
Kära Vänner! 

Tack för ditt brev och din oro för Jagriti Vihara. På grund av det hektiska schemat kunde vi inte svara på dina frågor 
tidigare. Som ni vet är mars och april mycket viktiga månader för oss. Vi måste förbereda dokument till 
regeringen. Det är obligatoriskt för oss. Det tar mycket tid och energi. Men som en social organisation måste vi följa 
regeringens regler. Vi är glada att veta att Andersji och Ingerji har bestämt sig för att besöka oss i november i år. Vi 
välkomnar dem båda till Jagriti Vihara. 

Projektet Försörjningsutveckling för kvinnor: Vi är glada att kunna informera er om att den första fasen av 
sömnadsprojektarbetet har startats på centret. Maskiner och utbildningsmaterial har kommit till Jagriti Vihara. Lucy 
har utarbetat en lista över praktikanter och delat in dem i grupper för att göra kursen bra och hanterbar. Varje grupp 
kommer att få träning enligt ett träningsschema. Såväl personal som byborna är glada över att de kan få utbildning 
”vid sin tröskel”. De skickar sitt tack och tacksamhet till våra JVV-vänner för ert stöd. 

Annan inkomstkälla för Jagriti Vihara: Detta är en mycket viktig och en viktig fråga för oss. Vi diskuterar nu detta. Vi 
försöker hitta sätt att få till vissa statliga projekt om det byråkratiska systemet tillåter oss att göra det. Det finns 
många idéer på gång som ska diskuteras vid Jagriti Viharas styrelsemöte. Vi håller er uppdaterade. Vi tackar JVV för 
att ha stöttat oss under de senaste fem decennierna. Det visar styrkan i vår vänskap och tilliten till varandra. Vi 
hoppas att vårt samarbete kommer att fortsätta i många år framöver. 

Vi har deponerat alla våra papper till revisorerna för revision av Jagriti Viharas räkenskaper. Det kommer att ta lite 
tid. Vi kommer att skicka dig kvitto- och betalningskontona strax efter att ha fått godkännande från revisorn. 

Brännande varma dagar: Sommaren har kommit . Temperaturen ökar för varje dag. Igår var det 41 grader varmt i 
Ranchi. Det är svårt att gå ut vid middagstid. Skolor och högskolor är öppna till 10:30. Examensprov för klass 10 och 
12 pågår. Eleverna har fått rådet att dricka mycket vatten för att hålla sig hydratiserade. Under andra veckan i maj 
kommer alla utbildningscentra att vara stängda för sommarlov i en månad. Med tanke på den extremt varma 
sommaren har regeringen gul varning gul varning i Jharkand som försiktighetsåtgärd för att hålla människor alerta 
under sommarsäsongen. 

Stigande priser på viktiga råvaror: Priserna på viktiga råvaror stiger varje vecka. Det är mycket svårt att uppfylla 
folkets krav även på landsbygden. Priserna på petroleumprodukter  ökar dagligen. Bensin säljs till priset av Rs.109 
per liter i Ranchi och kokgasen säljs till över 1000 rupier per cylinder. Ris, dal, grönsaker, matolja etc. är nu mycket 
dyra. Experter säger att detta beror på kriget mellan Ryssland och Ukraina. Låt oss hoppas att kriget snart tar slut. 

Panchayatval i Jharkhand: Jharkhands valkommission har meddelat att det ska hållas Panchayat-val (byrådsval) i 
Jharkhand från 14 – 27 maj 2022 under fyra perioder i olika distrikt. Valen till byråden kommer att hållas i 53480 
vallokaler över alla delstaterna. Det är mycket viktigt att administrationen kan organisera ett fritt och korrekt val i 
delstaten. Folket i Jharkhand kommer att lägga sina röster för att välja sina representanter i byråden. Valkampanjen 
pågår. 

Pandemisituation i Jharkhand: Situationen för pandemin i staten är normal. Få fall har registrerats i delstaten. Men 
på grund av ökningen av antalet fall i Delhi och andra stater är regeringen nu vaksam på situationen och föreslår 
människor att använda mask som försiktighetsåtgärd. 
  
Strömförsörjningen i staten har avbrutits på grund av bristen på kolförsörjning till kraftverken. Elproduktionen har 
reducerats till ett minimum och som ett resultat av det får vi bara några timmars strömförsörjning varje dag. Vi är 
fortfarande i hög grad beroende av kolet för elproduktion. Regeringen fokuserar nu på solenergiproduktion i stor 
skala i Indien. Hoppas att vi en dag kommer att ha oavbruten sol /grön strömförsörjning i Indien. 
 
Vi mår alla bra och mår bra. Hur är livet i Sverige? Hur har kriget påverkat Sverige? 

Skickar våra varmaste hälsningar 

Rajesh 

För Jagriti Vihara 
 


