1

कोविड-19 चा परिणाम झालेल्या कुटुंबांना उपजीविकेचा आधार दे ण्यासाठी
आमच्याजवळ संपर्क करा!

या कठीण काळात, भारतातील कोविड-19 संकटाचा सामना करण्यासाठी, कोविड-19 पीडित कुटुंबियांना मदत
करण्यासाठी जीविका साथी हा बहुभागधारक उपक्रम भारत केअर्स (सी एस आर बॉक्स फाउं डेशन) द्वारे आयोजित
करण्यात आला आहे . स्व नोंदणी किंवा नेमणक
ु ीद्वारे गरजू कुटुंबांची ओळख करून आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचन
ू
शक्य तितका आधार, पढ
ु ील मार्गदर्शन, आणि उपजिविकेचे स्त्रोत तरतद
ु ी परु विण्याकरिता आम्ही हे ल्पलाईन /
मदतसेवा तयार केली आहे .
जर आपण या उपक्रमात सामील होऊन या उपक्रमाचा आरं भ करू इच्छित असाल तर आम्ही आपल्याला मदत करू
शकतो. प्रत्येक प्रकल्प लाभार्थीचा मागोवा घेऊन उपलब्ध साधनांचा आणि परिस्थितीतील बदलांचा निरीक्षण आणि
अभ्यास करून सी एस आर बॉक्स अहवाल व्यवस्थापित करते.

समस्या
भारताला याआधी कधीही न आलेल्या कोविड-19 या संकटाला सामोरे जावे लागले आहे आणि 30 मे 2021 पर्यंत
कोविड-19 मळ
ंू ी नोंद झाली आहे . यावरून जागतिक हानीमधील जवळपास 9% हानी कोविड-19 मळ
ु े 3 लाख मत्ृ यच
ु े
झाली आहे . मागील 15 महिन्यांमध्ये भारतातील जवळपास 2% लोकसंख्या (2.7 कोटी) कोरोनाव्हायरसने संक्रमित
झाली आहे आणि अजन
ू ही आपण मोजले असता प्रत्येक दिवशी 75000 कोविड-19 रुग्ण आढळत आहे त.
या संकटाची तीव्रता पाहता, हजारो कुटुंबांनी आपले एकुलते एक उपजीविकेचे साधन गमावले आहे आणि कुटुंबे
उदरनिर्वाहाच्या संकटात सापडली आहे त. काही जे संघटित क्षेत्राचा भाग आहे त व ज्यांना नियोक्ता-परिभाषित लाभ
मिळतो, अशा कुटुंबाना कंपनी आणि सहकारी संस्था यांच्याकडून आधार मिळाला. परं तु जे असंघटित क्षेत्राचा भाग
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आहे त, स्वताचा छोटासा व्यवसाय चालवत आहे त किंवा रोजंदारीवर मजरु ी करत होते, त्यांच्या कुटुंबाचे खप
ू मोठे
नक
ु सान झाले आहे . या कठीण परिस्थितीत त्यांना अडचणी किंवा वैकल्पिक पाठबळ दे ण्यासाठी त्यांच्याकडे
वैकल्पिक रोजीरोटीची संधी किंवा सामाजिक सरु क्षा कार्यक्रमांतर्गत कोणतेही पर्याप्त मार्ग नाहीत.
या व्यतिरिक्त, बरे च लोक आहे त ज्यांनी कोविड-19 मळ
ु े उपजीविका गमावली आहे आणि भविष्यात पन्
ु हा त्याच
रोजीरोटीच्या पर्यायात परत जाण्याची त्यांच्यात फारशी आशा नाही. यामळ
ु े त्यांच्या कुटुंबाला जगण्याची भीती
निर्माण झाली आहे .

भारतकेअरस जीविका साथी
जीविका साथी हा, विशेषत: कोविड-19 मळ
ु े ज्या उपजीविका मिळवणारया व्यक्तीचे नक
ु सान झाले आहे आणि
त्यांच्यासाठी रोजीरोटीचा मार्ग तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेला आधार समजन
ू घेऊन कोविड-प्रभावित
कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा एक उपक्रम आहे . कुटुंबातील एक महत्त्वाची व्यक्ती, शक्यतो स्त्री किंवा कुटुंबातील इतर
प्रौढ सदस्यासाठी रोजीरोटीची व्यवस्था करण्यारया व्यक्तीवर जीविका साथी लक्ष केंद्रित करते. यामध्ये सक्ष्
ू म
ं
उद्योग उभारणे किवा रोजीरोटी आधारित प्रशिक्षण प्रदान करणे आणि त्यानंतर एखादा उद्योग उभारण्यासाठी
किंवा स्वयंरोजगाराशी निगडित कौशल्य / प्रशिक्षण यासाठी आर्थिक सहाय्य दे णे समाविष्ट असू शकते.
कोविड-19 च्या कारणामळ
ु े मागील 15 महिन्यांत आपले मल
ू भत
ू उदरनिर्वाह गमावलेले किंवा मल
ू भत
ू पैसे
मिळवणाऱ्यांच्या जीवनाचा तोटा झाला आहे , अशा कोणत्याही कुटुंबाबद्दल जर आपणास ठाऊक असेल तर त्यांना
परत रुळावर आणण्याच्या व्याप्तीच्या पलीकडे आपण भारतकेअरवर शेअर करू शकता.

जीविका साथी क्रमांक आहे 022-489-30000. आमच्याबरोबर नोंदणी करण्यासाठी व त्यांना मदत
करण्यासाठी आपण https://www.bharatcares.org/jeevika-saathi वेब-लिंकवर दे खील शेअर करू
शकता. आपण नंबर किंवा उपरोक्त वेब-लिंकचा वापर करुन कुटुंबास थेट नामनिर्देशित करू शकता.
आम्ही हळूहळू आमचा उपाययोजना संघ आणि नेटवर्क संपर्ण
ू भारतभर विस्तारित करीत आहोत आणि आवश्यक
असणारया कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. आम्ही खालील राज्यांमधील समर्थनासह (16 जन
ू
पासन
ू ) प्रारं भ करीत आहोत:
●

गज
ु रात

●

राजस्थान

●

महाराष्ट्र

●

कर्नाटक

हे कसे काम करते?
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एकदा आम्हाला हे ल्पलाइन किंवा वेबसाइटवर नामांकन प्राप्त झाल्यास, आमचा परिश्रमपर्व
ं त
ू क कार्यसंघ संबधि
कुटुंबाकडे प्रमाणीकरणासाठी आणि समस्येची तीव्रता अधिक जाणन
ं त ठिकाणी भेट दे ईल. काही
ू घेण्यासाठी संबधि
प्रकरणांमध्ये जिथे आम्ही प्रकरण सत्यापित करण्यास सक्षम नाही तेथे आम्ही आमचा एक वैधता प्रतिनिधी नियक्
ु त
करू. यास आम्हाला थोडा वेळ लागेल. एकदा ‘प्रमाणीकरण’ कार्यसंघाने अर्ज मंजरू केल्यास, आमचा कार्यसंघ या
प्रकरणात लक्ष दे ईल आणि कुटुंबाच्या मख्
ु य सदस्याकडे त्यांची पसंती आणि स्थानिक लोकसंख्याशास्त्रानस
ु ार
पाठींबा दे ऊन उपजीविकेचा नमन
ा
विकसित
करण्यासाठी
एक
आजीविका
सहयोगी
निय
क्
त
करे
ल
.
ु
ु

या पढ
ु ाकारासाठी सखोल प्रयत्न आणि मोठ्या प्रमाणात संसाधन पल
ू आवश्यक असल्याने आम्ही प्रत्येक बाबतीत
समर्थन दे ऊ शकणार नाही. केवळ सत्यापित आणि मंजरू प्रकरणांना भारतकेअरसचा पाठिं बा दर्शविला जाईल. ज्या
कुटुंबांमध्ये रोजी-रोटी मिळविणार्
याचा जीव गेला आहे अशा कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाईल.
स्थान, कुटुंबातील सदस्यांचे हित, चालू असलेली लॉक-डाउन परिस्थिती इत्यादीनस
ु ार उपजीविका नमन्
ु याची नोंदणी
4-12
आणि अंमलबजावणीपासन
सं
प
र्ण
प्रक्रिये
स
आठवडे
लागतात.
या
उपक्रमामध्ये
स
क्ष्
म
उद्योगां
साठी कमी
ू
ू
ू
आर्थिक संभाव्यता असणारे काही समह
ू किंवा कोणतीही योग्य उपजीविकेचे साधन असणारे या टप्प्यात असेवेत राहू
शकतात.
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सक्ष्
ू म -उद्योजक तयार करण्याच्या आमच्या यशोगाथा
अंजली खरात फॅशन कार्ट-पण
ु े
अंजली खरात, एक उज्ज्वल तरूण अविवाहित पालक असन
ू ती महाराष्ट्र, पण
ु े
येथील शाळे त शिपाई म्हणन
ू काम करत होती. साथीच्या आजाराने तिला
बेरोजगार बनवले. कृत्रिम दागदागिने व सौंदर्यप्रसाधनांचे स्वतःचे दक
ु ान उभे
करण्यासाठी अंजली दीर्घ काळापासन
ू बचत करण्याचा प्रयत्न करीत होती.
अंजलीला आता फॅशन कार्टसाठी पश
ु कार्ट आणि स्टॉकची साथ दे ण्यात आली
आहे . स्वत:च्या स्वप्नातील कार्ट पाहून तिला अश्रू आवरता आले नाहीत. तिला
बांगड्या, क्लिप्स, पिन, बिंदि, काही सौंदर्यप्रसाधने आणि ब्रँडिग
ं किट तसेच
सरु
वातीला
हँ
ड
होल्डिं
ग
आणि
विक्रीचे
प्रशिक्षण
दिले
गे
ल
े
.
अं
ज
ली
आता तिच्या
ु
आवडीच्या स्वप्नात उत्साहतेने सहभागी झाली आहे आणि लॉकडाऊन आणि
अस्तित्त्वात असलेल्या परिस्थितीमळ
ु े तिचा आत्मा मोकळा झाला नाही. ती
पढ
ु ील गोष्टींमध्ये विविधता आणण्याची, इतर समद
ु ायातील महिलांना
उद्योजक बनविण्यात गत
ंु विण्याचा विचार करीत आहे .

मिथिली इडली डोसा पेस्ट मेकिंग सेंटर-कोयंबटूर
मिथिली ही विधवा महिला कोयंबटूरच्या इडिकराई जिल्ह्यात राहत आहे .
कोविड आधीच्या काळात ती रोजंदारीवर मजरु ी करायची. साथीचा रोग
सर्व दे शभर (किंवा खंडभर) पसरलेला असल्याने, तिच्या उत्पन्नाला
चांगलाच फटका बसला आहे आणि तिच्या रोजच्या खर्चासाठी तिला
तिच्या भावावर अवलंबन
राहावे लागले. भारतकेअर्स आणि
ू
सीएसआरबॉक्सच्या पाठिं ब्याने आता मिथिलि यांनी इडली डोसा पेस्ट
मेकिंग सेंटरची स्थापना केली गेली आहे , जे ती तिच्या भावाच्या आणि
इतर समद
ु ाय सदस्यांच्या पाठिं ब्याने चालविते. तीने आपल्या ग्राहकांना
किलोग्रामध्ये इडली डोसा पीठ मिश्रण विकले आणि आता तीने
समाजात आणि आजब
ू ाजच्
ू या परिसरातही चांगले नाव मिळवले आहे .
केंद्रात काही यशस्वी महिन्यांनत
ं र, तिला मिनी इडली-डोसा सेंटर सरू
ु
करण्याची प्रेरणा मिळाली, जिथे लोक एकतर खायला येऊ शकतात किंवा
त्यांच्याबरोबर घरी पार्सल घेऊन जाऊ शकतात.
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सेल्वी मसाला (मसाले) बनवण्याचे केंद्र
सेल्वी कोयंबटूरच्या अतिकिकुटाई येथे राहतात. तिचे चार जणांचे कुटुंब आहे .
साथीच्या आजारामळ
ु े ती आणि तिचा नवरा दोघेही आपले उत्पन्नाचे स्त्रोत
गमावन
ू बसले आणि त्यांचे कुटुंब असहाय झाले व कर्जामध्ये बड
ु ाले. असे
आढळले की सेल्वी घरकामाबरोबरच कोरडे मसाला पावडर तयार करण्यासही
कुशल होते.
या कौशल्याचा फायदा घेत सेल्वीला आता तिचा मसाला बनवण्याचे कार्य
सरू
ु करण्यासाठी आणि तिच्यासाठी प्राथमिक उत्पन्नाचे स्रोत म्हणन
ू मख्
ु य
प्रवाहात आणण्यास मदत केली आहे . तिला कच्चा माल, मशीन आणि इतर
सर्व आवश्यक वस्तू प्रदान केल्या आहे त. सेल्वीने आता तिच्या घराच्या
अंगणात एक लहान वर्क स्टे शन कम शॉप एरिया स्थापित केला आहे . ती
तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीने उद्योग मोजमाप व वाढ करण्याची योजना आखत आहे .

कॉर्पोरे ट पार्टनरशिप / सीएसआर सहयोग किंवा कोणत्याही शंकेसाठी आम्हाला
bhagyashree@csrbox.org लिहा.

