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அறிமுகம்

மக்காம் தில்லி பநருக்கடிதைச் சந்திக்க எழுந்தது

‘மக்களால் மக்களுக்காக’ சமூக ஒருங்கிதணவு
நிறுவன மாதிரி

குஜராத்திலுள்ள தககாத்தில் காடுபடுபபாருள்கதளச்

கசகரிக்கும் பபண்களின் ஒருங்கிதணவுப் பபாருளாதாரம்

உள்ளூர் உற்பத்தி, சந்ததப்படுத்துதலும் அதன்
வலிதமயும் : ஸ்ரீலட்சுமி பபண்கள் கூட்டதமப்பு

ககரளாவில் வழிகாடட்ுகிறது

பபருந்பதாற்றின்கபாது பகாரச்ச்ி மகாகிராமசதபயின்

முன்பனடுப்பு

ககாவிட் பநருக்கடியின் கபாது இைற்தக கவளாண்தம

கநாக்கிை நகரவ்ு: ஒரு நிதல ஆை்வு

உணவும் கவளாண்தமயும் சாரந்்து பநகிழ்வுறுதிதைக்

கட்டதமத்தல் - ககாவிட்-19க்கு எதிரவ்ிதனைாக
உழத்திகளின் முன்பனடுப்பு

‘பதாழிலாளரக்ளாக எங்களுக்கு இப்கபாது ஓர்
அதடைாளம் உள்ளது’ - நிரம்லாவின் கதத

ைமுனா கத்தரில் ககாவிட்19 பநருக்கடிக்கு
உழத்திகளின் எதிரவ்ிதன

ககாவிட்19ன் கபாது உழத்திகளின் மாற்று முதறகள்

ககாவிட்-19 பபாதுமுடக்கமும் உழத்திைரும்:
இதடயீடட்ுக்கான கததவ

ககாவிட்-19 காலத்தில் சிறுதானிைங்களுக்குத் திரும்புதல்

பபாருளாதார ஹப்பூர் உழத்திைரின் பபாருளாதார

ஒருங்கிதணதவயும் தற்சாரத்பயும் கநாக்கிை பைணம்

படிப்பிதனகளும் முன்பசல்லும் பாததயும்

உள்ளடக்கை்



ைக்காை்

மக்காம் 2014ல் ஏற்படுத்தப்பட்ட கதசிைக் கூட்டணி. இதில்உழத்திகளும்

பல்கவறுஅதமப்புகளும்உறுப்பினராகஉள்ளனர.் இதன்முக்கிைகுறிக்ககாள்

கதசிைஉழவரக்ள் பகாள்தக 2007ன் படிவதரைறுக்கப்படட்ுள்ள

அங்கீகாரத்ததயும், உரிதமக்குரதலயும் உழத்திகளாக இருக்கும்

பபண்களுக்குவழங்குவகதஆகும். இக்பகாள்தக கவளாண்தமயிலும்

பதாடரப்டுதடைபிறபணிகளிலும் ஈடுபடட்ுள்ளபணிைாளரக்ள், காடுகளில்

பணிபசை்பவரக்ள், கால்நதட கமை்ப்பரக்ள் என்றுஅதனவதரயும்

உள்ளடக்கிைது. ஆண்வழிச் சமூகத்ததப் பற்றியும்வரக்்கம், சாதி, மதம்ஆகிை

பிறசமூக-பபாருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் பற்றியும், அவற்றுக்குஇைற்தக

வளங்கள் சாரந்்த பபண்களின் பணிகளில் உள்ளபதாடரப்ுகதளப் பற்றியும்

ஆழ்ந்தஆை்வுகள் பசை்ைமக்காம் முதனகிறது..

பின்னணி

பபருந்பதாற்றும் பபாதுமுடக்கமும் உழத்திகளின் பல்கவறுபிரிவினிரிதடகை

கடுதமைானஉதழசச்தலவிதளவித்தகதாடு, முன்பனப்கபாததயும்விட

பபண்களின்ஊதிைமற்ற பணிகதளமுன்னிதலப்படுத்தியுள்ளன.  சாதி, 

ஆண்வழிசச்மூகம், வரக்்கம், பிறசமூகஒடுக்குமுதறகள்ஆகிைவற்றால்

பபண்கள் சந்திக்கும் பாதகங்கள் இந்தஉதழசச்தலகமலும்அதிகப்படுத்தின. 

எல்லாச் சமூக நிதலகளிலும்அதிகவன்முதறநடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 

பசி, வருமானமின்தம, உணவும் கவதலவாை்ப்புகளும் இல்லாததால்

அதிகமாகிை கவதலப்பளுஆகிைதவஇந்திைஉழத்திகளிதடகை எல்லா

மட்டங்களிலும் ஏற்பட்டதுைதரபதாகுத்துசப்சால்வனவாகஉள்ளன.

உழவு, கூலிகவதல, மீன்வளப்பணிகள், கால்நதட கமை்த்தல், கானகப்பணிகள்

எனப் பல்கவறுவாழ்வாதாரச் பசைல்பாடுகளில் பபண்கள் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் 

அதனத்து கவளாண்துதறகதளச் சாரந்்த பபண்களும் பபருந்பதாற்றின்

கபாதுகடும் இன்னதலச் சந்தித்தனர.் கவளாண்இடுபபாருள்களில் முதலீடு

பசை்வதற்குஅவரக்ளிடம் பணம்இருக்கவில்தல. கவளாண்

விதளபபாருள்கதளவிற்பதற்கும் வழியில்லாமல், கிடங்குகளும் இல்லாததால்

அதவஅவரக்ளது வீடுகளில் கிடந்தன. சந்ததகள் பசைல்படாததால்

விதளபபாருள்கள் பலவும் வீணாகின. தனித்த உழத்திகள் தனிைார்

வணிகரக்ள் மூலமாககவ தங்களதுவிதளபபாருள்கதள

சந்ததப்படுத்திைதால், குதறந்தபடச்ஆதரவுவிதலயும்அவரக்ளக்குப்

பபாதுவாககவகிதடப்பதில்தல. பபாதுமுடக்க காலம் கமலும்விதலவீழ்சச்ி

ஏற்படுத்திைதால், விதளசச்லுக்கானபசலவுகதளகைஅவரக்ளால் மீடக்

முடிைவில்தல. கானகத்தில் பணிபசை்யும் பபண்களும் காடுபடுபபாருள்கதள

இகத காரணங்களால் விற்கமுடிைாமல் கபானது. பபண்கள்கூட்டதமப்புகள், 

உழவர-்உற்பத்திைாளர் நிறுவனங்கள்ஆகிைவற்றின் சந்ததப்படுத்தும்

பணிகள் நின்றுகபாை், தங்களது பசைல்பாடுகளின் பதாடரச்ச்ி அறுபடாமல்

இருக்க கடதனயும் சந்ததப்படுத்தும்ஆதரதவயும் எதிரக்நாக்கியிருந்தனர.் 

கவதலக்கான ககாரிக்தகமிகவும்அதிகமாககவ இருந்தது. ஆனாலும்

பபாதுமுடக்கம் பதாடங்கிஇரண்டுமாதங்களுக்கு கமலாக மகாத்மா காந்தி

ஊரக கவதலவாை்ப்புஉறுதித் திட்டம் பசைல்படுத்தப்படவில்தல. இது கமலும்

இன்னதலஅதிகரித்தது. குடும்பத்தில் ஒற்தறஊதிைம் பபரும் பபண்கள்

இதனால் பபரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர.் வீடுதிரும்பிை

புலம்பபைரந்்தவரக்களாடுகூலிகவதலக்காக அவரக்ள்

கபாட்டியிடகவண்டியிருந்தது. 

ஓர் அறிமுகை்

மக்காம்
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மகாராஷ்டிரத்திலும், குஜராத்திலும் கவறுபலமாநிலங்களிலும் மக்காமின்

கூட்டாளிகள் பசை்தஆை்வுகளின்படி பபரும்பாலானஉழத்திகள் பிரதமர்

வறுதமஒழிப்புத் திட்டம் (PMGKY) மூலமாக எந்த நிவாரணமும்பபறிவில்தல
என்பததக் காட்டின. ஆவணங்கள், வங்கிக் கணக்குகள் ஆகிைதவ

இல்லாததாலும் நிலம் தங்களது பபயிரில் இல்லாததாலும் பபண்களுக்கு

நிவாரணங்கள் கிதடக்காமகல கபானது. 

ஆனால் எல்லாவிதளவுகளும் எதிரம்தறைானதவைாக இருக்கவில்தல

என்பததயும் இங்குள்ளகடட்ுதரகள் காடட்ுகின்றன.

பலததடகளுக்கிதடயிலும், உழத்திகளும் அவரக்ளதுகூட்டதமப்புகளும்

புத்தாக்கசப்சைல்கள் புரிந்து, பசிதையும் கவதலவாை்ப்பின்தமதையும்

பவற்றிகரமாக எதிரப்காண்ட பலநிகழ்வுகள் உள்ளன. 

.
இக்குறிப்புகள்நைக்குச்தசால்லத ன்ன

உழத்திகள் கூட்டதமப்புகள் உணதவயும் கவதலவாை்ப்புகதளயும்

உறுதிபசை்வதற்காகமுன்னின்றுபசைல்பட்டததக்கூறும் குறிப்புகளின்

பதாகுப்புஇது.  

இதிலுள்ளபத்து சான்றுகளும் பபண்கள்கூட்டதமப்புகள், கிராமக் குழுக்கள், 

தனிப்பட்டஉழத்திகள் ஆகிகைார் மக்களுக்கு நிவாரணஉதவிகள் நல்க

முன்வந்தததக் காடட்ுகின்றன. சிலசமைங்களில் அவரக்ள் அரசாங்கத்துக்கு

உதவிபுரிைமுன்வந்தன. ஆனால் பல கநரங்களில் உள்ளூர,் மாநில, நடுவண்

அரசுககளாடுப் கபாராடிப் கபாதிைஉதவிகள் கிதடக்கச் பசை்தனர.் குஜராத,் 

மகாராட்டிரம், தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரகதசம், ககரளம், தில்லி, உத்திரப்

பிரகதசம்முதலிைமாநிலங்களிலுள்ள பதின்மூன்றுசான்றுகள் இதவ.

பபண்கள் வழிநடத்திை இந்தமுன்பனடுப்புகள் அடிமட்டத்தில் கூடட்ுணரவ்ின்

அடிப்பதடயில்அதமந்த பபாருளாதாரச் பசைல்பாடுகளுக்குவழிககாலின. 

இடரப்்பாடுகளின் கபாது நிவாரணம்வழங்குவதிலும், அரசுடன்

கபாராடுவதிலும், உள்ளூரச்் சமூகங்கதளஅணிதிரடட்ுவதிலும் சாதாரண

மக்கள் எப்படிஅசாதாரணமானபணிகதளச் பசை்துள்ளனர்என்பதத

இக்குறிப்புகள் காடட்ுகின்றன. 

தற்சாரப்ும் சமூகஉற்பத்தியும் சமூகஒருங்குதிரள்வும் இந்த கசாததனைான

கநரத்தில் இன்றிைதமைாதனவாக இருந்திருக்கின்றன. உதாரணமாக, 

பணத்திற்குப் பதிலாக பண்டமாற்றுமுதறபசைல்படுத்தப்பட்டது. 

ஊராட்சிகள்முன்வந்து கவதலவாை்ப்புகள் உருவாக்கப்படட்ு உணவுமூலம்

நிவாரணம்வழங்கப்படுவததஉறுதிப்படுத்தின. இசச்ான்றுகள் சமூக

ஒருங்கிதணவுப் பபாருளாதாரம் கநாக்கிை நகரவ்ுக்கான களத்ததயும்

வாை்ப்தபயும்வழங்குகின்றன; இதவபவறும் பணப்பரிமாற்றத்ததமடட்ுகம

நம்பியிராமல், ஒருவருக்பகாருவர் உதவுவதன்மூலமாக பண்டங்கதளயும்

கசதவகதளயும் புழக்கத்தில் தவத்திருக்கின்றன. 

இங்குஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பலநிகழ்வுகதளப் பற்றிஉதரைாட

உதவிைானஒருகருத்தாக்கம் பநகிழ்வுறுதி. பதரிவுகள் இல்லாதசூழலுக்கு

ஏற்றவாறுஇதசந்துகபாவதுஎன்றசிந்ததனதைத் தாண்டிஇக்கருத்தாக்கம்

பசல்கிறது. பநகிழ்வுறுதிகுறித்த பபண்ணிைப் புரிதல் என்பதுஅதிகாரம், 

சமூகநீதிஆகிைபிரசச்தனகதளஅங்கீகரித்து, பநகிழ்வுறுதிதைஎததயும்

எதிரப்காள்ளும் திறனாகப் பாரக்்கிறது; அதாவது, கநரம்தற

விதளவுகளுக்காகப் புத்தாக்கம் பசை்யும்திறனாகப் பாரக்்கிறது. 

இன்னல்களின்கபாதுமனிதஅனுபவத்ததப் புரிந்துபகாள்ளவும், 

பகாள்தகதையும் பசைல்பாடுகதளயும் பநறிப்படுத்தவும் அது

பைன்படுவததக் காண்கிகறாம். 

பநகிழ்வுறுதிபற்றிைபபண்ணிைப் பாரத்வதற்கபாததைபபருந்பதாற்று

கபான்றபதாரு கபரிடரின் கபாது கததவப்படும் ஒருங்கிதணப்புக்குத்
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கததவைானஇணக்ககமற்படுத்தும் பசைல்முதறகதளஅங்கீகரிப்பகதாடு, 

ஏற்கனகவ சமூகத்ததக் கட்டதமத்துள்ள சாதி, ஆண்வழிமரபு, வரக்்கம்

ஆகிைவற்தறயும் கணக்கில் பகாள்கிறது. 

இந்த பநகிழ்வுறுதியும் புத்தாக்கத் திறனும் பதடப்பூக்கத்துடன்

தகவதமத்துக்பகாள்தலும் பபண்கள்உரிதமயும் அதிகாரமும் பபறசப்சை்யும்

அகண்டபசை்முதறயின்பகுதிைாகஇருப்பததநிதலஆை்வுகள்

காடட்ுகின்றன. சமூகக்குழுக்களுக்கும் அவற்கறாடுபணிைாற்றும்

நிறுவனங்களுக்கும் இதடயில் ஒன்றுக்பகான்றுவளப்படுத்தும்

பசை்முதறகளின் கததகதளஇங்குள்ளஒவ்பவாருமுன்பனடுப்பும்

கூறுகின்றன. 

முன்னகரவ் ற்கானபாம 

மக்காம் ஒருகூட்டதமப்பாக நிவாரணங்கள் வழங்கும் களப்பணிகளும்

ஆற்றிைது; கதசிைமனிதஉரிதமக் கழகம், நிதிஅகைாக், மாநிலஅரசுகள்

கபான்றவற்கறாடும் பணிைாற்றிைது -உணவு, கவதலவாை்ப்பு சாரந்்த பபாது

அதமப்புகதளவலுப்படுத்துவதற்கானபரிந்துதரகதளமுன்தவத்தது.  

பபாதுவிநிகைாகத் துதறமூலம்உணவுவழங்கும்அதமப்பு

எல்லாருக்குமானதாக இருக்ககவண்டும் என்றும்ஆவணங்கள்

தவத்திருப்பவரக்ளுக்கு மடட்ுகமைானதாக இருக்கலாகாது என்றும்

வலியுறுத்திக் ககாரிக்தககள் தவத்தனர.் அத்திட்டம் அரிசி, ககாதுதம

கபான்ற தானிைங்கள் மடட்ுமன்றிபிறஊட்டசச்த்துமிக்கஉணவுவதககதளச்

கசரக்்க கவண்டும். பபாதுப்பணித் திட்டங்கதளவிரிவுப்படுத்திஉழத்திகள்

உட்படஅதனவருக்கும் கவதலவாை்ப்தபஉறுதிபசை்ைகவண்டும் என்பதும்

மக்காமின் ஒருமுக்கிை ககாரிக்தக.

நீண்டகால கநாக்கில், சூழலிைலுக்குஏற்ற பபண்களின்ஊரக

வாழ்வாதாரங்கதள மீளதமத்து, ஆதரவுநல்கிவலுப்படுத்துவதற்கான

வாை்ப்பாகஇததக் காணலாம். ஆனால் கவளாண்தம, நீர,் பபண்கள்

சாரந்்துள்ளபிறபபாதுவளங்கள்ஆகிைவற்றில்முதலீடுகளும், அவற்தறப்

பபண்களிடமிருந்து பறிக்காமல் அவரக்ள் பைன்படுத்துவதற்குவழிவகுக்கும்

பகாள்தககளும் கததவப்படுகின்றன. பபண்களின் மனிதஉரிதமகள் மீது

கவனத்ததக் குவித்து, அதிகாரம், வளங்கள்ஆகிைவற்தறக் குறித்த

சிந்ததனகதளமாற்றி, அவற்தறமறுபங்கீடுபசை்வதன்மூலம் தற்கபாததை

வளரச்ச்ிமுதறதைமாற்றிைதமக்கும் பதாதலகநாக்கு கததவப்படுகிறது.

ககாவிட் பதாற்றுக்குப் பிறகானஇந்திைாவில் வாழ்வாதாரங்கதள

மீளதமக்கவும், சமூக, பபாருளாதார ஒருங்கிதணதவவலுப்படுத்தும்

வழிகதளக் கண்டதடைவும் இந்த எடுத்துக்காடட்ுகள் முதன்தமைான

படிப்பிதனகதளக் பகாண்டுள்ளனஎன்றுநம்புகிகறாம்.
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1

ைக்காை் தில்லி தநருக்கடிமைச்
சந்திக்க எழுந் து

மாரச்் 2020ல் தில்லியில் பபாதுமுடக்கம் பகாண்டுவரப்பட்ட சமைத்தில்

மக்காம் தில்லிஉருவானது. பிப்ரவரி 2020ல் கிழக்குதில்லியில் கநரந்்த

கலவரங்களின் பின்னணியில் நாங்கள் ஒன்றுகூடிகனாம். எங்களில் பலரும்

தில்லியில்இருப்பவரக்ள். மக்காமின் பணிகளில் பல்கவறுநிதலகளில்

பதாடரப்ுதடைவரக்ள். எனினும் நாங்கள் ஓர்அணிைாகச் கசரந்்தது, 

பநருக்கடிக்காலத்தில் தில்லியிலும்அருகிலுள்ளபகுதிகளிலும்

சமூகக்குழுக்களுக்கு எங்கள் கூடட்ுமுைற்சிகளின்மூலம்ஆதரவு

நல்ககவண்டும் என்கிறஎண்ணம்கதான்றிைபிறககஒன்றுகூடிகனாம். வட

மாநிலங்களில் உள்ளஎங்களது சககாதரிகள் அவரக்ளது பகுதிகளில் பசிதை

நீக்கி பநகிழ்வுறுதிதைஏற்படுத்துவதற்கானமுைற்சிகதள

வலுப்படுத்துவதற்கும் எங்களால் உதவிக்கரம் நீட்டமுடிந்தது.

தில்லியின் பஸ்திகள்/குடியிருப்புகளில் உள்ளமக்கள் தில்லிக்குப்

புலம்பபைரந்்தவரக்ளாககவா தில்லியின்ஏதழக்குடியிருப்புகளில்

வாழ்ந்துவந்தவரக்ளாககவா இருப்பர;் நகரத்துக்குள் இருந்த தங்களது

குடியிருப்புகளிலிருந்து பவளிகைற்றப்படட்ு நகரத்தின் புறத்கத இருந்கத

குடியிருப்புகளில் குடிைமரத்்தப்பட்டவரக்ளாக இருப்பர.் பபாதுமுடக்கம் மிக

விதரவிகலகைஅவரக்தளப் பபருந்துைர் கநாக்கித் தள்ளிைது. அவரக்ளது

தினக்கூலிதைஅவரக்ள் இழந்தனர.் எனகவ, ஓரிருவாரங்களிகலகை

பட்டினியும் வறுதமயும்அவரக்தளவாடட்ும் சூழல் ஏற்பட்டது. அவரக்ளில்

பலரும்ஆட்கடா ஓடட்ுநரக்ள், வீடட்ுப் பணிைாளரக்ள், காை்கறிவிற்பவரக்ள், 

பபட்டிக் கதடகதள நடத்துபவரக்ள், இல்லத்தரசிகள். அவரக்ளதுநுகரவ்ு

தினப்படிவருமானத்தத நம்பிகைஇருந்ததால், திடீரப்் பபாதுமுடக்கம்

அவரக்தள ஒருபநருக்கடிதை கநாக்கித் தள்ளிைது. பட்டினிஉடனடி

அசச்ுறுத்தலானது. வாடதகக்குக் குடியிருந்தவரக்ளுக்கும் வீடுகதளவிடட்ு

பவளிகைற்றப்படும் நிதலயும்அசச்ுறுத்திைது.

மக்காகமாடு பதாடரப்ுதடைஅதமப்புகள் -ஏக்சன் இந்திைாவின் மகிளா

பஞ்சாைத்தும், சப்லா சங்கக் கிதளகளும் 2020 மாரச்் மாதத்

பதாடக்கத்திகலகை பபாதுமுடக்கத்தின் வருதகதைஉணரந்்து பசைலில்

ஈடுபடதப்தாடங்கினர.்  பபண்களின் ததலதமயிலானகுடும்பங்களுக்கு

பபருந்பதாற்று பநருக்கடிதைஒருசிலமாதங்களுக்குச் சமாளிப்பதற்குத்

கததவைானஉணதவயும்அத்திைாவசிைப் பபாருள்கதளயும் பகாண்ட

பபாட்டலங்கதளவழங்கினர.் நகரத்தின் 12 இடங்களில் பஸ்திகளிலும்

கசரிகளிலும் குடியிருந்த நகரப்்புற ஏதழகதளயும் புலம்பபைரந்்த கிராமப்புற

ஏதழகதளயும்அவரக்ளும் பிறரும் நாடிசப்சன்றனர.் நகரின்

சுற்றுவட்டாரங்களில் இருந்தஉழவரக்ளுக்கும், நாகடாடிஆைரக்ளுக்கும், சிறு

வணிகரக்ளுக்கும் உதவமுன்வந்தனர.் அரசின் பபாதுவினிகைாக

அதமப்புககளாடும் பிற நிவாரணக்குழுக்ககளாடும் கசரந்்துஆதரவற்றஇந்த

மக்களுக்குஉணவும்பிற நிவாரணங்களும் வழங்குவதற்கான

தகவல்பரிமாற்றமுதறகதளயும்பிறஅதமப்புகதளயும் ஏற்படுத்தவகத

முதல் பணிைாகஇருந்தது. மிகவும் பாதிக்கப்பட்கடாரின் பட்டிைல்கள்

தைாரிக்கப்பட்டன. நிவாரணக்குழுக்களுக்கு அதழப்புகள்விடுக்கப்படட்ு, 

நகபரங்கும் உணவும்பிற பபாருள்களும் எடுத்துசப்சல்லப்பட்டன. 

எங்கிருந்பதல்லாம் அவசரஅதழப்புகள் வந்தனகவாஅங்பகல்லாம் தில்லி

நிவாரணக் குழுக்களின் துதணகைாடுஉதவிவழங்கப்பட்டது. எந்தவித

ஆவணங்களும் இல்லாமல் நகருக்குஅந்நிைமாக இருந்தவரக்ளுக்கும்

உதவிகள் பசன்றதடந்தன. ஊரகப் பகுதிகளிலிருந்த பபண்கள்

கூட்டதமப்புகள் நடத்தும் பதாழிற்சாதலகளில் தைாரிக்கப்பட்ட சுகாதாரப்

படத்டகள் பஸ்திகளில் இருந்த சிறுமிகளுக்கும், இளம் பபண்களுக்கும்

பபரும்பாலும்இலவசமாகவழங்கப்பட்டன. பள்ளி, கல்லூரி மாணவரக்ளும்

எழுதிைவரக்ள்: டாக்டர் சசாைா சக.பி.,
சுசலகா (ஏக்சன் இந்திைா), முபாசிரா மசதி
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இப்பணியில்இதணந்துபகாண்டனர.் விதரவில் மாநிலஅரசும் இந்த

ஒருங்கிதணக்கப்ட்ட நிவாரணமுைற்சிகதளச் சாரந்்திருக்கத் பதாடங்கிைது. 

பபாதுவிநிகைாகப் பபாருள்களும் மருத்துச் கசதவகளும் வழங்க

அரசுக்குழுக்களும் நிவாரணக்கூட்டதமப்புகதளநாடதப்தாடங்கின. 

தில்லிமக்காமின்முைற்சிகளால், தில்லியிலுள்ள 5600 குடும்பங்கதளச்

பசன்றதடந்து 4 மாத காலத்துக்கு பபாதுவிநிகைாக நிவாரணப் பபாருள்கள்

வழங்கி, 100 குழந்ததகளுக்குக் கூடுதல் உணவுபகாடுக்கமுடிந்தது. இவற்றில்

நான்கிபலாருபகுதிப் பணிகள்கூன்ஞ்ச்அதமப்பபின்ஆதரவில் நடந்தன. 

பபரும்பகுதிதில்லிநிவாரணக் குழுக்களிடமிருந்துதிரட்டப்பட்ட

பங்களிப்புகளால் நிகழ்ந்தன. நிரவ்ாகத்தின் கண்களுக்குத் பதரிைாத

(நகரத்திலிருந்த) கிராமமக்கதளச் பசன்றதடை கமலும் ஒருங்கிதணப்பு

கததவப்பட்டது. 

தில்லிநிவாரணக்கூட்டதமப்புமற்றும்பிறதனிப்பட்ட பகாதடைாளரக்ள்

மூலமாகப் பிறமாநிலங்களுக்கும் விததகள், உணவு, தானிைங்கள்

ஆகிைவற்தற 400 தனித்த பபண்களுக்குவழங்கமுடிந்தது; தில்லியில்

குறுபதாழில், வீடட்ு நிவாரணத்துக்குக் கிதடத்த சிறுமானிைங்களும் உதவின. 

பலபுலம்பபைர் பதாழிலாளரக்ள் பிகார,் அசாம், மத்திைப் பிரகதசம்ஆகிை

மாநிலங்களுக்குத் திரும்பவும், தில்லியில் 4000 மக்களுக்கு தங்குமிடம் தரவும்

இந்தஅணிஒருங்கிதணப்புப் பணிகள் பசை்தது. வீடட்ுத் கதாட்டங்கள்

அதமப்பது, பல்லுயிரிைம் கபணுவது, நகரின் சில் பகுதிகளிலிருந்த

பூங்காக்களிலும் பபாதுஇடங்களிலும் இைற்தகமக்குஉரங்கள் தைாரிப்பது

கபான்றவற்தறப்பற்றிப் பரப்புதரைாற்றவும் உறுப்பினரக்ள் முன்பனடுப்புகள்

கமற்பகாண்டனர.்

பபாதுமுடக்கம் தளரத்்தப்பட்ட பின்னும், ஒருங்குதிரளல், ஒன்றிதணதல்

குறித்தகூடட்ுணரவ்ுதவநிவாரணப் பணிகள் ஏற்படுத்திைன. இதன்

பதாடரச்ச்ிைாக, கமலும்உதவிகள் பசை்ைப்படுகின்றன. பழங்குடி, தலித்

மக்களுக்குமுன்னிரிதமவழங்கப்படுகிறது. ககாவிட் பதாற்றுபதாடரவ்தால், 

விததகள் வாங்கவும், தனித்த பபண்கள் சிறுபதாழில்கள் பதாடங்கவும், 

கவதலகதடவும், மருத்துவஉதவிபபறவும் பதாடரந்்துஆதரவு

வழங்கப்படுகிறது. 

கறிமசால் பபாருள்கள், ககாதுதம, குதறந்தவிதலசுகாதாரப்

படத்டகள்/துண்டுகள் ஆகிைவற்தறவழங்க நகரப்்புற-கிராமவிநிகைாகச்

சங்கிலிகதளப் பபண்கள் இப்கபாதுஏற்படுத்துகின்றனர.் இத்ததகை

முைற்சிகள் பதாடரந்்து நீடிக்கும் என்றும், பபருந்துைரிலிருந்து மீள்வதற்கு

நிவாரணம்வழங்கும் என்றும் நம்பிக்தகஉள்ளது. 

பபாதுமுடக்கத்ததச் சமாளித்த சமூகக் குழுக்களும், பலஇடங்களில் தனித்த

பபண்களும் காட்டிை பநகிழ்வுறுதிமுன்கைாசதனைாலும், விதரவான

எதிரவ்ிதனகளாலும், பலதரப்புகளில் நிவாரணத்துக்குக் கிதடத்த

கபரதரவாலும் சாத்திைமானது. பநகிழ்வுறுதிைானஎதிரக்ாலதத்ுக்கான

நம்பிக்தகதையும் இதுவழங்குகிறது. 
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2

‘ைக்களால் ைக்களுக்காக’ சமூக
ஒருங்கிமணவு நிறுவன ைாதிரி

பாலினம்சார்அக்கதறயுடன்மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிைவரக்ளுக்கு

உரிதமயும்அதிகாரமும் வழங்கும் களப்பணிகதளகுஜராத்தின் வறட்சிைான

கடகலார மாவட்டங்களிலும் ஏழ்தமைானபழங்குடிமாவட்டங்களிலும் கடந்த

40 ஆண்டுகளாகச் பசை்துவருகின்றனர் ‘உத்தன்’ அதமப்பினர.் இன்று

குஜராத்தின் 6மாவட்டங்களிலுள்ள 412கிராமங்களில் 14லடச்ம்+ மக்கதள

அப்பணிகள் பசன்றதடகின்றன.

அதிகாரப்படுத்ததலயும் எல்லாதரயும்உள்ளடக்கிைவளரச்ச்ிமுதறகதளயும்

பதாடரந்்து சுதந்திரமாகச் பசைல்படுத்தக்கூடிை பபண்கள் கபரதவகதள

அதமப்பதுஒருமுக்கிைஉத்திைாக எழுந்துள்ளது.  அத்ததகை ஐந்து

கபரதவகள் கிராமப் பபண்களுக்கும்விளிம்புநிதலயினரக்்கும் உரிதமகள்

பபற்றுத்தரப் பணிைாற்றும் சமூகநிறுவனங்களாக வளரந்்துள்ளன. 8000+ 

உறுப்பினரக்ளில் கணிசமாகனார் கவளாண்தம, கால்நதடவளரப்்பு, 

மீன்வளரப்்பு கபான்றதுதறகளில் கசாததனமுைற்சிகள் பசை்துள்ளனர;் அகத

சமைம், தனிைார/்பபாதுவளங்களின் மீதானதங்கள் உரிதமகதளயும்

உழவரக்ள் என்ற தங்கள் அதடைாளத்ததயும் 15ஆண்டுகளாக

உறுதிப்படுத்திவருகின்றனர.்

ககாவிட் பபாதுமுடக்கத்துக்குப் பிறகு, ஏற்கனகவ

விளிம்புநிதலயிலிருந்தவரக்ளின் தடட்ுகளிகலகை திடீரப்் பபாதுமுடக்கத்தின்

முதல் தாக்கங்கள் பதரிைதப்தாடங்குவததஉத்தனின் சமூகதப்தாடரப்ுகள்

பவளிப்படுத்தின. உணவு, காை்கறிகளின் விநிகைாகசச்ங்கிலிகள் ததடப்பட்ட

நிதலயில், பணப்பற்றாக்குதறநிலவிைகுடும்பங்களில் உணவுகுறித்தான

அசச்ம்அதிகமாக இருந்தது. அரசாங்கத்தின் கநாக்கம் நல்லதாக இருப்பினும், 

புலம்பபைரந்்தவரக்ள் திரும்பிைதால் அதிகரித்திருந்த பமாத்தத் கததவதை

நிதறவுபசை்வதில் இதடபவளி இருப்பதாக களத்திலிருந்து திரட்டப்பட்ட

தரவுகள் காடட்ுகின்றன. தான்பூர் வட்டத்தின் ராஜைவான்

எழுதிைவரக்ள்: நஃபீசா பசராட், பல்லவி சசாப்டி ராஜ்பால்

குஜராத்தில்மகுவாவட்டம், ரகடால்கிராமத்தில்விநிகைாகம்

ஒளிப்பட உதவி : உத்தன்
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கிராமத்ததசக்சரந்்த வலிபபன் பலாஷ் தனது

ககாதுதமதையும் மக்காசக்சாளத்ததயும்

விற்பது எப்படி என்றுகவதலபகாண்டிருந்தார.் 

தனித்த பபண்கள் கபாக்குவரத்துக்கும் நிைாை

விதலபபறுவதற்கும் பலசிக்கல்கதளச்

சந்தித்தனர.் 24% உழவரக்ள்தாம் தங்கள்

குளிரக்ாலப் பயிரக்தளவிற்கமுடிந்தது. 40% 

உழவரக்ள் 2020 ஜூதலமாதத்துக்கான

பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதிதைப் பபறவில்தல. 

பபண்கள் ததலவரக்ளுடனானஉதரைாடல்கள்

வாயிலாகமக்களால் மக்களுக்காகச் சமூக

ஒருங்கிதணவுநிறுவனமாதிரிதை நிவாரண

முன்பனடுப்புகளில் பசைல்படுத்துவதற்குஇந்த

இடதரப் பைன்படுத்துவதுஎன்று

முடிவுபசை்ைப்பட்டது. சமூகத் ததலவரக்களாடு

கலந்தாகலாசித்தல், 

பாதிப்புக்காளாகக்கூடிைவரக்ளுக்கு அதிகாரம்

வழங்கல், பல்கவறுகுழுக்களிதடகை நட்பிதன

ஏற்படுத்தல் ஆகிைவற்தறஒருங்கிதணவின்

மூலம் பசை்வகதஇதன் கநாக்கம்.  நிவாரண

உதவிகள்மூலம் கரசன் பபாருள்களும்

அத்திைாவசிைப் பபாருள்களும் பாவ்நகர,் 

தககாட், பஞ்சம்கல், மகிசாகர்

மாவட்டங்களிலுள்ள 139 கிராமங்களுக்கும்

ஒருங்கிதணவினால்கிதடக்கசப்சை்வகத

இம்மாதிரியின்அடிப்பதட. கததவைானஉணவு

தானிைங்கள் அத்ததனயும்

உழத்திகளிடமிருந்தும், 

கவளாண்பதாழில்முதனகவாரிடமிருந்தும்

கநரடிைாக வாங்குபதன்றுமுடிவுபசை்ைப்பட்டது; 

இல்தலகைல் அவரக்ளுக்கிருந்த பணஇக்கட்டில்

அவரக்ள் கிதடத்தவிதலக்குவிற்றிருப்பாரக்ள்.  

120 கிராமங்களில் பபாதுவிநிகைாகம்

மூலமாகவும் அன்னபிரம்ம கைாஜனா

மூலமாகவும் வழங்கப்பட்ட உணவுப்

பபாட்டலங்கதளப் பபறுவதிலிருந்த

இதடபவளிகதளக் காடட்ும் தரவாை்விதனத்

பதாடரப்ுதடைவட்ட, மாவட்டஅதிகாரிகளுக்கு

வழங்கினர.் கிராமப் பபரிைவரக்களாடு

உதரைாடல் கமற்பகாள்ளப்பட்டது. கிராமப் பபரிகைார,் ஊராட்சித் ததலவரக்ள், 

கபரதவஉறுப்பினரக்ள் ஆகிகைார்துதணகைாடுபாதிப்பதடைக்கூடிை

குடும்பங்கள் அதடைாளப்படுத்தப்பட்டன.   தங்கள் கிராமங்களில் தங்களது

தானிைங்கதளவிற்கச் சிரமப்படட்ுவந்தஉழவரக்ள் ததலவிகள்மூலமும்கிராம

வளரச்ச்ிக் குழுக்கள்மூலமும்அணுகப்பட்டனர.் உத்தனினுக்கிருந்த நல்லுறவு, 

உழத்திககளாடு ஏற்கனகவஇருந்த இதடயீடுகள், பபாருத்தமானவிதல

ஆகிைதவஇததஎளிதமைாக்கின. விதளபபாருள்கதளவாங்கிைபிறகு

அதற்கானபதாதகபபண்களின் கசமிப்புக் கணக்குகளில் கபாடப்பட்டது; 

அவரக்ள் பபரும்பாலும் நிலத்தின் உரிதமைாளரக்ளாக இருக்கமாட்டாரக்ள்; 

ஆனால்அவரக்கள நிலத்ததவிைரத்வதைச்சிந்திஉழுதுபகாண்டிருப்பாரக்ள். 

கதடகளிலிருந்து வாங்குவததவிட தனிப்பட்டமுதறயில் பபண்களிடமிருந்து

கநரடிைாக வாங்குவதுஅதிக கநரம் பிடித்தபதனினும் விற்கும்

கததவபகாண்கடாதரயும் வாங்கும் கததவபகாண்கடாதரயும் இதணத்தது. 

வலிபபன் தனதுவிதளபபாருளுக்குகிகலாவுக்குரூ.19 கிதடத்ததால்

நிம்மதிைாக இருந்தார;் சாதாரணகநரங்களில் சந்ததயில்விற்றிருந்தால்

கிகலாவுக்குரூ.20-22 கிதடத்திருக்கும். ஆனால் கபாக்குவரத்துக்குஆகியிருக்கும்

5ரூபாை் மீதமானது. “உள்ளூரிகலகைவிற்றதால் இந்தப் பணம்எனக்கு

மிசச்மானது,” என்றார.் 

சக்குபபன், நிவாரணக்கூட்டாளி (இடது) 
வலிபபன், உழத்தி (வலது) - ராஜ்ைவன்கிராமம், 

தன்பூர்வட்டம், தககாத் மாவட்டம், குஜராத்

ஒளிப்பட உதவி : உத்தன்
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கசமிக்கப்பட்ட தானிைங்கதள சமூகக்குழுத் ததலவரக்ளும் உதத்ன்

அணியினரும் தனித்தனிப் பபாட்டலங்களாக்கினர.் இதளஞரக்ளின்

துதணகைாடும்ஊராட்சிகள்மூலமாகவும் அதவபகிரந்்தளிக்கப்பட்டன. 

ரூ.54,27,000 மதிப்புள்ளஉணவுப்பபாருள்கதளஇந்த ஒருங்கிதணவின்மூலம்

வழங்கமுடிந்தது. 78 உழத்திகள் 44136 கிகலா தானிைங்கதளஇந்த

முன்பனடுப்புக்குவிற்று, ரூ.9,12,980 வருமானம் ஈட்டினர.் இந்தத் பதாதக

மீண்டும் பபண்களின் கசமிப்புக்கணக்குகள் வாயிலாகஉள்ளூர்

பபாருளாதாரத்துக்குள் சுழற்சிக்குவந்தது. ஒப்புகநாக்க, பபண்கள் தங்கள்

வீடட்ுவாசற்படியிகலகைவிற்றதுமூலம் எந்த உழல்தலுமின்றிநிைாைவிதல

பபற்று 16% அதிக பலன் பபற்றனர.் உழத்திகள் பலரும், “எங்களது பயிரக்ள்

எங்கள் கிராமத்திலுள்ள பலருக்ககஉதவிைாக உள்ளதுஎங்களுக்கு நிதறவாக

உள்ளது. எனகவஇதுகூடுதல் மதிப்புள்ளவருமானம்,” என்றனர.் இன்பனாரு

நிதறவானகுறிப்பு, கமலும்சிலஉழத்திகள் இந்தமுன்பனடுப்புக்கும்கூடத்

தங்களதுவிதளசச்தலவிற்கமறுத்தனர் - தங்களதுநுகரவ்ுக்கக அதவ

கபாதுமானதாக இருக்கும் என்பதால். 

பபண்கள் கபரதவத் ததலவரக்ள் எப்கபாதுகமஇக்ககள்விதை

எழுப்பியுள்ளனர:் “நாங்கள் ஏன் பவளிைாடக்ளுக்குவிற்று, பபாதுவிநிகைாகம்

மூலம்அதுகவஎங்களுக்கு பவளியிலிருந்துதிரும்பிவர கவண்டும்? உள்ளூரப்்

பபாருளாதாரத்தத வலுப்படுத்துவததப் பற்றிஏன்அரசாங்கம்

சிந்திக்கக்கூடாது?” பலபபண்ணிைரக்ளும் சிலபபாருளாதாரஅறிஞரக்ளும்

இகத கருத்தத எதிபராலித்துள்ளனர.் இந்த மாதிரிதைபபரிைஅளவில்

பசைல்படுத்துவதன்மூலம், அரசாங்கம் எல்லாத் தானிைங்கதளயும் வாங்கி

உள்ளூரிகலகை கசமித்துப் பகிரந்்தளிக்கும் என்றால், உணவுப்

பாதுப்பின்தமதைக்குதறத்து, உணவுப்பபாருள்கள் சரிைானகநரத்துக்குக்

கிதடக்க வழிவகுத்து, அவசரத்தில் இழப்புக்குவிற்பததத் தவிரத்்து, 

கபாக்குவரத்ததயும் குதறத்துஆற்றதலச் கசமிக்கலாம். சமூகத்தின்

உணவுத்தடட்ுகளில் உள்ளூரச்் சுதவயும்உறுதிபசை்ைப்படும். 

சமரத்்தன் மகிளாசங்காத்தன்அலுவலகத்தில்உழத்திகளின்
விதளபபாருள்கதளப்பபாட்டலங்களில் கட்டும் கீதாபபன்
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ரத்தன்மகல் ஆதிவாசிமகிளா சஜீவ் ககத் உட்பக்கக்காகன கவசச்ன் மண்டிலி ( 
RASKUM -ரஸ்கம்) கவளாண்தமயும் காடுபடுபபாருள் உற்பத்தியும் பசை்யும்
பழங்குடிப் பபண்களின்கூட்டதமப்பு. இது 2008ம்ஆண்டுஆனந்தி, திகவகத்
மகிளா சங்காத்தன் ஆகிைஅதமப்புகளின்ஆதரவுடன் நிறுவப்பட்டது. இதில்
குஜராத்திலுள்ள தககாத் மாவட்டத்தின் திகவகத் பரிைாவட்டத்ததச் கசரந்்த 572 
உறுப்பினரக்ள் உள்ளனர.்கமற்குஇந்திைாவில் குஜராத்தின் அதரப்பாதலநிலப்
பகுதிகளின் கீழ்க்ககாடியில் உள்ளமாவட்டம் தககாத். இதன் மக்கள்பதாதகயில்
75% பட்டிைலினப் பழங்குடியினர்உள்ளனர.் இந்திைாவின்மிகஏழ்தமைான 200
மாவட்டங்களில் இதுஒன்று. இங்கிருந்து புலம்பபைரத்ல் வாழ்வாதாரத்துக்கான
வழிைாகஉள்ளது. 

ஆனந்தி - ANANDI (Area Networking and Development Initiatives) என்ற பபண்ணிை

நிறுவனம்கிராமப் பபண்களின் ததலதமயில் சமூகமாற்றத்ததக் பகாண்டுவர
விழிப்புணரத்வக்கூடட்ுதல், ஒருமித்தமுடிவுகதளஅதடதல், கூட்டாகப்
பிரசச்தனகதளத் தீரத்்தல் என்பவற்தறஉத்திகளாக வலியுறுத்துகிறது. 
ரத்தன்மகல் மண்டிலிஎனவும்அதழக்கப்படும் ரஸ்கம், ஆனந்தியுடன்
பணிபசை்யும் ஏழுகூட்டதமப்புகளில் ஒன்று. இைற்தக கவளாண்
பபாருள்கதளயும் காடுபடுபபாருள்கதளயும் பசப்பனிடுதல், காை்கறி
பயிரிடுதல், இைற்தகஉணவுஉற்பத்திஆகிைபணிகளில் ஈடுபடட்ுள்ளது. 

இமடயீட்டுக்கானச மவ

2020ம்ஆண்டுபபாதுமுடக்கத்தின் இருந்த மாரச்்முதல் கமமாதங்கள்
காடுபடுபபாருள் கசகரிப்கபாரின் வாழ்வாதாரத்துக்கானஉசச்ப் பருவம். 
இப்பருவத்தில்தான் திம்ருஇதலகளும் மகுவா (இலுப்தப) மலரக்ளும்
கசகரிக்கப்படட்ுவிற்கப்படுகின்றன. குஜராத் மாநில காடுவளரச்ச்ி
நிறுவனத்தாலும் தனிைார் வணிகரக்ளாலும் இப்பகுதியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட
கசகரிப்புதமைங்கள் கபாக்குவரத்துக் கடட்ுப்பாடுகளால் பபருமளவு

குஜரா ்திலுள்ள  சகா ்தில்
காடுபடுதபாருள்கமளச் சசகரிக்குை்
தபண்களின் ஒருங்கிமணவுப் தபாருளா ாரை்

எழுதிைவரக்ள்: சசஜல்  ண்ட,் நீட்டா ஹர்திகர்

ஒளிப்பட உதவி: ஆனந்தி
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குதறக்கப்பட்டன. காடுதறசமூகங்களுக்கு
இதுவதரகண்டிராத பநருக்கடி ஏற்பட்டது. 
ஏபனனில் இக்காடுபடு பபாருள்களிலிருந்கத
அவரக்ளுக்குப் பபருமளவுவருமானம்
வந்துபகாண்டிருந்தது.

இந்திைஅரசாங்கத்தின் TRIFED துதற
இலுப்தபப் பூக்களின் விதலதைகிகலாவுக்கு
ரூ.17லிருந்துரூ.30க்குஉைரத்்தி, பழங்குடியினர்
நிைாைமானவிதலபபறுவததஉறுதிபசை்தது. 
ஆனால் கசகரிப்புக்கு எந்தவிதமிதமான
கடட்ுப்பாடும் இைங்குமுதறயும் இல்லாத
நிதலயில், உள்ளூரில் கிதடத்தவிதல
கிகலாவுக்குரூ.17முதல்ரூ.20வதரகை
இப்பருவம்முழுதும்இருந்தது.

பழங்குடிஉழத்திகளின் உழவர-்
உற்பத்திைாளர் நிறுவனம் மண்புழுஉரத்
உற்பத்தியிலும்விற்பதனயிலும், இைற்தக
விததகள்விநிகைாகத்திலும் உள்ளூரில்
சதமைல் பதாழிலிலும் பபாதுவாக
ஈடுபட்டிருந்த நிதலயில், 2020 கமமாதம் 9ம்
நாள், ஆனந்தியின் பசைற்குழுகவாடு
பதாதலப்கபசியில் காடுபடுபபாருள்
கசகரிப்கபாரின் சிக்கல்கதளப்பற்றிப்
கபசினர.் ஆனந்தி நிரவ்ாகஆதரவுவழங்க
உறுதிைளித்தது. இதுமண்டலிதைஅவரக்ளது
சமூகக்குழுதவயும் காடுபடுபபாருள்
கசகரிப்கபாதரயும்ஆதரிப்பதற்கு
முடிபவடுக்கஉதவிைது. ஆனால், இதன்
விதளவாகஉறுப்பினர்இலுப்தபப் பூக்களுக்கு
அதிக சந்ததவிதலதைஇரண்டு
நாடக்ளுக்குள்ளாகக் கண்டதடை
கவண்டியிருந்தது.

ரத்தன்மகல் மண்டலியின்பசைற்குழு
உறுப்பினரக்ள் இலுப்தபப் பூக்கதள
வாங்குவதற்குமூன்றுதமைங்கதள
அவரக்ளது பபரும்பாலானஉறுப்பினரக்ள்
இருந்தகிராமங்களில் அதமத்தனர.் அகத
சமைம்உள்ளூரச்் காடுபடுபபாருள்களுக்கான
உள்ளூரச்் சந்ததகதளயும் கதடினர.் சற்று
முைன்றபின், காைதவத்த இலுப்தப
பூக்களுக்குகிகலாவுக்குரூ.40 வழங்கமுன்வந்த
ஒருவணிகதரக் கண்டனர.் பசைற்குழு

உறுப்பினரக்ள் இந்தமுழூச்பசைதலயும் தன்னாரவ்த்கதாடு பசை்தனர.் 
மண்டலிஇததனஇலாப கநாக்கின்றி நடத்துவபதன்றும் அப்கபாதுதான்
காடுபடுபபாருள் கசகரிப்கபாருக்குஇந்தஇக்கட்டானகாலங்களில் சிறந்த
வருமானம் ஈட்டமுடியும் என்றும்முடிவுபசை்தனர.் பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது
காடுபடுபபாருள் கசகரிப்பவரக்ள் காடுகளுக்குள் பசல்வதற்கு
வனக்காவலரக்களாடு ஒருபுரிதலுக்குவந்து, அனுமதிபபற்றனர.் அதுஒன்கற
அவரக்ளதுவாழ்வாதாரத்துக்கான வழி. 

‘பட் முன்ஷி’ எனப்படுகிறஉரிமம் பபற்றஉள்ளூரக்் பகாள்முதலாளரக்ள்
குஜராத் வனத்துதறைால் இதுவதரஅணுகப்பட்டதுமில்தல, உள்ளூரில்
பபாருள்கதளக் பகாள்முதல் பசை்வதற்குஅவரக்ளுக்குப் பணமும்
வழங்கப்பட்டதில்தல. முதல் சிலநாள்களிகலகை காடுபடுபபாருள்
பகாள்முதலாளர் சிலர் பணமும், சிலர் மக்காசக்சாளம், சரக்்கதர
கபான்றவற்றின் பண்டமாற்றும்விரும்பினாரக்ள் என்பததமண்டலி
அறிந்துபகாண்டது. ஏபனனில்உள்ளூரில் அப்பபாருகள்கள் கிதடப்பது
அரிதாகவும் விதலஅதிகமாகவும் இருந்தது. எனகவமண்டலி
மக்காசக்சாளத்ததயும் சரக்்கதரதையும் அதிகஅளவில்அருகிலுள்ள
வட்டத்ததலதமயிடத்திலிருந்து வாங்கமுடிவுபசை்தனர.் சரக்்கதரகிகலா

ஒளிப்பட உதவி: ஆனந்தி

கதவ்லிகுவாகிராமத்ததச் கசரந்்த நந்தாபபன்

தனதுபபைரில் பவற்றிகரமாகக் ககாரியுள்ள

வனவுரிதமநிலத்தில்விதளந்தமரபுவதகப்

பயிரக்ளுடன்

3 1312111021 9654 87

குஜராத்திலுள்ள தககாத்தில்காடுபடுபபாருள்கதளச் கசகரிக்கும் பபண்களின் ஒருங்கிதணவுப் பபாருளாதாரம்

கம 

நை்பிக்மகமைவிம  ் ல்: தபண்கள்கூட்டமைப்புகள் ைாற்ற ்துக்கான பாம கமளஉருவாக்குகின்றனர்



ரூ.40க்கும், மக்காசக்சாளம் கிகலாரூ.22க்கும் சந்ததயிலிருந்துவாங்கி, 

மக்களுக்குஅவரக்ளது கததவக்ககற்றவாறு பணமாககவா பண்டமாககவா

தந்தனர.் 

ரஸ்கமின் பசைற்குழுஅங்கிருந்தஅழுத்தத்தத உணரந்்தனர.் ஆனால் தங்களது

வருமானத்ததக் பகாண்டுஇலுப்தபப்பூவாங்கத் தைங்கினர.் உள்ளூர்

வணிகரக்ளின் ததலயீடத்டஅஞ்சினர.் கூட்டங்கள்மூலமும்உதரைாடல்கள்

மூலமும், பகாள்முதல் நிதலைங்கதளஏற்படுத்தி, தராசுகள் வாங்க

முடிவுபசை்து, பபண்கள்குழுதவஏற்படுத்தி, வங்கியிலிருந்து பணம்

எடுக்கதப்தாடங்கினர.் வங்கியில்மிகுந்தகூட்டமாகஇருந்ததால், பணம்

எடுப்பததுதான் கடினமானகாரிைமாக இருந்தது; எப்படிகைா சமாளித்து

எடுத்தனர.்

விமளவுகளுை்படிப்பிமனகளுை்

உழவர்உற்பத்திைாளர் நிறுவனத்தின் பசைலாளர் 26 வைதானஇளம் பழங்குடிப்

பபண். அவர்இசப்சைல்பாட்டின்மூலம் நிதறைக் கற்றுக்பகாண்டார.் வட்ட

அலுவலரக்ளிடமிருந்து பைணஅனுமதிசச்ீடட்ு பபற்றார.் 30 கி.மீ. 

பதாதலவிலிருந்த வங்கியிடம் கபசிஅங்கிருந்து தினமும் பணம்எடுக்க ஏற்பாடு

பசை்தார.் சரக்்கதரதையும் மக்காசக்சாளத்ததயும் பகாள்முதல்

நிதலைங்களுக்கு எடுத்துசப்சல்லவண்டிகள் ஏற்பாடுபசை்தார.் 

விதளபபாருதளஅதிகநாள் கசமிக்கும் அனுபவம்அவரக்ளுக்கு இல்லாததால்

அந்தஆபத்ததத் தவிரத்்து வணிகரக்களாடு கபரம்கபசிசிறந்தவிதலகதளப்

பபற்றார.் 

அடுத்த நான்குவாரங்களில் மண்டலி 16.66 டன்இலுப்தபமலரக்தளரூ. 6,86,000/-

க்குப் பபற்றுதககாதில் உள்ள 14 கிராமங்கதளச் கசரந்்த 225 காடுபடுபபாருள்

கசகரிப்பாளரக்ளுக்குஆதரவளித்தனர.் ஒவ்பவாரு கசகரப்்பரும்/உழத்தியும்

அம்மாதத்தில் தலாரூ.3048 பபற்றனர.் ககாவிட் காலத்தில், இலுப்தப

கசகரிப்கபாரிடம் பணப்புழக்கம் இல்தலஎன்பததமண்டலிஉணரந்்தது. 

நிைாைவிதலக் கதடகளிலிருந்து கடும் கபாராட்டத்துக்குப் பிறகு

உணவுத்தானிைங்கதளவாங்கினாலும், பிரதமர் திட்டத்தின்படிஅங்கு

கிதடக்காத பருப்பு, காை்கறி, எண்பணை், மசாலாக்கள் ஆகிைதவ

அவரக்ளுக்குத் கததவைாக இருந்தன. இதனால் கநரந்்த கூடுதல் பசலவுகதள

மண்டலிஏற்றுக்பகாள்ளமுடிவுபசை்தது.

மண்டலிக்குஇம்முைற்சிமிகுந்த தன்னம்பிக்தகதைவழங்கியிருக்கிறது. 

அடுத்தஆண்டுஅறுவதடப்பருவத்தின்ஆரம்பத்திகலகை பபரிைஅளவில்

இதடயீடுபசை்துகாடுபடுபபாருள் கசகரிப்கபாருக்குவனத்துதற நிறுவனம்

தரும் குதறந்தபடச்ஆதாரவிதலக்கும் கமலானநிைாைவிதலதைப்

பபற்றுத்தருவதற்கானதிட்டமிடுகின்றனர.் 
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உள்ளூர் உற்ப ்தி, சந்ம ப்படு ்து லுை் அ ன்
வலிமையுை் : ஸ்ரீலடச்ுமி தபண்கள் கூட்டமைப்பு
சகரளாவில் வழிகாடட்ுகிறது

தணல் என்பது 1986ல் இைற்தகஆரவ்லரக்ள் சிலரால் பதாடங்கப்பட்ட தன்னாரவ்

ஆை்வுமற்றும் பசைல்பாடட்ுக் குழு. அப்கபாதுமுதகல, உயிரப்்பன்மைம், 

சுற்றுசச்ூழல்சார்கல்வியில்ஆராை்சச்ி பசை்தும், பலமட்டங்களில் விழிப்புணரவ்ு

ஏற்படுத்திப் பயிற்சிைளித்தும் வருகின்றனர.் கடந்த இருபதுஆண்டுகளில், 

அவரக்ளது கவனம் இைற்தக கவளாண்தம, கவளாண்சூழலிைல், உணவு

இதறைாண்தம, பூசச்ிைக் கழிவு, கவதிப்பபாருள் பாதுகாப்பு, பருவசச்ூழல் மாற்றம்

ஆகிைவற்றின் மீதுகுவிந்துள்ளது. தணல்அடிமட்டத்தில் உழவரக்ள், சமூக

நிறுவனங்கள், அரசுசாரா நிறுவனங்கள், ஊராட்சிகள், மாணவரக்ள்

கபான்கறாருடன் இந்தவிசைங்கள் குறித்துஅறிவுறுத்தல், பயிற்சிைளித்தல், 

அதிகாரப்படுத்தல் என்றும், பகாள்தகசாரந்்து மாநிலஅரசுடனும்

பணிைாற்றிக்பகாண்டுள்ளது. இைற்தக கவளாண்பபாருள்கதள 2003ம்ஆண்டு

முதகலஉழவரக்தளயும் நுகரக்வாதர பபாதுத்தளத்தில் ஒருங்கிதணத்துச்

சந்ததப்படுத்திக்பகாண்டிருக்கும் நிறுவனம் தணல். ஆஷாகிசான் சுவராஜ், 

பூசச்ிைக் கழிவுகபான்றகுழுக்களுடன் கதசிைஅளவிலும், இமைப்பகுதி

மாநிலங்களிலும், உலகளவிலும் கவதிப்பபாருள் பாதுகாப்புக் பகாள்தககள்

சாரந்்து தணல்பணிைாற்றுகிறது. கடந்துஇரண்டுதசப்தங்களாக, ஐநா சதப

மாநாடுகளில் கநாக்கராகவும் கலந்துபகாண்டிருக்கின்றனர.் 

பவள்ளர் என்பது ககரளாவின் பிரபலசுற்றுலாத்தலமான ககாவளம் அருககஉள்ள

சிறிைகடகலாறக் கிராமம். இதுமதலகள்சூழ்ந்த ஒருசிறிை, அழகானஇடம். 

அடரத்்திைானமக்கள்பதாதகைம் சிறிைநிலப்பரப்புகதளயும் பகாண்டஇடம். பல

தசாப்தங்களாககவ இங்கு கவளாண்தமமுக்கிைமானவாழ்வாதாரப் பணிைாக

இல்தல. ஆனால்துடிப்பானஅதிகாரப்பரவலாக்கம், பபண்கள் சுைவுதவிக்

குழுக்களின் உருவாக்கம், உணவுப்பாதுக்காப்பு சாரந்்தவிழிப்புணரவ்ு, காந்தி

ஸ்மாரக் நிதி, தணல், பவங்கனூர்கிராமஊராட்சி கபான்றஅதமப்புகள் இைற்தக

கவளாண்தமகுறித்துஅளித்த பயிற்சிகள்ஆகிைதவஇங்குள்ளமக்களிடம் பபரிை

மனமாற்றத்தத ஏற்படுத்தியுள்ளன. காை்கறிகள், பப்பாளி, வாதழ, 

எழுதிைவரக்ள்: உஷா எஸ், அருண் ஆர்.எஸ்.
ஒளிப்பட உதவி தணல்
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1312111021 3 965 87

உள்ளூர்உற்பத்தி, சந்ததப்படுத்துதலும் அதன்வலிதமயும் : ஸ்ரீலடச்ுமி பபண்கள்

கூட்டதமப்புககரளாவில் வழிகாடட்ுகிறது

கம 

நை்பிக்மகமைவிம  ் ல்: தபண்கள்கூட்டமைப்புகள் ைாற்ற ்துக்கான பாம கமளஉருவாக்குகின்றனர்



கசதனக்கிழங்கு கபான்றவற்தற

பபருவாரிைானசிறுநிலவுதடதமைாளரக்ள்

பயிரிடத் பதாடங்கினர.் தணலிடம்

பயிற்சிபபற்ற 70 உழவரக்ள் கடந்த

இரண்டாண்டுகளில் மிகவும்ஆரவ்மாகி, 

தங்களுதடைநுகரவ்ுக்கும் பின்னர்

சந்ததக்கும் இைற்தகமுதறயில்

காை்கறிகதளவிதளவிக்கத் பதாடங்கினர.் 

அவரக்ளில் பலர் பபண்கள். முதலில்அவரக்ள்

குடும்பஉதழப்தபக்பகாண்டு கவளாண்தம

பசை்தனர.் பின்னர்குழுக்கதள

அதமத்துக்பகாண்டனர.் 

ஸ்ரீலடச்ுமிகூட்டதமப்பு 2018ம்ஆண்டு 15 

உழத்திகதளஉறுப்பினரக்ளாகக் பகாண்டு

பதாடங்கப்பட்டது (பபரும்பாலும் 35-70 

வைதினர)். அவரக்ள் அங்ககக் காை்கறிகதள

உற்பத்தி பசை்தும்விற்பதனபசை்தும்

வருகின்றனர.் 3.5 ஏக்கர் இடத்தில்

பயிரிடுகின்றனர.் விததகளிலும் அங்கக

உள்ளடீுகளிலும் அவரக்ள்

தற்சாரப்தடந்துவிட்டனர.் 

பபாதுமுடக்கத்தின்கபாதுஅவரக்ள் பல

பிரசச்தனகதளச் சந்தித்தனர.் 

சந்ததப்படுத்துதல் பபரிை சவாலானது. 

பவளியில் பணிக்குசப்சல்லமுடிைாததால்

குடும்பங்கள் வருமானஇழப்தபச்

சந்தித்தனர.் இங்குள்ளபபரும்பாலான

மக்கள் தினக்கூலிஊழிைரக்ள். ககாவளம்

சுற்றுலாத்தலத்ததச் சுற்றியுள்ள

உணவுவிடுதிகளிலும், கதடகளிலும், பிற

நிறுவனங்களிலும் பணிைாற்றுபவரக்ள். 

பபருந்பதாற்றால் இந்நிறுவனங்கள்

பபரும்பாலானதவமூடப்பட்டன. உணவும்

பிறஅத்திைாவசிைப் பபாருள்களும் பகாடுத்த

அரசாங்கம் உடனடி நிவாரணம்வழங்கிைது. 

ஆனால்குடும்பங்கள் பபாருளாதார ரீதிைாக

உதடந்து கபாயின. பபருந்பதாற்றின்கபாது

லடச்க்கணக்கான புலம்பபைர்

பதாழிலாளரக்ளுக்கு உணவும்தங்குமிடமும்

தந்துஅரசாங்கம் விதரவாகஉதவிைது. 

உள்ளூர்குழுக்கள், வரத்்தக நிறுவனங்கள், குடும்பங்கள், குடும்பஸ்ரீகுழுக்கள்

ஆகிைவற்றின்ஆதரகவாடுஊராட்சிகள் சமூகச் சதமைலதறகதள

அதமத்தனர.் இதுதங்களதுவிதளபபாருள்கதளவிற்பதற்குத் தடுமாறிக்

பகாண்டிருந்தஉழவரக்ள் தங்கள் விதளபபாருதளப் பகிரந்்துபகாள்ள

உதவிைது. இந்த சமூகச் சதமைலதறகள் தனிைாகவசித்துவந்தமுதிைவரக்ள், 

கநாயுற்றவரக்ள், உணவுவிடுதிகதள நம்பியிருந்தவரக்ள் ஆகிகைாருக்கும்

கபருதவிைாக இருந்தன.

பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது கபாக்குவரத்து வசதிகள் இைங்காததால், விதரவில்

அழுகிவிடக் கூடிைகாை்கறிகதள சந்ததக்கு எடுத்துசப்சன்று

விற்கமுடிைாமல் உழத்திகள் சிரமப்பட்டனர.் ஸ்ரீலடச்ுமிகுழுவின்உறுப்பினர்

சிலர் தங்களதுஅண்தடவீட்டாருக்குக் காை்கறித் கததவயிருந்தததஅறிந்து, 

அவரக்தளத் பதாதலப்கபசிமூலமும், தங்களதுவாரட்ு உறுப்பினரக்ள்

மூலமும் பதாடரப்ுபகாண்டுஅதடைாளம் கண்டனர.் முதலில் 25 வீடுகளுக்குக்

காை்கறிகள் வழங்கதப்தாடங்கினர.் இசப்சைல்முதறமூலம், இப்பபண்கள்

குழு 25 குடும்பங்கதளச் சாரந்்த 90 கபருக்கு, குழந்ததகள் உட்பட, பல்கவறு

வதகக் காை்கறிகதளத் தங்களதுவிவசாை நிலங்களிலிருந்கத

ஒளிப்பட உதவி தணல்

கூட்டதமப்பிலிருந்துவிததகதளப்
பபறுகிறார்ஓர்உழத்தி
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வழங்கமுடிந்தது. இதுஅவரக்ளுக்குத் தங்கள் வாழ்வின் நிதறவான

தருணங்களாகின.  நல்ல பவயிலும்மதழயும்கிதடத்ததால் உற்பத்தியும்

அதிகமானது. கமலும் தங்களதுவிவசாை நிலங்கதளப் பாரத்்துக்பகாள்ள

மக்களுக்கு கநரம் கிதடத்தது. திருவனந்தபுரத்தில் தணல்பதாடங்கிை

ஆரக்ானிக் பஜார் என்றஇைற்தகஉணவங்காடி (www.organic-bazaar.in) எல்லா
இைற்தகஉழவரக்தளயும் பதாதலப்கபசியில்அதழத்துஅவரக்ளது

சிக்கல்கதளக் ககட்டறிந்தது. அவரக்ளது பண்தணகளிலிருந்துகாை்கறிகதளக்

பகாள்முதல் பசை்துபகாள்ளமுன்வந்தனர.் இதுபபண்கள்கூட்டதமப்புக்குப்

கபருதவிைாகஅதமந்தது. இதுஉள்ளூர்சிறுஉற்பத்திைாளரக்ள் பலருக்கு

உந்துதலாக அதமந்து, ஸ்ரீலடச்ுமிபபண்கள்கூட்டதமப்பிலிருந்துவிததகள்

வாங்கி காை்கறி சாகுபடிபசை்ைத் பதாடங்கினர.் இப்பபண்கள் வல்லுனர்

குழுவாகிபிறபுதிைஉறுப்பினரக்ளுக்கும் காை்கறி சாகுபடியில்

உதவதப்தாடங்கினர.் 

பபருந்பதாற்றுமாநிலத்தில் உணவுஉற்பத்தியின்அளவுகுறிதத்

விவாதங்கதளயும் ஏற்படுத்திைது. அரசாங்கம் காை்களிகள், கிழங்குகள், 

பழங்கள்ஆகிைவற்றின்உற்பத்திதைக் ககரளமாநிலத்தில் அதிகரிக்க

முடிவுபசை்தது. ஸ்ரீலடச்ுகூட்டதமப்பின்உறுப்பினர்குடும்பஸ்ரீ

திட்டத்திலிருந்தும் உதவிபபற்றனர.் அவரக்ள் கற்றஇரண்டுபாடங்கள்: 

உள்ளூரிகலகைஉள்ளூர் மக்கதளத் திரட்டிஉணவுஉற்பத்தி பசை்ைகவண்டும்; 

விதளபபாருள்கதளவிற்கத் திட்டமிடவும் சந்ததப்படுத்தவும் உள்ளூர்

அதமப்புகதளஉருவாக்கவும் கததவஉள்ளது.

ஒளிப்பட உதவி தணல்

சந்திரிகாஅம்மா, தனதுவீடட்ுத்கதாட்டத்தில்
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தபருந்த ாற்றின்சபாது தகாரச்ச்ி

ைகாகிராைசமபயின் முன்தனடுப்பு

‘ஆை்ஹிஅை்சிைாஆசராக்ைசா ்தி’ குறி ்து

ஆம்ஹிஅம்சிைாஆகராக்ைசாத்தி (ஆஅஆ) 1984ம்ஆண்டுபதாடங்கப்பட்ட

பதாண்டுநிறுவனம். 1970களில் பஜைப்பிரக்காஷ் நாராைணால்

பதாடங்கப்பட்ட சம்பூரணபுரட்சிஇைக்கத்தில் அதன் கவரக்ள் உள்ளன. 

இததனத் பதாடங்கிைவரக்ள் பஜ.பி.யின்கருத்திைலால் கவரப்பட்டவரக்ள். 

சமூகத்தின் தற்சாரப்ுக்கும் அதிகாரமாக்கலுக்குமான கட்டதமப்தப

வளரப்்பதில்உள்ளபங்குக்காக இந்நிறுவனம் பபைரப்பற்றது. எந்தவிதமான

சரவ்கதசஇசங்களுக்கும் கடட்ுப்படாமல் சமூகக்குழுக்களுக்கு சமூகமாற்றம்

கநாக்கி நகரஉதவுகின்றனர.் இதன் நிறுவனரக்ள் ஒருசுைஉதவி

இைக்கத்ததத் கதாற்றுவித்ததன் மூலம், அவரரவர் தீரவ்ுகதளஅவரரவகர

கண்டதடவதற்கானஉதவிதைவழங்குகின்றனர.் தங்களது தீரவ்ுகதளத்

திணிப்பதில்தல.  கிராந்திகைாதி மகிளா சங்காதனா, ஜன்கல்ைான்

அபங்க்ஜான் சங்காதனா, மகாகிராமசபா (கட்சிகராலிமாவட்டத்தின்

பகாரச்ச்ி வட்டத்திலுள்ளவட்டஅளவிலானஅதமப்பு) ஆகிைசுைவுதவிக்

குழுகதளச் சமூகக்குழுசார் நிறுவனங்கதளப் கபாலஆஅஆஅதமத்துள்ளது. 

மகாகிராமசபா பதிவுபசை்ைப்படாத தன்னாட்சி நிறுவனம். இது

சட்டரீதிைானகிராம சதபகளின்முதறசாராகூட்டதமப்பு. பகாரச்ச்ி

வட்டத்தில் 80 கிராமசதபகள் இதில்உறுப்பினரக்ளாக உள்ளன. 

ஆளுதகயின் எல்லாத் தளங்களிலும் கிராமசதபகதளஜனநாைகப்படுத்தும்

எண்ணத்துடன்இதுஎழுப்பப்படட்ுள்ளது. பகாரச்ச்ி மகாசதப பலமக்கள்

பிரசச்தனகதளக்தகயில் எடுத்துள்ளது -வனஉரிதமச் சட்டத்ததச்

பசைல்படுத்துவது; அரசாங்கத் திட்டங்களுக்காக நிலம்

தகைகப்படுத்துவதற்கு எதிரான கபாராட்டம் (மாநிலங்களுக்கிதடயிலான

மின்கம்பிஇதணப்பு, இரும்புஅகழ்வதற்காக மக்கள் பவளிகைற்றப்படுவது); 

படண்டுஇதலகளின் ஏலம் கபான்றதவ. கட்சிகராலியின் எட்டப்பள்ளி

வட்டத்தில் பவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குஉதவினர.் ஆஅஆவின்

குைாரிபாை் ஜை்க ன், தகாரச்ச்ி வட்டை்,
கட்சிசராலி ைாவட்டை்

ஒளிப்படம் - ஒமித்தா பவங்கர்

காரக்ாலத்தில்வீட்டுத்கதாட்டங்கள், இைற்தக கவளாண்தம, ஊடுபயிரக்ள், அரசாங்கவிதலகள், 
உள்ளூர்விததகள், பயிரப்சை்தல் கபான்றகவளாண்ததலப்புகளில்விளக்கப்படங்கள்
தவக்கப்படட்ு, பபண்ததலவரக்ளுக்குஆகலாசதனகள்வழங்கப்படுகின்றன
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முக்கிைப் பணிஇத்ததகைஅதமப்புகதள

மாவட்டம்முழுவதும்ஆதரித்து வளரத்்துவது. 

பபருந்பதாற்றின் கபாதுஉணவும்பிற

அத்திைாவசிைப் பபாருள்களும் ஏதழ

மக்களுக்குவழங்குவதற்குஇந்தகிராமசதபகள்

முன்வந்தன. 

கிராைசமபயின்முைற்சிகள்

ககாவிட்-19 உலகம் முழுவதும் பபரும்

பாதிப்புகதளஏற்படுத்தி மக்கள் வருமானம்

ஈடட்ுவததக் கடனமாக்கியுள்ளது. இதடப்பட்ட

காலத்தில், மக்களுக்கு கவதலஉறுதியில்தல, 

காடுபடுபபாருள்கதளச் கசகரிக்கும்

வாை்ப்பில்தல, அவற்தறபவளிப்பதடைாக

விற்கவும் வழியில்தல. இத்ததகைசூழலில்

கட்சிகராலியின் பகாரச்ச்ி தாலுக்காதவச்

கசரந்்த சிலகிராமசதபகளின் ததலவரக்ள்

ஒன்றுகூடிககாவிட்-19 பபாதுமுடக்கம் மக்களின்

வாழ்க்தகதைக் கடினமாக்கிவிட்டது

என்பறண்ணினர.் கிராமசதபநிதிகளின்

மூலமாகஅத்திைாவசிைப் பபாருள்கதளவழங்க

முடிவுபசை்தனர.் வீடட்ுக்கு வீடுபசன்று

மக்களுக்கு என்னகவண்டும் என்றுககடட்ுப்

பபாருள்களின் பட்டிைபலான்றத் தைாரிதத்னர.் 

கிராமசதபயில் ஒருஅதிகாரப்பூரவ்த் தீரம்ானம்

நிதறகவற்றுவததஉறுதிபசை்து, கிராமத்தில்

சிறுநிகழ்சச்ிதைஏற்பாடுபசை்தனர.் தனித்த

பபண்கள், உடல்திறன் குதறபாடுள்ளவரக்ள்

கபான்ற பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிை

குழுக்களுக்குமுன்னுரிதமவழங்கப்பட்டது.  

பகாரச்ச்ி தாலுக்காவிலுள்ள ககபனகட்டா, 

சால்கக, ஜாங்கர் ககாண்டி, குக்படல்

கிராமங்களின் கிராமசதபகள் பங்கீடட்ுப்

பபாட்டலங்கதளவழங்கினர.் முகக்கவசம்

அணிவது, சானிதடசர் பைன்படுத்துவது, சமூக

இதடபவளி காப்பது கபான்ற பாதுக்காப்பு

முன்பனசச்ரிக்தககதளக் கதடப்பிடித்தனர.்  

பங்கீடட்ுப் பபாட்டலங்களில் அரிசி, பருப்பு, வறமிளகாை், உப்பு, எண்பணை், 

உருதளக்கிழங்கு, பவங்காைம், கசாப்பு, சரக்்கதர, கதயிதலகபான்ற

இன்றிைதமைாப் பபாருள்கள் கசரக்்கப்பட்டிருந்தன. மக்காம், பல்கவறு

சங்காத்தன்கள், ஆஅஆஆகிைஅதமப்புகள் தனித்த பபண்களுக்கு

அத்திைாவசிப் பபாருள்கதளயும், கவளாண்தமக்குவிததகதளயும், இைற்தக

உரத்ததயும், வீடட்ுத்கதாட்டத்துக்கானவிததகதளயும்வழங்கினர.் தனித்த

பபண்களுக்கும் உடல்திறன் குதறபாடுதடைவரக்ளுக்கும் முன்னுரிதம

வழங்கப்பட்டது.

மின்னிதணப்புக் கம்பங்கள் நிறுவப்படுவதற்கு தரப்பட்ட இழப்பீடட்ுத்

பதாதகதைப் பைன்படுத்தி மக்களுக்கு கவதலவாை்ப்புஅளிக்கவும், 

திறந்தபவளிகளில் மரம்நடவும் குக்டகலகிராமசதபதிட்டமிட்டது. 110 

குடும்பங்கதளச் கசரந்்த 110 நபரக்ள் ஆளுக்கு 50குழிகள் வீதம் 5500

குழிகதளத் கதாண்டினர.் இக்குடும்பங்களுக்கு ஒருநாதளக்குத் தலாரூ.250

ஊதிைம்வழங்கப்படட்ு பணி நிதறவதடந்தது.

ஒளிப்படம் - ஒமித்தா பவங்கர்

குமாரிபாை்பபண்கள்
கூட்டதமப்பில்கபசுகிறார்
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மைைப்படு ் ப்பட்டமுடிவுதவடு ் லின் மடகள்

இத்ததகை நற்பணிதைமகாகிராமசதபகள் பசை்துபகாண்டிருந்தகபாது, 

மாவட்டஆட்சிைர்கிராமசதபக் கணக்குகதளமுடக்கினார.் 

கிராமசதபகளின் நிவாரணப்பணியில்முதறககடுகள் நடந்ததாகக்

கூறப்பட்டது. மாவட்டஆட்சிைரின் இந்த நடவடிக்தகைால் மக்கள் துன்பப்பட

கநரந்்தது.

அசச்மைத்தில், வழிகாடட்ும் அதமப்புகளானஆஅஆவும் பகாரச்ச்ித் தாலுக்கா

மகாகிராமசதபயும் கிராமசதபகளின் பதிகவடுகளில் திருத்தங்கள் பசை்து, 

கததவப்படும் அறிக்தககதளத் தைாரிக்க அரசாங்கத்து உதவினர.் ஆனால்

மாவட்டஆட்சிைர் இந்த கணக்குகதளஅங்கீகரிக்க மறுத்தார.் கிராம

கசவககரா, கிராமச் பசைலாளகராதான் வனஉரிதமச் சட்டம் அல்லது PESA 
சட்டங்களின்படிவனஉரிதமகள் குழுஅல்லதுவனஉரிதம கமற்பாரத்வக்

குழுவின் கணக்குகளில் தகபைழுத்திடமுடியும் என்பததயும்அவர்

அங்கீகரிக்கவில்தல. கிராமசதபக் கணக்கில் உள்ளபதாதக ககாஷ் சமித்திக்

கணக்குக்கு மாற்றப்படும் என்றஅசச்ுறுத்தலால் இசப்சைல்முதற

நிறுத்தப்பட்டது. பகாரச்ச்ி, குரக்்ககதா தாலுக்காக்களின் 19 கிராமசதபகள்

ஒன்றுகசரந்்து நீதிமன்றத்தில் தங்களது பசலவிகலகைவழக்கு

பதாடரந்்தகபாதுதான், அவரக்ளது கணக்குத் தற்காலிகமாக இைங்க

அனுமதிப்பட்டது. கவதலக்கானகூலியும், படண்டுஇதலகள், பிறசிறுகாடுபடு

பபாருள்கள்விற்பதனயின்பங்கும் பகிரந்்தளிக்கப்பட்டது.  ஆனால்வழக்கு

நீதிமன்றத்தில் இன்னும் நிலுதவயில்உள்ளது. இழப்பீடட்ுத் பதாதகப்

பைன்பாடுஇன்னும்அனுமதிக்கப்படவில்தல. 

மாவட்ட நிரவ்ாகத்தின் சினத்துக்குஆளானகபாதும், இசப்சைல்பாடுகள்மூலம்

மகாகிராமசதப கமலும்வலுவதடந்துள்ளது. 
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சகாவிட் தநருக்கடியின் சபாது இைற்மக
சவளாண்மை சநாக்கிை நகரவ்ு

ஒரு நிமல ஆை்வு

மனிதவளஆை்வுதமைம் (HDRC -ம.வ.ஆ.தம)  என்ற நிறுவனம்குஜராத்தில் 50 

ஆண்டுகளாக தலித் உரிதமகள், பபண்களுக்கானஅதிகாரம், குழந்தத

உரிதமகள், நிலவுரிதமகள், பழங்குடியினரின் வனஉரிதமகள், வளங்குன்றா

வீடுகள், சுகாதாரம், கல்வி, அடிநிதலமக்களின் வாழ்வாதாரம் கபான்ற பல

துதறகளில் பணிைாற்றிவந்துள்ளது. உரிதமகள் சாரந்்தஅணுகுமுதற

மூலமாகஇக்குறுங்குழுக்கள் சமூகத்திலிருந்துவிலக்கப்படுததல நீக்கும்

கநாக்குடன் பசைல்படுகிறது. அதாவது, விளிம்புநிதலச் சமூகக்குழுக்கள்

அரசிைலதமப்பிலும் சட்டத்திலும்அவரக்ளிக்கிருக்கும் உரிதமகதளஅறிந்து

அவற்தறக் ககாரவும், இந்தஉரிதமகதளமதிக்கவும், காக்கவும் கவண்டிை

நபரக்ள்/நிறுவனங்களின் திறதனயும் பபாறுப்தபயும்அதிகரிக்கவும்

பணிைாற்றுகின்றனர.் ம.வ.ஆ.தம. சமூகக்குழுசார் நிறுவனங்கதள கநரடி

இதடயீடட்ு நிகழ்வுகள் மூலமாக வலுப்படுத்தவிதழகின்றது. அதன்மூலம்

அத்ததகை நபரக்ளும் நிறுவனங்களும் இந்தமுன்பனடுப்புகளின் இறுதி

விதளவுகளுக்கானஉரிதமகதளஏற்று, நிரவ்கிப்பர.் தற்சமைம் ம.வ.ஆ.தம. 

குஜராத்தின் கிராமப் பகுதிகளிலும், நகரப்்புறங்களிலும் 11

மாவட்டங்களிலுள்ள 27தாலுக்காக்களிலுள்ளஅடிநிதல சமூகக்குழுக்ககளாடு

அைராது பணிைாற்றிக்பகாண்டுள்ளது. 

2020 மாரச்் 24ம் நாள், இந்திைஅரசாங்கம் ககாவிட் பபருந்பதாற்தறத் தடுக்க

நாடுதழவிை பபாதுமுடக்கத்ததமூன்றுவாரங்களுக்குஅறிவித்தது. 

திடீபரன்றுஅவசரமாகத் திட்டமிடப்படட்ுமுழுப் பபாதுமுடக்கம் பலலடச்ம்

அடிநிதலமக்கதளஉணவுக்கும் பிறஅடிப்பதடத் கததவகளுக்கும்

வாழ்வாதாரத்துக்கும் வழியின்றிவிட்டது.  பலருக்கும், குறிப்பாக, எளிதில்

பாதிக்கப்படக்கூடிைவிளிம்புநிதலச் சமூகக்குழுக்களுக்கு பபரும்

அவதிகதளஏற்படுத்திைது. திடீரப்் பபாதுமுடக்கத்தால் லடச்க்கணக்கான

புலம்பபைர் பதாழிலாளரக்ள், தினக்கூலிஊழிைரக்ள், சிறுவணிகரக்ள், 

கணவதனயிழந்த ஏதழப்பபண்கள், வைதானவரக்ள் ஆகிகைார்

எழுதிைவரக்ள்: ராசஜஷ் லக்குை், சுனி ா தைண்சடாசா

ஒளிப்படம் - கமலாபபன் எஸ். சமீர்

களப்பணி நாள் -கரும்பயிர் ‘பதாலாரிைாசுண்டல்’ பஜைாபபன்பி. தகமார்கிராமம்: 
நவகாரா, வட்டம்: கமக்ராஜ், மாவட்டம்: ஆரவல்லி
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மிகக்கடுதமைாக பாதிக்கப்பட்டனர.் பிறகுவந்த பபாதுமுடக்கங்களும், 

கநாை்தப்தாற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள் மீதுபபருந்பதாற்றின் நீண்டகால

பாதிப்புகள் குறித்தஅசச்ங்கதளஅதிகரித்தன. இவரக்கள இைற்தகப்

கபரழிவுகளாலும் மனிதனால்உருவானகபரழிவுகளாலும் அதிகம்

பாதிக்கப்படுகின்றனர.்

கமற்கண்ட சமூகக்குழுக்கள் தவிர, உழவரக்ளும் பபாதுமுடக்கத்தால் பபரிதும்

பாதிக்கப்பட்டனர.் உழவரக்ள் தங்களது நிலங்களுக்குச் பசல்லமுடிைாததால்

அவரக்ளதுவிதளசச்ல் குதறந்துள்ளது; சிலஇடங்களில், சாகுபடிபசை்ைப்பட்ட

பயிரக்தளஅவரக்ளால் பாரத்்துக்பகாள்ளகவமுடிைவில்தல. அதிலும்

குறிப்பாக, உழத்திகளின் நிதலமிகவும் கமாசமானது. ம.வ.ஆ.தம. இந்த

நிதலதமயின் தீவிரத்ததஉணரந்்து, உடனடிஉதவிகதளவழங்கிைது. 

உழத்திகள் குழுக்களின் தற்கபாததை நிதலதமயும் கணக்கில்

பகாள்ளப்பட்டது. நம்பகமானஇடங்களிலிருந்துதிரட்டப்பட்ட தகவல்களின்

அடிப்பதடயில், இப்பருவம்முற்றிலும்வீணாகிவிட்டது என்றும், உழத்திகள்

தங்களதுதினப்படிஉணவுக்குப் பணம் ஈட்டகவதிண்டாடுகின்றனர் என்றும்

அறிைப்பட்டது.

கமற்படிசூழதலப் புரிந்துபகாண்டு, அராவலிமாவட்டத்தின் கமகராஜ்

தாலுக்காவிலுள்ள 10 கிராமங்களிலுள்ளஉழத்திகள் கதரந்்பதடுக்கப்பட்டனர.் 

உடனடிநிவாரணமாக, பங்கீடட்ுப் பபாட்டலங்கள் இப்பபண்களுக்கு

வழங்கப்பட்டன.  பமாத்தம் 280 பபாட்டலங்கள் வழங்கப்பட்டன. ஒரு

பபாட்டலம் ஒருகுடும்பத்துக்கு 15 நாடக்ளுக்குத் கததவைானஉணவுக்குப்

கபாதுமானதாக இருந்தது. பபாதுமுடக்கத்தால் இப்பபண்கள் வீடத்டவிடட்ு

பவளிகைவரவும் இைலவில்தல, தங்கள் வாழ்க்தகதைஓட்டப் பணமுமம்

இல்தல. ம.வ.ஆ.தம. வழங்கிைஉணவுப் பபாட்டலங்கள் இப்பபண்களின்

தினசரி வாழ்க்தகதைச் சமாளிக்க இப்கபரின்னல் காலத்தில் கபருதவிைாக

இருந்தன. 

இந்த இதடயீட்டின்கபாது, உழத்திகள் விததகளும், இைற்தகப்

பூசச்ிக்பகால்லிகளும் கததவபைன்று ககாரியிருந்தனர.் ம.வ.ஆ.தம.மும்

WGWLOவும்இதணந்துஅவரக்ளுக்கு இந்நிதலயில்உதவமுடிவுபசை்தன. 300 

உழத்திகள் இதன் பைன்பபற்றனர.் தரமானவிததகளும் இைற்தகஉரங்களும்

300 உழத்திகளுக்கு வழங்கி, பபாதுமுடக்கத்தால் ஏற்பட்ட இத்ததகை

பாதிப்புகளுக்குப் பின்னும்அவரக்ள் தற்சாரப்ாக இருக்க வழிவகுத்தனர.் 

மக்காசக்சாளம், உளுந்து, பசத்சப்பயிர,் துவரப்பருப்பு கபான்ற

ஒளிப்படம் - கமலாபபன் எஸ். சமீர்

• (இடது) ககாதுதம ‘துக்டிகககு’ பாவ்னாபபன் எஸ். வரச்ாட் கிராமம்: பகாடிைா, வட்டம்: கமக்ராஜ், மாவட்டம்: 
ஆரவல்லி, குஜராத்;  (நடுஇடது) ககாதுதம ‘துக்டிகககு’ சுமித்ராபபன்எஸ். காண்ட், கிராமம்: வலுனா, வட்டம்: கமக்ராஜ், 
மாவட்டம்: ஆரவல்லி, குஜராத்; (நடுவலது) நாட்டுக்கடுகுவிததகள்மஞ்சுலாபபன்ஆர.் காண்ட், கிராமம்: வலுனா, வட்டம்: 
கமக்ராஜ், மாவட்டம்: ஆரவல்லி, குஜராத்; (வலது) கரும்பயிர் ‘பதாலாரிைாசுண்டல்’ பானுபபன்எம். காண்ட், கிராமம்: 

வலுனா, வட்டம்: கமக்ராஜ், மாவட்டம்: ஆரவல்லி, குஜராத்
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பயிரக்ளுக்கானவிததகள் கவளாண்தமக்கும், பவண்தட, சுரக்காை், 

பவள்ளரிக்காை் கபான்றவிததகள் வீடட்ுத்கதாட்டத்துக்கும் வழங்கப்பட்டன. 

10 கிராமங்களிலுள்ள பழங்குடியினப் பபண்களுக்குஅவரக்ளது

பசலவினங்கதளக் குதறக்கும்வதகயில் இைற்தகஉரமும் இைற்தகப்

பூசச்ிக்பகால்லிகளும் பசை்வதற்குவல்லுனரக்ளால் பயிற்சிைளிக்கப்பட்டது.

ம.வ.ஆ.தம. வழங்கிைபபாட்டலங்கள் குறித்த ஐைங்கள் நிதறைப்

பபண்களுக்குஇந்நிகழ்வின் பதாடக்கத்தில் இருந்தன. அவற்றுக்கான

கததவயிருந்தகபாது, அவற்றில் ககாவிட் பாதிப்புஇருக்குகமா என்றஞ்சிப்

பபண்கள்அவற்தறவாங்க மறுத்தனர.் ஆனால்இப்பபண்களுக்குஇந்த

அதமப்பின் கநாக்கம் குறித்துவிளக்கி, பபாட்டலங்கள் தைாரிக்கும்கபாதும்

வழங்கும்கபாதும் கிருமிநீக்கச் பசைல்முதறஎப்படிக் கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது

என்பததஅவரக்ளது கிராமத் ததலவரக்ள் மூலமாகஅறிவுறுத்தினர.் 

15 நாடக்ளுக்கு நீடிக்கக்கூடிை பபாட்டலங்கதள, தங்களதுவாழ்வின்மிகச்

கசாததனைானகாலத்ததக் கடத்த இப்பபண்கள் பைன்படுத்தினர.் அவரக்ள்

பிதழத்திருக்க இதுஒன்கறவழிபைன்றானதால், பலஇடங்களில், 

இப்பபாட்டலங்கதளஒருமாததுக்குப் பைன்படுத்தினர.் விததகள் அவரக்ளது

அடுத்த பருவத்ததக் காத்தன! 

ஒளிப்படம் - கமலாபபன் எஸ். சமீர்

(இடது) எஸ்.ஐ.ஆர.் முதறககாதுதம ‘துக்டி கககு’; (நடுவில்)  பலவதகக்கத்திரிக்காை், 
மிளகாை் - கசஜல்பபன்எம்.காண்ட் வீட்டுத்கதாட்டம்; (வலது) சிகப்புமக்காசக்சாளவிதத

கமக்ராஜ்விததவங்கியிலிருந்துவழங்கப்படுகிறது, கிராமம்: பகாடிைா
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ககாவிட் பநருக்கடியின் கபாதுஇைற்தககவளாண்தம கநாக்கிை நகரவ்ு HDRC -ஒரு நிதலஆை்வு
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7

உணவுை் சவளாண்மையுை் சார்ந்து
தநகிழ்வுறுதிமைக் கட்டமை ் ல் - சகாவிட்-19க்கு
எதிரவ்ிமனைாக உழ ்திகளின் முன்தனடுப்பு

பபண்கள் நிலஉதடதமக்கான பணிக்குழு (WGWLO -பப.நி.உ.ப.) குஜராத்தில்

பபண்கள் நிலத்ததப் பைன்படுத்தவும் உதடதமஉரிதமக்கும் 2002ம்

ஆண்டிலிருந்துபணிைாற்றிக்பகாண்டிருக்கும் பதாண்டுநிறுவனங்கள்

மற்றும் சமூகக்குழுசார்அதமப்புகளின் பதிவுபசை்ைப்படாத, ஆனால்

முதறைானபிதணைம். கடந்த 18 ஆண்டுகளில் இப்பிதணைம்பபண்களின்

நிலவுரிதமகதளயும் உழத்திகளாகஅவரக்ளதுஅதடைாளத்ததயும்,  

பசழிப்பானவளங்களுக்கும் பிறஉரிதமகதளயும்முன்தவத்துப்

பணிைாற்றியுள்ளது. பப.நி.உ.ப. பலஉத்திகதளயும் மாதிரிகதளயும்

முன்தவத்துள்ளது. சமூகக்குழுசாரந்்த சட்டத்துதறப் பணிைாளரக்ள், சுவா-

பூமிககந்திரா என்றதழக்கப்படும் வட்டஅளவிளானபைலகங்கள்ஆகிைதவ

இவற்றில்அடக்கம். இவற்றின் படிப்பிதனகதளஒத்து கநாக்குதடைபிற

குடிதமசச்மூகப்பிதணைங்ககளாடும் அரசாங்கத்கதாடும்

பகிரந்்துபகாள்ளப்படுகின்றன. இவரக்ள் குஜராத்தின் நடுப்பகுதி, வடகமற்கு, 

பதன்பகுதிகளில் 15 வட்டங்களிலும் 11 மாவட்டங்களிலும்உள்ள 225 

கிராமங்களில் பழங்குடி, நிலவுதடதமசச்மூக, ஆைரக்ுடி, பிறவிளிம்புநிதல

கவளாண் சமூகங்கதளச் கசரந்்தஉழத்திககளாடு பணிைாற்றுகின்றனர.் 

ககாவிட்-19 சூழலின்கபாதும்அதன் பிறகும், கிராமப் பபாருளாதாரம், கிராம

வாழ்வாதாரங்களும் கபரிடிதைச் சந்தித்துள்ளன. மிகபமதுவாகமீண்டு

வருகின்றன. பசழிப்பானநிலம், கவளாண்இடுபபாருள்கள், பதாழில்நுட்பம், 

கடன், தகவல்ஆகிைவற்றுக்குப் கபாதிைஉரிதமகள் இல்லாதஉழத்திகள், 

கவளாண் பருவங்கள் தங்கள் குடும்பத்தின்ஆதாரத் கததவகதளச்

சந்திப்பதற்குக்கூடுதல்அழுத்தத்ததஅளித்தன. 

பப.நி.உ.ப. தனதுஉறுப்பினரக்ளிடம் உழத்திகள் சந்தித்த இடரக்ள்

குறித்துக்ககட்டகபாது, ஏறத்தாழ 90% கபர் தங்களதுகுளிரக்ாலப் பயிர்

அறுவதடதைவிற்கமுடிைவில்தலஎன்றுஅறிந்தனர.் பதன்குஜராத்தின் தாபி

மாவட்டத்தில் காை்கறி சாகுபடிபசை்தஉழவரக்ள், காை்கறிகளால்

மகிளாகிஸான் சகி, பரப்புதரயின்கபாதுஉழத்திககளாடுஉணவுப்பாதுகாப்புகுறித்த தகவல்கதளப்
பகிரந்்துபகாள்கிறார்காஜல் - சமரத்்தன் மகிளாவிகாஸ் சங்காத்தன், ககாகா, பாவ்நகர்

ஒளிப்பட உதவி - WGWLO
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எழுதிைவரக்ள்:

உணவும் கவளாண்தமயும் சாரந்்துபநகிழ்வுறுதிதைக் கட்டதமத்தல் - ககாவிட-்19க்கு

எதிரவ்ிதனைாக உழத்திகளின் முன்பனடுப்பு
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பகாகரானா பரவுவதாக ஒருவதந்தி

உலவுவதால், மக்கள் காை்கறிச் பசடிகதள

அழித்துக்பகாண்டிருப்பதாகக் கூறினர!் 

காரக்ாலத்தில் பயிரிடவிததகதளப் பபறவும், 

உணவுப்பபாருள்கள் வாங்கவும்

கடன்வாங்கிைதால் அகதஉழத்திகளின்

கடன்சுதமஅதிகரித்தது. சுகரந்திரநகரின்

பட்டிடிதைச் கசரந்்த வசந்திபபன் லை்ஜிபாை்

எல்லாஉழத்திகளின் சிக்கதலயும்

எதிபராலிக்கும் வண்ணம், புலம்பபைரந்்திருந்த

குடும்பத்தினரும் திரும்பிைதால்விதரவில்

தீரந்்துகபானஉணவுப்பபாருள்களுக்கு

வழியில்லாமல்அவரக்ள் கசரத்்துதவதத்ிருந்த

தானிைவிததகதளச் சதமத்துஉண்டதாகக்

கூறினார.் 

வரும் கவளாண்பருவத்திலும் எதிரப்காள்ள

கவண்டியிருந்த சவால்கள், பப.நி.உ.ப.தவயும்

அதன்உறுப்பினரக்தளயும் உழத்திகளிடம்

இதடயீடுகள் பசை்து, வளங்குன்றா

கவளாண்தமச் பசை்முதறகளுக்கும் இைற்தக

கவளாண்தமக்கும் திரும்புமாறு

முடிபவடுக்கதவக்க இைன்றது. 

பப.நி.உ.ப. கமற்பகாண்டஇதடயீடுகளால்

உறுப்பினரக்ள் பலமட்டங்களில் பல

பசைல்பாடுகதளஒருங்கிதணத்தனர.் 

பிதணைஉறுப்பினரக்ள் மத்தியில், குறிப்பாக

உழத்திகள் மத்தியில், காரக்ால கவளாண்தமப்

பருவத்தில் சந்திக்கவிருந்த சிக்கல்கதளப்

பற்றிைஒருபபாதுப் புரிதலில்இருந்து

பதாடங்கினர.் இப்புரிதல் பபண்கள்

அதமப்புகள்மூலமாகவட்டஅளவில்

சமூகக்குழுச் சட்டப்பணிைாளரக்ள்மூலமும்

மகிளாகிசான் சகிகள் அதமப்புமூலமாகவும்

உழத்திகளிடம் பகாண்டு கசரக்்கப்பட்டது. 

வாடச்ாப் மூலம் பசறிவானவாபனாலி, 

காபணாளிகதளப் பகிரத்ல், பமை்நிகர்

கூட்டங்கள் நடத்துதல், பலதகக்கணினி

கபான்ற எண்ணிமதகவல்பதாடரப்ு

கருவிகதளயும்முதறகதளயும் பைன்படுத்தி

உழத்திகதளகூட்டதமப்புத் ததலவரக்களாடு

பதாடரப்ிலிருக்கச் பசை்தனர.் 

பப.நி.உ.ப. உறுப்பினரக்ளானஉள்ளூர் பபண்கள்அதமப்புகளும் வட்ட

அளவில் சமூகக்குழுசார்ஊழிைரக்ளும் இத்திட்டத்ததச் பசைல்படுத்துவத்தி

உள்ளூர்உழத்திகதளச் பசன்றதடவதில்முன்னணியில்இருந்துள்ளனர.்

மகிளாகிசான் சகிகள் வீடட்ுத்கதாட்டம், உள்ளூர்வளங்கதளக் பகாண்டு

கவளாண்தமபசை்வது, கவளாண்முதறகதளபன்மைப்படுத்துதல், 

நீண்டகாலஉணவுப்பாதுகாப்புக்கும் நிலவளங்களின் நன்தமக்கும் ஏற்ற

பயிரக்தளவளரத்்தல், ஒடட்ுவிததகளுக்குப் பதிலாகஉள்ளூர் நாடட்ு

விததகதளப் பைன்படுத்துதல்ஆகிைதவசாரந்்த தகவல்ககளாடு 15000க்கும்

கமற்பட்டஉழத்திகதளச் பசன்றதடந்தனர.்  தாங்க்கின் பதாதலதூர

கிராமமானஆவ்வாதவச் கசரந்்த மீராபபன் பதிைர்அவ்வாறுஅவருக்குவந்த

ஒலிசப்சை்திகள்மிகவும் புதுதமைாகஇருந்ததாகக் கூறினார,் “இைற்தக

உரங்கள் பசை்வதுபற்றிைபைனுள்ளதகவல்கள் எங்கதளவந்ததடகின்றன. 

நான் கவபறங்கும் கபாககவண்டிைதில்தல.”

மகிளாகிஸான் சகிகணக்உழத்திகளுக்குப்
பனிக்கால கவளாண்தமக்குவிததப்

பபாட்டலங்கதளவழங்குகிறார் -சுவாதி, 
படாடி, சுகரந்திரநகர்

ஒளிப்பட உதவி - WGWLO
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எதிரவ்ிதனைாக உழத்திகளின் முன்பனடுப்பு
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இன்னும்உறுதிைானமுதறயில், காரக்ாலப் பயிரக்தளவிதளவிக்கத்

கததவைானஉள்ளடீுகள், விததகள், உரங்கள், பூசச்ிக்பகால்லிகள்ஆகிைதவ

வாங்குவதற்குவசதியில்தலஎன்றுபலஉழத்திகளும் குரபலழுப்பிைதற்கு

எதிரவ்ிதனைாக, பப.நி.உ.ப. பலபகாதடைாளரக்ளிடமிருந்தும் பிற சமூகக்

பகாதடைாளிகளிடமிருந்தும் 4200 உழத்திகளுக்கானஉதவிதைத் திரட்டித்தர

முடிந்தது. தனித்த உழத்திகள், கவளாண் பணிபசை்யும் பபண்கள், 

வீடுதிரும்பிை புலம்பபைர் பபண்கள்ஆகிகைாருக்கு

முன்னுரிதமைளிக்கப்பட்டது. முக்கிைஉள்ளூரப்் பயிரக்ளின் விததகளும்

பஞ்சாம்ருதம், ஜீவாம்ருதம், பஞ்சகாவ்ைா கபான்றஇைற்தக

இடுபபாருள்களும் உழத்திகளுக்குவழங்கப்பட்டன.

2019ல் பதாடங்கப்பட்டவிததவங்கிகள் உள்ளூர்உழவரக்ளிடமிருந்து பபற்றும், 

பப.நி.உ.ப. உறுப்பினரிதடகைபரிமாற்றம் பசை்துபகாண்டும், பிற

கூட்டாளிகளிடமிருந்து பபற்றும் கசமித்த நாடட்ுவிததகள் 850 

உழத்திகளுக்குக் காரக்ாலப் பயிர் சாகுபடிக்குப் பைன்பட்டன. பமாத்தமாகப்

பைன்பபற்ற 5000 உழத்திகள் அறுவதடக்குப் பிறகுஒன்றதரமடங்கிலிருந்து

இரண்டுமடங்குஅதிகவிததகதளவிததவங்கியில் கசரப்்பாரக்ள். இததப்

பபண்கள்அதமப்புகளின் உறுப்பினரக்ள் எதிரக்ாலப் பரிமாற்றத்துக்காக

நிரவ்ாகம் பசை்வர.்

சிறுகுறுஉழத்திகளுக்கு இந்தப் பபருந்கதாற்றுவிதளவித்த சமூக, 

பபாருளாதார வாழ்வாதார, பிதழப்புச் சவால்கதளச் சமாளிக்க நிவாரணப்

பணிகள் குறுகிைகாலத்துக்கக பைன்படமுடியும்.  கூட்டாக, நிவாரணத்தத

கமற்கண்டஇதடயீடுககளாடு கசரத்்து வழங்கிைதன்மூலம், பப.நி.உ.ப. 

உழத்திகளின் வாழ்வாதாரத்தத மீடட்ுத்தரமுைன்றது. அதுஅவரக்ள்

மீண்படழவதகபசை்தது.

மகிளாகிஸான் சகிதரிைாபபன்உழத்திகளுக்குப்பனிக்கால கவளாண்தமக்கு
விததப் பபாட்டலங்கதளவழங்குகிறார் - சாரத்்தி, சாந்த்ராம்பூர,் மகிசாகர்

ஒளிப்பட உதவி - WGWLO

7 1312111021 3 9654 8

உணவும் கவளாண்தமயும் சாரந்்துபநகிழ்வுறுதிதைக் கட்டதமத்தல் - ககாவிட-்19க்கு

எதிரவ்ிதனைாக உழத்திகளின் முன்பனடுப்பு
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8

‘த ாழிலாளரக்ளாக எங்களுக்குஇப்சபாது

ஓர் அமடைாளை் உள்ளது’ - நிர்ைலாவின் கம 

பிரக்கிரிதிகுறி ்து

பிரக்கிரிதி மகாராட்டிரத்திலும் மத்திைப் பிரகதசத்திலும் 1990ம்ஆண்டுமுதல்

கிராமப் பபண்கதளஅதிகாரப்படுத்துதலுக்காகப் பணிைாற்றிவருகிறது

(www.prakritiwomen.in). கவதலவாை்ப்புஉறுதிசாரந்்த பணி, இத்திட்டம் 2005-6ல்

சில கதரந்்பதடுத்த மாவட்டங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டகபாது

பதாடங்கப்பட்டது. மத்திைப் பிரகதசத்திலுள்ள பாலகாட், 

மகாராட்டிரத்திலுள்ள பந்தராஆகிைமாவட்டங்களில் பிரக்கிரிதிகிராம

ஊராட்சிகளுடன் இதணந்துவிழிப்புணரத்வவளரத்்து, இத்திட்டத்தின் கீழ்

பசை்ைக்கூடிைபணிகதளஅதடைாளம் காணஉதவிைது. ககாவிட்-19

பபாதுமுடக்கத்தின் முதல் கட்டத்தில் மக்காம் முன்பனடுத்த மாநில

அளவிலானமுைற்சிகளில் பிரிக்கிரிதி கலந்துபகாண்டது. பணிஅடத்டகள்

(ம.க.கத.ஊ.கவ.தி. -மகாத்மா காந்தி கதசிைஊரக கவதலவாை்ப்புஉறுதித்

திட்டத்துக்குஅவசிைமானஆவணம்) வழங்குவதில் சிறப்பு கவனம்

பசலுத்தினர.் 

இமடயீட்டுக்கானச மவ

நிரம்லாவின்கிராமமானசவரப்மந்தா நாக்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ளசிறிை

கிராமம். இங்கு 150 குடும்பங்கள் உள்ளன. பபரும்பாலும் பருத்திவிதளவிக்கும்

சிறுவிவசாயிகள் உள்ளனர.் கடந்த சிலஆண்டுகளாகஇடுபபாருள்களின்

விதலஅதிகரித்தகபாதும் பருத்திவிதளசச்லில் சரிவு ஏற்படட்ுள்ளது. அதனால்

பலஉழவரக்ள் தங்களது நிலத்ததவிற்ககவண்டியிருந்தது. எனகவகிராமத்தில்

கவளாண்தமபசை்ைப்படும் நிலங்களின் அளவுகுன்றிவருவதால், தினக்கூலி

ஊழிைரக்ள் கவதலயின்றிப் கபாகின்றனர.் பபருந்பதாற்றும்பின்வந்த

எழுதிைவரக்ள்: சுவரண்ா  ாை்சல, நிர்ைலா கா ்வசட

பணிைடத்டஉதடைபபண்களுடன்நிரம்லா

ஒளிப்பட உதவி -பிரக்கிருதி

1312111021 3 9654 7

‘பதாழிலாளரக்ளாக எங்களுக்கு இப்கபாதுஓர்அதடைாளம் உள்ளது’ - நிரம்லாவின் கதத
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பபாதுமுடக்கமும் சூழதலகமலும்

சீரப்கடசப்சை்துள்ளது. விததக்கும் பருவம், 

கதளபைடுக்கும் பருவம், அறுவதடக்காலம்

ஆகிைபருவங்களில் பபண்களுக்கு பதாடரந்்து

கவதலகிதடக்கும். பபருந்பதாற்றின்

காரணமாக பபண்களுக்குக்கூலிகவதல

கிதடப்பதுகடினமானது. உழவரக்ளுக்கும்

இழப்புகள் ஏற்பட்டதால்ஊதிைம் பகாடுத்து

கவதலக்குஆள்அமரத்்தத் தைங்கினர.் 

அவரக்ள் தங்களதுகுடும்பஉறுப்பினரக்ளின்

உதழப்தபகைசாரந்்திருக்கதப்தாடங்கினர.் 

அதில்குழந்ததகளும் நகரத்திலிருந்து

திரும்பிைவரக்ளும் அடக்கம். இருக்கும் சில

கவதலகளுக்குத் தனித்த பபண்கள்

உழவரக்ளின் குடும்பத்தினகராடு கபாட்டி

கபாடகநரந்்தது.

அண்தமக்காலம்வதர நிரம்லாவுக்ககா

கிராமத்திலிருந்த பிறபபண்களுக்ககா

மகாத்மா காந்தி கதசிைஊரக

கவதலவாை்ப்புத் திட்டம் பற்றித்

பதரிந்திருக்கவில்தல. அரசாங்கம் அவரக்ளது

கிராமத்தில் ஏகதா பணி

பசை்துபகாண்டிருக்கிறதுஎன்பதத

அறிந்திருந்தாலும் அதுஅவரக்ளுக்குத்

பதாடரப்ில்லாத பணிஎன்றுநிதனத்து

அதன்மீது கவனம் பசலுத்தவில்தல. நிரம்லா

பிரக்கிரிதிஅளித்த பயிற்சியில்ஊரக

கவதலவாை்ப்புத் திட்டத்ததப் பற்றித்

பதரிந்துபகாண்டுபிறபபண்ககளாடும்

பகிரந்்துபகாண்டார.் கவதலக்கான

கததவயிருந்தும் பணிஅடத்டகள் இல்லாத 18 

பபண்கள்அதடைாளம்காணப்பட்டனர.் 

நிரம்லாமுைற்சிபைடுத்துஅவரக்ளது

ஆவணங்கதளவாங்கி, கவதலவாை்ப்பு

ஊழிைரிடம் பணிஅடத்டகள்

பபற்றுத்தருவதற்காகச் சமரப்்பித்தார.் 

கவதலவாை்ப்புஊழிைர்இப்பபண்களுக்குப்

பணிஅடத்டகள் வழங்குவதில்ஆரவ்ம்

காட்டவில்தல. அவருக்கும்

கிராமத்ததலவருக்கும் அப்பபண்கள் பதாடரந்்து கவண்டுககாள்

விடுத்தகபாதும் அவர் நடவடிக்தக எடுக்கத் தைங்கினார.் இறுதிைாக

நிரம்லாவின்முைற்சிகள் பலனளித்தன. எல்லாருக்கும் பணிஅடத்டகதள

வழங்கினர.்

எனினும் பணிஅடத்ட பபறுவதுமுதல் சவால்தான். தனித்த பபண்கதள

இத்திட்டத்தின்கீழ் கவதலக்கான ககாரிக்தகதை எழுப்பஊக்கமளிப்பது

அததவிடப் பபரிை சவால். பலருக்கும் இத்திட்டம் குறித்த தவறானபுரிதல்கள்

இருந்தன. இத்திட்டத்தின் கீழ் பணிபசை்வதுவிவசாைகவதலபசை்வது

அளவுக்குமதிப்புமிகுந்த பணிைாகஅவரக்ள் கருதவில்தல. எனகவஅவர்

இப்பணியும்விவசாைகவதல கபான்றதுதான் என்றும்அததவிடவும் கூடுதல்

ஊதிைம்கிதடக்கும் என்றும் புரிைதவத்தார.் தனித்த பபண்கள் தங்கள்

குழந்ததகதளவீட்டில்விடட்ுவிடட்ு கவறுகிராமங்களுக்குச்

பசல்லமுடிைாததால் அருகிலிருந்தவிவாசாை நிலங்களிகலகை பணிைாற்ற

விரும்பினர.் இந்தஆண்டுகாலம்தவறிக் கனமதழபபை்ததால்

கதளபைடுக்கச் பசல்லமுடிைாது. அறுவதடபதாடங்கிவிட்டகபாதும்

விதளசச்ல் குதறந்துவிட்டதால் பபண்களுக்குக்கூலிகவதலகிதடப்பது

அருகிவிட்டது. 

பணிைடத்டதாரர்வங்கிக்கணக்கில்
தனதுகூலிகசரக்்கப்பட்டததவங்கிக்

கணக்கடத்டயில்காட்டுகிறார்

ஒளிப்பட உதவி -பிரக்கிருதி

8 1312111021 3 9654 7
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விமளவுகளுை்படிப்பிமனகளுை்

கடினமானகாலத்தில் பணிஅடத்டஉள்ள பபண்கதளஊரக

கவதலவாை்ப்புத் திட்டத்தில் பணிைாற்ற நிரம்லாஊக்கப்படுத்தினார.் 
முதலில்மூன்றுகபர் பணிபசை்ைத் பதாடங்கினர.் உஜ்வாலா, சந்தாஆகிகைார்
பணிபசை்ைத் பதாடங்கினர.் மிகவும் மகிழ்சச்ிைாக உள்ளனர.் இத்திட்டத்தில்
அவரக்ளுக்குக் கிதடக்கும்ஊதிைம்பிறஇடங்கதளவிடஅதிகமாக

இருப்பதாகக் கூறினர.் ஒருநாள் மதழைால் கவதலபசை்ைமுடிைாமல்
கபானகபாதும்ஊதிைம்கிதடத்ததாக ஒருவர்கூறினார.் கருப்தப
கீழிறங்குதல் கபான்ற பாலுறுப்பிைல்பிரசச்தனகள் பலபபண்களுக்கு

இருந்தன. அதனால் அவரக்ளால் பருத்திதைக் குனிந்பதடுத்து
இடுப்புப்படத்டயில்தவப்பதுசிரமமாக இருந்தது. பபண்கள் சந்தித்த
இத்ததகை சிக்கல்கதள நிரம்லா பகிரந்்துபகாண்டார.் ஆனால்ஊரக
கவதலவாை்ப்புத் திட்டத்தில் அவரக்ள் சமூகக் காடுகள் உருவாக்கும்

பணியில் ஈடுபட்டதுஅவரக்ளுக்ககற்ற பணிைாகஇருந்தது. ஊதிைம்
அதிகமில்லாதகபாதும் அதுஅவரக்ளுக்கு வசதிைாகஉள்ளது. அததவிட
முக்கிைமாக பணிஅடத்ட இருப்பதுஅவரக்ளுக்கு ஒருஅதடைாளத்ததயும்

அங்கீகாரத்ததயும் வழங்கியிருப்பதாக உணரந்்தனர.் பநருக்கடிகநர
மருத்துவக் காப்பீடட்ுக்கும் அவரக்ள் தகுதிபபறுகின்றனர.் 
கவளாண்பணிைாளரக்ளாக ஒருகபாதும்அதுஅவரக்ளுக்குக்

கிதடத்ததில்தல. இத்திட்டத்தில் பணிைாற்றும் எல்லாப் பபண்களும் பணி

அடத்டஉதடைவரக்ளாக அரசுஅதிகாரிகளுடன் உதரைாட

முடிவததபைண்ணிமகிழ்கின்றனர.்

கவதலவாை்ப்புஊழிைருக்கும் இப்பபண்கதளபைண்ணித் திருப்திதான். 
பணியில்உண்தமைாகஇருக்கின்றனபரன்பதால் அவர் பதாடரந்்து

கமற்பாரய்ிடகவண்டிைதில்தல. நிரம்லாவுக்கு இது பபரிை கற்றல் அனுபவம். 
முதலில்இத்திட்டத்ததப் பற்றிை கமம்பட்ட புரிதல் கிதடத்தது. பிறகு
அததவிடமுக்கிைமாக, பநருக்கடிக் காலத்தில் பபண்கதளத் திரட்டி
அரசாங்கத் திட்டம் அவரக்ளுக்குப் பைன்தரும்படி பசைல்படதவக்கமுடிந்தது. 
இப்கபாதுஊரக கவதலவாை்ப்புத் திட்டமிடும் பணியில்கிராம மட்டத்தில்

ஈடுபடும் நம்பிக்தகயுடன் இருக்கிறார.் 

மகாத்மாகாந்திஊரககவதலவாை்ப்புறுதித்திட்டஇடத்தில்பபண்கள்
பணிபுரிகின்றனர்

ஒளிப்பட உதவி -பிரக்கிருதி

8 1312111021 3 9654 7

‘பதாழிலாளரக்ளாக எங்களுக்கு இப்கபாதுஓர்அதடைாளம் உள்ளது’ - நிரம்லாவின் கதத
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ைமுனா க ் ரில் சகாவிட்19
தநருக்கடிக்கு உழ ்திகளின் எதிரவ்ிமன

கிழக்குதில்லியில்வஜ்ராபாத் பசல்லும்தில்லி-பநாை்டா கமம்பாலத்தின் பநடுக

அதமந்துள்ளதுைமுனாகத்தர் (ைமுதனநதிகைாரச் பசழிப்பானநிலம் என்று

பபாருள்). இங்குகாமன்பவல்த் அரங்கம், அக்சரத்ாம் ககாயில் கபான்ற பலஇடங்கள்

இருந்தாலும் கவளாண்தமப் பகுதிஎன்றும் பபைர் பபற்றது. இங்குள்ள கவளாண்

சமூகம்இந்திைவிடுததலயின்கபாதிருந்கத இங்குவாழ்ந்துவருகின்றனர.் தில்லி

உழவரக்ள் கூடட்ுறவுபல்கநாக்குச் சங்கம் (DPCMS) தில்லிவளரச்ச்ி
ஆதணைத்துடன்(DDA) ஏற்படுத்திக்பகாண்ட ஒப்பந்தத்தின்படி கவளாண்தமக்குச்

சிறுநிலங்கதளஒதுக்கியுள்ளனர.் இதற்குவாடதகயும் வசூலித்துவந்தனர.் ஆனால்

DDA இதத 1966ல் ரத்துபசை்தகபாதும், உழவரக்ளிடமிருந்து 2010வதரவாடதக

பபறப்பட்டது. எனினும்இரண்டாண்டுகளுக்குள் கவளாண் சமூகத்தின்

குடியிருப்புகள் தைவின்றிஇடித்துத்தள்ளப்பட்டன. 

சகாவிட்19 ச சிைப்தபாதுமுடக்கமுை்அ ன்பாதிப்புகமளக்
குமறப்பதில்உழ ்திகளின்பங்குை்இமளஞரக்ளின்பங்குை்

2020 மாரச்் 24ம் நாள் அரசாங்கம் பபாதுமுடக்கத்ததஅறிவித்தது. மக்கள்

நகரவ்தற்குக் கடட்ுப்பாடுகள்விதிக்கப்பட்டன. உள்ளூரச்் சந்ததகள்மூடப்பட்டன. 

உழவரக்ளின் வாழ்வாதாரம் அசச்ுறுத்தப்பட்டது. வீதியில்விற்கும் சிறுவணிகம்

அனுமதிக்கப்பட்டகபாதும்கூட, ைமுனாகத்தரின் காை்கறிவிைாபாரிகள்

காவல்துதறயினரின் தடிைடிகதளச் சந்திக்ககவண்டியிருந்தது. கூடுதலாக, 

ைமுதனயில் பவள்ளப்பபருக்கால்பயிரக்ள் அழிந்தன. அதனால்

பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது பூசச்ிக்பகால்லிகளின் விதலயும்அதிகரித்தது. புதிை

பவள்ளாதமபசை்வதற்குப் கபாதிை கசமிப்பில்லாததால், ைமுதனகதத்ரின்

கவளாண்குடும்பங்கள் ஏழ்தமயில்ஆழ்ந்து பசல்லும்ஆபத்திலிருந்தனர.்

எழுதிைவர்: விக்ரை் சிங்

இமண ஆசிரிைரக்ள் (தைாழிதபைர்ப்புை் த ாகுப்புை்) : 
ரிஷா ராைசச்ந்திரன், முபாசிரா மசதி

ஒளிப்பட உதவி - விக்ரம் சிங்

ைமுனாகத்தரிலுள்ளஇதளஞரக்ள்குழுககாவிட்19 கதசிைப்
பபாதுமுடக்கத்தின்கபாதுநிவாரணப்பபாருள்கதளப்பபாட்டலம் கட்டுகின்றனர்

1312111021 3 654 87

ைமுனா கத்தரில் ககாவிட1்9பநருக்கடிக்கு உழத்திகளின் எதிரவ்ிதன
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ைமுதனகத்ததரச் கசரந்்த மாலா என்றஉழத்தி

வாடதக கவளாண் நிலத்திலிருந்துகிதடத்த
தனதுவிதளசச்தலச் சந்ததயில்விற்று
வாழ்ந்துவந்தார.் பபாதுமுடக்கம் பகாடுத்த
கூடுதல்அதிரச்ச்ிைால் பட்டிதனதையும்

பபருந்துைதரயும் அவளதுகுடும்பம்
எதிரக்நாக்கியிருந்ததாகக் கூறுகிறார.் 
மாலாதவப் கபாலகவஇங்குள்ளபலரும்உத்தரப்

பிரகதசத்திலிருந்கதா பிகாரிலிருந்கதா ததலநகர்
தில்லிக்கு கவதலகதடிப் புலம்பபைரந்்து
வந்தவரக்ள். விமலா கதவிஉத்தரப் பிரகதசத்தின்
பதாவுன் மாவட்டத்திலிருந்த ஒருசிறு

கிராமத்திலிருந்து 20 ஆண்டுகளுக்குமுன்பு
புலம்பபைரந்்துவந்தவர.் விமலாவுக்கு
அன்றுமுதகல கவளாண்தமதான்

வருமானத்துக்கான ததலைாைவழிைாக
இருந்திருக்கிறது. ஆனால் கவளாண்தமமூலம்
பபாருளீட்ட ஏற்பட்ட ததடகளாலும், 

பபாதுமுடக்கம் பகாண்டுவந்தகூடுதல்
இடரக்ளாலும், அவர் கவறுபதாழில்கதளயும்
கமற்பகாள்ளமுடிவுபசை்தார.் 
‘விவசாைத்திலிருந்துமிகக் குதறவான

வருமானகமவரதப்தாடங்கிைகபாது, என்
குடும்பத்ததக் காப்பாற்ற நான்உள்ளூரச்்
சந்ததயில் ஒருசின்னஇனிப்புக் கதட

கபாட்கடன்,’ என்கிறார.் கவளாண்தமக்குஆகும்
அதிகபசலவுகதளக் கருத்தில் பகாண்டு, 
கவறுசிலஉழத்திகளும் தமதுபதாழில்முதனயும்
ஆற்றதலக் காட்டி, தங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு

கவறுபதாழில்கள் பதாடங்கினாரக்ள். குடிைா
என்கிறஇளம்உழத்தி ஒரு
நாற்றுப்பண்தணதைத்பதாடங்கினார.் ‘இது

எனதுபபாருளாதார நிதலதமதைஉைரத்த்
உதவுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்தபக்

கடட்ுப்படுத்தும்முைற்சிகளுக்குஉதவும்
பசுதமத்திட்டமும்கூட,’ என்கிறார.் இதத்தகை

சான்றுகள் பபண்பதாழில்முதனகவார்இந்த
பநருக்கடியின்கபாதுஅரசாங்கத்திடமிருந்து எந்த
உதவியுமில்லாமல் உருவாகி, தங்களது

குடும்பங்கதளக் காப்பாற்றியுள்ளனர்என்பததக்
காடட்ுகின்றன. இப்பகுதியின் பலஏதழக்
குடும்பங்களுக்குஅகபவழுசச்ி தந்துள்ளனர.் 

பலநிசச்ைமின்தமகளுக்குஇதடகை, ைமுதனகத்ததரச் கசரந்்த பபண்கள்

முன்கனவந்து ததலதமப் பண்புகதளபவளிப்படுத்திஆதரவுஎங்பகல்லாம்
கிதடக்கிறகதாஅங்குபிதணைப் பாலங்கதளஏற்படுத்தியுள்ளனர.் சான்றாக, 
மாலாஇசச்மூகத்தில் உணவுப் பாதுகாப்பின்தமப் பிரசச்தனதைஎழுப்பி, பபாது
விநிகைாகக் கதடகளிலிருந்தும் இ-கூப்பன்கதளப் பைன்படுத்தியும் பங்கீடத்ட

வாங்குவதிலுள்ளசிக்கல்கதளயும் கவனப்படுத்தினார.் இசச்மூகக்குழுவில்
துடிப்புடன் சமூகப்பணிைாற்றிவந்த இதளஞரானவிக்ரம் என்பதரத் பதாடரப்ு
பகாண்டார.் விக்ரம் பஸ்திசுரக்ஷாமன்ச் கபான்றகுடிதமசச்மூகக்

குழுக்கதளயும் தனிநபரக்தளயும் சந்தித்துஇப்பிரசச்தனதைஎழுப்பினார.் 
மாலாவும்விக்ரமும் அப்பகுதியிலிருந்த 1400 குடும்பங்களுக்குத் கததவைான
உணவுப்பபாருள் கரசதனவாங்கினர.் அவரக்ளில் கணவதனஇழந்த பபண்கள்
100 கபரும், தனித்த பபண்களின் குடும்பங்களும்அடக்கம். 

அகத கபால, நகரத்தில் கவதலகிதடக்காமல், காடட்ுப் பகுதிகளில் தங்கிவிட்ட
புலம்பபைர் பதாழிலாளரக்ளும் பட்டினியின்விளிம்பில் இருந்தனர.் குடிைாவின்
உதவிகைாடுவிக்ரம் அவரக்தளச் சந்தித்துஅவரக்ளது துன்பங்கதளயும்

கததவகதளயும் புரிந்துபகாண்டுபஸ்திசுரக்ஷாமன்சத்சயும் தில்லி
மக்காதமயும் பதாடரப்ு பகாண்டார.் அவரக்ள் மூலமாகஅவசர நிவாரணமாக

ஒளிப்பட உதவி - விக்ரம் சிங்

ைமுனாகத்தர்குழந்ததகளுக்குசனிக்கிழதமச்
சிறப்பு நீதிவகுப்புகள்எடுக்கிறார்விக்ரம்
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உணதவயும்பிறஅத்திைாவசிைப் பபாருள்கதளயும் பகாண்டு கசரத்்தார.் 

இதன்மூலம் 110 புலம்பபைர்குடும்பங்கள் பலன்பபற்றனர.் குடிைா, மாலா, விக்ரம்
ஆகிகைார் பவளிப்படுத்திை சமூகத்ததலதமைால் தில்லிமக்காம் பாதிக்கப்பட்ட
குடும்பங்கதளச் பசன்றதடைமுடிந்தது.

பள்ளிகளும்அங்கன்வாடிகளும்மூடப்பட்டதுபபருந்பதாற்றின் மதறமுக

பாதிப்புகளில் ஒன்று. தங்களால் திறன்கபசிகதளவாங்கமுடிைாது என்பதாலும்
அப்பகுதியில் கமாசமானமின்இதணப்புஇருப்பதாலும் தங்களதுகுழந்ததகளால்
சரிைாகப் பயிலமுடிைாதுஎன்றும் பள்ளியிலிருந்துபவளிகைறுபவரக்ள்

எண்ணிக்தகஅதிகரிக்கும் என்றும் பபண்கள்அசச்ப்படுகின்றனர.் கவளாண்தம
பசை்யும் ரமாஸ்ரீ பபண்குழந்ததகள் பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது பள்ளியிலிருந்து
அதிகமாக நிறுத்தப்படுகின்றனர் என்றும், அதனால் இளவைதிகலகை
திருமணமாவதும்அதிகரித்துள்ளது என்றும்கூறினார.் அவரதுகுழந்ததககள

சரிவரப் படிக்கமுடிைாமல்உள்ளனர.் விக்ரம், அவரது சககாதரர,் நண்பரக்ள் கூடி
குழந்ததகளுக்கு, குறிப்பாகப் பபண்குழந்ததகளுக்கு ஏழாம் வகுப்புவதர
இலவசமாகப் பாடம் எடுக்கமுன்வந்தனர.் ரமாஸ்ரீயின்ஐந்துகுழந்ததககளாடு

பதாடங்கினாரக்ள். இப்கபாதுைமுனாகத்தரில் 250 குழந்ததகளுக்குக்
கற்றுத்தருகிறாரக்ள். குழந்ததகளின் கல்விக்குஉதவுவதன்மூலம் கவளாண்
சமூகத்தின் வருங்காலத் ததலமுதறகதளஅதிகாரப்படுத்தி, கவளாண்தம

குறித்தவிழிப்புணரத்வயும் வழங்கி, இசச்மூகம் சுரண்டப்படுவததத் தடுப்பகத
தங்களது கநாக்கம் என்றுவலியுறுத்துகிறார்விக்ரம்.

தபருந்த ாற்றிலிருந்துகிமட ் படிப்பிமனகள்

அடிப்பதடஉரிதமகள் வழங்கப்படாததால், ைமுதனகத்தரிலுள்ள பபண்களும்

இதளஞரக்ளும் ததலதமகைற்று, குடிதமச் சமூகக் குழுக்களானதில்லிமக்காம், 
பஸ்திசுரக்ஷாமன்ச் கபான்றவரக்தளத் பதாடரப்ு பகாண்டுகூட்டாக ஒரு
பிதணைத்தத ஏற்படுத்தினர.் இத்ததகை சமூகக்குழுஎதிரவ்ிதன ககாவிட்
பபாதுமுடக்கம் பபரிதுபடுத்திைஆபத்துகதளஎதிரப்காள்வதற்கானஅதன்

வலிதமதைக்கூட்டிைது. விளிம்புநிதலமக்கள் ஏற்கனகவ சந்திக்கும்
சவால்கதளயும் பாதிப்புகதளயும் பபாதுமுடக்கம் பவளிசச்ம்கபாடட்ுக்
காட்டியுள்ளது. அகத கவதளயில்இந்த மக்களின் பநகிழ்வுறுதிதையும், அவரக்ளது

திறன்கதளயும்முன்பனடுப்புகதளயும்முன்பனப்கபாதுமில்லாபநருக்கடிதை
எதிரப்காண்டவிதத்ததயும் எடுத்துக்காட்டிைது. 

இந்த நிகழ்தகவில் உள்ளஅனுபவங்கதள, அவற்றில்முக்கிைபங்காற்றிைவிக்ரம்
சிங் வாை்பமாழிைாகப் பகிரந்்துபகாண்டார.்

ஒளிப்பட உதவி - விக்ரம் சிங்

2020ம்ஆண்டுகமமாதம் பயிரக்தளஅறுவதடபசை்யும்ஆண்களும்பபண்களும். 
பபாதுமுடக்கக் பகடுபிடிகளால்அருகிலுள்ளசந்ததயில்இப்பயிரக்தள

விற்கமுடிைாமல்உழவரக்ள் கடன்படதப்தாடங்கினர்
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10

சகாவிட்19ன் சபாது உழ ்திகளின்

ைாற்று முமறகள்

ஊரகசுற்றுசச்ூழல்வளரச்ச்ிக் கழகம் (REDS -பரடஸ்்) எனப்துஆந்திரப்

பிரகதசத்தின் அனந்தபுரமுமாவட்டத்தின் 10 மண்டலங்களிலுள்ள 58
கிராமங்களில் பணிைாற்றிவரும்இலாபகநாக்கற்ற பதாண்டுநிறுவனம். 
பபண்களின் உரிதமகள், குழந்ததகளின் உரிதமகள், மனிதக்கடத்தல் குறித்த
விழிப்புணரவ்ு, கவளாண்தம, இைற்தகவளங்களின் கமலாண்தமஆகிை

துதறகளில் கடந்த 25 ஆண்டுகளாகப் பணிைாற்றுகின்றனர.் இந்நிறுவனம்
உழவரக்தள -அதில் பபரும்பாகலார் பபண்கள், ஒருங்கிதணத்துஉழவர்
உற்பத்திைாளர் நிறுவனங்கதள (உஉநி) உருவாக்கியுள்ளது. பல்பயிர்

கவளாண்தமதைமுன்தவப்பதுமூலம் இந்தவறட்சிமிகுந்த மாவட்டத்தில் உள்ள
கடுதமைானகவளாண்தமபநருக்கடிதை எதிரப்காள்ளமுதனகிறது.  ககாவிட்
பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது உழத்திகள்கூட்டதமப்புககளாடுஇதணந்து
பாதிப்பதடைக்கூடிைகுடும்பங்களுக்குஉணவுவழங்குதல், உழவரக்ளுக்குச்

சந்ததப்படுத்தும் வசதிகள் வழங்குதல்ஆகிைநிவாரணப் பணிகதள
கமற்பகாண்டனர.் அரசுத்துதறகளுடன் இதணந்தும் பலநிவாரணப் பணிகளும்
புனரவ்ாழ்வுப் பணிகளும்ஆற்றப்பட்டன. 

திடீர் பபாதுமுடக்கம் சிறுகுறுவிவசாயிகதளயும் புலம்பபைர்
பதாழிலாளரக்தளயும் கவதலவாை்ப்பின்தம, சந்ததகள் இல்லாதது, 

உணவுத்தடட்ுப்பாடுஆகிைவற்றால் கடுதமைானஇடரக்ளுக்குஆட்படுத்திைது. 
அகத கவதளயில்இங்கிருந்துபிறஇடங்களுக்கு புலம்பபைரந்்தவரக்ள் தங்களது
கிராமங்களுக்குத் திரும்பத் பதாடங்கினர.் இதுகிராமப் பகுதிகளில் பபரிை
சமூக, பபாருளாதாரஅழுத்தத்தத ஏற்படுத்திைது. தனித்த பபண்களும், 

தற்பகாதலபசை்தவிவசாைக் குடும்பங்கதளச் கசரந்்த பபண்களும்மிக
அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டனர.் உழவரக்ளும் பால் உற்பத்திைாளரக்ளும் தங்கள்
விதளபபாருள்கதளவிற்பதற்குஅரும்பாடுபட்டனர.் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு

உணவும், அழிைக்கூடிைவிதளபபாருள்கதளச் சந்ததப்படுத்த உதவியும் வழங்க
மிகப்பபரிைஅளவிலானஇதடயீடு கததவப்பட்டது. 

எழுதிைவர் : சி. பனுஜா, இைக்குநர், 

ஒளிப்பட உதவி REDS
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ககாவிட1்9ன் கபாதுஉழத்திகளின்மாற்றுமுதறகள்
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இமடயீடு

பரடஸ்்அணிஉழவர்உற்பத்திைாளர் நிறுவனத்

ததலவரக்களாடு இதணந்துபிரசச்தனகதள
அறிந்து தீரவ்ுகள் காணஒருதிட்டத்ததவகுத்தது. 
உழவரக்ளிடமிருந்துவிதளபபாருள்கதளவாங்கி, 

கததவப்படுகவாரக்்குப் பகிரந்்தளிக்க ஏற்பாடுகள்
பசை்தனர.் முதல்படிைாகக் கிராமங்களுக்குச்
பசன்றனர.் கீதரகளும் காை்கறிகளும் தைாராக
இருந்தனஎன்றும், வாதழயும் பப்பாளியும்

அறுவதடக்குத் தைாராக இருந்தனஎன்றும்
கண்டனர.் இருநிறுவனத் ததலவரக்ளும்
உழவரக்களாடுஉதரைாடி, விதளபபாருள்கதள

வாங்கினர.் உலர்உணவுப் பபாருள்கள், முடத்ட, 
காை்கறி, பழங்கள்ஆகிைதவஉட்பட 20 
பபாருள்கள் பகாண்டஉணவுக்கூதடகதளஉணவு

வாங்கஇைலாத குடும்பங்களுக்கு வழங்கினர.் 
முகக்கவசங்களும் சானிதடசரக்ளும் வழங்கினர.் 
உஉநி ஒன்பதுவதகசிறுதானிைங்கள், பருப்புகள், 
வீடட்ுத்கதாட்டவிததப் பபாட்டலங்கள், 

நிலக்கடதலவிததகள் ஆகிைவற்தற
உழத்திகளிடமிருந்து வாங்கி, பிறஉழவரக்ளுக்கு
காரக்ாலச் சாகுபடிக்குஇலவசமாகவழங்கினர.் 

மாவட்டத்திலுள்ள 10மண்டலங்களிலும், 30
கிராமங்களிலும் நிவாரணப் பணிகள்
கமற்பகாள்ளப்பட்டன.

அனந்தபூர் மண்டலின் கமருப்பள்ளி கிராமத்தில்
ஒருவருக்கு ககாவிட் இருப்பது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால், முழுகிராமமும் சிவப்பு

மண்டலமாகஅறிவிக்கப்பட்ட, கடுதமைானதடுப்பு
நடவடிக்தககள் எடுக்கப்பட்டன. அனந்தகிராமீனா
பபண்கள்உழவர்உற்பத்திைாளர் நிறுவனதத்ின்

ததலவரானஆர.்சுசீலாம்மாஅக்கிராமத்திலுள்ள
உழத்திகள் உற்பத்திபசை்த எல்லாக்
காை்கறிகதளயும் பழங்கதளயும்விதலக்கு
வாங்கி, கததவப்படும் குடும்பங்களுக்கு

இலவசமாகவழங்கினார.் 

அனந்தபூர் மண்டலின்பூலகுந்தாகிராமதத்ிலிருந்த

220குடும்பங்கள் தாங்கள் தவத்திருந்த பசுக்களின்
பால் உற்பத்திதைவிற்கமுடிைாமல் கபானது. 

உஉநி ததலதமக்குழுஉறுப்பினர்அருணம்மாவும் பரடஸ்் அதமப்பும் மாவட்ட

நிரவ்ாகத்துடன் இதணந்துகிராமத்துக்கு பவளிகைஒருபால் பண்தணதைநிறுவி, 
கிராமத்திலிருந்து எல்லாப் பாதலயும் கசகரித்து, தனிைார் வணிகரக்ளுக்கு
விற்றனர.் இவ்வாறாக பால் உற்பத்திைாளரக்ளுக்கு சந்ததப்படுத்தும் வசதிதை
வழங்கினர.்

அனந்தபுரமுமாவட்டஅளவில்அரசுத்துதறகளும் பரடஸ்் உட்பட பலபதாண்டு
நிறுவனங்களும் ஒன்றிதணந்துபிரசச்தனகதளக் கணக்பகடுக்கவும் நிவாரணப்

பணிகதளகமற்பகாள்ளவும் ஒருமாவட்ட ஒருங்கிதணப்புக் குழு
உருவாக்கப்பட்டது. பலநிறுவனங்கள், தனிநபரக்ளின் துதணயுடன் பல
கிராமங்களில் நிவாரணப் பணிகதளச் பசைல்படுத்தமுடிந்தது. நிதி, ஆகலாசதன, 

ஒருங்கிதணப்புஎன்றுபலவிதஉதவிகள் பசை்ைப்பட்டன.

தினக்கூலிஊழிைரக்ள், கவளாண்குடும்பங்கள், தனித்த பபண்கள், முதிைவரக்ள், 
புலம்பபைர் பதாழிலாளரக்ள் உட்பட 7200குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம்

வழங்கப்பட்டது.

24 கிராமங்களில் இருந்த 500 குடும்பங்களுக்கு உணவுக்கூதடகள் வழங்கப்பட்டன.  

300 குடும்பங்களில் பபண்களுக்கும் பதின்வைதுச்சிறுமிகளுக்கும் உதவும்
வதகயில் சுகாதாரப் பபாருள்கள் வழங்கப்பட்டன. குடும்பஅடத்டகள் இல்லாத 100
குடும்பங்களுக்கு 10கிகலாஅரிசியும் 5கிகலா ககழ்வரகும் வழங்கப்பட்டது. 

ஒளிப்பட உதவி REDS
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கமாருப்பள்ளி, பூலகுந்தாஆகிைகிராமங்களில் பசுமாடுகள்தவத்திருந்த 73 

குடும்பங்களுக்குத் தலா 50 கிகலா தீவனம் வழங்கப்பட்டது. கமாருப்பள்ளி, 

குருகுண்டா, பூலகுண்டா, பகாடிமிஆகிைகிராமங்களிலுள்ள 223

குடும்பங்களுக்குவிததகள் வழங்கப்பட்டன. 

விமளவுகள்

நிவாரணப் பணிகள்வழங்குவதற்கான ஒருங்கிதணந்தமுைற்சிகள்மூலம்

உழத்திகள் ஒன்றுகசரந்்துகூடட்ு கவளாண்தமயும் சந்ததப்படுத்துதலும்

பசை்ததால் உணவும், விததகளும் பபருமளவுதகயிருப்பில் கசரக்்கமுடிந்தது. 

பிறருக்கும் வழங்கமுடிந்தது.  பிறஉழவரக்ளுக்குவிததகதளவழங்கிைது

காரக்ால கவளாண்பருவத்துக்குவிததப்பாதுகாப்பும், விததகதள

உற்பத்திபசை்தஉழத்திகளுக்குகூடுதல் வருமானமும்கிதடதத்ன. அரசு

கவளாண்தமத் துதறயும் மாவட்டஆட்சிைரும் பபண்கள்உழவர்உற்பத்தி

நிறுவனங்களின் திறதனஉணரந்்து, அவரக்ளிடமிருந்து MARKFED மூலமாக
விதளபபாருள்கதளவாங்கிக்பகாள்வதற்கு ஏற்பாடுகள் பசை்ை

முன்வந்துள்ளனர.் கவளாண்தமத்துதறபசைல்படுத்தும் எல்லாத்

திட்டங்களிலும் பபண்கதளஈடுபடுத்தத் பதாடங்கியுள்ளனர.்

ஒளிப்பட உதவி REDS

10 13121121 3 9654 87
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சகாவிட்-19 தபாதுமுடக்கமுை்
உழ ்திைருை்: இமடயீட்டுக்கான ச மவ

கிராமப்புற கல்விக்கும் வளரச்ச்ிக்குமானகழகம் (SRED -கி.க.வ.க. -சிபரட்) 

1979ம்ஆண்டுபதாடங்கப்படட்ு, அடிமட்டஊழிைரக்ளின் கததவகதளயும்

சிக்கல்கதளயும் சாரந்்த இைக்கங்கதளவளரத்்துக் பகாண்டுள்ளது. 

பட்டிைலினங்கள், கிராமப்புற பழங்குடிச் சமூகங்கள்ஆகிைவற்தறச் கசரந்்த

பபண்கள் மீதுமுக்கிைகவனம் பசலுத்தினர.்

சிபரட் உள்ளூர் ததலவரக்ள், மக்களிைக்கத் ததலவரக்ள் ஆகிகைாரது

திறன்கமம்பாட்டில் ஈடுபடட்ுள்ளது. நுண்ணிைமட்டத்தில்

பபண்களுக்பகதிரானவன்முதற,  சாதி பாலினப்பாகுபாடு, வாழ்வாதாரச்

சவால்கள், உடல்நலமும் கல்வியும் மறுக்கப்படுதல்ஆகிைபிரசச்தனகளில்

சிபரட் இதடயீடுபசை்கிறது. கபரிை மட்டத்தில், சிபரட்டால்ஆதரிக்கப்படும்

இைக்கங்ககளாடும், பிறஇைக்கங்ககளாடும் தகக்ககாரத்்து பரப்புதரகள், 

பதாடரப்ுவதலப்பின்னல், கூட்டணிகதளஉருவாக்குதல்ஆகிைவற்றில்

தமிழ்நாட்டளவிலும் கதசிைஉலகளாவிைஅளவிலும் சிபரட் ஈடுபடுகிறது.

தலித்கள், நிலமற்றஊழிைரக்ள், இருளர் பழங்குடியினர,் பசங்கல்சூதளப்

பணிைாளரக்ள், மாடட்ுவண்டிஓடட்ுநரக்ள், சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ள், தலித்

பபண்கள் (கிராமப் பபண்கள்விடுததலஇைக்கம்), உழத்திைர,் கலவிப்

பணிைாளரக்ள், மத்தம்மா (இதறவிக்குஅரப்்பணிக்கப்பட்ட தலித் பபண்கள்), 

பதருகவார வணிகரக்ள் ஆகிகைாரிதடகைசிபரட் கிராமத் பதாழிலாளர்

இைக்கங்கதளத் கதாற்றுவித்துஆதரிக்கின்றது. 

இசச்மூகங்களிலிருந்து வரும் பபண்கள் கவளாண்சூழிைலில்

பயிற்சிைளிக்கப்படுகின்றனர.் நிலமில்தலபைனினும் கவளாண்முதறகதளப்

பயில்கின்றனர.் பிறசாதிகளால்ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளஅரசு நிலங்கதள

அதடைாளம் கண்டுஅவற்றின் மீதானதங்கள் உரிதமகதளக் ககாருவதற்கும்

எழுதிைவர்: பா ்திைா பரன்ாட,்  மிழ்நாடு

ஒளிப்பட உதவி SRED

SRED FPO உணவுநிவாரணப்பபாட்டலங்கதளவழங்குகின்றனர்

21 3 9654 87 12கம 
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ககாவிட-்19 பபாதுமுடக்கமும்உழத்திைரும்: இதடயீடட்ுக்கான கததவ



பயிற்சிபபறுகின்றனர.் நிலவுதடதமக்கான

கததவதைஉணரந்்ததால், தங்கள்

கிராமங்களில் உள்ளஅரசு நிலங்கதளக்

கண்டறிந்துவருவாை்த்துதறஅதிகாரிகளின்

துதணகைாடுமுதலில் 7.55 ஏக்கர் நிலத்ததயும்

பின்னர் கமலும் 5 ஏக்கர் நிலத்ததயும் மீடட்ுக்

கூடட்ு கவளாண்தமபசை்ைத்

பதாடங்கியுள்ளனர.் அந்நிலத்தில் பணிபுரிந்த

ஒவ்பவாருபபண்ணுக்கும்அறுவதடயில் பங்கு

கிதடத்தது. இத்ததகை பபண்கள்கூடட்ுப்

பண்தணகள் 5 மாவட்டங்களில் உள்ளன. 

சகாவிட்-19தபருந்த ாற்றுை்

இமடயீடுை்

2020ம்ஆண்டுமாரச்் 24ம் நாள் ககாவிட்-19

பபாதுமுடக்கம் பதாடங்கிஇன்னும்சில

தளரவ்ுகளுடன் பதாடரக்ிறது. ஏதழகள்

உணவுக்கும் வாழ்வாதாரத்துக்கு வழியில்லாமல்

விடப்பட்டனர.் உண்ணவும்உைரவ்ாழவும் எந்த

வழியும்இல்லாதுதகவிடப்பட்டனர.் பபண்கள்

குடும்பத்தினரின் வன்முதறக்கும்பிற

வன்முதறகளுக்கும்ஆளாயினர.் 

அரசாங்கங்கள் ஏதழகளின் பிதழப்பிற்கு

வழிபசை்வதில்அக்கதற காட்டவில்தல; 

பவறுமகனவீட்டில்அதடபடட்ுக் கிடக்கச்

பசான்னாரக்ள்; பபண்களின் எதிரப்்தபயும் மீறி

மதுக்கதடகதளத் திறப்பதில்அவசரம்

காட்டினாரக்ள். இதுபபண்கள் மீதான

வன்முதறதைகமலும்அதிகப்படுத்திைது. தலித்

பபண்கள் வன்புணரவ்ு பசை்ைப்படட்ு

பகாதலபசை்ைப்பட்டனர.் குடும்பங்களுக்கு

கவதலவாை்ப்பின்றிஉணவுவாங்கப்

பணமுமில்தல. உணவின்தமகுடும்ப

வன்முதறதைஅதிகரித்தது. பபண்கள்

வருமானமின்றித் தவித்தனர.் கடன்கதளத்

திரும்பக்கட்டவும், குடும்பங்களுக்கு

உணவளிக்கவும் முடிைாது கபாயினர.்

அரசாங்கத்தால் ரூ.1000 பகாடுக்கப்பட்டது. ஆனால்இதுஎல்லாதரயும்

பசன்றதடைவில்தல. இதப்தாதக நீண்ட நாடக்ள் பைன்தரவும் இல்தல. 

சத்துணதவநம்பியிருந்த குழந்ததகள் பள்ளிகள்மூடப்பட்டதால் உணவின்றி

இருந்தனர.் பபாதுப் கபாக்குவரத்துமுடக்கப்பட்டதால், கூடட்ு கவளாண்தம

பசை்தஉழத்திைர் பிறஉழத்திைகராடு தகவல் பரிமாறமுடிைாமல் கபானது. 

சிறுதானிைங்கள் விததத்தபின்னர் தங்கள் நிலங்களுக்குச் பசல்லமுடிைாதற்

கபானது.

எல்லாரும் தங்கள் குடும்பங்களும் கிராமத்தினரும் பிதழக்கவழிகதடிப்

கபாராடிக்பகாண்டிருந்தகபாது, உழத்திைர்கூட்டதமப்தபச் கசரந்்த சகீலா

மாறுபட்டமுதறயில்சிந்தித்துச் பசைல்பட்டார.் உணவும் பாதுகாப்புப்

பபாருள்களும் பகாண்டநிவாரணப் பபாருள்கதளப் பபற்றுகிராமத்தினரக்்குப்

பகிரந்்துவழங்கினார.் இதுபபரும் பணி. எனினும் காவல்துதறயினர் கண்களில்

படாமல் வீடுவீடாகச் பசன்றுதன்னால் இைன்றததச் கசகரித்தார.் தன்னாரவ்லர்

குழுபவான்தறஅதமத்தார.் புத்தா இைக்க அறக்கட்டதளயிலிருந்து

உணவுப்பண்டங்கள் பபற்றுவைதானதனித்த பபண்களுக்கும், உடல்

குதறபாடுதடைபபண்களுக்கும், பழங்குடியினருக்கும், துணிதுதவக்கும்

பபண்களின் குடும்பங்களுக்கும் வழங்கினார.் 

ஒளிப்பட உதவி SRED

விததப்பபாட்டலங்கள்உழத்திகள்
குழுக்களுக்குவழங்கப்படுகின்றன
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உழத்திைருக்குத் தலா 1000ரூவழங்கி, மூன்றுமுதற 1000ரூமதிப்புள்ள

உணவுப்பண்டங்கதளயும்சிபரட் வழங்கிைது. சிபரடட்ுக்குஉதவமுன்வந்த
சகீலா, கூட்டதமப்தபச் கசரந்்த உழித்திைர் ததலவரக்ளுக்குஅவற்தற
வழங்கினார.் 

மாவட்டத்துக்குள் பைணம்பசை்ைமுடிந்தகபாது, சகீலாவும்அவரதுஅணியினரும்
கூடட்ுப்பண்தணகளில் என்பனன்னஅறுவதடபசை்ைமுடியுகமாஅவற்தறச்
பசை்தனர.் கூட்டதமப்பின்பிறததலவரக்தளஅதழத்து கவளாண்

விதளபபாருள்கதளப் பைன்படுத்துவதற்கும், கிராமங்களிலும் நகரங்களிலும்
இருந்த பகாதடைாளரக்ளின் உதவிதைத் திரடத்துவதற்கும், மாநிலஅரசு, புத்தா
இைக்கஅறக்கட்டதள, சிபரட் ஆகிகைாரின்ஆதரதவப் பபறவும்வழிகாட்டினார.் 

ககாவிட்-19 பதாற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கதளஅதடைாளம் கண்டு, 
அவரக்ள் பதாற்றுக்காலத்ததத் தாண்டஉதவினார.்

சமூகச் சதமைலதறகதளஅவரவர் கிராமங்களில் அதமத்து, உணவுசதமத்து, 

கிராமமக்களுக்கு வழங்கினர.்  அரசாங்கம் சதமைல் எரிவாயுதவ
விதலயின்றித் தந்தது.

அவரதுபசைல்பாடுபலஉயிரக்தளக் காத்தது; உணவுகிதடக்காமல்
நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிை கததவைற்றமரணங்கதளயும் தற்பகாதலகதளயும்
தடுத்தது. சிபரட் மூலமாக 3000 குடும்பங்கள் தம் வங்கிக் கணக்குகளில் பணம்

பபற்றனர.் கமலும்உணவுப் பபாட்டலங்கள், முகக்கவசங்கள், கபசுரக்குடிநீர,் 
ஆயுரக்வத மருந்துகள்ஆகிைவற்தறப் பபற்றனர.் 

கூடட்ுப்பண்தணகதளஉழத்திைர் ஈடுபாடட்ுடன் பபருந்பதாற்று

அசச்ுறுத்ததலயும் கபாக்குவரத்துத் ததடகதளயும் தாண்டிஉயிரப்்புடன்
தவத்திருந்தனர.் பிறபபண்களும்இத்ததகைமுன்பனடுப்புகள் எடுக்க
ஈரக்்கப்படுகின்றனர.் எத்ததகை சவால்கதளயும்இடரக்தளயும் சந்தித்து

மீளமுடியும் என்ற நம்பிக்தக பபற்றுள்ளனர.் பக்கத்துக் கிராமங்களிலிருந்தும்
கூடட்ுப் பண்தணத் பதாடங்கஅவரக்தளஅதழக்கின்றனர.்

நிலத்ததக் கூட்டாகதவத்திருப்பதுஒருபபரிைவலிதம. இதுகவபகாகரானா
பதாற்றுக்கு எதிரானதடுப்புசக்திதைஅதிகப்படுத்திைது -பதாற்றுகுறித்த
அசச்த்தத நீக்கிைது -ஒவ்பவாருபபண்ணும் கததவயிலிருந்த பிறபபண்கதளத்
பதாடரப்ுபகாண்டனர.் கூடட்ுப்பண்தணஉறுப்பினரக்ளாக அவரக்ள்

ஒன்றிதணந்துநின்றனர.் ஒருவருக்பகாருவர்ஆதரவாக இருந்தனர.் பபாது
கநாக்கத்துக்காக ஒற்றுதமைாகஇருப்பது ககாவிட்-19 பபருந்பதாற்று ஏற்படுத்தும்
எத்ததகை சவாதலயும் எதிரப்காள்ளமுடியும் என்பததஉணரந்்தனர.் 

பபருந்பதாற்று கபான்ற சவாலானசமைத்திலும் இைக்கங்கள் கதை்ந்துகபாகாமல்
கமலும் வலுவாகவளரந்்துபகாண்டிருக்கின்றன.
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சகாவிட்-19 கால ்தில்
சிறு ானிைங்களுக்கு ் திருை்பு ல்

பபண்கள்முன்பனடுப்புகள் (வின்ஸ்) அதமப்பு கடந்தமூன்றாண்டுகளில்

ஆந்திர மாநிலத்தின் சித்தூர்மாவட்டத்திலுள்ள 35 கிராமங்களில்

பட்டிைலினத்ததச் கசரந்்த 1080 குத்ததகதார உழவரக்தளயும் கவளாண்

பணிைாளரக்தளயும் வலுப்படுத்துவதிலும்அதிகாரப்படுத்துவதிலும்

பவற்றிகண்டுள்ளது. பபாருளாதார ரீதிைாகவும் அரசிைல் ரீதிைாகவும்

அவரக்தளஅதிகாரப்படுத்தியுள்ளனர.் பசுதமகவளாண்முதறகதள

ஏற்றுக்பகாண்டு, உழவர-்உற்பத்திைாளர் நிறுவனங்களில் தங்கள் திறன்கதள

முதலீடுபசை்யும் நம்பிக்தகதைப் பபற்றுள்ளனர.் உழத்திைருக்கான

உரிதமகளுக்காக அதமக்கப்பட்ட மகிளாதரது கவதிகா என்றமன்றத்தில்

தங்களது கருத்துகதளக் கூறுவதற்கான தளம்அதமக்கப்படட்ுள்ளது. 

கவளாண்தமயிலும், தாங்கள் பயின்றததஏதழகதளயும்விளிம்புநிதலப்

பபண்கதளயும் ஒன்றிதணக்கப் பைன்படுத்துவதிலும்இப்பபண்கள் காடட்ும்

ஆற்றல், ஈடுபாடு, துணவுஆகிைதவகபாற்றுதலுக்குரிைன.

ஒருமாதகாலப் பபாதுமுடக்கம் பபண்களுக்குத் தாங்கவிைலாததாக இருந்தது. 

அது நீட்டிக்கப்பட்டகபாது, அவரக்ள் பபாருளாதார ரீதிைாக

உதடந்துகபாயினர;் அவரக்ளும் அவரக்ளதுகுடும்பங்களும் பட்டினிதைச்

சந்தித்தனர.் அவரக்ளது நம்பிக்தக தளரந்்தது. கபாக்குவரத்து வசதிகள்

இல்லாதமைால்விதளபபாருள்கதளவிற்பதும் கால்நதடகதள கமை்ப்பதும்

கடினமாகின. அதனால் பயிரக்ள் வாடின, கால்நதடகள் பட்டினிகிடந்தன, 

பால் உற்பத்திகுன்றிைது. அவரக்ள் இருந்த பகுதிகளில் பதாற்று ஏற்பட்டதால்

அரசுத் தடுப்புகள் அதமக்கப்பட்டன. வீட்டில் கவதலவாை்ப்பின்றி

முடங்கியிருந்த பபண்கள் நரககவததனஅனுபவித்தனர.் தங்களுக்கும்

பதாற்று ஏற்படும், அததகுணப்படுத்தமுடிைாது கபான்ற கவதலகளும்

வதந்திகளும் அவரக்தளப் பீடித்தன. அரசு பகாடுத்த உலரந்்த நிவாரணப்

எழுதிைவரக்ள்: தபண்கள் முன்தனடுப்புகள் (வின்ஸ்)
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பபாருள்கள் கபாதுமானதவைாகஇல்தல. 

நீளமானவரிதசகளும், குதறந்த

கவதலகநரமும் இருந்ததால் ஏதழப்பபண்கள்

அவற்றால் பபரிதாகப் பைனதடைவில்தல. பலர்

பவறுங்தககளுடனும் பட்டினிைாகவும் திரும்ப

கநரந்்தது.

ஆந்திராவின் சித்தூர்மாவட்டத்திலுள்ளசிஜி

கல்லு, கராம்பிகசரல் மண்டலம்ஆகிைதவ

மானாவாரிப் பகுதிகள். 60 விழுக்காட்டினர்

ஆண்டுக்குஇருமுதறகலப்பினத்

தக்காளிகதளப் பயிரிடுகின்றனர.் அதுநல்ல

விதலபபற்றுத்தந்தாலும் முதலீடுஅதிகம்

கததவப்படும். கமலும்பிறரது நிலங்களில் கூலி

கவதலயும் பசை்வர.் ஒற்தறப் பயிரச்் சாகுபடி

முதற -மாந்கதாப்பாக இருந்தாலும் கடதலைாக

இருப்பினும் துன்பத்துக்ககஇடட்ுசப்சன்றது. 

அவரக்ளுக்கிருந்த மிகசச்ிறைநிலங்கதள

உழத்தகுதிைற்றதவஎன்றுதரிசாக

விட்டிருந்தனர.் அசச்மைத்தில்தான்வின்ஸ்

அதமப்புஉழத்திைதரஒருங்கிதணக்கும்

எண்ணத்கதாடுநுதழந்தது. வீடட்ுத்கதாட்டத்தில்

வளரக்்க 12வதகக் காை்கறிகளுக்கான

விததகதளக் பகாடுத்தனர.் இசக்சாததனக்

காலங்களில் அதுதகபகாடுத்தது. 

முன்புசிறுதானிைங்கள் அவரக்ளதுமுதன்தம

உணவாகஇருந்தகபாதும் நாற்பதாண்டுகளாக

அதவகாணாமல் கபாயிருந்தன. கிராமங்களில்

1% நிலங்களில் மடட்ுகம பயிரிடப்பட்டதால்

அவற்றின்விதலஅவரக்ளுக்கு

கடட்ுபடிைாகாமல் கபாயிற்று. தடுப்புசக்திக்கும்

ககாவிட் எதிரப்்புசக்திக்கும் பைனுள்ளதாக

இருக்கும் என்றுவல்லுனரக்ள் கூறிைதால்

பசல்வந்தரக்ள் அவற்தறப்

பைன்படுத்ததப்தாடங்கினர.் இததப் பற்றி

அறிவுறுத்தப்பட்டகபாதுபபண்கள்ஊட்டமிக்க

உணவுக்காகச் சிறுதானிைங்கதளப் பயிரிடத்

பதாடங்கினர.் வீடட்ுத்கதாட்டங்களுக்கு மாடுகள்

சாரந்்த இைற்தக கவளாண்முதறகளும்

மலரக்ளும் அவரக்ளுக்குக் தகபகாடுத்தன. 

மரபுமுதறகதளயும் பயிரக்தளயும் மீட்பதில்ஆரவ்ம் பகாண்டஉழத்திைர்

இசப்சைல்பாட்டில் ஈடுபடஊக்குவிக்கப்பட்டனர.்

ம.தர.கவ. கவளாண் பணிகதளப் பிறதரக்காட்டிலும் சிறப்பாகச்

பசைல்படட்ுவந்த குத்ததகதாரதரயும் குறுவிவசாயிகதளயும்அதடைாளம்

கண்டது. இைற்தக கவளாண்தமபற்றிைஅறிததலயும்அனுபவத்ததயும்

உதடகைார் கதரந்்பதடுக்கப்பட்டனர.் 225 பபண்கள் ககழ்வரதகயும், 110 

பபண்கள் கம்தபயும், 40 கபர் பழுப்புத்திதனயும் கதரந்்பதடுத்தனர.்  

சிறுதானிை கவளாண்தமயில்உள்ளபலபிரசச்தனகதளக்கூட்டதமப்பில்

விவாதித்தனர.் விததமுதளக்காமல் கபாவது, பைரக்ள் உதிரவ்து, 

அறுவதடயின்கபாது பயிரக்ள் காைமல் கபாவது, மதழைால்விததகள்

பாழாவது, பறதவகளால் உண்ணப்படுவதுஎன்றுபலசிக்கல்கதள

அதடைாளம் கண்டுஅவற்றுக்கானதீரவ்ுகதளயும் காணமுதனந்தனர.் கம்பு

அவரக்ளுக்கு ஏற்ற பயிராகஇருக்குபமன்று நம்பினர.் 

சிறுதானிைங்கள் மானாவாரிப் பயிரக்ளாகவும் குதறந்த காலதத்ில் அறுவதட

பசை்ைக்கூடிைனவாகவும் இருந்ததால் கூட்டதமப்புகள் இதில் ஈடுபட்டன. 

எதிரக்ாலத்தில் இைற்தகப் கபரழிவுகள் ஏற்படும்கபாதுகூடதற்சாரத்ப

அதடந்து, உணவுப் பாதுகாப்தபஉறுதிபசை்ைமுடியும் என்றுநம்பினர.்

ஒளிப்பட உதவி WINS
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கவளாண்தமப் பணிகளில் பபண்களின் பங்குகுதறத்கத மதிப்பிடப்படுகிறது. 

பிதழப்புக்கான கபாராட்டத்தில் பபண்களால் தங்கதளமுன்னிறுத்த

முடிவதில்தல. வின்ஸ்அதமப்புஅவரக்தளப் பயிற்றுவிப்பதிலும், அவரக்ளது

நம்பிக்தகவளரப்்பதிலும், உரிதமகதளஉறுதிபசை்வதிலும், சவால்கதளச்

சந்திக்கவும் உதவிபசை்துஇப்பபண்கள் ஒன்றிதணைவழிவகுத்தது. 

கவளாண்தமத் துதறஅதிகாரிககளா வல்லுனரக்களா பசல்லாத

கிராமங்களுக்குக்கூடவின்ஸ்அதமப்பு பசன்றது. 

உழத்திைர்மூலமாகப் பசிக்பகதிராகப் கபாராடுவதுசாத்திைம் என்பததயும்

அவரக்ளுக்கு நல்ல, கபாதுமானஉணவுபபறுவதற்கானஉரிதமகள் உண்டு

என்பததவின்ஸ் உணரந்்தது. கவளாண்தமசாரந்்த பணிகள் என்பததவிட

பாலினம் சாரந்்த புரிதல் தனித்துத் பதரிகிறது. பபண்கள் தங்கதள

ஆற்றல்மிக்கத் தனித்துவமானவரக்ளாகக் காணஊக்குவிக்கிறது. 

உடல்நலத்துக்கு உணகவஅடித்தளம் என்பததவலியுறுத்துகிறது. உணவு

உற்பத்திைாளரக்ளாக அவரக்ள் எல்லாருக்குமானஉணவுப்பாதுகாப்தப

உறுதிபசை்கின்றனர.்

11 12 131021 3 9654 87கம 
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தபாருளா ார ஹப்பூர் உழ ்திைரின்

தபாருளா ார ஒருங்கிமணமவயுை்

 ற்சாரம்பயுை் சநாக்கிை பைணை்

எழுதிைவர்: சுசலகா சிங்

111021 3 9654 87

பின்னணி

ஏக்சன் இந்திைா ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களிலுள்ள பபண்கள், இதளகைார,் 
குழந்ததகள்ஆகிகைாருடன் பலபத்தாண்டுகளாகஅவரக்ளதுஉடல்நலம், 

உரிதமகள் சாரந்்து பணிபசை்துவருகின்றது. பபண்களுக்குபபாருளாதார, 
சமூக, கருத்திைல் ரீதிைாக வலுசக்சரக்்கவும் அதிகாரப்படுத்தவும் 2011ம்
ஆண்டில்தில்லியிலிருந்துஉத்தர பிரகதசத்தின்ஹப்பூர்வட்டதத்ுக்குப் பணி

விரிவதடந்தது. அவரக்ள் உழத்திைரின் பிரசச்தனகதளத் தீரக்்க
முதனந்தனர;் கண்ணுக்குப் புலப்படாத பணிக்கும் பங்குக்கும் அங்கீகாரம்
பபற்றுத்தருவதற்காக 4 கிராமங்களிலிருந்து 200 பபண்கதளஒருங்கிதணக்க
விதழந்தனர.் கவளாண் பணிைாளரக்ளாக இருந்த 10-12பபண்கதளக்

பகாண்டஅணிஇப்கபாதுஇசப்சைல்பாடத்டவழிநடத்துகின்றனர.்

சகாவிட்காலங்களில்இமடயீடுகள்

குழுவாகக் குத்ததகக்கு எடுத்துஉற்பத்தி பசை்யும்முதறபபாதுமுடக்கம்
அறிவிக்கப்பட்டவுடன் முறிந்துகபானது. நிலவுரிதமைாளரக்ள் தங்களது

நிலத்ததக் குத்ததகக்குத் தரவிரும்பவில்தல; அவரக்ளதுகுடும்பத்தினகர
வீடுதிரும்பி தங்களது நிலங்களில் பணிபசை்ைதப்தாடங்கினாரக்ள். 
கவளாண்தமமூலம்கிட்டிைவருமானம் நின்றுகபானதால், அந்தஇடரிலிருந்து

மீளகுழுவிலிருந்த 10-12 பபண்கள் பிறமாற்றுவாை்ப்புகதள நாட
முடிவுபசை்தனர.்

அவரவர்வாழும் பகுதிகளில் பவவ்கவறுசுைவுதவிக் குழக்கதளச் கசரந்்த
பபண்உறுப்பினரக்ள் நறுமணப்பபாருள்கதளயும் சுதவயூடட்ு

பபாருள்கதளயும்உற்பத்திபசை்யும் மாற்றுப் பபாருளாதார நிறுவனத்தத
நிறுவமுடிவுபசை்தனர.் அவரக்ள் தத்தமது சுைவுதவிக் குழுக்களிலிருந்து
கடன்பபற்றுஒன்றாகச் கசரத்்து கறிமசால் பபாருள்கள் வாங்கிமதிப்புக்கூட்டி, 

பபாட்டலம் கட்டி, சுற்றுவட்டாரத்தின் 20 கிராமங்கதளச் கசரந்்தஉள்ளூரச்்
சந்ததகளில் சில்லதறவிற்பதனபசை்தனர.் அவரக்ளது பபாருள்களின்
உைரந்்த தரம் காரணமாகக் பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாகஅவற்றுக்கான
வாடிக்தகைாளர் கததவஅதிகரித்தது. அவரக்ளதுவிநிகைாகச் சங்கிலி

தில்லியின்வாடிக்தகைாளரவ்தர நீண்டது. கதசிைத் ததலநகரப்் பகுதியில் 900 
வீடுகளுக்கு சமூகச் பசைல்பாடட்ுவதலப்பின்னலின்மூலமாக பதாடரந்்து
வழங்கிவந்தனர.் அவ்வப்கபாதுகிதடக்கும் எதிரவ்ிதனகளால்
பதாடரச்ச்ிைானசந்தததைஏற்படுத்திக்பகாள்ளமுடிந்தது. 

இமடயீட்டின் ாக்கங்கள்

ஹப்பூர்வட்டம் தில்லியின்அருகில் உள்ளது. தில்லித் கதசிைத் ததலநகரப்்
பகுதியில்மாற்றுப் பபாருளாதார நடவடிக்தக கமற்பகாள்ள

ஏற்பாடுபசை்ததன்மூலமாக இப்பபண்கள் இந்த பநருக்கடிதைக் கடக்க
முடிந்தது. பபாருளாதார பநகிழ்வுறுதிக்குக்கான புதிைவழிகதள
ஆை்ந்துபாரத்்தனர.் ஏற்கனகவஉள்ளநிறுவனத்
பதாடரப்ுவட்டத்தின்மூலமாகத் தற்சாரப்ுக்கும் கவதலவாை்ப்புக்கும்

ஒருங்கிதணதவவலுப்படுத்துவதற்குமானவாை்ப்புகதளஅவரக்ளால்
ஏற்படுத்தமுடிந்தது. ஒவ்பவாருபபண்ணும்கடன்வாங்கிமூலப்பபாருள்களில்
முதலீடுபசை்தனர;் நறுமணப்பபாருள்கதளஅதரப்பதற்கும் உற்பத்திதைப்

பல்கவறுவழிகளில் விற்பதனபசை்ைவும் ஒன்றாகப் பணிைாற்றினர.் அவரக்ள்
கமலும்விரிவதடந்து ககாதுதமயும் வாங்கி, மதிப்புக்கூட்டி இலாபத்துக்கு
விற்றனர.்

கம 

நை்பிக்மகமைவிம  ் ல்: தபண்கள்கூட்டமைப்புகள் ைாற்ற ்துக்கான பாம கமளஉருவாக்குகின்றனர்

பபாருளாதாரஹப்பூர்உழத்திைரின் பபாருளாதார ஒருங்கிதணதவயும்

தற்சாரத்பயும் கநாக்கிை பைணம்
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விரிவாக்கம்

இப்பணியிலிருந்துகிதடத்த பபாருளாதார நிதலத்தன்தம ககாவிட்

இடரின்கபாதுதளராது பசைல்படவும் தங்கள் கூடட்ுமுைற்சிதைவிரிவாக்கவும்

இக்குழுவுக்குப் பபரிைஊக்கமாகஅதமந்தது. இப்கபாதுதலா 12-15 

பபண்கதளக் பகாண்ட 75 சுைவுதவிக் குழுக்கள் அவரக்ளதுஉற்பத்திதை

வாங்கவிதழகின்றன; இதுஒருநிதலைானகததவதையும் வருமானத்ததயும்

உறுதிபசை்கிறது. பிறகிராமங்களுக்கும் தில்லிமுழுவதும் தங்களது

சந்தததைவிரிவு பசை்வதற்கானவாை்ப்புகதளஆராை்ந்து வருகின்றனர.் 

விரிவாக்கம் பசை்து கமலும் பலபபண்கதளஈடுபடுத்துவதற்கான

வணிகத்திட்டமும் தைாரித்துள்ளனர.்

விதளவுகள்

இப்பபண்கள்கூட்டதமப்புஇப்கபாதுசீரகம், ஓமம், பவந்தைம், 

மக்காசக்சாளம், கம்பு, பவல்லம், கடுபகண்பணை், கடதலப்பருப்பு, சுண்டல், 

அரிசி, பருப்புகள் என்றுபலஉணவுப்பபாருள்கதளவிற்பதனபசை்கின்றனர.் 

மதிப்புக்கூட்டி, பதப்படுத்தி, சந்ததப்படுத்தி ஒருங்கிதணவுப்

பபாருளாதாரத்தின் வாயிலாகஇடரப்்பாட்டிலிருந்துமீளும்வழிதைக்

கற்றுவிட்டனர.் படிப்படிைாகவிதளநிலங்கதளமீண்டும்குத்ததகக்கு எடுத்து, 

கூட்டாகஇைற்தக கவளாண்தமபசை்துதமது கததவகளுக்கும் தங்களது

வணிகத்துக்கும் உற்பத்தி பசை்வதுஎன்றதிட்டத்தில் உள்ளனர.் அதிக

விதலயும் வளரச்ச்ி தரும் பிறபலன்கதளயும் பகாண்டநகரப்்புறச்

சந்ததகளுக்குவிரிவாக்கம் பசை்யும் திட்டமும்உண்டு. வணிகத்திட்டமிடல், 

விதலநிரண்ைம், சந்ததப்படுத்துதல்ஆகிைபுதிைதிறன்கதளப் பபற்றது

அவரக்ளுக்கு நம்பிக்தகதையும் பபாருளாதார நிதலத்தன்தமதையும்

பகாடுத்து, எதிரக்ாலத் திட்டமிடலுக்கானகருவிகதளயும்

உருவாக்கித்தந்துள்ளது. இைற்தகஉரங்கதளயும் உள்ளூர்விததகதளயும்

பைன்படுத்தும் இைற்தக கவளாண்தமயும் மதிப்புக்கூட்டலும் பசை்யும்

பபண்கள் நிறுவனமாகவளரும் நம்பிக்தக பகாண்டுள்ளனர;் அதன்மூலம்

கவதிப்பபாருள் நிதறந்த கவளாண்முதறதைமாற்றிஎல்லாருக்குமான

உடல்நலதனஅதடைமுடியும். பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிைபிறபபண்கதள

ஈடுபடுத்துதல், நிதலைானவாழ்வாதாரங்கதளஉறுதிபசை்தல், தங்களது

சமூகங்களிலுள்ள பபண்களின் உடல்நலத்தத கமம்படுத்துதல்ஆகிைதவயும்

கநாக்கங்களாகத் பதாடரக்ின்றன. விததவங்கிகதள ஏற்படுத்தி, 

உழத்திைரின் நலத்ததயும் மதிப்தபயும் கபணும்பசைல்பாடுகளுக்கான

திட்டங்களும்உள்ளன. தனிநபரக்ளாகச் பசை்ைமுடிைாத பசைல்களும்

திறன்களும் வளங்களும்கூட்டதமப்பின்மூலமாகச் சாத்திைமாகியுள்ளன. 

சந்ததக்கு பநருக்கமாக இருப்பதும் அவரக்ளது பசைல்முதறகதளதிறம்பட

நிரவ்கிக்க உதவிைாக இருந்தது.

படிப்பிதன

ஏற்கனகவஇருந்ததிறன்கதளயும் இைற்தகவளங்கதளயும்

பைன்படுத்துவதன்மூலம் பநகிழ்வுறுதிஏற்படட்ுள்ளது. கூடட்ு

ஒருங்கிதணவுகள் தங்களதுவலிதமகதளப் பைன்படுத்த ஏதுவாக

இருந்துள்ளன. உள்ளூரத்் கததவகளுக்கும் சந்தத நிலவரத்துக்கும் ஏற்ப தரமும்

விதலயும் மாற்றப்பட கவண்டும் என்பததக் கற்றுள்ளனர.் இப்பபண்களின்

பபாருளாதார, சமூகஅதிகாரப்படுத்துதலுக்கானகூடட்ுஒருங்கிதணதவ

ஏற்படுத்துவதில் இந்நிறுவனம் புதிைநம்பிக்தகதைஅளித்துள்ளது. 

பபாருளாதாரஹப்பூர்உழத்திைரின் பபாருளாதார ஒருங்கிதணதவயும்

தற்சாரத்பயும் கநாக்கிை பைணம்

கம 

நை்பிக்மகமைவிம  ் ல்: தபண்கள்கூட்டமைப்புகள் ைாற்ற ்துக்கான பாம கமளஉருவாக்குகின்றனர்
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படிப்பிமனகளுை் முன்தசல்லுை்

பாம யுை்

இதப்தாகுப்பிலுள்ளநிதலஆை்வுகள்பபண்கள் ‘பபாதுவான’ வழிமுதறகளிலிருந்து

மாறுபடட்ுஇந்த ககாவிட் பபாதுமுடக்கத்தின்கபாதுஎப்படிவழிநடத்தியிருக்கிறாரக்ள்
என்பததக் காடட்ுகின்றன. இத்ததகைபபண்கள்-ததலதமகைற்றகததகளிலிருந்து நாம்
கற்றுக்பகாள்ளகவண்டிைதுஏராளம்.. 

எல்லாக் கம களுை் பிரதிபலிக்குை் புள்ளிகள்:

1.முதல் கவதலைாகஎல்லாப் பபண்கள்கூட்டதமப்புகளுக்குதங்களதுஉறுப்பினரக்ளுக்கும்
பிறஏதழ/தனித்த பபண்களுக்கும்கடினமானகாலங்களில் உணவுத் தானிைங்கள்

கிதடப்பததஉறுதிபசை்தனர.் 

2. பபண்கள்கூட்டதமப்புகளும்பபண்கள் ததலதமயும்பநருக்கடிகநரங்களில் அதிக
பபண்கதளச்பசன்றதடவதற்கானபுதிைஎண்ணங்ககளாடுவருதுடன், மிகவறிை, மிக
பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிைபபண்களின் கததவகதளஉணரந்்து, தங்களது

பசைல்முதறகதளயும்இதடயீடுகதளயும்அப்பபண்களின் கததவகளுக்ககற்ப
மாற்றிக்பகாண்டனர்என்பததயும்இதிலிருந்துகிதடக்கும் படிப்பிதனகள்

காடட்ுகின்றன. பரிவுடனும் புரிந்துணரவ்ுடனும்பசைல்கநரத்்தியுடனும்பபண்கதளச்
பசன்றதடந்து, பாதிப்புகளின் தாக்கத்திலிருந்துகுணமதடைசப்சை்வதில்பபரும்

பங்கிதனபபண்கள்கூட்டதமப்புகள்ஆற்றின.

3. இன்பனாருமுக்கிைமானபாடம், பபண்கள்கூட்டதமப்புகளால் நிரவ்கிக்கப்படும்

உள்ளூர,் அதிகாரம் பரவலாக்கப்பட்டமாதிரிகள் பபண்களுக்குஉணவுகிதடப்பதத
உறுதிப்படுத்தமிகவும்அவசிைமாகின்றன -குறிப்பாக, பருவசச்ூழல் நிசச்ைமற்று

உள்ளதால், விநிகைாகச் சங்கிலிகள்அறுந்துகபாகலாம்என்பதால். பபண்களால்
நிரவ்கிக்கப்படும் வட்டப் பபாருளாதாரத்தின்சிறிைமாதிரி நீடிக்கவல்ல
விநிகைாகசச்ங்கிலிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

4. தணல், ககரளா; WGLWO மற்றும் HDRC, குஜராத்; பகாரச்ச்ி மகாசதப, மகாராட்டிரம்ஆகிை

நிதலஆை்வுகளிலிருந்துகிதடக்கும் படிப்பிதனகள்பபண்கள் எப்படிகுறுகிை
காலகநாக்தகத் தாண்டி, சற்கற நீண்டகாலகநாக்குடன்சிந்தித்து, உள்ளூரில் உற்பத்திதை
வலியுறுத்தி, இைற்தகமுதறகாை்கறித் கதாட்டங்கள், அடுத்த பருவத்துக்குத் கததவைான

விததகள் கிதடக்கசப்சை்வது கபான்றவற்தறச் பசைல்படுத்திபபாதுமுடக்கத்தின்கபாது
உணவுகிதடக்கவழிபசை்தனர்என்பததயும் காடட்ுகின்றன.

5.தில்லிமக்காம், ைமுதனகத்தார்ஆகிைநிதலஆை்வுகள்ஊரக-நகரப்்புற
பதாடரச்ச்ிதையும்பநருக்கடிக்காலங்களில் புரிந்துபகாள்ளகவண்டிைகததவதைச்

சுடட்ுகின்றன. நிரவ்ாகத்தின் கண்களில் கவளாண் சமூகப் பபண்கள் தடட்ுப்படகவ
இல்தல. இந்தஇரண்டுசான்றுகளிலும், கிராமப் பபண்களும்நகரப்்பகுதிப்பபண்களும்

கூட்டணிகள்அதமத்து, நிவாரணப் பணிகளில் ஒருவருக்பகாருவர்ஆதரவாகஇருந்து, 
ஊரக-நகரப்ுறஒருங்கிதணவுக்கு நீண்டகாலகநாக்கில்வழிகாட்டியுள்ளனர.்

ஒருகூட்டதமப்பாகமக்காம் களமட்டத்தில் நிவாரணப்பணிகளில் ஈடுபட்டகதாடு, பிற
தளங்களிலும் பணிைாற்றிைது - கதசிைமனிதஉரிதமஆதணைம் (NHRC), நிதிஅகைாக், 

மாநிலஅரசுகள்ஆகிகைாரிடம்உணவுசாரந்்தும் கவதலவாைப்புசாரந்்தும்அதமப்புகதள

வலுப்படுத்தத் தனதுபரிந்துதரகதளவழங்கிைது. உணவுவழங்கும்அதமப்பு, பபாது
விநிகைாக கசதவஆகிைதவஎல்லாதரயும்பசன்றதடைகவண்டும், ஆவணங்கள்

இருப்பவரக்ளுக்குமடட்ுகமசுருக்கக்கூடாதுஎன்ற தனதுககாரிக்தககதளமுன்தவத்தது. 
தானிைங்கள் மடட்ுமன்றிஊட்டசச்த்துமிக்கஉணவுவதககதளயும் கசரக்்க கவண்டும்
என்றது. மக்காமின்முக்கிைமானககாரிக்தககளில் ஒன்று, பபாதுப்பணிகதள

விரிவுபடுத்தி கவதலவாை்ப்புஉறுதிதைவழங்க கவண்டும்; உழத்திகளின் உற்பத்தி
சாதனங்கதளவளப்படுத்தும்பணிகளும்அதில்அடங்கியிருக்ககவண்டும்.

நீண்டகாலகநாக்கில், இதுவலுவானசூழலிைல் பண்புகள் பகாண்டபபண்களுக்கானஊரக
வாழ்வாதாரங்கதளவலுப்படுத்தி, ஆதரவுநல்கி, மறுகட்டதமப்புபசை்வதற்கான
வாை்ப்பாகஅதமைலாம். கவளாண்தமயிலும், பபண்கள் சாரந்்திருக்கும் நீராதாரம் மற்றும்

பிறபபாதுவளங்களிலும் நல்லமுதலீடுகள் பசை்ைகவண்டியிருக்கும். இந்தவளங்கதளப்
பபண்கள் பைன்படுத்துவதற்கானஅனுமதிதரும் பகாள்தககள் வகுக்க கவண்டும்; 

அவற்தறஅவரக்ளுக்குமறுப்பததத் தவிரக்்ககவண்டும். பபண்களின் மனிதஉரிதமகதள
கவனப்படுத்தி, தற்கபாததைவளரச்ச்ி மாதிரிதைமாற்றி, அதிகாரம்வளம்ஆகிைவற்தற

மறுகற்பதனபசை்துமறுபங்கீடுபசை்வதற்கானபதாதலகநாக்குகவண்டும். 

மிகமுக்கிைமாக, சமூக, பபாருளாதாரஒருங்கிதணவுகளுக்கானவழிமுதறகதள
நாடுவதற்குஅரசாங்கம் பபண்கள்வழிநடத்தும்இதடயீடுகளிலிருந்துகற்றுக்பகாண்டு, 

கசரந்்துபசைல்படமுன்வரகவண்டும் என்றுநம்புகிகறாம்.
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படிப்பிதனகளும்முன்பசல்லும்பாததயும்

கம 

நை்பிக்மகமைவிம  ் ல்: தபண்கள்கூட்டமைப்புகள் ைாற்ற ்துக்கான பாம கமளஉருவாக்குகின்றனர்



இந்த பநருக்கடியின் இதடகை கடுதமைாகப் கபாராடி உறுதியுடன் புத்தாக்கம் பசை்து, எப்கபாதும் மாற்றுகள் உள்ளன
என்பதத நமக்குக் காடட்ிை உழத்திகளும் அவரக்ளதுகூடட்தமப்புகளும் இந்தஆவணத்துக்குமுதல் காரணம். 

இந்தஆவணம்இவரக்ளது பங்களிப்புகளுடன் உருவாக்கப்படட்ுள்ளது: சி.பனுஜா, பரடஸ்், குமாரிபாை் ஜம்கடட்ன், 
பகாரச்ச்ி மகாசதப; கசஜல் தண்ட,் நீடட்ாஹரத்ிகர,் ஆனந்தி; டாக்டர.்கசாமா கக.பி., சுகலகா (ஏக்சன் இந்திைா); 
முபாசிரா தசதி; சுவரண்ா தாம்கல, நிரம்லா காத்வடக்ட, பிரிக்கிரிதி; விக்ரம் சிங், ரிஷா ராமசச்ந்திரம், முபாசிரா

தசதி; HDRC, WGWLO, உத்தன், குஜராத்; தணல், ககரளா.

பமை்நிகர்கூடுதகதை ஒருங்கிதணத்துமக்காம் இக்கததகதளத் பதாகுக்க உந்துதலாக இருந்த GTAவுக்கு நன்றி. 

இந்தமுழுமுைற்சியும் ஒருங்கிதணத்ததுசில்பா வசவடா, சீமா குல்கரண்ி; மக்காமின் கதசிைஒருங்கிதணப்பு
அணியின் உறுப்பினரக்ளானஉஷா சீத்தாலடச்ுமி, டாக்டர் கசாமா கக.பி., ஆஷாலதாஆகிகைார் அவரக்ளுக்கு

தகவல்கள் வழங்கியுதவினர.் மக்காமின் கதசிைஒருங்கிதணப்பாளர,் காரக்ி மங்குல்கருக்கும், மக்காமிலுள்ள பிற
நண்பரக்ளுக்கு இந்த எண்ணத்துக்குஆதரவாகஇருந்ததற்கு நன்றிகள்.

மக்காதமத் பதாடரப்ு பகாள்ள: காரக்ி மங்குல்கர,் mahilakisan.makaam@gmail.com / 9604779666
இத்பதாகுப்பிதனவடிவதமத்த நவீத் ததனுக்கும் நன்றி. தமிழில் பமாழிபபைரத்்தவர:் த. கண்ணன்

இப்பதிப்புக்கு பஹன்றிக் கபால் அறக்கடட்தள (Heinrich Boll Foundation) , மிபசரிகைார் (Misereor) ஆகிகைாரின் ஆதரவு
கிதடத்தது.

சைற்சகாள் காட்ட: விகல்ப் சங்கம், நம்பிக்தகதைவிததத்தல்: பபண்கள்கூடட்தமப்புகள் மாற்றத்துக்கான
பாததகதளஉருவாக்குகின்றனர் - 'சாதாரணமக்களின் அசாதாரணமான பணிகள்: பபருந்பதாற்றுக்கும்

பபாதுமுடக்கத்துக்கும் அப்பால்' பதாடரின் நான்காவது பதாகுதி;  விகல்ப் சங்கம் தமைக் குழு, பூனா, மாரச்் 2021.

இதுகாப்புரிதமைற்ற பதிப்பு. வணிககநாக்கற்ற பசைல்பாடுகளுக்காக ைாரக்வண்டுமானாலும்
தாராளமாகப்பைன்படுத்தலாம். உரிை கமற்ககாள்ககளாடு அங்கீகாரம் பகாடுத்தல் நலம். கமற்ககாள் காடட்ும்கபாது

இகத கபால காப்புரிதமைற்று இருக்ககவண்டும். .

இத்பதாடரின் பிற பதாகுப்புகதளக் காணஇங்கக பசாடுக்கவும் (பல பமாழிகளிலும், படக்கதத வடிவிலும்):

சாதாரணமக்களின் அசாராதணமான பணிகள்: பதாகுப்பு 1, படக்கதத வடிவம்
சமூகவனஉரிதமகளும் பபருந்பதாற்றும்: வழிநடத்தும் கிராம சதபகள்: பதாகுப்பு 2, படக்கதத வடிவம்

கமற்குஇமைப் பகுதியில் பபருந்பதாற்றுக்பகதிரான பநகிழ்வுறுதி: பதாகுப்பு 3
இதளஞரக்ளின் நம்பிக்தக, பநகிழ்வுறுதி, கூடட்ுக்கனவுகள்: பதாகுப்பு 5

விகல்ப் சங்கம் நிைாைமான, சமநீதி பகாண்ட, வளங்குன்றா வழிகளின்மூலம் மனித, சூழலிைல் நலம்விதழயும்
இைக்கங்கள், குழுக்கள், தனிநபரக்ள்ஆகிகைாதர ஒருங்கிதணக்கும் ஒருதளம். இதுதற்கபாததைவளரச்ச்ி
மாதிரிதையும், அதன்அடிநாதமாக உள்ள ஏற்றதாழ்வுகதளயும் அநீதிதையும் பகாண்டஅதமப்பிதனயும்
நிராகரிக்கிறது. நதடமுதறயிலும் கநாக்கத்திலும் புதிை மாற்றுகளுக்கான கதடலில் உள்ளது. தமைக் குழுவில்

நாபடங்கிலுமிருந்து 70 அதமப்புகளும் இைக்கங்களும் உறுப்பினரக்ளாக உள்ளனர.் (படட்ிைல் கீகழ)

கமலும்விபரங்களுக்குப் பாரக்்கவும்:
http://www.vikalpsangam.org/about/

• ACCORD (Tamil Nadu) 
• Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national) 
• Alternative Law Forum (Bengaluru)
• Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Bengaluru)
• BHASHA (Gujarat)
• Bhoomi College (Bengaluru)
• Blue Ribbon Movement  (Mumbai)
• Centre for Education and Documentation (Mumbai)
• Centre for Environment Education (Gujarat) 
• Centre for Equity Studies (Delhi)
• CGNetSwara (Chhattisgarh)
• Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre (Kerala) 
• ComMutiny: The Youth Collective (Delhi) 
• Deccan Development Society (Telangana)
• Deer Park (Himachal Pradesh)
• Development Alternatives  (Delhi)
• Dharamitra (Maharashtra)
• Ekta Parishad (several states) 
• Ektha (Chennai) 
• EQUATIONS (Bengaluru)
• Extinction Rebellion India (national)
• Gene Campaign (Delhi)
• Goonj (Delhi)
• Greenpeace India (Bengaluru) 
• Health Swaraaj Samvaad (national) 
• Ideosync (Delhi)
• Jagori Rural (Himachal Pradesh) 
• Kalpavriksh (Maharashtra) 
• Knowledge in Civil Society (national) 
• Kriti Team (Delhi) 
• Ladakh Arts and Media Organisation (Ladakh)
• Local Futures (Ladakh)
• Maadhyam (Delhi) 
• Maati (Uttarakhand)
• Mahila Kisan Adhikar Manch (national) 
• Mahalir Association for Literacy, Awareness and Rights (MALAR)

• Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Rajasthan) 
• National Alliance of Peoples’ Movements (national) 
• Nirangal (Tamil Nadu) 
• North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (Meghalaya)
• People’s Resource Centre (Delhi)
• Peoples’ Science Institute (Uttarakhand) 
• Revitalising Rainfed Agriculture Network (national) 
• reStore (Chennai) 
• Sahjeevan (Kachchh) 
• Sambhaavnaa (Himachal Pradesh) 
• Samvedana (Maharashtra) 
• Sangama (Bengaluru) 
• Sangat (Delhi) 
• School for Democracy (Rajasthan) 
• School for Rural Development and Environment (Kashmir) 
• Shikshantar (Rajasthan) 
• Snow Leopard Conservancy India Trust (Ladakh) 
• Sikkim Indigenous Lepcha Women’s Association
• Social Entrepreneurship Association (Tamil Nadu)
• SOPPECOM (Maharashtra) 
• South Asian Dialogue on Ecological Democracy (Delhi)
• Students’ Environmental and Cultural Movement of Ladakh (Ladakh) 
• Thanal (Kerala)
• Timbaktu Collective (Andhra Pradesh) 
• Titli Trust (Uttarakhand)
• Tribal Health Initiative (Tamil Nadu)
• URMUL (Rajasthan) 
• Vrikshamitra (Maharashtra) 
• Watershed Support Services and Activities Network (Andhra 

Pradesh/Telangana)
• Youth Alliance (Delhi)
• Yugma Network (national)
• Let India Breathe
• Travellers’ University
• Dinesh Abrol
• Sushma Iyengar

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

