த ொகுதி
மே

‘சாதாரண'
மக்களின்

அசாதாரணமான
பணிகள்
ததாற் றுநநாய் க் கும்
தபாதுமுடக் கத்துக் கும்
அப் பால்

சமூகக்குழுக்களுக்கும்
குடிமமச்சமூக அமமப் புகளுக்கும்
அரசாங் க நிறுவனங் களுக்கும்
பயன்படும் எடுத்துக்காட்டுகள் ,
படிப் பிமனகள் , பரிந் துமரகள்

உள் ளடக்கம்

அறிமுகம்

உணவு
சந் மத
வாழ் வாதாரம்
உடல் நலம்

பங் களித்தவர்கள் நமற் நகாள்
காட்ட விகல் ப் சங் கம் பற் றி அறிய
கமடசிப் பக்கம் தசல் லவும்
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ேொர்ச் 2020 மு ல் , ம ொவிட்19 த ொற் றும ொய் சொர் ் த ரு ் டி ்்
இ ்தியொவின் ம ொடி ் ண ் ொன ே ் ள்ப் பொதி ்து்் ்ன. ொட்டின் 90
விழு ் ொட்டு ்குே் மேலொன பணியொ்ர் ்் அளேப் புசொரொ
துளற ்ிமலமய உ்் ்னர். தபருே் பொலொன மு னிளல ்துளற,
இரண்டொே் ிளல ்துளற உற் ப ்தியொ்ர் ்் ங் ்் வொழ் வொ ொர ்து ்கு ்
தினசரி ச ்ள ப் படு ்து ளலச் சொர் ்து்் ்னர். உற் ப ்திளய
ிறு ்தியதுே் , ச ்ள ப் படு ் முடியொளேயுே் அவர் ்து
வொழ் வொ ொர ்ள ப் பறி ்து்் ்ன. புலே் தபயர் த ொழிலொ்ர் ளு ்கு ்
ங் ்் தசொ ் ஊர் ்ிலிரு ்து தபயர் ்திருப் பது கூடு ல் பொதிப் பு.
தபொதுப் மபொ ்குவர ்து திடீதரன முட ் ப் பட்ட ொல் அவர் ்்
மி
் டுளேயொன இடர் ள்ச் ச ்தி ்து்் ்னர். உணவு, ீ ர், உளறவிடே்
மபொன்ற அடிப் பளட ் ம ளவ ்் ிளறமவற வொய் ப் பில் லொேல் பல
லட்சே் மபர் பொதி ் ப் பட்டு்் ்னர்.
ே ் ்ின் உடனடி த ரு ் டி ே ்கு ம ரடியொ
் த ரிவ ொல் , குடிளேச்
சமூ முே் பல ேொ ில அரசு ளுே் ிவொரணே் வழங்
் ன் னிச்ளசயொன
முன் தனடுப் பு ்் எடு ்து்் ்ன. ஆனொல் இ ்துயரின் மவர் ளு ்குச் தசன்று
மூல ் ொரணங் ள் எதிர்த ொ்் ளுே் முயற் சி ்் அரி ொ மவ உ்் ்ன.
இ ்தியப் தபொரு்ொ ொர, சமூ , அரசியல் , குடிளே அளேப் பு ்ில் உ்் ்
விரிசல் ள் ் ம ொவிட் த ரு ் டி அப் பட்டேொ
அே் பலப் படு ்தியிரு ்கிறது. உற் ப ்தியொ்ர் ளு ்குே் ஊழியர் ளு ்குே் ,
குறிப் பொ ப் தபண் ்் , லி ் ்் , பழங் குடியினர் ஆகிமயொரு ்குே் பிற
வி்ிே் பு ிளல ே ் ளு ்குே் உ்் ் வலுவற் ற ிளலயுே் இதில் அடங் குே் .
அடிப் பளட ் ம ளவ ள் ிளறமவற் ற ் த ொளலதூரப் பரிேொற் றங் ்் ,
வணி ே் ஆகியவற் ளறச் சொர் ்திருப் பதுே் இதில் அடங் குே் . சூழலியல்
சிள வு ளு ்குே் சமூ -தபொரு்ொ ொர ் ளட ிளல ்குே் உ்் ்
த ொடர்பு ள்யுே் இது தவ்ிப் படு ்தியு்் ்து. ஒட்டுதேொ ் ேொ ,
பரவலொ ஏற் று த
்
ொ்் ்ப் பட்டு்் ் ‘வ்ர்ச்சி’ ேொதிரி ்் ீ டி ்
இயலொளேயுே் அவற் றின் ஏற் ற ொழ் வு ளுே் த ்ிவொகியு்் ்ன.

இ ் ள ய சூழலில் , உடனடி ிவொரண, புனர்வொழ் வு ஏற் பொடு ்் தசய் வது
எ ் அ்வு அவசியமேொ, அம அ்வு தபொரு்ொ ொர, சமூ , அரசியல்
அணுகுமுளற ்் குறி ்து அடிப் பளடயொன மீ்ொய் வு தசய் வதுே் அவசியே் .
உலகின் பிறபகுதி ள்ப் மபொலமவ இ ்தியொவுே் ல் வொழ் வு ் ொன ேொற் று
வழி ள் ் ண்டறி ்து, ண்ணியேொன வொழ் வொ ொரங் ள்
எல் லொரு ்குே் உருவொ ்கி, சூழலியல் வ்ங் குன்றொளே ம ொ ்கி
ர் ் ொ மவண்டுே் . (ஊர ,
ர்ப்புற, புற
ர்) சமூ
்குழு ் ளு ்கு
அதி ொரே்
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வழங் கி உணவு, உடல் லே் , ீ ரொ ொரே் , மின்சொரே் /எரிச ்தி, உளறவிடே் ,
ல் வி மபொன்ற அடிப் பளட ் ம ளவ ள்யுே் விளழவு ள்யுே் ொமே
ிளறமவற் றி ிர்வகி ்து த
்
ொண்டு ற் சொர்ளபயுே் , இயன்றவளர
ன் னிளறளவயுே் எட்டுவ ற் ொன வழி ்ில் தசயல் படமவண்டுே் .
இப் படியொன சமூ
்ள - உண்ளேயொன சுயொட்சிளய - ம ொ ்கிய
ர்வு
தவறுே் ஏட்ட்வில் ி ழ் வ ல் ல. இ ்தியொதவங் குே் பல நூற் று ் ண ் ொன
முன் தனடுப் பு ்் ஏற் த னமவ மேற் த ொ்் ்ப் பட்டு்் ்ன. இ த
்
ொடர்
ஆவணங் ்ில் அ ் ள ய எடு ்து ் ொட்டு ள் வழங் விருே் புகிமறொே் .
இவற் றிலிரு ்து பல இன் றியளேயொ படிப் பிளன ்் தபற் றுப் பிற
இடங் ்ிலுே் தசயல் படு ்தி அம மபொன்ற விள்வு ள் ஏற் படு ் லொே் .
ம ொவிட்19 த ரு ் டியின் மபொது ொே் ச ்தி ் ஒவ் தவொரு தபரிய
சி ் லு ்குே் (அளவ முன் மப இரு ் ளவ ொே் எனினுே் , இப் மபொது
த ்ிவொ
் த ரிகின்றன) தீர்வு ்் உ்் ்ன என்பள யுே் , ஏற் னமவ
அ ்தீர்வு ள் இ ்தியொவில் எங் ம னுே் பல சமூ
்குழு ் ம்ொ, குடிளேச்
சமூ ங் ம்ொ, அரசு அளேப் பு ம்ொ தசயல் படு ்தியு்் ்ன என்பள யுே்
ொண்பி ்திரு ்கிமறொே் .
இ ் முன் தனடுப் பு ள்ப் புரி ்துத ொண்டுே் , அவற் றிலிரு ்து
ற் று த
்
ொண்டுே் , உங் ்ொல் இயன்றவளர உங் ளு ்கு ் த ரி ்
தேொழி ்ிமலொ ஊட ங் ்ிமலொ இவற் ளறப் பகிர் ்துத ொ்் ்
அளழப் புவிடு ்கிமறொே் . உங் ்் சுய அனுபவங் ள்யுே் , ீ ங் ்றி ்
சொன்று ள்யுே் எங் ம்ொடு பகிர் ்துத ொ்் ளுங் ்் .

பிற

ததாடர்புகள்
தபொது ஒருங் கிளணப் பு: ஜூகி பொண்மட, studiojuhi@gmail.com, 9820039110
மு ்கிய படிப் பிளன ள்ப் பிற இடங் ்ிலுே் சமூ ங் ்ிலுே்
தசயல் படு ்துவதில் உ வி (ஒவ் தவொரு முன்தனடுப் பு ்குே் குறிப் பட்ட
த ொடர்பு ளுே் த ொடு ் ப் பட்டு்் ்ன): கிஜ் ஸ் ஸ்பூர், gijs@auroville.org.in,

9943820241 (வொட்சொப் /குறுஞ் தசய் தி ேட்டுே் )
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தநருக்கடி: கிராமங் களில் உணவுப் பாதுகாப் பின்மம
தீர்வு: உணவுத் தன்னாட்சியின் மூலம்
சமூகக்குழுகள் வழங் கும் உணவுப் பாதுகாப் பு
சான்று 01

சான்று 02

பரிந் துமரகள்

ிழற் படங் ்் : ஆஷிஷ் ம ொ ் ொரி

(இ) ரசே் ேொவுே் பிற DDS தபண் ளுே் PRA, பஸ் ொபூரில் ; (வ) சங்
அங் ொடி, சொகீரொபொ ்

ே் இயற் ள

தக்கான வளர்சசி
் க் கழகத்மதச் நசர்ந்த தலித்,
பழங் குடிப் தபண் விவசாயிகள் , ததலுங் கானா
ட ் 25-30 ஆண்டு ்ில் த லுங் ொனொவின் ஜொகீர்பொ ் ேொவட்ட ்திலு்் ் பல
ஆயிரே் லி ் தபண் ளுே் ொட்டுப் புறப் பழங் குடிப் தபண் ளுே் ஒரு
மவ்ொண்ளேப் புரட்சிளய ி ழ் ்தியு்் ்னர். 70 கிரொேங் ்ில் தபண் ்்
கூட்டளேப் பு ்் மூலமுே்
் ொன வ்ர்ச்சி ் ழ
்தில் உறுப் பினர் ்ொவ ன்
மூலமுே் , அவர் ்து புன் தசய் ிலங் ்ில் பொரே் பரிய விள
ள்யுே் (குறிப் பொ ச்
சிறு ொனியங் ்் ) ொல் ளட ள்யுே் மீட்டு, உயிர்ப்பன் ேய ்ள
உறுதிதசய் து்் ்னர்; முழு ் உ்் ளூர் இடுதபொரு்் ்் சொர் ்து, இயற் ள
மவ்ொண்ளே ்கு ேொறியு்் ்னர்; ஊடுபயிர் ்் , பல பயிர் ்் பயிரிடுவள
மீட்டு்் ்னர்; எல் லொரு ்குே் எ்ிதில் கிட்ட ்கூடிய வி
்தில் விள வங் கி ள்
ஒவ் தவொரு கிரொே ்திலுே் உருவொ ்கியு்் ்னர்; தபண் ளு ் ொன
ிலவுரிளே ் ொ ப் மபொரொடியு்் ்னர். இவற் றின் மூலேொ , உணவுப்
பொது ொப் பின் ளே, ஊட்டச்ச ்தின் ளே ஆகியளவேொறிப் மபொதுேொன உணவு,
ஊட்டச்ச ்துடன் கூடிய உடல் லே் ஆகியளவ கிட்டியு்் ்ன. சுமயட்ளசயொன தபொது
வி ிமயொ முளற ஒன் ளறயுே் ஏற் படு ்தி ஏளழே ் ளு ்கு விளலகுளற ் ,
ஊட்டச்ச ்துமி ் உணவு கிளடப் பள உறுதிதசய் து்் ்னர். ConFarm என் ற
உற் ப ்தியொ்ர்-நு ர்மவொர் அளேப் பின் மூலே் ஐ ரொபொ ்தில் 100 குடுே் புங் ளு ்கு
ம ரடியொ விற் ஏற் பொடு தசய் து்் ்னர். சொதிய, ஆணொதி ் ச் சமூ
்தில்
அவர் ளு ்கு எப் மபொதுே் கிட்டியிரொ ேதிப் பிளனயுே் ஐ. ொ.சளபயின் ஈகுமவட்டர்
(Equator) விருதிளனயுே் இ ் முன் தனடுப் பு அவர் ளு ்குப் தபற் று ்
்து்் ்து.
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ம ொவிட்19 ஊரடங் கின் மபொது, இப் தபண் ்ின் குடுே் பங் ளு ்குப் மபொதுேொன
உணவு கிளட ் து. ேது குடுே் பங் ளு ்கு ேட்டுேன் றி, பிற ிலேற் ற
குடுே் பங் ம்ொடுே் பகிர் ்துத ொண்டு்் ்னர்; ேொவட்ட ிவொரொண
டவடி ்ள
ளு ்கு ் ொனே் தசய் து்் ்னர்; ஜொகீர்பொ ்
ரின்
ரொட்சிப்
பணியொ்ர் ்் , ொவல் துளறயினர், சு ொ ொரப் பணியொ்ர் ்் ஆகிமயொரு ்கு ்
தினமுே் 1000 ம ொப் ளப ்் சிறு ொனிய ் ஞ் சி வழங் கியு்் ்னர்.

படிப் பிமனகள்
தவ்ியிலிரு ்து அ்ி ் ப் படுே் இடுதபொருட் ள் ் குளற ்து, உ்் ளூர் மவ்ொண்சூழலியல் ிளல ள் ேதி ்து, உ்் ளூர் ே ் ்ின் ேரபொன அறிளவச் சொர் ்து
வ்ர் த
்
டு ் ல் , உ்் ளூர்ச் ச ்ள
ள்யுே் சமூ ங் ள்யுே் ஒருங் கிளண ் ல்
ஆகியளவ மூலே் புன் தசய் ிலங் ்ில் கூட உணவு ் ன் னொட்சியுே் உணவுப்
பொது ொப் புே் அளட ்துவிடமுடியுே் . இ ்தியொவின் மவ்ொண் வ்ர்ச்சி முளற இ ற் கு
ம தரதிரொ உ்் ்து; அடிப் பளடயொன, முழுமுற் றொன ேொற் றே் மவண்டி ிற் கிறது.

ததாடர்பு
தஜயஸ்ரீ தசரு ்குரி, jayasri.dds@gmail.com
இவர் ளுடனொன ம ொவிட் ொல உளரயொடளல இங் கு

ொணலொே் :

https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/04/vikalp-varta-2-self-reliant-village.html
ிழற் படே் : ஆஷிஷ் ம ொ ் ொரி

(இ) சொே்ே் ேொ(DDS), இப் பப் ப்் ்ி கிரொேே் , த லுங்
த ரு ் டியின் மபொது ரொகி ் ஞ் சி வழங் குள யில்

ிழற் பட உ வி: DDS

ொனொ; (வ) DDS ம ொவிட்19
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ிழற் படங் ்் : ஆஷிஷ் ம ொ ் ொரி

(இ) இயற் ள முளற விள்ச்சமலொடு ம தியொ விவசொயி ; (வ) ம தியொ இயற் ள
அே் ரி ்பொனி சின்ன ்ம ொடு

விள் ிலே் -

நகதியா கரிம கிராமம் , பீகார்
ஜொமுய் , பி ொர் பகுதியிலு்் ் ம தியொ கிரொே ்தின் 97 மவ்ொண் குடுே் பங் ்்
ேண்ணுயிர்ப்பு முளற (Living Soils approach) என் ற சூழல் சொர் மவ்ொண்முளறளய
2014ே் ஆண்டுமு ல் பின் பற் றிவருகின் றனர். இ ன் ம ொ ் ங் ்் ேண்ளண
உயிர்ப்தபொரு்் ்் மூலேொ உயிர்ப்பிப் பதுே் , மவ்ொண்மவதியல் தபொரு்் ்ின்
பயன் பொட்ளட ிறு ்தி உயிர்ப்பன் ேய ்ள மீட்தடடுப் பதுே் ஆகுே் . அதுவளர,
இ ்கிரொேே் மவ்ொண்மவதியல் , ிறுவன விள
்் , அதி ப் படியொன ீ ர்ப்பொசனே் ,
த ல் /ம ொதுளே என் று ஒற் ளறப் பயிர் தசய் ல் என் ற சுழலில் இ ்தியொதவங் குே்
‘பசுளேப் புரட்சி’ விவசொயி ்் பொதி ் ப் பட்டதுமபொல் சி ்கியிரு ் து.
கிரீன்பீஸ் இ ்தியொ, ேொ ில மவ்ொண்ளே ் துளற ஆகியவற் மறொடு இளண ்து, சில
இடங் ்ில் ட ் ஆரே் ப ட்ட ஆய் வு ்குப் பிறகு, ட ் 4-5 ஆண்டு ்ில்
இச்சமூ ே் ங் ்து விவசொயச் தசயல் பொடு ள் முழுளேயொ
ேொற் றியளே ்து்் ்னர். ங் ளு ்கு ் ம ளவயொன அளன ்து
உணவுப் தபொரு்் ள்யுே் (உப் பு, சர் ் ளர விர) இயற் ள முளறயில்
விள்வி ்கின் றனர்; கிரொே ்து ்கு தவ்ியிலிரு ்து வருே் எ ்
இடுதபொரு்் ள்யுே் பயன் படு ்துவதில் ளல. மேே் பட்ட பன் ேயச்சூழல்
பூச்சி ் ொ ்கு லிரு ்து ொ ்கிறது; ேண்ணின் வ் ்ள ப் மபணுகிறது.
கிணறு ள்ச் சீரளே ்து, வீட்டு ்ம ளவ ்குே் பொசன ்து ்குே் ம ளவயொன ீ ளர
ஆண்டுமுழுதுே் தபறுகின் றனர்; ஆழ் துள் ் கிணறு ்ின் பயன் பொட்ளட
ிறு ்திவிட்டனர். மு ்கியேொ , இ ் ேொற் றே் உழவர் ்் , அரசு அ
ொரி ்் ஆகிய
இரு ரப் பினரிளடமயயுே் ஏற் பட்ட ேனேொற் ற ்தின் விள்வொ
ி ழ் ்து்் ்து.
பீ ொர் அரசொங் ே் சூழிலியலு ்கு
் விவசொய ்து ்கு ஆ ரவொன மபொ ்கிளன
எடுப் ப ற் கு இ ் முன் தனடுப் பு உ ்து லொ இரு ்திரு ்கிறது. அ ன் மூன் றொவது
மவ்ொண்ளே ் திட்டே் ஒவ் தவொரு ேொவட்ட ்திலுே் இயற் ள மவ்ொண்ளே தசய் யுே்
ேொதிரி கிரொேே் ஒன் ளற வ்ர்ப்ப ொ உறுதிய்ி ்கிறது; எல் லொ
த டுஞ் சொளல ்ின் ஓரேொ வுே் ங் ள
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தியின் இரு புறங் ்ிலுே் ரிேப் பரப் பு ்் உருவொ ்குவத ன் றுே் , 21000 ஏ ் ர்
விவசொய ிலங் ள் 2020ே் ஆண்டு முடிவு ்கு்் இயற் ள மவ்ொண்ளே ்கு
ேொற் றுவத ன் றுே் முடுவுதசய் யப் பட்டு்் ்ன.

ம ொவிட்19 ம ொய் த
்
ொற் றின் மபொது, இச்சமூ
்குழு மு
் வசங் ள் ் ொேொ மவ
தசய் து வி ிமயொகி ்து வருகின் றனர்; இச்தசயல் பொடு ட ்ள ேொற் ற ்ள யுே்
ஏற் படு ்தியு்் ்து. தபொதுமுட ்
்தின் ொரணேொ தின ்கூலிப்
பணியொ்ர் ளு ்குே் சில விவசொயி ளு ்குே் வொழ் வொ ொரே்
அச்சுறு ் ப் படுவள
் வனி ்து, ம தியொவின் விவசொயி ்் சமூ
்
கூட்டுணர்வுடன் எதிர்விளனயொற் றியு்் ்னர். சுற் றுப் புற கிரொேங் ்ில் , அரசுப்
தபொது வி ிமயொ
் திட்ட ்தின் கீழ் வரொ 426 குடுே் பங் ளு ்கு உணவுப்
தபொட்டலங் ்் (இயற் ள அரிசி, ம ொதுளே ேொவு, பருப் பு, டுத ண்தணய் , சுண்டல் )
வழங் கியு்் ்னர். உ்் ளூர் ஊட ங் ்் , ஊரொட்சி உறுப் பினர் ்் , குடிளேச் சமூ
்
குழு ் ்் ஆகிமயொருடன் இளண ்து இ ் ள ய குடுே் பங் ள்
அளடயொ்ப் படு ்தி அவர் ளு ்கு உ வியு்் ்னர்.

படிப் பிமனகள்
தவ்ி ிறுவனங் ்ின் இளடயீடின் றி உ்் ளூரிமலமய ிர்வகி ் ப் படுே் இயற் ள
விவசொய ்தின் மூலே் சமூ ங் ்் உணவுப் பொது ொப் ளப அளட ்து, ம ொவிட்19
மபொன் ற த ரு ் டி ள் ் ொண்டிச்தசல் ல முடியுே் . கூடு லொ
ே் ளேப் மபொன் ற
ன் னிளலயில் இல் லொ பிறரு ்கு உ வவுே் இயலுே் . அரசு ிறுவனங் ளுே்
குடிளேச் சமூ முே் த ொ்் ள உருவொ ்
்திலுே் , திட்ட ்ள ச்
தசயல் படு ்துவதிலுே் உ வி ்் தசய் து, இச்தசயல் முளறளய ் ொேொ மவ
் ளவப் ப ற் ொன உ்் ளூர் திறன் ள் வ்ர்ப்ப ற் கு முளனயுே் வளர, இ ்
ேொற் ற ்ள விள்விப் பதில் பங் ்ி ் முடியுே் .

ததாடர்பு
இஷ் ொய ் அ ே ்,

ishteyaque.ahmed@greenpeace.org
ிழற் படங் ்் : ஆஷிஷ் ம ொ ் ொரி

ம தியொ ம ொவிட்

ிவொரணப் பணி ்ின்மபொது
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கிராமங் களில் உணவுப் பாதுகாப் புக்கான
பரிந் துமரகள்
●

விவசொயி ்் , மேய் ப் பர் ்் , மீனவர் ்் , ொட்டில் உளறபவர் ்் ,
ள விளனஞர் ்் என் று இ ்தியொவில் தபருே் பொன் ளேயொ உ்் ் சிறு
உற் ப ்தியொ்ர் ள் முன் னிளலப் படு ் மவண்டுே் .

●

அ ் ள ய ே ் ்ின் - குறிப் பொ அதி ே் பொதி ் ப் பட ்கூடியவர் ்ின் கூட்டளேப் பு ள் உருவொ ் வழிவகு ் மவண்டுே் ; உற் ப ்திச்
சொ னங் ளுே் விள் ிலமுே் கிளட ் ப் மபொதுேொன வொய் ப் பு ்்
கிளட ் ச்தசய் யமவண்டுே் .

●

இயற் ள முளறயில் , உயிரியல் பன் ேயே் த ொண்ட, உ்் ளூர் சூழலியல்
சொர் ் விவசொய ்ள ஆ ரி ்து, பரப் பி, பின் பற் றமவண்டுே் . உணவு ்கு மி
அதி மு ்கிய ்துவே் ரமவண்டுே் . சமூ விள வங் கி ள் உருவொ ்கி,
உ்் ளூர் ேரபணு த ொண்ட பயிர் ள்யுே் ொல் ளட ள்யுே் பொது ொ ்துச்
மசமி ்குே் ேரபொன முளற ்ின் அடிப் பளடயில் புதிய முளற ள்
வ்ர் த
்
டு ் மவண்டுே் .

●

சரியொன அ்வில் ீ ளரப் பயன் படு ் மவண்டுே் ; புன் தசய் ில, ேொனொவொரி
விவசொய ்ள முன் னிளலப் படு ் மவண்டுே் ; ஆழ் துள் ் கிணறு ள்யுே்
ீ ர் அதி ே் ம ளவப் படுே் பயிர் ள்யுே் பயன் படு ்துவள
் வரி ்து,
ீ ளர ் குளறவொ ப் பயன் படு ்துே் கிணற் றுப் பொசன ்ள யுே் பிற ேரபொன,
புதிய முளற ள்யுே் ஊ ் ப் படு ் மவண்டுே் .

●

சிறு உற் ப ்தியொ்ர் ்் அ ் ள ய மவ்ொண்ளேமுளற ்கு ேொறுவ ற் கு
உ வுே் வள யில் ரசொயன உரங் ளு ்குே் பிற பசுளேப் புரட்சி த ொடர்பொன
தசயல் ளு ்குே் வழங் ப் படுே் ேொனியங் ள் இயற் ள
இடுதபொரு்் ளு ்குே் இன் னபிற வசதி ளு ்குே் இளட ் ொல ்தில்
ேளடேொற் றமவண்டுே் ; ஆனொல் அ ் ள ய ஆ ரவு ற் சொர்ளபயுே்
சுயொட்சிளயயுே் அளடவ ற் கு உ வுவ ொ இரு ் மவண்டுே் ;
அரசொங்
்தின் மீது ிர ் ர சொர்ளப ஏற் படு ்துவ ொ
அளே ்துவிட ்கூடொது.

●

வரிவிதிப் பு, பிற முளற ்ின் மூலேொ ப் தபரிய உற் ப ்தியொ்ர் ள்,
குறிப் பொ தபரு ிறுவனங் ள் ஊ ்
்குளறப் பு தசய் திடமவண்டுே் .

●

தபொது வி ிமயொ
்திட்டே் , ச ்துணவு ் திட்டே் , அங் ன் வொடி மபொன் ற
திட்டங் ்் (உ்் ளூர் ே ் ள்மய அவற் ளற ட ் ஊ ்குவி ்து),
ேரு ்துவேளன ்் , ப்் ்ி ்் , ல் லூரி ்் மபொன் ற தபொது ிறுவனங் ்் ,
னியொர் ிறுவனங் ்் ஆகியவற் றில் உ்் ளூர் உற் ப ்திளய வொங் குவள
முன் னிளலப் படு ் மவண்டுே் . உ்் ளூர் மவ்ொண்ளே, சுற் றுச்சூழலு ்குே் ,
சிறு உற் ப ்தி முளற ளு ்குே் உ
் பயிர் ்் , ொல் ளட ்் , மீன் பிடிப் பு
ஆகியவற் ளற ஊ ் ப் படு ் மவண்டுே் .

●

உணவுப் பொது ொப் பு ்குே் சுயொட்சி ்குே் பங் ே் விள்வி ்குே் புதிய
வணி விதி ள்வு உடன் படி ்ள
்ிமலொ ட்டற் ற வணி
்து ் ொன
உடன் படி ்ள
்ிமலொ ள தயழு ்திட ்கூடொது; ஏற் னமவ இரு ்குே்
உடன் படி ்ள
்ிலிரு ்து தவ்ிமயறமவண்டுே் .
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குருகிராம் உழவர் சந் மத
குருகிரொே் இயற் ள உழவர் ச ்ள (GOFM) 2014ே் ஆண்டுமு ல் ம ொவிட்
ஊரடங் குவளர த ொடர் ்து இயங் கிவ ்து்் ்து. இ ் முன் தனடுப் பு குருகிரொளேச்
சுற் றியு்் ் 20 இயற் ள விவசொயி ள்யுே் குருகிரொமில் வொழுே் 500
குடுே் பங் ம்ொடு இளண ்து்் ்து. இ ் ஊரடங் கின் விள்வொ , இச்ச ்ள
இளணயவழி ்கு ேொறியது; நு ர்மவொர் வீடு ்ிமலமய தபொரு்் ்்
வழங் ப் பட்டன. இ ் ளன ஆண்டு ்ொ இது லொபம ொ ் ேற் ற ன் னொர்வலர்
முயற் சியொ மவ இரு ்து்் ்து; அற த றிமுளற ்ின் அடிப் பளடயில்
இயங் குகிறது.
குருகிரொே் ச ்ள யின் விழுமியங் ள் ஏற் று த
்
ொண்டு்் ், தபருே் பொலுே்
உ்் ளூளரச் மசர் ் சிறு, தபரு விவசொயி ்் இதில் உ்் ்னர். ச ்ள யில்
உழவர் ்் , இயற் ள அங் ொடி ்் ஆகிய இரு குழு ் ளுே் உ்் ்ன. விளல ள்
உழவர் ம் முடிவுதசய் கின் றனர்.
ன் னொர்வலர் ளுே் , ஆர்வமி ் வொடி ்ள யொ்ர் ளுே் பண்ளண ளு ்கு ்
த ொடர் ்து தசன் றுபொர் ்து, இயற் ள மவ்ொண் விள்தபொரு்் ்் ொனொ என் று
சரிபொர் ்கின் றனர். குருகிரொே் ச ்ள அங்
ச் சொன் றி ழ் ்ில் ே் பி ்ள
ளவப் பதில் ளல; ே் பி ்ள அடிப் பளடயிமலமய தசயல் படுகிறது. ஏேொற் றிய
உழவர் ்் இ ் அளேப் பிலிரு ்து தவ்ிமயற் றப் பட்டதுே் உண்டு. ஆனொல் ,
இயற் ள மவ்ொண்ளே முளறயில் இருப் பதில் பலன் ்் அதி மிருப் ப ொல்
இ ் ள ய ி ழ் வு ்் மி அரி ொ மவ உ்் ்ன.
இ ் அளேப் பின் ிறுவனர் ்ில் ஒவரொன ேொனஸ் அரவி ் ் marketsindia@googlegroups.com என் ற இளணய உழவர் குழுவின் ிர்வொகி்ில் ஒருவர்;
இ ்குழு ஏற் னமவ உழவர் ச ்ள
ள் ட ்துபவர் ளு ்குே் , த ொடங்
விருே் புபவர் ளு ்குேொனது.
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படிப் பிமனகள்
ஒவ் தவொரு ஊர ப் பகுதியுே் அண்ளடய கிரொேங் ம்ொடுே்
ரங் ம்ொடுே்
தபரு
ரங் ம்ொடுே் இளண ் ப் படமுடியுே் ; விவசொயி ்் , மேய் ப் பர் ்் ,
மீனவர் ்் , ொட்டில் உளறபவர் ்் , ள விளனஞர் ்் ஆகிமயொர் ச ்ள
்்
அளே ்து நு ர்மவொளர ம ரடியொ ச் தசன் றளடயவ ற் ம ொ, ம ர்ளேயொன சிறு
வணி ர் ்் விற் பளனய ங் ்் அளே ் வுே் ஏற் பொடு ்் தசய் யலொே் . பல
அ ்தியொவசியப் தபொரு்் ளு ்கு உ்் ளூரிமலமய ம ளவயிரு ்குே் என் ப ொல்
த ொளலதூர வணி
்தின் ம ளவளய ் குளற ் லொே் - த ொளலதூர வணி ே்
ிளலயற் றது என் பள ம ொவிட் ொட்டியு்் ்து; லொபமுே் தபருே் பொலுே்
இளட ் ர ர் ளு ்குே் ிறுவனங் ளு ்குே் மபொய் ச்மசர்கிறது.
ஆனொல் இ ் ஏற் பொட்டில் உ்் ் தபருே் சவொல் இயற் ள உணளவ வொங் குே் திறன் .
எப் படி குளற ் வருேொனே் த ொண்ட நு ர்மவொருே் இவற் ளற வொங்
்கூடிய
விளலயில் கிளட ் வழிதசய் யலொே் ? ேொனியங் ்் , குடிளேச் சமூ ங் ்் , அரசின்
த ொ்் ளே இளடயீடு ்் ஓர்வு ்கு உ வலொே்

.

ததாடர்பு
ேொனஸ் அரவி ் ,்

manasarvind@gmail.com

த ொடர்பு்் ் ம ொவிட் ொல உளரயொடளல இங் கு

ொணலொே் :

https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/04/vikalp-varta-1-farmersmarkets.html
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ிழற் படே் :

யொன ் ்

பரிந் துமரகள்

ி ் ே்

ச ் ரொ விவசொயி ்்
அழிய ்கூடிய
விள்ச்சளல
ம ர் ்த டு ்
இடங் ளு ்கு
எடு ்துச்தசல் கின்றனர்

நகாவிட் காலத்தில் சதராவில் ‘வீடுகளில்
நநரடி’ பரிமாற் றம்
கு்ிர் ொல அறுவளட ் ொலே் முடியுே் ருவொயில் த ொமரொனொ பரவல்
த ொடங் கிய ொல் , ச ரொவில் உ்் ் உழவர் ளு ்கு இரு சவொல் ்் ம ொன் றின அறுவளட தசய் து பயிர் ள் ் குவி ் தவ்ியூர் மவளலயொட் ்் கிளட ் ொ து,
அறுவளடளய பிற இடங் ளு ்கு அனுப் பப் மபொ ்குவர ்து இல் லொ து. இ னொல்
இளட ் ர ர் ்் அவர் ்து அறுவளடளய வொங் ொேல் விட்டனர் அல் லது
மி
்குளற ் விளல ்கு வொங் கினர். புலே் தபயர் த ொழிலொ்ர் ்் திடீதரன் று
ங் ்் ஊர் ளு ்கு ் திருே் ப ் த ொடங் கிய ொல் , ேொ ிலதேங் குே் விவசொயப்
பணி ்் முடங் கின. ே ்திய அரசின் எதிர்விளன மபொதுேொன ொ இல் ளல.

ச ரொவின் உ்் ்ொட்சி ிர்வொ
்தினர் உழவர் ்் , உ்் ளூர் இளட ் ர ர் ்் ,
குடிளேச் சமூ ே் , சமூ அறிவியலொ்ர் ்் ஆகிமயொருடன் மசர் ்து உ்் ளூர்
தீர்வு ள் ் ம ட ் த ொடங் கினர்.
ரொட்சியின் சு ொ ொர ்துளற ் ளலவரொ
உ்் ் சன் சிட் துேொல் அனுபவமி ் சமூ ஊழியரொன அவினொஷ் மபொல்
என் பவருடன் மசர் ்து இ ் ள ய முன் தனடுப் பு ்கு ் ம ளவயொன ஏற் பொடு ள் ்
திட்டமிட்டனர். ே்ிள , பொல் , ொய் னி ள் வீட்டு ்ம
் த ொண்டுமசர்ப்ப ற் கு
அவர் ்் தசய் மசொ ளனமுயற் சி தவற் றிதபற் றது. உழவர் ளு ்கு அது
பயனு்் ் ொ இரு ் து. னிேனி இளடதவ்ிளயயுே் ளடப் பிடி ் முடி ் து.
அப் பகுதிளயச் மசர் ் 28 உழவர் ்் , ச ரொ
ரொட்சியின் உ விமயொடு ங் ்து
உணவு விள்தபொரு்் ள் ஒன் றுகூட்டி, குறிப் பிட்ட இடங் ளு ்கு
எடு ்துச்தசன் று, ஒலிதபரு ்கி ்் மூலே் அறிவிப் பு ்் தசய் து, புதிய
உணவுப் தபொரு்் ்் வொங் விருே் புே் குடுே் பங் ்ின் வன ்ள ஈர் ்கின் றனர்.
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முன் பு உ்் ளூர் ச ்ள யில் இளட ் ர ர் ள்ச் சொர் ்திரு ் மபொது
கிளட ் ள விட அதி வருேொனே் ஈட்டுகின் றனர்.
விவசொயி ்் பல மவன் ்் மூலேொ விள்தபொரு்் ள் எடு ்துச்தசல் வ ற் கு
அனுேதி வொங் ப் பட்டது. இது வீடு ளு ்கு ம ரடியொ வழங் குே் திட்டேொ
ேொற் றி த
்
ொ்் ளுே் வொய் ப் பொ உழவர் கூட்டளே ்கு அளே ் து. தினமுே் ரூ12001500 தினவொடள
்கு அேர் ் ப் பட்ட இ ் மவன் ்் , பல் மவறு
குடியிருப் பு ளு ்குச் தசன் று, வொடி ்ள யொ்ர் ளு ்கு ம ரடியொ விற் றன. ஏப் ரில்
2020ல் , 250 வீடு ள் அளவ தசன் றளட ் ன.
னிேனி இளடதவ்ிளய ் ளடப் பிடிப் பது சொ ்தியேற் ற கூட்டேொன
ச ்ள
ள்விட இது பொது ொப் பொன அணுகுமுளற. இளட ் ர ர் ள் ீ ்கியது
விவசொயி ளு ்கு லொப ்ள ப் தபரு ்கியது. ியொயேொன விளல, எ்ி ொ
்
கிளடப் பது, புதி ொ இருப் பது என் பவற் றொல் வொடி ்ள யொ்ர் ளு ்குே் இே் முளற
பிடி ்து்் ்து. உணவுப் தபொரு்் ்் த ொடர் ்து கிளடப் ப ொல் , ம ளவயில் லொேல்
அவற் ளற ் குவி ்துளவப் பள
் டு ்கிறது.

படிப் பிமனகள்
ம ரடி, உ்் ளூர், பரவலொ ் ப் பட்ட உழவர்-நு ர்மவொர் இளணப் பு ்்
உற் ப ்தியொ்ர் ்் , நு ர்மவொர், சுற் றுச்சூழல் என் று அளன ்து ் ரப் பு ளு ்குே்
பயன் ருகின் றன. உ்் ளூர்ச் சமூ ங் ளு ்கு அதி ொரே் வழங் குகின் றன;
ம ர் ிளறயொன ஊர ர உறவு ள் ஏற் படு ்துகின் றன; தபொதுவொ ,
சமூ ங் ்் ம ொவிட் மபொன் ற த ரு ் டி ள்ச் ச ்திப் ப ற் ொன திறளன
வலுப் படு ்துகின் றன.
இப் மபொதிரு ்குே் சவொல் , இ ் ள ய ேொதிரி ம ொவிட்19 த ரு ் டி ் ொல ்ள யுே்
ொண்டி ீ டி ்குேொ என் பள
் ொண்பது ொன் ; மேலுே் , ஆமரொ ்கியேொன இயற் ள
மவ்ொண்முளற ்் ஊ ் ப் படு ் ப் படுேொ என் றுே் ொணமவண்டுே் .

ததாடர்பு
சன் சிட் துேொல் - துளண ்

ளலளே அதி ொரி, சு ொ ொர ்துளற ்

ரொட்சி (ச ரொ ேொவட்ட ஆட்சியர் அலுவல ே் : 02162232175)

ளலவர், ச ரொ
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ிழற் பட உ வி

(இ) வ ர்சனே் சுயவு வி ்குழு
உறுப் பினர் ்்

டவடி ்ள

்் (வ)

வ ர்சனே்

வ ர்சனே் உணவு கூட்டுறவு

நவதர்சனம் சமூக ஆதரவுதபற் ற விவசாயம்
வ ர்சனே் (http://navadarshanam.org/) 1990ே் ஆண்டு உருவொ ் ப் பட்ட ஒரு சிறு
சமூ
்குழு. இது மிழ கிரொேப் புற ்தில் , ஒரு ொன
்தினரும ,
தபங் ளூரிலிரு ்து 50 கி.மீ. த ொளலவில் உ்் ்து. வீன வொழ் வியலு ்குே்
சி ் ளன ்குே் ேொற் று ள் ஆரொய் ்துவருகிறது; சூழலியல் சே ிளலளயயுே் அ
அளேதிளயயுே் ொடுகிறது. இ ன் அங்
்தினர் ்் சூழல் சீரளேப் பு, ொடு ள் ்
ொப் பது, ேொற் று எரி/மின் ஆற் றல் , வ்ங் குன் றொ இயற் ள மவ்ொண்ளே, ீ ர்
மேலொன் ளே, உடல் லே் , லேொன ேரபொன உணவுவள
ள்ப் பரப் புவது என் று
பல துளற ்ில் மசொ ளன ்் தசய் துவருகின் றனர்.
சுயஉ வி ்குழுவொ இயங் குே் ஓர் உணவு முன் தனடுப் ளப உ்் ளூர்
கிரொேே ் ள் ் த ொண்டு த ொடங் கி, த ொடர் ்து வழ ட ்தி வருகின் றனர். இ ன்
மூலே் தபங் ளூரிலு்் ்
ர்ப்புற நு ர்மவொர் ்கு முழுளேயொன, இயற் ள
உணவுவள
ள் வழங் குே் அம மவள்யில் கிரொே வொழ் வொ ொரங் ள்யுே்
ேரபொன திறன் ள்யுே் , மவ்ொண் சூழ் ேண்டலங் ள்யுே் பொது ொ ்கின் றனர்.
2017ே் ஆண்டு, இச்சுயஉ வி ் குழு சமூ ஆ ரவு மவ்ொண்ளே(CSA) என் ற
முன் தனடுப் ளப எடு ் னர். இ ன் மூலே்
ர்ப்புற வொடி ்ள யொ்ர் ்் வொரொ ்திர
ொய் றி ்் , பழங் ்் , ே்ிள ப் தபொரு்் ்் ஆகியளவ அடங் கிய
(சுற் றுச்சூழலு ்ம ற் ற) தபொட்டலங் ளு ்கு ் ருே் உறுதிப் பொடு ளு ்ம ற் ப
உ்் ளூர் இயற் ள விவசொயி ்் ேது பணி ள் ் திட்டமிட முடிகிறது.
இ ் ிறுவன ்தின் எல் லொ லொபங் ளுே் கிரொே ்தின் உணவு
உற் ப ்தியொ்ர் ளு ்குப் மபொய் ச்மசர்கின் றன.
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இவர் ்் அ்ி ்குே் விதிமுளற ள்ப் பின் பற் ற முடி ் விவசொயி ்்
அளனவரு ்குே் சி.எஸ்.ஏ. ப ்து ேடங் கு மு ல் இருபது ேடங் கு வளர அதி
வருேொன ்ள அம அ்வு ில ்தில் ஈட்ட வழிதசய் து்் ்து.
மிழ எல் ளல ்கு்் இருப் ப ொல் , இரு ேொ ிலங் ளு ்கிளடமய தசல் வ ற் கு ்
ம ளவயொன உரிேங் ள்ப் தபறுவதிலுே் , ேொ ில எல் ளலளய ் ட ்து
உணவுப் தபொரு்் ள் வழங் குவதிலுே் ம ொவிட் தபொதுமுட ் ே் ஒரு தபரிய
சவொலொ அளே ் து. எனினுே் , சி.எஸ்.ஏ. ளடபடொேல் உணவுப் தபொரு்் ள்
வழங் கிவ ்து்் ்து. இல் ளலமயல் , உ்் ளூர் விவசொயி ்் தபருே் இழப் பு ள்ச்
ச ்தி ்திரு ் ம ர் ்திரு ்குே் . தபங் ளூரில் சிவப் பு ேண்டலங் ்ில் ச ்ள
்குச்
தசல் ல வழியில் லொ
ொல் ,
ர்ப்புற வொடி ்ள யொ்ர் ்் சி.எஸ்.ஏ. புதி ொன
இயற் ள ப் தபொரு்் ள் ் த ொண்டுவ ்து மசர் ் ள
ன் றியுடன்
ம ொ ்குகின் றனர். பரவலொன வழங் ல் ளேயங் ்் இருப் ப ொலுே் , அளவ
திற ் தவ்ியில் அளே ்து்் ் ொலுே் , உறுப் பினர் ்் னி பர் இளடதவ்ிளய ்
ளடப் பிடி ் முடி ்து ம ொய் ப் பரவளலயுே் டு ் முடிகிறது.

படிப் பிமனகள்
மேற் கூறிய இரண்டு முன் தனடுப் பு ்ிலிரு ்து ற் றதுமபொ
் கூடு லொ
வ ர்சனே் எடு ்து ் ொட்டில் ியொயேொன கிரொேர்ப்புற இளணப் பின்
வலிளேளய ் ொண்கிமறொே் . ம ொவிட் தபொதுமுட ்
் ொல் ம ர் ்
இடர்ப்பொடு ள்யுே் மீறிச் தசயல் படமுடி ்திரு ்கிறது.

ததாடர்பு
ம ொபி சங் ரசுப் பிரேணி,

navadarshanam@gmail.com
ிழற் பட உ வி -

வ ர்சனே்

வ ர்சனே்
உணவு ்
கூட்டுறவு
உறுப் பினர் ்்
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ஊட்டச்சத்துமிக்க உணவுகள் நிமறந் திருத்தல்
தீர்வு: நநரடி உழவர்-நுகர்நவார் இமணப் புகள்
சான்று 01
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பரிந் துமரகள்

உழவர்களுக்குச் சந் மதப் படுத்தும்
வாய் ப் பின்மமக்கும் நகரங் களில் உணவுப்
பற் றாக்குமற அல் லது ஊட்டச்சத்துமிக் க
உணவுகள் நிமறந் திருத்தலுக்கும் பரிந் துமரகள் :
•

உ்் ளூர் உற் ப ்தியொ்ர் ச ்ள
ள் பரவலொ ்கி அளே ்து, மு ன் ளே
உற் ப ்தியொ்ர் ளு ்குே் நு ர்மவொரு ்குே் எ்ிளேயொ அணுகுே் வொய் ப் ளப
ஏற் படு ் மவண்டுே் . இளவ இரண்டு கிரொேப் பகுதி ளு ்கு இளடயில்
இரு ் லொே் , அல் லது கிரொேங் ளு ்குே்
ரங் ளு ்குே் இளடயில்
இரு ் லொே் .

•

இயற் ள விவசொயி ்் , சிறு-குறு விவசொயி ்் , ள விளனஞர் ்் யொரி ்குே்
தபொரு்் ளு ்கு ஊ ் ே்ி ் மவண்டுே் . தபருே் உற் ப ்தியொ்ர் ்்
அனுேதி ் ப் பட்டொல் அவர் ்் ஆதி ் ே் தசலு ் அனுேதி ்
்கூடொது.

•
•

தபரு ிறுவனங் ள் இ ் ள ய ச ்ள

•

ேொனியங் ்் மூலமுே் , நு ர்மவொருே் பிறருே் தசய் யுே் அறே் சொர் ்
மு லீடு ்் மூலமுே் , ியொயவிளல ் ளட ்ில் சிறப் பு ஏற் பொடு ்் தசய் துே் ,
ச ்ள யில் ட்டளேப் புச் தசலவு, மபொ ்குவர ்துச் தசலவு மபொன் ற
உற் ப ்தியொ்ர் ்ின் சில தசலவு ள் ஏற் று த
்
ொண்டுே் குளற ்
வருேொனே் ஈட்டுே் குடுே் பங் ளு ்குே் இயற் ள விவசொயப் தபொரு்் ்்
கிளட ் ச்தசய் ய மவண்டுே் .

•

ச ்ள யில் ள விளனப் தபொரு்் ளு ் ொன சே ்துவேற் ற ஆடு ் ள
்
உருவொ ்குே் சர ்கு ேற் றுே் மசளவ வரிளயயுே் (GST) இன் ன பிற வரி ள்யுே்
ீ ் மவண்டுே் .

•

வயது மவறுபொடின் றி
ர்வொழ் நு ர்மவொர் ்் மு ன் ளே உற் ப ்தியொ்ர் ்்
பணிதசய் யுே் இடங் ளு ்குச் தசன் று, ண்டு, புரி ்து, உற் ப ்தியில் ல ்து
த ொண்டு, முளனப் பற் ற நு ர்மவொர் ிளலயிலிரு ்து புரி ல் மி ்
கூட்டொ்ியொ உருேொறுவ ற் கு முன் மனற் பொடு ்் தசய் யமவண்டுே் .

்ில் அனுேதி ்

்கூடொது.

முழு ்
வல் ள்யுே் உற் ப ்தியொ்ர் ளு ்குே் நு ர்மவொர் ளு ்குே்
கிளட ் ச்தசய் து ியொய விளலளய ிர்ணயிப் ப ற் கு வழிவகு ் மவண்டுே் ;
இரு ரப் பு ்குமேற் ற திற ் முளறயில் மபரே் மபசுவ ற் கு
வழிதசய் யமவண்டுே் .
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ிழற் படே் : சிருஷ்டி பொஜ் பொய்

(இ) ே ொகிரே சளப; (வ) சல் மே கிரொே ே ் ்் கிரொே கூட்ட
தபறுகின்றனர்

ிழற் படே் : ஜொதுரொே் ேலொமி,
இஜொே் தசய் ன் ம ங் ம

ிதியிலிரு ்து

ிவொரணே்

காடுசார் வாழ் வாதாரங் கள் தகார்சசி
் , மகாராஷ்டிரா
2016ே் ஆண்டு, ே ொரொட்டிர ்தின் வட ொட்சிமரொலியில் , 90 கிரொேசளப ்்
ஒன் றுகூடி ே ொகிரொே சளப (MGS) என் ற கூட்டளேப் ளப உருவொ ்கின. இது
அவர் ்து வொழ் வொ ொர ்ள அச்சுறு ்திய சுரங் ப் பணி ளு ்கு எதிரொ
அணிதிர்் வ ற் குே் , உ்் ளூர் வொழ் வொ ொரங் ள் உருவொ ்குவ ற் குே்
அளே ் ப் பட்டது. ம ரடி ே ் ்ொட்சிளய வலியுறு ் ல் , உற் ப ்தி வழிமுளற ள்
உ்் ளூர்ேயேொ ் ல் , உயிர்ப்பன் ேயே் மபணல் மூலேொ ச் சூழலியற் சே ிளலளய
மீட்டல் , பண்பொட்டு அளடயொ்ங் ள் மீட்தடடு ் ல் , பொலினப் பொகுபொடு ்்
மபொன் ற சமூ உறவு ிளல ள் ேொற் றியளே ் ல் ஆகிய ம ொ ் ங் ளு ் ொ
எே் .ஜி.எஸ். பணிதசய் துவருகிறது. இவற் றின் வொயிலொ , சு ொ ொர, ல் வி
அளேப் பு ்் உட்பட ற் மபொள ய வ்ர்ச்சி ேொதிரிளய, பழங் குடி ்்
தபருே் பொன் ளேயொ உ்் ் பகுதியொள யொல் அ ் ண்மணொட்ட ்தில் இவர் ்்
ம ்் வி ்குட்படு ்துகின் றனர்.
வனவுரிளேச் சட்டே் 2006, (பட்டியலினப் பகுதி ளு ்கு ீ ட்டி ் ப் பட்ட) பஞ் சொய ்து
சட்டே் 1996 ஆகியவற் ளறப் பயன் படு ்தி, 87 கிரொேசளப ்் ங் ்் ொடு ள்
ொங் ம் ிர்வகி ்து, பயன் படு ்தி, வ்ே் மபணுே் உரிளேளயப் தபற் று்் ்னர்.
இது பல நூற் றொண்டு ொல ளேயப் படு ் ப் ட்ட அரசு அதி ொர ்ள
்
ளலகீழொ ்குகிறது. இ னொல் , ொடுபடு தபொரு்் ள் ் (சிறு வன ே சூல் )
த ொண்டு குடுே் ப வருேொனே் உயர் ்து்் ்து; ொடு ்ின் சமூ வ்ே் மபணலுே்
ிர்வொ முே் மேே் பட்டு்் ்ன.
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தீர்வு
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வாழ் வாதாரம்

சான்று 02

சான்று 03

சான்று 0 4

மு ்கியேொ , இது கிரொே ிதிதயொன் ளற ஏற் படு ் வுே் , அள ப் பல
சமூ ப் பணி ளு ்குப் பயன் படு ் வுே் , ம ளவப் படுே் குடுே் பங் ளு ்கு
உடல் லே் , ல் வி ஆகியவற் று ் ொன ஆ ரவ்ி ் வுே் , தவ்் ்ே் வறட்சி
உண்டொ ்குே் பொதிப் பு ள் எதிர்த ொ்் ்வுே் இயலச்தசய் து்் ்து. ிளறதபொரு்்
ஈட்டியு்் ் கிரொே சளப ்் பிற கிரொேசளப ளு ்கு ் டன் வழங் கி
ிதி ிறுவனங் ள்யுே் ஏற் படு ்தியு்் ்ன.
ம ொவிட் ொலங் ்ில் , ொடு ்ிலிரு ்து தபொரு்ீடடு
் வ ற் ொன திறன் கிரொே
சளப ளு ்கிருப் பது மிகு ் மு ்கிய ்துவே் தபறுகிறது. கு ்டமல, சொல் மே,
ன ட்டொ, சங் ர்ம ொண்டி கிரொேங் ்ில் தபொதுவி ிமயொ
உணவுப் தபொட்டலங் ்் ிலேற் ற குடுே் பங் ளு ்குே் , ணவளனயிழ ்ம ொர் ்குே் ,
உடல் குளறபொடுளடயவர் ்குே் , புலே் தபயர் குடுே் பங் ளு ்குே் முன் னிரிளே
்து வழங் ப் பட்டு்் ்ன.

படிப் பிமனகள்
உ்் ளூர் அறிவு த
்
ொகுப் ளப வ்ர் த
்
டு ்து, ம ரடி ே ் ்ொட்சிளய
அமுல் படு ்தி, இயற் ள ளயயுே் இயற் ள வ்ங் ள்யுே் சமூ
்குழு ் ம்
ஆளுள தசய் ொல் வொழ் வொ ொர உறுதியுே் , சூழலியல் வ்ங் குன் றொளேயுே்
அளடயமுடியுே் . இ ்தியொவில் அரசிடமுே் ிறுவனங் ்ிடமுே் ளேய ்தில்
அதி ொர ்ள
் குவி ்குே் தபொரு்ொ ொர அரசியல் ேொதிரி இ ற் கு ம தரதிரொ
இருப் ப ொல் , அடிப் பளட ேொற் றங் ள் ் ம ொருகிறது.

ததாடர்பு
சியொரொே் ேலொமி,

9420145861
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ிழற் படே் : ேஞ் சரி அமசொ ்

(இ) திருவன ் புர ்தில் குடுே் பஸ்ரீ உறுப் பினர் ்் - மு
் வசே் யொரி ்கின்றனர்; ( டு)
த ொல் லே் ேொவட்ட ்தில் குடுே் பஸ்ரீ உறுப் பினர் ்் சப் ள் ்ம ொவு ் ொ ே்ிள ப்
தபொட்டலங் ்் ட்டுகின்றனர். (வ) குடுே் பஸ்ரீ உறுப் பினர் ்் ஆலப் புழொ ேொவட்டே் ,
ேன்னஞ் மசரி பஞ் சொய ்து சொர்பொ உணவ்ி ்குே் மபொது.

குடும் பஸ்ரீ, நகரளா
ம ர் ேொ ில வறுளே ஒழிப் பு ் திட்ட ்தின் பகுதியொ 1998ே் ஆண்டு குடுே் பஸ்ரீ
த ொடங் ப் பட்டது. இது ம ர்ொவில் ஒவ் தவொரு பகுதியில் வசி ்குே்
தபண் ள்யுே் சமூ
்குழு ் ்ொ ஒருங் கிண ்து, கிரொேங் ்ிலுே்
ரங் ்ிலுே் தபண் ்் தபொரு்ொ ொர-சமூ உரிளே ள்ப் தபறுே் தபொருட்டு
ஏற் படு ் ப் பட்ட சமூ அளேப் பு. கிரொேங் ்ிலுே்
ரொட்சி ்ிலுே் உ்் ்
ஒவ் தவொரு தபண்ணுே் இச்தசயல் பொட்டின் அங் ேொ இரு ் மவண்டுே் , இ ன்
ம ொ த
்
ல் ளல உ்் ளூர் அ்விமலமய இரு ் மவண்டுே் என் பம இ ன்
மு ன் ளேயொன இல ்கு. உணவுப் பொது ொப் பிலிரு ்து ேரு ்து ் ொப் பீடுவளர,
வீடு ட்டுவதிலிரு ்து த ொழில் வ்ர்ச்சிவளர, ம சிய மவளலவொய் ப் பு ்
திட்ட ்திலிரு ்து எச்சரி ்ள
் குழு ் ்் (ஜொ ்கிர ொ சமி ்தி) வளர எல் லொ
அரசொங் முன் தனடுப் பு ளுே் , வ்ர்ச்சி அனுபவங் ளுே் குடுே் பஸ்ரீ ருே் சமூ
இளடமு
்ள ச் சொர் ்ம உ்் ்ன. இ னொல் உ்் ளூர் சுயொட்சி
உறுதிதசய் யப் படுகிறது. இது வீட்டுப் தபொரு்் ்் , விவசொய விள்தபொரு்்
ப ்குவப் படு ் ல் , ள விளனப் தபொரு்் ்் உட்பட பல ரப் பட்ட உற் ப ்தி
முளற ள் முன் னிறு ்தி, பல லட்சே் தபண் ்் ங் ்் இடங் ்ிமலமய ல் ல
வருேொனே் ஈட்ட வழிதசய் கிறது.
ம ொவிட் ொல ்தில் , குடுே் பஸ்ரீ அரசு ிவொரணப் பணி ளு ்குே் சமூ ங் ளு ்குே்
மு ்கியேொன இளணப் பொ அளே ்து்் ்து. உ்் ்ொட்சி அளேப் பு ம்ொடு
இளண ்து, குடுே் பஸ்ரீ சமூ ச் சளேயலளற ள் ் த ொடங் கி,
வீட்டு ் னிப் படு ் லில் இருப் பவர் ளு ்குே் வறிய ே ் ளு ்குே் வீட்டிமலமய
உணவு வழங் கிவருகிறது. ம ொவிட் விழிப் புணர்வு, அரசு விதிமுளற ்் ,
உ விதயண் ்் குறி ்
வல் ள் கிரொேங் ்ிலுே்
ரங் ்ிலுே்
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த ொண்டுமசர்ப்பதில் உயிர்ப்பொன பங் ொற் றியு்் ்னர். 20 லட்சே் பரு ்தியொளட
மு
் வசங் ள் 300 ள யல ங் ்் மூலே் யொரி ்து விற் பளன தசய் து்் ்னர்.
21 குறு ிறுவனங் ்் மூலே் 5000 லிட்டர் த ொற் று ீ ப் பொன் ள்
உற் ப ்திதசய் து்் ்னர். ம ொவிட்-19 ம ொயொ்ி ளு ்கு ேரு ்துவே் தசய் யுே்
ேரு ்துவப் பணியொ்ர் ளு ்குப் பயன் படுே் மு
் ொப் பொன் ள்யுே் குடுே் பஸ்ரீ
யொரி ்து்் ்து.

படிப் பிமனகள்
சமூ சுயொட்சி, சமூ
்குழு ் ளு ்குே் தபண் ளு ்குே் அதி ொரே் வழங் கு ல் ,
சமூ
்குழு ் ்ின் முளனப் பில் ளடதபறுே் பணி ள் ் த ொடங் குவது
ஆகியளவ மி வுே் இன் றியளேயொ ளவ. த ரு ் டி ம ர ்தில்
ளேயப் படு ் ப் பட்ட முடிதவடு ்குே் முளறயுே் ட்டுப் பொடுே் சிறப் பொ ச்
தசயல் பட வொய் ப் பில் ளல என் பள
ொே் இப் மபொது ொண்கிமறொே் . ஒவ் தவொரு
ேொ ில அரசுே் ங் ளு ் ொன விதிமுளற ள்யுே் தசயல் முளற ள்யுே்
வகு ்து த
்
ொண்டு, சவொல் ள்ச் ச ்தி ்
் ற் சொர்புடன் இரு ் மவண்டுே் . எ ்
அ்வு அதி ொரமுே் முடிதவடு ் லுே் பரவலொ ் ப் படுகிறம ொ அ ் அ்வு ல் ல
முளறயில் த ரு ் டி ள் எதிர்த ொ்் ் ொே் யொரொ இருப் மபொே் .

ததாடர்பு
ed@kudumbashree.org, 0471-2554717
ிழற் படே் : ேஞ் சரி அமசொ ்

(இ) ம ர்ொவின் ப ் னே் திட்டொ ேொவட்ட ்தில் பழங் குடியினர் பகுதி ்ில் உணவுப் தபொட்டலங் ்்
வழங் கு ல் ; ( டு.இ) ப ் னே் திட்டொவில் குடுே் பஸ்ரீ உறுப் பினர் ்் மு
் வசே் யொரி ்கின்றனர்;
( டு.வ) ம ொழி ்ம ொடு ேொவட்ட ்தில் த ொற் று ீ ப் பொன் யொரி ்குே் மபொது; (வ) (R) ஆலப் புழொ
ேொவட்ட ்தில் ள ன ரி ஊரொட்சி (சிடிஎஸ்) ஏற் பொடு தசய்
ருே் பல் தபொரு்் அங் ொடி
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ிழற் பட உ வி - சேொஜ் பிர தி ச மயொ ்

(இ) ேண்ணொல் அளண ட்டுகின்றனர்; (வ) இ ன் விள்வொ
வடி ொல் பரப் பு ஏற் பட்டு்் ்து

மசவன்பண்டி ொலொ ஓளட

மத்திய இந் தியாவில் வாழ் வாதார
உறுதியும் நீ ர்ப் பாதுகாப் பும்
ே ்தியப் பிரம ச ்தின் ம வொஸ்
ரில் அளே ்து்் ் சேொஜ் பிர தி ச மயொ ்
(SPS) இ ்தியொவின் மி ப் தபரிய குடிளேச் சமூ முன் தனடுப் பு ்ில் ஒன் று. இது
ே ்தியப் பிரம ச, ே ொரொட்டிர ேொ ிலங் ்ில் 72 ேொவட்ட ்ில் ப ்து லட்சே்
ஏ ் ர் ில ்தில் னது கூட்டொ்ி ளுடன் தசயல் பட்டுவருகிறது. முப் பது
ஆண்டு ்ொ பழங் குடிச் சமூ ங் ்் , பரலொ ் ப் பட்ட ீ ர் மேலொன் ளேயுே் ீ ர்ப்
பொது ொப் புே் விவசொய ்து ்குே் பிற வொழ் வொ ொரங் ளு ்குே்
அடிப் பளடயொ
த
்
ொ்் ளு ல் ஆகியவற் ளற மு ன் ளே ம ொ ் ங் ்ொ
்
த ொண்டு தசயல் படுகிறது. சே ீ தி, வ்ங் குன் றொளே, அதி ொரப் படு ்து ல் ,
தபண் ்் உட்பட வி்ிே் பு ிளல ே ் ள் முன் னிளலப் படு ்து ல் ஆகியளவ
அ ன் அடிப் பளட ் த ொ்் ள
்் .
120 கிரொேங் ்ில் குடி ீ ர், பொசன ீ ர் ் ன் னிளறவு எய் தியதுே் , விவசொய உற் ப ்தி
மவ ேொ அதி ரி ் துே் , அவலப் புலே் தபயர் ல் 80% குளற ்து்் ்துே் இ ன்
பணி ்ொல் விள் ்
ன் ளே ்் . வொழ் வொ ொரே் , விவசொயே் , விலங் குவ்ர்ப்பு,
பிற பணி ்் சொர் ் தசயல் பொடு ்் நூற் று ்குே் மேற் பட்ட கிரொேங் ்ில்
பரவியு்் ்ன. பூச்சு த
்
ொல் லி அடி ் ொ விவசொயே் 120 கிரொேங் ்ில் , 9000
தே ்மடர் ில ்தில் பிரபலப் படு ் ப் பட்டு்் ்து. இ ் அளேப் பின் அடி ் ்ே்
500 கிரொேங் ்ிலுே் 15
ரங் ்ிலுே் (2018 ண ்குப் பட்டி) அளே ் ப் பட்டு்் ்
தபண் ்் சுய உ வி ்குழு ் ்் . ேற் றுதேொரு ிறுவன இளடயீடொ ரொே் ரஹீே்
பிர தி உற் ப ்தியொ்ர் ிறுவனே் (RRPPCL) த ொடங் ப் பட்டது; 4800
தபண் ள்யுே் 300 சுயவு வி ்குழு ் ள்யுே் உறுப் பினர் ்ொ
்
த ொண்டு்் ்து. உடல் லே் , ஊட்டச்ச ்து குறி ் விழிப் புணர்வுே் மேே் பொடுே்
இ ன் வனளேய ்தில் உ்் ்ன. ம ரடியொ ஈடுபடுவது ேட்டுேல் லொேல் , பிற
பகுதி ்ிலிரு ்து வருபவர் ்் பொபொ ஆே் ம ே ் ்் அதி ொர ளேய ்தின்

சாதாரண மக்களின் அசாதாரணமான பணிகள் ததாற் றுநநாய் க்கும் தபாதுமுடக்கத்துக் கும் அப் பால்

சந் மத

உணவு
தீர்வு

உடல் நலம்

தநருக்கடி: கிராமங் களில் வாழ் வாதார உறுதியின்மம;
அதன் விமளவாக நிகழும் புலம் தபயர்தல்
தீர்வு: உள் ளூர் சுயாட்சி சார்ந்த நிமலயான
வாழ் வாதாரங் கள்

தீர்வு
சான்று 01

வாழ் வாதாரம்

சான்று 02

சான்று 03

சான்று 0 4

மூலேொ
ற் று த
்
ொ்் வ ற் ொன வொய் ப் ளபயுே் ஏற் படு ்தியு்் ்து.
ம ொவிட் த ரு ் டியின் மபொது, ே ்தியப் பிரம ச ்தின் ம வொஸ், ொர்ம ொன்
ேொவட்டங் ்ில் 13000 குடுே் பங் ளு ்கு எஸ்.பி.எஸ். ிவொரணங் ்்
வழங் கியு்் ்து. மி வுே் பொதிப் பு ்கு்் ்ொ
்கூடிய ே ் ள் அளடயொ்ே்
ொண்பதிலுே் , ிவொரணப் தபொரு்் ்் வழங் குவதிலுே் சுயவு வி ்குழு ் ்்
ளேயப் பணியொற் றியு்் ்ன. உ்் ளூர் விவசொயி ்ிடமிரு ்து ிவொரண ்து ்கு ்
ம ளவயொன ம ொதுளே வொங் ப் பட்ட ொல் , அவர் ்் தபொதுமுட ்
்தின் மபொது
குளற ் விளல ்கு விற்
்ம ளவயில் லொேல் ொ ் ப் பட்டனர். ம ொதுளே ேொவு
யொரி ் ப் பட்டு, ரூ.38 லட்சே் ேதிப் பு்் ் 118.4 டன் ம ொதுளேேொவு ிவொரணப்
தபொட்டணங் ்ில் மசர் ் ப் பட்டது. இ னொல் மூன் று பயன் ்் விள் ் ன:
ம ொதுளேளய ல் ல விளலயில் வொங் கி விவசொயி ளு ்கு ஆ ரவ்ி ் து,
ம ொதுளே ேொவு தசய் து விற் ற ன் மூலே் RRPPCL ிறுவன ்தின் பங் கு ொரர் ்ொன
விவசொயி ளு ்கு வருேொன ஈட்டியது, இலவசேொ அ ்தியொவசியப் தபொரு்் ்்
வழங் கிய ன் மூலே் பொதி ் ப் பட்ட குடுே் பங் ளு ்கு ிவொரணே் வழங் கியது.
அடு ்
ட்ட ்தில் , எஸ்.பி.எஸ். உ்் ளூர் வொழ் வொ ொரங் ள் மேலுே் வலுப் படு ்தி,
தபொரு்ொ ொர இன் னல் ளு ்கு எதிரொன ீ ண்ட ொல தசயல் திட்ட ்ள வலுப் படு ்
எண்ணியு்் ்து.

படிப் பிமனகள்
சுய உ வி ிறுவனங் ்் மூலே் கிரொேங் ள் அதி ொரப் படு ்து ல் , குறிப் பொ
தபண் ்் மீது வனே் குவி ் ல் , உ்் ளூர் தபொரு்ொ ொர ்ள ஊ ்குவி ் ல் ,
அவலப் புலே் தபயர் ளல ் குளற ் ல் ஆகியளவ த ரு ் டி ம ரங் ்ில்
சமூ ங் ளு ்கு தபருே் த கிழ் வுறுதிளய வழங் குகின் றன. அரசு
ிவொரணப் பணி ்ின் மீ ொன சொர்பிலிரு ்து சு
்திரே் தபறவுே் முடிகிறது.

ததாடர்பு
மிகிர் ஷொ, mihirbhai25@gmail.com

ிழற் பட உ வி சேொஜ் பிர தி ச மயொ ்

(இ) ம ொவிட்19 த ரு ் டியின் மபொது சேொஜ் பிர தி ச மயொ ் SPS ட ்துே் ிவொரணப்பணி ்் ; (வ)
ே ்பிப்லியொ தபண் ்் SPS சுயவு வி ்குழு ் ்் கூட்டளேப்பின் தபொது ்குழு ் கூட்டே் .

சாதாரண மக்களின் அசாதாரணமான பணிகள் ததாற் றுநநாய் க்கும் தபாதுமுடக்கத்துக் கும் அப் பால்

உணவு
தீர்வு
தீர்வு
சான்று 01

சந் மத

வாழ் வாதாரம்

உடல் நலம்

தநருக்கடி: கிராமங் களில் வாழ் வாதார உறுதியின்மம;
அதன் விமளவாக நிகழும் புலம் தபயர்தல்
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ிழற் பட உ வி - ம ொஜ்

(இ) ரொகு கிரொே ்தில் கிரொே சளப (வ) ே ொரொட்டிர ்தின் அேரொவதி ேொவட்ட தி
் ன் ரொகு
கிரொே ்தில் மூங் கில் கிடங் கு

தமல் காட் பகுதி, மகாராஷ்டிராவில் வன
உரிமமகள் தகாண்ட கிராமங் கள்
ே ொரொட்டிர ேொ ிலே் அேரொவதி ேொவட்ட ்தில் , தேல் ொட் அடிவொர ்தில் உ்் ்
பொய் விகிருே் பிற கிரொேங் ளுே் ொடு ள்ப் மபணுவள யுே் , பொழ் ிலங் ்ில்
ொடு ள் மீண்டுே் உருவொ ்குவள யுே் முன் ளவ ்து்் ்ன. வன உரிளேச் சட்டே்
2006ன் கீழ் சமூ வன வ் (CFR) உரிளே ்் தபற் று்் ்ன. அவர் ்து கிரொே
சளப ்் பல அரசு, குடிளேச்சமூ அளேப் பு ம்ொடு ஒருங் கிளண ்து ஊர
மவளலவொயப் பு ்திட்டே் , பொல் பண்ளண ்் , மீன் வ்ர்ப்பு, இயற் ள விவசொயே்
என் று பல வழி ்ில் வருேொன ்ள ப் தபரு ்கியு்் ்ன. உ்் ளூர் அளண ள் ்
தூர்வொறி, அடிவண்டளல விள் ிலங் ்ில் பரப் பிய ொல் , அவற் றின்
உற் ப ்தி ்திறன் 3-4 ேடங் கு உயர் ்திரு ்கிறது. வ்ங் ள்ப் மபணுவ ொல்
ொட்டுயிர் ளு ்கு உளறவிடே் தபருகியு்் ்து.
ம ொவிட் த ரு ் டியின் மபொது, பொய் விகிர் னது எல் ளல ள் உடனடியொ
மூடியது. வொரதேொருமுளற அ ்தியொவசியப் தபொரு்் ்் கிளடப் ப ற் கு வணி
ஏற் பொடு ்் தசய் து, விவசொயி ளு ்கு சரியொன ம ர ்து ்கு ங் ்்
விள் ிலங் ்ில் மவளலயொட் ்் கிளட ் வுே் வழிதசய் னர்.
விவசொய ்து ்ம ொ, ொட்டுப் பணி ளு ்ம ொ தவ்ியொட் ்்
ம ளவப் படொ வண்ணே் ங் ்் பிற பணி ள் ேொற் றியளே ்து த
்
ொண்டனர்.
முற் றளடப் பின் மபொது விவசொயப் பணி ளுே் ொட்டுமவளல ளுே் ளடயின் றி
த ொடர் ்து்் ்ன. தபண் ்் ங் ்் சுய உ வி ்குழு ் ்் மூலே் மு
் வசங் ்்
தசய் னர். தபொதுவி ிமயொ ப் தபொரு்் ்் எல் லொ ் குடுே் பங் ள்யுே் சரியொன
ம ர ்து ்குச் தசன் றளடயப் பிற குழு ் ்் உ வின. கிரொே ்து்் வருமவொர்
மபொமவொர் விவரங் ்் முளறயொ ப் பதிவு தசய் யப் படுகின் றன.
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ேற் தறொரு கிரொேேொன ரொகு மேலுே் சிறப் பொ ச் தசயல் பட்டது.
(திடேர ்துண்டு ்ல் லொ ) வன விள்தபொரு்் ்் (குறிப் பொ மூங் கில் ,
த ே் புரிணி இளல ்் ) மூலே் கிளட ் வருவொளய குடுே் ப ்து ்கு ரூ.10000 என் று
பகிர் ் ்ி ் து. வன உரிளேச் சட்டே் , சமூ வன வ் உரிளே ்் மூலே் ரொகு
கிரொேே் னது ொடு ள் ் ட ் ஐ ்து ஆண்டு ்ொ
ிர்வகி ்து, ரூ.மூன் று
ம ொடி ்கு மேல் ஈட்டியு்் ்து. இ ் வருவொய் கிரொே சளபயில் முடிவுதசய் யப் படுே்
கூட்டு சமூ ப் பணி ளு ் ொ வுே் ொடு ள் ிர்வகி ்து, பொது ொ ்துப்
பணிதசய் யவுே் பயன் படு ் ப் படுகிறது.
ரொகு கிரொேமுே் னது எல் ளல ள் ம ொவிட்டின் மபொது மூடியது. அ ்தியொவசியப்
தபொரு்் ்ின் மபொ ்குவர ்து ்கு ஓர் உ்் ளூர் கிரொேவொசியின் மூலே்
ஏற் பொடுதசய் து. விள் ிலங் ்ில் த ொடர் ்து பணி தசய் னர்; மூங் கில் ,
இலுப் ளப ஆகியவற் றின் அறுவளட ்கு ் யொரொகினர். இவ் வொண்டு, 100
குடுே் பங் ்் ஒவ் தவொன் றுே் 1 குவிண்டொல் இலுப் ளப ேலர் ள்ச்
மச ரி ்து்் ்னர். கிரொே சளப ே ் ்ிடமிரு ்து வொங் கி, மசமி ்து, பிறகு
ச ்ள ப் படு ்துவ ற் ொன திட்டே் வகு ்து அவல விற் பளனளய ் விர் ்
முயல் கிறது. உ்் ளூர் வங் கி ்ின் மசளவளய இ ன் தபொருட்டு
பயன் படு ்தியு்் ்னர். இப் மபொது மூங் கில் அறுவளட தசய் து, திற ் ஏலே் மூலே்
விற் ஒரு ேொ அவ ொசே் அவர் ளு ்கு உ்் ்து. ச ்ள யின் ேறுவிளன
எப் படியிரு ்குே் என் பது குறி ் அச்சே் இரு ் ொலுே் , ஏம னுே் வழிபிற ்குே் என் ற
ே் பி ்ள அவர் ளு ்கு உ்் ்து.

படிப் பிமனகள்
எப் .ஆர்.ஏ. மபொன் ற சட்டங் ள் முளறயொ ப் பயன் படு ்துவ ன் மூலமுே் ,
உ்் ளூர் சுயொட்சி மூலமுே் ே ்கு அதி ொரே் ஏற் படு ்தி த
்
ொண்டு்் ்
கிரொேங் ்் ம ொவிட் த ரு ் டி மபொன் றவற் ளற
ரங் ள்விடச் சிறப் பொ
ள யொ் முடிகிறது. அவர் ்து த கிழ் வுறுதி இ ் ள ய ருணங் ்ில்
தவ்ிப் படுகிறது. சரியொன எண்ே ் த ொழில் நுட்பங் ள்ப் (உ ொரணேொ ,
இன் றியளேயொ மசளவ ்் , உ்் ளூர் விள்தபொரு்் ்் குறி ்
வல் பரிேொற் ற ்து ் ொ ) பயன் படு ்துவதுே் அவசியே் .

ததாடர்பு
பூர்ணிேொ உபொ ்யொய் , khojmelghat@gmail.com

07223-277292/9890359154/9422917732
ரொே் லொல் ,

gramsabhapayvihir@gmail.com
7774877304

்
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மகத்ததாழில் களும்

சான்று 01

சான்று 02

பரிந் துமரகள்
ிழற் படே் -ர.இ்ங் ம ொ

(இ) கு ் ே் பொ ் ே் சமூ
சே ்துவபுரே் - வீடு ்் ,

ிழற் படே் : ஆஷிஷ் ம ொ ் ொரி

்குழு ் கூட்டே் (வ) கு ் ே் பொ ் ே் கிரொே ்தில்
ளட.

தமிழ் நாட்டின் குத்தம் பாக்கம் கிராமத்தில்
தபாருளாதார மலர்சசி
்
தசன் ளனப் புற
ர்ப் பகுதியிலு்் ் கு ் ே் பொ ்
்தில் ஏழு சிறு கிரொேங் ்்
உ்் ்ன. 1990 ்ின் த ொட ் ே் வளர, கு ் ே் பொ ் ே் பகுதி ்குச் சரியொன
சொளல ம்ொ உ்் ட்டுேொனங் ம்ொ கிளடயொது; வொழ் வொ ொரங் ்் உறுதியொ
இல் ளல; சொதிய அட ்குமுளற ிலவியது; வீட்டில் தபண் ளு ்குே்
குழ ்ள
ளு ்குே் எதிரொன வன் முளற குறி ் பு ொர் ்் எழு ் ன.
்் ்ச்சொரொயே் , றுப் புச்ச ்ள ஆகியளவ த ொழு ் ன.
இ ் ள ய சூழலில் ,
ர ்தில் மவளலபொர் ்து த
்
ொண்டிரு ் இ்ங் ம ொ
ரங் சொமி கு ் ே் பொ ் ே் திருே் பி, 1996ே் ஆண்டு ஊரொட்சி ் ம ர் லில்
தவற் றிதபற் று கிரொே ்ள முற் றிலுே் ேொற் றிவிட முயல் வ ற் கு முடிவுதசய் ொர்.
அடிேட்ட ்தில் திட்டமிடு ல் , உ்் ளூர் ே ் ள் ் திரட்டி கிரொேப்
பிரச்சளன ளு ்கு ் தீர்வு ொணு ல் ஆகிய முளற ள் அறிமு ே் தசய் ொர்.
அவரது ஆரே் ப ட்ட ம ொ ் ங் ்் ்் ்ச்சொரொயே் , தபண் ்் மீ ொன வன் முளற,
சொதியப் பொகுபொடு ்் ஆகிய சி ் ல் ள் ் தீர் ் முயல் வது. அவரது ீ ண்ட ொல
ம ொ ் ே் எல் லொரு ்குே் வீடு ்் ருவது, சுய உ வி ் குழு ் ்் அளேப் பது,
ஊரொட்சிப் பணி ்் மூலே் மவளலவொய் ப் பு உருவொ ்குவது, உ்் ளூர் வ்ங் ்்
சொர் ் வொழ் வொ ொரங் ள் உருவொ ்குவது, மபொ ொளே த
்
ொ்் ள மீதின் றி
மிகுதி த
்
ொ்் ள யின் மீது தபொரு்ொ ொர ்ள
் ட்டிதயழுப் பு ல் . சிறுத ொழில்
உற் ப ்தி ்கூடங் ்ில் 150 குடுே் பங் ளு ்கு உ்் ளூரிமலமய மவளலவொய் ப் பு
கிளட ் து. ேொ ில அரசு வீட்டு ் திட்டேொன சே ்துவபுர ்தில் பல் மவறு
சொதி ள்ச் மசர் ் பல குடுே் பங் ள் குடிமயற ஒப் பு த
்
ொ்் ்ளவ ் ொர்.
தபொரு்ொ ொர ேலர்ச்சியின் விள்வொ பணி ிமி ் ே் புலே் தபயர்வது
குளற ்து்் ்து.
ஒரு தபொறியொ்ரொ வுே் ண்டுபிடிப் பொ்ரொ வுே் உ்் ் இ்ங் ம ொ
தபொதுதவ்ி ்ிலுே் வீடு ்ிலுே் பயன் பட ்கூடிய மின் னொறல் மீ ப் படு ்துே்
தீர்வு ள்யறியப் பணிதசய் ொர். குளற ் விளலயில் சூரியதவொ்ி
மின் சொர ் ருவிளய உருவொ ்கினொர்.
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மிழ் ொட்டில் ஊரொட்சி ் ளலவர் ்ின் ஆற் றளல வ்ர் ்து, ற் று த
்
ொடு ்து,
ல் ல வழ ் ங் ள்ப் பரவச்தசய் வ ற் ொ ப் பஞ் சொய ்து அ ொத மி என் ற
திட்ட ்ள
் த ொடங் கினொர். இவற் றூமட கிரொே ்து்் ஒரு த ொடர் ்
உளரயொடளல ளவ ்திரு ்து உ்் ளூர் பங் ம ற் பிளன அதி ரி ் முயன் றொர்.
இ்ங் ம ொளவப் தபொரு ் வளர மு ன் ளேயொன பணி, ‘குடுே் ப அ்விலுே் ,
குடுே் ப ் குழு ேட்ட ்திலுே் ற் சொர்ளப எட்டுே் திறன் ள் வ்ர் து
் , ற் சொர்பொன
கிரொேங் ள் ம ொ ்கிச் தசல் லு ல் . இ ் ள ய கிரொேங் ்ின் வளலப் பின் னல்
சுய அறி லுே் ற் சொர்புே் தபற் ற தபொரு்ொ ொர ேண்டலேொ ேொறுே் .’
ம ொவிட்19 த ரு ் டி ்கு ேறுவிளனயொ , சூரிய ஆற் றல் மூலே்
ச்சு த
்
ொல் லி ள் எங் குமவண்டுேொனொலுே் தசய் துத ொ்் ளுே் முளறளய
வடிவளே ்து்் ்ொர். சமூ
்குழு ் ்் இ ் முளறளயப் பயன் படு தி
்
ச்சு த
்
ொல் லிளயயுே் பிற சு ொ ொரப் தபொரு்் ள்யுே் உ்் ளூரிமலமய யொரி ்து
முழுச்சு ொ ொர ்ள ப் மபணலொே் .

படிப் பிமனகள்

சிறுத ொழில் உற் ப ்தியின் மூலே் சிறு
ரங் ்ிலுே் கிரொேங் ்ிலுே்
உ்் ளூரிமலமய தபருே்வு மவளலவொய் ப் பு ள் வழங் முடியுே் . கூடு லொ ,
சொதிய ்ள ேட்டுப் படு ் ப் புதுவழி ளுே் மபொரொட்டங் ளுே்
இன் றியளேயொ ளவ. இ ் ள ய தபொரு்ொ ொர சமூ உருேொற் ற ்தின் மூலமுே் ,
கிரொே ே ் ள் அவரவர் ஊர் ்ில் ங் ளவ ் ப் ப ற் ம ற் ற சூழல் ள்
உருவொ ்கி ேதிப் பொன வொழ் வுே் வொழ் வொ ொரமுே் வழங் குவ ன் மூலமுே்
அவலப் புலே் தபயர் ளலப் தபருே்வு விர் ்துவிட முடியுே் .

ததாடர்பு
இ்ங் ம ொ ரொேசொமி, panchayatgovt@gmail.com, 9940682201
மேலுே் பொர் ் , இ்ங் ம ொவுடனொன ம ொவிட் ொல உளரயொடல் :

https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/05/vikalp-varta-4-innovation-and.html
ிழற் பட உ வி - தி இ ்து ொ்ி ழ்

(இ) இ்ங் ம ொ வடிவளே து
் ்் ் சூரிய ஆற் றல் மூலே்
கு ் ே் பொ ்
் ல் உற் ப தி
தி
்
்கூடே் .

ிழற் படே் : ஆஷிஷ் ம ொ ் ொரி

ச்சு த
்
ொல் லி

யொரி ்குே் முளற (வ)
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ிழற் படங் ்் : ஆஷிஷ் ம ொ ் ொரி

(இ) ட்ச ் ேொபொய் ேொர்வொடொ ேொவட்ட ்தில் மூ ் த சவொ்ர் ஷொே் ஜி விஷ்ரொே் சிஜு இ்ே்
ரட் த சவொச்ருடன்; ( டு) பிர ொஷ் ொரண்பொய் வங் ர் புதிய ேொற் றங் ளுடன் ேரபொன
ே் ப் த சவு தசய் கிறொர்; (வ) ஷீ ல் ஹி ்ம ஷ்பொய் - ஜே் டொ கிரொே ்தில் த சவு தசய் யுே்
பல இ்ே் தபண் ்ில் ஒருவர்

கட்ச ் பகுதியில் மகத்தறி தநசவின் மறுமலர்சசி
்
இ ்தியொவில் எல் லொ ள விளன த
்
ொழில் ளு ்குே் தபொதுவொ ஏற் பட்டது
மபொலமவ, இருபது ஆண்டு ளு ்கு முன் னர் ட்ச ் பகுதியில் ள
் றி த சவுே்
வணி முே் டுளேயொ ச் சரிவுற் றது. த ொழில் சொளல ்ில் மபருற் ப ்தி
தசய் யப் படுே் ேலிவொன தபொரு்் ்ின் நுளழவொலுே் , 1990 ்ிலுே் 2000 ்ிலுே்
ஏற் பட்ட பல இயற் ள ப் மபரிடர் ்ொலுே் ிளல குன் றியிரு ் து. சில
ொல ்து ்குப் பன் , மபரழிவு ்குப் பின் ட்ச ் பகுதிளய மீளுருவொ ் ே் தசய் யுே்
குடிளேச் சமூ முயற் சியின் பகுதியொ , ள விளன ஒருங் கிளணப் பு
அளேப் பொன மீர், சில துடிப் பொன த சவொ்ர் ளுடன் இளண ்து, ள
் றி
த சளவ மீட்தடடு ் உறுதிபூண்டது. இயற் ள முளறயில் விள்வி ்
ொட்டுவள யொன ொலொ பரு ்தியில் புதுளே ்் புகு ்தி, பரு ்தி
மவ்ொண்ளேயிலிரு ்து துணி ்் யொரிப் பு வளரயிலொன சங் கிலி த
்
ொடளலச்
சீரளே ்து, ச ்ள யில் ே ் ள் ஈர் ்
்கூடிய புதிய தபொரு்் ள் உற் ப ்தி
தசய் னர். சில ஆண்டு ்ிமலமய இ ் ள
த
்
ொழில் பு ்துயிர் தபற் று,
இ ்தியொவிலுே் பிற ொடு ்ிலுே் னது இருப் ளப ிளல ிறு ்தியு்் ்து.

இ னொல் , இப் பகுதி முழுளேேொன லேளட ்து்் ்து, குறிப் பொ தபொரு்ொ ொர
ரீதியொ . மேலுே் , இது இள்ஞர் ள் இம த ொழிலில் த ொடர் ்து தசயல் பட ்
் ளவ ்து்் ்து; அல் லது, பிற த ொழில் ்ிமலொ ே ்திய-கிழ ் ொசியவிமலொ
பணியொற் றுபவர் ள் மீண்டுே் ஈர் ்து்் ்து. அவர் ள் ஈர்ப்பது தபொரு்ொ ொர
உ ்து ல் ேட்டுேன் று. ேது பளடப் பொற் றளல தவ்ிப் படு ்துே் ிளறவுே் , ே்
உ்் ளூரிலமய தசயல் பட்டு ் குடுே் ப ்ம ொடு இருப் பதுே் , ே ்கு ் ொமே
மு லொ்ியொ இருப் பதுே் , ேது முன் மனொர் ்ின் ேரபிளன ் த ொடர்வதுே்
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மு ்கியேொன உ ்து ல் ்ொ அளே ்து்் ்ன. ட்ச ் ேரபின் சொர ள
்
இழ ் ொேல் , பு ் ொ ் முே் பளடப் பூ ் முே் , புதிய அறிவுே் அறிவு த
்
ொகுப் பு
முளற ளுே் ேலர் ்து்் ்ன.
இ மனொடு மசர் ்து சமூ உறவு ்ிலுே் ஒரு ேொற் றே் ி ழ் ்து்் ்து. இவற் று்்
சொதி (சொதியடு ்கின் கீழ் ிளலயில் இருப் ப ொ
் ரு ப் பட்ட ஒரு சமூ
்தின்
மீ ொன சொதியப் பொகுபொடு குளற ்து்் ்து), பொலினே் (தபண் ளு ்கு அதி
பங் குே் மபசு ற் ொன உரிளேயுே் ), ளலமுளற ்் (இள்ஞர் ்ின்
ன் முளனப் பு, அம மவள்யில் தபரியவர் ளு ் ொன ேரியொள ளயயுே்
வழங் கு ல் ) என் பளவ இ ் சமூ உறவுேொற் ற ்தில் அடங் குே் .
ஆனொல் , அவர் ்து உற் ப ்திப் தபொரு்் ்் ம சிய, சர்வம சச் ச ்ள
ள்
ம ொ ்கி உற் ப ்தி தசய் யப் படுவ ொல் (ேரபொ , உ்் ளூர் பரிேொற் றமே ி ழ் ் து)
ி ழ் ்து்் ் ேொற் றங் ்் இ ் ள
த
்
ொழிளலப் பலவீனப் படு ்துவுே்
தசய் து்் ்து. ம ொவிட் த ரு ் டியினொல் , உல ச் ச ்ள யின் ஏற் ற
இற ் ங் ்ின் பொதிப் பு ்் த ்ிவொ
் த ரிகின் றன. இது வசதிகுளற ்
த சவொ்ர் ள்யுே் பிற த ொழில் முளற த சவொ்ர் ளு ் ொ உற் ப ்திதசய் யுே்
ஒப் ப ் த சவொ்ர் ள்யுே் அதி ே் பொதி ்கிறது. ‘வங் ர்’ சமூ ே் இ ற் கு
மு ்ள ய த ரு ் டி ள்ச் ச ்தி ் துமபொலமவ ங் ளு ்கு இயல் பொன
இண ்
்தின் மூலமுே் பு ் ொ ்
்தின் மூலமுே் இ ் த ரு ் டிளயயுே் ொண்டி
வரமுடியுே் என் று ே் புகிறொர் ்் .

படிப் பிமனகள்
மபொதுேொன பு ் ொ ் முே் மு லீடுே் இரு ் ொல் , ேரபொன ள விளன ்
த ொழில் ்் ளடமுளறச்சொ ்தியேொன, ேதிப் பு ்குரிய வொழ் வொ ொரங் ள்
வழங் கி, இள்ய ளலமுளறயினளர
் ளவ ் மவொ ஈர் ் மவொ முடியுே் .
உ்் ளூர் அறிவு, பளடப் பூ ் ே் , த ொழில் முளன ல் ஆகியவற் ளற வ்ர் ்து, புதிய
உ ்தி ள்யுே் வடிவளேப் பு ள்யுே் ண்டறி ்து, பழளேயொன புதிய
பொகுபொடு ள்யுே் ஏற் ற ொழ் வு ள்யுே் எதிர்த ொண்டு தசயல் படுவது
மு ்கியேொனது. இ ் ள ய பணி ்் தவறுே் த ொழிலின் தபொருட்டு அல் லொேல் ,
தபொரு்ொ ொர ்ம ொடு சமூ , பண்பொட்டு ் கூறு ள் இளண ்து த
்
ொண்டு்் ்
வொழ் வொ ொரங் ்் .

ததாடர்பு
டிட் லத ரு, ghatit.laheru@khamir.org, 9979450131
இ்ே் த சவொ்ர் ம்ொடொன ம ொவிட் ொல உளரயொடளல ்

ொண:

https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/04/vikalp-varta-2-youth-weavenew-story-in.html
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கிராம வாழ் வாதாரப் பாதுகாப் பின்மமக்கும்
அதன் விமளவாக நிகழும்
புலம் தபயர்தலுக்குமான பரிந் துமரகள்
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

உ்் ளூர் வொழ் வொ ரங் ள்யுே் ச ்ள
ள்யுே் ஊ ்குவி ் ல் , உழவர் ்் ,
வனவொசி ்் , மீனவர் ்் , மேய் ப் பர் ்் , ள விளனஞர் ்் மபொன் ற
உற் ப ்தியொ்ர் ளு ்கு முன் னிளல அ்ி ் ல் .
இயற் ள சொர் ் , இயற் ள வ்ங் ்் சொர் ் வ்ங் குன் றொ
வொழ் வொ ொரங் ள் முன் னிறு ்து ல் , அவர் ்் சொர் ்து்் ்
சூழல் ேண்டலங் ள்யுே் சுற் றுச்சூழளலயுே் மபணு ல் .
ற் சொர்ளபயுே் சுயொட்சிளயயுே் மேே் படு ்து ல் , கிரொே சளப ளு ்குே்
ே ்ிர் சளப ளு ்குே் பிற உ்் ்ொட்சி அளேப் பு ளு ்குே் அதி ொரே்
வழங் கு ல் , தபண் ளுே் பிற பொதி ் ப் பட ்கூடிய ே ் ளுே் முழுளேயொன
பங் ொற் ற அதி பட்ச வொய் ப் ப்ி ்து முன் னுரிளே வழங் கு ல் .
தவ்ிப் பளடயொன, சமூ
்து ்கு பலன்ி ்
்கூடிய, சுழற் சிமுளற ் ளலளே
த ொண்ட கிரொே ிதிளய உருவொ ்கு ல் .
உ்் ளூர் ிர்வொ
்து ்குே் ளலவர் ளு ்குே் , ஊழியர் ளு ்குே் முன் னிரிளே
வழங் கி, திட்டங் ள்யுே் த ொ்் ள
ள்யுே் சிறப் பொ ச் தசயல் படு ்து ல் .
வன உரிளேச் சட்டே் , பஞ் சொய ்து ரொஜ் சட்டே் , (பட்டியல் பகுதி ளு ்கு
விரிவுபடு ்துே் ) பஞ் சொய ்துச் சட்டே் , ஊர மவளலவொய் ப் பு ் திட்டே் ஆகிய
சட்டங் ள் ளடமுளறப் படு ் உ வு ல் ; இவற் றின் அடிப் பளடயில்
திட்டங் ்் வகு ்து, த ொளலம ொ ்கில் உ்் ளூர் வ்ங் ள்யுே் சமூ
்குழு ்
திறன் ள்யுே் உருவொ ்கி, ற் சொர்ளபயுே் சுயொட்சிளயயுே் அளடவ ற் கு
வழிவகு ் ல் .
ீ ண்ட த ொளலவிலு்் ் ச ்ள
ள் அடிப் பளட ் ம ளவ ளு ்குச்
சொர் ்திருப் ளப ஊ ்குவி ்குே் திட்டங் ள்ப் படிப் படியொ
் குளற ் ல் .
இயற் ள ளயயுே் இயற் ள வ்ங் ள்யுே் மீ்வழியில் லொது அழி ்குே் எல் லொ
வ்ர்ச்சிப் பணி ள்யுே் த ொ்் ள
ள்யுே் மீ்ொய் வு தசய் ல் .
உ்் ளூர் சமூ
்குழு ் ்ிலுே் பரவலொ ் ப் பட்ட அளேப் பு ்ிலுே்
யொரி ் முடி ் , பரிேொறி த
்
ொ்் ்முடி ் தபொரு்் ள்யுே்
மசளவ ள்யுே் வழங் குவ ற் ொன ஊ ்
்ள ப் தபரிய த ொழில்
ிறுவனங் ளு ்கு வழங் குவள
ீ ்கு ல் .
ேொனுட உளழப் பின் மூலே் தசய் ய ்கூடிய தபொரு்் ள் இய ்திரங் ்் மூலே்
தசய் வ ற் ொன ஊ ் ே்ி ் ளல ீ ்கு ல் .
ே ் ்ின் அடிப் பளட உரிளே ள் ் ொ ்குே் சட்டங் ள்யுே்
இயற் ள ளயயுே் சுற் றுச்சூழளலயுே் பொது ொ ்குே் சட்டங் ள்யுே்
பலவீனப் படு ்துவள யுே் ீ ர் ்துப் மபொ ச்தசய் வள யுே் , திறளேயொய்
மீறுவள யுே் டு ் ல் .
ியொயேற் ற வரி ள்யுே் , தீர்ளவ ள்யுே் (எ.டு.: ஜி.எஸ்.டி)
ள விளனப் தபொரு்் ்் மீது விதிப் ளப ் விர் ் ல் ; மவ்ொண், ொன ,
மீன் வ்ப் தபொரு்் ளு ்குே் ள விளனப் தபொரு்் ளு ்குே் , அரசு
ிறுவனங் ளு ்குே் ேட்டுமே விற் குேொறு உற் ப ்தியொ்ர் ள் ்
ட்டொயப் படு ் ொேல் , குளற ் ப் பட்ச ஆ ரவு விளல கிளட ்குப் படி தசய் ல் ;
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ிழற் பட உ வி - குனரியொ ஊரொட்சி

(இ) குனரியொ கிரொேசளப; (வ)

ட்ச ் பகுதியில குனரியொ கிரொே ்தில்

ண த
்
டுப் பு

குஜராத்தின் கட்ச ் பகுதியில் குனரியாவில்
ஊராட்சி தமலமமயில் நகாவிட்டுக்கு எதிர்விமன
குனரியொ கிரொேே் ட்சிலு்் ் பூஜ்
ரிலிரு ்து 20 கி.மீ. த ொளலவில் உ்் ்து.
ட ் சில ஆண்டு ்ொ 73வது அரசளேப் புச்சட்ட திரு ் ே் முன் னிறு ்துே் கிரொே
சுயொட்சிளயச் தசயல் படு ்துவள ம ொ ்கி
ர் ்து்் ்து. ற் மபொள ய
ஊரொட்சி ் ளலவர் சுமரஷ் சங் ொ 2017ே் ஆண்டில் ம ர் ்த டு ் ப் பட்டது மு ல் ,
தபொதுே ் ்் பங் ்ிப் ளபயுே் கூட்டொ முடிவுதவடு ் ளலயுே் அரசு ்
திட்டங் ள்ச் சிறப் பொ ச் தசயல் படு ்துவள யுே் , அரசு ்துளற ளு ்குே் கிரொே
ே ் ளு ்குே் உ்் ் இளடதவ்ி ்குப் பொலளேப் ப ற் குே் வழிவகு ்து்் ்ொர்.

திட்டங் ்் , த ொ்் ள
்் , ிதியறி ்ள
்் ஆகியளவ குறி ் தபொரு ் ேொன
வல் ்் த ொடர் கூட்டங் ்் மூலமுே் சமூ ஊட ங் ்் மூலே் ே ் ளு ்கு ்
கிளடப் ப ொல் அவர் ்து பங் ்ிப் புே் , அவர் ்து வொழ் ளவ ம ரடியொ ப்
பொதி ்குே் பிரச்சளன ்் குறி ் விழிப் புணர்வுே் , ஆளுள யில்
தவ்ிப் பளட ் ன் ளேயுே் அதி ரி ்து்் ்ன. தபண் ்து குரல் ள்
ஒலி ் ச்தசய் வ ற் குே் அவர் ்் ரு ்து ள் தவ்ிப் படு ் வுே் ,
சுழிய ்திலிரு ்து 50 விழு ் ொடொ அவர் ்து பங் ம ற் பு அதி ரி ் வுே் சிறப் பு ்
வனே் தசலு ் ப் படுகிறது. ே ொ ்ேொ ொ ்தி ஊர மவளலவொய் ப் பு ் திட்டே் ,
உணவுப் பொது ொப் புச் சட்டே் ஆகிய முற் மபொ ் ொன சட்டங் ள்யுே் இ ்
ஊரொட்சி முளனப் புடன் ளடமுளறப் படு ்துகிறது. ஐ. ொ.வின் வ்ங் குன் றொ
வ்ர்ச்சி இல ்கு ள் எட்டுவ ற் ொன ம ரடி முயற் சி ளுே் உ்் ்ன.
குனரியொ இப் பகுதியிலு்் ் ஊரொட்சி ள் இளணப் பள யுே் முன் னின் று
தசய் கிறது. 115 ்குே் மேற் பட்ட விழிப் புணர்வு ி ழ் சசி
்
ள் உடல் லே் , ல் வி,
மவ்ொண்ளே, விலங் குவ்ர்ப்பு, தபண் ்் பங் ம ற் பு, சு ் ே் , மவளலவொய் ப் பு,
சுற் றுச்சூழல் சொர் ்து ஒருங் கிளண ்து 16000 ே ் ள் எட்டியு்் ்னர்.
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ம ொவிட் த ரு ் டியின் மபொது, ம ொவிட் குறி ் விழிப் புணர்ளவயுே் பொது ் ொபு
டவடி ்ள
ள்யுே் அதி ப் படு ் இ ் ஊரொட்சியினர் சமூ ஊட ங் ள்
முழுளேயொ ப் பயன் படு ்தினர்; உடல் லே் குறி ்
ண த
்
டுப் புே் வீடுவீடொ
ட ்தினர். அனுேதி ் ப் பட்ட வணி ர் ளுே் உற் ப ்தியொ்ர் ளுே் ேட்டுே்
இன் றியளேயொப் தபொரு்் ்் விற் கிரொே ்து்் நுளழய முடியுே் . 316
ஏளழ ்குடுே் பங் ளு ்குே் ஊரொட்சியிலிரு ்து உணவு வழங் கினர். வசதியொன
குடுே் பங் ளுே் பல விவசொயி ளுே் மி வுே் வறுளேயிலிரு ் 87 குடுே் பங் ளு ்கு
உணவு வழங் ஏற் பொடு தசய் னர். பொர்ளவயற் றவர் ்் , பிற
ேொற் று ்திறனொ்ி ்் , னி ்திரு ்குே் தபண் ்் , பிற வி்ிே் பு ிளல குடுே் பங் ்்
ஆகிமயொரு ்குே் உணவு, ேரு ்து ்் , பிற அவசர அவசிய ் ம ளவ ளு ் ொன
ிவொரணே் வழங் ப் பட்டது. ஊர மவளலவொய் ப் பு ் திட்ட ்தின் மூலே் , உ்் ளூர்
அதி ொரி ள் ஆமலொசி ் பின் , 106 த ொழிலொ்ர் ளு ்கு மவளல ரப் பட்டது.
ஒரு மி வுே் புதுளேயொன டவடி ்ள யொ , வீட்டிலு்் ் தபரியவர் ்் மூலேொ
வீட்டில் அளட ்துகிட ்குே் குழ ்ள
ளு ்கு இளச, ள விளன ்் , சளேயல் ,
ேரபொன த ொழில் நுட்பங் ்் , இளணயே் வழி ற் றல் என் று பலவி ேொ
்
ற் று ் ர ளவ ் ள ச் தசொல் லலொே் . குழ ்ள
்் அலுப் பளட ்துவிட்டொர் ்் ;
ப்் ்ி ளு ்குச் தசல் ல ஏங் குகிறொர் ்் ; சில இல் லங் ்ில் தபரியவர் ்ின்
வன் முளறளயச் ச ்தி ்கிறொர் ்் என் பள தயல் லொே் ரு ்தில் த ொண்டு
இ ் டவடி ்ள எடு ் ப் பட்டது.
எதிர் ொல ்தில் , இ ் ஊரொட்சி த
்
ன னிமய அளேப் பட்ட வொர்டு ்ில் ம ொவிட்
பொதிப் பளட ் வர் ள் அவசரச் சிகிச்ளச ் ொ அனுேதி ் வுே் திட்டங் ்்
உ்் ்ன.

ததாடர்பு
சுமரஷ் சங் ொ,

sureshchhanga@gmail.com, 9913055305
ிழற் பட உ வி - குனரியொ ஊரொட்சி

(இ) ம ொவிட்

ொல ்தில் மு

் வசே் வழங்

ல் ; (வ) மபரிடர் மேலொண்ளே ் குழு ் கூட்டே்
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ிழற் பட உ வி: பழங் குடியினர் ேரு ்துவேளன

THI குழ ்ள இறப் பு
விகி
்ள
்
குளற ்து்் ்து.
குழ ்ள
்ிளட
மய ஊட்டச்ச ்து ்
குளறபொடு 70%
குளற ்து்் ்து.

நகாவிட் தநருக்கடிக்குச் சுகாதார
நமம் பாடமடந் த ஊராட்சியின் துரிதமான
எதிர்விமன - சிட்டிலிங் கி, தமிழ் நாடு
பழங் குடியினர் ேரு ்துவேளன (THI) ஒரு லொபம ொ ் ற் ற அளேப் பு. மிழ் ொட்டில்
ர்ே்புரி ேொவட்ட ்தில் சிட்டிலிங் கி ப்் ் ் ொ ்கில் அளே ்து்் ்து.
அப் பகுதியிலு்் ் ‘ேளலவொசி’ பழங் குடியினர் லனு ் ொ ச் தசயல் படுகிறது.
1993ே் ஆண்டு ம ர் ்ள ச் மசர் ் இ்ே் ேரு ்துவ இளணயர் ்ொன தரஜி ஜொர்ஜ்
என் ற ேய ் வியல் ிபுணர், லலி ொ ஜொர்ஜ் என் ற ே ப் மபறு ேரு ்துவர்
ஆகிமயொரொல் டி.தே.ஐ. த ொடங் ப் பட்டது. இவர் ்் இருவருே் ொ ்திய
விழுமியங் ்ொல் வரப் பட்டவர் ்் . இ ் ேரு ்துேளன ஒரு சிறிய ேண்
குடிளசயில் த ொடங் கியது. ஒரு ஆமலொசளன அளறயுே் , ே ப் மபறு அளறயுே்
ேட்டுமே இரு ் ன. இப் மபொது ஐ.எஸ்.ஓ. சொன் றி ழ் தபற் ற முழுளேயொன
ேரு ்துவேளனயொகிவிட்டது. 6 ேரு ்துவர் ளுே் , 30 தசவிலியருே் ஆண்டு ்கு
ஏற ்குளறய 1 லட்சே் ம ொயொ்ி ளு ்குச் சிகிச்ளச அ்ி ்கின் றனர்.
த ொடர் தசயல் பொட்டின் மூலேொ வுே் , உ்் ளூர் ே ் ்ின் ஒ ்துளழப் மபொடுே் , இ ்
முன் தனடுப் பு குழ ்ள இறப் பு விகி
்ள 1993ே் ஆண்டு 157/1000லிரு ்து
ற் மபொது 20/1000ேொ
் குளற ்து்் ்து. ட ் ப ் ொண்டு ்ில்
குழ ்ள ப் பிறப் பின் மபொது ொயின் ேரணே் எதுவுே் ி ழமவ இல் ளல.
குழ ்ள
்ிளடமய ஊட்டச்ச ்தின் ளே 70% விழு ் ொடு குளற ்து்் ்து.
இவர் ்து வனே் உடல் ல ்தின் மீது ேட்டுேல் லொேல் , சமூ
்ள
ொடிச்தசல் லுே்
திட்டங் ்ின் பகுதியொ இயற் ள மவ்ொண்ளே ் கூட்டளேப் பு, லே் பொடி ்ின்
சி ்திர ்ள யளல மீளுருவொ ்குே் ள விளன முன் தனடுப் பு, தபண்
த ொழில் முளனமவொர் ள் உருவொ ்குே் திட்டே் ஆகியளவ த ொடங் ப் பட்டன.
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சமூ
்ள ஒன் றுகூட்டுே் இ ் முளறயில் இப் பகுதியின் உ்் ளூர்
ிர்வொ
்ள யுே் வலுப் படு ்தியு்் ்னர். ம ொவிட்19 ம ொய் த
்
ொற் று ்குச்
சிட்டிலிங் கி ஊரொட்சியின் துரி ேொன எதிர்விளன இ ற் கு ஒரு சிற ் சொன் று.
ம ொய் ப் பரவல் குறி ் அறிவிப் பு வ ் வுடமனமய, ஊரொட்சி ் ளலவர் ேொம ஸ்வரி
ஓர் அவசர ்கூட்ட ்ள
் கூட்டினொர். ஆரே் ப சு ொ ொர ிளலயே் , டி.தேச்.ஐ., பிற
அரசு ் துளற ்் ஆகியளவ அடங் கிய குழு ஒன் றுகூடி மபரிடளர ் ட்டுப் படு ்துே்
பணி ள் முடு ்கிவிட்டனர்.
ஊரொட்சியின் எல் லொ கிரொேங் ்ிலுே் (15000 ே ் ்் த ொள ) விழிப் புணர்வுப்
பரப் புளர ்் மேற் த ொ்் ்ப் பட்டன. ஆட்மடொ ் ்் மூலே் அறிவிப் பு ்் அடி ் டி
தசய் யப் பட்டன. னி பர் இளடதவ்ி எல் லொப் தபொது கூடு ல் ்ின் மபொதுே்
ட்டொயப் படு ் ப் பட்டது. ே்ிள
் ளட ்் , உணவ ங் ்் விர பிற ளட ்்
மூடப் பட்டன. தவ்ியூரிலிரு ்து வீடுதிருே் பியவர் ்் னிளேப் படு ் ப் பட்டனர்.
ேரு ்துவேளனயில் ஒரு னி தவ்ிம ொயொ்ி ்் பிரிளவ ் த ொடங் கினர்.
வருேொனே் ஈட்டுே் டவடி ்ள யொ , உ்் ளூர் ள யல் ொரர் ்் கிரொே ே ் ்்
எல் லொரு ்குே் மு
் வசங் ்் ள
் ளவ ் ப் பட்டனர். கூட்ட ்ள
்
குளறப் ப ற் ொ
ியொயவிளல ் ளட ்ில் மடொ ் ன் முளற
அமுல் படு ் ப் பட்டது. ள
ழுவுே் விதி ள்ப் பின் பற் றொ வர் ளு ்கு அபரொ ே்
விதி ் ப் பட்டது. சமூ ஊட ங் ்் வொயிலொ
ொ்் ம ொறுே் ிளல ்
வல்
அ்ி ் ப் பட்டது.

படிப் பிமனகள்
சுயொட்சி அதி ொரே் ஏற் படு ்தி த
்
ொண்டு, உடல் லே் குறி ்
ங் ்்
அறிவு த
்
ொகுப் பின் அடிப் பளடயில் தசயல் படுே் சமூ ங் ்் ம ொவிட் மபொன் ற
த ரு ் டி ள்யுே் , பிற சு ொ ொர, ேரு ்துவப் பிரச்சளன ள்யுே் , ஒப் பும ொ ்
எ்ிதில் சேொ்ி ்கின் றன. தவ்ி வல் லுனர் ள்ச் சொர் ்திருப் பது இ ் வள யில்
குளற ் ப் பட்டு, ளேய ் ட்டளேப் பு ்் மீதுே் ஆட் ்் மீதுே் உ்் ் சுளே
குளற ் ப் படுே் .

ததாடர்பு
தரஜி, லிலி ொ,

regilalitha@gmail.com / thisittilingi@gmail.com,
9585899061, 9488344325
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மருத்துவம் நபான்ற தநருக்கடிகமளக்
மகயாள் வதற் கான உள் ளூர்
திறன்கூட்டலுக்கான பரிந் துமரகள்
•

உ்் ளூர் ேரு ்துவ அளேப் பு ்் (ஆரே் ப சு ொ ொர ளேயே் மபொன் றளவ)
அளே ் ப் படுவள யுே் வலுப் படு ் ப் படுவள யுே் உறுதிதசய் யமவண்டுே் .
ேரு ்துவே் , சு ொ ொரே் சொர் ் பல் மவறு அளேப் பு ள் ஒருங் கிளண ்து,
உ்் ்ொட்சி அளேப் பின் ஆளுள யின் கீழ் , சே் ப ் ப் பட்ட அரசு ் துளற ்் ,
குடிச்சமூ அளேப் பு ்் ஆகியவற் றின் உறுதுளணமயொடு
த ொண்டுவரமவண்டுே் . அதி ொரப் பரவலொ ்
் த ொ்் ள ளயப் பின் பற் றி,
உ்் ளூர் அ்வில் தசய் ய ்கூடிய பணி ள் உ்் ளூர் ேட்ட ்திமலமய
தசய் யமவண்டுே் . வட்டே் , ேொவட்டே் , ேொ ில அ்விலொன வசதி ்் சிறப் புச்
மசளவ ளு ்கு ேட்டுமே பயன் படு ் ப் படமவண்டுே் .

•

உ்் ்ொட்சி அளேப் பு ்் வழ ் ேொன முளற ள்யுே் புதிய சமூ
ஊட ங் ள்யுே் எல் லொவள யொன
வல் பரிேொற் ற ்து ் ொ வுே்
தவ்ிப் பளட ் ன் ளே ் ொ வுே் சீரொ ப் பயன் படு ் மவண்டுே் (திட்டங் ்் ,
விதி ்் , சட்டங் ்் , அவசர டவடி ்ள
்் ).

•

அ ் ள ய அளேப் பு ்் பொதி ் ப் பட ்கூடிய குடுே் பங் ்் ,
அவர் ்து குறிப் பிட்ட ம ளவ ்் குறி ் அவ் வப் மபொள ய
திரட்டி ளவ ்திரு ் மவண்டுே் .

•

தபண் ்் , குழ ்ள
்் ஆகிமயொரது ரு ்து ளு ்குே் ஆமலொசளன ளு ்குே்
னி ் வனே் தசலு து
் வள யுே் உறுதிதசய் யமவண்டுே் .

•

அரசு ஊழியர் ்் துளறசொர் ்
ங் ்் னி ்தீவு ்ில் அளடயொேல்
ஒருங் கிளண ்து, அரசுசொரொ அளேப் பு ்் , உ்் ளூர் உ்் ்ொட்சி அளேப் பு ்்
ஆகியவற் றுடன் இளண ்து தசயல் படச் தசய் யமவண்டுே் .

•

உடல் லே் , உணவு, ஊட்டச்ச ்து, வொழ் வொ ொரே் (மவ்ொண்ளே, ள விளன,
த ொழில் முளன ல் ) குறி ் முழுளேயொன புரி லுே் திட்டமிடலுே் ி ழ் வள
ஒருங் கிளண ் மவண்டுே் .

•

எல் லொருே் வொழ் ்ள மூலமுே் , வொழ் ்ள முழுவதுே் பயில் வ ற் குே் ல் வி
தபறுவ ற் குே் மசொ ளன ்் தசய் யமவண்டுே் . அவற் றில் ஓவியே் , இளச,
டனே் , உடல் லே் , ஆரே் ப சு ொ ொரே் ஆகியளவ அடங் மவண்டுே் .

னி பர் ்் ,
வல் ள் ்

சாதாரண மக்களின் அசாதாரணமான பணிகள் ததாற் றுநநாய் க்கும் தபாதுமுடக்கத்துக் கும் அப் பால்

சந் மத

உணவு

வாழ் வாதாரம்

உடல் நலம்

இ ்
ஆவண ்து ் ொன ஆமலொளன ள் வழங் கியவர் ்் அன ்து, சிருஷ்டீ பொஜ் பொய் ,
மசதுலட்சுமி விஜயன் , பூர்ணிேொ உபொ ்யொய் , சங் கீ ொ ஸ்ரீரொே் , இஷ்தடயொ ் அ ே ், அதல ்ஸ்
தஜன் சன், சுஜொ ொ ப ்ேனொபன், இ்ங் ம ொ ரங் சொமி, சுஜி ் சின் ொ, மிகிர் ஷொ, அதிதி
சொஜ் வொன் , சுமரஷ் சங் ொ, கிஜ் ஸ் ஸ்பூர், ஜூகி பொண்மட, ம ொபி சங் ரசுப்பிரேணி ஆகிமயொர்.
ஒருங் கிளண ் வர்
ஆஷிஷ்
ம ொ ் ொரி.
மிழில்
தேொழிதபயர் ் வர்
. ண்ணன்.
வடிவளேப்பு வீ ் ொ ன்.
நமற் நகாள்

காட்ட: வி ல் ப்

சங்

த ொற் றும ொய் ்குே் தபொதுமுட ்
குழு, பூனொ, மே 2020

ே் , ‘சொ ொரண' ே ் ்ின் அசொ ொரணேொன பணி ்் :
்து ்குே் அப்பொல் - மு ல் த ொகுதி, வி ல் ப் சங் ே் ளேய ்

இது
ொப்புரிளேயற் ற
பதிப் பு.
வணி ம ொ ் ற் ற
தசயல் பொடு ளு ் ொ
யொர்மவண்டுேொனொலுே்
ொரொ்ேொ ப் பயன் படு ் லொே் .
உரிய
மேற் ம ொ்் ம்ொடு
அங் கீ ொரே் த ொடு ் ல்
லே் . மேற் ம ொ்்
ொட்டுே் மபொது இம
மபொல
ொப்புரிளேயற் று
இரு ் மவண்டுே் .
வி ல் ப் சங் ே்
ியொயேொன, சே ீ தி த ொண்ட, வ்ங் குன்றொ வழி ்ின் மூலே் ேனி ,
சூழலியல்
லே்
விளழயுே்
இய ் ங் ்் ,
குழு ் ்் ,
னி பர் ்்
ஆகிமயொளர
ஒருங் கிளண ்குே் ஒரு ்ே் . இது ற் மபொள ய வ்ர்ச்சி ேொதிரிளயயுே் , அ ன் அடி ொ ேொ
உ்் ் ஏற் ற ொழ் வு ள்யுே் அ ீ திளயயுே் த ொண்ட அளேப்பிளனயுே்
ிரொ ரி ்கிறது.
ளடமுளறயிலுே் ம ொ ்
்திலுே் புதிய ேொற் று ளு ் ொன ம டலில் உ்் ்து. ளேய ் குழுவில்
60 ொதடங் கிலுமிரு ்து அளேப்பு ளுே் இய ் ங் ளுே் உறுப்பினர் ்ொ உ்் ்னர்.
மேலுே் விபரங்

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ளு ்குப் பொர் ் வுே் : http://www.vikalpsangam.org/about/

ACCORD (Tamil Nadu)
Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national)
Alternative Law Forum (Bengaluru)
Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment
(Bengaluru)
BHASHA (Gujarat)
Bhoomi College (Bengaluru)
Blue Ribbon Movement (Mumbai)
Centre for Education and Documentation (Mumbai)
Centre for Environment Education (Gujarat)
Centre for Equity Studies (Delhi)
CGNetSwara (Chhattisgarh)
Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre
(Kerala)
ComMutiny: The Youth Collective (Delhi)
Deccan Development Society (Telangana)
Deer Park (Himachal Pradesh)
Development Alternatives (Delhi)
Dharamitra (Maharashtra)
Ekta Parishad (several states)
Ektha (Chennai)
EQUATIONS (Bengaluru)
Gene Campaign (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)
Maati (Uttarakhand)

•

Mahila Kisan Adhikar Manch (national)

•

Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Rajasthan)

•

National Alliance of Peoples’ Movements (national)

•

Nirangal (Tamil Nadu)

•

North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (Meghalaya)

•

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)

•

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)

