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அறிமுகம்
ஏன் மமற்கு இமயப்பகுதிமீது கவனம் பசலுத்த மவண்டும்?

பாமகஷ்வர் கதத
உள்ளூர் மக்களும் புலம்பபயர் மக்களும் பாமகஷ்வரில் உள்ள பள்ளிதயச்

சீரதமத்து கணினிமயமாக்குகின்றனர்

உத்தராகண்டிலுள்ள மகிளா உமாங்க் சமிதி
உத்தரக்ாண்டின் மகிளா உமாங்க் சமிதிதயச் மசரந்்த பபண்கள்

வழிநடத்துகின்றனர்

இயற்தக வழிகாட்டித் திட்டம்
பபருந்பதாற்றின் மபாதும் பயில்தல் பதாடரக்ிறது: உத்தரக்ாண்டின்

இளம் இயற்தக வழிகாட்டிகள்

ஓவரம்லண்ட் எஸ்மகப்
சுற்றுலா நிறுவனம் லடாக்கில் வீடட்ுசம்சதவ மநாக்கித் திரும்பியது

முன்சியாரியின் மக்கள்
முன்சியாரியின் மக்கள் பநகிழ்வுறுதி என்றால் என்னபவன்று காடட்ுகின்றனர்

ஸ்பிட்டியின் மக்கள்
பபருந்பதாற்தற எதிரப்காள்ளும்பபாருடட்ு தன்னாட்சிதய

மமற்பகாண்டுள்ளனர் ஸ்பிட்டியின் மக்கள்

மக்கள் அறிவியல் நிறுவனம்
உத்தரக்ாண்டின் ஊற்றுகதளப் பபண்கள் மீடட்ுள்ளனர்

மமரு, ஹனுப்பட்டா கிராமங்களில்
பனிசச்ிறுத்ததப் பாதுகாப்புக்கான ஆதரவு
லடாக்கில் உள்ளூர் பபண்களும் புலம்திரும்பிய பதாழிலாளரக்ளும்

வளங்குன்றா வாழ்தவ மநாக்கி நகரக்ின்றனர்

கங்காவின் ( வளரிளம் பபண்கள்
பபருந்பதாற்றின்மபாது கங்காவின் வளரிளம் பபண்களின் கதத

காஷ்மீரத்துப் பறதவகள் சூழல்நலச்

சுற்றுலா, வாழ்வாதார மாற்று
காஷ்மீரத்துப் பறதவகள் சூழல்நலச் சுற்றுலாவுக்கும்

வாழ்வாதாரதத்ுக்கும் வழிவகுக்கின்றன

உள்ளடக்கம்
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அறிமுகம்

இந்தியஇமயப் பகுதி 12 மாநிலங்கதளஉள்ளடிக்கியிருப்பினும், மமற்கு
இமயப் பகுதிஇமாசச்லப் பிரமதசம், உத்தராகண்ட், லடாக், ஜம்முகாஷ்மீர்
ஆகியமாநிலங்கதளக் பகாண்டதாகஉள்ளது.  இந்தியஇமயப்பகுதி 5.1 மகாடி
மக்கதளயும் பலவதகப்பட்ட தாவரங்கதளயும்விலங்குகதளயும்
பகாண்டுள்ளது. இந்தியத் துதணக்கண்டத்தின் பபரும்பகுதிக்கு நீதர
வழங்குகிறது; உயரந்்த மதலச்சிகரங்கதளயும், மிடுக்கான
நிலத்மதாறங்கதளயும், வளமானபண்பாடத்டயும் மரதபயும் தன்னகத்மத
பகாண்டது. 

பருவசச்ூழல் மாற்றத்தின்அறிகுறிகதளமதலகமளமுதலில்
பவளிப்படுத்துகின்றன. பனிப்பாளங்கள் பின்னதடவதுஆறுகளின்
திதசமாற்றத்ததக் குறிக்கின்றன; அதன்விதளவாக பன்மயசச்ூழல், 
வாழ்வாதாரம், மக்களின் ஒடட்ுபமாத்த நல்வாழ்வுஆகியவற்றில் மாற்றங்கள்
விதளகின்றன. இமயமாநிலங்கள் பருவசச்ூழல் மாற்றம், நிலசச்ீரம்கடு, 
அதிகப்படியானசுரண்டல், இயற்தகப் மபரழிவுகள்ஆகியவற்றால்
உலகிமலமயமிகஅதிக பாதிப்புக்குஉள்ளாகக்கூடிய பகுதிகளில் ஒன்றாக
உள்ளன. 

மதலகள் மபாக்குவரத்ததயும் கடினமாக்குகின்றன. தகவல் பரிமாற்றம்
எப்மபாதும் எளிதமயானதன்று; ஆனால் மக்கள் சரியானதகவல்கதளப்
பபறுவததமதலகள் மமலும் கடினமாக்குகின்றன. மமாசமானஇதணய
இதணப்பு, இலக்கமுதறஇதடபவளி, எட்டாத் பதாதலவுஆகியதவ
இடரக்தளப் பபரிதாக்குகின்றன.  பபாருளாதார வளரச்ச்ியுறா நாடுகளின்
மதலப்பகுதிகளில் வாழும் மக்களில் மூன்றில் ஒருவர்வறுதமதயயும், 
உணவுத் தடட்ுப்பாட்டிதனயும், தனிதமதயயும் சந்திக்க மநரிடலாம் என்று
கூறப்படுகிறது.

பிரித்தானியரக்ள் தநனித்தால், முமசாரி, சிம்லா மபான்ற
மதலத்தலங்கதளயும், மகாதடவிடுதிகதளயும் இப்பகுதியில்அதமத்தது
முதமலசுற்றுலாத்துதறஇங்குமுகிழ்த்தது; இவ்விடங்கள் பபரும் சுற்றுலாத்
தலங்களாக இன்றுஉருபவடுத்துள்ளன. பத்ரிநாத,் சார் தாம், மகதாரிநாத்
மபான்ற புண்ணியத்தலங்களும் இப்பகுதியில்அதமந்துள்ளன. சுற்றுலா
வளரச்ச்ிக்குச் பசறிவானவாய்ப்புகள் இருப்பதால், தற்சாரப்ு, தாங்கும்
பகாள்திறன், சூழல்நலச் சுற்றுலாஆகியதவமுதன்தமயுறுகின்றன.  கழிவு
மமலாண்தம, சுற்றுலாப் பயணிகள் வரவால் அதிகரிக்கும் பநகிழிப்
பயன்பாடுஆகியதவகுறித்தமிகுந்த கவதலயும் நிலவுகிறது. சமூகக்குழு
சாரந்்த சுற்றுலாஇவற்றுக்குமாற்றான, வளங்குன்றாத் தன்தமபகாண்ட
சுற்றுலாமுதறயாகக் கருதப்படுகிறது; இதன்மூலம் இல்லவிடுதிகள் மூலம்
உள்ளூர் சமூகக்குழுக்களுக்கு பதாழில்முதனப்புவருமானம்கிடட்ும். 

இந்தியாவின் பபரும்பாலானபகுதிகதளப் மபாலமவ, இமயப் பகுதியும்
மவளாண்தமசாரந்்மத உள்ளது. ஆனால் மவளாண்தமவணிகமயமானதாலும், 
பணப்பயிரப்் பபருந்மதாட்டங்கள் பபருகுவதாலும் உள்ளூரச்் சமூகக்குழுக்கள்
தங்கள் வாழ்விடத்திலிருந்து அந்நியப்பட்டிருக்கின்றன. வரலாற்றுரீதியாக
முல்தலத்திதணவாழ்வும் மமய்சச்ல்விலங்குகதள பவவ்மவறுஇடங்களுக்கு
மமய்க்கஅதழத்துச் பசல்வதும்இப்பகுதியில் இன்றியதமயாத பபாருளாதார
நடவடிக்தககளாக இருந்தன. பசாத்துரிதமயும் வனசச்ட்டங்களும்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர,் வான்குஜ்ஜரக்ள் மபான்ற பல மமய்சச்ல்
சமூகங்கள் வாக்குரிதமயின்றி, வீடும்மின்சாரமும்அற்றுப்மபானதத
உணரந்்தனர!் சட்டத்துக்குப் புறம்பாகக் குடிமயறியவரக்ளாகக்
கருதப்படுவதால், காடுசார் சமூகக்குழுக்கள் பதாடரந்்துஇழப்புகதளச்
சந்தித்துவருகின்றனர;்  நடுவண்அரசும் மாநிலஅரசுகளும் அவரக்ளது
இடப்பபயரத்வமடட்ுப்படுத்தி, எங்மகனும் குடியமரத்்துவதிமலமய பதாடரந்்து
குறியாகஇருந்திருக்கின்றன. 

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி
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ஏன் மமற்கு இமயப்பகுதிமீது கவனம் தெலு ் மவண்டும்?

கத 
அறிமுகம்



ெவால்கள்

இப்பகுதிபலசவால்கள் நிதறந்தது. மபாக்குவரத்து வசதியின்தம, 

எட்டாதப்தாதலவுகள், இயற்தகஅழிவுகள் எளிதில் ஏற்படும் வாய்ப்பு, 

பருவசச்ூழல் மாற்றம் பாதிக்கும் வாய்ப்பு, நிதலகுதலக்கும் சுற்றுலா

முதறயும் கழவு மமலாண்தமயும், உயிரப்்பன்மயம்குன்றுதல், வாழ்வாதார

வாய்ப்புகளின்தம மவதலவாய்ப்பின்தம, கிராமஇதளஞர் புலம்பபயரவ்தால்

ஆளரவமற்ற மபய்க்கிராமங்கள் உருவாதல், உணவுப் பாதுகாப்பின்தம

மபான்றதவஅசச்வால்களில் சில. அண்தமயஆய்வுகளில் பவள்ளம், 

நிலசச்ரிவுகள், வறட்சிஆகியதவஇப்பகுதியில்அதிகரித்திருப்பதாகத்

பதரியவந்துள்ளது.  மனித-விலங்கு மமாதல்கள், இயற்தகச் சுதனகள்

வற்றுவதால் ஏற்படும் நீரப்் பாதுகாப்பின்தம, நிலவளம் குன்றுதல், சமூக

மக்கள்பதாதகயில் மாற்றங்கள் மபான்ற பருவசச்ூழல் சாராத பிற

பிரசச்தனகளும் உள்ளன. உதாரணமாக, மவளாண்தமயில்பபண்களின்

பங்களிப்புஅதிகரித்து வருகின்றமபாதும் இப்பகுதியில் மரபான

மதலவாழ்சமூகங்களில் பபண்களுக்குபசாத்துரிதமமறுக்கப்படுகிறது. 

ஆண்கள் பபருமளவுபுலம்பபயரவ்தால், இப்பகுதியில் பபரும்பாலான

பபண்கள் எந்தவிதமான சமூக, பபாருளாதார, சட்டப்பூரவ்மானஆதரவும்

இல்லாமல் மவளாண்தமயில் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் 

மமற்குஇமயவிகல்ப் ெங்கமும், இமயக்கூட்டுறவுக்குழுமமும்
(WHVS -மம.இ.வி.ெ.)

விகல்ப் சங்க நடவடிக்தககளின் பகுதியாக, இமயப்பகுதியிலிருந்து

மடட்ுமின்றிபிறபகுதிகளிலிருந்தும்ஆய்வாளரக்தளயும், 

பசயல்பாட்டாளரக்தளயும், சிந்ததனயாளரக்தளயும் மாற்றுமுயற்சிகளில்

பணிபுரியும் பிறதரயும் இப்பகுதிதயப் புரிந்து பகாள்ளவும், மதல

மாநிலங்களுக்கு மாற்றுஎதிரக்ாலத்தத ஏற்படுத்த ஒன்றிதணந்து

பசயல்படவும் மமற்குஇமயவிகல்ப் சங்கம் என்றகூடுதகயாக ஒருங்மக

கூட்டியுள்ளது.  இப்பகுதியின்அதமப்புகளும் தனிநபரக்ளும் சந்தித்தமுதல்

கூடுதக 2016 ஆகஸ்டுமாதம் இமாசச்லபிரமதசத்தின் பாலம்பூரில்

நதடபபற்றது. சம்பாவனா, ஜமகாரி, மான்கள் பூங்கா, கல்பவிருக்்ஷ

ஆகிமயாரால் ஒருங்கிதணக்கப்பட்ட இசச்ங்கத்தில் 10 அதமப்புகளிலிருந்து 25 

மபர் பங்மகற்றனர.் இரண்டாவதுகூடுதகஇமாசச்லபிரமதசத்தின் ஜமகாரி

வளாகத்தில் 2018 நபவம்பர் மாதம் ஜமகாரிஊரகம், மக்கள் அறிவியில்

நிறுவனம், இந்திய பனிசச்ிறுத்ததபாதுகாப்புஅறக்கட்டதள, லடாக் கதல

ஊடகஅதமப்பு (LAMO), சம்பாவனா, மூல்வளங்குன்றாதமஆய்வுதமயம், 

டிடல்ிஅறக்கட்டதள, மாட்டிகூடட்ுறவுக் குழுமம், சாமதத், ஊரகவளரச்ச்ிக்கும்

சுற்றுசச்ூழலுக்குமானபள்ளி, கல்பவிருக்்ஷஆகிமயாரால்

ஒருங்கிதணக்கப்பட்டது. 

மம.இ.வி.ச.த்தின் மநாக்கம் வளரச்ச்ி குறித்தானமாற்றுப் பாரத்வதயமநாக்கி

ஒன்றிதணந்துபணிபசய்யமக்கதளயும்அதமப்புகதளயும் இதணத்து

வலுப்படுத்துவமதஆகும். அதனவதரயும் உள்ளடக்கியவளரச்ச்ிப்

பாரத்வக்கான மததவதய மம.இ.வி.ச. உணரக்ிறது. சூழலியல்

வளங்குன்றாதம, சமூகநலமும் நீதியும், அதிகாரம் பகிரப்பட்ட மநரடியான

மக்களாட்சி, பபாருளாதார மக்களாட்சி, பண்பாடட்ுப் பன்மயம், அறிதலில்

ஜனநாயகம் மபான்றவற்தறப் புரிந்துபகாள்ளும் மததவயுள்ளது. 

இமயக்கூடட்ுறவுகுழுமம் 2019ம்ஆண்டுநதடபபற்ற மமற்குஇமயவிகல்ப்

சங்கத்தில் நடந்தஉதரயாடல்களின் விதளவாகஉருவானது. மமற்குஇமயப்

பகுதியில்வாழ்ந்தும் பசயல்படட்ும் வரும் தனிநபரக்ளுக்கும்

அதமப்புகளுக்குமான பபாதுவளத் தளமாக இதுஉள்ளது.  சமசச்ீரத்மயற்ற

தகவல் இதடபவளிதயக் கடப்பததயும் மதலப்பகுதியில்வாய்ப்புகள் பற்றிய

தகவல்கதள எளிதில் எல்லாருக்கும் கிதடக்கச் பசய்வததயும் இக்குழுமம்

மநாக்கங்களாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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தபாதுமுடக்கமும் தபாதுமுடக்கக் கத களும்

மகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றுஉலதகத் தாக்கியமபாது, இப்பகுதியும் இதன்

பமன்தன்தமகளும் பவளிப்படுத்தப்பட்டன -பள்ளிகளும்

பபாதுசப்சாத்துகளும் பவள்ளங்களால் பாதிக்கப்பட்டன; புலம்பபயர்

பதாழிலாளரக்ள் பபருமளவுபுலம்திரும்புதல் நிகழ்ந்தது; சுற்றுலாக்கள்

முற்றிலும்முடங்கிஇதளஞரக்ள் தங்கள் வாழ்வாதாரங்கதளஇழந்தனர.் 

பபரும்பாலானமக்களின் வாழ்வாதாரம் சுற்றுலாதவச் சாரந்்திருக்கும்மபாது, 

உலகளாவிய பபருந்பதாற்றால் பயணங்கள் கடட்ுப்படுத்தப்படுவததக்

கற்பதனபசய்துபாருங்கள்! உலகம்முழுதும் சுற்றுலாத்துதற மபரிழப்பிதனச்

சந்தித்தது. வளரும் சுற்றுலாத்துதறயும் சமூகக்குழுசார் சுற்றுலாவும் பகாண்ட

மமற்குஇமயப் பகுதிகடுதமயானவாழ்வாதார இழப்புகதளக் கண்டது. 

எனினும் பநகிழ்வுறுதியும் இடரக்தள எதிரப்காள்தலும் பதாடரத்தான்

பசய்கின்றன.

இந்தஆவணத்தில் இப்பகுதியிலிருந்து தளராதஉதழப்தபயும், 

பநகிழ்வுறுதிதயயும் உளத்திடத்ததயும் பவளிப்படுத்தும் கததகதளத்

பதாகுத்துள்மளாம். ஒருகிராமத்திலிருந்த ஒமர பள்ளிதயபவள்ளம்

அழித்தமபாது, உள்ளூர்மக்களும் புலம்பபயர் மக்களும் ஒன்றாகப்

பணியாற்றிஅப்பள்ளிதயச் சீரதமத்தனர.் சுற்றுலாமுற்றிலும் நின்றுமபான

மபாது, ஒருசுற்றுலா நிறுவனம் தனதுஊழியரக்ளுக்குவீட்டிமலமய

பபாருள்கதளக் பகாண்டுபகாடுத்துக் காத்தது. இன்பனாருசமூகக்குழு

குதறந்தபடச் தற்சாரப்ு மவளாண்தமதயமமற்பகாண்டுஇலக்கமுதறப்

படிப்பறிதவவளரப்்பதில் கவனம் பசலுத்தினர.் சமூகப் பணியும்ஆதரவும்

எல்லாத்ததடகதளயும் தாண்டஉதவும் என்றுகாடட்ும் இக்கடட்ுதரகள்

மிகுந்த நம்பிக்தகயூடட்ுகின்றன. 

த ாடர்பு தகாள்ள:

இக்கடட்ுதரகள் குறித்த மமலதிகத் தகவல்களுக்கு: 

ஆத்யாசிங், aadyasingh@gmail.com அல்லது aadya@iabtfoundation.org, 
ரித்விகா பத்கிரி, ritwikapatgiri5@gmail.com.
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பாமகஷ்வர் கத 

நகர வாழ்வின் சலசலப்புகளுக்குஅப்பால், காரூர் கங்தக நதிக்கதரமயாரம்,  

உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் காரூர் வட்டத்திலுள்ளஇமயமதலப் பகுதியில்

உள்ளதுசிம்மகத் கிராமம். மும்தபஇந்தியபதாழில்நுட்ப நிறுவனம், மதசிய

நீரியல் நிறுவனம்ஆகியவற்றால் மமற்பகாள்ளப்பட்டஅண்தமயஆய்வின்படி

இந்தியாவில் மதழப்பபாழிவின்பருவங்கள் பருவசச்ூழல் மாற்றத்தால்

மாறிவருகின்றன. பருவசச்ூழல் மாற்றத்தின் பாதிப்புகள் இமயப்பகுதியில்

எப்மபாதும் பலமாகஇருந்துள்ளன. அறிவியல்ஆய்வுகள் இப்பகுதியில்

பபருமதழயும் பவள்ளப்பபருக்கும்அதிகரிக்கும் என்கின்றன. 2019 நபவம்பர்

மாதம் மநரந்்த உள்ளூர்பவள்ளபமான்றுசரசுவதிசிசுமந்திர் பள்ளிதய

அடித்துச் பசன்று, அதன்நூலகத்ததயும் நான்றுவகுப்பதறகதளயும்

அழித்தது. மிகமமாசமானநிதலயில் பள்ளி இருந்தமபாதும் குழந்ததகள்

பதாடரந்்து பள்ளிக்குவந்துபகாண்டிருந்தனர.் அவரக்ளுக்கு மவறு

வழியிருக்கவில்தல. பள்ளிதயப் புனரதமக்கஅதிகாரப்பூரவ்மானதிட்டங்கள்

வகுக்கப்பட்டன. ஆனால், பபருந்பதாற்று பதாடங்கியதும் அதவகிடப்பில்

மபாடப்பட்டன. 

தபருந்த ாற்றின்பின்விதளவுகள்

பகாமரானா பதாற்றும் பபாதுமுடக்கமும் பதாடங்கியபிறகு, நகரங்களில்

அதமப்புசாரா பணிகளில் இருந்த புலம்பபயர் பதாழிலாளரக்ள் தமது

கிராமங்களுக்கும் திரும்பிய மபாது, அவரக்தளத் தனிதமப்படுத்துவதற்காக

இப்பள்ளி பயன்படுத்தப்பட்டது. பள்ளியின்மிக மமாசமானநிதலதயக் கண்ட

புலம்பபயர் பதாழிலாளரக்ள் துணுக்குற்றனர.் அவரக்ளில் பலரது

குழந்ததகளும் அப்பள்ளியில் படித்துவந்தனர.் பள்ளிக்குஇலவசமாக

வண்ணசச்ாயம்பூசமுடிவுபசய்தனர.் உள்ளூர் மக்களும் கிராமத்துக்குத்

திரும்பிய புலம்பபயரந்்தவரக்ளும் பபாதுமுடக்கக் காலத்ததப் பள்ளிதய

புனரதமக்கப் பயன்படுத்தலாம் என்பததஉணரந்்தனர.் ஆனால்அதற்கான

நிதிஅவரக்ளிடம் இல்தல. 

உள்ளூர் மக்களும் புலம்தபயர் மக்களும் பாமகஷ்வரில்

உள்ள பள்ளிதயெ் சீரதம ்து கணினிமயமாக்குகின்றனர்
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உத்தராகண்ட்டில் வளரச்ச்ிப்பணிகளில் சில

ஆண்டுகளாக ஈடுபடட்ுவரும்ஆதரஷ்் கிருஷ்ணன், 

புஷ்கர்பிஸ்ட்ஆகியஇருநண்பரக்ள்

இப்பள்ளிதயப் புனரதமப்பதற்காகஉள்ளூர்

மக்களுக்குஉதவமுன்வந்தனர.்  ஆதரஷ்்அவ்தாஸ்

என்றஅதமப்பின் நிறுவனர;் இதுசிறுகுறு

விவசாயிகமளாடுபணியாற்றுகிறது. புஷ்கர்

பாரதியமவளான்-பதாழில்துதற

அறக்கட்டதளயில் பணியாற்றுகிறார.் அவமர

உள்ளூரக்ாரரத்ான். அவரதுகுடும்பத்தினர் 1995ல்

பள்ளிகடட்ுவதற்காக நிலம்

பகாதடயளித்துள்ளனர.் பவள்ளம் ஏற்படுதத்ிய

பாதிப்புகளிலிருந்துமீள்வமதாடுஅடிப்பதட

உள்கட்டதமப்பும் பள்ளியில் மபாதுமானதாக

இல்தலஎன்பததஅவரக்ள் கண்டனர.்  “2019ம்

ஆண்டின்பவள்ளத்துக்குப் பிறகு, பள்ளிமுழுதும்

குப்தபகூளங்களால் நிதறந்தது. கட்டடம்

முற்றிலுமாகச் மசதமாகியது,” என்றார் புஷ்கர.்

“ஆசிரியரக்ள் அமரவ்தற்குப் பள்ளியில்

நாற்காலிகள்கூடஇல்தல,” என்றார்ஆதரஷ்். பள்ளி

வளாகத்தில் புலம்பபயர் பதாழிலாளரக்ள்

புனரதமப்புப் பணிகதளமமற்பகாண்டமபாது, 

பிறகட்டதமப்புகதளக் பகாண்டுவருவதும்

கணினிமயமாக்குவதுகிருஷ்ணனுக்கும்

பிஷ்டுக்கும் மநாக்கங்களாகஇருந்தன. 

“கணினிக் கல்விஅளிக்கக்கூடியபள்ளிகள் 20-25 

கிமலாமீட்டர்விட்டத்தில் மவறுஎதவயுமமஇல்தல. 

கல்விப்பணியும்விதளயாடட்ும் எதிரக்ாலத்தில்

வளரச்ச்ிக்கு நல்லவாய்ப்புள்ளஇரண்டு

துதறகள்,” என்றார்ஆதரஷ்். குழந்ததகள்

பபரும்பாலும் பகாக்மகா மபான்ற

விதளயாடட்ுகதளவிதளயாடினர;் பிற

விதளயாடட்ுகளில் ஈடுபடஅவரக்ளுக்குப்

மபாதியசாதனங்கள் இல்தல. நல்லமநாக்கம்

பகாண்டநற்பணிகளுக்கும் நிதித்மததவஉண்டு -

எல்லாபுனரதமப்புப் பணிகதளயும்மமற்பகாள்ள

4 லடச்ம் ரூபாய் மததவப்படும். அரசாங்கத்திடம்

உதவிமகாரியமபாதுகிதடக்கவில்தல. பின்னர்

இருவரும்மிலாப்(Milaap) தளத்தில்மக்கள்

பங்களிப்புப் பக்கத்ததஉருவாக்கி, இந்தியாவிலும் பவளிநாடுகளிலும்

உள்ளபகாதடயாளரக்ளிடமிருந்து கணிசமானபதாதகதயப் பபற்றனர்

(திட்டமிட்ட பதாதகக்குக் குதறவாகஇருந்தமபாதும்).  பணிபதாடங்கியது. 

உள்ளூரம்க்களும் புலம்பபயரந்்மதாரும் உற்சாகத்துடன் கலந்துபகாண்டு

புனரதமப்புப் பணிதயமுழுதமபசய்துள்ளனர.்

பள்ளிப் புனரதமப்புப் பணிக்கு நாள்மதாறும் புதிதுபுதிதாக பணியாளரக்ள்

வந்தனர.் குறிப்பிட்டஆடக்மளா மநரமமா எதுவும் இல்தல. பணியாளரக்ள்

எல்லாச் சாதிகளிலிருந்தும் வந்தனர.் தங்களதுகுழந்ததகளின் எதிரக்ாலம்

மமன்தமயுறஒன்றாகஉதழத்தனர.் தன்னுறுதிமயாடும்

தன்னம்பிக்தகமயாடும் இப்பணி நிதறமவற்றப்பட்டது. எல்லாப்

பணியாளரக்ளும் மவளாண்தமசாரந்்துஇருந்ததால், பள்ளிதயத் தங்களது

குழந்ததகளின் எதிரக்ாலத்திற்கு இன்றியதமயாததாகக் கருதினர.் 

கணிப்பபாறிகள்,  ஒளிப்படக்காட்டி, அசச்ியந்திரம், அலமாரிகள், 

விதளயாடட்ுச் சாதனங்கள், பவண்பலதகஆகியதவவழங்கப்படட்ு பள்ளி

இலக்கமுதறக்குவந்தது. 

1 2 3 9654 1087

ஒளிப்படம்: ஆதரஷ்் கிருஷ்ணன்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 
பாமகஷ்வர் கதத



படிப்பிதன

பபாதுமுடக்கக் காலம் புலம்பபயரந்்தவரக்ளுக்குக் கடினமானகாலம். 

இமயப்பகுதியில் புலம்திரும்புதல் பபருமளவுநிகழ்ந்தது. அப்பகுதியிலிருந்த

ஒமர பள்ளியின் பாழ்நிதலஉள்ளூர் மக்கள் அததனச் சீரதமக்கத் தூண்டியது. 

பதாழில்முதனப்பும் பதாழில்நுட்பஅறிவும் சமூகத்ததமக்கள் பங்களிப்பு

மகாரி பள்ளிதயஇலக்கமுதறயாக்கவும் புனரதமக்கவும் உதவின. 

பபருந்பதாற்றால் எல்லாமமஇருண்டிருந்தமபாது, பள்ளியின்புனரதமப்பும், 

கணினிக் கல்விதயஅறிமுகப்படுத்தியதும் சாதகமான சமூக

மாற்றங்களாகக் காணலாம். 

த ாடர்புக்கு

ஆதரஷ்் கிருஷ்ணன்,  Adharsh Krishnan, adarshkrishnancivil@gmail.com

1 2 3 9654 1087

ஒளிப்படம்: ஆதரஷ்் கிருஷ்ணன்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 
பாமகஷ்வர் கதத
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உ ் ராகண்டிலுள்ளமகிளா

உமாங்க் ெமிதி

மிகவும் பமன்தமயான, எளிதில் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய இமயச்
சூழியலதமப்புவளங்குன்றாகுறிஞ்சித்திதணமவளாண்தமமுதறகளின் மீது
எதிரம்தற பாதிப்தபச்பசலுத்தியுள்ளது. இதனால் உணவுப் பாதுகாப்புகுன்றி, 
ஆண்களும்இதளஞரக்ளும் புலம்பபயரத்ல் அதிகரித்துள்ளது. 
மவளாண்தமயில் பபண்கள் மமலும் மமலும்அதிகமாக ஈடுபடட்ுள்ளனர.் 
மகிளாஉமாங்க் சமிதிஎன்பதுமகளிர் சுயவுதவிக் குழுக்களின்
கூட்டதமப்பாகஉருவானது. இத்ததகய பபண்விவசாயிகளின் நலன்கதளக்
காப்பதற்காகவும் பிறவணிக நடவடிக்தககளில் ஈடுபட்டிருக்கும் பபண்கள்
பபாருளாதார வளத்துடன் நீடிக்கசப்சய்யவும் இக்கூட்டதமப்புஉருவானது. 
மரபானவங்கிஅதமப்தபப் பற்றிஅறிந்திராத, அவற்றிலிருந்து
விலக்கப்படட்ுள்ள பபண்களுக்கும் உழத்திகளுக்கும் பபாருளாதார
மசதவகளுக்கானவாய்ப்புகதளஏற்படுத்துவதும் மசமிப்தபஊக்குவிப்பதும்
இதன் மநாக்கங்கள். டிபசம்பர் 1999ம்ஆண்டுபதாடங்கப்பட்ட உமாங்க்
தநனித்தால், அல்மமாரா, பாமகஷ்வர்ஆகியபகுதிகளிலுள்ள 100 
கிராமங்களிலுள்ள பபண்கதளச் பசன்றதடகிறது. 

தபருந்த ாற்றின் பின்விதளவுகள்

பபாதுமுடக்கம் பதாடங்கியபிறகு, உமாங்கின் பபண்கள் பபருந்பதாற்தறச்
சமாளிப்பதுஎப்படி என்றஉதரயாடதலத் பதாடங்கினர.் பலஆண்டுகளாக
இதுமபான்ற கடுதமயானகாலங்களுக்காகச் மசமித்துதவத்த
பதாதகயிலிருந்துஆண்டுமதாறும் பபண்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் 10-12 லடச்ம்
ரூபாய் பகிரந்்தளிக்கப்படட்ு வந்தது. “இததவிடவும் மமாசமானகாலம் இனி
வராது என்பததநாங்கள் அறிந்மதாம்,” என்கிறார்உமாங்கின்உறுப்பினரான
சுனிதா காஷ்யப். தங்கள் மசமிப்பின் ஒருபகுதிதயப்பிரித்தளிப்பது என்று
முடிவுபசய்தனர் - 850 மபருக்குத் 60 லடச்ம் ரூபாதயப் பகிரந்்தளித்துப்
பபருந்பதாற்தறக் கடக்க உதவுவது என்றுஒருமனதாகமுடிவுபசய்யப்பட்டது. 

இளமவனில் காலம் (ரபி பயிரக்ள் அறுவதட) பதாடங்கவிருந்ததால்
சந்ததக்குப் பயிரக்தளயும் அனுப்பமவண்டும். ஆனால் பபாதுமுடக்கம்

உ ் ராகண்டின் மகிளா உமாங்க் ெமிதிதயெ் மெர்ந் 

தபண்கள் வழிநட ்துகின்றனர்

1 3 9654 1087

உத்தராகண்டிலுள்ள மகிளாஉமாங்க் சமிதி

ஒளிப்படம்: கல்யாண் பால்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 



நிலவியதால் சந்ததஎன்றுஏதுமில்தல. பயிரக்தளக்

பகாள்முதல்பசய்வதற்கானபசயல்முதறகுறித்துக்

மகள்விகள்இருந்தன. உள்ளூரச்் சந்ததகதள

உழத்திகள் பதாடரப்ுபகாண்டனர;் அவரக்தளத்

பதாதலமபசிகளில்அதழத்தும்மின்னஞ்சல்

பசய்தும்பயிரக்தளவிற்பதற்குஉதவக் மகாரினர.் 

419 உழத்திகள் ஒத்துதழக்கமுன்வந்து, 12.5 லடச்ம்

மதிப்புள்ளமவளாண்பபாருள்கள்அவரக்ளிடமிருந்து

பகாள்முதல்பசய்யப்பட்டன.  எவ்பவப்பகுதிகளில்

என்பனன்னஉணவுப்பபாருள்களுக்குப்

பற்றாக்குதறஇருந்ததுஎன்பததஆய்வுபசய்த

பபண்கள்பவவ்மவறுபகுதிகளின் மததவகள்

பவவ்மவறாகஇருந்தனஎன்பததஅறிந்தனர் -சில

பகுதிகளில்பூண்டும், சிலபகுதிகளில் ராஜ்மாவும்

மததவப்பட்டன. சந்ததப்படுத்தும்வழமுதறகள்

எல்லாம்மூடப்பட்டநிதலயில், உள்ளூர்சந்ததகளில்

இருந்துகிட்டியநல்லவரமவற்பால், பபண்கள்

தங்களதுபபாருள்கதளவீடட்ுக்குவீடுபசன்று

வழங்கமுடிவுபசய்தனர.்

தங்கள் பபாருள்கதளவீட்டில்வழங்கும்முதற

உமாங்க் பபண்களுக்குநன்றாகப் பயனளிதத்ுள்ளது. 

இதணயம்வழிவழங்குவதற்கானஇதணயதளம்

ஒன்தறயும்பதாடங்கி, அதுவும்நல்ல

வரமவற்பிதனப்பபற்றுள்ளது.

படிப்பிதன

பபாருளாதாரச்பசயல்பாடுகளிலும்

முடிபவடுத்தலிலும்பபண்களின்பங்மகற்புஇருப்பது

அவரக்ளுக்குஅதிகாரம்வழங்கி

வலுப்படுத்துவமதாடுஅல்லாமல்பிறநீண்டகால

நன்தமகதளயும்பகாண்டுள்ளது. நிதிமமலாண்தம

பசய்யவும்மசமிக்கவும்பபண்களின்திறன்கதளப்

பபருக்குவதும்நல்லவிதளவுகதளவழங்கியுள்ளது. 

பதாழில்நுட்பத்தின்பங்கும்பபண்களின்கணினி

அறிவும்முக்கியமானதவதாம்.

த ாடர்புக்கு

சுனிதா காஷ்யப், Suneeta Kashyap, 
suneetakashyap18@gmail.com

21 3 9654 1087

ஒளிப்படம்: ஆனந்த் அதிகாரி

ஒளிப்படம்: சுனிதா காஷ்யப்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 
உத்தராகண்டிலுள்ள மகிளாஉமாங்க் சமிதி
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காடுகள்அழிக்கப்படுவமதாடுமவளாண்விதளசச்லும்குதறந்துவரும்சூழலில், 

இமயப்பகுதியின்மவளாண்குடிகளும்காடுசார்சமூகங்களும்தங்களதுமரபான
வாழ்வாதாரங்களிலிருந்துவிலக்கப்படுகின்றனர.் எனமவ, இப்பகுதியில்
புலம்பபயரத்ல்அதிகரித்துள்ளது. திடல்ிஅறக்கட்டதளயும், சூழலியல்வளரச்ச்ி
மற்றும்ஆய்வுதமயம் (பசடார் - CEDAR) ஆகியவற்றின்ஆதரவுடன்இயற்தக
வழிகாட்டித்திட்டம் பதாடங்கப்பட்டது. இயற்தகமயாடுஇதயந்தகிராம
வாழ்வாதாரத் திட்டமாகஉத்தராகண்ட்டின்மூன்றுநிலப்பகுதிகளில் -முமசாரி, 
பபனாக், ஜில்மில்ஜூல்-தமனா, முக்மதஷ்வர் - 2019 அக்மடாபர்முதல்இது

பதாடங்கப்பட்டது. சமூகத்தில்இயற்தகசாரந்்தசூழல்நலச்சுற்றுலாதவசூழலியல்
ரீதியாகவும் பபாருளாதாரரீதியாகவும் நிதலத்தவாழ்வாதாரமாகமுன்தவத்து
உத்தராகண்டின்மூன்றுகிராமத் பதாகுதிகளில்திறன்வாய்ந்த, அரப்்பணிப்பு
நிதறந்தஇயற்தகவழிகாட்டிகதளஉருவாக்குவமதஇதன் மநாக்கம்.

இயற்தகமயாடுஇதணக்கப்பட்டவழிகாடட்ுததலமவளாண்தமமூலமாகப்பிற
பசயல்பாடுகள்மூலமாகவும்கிடட்ும்வருமானத்ததப் பபருக்கிக்பகாள்ளஅதமந்த
வாய்ப்பாகக் கருதும்குடும்பங்களிலிருந்துபபரும்பாலானபயிலுநரக்ள்

வருகின்றனர.்  பபரும்பாலானவரக்ள் மவளாண்தமயிலும்மவளாண்தமசாராத்
துதறகளானமபாக்குவரத்து, விடுதிகள்ஆகியவற்றிலும்ஈடுபடட்ுள்ளனர.் 
உத்தராகண்ட் வழங்கும்இயற்தகமயாடுஇதயந்தவாழ்வாதாரவாய்ப்புகள்

அவரக்ளுக்குஉற்சாகமளிக்கிறது. பபருந்பதாற்றுக்குமுன்னர,் 2-3 
வாரங்களுக்பகாருமுதறநடந்தபயிற்சிவகுப்புகள் 3-4 மணிமநரகளப்பயிற்சிதயக்
பகாண்டிருந்தன. பறதவகதளஅதடயாளப்படுத்துதலும்பிறஇயற்தக
வரலாற்றுக்கூறுகளும்களப்பயிற்சியில்அடங்கும். பசடிகதளயும்

விலங்குகதளயும்அதடயாளப்படுத்தஉதவும்வழிகாட்டிநூல்கதளப்
பயன்படுத்துவதுஎப்படிஎன்பதும்பயில்நரக்ளுக்குக் கற்றுத்தரப்பட்டது. 

பபருந்பதாற்றுக்குமுன்னர,் இயற்தகவழிகாட்டிகளுக்கானபதாடக்கப்பயிற்சி 2019 

அக்மடாபரில் நதடபபற்றது. உதறவிடப்பயிலரங்குகளும்பயிற்சிநிகழ்வுகளும்
2020மாரச்்வதரநதடபபற்றன. பின்னர்பபருந்பதாற்றுஇயற்தகமயாடானமனித
உறவுகதளஉருமாற்றிவிட்டது. 

இயற்தக வழிகாட்டி ் திட்டம்

தபருந்த ாற்றின் மபாதும் பயில் ல் த ாடர்கிறது:
உ ் ராகண்டின் இளம் இயற்தக வழிகாட்டிகள்

21 9654 1087

இயற்தக வழிகாட்டித் திட்டம்

ஒளிப்படம்: மகசர் சிங்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 



தபருந்த ாற்றின் பின்விதளவுகள்

பபருந்பதாற்றுபதாடங்கியபிறகு, பிறவற்தறப்

மபாலமவ, சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருதகயும்

மாரச்் மத்தியிலிருந்து நின்றுமபானது. எனினும், 

இயற்தகவழிகாட்டித் திட்டம்

நின்றுமபாய்விடவில்தல. முதல்மூன்று

மாதங்களில் எந்த களப்பயிற்சியும்

நதடபபறவில்தல.  ஆனால்இயற்தகபற்றிய

பயில்தலும் பயிற்சியும் பதாடரந்்தன. மாரச்்

மத்தியிலிருந்து ஜூன்மாதம் வதரபயில்நரக்ள்

மநரில் சந்திக்கமுடியாவிடினும், பமய்நிகர்

பயிற்சிகள் பதாடரந்்தன. புத்தாக்கம் மூலமும்

பதடப்புத்திறன்மூலமும், மநருக்குமநர் சந்திக்க

முடியாதமபாதும் இயற்தகதயப் பற்றியபயில்தல்

சாத்தியமாகியது. 

“முன்பு நாங்கள் பறதவகள் மீதுகவனம்

பசலுத்திமனாம். ஆனால் மாறும் காலத்துக்மகற்ப, 

இப்மபாதுதாவரங்கள், வண்ணத்துப்பூசச்ிகள் மீது

கவனத்ததத் திருப்பியுள்மளாம்,” என்கிறார் மகசர்

சிங். இவர் 2014-15 முதமலஇயற்தகவழிகாட்டித்

திட்டத்தில் பணியாற்றிவருகிறார.்  முமசாரியில்

உள்ள மகசர் சிங்கும், ஜில்மில்லில்உள்ள

பதௌக்கீர்ஆலம் மலாதாவும் பபாதுமுடக்கத்தின்

மபாதுஇந்நிகழ்தவத் பதாடரவ்தில்

பபரும்பங்காற்றியுள்ளனர.் சிங்கும் பதௌக்கீரும்

உள்ளூதரச் மசரந்்தவரக்ள். தங்கள் அறிததலப்

பகிரந்்துபகாள்வதிலும், இந்நிகழ்வுத்

பதாடரவ்திலும், பயிற்றுநரக்ளாகச்

பசயல்படுவதிலும்முக்கியபங்குவகிதத்ுள்ளனர.் 

வாடச்ாப் குழுக்கள்மூலமாக பயில்நரக்மளாடு

பதாடரந்்துஉதரயாடிக் பகாண்டிருந்தனர.் 

“அவரக்தள மநரில் சந்திக்க இயலாவிட்டாலும், 

பயில்தல் பதாடரந்்தது. எனது

ஒளிப்படக்கருவியில் ஒளிப்படங்கள் எடுதத்ு

குழுவில் பகிரம்வன், சிலசமயங்களில்

இதணயத்திலிருந்து படங்கதளப் பகிரம்வன். 

ஆனால் எங்கள் பசயல்பாடு நின்றுமபாகமவ

இல்தல,” என்றுமகசர் சிங் பதாடரக்ிறார.் 

தங்கள் வாழிடங்கதளச் சுற்றியுள்ளபறதவகளின் எண்ணிக்தகதயயும்

பட்டியதலயும் பயில்நரக்ள் பகிரந்்துபகாள்ளஊக்குவிக்கப்பட்டனர.் தங்கள்

கிராமத்துப் பறதவகள், தாவரங்கள், வண்ணத்துப்பூசச்ிகள்ஆகியவற்றின்

படங்கதளயும் பகிரந்்துபகாள்ளுமாறு மகடட்ுக்பகாள்ளப்பட்டனர.் பமய்நிகர்

வாடச்ாப் குழுமத்தில் பறதவகள், வண்ணத்துப்பூசச்ிகள், மரங்கள்

ஆகியவற்தறஅதடயாளப்படுத்துதல் குறித்தவினாடிவினா நடத்தப்பட்டது.

படிப்பிதன

இயற்தக சார்வாழ்வாதாரங்கள் பமய்நிகர் வடிவங்களிலும் பதாடரமுடியும். 

உள்ளூர்அறிதலும் பதடப்பாக்கமும் பபாருத்தமானபதாழில்நுட்பமும்இதற்கு

இன்றியதமயாததவ. 

த ாடர்புக்கு

மகசர் சிங், Kesar Singh, 8477091851

321 9654 1087

ஒளிப்படம்: மகசர் சிங்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 
இயற்தக வழிகாட்டித் திட்டம்
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ஓவர்மலண்ட்எஸ்மகப்

ஓவரம்லண்ட் எஸ்மகப் நிறுவனம்துண்டுப் மதாரம்ஜவால் பதாடங்கப்பட்டது. 

பவளிநாடட்ுப் பயணிகதளவிடுத்துஉள்நாடட்ுப் பயணிகதளஈரப்்பதில்

கவனம் பசலுத்தியமுதல் நிறுவனங்களில் இதுஒன்று. இப்பகுதியில்

பசய்தித்தாள்கள் இல்லாத குதறதய நீக்க, ரசீ் லடாக் என்றஇலாபமநாக்கற்ற

பசய்தித்தாதளயும் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக நடத்திவருகின்றனர.் ஓவரம்லண்ட்

எஸ்மகப்பின் இலாபத்திலிருந்து பசய்தித்தாளுக்கானஊதியம்

வழங்கப்படுகிறது. சுற்றுலாநிறுவனத்திலும் பசய்தித்தாளிலும் மநரடியாக 45 

மபர் பணியாற்றிவருகின்றனர.் மமலும் 150 மபர் மதறமுகமாகப்

பணியிலமரத்்தப்படட்ுள்ளனர.் பபருந்பதாற்று பதாடங்கியமபாது, 

இந்நிறுவனம் மபரிழப்புகதளச் சந்தித்தது. விமானப்பயணத்துக்காக

முன்பதிவுபசய்திருந்த பதாதகதிரும்பத் தரப்படவில்தல; பின்னர் பசய்யும்

பதிவுகளுக்குப் பயன்படுத்திக்பகாள்ளமாறுகூறப்பட்டனர.் பணம்

முழுதமயாகத் திரும்பவரஇரண்டாண்டுகள்ஆகும். லடாக்கில் சுற்றுலா

பபரிய பதாழில்களில் ஒன்று; இதுஒருநாளில் வளரந்்துவிடவில்தல. இந்த

இடத்துக்கு லடாக் வந்துமசரப் பல்லாண்டுகளாயின. 

தபருந்த ாற்றின் பின்விதளவுகள்

மகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றுசுற்றுலாத்துதறதயமிகவும் பாதித்துள்ளது. 

சுற்றுலாத்துதற சாரந்்து வாழும் பல்லாயிரம் மக்கள் தங்கள்

வாழ்வாதாரங்கதள இழந்துள்ளனர.் அண்தமக்காலங்களில்

சுற்றுலாத்துதறயில் பபருக்கம் கண்டுள்ளலடாக் மாதிரியானபகுதிகளில்

பாதிப்பு மமலும்அதிகம். சுற்றுலா சாரந்்துள்ள பலரும் மவதலயின்றிப்

மபாயினர.் ஓவரம்லண்ட் எஸ்மகப்பும் தங்கள்ஊழியரக்தளயும் தம்தமயும்

தற்காத்து நீடித்தல் சிரமம் என்பததக் கண்டுபகாண்டனர.்

சுற்றுலா நிறுவனம் லடாக்கில் வீடட்ுெம்ெதவ

மநாக்கி ் திரும்பியது

21 3 965 1087

ஓவரம்லண்ட் எஸ்மகப்

ஒளிப்படம்: துண்டுப் மதாரம்ஜ

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 



“பபருந்பதாற்றுபதாடங்குவதற்குமுன்பிருந்த

இடத்துக்கு மீளஇன்னும் எத்ததனஆண்டுகள்

எடுக்குமமா, யார் கண்டது?” என்கிறார் மதாரம்ஜ. 

ஓவரம்லண்ட் எஸ்மகப், ரசீ் லடாக்ஆகியஇரு

நிறுவனங்கதளயும் மசரந்்தஊழியரக்ளின்

இன்னல்கதளஅவர்அறிந்திருந்தார.் அவரக்ளில்

பலருக்கும் மவறுவாழ்வாதாரங்கமள இல்தல. 

“எந்தவியாபாரமும் இல்தல. அவ்வளவுதான், 

எல்லாம்முடிந்தன. இனி எங்களால்ஊதியம்

தரமுடியாதுஎன்றானது,” என்றுமதாரம்ஜ

நிதனவுகூரக்ிறார.் “ஆனால் மவறுமாற்றுகமள

இல்தல. நாங்கமள மவறுமயாசதன

பசய்யமவண்டியிருந்தது.”

மாவட்ட நீதிபதியிடமிருந்தும் லடாக்கின்

மதலக்குழுவிலிருந்தும் தில்லியிலிருந்துவரும்

காய்கறிகதளயும் மருந்துகதளயும்

விநிமயாகிக்கமவண்டும் என்ற பசய்தி

வந்ததடந்திருந்தது. மதாரம்ஜ தன்னிடம்

அதற்குத் மததவயானஆள்பலமும்வண்டிகளும்

இருப்பததஉணரந்்தார.் “எங்களிடம்

பணமில்தல. ஆனால்ஆள்பலம் இருந்தது,” 

என்கிறார் மதாரம்ஜ. விதரவில்

பதாதலப்மபசிகள் நில்லாமல்

ஒலிக்கதப்தாடங்கின. விநிமயாகவியாபாரம்

பசழித்துவளரந்்தது. வீட்டில் வழங்கும் மசதவ

என்பதுலடாக்கில் இதுவதர நிகழாத ஒன்று. 

அதன் பதாதலவுகளும் மதலப்பரப்பும்

இத்ததகயவீடட்ுசம்சதவக்குத் ததடயாக

இருந்தன. இத்ததகயவணிகத்துக்கான

மததவதயப் பபருந்பதாற்று காண்பித்தது.

இததப் பயன்படுத்திக்பகாண்ட மதாரம்ஜவும்

அவரதுஅணியினரும் பஞ்சாபிலிருந்தும்

தில்லியிலிருந்தும் வந்த காய்கறிகதள

விநிமயாகிக்கதப்தாடங்கினர.் வீட்டில் வழங்கும்

மசதவதயமகாரட்ஸ்ா என்றதழத்தனர.் அததப்

பதிவுபசய்து, ஒருஇதணயத்தளத்ததயும்

உருவாக்கினர.் மளிதகக்கதடகளிலிருந்து

கிதடத்தவிற்பதனப் பங்கிதனக் பகாண்டு 45

ஊழியரக்தளயும் கவனித்துக்பகாள்ளமுடிந்தது.

படிப்பிதன

பபருந்பதாற்றின் மபாதுமிகவும் பாதிக்கப்பட்ட துதறகளில்

சுற்றுலாத்துதறயும் ஒன்று. ஆனால், ஆள்பலம், திறன்கள், பதாழில்நுட்பம்

ஆகியவற்தறஇத்துதறயில் பயன்படுத்தித் பதாடரந்்து நீடிப்பதற்கான

புதுதமயானவழிகதளஅதடயமுடியும். புதுதமயான, சிறுஅளவிலான

விநிமயாக மசதவமூலமாகவாழ்வாதாரத்ததத் தக்கதவக்கலாம்.

இதணயத்ததயும் பிறஇலக்கமுதறத் பதாழில்நுட்பங்கதளயும்

சந்ததப்படுத்தவும் தகவல் பரிமாறவும் திறதமயாகப் பயன்படுத்தலாம்.

த ாடர்புக்கு

துண்டுப் மதாரம்ஜ, Tundup Dorjey, tundupdorjey@gmail.com

421 3 965 1087

ஒளிப்படம்: துண்டுப் மதாரம்ஜ

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 
ஓவரம்லண்ட் எஸ்மகப்
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முன்சியாரியின்மக்கள்

மாட்டி சங்காதன் என்கிறபபண்கள்கூட்டதமப்புஉத்தராகண்ட்டின் பித்மதாரகர்
மாவட்டத்திலுள்ளமுனிசியாரின் மகாரிப் பள்ளத்தாக்கில் உள்ளது. உழத்திகள், 
பபண்பநசவாரக்ள், பால்உற்பத்தியாளரக்ள், காய்கறிவியாபரிகள், 
பதாழில்முதனமவார்ஆகிமயாதரக் பகாண்டதன்னாட்சிக்கூட்டதமப்பு. 
இங்குள்ளசமூகத்தினர் பபரும்பாலும் மவளாண்தமதயயும், கூடுதலாக
சுற்றுலாத்துதறதயயும் சாரந்்துள்ளனர.் மாட்டியின் மதாற்றம் அரசியல்
காரணங்களால் அதமந்தது. ஆணாதிக்கத்தால் பபண்கள் மீதுநிகழும்
வன்முதறதயஎதிரத்்துப் கிராமப் பபண்கள் எழுந்ததால் இந்தஅதமப்பு
உருவானது. பபண்கள் மீதானவன்முதறகுடும்பவன்முதறயாகமவா, பாலியல்
வன்முதறயாகமவா, சாதிசாரந்்ததாகமவா, பபண்களுக்குச் சமநிதலயற்ற
நிலவுரிதமபதாடரப்ுதடயதாகமவா, நீர,் காடு, நிலம் சாரந்்ததவயாகமவா
இருக்கக்கூடும். மாட்டியின் மநாக்கம் தனிநபதரத் தாண்டி, உள்ளூர்
தன்னாட்சியிலும், இமயசச்ூழலில்சூழலியலுக்மகற்ற மக்கள் தமய
வளரச்ச்ிக்கானதிட்டத்ததமுடிவுபசய்வதிலும் பபண்களின் பங்களிப்தப
உறுதிபசய்வதாகவும் உள்ளது.  இங்கு சமூகஅதமப்புமதலக்கிராமப்
பபாருளாதாரத்தில் பபாதிந்துள்ளது. மாட்டிக்குஇதனுடனானபதாடரப்ு
மநரடியானதாகவும் நதடமுதறசாரந்்ததாகவும் உள்ளது. 2004ம்ஆண்டு
பதாடங்கப்படட்ு, 2016ல் நிறுவனமாகப் பதிவுபசய்யப்பட்டஇமாலயன்ஆரக்்
என்ற நிறுவனத்திலும் மாட்டியின்உறுப்பினரக்ள் அங்கம் வகிக்கின்றனர.் 
வீடட்ுவிடுதிகள்மூலமாகப் பண்பாட்டில்மூழ்கித் திதளக்கும் அனுபவங்கதளப்
பயணிகளுக்குஇமாலயன்ஆரக்் வழங்குகிறது. இயற்தகதயயும் சமூகத்ததயும்
சாரந்்த சுற்றுலா நிறுவனமாகத் பதாடங்கப்பட்ட இமாயலயன்ஆரக்் உள்ளூரக்்
காடுகதளப் நலமுறப் பாதுகாப்பதிலும், பபண்களுக்குக்கூடுதல் வருமானம்
தருவதிலும் பங்காற்றுகிறது. 

தபருந்த ாற்றின் பின்விதளவுகள்

பபருந்பதாற்றால் ஏற்பட்ட பபாதுமுடக்கம் உலகம்முழுவதும்
சுற்றுலாத்துதறக்குப் மபரிடியாகஇறங்கியது. சுற்றுலாதவச் சாரந்்திருந்த
முன்சியாரி சமூகமும் பாதிக்கப்பட்டது. 

முன்சியாரியின் மக்கள் தநகிழ்வுறுதி என்றால்

என்னதவன்று காடட்ுகின்றனர்

21 3 964 1087

முன்சியாரியின் மக்கள்

ஒளிப்படம்: பீனா நிட்வால்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 



அவரக்ளதுவருமானத்தில் சரிவுஏற்பட்டது. 

“பபருந்பதாற்தறயும்பபாதுமுடக்கத்ததயும்

மவறுபடுத்திப்பாரக்்கமவண்டியதுஅவசியம்,” 

என்கிறார்மாட்டியின்நிறுவனரானமலிகாவிரத்ி. 

“பபருந்பதாற்றுஇன்னமும்

நிகழ்ந்துபகாண்டிருக்கிறது. ஆனால்

பபாதுமுடக்கம்தான் எங்கதளப்பாதித்தது.” விரத்ி

இமாலயன்ஆரக்் நிறுவனத்தின் நிறுவனர-்

இயக்குனர,் ஊரகஇந்தியாவின்குரல்கள்

அதமப்பின்நிறுவனரக்ளில் ஒருவர,் தற்சமயம்

சரம்மாலிதஜந்திவன்ஊராட்சியின்

ததலவராகவும்உள்ளார.் 

பபாதுமுடக்கத்ததயும்வருமானஇழப்தபயும்

எதிரப்காள்ளஇசச்மூகத்தினர்ஊரகஇந்தியாவின்

குரல்கள் என்றதளத்தத, இந்தியாவின்

பிறபகுதிகளிலிருந்தஐந்துஅதமப்புகமளாடு

மசரந்்துபதாடங்கினர.் கிராமத்துக்குரல்களின்

சுதந்திரத்ததச்சித்தரிக்கும்வண்ணம், இது

சுதந்திரதினத்தன்றுபதாடங்கப்பட்டது. சமூகம்-

சார்வீடட்ுவிடுதிஉரிதமயாளரக்ள் தங்களது

கததகதளப்பகிரந்்துபகாண்டு, சிறிதளமவனும்

வருமானத்ததஈடட்ுவதற்கானதளமாகஇது

அதமந்தது. இங்குதங்களதுகடட்ுதரகதளப்

பதிப்பிப்பதன்மூலம், வீடட்ுவிடுதி

உரிதமயாளரக்ள் தங்கள்முதல்கடட்ுதரக்கு 1000 

ரூபாயும், இரண்டாவதுகடட்ுதரக்கு 1500ரூபாயும், 

மூன்றாவதுகடட்ுதரக்கு 2000 ரூபாயும்பபறலாம். 

அதன்மூலம்பதாடரச்ச்ியானஊரகஊடகப்பணி

ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. பணம்தருவமதாடு, ஊரகப்

பகுதிகளிலுள்ளஆண்களும்பபண்களும்

இலக்கமுதறப்படிப்பறிவுபபறுவததயும்இது

மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. பங்பகடுக்கும்

ஒவ்பவாருஅதமப்பும்மாதத்துக்கு 5 

கடட்ுதரகதளவழங்கமவண்டும். அதமப்புகளும்

தளஆசிரியரக்ளும்தன்னாரவ்முதறயில்

பசயல்படுகின்றனர.் 

“கிராமங்களில் ஆற்றல் உண்டுஆனால் சரியான

கருவிகள் இல்தல,” என்றுகூறுகிறார்விரத்ி. 

இலக்கமுதறஅறிவாலும் கட்டதமப்பாலும்

ஊரகப்பகுதிமக்களும் நகரப்்புற மக்களுக்குச் சமமாகவரமுடியும் என்று

நம்புகிறார.் இலக்கமுதறஇதடபவளி இருப்பததஅவர்அங்கீகரிக்கிறார;் 

இந்த இதடபவளிதய நீக்கச் சமூகக்குழுகணினிதமயத்தத

அதமத்துள்ளது. “பள்ளிகள்மூடப்பட்டமபாதுஎல்லாவகுப்புகளும் இதணயம்

மூலம் நடத்தப்பட்டன,” என்கிறார் மாட்டியின்உறுப்பினரானகஞ்சன்ஆரய்ா. 

“ஆனால் நிதறயகுழந்ததகளிடம் தகப்மபசிகமளா கணினிகமளாஇல்தல. 

எனமவநாங்கள் 4கணிப்பபாறிகளும்ஒருதகப்மபசியும் 1அசச்ுஇயந்திரமும்

வாங்கிஇதணயவகுப்புகதளஎங்கள் கணினிதமயத்தில்

பதாடங்கிமனாம்.”

சுற்றுலாத்துதற சாரந்்த வருமானஇழப்பு, இலக்குமுதறக் கல்வி

ஆகியவற்றின்உடனடிப் பாதிப்புகதளஎதிரப்காண்டமதாடு, இசச்மூகக்குழு

உள்ளூர் மவளாண்தமதயயும்கூட்டதமப்புமுதறமூலம்வலுப்படுத்தியது. 

உணவுத்மததவக்குச் சந்தததயச் சாரந்்திருத்தல் அதிகரித்தமபாதும், 

உணவுக் மகான்தமதயதனதுதமயஅக்கதறகளில் ஒன்றாகத் பதாடரந்்து

தவத்துள்ளது.உள்ளூர்உணவுஉற்பத்தியில் கவனம் பசலுத்தி

சுற்றுலாத்துதறவருமானம் சரிந்தமபாதும் மக்கள் சமாளித்துக்பகாள்ள

உதவியது. உணவுஉற்பத்தியும்மண்வளமும்சுற்றுப்புறக்காடுகளிலிருந்து
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கிடட்ும்ஊட்டசச்த்துகதளச்சாரந்்துள்ளன. குறிஞ்சிநிலமவளாண்தமக்கும்உயிர்

பிதழத்தலுக்கும்வனப்பஞ்சாயத்துகளின்இன்றியதமயாதமதயபபாதுமுடக்கம்

உறுதிபசய்தது. “சிறுவிவசாயிகளின்கூட்டதமப்தபஒருவதரபயாருவர்ஆதரித்து

உதவும்பபாருடட்ுஅதமத்துள்மளாம்,” என்கிறார்கமலாபாண்மட. தனித்தனிமய

மவளாண்தமபசய்தவரக்ள்இப்மபாதுஒருங்கிதணந்துஒருவதரபயாருவர்

ஆதரித்து, சந்ததக்கானபயிர்பசய்யாமல்தமக்கானபயிரக்தள

விதளவிக்கின்றனர.் விததகதளயும்உரங்கதளயும்பகிரந்்துபகாள்கின்றனர.் 

மவளாண்தமமீதானகவனம்அதிகரித்ததால், இசச்மூகம்பபாதுமுடக்கத்தத

பவற்றிகரமாகஎதிரப்காண்டிருக்கிறது. சுற்றுலாப்பயணிகளுக்குஉள்ளூர்

உணவுப்பபாருள்களும்தகவிதனப்பபாருள்களும்விற்பதுததடப்பட்டதால். 

மூலிதககள், உணவுப்பபாருள்கள், கம்பளிப் பபாருள்கள்ஆகியஉள்ளூர்

பபாருள்கதளஇன்ஸ்டாகிராம்பக்கம்மூலமாகவிற்கதப்தாடங்கினர.் இதன்

பயன்பாடத்டபபாதுமுடக்கத்தின்மபாமதபழகினர.்

படிப்பிதன

ஊரகக்குறிஞ்சிநிலச்சமூகங்கள்பிதழத்திருப்பதற்குஉள்ளூர்மவளாண்-

சூழலியல்நிதலதயக்குறித்தஅறிதல்அவசியம். கூடட்ுமவளாண்தமயும், உள்ளூர்

தற்சாரப்ுமவளாண்தமயும்சமூகங்கதளஇந்தப் மபரிடதரச்சமாளிக்க

உதவியுள்ளன. இலக்கமுதறஅறிவின்மததவதயஇப்பபாதுமுடக்கம்

வலியுறுத்தியுள்ளது. ஊரகச்சமூகங்களுக்குஇலக்கமுதறஆற்றல்இருந்தமபாதும்

கட்டதமப்பில்குதறஇருக்கலாம். இலக்கமுதறஇதடபவளிதய

இடட்ுநிரப்புவதன்மூலம்கிராகக்குரல்கதளவலுப்படுத்தமுடியும். 

சுற்றுலாத்துதறஒருசரிதவச்சந்தித்துள்ளது. ஆனால்இலக்கமுதறவலுவூட்டல், 

உள்ளூர்மவளாண்தமதயவலுப்படுத்தல், இயற்தகவளங்கள்மீதும்

பபாதுக்காடுகள்மீதும்கவனம்குவத்தல் மபான்றமாற்றுமுதறகள்

சுற்றுலாத்துதற-சார்சமூகங்கதளத் தக்கதவக்கஉதவும். பக்கசச்ாய்வுதடய

பலவீனமானசந்ததயில்உள்ளூரம்யப்படுத்தலும்தற்சாரப்ுமவளாண்தமயும்

வலுவாகச்பசயல்படும்திறதனபவளிக்காட்டியுள்ளன. 

த ாடர்புக்கு

மலிகாவிரத்ி, Malika Virdi, malika.virdi@gmail.com.
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ஸ்பிட்டியின்மக்கள்

வடகிழக்குஇமாசச்லபிரமதசத்தில் இமயத்தின் உயரங்களில் அதமந்துள்ள

ஸ்பிட்டி பலபழங்குடிமக்களின் வாழிடமாகஉள்ளது. அவரக்ள்

மவளாண்தமயிலும்சுற்றுலாசாரந்்த வாழ்வாதாரங்களிலும் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் 

அண்தமக் காலங்களில் ஸ்பிட்டியின்ஆதிமவளாண்குடிகள் தங்கள்

அடிப்பதடத் மததவகதளநிதறவுபசய்ய பணப்பயிரக்தள

வளரக்்கதப்தாடங்கினர.் பணப்பயிர் மவளாண்தமசந்தததயப் பபருமளவு

சாரந்்துள்ளது; பவளியுலகுடன்ஊடாடமவண்டியததயும்அவசியமாக்குகிறது. 

இப்பகுதியில் பரவலாகஉள்ளசுற்றுலா சாரந்்த பதாழில்களும் எல்தலகதளக்

கடந்தஊடாடத்ததஅவசியமாக்குகின்றன. ஆனால், பபருந்பதாற்றின்

வரவுக்குப் பின்னர,் இசச்மூகத்தினர் தாமம சுமத்திக்பகாண்ட பபாதுமுடக்கம்

மவளாண்தமமுதறகதளமாற்றியமதாடுவாழ்வாதாரங்கதளயும் வாழ்க்தக

முதறகதளயும் மாற்றியது. 

தபருந்த ாற்றின் பின்விதளவுகள்

பபருந்பதாற்று தாக்கியமபாது, முதலில் ஸ்பிட்டியின்பதாதலதூரமும்

அணுகமுடியாதமயும் குதறந்தவளங்களும் வளரச்ச்ிகுன்றிய கட்டதமப்பும்

இருந்ததால் அதன் உள்ளூர்மக்களின் வலுவற்ற நிதலதயமமலும்

வலுவிழக்கசப்சய்தது. நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு ஏதுவாகஅதமக்கப்பட்ட

விதிகளும், வழிமுதறகளும், பகாள்தககளும்அப்பகுதிக்குப்

மபாதுமானதவயாகஇருக்காது என்பதத உள்ளூர்மக்கள் விதரவிமலமய

உணரந்்தனர.் 

உடல்நலம், வாழ்வாதாரம், உணவுப் பாதுகாப்பு, ஆதிக்குடிகளின் பபாதுநலன்

ஆகியவற்தறஉறுதிபசய்யமாற்றுவழிகள் மததவப்பட்டன. மாற்று

முதறக்கான மததவதயஉணரந்்தஉள்ளூர்மக்கள் தன்னாட்சிதயயும்

சமூகக்குழுத் ததலதமதயயும் மமற்பகாண்டுபபருந்பதாற்றின்

பாதிப்புகதளஎதிரப்காண்டனர.் 

தபருந்த ாற்தற எதிரத்காள்ளும்தபாருடட்ு  ன்னாட்சிதய

மமற்தகாண்டுள்ளனர் ஸ்பிட்டியின் மக்கள்
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சுயஒருங்கிதணப்புடன் குடிமக்களால் வழிநடத்தப்படும் ‘வளங்குன்றா
வளரச்ச்ிக்கும் தடுப்புமுதறகளுக்குமானகுழு’ (வ.வ.த.மு - CPMSD) என்ற ஓர்
அதமப்புசாரா தன்னாரவ்ஆளுதகஅதமப்தபஉருவாக்கியமத
தன்னாட்சிதய மநாக்கியமுதற்படி. இக்குழுஏற்கனமவஉள்ளஅரசாங்க
அதமப்புகமளாடுஇதணந்துபசயல்படுகிறது. இருஅடுக்குகளில் இக்குழு
பசயல்பட்டது. முதல்அடுக்கில் ஒருபபரியகுழுஅதமக்கப்பட்டது. இக்குழுபல
உறுப்பினரக்தளக் பகாண்டிருந்தது. உள்ளூர்ஊராட்சியின்பிரதிநிதிகள், 
ஊரத்் ததலவரக்ள், மகளிர் குழுக்கள், இதளஞர்குழுக்கள், வணிகர்குழுக்கள், 
ஸ்பிட்டிவிடுதிஉரிதமயாளர் சங்கப் பிரதிநிதிகள், வீடட்ுவிடுதிகள், டாக்ஸி
சங்கங்கள், தன்னாரவ் நிறுவனங்கள், ஐம்பபரும் மகான்பாக்கதளச் (கீ, 
மகாமிக், தங்கர,் தமபா, குங்கிரிஆகியபுத்த மடாலயங்கள்)  சாரந்்த
லாமாக்கள் இந்தமுதல்அடுக்கில் இடம்பபற்றனர.் களப்பணியின்மபாது
முடிபவடுத்தல், ததலதம, பசயல்படுத்துதல்ஆகியவற்தற எளிதாக்க
இப்பபருங்குழுவின்உறுப்பினரக்ள் 12உறுப்பினரக்ள் பகாண்டவல்லுனர்
குழுதவத் மதரந்்பதடுத்தனர.்

நாடுதழுவியமுதல் பபாதுமுடக்கம் அறிவிக்கப்படுவதற்குப் பலவாரங்கள்
முன்பாகமவஇக்குழுவின் ததலதமயின்கீழ், உள்ளூரப்் பழங்குடியினர்
ஸ்பிட்டிஅளவில் தனிதமப்படுத்ததலஅறிமுகப்படுத்தத் தாமாகமவ
ஒருமனதாகமுடிவுபசய்தனர.் 

தாமாக ஏற்றுக்பகாண்டதனிதமப்படுத்ததலஅதிகாரப்பரவலாக்கத்துடன்
பசயல்படுத்தினர.் பதாடரப்ுதடமயார்அதனவரும்முதனப்புடன்
கலந்துபகாண்டனர.் எல்லாகிராமங்களிலும் தனிதமப்படுத்ததலப் பற்றிய
தகவல்கதளப் பரப்பினர.் அத்தியாவசியமற்ற மசதவகளானசில
பதாழில்களும் சுற்றுலாத்துதறயும்முடக்கப்பட்டன. மாரச்் மத்தியில் சில
மவற்றுநாடட்ு, மவற்றுமாநிலப் பயணிகள் இன்னமும் பள்ளத்தாக்கில்
இருக்கும்மபாமத இசப்சயல்முதறமுடுக்கிவிடப்பட்டதால், அவரக்ள் தமது
நாடுகளுக்கும் வீடுகளுக்கும் பாதுகாப்புடன் திரும்புவதற்கானஉதவிகதள
இக்குழுபசய்தது. ஸ்பிட்டியின்நுதழவாயில்கதள 2020 ஏப்ரில் முதல்
அக்மடாபர் வதர ஏழுமாதங்களுக்குஉள்ளூர் தன்னாரவ்லரக்ள் மராந்துப்பணி
பசய்துகண்காணித்தனர.் 

ஸ்பிட்டியின் மவளாண் சமூகம் பசத்சப் பட்டாணி மபான்ற
பணப்பயிரக்தளமயபபாதுவாக சாரந்்துள்ளனர.் அதவமயஅவரக்ளுக்கு
முதன்தமவாழ்வாதாரம். பணப்பயிர் மவளாண்தமஅதிகஉதழப்தபக்
மகாருவது. மபாக்குவரத்துக்கும் விற்பதனக்கு புறவிநிமயாகசச்ங்கிலிதயச்
சாரந்்துள்ளது. பணப்பயிர்சாகுபடிதயபபாதுமுடக்கத்தின் மபாதும்
பதாடரந்்திருந்தால் பமாத்த சமூகத்ததயும் பதாற்றுக்கானஆபத்துக்கு
உட்படுத்தியிருக்கமவண்டும். இததமனதில் பகாண்டு, உள்ளூர்மக்கள் தமது
மவளாண்முதறகதளமாற்றி, தற்சாரத்ப மநாக்கி கவனத்ததத் திருப்பினர.் 
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ஒளிப்படம்: மசானம் தாரம்க, வ.வ.த.மு உறுப்பினர்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 
ஸ்பிட்டியின் மக்கள்



பல்மவறுகிராமங்களில் பலஉழவரக்ளும் பசத்சப்பட்டாணிக்குப் பதிலாக
கரும்பட்டாணி வாற்மகாதுதம (பாரல்ி) மபான்றமரபுப்பயிரக்தளப்
பயிரிட்டனர.் இதவமயஇப்பகுதியின் பருவசச்ூழலுக்குஏற்றதாகவும் வறட்சி
தாங்குவனவாகவும் உள்ளன. “இவ்வாண்டுஎங்கள் மவளாண்முதறகளில்
நடந்த பபருமாற்றங்களில் ஒன்றுஇதுதான். மரபுப்பயிரக்ளுக்குத்
திரும்பிமனாம். இங்குள்ளபபரியகிராமங்களில் ஒன்றானகாசாவில் எங்கள்
கூடட்ுமுடிவுக்குப் பின்னர் எவருமமபசத்சப் பட்டாணிதயப்பயிரிடவில்தல,” 
என்கிறார்உள்ளூர்மகிளா மண்டலின்உறுப்பினரானமதால்கர.்

எதிரக்ாலத்தில், பபருந்பதாற்றுக்குஅப்பாலானபசயல்கதளயும்
எடுத்துக்பகாள்வது என்றுஇக்குழு முடிவுபசய்துள்ளது. ஒன்றுக்பகான்று
பதாடரப்ுதடய சமூக-பபாருளாதாரப் பிரசச்தனகள், சுகாதாரம், கல்வி, 
வாழ்வாதாரம், பிறகுடிதமச்பசயல்பாடுகள்ஆகியவற்தறப் பபருந்பதாற்று
முடிந்தபிறகும் பதாடரவ்தற்குஅவரக்ள் முதனகின்றனர.் “பபருந்பதாற்றுக்கு
அப்பாலும் எங்கள் பணிதயத் பதாடரும் எண்ணத்தில் உள்மளாம். ஏற்கனமவ
உள்ளஅதமப்புகளுக்குஇதணக்மகாட்டில் நாங்களும்
பணிபசய்வபதன்றிருக்கிமறாம்,” என்றுவ.வ.த.மு. குழுவின்உறுப்பினரான
மசானம் தாரம்ககூறுகிறார,் “உள்ளூர்மக்கள் இக்குழுவின் பணியில் பபரும்
நம்பிக்தகதயக் காட்டியுள்ளனர.் இததஎதிரக்ாலத்திலும் தக்கதவக்க
மவண்டும்.”

படிப்பிதன

உள்ளூர் தன்னாட்சியும்அதிகார பரவலாக்கமும் பபருந்பதாற்று, 
பபாதுமுடக்கம் மபான்றஅதமப்பியல் ரீதியானசவால்கதளச் சந்திப்பதில்
சிறப்பாகச் பசயல்படுகின்றன. மரபானஅறிதல்கதளயும் பரவலாக்கப்பட்ட
முடிபவடுக்கும் பசயல்முதறயாலும்உள்ளூர் சமூகக்குழுக்கள் ஒருதிறமான
எதிரப்்புமுதறதயஉருவாக்கிக்பகாள்ளமுடியும். சந்ததசார்
அதமப்தபத்தாண்டிமரபானமவளாண்முதறகளால் தற்சாரத்ப எட்டமுடியும்.

த ாடர்புக்கு

பசமிலமமா, Chemi Lhamo, மின்னஞ்சல்: chemi5lhamo@gmail.com or
chemi@ncf-india.org. தகப்மபசி எண்: 7982943928
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ஒளிப்படம்: மசானம் தாரம்க, வ.வ.த.மு உறுப்பினர்
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மக்கள் அறிவியில் நிறுவனம்

இலாபமநாக்கற்றஆய்வுமற்றும்வளரச்ச்ி அதமப்பானமக்கள் அறிவியல்
நிறுவனம் (PSI -ம.அ.நி.) சமூகவழிநடத்தலில் இயங்கும் நீரந்ிதல சாரந்்த
வாழ்வாதார வளரச்ச்ி, சுற்றுசச்ூழல் தரக்கண்காணிப்பு, மபரிடரத்ாங்கும்
வீடுகள், பபாருத்தமானபதாழில்நுட்பங்கதளப் பரப்புதல்ஆகியவற்றில்
தீவிரமாகப் பணியாற்றிவருகின்றது. நாடுமுழுவதும்விரவியுள்ள
இந்நிறுவனம் இமயமாநிலங்களானஉத்தராகண்ட், இமாசச்லபிரமதசம்
ஆகியவற்றின் மீதுதனிக்கவினம் பகாண்டுள்ளது.

ம.அ.நி. ஏதழகளுக்குஅதிகாரம்வழங்கி வறுதமதயஒழிப்பததயும், மனித
வளங்கதளயும் இயற்தகவளங்கதளயும் வளங்குன்றாமலும் நியாயமான
முதறயிலும்பசயல்திறமனாடுபயன்படுத்துவததயும் மநாக்கங்களாகக்
பகாண்டுள்ளது. இந்த குறிக்மகாதளஅதடய, சமூகக்குழுக்களுக்கும்
அதமப்புகளுக்கும் பதாழில்நுட்பஉதவியும் மமலாண்தமயும்வழங்கி, 
வளரச்ச்ித் திட்டங்கதளச் பசயல்படுத்தி, பபாதுநலஆய்வும் பகாள்தக
ஆய்வும் மமற்பகாண்டுவருகிறது. 

தபருந்த ாற்றின் பின்விதளவு

பபாதுமுடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டதுமம, இந்நிறுவனம் தனது நிவாரணப்
பணிகதளத் பதாடங்கியது. மகாதுதமமாவு, அரிசி, எண்பணய், பருப்புகள், 
குளியல் மசாப், துதவக்கும் மசாப், பபண்களுக்கானசுகாதாரப் படத்டகள், 
மதயிதலமபான்ற பபாருள்கள் 70 கிராமங்களிலும், 10 நகரப்்புறக்
குடியிருப்புப்பகுதிகளிலும் வழங்கப்பட்டன. உத்தராகண்டிலுள்ள பாமகஷ்வர,் 
மதராடூன், பபௌரி, ருத்ரபிரயாக், தநனிடால், அல்மமாரா, பிபதாரகர்ஆகிய
பகுதிகளிலும் இமாசச்லபிரமதசத்தின் மசாலன் பகுதியிலும்இப்பணிகள்
நடந்தன. புலம்பபயர் பதாழிலாளரக்ள் திரும்பியமபாதுதனிதமப்படுத்திக்
பகாள்வதற்கானகட்டதமப்தபயும் வழங்கின. தங்கள்ஆய்வுக்கூடங்களில்
தூய்மிதய (சானிடத்டசர)் உற்பத்தி பசய்வதிலும் பங்காற்றினர.் 
முகக்கவசங்கமளாடுதூய்மியும் பதாதலத்தூரகிராமங்களுக்கு
வழங்கப்பட்டது. பபருந்பதாற்றுகுறித்தும்கூடல் இதடபவளி குறித்தும்

உ ் ராகண்டின் ஊற்றுகதளப் தபண்கள் மீடட்ுள்ளனர்
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ஒளிப்படம்: பகவதி பாண்மட, ம.அ.நி.
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மவளாண்குடும்பங்களிதடமயயும்புலம்பபயர்
பதாழிலாளரக்ளிதடமயயும்விழிப்புணரத்வ
ஏற்படுத்துவதிலும்இந்நிறுவனம்பவற்றிகண்டது.

இலக்குப்பகுதிகளில்இருந்தமக்களின்
வாழ்வாதாரத்துக்குஇதடக்காலஆதரவு
வழங்குவததயும்இந்நிறுவனம்பவற்றிகரமாகச்
பசய்தது. மகாவிட்-19 இமயப்பகுதிகளின்
மவளாண்துதறதயபவகுவாகபாதித்தது. 
ம.அ.நி.குழுபசய்தவிதரவுமதிப்பீட்டின்மூலம்
அண்தமயஇளமவனிற்காலஅறுவதடக்குப்
பின்னர்இயந்திரங்களும் மபாக்குவரத்தும்
இல்லாததால் மவளாண்பசயல்பாடுகள், 
குறிப்பாகக்கதிரடித்தல்,  மிகவும்ததடப்படட்ுள்ளது
என்பததஉணரந்்தனர.்

இததக்கருத்தில் பகாண்டு, ம.அ.நி. குழு
ததலயிடட்ுகதிரடித்தல், விற்பதனஎன்று
அறுவதடக்குப்பின்னானஆதரவிதனநல்கி 300 
குடும்பங்களுக்குஆதரவுவழங்கமுடிந்தது. 
பருவமதழக்காலப் (காரஃீப்) பயிரக்ளுக்குத்
மததவயானவிததகதளயும்உத்தராகண்டின்
ருத்பிரயாக், பாமகஷ்வர்ஆகியமாவட்டங்களில்
வழங்கினர.் பருப்புவதககள், மக்காசம்சாளம், பநல்
ஆகியவற்றுக்கு 3குவிண்டால்விததகள் ஏற்பாடு
பசய்யப்பட்டன.

எனினும்ம.அ.நி. பணியில்மிகவும்உள
எழுசச்ியூடட்ும்பகுதிஉத்தராகண்டின்தண்ணீரப்்
பிரசச்தனதயஎதிரப்காள்ளும்பணிதான்; 
பபருந்பதாற்றின்மபாதும்அப்பணி
நின்றுமபாகவில்தல. நிதிஅமயாக், அக்குவாமடம்
ஆகியதவபதிப்பிக்கும் நீரூற்றுவதரபடதத்ிலுள்ள
தரவுகதளக் பகாண்டுதனதுஇலக்குப் பகுதிகதளக்
குறித்தபசய்திகதளம.அ.நி. மசகரிக்கிறது.பபௌரி, 
காரவ்ால், தநனிடால், பிதப்தாரகர,் அல்மமாரா
ஆகியபகுதிகளில்முதன்தமயாகஇப்பணி
நடக்கிறது. புத்துயிரப்்புஅதடயமவண்டிய
பகுதிகதளப்பற்றியதரவுகதளசமூகத்திலிருந்மத
திரடட்ுவதால் இதில் சமூகக்குழுக்களின் பங்கு
முக்கியத்துவம் பபறுகின்றது. நீரின் அளவு, தரம்
ஆகியஇரண்டின்மீதும் கவனம்

குவிக்கப்படுகிறது. ஒமர சமயத்தில் நதடபபறமவண்டிய நீரியல், 
சமூகப்பபாருளாதாரக் கணக்பகடுப்பின்மூலம்இன்றியதமயாதஊற்றுகதள
இறுதிபசய்வதுஅடுத்த கட்டம். 

இதில்தான் சமூகமக்கதளத் திரடட்ுவதுபதாடங்குகிறது. பதருக்கூத்துகள், 
உள்ளூர் பமாழிகளில் மக்களிதசப் பாடல்கள், விழிப்புணரவ்ுப் பரப்புதரமூலம்
உள்ளூர் மக்களிடம் நீரப்் பற்றாக்குதறதயத் தீரக்்க நீரூற்றுகள் உயிரப்்பிக்கப்பட
மவண்டுமா என்றவினாஎழுப்பப்படுகிறது. ஆண்களும் பபண்களும் பகாண்ட
நீரப்்பயனர்குழுக்கள் அதமக்கப்படுகின்றன. ஊற்றுகதளக் கவனித்துக்பகாள்ள
அவரக்ளுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. ஆண்கள், பபண்கள் இருவருக்கும்
வருமானம்கிட்ட வழிபசய்துஇம்முடிவிதனமநாக்கி நகரத்்துவதுதான் மநாக்கம். 
நிலவியலாளரக்ள், பபாறியாளரக்ள், சமூகவிஞ்ஞானிகள்ஆகிமயார்
நீரூற்றுகளின் அதமப்தபயும் நீரப்்பிடிப்புப் பரப்தபயும்வடிவதமத்து, 
சூழலதமப்புக்மகற்ற பதனநடவடிக்தககதள எடுத்தாலும்கூட, சமூகக்குழுவும்
முடிபவடுத்தலில் சமமாக ஈடுபடுத்தப்படட்ு, ஊற்றுகதளக் கட்டவும்
பராமரிக்கவும் பசய்கின்றனர.்

பருவமதழயின் மபாதுபயிற்சிபதாடரவ்தற்கு பபருந்பதாற்று ததடயாக இருந்தது
-இதுமவ நீரூற்றுகளின் மீளூட்டத்துக்குமிகவும்இன்றியதமயாத காலம். ஆனால்
வாடச்ாப், சூம்மூலம் பமய்நிகர் பயிற்சிவழங்கப்படட்ுஊற்றுமீளூட்டம்
பதாடரந்்தது.  பயிற்சிபபற்றபபாறியாளரக்ள், நிலவியலாளரக்ள்,
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சமூகவிஞ்ஞானிகள்ஆகிமயாரில் பபாதுவாகச் பசய்யப்படும்ஊற்று

மீளூட்டம் சாரந்்த பதாழில்நுட்பப் பணிகள்கூடச் சமூகப் பணியாளரக்ளுக்குக்

காபணாளிகள் ஒளிப்படங்கள் மபான்ற எளிதமயானபதாழில்நுட்பங்கள்

மூலம் கற்றுத்தரப்பட்டன. இதன்மூலம்ஆள்பலம்கூடியது; சமூகக்குழு

உறுப்பினரக்ளிதடமய, குறிப்பாகப் பபண்களிதடமய, நம்பிக்தகவளரந்்தது. 

இத்ததகய பதாழில்நுட்பப் பணிகளிலும் நீரத்்மதக்க வதரபடங்களின்

தயாரிப்பிலும் பபரும்பாலும்ஆண்கமளாதுதறவல்லுனரக்மளாஆதிக்கம்

பசலுத்துவாரக்ள். மதாழில்நுட்பம்மூலமாகவும் புதுதமயானதகவல்பரிமாற்ற

முதறகளாலும், இத்ததகயஇக்கட்டான சமயத்தில் கிராமச் சமூகங்களுக்கும்

பபண்ஊழியரக்ளுக்கும் துதறயறிதவக் கடத்த முடிந்திருக்கிறது. ஆண்கதள

விடஅதிகமாகப் பபண்கள் மவதலகதளஇழந்திருப்பதாலும், பமய்நிகர்

பயில்தலுக்கானவாய்ப்புகள் பபண்களுக்குஇல்தலஎன்பதாலும்

பபருந்பதாற்றால் பபண்கமளஅதிகம் பாதிப்பதடயக்கூடியவரக்ளாக

இருக்கின்றனர.் இத்ததகயசூழலில்ஆண்ஆதிக்கம் பசலுத்தும்

பதாழில்நுட்பம்சார் பணிகளில் பபண்கள் பமய்நிகர் பயிற்சிமூலம் மடட்ுமம

ஈடுபடுவபதன்பது பாராட்டத்தக்கது. 

படிப்பிதன

மநர் பயிற்சியும் பமய்நிகர் பயிற்சியும் ஒருபுதுவித நம்பிக்தகதயயும், 

தகுதிகதளயும் திறன்கதளயும் சமூகஉறுப்பினரக்ளிடம் வளரத்த்ுள்ளன. 

சமூகப்பங்களிப்பால் மடட்ுமம நீரூற்றுகளின் மீளூட்டத்திற்குஇதவ

வழிவகுத்துள்ளன. தண்ணீரப்் பற்றாக்குதறபவற்றிகரமாகத்

தவிரக்்கப்படட்ுள்ளது. பமய்நிகர் பயிற்சிமூலமாக, பபண்களால்ஆண்

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் பதாழில்நுட்பம்சார்துதறயிலும் பவற்றிகரமாகச்

பசயல்படமுடியும்; அதனால் அவரக்ளது நம்பிக்தகவளரும். 

த ாடர்புக்கு

மராஷன் ராத்மதாட், Roshan Rathod, roshi.rathod@gmail.com
மற்றும் psiddoon@gmail.com. 
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மமரு, ஹனுப்பட்டா கிராமங்களில்

பனிெச்ிறு ்த ப் பாதுகாப்புக்கான ஆ ரவு

பனிசச்ிறுத்ததப் பாதுகாப்பு -இந்தியஅறக்கட்டதள (ப.சி.பா.-இ.அ - SLC-IT) 

(http://snowleopardindia.org/)என்றஅதமப்பு பனிசச்ிறுத்தததயப் (Panthera uncia) 

பற்றிப் புரிந்துபகாண்டு பாதுகாப்பதற்காகப் பணியாற்றுகிறது. பனிசச்ிறுத்தத

மத்திய, பதன்ஆசியாவில்இமயத்தின் உயரந்்த பகுதிகளின் கரடுமுரடான

சரிவுகதளச் சாரந்்த பபரியவிலங்கு. 2009ம்ஆண்டுபதாடங்கப்பட்ட

ப.சி.பா.இ.அ. சமூகக்குழுசார் பாதுகாப்புஅணுகுமுதறதயஎடுத்துள்ளது. லடாக்

பகுதியில் தீவிரமாகச் பசயல்படுகிறது. 

ஆண்டுமதாறும், ப.சி.பா.இ.அ. லடாக்கில்ஹனுப்பட்டா, மமரு, ஹிம்யா, லமயாரு

மபான்றகிராமங்களில் பபண்களுக்குதகவிதனகளிலும் தகத்தறியிலும்

பயிற்சியளிக்கிறது. இப்பயிற்சிகள் கிராமப் பபண்கதளவலுப்படுத்தி

அவரக்ளுக்கு வருமானம் ஈடட்ும் வாய்ப்புகதளவழங்கமவண்டும் என்பதற்காக

நடத்தப்படுகின்றன. உள்ளூரச்் சமூகங்கள் தங்களது மரபாரந்்த கதலகதளயும்

தகவிதனகதளயும்விளம்பரப்படுத்திமுன்னிறுத்துவதற்குப்

பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது; தகவிதனப் பபாருள்களின்விற்பதனமூலம்கிடட்ும்

வருமானம் பனிசச்ிறுத்ததகளால் கால்நதடகள் மவடத்டயாடப்படட்ு மநரும்

இழப்தபஓரளவுஈடுகடட்ுகிறது. 

தபருந்த ாற்றின் பின்விதளவுகள்
மகாவிட்-19 பபாதுமுடக்கத்தால் இந்தஅதமப்புஆரம்பத்தில் பயிற்சிகதள

நிறுத்திதவத்தது. ஆனால்கிராமத்துப் பபண்கள்அவரக்தளத் பதாடரப்ு

பகாண்டுஉலரஊ்சிகம்பளிப்பின்னல் பநசவுபசய்யப் பயிற்சிமவண்டும் என்று

மகட்டனர் -இதற்குமுன்புஇததஅவரக்ள் பசய்தமதஇல்தல. இக்தகவிதனயால்

ஊசியும் கம்பளியும் பகாண்டுமுப்பரிணாமப் பபாருள்கதளச் பசய்யலாம்.

லடாக்கில் உள்ளூர் தபண்களும் புலம்திரும்பிய

த ாழிலாளரக்ளும் வளங்குன்றாவாழ்தவமநாக்கிநகர்கின்றனர்
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பபாதுமுடக்கத்தின் மபாதுஏமதனும்

பயனுள்ளதாகச் பசய்யமவண்டும் என்று

பபண்கள்விரும்பினர.்  அடுத்த சுற்றுலாப்

பருவத்தின்மபாதுஅவரக்ளது பபாருள்கதளப்

பயணிகளுக்குவிற்கமுடியும். பபண்களின்

உற்சாகம் ப.சி.பா.தவபபாதுமுடக்கத்தின்

மபாதும் பயிற்சிகள் வழங்கத் தூண்டியது. 

கூடுதல் கவனத்மதாடும்

முன்பனசச்ரிக்தககமளாடும் பயிற்சி

பவற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது.

ஆசச்ரியகரமாக, முந்ததயஆண்டுகதளவிட

அதிகமானபபண்கள் இவ்வாண்டுபயிற்சியில்

கலந்துபகாண்டனர.் பபண்கமளாடு மசரந்்து

பபாதுமுடக்கத்தால் புலம்திரும்பிய

பதாழிலாளரக்ளும் கலந்துபகாண்டனர.் 

மல நகருக்கும் பிற சந்ததகளுக்கும் பயணம்

பசய்வததபபாதுமுடக்கம் தடுத்ததால், 

பபண்கள் தங்கள் தகவிதனக்குத்

மததவயானகம்பளிநூல் மபான்றவற்தற

தங்களதுவீடுகளிலிருந்தும் உள்ளூர்ஆடுகள், 

கவரிமாக்களிடமிருந்து

தருவித்துக்பகாண்டனர.் தங்களுக்குத்

மததவயானமூலப்பபாருள்களுக்குப்

பபண்கள் சந்தததயச் சாரந்்திருக்கவில்தல. 

எல்லாவற்தறயும் தங்கள் வீடுகளிலிருந்மத

எங்கும் பவளியில் பசல்லாமல்

பபற்றுக்பகாண்டனர.் 

அண்தமஆண்டுகளில், லடாக்கில் சந்ததயின்

பங்குஅதிகரித்து அதன்மீதானசாரப்ு

வளரந்்துள்ளது. பபாதுமுடக்கத்தின் உடனடி

விதளவுகளில் ஒன்றுகாய்கறிகளின் வரத்து

நின்றுமபானதுதான். பபாதுமுடக்கம் பல

வதககளில் நம்விழிகதளத் திறந்தது. 

உண்ணக்கூடியமவரக்ளுக்கும், 

மூலிதககளுக்கும், கனிகளுக்கும், 

காய்கறிகளுக்கும் மதலகள் பிறப்பிடமாக

உள்ளன. உலரஊ்சிபநய்தல் பயிற்சிமயாடு, 

ஹிம்வாகிராமப் பபண்களுக்குமதலத்

தாவரங்கள் எப்படிச் சந்ததக் காய்கறிகளுக்கு மாற்றாகமுடியும் என்பதும்

விளக்கப்பட்டது. மதலகளிலிருந்து காய்கறிகதளயும்மூலிதககளும்

மசகரிப்பதற்குவழிகாட்டப்பட்டனர.் மமம்பட்டஉடல்நலத்மதாடும்

வளங்குன்றா வழியிலும்குதறந்த பசலவில் குடும்பங்கதளப் மபணப்

பபண்களால்முடிந்தது.

படிப்பிதனகள்

எதிரக்ாலத்தத நிகழ்காலத்துள் பகாணரந்்துஅதுகுறித்து ஏமதனும் பசய்ய

முதனவமததிட்டமிடுதல்ஆகும். இக்கிராமங்களின் பபண்கள்

பபாதுமுடக்கத்தின் மபாதுகிதடத்த மநரத்ததஅடுத்த சுற்றுலாக் காலத்தில்

விற்பதற்கானபபாருள்கதளஉற்பத்தி பசய்யப் பயன்படுத்தினர.் புற

உள்ளடீுகள் எதவயும் இல்லாமல், உள்ளூர்அறிதவயும் மவளாண்-சூழலியல்

நிதலதயயும் தங்கதளத் தற்காத்துக் பகாள்ளப் பயன்படுத்தியுள்ளனர.்

த ாடர்புக்கு

அன்சாராஅஞ்சும், Anzara Anjum, anzaraa@gmail.com

821 3 9654 107

ஒளிப்படம்: அன்சாரா அஞ்சும்

ஒளிப்படம்: அன்சாரா அஞ்சும்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 
மமரு, ஹனுப்பட்டா கிராமங்களில் பனிசச்ிறுத்ததப் பாதுகாப்புக்கானஆதரவு
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கங்காவின் ( வளரிளம் தபண்கள்

சிலபிரிவுமக்கள் பிறதரவிடவும் பபாருளாதார ரீதியாக வலுவற்றவரக்ளாக

இருக்கிறாரக்ள் என்பததமகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றுத்

பதளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதன் தாக்கம் நமது சாதி, வரக்்கம், பாலினம்

ஆகியதவசாரந்்து சமமற்றுஇருப்பததஉணரக்ிமறாம். வளரிளம்

பபண்களின் அனுபவம்இந்த மநாக்கில் கவனத்துக்குரியது. ஏற்கனமவ

அவரக்ள் உடல்நலம் சாரந்்து பலததடகதளச் சந்திக்கின்றனர.் 

இரும்புசச்த்துக் குதறவு, ஊட்டசச்த்துக் குதறவுஆகியதவசிறுவரக்தளக்

காட்டிலும் சிறுமிகளிடம் அதிகம் காணப்படுகிறது. இளமடந்ததயரும்

(வளரிளம் பபண்கள்) பபண்களும் ஏற்கனமவவிளம்புநிதலயில்தான்

இருக்கின்றனர.் இத்ததகய பநருக்கடியின் மபாதுஅவரக்ளதுஇன்னல்கள்

மமலும்அதகமாகின்றன. பலவற்தறயும் இழக்கும் நிதலக்குஆளாகின்றனர.் 

அவசரமானதவஎன்றுகருதப்படும் பிறபிரசச்தனகளால் இதுவதர

பபண்ணுரிதமசாரந்்து ஏற்பட்டமுன்மனற்றபமல்லாம் இழந்துவிடும்

சாத்தியம் உள்ளது. அவரக்ளது நலன்களுக்கும், பாதுகாப்புக்கும், சமவயதினர்

தரும்ஆதரவுக்கும் மநரந்்துள்ளஇடரப்்பாட்டிதனநாம் ஏற்கனமவஉணரலாம். 

ஜமகாரிஊரகக் பகாதடஅறக்கட்டதள (ஜ.ஊ.பகா.அ) இமாசச்லத்தின்

கங்க்ரா மாவட்டத்திலுள்ள எல்லா சமூகக்குழுக்கமளாடும் பணியாற்றுகிறது. 

பாலினம், வரக்்கம், சாதி, மதம், உடல்குதறபாடு, பிறசமூகநிதலகள் சாரந்்து

பசய்யப்படும் பாகுபாடுகள் அதனத்துத்ததயும் எதிரப்காள்ளும் மநாக்மகாடு

பசயல்படுகிறது. விழிப்புணரவ்ுற்ற வளரிளம் பபண்களின் நீதிக்கான

பசயல்பாடு (வி.வ.பப.நீ.பச - AAGAJ) திட்டத்தின் பகுதியாகஇவ்வதமப்பு
பகாமரானாஇடரால் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியகுழுக்களில் ஒன்றாக

மடந்ததயதரஅதடயாளப்படுத்தியுள்ளது. பபாதுமுடக்கம்

பதாடங்கியமபாது, இவ்வதமப்பு கங்கா மாவட்டத்திலுள்ளதரட், நக்மராட்டா

சுரிய், தரம்சாலா, கங்க்ராஆகியநான்குவட்டங்களில் உள்ளமடந்ததயதரச்

பசன்றதடயமுயற்சிகள் எடுத்தது. 

தபருந்த ாற்றின்மபாது கங்காவின் வளரிளம் தபண்களின் கத 

21 3 654 1087

கங்காவின் (Kanga) வளரிளம் பபண்கள்

ஒளிப்படம்: ஜமகாரி கிராமீன்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 



தபருந்த ாற்றின் பின்விதளவுகள்

இளமடந்ததயர் தங்களது நண்பரக்ள், சமவயதினர,் கூட்டதமப்புகள்
ஆகியவற்றிலிருந்துஆதரவு மதடமுதனகின்றனர.் ஆனால், பபாதுமுடக்கம்
அவரக்தளத் தனிதமப்படுத்தியது. இளம் பபண்கள் மீதானபாலியல்
வன்பசயல்கள் முடங்கியவீடுகளுக்குள்ளும் பவறிசம்சாடியவீதிகளிலும்
அதிகரித்திருப்பதாக பசய்திகள் வரதப்தாடங்கின. பபாதுமுடக்கக் காலத்தில்
மடந்ததயர,் குழந்ததகள், பபண்கள்ஆகிமயாரிடமிருந்துவன்முதறயிலிருந்து
காக்க அவசரஉதவிமகாரி வந்தஇன்னல்அதழப்புகள் அதிகரித்திருந்தன. 
‘தசல்டத்லன்இந்தியா’வுக்கு ஏப்ரில் மாதத்தில் மடட்ும் 92,000இன்னல்
அதழப்புகள் உதவிமகாரி வந்தன.

குடும்பவருமானம் வீழ்ந்ததால், இளம்பபண்கள் பள்ளிகளிலிருந்தும்
கல்லூரிகளிலிருந்தும் இதடநிற்கும் அபாயமும்அதிகரித்து, கல்வியிலிருந்த
பாலினஇதடபவளி பபருகியிருந்தது. இலக்கமுதறஇதடபவளியிலும் பாலினக்
கூறுஉண்டு. சிறுமிகளிடம் திறன்மபசிகளும் இதணயஇதணப்பும்
இருப்பதற்கானவாய்ப்புகள் ஒப்புமநாக்கக் குதறவு. கங்க்ராவிலும் இமத
நிதலதான். பபாதுமுடக்கத்தின் விதளவாகசிறுமியரின்
குடும்பப்பபாறுப்புகளும்அதிகரித்தன; அறுவதடப் பணியும்வந்ததால்
மாணவியர் படிப்பது மமலும் கடினமானது. வீட்டில் ஏற்பட்டஉளஅழுத்தமும்
அவரக்ளுக்கான தனியிடம் இல்லாதமயும் சிறுமியதரப் பாதித்து, படிப்பததக்
கடினமாக்கியது. இதணயக் கல்விசவால் நிதறந்ததாக இருப்பதால்
இளவயதிமலமயதிருமணம்பசய்துவிடும் கட்டாயமும்கூடியிருக்கிறது. சிறுமியர்
மத்தியில்உடல் பதாந்தரவுகளும், உளச்சிக்கல்களும் பபருகியுள்ளன. ஏற்கனமவ
கணிசமானசிறுமியரும் பபண்களும் இரத்தமசாதக பகாண்டவரக்ளாக
இருக்தகயில், குடும்பவருமானஇழப்புகளும் வாழ்க்தகத்தர வீழ்சச்ியும்
அவரக்ளுக்குத் மததவயானஊட்டசச்த்தத மமலும்அரிதாக்குகின்றன.

“நான் 12ம் வகுப்பில் மதரிவிட்மடன். எனக்கு மமலும் படிக்கமவண்டும் என்று
ஆதசதான். ஆனால் என்கிராமத்திலிருந்து கல்லூரி பதாதலவில்உள்ளது,” 
என்கிறார்இப்பகுதிதயச் மசரந்்த வந்தனா என்றஇளம்பபண். “நான்
ஆண்பிள்தளயாகஇருந்திருந்திருந்தால், உயரப்்படிப்புக்குச் பசல்லஎன்
பபற்மறாரக்ள் அனுமதித்திருக்கக்கூடும். இவ்வாண்டுகல்லூரியில்
மசரத்்துவிடுமாறுஅவரக்ளிடம் மபாராடிக்பகாண்டிருந்மதன். ஆனால்
பபருந்பதாற்றால் இனி நான் கல்லூரியில் மசரமவமுடியாது மபாலுள்ளது.”

சிக்கா என்று 15-வயதுச்சிறுமிகூறுகிறாள், “வீட்டில் படிப்பதுமிகுந்த சவாலாக
உள்ளது. எனக்குஇரண்டுதம்பிதங்தகயர் உள்ளனர.் பகல்பபாழுதில்அவரக்ளது
படிப்பில்உதவுகிமறன். வீடட்ு மவதலகள் எல்லாவற்தறயும் பசய்யமவண்டும். 
விவசாயப் பணிகளும்உள்ளன. எல்லா மவதலயும்முடிந்தபிறகுஇரவு 9மணிக்கு
மமல்தான் என்னால் படிக்கமுடிகிறது.”

921 3 654 1087

ஒளிப்படம்: ஜமகாரி கிராமீன்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 
கங்காவின் (Kanga) வளரிளம் பபண்கள்



பபாதுமுடக்கம் மாதவிடாயப் பபாருள்களின் உற்பத்திதயயும்
விநிமயாகத்ததயும் குதலத்திருக்கிறது. “எங்கள் வீட்டருகில்இருந்த ஓதடயில்
தூதமத் துணிகதளத் துதவத்துக்பகாண்டிருந்மதாம்,” என்கிறார் மஜாதி. 
“ஆனால் பபாதுமுடக்கத்தால் கிராமத்தில் எப்மபாதும் எல்லாரும் இருப்பதால், 
ஓதடதயச் சுற்றிலும்ஆடக்ள் இருந்துபகாண்மடஇருக்கிறாரக்ள். எங்களுக்கு
அங்குபசன்றுகுளித்து, துதவப்பது, குறிப்பாகதூதமத்துணிகதளத்
துதவபதற்குச்சிரமமாகஉள்ளது. மற்றவரக்ள் இருக்கும்மபாது
தூதமத்துணிகதளத் துதவப்பதற்கு எனக்குப் பயமாகஇருப்பதால்
அதிகாதலயிமலமய எழுந்து 5மணிக்குமுன்னதாகமவகுளித்துவிடுமவன்.”

மடந்ததயரின்ஊட்டத்மததவகதள நிதறமவற்ற ஜமகாரி முதனந்துள்ளது. 
ஊட்டசச்த்து மததவகதளயும் மாதவிடாய்ச் சவால்கதளயும்
சமாளிப்பதற்காகச் சுகாதாரப் படத்டப் பபாட்டலங்கதளயும், ஊட்டமிகு
உணவுகதளயும் உருவாக்கியுள்ளனர.் ஒவ்பவாருதபயிலும்சிறுமிகளுக்கான
ஒருகடிதமும், குடும்பவன்முதறயின் மபாதுஉதவிக்குஅதழக்கத்
மததவயானபதாதலப்மபசிஎண்கதளக் பகாண்டதுண்டறிக்தககளும்
உள்ளன. 780 ஊட்டமிகுஉணவுப்பபாட்டலங்களும் சுகாதாரப் படத்டகளும்
வளரிளம் பபண்களுக்குவழங்கப்பட்டன. உடல்நலம் மனநலம் குடும்ப
வன்முதறகுறித்துச் சிறுமியர்விழிப்புணரவ்ுஅதடயதவதத்னர.்

படிப்பிதனகள்

பபாதுவானபநருக்கடியிலிருந்து சிறுமியர் சந்திக்கும் பதால்தலகதளத்
தனிதமப்படுத்தமுடியாபதனினும்அவரக்ளதுகூடுதல் இக்கடத்டயும்
ஆழமாகப் புரிந்துபகாள்ளமவண்டும். இந்த பநருக்கடி, தனிநபர் மட்டத்திலும்
சமூகமட்டத்திலும் வளரிளம் பபண்களின் மபாராட்டங்கதளப்
பபருக்கியிருக்கிறது. குடும்பங்களில் நிலவும்ஆண்வழிமரபுச்சிக்கமல
வளரிளம் பபண்கள் சந்திக்கும் பலபிரசச்தனகளுக்கும் அடிப்பதடயாக
இருக்கிறது -ஊட்டசச்த்துக் குதறபாடாகடட்ும், கல்வியாகடட்ும், குடும்ப
வன்முதறயாகடட்ும். இங்கிருந்து நாம்முன்மனபசல்லும்மபாது, வளரிளம்
பபண்களின் மததவகதளயும், அவரக்ள் குழந்ததப் பருவம், வளரிளம் பருவம், 
இளதமப் பருவம்ஆகியதவசந்திக்கும் புள்ளியில்உள்ளனர்என்பததயும்
புரிந்துபகாண்டுநமதுபசயல்பாடுகதளஅதமக்கமவண்டும்.

த ாடர்புக்கு

அரக்்கினாசிங், Arkina Singh, arkina98@gmail.com
சுகாசினி பாலி, Suhasini Bali, balisuhasini@gmail.com 
மாவட்டத் திட்ட ஒருங்கிதணப்பாளரக்ள்

AAGAJ (Aware Adolescent Girls Action for Justice) திட்டம், ஜமகாரி கிராமீன்.

921 3 654 1087

ஒளிப்படம்: ஜமகாரி கிராமீன்

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 
கங்காவின் (Kanga) வளரிளம் பபண்கள்
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காஷ்மீர ்துப் பறதவகள் சூழல்நலெ்

சுற்றுலா, வாழ்வா ார மாற்று

வணிகரீதியானசுற்றுலாவுக்குமாற்றாக பறதவமநாக்கலும் பறதவமநாக்கல்
சுற்றுலாவும்அண்தமக் காலங்களில் உருபவடுத்துள்ளன. ஐ.நா.சதபயின்
சுற்றுசச்ூழல்குழுசுற்றுலாத்துதறயில் பறதவமநாக்கலின்முக்கியமான
பங்கிதனயும், வளரும் நாடுகளில் உள்ளூரச்் சமுகங்களுக்குஅதனால்
கிதடக்கும் மநரடி, மதறமுகபபாருளாதார நன்தமகதளயும்
அங்கீகரித்துள்ளது. காஷ்மீரில் சமூகத்துக்கும் சூழலியலுக்கும் நலம் தரும்
இத்ததகயபதாரு சுற்றுலாத்துதறதயவளரப்்பதற்கானவாய்ப்புஅதிகம். 
பபாதுமுடக்கம் இத்திதசயில் ஒருபதாடக்கத்ததக் கண்டது. இந்தியாவின்
புகழ்பபற்ற பறதவயியலாளரானசலீம்அலிஒருமுதறகாஷ்மீதர ‘வலதசப்
பறதவகளுக்குமண்மீதுஉள்ளபசாரக்்கம்’ என்றார.் ஆண்டுமதாறும் பத்து
லடச்த்துகும் மமற்பட்ட வலதசப் பறதவகள் காஷ்மீரின் சதுப்புநிலங்கதள
இதடநிதலமுகாம்களாகப் பயன்படுத்துகின்றன.

‘காஷ்மீரத்துப் பறதவகள்’ இரப்ான் ஜீலானியால் பபாதுமுடக்கத்தின் மபாது
பதாடங்கப்பட்டது. பறதவமநாக்கரக்தள ஈரப்்பதும், பிறசுற்றுலாப்
பயணிகளிடம் பறதவகதளஅறிமுகப்படுத்துவதும் இதன் மநாக்கம்.
சூழல்நலத்துடனும்வளங்குன்றாமலும் வாழ்வாதாரங்கதளஉருவாக்கும்
எண்ணமும்இருந்தது.  

32 வயதுப் பறதவஆரவ்லரானஜீலானி காஷ்தீரின் கந்பதரப்ாம்
மாவட்டத்திலுள்ளசிறுநகரமானகங்கதனச் மசரந்்தவர.் அவருக்கு
மதலமயற்றத்தில்ஆரவ்முண்டு. பலமதலமயற்றக் குழுக்கமளாடு காஷ்மீரில்
மதலமயற்றப் பயணங்கதள மமற்பகாண்டுள்ளார.் “மதலமயறும் மபாது, 
இயற்தகதயக் கவனித்து படங்கள் எடுப்மபன்,” என்கிறார்அவர.் “ஒளிப்படம்
எடுப்பது எனதுமபராரவ்மானது. தாவரங்கள், விலங்குகள் குறித்துப்
படிக்கதப்தாடங்கிமனன். ஆனால் பறதவகள்குறித்துஉள்ளூர்மக்களால் பபரிய
ஆய்வுகள் பசய்யப்படவில்தலஎன்பததயறிந்தமபாதுஏமாற்றமுற்மறன். 
இங்குள்ளஎல்லாஆய்வுகளும் பவளிநாட்டவராமலமய பசய்யப்படட்ுள்ளன.”

காஷ்மீர ்துப் பறதவகள் சூழல்நலெ் சுற்றுலாவுக்கும்

வாழ்வா ார ்துக்கும் வழிவகுக்கின்றன

21 3 9654 87

காஷ்மீரத்துப் பறதவகள் –சூழல்நலச்சுற்றுலா, வாழ்வாதார மாற்று

ஒளிப்படம்: இரப்ான் ஜீலானி

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 



ஜீலானி சமூகஊடகங்களில் ஒளிப்படங்கதளப்

பதிவிடத் பதாடங்கினார.் காஷ்மீர்

பள்ளத்தாக்கில் 243 வதகப் பறதவயினங்கதளப்

படபமடுத்தார.் அதுமதசிய, சரவ்மதச பறதவ

மநாக்கரக்ளின் கவனத்தத ஈரத்்தது. சரவ்ன்தீப்

சிங்அப்படி ஈரக்்கப்பட்டவர.் ஜீலானிபின்னர்

அவமராடு பணியாற்றிப் பலநுட்பங்கதளத்

பதரிந்துபகாண்டார.் 

தபருந்த ாற்றின் பின்விதளவுகள்

பபருந்பதாற்று ஏற்பட்டமபாது, எல்லாரும்

வீட்டினுள்முடங்கமவண்டியிருந்தது. 

சுற்றுலாத்துதறக்கும், அததனச் சாரந்்திருந்த

சமூகத்தினருக்கும் பபாதுமுடக்கம் மிகவும்

கடினமானகாலம். தங்கள் எதிரக்ாலம் குறித்து

இதளஞரக்ளுக்கு நிசச்யமின்தமஏற்பட்டது; 

மவதலவாய்ப்பின்தமஉசச்த்தததப்தாட்டது. 

அப்மபாதுதான் ஜீலானி ‘மாடியிலிருந்துபறதவ

பாரத்்தல் அல்லதுபகால்தலப்புறத்தில் பறதவ

பாரத்்தல்’ என்றசிந்ததனக்குஉருக்பகாடுத்தார.் 

“மநாக்கரக்தள ஈரத்்து இப்பகுதியின்

பறதவகதளப் பரிசச்யப்படுத்துவதுதான் எனது

மநாக்கம்,” என்கிறார்அவர,் “புதுதமயான

எததமயனும் படபமடுத்து எங்கள் சமூக

வதலத்தளத்தில் பதிவிடுவதற்கானஅற்புதமான

வாய்ப்தபஇதுஅளிக்கிறது.” இக்கருஒரு

கூடலகமாகஉருபவடுத்தது - காஷ்மீரத்துப்

பறதவகள்.

ஜீலானி இக்குழுதவகாஷ்மீருக்குள் மடட்ும் என்று

கடட்ுப்படுத்தவில்தல. அப்படிசப்சய்தபிற

குழுக்களில் குதறந்தஅளவுபங்மகற்மப

இருக்கும். ஒருபபரியகுழுதவஉருவாக்கி, 

இதளஞரக்ள் தங்கள் பணிதயபவளிக்காட்ட ஒரு

தளத்தத ஏற்படுத்தி பதாழில்முதற

வல்லுனரக்ளாக இத்துதறயில்அவரக்ள்

பசயல்படவழிகாடட்ுவமத ஜீலானியின் மநாக்கம். 

அதில்அவர் பவற்றியும் பபற்றார.் காஷ்மீரத்துப்

பறதவகள் குழுவில்இன்றுபலநாடுகளிலிருந்தும்

நான்காயிரத்துக்கும் மமற்பட்டஉறுப்பினரக்ள்

உள்ளனர.்

காஷ்மீரத்துப் பறதவகள்குழுவிரிவதடயத் பதாடங்கியமபாது, ஜீலானிக்கு

பறதவஆரவ்லரக்ளிடமிருந்து பறதவசச்ுற்றுலாவுக்கானஅதழப்புகள்

வரதப்தாடங்கின. இப்பகுதிஇதளஞரக்ளுக்கு நிதலயானவருவாய் தரக்கூடிய

வாய்ப்பாக ஜீலானி இததப் பாரத்்தார.் அவர் 30-40 இதளஞரக்மளாடு

பணியாற்றி, பறதவஆரவ்லரக்ளுக்கும் பிற பயணிகளுக்கும் வழிகாட்ட

அவரக்ளுக்குப் பயிற்சியும்அளிக்கிறார.் பலமவதளகளில் சுற்றுலாக் குழுக்கள்

இந்த இதளஞரக்ளுக்குக் கட்டணம் பகாடுக்கின்றனர.்

“காஷ்மீரில் பசழிப்பானஉயிரிப் பன்மயம்உள்ளது. பல்வதகப் பறதவயினங்கள்

உள்ளன. அவற்றில் பலவும் காஷ்மீருக்குத் தனித்துவமானதவ,” என்கிறார்

ஜீலானி. “காஷ்மீரத்துப் பறதவகள்குழுவிரிவதடந்தபிறகு, பறதவச்

சுற்றுலாக்களுக்கும் பிறஇயற்தகச் சுற்றுலாக்களுக்கும் நாங்கள் பல

விண்ணப்பங்கதளப் பபற்றுள்மளாம். இத்ததகய சுற்றுலாக்கள் ஐமராப்பாவில்

ஒரு மபாக்காக உருபவடுத்துள்ளன. சூழல்நலச் சுற்றுலாக்கள் சிலவற்தறயும்

நாங்கள் பதாடங்கி, பறதவமநாக்கரக்தள அவரக்ள் விரும்பியஇலக்குக்கு

மநரடியாகஅதழத்துச் பசல்கிமறாம். இப்பகுதிமக்களுக்குஇதுவருமானம்

ஈட்டித்தருகிறது.”
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ஒளிப்படம்: இரப்ான் ஜீலானி

மமற்குஇமயப் பகுதியில் தபருந்த ாற்றுக்தகதிரான தநகிழ்வுறுதி

கத 
காஷ்மீரத்துப் பறதவகள் –சூழல்நலச்சுற்றுலா, வாழ்வாதார மாற்று



நிதலயானவருமானம் இருந்தமபாதும், பபருந்பதாற்றின்காரணமாக

பயணிகளின் எண்ணிக்தகதயக்கடட்ுப்படுத்திமயதவத்துள்ளனர.் பின்னர்

சூழல் வளங்குன்றா மவதலவாய்ப்பாகஇதுவிரிதப்தடுக்கப்படலாம். 

படிப்பிதனகள்

பபருந்பதாற்றின் இதடயூறுகதளத் தாண்டி நிதலயானமவதலவாய்ப்பும்

வருமானமும் சாத்தியம். உள்ளூர்இதளஞரக்ளும் சமூகங்களும் தங்களது

உள்ளூர்அறிவிதனத் திரட்டிச் சமூகநல, சூழல்நலசுற்றுலாதவ

ஊக்குவிக்கலாம். பயணிகளின் எண்ணிக்தகதயயும்மனதில்

பகாள்ளமவண்டும்.

1021 3 9654 87

ஒளிப்படம்: இரப்ான் ஜீலானி
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இந்தஆவணம்ரித்விக்காபத்கிரி, ஆத்யாசிங்ஆகிமயாரால்பதாகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுஜாதாபத்மநாபன், 
மராஷன்ராத்மதாட், சஞ்தசமசாந்தி, மஷக்குலாம்ரசூல், த்மஸவாங்நம்பகய்ல், சிருஷ்டிபாஜ்பய், டாஷிபமாருப், 
அபாதபயா, பிஜுமநகிஆகிமயாருக்கும்அவரக்ளதுஉள்ளடீுகளுக்குநன்றி. அன்சாராஅஞ்சும், மலிக்காவிரட்ி, 
அனிதாபால், கல்யாண்பால், இரப்ான்ஜீலானி. ஆதரஷ்்கிருஷ்ணன், லுப்னாகுவாதர்ி, ஆசிப்அகமத், அரக்ினாசிங், 

சுகாசினிபாலி, மசமிலாமமா, மரக்காபரௌமடலா, பீனாநிடவ்ால், கம்லாபாண்மட, கஞ்சன்ஆரய்ா, புஷ்பா
சும்தியால், தண்டுப்மதாரம்ஜ, மகசர்சிங், பதௌகீர்ஆலம்மலாதா, சுனீதாகாஷ்யப்ஆகிமயாரதுஒத்துதழப்பின்றி

இந்தஆவணம்சாத்தியமாகியிருக்காது. வடிவதமப்பும்தளவதமப்பும் -நவீத்ததன்
பமாழிபபயரப்்பு -த.கண்ணன்

இப்பதிப்புக்கானஆதரவுவழங்கியவரக்ள்பஹன்ரிக் மபால்அறக்கடட்தள, மிபசரிமயார்
‘சாதாரணமக்களின்அசாதாரணமானபணிகள்’ பதாடரின்ஒடட்ுபமாதத்ஒருங்கிதணப்பு: ஆஷிஷ்மகாதத்ாரி, 

ashishkothari@riseup.net

மமற்மகாள்காட்ட: விகல்ப்சங்கம், மமற்குஇமயப்பகுதியில்பபருந்பதாற்றுக்பகதிரானபநகிழ்வுறுதி - 'சாதாரண
மக்களின்அசாதாரணமானபணிகள்: பபருந்பதாற்றுக்கும்பபாதுமுடக்கதத்ுக்கும்அப்பால்' பதாடரின்

மூன்றாவதுபதாகுதி;  விகல்ப்சங்கம்தமயக்குழு, பூனா, பிப்ரவரி 2021
இதுகாப்புரிதமயற்றபதிப்பு. வணிகமநாக்கற்றபசயல்பாடுகளுக்காகயாரம்வண்டுமானாலும்

தாராளமாகப்பயன்படுதத்லாம். உரியமமற்மகாள்கமளாடுஅங்கீகாரம்பகாடுதத்ல்நலம். மமற்மகாள்
காடட்ும்மபாதுஇமதமபாலகாப்புரிதமயற்றுஇருக்கமவண்டும். 

For the first two volumes of the series (in multiple languages, and in graphic novel form), see:
சாதாரணமக்களின்அசாதாரணமானபணிகள்: பதாகுதி 1, சித்திரநாவல்

சமூகவனஉரிதமகளும்பபருந்பதாற்றும்: வழிநடத்தும்கிராமசதபகள்: பதாகுதி 2, சிதத்ிரநாவல்

விகல்ப்சங்கம்நியாயமான, சமநீதிபகாண்ட, வளங்குன்றாவழிகளின்மூலம்மனித, சூழலியல்நலம்விதழயும்
இயக்கங்கள், குழுக்கள், தனிநபரக்ள்ஆகிமயாதரஒருங்கிதணக்கும்ஒருதளம். இதுதற்மபாததயவளரச்ச்ி
மாதிரிதயயும், அதன்அடிநாதமாகஉள்ளஏற்றதாழ்வுகதளயும்அநீதிதயயும்பகாண்டஅதமப்பிதனயும்

நிராகரிக்கிறது. நதடமுதறயிலும்மநாக்கதத்ிலும்புதியமாற்றுகளுக்கானமதடலில்உள்ளது. தமயக்குழுவில்
நாபடங்கிலுமிருந்து 70 அதமப்புகளும்இயக்கங்களும்உறுப்பினரக்ளாகஉள்ளனர.் (பட்டியல்கீமழ)

மமலும்விபரங்களுக்குப்பாரக்்கவும்:
http://www.vikalpsangam.org/about/

• ACCORD (Tamil Nadu) 

• Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national) 

• Alternative Law Forum (Bengaluru)

• Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Bengaluru)

• BHASHA (Gujarat)

• Bhoomi College (Bengaluru)

• Blue Ribbon Movement  (Mumbai)

• Centre for Education and Documentation (Mumbai)

• Centre for Environment Education (Gujarat) 

• Centre for Equity Studies (Delhi)

• CGNetSwara (Chhattisgarh)

• Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre (Kerala) 

• ComMutiny: The Youth Collective (Delhi) 

• Deccan Development Society (Telangana)

• Deer Park (Himachal Pradesh)

• Development Alternatives  (Delhi)

• Dharamitra (Maharashtra)

• Ekta Parishad (several states) 

• Ektha (Chennai) 

• EQUATIONS (Bengaluru)

• Extinction Rebellion India (national)

• Gene Campaign (Delhi)

• Goonj (Delhi)

• Greenpeace India (Bengaluru) 

• Health Swaraaj Samvaad (national) 

• Ideosync (Delhi)

• Jagori Rural (Himachal Pradesh) 

• Kalpavriksh (Maharashtra) 

• Knowledge in Civil Society (national) 

• Kriti Team (Delhi) 

• Ladakh Arts and Media Organisation (Ladakh)

• Local Futures (Ladakh)

• Maadhyam (Delhi) 

• Maati (Uttarakhand)

• Mahila Kisan Adhikar Manch (national) 

• Mahalir Association for Literacy, Awareness and Rights (MALAR)

• Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Rajasthan) 

• National Alliance of Peoples’ Movements (national) 

• Nirangal (Tamil Nadu) 

• North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (Meghalaya)

• People’s Resource Centre (Delhi)

• Peoples’ Science Institute (Uttarakhand) 

• Revitalising Rainfed Agriculture Network (national) 

• reStore (Chennai) 

• Sahjeevan (Kachchh) 

• Sambhaavnaa (Himachal Pradesh) 

• Samvedana (Maharashtra) 

• Sangama (Bengaluru) 

• Sangat (Delhi) 

• School for Democracy (Rajasthan) 

• School for Rural Development and Environment (Kashmir) 

• Shikshantar (Rajasthan) 

• Snow Leopard Conservancy India Trust (Ladakh) 

• Sikkim Indigenous Lepcha Women’s Association

• Social Entrepreneurship Association (Tamil Nadu)

• SOPPECOM (Maharashtra) 

• South Asian Dialogue on Ecological Democracy (Delhi)

• Students’ Environmental and Cultural Movement of Ladakh (Ladakh) 

• Thanal (Kerala)

• Timbaktu Collective (Andhra Pradesh) 

• Titli Trust (Uttarakhand)

• Tribal Health Initiative (Tamil Nadu)

• URMUL (Rajasthan) 

• Vrikshamitra (Maharashtra) 

• Watershed Support Services and Activities Network (Andhra 

Pradesh/Telangana)

• Youth Alliance (Delhi)

• Yugma Network (national)

• Let India Breathe

• Travellers’ University

• Dinesh Abrol

• Sushma Iyengar

https://vikalpsangam.org/article/extraordinary-work-of-ordinary-people-beyond-pandemics-and-lockdowns/
https://archive.org/details/extraordinary-works-of-ordinary-people-graphic-novel-final-compressed
https://vikalpsangam.org/article/community-forest-rights-the-pandemic-gram-sabhas-lead-the-way/
https://kalpavriksh.org/wp-content/uploads/2021/01/EWOP-2_graphic-novel_uploadable_compressed-1.pdf
http://www.vikalpsangam.org/about/

