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వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల నిధి కింద రూ.1 లక్ష కోట్ల తో ఆర్థిక వసతిని ప్రా రంభించిన
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడి

ర�ై

తులకు ఒక పెద్ద బహుమతిగా ప్రధాన మంత్రి శ్రీ
నరేంద్ర మోడి 2020 ఆగస్టు 9న రూ.1 లక్ష కోట్ల
వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల నిధిని ప్రా రంభించారు.
పిఎమ్ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (పిఎమ్-కిసాన్) కింద 8.55
కోట్ల మంది ర�ైతులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.2,000లను వారి
వారి ఖాతాలకు నేరుగా జమ చేసేందుకు శ్రీ మోడి ఆరవ
వాయిదా కింద రూ.17,000 కోట్
లు బదిలీ కూడా చేశారు.
ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర వ్యవసాయం మరియు ర�ైతు
సంక్షేమం, గ్రామీణాభివృద్ధి మరియు పంచాయతీ రాజ్
శాఖామంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ కూడా హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా ప్రధాని ర�ైతులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, ఈ రూ.1 లక్ష కోట్ల వ్యవసాయ నిధితో ప్రతి గ్రామానికి వారి
ఉత్పత్
తు లకు నిల్వ సౌకర్యం ఏర్పాటు ఉంటుందని అన్నారు, దీని వలన ర�ైతుల పంట దెబ్బతినదు, తద్వారా వారి ఆదాయం
పెరుగుతుంది మరియు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా సృష్టించబడతాయని ఆయన అన్నారు. కాబట్టి, మొత్తం పారదర్శకతను
పాటిసతూ ్ ఈ పథకం కింద డబ్బుని నేరుగా బ్యాంకు బదిలీ చేయడంతో, ఇప్పుడు మధ్యవర్తులు ఉండరు మరియు ఎటువంటి
కమీషన్ చెల్లించవలసిన అవసరం కూడా ఉండదని ఆయన అన్నారు.
అతి చిన్న ర�ైతు స�ైతం ఈ పథకం కింద ప్రయోజనం పొ ందేలా మరియు వారు ఆర్థికంగా, బలంగా ఉండేలా చూడడానికి
ప్రభుత్వం నిరంతరం చాలా ఆలోచనాత్మకంగా బాగా పనిచేసతోం
్ దని ప్రధాని అన్నారు. ఈ దిశగా దేశంలో ఎయిర్ కండిషన్డ్ కిసాన్
ర�ైలు ప్రా రంభించటం కూడా గొప్ప కార్యక్రమం.
పిఎమ్ - కిసాన్ పథకం కింద కేవలం రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల వ్యవధిలో ర�ైతుల బ్యాంకు ఖాతాలకు రూ .75,000
కోట్
లు నేరుగా జమ చేయటం జరిగిందని ప్రధాని చెప్పారు. ఇందులో, రూ.22 వేల కోట్ల మొత్తాన్ని కరోనా మహమ్మారి
సమయంలో ర�ైతులకు అందించటం జరిగింది. కరోనా సంక్షోభం కారణంగా ఎదుర�ైన క్లిష్ట పరిసథి ్తి ఉన్నప్పటికీ దేశం ఆహార
ధాన్యాల కొరతను ఎదుర్కోలేదని, 80 కోట్ల మంది పేద ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఆహార ధాన్యాలు అందించగలిగిందని, ఇదంతా
ర�ైతులు అవిశ్రాంతంగా చేసిన కృషి వల్ల మాత్రమే సాధ్యమ�ైందని వారొనర్చిన కృషిని ఆయన తెలియజేశారు. ఈ రోజు ప్రా రంభించిన
వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల నిధి ర�ైతులకు తమ గ్రామాల్లో ఆధునిక నిల్వ సౌకర్యాలను సొ ంతంగా నిర్మించడానికి
సహాయపడుతుందని శ్రీ మోడీ అన్నారు.
కేంద్ర వ్యవసాయ, ర�ైతు సంక్షేమ, గ్రామీణాభివృద్ధి మరియు పంచాయతీ రాజ్ శాఖా మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్
మాట్లాడుతూ మోదీజీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయం మరియు ర�ైతుల అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకోవడం
మరియు ప్రకటనలు చేయడమే కాకుండా, వాటిని అమలు చేయడానికి వేగంగా చర్యలు చేపట్టిందని అన్నారు
కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి శ్రీ తోమర్ మాట్లాడుతూ గ్రామం మరియు పేద ర�ైతుల విషయంలో, ప్రధానమంత్రి వారికి
ప్రా ధాన్యత ఇస్తా రు మరియు ప్రణాళికలలో చాలా ఉదారంగా ఉంటారు మరియు వారు తనను కలవాలనుకున్నప్పుడు, ఎంతో
ఔదార్యంతో వారికి సమయం ఇస్తా రని అన్నారు. బలమ�ైన వ్యవసాయ రంగం కూడా దేశాన్ని బలోపేతం చేసతుందనే
్
అంశంప�ై
ప్రధాని ఎల్ల ప్పుడూ దృష్టి సారిసతు ్న్నారు. అందుకే పదివేల మంది ర�ైతు ఉత్పత్తి సంస్థ లను (ఎఫ్పిఓ) ఏర్పాటు చేయడం, ప్రతి
ర�ైతుకు కెసిసి చేరుకోవడం, దాని కోసం ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రా రంభించడం, డిజిటల్ వ్యవసాయం, పిఎం-కిసాన్ యోజన కింద
నిధుల డిజిటల్ బదిలీ, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ కింద రూ.1 లక్ష కోట్ల వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల నిధిని అందించటం
వంటి అన్ని మిషన్ల లో వ్యవసాయ రంగానికి ప్రధాని ఎల్ల ప్పుడూ ప్రా ధాన్యత ఇస్తున్నారు. వ్యవసాయంతో పాటు, వ్యవసాయ
రంగంలో అంతరాన్ని పూరించడానికి పశుసంవర్ధక, మత్స్య, మూలికా వ్యవసాయం, తేనెటీగల పెంపకం, ఆహార ప్రా సెసింగ్ వంటి
సహాయక రంగాలకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీని అందించామని శ్రీ తోమర్ అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా కొంతమంది ర�ైతులతో ప్రధాని కూడా చర్చలు జరిపారు.
మూలం: ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB)
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గ్రామోదయ సంకల్ప్

3

నరేంద్ర సింగ్ తోమర్

సందేశం

పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయం
మరియు ర�ైతుల సంక్షేమం మరియు ఆహార
తయారీ శాఖా మంత్రి, భారత ప్రభుత్వం

గ్రామోదయ సంకల్ప్ యొక్క ఎనిమిదవ సంచిక కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో మన గ్రామాలు, గ్రామ
పంచాయతీలు మరియు ర�ైతులు అందించిన సేవలకు అంకితం చేయబడింది. మన ప్రజాస్వామ్యానికి అట్ట డుగు స్థా యిలో
ఏర్పాటు చేయబడిన మన పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లు ఒక ముఖ్యమ�ైన స్తంభంగా, మన గ్రామీణ ప్రాంతాలను సాధ్యమ�ైనంతవరకు
కరోనారహితంగా ఉంచడంలో ఆచరణాత్మక విధానంతో పనిచేశాయి మరియు ముఖ్యమ�ైన పాత్ర పో షించాయి. ఏద�ైనా జాతీయ
సంక్షోభం లేదా ప్రకృతి వ�ైపరీత్యం సంభవించిన సమయాల్లో , అన్ని రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలు మరియు స్థా నిక పరిపాలనా యంత్రాంగాలు
పార్టీ శ్ణ
రే ికి అతీతంగా నిలబడి మిషనరీ స్ఫూర్తితో సమ�ైక్యంగా పనిచేయడంలో ఒక దేశంగా మనం ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నాం.
గౌరవనీయుల�ైన ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో అన్ని రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలు మరియు స్థా నిక స్థా యిలో
పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లు పూర్తి సమన్వయాన్ని ప్రదర్శించాయని, మన గ్రామాలు ఈ మహమ్మారి ప్రభావాన్ని గొప్పగా
ఎదుర్కోగలిగాయని తెలుసుకోవటానికి అత్యంత సంతృప్తినిచ్చింది.

కోవిడ్-19 మహమ్మారి మొత్తం ప్రపంచాన్ని కొత్త సవాళ్ళు మరియు సమస్యలకు గురిచేసింది. ప్రపంచంలోని ఇతర
దేశాలతో పోల్చితే, భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణలో ఉంది మరియు నయం అవుతున్న రోగుల సంఖ్య వేగంగా
పెరుగుతోంది. ప్రజా అవగాహనా ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రా రంభించారు ఇంకా అదే సమయంలో మహమ్మారి వ్యాప్తిని తనిఖీ
చేయడానికి గ్రామ ఆరోగ్య మరియు పరిశుభ్రత కమిటీలను అప్రమత్తం చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కరోనాకు వ్యతిరేకంగా చేసిన
పో రాటంలో సుమారు 2.5 లక్షల గ్రామ పంచాయతీలు, వాటికి ఎన్నిక�ైన ప్రతినిధులు, పంచాయతీ ఉద్యో గులు మరియు ఆషా
కార్యకర్త లు వారి అపూర్వమ�ైన సహకారాన్ని అందించారు. దీన్దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన - జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి
మిషన్ కింద 63.8 లక్షల స్వయం సహాయక బృందాలకు చెందిన 7 కోట్ల కు ప�ైగా మహిళా సభ్యులు గ్రామాల్లో ఉపాధి, ఆర్థిక
కార్యకలాపాలను నిర్వహించడంలో చాలా ముఖ్యమ�ైన పాత్ర పో షించారు.

గౌరవనీయ ప్రధాన మంత్రి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ కింద రూ.20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని ప్రకటించారు. ఈ ప్యాకేజీ
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ను తిరిగి పట్టాలప�ైకి తీసుకురావడమే కాకుండా 'వోకల్ ఫర్ లోకల్' (స్థా నికుల కోసం గళం) అనే సంకల్పం
ద్వారా నూతన భారతదేశానికి పునాది వేసింది. వలస శ్రామికులకు ఉద్యో గాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రధాన మంత్రిగారు
గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ను ప్రకటించారు మరియు ఈ ప్రచారం ఇప్పుడు దేశంలోని కోట్లాది మంది వలస శ్రామికులకు
ప్రధాన జీవన సహాయంగా మారింది.

గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖచే నడుపబడుతున్న మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకం (ఎమ్ఎన్ఇఆర్ఇజిఎ)
కూడా ఈ కాలంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధక
ి ి పెద్ద ఆధారంగా ఉంది. కోవిడ్-19 సంక్షోభం మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కు నష్టం వాటిల్ల ింద.ి
కానీ మన జాతీయ జిడిపక
ి ి గణనీయమ�న
ై ఆదాయాన్ని అందించి బాసటగా నిలిచిన ఏక�క
ై రంగం వ్యవసాయం. పస
్ర తు ్త
సంవత్సరం మొదటి తమ
్రై ాసికంలో జోడించిన స్
థూ ల విలువ (జివిఎ)లో 3.4 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసంి ది.

మన గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసి, స్వీయ-ఆధారితం చేసే దిశగా ముందుకు తీసుకెళతు ్న్నాం. కానీ, కరోనా సంక్షోభం ఇంకా
ముగియలేదు. సురక్షితంగా ఉండటానికి మనం సురక్షితమ�ైన సామాజిక దూరాన్ని పాటించటం, మాస్క్ వాడటం మరియు
తరచుగా మన చేతులు కడుక్కోవటం అవసరం.

గ్రామోదయ సంకల్ప్ యొక్క ఈ సంచిక కోవిడ్-19 మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడంలో గ్రామాలు, గ్రామ-పంచాయతీలు
మరియు ర�ైతుల స్థా యిలో చేసిన సమిష్టి కృషిని ప్రదర్శించటం మాత్రమే కాకుండా, మన పంచాయతీ ప్రతినిధులు, ర�ైతు
యువత మరియు గ్రామీణ స్థా యిలో ఉన్న స్వచ్ఛంద సంస్థ లు గొప్ప ధ�ైర్యం మరియు శక్తితో ఏ సవాలున�ైనా సమ�ైక్యంగా
ఎదుర్కోగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయని కూడా ధృవీకరిసతుందని
్
నేను ఆశిస్తున్నాను.
(నరేంద్ర సింగ్ తోమర్)

4

సెపట ెం్ బర్ 2020

సునీల్ కుమార్, ఐఏఎస్

సందేశం

కార్యదర్శి
భారత ప్రభుత్వం
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
ప్రపంచవ్యాప్తంగా, పజ
్ర లు తమ జీవన చరితల
్ర ో ఎప్పుడూ లేని దారుణమ�న
ై మహమ్మారిని ఎదుర్కొంటున్నారు. కరోనావ�రై స్ లేదా
కోవిడ్-19 ప్రపంచంలో వినాశనాన్ని సృష్టించింది మరియు ఈ భయంకరమ�న
ై వ�రై స్కు భారతదేశం మరియు భారత దేశంలోని ప్రజలు
మినహాయింపు కాదు. గ్రామోదయ సంకల్ప్ యొక్క ఎనిమిదవ సంచిక మన గ్రామాలలో ప్రజల ప్రా ణాలను కాపాడటానికి తీసుకున్న చర్యలు
మరియు ముందు జాగత
్ర ్త లతో సహా కోవిడ్-19 మహమ్మారి యొక్క వివిధ అంశాల పట్ల అనుసరించవలసిన తీరు గురించి అంకితం చేయబడింద.ి
ఈ వ�రై స్ మొదట మహా నగరాలు మరియు పెద్ద నగరాల్లో వ్యాపించింది, ఆ తరువాత పట్ట ణాలు మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు పాకింది.

కోవిడ్-19 అనేది ఒక వినూత్న క్రిమి, దీని గురించి తెలిసింది చాలా తక్కువ. అందువలన, ప్రసతు ్తం ఇస్తున్న చికిత్స
నిర్దిష్టమ�ైనది కాదు. కోవిడ్-19 క్రిమి సంక్రమణకు రెండు ప్రధాన మార్గా లు ఉన్నాయి: అవి శ్వాస మరియు స్పర్శ. వ�ైరస్
ప్రధానంగా దగ్గు , తుమ్ము లేదా వ�ైరస్ సో కిన వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నోటి నుండి ఉత్పన్నం అయ్యే తుంపరల ద్వారా
వ్యాపిసతుంది
్ . ఈ భయానక అంటువ్యాధి వ్యాప్తిని నిలువరించడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌతిక దూరం పాటించటం మరియు
లాక్డౌన్ విధానాలను ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ వ�ైరస్ను ఎదుర్కోవడంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పంచాయతీలు గొప్ప పాత్రను
పో షిసతు ్న్నాయి. కరోనా వ�ైరస్ వ్యాప్తి ప్రపంచ ప్రజా ఆరోగ్య సంరక్షణ గురించి ప్రపంచాన్ని అప్రమత్తం చేసతోం
్ ది.

ఇప్పుడు, ప్రజారోగ్య సేవలప�ై దృష్టి సారించి బలమ�ైన మరియు శక్తివంతమ�ైన ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థ ను నిర్మించడం
గురించి ఆలోచించాల్సిన సమయం ఆసన్నమ�ైంది, ఇందులో సురక్షితమ�ైన నీటి సరఫరా, సమర్థ వంతమ�ైన ఘన మరియు ద్రవ
వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్వహణ వ్యవస్థ ను మెరుగుపరచడంలో మరియు నిర్వహించడానికి పిఆర్ఐలు కీలక పాత్ర పో షిస్తా యి మరియు
ఒకరి నుండి మరొకరికి జరిగే వ్యాప్తి నియంత్రణ చర్యలను చేపట్టాయి. ఇవి నీటి ద్వారా మరియు ఒకరి నుండి మరొకరికి
వ్యాపించే అనేక వ్యాధులను సమర్థవంతంగా నివారించగలవు.
భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థ ముందు అనేక రెట్ల సవాళ్ళు ఉన్నాయి. నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ (ఎన్హెచ్పి), 2017
ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చులను జిడిపిలో ప్రసతు ్తం ఉన్న 1.2% నుండి 2025 నాటికి 2.5%కి రెటటిం్ పు చేయాలని లక్ష్యంగా
పెటటు ్కుంది. భారత ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలు మరియు యుటి పరిపాలనా యంత్రాంగాలతో చక్కటి సమన్వయంతో
పిఆర్ఐలకు సాధ్యమ�ైనంత సహాయాన్నంతటినీ అందించింది. అదే సమయంలో, భారత ఆరోగ్య సంరక్షణలో పరివర్త నాత్మక
మార్పును సాధించడానికి భారత ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది, ఇందులో సాంకేతికపరిజఞా ్నం కీలక పాత్ర పో షిసతోం
్ ది.

నివారణ కంటే నిరోధన మంచిది - అనేది అందరికీ తెలిసినదే. ఈ కోవిడ్-19 మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి కూడా ఇది వర్తిసతుంద
్ .ి
మనం వ్యక్తిగత మరియు సామాజిక ప్రవర్త నా సంబంధిత క్రమశిక్షణను అనుసరిస్తే, అప్పుడు నష్టాన్ని తగ్గించవచ్చు. కానీ మనం దానిని విస్మరిస్తే,
అది విపత్తుగా పరిణమించగలదు. కాబట్టి నివారణ చర్యలకు కట్టుబడి ఉండడం ద్వారా మనల్ని మనం మరియు ఇతరులను రక్షించుకుందాం:

(i)
(ii)

(iii)

ముఖాన్ని కప్పి ఉంచే మాస్క్ను ధరించటం;
చేతులను సబ్బుతో తరచుగా కడుక్కోవటం;

బహిరంగ ప్రదేశాలలో 2 మీటర్ల భౌతిక దూరాన్ని పాటించటం.

ఈ పత
్ర ్యేక సంచిక గ్రామాల్లో నివసిసతు ్న్న పజ
్ర ల ప్రా ణ, ఆరోగ్య మరియు ఉపాధి నష్టాన్ని నివారించడానికి పిఆర్ఐలు మరియు
స్థా నిక పరిపాలన యొక్క కృషిని విశష
ే ంగా వివరిసతుంద
్ .ి పాఠకులు ఈ సంచికను ఇష్టపడతారని నేను విశ్వసిసతు ్న్నాను. మన పాఠకులకు
తెలిసినట్లుగా, గ్రామోదయ సంకల్ప్ హిందీ, ఇంగ్లీష్తో పాటు పదకొండు ఇతర భారతీయ భాషలలో (అస్సామీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, కన్నడ,
మణిపురి, మరాఠీ, మలయాళం, ఒరియా, పంజాబీ, తమిళం మరియు తెలుగు) పచ
్ర ురించబడి, దేశంలోని 2.5 లక్షలకు పగ
�ై ా ఉన్న గ్రామ
పంచాయతీలకు పంపిణీ చేయబడుతోంద.ి సంపాదకీయ బృందం స్క్ప్
రి ట్ సంస్కరణ, సంకలనాలలో ఈ భాషలకు చెందన
ి ఎస్ఐఆర్డల
ి ు
మరియు పిఆర్ సహకారం మీద ఆధారపడి ఉంటుంద.ి అందువల్ల , వారు చేసన
ి కృషికి వారందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను.
(సునీల్ కుమార్)
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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మనం మరియు కరోనా వ�ైరస్
“తీవ్రమ�ైన వ్యాధులకు విపరీతమ�ైన పరిష్కారాలు చాలా సముచితమ�ైనవి”

“క

రోనా వ�ైరస్” అనే పేరు లాటిన్ పదం కరోనా నుండి
వచ్చింది, అంటే బాహ్య ఉపరితలంప�ై మొన వలె
కనిపించే "కిరీటం" లేదా "పుష్పగుచ్ఛం", అని దీని అర్ధం. ఆ
విధంగా, ఈ పేరును మానవ కరోనా క్రిములను మొదటగా
గమనించి, అధ్యయనం చేసన
ి జూన్ అల్మీడా మరియు డేవిడ్
టిరల్
ె ఈ పేరును పెటటా ్రు. కరోనా క్రిములు అనేవి జంతువులలో
లేదా మానవులలో అనారోగ్యానికి కారణమయ్యే క్రిముల యొక్క
పెద్ద కుటుంబానికి చెందినవి. కరోనా వ�ర
ై స్లు ప్ రో టీన్లతో తయారు
చేసన
ి ప్రత్యేకమ�న
ై ఉపరితల ప్రొ జెక్షన్తో పెద్దగా, సుమారు
గోళాకారంగా ఉండే కణాలు. ఇవి అతి చిన్నవిగా ఉంటాయి, ఒక
పొ డవ�న
ై బియ్యపు గింజలో సుమారు 2500 కోట్ల వ�ర
ై స్ కణాలు
ఉంటాయి. వాటి పరిమాణం చాలా అస్థిరంగా ఉంటుంది మరియు
సాధారణంగా 100-120 nm (1nm = 1/10 లక్షల సెం.మీ)
సగటు వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

- డాక్టర్ కెటకి బాపట్*

- హిప్పో క్రటీస్, ఔషధ పితామహుడు

విడుదల చేసతుంద
్ ,ి ఈ వర
�ై స్లు వెయ్యి కణాలకు మరింత
సో కుతాయి మరియు సకాలంలో చికిత్స అందకపో తే ప్రా ణాలు
కోల్పోయేలా చేసతుంద
్ .ి
కోవిడ్-19 యొక్క సాధారణ లక్షణాలు మరియు దుర్బల సమూహం
కోవిడ్-19 యొక్క లక్షణాలు సాధారణంగా తేలికపాటివి
మరియు
క్రమంగా
ప్రా రంభమవుతాయి
మరియు
గమనించబడిన సర్వ సాధారణ లక్షణాలలో జ్వరం, పొ డి దగ్గు ,
అలసట మరియు నొప్పులు, ముక్కు దబ
ి ్బెడ, తలనొప్పి,
కండ్ల కలక, గొంతు నొప్పి, విరచ
ే నాలు, రుచి / వాసన కోల్పోవడం,
చర్మంప�ై దద్దుర్లు , వేళలు ్ లేదా కాలి వేళ్ళ యొక్క రంగు పాలిపో వడం
ఉన్నాయి. ఎవరికన
�ై ా కోవిడ్-19 రావచ్చు, తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురి
కావచ్చు, కాని వృద్ధులు, మరియు అధక
ి రక్తపో టు, గుండె
మరియు
ఊపిరతి
ి త్
తు ల
సమస్యలు,
మధుమేహం, క్యాన్సర్ వంటి వద
�ై ్య
సమస్యలు
ఉన్నవారికి
తీవమ
్ర న
�ై
అనారోగ్యం వచ్చే పమ
్ర ాదం ఉంద.ి చాలా
మంది (సుమారు 80%) ఆసుపత్రి చికిత్స
అవసరం లేకుండా వ్యాధి నుండి
కోలుకుంటారు. మొదట ఆరోగ్య సంరక్షణ
పద
్ర ాతను లేదా సౌకర్యానికి కాల్ చేయాలని
సిఫార్సు చేయబడింద,ి దీనివల్ల రోగిని
సర�న
ై క్లినిక్కు పంపవచ్చు.

మానవులలో, అనేక కరోనా
వర
�ై స్లు సాధారణ జలుబు నుండి
మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రో మ్
(ఎమ్ఇఆర్ఎస్) మరియు తీవ్రమన
�ై
అక్యూట్ రస
ె ్పిరట
ే రీ సిండ్రో మ్ (సార్స్)
వంటి మరింత తీవ్రమన
�ై
వ్యాధుల
వరకూ గల శ్వాసకోశ అంటువ్యాధులను
కలిగించేవిగా పేరుపొ ందాయి. ఇటీవల
కనుగొన్న కరోనా వ�రై స్ కోవిడ్-19కి
కారణమవుతుంది. ఉపరితల ప్రొ జెక్షన్స్
కరోనాను
నివారించటానికి
(స్పైక్ ప్ రో టీన్) దాని పరిపూరకరమ�న
ై
అనుసరించవలసిన చర్యలు హో స్ట్ సెల్ గ్రాహకంతో జతచేయబడినప్పుడు
SARS-CoV-2 virion
SARS-CoV-2 virion
సంక్రమణ ప్రా రంభమవుతుంది. జత
చికిత్స కంటే నివారణే మేలు అని
అయిన తరువాత, హో స్ట్ సెల్
చెప్తా రు. ఇది కొత్త వ�ర
ై స్
Red protrusions: spike proteins (S)[1]
యొక్క ప్ రో టీన్ బ్కరే ంి గ్ ఎంజ�మ్
ై
అయినందున, ఈ రోజు వరకు ఏ
Grey coating: the envelope, composed mainly of lipids,
దానిలో ఒక చిన్న రంధ్రం చేసి
ఔషధం గానీ లేదా వ్యాక్సిన్ గానీ
which can be destroyed with alcohol or soap[1]
వ�రై స్ను హో స్ట్లోకి ప్రవశే ించేలా
కనుగొనబడలేదు. దాని కోసం
Yellow deposits: envelope proteins (E)[1]
రిసప
ె ్ట ర్కు జత అయిన స్పైక్
తమ తమ శాస్త్రవత
ే ్త ల బృందాలతో
ప్ రో టీన్ను సక్రియం చేసతుంది
్ .
Orange deposits: membrane proteins (M)[1]
అన్ని దేశాలు తీవ్రంగా కృషి
వ�ైరల్ స్పైక్ ప్ రో టీన్
Courtesy - Wikipedia చేసతు ్న్నాయి. అప్పటి వరకు
దాని పరిపూరకరమ�న
ై హో స్ట్
కోవిడ్-19 మనకు సో కకుండా
సెల్
గ్రాహకానికి
జత
అయినప్పుడు
సంకమ
్ర ణ నిరోధంి చుకోవడం మన కర్తవ్యం. ఎప్పటక
ి ప్పుడు ప్రభుత్వ
ప్రా రంభమవుతుంద.ి వర
�ై స్ ఇప్పుడు హో స్ట్ సెల్ యొక్క అన్ని సంబంధత
ి మంత్రిత్వ శాఖలు జారీ చేసతు ్న్న మార్గ దర్శకాలు ఈ
ముడి పదార్థా లను తీసుకొని బహుళం కావడం ప్రా రంభిస్తుంది కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవటంలో పజ
్ర లకు సహాయపడతాయి.
మరియు చివరికి సెల్ విచ్ఛిన్నం అయి వేలకొద్దీ కొత్త వర
�ై స్లను (రిఫరన్
ె స్https://www.mohfw.gov.in/pdf/
* స�ైంటిస్ట్ ఎఫ్, భారత ప్రభుత్వ ప్రధాన వ�ైజఞా ్నిక సలహాదారు కార్యాలయం
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కరోనాకు చెందిన ఇష్టా లు మరియు అయిష్టా లు దిగువ ఇవ్వబడ్డా యి:-

కరోనాకి ఇష్టమ�ైనవి

కరోనాకి ఇష్టం కానివి

(కోవిడ్-19 వ్యాప్తి కారకాలు)

(కోవిడ్-19 వ్యాప్తి నియంత్రణ కారకాలు)

కరచాలనం, తరచుగా ముఖం, నోరు, కళ్ళు మరియు
ముక్కు ముట్టుకోవటం, అపరిశుభ్రమ�ైన ధూళి,
అపరిశుభ్రమ�ైన ఆహారం, సమూహాలు/ సాంఘికీకరణ,
ముఖానికి మాస్క్ లేదా ఫేస్ షీల్డ్ ధరించకపో వటం,
దగ్గు , జలుబు కలిగించే ఏజెంట్
లు , జీవనశ�ైలి/ అలవాట్
లు ,
ఉమ్మి వేయటం, వ్యాయామం చేయకపో వటం.

PreventivemeasuresDOPT.pdf.). మన నుండి కరోనాను
దూరంగా తరిమయ
ే టం ఎలాగో అర్థం చేసుకోవటం చాలా ముఖ్యం.
ముఖ్యమ�ైన కారకాలు - మన రక్షకులు

స్వీయ మరియు సమాజ ప్రయోజనం కోసం ఈ క్రింద
పేర్కొన్నవి ఖచ్చితంగా పాటించవలసి ఉంది. మనమందరం మన
కళ్ళు, ముక్కు మరియు నోటని
ి తాకకుండా ఉండాలి, అలాగే
ఎవరితోనూ సన్నిహితంగా ఉండరాదు, ఎవర�న
ై ా దగ్గు మరియు
జ్వరాన్ని కలిగి ఉంటే బహిరంగంగా ఎప్పుడూ ఉమ్మివేయకూడదు.

పరిశుభ్రత అనేది కరోనాప�ై పో రాడే మొదటి ఆయుధం.
శానిట�ైజర్, సబ్బుతో పదేపదే చేతులు కడుక్కోవడం
ప్రభావవంతంగా ఉన్నట్
లు కనుగొనబడింది.

మాస్క్ - మాస్క్ అనేది సమీపంలో ఉన్నవారి నుండి
వెలువడే తుంపరల నుండి ప్రజలను రక్షిసతుంది
్ మరియు వారి నుండి
వెలువడే తుంపరలను తగ్గిసతూ ్, ఇతరులకు అంటువ్యాధి సో కటం
నుండి రక్స
షి తుంద
్ .ి మాస్క్ను ఏద�న
ై ా ఉపయోగించిన కాటన్ వస్త్రంతో
ఇంట్లో తయారు చేయవచ్చు లేదా మార్కెట్ నుండి కొనుగోలు
చేయవచ్చు. మాస్క్లు తయారు చేయడానికి ప్న్సి
రి పల్ సం�ై టఫ
ి క్ి
అడ్వైజర్ కార్యాలయం సలహాలను భారతీయ భాషలలో విడుదల
చేసింది. (లింక్-www.psa.gov.in (ref-1www.psa.gov.in).

ఆరోగ్యసేతు - ఇది కోవిడ్-19కి వ్యతిరేకంగా మనం
చేసతు ్న్న సమిష్టి పో రాటంలో భారత ప్రజలకు అవసరమ�న
ై ఆరోగ్య
సేవలను అనుసంధానించడానికి భారత ప్రభుత్వం అభివృద్ధి
చేసన
ి ఒక మొబల్
�ై అప్లికష
ే న్. ఈ యాప్ వినియోగదారులను
వేగంగా చేరుకుంటోంది మరియు కోవిడ్-19ని అదుపు చేయటానికి
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

నమస్తే, పరిశుభ్రత, మాస్క్లు మరియు చేతి తొడుగులు
ధరించటం, వేడి నీటితో ఆయుర్వేద కాఢా, పసుపు
పాలు, మిరియాలు/ అల్లం, ఇంటిలో వండిన ఆహారం,
యోగా ప్రా ణాయామం, ఆరోగ్యకరమ�ైన జీవన శ�ైలి,
ఆవిరిపట్ట టం.
సంబంధించిన ప్రమాదావకాశాలు, ఉత్త మ అభ్యాసాలు మరియు
సంబంధిత సలహాల గురించి తెలియజేసతోం
్ ది. ఇది భారత
ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా కోవిడ్-19 నిర్వహణలో ఆరోగ్య శాఖ
యొక్క కార్యక్రమాలను వృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

సూచించిన రక్షణ పద్ధ తులు - సబ్బు మరియు నీటితో
తరచుగా చేతులు కడుక్కోవాలని లేదా చేతులు శుభ్రంగా
కనిపించినప్పటికి వాటిని శుభ్రం చేసుకోవటానికి ఆల్కహాల్
ఆధారిత శానిట�జ
ై ర్ను వాడాలని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ
సూచించింది. తుమ్మేటప్పుడు మరియు దగ్గేటప్పుడు చేతి గుడ్డ
/ టిష్యూను ముక్కుకు మరియు నోటక
ి ి అడ్డంగా పెటటు ్కోండి.
వాడిన టిష్యూలను ఉపయోగానంతరం వెంటనే మూసిఉండే చెత్త
డబ్బాలలో పడేయండి మీకు అస్వస్థ తగా అనిపిస్తే డాక్టరును
సంప్రదంి చండి (జ్వరం, శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది మరియు
దగ్గు రావటం) వ�ద
ై ్యుని సంప్రదంి చటానికి వెళ్ళేటప్పుడు మీ నోరు
మరియు ముక్కుకు అడ్డంగా గుడ్డ ను/మాస్కును ధరించండి.

సామాజిక నిబంధనలు - మార్కెట్ ప్రదశ
ే ాలు, మందుల
దుకాణాలు, ఆసుపత్రు లు మొదల�న
ై వాటి వద్ద కనీసం 1 మీటర్
దూరంను పాటించండి. మాస్క్ను ధరించండి, మీ ముఖాన్ని ఫేస్
షీల్డ్ తో కవర్ చేసుకోండి, తరచుగా శానిట�జ్
ై
చేసుకోండి.
సాధ్యమ�న
ై ంత వరకూ దేనిన�న
ై ా ముట్టుకోవటాన్ని నిరోధించండి.
కిరాణా / వ�ద
ై ్య సామాగ్రి కొనడానికి మార్కెట్కి చేసే సందర్శనలు
తక్కువగా ఉండేటటు ్ చూడండి మరియు పలకరింపుగా
కరచాలనాలు చేయటం మరియు కౌగలించుకోవటం వంటవి
ి
నిరోధించండి. ఇంటి వద్ద అనవసరమ�న
ై సామాజిక సమావేశాలలో
పాల్గొనడం మానుకోండి. ఇంటికి వచ్చే సందర్శకులను పరిమితం
చేయండి మరియు వేరొకరి ఇంటికి సందర్శనను నియంత్రించండి.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి - వ్యాధికారకంతో పో రాడటంలో
రోగనిరోధక శక్తి ముఖ్యమ�న
ై పాత్ర పో షిసతుంది
్ , తద్వారా వ్యాధిని
నియంత్రిసతుంది
్ . ముఖ్యంగా ప్రసతు ్త మహమ్మారి విషయంలో
సుగంధ ద్రవ్యాలు, పసుపు, అల్లం ఇంకా వేడనీ
ి రు త్రా గటం,
ఆవిరి పట్ట డం వంటివి సహజంగా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొ ందించి
ప్రభావవంతంగా ఉన్నట్
లు కనుగొనబడ్డా యి. ఆయుష్ మంత్రిత్వ
శాఖ ఖచ్చితమ�న
ై మార్గ దర్శకాలను సిద్ధం చేసంి ది.
లక్షణాలను గమనించిన తరువాత అనుసరించవలసిన చర్యలు
స్వల్పంగా దగ్గు లేదా తేలికపాటి జ్వరం లాంటి చిన్న లక్షణాలతో
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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బాధపడుతున్న వ్యక్తులు ఇంట్లో ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు. స్వీయనిర్భంధం, ఆహార నియమాలను అనుసరించడం మరియు
ప్రతిస్పందనలను పర్యవేక్షించడం. అయితే, పజ
్ర లు మలేరయ
ి ా లేదా
డెంగ్యూ జ్వరం ఉన్న ప్రాంతంలో నివసిసతుం
్ టే జ్వరం లక్షణాలను
విస్మరించకుండా, వద
�ై ్య సహాయం తీసుకోవటం చాలా ముఖ్యం.
కోవిడ్-19 పరీక్ష చేయించుకోవటం
రోగలక్షణ పరీక్షలు చేయడం ద్వారా వర
�ై స్ ఉనికిని
గుర్తించవచ్చు. అవసరమ�న
ై యంత్రా లు మరియు భదత
్ర ా చర్యలు
గల
ల్యాబ్లు
కరోనా
పరీక్షను
నిర్వహించడానికి
ధృవీకరించబడ్డా యి. కోవిడ్-19 కోసం పరీక్షించడం ఎల్ల ప్పుడూ
మంచిది. రోగి నుండి సేకరించే నమూనాలలో దూది చుట్టిన
పుల్ల తో ముక్కు నుండి తీసే దవ
్ర ం, ఉమ్మి మరియు ఆస్పిరట్
ే ,
ప్లూ రల్ ద్రవం కావచ్చు, ఇవి ఆరోగ్య కార్యకర్తలు జాగత
్ర ్త గా
సేకరించి శుభ్రమన
�ై సథి తి
్ లో నిల్వ చేస్తా రు. కోవిడ్-19 కోసం చేసే
పరీక్షల్లో ఎక్కువ భాగం పాలిమర�జిం
ై గ్ చన్
�ై రియాక్షన్ (పిసఆ
ి ర్)
లేదా సెరోలాజిక్ పరీక్షలు ఉండవచ్చు. ఆర్.ట.ి పి.సి.ఆర్. (రివర్స్
ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ పాలిమర
ె క్
ి చెయిన్ రియాక్షన్) పరీక్షా పద్ధతి అనేది
కోవిడ్ -19 కోసం మంచి ప్రా మాణిక పరీక్షగా నిరూపించబడింద.ి
కోవిడ్-19లో భారతదేశ ప్రయత్నాలు

డయాగ్నొస్టిక్ టెస్ట్ కిట్ - వివిధ సంస్థ లు, ఆవిష్కర్త లు
మరియు అంకుర సంస్థ లకు చెందిన భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు
కోవిడ్-19 కోసం రోగనిర్ధా రణ పరీక్షలను విజయవంతంగా
అభివృద్ధి చేశారు. అధికారులు ఆమోదించిన ఈ పరీక్షలను
భారతదేశంలో ఉపయోగిసతు ్న్నారు. ఇవి దేశంలో వృద్ధి
చేయబడినవి, వేగవంతమ�ైనవి, సరసమ�ైనవి మరియు
పో ల్చదగినవి మరియు ప్రదర్శించడానికి సులభమ�ైనవి.

కరోనా వ్యాక్సిన్ - ఎన్ఐటిఐ ఆయోగ్ హెల్త్ సభ్యుడు
డాక్టర్ వినోద్ పాల్ను సహ-అధ్యక్షులుగా టాస్క్ ఫో ర్స్ ను
మరియు భారత ప్రభుత్వ ప్రధాన శాస్త్రీయ సలహాదారు
ప్రొ ఫెసర్ కె విజయ్ రాఘవన్లతో పిఎమ్ఓ వ్యాక్సీన్ టాస్క్
ఫో ర్స్ ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ టాస్క్ ఫో ర్స్ కోవిడ్-19 కొరకు
వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధికి మార్గ నిర్దేశం చేసతుంది
్ .
రెమ్డెసివిర్ ఔషధం - కోవిడ్-19ప�ై ప్రభావవంతంగా పని
చేసతు ్న్నట్
లు కనుగొనబడింది మరియు భారతదేశంలో దీనిని
ఇప్పుడు అనేక భారతీయ కంపెనీలు తయారు చేసతు ్న్నాయి.
ఔషధ ప్రయోగాలు - కోవిడ్-19కు వ్యతిరేకంగా నాలుగు
ఆయుష్ సూత్రీకరణలను ధృవీకరించడానికి ఆయుష్
మంత్రిత్వ శాఖ మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ స�ైంటిఫిక్ అండ్
ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ (సిఎస్ఐఆర్) కలిసి పనిచేసతు ్న్నాయి.
ఇతర ఔషధాల వ�ైద్య ప్రయోగాలను కూడా నిర్వహిసతు ్న్నారు.

ఆవిష్కరణలు - పస
్ర తు ్త సంక్షోభంప�ై భారతదేశంలో
వ్యాపారాలు ఆటుపో ట్ల కు తట్టుకునేలా చూసుకోవడంలో
చురుకుగా ఉండటమే కాకుండా, పధ
్ర ానమంత్రి సన్
�ై స్ టక
ె ్నాలజీ
అండ్ ఇన్నోవేషన్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్కు చెందన
ి
తొమ్మిది
మిషన్ల లో ఒకట�న
ై
ఇన్వెస్ట్ ఇండియా, న్యూ ఇండియా
ఇన్నోవేషన్స్ (ఏజిఎన్ఐఐ) యొక్క వృద్ధిని వేగవంతం చేయడం
పిఎమ్-ఎస్టఐ
ి ఏసి), కోవిడ్-19కు వ్యతిరక
ే ంగా పరిష్కారాలప�ై
పనిచేసంే దుకు భారతదేశం అంతటా వినూత్నమ�న
ై అంకుర
సంస్థలను కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంద,ి వాటని
ి నిధులకు,
సాంకేతిక ధ్రువీకరణ, ఆన్-గ్రౌండ్ విస్తరణ అవకాశాలకు
చురుకుగా అనుసంధానం కావడంలో సహాయపడుతుంది.
మానసిక ఆరోగ్యం – ఈ మహమ్మారి అన్ని వయసుల
వారికీ మానసిక ఒత్తి డిని కలిగిసతుంది
్ . కొత్త నియమాలకు
అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ, సామాజిక దూరం పాటించటం,
లాక్ డౌన్, ఇంట్లో ఎక్కువసేపు ఉండడం, దినచర్యకు భంగం
కలగడం మొదల�ైన పరిసథి ్తులను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు
చాలా
ఆందో ళన,
వ్యాకులతలకు
గురౌతున్నట్
లు
గమనించబడ్డా యి. వీటిని పరిష్కరించటానికి, నాణ్యమ�ైన
జీవనాన్ని పునరుద్ధ రించి ప్రసతు ్త పరిసథి ్తులలో మానసిక
ఆరోగ్యాన్ని పెంపొ ందించేందుకు మంత్రిత్వ శాఖలు /
విభాగాలు / సంఘాలు కృషి చేసతు ్న్నాయి. కౌన్సెలింగ్
సేవలను వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు అందిసతు ్న్నాయి. వీటిలో
విద్యా మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన మనోదర్పన్, సామాజిక
న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి కిరణ్, పిఎస్ఎ కార్యాలయం
నుండి మార్గ దర్శకాలు, ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ - హెల్ప్ ల�ైన్
నెంబరు, ఆయుష్ మొదల�ైనవి ఉన్నాయి.

ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవటానికి ప్రయత్నాలు - వ్యక్తులతో
కలిసి వ్యాధిని నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వ విభాగాలు చేసతు ్న్న
ప్రయత్నాలను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా ప్రశంసించింది.
ప్రచారాలు, వెబినార్స్, హెల్ప్ ల�న
ై లు ్, సో షల్ మీడియా, వీడియోలు,
ఫేస్ బుక్ మొదల�న
ై వాటి ద్వారా ప్రజలను చేరుకోవడానికి
చురుకుగా కృషి చేసతు ్న్నారు. ఈ ప్రయత్నాలు సమగ్రమన
�ై వి
మరియు శారీరక సంక్షేమానికి మాత్రమే కాకుండా మానసిక
ఆరోగ్యాన్ని పునరుద్ధ రంి చడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.

ఈ మహమ్మారి ప్రబలిన కాలం ఒక కష్ట మ�ైన దశ
అయినప్పటికీ,
మనమందరం
చాలా
విషయాలు
నేర్చుకున్నాము మరియు పరిసథి ్తిని ఎదుర్కోవటానికి
ప్రయత్నిస్తున్నాము. చివరికి మనం ఖచ్చితంగా ఒక రోజు ఈ
పరిసథి తి
్ ని అధిగమిస్తా మనే నమ్మకంతో ఉండాలి.

కృతజ్ఞ తలు - ప్రిన్సిపల్ స�ైంటిఫిక్ అడ్వైజర్- ప్రొ ఫెసర్ కె
విజయ రాఘవన్ మరియు స�ైంటిఫిక్ సెక్రటరీ డాక్టర్ అరవింద
మిత్రా ప్ రో త్సాహాన్ని మరియు విలువ�ైన సూచనలను
అందించినందుకు కృతజ్ఞ తలు.

“వ్యాధుల విషయంలో - సహాయం చేయడం లేదా కనీసం హాని చేయకుండా ఉండటం - అనే రెండు
విషయాలను అలవాటు చేసుకోండి.”

- హిప్పో క్రేట్స్, ఔషధ పితాముడు

8

సెపట ెం్ బర్ 2020

కరోనా వారియర్స్ పాత్రలో మన గ్రా మాలు, పంచాయతీలు
మరియు ర�ైతులు

- నరేంద్ర సింగ్ తోమర్*

“భారీ జనాభా ఉన్న మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశానికి, కరోనా వ�ైరస్ యొక్క పెరుగుతున్న సవాలు
సాధారణ పరిసథి ్తి కాదు. అటువంటి సమయంలో, కేవలం ఒక మంత్రం మాత్రమే పనిచేసతుంది
్ - ‘మనం ఆరోగ్యంగా
ఉన్నప్పుడు ప్రపంచం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది’, ” - నరేంద్ర మోడి, భారత ప్రధాన మంత్రి

ప్ర

పంచవ్యాప్తంగా ప్రబలిన కోవిడ్-19
మహమ్మారి యావత్ ప్రపంచం
ముందు కొత్త సవాళ్ల ను మరియు
సమస్యలను
సృష్టించింది.
కరోనా
సంక్షోభం మన ఆరోగ్య వ్యవస్థ ముందు
పెద్ద సంక్షోభాన్ని సృష్టించడమే కాకుండా,
ప్రపంచవ్యాప్తంగా
సామాజిక-ఆర్థిక
స్థా యిలో అనేక పెను మార్పులకు
దారితీసింది. పప
్ర ంచ ఆర్థిక మాంద్యం
యొక్క క్లిష్ట దశను అనుభవించడానికి
మనమంతా
సిద్ధంగా
ఉన్నాం.
పప
్ర ంచంలోని గొప్ప శక్తులు నేడు
కోవిడ్-19ప�ై పో రాడుతున్నాయి, వాటిలో చాలా దేశాలు
తమ పయ
్ర త్నాలలో విఫలమ�ైనట్
లు కనబడుతోంది కాగా
అనేక దేశాలలో కరోనా వ�ైరస్ వ్యాప్తిని కట్ట డి చేయడానికి
అనుసరించిన వ్యూహాలు తప్పు అని నిరూపించబడ్డా యి.
ఈ సంక్షోభ సమయంలో, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి
నాయకత్వంలో మన దేశం ఐకమత్యంతో ఈ మహమ్మారిని
దృఢంగా ఎదుర్కొంది. ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలతో పోల్చితే,
భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణలో ఉంది
మరియు చికిత్స తర్వాత నయం అవుతున్న రోగుల సంఖ్య
కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది. మన దేశం సమగ్ర వ్యూహంతో,
తగినంత సంఖ్యలో వ�ైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడం, సకాలంలో
ఆరోగ్య సంరక్షణ మరియు పెద్ద నగరాల్లో స్థా నికంగా మెరుగ�ైన
భదత
్ర ా చర్యలను అనుసరించడం, దృఢ నిశ్చయంతో
మరియు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ మహమ్మారిని
ఎదుర్కోగలదు.

కరోనా కాలంలో లాక్డౌన్ సమయంలో వ్యాపార
మూసివేత కారణంగా లక్షలాది మంది వలస కార్మికులు
తమ గ్రామాలకు తిరిగి రావడం గురించి మాకు రెండు
వ�ైపుల ఆందో ళన ఉంది. ముందుగా, ఈ కార్మికులకు
ఉద్యో గాలు కల్పించాలనే ఆందో ళన ఉంది మరియు రెండవది
కరోనా వ�ైరస్ వ్యాప్తి గ్రామాలను చుట్టుముట్ట కుండా
చూసుకోవటం. గౌరవ పధ
్ర ానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి
మార్గ దర్శకత్వంలో ఈ రెండు రంగాల్లో నూ మనం
అద్భుతమ�ైన విజయాన్ని సాధించామని చెప్పడానికి చాలా
సంతోషంగా ఉంది.

ఈ కోవిడ్-19 కాలాన్ని సంక్షోభ పరిస్ధితిని సదవకాశంగా
మార్చగల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీగారి ప్రత్యేక సామర్థ్యానికి
చక్కటి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఈ క్లిష్ట పరిసథి ్తిలో, స్వయం
సమృద్ధిని సాధించడానికి ఆయన మనకు ప్రా థమిక
మంత్రాన్ని ఉపదేశించారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్
(స్వయం సమృద్ధ భారత్ మిషన్) కింద 20 లక్షల కోట్ల
రూపాయల కేటాయింపు జరిగింది. ఈ ప్యాకేజీ మన ఆర్థిక

దేశంలో కోవిడ్-19 యొక్క తీవ్రమ�ైన ప్రభావాన్ని
చూస్తే, పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లు మరియు రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాల
సహకారంతో పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ లాక్డౌన్
ప్రా రంభమ�ైన నాటి నుండే సమర్థవంతమ�ైన చర్యలను
ప్రా రంభించింది. ఒక వ�ైపు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ మహమ్మారి
గురించి ప్రజల్లో అవగాహనా కార్యక్రమాలు ప్రా రంభించగా,
మరోవ�ైపు గ్రామ ఆరోగ్య, పరిశుభ్రత సమాజాలను క్రియాశీలకం

వ్యవస్థ ను
తిరిగి
తీసుకురావడమే కాకుండా
లోకల్' (స్థా నికుల కోసం
సంకల్పం ద్వారా నూతన
పునాది వేసింది.

పట్టాలప�ైకి
'వోకల్ ఫర్
గళం) అనే
ప్రచారానికి

మన
దేశంలో
కరోనాకు
పో రాటంలో,
వ్యతిరేకంగా
జరిగిన
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 2.5
లక్షల గ్రామ పంచాయతీలు, వాటికి
ఎన్నిక�ైన ప్రజా ప్రతినిధులు, పంచాయతీ
ఉద్యో గులు, గ్రామ కార్మికులు మరియు
63.8 లక్షల స్వయం సహాయక
బృందాల ద్వారా దీన్దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన జాతీయ జీవనోపాధి మిషన్తో అనుసంధానించబడిన 7.02
కోట్ల మంది మహిళలు తమ అపూర్వమ�ైన సహకారాన్ని
అందజేశారు.

* కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రా మీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయం & ర�ైతు సంక్షేమం మరియు ఆహార తయారీ పరిశమ
్ర ల శాఖా మంత్రి, భారత ప్రభుత్వం.)

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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చేయడం ద్వారా వ�ైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించడానికి చర్యలు
తీసుకున్నారు. గ్రామస్తుల మొబ�ైల్ ఫో న్లలో “ఆరోగ్య సేతు
యాప్”ను పొ ందడంలో పంచాయతీలు కీలకమ�ైన మరియు
ప్రముఖమ�ైన పాత్ర పో షించాయి.
లాక్డౌన్ సమయంలోనే, 2020 ఏప్రిల్ 24న
ై రీతిలో
పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవాన్ని కూడా ఒక ప్రత్యేకమ�న
పాటించారు. మన గౌరవ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడి గారి
వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా, జాతీయ పంచాయతీ రాజ్
దినోత్సవం కోవిడ్-19కు వ్యతిరేకంగా మనం చేసతు ్న్న సమ�ైక్య
పో రాటానికి అంకితం చేయబడింది. ఈ కార్యక్రమంలో,
ఎన్నుకోబడిన సర్పంచ్లు / ప్రధాన్లతో ప్రధాన మంత్రి
వర్చువల్
(ప్రత్యక్ష)
సంభాషణలో,
కోవిడ్-19ను
ఎదుర్కోవటానికి వివిధ చర్యలను చర్చించారు మరియు మన
దేశ
ప్రజలందరికీ
ఈ
మహమ్మారికి
వ్యతిరేకంగా
మార్గ దర్శకాలను ఇచ్చారు.
నేపాల్ సరిహద్
దు ను ఆనుకొని ఉన్న గ్రామాల్లో
అవగాహనా కార్యక్రమాలను అమలు చేయడానికి
గ్రామసభలు నిర్వహించడానికి పంచాయతీ రాజ్
మంత్రిత్వ శాఖ సంబంధిత రాష్ట్రా లకు మార్గ దర్శకాలు
జారీ చేసింది. ప్రజలలో కోవిడ్-19 గురించి అవగాహన
కల్పించడానికి మంత్రిత్వ శాఖ కొన్ని సమయాల్లో
ఉపయోగకరమ�ైన సలహా ఇచ్చింది. పంచాయతీలు,
గ్రామ ఆరోగ్యం మరియు పరిశుభ్రతా సంఘాల
ఎన్నుకోబడిన ప్రతినిధులకు పెద్ద సంఖ్యలో ఎస్ఎంఎస్లు
పంపబడ్డా యి ఇంకా మంత్రిత్వ శాఖ వెబ్స�ైట్లో వివిధ
దృశ్య-శవ
్ర ణ మెటీరియల్ పో స్ట్ చేయబడింది. ఇన్ఫర్మేషన్
టెక్నాలజీ మీడియా ద్వారా కరోనా వ�ైరస్ వ్యాప్తిని కట్టడి
చేయటంలో పంచాయతీ రాజ్ చాలా చురుక�ైన పాత్ర
పో షించింది.
కోవిడ్-19 సంక్రమణ సమయంలో ఇతర ప్రదేశాల
నుండి తిరిగి వచ్చే వలస కార్మికుల కోసం గ్రామాల బయటి
ప్రాంతాలలో నిర్బంధ కేంద్రా లను నిర్మించి, నిర్వహించడం
ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా పంచాయతీలు ఒక ఉదాహరణగా
నిలిచాయి. గ్రామాల్లో ని పాఠశాలలను ఐసో లేషన్ వార్డు లుగా
మార్చారు మరియు కమ్యూనిటీ హాళ్ల లో సాముదాయిక
వంటశాలలను ఏర్పాటు చేశారు. పారిశుధ్యం, ఫాగింగ్,
మాస్క్లు మరియు శానిట�ైజర్ల ప�ై 14వ ఆర్థిక సంఘం మంజూరు
చేసిన మొత్తాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వడం
ద్వారా ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమ�ైన నిర్ణ యం తీసుకుంది. దీని
ఫలితంగా, గ్రామ పంచాయతీలు కరోనా వ్యాప్తికి వ్యతిరేకంగా
పో రాటాన్ని విజయవంతంగా చేపట్ట వచ్చు. ఈ పో రాటంలో
విలువ�ైన సహకారాన్ని అందించడంలో ఆ పంచాయతీలు
వహించిన పాత్రను ప్రశంసించాలి.
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కోవిడ్-19 నుండి సురక్షితంగా ఉండటానికి వివిధ
ముందు జాగ్రత్త చర్యల గురించి సందేశాలను ప్రజలకు
పంపడంలో అనేక పంచాయతీలు మరియు వాటి ఎన్నిక�ైన
ప్రతినిధులు వాట్సాప్ వంటి సో షల్ మీడియా వేదికలను బాగా
ఉపయోగించుకున్నాయి. చాలా చోట్ల, ప్రభుత్వేతర సంస్థ లు
మరియు సామాజిక సంస్థ ల సహకారంలో పంచాయతీలు
శానిట�ైజర్లు , ఫేస్ మాస్క్లు, అవసరమ�ైన మందులు, ఆహార
పొ ట్లాలను వ్యాధి బారిన పడే ప్రమాదం గల మరియు
ఇతరులకు వ�ైరస్ వ్యాప్తి చేసే ప్రమాద కారకుల�ై ఆందో ళన
కలిగించగల వర్గా లకు పంపిణీ చేశారు.
2020 మే 31న “మన్ కి బాత్” కార్యక్రమం ద్వారా
దేశాన్ని ఉద్దేశించి పస
్ర ంగించిన గౌరవనీయ పధ
్ర ాన మంత్రి శ్రీ
నరేంద్ర మోడీ లాక్డౌన్ సమయంలో తమ గ్రామాలకు తిరిగి
వచ్చిన లక్షలాది మంది వలస కార్మికుల ముందు
ఉండబో యే ఉపాధి సంక్షోభంప�ై తీవ్ర ఆందో ళన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ వలస కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించడానికి, పధ
్ర ాన మంత్రి
గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ (పేదల సంక్షేమ ఉపాధి
కార్యక్రమం)ను పక
్ర టించారు, ఇది ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా
కోట్లాది మంది వలస కార్మికులకు పధ
్ర ాన జీవిత సహాయంగా
మారింది. వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల సమన్వయంతో అమలు
చేసతు ్న్న పేదల సంక్షేమ కార్యక్రమం కింద 25 రకాల ప్రా జెకటు్ల
ద్వారా వలస కార్మికులకు 125 రోజుల పాటు ఉపాధి
కల్పించడానికి ఏర్పాట్
లు చేశారు. వలస కార్మికులు పెద్ద
సంఖ్యలో వాపసు వచ్చిన ఉత్తరపద
్ర ేశ్, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్,
జార్ఖండ్, ఒడిశా, రాజస్థా న్ అనే ఆరు రాష్ట్రా లలోని 116
జిల్లా లలో ఈ కార్యక్రమం అమలు చేయబడుతోంది. ఈ
కార్యక్రమం కింద ఉపాధి కల్పించడానికి రూ.50 వేల కోట్
లు
కేటాయించామని, అందులో సుమారు రూ.40,000 కోట్
లు
వినియోగించినట్
లు తెలియజేయడానికి నాకు సంతోషంగా
ఉంది. ఈ కార్యక్రమం కింద ఇప్పటివరకు 45.83 కోట్ల కూలి
దినాల (మ్యాన్డేస్)కు ప�ైగా ఉపాధి కల్పించారు. ఈ
పచ
్ర ారంలో మా ప్రా ధాన్యత ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు
శాశ్వత మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడమే. ఈ
కార్యక్రమంలో ఇప్పటివరకు 1347 గ్రామ పంచాయతీ
భవనాలు, 23010 సముదాయ మరుగుదొ డ్లు , ప్రధాన
మంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్ యోజన కింద 481219 ఇళ్ళు
నిర్మించబడ్డా యి మరియు ఉద్యానవనాలు, అంగన్వాడీ
కేంద్రా లు, తోటల పెంపకం వంటి అనేక ముఖ్యమ�ైన పనులు
కూడా చేపట్ట బడుతున్నాయి.
గ్రామీణాభివృద్ధి
మంత్రిత్వ
శాఖకు
చెందిన
ఎమ్ఎన్ఆర్ఇజిఎ యోజన కోవిడ్-19 సంక్షోభ సమయంలో
గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉపాధికి ఒక పెద్ద వనరు అయింది.
2020-21 సంవత్సరానికి రూ.61,500 కోట్ల బడ్జెట్
కేటాయింపులో ప్రధానమంత్రి అపూర్వమ�ైన స్థా యిలో

రూ.50 వేల కోట్
లు పెంచారు. ఆ విధంగా, ఈ సంవత్సరంలో
మొత్తం ఎమ్ఎన్ఆర్ఇజిఏ కేటాయింపు రూ.1,11,500 కోట్
లు
అయింది. ఇది మాత్రమే కాదు, ఇప్పటికే రాష్ట్రా లకు సుమారు
75,000 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేశారు. దేశంలో
ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ కింద ఇప్పటికే 11 కోట్ల ఉద్యో గావకాశాలు
వచ్చాయి మరియు మొత్తం 323 కోట్ల కూలి దినాల పనిని
కల్పించటమే లక్ష్యంగా పెటటు ్కోగా ఇప్పటికే 262 కోట్ల
కూలిదినాల పని సృష్టించబడింది. ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ కింద
రోజువారీ వేతనాలు సగటున రోజుకు రూ.20 పెంచబడ్డా యి,
దీని ఫలితంగా గత సంవత్సరంలో వేతనాలతో పో లిస్తే 11%
పెరుగుదల ఉంది.
2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
అభివృద్ధి పనుల కోసం యాధృచ్ఛికంగా గ్రామీణాభివృద్ధి
మంత్రిత్వ శాఖ 2 లక్షల 5 వందల కోట్ల రూపాయలకు ప�ైగా
ఖర్చు చేయనుండడం దేశంలోని గ్రామాలకు సంతోషకరమ�ైన
విషయం. రాష్ట్రా లకు ఇప్పటికే 1 లక్ష 11 వేల కోట్ల రూపాయలను
విడుదల చేశారు.
కరోనా సంక్షోభం యొక్క ప్రతికూల ప్రభావాల నుండి
అణగారిన వర్గా లను రక్షించాలనే ఉద్దేశ్యంతో, సమాజంలోని
బలహీన వర్గా ల కోసం తన హృదయంలో అపరిమితమ�ైన
భావోద్వేగాలు ఉన్నాయని నిరూపించడానికి ప్రధాన మంత్రి
వెంటనే ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ యోజనను ప్రకటించారు.
పిఎం గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన కింద ఒక ప్యాకేజీలో నెలకు
రూ.500 చొప్పున మూడు నెలల పాటు 20.65 కోట్ల మంది
మహిళల జన ధన్ ఖాతాలకు బదిలీ చేయబడింది. మొత్తం
రూ.31,000 కోట్
లు అవసరమ�ైన వారికి అందుబాటులో
ఉంచారు. కోవిడ్ కాలంలో, 2.82 కోట్ల మంది వృద్ధులు,
వితంతువులు మరియు వికలాంగులకు (దివ్యాంగులకు)
రూ.500 చొప్పున రెండు వాయిదాలు రూ.1000 కోట్ల
సహాయం అందించబడింది. ఈ హెడ్ క్రింద రూ. 2815 కోట్ల
మొత్తం విడుదల చేయటం జరిగింది.
దేశవ్యాప్తంగా 63.8 లక్షల స్వయం సహాయక
బృందాల ద్వారా మొత్తం 7.02 కోట్ల మంది మహిళలు
దీన్దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన - జాతీయ గ్రామీణ
జీవనోపాధి మిషన్తో అనుసంధానించబడ్డా రు. కోవిడ్ - 19కు
వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పో రాటంలో ఈ మహిళలు
అపూర్వమ�ైన కృషి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిమగ్నమ�ైన
మహిళలు ఇప్పటివరకు సుమారు 17 కోట్ల మాస్క్లు, 5.13
లక్షల లీటర్ల శానిట�ైజర్లు మరియు దాదాపు 1 లక్ష లీటర్ల
లిక్విడ్ హ్యాండ్వాష్ను తయారు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో
నిమగ్నమ�ైన సో దరీమణులు సుమారు 1.22 లక్షల
సాముదాయిక వంటశాలలను నిర్వహించారు మరియు కోవిడ్
లాక్డౌన్ కాలంలో సుమారు 9 కోట్ల మందికి ఆహారాన్ని

అందించారు. మహిళల స్వయం సహాయక బృందాలకు వడ్డీ
లేని రుణ పరిమితిని రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షలకు
పెంచారు. ఈ మొత్తం మహిళా సాధికారతకు ఆధారం
అవుతుంది.
కరోనా సంక్షోభం మరియు లాక్డౌన్ ఆంక్షలు కూడా
పేదలకు ఇళ్ళను అందించాలనే కలను విచ్ఛిన్నం చేయలేవని
తెలియజేయడం నాకు సంతృప్తిని ఇస్తుంది. కోవిడ్ సమయంలో
ప్రధానమంత్రి అవాస్ యోజన కింద గ్రామీణ పరిధిలో 17
లక్షలకు ప�ైగా ఇళ్ళు నిర్మించబడ్డా యి. ఈ గృహాల నిర్మాణం
పూర్త యిన వేగం ఒక రికార్డు . సాధారణంగా, ఒక ఇంటిని
నిర్మించటానికి సగటున 125 రోజులు పడుతుంది, కాని పిఎం
అవాస్ యోజన కింద కరోనా కాలంలో ఒక ఇంటిని
నిర్మించటానికి 45 నుండి 60 రోజులు పట్టింది.
వాస్తవానికి, ఈ పయ
్ర త్నం వెనుక ఆ వలస
కార్మికుల కృషి ఉంది, వారు తమ గ్రామాలకు తిరిగి వచ్చి
ఈ మిషన్లో హృదయపూర్వకంగా చేరారు. మన
పధ
్ర ానమంత్రి గారి నాయకత్వంలో 2022 నాటికి ప్రతి పేద
కుటుంబానికి ఒక పక్కా ఇల్లు కల్పిస్తా మని ఒక నిర్ణ యం
తీసుకున్నారు. ఈ తీర్మానాన్ని నెరవేర్చడానికి 2 కోట్ల 95
లక్షల హౌసింగ్ యూనిట్ల ను నిర్మించాలని లక్ష్యంగా
పెటటు ్కున్నారు. వీటిలో ఇప్పటికే 2 కోట్ల 27 లక్షల ఇళ్ల ను
ఇప్పటికే రాష్ట్రా లకు కేటాయించారు. కాగా, 1 కోటి 20 లక్షల
ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తవడం సంతోషకరమ�ైన విషయం. ఈ
పథకం కింద, ఇప్పటివరకు రూ.1,68,716 కోట్
లు రాష్ట్రా లకు
అందించారు.
కోవిడ్-19 సంక్షోభ సమయం మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ప�ై
ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది, అయితే దేశం యొక్క స్
థూ ల
జాతీయోత్పత్తి లో ప్రధాన సహకారం అందించిన ఏక�ైక రంగం
వ్యవసాయం. ప్రసతు ్త ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రమ
ై ాసికంలో
స్
థూ ల విలువ ఆధారిత వ్యవసాయం జివిఎలో 3.4 శాతం
పెరుగుదల నమోద�ైంది. కరోనా సంక్షోభం ఉన్నప్పటికీ, మన
ర�ైతులు నిజమ�ైన కృషి చేసి, అసాధారణ రీతిలో రబీ పంటను
తీసుకున్నారు మరియు రికార్డు స్థా యిలో ఖరీఫ్ విత్త డం
ద్వారా ఆహార ధాన్యం నిల్వ తగినంతగా ఉండేలా చూశారు.
మన ర�ైతులు చేసిన కృషికి సానుకూల ఫలితాలను
పొ ందడంలో గౌరవనీయ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి
మార్గ దర్శకత్వంలో వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ, వ్యవసాయ
శాస్త్రవేత్తలు మరియు అధికారులు మరియు రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలు
చాలా ముఖ్యమ�ైన పాత్ర పో షించారు. లాక్డౌన్ ప్రకటించిన
వెంటనే, వ్యవసాయ ఉత్పత్
తు ల కొనుగోలు, మండీల నిర్వహణ,
పొ లాలు మరియు వ్యవసాయ క్షేత్రా ల్లో ర�ైతుల కార్యకలాపాలు,
గృహ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖతో ఎరువుల ఉత్పత్తి పురుగుమందులు మరియు విత్త నాలు మరియు ప్యాకేజింగ్
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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యూనిట్ల కు డిస్కౌంట్ మంజూరు చేయడం వంటివి వ్యవసాయ
మంత్రిత్వ శాఖ చేపట్టింది తద్వారా వ్యవసాయ రంగంలో అన్ని
కార్యకలాపాలు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా కొనసాగాయి.
ర�ైతుల ప్రయోజనానికి సంబంధించిన అన్ని ప్రతిపాదనలు
అవి ర�ైతులకు కస్ట మ్ హ�ైరింగ్ సెంటర్ ద్వారా వ్యవసాయ
యంత్రా లను అందించే విషయం కావచ్చు లేదా ఒక రాష్ట్రం
నుండి మరొక రాష్ట్రా నికి పంట హార్వెస్ట ర్లను తీసుకెళ్లడానికి
అనుమతి ఇవ్వడం వంటివి ఏ ఆలస్యం లేకుండా
చేయబడ్డా యి.
ఈ ఏడాది ఎంఎస్పి వద్ద అసాధారణ రీతిలో పంట
కొనుగోలు జరగడానికి ఎంఎస్పి వద్ద ర�ైతుల ఉత్పత్
తు లను
అవరోధం లేకుండా కొనుగోలు చేసేలా ప్రభుత్వం చేసిన
ఏర్పాట్
లు మరియు కృషికి ధన్యవాదాలు. సామాజిక దూరాన్ని
కొనసాగించడానికి పంట కొనుగోలు కేంద్రా ల సంఖ్య గత
సంవత్సరంతో పో లిస్తే రెటటిం్ పు అయ్యింది మరియు ఈ
ప్రక్రియలో ఎటువంటి అసౌకర్యాలన�ైనా నివారించడానికి
ర�ైతులకు నిర్ణీత సమయం ఇవ్వబడింది.
2019-20 సంవత్సరానికి నాల్గ వ ముందస్తు
అంచనాల ప్రకారం, ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఇప్పటివరకు
ఎన్నడూలేనంత
అత్యధికంగా
296.65
మిలియన్
టన్నులుగా అంచనా వేయబడింది. 2020-21లో ఖరీఫ్
పంటకాలంలో రికార్డు స్థా యిలో 144.52 మిలియన్ టన్నుల
ఆహార ధాన్యాలు ఉత్పత్తి అవుతాయని భావిస్తున్నారు. వీటిలో
వరి ఉత్పత్తి 102.36 మిలియన్ టన్నుల రికార్డు గా
ఉంటుందని అంచనా. 2020-21లో ఆహార ధాన్యం ఉత్పత్తి
గత ఐదేళ్లలో (2014-15 నుండి 2018-19 వరకు) సగటు
ఆహార ధాన్యం ఉత్పత్తి కంటే 9.83 మిలియన్ టన్నులు
ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా. 2020-21 సంవత్సరంలో
ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి మొత్తం లక్ష్యం 301 మిలియన్
టన్నులుగా నిర్ణ యించబడింది.
ర�ైతుల ఆదాయాన్ని నిర్ధా రించడానికి, పిఎం కిసాన్
యోజన కింద సుమారు రూ.1 లక్ష కోట్ల రూపాయలు బదిలీ
చేయబడ్డా యి. అలాగే, కరోనా సంక్షోభ సమయంలో ఏర్పాటు
చేసిన రూ.1 లక్ష కోట్ల వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల నిధి

వ్యవసాయ రంగంలో విప్ల వాత్మక పరివర్త నను తెచ్చిపెట్టడమే
కాకుండా, ప్రవ
ై ేటు పెటటు ్బడులు గ్రామాలకు చేరేలా చేయడం
ద్వారా, మన వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ భారీ వృద్ధిని
పొ ందేలా మరియు మరింత బలంగా మారేలా చేసింది.
ప్రభుత్వం 85% చిన్న మరియు మధ్యతరహా ర�ైతులు తమ
ఉత్పత్
తు లకు సరసమ�ైన ధరను పొ ందేలా మరియు అధునాతన
వ్యవసాయాన్ని అవలంబించేలా చేయాలనే లక్ష్యంతో 10,000
మంది ర�ైతు ఉత్పత్తి సంస్థ లను కూడా ఏర్పాటు చేసతోం
్ ది.
ఇటీవల, వ్యవసాయ రంగంలో సంస్కరణల కోసం చట్టంలో
చేసిన సవరణలు ఈ రంగంలో విస్తృతమ�ైన సానుకూల
మార్పులను నిర్ధా రించాయి.
కోవిడ్-19 సంక్షోభాన్ని మన గ్రామాలు మరియు
వ్యవసాయ రంగం పూర్తి ఐక్యత మరియు దృఢ నిశ్చయంతో
ఎదుర్కోవడం మాతమ
్ర ే కాకుండా, ఈ సంక్షోభ కాలాన్ని
ఒక అవకాశంగా మార్చడానికి పయ
్ర త్నాలు కూడా
చేశాయి. మన గ్రామాలు బలంగా మారినప్పుడు, దేశం
బలంగా మారుతుంది మరియు వ్యవసాయ రంగం
మరింతగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, మన దేశం
నిజమ�ైన అవగాహనతో సుసంపన్నంగా మారుతుంది
వాస్తవానికి, గౌరవనీయ పధ
్ర ానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి
నాయకత్వంలో గ్రామీణాభివృద్ధి కి పునాది వేయబడింది
మరియు మన గ్రామాలను స్వయం ఆధారితం
(ఆత్మనిర్భర్)గా చేసే దిశలో మనం వేగంగా పురోగతి
చెందుతున్నాం.
లాక్డౌన్ ముగిసి ఉండవచ్చు కాని కరోనా ఇంకా
అంతం కాలేదు. సామాజిక దూరాన్ని పాటించటం, మాస్క్
ధరించటం మరియు తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం మాత్రమే
మనలను సురక్షితంగా ఉంచగలవు. ప్రధానమంత్రి ఒక
మంత్రాన్ని ఇచ్చారు - ఔషధం వచ్చేంత వరకు, దీని పట్ల
అశ్రద్ధ వద్దు (టీకా వచ్చేవరకు సడలింపులు లేవు). కరోనాకు
వ్యతిరేకంగా సాగే మన పో రాటంలో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లు
ఈ తీర్మానాన్ని మరింత కొనసాగిసతూ ్ తమ క్రియాశీలక
మద్ద తు మరియు సహకారాన్ని అందిస్తా యని నేను
విశ్వసిసతు ్న్నాను.

పని ప్రదేశాలలో కూడా అన్ని సమయాల్లో భౌతిక దూరాన్ని పాటిద్దాం

12

సెపట ెం్ బర్ 2020

సౌజన్యం: ఎమ్ఓహెచ్ఎఫ్డబ్ల్యు, జిఓఐ

“సర�ైన సమాచారం మరియు జాగ్రత్తలతో, కరోనా నుండి సత్వరం విముక్తి పొ ందుదాం.”
సాముదాయిక స్థా యి
కార్మికుల కోసం
కోవిడ్-19 పట్ల
అవగాహనప�ై వీడియో
సౌజన్యం:
ఎమ్ఓహెచ్ఎఫ్డబ్ల్యు, జిఓఐ

డిఏవ�ై - ఎన్ఆర్ఎల్ఎమ్ ద్వారా కోవిడ్-19కు సమిష్టి స్పందన

ప్ర

- గ్రా మీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ*
“రెండు గజాల దూరం పాటించటం, మాస్క్ ధరించటం తప్పనిసరి”

తి గ్రామీణ పేద కుటుంబంలో కనీసం ఒక మహిళను,
జీవనోపాధి కల్పించే కార్యకలాపాలలో వారికి ఆరథిక
్ పరమ�న
ై
ప్ రో త్సాహం మరియు సహాయాన్ని అందంి చే స్వయం సహాయక
బృందం (ఎస్హచ్
ె జి) నెట్వర్క్క
లో ి తీసుకురావడం ద్వారా గ్రామీణ
పేదల ఆదాయ స్థా యిలు మరియు జీవన పమ
్ర ాణాలను
మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా భారత పభ
్ర ుత్వంలోని గ్రామీణాభివృద్ధి
మంత్రిత్వ శాఖ వారు పధ
్ర ాన పేదరిక నిర్మూలనా కార్యకమ
్ర ం
అయిన దీన్దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన కింద జాతీయ
గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ (డిఏవ�ై - ఎన్ఆర్ఎల్ఎమ్) అమలు
చేసతు ్న్నారు. జూల�ై 2020 నాటక
ి ,ి డిఏవ�ై - ఎన్ఆర్ఎల్ఎమ్ కింద
7.14 కోట్ల మంది మహిళా సభ్యులతో సుమారు 66 లక్షల
మహిళా స్వయం సహాయక సమూహాలు ఏర్పాటయ్యాయి.

ఈ ప్రా ణాంతక వ్యాధి మొదట ప్రా రంభమ�న
ై ప్పటి నుండి
మరియు 2020 మార్చిలో పభ
్ర ుత్వం మొదటి లాక్డౌన్
పక
్ర టించినప్పటి నుండి డిఏవ�ై - ఎన్ఆర్ఎల్ఎమ్కు చెందన
ి
గ్రామీణ పేద మహిళల స్వయం సహాయక సమూహాలు అనేక
కార్యక్రమాలు చేపట్టాయి. కుట్టుపనిలో శిక్షణ పొ ంద,ి అనుభవాన్ని
సంపాదించిన మహిళా స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులు
లాక్డౌ న్ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని మాస్క్ల ఉత్పత్తిని
ప్రా రంభించారు. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ
శాఖ (ఎమ్ఓహెచ్ఎఫ్డబ్ల్యు), వినియోగదారుల వ్యవహారాల
మంత్రిత్వ శాఖ మరియు రాష్ట్రా ల ఆరోగ్య విభాగాల సూచనలను
అనుసరించి స్వయం సహాయక సమూహాలు మాస్కులు,
శానిట�జ
ై ర్లు , హ్యాండ్ వాష్, రక్షణ కవచాలు, సాముదాయిక
వంటశాల, ఆహార పదార్ధా లు, పండ్లు మరియు కూరగాయలను
పేదలు మరియు నిరుపేదలకు సరఫరా చేయడం ప్రా రంభించాయి.
పస
్ర తు ్త ప్రా ణాంతక పరిసథి తి
్ లో వారి సహకారం అపారమ�న
ై ద.ి

జూల�ై 24, 2020 నాటక
ి ,ి 29 రాష్ట్రా లలోని 58,581
స్వయం సహాయక సంఘాల నుండి 2.96 లక్షలకు పగ
�ై ా
మహిళా సభ్యులు 22.47 కోట్ల కు పగ
�ై ా ఫేస్ మాస్క్లను ఉత్పత్తి

చేశారు. 17 రాష్ట్రా లకు చెందన
ి 13,662 మంది మహిళా
సభ్యులు 4.8 లక్షల లీటర్ల శానిట�జ
ై ర్ను ఉత్పత్తి చేశారు. 10
రాష్ట్రా ల్లో ని 1,790 మంది మహిళా సభ్యులు 1.02 లక్షల లీటర్ల
హ్యాండ్ వాష్ను ఉత్పత్తి చేశారు. 13 రాష్ట్రా ల్లో 6,585 మంది
మహిళలు (మార్చి నుండి జూల�ై వరకు) 35.61 లక్షలకు ప�గ
ై ా
రక్షణ కవచాలను ఉత్పత్తి చేశారు. రాష్ట ్ర పభ
్ర ుత్వం ప్రా రంభించిన
సాముదాయిక వంటశాలలను స్వయం సహాయక సమూహ
సభ్యులు నిర్వహిసతు ్న్నారు మరియు ఆహార భద్రత,
పరిశుభత
్ర ను పాటస
ి తూ ్ నిరుపేద మరియు బలహీన వర్గా లకు
చెందన
ి జనాభాకు నాణ్యమ�న
ై ఆహారాన్ని అందజయ
ే డంలో
వారు కనబరచే శద
్ర ్ధ ను చూడటం ప్ రో త్సాహజనకంగా ఉంది.
మహిళా సభ్యులు 4 రాష్ట్రా ల్లో 12,000కి పగ
�ై ా సాముదాయిక
వంటశాలలను ఏర్పాటు చేస,ి ఎవరూ ఆకలితో ఉండకుండా
ముఖ్యంగా వృద్ధులు, నిరాశయ
్ర ులు మరియు నిరుపేదలతో
పాటుగా బలహీన వర్గా లకు చెందన
ి వారికి 6 కోట్ల కు ప�గ
ై ా
భోజనాలను అందంి చారు.

మహిళా స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులు
సామాజిక దూరం పాటించటం, మంచి ఆరోగ్యం మరియు
పరిశుభ్రతల ప్రా ముఖ్యత; సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు,
చేయవలసినవి
మరియు
చేయకూడనివి,
చేతులు
కడుక్కోవడం, వృద్ధులు మరియు పిల్లల సంరక్షణ, మాస్కుల
వాడకం, పో షకాహారాలు మొదల�ైనటువంటి అంశాల గురించి
ప్రజలకు సలహాలివ్వటం మరియు అవగాహన కల్పించటం
చేయసాగారు, ఇంకా సుదూర సముదాయాలలో బ్యాంకింగ్
కరస్పాండెంట్
లు గా వ్యవహరించడం ద్వారా బ్యాంకింగ్ మరియు
ఆర్థిక పరిష్కారాలను అందించసాగారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మార్చి 2020 నుండి బ్యాంకింగ్
మరియు పెన్షన్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో
స్వయం సహాయక సమూహాల ప్రయత్నాలు ప్రముఖంగా
నిలిచాయి. 2020 జూన్ 23 నాటికి, ప్రధాన మంత్రి గరీబ్
కల్యాణ్ యోజన (పిఎంజికెవ�ై) కింద, డిఏవ�ై - ఎన్ఆర్ఎల్ఎమ్
రూ.30,956.90 కోట్
లు బదిలీ చేయగా, ప్రధాన మంత్రి జన
ధన్ యోజన (పిఎంజెడివ�ై) ఖాతాదారుల�ైన 20.65 కోట్ల
మంది మహిళలకు ప్రతిసారీ రూ.500 చొప్పున (ఏప్రిల్, మే
మరియు జూన్, 2020) మూడు వాయిదాలలో లబ్ది
చేకూరింది. 24 మార్చి, 2020 నుండి లాక్డౌన్ ప్రా రంభమ�ై,
రాకపో కల నియంత్రణ ఉండటంతో, బిసి సఖి (బిజినెస్
కరస్పాండెంట్
లు / బిసి పాయింట్
లు గా ఎస్హెచ్జి సభ్యులు)

* గ్రా మీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ నుండి పొ ందిన వివరాలు.

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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గ్రామీణ జనాభాతో అనుసంధానం కావడంలో ముఖ్యమ�ైన
పాత్ర పో షించారు మరియు కోవిడ్-19 కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా
ఇంటింటికీ వెళ్ళి ఆర్థిక సేవలను అందించారు.

డిఏవ�ై - ఎన్ఆర్ఎల్ఎమ్ మద్ద తు గల బ్యాంకింగ్
కరస్పాండెంట్స్ సఖిలు (బిసి సఖి) 2020 మార్చి 25 నుండి
బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు చేసతు ్న్నారు. లాక్డౌన్ మరియు
రాకపో కలలో అన్ని రకాల సవాళ్
లు ఉన్నప్పటికీ, 15 రాష్ట్రా ల
నుండి సుమారు 6,934 బిసి సఖిలు పిఎమ్జికెవ�ై, ఇతర
డిబిటి పంపిణీ మరియు ఇతర లావాదేవీల కోసం 2020 జూల�ై
31 వరకు మొత్తం రూ.1845.76 కోట్ల మేరకు 83.63 లక్షల
లావాదేవీలు చేశారు. ఈ బిసి సఖిలు కోవిడ్ సంబంధిత భద్రతా
నిబంధనలన్నింటినీ కూడా పాటించారు. మొత్తంమీద,
దేశవ్యాప్తంగా 11189 మంది స్వయం సహాయక సమూహ
సభ్యులను బిసి సఖిగా నియమించారు.
కూరగాయలు మరియు పండ్లు వంటి త్వరగా
పాడ�ైపోయే వస్తువులను మార్కెట్ చేయడానికి చిన్న
ర�ైతులకు మద్ద తు ఇవ్వడం, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి
మరియు పో షణ సంబంధ భద్రత కోసం ఆహారం అందేలా
చూడడానికి వ్యక్తులు మరియు సముదాయాలకు చెందిన
పో షకాహార తోటలను ప్ రో త్సహించడం కోసం ప్రొ డ్యూసర్
గ్రూ ప్స్ మరియు ప్రొ డ్యూసర్ ఎంటర్ప్రజ
ై ెస్ 2020 ఏప్రిల్
నుండి రూ.40.04 కోట్ల విలువ�ైన 17,872 మెట్క్
రి టన్నుల
పండ్లు , ఇతర వ్యవసాయ ఉత్పత్
తు లు మరియు పాలను
కొనుగోలు చేశాయి.

స్వయం సహాయక సమూహాలు కమ్యూనిటీ రిసో ర్స్
పర్సన్స్ (సిఆర్పి) మరియు కమ్యూనిటీ క్యాడర్లు గా
శిక్షకులుగా ఎదిగి, వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు
డబ్ల్యుహెచ్ఓ వారి నుండి ఇంగ్లీష్, హిందీ మరియు ప్రాంతీయ
భాషలలో రూపొ ందించబడిన కీలక సందేశాలతో సహా ఆన్ల�ైన్,
స్వయం సహాయక సమూహ సమావేశాలు లేదా మాడ్యూల్స్,
సామాగ్రు లు,
సాధనాలు
మరియు
ఉపకరణాలను
ఉపయోగించి గృహ సందర్శనల ద్వారా “గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
కోవిడ్-19 వ్యాప్తి నివారణకు రిస్క్ కమ్యూనికేషన్”ప�ై శిక్షణా
కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. శిక్షణ పొ ందిన ఈ కమ్యూనిటీ
రిసో ర్స్ వ్యక్తులు 3.24 లక్షల గ్రామాల్లో (2020 జూల�ై 24
నాటికి) 48.23 లక్షల స్వయం సహాయక సమూహాలు
మరియు గ్రామీణ గృహాలకు చెందిన 509.75 లక్షల మంది
స్వయం సహాయక సమూహాల సభ్యులకు శిక్షణనిచ్చారు.

వాపసు వచ్చిన వలసదారులు తమ సొ ంత గ్రామాలను
సందర్శించిన కొన్ని రాష్ట్రా లలో స్వయం సహాయక సమూహ
సభ్యులు, సామాజిక కార్యాచరణ సంఘ సభ్యులు మరియు
సమాఖ్య నాయకులు కోవిడ్ కాలంలో భద్రత మరియు
నివారణ చర్యలప�ై చేయవలసిన మరియు చేయకూడని
విషయాలప�ై సూచనలు ఇవ్వడంలో ముందంజలో ఉన్నారు.
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ఈ మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా
నేతృత్వం వహించిన కమ్యూనిటీ:

పో రాటం

సాగించటంలో

ఈ దిగువ పేర్కొన్న కథలు వివిధ రాష్ట్రా ల్లో ని స్వయం
సహాయక సమూహాలు చేపట్టిన కార్యక్రమాలను వివరిస్తా యి.

మాస్క్ కథ: కోవిడ్-19కు వ్యతిరేకంగా మా మొదటి రక్షణ
కవచం
1.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్

ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్ మోహన్ రెడ్డి 2020
ఏప్రిల్ 12న ప్రభుత్వం ప్రతి వ్యక్తికి మూడు చొప్పున 16 కోట్ల
మాస్కులు సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుందని పక
్ర టంి చారు. సొ స�ట
ై ీ
ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (ఎస్ఇఆర్ప)ి నుండి
ట�ల
ై రింగ్లో శిక్షణ పొ ందన
ి
స్వయం సహాయక సమూహ
మహిళలు రాష్ట ్ర అవసర సమయంలో స్పందంి చడానికి తమ
నప
�ై ుణ్యాలను ఉపయోగించి, మొత్తం 11.58 లక్షల మాస్కులు
కుట్టారు. ఎస్ఇఆర్పి మహిళలు కవ
ే లం మాస్క్లు మాత్రమే
కాకుండా, శానిట�జ
ై ర్లు , లిక్విడ్ హ్యాండ్ వాష్ మరియు రక్షణ
కవచాలను కూడా తయారు చేయడంలో ముందంజలో ఉన్నారు.
జూల�ై 24, 2020 నాటికి, ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ అత్యధిక
సంఖ్యలో 11.58 లక్షల మాస్కులను తయారు చేసింది.
ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ల
 ోని 13 జిల్లా లలో గల 4,891 స్వయం సహాయక
సంఘాలకు చెందిన 69,568 మంది సభ్యులు మాస్క్ల
ఉత్పత్తి లో నిమగ్నమయ్యారు. 2020 జూన్ 03 నాటికి 31.63
లక్షల కిట్లను తయారుచేసి రక్షణ కవచాల తయారీలో
ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ అత్యధిక స్థా యిలో ఉంది. లాక్డౌన్ దేశవ్యాప్తంగా
నిరుద్యో గ సమస్యను విస్త రింపజేసిన సమయంలో ఈ
వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయబడిన స్థా యి కూడా వ్యవస్థ లోని
కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించింది.
అత్యవసర సమయంలో ఉపాధి కల్పించడం

అనంతపూర్ మరియు చిత్తూ రు జిల్లా లకు చెందిన
శిక్షణ పొ ందిన మహిళా ట�ైలర్లు వారిలో చాలామంది తమ
సొ ంత సంస్థ లను కలిగినవారు మొదట మాస్కులు ఉత్పత్తి
చేయడం ప్రా రంభించి, అత్యధికంగా మాస్కులను ఉత్పత్తి
చేశారు. 13 జిల్లా లలోని సుమారు 70,000 మంది గ్రామీణ
మహిళా ట�ైలర్లు ఈ మాస్కులను తయారు చేసి, దీనికి
సుమారు రూ.34.74 లక్షల ఆదాయాన్ని పొ ందారు. ఈ
రెండు జిల్లా లవారు ఆంధ్రపద
్ర ేశ్లో శానిట�ైజర్లను కూడా
గరిష్టంగా ఉత్పత్తి చేశారు. రెడ్ జోన్లుగా భావించని ప్రాంతాల్లో
ఈ పనులు చేపట్టారు.
ఇంటింటికీ పంపిణీ మరియు పదార్థా ల సేకరణ
మాస్క్ తయారీ పని విభజించబడింది, కొన్ని స్వయం
సహాయక సమూహాలు కటింగ్ చేపట్ట గా, మరికొందరు కుట్టే

పనిని చేపట్టారు. ఈ జిల్లా ల్లో ప్రతి దానిలో,
జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ (డిఆర్డిఎ)
వస్త్రాన్ని పంపిణీ చేసే 6-7 డెలివరీ
పాయింట్ల ను గుర్తించి, అక్కడి నుంచి
స్వయం సహాయక సమూహాల సభ్యుల
ఇంటి వద్ద పంపిణీ చేసింది. కత్తి రించిన
గుడ్డ లను ఆ తరువాత మహిళా దర్జీల
ఇళ్ల కు పంపసాగారు.

నగరాల్లో ప్రతిచోటా ఉన్నట్
లు గా
శానిట�ైజర్ల అవసరం అక్కడ కూడా
ఉండటంతో, ధరలు పెరిగాయి, అందువల్ల
లభ్యత కొరత మరియు ఈ మహమ్మారి ప్రా రంభంలో ఉన్న
శానిట�ైజర్ల ఖర్చు కారణంగా ఉత్పత్తి ని ప్ రో త్సహించారు.
శానిట�ైజర్ల ఉత్పత్తి అట్ట డుగు స్థా యిలో ఉన్న ప్రజలకు ఒక
వరం అయింది. నాణ్యమ�ైన శానిట�ైజర్ల ను తయారు చేయడానికి
వారికి ఒక వ్యవస్థ ఉంది మరియు వారు స్వంత వ్యక్తులను
నియమించగలరు.
ప్రపంచ ప్రమాణాలను చేరుకోవడానికి శిక్షణ
నాణ్యతా నియంత్రణను కాపాడుకోవడానికి ఆరోగ్య
మంత్రిత్వ శాఖ నుండి న�ైపుణ్యం గల వ్యక్తులతో శిక్షణా
సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డా యి. మాస్క్లు, శానిట�ైజర్లు
మరియు లిక్విడ్ హ్యాండ్ వాష్ తయారీలో స్వయం సహాయక
సమూహాల మహిళలకు శిక్షణనిచ్చారు.
రసాయనాలను సర�ైన నిష్పత్తి లో కలపడం, అలాగే
ప్యాకేజింగ్ ప�ై ప్రత్యేక అవగాహనను కలిగించారు. ప్రభుత్వం
రసాయనాలను సేకరించి అందించింది. చిత్తూ రు వంటి జిల్లా ల్లో
ఉత్పత్తి కేంద్రీకృతమ�ై ఉంది, ఇక్కడ అధిక సంఖ్యలో డిస్టిలరీలు
ఉన్నాయి, ఎందుకంటే అవి చెరకు పండించే ప్రాంతాలు,
ఇక్కడ మొలాసిస్ నుండి ఆల్కహాల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది.

మూడు పధ
్ర ాన జిల్లా లు - చిత్తూ రు, తూర్పు గోదావరి
మరియు విశాఖపట్నంలలో రక్షణ కవచనాలను అత్యధక
ి ంగా
ఉత్పత్తి చేసతు ్న్నారు. హ-�ై గడ్
�ై ్యుల కోసం తయారు
్రే రకాన్ని వద
చేశారు. ఇవి ఐసొ లేషన్ కంే ద్రా లకు ఉపయోగపడ్డా యి. ఈ రకం
కోసం, పరిశమ
్ర లు ఉపయోగించే యంత్రా లు మరియు స్థలాన్ని,
పని చేయడానికి మహిళల కోసం బాడుగకు తీసుకున్నారు. రంె డవ
రకాన్ని పో లీసులు, నర్సులు మరియు ఇతర ఫ్రంట్ల�న్
ై కార్మికులు
వంటి మొదటగా స్పందంి చే వారి కోసం తయారు చేశారు.
ముడి పదార్థా ల సేకరణకు సంబంధించి ప్రా రంభ
సవాళ్
లు ఉన్నప్పటికీ, రాష్ట్రం తన అవసరాలను తీర్చగలిగింది.
మాస్క్లు మరియు శానిట�ైజర్ల ను పంపిణీ చేయడంలో
సహాయపడటానికి ప్రతి 50 గృహాలకు ఒక వాలంటీర్ చొప్పున
అనేక మంది వాలంటీర్లను కూడా రాష్ట్రం నియమించింది.

2.

ఉత్త ర ప్రదేశ్లో ఖాదీ మాస్క్లు

కోవిడ్-19 మహమ్మారి గురించి స్వయం సహాయక
సమూహ సభ్యులు టెలివిజన్లో వార్త లు విన్నప్పటి నుండి,
వారు స్వయం సహాయక సమూహ మహిళల కోసం మాస్కులు
కుట్టారు. ఉత్త ర ప్రదశ్
ే
అంతటా, స్వయం సహాయక
సమూహాలలోని మహిళలు ఉత్త ర ప్రదశ్
ే రాష్ట ్ర గ్రామీణ
జీవనోపాధి మిషన్కు చెందిన (యుపిఎస్ఆర్ఎల్ఎమ్) కోవిడ్19 ప్రతిస్పందన వ్యూహంలో ఒక ముఖ్యభాగం అయ్యారు.

మాస్కుల ఉత్పత్తి స్వయం సహాయక సమూహాలకు
చెందన
ి కొంతమంది స్వతంత్ర సభ్యులకు లేదా కొన్ని స్వయం
సహాయక సమూహాలకు మాతమ
్ర ే పరిమితం కాలేదు, అయితే,
జిల్లా ల వ్యాప్తంగా అనేక స్వయం సహాయక సమూహాలను వేగంగా
నియోగించారు. ఒక జిల్లా లో కవ
ే లం 5 స్వయం సహాయక
సమూహాలు, రోజూ 2 వేల ఫేస్ మాస్క్లు ఉత్పత్తి చేసతుండగా,
్
ఇప్పుడు 52 జిల్లా లకు చెందన
ి 12,683 స్వయం సహాయక
సమూహ సభ్యులు రోజూ 50,000 ఫేస్మ
 ాస్క్లు ఉత్పత్తి
చేసతు ్న్నారు, నానాటక
ి ీ ఈ సంఖ్య పెరుగుతోంది మరియు ఇప్పుడు
రాష్ట్రం ఖాదీ మాస్క్ల ఉత్పత్తిని వృద్ధిచయ
ే డానికి చూస్తోంద.ి

స్వయం సహాయక సమూహాలు ఇంత పెద్ద ఎత్
తు న
మాస్కులు ఉత్పత్తి చేసతుండగా,
్
జిల్లా యంత్రాంగం ముడి
పదార్థా ల సరఫరా సంబంధిత క్రమాన్ని కొనసాగించడానికి
కృషి చేసతోం
్ ది. వాస్త వానికి, మాస్కుల తయారీకి ఖద్ద రును
ముడి పదార్థంగా ఉపయోగించడం ఇప్పటి ధో రణి. ఉత్త ర ప్రదేశ్
ఖాదీ మరియు గ్రామ పరిశమ
్ర ల బో ర్డు 50 లక్షల ఖాదీ
మాస్కులు తయారు చేసి, ఒక్కొక్కటి రూ.13.60 చొప్పున
అమ్మడానికి ఆరు లక్షల మీటర్ల వస్త్రాన్ని స్వయం సహాయక
సమూహాలకు ఇస్తా మని ప్రతిజ్ఞ చేసింది. మరో సందర్భంలో,
లఖింపూర్ ఖిరి జిల్లా లోని నిగ్షా న్ బ్లాక్కు చెందిన స్వయం
సహాయక సంఘాలు తయారు చేసతు ్న్న 2,000 రక్షణాత్మక
కవచాల కోసం భారత స�ైన్యం కొనుగోలు ఆర్డ ర్ ఇచ్చింది. ఈ
రోజు వరకు 4,000 స్వయం సహాయక సమూహాల ద్వారా
50 లక్షలకు ప�ైగా మాస్క్లు, 25,000 రక్షణాత్మక కవచాలు
మరియు 7,700 లీటర్ల శానిట�ైజర్లను తయారు చేసినట్
లు
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఇంతలో, ప్రభుత్వం దాని
సేకరణకు భరోసా ఇస్తోంది. ఇది స్వయం సహాయక సమూహ
మహిళలకు అదనపు ఆదాయ వనరుగా కూడా ఉంది.
ఎమ్ఎన్ఆర్ఇజిఎ కార్మికులకు మాస్క్ల పంపిణీ

యుపిలోని సిద్ధా ర్థనగర్ జిల్లా తమ ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎ
కార్మికుల కోసం పంచాయతీలకు 256,625 మాస్క్లు పంపిణీ చేశారు.
జిల్లా మిషన్ యూనిట్ ద్వారా ముడి పదార్థా ల
ఏర్పాటు: దీనిని నెరవేర్చడానికి, స్వయం సహాయక
సమూహాలు మార్కెట్ నుండి బట్ట లు కొనడానికి రివాల్వింగ్
ఫండ్ మరియు సాముదాయక పెటటు ్బడి నిధిలో కొంత
భాగాన్ని ఉపయోగించాయి, మరియు కుట్టిన తరువాత,
వాటిని బ్లాక్ ప్రాంగణంలో అమ్మకపు స్థా నం ద్వారా
విక్రయించారు, దీనికి బిడిఓలు అనుమతి ఇచ్చారు. ఇవే
కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్రామాల వద్ద , గ్రామ పంచాయతీ
స్థా యిలో మాస్క్లు అమ్మారు.
జిల్లా మరియు బ్లా క్ మిషన్ యూనిట్ పాత్ర
స్థా నిక మార్కెట్ల లో ముడిసరుకు లేకపో వడం మరియు
పూర్తి లాక్డౌన్ పరిసథి ్తి కారణంగా, మాస్క్ల డిమాండ్ను
తట్టుకోవడం జిల్లా మిషన్ యూనిట్కు కూడా కష్ట మ�ైంది, కానీ
జిల్లా అధికారుల సహకారంతో ఆ పరిసథి ్తి చక్కబడింది. జిల్లా
మిషన్ యూనిట్ మహిళలకు ఆర్ఎస్ఇటిఐ ద్వారా మాస్క్
తయారీప�ై ఒకరోజు శిక్షణను నిర్వహించింది.
3.
అస్సాంలో సాంప్రదాయక మెమెంటో నుండి ప్రివెంటివ్
మాస్క్ వరకు ఒక కేసు

ప్రతి సంవత్సరం, అస్సామీల పండుగ - ‘రొంగాలి
బిహు’ సమయంలో - గామోసా పెద్ద సంఖ్యలో ఉత్పత్తి
అవుతుంది. గామోసా అనేది ఒక సాంస్కృతిక, సాంప్రదాయ
చిహ్నం మరియు ఈ పండుగ సందర్భంగా గౌరవ కానుకగా
బహుకరించబడుతుంది. ఇది స్వయం సహాయక సమూహాల
వార్షిక జీవనోపాధికి దో హదం చేసతుంది
్
మరియు వారి
ఆదాయానికి ప్రధాన వనరుగా ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం
మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రజలు గామోసాను
గణనీయమ�ైన మొత్తంలో తయారు చేశారు. అయితే, కోవిడ్19 లాక్డౌన్తో, ‘రొంగాలి బిహు’ సమయంలో ప్రజలు ఏమీ
సంపాదించుకోలేరు. గామోసా అమ్మకపో వడం నిరాశను
కలిగించినప్పటికీ, మెమెంటోను మాస్క్లుగా మార్చారు.
ఇప్పుడు దీనిని ‘గామోసా మాస్క్’ అని పిలుస్తా రు.

కార్యనిర్వాహక స్థా యి అధక
ి ారుల సహకారంతో
ఏఎస్ఆర్ఎల్ఎమ్ ఒక నెట్వర్క్ను ప్రా రంభించింద,ి ఇది స్వయం
సహాయక బృంద సభ్యులు తమ మాస్క్ల తయారీని వేగవంతం
చేసతుంది
్
మరియు ఈ జోక్యాన్ని పర
్రే ప
ే స
ి తుంద
్ .ి అస్సాంలోని
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స్వయం సహాయక సమూహాలు “అసో మి” మాస్క్ తయారీప�ై
పూర్తి ఆధప
ి త్యాన్ని తీసుకున్నాయి. ఈ పక
్ర య
్రి లో సుమారు
10,000 స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులు చురుకుగా
పాల్గొంటున్నారు. సెప్టెంబర్ నాటక
ి ,ి 36,19,771 మాస్క్లు ఉత్పత్తి
చేయబడ్డా యి, వాటల
ి ో 3,16,648 మాస్క్లు పంపిణీ చేయబడ్డా యి
మరియు మొత్తం రూ.3.78 కోట్ల విలువ గల 16,91,729
మాస్క్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ మాస్క్ యొక్క వ�వి
ై ధ్యాన్ని
బో డో స్ అభివృద్ధి చేసన
ి ‘అరోన�ై మాస్క్’ అంటారు.

ఈ గామోసా మాస్క్లు మరియు అరోన�ై మాస్క్లు
చాలా గ్రామాల్లో పంపిణీ చేయబడ్డా యి. ఇందుకోసం, స్వయం
సహాయక సమూహాలు ఒకచోట చేరి తమ వంతు కృషిగా
సహాయ హస్తాన్ని అందించాయి. ఈ మాస్క్లు తక్కువ
ఖర్చుతో కూడుకున్నవి మరియు అందరికీ సులభంగా
అందుబాటులో ఉంటాయి. సాముదాయక పెటటు ్బడి నిధి
(సిఐఎఫ్) మరియు స్వయం సహాయక సమూహాల సభ్యుల
స్వీయ-చందా మాత్రమే ఉత్పాదక ప్రక్రియను ప్రా రంభించడానికి
నిధులకు మూలం అయ్యాయి.

స్వయం సహాయక సమూహం చేసిన ఈ ప్రయత్నానికి
మద్ద తుగా మాస్క్ సెల్లింగ్ దుకాణాలు ఏర్పడ్డా యి.
ప్రా రంభంలో, అమ్మకం దుకాణం లేనందున, మాస్క్లు స్వయం
సహాయక సమూహ సభ్యుల ఇళ్ళలోనే తయారు చేసి,
విక్రయించే వారు. ఇప్పుడు, 31 జిల్లా లలో మొత్తం 84 మాస్క్
విక్రయ దుకాణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్రజలు
సరసమ�ైన మరియు పరిశుభ్రమ�ైన మాస్క్లను సులభంగా
పొ ందవచ్చు.

లాక్డౌన్ వలన ప్రధాన జీవనోపాధి మార్గా ల నుండి
వచ్చే ఆదాయార్జనలు ప్రభావితం కావడంతో ఈ చొరవ చాలా
స్వయం సహాయక సమూహాలకు జీవనోపాధి అవకాశం
అయింది. సంక్షోభ సమయంలో మాస్క్ ఉత్పత్తి ప్రత్యామ్నాయ

జీవనోపాధి ఎంపికగా తమ కుటుంబాన్ని
పో షించుకోవడానికి మాత్రమే కాకుండా,
చురుక�ైన స్వయం సహాయక సమూహ
సభ్యునిగా సమాజానికి సేవ చేయడానికి
కూడా ఉపయోగపడింది.
4.
ఉత్త ర ప్రదేశ్ల
 ోని జలాన్ నుండి
శానిట�ైజర్లు

రెండు
స్వయం
సహాయక
సమూహాలు
ముందుకు
వచ్చి
శానిట�ైజర్ల ను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఆసక్తి
చూపించాయి, అవి: ఆనందీ ఎస్హచ్
ె జి
(భార్సుడా గ్రామం) మరియు మా సంతోషి
ఎస్హచ్
ె జి (మక్రాండ్పురా గ్రామం). దీనికి
సంబంధించి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, స్వయం సహాయక
సంఘాలకు శానిట�జ
ై ర్ల ను ఉత్పత్తి చేసంే దుకు మరియు ఒకసారి
ఉత్పత్తి చేసన
ి తరువాత నాణ్యతను ఎలా కొలవాలి అనే
విషయాలలో తగిన శిక్షణ లేదు. అలాగే, శానిట�జ
ై ర్ ఉత్పత్తిలో
ప్రధాన పదార్ధం అయిన ఆల్కహాల్ అనుమతి లేకుండా లభ్యం
కాదు.

శానిట�ైజర్ల ను ఉత్పత్తి చేయడానికి స్వయం సహాయక
బృంద సభ్యులకు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ శిక్షణ ఇచ్చారు మరియు
ఎక్సైజ్ విభాగంలో లభించే స్పిరిట్ కొలిచే యంత్రా లను
ఉపయోగించి నాణ్యతకు కూడా భరోసా ఇవ్వబడింది.
అవసరమ�న
ై ఆల్కహాల్ను నేరుగా డిస్టిలరీల నుండి ఎక్సైజ్
విభాగం ద్వారా తక్కువ ధరలకు వారికి అందుబాటులో
ఉంచబడింది మరియు వారికి ఎక్సైజ్ విభాగం కూడా అనుమతి
ఇచ్చింద.ి శిక్షణ మరియు పదార్ధా లను అందించిన తర్వాత,
స్వయం సహాయక సమూహం అలోవెరా ఆధారిత సువాసన
గల శానిట�జ
ై ర్ల ను పెద్ద స్థా యిలో ఉత్పత్తి చేయడం ప్రా రంభించింది.

ఆ తరువాత ఈ శానిట�ైజర్ల ను వివిధ విభాగాలకు
మరియు ప్రజలకు సరసమ�ైన ధరలకు విక్రయించారు. ఇది
స్థా నికంగా శానిట�ైజర్ల సరఫరాను పెంచడానికి మరియు
శానిట�ైజర్ల మార్కెట్ వ్యయాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడింది.

ఈ సమయంలో స్వయం సహాయక సంఘాలు రెండూ

1900 లీటర్ల శానిట�ైజర్ల ను ఉత్పత్తి చేసి, వీటిని రూ.760,000
(రూపాయలు ఏడు లక్షల అరవ�ై వేల)కు విక్రయించారు.
ముడి పదార్థా ల ఖర్చు సుమారు రూ.380,000 (ఆల్కహాల్,

కలబంద, సీసాలు, రవాణా ఖర్చు మొదల�ైనవి). వారి నికర

లాభం రూ.380,000, దీనితో స్వయం సహాయక సమూహ
సభ్యునికి దాదాపు రూ.19,000ల నికర ఆదాయం లభించింది.
5.

బిసి సఖిలు - మన కోవిడ్ పో రాట యోధులు
లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంటి ముంగిట బ్యాంకింగ్

మరియు ఆర్థిక సేవల పంపిణీ అందుబాటు:

బీహార్కు చెందిన బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ సఖలు

బీహార్ రాష్ట్రా నికి చెందిన 984 మంది బిసి సఖిలు

లాక్డౌన్ చివరి 4 నెలల కాలంలో జూల�ై 31, 2020 వరకు
554.68 కోట్ల డిబిటిలు మరియు ఇతర లావాదేవీలను
చేశారు. ఈ దిశగా వారు మ�ైక్రో
ఉపయోగించారు.

ఎటిఎం యంత్రాన్ని

ఛత్తీ స్గఢ్కు చెందిన బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ సఖిలు
ఛత్తీ స్గఢ్ రాష్ట్రా నికి చెందిన 1406 మంది బిసి

సఖిలు లాక్డౌన్ చివరి 4 నెలల కాలంలో జూల�ై 31, 2020
వరకు రూ.212.00 కోట్ల
లావాదేవీలను చేశారు.

డిబిటిలు మరియు ఇతర

జార్ఖండ్కు చెందిన బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ సఖిలు
జార్ఖండ్ రాష్ట్రా నికి చెందిన 1476 మంది బిసి సఖిలు

లాక్డౌన్ చివరి 4 నెలల కాలంలో జూల�ై 31, 2020 వరకు
Kiran Kumar, BC Sakhi

రూ.268.77 కోట్ల డిబిటిలు మరియు ఇతర లావాదేవీలను
చేశారు.

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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రాజ్గఢ్ జిల్లా , సారంగ్పూర్ తహసీల్, గ్రామ మక్రానా
మహిళలు గ్రామంలోని బలహీన, పేద ప్రజలకు సహాయం
చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఈ గ్రామంలో 170 మంది
మహిళలతో కూడిన 14 స్వయం సహాయక సమూహాలు
ఉన్నాయి. స్వయం సహాయక సమూహాల సభ్యులు ఇలా
పేర్కొన్నారు: "స్వయం సహాయక సమూహాల సభ్యులు
తీసుకున్న సమిష్టి నిర్ణ యం ప్రకారం, మహిళలు ప్రభుత్వానికి
అండగా నిలవాలని మరియు లాక్డౌన్, జీవనోపాధి నష్టం
లేదా మహమ్మారి వ్యాప్తి కారణంగా గ్రామంలో నివసించేవారు
ఆకలితో ఉండకుండా చూసుకునే బాధ్యత వహించాలని
నిర్ణ యించుకున్నారు."

6.

కోవిడ్ కాలంలో ఆహార భద్రతకు పరిష్కారం:

లాక్డౌన్ సమయంలో ఆహార భద్రతకు తోడ్పడుతూ ఇంటి
ముంగిటకు రేషన్ పదార్ధా ల సరఫరా

మహారాష్ట ్ర
స్వయం
సహాయక
సమూహాలు
(యుఎంఇఇడి) జాతీయ లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పటి నుండి
సమాజాల బలహీన వర్గా లకు అవసరమ�ైన ఆహారాన్ని
సరఫరా చేయడం ప్రా రంభించాయి. ఏక్తా మహిళా గ్రామ
సంఘానికి చెందిన స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులు
బలహీన కుటుంబాలకు చేయూత నివ్వసాగారు. ఆ విధంగా,
థానే జిల్లా లోని ధన్సర్ గ్రామంలోని బలహీన కుటుంబాలకు
స్వయం సహాయక సమూహం రూ.20,000 విలువ�ైన
రేషన్ను అందజేశారు.

ఏక్తా మహిళా గ్రామసంఘ్వారు వల్నరబిలిటీ రిడక్షన్
ఫండ్ (విఆర్ఎఫ్) నుండి నూనెలు, పప్పుధాన్యాలు,
ఉల్లిపాయలు మరియు ఇతర కూరగాయల వంటి ఆహార
పదార్థా లను అందజేశారు. ఈ ఆవశ్యక ఆహార పదార్థా లను (డ్రై
రేషన్)ను మహిళలే కుటుంబ పెద్దగా ఉన్న 17 కుటుంబాలకు
మరియు పేద మరియు బలహీన వర్గా లకు చెందిన 10 ఇతర
కుటుంబాలకు పంపిణీ చేశారు.
విఆర్ఎఫ్ అనేది సమాజంలోని పేద మరియు బలహీన
వర్గా ల అవసరాలను తీర్చడానికి మరియు సహాయాన్ని
అందించడానికి ఎన్ఆర్ఎల్ఎమ్ నుండి గ్రామ సంస్థ లకు
అందించిన ఒక నిధి.

ఏక్తా మహిళా గ్రామసంఘ్ లాక్డౌన్ సమయంలో
బలహీన వర్గా ల అవసరాన్ని గ్రహించి, అటువంటి
సమస్యలను పరిష్కరించాలని సంకల్పించింది. ఆవశ్యక
ఆహార పదార్థా ల పంపిణీతో కూడిన ఈ ప్ రో త్సాహకం ప్రజలకు
చేరేందుకు
రాష్ట్రంలోని
ఇతర
జిల్లా లలో
కూడా
అనుసరిసతు ్న్నారు.
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మహిళలు, వికలాంగులు, వృద్ధులు మరియు
వితంతువులతో సహా బలహీన ప్రజలకు వారు ఆవశ్యక ఆహార
పదార్థా లసదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేసతు ్న్నారు. వీఆర్ఎఫ్
నుంచి ఈ ఆవశ్యక ఆహార పదార్థా లను ఏర్పాటు చేశారు.
వారు అందజేసిన రేషన్ కిట్లో 2 కిలోల గోధుమ పిండి, 250
గ్రాముల వంట నూనె, 250 గ్రాముల పప్పు ధాన్యాలు, 500
గ్రాముల బియ్యం ఉంటాయి. ఆవశ్యక ఆహార పదార్థా ల
సరఫరాతో పాటు, స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులు
మాస్క్ల ఉత్పత్తి లో కూడా నిమగ్నమ�ై ఉన్నారు. సమాజంలో
మాస్క్లు మరియు శానిట�ైజర్ల ను పంపిణీ చేసతూ ్నే,
తీసుకోవలసిన నివారణ చర్యలప�ై సభ్యులు సమాచారాన్ని
వివరించసాగారు. ఈ చొరవ కేవలం మక్రానా గ్రామానికి
మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఇంకా, ఈ చేయూతను
మధ్యప్రదేశ్లోని ఇతర జిల్లా లలో కూడా అనుసరించటం
జరిగింది.

మధ్యప్రదేశ్లోని ఆగర్ జిల్లా పిపో లన్ గ్రామానికి
చెందిన ఏక్తా సముహ్ గ్రూ ప్ సభ్యులు (ఎస్హెచ్జి)
గ్రామంలోని ఏ కుటుంబమూ ఆకలితో ఉండకుండా చర్యలు
తీసుకున్నారు. లాక్డౌన్ వల్ల జీవనోపాధి కోల్పోయిన
బలహీన కుటుంబాలప�ై తీవ్ర ప్రభావాలకు దారితీస్తుందనే
వాస్త వాన్ని వారు గుర్తించి ఈ సమూహానికి చెందిన సభ్యులు
తక్షణ సమావేశానికి పిలుపునిచ్చి, తద్వారా పరిశుభ్రత
మరియు సామాజిక దూరం పాటించడానికి అవసరమ�ైన
అన్ని నివారణ చర్యలు చేపట్టారు.

ఏక్తా సముహ్ గ్రూ ప్ సభ్యులు ఒక కుటుంబానికి 1
కిలో పప్పు ధాన్యాలు, 10 కిలోల పిండి, 1 కిలో శుద్ధి చేసిన
వంట నూనెను ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలని నిర్ణ యించారు.
స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులు అలాంటి 25
కుటుంబాలను గుర్తించి 25 కిలోల పప్పు ధాన్యాలు, 25
కిలోల శుద్ధి చేసిన వంట నూనె, 2.5 క్వింటాళ్ల గోధుమలతో
కూడిన ఆవశ్యక ఆహార పదార్థా లను (డ్రై రేషన్) ఉచితంగా
పంపిణీ చేశారు.

అదే సమయంలో, జార్ఖండ్లో తాజా కూరగాయలు మరియు
పండ్ల పంపిణీ కోసం ఏర్పాటు చేయడం వల్ల అర్మాంఝి, బుండు,
నాగ్డి, ఇట్కి, అర్గో డా మరియు ఖుంటి అనే 6 బ్లాక్ల నుండి ఉత్పత్తి
సమూహాల మహిళా ర�త
ై ులకు పయో
్ర జనం చేకూరింద,ి ఇవన్నీ
రాంచీ సమీపంలో ఉన్నాయి. కూరగాయల పంపిణీ కార్యకలాపాలు
గ్రామ సంగఠన్ (విఓల) ద్వారా జరిగాయి, ఇవి కూరగాయలను
సేకరించి పంపిణీ చేసే ఉత్పాదనా సమూహాలు కూడా.

ఝార్ఖండ్ మరియు ఆజీవికా తోట నుండి తాజాగా తెచ్చిన
ఉత్పత్తు ల అనుభవం
లాక్డౌన్ సమయంలో తోటల నుండి తాజాగా తెచ్చిన
ఉత్పత్తు ల అమ్మకం

మొత్తం లాక్డౌన్ జరిగిన ప్రా రంభ వ్యవధిలో, మహిళా
స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులకు చెందిన ర�ైతు
ఉత్పాదనా బృందాలు, పట్ట ణ మరియు పాక్షిక-పట్ట ణ
కుటుంబాల ముంగిళ్ళ వద్ద పండ్లు మరియు కూరగాయలను
సరసమ�న
ై ధరలకు నిరంతరాయంగా సరఫరా చేయడానికి
మద్ద తు ఇచ్చాయి. దీనికి సంబంధించిన అభ్యర్థనను
సమర్పించడానికి జార్ఖండ్ రాష్ట ్ర గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ ఒక
యాప్ ఆధారిత సొ ల్యూషన్ను అందించింది. ఈ ప్రకటనకు
జార్ఖండ్ పభ
్ర ుత్వం మద్ద తు ఇచ్చింది. మొత్తం సరఫరా క్రమాన్ని
మహిళా స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులు నిర్వహించారు,
దీనికి జార్ఖండ్ పభ
్ర ుత్వం మద్ద తు ఇచ్చింది. రాష్ట ్ర రాజధాని
రాంచీలో నిల్వ స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా జిల్లా
పరిపాలనా యంత్రాంగం ఈ కార్యక్రమానికి మద్ద తు ఇచ్చింది
మరియు సరఫరా క్రమ నిర్వహణకు అవసరమ�న
ై అన్ని
ప్రణాళికలు మరియు అనుమతులను అందించింది.

కూరగాయల విలువ సంబంధిత క్రమం మరియు
సరఫరా ఏర్పాటు వినియోగదారులకు మరియు ఉత్పత్తి దారులకు
సహాయకారిగా ఉంది. ర�త
ై ులు లాభాలను ఆర్జించగా,
వినియోగదారులు కఠినమ�న
ై సమయంలో బయట అడుగు
పెట్టకుండా ఇంటి వద్ద నే తాజా కూరగాయలను అందుకున్నారు.
ఈ ప్రయోజనం కోసం, “ఆజీవికా ఫార్మ్ ఫ్రెష్” అనే ఒక ఆండ్రా యిడ్
ఫో న్ అప్లికష
ే న్ రూపొ ందించబడింది. ఇది గూగుల్ ఆధారిత
ఉచిత యాప్ మరియు అత్యంత వినియోగదారు మిత్రత గలద.ి
ఈ యాప్ రోజువారీ ప్రాతిపదికన ఒక కిలో పండ్లు , కూరగాయలు
మరియు గుడ్ల ధరలను ప్రదర్శిస్తుంది.

ఈ రెండవ దశ విస్త రణతో, వారు ఎన్ఆర్ఎల్ఎమ్
బ్లాకుల వద్ద సేంద్య
రి
భాగాలలో సేంద్య
రి
కూరగాయలను
పెంచడం ప్రా రంభించారు. ఈ కూరగాయలను మార్కెట్లో
కొనుగోలు చేసతు ్న్నారు మరియు వాటికి అధిక గిరాకీ ఉంది.
7.
కోవిడ్ -19 నియంత్రణలో నాగాలాండ్ ఎస్ఆర్ఎల్ఎమ్
యొక్క ప్రయత్నాలు

నాగాలాండ్లో శానిటేషన్ మరియు జీవ మిత్రత గల హ్యాండ్ వాష్

పారిశుద్ధ్య కార్యకమ
్ర ాల్లో భాగంగా, స్వయం సహాయక
సమూహాలు మరియు విఎల్ఓలు వంతుల వారీగా ఎప్పటకి ప్పుడు
నిర్బంధంలో ఉంచిన గృహాలను శుభప
్ర రచడానికి మరియు
కమి
్రి సంహారకం చేయడానికి పూనుకున్నాయి. జీవ-మితత
్ర గల
వెదురు హ్యాండ్ వాష్ సౌకర్యాల వ్యవస్థా పన కూడా ఈ పయ
్ర త్నాలలో
ఉంద.ి నాగాలాండ్ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వెదురు పుష్కలంగా

చేపలు మరియు నిత్యావసరాలు ఇంటి సందర్శనల ద్వారా సమాజానికి పంపిణీ చేయబడ్డా యి

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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జీవ మిత్రత గల వెదురు బొ ంగు హ్యాండ్ వాష్ సౌకర్యం

లభిస్తుంది. గ్రామంలోని ముఖ్యమ�న
ై బహిరంగ ప్రదశే ాల్లో హ్యాండ్
వాష్ సదుపాయంతో సర�న
ై చేతి పరిశుభ్రతప�ై ఇంటింటికీ అవగాహన
కలిగి ఉండేలా చూడటానికి గ్రామ కార్యకర్త ల సహకారంతో స్వయం
సహాయక సమూహాలు మరియు వారి విఎల్ఓలు స్థా నిక భాషలో
వ్రా యబడిన చేతి పరిశుభ్రతా కరపత్రంతో పాటు జీవ-మితత
్ర గల
ఇంటి వద్ద పెంచిన వెదురు బొ ంగులో సబ్బు మరియు వాటర్
డిస్పెన్సర్తో కూడిన హ్యాండ్-వాష్ సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
స్వయం సహాయక సమూహాలు మరియు వాలంటీర్లు వంతుల
వారీగా ఈ వాటర్ డిస్పెన్సర్ల ను నింపుతున్నారు. ఇప్పటవ
ి రకు
200 మంది స్వయం సహాయక సమూహాలు / వీఎల్ఓలు తమ
గ్రామాల్లో 283 వెదురు హ్యాండ్ వాష్ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు.
ఆహార భద్రత మరియు ఇతర నిత్యావసర వస్తువుల సరఫరా:
అవసరమ�ైన వస్తువుల సేకరణ ముఖ్యంగా గ్రామీణ
ప్రాంతంలో సవాలుగా మారింది. స్వయం సహాయక సమూహాలు
మరియు వారి విఎల్ఓలు గృహ సందర్శనల ద్వారా సమాజంలో
పంపిణీ చేయబడే ఆహార ధాన్యాల వంటి నిత్యావసరాల
సేకరణను కూడా ప్రా రంభించారు. "వారు బియ్యం, గోధుమలు,
పప్పుధాన్యాలు, కాయధాన్యాలు, పప్పులు, ఉప్పు, చక్కెర,
పాల పొ డి, తేయాకు, వంట నూనె; కాలానుగుణంగా వచ్చే
కూరగాయలు మరియు పండ్లు ; తాజా నీరు; కట్టెలు; చేప, కోడి
మాంసం, మాంసం; బిస్కెట్
లు ; సబ్బులు, డిటర్జెంట్ పౌడర్
మరియు క్రిమిసంహారకం (డెటటా ్ల్)లను సేకరించారు” మరియు
వాటిని వారి ఇంటి ముంగిళ్ళ వద్ద కు పంపిణీ చేశారు.

సరసమ�ైన ధరల దుకాణం లేదా ఇతర కిరాణా షాపులు
ఉన్న గ్రామాల్లో , సురక్షత కోసం నియమిత దూరాలలో గుర్తులు
వేసిన ప్రదేశాల ద్వారా సామాజిక దూరాన్ని పాటించడానికి
మరియు కలుషిత అవకాశాలను తగ్గించడానికి హ్యాండ్ వాష్
సౌకర్యాలు ఉపయోగించేలా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

బలహీన కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం

ఆర్థిక సేవలు మరియు పొ డిగించిన తాత్కాలిక నిషేధం:

ప్రధాన్ మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన (పిఎంజికెవ�ై)
సహాయ కార్యకలాపాలు అత్యంత నిరుపేద కుటుంబాలకు
చేరుతున్నాయని విఎల్ఓలు నిర్ధా రించారు. సెప్టెంబర్ 30
నాటికి 8,191 స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులు మొత్తం
40.98 లక్షల రూపాయలు పొ ందారు. తమ గ్రామంలోని పేద
మరియు బలహీన వర్గా లకు కోవిడ్-19 వల్ల కలిగిన ఆర్థిక
ఒత్తి డిని తగ్గించడానికి, స్వయం సహాయక సమూహాలు
మరియు విఎల్ఓలు వీఆర్ఎఫ్ నుండి వారికి నగదును
అందించడం ద్వారా మరియు వారి పొ దుపులను తక్షణ గృహ
అవసరాలను తీర్చడం ద్వారా ప్రతిస్పందిసతు ్న్నాయి.

ఇంకా, సాముదాయక పెటటు ్బడి నిధి ద్వారా తీసుకున్న
ఆదాయ-ఉత్పాదక
కార్యకలాపాలు
ఎక్కువగా
పభ
్ర ావితమయ్యాయి, దీనివల్ల మహిళా ర�త
ై ులు తీసుకున్న
రుణం చెల్లించలేకపో తున్నారు. ఈ కష్ట సమయంలో మన
మహిళా ర�త
ై ులకు సహాయపడటానికి స్టేట్ మిషన్ 2020 మార్చి
తరువాత 3 నెలల తాత్కాలిక నిషేధం (మారటోరియం)ను
విధంి చింద.ి సాముదాయిక సమ�క
ై ్యత అనేది నాగాలాండ్ వాసుల
సమాజంలో బాగా కనిపిసతుంద
్ ,ి అందువల్ల , కోవిడ్-19కి
వ్యతిరక
ే ంగా జరుగుతున్న పో రాటం యొక్క ఈ కీలకమ�న
ై దశలో
మహమ్మారి వ్యాప్తిని నివారించడానికి అత్యవసర మరియు ధృఢ
సంకల్పంతో తన ప్రతిస్పందనను కొనసాగించడానికి స్టేట్ మిషన్
కట్టుబడి ఉంద.ి "చాలా ఆందో ళన ఉంద,ి కాని ప్రతి ఒక్కరూ
ప్రా ర్థన చేసతూ ్ పశ
్ర ాంతంగా ఉండాలని మేము చెప్పాము" అని
రోకోనో కిసో టో చెప్పారు. స్వయం సహాయక సమూహాలు
మరియు వారి విఎల్ఓల ద్వారా గ్రామ కార్యకర్తలందరూ, అంటే
గ్రామ కౌన్సిల్లు, గ్రామ అభివృద్ధి బో ర్డు లు, విద్యారథి్ సంఘాలు,
చర్చిలు, సమాజ ఆరోగ్య కార్యకర్తలు మరియు ఇతర ఫ్రంట్ల�న్
ై
కార్మికులు చురుక�న
ై మద్ద తు / భాగస్వామ్యంతో ఈ అత్యవసర
పరిసథి తి
్ ని ఎదుర్కోగలుగుతారు.

“మాస్క్ ధరించకపో తే ఆపేద్దాం
కరోనాని తరిమేద్దాం.”
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కోవిడ్-19ప�ై పంజాబ్ పో రాటం

దృఢ సంకల్పాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న గ్రా మీణాభివృద్ధి విభాగం
మరియు పంచాయతీ రాజ్ సంస్థ లు

- ఎస్ఐఆర్&పిఆర్, పంజాబ్*

కో

“మన ప్రవర్త నను మార్చుకుందాం, కరోనాప�ై యుద్ధం చేద్దాం”

విడ్-19 మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా పో రాడటానికి
గ్రామీణాభివృద్ధి & పంచాయతీల విభాగం ముందంజలో
ఉంది. ఈ మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా కేంద్ర, రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాలు,
ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ విభాగం మరియు ప్రపంచ
ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ
 ) జారీ చేసిన సూచనలు /
మార్గ దర్శకాల సమకాలీకరణలో పిఆర్ఐలు చురుకుగా
పనిచేసతు ్న్నాయి. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ వారి సామర్థ్యాన్ని
మరియు సందర్భాన్ని క్రమాంకనం చేసి, వ్యాప్తిని మందగింప
చేయడానికి మరియు కోవిడ్-19 సంబంధిత మరణాలను
తగ్గించడానికి, చివరికి తక్కువ స్థా యి లేదా వ్యాప్తి లేని
స్థిరమ�ైన స్థితిని చేరుకోవడం మరియు నిర్వహించడం అనే
లక్ష్యంతో సమగ్ర చర్యలను అమలు చేసింది. వ�ైరస్ సో కిన
వ్యక్తులను కలవకుండా గ్రామ పంచాయతీలు ప్రజలు అత్యధిక
సంఖ్యలో రక్షించబడేలా చూస్తున్నాయి. వ్యాధి బారిన పడిన
వ్యక్తులను విడిగా ఉంచి, పర్యవేక్షిస్తా రు మరియు సంబంధిత
విభాగాలతో సమన్వయంతో జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. కోవిడ్19కి వ్యతిరేకంగా జరిగే ఈ పో రాటంలో పిఆర్ఐలకు గ్రామస్తుల
సహకారం ప్రశంసనీయం. కోవిడ్-19కు వ్యతిరేకంగా,
పిఆర్ఐలతో సన్నిహిత సమన్వయంతో ప్రజల భద్రతను
పెద్దఎత్
తు న నిర్ధా రించడానికి విభాగం ఈ క్రింది చర్యలు
తీసుకుంది:
1.

గ్రా మాలలో పొ గ వేయడం:

కరోనావ�ైరస్ వ్యాప్తిని ఆపే ప్రయత్నంలో, మొదటి దఫా
12,861 గ్రామాలు, రెండవ దఫా 7,031 గ్రామాలు మరియు
మూడవ దఫా 3,860 గ్రామాలలో 4.81 లక్షల లీటర్ల సో డియం
హ�ైపో క్లో ర�ైడ్ చల్ల డం ద్వారా శుభ్రపరచారు. ఈ క్రిమిసంహారక
రసాయనాన్ని పంజాబ్ ఆల్కలీస్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్
నుండి కొనుగోలు చేశారు. గ్రామ యువకులు ముందుకు
వచ్చి గ్రామాల్లో పిచికారీకి సంబంధించి ఉచిత సేవలను
అందించాలని వారిని గ్రామ పంచాయతీలు ప్ రో త్సహించాయి.
తత్ఫలితంగా,, ఈ పనిలో శ్రమదానానికి ఎటువంటి ఖర్చు
లేకుండా పెద్దఎత్
తు న పొ గ వేయడం జరిగింది; ఇది
ప్రశంసించదగినది.

పంజాబ్కు చెందన
ి గ్రామాలను శానిట�జ్
ై చేయడంలో పాల్గొన్న
స్వచ్ఛంద సభ్యులు

2.

పంచాయతీలచే గ్రా మాల సీలింగ్ (కఠినమ�ైన గస్తీ):
బయటి వ్యక్తుల నుండి కోవిడ్-19 వ్యాపించకుండా

నిరోధించడానికి పంచాయతీలు కొత్త మార్గా లతో ముందుకు
వచ్చాయి. వారు గ్రామాలను మూసి వేసి బయటి వ్యక్తులతో

సామాజిక సంబంధాన్ని తగ్గించడానికి కఠినమ�ైన గస్తీ ని

ప్రా రంభించారు. ప్రజల ప్రా థమిక అవసరాలన్నీ గ్రామంలోనే
తీర్చుకునేలా పంచాయతీలు చూశాయి. ఏద�ైనా అత్యవసర

పరిస్థితుల్లో , ఏ వ్యక్తి యొక్క ప్రవేశానిక�ైనా మరియు
బయటికి వెళ్ళటానిక�ైనా అనుమతించడానికి సర్పంచ్లు
పాస్లు జారీ చేశారు. మహిళా సర్పంచ్లు, వారి తోటి గ్రామ

గ్రామం నుండి అవాంఛిత ప్రవేశం లేదా నిష్క్రమణను నివారించడానికి
గ్రామస్తులు గ్రామాన్ని మూసి వేశారు

* గ్రా మీణాభివృద్ధి & పంచాయతీల విభాగం, పంజాబ్

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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మహిళలతో కలిసి గ్రామం నుండి అవాంఛిత ప్రవేశం లేదా
నిష్క్రమణను నివారించడానికి గ్రామ ప్రవేశ ప్రదేశంలో
ఆహర్నిశలూ నిలిచారు. అమర్గర్ (సంగ్రూ ర్)లోని
నియమత్పూర్ అనే గ్రామంలో, ధూరి-అమర్గర్ రహదారిప�ై
బియాంత్ కౌర్ మరియు నరీందర్ కౌర్ అనే ఇద్ద రు మహిళలు
రాత్రి 11 గంటలపాటు నిరంతర గస్తీ కార్యక్రమంలో
పాల్గొన్నారు.
3.

సామాజిక దూరాన్ని పాటించే చర్యలు:

వ్యాధి ప్రబలతను తగ్గించడానికి మరియు వ్యాప్తిని
నియంత్రణలోకి తీసుకురావడానికి సామాజిక దూరం మరియు
రాకపో కలప�ై ఆంక్షలను పాటించేలా చూడటానికి ఈ విభాగం
యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనిచేసతోం
్ ది.
•
•

•

సామాజిక దూరాన్ని పాటించాల్సిన ప్రదేశాలను
గుర్తించాలని గ్రామ పంచాయతీలను కోరారు.

ప్రజలు ఒకరినొకరు కలిసి సన్నిహితంగా మెలగడాన్ని
నివారించడానికి అన్ని బహిరంగ ప్రదేశాలలో 2 మీటర్ల
దూరంలో తెలుపు / ఎరుపు రంగుతో వృత్తా లను
గీశారు.

సామాజిక దూరాన్ని పాటించమని ప్రజలను
అభ్యర్థించడానికి గురుద్వారాల ద్వారా ప్రతి రోజూ
ప్రకటనలు చేశారు.

రూ.50 వేలు ఖర్చు చేయడానికి డిపార్ట్ మెంట్ అధికారం
ఇచ్చింది.
5.
అత్యవసర పరిసథి ్తుల్లో కర్ఫ్యూ పాస్లు
చేయడానికి సర్పంచ్లకు అధికారం ఇవ్వబడింది:

జారీ

ఏద�ైనా వ�ైద్య అత్యవసర పరిసథి ్తిలో రాత్రి సమయంలో
(రాత్రి 7 గం. నుండి ఉదయం 6 గం. వరకూ) కర్ఫ్యూ పాస్
ఇవ్వడానికి సర్పంచ్లకు అధికారం ఇవ్వబడింది. ఈ పాస్
కేవలం ఒక రాత్రి మాత్రమే చెల్లు తుంది. ఇప్పటి వరకు
13,257 గ్రామ పంచాయతీలు 19,557 పాస్లు జారీ చేశాయి.
6.
గ్రా మాల్లో విదేశీ సందర్శకులకు సంబంధించిన డేటా
సమీకరణ:
గ్రామీణాభివృద్ధి మరియు పంచాయతీల విభాగం 2020
ఫిబవ
్ర రి 15న లేదా తరువాత విదేశాల నుండి పంజాబుకు
వచ్చిన వ్యక్తుల వివరాలను సమీకరించింది. 6,311 గ్రామ
పంచాయతీలలో 2020 ఫిబవ
్ర రి 15న లేదా తరువాత మొత్తం
26,352 మంది వచ్చారు. 26,352 మందిలో 15,925 మందిని
ఇప్పటికే క్వారంట�న్
ై చేశారు. అంగన్వాడీలు లేదా పాఠశాలలను
కేంద్రా లుగా మార్చడం ద్వారా లేదా తాత్కాలిక క్వారంట�న్
ై
(నిర్బంధ స్థ లం)ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా గ్రామ
పంచాయతీలు అవసరమ�న
ై ఏర్పాట్
లు చేశాయి.
7.

కోవిడ్-19 గురించిన అవగాహన:

ఐఇసి
కార్యకలాపాలు
పూర్తి
సామర్ధ్యంతో
కొనసాగుతున్నాయి. డిపార్టుమెంటు ఈ క్రింది చర్యలు
తీసుకుంటోంది:
•

•
గ్రామ స్థా యిలో సామాజిక దూరాన్ని పాటించడానికి చర్యలు

4.
నిరుపేదలకు ఆహారం మరియు ఔషధం అందించడానికి
వారి వనరులను ఉపయోగించుకునేలా సర్పంచ్లకు అధికారం
ఇవ్వడం:
నిరుపేదలు, ముఖ్యంగా రోజువారీ కూలీలు
మరియు పేద పజ
్ర ల ప్రా థమిక జీవనాధారం కోసం గ్రామ
పంచాయితీలు రోజుకు రూ.5,000, నెలలో గరిష్టంగా
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•

రాష్ట్రంలోని
సర్పంచ్లందరికీ
వాట్సాప్
గ్రూ ప్
సృష్టించబడింది. కోవిడ్-19 గురించిన జాగ్రత్తలు
మరియు గ్రామ పంచాయతీల స్థా యిలో తీసుకోవలసిన
సంబంధిత చర్యల గురించి 2020 ఏప్రిల్ 12 నుండి
ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలోని సర్పంచ్లందరికీ ప్రతిరోజూ
వాట్సాప్ సందేశాలు పంపబడుతున్నాయి.

ఐఇసి కార్యకలాపాల కార్యక్షేత్రాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి
డిపార్టుమెంటు ఫేస్బుక్ మరియు ట్విట్ట ర్లలో అధికారిక
ఖాతాలను సృష్టించింది. సమాచారం మరియు వార్త లు
ప్రతిరోజూ నవీకరించబడతాయి. గ్రామీణ ప్రజలలో
భయాందో ళనలు తలెత్తకుండా ఉండటానికి నకిలీ
వార్త లు మరియు పుకార్ల ను అదుపులో ఉంచడానికి
కూడా ఇది ఒక ముందడుగు.

ఇంకా, గ్రామస్థా యిలో సర్పంచ్ల ద్వారా కరపత్రా లను
తయారు చేసి, పంపిణీ చేసి, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో
అతికించారు.

•

మీడియా విడుదల కోసం ద�ైనందిన అవగాహనాపూరిత
దృశ్య-శ్రవణ సందేశాన్ని కూడా సమాచార మరియు
ప్రజా సంబంధాల శాఖకు పంపసాగారు.

8.
గ్రా మీణ ప్రాంతాల్లో స్వయం సహాయక సమూహాలచే
మాస్కుల తయారీ:
ఈ చొరవ కింద, మాస్కుల తయారీకి స్వయం
సహాయక సమూహాల (ఎస్హెచ్జి)ను ప్ రో త్సహించసాగారు.
మాస్కుల కోసం కాటన్ వస్త్రాన్ని సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు
మరియు “మీరే సొ ంతంగా చేయండి (డిఐవ�ై)” వీడియోలు
మరియు చిత్రా లు స్వయం సహాయక సమూహాలతో
పంచుకోబడుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్
ఆరోగ్య అధికారులు మరియు జిల్లా పరిపాలనా యంత్రాంగంతో
సమన్వయం చేసతోం
్ ది. ఈ చొరవను ఆరోగ్య మౌలిక
సదుపాయాలు మరియు స్వయం ఉపాధికి దో హదపడే
ఉద్యమంగా మార్చడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. సెప్టెంబర్
నాటికి, పంజాబ్ రాష్ట ్ర గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ 2020 కింద,
పంజాబ్ రాష్ట్రంలో అందుకున్న 5,28,996 ఆర్డ ర్ల
 కు మొత్తం
3,843 స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులు 5,40,587
మాస్క్లు పంపిణీ చేశారు. ఇది ఉపాధికి మరియు ప్రసతు ్త
అవసరానికి రెండింటికీ ఉపయోగకరంగా ఉంది.

జోధ్పూర్గ్రామ పంచాయతీకి చెందిన ఎస్హెచ్జి బాబా హిమ్మత్ సింగ్
మాస్కులు తయారు చేసుకుంటూ తమకు తాము తగిన ముందు
జాగ్రత్తలు పాటిసతు ్న్నారు.

9.

ప్రాంతీయ

భాషలో

ఇ-లెర్నింగ్ సమాచారం

కోవిడ్-19కు

సంబంధించిన

కోవిడ్-19 ప�ై ఆన్ల�ైన్ శిక్షణా కార్యక్రమాలు

ప్రతినిధులు మరియు కార్యకర్త ల సామర్థ్యాన్ని పెంపొ ందించడానికి

ఎస్ఐఆర్డి పంజాబ్ జూమ్, సిస్కో వెబక్
ె స్ మరియు జియో
మీట్ వంటి వివిధ ఆన్ల�న్
ై ప్లా ట్ఫారమ్లను ఉపయోగిసతోం
్ ది.

11.

లాక్డౌన్ సమయంలో గ్రా మీణ పేదలకు జీవనోపాధి
కల్పించడం (వన మిత్రు లు)
కోవిడ్-19 యొక్క పరీక్ష సమయాల్లో , శ్రీ గురు నానక్

దేవ్జీ 550వ జయంతిని పురస్కరించుకుని ప్రతి గ్రామ
పంచాయతీలో
నాటన
ి
550
మొక్కలను
జాగత
్ర ్త గా
చూసుకోవడానికి వన మిత్రు లను నియమించారు. ఇది లాక్డౌన్
సమయంలో గ్రామీణ పేదలకు జీవనోపాధని
ి కల్పించింద.ి

వన మిత్రు లు

12.

పాండ్స్ పరిశుభ్రతా కార్యక్రమం

సమాచారం పంజాబీ భాషలో అభివృద్ధి చేయబడింది.

డిపార్టుమెంటు చెరువులను శుభ్రపరిచే ప్రత్యేక
కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. వర్షా కాలం కోసం చెరువులలో
పూడికలను తీయటం ద్వారా సిద్ధం చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం
ప్రా రంభించబడింది. అదే సమయంలో, ఇది గ్రామీణ పేదలకు
ఉపాధి కూడా కల్పించింది.

10.

కోవిడ్-19 ప�ై ఆన్ల�ైన్ శిక్షణా కార్యక్రమాలు

13.

ఈ మహమ్మారి సమయంలో, కోవిడ్-19 ప�ై శిక్షణ

కోవిడ్-19 మహమ్మారి వ్యాప్తిని తనిఖీ చేసి
నియంత్రించడానికి తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్తల గురించి

వ్యాధి, లక్షణాలు మరియు దాని నివారణ గురించి

పంచ్లు, సర్పంచ్లు మరియు గ్రామాల్లో ని కుటుంబాలవారు
తెలుసుకునేలా కరోనా వ�ైరస్కు సంబంధించిన ఇ-లెర్నింగ్

ఇవ్వడానికి మరియు పిఆర్ఐల యొక్క ఎన్నుకోబడిన

‘మిషన్ ఫతే’ కింద అవగాహనా కార్యక్రమం

గ్రామోదయ సంకల్ప్

23

పఠాన్కోట్ జిల్లా లోని ధార్ కలాన్బ్లాక్కు చెందిన హర గ్రామ
పంచాయతీలోని యువ మహిళ సర్పంచ్ కఠినమ�ైన గస్తీ లో
పాల్గొన్నారు.
పాండ్స్ పరిశుభ్రతా కార్యక్రమం

ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి గ్రామ పంచాయతీలు
‘మిషన్ ఫతే’ కింద భారీ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని
నిర్వహించాయి.

•

•

24

‘మిషన్ ఫతే’ కింద అవగాహనా కార్యక్రమం

లాక్డౌన్ ప్రకటించిన మొట్ట మొదటి రోజు నుండే
గ్రామంలోని అన్ని ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ
పాయింట్ల ను మూసి వేయడానికి గ్రామ పంచాయతీలో
'కఠినమ�ైన గస్తీ ' ఏర్పాటు చేశారు. కరోనా నుండి
గ్రామస్తులను రక్షించడానికి పంచాయతీ గ్రామ
శివార్ల లో బారికేడ్లు పెటటిం్ ది, ఎందుకంటే బయటి వ్యక్తిని
గ్రామంలోకి అనుమతించరు మరియు గ్రామం నుండి
ఎవరికీ ఎటువంటి సర�న
ై కారణం లేదా అత్యవసర
పరిసథి తి
్ లేకుండా బయటికి వెళ్ళడానికి అనుమతి లేదు.
గ్రామానికి అన్ని ప్రవశ
ే పాయింట్ల వద్ద చెక్ పో స్టులు
చేయబడ్డా యి, ఇది ఏ వ్యక్తి గ్రామంలోకి ప్రవశ
ే ించలేదని
మరియు ప్రజలు లోపలికి వచ్చి బయటకు వెళలేం
్ దుకు
సర�న
ై
రిజిస్ట్రేషన్ నిర్వహించబడిందని నిర్ధా రిసతుంద
్ .ి
గ్రామస్తులెవరూ తమ ఇంటి నుండి బయటికి రావటానికి
అనుమతి లేదు.
హర గ్రామ పంచాయతీలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల
సర్పంచ్
పర్యవేక్షణలో
ఐసో లేషన్
వార్డు గా
మార్చబడింది. ఇతర రాష్ట్రా ల నుండి వచ్చే ప్రజలను
నిర్బంధించి, ఐసో లేషన్ సదుపాయంలో ఉంచారు.
సెపట ెం్ బర్ 2020

•

కోవిడ్-19ను
కట్ట డి
చేయటానికి
ప్రభుత్వ
మార్గ దర్శకాలను అమలు చేయడమే కాకుండా
పొ గవేయడం, కర్ఫ్యూ పాస్ల జారీ, అవగాహన
కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంతో పాటు సామాజిక
దూరాన్ని పాటించటానికి సంబంధించి ఛినా గ్రామ
పంచాయతీ శిక్షణను నిర్వహించింది. గ్రామంలో, ప్రతి
కుటుంబానికి చెందిన ఒక సభ్యుడికి సామాజిక దూర
నిబంధనలను పాటించడం గురించి శిక్షణ ఇచ్చారు.
ప్రజలకు అవగాహన కలిగించడానికి నేలమీద ఎరుపు
రంగులో వృత్తా లు గీశారు.

ఎస్డిఎం నిహాల్ సింగ్ వాలా మార్గ దర్శకత్వంలో గ్రామ
స్థా యిలో 20 మంది గ్రామ యువకులతో ప్రత్యేక బృందాన్ని
ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృంద సభ్యులు ఇంటింటికీ తిరిగి
ప్రజలకు అవసరమ�ైన సామాగ్రిని పంపిణీ చేయడంలో
సహాయం అందించారు. గ్రామ స్థా యిలో అవసరమ�ైన
వస్తువులు సరఫరా అయ్యేలా చూసే దిశగా ఇది
ప్రశంసనీయమ�ైన చర్య. ఇది ప్రజలు అనవసరంగా గ్రామం
నుండి బయటకు వెళ్ళవలసిన అవసరాన్ని మరింత
తగ్గించింది.

“మాస్క్తయారుచేసుకుని ధరిద్దాం, ఎటువంటి
పరిసథి త
్ ులలోన�న
ై ా విజయం సాధిద్దాం”
కోవిడ్ సముచిత ప్రవర్త న

6 ft

ముఖానికి మాస్క్ను
ధరించండి

6 ft

చేతులను పరిశుభ్రంగా
దూరం నియమాలను
ఉంచుకోండి
పాటించండి
మనమంతా కోవిడ్-19ప�ై సమిష్టిగా పో రాడుదాం

సౌజన్యం: ఎమ్ఓహెచ్ఎఫ్డబ్ల్యు, జిఓఐ

మహాత్మా గాంధి ఎన్ఆర్ఇజిఎస్ –
మహమ్మారి సమయంలో ఆశా కిరణం

- ఎస్ఐఆర్డి, తెలంగాణా*

తె

“సురక్షతా నియమాలను పాటిస్తూ వుంటే ఉపాధి పనులు ఆగవు”

లంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లా
మర్రిగూడ
బ్లాక్లో
ఉన్న
తిరగండ్ల పల్లి
గ్రామ
పంచాయతీ
గ్రామస్తులు “మహమ్మారి సమయంలో
ఉపాధి అన్వేషణకు మహాత్మా గాంధీ
ఎన్ఆర్ఇజిఎస్ ఆశా కిరణంగా ఎలా
మారిందో ” అనే దానిపట్ల తమ ఆనందాన్ని
వెల్లడిసతు ్న్నారు.

ఈ
గ్రామం
బ్లాక్
ప్రధాన
కార్యాలయానికి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో
ఉంది, మరియు హ�ైదరాబాద్ నుండి
నాగార్జు న సాగర్ వరకు గల రాష్ట ్ర హ�ైవేకు
5 కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ మరియు
రాష్ట ్ర రాజధాని హ�ైదరాబాద్ నుండి కేవలం 65 కిలోమీటర్ల
దూరంలో ఉంది.

గ్రా మ చరిత్ర: ప్రా రంభ యుగాలలో ఈ గ్రామం యొక్క
వ్యర్థ భూములు మరియు భూగర్భజలాల కొరత కారణంగా,
అక్కడి ప్రజలు ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి
తిరుగుతూ ఉండేవారు, దీనిని వాడుకలో “తిరుగుడు” అని
పిలుస్తా రు మరియు అందువలన ఈ ప్రదేశం “తిరుగాండ్ల పల్లి
(పల్లి / పల్లె అంటే నివాసం) అయింది. మర్రిగూడ బ్లాక్
తీవ్రమ�ైన పేదరిక పరిసథి ్తులకు ప్రసిదది ్ చెందింది. ఈ బ్లాక్
యొక్క భూగర్భ జలాల్లో ఫ్లో ర�ైడ్ అధిక మోతాదులో ఉంది. ఈ
గ్రామంలో నిరుద్యో గం పెద్ద సమస్య. అందుకే జీవనోపాధి కోసం
చాలా కుటుంబాలు హ�ైదరాబాద్కు, అంటే రాష్ట ్ర రాజధానికి
వలస వచ్చాయి.

కానీ, మహాత్మా గాంధీ ఎన్ఆర్ఇజిఎస్ సహకారంతో
రోజురోజుకు పరిసథి ్తి మారుతోంది, గ్రామస్తులు తమ
భూములను మాత్రమే కాకుండా, వారి జీవనోపాధిని కూడా
అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్-19
మహమ్మారి పరిసథి తి
్ లో నిరుపేదలకు ఉపాధి కల్పించడంలో
మహాత్మా గాంధీ ఎన్ఆర్ఇజిఎస్ కీలక పాత్ర పో షించింది.

ఈ గ్రామంలో 16 మంది కొత్త జాబ్ కార్డు దారులు
మరియు 54 మంది వేతన ఉద్యో గార్ధు లతో సహా 494 మంది
జాబ్ కార్డు దారులు మరియు 1098 మంది వేతన ఉద్యో గార్ధు లు
ఉన్నారు. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ఉపాధి కోల్పోవడం

వల్ల హ�ైదరాబాద్కు చెందిన కుటుంబాలకు ఈ కొత్త జాబ్
కార్డు లు జారీ చేయబడ్డా యి.











636 మంది వేతన ఉద్యో గార్ధు లతో కూడిన 325
మంది జాబ్ కార్డు దారులు క్రియాశీలక విధానంలో
ఉన్నారు.

ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే 01.04.2020 ప్రా రంభం
నుండి, వేతనాలుగా రూ.47.41 లక్షలు, సామాగ్రు ల
పరంగా రూ.2.70 లక్షలు, మొత్తం రూ.50.10 లక్షలు
పంపిణీ చేశారు.
24,980 కూలి దినాలను సృష్టించడం ద్వారా
ఆమోదించబడిన 28,000కు వ్యతిరేకంగా 90%
కార్మిక బడ్జె ట్ను సాధించింది.

ఈ బ్లాక్లో అత్యధిక వేతన రేటు గల కుటుంబాల కోసం
77% సగటు ఉపాధి రోజులని అంటే రూ.196.00
అందించారు.

49 కుటుంబాలు 100 రోజుల ఉపాధిని పూర్తి చేశాయి.

స్థా నిక ఫీల్డ్ సిబ్బంది 3 రోజుల్లో పే ఆర్డ ర్లు జనరేట్ చేసి
మరియు ఎఫ్టిఓలను అప్లోడ్ చేయడంలో విజయం
సాధించారు.

కార్మికులకు
వేతనాలు
లభించడమే
కాక,
అంతకుముందు అసమానంగా ఉన్న దాదాపు 30 హెక్టా ర్ల
భూమిని అభివృద్ధి చేశారు, వారు వ్యవసాయ చెరువులను

* వివరాల సేకరణ: ఎస్ఐఆర్డి, తెలంగాణా నుండి

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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తవ్వి, కందకాలు త్రవ్వి, ఇప్పటికే వ్యవసాయ భూమిలోని నీటి
కాలువలలో ఉన్న పూడికను తొలగించారు, నీటి వసతికి
స్థా నికంగా ఉన్న చెరువులో పూడికను తీశారు, ఇవి భూగర్భ
జలాలను పునరుద్ధ రించడానికి చాలా ఉపయోగకరం.
ప్రసతు ్త పరిసథి ్తి ఏమిటంటే, వర్షా ల కారణంగా చాలా
కందకాలు నీటితో నిండి ఉన్నాయి, దీని ఫలితంగా ప్రసతు ్తం
ఉన్న గొట్ట పు బావులలో భూగర్భజల మట్టాలు పెరిగాయి.
మరియు, ర�ైతులు తమ భూములలో కూరగాయల సాగును
ప్రా రంభించారు, ఇది ర�ైతులకు అదనపు సంపాదన. మరియు,
మహమ్మారి కారణంగా పట్ట ణాల నుండి గ్రామాలకు తిరిగి
వచ్చిన వారి కోసం కుటుంబాలకు వేతన ఉపాధి లభించింది.
ఈ కరోనా మహమ్మారి సమయంలో మహాత్మా గాంధీ
ఎన్ఆర్ఇజిఎస్ మా గ్రామానికి ఆశా కిరణం అయింది
(కరువుపని, ఈ కరోనా కష్ట కాలంలో కాంతిరేఖ అయింది),
మరియు మహమ్మారి ప్రబలంగా ఉన్న సమయంలో ఈ
పథకం అమలు చేసినందుకు గ్రామస్తులందరూ కృతజ్ఞ తలు
తెలిపారు, స్థా నిక అధికారులకు తమ ధన్యవాదాలు
తెలుపుకున్నారు.
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కోవిడ్-19 పరిసథి ్తి నిర్వహణ
ఈ నూతన కరోనా వ�ైరస్ (కోవిడ్-19) విజృంభణ

గ్రామాలలోని పరిపాలనా యంత్రాంగానికి పెను సవాలు

అయింది. ఈ మహమ్మారి కోవిడ్-19 గల వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు
లేదా తుమ్మినపుడు వారి ముక్కు మరియు నోటి నుండి

వెలువడే చిన్న తుంపరల ద్వారా ఒక వ్యక్తి నుండి మరొక
వ్యక్తికి వ్యాపిసతుంది
్ . అందువలన, భౌతిక దూరం పాటించటం
చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల , గ్రామంలోని ప్రతి వ్యక్తి కళ్ళు,
ముక్కు, నోరు తాకడాన్ని నిరోధించడం, తరచుగా చేతులు
కడుక్కోవడం, సామాజిక దూరాన్ని పాటించటం, మాస్క్లు,
శానిట�ైజర్లు సరిగా వాడటం వంటి కోవిడ్-19 మార్గ దర్శకాలను
అనుసరించేలా చూడటానికి పో స్ట ర్లు , చాటింపు వేయడాలు,
కౌన్సెలింగ్, వాట్సాప్ గ్రూ పులను సృష్టించడం మరియు
నివారణ చర్యల రికార్డింగ్లను పంచుకోవడం ద్వారా ప్రతి

కేసులు
పెరుగుతుండగా,
పాజిటివ్
కేసుల
సంఖ్యను
నియంత్రించడానికి మరియు పరిమితం
చేయడానికి శీఘ్ర ఫలితాలతో భారీ
సంఖ్యలో పరీక్షలు చేయటం అనేది
సమర్థవంతమ�ైన సాధనంగా పనిచేసింది.
ఫలితాల ఆధారంగా రోగులను గుర్తించి
చికిత్స చేశారు.

మహమ్మారి వ్యాప్తిని నియంత్రించడానికి స్వీయప్రేరేపిత క్రమశిక్షణ, జాడను కనుగొనడం అలాగే నిరంతర
పర్యవేక్షణ ఆవశ్యకంగా ఉన్నాయి, అందువల్ల
ప్రతి
ప్రయాణికుడిని గృహ నిర్భంధంలో ఉంచారు. ఆరోగ్య కార్యకర్త ల
సహాయంతో వాలంటీర్లు అనేక సర్వేలు చేశారు. ఆరోగ్య సేతు,
కోవిడ్-19 యాప్లు ప్రతి ఇంటి మొబ�ైల్ ఫో న్లో ఇన్స్టా ల్
చేయబడ్డా యి, ఇవి పాజిటివ్ లేదా అధిక రిస్క్ కలిగినట్లుగా
పరీక్షించబడిన వారిని సమీపించినప్పుడు వారిని హెచ్చరిసతుంది
్ .
వ�ైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్ట డానికి గ్రామంలో క్రమం తప్పకుండా
పారిశుధ్య కార్యకలాపాలు చేపట్టారు.
పాజిటివ్ కేసులను వేరుచేయడానికి మరియు చికిత్స
చేయడానికి కఠినమ�ైన, సమర్థవంతమ�ైన మరియు మానవత్వ
నిర్బంధ ఏర్పాట్
లు చాలా అవసరం, అందువల్ల వలస కార్మికుల
కోసం అన్ని అవసరమ�ైన సౌకర్యాలతో కూడిన నిర్బంధ కేంద్రం
ఏర్పాటు చేయబడినవి. నిర్బంధంలో ఉన్న వ్యక్తులు వారి
ఇళ్ల లో ఉండేలా చూడటానికి మొబ�ైళ్ళలో క్వారంట�ైన్ లొకేషన్
ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ యాప్ ఇన్స్టా ల్ చేయబడింది. కరోనావ�ైరస్
ట్రీట్మెంట్ యాక్సిలరేషన్ ప్ రో గ్రామ్ (సిటిఎపి) యాప్ ద్వారా
కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ను శ్రద్ధగా అనుసరించారు, దీనిలో ప్రా ధమిక
మరియు ద్వితీయ కాంటాక్ట్లను గృహ నిర్భందంలో ఉంచారు,
జియో-ట్యాగ్ చేసి, పిహెచ్సి వ�ైద్యులు మరియు ఆరోగ్య
సంరక్షణ కార్యకర్త లు క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించసాగారు.

ప్రజలు, గ్రామ పెద్దలు, స్వయం సహాయక సంఘాలు,
ఎన్జిఓలు, యువత, పారిశుధ్య కార్మికులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ
కార్మికుల చురుక�ైన సో దరి విభాగాల సిబ్బంది సహకారంతో
గొప్ప ప్రయత్నాలు చేశారు మరియు ఇంకా మేము గ్రామంలో
కోవిడ్-19 వ్యాప్తిని ఆపడానికి మా ప్రయత్నాలను
కొనసాగిసతు ్న్నాం.

“సురక్షతను పాటించాలని గుర్తుంచుకుంటే,
పనిచేయటం సులభతరం అవుతుంది”
మెడికల్ మాస్క్ను
ధరించటం ఎలా
సౌజన్యం: డబ్ల్యుహెచ్ఓ

ఇంటి వద్ద తయారుచస
ే న
ి తిరిగి ఉపయోగించదగిన ఫేస్-కవర్/ మాస్క్ను ఎల్ల వేళలా ధరించండి

సర�ైన పద్ధ తి

సౌజన్యం: ఎమ్ఓహెచ్ఎఫ్డబ్ల్యు, జిఓఐ

ఇంటికి అవగాహన కల్పించి చ�ైతన్యవంతులు చేయడానికి
స్థా నిక సిబ్బంది, నాయకులు, స్వయం సహాయక సమూహ
బృందాలు, వాలంటీర్లు , యువత, ఎన్జిఓలు మరియు ఇతర
వాటాదారుల సమన్వయంతో ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ప్రా రంభ
దశలో, లాక్డౌన్ మరియు నిర్బంధ (క్వారంట�ైన్) వ్యవస్థ
యొక్క మార్గ దర్శకాలను ప్రజలు పెడ చెవిన పెటటా ్రు, కాని
తరువాత వారు ప్రేరణ పొ ందారు.

ధరల
నిష్కపటమ�ైన
పెరుగుదలను
తనిఖీ
చేయడానికి
అవసరమ�ైన వస్తువుల సరఫరాను
నిరంతరం పర్యవేక్షించారు. స్వయం
సహాయక సంఘాలు మాస్క్ల ఉత్పత్తి ని
చేపట్టాయి మరియు గ్రామాల్లో ని ప్రతి
వ్యక్తికీ ప్రభుత్వం మాస్క్లను ఉచితంగా పంపిణీ చేశాయి. దళిత
ప్రజలకు క్రమం తప్పకుండా ఆర్థిక సహాయం, నిరుపేదలకు
నిత్యం ఆహారం సరఫరా చేసతూ ్ జనాభాకు సహాయపడటం కష్ట
కాలంలో మహమ్మారి యొక్క పరోక్ష ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో
ప్రధాన పాత్ర పో షించింది.

దో షపూరిత పద్ధ తులు
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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కోవిడ్-19 నివారణలో గ్రా మ పంచాయతీల కృషి

- ఆర్ఎస్ఎన్ శర్మ*

“ఎప్పటి వరకూ మందు లభించదో , అప్పటి వరకూ నిర్ల క్ష్యం తగదు”

రా

జ్యాంగ (73వ సవరణ) చట్టం 1992 పంచాయతీ రాజ్
సంస్థ లకు
అధికారాల
పంపిణీ
మరియు
పంచాయతీలకు బాధ్యతలతో రాజ్యాంగ హో దాను అందిసతుంది
్ .
గ్రామ పంచాయతీలకు ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రణాళికలు తయారుచేసే
మరియు సామాజిక న్యాయం, అలాగే రాజ్యాంగంలోని
పదకొండవ షెడ్యూల్లో జాబితా చేసినట్
లు గా గ్రామ
పంచాయతీలోని ఆస్పత్రు లు, ప్రా థమిక ఆరోగ్య కేంద్రా లు
మరియు డిస్పెన్సరీలతో సహా గ్రామస్తుల ఆరోగ్యాన్ని,
పారిశుధ్ధ్యాన్ని ప్ రో త్సహించడానికి సంబంధించి వివిధ
కార్యకలాపాలను అమలు చేసే బాధ్యత అప్పగించబడింది.
గ్రామస్తుల ఆరోగ్యాన్ని ప్ రో త్సహించే దిశగా స్థా నిక సమాజానికి
తమ సామీప్యత విషయంలో గ్రామ పంచాయతీల పాత్ర
(స్థా నిక స్వపరిపాలనా సంస్థ లు) ముఖ్యమ�ైనది కావటంతో,
అన్ని రాష్ట్రా లు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు (యుటిలు)
గ్రామస్తుల ప్రా ణాలను కాపాడేందుకు ఆ చర్యలను అమలు
చేయడానికి బాగా సిద్ధంగా ఉండేందుకు వారి కోసం గ్రామ
పంచాయతీల ద్వారా వివిధ నివారణ మరియు రక్షణ చర్యలను
ప్రా రంభించాయి.
కోవిడ్-19ను నివారించడంలో గ్రామ పంచాయతీలు
చేపట్టిన నిర్దిష్ట జోక్యాలలో అవగాహన కల్పించడానికి ఐఇసి
సామాగ్రు ల అభివృద్ధి, గ్రామ పంచాయతీలలో హో ర్డింగ్లను
నిర్మించడంలో, కోవిడ్-19కి సంబంధించి చేయవలసిన
మరియు చేయకూడని విషయాలను స్థా నిక భాషలలో పో స్ట ర్లు

పశ్చిమ బెంగాల్లోని గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా పజ
్ర ా అవగాహనా పో స్టర్
* కన్సల్టెంట్, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ.
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త్రిపురలో పబ్లి క్ హో ర్డింగ్

/ కరపత్రా లను అభివృద్ధి చేయడంలో గ్రామ పంచాయతీలు
నిమగ్నమయ్యాయి. కరోనా వ�ైరస్ను నివారించడానికి
మరియు ఎదుర్కోవటానికి కమ్యూనిటీ-స్థా యి చర్యల కోసం
ప్రెజెంటేషన్ల ను అభివృద్ధి చేయడంతో సహా నివారణ చర్యలప�ై
సమాచార వీడియోలను అభివృద్ధి చేయడం అలాగే మ�ైక్లు
మరియు స్పీకర్ల ద్వారా బహిరంగ ప్రకటనలు చేయడంలో
పంచాయతీలు
పాల్గొంటున్నాయి.
దాదాపు
అన్ని
రాష్ట్రా లలోనూ, గోడలప�ై రచనలు / చిత్రా ల ద్వారా ప్రజలలో
అవగాహన కల్పించడంలో గ్రామ పంచాయతీలు పంచాయతీ
భవనాలు లేదా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు లేదా గ్రామ పంచాయతీ
ప్రాంతంలో ఉన్న రోడ్లు వంటి బహిరంగ ప్రదేశాలను
ఉపయోగించుకుంటున్నాయి. గ్రామీణ ప్రజలలో అవగాహనను
కలిగించడంలో దాదాపు అన్ని రాష్ట్రా లలోని గ్రామ
పంచాయతీలు పంచాయతీ ప్రాంతంలో సమాచార బో ర్డు ల
ప్రదర్శనను మరో మార్గంగా చేపట్టాయి.

అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా, చాలా రాష్ట్రా లలోని
గ్రామ పంచాయతీలు అన్నిటికంటే కోవిడ్-19ప�ై అధిక
ప్రా ధాన్యతతో సాధారణ పరిశుభ్రతను ప్ రో త్సహించడంలో
నిమగ్నమయ్యాయి.
సామాజిక

దూరాన్ని

కొనసాగించడానికి

స్థా నిక

మార్కెట్ల ను ఆట స్థ లాలు మరియు బహిరంగ ప్రదేశాలు వంటి
ప్రదేశాలకు మార్చడంలో గ్రామ పంచాయతీలు కూడా
నిమగ్నమయ్యాయి.
పంచాయతీ
సరిహద్దులను
మూసివయ
ే డం అనేది పంచాయతీ ప్రాంతానికి సమీపంలో
వాహనాల రాకపో కలను తగ్గించడానికి పంచాయతీలు
అనుసరించిన మరొక చర్యగా నిలిచింది. గ్రామాల్లో ప్రజా
ఉద్యమాన్ని పర్యవేక్షించడానికి, కరోనా వ్యాప్తిని తగ్గించడానికి
గ్రామ పంచాయతీలు గ్రామ వాలంటీర్లను సమర్థవంతమ�ైన
శక్తిగా నియమించాయి. ఛత్తీ స్గఢ్ వంటి రాష్ట్రా లు బయటినుండి
వచ్చే ప్రజలను / వలసదారులను గుర్తించి వారు తమ
ఇళ్ళలోనే ఒంటరిగా ఉండేలా చూడడంలో నిమగ్నమయ్యాయి.
పంజాబ్ మరియు హర్యానా రాష్ట్రా లలో, కోవిడ్-19 నేపథ్యంలో
తీసుకోవలసిన
నివారణ
చర్యలప�ై
కుటుంబాలకు
వివరించడానికి గ్రామ పంచాయతీల నుండి ఎన్నిక�ైన
ప్రతినిధులు చాలా మంది ఇంటింటికీ తిరిగి ప్రచారం చేశారు.
ప�ైన పేర్కొన్న వాటికి అదనంగా, మిజోరాం రాష్ట్రంలో స్థా నిక
సంస్థ లు కోవిడ్-19ప�ై విలేజ్ లెవల్ టాస్క్ ఫో ర్స్ (విఎల్టిఎఫ్)
ద్వారా ప్రజా ఉద్యమాన్ని పర్యవేక్షించడం మరియు పబ్లి క్
అడ్రస్ సిస్టమ్స్ ప�ై ప్రకటనల ద్వారా చేతులు కడుక్కోవడం,
భౌతిక దూరాన్ని పాటించటం వంటి వివిధ చర్యలు
తీసుకున్నాయి.

చాలా రాష్ట్రా ల్లో కరోనావ�ైరస్కు వ్యతిరేకంగా గ్రామీణ
భారతదేశంలో భద్రతా వలయాన్ని అందించడంలో ఆశా
(అక్రెడిటెడ్ సో షల్ హెల్త్ యాక్టివిస్ట్ ), ఏఎన్ఎమ్ (ఆక్సిలరీ
నర్స్ మిడ్వ�ైఫ్) మరియు అంగన్వాడీ కార్యకర్త లు సమానమ�ైన
పాత్ర పో షించారు. తమను తాము కరోనా యోధులుగా
గుర్తించిన ఈ కార్యకర్త లు కోవిడ్-19కు వ్యతిరేకంగా అట్ట డుగు

కేరళ రాష్ట్రంలోని పారిశుద్ధ ్య సంఘ సభ్యులు

స్థా యిలో చర్యల కోసం సంసిద్ధత మరియు సమీకరణలో గ్రామ
పంచాయతీలకు సహాయపడ్డా రు. గృహ నిర్బంధంలో ఉన్న
వారందరి ఇళ్ల ను సందర్శించడం మరియు కీలకమ�ైన
గణాంకాలను సేకరించడం ప్రా ణాంతక మహమ్మారికి
వ్యతిరేకంగా పో రాడటంలో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉందని
నిరూపించబడింది. కోవిడ్-19 యొక్క లక్షణాలు మరియు
నివారణ చర్యలప�ై అవగాహనను కలిగించే కార్యక్రమాలను
చేపట్ట డంలో వారు ప్రా థమిక ఆరోగ్య కేంద్రా లు, స్థా నిక ఆరోగ్య
వాలంటీర్లు మరియు జిల్లా పరిపాలనా యంత్రాంగంతో కలిసి
పనిచేశారు. అదనంగా, వారు ప్రా మాణికమ�ైన సమాచారాన్ని
అందించారు, నకిలీ వార్త ల గురించి పో లీసులకు నివేదించారు
మరియు సో షల్ మీడియాలో చెలామణి అవుతున్న
సమాచారాన్ని గ్రామ పంచాయతీలతో తనిఖీ చేయమని
సముదాయాలను ప్ రో త్సహించారు. భారతదేశంలో సుమారు
9,00,000 మంది ఆశా కార్యకర్త లు ప్రభుత్వానికి మరియు
ప్రజలకు మధ్య వారధిగా పని చేసతు ్న్నారు. ఆశా, ఏఎన్ఎమ్
మరియు అంగన్వాడి కార్యకర్త ల సేవలు ముఖ్యంగా కర్ణా టక
వంటి కొన్ని రాష్ట్రా ల్లో ప్రముఖంగా కనిపించాయి, ఇక్కడ
కరోనావ�ైరస్ మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా చేసే ప్రయత్నాలను
పర్యవేక్షించటానికి, ముందుండి నడిపించటానికి ప్రభుత్వం
తన గ్రామ పంచాయతీల సభ్యులు మరియు స్థా నిక ప్రభుత్వ
ఉద్యో గుల�ైన ఆశా, ఏఎన్ఎమ్ మరియు అంగన్వాడి
కార్యకర్త లతో కూడిన గ్రామ స్థా యి టాస్క్ ఫో ర్స్ ఏర్పాటు
చేసింది. వినూత్న కరోనా వ�ైరస్ప�ై తప్పుడు సమాచారం
మరియు నకిలీ వార్త లను వ్యాప్తి చేయకుండా నిరోధించే
బాధ్యత టాస్క్ ఫో ర్స్కు అప్పగించబడింది. ఆరు సంవత్సరాల
కంటే తక్కువ వయస్సు గల పిల్లలకు రేషన్ల ను పంపిణీ చేసే
బాధ్యతను అంగన్వాడీ కార్యకర్త లకు అప్పగించారు. ఆశా
కార్యకర్త ల సహాయంతో, కోవిడ్-19 యొక్క ఏవ�ైనా లక్షణాల
సంకేతాల కోసం మరియు ప్ రో టోకాల్ ప్రకారం తదుపరి చర్యల
కోసం నివేదించటానికి పంచాయతీలలో సాధారణ ఆరోగ్యం
మరియు
నివాసితుల
శ్య
రే స్సుప�ై
జాగ్రత్తలు
తీసుకుంటున్నారు. రోజువారీ పని మరియు తీసుకున్న
చర్యల గురించి కార్యనిర్వాహక అధికారి మరియు తాలూకా
వ�ైద్య అధికారికి రోజువారీ నివేదిక
ఇవ్వడానికి
టాస్క్
ఫో ర్స్
ఒక
యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.

అదేవిధంగా, కరోనావ�ైరస్ కట్ట డి
ప్రాంతాలలో
ఇంటింటికీ
వెళ్ళి
నమూనాలను
సేకరించటానికి
ఉత్త రాఖండ్, ఉత్త ర ప్రదేశ్, మహారాష్ట ,్ర
మధ్యప్రదేశ్
మరియు
ఆంధ్రపద
్ర ేశ్
రాష్ట్రా లు ఆశా మరియు ఏఎన్ఎమ్
కార్యకర్త ల సేవలను ఉపయోగిసతు ్న్నాయి.
అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులలో,
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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ఉత్త ర ప్రదేశ్, ఛత్తీ స్గఢ్, బీహార్, ఒదిషా మరియు పశ్చిమ
బెంగాల్ రాష్ట్రా ల సహకారం ప్రశంసనీయం, ఇవి మహమ్మారిని
అరికట్ట డంలో సహాయపడ్డా యి.

కర్ణా టకలోని పంచాయతీ ప్రాంతంలోని కుటుంబాలను సందర్శిస్తున్న
ఆశా వర్కర్

అంగన్వాడీ కార్యకర్త ల సహాయంతో ప్రజలకు అవసరమ�ైన
అనుబంధ ఆహారాలు సరఫరా చేయబడ్డా యి. మహమ్మారి
కొనసాగుతున్న సమయంలో బీహార్ రాష్ట్రం తన పెద్ద సమాజ
ఆరోగ్య శ్రామిక శక్తిని తన ప్రజల కోసం ఉపయోగించుకుంది.
గ్రామ పంచాయతీ స్థా యిలో కోవిడ్-19ప�ై వివిధ చర్యలు
మరియు కార్యకలాపాలను ప్రా రంభించడం మరియు అమలు
చేయడంలో దాదాపు అన్ని రాష్ట్రా లు మరియు కేంద్ర పాలిత
ప్రాంతాలలో ఆశా, ఏఎన్ఎమ్ మరియు అంగన్వాడీ
కార్యకర్త లను గ్రామ స్థా యి కమిటీలలో భాగం చేశారు. ఈ
కమిటీ సభ్యులలో పంచాయతీలకు ఎన్నిక�ైన ప్రతినిధులు,
ఆశా కార్యకర్త , అంగన్వాడీ కార్యకర్త , ఎఎన్ఎమ్, పాఠశాల
ఉపాధ్యాయుడు, స్థా నిక పో లీస్ స్టేషన్ ప్రతినిధి, మహిళా
స్వయం సహాయక సంఘ నాయకుడు, గ్రామ పంచాయతీ
అభివృద్ధి అధికారి తదితరులు ఉన్నారు.
గ్రామ స్థా యిలో ఐసో లేషన్ సెంటర్ల ను ఏర్పాటు
చేయడంలో, గ్రామ పంచాయతీలు కీలక పాత్ర పో షించాయి,
21 రాష్ట్రా లు / కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో మొత్తం 37,546
ఐసో లేషన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామ పంచాయతీ
పరిధిలో ఉన్న పంచాయతీ భవనాలు లేదా ప్రభుత్వ
పాఠశాలలు లేదా అందుబాటులో ఉన్న ఇతర రాష్ట ్ర భవనాలలో
ఐసొ లేషన్ కేంద్రా ల కోసం ఏర్పాట్
లు జరిగాయి.

దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వలస
కార్మికుల కోసం చేపట్టిన చర్యలలో, అనేక రాష్ట్రా లు మరియు
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలోని గ్రామ పంచాయతీలు
వలసదారులకు గ్రామ పంచాయతీ ప్రాంతాలలో క్వారంట�ైన్
సౌకర్యాలు కల్పించాయి అలాగే లాక్డౌన్ వ్యవధి పూర్తయ్యే
వరకు రోజూ వారికి క్రమ ప్రాతిపదికన రేషన్ను పంపిణీ
చేశాయి.
వాపసు
వస్తున్న
వలస
కార్మికులను
నిర్వహించడంలో ప్రధాన కార్మిక సరఫరాదారులుగా ఉన్న

కోవిడ్-19 కారణంగా గ్రామాల్లో ని నిరుద్యో గులు
మరియు వేలాది మంది వలస కార్మికులకు లాభదాయకమ�ైన
ఉపాధి కల్పించడానికి ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎ కార్యకలాపాలను
అనుమతించడానికి భారత ప్రభుత్వ హో ం వ్యవహారాల
మంత్రిత్వ శాఖ అందించిన మార్గ దర్శకాల ప్రకారం
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎ పనులను అమలు చేయడంలో గ్రామ
పంచాయతీ పాత్ర తెరప�ైకి వచ్చింది. ఫేస్ మాస్క్లు ధరించడం
మరియు సామాజిక దూర ప్రమాణాలను పాటించడం ద్వారా
నీటి సంరక్షణ మరియు నీటిపారుదల కార్యకలాపాలకు
సంబంధించిన ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎ కార్యకలాపాలను అమలు
చేయాలని ఆ మార్గ దర్శకాలు నొక్కిచెప్పాయి. కోవిడ్-19
కారణంగా విధించిన లాక్డౌన్ కారణంగా తమ జీవనోపాధి
కోల్పోయిన వారికి ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎ పనుల అమలు
ఎక్కువగా సహాయపడింది. మార్గ దర్శకాల ఫలితంగా
మరియు రాష్ట ్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాల ప్రకారం, అనేక గ్రామ
పంచాయతీలు భూములు లేని గ్రామీణ పేదలు మరియు
వలస కార్మికులకు వివిధ కార్యకలాపాలను ప్రా రంభించడానికి
సహాయపడటంలో చొరవ తీసుకున్నాయి. ఈ దిశలో, గ్రామీణ
ప్రాంతాలకు ఆదాయాన్ని సమకూర్చడంప�ై ప్రత్యేక దృష్టితో
పుదుచ్చేరి 2020 ఏప్రిల్ 20 నుండి ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎ కింద
పనులను ప్రా రంభించటానికి మొదటి అడుగు వేసింది. కోవిడ్
మహమ్మారి సమయంలో ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎ పనుల అమలు
మొదటిసారి జాబ్ కార్డ్ హో ల్డ ర్లు గా ఉన్న చాలా మంది వలస
కార్మికులకు లాభదాయకమ�ైన ఉపాధిని అందించింది. కరువు
పీడిత ప్రాంతమ�ైన తెలంగాణలోని మెదక్ జిల్లా గ్రామస్తులు
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎ పనుల్లో పాల్గొనడంలో క్రమశిక్షణను
చూపారు.

ప�ై విషయాల నుండి, దాదాపు అన్ని రాష్ట్రా లు
మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో రాష్ట ్ర మరియు కేంద్ర
ప్రభుత్వాల ఆదేశాల ప్రకారం గ్రామ పంచాయతీలు చాలా
ముఖ్యమ�ైన పాత్ర పో షిసతు ్న్నాయని స్పష్టం అవుతుంది.
పంచాయతీ ప్రాంతంలో వివిధ జోక్యాలను నిర్వహించడానికి
అన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు క్రమబద్ధ మార్గ దర్శకత్వం
మరియు సహాయం పంచాయతీ నివాసుల ఆరోగ్యం, భద్రత,
అవగాహన, సౌకర్యం, సౌలభ్యం లేదా సామాజిక లేదా ఆర్ధిక
శ్య
రే స్సును ప్ రో త్సహించడంలో చాలావరకు, సానుకూల
ఫలితాలను ఇచ్చింది.

“రెండు గజాల దూరం పాటించటం, ఎంతో అవసరం”
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కోవిడ్-19 ప్రతిస్పందన: నగ్గ ర్ నుండి ఒక విజయ గాథ
- ఎస్ఐఆర్డి, హిమాచల్ ప్రదేశ్ *

“కరోనా వ�ైరస్ మహమ్మారి ప్రసతు ్త దశలో భౌతిక దూరం పాటించటం చాలా అవసరం. మీరు బాగానే ఉన్నారని
మరియు మీకు ఏమీ జరగదని మీరు భావిస్తే, అది తప్పు. ఇలా చేయడం ద్వారా, మీరు మీకు మరియు మీ
ప్రియమ�ైనవారికి అన్యాయం చేసతు ్న్నారు.” - నరేంద్ర మోడి, భారత ప్రధాన మంత్రి

కో

విడ్-19 వ్యాధితో ప్రపంచాన్ని మోకాళ్ల
స్థా యికి
తీసుకువచ్చారనే
వాస్త వం
నిర్వివాదాంశం. ఆధునిక ఆరోగ్య సంరక్షణ
వ్యవస్థ లు గల అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా
మహమ్మారి బారిన పడి కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి.
కులు లోయ యొక్క అత్యంత పురాతన పట్ట ణం
అయిన నగ్గ ర్ గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా కోవిడ్19కి వ్యతిరేకంగా యుద్ధాన్ని నిర్వహించిన
విజయ గాథను ఇక్కడ మీ ముందు
ఉంచుతున్నాం.
సవాలు

నగ్గ ర్ జనాభా విశిష్ట త కారణంగా
సంభావ్య హాట్ స్పాట్గా ఉంది, ఎందుకంటే ఈ పట్ట ణ జనాభా
అధిక సంఖ్యలో రాష్ట్రం వెలుపల మరియు విదేశాలలో కూడా
నివశిస్తున్నారు. కోవిడ్-19 భారతదేశాన్ని తాకినప్పుడు,
ప్రభుత్వం వెంటనే లాక్డౌన్ ప్రకటించింది, ఇది అక్షర స్ఫూర్తితో
అనుసరించబడింది. బయటి నుండి పంచాయతీలోకి పవ
్ర శ
ే ించే
ప్రజలను నిర్బంధ కేంద్రా లుగా స్థా నిక పరిపాలనా యంత్రాంగంతో
ప్రకటించబడిన ప్రభుత్వ భవనాలలో ఉంచారు. అలా వచ్చిన
వారు పెద్ద సంఖ్యలోనే ఉన్నారు అయినా గ్రామ పంచాయతీలు,

అవగాహన కలిగిసతు ్న్న విఎల్సిలు

గ్రామ స్థా యి కమిటీలు మరియు ఆరోగ్య కార్యకర్తలు బాగానే
నిర్వహించేవారు. చాలా సమయం వరకూ మొత్తం కులు జిల్లా లో
ఒక్క కోవిడ్-19 కస
ే ు కూడా నమోదు కాలేదు.
కులు లోయలో లాక్డౌన్ ముగిసి, యాపిల్ సీజన్
ప్రా రంభమ�ైన తరువాత, అన్ని ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పట్టాలప�ైకి
వచ్చినప్పుడు, నగ్గ ర్ పంచాయతీ వ్యవసాయ కూలీలు భారీ
సంఖ్యలో వస్తుండటాన్ని చూసింది. నగ్గ ర్ సమీపంలోని
పట్లి కుహాల్ ప్రాంతంలో మండి ఉన్నందున కోవిడ్-19 వ్యాప్తి
చెందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నగ్గ ర్ గ్రామ
పంచాయతీలో 53 కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి, ఇది
నగ్గ ర్ డెవలప్మెంట్ బ్లాక్లో అత్యధికమని చెప్పవచ్చు.
కార్యక్రమాలు:

ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిసతు ్న్న ఆరోగ్య సిబ్బంది

ఏదేమ�ైనా, రాష్ట ్ర ప్రభుత్వ సత్వర స్పందన వ్యాధి
యొక్క వ్యాప్తిని నిరోధించడానికి సహాయపడింది. ఆరోగ్య
నిపుణుల నిస్వార్థ సేవ బాధితులు మరియు నిర్బంధంలో
ఉన్న వారికి అవసరమ�ైన చికిత్సను అందించడానికి
సహాయపడింది. లాక్డౌన్ను పో లీసు శాఖ విజయవంతంగా
అమలు చేసింది. కోవిడ్-19కి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం
విజయవంతం కావడానికి మూడు అంశాలు ఉన్నాయి:
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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•

•

స్వయం సహాయక సమూహాల ద్వారా మాస్క్ పంపిణీ

బలమ�ైన క్వారంట�ైన్ వ్యవస్థ , స్పష్ట మ�ైన రిస్క్ కమ్యూనికేషన్
మరియు సమాజ భాగస్వామ్యం, ఎక్కువ సంఖ్యలో
పరీక్షలు మరియు కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్.
•

•
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ఓల్డ్ ఫిల్మ్ స్
టూ డియో, రివర్ స�ైట్ క్యాంపింగ్, స్నో
ట్రెంచ్ రిసార్ట్ వంటి హో టళ్ళు కోవిడ్ పాజిటివ్
వ్యక్తుల
కోసం
క్వారంట�ైన్
సౌకర్యాలుగా
ఉపయోగించారు, అక్కడ వారికి మెడికల్ ఆఫీసర్లు
మరియు ఆశా కార్యకర్త ల సహాయంతో సాధారణ
వ�ైద్య పరీక్షలతో పాటు ఆతిథ్య సేవలను అందించారు.
క్వారంట�ైన్ చేయడాన్ని చక్కగా పూర్తి అయ్యేలా
చూడటంలో పో లీసు సిబ్బంది అప్రమత్తంగా
ఉన్నారు.

సాధారణ ప్రజలకు నష్టా లు మరియు నివారణ
చర్యలను తెలియజేయడం ద్వారా అవగాహన
కల్పించారు. మాస్కు తయారీ మరియు
పంపిణీలో స్వయం సహాయక సమూహాలు
సెపట ెం్ బర్ 2020

మండలులు

గ్రామీణ స్థా యి కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడంలో
పాల్గొన్న స్థా నిక ప్రజలకి అవసరమ�ైన వస్తువులను
అందించడం ద్వారా మరియు ఇంటిలో క్వారంట�ైన్ను
అనుసరించే వ్యక్తులప�ై పర్యవేక్షణ ఉంచడం ద్వారా
క్వారంట�ైన్లో ఉన్న ప్రజల సంపూర్ణ సంరక్షణ
బాధ్యతలు వారికి అప్పగించటం జరిగింది. నగ్గ ర్
గ్రామ పంచాయతీలో 5 గ్రామీణ స్థా యి కమిటీలు
పని చేసతు ్న్నాయి.
రోగికి సమీపంగా మెలిగినట్
లు అనుమానించబడిన
వారిని క్వారంట�ైన్లో ఉంచారు.

విజయం
వ్యవసాయం
/
ఉద్యానవన
కార్యకలాపాలకు హాట్స్పాట్గా ఉండి
మరియు బ్లాక్లో అత్యధిక సంఖ్యలో కోవిడ్
పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నప్పటికీ స్థా నిక
జనాభాలో ఒక్క కోవిడ్ కేసు కూడా లేదు.
ఈ
వ�ైరస్
ప్రా థమిక
దశలోనే
నిర్బంధించబడింది
మరియు
ఆర్థిక
కార్యకలాపాలు
జోరందుకున్నప్పటికీ
సమాజ వ్యాప్తి దశకు చేరుకోలేదు.
మహమ్మారి నేపథ్యంలో, ఈ ఆధ్యాత్మిక
సుందర పట్ట ణం వెలవెలబో సాగింది.

ఈ 15 కోవిడ్ సముచిత
ప్రవర్త నలను అనుసరిద్దాం:
భౌతిక దూరాన్ని
పాటించండి

పునర్వినియోగ ఫేస్ కవర్
లేదా మాస్క్ను ధరించండి

చేతులను పరిశుభ్రంగా
ఉంచుకోండి

చేతులు తరచుగా
మరియు పూర్తిగా
కడుక్కోండి

పొ గాకు, ఖ�ైనీ మొదల�ైనవి
నమలడం లేదా బహిరంగ
ప్రదేశాల్లో ఉమ్మివేయడం
చేయరాదు.

తరచుగా తాకే
ఉపరితలాలను క్రమం
తప్పకుండా శుభ్రపరచండి
మరియు క్రిమిసంహారకం
చేయండి

అనవసరమ�ైన
ప్రయాణానికి దూరంగా
ఉండండి

ఎవరిప�ైనా వివక్ష
చూపవద్దు

గుంపులను
నిరుత్సాహపరచండి
- భద్రతను ప్రో త్సహించండి

ధృవీకరించని లేదా ప్రతికూల
సమాచారాన్ని కలిగి ఉన్న
సో షల్ మీడియా పో స్ట్లను
సర్క్యులేట్ చేయవద్దు

భౌతికంగా ఒకరిని
మరొకరు తాకకుండా
నమస్కరించండి

కళ్ళు, ముక్కు మరియు
నోటిని ముట్టు కోవటాన్ని
నిరోధించండి

విశ్వసనీయ మూలాల
నుండి కోవిడ్-19 ప�ై
సమాచారం తీసుకోండి

2 గజాల దూరం
(6 అడుగులు)

ఏవ�ైనా ప్రశ్నలకు నేషనల్
టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్ల�ైన్ 1075
లేదా స్టేట్ హెల్ప్లైన్
నంబర్లకు కాల్ చేయండి

ఏద�ైనా ఒత్తి డి లేదా
ఆందో ళనకు మానసిక
సామాజిక మద్ద తు
తీసుకోండి

సౌజన్యం: ఎమ్ఓహెచ్ఎఫ్డబ్ల్యు, జిఓఐ

మార్కెట్ స్థ లంలో సామాజిక దూరాన్ని నిర్వహించడం

మరియు
మహిళా
నిమగ్నమయ్యాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎమ్ఎమ్పిఎస్ను అమలు చేయటం ద్వారా
కోవిడ్-19ప�ై పో రాటం

- ఎస్ఐఆర్డి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్*

“స్వచ్ఛతా ఉద్యమానికి ప్రజల నుండి విస్తృత మద్ద తు లభించింది. ఇది ఒక సాధనకు మాత్రమే తీర్మానం కాకుండా
ముందుకు సాగుతోంది. పరిశుభ్రమ�ైన భారతదేశాన్ని నిర్మించడానికి ప్రజలు సహకరిసతు ్న్నారు మరియు సేవలు
అందిసతు ్న్నారు.” - నరేంద్ర మోడి, భారత ప్రధాని

కో

విడ్-19
మహమ్మారికి
సంబంధించి ప్రపంచం మొత్తం
భయభ్రాంతులకు గుర�ైన నేపథ్యంలో,
రాష్ట ్ర
ప్రభుత్వాలతో
సన్నిహిత
సహకారంతో భారత ప్రభుత్వంలోని
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ వివిధ
కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. వ్యాధి వ్యాప్తిని
అరికట్ట డానికి లాక్డౌన్ పరిస్థితులను
ఉల్లంఘించకుండా మరియు సామాజిక
దూరం యొక్క నిబంధనలు నిశితంగా పాటించబడేలా
చూసేందుకు రాష్ట్రం అలాగే జిల్లా అధికారులు సంప్రదింపులు,
మార్గ దర్శకాలు సమగ్రంగా అనుసరిసతు ్న్నారు. ఆంధ్ర పద
్ర ేశ్
ప్రభుత్వం 'మనం-మన పరిశుభ్రత' అనే ఒక ప�ైలట్
ప్రా జెకటు్ను నిర్వహిసతోం
్ ది. విశాఖపట్నం జిల్లా లోని పెగాడి
జిపి, చౌదువాడ జిపి మరియు కరివేణి జిపిలు గ్రామంలోని
ప్రతీ వీధిలో ప్రతీ ఇంటిలో పారిశుధ్యంప�ై అవగాహనను
కల్పించటం ద్వారా కాలానుగుణ వ్యాధుల నివారణకు గ్రామ
సచివాలయ సిబ్బంది మరియు గ్రామ వాలంటీర్లు తీవ్రంగా
కృషి చేశారు.
1. పెదగాడి గ్రా మ పంచాయతి
గ్రా మం/ జిపి ప్రొ ఫ�ైల్:

543 కుటుంబాలతో దాదాపు 2000 మంది జనాభా
గల పెదగాడి గ్రామ పంచాయతీ విశాఖపట్నం జిల్లా లోని
పెందుర్తి మండలంలో ఉంది. గ్రామంలోని మొత్తం జనాభా
ఎక్కువగా కూరగాయల సాగు, చేపలు పట్టటం మరియు
ఆటోలు, టాక్సీలు నడపడం వంటి ఇతర సేవా రంగాలప�ై
ఆధారపడి జీవనాన్ని సాగిసతు ్న్నారు. పాక్షిక పట్టణ స్వభావం
గల ఈ గ్రామ సంస్కృతి వారి జీవనోపాధి కార్యకలాపాల కోసం
విశాఖపట్నం నగరాన్ని సందర్శించడానికి ఎక్కువ మందిని
ఆకర్షిసతోం
్ ది. కరోనా మహమ్మారి పరిస్థితిలో, గ్రామాలు,
యువత, ముఖ్యంగా మహిళా స్వయం సహాయక సమూహ
సభ్యుల మద్ద తు ఇంకా పత
్ర ్యేకించి హరిత రాయబారులు

కరోనా మహమ్మారిని
పో షించారు.

ఎదుర్కోవడంలో

కీలక

పాత్ర

ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు మరియు నాయకత్వం:
ఈ మహమ్మారిని అధిగమించడానికి, గ్రామంలో
పరిసరాలు శుభ్రంగా మరియు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా
నిర్వహించటానికి, ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ ప్రభుత్వం ఎమ్ఎమ్పిఎస్
(మనం మన పరిశుభ్రత)ను ప�ైలట్ ప్రా జెకటు్గా గౌరవ
ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వ�ైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి
మార్గ దర్శకత్వంలో ఒక మండలం / బ్లాక్లోని రెండు గ్రామ
పంచాయతీల వద్ద ప్రా రంభించారు.

త్రా గు నీరు, మురుగు నీటి పారుదల మరియు
వ్యర్థ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి వారితో కమిటీలను

భాగస్వాములలో అవగాహన

* వివరాల సేకరణ: ఎస్ఐఆర్డి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నుండి

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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సంస్కరణ చర్యలు మరియు సమాజ సహకారం.
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ప్రా రంభించిన తర్వాత,
ప్రతి మండలం నుండి రెండు జిపిలను ఎన్నుకోవడం
ద్వారా ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ 1320 గ్రామ పంచాయతీలలో
ప్రతిష్టా త్మక ప�ైలట్ ప్రా జెక్ట్ ‘మనం-మన పరిశుభత
్ర ’ను
ప్రా రంభించింది, దీని కిందనే పెందుర్తి మండలానికి
చెందిన పెదగాడి గ్రామ పంచాయతీ కూడా ప�ైలట్ జిపిగా
తీసుకోబడింది.

ఎమ్ఎమ్పిఎస్ప�ై అవగాహనా ర్యాలీ

ఏర్పాటు చేయడం మరియు ఎమ్పిడిఓ, ఇఓఆర్డి ఇంకా
పంచాయతీ రాజ్ మరియు ఆర్డబ్ల్యుఎస్ల నుండి
ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది మరియు ఇతర మండల మరియు
గ్రామ స్థా యి సిబ్బందితో కూడిన మండల మరియు
విలేజ్ టాస్క్ ఫో ర్స్ మద్ద తు ద్వారా పజ
్ర లలో గ్రామం పట్ల
ఒక ఆశను కల్పించడం ఎమ్ఎమ్పిఎస్ యొక్క పధ
్ర ాన
లక్ష్యం.

ఎమ్ఎమ్పిఎస్ ప్రా రంభంలో ఘన వ్యర్థ పదార్థా ల
నిర్వహణ జోక్యాలను మాత్రమే చేపట్టాలని ప్రణాళిక వేసింది,
తరువాత స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ ఫేజ్-IIకు
అనుగుణంగా ఓడిఎఫ్ మరియు ఓడిఎఫ్ ప్ల స్ ఘన వ్యర్థా లు
మరియు ద్రవ వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్వహణ వంటి జోక్యాలను
అమలు చేయాలని నిర్ణ యించారు.
జోక్యానికి ముందు దృశ్యం:

వ్యక్తిగత గృహ లెటన
్రి ్ల నిర్మాణానికి ముందు ప్రజలు
బహిరంగ మలవిసర్జ న కోసం వెళ్ళేవారు. అవగాహన
లేకపో వడం మరియు ఇతర సాంప్రదాయ ఆలోచనల
కారణంగా వ్యక్తిగత శానిటరీ లెటన్
్రి ల నిర్మాణంప�ై ప్రజలకు
ఆసక్తి లేదు. మిగిలిన 135 కుటుంబాల కోసం వ్యక్తిగత గృహ
లెట్న
రి లు ్ నిర్మించిన తరువాత కూడా, కొంతమంది ప్రజలు
బహిరంగ మలవిసర్జ న కోసం వెళ్లే వారు.
సర�ైన మురుగు కాలువల సౌకర్యం మరియు సిసి
రోడ్లు లేకపో వటం వలన మలేరియా, డెంగ్యూ, ట�ైఫాయిడ్
మరియు అతిసారం లాంటి ఇతర వ్యాధులకు కారణమయ్యే
దో మలు పెరగసాగాయి.

కొంతమంది ప్రజలు చెత్తను తమ ఇళ్ల ముందు /
వెనుక వ�ైపు విసిరేస్తా రు. గ్రామంలో ఘన వ్యర్థ పదార్థా ల
నిర్వహణ షెడ్ నిర్మించిన తరువాత, పొ డి మరియు తడి
వ్యర్థా ల నిర్వహణప�ై వివిధ భాగస్వాములకు శిక్షణ ఇచ్చారు.
అయినప్పటికీ, కొంతమంది ప్రజలు తమ ఇళ్ళలోని చెత్తను
వీధులలో పడేసతు ్న్నారు.
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జిల్లా
పాలనా యంత్రాంగ మార్గ దర్శకత్వంలో
లక్ష్యాలను సాధించడంలో మండల బృందాలతో పాటు గ్రామ
నీటి, పారిశుధ్య బృందాలకు జిల్లా ప్రణాళిక సమీక్ష కమిటీ
(డిపిఆర్సి) సహకరించింది.

అన్ని మండలాల్లో రెండు టాస్క్ ఫో ర్స్ బృందాలు,
ఒకటి ఎంపిడిఓ నాయకత్వంలో మరియు మరొకటి ఇఓఆర్డి
నాయకత్వంలో ఏర్పడ్డా యి, ఇఓఆర్డి ఇంజనీరింగ్,
ఆర్డబ్ల్యుఎస్కు చెందిన ఇతర మండల మరియు గ్రామ
స్థా యి సిబ్బంది మరియు మండల స్థా యిలోని ఇతర
కార్యనిర్వాహక అధికారులతో ఏర్పడింది, వీరంతా కాలువలను
శుభ్రపరచడం, శిధిలాల తొలగింపు, వీధి దీపాలు మరియు
నీటి సంబంధిత సమస్యలు లాంటి ఎంట్రీ పాయింట్
కార్యకలాపాలు, అవగాహన లాంటి అన్ని అంశాలలో గ్రామ
స్థా యి బృందాలకు సహాయంగా ఉంటారు.
వాటాదారుల కోసం ఓరియంటేషన్ ప్రో గ్రా మ్
జిల్లా , మండల్ టాస్క్ఫో ర్స్ బృందాల సహకారంతో
స్వయం సహాయక సమూహ సభ్యులు, యువత, పిఆర్ఐ
ప్రతినిధులు, గ్రామ వాలంటీర్లు మరియు గృహ కుటుంబ
సభ్యుల వంటి వివిధ వాటాదారులచే దిశానిర్దేశం మరియు
అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడ్డా యి.
ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ల
 ో ప్రతి 50 వ్యక్తిగత కుటుంబాలకు ఇంటి
వద్ద సేవలను అందించడానికి గ్రామ వాలంటీర్లను
నియమించారు. వాలంటీర్లతో పాటు పిఆర్ఐ సభ్యులు,
ప్రభుత్వ సిబ్బంది మరియు గ్రామ పెద్దలతో గ్రామ స్థా యిలో

ఎస్డబ్ల్యుఎమ్ - షెడ్లో హరిత రాయబారులు &
వాలంటీర్లతో సమావేశం

ప్రజలు వ్యర్థా లను మూలం (ఇంటి) వద్ద నే వేరు
చేసతు ్న్నారు మరియు వాటినే హరిత దూతలు సేకరించి ఘన
వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్వహణ షెడ్కు రవాణా చేసతు ్న్నారు.
గ్రామ పంచాయతీలో ఎమ్ఎమ్పిఎస్ అమలు
కారణంగా, కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు చాలా తక్కువగా (10
క్రింద) ఉన్నాయి. వారిలో ఎక్కువ మంది బయటి నుండి
వచ్చారు మరియు ఒకరు తప్ప నెగెటివ్ రిపో ర్ట్ తో అందరూ
విడుదల చేయబడ్డా రు.
ఎస్డబ్ల్యుఎమ్ గుంటలలో పురుగుల విడుదల

10 మంది నీరు మరియు పారిశుధ్య బృందాన్ని ఏర్పాటు
చేశారు.
దో మల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు మరియు కోవిడ్
మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి మండల్ టాస్క్ఫో ర్స్ బృంద
సభ్యుల పర్యవేక్షణలో స్వచ్ఛంద సేవకుల బృందాలతో పాటు
గ్రామస్థా యి కమిటీ వ్యక్తిగత పారిశుధ్య మరుగుదొ డ్ల నిర్వహణ,
పొ డి మరియు తడి వ్యర్థా లను వేరుచేయడం, ఇంటింటికీ వెళ్ళి
వ్యర్థా లను సేకరించటం మరియు ఇతర పరిశుభ్రతా
పరిసథి ్తులను గురించి ఇంటింటికీ వెళ్ళి ప్రచారం చేసే
కార్యకలాపాలను చేపట్టారు.
ఇంటింటికీ వెళ్ళి వ్యర్థా లను సేకరించడానికి ప్రతీ
కుటుంబం నుండి రోజుకు రూ.2/-లు వసూలు చేయాలని
కమిటీ నిర్ణ యించింది మరియు అన్ని కుటుంబాల వారికి
అవగాహన కల్పించారు. ఈ ఐఇసి మరియు సామర్థ్యం పెంపు
కార్యకలాపాలన్నింటికీ స్వచ్ఛాంద్ర కార్పొరేషన్ ఆర్థికంగా
సహకరించింది.
ఘన వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్వహణ షెడ్ ఇప్పటికే
నిర్మించబడింది మరియు వ్యర్థా లను వేరుచేయటం మరియు
వర్మి కంపో స్టులను తయారుచేసే పనులు జరుగుతున్నాయి.
మొత్తం కార్యకలాపాలను రోజు వారీగా మండల
టాస్క్ఫో ర్స్ బృందం, డిపిఆర్సి బృందం, సిఇఒ- జిల్లా పరిషత్
మరియు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి మరియు పంచాయతీ
రాజ్ కమిషనర్ మరియు రాష్ట ్ర స్థా యిలో స్వచ్ఛాంధ్ర
కార్పొరేషన్ ఎమ్డి సమీక్షించారు.

కమిటీ, స్వయం సహాయక బృంద సభ్యులు,
వాలంటీర్లు మరియు ముఖ్యంగా గ్రామస్తుల సహకారంతో
పెదగాడి గ్రామ పంచాయతీ 2020 డిసెంబర్ చివరి నాటికి
ఒడిఎఫ్ ప్ల స్ గ్రామంగా ప్రకటించాలని యోచిస్తోంది.
ప్రసతు ్త కార్యకలాపాలను కొనసాగించడం ద్వారా
ఓడిఎఫ్ ప్ల స్ కార్యకలాపాలను కొనసాగించడానికి గ్రామం
మొత్తం కట్టుబడి ఉంది.
ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ ప్రభుత్వం గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ను
స్థా పించినందున, గ్రామంలో ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా
లేదా ఎటువంటి పని దినాన్ని వదులుకోకుండా అక్కడి ప్రజల
సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మొత్తం 10 నుండి 12 మంది
కార్యనిర్వాహక సహాయకులు గ్రామ స్థా యిలో వివిధ శాఖల
కోసం పనిచేసతు ్న్నారు. కాబట్టి సచివాలయ సిబ్బంది,
వాలంటీర్లు మరియు గ్రామస్తుల సహకారంతో ప్రసతు ్త
కార్యకలాపాలను కొనసాగించడం ద్వారా ఓడిఎఫ్ ప్ల స్ డిసెంబర్
-2020 చివరి నాటికి సాధించబడుతుంది.
పెదగాడి గ్రామ పంచాయతీలో మన గ్రామం మన
పరిశుభ్రత (ఎమ్ఎమ్పిఎస్) అమలు కోవిడ్ మహమ్మారిని
ఎదుర్కోవడంలో దాని ప్రభావాన్ని నిరూపించింది. ఆంధ్రపద
్ర ేశ్
ప్రభుత్వం సరఫరా చేయగా వాలంటీర్లచే పంపిణీ చేయబడిన
మాస్కులను ప్రజలందరూ ధరిసతు ్న్నారు. ఆంధ్రపద
్ర ేశ్
వాలంటీర్ వ్యవస్థ ను కలిగి ఉంది, గ్రామంలో జ్వరం సర్వే
ఐదుసార్లు జరిగింది మరియు రోగ లక్షణాలు గల మరియు

ప్రభుత్వం సరఫరా చేసిన మాస్కులను వాలంటీర్లు
ప్రతి కుటుంబ సభ్యునికి మూడేసి మాస్కుల చొప్పున పంపిణీ
చేశారు.
చర్యలు
తీసుకున్న
తరువాత/కారణంగా
సముదాయాలలో ప్రధాన ఫలితాలు/మార్పులు:
ప్రజలు బయటికి
మరుగుదొ డ్లు వాడతారు.

వెళ్లకుండా

తమ

గ్రా మాలు/
ఇంటిలో

హరిత రాయబారులకు సన్మానం

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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రోగ లక్షణాలు లేని కేసులను వ�ైద్య సిబ్బంది గుర్తించి
పరీక్షించారు మరియు గృహ ఐసొ లేషన్లో ఉండాలని సలహా
ఇచ్చారు లేదా కోవిడ్ కేర్ సెంటర్కు పంపారు. అవసరమ�ైతే,

వారు కోవిడ్ చికిత్స కోసం సూచించిన ఆసుపత్రు లకు
పంపబడతారు. వారు ఎప్పటికప్పుడు భారత ప్రభుత్వం

సూచించిన విధంగా సామాజిక దూరాన్ని కొనసాగిసతు ్న్నారు.

ప్రసతు ్తానికి, 8 కేసులు నమోదయ్యాయి మరియు 8 మంది

గ్రామ పంచాయతీ (పెదగాడి) పౌరుల కోసం అవగాహనా కార్యక్రమం

కోవిడ్ రోగులలో 7గురు డిశ్చార్జ్ అయ్యారు మరియు వారిలో
5గురు గ్రామం బయటి నుండి వచ్చారు. వాలంటీర్ల
సహకారంతో, విడబ్ల్యుఎస్సి సభ్యులు మరియు హరిత
రాయబారులు ఓడిఎఫ్ ప్ల స్ సాధించి స్థిరంగా కొనసాగిస్తా రు
అడ్డంకులను అధిగమించడంలో జిల్లా పరిపాలన,
మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి, విస్త రణ అధికారి,
గ్రామీణాభివృద్ధికి సహకరిసతు ్న్నారు మరియు గ్రామ
సచివాలయ సిబ్బంది కూడా ఎమ్ఎమ్పిఎస్ లక్ష్యాన్ని
సాధించడంలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు.
2. ఎమ్ఎమ్పిఎస్ ఆధారంగా చౌడువాడ జిపిలో అవగాహనా
కార్యక్రమం
చౌడువాడ గ్రా మ వివరణ
చౌడువాడ ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నం
జిల్లా లో ఉన్న కె. కోటపాడు మండలంలో 8,251 మంది
జనాభా గల ఒక గ్రామం. ఇది ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినది. ఇది
విశాఖపట్నం జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం నుండి 50 కిలోమీటర్ల
దూరంలో ఉంది.
దీని చుట్టూ ఉత్త రం వ�ైపు దేవరపల్లి మండలం, తూర్పు
వ�ైపు సబ్బవరం మండలం, దక్షిణం వ�ైపు చోడవరం మండలం,
పడమటి వ�ైపు చోడవరం మండలం ఉన్నాయి. అనకాపల్లి
మరియు విశాఖపట్నంలు చౌడువాడకు సమీప నగరాలుగా
ఉన్నాయి.
చౌడువాడ గ్రామం ముందడుగులు వేసతూ ్, భవిష్యత్
తు లో
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భారతదేశంలో స్ఫూర్తిదాయకమ�ైన గ్రామంగా రూపొ ందనుంది.
జిల్లా లోని 34 మండలాల్లో 920 పంచాయతీలు
ఉన్నాయి. వీటిలో, 68 పంచాయతీలను ‘మనం-మన
పరిశుభ్రత’ ప�ైలట్ ప్రా జెకటు్కు ఎంపిక చేశారు.
ఈ పంచాయతీలో నివసిసతు ్న్న కుటుంబాలకు రోజుకు
2 రూపాయలు లేదా నెలకు 60 రూపాయలు వసూలు
చేస్తా రు, గ్రామ వాలంటీర్లు మరియు గ్రామ పెద్దల పేరిట
తెరిచిన బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తా రు. పారిశుద్ధ్యం కోసం
హరిత రాయబారులకు రూ.6,000ల జీతం ఇవ్వబడుతుంది.
ఈ నిధులు పారిశుద్ధ ్య పరికరాలు మరియు వాహనాల
నిర్వహణ కోసం ఉపయోగించబడతాయి. దీనిప�ై ప్రజల్లో
అవగాహన కల్పించే బాధ్యతను మండల అధికారులు, ఎంపిక
చేసిన గ్రామ సచివాలయ అధికారులు, వాలంటీర్లకు
అప్పగించారు.
పరిసరాల పరిశుభ్రత అనేది తాగునీటిని శుభ్రపరచటం
మరియు మానవ మలమూత్రా లు మరియు మురుగునీటిని
తగినంతగా శుద్ధి చేయడం మరియు పారవేయడం వంటి
వాటక
ి ి సంబంధంి చిన పజ
్ర ారోగ్య పరిసథి త
్ ులను సూచిస్తుంది.
సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవడం మాదర
ి గ
ి ానే మలాన్ని
మానవీయంగా శుభ్రం చేయడాన్ని నివారించడం పారిశుద్ధ్యంలో
భాగం. వ్యాధి వ్యాప్తిని ఆపే ముఖ్యంగా మలం-నోటి మార్గం
ద్వారా వ్యాప్తి చెందకుండా పరిశుభమ
్ర న
�ై
వాతావరణాన్ని
కల్పించడం ద్వారా మానవ ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడాన్ని
పారిశుధ్య వ్యవస్థలు లక్ష్యంగా పెటటు ్కుంటాయి. ఉదాహరణకు,
పిల్లలలో పో షకాహార లోపం మరియు కుంటుపడిన
పెరుగుదలకు పధ
్ర ాన కారణం అతిసారం, దీనిని తగినంత
పరిసరాల పరిశుభత
్ర
ద్వారా తగ్గించవచ్చు. పరిసరాల
పరిశుభత
్ర తక్కువ స్థా యిలో ఉన్న సమాజాలలో సులభంగా
వ్యాప్తి చెందుతున్న ఇతర వ్యాధులు అనేకం ఉన్నాయి.
వ్యక్తులు మరియు కుటుంబాలకు పరిశుభ్రత ఎంత
ముఖ్యమో సమాజంలో పరిశుభ్రత అనేది కూడా అంతే
ముఖ్యం. పరిసరాల పరిశుభ్రత అంటే శుభ్రమ�ైన మరియు

ఎమ్మెల్యే శ్రీ బుడి ముత్యాల నాయుడు గారు ఎస్డబ్ల్యుపిసి షెడ్ను
ప్రా రంభించారు.

సురక్షితమ�ైన మరుగుదొ డ్లను ఉపయోగించడం, నీటి
వనరులను శుభ్రంగా ఉంచడం మరియు చెత్తను సురక్షితంగా
పారవేయడం అని అర్థం. పేలవమ�ైన పారిశుధ్యం అనవసరమ�ైన
అనారోగ్యం మరియు మరణానికి దారితీయవచ్చు.
కాబట్టి, చౌడువాడలో, మరుగుదొ డ్ల వాడకం మరియు
ఆరోగ్య చర్యల గురించి గ్రామ ప్రజలకు గ్రామ పంచాయతీ
అవగాహన కల్పిస్తోంది.
పారిశుద్ధ ్య సమస్యలతో పాటు తాగునీరు, మొక్కల
పెంపకం, పర్యావరణ పారిశుద్ధ్యంప�ై సచివాలయ అధికారులు
అవగాహన పెంచారు. అదనంగా, గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న
ఏవ�ైనా ఇతర సమస్యలు స్థా నిక అధికారుల సమన్వయంతో
పరిష్కరించబడ్డా యి.
ి స్ కార్యక్రమంలో భాగంగా, హరిత
ఎమ్ఎమ్పఎ
రాయబారులు ప్రతిరోజూ రోడ్ల ను శుభ్రపరచడం మరియు
వారానికి ఒకసారి మురుగు కాలువలను శుభ్రపరచడం మరియు
అనవసరమ�న
ై తుప్పలను కత్తి రించడం వంటి పనులు చేశారు.

హరిత రాయబారులకు డిఎల్పిఓ జిఏఆర్యు సన్మానం

అ.

మురుగు కాలువ

ప్రధానంగా చౌదువాడ గ్రామంలో డ్రన
ై ేజీ సమస్య
ఉండేది. మురుగు కాల్వలు శుభ్రం చేయడానికి కొంతమంది
టాస్క్ ఫో ర్స్ సభ్యులను నియమించారు మరియు
ఎమ్ఎమ్పిఎస్ కార్యక్రమం కింద సేకరించిన మొత్తంతో కొన్ని
పరికరాలను కొనుగోలు చేశారు. ఇప్పుడు డ్రన
ై ేజీ సమస్యలు
సరిదిద్దబడ్డా యి మరియు మా చౌదువాడ డ్రన
ై ేజీ యొక్క
మార్పు ఈ చిత్రా లలో చూపబడింది.

ఆ.

చెత్తను తొలగించటం

గతంలో మా గ్రామంలోని చెత్తను బహిరంగ
పద
్ర ేశాల్లో పో సేవారు. ఆ కారణంగా గ్రామంలోని పజ
్ర లు
వివిధ వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు చెత్తను
మన హరిత రాయబారులు సేకరించి ఎస్డబ్ల్యుపిసి
షెడ్లో కుళ్ళబెడుతున్నారు. కాబట్టి, గ్రామంలో ఎక్కడా
చెత్త లేదు మరియు సేకరించిన చెత్తను ఎరువుగా
మారుస్
తు న్నారు.
కోవిడ్ -19 యొక్క వ్యాప్తిని నివారించడానికి తీసుకున్న
చర్యలు:

ప్రభుత్వం పారిశుద్ధ ్య సామగ్రి కిటలు ్ మరియు రిక్షాలను
హరిత రాయబారులకు అందజేసింది మరియు తడి మరియు
పొ డి చెత్త సేకరణ ఎలా చేయాలో వారికి వివరించబడింది.

చౌదువాడ

పంచాయతీ

స్థా యిలో

వివిధ

ఎమ్ఎమ్పిఎస్ ప్రో గ్రా మ్ యొక్క ఫలితాలు:
చౌదువాడ గ్రామ పంచాయతీలో, గ్రామాన్ని
శుభ్రపరచడానికి మరియు టాస్క్ ఫో ర్స్ బృందాలను
నియమించడం ద్వారా సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించడానికి
ఎమ్ఎమ్పఎ
ి స్ (అవగాహన ఒప్పందం) ఆధారంగా వివిధ
కార్యకమ
్ర ాలు చేపట్టారు. మార్పు సంభవించినట్
లు రుజువు
కోసం కొన్ని ఉదాహరణలు క్రింద చూపబడ్డా యి.

కోవిడ్-19 పాజిటివ్ రోగిని కోవిడ్ కేంద్రా నికి మార్చడం

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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కార్యక్రమాలు చేపట్టారు, ఇతరులు వీటిని ఉత్తమ
పద్ధతులకు ఉదాహరణలుగా అనుసరించవచ్చు. వాటిలో
కొన్ని గ్రా మంలోని ప్రజలలో అవగాహన కల్పించడం కోసం,
ప్రతిచోటా పో స్ట ర్లు పెట్టడం ద్వారా అట్ట డుగు
స్థా యిలో పజ
్ర లకు సమాచారం ఇవ్వబడింది. క్రమం
తప్పకుండా శుభప
్ర రిచే కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి,
కె
కోటపాడు
మండలంలోని
చౌదువాడ
గ్రామ
పంచాయతీలో రోడ్ల ప�ై బ్లీచింగ్ మరియు సో డియం
హ�ైపో క్లో ర�ైట్ స్ప్రే చేశారు.
గ్రామ పంచాయతీ వాలంటీర్లు పౌరులకు ఫేస్
మాస్క్లు పంపిణీ చేశారు మరియు తమ కళ్ళు, ముక్కు
మరియు నోటిని తాకవద్ద ని, చేతులు సబ్బుతో
కడుక్కోవాలని, వ్యక్తిగత దూరాన్ని పాటించాలని కూడా
గ్రామస్
తు లకు చెప్పారు. గ్రామంలో కోవిడ్-19 పాజిటివ్
వచ్చిన పురుషులను 108 అంబులెన్స్ ద్వారా
సురక్షితంగా కోవిడ్ కేంద్రా లకు తరలించారు, తరువాత
కట్ట డి ప్రాంతాలను పూర్తిగా శుభ్రం చేశారు.
3.
కరివేన జిపిలో ఎమ్ఎమ్పిఎస్ ఆధారంగా అవగాహన
కార్యక్రమం
కరివేన ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ రాష్ట్రంలోని కర్నూలు జిల్లా లోని
ఆత్మకూర్ మండలంలో గల ఒక గ్రామం. ఇది కర్నూలు జిల్లా
ప్రధాన కార్యాలయం నుండి పశ్చిమంగా 60 కి.మీ.ల
దూరంలో ఉంది. దీని చుట్టూ ఉత్త రం వ�ైపు ఆత్మకూర్
మండలం, తూర్పు వ�ైపు పాములపాడు మండలం, దక్షిణం
వ�ైపు పాములపాడు మండలం, పడమర వ�ైపు కొత్త పల్లి
మండలం ఉన్నాయి. కరివేనకు సమీప నగరాలు నర్సిపట్నం,
నంద్యాల మరియు కర్నూలు. కరివేన గ్రామం ముందుకు
అడుగులు
వేసతూ ్,
భవిష్యత్
తు లో
భారతదేశంలో
స్ఫూర్తిదాయకమ�ైన గ్రామంగా మారుతుంది.
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జనాభా:
కరివేన స్థా నిక భాష తెలుగు. కరివేన మొత్తం జనాభా

4897 మరియు మొత్తం ఇళ్ళ సంఖ్య 1230. మహిళా జనాభా

50.54%. ఈ గ్రామ అక్షరాస్యత రేటు 64.82% మరియు
మహిళల అక్షరాస్యత రేటు 54.02%.
కర్నూలు

జిల్లా లోని

54

మండలాల్లో

921

పంచాయతీలు ఉన్నాయి. అందులో 108 పంచాయతీలను

‘మనం-మన పరిశుభత
్ర ’ అనే ప�ైలట్ ప్రా జెకటు్కు ఎంపిక
చేశారు.

ఈ పంచాయతీలో నివసించే కుటుంబాల నుండి

రోజుకు రూ.2 వసూలు చేస్తా రు. గ్రామ వాలంటీర్లు , గ్రామ
పెద్దల పేరిట తెరిచిన బ్యాంకు ఖాతాల్లో నెలకు రూ.60
జమ చేశారు. పారిశుద్ధ్యం కోసం గ్రీన్ అంబాసిడర్ల కు
రూ.6,000 జీతం ఇవ్వబడుతుంది. ఈ నిధులు పారిశుద్ధ ్య

పరికరాలు

మరియు

ఉపయోగించబడతాయి.

వాహన
దీనిప�ై

నిర్వహణ

పజ
్ర ల్లో

కోసం

అవగాహన

కల్పించే బాధ్యతను మండల అధికారులు, ఎంపిక చేసిన
గ్రామ
సచివాలయ
అప్పగించారు.

అధికారులు,

వాలంటీర్లకు

ప�ైన పేర్కొన్న రెండు గ్రామాల మాదిరిగానే, కరివేనలో
ప్రజారోగ్య పరిసథి ్తుల నేపథ్యంలో పారిశుధ్యం అంటే స్వచ్ఛమ�ైన
తాగునీరు మరియు మానవ మురుగునీటిని సురక్షితంగా
తరలించటం ఉన్నాయి. మనం-మన పరిశుభ్రతా కార్యక్రమ
మార్గ దర్శకాల ప్రకారం గ్రామస్తులు పరిశుభ్రతప�ై పూర్తి దృష్టి
పెటటా ్రు. పర్యావరణాన్ని స్పష్టంగా ఉంచడం ద్వారా కరోనా
మరియు ఇతర వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందకుండా నివారించటానికి
సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవడం గురించి గ్రామస్తులు
అవగాహన కల్పించారు. కరివేన గ్రామ పంచాయతీలో,
వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతతో పాటు ప్రజా పరిశుభ్రత కూడా
గమనించబడింది. దీని కింద, నీటి వనరుల పారిశుధ్యం, ఘన
వ్యర్థా లను పారవేయడం కోసం ప్రత్యేక పథకాలను రూపొ ందించి
అమలు చేశారు.
ప�ై చిత్రంలో, పరిసరాలను శుభప
్ర రచడానికి
మరియు ఓడిఎఫ్ ప్ల స్ గ్రామం కోసం మరుగుదొ డ్ల ను
ఉపయోగించడం పట్ల పజ
్ర లకు అవగాహన కలిగిసతు ్న్న
గ్రామ సచివాలయాలు.
కరివేన పంచాయతీ స్థా యిలో వివిధ కార్యక్రమాలు
చేపట్టారు, వీటిని ఉత్త మ పద్ధ తులకు ఉదాహరణలుగా
ఇతరులు అనుసరించవచ్చు. వాటిలో కొన్ని:
అ) గ్రామంలోని ప్రజలలో అవగాహన కల్పించడానికి
సో షల్ మీడియా వాట్సాప్ గ్రూ ప్ ఉపయోగించబడింది.
ప్రతిచోటా పో స్ట ర్లు పెట్టడం ద్వారా అట్ట డుగు స్థా యిలో ప్రజలకు
సమాచారం ఇస్తున్నారు. రోజూ శుభ్రపరిచే కార్యకలాపాలు
జరుగుతున్నాయి, బ్లీచింగ్ మరియు సో డియం హ�ైపో క్లో ర�ైట్
రోడ్ల ప�ై పిచికారీ చేసతు ్న్నారు.
ఆ) గ్రామ పంచాయతీ వాలంటీర్లు పౌరులకు ఫేస్
మాస్క్లు పంపిణీ చేశారు మరియు కళ్ళు, ముక్కు మరియు
నోటిని తాకవద్ద ని, సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవాలని, వ్యక్తిగత
దూరాన్ని కొనసాగించాలని గ్రామస్తులకు చెప్పారు. మన

గ్రామంలోని కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థ లు మరియు స్థా నిక
సంస్థ లు మాస్క్లు కుట్టి గ్రామస్తులకు ఉచితంగా పంపిణీ
చేస్తా రు.
ఇ) ఆత్మకూర్ మండలంలోని కరివేన గ్రామంలో
కరివేన సచివాలయ సిబ్బంది ఉచితంగా రేషన్ పంపిణీని
చేసతు ్న్నారు.
ఈ) సచివాలయ ఆరోగ్య బృందం గ్రామస్తుల ఆరోగ్యాన్ని
నిరంతరం పర్యవేక్షిసతోం
్ ది, వారు క్షయ, కుష్
టు వ్యాధి మరియు
అంధత్వంతో సహా వివిధ వ్యాధులను పరిష్కరించడానికి చాలా
చురుకుగా ఉన్నారు. పిల్లల రోగ నిరోధకతకు మరియు ఇతర
కాలానుగుణ వ్యాధుల కోసం వారు అనేక అవసరమ�ైన చర్యలు
తీసుకుంటున్నారు. వీల�ైనంత త్వరగా ఆరోగ్య చికిత్స
పొ ందగలుగుతున్నందున ఇప్పుడు గ్రామస్తులు గ్రామ ఆరోగ్య
వ్యవస్థ గురించి చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు.
ముగింపు:
గ్రామాలను పరిశుభ్రంగా, పచ్చగా ఉంచే ఈ
ఎమ్ఎమ్పిఎస్ కార్యక్రమాన్ని గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ
వ�ై.ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రా రంభించారు. ఇది గ్రామాల్లో
ఆరోగ్యకరమ�ైన జీవితాలకు దారితీస్తుంది. కోవిడ్-19 పరిసథి ్తిలో
ఈ కార్యక్రమం చాలా సహాయకారిగా ఉంది. మిగిలిన
గ్రామాలతో పో లిస్తే తక్కువ సంఖ్యలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు
రావడానికి గల ప్రధాన కారణాలలో ఈ కార్యక్రమం ఒకటి.
చివరగా, ఇది అంతం చేసే ప్రక్రియ కాదు. ప్రజలలో అవగాహన
కలిగించడానికి ఇది మంచి ప్రయత్నం.

“సురక్షతకు మనం ప్రా ధాన్యతనిస్తాం,
కోవిడ్ స�ైనికులను సన్మానిస్తాం”

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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కరోనాప�ై పో రాటంలో సర్పంచులకు సాధికారత దారి చూపిన ఒడిశా

- ఎస్ఐఆర్డి ఒడిశా*
“మంచి ఆరోగ్యం మరియు పరిశుభ్రతలతో కరోనాప�ై తీవ్రంగా పో రాడండి”

ప్ర

స్తుత పరిసథి ్తులలో, యావత్ ప్రపంచం కరోనా
మహమ్మారిప�ై పో రాటానికి గట్టిగా కృషిచేసతు ్న్నప్పుడు,
పరిసథి ్తి యొక్క భయానకమ�ైన అవసరాలకు స్పందించడానికి
భారతదేశం పూర్తిగా గ్రామాల నుండి దేశ రాజధాని వరకు
సన్నద్ధ మ�ైంది. కరోనాతో పో రాడటానికి స్థా నిక పరిపాలనా
యంత్రాంగంతో సహకరించడంలో ఒడిశా గ్రామీణ ప్రజానీకం
గొప్ప లాఘవాన్ని మరియు స్థిరత్వాన్ని చూపుతోంది. ఈ
దిశలో, ఒడిశా రాష్ట్రం కోవిడ్-19 మహమ్మారిప�ై పో రాడటానికి
అలాగే వారి గ్రామాలలో క్వారంట�ైన్ను అమలు చేయడానికి
ఆయా అధికార పరిధిలోని జిల్లా కలెక్టర్లకు ఉండే అధికారాలతో
సమానంగా గ్రామ పంచాయతీల సర్పంచ్లకు అధికారం
ఇచ్చింది. విపత్
తు నిర్వహణ చట్టం 2005లోని సెక్షన్ 51
మరియు ఎపిడిమిక్ యాక్ట్ 1897 అనుబంధంగా ఒడిశా
కోవిడ్ -19 నిబంధనలు, 2020 కింద తీసుకోబడిన ఈ
నిర్ణ యం గ్రామ పంచాయతీల పాత్రను ప్రత్యేకంగా
తెలియచేసతుంది
్ . నాలుగు గ్రామ పంచాయతీల విజయ
గాథలు - ఒడిశా రాష్ట్రంలోని గంజాం జిల్లా లోని నందికా, తిహిది
భద్రక్లోని భట్పాడ, దేవగఢ్ జిల్లా లోని నౌలిపాడ మరియు
బాలసో ర్ జిల్లా లోని పాఖడ్ - కోవిడ్-19 మహమ్మారి
సృష్టించిన సంక్షోభాన్ని ఎలా ఎదుర్కున్నాయనే దాని గురించి
వివరిస్తా యి.
1.

నందిక జిపి
ఈ గ్రామ పంచాయతీలో సుమారు 3,812 మంది

గ్రామస్తులు ఉన్నారు. కరోనా మహమ్మారి ముప్పు వ్యాప్తి
చెందడం ప్రా రంభించిన క్షణం, సర్వంచ్ శ్రీమతి లిలిమా ప్రధాన్
మరియు గ్రామస్తులు కోవిడ్-19ని నిరోధించడానికి చురుక�ైన
చర్యలు తీసుకున్నారు. సురక్షితంగా ఉండటానికి లక్షణాలు
మరియు పరిష్కారాల గురించి ప్రజలకు అవగాహన
కల్పించేందుకు వారు సామాజిక దూరాన్ని పాటిసతూ ్
గ్రామాలలో సమూహాలుగా తరలివచ్చారు. 104కు డయల్
చేయడం ద్వారా వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి రాష్ట్రా నికి
వెలుపల నుండి వచ్చే ప్రజలకు తగిన సమాచారంతో కరపత్రం
మరియు వాల్ పెయింటింగ్స్ వంటి ఐఇసి సామాగ్రు లను
ఉపయోగించారు.
రాష్ట ్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరిసతూ ్ 845 మంది
లబ్ధి దారులకు పిడిఎస్ కింద ముందస్తు రేషన్ను అందించడం

* రూపొ ందించి, సమర్పించినవారు: స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్, పంచాయతీ రాజ్ విభాగం, ఒడిశా ప్రభుత్వం.
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జరిగింది. అదేవిధంగా, 4 నెలల వృద్ధా ప్య
పెన్షన్ను మరియు వితంతు పెన్షన్ను
ముందస్తుగా ఇవ్వగా, దీని వలన 185 మంది
వృద్ధులకు, 86 మంది వితంతువులకు లబ్ది
చేకూరింది. పిడిఎస్ మరియు పెన్షన్ పంపిణీ
ప్రక్రియలో గ్రామ పంచాయతీ అంతటా
సామాజిక దూర నిబంధనలను ఖచ్చితంగా
పాటించారు.
గ్రామ పంచాయతీలో 136 పడకల సదుపాయంతో
రెండు తాత్కాలిక వ�ైద్య కేంద్రా లను ఏర్పాటు చేశారు, ఇక్కడ
రాష్ట్రం వెలుపల నుండి వస్తున్న 116 మందిని క్వారంట�ైన్లో
ఉంచారు. తాత్కాలిక వ�ైద్య కేంద్రంలో రోగుల ప్రయోజనం
కోసం, త్రా గునీరు, సబ్బులు మరియు శానిట�ైజర్ల ను తగినన్ని
ఏర్పాటు చేయటంతో పాటు 12 మరుగుదొ డ్లు ఏర్పాటు
చేశారు. గ్రామ పంచాయతీ నాణ్యత మరియు పరిశుభ్రతా
ప్రమాణాలు మరియు సూత్రా లకు అనుగుణంగా రూపొ ందించిన
మెనూను అనుసరించి, తగిన రీతిలో ఆహార పంపిణీని
నిర్వహిసతోం
్ ది. పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు, అంగన్వాడీ
కార్యకర్త , ఏఎన్ఎమ్, పంచాయతీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, గ్రామ్
రోజ్గార్ సేవక్, సర్పంచ్ సహా ప్రభుత్వ సిబ్బంది టిఎంసిని
రోజూ నిర్వహించే బాధ్యతను స్వీకరించారు.
సెప్టెంబర్ 2020 నాటికి, ఒడిశాకు తిరిగి వచ్చిన
తరువాత 426 మంది క్వారంట�ైన్ సౌకర్యం పొ ందటానికి
నమోదు చేసుకున్నారు.
నివాసితులకు వినోద సౌకర్యాలు కల్పించడానికి
సమూహంలో
కనిపించే
కళాత్మక
ప్రతిభావంతుల
భాగస్వామ్యంతో జానపద సంగీతం, భజన్, సంకీర్తన వంటి
అనేక కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు
ఏర్పాటు చేయబడ్డా యి. క్వారంట�ైన్ కేంద్రం కొంతమంది
నివాసితుల స్వాభావిక ప్రతిభతో సృజనాత్మకంగా గోడ
పెయింట్ చేయబడింది, దీనితో పరిసరాలు నూతనోత్సాహంతో
నిండిపో యాయి.

సర్పంచ్ మరియు నందిక గ్రామ
పంచాయతీ గ్రామస్తులు ప్రదర్శించిన నిబద్ధ త,
ఉత్సాహం మరియు కృషికి బ్లాక్ మరియు
జిల్లా పాలనా యంత్రంగం నుండి ప్రశంసలు
పొ ందారు. కోవిడ్-19 మహమ్మారి వ్యాప్తిప�ై
పో రాడటానికి గ్రామ పంచాయతీలకు ఫ్రంట్ల�ైన్
ఏజెంట్గా అధికారం ఇవ్వడంలో రాష్ట ్ర ప్రభుత్వం
తీసుకున్న నిర్ణ య సముచితత్వాన్ని ఇది
స్పష్టంగా సూచిస్తుంది.
2.
భట్పాడ జిపి: భద్రక్, తిహిడిలో మహమ్మారి
నియంత్రణలో మహిళా సర్పంచ్ల నిర్ణ యాత్మక తీర్మానం
కోవిడ్ 19 పో రాట చర్యలను సజావుగా సులభతరం
చేయడానికి క్షేతస
్ర ్థా యి సమన్వయ కేంద్రంగా గ్రామ
పంచాయతీలను సాధికారం చేయాలన్న ఒడిశా ప్రభుత్వం
నిర్ణ యం భట్పాడా జిపిలో కూడా అమలు చేయబడింది. ప్రతి
సర్పంచ్కు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ అధికారాన్ని ప్రదానం చేశారు, కాని
భద్రక్ జిల్లా కు చెందిన తిహిది పంచాయతీ సమితి పరిధిలోకి
వస్తున్న భట్పాడ జిపికి చెందిన మహిళా సర్పంచ్ ఎంఎస్
స్వర్ణ మయి జెనా విషయంలో స్పష్టంగా ఈ సూత్రాన్ని ఒక
అభ్యాసంగా మార్చడంలో కొంతమంది నిలబడతారు.
మహమ్మారి ముప్పు వార్త తిహిడికి చేరుకున్న
వెంటనే, పంచాయతీ సమితి తన అవగాహన చర్యలను
పునరుద్ధ రించింది మరియు పరిసథి ్తి తీవ్రతను గురించి
సామాజిక దూరం మరియు క్రమం తప్పకుండా చేతులు
కడుక్కోవడం అందుబాటులో ఉన్న చర్యల గురించి ప్రజలకు
అవగాహన కల్పించడానికి బ్లాక్ స్థా యి వార్షిక కార్యక్రమమ�ైన
'తిహిది
మహో త్సవ్'
వేదికను
ఉపయోగించుకుంది.
ఎన్నుకోబడిన పిఆర్ఐ సభ్యులు నాయబ్ సర్పంచ్, మొత్తం
23 వార్డ్ సభ్యులు, పిఎస్ సభ్యుడు మరియు పిఇఒ, జిఆర్ఎస్,
ఎడబ్ల్యుడబ్ల్యు, ఆశా వంటి కీలక కార్యకర్త లు మరియు
ఎఎన్ఎమ్ వంటి ఆరోగ్య కార్యకర్త లతో అత్యవసర సమావేశాన్ని
సర్పంచ్ మిస్ జెనా సమావేశపరిచారు. కలుషితాన్ని

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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నివారించడానికి శానిట�ైజేషన్, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మరియు
సురక్షిత దూరం పాటించటం లాంటి అవసరాలు మరియు
ప్రా థమిక చర్యల పట్ల పజ
్ర లకు అవగాహన కలిగించడానికి
సున్నితమ�ైన చర్యలు చేపట్టాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు.
వ్యాధి యొక్క వ్యాప్తికి వ్యతిరేకంగా పో రాడటానికి జిపి యొక్క
వీధుల్లో
మరియు మూలల్లో
యుద్ధ
ప్రాతిపదికన
ఎన్నుకోబడిన ప్రతినిధులు మరియు అధికారులు ఇంటింటికీ
తిరిగి కౌన్సెలింగ్ చేయడం ద్వారా పబ్లి క్ అడస్
్ర సిస్టమ్ ద్వారా
పచ
్ర ారం చేశారు.
రాకెట్ మాదిరిగా వస్తున్న అటువంటి అంటువ్యాధి
వేగాన్ని నియంత్రించేందుకు అపమ
్ర త్తమ�ైన చర్యలను
వేగవంతం చేయడానికి సర్పంచ్ ఎటువంటి పయ
్ర త్నాన్ని
వదిలిపెట్టలేదు. దారులు మరియు ఉప మార్గా లతో సహా
అన్ని కార్యాలయాలు, ఆరోగ్య కేంద్రా లు మరియు సంస్థలు
పూర్తిగా శుభప
్ర రచబడ్డా యి. రద్దీని నివారించడానికి,
కూరగాయలు మరియు చేప-మాంసం మార్కెట్ను వెంటనే
సర్పంచ్ పర్యవేక్షణలో కాళి పాడియాకు తరలించారు. ఒక
వినూత్న చర్యగా, అర్హతగల లబ్ధి దారులకు వారి ఇంటి వద్ద
మూడు నెలల పెన్షన్ను ముందస్తుగా పంపిణీ చేయడంలో

యూత్ క్ల బ్ సభ్యులు పిఇఒ మరియు జిఆర్ఎస్కు మద్ద తు

ఇచ్చారు. అదేవిధంగా, బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేయటం ద్వారా
సామాజిక దూరాన్ని పాటిసతూ ్ మూడు నెలల ముందస్తు

రేషన్తో పాటు రూ.1000 లను ఆహార భదత
్ర ా సహాయంగా

రేషన్ కార్డు దారులకు పంపిణీ చేశారు. పభ
్ర ుత్వ సూచనల

మేరకు, మానవతా చర్యగా, శ్యామకాలీ మరియు సుభద్ర
స్వయం సహాయక సమూహాల సభ్యులు క్లిష్టమ�ైన లాక్డౌన్

కాలంలో

చిక్కుకున్న

ముప్పై

నుంచి

తొంభ�ై

మంది

నిరాశయ
్ర ులకు మరియు ఒడిశా వెలుపల నుండి వచ్చిన
వలస కార్మికులకు ఉచిత భోజన ఏర్పాట్ల ను చేశారు.

సిఆర్ఎఫ్ హ�ైస్కూల్, ఖాంకీ హాత్లోని యుజిఎంఇ

స్కూల్ లోపల గ్రామ పంచాయతీ 172 పడకలతో రెండు
తాత్కాలిక వ�ైద్య శిబిరాలు (క్వారంట�ైన్ కేంద్రా లు) ఏర్పాటు
చేసింది.

సర్పంచ్ కుమారి స్వర్ణ మయి జెనా మరియు ఆమె

బృందం పరుపులు, దిండ్లు , దుప్పట్
లు , హ్యాండ్ వాష్ బేసిన్,

వాటర్ ప్యూరిఫ�ైయర్ మరియు గీజర్తో పాటు లిక్విడ్ హ్యాండ్

వాష్, బ్లీచింగ్ పౌడర్ వంటి ఉపయోగపడే వస్తువుల్లాంటి అన్ని
ప్రా థమిక సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండేలా చూశారు.

టిఎంసిలకు రేయింబవళ్ళు విద్యుత్ మరియు తగిన ల�ైటింగ్

అవసరాలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించారు. పశ్చిమ

బెంగాల్, ఆంధ్రపద
్ర ేశ్, తెలంగాణ, కేరళ, కర్ణా టక, మహారాష్ట ,్ర
జార్ఖండ్

వంటి

రాష్ట్రా ల

నుండి

వచ్చిన

154

మంది

వలసదారులను నిర్ణీత కాలానికి క్వారంట�ైన్లో ఉంచారు,

అయితే రోజులో మూడుసార్లు మరుగుదొ డ్లు శుభ్రపరచడం

మరియు పరిశుభ్రత నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా
పరిశుభ్రత

కఠినంగా

నిర్వహించబడుతుంది.

టిఎంసిల

నివాసితులకు హాజరయ్యే వ్యక్తులకు జిపి 10 వ్యక్తిగత రక్షణ

పరికరాలను కూడా అందించింది.
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అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, సర్పంచ్ ఆమెకు ఇచ్చిన
అధికారాన్ని నిజమ�ైన స్ఫూర్తితో ఉపయోగించుకుంది. జిపి
ప్రాంతంలో మూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసుల గుర్తింపుతో,
కలెక్టర్ మరియు డిఎమ్ అధికారాలను ఉపయోగిసతూ ్ కుమారి
జెనా, వార్డ్ నెం .20 మరియు 21లలో వెంటనే 48 గంటలపాటు
‘షట్ డౌన్’ చేసినట్
లు ప్రకటించారు. అదేవిధంగా సిఆర్ఎఫ్
హ�ైస్కూల్లోని టిఎంసి వద్ద తీసిన 'టిక్ టాక్' వీడియో వ�ైరల్గా
మారడంతో ఆ వీడియోని తీసిన ఏడుగురు నివాసితులప�ై
తిహిది పో లీస్ స్టేషన్లో సర్పంచ్ కేసు నమోదు చేసి,
కఠినమ�ైన చర్యలు తీసుకున్నారు మరియు టిఎంసి నిర్వహణ
కోసం ఒడిశా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన కోవిడ్ 19 మార్గ దర్శకాలను
ఉల్లంఘించే ప్రవర్త నకు పాల్పడిన సభ్యులకి జిపి ఒక్కొక్కరికి
రూ.5000ల జరిమానా విధించింది. మహిళా సర్పంచ్
సకాలంలో తీసుకున్న మరియు ధ�ైర్యమ�ైన చర్యలను పౌరులు
మరియు బ్లాక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ప్రశంసించారు. కరోనా
మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పో రాటంలో
సర్పంచ్కు ఫ్రంట్ల�ైన్ యోధునిగా అధికారం ఇవ్వడంలో రాష్ట ్ర
ప్రభుత్వ వివేకాన్ని సమర్థించడానికి ఈ చర్య ఉదాహరణగా
నిలుస్తుంది.
3. నౌలిపాద జిపిచే కోవిడ్-19 నిర్వహణ
ఒడిశాలోని దేవగఢ్ జిల్లా కు చెందిన రీమాల్
పంచాయతీ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న 26 జిపిలలో నౌలిపాద
జిపి ఒకటి. 18 రెవెన్యూ గ్రామాలు గల ఈ జిపి 14 వార్డు లుగా
విభజించబడింది. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, ఈ జిపి
మొత్తం జనాభా 6,356, ఇందులో 3,165 మంది మహిళలు,
3,191 మంది పురుషులు ఉన్నారు.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి నుండి ఉత్పన్నమయ్యే
పరిసథి ్తిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి, 16.03.2020న
అన్ని వార్డ్ల సభ్యులు, అంగన్ వాడి కార్యకర్త లు, ఆషా మరియు
ఇతర పౌర సమాజ సభ్యులతో జిపి సర్పంచ్ అధ్యక్షతన
జిపిలో ప్రత్యేక గ్రామ పంచాయతీ సమావేశం జరిగింది.
మహమ్మారి పరిసథి ్తికి సంబంధించి మరియు వ్యాధి వ్యాప్తిని
నియంత్రించడానికి అనుసరించాల్సిన చేయదగిన మరియు
చేయకూడని వాటి గురించి సభ్యులందరికీ అవగాహన
కలిగించారు.

01.04.2020 నుండి 17.05.2020 వరకు రోజుకు రెండుసార్లు జిపిలోని 66
మంది పేద, జబ్బుపడిన, నిరుపేద మరియు నిరాశ్రయులకు వేడగి ా భోజనం
అందించబడింది, వారిలో 52 మంది పశ్చిమ బెంగాల్ (46), జార్ఖండ్ (2)
మరియు బీహార్ (4) లాంటి ఇతర రాష్ట్రా ల నుండి వలస వచ్చిన కార్మికులు.

పేదలు మరియు అణగారిన ప్రజల అవసరాలను
తీర్చడానికి గ్రామ పంచాయతీ అన్ని మానవతా చర్యలను
ప్రా రంభించింది. అదే సమయంలో, ఇది సామాజిక దూరం
పాటించేలా చూడటానికి, తాత్కాలిక వ�ైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు
చేయడానికి మరియు గ్రామ పంచాయతీలో జీవనోపాధిని
ప్ రో త్సహించే ప్రా జెకటు్లను అమలు చేయడానికి అన్ని
ప్రయత్నాలు చేసింది.
కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా నివారించటానికి
సామాజిక దూరాన్ని పాటించటం మరియు మాస్క్
వాడకం గురించి సాధారణ పజ
్ర లలో అవగాహన
కల్పించడానికి బహిరంగ పక
్ర టన ద్వారా ఐఇసి
కార్యకలాపాలు చేపట్టింది. జిపిలో వారానికోసారి జరిగే
సంత (మార్కెట్)ను పెద్ద పద
్ర ేశానికి మార్చారు మరియు
విక్రేతల మధ్య 10 అడుగుల దూరం ఉండేలా ఏర్పాటు
చేశారు. రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లా ల నుంచి వచ్చే పజ
్ర లను
15 రోజుల పాటు గృహ నిర్బంధంలోనే ఉండాలని
సూచించారు. గృహ నిర్బంధం సమర్ధవంతంగా కొనసాగేలా
చూడటానికి అటువంటి గృహాల ముందు క్వారంట�ైన్
నోటీసులు అతికించబడ్డా యి.
ప్రజల ఆహార భద్రతను నిర్ధా రించడానికి, పిడిఎస్ కింద
బియ్యం మరియు గోధుమలను ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎకు చెందిన
1,456 మందికి, 11 మంది ఎస్ఎఫ్ఎస్ఎస్ కార్డు దారులకు 3
నెలల పాటు (ఏప్రిల్, మే, జూన్- 2020) రూ.1/ కిలో
చొప్పున పంపిణీ చేశారు. అదనంగా, ఈ లబ్ధి దారులకు ప్రధాన
మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్నా యోజన మరియు రాష్ట ్ర పథకం
కింద ఒక నెలకు ఒక మనిషికి 5 కిలోల చొప్పున 3 నెలల
బియ్యాన్ని ఉచితంగా అందించారు. జిపికి చెందిన రేషన్
కార్డు దారులందరికీ వారి ఇంటి వద్ద నే రూ.1,000/-ల నగదు
సహాయం కూడా అందించబడింది.
వృద్ధులు, వితంతువులు, వికలాంగులు మరియు
బాధిత వ్యక్తుల దుర్బలతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అలాంటి
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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రోజుల క్వారంట�ైన్ను తప్పనిసరి చేసింది. ఇటువంటి విధాన
నిర్ణ యం మరియు అమలు విధానాలను పర్యవేక్షించడానికి
గ్రామ స్థా యి కమిటీలను చేశారు.

820 మందికి వారి 04 నెలల పెన్షన్న
 ు (ఏప్రిల్, మే, జూన్,
జూల�ై -2020) ముందుగానే 2020 మార్చిలో వారి ఇంటి
వద్ద నే అందించారు.
4. బాలాసో ర్ జిల్లా లోని పాఖడ్ గ్రా మ పంచాయతీ
రిఫెరల్, సో కిన / అనుమానిత కేసుల చికిత్సతో సహా
కోవిడ్-19 యొక్క కమ్యూనిటీ వ్యాప్తిని నివారించడానికి
కార్యాచరణ రూపురేఖలు మరియు అమలు మార్గ దర్శకాలను
రూపొ ందించడానికి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో స్థా నిక పంచాయతీ
చురుక�ైన నిమగ్నత కొనసాగింది. బాలాసో ర్ జిల్లా లో పాఖడ్
గ్రామ పంచాయతీ చొరవ కూడా ప్రశంసనీయం. గ్రామంలో
కోల్కతా నుండి భారీగా వలస కార్మికులు తిరిగి వచ్చారు, ఇది
అంటువ్యాధి యొక్క సామాజిక వ్యాప్తిని నివారించడానికి
స్థా నిక పంచాయతీ స్థా యిలో ఆందో ళనలను మరియు
బాధ్యతను పెంచింది.
"నివారణ అనేది రక్షణకు ఉత్త మ మార్గం" అనేది
పంచాయతీ స్థా యిలో కీలక సందేశాన్ని మరియు ఆ చర్యలను
ముందుకు తీసుకువెళ్ళింది. గ్రామ పంచాయతీ స్థా యిలో
స్థా నిక సముదాయాలు పూర్తి 'లాక్డౌన్'ను పాటించడం పట్ల
విస్తృతంగా మద్ద తునిచ్చారు.
సామాజిక ఐసొ లేషన్ ద్వారా సామాజిక వ్యాప్తిని కట్ట డి
చేయటానికి గ్రామాల ప్రజలు స్వయంగా చొరవ మరియు
నాయకత్వం తీసుకున్నారు మరియు లాక్ డౌన్
మార్గ దర్శకాన్ని అమలు చేశారు. గ్రామంలోకి వచ్చే వారిని
మరియు బయటకు వెళ్ళేవారిని ఖచ్చితంగా పరిశీలించారు.
బాధిత ప్రాంతాల నుండి ముఖ్యంగా భువనేశ్వర్ నుండి తిరిగి
వచ్చే ప్రజలకు గ్రామం లోపల ప్రవేశం నిరాకరించబడింది.
అవసరమ�ైన వస్తువుల కొనుగోలు లేదా అత్యవసరాల కోసం
బయటకు వెళ్ళేవారు ఎవర�ైనా తిరిగి చేతులు మరియు కాళ్ళు
సబ్బును ఉపయోగించి శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. ఈ కాలంలో
భువనేశ్వర్ నుండి తిరిగి వచ్చిన ప్రజలకు పంచాయతీ 14
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రాష్ట్రం బయటి నుండి తిరిగి వచ్చిన 79 మంది
మరియు విదేశాల నుండి వచ్చిన ముగ్గు రిని క్వారంట�ైన్లో
ఉంచారు. వారి దుర్బలత్వం మరియు ఆరోగ్యం మొదల�ైనవాటి
గురించి ఆశా, ఏఎన్ఎమ్ ఆరోగ్య వివరాలను తీసుకుంది.
పంచాయతీ నిధి నుండి పెద్ద సంఖ్యలో సేకరించిన మాస్క్లు
పేద అసంఘటిత కార్మికులకు పంపిణీ చేయబడ్డా యి. కేంద్ర /
రాష్ట ్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయం నుండి ఆరోగ్య శిబిరాన్ని
నిర్వహించడానికి స్థా నిక సర్పంచ్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ను
అభ్యర్థించారు.
రిఫెరల్ సేవలతో సహా అవసరమ�ైన ప్రా థమిక ఆరోగ్య
సౌకర్యాలను అందించడానికి శ్యామ్ సుందర్ ఉన్నత
పాఠశాలలో 10 పడకల తాత్కాలిక వ�ైద్య కేంద్రం సిద్ధంగా ఉంది.
వాటర్ ప్యూరిఫ�ైయర్, సబ్బు, హ్యాండ్ వాష్, శానిట�ైజర్
మరియు ఇన్వర్టర్ మొదల�ైనవి నివాసీయుల ఉపయోగం
కోసం సేకరించి, అందుబాటులో ఉంచారు. 13 మంది వలస
కార్మికులు మరియు గ్రామంలోని 17 మంది దిగువ
నివాసితులకు వండిన ఆహారాన్ని అందించారు.
కోవిడ్-19 యొక్క లక్షణాల గురించి పజ
్ర లకు
అవగాహన
కల్పించడానికి
మరియు
చ�ైతన్యం
కలిగించడానికి అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ఇంటింటికి
వెళ్ళారు. పభ
్ర ుత్వ ఆదేశం పక
్ర ారం, 1581 రేషన్ కార్డు గల
వారికి ఆహార భదత
్ర భత్యం కోసం రూ.1000 నగదు
సహాయం అందించబడింది.
ఏది ఏమయినప్పటికీ, అన్నింటికన్నా ముఖ్యమ�ైనది
మరియు
ప్రశంసనీయమ�ైన
ప్రయత్నం
ఏమిటంటే
అంటువ్యాధుల
నియంత్రణకు
మరియు
మానవతా
ప్రయత్నానికి సమాజ సహకారంలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి
రిలీఫ్ ఫండ్కు రూ.23,000/- వసూలు చేయడం.

“మీకు మీరు సురక్షితంగా ఉండండి,
ఇతరులను సురక్షితంగా ఉంచండి”

కరోనాను ఎదుర్కోవటానికి భద్రతా కవచాన్ని (పిపిఇ కిట్)
తయారు చేసతు ్న్న సమూహానికి చెందిన అక్కయ్యలు

- అలోక్ వర్మ*

“మాస్క్ గురించి అవగాహన కూడా మారబో తోంది. మాస్క్ ఇప్పుడు నాగరిక సమాజానికి చిహ్నంగా
మారుతుంది.” - నరేంద్ర మోడి, భారత ప్రధాన మంత్రి

ల

ఖింపూర్ ఖేరి నేపాల్ సరిహద్దుకు ఆనుకొని ఉన్న
ఉత్త ర ప్రదేశ్క
 ు చెందిన ఒక జిల్లా , దీని ప్రధాన

కార్యాలయం లఖింపూర్ నగరంలో ఉంది. ఇది ఒక పర్వత

పాదం కావడంతో, జిల్లా పచ్చదనం మరియు సహజ దృశ్యాలు
మరియు చుట్టుపక్కల అనేక నదులతో సమృద్ధిగా ఉంది

మరియు జిల్లా లో ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశం దుధ్వా నేషనల్
పార్క్ (ఉత్త ర ప్రదేశ్ లోని ఏక�ైక జాతీయ ఉద్యానవనం)
మరియు జిల్లా

ఈ ప్రదేశానికి ప్రసిదధి ్ చెందింది. పులి,

చిరుతపులి, ఊబి నేల జింక, బిరుస�ైన వెంట్రుకలుండే కుందేలు
లేదా అస్సామీ కుందేలు, బెంగాల్ ఫ్లో రికాన్ మొదల�ైన వాటితో

సహా పెద్ద సంఖ్యలో అరుద�ైన మరియు అంతరించిపో యిన
జాతుల నివాస స్థ లం ఇది.

లఖింపూర్ ఖేరిలో, వస్తువులు ప్రధానంగా చేతితో

తయారు చేయబడినవి మరియు జిల్లా లోని తారు గిరిజనులు

సాంప్రదాయక చేతిపనులను సజీవంగా ఉంచుతున్నారు, ఇవి

రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లా లకు మరియు జాతీయ స్థా యిలో

సరఫరా చేయబతున్నాయి. ఈ కళాకృతులు వస్త్రా లు, అచ్చు
మరియు గట్టి సామాగ్రిమీద, కాగితం, మొక్కల ఫ�ైబర్
మొదల�ైన వాటిప�ై చేసిన ఈ శిల్పకారుల సృజనాత్మకతను
మరియు చతురతను వర్ణిస్తా యి.

రక్షణ కవచాల కొరతను అధిగమించడానికి, డిఏవ�-ై
ఎన్ఆర్ఎల్ఎమ్ క్రింద జనపథ్ లఖింపూర్ ఖిరి యొక్క స్వయం
సహాయక మహిళలు ముందుకు వచ్చి, రక్షణ కవచాలను
తయారు చేస,ి వాటిని కేవలం 500 రూపాయలకు
అందుబాటులో ఉంచే బాధ్యతను చేపట్టారు, ఇది అంతకుముందు
పెద్ద ఎమ్ఎన్సల
ి ు ఆసుపత్రు లకు సుమారు రూ.2000లకు
సరఫరా చేశాయి. ప్రసతు ్త అత్యవసరాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని,
పిజి కిట్ల ఉత్పత్తి ని ఆపరేషన్ కవచ్ అనే మిషన్ మోడ్ కింద
చీఫ్ డెవలప్మంె ట్ ఆఫీసర్ శ్రీ అరవింద్ సింగ్ మరియు బ్లాక్

*బ్లా క్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీస్, లఖింపూర్ ఖేరి జిల్లా , ఉత్త ర ప్రదేశ్.
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డెవలప్మంె ట్ ఆఫీసర్ అలోక్ వర్మ
చేపట్టారు. లఖింపూర్ డెవలప్మంె ట్
బ్లాక్ నుండి 30 మంది మహిళా
ఎస్హచ్
ె జి సభ్యులను వారి కుట్టు
నప
�ై ుణ్యాల ఆధారంగా ఎంపిక చేశారు
మరియు కుట్టేందుకు రక్షణ కవచం
యొక్క నమూనాను అందించారు.
అందించిన నమూనా ప్రకారం,
ఈ న�ైపుణ్యం కలిగిన మహిళలు రక్షణ
కవచాల
కిట్ల
 ను
కుట్ట గలగటం
చూడటానికి సంతోషం కలిగించింది.
మహిళా స్వయం సహాయక సమూహ
సభ్యులు
తయారుచేసిన
రక్షణ
కవచాలను ఆమోదం కోసం జిల్లా
ముఖ్య వ�ైద్య అధికారికి చూపించారు.
ఆయన సూచనల ప్రకారం, కొన్ని
మార్పులు చేయగా, తుది మార్పు
ఆమోదించబడింది.
రక్షణ కవచాల కిట్ల
 ో కోటు,
హెడ్ క్యాప్, షూ కవర్, మాస్క్ మరియు
ఫేస్ కవర్ ఉన్నాయి, వీటిని లక్నోలోని
ఉత్త ర
ప్రదేశ్
మెడికల్
కాలేజీ
కమ్యూనికేషన్ విభాగానికి అనుమతి కోసం పంపారు. తుది
ఆమోద లేఖ తరువాత, రక్షణ కవచాల వస్తు సామగ్రి కోసం
ఆర్డ ర్లు తీసుకునే ప్రక్రియ ప్రా రంభం అయింది.

లక్నోలోని
సెంటల్
్ర
కమాండ్కు చెందిన మెడికల్ ఆర్మీ
కోర్ నుండి 2500 రక్షణ కవచాల
కిట్ల కోసం మొదటి ఆర్డ ర్ లభించడం
లఖింపూర్ ఖిరి జిల్లా కు గర్వకారణం.
మిషన్ మోడ్లో పనులు పూర్తి
చేయడానికి
లఖింపూర్
డెవలప్మెంట్తో పాటు నిఘాసన్,
ఇసానగర్, పాలియా, కుంభీ గోలా
మరియు మొహమద్ది బ్లాక్ల నుండి
కుట్టుపనిప�ై శిక్షణ పొ ందిన అదనపు
స్వయం
సహాయక
మహిళా
సభ్యులను ఎంపిక చేశారు.
రక్షణ కవచాల కిట్ల ఉత్పత్తి
పనులను 2020 ఏప్రిల్ 5 నుండి 122
స్వయం
సహాయక
సమూహాల
మహిళలు ప్రా రంభించారు. నిరంతరంగా
పనిచేసిన ఈ మహిళలు 2020 ఏప్రిల్
29 నాటికి సుమారు 4666 కిట్లను
ఉత్పత్తి చేయగలిగారు. అందులో 2500
కిట్లను లక్నోలోని సెంట్రల్ కమాండ్
ఆర్మీ మెడికల్ కోర్కు, 700 లఖింపూర్
ఖిరి జిల్లా కు చెందిన పో లీసు శాఖలోని ఆర్ఐకి సరఫరా
చేశారు. సీతాపూర్ జిల్లా లోని పో లీసు శాఖ ఆర్ఐకి సుమారు
20 కిటలు ్ సరఫరా చేశారు.

ఈ సమూహంలోని మహిళా సభ్యులు కరోనా మహమ్మారి సమయంలో పిపిఇ కిట్లను తయారుచేసే ప్రశంసనీయమ�ైన కార్యకలాపం కోవిడ్ - 19తో
కమ్మేసిన చీకటిలో ఒక ఆశా కిరణంలా ప్రకాశిస్తోంది.
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సర్పంచి అక్కయ్య మాటలు
సర్పంచి అక్క:

“ప్రతి పుకారు మరియు వివక్ష, కరోనాను నిరోధించదు”

- రాధే శ్యామ్ భరద్వాజ్*

కరోనా సంక్షోభం ఇంకా ముగియలేదు, అందరూ అప్రమత్తంగా
ఉంటే కరోనాను ఐక్యంగా ఓడిస్తా రు, ఈ క్లిష్ట సమయాల్లో
పరిష్కారం దిశగా పనిచేయండి
ప్రతి గ్రా మంలోని ప్రతి సందులో పరిశుభ్రత పట్ల శ్రద్ధ
వహించండి
కరోనాను దూరంగా ఉంచడానికి, బయటికి రావటానికి ముందు
మీ మాస్క్ను సరిగ్గా ధరించండి
తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం - రెండు గజాల దూరం
మర్చిపో వద్దు
“ఎప్పటి వరకూ మందు లభించదో , అప్పటి వరకూ నిర్ల క్ష్యం
తగదు”
సర్పంచి అక్క:
అవును, కరోనా సంక్షోభం ఇంకా ముగియలేదనే గొప్ప
ఆందో ళనతో మీ అందరితో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఈ
బలహీనపడే శత్రు వు మన అజాగ్రత్త నుండి బలం పొ ందవచ్చు.
గ్రా మస్థులు: అక్కా, ఈ సంక్షోభం గురించి తెలుసుకున్న
మొదటి రోజు నుంచీ, మేము అవసరమ�ైన అన్ని జాగ్రత్తలను
గమనిస్తున్నాము, అయినా ఈ సంక్షోభం ఇంకా అలానే ఉంది.
అలాంటి సందర్భంలో మనం ఇంకా ఏమి చేయాలి అక్కా?
సర్పంచి అక్క:
మన ప్రధానమంత్రి కరోనాప�ై బలమ�ైన ఫిర్యాదు
ప్రా రంభించారు. ఈ మిషన్లో మనమందరం మన సహకారం
అందించాలి. ఇందుకోసం, రెండు గజాల సురక్షిత దూరం
నిర్వహించడం మరియు మాస్క్ను ధరించడం చాలా
అవసరం. కరోనాకు వ్యతిరేకంగా జరిగే ఈ పో రాటంలో మన
స్వంత ప్రా ణాలను, మన కుటుంబ సభ్యుల ప్రా ణాలను
కాపాడుకోవడమే కాకుండా, మన గ్రామంలోని వృద్ధులు,
పిల్లలు మరియు మహిళలందరి ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో
సహాయపడాలి. కరోనా వ్యాక్సిన్ను అభివృద్ధి చేయడానికి
ప్రయత్నాలు
చురుకుగా
సాగుతున్నాయి.
కరోనాప�ై
నిర్ణ యాత్మక పో రాటంలో కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం అనేక
చర్యలు తీసుకుంది. ఈ దశలను అమలు చేయడానికి,

కరోనాకు వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రచారంలో పాల్గొనడం మరియు మా
గ్రామాలలో భద్రత మరియు ఆరోగ్య సౌకర్యాలను
మెరుగుపరచడంలో మన శక్తితో సహకరించడం పంచ్ లు,
సర్పంచ్లు మరియు గ్రామస్తులందరి విధి. మరికొన్ని
ముఖ్యమ�ైన చిట్కాలను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను.
కోవిడ్-19ను నివారించడానికి ఏడు ముందు జాగ్రత్తలు

తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం; మీ ముక్కు, కళ్ళు లేదా
నోటిని తరచుగా తాకవద్దు;
దగ్గేటప్పుడు లేదా తుమ్మేటప్పుడు మీ చేతులతో లేదా
రుమాలుతో మీ ముఖాన్ని పూర్తిగా కప్పడం మర్చిపో వద్దు;
రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలకు వెళ్లడం మానుకోండి మరియు దగ్గు ,
జలుబు లేదా జ్వరం ఉన్నవారి దగ్గ రకు వెళ్లవద్దు;
మీకు కొంచెం అలసటగా లేదా అనారోగ్యంగా అనిపిస్తే మీ
ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్లవద్దు;
కరోనా యొక్క లక్షణాలు అంటే మీకు శ్వాస తీసుకోవటంలో
ఇబ్బంది, తుమ్ములు మరియు జ్వరం వంటివి వస్తే, వెంటనే
వ�ైద్యుడిని సంప్రదించండి
చివరగా - దయచేసి నకిలీ వ�ైద్యుల వద్ద కు వెళ్లవద్దు,
అధికారిక సమాచారంప�ై మాత్రమే ఆధారపడండి.
సర్పంచి అక్క:
అవును. ప�ైన పేర్కొన్న ఈ జాగ్రత్తలను గమనించడం

* సీనియర్ మీడియా కన్సల్టెంట్, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
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ద్వారా మనం మమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచడమే కాకుండా
ఒక గ్రామ స�ైనికుడిలాగే, మన తోటి గ్రామస్తుల భద్రతకు కూడా
తోడ్పడతాము. కరోనా సో కిన వ్యక్తితో సంపర్కంలోకి
వచ్చినప్పటికీ ఈ భద్రతా మార్గ దర్శకాలను అనుసరించడం
ద్వారా మనం ఈ వ�ైరస్ నుండి సురక్షితంగా ఉండవచ్చు.
గ్రా మస్థులు: అక్క, కరోనా వ�ైరస్ కారణంగా ఈ
గ్రా మంలోని అనేక మంది ప్రజలు ఇటీవలి నెలల్లో తిరిగి
వచ్చారు. ఈ దిశలో ప్రభుత్వం నుండి మాకు ఏద�ైనా సహాయం
వచ్చిందా?
సర్పంచి అక్క:

మన గ్రా మాలన్నీ స్వావలంబనను కలిగే ఉండేలా మారడానికి
ప్రభుత్వం నిండు హృదయంతో అన్ని సహాయాలను
అందించింది

కోవిడ్ సంక్రమణ కాలంలో, గ్రామ పంచాయతీలు
మరియు పంచాయతీ ప్రతినిధులు వ�ైరస్ వ్యాప్తిని కట్ట డి
చేయటంలో, గ్రామస్తులలో అవగాహన కలిగించడంలో
మరియు వారికి సహాయాన్ని అందించడంలో చాలా కీలక
పాత్ర పో షించారు. మాస్క్లు మరియు శానిట�ైజర్ల ను తయారు
చేయడం ద్వారా కరోనా వ�ైరస్ వ్యాప్తిని నియంత్రించటంలో
ముఖ్యమ�ైన బాధ్యతను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ని స్వయం
సహాయక బృందాలు కూడా నెరవేర్చాయి.
గ్రా మస్థులు: అక్కా, మీరు మాకు చాలా విలువ�ైన
సమాచారం ఇచ్చారు, కానీ కరోనాకు ఏద�ైనా ఔషధం త్వరలో
అభివృద్ధి చేయబడుతుందా?
సర్పంచి అక్క:

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ�ైద్య నిపుణులు మరియు శాస్త ్రవేత్తలు
పరిశోధనలు చేసతు ్న్నారు.

ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ కింద చర్యలు ప్రా రంభించబడ్డా యి

వలస కూలీలు మరియు బలహీన వర్గా లకు మరియు ఆ
విషయానికి వస్తే అవసరమ�ైన ప్రతి వ్యక్తికి ఉపశమనం
మరియు ప్రయోజనాలను అందించడం.

మన దేశం స్వయం ఆధారితం కావడానికి స్వయం ఆధారిత
గ్రా మాలు సహాయపడతాయి.

అవును, వలస కార్మికులకు ఉద్యో గాలు కల్పించడానికి
ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ సమయంలో అనేక చర్యలను అమలు
చేసింది. మే, జూన్ నెలల్లో , ప్రతి కార్మికునికి 5 కిలోల ఆహార
ధాన్యం మరియు ప్రతి కుటుంబానికి 1 కిలో గ్రాము పప్పులు
ఇచ్చారు. దేశంలో ఎక్కడి నుండ�ైనా రేషన్ అందుకోవడానికి
ఒక దేశం, ఒక రేషన్ కార్డు పథకం కొనసాగుతోంది. ఉపాధి
అవకాశాలను కల్పించడానికి స్వయం సహాయక సమూహాల
ద్వారా రుణాలు అందించడానికి మరియు ఉద్యో గ ఆధారిత
కార్యకలాపాలను ప్రా రంభించడానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్
లు
చేసింది.

ప్రతి రోజు, పురోగతి సర�ైన దిశలో జరుగుతోందని మాకు
వార్త లు వస్తున్నాయి.
ప్రభుత్వం కూడా నిధులు సమకూర్చడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది
తద్వారా దేశంలో ప్రతీ వ్యక్తీ త్వరగా టీకాను పొ ందుతాడు.
ఇప్పటివరకు అందుకున్న సమాచారం ప్రకారం, మన
దేశంలోనూ మరియు ప్రపంచంలోని అన్ని ఇతర దేశాలలో
చాలా ఔషధ తయారీ కంపెనీలు మరియు వ�ైద్య సంస్థ లు ఈ
వ్యాక్సిన్ను అభివృద్ధి చేయడంలో నిమగ్నమ�ై ఉన్నాయి.
2021 జనవరి నాటికి టీకా మార్కెట్లో లభిస్తుందని ప్రభుత్వం
ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. కానీ, వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి అయ్యేంత
వరకు, కరోనా వ�ైరస్కు వ్యతిరేకంగా మన పో రాటాన్ని
కొనసాగించడానికి మనమందరం అప్రమత్తంగా మరియు
జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన బాధ్యత ఉంది మరియు ఏ దశలోన�ైనా
ఆత్మసంతృప్తి చెందకూడదు.

"చేతులను సబ్బు నీరుతో కడుక్కోండి, జబ్బును పారద్రోలండి"
కొత్త కరోనావ�ైరస్ వ్యాధి (కోవిడ్-19)
తుమ్మేటప్పుడు మరియు దగ్గేటప్పుడు
చేతి గుడ్డ / టిష్యూను ముక్కుకు
మరియు నోటికి అడ్డంగా పెట్టు కోండి
కోవిడ్-19ప�ై సమిష్టిగా పో రాడుదాం

Courtesy: MOHFW, GOI

వీడియో# కోవిడ్-19 వ్యాప్తి చెందే
ప్రమాదాన్ని పెంచగలదు కాబట్టి
ఉమ్మివేయటాన్ని మానేయండి
సౌజన్యం: ఎమ్ఓహెచ్ఎఫ్డబ్ల్యు, జిఓఐ

భౌతిక దూరాన్ని నిర్వహించండి

వీడియోబహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మివేయరాదు
# కోవిడ్ -19
సౌజన్యం: ఎమ్ఓహెచ్ఎఫ్డబ్ల్యు, జిఓఐ
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సౌజన్యం: ఎమ్ఓహెచ్ఎఫ్డబ్ల్యు, జిఓఐ

జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులు

పు

బాధ్యతాయుత స్థా నిక ప్రభుత్వానికి ప్రో త్సాహం

రస్కారాలు ప్రేరణకు బలమ�ైన ఆధారంగా పరిగణిసతూ ్,
అవార్డు గ్రహీతలను గుర్తించడం ఒక ప్ రో త్సాహకంగా
మరియు పాలనను ముఖ్యంగా స్థా నిక స్థా యిలో
క్రమబద్ధీకరించడానికి వారిని ప్ రో త్సహిసతుంది
్ . ప్రజలకు వస్తు,
సేవల పంపిణీని మెరుగుపర్చడానికి విశిష్టంగా పనిచేసేందుకు
పంచాయతీలకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల నిమిత్తం రూ.5 నుండి
50 లక్షల వరకు ఆర్థిక ప్ రో త్సాహకాలతో సహా పంచాయతీ
రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ వారు అవార్డు లు ప్రదానం చేసతు ్న్నారు.
ఈ విధంగా, ప్ రో త్సాహం ద్వారా ఒక సహకార ప్రయత్నం
స్థా నిక స్థా యిలో సుపరిపాలన కోసం తగిన వాతావరణాన్ని
రూపొ ందించడానికి ఉద్దేశించబడింది. దేశ నిర్మాణానికి
ఉద్దేశించిన ప్రయత్నాలను సమన్వయం చేయడానికి ప్రజల
భాగస్వామ్యం ద్వారా సార్వత్రిక కవరేజీని నిర్ధా రించేందుకు
సమీపంగా ఉండే అత్యంత సముచితమ�ైన సంస్థ లు
పంచాయతీలే.
జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులు 2020
జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవంగా జరుపుకునే
2020 ఏప్రిల్ 24న గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి పత
్ర ్యక్ష
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:

- మనోజ్*

పస
్ర ారం / వెబ్కాస్ట్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న
పంచాయతీలను ఉద్దేశించి పస
్ర ంగిసతూ ్, జాతీయ పంచాయతీ
అవార్డు లు 2020 కింద మూడు విభాగాల�ైన నానాజీ
దేశ్మ
 ుఖ్ రాష్ట్రీయ గౌరవ్ గ్రామసభ పురస్కర్, గ్రామ
పంచాయతీ అభివృద్ధి పణ
్ర ాళిక అవార్డు మరియు పిల్లల
మితత
్ర
గల గ్రామ పంచాయతీ అవార్డు ల విజేతలను
అభినందించారు, ఇతరులు వారి నుండి ప్రేరణ పొ ందుతారని
ఆశించారు. దేశవ్యాప్తంగా అవార్డు గ్రహీతలకు ప్ రో త్సాహాన్ని
అందించడానికి
మరియు
వారి
అభిప్రా యాలను
పంచుకునేందుకు మరో అడుగు ముందుకు వేసతూ ్,
గౌరవనీయుల�ైన కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖా మంత్రి
2020 ఆగస్టు 7న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హిమాచల్
పద
్ర ేశ్ మరియు ఉత్తర పద
్ర ేశ్ రాష్ట ్ర పంచాయతీ రాజ్
మంత్రు లు (ఇ-పంచాయతీ పురస్కార్ 2020 యొక్క
వివిధ వర్గా ల క్రింద అవార్డు పొ ందినవారు మరియు దీన్
దయాళ్ ఉపాధ్యాయ పంచాయతీ సశక్తికరణ్ పురస్కార్
2020 కింద అవార్డు పొ ందిన తొమ్మిది పంచాయతీల
ప్రతినిధులు)తో సంభాషించారు. వీడియో కాన్సరెన్సింగ్
కూడా పత
్ర ్యక్ష వెబ్కేస్ట్ చేయబడింది.
జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులు 2021: ముందుకు వచ్చి
పాల్గొనండి
ఈ క్రింది వర్గా ల క్రింద జాతీయ పంచాయతీ అవార్డు లు
2021 (అంచనా సంవత్సరం 2019-2020) కోసం
పంచాయతీలు (లేదా ఇదే స్థా యి స్థా నిక సంస్థ ల) నుండి
ఆన్ల�ైన్ నామినేషన్
లు ఆహ్వానించబడ్డా యి:

జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులు 2020 అవార్డు గ్రహీతలు

దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ పంచాయతీ సశక్తికరన్ పురస్కార్ (డిడియుపిఎస్పి)ను పాల్గొంటున్న 28 రాష్ట్రా లు/ కేంద్ర పాలిత
ప్రాంతాలలోని (జిల్లా పంచాయతీ: 26. ఇంటర్మీడియట్ / బ్లాక్ పంచాయతీ: 48, గ్రామ పంచాయతి: 139) 213 పంచాయత్
వరకు ప్రదానం చేశారు.

పాల్గొంటున్న 30 రాష్ట్రా లు / యుటిలలో 30 గ్రామ పంచాయతీలు (జిపిలు) / విలేజ్ కౌన్సిల్ (విసి)కు పిల్లల మిత్రత గ్రామ
పంచాయతీ అవార్డు లు
నానాజీ దేశ్మ
 ుఖ్ రాష్ట్రీయ గౌరవ్ గ్రామసభ పురస్కర్ను పాల్గొంటున్న 27 రాష్ట్రా లు / యుటిలలో 27 జిపి లు / విసికి
ప్రదానం చేశారు.

పాల్గొంటున్న 28 రాష్ట్రా లు / యుటిలలో 28 జిపిలు / విసికి గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళిక అవార్డు ప్రదానం చేశారు.
8 రాష్ట్రా లకు ఇ-పంచాయతీ పురస్కారాలు

*కన్సల్టెంట్, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ.

గ్రామోదయ సంకల్ప్
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క్రమ సంఖ్య
1.

2.

3.

4.

అవార్డు కేటగిరీ

సేవలు
మరియు
ప్రజా
వస్తువుల
పంపిణీని
మెరుగుపర్చడానికి చేసిన మంచి కృషికి గుర్తింపుగా
దీన్దయాళ్ ఉపాధ్యాయ పంచాయతీ సశక్తికరణ్ పురస్కర్
(డిడియుపిఎస్పి).

అవార్డుల సంఖ్య

రాష్ట్రం / యుటిలోని స్థా నిక స్వపరిపాలనల
సంఖ్యకు
అనులోమానుపాతంలో
జిల్లా
పంచాయతీలు / బ్లాక్ పంచాయతీలు / గ్రామ
పంచాయతీలకు

గ్రామసభలను చేర్చుకోవడం ద్వారా సామాజిక-ఆర్ధిక ప్రతి రాష్ట్రం/యుటికి ఒక జిపి / గ్రామ మండలి
అభివృద్ధికి విశేష కృషి చేసినందుకు నానాజీ దేశ్ ముఖ్
రాష్ట్రీయ గౌరవ్ గ్రామసభ పురస్కార్ (ఎన్డిఆర్జిజిఎస్పి).

మోడల్ మార్గ దర్శకాలకు అనుగుణంగా జిపిడిపిని అభివృద్ధి ప్రతి రాష్ట్రం/యుటికి ఒక జిపి / గ్రామ మండలి
చేసినందుకు గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళిక అవార్డు
(జిపిడిపిఎ).

పిల్లల-మిత్రత గల గ్రామ పంచాయతీ అవార్డు (సిఎఫ్జిపిఎ) ప్రతి రాష్ట్రం/యుటికి ఒక జిపి / గ్రామ మండలి
పిల్లల-మిత్రత గల పద్ధ తులను అనుసరించినందుకు

2019-20
మదింపు
సంవత్సరంలో పంచాయతీలు / గ్రామ
మండలులు చేపట్టిన పనుల కోసం
వాటిని
అంచనా
వేస్తా రు.
రాష్ట ్ర
పంచాయతీ పనితీరు మదింపు కమిటీ,
షెడ్యూల్ V ప్రాంతాలతో సహా దేశంలోని
అన్ని ప్రాంతాల నుండి తగిన ప్రాతినిధ్యం
వహించబడేలా చూస్
తూ , రాష్ట్రం /
యుటిలలో
ఉత్త మంగా
పనిచేసే

పంచాయతీల
ఎంపిక
ప్రక్రియను
పర్యవేక్షిసతుంది
్
మరియు పంచాయతీ
రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖకు సిఫార్సులు
చేసతుంది
్ , ఈ మంత్రిత్వ శాఖ వివిధ
వర్గా ల క్రింద అవార్డు పొ ందే పంచాయతీల
తుది ఎంపిక చేసతుంది
్ . అవార్డు పొ ందిన
పంచాయతీలకు ఫలకాలు / ధృవీకరణ
పత్రా లు మరియు రూ.5 నుండి 50
లక్షల
వరకు
ఆర్థిక
అవార్డు లు
ఇవ్వబడతాయి.
పంచాయతీలు / గ్రామ మండలుల ప్రవేశానికి
ఆన్ల�ైన్ దరఖాస్తులు 2020 నవంబర్ 15 వరకు తెరిచి
ఉంచారు. రాష్ట్రా లు / యుటిలు ఆన్ల�ైన్ నామినేషన్ల ను
2020 డిసెంబర్ 15 లోగా తనిఖీ చేసిన తరువాత పంచాయతీ
రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖకు పంపించాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం
మరియు వివిధ వర్గా ల క్రింద ఆన్ల�ైన్ ప్రశ్నపత్రా లను
నింపడానికి, దయచేసి www.panchayataward.gov.in.
పో ర్టల్ను సందర్శించండి.
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2

ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు గ్రా మస్తులను స్వావలంబులుగా చేయడానికి
యాజమాన్య లేఖలను పంపిణీ చేశారు

020 అక్టో బర్ 11న భారత్ రత్న
లోక్ నాయక్ జ�ై ప్రకాష్
నారాయణ్ మరియు భారత్ రత్న
నానాజీ
దేశ్ముఖ్
జయంతి
సందర్భంగా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
యాజమాన్య
పథకం
కింద
గ్రామస్తులకు యాజమాన్య పత్రా ల
పంపిణీని ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ
గారు ప్రా రంభించారు. ఈ పథకం
యొక్క
ప�ైలట్
దశలో,
6
రాష్ట్రా లలోని 763 గ్రామాల నుండి
సుమారు 1.25 లక్షల మంది
గ్రామస్
తు లకు
వారి
ఆస్
తు ల
పత్రా లను
అందజేశారు.
ఈ
సందర్భంగా పధ
్ర ాని గ్రామస్
తు లు, పంచాయతీ ప్రతినిధులతో ముచ్చటించారు మరియు వారి జీవితంలో చోటుచేసుకున్న మార్పుల
గురించి కూడా చర్చించారు.
ఈ సందర్భంగా, ఈ పథకం మన గ్రామాల జీవన విధానంలో పరివర్త నను తెసతుందని,
్
ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్ దిశలో దేశం
ఈ పథకం ద్వారా సాహసో పేతమ�ైన అడుగు వేసిందని ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. యాజమాన్య యోజన మన గ్రామ
సహో దరులు స్వావలంబులు కావడంలో వారికి సహాయపడుతుంది మరియు ప్రతి ఒక్క గ్రామ ప్రణాళికాబద్ధ మ�ైన అభివృద్ధికి కూడా
సహాయపడుతుంది.
లబ్ధి దారులు వివరించిన అనుభవం ఆధారంగా, యాజమాన్య పథకం దేశంలోని పేదలకు పెద్ద శక్తిని అప్పగించిందని తేలికగా
అంచనా వేయవచ్చని ప్రధానమంత్రి తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. ఈ పథకం ద్వారా మన దేశంలోని గ్రామాల్లో నివసిసతు ్న్న
వెనుకబడిన, నిర్ల క్ష్యం చేయబడిన, దో పిడీకి గుర�ైన, అణగారిన ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం చాలా కీలకమ�ైన చర్య తీసుకుందని
ఆయన అన్నారు. ఈ ఆస్తి పత్రం సహాయంతో గ్రామస్తులు ఇప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆస్తిని అమ్మవచ్చు మరియు
కొనవచ్చు. ఈ కార్డు పొ ందిన తరువాత, వారు ఇకప�ై తమ సొ ంత ఆస్తిని ఎవర�ైనా స్వాధీనం చేసుకుంటారనే భయంతో జీవించాల్సిన
అవసరం లేదు. యువత ఉజ్వలమ�ైన భవిష్యత్
తు ను సంపాదించడానికి తమ ఇంటి ఆస్తులకు వ్యతిరేకంగా బ్యాంకు రుణం
పొ ందగలుగుతారు. డ్రో న్ వంటి సరికొత్త సాంకేతిక పరిజఞా ్నం సహాయంతో మ్యాపింగ్, సర్వే పనులు జరుగుతున్నాయని, అందువల్ల
ప్రతి గ్రామంలో భూ రికార్డు లు సంపూర్ణంగా నవీకరించబడతాయని ప్రధాని చెప్పారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖా మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాట్లాడుతూ, మన ప్రధాని బాధ్యతలు
స్వీకరించినప్పటి నుంచీ గ్రామాలు, పేదలు, ర�ైతుల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి మరియు మార్చడానికి ఆయనకు నిబద్ధ త
ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించేవారికి సులువుగా జీవించడానికి మరియు వారికి ప్రా థమిక సౌకర్యాలు కల్పించడానికి ఆయన
నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నారు.
శ్రీ తోమర్ మాట్లాడుతూ, గ్రామస్తులకు వారి ఇళ్ల యాజమాన్య హక్కు గురించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి పత్రం లేదు.
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క “యాజమాన్య యోజన”ను 2020 ఏప్రిల్ 24న పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం సందర్భంగా
ప్రధాని ప్రా రంభించారు. ఏప్రిల్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ పథకాన్ని ఆరు రాష్ట్రా ల్లో ప�ైలట్ ప్రా జెకటు్గా అమలు చేశారు. ఈ పథకం కింద,
2024 వరకు 6.24 లక్షల గ్రామాల్లో ఆస్తి కార్డు లను పంపిణీ చేయాలనే లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మధ్యపద
్ర ేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివ రాజ్ సింగ్ చౌహాన్, ఉత్తర పద
్ర ేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్,
హర్యానా ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్, హర్యానా ఉప ముఖ్యమంత్రి దుష్యంత్ చౌతాలా, ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి త్రివేంద్ర
సింగ్ రావత్, మంత్రు లు మరియు పలు రాష్ట్రా ల అధికారులు, పంచాయతీ ప్రతినిధులు, గ్రామస్
తు లు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్
ద్వారా హాజరయ్యారు.
మూలం: ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB)
గ్రామోదయ సంకల్ప్
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జిల్లా -బ్లా క్ పంచాయతీల అభివృద్ధి ప్రణాళికల ముసాయిదాని కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్
మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ విడుదల చేశారు

అ

క్టో బర్ 20న వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో జిలా మరియు బ్లాక్ పంచాయతీల అభివృద్ధి
ప్రణాళికల ముసాయిదాని కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయం మరియు ర�ైతు సంక్షేమం మరియు
ఆహార తయారీ పరిశమ
్ర ల శాఖా మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ విడుదల చేశారు. 15వ ఆర్థిక సంఘ సిఫారసుల ప్రకారం,
పంచాయతీ రాజ్ యొక్క మూడు అంచెలకు, అంటే - జిల్లా , బ్లాక్ మరియు గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు ఇవ్వబడతాయి.
కాబట్టి, గ్రామ పంచాయతీల మాదిరిగానే, జిల్లా మరియు బ్లాక్ పంచాయతీల అభివృద్ధి ప్రణాళికలు కూడా సిద్ధం చేయాల్సిన
అవసరం ఉంది.
ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖా మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాట్లాడుతూ గ్రామ
పంచాయతీ వికాస్ యోజన (జిపిడిపి) అమలు పంచాయతీల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పూర్తి స్పష్ట త మరియు పారదర్శకతను
తెచ్చిపెటటిం్ దని అన్నారు. జిల్లా మరియు బ్లాక్ పంచాయతీల కోసం విడుదల చేసిన ముసాయిదా పంచాయతీలను బలోపేతం
చేయడంతో పాటు, మంచి పాలన మరియు సానుకూల అభివృద్ధిని తీసుకురావడానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
కొత్త ముసాయిదా ద్వారా పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ దేశంలోని సుమారు 2.5 కోట్ల పంచాయతీలకు అద్దం
పట్టిందని శ్రీ తోమర్ అన్నారు. దాని సహాయంతో, పంచాయతీలు తమ స్థా నిక అవసరాలు మరియు అందుబాటులో ఉన్న
వనరులకు అనుగుణంగా వారి అభివృద్ధి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయగలవు.
ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో 14వ ఆర్థిక సంఘ సిఫారసులను పూర్తిగా అమలు చేయడం ద్వారా
పంచాయతీలకు మెరుగ�ైన ఆర్థిక వనరులు అందించామని కేంద్ర మంత్రి శ్రీ తోమర్ అన్నారు. 15వ ఆర్థిక సంఘ తాత్కాలిక
సిఫార్సులు కూడా భవిష్యత్
తు లో పంచాయతీలకు ఎక్కువ నిధులు అందుబాటులోకి వస్తా యని సూచిస్తున్నాయి.
మంత్రిత్వ శాఖ కృషితో జిపిడిపిని నిర్మించే పని చాలా తీవ్రంగా అమలు చేయబడిందని పంచాయతీ రాజ్ మంత్రి సంతృప్తి
వ్యక్తం చేశారు. గ్రామీణాభివృద్ధికి ఏమి ఖర్చు చేస్తే అది ఆమోదించబడిన జిడిడిపి పథకాలకు మాత్రమే ఖర్చు చేయాలని,
తద్వారా గ్రామాల అభివృద్ధికి భరోసా ఉంటుందని ఇప్పుడు మనం మనసులో ఉంచుకోవాలని ఆయన అన్నారు. ఒక గ్రామం
ఒక సంవత్సరంలో ఒక పనిని పూర్తి చేయాలి అనే అంశంప�ై మన దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి.
పంచాయతీ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి రాజ్ సునీల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ గ్రామ పంచాయతీ వికాస్ యోజన (జిపిడిపి)
ద్వారా గడచిన సంవత్సరాల్లో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల పునాదికి ఈ ముసాయిదా తదుపరి లింక్ అని అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా జిల్లా , బ్లాక్ పంచాయతీల అభివృద్ధి ప్రణాళికల ముసాయిదా కోసం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ చ�ైర్మన్, మాజీ
ప్రత్యేక కార్యదర్శి డాక్టర్ బాలా ప్రసాద్ ప్రదర్శన ఇచ్చారు.
మూలం: ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB)
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పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
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గ్రా మీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ
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తాగునీరు మరియు పారిశుధ్య మంత్రిత్వ శాఖ
www.facebook.com/MODWS
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పంచాయతీరాజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్

ముద్రించి & ప్రచురించినది పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రధాన
సంపాదకులు: కార్యదర్శి, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ
ముద్రణ కర్త : ఇండియా ఆఫ్సట్
ె పస్
్రె , ఎ-1, మాయాపురి
ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా, ఫేజ్-I, మాయాపురి, న్యూ ఢిల్లీ - 110064
ప్రచురణ కర్త : పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ, భారత
ప్రభుత్వం, టవర్ II, 9వ అంతస్తు, జీవన్ భారతి బిల్డింగ్,
కన్నాట్ ప్లేస్, న్యూఢిల్లీ -110001
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