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को�वड-19 चा प�रणाम झाले�या कुटंुबांना उपजी�वकेचा आधार दे�यासाठ�
आम�याजवळ संपक�  करा!

या कठ�ण काळात, भारतातील को�वड-19 सकंटाचा सामना कर�यासाठ�, को�वड-19 पी�डत कुटंु�बयांना मदत
कर�यासाठ� जी�वका साथी हा बहुभागधारक उप�म भारत केअस� (सी एस आर बॉ�स फाउंडशेन) �वारे आयोिजत
कर�यात आला आहे. �व न�दणी �कंवा नेमणकु��वारे गरजू कुटंुबांची ओळख क�न आ�ण �यां�यापय�त पोहोचनू
श�य �ततका आधार, पढु�ल माग�दश�न, आ�ण उपिज�वकेचे ��ोत तरतदु� परु�व�याक�रता आ�ह� हे�पलाईन /

मदतसेवा तयार केल� आहे.

जर आपण या उप�मात सामील होऊन या उप�माचा आरंभ क� इि�छत असाल तरआ�ह� आप�याला मदत क�
शकतो. ��येक �क�प लाभाथ�चा मागोवा घेऊन उपल�ध साधनांचा आ�ण प�रि�थतीतील बदलांचा �नर��णआ�ण
अ�यास क�न सी एस आर बॉ�स अहवाल �यव�था�पत करत.े

सम�या

भारताला याआधी कधीह� न आले�या को�वड-19 या सकंटाला सामोरे जावे लागले आहे आ�ण 30 मे 2021 पय�त
को�वड-19 मळेु 3 लाख म�ृयूचंी न�द झाल� आहे. याव�न जाग�तक हानीमधील जवळपास 9% हानी को�वड-19 मळेु
झाल� आहे. मागील 15 म�ह�यांम�ये भारतातील जवळपास 2% लोकस�ंया (2.7 कोट�) कोरोना�हायरसने स�ं�मत
झाल� आहे आ�ण अजनूह� आपण मोजले असता ��येक �दवशी 75000 को�वड-19 ��ण आढळत आहेत.

या सकंटाची ती�ता पाहता, हजारो कुटंुबांनी आपले एकुलते एक उपजी�वकेचे साधन गमावले आहे आ�ण कुटंुबे
उदर�नवा�हा�या सकंटात सापडल� आहेत. काह� जे सघं�टत �े�ाचा भागआहेत व �यांना �नयो�ता-प�रभा�षत लाभ
�मळतो, अशा कुटंुबाना कंपनी आ�ण सहकार� स�ंथा यां�याकडून आधार �मळाला. परंतु जे असघं�टत �े�ाचा भाग
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आहेत, �वताचा छोटासा �यवसाय चालवत आहेत �कंवा रोजदंार�वर मजरु� करत होत,े �यां�या कुटंुबाचे खपू मोठे
नकुसान झाले आहे. या कठ�ण प�रि�थतीत �यांना अडचणी �कंवा वकैि�पक पाठबळ दे�यासाठ� �यां�याकडे
वकैि�पक रोजीरोट�ची सधंी �कंवा सामािजक सरु�ा काय��मांतग�त कोणतहे� पया��त माग� नाह�त.

या �य�त�र�त, बरेच लोक आहेत �यांनी को�वड-19 मळेु उपजी�वका गमावल� आहे आ�ण भ�व�यात प�ुहा �याच
रोजीरोट��या पया�यात परत जा�याची �यां�यात फारशी आशा नाह�. यामळेु �यां�या कुटंुबाला जग�याची भीती
�नमा�ण झाल� आहे.

भारतकेअरस जी�वका साथी
जी�वका साथी हा, �वशषेत: को�वड-19 मळेु �या उपजी�वका �मळवणारया �य�तीचे नकुसान झाले आहे आ�ण
�यां�यासाठ� रोजीरोट�चा माग� तयार कर�यासाठ� आव�यक असलेला आधार समजनू घेऊन को�वड-�भा�वत
कुटंुबांपय�त पोहोच�याचा एक उप�म आहे . कुटंुबातील एक मह�वाची �य�ती, श�यतो ��ी �कंवा कुटंुबातील इतर
�ौढ सद�यासाठ� रोजीरोट�ची �यव�था कर�यारया �य�तीवर जी�वका साथी ल� क� ��त करत.े याम�ये स�ूम
उ�योग उभारणे �कंवा रोजीरोट� आधा�रत ��श�ण �दान करणे आ�ण �यानतंर एखादा उ�योग उभार�यासाठ�
�कंवा �वयरंोजगाराशी �नग�डत कौश�य / ��श�ण यासाठ� आ�थ�क सहा�य देणे समा�व�ट अस ूशकत.े

को�वड-19 �या कारणामळेु मागील 15 म�ह�यांत आपले मलूभतू उदर�नवा�ह गमावलेले �कंवा मलूभतू पसेै
�मळवणा�यां�या जीवनाचा तोटा झाला आहे, अशा कोण�याह� कुटंुबाब�दल जर आपणास ठाऊक असेल तर �यांना
परत �ळावर आण�या�या �या�ती�या पल�कड ेआपण भारतकेअरवर शअेर क� शकता.

जी�वका साथी �मांक आहे 022-489-30000. आम�याबरोबर न�दणी कर�यासाठ� व �यांना मदत
कर�यासाठ� आपण https://www.bharatcares.org/jeevika-saathi वेब-�लकंवर देखील शअेर क�
शकता. आपण नंबर �कंवा उपरो�त वेब-�लकंचा वापर क�न कुटंुबास थेट नाम�नद��शत क� शकता.

आ�ह� हळूहळू आमचा उपाययोजना सघं आ�ण नेटवक� सपंणू� भारतभर �व�ता�रत कर�त आहोत आ�ण आव�यक
असणारया कुटंुबांना मदत कर�यासाठ� सव�तोपर� �य�न क�. आ�ह� खाल�ल रा�यांमधील समथ�नासह (16 जनू
पासनू)  �ारंभ कर�त आहोत:

● गजुरात

● राज�थान

● महारा��

● कना�टक

हे कसे काम करत?े

https://www.bharatcares.org/jeevika-saathi
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एकदा आ�हाला हे�पलाइन �कंवा वेबसाइटवर नामांकन �ा�त झा�यास, आमचा प�र�मपवू�क काय�सघं सबं�ंधत
कुटंुबाकडे �माणीकरणासाठ� आ�ण सम�येची ती�ता अ�धक जाणनू घे�यासाठ� सबं�ंधत �ठकाणी भेट देईल. काह�
�करणांम�ये िजथेआ�ह� �करण स�या�पत कर�यास स�म नाह� तथेे आ�ह� आमचा एक वधैता ��त�नधी �नय�ुत
क�. यास आ�हाला थोडा वेळ लागेल. एकदा ‘�माणीकरण’ काय�सघंाने अज� मजंरू के�यास, आमचा काय�सघं या
�करणात ल� देईल आ�ण कुटंुबा�या म�ुय सद�याकडे �यांची पसतंी आ�ण �था�नक लोकस�ंयाशा��ानसुार
पाठ�ंबा देऊन उपजी�वकेचा नमनुा �वक�सत कर�यासाठ� एकआजी�वका सहयोगी �नय�ुत करेल.

या पढुाकारासाठ� सखोल �य�न आ�ण मो�या �माणात ससंाधन पलू आव�यक अस�याने आ�ह� ��येक बाबतीत
समथ�न देऊ शकणार नाह�. केवळ स�या�पत आ�ण मजंरू �करणांना भारतकेअरसचा पा�ठंबा दश��वला जाईल. �या
कुटंुबांम�ये रोजी-रोट� �मळ�वणा� याचा जीव गेला आहे अशा कुटंुबांना �ाधा�य �दले जाईल.

�थान, कुटंुबातील सद�यांचे �हत, चालू असलेल� लॉक-डाउन प�रि�थती इ�याद�नसुार उपजी�वका नम�ुयाची न�दणी
आ�ण अमंलबजावणीपासनू सपंणू� ���येस 4-12 आठवडे लागतात. या उप�माम�ये स�ूम उ�योगांसाठ� कमी
आ�थ�क सभंा�यता असणारे काह� समहू �कंवा कोणतीह� यो�य उपजी�वकेचे साधन असणारे या ट��यात असेवेत राहू
शकतात.
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स�ूम -उ�योजक तयार कर�या�या आम�या यशोगाथा

अजंल� खरात फॅशन काट�-पणेु

अजंल� खरात, एक उ��वल त�ण अ�ववा�हत पालक असनू ती महारा��, पणेु
येथील शाळेत �शपाई �हणनू काम करत होती. साथी�या आजाराने �तला
बेरोजगार बनवले. कृ��म दागदा�गने व स�दय��साधनांचे �वतःचे दकुान उभे
कर�यासाठ� अजंल� द�घ� काळापासनू बचत कर�याचा �य�न कर�त होती.
अजंल�ला आता फॅशन काट�साठ� पशु काट� आ�ण �टॉकची साथ दे�यात आल�
आहे. �वत:�या �व�नातील काट� पाहून �तला अ�ू आवरता आले नाह�त. �तला
बांग�या, ि�ल�स, �पन, �ब�ंद, काह� स�दय��साधने आ�ण �ँ�डगं �कट तसेच
स�ुवातीला हँड होि�डगं आ�ण �व��चे ��श�ण �दले गेले. अजंल�आता �त�या
आवडी�या �व�नात उ�साहतनेे सहभागी झाल� आहे आ�ण लॉकडाऊन आ�ण
अि�त�वात असले�या प�रि�थतीमळेु �तचा आ�मा मोकळा झाला नाह�. ती
पढु�ल गो�ट�ंम�ये �व�वधता आण�याची, इतर समदुायातील म�हलांना
उ�योजक बन�व�यात गुतं�व�याचा �वचार कर�त आहे.

�म�थल� इडल� डोसा पे�ट मे�कंग स�टर-कोयबंटूर

�म�थल� ह� �वधवा म�हला कोयबंटूर�या इ�डकराई िज��यात राहतआहे.

को�वड आधी�या काळात ती रोजदंार�वर मजरु� करायची. साथीचा रोग
सव� देशभर (�कंवा खडंभर) पसरलेला अस�याने, �त�या उ�प�नाला
चांगलाच फटका बसला आहे आ�ण �त�या रोज�या खचा�साठ� �तला
�त�या भावावर अवलबंनू राहावे लागले. भारतकेअस� आ�ण
सीएसआरबॉ�स�या पा�ठं�याने आता �म�थ�ल यांनी इडल� डोसा पे�ट
मे�कंग स�टरची �थापना केल� गेल� आहे, जे ती �त�या भावा�या आ�ण
इतर समदुाय सद�यां�या पा�ठं�याने चाल�वत.े तीने आप�या �ाहकांना
�कलो�ाम�ये इडल� डोसा पीठ �म�ण �वकले आ�ण आता तीने
समाजात आ�ण आजबूाज�ूया प�रसरातह� चांगले नाव �मळवले आहे.

क� �ात काह� यश�वी म�ह�यांनतंर, �तला �मनी इडल�-डोसा स�टर स�ु
कर�याची �ेरणा �मळाल�, िजथे लोक एकतर खायला येऊ शकतात �कंवा
�यां�याबरोबर घर� पास�ल घेऊन जाऊ शकतात.
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से�वी मसाला (मसाले) बनव�याचे क� �

से�वी कोयबंटूर�या अ�त�ककुटाई येथे राहतात. �तचे चार जणांचे कुटंुब आहे.

साथी�या आजारामळेु ती आ�ण �तचा नवरा दोघेह� आपले उ�प�नाचे ��ोत
गमावनू बसले आ�ण �यांचे कुटंुब असहाय झाले व कजा�म�ये बडुाले. असे
आढळले क� से�वी घरकामाबरोबरच कोरडे मसाला पावडर तयार कर�यासह�
कुशल होत.े

या कौश�याचा फायदा घेत से�वीला आता �तचा मसाला बनव�याचे काय�
स�ु कर�यासाठ� आ�ण �त�यासाठ� �ाथ�मक उ�प�नाचे �ोत �हणनू म�ुय
�वाहात आण�यास मदत केल� आहे. �तला क�चा माल, मशीन आ�ण इतर
सव� आव�यक व�तू �दान के�या आहेत. से�वीने आता �त�या घरा�या
अगंणात एक लहान वक� �टेशन कम शॉप ए�रया �था�पत केला आहे. ती

�त�या कुटंुबातील सद�यां�या मदतीने उ�योग मोजमाप व वाढ कर�याची योजना आखत आहे.

कॉप�रेट पाट�नर�शप / सीएसआर सहयोग �कंवा कोण�याह� शकेंसाठ� आ�हाला
bhagyashree@csrbox.org �लहा.
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