NYHETSBREV FRÅN JAGRITI VIHARA – FEBRUARI 2021
Kära vänner
Namaste!
Tack för ert brev och det ekonomiska stödet till vårt Coronaprojekt. Den 5 januari hade vi vårt
exekutivkommittémöte på Jagriti Vihara. Det var ett mycket lyckat möte. Vi diskuterade planerna och
projekten på Jagriti Vihara. Medlemmarna var mycket glada att se människor som arbetade på
campus. Nu ska vi påbörja arbetet med att reparera de trasiga gränsmurarna och reparationen av
elektriska ledningar internatet och i köket. Vi är alla mycket nöjda med stödet från JVV och skickar
vårt tack och tacksamhet till er för ert vänliga stöd. Vi kommer också att skicka dig fotografier av
verksamheten på campus.
Den viktigaste diskussionen var om de nya regler och förordningar som regeringen i Indien utarbetat
för de icke statliga organisationer som ger sina tjänster till samhället för att stödja utvecklingen av
landet. Enligt dessa nya regler och förordningar måste de icke-statliga organisationer i Indien som är
registrerade enligt Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) öppna ett konto på State Bank of India
(SBI), New Delhi Main Branch som specifika FCRA-konto. Detta konto kan endast användas för att ta
emot utländska bidrag. Ytterligare ett konto måste öppnas på SBI i den stat/stad där de icke-statliga
organisationerna är belägna. Det här kontot ska användas som nyttjandekonto.
Det betyder att vi måste öppna ett specifikt bankkonto på SBI New Delhi för att ta emot donationer
från främmande länder och dessutom öppna ett annat konto i Ranchi (utilization konto) för att
utnyttja det beloppet till det ändamål som det har donerats till oss . Vi har fått tid till den 31
mars 2021. Efter det kan vi inte få något belopp insatt på vårt nuvarande bankkonto i
Ranchi. Tidigare har detta kunnat göras direkt till stater i Indien, men nu har det centraliserats. Det är
ett tidskrävande och tröttsamt arbete. Jag har arbetat dag och natt för att förbereda så många
dokument för detta ändamål. Det var inte nödvändigt, men när reglerna väl påtvingas oss måste vi
följa dem. Förhoppningsvis kommer vi att slutföra processen om några veckor och få ett nytt
bankkonto för framtida finansiella transaktioner . Vi skickar er detaljerna i vårt nya bankkonto när vi
får dem.
Vi organiserade en hälsokontroll i en by där cirka 85 personer undersöktes av läkare och
sjuksköterskor och gavs läkemedel. Omkring 30% av patienterna hade problem med sitt blodtryck
och cirka 25% hade problem med blodsockernivån. Jag blev förvånad över att höra detta eftersom
jag hade intrycket att byborna är hårt arbetande och att de inte kan vara offer för
livsstilssjukdomar. Men detta är verkligheten nu. Inom Coronaprojektet har vi redan delat ut
torrfoder, varma kläder och filtar till de fattiga och behövande människorna i vår region. Vi delade
också ut käppar och kryckor till de behövande människorna. Ert stöd gav vingar till vår dröm och vi
genomförde aktiviteterna framgångsrikt.
Under det senaste året har vi kämpat mot en osynlig fiende. Det tog lång tid att förstå vad man ska
göra i denna svåra situation. Plötsligt var vi inlåsta i våra hus. Allt stoppades. Folk måste gå flera
kilometer för att nå hem. De som migrerat till några andra städer på jakt efter jobb var plötsligt
tvungna att komma tillbaka med tomma fickor och tom mage. Det var hjärtskärande
ögonblick. Hemma hade de inget att göra. Inga inkomster, ingen mat. Det var hemskt. Många
människor miste livet. Några av mina vänner har också blivit offer för detta dödliga virus. På något
sätt lyckades vi överleva. I denna svåra situation har de frivilliga organisationerna i Indien spelat en
mycket viktig roll i att få människor att må bra. Vi samarbetade också med andra organisationer i
Jharkhand och även med regeringen för att ge lite hjälparbete till de behövande och drabbade
människorna. Vi kunde göra det bara på grund av det vänliga stödet från våra vänner och
supportrar. Ni stöttar oss alltid i svåra situationer. Vi framför vår tacksamhet till er alla för ert starka
stöd.

Vi är mycket ledsna att höra att två av våra (JVV) styrelseledamöter och en av Pers döttrar blev
smittade med viruset. Hur är de nu? Vi ber för deras snabba återhämtning. I Indien kommer
regeringen snart att påbörja vaccination. På grund av olika rykten som sprids runt om i landet har
regeringen beslutat att först vaccinera Covid Warriors, hälso-och sjukvårdspersonal, poliser,
kommunernas arbetstagare och sedan pensionärer etc. för att på detta sätt skapa medvetenhet och
skicka ett positivt budskap till folket om säkerheten med vaccinet. Att vaccinera en så stor population
i Indien är inte en lätt uppgift. Det kommer att ta lång tid att ge vaccin till alla. Så, vi måste vänta på
vår tur med tålamod och försiktighetsåtgärder.
Med mycket varma hälsningar,
Rajesh Prashant
För Jagriti Vihara

