதி
செய்வதற்காக
வெளியில்
இருந்து
வரும்
மக்கள்
/
புலம்பெயர்ந்தோரை கண்காணிப்பதில் ஈடுபட்டன.
பஞ்சாப்
மற்றும்
ஹரியானா
மாநிலங்களில்,
ஊராட்சிகளிலிருந்து
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பெரும்பாலான பிரதிநிதிகள் "க�ோவிட் -19" ஐ
அடுத்து எடுக்க வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள்
குறித்து குடும்பங்களுக்கு விளக்கமளிக்க வடு
ீ
வடாக
ீ
பிரச்சாரம்
மேற்கொண்டனர்.
மேற்கூறியவற்றைத்
தவிர,
உள்ளாட்சி
அமைப்புகள் கை கழுவுதல் பிரச்சாரங்கள், ப�ொது
அறிவிப்பு சாதனங்கள் மூலம் சமூக இடைவெளிப்
பிரச்சாரங்கள் மற்றும் க�ோவிட்-19 இல் கிராம
அளவிலான பணிக்குழு (VLTF) மூலம் ப�ொது
இயக்கத்தை கண்காணித்தல் ப�ோன்ற பல்வேறு
நடவடிக்கைகளை
எடுத்துள்ளன,
மிச�ோரம்
மாநிலத்தில் இது பரவலாகக் கவனிக்கப்பட்டது.
ஆஷா (அங்கீகாரம் பெற்ற சமூக சுகாதார
ஆர்வலர்), ஏ.என்.எம் (துணை செவிலியர்) மற்றும்
அங்கன்வாடி
த�ொழிலாளர்கள்
ஆகிய�ோர்
க�ொர�ோனா வைரஸ்ஸூக்கு எதிராக கிராமப்புற
இந்தியாவில் பாதுகாப்பு வலையை வழங்குவதில்
பெரும்பாலான மாநிலங்களில் முக்கிய பங்கு
வகித்தார்கள். க�ொர�ோனா ப�ோராளிகள் என்று

தங்களை அடையாளப்படுத்திக் க�ொண்ட இந்த
த�ொழிலாளர்கள், க�ோவிட்-19க்கு எதிரான அடிமட்ட
நடவடிக்கைக்கு தயாராக மற்றும் அணி சேர்க்க
ஊராட்சிகளுக்கு
உதவியுள்ளனர்.
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அனைவரின் வடுகளுக்கும்
ீ
சென்று முக்கிய புள்ளிவிவரங்களை சேகரிப்பது
க�ொடிய த�ொற்றுக்கு எதிரான ப�ோராட்டத்தில்
மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. க�ோவிட்-19 இன்
அறிகுறிகள்
மற்றும்
தடுப்பு
நடவடிக்கைகள்
குறித்த விழிப்புணர்வு உருவாக்கும் இயக்கங்களை
மேற்கொள்வதில்
அவர்கள்
ஆரம்ப
சுகாதார
நிலையங்கள், உள்ளூர் சுகாதார தன்னார்வலர்கள்
மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் நெருக்கமாக
பணியாற்றினர். மேலும், அவர்கள் உண்மையான
தகவல்களை வழங்கினர், ப�ோலீசுக்கு ப�ோலி
செய்திகளைப் பற்றிப் புகாரளித்தனர் மற்றும்
சமூக
ஊடகங்களில்
பரவிய
தகவல்களை
ஊராட்சிகளுடன்
சரிபார்க்க
சமூகங்களை
ஊக்குவித்தனர். சுமார் 9,00,000 ஆஷா பணியாளர்கள்
இந்தியாவில் அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே
பாலமாக விளங்கினர். ஆஷா, ஏஎன்எம் மற்றும்
அங்கன்வாடி த�ொழிலாளர்களின் பங்களிப்புகள்
குறிப்பாக கர்நாடகா ப�ோன்ற சில மாநிலங்களில்
காணப்பட்டன, அங்கு அரசாங்கம் அதன் ஊராட்சி
உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆஷா, ஏஎன்எம் மற்றும்
அங்கன்வாடி த�ொழிலாளர்கள் ப�ோன்ற கிராம
அளவிலான பணிக்குழுக்களை அமைத்துள்ளது
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுந�ோய்க்கு எதிரான
முயற்சிகளை வழிநடத்துதல் மற்றும் மேற்பார்வை
செய்தல். புதிய க�ொர�ோனா வைரஸ் பற்றிய
தவறான தகவல்கள் மற்றும் ப�ோலி செய்திகள்
பரவுவதைத்
தடுப்பதற்கு,
பணிக்குழு
ப�ொறுப்பேற்றது,
ஆறு
வயதிற்குட்பட்ட
குழந்தைகளுக்கு
ரேஷன்
வழங்குவதில்
அங்கன்வாடி த�ொழிலாளர்கள் ப�ொறுப்பேற்றனர்
என்பதைக் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும். ஆஷா
த�ொழிலாளர்களின் உதவியுடன், ஊராட்சிகளில்
வசிப்பவர்களின்
க�ோவிட்-19
இன்
ஏதேனும்
அறிகுறிகளின்
குறிப்புகளைச்
சரிபார்க்கவும்,
நெறிமுறையின்படி
அடுத்த
நடவடிக்கைக்கு
அறிக்கை செய்யவும் மற்றும் ப�ொது ஆர�ோக்கியம்
மற்றும் நல்வாழ்வைப் பராமரிப்பதில் கவனம்
செலுத்தப்பட்டுள்ளது. நிர்வாக அதிகாரி மற்றும்
தாலுகா மருத்துவ அதிகாரிக்கு
அன்றாட
வேலை
மற்றும்
எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்கைகள்
குறித்து
தினசரி
அறிக்கை
அளிக்க
பணிக்குழு
ஒரு
முறையை அமைத்துள்ளது.

கேரள மாநிலத்தின் சுகாதாரக் குழு உறுப்பினர்கள்

இதேப�ோல்,
உத்தரகண்ட்,
உத்தரபிரதேசம்,
மகாராஷ்டிரா,
மத்தியப்
பிரதேசம்
மற்றும்
ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களிலும்
ஆஷா
மற்றும்
ஏஎன்எம்
த�ொழிலாளர்கள்
வடு
ீ
வடாக
ீ
சென்று
க�ொர�ோனா
வைரஸ்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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த�ொழிலாளர்களை நிர்வகிப்பதில் த�ொழிலாளர்களின்
முக்கிய வழங்குனர்களான உ.பி., சத்தீஸ்கர், பீகார்,
ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்காள மாநிலங்களின்
பங்களிப்பு பாராட்டத்தக்கது, இது த�ொற்றுந�ோயைக்
கட்டுப்படுத்த உதவியது.

கர்நாடகாவின் ஊராட்சியில் வடுகளுக்கு
ீ
வருகை தரும் ஆஷா ஊழியர்.

கட்டுப்பாட்டு
மண்டலங்களில்
சேவை
செய்துள்ளனர். அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார்
தீவுகளில்,
அங்கன்வாடி
த�ொழிலாளர்களின்
உதவியுடன் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய உணவுகள்
வழங்கப்பட்டன.
தற்போதைய
த�ொற்றுகளின்
ப�ோது பீகார் மாநிலம் அதன் பெரிய சமூக
சுகாதாரப் பணியாளர் குழுவை அதன் ப�ொது
நலனுக்காகப்
பயன்படுத்தியது.
ஏறக்குறைய
அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூ.டி.க்களில்,
ஆஷா,
ஏஎன்எம்
மற்றும்
அங்கன்வாடி
த�ொழிலாளர்கள் ஊராட்சி மட்டத்தில் க�ோவிட்-19
இன்
வெவ்வேறு
நடவடிக்கைகள்
மற்றும்
செயல்பாடுகளை ஆரம்பித்து செயல்படுத்துவதில்
கிராம
அளவு
குழுக்களின்
ஒரு
பகுதியாக
உருவாக்கப்பட்டனர். இந்த குழு உறுப்பினர்களில்
ஊராட்சியின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள்,
ஆஷா
த�ொழிலாளி,
அங்கன்வாடி
ஊழியர்,
ஏஎன்எம்., பள்ளி ஆசிரியர், உள்ளூர் காவல்
நிலைய பிரதிநிதி, பெண்கள் சுய உதவிக்குழு
தலைவர், ஊராட்சி வளர்ச்சி அதிகாரி அடங்குவர்.
கிராம
அளவில்
தனிமைப்படுத்தும்
மையங்களை
அமைப்பதில்,
ஊராட்சிகள்
ஒரு
முக்கிய பங்கைக் க�ொண்டுள்ளன, ம�ொத்தம் 21
மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களில் 37,546
தனிமைப்படுத்தும் மையங்கள் அமைக்கப் பட்டுள்ளன.
ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஊராட்சி கட்டிடங்கள் அல்லது
அரசு பள்ளிகள் அல்லது கிடைக்கக்கூடிய பிற அரசு
கட்டிடங்களில் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கான
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
முழு அடைப்பு காலம் முடியும் வரை
வழக்கமான அடிப்படையில், நாட்டின் பல்வேறு
பகுதிகளில்
சிக்கித்
தவிக்கும்
புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்களின் நலனுக்காக முனைவுகளை
மேற்கொள்வதில், பல மாநிலங்களில் / யூனியன்
பிரதேசங்களில் உள்ள ஊராட்சி பகுதிகளில் புலம்
பெயர்ந்தோருக்கு
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
சேவைகளை
வழங்குவதிலும்,
ரேஷன்
விநிய�ோகத்திலும்
வசதிகளை
வழங்கியுள்ளன.

தேசிய
ஊரக
வேலை
உறுதி
திட்டம்
பணிகளை, க�ோவிட்-19 காரணமாக வேலையில்லாமல்
சிக்கித் தவிக்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கும்
தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் செயல்பாட்டை
அனுமதிக்க இந்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சகம்
வழங்கிய
வழிகாட்டுதல்கள்
செயல்படுத்துவதில்
ஊராட்சியின் பங்கு முன்னுக்கு வந்துள்ளது. முகக்
கவசங்களை அணிந்து க�ொள்வதன் மூலமும், சமூக
இடைவெளி
விதிமுறைகளைப்
பின்பற்றுவதன்
மூலமும்
நீர்
பாதுகாப்பு
மற்றும்
நீர்ப்பாசன
நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பான தேசிய ஊரக வேலை
உறுதி திட்டம் நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த
வழிகாட்டுதல்கள் வலியுறுத்தின. தேசிய ஊரக
வேலை உறுதி திட்டம் பணிகளை அமல்படுத்துவது
பெரும்பாலும் க�ோவிட்-19 காரணமாக விதிக்கப்பட்ட
முழு
அடைப்பு
காரணமாக
வாழ்வாதாரத்தை
இழந்தவர்களுக்கு உதவியது. வழிகாட்டுதல்களின்
விளைவாகவும்,
மாநில
அரசுகளின்
அறிவுறுத்தல்களின்படி, பல ஊராட்சிகள் கிராமப்புற
நிலமற்ற
ஏழை
மற்றும்
புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்களுக்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளில்
இறங்குவதற்கு
ஆதரவளிக்க
முயற்சிகளை
எடுத்துள்ளன. இந்த திசையில், கிராமப்புறங்களுக்கு
வருமானத்தை ஈட்டுவதில் முக்கியத்துவம் அளித்து
2020 ஏப்ரல் 20 முதல் தேசிய ஊரக வேலை உறுதி
திட்டம் பணிகளைத் துவக்க புதுச்சேரி முதல் அடி
எடுத்து வைத்துள்ளது. க�ோவிட் த�ொற்றின் ப�ோது
தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் பணிகளை
செயல்படுத்துவது
வேலை
அட்டை
முதல்
முறையாக வைத்திருப்பவர்களான பல புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்களுக்கு
சிறந்த
வேலைவாய்ப்பை
வழங்கியுள்ளது.
வறட்சி
பாதிப்புக்குள்ளான
தெலுங்கானாவின் மேடக் மாவட்டத்தில் உள்ள
கிராமவாசிகள் தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம்
பணிகளில் பங்கேற்பதில் ஒழுக்கம் காட்டினர்.
கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும்
யூனியன் பிரதேசங்களில், மாநில மற்றும் மத்திய
அரசுகளின் அறிவுறுத்தல்களின்படி ஊராட்சிகள் மிக
முக்கியமான
பங்காற்றின
என்பது
மேற்கூறியவற்றிலிருந்து தெளிவாகத் தெரிகிறது.
ஊராட்சிப் பகுதிக்குள் வெவ்வேறு குறுக்கீடுகளை
மேற்கொள்வதற்கான அனைத்து ஊராட்சிகளுக்கும்
வழக்கமான
வழிகாட்டுதலும்
உதவியும்
ஊராட்சிகளில் வசிப்பவர்களின் சுகாதாரம், பாதுகாப்பு,
விழிப்புணர்வு, ஆறுதல், வசதி அல்லது சமூக
அல்லது ப�ொருளாதார நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதில்
பெருமளவு சாதகமான முடிவுகளை அளித்துள்ளன.

“இரண்டடி இடைவெளி மிகவும் அவசியம்”
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க�ோவிட்-19க்கு பதில்: நாக்கரிலிருந்து ஒரு
வெற்றிக் கதை

- மாநில ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம், ஹிமாச்சல பிரதேசம்*

“க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுந�ோயின் தற்போதைய கட்டத்தில் சமூக இடைவெளி மிகவும்
அவசியம். நீ ங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு எதுவும் நடக்காது என்று நீ ங்கள்
நினைத்தால்,
அது
தவறு.
இதைச்
செய்வதன்
மூலம்,
உங்களுக்கும்
உங்கள்
அன்புக்குரியவர்களுக்கும் நீ ங்கள் அநீ தி இழைக்கிறீர்கள்.” - நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

உ

லகத்தை க�ோவிட்-19 த�ொற்று
மண்டியிட
வைத்து
விட்டது
என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை.
இந்த ந�ோயின் தாக்கத்தால் வளர்ந்த
நாடுகளும், அவர்களின் முன்னேறிய
சுகாதார
அமைப்புகளும்
கூட
தடுமாறிவிட்டன. குலு பள்ளத்தாக்கின்
மிகப்
பழைய
நகரமான
நாக்கர்
ஊராட்சியின்
க�ோவிட்-19
ப�ோராட்டத்தை நிர்வகித்த வெற்றிக்
கதையைப் பகிர்கிற�ோம்.
சவால்

நாக்கர் அதன் மக்கள்தொகைத்
தனித்தன்மையின்
காரணமாக
ஒரு
ந�ோய்க்குச்
சாத்தியமான
இடமாக
இருந்தது,
ஏனெனில்
ஏராளமான
மக்கள்
மாநிலத்திற்கு
வெளியேயும் வெளிநாடுகளிலும் நிலங்களிலும்
வாழ்ந்தனர். க�ோவிட்-19 இந்தியாவைத் தாக்கிய
ஆரம்பத்தில்,
ப�ொருள்
மற்றும்
உணர்வுடன்
பின்பற்றப்பட்ட முழு அடைப்பபினை அரசாங்கம்
விரைவாக அறிவித்தது. நிர்வாகத்தால் தனிமைப்
படுத்தல் மையம் என்று அறிவித்த அரசாங்கக்
கட்டிடங்களில்
வெளியிலிருந்து
ஊராட்சிக்கு
வருபவர்கள்
தனிமைப்
படுத்தப்
பட்டார்கள்.
வரத்து அதிகமாக இருந்தாலும் ஊராட்சி, கிராம

விஎல்சிகளின் விழிப்புணர்வு உருவாக்கம்

அளவு குழுக்கள் மற்றும் சுகாதார ஊழியர்களால்
நன்றாகவே நிர்வாகிக்கப் பட்டது. முழு குலு
மாவட்டத்திலேயே நீண்ட நாட்கள் ஒரு க�ோவிட்19 நிகழ்வு கூடப் பதிவாகவில்லை.
குலு பள்ளத்தாக்கில் முழு அடைப்பு முடிந்து
ஆப்பிள் சீசன் த�ொடங்கிய பின்னர், அனைத்து
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளும்
சாதாரண
நிலைக்குத் திரும்பிய ப�ோது, 
நாக்கர் ஊராட்சி
விவசாயத்
த�ொழிலாளர்களின்
பெரும்
வருகையைக் கண்டது. நா க்கருக்கு அருகிலுள்ள
பட்லிகுஹால் பகுதியில் ஒரு மண்டி இருப்பதால்
க�ோவிட் -19 பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.
க�ோவிட்-19 இன் 53 நிகழ்வுகள் நாக்கர் ஊராட்சியில்
பதிவாகியுள்ளன,
இது
நாக்கர்
வளர்ச்சி
வட்டாரத்திலேயே அதிகம்.
முயற்சிகள்:

சுகாதாரக் குழு நடத்தும் மருத்துவ பரிச�ோதனை

ஆனாலும், மாநில அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கை
சமூகத்தில் ந�ோய் பரவுவதைத் தடுக்க உதவியது.
சுகாதார
நிபுணர்களின்
தன்னலமற்ற
சேவை
பாதிக்கப்பட்ட
மற்றும்
தனிமைப்
படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான சிகிச்சையை
வழங்க உதவியது. காவல் துறை வெற்றிகரமாக
முழு அடைப்பு செயலாக்கியது. க�ோவிட்-19க்கு
எதிரான ப�ோரின் வெற்றிக்கு நன்றி தெரிவிக்க

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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சுய உதவிக் குழுக்கள் மற்றும் பெண்கள்
குழுக்கள் ஈடுபட்டன.
•

அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்களை
வழங்குவதன் மூலமும், வட்டுத்
ீ
தனிமைப்
படுத்தலைப்
பின்பற்றும்
நபர்களைச்
கண்காணிப்பதன்
மூலமும்
தனிமைப்
படுத்தலில்
மக்களை
முழுமையாக
கவனித்துக்
க�ொள்ளும்
கிராம
அளவு
குழுக்களை
அமைப்பதற்கு
உள்ளூர்
மக்களின் பங்கேற்பு. நாக்கர் ஊராட்சியில்
5 விஎல்சி க்கள் செயல்பட்டு வந்தன.

•	கிராம அளவிலான குழுக்கள் த�ொடர்பில்
இருந்ததாக சந்தேகிக்கப் பட்டவர்களும்
தனிமைப் படுத்தப் பட்டார்கள்.
கடைத் தெருவில் சமூக இடைவெளியைக் கடைபிடித்தல்.

சுய நலக் குழுக்களின் முகக் கவச விநிய�ோகம்

•	பழைய ஃபிலிம் ஸ்டுடிய�ோ, ரிவர் ஸைட்
கேம்பிங், ஸ்னோ ட்ரெஞ்ச் ரிசார்ட் ப�ோன்ற
தங்குமிடங்கள் க�ொர�ோனா பாதிக்கப்பட்ட
இடங்களை
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
வசதிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன, அங்கு
அவர்களுக்கு
மருத்துவ
அதிகாரிகள்
மற்றும்
ஆஷா
த�ொழிலாளர்கள்
உதவியுடன்
வழக்கமான
மருத்துவ
பரிச�ோதனைகளுடன்
விருந்தோம்பல்
சேவைகளும் வழங்கப்பட்டன. தனிமைப்
படுத்தலை நேர்த்தியாக முடிப்பதை உறுதி
செய்ய
காவல்துறை
ஊழியர்கள்
விழிப்புடன் இருந்தனர்.
•	ப�ொது
மக்களுக்கு
இடர்கள்
மற்றும்
தடுப்பு
நடவடிக்கைகள்
பற்றிய
விழிப்புணர்வு உருவாக்கப் பட்டது. முகக்
கவசம் தயாரிப்பு மற்றும் விநிய�ோகத்தில்
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வேளாண்மை
/
த�ோட்டக்கலை
நடவடிக்கைகளின் ஒரு இடமாக
இருந்தப�ோதிலும்,
வட்டாரத்தில்
அதிக
எண்ணிக்கையிலான
க�ோவிட்
நேர்மறை
நிகழ்வுகள்
இருந்தப�ோதிலும்,
உள்ளூர்
மக்களிடையே
க�ோவிட்
ஒரு
நிகழ்வு கூட இல்லை. ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகள்
முழு
வச்சில்
ீ
இருந்தப�ோதிலும், இந்த வைரஸ்
முதன்
நிலையில்
கட்டுப்
படுத்தப்பட்டது
மற்றும்
சமூக
பரவலை
எட்டவில்லை.
த�ொற்றுந�ோயைத்
த�ொடர்ந்து,
இந்த
மர்மமான
அழகான
தன்னைத்தானே
நகரம்
வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

நாம் கீ ழ்க்கண்ட 15 க�ோவிட் உகந்த
பழக்கங்களைப் பின் பற்றுவ�ோம்.
சரீர
இடைவெளியைக்
கடைபிடித்தல்

மறுபடி
பயன்படுத்தக்கூடிய
முகக் கவசம்
அணிதல்

கண், மூக்கு
மற்றும் வாயைத்
த�ொடாதிருத்தல்

சுவாச
சுகாதாரத்தைப்
பராமரித்தல்

கைகளை அடிக்கடி
மற்றும் நன்றாகக்
கழுவுதல்

புகையிலை, கைனி
ப�ோன்றவை
மெல்லாதிருத்தல்
அல்லது ப�ொது
இடங்களில்
துப்பாதிருத்தல்

அடிக்கடி த�ொடும்
இடங்களை
முறையாக
சுத்தப் படுத்துதல்
மற்றும் த�ொற்று
நீ க்குதல்

யாரிடமும்
வேறுபாடு
காட்டாதிருத்தல்

கூட்டத்தை
தவிருங்கள்
- பாதுகாப்பை
ஊக்குவியுங்கள்

சமூக ஊடகங்களில்
வரும்
எதிர்மறையான
மற்றும் சரி பார்க்கப்
படாத பதிவுகளை
அனுப்பாதீர்கள்

கேள்விகளுக்கு தேசிய
கட்டணமில்லா உதவி
எண் 1075 அல்லது
மாநில உதவி
எண்களை அழைக்கவும்

எந்தவ�ொரு மன
அழுத்தம் அல்லது
பதட்டத்திற்கும் மன�ோ
சமூக ஆதரவைத்
தேடுங்கள்

சரீரத்
த�ொடர்பின்றி
வரவேற்றல்

சரியான இடங்களில்
இருந்து க�ோவிட்-19
த�ொடர்பான
தகவல்களைப்
பெறுங்கள்

2 காஜ் கி
தூரி (6 அடி)

தேவை இல்லாத
பயணத்தைத்
தவிர்த்தல்

உபயம்: MOHFW, GOI

மூன்று
காரணிகள்
உள்ளன:
வலுவான
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு, தெளிவான இடர்
த�ொடர்பு மற்றும் சமூக பங்கேற்பு, தீவிரமான
ச�ோதனை மற்றும் த�ொடர்பு தடமறிதல்.

வெற்றி

மிஷன் பயன்முறை திட்டத்தை நடைமுறைப்
படுத்தி க�ோவிட்-19 எதிர்ப்பு ஆந்திரப் பிரதேசம்
- மாநில ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம், ஆந்திரப் பிரதேசம்*

“ஸ்வச்சதா இயக்கம் மக்களிடம் பரவலான ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது. இது ஒரு தீர்மானமாக
மட்டுமே இருந்ததிலிருந்து ஒரு சாதனையாக முன்னேறி வருகிறது. தூய்மையான இந்தியாவை
உருவாக்க மக்கள் ஆதரவளித்து பங்களித்து வருகின்றனர்.” - நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

க�ோ

விட்-19 த�ொற்றுந�ோயால்
உலகம்
முழுதும்
திகிலடைந்துள்ள
நிலையில்,
மாநில அரசுகளுடன் நெருக்கமான
ஒத்துழைப்புடன் இந்திய அரசின்
ஊராட்சி
முறை
அமைச்சகம்
பல்வேறு
முயற்சிகளை
எடுத்துள்ளது.
முழு
அடைப்பு
விதிமுறைகள்
மீ றப்படாமல்
இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக
மாநில
மற்றும்
மாவட்ட
அதிகாரிகளின் நெருக்கமான ஆல�ோசனை மற்றும்
வழிகாட்டுதல் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது, மேலும்
ந�ோயின்
பரவலைக்
கட்டுப்படுத்த
சமூக
இடைவெளி
விதிமுறைகள்
துல்லியமாக
பின்பற்றப்படுகின்றன.
ஆந்திர
பிரதேச
அரசு
‘மனம்-மன பரிஷுபிரதா’ என்ற பைலட் திட்டத்தை
ஏற்பாடு செய்தது. விசாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில்
உள்ள பெடகடி ஊராட்சி, சவுடுவாடா ஊராட்சி
மற்றும் கரிவேனி ஊராட்சி ஆகியவற்றில் வடு
ீ
வடாக,
ீ
தெரு தெருவாகச் சென்று சுத்தத்தைப்
பற்றி
விழிப்புணர்வு
உருவாக்கி
பருவகால
ந�ோய்களைத்
தடுக்க
கிராமத்து
செயலக
ஊழியர்களும் கிராமத் த�ொண்டர்களும் கடுமையாக
உழைத்துள்ளனர்.
1. பெடகடி ஊராட்சி
கிராம / ஊராட்சி விவரம்

பெடகடி
ஊராட்சி
விசாகப்பட்டினம்
மாவட்டத்தின் பெண்டூர்த்தி வட்டாரத்தில் 2000
மக்கள்தொகை க�ொண்ட 543 ஹெச்.ஹெச் கள்.
கிராமத்தின் ம�ொத்த மக்களும் பெரும்பாலும்
காய்கறி
சாகுபடி,
மீ ன்பிடித்தல்
மற்றும்
ஆட்டோக்கள்
மற்றும்
டாக்ஸிகள்
ஒட்டுதல்
ப�ோன்ற பிற சேவைத் துறைகளைச் சார்ந்து
இருக்கிறார்கள். கிராம கலாச்சாரத்தின் அரை
நகர்ப்புற
தன்மை,
வாழ்வாதார
நடவடிக்கைகளுக்காக
விசாகப்பட்டினம்
நகரத்திற்கு வருகை தர மக்களை ஈர்க்கிறது.
க�ொர�ோனா த�ொற்று நிலையில், கிராமங்கள்
ஆதரவு, இளைஞர்கள், குறிப்பாக பெண்கள் சுய
உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள், இன்னும் குறிப்பாக
*

பசுமை தூதர்கள் க�ொர�ோனா த�ொற்றுந�ோயை
எதிர்ப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்தனர்.
சிறப்பு முயற்சிகள் மற்றும் தலைமை:
த�ொற்றுந�ோயைக் கடக்க, ஆந்திர அரசு
எம்எம்பிஎஸ்
(மனம்
மன
பரிஷுபிரதா)
ஐ
-மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் திரு. ஒய்.எஸ்.
ஜகன் ம�ோகன் ரெட்டி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்
கீ ழ்
ஒரு
மண்டல்
/த�ொகுதியில்
இரண்டு
ஊராட்சிகளில்
சுத்தம்
மற்றும்
சுகாதாரமான
நிலைமையில்
கிராமத்தைப்
பராமரிக்க
ஒரு
பைலட் திட்டமாகத் த�ொடங்கியுள்ளது.
"நாமும் நம் முழு சுகாதாரமும்" முக்கிய
ந�ோக்கம்
மக்களைக்
க�ொண்டு
குழுக்களை
அமைப்பதன் மூலம் மக்கள் மத்தியில் கிராமத்தின்
மீ து ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்குவது, நீர்,
வடிகால்
மற்றும்
கழிமானம்
ப�ோன்ற

பங்குதாரர்களுக்கு ந�ோக்குநிலை

மாநில ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின்* உள்ளீடுகள்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் சமூகத்தின்
பங்களிப்பு.
ஸ்வச்ச பாரத் மிஷனின் துவக்கத்தின்படி,
ஆந்திரா
ஒவ்வொரு
மண்டலத்திலிருந்தும்
இரண்டு ஊராட்சிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, 1320
கிராம பஞ்சாயத்துகளில் மதிப்புமிக்க ‘மனம்-மன
பரிஷ்பிர(MMPS)’
முன்னோடிட்
திட்டத்தை
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதன் கீ ழ் பெண்டுர்த்தி
மண்டலத்தின்
பெடகடி
ஊராட்சியும்
ஒரு
முன்னோடிட் ஊராட்சி ஆகும்.

எம்எம்பிஎஸ் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

பிரச்சினைகளை தீர்ப்பது மற்றும் இதற்கு எம்பிடிஓ,
இஓஆர்டி, ஊராட்சி மற்றும் RWS இரண்டிலிருந்தும்
ப�ொறியியல் ஊழியர்கள் மற்றும் பிற மண்டல்
மற்றும் கிராம அளவிலான செயல்பாட்டாளர்களை
உள்ளடக்கிய
மண்டல்
மற்றும்
கிராம
பணிக்குழுக்களால் ஆதரிக்கப்படுவது ஆகும்.
எம்எம்பிஎஸ்
ஆரம்பத்தில்
திடக்கழிவு
மேலாண்மை
தலையீடுகளை
மட்டுமே
மேற்கொள்ள திட்டமிட்டது, பின்னர் ஸ்வச் பாரத்
மிஷன் கிராமீ ன் கட்டம் -2 க்கு ஏற்ப ODF மற்றும்
ODF+ மற்றும் திடக்கழிவு மற்றும் திரவ கழிவு
மேலாண்மை
ப�ோன்ற
தலையீடுகளை
செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.
நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னால்ள் இருந்த நிலை:
தனிநபர்ட
வட்டுக்
ீ
கழிவறைகளை
நிர்மாணிப்பதற்கு
முன்னர்
மக்கள்
திறந்த
வெளியில்
மலம்
கழிப்பதை
வழக்கமாகக்
க�ொண்டிருந்தனர். விழிப்புணர்வு மற்றும் பிற
பாரம்பரிய சிந்தனையின் காரணமாக தனிப்பட்ட
சுகாதார கழிவறைகளை கட்டுவதில் ப�ொதுமக்கள்
ஆர்வம்
காட்டவில்லை.
மீ தமுள்ள
135
வடுகளுக்கும்
ீ
தனி
நபர்
இல்ல
கழிப்பறை
கட்டப்பட்ட பின்னரும், மக்களில் சிலர் திறந்த
வெளியைய் ந�ோக்கி சென்றார்கள்.
ப�ோதுமான வடிகால் வசதி மற்றும் சிமெண்ட்
சாலை சாலைகள் இல்லாமை, மலேரியா, டெங்கு,
டைபாய்டு மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ப�ோன்ற
ந�ோய்களுக்கு
காரணமான
க�ொசுக்களின்
ஆதாரத்தை அதிகரித்தது.
சில மக்கள் அவர்கள் வட்டின்
ீ
முன் புறம்
அல்லது
பின்
புறம்
குப்பைகளை
தூக்கிப்
ப�ோட்டார்கள்.
கிராமத்தில்
திடக்கழிவு
மேலாண்மை க�ொட்டகை கட்டப்பட்ட பின்னர்,
உலர்ந்த மற்றும் ஈரமான கழிவுகளை நிர்வகிப்பது
குறித்து பல்வேறு பங்குதாரர்களுக்கு பயிற்சிகள்
வழங்கப்பட்டன. இருந்தாலும், சிலர் சீர்திருத்த
நடவடிக்கைகளையும் சமூகத்தின் பங்களிப்பையும்
கெடுக்கிறார்கள்.
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மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலின்
கீ ழ் இலக்குகளை அடைவதற்கு மண்டல் அணிகள்
மற்றும் கிராம நீர் மற்றும் சுகாதார குழுக்களை
மாவட்ட திட்டமிடல் மறுஆய்வுக் குழு (டிபிஆர்சி)
ஆதரித்துள்ளது.
அனைத்து
மண்டலங்களிலும்
இரண்டு
பணிக்குழு
அணிகள்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன,
ஒன்று எம்.பி.டி.ஓ தலைமையிலும், மற்றொன்று
ஈ.ஓ.ஆர்.டி.யின் தலைமையில் ப�ொறியியல், ஆர்.
டபிள்யு.எஸ் மற்றும் மண்டல் மட்டத்தின் பிற
செயல்பாட்டு அலுவலர்களுடனும் கிராம மட்ட
அணிகளுக்கு
ஆதரவளிக்கும்
ந�ோக்குநிலை,
வடிகால் சுத்தம் செய்தல், குப்பைகளை அகற்றுதல்,
தெரு
விளக்குகள்
மற்றும்
நீர்
த�ொடர்பான
பிரச்சினைகள் ப�ோன்ற நுழைவு இட நடவடிக்கைகள்
ப�ோன்ற அனைத்து அம்சங்களும்.
பங்குதாரர்களுக்கு த�ொலைந�ோக்கு பயிற்சி
ந�ோக்குநிலை மற்றும் விழிப்புணர்வு பயிற்சிகள்,
சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்கள், இளைஞர்கள், பிஆர்ஐ
பிரதிநிதிகள்,
கிராம
தன்னார்வலர்கள்,
மற்றும்
வடுகளில்
ீ
உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் உட்பட
அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் மாவட்ட மற்றும்
வட்டார பணிக்குழு அணிகளின் ஆதரவ�ோடு நடத்தப்
படுகிறது.
ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் கிராம தன்னார்வலர்கள்
ஒவ்வொரு 50 குடும்பங்களுக்கும் ஒருவர் வதம்
ீ
வாயிற்படியில் தனிக் குடும்பத்திற்கு சேவை செய்ய
நிலை நிறுத்தப் படுகிறார்கள். தன்னார்வலர்களுடன்
ஒரு
கிராமத்தில்
அவர்கள்
குப்பைகளும்
தெருவ�ோரத்தில். அளவு 10 உறுப்பினர் நீர் மற்றும்

பசுமை தூதுவர்கள் & தன்னார்வலர்களுடன் SWMக�ொட்டகையில் சந்திப்பு.

தூதுவர்களால் சேகரிக்கப் பட்டு திடக் கழிவு
மேலாண்மை க�ொட்டகைக்கு க�ொண்டு செல்லப்
படுகிறது.
MMPS
ஊராட்சிகளில்
செயல்படுத்தப்
படுவதால்,
க�ொர�ோனா
பாதிப்புறை
நிகழ்வுகள்
மிகவும் குறைவு (10க்கும் கீ ழ்). பெரும்பாலானவர்கள்
வெளியிலிருந்து வந்தார்கள் மற்றும் ஒருவரைத்
தவிர அனைவரும் எதிர்மறை அறிக்கை க�ொண்டு
விடுவிக்கப் பட்டார்கள்.

SWM குழிகளில் புழுக்களை விடுதல்

சுகாதாரக்
குழு
ஊரக
உள்ளாட்சி
அமைப்பு
உறுப்பினர்கள், அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் கிராம
மக்கள் க�ொண்டு அமைக்கப் பட்டது.
மண்டலப் பணிக்குழு குழு உறுப்பினர்களின்
மேற்பார்வையின் கீ ழ் கிராம அளவில் குழு
தன்னார்வலர்களுடன்
தனித்தனி
சுகாதார
கழிவறைகளை பராமரித்தல், உலர்ந்த மற்றும்
ஈரமான கழிவுகளை பிரித்தல், வடு
ீ
வடாக
ீ
கழிவுகளை சேகரித்தல் மற்றும் க�ொசு த�ொடர்பான
ந�ோய்கள்
மற்றும்
க�ோவிட்
த�ொற்றுந�ோயை
எதிர்த்துப்
ப�ோராட
அவர்களின்
அளவில்
பராமரிக்க வேண்டிய பிற சுகாதார நிலைமைகள்
குறித்து
வடு
ீ
வடாக
ீ
பிரச்சாரம்
செய்தல்
ப�ோன்றவைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
அந்தக் குழு, வடு
ீ வடாகச்
ீ
சென்று குப்பைகள்
சேகரிக்கவும் மற்ற விழிப்புணர்வு வழங்கவும்
வட்டிற்கு
ீ
தினம்
ரு.2/வசூலிக்க
முடிவு
செய்துள்ளது. ஸ்வச்சஆந்திரா நிறுவனம் எல்லா
ஐஇ சி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுச் செயல்களுக்கும்
நிதி ஆதாரம் வழங்குகிறது.
திடக்கழிவு
மேலாண்மை
க�ொட்டகை
ஏற்கனவே கட்டப்பட்டது மற்றும் கழிவு மற்றும்
மண் புழு உரம்மி உரம் பிரித்தல் நடைபெறுகிறது.
மண்டல் பணிக்குழு குழு, டிபிஆர்சி குழு,
தலைமை நிர்வாக அதிகாரி- வட்டார ஊராட்சி மற்றும்
மாவட்ட ஊராட்சி அதிகாரி மற்றும் ஊராட்சி முறை
கமிஷனர் மற்றும் எம்டி.ஸ்வச் ஆந்திரா கார்ப்பரேஷன்
ஆகிய�ோரால்
மாநில
அளவில்
நாள்
வாரியாக
மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.

குழு,
சுய
உதவிக்குழு
உறுப்பினர்கள்,
தன்னார்வலர்கள்
மற்றும்
குறிப்பாக
கிராமவாசிகளின்
ஆதரவுடன்
2020
டிசம்பர்
இறுதிக்குள் ஓடிஎஃப் பிளஸ் கிராமத்தை அறிவிக்க
பெடகடி ஊராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.
ம�ொத்த
கிராமமும்
தற்போதைய
நடவடிக்கைகளை த�ொடர்ந்து ஓடிஎஃப் பிளஸ்
நடவடிக்கைகளைத்
த�ொடர
உறுதி
பூண்டிருக்கிறார்கள்.
ஆந்திர அரசு கிராம அளவில் 10 முதல் 12
வெவ்வேறு
துறைகளுக்கு
பணிபுரியும்
செயல்பாட்டு உதவியாளர்கள் க�ொண்ட கிராம
செயலக அமைப்பை நிறுவியுள்ளதால், எந்தவ�ொரு
தாமதமும்
இல்லாமல்
அல்லது
எந்தவ�ொரு
நாளிழப்பும்
இல்லாமல்
தங்கள்
கிராமத்தில்
தங்கள் பிரச்சினைகளை தீர்க்கவ�ோ அல்லது
பெறவ�ோ
முடியும்.
கழிப்பறை
தூய்மை
ஊழியர்கள்ய
ஊழியர்களின்
ஆதரவ�ோடு,
தன்னார்வலர்கள்
மற்றும்
கிராம
மக்கள்
ஆதரவ�ோடு
தற்போதைய
நடவடிக்கைகளைத்
த�ொடர்ந்தால் ஓடிஎஃப் பிளஸ் டிசம்பர் 2020 ன்
முடிவில் சாதிக்கப்படும்.
MMPS மன பரிஷூப்ரதா வின் செயல்
படுத்தலின் பின் பெடகாடி ஊராட்சியில் க�ோவிட்
த�ொற்று எதிர்ப்பில் நல்ல பலன் தெரிந்தது. எல்லா
ப�ொது மக்களும் ஆந்திர பிரதேச அரசால் வழங்கப்
பட்டு தன்னார்வலர்களால் விநிய�ோகிக்கப்பட்ட
முகக் கவசம் அணிந்திருக்கிறார்கள். ஆந்திராவில்
தன்னார்வலர் அமைப்பு உள்ளது, கிராமத்தில்
காய்ச்சல்
கணக்கெடுப்பு
ஐந்து
முறை
நடத்தப்பட்டுள்ளது
மற்றும்
அறிகுறி
மற்றும்
அறிகுறியற்ற
வழக்குகள்
மருத்துவர்களால்

ஒவ்வொரு
குடும்ப
உறுப்பினருக்கும்
ஆந்திர அரசாங்கத்தால் வழங்கப் பட்ட மூன்று
முகக் கவசங்கள் வதம்
ீ
தன்னார்வலர்களால்
விநிய�ோகிக்கப் படுகிறது.
குறுக்கீட்டினால் கிராமங்கள் /சமூகத்தில் ஏற்பட்ட
பின் விளைவுகள் /மாற்றங்கள்:
மக்கள்
வெளியே
செல்லாமல்
வட்டில்
ீ
இருக்கும் கழிப்பறையையே பயன் படுத்துகிறார்கள்.
மக்கள்
குப்பைகளை
மூலத்திலேயே
(வட்டில்)
ீ
பிரிக்கிறார்கள் மற்றும் அவை பசுமை

பசுமைத் தூதுவர்களை க�ௌரவித்தல்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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அடையாளம் காணப்பட்டு பரிச�ோதிக்கப்பட்டன,
மேலும் வட்டில்
ீ
தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும்
அல்லது க�ோவிட் பராமரிப்பு மையத்திற்கு
அனுப்பப் வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
தேவைப்
பட்டால்
அவர்கள்
க�ோவிட்
சிகிச்சைக்கு
பரிந்துரைக்கப்
பட்ட
மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பப் படுகிறார்கள்.
அவ்வப்போது இந்திய அரசு பரிந்துரைக்கும்
சமூக
இடைவெளியை
அவர்கள்
கடை

ஊராட்சி குடிமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி (பெடகாடி)

பிடிக்கிறார்கள்.
தற்போது,
8
நிகழ்வுகள்
தெரிவிக்கப் பட்டிருக்கின்றன மற்றும் 8 ல் 7
க�ோவிட்
ந�ோயாளிகள்
விடுவிக்கப்
பட்டுவிட்டார்கள் மற்றும் 5 பேர் கிராமத்திற்கு
வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள். தன்னார்வலர்கள்,
vwsc உறுப்பினர்கள் மற்றும் பசுமை தூதுவர்கள்
ஆதரவ�ோடு ஓடிஎஃப் பிளஸ் அடையப்படும்
மற்றும் நெடுங்காலம் நீடிக்கும்.
மாவட்ட
நிர்வாகம்,
மண்டலம்
பரிஷத்
மேம்பாட்டு அலுவலர், விரிவாக்க அலுவலர், ஊரக
வளர்ச்சி
ஆகியவை
இடையூறுகளை
சமாளிக்க
ஆதரவளித்துள்ளன,
மேலும்
எம்எம்பிஎஸ்ஸின்
ந�ோக்கத்தை
அடைவதில்
கிராம
செயலகத்தின்
பணியாளர்கள் தீவிரமாக பங்கேற்றனர்.
2. ச�ோவ்டுவாடா ஊராட்சி எம்எம்பிஎஸ் சார்ந்த
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
ச�ோவ்டுவாடா கிராம விவரம்
ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் விசாகப் பட்டினம்
மாவட்டம் கே க�ொத்தபாடு மண்டலத்தில் உள்ள
ச�ோவ்டுவாடா கிராமம் 8,251 மக்கள் த�ொகை. இது
ஆந்திரா
பகுதியில்
உள்ளது.
இது
விசாகப்
பட்டினம் மாவட்ட தலைமையகத்திலிருந்து 50 கி
மி தூரத்தில் உள்ளது.
அது தேவரப்பள்ளி மண்டலம் வடக்கிலும்,
சப்பவரம் மண்டலம் கிழக்கிலும், ச�ோடவரம்
மண்டல்
தெற்கிலும்,
ச�ோடவரம்
மண்டலம்
மேற்கிலும் சூழப்பட்டிருக்கிறது. ச�ோவ்டுவாடா
விற்கு அருகிலுள்ள நகரங்கள் விசாகப் பட்டினம்
மற்றும் அநகப்பள்ளி.
ச�ோவ்டுவாடா
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முன்னோக்கிச்

செல்கிறது,
இந்தியாவின்
உத்வேகம்
கிராமமாக இது எதிர்காலத்தில் மாறும்.

தரும்

இந்த மாவட்டத்தில் 920 ஊராட்சிகள் 34
மண்டல்களில் உள்ளன. அவற்றில், 68 ஊராட்சிகள்
மனம் மன பரிஷூப்ரதா பைலட் திட்டத்தில்
தேர்ந்தெடுக்க பட்டுள்ளது.
இந்த
பஞ்சாயத்தில்
வசிக்கும்
குடும்பங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ .2 அல்லது
மாதத்திற்கு ரூ .60 வசூலிக்கப்படுகிறது கிராம
தன்னார்வலர்கள் மற்றும் கிராம பெரியவர்கள்
பெயரில்
திறக்கப்பட்ட
வங்கி
கணக்குகளில்
டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. சுகாதாரத்துக்கான
பசுமை
தூதுவர்களுக்கு
ரு.6,000
சம்பளமாக
வழங்கப் படும். அந்த நிதி சுகாதார கருவிகள்
மற்றும் வாகனம் பராமரிக்கவும் பயன் படுத்தப்
படும். மக்களிடம் விழிப்புணர்வு உருவாக்கும்
ப�ொறுப்பு மண்டல அதிகாரிகள், தேர்ந்தெடுக்கப்
பட்ட கிராம செயலக அலுவலர்கள் மற்றும்
தன்னார்வலர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
துப்புரவு என்பது சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் ப�ொது
வெளியேற்றம்
மற்றும்
கழிவுநீரை
அகற்றுவது
த�ொடர்பான ப�ொது சுகாதார நிலைமைகளை குறிக்கிறது.
மலத்துடன் மனித த�ொடர்பைத் தடுப்பது ப�ோல
ச�ோப்புடன் கை கழுவுவதும் சுகாதாரத்தின் ஒரு
பகுதியாகும். துப்புரவு அமைப்புகள் தூய்மையான
சூழலை வழங்குவதன் மூலம் மனித ஆர�ோக்கியத்தைப்
பாதுகாப்பதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளன, இது ந�ோய்
பரவுவதைத் தடுக்கும், குறிப்பாக மலம் - வாய்வழி
பாதை வழியாக. உட்செல்வதால், குழந்தைகளுக்கு
ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் குன்றிய வளர்ச்சியின்
முக்கிய
காரணமான
ஏற்படுவதை
ப�ோதுமான
சுகாதாரத்தின் மூலம் குறைக்கப்படலாம். குறைந்த
அளவிலான சுகாதாரம் க�ொண்ட சமூகங்களில் எளிதில்
பரவும் பல ந�ோய்கள் உள்ளன.
தனிநபர்களுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் தூய்மை
இருப்பது
ப�ோலவே
சமூகத்திலும்
தூய்மை
முக்கியமானது. துப்புரவு என்பது சுத்தமான மற்றும்
பாதுகாப்பான கழிப்பறைகளைப் பயன்படுத்தி ப�ொது
தூய்மை, நீர் ஆதாரங்களை சுத்தமாக வைத்திருத்தல்
மற்றும் குப்பைகளை பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துதல்.
துப்புறவின்மை பெரிய அளவில் தேவையில்லாத
ந�ோய் மற்றும் மரணத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

திரு.புடி முத்யால நாயுடு அவர்கள், எஸ்.டபிள்யூ.பி.சி
க�ொட்டகையைத் திறந்து வைத்தார்.

எனவே,
சவுடுவாடாவில்,
ஊராட்சி
கழிப்பறைகளின் பயன்பாடு மற்றும் சுகாதார
நடவடிக்கைகள்
குறித்து
கிராம
மக்களுக்கு
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
செயலக அதிகாரிகள் சுகாதார பிரச்சினைகள்
மற்றும் குடிநீர், தாவர இனப்பெருக்கம் மற்றும்
சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் குறித்து விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தினர். கூடுதலாக, ஊராட்சியில் உள்ள
வேறு
ஏதேனும்
பிரச்சினைகள்
உள்ளூர்
அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து தீர்க்கப்பட்டன.
எம்எம்பிஎஸ் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக,
தூய்மை காவலர்களிடம்ள் ஒவ்வொரு நாளும்
சாலைகளை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் வாரத்திற்கு
ஒரு முறை வடிகால்களை சுத்தம் செய்தல்
மற்றும்
தேவையற்ற
துருப்பிடிப்பது
ப�ோன்றவற்றை நீக்கவும் செய்துள்ளனர்.
தூய்மை
காவலர்களிடம்
சுகாதார
உபகரணங்கள் கருவிகள் மற்றும் ரிக்
ஷாக்களை
அரசு ஒப்படைத்தது, ஈர மற்றும் உலர்ந்த குப்பை
சேகரிப்பை எவ்வாறு செய்வது என்று அவர்களுக்கு
விளக்கப்பட்டது.

டிஎல்பிஓவின் பசுமைத் தூதுவர்களுக்கு உதவுதல்

நியமிக்கப்பட்டனர் மற்றும் எம்எம்பிஎஸ் திட்டத்தின்
கீ ழ்
சேகரிக்கப்பட்ட
த�ொகை
க�ொண்டு
சில
உபகரணங்கள் வாங்கப்பட்டன. இப்போது வடிகால்
பிரச்சினைகள் சரி செய்யப்பட்டு, நமது சவுடுவாடா
வடிகால் மாற்றம் இந்த படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

பி.

குப்பையை நீ க்குதல்

இதற்கு முன் நமது கிராமத்தில் குப்பை ப�ொது
இடங்களில் குவிக்கப்பட்டது. அதனால் கிராம மக்கள்
பல்வேறு ந�ோய்களால் பாதிக்கப்பட்டார்கள். தற்போது
குப்பைகள் நமது தூய்மை காவலர்களிடம் சேகரிக்கப்
படுகின்றன மற்றும் SWPC க�ொட்டகையில் சிதைக்கப்
படுகின்றன. அதனால், கிராமத்தின் எந்தப் பகுதியிலும்
குப்பைகளே இல்லை மற்றும் சேகரிக்கப் பட்ட குப்பை
உரமாக ஆகிய மாற்றப்பட்டது.
க�ோவிட்-19 பரவலைத் தடுக்க மேற்கொள்ளப்
பட்ட நடவடிக்கைகள்:
ச�ோவ்டுவாடா ஊராட்சி அளவில் மேற்கொள்ளப்
பட்ட பல்வேறு முயற்சிகளை மற்றவர்களும் சிறந்த
நடவடிக்கைகளுக்கான உதாரணமாக பின்பற்றலாம்.
அவற்றில் சில கீ ழ்வருமாறு கிராம
மக்களிடையே
உருவாக்க வேண்டும்.

மிஷன் பயன்முறை திட்டத்தின் பலன்கள்:
சவுடுவாடா ஊராட்சியில், கிராமத்தை சுத்தம்

அடிமட்ட

அளவில்

விழிப்புணர்வை
உள்ள

மக்களுக்கு

செய்வதற்கும், பணிக்குழுக்களை நியமிப்பதன் மூலம்

பிரச்சினைகளை உடனடியாக தீர்ப்பதற்கும் எம்.எம்.

பி.எஸ் (புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்) அடிப்படையில்
பல்வேறு
மாற்றம்

திட்டங்கள்

மேற்கொள்ளப்பட்டன.

நேர்ந்ததற்கான

ஆதாரமாக

உதாரணங்கள் கீ ழே தரப் பட்டுள்ளன.

சில

ஏ.	கழிவுநீ ர்
ச�ோவ்டுவாடா கிராமத்தில் முக்கியமாக ஒரு

வடிகால்
செய்ய

பிரச்சினை
சில

இருந்தது.

பணிக்குழு

வடிகால்

சுத்தம்

உறுப்பினர்கள்

க�ோவிட்-19 நேர்மறை ந�ோயாளியை க�ோவிட்
மையத்திற்கு மாற்றுதல்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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எல்லா இடங்களிலும் ப�ோஸ்டர் ஒட்டி தகவல்
வழங்க
வேண்டும்.
வழக்கமான
துப்புரவு
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, சவுடுவாடா
ஊராட்சி,
கே
க�ோட்டாபாடு
மண்டலத்தில்
சாலைகளில்
ப்ளீச்சிங்
மற்றும்
ச�ோடியம்
ஹைப�ோகுள�ோரைட் தெளிக்கப்பட்டது.
முக
கவசங்கள்
குடிமக்களுக்கு
கிராம
ஊராட்சி த�ொண்டர்களால் விநிய�ோகிக்கப்பட்டன,
மேலும் கிராம மக்கள் தங்கள் கண்கள், மூக்கு
மற்றும்
வாயைத்
த�ொடக்கூடாது,
ச�ோப்புடன்
அடிக்கடி
கைகளைக்
கழுவவும்,
தனிப்பட்ட
இடைவெளியைப்
பராமரிக்கவும்
கூறப்பட்டது.
கிராமத்தில் க�ோவிட்-19 நேர்மறை பெற்ற ஆண்கள்,
108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பாதுகாப்பாக க�ோவிட்
மையங்களுக்கு
மாற்றப்பட்டனர்,
பின்னர்
கட்டுப்பாட்டு
மண்டலம்
முற்றிலும்
சுத்திகரிக்கப்பட்டது.
3.
எம்எம்பிஎஸ் அடிப்படையிலான கரிவேனா
ஊராட்சியில் விழிப்புணர்வு திட்டம்
ஆந்திரப்
பிரதேச
மாநிலம்
கர்னூல்
மாவட்டம் ஆத்மகூர் வட்டாரத்தில் கரிவேனா
ஒரு கிராமம். இது மாவட்ட தலைமையகமான
கர்னூலில் இருந்து மேற்கு ந�ோக்கி 60 கி.மீ
த�ொலைவில் அமைந்துள்ளது. இது வடக்கில்
ஆத்மகூர்
மண்டல்,
கிழக்கில்
பாமுலபாடு
மண்டலம், தெற்கில் பாமுலபாடு மண்டலம்,
மேற்கில்
க�ோத்தப்பள்ளி
மண்டலங்களால்
சூழப்பட்டிருக்கிறது.
நர்சிப்பட்டினம்,
நந்தியால்
மற்றும்
கர்னூல்
என்பவை
கரிவேனாவின்
அருகிலுள்ள நகரங்களாகும். கரிவேனா கிராமம்
முன்னோக்கி
நடை
ப�ோடுகிறது,
இது
எதிர்காலத்தில் இந்தியாவில் ஒரு உத்வேகம்
தரும் கிராமமாக மாறும்.
மக்கள்தொகை:
கரிவேனாவின் உள்ளூர் ம�ொழி தெலுங்கு.
கரிவேனாவின் ம�ொத்த மக்கள் த�ொகை 4897
மற்றும் ம�ொத்த வடுகள்
ீ
1230. பெண்கள் மக்கள்
த�ொகை 50.54%. கிராம கல்வியறிவு விகிதம் 64.82%,
பெண் கல்வியறிவு விகிதம் 54.02%.
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கர்னூல் மாவட்டத்தின் 54 மண்டலங்களில்
921
ஊராட்சிகள்
உள்ளன.
இவற்றில்
108
ஊராட்சிகள் ‘மனம்-மன பரிஷுபிரதா’ முன்னோடி
திட்டத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த
ஊராட்சியில்்
வசிக்கும்
குடும்பங்களுக்கு
ஒரு
நாளைக்கு
ரூ.2
வசூலிக்கப்படுகிறது.
கிராம
த�ொண்டர்கள்
மற்றும்
கிராம
பெரியவர்கள்
பெயரில்
திறக்கப்பட்ட வங்கி கணக்குகளில் மாதத்திற்கு
ரூ
.60
டெபாசிட்
செய்யப்படுகிறது.
சுகாதாரத்துக்கான
தூய்மை
காவலர்களுக்கு
ரு.6,000 சம்பளமாக வழங்கப் படும். அந்த நிதி
சுகாதார
கருவிகள்
மற்றும்
வாகனம்
பராமரிக்கவும் பயன் படுத்தப் படும். மக்களிடம்
விழிப்புணர்வு உருவாக்கும் ப�ொறுப்பு மண்டல
அதிகாரிகள்,
தேர்ந்தெடுக்கப்
பட்ட
கிராம
செயலக
அலுவலர்கள்
மற்றும்
தன்னார்வலர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
மேலே
குறிப்பிட்டுள்ள
இரண்டு
கிராமங்களைப்
ப�ோலவே,
கரிவேனாவில்
ப�ொது சுகாதார நிலைமைகளின் பின்னணியில்
சுகாதாரம் என்பது சுத்தமான குடிநீர் மற்றும்
மனித கழிவுநீரை பாதுகாப்பாக அகற்றுவது
என்று
ப�ொருள்.
மனம்-மன
பரிஷுபிரதா
திட்டத்தின்
வழிகாட்டுதல்களின்படி
கிராம
மக்கள் தூய்மைக்கு முழு கவனம் செலுத்தினர்.

சுற்றுச்சூழலை தெளிவாக வைத்திருப்பதன்
மூலம் க�ொர�ோனா மற்றும் பிற ந�ோய்கள்
பரவாமல்
தடுக்க
ச�ோப்புடன்
கைகளை
கழுவுவது குறித்த விழிப்புணர்வை கிராம
மக்கள் மேற்கொண்டனர். கரி வேனா கிராம
பஞ்சாயத்தில்,
தனிப்பட்ட
சுகாதாரத்துடன்
ப�ொது சுகாதாரமும் கவனிக்கப்பட்டது. இதன்
கீ ழ், நீர் ஆதாரங்களை துப்புரவு செய்வதற்கும்,
திடக்கழிவுகளை
அகற்றுவதற்கும்
சிறப்பு
திட்டங்கள்
வகுக்கப்பட்டு
செயல்படுத்தப்பட்டன.
மேற்கண்ட படத்தில், கிராமச் செயலகங்கள்
மக்களுக்கு
விழிப்புணர்வை
அளிக்கின்றன,
சுற்றுப்புறங்களை
சுத்தம்
செய்ய
மற்றும்
கழிப்பறைகளை ஓடிஎஃப் பிளஸ் கிராமத்திற்கு
பயன்படுத்துகின்றன.
கரிவேனா ஊராட்சி அளவில் பல்வேறு
முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, அவை சிறந்த
நடைமுறைகளுக்கு
எடுத்துக்காட்டுகளாக
மற்றவர்களால்
பின்பற்றப்படலாம்.
அவற்றில்
சில:
ஏ)
கிராமத்தில்
உள்ள
மக்களிடையே
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ச�ோஷியல் மீ டியா
வாட்ஸ்அப்
குழு
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
எல்லா
இடங்களிலும்
சுவர�ொட்டிகளை
ஓட்டுவதன் மூலம் அடிமட்ட மட்டத்தில் தகவல்
மக்களுக்கு
வழங்கப்படுகிறது.
வழக்கமான
துப்புரவு
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன, சாலைகளில் ப்ளீச்சிங் மற்றும்
ச�ோடியம்
ஹைப�ோகுள�ோரைட்
தெளிக்கப்படுகின்றன.
பி) முகக் கவசங்கள் குடிமக்களுக்கு கிராம
ஊராட்சித் த�ொண்டர்களால் விநிய�ோகிக்கப்பட்டன,
கிராம மக்கள் தங்கள் கண்கள், மூக்கு மற்றும்
வாயைத் த�ொடக்கூடாது, ச�ோப்புடன் அடிக்கடி
கைகளைக் கழுவவும், தனிப்பட்ட இடைவெளியை
பராமரிக்கவும் கூறப்பட்டது. நமது கிராம த�ொண்டு
நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்ளூர் அதிகாரிகள் சிலர்
நமது கிராம மக்களுக்கு இலவசமாக முகக்

கவசங்களைத்
தைக்கிறார்கள்
விநிய�ோகிக்கிறார்கள்.

மற்றும்

சி) ஆத்மகூர் மண்டலத்தின் கரிவேனா
கிராமத்தில்
கரிவேனா
செயலக
ஊழியர்களால் இலவச ரேஷன் விநிய�ோகம்
செய்யப்படுகிறது.
டி) சச்சிவாலயம் சுகாதார குழு த�ொடர்ந்து
கிராமவாசிகளின்
ஆர�ோக்கியத்தை
கண்காணித்து வருகிறது, அவர்கள் காசந�ோய்,
த�ொழுந�ோய்
மற்றும்
குருட்டுத்தன்மை
உள்ளிட்ட பல்வேறு ந�ோய்களைச் சமாளிக்க
மிகவும்
தீவிரமாக
உள்ளனர்.
குழந்தை
ந�ோய்த்தடுப்பு
மற்றும்
பிற
பருவகால
ந�ோய்களுக்கு
அவர்கள்
பல
தேவையான
நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்தனர். இப்போது
கிராமவாசிகள் கிராம சுகாதார முறை குறித்து
மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர், ஏனெனில்
அவர்கள் சீக்கிரம் சுகாதார சிகிச்சையைப் பெற
முடியும்.
முடிவுரை:
எம்எம்பிஎஸ் திட்டம் மாண்புமிகு முதல்வர்
திரு. ஒய்.எஸ்.ஜெகன் ம�ோகன் ரெட்டி அவர்களால்
துவக்கப்
பட்டு
கிராமங்களை
சுத்தமாகவும்
பசுமையாகவும்
வைத்திருக்கிறது.
அது
கிராமங்களில்
ஆர�ோக்கியமான
வாழ்க்கைக்கு
வழி செய்கிறது. க�ோவிட்-19 சூழ்நிலையில் இந்த
திட்டம் மிகவும் உதவியாக இருந்தது. மீ தமுள்ள
கிராமங்களுடன்
ஒப்பிடும்போது
குறைந்த
எண்ணிக்கையிலான
க�ொர�ோனா
பாதிப்பு
ஏற்படும்றை நிகழ்வுகளைப் பெற இந்த திட்டம்
முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாகும். இறுதியாக,
இது ஒரு முடிவுக்கு வரும் செயல்முறை அல்ல.
மக்களிடையே
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துவது
நல்ல முயற்சி.

“பாதுகாப்பு வழங்கும் க�ொர�ோனா

பாதுகாவலர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவ�ோம்”

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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க�ொர�ோனாவை எதிர்கொள்ள ஊராட்சித் தலைவருக்குரை
அதிகாரமளித்தல் - ஒரிசாஸா காட்டும் பாதை
- மாநில ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம், ஒரிசா*

“நல்ல தூய்மையும் ,முழு சுத்தமும் க�ொர�ோனாவுக்கு எதிரானவை”

ற்போதைய
காலகட்டத்தில்,
க�ொர�ோனா
தத�ொற்றுந�ோயை
எதிர்த்துப் ப�ோராடுவதற்கு முழு

உலகமும் கடுமையாகப் ப�ோராடும் ப�ோது, இந்தியா
நிலைமைகளின்
கடுமையான
தேவைகளு க்கு
பதிலளிக்க கிராமங்களிலிருந்து தேசிய தலைநகரம்
வரை முற்றிலும் தயாராக உள்ளது. ஒடிசாவின்
கிராமப்புற மக்கள் க�ொர�ோனாவை எதிர்த்துப் ப�ோராட
உள்ளூர் நிர்வாகத்துடன் ஒத்துழைப்பதில் மிகுந்த
நெகிழ்ச்சியையும் உறுதியையும் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்த
திசையில்,
ஒடிசா
மாநிலம்
ஊராட்சித்
தலைவர்களுக்கு அந்தந்த அதிகார வரம்புகளில் உள்ள
மாவட்ட ஆட்சியர்களின் அதிகாரங்களுடன் க�ோவிட்19
த�ொற்றுந�ோயை
எதிர்த்துப்
ப�ோராடுவதற்கும்
அவர்களின் கிராமங்களில் தனிமைப் படுத்தலை
செயல்படுத்துவதற்கும்
வழங்கியுள்ளது.
ஒடிசா
க�ோவிட் -19 விதிமுறைகள், 2020 உடன் வாசிக்கப்பட்ட
பேரழிவு
மேலாண்மை
சட்டம்
2005
மற்றும்
த�ொற்றுந�ோய்
சட்டம்
1897
ஆகியவற்றின்
கீ ழ்
எடுக்கப்பட்ட முடிவு கிராம ஊராட்சிகளின் பங்கை
எடுத்துக்காட்டுகிறது. கஞ்சம் மாவட்டத்தில் நந்திகா,
திஹிடி பத்ராக்கில் பட்படா, திய�ோகர் மாவட்டத்தில்
நவுலிபாடா மற்றும் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த
பாலசூர் மாவட்டத்தில் பக்கர் ஆகிய நான்கு கிராம
பஞ்சாயத்துகளின் வெற்றிக் கதைகள் க�ோவிட் -19
த�ொற்றுந�ோயால்
உருவாக்கப்பட்ட
நெருக்கடியை
எவ்வாறு நிர்வகித்தன என்பதைப் பற்றி பேசுகின்றன.
1.

நந்திகா ஊராட்சி
இந்த ஊராட்சியில் மக்கள் த�ொகை 3,812

*

பேர்
ஆகும்.
க�ொர�ோனா
த�ொற்றுந�ோய்
அச்சுறுத்தல் பரவத் த�ொடங்கிய தருணத்தில்,
ஊராட்சித் தலைவி திருமதி லிலிமா பிரதான்
கிராமவாசிகளுடன் சேர்ந்து க�ோவிட் -19 ஐ நிறுத்த
நடவடிக்கை எடுத்தார். பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கான
அறிகுறிகள் மற்றும் தீர்வுகள் குறித்து மக்களுக்கு
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக அவர்கள் சமூக
இடைவெளியைப்
பராமரித்தபடி
கிராமங்கள்
முழுவதும் குழுக்களாக நகர்ந்தனர். மாநிலத்திற்கு
வெளியில் இருந்து வருபவர்களுக்கு 104 ஐ டயல்
செய்வதன் மூலம் உடனடியாக பதிவு செய்ய
ப�ோதுமான
தகவல்களுடன்
துண்டுப்பிரசுரம்
மற்றும்
சுவர்
ஓவியங்கள்
ப�ோன்ற
ஐ.இ.சி
ப�ொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
ப�ொது நியாய விலை கடைகளின் இன் கீ ழ்
மாநில
அரசின்
முன்கூட்டிய
ரேஷனின்
வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்க 845 பயனாளிகளுக்கு

கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கான மாநில நிறுவனம், ஊராட்சித் முறைத் துறை, ஒடிசா அரசு.
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வழங்கப்பட்டது. இதேப�ோல், 185 பேருக்கு
முதிய�ோர் ஓய்வூதியமும், 86 பேருக்கு
விதவை ஓய்வூதியமும் 4 மாதங்களுக்கு
முன்பே
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ப�ொது
நியாய
விலை
கடைகளின்
மற்றும்
ஓய்வூதிய விநிய�ோகத்தின் செயல்பாட்டில்,
முழுவதும்
சமூக
கிராம
ஊராட்சி
இடைவெளி விதிமுறைகள் கண்டிப்பாக
பின்பற்றப்பட்டுள்ளன.
ஊராட்சியில் 136 படுக்கைகள்
வசதியுடன்
இரண்டு
தற்காலிக
மருத்துவ
மையங்கள் அமைக்கப்பட்டன, அங்கு மாநிலத்திற்கு
வெளியில் இருந்து வரும் 116 நபர்கள் தனிமைப்
படுத்தப்பட்டனர். தற்காலிக மருத்துவ மையத்தில்
உள்ளவர்களின் நலனுக்காக, 12 கழிப்பறைகள்,
தவிர ப�ோதுமான குடிநீர், ச�ோப்புகள் மற்றும்
சுத்திகரிப்பு திரவம் ப�ோன்றவை வழங்கப் பட்டன.
க�ொள்கை அளவில் மெனுவைப் பின்பற்றி, தரம்
மற்றும் சுகாதார அளவுருக்களை பின்பற்றி உணவு
விநிய�ோகத்தை
சரியான
முறையில்
ஊராட்சி
நிர்வகித்து வருகிறது. பள்ளி ஆசிரியர், அங்கன்வாடி
த�ொழிலாளி,
ஏ.என்.எம்.,
ஊராட்சி
நிர்வகிராம
அலுவலர்,
கிராம
வேலைவாய்ப்பு
பணியாளர்,
ஊராட்சித் தலைவர் உள்ளிட்ட அரசு நிர்வாகிகள்
தற்காலிக மருத்துவ முகாம்யை ஒரு வழக்கமான
அடிப்படையில் நிர்வகிக்கும் ப�ொறுப்பை ஏற்றுள்ளனர்.
செப்டெம்பர்
2020
வரை
ஓடிஸ்ஸா
திரும்பிய 426 பேர் இந்த வசதியைப் பயன்படுத்திக்
க�ொள்ள பதிவு செய்திருக்கிறார்கள்।
அவர்களுக்கு
ப�ொழுது
ப�ோக்கு
வசதி
வழங்குவதற்காக
கிராமிய
இசை,
பஜன்
,
சங்கீர்த்தன் மற்றும் பிற கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு
அவர்களது குழுவிலிருந்தே பங்கேற்பவர்களைக்
க�ொண்டு
ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டது.
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
மையம்
சில
தங்குபவர்களின்
உள்ளார்ந்த
திறமையுடன்
ஆக்கப்பூர்வமாக
சுவர்
வரையப்பட்டுள்ளது,
அதற்காக
சுற்றியுள்ளவை
புதிய
அதிர்வுடன்
ரீசார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஊராட்சித்
தலைவர்
மற்றும்
நந்திகா
ஊராட்சியின் கிராமவாசிகள் காட்டிய அர்ப்பணிப்பு,

வைராக்கியம்
மற்றும்
முயற்சி
ஆகியவை த�ொகுதி மற்றும் மாவட்ட
நிர்வாகத்திடமிருந்து பாராட்டுக்களைப்
பெற்றுள்ளன.
க�ோவிட்-19
த�ொற்றுந�ோயின் பரவலை எதிர்த்துப்
ப�ோராடுவதற்கான
முன்னணி
முகவராக ஊராட்சிகளுக்கு அதிகாரம்
அளிப்பதில் மாநில அரசின் முடிவின்
தகுதியை இது தெளிவாகக் காட்டுகிறது.
2.	பாட்டபாடா ஊராட்சி: த�ொற்றுந�ோயை
நிர்வகிப்பதில் திஹிடி, பாத்ராக் ஊராட்சித்
தலைவியின் உறுதியான நிலை
க�ோவிட்-19க்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை
சீராக நடைமுறைப் படுத்த கள அளவிலான
ஒருங்கிணைப்பு
மையமாக
ஊராட்சிகளுக்கு
அதிகாரம் அளிப்பது என்ற ஒடிசா அரசின் முடிவு
பட்படா ஊராட்சியில் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்
பட்டது.
ஒவ்வொரு
ஊராட்சி
தலைவருக்கும்
மாவட்ட நீதிவான் அளவு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது,
ஆனால் அவர்களில் சிலர் இந்த க�ொள்கையை
ஒரு நடைமுறைக்கு மாற்றுவதில் தனித்து நிற்க
முடியும், இது பத்ரகா மாவட்டத்தின் திஹிடி
வட்டாரத்தின் கீ ழ் வரும் பட்டபாடா ஊராட்சியின்
ஊராட்சித் தலைவி செல்வி ஸ்வர்ணமாயி ஜீனா
விஷயத்தில் தெளிவாக தெரிகிறது.
த�ொற்றுந�ோய் அச்சுறுத்தல் பற்றிய செய்தி
திஹிடியை அடைந்தவுடன், பஞ்சாயத்து வட்டாரம்
அதன்
விழிப்புணர்வு
நடவடிக்கைகளை
மறுசீரமைத்து, வட்டார நிலை ஆண்டு நிகழ்வான
'திஹிடி
மஹ�ோத்ஸவ்'
என்ற
தளத்தை,
நிலைமையின் தீவிரம் குறித்து மக்களுக்குக்
கற்பிப்பதற்கும்,
பராமரிப்பதற்கான
உடனடி
நடவடிக்கைகள்
சமூக
இடைவெளி
மற்றும்
வழக்கமான
இடைவெளியில்
அடிக்கடி
கை
கழுவுதல்
நடைமுறைகளை
பின்பற்றவும்
பயன்படுத்தியது, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பி.ஆர்.ஐ
உறுப்பினர்கள், நெய்ப் ஊராட்சி தலைவர்ஞ்ச்,
அனைத்து 23 வார்டு உறுப்பினர்கள், ச�ோசலிஸ்ட்
கட்சி
உறுப்பினர்
மற்றும்
முக்கிய
செயல்பாட்டாளர்களான
ஊராட்சி
செயல்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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அலுவலர், தினக்கூலி பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி
பணியாளர்,
ஆஷா
மற்றும்
செவிலியர்கள்
ப�ோன்ற சுகாதாரப் பணியாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட
அவசரக் கூட்டத்தை ஊராட்சித் தலைவி செல்வி
ஜெனா கூட்டினார். மாசுபடுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக,
சுகாதாரம்
மற்றும்
சுத்திகரிப்பு,
தனிப்பட்ட
பாதுகாப்பான
இடைவெளி
ஆகியவற்றின்
தேவைகள் மற்றும் அடிப்படை நடவடிக்கைகளை
மக்களுக்குப் புரிய வைப்பதற்கான உணர்திறன்
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ஒரு மனதாக
தீர்க்கப்பட்டது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள்
மற்றும் அதிகாரிகளால் ப�ொது முகவரி அமைப்பு
மற்றும் வடு
ீ வடாக
ீ
ஆல�ோசனை மூலம் பிரச்சாரம்
ஊராட்சியின் தெருக்களிலும் மூலைகளிலும் ப�ோர்
கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதுப�ோன்ற
வேகமாக
அதிகரிக்கும்
வேகத்தை
சரிபார்க்க
த�ொற்றுந�ோய்களின்
விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை விரைவாகச் செய்ய
ஊராட்சித்
தலைவர்
எல்லா
முயற்சியையும்
மேற்கொண்டார். பாதைகள் மற்றும் துணைப் பாதைகள்
உட்பட
அனைத்து
அலுவலகங்கள்,
சுகாதார
நிலையங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் முழுமையாக
சுத்திகரிக்கப்பட்டன. கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்ப்பதற்காக,
காங்கி
காய்கறி
மற்றும்
மீ ன்-இறைச்சி
சந்தை

உடனடியாக ஊராட்சி தலைவரின் ஒட்டும�ொத்த
மேற்பார்வையின்
கீ ழ்
காளி
பாடியாவிற்கு
மாற்றப்பட்டது. ஒரு புதுமையான நடவடிக்கையாக,
தகுதி
வாய்ந்த
பயனாளிகளுக்கு
மூன்று
மாத
முன்கூட்டியே ஓய்வூதியத்தை தங்கள் வட்டு
ீ
வாசலில்
விநிய�ோகிப்பதில் இளைஞர் கழக உறுப்பினர்கள் PEO
மற்றும் GRS க்கு ஆதரவை வழங்கினர். இதேப�ோல்,
மூன்று மாதங்களுக்கு முன்கூட்டியே ரேஷன் மற்றும்
உணவு பாதுகாப்பு உதவியுடன் ரூ .1000 ரேஷன்
அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு விநிய�ோகிக்கப்பட்டது,
அதே நேரத்தில் தடுப்புகளை அமைப்பதன் மூலம்
சமூக இடைவெளியையும் உறுதி செய்கிறது. ஒரு
மனிதாபிமான
நடவடிக்கையாக,
அரசாங்கத்தின்
அறிவுறுத்தலின் பேரில், ஷியாமகாலி மற்றும் சுபத்ரா
உறுப்பினர்களால்
சுய
உதவிக்குழுக்களின்
சிக்கலான பூட்டப்பட்ட காலத்தில் சிக்கித் தவித்த
சுமார் முப்பது முதல் த�ொண்ணூறு ஆதரவற்றோர்
மற்றும் ஒடிசாவிற்கு வெளியே இருந்து வந்த
புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலாளருக்கும் இலவச உணவு
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
சி.ஆர்.எஃப் உயர்நிலைப் பள்ளிக்குள் மற்றும்
காங்கி ஹாட்டில் உள்ள யுஜிஎம்இ பள்ளி ஆகிய
இரண்டு
தற்காலிக
மருத்துவ
முகாம்கள்
(தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையங்கள்) ஊராட்சியால் 172
படுக்கைகளுக்கான ஏற்பாடுகளுடன் அமைக்கப்பட்டன.
ஊராட்சித் தலைவி செல்வி ஸ்வர்ணமாயி
ஜீனாவும் அவரது குழுவும் அனைத்து அடிப்படை
வசதிகளையும்
உறுதி
செய்தனர்;
மெத்தை
தலையணை, பெட்ஷீட், கை கழுவும் பேசின்,
தண்ணீர் சுத்தம் செய் இயந்திரம் மற்றும் வெந்நீர்
இயந்திரம் ஆகியவற்றுடன் கை கழுவும் திரவம்,
ப்ளீச்சிங்
பவுடர்
ப�ோன்ற
ப�ொருந்தக்கூடிய
ப�ொருட்களும் உள்ளன. நாள் முழுதும் மின்சாரம்
மற்றும் டி.எம்.சி களுக்கான சரியான லைட்டிங்
நடவடிக்கைகளும்
அவ்வப்போது
கண்காணிக்கப்பட்டன. மேற்கு வங்கம், ஆந்திரா,
தெலுங்கானா, கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா
மற்றும்
ஜார்கண்ட்
ப�ோன்ற
மாநிலங்களில்
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இருந்து 154 புலம்பெயர்ந்தோர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட
காலத்திற்கு
தனிமைப்படுத்தப்
பட்டிருந்தனர்,
அதே நேரத்தில் ஒரு நாளில் மூன்று முறை
கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதன் மூலமும்,
துப்புரவு
விதிமுறைகளை
பின்பற்றுவதன்
மூலமும் தூய்மை கடுமையாக பராமரிக்கப்பட்டது.
டி.எம்.சி களின் உள்ளிருப்போர்களில் கலந்து
க�ொள்ளும் நபர்களுக்கு 10 தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு
உபகரணங்களையும் ஊராட்சி வழங்கியது.
மிக
முக்கியமாக,
ஊராட்சித்
தலைவர்
தனக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை உண்மையான
ப�ொருளில் பயன்படுத்தினார். கிராம ஊராட்சி
பகுதியில்
மூன்று
க�ொர�ோனா
நேர்மறை
நிகழ்வுகள் அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையில்,
தனக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ஆட்சியர் & மாவட்ட
நீதிபதியின் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி வார்ட் 20
& 21ல் உடனடியாக 48 மணிநேரம் ஊரடங்கு
பிறப்பித்தார். இதேப�ோல், சி.ஆர்.எஃப் உயர்நிலைப்
பள்ளியில் டி.எம்.சி.யில் படமாக்கப்பட்ட 'டிக்
ட�ோக்' வடிய�ோ
ீ
வைரலாகி, ஏழு உள்ளிருப்பவர்கள்
மீ து
கடுமையான
நடவடிக்கைகளை
எடுத்தது,
திஹிடி காவல் நிலையத்தில் ஊராட்சித் தலைவரால்
வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது, மேலும் ஒடிசா
அரசாங்கத்தால்
வழங்கப்பட்ட
டி.எம்.சி
நிர்வாகத்திற்கான
க�ோவிட்-19
உறுப்பினர்களின்
ஒழுங்கற்ற வழிகாட்டுதல்களை மீ றும் நடத்தை
காரணத்திற்காக
தலா
ரூ
.5000
அபராதம்
விதிக்கப்பட்டது.
ஊராட்சித்
தலைவி
சரியான
நேரத்தில் எடுத்த மற்றும் தைரியமான நடவடிக்கைகள்
குடிமக்கள்
மற்றும்
த�ொகுதி
நிர்வாகத்தினரால்
பாராட்டப்பட்டுள்ளன. க�ொர�ோனா த�ொற்றுந�ோய்க்கு
எதிரான ப�ோரில் ஊராட்சி தலைவரை முன்னணி
வரராக
ீ
அறிவித்து அதிகாரம் அளிப்பதில் மாநில
அரசின் விவேகத்தை நியாயப்படுத்துவதில் இந்த
நடவடிக்கை வெகு தூரம் செல்கிறது.
3. நவுலிபாடா ஊராட்சியின் க�ோவிட்-19 மேலாண்மை
ஒடிசாவின்
திய�ோகார்
மாவட்டத்தில்
ரீமால் வட்டாரத்தின் கீ ழ் 26 ஊராட்சிகளில்
நவுலிபாடா ஊராட்சியும் ஒன்று. இந்த ஊராட்சியில்
18 வருவாய் கிராமங்கள் 14 வார்டுகளாக பிரிக்கப்
பட்டுள்ளன. 2011 சென்சஸ் படி, இந்த ஊராட்சியின்
ம�ொத்த மக்கள்தொகை 6,356 இதில் பெண்கள்
3,165 மற்றும் ஆண்கள் 3,191.
க�ோவிட்-19
நிலைமையை

த�ொற்றுந�ோயிலிருந்து
எழும்
திறம்பட
நிர்வகிப்பதற்காக,

01.04.2020 முதல் 17.05.2020 வரை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு
முறை ஊராட்சியின் 66 ஏழை, ந�ோய்வாய்ப்பட்ட,
ஆதரவற்ற மற்றும் ஆதரவற்றவர்களுக்கு சூடான சமைத்த
உணவு வழங்கப்பட்டது, இதில் 52 பேர் மேற்கு வங்கம் (46)
, ஜார்க்கண்ட் (2) மற்றும் பீகார் (4) சேர்ந்தவர்கள்.

ஊராட்சியில் 16.03.2020 அன்று சிறப்பு ஊராட்சி கூட்டம்
ஊராட்சித் தலைவர் தலைமையில், அனைத்து வார்டு
உறுப்பினர்களும்,
அங்கன்வாடி
த�ொழிலாளர்கள்,
ஆஷா,
மற்றும்
பிற
சிவில்
ச�ொசைட்டி
உறுப்பினர்களுடன்
நடைபெற்றது.
த�ொற்றுந�ோய்
நிலைமை
குறித்து
அனைத்து
உறுப்பினர்களும்
உணர்ந்தனர் மற்றும் ந�ோய் பரவுவதை சரிபார்க்க
பின்பற்ற வேண்டிய செய்வன & செய்யக் கூடாதன
குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
ஏழை
மற்றும்
தாழ்த்தப்பட்டோரின்
தேவையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக அனைத்து
மனிதாபிமான
நடவடிக்கைகளையும்
ஊராட்சி
த�ொடங்கியது.
அதே
நேரத்தில்,
சமூக
இடைவெளியை உறுதி செய்வதற்கும், தற்காலிக
மருத்துவ முகாம்களை நிறுவுவதற்கும், கிராம
பஞ்சாயத்தில் வாழ்வாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும்
திட்டங்களை
செயல்படுத்துவதற்கும்
இது
அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டது.
க�ொர�ோனா ந�ோய் பரவாமல் தடுக்க சமூக
இடைவெளியை பராமரிப்பதற்கும் முகக் கவசத்தைப்
பயன்படுத்துவதற்கும்
ப�ொது
மக்களிடையே
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக ப�ொது அறிவிப்பு
மூலம் IEC நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
ஊராட்சியின் வாராந்திர ஹாட் (சந்தை) ஒரு பெரிய
இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது மற்றும் விற்பனையாளர்கள்
10 அடி இடைவெளியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டனர்.
மாநிலத்தின் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து வரும்
மக்கள் 15 நாட்கள் வட்டு
ீ
தனிமைப்படுத்தலில்
இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. பயனுள்ள வட்டு
ீ
தனிமைப்படுத்தலை உறுதி செய்வதற்காக அத்தகைய
வடுகளின்
ீ
முன் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அறிவிப்புகள்
ஒட்டப்பட்டன.
மக்களின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதி
செய்வதற்காக, நியாய விலை கடைஸின் கீ ழ்
அரிசி மற்றும் க�ோதுமை 1,456 என்எஃப்எஸ்ஏ
மற்றும் 11 எஸ்எஃப்எஸ்எஸ் கார்டுதாரர்களுக்கு 3
மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல், மே, ஜூன்- 2020) @ ரூ.1/கி.
இது தவிர, இந்த பயனாளிகளுக்கு பிரதான் மந்திரி
கரிப் கல்யாண் அன்ன ய�ோஜனா மற்றும் மாநில
திட்டத்தின் கீ ழ் ஒரு நபருக்கு 3 மாத அரிசி @ 5
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செல்லும் எவரும், ச�ோப்பால் கை, கால் சரியாக
கழுவுவது
அவசியம்.
இந்த
காலகட்டத்தில்
புவனேஸ்வரில் இருந்து திரும்பிய மக்கள் ஊராட்சியால்
14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர். இதுப�ோன்ற
க�ொள்கை முடிவு மற்றும் செயல்படுத்தல் சட்ட
வேலைகளை
கண்காணிக்க
கிராம
அளவிலான
குழுக்கள் செய்யப்பட்டன.

கில�ோ இலவசமாக வழங்கப்பட்டது. மேலும்
ஊராட்சியின்
அனைத்து
ரேஷன்
கார்டுதாரர்களுக்கும் அவர்களின் வட்டு
ீ
வாசலில்
ரூ. 1,000/- ர�ொக்க உதவியும் வழங்கப்பட்டது.
04 மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல், மே, ஜூன்,
ஜூலை
-2020)
முதியவர்கள்,
விதவைகள்,
ஊனமுற்றோர் மற்றும் துன்பகரமான நபர்களின்
ஓய்வூதியத்தின் பாதிப்பைக் கருத்தில் க�ொண்டு
2020 மார்ச் மாதத்தில் இதுப�ோன்ற 820 நபர்களுக்கு
அவர்களின் வட்டு
ீ
வாசலில் வழங்கப்பட்டது.
4. பாலாச�ோர் மாவட்டம் பாக்கர் ஊராட்சி
க�ோவிட்-19
இன்
சமூக
பரவலைத்
தடுப்பதற்கான செயல்பாட்டு சுருக்கம் மற்றும்
செயல்படுத்தல்
வழிகாட்டுதல்களை
உருவாக்குவதற்காக ஒரிசா மாநிலத்தில் உள்ளூர்
ஊராட்சிகளின் சார்பு ஈடுபாடு த�ொடர்ந்தது. பாலசூர்
மாவட்டத்தில் பக்கார் கிராம கிராம ஊராட்சியின்ன்
முன்முயற்சிகளும் பாராட்டத்தக்கவை. குறிப்பாக
இந்த
கிராமத்தில்
க�ொல்கத்தாவிலிருந்து
புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்கள்
பெருமளவில்
திரும்பி வந்தனர், இது த�ொற்று சமூக பரவலாவதைத்
தடுக்க
உள்ளூர்
ஊராட்சி
மட்டத்தில்
கவலைகளையும் அக்கறையையும் அதிகரித்தது.
"தடுப்பு
என்பது
பாதுகாப்பின்
சிறந்த
வழியாகும்" என்பது ஊராட்சி மட்டத்தில் முக்கிய
செய்தியையும்
செயலையும்
முன்னெடுத்துச்
சென்றது.
ஊராட்சி
மட்டத்தில்
உள்ளூர்
சமூகங்களால்
'முழு
அடைப்பு'
பரவலாக
ஆதரிக்கப்பட்டு முழுமையாக அனுசரிக்கப்பட்டது.
சமூக தனிமைப்படுத்தலால் சமூகப் பரவலைக்
கட்டுப்படுத்த கிராம மக்களும் முன்முயற்சியையும்
தலைமையையும் எடுத்துக் க�ொண்டனர் மற்றும்
முழு அடைப்பு வழிகாட்டுதல்களைச் செயல்படுத்தினர்.
மக்களின்
உள்
மற்றும்
வெளிப்புற
இயக்கம்
கண்டிப்பாக
கண்காணிக்கப்பட்டது.
பாதிக்கப்பட்ட
பகுதிகளிலிருந்து குறிப்பாக புவனேஸ்வரில் இருந்து
திரும்பும்
மக்களுக்கு
கிராமத்திற்குள்
நுழைய
அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. அவசர காரியமாக அல்லது
அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்களை
வாங்க
வெளியே
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மாநிலத்திற்கு வெளியில் இருந்து திரும்பும்
79
பேரும்,
வெளிநாட்டிலிருந்து
3
பேரும்
தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்.
ஆஷா,
ஏஎன்எம்
அவர்களின்
சுகாதார
பதிவு
பாதிப்பு
மற்றும்
ஆர�ோக்கியம் ப�ோன்றவற்றை எடுத்துக் க�ொண்டது.
பஞ்சாயத்து நிதியிலிருந்து வாங்கப்பட்ட ஏராளமான
முகமூடிகள் ஏழை அமைப்புசாரா த�ொழிலாளர்களுக்கு
விநிய�ோகிக்கப்பட்டன. உள்ளூர் ஊராட்சித் தலைவர்
மத்திய / மாநில அரசு நிதி உதவிய�ோடு சுகாதார
முகாம்
நடத்த
அனுமதிக்குமாறு
மாவட்ட
நீதிபதியிடம் க�ோரியுள்ளார்.
ஷியாம் சுந்தர் உயர்நிலைப்பள்ளியில் 10
படுக்கைகள்
க�ொண்ட
தற்காலிக
மருத்துவ
மையம் பரிந்துரை சேவைகள் உட்பட தேவையான
ஆரம்ப சுகாதார வசதிகளை வழங்க தயாராக
உள்ளது. வாட்டர் பியூரிஃபையர், ச�ோப், ஹேண்ட்
வாஷ்,
சானிடிசர்
மற்றும்
இன்வெர்ட்டர்
ப�ோன்றவை
க�ொள்முதல்
செய்யப்பட்டு
உள்ளிருப்பவர்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கச்
செய்யப்பட்டுள்ளன.
13
புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்கள் மற்றும் கிராமத்தின் 17 கீ ழ்மட்ட
ஏழை மக்களுக்கு சமைத்த உணவு வழங்கப்பட்டது.
க�ோவிட்-19 இன் அறிகுறிகளைப் பற்றி மக்களுக்கு
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தவும்,
அவர்களுக்குக்
கற்பிக்கவும்
அங்கன்வாடி
த�ொழிலாளி
வடு
ீ
வடாகச்
ீ
சென்றார். அரசு உத்தரவுபடி, 1581 ரேஷன்
கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு
க�ொடுப்பனவுக்கு ரூ .1000 ர�ொக்க உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
எவ்வாறாயினும்,
எல்லாவற்றிலும்
மிக
முக்கியமான மற்றும் பாராட்டத்தக்க முயற்சியானது
த�ொற்றுந�ோயை நிர்வகிப்பதற்கும், மனிதாபிமான
முயற்சிகளுக்கும் சமூக பங்களிப்பின் ஒரு பகுதியாக
முதலமைச்சர்
நிவாரண
நிதிக்கு
முறையாக
நன்கொடையாக ரூ .23,000/- வழங்கப்பட்டது.

“தன்னைத்தானே பாதுகாப்போம்
பிறரையும் பாதுகாப்போம்”

க�ொர�ோனாவை எதிர்கொள்ள பாதுகாப்பு கவசங்களை
தயார் செய்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள்
- அல�ோக் வர்மா*

“முகக் கவசத்தைப் பற்றிய கருத்து மாறப் ப�ோகிறது. முகக் கவசம் தற்போது ஒரு நாகரீக
சமூகத்தின் அடையாளம் ஆகும்.” - நரேந்தர ம�ோதி, இந்தியப் பிரதமர்

ல

க்கிம்பூர் கெரி என்பது நேபாள எல்லையை
ஒட்டியுள்ள
உத்தரபிரதேசத்தின்
ஒரு
மாவட்டமாகும், இதன் தலைமையகம் லக்கிம்பூர்
நகரில் அமைந்துள்ளது. ஒரு மலை அடிவாரமாக
இருப்பதால், இந்த மாவட்டம் பசுமை மற்றும்
இயற்கை காட்சிகள் மற்றும் ஏராளமான ஆறுகள்
நிறைந்திருக்கிறது மற்றும் மாவட்டத்தில் அதன்
பிரபலமான சுற்றுலா தலமான துத்வா தேசிய
பூங்கா (உத்தரபிரதேசத்தின் ஒரே தேசிய பூங்கா)
மற்றும் மாவட்டம் இந்த இடத்திற்குப் பெயர்
பெற்றது. புலி, சிறுத்தை, புதைகுழி மான், ஹிஸ்பிட்
முயல்
அல்லது
அசாமி
முயல்,
பெங்கால்
ஃப்ளோரிகன், உள்ளிட்ட ஏராளமான அரிய மற்றும்
அழிந்துப�ோன உயிரினங்களின் வாழ்விடமாகும்.

லக்கிம்பூர்
கெரியில்,
கைவினைப்பொருட்கள்
முக்கியமாக
கையால்
செய்யப்பட்டவை
மற்றும்
மாவட்டத்தின்
தாரு
பழங்குடியினர்
பாரம்பரிய
கைவினைகளை உயிருடன் வைத்திருக்கிறார்கள், அவை
மாநிலத்தின் வெவ்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் தேசிய
மட்டத்திலும் வழங்கப்படுகின்றன. ஜவுளி, ம�ோல்டிங்
மற்றும் கடினமான ப�ொருள், காகிதம், தாவர இழை
ப�ோன்றவற்றில் செய்யப்படும் இந்த கைவினைஞர்களின்
படைப்பாற்றல் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தை இந்த
கலைப் படைப்புகள் சித்தரிக்கின்றன.
பாதுகாப்பு அணிகலன்களின் பற்றாக்குறையை
சமாளிக்க, DAY-NRLM இன் கீ ழ் ஜனபத் லக்மிபூர்

*

கேரியின் சுய உதவிக்குழு பெண்கள் முன்னேறி,
பாதுகாப்பு அணிகலன்களைத் தயாரிக்கவும், வெறும்
ரூ .500 க்கு கிடைக்கச் செய்யவும் ப�ொறுப்பேற்றனர்,
இது முன்பு பெரிய MNC களால் சுமார் ரூ .2000க்கு
இந்த
மருத்துவமனைகளுக்கு
வழங்கப்பட்டது.
விஷயத்தின் அவசரத்தைப் பார்க்கும்போது, பி.ஜி
கிட்களின் உற்பத்தி ஆபரேஷன் கவ ச் என்ற
மிஷன் பயன்முறையில் தலைமை மேம்பாட்டு
அலுவலர் ஸ்ரீ அரவிந்த் சி ங் மற்றும் த�ொகுதி
மேம்பாட்டு அலுவலர் அல�ோக் வர்மா ஆகிய�ோரால்
திறன்களின்
மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தையல்

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், லக்கிம்பூர் கேரி மாவட்டம், உத்தரப் பிரதேசம்.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்

45

அடிப்படையில்
லக்கிம்பூர்
மேம்பாட்டுத்
த�ொகுதியைச்
சேர்ந்த
30
பெண்கள்
சுய
உதவிக்குழு
உறுப்பினர்கள்
தேர்வு செய்யப்பட்டனர், மேலும்
அவர்களுக்கு தையல் பாதுகாப்பு
அணிகலன் த�ொகுப்பின் மாதிரி
வழங்கப்பட்டது.
வழங்கப்பட்ட மாதிரியின்
படி,
இந்த
திறமையான
பெண்கள் பாதுகாப்பு அணிகலன்
த�ொகுப்பைத் தைக்க முடியும்
என்பதைப் பார்ப்பது மனதைக்
கவரும்.
பெண்கள்
சுய
உதவிக்குழு
உறுப்பினர்கள்
தயாரித்த பாதுகாப்பு அணிகலன்
த�ொகுப்பு
மாவட்டத்தின்
முதன்மை
மருத்துவ
அதிகாரியிடம்
ஒப்புதலுக்காக
காட்டப்பட்டன.
அவரது
அறிவுறுத்தலின்
படி,
சில
மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு இறுதி
பதிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
தயாரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு
அணிகலன் த�ொகுப்பில் க�ோட்,
தலை த�ொப்பி, ஷூ கவர், முகக்
கவசம் மற்றும் ஃபேஸ் கவர்
ஆகியவை
இருந்தன,
அவை
லக்னோவில் உள்ள உத்தரபிரதேச மருத்துவக்
கல்லூரியின்
தகவல்
த�ொடர்புத்
துறைக்கு
ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டன. இறுதி ஒப்புதல்
கடிதத்திற்குப்
பிறகு,
பாதுகாப்பு
அணிகலன்
த�ொகுப்புக்களுக்கான
ஆர்டர்களை
எடுக்கும்

செயல்முறை த�ொடங்கப்பட்டது.
லக்கிம்பூர்
கிரி
மாவட்டத்திற்கு 2500 பாதுகாப்பு
அணிகலன்
த�ொகுப்புகளின்
முதல்
ஆர்டரைப்
பெறுவது
பெருமைமிக்க தருணம். தையல்
பயிற்சி பெற்ற கூடுதல் சுய
உதவிக்குழு
பெண்கள்,
லாகிம்பூர்
மேம்பாட்டுத்
த�ொகுதியைத் தவிர நிகாசன்,
இசனகர், பாலியா, கும்பி க�ோலா
மற்றும்
ம�ொஹமதி
த�ொகுதிகளில்
இருந்து
ஒரு
மிஷன்
பயன்முறையில்
பணிகளை
முடிக்க
தேர்வு
செய்யப்பட்டனர்.
பாதுகாப்பு
அணிகலன்
த�ொகுப்பு உற்பத்தி பணிகள் 2020
ஏப்ரல்
5
முதல்
122
சுய
உதவிக்குழு
பெண்களால்
த�ொடங்கப்பட்டது, 2020 ஏப்ரல்
29 ஆம் தேதிக்குள், த�ொடர்ந்து
பணியாற்றும் இந்த பெண்கள்
சுமார்
4666
த�ொகுப்புகளை
உற்பத்தி
செய்ய
முடிந்தது.
அதில், லக்னோவின் மத்திய
கட்டளை
ராணுவ
மருத்துவ
மையத்திற்கு 2500 த�ொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டன,
700 லக்கிம்பூர் கிரி மாவட்ட காவல் துறையின்
ஆர்.ஐ.க்கு வழங்கப்பட்டன. சுமார் 20 த�ொகுப்புகள்
சீதாபூர் மாவட்ட காவல் துறையின் ஆர்.ஐ.க்கு
வழங்கப்பட்டன.

இந்த குழுவின் பெண்கள் உறுப்பினர்களால் க�ொர�ோனா த�ொற்றுந�ோய்களின் ப�ோது பிபிஇ த�ொகுப்புகளை
தயாரிப்பதற்கான இந்த பாராட்டத்தக்க பணி க�ோவிட்-19 இன் இந்த இருண்ட இணைப்பில் நம்பிக்கையின் கதிர்
ப�ோல பிரகாசிக்கிறது.
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ஊராட்சித் தலைவி உரையாடல்
- ராதே ஷியாம் பரத்வாஜ்*

“வதந்தியும் வேறுபாடுகளும் இல்லாமல் க�ொர�ோனாவில் இருந்து நம்மை காத்துக்கொள்வோம்”
ஊராட்சி தலைவி :

க�ொர�ோனா நெருக்கடி இன்னும்
முடிவடையவில்லை, அனைவரும்
எச்சரிக்கையாக இருந்து க�ொர�ோனாவை
ஒற்றுமையாக த�ோற்கடிப்பார்கள், இந்த
கடினமான காலங்களில் புத்திசாலித்தனமாக
தீர்க்கும் சட்டத்தை எடுப்பார்கள்.
ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு
பாதைகளிலும் தூய்மைக்கு கவனம்
செலுத்துங்கள்
க�ொர�ோனாவை விலக்கி வைக்க, வெளியேறு
வதற்கு முன்பு உங்கள் முகக் கவசத்தை
சரியாக அணியுங்கள்
கைகளை அடிக்கடி கழுவுங்கள் மறவாதீர்கள்சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்போம்
மருந்து கிடைக்கும் வரை தாமதம் வேண்டாம்
ஊராட்சி தலைவி :
ஆமாம், க�ொர�ோனா நெருக்கடி இன்னும்
முடிவடையவில்லை என்ற மிகுந்த கவலையுடன்
உங்கள்
அனைவருடனும்
பகிர்ந்து
க�ொள்ள
விரும்புகிறேன். இந்த பலவனமான
ீ
எதிரி நம்
கவனக்குறைவிலிருந்து பலம் பெறக்கூடும்.
கிராமவாசிகள்:
சக�ோதரி,
இந்த
நெருக்கடியைப்
பற்றி
அறிந்த
முதல்
நாளிலிருந்தே,
தேவையான
அனைத்து
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள்
கவனித்து வருகிற�ோம், ஆனால் இந்த நெருக்கடி
இன்னும் நிலவுகிறது. இதுப�ோன்ற விஷயத்தில்
நாம் இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஊராட்சி தலைவி :
எங்கள் பிரதமர் க�ொர�ோனாவுக்கு எதிராக ஒரு
வலுவான
பிரசாரத்தைத்
த�ொடங்கினார்.
நாம்
அனைவரும் இந்த மிஷனுக்கு நமது பங்களிப்பை
வழங்க வேண்டும். அதற்காக, பாதுக்காப்பாக இரண்டடி
இடைவெளி விடுவதும் மற்றும் முகக் கவசம்
அணிவதும் அவசியம். க�ொர�ோனாவுக்கு எதிரான
இந்த ப�ோராட்டத்தின் ப�ோது, 
நாம் நமது உயிர்களையும்,
நமது குடும்ப உறுப்பினர்களின் உயிரையும் காப்பாற்ற
வேண்டியது மட்டுமல்லாமல், நமது கிராமத்தின்
அனைத்து வயதானவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும்
பெண்கள் ஆபத்தையும் குறைக்க உதவ வேண்டும்.
க�ொர�ோனா விற்கு மருந்து கண்டு பிடிக்க முயற்சிகள்
முழு
வச்சில்
ீ
உள்ளன.
மத்தியிலுள்ள
ம�ோதி
அவர்களின் அரசாங்கம் க�ொர�ோனாவிற்கு எதிரான
உறுதியான
ப�ோரில்
பல
நடவடிக்கைகளை
*

எடுத்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்த,
க�ொர�ோனாவுக்கு
எதிரான
இந்த
பிரச்சாரத்தில்
சேரவும், நமது கிராமங்களில் பாதுகாப்பு மற்றும்
சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்துவதில் நம்மால்
முடிந்த அனைத்தையும் பங்களிப்பதும், ஊராட்சித்
தலைவர்
மற்றும்
அனைத்து
கிராமவாசிகளின்
கடமையாகும். நான் சில முக்கியமான குறிப்புகளை
உங்களுடன் பகிர்ந்து க�ொள்கிறேன்.
க�ோவிட்-19 ஐத் தடுக்க ஏழு முன்னெச்சரிக்கை
நடவடிக்கைகள்

அடிக்கடி கைகளைக் கழுவவும்; மூக்கு, கண்
அல்லது வாயை அடிக்கடி த�ொட வேண்டாம்.
தும்மும்போதும் இருமும்போதும் முகத்தை
முழுவதுமாக கைகளால் அல்லது
கைக்குட்டையால் மூட மறக்காதீர்கள்.
நெரிசலான இடங்களுக்குச் செல்வதைத்
தவிர்க்கவும் மற்றும் இருமுபவர்கள்
தும்முபவர்கள் அல்லது சுரம் இருப்பவர்களின்
அருகில் செல்ல வேண்டாம்.
ச�ோர்வாகவ�ோ உடல் நலம் குறைவாகவ�ோ இருந்தால்
வ ீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டாம்;
க�ொர�ோனாவின் அறிகுறிகள் உங்களுக்கு
மூச்சு அடைத்தல், தும்மல் மற்றும் காய்ச்சல்
ப�ோன்ற சிரமங்கள் இருந்தால், உடனடியாக
மருத்துவரை அணுகவும்
இறுதியாக - தயவுசெய்து எந்தவ�ொரு குறுக்கு
வழிக்கும் செல்ல வேண்டாம், உண்மையான
தகவல்களின் ஆதாரத்தை மட்டுமே நம்புங்கள்.
ஊராட்சி தலைவி :
ஆம்.
மேலே
குறிப்பிட்டுள்ள
இந்த
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கவனிப்பதன்

மூத்த மீ டியா ஆல�ோசகர், ஊராட்சி முறை

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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மூலம் நாம் நம்மை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது
மட்டுமல்லாமல், ஒரு கிராம சிப்பாயைப் ப�ோலவும்,
சக கிராமவாசிகளின் பாதுகாப்பிலும் பங்களிப்போம்.
இந்த
பாதுகாப்பு
வழிகாட்டுதல்களைப்
பின்பற்றுவதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட நபருடன்
த�ொடர்பு க�ொண்ட ப�ோதிலும் இந்த வைரஸிலிருந்து
நாம் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும்.
கிராமவாசிகள்:
சக�ோதரி,
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
காரணமாக
இந்த
கிராமத்தின்
ஏராளமான மக்கள் சமீ பத்திய மாதங்களில்
திரும்பி வந்துள்ளனர். இந்த திசையில் நமக்கு
அரசாங்கத்திடம் ஏதாவது உதவி கிடைத்ததா?.
ஊராட்சி தலைவி :

எங்கள் கிராமங்கள் அனைத்தும் சுய
சார்புடையதாக மாற அரசாங்கம் திறந்த
இதயத்துடன் அனைத்து உதவிகளையும்
வழங்கியுள்ளது
ம .கா .தே.ஊ.வே.உ.திஇன் கீ ழ் நடவடிக்கைகள்
த�ொடங்கப்பட்டுள்ளன

க�ோவிட் த�ொற்று காலத்தில், ஊராட்சிகள்
மற்றும் ஊராட்சிப் பிரதிநிதிகள் வைரஸ் பரவலைக்
கட்டுப்படுத்துவதில்
கிராம
மக்களிடையே
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் மற்றும் அவர்களுக்கு
உதவி வழங்குவதில் மிக முக்கியமான பங்கைக்
க�ொண்டிருந்தனர்,
முகக்
கவசங்கள்
மற்றும்
சுத்திகரிப்பு
திரவம்
உருவாக்குவதன்
மூலம்
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
பரவுவதை
தடுக்க
கிராமப்புறங்களில் உள்ள சுய உதவிக் குழுக்களும்
ஒரு முக்கியமான ப�ொறுப்பை நிறைவேற்றின.
கிராமவாசிகள்:
சக�ோதரி,
நீ ங்கள்
எங்களுக்கு மிகவும் மதிப்புமிக்க தகவல்களை
வழங்கியுள்ளீர்கள்,
ஆனால்
க�ொர�ோனாவுக்கு
ஏதேனும் மருந்து விரைவில் உருவாக்கப்படுகிறதா?
ஊராட்சி தலைவி :

உலகெங்கிலும் உள்ள மருத்துவ நிபுணர்களும்
விஞ்ஞானிகளும் ஆராய்ச்சி செய்து
வருகின்றனர்.
ஒவ்வொரு நாளும், முன்னேற்றம் சரியான
திசையில் செய்யப்படுகிறது என்ற செய்தி
நமக்குக் கிடைக்கிறது

புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்கள் மற்றும்
பலவனமான
ீ
பிரிவினருக்கும், அந்த விஷயத்தில்
தேவைப்படும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் நிவாரணம்
மற்றும் சலுகைகளை வழங்குதல்.

அரசு நிதி வழங்க ஏற்பாடுகளையும் செய்து
வருகிறது

சுய சார்பு கிராமங்கள் நம் நாட்டை சுய
சார்புடையதாக மாற்ற உதவும்.

இதனால் ஒவ்வொரு குடிமகனும் விரைவாக
தடுப்பூசி பெறுகிறார்கள்.

ஆம்,
புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்களுக்கு
வேலை வழங்குவதற்காக முழு அடைப்பபின் ப�ோது
அரசாங்கம் பல நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தியது.
மே
மற்றும்
ஜூன்
மாதங்களில்,
ஒவ்வொரு
த�ொழிலாளிக்கும்
ஒவ்வொரு
குடும்பத்திற்கும்
5
கில�ோகிராம் உணவு தானியமும் 1 கில�ோகிராம்
பருப்பும் வழங்கப்பட்டது. நாட்டில் எங்கிருந்தும் ரேஷன்
பெறும் வகையில் ஒரு நாடு, ஒரு ரேஷன் கார்டு
திட்டம்
உள்ளது.
வேலை
வாய்ப்புகளை
உருவாக்குவதற்கான சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலம்
கடன்களை
வழங்குவதற்கும்,
வேலை
சார்ந்த
நடவடிக்கைகளைத்
த�ொடங்க
அவர்களுக்கு
உதவுவதற்கும் அரசாங்கம் ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.

இதுவரை கிடைத்த தகவல்களின்படி, நம்
நாட்டிலும், உலகின் பிற நாடுகளிலும் உள்ள பல
மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவ
நிறுவனங்கள் இந்த தடுப்பூசியை உருவாக்கும்
பணியில்
ஈடுபட்டுள்ளன.
2021
ஜனவரி
மாதத்திற்குள் தடுப்பூசி சந்தையில் கிடைக்கும்
என்று அரசாங்கம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
ஆனால்,
ஒரு
தடுப்பூசி
உருவாகும்
வரை,
க�ொர�ோனா
வைரஸுக்கு
எதிரான
எங்கள்
ப�ோராட்டத்தைத்
த�ொடர
எச்சரிக்கையாகவும்
எச்சரிக்கையாகவும் இருக்க வேண்டிய ப�ொறுப்பு
நம் அனைவருக்கும் உள்ளது, எந்த நிலையிலும்
மனநிறைவு அடையக்கூடாது.

“ச�ோப்பு நீ ரினால் கைகழுவுங்கள், ந�ோயை அண்டவிடாதீர்கள்”
புதிய க�ொர�ோனா வைரஸ் ந�ோய் (க�ோவிட்-19)
தும்மும்போதும் இருமும்போதும்
மூக்கையும் வாயையும்
கைக்குட்டை / திசுவால் மூடவும்

பற்றிய காண�ொளி அது #க�ோவிட்-19 பரவும்
ஆபத்தை
அதிக்கப்படுத்துவதால்
துப்புவதைத் தவிர
உபயம்: MOHFW, GOI

இணைந்து நாம் க�ோவிட்-19ஐ எதிர்க்கலாம்

உபயம்: MOHFW, GOI

சரீர இடைவெளியைக் கடை பிடித்தல்

பற்றிய காண�ொளி ப�ொது இடங்களில் துப்ப
வேண்டாம்
#க�ோவிட்-19

உபயம்: MOHFW, GOI
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உபயம்: MOHFW, GOI

தேசிய ஊராட்சி விருதுகள்
ஒரு ப�ொறுப்புள்ள உள்ளாட்சி அமைப்பை ஊக்குவித்தல்
- மன�ோஜ்*

வி

ருதுகளை
உத்வேகத்தின்
வலுவான
ஆதாரமாகக் கருதுவது, கிராம அளவில்
விருது
பெற்றவர்களை
சரியான
முறையில்
அங்கீகரிப்பது
ஒரு
ஊக்கத்தொகை
மற்றும்
ஆளுகையை
நெறிப்படுத்த
ஊக்குவிக்கிறது.
சேவைகள்
மற்றும்
ப�ொதுப்
ப�ொருட்களின்
விநிய�ோகத்தை
மேம்படுத்துவதற்கான
முன்மாதிரியான
நிகழ்ச்சிகளுக்காக
ஊராட்சி
முறை, வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளுக்காக ரூ .5
முதல் 50 லட்சம் வரையிலான நிதி சலுகைகள்
உள்ளிட்ட விருதுகளை ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கி
வருகிறது. இந்த வழியில், ஊக்கத்தின் மூலம் ஒரு
கூட்டு முயற்சி உள்ளூர் மட்டத்தில் ஒட்டும�ொத்த
நல்லாட்சிக்கான சூழல் அமைப்பை உருவாக்குவதை
ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளது.
தேசத்தைக்
கட்டியெழுப்புவதற்கான
முயற்சிகளை
ஒருங்கிணைப்பதற்கான மக்களின் பங்களிப்பின்
மூலம் உலகளாவிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும்
ஊராட்சிகள் மிகவும் ப�ொருத்தமான அருகாமையில்
உள்ளன.
தேசிய ஊராட்சி விருதுகள் 2020
24 ஏப்ரல், 2020 க�ொண்டாடப்பட்டது ஊராட்சி
முறை தினம், மாண்புமிகு பிரதமர் நாடு முழுவதும்
ekuuh; iz/kku ea=kh dh p;fur ljiapksa@izsflMsaV~l
@xzke iapk;rksa ds vè;{k
ds lkFk ckrphr
Interaction of Hon’ble Prime Minister
with selected Sarpanches/ Presidents/
Chairmans of Grampanchayats
24th April 2020
Webcast by:

உள்ள ஊராட்சிகளை நேரடி ஒளிபரப்பு /இணைய
ஒலிபரப்பு மூலம் உரையாற்றினார் மற்றும் தேசிய
ஊராட்சி விருதுகள் 2020 இன் மூன்று பிரிவுகளின்
கீ ழ் வெற்றியாளர்களை வாழ்த்தினார், அதாவது
நானாஜி தேஷ்முக் ராஷ்டிரிய க�ௌரவ் கிராம
சபா விருது, கிராம ஊராட்சி மேம்பாட்டு திட்ட
விருது மற்றும் மற்றவர்கள் அவர்களிடமிருந்து
உத்வேகம் பெறுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன்
குழந்தை நட்பு கிராம ஊராட்சிவிருது. நாடு
முழுவதும் விருது பெற்றவர்களுக்கு ஊக்கம்
அளிப்பதற்கும்
அவர்களின்
கருத்துக்களைப்
பகிர்ந்து க�ொள்வதற்கும் மற்றொரு படி மேலே
சென்று, மாண்புமிகு மத்திய ஊராட்சி அமைச்சர்,
ஆகஸ்ட் 7, 2020 அன்று ஒரு வடிய�ோ
ீ
மாநாட்டின்
மூலம், இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் உத்தரபிரதேச
மாநில
ஊராட்சி
முறை
அமைச்சர்களுடன்
உரையாடினார் (இ-ஊராட்சி விருது 2020 இன்
பல்வேறு பிரிவுகளின் கீ ழ் விருது பெற்றவர்கள்)
மற்றும்
தீன்
தயாள்
உபாத்யாய்
ஊராட்சி
சக்ஷாதிகரன் விருது 2020இன் கீ ழ் ஒன்பது விருது
பெற்ற ஊராட்சிகளின் பிரதிநிதிகள். இந்த வடிய�ோ
ீ
மாநாடு
இணைய
வழியாகவும்
நேரடி
ஓளிபரப்பானது.
தேசிய ஊராட்சி விருதுகள் 2021: முன் வந்து
பங்கேற்கவும்
தேசிய ஊராட்சி விருதுகள் 2021 (மதிப்பீட்டு
ஆண்டு
2019-2020)
க்கு
ஊராட்சிகளிடமிருந்து
(அல்லது
இதே
ப�ோன்ற
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளிடமிருந்து) ஆன்லைன் பரிந்துரைகள்
பின்வரும் பிரிவுகளின் கீ ழ் வரவேற்கப்படுகின்றன:
2019-20
மதிப்பீட்டு
ஆண்டில்
அவர்கள்
மேற்கொண்ட பணிகளுக்காக ஊராட்சிகள் / கிராம

தேசிய ஊராட்சி விருதுகள் 2020 விருது பெற்றவர்கள்
தீன் தயாள் உபாத்யாய் வலிமையான ஊராட்சிகள் விருதுஸ்கர் (டிடியுபிஎஸ்பி) முதல் 213
ஊராட்சி வரை (மாவட்ட ஊராட்சி: 26. பங்கேற்கும் 28 மாநிலங்களில் / இடைநிலை /
இடைநிலை / த�ொகுதி ஊராட்சி: 48, கிராம ஊராட்சி: 139).
பங்கேற்கும் 30 மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களில்க்க 30 கிராம ஊராட்சிகள் (ஜி.
பி.க்கள்) / கிராம சபை (வி.சி) க்கு குழந்தை நட்பு கிராம ஊராட்சி விருது
நானாஜி தேஷ்முக் ராஷ்டிரிய க�ௌரவ் கிராம சபா விருதுக்கு 27 பங்கேற்கும் மாநிலங்கள்
/ யூனியன் பிரதேசங்களில் க்களில் 27 ஜி.பி. கள் / வி.சி.
பங்கேற்கும் 28 மாநிலங்களில் / யூனியன் பிரதேசங்களில் க்க 28 கிராம ஊராட்சிகள் கள்
/ வட்டார ஊராட்சிகள் க்கு கிராம ஊராட்சி மேம்பாட்டுத் திட்ட விருது
8 மாநிலங்களுக்கு இ-ஊராட்சி விருது
*

ஆல�ோசகர், ஊராட்சி முறை அமைச்சகம்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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விருது வகை

விருதுகளின் எண்ணிக்கை

1.

தீன் தயாள் உபாத்யாய் ஊராட்சி வலிமையான
ஊராட்சிகள் விருது (டிடியுபிஎஸ்பி) சேவைகள்
மற்றும் ப�ொதுப் ப�ொருட்களின் விநிய�ோகத்தை
மேம்படுத்துவதற்காக
செய்யப்பட்ட
நல்ல
பணிகளை அங்கீகரிப்பதற்காக.

மாநிலத்தில்
உள்ள
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளின்
எண்ணிக்கையின்
விகிதத்தில்
மாவட்ட
ஊராட்சிகள்
/
த�ொகுதி
ஊராட்சிகள்
/
கிராம
ஊராட்சிகளுக்கு / யூ.டி.

2.

நானாஜி தேஷ்முக் தேசிய க�ௌரவ் கிராம சபா ஒரு
மாநிலத்திற்கு/யூனியன்
விருது (என்டிஆர்ஜிஜிஎஸ்பி) கிராமசபைகளை பிரதேசங்களில்கு ஒரு கிராம ஊராட்சி /
ஈடுபடுத்தி
சமூக-ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்கு கிராம சபை.
சிறப்பான பங்களிப்புக்காக.

3.

மாதிரி வழிகாட்டுதல்களின்படி கி .உ .வ .தி ஒரு
மாநிலத்திற்கு/யூனியன்
வளர்ப்பதற்காக கிராம ஊராட்சி மேம்பாட்டு பிரதேசங்களில் ஒரு கிராம ஊராட்சி /
திட்ட விருது (ஜிபிடிபிஏ).
கிராம சபை.

4.

குழந்தை
நட்பு
நடைமுறைகளை ஒரு
மாநிலத்திற்கு/யூனியன்
பின்பற்றுவதற்காக
குழந்தை
நட்பு
கிராம பிரதேசங்களில் ஒரு கிராம ஊராட்சி /
ஊராட்சி விருது (சிஎஃப்ஜிபிஏ).
கிராம சபை.

வரிசை.
எண்.

சபைகள் மதிப்பீடு செய்யப்படும்.
மாநில ஊராட்சி செயல்திறன்
மதிப்பீட்டுக் குழு, அட்டவணை
V
பகுதிகள்
உட்பட
நாட்டின்
அனைத்து
பகுதிகளிலிருந்தும்
ப�ோதுமான
பிரதிநிதித்துவம்
வழங்கப்படுவதை
உறுதிசெய்து,
மாநில
/
யூனியன்
பிரதேசங்களில்யில்
சிறப்பாக
செயல்படும்
ஊராட்சிகளைத்
தேர்ந்தெடுப்பதற்கான
முழு
செ ய ல் மு றையை யு ம்

50

செப்டெம்பர் 2020

மேற்பார்வையிடும்
மற்றும்
ஊராட்சி முறை அமைச்சகத்திற்கு
பரிந்துரைகளை
வழங்கும்
பல்வேறு பிரிவுகளின் கீ ழ் விருது
பெற்ற
ஊராட்சிகளின்
இறுதித்
தேர்வை
மேற்கொள்ளுங்கள்.
விருது பெற்ற ஊராட்சிகளுக்கு ரூ
.5 முதல் 50 லட்சம் வரையிலான
கேடயம்
/
சான்றிதழ்கள்
மற்றும்
நிதி
விருதுகள்
வழங்கப்படும்.
ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் 2020 நவம்பர்
15 வரை ஊராட்சிகள் / கிராம கவுன்சில்கள்
நுழைவதற்கு திறந்திருக்கும். 2020 டிசம்பர் 15 ஆம்
தேதிக்குள் மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களில்
க்கள் ஊராட்சி முறை அமைச்சகத்திற்கு சரியான
ச�ோதனையின் பின்னர் ஆன்லைன் பரிந்துரைகளை
அனுப்ப
வேண்டும்.
மேலும்
விவரங்களுக்கு
மற்றும் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீ ழ் ஆன்லைன்
கேள்வித்தாள்களை நிரப்புவதற்கு, தயவுசெய்து
www.panchayataward.gov.in
என்ற
தளத்தைப்
பார்வையிடவும்.

பிரதம மந்திரி திரு. நரேந்திர ம�ோடி கிராமவாசிகளை சுய சார்புடையவர்களாக
மாறுவதற்காக உரிமையாளர் கடிதங்களை விநிய�ோகித்தார்

பா

ரத்
ரத்னா
ல�ோக்
நாயக் ஜெய் பிரகாஷ்
நாராயண்
மற்றும்
பாரத்
ரத்னா
நானாஜி
தேஷ்முக்
ஆகிய�ோரின்
பிறந்த
நாள்
விழாவில் 2020 அக்டோபர் 11
அன்று
கிராமப்புறங்களில்
உரிமையாளர் திட்டத்தின் கீ ழ்
கிராம
மக்களுக்கு
உரிமையாளர் ஆவணங்களை
விநிய�ோகிப்பதை
பிரதமர்
திரு. நரேந்திர ம�ோடி திறந்து
வைத்தார். இந்தத் திட்டத்தின்
பைலட்
கட்டத்தில்,
6
மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 763
கிராமங்களைச் சேர்ந்த சுமார்
1.25 லட்சம் கிராமவாசிகள்
தங்கள் ச�ொத்துக்களின் ஆவணங்களை ஒப்படைத்தனர். இந்த நிகழ்வில் பிரதமர் கிராமவாசிகள் மற்றும்
ஊராட்சிப் பிரதிநிதிகளுடன் பேசினார், மேலும் அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள்
குறித்தும் விவாதித்தார்.

இந்த சந்தர்ப்பத்தில், பிரதமர் திரு. நரேந்திர ம�ோடி, இந்த திட்டம் நமது கிராமங்களின் வாழ்க்கை
முறையை மாற்றியமைக்கும் என்றும், சுய சார்பு இயக்கத்தின் வழியில் இந்த திட்டத்தின் மூலம் நாடு ஒரு
துணிச்சலான நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்றும் கூறினார். உரிமையாளர் திட்டம் நமது கிராம சக�ோதரர்கள்
சுய சார்புடையவர்களாக இருப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும், மேலும் ஒவ்வொரு கிராமத்தின் நன்கு
திட்டமிடப்பட்ட வளர்ச்சிக்கும் உதவும்.
பிரதமர் தனது உரையில், பயனாளிகள் விவரித்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில், உரிமைத் திட்டம்
நாட்டின் ஏழைகளுக்கு ஒரு பெரிய அதிகாரத்தை ஒப்படைத்துள்ளது என்பதை எளிதாகக் கணக்கிட முடியும்
என்று சுட்டிக்காட்டினார். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், நம் நாட்டின் கிராமங்களில் வாழும் பின்தங்கிய,
புறக்கணிக்கப்பட்ட, சுரண்டப்பட்ட மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் நலனுக்காக அரசாங்கம் மிக முக்கியமான
நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்றார். இந்த ச�ொத்து அட்டையின் உதவியுடன், கிராமவாசிகள் இப்போது எந்த
சிரமமும் இல்லாமல் ச�ொத்துக்களை விற்கவும் வாங்கவும் முடியும். இந்த அட்டையைப் பெற்ற பிறகு,
அவர்கள் தங்கள் ச�ொந்த ச�ொத்தின் மீ து வைத்திருப்பது முடிவடையும் என்ற அச்சத்தில் இனி வாழ
வேண்டியதில்லை. ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்க இளைஞர்கள் தங்கள் வட்டு
ீ
ச�ொத்துக்களுக்கு
எதிராக வங்கிக் கடனைப் பெற முடியும். ட்ரோன் ப�ோன்ற சமீ பத்திய த�ொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன்
மேப்பிங் மற்றும் கணக்கெடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், இதனால் ஒவ்வொரு
கிராமத்திலும் நில பதிவுகள் புதுப்பிக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் கூறினார்.
நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய மத்திய ஊராட்சி முறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் த�ோமர், நமது பிரதமர்
ப�ொறுப்பேற்ற
காலத்திலிருந்தே,
கிராமங்கள்,
ஏழைகள்
மற்றும்
விவசாயிகளின்
வாழ்க்கையை
மேம்படுத்துவதற்கும் மாற்றுவதற்கும் அவருக்கு அர்ப்பணிப்பு உள்ளது என்று கூறினார். கிராமப்புறங்களில்
வசிப்பவர்களுக்கு எளிதான வாழ்க்கையை வழங்கவும், அவர்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்கவும்
அவர் த�ொடர்ந்து முயற்சித்து வருகிறார்.
திரு. த�ோமர், கிராமவாசிகள் தங்கள் வடுகளின்
ீ
உரிமை குறித்து இதுவரை எந்த ஆவணமும் இல்லை
என்று கூறினார். ஊராட்சி முறை அமைச்சின் “உரிமையாளர் திட்டம்” 2020 ஏப்ரல் 24 அன்று ஊராட்சி
முறை தினத்தன்று பிரதமரால் திறக்கப்பட்டது. ஏப்ரல் முதல் இப்போது வரை இந்த திட்டம் ஆறு
மாநிலங்களில் ஒரு முன்னோடி திட்டமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீ ழ், 2024 வரை 6.24
லட்சம் கிராமங்களில் ச�ொத்து அட்டைகளை விநிய�ோகிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில், மத்திய பிரதேச முதல்வர் திரு. சிவ் ராஜ் சிங் சவுகான், உத்தரபிரதேச முதல்வர்
ய�ோகி ஆதித்யநாத், ஹரியானா முதல்வர் திரு. மன�ோகர் லால், ஹரியானா துணை முதல்வர் திரு. பல
மாநிலங்களைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள், ஊராட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் கிராமவாசிகள் வடிய�ோ
ீ
கான்பரன்சிங்
மூலம் கலந்து க�ொண்டனர்.
ஆதாரம்: பத்திரிகை தகவல் பணியகம் (PIB)
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மாவட்ட - வட்டார ஊராட்சிகளின் வளர்ச்சித் திட்டங்களின் கட்டமைப்பை
மத்திய ஊராட்சி முறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் த�ோமர் வெளியிட்டார்

அ

க்டோபர் 20 ஆம்தேதி காண�ொலியின் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியில், மத்திய
ஊராட்சி, ஊரக வளர்ச்சி, வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலன் மற்றும் உணவு பதப்படுத்தும்
த�ொழில்கள் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் த�ோமர் மாவட்ட மற்றும் வட்டார ஊராட்சிகளின் வளர்ச்சித்
திட்டங்களின் கட்டமைப்பை வெளியிட்டார். 15 வது நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளின்படி, ஊராட்சி
முறையின் மூன்று அடுக்குகளுக்கு நிதி வழங்கப்படும், அதாவது - மாவட்ட, மாவட்ட ஊராட்சி மற்றும்
ஊராட்சி. எனவே, ஊராட்சிகளைப் ப�ோலவே, மாவட்ட மற்றும் வட்டார ஊராட்சி ஊராட்சிகளுக்கான
மேம்பாட்டுத் திட்டங்களும் தயாரிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய மத்திய ஊராட்சி முறை அமைச்சர் திரு. நரேந்திர சிங் த�ோமர்,
கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சித் திட்டம் (ஜிபிடிபி) அமல்படுத்தப்படுவது ஊராட்சிகளின் வளர்ச்சித்
திட்டங்களில் முழு தெளிவையும் வெளிப்படைத் தன்மையையும் க�ொண்டு வந்துள்ளது என்றார். ஜிலா
மற்றும்
த�ொகுதி
ஊராட்சிகளுக்காக
வெளியிடப்பட்ட
கட்டமைப்பானது
ஊராட்சிகளை
வலுப்படுத்துவத�ோடு நல்லாட்சி மற்றும் நேர்மறையான வளர்ச்சியைக் க�ொண்டுவருவதற்கும் மிகவும்
பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
திரு. த�ோமர், புதிய கட்டமைப்பின் மூலம் ஊராட்சி முறை அமைச்சகம் நாட்டில் சுமார் 2.5
க�ோடி ஊராட்சிகளுக்கு ஒரு கண்ணாடியை வழங்கியுள்ளது. அதன் உதவியுடன், ஊராட்சிகள் தங்கள்
உள்ளூர் தேவைகளுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வளங்களுக்கும் ஏற்ப அவர்களின் வளர்ச்சித் திட்டங்களைத்
தயாரிக்க முடியும்.
பிரதமர் திரு. நரேந்திர ம�ோடியின் தலைமையில் 14 வது நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை
முழுமையாக அமல்படுத்துவதன் மூலம், ஊராட்சிகளுக்கு சிறந்த நிதி ஆதாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன
என்று மத்திய அமைச்சர் திரு த�ோமர் கூறினார். 15 வது நிதி ஆணையத்தின் இடைக்கால பரிந்துரைகள்
எதிர்காலத்தில் ஊராட்சிகளுக்கு கூடுதல் நிதி கிடைக்கச் செய்யும் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
அமைச்சின் முயற்சியால் ஜிபிடிபியைக் கட்டும் பணி மிகவும் தீவிரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது
என்பதில் ஊராட்சி அமைச்சர் திருப்தி தெரிவித்தார். கிராம வளர்ச்சிக்கு எதைச் செலவழித்தாலும்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டம் திட்டங்களுக்கு மட்டுமே செலவிடப்பட வேண்டும்,
இதனால் கிராமங்களின் வளர்ச்சி உறுதி செய்யப்படும் என்பதை நாம் இப்போது நினைவில் க�ொள்ள
வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். ஒரு கிராமம் ஒரு வருடத்தில் ஒரு வேலையை முடிக்க வேண்டும்
என்பதில் நாம் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும்.
ஊராட்சி வளர்ச்சித் திட்டம் (கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டம்) மூலம் முந்தைய ஆண்டுகளில்
அமைக்கப்பட்ட அபிவிருத்திப் பணிகளின் அடித்தளத்தின் அடுத்த இணைப்பு இந்த கட்டமைப்பாகும்
என்று ஊராட்சி அமைச்சின் செயலாளர் ராஜ் சுனில்குமார் தெரிவித்தார்.
இந்த சந்தர்ப்பத்தில், மாவட்ட மற்றும் வட்டார ஊராட்சிகளின் வளர்ச்சித் திட்டங்களின்
கட்டமைப்பிற்காக அமைக்கப்பட்ட குழுவின் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் சிறப்புச் செயலாளர் டாக்டர்
பாலா பிரசாத் விளக்கக்காட்சியை வழங்கினர்.
ஆதாரம்: பத்திரிகை தகவல் பணியகம் (PIB)
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