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మకం పర్చచయం

మహిళారైతులహకుె ల వేదక (మకం) 2014 లోఏరాప టంద, ఇద మహిళారైతులు, 

సంసథలు, సంఘాల జాతీయవేదక. రైతులుఅంటేవా వసాయమద్ఘనిఅనుబంధ

కరా కలాపాలీోపాలురంచుకుంటుని సాగుద్ఘరులు, వా వసాయకూల్లలు,  అడవిపై

ఆధారరడినఆదవ్యసులు, రశుపంరకంద్ఘరులుఅని నిరవ చించిన 2007 జాతీయరైతు

విధానం ప్రకరంమహిళారైతులనుగుర్ధంిచి, వ్యర్ధగంతునువినిపించటంమకం ప్రధాన

ఉదా్దశం. సహజవనరులపైమహిళలురనిచేసేరంగంలోపితృసావ మా భావజాలమ , 

ద్ఘనితోపాటు వర గం, కులం, మతంవంటఇతర సామాజిక, ఆర్ధకి, తేడాలనుస్తకి్ష్ ంా

విశ్లషీించడానికి మకం కృషి చేసిుని ద. 

నేపధ్య ం

కోవిడ్ విరతిు, ద్ఘనికరణంా విధంచిన లాక్డౌన్మహిళా రైతులలోని వివిధ సెక్ష్నలీో

విరరీతమైన కష్టటలను, బాధలనుసృషిటంచి మహిళలవేతనంలేనిరని సమసా ను గతంలో

ఎని డూలేనంతామందుకుతెచిి ంద. పితృసావ మా అణచివేత, కులం,  వర గం

తదతరసామాజికవివక్ష్నుఅమలుచేసేవా వసథలమూలంామహిళలుఅనుభవించే

ప్రత్తకూలతలవలీ వ్యరుమర్ధంతఎకెు వా కష్టటలు ఎదురె్క వలసి వచిి ంద. అనిి

సామాజికవరాగలకుచందనమహిళలపైనలాక్డౌన్సమయంలోహింసాతి క

సంఘటనలుపర్ధగినటీువ్యరలిు వచ్చి యి. అయితే, ఆకలి, ఆద్ఘయంకొరత, 

కుటుంబంలోఅంద్ర్ధకీఆహారంఅందుబాటులేకపోవటం, రనిఅవకశాలుతగ గటం

కరణంావ్యర్ధపై రనిభారంపర్ధగిందఅనేవిభారతద్దశంలోకోవిడ్సమయంలోవివిధ

సెక్ష్నమీహిళా రైతులదుసిథత్తని సంప్గహంావివర్ధసాథయి.   . 

మహిళా రైతులురంటల సాగు, వేతన ప్శమ, చేరలపంరకం, రశుపంరకం,అటవీ

ఉతప తిులసేకరణ, పోడువా వసాయంవంటఅనేక రకల జీవనోపాధకరా కలాపాలలో

నిమగి మైవునాి రు. కోవిడ్లాక్డౌన్సమయంలో ఈరంాలలోరనిచేసిుని మహిళా

రైతులుఅంద్రుతీప్వమైన కషా్టలనుఎదురె్క నాి రు. వ్యరువా వసాయంలో పటుటబడి

పటటటానికి డబ్బు లేక, తమవా వసాయఉతప తిులనుఅమి కునేద్ఘర్ధలేక, ఉతప తిులను

నిలవ చేసే వసత్తలేక ఇళీవద్నాేపటుటకునే రర్ధసిథత్త కరణంా చ్చలాఇబు ందులు

రడాారు. మారె్క టకీువెళీ్ల వీలులేకవ్యర్ధఉతప తిులుచ్చలావరకుపాడైపోయి

నష్టపోయారు. ఒంటర్ధమహిళా రైతులుసాధారణంాతమవా వసాయఉతప స్థతిులను

ప్రయివేటువా్య పారసిులకుఅమి కుంటారు కబటట కనీసమద్తాు ధరలువ్యళళ కి

అంద్వు, కనీలాక్డౌన్ సమయంలోధరలు మర్ధంతా రడిపోయివ్యర్ధకిసాగు

ఖరుి కూడా అంద్టం గగనమైంద.  అటవీనివ్యసులు, ఆదవ్యసీమహిళలుకలపేతర

అటవీఉతప తిులనుఅమి కోలేకపోయారు. మహిళాసంఘాలు, రైతుఉతప స్థత్తది్ఘరుల(ఎఫ్

పి ఓలు) సంఘాలఅమి కలు నిలిచిపోయిఅవితమకరా కలాపాలు నిరంతరాయంా

సాగటానికి రుణాలు, మార్కె ట్సహాయంకోసం ఎదురుచూసిునాి యి .

ఉపాధకోసండిమాండ్ పద్ా ఎతిునపర్ధగింద కనీమహాతి ాంధీజాతీయఉపాధహామీ

రధకంలాక్ డౌన్ విధంచినర్కండు నెలల తరావ త కనీ ప్పారంభం కలేదు. దీనివలీ

కష్టటలుమర్ధంతపర్ధాయి, ప్రతేా కించికుటుంబాలలోఏకైక సంపాద్నరరులుావుని

ఒంటర్ధమహిళలు తీప్వ ఇబు ందులుఎదురె్క నాి రు. వ్యర్ధలోఅనేకమంద ప్ామాలకు

త్తర్ధగి వసిుని వలస కర్ధి కులతోఉపాధకోసంపోటీరడవలసి వచిి ంద.    

కేంప్ద్ ప్రభుతవ ం ప్రకటంచిన ప్రధాన మంప్త్త గరీబ్ కళాా ణ్ యోజన అనే ఉరశమన

కరా ప్కమం మహిళా రైతులలోఅతా ధకులకు ప్రయోజనం కలిగించలేద్నిమకం
సభాు లుమహారాష్టష్ట, గుజరాత్తదతర రాష్టష్టటలలోచేసినఅధా యనాలుతెలియజేశాయి. 

మకం రర్ధచయం
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వ్యర్ధకిఆధార్కరాు, రేష్న్కరాు వంటవిలేకపోవటం, వ్యర్ధపేరుమీద్ భూమి రటాట

లేకపోవటమ, వలీచ్చలామంద మహిళలకుఈసహాయంఅంద్లేదు. 

అయితేఅనిి అనుభవ్యలు ప్రత్తకూలంానేలేవనిఇకె డమేమచరప బోయేకధలు

నిరూపిసిునాి యి. తీప్వమైన ప్రత్తకూలరర్ధసిథత్త వుని రప టకీమహిళారైతులు, మహిళా

రైతులసమద్ఘయాలు, వేదకలు, సంఘాలుఆకలి, ఉపాధలేకపోవటంఅనే సమసా లను
రర్ధష్ె ర్ధంచుకోవటంలోచొరవతోకొతిమారాగలను కనుగనాి రు.

ఈకధ్లు చెబుతునన దిఏమిటి ? 

ఇదమహిళాసంఘాలుచొరవతో, నాయకతవ ం వహించిఆహారం, ఉపాధఅవకశాలు

కలిప ంచే రూరంలోఅవసరంలో వుని వ్యర్ధకి సహాయంఅందంచటంగుర్ధంచిన కధల

సమాహారం.  

మహిళాసంఘాలు, ప్ామవేదకలు, రంచ్చయతీలులేద్ఘవా కిగితమహిళారైతులు

మందుకొచిి ప్రజలకుసహాయచరా లుఅందంచినఅనేక సంఘటనలలోఈ 13  

ఉద్ఘహరణలు.కొనిి .  కొనిి సమయాలీోవ్యరు ప్రజలకి సహాయంఅందంచటానికి

ప్రభుత్యవ నికి సహకరంఅందంచ్చరు. కనీచ్చలాసారీు సహాయంకోసం స్థసాథ నిక, రాష్టష్ట, 

కేంప్ద్ ప్రభుత్యవ లతోపోరాడాలిి వచిి ంద. ఇకె డ ఇచిి న ఉద్ఘహరణలుగుజరాత్, 

మహారాష్టష్ట, తమిళనాడు, ఆంప్ధప్రద్దశ్, కేరళ, ఢిల్ల,ీ ఉతరిప్రద్దశ్రాష్టష్టటలవి.

మహిళలనాయకతవ ంలోజర్ధగిన ఈ ప్రయత్యి లు ప్ామసాథయిలోసంఘీభావంఆధారంా

చేసేఆర్ధకి కరా కలాపాలకుమారగంచూపాయి . ప్రత్తకూలతలు ఎదురైనపుప డు సహాయం

అందంచటంలోను, ప్రభుతవ ంతోపోరాడటంలోను, స్థసాథ నిక సమూహాలను

సమీకర్ధంచటంలోనూ సాధారణ ప్రజలుఏవిధంా అసాధారణపాప్త పోషించ్చర్క ఈ

కధలుచబ్బత్యయి. సవ యంపోష్కత, సమిషిటఉతప త్త,ి సంఘీభావ్యలుఅనేవి కష్ట

సమయాలలోఅతా ంత కీలకమనిరుజువుచేశాయి.   . .

ఈకధలు చ్చలావరకుడబ్బు పాప్తలేనిఆర్ధకి వా వసథకు, సాంఘిక సంఘీభావ్యనికి మారగం

చూపిసిాయి. ఉద్ఘహరణకి సరుకులనుడబ్బు తో కక ఇతరసరుకులతోమార్ధప డి

చేసుకునాి రు. రంచ్చయతీలు మందుకొచిి రనిఅవకశాలను కలిప ంచేందుకు, 

ఆహారంరూరంలో సహాయంఅందంచేందుకు చరా లు తీసుకునాి యి. ఈ

ఉద్హారణలు సాంఘిక సంఘీభావందశలోమందుకుసాగటానికి అవకశాలను

అందసిాయి, డబ్బు మార్ధప డిపైనమాప్తమేఆధారరడకుండాసరుకులను, సేవలను

రంపిణిచేసుకునేరరసప ర సహకర రద్తిులకువీలుకలిప సిాయి. 

ఇకె డ నమోదుచేసినవివిధ కధలద్ఘవ రా ప్రత్తకూలతలనుతటుటకునినిలబడటంఅనే

ఉరయోగకరమైనభావననుచర్ధి ంచవచుి .. ఈభావననువర్ధంిరచేయటంఅంటేమర్కక

ప్రతా్య మాి యఅవకశంలేనిరర్ధసిథత్తలోసప ందంచటంఅనేభావననుద్ఘటమందుకెళ్లీ

మాటీాడుతునిా మ. సహిషుు త, తటుటకునిద్ృఢంానిలబడడంఅనేభావనకుని ష్టసీవి్యద్

అవాహన అధకరం, సామాజికనాా యంఅనేసమసా లనుగుర్ధసిిుంద, అదతటుటకుని

నిలబడడంఅనేభావననుఅనుకూలఫలిత్యలనుకనుగనేసామరిా ంాకూడా

చూసిుంద. 

కష్టకలంలోమానవఅనుభవ్యలనుఅరంి చేసుకోవటమ , వ్యటని విధానాలలోకి, 

ఆచరణలోకి తీసుకెళటీమ కూడాతటుటకునినిలబడటంఉరయోగకరమైనదా

చూసిునిా మ . కోవిడ్విరతిు వంట ప్రత్తకూలరర్ధసిథత్త ఎదురైనపుప డు శకిులను

సమీకర్ధంచుకోవటానికిఈ సహిషుు త, తటుటకునినిలబడటంఅనేదఒక వెసులుబాటు

కలిప ంచే ప్రప్కియానే కక సమాజంలో వా వసీథకతంావుని కులం, వర గం, 

పితృసావ మా ం వంటపాతుకుపోయినవా వసథలనుసవ్యలుచేయటానికికూడాసాధనంా

ఉరయోగరడుతుందఅని ష్టసీివ్యద్అవాహనగుర్ధసిిుంద.   
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ఇబు ందులనుతటుటకుని నిలబడటంలేద్ఘకొతి రర్ధషె్ట రాలను కనుగనటమ,  

సృజనాతి తక రద్తాులను అవలంబంచే సామరిా మ మహిళల సాధకరతకు

ద్ఘర్ధతీసే ప్రప్కియలో భాగమేనని ఈ కధలుస్తచిసిునాి యి . వీటలోని ప్రత్త ఒకె

ఉద్ఘహరణసమూహాలు, వ్యటతో కలసి రనిచేసేసంసథలమధా రరసప రం
సంరని వంతంచేసే ప్రప్కియలగుర్ధంచి చబ్బతుంద. 

భవిషయ తుుకుమార్గం

ఒక విశాలవేదకామకంక్షేప్త స్థసాథయిలోసహాయచరా లలో ప్కియాీలంాపాల్గగనటమేకక

జాతీయమానవహకుె ల కమిష్న్(ఎన్ ఎహ్ ఆర్సి ), నీత్తఆయోగ్ వంటవివిధసంసథలు, 

రాష్టష్ట ప్రభుత్యవ లతోకూడారనిచేసి్తసమసా లనువ్యటద్ృషిటకి తీసుకెళ్లీఆహరం, ఉపాధ

అందంచటానికి సంబంధంచి ప్రభుతవ వా వసథలనుబలోపేతంచేయటానికి సలహాలు, 

స్తచనలనుమందుంచింద. 

చౌక ధరల దుకణాలద్ఘవ రా జర్ధగే ఆహారరంపిణి వా వసథ అనేదఅర హత్య రప్త్యల

ఆధారంా కకుండాసారవ జనీనంాఅంద్ర్ధకీ ఇవ్యవ లనేతక్ష్ణడిమాండ్ను మకం

మందుంచింద. ప్రభుతవ రంపిణి వా వసథలో కేవలం బయా ం, గోధుమవంటధానాా లు

మాప్తమేకకుండా పోష్కహారానిి అందంచేవిధంాద్ఘనిని విసరి్ధంచ్చలనికూడా

డిమాండ్చేసింద.  మహిళారైతులకుఉత్యప ద్క ఆసిులను కలిప ంచేరనులతో కూడిన

ఉపాధ హామీనిఅందంచే ప్రభుతవ ఉపాధ కరా కమాలనువిసరి్ధంరజేయాలని దమకం

తీసుకొచిి ని ప్రధానడిమాండలీో ఒకట.  

భవిష్ా తిులోమహిళలకు ప్రకృత్తఅనుకూలసుసిథర ప్ామీణ జీవనోపాధులను

పునర్ధి ర్ధి ంచి, మద్తాునిచిి బలోపేతంచేయటానికి ఇదఒక అవకశంాకూడా

చూడవచుి .  అయితేమహిళలుఆధారరడుతుని వా వసాయం, నీట వనరులుతదతర

ఉమి డి వనరులనురర్ధపుష్టంచేయటానికిపద్ా ఎతిునపటుటబడులుపటాట లిి వుంద, 

మహిళలనువనరులనుండినిరావ సితులనుచేయటంాకవ్యటనిసంరమంచి,  

ఉరయోగించుకునేందుకుసహాయరడేవిధానాలనుతీసుకురావ్యలిి నఅవసరంవుంద. 

మహిళలమానవహకెు లపైకి ద్ృషిటని కేంప్దీకర్ధంచి,  అధకరమ, వనరులపునః

రంపిణిద్ఘవ రా ప్రసిుతఅభవృది నమూనానుసమూలంామారి టానికిదూరద్ృషిట

అవసరంఅవుతుంద .

కోవిడ్అనంతరభారతద్దశంలోమహిళలజీవనోపాధులనుపునరుద్రి్ధంచటంలో, 

సామాజికఆర్ధకి సంఘీభావ్యలను బలోపేతంచేయటానికివినూతి మారాగలను

ఆవిష్ె ర్ధంచడంలో ఈ ఉద్ఘహరణలుమఖా మైనగుణపాఠాలుఅందసిాయి. 
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1

సంక్షోభాన్నన ఎదురో్క వటాన్నకి మకం ఢిలీ్ల కృషి

మకంఢిల్లీ బృంద్ం 2020 మార్ి లో లాక్ డౌన్ విధంచినసమయంలోఏరప డింద . 

2020 ఫిప్బవర్ధచివరలో తూరుప ఢిల్లలీోఅలరీీు జర్ధగిననేరథా ంలోఈబృంద్సభాు లం

ఒకద్గ గరకి వచి్చ మ. మా బృంద్ంలోనిసభాు లుఅనేకమందఢిల్లలీోవుండిమకం

ఎజండాతో వివిధ స్థసాథయిలలోరనిచేసిుని రప టకీ ఢిల్ల,ీ ద్ఘనిచుస్థటుటరకె ల సంక్షోభ కలం

తలెత్తనిపుప డుబసీలిలోనిసమూహాలకుమేమఒక బృంద్ంాసహాయరడాలిి న

అవసరంఉంద్నిగుర్ధంిచిమా ప్రయత్యి లనుసమిషిటా చేరటటడానికి ఒక బృంద్ంా

ఏరప డాామ. మేమఈశానా రాష్టష్టటలలోతీప్వ ఇబు ందులలోవుని అకె చలెళీకీు

ఆకలిసమసా నురర్ధష్ె ర్ధంచటంలోసహాయరడటానికి కూడామాసహకరం

అందంచగలిామ.

ఢిల్లలీోని బసీలిలోవుండేజనాభాఎకెు వానగరానికి వలసవచిి నవ్యరులేద్ఘ

నగరంలోనేవ్యరుంటుని మర్ధకివ్యడలనుండినిరావ సితులనుచేసినగర శివ్యరలీో

పునరావ్యసం కలిప ంచబడితరలించబడివ్యళ్ళళ .  మార్ి చివరలోవిధంచినలాక్డౌన్

వలీ వ్యరు దనసర్ధవేతనాలుకోలోప యి తీప్వదుసిథత్తకిలోకి నెటటబస్థడాారు, ఒకట ర్కండు

వ్యరాలలోనేవ్యరంత్యఆకలితోమాడేదుసిథత్త ఏరప డింద. వ్యర్ధలోఎకెు వమందఆటోర్ధక్షా

తోలేవ్యరు, ఇళలీీో రనిచేసే గృహకర్ధి కులు, కూరాయలుఅమిే వ్యరులేద్ఘచిని

దుకణాలునడిపేవ్యరు, ఇళలీోనేవుండి రనిచేసుకునేవ్యరు. వ్యరంత్య ర్కజువ్యరీ

ఆద్ఘయంతోఆహారానిి కొనుకెు నేవ్యరుకబటట అకసిా తిుాలాక్డౌన్విధంచటంతో

వ్యరుతక్ష్ణసంక్షోభానికిగురయాా రు. త్తనటానికి త్తండిలేకఆకలికిమాడటంఅనేద

మొద్టసమసా అయింద, ద్ఘనితోపాటుఅదా్ద ఇళలీో వుండేవ్యరుఅదా్దలుచలింీచలేక

నివ్యసం కోలోప యే ప్రమాద్ంఏరప డింద. 

మకంలోభాగసావ మలుా వుని యాక్ష్న్ఇండియాకుచందనమహిళారంచ్చయతీలు, 

సబలాసంఘాలు 2020  మార్ధి లోనేలాక్డౌన్విధంచేఅవకశానిి ప్గహించి

కరా రంగంలోకిదాయి. ఈసంసథల సభాు లుఅతా ంత దురు ల స్థసిథత్తలోవుని మహిళల

ఆధవ రా ంలోని కుటుంబాలు సంక్షోభం నుండిబయటరడటానికి ద్ఘద్ఘపుర్కండునెలల

పాటుఆహారానిి ఇతర నితా్య వసర సరుకులను అందంచ్చరు. రటటణ పేద్లతో పాటు

ప్ామాల నుండి నగరానికి వలస వచిి నపేద్లకు, రైతులకుసంచ్చర

రశుపంరకంద్ఘరులకు, చిరు వా్య పారసిులకు ఢిల్లీలోని 12 బసీలిు/ మర్ధకివ్యడలలోవ్యరు

సహాయం అందంచ్చరు.    ఎటువంట సహాయం అంద్ని ఈ జనాభాకుఆహారం

తదతరసరుకులనుఅందంచటానికి ప్రభుతవ సంసథలు, ప్రయివేటుసహాయ

బృంద్ఘలతోసంబంధాలను ఏరప రచుకునివా వసథలను స్థసాథ పించటంమొద్ట ప్పాధానా త

అయింద . అతా ంతపేద్ర్ధకంలో, దుసిథత్తలో వుని వ్యర్ధజాబత్యలు తయారుచేసిసహాయ

బృంద్ఘలకుసమాచ్చరం అందంచిఆహారంతదతర సరుకులను నగరంలోనిఅవసరం

వుని ప్పాంత్యలకుచేరవేయటంజర్ధగింద.  ఏ ప్పాంత్యలనుండిసహాయంకోసంఫోనీు

వసిునాి యో, అకె డి ప్రజలకుఢిల్లీ సహాయ బృంద్ఘలలోనిద్ఘతలసహాయంతో

సహాయంఅందంచ్చమ. వ్యర్ధలో ఎకెు వాబయటనుండి వచిి నవ్యరు, రేష్న్ కరాులు

వంటవి లేనివ్యర్ధకి ఎకెు వా సహాయంఅందంచ్చమ . ఢిల్లీ నగరం బయట ప్ామీణ

ప్పాంత్యలీోఫ్యా క టరీలలోమహిళా సహకరసంఘాలుఉతప త్తిచేసినసానిటరీనాపిె న్ి ను

అనిి బసీలిలోనిమహిళలకు, యువతులకు చ్చలావరకు ఉచితంాఅందంచ్చమ.  

ఈరనిలో పాఠశాల, యూనివర్ధి టీ విదా్ఘ ర్ధ థనులు మాతోచేతులు కలిపారు. తవ రలోనే

రాష్టష్ట ప్రభుతవ ంకూడా మేమ, ఇతరసహాయకమిటీలు సమనవ యంతో సాగిసిుని

సహాయచరా లద్ఘవ రా అవసరంవుని పేద్ ప్రజలకుఆహారం, సరుకులు, మందులు
వంటవిఅందంచటానికి మాపై ఆధారరడటంమొద్లంద. 

ర్చయిత డాక టర్ సోమా కె. పారసిారధ, సులేఖా (యాక్ష్న్

ఇండియా), మబాషిరా జైదీ
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మకంబృంద్ంచేసిన కృషిద్ఘవ రాఢిల్లలీో 5,600 కుటుంబాలకు 4 నెలలపాటుఆహారం

అందంద, 100 మందపిలలీకుఅద్నపుపౌషిటక ఆహారంఅందంద, అందులోనాలగవ

వంతుగంజ్అనేసంసథ అందంచింద. సహాయచరా లుచేరటటన ఢిస్థల్లలీోనిఅనేక

బృంద్ఘలద్ఘవ రా గణనీయమైనఆర్ధకి సహకరం వచిి ంద. ప్రభుతవ యంప్త్యగం

ద్ృషిటలోకిరాని ప్ామీణ జనాభాకుసహాయంఅందంచటానికిమర్ధంతఎకెు వ

సమనవ యంఅవసరమైంద.

ఢిల్లీ ర్ధల్లఫ్ కలెకి టవ్, ఇంక ఇతరవా కిులుఅందంచినఆర్ధకి సహాయంతోఇతర

రాష్టష్టటలలోనిపేద్లకు, రైతులకుసహాయంఅందంచ్చమ, ప్ామీణ ప్పాంత్యలలోని 400 

మందఒంటర్ధమహిళలకుఆహారం, వితనిాలు, ధానా పుబాా ంకులరూరంలో

అందంచగలిామ. ఢిల్లీలోనిచిరు వా్య పారసిులకువ్యర్ధ వా్య పారాలనుత్తర్ధగి

నిలబెటుటకోవడానికిచిని మొతి్యలను ప్ాంట్ాఇచి్చ మ. మాబృంద్ంవలసకర్ధి కులు

బీహార్, అసాి ం, మధా ప్రద్దశ్రాష్టష్టటలలోనివ్యర్ధసవ ంత ప్ామాలకుత్తర్ధగివెళళ టానికి

ప్రయాణవసత్తనినికూడాసమనవ యం చేసింద. ఢిల్లీలో 4000 మందవలసకర్ధి కులకు

త్యత్యె లిక నివ్యస వసత్త కలిప ంచ్చమ. నగరంలోనికొనిి ప్పాంత్యలలోపారె్ లు ఉమి డి

ప్రద్దశాలలోపరటతోటలపంరకం, కంపోస్టటఎరువుతయారుచేయటంవంట

కరా ప్కమాలనుకూడామా బృంద్ంసభాు లు స్థసాథ నిక ప్రజలతోచరి్ధ ంచి ప్పోతి హించ్చమ.

లాక్డౌన్ ప్కమంాఎత్తవిేయటంతోమేమచేసినసహాయకరా ప్కమాలఫలితంాఒక

సమిషిటభావన,  సంఘీభావతతవ ం ఏరప డింద. అదఆ తరావ తకూడా కలిసి రనిని

కొనసాగించటానికి సహాయరడింద. తరావ తకూడాకోవిడ్ విసరి్ధసిుని నేరథా ంలోసంక్షోభ

కలంలోద్ళ్లతులుఆదవ్యసులకు వితనిాలుకొనుగోలుచేయటానికీ,  ఒంటర్ధమహిళలు

చిని వా్య పారాలుమొద్లుపటటటానికీ, రనివెతుకెో వటానికీ, వైద్ా సహాయంపంద్టానికీ

మేమసమిషిటా రనిచేయటానికిఉతేజానిి చిి ంద.

ఇపుప డు మహిళలు ప్ామాలనుండి రటటణాలకుసరుకులను అందంచే వా్య పారాలను

మొద్లుపడుతునాి రు, మసాలాలు, గోధుమ, తకెు వ ధరకుసానిటరీతువ్యవ స్థళీ్ళ వంట

సరుకులనుతెచిి ఢిల్లలీో అమి టంమొద్లుపటాట రు. ఇటువంట ప్రయత్యి లు ప్రసిుత

కష్టకలంలోఆర్ధకింాకోలుకునే సమయంలోసుసిథరతను కలిప ంచి ఉరశమనానిి

అందసిాయని ఆశిసిునిా మ.  

లాక్ డౌన్ కలంలో ప్రజాసమూహాలు, ఒంటర్ధ మహిళలు తటుటకుని నిలబడటానికి

కనబర్ధచిన ద్ృఢనిశి యంవ్యర్ధసతవ ర సప ంద్న, దూరద్ృషిటవలీ సాధా రడింద. అనేక

బృంద్ఘలు, అనేక ప్పాంత్యలనుండి పద్ా ఎతిున అందన ఆర్ధకి సహాయంభవిష్ా తిులో
తటుటకుని నిలబడగల రనేఆశను రేకెత్తసిిుంద . 
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ప్పజల నుండి ప్పజలకు - సామాజిక సంఘీభావ
వ్యయ పార్ నమూనా

గుజరాత్లోని కరువుపీడితకోసిా తీరజిలీాలు, పేద్ర్ధకంలో మగుగతుని ఆదవ్యసీ

జిలీాలలోఉతి్యన్అనే సంసథద్ఘద్ఘపు 40 ఏళ్ళళ ాఅతా ంతఅణార్ధన సమూహాలలో

జండర్సప ృహను కలిగించేక్షేప్త స్థసాథయికరా ప్కమాలుచేరడుతూవసిుని ద . ఈర్కజున

ఈ సంసథగుజరాత్లోని 6 జిలీాలలో 412 ప్ామాలకుచందన 14లక్ష్లకంటేఎకెు వ

మందజీవిత్యలను ప్రతా క్ష్ంాతన రనిద్ఘవ రా ప్రభావితంచేసిుని ద. 

మహిళలసంఘాలసమాఖా లను నిర్ధి ంచివ్యట ద్ఘవ రా సవ తంప్తంాసాధకరతను

నిలబెటుటకునేసామరాిా నిి పంద్టమ ,  అంద్ర్ధనీ కలుపుకునివెస్థళీ్ల అభవృది

ప్రప్కియలనుచేరటటటమఉతి్యన్ వా్య హంారూపుదదాుకుంద. అటువంట 5 సమాఖా లు

ఏరప డి ప్ామీణమహిళల, అణార్ధనసెక్ష్నీ ప్రజలహకెు లకురక్ష్ణ కలిప ంచేసామాజిక

సంసథలుా అవి ఎదాయి. గత 15 ఏళలీో 8000 కంటేఎకెు వమంద సభాు లు ప్రభుతవ

ప్రయివేటువనరులపైతమహకెు లను, రైతులుాతమగుర్ధంిపునుబలోపేతం

చేసుకుంటూవా వసాయంలో, రశుపంరకంలో, చేరలపంరకంలో ప్రయోాలుచేశారు.  

ఆకసిి కంా కోవిడ్లాక్డౌన్ విధంచినపుప డు మొటటమొద్టఅరప టకే అణార్ధ

అంచులకు నెటటవేయబడిన వ్యర్ధ ఆహార అందుబాటుపై తీప్వ ప్రభావం రడినటీు

ఉతి్యన్ ద్ృషిటకి వచిి ంద. ఆహారరద్ఘరిాలు, కూయాయలసరఫరాలోఅంతరాయం

ఏరప డటంతోనగదుచేత్తలోలేనికుటుంబాలలో ఆహారందొరకద్దమోననేభయం

ఎకెు వైంద.  ప్రభుతవ ంమంచిఉదా్దశంతోనే సహాయంఅందంచినరప టకీ ప్రజల

అవసరాలను తీరి టానికి రభుతవ సహాయంసర్ధపోలేదు, పైావలసవెళ్లనీవ్యళ్ళళ

ప్ామాలకుత్తర్ధగి వసిుండటంతోసమసా మర్ధంతపర్ధగింద్నిమాకుసమాచ్చరం

అందంద. ధన్పూర్ స్థబీాక్లోని ర్ధయవ్యన్ ప్ామంలో వలిబెన్రలాష్అనేమహిళత్యను

రండించినగోధుమ, మకె జొని రంటనుఅమి కోవటంఎటీాననిఆందోళనరడింద. 

ప్రతేా కించి ఒంటర్ధమహిళలుతమఉతప తిులనురవ్యణాచేయటం, గిస్థటుటబాటుధరలు

పంద్టంఅనేసమసా లుఎదురె్క నాి రు. కేవలం 40% మందమాప్తమేతమరబీ

ర్చయితలు నఫీసా బార్కత్, రలవీి సొబి రాజాప ల్

గుజరాత్లోనిభావనగర్ జిలీామహువ్య స్థబీాక్లో రాటోల్ ప్ామంలోఆహారరంపిణి

ఫోటో: ఉతి్యన్
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రంటలనుఅమి కోగలిారు, 40% మందకి 2020 

జులలో ప్రధానమంప్త్త కిసాన్సమిా న్యోజన
సహాయంఅంద్లేదు

క్షేప్తసాథయిలోమహిళానాయకులతో జర్ధపినచరి లు

కోవిడ్సంక్షోభానిి తగి గంచటానికిసామాజిక సంఘీభావ

వా్య పార నమూనాలనుఅమలుచేయాలనినిర ుయం

తీసుకోవటానికి ద్ఘర్ధతీశాయి. కమాూ నిటీనాయకులతో

సమిషిటా చరి లు జర్ధపిఅతా ంతపేద్ర్ధకంలో

వుని వ్యర్ధకిసాధకరత కలిగించే ప్రప్కియద్ఘవ రా

సహాయంఅందంచ్చలని, వివిధసెక్ష్న,ీ బృంద్ఘల

మధా సహసంబంధాలునిర్ధి ంచ్చలనేదఇకె డ

ఆలోచన . భావనగర్, ద్ఘహోద్, రంచమహలి్ , 

మహిసాగర్జిలీాలోని 129 ప్ామాలలోని 3618

కుటుంబాలకుఆహారరద్ఘరిాలు, నితా్య వసర

సరుకులనుఅందంచటంద్ఘవ రా సంఘీభావం

నెలకొలాప నని ప్రణాళ్లక వేశారు. ఇందుకు

అవసరమైనఆహారధానాా లనుమహిళారైతులు/ 

మహిళా వా్య పారులనుండికొనుగోలుచేయాలని

నిర ుయించ్చరు.  లేనటయీితేమహిళారైతులువ్యర్ధ

నగదుఅవసరాల రీత్యా తమఉతప తిులనుఎంతో

కొంతకుఅమి కునేవ్యరు. దీనితోపాటు 120

ప్ామాలలో రేష్న్దుకణాలద్ఘవ రా ప్రభుతవ రంపిణి

వా వసథలోనూ, అని ప్బహి రథకంలోనూవుని

లోపాలనుఅధా యనంచేసిఆ గణాంకలనుజిస్థలీా

అధకరులకుఅందంచి. 

ఈలోపు ప్ామపద్లాు, సమాఖా సభాు లు, 

రంచ్చయతీల సహకరంతోపేద్కుటుంబాలను

గుర్ధంిచ్చరు. తమఉతప త్తనిి అమి కోవటానికి

ఇబు ందులురడుతుని రైతులను అద్ద ప్ామం

నుండి, లేద్ఘ చుటుటరకె ల ప్ామాలనుండి గుర్ధంిచి

మహిళానాయకులూ, ప్ామఅభవృది కమిటీలువ్యర్ధని

కలిసిచర్ధి ంచ్చరు. ఉతి్యన్ సంసథకు ప్రజలలోవుని

సంబంధాలు, వ్యరు మహిళారైతులతో చేసిుని

కరా ప్కమాలఫలితంారైతులకుసరైనధర

చలింీచటంతోఈరనిసులభంాజర్ధగింద. 

ఉతప తిులకుచలింీపులుమహిళలబాా ంక్ అకంట్లలోకి డిపాజిట్చేశారు, వ్యర్ధలో

ఎకెు వమంద భూమిహకెు లులేకుండానేకుటుంబభూమిలో ప్శమచేస్థసిునాి రు.  

సరుకులనుకిరాణాదుకణంనుండి కకుండావిడిామహిళారైతులనుండి కొనుగోలు

చేయటానికికొంతసమయంఎకెు వ రటటనరప టకీ,  అమి కోవటంలోసమసా లు

ఎదురెు నేమహిళలకు ధానా ంఅవసరంఉని వ్యర్ధకీమధా సంబంధాలుఏరప డటంలో

ఇదసహాయరడింద. వలిబెన్తనఉతప త్తనిి కేజీ 19 రూపాయలచొపుప న

అమి కుని ందుకుసంతోష్రడింద, సాధారణంా మార్కె ట్లో అమి కుంటేఆమెకు

కేజీ కి 20-22 రూపాయలధరలభంచేద, కనీమార్కె ట్ కి ధానాా నిి రవ్యణాచేయటానికి

కేజీకి 5రూపాయలఖరుి అయేా ద. “నేను స్థసాథ నికంాఅమి కోవటంవలీ ఆ ఖరుి అద్ఘ

అయింద” అని వలిబెన్చపిప ంద. .

ఆవిధంాకొనుగోలుచేసినధానాా నిి మహిళానాయకులూ, ఉతి్యన్ బృంద్ం కలసి కిటీుా

తయారుచేసి స్థసాథ నికయువకులు, రంచ్చయతీలద్ఘవ రా రంపిణిచేశారు. మొస్థతంిమీద్

54,27,000రూ. విలువైనఆహారధానాా లనురంపిణిచేశారు. 78 మందమహిళారైతులు

44136 కేజీల ధాా నాా నిి అమి కోగలిారు, వ్యర్ధకి 9,12,980రూ. ఆద్ఘయంవచిి ంద. 

మహిళారైతులబాా ంక్ అకంట్ లోకి వెళ్లనీఈడబ్బు త్తర్ధగివ్యర్ధ స్థసాథ నిక ఆర్ధకి వా వసథలోకి

పటుటబడిావెళ్లళ ంద. బయటఅమి కోవటంతోపోలిి నపుప డుఇంటవద్ా అమి కోవటం

గుజరాత్లోనిద్ఘహోడ్జిలీా ధన్పూర్ స్థబీాక్లోని రైయవ్యన్ామంలో

శకుబెన్ (ఎడమవైపున ), వలిబెన్ అనేరైతు (కుడిరకె న)

ఫోటో: ఉతి్యన్
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ద్ఘవ రా మహిళలు 16% ప్రయోజనంపంద్ఘరు, ద్ఘనికితోడురవ్యణాచేయటంతపిప ంద, 

గిటుటబాటుధరఅందుతుందోలేదోఅనేఆందోళనతపిప ంద. “మేమరండించినధానా ం
మాప్ామంలోనేఅవసరమని వ్యర్ధకి సహాయరడినందుకుసంతోష్ంాతృస్థపిిా వుంద, 

ఈఆద్ఘయంమర్ధంతవిలువైనద” అని అనేకమందమహిళారైతులుచపాప రు.  కొంత
మంద మహిళారైతులువ్యర్ధఉతప త్తి తమసవ ంత వినియోానికిమాప్తమేసర్ధపోతుంద
కబటట ఉతి్యన్కుఅమి టానికిమందుకురాలేదు, ఇదకూడాఒకమంచినిరుయం
అనిపించింద. 

“మేమమాధానాా నిి బయటఎందుకుఅమాి లి,  అద్దధానా ం రేష్న్దుకణాలద్ఘవ రా
బయటనుండి త్తర్ధగిమాకువసిుంద కద్ఘ? ప్రభుతవ ం స్థసాథ నిక ఆర్ధకి వా వసథనుబలోపేతం
చేయటానికిఎందుకుఆలోచనచేయదు ” అని మహిళాసమాఖా నాయకులు
ప్రశిి ంచ్చరు. ఇద్ద విష్యానీి అనేకమంద ష్టసీవి్యదులు, కొంతమందఆర్ధథకవేతలిుకూడా
మందుకుతెచ్చి రు. ఈనమూనాను ప్రభుతవ ంపదా్ ఎతిునఅమలుచేసే,ి అంటే
స్థసాథ నికంాఉతప త్తి జర్ధగినధానా ం తదతరఉతప తిులనుకొనుగోలుచేసి స్థసాథ నికంాపునః
రంపిణిచేసినటీయితే స్థసాథ నికంాఆహారభప్ద్తఏరప డి, తకెు వ ధరలకుతెగనమి కునే
దుసిథత్త తగుగతుంద, రవ్యణాఖరుి ఆద్ఘఅవుతుంద. ప్రజలుతమ స్థసాథ నిక ఉతప తిుల
రుచినిఆసావ దంచగలుగుత్యరు. 

సమరని్మైలసంఘటన్ కరాా లయంలో మహిళారైతలఉతప తిులను కిటీుాపాా కింగ్ చేసిుని గీత్యబేన్
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రతి మహల్ఆదవ్యసీమహిళా ప్రకృత్త వా వసాయఉతప తిులమండలిఅనేదఆదవ్యసీ
మహిళారైతులు, అటవీఉతప తిులసేకరణద్ఘరులసంఘం. ఇదగుజరాత్లోని
ద్ఘహోడ్జిలీాద్దవగఢ్ స్థబీాక్లో 2008 ఏరప డింద, దీనిలో 572 మందసభాు లునాి రు. 
దీనినిఆనందఅనేసవ చి ంద్ సంసథ, ద్దవగఢ్మహిళాసంఘటన్కలసి ఏరప రచ్చయి. 
ద్ఘహోడ్తూరుప గుజరాత్లోనివరాాధార ప్పాంతంలోవుని జిలీా, ఇకె డద్ఘద్ఘపు 75% 
జనాభాషెడాూ లాు తెగలకుచందనవ్యరు. ద్దశంలోని 200అతా ంతపేద్ జిలీాలోఇద
ఒకట, ఇకె డ వలసపోవటమేఒక ప్బతుకుతెరువుావుంద.   

ఏర్ధయా నెటవ ర్ధె ంగ్అండ్డెవలపి ంట్ఇనీషియేటవ్ి (ఆనంద) అనేదఒక ష్టసీవి్యద్
సంసథ,  ప్ామీణమహిళలలోచైతనాా నిి , నాయకత్యవ నిి పంచిసామాజికమారుప కోసం
సమషిటా సమసా లనురర్ధష్ె ర్ధంచుకునేసామరాిా నిి పంచేందుకుఆనంద కేంప్దీకర్ధంచి
రనిచేసిుంద. ఆనందరనిచేసే 7 మహిళాసంఘాలలోరతి మహల్మండలిఒకట. 
రతి మహల్మండలిసేంప్దయ, అటవీఉతప తిులనుశుదచిేయటం, సేంప్దయ
రద్తాులలో కూరాయలను, ఆహారానిి రండించటానిి సాగిసిుంద.

కోవిడ్సమయంలోచేపటిినకర్య ప్కమం

లాక్డౌన్విధంచిన 2020 మార్ి నుండి మేనెలలుఅటవీఉతప తిులసేకరణ
అతా ధకంాజర్ధగే కలం, ఆదవ్యసీమహిళలుఈకలంలో బీడీఆకులు, ఇరప పూలు
సేకర్ధంచిజీవనోపాధకోసంఅమి కుంటారు. రవ్యణాపైఆంక్ష్లువిధంచటంకరణంా
గుజరాత్రాష్టష్టఅటవీఅభవృది కర్కప రేష్న్మర్ధయుప్రయివేటువా్య పారులునెలకొలేప
కొనుగోలుకేంప్ద్ఘలసంఖా గణనీయంాతగి గంద. అటవీఉతప తిులఅమి కంద్ఘవ రా
ఆద్ఘయమే ప్రధానజీవనోపాధవనరుాబత్తకేఅటవీనివ్యసులకుఇద పద్ా సంక్షోభానిి
సృషిటంచింద.

గుజరాత్ లోన్న దాహోడ్ లో మహిళా అటవీ
ఉతు తుుల సేకర్ణదార్పల సంఘీభావ ఆర్చకివయ వసథ

ర్చయితలు సేజల్ ద్ండ్, నీత్య హార్ధకార్

ఫోటో: ఆనంద

జామరన్ ప్ామంలో RASKUM  మండలి ఏరాప టుచేసిన ఇరప పువువ సేకరణ కేంప్ద్ం
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భారత ప్రభుతవ గిర్ధజనసహకరమార్కె టంగ్

ఫెడరేష్న్(ష్టటఫెడ్) ఇరప పూలధరనుకేజీ 17 

రూ.లనుండి 30రూ.లకుపంచింద,  కనీ ఇరప పూవు

కొనుగోలునునియంప్త్తంచేవా వసథ లేకపోవటంచేత

స్థసాథ నికంాచ్చలావరకుఇరప పూవుకు కిలోకి 17నుండి

20రూ. వరకుమాప్తమేలభంచింద.

వరీి కంపోస్టట, సేంప్దయవితని తయారీఅమి కలు

జర్ధపేఆదవ్యసీమహిళారైతుఉతప త్తది్ఘరులసంఘం

కరా వర గ కమిటీ సభాు లతో 2020 మేనెల 9వతేదీన

ఆనందసంసథ బాధాు లుటెలిఫోన్లో జర్ధపిన

సమావేశంలోఅటవీ ఉతప తిుల అమి కలలో

ఎదురుె ంటుని సమసా ను చర్ధి ంచ్చరు. ఆదవ్యసీ

మహిళలుఅటవీ ఉతప తిులనుఅమి కోవటంలో

సహాయరడటానికి రతి మహల్ మండలినిర ుయం

తీసుకోవటంలో ఆనందసహకరంఅందసిామని

ప్రకటంచింద. అయితేమండలి సభాు లు ర్కండు

ర్కజులలోపుఇరప పూలకు మెరుగైనమార్కె ట్ధర

లభంచేవిధంాకొనుగోలు కేంప్ద్ఘలను ఏరాప టు

చేయాలిి వుండింద. 

రతి మహల్ మండలి కరా వర గ సభాు లువ్యర్ధ

సభాు లుని ప్ామాలలోఇరప పూలసేకరణకు

మూడు ప్పాధమిక కేంప్ద్ఘలనుఏరాప టు చేశారు, అద్ద

సమయంలో స్థసాథ నిక మారె్క టనీు కూడావెతకసాారు. 

కొంత ప్రయత్యి లతరావ త ఎండినఇరప పూలుకేజీ

40 రూ.లకుకొనుగోలుచేసేఒక వా్య పార్ధని

కనుగనాి రు. మండలికరా వర గసభాు లుఇరప పూల

సేకరణ, అమి కలనుపూర్ధిా సవ చి ంద్ంా

సాగించ్చరు, కర్కనా కష్టకలంలోఅటవీఉతప స్థతిుల

సేకరణద్ఘరులకుమంచిఆద్ఘయంఅందంచే

ఉదా్దశంతోత్యమలాభాలుతీసుకోకుండా

నిరవ హించ్చరు. లాక్డౌన్సమయంలోఅటవీ

నివ్యసులుసమిషిటా ఫ్యర్కస్టటారాులతోసంప్రదంచి

అటవీఉతప తిులసేకరణే తమఏకైక జీవనోపాధఅని
ఒపిప ంచిసేకర్ధంచుకోగలిారు.

అరప టవరకు “ఫ్యడ్మని”ా అనిపిలిచే ప్ామ

సేకరణద్ఘరుడిని గుజరాత్రాష్టష్టఅటవీఅభవృది

కర్కప రేష్న్అటవీఉతప తిులసేకరణకు

సంప్రదంచనేలేదు, సేకరణకుఅవసరమైననగదునుఅతనికి అందంచలేదు. అటవీ

ఉతప తిులసేకరణద్ఘరులలోచ్చలా మందతమఉతప తిులకుబదులుామకె జొని

లేద్ఘచకెె రమార్ధప డిచేసుకునాి రుఎందుకంటేఅవికవలసినంతఅందుబాటులోలేక

వ్యటధరలుబాాపర్ధాయి. మర్ధ కొదా మందకినగదుఅవసరంఉంద్నికూడామండలి

ఆధవ రా ంలోసేకరణమొద్లనకొది ర్కజులకే కరా వర గసభాు లుగుస్థర్ధంిచ్చరు.దీనితో

మండలిసభాు లుద్గ గరలోని స్థబీాక్(త్యలూక ) కేంప్ద్ంనుండిపద్ామొతంిలో

మొకె జొని లు, చకె ర సేకర్ధంచ్చలనినిర ుయించ్చరు. చకెె రను 40రూ.లకు, మకె జొని

22 రూ. లకుమార్కె ట్నుండి కొనుగోలుచేశారు. అటవీఉతప తిులసేకరణద్ఘరులకువ్యర్ధ
అవసరంమేరకుధానా ం కనీ లేద్ఘనగదుకనీచలింీచ్చరు.

రతి మహల్మండలి స్థసాథ నిక ప్రజలదుసిథత్తని ప్గహించిందకనీ స్థసాథ నిక వా్య పారుల

జోకా నికి భయరడి ఇరప పూలసేకరణలోపద్ామొతి్యలపటుటబడిపటటటానికి కొంత

వెనుకడింద.

ఫోటో: ఆనంద

ద్దవిీకువ ప్ామంలోతనపేరుమీద్ ర్ధజిసటర్

చేయించుకుని అటవీభూమిలోసాంప్రద్ఘయ

రంటతో నంద్ఘబెన్
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అనేక సమావేశాలు, సంప్రదంపులుజర్ధపినతరావ తవ్యళ్ళళ సేకరణ కేంప్ద్ఘలను, తూకం

వేసేరర్ధకరాలనునెలకొలిప , మహిళలబృంద్ఘలనుసేకరణకునియమించ్చరు, బాా ంకు

నుండినగదుతీయటంమొద్లుపటాట రు. బాా ంక్నుండినగదుతీయటంఅనిి టకంటే

కష్టమైన రనిామార్ధంద, ఎందుకంటేబాా ంకులవద్ా జనసమి రంి ఎకెు వావుంద, 
అయినాకష్టరడి నగదుతీసుకొచ్చి రు. 

ఫలితాలు - గుణపాఠాలు

ఈమొతంి ప్రప్కియలోరైతుఉతప త్తది్ఘరులసంఘం కరా ద్ర్ధి అయిన 26 ఏళీఆదవ్యసీ

యువత్త,  ఈరనిపై ప్రయాణం చేయటానికి స్థబీాక్ అధకరులనుండిపాస్ట లు సంపాదంచే

విష్యంలోచ్చలా విష్యాలు నేరుి కుంద. 30 కిలోమీటర ీ దూరంలో వుని బాా ంకు

నుండి ప్రత్తర్కజు నగదుతీసుకురావటం, మకె జొని , చకెె ర లను రవ్యణా చేయటానికి

వ్యహనాలను అదా్దకు తీసుకోవటం, కొనుగోలుచేసినఇరప పూవును ఎకెు వర్కజులు నిలవ

ఉంచేఅద్నపు నష్టటనిి నివ్యర్ధంచేందుకు వా్య పారులతోమంచి ధరకోసంబేరాలు

ఆడటం మొద్లనవనీి మండలి నాయకులకు మంచిఅనుభవ్యనిి నేరాప యి. 

ఈ ప్రప్కియమొద్లనతరావ తనాలుగువ్యరాలపాటుమండలిద్ఘహోడ్జిలీాలోని 14 

ప్ామాలనుండి 225 మందఅటవీఉతప తిులసేకరణద్ఘరులనుండి 6,86,00రూపాయలు

వెచిి ంచి 16.66టనుి ల ఇరప పువువ ను కొనుగోలుచేసింద. వ్యర్ధలోఒకెొ కె ర్ధకి సగటున

3048రూ. ఆద్ఘయంలభంచింద.

కోవిద్లాక్డౌన్సమయంలోఇరప పువువ సేకరణద్ఘరులకుఖరుి లకుచేత్తలోడబ్బు

లేద్ని మండలిగుర్ధంిచింద. వ్యర్ధకి రేష్న్దుకణాలలోధానా ం లభసిుని రప టకీవ్యర్ధకి

రపుప , నూనె, కూరాయల, మసాలాలువంటవికొనటానికి డబ్బు అవసరమయింద, వ్యటని

ప్రధానమంప్త్త గరీబ్ కళాా ణ్ రధకంలోఅందంచలేదు. అందుకేమండలిఆఅద్నపు

ఖరుి లనుఈకరా ప్కమంద్ఘవ రా తీరాి లని నిర ుయించింద. 

ఈమొతంికరా ప్కమంనిరవ హణలోవ్యర్ధఆతి విశావ సంపర్ధగింద, వచేి సంవతి రంఅటవీ

ఉతప తిులసేకరణ సీజన్లోమర్ధంతపద్ా ఎతిున కొనుగోలుకరా ప్కమంచేరటాట లని,  అటవీ

కర్కప రేష్న్సేకరణద్ఘరులకుఇచేి కనీస మద్తాు ధరకంటేఅధక ధరను అందంచ్చలని

మండలి ప్రణాళ్లక తయారుచేసింద. .
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4

స్థసాథ న్నక ఉతు త్తు, మార్కో టింగ్ : కేర్ళలో
ప్ీ లకి్ష్మ మహిళా సంఘం చూపిన మార్గం

తనల్అనేద కొంతమంద ప్రకృత్త ఔత్యి హికులు 1986 లో స్థసాథ పించిన సవ చి ంద్

రర్ధశోధన -కరాా చరణసంసథ. అరప టనుండి ఆ సంసథ వివిధ స్థసాథయిలలోజీవైవిధా ం, 

రరాా వరణవిదా్ పై రర్ధశోధన, శిక్ష్ణలు సాగిసి్త ప్రభుతవ విధానాలలో మారుప కోసం

రనిచేసిుని ద. గత ర్కండుద్శాబాాలుా ఈ సంసథ సేంప్దయ / ప్రకృత్త వా వసాయం,  

ఆహార సారవ భౌమతవ ం, వృధానుతగి గంచటం(జీర్కవేస్టట), రసాయనాల నుండి రక్ష్ణ, 

వ్యత్యవరణమారుప అనే అంశాలపై కేంప్దీకర్ధంచి రనిచేసిుని ద.  తనల్ ప్ామ స్థసాథయిలో

రైతులు, ప్ామీణ ప్రజల సంసథలు, సవ చి ంద్ సంసథలు, రంచ్చయతీలు, విదా్ఘ రుథలకుఈ

అంశాలపై శిక్ష్ణలుఇసి్తవ్యర్ధకి సాధకరత కలిప ంచటంకోసం కృషి చేస్థసిుంద. అద్ద

సమయంలోవిధానాలలో మారుప కోసంరాష్టష్ట ప్రభుతవ ంతోసంప్రదంపులు

జరుపుతుంద, సమసా లనువిధాననిరే ుతల ద్ృషిటకి తీసుకెళ్ళతుంద. రైతులను

వినియోగద్ఘరులనుఒకఉమి డి వేదకపైకి తీసుకొచిి తనల్ 2003 నుండిసేంప్దయ

రైతులు రండిసిుని సేంప్దయ ఉతప తిులమార్కె టంగ్చేరటటంద. జాతీయ స్థసాథయిలో

తనల్ఆశా కిసాన్సవ రాజ్నెటవ ర్ె తో, హిమాలయన్ రాష్టష్టటలలోజీర్క వేస్థస్టటఅంశంపైనా, 

అంతరాాతీయ స్థసాథయిలోరసాయనాలనుండి రక్ష్ణ కలిప ంచే విధానాలపైనా

రనిచేసిుంద. ఈవిష్యంలో గత ర్కండుద్శాబాాలుాఐకా రాజా సమిత్తసద్సుి లలో

రర్ధీలక సంసథా వుంద.  

కేరళలోని ప్రఖాా తరరాా టక స్థసథలమైన కోవళం సమీరంలో వెలీార్అనేద ఒక చిని కోసిా

తీర ప్ామం. ఇద కొండలతోకూడిఅధక జనాభా సాంప్ద్త, చిని వా వసాయకమత్యలు

కలిగినఅంద్మైన ప్రద్దశం. అనేక ద్శాబాాలుాఇకె డ వా వసాయం ప్రధానజీవనోపాధా

లేదు. అయితే ప్కియాీలమైనరర్ధపాలనావికేంప్దీకరణ, మహిళాసవ యంసహాయక

బృంద్ఘలఏరాప టు, సురమతమైన ఆహారంగుర్ధంచిన అవాహనపరగటం, ాంధీ

సాి రక నిధ, తనల్, వెంగనూర్ ప్ామారంచ్చయతీమొద్లనసంసథలు సేంప్దయ

వా వసాయంపైఇచిి న శిక్ష్ణలువంటవి ఇకె డి ప్రజలఆలోచనావిధానానిి

గణనీయంామారాి యి. చిని కమత్యలుగలవ్యరుఅనేకమందతమ భూమిలో

కూరాయలు, అరటరండీు, బొపాప యి,  కంద్ వంట రంటలుసాగుచేయటం

ర్చయితలు ఉష్ స్తలపాని,  అరుణ్ ఆర్ ఎస్ట

ఫోటో: తనల్
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మొద్లుపటాట రు. తనల్ద్ఘవ రా శిక్ష్ణ పందన 70 

మందరైతులుగత ర్కండు ఏళలీోచురుకుా

వా వసాయంమొద్లుపటట తమసవ ంత

వినియోానికి, మార్కె ట్లోఅమి టానికికూడా

సేంప్దయకూరాయలురండించటం

మొద్లుపటాట రు. వ్యర్ధలో ఎకెు వమంద మహిళా

రైతులు. మొద్టీో వ్యరుకుటుంబ ప్శమను

వినియోగించివా వసాయంచేశారుకనీ తరావ త

చిని బృంద్ఘలుాఏరప డి కలసిసాగుచేయటం
మొద్లుపటాట రు. 

2018 లో స్థ లలమి మహిళా సంఘం 15 మంద

మహిళా రైతులతో ఏరప డింద ( వ్యర్ధవయసు 35 -

70 వరకుఉంటుంద). వ్యరుకూరాయలసాగు, 

మార్కె టంగ్చేయటంలోచ్చలా ప్కియాీలంా

రనిచేసిునాి రు. ఈసంఘం సభాు లు 3.5 

ఎకరాలను కలసిసాగుచేసిునాి రు.  వ్యళీ్ళ ఇపుప డు

వితనిాలు, సేంప్దయఉత్యప ద్కల విష్యంలో

సవ యంసమృదిా తయారయాా రు. లాక్ డౌన్

సమయంలోవ్యరుమార్కె టంగ్ విష్యంలోఅనేక

సమసా లనుఎదురె్క నాి రు. వ్యరురనికి

వెళలీేకపోవటంతోవ్యర్ధకుటుంబాలు ఆద్ఘయానిి

కోలోప యాయి. ఈ ప్పాంతంలోచ్చలా మందకోవళం

రరాా టక కేంప్ద్ంచుటూట హోటళలీో, దుకణాలు, 

రవ్యణాసంసథలలో ర్కజుకూల్లలుారనిచేస్థసిారు. 

కోవిడ్కరణంాఅవనీి మూతరడాాయి. ప్రభుతవ ం

కొంతవరకుఆహారంవంటమౌలికఅవసర

వసిువులనుతక్ష్ణసహాయంాఅందంచింద. కనీ

కుటుంబాలుఆర్ధకింాచ్చలాచిత్తకిపోయాయి.  లాక్

డౌన్ సమయంలో ప్రభుతవ ం సతవ రమేసప ందంచి

రాష్టష్టంలోని లక్ష్లాద వలసకర్ధి కులకుఆహారం, 

నివ్యససౌకరా ం కలిప ంచింద. రంచ్చయతీలు

సామూహికవంటశాలలను ప్పారంభంచి స్థసాథ నిక

బృంద్ఘలు, వా్య పారసంసథలు, కుటుంబాలు, 

కుటుంబీ లబృంద్ఘల ద్ఘవ రా సహాయం

అందంచటంలో కీలకపాప్త పోషించ్చయి. ఈ
మొతంి ప్రప్కియతమఉతప తిులనుఅమి కోలేక

ఇబు ందులురడుతుని వ్యర్ధకి అమి కోవటానికి, ఇతరులతోరంచుకోవటానికి

సాహాయరడింద. ఈసామూహికవంటశాలలుఒంటర్ధాఉంటుని వృదాులు, 

జబ్బు రడినవ్యరు, ఆహారంకోసంహోటళపీై ఆధారరడుతుని వ్యర్ధకికూడా చ్చలా

సహాయరడాాయి.        

లాక్డౌన్సమయంలోరవ్యణాసౌకరా ం లేకపోవటంతోమహిళారైతులుత్యమ

రండించినకూరాయలనుఅమి కోవటానికి మార్కె ట్ కి వెళలీేకపోయారు. అపుప డు స్థ ల

లమ సంఘంసభాు లుతమచుటుటరకె ల వుని కుటుంబాలకుకూరాయలు

అందుబాటులో లేవు అనేవిష్యానిి ప్గహించి, అటువంటవ్యర్ధనిటెలిఫోన్ద్ఘవ రా, తమ

వ్యరాు సభాు లద్ఘవ రా గుర్ధంిచ్చరు.  మొద్టీో 25 కుటుంబాలకుకూరాయలను

అందంచటంతో ప్పారంభంచ్చరు. ఈకరా ప్కమంద్ఘవ రా స్థ లలమి సంఘం 90 మందకి

వివిధ రకల కూరాయలనుతమసవ ంతభూమలలోరండినవ్యటని

అందంచగలిగింద, ఇదవ్యర్ధకిచ్చలాసంతృపినిిచిి ంద. ఆసమయంలోవరాాలు

అపుప డపుప డురావటం, మంచిఎండలుకయటంతోవ్యత్యవరణంఅనుకూలంావుండి
కూరాయలఉతప త్తికూడాపర్ధగింద. మఖా ంామహిళలకుఇతరరనులేమీలేని

ఫోటో: తనల్

మహిళాసంఘంనుండివితనిాలను
అందుకుంటుని మహిళారైతు
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రర్ధసిథత్తలోతమరంటలనురమంచుకోవటానికి సమయందొర్ధకింద. ప్త్తవేంప్డంలోతనల్

ప్పారంభంచిన ఆరాగనిక్ బజార్లాక్డౌన్సమయంలోసేంప్దయరైతులంద్ర్ధకీఫోన్లు

చేసివ్యర్ధ సమసా లను కనుకెు ని ద. వ్యర్ధకిమార్కె టంగ్ సమసా ఉంద్నితెలుసుకుని

ఆరాగనిక్ బజార్వ్యర్ధకూరాయలనువ్యర్ధపలాలనుండే సేకర్ధంచటానికిమందుకొచిి ంద. 

ఇదమహిళా ప్గపుకుచ్చలాఉరకర్ధంచింద.   చ్చలామందచిని సని కరురైతులు స్థ లలమి

మహిళా ప్గపునుండికూరాయలవితనిాలనుతీసుకునికూరాయలురండించటంలో

ఇద ప్పోతి హానిి చిి ంద. ఈమహిళలుర్ధసోర్ి బృంద్ంాఏరప డి కొతి సభాు లుసేంప్దయ
రద్తా్తలోకూరాయలురండించటానికి సహాయరడాారు. 

కోవిడ్ విరతిు ఆహారఉతప త్తిపై పద్ా చరి జరగటానికి కరణమైంద, ప్రభుతవ ంకూడా

కూరాయలు, దుంరలు, రండీ ఉతప త్తనిిపంచటానికి నిర ుయించింద.  వా వసాయశాఖ, 

కుటుంబీ లమిష్న్కూడావితనిాలరంపిణిమొద్లుపటాటయి. స్థ లలమి సంఘంసభాు లు

కూడాకుటుంబీ లనుండి కొంతసహాయంపంద్ఘరు.  ఈ అనుభవంనుండి ర్కండు

కీలకమైనపాఠాలనునేరుి కునాి రు, ఒకట స్థసాథ నిక సంసథలద్ఘవ రా ఆహారానిి

రండించ్చలిి నఅవసరానిి గుర్ధంిచ్చరు, ర్కండుఆఉతప తిులను మార్కె టంగ్చేయటానికి

స్థసాథ నిక వా వసథలనుఏరప రచుకోవటమ అనిి విధాలుాఉరయోగకరంాఉంటుందఅనేద.. 

ఫోటో :తనల్

తనపరటతోటలోచంప్దక అమి
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5

కోవిడ్ విపతుు సమయంలో కోర్చి మహాప్ామసభ

వినూతన కృషి

అమీఆమాి ఆర్కగ్య సాథీ (AAA) గుర్చంచి

అమీ ఆమాి ఆర్కగా సాథీఅనేదఒక ప్రభుతేవ తర సంసథ, ద్ఘనిని 1984లో ప్పారంభంచ్చరు.  

1970లలో జయప్రకశ్నారాయణ్ ప్పారంభంచినసంపూరువిరవీ ఆందోళననుండిఈ

సంసథ ఉద్భ వించింద.  ఈ సంసథ ప్రజాసమూహాలలోసావ వలంబన, సాధకరత

నిర్ధి ంచటంలోమఖా పాప్తవహిసిుంద,  అద ఎటువంట “ఇజాల”కు కఠోరంా కటుటబడి

ఉండకుండాసామాజికమారుప కోసం ప్ామీణ సమూహాలకుసహాయరడుతుంద. ఈసంసథ

ర్కడీమేడ్రర్ధషె్ట రాలనుస్తచించటంకకుండా ప్రజలుతమసవ ంత రర్ధష్టె రాలను

వెతుకెు నేవిధంాసహకర్ధసిుంద. అమీ ఆమాి ఆర్కగా సాథీవా వసాథ రక సభాు లు

నెలకొలిప న సవ యంసహాయకఉద్ా మవిలువలతో గడిి ర్కలి జిలీాలోఅనేక ప్రజా

సంఘాలనునిర్ధి ంచింద, వ్యటలోసవ యంసహాయకబృంద్ఘలసమాఖా లు, ప్కంత్తజాో త్త

మహిళాసంఘం, జనకలాా ణ్అపాంగనా సంఘం , మహాప్ామసభ (కోర్ధి స్థబీాక్ స్థసాథయిలో) 

వంటవివునాి యి. మహాప్ామసభ అనేదర్ధజిసటర్చేయనిసవ యంప్రత్తరత్తి గల సంసథ, 

ఇదరాజాా ంగబద్ంిాఏరప డా ప్ామసభల కలయికతోఏరప డిన అనధకర వేదక.    

కోర్ధి స్థబీాక్ లోమహాప్ామసభలో 80 ప్ామసభలసభా తవ ం వుంద. ప్ామసభల

రర్ధపాలననుఅనిి రంాలలో ప్రజాసావ మీకర్ధంచేఉదా్దశంతోదీనినిరాి ణం జర్ధగింద. 

కోర్ధి మహాప్ామసభఅటవీ హకెు ల గుర్ధంిపు చటటం అమలు, ప్రభుతవ ప్పాజకుటల కోసం

జరుగుతుని భూసేకరణకు(అంతరాష్టష్టవిదాు త్ సరఫరాలన్, ఇనురఖనిజంతవవ కలు)  

వా త్తరేకంాపోరాటం, తునికిఆకుసేకరణ కోసంకరా ప్కమాలుమొద్లనవిచేరడుతూ

వచిి ంద. ఇటీవల గడిి ర్కలి జిలీాలోనిఎటటరలిీ స్థబీాక్లో వరద్బార్ధనరడిన ప్రజలకు

సహాయానిి కూడాఅందంచింద. అమీ ఆమాి ఆర్కగా సాథీఈ ప్రజాసంఘాలనుజిలీా

వా్య రంిా నిర్ధి ంచటంలో ప్రధానపాప్త వహిసిుని ద. కోవిడ్లాక్డౌన్సమయంలో

ప్ామసభలు మందుకొచిి అవసరంలోవుని ప్రజలకి ఆహారం, నితా్య వసరసరుకులు
అందంచ్చయి . . 

ర్చయితలు కుమార్ధబాయి జమె టన్, కోరి్ధ జిలీా, గడిి ర్కలి

ఫోటో: ఒమిత్య బవ్యంకర్

పరటతోటలు, సేంప్దయ వా వసాయం , దవ తీయఉతప తిులు, ప్రభుతవ ధరలు, స్థసాథ నిక వితనిాలు, నాటువేయటం

మొద్లన వా వసాయఅంశాలపైఖరీఫ్సీజన్లోమహిళానాయకులకుమారగద్రి కంాతయారుచేసిన పోస్థసటరీు
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ప్ామసభల కృషి

కోవిడ్ విరతిు ప్రరంచవా్య రంిాతీప్వ నష్టటనిి కలిగించి

ప్రజల ప్బతుకులను దురభ రంచేసింద. రనిచేసేవ్యర్ధకి

ఉపాధహామీలేకుండాపోయింద, అటవీఉతప స్థతిులను

సేకర్ధంచేఅవకశంలేకుండాపోయింద, ఉతప స్థతిులను

అమి కునేఅవకశం లేకుండాపోయింద.  అటువంట

రర్ధసిథతులలోకోర్ధి త్యలూకలోని ప్ామసభల

నాయకులుకలసికటుటామందుకొచిి కోవిడ్కరణంా

ఇబు ందులురడుతుని వ్యర్ధకి ప్ామసభ నిధులనుండి

నితా్య వసరసరుకులనుఅందంచ్చలనినిర ుయించ్చరు.  

ప్రత్త ఇంటకి వెళ్లీ ప్రజలఅవసరాలనుతెలుసుకుని

సరుకులజాబత్యతయారుచేశారు. ప్ామసభ

సమావేశంలోఒక అధకర్ధక తీరిా నంచేసి ప్రత్త

ప్ామంలోఒక కరా ప్కమంజర్ధగేటటీుచేశారు.  ఒంటర్ధ

మహిళలు, వికలాంగులకు ప్పాధానా త ఇచిి మందు

వ్యర్ధకి నితా్య వసర సరుకులుఅందంచ్చరు. మాసుె లు

ధర్ధంచటం, శానిటజరనీు వ్యడటం, భౌత్తకదూరం

పాటంచటంవంటఅనిి జాప్గతలిు తీసుకుని

గహనేాట, సాలేహ, జానాె ర్ గోండి, కుకేలా్ ప్ామాలలో

ఆహారరద్ఘరిాలతోకూడిన కిటనీు రంపిణి చేశారు. ఆ

కిటలీోబయా ం, రపుప , ఎండుమిర్ధి ,, ఉపుప , నూనె, 

ఆలుగడలాు, ఉలిగీడలాు, సబ్బు లు, చకెె ర, టీపడి

చేరాి రు. మహిళారైతులహకెు లవేదక (మకం),  

అమీ ఆమాి ఆర్కగా సాథీతదతరసంసథలుఒంటర్ధ

మహిళలకునితా్య వసర సరుకులతోపాటు

వా వసాయానికి వితనిాలు, సేంప్దయఎరువులు, పరట

తోటలనుపంచటానికి వితనిాలనుఅందంచ్చయి.    

కుకేలా్ ప్ామసభ ప్రజలకుఉపాధ కలిప ంచ్చలని

ప్రణాళ్లక వేసిఉమి డిభూమలలోమొకె లు

నాటంచింద.  ఇందుకోసంవిదాు త్టవర్లన్ఏరాప టు

వలీ జర్ధగిననష్టటనికి రర్ధహారంా ప్ామసభకుఅందన

డబ్బు నుఈరనికోసంఖరుి చేశారు. 110 

కుటుంబాలకుచందనవ్యరుఒకొకె రు 50 గుంతలు
తవ్యవ రు, వ్యర్ధకి ర్కజుకి 250రూ. వేతనాలుాచస్థలింీచ్చరు. 

వికేంప్ీకర్చంచినన్నర్ణయాధికర్ంలోఎదురైనఅడ్డంకులు

మహాప్ామసభలుఈఆద్రి ప్పాయమైనరనిచేసిుని పుప డే జిలీా కలెస్థక టర్ ఏకరక్ష్ంా

ప్ామసభల బాా ంకుఅకంట్లనుమూసివేయించ్చడు, ప్ామసభలు చొరవతీసుకుని

చేసిుని ఈ .సహాయకరా ప్కమాలలోఅవకతవకలునాి యనికరణంచపాప రు. జిలీా

కలెక టర్ తీసుకుని ఈచరా ల ఫలితంా ప్రజలుతీప్వంాఇబు ందులురడాారు.  

ఆసమయంలోఈ మొతంిసహాయ కరా ప్కమానికి మారగద్రి కతవ ం వహిస్థసిుని అమీ

ఆమాి ఆర్కగా సాథీమర్ధయుకోరి్ధ త్యలూక మహాప్ామసభ కలసి ప్ామసభల ర్ధకరాులలో

సమాచ్చరానిి , గణాంకలనుచేర్ధి అవసరమైననివేదకనుతయారుచేయడంలో

ప్రభుత్యవ నికి సహాయరడాాయి. అయితేజిలీా కలెక టర్ఈఅకంటనీుగుర్ధంిచటానికి

నిరాకర్ధంచ్చడు. అద్దవిధంాఅటవీహకెు లగుర్ధంిపుచటటం, పీసాచస్థటటం కింద్ ఏరప డిన

అటవీహకెు ల కమిటీకి అటవీహకెు లరరా వేక్ష్ణ కమిటీబాా ంక్ అకంస్థటకీు ప్ామసేవక్

సంతకంచేసే వా కి ిా ఉండటానికీ నిరాకర్ధంచ్చరు. సహాయకరా ప్కమాలనుఆరకపోతే

ప్ామసభఅకంట్లోవుని డబ్బు ను కోష్సమిత్తఅకంట్కుబదల్లచేసిామని

బెదర్ధంచ్చరు. కోర్ధి ,, కురేడేత్యలూకలకుచందన 19  ప్ామసభలుకలసి తమసవ ంత

ఫోటో: ఒమిత్య బవ్యంకర్

మహిళాసంఘంసభుా లతోమాటీాడుతుని కుమార్ధబాయి
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ఖరుి లతో కోరుటలో కేసువేసినతరావ తమాప్తమే ప్ామసభబాా ంక్ అకంట్ను

త్యత్యె లికంాతెర్ధచ్చరు, ఆతరావ తనేతునికిఆకుతదతర కలిపేతరఅటవీఉతప తిుల

నుండివచిి న డబ్బు నుండివేతనాలనురాయల్లటలనురంపిణిచేయటంసాధా రడింద. 

అయితేహైకోరుటలోఈ కేసుఇరప టకీ పండింగ్లోఉండటంవలీ నష్టరర్ధహారంాఅందన

మొతి్యనిి ఇరప టకీ ఉరయోగించటానికిఅనుమత్తఇవవ లేదు.

మహాప్ామసభజిలీాఅధకరుల ఆప్గహానికి గురైనరప టకీఈమొతంిసహాయకరా ప్కమాల

ప్రప్కియచేరటటన తరావ త అదమర్ధంతబలరడింద.
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మార్పు వైపు ప్పయాణిసూు సంక్షోభాన్నన దాటటాన్నకి

ప్పకృత్త వయ వసాయ పది్తుల అనుసర్ణ
- హెచ్ డి ఆర్ సి కధ్

హా్య మన్డెవలపి ంట్ ర్ధసర్ధి సెంటర్ (హెచ్డిఆర్సి) అనేదగుజరాత్లోద్ళ్లత

హకెు ల ఉద్ా మంలోను ,  అణార్ధన వరాగలమహిళల సాధకరత, పిలలీ హకెు లు, 

భూమిహకెు లు, అటవీహకెు లు, సుసిథర నివ్యసహకెు లు, ఆర్కగా ం, విద్ా , జీవనోపాధ

కరా ప్కమాలలోగత 5 ద్శాబాాలుారనిచేసిుని ద.  ఈ సంసథహకెు ల ప్పాత్తరదకద్ఘవ రా

పేద్ర్ధకంలోవుని ఈఅణార్ధన వరాగలనుమినహాయించటానిి అంతంచేయటమే

లకా్ష్ ంా పటుటకుని ద.  రాజాా ంగంలో, చటాట లలోపందురర్ధచినఅంశాలగుర్ధంచి

తెలుసుకుని,  హకెు లుకవ్యలనిఅడిగే విధంాఅణార్ధన సమూహాలకుసాధకరతను

కలిప ంచటం, ఆవిధంాపేద్ల హకెు లనుగౌరవించి, సంరమంచి,  రర్ధపూర్ధ ిచేసేందుకు

వా కిుల, సంసథల సామరిాా లనుపంచటంహెచ్డిఆర్ధి లకా్ష్ ంాపటుటకుంద.  హెచ్డి

ఆర్సిచేరటేట కరా ప్కమాలద్ఘవ రా స్థసాథ నిక ప్రజాసమూహాలుఏరప రచుకుని ప్రజా

సంఘాలనుబలోపేతంచేసిఅటువంటకరా ప్కమాలను సవ ంతంచేసుకునిఆసంఘాలు

త్యమేనిరవ హించుకునేవిధంావ్యట శకి ిసామరిాా లనుపంపందస్థసిుంద. ప్రసిుతం హెచ్

డిఆర్సిగుజరాత్లోని ప్ామీణ, రటటణ ప్పాంత్యలలో 11 జిలీాలలోని 27త్యలూకలలో

అణార్ధన సమూహాలతోవిరామంలేకుండారనిచేసిుని ద.    

కోవిడ్ విరతిు నేరథా ంలోకొర్కనా వా్య ధవ్యా పించకుండానివ్యర్ధంచటానికిభారత

ప్రభుతవ ం 2020 మార్ి 24వ తేదీనద్దశవా్య రిలాక్డౌన్ విధంచింద. ఎటువంట ప్రణాళ్లక

లేకుండాఅకసిా తిుాద్దశంమొతి్యనిి మూడువ్యరాలపాటుమూసివేయటంతోలక్ష్లాద

మందపేద్ ప్రజలుత్తండిలేక ప్బతకటానికిఅవసరమైన కనీస సరుకులులేక

జీవనోపాధులుకోలోప యేరర్ధసిథత్తలోకినెటటవేసింద.  దీనిఫలితంాఅణార్ధన, దురు ల

స్థసిథత్తలోవుని సమూహాలుపద్ా ఎతిున కష్టటలపాలయాా రు.లక్ష్లాదమందవలస

కర్ధి కులు, ర్కజుకూల్లరనిచేసేకూల్లలు, చిరు వా్య పారసిులు, వృస్థదాులుఈఆకసిి క లాక్

డౌన్కరణంాతీప్వంా ప్రభావితులయాా రు. ఆతరావ తలాక్డౌన్ నుపడిగించటం, 
కొర్కనావ్యా పించటంతో, సాధారణంాఎటువంటవిరతిులువచిి నా అంద్ర్ధకంటే

ర్చయితలు ఆర్ధఫ్ మీరాా, రాజేష్ లాకుమ్,  సునీత మెండోజా

ఫోటో కమలాబెన్ ఎస్ట సమీర్

క్షేప్తంలో - “డోలార్ధయాచనా”  నలీసెనగలు, ఆరావళ్ల జిలీా , మేఘ్రాజ్ స్థబీాక్లోని నవఘారా ప్ామంలో జయబెన్ బద్ఘమోర్
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ఎకెు వానష్టపోయేఈ అణార్ధన వరాగల ప్రజలలోకొర్కనారర్ధసిథతులవలీ కలిగే
దీరకాలిక ప్రభావ్యలగుర్ధంచిఆందోళనపర్ధగింద. 

వీర్ధతో పాటురైతులుకూడా పద్ా ఎతిునలాక్ డౌన్ ప్రత్తకూల ప్రభావ్యలనుతీప్వంా

ఎదురె్క నాి రు. రైతులుతమసవ ంతపలాలలోకి వెళ్లీ వా వసాయరనులుచేసుకోలేక

పోయారు, ద్ఘనితోవ్యర్ధ రంట దగుబడిద్దబు త్తని ద , కొనిి ప్ామాలలోరైతులుతమ

రంటలసంరక్ష్ణచేసుకోలేపోవటంతోరంటమొతంినాశనమైంద.  ప్రతేా కించిమహిళా

రైతులరర్ధసిథత్తమర్ధంతఅగమా గోచరమైంద. ఈద్ఘరుణమైనరర్ధసిథత్తని గుర్ధంిచిహెచ్డి

ఆర్సి సతవ ర సహాయానిి అందంచింద. అద్దసమయంలోమహిళారైతులబృంద్ఘల

రర్ధసిథత్తని ఈసంసథ సమీమంచింద.  విశవ శనీయమైనసమాచ్చరసేకరణద్ఘవ రామహిళా

రైతులకు సీజన్ మొతంి ఎటువంటరనిదొరకక వృధాఅయింద్నీ, వ్యర్ధకి ఎటువంట

ఆద్ఘయమ, ఆహారమలేద్ని తెలిసింద.  

ఈరర్ధసిథత్తనిద్ృషిటలో ఉంచుకొని ఆరావళ్లజిలీాలోనిమేఘరాజ్త్యలూకలో 10 

ప్ామాలలోఇబు ందులలోవుని మహిళారైతులనుగుర్ధంిచ్చరు. తక్ష్ణ సహాయంా

వ్యర్ధకిహెచ్డిఆర్సి ఆహారరద్ఘరిాలతోకూడిన రేష్న్ కిట్లనుఅందంచింద. మొతంి

280 రేష్న్ కిటనీు రంపిణిచేశారు, ఒకొకె కిట్లోఒక చిని కుటుంబానికి 15 ర్కజుల

పాటుసర్ధపోయే ఆహారసరుకులుచేర్ధి రంపిణిచేశారు.  లాక్డౌన్కరణంా ఈ

మహిళలుబయటకివెళ్లీ రనులుచేసుకోలేకపోయారు, త్తనటానికివ్యర్ధకి చేత్తలోడబ్బు

కూడాలేదు. అటువంటసమయంలోహెచ్డిఆర్సిఅందంచిన రేష్న్ కిస్థటీుదురు ర

స్థసిథత్తలోవుని ఈకుటుంబాలలోని మహిళలుతమకుటుంబాలకుత్తండిపటటటానికి
ఎంతానోసహాయరడాాయి. 

ఈసహాయకరా ప్కమాలుజర్ధగే ప్కమంలోమహిళారైతులువ్యర్ధవా వసాయానిి

కొనసాగించేందుకువితనిాలు, సేంప్దయఎరువులుఇచిి సహాయరడాలనికోరారు. వ్యర్ధ
కోర్ధకమేరకుహెచ్డిఆర్సి, వర్ధె ంగ్ ప్గప్ ఫర్ విమెన్లాండ్ఓనర్ధపా్ (WGWLO) కలసి
వ్యర్ధరర్ధసిథత్తనిమెరుగురరచటానికి సహాయంఅందంచ్చలని నిర ుయించ్చయి. 300 

మహిళారైతులకు నాణా మైన వితనిాలు, సేంప్దయఎరువులనుఅందంచటంద్ఘవ రా

లాక్డౌన్కరణంానష్టపోయినవ్యర్ధవా వసాయానిి త్తర్ధగి ప్పారంభంచిసవ యం

సమృదిా తయారవటానికిసహాయరడింద. వ్యర్ధకిఅందంచినవితనిాలలోమకె జొని , 

సెనగ, మినుమ, పసరతోపాటుబెండ, సొర, గుమి డి వంటకూరాయవితనిాలుకూడా

వ్యర్ధ పరటతోటలకోసం రంపిణిచేశారు. ఈ సహాయచరా లలో భాగంా 10 ప్ామాలకు

ఫోటో కమలాబెన్ ఎస్ట సమీర్

(ఎడమనుండి ) “టుకి ా గేహు “ అనే గోధుమ, భావనబెన్ ఎస్ట వరిా త్ , ఆరావళ్ల జిలీాలోనిమేఘ్రాజ్ స్థబీాక్లో రహాడియా ప్ామం; 

ఆరావళ్ల జిలీామేఘ్రాజ్ స్థబీాక్లో వలున ప్ామంలో “టుకి ాగేహు”రకం గోధుమచేనులో సుమిప్తబెన్ ఎస్టఖాంత్ ; ఆరావళ్ల జిలీా , 

మేఘ్రాజ్ స్థబీాక్లో వలున ప్ామంలో ద్దశవ్యళీఆవ వితనిాలునాటన మంజుల బెన్ ఆర్ఖాంత్ ; “డోలార్ధయాచనా” అనేనలీ

సెనగ రంటతో వలున ప్ామంలోభానుబెన్ ఎంఖాంత్
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చందనఆదవ్యసీమహిళలకుసేంప్దయఎరువులు, సేంప్దయపురుగుమందులు

తయారుచేయటంలోశిక్ష్ణఇచ్చి రు, దీనిఫలితంావ్యర్ధకి రంటలసాగులో ఖరుి
తగి గంద . 

ఈసహాయకరా ప్కమం ప్పారంభంలో రేష్న్ కిటీు రంపిణిచేసిుని పుప డుచ్చలామంద

మహిళలుఅవితీసుకోవటానికిభయరడాారు. ఆ కిటలీో కోవిడ్ ఇనెె క్ష్న్ఉండవచి ని

కొంతమందవ్యటనితీసుకోవటానికి నిరాకర్ధంచ్చరు.  అటువంట మహిళలకు, ఇతర

ప్రజలకుహెచ్డిఆర్సిఆలోచనగుర్ధంచికోవిడ్వ్యా పించకుండాతీసుకుని

జాప్గతలిగుర్ధంచి ప్ామపద్లాు విపులంా వివర్ధంచిచపాప రు, రేష్న్ కిటనీు పాా కెటీు ా

తయారుచేసేటపుప డువ్యటనిశానిటజ్చేసిరంపిణిచేసిుని టీు వివర్ధంచివ్యర్ధలో

భయానిి పోగటాట రు. 

ఈరేష్న్ కిటలీో 15 ర్కజులకుసర్ధరడినంతఆహారరద్ఘరిాలేవుని రప టకి వ్యటని

తీసుకుని మహిళలువ్యటనిపదుపుావ్యడుకునిఆకష్టకలమంత్యవ్యటని

వినియోగించుకునాి రు. కొంతమందవ్యటనినెలర్కజులపాటువ్యడుకునాి రు, 

ఎందుకంటేఇదొకె టేవ్యర్ధకి ఆదుసిథత్తలో ప్బత్తకి బయటరడటానికి ఏకైక వనరుా

లభంచింద. వ్యర్ధకిఅందంచినవితనిాలుతరావ తఖరీఫ్ సీజనీో వా వసాయానిి

కపాడాయి.

ఫోటో కమలాబెన్ ఎస్ట సమీర్

(ఎడమ ) ఎస్ట ఐఆర్ రద్ాత్తలో “టుకి ాగేహు” రకం గోధుమ; (మధా లో) సెజల్ బెన్ ఎంఖాంత్పరటతోటలోరండిన వివిధ రకల వంకయలు, 

మిరరకయలు ; (కుడివైపు ) రహాడియా ప్ామంలోమేఘ్రాజ్వితనిబాా ంకునుండి రంపిణిచేసిన ఎప్రమకె జొని వితనిాలు . 

6 1312111021 3 954 87

మారుప వైపు ప్రయాణిసి్త సంక్షోభానిి ద్ఘటటానికి ప్రకృత్త వా వసాయ రద్తిుల అనుసరణ -హెచ్ డి ఆర్ సి కధ
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కోవిడ్ సంక్షోభాన్నకి సు ంద్నా మహిళా రైతులు

ఆహార్ - వయ వసాయ భప్ద్తకు వయ వసథల న్నరాి ణం

వర్ధె ంగ్ ప్గప్ ఫర్ విమెన్లాండ్ఓనర్ధపా్ (WGWLO) అనే మహిళలభూమిహకుె లకోసం
రనిచేసేసంసథ అనేక సవ చి ంద్ సంసథలు, ప్రజాసంఘాలతో కూడినర్ధజిసటర్చేయని

వేదక.  ఈసంసథ 2002 నుండిగుజరాత్లో మహిళలకుభూమి హకెు లను కలిగించే

విష్యమైరనిచేసిుని ద. గత 18 ఏళీ్ళాఈవేదకమహిళలభూమిహకెు లతోపాటు, 

మహిళలకురైతులుాగుర్ధంిపు,  వ్యర్ధకి ఉత్యప ద్క వనరులఅందుబాటు, వ్యటపై

హకెు లను కలిప ంచటంలోమంద్డుగువేసింద.  డబీ్ల్ా జి డబీ్ల్ా ఎల్ ఓ ప్ామ

స్థసాథయిలోపారాల్లగల్ (నాా యరరమైనఅంశాలపైరనిచేసే)  కరా కరలిను

తయారుచేయటం, సవ భూమికేంప్ద్ఘలుఅనేపేరుతోత్యలూక స్థసాథయిలోసమాచ్చరమ, 

శిక్ష్ణ ఇచేి కేంప్ద్ఘలనునడరడం వంటఅనేక వినూతి వా్య హాలు,నమూనాలను

ఏరప రచింద.  వ్యటనుండినేరుి కుని అంశాలను ఇతరసంసథలతోను ప్రభుతవ ంతోను

రంచుకుంటుంద.  సవ భూమికేంప్ద్ఘలు, ప్ామ స్థసాథయిపారాల్లగల్కరా కరలిు, మహిళా

రైతులకుతోడప డేమహిళాకిసాన్సఖివంట వా వసథలుగుజరాత్లోని 11 జిలీాలలో 15

త్యలూకలలోని 225 ప్ామాలలోఆదవ్యసీ, రశుపంరకద్ఘరుల, అణార్ధన సెక్ష్స్థనకీు

చందన మహిళారైతులతోరనిచేసిునాి యి.  

కోవిడ్ విరతిుతో ప్ామీణఆర్ధకి వా వసథలు, ప్ామీణ ప్రజలుజీవనోపాధులుతీప్వంా

ద్దబు త్తనాి యి, వ్యరుఇపుప డిపుప డే నెమి దాకోలుకుంటూజీవనోపాధులను

పునరుద్రా్ధంచుకునే ప్కమంలోవునాి రు. భూమివంటఉత్యప ద్క వనరులకు, వా వసాయ

ఉత్యప ద్కలకు, రుణసదుపాయం, సమాచ్చరం, ప్రభుతవ రధకలఅందుబాటువంటవి

చ్చలాతకెు వాఅందుబాటులో వుని మహిళారైతులకురాబోయేవా వసాయసీజన్లో

రంటలనుసాగుచేయటంఎటీా అనే ఒత్తడిిని ఏరప డింద, కుటుంబాలర్కజువ్యరీ

అవసరాలనుతీరి టంపద్ా సవ్యలుానిలిచింద.   

ఇటువంట గడాు సమయంలో మహిళారైతులరర్ధసిథత్త గుర్ధంచి డబీ్ల్ా జి డబీ్ల్ా ఎల్ ఓ
సంసథబాధాు లుతమసభాు లనుఅడిగి తెలుసుకుని పుప డుద్ఘద్ఘపు 90% మందమహిళా

మహిళా కిసాన్సఖి, కజల్మహిళా రైతులతో ప్రచ్చర కరా ప్కమంలోభాగంాఆహార భప్ద్తపై సమాచ్చరానిి రంచుకోవటం -

సమరథన్మహిళా వికస్ట సంఘటన, గోఘా , భావనగర్

ఫోటోడబాీ్బ జి డబాీ్బ ఎల్ ఓ
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ర్చయిత డబీ్బా జి డబీ్బా ఎల్ ఓ

కోవిడ్ సంక్షోభానికి సప ంద్నా మహిళా రైతులు ఆహార - వా వసాయ భప్ద్తకు వా వసథల నిరిా ణం
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రైతులకు వ్యర్ధ రబరంటఅమి కలలోనష్టం

వచిి నటీు కనుగనాి రు. ద్మణగుజరాత్లోనిటాపి

జిలీాలోకూరాయలురండించేరైతులు, 

కూరాయలద్ఘవ రా కొర్కనావైరస్టవ్యా పిసిుందఅనే

పుకరీు పుటటటంతో ప్రజలుకూరాయలరంటలను

నాశనంచేసిుని టీు చపాప రు.  అద్దమహిళారైతులు

ఖరీఫ్సీజన్ కోసం వితనిాలనుఅపుప ా తెచుి కుని, 

ఇంటకి అవసరమైనఆహారరద్ఘరిాలుతదతర

నితా్య వసరవసిువలనుకొనుగోలుచేయటానికి

అపుప లుచేయవలసివచిి ంద. బయటకి

ప్పాంత్యలకువలసపోయినవ్యరుత్తర్ధగి ప్ామాలకు

రావటంతోఅనేకకుటుంబాలుత్తండిసర్ధపోకఖరీఫ్

సీజన్ కోసంద్ఘచుకుని ధానా ం వితనిాలను కూడా

త్తనవలసివచిి ంద్నిసురేంద్ర్నగర్లోనిపాటా కి

చందనవసంత్తబెన్లవిభాాయిచపిప ంద.     

రాబోయేవా వసాయసీజన్లోమహిళారైతులు

తమకుఎదురయేా సవ్యళళ పైచేసిుని పోరాటం

చూసినపుప డు డబీ్ల్ా జి డబీ్ల్ా ఎల్ ఓ సభాు లు

వ్యర్ధకి సహాయరడేకరా ప్కమాలను చేరటాట లిి న

అవసరంఉంద్నిగుర్ధంిచ్చరు. మహిళారైతులకు

అనుకూలమైన రద్తాులను ప్రవేశపటటటంద్ఘవ రా

వ్యరుసుసిథర వా వసాయమ, ప్రకృత్త వా వసాయ

రద్తిులవైపునిర ుయాతి కమలుపుతీసుకునేటటీు

వ్యర్ధని ప్పోతి హించ్చరు. 

ఇందుకోసం డబీ్ల్ా జి డబీ్ల్ా ఎల్ ఓ సభాు లువివిధ

స్థసాథయిలలోవరుసాఅనేక కరా ప్కమాలనుచేరటాట రు. 

మందుాఖరీఫ్ సీజన్లోమహిళారైతుల

సమసా లు, అవసరాలగుర్ధంచిసంసథ సభాు లంద్ర్ధతో

అవాహన కలిప ంచిఈఅవాహననుమహిళా

సమాఖా లు, పారాల్లగల్కరా కరలిు, మహిళాకిసాన్

సఖిలద్ఘవ రామహిళారైతులకుచేరవేశారు. వ్యటాి ప్

, టాబెటీ్ి ద్ఘవ రా ఆడియో, వీడియోసంద్దశాలు, 

ఆనెలనీ్ సమావేశాలునిరవ హించటంవంటసాంకేత్తక

రద్తిులుమహిళారైతులతో సంబంధాలు

ఏరప రచుకోవటంలోకీలకపాప్త వహించ్చయి.   డస్థబీ్ల్ా

జి డబీ్ల్ా ఎల్ ఓ సభాు లుా వుని స్థసాథ నికమహిళా

సమాఖా లు, త్యలూక స్థసాథయికరా కరలిువ్యర్ధ

ప్పాంత్యలలోమహిళారైతులతోఈకరా ప్కమానిి
అమలురరచటంలోమందునిలిచ్చరు. 

మహిళాకిసాన్సఖిలువా వసాయరద్తిులగుర్ధంచి 15000 కంటేఎకెు వ మహిళా

రైతులకుసంద్దశాలనుచేరవేశారు.  వ్యరుపరటతోటలపంరకం, స్థసాథ నికంా

అందుబాటులోవుండేవనరులతోవా వసాయచేయటం, రంటలను, రంటలసాగు

రద్తాులలోవైవిధా ం తీసుకురావటంగుర్ధంచిసంద్దశాలుచేరవేశారు. అలాగే దీరకాలం

ఆహారభప్ద్తనుపంపందంచిభూమికి ప్రయోజనం కలిగించేరంటలనురండించ్చలని

ప్పోతి హించ్చరు, ఇందుకోసంహైప్బడ్వితనిాలుకకుండా స్థసాథ నిక వితనిాలను

ఉరయోగించ్చలని ప్రచ్చరంచేశారు.  ఆహావ అనేమారుమూల ప్ామంలోనివసించే

మీరాబెన్రథియర్ ప్రకృత్త వా వసాయంగుర్ధంచినఆడియోసంద్దశంచ్చలావినూతి ంా

ఉని టీు చపిప ంద, “ మేమఎకె డికి వెళకీుండాఇంటవద్నాే సహజఎరువులనుఎటీా

తయారుచేసుకోవ్యలోఉరయోగకరమైనసమాచ్చరానిి అందుకుంటునిా మ” అనిఆమె
చపిప ంద. 

మహిళా కిసాన్సఖి, కనక్ ఖరీఫ్సీజన్లోమహిళా
రైతులకు వితనిాల కిట్ లనురంపిణిచేయటం -

సావ త్త, పాటాడి, సురేంప్ద్నగర్

ఫోటోడబాీ్బ జి డబాీ్బ ఎల్ ఓ
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ఖరీఫ్ సీజన్లోవా వసాయానికిఅవసరమైన ఎరువులు, వితనిాలు, పురుగుమందులు

వంటవికొనుగోలుచేయటానికిపటుటబడిలేద్నిమహిళారైతులువా స్థకంి చేయటంతో

డబీ్ల్ా జి డబీ్ల్ా ఎల్ ఓద్ఘతల నుండి వనరులుసేకర్ధంచి 4200 మందకిసహాయం

అందంచింద.  ప్రతేా కించిఒంటర్ధమహిళారైతులు, వా వసాయకూల్లలు, వలసవెళ్లీ త్తర్ధగి

వచిి న కుటుంబాలకుచందనమహిళారైతులకుఈసహాయంఅందంచ్చరు. స్థసాథ నికంా

రండించే ప్రధాన రంటలవితనిాలతోపాటురంచ్చమృతం, జీవ్యమృతం,రంచగవా

వంటజీవ ఎరువులు, కీటకనాశకలనుసమిషిటా తయారుచేసుకోవటనికికూడాసహాయం

అందంచ్చరు.   

2019లో స్థసాథ నిక రైతులనుండి సేకర్ధంచిన సాంప్రద్ఘయరంటలవితనిాలతోఏరప రచిన

వితనిబాా ంకులనుండిసాధారణంా డబీ్ల్ా జి డబీ్ల్ా ఎల్ ఓ సభాు లువితనిాలను

మార్ధప డిచేసుకుంటారు.  కోవిడ్ సమయంలోఆవితనిాలబాా ంక్తోపాటుఇతర

భాగసావ మా సంసథలుసేకర్ధంచిన వితనిాలనుమొతంి 850 మందమహిళారైతులకు

అందంచ్చరు.  ఈవిధంా సహాయంఅందుకుని మహిళారైతులుద్ఘద్ఘపు 5000 మంద

వ్యరురంటరండించినతరావ త తీసుకుని వితనిాలకుర్కటటంపుమొస్థతి్యనిి కమాూ నిటీ

వితనిబాా ంకుకుత్తర్ధగిచలిసిీారు. ఈవితనిబాా ంకులనుమహిళాసమాఖా లు

నిరవ హిసిాయి, ఆవిధంాత్తర్ధగి వచిి న వితనిాలనుతరావ త్తసీజనకీు ఇతరమహిళా

రైతులకుమార్ధప డిచేసిారు.   

చిని , సని కరు, పేద్ మహిళారైతులకు కోవిడ్ విరతిుసాంఘిక, ఆర్ధకి జీవనోపాధ

సమసా లనుకొనితెచిి ంద. ఇకె డ వివర్ధంచినసహాయ కరా ప్కమంవ్యర్ధకి త్యత్యె లిక

ఉరశమనానిి మాప్తమేకలిగించగలుగుతుంద. సహాయ కరా ప్కమాలతో పాటు డబీ్ల్ా

జి డబీ్ల్ా ఎల్ ఓసుసిథర వా వసాయానిి పంపందంచేకరా ప్కమాలనుకూడాసమిషిటా

ప్పోతి హించిమహిళారైతులుమెరుగుాతమజీవనోపాధులనునిలబెటుటకోవటానికి
తోడప డింద . 

మహిళా కిసాన్సఖి, ద్ర్ధయాబెన్, ఖరీఫ్ సీజన్లోమహిళారైతులకువితనిాల కిట్ లనురంపిణి

చేయటం -సారథి, సప్తంపూర్, మహిసాగర్ . 

ఫోటోడబాీ్బ జి డబాీ్బ ఎల్ ఓ
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“మాకు ఇపుు డు కర్చి కులం అనే గుర్చుంపు

వచిి ంది” - న్నర్ి ల కథ

ప్రకృత్తఅనేసవ చి ంద్ సంసథ 1990 నుండి మహారాష్టష్ట, మధా ప్రద్దశ్ రాష్టష్టటలలో ప్ామీణ

మహిళలసాధకరతకోసం రనిచేసిుని ద. 2005-06 లోఉపాధ హామీరధకనిి కొనిి

జిలీాలలో ప్రయోాతి కంా ప్పారంభంచినరప టనుండి ప్రకృత్త ప్ామీణ ప్రజలఉపాధ

సమసా లపై రనిచేయటంమొద్లుపటటంద.  మధా ప్రద్దశ్లోని బాలాఘాట్జిలీా, 

మహారాష్టష్టలోనిభాంప్ద్ఘజిలీాలుఈరధకం కోసం ఎంపికయాా యి, ఈ ర్కండుజిలీాలలో

ప్రకృత్త సంసథ ప్ామరంచ్చయతీలతోకలసి ప్రజలకురధకంగుర్ధంచిఅవాహన కలిప సి్త

ఈ రధకం కింద్ జరాలిి న రనులనుగుర్ధంిచేకరా ప్కమంచేసింద. కోవిడ్లాక్డౌన్

మొద్టద్శలో ప్రకృత్త సంసథమహిళారైతులహకెు లవేదక (మకం) రాష్టష్ట స్థసాథయిలో

చేరటటన ప్రయత్యి లతోచేతులుకలిపిఉపాధఅవసరమని వ్యర్ధకిజాబ్కరాుల
అందంచే రనిపై కేంప్దీకర్ధంచింద. 

సహాయకర్య ప్కమాలఅవసర్ం

నిరి ల కథావేటనివసించే ప్ామంనాగపూర్జిలీాలో 150 ఇళీ్ళని సవర్కి ంధాఅనేఊరు, 

ఇకె డ ఎకెు వాచిని సని కరురైతులురత్తి రంటనుసాగుచేసిారు. ఈ ప్ామంలో గత

కొది సంవతి రాలుారత్తిసాగుఖరుి పరుగుతుని రప టకీ రత్తి దగుబడులుతగుగతూ

వసిునాి యి. దీనితోచ్చలామందరైతులుతమభూమలనుఅమిే సుకునేరర్ధసిథత్తకి

నెటటబడాారు.   ద్ఘనితోసాగుభూమివిసీరి ుం తగి గపోయివా వసాయకూల్లలకురనిలేకుండా

పోయింద. కోవిడ్ విరతిు, ద్ఘనికరణంావిధంచినలాక్డౌన్వ్యర్ధ రర్ధస్థసిథత్తనిమర్ధంత

దగజారాి యి. సాధారణంావా వసాయంబాాజర్ధగినపుప డుమహిళలకునాస్థటీు, కలుపు, 

కోత వంటరనులునిరంతరందొర్ధకేవి, అయితేకోవిడ్లాక్డౌన్తోవ్యర్ధకి రనిదొరకటం

కష్టమైపోయింద. సాగుద్ఘరీు నష్టటలుఎదురుె ంటుని కరణంాకూల్లలనురనులలో
పటుటకోలేదు.  సాగుద్ఘరులుఎకెు వాతమకుటుంబసభాు లు, అంటేపిలలీు, వలస

ర్చయితలు సువరు ద్ఘమీే , నిరి ల కథావేట

జాబ్కరాులుసాధంచినమహిళలతో నిరి ల

ఫోటో ప్రకృత్త

1312111021 3 9654 7

“మాకుఇపుప డు కర్ధి కులం అనే గుర్ధంిపు వచిి ంద” - నిరి ల కథ

కథ

ఆశల బీజాలనునాటుతూ మార్పు కుబాటలు వేసినమహిళారైతుల సముదాయాలు



నుండిత్తర్ధగి వచినవ్యర్ధతోనేరనులుచేసుకునాి రు. 

దీనితోఒంటర్ధమహిళలుఅందుబాటులోవుని కొదా

రనులకుకుటుంబసభాు లతోపోటీరడవలసి
వచిి ంద. 

ఇరప టవరకునిరి లకు కనీ, ఆమె ప్ామంలోనిఇతర

మహిళలకు కనీజాతీయఉపాధహామీరధకం

గుర్ధంచి పూర్ధిా తెలియదు.  ప్రభుతవ ం ప్ామంలో

ఇతరరధకలమాదర్ధానే ఏవోరనులుచేయిసిుంద

అనితెలుసుకనీద్ఘనిరటీ పద్ాా ద్ృషిటపటటలేదు. 

ప్రకృత్త నిరవ హించిన ఒక శిక్ష్ణలోనిరి లకుజాతీయ

ఉపాధహామీరధకంగుర్ధంచితెలిి ంద, తరావ తఆమె

ద్ఘనిగుర్ధంచిఇతరమహిళలకుతెలియజేసింద. ఆ

ప్ామంలో 18 మందఒంటర్ధమహిళలకురని

అవసరంవుందకనీ ఉపాధహామీరధకంలో

రనిచేయటానికిఅవసరమైనజాబ్కరాులులేవు.  

నిరి ల దీనికోసంనడుంబగించివ్యర్ధవద్ానుండి

అవసరమైనరప్త్యలనుసేకర్ధంచి ప్ామంలోనిఉపాధ

హామీరధకంకరా కరకిు( ర్కజాగ ర్సేవక్ అని అంటారు)  

జాబ్కరాులజారీ కోసంఅందంచింద. 

కనీ ర్కజాగ ర్సేవక్ ఆమహిళలకుజాబ్కరాులు

ఇవవ టంలోఆసకి ికనబరచలేదు, అనేకసారీు

అతడిని, సరప ంచ్ని జాబ్కరాులుఇవవ మని

కోర్ధనరప టకీవ్యళ్ళళ ఎటువంటచరా లుతీసుకోలేదు.  

అయినరప టకీ నిరి ల రటుట వద్లకుండావ్యర్ధని

నిరంతరఅడుగుతూ వచిి న ఫలితంాచివర్ధకి ఆ

ఒంటర్ధమహిళలంద్ర్ధకీజాబ్కరాులు జారీ

అయాా యి. 

జాబ్కరాులుపంద్టంఒక సవ్యలుఅయితేఒంటర్ధ

మహిళలనురనికోసంద్రఖాసిుపటుటకునేలాా

ప్పోతి హించటంమర్కక సవ్యలుామార్ధంద. వ్యర్ధలో

చ్చలామందఉపాధహామీరధకంగుర్ధంచిఅపోహలు

కలిగివుండిఅకె డి రని ప్రద్దశంపలాలలో

రనిచేసినంతగౌరవప్రద్మైనదకదుఅనేఆలోచనతో

వునాి రు. అపుప డునిరి ల వ్యర్ధకి ఉపాధహామీ

రనికూడావా వసాయరనులవంటద్దనని, నిజానికి

దీనిలోమెరుగైనవేతనాలులభసిాయనివ్యర్ధకి
వివర్ధంచింద. 

ఒంటర్ధమహిళలుతమపిలలీను వదలి ర్కజుకూలిరనులకోసం దూరప్పాంత్యలకు

వెళలీేని రర్ధసిథత్తలో వ్యరుతమద్గ గరలోనివా వసాయభూమలలోనే రనిచేయటానికి

సుమఖంాఉండేవ్యరు,  అయితే ఈసంవతి రంఅధక వరాాలు, అకలవరాాల వలీ

కలుపుతీసేరనులకువెళళ టం కష్టమైంద, రంటకోతలుమొద్లనరప టకీ రంట
దగుబడులుతగి గపోవటంకరణంా రని ఎకెు వాదొరకలేదు. 

ఈకర్య ప్కమఫలితాలు, నేర్పి కునన గుణపాఠాలు

కొవిడ్ కష్టకలంలో నిరి ల ఒంటర్ధమహిళలనుచైతనా రరచివ్యరుఉపాధహామీ

రధకంలోజాబ్కరాులుపంద్దటటీు, రనికోసంద్రఖాసిుచేసుకునిరనిచేయటం

మొద్లుపటేటటటీుచేయటంలోవిజయంసాధంచింద. మొటటమొద్టఉజవ ల, చంద్ఘ

అనేమహిళలు ఉపాధహామీరనిచేయటంమొద్లుపటట వేతనాలపంద్టంతో

సంతోష్ంవా కంి చేశారు. ఉపాధహామీరధకంలోవేతనాలుమెరు గా ఉనాి యనివ్యరు
చపాప రు, ఎడతెర్ధపిలేని వరాాలమూలంారనికి వెళలీేక ఒకె ర్కజురనిచేసినరప టకే

జాబ్కరాు కలిగినమహిళాతనబాా ంక్ అకంట్లో

వేతనాలురడినటీుచూపిసిుని పాస్టబ్బక్

ఫోటో ప్రకృత్త
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తనకువేతనంలభంచిందఅనివ్యర్ధలోఒకరుచపాప రు. గరభ సంచిసమసా లు, 

పునరుతప త్తి సమసా లమూలంారత్తి ఏర్ధ నడుమకుకటటన సంచిలోపటుటకుని

రనిచేయటంలో ఇబు ంద రడుతుని మహిళలగుర్ధంచినిరి ల చపిప ంద. అయితేవ్యరు

ఉపాధహామీరనిలో తమకుఅనుకూలంావుని సామాజిక అడవులపంరకం రని

చేసినటీు నిరి ల చపిప ంద. దీనిలోవేతనాలుఎకె వుాలేనరప టకీ రనిసౌకరా ంా

ఉని టీు ఆమహిళలుచపాప రు. అనిి టకంటేమఖా ంాజాబ్ కరాు ఉండటంవలీ

వ్యర్ధకి కర్ధి కులుఅనేగుర్ధంిపు ఉని టీు వ్యరుభావిసిునాి రు, పైావ్యర్ధకి రని భప్ద్త, 

అతా వసరఆర్కగా వసతులుహకెు ాలభసిాయి, ఇవివ్యర్ధకి వా వసాయకూల్లా

వుని పుప డు ఎని డూలభంచలేదు. ఉపాధహామీరనిలోచేర్ధనఒంటర్ధమహిళలంద్రూ

జాబ్కరాులు కలిగినకూల్లలుావ్యరు ప్రభుతవ అధకరులతోమాటీాడవచుి అనే
విష్యంరటీ సంతోష్ంవా కంి చేశారు. 

ఈఒంటర్ధమహిళలునిజాయితీతోరనిచేసిుని ందుఫీల్ా అసిసెటంట్ ( ర్కజాగ ర్సేవక్ ) 

కూడాసంతృపిివా కరిరచ్చడు, అతడువ్యర్ధరనినిఅజమాయిషీచేయాలిి నఅవసరం

లేకుండాపోయింద. నిరి లకుఈమొతంికరా ప్కమంఒక విలువైనఅనుభంానిలిచింద, 

మొద్టఉపాధహామీరధకంగుర్ధంచిలోతైనసమాచ్చరంతెలుసుకోవటం, అంతకంటే

మఖా ంా రనిదొరకని సంక్షోభ సమయంలోమహిళలనుకూడగటట వ్యర్ధకి ప్రభుతవ

రధకంలోరనిదొర్ధకేటటీు సహాయరడటం, ఆవిధంావ్యర్ధకిలాభంచేకూరి టంనిరి లకు

చ్చలాసంతోష్టనిి చిి ంద. ఆమెఇపుడుజాతీయఉపాధహామీరని రధకంలో ప్ామ స్థసాథయి

ప్రణాళ్లక తయారుచేయడంలో ప్కియాీలంారనిచేయాలనిఆశిసిుని ద. 

జాతీయఉపాధహామీరని ప్రద్దశంలోరనిచేసిుని మహిళలు

ఫోటో ప్రకృత్త
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యమునాఖదాార్ లో కోవిడ్ సంక్షోభాన్నకి

మహిళారైతుల సు ంద్న

యమనాఖదా్ఘర్అంటేయమనానదచుటూట ఉండేసారవంతమైనభూమి, ఇదతూరుప
ఢిల్లీలోఢిల్ల-ీనోయిడా నుండివ్యజీరాబాద్డైర్కక్ టస్థఫ ీ్ ఓవర్(DND) వెంటవుంద. ఈమారగం

ర్కండువైపులా కమనెవ ల్ి స్థసేటడియం, అక్ష్రధామ్గుడివంటఅనేకపేరుపందన

ప్రద్దశాలునాి య. అయితేఈ ప్పాంతంలో సవ తంప్తంవచిి నరప టనుండినివసిసిుని

వా వసాయకుటుంబాలరంటభూమలుకూడావునాి యి.  ఢిల్లీ రైతులసహకర
మల్లటరరప స్టసొసైటీ(DPCMS)  కి ఢిల్లీ డెవెలపి ంట్అథార్ధటీతోవుని కంప్టాక్ టప్రకరంఈ
ప్పాంతంలోవా వసాయంచేసేకుటుంబాలకు స్థపీాటీు కేటాయించ్చరు, ద్ఘనికి వ్యర్ధనుండి

అదా్ద వస్తలుచేసేవ్యరు.  అయితే 1966లోఆకంప్టాకుటను రదాు చేశారు కనీ 2010 
వరకుఅదా్ద వస్తలుచేశారు, ర్కండేళీ తరావ త ఆ స్థపీాటనీు నిరంకుశంాకూలిి వేశారు.  . 

కోవిడ్లాక్డౌన్ ప్పత్తకూల ప్పభావ్యన్నన తటిుకోవటంలోమహిళారైతులు

యువతీయువకులపాప్త

2020 మారి్ 24వ తేదీనాడుప్రభుతవ ంద్దశవా్య రి లాక్డౌన్విధచింద, ద్ఘనితో

కద్లికలపైఆంక్ష్లువిధంచ్చరు, స్థసాథ నికమారె్క టనీుమూసివేశారు,ఇదచ్చలామంద

రైతులజీవనోపాధులను ద్దబు తీసింద. ప్రభుతవ ం వీధులలోకూరాయలు

అమి కోవటానికి అనుమత్తంచినరప టకీయమనాఖదా్ఘర్లోనికూరాయలుఅమిే వ్యర్ధపై

పోల్లసులులాఠీఛార్ధాచేశారు. ద్ఘనికితోడుయమనానదకి వరద్లురావటంతోరంటలు

నాశనమయాా యి, లాక్డౌన్సమయంలో పురుగుమందులధరలుపర్ధగిపోయాయి. 

కొతిా రంటలువేయటానికిపటుటబడులులేక యమనాఖదా్ఘర్లోని వా వసాయ
కుటుంబాలుతీప్వమైనపేద్ర్ధకంలోకినెటటబడాారు. 

ర్చయిత విప్కమ్ సింఘ్

సహ రచయితలు, అనువ్యద్కులు - రీష్ట రామచంప్ద్న్,
మబషీరా జైదీ

ఫోటో విప్కమ్ సింగ్

యమనాఖద్ార్లో కోవిడ్ -19 లాక్డౌన్ సమయంలోరంపిణిచేయటానికి సహాయరద్ఘరిాలనుపాకింగ్

చేసిుని యువ బృంద్ం
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యమనాఖదా్ఘర్లోనిమాలాఅనే మహిళా రైతుత్యను
అదా్దకుతీసుకుని స్థపీాట్లో రండించినరంటను
ద్గ గరలోనిమార్కె ట్లోఅమి కుని ప్బత్తకేద, కనీలాక్
డౌన్తోమార్కె ట్నుమూసివేసినతరావ తఆమె
కుటుంబంద్ఘద్ఘపుఆకలితోమాడవలసినదురు ల
రర్ధసిథత్తకి చేర్ధంద. మాలామాదర్ధానేఇకె డ నివసించే
అనేకమందఉతరి్ ప్రద్దశ్లేద్ఘబీహార్నుండి రని కోసం
వలసవచ్చి రు. విమలాద్దవిఅనేమహిళఉతరిప్రద్దశ్
లోనిబడాన్జిలీాలోనిచిని ప్ామంనుండి 20 ఏళీ ప్కితం
ఇకె డికి వలస వచిి ంద. వా వసాయమేఆమె ప్రధాన
జీవనాధారంాఉండేద, కనీ వా వసాయంనుండి
తగినంతఆద్ఘయంలభంచక ఆమెచిని వా్య పారం
ప్పారంభంచింద. “వా వసాయంతోవచేి ఆద్ఘయంతో
కుటుంబం గడవక నేనుకుటుంబానిి పోషించటానికి
చిని రకోడీల బండిపటుటకునిా ను” అని విమలాద్దవి
చపిప ంద. వా వసాయంలోపటుటబడిపర్ధగిపోవటంతో
మర్ధకొంతమందమహిళలుకూడా ప్బతుకుద్దరువుకోసం
చిని వా్య పారాలలోకి విసరి్ధంచ్చరు.  గుడియాఅనేయువ
మహిళారైతుచిని నరి రీ పటుటకుంద. “నాకుఈనరి రీ
ఆర్ధకింాసహాయంావుంద, ద్ఘనికితోడుఇద
రరాా వరణహితమైనదకూడా, దీనితోకలుషా్ట నిి
తగి గంచవచుి “అనిగుడియాచపిప ంద.   మహిళలు
చేరటటనఈచిని వా్య పారాలు ప్రభుతవ ంనుండి
ఎటువంటసహాయంలేకుండానేఈ కష్టకలంలోమంచి
జీవనోపాధమారాగలుారుజువయాా యి. వీటద్ఘవ రా
మహిళలుతమకుటుంబాలను ప్బత్తకించుకోగలిారు, 
అద్దసమయంలోఈ ప్పాంతంలోనిఇతర పేద్
కుటుంబాలకు ఉతేజింానిలిచ్చరు.      

అనేకఅనిశిి త రర్ధసిథతులలోయమనాఖదా్ఘర్లోని
మహిళలుమంద్డుగువేసినాయకతవ లక్ష్ణాలతో
అవసరమైనమద్తాుకూడగటటటానికి వివిధసంఘాలు, 
సమూహాలతోసంబంధాలనుఏరప రుచుకునాి రు. 
ఉద్ఘహరణకి మాలా వ్యర్ధసమూహంలో ఆహారకొరత
సమసా ను, చౌకధరలదుకణాలనుండిరేష్న్

పంద్టంలోసమసా లగుర్ధంచి అంద్ర్ధద్ృషిటకి
తెచిి ంద.   ఆమెతనసమూహంలోచురుకుారనిచేసే
విప్కమ్అనేయువసభాు డికిఈసమసా గుర్ధంచి

చపిప ంద. అతడుబసిిసురక్ష్మంచ్ వంటపౌరసమాజ
సంసథలకు, వా కిులకు ఈసమసా నుచేరవేశాడు

వ్యర్ధసహాయంతో మాలా, విప్కమ్ కలసిఅవసరంలో వుని 1400 కుటుంబాలకుఆహార
రద్ఘరిాలనుసేకర్ధంచగలిారు, వ్యటలో 100 వరకువిధవలు, ఒంటర్ధమహిళల
కుటుంబాలునాి యి. 

అద్దవిధంాచేయటానికిరనిలేక, నగరానికిదూరంాఅటవీ ప్పాంతంలోనివసిస్థసిుని వలస
కర్ధి కులుఆకలితోమాడుతుండటం గమనించ్చరు, గుడియాసహాయంతోవిప్కమ్ఆవలస
కర్ధి కులనుసంద్ర్ధి ంచివ్యర్ధ సమసా లగుర్ధంచితెలుసుకునిా డు. తరావ తఅతడుబసిి

సురక్ష్మంచి, ఢిల్లీ మకంబృంద్ఘనిి కలసివ్యర్ధకిఅతా వసరసహాయంఅందంచ్చలిి ందా
కోరాడు. ఈరకమైనచొరవతోచేసినకరా ప్కమంలో 110 వలసకుటుంబాలకుఆహార
రద్ఘరిాలు, ఇతరసహాయవసిువులుఅందంచ్చరు. గడియా, మాలా, విప్కమ్లుతమ
సమూహాలకుచేరటటననాయకతవ చరా లుఢిల్లీమకంబృంద్ంవంట సంస్థసథలుదురు ల స్థసిథత్త
లోవుని కుటుంబాలకుసహాయంఅందంచటానికి వీలు కలిప ంచ్చయి. 

కోవిడ్ విరతిు రర్కక్ష్ ప్రభావంాపాఠశాలలు, అంగనావ డీలుమూతరడాాయి. తమపిలలీకు
మొబైల్ఫోనీు కొనే స్థసోథమతలేకపోవటమ, విదాు త్ సరఫరాఉండకపోవటంవలీ తమపిలలీు

ఫోటో విప్కమ్ సింగ్

యమనాఖద్ార్లో పిలలీకు శనివ్యరంనాడు ప్రతేా క నైత్తక

విద్ా పాఠాలుచబ్బతుని విప్కమ్
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చదువుకుదూరమవుత్యరనిమహిళారైతులుఆందోళనచంద్ఘరు. రామీ లఅనేమహిళా
రైతులాక్డౌన్సమయంలోపిలలీుచదువుమానేసిుని సమసా నువెలుగులోకి

తెచిి ంద. దీనికరణంాఆడపిలలీకుచిని వయసులోపళ్లళీీ్ళ చేయటంకూడా

పరగసాగింద, ఆడపిలలీుపూర్ధిా చదువుకుదూరమవసాారు.  ఆమెసవ ంత పిలలీు

చదువుకొనసాగించలేకపోయారు. విప్కమ్, అతడిసోద్రుడు, సిే హితులుకలిసిపిలలీకు, 

ప్రతేా కించిఆడపిలలీకు 7వ తరగత్తవరకుచదువుచరప టానికిమందుకొచ్చి రు. వ్యరు

రామీ లకుటుంబంలో 5గురుపిలలీతోమొద్లుపటటనరప టకీ తరావ తయమనాఖదా్ఘర్లో

మొతంి 250 మందపిలలీకుచదువుచరప సాారు. ఇకె డి వా వసాయకుటుంబాలను,  

వ్యర్ధపిలలీకుచదువుచరప టంద్ఘవ రా భవిష్ా త్ తరాలనుసవ శకిులుాచేయటం, 

వా వసాయంపైఅవాహన కలిప ంచివ్యర్ధ సమూహంపై దోపిడీని తగి గంచటంతమ
లకా్ష్ మనివిప్కమ్నొకిె చపాప డు. 

కోవిడ్విపతుు నుండినేర్పి కునన పాఠాలు

మౌలికహకెు లుకూడాలేనిరర్ధసిథత్తలో యమనాఖదా్ఘర్లోనిమహిళలు, యువకులు

నాయకతవ లక్ష్ణాలతోసమిషిటా పౌర సమాజసంసథలతో కలసి సహాయకరా ప్కమాలకోసం

ఒక వా వసథనునిర్ధి ంచుకునాి రు. బసిిసురక్ష్మంచ్ , మకంఢిస్థల్లీ బృంద్ం వంట

సంసథలతోసంబంధాలుఏరప రచుకునితమసమసా లనువెలుగులోకితెచిి సహాయ

కరా ప్కమాలునిరవ హించ్చరు. అటువంటసమూహసప ంద్నఅనేదకోవిడ్లాక్డౌన్

సమయంలోసమాజంలోవుని త్యరతమా భేద్ఘలు, లోరలఫలితంాఎదురయేా

నష్టటలనుతగి గంచటంలోవ్యర్ధబలానిి నిరూపించింద.  కోవిడ్విరతిు కచిి తంా

అణార్ధనసెక్ష్నీ ప్రజలుఎదురెు నే సవ్యళళ ను, సమసా లనువెలుగులోకితేవటమేాక

ప్రజలసహిషుు త,  తటుటకునినిలబడేసామరిాా లను, వ్యర్ధలోవుని వనరులను, చొరవను

కూడా ప్రద్ర్ధి ంచింద,  ఇవి ఇంతకుమంద్దని డూలేని విధంాసంక్షోభానిి తటుటకుని

నిలబడటానికి సహాయరడాాయి.      

ఈ కధనంలోపందురర్ధచినఅనుభవ్యలను,  యమనాఖదా్ఘర్ లో మకంఢిస్థల్లీ

బృంద్ంతో కలసిఈమొతంి సహాయకరా ప్కమంలోకీలకపాప్త వహించినవిప్కమ్సింఘ్
వివర్ధంచ్చడు. 

ఫోటో విప్కమ్ సింగ్

2020 మేనెలలోమహిళలుపురుషులు కలిి రంటను కోసిుని ద్ృశా ం. లాక్డౌన్ కరణంారైతులురంటనుమార్కె ట్

లో అమి కోలేక అపుప ల పాలవుతుని సంద్రభ ం. 

9 1312111021 3 654 87

యమనాఖదా్ఘర్ లో కోవిడ్ సంక్షోభానికి మహిళారైతుల సప ంద్న

కథ

ఆశల బీజాలనునాటుతూ మార్పు కుబాటలు వేసినమహిళారైతుల సముదాయాలు



10

కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో మహిళా రైతుల

ప్పతాయ మాన య సహాయ కర్య ప్కమాల నమూనాలు

రూరల్ఎనివ రానిె ంట్డెవెలపి ంట్సొసైటీ(REDS)  ఆంప్ధప్రద్దశ్రాష్టష్టంలో
అనంతపురమజిలీాలో 10 మండలాలలోని 58 ప్ామాలలోరనిచేసిుని సవ చి ంద్ సంసథ. 

గత 25 ఏళీ్ళాఈసంసథమహిళలహకెు లు, పిలలీహకెు లు, మానవఅప్కమ రవ్యణా, 

విద్ా , వా వసాయం, సహజ వనరులనిరవ హణ వంటఅంశాలపైరనిచేసిుని ద. ర్కడ్ి

సంసథ చిని సని కరురైతులనురైతుఉతప త్తది్ఘరులసంఘాలలోసంఘటతరరచితీప్వ

కరువు, వా వసాయసంక్షోభమనెలకొని ఈ జిలీాలలోమిప్శమసాగును ప్పోతి హిసిుని ద. 

అనేకమందమహిళారైతులను, ఒంటర్ధమహిళలనుకూడగటట వా వసాయసంక్షోభానికి

రర్ధషె్ట రంాసమిషిట వా వసాయానిి ప్పోతి హిసిుని ద.  కోవిడ్లాక్డౌన్సమయంలో

ర్కడ్ి సంసథమహిళారైతులసహకరసంఘాలతోకలసి ఇబు ందులలోవుని వ్యర్ధకి

సహాయంఅందంచేందుకుఅనేక చరా లుచేరటటంద. మహిళారైతులురండించిన

ఉతప తిులకుమార్కె టంగ్సౌకరా ం కలిప ంచింద, వ్యర్ధనుండికొనుగోలుచేసిన

చిరుధానాా లు, రండీు, కూరాయలనుత్తండిలేక ఇబు ంద రడుతుని కుటుంబాలకు

అందంచింద. ఈసహాయచరా లను ప్రభుతవ శాఖలతోసమనవ యంచేసి్తసాగించింద.    

అకసిా తిుాలాక్డౌన్విధంచటంతోచిని సని కరురైతులుతమఉతప తిులు

అమి కోలేక తీప్వ ఇబు ందులురడాారు. వలసకర్ధి కులురనులులేకత్తండిలేకదురభ ర

రర్ధసిథతులలోకినెటటబడాారు. అద్దసమయంలోఇతర ప్పాంత్యలకువలసపోయిన

కర్ధి కులువెనకిె త్తర్ధగిరావటంతో ప్ామంలోపద్ా ఎతిునసామాజిక, ఆర్ధకి ఒత్తడిి

నెలకొంద. ఒంటర్ధమహిళలు, రైతుఆతి హతా బాధతకుటుంబాలుఅంద్ర్ధకంటే

ఎకెు వాఇబు ందులురడాారు. పాలనుఉతప త్తిచేసేరైతులుమార్కె టంగ్సౌకరా ం లేక

నష్టపోయారు. ఈరర్ధసిథత్తలోఇబు ందులలోవుని వ్యర్ధకి ఆహారంఅందంచటానికి, 

పాడైపోతుని వా వసాయఉతప తిులకుమారె్క టంగ్సౌకరా ం కలిపించటానికీపద్ా ఎతిున
జోకా ంచేసుకోవ్యలిి నఅవసరం ఏరప డింద. 

ర్చయిత సి.భానుజ, డైర్కక టర్

ఫోటో: REDS
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సమనవ యంతోసాగినసహాయకర్య ప్కమాలు

ర్కడి్ సభాు లు, మహిళారైతులఉతప త్తది్ఘరుల
సంఘాలసభాు లు కలసిమొద్టసమసా లనుగుర్ధంిచి
వ్యటని రర్ధషె్ట రంచేయటానికిఒక ప్రణాలికను
రూపందంచ్చరు. రైతులనుండిఉతప తిులనుకొని
ఆహారంఅవసరంవుని వ్యర్ధకి అందంచటానికి
ఏరాప టీు చేశారు. ర్కడ్ి సభాు లు, మహిళారైతులు
కలసి ప్ామాలనుసంద్ర్ధి ంచిఆకుకూరలు, 
కూరాయలు, రండీు కోతకుసిద్ంిాఉని స్థటీు

తెలుసుకునిఆరైతులతోసంప్రదంపులుజర్ధపారు. 
మహిళారైతుఉతప త్తది్ఘరులసంఘాలు ఇతర
రైతులనుండివ్యర్ధఉతప తిులనుకొని ప్ామాలలో
ఆహారంకొనుకోె లేని రర్ధసిథత్తలోవుని కుటుంబాలకు
ఆహారరద్ఘరిాలనుఅందంచ్చరు. అవసరంలోవుని
కుటుంబాలకుఇచిి న ఆహార కిట్లలోధానా ం, గుడీు, 
కూరాయలు, రండీు, మాసెు లు, శానిటజరీు వంట 20 
రకల వసిువులుచేరాి రు. మహిళారైతు
ఉతప త్తది్ఘరులసంఘాలు 9 రకలచిరుధానాా లు, 
రపుప లుకూడాకొనుగోలుచేశాయి, ఆవిధంావ్యర్ధకి
మార్కె టంగ్సౌకరా ం కలిప ంచ్చయి. ఖరీఫ్ సీజన్లో
రంటలువేయటానికి వీలుారైతులకువేరుశెనగ
వితనిాలు, నవధానాా ల విధానాలను, పరటతోటలకు
కూరాయవితనిాలనుకూడాఅందంచ్చరు. ఈసహాయ
కరా ప్కమాలనుజిలీాలోని 10మండలాలలోమొతంి 30
ప్ామాలలోచేరటాట రు.     

అనంతపురంమండలంలోనికమారురలిీ ప్ామంలో
కోవిడ్ కేసునుగుర్ధంిచటంతోఆ ప్ామానిి ర్కడ్జోన్ా
ప్రకటంచ్చరు, ప్ామంనుండి ఎవరుబయటకి
వెళళ టానికి, బయటనుండిఎవరులోరలిరావటానికి
వీలులేకుండాఅతా ధక నిఘావిధంచ్చరు.ఆ ప్ామంలో
నివసించేఅనంత ప్ామీణమహిళారైతుల
ఉతప త్తది్ఘరులసంఘంనాయకురాలుఆర్.సుీలమి
చొరవచేసి ప్ామంలోమహిళారైతులురండించే
కూరాయలనుకొనుగోలుచేశారు. అవసరంలోవుని
కుటుంబాలకువ్యరంర్కజులపాటుసర్ధపోయే
కూరాయలనుఉచితంారంచిపటాట రు.

అనంతపురంమండలంలోనిపూలకుంట ప్ామంలో 220 కుటుంబాలుపాడిరశువులను
పంచుకుంటూపాలుఅమి కుని ప్బతుకుతునాి రు, లాక్డౌన్కరణంావ్యరుబయటకి
వెళ్లీపాలుఅమి కునేఅవకశంలేక నష్టపోయారు. ఆ ప్ామంలోరైతుఉతప త్తది్ఘరుల
సంఘంనాయకురాలుఅరుణమి ఈ సమసా నుర్కడ్ి సంసథబాధాు ల ద్ృషిటకి
తీసుకొచిి ంద. ర్కడ్ి సంసథ జిలీా అధకరులనుసంప్రదంచివ్యర్ధతో సమనవ యంతో
అనుమత్తపంద ప్ామంలోఉతప తయిేా పాలను ప్ామంలోనిరైతుఉతప త్తది్ఘరుల
సంఘంసేకర్ధంచిత్యత్యె లికంాఒక డైరీని ఏరాప టుచేసి ప్రయివేటువా్య పారసిులకు
పాలనుఅమాి రు.  ఆవిధంాఒకవ్యరంర్కజులపాటుఅమి కోలేక నష్టపోయినపాడి
రైతులకుమార్కె ట్సౌకరా ం కలిప ంచ్చరు. వ్యర్ధపాడిరశువులకుఅవసరమైనద్ఘణాకూడా
అందంచ్చరు.

అనంతపురంజిలీా స్థసాథయిలోఅనిి సహాయకరా ప్కమాలనుసమనవ యమచేయటానికి
అనిి ప్రభుతవ శాఖలు, సవ చి ంద్ సంసథలతో ప్రభుతవ ం ఒక జిలీా సమనవ య కమిటీని
ఏరప రచింద. దీనిలోర్కడ్ి కూడా సభా సంసథా వుంద.  ఈ కమిటీ జిస్థలీాలోనిసమసా లపై
సరేవ సాగించిద్ఘనిఆధారంాసహాయకరా ప్కమాలను ప్రణాళ్లకచేసి
అమలుచేసిందఅనేకసంసథలు, వా కిులుఅందంచినసహకరంతోచ్చలా ప్ామాలలో
వివిధ రకలసహాయంఅందంచటానికి వీలు కలిగింద. ఈ కమిటీఆర్ధకి వనరులను
పోగుచేయటంతోపాటుసమనవ యమ, సలహాలుఅందంచింద

. 
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ఈసహాయ చరా ల ద్ఘవ రా మొతంిమీద్ 7200 కుటుంబాలకుసహాయంఅందంచ్చరు, 
వ్యర్ధలోర్కజుకూల్లకర్ధి కులు, వా వసాయకుటుంబాలు, ఒంటర్ధమహిళలు, వృదాులు, 
వలసకర్ధి కులుఎకెు వావునాి రు.

24 ప్ామాలలో 500 కుటుంబాలకుఆహారకిటీు అందంచ్చరు. మహిళలు, యుస్థకవియసు
బాలికలకోసంఆర్కగా ం,  పార్ధశుధా సామాప్గిని 300 కుటుంబాలకుఅందంచ్చరు. రేష్న్
కరాులులేని 100 కుటుంబాలకుఅద్నంా 10 కిలోలబయా ం, 5 కేజీలరాగులు
రంపిణిచేశారు.కమారురలి,ీ పూలకుంట ప్ామాలలోపాడిరశువులనుపంచుకునే 73
కుటుంబాలకు 50 కేజీలద్ఘణాసంచులనుఅందంచ్చరు. 4 ప్ామాలలో 223
కుటుంబాలకుఖరీఫ్ సీజన్ కోసం వితనిాలనుఇచ్చి రు.

ఫలితాలు -పాఠాలు

ఇంతపద్ా ఎతిున సమనవ యంతోసాగిన సహాయకరా ప్కమాలద్ఘవ రారుజువైంద
ఏమిటంటేమహిళా రైతులుఒకచోటకి వచిి సమిషిట వా వసాయం, సమిస్థషిటమారె్క టంగ్
చేసినపుప డు ఆహారమ , వితనిాలఅద్నపు నిలవ లు ఏరప డివ్యటనిఅవసరంలో వుని
ఇతరులకు రంచిపటెట అవకశం ఉంటుంద.  ఇతరరైతులకువితనిాలనుఅందంచటం
వలీ వ్యర్ధకి ఖరీఫ్ సీజనీో రంటలుచేసుకోవటానికి భప్ద్తఏరప డింద , అద్ద సమయంలో
వితనిాలను తయారుచేసినమహిళారైతులకుఆద్ఘయంఅందంద. ప్రభుతవ వా వసాయ
శాఖ, జిలీాఅధకరులు, కలెక టర్కూడా మహిళారైతు ఉతప త్తది్ఘరులసంఘాలలోవుని
బలానిి గుర్ధంిచి మారెు ఫెడ్ (MARKFED) ద్ఘవ రాఉతప త్తది్ఘరులసంఘాల నుండివ్యర్ధ
ఉతప తిులను కొనుగోలుచేయటానికి మందుకొచ్చి రు. ఇపుప డుజిస్థలీా అధకరులు
మహిళా రైతులను వా వసాయ శాఖతీసుకునేరథకలనిి టలోమహిళా రైతులను
పాల్గగనేటటీుచరా లుతీసుకుంటునాి రు. 
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కోవిడ్-19 లాక్ డౌన్ లో మహిళా

రైతులు : సహాయ కర్య ప్కమాల అవసర్ం

సొసైటీఫర్రురల్ఎడాు కేష్న్అండ్డెవెలపి ంట్ (SRED)అటటడుగు స్థసాథయి ప్శామిక

సమూహాలఅవసరాలు, సమసా లఆధారంాఉద్ా మాలనునిర్ధి ంచేఉదా్దశంతో 1979 లో

స్థసాథ పించబడింద. ఎస్టఆర్ఇ డి రనిచేసిుని ప్శామిక సమూహాలలో ప్ామీణద్ళ్లత, 

ఆదవ్యసీసమూహాలమహిళలు ప్రధానసమూహంా వునాి రు.

ఎస్టఆర్ఇ డి స్థసాథ నికనాయకత్యవ నికి, ప్రజాఉద్ా మనాయకులకుసామరిాా లను

నిర్ధి ంచటంలోకూడా కృషిచేసిుని ద. స్థసాథ నిక స్థసాథయిలోఈసంసథమహిళలపైహింస, కుల

-జండర్ వివక్ష్, జీవనోపాధులసంక్షోభం, విద్ా , వైద్ా సదుపాయాలకొరతమొద్లన

సమసా లనురర్ధష్ె ర్ధంచటానికికూడాకరా ప్కమాలుచేరడుతుంద. రాష్టష్ట, జాతీయ, 

అంతరాాతీయ స్థసాథయిలలోఎస్టఆర్ఇ డి ఇతరవిసృితఉద్ా మాలతోచేతులుకలిపి

ప్రచ్చరఉద్ా మాలలో, ప్రభుతవ విధానాలను ప్రభావితంచేయటంలో,  ఐకా సంఘటనల

నిరాి ణంలోరనిచేసిుంద . 

ఎస్టఆర్ఇ డిద్ళ్లతులు, భూమిలేనికూల్లలు, ఇరుా ల తెగ ఆదవ్యసులను, ఇటుకబటీట

కర్ధి కులను, ఎడీ బండికర్ధి కులు, కవ రీల కర్ధి కులు, ద్ళ్లతమహిళలు(ప్ామీణ

మహిళలవిమకి ిఉద్ా మం ), మహిళారైతులు, సెకి్ వరె రీు , మాతమి లు ( జోగినీలు), 

వీధ వా్య పారులు మొద్లన ప్ామీణకర్ధి కులనుఉద్ా మాలలోకిసమీకర్ధసిుంద. వ్యర్ధకి

అవసరమైనసమాచ్చరానిి , సామరిాా లనుఅందసిుంద. ఈఉద్ా మాలుభూమిహకెు లు, 

రాజకీయహకెు లపై కేంప్ద్దకర్ధసిునాి యి.  

ఈసమూహాలకుచందనమహిళలకుభూమిలేనరప టకీవ్యర్ధకి ప్రకృత్త వా వసాయం, 

సేంప్దయవా వసాయరద్తాులలోశిక్ష్ణలుఇసిునిా మ. ఇతరకులాలు, సమూహాలు

అప్కమంాఆప్కమించిన ప్రభుతవ భూమలనుగుర్ధంిచివ్యటపైహకెు లుసాధంచటంలో
వ్యర్ధకి శిక్ష్ణ ఇసిామ. ఆసమూహాలు భూమిహకెు లుకలిగిఉండటంఎంతఅవసరమో

ర్చయిత ఫ్యత్తమా బెరిా డ్ , ఎస్ట ఆర్ ఇ డి, తమిళనాడు
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అరంి చేసుకునాి రు కనుకవ్యళ్ళళ తమ ప్ామాలీో

ప్రభుతవ భూమలనుగుర్ధంిచగలిారు. ర్కవెనాూ

అధకరులసహాయంతో 7. 55 ఎకరాలభూమిని, 

మర్కక 5 ఎకరాలభూమినిత్తర్ధగిసావ ధీనంచేసుకుని

సమిషిట వా వసాయంమొద్లుపటాట రు. 

మహిళలంద్రూకలిసిరంటలుసాగుచేసిరంట

చేత్తకి వచిి న తరావ తవ్యరంద్రుసమానంా

రంచుకుంటారు. ఆవిధంా 5 జిలీాలలో మహిళా
రైతులుసమిషిటవా వసాయచేసిునాి రు. 

కోవిడ్విపతుు సమయంలోసహాయ

కర్య ప్కమాలు

కోవిడ్ వా్య పిసిుని తరుణంలో విధంచినలాక్డౌన్

2020 మార్ి 24 వ తేదీనుండిమొద్లంద, కనీ

ద్ఘనిదుష్ప ర్ధణామాలుఇరప టకీ

కొనసాగుతునాి యి.పేద్లకుత్తండి, బతుకుతెరువు

లేకుండాపోయింద. వ్యళకీుజీవించేమాస్థర గం

కనరడలేదు. లాక్డౌన్సమయంలో మహిళలపై

గృహహింస, ఇతర రకలహింసపర్ధగింద.  

ప్రభుత్యవ నికి పేద్వ్యళకీుత్తండిపటాట లనేధాా సే

లేకుండాపోయింద. వ్యళళ ని ఇళలీోనుండి

బయటకురావద్నాిమాప్తంచపిప ంద, కనీ

మర్కకవైపుమహిళలుమద్ా ందుకణాలను

తెరవవదాుఅని డిమాండ్చేసినరప టకీ

అనిి టకంటేమందుామద్ా ందుకణాలనే

తెర్ధచింద. దీనికరణంామహిళలపైహింస

మర్ధంతాపర్ధగింద. ద్ళ్లతమహిళలపైఅత్యా చ్చరం

చేసిహతా చేశారు. పేద్కుటుంబాలవద్ా ఆహారం

కొనుకెో వడానికి డబ్బు లేకుండాపోయింద. ఆహారం

లేకపోవటంతోకుటుంబంలోహింసఎకెు వైంద.  

ఆద్ఘయంలేక, తీసుకుని అపుప లుతీరి లేక, 

కుటుంబాలనుపోషించలేకమహిళలుఅంద్ర్ధకంటే
ఎకెు వ ఇబు ందులకుగురయాా రు. 

మిగిలినవ్యళళ ంద్రూతమకుటుంబాలు, తమ ప్ామసుథలుబతకడానికిమాస్థరాగలని

వెతకటానికిపోరాడుతుంటేమహిళారైతులసమిషిటవా వసాయసంఘంనాయకురాలు

ష్కీలా కొంచంభని ంాఅలోచించిఆచర్ధంచటంమొద్లుపటటంద. ఆమెఆహార

రద్ఘరిాలు, ఇతరఅవసరమైంవసిువులుసేకర్ధంచి ప్ామసుథలకురంచిపటటంద. ఈరనిని

ఆమెపద్ా ఎతిునచేరటటంద, పోల్లసుల కళీ్ళగపిప ఆమెఇంటంటకి త్తర్ధగి

సేకర్ధంచగలిగినవనీి సేకర్ధంచింద. కరా కరలి బృంద్ఘనిి ఏరాప టుచేసింద.  బ్బద్ి

మూవెి ంట్ ప్టస్టటనుండినాలుగుసారీు కిరాణాసామానీు సేకర్ధంచివ్యటనితన ప్ామంలో

దురభ ర స్థసిథత్తలోవుని ఒంటర్ధమహిళలు, వికలాంగులు, ఆదవ్యసులు, చ్చకలి

కుటుంబాలకురంచిపటటంద .     

ఎస్టఆర్ఇ డిసమిషిట వా వసాయంచేసిుని మహిళారైతులకు ఒకెొ కె ర్ధకి 1000 

రూపాయలుఅందంచింద, మూడుద్ఫ్యలుా 1000 రూపాయలవిలువైనఆహార

రద్ఘరిాలను అందంచింద. ష్కీలాసవ చి ంద్ంామందుకొచిి వ్యటని రంచిపటటటానికి

ఎస్టఆర్ఇ డి కి సహాయరడింద. 

జిలీాలో ప్రయాణంచేయటానికి రర్ధసిథతులుఅనుకూలించినపుప డుష్కీలాతనబృంద్ంతో
కలిసి వ్యళళ సమిషిట వా వసాయకేంప్ద్ంలోవుని రంటలనుకోత కోయటం

ఫోటో: SRED
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మొద్లుపటటంద. ఆమెఇతరసమిషిట వా వసాయసంఘాలనాయకులకు ఫోస్థనీు చేసితమ

వా వసాయక్షేప్తంలోరండిన వ్యటనిఏ విధంాఉరయోగించుకోవచిొ ఒక ప్రణాళ్లక

వివర్ధంచిమారగద్రి కంఅందంచింద. మిగిలినవ్యళ్ళళ కూడాతమ ప్ామాలూ, ద్గ గరలోని

రటటణాలలోనిద్ఘతలసహాయంతో, ప్రభుతవ సహాయం, బ్బద్ిమూవెి ంట్ ప్టస్టట, ఎస్టఆర్

ఇ డిలనుండి డబ్బు , ఆహారరద్ఘరిాలరూరంలో సేకర్ధంచి అవసరంలోవుని వ్యర్ధకీ

రంపిణిచేయటంలోసహాయరడింద . వ్యళంీత్య కలిసి కోవిడ్బాధతకుటుంబాలను
గుర్ధంిచివ్యరుఈవిరతిునుండిబయటరడటానికిసహాయరడాారు. 

వ్యర్ధసవ ంత ప్ామాలలో సామూహికవంటశాలలనుఏరాప టుచేసి, వండినఆహార

రద్ఘరిాలను ప్ామసుథలకురంపిణిచేశారు.  రాష్టష్ట ప్రభుతవ ంవ్యర్ధకి ఉచితంావంట ాా స్ట

అందంచింద . 

ష్కీలాచేరటటన కరా ప్కమాలవలీ అనేకమందఆకలిచ్చవులు, త్తండిలేకఆతి హతా లకు

పాలప డకుండా ప్పాణాలతోరత్తకి బయటరడాారు. ఆహారరద్ఘరిాలతోకూడిన కిట్ి ,, 

మాసె్ట లు,  ర్కగనిర్కధక శకినిి పంచేఆయురేవ ద్పానీయంమొద్లనవ్యట అద్నంా

3000 కుటుంబాలకువ్యర్ధబాా ంక్ అకంటలీోకి ఎస్టఆర్ఇ డినగదు బదల్ల

చేయగలిగింద.  

కోవిడ్ విరతిు సమయంలోఅంద్ర్ధలోభయంతోపాటుకద్లికలపైఆంక్ష్లుఉని రప టకీ

ఈమహిళారైతునాయకులుసమిషిటవా వసాయానిి సజీవంాఉంచ్చరు. ఇదచూసి

ఇతరమహిళలుకూడాసమిషిటవా వసాయంలోకిఆకర్ధతాులవుతునాి రు. వ్యళ్ళళ

భవిష్ా తిులోఎటువంటసవ్యళీ్ళ, విరతిులు ఎదురైనా నిలదొకెు కోగలమఅనే

విశావ శంతోవునాి రు.  ఇరుగుపరుగు ప్ామాల ప్రజలుతమ ప్ామంలోకూడా మహిళా

రైతులసమిషిట వా వసాయక్షేప్త్యలనుఏరాప టుచేయాలనివీళళ ను ఆహావ నిసిునాి రు .  

సమిషిటా భూమిని కలిగివుండటం అనేదఒకపద్ా బలం, కొర్కనావైరస్ట కినోర్కధక శకినిి

సృషిటంచుకోవటంలోఅదసహాయంానిలిచింద . వైరస్టభయంలేకుండా మహిళా

రైతులుఐకా ంానిలబడాారు, ఒకర్ధకొకరుఅండా నిలిచ్చరు. ఒక ఉమి డి లకా్ష్ ం కోసం

ఐకా ంానిలబడటం అనేదఎటువంట ప్రమాద్కరమైనవిరతిు నైనాఅధగమించవచుి

అనివ్యళ్ళళ నిరూపించ్చరు. ఈవిరతిు సమయంలో ఉద్ా మాలుఅణార్ధపోవటంలేదు, 

పైామర్ధంతబలంాపరుగుతునాి యి . 

ఫోటో: SRED
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11 12

కోవిడ్ 19 సంద్ర్భ ంలో చిర్పధానాయ ల

వైపు త్తర్చగి ప్పయాణం

విన్్ -మహిళారైతువేదిక

విమెన్ి ఇనీషియేటవ్ి (విన్ి ) గతమూడుసంవతి రాలుాఆంప్ధ ప్రద్దశ్లోని

చితిూరుజిలీాలో 35 ప్ామాలలోవెయిా మందకిపైా కలురైతులు, వా వసాయ

కూల్లలనుబలోపేతంచేయటంలోవిజయవంతమైంద. దీనితోవ్యళ్ళళ ఆర్ధకింా, 

రాజకీయంాసాధకరతసాధంచగలిారు.  వ్యళ్ళళ ఇపుప డు ప్రకృత్తఅనుకూల

వా వసాయరద్తాులపైనమి కంకుదర్ధవ్యటని అనుసర్ధంచటానికి మందుకొసిునాి రు.  

వ్యళ్ళళ రైతుఉరతి్తద్ఘరులసంఘాలువంటఆర్ధకి కరా కలలోతమనైపుణాా లను

పటటటానికి ఆసకి ిచూపుతునాి రు.  “మహిళారైతువేదక” అనేవేదకద్ఘవ రామహిళా

రైతులహకెు ల గుర్ధంచి, తమసమసా లగుర్ధంచి గళమెతిుతునాి రు. పేద్, అణార్ధన

మహిళలనుసంఘటతరరచటంలోతమ స్థజానానానిి పంపందంచుకుని, ద్ఘనిని

ఉరయోగించి మందుకుపోవటానికి ఈమహిళారైతులు కనబరచిన నిబద్తి, శకి,ి 

సాహసం ఎంతైనామెచుి కోద్గ గవి.   

నెలర్కజులపూర్ధి లాక్డౌన్కలంమహిళలకుదురభ రంాతయారైంద.ఆతరావ తద్ఘనిని

పడిగిసి్తపోవటంవ్యర్ధనిఆర్ధకింాద్దబు తీసివ్యళ్ళళ , వ్యర్ధకుటుంబసభాు లుఆకలికి

గుర్ధకవలసి వచిి ంద, వ్యర్ధనైత్తక స్థసెలథరా ం దగజార్ధంద. రవ్యణాసౌకరా ం లేక, చేత్తకి వచిి న

రంటలనుఅమి కునేద్ఘర్ధలేక, రశువులనుమేపుకోలేకచ్చలా ఇబు ందులురడాారు. 

ఫలితంారంటలుఎండిపోయాయి, రశువులుమేతలేకఅలీాడిపోయాయి, పాలదగుబడి

తగి గపోయింద.  ప్రభుతవ ంజారీచేసిన కఠిన నియమాలకరణంా కొర్కనా పాజిటవ్

వచిి న ప్ామాలచుటూట బార్ధకేడీు నిర్ధి ంచిరాకపోకలునిషేధంచ్చరు. దీనితోమహిళలు

ఇళకీు రర్ధమితమైరనిచేసుకోవటానికి వీలులేక, ఆద్ఘయంలేక నరకంఅనుభవించ్చరు. 

ద్ఘనికితోడువ్యరు, చికితి లేనిఈమాయద్ఘర్ధర్కగంఅంటుకుంటుంద అనేభయాలకు, 

ర్చయిత విమెన్ి ఇనీషియేటవ్ి
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వ్యటచుటూట వ్యా పించిన అపోహలకుబలయాా రు.  

ప్రభుతవ ం తరఫున కోవిడ్సహాయంకోసంఅందంచిన

ధానా ం, రపుప వంటవిసర్ధరడినంతఅంద్లేదు, వ్యట

కోసంపడవ్యటలనలీో నిలబడాలిి వచిి ంద, తరుచు

వ్యళ్ళళ లనలీో నిలబడి రేష్న్దొరకక ఉటట చేతులతో
త్తర్ధగిరావలసివచింద.

చితిూరుజిలీాలోనిసిజిగలీు, ర్కంపిచస్థర ీమండలాలు

వరాాధార్ధత ప్పాంత్యలు. ఇకె డ 60% మందరైతులు

కేవలంహైప్బడ్టమాటాలుమాప్తమే ఏడాదలోర్కండు

రంటలురండిసిారు. వ్యటకిమంచిధరవసిుంద కనీ

పటుటబడి ఖరుి కూడాచ్చలాఎకెు వఉంటుంద. 

ఇకె డిమహిళారైతులుఇతరులపలాలలోర్కజు

కూల్లలుాకూడా రనిచేసిారు. మామిడితోటలు, 

వేరుశెనగ వంట ఒకే రకం రంటలువేయటంఅనే

రద్తా్తకూడావ్యళళ ను కష్టటలలోకి నెటటంద. ఈ

ప్పాంతంలోఎకెు వమందకిచిని మడిచకె లు(కొనిి

సెంటీు ) ఉంటాయి, వ్యటలోసాగుచేయటంవస్థలీలాభం

లేద్నుకునివ్యటని చ్చలావరకుసాగుచయా కుండా

రడావుపడత్యరు. ఈరర్ధసిథత్తలో విమెన్ి

ఇనీషియేటవ్ి సంసథవ్యర్ధని సంఘటతంచేసి

కూరాయలురండించటానికి ప్పోతి హించింద. వ్యర్ధకి

12 రకలకూరాయవితనిాలనుఇచిి పరటతోటల

పంరకంచేసుకోవటానికి సహాయరడింద, ఇద కోవిడ్

విరతిు సమయంలోచ్చలాఉరయోగరడింద.

వ్యరుసాంప్రద్ఘయకంాచిరుధానాా లనుత్తంటూ

వచిి నరప టకీ 40 ఏళీ ప్కితంనుండిఅవి

కనుమరుగైపోయాయి.  ఇకె డి ప్ామాలలో 1% భూమిలో

మాప్తమేవ్యటని రండించటంవలీ వ్యటని కొనుకెు నే

రర్ధసిథత్త లేకుండాపోయింద. ద్ఘనికితోడుచిరుధానాా లు

త్తంటేకోవిడ్నుఎదురె్క వటానికి ర్కగ నిర్కధక శకి ి

పరుగుతుంద అనినిపుణులుస్తచించటంతో

ధనికులువ్యటనిఅధక ధరలకుకొనుకెు ని త్తనటం

మొద్లంద . అంతధరలుపటట సామానా ప్రజలుత్తనే

రర్ధసిథత్త లేదు. విన్ి తరఫునమేమమహిళలకుఈ

విష్యంగుర్ధంచివివరంాచరప టంతోవ్యళ్ళళ మళీళ

చిరుధానాా లనుసాగుచేయటానికిమందుకొచ్చి రు, వ్యటవలీ తకెు వ ధరకు

పోష్కహారానిి పంద్వచుి అనివ్యళ్ళళ అరంి చేసుకునాి రు. దీనితోపాటువ్యళ్ళళ

పరట తోటలపంరకం, రండీతోటల పంరకంలో గోఆధార్ధతవా వసాయరస్థద్తాులను
అనుసర్ధంచటంతోవ్యర్ధకి కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలోవ్యర్ధనిఅవికపాడాయి. 

సాంప్రద్ఘయకరద్తిులు, రంటల పునరుద్రిణచూసిసంతృపిిచందనమహిళా

రైతులనుఈ ప్రప్కియలోచేరవలసిందా ప్పోతి హించ్చమ . 

మహిళారైతువేదక వా వసాయంలోబాారనిచేసిుని కలురైతులను, చిని సని కరు

రైతులను గుర్ధంిచి. సేంప్దయరద్తాులలోఆసకి ికలిగివ్యటనిఉరయోగిసి్తద్ఘనివలీ

కలిగే ప్రయోజనాలనుపందుతుని వ్యర్ధని ఎంపిక చేసింద. వ్యర్ధలో 223మంద రాగులు

సాగుచేయటానికి, 110 మందసజలాు, 40 మందఅంప్డుకొప్రలుసాగుచేయటానికి

మందుకొచ్చి రు. ఈవేదకలు చిరుధానాా లసాగులోవుండేఅనేక ఇబు ందులను

చర్ధి ంచ్చరు, మొలకెతటింనుండి కంకులుఎండిపోవడం, కోతసమయంలోమొకె లు

ఎండకపోవటం, వరంా వలీ గింజలుకుళ్లపీోవటం, రక్షులు, గుడగీబలు, రందులు

రంటలనుత్తనెయా టంవంట సమసా లగుర్ధంచిచర్ధి ంచ్చరు. వ్యటకి రర్ధషె్ట రాలను

కనుగనటానికి ప్రయత్తి ంచ్చరు. మిగిలినవ్యటకంటేసజలాుబాాఅనుకూలంా

వుంటాయనికనుగనాి రు. 
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చిరుధానాా లువరాాధారంతోరండుత్యయి, పైాసవ లప కలిక రంటలుకవటంతోమహిళా

రైతువేదకలువ్యటని రండించటానికిమందుకొచ్చి యి .  భవిష్ా తిులో ప్రకృత్త

వైరరీత్యా ల వలీ కలిగే అనిశిి త రర్ధసిథతులుఏరప డినపుప డుసవ యం శకిపిై

ఆధారరడవచుి నని, అటువంట కష్టసమయాలలో కూడాఆహారభప్ద్తకుహామీ

ఉంటుంద్ని వ్యళళ కి నమి కం కలిగింద.      

అధక ప్శమతోకూడిన వా వసాయరనులలోమహిళలభాగసావ మాా నిి

ప్పామఖా తలేనిదాతకెు వచేసిచూసిారు. మహిళలుతమమనుగడకోసంచేసిుని

పోరాటంలోతమభాగసావ మాా నిి నొకిె చరప లేకపోయారు.   విన్ి వ్యర్ధకి శిక్ష్ణఅందంచి, 

మద్తాునిచిి , తమహకెు లకోసంపోరాడేవిధంానమి కం కలిగించింద, ప్రసిుత

వా వసథలోవ్యరుఎదురుె ంటుని సవ్యళళ ను ఎదురె్క వటానికిఆతి విశావ సం

కలిగించింద. ఏనాడూవా వసాయశాఖఅధకరులు, నిపుణులువేళళ ని ప్ామాలలోకి విన్ి

వెళ్లీఅకె డిమహిళలను ప్పోతి హించింద.     

ఆకలినిజయించటంసాధా మేనని, అదమహిళారైతుఉతప త్తది్ఘరులలోచేతులలో

ఉంద్నివిన్ి గుర్ధంిచింద ,  సర్ధరడినంతమంచిఆహారంత్తనటానికివ్యళళ కి కరణాలు

వునాి యి హకెు లుఉనాి యనికూడా ప్గహించింద.   కేవలం వా వసాయసంబంధమైన

రనులేకక జండర్సమానతవ ం రటీకూడా వ్యర్ధలోఅవాహనపంపందంద. అద

మహిళలుతమను త్యమ మనుషులుా, శకివింతమైనవా కిులుాచూసుకోవటానికి వీలు

కలిప ంచింద, ఇదవ్యళళ ని ఆకర్ధంాచింద.   ఆర్కాా నికి ఆహారంపునాదఅనేవ్యసవి్యనిి ఈ

మొతంికరా ప్కమంపునః స్థసాథ పించింద . ఆహారఉతప త్తది్ఘరులుావ్యళ్ళళ తమకే కక
అంద్ర్ధకీ ఆహార భప్ద్తనుకలిప ంచటంలోకృషి చేశారు. 
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ఆర్చకి సంఘీభావం, సవ యం శకి ు పైఆధార్పడ్టం
వైపుా హాపూర్ మహిళా రైతుల ప్పయాణం

ర్చయిత సులేఖ సింగ్

111021 3 9654 87

నేపధ్య ం

యాక్ష్న్ఇండియాసంసథ అనేక ద్శాబాాలుాఅటటడుగు స్థసాథయిలో వుని సమూహాలకు

చందన మహిళలు, కిశోరబాలికలు, పిలలీ సమసా లపైరనిచేసి్తవ్యర్ధఆర్కగా ం, 

హకెు లుసాధంచటంకోసంపాణిసిుని ద.  2011 లోఈరని ఢిల్లీ నుండిఉతరి్ ప్రద్దశ్

లోని హాపూర్వరకుఅకె డిమహిళలఆర్ధకి, సామాజిక, సైధిాంత్తక సాధకరతను

బలోపేతంచేసేందుకువిసరి్ధంచింద.  ఈసంసథ తరఫున మహిళా రైతుల అద్ృశా

పాప్తనురనినిగుర్ధంిచటంకోసం ప్రయత్తి ంచింద, 4 ప్ామాలలోని 200 మందమహిళా

కూల్లలనుసంఘటతరరచటానికి ప్రయత్తి ంచింద . 10-12 మందమహిళావా వసాయ
కూల్లలబృంద్ం ఈరనికి ఇపుప డు నాయకతవ ం వహిసిునాి రు. 

కోవిడ్ విపతుు సమయంలో కర్య ప్కమాలు

కోవిడ్కరణంాలాక్డౌన్ విధంచటంతో అరప టవరకుఅమలులోవుని సమిషిటా

ల్లజుకుతీసుకునేఉతప త్తి వా వసథభూయజమానులుతమభూమినిల్లజుకివవ టానికి

సిద్ంిాలేకపోవటంతోవిచిని మైంద . భూయజమానులకుటుంబసభా లు వలసనుండి

త్తర్ధగి వచిి తమభూమలలోరనిచేసుకోవటంతోఅరప టవరకువ్యటనిల్లజుకి

తీసుకుని వ్యర్ధకిల్లజుకివవ లేదు.  దీనితోఆబృంద్ంనుండి 10-12మందమహిళలు

వా వసాయంద్ఘవ రారాకుండా కోలోప యినఆద్ఘయానికి ప్రత్యమాి యఅవకశాలకోసం

వెతకలనినిర ుయించ్చరు. 

ఇరుగుపరుగు ప్పాంత్యలకుచందనవివిధ ఎస్టహెచ్జి ప్గపులకుచందనమహిళలు

మసాలాదనుసులుశుది చేసి, పడిచేసిఅమి టంఅనేఒక ప్రతా్య మాి యఆర్ధకి

కరా కలారంమొద్లుపటాట లనినిర ుయించుకునాి రు. వ్యరంద్రుతమతమఎస్టహెచ్జి

ప్గపులనుండి రుణాలుతీసుకునివ్యటనిమసాలాదనుసులుకొనటానికిపటుటబడిా

ఒకచోటచేరాి రు . వ్యటనిశుది చేసిపడిచేసి పాా కెటీు ా మా రి్ధ ద్గ గరలోని 20 

ప్ామాలలో స్థసాథ నికంా అమి టంమొద్లుపటాట రు.  వ్యర్ధఉతప తిులునాణా ంా

ఉండటంతో ప్కమంావ్యటకి డిమాండ్పర్ధగింద, వ్యర్ధసోష్ల్యాక్ష్న్నెటవ ర్ె ి ద్ఘవ రా
అమి కలుఢిల్లీ వరకువిసరి్ధంచ్చయి. నేష్నల్కపిటల్రీజియన్ (NCR అంటేఫరీద్ఘబాద్, 

గురాగవ్, ఘజియాబాద్, నోయిడావంటఢిల్లీచుటూట వుని ఉరప్గహ నగరాలతోకూడిన
ప్పాంతం ) లోని 900 కుటుంబాలకుఅవిఅమి టంమొద్లంద.

కర్య ప్కమంయొకో ప్పభావం

హాపూర్ స్థబీాక్ ఢిల్లకీి సమీరంలోవుంద. ఈ 12 మందమహిళలబృంద్ంసంఘటతరడి

ఢిల్లకీి సమీరంలోని ప్పాంతంలోఆర్ధకి కరా కలారంమొద్లుపటటవ్యళ్ళళ కొర్కనాకలంలో

జీవనోపాధులసంక్షోభానిి అధగమించటానికి కొతిఅవకశాలనఅనేవ షించ్చరు.  

తమకుని వా వసాథ గతమైనసంబంధాలద్ఘవ రావ్యళ్ళళ సవ యంఆధార్ధతఉపాధకి

అవకశాలను నెలకొలుప కోవటమేాకవ్యర్ధమధా సంఘీభావ్యనిి రటష్టంచేసుకో గలిారు. 

వ్యర్ధలో ప్రత్తమహిళఋణంతీసుకోవటంద్ఘవ రా మడిరద్ఘరిాల కొనుగోలుకుతమభాగం

అందంచ్చరు, అంద్రు కలిసి ప్శమించిమసాలాదనుసులను పడిచేసివివిధమారాగల

ద్ఘవ రావ్యటఅమి కలుసాగించ్చరు. తరావ తవ్యళ్ళళ లాభాలనుపంచుకోవటానికి
గోధుమలుకూడాకొనిపిండిచేసిఅమిి తమ వా్య పారానిి విసరి్ధంచుకునాి రు

ఆర్ధకి సంఘీభావం, సవ యం శకి ిపైఆధారరడటం వైపుా హాపూర్మహిళా రైతుల ప్రయాణం

కథ
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విసుర్ణ

ఈరనిలోచేకూర్ధనఆర్ధకిసుసిథరతఆమహిళలబృంద్ఘనికి కోవిడ్సమయంలో

సంక్షోభానిి ఎదురె్క వటానికి, తమసమిషిట వా్య పారానిి కొనసాగించటానికి ప్పోతి్య హానిి

ఇచిి ంద.  ప్రసిుతం ఒకెొ కె ద్ఘనిలో 12-15 మందసభాు లు గల 75 ఎస్టహెచ్జి

ప్గపులు వ్యర్ధఉతప తిులుకవ్యలని అడుగుతునాి రు. దీనితో వ్యర్ధకి స్థసిథరమైనడిమాండ్, 

ఆద్ఘయంవసిుంద్ని హామీలభంచింద. వ్యళ్ళళ తమ మార్కె ట్ నుఇతర ప్ామాలకు, 

ఢిల్లీమొతి్యనికీ విసరి్ధంచడానికి గలఅవకశాలనుఅనేవ షిసిునాి రు. వ్యళ్ళళ ఇపుప డుతమ

వా్య పారానిి విసరి్ధంచిమర్ధంతఎకెు వమందమహిళలను చేరుి కోవటానికి ఒక వా్య పార
ప్రణాలికనురూపందంచుకునిా రు. 

ఫలితాలు

ఈమహిళలవేదక ఇపుప డుతమఉతప తిులలో జీలకప్ర, వ్యమ, మెంతులు, మకె జొని , 

సజ,ా బెలంీ, ఆవనూనె, సెనగలు, బయా ం, రపుప లుమొద్లనవ్యటనిచేర్ధి

విసరి్ధసిుని ద. వేదక సభాు లుమసాలాదనుసులు, ధానా ం, రపుప ల విలువఎటీా

పంచవచొి నేరుి కుని సంఘీభావఆర్ధకి కరా కలాపాలద్ఘవ రా సంక్షోభంనుండి

బయటరడగలిారు.  ప్కమంావ్యళ్ళళ మళీళ సమిషిట వా వసాయానికి భూమినిల్లజుకి

తీసుకుని, ప్రకృత్తఅనుకూలరద్తాులలోరంటలురండించి, వచిి న ఉతప త్తలిో తమకు

అవసరమైనవిఉంచుకునిమిగిలినవి వా్య పారంలోఉరయోగించ్చలని ప్రణాళ్లక వేశారు.  

ధరలవిష్యంలోఅనుకూలంావుండే రటటణమార్కె ట్లోకి విసరి్ధంచ్చలనివ్యళ్ళళ

ప్రణాళ్లక తయారుచేసుకునాి రు. వా్య పార ప్రణాళ్లక తయారుచేయడంలో,  ధరలను

నిర ుయించటంలో, అమి కలలో కొతిా అలవరచుకుని నైపుణాా లువ్యర్ధకి నమి కనిి

కలిగించ్చయి,  కొంతవరకుఆర్ధకిసుసిథరతను ఏరప రచ్చయి.  అద్దసమయంలోభవిష్ా తిు

ప్రణాళ్లకలు తయారుచేయటానికిఅనువైనఆసిులనుసృషిటంచ్చయి. రసాయన

వా వసాయరద్తిుల స్థసాథ నంలో అంద్ర్ధకీ ఆర్కాా నిి కలిగించేసహజ ఎరువులు, స్థసాథ నిక

వితనిాలఆధారంా ప్రకృత్త వా వసాయంపైఆధారరడినవిలువనుజోడించే వా్య పారంా

ఎద్ాలని,   వ్యరుఆశిసిునాి రు.  తమవా్య పారంలోమర్ధంతమందదురు ల స్థసిథత్తలోవుని

మహిళలను చేరుి కునితమ సవ ంతసమూహాలకు చందనమహిళలకుసుస్థసిథరమైన

జీవనోపాధులు, మెరుగైనఆర్కగా ం కలిప ంచ్చలని లకా్షా నికి కటుటబడివునాి రు. వ్యళ్ళళ ఒక

వితనిాల బాా ంకును కూడానెలకొలిప మహిళారైతులకు సావ భమానానిి , మంచి

నాణా మైన జీవిత్యనిి పునరుద్రి్ధంచ్చలనికూడాలకా్ష్ ంాపటుటకునాి రు. ఈమహిళా

వేదక వా కిగితంాసాధా ం కని వనరులసమీకరణ, నైపుణాా లకూరుప ను సాధా ంచేసి

చూపింద. మారె్క టీువ్యర్ధకి ద్గ గరలోఉండటం అనేదతమవా్య పారానిి నిరవ హించటానిి
సులభతరంచేసింద . 

కీలకమైన గుణపాఠాలు

అరప టకేమహిళలలోవుని నైపుణాా లు, సహజ వనరులను ఉరయోగించటం ద్ఘవ రా

సంక్షోభానిి తటుటకోగల శకి ిసమకూర్ధంద, సమిషిటసంఘీభావ్యలనుఏరప రచుకోవటంతో

తమసమిషిటబలాలపైఆధారరడివిజయంసాధంచటానికి వీలు కలిగింద . తమ

ఉతప తిులలోనాణా త, ధరల ప్రమాణాలుమారె్క ట్నుబటట ఉండాలనివ్యళ్ళళ

నేరుి కునాి రు. ఈవా్య పారం మహిళలకుఆర్ధకి, సామాజికసాధకరతసాధంచటానికి
సమిషిటసంఘీభావంఅనేద ఒక కొతి ఆశను కలిప ంచింద . 

ఆర్ధకి సంఘీభావం, సవ యం శకి ిపైఆధారరడటం వైపుా హాపూర్మహిళా రైతుల ప్రయాణం
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నేర్పి కునన పాఠాలు - భవిషయ త్ మార్గం

సంక్షోభంలోసాధారణంా జర్ధగే ద్ఘనికంటే కోవిడ్సమయంలోమహిళలుఒక భని మైనమాస్థరాగనిి చేరటట
నాయకతవ ంవహించ్చరనిఈ కధలుచూపిసిునాి యి.  మహిళలునాయకతవ ంవహించిన ఈ కధలనుండి
భవిషా్ తిు కోసం చ్చలా పాఠాలునేరిు కోవచుి .

ఈ సంకలనంలోన్న కధ్లన్నన ఈ ప్కిందిఅంశాలను ప్పత్తఫలిసాు యి: 

1.మొద్టవిష్యం ఏమిటంటే మహిళలసమూహాలు/సంఘాలు ఈగడాు కలంలోతమతోటవ్యరు,   ఇతర
పేద్ /ఒంటర్ధమహిళలుత్తండికిలోటులేకుండా ఉండేటటీుచరా లుతీసుకునాి రు. 

2. దీనినుండిసప ష్టంా తేలేద్దమంటేమహిళాసమూహాలు, మహిళలనాయకతవ ం సంక్షోభసమయాలలో
ఎకుె వమందమహిళలసమసా లనుతీరి టానికివినూతి ఆలోచనలతో మందుకురావటమేాకవ్యరు
అతా ంతపేద్లు, దురు ల స్థసిథత్తలో వుని మహిళలఅవసరాలరటీసునిి తతవ ంతో వా వహర్ధసిారు. 
అటువంటవ్యర్ధఅవసరాలనుతీరేి ందుకుతమరని విధానానిి మలుచుకుంటారు.  కోవిడ్విరతిు ష్టసీ,ి 
పురుషులపైనభని మైనజండర్ రరమైన ప్రభావ్యనిి కలిగించినసంద్రభ ంలోఇటువంటమహిళా
సంఘాలుదురు ల స్థసిథత్తలోవుని మహిళలసమసా లనుసునిి తతవ ం, నైపుణా ంమేళవించి
రర్ధష్టె రమారాగలుచేరడత్యరు.

3.మర్కకమఖా మైనగుణపాఠంఏమిటంటే,  మహిళాసంఘాలునిరవ హించిన స్థసాథ నిక, వికేంప్దీకర్ధంచిన
రద్తిులుపేద్మహిళలకుఅతా ంతఅవసరమైనఆహారానిి అందంచటానికిచ్చలాఅవసరం. 
ప్రతేా కించివ్యత్యవరణంఅనిశిి తంాఉండిఆహారసరఫరాలోఆటంకలుఏరప డే ప్రమాద్ంవుని పుప డు
ఈరద్తిులుచ్చలాఉరయోగకరం.  స్థసాథ నికంాసరుకులనుకొనుగోలుచేసిఅవసరంలోవుని వ్యర్ధకి
అందంచటంఅనేమారుప తోకూడి స్థసాథ నికఆర్ధకి వా వసలిోకే డబ్బు త్తర్ధగి వెళీ్లటటీుమహిళలునిరవ హించిన
ఈరద్తిులుసుసిథరమైనరంపిణి వా వసథకుద్ఘర్ధతీసిాయి.

4.మహిళలు సవ లప కలికఅవసరాలకంటే మందుకెళ్లీదూరద్ృషిటతో అలోచించి దీస్థరకాలిక ప్రయోజనాల
గుర్ధంచి కూడా అలోచించి స్థసాథ నికంా సేంప్దయకూరాయలురండించటంపై కేంప్దీకర్ధంచినటీు

కేరళలోతనల్,  గుజరాత్లో డబాీ్ల్ జిడబాీ్ల్ ఎల్ఓ , హెచ్డిఆర్సి, మహారాష్టష్టలోని కోర్ధి మహాసభ, 
ఆంప్ధప్రద్దశ్లో ర్కడ్ి సంసథల కధలుతెలియజేసిాయి. వ్యరు తరావ త్తసీజన్లో రండించటానికి
వితనిాలను కూడారైతులకు అందుబాటులోకితెచేి ప్రయత్యి లుచేశారు.  

5.మకం ఢిల్ల,ీ యమనా ఖదా్ఘర్ కధనాలుప్ామీణరటటణ ప్రజలమధా వుని సంబంధానిి కోవిడ్ సంక్షోభ
సమయంలోఅరంి చేసుకోవ్యలిి న అవసరానిి లేవనెతి్యయి. నగరాలలో నివసిసిుని వా వసాయ
కుటుంబాలకుచందనమహిళలు ప్రభుతవ అధకరులకుఅద్ృశుా లుాఉండిపోయారు. ఈర్కండు
కధలలోకూడా ప్ామీణ, రటటణ ప్పాంతమహిళలుసేి హసంబంధాలను ఏరప రచుకునిసహాయ
కరా ప్కమాలలోఒకర్ధకొకరుసహాయరడాారు,  ప్ామీణ - రటటణ ప్పాంత్యలమధా దీరకాలసంఘీభావ్యలను
ఏరప రచటానికి గలఅవకశాలకు ద్ఘర్ధచూపారు.

అనేకసంఘాలఐకా వేదకఅయినమకం కోవిడ్ లాక్డౌన్ సమయంలోక్షేప్త స్థసాథయిలోసహాయ
కరా ప్కమాలలోనిమగి మవటంతోపాటు, జాతీయమానవహకుె ల కమిష్న్, నీత్తఆయోగ్, రాష్టష్ట
ప్రభుత్యవ లువంటవివిధ ప్రభుతవ సంసథలువేదకలకుఆహారం, ఉపాధఅందుబాటువా వసథలనురటష్టం
చేయటానికిసలహాలు స్తచనలనుఅందంచింద. రేష్న్దుకణాల ద్ఘవ రా జర్ధగే ప్రభుతవ ఆహార రంపిణి
వా వసథ రేష్న్కరాులు వుని వ్యర్ధకిమాప్తమేకకుండాసారవ జనీనంాఅంద్ర్ధకి వస్థర్ధంిరచేయాలనేతక్ష్ణ
డిమాండ్ను మందుకుతెచిి ంద. ప్రభుతవ రంపిణి వా వసథలోకి కేవలంవర్ధ గోధుమవంటధానాా లే
కకుండా పోష్కలతోకూడిన చిరుధానాా లురపుప ధానాా లువంటవికూడాఅందంచేలాావిసరి్ధంచ్చలని
డిమాండ్చేసింద. ఉపాధభప్ద్త కలిప ంచటానికిజాతీయఉపాధ హామీరధకనిి విసిార్ధంరజేసిమహిళా
రైతులకుఉత్యప ద్కఆసిులనుపంపందంచేవిధంాద్ఘనిలోకరా ప్కమాలనుజోడించ్చలనేదమకం
మందుకుతెచిి నమర్కక ప్రధానమైనడిమాండ్.    

త్యత్యె లికసహాయచరా లతోపాటు, దీరకాలంలోమహిళలకు ప్రకృత్తకిఅనుకూలమైన ప్ామీణ
జీవనోపాధులనునిర్ధి ంచి, సహాయంఅందంచిరటష్టం చేసేఅవకశంాకూడాదీనినిచూడవచుి . అయితే
దీనికోసంమహిళలుఎకుె వా ఆధారరడుతుని వా వసాయం, నీరుతదతరఉమి డి వనరులఅభవృది
లో ప్రభుతవ ంపద్ా ఎతిునపటుటబడులుపటాట లిి ఉంటుంద. మహిళలను భూమలు, అడవులుతదతర
వనరులనుండి తొలగించేవిధానాల స్థసాథ నంలో వ్యర్ధకి ఈవనరులుఎకుె వాఅందుబాటులోకివచేి విధంా
వింద్దవిధానాలురూపంద్ఘలి, ఇందుకోసంమహిళలమానవహకుె లపై కేంప్దీకర్ధంచేదూరద్ృషిట
అవసరమవుతుంద, అదఅధకరమ, వనరులనుపునః సమీమంచిపునః రంపిణిచేసే అభవృది నమూనాను
తీసుకురావటంద్ఘవ రా ప్రసిుతవినాశకరఅభవృది నమూనానుసమూలంా మారేి దా ఉండాలి.   

అనిి టకంటేమఖా ంా ప్రభుతవ ంసామాజిక ఆర్ధకి సంఘీభావ్యలను రటష్టంచేసేమారాగలనుచూపుతుని
మహిళలనాయకతవ ంలోజర్ధగిన వినూతి కరా ప్కమాలనుండినేరిు కోవటానికీ, వ్యటనిబలరరచివ్యర్ధతో
భాగసావ మా ం వహించటానికీమర్ధంత సంసిద్ంిాఉండాలి. 
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కథ

ఆశల బీజాలనునాటుతూ మార్పు కుబాటలు వేసినమహిళారైతుల సముదాయాలు



ఈపుసకిం తీసుకురావటంలో ప్రధానంామేమసంక్షోభకలంలోతటుటకుని ధృడంానిలబడిపోరాడి, కొతిమారాగలను కనుగని మహిళారైతులకు, వ్యర్ధ
సంఘాలకురుణరడిఉంటామ, ఎలపీుప డూఒక ప్రతా్య మాి యంఉంటుందఅనేవిష్యానిి ఈమహిళలునిరూపించ్చరు. 

ర్కడ్ి నుండి సి.భానుజ;  కోర్ధి మహాప్ామసభనుండి కుమార్ధబాయిజామె టన్;  ఆనందనుండి సేజల్ద్ండ్నీత్యహార్ధకార్లు;  ఢిల్లీమకంబృంద్ంలోనిడాక టర్
సోమాకె.పి, సులేఖ(యాక్ష్న్ఇండియా ), మబశిరాజైదీ;  ప్రకృత్తనుండిసువర ుద్ఘంమీే, నిరి ల కథావేట; ర్ధష్రామచంప్ద్న్, మబశిరాజైదీసహాయంతోవిప్కమ్సింగ్;  
గుజరాత్కుచందనహెచ్డిఆర్సి, డబాీ్ల్ జిడబాీ్ల్ ఎల్ఓ, ఉతి్యన్;  కేరళకుచందనతనల్, తమిళనాడుకుచందనఫ్యత్తమాబెరిా డ్,  ఆంప్ధ ప్రద్దశ్కుచందన

విన్ి ,,  ఉతరి్ ప్రద్దశ్కుచందనసులేఖసింగ్వంట వా కిులు,  సంసథలుచేసిన ప్రయతి్య లతోఈ పుసకిం రూపందంద. 

ఈఅంశంపైవెబనార్నునిరవ హించిమహిళారైతులకథనాలనుఒకచోటకుతేవటంలోమకంనుఉతేజితంచేసిన స్థగీోబల్టేపష్టసిటఇనీషియేటవి్ (GTA) కుమా
ధనా వ్యద్ఘలు.

ఈమొతంి ప్రయతి్య నిి మకంనుండిశిలప వ్యసవ్యడ,  సీమకులకర్ధ ుసమనవ యంచేశారు. వ్యర్ధకి మకంజాతీయకమిటీసభుా లుడాక టర్ఉష్సీత్యలమి , డాక టర్
సోమాకెపి, ఎస్టఆశాలతతమఅభప్పాయాలనుసహకరానిి అందంచ్చరు. మకంజాతీయసమనవ యకర ి ార్ధ గమంగులె ర్తోపాటుఈఆలోచనకుమద్తాునిచిి న

ఇతరమకంమిప్తులకుఈసంద్రభ ంాధనా వ్యద్ఘలుతెలియజేసిునిా మ.. 
మకంనుసంప్రదంచటానికి వివరాలు :  ారీ గమంగులె ర్, mahilakisan.makaam@gmail.com / 9604779666

తెలుగుఅనువ్యద్ం: ఆశాలత, డిజైన్, లేఅవుట్ నవీద్ద్ఘద్న్ . 

ఈడాకాు మెంట్ ప్రచురణలు హెప్నిక్బోల్ఫండేష్న్మర్ధయుమిసేర్ధయర్ సంసథలుఆర్ధకి సహాయానిి అందంచ్చయి.

ప్పసాు వన : వికల్ప సంఘం, సీడింగ్హాప్ : ఉమెన్ి కలెకి టవి్ ప్కియేట్పాత్వేస్టఫర్చేంజ్ - సంపుట 4 "సాధారణమనుషులఅసాధారణ కృషి కోవిడ్విరతిు, లాక్డౌన్
నుజయించిన కధలు, వికల్ప సంఘంకొర్ ప్గప్, మార్ి 2021.

ఈపుసకినిి ప్రచుర్ధంచిన వికలప సంఘం దీనిపైకపీరైట్హకెు లనువదులుకుంటుని ద్.  మూలంలోవుని రచయితలు, ప్రచురణకరలిను పేరె్క ంటూ కపీ

రైట్ లులేకుండా ఎవరైనాదీనినివ్యణిజాే తరఅవసరాలకుత్తర్ధగిమప్దంచవచిు ,

ఈకధలసంకలనానిి వివిహాద్ఘభాష్లలోచూడటానికిఈ ప్కిందలింక్లుచూడండి :

'సాధారణ' మనుషుల అసాధారణకృషి: సంపుట 1, ప్ాఫిక్నవల

కోవిడ్సంక్షోభసమయంలో అటవీహకెు లు: మారగంచూపిన ప్ామసభలు: సంపుట 2, ప్ాఫిక్నవల

రశిి మ హిమాలయాలలో కోవిడ్ విరతిును తటుటకుని నిలబడటం : సంపుట 3

యువతఆకంక్ష్లు, తటుటకుని నిలబడేశకి ి,, సమిషిటా కళలుకనటం: సంపుట 5

వికల్ప సంఘం అనేద మానవ, రరాా వరణ ప్శ్లయసుి కోసంనాా యమైన, సుసిథరమారాగలనుఅనుసర్ధంచిరనిచేసే ఉద్ా మాలు, సంసథలు, వా కిులనుఒకచోటకు
తెచేి వేదక.  అద ప్రసిుత అభవృది నమూనాను,  అదకొనితెచేి అసమాన, అనాా యనిరిా ణాలను త్తరసె ర్ధసిుంద,  ఆచరణలోను ఆలోచనలోను వ్యటకి

ప్రతా్య మాి ా యాలను అనేవ షిసిుంద. ఈకింద్పేరె్క ని 60కిపైాఉద్ా మాలు, సంఘాలు, సంసథలువికల్ప సంఘంలోసభుా లుావునాి యి.
మర్ధంత సమాచ్చరం కోసం వికల్ప సంఘంవెబ్సైట్నుచూడండి:
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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)

• 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/
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