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நை் பிக் மகமை
விம
் ல்
தபண்கள் கூட்டமைப் புகள்
மாற் றத்துக்கான பாததகதள
உருவாக்குகின்றனர்
நான்காவது த ாகுப் பு
சாதாரண மக்களின் அசாதாரணமான
பணிகள் : பபருந்பதாற் றுக்கும்
பபாதுமுடக்கத்துக்கும் அப்பால்

உள் ளடக்கை்
அறிமுகம்
மக்காம் தில் லி பநருக்கடிதைச் சந்திக்க எழுந்தது
‘மக்களால் மக்களுக்காக’ சமூக ஒருங் கிதணவு
நிறுவன மாதிரி
குஜராத்திலுள் ள தககாத்தில் காடுபடுபபாருள் கதளச்
கசகரிக்கும் பபண்களின் ஒருங் கிதணவுப் பபாருளாதாரம்
உள் ளூர் உற் பத்தி, சந்ததப் படுத்துதலும் அதன்
வலிதமயும் : ஸ்ரீலட்சுமி பபண்கள் கூட்டதமப் பு
ககரளாவில் வழிகாட்டுகிறது
பபருந்பதாற் றின்கபாது பகார்ச்சி மகாகிராமசதபயின்
முன்பனடுப் பு
ககாவிட் பநருக்கடியின் கபாது இைற் தக கவளாண்தம
கநாக்கிை நகர்வு:
ஒரு நிதல ஆை் வு
உணவும் கவளாண்தமயும் சார்ந்து பநகிழ் வுறுதிதைக்
கட்டதமத்தல் - ககாவிட்-19க்கு எதிர்விதனைாக
உழத்திகளின் முன்பனடுப் பு
‘பதாழிலாளர்களாக எங் களுக்கு இப் கபாது ஓர்
அதடைாளம் உள் ளது’ - நிர்மலாவின் கதத
ைமுனா கத்தரில் ககாவிட்19 பநருக்கடிக்கு
உழத்திகளின் எதிர்விதன
ககாவிட்19ன் கபாது உழத்திகளின் மாற் று முதறகள்
ககாவிட்-19 பபாதுமுடக்கமும் உழத்திைரும் :
இதடயீட்டுக்கான கததவ
ககாவிட்-19 காலத்தில் சிறுதானிைங் களுக்குத் திரும் புதல்
பபாருளாதார ஹப் பூர் உழத்திைரின் பபாருளாதார
ஒருங் கிதணதவயும் தற் சார்தபயும் கநாக்கிை பைணம்
படிப் பிதனகளும் முன்பசல் லும் பாததயும்
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ைக்காை்
ஓர் அறிமுகை்

மக்காம் 2014ல் ஏற் படுத்தப் பட்ட கதசிைக் கூட்டணி. இதில் உழத்திகளும்
பல் கவறு அதமப் புகளும் உறுப் பினராக உள் ளனர். இதன் முக்கிை குறிக்ககாள்
கதசிை உழவர்கள் பகாள் தக 2007ன் படி வதரைறுக்கப் பட்டுள் ள
அங் கீகாரத்ததயும் , உரிதமக்குரதலயும் உழத்திகளாக இருக்கும்
பபண்களுக்கு வழங் குவகத ஆகும் . இக்பகாள் தக கவளாண்தமயிலும்
பதாடர்படுதடை பிற பணிகளிலும் ஈடுபட்டுள் ள பணிைாளர்கள் , காடுகளில்
பணிபசை் பவர்கள் , கால் நதட கமை் ப் பர்கள் என்று அதனவதரயும்
உள் ளடக்கிைது. ஆண்வழிச் சமூகத்ததப் பற் றியும் வர்க்கம் , சாதி, மதம் ஆகிை
பிற சமூக-பபாருளாதார ஏற் றத்தாழ் வுகள் பற் றியும் , அவற் றுக்கு இைற் தக
வளங் கள் சார்ந்த பபண்களின் பணிகளில் உள் ள பதாடர்புகதளப் பற் றியும்
ஆழ் ந்த ஆை் வுகள் பசை் ை மக்காம் முதனகிறது..

பின்னணி
பபருந்பதாற் றும் பபாதுமுடக்கமும் உழத்திகளின் பல் கவறு பிரிவினிரிதடகை
கடுதமைான உதழச்சதல விதளவித்தகதாடு, முன்பனப் கபாததயும் விட
பபண்களின் ஊதிைமற் ற பணிகதள முன்னிதலப் படுத்தியுள் ளன. சாதி,
ஆண்வழிச்சமூகம் , வர்க்கம் , பிற சமூக ஒடுக்குமுதறகள் ஆகிைவற் றால்
பபண்கள் சந்திக்கும் பாதகங் கள் இந்த உதழச்சதல கமலும் அதிகப் படுத்தின.
எல் லாச் சமூக நிதலகளிலும் அதிக வன்முதற நடந்ததாகக் கூறப் படுகிறது.
பசி, வருமானமின்தம, உணவும் கவதலவாை் ப் புகளும் இல் லாததால்
அதிகமாகிை கவதலப் பளு ஆகிைதவ இந்திை உழத்திகளிதடகை எல் லா
மட்டங் களிலும் ஏற் பட்ட துைதர பதாகுத்துச்பசால் வனவாக உள் ளன.
உழவு, கூலிகவதல, மீன்வளப் பணிகள் , கால் நதட கமை் த்தல் , கானகப் பணிகள்
எனப் பல் கவறு வாழ் வாதாரச் பசைல் பாடுகளில் பபண்கள் ஈடுபட்டுள் ளனர்.
அதனத்து கவளாண் துதறகதளச் சார்ந்த பபண்களும் பபருந்பதாற் றின்
கபாது கடும் இன்னதலச் சந்தித்தனர். கவளாண் இடுபபாருள் களில் முதலீடு
பசை் வதற் கு அவர்களிடம் பணம் இருக்கவில் தல. கவளாண்
விதளபபாருள் கதள விற் பதற் கும் வழியில் லாமல் , கிடங் குகளும் இல் லாததால்
அதவ அவர்களது வீடுகளில் கிடந்தன. சந்ததகள் பசைல் படாததால்
விதளபபாருள் கள் பலவும் வீணாகின. தனித்த உழத்திகள் தனிைார்
வணிகர்கள் மூலமாககவ தங் களது விதளபபாருள் கதள
சந்ததப் படுத்திைதால் , குதறந்தபட்ச ஆதரவு விதலயும் அவர்களக்குப்
பபாதுவாககவ கிதடப் பதில் தல. பபாதுமுடக்க காலம் கமலும் விதலவீழ் சசி
்
ஏற் படுத்திைதால் , விதளச்சலுக்கான பசலவுகதளகை அவர்களால் மீட்க
முடிைவில் தல. கானகத்தில் பணிபசை் யும் பபண்களும் காடுபடுபபாருள் கதள
இகத காரணங் களால் விற் கமுடிைாமல் கபானது. பபண்கள் கூட்டதமப் புகள் ,
உழவர்-உற் பத்திைாளர் நிறுவனங் கள் ஆகிைவற் றின் சந்ததப் படுத்தும்
பணிகள் நின்றுகபாை் , தங் களது பசைல் பாடுகளின் பதாடர்ச்சி அறுபடாமல்
இருக்க கடதனயும் சந்ததப் படுத்தும் ஆதரதவயும் எதிர்கநாக்கியிருந்தனர்.
கவதலக்கான ககாரிக்தக மிகவும் அதிகமாககவ இருந்தது. ஆனாலும்
பபாதுமுடக்கம் பதாடங் கி இரண்டு மாதங் களுக்கு கமலாக மகாத்மா காந்தி
ஊரக கவதலவாை் ப் பு உறுதித் திட்டம் பசைல் படுத்தப் படவில் தல. இது கமலும்
இன்னதல அதிகரித்தது. குடும் பத்தில் ஒற் தற ஊதிைம் பபரும் பபண்கள்
இதனால் பபரிதும் பாதிக்கப் பட்டனர். வீடுதிரும் பிை
புலம் பபைர்ந்தவர்ககளாடு கூலிகவதலக்காக அவர்கள்
கபாட்டியிடகவண்டியிருந்தது.
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மகாராஷ்டிரத்திலும் , குஜராத்திலும் கவறு பல மாநிலங் களிலும் மக்காமின்
கூட்டாளிகள் பசை் த ஆை் வுகளின்படி பபரும் பாலான உழத்திகள் பிரதமர்
வறுதம ஒழிப் புத் திட்டம் (PMGKY) மூலமாக எந்த நிவாரணமும் பபறிவில் தல
என்பததக் காட்டின. ஆவணங் கள் , வங் கிக் கணக்குகள் ஆகிைதவ
இல் லாததாலும் நிலம் தங் களது பபயிரில் இல் லாததாலும் பபண்களுக்கு
நிவாரணங் கள் கிதடக்காமகல கபானது.
ஆனால் எல் லா விதளவுகளும் எதிர்மதறைானதவைாக இருக்கவில் தல
என்பததயும் இங் குள் ள கட்டுதரகள் காட்டுகின்றன.
பல ததடகளுக்கிதடயிலும் , உழத்திகளும் அவர்களது கூட்டதமப் புகளும்
புத்தாக்கச்பசைல் கள் புரிந்து, பசிதையும் கவதலவாை் ப் பின்தமதையும்
பவற் றிகரமாக எதிர்பகாண்ட பல நிகழ் வுகள் உள் ளன.

.
இக் குறிப் புகள் நைக் குச் தசால் லத ன்ன
உழத்திகள் கூட்டதமப் புகள் உணதவயும் கவதலவாை் ப் புகதளயும்
உறுதிபசை் வதற் காக முன்னின்று பசைல் பட்டததக் கூறும் குறிப் புகளின்
பதாகுப் பு இது.
இதிலுள் ள பத்து சான்றுகளும் பபண்கள் கூட்டதமப் புகள் , கிராமக் குழுக்கள் ,
தனிப் பட்ட உழத்திகள் ஆகிகைார் மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் நல் க
முன்வந்தததக் காட்டுகின்றன. சில சமைங் களில் அவர்கள் அரசாங் கத்துக்கு
உதவி புரிை முன்வந்தன. ஆனால் பல கநரங் களில் உள் ளூர், மாநில, நடுவண்
அரசுககளாடுப் கபாராடிப் கபாதிை உதவிகள் கிதடக்கச் பசை் தனர். குஜராத்,
மகாராட்டிரம் , தமிழ் நாடு, ஆந்திரப் பிரகதசம் , ககரளம் , தில் லி, உத்திரப்
பிரகதசம் முதலிை மாநிலங் களிலுள் ள பதின் மூன் று சான்றுகள் இதவ.
பபண்கள் வழிநடத்திை இந்த முன்பனடுப் புகள் அடிமட்டத்தில் கூட்டுணர்வின்
அடிப் பதடயில் அதமந்த பபாருளாதாரச் பசைல் பாடுகளுக்கு வழிககாலின.
இடர்ப்பாடுகளின் கபாது நிவாரணம் வழங் குவதிலும் , அரசுடன்
கபாராடுவதிலும் , உள் ளூர்ச் சமூகங் கதள அணிதிரட்டுவதிலும் சாதாரண
மக்கள் எப் படி அசாதாரணமான பணிகதளச் பசை் துள் ளனர் என்பதத
இக்குறிப் புகள் காட்டுகின்றன.
தற் சார்பும் சமூக உற் பத்தியும் சமூக ஒருங் குதிரள் வும் இந்த கசாததனைான
கநரத்தில் இன்றிைதமைாதனவாக இருந்திருக்கின்றன. உதாரணமாக,
பணத்திற் குப் பதிலாக பண்டமாற் று முதற பசைல் படுத்தப் பட்டது.
ஊராட்சிகள் முன் வந்து கவதலவாை் ப் புகள் உருவாக்கப் பட்டு உணவு மூலம்
நிவாரணம் வழங் கப் படுவதத உறுதிப் படுத்தின. இச்சான்றுகள் சமூக
ஒருங் கிதணவுப் பபாருளாதாரம் கநாக்கிை நகர்வுக்கான களத்ததயும்
வாை் ப் தபயும் வழங் குகின்றன; இதவ பவறும் பணப் பரிமாற் றத்தத மட்டுகம
நம் பியிராமல் , ஒருவருக்பகாருவர் உதவுவதன் மூலமாக பண்டங் கதளயும்
கசதவகதளயும் புழக்கத்தில் தவத்திருக்கின்றன.
இங் கு ஆவணப் படுத்தப் பட்டிருக்கும் பல நிகழ் வுகதளப் பற் றி உதரைாட
உதவிைான ஒரு கருத்தாக்கம் பநகிழ் வுறுதி. பதரிவுகள் இல் லாத சூழலுக்கு
ஏற் றவாறு இதசந்துகபாவது என்ற சிந்ததனதைத் தாண்டி இக்கருத்தாக்கம்
பசல் கிறது. பநகிழ் வுறுதி குறித்த பபண்ணிைப் புரிதல் என்பது அதிகாரம் ,
சமூகநீ தி ஆகிை பிரச்சதனகதள அங் கீகரித்து, பநகிழ் வுறுதிதை எததயும்
எதிர்பகாள் ளும் திறனாகப் பார்க்கிறது; அதாவது, கநர்மதற
விதளவுகளுக்காகப் புத்தாக்கம் பசை் யும் திறனாகப் பார்க்கிறது.
இன்னல் களின்கபாது மனித அனுபவத்ததப் புரிந்துபகாள் ளவும் ,
பகாள் தகதையும் பசைல் பாடுகதளயும் பநறிப் படுத்தவும் அது
பைன்படுவததக் காண்கிகறாம் .
பநகிழ் வுறுதி பற் றிை பபண்ணிைப் பார்தவ தற் கபாததை பபருந் பதாற் று
கபான்றபதாரு கபரிடரின் கபாது கததவப் படும் ஒருங் கிதணப் புக்குத்
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மக்காம்

கததவைான இணக்ககமற் படுத்தும் பசைல் முதறகதள அங் கீகரிப் பகதாடு,
ஏற் கனகவ சமூகத்ததக் கட்டதமத்துள் ள சாதி, ஆண்வழிமரபு, வர்க்கம்
ஆகிைவற் தறயும் கணக்கில் பகாள் கிறது.
இந்த பநகிழ் வுறுதியும் புத்தாக்கத் திறனும் பதடப் பூக்கத்துடன்
தகவதமத்துக்பகாள் தலும் பபண்கள் உரிதமயும் அதிகாரமும் பபறச்பசை் யும்
அகண்ட பசை் முதறயின் பகுதிைாக இருப் பதத நிதல ஆை் வுகள்
காட்டுகின்றன. சமூகக்குழுக்களுக்கும் அவற் கறாடு பணிைாற் றும்
நிறுவனங் களுக்கும் இதடயில் ஒன்றுக்பகான்று வளப் படுத்தும்
பசை் முதறகளின் கததகதள இங் குள் ள ஒவ் பவாரு முன்பனடுப் பும்
கூறுகின்றன.

முன்னகர்வ ற் கான பாம
மக்காம் ஒரு கூட்டதமப் பாக நிவாரணங் கள் வழங் கும் களப் பணிகளும்
ஆற் றிைது; கதசிை மனித உரிதமக் கழகம் , நிதி அகைாக், மாநில அரசுகள்
கபான்றவற் கறாடும் பணிைாற் றிைது - உணவு, கவதலவாை் ப் பு சார்ந்த பபாது
அதமப் புகதள வலுப் படுத்துவதற் கான பரிந்துதரகதள முன்தவத்தது.
பபாது விநிகைாகத் துதற மூலம் உணவு வழங் கும் அதமப் பு
எல் லாருக்குமானதாக இருக்ககவண்டும் என்றும் ஆவணங் கள்
தவத்திருப் பவர்களுக்கு மட்டுகமைானதாக இருக்கலாகாது என்றும்
வலியுறுத்திக் ககாரிக்தககள் தவத்தனர். அத்திட்டம் அரிசி, ககாதுதம
கபான்ற தானிைங் கள் மட்டுமன்றி பிற ஊட்டச்சத்துமிக்க உணவுவதககதளச்
கசர்க்க கவண்டும் . பபாதுப் பணித் திட்டங் கதள விரிவுப் படுத்தி உழத்திகள்
உட்பட அதனவருக்கும் கவதலவாை் ப் தப உறுதிபசை் ைகவண்டும் என்பதும்
மக்காமின் ஒரு முக்கிை ககாரிக்தக.
நீ ண்டகால கநாக்கில் , சூழலிைலுக்கு ஏற் ற பபண்களின் ஊரக
வாழ் வாதாரங் கதள மீளதமத்து, ஆதரவு நல் கி வலுப் படுத்துவதற் கான
வாை் ப் பாக இததக் காணலாம் . ஆனால் கவளாண்தம, நீ ர், பபண்கள்
சார்ந்துள் ள பிற பபாதுவளங் கள் ஆகிைவற் றில் முதலீடுகளும் , அவற் தறப்
பபண்களிடமிருந்து பறிக்காமல் அவர்கள் பைன்படுத்துவதற் கு வழிவகுக்கும்
பகாள் தககளும் கததவப் படுகின்றன. பபண்களின் மனித உரிதமகள் மீது
கவனத்ததக் குவித்து, அதிகாரம் , வளங் கள் ஆகிைவற் தறக் குறித்த
சிந்ததனகதள மாற் றி, அவற் தற மறுபங் கீடு பசை் வதன்மூலம் தற் கபாததை
வளர்ச்சி முதறதை மாற் றிைதமக்கும் பதாதலகநாக்கு கததவப் படுகிறது.
ககாவிட் பதாற் றுக்குப் பிறகான இந்திைாவில் வாழ் வாதாரங் கதள
மீளதமக்கவும் , சமூக, பபாருளாதார ஒருங் கிதணதவ வலுப் படுத்தும்
வழிகதளக் கண்டதடைவும் இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் முதன்தமைான
படிப் பிதனகதளக் பகாண்டுள் ளன என்று நம் புகிகறாம் .
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மக்காம் தில் லி பநருக்கடிதைச் சந்திக்க எழுந்தது

ைக்காை் தில் லி தநருக்கடிமைச்
சந் திக்க எழுந் து
எழுதிைவர்கள் : டாக்டர் சசாைா சக.பி.,
சுசலகா (ஏக்சன் இந் திைா), முபாசிரா மசதி
மார்ச் 2020ல் தில் லியில் பபாதுமுடக்கம் பகாண்டுவரப் பட்ட சமைத்தில்
மக்காம் தில் லி உருவானது. பிப் ரவரி 2020ல் கிழக்கு தில் லியில் கநர்ந்த
கலவரங் களின் பின்னணியில் நாங் கள் ஒன் று கூடிகனாம் . எங் களில் பலரும்
தில் லியில் இருப் பவர்கள் . மக்காமின் பணிகளில் பல் கவறு நிதலகளில்
பதாடர்புதடைவர்கள் . எனினும் நாங் கள் ஓர் அணிைாகச் கசர்ந்தது,
பநருக்கடிக்காலத்தில் தில் லியிலும் அருகிலுள் ள பகுதிகளிலும்
சமூகக்குழுக்களுக்கு எங் கள் கூட்டு முைற் சிகளின் மூலம் ஆதரவு
நல் ககவண்டும் என்கிற எண்ணம் கதான்றிை பிறகக ஒன்று கூடிகனாம் . வட
மாநிலங் களில் உள் ள எங் களது சககாதரிகள் அவர்களது பகுதிகளில் பசிதை
நீ க்கி பநகிழ் வுறுதிதை ஏற் படுத்துவதற் கான முைற் சிகதள
வலுப் படுத்துவதற் கும் எங் களால் உதவிக்கரம் நீ ட்ட முடிந்தது.
தில் லியின் பஸ்திகள் /குடியிருப் புகளில் உள் ள மக்கள் தில் லிக்குப்
புலம் பபைர்ந்தவர்களாககவா தில் லியின் ஏதழக் குடியிருப் புகளில்
வாழ் ந்துவந்தவர்களாககவா இருப் பர்; நகரத்துக்குள் இருந்த தங் களது
குடியிருப் புகளிலிருந்து பவளிகைற் றப் பட்டு நகரத்தின் புறத்கத இருந்கத
குடியிருப் புகளில் குடிைமர்த்தப் பட்டவர்களாக இருப் பர். பபாதுமுடக்கம் மிக
விதரவிகலகை அவர்கதளப் பபருந்துைர் கநாக்கித் தள் ளிைது. அவர்களது
தினக்கூலிதை அவர்கள் இழந்தனர். எனகவ, ஓரிரு வாரங் களிகலகை
பட்டினியும் வறுதமயும் அவர்கதள வாட்டும் சூழல் ஏற் பட்டது. அவர்களில்
பலரும் ஆட்கடா ஓட்டுநர்கள் , வீட்டுப் பணிைாளர்கள் , காை் கறி விற் பவர்கள் ,
பபட்டிக் கதடகதள நடத்துபவர்கள் , இல் லத்தரசிகள் . அவர்களது நுகர்வு
தினப் படி வருமானத்தத நம் பிகை இருந்ததால் , திடீர்ப் பபாதுமுடக்கம்
அவர்கதள ஒரு பநருக்கடிதை கநாக்கித் தள் ளிைது. பட்டினி உடனடி
அச்சுறுத்தலானது. வாடதகக்குக் குடியிருந்தவர்களுக்கும் வீடுகதளவிட்டு
பவளிகைற் றப் படும் நிதலயும் அச்சுறுத்திைது.
மக்காகமாடு பதாடர்புதடை அதமப் புகள் - ஏக்சன் இந்திைாவின் மகிளா
பஞ் சாைத்தும் , சப் லா சங் கக் கிதளகளும் 2020 மார்ச் மாதத்
பதாடக்கத்திகலகை பபாதுமுடக்கத்தின் வருதகதை உணர்ந்து பசைலில்
ஈடுபடத்பதாடங் கினர். பபண்களின் ததலதமயிலான குடும் பங் களுக்கு
பபருந்பதாற் று பநருக்கடிதை ஒருசில மாதங் களுக்குச் சமாளிப் பதற் குத்
கததவைான உணதவயும் அத்திைாவசிைப் பபாருள் கதளயும் பகாண்ட
பபாட்டலங் கதள வழங் கினர். நகரத்தின் 12 இடங் களில் பஸ்திகளிலும்
கசரிகளிலும் குடியிருந்த நகர்ப்புற ஏதழகதளயும் புலம் பபைர்ந்த கிராமப் புற
ஏதழகதளயும் அவர்களும் பிறரும் நாடிச்பசன்றனர். நகரின்
சுற் றுவட்டாரங் களில் இருந்த உழவர்களுக்கும் , நாகடாடி ஆைர்களுக்கும் , சிறு
வணிகர்களுக்கும் உதவ முன்வந்தனர். அரசின் பபாது வினிகைாக
அதமப் புககளாடும் பிற நிவாரணக் குழுக்ககளாடும் கசர்ந்து ஆதரவற் ற இந்த
மக்களுக்கு உணவும் பிற நிவாரணங் களும் வழங் குவதற் கான
தகவல் பரிமாற் ற முதறகதளயும் பிற அதமப் புகதளயும் ஏற் படுத்தவகத
முதல் பணிைாக இருந்தது. மிகவும் பாதிக்கப் பட்கடாரின் பட்டிைல் கள்
தைாரிக்கப் பட்டன. நிவாரணக்குழுக்களுக்கு அதழப் புகள் விடுக்கப் பட்டு,
நகபரங் கும் உணவும் பிற பபாருள் களும் எடுத்துச்பசல் லப் பட்டன.
எங் கிருந்பதல் லாம் அவசர அதழப் புகள் வந்தனகவா அங் பகல் லாம் தில் லி
நிவாரணக் குழுக்களின் துதணகைாடு உதவி வழங் கப் பட்டது. எந் தவித
ஆவணங் களும் இல் லாமல் நகருக்கு அந்நிைமாக இருந்தவர்களுக்கும்
உதவிகள் பசன்றதடந்தன. ஊரகப் பகுதிகளிலிருந்த பபண்கள்
கூட்டதமப் புகள் நடத்தும் பதாழிற் சாதலகளில் தைாரிக்கப் பட்ட சுகாதாரப்
பட்தடகள் பஸ்திகளில் இருந்த சிறுமிகளுக்கும் , இளம் பபண்களுக்கும்
பபரும் பாலும் இலவசமாக வழங் கப் பட்டன. பள் ளி, கல் லூரி மாணவர்களும்
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மக்காம் தில் லி பநருக்கடிதைச் சந்திக்க எழுந்தது

இப் பணியில் இதணந்துபகாண்டனர். விதரவில் மாநில அரசும் இந்த
ஒருங் கிதணக்கப் ட்ட நிவாரண முைற் சிகதளச் சார்ந்திருக்கத் பதாடங் கிைது.
பபாது விநிகைாகப் பபாருள் களும் மருத்துச் கசதவகளும் வழங் க
அரசுக்குழுக்களும் நிவாரணக் கூட்டதமப் புகதள நாடத்பதாடங் கின.
தில் லி மக்காமின் முைற் சிகளால் , தில் லியிலுள் ள 5600 குடும் பங் கதளச்
பசன்றதடந்து 4 மாத காலத்துக்கு பபாது விநிகைாக நிவாரணப் பபாருள் கள்
வழங் கி, 100 குழந்ததகளுக்குக் கூடுதல் உணவு பகாடுக்க முடிந்தது. இவற் றில்
நான்கிபலாரு பகுதிப் பணிகள் கூன்ஞ் ச் அதமப் பபின் ஆதரவில் நடந்தன.
பபரும் பகுதி தில் லி நிவாரணக் குழுக்களிடமிருந்து திரட்டப் பட்ட
பங் களிப் புகளால் நிகழ் ந்தன. நிர்வாகத்தின் கண்களுக்குத் பதரிைாத
(நகரத்திலிருந்த) கிராம மக்கதளச் பசன்றதடை கமலும் ஒருங் கிதணப் பு
கததவப் பட்டது.
தில் லி நிவாரணக் கூட்டதமப் பு மற் றும் பிற தனிப் பட்ட பகாதடைாளர்கள்
மூலமாகப் பிற மாநிலங் களுக்கும் விததகள் , உணவு, தானிைங் கள்
ஆகிைவற் தற 400 தனித்த பபண்களுக்கு வழங் க முடிந்தது; தில் லியில்
குறுபதாழில் , வீட்டு நிவாரணத்துக்குக் கிதடத்த சிறு மானிைங் களும் உதவின.
பல புலம் பபைர் பதாழிலாளர்கள் பிகார், அசாம் , மத்திைப் பிரகதசம் ஆகிை
மாநிலங் களுக்குத் திரும் பவும் , தில் லியில் 4000 மக்களுக்கு தங் குமிடம் தரவும்
இந்த அணி ஒருங் கிதணப் புப் பணிகள் பசை் தது. வீட்டுத் கதாட்டங் கள்
அதமப் பது, பல் லுயிரிைம் கபணுவது, நகரின் சில் பகுதிகளிலிருந்த
பூங் காக்களிலும் பபாது இடங் களிலும் இைற் தக மக்கு உரங் கள் தைாரிப் பது
கபான்றவற் தறப் பற் றிப் பரப் புதரைாற் றவும் உறுப் பினர்கள் முன் பனடுப் புகள்
கமற் பகாண்டனர்.
பபாதுமுடக்கம் தளர்த்தப் பட்ட பின்னும் , ஒருங் குதிரளல் , ஒன்றிதணதல்
குறித்த கூட்டுணர்வுதவ நிவாரணப் பணிகள் ஏற் படுத்திைன. இதன்
பதாடர்ச்சிைாக, கமலும் உதவிகள் பசை் ைப் படுகின்றன. பழங் குடி, தலித்
மக்களுக்கு முன்னிரிதம வழங் கப் படுகிறது. ககாவிட் பதாற் று பதாடர்வதால் ,
விததகள் வாங் கவும் , தனித்த பபண்கள் சிறுபதாழில் கள் பதாடங் கவும் ,
கவதல கதடவும் , மருத்துவ உதவி பபறவும் பதாடர்ந்து ஆதரவு
வழங் கப் படுகிறது.
கறிமசால் பபாருள் கள் , ககாதுதம, குதறந்த விதல சுகாதாரப்
பட்தடகள் /துண்டுகள் ஆகிைவற் தற வழங் க நகர்ப்புற-கிராம விநிகைாகச்
சங் கிலிகதளப் பபண்கள் இப் கபாது ஏற் படுத்துகின்றனர். இத்ததகை
முைற் சிகள் பதாடர்ந்து நீ டிக்கும் என்றும் , பபருந்துைரிலிருந்து மீள் வதற் கு
நிவாரணம் வழங் கும் என்றும் நம் பிக்தக உள் ளது.
பபாதுமுடக்கத்ததச் சமாளித்த சமூகக் குழுக்களும் , பல இடங் களில் தனித்த
பபண்களும் காட்டிை பநகிழ் வுறுதி முன்கைாசதனைாலும் , விதரவான
எதிர்விதனகளாலும் , பல தரப் புகளில் நிவாரணத்துக்குக் கிதடத்த
கபரதரவாலும் சாத்திைமானது. பநகிழ் வுறுதிைான எதிர்காலத்துக்கான
நம் பிக்தகதையும் இது வழங் குகிறது.
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‘மக்களால் மக்களுக்காக’ சமூக ஒருங் கிதணவு நிறுவன மாதிரி

‘ைக்களால் ைக்களுக்காக’ சமூக
ஒருங் கிமணவு நிறுவன ைாதிரி
எழுதிைவர்கள் : நஃபீசா பசராட், பல் லவி சசாப் டி ராஜ் பால்
ஒளிப் பட உதவி : உத் தன்

குஜராத்தில் மகுவா வட்டம் , ரகடால் கிராமத்தில் விநிகைாகம்

பாலினம் சார் அக்கதறயுடன் மிகவும் பாதிக்கப் படக்கூடிைவர்களுக்கு
உரிதமயும் அதிகாரமும் வழங் கும் களப் பணிகதள குஜராத்தின் வறட்சிைான
கடகலார மாவட்டங் களிலும் ஏழ் தமைான பழங் குடி மாவட்டங் களிலும் கடந்த
40 ஆண்டுகளாகச் பசை் துவருகின்றனர் ‘உத்தன்’ அதமப் பினர். இன் று
குஜராத்தின் 6 மாவட்டங் களிலுள் ள 412 கிராமங் களில் 14 லட்சம் + மக்கதள
அப் பணிகள் பசன் றதடகின் றன.
அதிகாரப் படுத்ததலயும் எல் லாதரயும் உள் ளடக்கிை வளர்ச்சி முதறகதளயும்
பதாடர்ந்து சுதந்திரமாகச் பசைல் படுத்தக்கூடிை பபண்கள் கபரதவகதள
அதமப் பது ஒரு முக்கிை உத்திைாக எழுந்துள் ளது. அத்ததகை ஐந் து
கபரதவகள் கிராமப் பபண்களுக்கும் விளிம் புநிதலயினர்க்கும் உரிதமகள்
பபற் றுத்தரப் பணிைாற் றும் சமூக நிறுவனங் களாக வளர்ந்துள் ளன. 8000+
உறுப் பினர்களில் கணிசமாகனார் கவளாண்தம, கால் நதட வளர்ப்பு,
மீன்வளர்ப்பு கபான்ற துதறகளில் கசாததனமுைற் சிகள் பசை் துள் ளனர்; அகத
சமைம் , தனிைார்/பபாது வளங் களின் மீதான தங் கள் உரிதமகதளயும்
உழவர்கள் என்ற தங் கள் அதடைாளத்ததயும் 15 ஆண்டுகளாக
உறுதிப் படுத்திவருகின்றனர்.
ககாவிட் பபாதுமுடக்கத்துக்குப் பிறகு, ஏற் கனகவ
விளிம் புநிதலயிலிருந்தவர்களின் தட்டுகளிகலகை திடீர்ப் பபாதுமுடக்கத்தின்
முதல் தாக்கங் கள் பதரிைத்பதாடங் குவதத உத்தனின் சமூகத்பதாடர்புகள்
பவளிப் படுத்தின. உணவு, காை் கறிகளின் விநிகைாகச்சங் கிலிகள் ததடப் பட்ட
நிதலயில் , பணப் பற் றாக்குதற நிலவிை குடும் பங் களில் உணவு குறித்தான
அச்சம் அதிகமாக இருந்தது. அரசாங் கத்தின் கநாக்கம் நல் லதாக இருப் பினும் ,
புலம் பபைர்ந்தவர்கள் திரும் பிைதால் அதிகரித்திருந்த பமாத்தத் கததவதை
நிதறவு பசை் வதில் இதடபவளி இருப் பதாக களத்திலிருந்து திரட்டப் பட்ட
தரவுகள் காட்டுகின்றன. தான்பூர் வட்டத்தின் ராஜைவான்
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ஒளிப் பட உதவி : உத் தன்

சக்குபபன் , நிவாரணக் கூட்டாளி (இடது)
வலிபபன் , உழத்தி (வலது) - ராஜ் ைவன் கிராமம் ,
தன் பூர் வட்டம் , தககாத் மாவட்டம் , குஜராத்

கிராமத்ததச்கசர்ந்த வலிபபன் பலாஷ் தனது
ககாதுதமதையும் மக்காச்கசாளத்ததயும்
விற் பது எப் படி என்று கவதலபகாண்டிருந்தார்.
தனித்த பபண்கள் கபாக்குவரத்துக்கும் நிைாை
விதல பபறுவதற் கும் பல சிக்கல் கதளச்
சந்தித்தனர். 24% உழவர்கள் தாம் தங் கள்
குளிர்காலப் பயிர்கதள விற் கமுடிந்தது. 40%
உழவர்கள் 2020 ஜூதல மாதத்துக்கான
பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதிதைப் பபறவில் தல.
பபண்கள் ததலவர்களுடனான உதரைாடல் கள்
வாயிலாக மக்களால் மக்களுக்காகச் சமூக
ஒருங் கிதணவு நிறுவன மாதிரிதை நிவாரண
முன்பனடுப் புகளில் பசைல் படுத்துவதற் கு இந்த
இடதரப் பைன்படுத்துவது என்று
முடிவுபசை் ைப் பட்டது. சமூகத் ததலவர்ககளாடு
கலந்தாகலாசித்தல் ,
பாதிப் புக்காளாகக்கூடிைவர்களுக்கு அதிகாரம்
வழங் கல் , பல் கவறு குழுக்களிதடகை நட்பிதன
ஏற் படுத்தல் ஆகிைவற் தற ஒருங் கிதணவின்
மூலம் பசை் வகத இதன் கநாக்கம் . நிவாரண
உதவிகள் மூலம் கரசன் பபாருள் களும்
அத்திைாவசிைப் பபாருள் களும் பாவ் நகர்,
தககாட், பஞ் ச்மகல் , மகிசாகர்
மாவட்டங் களிலுள் ள 139 கிராமங் களுக்கும்
ஒருங் கிதணவினால் கிதடக்கச்பசை் வகத
இம் மாதிரியின் அடிப் பதட. கததவைான உணவு
தானிைங் கள் அத்ததனயும்
உழத்திகளிடமிருந்தும் ,
கவளாண்பதாழில் முதனகவாரிடமிருந்தும்
கநரடிைாக வாங் குபதன்று முடிவுபசை் ைப் பட்டது;
இல் தலகைல் அவர்களுக்கிருந்த பண இக்கட்டில்
அவர்கள் கிதடத்த விதலக்கு விற் றிருப் பார்கள் .
120 கிராமங் களில் பபாது விநிகைாகம்
மூலமாகவும் அன்ன பிரம் ம கைாஜனா
மூலமாகவும் வழங் கப் பட்ட உணவுப்
பபாட்டலங் கதளப் பபறுவதிலிருந்த
இதடபவளிகதளக் காட்டும் தரவாை் விதனத்
பதாடர்புதடை வட்ட, மாவட்ட அதிகாரிகளுக்கு
வழங் கினர். கிராமப் பபரிைவர்ககளாடு

உதரைாடல் கமற் பகாள் ளப் பட்டது. கிராமப் பபரிகைார், ஊராட்சித் ததலவர்கள் ,
கபரதவ உறுப் பினர்கள் ஆகிகைார் துதணகைாடு பாதிப் பதடைக்கூடிை
குடும் பங் கள் அதடைாளப் படுத்தப் பட்டன. தங் கள் கிராமங் களில் தங் களது
தானிைங் கதள விற் கச் சிரமப் பட்டுவந்த உழவர்கள் ததலவிகள் மூலமும் கிராம
வளர்ச்சிக் குழுக்கள் மூலமும் அணுகப் பட்டனர். உத்தனினுக்கிருந்த நல் லுறவு,
உழத்திககளாடு ஏற் கனகவ இருந்த இதடயீடுகள் , பபாருத்தமான விதல
ஆகிைதவ இதத எளிதமைாக்கின. விதளபபாருள் கதள வாங் கிைபிறகு
அதற் கான பதாதக பபண்களின் கசமிப் புக் கணக்குகளில் கபாடப் பட்டது;
அவர்கள் பபரும் பாலும் நிலத்தின் உரிதமைாளர்களாக இருக்கமாட்டார்கள் ;
ஆனால் அவர்ககள நிலத்தத விைர்தவதைச் சிந்தி உழுதுபகாண்டிருப் பார்கள் .
கதடகளிலிருந்து வாங் குவததவிட தனிப் பட்ட முதறயில் பபண்களிடமிருந்து
கநரடிைாக வாங் குவது அதிக கநரம் பிடித்தபதனினும் விற் கும்
கததவபகாண்கடாதரயும் வாங் கும் கததவபகாண்கடாதரயும் இதணத்தது.
வலிபபன் தனது விதளபபாருளுக்கு கிகலாவுக்கு ரூ.19 கிதடத்ததால்
நிம் மதிைாக இருந்தார்; சாதாரண கநரங் களில் சந்ததயில் விற் றிருந்தால்
கிகலாவுக்கு ரூ.20-22 கிதடத்திருக்கும் . ஆனால் கபாக்குவரத்துக்கு ஆகியிருக்கும்
5 ரூபாை் மீதமானது. “உள் ளூரிகலகை விற் றதால் இந்தப் பணம் எனக்கு
மிச்சமானது,” என் றார்.
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‘மக்களால் மக்களுக்காக’ சமூக ஒருங் கிதணவு நிறுவன மாதிரி

கசமிக்கப் பட்ட தானிைங் கதள சமூகக்குழுத் ததலவர்களும் உத்தன்
அணியினரும் தனித்தனிப் பபாட்டலங் களாக்கினர். இதளஞர்களின்
துதணகைாடும் ஊராட்சிகள் மூலமாகவும் அதவ பகிர்ந்தளிக்கப் பட்டன.
ரூ.54,27,000 மதிப் புள் ள உணவுப் பபாருள் கதள இந்த ஒருங் கிதணவின்மூலம்
வழங் கமுடிந்தது. 78 உழத்திகள் 44136 கிகலா தானிைங் கதள இந்த
முன்பனடுப் புக்கு விற் று, ரூ.9,12,980 வருமானம் ஈட்டினர். இந்தத் பதாதக
மீண்டும் பபண்களின் கசமிப் புக்கணக்குகள் வாயிலாக உள் ளூர்
பபாருளாதாரத்துக்குள் சுழற் சிக்கு வந்தது. ஒப் புகநாக்க, பபண்கள் தங் கள்
வீட்டு வாசற் படியிகலகை விற் றது மூலம் எந்த உழல் தலுமின்றி நிைாை விதல
பபற் று 16% அதிக பலன் பபற் றனர். உழத்திகள் பலரும் , “எங் களது பயிர்கள்
எங் கள் கிராமத்திலுள் ள பலருக்கக உதவிைாக உள் ளது எங் களுக்கு நிதறவாக
உள் ளது. எனகவ இது கூடுதல் மதிப் புள் ள வருமானம் ,” என்றனர். இன்பனாரு
நிதறவான குறிப் பு, கமலும் சில உழத்திகள் இந்த முன்பனடுப் புக்கும் கூடத்
தங் களது விதளச்சதல விற் க மறுத்தனர் - தங் களது நுகர்வுக்கக அதவ
கபாதுமானதாக இருக்கும் என்பதால் .
பபண்கள் கபரதவத் ததலவர்கள் எப் கபாதுகம இக்ககள் விதை
எழுப் பியுள் ளனர்: “நாங் கள் ஏன் பவளிைாட்களுக்கு விற் று, பபாது விநிகைாகம்
மூலம் அதுகவ எங் களுக்கு பவளியிலிருந்து திரும் பிவர கவண்டும் ? உள் ளூர்ப்
பபாருளாதாரத்தத வலுப் படுத்துவததப் பற் றி ஏன் அரசாங் கம்
சிந்திக்கக்கூடாது?” பல பபண்ணிைர்களும் சில பபாருளாதார அறிஞர்களும்
இகத கருத்தத எதிபராலித்துள் ளனர். இந்த மாதிரிதை பபரிை அளவில்
பசைல் படுத்துவதன்மூலம் , அரசாங் கம் எல் லாத் தானிைங் கதளயும் வாங் கி
உள் ளூரிகலகை கசமித்துப் பகிர்ந்தளிக்கும் என்றால் , உணவுப்
பாதுப் பின்தமதைக் குதறத்து, உணவுப் பபாருள் கள் சரிைான கநரத்துக்குக்
கிதடக்க வழிவகுத்து, அவசரத்தில் இழப் புக்கு விற் பததத் தவிர்த்து,
கபாக்குவரத்ததயும் குதறத்து ஆற் றதலச் கசமிக்கலாம் . சமூகத்தின்
உணவுத்தட்டுகளில் உள் ளூர்ச் சுதவயும் உறுதிபசை் ைப் படும் .

ஒளிப் பட உதவி : உத் தன்

சமர்த்தன் மகிளா சங் காத்தன் அலுவலகத்தில் உழத்திகளின்
விதளபபாருள் கதளப் பபாட்டலங் களில் கட்டும் கீதாபபன்
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குஜராத்திலுள் ள தககாத்தில் காடுபடுபபாருள் கதளச் கசகரிக்கும் பபண்களின் ஒருங் கிதணவுப் பபாருளாதாரம்

குஜரா ்திலுள் ள சகா ்தில்
காடுபடுதபாருள் கமளச் சசகரிக் குை்
தபண்களின் ஒருங் கிமணவுப் தபாருளா ாரை்
எழுதிைவர்கள் : சசஜல்

ண்ட், நீ ட்டா ஹர்திகர்
ஒளிப் பட உதவி: ஆனந் தி

ரஸ்கம் மண்டிலியின் மகுவா மலர் கசகரிப் பு தமைம் , ஜம் ரன் கிராமம்

ரத்தன்மகல் ஆதிவாசி மகிளா சஜீவ் ககத் உட்பக்கக்காகன கவச்சன் மண்டிலி (
RASKUM - ரஸ்கம் ) கவளாண்தமயும் காடுபடுபபாருள் உற் பத்தியும் பசை் யும்
பழங் குடிப் பபண்களின் கூட்டதமப் பு. இது 2008ம் ஆண்டு ஆனந்தி, திகவகத்
மகிளா சங் காத்தன் ஆகிை அதமப் புகளின் ஆதரவுடன் நிறுவப் பட்டது. இதில்
குஜராத்திலுள் ள தககாத் மாவட்டத்தின் திகவகத் பரிைா வட்டத்ததச் கசர்ந்த 572
உறுப் பினர்கள் உள் ளனர். கமற் கு இந்திைாவில் குஜராத்தின் அதரப் பாதலநிலப்
பகுதிகளின் கீழ் க்ககாடியில் உள் ள மாவட்டம் தககாத். இதன் மக்கள் பதாதகயில்
75% பட்டிைலினப் பழங் குடியினர் உள் ளனர். இந்திைாவின் மிக ஏழ் தமைான 200
மாவட்டங் களில் இது ஒன்று. இங் கிருந்து புலம் பபைர்தல் வாழ் வாதாரத்துக்கான
வழிைாக உள் ளது.
ஆனந்தி - ANANDI (Area Networking and Development Initiatives) என்ற பபண்ணிை
நிறுவனம் கிராமப் பபண்களின் ததலதமயில் சமூக மாற் றத்ததக் பகாண்டுவர
விழிப் புணர்தவக் கூட்டுதல் , ஒருமித்த முடிவுகதள அதடதல் , கூட்டாகப்
பிரச்சதனகதளத் தீர்த்தல் என்பவற் தற உத்திகளாக வலியுறுத்துகிறது.
ரத்தன்மகல் மண்டிலி எனவும் அதழக்கப் படும் ரஸ்கம் , ஆனந்தியுடன்
பணிபசை் யும் ஏழு கூட்டதமப் புகளில் ஒன் று. இைற் தக கவளாண்
பபாருள் கதளயும் காடுபடுபபாருள் கதளயும் பசப் பனிடுதல் , காை் கறி
பயிரிடுதல் , இைற் தக உணவு உற் பத்தி ஆகிை பணிகளில் ஈடுபட்டுள் ளது.

இமடயீட்டுக் கான ச மவ
2020ம் ஆண்டு பபாதுமுடக்கத்தின் இருந்த மார்ச் முதல் கம மாதங் கள்
காடுபடுபபாருள் கசகரிப் கபாரின் வாழ் வாதாரத்துக்கான உச்சப் பருவம் .
இப் பருவத்தில் தான் திம் ரு இதலகளும் மகுவா (இலுப் தப) மலர்களும்
கசகரிக்கப் பட்டு விற் கப் படுகின்றன. குஜராத் மாநில காடு வளர்ச்சி
நிறுவனத்தாலும் தனிைார் வணிகர்களாலும் இப் பகுதியில் ஏற் படுத்தப் பட்ட
கசகரிப் பு தமைங் கள் கபாக்குவரத்துக் கட்டுப் பாடுகளால் பபருமளவு
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ஒளிப் பட உதவி: ஆனந் தி

குதறக்கப் பட்டன. காடுதற சமூகங் களுக்கு
இதுவதர கண்டிராத பநருக்கடி ஏற் பட்டது.
ஏபனனில் இக்காடுபடு பபாருள் களிலிருந்கத
அவர்களுக்குப் பபருமளவு வருமானம்
வந்துபகாண்டிருந்தது.
இந்திை அரசாங் கத்தின் TRIFED துதற
இலுப் தபப் பூக்களின் விதலதை கிகலாவுக்கு
ரூ.17லிருந்து ரூ.30க்கு உைர்த்தி, பழங் குடியினர்
நிைாைமான விதல பபறுவதத உறுதிபசை் தது.
ஆனால் கசகரிப் புக்கு எந்தவிதமிதமான
கட்டுப் பாடும் இைங் குமுதறயும் இல் லாத
நிதலயில் , உள் ளூரில் கிதடத்த விதல
கிகலாவுக்கு ரூ.17 முதல் ரூ.20வதரகை
இப் பருவம் முழுதும் இருந்தது.
பழங் குடி உழத்திகளின் உழவர்உற் பத்திைாளர் நிறுவனம் மண்புழு உரத்
உற் பத்தியிலும் விற் பதனயிலும் , இைற் தக
விததகள் விநிகைாகத்திலும் உள் ளூரில்
சதமைல் பதாழிலிலும் பபாதுவாக
ஈடுபட்டிருந்த நிதலயில் , 2020 கம மாதம் 9ம்
நாள் , ஆனந்தியின் பசைற் குழுகவாடு
பதாதலப் கபசியில் காடுபடுபபாருள்
கசகரிப் கபாரின் சிக்கல் கதளப் பற் றிப்
கபசினர். ஆனந்தி நிர்வாக ஆதரவு வழங் க
உறுதிைளித்தது. இது மண்டலிதை அவர்களது
சமூகக்குழுதவயும் காடுபடுபபாருள்
கசகரிப் கபாதரயும் ஆதரிப் பதற் கு
முடிபவடுக்க உதவிைது. ஆனால் , இதன்
விதளவாக உறுப் பினர் இலுப் தபப் பூக்களுக்கு
அதிக சந்தத விதலதை இரண்டு
நாட்களுக்குள் ளாகக் கண்டதடை
கவண்டியிருந்தது.

கதவ் லிகுவா கிராமத்ததச் கசர்ந்த நந் தாபபன்
தனது பபைரில் பவற் றிகரமாகக் ககாரியுள் ள
வனவுரிதம நிலத்தில் விதளந் த மரபுவதகப்
பயிர்களுடன்

ரத்தன்மகல் மண்டலியின் பசைற் குழு
உறுப் பினர்கள் இலுப் தபப் பூக்கதள
வாங் குவதற் கு மூன்று தமைங் கதள
அவர்களது பபரும் பாலான உறுப் பினர்கள்
இருந்த கிராமங் களில் அதமத்தனர். அகத
சமைம் உள் ளூர்ச் காடுபடுபபாருள் களுக்கான
உள் ளூர்ச் சந்ததகதளயும் கதடினர். சற் று
முைன்றபின், காைதவத்த இலுப் தப
பூக்களுக்கு கிகலாவுக்கு ரூ.40 வழங் க முன்வந்த
ஒரு வணிகதரக் கண்டனர். பசைற் குழு

உறுப் பினர்கள் இந்த முழூச் பசைதலயும் தன்னார்வத்கதாடு பசை் தனர்.
மண்டலி இததன இலாப கநாக்கின்றி நடத்துவபதன்றும் அப் கபாதுதான்
காடுபடுபபாருள் கசகரிப் கபாருக்கு இந்த இக்கட்டான காலங் களில் சிறந்த
வருமானம் ஈட்டமுடியும் என்றும் முடிவுபசை் தனர். பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது
காடுபடுபபாருள் கசகரிப் பவர்கள் காடுகளுக்குள் பசல் வதற் கு
வனக்காவலர்ககளாடு ஒரு புரிதலுக்கு வந்து, அனுமதி பபற் றனர். அது ஒன்கற
அவர்களது வாழ் வாதாரத்துக்கான வழி.
‘பட் முன்ஷி’ எனப் படுகிற உரிமம் பபற் ற உள் ளூர்க் பகாள் முதலாளர்கள்
குஜராத் வனத்துதறைால் இதுவதர அணுகப் பட்டதுமில் தல, உள் ளூரில்
பபாருள் கதளக் பகாள் முதல் பசை் வதற் கு அவர்களுக்குப் பணமும்
வழங் கப் பட்டதில் தல. முதல் சில நாள் களிகலகை காடுபடுபபாருள்
பகாள் முதலாளர் சிலர் பணமும் , சிலர் மக்காச்கசாளம் , சர்க்கதர
கபான்றவற் றின் பண்டமாற் றும் விரும் பினார்கள் என்பதத மண்டலி
அறிந்துபகாண்டது. ஏபனனில் உள் ளூரில் அப் பபாருகள் கள் கிதடப் பது
அரிதாகவும் விதல அதிகமாகவும் இருந்தது. எனகவ மண்டலி
மக்காச்கசாளத்ததயும் சர்க்கதரதையும் அதிக அளவில் அருகிலுள் ள
வட்டத்ததலதமயிடத்திலிருந்து வாங் க முடிவுபசை் தனர். சர்க்கதர கிகலா
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ரூ.40க்கும் , மக்காச்கசாளம் கிகலா ரூ.22க்கும் சந்ததயிலிருந்து வாங் கி,
மக்களுக்கு அவர்களது கததவக்ககற் றவாறு பணமாககவா பண்டமாககவா
தந்தனர்.
ரஸ்கமின் பசைற் குழு அங் கிருந்த அழுத்தத்தத உணர்ந்தனர். ஆனால் தங் களது
வருமானத்ததக் பகாண்டு இலுப் தபப் பூ வாங் கத் தைங் கினர். உள் ளூர்
வணிகர்களின் ததலயீட்தட அஞ் சினர். கூட்டங் கள் மூலமும் உதரைாடல் கள்
மூலமும் , பகாள் முதல் நிதலைங் கதள ஏற் படுத்தி, தராசுகள் வாங் க
முடிவுபசை் து, பபண்கள் குழுதவ ஏற் படுத்தி, வங் கியிலிருந்து பணம்
எடுக்கத்பதாடங் கினர். வங் கியில் மிகுந்த கூட்டமாக இருந்ததால் , பணம்
எடுப் பததுதான் கடினமான காரிைமாக இருந்தது; எப் படிகைா சமாளித்து
எடுத்தனர்.

விமளவுகளுை் படிப் பிமனகளுை்
உழவர் உற் பத்திைாளர் நிறுவனத்தின் பசைலாளர் 26 வைதான இளம் பழங் குடிப்
பபண். அவர் இச்பசைல் பாட்டின் மூலம் நிதறைக் கற் றுக்பகாண்டார். வட்ட
அலுவலர்களிடமிருந்து பைண அனுமதிச்சீட்டு பபற் றார். 30 கி.மீ.
பதாதலவிலிருந்த வங் கியிடம் கபசி அங் கிருந்து தினமும் பணம் எடுக்க ஏற் பாடு
பசை் தார். சர்க்கதரதையும் மக்காச்கசாளத்ததயும் பகாள் முதல்
நிதலைங் களுக்கு எடுத்துச்பசல் ல வண்டிகள் ஏற் பாடு பசை் தார்.
விதளபபாருதள அதிகநாள் கசமிக்கும் அனுபவம் அவர்களுக்கு இல் லாததால்
அந்த ஆபத்ததத் தவிர்த்து வணிகர்ககளாடு கபரம் கபசி சிறந்த விதலகதளப்
பபற் றார்.
அடுத்த நான்கு வாரங் களில் மண்டலி 16.66 டன் இலுப் தப மலர்கதள ரூ. 6,86,000/க்குப் பபற் று தககாதில் உள் ள 14 கிராமங் கதளச் கசர்ந்த 225 காடுபடுபபாருள்
கசகரிப் பாளர்களுக்கு ஆதரவளித்தனர். ஒவ் பவாரு கசகர்ப்பரும் /உழத்தியும்
அம் மாதத்தில் தலா ரூ.3048 பபற் றனர். ககாவிட் காலத்தில் , இலுப் தப
கசகரிப் கபாரிடம் பணப் புழக்கம் இல் தல என்பதத மண்டலி உணர்ந்தது.
நிைாைவிதலக் கதடகளிலிருந்து கடும் கபாராட்டத்துக்குப் பிறகு
உணவுத்தானிைங் கதள வாங் கினாலும் , பிரதமர் திட்டத்தின்படி அங் கு
கிதடக்காத பருப் பு, காை் கறி, எண்பணை் , மசாலாக்கள் ஆகிைதவ
அவர்களுக்குத் கததவைாக இருந்தன. இதனால் கநர்ந்த கூடுதல் பசலவுகதள
மண்டலி ஏற் றுக்பகாள் ள முடிவுபசை் தது.
மண்டலிக்கு இம் முைற் சி மிகுந்த தன்னம் பிக்தகதை வழங் கியிருக்கிறது.
அடுத்த ஆண்டு அறுவதடப் பருவத்தின் ஆரம் பத்திகலகை பபரிை அளவில்
இதடயீடு பசை் து காடுபடுபபாருள் கசகரிப் கபாருக்கு வனத்துதற நிறுவனம்
தரும் குதறந்தபட்ச ஆதார விதலக்கும் கமலான நிைாை விதலதைப்
பபற் றுத்தருவதற் கான திட்டமிடுகின்றனர்.
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உள் ளூர் உற் பத்தி, சந்ததப் படுத்துதலும் அதன் வலிதமயும் : ஸ்ரீலட்சுமி பபண்கள்
கூட்டதமப் பு ககரளாவில் வழிகாட்டுகிறது

உள் ளூர் உற் ப ்தி, சந் ம ப் படு ்து லுை் அ ன்
வலிமையுை் : ஸ்ரீலட்சுமி தபண்கள் கூட்டமைப் பு
சகரளாவில் வழிகாட்டுகிறது
எழுதிைவர்கள் : உஷா எஸ், அருண் ஆர்.எஸ்.
ஒளிப் பட உதவி தணல்

சமூகக்குழு வீட்டுத் கதாட்டங் களுக்கு மக்குரம் தைாரிக்கப்படுகிறது

தணல் என்பது 1986ல் இைற் தக ஆர்வலர்கள் சிலரால் பதாடங் கப் பட்ட தன்னார்வ
ஆை் வு மற் றும் பசைல் பாட்டுக் குழு. அப் கபாது முதகல, உயிர்ப்பன்மைம் ,
சுற் றுச்சூழல் சார் கல் வியில் ஆராை் ச்சி பசை் தும் , பல மட்டங் களில் விழிப் புணர்வு
ஏற் படுத்திப் பயிற் சிைளித்தும் வருகின்றனர். கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் ,
அவர்களது கவனம் இைற் தக கவளாண்தம, கவளாண் சூழலிைல் , உணவு
இதறைாண்தம, பூச்சிைக் கழிவு, கவதிப் பபாருள் பாதுகாப் பு, பருவச்சூழல் மாற் றம்
ஆகிைவற் றின் மீது குவிந்துள் ளது. தணல் அடிமட்டத்தில் உழவர்கள் , சமூக
நிறுவனங் கள் , அரசுசாரா நிறுவனங் கள் , ஊராட்சிகள் , மாணவர்கள்
கபான்கறாருடன் இந்த விசைங் கள் குறித்து அறிவுறுத்தல் , பயிற் சிைளித்தல் ,
அதிகாரப் படுத்தல் என்றும் , பகாள் தக சார்ந்து மாநில அரசுடனும்
பணிைாற் றிக்பகாண்டுள் ளது. இைற் தக கவளாண்பபாருள் கதள 2003ம் ஆண்டு
முதகல உழவர்கதளயும் நுகர்கவாதர பபாதுத்தளத்தில் ஒருங் கிதணத்துச்
சந்ததப் படுத்திக்பகாண்டிருக்கும் நிறுவனம் தணல் . ஆஷா கிசான் சுவராஜ் ,
பூச்சிைக் கழிவு கபான்ற குழுக்களுடன் கதசிை அளவிலும் , இமைப் பகுதி
மாநிலங் களிலும் , உலகளவிலும் கவதிப் பபாருள் பாதுகாப் புக் பகாள் தககள்
சார்ந்து தணல் பணிைாற் றுகிறது. கடந்து இரண்டு தசப் தங் களாக, ஐநா சதப
மாநாடுகளில் கநாக்கராகவும் கலந்துபகாண்டிருக்கின்றனர்.
பவள் ளர் என்பது ககரளாவின் பிரபல சுற் றுலாத்தலமான ககாவளம் அருகக உள் ள
சிறிை கடகலாறக் கிராமம் . இது மதலகள் சூழ் ந்த ஒரு சிறிை, அழகான இடம் .
அடர்த்திைான மக்கள் பதாதகைம் சிறிை நிலப் பரப் புகதளயும் பகாண்ட இடம் . பல
தசாப் தங் களாககவ இங் கு கவளாண்தம முக்கிைமான வாழ் வாதாரப் பணிைாக
இல் தல. ஆனால் துடிப் பான அதிகாரப் பரவலாக்கம் , பபண்கள் சுைவுதவிக்
குழுக்களின் உருவாக்கம் , உணவுப் பாதுக்காப் பு சார்ந்த விழிப் புணர்வு, காந்தி
ஸ்மாரக் நிதி, தணல் , பவங் கனூர் கிராம ஊராட்சி கபான்ற அதமப் புகள் இைற் தக
கவளாண்தம குறித்து அளித்த பயிற் சிகள் ஆகிைதவ இங் குள் ள மக்களிடம் பபரிை
மனமாற் றத்தத ஏற் படுத்தியுள் ளன. காை் கறிகள் , பப் பாளி, வாதழ,
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ஒளிப் பட உதவி தணல்

கூட்டதமப்பிலிருந்து விததகதளப்
பபறுகிறார் ஓர் உழத்தி

கசதனக்கிழங் கு கபான்றவற் தற
பபருவாரிைான சிறு நிலவுதடதமைாளர்கள்
பயிரிடத் பதாடங் கினர். தணலிடம்
பயிற் சிபபற் ற 70 உழவர்கள் கடந்த
இரண்டாண்டுகளில் மிகவும் ஆர்வமாகி,
தங் களுதடை நுகர்வுக்கும் பின்னர்
சந்ததக்கும் இைற் தகமுதறயில்
காை் கறிகதள விதளவிக்கத் பதாடங் கினர்.
அவர்களில் பலர் பபண்கள் . முதலில் அவர்கள்
குடும் ப உதழப் தபக்பகாண்டு கவளாண்தம
பசை் தனர். பின்னர் குழுக்கதள
அதமத்துக்பகாண்டனர்.
ஸ்ரீலட்சுமி கூட்டதமப் பு 2018ம் ஆண்டு 15
உழத்திகதள உறுப் பினர்களாகக் பகாண்டு
பதாடங் கப் பட்டது (பபரும் பாலும் 35-70
வைதினர்). அவர்கள் அங் ககக் காை் கறிகதள
உற் பத்தி பசை் தும் விற் பதன பசை் தும்
வருகின்றனர். 3.5 ஏக்கர் இடத்தில்
பயிரிடுகின்றனர். விததகளிலும் அங் கக
உள் ளடு
ீ களிலும் அவர்கள்
தற் சார்பதடந்துவிட்டனர்.
பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது அவர்கள் பல
பிரச்சதனகதளச் சந்தித்தனர்.
சந்ததப் படுத்துதல் பபரிை சவாலானது.
பவளியில் பணிக்குச்பசல் ல முடிைாததால்
குடும் பங் கள் வருமான இழப் தபச்
சந்தித்தனர். இங் குள் ள பபரும் பாலான
மக்கள் தினக்கூலி ஊழிைர்கள் . ககாவளம்
சுற் றுலாத்தலத்ததச் சுற் றியுள் ள
உணவுவிடுதிகளிலும் , கதடகளிலும் , பிற
நிறுவனங் களிலும் பணிைாற் றுபவர்கள் .
பபருந்பதாற் றால் இந்நிறுவனங் கள்
பபரும் பாலானதவ மூடப் பட்டன. உணவும்
பிற அத்திைாவசிைப் பபாருள் களும் பகாடுத்த
அரசாங் கம் உடனடி நிவாரணம் வழங் கிைது.
ஆனால் குடும் பங் கள் பபாருளாதார ரீதிைாக
உதடந்து கபாயின. பபருந்பதாற் றின்கபாது
லட்சக்கணக்கான புலம் பபைர்
பதாழிலாளர்களுக்கு உணவும் தங் குமிடமும்
தந்து அரசாங் கம் விதரவாக உதவிைது.

உள் ளூர் குழுக்கள் , வர்த்தக நிறுவனங் கள் , குடும் பங் கள் , குடும் பஸ்ரீ குழுக்கள்
ஆகிைவற் றின் ஆதரகவாடு ஊராட்சிகள் சமூகச் சதமைலதறகதள
அதமத்தனர். இது தங் களது விதளபபாருள் கதள விற் பதற் குத் தடுமாறிக்
பகாண்டிருந்த உழவர்கள் தங் கள் விதளபபாருதளப் பகிர்ந்துபகாள் ள
உதவிைது. இந்த சமூகச் சதமைலதறகள் தனிைாக வசித்துவந்த முதிைவர்கள் ,
கநாயுற் றவர்கள் , உணவுவிடுதிகதள நம் பியிருந்தவர்கள் ஆகிகைாருக்கும்
கபருதவிைாக இருந்தன.
பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது கபாக்குவரத்து வசதிகள் இைங் காததால் , விதரவில்
அழுகிவிடக் கூடிை காை் கறிகதள சந்ததக்கு எடுத்துச்பசன்று
விற் கமுடிைாமல் உழத்திகள் சிரமப் பட்டனர். ஸ்ரீலட்சுமி குழுவின் உறுப் பினர்
சிலர் தங் களது அண்தட வீட்டாருக்குக் காை் கறித் கததவயிருந்ததத அறிந்து,
அவர்கதளத் பதாதலப் கபசி மூலமும் , தங் களது வார்டு உறுப் பினர்கள்
மூலமும் பதாடர்புபகாண்டு அதடைாளம் கண்டனர். முதலில் 25 வீடுகளுக்குக்
காை் கறிகள் வழங் கத்பதாடங் கினர். இச்பசைல் முதற மூலம் , இப் பபண்கள்
குழு 25 குடும் பங் கதளச் சார்ந்த 90 கபருக்கு, குழந்ததகள் உட்பட, பல் கவறு
வதகக் காை் கறிகதளத் தங் களது விவசாை நிலங் களிலிருந்கத
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வழங் கமுடிந்தது. இது அவர்களுக்குத் தங் கள் வாழ் வின் நிதறவான
தருணங் களாகின. நல் ல பவயிலும் மதழயும் கிதடத்ததால் உற் பத்தியும்
அதிகமானது. கமலும் தங் களது விவசாை நிலங் கதளப் பார்த்துக்பகாள் ள
மக்களுக்கு கநரம் கிதடத்தது. திருவனந்தபுரத்தில் தணல் பதாடங் கிை
ஆர்கானிக் பஜார் என்ற இைற் தக உணவங் காடி (www.organic-bazaar.in) எல் லா
இைற் தக உழவர்கதளயும் பதாதலப் கபசியில் அதழத்து அவர்களது
சிக்கல் கதளக் ககட்டறிந்தது. அவர்களது பண்தணகளிலிருந்து காை் கறிகதளக்
பகாள் முதல் பசை் துபகாள் ள முன்வந்தனர். இது பபண்கள் கூட்டதமப் புக்குப்
கபருதவிைாக அதமந்தது. இது உள் ளூர் சிறு உற் பத்திைாளர்கள் பலருக்கு
உந்துதலாக அதமந்து, ஸ்ரீலட்சுமி பபண்கள் கூட்டதமப் பிலிருந்து விததகள்
வாங் கி காை் கறி சாகுபடி பசை் ைத் பதாடங் கினர். இப் பபண்கள் வல் லுனர்
குழுவாகி பிற புதிை உறுப் பினர்களுக்கும் காை் கறி சாகுபடியில்
உதவத்பதாடங் கினர்.
பபருந்பதாற் று மாநிலத்தில் உணவு உற் பத்தியின் அளவு குறித்த
விவாதங் கதளயும் ஏற் படுத்திைது. அரசாங் கம் காை் களிகள் , கிழங் குகள் ,
பழங் கள் ஆகிைவற் றின் உற் பத்திதைக் ககரள மாநிலத்தில் அதிகரிக்க
முடிவுபசை் தது. ஸ்ரீலட்சு கூட்டதமப் பின் உறுப் பினர் குடும் பஸ்ரீ
திட்டத்திலிருந்தும் உதவி பபற் றனர். அவர்கள் கற் ற இரண்டு பாடங் கள் :
உள் ளூரிகலகை உள் ளூர் மக்கதளத் திரட்டி உணவு உற் பத்தி பசை் ைகவண்டும் ;
விதளபபாருள் கதள விற் கத் திட்டமிடவும் சந்ததப் படுத்தவும் உள் ளூர்
அதமப் புகதள உருவாக்கவும் கததவ உள் ளது.
ஒளிப் பட உதவி தணல்

சந்திரிகா அம் மா, தனது வீட்டுத்கதாட்டத்தில்
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தபருந் த ாற் றின்சபாது தகார்சசி
்
ைகாகிராைசமபயின் முன்தனடுப் பு
குைாரிபாை் ஜை் க ன், தகார்சசி
்
வட்டை் ,
கட்சிசராலி ைாவட்டை்

ஒளிப் படம் - ஒமித் தா பவங் கர்

கார்காலத்தில் வீட்டுத்கதாட்டங் கள் , இைற் தக கவளாண்தம, ஊடுபயிர்கள் , அரசாங் க விதலகள் ,
உள் ளூர் விததகள் , பயிர்பசை் தல் கபான் ற கவளாண்ததலப் புகளில் விளக்கப் படங் கள்
தவக்கப் பட்டு, பபண் ததலவர்களுக்கு ஆகலாசதனகள் வழங் கப் படுகின் றன

‘ஆை் ஹி அை் சிைா ஆசராக் ைசா ்தி’ குறி ்து
ஆம் ஹி அம் சிைா ஆகராக்ைசாத்தி (ஆஅஆ) 1984ம் ஆண்டு பதாடங் கப் பட்ட
பதாண்டு நிறுவனம் . 1970களில் பஜைப் பிரக்காஷ் நாராைணால்
பதாடங் கப் பட்ட சம் பூரண புரட்சி இைக்கத்தில் அதன் கவர்கள் உள் ளன.
இததனத் பதாடங் கிைவர்கள் பஜ.பி.யின் கருத்திைலால் கவரப் பட்டவர்கள் .
சமூகத்தின் தற் சார்புக்கும் அதிகாரமாக்கலுக்குமான கட்டதமப் தப
வளர்ப்பதில் உள் ள பங் குக்காக இந்நிறுவனம் பபைர்பபற் றது. எந் த விதமான
சர்வகதச இசங் களுக்கும் கட்டுப் படாமல் சமூகக்குழுக்களுக்கு சமூக மாற் றம்
கநாக்கி நகர உதவுகின் றனர். இதன் நிறுவனர்கள் ஒரு சுை உதவி
இைக்கத்ததத் கதாற் றுவித்ததன் மூலம் , அவரரவர் தீர்வுகதள அவரரவகர
கண்டதடவதற் கான உதவிதை வழங் குகின்றனர். தங் களது தீர்வுகதளத்
திணிப் பதில் தல. கிராந்திகைாதி மகிளா சங் காதனா, ஜன்கல் ைான்
அபங் க்ஜான் சங் காதனா, மகாகிராமசபா (கட்சிகராலி மாவட்டத்தின்
பகார்ச்சி வட்டத்திலுள் ள வட்ட அளவிலான அதமப் பு) ஆகிை சுைவுதவிக்
குழுகதளச் சமூகக்குழுசார் நிறுவனங் கதளப் கபால ஆஅஆ அதமத்துள் ளது.
மகாகிராமசபா பதிவுபசை் ைப் படாத தன்னாட்சி நிறுவனம் . இது
சட்டரீதிைான கிராம சதபகளின் முதறசாரா கூட்டதமப் பு. பகார்ச்சி
வட்டத்தில் 80 கிராமசதபகள் இதில் உறுப் பினர்களாக உள் ளன.
ஆளுதகயின் எல் லாத் தளங் களிலும் கிராமசதபகதள ஜனநாைகப் படுத்தும்
எண்ணத்துடன் இது எழுப் பப் பட்டுள் ளது. பகார்ச்சி மகாசதப பல மக்கள்
பிரச்சதனகதளக் தகயில் எடுத்துள் ளது - வன உரிதமச் சட்டத்ததச்
பசைல் படுத்துவது; அரசாங் கத் திட்டங் களுக்காக நிலம்
தகைகப் படுத்துவதற் கு எதிரான கபாராட்டம் (மாநிலங் களுக்கிதடயிலான
மின்கம் பி இதணப் பு, இரும் பு அகழ் வதற் காக மக்கள் பவளிகைற் றப் படுவது);
படண்டு இதலகளின் ஏலம் கபான்றதவ. கட்சிகராலியின் எட்டப் பள் ளி
வட்டத்தில் பவள் ளத்தால் பாதிக்கப் பட்ட மக்களுக்கு உதவினர். ஆஅஆவின்
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ஒளிப் படம் - ஒமித் தா பவங் கர்

முக்கிைப் பணி இத்ததகை அதமப் புகதள
மாவட்டம் முழுவதும் ஆதரித்து வளர்த்துவது.
பபருந்பதாற் றின் கபாது உணவும் பிற
அத்திைாவசிைப் பபாருள் களும் ஏதழ
மக்களுக்கு வழங் குவதற் கு இந்த கிராமசதபகள்
முன்வந்தன.

கிராைசமபயின் முைற் சிகள்

குமாரிபாை் பபண்கள்
கூட்டதமப்பில் கபசுகிறார்

ககாவிட்-19 உலகம் முழுவதும் பபரும்
பாதிப் புகதள ஏற் படுத்தி மக்கள் வருமானம்
ஈட்டுவததக் கடனமாக்கியுள் ளது. இதடப் பட்ட
காலத்தில் , மக்களுக்கு கவதல உறுதியில் தல,
காடுபடுபபாருள் கதளச் கசகரிக்கும்
வாை் ப் பில் தல, அவற் தற பவளிப் பதடைாக
விற் கவும் வழியில் தல. இத்ததகை சூழலில்
கட்சிகராலியின் பகார்ச்சி தாலுக்காதவச்
கசர்ந்த சில கிராமசதபகளின் ததலவர்கள்
ஒன்றுகூடி ககாவிட்-19 பபாதுமுடக்கம் மக்களின்
வாழ் க்தகதைக் கடினமாக்கிவிட்டது
என்பறண்ணினர். கிராமசதப நிதிகளின்
மூலமாக அத்திைாவசிைப் பபாருள் கதள வழங் க
முடிவுபசை் தனர். வீட்டுக்கு வீடு பசன்று
மக்களுக்கு என்ன கவண்டும் என்று ககட்டுப்
பபாருள் களின் பட்டிைபலான்றத் தைாரித்தனர்.
கிராமசதபயில் ஒரு அதிகாரப் பூர்வத் தீர்மானம்
நிதறகவற் றுவதத உறுதிபசை் து, கிராமத்தில்
சிறு நிகழ் சசி
் தை ஏற் பாடு பசை் தனர். தனித்த
பபண்கள் , உடல் திறன் குதறபாடுள் ளவர்கள்
கபான்ற பாதிப் புக்குள் ளாகக்கூடிை
குழுக்களுக்கு முன்னுரிதம வழங் கப் பட்டது.
பகார்ச்சி தாலுக்காவிலுள் ள ககபனகட்டா,
சால் கக, ஜாங் கர் ககாண்டி, குக்படல்
கிராமங் களின் கிராமசதபகள் பங் கீட்டுப்
பபாட்டலங் கதள வழங் கினர். முகக்கவசம்
அணிவது, சானிதடசர் பைன்படுத்துவது, சமூக
இதடபவளி காப் பது கபான்ற பாதுக்காப் பு
முன்பனச்சரிக்தககதளக் கதடப் பிடித்தனர்.

பங் கீட்டுப் பபாட்டலங் களில் அரிசி, பருப் பு, வறமிளகாை் , உப் பு, எண்பணை் ,
உருதளக்கிழங் கு, பவங் காைம் , கசாப் பு, சர்க்கதர, கதயிதல கபான்ற
இன்றிைதமைாப் பபாருள் கள் கசர்க்கப் பட்டிருந்தன. மக்காம் , பல் கவறு
சங் காத்தன்கள் , ஆஅஆ ஆகிை அதமப் புகள் தனித்த பபண்களுக்கு
அத்திைாவசிப் பபாருள் கதளயும் , கவளாண்தமக்கு விததகதளயும் , இைற் தக
உரத்ததயும் , வீட்டுத்கதாட்டத்துக்கான விததகதளயும் வழங் கினர். தனித்த
பபண்களுக்கும் உடல் திறன் குதறபாடுதடைவர்களுக்கும் முன்னுரிதம
வழங் கப் பட்டது.
மின்னிதணப் புக் கம் பங் கள் நிறுவப் படுவதற் கு தரப் பட்ட இழப் பீட்டுத்
பதாதகதைப் பைன்படுத்தி மக்களுக்கு கவதலவாை் ப் பு அளிக்கவும் ,
திறந்தபவளிகளில் மரம் நடவும் குக்டகல கிராமசதப திட்டமிட்டது. 110
குடும் பங் கதளச் கசர்ந்த 110 நபர்கள் ஆளுக்கு 50 குழிகள் வீதம் 5500
குழிகதளத் கதாண்டினர். இக்குடும் பங் களுக்கு ஒரு நாதளக்குத் தலா ரூ.250
ஊதிைம் வழங் கப் பட்டு பணி நிதறவதடந்தது.
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மைைப் படு ் ப் பட்ட முடிவுதவடு ் லின்

மடகள்

இத்ததகை நற் பணிதை மகாகிராமசதபகள் பசை் துபகாண்டிருந்தகபாது,
மாவட்ட ஆட்சிைர் கிராமசதபக் கணக்குகதள முடக்கினார்.
கிராமசதபகளின் நிவாரணப் பணியில் முதறககடுகள் நடந்ததாகக்
கூறப் பட்டது. மாவட்ட ஆட்சிைரின் இந்த நடவடிக்தகைால் மக்கள் துன்பப் பட
கநர்ந்தது.
அச்சமைத்தில் , வழிகாட்டும் அதமப் புகளான ஆஅஆவும் பகார்ச்சித் தாலுக்கா
மகாகிராமசதபயும் கிராமசதபகளின் பதிகவடுகளில் திருத்தங் கள் பசை் து,
கததவப் படும் அறிக்தககதளத் தைாரிக்க அரசாங் கத்து உதவினர். ஆனால்
மாவட்ட ஆட்சிைர் இந்த கணக்குகதள அங் கீகரிக்க மறுத்தார். கிராம
கசவககரா, கிராமச் பசைலாளகராதான் வன உரிதமச் சட்டம் அல் லது PESA
சட்டங் களின்படி வன உரிதமகள் குழு அல் லது வன உரிதம கமற் பார்தவக்
குழுவின் கணக்குகளில் தகபைழுத்திட முடியும் என்பததயும் அவர்
அங் கீகரிக்கவில் தல. கிராமசதபக் கணக்கில் உள் ள பதாதக ககாஷ் சமித்திக்
கணக்குக்கு மாற் றப் படும் என்ற அச்சுறுத்தலால் இச்பசைல் முதற
நிறுத்தப் பட்டது. பகார்ச்சி, குர்க்ககதா தாலுக்காக்களின் 19 கிராமசதபகள்
ஒன்றுகசர்ந்து நீ திமன் றத்தில் தங் களது பசலவிகலகை வழக்கு
பதாடர்ந்தகபாதுதான், அவர்களது கணக்குத் தற் காலிகமாக இைங் க
அனுமதிப் பட்டது. கவதலக்கான கூலியும் , படண்டு இதலகள் , பிற சிறுகாடுபடு
பபாருள் கள் விற் பதனயின் பங் கும் பகிர்ந்தளிக்கப் பட்டது. ஆனால் வழக்கு
நீ திமன்றத்தில் இன்னும் நிலுதவயில் உள் ளது. இழப் பீட்டுத் பதாதகப்
பைன்பாடு இன்னும் அனுமதிக்கப் படவில் தல.
மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சினத்துக்கு ஆளானகபாதும் , இச்பசைல் பாடுகள் மூலம்
மகாகிராமசதப கமலும் வலுவதடந்துள் ளது.
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சகாவிட் தநருக்கடியின் சபாது இைற் மக
சவளாண்மை சநாக்கிை நகர்வு
ஒரு நிமல ஆை் வு
எழுதிைவர்கள் : ராசஜஷ் லக்குை் , சுனி ா தைண்சடாசா
ஒளிப் படம் - கமலாபபன் எஸ் . சமீர்

களப் பணி நாள் - கரும் பயிர் ‘பதாலாரிைா சுண்டல் ’ பஜைாபபன் பி. தகமார் கிராமம் :
நவகாரா, வட்டம் : கமக்ராஜ் , மாவட்டம் : ஆரவல் லி

மனிதவள ஆை் வு தமைம் (HDRC - ம.வ.ஆ.தம) என்ற நிறுவனம் குஜராத்தில் 50
ஆண்டுகளாக தலித் உரிதமகள் , பபண்களுக்கான அதிகாரம் , குழந் தத
உரிதமகள் , நிலவுரிதமகள் , பழங் குடியினரின் வன உரிதமகள் , வளங் குன்றா
வீடுகள் , சுகாதாரம் , கல் வி, அடிநிதல மக்களின் வாழ் வாதாரம் கபான்ற பல
துதறகளில் பணிைாற் றி வந்துள் ளது. உரிதமகள் சார்ந்த அணுகுமுதற
மூலமாக இக்குறுங் குழுக்கள் சமூகத்திலிருந்து விலக்கப் படுததல நீ க்கும்
கநாக்குடன் பசைல் படுகிறது. அதாவது, விளிம் புநிதலச் சமூகக்குழுக்கள்
அரசிைலதமப் பிலும் சட்டத்திலும் அவர்களிக்கிருக்கும் உரிதமகதள அறிந்து
அவற் தறக் ககாரவும் , இந்த உரிதமகதள மதிக்கவும் , காக்கவும் கவண்டிை
நபர்கள் /நிறுவனங் களின் திறதனயும் பபாறுப் தபயும் அதிகரிக்கவும்
பணிைாற் றுகின்றனர். ம.வ.ஆ.தம. சமூகக்குழுசார் நிறுவனங் கதள கநரடி
இதடயீட்டு நிகழ் வுகள் மூலமாக வலுப் படுத்த விதழகின்றது. அதன் மூலம்
அத்ததகை நபர்களும் நிறுவனங் களும் இந்த முன்பனடுப் புகளின் இறுதி
விதளவுகளுக்கான உரிதமகதள ஏற் று, நிர்வகிப் பர். தற் சமைம் ம.வ.ஆ.தம.
குஜராத்தின் கிராமப் பகுதிகளிலும் , நகர்ப்புறங் களிலும் 11
மாவட்டங் களிலுள் ள 27 தாலுக்காக்களிலுள் ள அடிநிதல சமூகக்குழுக்ககளாடு
அைராது பணிைாற் றிக்பகாண்டுள் ளது.
2020 மார்ச் 24ம் நாள் , இந்திை அரசாங் கம் ககாவிட் பபருந்பதாற் தறத் தடுக்க
நாடுதழவிை பபாதுமுடக்கத்தத மூன்று வாரங் களுக்கு அறிவித்தது.
திடீபரன்று அவசரமாகத் திட்டமிடப் பட்டு முழுப் பபாதுமுடக்கம் பல லட்சம்
அடிநிதல மக்கதள உணவுக்கும் பிற அடிப் பதடத் கததவகளுக்கும்
வாழ் வாதாரத்துக்கும் வழியின்றி விட்டது. பலருக்கும் , குறிப் பாக, எளிதில்
பாதிக்கப் படக்கூடிை விளிம் புநிதலச் சமூகக்குழுக்களுக்கு பபரும்
அவதிகதள ஏற் படுத்திைது. திடீர்ப் பபாதுமுடக்கத்தால் லட்சக்கணக்கான
புலம் பபைர் பதாழிலாளர்கள் , தினக்கூலி ஊழிைர்கள் , சிறு வணிகர்கள் ,
கணவதனயிழந்த ஏதழப் பபண்கள் , வைதானவர்கள் ஆகிகைார்
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மிகக்கடுதமைாக பாதிக்கப் பட்டனர். பிறகு வந்த பபாதுமுடக்கங் களும் ,
கநாை் த்பதாற் றும் ஒடுக்கப் பட்ட சமூகங் கள் மீது பபருந்பதாற் றின் நீ ண்டகால
பாதிப் புகள் குறித்த அச்சங் கதள அதிகரித்தன. இவர்ககள இைற் தகப்
கபரழிவுகளாலும் மனிதனால் உருவான கபரழிவுகளாலும் அதிகம்
பாதிக்கப் படுகின்றனர்.
கமற் கண்ட சமூகக்குழுக்கள் தவிர, உழவர்களும் பபாதுமுடக்கத்தால் பபரிதும்
பாதிக்கப் பட்டனர். உழவர்கள் தங் களது நிலங் களுக்குச் பசல் லமுடிைாததால்
அவர்களது விதளச்சல் குதறந்துள் ளது; சில இடங் களில் , சாகுபடி பசை் ைப் பட்ட
பயிர்கதள அவர்களால் பார்த்துக்பகாள் ளகவ முடிைவில் தல. அதிலும்
குறிப் பாக, உழத்திகளின் நிதல மிகவும் கமாசமானது. ம.வ.ஆ.தம. இந்த
நிதலதமயின் தீவிரத்தத உணர்ந்து, உடனடி உதவிகதள வழங் கிைது.
உழத்திகள் குழுக்களின் தற் கபாததை நிதலதமயும் கணக்கில்
பகாள் ளப் பட்டது. நம் பகமான இடங் களிலிருந்து திரட்டப் பட்ட தகவல் களின்
அடிப் பதடயில் , இப் பருவம் முற் றிலும் வீணாகிவிட்டது என்றும் , உழத்திகள்
தங் களது தினப் படி உணவுக்குப் பணம் ஈட்டகவ திண்டாடுகின்றனர் என்றும்
அறிைப் பட்டது.
கமற் படி சூழதலப் புரிந்துபகாண்டு, அராவலி மாவட்டத்தின் கமகராஜ்
தாலுக்காவிலுள் ள 10 கிராமங் களிலுள் ள உழத்திகள் கதர்ந்பதடுக்கப் பட்டனர்.
உடனடி நிவாரணமாக, பங் கீட்டுப் பபாட்டலங் கள் இப் பபண்களுக்கு
வழங் கப் பட்டன. பமாத்தம் 280 பபாட்டலங் கள் வழங் கப் பட்டன. ஒரு
பபாட்டலம் ஒரு குடும் பத்துக்கு 15 நாட்களுக்குத் கததவைான உணவுக்குப்
கபாதுமானதாக இருந்தது. பபாதுமுடக்கத்தால் இப் பபண்கள் வீட்தடவிட்டு
பவளிகை வரவும் இைலவில் தல, தங் கள் வாழ் க்தகதை ஓட்டப் பணமுமம்
இல் தல. ம.வ.ஆ.தம. வழங் கிை உணவுப் பபாட்டலங் கள் இப் பபண்களின்
தினசரி வாழ் க்தகதைச் சமாளிக்க இப் கபரின்னல் காலத்தில் கபருதவிைாக
இருந்தன.
இந்த இதடயீட்டின்கபாது, உழத்திகள் விததகளும் , இைற் தகப்
பூச்சிக்பகால் லிகளும் கததவபைன்று ககாரியிருந்தனர். ம.வ.ஆ.தம.மும்
WGWLOவும் இதணந்து அவர்களுக்கு இந்நிதலயில் உதவ முடிவுபசை் தன. 300
உழத்திகள் இதன் பைன்பபற் றனர். தரமான விததகளும் இைற் தக உரங் களும்
300 உழத்திகளுக்கு வழங் கி, பபாதுமுடக்கத்தால் ஏற் பட்ட இத்ததகை
பாதிப் புகளுக்குப் பின்னும் அவர்கள் தற் சார்பாக இருக்க வழிவகுத்தனர்.
மக்காச்கசாளம் , உளுந்து, பச்தசப் பயிர், துவரப் பருப் பு கபான்ற
ஒளிப் படம் - கமலாபபன் எஸ் . சமீர்

•
(இடது) ககாதுதம ‘துக் டி கககு’ பாவ் னாபபன் எஸ். வர்சாட் கிராமம் : பகாடிைா, வட்டம் : கமக் ராஜ் , மாவட்டம் :
ஆரவல் லி, குஜராத்; (நடுஇடது) ககாதுதம ‘துக் டி கககு’ சுமித்ராபபன் எஸ். காண்ட், கிராமம் : வலுனா, வட்டம் : கமக் ராஜ் ,
மாவட்டம் : ஆரவல் லி, குஜராத்; (நடுவலது) நாட்டுக் கடுகு விததகள் மஞ் சுலாபபன் ஆர். காண்ட், கிராமம் : வலுனா, வட்டம் :
கமக் ராஜ் , மாவட்டம் : ஆரவல் லி, குஜராத்; (வலது) கரும் பயிர் ‘பதாலாரிைா சுண்டல் ’ பானுபபன் எம் . காண்ட், கிராமம் :
வலுனா, வட்டம் : கமக் ராஜ் , மாவட்டம் : ஆரவல் லி, குஜராத்
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பயிர்களுக்கான விததகள் கவளாண்தமக்கும் , பவண்தட, சுரக்காை் ,
பவள் ளரிக்காை் கபான்ற விததகள் வீட்டுத்கதாட்டத்துக்கும் வழங் கப் பட்டன.
10 கிராமங் களிலுள் ள பழங் குடியினப் பபண்களுக்கு அவர்களது
பசலவினங் கதளக் குதறக்கும் வதகயில் இைற் தக உரமும் இைற் தகப்
பூச்சிக்பகால் லிகளும் பசை் வதற் கு வல் லுனர்களால் பயிற் சிைளிக்கப் பட்டது.
ம.வ.ஆ.தம. வழங் கிை பபாட்டலங் கள் குறித்த ஐைங் கள் நிதறைப்
பபண்களுக்கு இந்நிகழ் வின் பதாடக்கத்தில் இருந்தன. அவற் றுக்கான
கததவயிருந்தகபாது, அவற் றில் ககாவிட் பாதிப் பு இருக்குகமா என்றஞ் சிப்
பபண்கள் அவற் தற வாங் க மறுத்தனர். ஆனால் இப் பபண்களுக்கு இந்த
அதமப் பின் கநாக்கம் குறித்து விளக்கி, பபாட்டலங் கள் தைாரிக்கும் கபாதும்
வழங் கும் கபாதும் கிருமிநீ க்கச் பசைல் முதற எப் படிக் கதடப் பிடிக்கப் படுகிறது
என்பதத அவர்களது கிராமத் ததலவர்கள் மூலமாக அறிவுறுத்தினர்.
15 நாட்களுக்கு நீ டிக்கக்கூடிை பபாட்டலங் கதள, தங் களது வாழ் வின் மிகச்
கசாததனைான காலத்ததக் கடத்த இப் பபண்கள் பைன்படுத்தினர். அவர்கள்
பிதழத்திருக்க இது ஒன்கற வழிபைன்றானதால் , பல இடங் களில் ,
இப் பபாட்டலங் கதள ஒரு மாததுக்குப் பைன் படுத்தினர். விததகள் அவர்களது
அடுத்த பருவத்ததக் காத்தன!

ஒளிப் படம் - கமலாபபன் எஸ் . சமீர்

(இடது) எஸ்.ஐ.ஆர். முதற ககாதுதம ‘துக்டி கககு’; (நடுவில் ) பலவதகக் கத்திரிக்காை் ,
மிளகாை் - கசஜல் பபன் எம் .காண்ட் வீட்டுத்கதாட்டம் ; (வலது) சிகப் பு மக்காச்கசாள விதத
கமக்ராஜ் விததவங் கியிலிருந் து வழங் கப் படுகிறது, கிராமம் : பகாடிைா
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உணவும் கவளாண்தமயும் சார்ந்து பநகிழ் வுறுதிதைக் கட்டதமத்தல் - ககாவிட்-19க்கு
எதிர்விதனைாக உழத்திகளின் முன் பனடுப் பு

உணவுை் சவளாண்மையுை் சார்ந்து
தநகிழ் வுறுதிமைக் கட்டமை ் ல் - சகாவிட்-19க் கு
எதிர்விமனைாக உழ ்திகளின் முன்தனடுப் பு
எழுதிைவர்கள் :
ஒளிப் பட உதவி - WGWLO

மகிளா கிஸான் சகி, பரப் புதரயின்கபாது உழத்திககளாடு உணவுப் பாதுகாப் பு குறித்த தகவல் கதளப்
பகிர்ந்துபகாள் கிறார் காஜல் - சமர்த்தன் மகிளா விகாஸ் சங் காத்தன் , ககாகா, பாவ் நகர்

பபண்கள் நில உதடதமக்கான பணிக்குழு (WGWLO - பப.நி.உ.ப.) குஜராத்தில்
பபண்கள் நிலத்ததப் பைன்படுத்தவும் உதடதம உரிதமக்கும் 2002ம்
ஆண்டிலிருந்து பணிைாற் றிக்பகாண்டிருக்கும் பதாண்டு நிறுவனங் கள்
மற் றும் சமூகக்குழுசார் அதமப் புகளின் பதிவுபசை் ைப் படாத, ஆனால்
முதறைான பிதணைம் . கடந்த 18 ஆண்டுகளில் இப் பிதணைம் பபண்களின்
நிலவுரிதமகதளயும் உழத்திகளாக அவர்களது அதடைாளத்ததயும் ,
பசழிப் பான வளங் களுக்கும் பிற உரிதமகதளயும் முன்தவத்துப்
பணிைாற் றியுள் ளது. பப.நி.உ.ப. பல உத்திகதளயும் மாதிரிகதளயும்
முன்தவத்துள் ளது. சமூகக்குழு சார்ந்த சட்டத்துதறப் பணிைாளர்கள் , சுவாபூமி ககந்திரா என் றதழக்கப் படும் வட்ட அளவிளான பைலகங் கள் ஆகிைதவ
இவற் றில் அடக்கம் . இவற் றின் படிப் பிதனகதள ஒத்து கநாக்குதடை பிற
குடிதமச்சமூகப் பிதணைங் ககளாடும் அரசாங் கத்கதாடும்
பகிர்ந்துபகாள் ளப் படுகின்றன. இவர்கள் குஜராத்தின் நடுப் பகுதி, வடகமற் கு,
பதன்பகுதிகளில் 15 வட்டங் களிலும் 11 மாவட்டங் களிலும் உள் ள 225
கிராமங் களில் பழங் குடி, நிலவுதடதமச்சமூக, ஆைர்குடி, பிற விளிம் புநிதல
கவளாண் சமூகங் கதளச் கசர்ந்த உழத்திககளாடு பணிைாற் றுகின்றனர்.
ககாவிட்-19 சூழலின்கபாதும் அதன் பிறகும் , கிராமப் பபாருளாதாரம் , கிராம
வாழ் வாதாரங் களும் கபரிடிதைச் சந்தித்துள் ளன. மிக பமதுவாக மீண்டு
வருகின்றன. பசழிப் பான நிலம் , கவளாண் இடுபபாருள் கள் , பதாழில் நுட்பம் ,
கடன், தகவல் ஆகிைவற் றுக்குப் கபாதிை உரிதமகள் இல் லாத உழத்திகள் ,
கவளாண் பருவங் கள் தங் கள் குடும் பத்தின் ஆதாரத் கததவகதளச்
சந்திப் பதற் குக் கூடுதல் அழுத்தத்தத அளித்தன.
பப.நி.உ.ப. தனது உறுப் பினர்களிடம் உழத்திகள் சந்தித்த இடர்கள்
குறித்துக்ககட்டகபாது, ஏறத்தாழ 90% கபர் தங் களது குளிர்காலப் பயிர்
அறுவதடதை விற் க முடிைவில் தல என்று அறிந்தனர். பதன் குஜராத்தின் தாபி
மாவட்டத்தில் காை் கறி சாகுபடி பசை் த உழவர்கள் , காை் கறிகளால்
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ஒளிப் பட உதவி - WGWLO

பகாகரானா பரவுவதாக ஒரு வதந்தி
உலவுவதால் , மக்கள் காை் கறிச் பசடிகதள
அழித்துக்பகாண்டிருப் பதாகக் கூறினர்!
கார்காலத்தில் பயிரிட விததகதளப் பபறவும் ,
உணவுப் பபாருள் கள் வாங் கவும்
கடன்வாங் கிைதால் அகத உழத்திகளின்
கடன்சுதம அதிகரித்தது. சுகரந்திரநகரின்
பட்டிடிதைச் கசர்ந்த வசந்திபபன் லை் ஜிபாை்
எல் லா உழத்திகளின் சிக்கதலயும்
எதிபராலிக்கும் வண்ணம் , புலம் பபைர்ந்திருந்த
குடும் பத்தினரும் திரும் பிைதால் விதரவில்
தீர்ந்துகபான உணவுப் பபாருள் களுக்கு
வழியில் லாமல் அவர்கள் கசர்த்து தவத்திருந்த
தானிை விததகதளச் சதமத்து உண்டதாகக்
கூறினார்.
வரும் கவளாண்பருவத்திலும் எதிர்பகாள் ள
கவண்டியிருந்த சவால் கள் , பப.நி.உ.ப.தவயும்
அதன் உறுப் பினர்கதளயும் உழத்திகளிடம்
இதடயீடுகள் பசை் து, வளங் குன்றா
கவளாண்தமச் பசை் முதறகளுக்கும் இைற் தக
கவளாண்தமக்கும் திரும் புமாறு
முடிபவடுக்கதவக்க இைன்றது.

மகிளா கிஸான் சகி கணக் உழத்திகளுக்குப்
பனிக்கால கவளாண்தமக்கு விததப்
பபாட்டலங் கதள வழங் குகிறார் - சுவாதி,
படாடி, சுகரந் திரநகர்

பப.நி.உ.ப. கமற் பகாண்ட இதடயீடுகளால்
உறுப் பினர்கள் பல மட்டங் களில் பல
பசைல் பாடுகதள ஒருங் கிதணத்தனர்.
பிதணை உறுப் பினர்கள் மத்தியில் , குறிப் பாக
உழத்திகள் மத்தியில் , கார்கால கவளாண்தமப்
பருவத்தில் சந்திக்கவிருந்த சிக்கல் கதளப்
பற் றிை ஒரு பபாதுப் புரிதலில் இருந்து
பதாடங் கினர். இப் புரிதல் பபண்கள்
அதமப் புகள் மூலமாக வட்ட அளவில்
சமூகக்குழுச் சட்டப் பணிைாளர்கள் மூலமும்
மகிளா கிசான் சகிகள் அதமப் பு மூலமாகவும்
உழத்திகளிடம் பகாண்டு கசர்க்கப் பட்டது.
வாட்சாப் மூலம் பசறிவான வாபனாலி,
காபணாளிகதளப் பகிர்தல் , பமை் நிகர்
கூட்டங் கள் நடத்துதல் , பலதகக்கணினி
கபான்ற எண்ணிம தகவல் பதாடர்பு
கருவிகதளயும் முதறகதளயும் பைன்படுத்தி
உழத்திகதள கூட்டதமப் புத் ததலவர்ககளாடு
பதாடர்பிலிருக்கச் பசை் தனர்.

பப.நி.உ.ப. உறுப் பினர்களான உள் ளூர் பபண்கள் அதமப் புகளும் வட்ட
அளவில் சமூகக்குழுசார் ஊழிைர்களும் இத்திட்டத்ததச் பசைல் படுத்துவத்தி
உள் ளூர் உழத்திகதளச் பசன்றதடவதில் முன்னணியில் இருந்துள் ளனர்.
மகிளா கிசான் சகிகள் வீட்டுத்கதாட்டம் , உள் ளூர் வளங் கதளக் பகாண்டு
கவளாண்தம பசை் வது, கவளாண்முதறகதள பன்மைப் படுத்துதல் ,
நீ ண்டகால உணவுப் பாதுகாப் புக்கும் நிலவளங் களின் நன்தமக்கும் ஏற் ற
பயிர்கதள வளர்த்தல் , ஒட்டு விததகளுக்குப் பதிலாக உள் ளூர் நாட்டு
விததகதளப் பைன் படுத்துதல் ஆகிைதவ சார்ந்த தகவல் ககளாடு 15000க்கும்
கமற் பட்ட உழத்திகதளச் பசன்றதடந்தனர். தாங் க்கின் பதாதலதூர
கிராமமான ஆவ் வாதவச் கசர்ந்த மீராபபன் பதிைர் அவ் வாறு அவருக்கு வந்த
ஒலிச்பசை் திகள் மிகவும் புதுதமைாக இருந்ததாகக் கூறினார், “இைற் தக
உரங் கள் பசை் வது பற் றிை பைனுள் ள தகவல் கள் எங் கதள வந்ததடகின்றன.
நான் கவபறங் கும் கபாககவண்டிைதில் தல.”
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உணவும் கவளாண்தமயும் சார்ந்து பநகிழ் வுறுதிதைக் கட்டதமத்தல் - ககாவிட்-19க்கு
எதிர்விதனைாக உழத்திகளின் முன் பனடுப் பு

இன்னும் உறுதிைான முதறயில் , கார்காலப் பயிர்கதள விதளவிக்கத்
கததவைான உள் ளடு
ீ கள் , விததகள் , உரங் கள் , பூச்சிக்பகால் லிகள் ஆகிைதவ
வாங் குவதற் கு வசதியில் தல என்று பல உழத்திகளும் குரபலழுப் பிைதற் கு
எதிர்விதனைாக, பப.நி.உ.ப. பல பகாதடைாளர்களிடமிருந்தும் பிற சமூகக்
பகாதடைாளிகளிடமிருந்தும் 4200 உழத்திகளுக்கான உதவிதைத் திரட்டித்தர
முடிந்தது. தனித்த உழத்திகள் , கவளாண் பணி பசை் யும் பபண்கள் ,
வீடுதிரும் பிை புலம் பபைர் பபண்கள் ஆகிகைாருக்கு
முன்னுரிதமைளிக்கப் பட்டது. முக்கிை உள் ளூர்ப் பயிர்களின் விததகளும்
பஞ் சாம் ருதம் , ஜீவாம் ருதம் , பஞ் சகாவ் ைா கபான்ற இைற் தக
இடுபபாருள் களும் உழத்திகளுக்கு வழங் கப் பட்டன.
2019ல் பதாடங் கப் பட்ட விததவங் கிகள் உள் ளூர் உழவர்களிடமிருந் து பபற் றும் ,
பப.நி.உ.ப. உறுப் பினரிதடகை பரிமாற் றம் பசை் துபகாண்டும் , பிற
கூட்டாளிகளிடமிருந்து பபற் றும் கசமித்த நாட்டு விததகள் 850
உழத்திகளுக்குக் கார்காலப் பயிர் சாகுபடிக்குப் பைன்பட்டன. பமாத்தமாகப்
பைன்பபற் ற 5000 உழத்திகள் அறுவதடக்குப் பிறகு ஒன்றதர மடங் கிலிருந்து
இரண்டு மடங் கு அதிக விததகதள விததவங் கியில் கசர்ப்பார்கள் . இததப்
பபண்கள் அதமப் புகளின் உறுப் பினர்கள் எதிர்காலப் பரிமாற் றத்துக்காக
நிர்வாகம் பசை் வர்.
சிறுகுறு உழத்திகளுக்கு இந்தப் பபருந்கதாற் று விதளவித்த சமூக,
பபாருளாதார வாழ் வாதார, பிதழப் புச் சவால் கதளச் சமாளிக்க நிவாரணப்
பணிகள் குறுகிை காலத்துக்கக பைன்படமுடியும் . கூட்டாக, நிவாரணத்தத
கமற் கண்ட இதடயீடுககளாடு கசர்த்து வழங் கிைதன் மூலம் , பப.நி.உ.ப.
உழத்திகளின் வாழ் வாதாரத்தத மீட்டுத்தர முைன்றது. அது அவர்கள்
மீண்படழ வதகபசை் தது.

ஒளிப் பட உதவி - WGWLO

மகிளா கிஸான் சகி தரிைாபபன் உழத்திகளுக்குப் பனிக்கால கவளாண்தமக்கு
விததப் பபாட்டலங் கதள வழங் குகிறார் - சார்த்தி, சாந் த்ராம் பூர், மகிசாகர்
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‘பதாழிலாளர்களாக எங் களுக்கு இப் கபாது ஓர் அதடைாளம் உள் ளது’ - நிர்மலாவின் கதத

‘த ாழிலாளர்களாக எங் களுக் கு இப் சபாது
ஓர் அமடைாளை் உள் ளது’ - நிர்ைலாவின் கம
எழுதிைவர்கள் : சுவர்ணா

ாை் சல, நிர்ைலா கா ்வசட

ஒளிப் பட உதவி - பிரக் கி ருதி

பணிைட்தட உதடை பபண்களுடன் நிர்மலா

பிரக் கிரிதி குறி ்து
பிரக்கிரிதி மகாராட்டிரத்திலும் மத்திைப் பிரகதசத்திலும் 1990ம் ஆண்டுமுதல்
கிராமப் பபண்கதள அதிகாரப் படுத்துதலுக்காகப் பணிைாற் றிவருகிறது
(www.prakritiwomen.in). கவதலவாை் ப் பு உறுதி சார்ந்த பணி, இத்திட்டம் 2005-6ல்
சில கதர்ந்பதடுத்த மாவட்டங் களில் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டகபாது
பதாடங் கப் பட்டது. மத்திைப் பிரகதசத்திலுள் ள பாலகாட்,
மகாராட்டிரத்திலுள் ள பந்தரா ஆகிை மாவட்டங் களில் பிரக்கிரிதி கிராம
ஊராட்சிகளுடன் இதணந்து விழிப் புணர்தவ வளர்த்து, இத்திட்டத்தின் கீழ்
பசை் ைக்கூடிை பணிகதள அதடைாளம் காண உதவிைது. ககாவிட்-19
பபாதுமுடக்கத்தின் முதல் கட்டத்தில் மக்காம் முன்பனடுத்த மாநில
அளவிலான முைற் சிகளில் பிரிக்கிரிதி கலந்துபகாண்டது. பணி அட்தடகள்
(ம.க.கத.ஊ.கவ.தி. - மகாத்மா காந்தி கதசிை ஊரக கவதலவாை் ப் பு உறுதித்
திட்டத்துக்கு அவசிைமான ஆவணம் ) வழங் குவதில் சிறப் பு கவனம்
பசலுத்தினர்.

இமடயீட்டுக் கான ச மவ
நிர்மலாவின் கிராமமான சவர்பமந்தா நாக்பூர் மாவட்டத்தில் உள் ள சிறிை
கிராமம் . இங் கு 150 குடும் பங் கள் உள் ளன. பபரும் பாலும் பருத்தி விதளவிக்கும்
சிறு விவசாயிகள் உள் ளனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக இடுபபாருள் களின்
விதல அதிகரித்தகபாதும் பருத்தி விதளச்சலில் சரிவு ஏற் பட்டுள் ளது. அதனால்
பல உழவர்கள் தங் களது நிலத்தத விற் ககவண்டியிருந்தது. எனகவ கிராமத்தில்
கவளாண்தம பசை் ைப் படும் நிலங் களின் அளவு குன்றிவருவதால் , தினக்கூலி
ஊழிைர்கள் கவதலயின்றிப் கபாகின்றனர். பபருந்பதாற் றும் பின்வந்த
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‘பதாழிலாளர்களாக எங் களுக்கு இப் கபாது ஓர் அதடைாளம் உள் ளது’ - நிர்மலாவின் கதத

ஒளிப் பட உதவி - பிரக் கிருதி

பபாதுமுடக்கமும் சூழதல கமலும்
சீர்பகடச்பசை் துள் ளது. விததக்கும் பருவம் ,
கதளபைடுக்கும் பருவம் , அறுவதடக்காலம்
ஆகிை பருவங் களில் பபண்களுக்கு பதாடர்ந்து
கவதல கிதடக்கும் . பபருந்பதாற் றின்
காரணமாக பபண்களுக்குக் கூலி கவதல
கிதடப் பது கடினமானது. உழவர்களுக்கும்
இழப் புகள் ஏற் பட்டதால் ஊதிைம் பகாடுத்து
கவதலக்கு ஆள் அமர்த்தத் தைங் கினர்.
அவர்கள் தங் களது குடும் ப உறுப் பினர்களின்
உதழப் தபகை சார்ந்திருக்கத்பதாடங் கினர்.
அதில் குழந்ததகளும் நகரத்திலிருந்து
திரும் பிைவர்களும் அடக்கம் . இருக்கும் சில
கவதலகளுக்குத் தனித்த பபண்கள்
உழவர்களின் குடும் பத்தினகராடு கபாட்டி
கபாடகநர்ந்தது.
அண்தமக்காலம் வதர நிர்மலாவுக்ககா
கிராமத்திலிருந்த பிற பபண்களுக்ககா
மகாத்மா காந்தி கதசிை ஊரக
கவதலவாை் ப் புத் திட்டம் பற் றித்
பதரிந்திருக்கவில் தல. அரசாங் கம் அவர்களது
கிராமத்தில் ஏகதா பணி
பசை் துபகாண்டிருக்கிறது என்பதத
அறிந்திருந்தாலும் அது அவர்களுக்குத்
பதாடர்பில் லாத பணி என்று நிதனத்து
அதன்மீது கவனம் பசலுத்தவில் தல. நிர்மலா
பிரக்கிரிதி அளித்த பயிற் சியில் ஊரக
கவதலவாை் ப் புத் திட்டத்ததப் பற் றித்
பதரிந்துபகாண்டு பிற பபண்ககளாடும்
பகிர்ந்துபகாண்டார். கவதலக்கான
கததவயிருந்தும் பணி அட்தடகள் இல் லாத 18
பபண்கள் அதடைாளம் காணப் பட்டனர்.
நிர்மலா முைற் சிபைடுத்து அவர்களது
ஆவணங் கதள வாங் கி, கவதலவாை் ப் பு
ஊழிைரிடம் பணி அட்தடகள்
பபற் றுத்தருவதற் காகச் சமர்ப்பித்தார்.

பணிைட்தடதாரர் வங் கிக்கணக்கில்
தனது கூலி கசர்க்கப் பட்டதத வங் கிக்
கணக்கட்தடயில் காட்டுகிறார்

கவதலவாை் ப் பு ஊழிைர் இப் பபண்களுக்குப்
பணி அட்தடகள் வழங் குவதில் ஆர்வம்
காட்டவில் தல. அவருக்கும்

கிராமத்ததலவருக்கும் அப் பபண்கள் பதாடர்ந்து கவண்டுககாள்
விடுத்தகபாதும் அவர் நடவடிக்தக எடுக்கத் தைங் கினார். இறுதிைாக
நிர்மலாவின் முைற் சிகள் பலனளித்தன. எல் லாருக்கும் பணி அட்தடகதள
வழங் கினர்.
எனினும் பணி அட்தட பபறுவது முதல் சவால் தான் . தனித்த பபண்கதள
இத்திட்டத்தின்கீழ் கவதலக்கான ககாரிக்தகதை எழுப் ப ஊக்கமளிப் பது
அததவிடப் பபரிை சவால் . பலருக்கும் இத்திட்டம் குறித்த தவறான புரிதல் கள்
இருந்தன. இத்திட்டத்தின் கீழ் பணிபசை் வது விவசாைகவதல பசை் வது
அளவுக்கு மதிப் புமிகுந்த பணிைாக அவர்கள் கருதவில் தல. எனகவ அவர்
இப் பணியும் விவசாைகவதல கபான்றதுதான் என்றும் அததவிடவும் கூடுதல்
ஊதிைம் கிதடக்கும் என்றும் புரிைதவத்தார். தனித்த பபண்கள் தங் கள்
குழந்ததகதள வீட்டில் விட்டுவிட்டு கவறுகிராமங் களுக்குச்
பசல் லமுடிைாததால் அருகிலிருந்த விவாசாை நிலங் களிகலகை பணிைாற் ற
விரும் பினர். இந்த ஆண்டு காலம் தவறிக் கனமதழ பபை் ததால்
கதளபைடுக்கச் பசல் லமுடிைாது. அறுவதட பதாடங் கிவிட்டகபாதும்
விதளச்சல் குதறந்துவிட்டதால் பபண்களுக்குக் கூலிகவதல கிதடப் பது
அருகிவிட்டது.
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‘பதாழிலாளர்களாக எங் களுக்கு இப் கபாது ஓர் அதடைாளம் உள் ளது’ - நிர்மலாவின் கதத

விமளவுகளுை் படிப் பிமனகளுை்
கடினமான காலத்தில் பணி அட்தட உள் ள பபண்கதள ஊரக
கவதலவாை் ப் புத் திட்டத்தில் பணிைாற் ற நிர்மலா ஊக்கப் படுத்தினார்.
முதலில் மூன்றுகபர் பணிபசை் ைத் பதாடங் கினர். உஜ் வாலா, சந்தா ஆகிகைார்
பணிபசை் ைத் பதாடங் கினர். மிகவும் மகிழ் சசி
் ைாக உள் ளனர். இத்திட்டத்தில்
அவர்களுக்குக் கிதடக்கும் ஊதிைம் பிற இடங் கதளவிட அதிகமாக
இருப் பதாகக் கூறினர். ஒருநாள் மதழைால் கவதலபசை் ைமுடிைாமல்
கபானகபாதும் ஊதிைம் கிதடத்ததாக ஒருவர் கூறினார். கருப் தப
கீழிறங் குதல் கபான் ற பாலுறுப் பிைல் பிரச்சதனகள் பல பபண்களுக்கு
இருந்தன. அதனால் அவர்களால் பருத்திதைக் குனிந்பதடுத்து
இடுப் புப் பட்தடயில் தவப் பது சிரமமாக இருந்தது. பபண்கள் சந்தித்த
இத்ததகை சிக்கல் கதள நிர்மலா பகிர்ந்துபகாண்டார். ஆனால் ஊரக
கவதலவாை் ப் புத் திட்டத்தில் அவர்கள் சமூகக் காடுகள் உருவாக்கும்
பணியில் ஈடுபட்டது அவர்களுக்ககற் ற பணிைாக இருந்தது. ஊதிைம்
அதிகமில் லாதகபாதும் அது அவர்களுக்கு வசதிைாக உள் ளது. அததவிட
முக்கிைமாக பணி அட்தட இருப் பது அவர்களுக்கு ஒரு அதடைாளத்ததயும்
அங் கீகாரத்ததயும் வழங் கியிருப் பதாக உணர்ந்தனர். பநருக்கடிகநர
மருத்துவக் காப் பீட்டுக்கும் அவர்கள் தகுதிபபறுகின்றனர்.
கவளாண்பணிைாளர்களாக ஒருகபாதும் அது அவர்களுக்குக்
கிதடத்ததில் தல. இத்திட்டத்தில் பணிைாற் றும் எல் லாப் பபண்களும் பணி
அட்தட உதடைவர்களாக அரசு அதிகாரிகளுடன் உதரைாட
முடிவததபைண்ணி மகிழ் கின்றனர்.
கவதலவாை் ப் பு ஊழிைருக்கும் இப் பபண்கதளபைண்ணித் திருப் திதான் .
பணியில் உண்தமைாக இருக்கின்றனபரன்பதால் அவர் பதாடர்ந்து
கமற் பார்யிடகவண்டிைதில் தல. நிர்மலாவுக்கு இது பபரிை கற் றல் அனுபவம் .
முதலில் இத்திட்டத்ததப் பற் றிை கமம் பட்ட புரிதல் கிதடத்தது. பிறகு
அததவிட முக்கிைமாக, பநருக்கடிக் காலத்தில் பபண்கதளத் திரட்டி
அரசாங் கத் திட்டம் அவர்களுக்குப் பைன்தரும் படி பசைல் படதவக்கமுடிந்தது.
இப் கபாது ஊரக கவதலவாை் ப் புத் திட்டமிடும் பணியில் கிராம மட்டத்தில்
ஈடுபடும் நம் பிக்தகயுடன் இருக்கிறார்.
ஒளிப் பட உதவி - பிரக் கி ருதி

மகாத்மா காந் தி ஊரக கவதலவாை் ப் புறுதித் திட்ட இடத்தில் பபண்கள்
பணிபுரிகின் றனர்
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ைமுனா கத்தரில் ககாவிட்19 பநருக்கடிக்கு உழத்திகளின் எதிர்விதன

ைமுனா க ் ரில் சகாவிட்19
தநருக்கடிக்கு உழ ்திகளின் எதிர்விமன
எழுதிைவர்: விக்ரை் சிங்
இமண ஆசிரிைர்கள் (தைாழிதபைர்ப்புை் த ாகுப் புை் ) :
ரிஷா ராைச்சந் திரன், முபாசிரா மசதி
ஒளிப் பட உதவி - விக் ர ம் சிங்

ைமுனா கத்தரிலுள் ள இதளஞர்கள் குழு ககாவிட்19 கதசிைப்
பபாதுமுடக்கத்தின் கபாது நிவாரணப் பபாருள் கதளப் பபாட்டலம் கட்டுகின் றனர்

கிழக்கு தில் லியில் வஜ் ராபாத் பசல் லும் தில் லி-பநாை் டா கமம் பாலத்தின் பநடுக
அதமந்துள் ளது ைமுனா கத்தர் (ைமுதன நதிகைாரச் பசழிப் பான நிலம் என்று
பபாருள் ). இங் கு காமன்பவல் த் அரங் கம் , அக்சர்தாம் ககாயில் கபான்ற பல இடங் கள்
இருந்தாலும் கவளாண்தமப் பகுதி என்றும் பபைர் பபற் றது. இங் குள் ள கவளாண்
சமூகம் இந்திை விடுததலயின்கபாதிருந்கத இங் கு வாழ் ந்துவருகின்றனர். தில் லி
உழவர்கள் கூட்டுறவு பல் கநாக்குச் சங் கம் (DPCMS) தில் லி வளர்ச்சி
ஆதணைத்துடன்(DDA) ஏற் படுத்திக்பகாண்ட ஒப் பந்தத்தின்படி கவளாண்தமக்குச்
சிறுநிலங் கதள ஒதுக்கியுள் ளனர். இதற் கு வாடதகயும் வசூலித்துவந்தனர். ஆனால்
DDA இதத 1966ல் ரத்துபசை் தகபாதும் , உழவர்களிடமிருந்து 2010வதர வாடதக
பபறப் பட்டது. எனினும் இரண்டாண்டுகளுக்குள் கவளாண் சமூகத்தின்
குடியிருப் புகள் தைவின்றி இடித்துத்தள் ளப் பட்டன.

சகாவிட்19 ச சிைப் தபாதுமுடக்கமுை் அ ன் பாதிப் புகமளக்
குமறப் பதில் உழ ்திகளின் பங் குை் இமளஞர்களின் பங் குை்
2020 மார்ச் 24ம் நாள் அரசாங் கம் பபாதுமுடக்கத்தத அறிவித்தது. மக்கள்
நகர்வதற் குக் கட்டுப் பாடுகள் விதிக்கப் பட்டன. உள் ளூர்ச் சந்ததகள் மூடப் பட்டன.
உழவர்களின் வாழ் வாதாரம் அச்சுறுத்தப் பட்டது. வீதியில் விற் கும் சிறுவணிகம்
அனுமதிக்கப் பட்டகபாதும் கூட, ைமுனா கத்தரின் காை் கறி விைாபாரிகள்
காவல் துதறயினரின் தடிைடிகதளச் சந்திக்ககவண்டியிருந்தது. கூடுதலாக,
ைமுதனயில் பவள் ளப் பபருக்கால் பயிர்கள் அழிந்தன. அதனால்
பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது பூச்சிக்பகால் லிகளின் விதலயும் அதிகரித்தது. புதிை
பவள் ளாதம பசை் வதற் குப் கபாதிை கசமிப் பில் லாததால் , ைமுதன கத்தரின்
கவளாண் குடும் பங் கள் ஏழ் தமயில் ஆழ் ந்து பசல் லும் ஆபத்திலிருந்தனர்.
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ஒளிப் பட உதவி - விக் ர ம் சிங்

ைமுதன கத்ததரச் கசர்ந்த மாலா என்ற உழத்தி
வாடதக கவளாண் நிலத்திலிருந்து கிதடத்த
தனது விதளச்சதலச் சந்ததயில் விற் று
வாழ் ந்துவந்தார். பபாதுமுடக்கம் பகாடுத்த
கூடுதல் அதிர்ச்சிைால் பட்டிதனதையும்
பபருந்துைதரயும் அவளது குடும் பம்
எதிர்கநாக்கியிருந்ததாகக் கூறுகிறார்.
மாலாதவப் கபாலகவ இங் குள் ள பலரும் உத்தரப்
பிரகதசத்திலிருந்கதா பிகாரிலிருந்கதா ததலநகர்
தில் லிக்கு கவதலகதடிப் புலம் பபைர்ந்து
வந்தவர்கள் . விமலா கதவி உத்தரப் பிரகதசத்தின்
பதாவுன் மாவட்டத்திலிருந்த ஒரு சிறு
கிராமத்திலிருந்து 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
புலம் பபைர்ந்து வந்தவர். விமலாவுக்கு
அன்றுமுதகல கவளாண்தமதான்
வருமானத்துக்கான ததலைாை வழிைாக
இருந்திருக்கிறது. ஆனால் கவளாண்தம மூலம்
பபாருளீட்ட ஏற் பட்ட ததடகளாலும் ,
பபாதுமுடக்கம் பகாண்டுவந்த கூடுதல்
இடர்களாலும் , அவர் கவறு பதாழில் கதளயும்
கமற் பகாள் ள முடிவுபசை் தார்.
‘விவசாைத்திலிருந்து மிகக் குதறவான
வருமானகம வரத்பதாடங் கிைகபாது, என்
குடும் பத்ததக் காப் பாற் ற நான் உள் ளூர்ச்
சந்ததயில் ஒரு சின்ன இனிப் புக் கதட
கபாட்கடன்,’ என்கிறார். கவளாண்தமக்கு ஆகும்
அதிக பசலவுகதளக் கருத்தில் பகாண்டு,
கவறுசில உழத்திகளும் தமது பதாழில் முதனயும்
ஆற் றதலக் காட்டி, தங் கள் வாழ் வாதாரத்துக்கு
கவறு பதாழில் கள் பதாடங் கினார்கள் . குடிைா
என்கிற இளம் உழத்தி ஒரு
நாற் றுப் பண்தணதைத் பதாடங் கினார். ‘இது
எனது பபாருளாதார நிதலதமதை உைர்த்த
உதவுகிறது. சுற் றுச்சூழல் பாதிப் தபக்
கட்டுப் படுத்தும் முைற் சிகளுக்கு உதவும்
பசுதமத்திட்டமும் கூட,’ என்கிறார். இத்ததகை
சான்றுகள் பபண் பதாழில் முதனகவார் இந்த
பநருக்கடியின்கபாது அரசாங் கத்திடமிருந்து எந்த
உதவியுமில் லாமல் உருவாகி, தங் களது
ைமுனா கத்தர் குழந் ததகளுக்கு சனிக் கிழதமச்
குடும் பங் கதளக் காப் பாற் றியுள் ளனர் என்பததக்
சிறப் பு நீ தி வகுப் புகள் எடுக்கிறார் விக்ரம்
காட்டுகின்றன. இப் பகுதியின் பல ஏதழக்
குடும் பங் களுக்கு அகபவழுச்சி தந்துள் ளனர்.
பல நிச்சைமின்தமகளுக்கு இதடகை, ைமுதன கத்ததரச் கசர்ந்த பபண்கள்
முன்கன வந்து ததலதமப் பண்புகதள பவளிப் படுத்தி ஆதரவு எங் பகல் லாம்
கிதடக்கிறகதா அங் கு பிதணைப் பாலங் கதள ஏற் படுத்தியுள் ளனர். சான்றாக,
மாலா இச்சமூகத்தில் உணவுப் பாதுகாப் பின்தமப் பிரச்சதனதை எழுப் பி, பபாது
விநிகைாகக் கதடகளிலிருந்தும் இ-கூப் பன்கதளப் பைன்படுத்தியும் பங் கீட்தட
வாங் குவதிலுள் ள சிக்கல் கதளயும் கவனப் படுத்தினார். இச்சமூகக்குழுவில்
துடிப் புடன் சமூகப் பணிைாற் றி வந்த இதளஞரான விக்ரம் என்பதரத் பதாடர்பு
பகாண்டார். விக்ரம் பஸ்தி சுரக்ஷா மன்ச் கபான்ற குடிதமச்சமூகக்
குழுக்கதளயும் தனிநபர்கதளயும் சந்தித்து இப் பிரச்சதனதை எழுப் பினார்.
மாலாவும் விக்ரமும் அப் பகுதியிலிருந்த 1400 குடும் பங் களுக்குத் கததவைான
உணவுப் பபாருள் கரசதன வாங் கினர். அவர்களில் கணவதன இழந்த பபண்கள்
100 கபரும் , தனித்த பபண்களின் குடும் பங் களும் அடக்கம் .
அகத கபால, நகரத்தில் கவதலகிதடக்காமல் , காட்டுப் பகுதிகளில் தங் கிவிட்ட
புலம் பபைர் பதாழிலாளர்களும் பட்டினியின் விளிம் பில் இருந்தனர். குடிைாவின்
உதவிகைாடு விக்ரம் அவர்கதளச் சந்தித்து அவர்களது துன்பங் கதளயும்
கததவகதளயும் புரிந்துபகாண்டு பஸ்தி சுரக்ஷா மன்ச்தசயும் தில் லி
மக்காதமயும் பதாடர்பு பகாண்டார். அவர்கள் மூலமாக அவசர நிவாரணமாக
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உணதவயும் பிற அத்திைாவசிைப் பபாருள் கதளயும் பகாண்டு கசர்த்தார்.
இதன்மூலம் 110 புலம் பபைர் குடும் பங் கள் பலன்பபற் றனர். குடிைா, மாலா, விக்ரம்
ஆகிகைார் பவளிப் படுத்திை சமூகத்ததலதமைால் தில் லி மக்காம் பாதிக்கப் பட்ட
குடும் பங் கதளச் பசன்றதடை முடிந்தது.
பள் ளிகளும் அங் கன்வாடிகளும் மூடப் பட்டது பபருந்பதாற் றின் மதறமுக
பாதிப் புகளில் ஒன்று. தங் களால் திறன்கபசிகதள வாங் கமுடிைாது என்பதாலும்
அப் பகுதியில் கமாசமான மின் இதணப் பு இருப் பதாலும் தங் களது குழந்ததகளால்
சரிைாகப் பயில முடிைாது என்றும் பள் ளியிலிருந்து பவளிகைறுபவர்கள்
எண்ணிக்தக அதிகரிக்கும் என்றும் பபண்கள் அச்சப் படுகின்றனர். கவளாண்தம
பசை் யும் ரமாஸ்ரீ பபண் குழந்ததகள் பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது பள் ளியிலிருந்து
அதிகமாக நிறுத்தப் படுகின்றனர் என்றும் , அதனால் இளவைதிகலகை
திருமணமாவதும் அதிகரித்துள் ளது என்றும் கூறினார். அவரது குழந்ததககள
சரிவரப் படிக்க முடிைாமல் உள் ளனர். விக்ரம் , அவரது சககாதரர், நண்பர்கள் கூடி
குழந்ததகளுக்கு, குறிப் பாகப் பபண் குழந்ததகளுக்கு ஏழாம் வகுப் புவதர
இலவசமாகப் பாடம் எடுக்க முன்வந்தனர். ரமாஸ்ரீயின் ஐந்து குழந்ததககளாடு
பதாடங் கினார்கள் . இப் கபாது ைமுனா கத்தரில் 250 குழந்ததகளுக்குக்
கற் றுத்தருகிறார்கள் . குழந்ததகளின் கல் விக்கு உதவுவதன்மூலம் கவளாண்
சமூகத்தின் வருங் காலத் ததலமுதறகதள அதிகாரப் படுத்தி, கவளாண்தம
குறித்த விழிப் புணர்தவயும் வழங் கி, இச்சமூகம் சுரண்டப் படுவததத் தடுப் பகத
தங் களது கநாக்கம் என்று வலியுறுத்துகிறார் விக்ரம் .

தபருந் த ாற் றிலிருந் து கிமட ்

படிப் பிமனகள்

அடிப் பதட உரிதமகள் வழங் கப் படாததால் , ைமுதன கத்தரிலுள் ள பபண்களும்
இதளஞர்களும் ததலதமகைற் று, குடிதமச் சமூகக் குழுக்களான தில் லி மக்காம் ,
பஸ்தி சுரக்ஷா மன் ச் கபான்றவர்கதளத் பதாடர்பு பகாண்டு கூட்டாக ஒரு
பிதணைத்தத ஏற் படுத்தினர். இத்ததகை சமூகக்குழு எதிர்விதன ககாவிட்
பபாதுமுடக்கம் பபரிதுபடுத்திை ஆபத்துகதள எதிர்பகாள் வதற் கான அதன்
வலிதமதைக் கூட்டிைது. விளிம் புநிதல மக்கள் ஏற் கனகவ சந்திக்கும்
சவால் கதளயும் பாதிப் புகதளயும் பபாதுமுடக்கம் பவளிச்சம் கபாட்டுக்
காட்டியுள் ளது. அகத கவதளயில் இந்த மக்களின் பநகிழ் வுறுதிதையும் , அவர்களது
திறன்கதளயும் முன்பனடுப் புகதளயும் முன்பனப் கபாதுமில் லா பநருக்கடிதை
எதிர்பகாண்ட விதத்ததயும் எடுத்துக்காட்டிைது.
இந்த நிகழ் தகவில் உள் ள அனுபவங் கதள, அவற் றில் முக்கிை பங் காற் றிை விக்ரம்
சிங் வாை் பமாழிைாகப் பகிர்ந்துபகாண்டார்.
ஒளிப் பட உதவி - விக் ர ம் சிங்

2020ம் ஆண்டு கம மாதம் பயிர்கதள அறுவதட பசை் யும் ஆண்களும் பபண்களும் .
பபாதுமுடக்கக் பகடுபிடிகளால் அருகிலுள் ள சந் ததயில் இப் பயிர்கதள
விற் கமுடிைாமல் உழவர்கள் கடன் படத்பதாடங் கினர்

நை் பிக்மகமை விம

் ல் : தபண்கள் கூட்டமைப் புகள் ைாற் ற ்துக்கான பாம கமள உருவாக்குகின்றனர்

கம

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ககாவிட்19ன் கபாது உழத்திகளின் மாற் று முதறகள்

சகாவிட்19ன் சபாது உழ ்திகளின்
ைாற் று முமறகள்
எழுதிைவர் : சி. பனுஜா, இைக்குநர்,

ஒளிப் பட உதவி REDS

ஊரக சுற் றுச்சூழல் வளர்ச்சிக் கழகம் (REDS - பரட்ஸ்) எனப் து ஆந்திரப்
பிரகதசத்தின் அனந்தபுரமு மாவட்டத்தின் 10 மண்டலங் களிலுள் ள 58
கிராமங் களில் பணிைாற் றிவரும் இலாபகநாக்கற் ற பதாண்டுநிறுவனம் .
பபண்களின் உரிதமகள் , குழந்ததகளின் உரிதமகள் , மனிதக்கடத்தல் குறித்த
விழிப் புணர்வு, கவளாண்தம, இைற் தக வளங் களின் கமலாண்தம ஆகிை
துதறகளில் கடந்த 25 ஆண்டுகளாகப் பணிைாற் றுகின் றனர். இந்நிறுவனம்
உழவர்கதள - அதில் பபரும் பாகலார் பபண்கள் , ஒருங் கிதணத்து உழவர்
உற் பத்திைாளர் நிறுவனங் கதள (உஉநி) உருவாக்கியுள் ளது. பல் பயிர்
கவளாண்தமதை முன்தவப் பது மூலம் இந்த வறட்சி மிகுந்த மாவட்டத்தில் உள் ள
கடுதமைான கவளாண்தம பநருக்கடிதை எதிர்பகாள் ள முதனகிறது. ககாவிட்
பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது உழத்திகள் கூட்டதமப் புககளாடு இதணந்து
பாதிப் பதடைக்கூடிை குடும் பங் களுக்கு உணவு வழங் குதல் , உழவர்களுக்குச்
சந்ததப் படுத்தும் வசதிகள் வழங் குதல் ஆகிை நிவாரணப் பணிகதள
கமற் பகாண்டனர். அரசுத்துதறகளுடன் இதணந்தும் பல நிவாரணப் பணிகளும்
புனர்வாழ் வுப் பணிகளும் ஆற் றப் பட்டன.
திடீர் பபாதுமுடக்கம் சிறுகுறு விவசாயிகதளயும் புலம் பபைர்
பதாழிலாளர்கதளயும் கவதலவாை் ப் பின்தம, சந்ததகள் இல் லாதது,
உணவுத்தட்டுப் பாடு ஆகிைவற் றால் கடுதமைான இடர்களுக்கு ஆட்படுத்திைது.
அகத கவதளயில் இங் கிருந்து பிற இடங் களுக்கு புலம் பபைர்ந்தவர்கள் தங் களது
கிராமங் களுக்குத் திரும் பத் பதாடங் கினர். இது கிராமப் பகுதிகளில் பபரிை
சமூக, பபாருளாதார அழுத்தத்தத ஏற் படுத்திைது. தனித்த பபண்களும் ,
தற் பகாதல பசை் த விவசாைக் குடும் பங் கதளச் கசர்ந்த பபண்களும் மிக
அதிகமாகப் பாதிக்கப் பட்டனர். உழவர்களும் பால் உற் பத்திைாளர்களும் தங் கள்
விதளபபாருள் கதள விற் பதற் கு அரும் பாடுபட்டனர். பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு
உணவும் , அழிைக்கூடிை விதளபபாருள் கதளச் சந்ததப் படுத்த உதவியும் வழங் க
மிகப் பபரிை அளவிலான இதடயீடு கததவப் பட்டது.
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ஒளிப் பட உதவி REDS

இமடயீடு
பரட்ஸ் அணி உழவர் உற் பத்திைாளர் நிறுவனத்
ததலவர்ககளாடு இதணந்து பிரச்சதனகதள
அறிந்து தீர்வுகள் காண ஒரு திட்டத்தத வகுத்தது.
உழவர்களிடமிருந்து விதளபபாருள் கதள வாங் கி,
கததவப் படுகவார்க்குப் பகிர்ந்தளிக்க ஏற் பாடுகள்
பசை் தனர். முதல் படிைாகக் கிராமங் களுக்குச்
பசன்றனர். கீதரகளும் காை் கறிகளும் தைாராக
இருந்தன என்றும் , வாதழயும் பப் பாளியும்
அறுவதடக்குத் தைாராக இருந்தன என்றும்
கண்டனர். இரு நிறுவனத் ததலவர்களும்
உழவர்ககளாடு உதரைாடி, விதளபபாருள் கதள
வாங் கினர். உலர் உணவுப் பபாருள் கள் , முட்தட,
காை் கறி, பழங் கள் ஆகிைதவ உட்பட 20
பபாருள் கள் பகாண்ட உணவுக் கூதடகதள உணவு
வாங் க இைலாத குடும் பங் களுக்கு வழங் கினர்.
முகக்கவசங் களும் சானிதடசர்களும் வழங் கினர்.
உஉநி ஒன்பது வதக சிறுதானிைங் கள் , பருப் புகள் ,
வீட்டுத்கதாட்ட விததப் பபாட்டலங் கள் ,
நிலக்கடதல விததகள் ஆகிைவற் தற
உழத்திகளிடமிருந்து வாங் கி, பிற உழவர்களுக்கு
கார்காலச் சாகுபடிக்கு இலவசமாக வழங் கினர்.
மாவட்டத்திலுள் ள 10 மண்டலங் களிலும் , 30
கிராமங் களிலும் நிவாரணப் பணிகள்
கமற் பகாள் ளப் பட்டன.
அனந்தபூர் மண்டலின் கமருப் பள் ளி கிராமத்தில்
ஒருவருக்கு ககாவிட் இருப் பது
கண்டுபிடிக்கப் பட்டதால் , முழு கிராமமும் சிவப் பு
மண்டலமாக அறிவிக்கப் பட்ட, கடுதமைான தடுப் பு
நடவடிக்தககள் எடுக்கப் பட்டன. அனந்த கிராமீனா
பபண்கள் உழவர் உற் பத்திைாளர் நிறுவனத்தின்
ததலவரான ஆர்.சுசீலாம் மா அக்கிராமத்திலுள் ள
உழத்திகள் உற் பத்திபசை் த எல் லாக்
காை் கறிகதளயும் பழங் கதளயும் விதலக்கு
வாங் கி, கததவப் படும் குடும் பங் களுக்கு
இலவசமாக வழங் கினார்.
அனந்தபூர் மண்டலின் பூலகுந்தா கிராமத்திலிருந்த
220 குடும் பங் கள் தாங் கள் தவத்திருந்த பசுக்களின்
பால் உற் பத்திதை விற் க முடிைாமல் கபானது.

உஉநி ததலதமக்குழு உறுப் பினர் அருணம் மாவும் பரட்ஸ் அதமப் பும் மாவட்ட
நிர்வாகத்துடன் இதணந்து கிராமத்துக்கு பவளிகை ஒரு பால் பண்தணதை நிறுவி,
கிராமத்திலிருந்து எல் லாப் பாதலயும் கசகரித்து, தனிைார் வணிகர்களுக்கு
விற் றனர். இவ் வாறாக பால் உற் பத்திைாளர்களுக்கு சந்ததப் படுத்தும் வசதிதை
வழங் கினர்.
அனந்தபுரமு மாவட்ட அளவில் அரசுத்துதறகளும் பரட்ஸ் உட்பட பல பதாண்டு
நிறுவனங் களும் ஒன்றிதணந்து பிரச்சதனகதளக் கணக்பகடுக்கவும் நிவாரணப்
பணிகதள கமற் பகாள் ளவும் ஒரு மாவட்ட ஒருங் கிதணப் புக் குழு
உருவாக்கப் பட்டது. பல நிறுவனங் கள் , தனிநபர்களின் துதணயுடன் பல
கிராமங் களில் நிவாரணப் பணிகதளச் பசைல் படுத்தமுடிந்தது. நிதி, ஆகலாசதன,
ஒருங் கிதணப் பு என்று பலவித உதவிகள் பசை் ைப் பட்டன.
தினக்கூலி ஊழிைர்கள் , கவளாண் குடும் பங் கள் , தனித்த பபண்கள் , முதிைவர்கள் ,
புலம் பபைர் பதாழிலாளர்கள் உட்பட 7200 குடும் பங் களுக்கு நிவாரணம்
வழங் கப் பட்டது.
24 கிராமங் களில் இருந்த 500 குடும் பங் களுக்கு உணவுக்கூதடகள் வழங் கப் பட்டன.
300 குடும் பங் களில் பபண்களுக்கும் பதின்வைதுச் சிறுமிகளுக்கும் உதவும்
வதகயில் சுகாதாரப் பபாருள் கள் வழங் கப் பட்டன. குடும் ப அட்தடகள் இல் லாத 100
குடும் பங் களுக்கு 10 கிகலா அரிசியும் 5 கிகலா ககழ் வரகும் வழங் கப் பட்டது.
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ககாவிட்19ன் கபாது உழத்திகளின் மாற் று முதறகள்

கமாருப் பள் ளி, பூலகுந்தா ஆகிை கிராமங் களில் பசுமாடுகள் தவத்திருந்த 73
குடும் பங் களுக்குத் தலா 50 கிகலா தீவனம் வழங் கப் பட்டது. கமாருப் பள் ளி,
குருகுண்டா, பூலகுண்டா, பகாடிமி ஆகிை கிராமங் களிலுள் ள 223
குடும் பங் களுக்கு விததகள் வழங் கப் பட்டன.

விமளவுகள்
நிவாரணப் பணிகள் வழங் குவதற் கான ஒருங் கிதணந்த முைற் சிகள் மூலம்
உழத்திகள் ஒன்றுகசர்ந்து கூட்டு கவளாண்தமயும் சந்ததப் படுத்துதலும்
பசை் ததால் உணவும் , விததகளும் பபருமளவு தகயிருப் பில் கசர்க்கமுடிந்தது.
பிறருக்கும் வழங் க முடிந்தது. பிற உழவர்களுக்கு விததகதள வழங் கிைது
கார்கால கவளாண்பருவத்துக்கு விததப் பாதுகாப் பும் , விததகதள
உற் பத்திபசை் த உழத்திகளுக்கு கூடுதல் வருமானமும் கிதடத்தன. அரசு
கவளாண்தமத் துதறயும் மாவட்ட ஆட்சிைரும் பபண்கள் உழவர் உற் பத்தி
நிறுவனங் களின் திறதன உணர்ந்து, அவர்களிடமிருந்து MARKFED மூலமாக
விதளபபாருள் கதள வாங் கிக்பகாள் வதற் கு ஏற் பாடுகள் பசை் ை
முன்வந்துள் ளனர். கவளாண்தமத்துதற பசைல் படுத்தும் எல் லாத்
திட்டங் களிலும் பபண்கதள ஈடுபடுத்தத் பதாடங் கியுள் ளனர்.

ஒளிப் பட உதவி REDS
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ககாவிட்-19 பபாதுமுடக்கமும் உழத்திைரும் : இதடயீட்டுக்கான கததவ

சகாவிட்-19 தபாதுமுடக் கமுை்
உழ ்திைருை் : இமடயீட்டுக் கான ச மவ
எழுதிைவர்: பா ்திைா பர்னாட்,

மிழ் நாடு

ஒளிப் பட உதவி SRED

SRED FPO உணவு நிவாரணப் பபாட்டலங் கதள வழங் குகின் றனர்

கிராமப் புற கல் விக்கும் வளர்ச்சிக்குமான கழகம் (SRED - கி.க.வ.க. - சிபரட்)
1979ம் ஆண்டு பதாடங் கப் பட்டு, அடிமட்ட ஊழிைர்களின் கததவகதளயும்
சிக்கல் கதளயும் சார்ந்த இைக்கங் கதள வளர்த்துக் பகாண்டுள் ளது.
பட்டிைலினங் கள் , கிராமப் புற பழங் குடிச் சமூகங் கள் ஆகிைவற் தறச் கசர்ந்த
பபண்கள் மீது முக்கிை கவனம் பசலுத்தினர்.
சிபரட் உள் ளூர் ததலவர்கள் , மக்களிைக்கத் ததலவர்கள் ஆகிகைாரது
திறன்கமம் பாட்டில் ஈடுபட்டுள் ளது. நுண்ணிை மட்டத்தில்
பபண்களுக்பகதிரான வன்முதற, சாதி பாலினப் பாகுபாடு, வாழ் வாதாரச்
சவால் கள் , உடல் நலமும் கல் வியும் மறுக்கப் படுதல் ஆகிை பிரச்சதனகளில்
சிபரட் இதடயீடு பசை் கிறது. கபரிை மட்டத்தில் , சிபரட்டால் ஆதரிக்கப் படும்
இைக்கங் ககளாடும் , பிற இைக்கங் ககளாடும் தகக்ககார்த்து பரப் புதரகள் ,
பதாடர்புவதலப் பின்னல் , கூட்டணிகதள உருவாக்குதல் ஆகிைவற் றில்
தமிழ் நாட்டளவிலும் கதசிை உலகளாவிை அளவிலும் சிபரட் ஈடுபடுகிறது.
தலித்கள் , நிலமற் ற ஊழிைர்கள் , இருளர் பழங் குடியினர், பசங் கல் சூதளப்
பணிைாளர்கள் , மாட்டுவண்டி ஓட்டுநர்கள் , சுரங் கத் பதாழிலாளர்கள் , தலித்
பபண்கள் (கிராமப் பபண்கள் விடுததல இைக்கம் ), உழத்திைர், கலவிப்
பணிைாளர்கள் , மத்தம் மா (இதறவிக்கு அர்ப்பணிக்கப் பட்ட தலித் பபண்கள் ),
பதருகவார வணிகர்கள் ஆகிகைாரிதடகை சிபரட் கிராமத் பதாழிலாளர்
இைக்கங் கதளத் கதாற் றுவித்து ஆதரிக்கின்றது.
இச்சமூகங் களிலிருந்து வரும் பபண்கள் கவளாண் சூழிைலில்
பயிற் சிைளிக்கப் படுகின்றனர். நிலமில் தலபைனினும் கவளாண் முதறகதளப்
பயில் கின்றனர். பிற சாதிகளால் ஆக்கிரமிக்கப் பட்டுள் ள அரசு நிலங் கதள
அதடைாளம் கண்டு அவற் றின் மீதான தங் கள் உரிதமகதளக் ககாருவதற் கும்
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ககாவிட்-19 பபாதுமுடக்கமும் உழத்திைரும் : இதடயீட்டுக்கான கததவ

ஒளிப் பட உதவி SRED

பயிற் சி பபறுகின்றனர். நிலவுதடதமக்கான
கததவதை உணர்ந்ததால் , தங் கள்
கிராமங் களில் உள் ள அரசு நிலங் கதளக்
கண்டறிந்து வருவாை் த்துதற அதிகாரிகளின்
துதணகைாடு முதலில் 7.55 ஏக்கர் நிலத்ததயும்
பின்னர் கமலும் 5 ஏக்கர் நிலத்ததயும் மீட்டுக்
கூட்டு கவளாண்தம பசை் ைத்
பதாடங் கியுள் ளனர். அந்நிலத்தில் பணிபுரிந்த
ஒவ் பவாரு பபண்ணுக்கும் அறுவதடயில் பங் கு
கிதடத்தது. இத்ததகை பபண்கள் கூட்டுப்
பண்தணகள் 5 மாவட்டங் களில் உள் ளன.

சகாவிட்-19 தபருந் த ாற் றுை்
இமடயீடுை்

விததப் பபாட்டலங் கள் உழத்திகள்
குழுக்களுக்கு வழங் கப் படுகின் றன

2020ம் ஆண்டு மார்ச் 24ம் நாள் ககாவிட்-19
பபாதுமுடக்கம் பதாடங் கி இன்னும் சில
தளர்வுகளுடன் பதாடர்கிறது. ஏதழகள்
உணவுக்கும் வாழ் வாதாரத்துக்கு வழியில் லாமல்
விடப் பட்டனர். உண்ணவும் உைர்வாழவும் எந்த
வழியும் இல் லாது தகவிடப் பட்டனர். பபண்கள்
குடும் பத்தினரின் வன் முதறக்கும் பிற
வன்முதறகளுக்கும் ஆளாயினர்.
அரசாங் கங் கள் ஏதழகளின் பிதழப் பிற் கு
வழிபசை் வதில் அக்கதற காட்டவில் தல;
பவறுமகன வீட்டில் அதடபட்டுக் கிடக்கச்
பசான்னார்கள் ; பபண்களின் எதிர்ப்தபயும் மீறி
மதுக்கதடகதளத் திறப் பதில் அவசரம்
காட்டினார்கள் . இது பபண்கள் மீதான
வன்முதறதை கமலும் அதிகப் படுத்திைது. தலித்
பபண்கள் வன்புணர்வு பசை் ைப் பட்டு
பகாதலபசை் ைப் பட்டனர். குடும் பங் களுக்கு
கவதலவாை் ப் பின்றி உணவு வாங் கப்
பணமுமில் தல. உணவின்தம குடும் ப
வன்முதறதை அதிகரித்தது. பபண்கள்
வருமானமின்றித் தவித்தனர். கடன்கதளத்
திரும் பக்கட்டவும் , குடும் பங் களுக்கு
உணவளிக்கவும் முடிைாது கபாயினர்.

அரசாங் கத்தால் ரூ.1000 பகாடுக்கப் பட்டது. ஆனால் இது எல் லாதரயும்
பசன்றதடைவில் தல. இத்பதாதக நீ ண்ட நாட்கள் பைன்தரவும் இல் தல.
சத்துணதவ நம் பியிருந்த குழந்ததகள் பள் ளிகள் மூடப் பட்டதால் உணவின்றி
இருந்தனர். பபாதுப் கபாக்குவரத்து முடக்கப் பட்டதால் , கூட்டு கவளாண்தம
பசை் த உழத்திைர் பிற உழத்திைகராடு தகவல் பரிமாற முடிைாமல் கபானது.
சிறுதானிைங் கள் விததத்தபின்னர் தங் கள் நிலங் களுக்குச் பசல் லமுடிைாதற்
கபானது.
எல் லாரும் தங் கள் குடும் பங் களும் கிராமத்தினரும் பிதழக்க வழிகதடிப்
கபாராடிக்பகாண்டிருந்தகபாது, உழத்திைர் கூட்டதமப் தபச் கசர்ந்த சகீலா
மாறுபட்ட முதறயில் சிந்தித்துச் பசைல் பட்டார். உணவும் பாதுகாப் புப்
பபாருள் களும் பகாண்ட நிவாரணப் பபாருள் கதளப் பபற் று கிராமத்தினர்க்குப்
பகிர்ந்து வழங் கினார். இது பபரும் பணி. எனினும் காவல் துதறயினர் கண்களில்
படாமல் வீடுவீடாகச் பசன்று தன்னால் இைன் றததச் கசகரித்தார். தன்னார்வலர்
குழுபவான்தற அதமத்தார். புத்தா இைக்க அறக்கட்டதளயிலிருந் து
உணவுப் பண்டங் கள் பபற் று வைதான தனித்த பபண்களுக்கும் , உடல்
குதறபாடுதடை பபண்களுக்கும் , பழங் குடியினருக்கும் , துணி துதவக்கும்
பபண்களின் குடும் பங் களுக்கும் வழங் கினார்.
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ககாவிட்-19 பபாதுமுடக்கமும் உழத்திைரும் : இதடயீட்டுக்கான கததவ

உழத்திைருக்குத் தலா 1000ரூ வழங் கி, மூன்று முதற 1000ரூ மதிப் புள் ள
உணவுப் பண்டங் கதளயும் சிபரட் வழங் கிைது. சிபரட்டுக்கு உதவ முன்வந்த
சகீலா, கூட்டதமப் தபச் கசர்ந்த உழித்திைர் ததலவர்களுக்கு அவற் தற
வழங் கினார்.
மாவட்டத்துக்குள் பைணம் பசை் ை முடிந்தகபாது, சகீலாவும் அவரது அணியினரும்
கூட்டுப் பண்தணகளில் என்பனன்ன அறுவதட பசை் ைமுடியுகமா அவற் தறச்
பசை் தனர். கூட்டதமப் பின் பிற ததலவர்கதள அதழத்து கவளாண்
விதளபபாருள் கதளப் பைன்படுத்துவதற் கும் , கிராமங் களிலும் நகரங் களிலும்
இருந்த பகாதடைாளர்களின் உதவிதைத் திரடத்துவதற் கும் , மாநில அரசு, புத்தா
இைக்க அறக்கட்டதள, சிபரட் ஆகிகைாரின் ஆதரதவப் பபறவும் வழிகாட்டினார்.
ககாவிட்-19 பதாற் றால் பாதிக்கப் பட்ட குடும் பங் கதள அதடைாளம் கண்டு,
அவர்கள் பதாற் றுக்காலத்ததத் தாண்ட உதவினார்.
சமூகச் சதமைலதறகதள அவரவர் கிராமங் களில் அதமத்து, உணவு சதமத்து,
கிராம மக்களுக்கு வழங் கினர். அரசாங் கம் சதமைல் எரிவாயுதவ
விதலயின்றித் தந்தது.
அவரது பசைல் பாடு பல உயிர்கதளக் காத்தது; உணவு கிதடக்காமல்
நிகழ் ந்திருக்கக்கூடிை கததவைற் ற மரணங் கதளயும் தற் பகாதலகதளயும்
தடுத்தது. சிபரட் மூலமாக 3000 குடும் பங் கள் தம் வங் கிக் கணக்குகளில் பணம்
பபற் றனர். கமலும் உணவுப் பபாட்டலங் கள் , முகக்கவசங் கள் , கபசுரக்குடிநீ ர்,
ஆயுர்கவத மருந்துகள் ஆகிைவற் தறப் பபற் றனர்.
கூட்டுப் பண்தணகதள உழத்திைர் ஈடுபாட்டுடன் பபருந்பதாற் று
அச்சுறுத்ததலயும் கபாக்குவரத்துத் ததடகதளயும் தாண்டி உயிர்ப்புடன்
தவத்திருந்தனர். பிற பபண்களும் இத்ததகை முன்பனடுப் புகள் எடுக்க
ஈர்க்கப் படுகின்றனர். எத்ததகை சவால் கதளயும் இடர்கதளயும் சந்தித்து
மீளமுடியும் என்ற நம் பிக்தக பபற் றுள் ளனர். பக்கத்துக் கிராமங் களிலிருந்தும்
கூட்டுப் பண்தணத் பதாடங் க அவர்கதள அதழக்கின்றனர்.
நிலத்ததக் கூட்டாக தவத்திருப் பது ஒரு பபரிை வலிதம. இதுகவ பகாகரானா
பதாற் றுக்கு எதிரான தடுப் புசக்திதை அதிகப் படுத்திைது - பதாற் று குறித்த
அச்சத்தத நீ க்கிைது - ஒவ் பவாரு பபண்ணும் கததவயிலிருந்த பிற பபண்கதளத்
பதாடர்புபகாண்டனர். கூட்டுப் பண்தண உறுப் பினர்களாக அவர்கள்
ஒன்றிதணந்து நின்றனர். ஒருவருக்பகாருவர் ஆதரவாக இருந்தனர். பபாது
கநாக்கத்துக்காக ஒற் றுதமைாக இருப் பது ககாவிட்-19 பபருந்பதாற் று ஏற் படுத்தும்
எத்ததகை சவாதலயும் எதிர்பகாள் ளமுடியும் என்பதத உணர்ந்தனர்.
பபருந்பதாற் று கபான்ற சவாலான சமைத்திலும் இைக்கங் கள் கதை் ந் துகபாகாமல்
கமலும் வலுவாக வளர்ந்துபகாண்டிருக்கின்றன.
ஒளிப் பட உதவி SRED

உழத்திகள் ஒன் றுகூடிக் கூட்டதமப் பு கவளாண்தம பசை் கின் றனர்
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ககாவிட்-19 காலத்தில் சிறுதானிைங் களுக்குத் திரும் புதல்

சகாவிட்-19 கால ்தில்
சிறு ானிைங் களுக்கு ் திருை் பு ல்
எழுதிைவர்கள் : தபண்கள் முன்தனடுப் புகள் (வின்ஸ்)
ஒளிப் பட உதவி WINS

பபண்கள் முன் பனடுப் புகள் (வின்ஸ்) அதமப் பு கடந்த மூன்றாண்டுகளில்
ஆந்திர மாநிலத்தின் சித்தூர் மாவட்டத்திலுள் ள 35 கிராமங் களில்
பட்டிைலினத்ததச் கசர்ந்த 1080 குத்ததகதார உழவர்கதளயும் கவளாண்
பணிைாளர்கதளயும் வலுப் படுத்துவதிலும் அதிகாரப் படுத்துவதிலும்
பவற் றிகண்டுள் ளது. பபாருளாதார ரீதிைாகவும் அரசிைல் ரீதிைாகவும்
அவர்கதள அதிகாரப் படுத்தியுள் ளனர். பசுதம கவளாண் முதறகதள
ஏற் றுக்பகாண்டு, உழவர்-உற் பத்திைாளர் நிறுவனங் களில் தங் கள் திறன்கதள
முதலீடு பசை் யும் நம் பிக்தகதைப் பபற் றுள் ளனர். உழத்திைருக்கான
உரிதமகளுக்காக அதமக்கப் பட்ட மகிளா தரது கவதிகா என்ற மன்றத்தில்
தங் களது கருத்துகதளக் கூறுவதற் கான தளம் அதமக்கப் பட்டுள் ளது.
கவளாண்தமயிலும் , தாங் கள் பயின்றதத ஏதழகதளயும் விளிம் புநிதலப்
பபண்கதளயும் ஒன்றிதணக்கப் பைன்படுத்துவதிலும் இப் பபண்கள் காட்டும்
ஆற் றல் , ஈடுபாடு, துணவு ஆகிைதவ கபாற் றுதலுக்குரிைன.
ஒருமாதகாலப் பபாதுமுடக்கம் பபண்களுக்குத் தாங் கவிைலாததாக இருந்தது.
அது நீ ட்டிக்கப் பட்டகபாது, அவர்கள் பபாருளாதார ரீதிைாக
உதடந்துகபாயினர்; அவர்களும் அவர்களது குடும் பங் களும் பட்டினிதைச்
சந்தித்தனர். அவர்களது நம் பிக்தக தளர்ந்தது. கபாக்குவரத்து வசதிகள்
இல் லாதமைால் விதளபபாருள் கதள விற் பதும் கால் நதடகதள கமை் ப் பதும்
கடினமாகின. அதனால் பயிர்கள் வாடின, கால் நதடகள் பட்டினி கிடந்தன,
பால் உற் பத்தி குன்றிைது. அவர்கள் இருந்த பகுதிகளில் பதாற் று ஏற் பட்டதால்
அரசுத் தடுப் புகள் அதமக்கப் பட்டன. வீட்டில் கவதலவாை் ப் பின்றி
முடங் கியிருந்த பபண்கள் நரககவததன அனுபவித்தனர். தங் களுக்கும்
பதாற் று ஏற் படும் , அதத குணப் படுத்தமுடிைாது கபான்ற கவதலகளும்
வதந்திகளும் அவர்கதளப் பீடித்தன. அரசு பகாடுத்த உலர்ந்த நிவாரணப்
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ஒளிப் பட உதவி WINS

பபாருள் கள் கபாதுமானதவைாக இல் தல.
நீ ளமான வரிதசகளும் , குதறந்த
கவதலகநரமும் இருந்ததால் ஏதழப் பபண்கள்
அவற் றால் பபரிதாகப் பைனதடைவில் தல. பலர்
பவறுங் தககளுடனும் பட்டினிைாகவும் திரும் ப
கநர்ந்தது.
ஆந்திராவின் சித்தூர் மாவட்டத்திலுள் ள சிஜி
கல் லு, கராம் பிகசர்ல மண்டலம் ஆகிைதவ
மானாவாரிப் பகுதிகள் . 60 விழுக்காட்டினர்
ஆண்டுக்கு இருமுதற கலப் பினத்
தக்காளிகதளப் பயிரிடுகின்றனர். அது நல் ல
விதலபபற் றுத்தந்தாலும் முதலீடு அதிகம்
கததவப் படும் . கமலும் பிறரது நிலங் களில் கூலி
கவதலயும் பசை் வர். ஒற் தறப் பயிர்ச் சாகுபடி
முதற - மாந்கதாப் பாக இருந்தாலும் கடதலைாக
இருப் பினும் துன்பத்துக்கக இட்டுச்பசன்றது.
அவர்களுக்கிருந்த மிகச்சிறை நிலங் கதள
உழத்தகுதிைற் றதவ என்று தரிசாக
விட்டிருந்தனர். அச்சமைத்தில் தான் வின்ஸ்
அதமப் பு உழத்திைதர ஒருங் கிதணக்கும்
எண்ணத்கதாடு நுதழந்தது. வீட்டுத்கதாட்டத்தில்
வளர்க்க 12வதகக் காை் கறிகளுக்கான
விததகதளக் பகாடுத்தனர். இச்கசாததனக்
காலங் களில் அது தகபகாடுத்தது.

முன்பு சிறுதானிைங் கள் அவர்களது முதன்தம
உணவாக இருந்தகபாதும் நாற் பதாண்டுகளாக
அதவ காணாமல் கபாயிருந்தன. கிராமங் களில்
1% நிலங் களில் மட்டுகம பயிரிடப் பட்டதால்
அவற் றின் விதல அவர்களுக்கு
கட்டுபடிைாகாமல் கபாயிற் று. தடுப் புசக்திக்கும்
ககாவிட் எதிர்ப்புசக்திக்கும் பைனுள் ளதாக
இருக்கும் என்று வல் லுனர்கள் கூறிைதால்
பசல் வந்தர்கள் அவற் தறப்
பைன்படுத்தத்பதாடங் கினர். இததப் பற் றி
அறிவுறுத்தப் பட்டகபாது பபண்கள் ஊட்டமிக்க
உணவுக்காகச் சிறுதானிைங் கதளப் பயிரிடத்
பதாடங் கினர். வீட்டுத்கதாட்டங் களுக்கு மாடுகள்
சார்ந்த இைற் தக கவளாண் முதறகளும்
மலர்களும் அவர்களுக்குக் தகபகாடுத்தன.
மரபு முதறகதளயும் பயிர்கதளயும் மீட்பதில் ஆர்வம் பகாண்ட உழத்திைர்
இச்பசைல் பாட்டில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கப் பட்டனர்.
ம.தர.கவ. கவளாண் பணிகதளப் பிறதரக்காட்டிலும் சிறப் பாகச்
பசைல் பட்டுவந்த குத்ததகதாரதரயும் குறுவிவசாயிகதளயும் அதடைாளம்
கண்டது. இைற் தக கவளாண்தம பற் றிை அறிததலயும் அனுபவத்ததயும்
உதடகைார் கதர்ந்பதடுக்கப் பட்டனர். 225 பபண்கள் ககழ் வரதகயும் , 110
பபண்கள் கம் தபயும் , 40 கபர் பழுப் புத்திதனயும் கதர்ந்பதடுத்தனர்.
சிறுதானிை கவளாண்தமயில் உள் ள பல பிரச்சதனகதளக் கூட்டதமப் பில்
விவாதித்தனர். விதத முதளக்காமல் கபாவது, பைர்கள் உதிர்வது,
அறுவதடயின்கபாது பயிர்கள் காைமல் கபாவது, மதழைால் விததகள்
பாழாவது, பறதவகளால் உண்ணப் படுவது என்று பல சிக்கல் கதள
அதடைாளம் கண்டு அவற் றுக்கான தீர்வுகதளயும் காண முதனந்தனர். கம் பு
அவர்களுக்கு ஏற் ற பயிராக இருக்குபமன்று நம் பினர்.
சிறுதானிைங் கள் மானாவாரிப் பயிர்களாகவும் குதறந்த காலத்தில் அறுவதட
பசை் ைக்கூடிைனவாகவும் இருந்ததால் கூட்டதமப் புகள் இதில் ஈடுபட்டன.
எதிர்காலத்தில் இைற் தகப் கபரழிவுகள் ஏற் படும் கபாதுகூட தற் சார்தப
அதடந்து, உணவுப் பாதுகாப் தப உறுதிபசை் ைமுடியும் என்று நம் பினர்.
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கவளாண்தமப் பணிகளில் பபண்களின் பங் கு குதறத்கத மதிப் பிடப் படுகிறது.
பிதழப் புக்கான கபாராட்டத்தில் பபண்களால் தங் கதள முன்னிறுத்த
முடிவதில் தல. வின்ஸ் அதமப் பு அவர்கதளப் பயிற் றுவிப் பதிலும் , அவர்களது
நம் பிக்தக வளர்ப்பதிலும் , உரிதமகதள உறுதிபசை் வதிலும் , சவால் கதளச்
சந்திக்கவும் உதவிபசை் து இப் பபண்கள் ஒன்றிதணை வழிவகுத்தது.
கவளாண்தமத் துதற அதிகாரிககளா வல் லுனர்ககளா பசல் லாத
கிராமங் களுக்குக்கூட வின்ஸ் அதமப் பு பசன்றது.
உழத்திைர் மூலமாகப் பசிக்பகதிராகப் கபாராடுவது சாத்திைம் என் பததயும்
அவர்களுக்கு நல் ல, கபாதுமான உணவு பபறுவதற் கான உரிதமகள் உண்டு
என்பதத வின்ஸ் உணர்ந்தது. கவளாண்தம சார்ந்த பணிகள் என்பததவிட
பாலினம் சார்ந்த புரிதல் தனித்துத் பதரிகிறது. பபண்கள் தங் கதள
ஆற் றல் மிக்கத் தனித்துவமானவர்களாகக் காண ஊக்குவிக்கிறது.
உடல் நலத்துக்கு உணகவ அடித்தளம் என்பதத வலியுறுத்துகிறது. உணவு
உற் பத்திைாளர்களாக அவர்கள் எல் லாருக்குமான உணவுப் பாதுகாப் தப
உறுதிபசை் கின்றனர்.
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பபாருளாதார ஹப் பூர் உழத்திைரின் பபாருளாதார ஒருங் கிதணதவயும்
தற் சார்தபயும் கநாக்கிை பைணம்

தபாருளா ார ஹப் பூர் உழ ்திைரின்
தபாருளா ார ஒருங் கிமணமவயுை்
ற் சார்மபயுை் சநாக்கிை பைணை்
எழுதிைவர்: சுசலகா சிங்
பின்னணி
ஏக்சன் இந்திைா ஒடுக்கப் பட்ட சமூகங் களிலுள் ள பபண்கள் , இதளகைார்,
குழந்ததகள் ஆகிகைாருடன் பல பத்தாண்டுகளாக அவர்களது உடல் நலம் ,
உரிதமகள் சார்ந்து பணிபசை் து வருகின்றது. பபண்களுக்கு பபாருளாதார,
சமூக, கருத்திைல் ரீதிைாக வலுச்கசர்க்கவும் அதிகாரப் படுத்தவும் 2011ம்
ஆண்டில் தில் லியிலிருந்து உத்தர பிரகதசத்தின் ஹப் பூர் வட்டத்துக்குப் பணி
விரிவதடந்தது. அவர்கள் உழத்திைரின் பிரச்சதனகதளத் தீர்க்க
முதனந்தனர்; கண்ணுக்குப் புலப் படாத பணிக்கும் பங் குக்கும் அங் கீகாரம்
பபற் றுத்தருவதற் காக 4 கிராமங் களிலிருந்து 200 பபண்கதள ஒருங் கிதணக்க
விதழந்தனர். கவளாண் பணிைாளர்களாக இருந்த 10-12 பபண்கதளக்
பகாண்ட அணி இப் கபாது இச்பசைல் பாட்தட வழிநடத்துகின்றனர்.

சகாவிட் காலங் களில் இமடயீடுகள்
குழுவாகக் குத்ததகக்கு எடுத்து உற் பத்தி பசை் யும் முதற பபாதுமுடக்கம்
அறிவிக்கப் பட்டவுடன் முறிந்துகபானது. நிலவுரிதமைாளர்கள் தங் களது
நிலத்ததக் குத்ததகக்குத் தர விரும் பவில் தல; அவர்களது குடும் பத்தினகர
வீடுதிரும் பி தங் களது நிலங் களில் பணிபசை் ைத்பதாடங் கினார்கள் .
கவளாண்தம மூலம் கிட்டிை வருமானம் நின்றுகபானதால் , அந்த இடரிலிருந்து
மீள குழுவிலிருந்த 10-12 பபண்கள் பிற மாற் று வாை் ப் புகதள நாட
முடிவுபசை் தனர்.
அவரவர் வாழும் பகுதிகளில் பவவ் கவறு சுைவுதவிக் குழக்கதளச் கசர்ந்த
பபண் உறுப் பினர்கள் நறுமணப் பபாருள் கதளயும் சுதவயூட்டு
பபாருள் கதளயும் உற் பத்திபசை் யும் மாற் றுப் பபாருளாதார நிறுவனத்தத
நிறுவ முடிவுபசை் தனர். அவர்கள் தத்தமது சுைவுதவிக் குழுக்களிலிருந்து
கடன்பபற் று ஒன்றாகச் கசர்த்து கறிமசால் பபாருள் கள் வாங் கி மதிப் புக்கூட்டி,
பபாட்டலம் கட்டி, சுற் றுவட்டாரத்தின் 20 கிராமங் கதளச் கசர்ந்த உள் ளூர்ச்
சந்ததகளில் சில் லதற விற் பதன பசை் தனர். அவர்களது பபாருள் களின்
உைர்ந்த தரம் காரணமாகக் பகாஞ் சம் பகாஞ் சமாக அவற் றுக்கான
வாடிக்தகைாளர் கததவ அதிகரித்தது. அவர்களது விநிகைாகச் சங் கிலி
தில் லியின் வாடிக்தகைாளர்வதர நீ ண்டது. கதசிைத் ததலநகர்ப் பகுதியில் 900
வீடுகளுக்கு சமூகச் பசைல் பாட்டு வதலப் பின்னலின் மூலமாக பதாடர்ந்து
வழங் கிவந்தனர். அவ் வப் கபாது கிதடக்கும் எதிர்விதனகளால்
பதாடர்ச்சிைான சந்தததை ஏற் படுத்திக்பகாள் ள முடிந்தது.

இமடயீட்டின்

ாக் கங் கள்

ஹப் பூர் வட்டம் தில் லியின் அருகில் உள் ளது. தில் லித் கதசிைத் ததலநகர்ப்
பகுதியில் மாற் றுப் பபாருளாதார நடவடிக்தக கமற் பகாள் ள
ஏற் பாடுபசை் ததன்மூலமாக இப் பபண்கள் இந்த பநருக்கடிதைக் கடக்க
முடிந்தது. பபாருளாதார பநகிழ் வுறுதிக்குக்கான புதிை வழிகதள
ஆை் ந்துபார்த்தனர். ஏற் கனகவ உள் ள நிறுவனத்
பதாடர்புவட்டத்தின்மூலமாகத் தற் சார்புக்கும் கவதலவாை் ப் புக்கும்
ஒருங் கிதணதவ வலுப் படுத்துவதற் குமான வாை் ப் புகதள அவர்களால்
ஏற் படுத்த முடிந்தது. ஒவ் பவாரு பபண்ணும் கடன்வாங் கி மூலப் பபாருள் களில்
முதலீடு பசை் தனர்; நறுமணப் பபாருள் கதள அதரப் பதற் கும் உற் பத்திதைப்
பல் கவறு வழிகளில் விற் பதன பசை் ைவும் ஒன்றாகப் பணிைாற் றினர். அவர்கள்
கமலும் விரிவதடந்து ககாதுதமயும் வாங் கி, மதிப் புக்கூட்டி இலாபத்துக்கு
விற் றனர்.
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பபாருளாதார ஹப் பூர் உழத்திைரின் பபாருளாதார ஒருங் கிதணதவயும்
தற் சார்தபயும் கநாக்கிை பைணம்

விரிவாக்கம்
இப் பணியிலிருந்து கிதடத்த பபாருளாதார நிதலத்தன்தம ககாவிட்
இடரின்கபாது தளராது பசைல் படவும் தங் கள் கூட்டுமுைற் சிதை விரிவாக்கவும்
இக்குழுவுக்குப் பபரிை ஊக்கமாக அதமந்தது. இப் கபாது தலா 12-15
பபண்கதளக் பகாண்ட 75 சுைவுதவிக் குழுக்கள் அவர்களது உற் பத்திதை
வாங் கவிதழகின்றன; இது ஒரு நிதலைான கததவதையும் வருமானத்ததயும்
உறுதிபசை் கிறது. பிற கிராமங் களுக்கும் தில் லி முழுவதும் தங் களது
சந்தததை விரிவு பசை் வதற் கான வாை் ப் புகதள ஆராை் ந்து வருகின் றனர்.
விரிவாக்கம் பசை் து கமலும் பல பபண்கதள ஈடுபடுத்துவதற் கான
வணிகத்திட்டமும் தைாரித்துள் ளனர்.
விதளவுகள்
இப் பபண்கள் கூட்டதமப் பு இப் கபாது சீரகம் , ஓமம் , பவந்தைம் ,
மக்காச்கசாளம் , கம் பு, பவல் லம் , கடுபகண்பணை் , கடதலப் பருப் பு, சுண்டல் ,
அரிசி, பருப் புகள் என்று பல உணவுப் பபாருள் கதள விற் பதன பசை் கின்றனர்.
மதிப் புக்கூட்டி, பதப் படுத்தி, சந்ததப் படுத்தி ஒருங் கிதணவுப்
பபாருளாதாரத்தின் வாயிலாக இடர்ப்பாட்டிலிருந்து மீளும் வழிதைக்
கற் றுவிட்டனர். படிப் படிைாக விதளநிலங் கதள மீண்டும் குத்ததகக்கு எடுத்து,
கூட்டாக இைற் தக கவளாண்தம பசை் து தமது கததவகளுக்கும் தங் களது
வணிகத்துக்கும் உற் பத்தி பசை் வது என்ற திட்டத்தில் உள் ளனர். அதிக
விதலயும் வளர்ச்சி தரும் பிற பலன்கதளயும் பகாண்ட நகர்ப்புறச்
சந்ததகளுக்கு விரிவாக்கம் பசை் யும் திட்டமும் உண்டு. வணிகத்திட்டமிடல் ,
விதல நிர்ணைம் , சந்ததப் படுத்துதல் ஆகிை புதிை திறன்கதளப் பபற் றது
அவர்களுக்கு நம் பிக்தகதையும் பபாருளாதார நிதலத்தன்தமதையும்
பகாடுத்து, எதிர்காலத் திட்டமிடலுக்கான கருவிகதளயும்
உருவாக்கித்தந்துள் ளது. இைற் தக உரங் கதளயும் உள் ளூர் விததகதளயும்
பைன்படுத்தும் இைற் தக கவளாண்தமயும் மதிப் புக்கூட்டலும் பசை் யும்
பபண்கள் நிறுவனமாக வளரும் நம் பிக்தக பகாண்டுள் ளனர்; அதன்மூலம்
கவதிப் பபாருள் நிதறந்த கவளாண் முதறதை மாற் றி எல் லாருக்குமான
உடல் நலதன அதடைமுடியும் . பாதிப் புக்குள் ளாகக்கூடிை பிற பபண்கதள
ஈடுபடுத்துதல் , நிதலைான வாழ் வாதாரங் கதள உறுதிபசை் தல் , தங் களது
சமூகங் களிலுள் ள பபண்களின் உடல் நலத்தத கமம் படுத்துதல் ஆகிைதவயும்
கநாக்கங் களாகத் பதாடர்கின்றன. விததவங் கிகதள ஏற் படுத்தி,
உழத்திைரின் நலத்ததயும் மதிப் தபயும் கபணும் பசைல் பாடுகளுக்கான
திட்டங் களும் உள் ளன. தனிநபர்களாகச் பசை் ை முடிைாத பசைல் களும்
திறன்களும் வளங் களும் கூட்டதமப் பின் மூலமாகச் சாத்திைமாகியுள் ளன.
சந்ததக்கு பநருக்கமாக இருப் பதும் அவர்களது பசைல் முதறகதள திறம் பட
நிர்வகிக்க உதவிைாக இருந்தது.
படிப் பிதன
ஏற் கனகவ இருந்த திறன்கதளயும் இைற் தக வளங் கதளயும்
பைன்படுத்துவதன் மூலம் பநகிழ் வுறுதி ஏற் பட்டுள் ளது. கூட்டு
ஒருங் கிதணவுகள் தங் களது வலிதமகதளப் பைன்படுத்த ஏதுவாக
இருந்துள் ளன. உள் ளூர்த் கததவகளுக்கும் சந்தத நிலவரத்துக்கும் ஏற் ப தரமும்
விதலயும் மாற் றப் பட கவண்டும் என்பததக் கற் றுள் ளனர். இப் பபண்களின்
பபாருளாதார, சமூக அதிகாரப் படுத்துதலுக்கான கூட்டு ஒருங் கிதணதவ
ஏற் படுத்துவதில் இந்நிறுவனம் புதிை நம் பிக்தகதை அளித்துள் ளது.
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படிப் பிதனகளும் முன் பசல் லும் பாததயும்

படிப் பிமனகளுை் முன்தசல் லுை்
பாம யுை்
இத்பதாகுப்பிலுள் ள நிதலஆை் வுகள் பபண்கள் ‘பபாதுவான’ வழிமுதறகளிலிருந்து
மாறுபட்டு இந்த ககாவிட் பபாதுமுடக்கத்தின் கபாது எப்படி வழிநடத்தியிருக்கிறார்கள்
என் பததக் காட்டுகின் றன. இத்ததகை பபண்கள் -ததலதமகைற் ற கததகளிலிருந்து நாம்
கற் றுக்பகாள் ளகவண்டிைது ஏராளம் ..

எல் லாக் கம களுை் பிரதிபலிக்குை் புள் ளிகள் :
1. முதல் கவதலைாக எல் லாப் பபண்கள் கூட்டதமப்புகளுக்கு தங் களது உறுப்பினர்களுக்கும்
பிற ஏதழ/தனித்த பபண்களுக்கும் கடினமான காலங் களில் உணவுத் தானிைங் கள்
கிதடப்பதத உறுதிபசை் தனர்.
2. பபண்கள் கூட்டதமப்புகளும் பபண்கள் ததலதமயும் பநருக்கடி கநரங் களில் அதிக
பபண்கதளச் பசன் றதடவதற் கான புதிை எண்ணங் ககளாடு வருதுடன் , மிக வறிை, மிக
பாதிப்புக்குள் ளாகக்கூடிை பபண்களின் கததவகதள உணர்ந்து, தங் களது
பசைல் முதறகதளயும் இதடயீடுகதளயும் அப்பபண்களின் கததவகளுக்ககற் ப
மாற் றிக்பகாண்டனர் என் பததயும் இதிலிருந்து கிதடக்கும் படிப்பிதனகள்
காட்டுகின் றன. பரிவுடனும் புரிந்துணர்வுடனும் பசைல் கநர்த்தியுடனும் பபண்கதளச்
பசன் றதடந்து, பாதிப்புகளின் தாக்கத்திலிருந்து குணமதடைச்பசை் வதில் பபரும்
பங் கிதன பபண்கள் கூட்டதமப்புகள் ஆற் றின.
3. இன் பனாரு முக்கிைமான பாடம் , பபண்கள் கூட்டதமப்புகளால் நிர்வகிக்கப்படும்
உள் ளூர், அதிகாரம் பரவலாக்கப்பட்ட மாதிரிகள் பபண்களுக்கு உணவு கிதடப்பதத
உறுதிப்படுத்த மிகவும் அவசிைமாகின் றன - குறிப்பாக, பருவச்சூழல் நிச்சைமற் று
உள் ளதால் , விநிகைாகச் சங் கிலிகள் அறுந்துகபாகலாம் என் பதால் . பபண்களால்
நிர்வகிக்கப்படும் வட்டப் பபாருளாதாரத்தின் சிறிை மாதிரி நீ டிக்கவல் ல
விநிகைாகச்சங் கிலிக்கு வழிவகுக்கலாம் .
4. தணல் , ககரளா; WGLWO மற் றும் HDRC, குஜராத்; பகார்ச்சி மகாசதப, மகாராட்டிரம் ஆகிை
நிதலஆை் வுகளிலிருந்து கிதடக்கும் படிப்பிதனகள் பபண்கள் எப்படி குறுகிை
காலகநாக்தகத் தாண்டி, சற் கற நீ ண்டகால கநாக்குடன் சிந்தித்து, உள் ளூரில் உற் பத்திதை
வலியுறுத்தி, இைற் தகமுதற காை் கறித் கதாட்டங் கள் , அடுத்த பருவத்துக்குத் கததவைான
விததகள் கிதடக்கச்பசை் வது கபான் றவற் தறச் பசைல் படுத்தி பபாதுமுடக்கத்தின் கபாது
உணவு கிதடக்க வழிபசை் தனர் என் பததயும் காட்டுகின் றன.
5. தில் லி மக்காம் , ைமுதன கத்தார் ஆகிை நிதல ஆை் வுகள் ஊரக-நகர்ப்புற
பதாடர்ச்சிதையும் பநருக்கடிக்காலங் களில் புரிந்துபகாள் ள கவண்டிை கததவதைச்
சுட்டுகின் றன. நிர்வாகத்தின் கண்களில் கவளாண் சமூகப் பபண்கள் தட்டுப்படகவ
இல் தல. இந்த இரண்டு சான் றுகளிலும் , கிராமப் பபண்களும் நகர்ப்பகுதிப் பபண்களும்
கூட்டணிகள் அதமத்து, நிவாரணப் பணிகளில் ஒருவருக்பகாருவர் ஆதரவாக இருந்து,
ஊரக-நகர்புற ஒருங் கிதணவுக்கு நீ ண்டகால கநாக்கில் வழிகாட்டியுள் ளனர்.
ஒரு கூட்டதமப்பாக மக்காம் களமட்டத்தில் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டகதாடு, பிற
தளங் களிலும் பணிைாற் றிைது - கதசிை மனித உரிதம ஆதணைம் (NHRC), நிதி அகைாக்,
மாநில அரசுகள் ஆகிகைாரிடம் உணவு சார்ந்தும் கவதலவாைப்பு சார்ந்தும் அதமப்புகதள
வலுப்படுத்தத் தனது பரிந்துதரகதள வழங் கிைது. உணவு வழங் கும் அதமப் பு, பபாது
விநிகைாக கசதவ ஆகிைதவ எல் லாதரயும் பசன் றதடைகவண்டும் , ஆவணங் கள்
இருப்பவர்களுக்கு மட்டுகம சுருக்கக்கூடாது என் ற தனது ககாரிக்தககதள முன் தவத்தது.
தானிைங் கள் மட்டுமன் றி ஊட்டச்சத்துமிக்க உணவுவதககதளயும் கசர்க்க கவண்டும்
என் றது. மக்காமின் முக்கிைமான ககாரிக்தககளில் ஒன் று, பபாதுப் பணிகதள
விரிவுபடுத்தி கவதலவாை் ப்பு உறுதிதை வழங் க கவண்டும் ; உழத்திகளின் உற் பத்தி
சாதனங் கதள வளப்படுத்தும் பணிகளும் அதில் அடங் கியிருக்ககவண்டும் .
நீ ண்டகாலகநாக்கில் , இது வலுவான சூழலிைல் பண்புகள் பகாண்ட பபண்களுக்கான ஊரக
வாழ் வாதாரங் கதள வலுப்படுத்தி, ஆதரவு நல் கி, மறுகட்டதமப்பு பசை் வதற் கான
வாை் ப்பாக அதமைலாம் . கவளாண்தமயிலும் , பபண்கள் சார்ந்திருக்கும் நீ ராதாரம் மற் றும்
பிற பபாது வளங் களிலும் நல் ல முதலீடுகள் பசை் ைகவண்டியிருக்கும் . இந்த வளங் கதளப்
பபண்கள் பைன் படுத்துவதற் கான அனுமதி தரும் பகாள் தககள் வகுக்க கவண்டும் ;
அவற் தற அவர்களுக்கு மறுப்பததத் தவிர்க்ககவண்டும் . பபண்களின் மனிதஉரிதமகதள
கவனப்படுத்தி, தற் கபாததை வளர்ச்சி மாதிரிதை மாற் றி, அதிகாரம் வளம் ஆகிைவற் தற
மறுகற் பதன பசை் து மறுபங் கீடு பசை் வதற் கான பதாதலகநாக்கு கவண்டும் .
மிக முக்கிைமாக, சமூக, பபாருளாதார ஒருங் கிதணவுகளுக்கான வழிமுதறகதள
நாடுவதற் கு அரசாங் கம் பபண்கள் வழிநடத்தும் இதடயீடுகளிலிருந்து கற் றுக்பகாண்டு,
கசர்ந்து பசைல் பட முன் வரகவண்டும் என் று நம் புகிகறாம் .

இந்த பநருக் கடியின் இதடகை கடுதமைாகப் கபாராடி உறுதியுடன் புத்தாக்கம் பசை் து, எப்கபாதும் மாற் றுகள் உள் ளன
என் பதத நமக் குக் காட்டிை உழத்திகளும் அவர்களது கூட்டதமப்புகளும் இந்த ஆவணத்துக்கு முதல் காரணம் .
இந்த ஆவணம் இவர்களது பங் களிப் புகளுடன் உருவாக்கப்பட்டுள் ளது: சி.பனுஜா, பரட்ஸ், குமாரிபாை் ஜம் கட்டன் ,
பகார்ச்சி மகாசதப; கசஜல் தண்ட், நீ ட்டா ஹர்திகர், ஆனந்தி; டாக்டர்.கசாமா கக.பி., சுகலகா (ஏக்சன் இந்திைா);
முபாசிரா தசதி; சுவர்ணா தாம் கல, நிர்மலா காத்வட்கட, பிரிக்கிரிதி; விக்ரம் சிங் , ரிஷா ராமச்சந்திரம் , முபாசிரா
தசதி; HDRC, WGWLO, உத்தன் , குஜராத்; தணல் , ககரளா.
பமை் நிகர் கூடுதகதை ஒருங் கிதணத்து மக் காம் இக்கததகதளத் பதாகுக்க உந்துதலாக இருந்த GTAவுக்கு நன் றி.
இந்த முழு முைற் சியும் ஒருங் கிதணத்தது சில் பா வசவடா, சீமா குல் கர்ணி; மக்காமின் கதசிை ஒருங் கிதணப்பு
அணியின் உறுப் பினர்களான உஷா சீத்தாலட்சுமி, டாக்டர் கசாமா கக.பி., ஆஷாலதா ஆகிகைார் அவர்களுக்கு
தகவல் கள் வழங் கியுதவினர். மக் காமின் கதசிை ஒருங் கிதணப்பாளர், கார்கி மங் குல் கருக்கும் , மக்காமிலுள் ள பிற
நண்பர்களுக் கு இந்த எண்ணத்துக்கு ஆதரவாக இருந்ததற் கு நன் றிகள் .
மக் காதமத் பதாடர்பு பகாள் ள: கார்கி மங் குல் கர், mahilakisan.makaam@gmail.com / 9604779666
இத்பதாகுப் பிதன வடிவதமத்த நவீத் ததனுக் கும் நன் றி. தமிழில் பமாழிபபைர்த்தவர்: த. கண்ணன்
இப் பதிப் புக் கு பஹன் றிக் கபால் அறக் கட்டதள (Heinrich Boll Foundation) , மிபசரிகைார் (Misereor) ஆகிகைாரின் ஆதரவு
கிதடத்தது.
சைற் சகாள் காட்ட: விகல் ப் சங் கம் , நம் பிக் தகதை விததத்தல் : பபண்கள் கூட்டதமப்புகள் மாற் றத்துக்கான
பாததகதள உருவாக் குகின் றனர் - 'சாதாரண மக்களின் அசாதாரணமான பணிகள் : பபருந்பதாற் றுக் கும்
பபாதுமுடக் கத்துக் கும் அப் பால் ' பதாடரின் நான் காவது பதாகுதி; விகல் ப் சங் கம் தமைக் குழு, பூனா, மார்ச் 2021.
இது காப் புரிதமைற் ற பதிப் பு. வணிககநாக் கற் ற பசைல் பாடுகளுக்காக ைார்கவண்டுமானாலும்
தாராளமாகப் பைன் படுத்தலாம் . உரிை கமற் ககாள் ககளாடு அங் கீகாரம் பகாடுத்தல் நலம் . கமற் ககாள் காட்டும் கபாது
இகத கபால காப் புரிதமைற் று இருக்ககவண்டும் . .
இத்பதாடரின் பிற பதாகுப் புகதளக் காண இங் கக பசாடுக்கவும் (பல பமாழிகளிலும் , படக்கதத வடிவிலும் ):
சாதாரண மக் களின் அசாராதணமான பணிகள் : பதாகுப்பு 1, படக்கதத வடிவம்
சமூக வன உரிதமகளும் பபருந்பதாற் றும் : வழிநடத்தும் கிராம சதபகள் : பதாகுப்பு 2, படக்கதத வடிவம்
கமற் கு இமைப் பகுதியில் பபருந்பதாற் றுக்பகதிரான பநகிழ் வுறுதி: பதாகுப்பு 3
இதளஞர்களின் நம் பிக் தக, பநகிழ் வுறுதி, கூட்டுக்கனவுகள் : பதாகுப்பு 5
விகல் ப் சங் கம் நிைாைமான, சமநீ தி பகாண்ட, வளங் குன் றா வழிகளின் மூலம் மனித, சூழலிைல் நலம் விதழயும்
இைக் கங் கள் , குழுக் கள் , தனிநபர்கள் ஆகிகைாதர ஒருங் கிதணக்கும் ஒரு தளம் . இது தற் கபாததை வளர்ச்சி
மாதிரிதையும் , அதன் அடிநாதமாக உள் ள ஏற் றதாழ் வுகதளயும் அநீ திதையும் பகாண்ட அதமப்பிதனயும்
நிராகரிக் கிறது. நதடமுதறயிலும் கநாக் கத்திலும் புதிை மாற் றுகளுக்கான கதடலில் உள் ளது. தமைக் குழுவில்
நாபடங் கிலுமிருந்து 70 அதமப் புகளும் இைக் கங் களும் உறுப்பினர்களாக உள் ளனர். (பட்டிைல் கீகழ)
கமலும் விபரங் களுக்குப் பார்க்கவும் :
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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)
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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

