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మకం పర్చచయం

మహిళా రైతుల హకుె ల వేదక (మకం) 2014 లో ఏరాప టంద, ఇద మహిళా రైతులు,
సంసలు
థ , సంఘాల జాతీయ వేదక. రైతులు అంటే వా వసాయమ ద్ఘని అనుబంధ
కరా కలాపాలోీ పాలురంచుకుంటుని సాగుద్ఘరులు, వా వసాయ కూల్లలు, అడవిపై
ఆధారరడిన ఆదవ్యసులు, రశుపంరకంద్ఘరులు అని నిరవ చించిన 2007 జాతీయరైతు
విధానం ప్రకరం మహిళా రైతులను గుర్ధ ించి, వ్యర్ధ గంతును వినిపించటం మకం ప్రధాన
ఉద్దశ
ా ం. సహజవనరులపై మహిళలు రనిచేసే రంగంలో పితృసావ మా భావజాలమ ,
ద్ఘనితో పాటు వర గం, కులం, మతం వంట ఇతర సామాజిక, ఆర్ధ ిక, తేడాలను స్తక్ష్ి ంా
విశ్ల ీషించడానికి మకం కృషి చేసుిని ద.

నేపధ్య ం
కోవిడ్ విరతుి, ద్ఘని కరణంా విధంచిన లాక్ డౌన్ మహిళా రైతులలోని వివిధ సెక్ష్నలో
ీ
విరరీతమైన కష్టటలను, బాధలను సృషిం
ట చి మహిళల వేతనంలేని రని సమసా ను గతంలో
ఎని డూ లేనంతా మందుకు తెచిి ంద. పితృసావ మా అణచివేత, కులం, వర గం
తదతర సామాజిక వివక్ష్ను అమలుచేసే వా వసల
థ మూలంా మహిళలు అనుభవించే
ప్రత్తకూలతల వల ీ వ్యరు మర్ధంత ఎకుె వా కష్టటలు ఎదుర్కె వలసి వచిి ంద. అనిి
సామాజిక వరాగలకు చందన మహిళలపైన లాక్ డౌన్ సమయంలో హింసాతి క
సంఘటనలు పర్ధగినటుీ వ్యర ిలు వచ్చి యి. అయితే, ఆకలి, ఆద్ఘయం కొరత,
కుటుంబంలో అంద్ర్ధకీ ఆహారం అందుబాటు లేకపోవటం, రని అవకశాలు తగ గటం
కరణంా వ్యర్ధపై రని భారం పర్ధగింద అనేవి భారతద్దశంలో కోవిడ్ సమయంలో వివిధ
సెక్ష్నమ
ీ హిళా రైతుల దుసిత్త
థ ని సంప్గహంా వివర్ధసాథయి. .
మహిళా రైతులు రంటల సాగు, వేతన ప్శమ, చేరల పంరకం, రశుపంరకం, అటవీ
ఉతప తుిల సేకరణ, పోడు వా వసాయం వంట అనేక రకల జీవనోపాధ కరా కలాపాలలో
నిమగి మై వునాి రు. కోవిడ్ లాక్ డౌన్ సమయంలో ఈ రంాలలో రనిచేసుిని మహిళా
రైతులు అంద్రు తీప్వమైన కష్టాలను ఎదుర్కె నాి రు. వ్యరు వా వసాయంలో పటుటబడి
పటటా
ట నికి డబ్బు లేక, తమ వా వసాయ ఉతప తుిలను అమి కునే ద్ఘర్ధ లేక, ఉతప తుిలను
నిలవ చేసే వసత్త లేక ఇళ ీ వద్నే
ా పటుటకునే రర్ధసిత్త
థ కరణంా చ్చలా ఇబు ందులు
రడాారు. మార్కె టకు
ీ వెళ్లీ వీలు లేక వ్యర్ధ ఉతప తుిలు చ్చలా వరకు పాడైపోయి
నష్పో
ట యారు. ఒంటర్ధ మహిళా రైతులు సాధారణంా తమ వా వసాయ ఉతప స్థతుిలను
ప్రయివేటు వ్యా పారసుిలకు అమి కుంటారు కబటట కనీస మద్తు
ా
ధరలు వ్యళళ కి
అంద్వు, కనీ లాక్ డౌన్ సమయంలో ధరలు మర్ధంతా రడిపోయి వ్యర్ధకి సాగు
ఖరుి కూడా అంద్టం గగనమైంద. అటవీ నివ్యసులు, ఆదవ్యసీ మహిళలు కలపేతర
అటవీ ఉతప తుిలను అమి కోలేకపోయారు. మహిళా సంఘాలు, రైతు ఉతప త్తి
స్థ ద్ఘరుల(ఎఫ్
పి ఓ లు) సంఘాల అమి కలు నిలిచిపోయి అవి తమ కరా కలాపాలు నిరంతరాయంా
సాగటానికి రుణాలు, మార్కె ట్ సహాయం కోసం ఎదురుచూసుినాి యి .
ఉపాధ కోసం డిమాండ్ పద్ా ఎతుిన పర్ధగింద కనీ మహాతి ాంధీ జాతీయ ఉపాధ హామీ
రధకం లాక్ డౌన్ విధంచిన ర్కండు నెలల తరావ త కనీ ప్పారంభం కలేదు. దీని వల ీ
కష్టటలు మర్ధంత పర్ధాయి, ప్రతేా కించి కుటుంబాలలో ఏకైక సంపాద్నరరులుా వుని
ఒంటర్ధ మహిళలు తీప్వ ఇబు ందులు ఎదుర్కె నాి రు. వ్యర్ధలో అనేక మంద ప్ామాలకు
త్తర్ధగి వసుిని వలస కర్ధి కులతో ఉపాధ కోసం పోటీ రడవలసి వచిి ంద.
కేంప్ద్ ప్రభుతవ ం ప్రకటంచిన ప్రధాన మంప్త్త గరీబ్ కళాా ణ్ యోజన అనే ఉరశమన
కరా ప్కమం మహిళా రైతులలో అతా ధకులకు ప్రయోజనం కలిగించలేద్ని మకం
సభుా లు మహారాష్టష్,ట గుజరాత్ తదతర రాష్టష్టటలలో చేసిన అధా యనాలు తెలియజేశాయి.
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వ్యర్ధకి ఆధార్ కరుా, రేష్న్ కరుా వంటవి లేకపోవటం, వ్యర్ధ పేరు మీద్ భూమి రటాట
లేకపోవటమ, వల ీ చ్చలా మంద మహిళలకు ఈ సహాయం అంద్లేదు.
అయితే అనిి అనుభవ్యలు ప్రత్తకూలంానే లేవని ఇకె డ మేమ చరప బోయే కధలు
నిరూపిసుినాి యి. తీప్వమైన ప్రత్తకూల రర్ధసిత్త
థ వుని రప టకీ మహిళారైతులు, మహిళా
రైతుల సమద్ఘయాలు, వేదకలు, సంఘాలు ఆకలి, ఉపాధ లేకపోవటం అనే సమసా లను
రర్ధష్ె ర్ధంచుకోవటంలో చొరవతో కొతి మారాగలను కనుగనాి రు.

ఈ కధ్లు చెబుతునన ది ఏమిటి ?
ఇద మహిళా సంఘాలు చొరవతో, నాయకతవ ం వహించి ఆహారం, ఉపాధ అవకశాలు
కలిప ంచే రూరంలో అవసరంలో వుని వ్యర్ధకి సహాయం అందంచటం గుర్ధంచిన కధల
సమాహారం.

ి
మహిళా సంఘాలు, ప్ామ వేదకలు, రంచ్చయతీలు లేద్ఘ వా కిగత
మహిళా రైతులు
మందుకొచిి ప్రజలకు సహాయ చరా లు అందంచిన అనేక సంఘటనలలో ఈ 13
ఉద్ఘహరణలు.కొనిి . కొనిి సమయాలోీ వ్యరు ప్రజలకి సహాయం అందంచటానికి
ప్రభుత్యవ నికి సహకరం అందంచ్చరు. కనీ చ్చలా సారుీ సహాయంకోసం స్థసాథనిక, రాష్టష్,ట
కేంప్ద్ ప్రభుత్యవ లతో పోరాడాలిి వచిి ంద. ఇకె డ ఇచిి న ఉద్ఘహరణలు గుజరాత్,
మహారాష్టష్,ట తమిళనాడు, ఆంప్ధప్రద్దశ్, కేరళ, ఢిల్ల,ీ ఉతిరప్రద్దశ్ రాష్టష్టటలవి.
మహిళల నాయకతవ ంలో జర్ధగిన ఈ ప్రయత్యి లు ప్ామసాథయిలో సంఘీభావం ఆధారంా
చేసే ఆర్ధ ిక కరా కలాపాలకు మార గం చూపాయి . ప్రత్తకూలతలు ఎదురైనపుప డు సహాయం
అందంచటంలోను, ప్రభుతవ ంతో పోరాడటం లోను, స్థసాథనిక సమూహాలను
సమీకర్ధంచటంలోనూ సాధారణ ప్రజలు ఏ విధంా అసాధారణ పాప్త పోషించ్చర్క ఈ
కధలు చబ్బత్యయి. సవ యం పోష్కత, సమిషి ట ఉతప త్తి, సంఘీభావ్యలు అనేవి కష్ ట
సమయాలలో అతా ంత కీలకమని రుజువుచేశాయి. . .

ఈ కధలు చ్చలా వరకు డబ్బు పాప్త లేని ఆర్ధ ిక వా వసకు
థ , సాంఘిక సంఘీభావ్యనికి మార గం
చూపిసాియి. ఉద్ఘహరణకి సరుకులను డబ్బు తో కక ఇతర సరుకులతో మార్ధప డి
చేసుకునాి రు. రంచ్చయతీలు మందుకొచిి రని అవకశాలను కలిప ంచేందుకు,
ఆహారం రూరంలో సహాయం అందంచేందుకు చరా లు తీసుకునాి యి. ఈ
ఉద్హారణలు సాంఘిక సంఘీభావం దశలో మందుకు సాగటానికి అవకశాలను
అందసాియి, డబ్బు మార్ధప డి పైన మాప్తమే ఆధారరడకుండా సరుకులను, సేవలను
రంపిణి చేసుకునే రరసప ర సహకర రద్తు
ి లకు వీలు కలిప సాియి.
ఇకె డ నమోదు చేసిన వివిధ కధల ద్ఘవ రా ప్రత్తకూలతలను తటుటకుని నిలబడటం అనే
ఉరయోగకరమైన భావనను చర్ధి ంచవచుి .. ఈ భావనను వర్ధ ింరచేయటం అంటే మర్కక
ప్రత్యా మాి య అవకశంలేని రర్ధసిత్త
థ లో సప ందంచటం అనే భావనను ద్ఘట మందుకెళ్ల ీ
మాటాీడుతునాి మ. సహిషుుత, తటుటకుని ద్ృఢంా నిలబడడం అనే భావనకుని ష్టసీివ్యద్
అవాహన అధకరం, సామాజిక నాా యం అనే సమసా లను గుర్ధ ిసుింద, అద తటుటకుని
నిలబడడం అనే భావనను అనుకూల ఫలిత్యలను కనుగనే సామర ిా ంా కూడా
చూసుింద.
కష్క
ట లంలో మానవ అనుభవ్యలను అర ిం చేసుకోవటమ , వ్యటని విధానాలలోకి,
ఆచరణలోకి తీసుకెళ ీటమ కూడా తటుటకుని నిలబడటం ఉరయోగకరమైనదా
చూసుినాి మ . కోవిడ్ విరతుి వంట ప్రత్తకూలరర్ధసిత్త
థ ఎదురైనపుప డు శకుి లను
సమీకర్ధంచుకోవటానికి ఈ సహిషుుత, తటుటకుని నిలబడటం అనేద ఒక వెసులుబాటు
కలిప ంచే ప్రప్కియానే కక సమాజంలో వా వసీక
థ తంా వుని కులం, వర గం,
స
పితృసావ మా ం వంట పాతుకుపోయిన వా వ ల
థ ను సవ్యలు చేయటానికి కూడా సాధనంా
ఉరయోగరడుతుంద అని ష్టసీి వ్యద్ అవాహన గుర్ధ ిసుింద.
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మకం రర్ధచయం

ఇబు ందులను తటుటకుని నిలబడటం లేద్ఘ కొతి రర్ధష్టె రాలను కనుగనటమ,
సృజనాతి తక రద్తు
ా లను అవలంబంచే సామర ిా మ మహిళల సాధకరతకు
ద్ఘర్ధతీసే ప్రప్కియలో భాగమేనని ఈ కధలు స్తచిసుినాి యి . వీటలోని ప్రత్త ఒకె
ఉద్ఘహరణ సమూహాలు, వ్యటతో కలసి రనిచేసే సంసల
థ మధా రరసప రం
సంరని వంతం చేసే ప్రప్కియల గుర్ధంచి చబ్బతుంద.

భవిషయ తుుకు మార్ గం
ఒక విశాల వేదకా మకం క్షేప్త స్థసాథయిలో సహాయ చరా లలో ప్కియాీలంా పాల్గగనటమేకక
జాతీయ మానవ హకుె ల కమిష్న్(ఎన్ ఎహ్ ఆర్ సి ), నీత్తఆయోగ్ వంట వివిధ సంసలు
థ ,
రాష్టష్ ట ప్రభుత్యవ లతో కూడా రనిచేస్తి సమసా లను వ్యట ద్ృషికిట తీసుకెళ్ల ీ ఆహరం, ఉపాధ
అందంచటానికి సంబంధంచి ప్రభుతవ వా వసల
థ ను బలోపేతం చేయటానికి సలహాలు,
స్తచనలను మందుంచింద.
చౌక ధరల దుకణాల ద్ఘవ రా జర్ధగే ఆహార రంపిణి వా వస థ అనేద అర హత్య రప్త్యల
ఆధారంా కకుండా సారవ జనీనంా అంద్ర్ధకీ ఇవ్యవ లనే తక్ష్ణ డిమాండ్ ను మకం
మందుంచింద. ప్రభుతవ రంపిణి వా వసలో
థ కేవలం బయా ం, గోధుమ వంట ధానాా లు
మాప్తమే కకుండా పోష్కహారానిి అందంచే విధంా ద్ఘనిని విసిర్ధంచ్చలని కూడా
డిమాండ్ చేసింద. మహిళా రైతులకు ఉత్యప ద్క ఆసుిలను కలిప ంచే రనులతో కూడిన
ఉపాధ హామీని అందంచే ప్రభుతవ ఉపాధ కరా కమాలను విసిర్ధంరజేయాలని ద మకం
తీసుకొచిి ని ప్రధాన డిమాండలో
ీ
ఒకట.
భవిష్ా తుిలో మహిళలకు ప్రకృత్త అనుకూల సుసిర
థ ప్ామీణ జీవనోపాధులను
పునర్ధి ర్ధి ంచి, మద్తు
ా నిచిి బలోపేతం చేయటానికి ఇద ఒక అవకశంా కూడా
చూడవచుి . అయితే మహిళలు ఆధారరడుతుని వా వసాయం, నీట వనరులు తదతర
ఉమి డి వనరులను రర్ధపుష్ం
ట చేయటానికి పద్ా ఎతుిన పటుటబడులు పటాటలిి వుంద,
మహిళలను వనరులనుండి నిరావ సితులను చేయటంాక వ్యటని సంరమంచి,
ఉరయోగించుకునేందుకు సహాయరడే విధానాలను తీసుకురావ్యలిి న అవసరం వుంద.
మహిళల మానవ హకుె ల పైకి ద్ృషిని
ట కేంప్దీకర్ధంచి, అధకరమ, వనరుల పునః
రంపిణి ద్ఘవ రా ప్రసుిత అభవృది నమూనాను సమూలంా మారి టానికి దూరద్ృషి ట
అవసరం అవుతుంద .
కోవిడ్ అనంతర భారత ద్దశంలో మహిళల జీవనోపాధులను పునరుద్ర్ధ
ి ంచటంలో,
సామాజిక ఆర్ధ ిక సంఘీభావ్యలను బలోపేతం చేయటానికి వినూతి మారాగలను
ఆవిష్ె ర్ధంచడంలో ఈ ఉద్ఘహరణలు మఖా మైన గుణపాఠాలు అందసాియి.
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సంక్షోభానిి ఎదుర్కె వటానికి మకం ఢిల్ల ీ కృషి

సంక్షోభాన్నన

ఎదుర్కో వటాన్నకి మకం ఢిల్లీ కృషి

ర్చయిత డాక టర్ సోమా కె. పార ిసారధ, సులేఖా (యాక్ష్న్
ఇండియా), మబాషిరా జైదీ

మకం ఢిల్లీ బృంద్ం 2020 మార్ి లో లాక్ డౌన్ విధంచిన సమయంలో ఏరప డింద .
2020 ఫిప్బవర్ధ చివరలో తూరుప ఢిల్లలో
ీ అలరు
ీ ీ జర్ధగిన నేరథా ంలో ఈ బృంద్ సభుా లం
గ
ఒకద్ గరకి వచ్చి మ. మా బృంద్ంలోని సభుా లు అనేక మంద ఢిల్లలో
ీ వుండి మకం
ఎజండాతో వివిధ స్థసాథయిలలో రనిచేసుిని రప టకీ ఢిల్ల,ీ ద్ఘని చుస్థటుటరకె ల సంక్షోభ కలం
తలెత్తినపుప డు బసీిలలోని సమూహాలకు మేమ ఒక బృంద్ంా సహాయరడాలిి న
అవసరం ఉంద్ని గుర్ధ ించి మా ప్రయత్యి లను సమిషిా
ట చేరటడా
ట నికి ఒక బృంద్ంా
ఏరప డాామ. మేమ ఈశానా రాష్టష్టటలలో తీప్వ ఇబు ందులలో వుని అకె చలెళ
ీ ీకు
ఆకలిసమసా ను రర్ధష్ె ర్ధంచటంలో సహాయరడటానికి కూడా మా సహకరం
అందంచగలిామ.
ఢిల్లలో
ీ ని బసీిలలో వుండే జనాభా ఎకుె వా నగరానికి వలసవచిి నవ్యరు లేద్ఘ
నగరంలోనే వ్యరుంటుని మర్ధకివ్యడల నుండి నిరావ సితులను చేసి నగర శివ్యర ీలో
పునరావ్యసం కలిప ంచబడి తరలించబడివ్యళ్ళళ . మార్ి చివరలో విధంచిన లాక్ డౌన్
వల ీ వ్యరు దనసర్ధ వేతనాలు కోలోప యి తీప్వ దుసిత్త
థ కిలోకి నెటబ
ట స్థడాారు, ఒకట ర్కండు
వ్యరాలలోనే వ్యరంత్య ఆకలితో మాడే దుసిత్త
థ ఏరప డింద. వ్యర్ధలో ఎకుె వ మంద ఆటో ర్ధక్షా
తోలేవ్యరు, ఇళలో
ీ ీ రనిచేసే గృహ కర్ధి కులు, కూరాయలు అమేి వ్యరు లేద్ఘ చిని
దుకణాలు నడిపేవ్యరు, ఇళ ీలోనే వుండి రనిచేసుకునే వ్యరు. వ్యరంత్య ర్కజువ్యరీ
ఆద్ఘయంతో ఆహారానిి కొనుకుె నేవ్యరు కబటట అకసాి తుిా లాక్ డౌన్ విధంచటంతో
వ్యరు తక్ష్ణ సంక్షోభానికి గురయాా రు. త్తనటానికి త్తండిలేక ఆకలికి మాడటం అనేద
మొద్ట సమసా అయింద, ద్ఘనితోపాటు అద్దా ఇళ ీలో వుండే వ్యరు అద్దలు
ా
చలిం
ీ చలేక
నివ్యసం కోలోప యే ప్రమాద్ం ఏరప డింద.
మకంలో భాగసావ మలుా వుని యాక్ష్న్ ఇండియాకు చందన మహిళా రంచ్చయతీలు,
సబలా సంఘాలు 2020 మార్ధి లోనే లాక్ డౌన్ విధంచే అవకశానిి ప్గహించి
కరా రంగంలోకి దాయి. ఈ సంసల
థ సభుా లు అతా ంత దురు ల స్థసిత్త
థ లో వుని మహిళల
ఆధవ రా ంలోని కుటుంబాలు సంక్షోభం నుండి బయటరడటానికి ద్ఘద్ఘపు ర్కండు నెలల
పాటు ఆహారానిి ఇతర నిత్యా వసర సరుకులను అందంచ్చరు. రటణ
ట పేద్లతో పాటు
ప్ామాల నుండి నగరానికి వలస వచిి న పేద్లకు, రైతులకు సంచ్చర
రశుపంరకంద్ఘరులకు, చిరు వ్యా పారసుిలకు ఢిల్లీ లోని 12 బసీిలు/ మర్ధకివ్యడలలో వ్యరు
సహాయం అందంచ్చరు. ఎటువంట సహాయం అంద్ని ఈ జనాభాకు ఆహారం
తదతర సరుకులను అందంచటానికి ప్రభుతవ సంసలు
థ , ప్రయివేటు సహాయ
బృంద్ఘలతో సంబంధాలను ఏరప రచుకుని వా వసల
థ ను స్థసాథపించటం మొద్ట ప్పాధానా త
అయింద . అతా ంత పేద్ర్ధకంలో, దుసిత్త
థ లో వుని వ్యర్ధ జాబత్యలు తయారు చేసి సహాయ
బృంద్ఘలకు సమాచ్చరం అందంచి ఆహారం తదతర సరుకులను నగరంలోని అవసరం
వుని ప్పాంత్యలకు చేరవేయటం జర్ధగింద. ఏ ప్పాంత్యలనుండి సహాయంకోసం ఫోనుీ
వసుినాి యో, అకె డి ప్రజలకు ఢిల్లీ సహాయ బృంద్ఘలలోని ద్ఘతల సహాయంతో
సహాయం అందంచ్చమ. వ్యర్ధలో ఎకుె వా బయటనుండి వచిి నవ్యరు, రేష్న్ కరుాలు
వంటవి లేనివ్యర్ధకి ఎకుె వా సహాయం అందంచ్చమ . ఢిల్లీ నగరం బయట ప్ామీణ
ప్పాంత్యలోీ ఫ్యా క టరీలలో మహిళా సహకర సంఘాలు ఉతప త్తి చేసిన సానిటరీ నాపిె న్ి ను
అనిి బసీిలలోని మహిళలకు, యువతులకు చ్చలా వరకు ఉచితంా అందంచ్చమ.
ఈ రనిలో పాఠశాల, యూనివర్ధి టీ విద్ఘా ర్ధ థనులు మాతో చేతులు కలిపారు. తవ రలోనే
రాష్టష్ ట ప్రభుతవ ం కూడా మేమ, ఇతర సహాయ కమిటీలు సమనవ యంతో సాగిసుిని
సహాయ చరా ల ద్ఘవ రా అవసరం వుని పేద్ ప్రజలకు ఆహారం, సరుకులు, మందులు
వంటవి అందంచటానికి మా పై ఆధారరడటం మొద్లంద.

ఆశల బీజాలను నాటుతూ మార్పు కు బాటలు వేసిన మహిళా రైతుల సముదాయాలు

కథ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

సంక్షోభానిి ఎదుర్కె వటానికి మకం ఢిల్ల ీ కృషి

మకం బృంద్ం చేసిన కృషి ద్ఘవ రా ఢిల్లలో
ీ 5,600 కుటుంబాలకు 4 నెలలపాటు ఆహారం
అందంద, 100 మంద పిలల
ీ కు అద్నపు పౌషిక
ట ఆహారం అందంద, అందులో నాలవ
గ
వంతు గంజ్ అనే సంస థ అందంచింద. సహాయ చరా లు చేరటన
ట ఢిస్థల్లలో
ీ ని అనేక
బృంద్ఘల ద్ఘవ రా గణనీయమైన ఆర్ధ ిక సహకరం వచిి ంద. ప్రభుతవ యంప్త్యగం
ద్ృషిలో
ట కి రాని ప్ామీణ జనాభాకు సహాయం అందంచటానికి మర్ధంత ఎకుె వ
సమనవ యం అవసరమైంద.
ఢిల్లీ ర్ధల్లఫ్ కలెకివ్,
ట ఇంక ఇతర వా కుి లు అందంచిన ఆర్ధ ిక సహాయంతో ఇతర
రాష్టష్టటలలోని పేద్లకు, రైతులకు సహాయం అందంచ్చమ, ప్ామీణ ప్పాంత్యలలోని 400
మంద ఒంటర్ధ మహిళలకు ఆహారం, వితినాలు, ధానా పు బాా ంకుల రూరంలో
అందంచగలిామ. ఢిల్లీ లోని చిరు వ్యా పారసుిలకు వ్యర్ధ వ్యా పారాలను త్తర్ధగి
నిలబెటుటకోవడానికి చిని మొత్యి లను ప్ాంట్ ా ఇచ్చి మ. మా బృంద్ం వలస కర్ధి కులు
బీహార్, అసాి ం, మధా ప్రద్దశ్ రాష్టష్టటలలోని వ్యర్ధ సవ ంత ప్ామాలకు త్తర్ధగి వెళళ టానికి
ప్రయాణ వసత్తనిని కూడా సమనవ యం చేసింద. ఢిల్లీ లో 4000 మంద వలస కర్ధి కులకు
త్యత్యె లిక నివ్యస వసత్త కలిప ంచ్చమ. నగరంలోని కొనిి ప్పాంత్యలలో పార్ె లు ఉమి డి
ప్రద్దశాలలో పరట తోటల పంరకం, కంపోస్ట ట ఎరువు తయారు చేయటం వంట
కరా ప్కమాలను కూడా మా బృంద్ం సభుా లు స్థసాథనిక ప్రజలతో చర్ధి ంచి ప్పోతి హించ్చమ.
లాక్ డౌన్ ప్కమంా ఎత్తివేయటంతో మేమ చేసిన సహాయ కరా ప్కమాల ఫలితంా ఒక
సమిషి ట భావన, సంఘీభావ తతవ ం ఏరప డింద. అద ఆ తరావ త కూడా కలిసి రనిని
కొనసాగించటానికి సహాయరడింద. తరావ త కూడా కోవిడ్ విసిర్ధసుిని నేరథా ంలో సంక్షోభ
కలంలో ద్ళ్లతులు ఆదవ్యసులకు వితినాలు కొనుగోలు చేయటానికీ, ఒంటర్ధ మహిళలు
చిని వ్యా పారాలు మొద్లుపటటా
ట నికీ, రని వెతుకోె వటానికీ, వైద్ా సహాయం పంద్టానికీ
మేమ సమిషిా
ట రనిచేయటానికి ఉతేజానిి చిి ంద.
ఇపుప డు మహిళలు ప్ామాల నుండి రటణా
ట లకు సరుకులను అందంచే వ్యా పారాలను
మొద్లుపడుతునాి రు, మసాలాలు, గోధుమ, తకుె వ ధరకు సానిటరీ తువ్యవ స్థళ్ళీ వంట
సరుకులను తెచిి ఢిల్లలో
ీ
అమి టం మొద్లుపటాటరు. ఇటువంట ప్రయత్యి లు ప్రసుిత
కష్క
ట లంలో ఆర్ధ ికంా కోలుకునే సమయంలో సుసిర
థ తను కలిప ంచి ఉరశమనానిి
అందసాియని ఆశిసుినాి మ.

లాక్ డౌన్ కలంలో ప్రజా సమూహాలు, ఒంటర్ధ మహిళలు తటుటకుని నిలబడటానికి
కనబర్ధచిన ద్ృఢ నిశి యం వ్యర్ధ సతవ ర సప ంద్న, దూరద్ృషి ట వల ీ సాధా రడింద. అనేక
బృంద్ఘలు, అనేక ప్పాంత్యలనుండి పద్ా ఎతుిన అందన ఆర్ధ ిక సహాయం భవిష్ా తుిలో
తటుటకుని నిలబడగల రనే ఆశను రేకెత్తిసుింద .

ఆశల బీజాలను నాటుతూ మార్పు కు బాటలు వేసిన మహిళా రైతుల సముదాయాలు

కథ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ప్రజల నుండి ప్రజలకు - సామాజిక సంఘీభావ వ్యా పార నమూనా

ప్పజల నుండి ప్పజలకు - సామాజిక సంఘీభావ
వ్యయ పార్ నమూనా
ర్చయితలు నఫీసా బార్కత్, రలవి
ీ సొబి రాజాప ల్
ఫోటో: ఉ త్యిన్

గుజరాత్ లోని భావనగర్ జిలాీ మహువ్య స్థబాీక్ లో రాటోల్ ప్ామంలో ఆహార రంపిణి

గుజరాత్ లోని కరువు పీడిత కోసాి తీర జిలాీలు, పేద్ర్ధకంలో మగుగతుని ఆదవ్యసీ
జిలాీలలో ఉత్యి న్ అనే సంస థ ద్ఘద్ఘపు 40 ఏళ్ళళ ా అతా ంత అణార్ధన సమూహాలలో
జండర్ సప ృహను కలిగించే క్షేప్త స్థసాథయి కరా ప్కమాలు చేరడుతూ వసుిని ద . ఈ ర్కజున
ఈ సంస థ గుజరాత్ లోని 6 జిలాీలలో 412 ప్ామాలకు చందన 14 లక్ష్లకంటే ఎకుె వ
మంద జీవిత్యలను ప్రతా క్ష్ంా తన రనిద్ఘవ రా ప్రభావితం చేసుిని ద.
మహిళల సంఘాల సమాఖా లను నిర్ధి ంచి వ్యట ద్ఘవ రా సవ తంప్తంా సాధకరతను
నిలబెటుటకునే సామరాిా నిి పంద్టమ , అంద్ర్ధనీ కలుపుకుని వెస్థళ్లీ అభవృది
ప్రప్కియలను చేరటట
ట మ ఉత్యి న్ వ్యా హంా రూపుదదుాకుంద. అటువంట 5 సమాఖా లు
ఏరప డి ప్ామీణ మహిళల, అణార్ధన సెక్ష్న ీ ప్రజల హకుె లకు రక్ష్ణ కలిప ంచే సామాజిక
సంసలు
థ ా అవి ఎదాయి. గత 15 ఏళ ీలో 8000 కంటే ఎకుె వ మంద సభుా లు ప్రభుతవ
ప్రయివేటు వనరులపై తమ హకుె లను, రైతులుా తమ గుర్ధ ింపును బలోపేతం
చేసుకుంటూ వా వసాయంలో, రశుపంరకంలో, చేరల పంరకంలో ప్రయోాలు చేశారు.
ఆకసిి కంా కోవిడ్ లాక్ డౌన్ విధంచినపుప డు మొటమొ
ట ద్ట అరప టకే అణార్ధ
అంచులకు నెటవే
ట యబడిన వ్యర్ధ ఆహార అందుబాటుపై తీప్వ ప్రభావం రడినటుీ
ఉత్యి న్ ద్ృషికిట వచిి ంద. ఆహార రద్ఘరాిలు, కూయాయల సరఫరాలో అంతరాయం
ఏరప డటంతో నగదు చేత్తలో లేని కుటుంబాలలో ఆహారం దొరకద్దమోననే భయం
ఎకుె వైంద. ప్రభుతవ ం మంచి ఉద్దశ
ా ంతోనే సహాయం అందంచినరప టకీ ప్రజల
అవసరాలను తీరి టానికి రభుతవ సహాయం సర్ధపోలేదు, పైా వలస వెళ్ల ీన వ్యళ్ళళ
ప్ామాలకు త్తర్ధగి వసుిండటంతో సమసా మర్ధంత పర్ధగింద్ని మాకు సమాచ్చరం
అందంద. ధన్ పూర్ స్థబాీక్ లోని ర్ధయవ్యన్ ప్ామంలో వలిబెన్ రలాష్ అనే మహిళ త్యను
రండించిన గోధుమ, మకె జొని రంటను అమి కోవటం ఎటాీనని ఆందోళన రడింద.
ప్రతేా కించి ఒంటర్ధ మహిళలు తమ ఉతప తుిలను రవ్యణా చేయటం, గిస్థటుటబాటు ధరలు
పంద్టం అనే సమసా లు ఎదుర్కె నాి రు. కేవలం 40% మంద మాప్తమే తమ రబీ
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ఫోటో: ఉ త్యిన్

రంటలను అమి కోగలిారు, 40% మందకి 2020
జులలో ప్రధాన మంప్త్త కిసాన్ సమాి న్ యోజన
సహాయం అంద్లేదు
క్షేప్తసాథయిలో మహిళా నాయకులతో జర్ధపిన చరి లు
కోవిడ్ సంక్షోభానిి తగి గంచటానికి సామాజిక సంఘీభావ
వ్యా పార నమూనాలను అమలుచేయాలని నిర ుయం
తీసుకోవటానికి ద్ఘర్ధ తీశాయి. కమూా నిటీ నాయకులతో
సమిషిా
ట చరి లు జర్ధపి అతా ంత పేద్ర్ధకంలో
వుని వ్యర్ధకి సాధకరత కలిగించే ప్రప్కియ ద్ఘవ రా
సహాయం అందంచ్చలని, వివిధ సెక్ష్న,ీ బృంద్ఘల
మధా సహసంబంధాలు నిర్ధి ంచ్చలనేద ఇకె డ
ఆలోచన . భావనగర్, ద్ఘహోద్, రంచమహల్ి ,
మహిసాగర్ జిలాీలోని 129 ప్ామాలలోని 3618
కుటుంబాలకు ఆహార రద్ఘరాిలు, నిత్యా వసర
సరుకులను అందంచటం ద్ఘవ రా సంఘీభావం
నెలకొలాప నని ప్రణాళ్లక వేశారు. ఇందుకు
అవసరమైన ఆహారధానాా లను మహిళా రైతులు/
మహిళా వ్యా పారులనుండి కొనుగోలు చేయాలని
నిర ుయించ్చరు. లేనటయి
ీ తే మహిళా రైతులు వ్యర్ధ
నగదు అవసరాల రీత్యా తమ ఉతప తుిలను ఎంతో
కొంతకు అమి కునేవ్యరు. దీనితో పాటు 120
ప్ామాలలో రేష్న్ దుకణాల ద్ఘవ రా ప్రభుతవ రంపిణి
వా వసలో
థ నూ, అని ప్బహి రథకంలోనూ వుని
లోపాలను అధా యనం చేసి ఆ గణాంకలను జిస్థలాీ
అధకరులకు అందంచి.

గుజరాత్ లోని ద్ఘహోడ్ జిలాీ ధన్ పూర్ స్థబాీక్ లోని రైయవ్యన్ ామంలో
శకుబెన్ (ఎడమ వైపున ), వలిబెన్ అనే రైతు (కుడి రకె న)

ఈ లోపు ప్ామ పద్లు
ా , సమాఖా సభుా లు,
రంచ్చయతీల సహకరంతో పేద్ కుటుంబాలను
గుర్ధ ించ్చరు. తమ ఉతప త్తిని అమి కోవటానికి
ఇబు ందులు రడుతుని రైతులను అద్ద ప్ామం
నుండి, లేద్ఘ చుటుటరకె ల ప్ామాల నుండి గుర్ధ ించి
మహిళా నాయకులూ, ప్ామ అభవృది కమిటీలు వ్యర్ధని
కలిసి చర్ధి ంచ్చరు. ఉత్యి న్ సంసకు
థ ప్రజలలో వుని
సంబంధాలు, వ్యరు మహిళా రైతులతో చేసుిని
కరా ప్కమాల ఫలితంా రైతులకు సరైన ధర
చలిం
ీ చటంతో ఈ రని సులభంా జర్ధగింద.

ఉతప తుిలకు చలిం
ీ పులు మహిళల బాా ంక్ అకంట్ లలోకి డిపాజిట్ చేశారు, వ్యర్ధలో
ఎకుె వ మంద భూమి హకుె లు లేకుండానే కుటుంబ భూమిలో ప్శమ చేస్థసుినాి రు.
సరుకులను కిరాణా దుకణం నుండి కకుండా విడిా మహిళా రైతులనుండి కొనుగోలు
చేయటానికి కొంత సమయం ఎకుె వ రటన
ట రప టకీ, అమి కోవటంలో సమసా లు
ఎదురుె నే మహిళలకు ధానా ం అవసరం ఉని వ్యర్ధకీ మధా సంబంధాలు ఏరప డటంలో
ఇద సహాయరడింద. వలిబెన్ తన ఉతప త్తిని కేజీ 19 రూపాయల చొపుప న
అమి కుని ందుకు సంతోష్రడింద, సాధారణంా మార్కె ట్ లో అమి కుంటే ఆమెకు
కేజీ కి 20-22 రూపాయల ధర లభంచేద, కనీ మార్కె ట్ కి ధానాా నిి రవ్యణా చేయటానికి
కేజీకి 5 రూపాయల ఖరుి అయేా ద. “నేను స్థసాథనికంా అమి కోవటం వల ీ ఆ ఖరుి అద్ఘ
అయింద” అని వలిబెన్ చపిప ంద. .
ఆ విధంా కొనుగోలుచేసిన ధానాా నిి మహిళా నాయకులూ, ఉత్యి న్ బృంద్ం కలసి కిటుీా
తయారుచేసి స్థసాథనిక యువకులు, రంచ్చయతీల ద్ఘవ రా రంపిణి చేశారు. మొస్థతిం మీద్
54,27,000రూ. విలువైన ఆహార ధానాా లను రంపిణి చేశారు. 78 మంద మహిళా రైతులు
44136 కేజీల ధాా నాా నిి అమి కోగలిారు, వ్యర్ధకి 9,12,980రూ. ఆద్ఘయం వచిి ంద.
మహిళా రైతుల బాా ంక్ అకంట్ లోకి వెళ్ల ీన ఈ డబ్బు త్తర్ధగి వ్యర్ధ స్థసాథనిక ఆర్ధ ిక వా వసలో
థ కి
పటుటబడిా వెళ్లళ ంద. బయట అమి కోవటంతో పోలిి నపుప డు ఇంట వద్ా అమి కోవటం
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ద్ఘవ రా మహిళలు 16% ప్రయోజనం పంద్ఘరు, ద్ఘనికి తోడు రవ్యణా చేయటం తపిప ంద,
గిటుటబాటు ధర అందుతుందో లేదో అనే ఆందోళన తపిప ంద. “మేమ రండించిన ధానా ం
మా ప్ామంలోనే అవసరమని వ్యర్ధకి సహాయరడినందుకు సంతోష్ంా తృస్థపిిా వుంద,
ఈ ఆద్ఘయం మర్ధంత విలువైనద” అని అనేక మంద మహిళా రైతులు చపాప రు. కొంత
మంద మహిళా రైతులు వ్యర్ధ ఉతప త్తి తమ సవ ంత వినియోానికి మాప్తమే సర్ధపోతుంద
కబటట ఉత్యి న్ కు అమి టానికి మందుకురాలేదు, ఇద కూడా ఒక మంచి నిర ుయం
అనిపించింద.
“మేమ మా ధానాా నిి బయట ఎందుకు అమాి లి, అద్ద ధానా ం రేష్న్ దుకణాల ద్ఘవ రా
బయటనుండి త్తర్ధగి మాకు వసుింద కద్ఘ? ప్రభుతవ ం స్థసాథనిక ఆర్ధ ిక వా వసను
థ బలోపేతం
చేయటానికి ఎందుకు ఆలోచన చేయదు ” అని మహిళా సమాఖా నాయకులు
ప్రశిి ంచ్చరు. ఇద్ద విష్యానీి అనేక మంద ష్ట సీివ్యదులు, కొంత మంద ఆర్ధ థకవేతిలు కూడా
మందుకు తెచ్చి రు. ఈ నమూనాను ప్రభుతవ ం పద్ా ఎతుిన అమలుచేసేి, అంటే

స్థసాథనికంా ఉతప త్తి జర్ధగిన ధానా ం తదతర ఉతప తుిలను కొనుగోలు చేసి స్థసాథనికంా పునః
రంపిణి చేసినటయి
ీ తే స్థసాథనికంా ఆహారభప్ద్త ఏరప డి, తకుె వ ధరలకు తెగనమి కునే
దుసిత్త
థ తగుగతుంద, రవ్యణా ఖరుి ఆద్ఘ అవుతుంద. ప్రజలు తమ స్థసాథనిక ఉతప తుిల
రుచిని ఆసావ దంచగలుగుత్యరు.

ఫోటో: ఉ త్యిన్

సమర ిన్ మైల సంఘటన్ కరాా లయంలో మహిళా రైతల ఉతప తుి లను కిటుీా పాా కింగ్ చేసుి ని

గీత్యబేన్
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గుజరాత్ లోని ద్ఘహోడ్ లో మహిళా అటవీ ఉతప తుిల సేకరణద్ఘరుల సంఘీభావ ఆర్ధ ికవా వస థ

గుజరాత్ లోన్న దాహోడ్ లో మహిళా అటవీ
ఉతు తుుల సేకర్ణదార్పల సంఘీభావ ఆర్చ ికవయ వసథ
ర్చయితలు సేజల్ ద్ండ్, నీత్య హార్ధ ాకర్
ఫోటో: ఆనంద

జామరన్ ప్ామంలో RASKUM మండలి ఏరాప టు చేసిన ఇరప పువువ సేకరణ కేంప్ద్ం

రతి మహల్ ఆదవ్యసీ మహిళా ప్రకృత్త వా వసాయ ఉతప తుిల మండలి అనేద ఆదవ్యసీ
మహిళా రైతులు, అటవీ ఉతప తుిల సేకరణద్ఘరుల సంఘం. ఇద గుజరాత్ లోని
ద్ఘహోడ్ జిలాీ ద్దవగఢ్ స్థబాీక్ లో 2008 ఏరప డింద, దీనిలో 572 మంద సభుా లునాి రు.
దీనిని ఆనంద అనే సవ చి ంద్ సంస,థ ద్దవగఢ్ మహిళా సంఘటన్ కలసి ఏరప రచ్చయి.
ద్ఘహోడ్ తూరుప గుజరాత్ లోని వరాాధార ప్పాంతంలో వుని జిలాీ, ఇకె డ ద్ఘద్ఘపు 75%
జనాభా షెడూా లుా తెగలకు చందనవ్యరు. ద్దశంలోని 200 అతా ంత పేద్ జిలాీలో ఇద
ఒకట, ఇకె డ వలస పోవటమే ఒక ప్బతుకుతెరువుా వుంద.
ఏర్ధయా నెటవ ర్ధె ంగ్ అండ్ డెవలపి ంట్ ఇనీషియేటవ్ి (ఆనంద) అనేద ఒక ష్టసీివ్యద్
సంస,థ ప్ామీణ మహిళలలో చైతనాా నిి , నాయకత్యవ నిి పంచి సామాజిక మారుప కోసం
సమషిా
ట సమసా లను రర్ధష్ె ర్ధంచుకునే సామరాిా నిి పంచేందుకు ఆనంద కేంప్దీకర్ధంచి
రనిచేసుింద. ఆనంద రనిచేసే 7 మహిళా సంఘాలలో రతి మహల్ మండలి ఒకట.
రతి మహల్ మండలి సేంప్దయ, అటవీ ఉతప తుిలను శుదచే
ి యటం, సేంప్దయ
రద్తు
ా లలో కూరాయలను, ఆహారానిి రండించటానిి సాగిసుింద.

కోవిడ్ సమయంలో చేపటిిన కర్య ప్కమం
లాక్ డౌన్ విధంచిన 2020 మార్ి నుండి మే నెలలు అటవీ ఉతప తుిల సేకరణ
అతా ధకంా జర్ధగే కలం, ఆదవ్యసీమహిళలు ఈ కలంలో బీడీ ఆకులు, ఇరప పూలు
సేకర్ధంచి జీవనోపాధ కోసం అమి కుంటారు. రవ్యణా పై ఆంక్ష్లు విధంచటం కరణంా
గుజరాత్ రాష్టష్ ట అటవీ అభవృది కర్కప రేష్న్ మర్ధయు ప్రయివేటు వ్యా పారులు నెలకొలేప
కొనుగోలు కేంప్ద్ఘల సంఖా గణనీయంా తగి గంద. అటవీ ఉతప తుిల అమి కం ద్ఘవ రా
ఆద్ఘయమే ప్రధాన జీవనోపాధ వనరుా బత్తకే అటవీ నివ్యసులకు ఇద పద్ా సంక్షోభానిి
సృషిం
ట చింద.
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ఫోటో: ఆనంద

భారత ప్రభుతవ గిర్ధజన సహకర మార్కె టంగ్
ఫెడరేష్న్(ష్టటఫెడ్) ఇరప పూల ధరను కేజీ 17
రూ.లనుండి 30రూ.లకు పంచింద, కనీ ఇరప పూవు
కొనుగోలును నియంప్త్తంచే వా వస థ లేకపోవటం చేత
స్థసాథనికంా చ్చలా వరకు ఇరప పూవుకు కిలోకి 17 నుండి
20 రూ. వరకు మాప్తమే లభంచింద.
వరీి కంపోస్ట,ట సేంప్దయ వితిన తయారీ అమి కలు
జర్ధపే ఆదవ్యసీ మహిళా రైతు ఉతప త్తిద్ఘరుల సంఘం
కరా వర గ కమిటీ సభుా లతో 2020 మేనెల 9వతేదీన
ఆనంద సంస థ బాధుా లు టెలిఫోన్ లో జర్ధపిన
సమావేశంలో అటవీ ఉతప తుిల అమి కలలో
ఎదురుె ంటుని సమసా ను చర్ధి ంచ్చరు. ఆదవ్యసీ
మహిళలు అటవీ ఉతప తుిలను అమి కోవటంలో
సహాయరడటానికి రతి మహల్ మండలి నిర ుయం
తీసుకోవటంలో ఆనంద సహకరం అందసాిమని
ప్రకటంచింద. అయితే మండలి సభుా లు ర్కండు
ర్కజులలోపు ఇరప పూలకు మెరుగైన మార్కె ట్ ధర
లభంచే విధంా కొనుగోలు కేంప్ద్ఘలను ఏరాప టు
చేయాలిి వుండింద.

ద్దవి ీ కువ ప్ామంలో తన పేరుమీద్ ర్ధజిసర్
ట
చేయించుకుని అటవీ భూమిలో సాంప్రద్ఘయ
రంటతో నంద్ఘబెన్

రతి మహల్ మండలి కరా వర గ సభుా లు వ్యర్ధ
సభుా లుని ప్ామాలలో ఇరప పూల సేకరణకు
మూడు ప్పాధమిక కేంప్ద్ఘలను ఏరాప టు చేశారు, అద్ద
సమయంలో స్థసాథనిక మార్కె టను
ీ
కూడా వెతకసాారు.
కొంత ప్రయత్యి ల తరావ త ఎండిన ఇరప పూలు కేజీ
40 రూ.లకుకొనుగోలు చేసే ఒక వ్యా పార్ధని
కనుగనాి రు. మండలి కరా వర గ సభుా లు ఇరప పూల
సేకరణ, అమి కలను పూర్ధ ిా సవ చి ంద్ంా
సాగించ్చరు, కర్కనా కష్క
ట లంలో అటవీ ఉతప తుి
స్థ ల
సేకరణద్ఘరులకు మంచి ఆద్ఘయం అందంచే
ఉద్దశ
ా ంతో త్యమ లాభాలు తీసుకోకుండా
నిరవ హించ్చరు. లాక్ డౌన్ సమయంలో అటవీ
నివ్యసులు సమిషిా
ట ఫ్యర్కస్ట ట ారుాలతో సంప్రదంచి
అటవీ ఉతప తుిల సేకరణే తమ ఏకైక జీవనోపాధ అని
ఒపిప ంచి సేకర్ధంచుకోగలిారు.
అరప టవరకు “ఫ్యడ్ మని”ా అని పిలిచే ప్ామ
సేకరణద్ఘరుడిని గుజరాత్ రాష్టష్ ట అటవీ అభవృది
కర్కప రేష్న్ అటవీ ఉతప తుిల సేకరణకు

సంప్రదంచనేలేదు, సేకరణకు అవసరమైన నగదును అతనికి అందంచలేదు. అటవీ
ఉతప తుిల సేకరణద్ఘరులలో చ్చలా మంద తమ ఉతప తుిలకు బదులుా మకె జొని
లేద్ఘ చకెె ర మార్ధప డి చేసుకునాి రు ఎందుకంటే అవి కవలసినంత అందుబాటులో లేక
వ్యట ధరలు బాాపర్ధాయి. మర్ధ కొదా మందకి నగదు అవసరం ఉంద్ని కూడా మండలి
ఆధవ రా ంలో సేకరణ మొద్లన కొది ర్కజులకే కరా వర గ సభుా లు గుస్థర్ధ ించ్చరు.దీనితో
మండలి సభుా లు ద్గ గరలోని స్థబాీక్(త్యలూక ) కేంప్ద్ం నుండి పద్ా మొతింలో
మొకె జొని లు, చకె ర సేకర్ధంచ్చలని నిర ుయించ్చరు. చకెె రను 40రూ.లకు, మకె జొని
22 రూ. లకు మార్కె ట్ నుండి కొనుగోలు చేశారు. అటవీ ఉతప తుిల సేకరణద్ఘరులకు వ్యర్ధ
అవసరం మేరకు ధానా ం కనీ లేద్ఘ నగదు కనీ చలిం
ీ చ్చరు.
రతి మహల్ మండలి స్థసాథనిక ప్రజల దుసిత్త
థ ని ప్గహించింద కనీ స్థసాథనిక వ్యా పారుల
జోకా నికి భయరడి ఇరప పూల సేకరణలో పద్ా మొత్యి ల పటుటబడి పటటా
ట నికి కొంత
వెనుకడింద.
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అనేక సమావేశాలు, సంప్రదంపులు జర్ధపిన తరావ త వ్యళ్ళళ సేకరణ కేంప్ద్ఘలను, తూకం
వేసే రర్ధకరాలను నెలకొలిప , మహిళల బృంద్ఘలను సేకరణకు నియమించ్చరు, బాా ంకు
నుండి నగదు తీయటం మొద్లుపటాటరు. బాా ంక్ నుండి నగదు తీయటం అనిి టకంటే
కష్మై
ట న రనిా మార్ధంద, ఎందుకంటే బాా ంకుల వద్ా జనసమి ర ిం ఎకుె వా వుంద,
అయినా కష్ర
ట డి నగదు తీసుకొచ్చి రు.

ఫలితాలు - గుణపాఠాలు
ఈ మొతిం ప్రప్కియలో రైతు ఉతప త్తిద్ఘరుల సంఘం కరా ద్ర్ధి అయిన 26 ఏళ ీ ఆదవ్యసీ
యువత్త, ఈ రనిపై ప్రయాణం చేయటానికి స్థబాీక్ అధకరుల నుండి పాస్ట లు సంపాదంచే
విష్యంలో చ్చలా విష్యాలు నేరుి కుంద. 30 కిలోమీటర ీ దూరంలో వుని బాా ంకు
నుండి ప్రత్తర్కజు నగదు తీసుకురావటం, మకె జొని , చకెె ర లను రవ్యణా చేయటానికి
వ్యహనాలను అద్దాకు తీసుకోవటం, కొనుగోలు చేసిన ఇరప పూవును ఎకుె వర్కజులు నిలవ
ఉంచే అద్నపు నష్టటనిి నివ్యర్ధంచేందుకు వ్యా పారులతో మంచి ధర కోసం బేరాలు
ఆడటం మొద్లనవనీి మండలి నాయకులకు మంచి అనుభవ్యనిి నేరాప యి.
ఈ ప్రప్కియ మొద్లన తరావ త నాలుగు వ్యరాల పాటు మండలి ద్ఘహోడ్ జిలాీలోని 14
ప్ామాల నుండి 225 మంద అటవీ ఉతప తుిల సేకరణద్ఘరుల నుండి 6,86,00 రూపాయలు
వెచిి ంచి 16.66 టనుి ల ఇరప పువువ ను కొనుగోలు చేసింద. వ్యర్ధలో ఒకొె కె ర్ధకి సగటున
3048 రూ. ఆద్ఘయం లభంచింద.
కోవిద్ లాక్ డౌన్ సమయంలో ఇరప పువువ సేకరణద్ఘరులకు ఖరుి లకు చేత్తలో డబ్బు
లేద్ని మండలి గుర్ధ ించింద. వ్యర్ధకి రేష్న్ దుకణాలలో ధానా ం లభసుిని రప టకీ వ్యర్ధకి
రపుప , నూనె, కూరాయల, మసాలాలు వంటవి కొనటానికి డబ్బు అవసరమయింద, వ్యటని
ప్రధాన మంప్త్త గరీబ్ కళాా ణ్ రధకంలో అందంచలేదు. అందుకే మండలి ఆ అద్నపు
ఖరుి లను ఈ కరా ప్కమం ద్ఘవ రా తీరాి లని నిర ుయించింద.
ఈ మొతిం కరా ప్కమం నిరవ హణలో వ్యర్ధ ఆతి విశావ సం పర్ధగింద, వచేి సంవతి రం అటవీ
ఉతప తుిల సేకరణ సీజన్ లో మర్ధంత పద్ా ఎతుిన కొనుగోలు కరా ప్కమం చేరటాటలని, అటవీ
కర్కప రేష్న్ సేకరణద్ఘరులకు ఇచేి కనీస మద్తు
ా
ధరకంటే అధక ధరను అందంచ్చలని
మండలి ప్రణాళ్లక తయారుచేసింద. .
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స్థసాథనిక ఉతప త్తి, మార్కె టంగ్ : కేరళలో స్థీ ల లమి మహిళా సంఘం చూపిన మార గం

స్థసాథన్నక ఉతు త్తు, మార్కో టింగ్ : కేర్ళలో
ప్ీ లక్ష్మి మహిళా సంఘం చూపిన మార్ గం
ర్చయితలు ఉష్ స్తలపాని, అరుణ్ ఆర్ ఎస్ట
ఫోటో: తనల్

సామూహిక పరట తోటల కోసం కంపోస్ట ట ఎరువు తయారీ

తనల్ అనేద కొంతమంద ప్రకృత్త ఔత్యి హికులు 1986 లో స్థసాథపించిన సవ చి ంద్
రర్ధశోధన - కరాా చరణ సంస.థ అరప టనుండి ఆ సంస థ వివిధ స్థసాథయిలలో జీవైవిధా ం,
రరాా వరణ విద్ా పై రర్ధశోధన, శిక్ష్ణలు సాగిస్తి ప్రభుతవ విధానాలలో మారుప కోసం
రనిచేసుిని ద. గత ర్కండు ద్శాబాాలుా ఈ సంస థ సేంప్దయ / ప్రకృత్త వా వసాయం,
ఆహార సారవ భౌమతవ ం, వృధాను తగి గంచటం(జీర్క వేస్ట)ట , రసాయనాల నుండి రక్ష్ణ,
వ్యత్యవరణ మారుప అనే అంశాలపై కేంప్దీకర్ధంచి రనిచేసుిని ద. తనల్ ప్ామ స్థసాథయిలో
రైతులు, ప్ామీణ ప్రజల సంసలు
థ , సవ చి ంద్ సంసలు
థ , రంచ్చయతీలు, విద్ఘా రుథలకు ఈ
అంశాలపై శిక్ష్ణలు ఇస్తి వ్యర్ధకి సాధకరత కలిప ంచటం కోసం కృషి చేస్థసుింద. అద్ద
సమయంలో విధానాలలో మారుప కోసం రాష్టష్ ట ప్రభుతవ ంతో సంప్రదంపులు
జరుపుతుంద, సమసా లను విధాన నిరే ుతల ద్ృషికిట తీసుకెళ్ళతుంద. రైతులను
వినియోగద్ఘరులను ఒక ఉమి డి వేదకపైకి తీసుకొచిి తనల్ 2003 నుండి సేంప్దయ
రైతులు రండిసుిని సేంప్దయ ఉతప తుిల మార్కె టంగ్ చేరటం
ట ద. జాతీయ స్థసాథయిలో
తనల్ ఆశా కిసాన్ సవ రాజ్ నెటవ ర్ె తో, హిమాలయన్ రాష్టష్టటలలో జీర్క వేస్థస్ట ట అంశంపైనా,
అంతరాాతీయ స్థసాథయిలో రసాయనాల నుండి రక్ష్ణ కలిప ంచే విధానాలపైనా
రనిచేసుింద. ఈ విష్యంలో గత ర్కండు ద్శాబాాలుా ఐకా రాజా సమిత్త సద్సుి లలో
రర్ధీలక సంసా
థ వుంద.
కేరళలోని ప్రఖాా త రరాా టక స
స్థ ల
థ మైన కోవళం సమీరంలో వెలాీర్ అనేద ఒక చిని కోసాి
తీర ప్ామం. ఇద కొండలతో కూడి అధక జనాభా సాంప్ద్త, చిని వా వసాయ కమత్యలు
కలిగిన అంద్మైన ప్రద్దశం. అనేక ద్శాబాాలుా ఇకె డ వా వసాయం ప్రధాన జీవనోపాధా
లేదు. అయితే ప్కియాీలమైన రర్ధపాలనా వికేంప్దీకరణ, మహిళా సవ యం సహాయక
బృంద్ఘల ఏరాప టు, సురమతమైన ఆహారం గుర్ధంచిన అవాహన పరగటం, ాంధీ
సాి రక నిధ, తనల్, వెంగనూర్ ప్ామా రంచ్చయతీ మొద్లన సంసలు
థ
సేంప్దయ
వా వసాయం పై ఇచిి న శిక్ష్ణలు వంటవి ఇకె డి ప్రజల ఆలోచనా విధానానిి
గణనీయంా మారాి యి. చిని కమత్యలు గలవ్యరు అనేకమంద తమ భూమిలో
కూరాయలు, అరటరండుీ, బొపాప యి, కంద్ వంట రంటలు సాగు చేయటం
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ఫోటో: తనల్

మహిళా సంఘం నుండి వితినా లను
అందుకుంటుని మహిళా రైతు

మొద్లుపటాటరు. తనల్ ద్ఘవ రా శిక్ష్ణ పందన 70
మంద రైతులు గత ర్కండు ఏళ ీలో చురుకుా
వా వసాయం మొద్లుపటట తమ సవ ంత
వినియోానికి, మార్కె ట్ లో అమి టానికి కూడా
సేంప్దయ కూరాయలు రండించటం
మొద్లుపటాటరు. వ్యర్ధలో ఎకుె వ మంద మహిళా
రైతులు. మొద్టోీ వ్యరు కుటుంబ ప్శమను
వినియోగించి వా వసాయం చేశారు కనీ తరావ త
చిని బృంద్ఘలుా ఏరప డి కలసి సాగు చేయటం
మొద్లుపటాటరు.
2018 లో స్థీలమి
ల
మహిళా సంఘం 15 మంద
మహిళా రైతులతో ఏరప డింద ( వ్యర్ధ వయసు 35 70 వరకు ఉంటుంద). వ్యరు కూరాయల సాగు,
మార్కె టంగ్ చేయటంలో చ్చలా ప్కియాీలంా
రనిచేసుినాి రు. ఈ సంఘం సభుా లు 3.5
ఎకరాలను కలసి సాగుచేసుినాి రు. వ్యళ్ళీ ఇపుప డు
వితినాలు, సేంప్దయ ఉత్యప ద్కల విష్యంలో
సవ యం సమృదా
ి తయారయాా రు. లాక్ డౌన్
సమయంలో వ్యరు మార్కె టంగ్ విష్యంలో అనేక
సమసా లను ఎదుర్కె నాి రు. వ్యరు రనికి
వెళ ీలేకపోవటంతో వ్యర్ధ కుటుంబాలు ఆద్ఘయానిి
కోలోప యాయి. ఈ ప్పాంతంలో చ్చలా మంద కోవళం
రరాా టక కేంప్ద్ం చుటూట హోటళ ీలో, దుకణాలు,
రవ్యణా సంసల
థ లో ర్కజు కూల్లలుా రనిచేస్థసాిరు.
కోవిడ్ కరణంా అవనీి మూతరడాాయి. ప్రభుతవ ం
కొంతవరకు ఆహారం వంట మౌలిక అవసర
వసుివులను తక్ష్ణ సహాయంా అందంచింద. కనీ
కుటుంబాలు ఆర్ధ ికంా చ్చలా చిత్తకిపోయాయి. లాక్
డౌన్ సమయంలో ప్రభుతవ ం సతవ రమే సప ందంచి
రాష్టష్ం
ట లోని లక్ష్లాద వలస కర్ధి కులకు ఆహారం,
నివ్యస సౌకరా ం కలిప ంచింద. రంచ్చయతీలు
సామూహిక వంటశాలలను ప్పారంభంచి స్థసాథనిక
బృంద్ఘలు, వ్యా పార సంసలు
థ , కుటుంబాలు,
కుటుంబీ ల బృంద్ఘల ద్ఘవ రా సహాయం
అందంచటంలో కీలక పాప్త పోషించ్చయి. ఈ
మొతిం ప్రప్కియ తమ ఉతప తుిలను అమి కోలేక

ఇబు ందులు రడుతుని వ్యర్ధకి అమి కోవటానికి, ఇతరులతో రంచుకోవటానికి
సాహాయరడింద. ఈ సామూహిక వంటశాలలు ఒంటర్ధా ఉంటుని వృదులు
ా ,
జబ్బు రడినవ్యరు, ఆహారం కోసం హోటళ ీపై ఆధారరడుతుని వ్యర్ధకి కూడా చ్చలా
సహాయరడాాయి.
లాక్ డౌన్ సమయంలో రవ్యణా సౌకరా ం లేకపోవటంతో మహిళా రైతులు త్యమ
రండించిన కూరాయలను అమి కోవటానికి మార్కె ట్ కి వెళ ీలేకపోయారు. అపుప డు స్థీ ల
లమ సంఘం సభుా లు తమ చుటుటరకె ల వుని కుటుంబాలకు కూరాయలు
అందుబాటులో లేవు అనే విష్యానిి ప్గహించి, అటువంట వ్యర్ధని టెలిఫోన్ ద్ఘవ రా, తమ
వ్యరుా సభుా ల ద్ఘవ రా గుర్ధ ించ్చరు. మొద్టోీ 25 కుటుంబాలకు కూరాయలను
అందంచటంతో ప్పారంభంచ్చరు. ఈ కరా ప్కమం ద్ఘవ రా ీ
స్థ ల లమి సంఘం 90 మందకి
వివిధ రకల కూరాయలను తమ సవ ంత భూమలలో రండిన వ్యటని
అందంచగలిగింద, ఇద వ్యర్ధకి చ్చలా సంతృపిినిచిి ంద. ఆ సమయంలో వరాాలు
అపుప డపుప డు రావటం, మంచి ఎండలు కయటంతో వ్యత్యవరణం అనుకూలంా వుండి
కూరాయల ఉతప త్తి కూడా పర్ధగింద. మఖా ంా మహిళలకు ఇతర రనులేమీ లేని
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రర్ధసిత్త
థ లో తమ రంటలను రమంచుకోవటానికి సమయం దొర్ధకింద. ప్త్తవేంప్డంలో తనల్
ప్పారంభంచిన ఆరాగనిక్ బజార్ లాక్ డౌన్ సమయంలో సేంప్దయ రైతులంద్ర్ధకీ ఫోన్ లు
చేసి వ్యర్ధ సమసా లను కనుకుె ని ద. వ్యర్ధకి మార్కె టంగ్ సమసా ఉంద్ని తెలుసుకుని
ఆరాగనిక్ బజార్ వ్యర్ధ కూరాయలను వ్యర్ధ పలాల నుండే సేకర్ధంచటానికి మందుకొచిి ంద.
ఇద మహిళా ప్గపుకు చ్చలా ఉరకర్ధంచింద. చ్చలా మంద చిని సని కరు రైతులు స్థీ ల లమి
మహిళా ప్గపు నుండి కూరాయల వితినాలను తీసుకుని కూరాయలు రండించటంలో
ఇద ప్పోతి హానిి చిి ంద. ఈ మహిళలు ర్ధసోర్ి బృంద్ంా ఏరప డి కొతి సభుా లు సేంప్దయ
రద్త్త
ా లో కూరాయలు రండించటానికి సహాయరడాారు.
కోవిడ్ విరతుి ఆహార ఉతప త్తి పై పద్ా చరి జరగటానికి కరణమైంద, ప్రభుతవ ం కూడా
కూరాయలు, దుంరలు, రండ ీ ఉతప త్తిని పంచటానికి నిర ుయించింద. వా వసాయ శాఖ,
కుటుంబీ ల మిష్న్ కూడా వితినాల రంపిణి మొద్లుపటాటయి. స్థీలమి
ల
సంఘం సభుా లు
కూడా కుటుంబీ ల నుండి కొంత సహాయం పంద్ఘరు. ఈ అనుభవం నుండి ర్కండు
కీలకమైన పాఠాలను నేరుి కునాి రు, ఒకట స్థసాథనిక సంసల
థ ద్ఘవ రా ఆహారానిి
రండించ్చలిి న అవసరానిి గుర్ధ ించ్చరు, ర్కండు ఆ ఉతప తుిలను మార్కె టంగ్ చేయటానికి
స్థసాథనిక వా వసల
థ ను ఏరప రచుకోవటమ అనిి విధాలుా ఉరయోగకరంా ఉంటుంద అనేద..
ఫోటో :తనల్

తన పరట తోటలో చంప్దక అమి
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కోవిడ్ విపతుు సమయంలో కోర్చి మహాప్ామసభ
వినూతన కృషి
ర్చయితలు

కుమార్ధబాయి జమె టన్, కోర్ధి

జిలాీ, గడిి ర్కలి
ఫోటో: ఒమిత్య బవ్యంకర్

పరట తోటలు, సేంప్దయ వా వసాయం , దవ తీయ ఉతప తుి లు, ప్రభుతవ ధరలు, స్థసాథనిక వితినాలు, నాటువేయటం
మొద్లన వా వసాయ అంశాలపై ఖరీఫ్ సీజన్ లో మహిళా నాయకులకు మార గద్రి కంా తయారుచేసిన పోస్థసరు
ట ీ

అమీ ఆమాి ఆర్కగ్య సాథీ (AAA) గుర్చంచి
అమీ ఆమాి ఆర్కగా సాథీ అనేద ఒక ప్రభుతేవ తర సంస,థ ద్ఘనిని 1984లో ప్పారంభంచ్చరు.
1970లలో జయప్రకశ్ నారాయణ్ ప్పారంభంచిన సంపూర ు విరవ
ీ ఆందోళన నుండి ఈ
సంస థ ఉద్భ వించింద. ఈ సంస థ ప్రజాసమూహాలలో సావ వలంబన, సాధకరత
నిర్ధి ంచటంలో మఖా పాప్త వహిసుింద, అద ఎటువంట “ఇజాల”కు కఠోరంా కటుటబడి
ఉండకుండా సామాజిక మారుప కోసం ప్ామీణ సమూహాలకు సహాయరడుతుంద. ఈ సంస థ
ర్కడీమేడ్ రర్ధష్టె రాలను స్తచించటం కకుండా ప్రజలు తమ సవ ంత రర్ధష్టె రాలను
వెతుకుె నే విధంా సహకర్ధసుింద. అమీ ఆమాి ఆర్కగా సాథీ వా వసాథరక సభుా లు
నెలకొలిప న సవ యం సహాయక ఉద్ా మ విలువలతో గడిి ర్కలి జిలాీలో అనేక ప్రజా
సంఘాలను నిర్ధి ంచింద, వ్యటలో సవ యం సహాయక బృంద్ఘల సమాఖా లు, ప్కంత్తజోా త్త
మహిళా సంఘం, జనకలాా ణ్ అపాంగ ాన సంఘం , మహాప్ామసభ (కోర్ధి బా
స్థ ీ క్ సా
స్థ థ యిలో)
స
వంటవి వునాి యి. మహాప్ామసభ అనేద ర్ధజి ర్
ట చేయని సవ యంప్రత్తరత్తి గల సంస,థ
ఇద రాజాా ంగబద్ం
ి ా ఏరప డా ప్ామసభల కలయికతో ఏరప డిన అనధకర వేదక.
కోర్ధి స్థబాీక్ లో మహాప్ామసభలో 80 ప్ామసభల సభా తవ ం వుంద. ప్ామసభల
రర్ధపాలనను అనిి రంాలలో ప్రజాసావ మీకర్ధంచే ఉద్దశ
ా ంతో దీని నిరాి ణం జర్ధగింద.
కోర్ధి మహాప్ామసభ అటవీ హకుె ల గుర్ధ ింపు చటం
ట అమలు, ప్రభుతవ ప్పాజకుటల కోసం
జరుగుతుని భూసేకరణకు(అంతరాష్టష్ ట విదుా త్ సరఫరాలన్, ఇనుర ఖనిజం తవవ కలు)
వా త్తరేకంా పోరాటం, తునికి ఆకు సేకరణ కోసం కరా ప్కమాలు మొద్లనవి చేరడుతూ
వచిి ంద. ఇటీవల గడిి ర్కలి జిలాీలోని ఎటర
ట లిీ స్థబాీక్ లో వరద్బార్ధన రడిన ప్రజలకు
సహాయానిి కూడా అందంచింద. అమీ ఆమాి ఆర్కగా సాథీ ఈ ప్రజా సంఘాలను జిలాీ
వ్యా రింా నిర్ధి ంచటంలో ప్రధాన పాప్త వహిసుిని ద. కోవిడ్ లాక్ డౌన్ సమయంలో
ప్ామసభలు మందుకొచిి అవసరంలో వుని ప్రజలకి ఆహారం, నిత్యా వసర సరుకులు
అందంచ్చయి . .
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ఫోటో: ఒమిత్య బవ్యంకర్

ప్ామసభల కృషి
కోవిడ్ విరతుి ప్రరంచవ్యా రింా తీప్వ నష్టటనిి కలిగించి
ప్రజల ప్బతుకులను దురభ రం చేసింద. రనిచేసే వ్యర్ధకి
ఉపాధ హామీ లేకుండా పోయింద, అటవీ ఉతప తుి
స్థ లను
సేకర్ధంచే అవకశం లేకుండా పోయింద, ఉతప స్థతుిలను
అమి కునే అవకశం లేకుండా పోయింద. అటువంట
రర్ధసితు
థ లలో కోర్ధి త్యలూకలోని ప్ామసభల
నాయకులు కలసికటుటా మందుకొచిి కోవిడ్ కరణంా
ఇబు ందులు రడుతుని వ్యర్ధకి ప్ామసభ నిధులనుండి
నిత్యా వసర సరుకులను అందంచ్చలని నిర ుయించ్చరు.
ప్రత్త ఇంటకి వెళ్ల ీ ప్రజల అవసరాలను తెలుసుకుని
సరుకుల జాబత్య తయారు చేశారు. ప్ామసభ
సమావేశంలో ఒక అధకర్ధక తీరాి నం చేసి ప్రత్త
ప్ామంలో ఒక కరా ప్కమం జర్ధగేటటుీ చేశారు. ఒంటర్ధ
మహిళలు, వికలాంగులకు ప్పాధానా త ఇచిి మందు
వ్యర్ధకి నిత్యా వసర సరుకులు అందంచ్చరు. మాసుె లు
ధర్ధంచటం, శానిటజర ీను వ్యడటం, భౌత్తక దూరం
పాటంచటం వంట అనిి జాప్గతిలు తీసుకుని
గహనేాట, సాలే,హ జానాె ర్ గోండి, కుకే ాల్ ప్ామాలలో
ఆహార రద్ఘరాిలతో కూడిన కిటను
ీ రంపిణి చేశారు. ఆ
కిటలో
ీ బయా ం, రపుప , ఎండు మిర్ధి ,, ఉపుప , నూనె,
ఆలుగడలు
ా , ఉలిగ
ీ డలు
ా , సబ్బు లు, చకెె ర, టీ పడి
చేరాి రు. మహిళా రైతుల హకుె ల వేదక (మకం),
అమీ ఆమాి ఆర్కగా సాథీ తదతర సంసలు
థ
ఒంటర్ధ
మహిళలకు నిత్యా వసర సరుకులతో పాటు
వా వసాయానికి వితినాలు, సేంప్దయ ఎరువులు, పరట
తోటలను పంచటానికి వితినాలను అందంచ్చయి.

మహిళా సంఘం సభుా లతో మాటాీడుతుని

కుమార్ధబాయి

కుకే ాల్ ప్ామ సభ ప్రజలకు ఉపాధ కలిప ంచ్చలని
ప్రణాళ్లక వేసి ఉమి డి భూమలలో మొకె లు
నాటంచింద. ఇందుకోసం విదుా త్ టవర్ లన్ ఏరాప టు
వల ీ జర్ధగిన నష్టటనికి రర్ధహారంా ప్ామసభకు అందన
డబ్బు ను ఈ రనికోసం ఖరుి చేశారు. 110
కుటుంబాలకు చందన వ్యరు ఒకొకె రు 50 గుంతలు
తవ్యవ రు, వ్యర్ధకి ర్కజుకి 250రూ. వేతనాలుా చస్థలిం
ీ చ్చరు.

వికేంప్ీకర్చంచిన న్నర్ ణయాధికర్ం లో ఎదురైన అడ్డంకులు
మహాప్ామసభలు ఈ ఆద్రి ప్పాయమైన రని చేసుిని పుప డే జిలాీ కలెస్థక టర్ ఏకరక్ష్ంా
ప్ామసభల బాా ంకు అకంట్ లను మూసివేయించ్చడు, ప్ామసభలు చొరవతీసుకుని
చేసుిని ఈ .సహాయ కరా ప్కమాలలో అవకతవకలునాి యని కరణం చపాప రు. జిలాీ
కలెక టర్ తీసుకుని ఈ చరా ల ఫలితంా ప్రజలు తీప్వంా ఇబు ందులు రడాారు.
ఆ సమయంలో ఈ మొతిం సహాయ కరా ప్కమానికి మార గద్రి కతవ ం వహిస్థసుిని అమీ
ఆమాి ఆర్కగా సాథీ మర్ధయు కోర్ధి త్యలూక మహాప్ామసభ కలసి ప్ామసభల ర్ధకరుాలలో
సమాచ్చరానిి , గణాంకలను చేర్ధి అవసరమైన నివేదకను తయారుచేయడంలో
ప్రభుత్యవ నికి సహాయరడాాయి. అయితే జిలాీ కలెక టర్ ఈ అకంటను
ీ గుర్ధ ించటానికి
నిరాకర్ధంచ్చడు. అద్దవిధంా అటవీ హకుె ల గుర్ధ ింపు చటం
ట , పీసా చస్థటం
ట కింద్ ఏరప డిన
అటవీ హకుె ల కమిటీకి అటవీహకుె ల రరా వేక్ష్ణ కమిటీ బాా ంక్ అకంస్థటకు
ీ ప్ామసేవక్
ి ఉండటానికీ నిరాకర్ధంచ్చరు. సహాయ కరా ప్కమాలను ఆరకపోతే
సంతకం చేసే వా కిా
ప్ామసభ అకంట్ లో వుని డబ్బు ను కోష్ సమిత్త అకంట్ కు బదల్లచేసాిమని
బెదర్ధంచ్చరు. కోర్ధి ,, కురే ేడ త్యలూకలకు చందన 19 ప్ామసభలు కలసి తమసవ ంత
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ఖరుి లతో కోరుటలో కేసు వేసిన తరావ త మాప్తమే ప్ామసభ బాా ంక్ అకంట్ ను
త్యత్యె లికంా తెర్ధచ్చరు, ఆ తరావ తనే తునికి ఆకు తదతర కలిపేతర అటవీ ఉతప తుిల
నుండి వచిి న డబ్బు నుండి వేతనాలను రాయల్లల
ట ను రంపిణి చేయటం సాధా రడింద.
అయితే హైకోరుటలో ఈ కేసు ఇరప టకీ పండింగ్ లో ఉండటం వల ీ నష్ర
ట ర్ధహారంా అందన
త్యి
మొ నిి ఇరప టకీ ఉరయోగించటానికి అనుమత్త ఇవవ లేదు.
మహాప్ామసభ జిలాీ అధకరుల ఆప్గహానికి గురైనరప టకీ ఈ మొతిం సహాయ కరా ప్కమాల
ప్రప్కియ చేరటన
ట తరావ త అద మర్ధంత బలరడింద.
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మార్పు వైపు ప్పయాణిసూు సంక్షోభాన్నన దాటటాన్నకి
ప్పకృత్త వయ వసాయ పద్ితుల అనుసర్ణ
- హెచ్ డి ఆర్ సి కధ్
ర్చయితలు ఆర్ధఫ్ మీరాా, రాజేష్ లాకుమ్, సునీత మెండోజా
ఫోటో కమలాబెన్ ఎస్ట సమీర్

క్షేప్తంలో - “డోలార్ధయా చనా” నల ీ సెనగలు, ఆరావళ్ల జిలాీ , మేఘ్ రాజ్ స్థబాీక్ లోని నవఘారా ప్ామంలో జయబెన్ బ ద్ఘమోర్

హ్యా మన్ డెవలపి ంట్ ర్ధసర్ధి సెంటర్ (హెచ్ డి ఆర్ సి) అనేద గుజరాత్ లో ద్ళ్లత
హకుె ల ఉద్ా మంలోను , అణార్ధన వరాగల మహిళల సాధకరత, పిలల
ీ హకుె లు,
భూమి హకుె లు, అటవీ హకుె లు, సుసిర
థ నివ్యస హకుె లు, ఆర్కగా ం, విద్ా , జీవనోపాధ
కరా ప్కమాలలో గత 5 ద్శాబాాలుా రనిచేసుిని ద. ఈ సంస థ హకుె ల ప్పాత్తరదక ద్ఘవ రా
పేద్ర్ధకంలో వుని ఈ అణార్ధన వరాగలను మినహాయించటానిి అంతం చేయటమే
లక్ష్ా ంా పటుటకుని ద. రాజాా ంగంలో, చటాటలలో పందురర్ధచిన అంశాల గుర్ధంచి
తెలుసుకుని, హకుె లు కవ్యలని అడిగే విధంా అణార్ధన సమూహాలకు సాధకరతను
కలిప ంచటం, ఆ విధంా పేద్ల హకుె లను గౌరవించి, సంరమంచి, రర్ధపూర్ధ ి చేసేందుకు
వా కుి ల, సంసల
థ సామరాిా లను పంచటం హెచ్ డి ఆర్ధి లక్ష్ా ంా పటుటకుంద. హెచ్ డి
ఆర్ సి చేరటే ట కరా ప్కమాల ద్ఘవ రా స్థసాథనిక ప్రజాసమూహాలు ఏరప రచుకుని ప్రజా
సంఘాలను బలోపేతం చేసి అటువంట కరా ప్కమాలను సవ ంతం చేసుకుని ఆ సంఘాలు
త్యమే నిరవ హించుకునే విధంా వ్యట శకి ి సామరాిా లను పంపందస్థసుింద. ప్రసుితం హెచ్
డి ఆర్ సి గుజరాత్ లోని ప్ామీణ, రటణ
ట ప్పాంత్యలలో 11 జిలాీలలోని 27 త్యలూకలలో
అణార్ధన సమూహాలతో విరామం లేకుండా రనిచేసుిని ద.
కోవిడ్ విరతుి నేరథా ంలో కొర్కనా వ్యా ధ వ్యా పించకుండా నివ్యర్ధంచటానికి భారత
ప్రభుతవ ం 2020 మార్ి 24వ తేదీన ద్దశవ్యా రి లాక్ డౌన్ విధంచింద. ఎటువంట ప్రణాళ్లక
లేకుండా అకసాి తుిా ద్దశం మొత్యి నిి మూడువ్యరాలపాటు మూసివేయటంతో లక్ష్లాద
మందపేద్ ప్రజలు త్తండి లేక ప్బతకటానికి అవసరమైన కనీస సరుకులు లేక
జీవనోపాధులు కోలోప యే రర్ధసిత్త
థ లోకి నెటవే
ట సింద. దీని ఫలితంా అణార్ధన, దురు ల
స్థసిత్త
థ లో వుని సమూహాలు పద్ా ఎతుిన కష్టటల పాలయాా రు.లక్ష్లాద మంద వలస
కర్ధి కులు, ర్కజుకూల్ల రనిచేసే కూల్లలు, చిరు వ్యా పారసుిలు, వృస్థదుాలు ఈ ఆకసిి క లాక్
డౌన్ కరణంా తీప్వంా ప్రభావితులయాా రు. ఆ తరావ త లాక్ డౌన్ ను పడిగించటం,
కొర్కనా వ్యా పించటంతో, సాధారణంా ఎటువంట విరతుిలు వచిి నా అంద్ర్ధకంటే
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ఎకుె వా నష్పో
ట యే ఈ అణార్ధన వరాగల ప్రజలలో కొర్కనా రర్ధసితు
థ లవల ీ కలిగే
దీర ాకలిక ప్రభావ్యల గుర్ధంచి ఆందోళన పర్ధగింద.
వీర్ధతో పాటు రైతులు కూడా పద్ా ఎతుిన లాక్ డౌన్ ప్రత్తకూల ప్రభావ్యలను తీప్వంా
ఎదుర్కె నాి రు. రైతులు తమ సవ ంత పలాలలోకి వెళ్ల ీ వా వసాయ రనులు చేసుకోలేక
పోయారు, ద్ఘనితో వ్యర్ధ రంట దగుబడి ద్దబు త్తని ద , కొనిి ప్ామాలలో రైతులు తమ
రంటల సంరక్ష్ణ చేసుకోలేపోవటంతో రంట మొతిం నాశనమైంద. ప్రతేా కించి మహిళా
రైతుల రర్ధసిత్త
థ మర్ధంత అగమా గోచరమైంద. ఈ ద్ఘరుణమైన రర్ధసిత్త
థ ని గుర్ధ ించి హెచ్ డి
ఆర్ సి సతవ ర సహాయానిి అందంచింద. అద్ద సమయంలో మహిళా రైతుల బృంద్ఘల
రర్ధసిత్త
థ ని ఈ సంస థ సమీమంచింద. విశవ శనీయమైన సమాచ్చర సేకరణ ద్ఘవ రా మహిళా
రైతులకు సీజన్ మొతిం ఎటువంట రని దొరకక వృధా అయింద్నీ, వ్యర్ధకి ఎటువంట
ఆద్ఘయమ, ఆహారమ లేద్ని తెలిసింద.
ఈ రర్ధసిత్త
థ ని ద్ృషిలో
ట
ఉంచుకొని ఆరావళ్ల జిలాీ లోని మేఘరాజ్ త్యలూక లో 10
ప్ామాలలో ఇబు ందులలో వుని మహిళా రైతులను గుర్ధ ించ్చరు. తక్ష్ణ సహాయంా
వ్యర్ధకి హెచ్ డి ఆర్ సి ఆహార రద్ఘరాిలతో కూడిన రేష్న్ కిట్ లను అందంచింద. మొతిం
280 రేష్న్ కిటను
ీ
రంపిణి చేశారు, ఒకొకె కిట్ లో ఒక చిని కుటుంబానికి 15 ర్కజుల
పాటు సర్ధపోయే ఆహార సరుకులు చేర్ధి రంపిణి చేశారు. లాక్ డౌన్ కరణంా ఈ
మహిళలు బయటకి వెళ్ల ీ రనులు చేసుకోలేకపోయారు, త్తనటానికి వ్యర్ధకి చేత్తలో డబ్బు
కూడా లేదు. అటువంట సమయంలో హెచ్ డి ఆర్ సి అందంచిన రేష్న్ కిస్థటుీ దురు ర
స్థసిత్త
థ లో వుని ఈ కుటుంబాలలోని మహిళలు తమ కుటుంబాలకు త్తండి పటటా
ట నికి
ఎంతానో సహాయ రడాాయి.
ఈ సహాయ కరా ప్కమాలు జర్ధగే ప్కమంలో మహిళా రైతులు వ్యర్ధ వా వసాయానిి
కొనసాగించేందుకు వితినాలు, సేంప్దయ ఎరువులు ఇచిి సహాయరడాలని కోరారు. వ్యర్ధ
కోర్ధక మేరకు హెచ్ డి ఆర్ సి, వర్ధె ంగ్ ప్గప్ ఫర్ విమెన్ లాండ్ ఓనర్ధ ాప్ (WGWLO) కలసి
వ్యర్ధ రర్ధసిత్త
థ ని మెరుగురరచటానికి సహాయం అందంచ్చలని నిర ుయించ్చయి. 300
మహిళా రైతులకు నాణా మైన వితినాలు, సేంప్దయ ఎరువులను అందంచటం ద్ఘవ రా
లాక్ డౌన్ కరణంా నష్పో
ట యిన వ్యర్ధ వా వసాయానిి త్తర్ధగి ప్పారంభంచి సవ యం
సమృదా
ి తయారవటానికి సహాయరడింద. వ్యర్ధకి అందంచిన వితినాలలో మకె జొని ,
సెనగ, మినుమ, పసర తో పాటు బెండ, సొర, గుమి డి వంట కూరాయ వితినాలు కూడా
వ్యర్ధ పరట తోటల కోసం రంపిణి చేశారు. ఈ సహాయ చరా లలో భాగంా 10 ప్ామాలకు
ఫోటో కమలాబెన్ ఎస్ట సమీర్

(ఎడమనుండి ) “టుకి ా గేహు “ అనే గోధుమ, భావన బెన్ ఎస్ట వరాి త్ , ఆరావళ్ల జిలాీలోని మేఘ్ రాజ్ స్థబాీక్ లో రహాడియా ప్ామం;
ఆరావళ్ల జిలాీ మేఘ్ రాజ్ స్థబాీక్ లో వలున ప్ామంలో “టుకి ా గేహు”రకం గోధుమ చేనులో సుమిప్త బెన్ ఎస్ట ఖాంత్ ; ఆరావళ్ల జిలాీ ,
మేఘ్ రాజ్ బా
స్థ ీ క్ లో వలున ప్ామంలో ద్దశవ్యళీ ఆవ వితినాలు నాటన మంజుల బెన్ ఆర్ ఖాంత్ ; “డోలార్ధయా చనా” అనే నల ీ
సెనగ రంట తో వలున ప్ామంలో భానుబెన్ ఎం ఖాంత్

ఆశల బీజాలను నాటుతూ మార్పు కు బాటలు వేసిన మహిళా రైతుల సముదాయాలు

కథ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

మారుప వైపు ప్రయాణిస్తి సంక్షోభానిి ద్ఘటటానికి ప్రకృత్త వా వసాయ రద్తు
ి ల అనుసరణ - హెచ్ డి ఆర్ సి కధ

చందన ఆదవ్యసీ మహిళలకు సేంప్దయ ఎరువులు, సేంప్దయ పురుగుమందులు
తయారు చేయటంలో శిక్ష్ణ ఇచ్చి రు, దీని ఫలితంా వ్యర్ధకి రంటల సాగులో ఖరుి
తగి గంద .
ఈ సహాయ కరా ప్కమం ప్పారంభంలో రేష్న్ కిటుీ రంపిణి చేసుిని పుప డు చ్చలా మంద
మహిళలు అవి తీసుకోవటానికి భయరడాారు. ఆ కిటలో
ీ కోవిడ్ ఇనెె క్ష్న్ ఉండవచి ని
కొంత మంద వ్యటని తీసుకోవటానికి నిరాకర్ధంచ్చరు. అటువంట మహిళలకు, ఇతర
ప్రజలకు హెచ్ డి ఆర్ సి ఆలోచన గుర్ధంచి కోవిడ్ వ్యా పించకుండా తీసుకుని
జాప్గతిలగుర్ధంచి ప్ామ పద్లు
ా
విపులంా వివర్ధంచి చపాప రు, రేష్న్ కిటను
ీ పాా కెటుీ ా
తయారుచేసేటపుప డు వ్యటని శానిటజ్ చేసి రంపిణి చేసుిని టుీ వివర్ధంచి వ్యర్ధలో
భయానిి పోగటాటరు.
ఈ రేష్న్ కిటలో
ీ 15 ర్కజులకు సర్ధరడినంత ఆహారరద్ఘరాిలే వుని రప టకి వ్యటని
తీసుకుని మహిళలు వ్యటని పదుపుా వ్యడుకుని ఆకష్క
ట లమంత్య వ్యటని
వినియోగించుకునాి రు. కొంతమంద వ్యటని నెలర్కజుల పాటు వ్యడుకునాి రు,
ఎందుకంటే ఇదొకె టే వ్యర్ధకి ఆ దుసిత్త
థ లో ప్బత్తకి బయటరడటానికి ఏకైక వనరుా
లభంచింద. వ్యర్ధకి అందంచిన వితినాలు తరావ త ఖరీఫ్ సీజనోీ వా వసాయానిి
కపాడాయి.

ఫోటో కమలాబెన్ ఎస్ట సమీర్

(ఎడమ ) ఎస్ట ఐ ఆర్ రద్ాత్తలో “టుకి ా గేహు” రకం గోధుమ; (మధా లో) సెజల్ బెన్ ఎం ఖాంత్ పరట తోటలో రండిన వివిధ రకల వంకయలు,
మిరరకయలు ; (కుడివైపు ) రహాడియా ప్ామంలో మేఘ్ రాజ్ వితిన బాా ంకు నుండి రంపిణి చేసిన ఎప్ర మకె జొని వితినాలు .
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కోవిడ్ సంక్షోభాన్నకి సు ంద్నా మహిళా రైతులు
ఆహార్ - వయ వసాయ భప్ద్తకు వయ వసథల న్నరాి ణం
ర్చయిత డబ్బీా జి డబ్బీా ఎల్ ఓ
ఫోటో డ బ్బీా జి డ బ్బీా ఎల్ ఓ

మహిళా కిసాన్ సఖి, కజల్ మహిళా రైతులతో ప్రచ్చర కరా ప్కమంలో భాగంా ఆహార భప్ద్తపై సమాచ్చరానిి రంచుకోవటం సమర థన్ మహిళా వికస్ట సంఘటన, గోఘా , భావనగర్

వర్ధె ంగ్ ప్గప్ ఫర్ విమెన్ లాండ్ ఓనర్ధ ాప్ (WGWLO) అనే మహిళల భూమి హకుె లకోసం
రనిచేసే సంస థ అనేక సవ చి ంద్ సంసలు
థ , ప్రజాసంఘాలతో కూడిన ర్ధజిసర్
ట చేయని
వేదక. ఈ సంస థ 2002 నుండి గుజరాత్ లో మహిళలకు భూమి హకుె లను కలిగించే
విష్యమై రనిచేసుిని ద. గత 18 ఏళ్ళీా ఈ వేదక మహిళల భూమి హకుె లతో పాటు,
మహిళలకు రైతులుా గుర్ధ ింపు, వ్యర్ధకి ఉత్యప ద్క వనరుల అందుబాటు, వ్యటపై
హకుె లను కలిప ంచటంలో మంద్డుగు వేసింద. డబ్ల్ీా జి డబ్ల్ీా ఎల్ ఓ ప్ామ
స్థసాథయిలో పారా ల్లగల్ (నాా యరరమైన అంశాలపై రనిచేసే) కరా కర ిలను
తయారుచేయటం, సవ భూమి కేంప్ద్ఘలు అనే పేరుతో త్యలూక స్థసాథయిలో సమాచ్చరమ,
శిక్ష్ణ ఇచేి కేంప్ద్ఘలను నడరడం వంట అనేక వినూతి వ్యా హాలు, నమూనాలను
ఏరప రచింద. వ్యట నుండి నేరుి కుని అంశాలను ఇతర సంసల
థ తోను ప్రభుతవ ంతోను
రంచుకుంటుంద. సవ భూమి కేంప్ద్ఘలు, ప్ామ సా
స్థ థ యి పారాల్లగల్ కరా కర ిలు, మహిళా
రైతులకు తోడప డే మహిళా కిసాన్ సఖి వంట వా వసలు
థ గుజరాత్ లోని 11 జిలాీలలో 15
త్యలూకలలోని 225 ప్ామాలలో ఆదవ్యసీ, రశుపంరక ద్ఘరుల, అణార్ధన సెక్ష్స్థనకు
ీ
చందన మహిళా రైతులతో రనిచేసుినాి యి.
కోవిడ్ విరతుితో ప్ామీణ ఆర్ధ ిక వా వసలు
థ , ప్ామీణ ప్రజలు జీవనోపాధులు తీప్వంా
ద్దబు త్తనాి యి, వ్యరు ఇపుప డిపుప డే నెమి దా కోలుకుంటూ జీవనోపాధులను
పునరుద్ర్ధ
ా ంచుకునే ప్కమంలో వునాి రు. భూమి వంట ఉత్యప ద్క వనరులకు, వా వసాయ
ఉత్యప ద్కలకు, రుణ సదుపాయం, సమాచ్చరం, ప్రభుతవ రధకల అందుబాటు వంటవి
చ్చలా తకుె వా అందుబాటులో వుని మహిళా రైతులకు రాబోయే వా వసాయ సీజన్ లో
రంటలను సాగు చేయటం ఎటాీ అనే ఒత్తిడిని ఏరప డింద, కుటుంబాల ర్కజు వ్యరీ
అవసరాలను తీరి టం పద్ా సవ్యలుా నిలిచింద.
ఇటువంట గడుా సమయంలో మహిళా రైతుల రర్ధసిత్త
థ గుర్ధంచి డబ్ల్ీా జి డబ్ల్ీా ఎల్ ఓ
సంస థ బాధుా లు తమ సభుా లను అడిగి తెలుసుకుని పుప డు ద్ఘద్ఘపు 90% మంద మహిళా

ఆశల బీజాలను నాటుతూ మార్పు కు బాటలు వేసిన మహిళా రైతుల సముదాయాలు

కథ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

కోవిడ్ సంక్షోభానికి సప ంద్నా మహిళా రైతులు ఆహార - వా వసాయ భప్ద్తకు వా వసల
థ నిరాి ణం

ఫోటో డ బ్బీా జి డ బ్బీా ఎల్ ఓ

రైతులకు వ్యర్ధ రబ రంట అమి కలలో నష్ం
ట
వచిి నటుీ కనుగనాి రు. ద్మణ గుజరాత్ లోని టాపి
జిలాీలో కూరాయలు రండించే రైతులు,
కూరాయల ద్ఘవ రా కొర్కనా వైరస్ట వ్యా పిసుింద అనే
పుకరుీ పుటట
ట ంతో ప్రజలు కూరాయల రంటలను
నాశనం చేసుిని టుీ చపాప రు. అద్ద మహిళా రైతులు
ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం వితినాలను అపుప ా తెచుి కుని,
ఇంటకి అవసరమైన ఆహార రద్ఘరాిలు తదతర
నిత్యా వసర వసుివలను కొనుగోలు చేయటానికి
అపుప లు చేయవలసి వచిి ంద. బయటకి
ప్పాంత్యలకు వలసపోయిన వ్యరు త్తర్ధగి ప్ామాలకు
రావటంతో అనేక కుటుంబాలు త్తండి సర్ధపోక ఖరీఫ్
సీజన్ కోసం ద్ఘచుకుని ధానా ం వితినాలను కూడా
త్తనవలసి వచిి ంద్ని సురేంద్ర్ నగర్ లోని పాటా కి
చందన వసంత్తబెన్ లవిభా
ా యి చపిప ంద.
రాబోయే వా వసాయ సీజన్ లో మహిళా రైతులు
తమకు ఎదురయేా సవ్యళళ పై చేసుిని పోరాటం
చూసినపుప డు డబ్ల్ీా జి డబ్ల్ీా ఎల్ ఓ సభుా లు
వ్యర్ధకి సహాయరడే కరా ప్కమాలను చేరటాటలిి న
అవసరం ఉంద్ని గుర్ధ ించ్చరు. మహిళా రైతులకు
అనుకూలమైన రద్తు
ా లను ప్రవేశపటట
ట ం ద్ఘవ రా
వ్యరు సుసిర
థ వా వసాయమ, ప్రకృత్త వా వసాయ
రద్తు
ి లవైపు నిర ుయాతి క మలుపు తీసుకునేటటుీ
వ్యర్ధని ప్పోతి హించ్చరు.

మహిళా కిసాన్ సఖి, కనక్ ఖరీఫ్ సీజన్ లో మహిళా
రైతులకు వితినాల కిట్ లను రంపిణి చేయటం సావ త్త, పాటాడి, సురేంప్ద్నగర్

ఇందుకోసం డబ్ల్ీా జి డబ్ల్ీా ఎల్ ఓ సభుా లు వివిధ
సా
స్థ థ యిలలో వరుసా అనేక కరా ప్కమాలను చేరటాటరు.
మందుా ఖరీఫ్ సీజన్ లో మహిళా రైతుల
సమసా లు, అవసరాల గుర్ధంచి సంస థ సభుా లంద్ర్ధతో
అవాహన కలిప ంచి ఈ అవాహనను మహిళా
సమాఖా లు, పారా ల్లగల్ కరా కర ిలు, మహిళా కిసాన్
సఖిల ద్ఘవ రా మహిళా రైతులకు చేరవేశారు. వ్యటాి ప్
, టాబెట్
ీ ి ద్ఘవ రా ఆడియో, వీడియో సంద్దశాలు,
ఆనెలన్
ీ సమావేశాలు నిరవ హించటం వంట సాంకేత్తక
రద్తు
ి లు మహిళా రైతులతో సంబంధాలు
ఏరప రచుకోవటంలో కీలక పాప్త వహించ్చయి. డస్థబ్ల్ీా
జి డబ్ల్ీా ఎల్ ఓ సభుా లుా వుని స్థసాథనిక మహిళా
సమాఖా లు, త్యలూక స్థసాథయి కరా కర ిలు వ్యర్ధ
ప్పాంత్యలలో మహిళా రైతులతో ఈ కరా ప్కమానిి
అమలు రరచటంలో మందు నిలిచ్చరు.

మహిళా కిసాన్ సఖి లు వా వసాయ రద్తు
ి ల గుర్ధంచి 15000 కంటే ఎకుె వ మహిళా
రైతులకు సంద్దశాలను చేరవేశారు. వ్యరు పరట తోటల పంరకం, స్థసాథనికంా
అందుబాటులో వుండే వనరులతో వా వసాయ చేయటం, రంటలను, రంటల సాగు
రద్తు
ా లలో వైవిధా ం తీసుకురావటం గుర్ధంచి సంద్దశాలు చేరవేశారు. అలాగే దీర ాకలం
ఆహార భప్ద్తను పంపందంచి భూమికి ప్రయోజనం కలిగించే రంటలను రండించ్చలని
ప్పోతి హించ్చరు, ఇందుకోసం హైప్బడ్ వితినాలు కకుండా స్థసాథనిక వితినాలను
ఉరయోగించ్చలని ప్రచ్చరం చేశారు. ఆహావ అనే మారుమూల ప్ామంలో నివసించే
మీరాబెన్ రథియర్ ప్రకృత్త వా వసాయం గుర్ధంచిన ఆడియో సంద్దశం చ్చలా వినూతి ంా
ఉని టుీ చపిప ంద, “ మేమ ఎకె డికి వెళ ీకుండా ఇంటవద్నే
ా సహజ ఎరువులను ఎటాీ
తయారుచేసుకోవ్యలో ఉరయోగకరమైన సమాచ్చరానిి అందుకుంటునాి మ” అని ఆమె
చపిప ంద.
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కోవిడ్ సంక్షోభానికి సప ంద్నా మహిళా రైతులు ఆహార - వా వసాయ భప్ద్తకు వా వసల
థ నిరాి ణం

ఖరీఫ్ సీజన్ లో వా వసాయానికి అవసరమైన ఎరువులు, వితినాలు, పురుగుమందులు
వంటవి కొనుగోలు చేయటానికి పటుటబడి లేద్ని మహిళా రైతులు వా స్థక ిం చేయటంతో
డబ్ల్ీా జి డబ్ల్ీా ఎల్ ఓ ద్ఘతల నుండి వనరులు సేకర్ధంచి 4200 మందకి సహాయం
అందంచింద. ప్రతేా కించి ఒంటర్ధ మహిళా రైతులు, వా వసాయ కూల్లలు, వలసవెళ్ల ీ త్తర్ధగి
వచిి న కుటుంబాలకు చందన మహిళా రైతులకు ఈ సహాయం అందంచ్చరు. స్థసాథనికంా
రండించే ప్రధాన రంటల వితినాలతో పాటు రంచ్చమృతం, జీవ్యమృతం, రంచగవా
వంట జీవ ఎరువులు, కీటకనాశకలను సమిషిా
ట తయారుచేసుకోవటనికి కూడా సహాయం
అందంచ్చరు.
2019లో స్థసాథనిక రైతులనుండి సేకర్ధంచిన సాంప్రద్ఘయ రంటల వితినాలతో ఏరప రచిన
వితిన బాా ంకుల నుండి సాధారణంా డబ్ల్ీా జి డబ్ల్ీా ఎల్ ఓ సభుా లు వితినాలను
మార్ధప డి చేసుకుంటారు. కోవిడ్ సమయంలో ఆ వితినాల బాా ంక్ తో పాటు ఇతర
భాగసావ మా సంసలు
థ
సేకర్ధంచిన వితినాలను మొతిం 850 మంద మహిళా రైతులకు
అందంచ్చరు. ఈ విధంా సహాయం అందుకుని మహిళా రైతులు ద్ఘద్ఘపు 5000 మంద
వ్యరు రంట రండించిన తరావ త తీసుకుని వితినాలకు ర్కటం
ట పు మొస్థత్యి నిి కమూా నిటీ
వితిన బాా ంకు కు త్తర్ధగి చలిసా
ీ ి రు. ఈ వితిన బాా ంకులను మహిళా సమాఖా లు
నిరవ హిసాియి, ఆ విధంా త్తర్ధగి వచిి న వితినాలను తరావ త్త సీజనకు
ీ ఇతర మహిళా
రైతులకు మార్ధప డి చేసాిరు.
చిని , సని కరు, పేద్ మహిళా రైతులకు కోవిడ్ విరతుి సాంఘిక, ఆర్ధ ిక జీవనోపాధ
సమసా లను కొని తెచిి ంద. ఇకె డ వివర్ధంచిన సహాయ కరా ప్కమం వ్యర్ధకి త్యత్యె లిక
ఉరశమనానిి మాప్తమే కలిగించగలుగుతుంద. సహాయ కరా ప్కమాలతో పాటు డబ్ల్ీా
జి డబ్ల్ీా ఎల్ ఓ సుసిర
థ వా వసాయానిి పంపందంచే కరా ప్కమాలను కూడా సమిషిా
ట
ప్పోతి హించి మహిళా రైతులు మెరుగుా తమ జీవనోపాధులను నిలబెటుటకోవటానికి
తోడప డింద .

ఫోటో డ బ్బీా జి డ బ్బీా ఎల్ ఓ

మహిళా కిసాన్ సఖి, ద్ర్ధయా బెన్, ఖరీఫ్ సీజన్ లో మహిళా రైతులకు వితినాల కిట్ లను రంపిణి
చేయటం - సారథి, సప్తంపూర్, మహిసాగర్ .
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“మాకు ఇపుప డు కర్ధి కులం అనే గుర్ధ ింపు వచిి ంద” - నిరి ల కథ

“మాకు ఇపుు డు కర్చి కులం అనే గుర్చ ుంపు
వచిి ంది” - న్నర్ి ల కథ
ర్చయితలు సువర ు ద్ఘమేీ , నిరి ల కథావే ట

ఫోటో ప్రకృత్త

జాబ్ కరుాలు సాధంచిన మహిళలతో నిరి ల

ప్రకృత్త అనే సవ చి ంద్ సంస థ 1990 నుండి మహారాష్టష్,ట మధా ప్రద్దశ్ రాష్టష్టటలలో ప్ామీణ
మహిళల సాధకరత కోసం రనిచేసుిని ద. 2005-06 లో ఉపాధ హామీ రధకనిి కొనిి
జిలాీలలో ప్రయోాతి కంా ప్పారంభంచినరప టనుండి ప్రకృత్త ప్ామీణ ప్రజల ఉపాధ
సమసా లపై రనిచేయటం మొద్లుపటం
ట ద. మధా ప్రద్దశ్ లోని బాలాఘాట్ జిలాీ,
మహారాష్టష్లో
ట ని భాంప్ద్ఘ జిలాీలు ఈ రధకం కోసం ఎంపికయాా యి, ఈ ర్కండు జిలాీలలో
ప్రకృత్త సంస థ ప్ామరంచ్చయతీలతో కలసి ప్రజలకు రధకం గుర్ధంచి అవాహన కలిప స్తి
ఈ రధకం కింద్ జరాలిి న రనులను గుర్ధ ించే కరా ప్కమం చేసింద. కోవిడ్ లాక్ డౌన్
మొద్ట ద్శలో ప్రకృత్త సంస థ మహిళా రైతుల హకుె ల వేదక (మకం) రాష్టష్ ట సా
స్థ థ యిలో
చేరటన
ట ప్రయత్యి లతో చేతులు కలిపి ఉపాధ అవసరమని వ్యర్ధకి జాబ్ కరుాల
అందంచే రనిపై కేంప్దీకర్ధంచింద.
సహాయ కర్య ప్కమాల అవసర్ం
నిరి ల కథావే ట నివసించే ప్ామం నాగపూర్ జిలాీలో 150 ఇళ్ళీని సవర్కి ంధా అనే ఊరు,
ఇకె డ ఎకుె వా చిని సని కరు రైతులు రత్తి రంటను సాగు చేసాిరు. ఈ ప్ామంలో గత
కొది సంవతి రాలుా రత్తి సాగు ఖరుి పరుగుతుని రప టకీ రత్తి దగుబడులు తగుగతూ
వసుినాి యి. దీనితో చ్చలా మంద రైతులు తమ భూమలను అమేి సుకునే రర్ధసిత్త
థ కి
నెటబ
ట డాారు. ద్ఘనితో సాగు భూమి విసీిర ుం తగి గపోయి వా వసాయ కూల్లలకు రని లేకుండా
పోయింద. కోవిడ్ విరతుి, ద్ఘని కరణంా విధంచిన లాక్ డౌన్ వ్యర్ధ రర్ధస్థసిత్త
థ ని మర్ధంత
దగజారాి యి. సాధారణంా వా వసాయం బాా జర్ధగినపుప డు మహిళలకు నాస్థటుీ, కలుపు,
కోత వంట రనులు నిరంతరం దొర్ధకేవి, అయితే కోవిడ్ లాక్ డౌన్ తో వ్యర్ధకి రని దొరకటం
కష్మై
ట పోయింద. సాగుద్ఘరుీ నష్టటలు ఎదురుె ంటుని కరణంా కూల్లలను రనులలో
పటుటకోలేదు. సాగుద్ఘరులు ఎకుె వా తమ కుటుంబ సభుా లు, అంటే పిలలు
ీ , వలస
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“మాకు ఇపుప డు కర్ధి కులం అనే గుర్ధ ింపు వచిి ంద” - నిరి ల కథ

ఫోటో ప్రకృత్త

నుండి త్తర్ధగి వచినవ్యర్ధతోనే రనులు చేసుకునాి రు.
దీనితో ఒంటర్ధ మహిళలు అందుబాటులో వుని కొదా
రనులకు కుటుంబ సభుా లతో పోటీ రడవలసి
వచిి ంద.
ఇరప టవరకు నిరి లకు కనీ, ఆమె ప్ామంలోని ఇతర
మహిళలకు కనీ జాతీయ ఉపాధ హామీ రధకం
గుర్ధంచి పూర్ధ ిా తెలియదు. ప్రభుతవ ం ప్ామంలో
ఇతర రధకల మాదర్ధానే ఏవో రనులు చేయిసుింద
అని తెలుసుకనీ ద్ఘనిరటీ పద్ా
ా ద్ృషి ట పటలే
ట దు.
ప్రకృత్త నిరవ హించిన ఒక శిక్ష్ణలో నిరి లకు జాతీయ
ఉపాధ హామీ రధకం గుర్ధంచి తెలిి ంద, తరావ త ఆమె
ద్ఘని గుర్ధంచి ఇతర మహిళలకు తెలియజేసింద. ఆ
ప్ామంలో 18 మంద ఒంటర్ధ మహిళలకు రని
అవసరం వుంద కనీ ఉపాధ హామీ రధకంలో
రనిచేయటానికి అవసరమైన జాబ్ కరుాలు లేవు.
నిరి ల దీనికోసం నడుం బగించి వ్యర్ధవద్ా నుండి
అవసరమైన రప్త్యలను సేకర్ధంచి ప్ామంలోని ఉపాధ
హామీ రధకం కరా కర ికు( ర్కజాగర్ సేవక్ అని అంటారు)
జాబ్ కరుాల జారీ కోసం అందంచింద.
కనీ ర్కజాగర్ సేవక్ ఆ మహిళలకు జాబ్ కరుాలు
ఇవవ టంలో ఆసకి ి కనబరచలేదు, అనేకసారుీ
అతడిని, సరప ంచ్ ని జాబ్ కరుాలు ఇవవ మని
కోర్ధనరప టకీ వ్యళ్ళళ ఎటువంట చరా లు తీసుకోలేదు.
అయినరప టకీ నిరి ల రటుట వద్లకుండా వ్యర్ధని
నిరంతర అడుగుతూ వచిి న ఫలితంా చివర్ధకి ఆ
ఒంటర్ధ మహిళలంద్ర్ధకీ జాబ్ కరుాలు జారీ
అయాా యి.

జాబ్ కరుా కలిగిన మహిళా తన బాా ంక్ అకంట్ లో
వేతనాలు రడినటుీ చూపిసుి ని పాస్ట బ్బక్

జాబ్ కరుాలు పంద్టం ఒక సవ్యలు అయితే ఒంటర్ధ
మహిళలను రనికోసం ద్రఖాసుి పటుటకునేలాా
ప్పోతి హించటం మర్కక సవ్యలుా మార్ధంద. వ్యర్ధలో
చ్చలా మంద ఉపాధ హామీ రధకం గుర్ధంచి అపోహలు
కలిగి వుండి అకె డి రని ప్రద్దశం పలాలలో
రనిచేసినంత గౌరవప్రద్మైనద కదు అనే ఆలోచనతో
వునాి రు. అపుప డు నిరి ల వ్యర్ధకి ఉపాధ హామీ
రనికూడా వా వసాయ రనుల వంటద్దనని, నిజానికి
దీనిలో మెరుగైన వేతనాలు లభసాియని వ్యర్ధకి
వివర్ధంచింద.

ఒంటర్ధ మహిళలు తమ పిలల
ీ ను వదలి ర్కజుకూలి రనులకోసం దూరప్పాంత్యలకు
వెళ ీలేని రర్ధసిత్త
థ లో వ్యరు తమ ద్గ గరలోని వా వసాయ భూమలలోనే రనిచేయటానికి
సుమఖంా ఉండేవ్యరు, అయితే ఈ సంవతి రం అధక వరాాలు, అకల వరాాల వల ీ
కలుపు తీసే రనులకు వెళళ టం కష్మై
ట ంద, రంట కోతలు మొద్లనరప టకీ రంట
దగుబడులు తగి గపోవటం కరణంా రని ఎకుె వా దొరకలేదు.

ఈ కర్య ప్కమ ఫలితాలు, నేర్పి కునన గుణపాఠాలు
కొవిడ్ కష్క
ట లంలో నిరి ల ఒంటర్ధ మహిళలను చైతనా రరచి వ్యరు ఉపాధ హామీ
రధకంలో జాబ్ కరుాలు పంద్దటటుీ, రనికోసం ద్రఖాసుి చేసుకుని రని చేయటం
మొద్లుపటేట
ట టుీ చేయటంలో విజయం సాధంచింద. మొటమొ
ట ద్ట ఉజవ ల, చంద్ఘ
అనే మహిళలు ఉపాధ హామీ రని చేయటం మొద్లుపటట వేతనాల పంద్టంతో
సంతోష్ం వా క ిం చేశారు. ఉపాధ హామీ రధకంలో వేతనాలు మెరుాగ ఉనాి యని వ్యరు
చపాప రు, ఎడతెర్ధపి లేని వరాాల మూలంా రనికి వెళ ీలేక ఒకె ర్కజు రనిచేసినరప టకే
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“మాకు ఇపుప డు కర్ధి కులం అనే గుర్ధ ింపు వచిి ంద” - నిరి ల కథ

తనకు వేతనం లభంచింద అని వ్యర్ధలో ఒకరు చపాప రు. గరభ సంచి సమసా లు,
పునరుతప త్తి సమసా ల మూలంా రత్తి ఏర్ధ నడుమకు కటన
ట సంచిలో పటుటకుని
రనిచేయటంలో ఇబు ంద రడుతుని మహిళల గుర్ధంచి నిరి ల చపిప ంద. అయితే వ్యరు
ఉపాధ హామీ రనిలో తమకు అనుకూలంా వుని సామాజిక అడవుల పంరకం రని
చేసినటుీ నిరి ల చపిప ంద. దీనిలో వేతనాలు ఎకె వుా లేనరప టకీ రని సౌకరా ంా
ఉని టుీ ఆ మహిళలు చపాప రు. అనిి టకంటే మఖా ంా జాబ్ కరుా ఉండటం వల ీ
వ్యర్ధకి కర్ధి కులు అనే గుర్ధ ింపు ఉని టుీ వ్యరు భావిసుినాి రు, పైా వ్యర్ధకి రని భప్ద్త,
అతా వసర ఆర్కగా వసతులు హకుె ా లభసాియి, ఇవి వ్యర్ధకి వా వసాయ కూల్లా
వుని పుప డు ఎని డూ లభంచలేదు. ఉపాధ హామీ రనిలో చేర్ధన ఒంటర్ధ మహిళలంద్రూ
జాబ్ కరుాలు కలిగిన కూల్లలుా వ్యరు ప్రభుతవ అధకరులతో మాటాీడవచుి అనే
విష్యం రటీ సంతోష్ం వా క ిం చేశారు.
ఈ ఒంటర్ధ మహిళలు నిజాయితీతో రనిచేసుిని ందు ఫీల్ా అసిసెం
ట ట్ ( ర్కజాగర్ సేవక్ )
కూడా సంతృపిి వా క ిరరచ్చడు, అతడు వ్యర్ధ రనిని అజమాయిషీ చేయాలిి న అవసరం
లేకుండా పోయింద. నిరి లకు ఈ మొతిం కరా ప్కమం ఒక విలువైన అనుభంా నిలిచింద,
మొద్ట ఉపాధ హామీ రధకం గుర్ధంచి లోతైన సమాచ్చరం తెలుసుకోవటం, అంతకంటే
మఖా ంా రనిదొరకని సంక్షోభ సమయంలో మహిళలను కూడగటట వ్యర్ధకి ప్రభుతవ
రధకంలో రనిదొర్ధకేటటుీ సహాయరడటం, ఆ విధంా వ్యర్ధకి లాభం చేకూరి టం నిరి లకు
చ్చలా సంతోష్టనిి చిి ంద. ఆమె ఇపుడు జాతీయ ఉపాధ హామీ రని రధకంలో ప్ామ సా
స్థ థ యి
ప్రణాళ్లక తయారుచేయడంలో ప్కియాీలంా రనిచేయాలని ఆశిసుిని ద.

ఫోటో ప్రకృత్త

జాతీయ ఉపాధ హామీ రని ప్రద్దశంలో రనిచేసుి ని మహిళలు
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యమునాఖదాార్ లో కోవిడ్ సంక్షోభాన్నకి
మహిళారైతుల సు ంద్న
ర్చయిత విప్కమ్ సింఘ్
సహ రచయితలు, అనువ్యద్కులు - రీష్ట రామచంప్ద్న్,
మబషీరా జైదీ
ఫోటో విప్కమ్ సింగ్

యమనా ఖద్ార్ లో కోవిడ్ -19 లాక్ డౌన్ సమయంలో రంపిణి చేయటానికి సహాయ రద్ఘరాిలను పాకింగ్
చేసుి ని యువ బృంద్ం

యమనా ఖద్ఘార్ అంటే యమనానద చుటూట ఉండే సారవంతమైన భూమి, ఇద తూరుప
ఢిల్లీ లో ఢిల్ల-ీ నోయిడా నుండి వ్యజీరాబాద్ డైర్కక్ ట స్థఫ్
ఓవర్(DND) వెంట వుంద. ఈమార గం
ీ
ర్కండు వైపులా కమనెవ ల్ి స్థసేడి
ట యం, అక్ష్రధామ్ గుడి వంట అనేక పేరుపందన
ప్రద్దశాలునాి య. అయితే ఈ ప్పాంతంలో సవ తంప్తం వచిి నరప టనుండి నివసిసుిని
వా వసాయ కుటుంబాల రంట భూమలు కూడా వునాి యి. ఢిల్లీ రైతుల సహకర
మల్లర
ట రప స్ట సొసైటీ(DPCMS) కి ఢిల్లీ డెవెలపి ంట్ అథార్ధటీ తో వుని కంప్టాక్ ట ప్రకరం ఈ
ప్పాంతంలో వా వసాయం చేసే కుటుంబాలకు పా
స్థ ీ టుీ కేటాయించ్చరు, ద్ఘనికి వ్యర్ధ నుండి
అద్దా వస్తలు చేసేవ్యరు. అయితే 1966లో ఆ కంప్టాకుటను రదుా చేశారు కనీ 2010
వరకు అద్దా వస్తలు చేశారు, ర్కండేళ ీ తరావ త ఆ స్థపాీటను
ీ నిరంకుశంా కూలిి వేశారు. .

కోవిడ్ లాక్ డౌన్ ప్పత్తకూల ప్పభావ్యన్నన
యువతీ యువకుల పాప్త

తటుికోవటంలో మహిళా రైతులు

2020 మార్ి 24వ తేదీనాడు ప్రభుతవ ం ద్దశవ్యా రి లాక్ డౌన్ విధచింద, ద్ఘనితో
కద్లికలపై ఆంక్ష్లు విధంచ్చరు, స్థసాథనిక మార్కె టను
ీ మూసివేశారు, ఇద చ్చలా మంద
రైతుల జీవనోపాధులను ద్దబు తీసింద. ప్రభుతవ ం వీధులలో కూరాయలు
అమి కోవటానికి అనుమత్తంచినరప టకీ యమనా ఖద్ఘార్ లోని కూరాయలు అమేి వ్యర్ధపై
పోల్లసులు లాఠీ ఛార్ధ ా చేశారు. ద్ఘనికి తోడు యమనా నదకి వరద్లు రావటంతో రంటలు
నాశనమయాా యి, లాక్ డౌన్ సమయంలో పురుగుమందుల ధరలు పర్ధగిపోయాయి.
కొతిా రంటలు వేయటానికి పటుటబడులు లేక యమనా ఖద్ఘార్ లోని వా వసాయ
కుటుంబాలు తీప్వమైన పేద్ర్ధకంలోకి నెటబ
ట డాారు.
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ఫోటో విప్కమ్ సింగ్

యమనా ఖద్ార్ లో పిలల
ీ కు శనివ్యరం నాడు ప్రతేా క నైత్తక
విద్ా పాఠాలు చబ్బతుని విప్కమ్

యమనా ఖద్ఘార్ లోని మాలా అనే మహిళా రైతు త్యను
అద్దాకు తీసుకుని స్థపాీట్ లో రండించిన రంటను
ద్గ గరలోని మార్కె ట్ లో అమి కుని ప్బత్తకేద, కనీ లాక్
డౌన్ తో మార్కె ట్ ను మూసివేసిన తరావ త ఆమె
కుటుంబం ద్ఘద్ఘపు ఆకలితో మాడవలసిన దురు ల
రర్ధసిత్త
థ కి చేర్ధంద. మాలా మాదర్ధానే ఇకె డ నివసించే
అనేకమంద ఉతిర్ ప్రద్దశ్ లేద్ఘ బీహార్ నుండి రని కోసం
వలసవచ్చి రు. విమలాద్దవి అనే మహిళ ఉతిరప్రద్దశ్
లోని బడాన్ జిలాీలోని చిని ప్ామం నుండి 20 ఏళ ీ ప్కితం
ఇకె డికి వలస వచిి ంద. వా వసాయమే ఆమె ప్రధాన
జీవనాధారంా ఉండేద, కనీ వా వసాయం నుండి
తగినంత ఆద్ఘయం లభంచక ఆమె చిని వ్యా పారం
ప్పారంభంచింద. “వా వసాయంతో వచేి ఆద్ఘయంతో
కుటుంబం గడవక నేను కుటుంబానిి పోషించటానికి
చిని రకోడీల బండి పటుటకునాి ను” అని విమలాద్దవి
చపిప ంద. వా వసాయంలో పటుటబడి పర్ధగిపోవటంతో
మర్ధకొంత మంద మహిళలు కూడా ప్బతుకుద్దరువు కోసం
చిని వ్యా పారాలలోకి విసిర్ధంచ్చరు. గుడియా అనే యువ
మహిళా రైతు చిని నరి రీ పటుటకుంద. “నాకు ఈ నరి రీ
ఆర్ధ ికంా సహాయంా వుంద, ద్ఘనికి తోడు ఇద
రరాా వరణహితమైనద కూడా, దీనితో కలుష్టా నిి
తగి గంచవచుి “అని గుడియా చపిప ంద. మహిళలు
చేరటన
ట ఈ చిని వ్యా పారాలు ప్రభుతవ ం నుండి
ఎటువంట సహాయం లేకుండానే ఈ కష్క
ట లంలో మంచి
జీవనోపాధ మారాగలుా రుజువయాా యి. వీట ద్ఘవ రా
మహిళలు తమ కుటుంబాలను ప్బత్తకించుకోగలిారు,
అద్ద సమయంలో ఈ ప్పాంతంలోని ఇతర పేద్
కుటుంబాలకు ఉతేిజంా నిలిచ్చరు.
అనేక అనిశిి త రర్ధసితు
థ లలో యమనా ఖద్ఘార్ లోని
మహిళలు మంద్డుగు వేసి నాయకతవ లక్ష్ణాలతో
అవసరమైన మద్తు
ా కూడగటటా
ట నికి వివిధ సంఘాలు,
సమూహాలతో సంబంధాలను ఏరప రుచుకునాి రు.
ఉద్ఘహరణకి మాలా వ్యర్ధ సమూహంలో ఆహార కొరత
సమసా ను, చౌక ధరల దుకణాల నుండి రేష్న్
పంద్టంలో సమసా ల గుర్ధంచి అంద్ర్ధ ద్ృషికిట
తెచిి ంద. ఆమె తన సమూహంలో చురుకుా రనిచేసే
విప్కమ్ అనే యువ సభుా డికి ఈ సమసా గుర్ధంచి
చపిప ంద. అతడు బసిి సురక్ష్ మంచ్ వంట పౌర సమాజ
సంసల
థ కు, వా కుి లకు ఈ సమసా ను చేరవేశాడు

వ్యర్ధ సహాయంతో మాలా, విప్కమ్ కలసి అవసరంలో వుని 1400 కుటుంబాలకు ఆహార
రద్ఘరాిలను సేకర్ధంచగలిారు, వ్యటలో 100 వరకు విధవలు, ఒంటర్ధ మహిళల
కుటుంబాలునాి యి.
అద్దవిధంా చేయటానికి రనిలేక, నగరానికి దూరంా అటవీ ప్పాంతంలో నివసిస్థసుిని వలస
కర్ధి కులు ఆకలితో మాడుతుండటం గమనించ్చరు, గుడియా సహాయంతో విప్కమ్ ఆ వలస
కర్ధి కులను సంద్ర్ధి ంచి వ్యర్ధ సమసా ల గుర్ధంచి తెలుసుకునాి డు. తరావ త అతడు బసిి
సురక్ష్ మంచి, ఢిల్లీ మకం బృంద్ఘనిి కలసి వ్యర్ధకి అతా వసర సహాయం అందంచ్చలిి ందా
కోరాడు. ఈ రకమైన చొరవతో చేసిన కరా ప్కమంలో 110 వలస కుటుంబాలకు ఆహార
రద్ఘరాిలు, ఇతర సహాయ వసుివులు అందంచ్చరు. గడియా, మాలా, విప్కమ్ లు తమ
సమూహాలకు చేరటన
ట నాయకతవ చరా లు ఢిల్లీ మకం బృంద్ం వంట సంస్థసలు
థ దురు ల స్థసిత్త
థ
లో వుని కుటుంబాలకు సహాయం అందంచటానికి వీలు కలిప ంచ్చయి.
కోవిడ్ విరతుి రర్కక్ష్ ప్రభావంా పాఠశాలలు, అంగనావ డీలు మూతరడాాయి. తమ పిలల
ీ కు
మొబైల్ ఫోనుీ కొనే సో
స్థ థ మత లేకపోవటమ, విదుా త్ సరఫరా ఉండకపోవటం వల ీ తమ పిలలు
ీ
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చదువుకు దూరమవుత్యరని మహిళా రైతులు ఆందోళన చంద్ఘరు. రామీ ల అనే మహిళా
రైతు లాక్ డౌన్ సమయంలో పిలలు
ీ
చదువు మానేసుిని సమసా ను వెలుగులోకి
తెచిి ంద. దీని కరణంా ఆడపిలల
ీ కు చిని వయసులో పళ్లళ్ళ
ీ ీ చేయటం కూడా
పరగసాగింద, ఆడపిలలు
ీ
పూర్ధ ిా చదువుకు దూరమవసాారు. ఆమె సవ ంత పిలలు
ీ
చదువు కొనసాగించలేకపోయారు. విప్కమ్, అతడి సోద్రుడు, సేి హితులు కలిసి పిలల
ీ కు,
ప్రతేా కించి ఆడపిలల
ీ కు 7వ తరగత్త వరకు చదువు చరప టానికి మందుకొచ్చి రు. వ్యరు
రామీ ల కుటుంబంలో 5గురు పిలల
ీ తో మొద్లుపటన
ట రప టకీ తరావ త యమనా ఖద్ఘార్ లో
మొతిం 250 మంద పిలల
ీ కు చదువు చరప సాారు. ఇకె డి వా వసాయ కుటుంబాలను,
వ్యర్ధ పిలల
ీ కు చదువు చరప టం ద్ఘవ రా భవిష్ా త్ తరాలను సవ శకుి లుా చేయటం,
వా వసాయంపై అవాహన కలిప ంచి వ్యర్ధ సమూహంపై దోపిడీని తగి గంచటం తమ
లక్ష్ా మని విప్కమ్ నొకిె చపాప డు.

కోవిడ్ విపతుు నుండి నేర్పి కునన పాఠాలు
మౌలిక హకుె లు కూడా లేని రర్ధసిత్త
థ లో యమనా ఖద్ఘార్ లోని మహిళలు, యువకులు
షి
నాయకతవ లక్ష్ణాలతో సమి ా
ట పౌర సమాజ సంసల
థ తో కలసి సహాయ కరా ప్కమాల కోసం
స
ఒక వా వ ను
థ నిర్ధి ంచుకునాి రు. బసిి సురక్ష్ మంచ్ , మకం ఢిస్థల్లీ బృంద్ం వంట
సంసల
థ తో సంబంధాలు ఏరప రచుకుని తమ సమసా లను వెలుగులోకి తెచిి సహాయ
కరా ప్కమాలు నిరవ హించ్చరు. అటువంట సమూహ సప ంద్న అనేద కోవిడ్ లాక్ డౌన్
సమయంలో సమాజంలో వుని త్యరతమా భేద్ఘలు, లోరల ఫలితంా ఎదురయేా
నష్టటలను తగి గంచటంలో వ్యర్ధ బలానిి నిరూపించింద. కోవిడ్ విరతుి కచిి తంా
అణార్ధన సెక్ష్న ీ ప్రజలు ఎదురుె నే సవ్యళళ ను, సమసా లను వెలుగులోకి తేవటమే ాక
ప్రజలసహిషుుత, తటుటకుని నిలబడే సామరాిా లను, వ్యర్ధలో వుని వనరులను, చొరవను
కూడా ప్రద్ర్ధి ంచింద, ఇవి ఇంతకు మంద్దని డూ లేని విధంా సంక్షోభానిి తటుటకుని
నిలబడటానికి సహాయరడాాయి.
ఈ కధనంలో పందురర్ధచిన అనుభవ్యలను, యమనా ఖద్ఘార్ లో మకం ఢిస్థల్లీ
బృంద్ంతో కలసి ఈ మొతిం సహాయ కరా ప్కమంలో కీలక పాప్త వహించిన విప్కమ్ సింఘ్
వివర్ధంచ్చడు.
ఫోటో విప్కమ్ సింగ్

2020 మే నెలలో మహిళలు పురుషులు కలిి రంటను కోసుి ని ద్ృశా ం. లాక్ డౌన్ కరణంా రైతులు రంటను మార్కె ట్
లో అమి కోలేక అపుప ల పాలవుతుని సంద్రభ ం.
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కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో మహిళా రైతుల
ప్పతాయ మాన య సహాయ కర్య ప్కమాల నమూనాలు
ర్చయిత సి.భానుజ, డైర్కక టర్

ఫోటో: REDS

రూరల్ ఎనివ రానెి ంట్ డెవెలపి ంట్ సొసైటీ(REDS) ఆంప్ధప్రద్దశ్ రాష్టష్ం
ట లో
అనంతపురమ జిలాీలో 10 మండలాలలోని 58 ప్ామాలలో రనిచేసుిని సవ చి ంద్ సంస.థ
గత 25 ఏళ్ళీా ఈ సంస థ మహిళల హకుె లు, పిలల
ీ హకుె లు, మానవ అప్కమ రవ్యణా,
విద్ా , వా వసాయం, సహజ వనరుల నిరవ హణ వంట అంశాలపై రనిచేసుిని ద. ర్కడ్ి
సంస థ చిని సని కరు రైతులను రైతు ఉతప త్తిద్ఘరుల సంఘాలలో సంఘటత రరచి తీప్వ
కరువు, వా వసాయ సంక్షోభమ నెలకొని ఈ జిలాీలలో మిప్శమ సాగును ప్పోతి హిసుిని ద.
అనేకమంద మహిళా రైతులను, ఒంటర్ధ మహిళలను కూడగటట వా వసాయ సంక్షోభానికి
రర్ధష్టె రంా సమిషి ట వా వసాయానిి ప్పోతి హిసుిని ద. కోవిడ్ లాక్ డౌన్ సమయంలో
ర్కడ్ి సంస థ మహిళా రైతుల సహకర సంఘాలతో కలసి ఇబు ందులలో వుని వ్యర్ధకి
సహాయం అందంచేందుకు అనేక చరా లు చేరటం
ట ద. మహిళా రైతులు రండించిన
ఉతప తుిలకు మార్కె టంగ్ సౌకరా ం కలిప ంచింద, వ్యర్ధ నుండి కొనుగోలు చేసిన
చిరుధానాా లు, రండుీ, కూరాయలను త్తండి లేక ఇబు ంద రడుతుని కుటుంబాలకు
అందంచింద. ఈ సహాయ చరా లను ప్రభుతవ శాఖలతో సమనవ యం చేస్తి సాగించింద.
అకసాి తుిా లాక్ డౌన్ విధంచటంతో చిని సని కరు రైతులు తమ ఉతప తుిలు
అమి కోలేక తీప్వ ఇబు ందులు రడాారు. వలస కర్ధి కులు రనులు లేక త్తండి లేక దురభ ర
రర్ధసితు
థ లలోకి నెటబ
ట డాారు. అద్ద సమయంలో ఇతర ప్పాంత్యలకు వలసపోయిన
కర్ధి కులు వెనకిె త్తర్ధగి రావటంతో ప్ామంలో పద్ా ఎతుిన సామాజిక, ఆర్ధ ిక ఒత్తిడి
నెలకొంద. ఒంటర్ధ మహిళలు, రైతు ఆతి హతా బాధత కుటుంబాలు అంద్ర్ధకంటే
ఎకుె వా ఇబు ందులు రడాారు. పాలను ఉతప త్తి చేసే రైతులు మార్కె టంగ్ సౌకరా ం లేక
నష్పో
ట యారు. ఈ రర్ధసిత్త
థ లో ఇబు ందులలో వుని వ్యర్ధకి ఆహారం అందంచటానికి,
పాడైపోతుని వా వసాయ ఉతప తుిలకు మార్కె టంగ్ సౌకరా ం కలిపించటానికీ పద్ా ఎతుిన
జోకా ం చేసుకోవ్యలిి న అవసరం ఏరప డింద.
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ఫోటో: REDS

సమనవ యంతో సాగిన సహాయ కర్య ప్కమాలు
ర్కడ్ి సభుా లు, మహిళా రైతుల ఉతప త్తిద్ఘరుల
సంఘాల సభుా లు కలసి మొద్ట సమసా లను గుర్ధ ించి
వ్యటని రర్ధష్టె రం చేయటానికి ఒక ప్రణాలికను
రూపందంచ్చరు. రైతులనుండి ఉతప తుిలను కొని
ఆహారం అవసరం వుని వ్యర్ధకి అందంచటానికి
ఏరాప టుీ చేశారు. ర్కడ్ి సభుా లు, మహిళా రైతులు
కలసి ప్ామాలను సంద్ర్ధి ంచి ఆకుకూరలు,
కూరాయలు, రండుీ కోతకు సిద్ం
ి ా ఉని స్థటుీ
తెలుసుకుని ఆ రైతులతో సంప్రదంపులు జర్ధపారు.
మహిళా రైతు ఉతప త్తిద్ఘరుల సంఘాలు ఇతర
రైతులనుండి వ్యర్ధ ఉతప తుిలను కొని ప్ామాలలో
ఆహారం కొనుకోె లేని రర్ధసిత్త
థ లో వుని కుటుంబాలకు
ఆహార రద్ఘరాిలను అందంచ్చరు. అవసరంలో వుని
కుటుంబాలకు ఇచిి న ఆహార కిట్ లలో ధానా ం, గుడుీ,
కూరాయలు, రండుీ, మాసుె లు, శానిటజరుీ వంట 20
రకల వసుివులు చేరాి రు. మహిళా రైతు
ఉతప త్తిద్ఘరుల సంఘాలు 9 రకల చిరుధానాా లు,
రపుప లు కూడా కొనుగోలు చేశాయి, ఆ విధంా వ్యర్ధకి
మార్కె టంగ్ సౌకరా ం కలిప ంచ్చయి. ఖరీఫ్ సీజన్ లో
రంటలు వేయటానికి వీలుా రైతులకు వేరుశెనగ
వితినాలు, నవధానాా ల విధానాలను, పరట తోటలకు
కూరాయ వితినాలను కూడా అందంచ్చరు. ఈ సహాయ
కరా ప్కమాలను జిలాీలోని 10 మండలాలలో మొతిం 30
ప్ామాలలో చేరటాటరు.
అనంతపురం మండలంలోని కమారురలిీ ప్ామంలో
కోవిడ్ కేసును గుర్ధ ించటంతో ఆ ప్ామానిి ర్కడ్ జోన్ ా
ప్రకటంచ్చరు, ప్ామం నుండి ఎవరు బయటకి
వెళళ టానికి, బయటనుండి ఎవరు లోరలి రావటానికి
వీలులేకుండా అతా ధక నిఘా విధంచ్చరు. ఆ ప్ామంలో
నివసించే అనంత ప్ామీణ మహిళా రైతుల
ఉతప త్తిద్ఘరుల సంఘం నాయకురాలు ఆర్.సుీలమి
చొరవ చేసి ప్ామంలో మహిళా రైతులు రండించే
కూరాయలను కొనుగోలు చేశారు. అవసరంలో వుని
కుటుంబాలకు వ్యరం ర్కజులపాటు సర్ధపోయే
కూరాయలను ఉచితంా రంచి పటాటరు.

అనంతపురం మండలం లోని పూలకుంట ప్ామంలో 220 కుటుంబాలు పాడి రశువులను
పంచుకుంటూ పాలు అమి కుని ప్బతుకుతునాి రు, లాక్ డౌన్ కరణంా వ్యరు బయటకి
వెళ్ల ీ పాలు అమి కునే అవకశం లేక నష్పో
ట యారు. ఆ ప్ామంలో రైతు ఉతప త్తిద్ఘరుల
సంఘం నాయకురాలు అరుణమి ఈ సమసా ను ర్కడ్ి సంస థ బాధుా ల ద్ృషికిట
తీసుకొచిి ంద. ర్కడ్ి సంస థ జిలాీ అధకరులను సంప్రదంచి వ్యర్ధతో సమనవ యంతో
అనుమత్త పంద ప్ామంలో ఉతప తియేా పాలను ప్ామంలోని రైతు ఉతప త్తిద్ఘరుల
సంఘం సేకర్ధంచి త్యత్యె లికంా ఒక డైరీని ఏరాప టు చేసి ప్రయివేటు వ్యా పారసుిలకు
పాలను అమాి రు. ఆ విధంా ఒక వ్యరం ర్కజులపాటు అమి కోలేక నష్పో
ట యిన పాడి
రైతులకు మార్కె ట్ సౌకరా ం కలిప ంచ్చరు. వ్యర్ధ పాడిరశువులకు అవసరమైన ద్ఘణా కూడా
అందంచ్చరు.
అనంతపురంజిలాీ స్థసాథయిలో అనిి సహాయ కరా ప్కమాలను సమనవ యమ చేయటానికి
అనిి ప్రభుతవ శాఖలు, సవ చి ంద్ సంసల
థ తో ప్రభుతవ ం ఒక జిలాీ సమనవ య కమిటీని
ఏరప రచింద. దీనిలో ర్కడ్ి కూడా సభా సంసా
థ వుంద. ఈ కమిటీ జిస్థలాీలోని సమసా లపై
సరేవ సాగించి ద్ఘని ఆధారంా సహాయ కరా ప్కమాలను ప్రణాళ్లకచేసి
అమలుచేసిందఅనేక సంసలు
థ , వా కుి లు అందంచిన సహకరంతో చ్చలా ప్ామాలలో
వివిధ రకల సహాయం అందంచటానికి వీలు కలిగింద. ఈ కమిటీ ఆర్ధ ిక వనరులను
పోగుచేయటంతోపాటు సమనవ యమ, సలహాలు అందంచింద
.
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ఈ సహాయ చరా ల ద్ఘవ రా మొతింమీద్ 7200 కుటుంబాలకు సహాయం అందంచ్చరు,
వ్యర్ధలో ర్కజుకూల్ల కర్ధి కులు, వా వసాయ కుటుంబాలు, ఒంటర్ధ మహిళలు, వృదుాలు,
వలస కర్ధి కులు ఎకుె వా వునాి రు.
24 ప్ామాలలో 500 కుటుంబాలకు ఆహారకిటుీ అందంచ్చరు. మహిళలు, యుస్థక ివయసు
బాలికల కోసం ఆర్కగా ం, పార్ధశుధా సామాప్గిని 300 కుటుంబాలకు అందంచ్చరు. రేష్న్
కరుాలు లేని 100 కుటుంబాలకు అద్నంా 10 కిలోల బయా ం, 5 కేజీల రాగులు
రంపిణిచేశారు.కమారురలి,ీ పూలకుంట ప్ామాలలో పాడి రశువులను పంచుకునే 73
కుటుంబాలకు 50 కేజీల ద్ఘణా సంచులను అందంచ్చరు. 4 ప్ామాలలో 223
కుటుంబాలకు ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం వితినాలను ఇచ్చి రు.

ఫలితాలు - పాఠాలు
ఇంతపద్ా ఎతుిన సమనవ యంతో సాగిన సహాయ కరా ప్కమాల ద్ఘవ రా రుజువైంద
ఏమిటంటే మహిళా రైతులు ఒకచోటకి వచిి సమిషి ట వా వసాయం, సమిస్థషి ట మార్కె టంగ్
చేసినపుప డు ఆహారమ , వితినాల అద్నపు నిలవ లు ఏరప డి వ్యటని అవసరంలో వుని
ఇతరులకు రంచి పటె ట అవకశం ఉంటుంద. ఇతర రైతులకు వితినాలను అందంచటం
వల ీ వ్యర్ధకి ఖరీఫ్ సీజనోీ రంటలు చేసుకోవటానికి భప్ద్త ఏరప డింద , అద్ద సమయంలో
వితినాలను తయారుచేసిన మహిళా రైతులకు ఆద్ఘయం అందంద. ప్రభుతవ వా వసాయ
శాఖ, జిలాీ అధకరులు, కలెక టర్ కూడా మహిళా రైతు ఉతప త్తిద్ఘరుల సంఘాలలో వుని
బలానిి గుర్ధ ించి మారుె ఫెడ్ (MARKFED) ద్ఘవ రా ఉతప త్తిద్ఘరుల సంఘాల నుండి వ్యర్ధ
ఉతప తుిలను కొనుగోలు చేయటానికి మందుకొచ్చి రు. ఇపుప డు జిస్థలాీ అధకరులు
మహిళా రైతులను వా వసాయ శాఖ తీసుకునే రథకలనిి టలో మహిళా రైతులను
పాల్గగనేటటుీ చరా లు తీసుకుంటునాి రు.

ఫోటో: REDS
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కోవిడ్-19 లాక్ డౌన్ లో మహిళా
రైతులు : సహాయ కర్య ప్కమాల అవసర్ం
ర్చయిత

ఫ్యత్తమా బెరాి డ్ , ఎస్ట ఆర్ ఇ డి, తమిళనాడు

ఫోటో: SRED

ఎస్ట ఆర్ ఇ డి ఏరాప టు చేసిన మహిళా సంఘం సహాయ చరా లలో భాగంా ఆహార రద్ఘరాిలను రంపిణి చేస్థసుి ని ద్ృశా ం

సొసైటీ ఫర్ రురల్ ఎడుా కేష్న్ అండ్ డెవెలపి ంట్ (SRED)అటడు
ట గు స్థసాథయి ప్శామిక
సమూహాల అవసరాలు, సమసా ల ఆధారంా ఉద్ా మాలను నిర్ధి ంచే ఉద్దశ
ా ంతో 1979 లో
స్థసాథపించబడింద. ఎస్ట ఆర్ ఇ డి రనిచేసుిని ప్శామిక సమూహాలలో ప్ామీణ ద్ళ్లత,
ఆదవ్యసీ సమూహాల మహిళలు ప్రధాన సమూహంా వునాి రు.
ఎస్ట ఆర్ ఇ డి స్థసాథనిక నాయకత్యవ నికి, ప్రజా ఉద్ా మ నాయకులకు సామరాిా లను
నిర్ధి ంచటంలో కూడా కృషిచేసుిని ద. స్థసాథనిక స్థసాథయిలో ఈ సంస థ మహిళలపై హింస, కుల
-జండర్ వివక్ష్, జీవనోపాధుల సంక్షోభం, విద్ా , వైద్ా సదుపాయాల కొరత మొద్లన
సమసా లను రర్ధష్ె ర్ధంచటానికి కూడా కరా ప్కమాలు చేరడుతుంద. రాష్టష్,ట జాతీయ,
అంతరాాతీయ స్థసాథయిలలో ఎస్ట ఆర్ ఇ డి ఇతర విసిృత ఉద్ా మాలతో చేతులు కలిపి
ప్రచ్చర ఉద్ా మాలలో, ప్రభుతవ విధానాలను ప్రభావితం చేయటంలో, ఐకా సంఘటనల
నిరాి ణంలో రనిచేసుింద .
ఎస్ట ఆర్ ఇ డి ద్ళ్లతులు, భూమి లేని కూల్లలు, ఇరుా ల తెగ ఆదవ్యసులను, ఇటుక బటీట
కర్ధి కులను, ఎడ ీ బండి కర్ధి కులు, కవ రీల కర్ధి కులు, ద్ళ్లత మహిళలు(ప్ామీణ
మహిళల విమకి ి ఉద్ా మం ), మహిళా రైతులు, సెక్ి వరె రుీ , మాతమి లు ( జోగినీలు),
వీధ వ్యా పారులు మొద్లన ప్ామీణ కర్ధి కులను ఉద్ా మాలలోకి సమీకర్ధసుింద. వ్యర్ధకి
అవసరమైన సమాచ్చరానిి , సామరాిా లను అందసుింద. ఈ ఉద్ా మాలు భూమి హకుె లు,
రాజకీయ హకుె లపై కేంప్ద్దకర్ధసుినాి యి.
ఈ సమూహాలకు చందన మహిళలకు భూమి లేనరప టకీ వ్యర్ధకి ప్రకృత్త వా వసాయం,
సేంప్దయ వా వసాయ రద్తు
ా లలో శిక్ష్ణలు ఇసుినాి మ. ఇతర కులాలు, సమూహాలు
అప్కమంా ఆప్కమించిన ప్రభుతవ భూమలను గుర్ధ ించి వ్యటపై హకుె లు సాధంచటంలో
వ్యర్ధకి శిక్ష్ణ ఇసాిమ. ఆ సమూహాలు భూమి హకుె లు కలిగి ఉండటం ఎంత అవసరమో
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ఫోటో: SRED

అర ిం చేసుకునాి రు కనుక వ్యళ్ళళ తమ ప్ామాలోీ
ప్రభుతవ భూమలను గుర్ధ ించగలిారు. ర్కవెనూా
అధకరుల సహాయంతో 7. 55 ఎకరాల భూమిని,
మర్కక 5 ఎకరాల భూమిని త్తర్ధగి సావ ధీనం చేసుకుని
సమిషి ట వా వసాయం మొద్లుపటాటరు.
మహిళలంద్రూ కలిసి రంటలు సాగు చేసి రంట
చేత్తకి వచిి న తరావ త వ్యరంద్రు సమానంా
రంచుకుంటారు. ఆ విధంా 5 జిలాీలలో మహిళా
రైతులు సమిషి ట వా వసాయ చేసుినాి రు.

కోవిడ్ విపతుు సమయంలో సహాయ
కర్య ప్కమాలు

మహిళా రైతుల బృంద్ఘలకు రంపిణి కోసం
సిద్ం
ి ా వుని వితినాల పాా కెటుీ

కోవిడ్ వ్యా పిసుిని తరుణంలో విధంచిన లాక్ డౌన్
2020 మార్ి 24 వ తేదీ నుండి మొద్లంద, కనీ
ద్ఘని దుష్ప ర్ధణామాలు ఇరప టకీ
కొనసాగుతునాి యి.పేద్లకు త్తండి, బతుకుతెరువు
లేకుండా పోయింద. వ్యళ ీకు జీవించే మాస్థర గం
కనరడలేదు. లాక్ డౌన్ సమయంలో మహిళలపై
గృహ హింస, ఇతర రకల హింస పర్ధగింద.
ప్రభుత్యవ నికి పేద్వ్యళ ీకు త్తండి పటాటలనే ధాా సే
లేకుండా పోయింద. వ్యళళ ని ఇళ ీలోనుండి
బయటకు రావద్ని
ా మాప్తం చపిప ంద, కనీ
మర్కకవైపు మహిళలు మద్ా ం దుకణాలను
తెరవవదుా అని డిమాండ్ చేసినరప టకీ
అనిి టకంటే మందుా మద్ా ం దుకణాలనే
తెర్ధచింద. దీని కరణంా మహిళలపై హింస
మర్ధంతా పర్ధగింద. ద్ళ్లత మహిళలపై అత్యా చ్చరం
చేసి హతా చేశారు. పేద్ కుటుంబాలవద్ా ఆహారం
కొనుకోె వడానికి డబ్బు లేకుండా పోయింద. ఆహారం
లేకపోవటంతో కుటుంబంలో హింస ఎకుె వైంద.
ఆద్ఘయం లేక, తీసుకుని అపుప లు తీరి లేక,
కుటుంబాలను పోషించలేక మహిళలు అంద్ర్ధకంటే
ఎకుె వ ఇబు ందులకు గురయాా రు.

మిగిలిన వ్యళళ ంద్రూ తమ కుటుంబాలు, తమ ప్ామసుథలు బతకడానికి మాస్థరాగలని
వెతకటానికి పోరాడుతుంటే మహిళా రైతుల సమిషి ట వా వసాయ సంఘం నాయకురాలు
ష్కీలా కొంచం భని ంా అలోచించి ఆచర్ధంచటం మొద్లుపటం
ట ద. ఆమె ఆహార
రద్ఘరాిలు, ఇతర అవసరమైం వసుివులు సేకర్ధంచి ప్ామసుథలకు రంచిపటం
ట ద. ఈ రనిని
ఆమె పద్ా ఎతుిన చేరటం
ట ద, పోల్లసుల కళ్ళీగపిప ఆమె ఇంటంటకి త్తర్ధగి
సేకర్ధంచగలిగినవనీి సేకర్ధంచింద. కరా కర ిల బృంద్ఘనిి ఏరాప టు చేసింద. బ్బద్ి
మూవెి ంట్ ప్టస్ట ట నుండి నాలుగు సారుీ కిరాణా సామానుీ సేకర్ధంచి వ్యటని తన ప్ామంలో
దురభ ర స్థసిత్త
థ లో వుని ఒంటర్ధ మహిళలు, వికలాంగులు, ఆదవ్యసులు, చ్చకలి
కుటుంబాలకు రంచిపటం
ట ద.
ఎస్ట ఆర్ ఇ డి సమిషి ట వా వసాయం చేసుిని మహిళా రైతులకు ఒకొె కె ర్ధకి 1000
రూపాయలు అందంచింద, మూడు ద్ఫ్యలుా 1000 రూపాయల విలువైన ఆహార
రద్ఘరాిలను అందంచింద. ష్కీలా సవ చి ంద్ంా మందుకొచిి వ్యటని రంచిపటటా
ట నికి
ఎస్ట ఆర్ ఇ డి కి సహాయరడింద.
జిలాీలో ప్రయాణం చేయటానికి రర్ధసితు
థ లు అనుకూలించినపుప డు ష్కీలా తన బృంద్ంతో
కలిసి వ్యళళ సమిషి ట వా వసాయ కేంప్ద్ంలో వుని రంటలను కోత కోయటం
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మొద్లుపటం
ట ద. ఆమె ఇతర సమిషి ట వా వసాయ సంఘాల నాయకులకు ఫోస్థనుీ చేసి తమ
వా వసాయ క్షేప్తంలో రండిన వ్యటని ఏ విధంా ఉరయోగించుకోవచొి ఒక ప్రణాళ్లక
వివర్ధంచి మార గద్రి కం అందంచింద. మిగిలిన వ్యళ్ళళ కూడా తమ ప్ామాలూ, ద్గ గరలోని
రటణా
ట లలోని ద్ఘతల సహాయంతో, ప్రభుతవ సహాయం, బ్బద్ి మూవెి ంట్ ప్టస్ట,ట ఎస్ట ఆర్
ఇ డి ల నుండి డబ్బు , ఆహార రద్ఘరాిల రూరంలో సేకర్ధంచి అవసరంలో వుని వ్యర్ధకీ
రంపిణి చేయటంలో సహాయరడింద . వ్యళ ీంత్య కలిసి కోవిడ్ బాధత కుటుంబాలను
గుర్ధ ించి వ్యరు ఈ విరతుినుండి బయటరడటానికి సహాయరడాారు.
వ్యర్ధ సవ ంత ప్ామాలలో సామూహిక వంటశాలలను ఏరాప టు చేసి, వండిన ఆహార
రద్ఘరాిలను ప్ామసుథలకు రంపిణి చేశారు. రాష్టష్ ట ప్రభుతవ ం వ్యర్ధకి ఉచితంా వంట ాా స్ట
అందంచింద .
ష్కీలా చేరటన
ట కరా ప్కమాల వల ీ అనేక మంద ఆకలి చ్చవులు, త్తండిలేక ఆతి హతా లకు
పాలప డకుండా ప్పాణాలతో రత్తకి బయటరడాారు. ఆహార రద్ఘరాిలతో కూడిన కిట్ి ,,
ి పంచే ఆయురేవ ద్ పానీయం మొద్లనవ్యట అద్నంా
మాస్టె లు, ర్కగనిర్కధక శకిని
3000 కుటుంబాలకు వ్యర్ధ బాా ంక్ అకంటలో
ీ కి ఎస్ట ఆర్ ఇ డి నగదు బదల్ల
చేయగలిగింద.
కోవిడ్ విరతుి సమయంలో అంద్ర్ధలో భయంతో పాటు కద్లికలపై ఆంక్ష్లు ఉని రప టకీ
ఈ మహిళా రైతు నాయకులు సమిషి ట వా వసాయానిి సజీవంా ఉంచ్చరు. ఇద చూసి
ఇతర మహిళలు కూడా సమిషి ట వా వసాయంలోకి ఆకర్ధ ాతులవుతునాి రు. వ్యళ్ళళ
భవిష్ా తుిలో ఎటువంట సవ్యళ్ళీ, విరతుిలు ఎదురైనా నిలదొకుె కోగలమ అనే
విశావ శంతో వునాి రు. ఇరుగు పరుగు ప్ామాల ప్రజలు తమ ప్ామంలో కూడా మహిళా
రైతుల సమిషి ట వా వసాయ క్షేప్త్యలను ఏరాప టు చేయాలని వీళళ ను ఆహావ నిసుినాి రు .
ి
సమిషిా
ట భూమిని కలిగివుండటం అనేద ఒక పద్ా బలం, కొర్కనా వైరస్ట కి నోర్కధక శకిని
సృషిం
ట చుకోవటంలో అద సహాయంా నిలిచింద . వైరస్ట భయంలేకుండా మహిళా
రైతులు ఐకా ంా నిలబడాారు, ఒకర్ధకొకరు అండా నిలిచ్చరు. ఒక ఉమి డి లక్ష్ా ం కోసం
ఐకా ంా నిలబడటం అనేద ఎటువంట ప్రమాద్కరమైన విరతుి నైనా అధగమించవచుి
అని వ్యళ్ళళ నిరూపించ్చరు. ఈ విరతుి సమయంలో ఉద్ా మాలు అణార్ధపోవటంలేదు,
పైా మర్ధంత బలంా పరుగుతునాి యి .

ఫోటో: SRED

మహిళా రైతులు కలిసి సమిషి ట వా వసాయ చేసుి ని ద్ృశా ం
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కోవిడ్-19 సంద్రభ ంలో చిరుధానాా ల వైపు త్తర్ధగి ప్రయాణం

కోవిడ్ 19 సంద్ర్భ ంలో చిర్పధానాయ ల
వైపు త్తర్చగి ప్పయాణం
ర్చయిత విమెన్ి

ఇనీషియేటవ్ి
ఫోటో: WINS

విన్్ - మహిళా రైతు వేదిక
విమెన్ి ఇనీషియేటవ్ి (విన్ి ) గత మూడు సంవతి రాలుా ఆంప్ధ ప్రద్దశ్ లోని
చితూిరు జిలాీలో 35 ప్ామాలలో వెయిా మందకి పైా కలు రైతులు, వా వసాయ
కూల్లలను బలోపేతం చేయటంలో విజయవంతమైంద. దీనితో వ్యళ్ళళ ఆర్ధ ికంా,
రాజకీయంా సాధకరత సాధంచగలిారు. వ్యళ్ళళ ఇపుప డు ప్రకృత్త అనుకూల
వా వసాయ రద్తు
ా లపై నమి కం కుదర్ధ వ్యటని అనుసర్ధంచటానికి మందుకొసుినాి రు.
వ్యళ్ళళ రైతు ఉరిత్తద్ఘరుల సంఘాలు వంట ఆర్ధ ిక కరా కలలో తమ నైపుణాా లను
పటటా
ట నికి ఆసకి ి చూపుతునాి రు. “మహిళా రైతు వేదక” అనే వేదక ద్ఘవ రా మహిళా
రైతుల హకుె ల గుర్ధంచి, తమ సమసా ల గుర్ధంచి గళమెతుితునాి రు. పేద్, అణార్ధన
మహిళలను సంఘటతరరచటంలో తమ స్థజానానానిి పంపందంచుకుని, ద్ఘనిని
ఉరయోగించి మందుకు పోవటానికి ఈ మహిళా రైతులు కనబరచిన నిబద్త
ి , శకి,ి
సాహసం ఎంతైనా మెచుి కోద్గ గవి.
నెల ర్కజుల పూర్ధ ి లాక్ డౌన్ కలం మహిళలకు దురభ రంా తయారైంద.ఆ తరావ త ద్ఘనిని
పడిగిస్తి పోవటం వ్యర్ధని ఆర్ధ ికంా ద్దబు తీసి వ్యళ్ళళ , వ్యర్ధ కుటుంబ సభుా లు ఆకలికి
గుర్ధకవలసి వచిి ంద, వ్యర్ధ నైత్తక స్థసెర
లథ ా ం దగజార్ధంద. రవ్యణా సౌకరా ం లేక, చేత్తకి వచిి న
రంటలను అమి కునే ద్ఘర్ధ లేక, రశువులను మేపుకోలేక చ్చలా ఇబు ందులు రడాారు.
ఫలితంా రంటలు ఎండిపోయాయి, రశువులు మేత లేక అలాీడిపోయాయి, పాల దగుబడి
తగి గపోయింద. ప్రభుతవ ం జారీ చేసిన కఠిన నియమాల కరణంా కొర్కనా పాజిటవ్
వచిి న ప్ామాల చుటూట బార్ధకేడుీ నిర్ధి ంచి రాకపోకలు నిషేధంచ్చరు. దీనితో మహిళలు
ఇళ ీకు రర్ధమితమై రని చేసుకోవటానికి వీలు లేక, ఆద్ఘయం లేక నరకం అనుభవించ్చరు.
ద్ఘనికి తోడు వ్యరు, చికితి లేని ఈ మాయద్ఘర్ధ ర్కగం అంటుకుంటుంద అనే భయాలకు,
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ఫోటో: WINS

వ్యట చుటూట వ్యా పించిన అపోహలకు బలయాా రు.
ప్రభుతవ ం తరఫున కోవిడ్ సహాయం కోసం అందంచిన
ధానా ం, రపుప వంటవి సర్ధరడినంత అంద్లేదు, వ్యట
కోసం పడవ్యట లనలో
ీ నిలబడాలిి వచిి ంద, తరుచు
వ్యళ్ళళ లనలో
ీ నిలబడి రేష్న్ దొరకక ఉటట చేతులతో
త్తర్ధగి రావలసి వచింద.
చితూిరు జిలాీలోని సిజిగలుీ, ర్కంపిచస్థర ీ మండలాలు
వరాాధార్ధత ప్పాంత్యలు. ఇకె డ 60% మంద రైతులు
కేవలం హైప్బడ్ టమాటాలు మాప్తమే ఏడాదలో ర్కండు
రంటలు రండిసాిరు. వ్యటకి మంచి ధర వసుింద కనీ
పటుటబడి ఖరుి కూడా చ్చలా ఎకుె వ ఉంటుంద.
ఇకె డి మహిళా రైతులు ఇతరుల పలాలలో ర్కజు
కూల్లలుా కూడా రనిచేసాిరు. మామిడి తోటలు,
వేరుశెనగ వంట ఒకే రకం రంటలు వేయటం అనే
రద్త్త
ా కూడా వ్యళళ ను కష్టటలలోకి నెటం
ట ద. ఈ
ప్పాంతంలో ఎకుె వ మందకి చిని మడి చకె లు(కొనిి
సెంటుీ ) ఉంటాయి, వ్యటలో సాగు చేయటం వస్థల ీ లాభం
లేద్నుకుని వ్యటని చ్చలా వరకు సాగు చయా కుండా
రడావు పడత్యరు. ఈ రర్ధసిత్త
థ లో విమెన్ి
ఇనీషియేటవ్ి సంస థ వ్యర్ధని సంఘటతం చేసి
కూరాయలు రండించటానికి ప్పోతి హించింద. వ్యర్ధకి
12 రకల కూరాయ వితినాలను ఇచిి పరట తోటల
పంరకం చేసుకోవటానికి సహాయరడింద, ఇద కోవిడ్
విరతుి సమయంలో చ్చలా ఉరయోగరడింద.
వ్యరు సాంప్రద్ఘయకంా చిరుధానాా లను త్తంటూ
వచిి నరప టకీ 40 ఏళ ీ ప్కితం నుండి అవి
కనుమరుగైపోయాయి. ఇకె డి ప్ామాలలో 1% భూమిలో
మాప్తమే వ్యటని రండించటం వల ీ వ్యటని కొనుకుె నే
రర్ధసిత్త
థ లేకుండా పోయింద. ద్ఘనికి తోడు చిరుధానాా లు
త్తంటే కోవిడ్ ను ఎదుర్కె వటానికి ర్కగ నిర్కధక శకి ి
పరుగుతుంద అని నిపుణులు స్తచించటంతో
ధనికులు వ్యటని అధక ధరలకు కొనుకుె ని త్తనటం
మొద్లంద . అంత ధరలు పటట సామానా ప్రజలు త్తనే
రర్ధసిత్త
థ లేదు. విన్ి తరఫున మేమ మహిళలకు ఈ
విష్యం గుర్ధంచి వివరంా చరప టంతో వ్యళ్ళళ మళీళ

చిరుధానాా లను సాగు చేయటానికి మందుకొచ్చి రు, వ్యట వల ీ తకుె వ ధరకు
పోష్కహారానిి పంద్వచుి అని వ్యళ్ళళ అర ిం చేసుకునాి రు. దీనితో పాటు వ్యళ్ళళ
పరట తోటల పంరకం, రండ ీ తోటల పంరకంలో గో ఆధార్ధత వా వసాయ రస్థద్తు
ా లను
అనుసర్ధంచటంతో వ్యర్ధకి కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో వ్యర్ధని అవి కపాడాయి.
సాంప్రద్ఘయక రద్తు
ి లు, రంటల పునరుద్ర
ి ణ చూసి సంతృపిి చందన మహిళా
రైతులను ఈ ప్రప్కియలో చేరవలసిందా ప్పోతి హించ్చమ .
మహిళా రైతు వేదక వా వసాయంలో బాా రనిచేసుిని కలు రైతులను, చిని సని కరు
రైతులను గుర్ధ ించి. సేంప్దయ రద్తు
ా లలో ఆసకి ి కలిగి వ్యటని ఉరయోగిస్తి ద్ఘనివల ీ
కలిగే ప్రయోజనాలను పందుతుని వ్యర్ధని ఎంపిక చేసింద. వ్యర్ధలో 223 మంద రాగులు
సాగు చేయటానికి, 110 మంద సజలు
ా , 40 మంద అంప్డు కొప్రలు సాగుచేయటానికి
మందుకొచ్చి రు. ఈ వేదకలు చిరుధానాా ల సాగులో వుండే అనేక ఇబు ందులను
చర్ధి ంచ్చరు, మొలకెతిటం నుండి కంకులు ఎండిపోవడం, కోత సమయంలో మొకె లు
ఎండకపోవటం, వర ాం వల ీ గింజలు కుళ్ల ీపోవటం, రక్షులు, గుడగ
ీ బలు, రందులు
రంటలను త్తనెయా టం వంట సమసా ల గుర్ధంచి చర్ధి ంచ్చరు. వ్యటకి రర్ధష్టె రాలను
కనుగనటానికి ప్రయత్తి ంచ్చరు. మిగిలిన వ్యటకంటే సజలు
ా బాా అనుకూలంా
వుంటాయని కనుగనాి రు.
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చిరుధానాా లు వరాాధారంతో రండుత్యయి, పైా సవ లప కలిక రంటలు కవటంతో మహిళా
రైతు వేదకలు వ్యటని రండించటానికి మందుకొచ్చి యి . భవిష్ా తుిలో ప్రకృత్త
ి
వైరరీత్యా ల వల ీ కలిగే అనిశిి త రర్ధసితు
థ లు ఏరప డినపుప డు సవ యం శకిపై
ఆధారరడవచుి నని, అటువంట కష్స
ట మయాలలో కూడా ఆహార భప్ద్తకు హామీ
ఉంటుంద్ని వ్యళళ కి నమి కం కలిగింద.
అధక ప్శమతో కూడిన వా వసాయ రనులలో మహిళల భాగసావ మాా నిి
ప్పామఖా తలేనిదా తకుె వ చేసి చూసాిరు. మహిళలు తమ మనుగడకోసం చేసుిని
పోరాటంలో తమ భాగసావ మాా నిి నొకిె చరప లేకపోయారు. విన్ి వ్యర్ధకి శిక్ష్ణ అందంచి,
మద్తు
ా నిచిి , తమ హకుె లకోసం పోరాడే విధంా నమి కం కలిగించింద, ప్రసుిత
వా వసలో
థ వ్యరు ఎదురుె ంటుని సవ్యళళ ను ఎదుర్కె వటానికి ఆతి విశావ సం
కలిగించింద. ఏనాడూ వా వసాయ శాఖ అధకరులు, నిపుణులు వేళళ ని ప్ామాలలోకి విన్ి
వెళ్ల ీ అకె డి మహిళలను ప్పోతి హించింద.
ఆకలిని జయించటం సాధా మేనని, అద మహిళా రైతు ఉతప త్తిద్ఘరులలో చేతులలో
ఉంద్ని విన్ి గుర్ధ ించింద , సర్ధరడినంత మంచి ఆహారం త్తనటానికి వ్యళళ కి కరణాలు
వునాి యి హకుె లు ఉనాి యని కూడా ప్గహించింద. కేవలం వా వసాయ సంబంధమైన
రనులే కక జండర్ సమానతవ ం రటీ కూడా వ్యర్ధలో అవాహన పంపందంద. అద
ి
మహిళలు తమను త్యమ మనుషులుా, శకివంతమైన
వా కుి లుా చూసుకోవటానికి వీలు
కలిప ంచింద, ఇద వ్యళళ ని ఆకర్ధ ాంచింద. ఆర్కాా నికి ఆహారం పునాద అనే వ్యసివ్యనిి ఈ
మొతిం కరా ప్కమం పునః స్థసాథపించింద . ఆహార ఉతప త్తిద్ఘరులుా వ్యళ్ళళ తమకే కక
అంద్ర్ధకీ ఆహార భప్ద్తను కలిప ంచటంలో కృషి చేశారు.
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ఆర్చ ిక సంఘీభావం, సవ యం శకి ు పైఆధార్పడ్టం
వైపుా హాపూర్ మహిళా రైతుల ప్పయాణం
ర్చయిత సులేఖ సింగ్

నేపధ్య ం
యాక్ష్న్ ఇండియా సంస థ అనేక ద్శాబాాలుా అటడు
ట గు స్థసాథయిలో వుని సమూహాలకు
చందన మహిళలు, కిశోర బాలికలు, పిలల
ీ సమసా లపై రనిచేస్తి వ్యర్ధ ఆర్కగా ం,
హకుె లు సాధంచటం కోసం పాణిసుిని ద. 2011 లో ఈ రని ఢిల్లీ నుండి ఉతిర్ ప్రద్దశ్
లోని హాపూర్ వరకు అకె డి మహిళల ఆర్ధ ిక, సామాజిక, సైధాింత్తక సాధకరతను
బలోపేతం చేసేందుకు విసిర్ధంచింద. ఈ సంస థ తరఫున మహిళా రైతుల అద్ృశా
పాప్తను రనిని గుర్ధ ించటం కోసం ప్రయత్తి ంచింద, 4 ప్ామాలలోని 200 మంద మహిళా
కూల్లలను సంఘటతరరచటానికి ప్రయత్తి ంచింద . 10-12 మంద మహిళా వా వసాయ
కూల్లల బృంద్ం ఈ రనికి ఇపుప డు నాయకతవ ం వహిసుినాి రు.

కోవిడ్ విపతుు సమయంలో కర్య ప్కమాలు
కోవిడ్ కరణంా లాక్ డౌన్ విధంచటంతో అరప టవరకు అమలులో వుని సమిషిా
ట
ల్లజుకు తీసుకునే ఉతప త్తి వా వస థ భూ యజమానులు తమ భూమిని ల్లజుకివవ టానికి
సిద్ం
ి ా లేకపోవటంతో విచిని మైంద . భూ యజమానుల కుటుంబ సభా లు వలస నుండి
త్తర్ధగి వచిి తమ భూమలలో రనిచేసుకోవటంతో అరప టవరకు వ్యటని ల్లజుకి
తీసుకుని వ్యర్ధకి ల్లజుకివవ లేదు. దీనితో ఆ బృంద్ం నుండి 10-12 మంద మహిళలు
వా వసాయం ద్ఘవ రా రాకుండా కోలోప యిన ఆద్ఘయానికి ప్రత్యమాి య అవకశాల కోసం
వెతకలని నిర ుయించ్చరు.
ఇరుగుపరుగు ప్పాంత్యలకు చందన వివిధ ఎస్ట హెచ్ జి ప్గపులకు చందన మహిళలు
మసాలా దనుసులు శుది చేసి, పడి చేసి అమి టం అనే ఒక ప్రత్యా మాి య ఆర్ధ ిక
కరా కలారం మొద్లుపటాటలని నిర ుయించుకునాి రు. వ్యరంద్రు తమ తమ ఎస్ట హెచ్ జి
ప్గపులనుండి రుణాలు తీసుకుని వ్యటని మసాలా దనుసులు కొనటానికి పటుటబడిా
ఒకచోట చేరాి రు . వ్యటని శుది చేసి పడి చేసి పాా కెటుీ ా మా ర్ధి ద్గ గరలోని 20
ప్ామాలలో స్థసాథనికంా అమి టం మొద్లుపటాటరు. వ్యర్ధ ఉతప తుిలు నాణా ంా
ఉండటంతో ప్కమంా వ్యటకి డిమాండ్ పర్ధగింద, వ్యర్ధ సోష్ల్ యాక్ష్న్ నెటవ ర్ె ి ద్ఘవ రా
అమి కలు ఢిల్లీ వరకు విసిర్ధంచ్చయి. నేష్నల్ కపిటల్ రీజియన్ (NCR అంటే ఫరీద్ఘబాద్,
గురాగవ్, ఘజియాబాద్, నోయిడా వంట ఢిల్లీ చుటూట వుని ఉరప్గహ నగరాలతో కూడిన
ప్పాంతం ) లోని 900 కుటుంబాలకు అవి అమి టం మొద్లంద.

కర్య ప్కమం యొకో ప్పభావం
హాపూర్ స్థబాీక్ ఢిల్లకి
ీ సమీరంలో వుంద. ఈ 12 మంద మహిళల బృంద్ం సంఘటతరడి
ఢిల్లకి
ీ సమీరంలోని ప్పాంతంలో ఆర్ధ ిక కరా కలారం మొద్లుపటట వ్యళ్ళళ కొర్కనా కలంలో
జీవనోపాధుల సంక్షోభానిి అధగమించటానికి కొతి అవకశాలన అనేవ షించ్చరు.
తమకుని వా వసాథగతమైన సంబంధాల ద్ఘవ రా వ్యళ్ళళ సవ యం ఆధార్ధత ఉపాధకి
అవకశాలను నెలకొలుప కోవటమే ాక వ్యర్ధ మధా సంఘీభావ్యనిి రటష్ం
ట చేసుకో గలిారు.
వ్యర్ధలో ప్రత్త మహిళ ఋణం తీసుకోవటం ద్ఘవ రా మడి రద్ఘరాిల కొనుగోలుకు తమ భాగం
అందంచ్చరు, అంద్రు కలిసి ప్శమించి మసాలా దనుసులను పడి చేసి వివిధ మారాగల
ద్ఘవ రా వ్యట అమి కలు సాగించ్చరు. తరావ త వ్యళ్ళళ లాభాలను పంచుకోవటానికి
గోధుమలు కూడా కొని పిండి చేసి అమిి తమ వ్యా పారానిి విసిర్ధంచుకునాి రు
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ు ణ
విసర్
ఈ రనిలో చేకూర్ధన ఆర్ధ ిక సుసిర
థ త ఆ మహిళల బృంద్ఘనికి కోవిడ్ సమయంలో
సంక్షోభానిి ఎదుర్కె వటానికి, తమ సమిషి ట వ్యా పారానిి కొనసాగించటానికి ప్పోత్యి హానిి
ఇచిి ంద. ప్రసుితం ఒకొె కె ద్ఘనిలో 12-15 మంద సభుా లు గల 75 ఎస్ట హెచ్ జి
ప్గపులు వ్యర్ధ ఉతప తుిలు కవ్యలని అడుగుతునాి రు. దీనితో వ్యర్ధకి స్థసిర
థ మైన డిమాండ్,
ఆద్ఘయం వసుింద్ని హామీ లభంచింద. వ్యళ్ళళ తమ మార్కె ట్ ను ఇతర ప్ామాలకు,
ఢిల్లీ మొత్యి నికీ విసిర్ధంచడానికి గల అవకశాలను అనేవ షిసుినాి రు. వ్యళ్ళళ ఇపుప డు తమ
వ్యా పారానిి విసిర్ధంచి మర్ధంత ఎకుె వ మంద మహిళలను చేరుి కోవటానికి ఒక వ్యా పార
ప్రణాలికను రూపందంచుకునాి రు.

ఫలితాలు
ఈ మహిళల వేదక ఇపుప డు తమ ఉతప తుిలలో జీలకప్ర, వ్యమ, మెంతులు, మకె జొని ,
సజ,ా బెలం
ీ , ఆవ నూనె, సెనగలు, బయా ం, రపుప లు మొద్లనవ్యటని చేర్ధి
విసిర్ధసుిని ద. వేదక సభుా లు మసాలా దనుసులు, ధానా ం, రపుప ల విలువ ఎటాీ
పంచవచొి నేరుి కుని సంఘీభావ ఆర్ధ ిక కరా కలాపాల ద్ఘవ రా సంక్షోభం నుండి
బయటరడగలిారు. ప్కమంా వ్యళ్ళళ మళీళ సమిషి ట వా వసాయానికి భూమిని ల్లజుకి
తీసుకుని, ప్రకృత్త అనుకూల రద్తు
ా లలో రంటలు రండించి, వచిి న ఉతప త్తిలో తమకు
అవసరమైనవి ఉంచుకుని మిగిలినవి వ్యా పారంలో ఉరయోగించ్చలని ప్రణాళ్లక వేశారు.
ధరల విష్యంలో అనుకూలంా వుండే రటణ
ట మార్కె ట్ లోకి విసిర్ధంచ్చలని వ్యళ్ళళ
ప్రణాళ్లక తయారు చేసుకునాి రు. వ్యా పార ప్రణాళ్లక తయారుచేయడంలో, ధరలను
నిర ుయించటంలో, అమి కలలో కొతిా అలవరచుకుని నైపుణాా లు వ్యర్ధకి నమి కనిి
కలిగించ్చయి, కొంతవరకు ఆర్ధ ిక సుసిర
థ తను ఏరప రచ్చయి. అద్ద సమయంలో భవిష్ా తుి
ప్రణాళ్లకలు తయారు చేయటానికి అనువైన ఆసుిలను సృషిం
ట చ్చయి. రసాయన
వా వసాయ రద్తు
ి ల స్థసాథనంలో అంద్ర్ధకీ ఆర్కాా నిి కలిగించే సహజ ఎరువులు, స్థసాథనిక
వితినాల ఆధారంా ప్రకృత్త వా వసాయంపై ఆధారరడిన విలువను జోడించే వ్యా పారంా
ఎద్ాలని, వ్యరు ఆశిసుినాి రు. తమ వ్యా పారంలో మర్ధంత మంద దురు ల స్థసిత్త
థ లో వుని
మహిళలను చేరుి కుని తమ సవ ంత సమూహాలకు చందన మహిళలకు సుస్థసిర
థ మైన
జీవనోపాధులు, మెరుగైన ఆర్కగా ం కలిప ంచ్చలని లక్షాా నికి కటుటబడి వునాి రు. వ్యళ్ళళ ఒక
వితినాల బాా ంకును కూడా నెలకొలిప మహిళా రైతులకు సావ భమానానిి , మంచి
నాణా మైన జీవిత్యనిి పునరుద్ర్ధ
ి ంచ్చలని కూడా లక్ష్ా ంా పటుటకునాి రు. ఈ మహిళా
ి
వేదక వా కిగతంా
సాధా ం కని వనరుల సమీకరణ, నైపుణాా ల కూరుప ను సాధా ం చేసి
చూపింద. మార్కె టుీ వ్యర్ధకి ద్గ గరలో ఉండటం అనేద తమ వ్యా పారానిి నిరవ హించటానిి
సులభతరం చేసింద .

కీలకమైన గుణపాఠాలు
అరప టకే మహిళలలో వుని నైపుణాా లు, సహజ వనరులను ఉరయోగించటం ద్ఘవ రా
సంక్షోభానిి తటుటకోగల శకి ి సమకూర్ధంద, సమిషి ట సంఘీభావ్యలను ఏరప రచు కోవటంతో
తమ సమిషి ట బలాలపై ఆధారరడి విజయం సాధంచటానికి వీలు కలిగింద . తమ
ఉతప తుిలలో నాణా త, ధరల ప్రమాణాలు మార్కె ట్ ను బటట ఉండాలని వ్యళ్ళళ
నేరుి కునాి రు. ఈ వ్యా పారం మహిళలకు ఆర్ధ ిక, సామాజిక సాధకరత సాధంచటానికి
సమిషి ట సంఘీభావం అనేద ఒక కొతి ఆశను కలిప ంచింద .

ఆశల బీజాలను నాటుతూ మార్పు కు బాటలు వేసిన మహిళా రైతుల సముదాయాలు
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నేరుి కుని పాఠాలు - భవిష్ా త్ మార గం

నేర్పి కునన

పాఠాలు - భవిషయ

త్ మార్ గం

సంక్షోభంలో సాధారణంా జర్ధగే ద్ఘనికంటే కోవిడ్ సమయంలో మహిళలుఒక భని మైన మాస్థరాగనిి చేరట ట
నాయకతవ ం వహించ్చరని ఈ కధలు చూపిసుినాి యి. మహిళలు నాయకతవ ం వహించిన ఈ కధల నుండి
భవిష్ా తుి కోసం చ్చలా పాఠాలు నేరుి కోవచుి .

ఈ సంకలనంలోన్న కధ్లన్నన

ఈ ప్కింది అంశాలను ప్పత్తఫలిసాుయి:

1. మొద్ట విష్యం ఏమిటంటే మహిళల సమూహాలు/సంఘాలు ఈ గడుా కలంలో తమ తోటవ్యరు, ఇతర
పేద్ /ఒంటర్ధ మహిళలు త్తండికి లోటులేకుండా ఉండేటటుీ చరా లు తీసుకునాి రు.
2. దీనినుండి సప ష్ం
ట ా తేలేద్దమంటే మహిళా సమూహాలు, మహిళల నాయకతవ ం సంక్షోభ సమయాలలో
ఎకుె వ మంద మహిళల సమసా లను తీరి టానికి వినూతి ఆలోచనలతో మందుకురావటమే ాక వ్యరు
అతా ంత పేద్లు, దురు ల స్థసిత్త
థ లో వుని మహిళల అవసరాల రట ీ సునిి తతవ ంతో వా వహర్ధసాిరు.
అటువంట వ్యర్ధ అవసరాలను తీరేి ందుకు తమ రని విధానానిి మలుచుకుంటారు. కోవిడ్ విరతుి ష్టసీి,
పురుషులపైన భని మైన జండర్ రరమైన ప్రభావ్యనిి కలిగించిన సంద్రభ ంలో ఇటువంట మహిళా
సంఘాలు దురు ల స్థసిత్త
థ లో వుని మహిళల సమసా లను సునిి తతవ ం, నైపుణా ం మేళవించి
రర్ధష్టె రమారాగలు చేరడత్యరు.
3. మర్కకమఖా మైన గుణపాఠం ఏమిటంటే, మహిళా సంఘాలు నిరవ హించిన స్థసాథనిక, వికేంప్దీకర్ధంచిన
రద్తు
ి లు పేద్ మహిళలకు అతా ంత అవసరమైన ఆహారానిి అందంచటానికి చ్చలా అవసరం.
ప్రతేా కించి వ్యత్యవరణం అనిశిి తంా ఉండి ఆహారసరఫరాలో ఆటంకలు ఏరప డే ప్రమాద్ం వుని పుప డు
ఈ రద్తు
ి లు చ్చలా ఉరయోగకరం. స్థసాథనికంా సరుకులను కొనుగోలు చేసి అవసరంలో వుని వ్యర్ధకి
అందంచటం అనే మారుప తో కూడి స్థసాథనిక ఆర్ధ ిక వా వసిలోకే డబ్బు త్తర్ధగి వెళ్లట
ీ టుీ మహిళలు నిరవ హించిన
ఈ రద్తు
ి లు సుసిర
థ మైన రంపిణి వా వసకు
థ ద్ఘర్ధ తీసాియి.
4. మహిళలు సవ లప కలిక అవసరాలకంటే మందుకెళ్ల ీ దూరద్ృషి ట తో అలోచించి దీస్థర ాకలిక ప్రయోజనాల
గుర్ధంచి కూడా అలోచించి స్థసాథనికంా సేంప్దయ కూరాయలు రండించటంపై కేంప్దీకర్ధంచినటుీ
కేరళలో తనల్, గుజరాత్ లో డబ్ల్ీా జి డబ్ల్ీా ఎల్ ఓ , హెచ్ డి ఆర్ సి, మహారాష్టష్ ట లోని కోర్ధి మహా సభ,
ఆంప్ధప్రద్దశ్ లో ర్కడ్ి సంసల
థ కధలు తెలియజేసాియి. వ్యరు తరావ త్త సీజన్ లో రండించటానికి
వితినాలను కూడా రైతులకు అందుబాటులోకి తెచేి ప్రయత్యి లు చేశారు.
5. మకం ఢిల్ల,ీ యమనా ఖద్ఘార్ కధనాలు ప్ామీణ రటణ
ట ప్రజల మధా వుని సంబంధానిి కోవిడ్ సంక్షోభ
సమయంలో అర ిం చేసుకోవ్యలిి న అవసరానిి లేవనెత్యియి. నగరాలలో నివసిసుిని వా వసాయ
కుటుంబాలకు చందన మహిళలు ప్రభుతవ అధకరులకు అద్ృశుా లుా ఉండిపోయారు. ఈ ర్కండు
కధలలో కూడా ప్ామీణ, రటణ
ట ప్పాంత మహిళలు సేి హ సంబంధాలను ఏరప రచుకుని సహాయ
కరా ప్కమాలలో ఒకర్ధకొకరు సహాయరడాారు, ప్ామీణ - రటణ
ట ప్పాంత్యల మధా దీర ాకల సంఘీభావ్యలను
ఏరప రచటానికి గల అవకశాలకు ద్ఘర్ధ చూపారు.
అనేక సంఘాల ఐకా వేదక అయిన మకం కోవిడ్ లాక్ డౌన్ సమయంలో క్షేప్త స్థసాథయిలో సహాయ
కరా ప్కమాలలో నిమగి మవటంతో పాటు, జాతీయ మానవ హకుె ల కమిష్న్, నీత్త ఆయోగ్, రాష్టష్ ట
ప్రభుత్యవ లు వంట వివిధ ప్రభుతవ సంసలు
థ
వేదకలకు ఆహారం, ఉపాధ అందుబాటు వా వసల
థ ను రటష్ం
ట
చేయటానికి సలహాలు స్తచనలను అందంచింద. రేష్న్ దుకణాల ద్ఘవ రా జర్ధగే ప్రభుతవ ఆహార రంపిణి
వా వస థ రేష్న్ కరుాలు వుని వ్యర్ధకి మాప్తమే కకుండా సారవ జనీనంా అంద్ర్ధకి వస్థర్ధ ింరచేయాలనే తక్ష్ణ
డిమాండ్ ను మందుకు తెచిి ంద. ప్రభుతవ రంపిణి వా వసలో
థ కి కేవలం వర్ధ గోధుమ వంట ధానాా లే
కకుండా పోష్కలతో కూడిన చిరుధానాా లు రపుప ధానాా లు వంటవి కూడా అందంచేలాా విసిర్ధంచ్చలని
డిమాండ్ చేసింద. ఉపాధ భప్ద్త కలిప ంచటానికి జాతీయ ఉపాధ హామీ రధకనిి విసాిర్ధంరజేసి మహిళా
రైతులకు ఉత్యప ద్క ఆసుిలను పంపందంచే విధంా ద్ఘనిలో కరా ప్కమాలను జోడించ్చలనేద మకం
మందుకు తెచిి న మర్కక ప్రధానమైన డిమాండ్.
త్యత్యె లిక సహాయ చరా లతో పాటు, దీర ాకలంలో మహిళలకు ప్రకృత్తకి అనుకూలమైన ప్ామీణ
జీవనోపాధులను నిర్ధి ంచి, సహాయం అందంచి రటష్ం
ట చేసే అవకశంా కూడా దీనిని చూడవచుి . అయితే
దీనికోసం మహిళలు ఎకుె వా ఆధారరడుతుని వా వసాయం, నీరు తదతర ఉమి డి వనరుల అభవృది
లో ప్రభుతవ ం పద్ా ఎతుిన పటుటబడులు పటాటలిి ఉంటుంద. మహిళలను భూమలు, అడవులు తదతర
వనరులనుండి తొలగించే విధానాల స్థసాథనంలో వ్యర్ధకి ఈ వనరులు ఎకుె వా అందుబాటులోకి వచేి విధంా
వింద్ద విధానాలు రూపంద్ఘలి, ఇందుకోసం మహిళల మానవ హకుె లపై కేంప్దీకర్ధంచే దూరద్ృషి ట
అవసరమవుతుంద, అద అధకరమ, వనరులను పునః సమీమంచి పునః రంపిణి చేసే అభవృది నమూనాను
తీసుకురావటం ద్ఘవ రా ప్రసుిత వినాశకర అభవృది నమూనాను సమూలంా మారేి దా ఉండాలి.
అనిి టకంటే మఖా ంా ప్రభుతవ ం సామాజిక ఆర్ధ ిక సంఘీభావ్యలను రటష్ం
ట చేసే మారాగలను చూపుతుని
మహిళల నాయకతవ ంలో జర్ధగిన వినూతి కరా ప్కమాల నుండి నేరుి కోవటానికీ, వ్యటని బలరరచి వ్యర్ధతో
భాగసావ మా ం వహించటానికీ మర్ధంత సంసిద్ం
ి ా ఉండాలి.

ఈ పుసికం తీసుకురావటంలో ప్రధానంా మేమ సంక్షోభకలంలో తటుటకుని ధృడంా నిలబడి పోరాడి, కొతి మారాగలను కనుగని మహిళా రైతులకు, వ్యర్ధ
సంఘాలకు రుణ రడి ఉంటామ, ఎలపు
ీ ప డూ ఒక ప్రత్యా మాి యం ఉంటుంద అనే విష్యానిి ఈ మహిళలు నిరూపించ్చరు.
ర్కడ్ి నుండి సి.భానుజ; కోర్ధి మహాప్ామసభ నుండి కుమార్ధబాయి జామె టన్; ఆనంద నుండి సేజల్ ద్ండ్ నీత్య హార్ధ ాకర్ లు; ఢిల్ల ీ మకం బృంద్ంలోని డాక టర్
సోమా కె.పి, సులేఖ(యాక్ష్న్ ఇండియా ), మబశిరా జైదీ; ప్రకృత్త నుండి సువర ు ద్ఘంమేీ, నిరి ల కథావే;ట ర్ధష్ రామచంప్ద్న్, మబశిరా జైదీ సహాయంతో విప్కమ్ సింగ్;
గుజరాత్ కు చందన హెచ్ డి ఆర్ సి, డబ్ల్ీా జి డబ్ల్ీా ఎల్ ఓ, ఉత్యి న్; కేరళ కు చందన తనల్, తమిళనాడుకు చందన ఫ్యత్తమా బెరాి డ్, ఆంప్ధ ప్రద్దశ్ కు చందన
విన్ి ,, ఉతిర్ ప్రద్దశ్ కు చందన సులేఖ సింగ్ వంట వా కుి లు, సంసలు
థ చేసిన ప్రయత్యి లతో ఈ పుసికం రూపందంద.
ఈ అంశంపై వెబనార్ ను నిరవ హించి మహిళా రైతుల కథనాలను ఒకచోటకు తేవటంలో మకంను ఉతేజితం చేసిన స్థగోబ
ీ ల్ టేపష్టసి ట ఇనీషియేటవ్ి (GTA) కు మా
ధనా వ్యద్ఘలు.
ఈమొతిం ప్రయత్యి నిి మకం నుండి శిలప వ్యసవ్యడ, సీమ కులకర్ధ ు సమనవ యం చేశారు. వ్యర్ధకి మకం జాతీయ కమిటీ సభుా లు డాక టర్ ఉష్ సీత్యలమి , డాక టర్
సోమా కె పి, ఎస్ట ఆశాలత తమ అభప్పాయాలను సహకరానిి అందంచ్చరు. మకం జాతీయ సమనవ యకర ి ార్ధ గ మంగులె ర్ తో పాటు ఈ ఆలోచనకు మద్తు
ా నిచిి న
ఇతర మకం మిప్తులకు ఈసంద్రభ ంా ధనా వ్యద్ఘలు తెలియజేసుినాి మ..
మకం ను సంప్రదంచటానికి వివరాలు : ారీ గ మంగులె ర్, mahilakisan.makaam@gmail.com / 9604779666
తెలుగు అనువ్యద్ం: ఆశాలత, డిజైన్, లే అవుట్ నవీద్ ద్ఘద్న్ .
ఈ డాకుా మెంట్ ప్రచురణలు హెప్నిక్ బోల్ ఫండేష్న్ మర్ధయు మిసేర్ధయర్ సంసలు
థ ఆర్ధ ిక సహాయానిి అందంచ్చయి.
ప్పసాువన : వికల్ప సంఘం, సీడింగ్ హాప్ : ఉమెన్ి కలెకివ్ి
ట ప్కియేట్ పాత్ వేస్ట ఫర్ చేంజ్ - సంపుట 4 "సాధారణ మనుషుల అసాధారణ కృషి కోవిడ్ విరతుి, లాక్ డౌన్
ను జయించిన కధలు, వికల్ప సంఘం కొర్ ప్గప్, మార్ి

2021.

ఈ పుసికనిి ప్రచుర్ధంచిన వికలప సంఘం దీనిపై కపీ రైట్ హకుె లను వదులు కుంటుని ద్. మూలంలో వుని రచయితలు, ప్రచురణకర ిలను పేర్కె ంటూ కపీ
రైట్ లు లేకుండా ఎవరైనా దీనిని వ్యణిజేా తర అవసరాలకు త్తర్ధగి మప్దంచవచుి ,

ఈ కధల సంకలనానిి వివిహాద్ఘ భాష్లలో చూడటానికి ఈ ప్కింద లింక్ లు చూడండి :

'సాధారణ' మనుషుల అసాధారణ కృషి: సంపుట 1, ప్ాఫిక్ నవల

కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో అటవీ హకుె లు: మార గం చూపిన ప్ామ సభలు: సంపుట 2, ప్ాఫిక్ నవల
రశిి మ హిమాలయాలలో కోవిడ్ విరతుిను తటుటకుని నిలబడటం : సంపుట 3
యువత ఆకంక్ష్లు, తటుటకుని నిలబడే శకి,,ి సమిషిా
ట కళలు కనటం: సంపుట 5
వికల్ప సంఘం అనేద మానవ, రరాా వరణ ప్శ్లయసుి కోసం నాా యమైన, సుసిర
థ మారాగలను అనుసర్ధంచి రనిచేసే ఉద్ా మాలు, సంసలు
థ , వా కుి లను ఒక చోటకు
తెచేి వేదక. అద ప్రసుిత అభవృది నమూనాను, అద కొనితెచేి అసమాన, అనాా య నిరాి ణాలను త్తరసె ర్ధసుింద, ఆచరణలోను ఆలోచనలోను వ్యటకి
ప్రత్యా మాి ా యాలను అనేవ షిసుింద. ఈ కింద్ పేర్కె ని 60కి పైా ఉద్ా మాలు, సంఘాలు, సంసలు
థ వికల్ప సంఘంలో సభుా లుా వునాి యి.
మర్ధంత సమాచ్చరం కోసం వికల్ప సంఘం వెబ్ సైట్ ను చూడండి:

http://www.vikalpsangam.org/about/
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ACCORD (Tamil Nadu)
Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national)
Alternative Law Forum (Bengaluru)
Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Bengaluru)
BHASHA (Gujarat)
Bhoomi College (Bengaluru)
Blue Ribbon Movement (Mumbai)
Centre for Education and Documentation (Mumbai)
Centre for Environment Education (Gujarat)
Centre for Equity Studies (Delhi)
CGNetSwara (Chhattisgarh)
Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre (Kerala)
ComMutiny: The Youth Collective (Delhi)
Deccan Development Society (Telangana)
Deer Park (Himachal Pradesh)
Development Alternatives (Delhi)
Dharamitra (Maharashtra)
Ekta Parishad (several states)
Ektha (Chennai)
EQUATIONS (Bengaluru)
Extinction Rebellion India (national)
Gene Campaign (Delhi)
Goonj (Delhi)
Greenpeace India (Bengaluru)
Health Swaraaj Samvaad (national)
Ideosync (Delhi)
Jagori Rural (Himachal Pradesh)
Kalpavriksh (Maharashtra)
Knowledge in Civil Society (national)
Kriti Team (Delhi)
Ladakh Arts and Media Organisation (Ladakh)
Local Futures (Ladakh)
Maadhyam (Delhi)
Maati (Uttarakhand)
Mahila Kisan Adhikar Manch (national)
Mahalir Association for Literacy, Awareness and Rights (MALAR)
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Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Rajasthan)
National Alliance of Peoples’ Movements (national)
Nirangal (Tamil Nadu)
North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (Meghalaya)
People’s Resource Centre (Delhi)
Peoples’ Science Institute (Uttarakhand)
Revitalising Rainfed Agriculture Network (national)
reStore (Chennai)
Sahjeevan (Kachchh)
Sambhaavnaa (Himachal Pradesh)
Samvedana (Maharashtra)
Sangama (Bengaluru)
Sangat (Delhi)
School for Democracy (Rajasthan)
School for Rural Development and Environment (Kashmir)
Shikshantar (Rajasthan)
Snow Leopard Conservancy India Trust (Ladakh)
Sikkim Indigenous Lepcha Women’s Association
Social Entrepreneurship Association (Tamil Nadu)
SOPPECOM (Maharashtra)
South Asian Dialogue on Ecological Democracy (Delhi)
Students’ Environmental and Cultural Movement of Ladakh (Ladakh)
Thanal (Kerala)
Timbaktu Collective (Andhra Pradesh)
Titli Trust (Uttarakhand)
Tribal Health Initiative (Tamil Nadu)
URMUL (Rajasthan)
Vrikshamitra (Maharashtra)
Watershed Support Services and Activities Network (Andhra
Pradesh/Telangana)
Youth Alliance (Delhi)
Yugma Network (national)
Let India Breathe
Travellers’ University
Dinesh Abrol
Sushma Iyengar

