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ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೦ರ ತರುವಾಯ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮತುು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕಟಗಳು ಈ ದೋಶದ

ಕೋಟಯಂತರ ಜನರನುು ಬಾಧಿಸಿವೆ. ನಮಮ ದೋಶದ ಶರಮಿಕರಲ್ಲಿ ಶೋಕಡಾ ೯೦ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ುು ಜನರು ಅಸಂಘಟಿತ

ಹಾಗೂ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೋರಿದವರಾಗಿದಾಾರೆ. ಕೃಷಿ, ಮಿೋನುಗಾರಿಕ್ಕ ಮತುು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯಂಥ
ಪ್ರರಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಬಹುಪ್ರಲು ಜನರು ತಮಮ ಉತಾನುಗಳನುು
ಆಯಾ ದಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಯೋ ಬದುಕನುು ಸಗಿಸುವವರಾಗಿದಾಾರೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನುು

ಮುಚ್ಚುದಾರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೂ ಸಥಗಿತವಾಗಿದಾರಿಂದ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬದುಕು ದುರ್್ರವಾಗಿದ.

ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲು ಹೋಗಿರುವ ವಲಸ ಕಾಮಿ್ಕರು ಸರಿಗೆ ವಯವಸಥಯೂ ಇಲಿದ ಕಾರಣ
ಅತಯಂತ ತೋವರ ಸಂಕಟಗರಸುರಾಗಿದಾಾರೆ. ಆಹಾರ, ನೋರು, ವಸತಯೋ ಮುಂತ್ಪದ ಅಗತಯವಸುುಗಳೂ ಸಿಗದ
ಕೋಟಯಂತರ ಜನರು ಕಷ್ೆಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಾರೆ.

ಇಂದಿನ ತುತು್ಸಂಕಟಗಳ ನವಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಲಿರೂ ಕ್ಕೈಜೋಡಿಸುತುದಾಾರೆ ನಜ. ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಂದ
ಹಾಗೂ ಸವಯಂಪ್ರೋರಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಂದ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ನೆರವು ಸಿಗತೊಡಗಿದ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಈ
ಸಮಸಯಯ ಮೂಲ ಬೋರು ಎಲ್ಲಿದ ಎಂಬುದನುು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಶಮನವನುು ಹುಡುಕುವ ಯತು

ನಡೆದಿಲಿ. ಭಾರತದ ಅಥ್ವಯವಸಥ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಮತುು ರಾಜ್ಯಯಡಳತ ವಯವಸಥಯಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟೆ ಆಳವಾದ
ಬಿರುಕುಗಳವೆ ಎಂಬುದನುು ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟ ಮೋಲೆತು ತೊೋರಿಸಿದ. ಶರಮಿಕವಗ್ದವರು, ಅವರಲೂಿ

ವಿಶೋಷ್ವಾಗಿ ದಲ್ಲತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತುು ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುರ್ವಿಸುತುರುವ ಡೋಡನೆ ಬಳಕಿಗೆ ಬಂದ

ತ್ಪಗಿದ. ಮೂಲ ಅಗತಯಗಳಗಾಗಿ ಅತ ದೂರದ ವಾಯಪ್ರರ ವಿನಮಯವನುು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅದಷ್ಟೆ ತಪ್ಪ ಾ
ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಗೊತ್ಪುಗುತುದ. ಸಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥ್ಕ ದಾರಿದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸರ ದಾರಿದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ
ಏನೆಂಬುದು ನಚ್ುಳವಾಗುತುದ. ಒಟ್ಟೆರೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತರಗಳೆಲಿ ಹೆೋಗೆ
ಅಸಮತೊೋಲದತು, ಅಸಿಥರತೆಯತು ಕಂಡೊಯುತುವೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬರುತುದ.

ಇಂಥ ಸಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ತುತ್ಪ್ಗಿ ಸಿಗಬೋಕಾದ ನೆರವು ಸಿಗಲೆೋಬೋಕು ಮತುು ಮರುವಸತ ವಯವಸಥಯಂತೂ

ಆಗಲೆೋಬೋಕು. ಅದರ ಜತೆಗೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿಕಂಡು ಬಂದ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಸೂತರಗಳು ಸರಿ
ಇವೆಯೋ ಎಂಬುದರ ಮರುಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಮಾಡುವುದೂ ಮುಖಯವಾಗುತುದ. ಬದಲ್ಲೋ ಮಾಗ್ಗಳನುು
ಶೋಧಿಸಬೋಕಾದ ತುತು್ ಅಗತಯ ಎದುರಿಗಿದ.
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ಎಲಿರೂ ಮಯಾ್ದಯಿಂದ ಬಾಳಬೋಕು ಮತುು ಪ್ರಿಸರ ಸಮತೊೋಲವೂ ಸಧಯವಾಗಬೋಕು, ಆಹಾರ, ಆರೋಗಯ,
ಆಸರೆ, ನೋರು, ಶಕಿು, ಶಕಷ ಣ ಮತುತರ ಮೂಲ ಅಗತಯಗಳನುು ಮತುು ಆಶೋತುರಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಬಲಿ ಸವವಲಂಬಿ

ಬದುಕಿನ ಸೂತರಗಳು ಬೋಕು. ಗಾರಮಿೋಣ ಅಷ್ೆೋ ಅಲಿ, ನಗರ ಮತುು ನಗರದಂಚ್ಚನ ಸಮುದಾಯಗಳಗೆ ಇವೆಲಿವೂ
ಕ್ಕೈಗೆಟುಕುವಂಥ ಸವವಲಂಬನೆಯ ಹಾಗೂ ಸಧಯವಿದಾಲೆಿಲಿ ಸವಯಂಪೂಣ್ ವಯವಸಥ ಜ್ಯರಿಗೆ ಬರಬೋಕು. ಹಳಿ,
ಪ್ಟೆಣ, ನಗರಗಳಗಾಗ ಅಂಥದಂದು ಬದಲ್ಲೋ ಮಾಗ್ ಜರೂರಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೋಕಾಗಿದ, ಇಡಿೋ ಜಗತುಗೆೋ
ಬೋಕಾಗಿದ.

ಇಂಥದಾಂದು ಸುಸಂಬದಿ ಸಮಾಜ- ಸವರಾಜಯ ನಮಾ್ಣದ ಮಾದರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೆೋ ಭಾರತದ ನೂರಾರು

ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪ್ಪಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುು ಇಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸುುತಪ್ಡಿಸುತುದಾೋವೆ. ಇದು ಇತರರಿಗೂ ಮಾಗ್ದಶ್ಯಾಗಲ್ಲ, ಈ ಮಾದರಿಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಂಥದಾೋ

ಫಲ್ಲತ್ಪಂಶಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಲ್ಲ ಎಂಬದೋ ಆಶಯ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ರಲ್ಲಿ ಉದೂೂತವಾದ ಸಮಸಯಗಳು
ಹಿಂದಯೂ ದಿೋಘ್ಕಾಲದಿಂದ ನಮಮಲ್ಲಿದಾವು. ಈಗ ಎದುಾಕಾಣುವಂತ್ಪಗಿದ ಅಷ್ೆ. ಈ ಒಂದಂದು ಸಮಸಯಗೂ
ಪ್ರಿಹಾರವಿದ ಎಂಬುದನುು ಅನೆೋಕ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಅನೆೋಕ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತುು ಸರಕಾರಿೋ
ಇಲಾಖೆಗಳು ಭಾರತದಲೆಿೋ ಒಂದಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಯಕಷ ತೊೋರಿಸಿವೆ.

ನೋವಿದನುು ಓದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯಬೋಕಾದ ಸಂಗತಗಳೆೋನವೆ ಎಂಬುದನುು ಯಾವುದೋ ಮಾಧಯಮದ ಮೂಲಕ,

ಯಾವುದೋ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿ ಇತರರಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಚಕಳಿಬಹುದು. ಇಂಥ ಬೋರೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ
ಗೊತುದಾರೆ ನಮಗೂ ತಳಸಿ!

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ
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ಬಿಕೆಟುಟ ಆಹಾರದ ಅಭದರತೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು
ಪ್ರಿಹಾರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಮತುು ಸುರಕಷ ತೆ
ಉದಾಹರಣೆ 01

ಉದಾಹರಣೆ 02

ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಚ್ಚತರ: ಆಶಷ್ ಕಠಾರಿ

ಪ್ರಸುಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ನರಸಮಮ ಮತುು ಡಿಡಿಎಸ್ ಮಹಿಳೆಯರು (ಎಡಕ್ಕೆ) ಝಹಿೋರಾಬಾದ್ನ ಸಂಘಮ್ ಸವಯವ ಮಳಗೆ (ಬಲಕ್ಕೆ)

ತೆಲ್ಂಗಾಣಾದ ಡೆಕೆನ ಡೆವಲ್ಪಮಂಟ್ ಸೊಸ್ಥಟಿಯ
ದಲ್ಲತ ಮತುು ಆರ್ದವಾಸಿ ಕೃಷಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು
ಇದಂದು ಕೃಷಿಕಾರಂತಯ ಕಥೆ. ತೆಲಂಗಾಣಾದ ಝಹಿೋರಾಬಾದ್ ಜಿಲೆಿಯ ಸವಿರಾರು ದಲ್ಲತ ಮತುು ಆದಿವಾಸಿ

(ಗೌಳ) ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳೆದ ೨೫-೩೦ ವಷ್್ಗಳ ಸಧನೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿನ ೭೦ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ುು ಹಳಿಗಳ ಒಣರ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ

ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿರಿಧಾನಯದ ಬಿೋಜಗಳನುು ಮತುು ಜ್ಯನುವಾರುಗಳ ವೆೈವಿಧಯವನುು ಜೋಪ್ರನವಾಗಿ

ಕಾಪ್ರಡಿಕಂಡಿದಾಾರೆ. ಅವರದು ಸಂಪೂಣ್ ಸವಯವ ವಿಧಾನ. ಅವರು ಬಳಸುವ ಒಳಸುರಿಗಳೂ ಸಥಳೋಯವಾಗಿ
ಸಿಗುವಂಥವು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕೃಷಿ ಪ್ದಿತಗಳೆನಸಿದ ಮಿಶರಬೋಸಯ ಮತುು ಬಹುಬಳೆಯ ಪ್ದಿತಗಳನುು

ಊಜಿ್ತಕ್ಕೆ ತಂದಿದಾಾರೆ. ಬೋಕಾದಾಗ ಸುಲರ್ಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ ಹಳಿಯಲೂಿ ಬಿೋಜನಧಿಯನುು ಸಥಡಸಿದಾಾರೆ.

‘ಡೆಕೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ’ (ಡಿಡಿಎಸ್) ಹೆಸರಿನ ಸವಯಂಸೋವಾ ಸಂಸಥಯ ನೆರವಿನಂದ ಇವೆಲಿ ಸಧಯವಾಗಿದ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲೆಿೋ ಜಮಿೋನು ದಾಖಲೆಗಳು ಇರಬೋಕು ಎಂದು ಹೋರಾಡಿ ಆ ಹಕುೆ ಗಳನೂು ಪ್ಡೆದಿದಾಾರೆ.
ಇವೆಲಿ ಯತುಗಳ ಫಲ್ಲತ್ಪಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕರತೆ ಇಲಿವೆೋ ಇಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ

ಕುಪೋಷ್ಣೆಯ ಸಮಸಯ ಇಲಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸತವರ್ರಿತ ಆಹಾರ ಲಭಿಸುವಂತೆ ತಮಮದೋ ಸವತಂತರ

ಪ್ಡಿತರ ವಿತರಣ ವಯವಸಥಯನೂು ಮಾಡಿಕಂಡಿದಾಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ೧೦೦ ಕುಟುಂಬಗಳನುು ತಮಮ
ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಗಾರಹಕರನಾುಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕಂಡಿದಾಾರೆ. ಎಲಿಕಿೆಂತ ಮುಖಯ ಸಂಗತ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಈಗ ಆತಮಸಮಾಮನ ಸಿಕಿೆದ. ಜ್ಯತವಾದ, ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳೆೋ ತುಂಬಿದಾ ಗಾರಮಿೋಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ

ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆಯತು ನಂತದಾಾರೆ. ಈ ಎಲಿ ಸಧನೆಗಳಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ವಿಶವಸಂಸಥಯ ‘ಈಕ್ಕವೋಟರ್
ಪ್ರಶಸಿು’ ಲಭಿಸಿದ.
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ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಸಂಬಂಧ ಲಾಕಡೌನ್ ಘೋಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲೂಿ

ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅಭಾವವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್ೆೋ ಅಲಿ, ಅವರು ತಮಮಲ್ಲಿದುಾದನುು ರ್ೂರಹಿತ ಕೃಷಿಕರಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಚಕoಡಿದಾಾರೆ.

ಜಿಲಾಿ ಪ್ರಿಹಾರ ನಧಿಗೆ ದೋಣಿಗೆಯನೂು ಕಟಿೆದಾಾರೆ. ಝಹಿೋರಾಬಾದ್ ಪ್ಟೆಣದ ಪ್ಪರಸಭೆಯ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ, ಆರೋಗಯ
ಕಾಯ್ಕತ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲೋಸರಿಗೆ ಪ್ರತದಿನವೂ ಸವಿರ ಲೋಟ ಸಿರಿಧಾನಯದ ಗಂಜಿಯನೂು ವಿತರಿಸಿದಾಾರೆ.

ಪಾಠಗಳು
ಹರಗಿನ ಅತಯಲಾ ನೆರವು ಸಿಕೆರೂ ಏನೆಲಿ ಸಧಿಸಬಹುದು. ಸಥಳೋಯ ಹವಾಗುಣಕ್ಕೆ ತಕೆಂತೆ, ಸಥಳೋಯರ

ಅನುರ್ವವನುು ಆಧರಿಸಿ, ಒಣರ್ೂಮಿಯಲೂಿ ಫಸಲು ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಸಥಳೋಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನೆುೋ

ಸೃಷಿೆಸಿಕಂಡು ಆಹಾರ ಸವವಲಂಬಿಯಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರ ಸವತಂತಯ ಮತುು ಆರ್ಥ್ಕ ರ್ದರತೆ ಎರಡೂ

ಸಧಯವಾಗಬಹುದಾಗಿದ. ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸದ ಮಾದರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತದಿವರುದಿವಾಗಿದುಾ ಅದನುು
ಮೂಲರ್ೂತವಾಗಿ ಬದಲ್ಲಸಬೋಕಾಗಿದ.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ

ಜಯಶ್ರೋ ಚೆರುಕುರಿ, jayasri.dds@gmail.com
DDS ಜತೆ COVID- ಸಮಯದ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯನೂು ನೋಡಿ
https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/04/vikalp-varta-2-self-reliant-village.html
ಚ್ಚತರ: ಆಶೀಶ್ ಕ ೊಠಾರಿ

ಚ್ಚತರ: ಕೃಪ್: ಡಿಡಿಎಸ್.

(ಎಡಕ್ಕೆ) ಇಪ್ರಾಪ್ಲ್ಲಿ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಎಸ್ನ ಶಾಮಲಮಮನಂದ ಪ್ರರತಯಕಿಷಕ್ಕ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಸಂಕಟಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಎಸ್ ಸದಸಯಯರಿಂದ
ರಾಗಿ ಗಂಜಿಯ ವಿತರಣೆ (ಬಲಕ್ಕೆ).
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ಶಿಫಾರಸುಗಳು
ಚ್ಚತರ: ಆಶಷ್ ಕ ೊಠಾರಿ.

ಕ್ಕಡಿಯಾ ಗಾರಮದ ಸವಯವ ಕೃಷಿಕ ತನು ಫಸಲ್ಲನಂದಿಗೆ (ಎಡಕ್ಕೆ) ‘ಅಮೃತಪ್ರನ’ ಫಲಕದಂದಿಗೆ ಅದೋ ಊರಿನ ಫಸಲು (ಬಲಕ್ಕೆ).

ಕ್ಕಡಿಯಾ ಸಾವಯವ ಗಾರಮ, ಬಿಹಾರ
ಬಿಹಾರದ ಜಮೂಯಿ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ಕಡಿಯಾ ಗಾರಮದ ೯೭ ರೆೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಲೋ ಕೃಷಿ

ಪ್ದಿತಯಂದರ ಶುಭಾರಂರ್ ಮಾಡಿದವು. ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲು ರಾಸಯನಕ ಕೃಷಿಯನುು ಕ್ಕೈಬಿಟುೆ

ಸಥಳೋಯ ಸಸಯ, ಕಿೋಟ ಮತುು ಎರೆಹುಳಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಣಣನುು ಜಿೋವಂತಗೊಳಸಿ ಬೋಸಯ ನಡೆಸುವುದು.
ಅಲ್ಲಿನ ರೆೈತರಿಗೆ ಅದು ಮರೆತೆೋಹೋಗಿತುು. ಕಂಪ್ನಗಳು ಪೂರೆೈಸುವ ರಸಗೊಬಬರ, ಕಿೋಟನಾಶಕ, ಹೆೈಬಿರಡ್

ಬಿೋಜಗಳಂದ ರ್ತು-ಗೊೋಧಿಯನುು ಬಳೆಯುವ ‘ಹಸುರು ಕಾರಂತ’ ವಿಧಾನ ಭಾರತದ ಎಲೆಿಲೂಿ ವಾಯಡಸುತುದಾಾಗ ಈ
ಜನರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದಾರು.

ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರು ‘ಗಿರೋನ್ಡೋಸ್’ ಸಂಸಥ ಮತುು ರಾಜಯ ಸರಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೆರವಿನಂದ ಬದಲ್ಲೋ
ವಿಧಾನವನುು ಮಲಿಗೆ ಜ್ಯರಿಗೆ ತಂದಿದಾಾರೆ. ಮೊದಲು ಕ್ಕಲವೆೋ ಹಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಿೋವಂತ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನುು

ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಕರಮೋಣ ನಾಲೆೆೈದು ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿರ ಜಮಿೋನನೂು ಪ್ರಿವತ್ಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರು ತಮಮ ಅಗತಯದ

ಎಲಿವನೂು (ಉಪ್ಪ ಾ, ಸಕೆರೆ ಎರಡನುು ಬಿಟುೆ) ತ್ಪವೆೋ ಸವಯವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳೆಯುತುದಾಾರೆ. ಗಾರಮದ ಆಚೆಯಿಂದ
ಯಾವ ಒಳಸುರಿಯನೂು ತರಿಸುತುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಿೋಟಗಳ ಉಪ್ದರವ ಇಲಿ, ಫಲವತುತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಿದ. ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ
ನೋರು ತುಂಬಿದ. ಕಳವೆ ಬಾವಿಗಳನೆುಲಿ ಮುಚ್ುಲಾಗಿದ. ವಷ್್ವಿಡಿೋ ಮನೆಬಳಕ್ಕಗೂ ಬೋಸಯಕ್ಕೆ ಬೋಕಾದಷ್ಟೆ
ನೋರು ಸಿಗುತುದ. ಕೃಷಿಕರ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನಸುು ಬದಲಾಗಿದಾೋ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ

ಕಾರಣವಾಗಿದ. ಕ್ಕಡಿಯಾ ಗಾರಮದ ಯಶಸಿುನಂದಾಗಿ ಸರಕಾರದ ಧೋರಣೆಯೂ ಬದಲಾಗಿದ. ಪ್ರತ ಜಿಲೆಿಯಲೂಿ
ಒಂದಂದು ಮಾದರಿ ಸವಯವ ಗಾರಮಗಳನುು ರೂಡಸಬೋಕು;

ಎಲಿ ಹೆದಾಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾನದಿಯ ಎರಡೂ ಪ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಉದಾಕ್ಕೆ ೨೧ ಸವಿರ ಹೆಕ್ಕೆೋರ್ ರ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಜೈವಿಕ
ಕೃಷಿಯನುು ರೂಢಿಗೆ ತರಬೋಕು ಎಂದು ಬಿಹಾರ ಸರಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಡಸಿದ.
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ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ೆಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ದಿನಗೂಲ್ಲಗಳ ಹಾಗೂ ಬಡರೆೈತರಿಗೆ
ನೆರವು ನೋಡಲು ಕ್ಕಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಟಂಕ ಕಟಿೆದರು. ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ಸದಸಯರನುು,

ಸವಯಂಸೋವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನುು ಮತುು ಸಥಳೋಯ ಮಾಧಯಮಗಳನುು ಸಂಪ್ಕಿ್ಸಿ ಸುತುಮುತುಲ್ಲನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ
ಸರಕಾರಿ ಪ್ಡಿತರ ಸಿಗದೋ ಇದಾವರ ಪ್ಟಿೆಯನುು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಒಟುೆ ೪೨೬ ಕುಟುಂಬಗಳನುು ಗುರುತಸಿ,
ಅವಕ್ಕೆ ಅಗತಯವಿದಾ ಒಣ ಪ್ಡಿತರ ಚ್ಚೋಲಗಳನುು (ಅಂದರೆ ಸವಯವ ಅಕಿೆ, ಗೊೋಧಿಹಿಟುೆ, ಬೋಳೆಕಾಳು, ಎಣೆಣ
ಮತುು ಕಡಲೆ) ವಿತರಿಸಿದರು. ಮುಖವಾಡಗಳನುು ತಯಾರಿಸಿ ಹಂಚ್ಚದರು.

ಪಾಠಗಳು
ಸಥಳೋಯ ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳನೆುೋ ಬಳಸಿಕಂಡು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸವಯವ ಉತಾನುಗಳನುು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲು

ಸಧಯವಿದ. ಹರಗಿನ ನೆರವಿಗೆ ಕ್ಕೈಚ್ಚಚ್ದೋ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರಂಥ ಸಂಕಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಥಳೋಯ ನಾಗರಿಕರು
ತ್ಪವೆೋ ಇತರರ ಕ್ಕೈಹಿಡಿಯಲು ಸಮಥ್ರಾಗುತ್ಪುರೆ. ಸರಕಾರಿ ಧೋರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವತ್ನೆಯಾದರೆ,
ಅದೋಕಾಲಕ್ಕೆ ಸವಯಂಸೋವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೆರವು ಸಿಕೆರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಿವತ್ನೆ ಸಧಯವೆಂದು
ತೊೋರಿಸಬಹುದಾಗಿದ.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ

ಇಷಿುಯಾಕ ಅಹಮದ್: ishteyaque.ahmed@greenpeace.org, 7632988788

ಚ್ಚತರ: ಕ್ಕಡಿಯಾ ರೆೈತರು

ಕ್ಕಡಿಯಾ ಗಾರಮಸಥರಿಂದ ಕವಿಡ್-೧೯ರ ಸಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಧಾನಯ ವಿತರಣೆ
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ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ು ಮಾಡಬೇೇು?
•

ಈಗಿರುವ ಆದಯತೆ ಬದಲಾಗಬೋಕು. ಚ್ಚಕೆ ಹಿಡುವಳದಾರರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ರೆೈತರು, ಪ್ಶುಪ್ರಲಕರು,
ಮಿೋನುಗಾರರು, ಅರಣಯವಾಸಿಗಳು ಮತುು ಗುಡಿಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂಥವರಿಗೆ ಆದಯತೆ
ಕಡಬೋಕು. (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ ಹೆಚ್ುು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಂಥ ಕಿರು ಸಧಕರಿಂದಲೆೋ ಆಗುತುದ).

•

ಅಂಥವರನುು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಗಾರಮಮಟೆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ಮಟೆದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಕಟೆಬೋಕು.
ಅದರಲೂಿ ವಿಶೋಷ್ವಾಗಿ ಕ್ಕಳವಗ್ದವರಿಗೆ ಆದಯತೆ ಸಿಗಬೋಕು. ಅವರಿಗೆ ತಕೆಮಟಿೆಗೆ ರ್ೂಮಿ, ಗೊೋಮಾಳ,
ಕ್ಕರೆಯಂಥ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕಗಳು ಲರ್ಯವಾಗುವಂತರಬೋಕು.

•

ಆಹಾರೋತಾನುಕ್ಕೆ ಆದಯತೆ ಕಟುೆ ವೆೈವಿಧಯಮಯ, ಸವಯವ ಫಸಲು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಪರೋತ್ಪುಹಿಸಬೋಕು.
ಅವು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತ್ಪವರಣಕ್ಕೆ ಹಂದುವಂತರಬೋಕು. ಸಮುದಾಯ ಮಟೆದಲ್ಲಿ ಕಾಳುನಧಿಗಳನುು
ಆರಂಭಿಸಲು ನೆರವು ಸಿಗಬೋಕು. ಸಥಳೋಯ ಬಿೋಜವೆೈವಿಧಯ ಸಂರಕಷ ಣೆ ಹಾಗೂ ತಳವೆೈವಿಧಯ ರಕಷ ಣೆಗೆ
ನೆಲಮೂಲದ ಜ್ಯ
ಾ ನವನೆುೋ ರೂಢಿಗೆ ತರಬೋಕು.

•

ಒಣ ಮತುು ಮಳೆಯಾಶ್ರತ ರ್ೂಮಿಗೂ ಹದಮಟೆದಲ್ಲಿ (ಗರಿಷ್ಠವಲಿ) ನೋರು ಲಭಿಸುವಂತೆ ಸಮತೊೋಲನ
ಸಧಿಸಬೋಕು. ಕಳವೆಬಾವಿಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನುು ಮತುು ಜ್ಯಸಿು ನೋರನುು ಬೋಡುವ ಬಳೆಯನುು ಕಡಿಮ
ಮಾಡಬೋಕು. ಮಳೆಕಯಿನುು ಪರೋತ್ಪುಹಿಸಿ, ಮರೆತು ಹೋದ ಜಲರಕಷ ಣಾ ವಿಧಾನಗಳನುು ಮತೆು ಬಳಕ್ಕಗೆ
ತರಬೋಕು.

•

ಹಸಿರು ಕಾರಂತಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತುದಾ ರಸಗೊಬಬರ, ಕಿೋಟನಾಶಕಗಳಂಥ ಸಹಾಯಧನವನುು
ಸವಯವ ಬೋಸಯಕ್ಕೆ ವಗಾ್ಯಿಸಬೋಕು. ಪ್ೋಟ್ಟಯಿಂದ ತರುವ ಒಳಸುರಿಗಳ ಬದಲು ಊರಲೆಿೋ
ಸಿಗುವ ಗೊಬಬರ ಮತುು ಬಿೋಜಗಳನುು ಬಳಸಿ ನಧಾನವಾಗಿ ರೆೈತರು ಸವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಬದಲಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಬೋಕು. ಈಗಿನ ಸರಕಾರಿ ಸಹಾಯಧನದ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಮುಕುವಾಗಿ ಶರಮಿಕರು ತಮಮ
ಕಾಲಮೋಲೆ ತ್ಪವೆೋ ನಲುಿವಂತೆ, ಸವಭಿಮಾನವನುು ಪರೋತ್ಪುಹಿಸಬೋಕು.

•

ದಡಡ ಜಮಿೋನಾಾರಿಕ್ಕಗೆ, ಅದರಲೂಿ ವಿಶೋಷ್ವಾಗಿ ಕಾಪ್ರೆೋಟ್ ಕಂಪ್ನಗಳು ನಡೆಸುವ ಬೋಸಯಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚುನ ತೆರಿಗೆ ಮತುತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನರುತೆುೋಜನ ಸಿಗುವಂತ್ಪಗಬೋಕು.

•

ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಗೆ ಆಯಾ ಊರಲ್ಲಿ ಬಳೆದ ದವಸಧಾನಯ
ಪೂರೆೈಕ್ಕ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕಳಿಬೋಕು. ಆಸಾತೆರ, ಕಾಲೆೋಜ್ ಕಾಯಂಟಿೋನ್, ಹಾಸೆಲಗಳಗೆ ಸಥಳೋಯರೆೋ
ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಿೋನು, ಡೆೋರಿ ಉತಾನುಗಳು ಸಿಗುವಂತ್ಪಗಬೋಕು. ಅವುಗಳನುು
ಒದಗಿಸುವ ವಯವಸಥಯೂ ಸಥಳೋಯ ಸಂಘಗಳ ಕ್ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೋಕು.

•

ಆಹಾರ ಸವವಲಂಬನೆಗೆ ಆದಯತೆ ಸಿಗಬೋಕು. ಹಸದಾಗಿ ಹರಗಿನ ಯಾವುದೋ ವಾಯಪ್ರರಿ ಒಪ್ಾಂದಗಳಗೆ
ಸಹಿ ಹಾಕಬಾರದು; ಸಧಯವಾದಷ್ಟೆ ಈಗಿರುವ ಒಪ್ಾಂದ/ನಬಂಧನೆಗಳಂದ ಹರಬರಲು ಯತುಸಬೋಕು.
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ಚ್ಚತರ: ಮಾನಸ ಅರವಿಂದ್

ಗುಡಗಾಂವನ್ ರಟತ ಸಂತೆ
ದಿಲ್ಲಿಯ ಸಮಿೋಪ್ದ ಗುಡ್ಗಾಂವನಲ್ಲಿ (ಇಂಗಿಿಷ್ನಲ್ಲಿ Gurgaon. ಈಗ ಅದರ ಹೆಸರನುು ಗುರುಗಾರಮ ಎಂದು
ಬದಲ್ಲಸಲಾಗಿದ) ೨೦೧೪ರಿಂದಲೂ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕಡೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ನರಂತರವಾಗಿ ಸವಯವ ಸಂತೆ
ನಡೆಯುತುತುು. ಸುಮಾರು ೨೦ ಸವಯವ ಬಳೆಗಾರರು ಮತುು ೫೦೦ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ುು ಗಾರಹಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜಂಟಿ
ಯತುದಿಂದ ಆರಂರ್ವಾದ ಇದು ‘ಗುಡ್ಗಾಂವ ಸವಯವ ರೆೈತ ಸಂತೆ’ (ಉಔಈಒ) ಎಂದೋ ಪ್ರಸಿದಿಿ ಪ್ಡೆದಿತುು.
ಲಾರ್ದ ಆಸಯಿಲಿದ, ಕ್ಕೋವಲ ಸವಯಂಪ್ರೋರಿತರ ಆಸಕಿುಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರರಮಾಣಿಕತೆಯ ಮತುು ನೆೈತಕತೆ ಬಲದಿಂದ
ಈ ಇಷ್ಟೆ ವಷ್್ಗಳಂದ ನಡೆಯುತು ಬಂದಿದ. ಲಾಕಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲೂಿ ಸಂತೆ ನಲಿಲ್ಲಲಿ. ಅದು ಈಗ ಆನ್ಲೆೈನ್
ಸಂತೆಯಾಯಿತು. ಗಾರಹಕರ ಮನೆಮನೆಗೆ ತ್ಪಜ್ಯ ಗಡೆಡತರಕಾರಿಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
ನಗರದ ಆಸುಪ್ರಸಿನ ಚ್ಚಕೆ ದಡಡ ರೆೈತ ಯಾರೆೋ ಆದರೂ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಧ್ಯೋಯೋದಾೋಶಗಳನುು ಒಡಾ ಸಂತೆಗೆ
ತಮಮ ಉತಾನುಗಳನುು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಸಂತೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ರೆೈತರೂ ಇದಾಾರೆ. ಸವಯವ ಮಳಗೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಬಲೆಯನುು ರೆೈತರೆೋ ನಧ್ರಿಸುತ್ಪುರೆ. ರೆೈತರ ಹಲಗಳಗೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಸವಯಂಸೋವಕರು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪುಹಿ
ಗಾರಹಕರೂ ಭೆೋಟಿ ಕಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಳೆದಿದಾಲಿ ನಜಕ್ಕೆ ಸವಯವ ಹೌದೋ ಅಲಿವೆೋ ಪ್ರಿೋಕಿಷ ಸಬಹುದು.
ಸವಯವ ಸಟಿ್ಫಿಕ್ಕೋಶನ್ ಬಗೆೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ವಿಶಾವಸವಿಲಿ. ಗಿರಾಕಿಗಳ ವಿಶಾವಸ ಮತುು ನಂಬಿಕ್ಕಯೋ ಇಡಿೋ
ವಯವಸಥಯ ಆಧಾರವಾಗಿದ. ಅಪ್ರೂಪ್ಕ್ಕೆ ಗಾರಹಕರನುು ವಂಚ್ಚಸಲು ಯತುಸಿ ಒಂದಿಬಬರು ಸಿಕಿೆಬಿದಿಾದಾೋನ ಹೌದು.
ಅಂಥವರನುು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ. ಆದರೆ ಸವಯವ ಪ್ದಿತಯಲೆಿೋ ಬಳೆ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಅನುಕ್ಕಲಗಳು ಎಷಿೆವೆಯಂದರೆ ಇಂಥ ವಂಚ್ನೆಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ತೋರಾ ತೋರಾ ಅಪ್ರೂಪ್.
ಗುಡಗಾಂವ ಸಂತೆಯ ಸಂಸಥಪ್ಕರಲಿಬಬರಾದ ಮಾನಸ್ ಅರವಿಂದ್ ‘ಫಾಮ್ಸ್್-ಮಾಕ್ಕ್ಟ್- ಇಂಡಿಯಾ
ಅಟ್ ಗೂಗಲ ಗುರಪ್ು್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ’ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ತಂಡವನುು ರಚ್ಚಸಿದಾಾರೆ. ಇದರಂಥದಾೋ
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ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು ನಡೆಸುತುರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೋರೆಲಾಿದರೂ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ತ್ಪವೂ
ಆರಂಭಿಸಬೋಕ್ಕಂಬ ಉತ್ಪುಹಿಗಳು ಇದಾರೆ ಅಂಥವರು ಬೋಕಿದಾರೆ ಈ ಗುಂಡಗೆ ಸೋರಿಕಳಿಬಹುದು.

ಪಾಠಗಳು
ಭಾರತದ ಎಲಿ ಗಾರಮಿೋಣ ಪ್ರದೋಶಗಳು ಒಂದಲಿ ಒಂದು ಪ್ಟೆಣಕೆೋ ನಗರಕೆೋ ಅಥವಾ ಇನುಂದು
ಹಳಿಗೊೋ ಸಂಪ್ಕ್ ಇಟುೆಕಂಡಿರುತುವೆ. ಹಿಂದ ಇದಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಧಯವತ್ಗಳ ಪ್ರವೆೋಶವಿಲಿದ
ರೆೈತರು, ಗೌಳಗಳು, ಮಿೋನುಗಾರರು, ಅರಣಯವಾಸಿಗಳು ಮತುು ಕುಶಲಕಮಿ್ಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸಂತೆಯನುು
ಸಂಘಟಿಸಿ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ ತಂತಮಮ ಉತಾನುಗಳನುು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಸಥಳೋಯವಾಗಿ ಚ್ಚಕೆಪ್ಪಟೆ
ವಾಯಪ್ರರಿಗಳು ಮತುು ಸಂಗಾರಹಕರು ಅಂಗಡಿಗಳನುು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತ್ಪಜ್ಯ ಉತಾನುಗಳು
ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಲಭಿಸುತುವೆ ಅಷ್ೆೋ ಅಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲಿ ಮನಗಂಡಂತೆ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ
ಸಂಕಷ್ೆಗಳಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಿಗುತುದ. ಇಷ್ೆಕ್ಕೆ ದಡಡ ಊರಿಗೆ ಪ್ಯಣಿಸುವುದಂದರೆ ದಡಡ ಕಂಪ್ನಗಳ
ಹಾಗೂ ಮಧಯವತ್ಗಳ ಹಟ್ಟೆ ಹರೆಯಲು ಹೋಗುವುದಂದೋ ಅಥ್ ತ್ಪನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಒಂದು
ಸವಾಲು ಏನೆಂದರೆ, ಇಂಥ ವಯವಸಥಯಲ್ಲಿ ಸವಯವ ಉತಾನುಗಳು ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮತುು ಅದು ಕಡು
ಬಡವರಿಗೂ ಎಟಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆೋಗೆ? ಈಗಿರುವ ಸಹಾಯಧನದ ವಯವಸಥಯನುು ಬದಲ್ಲಸುವಂತೆ
ಸರಕಾರಗಳು ಮತುು ಸರಕಾರೆೋತರ ಸಂಸಥಗಳು ಪ್ರಯತುಸಿದರೆ ಕ್ಕಲಮಟಿೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತುದ.

ಸಂಪ್ಕ್ಕ್ಕೆ

ಮಾನಸ್ ಅರವಿಂದ್ manasarvind@gmail.com

COVID- ಸಮಯದ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯನುು ಸಹ ನೋಡಿ:
https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/04/vikalp-varta-1-farmers-markets.html
ಚ್ಚತರ: ಮಾನಸ ಅರವಿಂದ್

ಗುಡ್ಗಾಂವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನನಬಿಡ ಸವಯವ ಸಂತೆ: ಗಾರಹಕರೂ ಕಯುಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತ್ಪಜ್ಯ ಫಲಗಳು
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(ಚ್ಚತರ: ದಯಾನಂದ್ ನಕಮ್)

ಸತ್ಪರಾ ಜಿಲೆಿಯ ರೆೈತರು
ತಮಮ ಹಲದ ಉತಾನುಗಳ
ಸಗಾಟದಲ್ಲಿ

ಕೊೇವಿಡ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಾತಾರಾ ‘ನೆೇರ ಮನೆಗೆ’ ವಿನಿಮಯ
ಹಿಂಗಾರಿನ ಕಯಿಿನ ಸಂದರ್್ದಲೆಿೋ ಕರನಾ ಸಂಕಾರಮಿಕ ಹಬಿಬದಾರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ರದ ಸತ್ಪರ
ಜಿಲೆಿಯ ರೆೈತರು ಅನೆೋಕ ಸವಾಲುಗಳನುು ಒಟಿೆಗೆ ಎದುರಿಸಬೋಕಾಯಿತು: ಕಯಿಿಗೆ ಬರಬೋಕಿದಾ ಕ್ಕಲ್ಲ
ಕಾಮಿ್ಕರು ಎಲೂಿ ಕಾಣುತುಲಿ. ಹೆೋಗೊೋ ಕಯುಿ ಮುಗಿಸಿದರೂ ಅದನುು ಪ್ೋಟ್ಟಗೆ ಸಗಿಸಲು
ಸಧಯವಾಗುತುಲಿ. ಈ ನಡುವೆ ಮಧಯವತ್ಗಳೂ ಖರಿೋದಿಗೆ ಬರುತುಲಿ, ಬಂದರೂ ತೋರ ಕಡಿಮ ಬಲೆಗೆ ಕೃಷಿ
ಉತಾನುಗಳನುು ಕ್ಕೋಳುತುದಾಾರೆ. ಕ್ಕಲ್ಲಕಾಮಿ್ಕರ ಹಠಾತ ಹಿಮೊಮಗ ವಲಸ ರಾಜಯದಲೆಿಡೆ ಕೃಷಿ ವಯವಸಥಯನೆುೋ
ಬುಡಮೋಲು ಮಾಡಿತು. ಕ್ಕೋಂದರ ಸರಕಾರದಿಂದ ಸಕಷ್ಟೆ ನೆರವೂ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.
ಸತ್ಪರಾ ಪ್ಟೆಣದ ಆಡಳತ ಚ್ುರುಕಾಯಿತು. ಬದಲ್ಲೋ ಸಥಳೋಯ ವಯವಸಥಯನುು ಹೆೋಗಾದರೂ
ರೂಡಸಬೋಕ್ಕಂದು ರೆೈತರ, ಮಧಯವತ್ಗಳ, ಸವಯಂಸೋವಾ ಸಂಸಥಗಳ ಮತುು ಸಮಾಜಿಕ ಚ್ಚಂತಕರ ಸಭೆ
ಸೋರಿತು. ಸತ್ಪರಾ ಪ್ಪರಸಭೆಯ ಉಪ್ಮುಖ್ಯಯಧಿಕಾರಿ ಸಂಚ್ಚತ ಧುಮಾಳ್ ಮತುು ಅನುರ್ವಿ ಸಮಾಜಿಕ
ಕಾಯ್ಕತ್ ಅವಿನಾಶ್ ಪೋಳ್ ಸೋರಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ಸೂಚ್ಚಯನುು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದರು. ಹಣುಣ-ತರಕಾರಿ,
ಕಿರಾಣಿ, ಹೆೈನು ಮುಂತ್ಪದವನುು ಹಳಿಯಿಂದ ಸಗಿಸಿ ತಂದು ಮನೆಮನೆಗಳಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ ತಲುಡಸುವ
ವಯವಸಥಯಂದು ಪ್ರರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂರ್ವಾಯಿತು. ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನುು ಕಾಯುಾಕಂಡೆೋ ಕಟ್ಟವು
ಮತುು ಸಗಾಟ ಕಿರಯ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು ೩೮ ರೆೈತರು ಸತ್ಪರಾ ಪ್ಪರಸಭೆಯ ನೆರವಿನಂದ ಕೃಷಿ
ಉತಾನುಗಳನುು ಅವುಗಳ ತ್ಪಜ್ಯತನ ಉಳದಿರುವಾಗಲೆೋ ತ್ಪವೆೋ ತಂದು, ನಗದಿತ ಗಲ್ಲಿಗಳಗೆ ಪೂರೆೈಸುವಂತೆ
ವಾಹನಗಳ ವಯವಸಥ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರೆೈತರಿಗಾಗಿ ಧವನವಧ್ಕಗಳ ವಯವಸಥಯನೂು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸಮಾನಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧಯವತ್ಗಳ ಮೋಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದಾ ರೆೈತರ ವರಮಾನ ಈಗ ಹೆಚ್ಚುಯಿತು.
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ಸರಕು ಸಗಣೆಯ ವಾಯನ್ಗಳನುು ಓಡಿಸುವ ಹಕುೆಗಳನುು ರೆೈತರಿಗೆೋ ನೋಡಲಾಯಿತು. ರೆೈತರು ಒಗೆಟ್ಟಗಿ
ೆ ನಗರದ
ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಗೆ ಕೃಷಿ ಉತಾನುಗಳನುು ತಲುಡಸುವ ರಣನೋತಯನುು ರೂಡಸಿದರು. ಏಡರಲ ೨೦೨೦ರ
ವೆೋಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸತ್ಪರಾದ ೨೫೦ ಮನೆಗಳಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ ಹಳಿಗಳಂದ ಕಾಳು, ತರಕಾರಿಗಳು
ಬರತೊಡಗಿದವು.

ಮಂಡಿ (ಹಳಿಯ ಉತಾನುಗಳ ಖರಿೋದಿ ಅಂಗಡಿ)ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ನೂಕು ನುಗೆಲ್ಲನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನೂು

ಮರೆತು ಕಸರಾಡಿ ಅಕಿೆಬೋಳೆ ತರಕಾರಿಯನುು ಮಾರುವುದಕಿೆಂತ ಇದು ಎಷ್ೆೋ ಪ್ರಲು ಉತುಮವಂತೂ

ಹೌದು. ಮಧಯವತ್ಗಳನುು ದೂರವಿಟಿೆದಾಕ್ಕೆೋ ರೆೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ುುತುದ. ಗಾರಹಕರಿಗೂ ತಮಮ ಮನೆಬಾಗಿಲಲೆಿೋ

ತ್ಪಜ್ಯ ಉತಾನುಗಳು ತುಸು ಕಡಿಮ ಬಲೆಗೆೋ ಸಿಗುತುರುವದೂ ಸಂತಸ ತಂದಿತುು. ನಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಖ್ಯತರಯಾಗಿ ಈ ಉತಾನುಗಳು ಸಿಗುತುವೆಂದರೆ ಅನಗತಯವಾಗಿ ಜ್ಯಸಿು ಸಮಗಿರಗಳನುು ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ತುಂಬಿಸಿಕಳುಿವ ತ್ಪಪ್ತರಯವೂ ತಡಾತು.

ಪಾಠಗಳು
ರೆೈತರಿಂದ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ ಸಥಳೋಯ ಉತಾನುಗಳು ತ್ಪಜ್ಯ ಸಿಥತಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತುದಂದರೆ ಅದು ಕೃಷಿಕರಿಗೂ
ಗಾರಹಕರಿಗೂ ಅನುಕ್ಕಲವೆೋ ಆಗುತುದ. ಪ್ರಿಸರಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳೆಿಯದೋ ಆಗುತುದ. ಸಥಳೋಯ ಸಮುದಾಯದ
ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹಳಿ ಮತುು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಸಂಬಂಧವನುು

ಸೃಷಿೆಸುತುದ. ಒಟ್ಟೆರೆಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಸಂಕಟವನುು ನಭಾಯಿಸುವ ಸಮಥಯ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ

ಬರುತುದ.

ಈಗಿನ ಸವಾಲೆೋನೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರವೂ ಈ ಮಾದರಿ ಹಿೋಗೆಯೋ ಉಳದಿೋತೆ?
ಎರಡನೆಯ ಸವಾಲೆೋನೆಂದರೆ, ಈಗಿನಕಿೆಂತ ಸುಧಾರಿತ ಸವಯವ, ಆರೋಗಯಪೂಣ್ ಕೃಷಿವಯವಸಥಯನುು
ಪರೋತ್ಪುಹಿಸಲು ಸಧಯವಾದಿೋತೆ?

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ
ಸಂಚ್ಚತ ಧುಮಾಳ್- ಡೆಪ್ಪ ಯಟಿ ಚ್ಚೋಫ್ ಆಫಿೋಸರ್ ಮತುು ಆರೋಗಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಯಸಥರು
(ಸತ್ಪರಾ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಯ ಕಚೆೋರಿ: 02162232175)
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ಚ್ಚತರ ಕೃಪ್: ನವದಶ್ನಂ

ನವದರ್ಶನಂ ಸ್ವಸ್ಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಚಟುವಟಿಕ (ಬಲಕ ೆ) ನವದರ್ಶನಂ ಫುಡ್ ಕ ೊೀಅಪರ ೀಟಿವ್ ಸ್ದಸ್ಯರು

ನ್ವದಶಿನ್ಂ ಸಮುದಾಯ ಆಧರಿತ ಕೃಷಿ
ಬಂಗಳೂರಿನಂದ ೫೦ ಕಿಲಮಿೋಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಕಿಷ ತ್ಪರಣಯದ ಪ್ಕೆದಲ್ಲಿ ನವದಶ್ನಂ
ಹೆಸರಿನ ಪ್ಪಟೆ ಸಮುದಾಯವಂದು ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ಸಥಡತವಾಯಿತು. ಆಧುನಕ ಬದುಕಿನ ವಿಧಾನ ಮತುು
ಚ್ಚಂತನೆಗಳಗಿಂತ ಭಿನುವಾದ ಬದಲ್ಲೋ ಜಿೋವನಪ್ದಿತಯನುು ಶೋಧಿಸುವತು ಅದು ತೊಡಗಿಕಂಡಿತುು. ಪ್ರಿಸರ
ಸಮತೊೋಲವನೂು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಯನೂು ಸಧಿಸಬಲಿ ಮಾಗ್ವಂದನುು ಕರಮೋಣ ರೂಡಸುತುತುು. ಅಲ್ಲಿನ
ನವಾಸಿಗಳು ಬಂಜರು ರ್ೂಮಿಯ ಸಂವಧ್ನೆ ಮತುು ಸಹಜ ನಸಗ್ದ ನವ್ಹಣೆನುು ಮಾಡುತುಲೆೋ ಬದಲ್ಲೋ
ಶಕಿುಮೂಲದ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸುಸಿಥರ ಸವಯವ ಕೃಷಿ, ಮಳೆಕಯುಿ, ಆರೋಗಯ ಮತುು ಉಪ್ಶಮನ
ವಿಧಾನಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನುು ನಡೆಸುತು ಬಂದಿದಾರು. ಆರೋಗಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರರಂಪ್ರಿಕ
ಆಹಾರ ಸಂಸೆೃತಯನುು ಮತೆು ಜನಡರಯಗೊಳಸುವ ನಟಿೆನಲೂಿ ಅವರು ಕಿರಯಾಶೋಲರಾಗಿದಾರು.
ಪ್ರಿಪೂಣ್ ಸವಯವ ಆಹಾರಪ್ದಾಥ್ಗಳನುು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಸಮಿೋಪ್ದ ಬಂಗಳೂರು ಮತುತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಜನಡರಯಗೊಳಸುವಲ್ಲಿ ಸಕಿರಯವಾಗುವಂತೆ ಸಥಳೋಯ ಗಾರಮವಾಸಿಗಳ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೂಕು ನೆರವು
ಮತುು ಮಾಗ್ದಶ್ನ ನೋಡುತು ನವದಶ್ನಂ ಈ ವಯವಸಥಯನುು ನರಂತರವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕಿರಯವಾಗಿದ.
೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘದವರು ಸಮುದಾಯ ಆಧರಿತ ಕೃಷಿ (ಕಮೂಯನಟಿ ಸಪೋಟ್ಟ್ಡ್ ಅಗಿರಕಲುರ್ಸಿಎಸ್ಎ) ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯನುು ಆರಂಭಿಸಿದಾಾರೆ. ನಗರದ ಚ್ಂದಾದಾರರ ಅಗತಯಕ್ಕೆ ತಕೆಂತೆ ಸವಯವ
ಉತಾನುಗಳನುು ಬಳೆಯಬಲಿ ಕೃಷಿಕರನುು ಗುರುತಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಟಿೆಗೆರ್ತ್
ಸೊಪ್ಪ ಾ, ತರಕಾರಿ, ಗಡೆಡಗೆಣಸು, ಹಣುಣಹಂಪ್ಲು ಮತುು ಕಿರಾಣಿ ಸಮಗಿರಗಳನುು ಪ್ರಿಸರಪೂರಕ ಪ್ರಯಕಿಂಗ್
ಮಾಡಿ ಈ ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರತ ಚ್ಂದಾದಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ಪುರೆ. ಹಿೋಗೆ ಕಾಯಂ ಗಾರಹಕರಿಂದ ಬರುವ ಹಣವೆಲಿವೂ
ಗಾರಮಿೋಣ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ ತಲುಪ್ಪತುವೆ. ಈ ವಯವಸಥಯನುು ಒಡಾಕಂಡ ಕೃಷಿಕರು ನಶುಂತರಾಗಿದಾಾರೆ.
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ಏಕ್ಕಂದರೆ ಮಾಮೂಲ್ಲನಂತೆ ಬಳೆ ಬಳೆದಿದಾರೆ ಸಿಗುತುದಾ ವರಮಾನಕಿೆಂತ, ಅಷ್ೆೋ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹತುು ಪ್ಟುೆ,
ಇಪ್ಾತುು ಪ್ಟುೆ ಹೆಚ್ುು ವರಮಾನವನುು ಅವರು ನಗರದ ಚ್ಂದಾದಾರರಿಂದ ಪ್ಡೆಯುತುದಾಾರೆ.
ಸಿಎಸ್ಎಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಬೋರಂದು ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವನುು ತರಬಹುದಿತುು. ನವದಶ್ನಂ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದ; ಗಾರಹಕರು ಕನಾ್ಟಕದ ರಾಜಧಾನಯಲ್ಲಿದಾಾರೆ. ಲಾಕಡೌನ್ ನಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು
ರಾಜಯಗಳ ನಡುವೆ ವಾಣಿಜಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಚ್ಚರಕ್ಕೆ ನಷ್ೋಧವಿತುು. ಎರಡೂ ರಾಜಯಗಳಂದ ಅನುಮತ ಪ್ತರವನುು
ಪ್ಡೆಯುವುದು ಸುಲರ್ವೆೋನಲಿ. ಅಂಥ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದಿದಿಾದಾರೆ ಕೃಷಿಕರ ಫಸಲನುು ನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಡಸುವುದು
ಅಸಂರ್ವವಾಗುತುತುು. ಬಳೆದಿದಾಲಿ ಹಲದಲೆಿೋ ಉಳಯುವಂತ್ಪಗಬಹುದಿತುು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಎ ಅಂಥ
ಯಾವುದೋ ಸಮಸಯ ಇಲಿದ ಬಂಗಳೂರಿನ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ತನು ಉತಾನುಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುತುದ. ಇತು ಕ್ಕಂಪ್ಪ
ಪ್ರದೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಳೂರಿನ ಗಾರಹಕರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದಾಾರೆ. ಏಕ್ಕಂದರೆ ಅವರು ಅಂಗಡಿಗಳಗೆ
ಹೋಗುವಂತಲಿವಾದರೂ ನಯಮಿತ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಪಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸಮಗಿರ ಅವರವರ ನಗದಿತ ಇಳದಾಣಗಳಗೆ
ಪೂರೆೈಕ್ಕಯಾಗುತುದ. ಕರನಾ ಸೊೋಂಕು ತಗಲುವ ರ್ಯ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನುು ಕಾಯುಾಕಳಿಬೋಕಾದ
ಕಿರಿಕಿರಿಗಳೂ ಇಲಿದ ವಿಶಷ್ೆ ವಯವಸಥ ಅದು.

ಪಾಠಗಳು
ಹಳಿ-ಪ್ಟೆಣಗಳ ಬಾಂಧವಯ ಸೋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸವಯವ ಉತ್ಪಷದನೆ, ಸವಸಹಾಯ ಗುಂಡನ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಇವೆರಡರ
ಆಚೆಗೆ ಇನೂು ಒಂದು ಪ್ರಠ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕಿೆದ. ಗಾರಮ-ನಗರಗಳ ಸೌಹಾದ್ ಸಂಕ ಗಟಿೆ ಇದಾರೆ ಕೋವಿಡ್
ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳೂ ತಂತ್ಪನೆೋ ನವಾರಣೆಯಾಗುತುವೆ.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ

ಗೊೋಡ ಶಂಕರಸುಬರಮಣಿ navadarshanam@gmail.com
ಚಿತ್ರ ಕೃಪ : ನವದರ್ಶನಂ

ನವದಶ್ನಂ ಆಹಾರ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ (ಫುಡ್
ಕೋಆಪ್) ಸದಸಯರು
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ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಾರುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಿವಾದಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ
ಆಹಾರದ ಅಭಾವವಿದಾಾಗ ಏನ್ು ಮಾಡಬೇೇು? ಶಿಫಾರಸುಗಳು
•

ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮಮದೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನುು ನಮಿ್ಸಿಕಳಿಬೋಕು. ರೆೈತರ ಮತುು ಗಾರಹಕರ ಅನುಕ್ಕಲಕ್ಕೆ
ತಕೆಂತೆ ಅದು ಎರಡು ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಹಳಿ ಮತುು ಪ್ಟೆಣಗಳ ಇದಾರೆ ಒಳೆಿಯದು; ಅದಕ್ಕೆ
ಬೋಕಿದಾ ಅನುಕ್ಕಲಗಳು ಲರ್ಯವಾಗಬೋಕು.

•

ಚ್ಚಕೆ ಹಿಡುವಳದಾರರ ಅಥವಾ ಕುಶಲಕಮಿ್ಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹೂಡಲು ಆದಯತೆ ಸಿಗಬೋಕು. ಅವರಿಗೆ
ವಿಶೋಷ್ ರಿಯಾಯಿು ಇರಬೋಕು. ದಡಡವರೆೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರರಬಲಯವನುು ಮರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಿಸಿಥತ ಇರಬಾರದು.

•

ಇಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಂಪ್ನಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕಳಿಬೋಕು.

•

ಸಂತೆಗೆ ಬಂದ ಸರಕುಗಳ ಬಲೆ ನಗದಿ ಸಧಯವಾದಷ್ಟೆ ಪ್ರರದಶ್ಕ ಇರಬೋಕು. ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಗುಲ್ಲದ
ವೆಚ್ು ಎಷ್ಟೆ ಎಂಬುದು ಗೊತುದಾರೆ ಕಡುಕಳುಿವ ಇಬಬರೂ ಸೋರಿ ಸಮಪ್್ಕ ಬಲೆಯನುು
ನಧ್ರಿಸಬಹುದು.

•

ಬಡ ಕೃಷಿಕರೂ ಸವಯವ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೊಡಗುವಂತೆ ಸಬಿುಡಿ ಸಿಗುವಂತ್ಪಗಬೋಕು. ಗಾರಹಕರು ನೆೈತಕ
ಹೂಡಿಕ್ಕದಾರರೂ ಆಗಿದಾರೆ ಬಡ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೃಷಿಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಥವಾ ಒಳಸುರಿಗಳ, ಅಥವಾ
ಸರಿಗೆಯ ನೆರವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲಿವೆ ಅಂಥವರ ಉತಾನುಗಳಗೆ ಪ್ಡಿತರ ಮಳಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ಜ್ಯಸಿು
ಹಣ ಸಿಗುವಂತೆ ಅನುಕ್ಕಲ ಮಾಡಿಕಡಬಹುದು.

•

ಗುಡಿ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಮತುು ಕರಕುಶಲ ವಸುುಗಳಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇನುತರ ಭಾರ ಬಿೋಳದಂತೆ
ನೋಡಿಕಂಡರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್್ಗೆ ಸಮತಟ್ಟೆದ ನೆಲ ಸಿಕೆಂತ್ಪಗುತುದ.

•

ನಗರಗಳ ಬಳಕ್ಕದಾರರು ಆಗಾಗ ತ್ಪವಾಗಿ ಹಲಗಳಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಬೋಕು. ಕೃಷಿಕರ ಕಷ್ೆಸುಖಗಳ
ಪ್ರಿಚ್ಯ ಸಿಗುತುದ. ನರಾಸಕು ಗಾರಹಕರಾಗಿದಾವರು ಕರಮೋಣ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕಷ ಮ
ಸಂವೆೋದನೆಯ ಕಿರಯಾಶೋಲ ಪ್ರಲುದಾರರಾಗಬಹುದು.
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ಚ್ಚತರ: ಸೃಷಿೆ ಬಾಜಪ್ೈ

ಚ್ಚತರ:ಝದುರಂ ಹಲಮಿ & ಇಜಂಸೈನ್ ಕತೆಂಗೆ

ಗಡ್ಚ್ಚರೋಲ್ಲಯ ಮಹಾ ಗಾರಮಸಭೆ (ಎಡಕ್ಕೆ); ಗಾರಮಸಭೆಯ ನಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಮಗಿರ ಪ್ಡೆದ ಸಠೆ ಗಾರಮದ ಜನ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆ ೋರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ
ಅರಣ್ಾಾಧರಿತ ಜೋವನೆ ೋಪಾಯ
೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ರ ದ ಗಡ್ಚ್ಚರೋಲ್ಲಯ ೯೦ ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳು ಒಟ್ಟೆಗಿ ಒಂದು

ಮಹಾಗಾರಮಸಭೆಯನುು (ಎಮ್ಜಿಎಸ್) ಆಯೋಜಿಸಿದವು. ಅದೋ ಎಮ್ಜಿಎಸ್ ಹೆಸರಿನ ಒಕ್ಕೆಟವನೂು

ಸಥಡಸಿಕಂಡವು. ತಮಮ ಬದುಕನೆುೋ ಕಸಿದುಕಳಿಲ್ಲದಾ ಒಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ಯೋಜನೆಯನುು ವಿರೋಧಿಸುವ
ಉದಾೋಶದಿಂದ ಆರಂರ್ವಾದ ಈ ಒಕ್ಕೆಟ ಕರಮೋಣ ಸಥಳೋಯರಿಗೆ ಹಸ ಜಿೋವನೋಪ್ರಯವನುು
ಸೃಷಿೆಸಬಲಿ ವೆೋದಿಕ್ಕಯಾಗಿಯೂ ರೂಪ್ಪಗೊಂಡಿತು. ಒಕ್ಕೆಟದ ಉದಾೋಶಗಳು: ತಮಗೆ ಬೋಕಿದಾನುು

ಸಥಳೋಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕಳುಿವುದು, ಜಿೋವಿವೆೈವಿಧಯ ರಕಷ ಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಸರ ಸಮತೊೋಲವನುು

ಸಧಿಸುವುದು, ಸಂಸೆೃತಕ ಸವಂತಕ್ಕಯನುು ಮರಳ ಗಳಸುವುದು, ಲ್ಲಂಗಸಮಾನತೆಯಂಥವಿಷ್ಯವನುು
ಕ್ಕೈಗೆತುಕಂಡು ಸಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನುು ಪ್ರಿವತ್ಸುವುದು. ಆರೋಗಯ ಮತು ಶಕಷ ಣ ವಯವಸಥಯ

ಬದಲಾವಣೆ ಸಧಯವೆೋ ಎಂಬುದನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು. ಆದಿವಾಸಿಗಳೆೋ ಹೆಚ್ಚುನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ
ಪ್ರರಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದನೂು ಸಧಿಸಲಾಗದ ಈಗಿನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸೂತರಗಳನುು ಪ್ರಶುಸುವುದು.
ಒಗೆಟಿೆನ ಮೋಲೆ, ಬೋರುಮೂಲದ ಪ್ರಜ್ಯತಂತರವನುು ಗಟಿೆಗೊಳಸುವುದು.
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ಪರಿಹಾರ ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣ್ದ, ಲೆೇಬರ್-ಇಂಟ್ಟನಿಿವ ಮಾಯನ್ುಯಫಾಯಕಚರಿಂಗ್ ಮತುು ಕಾರಫ್ಟಟಸ್
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ಇವರ ಹಸ ಅನೆವೋಷ್ಣೆಗೆ ಕಾನೂನನ ಬಂಬಲವೂ ಇತುು. ಅನುಸೂಚ್ಚಕ ಕ್ಕಷೋತರಕ್ಕೆಂದೋ ಮಾಪ್್ಡಿಸಿದ
೧೯೯೬ರ ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ಕಾನೂನು ಮತುು ೨೦೦೬ರ ಅರಣಯ ಹಕುೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟುೆ ೮೭
ಗಾರಮಸಭೆಗಳು ತ್ಪವು ವಾಸಿಸುವ ಅರಣಯ ಪ್ರದೋಶಗಳ ಬಳಕ್ಕ, ನವ್ಹಣೆ ಮತುು ಸಂರಕಷ ಣೆಯ ಹಕೆನುು ಈ
ಮೊದಲೆೋ ಪ್ಡೆದಿದಾರು. ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಕ್ಕೋಂದಿರೋಯ ಸರಕಾರಿ ನಯಂತರಣದಿಂದ ಅವರು ಅದಾಗಲೆೋ
ಹರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಮುಟುೆಗಳನುು ಹರತು ಪ್ಡಿಸಿ ಇನುತರ ಅರಣಯ ಉತಾನುಗಳನುು
ಸಂಗರಹಿಸಿ ಮಾರುತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮಮ ಆದಾಯವನುು ಹೆಚ್ಚುಸಿಕಂಡಿದಾಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ
ಆಧರಿತ ಅರಣಯ ಸಂರಕಷ ಣೆ ಮತುು ನವ್ಹಣೆಯ ಕ್ಕಲಸವನೂು ಜತನದಿಂದ ಮಾಡುತು ಬಂದಿದಾಾರೆ. ಇನೂು
ಮುಖಯ ವಿಷ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಆದಾಯದಿಂದ ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚ್ಯಿತ ನಧಿಯನೂು
ಸಂಗರಹಿಸಿದಾಾರೆ. ಈ ಹಣದಿಂದ ಊರಟಿೆನ ಅನೆೋಕ ವಿಧದ ಕ್ಕಲಸಗಳನುು ಕ್ಕೈಗೊಂಡಿದೂಾ ಅಲಿದ ಅಗತಯವಿದಾ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರೋಗಯ ಮತುು ಶಕಷ ಣದ ವೆಚ್ುವನೂು ರ್ರಿಸುತುದಾಾರೆ. ಉತುಮ ಆದಾಯವಿದಾ ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳು
ಇತರ ಗಾರಮಸಭೆಗಳಗೆ ಸಲವನೂು ಕಟಿೆವೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣಯ ಉತಾನುಗಳ ಮಹತವ ಎಷ್ೆಂಬುದನುು ಅನೆೋಕ ಗಾರಮಸಭೆಗಳು
ತೊೋರಿಸಿಕಟಿೆವೆ. ಕುಕಾಾಳೆ, ಸಳೆೆ, ಗಹಣೆಗಟೆ ಮತುು ಝಂಕರ್ಗೊಂಡಿ ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೂರಹಿತ ಶರಮಿಕರಿಗೆ,
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮತುು ವಲಸ ಕಾಮಿ್ಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ ಪ್ಡಿತರ ಮೂಟ್ಟಗಳನುು
ಕಡಲಾಗಿದ.

ಪಾಠಗಳು
ನಸಗ್ ಮತುು ನೆೈಸಗಿ್ಕ ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳ ನವ್ಹಣೆಯನುು ಆಯಾ ಊರಿನವರೆೋ ಮಾಡುವಂತ್ಪದರೆ
ಎಷ್ೆಂದು ಅನುಕ್ಕಲಗಳವೆ. ಸಥಳೋಯರ ಅನುರ್ವಗಳನುು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಿಸರ ರ್ದರತೆಯನುು, ಆದಾಯ
ರ್ದರತೆಯನುು ಹಾಗೂ ನೆಲಮೂಲದ ಪ್ರಜ್ಯತಂತರವನುು ಗಟಿೆಗೊಳಸಲು ಸಧಯವಾಗುತುದ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಇದುವರೆಗೆ ಜ್ಯರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕಿೋಯ ಮತುು ಆರ್ಥ್ಕ ಮಾದರಿಗಳು ಇದರ ತದಿವರುದಿವಾಗಿದುಾ ಅವು
ಕಾಪ್ರೆೋಟ್ ಶಕಿುಗಳನುು ಪ್ರಬಲಗೊಳಸುವ ಕ್ಕೋಂದಿರೋಕೃತ ವಯವಸಥಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಥ ಮಾದರಿಗಳನುು
ಬುಡಸಮೋತ ಬದಲ್ಲಸಬೋಕಾದ ಅಗತಯವಿದ.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ
ಸಿಯಾರಾಮ್ ಹಲಮಿ. 9420145861
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ಚ್ಚತರ: ಮಂಜರಿ ಅಶೋಕ

(ಎಡದಿಂದ) ೧. ಮುಖವಾಡಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಕ್ಕೋರಳದ ತರುವನಂತಪ್ಪರದ ಕುಡುಂಬಶ್ರೋ ಸದಸಯಯರು ೨. ಕಲಿಂ ಜಿಲೆಿಯ
ಕುಡುಂಬಶ್ರೋ ಸದಸಯಯರು ಕಿರಾಣಿ ಸಮಾನುಗಳ ಮೂಟ್ಟಯನುು ಸಿದಿಗೊಳಸುತುರುವುದು ೩. ಅಳಪ್ಪಝಾ ಜಿಲೆಿಯ ಮನುಂಚೆರಿ
ಪ್ಂಚ್ಚಯತಕ್ಕೆ ಸೋರಿದ ಕುಡುಂಬಶ್ರೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಜ್ಯನಕಿೋಯ ಹಟ್ಟಲನಲ್ಲ ಆಹಾರಪಟೆಣಗಳನುು ಸುೆಗೊಳಸುತುರುವುದು.

ಕ್ಕೇರಳದ ುಡಬುಂಬಶ್ರೇ
ಕ್ಕೋರಳ ರಾಜಯದ ಬಡತನ ನಮೂ್ಲನಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಕುಡುಂಬಶ್ರೋ ಎಂಬ
ಸಂಘಟನೆಯನುು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹಳಿಯ ಮತುು ನಗರದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥ್ಕ ಮತುು ಸಮಾಜಿಕ
ಸಬಲ್ಲೋಕರಣದ ಉದಾೋಶದಿಂದ ನೆರೆಹರೆಯವರೆೋ ಕಟಿೆಕಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಅದು. ಊರಿನ ಅಥವಾ
ಮುನಸಿಪ್ರಲ್ಲಟಿಯ ಪ್ರತಯಬಬ ಮಹಿಳೆಯನೂು ಸಥಳೋಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖಯ ಉದಾೋಶ.
ಸರಕಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಇದಾರೂ- ಅದು ಪ್ಡಿತರ ವಿತರಣೆ, ಆರೋಗಯ ವಿಮ, ಗೃಹನಮಾ್ಣ,
ಉದಯೋಗಾವಕಾಶ ನಮಾ್ಣ ಅಥವಾ ರಾಷಿರೋಯ ವೆೋತನ ಉದಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಜ್ಯಗೃತ ಸಮಿತ ಹಿೋಗೆ
ಎಲಿದರಲೂಿ ಮಹಿಳೆಯರನುು ಪ್ರಲುದಾರರನಾುಗಿ ಮಾಡಿ ಸಥಳೋಯ ಸವಯಮಾಡಳತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು.
ಸರಕಾರ ವೆಚ್ು ಮಾಡುವ ಹಣದ ಬಹುಪ್ರಲು ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆೋ ಸೋರುವಂತೆ, ವಿಧವಿಧವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನುು
ಗೃಹೋಪ್ಯೋಗಿ ವಸುುಗಳು, ಕೃಷಿ ಸಂಸೆರಣೆ, ಕರಕುಶಲ ವಸುುಗಳು ಮುಂತ್ಪದವೆಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ಕೈಯಿಂದಲೆೋ
ತಯಾರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಲಕ್ಷಂತರ ಜನರು ಅವರಿರುವ ಸಥಳದಲೆಿೋ ಜಿೋವನೋಪ್ರಯವನುು ಕಂಡುಕಳುಿವಂತೆ
ಮಾಡಿರುವುದು ಇದರ ಹೆಚ್ುಳ.
ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಾಯ್ಗಳನುು ನಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಮತುು ಸಮುದಾಯದ
ನಡುವಣ ಮಹತವದ ಕಂಡಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ತನು ಪ್ರತರವನುು ನವ್ಹಿಸಿದ. ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲೆಿೋ
ಕಾವರಂಟ್ಟೈನ್ ಆದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗತಯವಿದಾ ಇತರರಿಗೆ ಊಟದ ವಯವಸಥಗೆಂದು ಪ್ರತ ಊರಲ್ಲಿ ಊರಟಿೆನ
ಪ್ರಕಶಾಲೆಯನುು ಕುಡುಂಬಶ್ರೋ ನವ್ಹಿಸಿದ. ಜತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದ ಜನಜ್ಯಗೃತಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರಕಾರಿ
ಸೂಚ್ನೆಗಳನುು ಸಂತರಸುರಿಗೆ ರವಾನಸುವ ಸಹಾಯವಾಣಿಯಾಗಿಯೂ ಇದು ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತುದ.
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ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಹಲ್ಲಗೆ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ೨೦ ಲಕಷ ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ುು ಮುಖವಾಡಗಳನುು ತಯಾರಿಸಿ
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ. ಸುಮಾರು ೫೦೦೦ ಲ್ಲೋಟರ್ ಸಯನಟ್ಟೈಸರ್ ದರವವನುು ೨೧ ಕಿರುಉದಯಮಗಳ ಮೂಲಕ
ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರೋಗಿಗಳ ಶುಶೂರಷ್ ಮಾಡುವವರ ಬಳಕ್ಕಗೆಂದು ಕುಡುಂಬಶ್ರೋ
ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಕವಚ್ಗಳನುು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತುದ.

ಪಾಠಗಳು
ಸವಯಮಾಡಳತ, ಅಂದರೆ ಊರಿನ ಜನರ ಕ್ಕೈಗೆೋ ಆಡಳತವನುು ಕಡುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ಕೈಗಳನುು
ಸಶಕುಗೊಳಸುವುದು, ಯಾವುದೋ ಸಮೂಹಿಕ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನುು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆೋ ಒಡಾಸುವುದು -ಈ ಎಲಿ
ಕರಮಗಳೂ ಸಂಕಟಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖಯ ಪ್ರತರವನುು ವಹಿಸುತುವೆ. ಎಲಿ ನಧಾ್ರಗಳೂ ಒಂದೋ
ಕ್ಕೋಂದರದ ಮುಷಿೆಯಲ್ಲಿದಾರೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಅನುರ್ವದಲ್ಲಿ
ಕಂಡುಬಂದಿದ. ಸಂಕಷ್ೆಗಳನುು ನವ್ಹಿಸುವ ಎಲಿ ನಧಾ್ರಗಳನೂು ರಾಜಯ ಸರಕಾರಗಳಗೆೋ ಬಿಟುೆಬಿಡಬೋಕು.
ಅವು ತಮಮ ಕಾನೂನುಗಳನುು ತ್ಪವೆೋ ರೂಡಸಬೋಕು ಮತುು ಅದನುು ಜ್ಯರಿಗೊಳಸುವ ಹಣೆಯನುು ಸಥಳೋಯ
ಸಂಘಟನೆಗಳಗೆೋ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಇನುಷ್ಟೆ ವಿಕ್ಕೋಂದಿರೋಕರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕಡಬೋಕು.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ

ed@kudumbashree.org, 0471-2554717
ಚ್ಚತರ: ಮಂಜರಿ ಅಶೋಕ

(ಎಡದಿಂದ) ೧. ಕ್ಕೋರಳದ ಪ್ಟೆಣಂತಟೆ ಜಿಲೆಿಯ ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪಟೆಣಗಳ ವಿತರಣೆ (೨) ಅದೋ ಜಿಲೆಿಯ ಕುಡುಂಬಶ್ರೋ ಸದಸಯಯರು
ಮುಖವಾಡಗಳ ತಯಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ನರತ (೩) ಕೋಳಕೆೋಡ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸಯನಟ್ಟೈಸರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಕುಡುಂಬಶ್ರೋ ಸದಸಯಯರು
(೪) ಅಳಪ್ಪಝಾ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ಕೈನಕಾರಿ ಪ್ಂಚ್ಚಯತದಲ್ಲಿ ಸಂಚ್ಚರಿ ಸೂಪ್ರ್ಮಾಕ್ಕ್ಟ್
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ಚ್ಚತರ ಕೃಪ್: ಸಮಾಜ್ ಪ್ರಗತ ಸಹಯೋಗ

(ಎಡಕ್ಕೆ) ಮಣಿಣನ ಅಣೆಕಟಿೆನ ನಮಾ್ಣ (ಬಲಕ್ಕೆ) ಸೋವನ್ಪ್ಂತ ಹಳಿದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಗರಹಣೆಯ ದೃಶಯ

ಮಧಯಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಭ್ದರತೆ ಮತುು ಜೇವನೇಪಾಯ
ಮಧಯಪ್ರದೋಶದ ‘ಸಮಾಜ್ ಪ್ರಗತ ಸಹಯೋಗ್’ (ಎಸ್ಡಎಸ್) ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಅತ ದಡಡ ಸವಯಂಸೋವಾ
ಸಂಘಗಳಲಿಂದು. ಅದರ ಮುಖಯ ಕಚೆೋರಿ ದೋವಾಸ್ನಲ್ಲಿದ. ಅದು ಇತರ ಸಹಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಂದಿಗೆ
ಸೋರಿ ಮಧಯಪ್ರದೋಶ ಮತುು ಮಹಾರಾಷ್ರದ ೭೨ ಜಿಲೆಿಗಳ ಲಕ್ಷಂತರ ಹೆಕ್ಕೆೋರ್ ರ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳನುು ಹಮಿಮಕಂಡಿದ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಂದ ಅದು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ
ವಿಕ್ಕೋಂದಿರೋಕೃತ ವಯವಸಥಯಲ್ಲಿ ನೋರಿನ ನವ್ಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮತುು ಇತರ ಜಿೋವನೋಪ್ರಯಕ್ಕೆ
ನೆರವಾಗುತುದ. ಅದರ ಮುಖಯ ಉದಾೋಶಗಳು: ಸಮಪ್ರಲ್ಲನ, ಸುಸಿಥರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಲ್ಕಿಷ ತ
ಸಮುದಾಯದ, ಅದರಲೂಿ ವಿಶೋಷ್ವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣದ ಮಾದರಿಗಳನುು ರೂಡಸುವುದು.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ುು ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ುಮಾರು ೧೨೦ ಗ್ಾರಮಗಳನುು ಸ್ಾವವಲಂಬಿಯಾಗಿ
ಮಾಡಿದುು ಅದರ ಪರಮುಖ ಸ್ಾಧನ . ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಾಾದನ ಭರದಂದ ಏರಿತ್ು. ಕೊಲ್ಲಗ್ಾಗಿ ವಲಸ್
ಹ ೊೀಗುವ ಪರಮಾಣ ಶ ೀಕಡಾ ೮೦ ರಷಿಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತ್ು. ಪರ್ುಸ್ಂಗ್ ೊೀಪನ ಯಂಥ ಕೃಷಿಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು
ಹ ಚಿಿದವು. ಸ್ುಮಾರು ೯೦೦೦ ಸ್ಾವಿರ ಹ ಕ ಿೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿೀಡ ನಾರ್ಕ ರಸ್ಾಯನಗಳ ಬಳಕ ಯಿಲಿದ ಬ ೀಸ್ಾಯ
ಮಾಡುವುದನುು ಪ್ರೀತ್ಾಾಹಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು. ೨೦೧೮ರ ವ ೀಳ ಗ್ ೫೦೦ಕೊೆ ಹ ಚುಿ ಸ್ವಸ್ಹಾಯ ಸ್ಂಘಗಳು ೫೦೦
ಗ್ಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ೧೫ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತುತ್ವಕ ೆ ಬಂದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ೩೦೦ಕೊೆ ಹ ಚುಿ ಸ್ವಸ್ಹಾಯ ಸ್ಂಘಗಳ
೪೮೦೦ ಮಹಿಳ ಯರು ‘ರಾಮ್ ರಹಿೀಮ್ ಪರಗತಿ ಪ್ರಡೊಯಸ್ರ ಕ ೊೀಆಪರ ೀಟಿವ್ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್’ (ಆರಆರಪಿಪಿಸ್ತಎಲ್)
ಹ ಸ್ರಿನ ಸ್ಹಕಾರಿ ಸ್ಂಸ್ ೆಯನುು ಕಟಿಿಕ ೊಂಡರು. ಆರ ೊೀಗಯ ಮತ್ುು ಪ್ೀಷಕಾಂರ್ ಸ್ುಧಾರಣ ಕುರಿತ್ಂತ್ ಜನಜಾಗೃತಿ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದೊ ಅದರ ಕಾಯಶಸ್ೊಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ ೀಪಶಡ ಯಾಗಿತ್ುು. ಸ್ಬಲ್ಲೀಕರಣವ ೀ ಪರಮುಖ ಉದ ುೀರ್ವುಳಳ
‘ಬಾಬಾ ಆಮೆಿ ಸ್ ಂಟರ ಫಾರ ಪಿೀಪಲ್ಾ ಎಂಪವಮೆಶಂಟ್’ ಸ್ಂಸ್ ೆಯ
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ನೆರವಿನಂದ ಬೋರೆ ಊರುಗಳ ಜನರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಸ್ಡಎಸ್ನ ಅನುರ್ವಗಳಂದ ಪ್ರಠ ಕಲ್ಲಯಲು
ಅವಕಾಶವನೂು ಕಲ್ಲಾಸಲಾಗಿತುು.
ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧಯಪ್ರದೋಶದ ದೋವಾಸ್ ಮತುು ಖರಗಾಂವ ಜಿಲೆಿಗಳ ೧೩,೦೦೦ ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ
ಎಸ್ಡಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಮಗಿರಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಹ್ ಫಲಾನುರ್ವಿಗಳನುು ಗುರುತ
ಸುವಲ್ಲಿ ಮತುು ವಿತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಎಸ್ನ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ನೆರವಿಗೆ ಬಂದವು. ಇಲಿಂದು ವಿಶೋಷ್ವಿದ:
ಸರಕಾರಿ ಗೊೋದಾಮುಗಳಂದ ಬಂದ ಧಾನಯಗಳನುು ವಿತರಿಸುವ ಬದಲು ಆರ್ಆರ್ಡಡಸಿಎಲ ಸಹಕಾರಿ
ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸಥಳೋಯ ರೆೈತರಿಂದಲೆೋ ಗೊೋಧಿಯನುು ಖರಿೋದಿಸಲಾಯಿತು. ಗೊೋಧಿ ಬಳೆಗಾರರು ಲಾಕ
ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರಾಕಿಗಳಲಿದೋ ಅಗೆದ ಬಲೆಗೆ ತಮಮ ಉತಾನುಗಳನುು ಮಾರಬಹುದಾದ ಸಂದರ್್ ಇದ
ರಿಂದಾಗಿ ತಡಾತು. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವೆೋ ಮುಂದಾಗಿ ಗೊೋಧಿಯನುು ಹಿಟುೆ ಮಾಡಿಸಿ ೩೮ ಲಕಷ ರೂಪ್ರಯಿ ಮೌಲಯದ
೧೧೮.೪ ಟನ್ ಹಿಟೆನುು ಪ್ರಿಹಾರದ ಚ್ಚೋಲಗಳಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕಟಿೆತು. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅನುಕ್ಕಲ
ಗಳಾದವು. ರೆೈತರ ಫಸಲ್ಲಗೆ ಸೂಕು ಬಲೆ ಸಿಕಿೆತು. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಶೋರುದಾರರ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುಳವಾ
ಯಿತು ಮತುು ಎಲಿಕಿೆಂತ ಮುಖಯವಾಗಿ ತೋರ ಸಂಕಷ್ೆದಲ್ಲಿರುವ ತಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆದಯತೆಯ ಮೋರೆಗೆ ಅಗತಯ
ಆಹಾರವಸುುಗಳ ನೆರವು ಸಿಕಿೆತು. ಸಥಳೋಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಮಟೆವನುು ಇನುಷ್ಟೆ ಎತುರಿಸುವ ದಿೋಘ್ ಕಾಲ್ಲೋನ
ಕರಮಗಳನುು ರೂಡಸುವಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಕಾಯ್ಸೂಚ್ಚಯನುು ರೂಡಸುತುದ.

ಪಾಠಗಳು

ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾರಮಿೋಣ ಜನರ, ಅದರಲೂಿ ವಿಶೋಷ್ವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ
ಸಧಯವಾದರೆ ಸಥಳೋಯ ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರಿಸಿಥತ ಸುಧಾರಿಸುತುದ, ಅಷ್ೆೋ ಅಲಿ, ಗುಳೆ ಹೋಗುವುದನುು ತಡೆಗಟುೆವ
ಮೂಲಕ ಸಂಕಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಅವಲಂಬಿಸದ ಸವಂತಬಲದಿಂದ ಪ್ಪಟಿದೋಳುವ ತ್ಪಕತುನೂು
ನೆಲಮೂಲದ ಜನರಿಗೆ ಕಡುತುದ.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ

ಮಿಹಿರ್ ಶಾ mihirbhai25@gmail.com

ಚ್ಚತರ ಕೃಪ್: ಸಮಾಜ್ ಪ್ರಗತ ಸಹಯೋಗ

(ಎಡಕ್ಕೆ) ಸಮಾಜ ಪ್ರಿವತ್ನ ಸಹಯೋಗ (ಎಸ್ಡಎಸ್) ಮೂಲಕ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಮಗಿರ ವಿತರಣೆ (ಬಲಕ್ಕೆ) ದೋವಾಸ್
ಜಿಲೆಿಯ ಹಾಟ್ಡಡಿಯಾ ಪ್ಟೆಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಎಸ್ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸಮಾವೆೋಶ
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ಚಿತ್ರ ಕೃಪ : ಖ ೊೀಜ್

(ಎಡಕ್ಕೆ) ಮಹಾರಾಷ್ೆçದ ಅಮರಾವತ ಜಿಲೆಿಯ ರಾಹೂ ಗಾರಮಸಭೆಯ ಒಂದು ನೋಟ (ಬಲಕ್ಕೆ) ಬಿದಿರಿನ ಗೊೋದಾಮು

ಮಹಾರಾಷ್ರದ ಮೇಲಾಾಟ್ ಪಾರಂತದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಹುೆಗಳನ್ುು
ಪ್ಡೆದ ಗಾರಮಗಳು
ಮಹಾರಾಷ್ರದ ಅಮರಾವತ ಜಿಲೆಿಯ ಮೋಲಘಾಟ್ ಗುಡಡಗಳ ತಪ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ೋವಿಹಿರ್ ಮತುತರ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅರಣಯ ಸಂರಕಷ ಣೆಯ ನೂತನ ಮಾದರಿಗಳನುು ನೋಡಬಹುದು. ೨೦೦೬ರ ಅರಣಯ ಹಕುೆ ಕಾಯಿದಯ
(ಎಫ್ಆರ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಸಮುದಾಯ ಅರಣಯ ಸಂಪ್ನೂಮಲ’ (ಸಿಎಫ್ಆರ್) ಹಕುೆಗಳನುು ಪ್ಡೆದಿದಾಾರೆ.
ಅರಣಯ ಸಂರಕಷ ಣೆ ಅಷ್ೆೋ ಅಲಿ, ಹಾಳುಬಿದಾ ಅರಣಯವನುು ಮತೆು ಊಜಿ್ತಕ್ಕೆ ತಂದಿದಾಾರೆ. ಸರಕಾರದ ಮತುು
ಸರಕಾರೆೋತರ ಸವಯಂಸೋವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೆರವಿನಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾರಮಸಭೆಗಳು ಉದಯೋಗಖ್ಯತರ
ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿೋನುಗಾರಿಕ್ಕ, ಪ್ಶುಸಂಗೊೋಪ್ನೆ, ಸವಯವ ಬೋಸಯಕ್ಕೆ ಬೋಕಾದ ಸೌಕಯ್ಗಳನುು
ತಮಮದಾಗಿಸಿಕಂಡು ಜನರ ವರಮಾನವನುು ಹೆಚ್ಚುಸಿವೆ. ಹಳಿಗಳ ಬಾಂಧಾರ (ಅಡಡಗಟ್ಟೆ)ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳನುು ಎತು
ಕೃಷಿರ್ೂಮಿಗೆ ಸಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತಾನು ಮೂರು-ನಾಲುೆ ಪ್ಟುೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಿದ. ಅರಣಯ ಸಂರಕಷ ಣೆಯ
ಕರಮಗಳಂದಾಗಿ ವನಯಜಿೋವಿಗಳ ಸಂಖೆಯಯೂ ಹೆಚ್ಚುದ.
ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೋವಿಹಿರ್ ತನಗೆ ತ್ಪನೆೋ ದಿಗಬಂಧನ ಹಾಕಿಕಂಡಿತು. ತೋರ ಅಗತಯ
ಸಮಗಿರಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುವವರಿಗೆ ವಾರಕೆಮಮ ಪ್ರವೆೋಶವನುು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿ, ಗಾರಮಕ್ಕೆ ಬರುಹೋಗುವವರ
ವಯವಸಿಥತ ದಾಖಲೆ ಇಡತೊಡಗಿತು. ಕೃಷಿ ಮತುು ಅರಣಯ ಉತಾನುಗಳ ನವ್ಹಣೆ ಮಾಡುತುದಾ ಹರಗಿನ
ಕ್ಕಲ್ಲಗಳನುು ಹರಕ್ಕೆೋ ಇಟುೆ, ಸಥಳೋಯ ಶರಮಿಕರ ದಿನಚ್ರಿಯನುು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅಗತಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಲಾಕಡೌನ್ನಂದಾಗಿ ನಲಿದಂತೆ ನೋಡಿಕಂಡಿತು. ಒಂದು ಸವಸಹಾಯ ಗುಂಡನವರು ಮುಖವಾಡಗಳ
ತಯಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಇನುಂದು ಗುಂಡನವರು ಪ್ಡಿತರ ವಿತರಣೆಯ ಉಸುುವಾರಿಯನುು
ನೋಡಿಕಂಡರು.
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ರಾಹೂ ಗಾರಮದ ಜನರು ಇನೂು ಉತುಮ ಕ್ಕಲಸಗಳನುು ಕ್ಕೈಗೊಂಡರು. ಸಿಎಫ್ಆರ್ ಹಕುೆಗಳನುು
ಪ್ಡೆದಿದಾರಿಂದ ಕಳೆದ ಐದು ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಮತುು ಬಿೋಡಿ ಕಟೆಲು ಬಳಸುವ ತೆೋಂದೂ ಎಲೆಗಳ ಸಂಗರಹ
ಮತುು ಮಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಗಾರಮಸಭೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಗೂ ಮಿಕಿೆ ಆದಾಯ
ಬಂದಿತುು. ಕರನಾ ಸಂಕಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ೧೦,೦೦೦ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನುು ವಿತರಿಸಿತುು.
ರಾಹೂ ಗಾರಮವೂ ತನು ಗಡಿಗಳನುು ಮುಚ್ಚು ಒಬಬನೆೋ ಒಬಬ ಸಥಳೋಯ ವಯಕಿುಯ ಮೂಲಕ ಅಗತಯ ವಸುುಗಳನುು
ತರಿಸಿಕಳಿತೊಡಗಿತು. ಇತರರು ಎಂದಿನಂತೆ ತಂತಮಮ ಹಲಗೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕಂಡರು. ಅರಣಯದಲ್ಲಿ
ಬಿದಿರು ಮತುು ಮಹುವಾ ಹೂವುಗಳ ಕಯಿಿನ ಕ್ಕಲಸ ಆರಂರ್ವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ನೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು
ತಲಾ ಒಂದಂದು ಕಿವಂಟ್ಟಲ ಹೂಗಳನುು ಸಂಗರಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವನುು ಈಗಲೆೋ ಮಾರಲು ಹೋದರೆ
ಕರನಾ ಕಾಲದ ಬಲೆಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಶರಮಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿೋ ಹಾನಯಾದಿೋತೆಂದು ಗಾರಮಸಭೆಯೋ ಅಷ್ೆನೂು
ಖರಿೋದಿಸಿ ದಾಸುನು ಇಟುೆ ಆಮೋಲೆ ಮಾರಲೆಂದು ಸಥಳೋಯ ಬಾಯಂಕಗಳ ಸಹಕಾರವನೂು ಪ್ಡೆದಿದ.
ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಕಯುಿ ನಡೆಯಲ್ಲದ. ಅವನೆುಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ
ಲ್ಲಲಾವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಆಲೋಚ್ನೆ ಗಾರಮಸಭೆಗಿದ. ಬೋಡಿಕ್ಕ ಎಷಿೆರುತುದ ಎಂಬುದು ಗೊತುಲಿವಾದರೂ
ಒಂದಲಿ ಒಂದು ಮಾಗ್ ತೆರೆದುಕಳುಿತುದಂಬ ಆಶಾವಾದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ.

ಪಾಠಗಳು

ಅರಣಯ ಹಕುೆ ಕಾಯಿದಯಂಥ ಕಾನೂನುಗಳ ಸೂಕು ನೆರವನುು ಪ್ಡೆದು ಸರಕಾರದ ಮತುು ಸಥಳೋಯ
ಸಂಘಸಂಸಥಗಳ ನೆರವು ಜನರು ಸಬಲರಾದರೆ ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಸಂಕಟಗಳನುು ನಗರವಾಸಿಗಳಗಿಂತ ಚೆನಾುಗಿ
ನಭಾಯಿಸಲು ಸಮಥ್ರಾಗುತ್ಪುರೆ. ಕಷ್ೆಗಳನುು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಥಯ್ ಇಂಥ ಸಂದರ್್ಗಳಲೆಿೋ
ವಯಕುವಾಗುತುದ. ಜನರಿಗೆ ಅವರವರ ದುಡಿಮಗೆ ತಕುೆದಾದ ಪ್ರತಫಲಗಳನುು ಶೋಘರ ದರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ
ತಂತರಜ್ಯ
ಾ ನದ ಅರಿವೂ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತುದ.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ

ಪೂಣಿ್ಮಾ ಉಪ್ರಧಾಯಯ. khojmelghat@gmail.com
07223-277292/9890359154/9422917732

ರಾಮಲಾಲ. gramsabhapayvihir@gmail.com
7774877304
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ಶಿಫಾರಸುಗಳು
ಚ್ಚತರ: ಆರ್. ಇಳಂಗೊೋ

ಚ್ಚತರ: ಆಶೋಶ್ ಕಠಾರಿ

(ಎಡಕ್ಕೆ) ಕುತುಂಬಾಕೆಮ್ ಊರಟಿೆನ ಸಭೆ (ಬಲಗಡೆ) ಸಮತುವಪ್ಪರಂ ಮನೆ ಮತುು ಅಂಗಡಿ, ಕುತುಂಬಾಕೆಮ್, ತಮಿಳುನಾಡು

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುತತಂಬಾಕಕಮನಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶೆಚೋತನ
ಚೆನೆುೈ ನಗರದ ಹರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಮಾನಯ ಹಳಿ ಕುತುಂಬಾಕೆಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಾಡಿಗಳವೆ.
೧೯೯೦ರವರೆಗೂ ಆ ಹಾಡಿಗಳಗೆ ರಸುಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಬೋರಾವ ಸೌಲರ್ಯಗಳೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಬದುಕು ಅರ್ದರವಾಗಿತುು.
ಜ್ಯತ ವೆೈಷ್ಮಯ, ಗೃಹಕಲಹ, ಮಹಿಳೆ ಮತುು ಮಕೆಳ ಮೋಲ್ಲನ ದೌಜ್ನಯ ಎಲಿವೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಾಗ
ವರದಿಯಾಗುತುದಾವು. ಕಳಿಬಟಿೆ ಮತುು ಕಾಳಸಂತೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಕೋಂದರವೆೋ ಅದಾಗಿತುು.
ಇಂಥ ಪ್ರಿಸರದಲೆಿೋ ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಂಗೊ ರಂಗಸಮಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ನಗರದ ಉದಯೋಗವನುು ಬಿಟುೆ
ಊರಿಗೆ ಮರಳ ಬಂದು ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ಚ್ುನಾವಣೆಯನುು ಗೆದುಾ ಗಾರಮದ ಸಿಥತಯನುು ಬದಲ್ಲಸಲು ಪ್ಣ
ತೊಟಿೆದುಾ. ಅವರು ಆ ಊರಿನ ಸಥಳೋಯರನುು ಸಂಘಟಿಸಿ ಊರಿನ ಉನುತಗೆ ಗಾರಮಮಟೆದ ಯೋಜನೆಯನುು
ರೂಡಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಆದಯತೆ ಏನತೆುಂದರೆ ಕಳಿಬಟಿೆಯ ಹಾವಳ, ಮಹಿಳೆಯ ಮೋಲ್ಲನಯ ದೌಜ್ನಯವನುು
ಮತುು ಜ್ಯತಸಂಘಷ್್ ಇವುಗಳನುು ತಗಿೆಸುವುದಾಗಿತುು. ಜತೆಗೆ ಎಲಿರಿಗೂ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿತ ಮನೆ, ಸವಸಹಾಯ
ಸಂಘಗಳ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುಳ, ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ನೆರವಿನಂದ ಉದಯೋಗಾವಕಾಶ ನಮಾ್ಣ, ಸಥಳೋಯ
ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳನೆುೋ ಆಧರಿಸಿದ ಜಿೋವನೋಪ್ರಯಗಳ ಶೋಧ ಮತುು ತತ್ಪವರಗಳ ನೆರಳನುು ಬಿಟುೆ ಸಮೃದಿಿಯತು
ಗಾರಮಿೋಣ ಆರ್ಥ್ಕತೆಯನುು ಕಂಡೊಯುಯವುದು ಆಗಿತುು. ಚ್ಚಕೆ ಉದಯಮ ಘಟಕಗಳನುು ಸಥಡಸಿ ೧೫೦
ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ ಉದಯೋಗ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದುಾ ಇಲಾಂಗೊ ರಂಗಸಮಿಯ ಮೊದಲ ಸಧನೆ. ರಾಜಯ
ಸರಕಾರದ ಆವಾಸ (ಸಮತ್ಪಪ್ಪರಂ) ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲುಮನೆಗಳನುು ಕಟಿೆಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜ್ಯತಯ
ಜನರು ಒಬಬರ ಪ್ಕೆ ಒಬಬರು ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಅನೆೋಕ ಡಝನ್ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನವಲ್ಲಸಿದುಾ ಮಹತವದ ಸಧನೆ.
ಅವರು ಕ್ಕೈಗೊಂಡ ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ಪನಶುೋತನ ಕಾಯ್ಕರಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಉದಯೋಗಕಾೆಗಿ ನಗರಗಳಗೆ ವಲಸ
ಹೋಗುವುದು ತಡಾತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಯರ್ ಮತುು ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದಾ ಇಲಾಂಗೊ ತಮೂಮರಿಗೆ ಅಲಾವೆಚ್ುದ
ಸೌರಫಲಕದಂತಹ ಶಕಿು
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ಉಳತ್ಪಯದ ವಿಧಾನಗಳನುು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಾರಮಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಗತಯವಿದಾ ವಿಧಾನಗಳ
ಬಗೆೆ ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ಮುಖಯಸಥರಿಗೆ ತರಬೋತ ನೋಡಲೆಂದು ಅವರು ತನು ಊರಲ್ಲಿ ‘ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯನುು
ಆರಂಭಿಸಿ ೧೯೦ ಗಾರಮಗಳ ಸದಸಯತವ ಪ್ಡೆದರು. ಊರಿನ ಅಭಿವೃದಿಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಮಾನಯರು ಪ್ರಲೆಳುಿವುದು
ಅಗತಯವೆಂಬುದನುು ಒತು ಹೆೋಳುತು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಜ್ಯಸಿು ಜ್ಯಸಿು ಜನರನುು ತೊಡಗಿಸುತು ಹೋದರು. ‘ಪ್ರತಯಂದು
ಕುಟುಂಬವೂ ಸವವಲಂಬಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಯಬಬರ ಸಮಥಯ್ಕ್ಕೆ ತಕೆಂತೆ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನುು
ಸೃಷಿೆಸುತು ಹೋದವು. ಮೊದಮೊದಲು ಹಾಡಿಯ ಎಲಿರ ಕ್ಕೈಗೂ ಕ್ಕಲಸ ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಪ್ರರರಂಭಿಸಿ,
ಕರಮೋಣ ಇಡಿೋ ಊರಿಗೆ ಉದಯೋಗಾವಕಾಶ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಇಂಥ ಹಳಿಗಳ ಜ್ಯಲವನುು ಸೋರಿಸಿ ಅದನುು
ಸವವಲಂಬಿ ಆರ್ಥ್ಕ ವಲಯ’ವನಾುಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎನುುತ್ಪುರೆ ಇಲಾಂಗೊ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಇಲಾಂಗೊ ತಮಮ ಹಳಿಯಲೆಿೋ ಸೌರಶಕಿುಯನುು ಬಳಸಿ ಸೊೋಂಕುನವಾರಕ ದರವಗಳನುು ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕವನುು
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂಥ ಪ್ಪಟೆ ಘಟಕಗಳನುು ಎಲ್ಲಿ ಬೋಕಾದರೂ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತುು ಆಯಾ ಹಳಿಯ
ಸಂಪೂಣ್ ಸವಚ್ಛತೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.

ಪಾಠಗಳು:
ಸಬೂನು, ಕ್ಕಚ್ಪ್, ಸೊೋಂಕುನವಾರಕ ದರವ ಮುಂತ್ಪದವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೋಕಾದ ಪ್ಪಟೆ ಘಟಕಗಳನುು
ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತುು ಪ್ಟೆಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಥಳೋಯರಿಗೆ ಜಿೋವನೋಪ್ರಯ ಕಲ್ಲಾಸಬಹುದು. ಅದೋವೆೋಳೆಗೆ ಜ್ಯತ
ಪ್ದಿತಯ ನಮೂ್ಲನಕ್ಕೆ ಯತುಸುವುದು ಮುಖಯ. ಇಂಥ ಆರ್ಥ್ಕ ಮತುು ಸಮಾಜಿಕ ನವಮಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ
ಹಳಿಯವರು ಹಳಿಯಲೆಿೋ ಉಳದು, ಆತಮಗೌರವದ ಬದುಕನುು ಕಟಿೆಕಳಿಬಹುದು, ಗುಳೆಯನೂು ತಡೆಗಟೆಬಹುದು.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ

ಇಲಾಂಗೊ ಆರ್. panchayatgovt@gmail.com, 9940682201

ಇಲಾಂಗೊ ಜತೆಗಿನ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡಿಯನುು ನೋಡಬಹುದು:
https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/05/vikalp-varta-4-innovation-and.html
ಚ್ಚತರ ಕೃಪ್: ವಿಶೋಷ್ ವಯ ವ ಸಥ (ದಿ ಹಿಂದು)

ಚ್ಚತರ: ಆಶೋಶ್ ಕಠಾರಿ

(ಎಡಕ್ಕೆ) ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲಾಂಗೊ ರೂಡಸಿದ ಹಳಿಗಳಲೆಿೋ ಸೌರಶಕಿುಯಿಂದ ಸೊೋಂಕುನವಾರಕ ದರವದ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ (ಬಲಕ್ಕೆ) ಕುತುಂಬಾಕೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ. (ಚ್ಚತರಕೃಪ್: ದಿ ಹಿಂದೂ)
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ಪರಿಹಾರ ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣ್ದ, ಲೆೇಬರ್-ಇಂಟ್ಟನಿಿವ ಮಾಯನ್ುಯಫಾಯಕಚರಿಂಗ್ ಮತುು ಕಾರಫ್ಟಟಸ್
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ಚ್ಚತರ: ಆಶೋಶ್ ಕಠಾರಿ

(ಎಡಕ್ಕೆ) ಕಚ್ಛದ ಪ್ರಧಾನ ನೆೋಕಾರ ಶಾಯಮ್ಜಿೋ ವಿಶಾರಮ್ ಸಿು ಮತುು ಅವರ ಜತೆ ಕ್ಕೈಮಗೆದ ಯುವ ನೆೋಕಾರ
ದಮಾಭಾಯಿ ಮಾವಾ್ಡ; (ಮಧ್ಯ) ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತ ನೆೋಯೆ ಕಲೆಗೆ ಆಧುನಕ ಆಯಾಮ ಕಡುತುರುವ ಕಚ್ಛದ ಪ್ರಕಾಶ್
ನಾರಾನ್ಭಾಯಿ ವಂಕಾರ್ ; (ಬಲಕ್ಕೆ) ಜಮಾುದಾ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ನೆೋಕಾರಿಕ್ಕಗೆ ಕ್ಕೈಜೋಡಿಸುತುರುವ ಅನೆೋಕ ಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ
ಪ್ೈಕಿ ಶೋತಲ ಹಿತೆೋಶ್ಭಾಯಿ.

ಗುಜರಾತಿನ್ ಕಚಛದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಟಮಗಗಕ್ಕೆ ಪುನ್ಶ್ಚೇತನ್
ದೋಶದ ಬಹುತೆೋಕ ಎಲಿ ಕಡೆ ಆದಂತೆ, ಕಚ್ಛದಲೂಿ ಕ್ಕೈಮಗೆದ ಕಲೆ ಮತುು ವಾಯಪ್ರ ರ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಂದ
ತೋವರ ಕುಸಿತದ ಸಿಥತಯಲ್ಲಿದ. ಒಂದಡೆ ಕಾಖ್ಯ್ನೆಗಳಂದ ಅಗೆದ ವಸುುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಇನುಂದಡೆ ೧೯೯೦೨೦೦೦ದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ನೆೈಸಗಿ್ಕ ವಿಕೋಪ್ಗಳಂದಾಗಿ ಕ್ಕೈಮಗೆ ಉದಯಮ ಕನೆಯುಸಿರಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ
ಬಂದಿದ. ದುರಂತದತು ಸಗುತುರುವ ಕಚ್ಛ ಪ್ರರಂತದ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಿಥತಯನುು ಹೆೋಗಾದರೂ ಕ್ಕೈಮಗೆದ ಕುಶಲಕಲೆಯ
ಮೂಲಕವೆೋ ಮೋಲೆತುಬೋಕ್ಕಂದು ಕ್ಕಲವು ಉತ್ಪುಹಿ ನೆೋಕಾರರನುು ಸೋರಿಸಿಕಂಡು ಖಮಿೋರ್ ಎಂಬ ಸವಯಂಸೋವಾ
ಸಂಸಥ ಟಂಕ ಕಟಿೆತು. ಸಥಳೋಯವಾಗಿ ಬಳೆಯುವ ಕಪ್ಪ ಾ ಹತುಯಿಂದ (ಕಾಲಾ ಕಾಟನ್) ಹಿಡಿದು ನೂಲು,
ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗಿನ ಎಲಿ ಹಂತಗಳಗೂ ಚೆೈತನಯ ತುಂಬಿದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಷ್್ಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ
ಹಸಬಗೆಯ ವಸುುಗಳನುು ನೆೋಯಲು ಕುಶಲಕಮಿ್ಗಳಗೆ ತರಬೋತ ಕಟೆರು. ಕ್ಕಲವೆೋ ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆೋಕಾರಿಕ್ಕ
ಕಲೆಗೆ ಮರುಜಿೋವ ಬಂತು. ಈಗ ಅದು ದೋಶಾದಯಂತ, ಅಷ್ೆೋಕ್ಕ ಹರದೋಶಗಳಲೂಿ ಪ್ರಿಚ್ಚತವಾಗಿದ.
ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲಿ ರಂಗಗಳಲೂಿ, ವಿಶೋಷ್ವಾಗಿ ಆರ್ಥ್ಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ. ಎಲಿಕಿೆಂತ
ಮುಖಯ ಏನೆಂದರೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ತಮೂಮರೆೋ ಇಷ್ೆವಾಗುತುದ. ನಗರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅರಬ್ ದೋಶಕ್ಕೆ ಉದಯೋಗಕ್ಕೆ
ಹೋದವರಿಗೂ ಮರಳ ತಮೂಮರಲೆಿೋ ನೆಲೆಯೂರಬೋಕ್ಕಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುವಂತ್ಪಗಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಣಗಳಕ್ಕಯ
ಜತೆಜತೆಗೆೋ ಸೃಜನಶೋಲ ಕ್ಕಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು, ತನಗೆ ತ್ಪನೆೋ ಯಜಮಾನನಾಗಿರಬಹುದು, ಹಳೆಯ
ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನುು ಜಿೋವಂತ ಇಡಬಹುದು ಅನುಸತೊಡಗಿದ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ವಂಶಪ್ರರಂಪ್ಯ್ ಬಂದ ಕ್ಕೈಮಗೆದ
ಕೌಶಲದ ಜತೆಗೆ ಕರಮೋಣ ಸೃಜನಾತಮಕ ಪ್ರಯೋಗಶೋಲತೆ, ಹಳತರಂದಿಗೆ ಹಸದನುು ಸೋರಿಸುವ ಕಲ್ಲಕಾ
ಪ್ರವೃತುಗಳು ವಿಕಾಸವಾಗತೊಡಗಿವೆ.
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ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾಜಿಕ ಪ್ರಿವತ್ನೆಯೂ ಆಗತೊಡಗಿದ. ತೋರ
ಕ್ಕಳಜ್ಯತಯವರೆನಸಿದವರಂದಿಗೆ ಆತಮೋಯ ನಡವಳಕ್ಕ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ುುಹೆಚ್ಚುನ ಜವಾಬಾಾರಿ ನೋಡುವ
ಮನೋವೃತು, ಹಿರಿಯರನುು ಗೌರವಿಸುತುಲೆೋ ತಮಮ ಸವಂತಕ್ಕಯನೂು ಪ್ರದಶ್ಸಬೋಕ್ಕಂಬ ಯುವಮನಸುು
ಎಲೆಿಲೂಿ ಕಾಣತೊಡಗಿದ.
ಆದರೂ ಒಂದು ಸಮಸಯ ಎದುರಾಗಿದ. ಹಿಂದಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನೆೋಯೆಗಳೆಲಿ ಸಥಳೋಯ ವಿನಮಯಕೆಷ್ ೆೋ
ಸಿೋಮಿತವಾಗಿದಾವು. ಈಗ ದೋಶ-ವಿದೋಶಗಳ ಬೋಡಿಕ್ಕಗೆ ತಕೆಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜ್ಯಸಿುಯಾಗಿದ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟ
ಬಂದಾಗಿನಂದ ಬೋಡಿಕ್ಕ ಕುಸಿದಿದ. ಮಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯೋಗ ಕಟೆವರಿಗಿಂತ ದುಡಿಯುತುದಾವರಿಗೆ
ಕ್ಕಲಸವಿಲಿದಾರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುನ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ. ಹೆೋಗೊೋ, ಹಿಂದಯೂ ಅನೆೋಕ ಸಮಸಯಗಳಂದ
ಉಪ್ರಯವಾಗಿ ಪ್ರರಾಗಿ ಬಂದಂತೆ ಇದನೂು ನಭಾಯಿಸಬಹುದಂಬ ಆತಮವಿಶಾವಸ ಅಲ್ಲಿನ ನೆೋಕಾರ
ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ.

ಪಾಠಗಳು
ಹಸತಗೆ ತೆರೆದ ಮನ ಹಾಗೂ ಸೂಕು ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕ್ಕಯಾದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕಲೆಗಳ
ಮೌಲಯವಧ್ನೆ ಮತುು ಗೌರವಯುತ ಬದುಕು ಸಧಯವಿದ. ಯುವಕರು ತ್ಪವಿದಾಲೆಿೋ ಬದುಕನುು
ಕಟಿೆಕಳಿಬಹುದು, ವಲಸ ಹೋಗಿದಾವರೂ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬಹುದು. ಊರಿನ ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತ
ಜ್ಯ
ಾ ನಕೌಶಲ, ಸೃಜನಶೋಲತೆ, ನವೋತ್ಪುಹ ಇದಾರೆ ಹಸ ವಿನಾಯಸದ ನವಿೋನ ಉತಾನುಗಳನುು ಸೃಷಿೆಸಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನುು ಶೋಧಿಸಿಕಳುಿತುಲೆೋ ಊರಿನ ಅಸಮಾನತೆ, ಜ್ಯತವೆೈಷ್ಮಯಗಳನೂು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ
ಬಳೆಯಬಹುದು. ಇಂಥ ಯತುದಿಂದ ಆರ್ಥ್ಕ ಉನುತಯ ಜತೆಜತೆಗೆೋ ಗೌರವಯುತ
ಜಿೋವನೋಪ್ರಯಗಳನೂು ಸಮಾಜಿಕ ಮತುು ಸಂಸೆೃತಕ ಸಮೃದಿಿಯನೂು ಸಧಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ

ಘಟಿತ ಲಹೆೋರು ghatit.laheru@khamir.org, 9979450131

ಯುವ ನೆೋಕಾರರು ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟಸಮಯವನುು ಹೆೋಗೆ ನಭಾಯಿಸುತ್ಪುರೆ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕ್ಕಳಗಿನ ಕಂಡಿಯನುು ನೋಡಿ:

https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/04/vikalp-varta-2-youth-weave-newstory-in.html
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•
•
•

•
•
•
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ರೆೈತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಮಿೋನುಗಾರರು, ಗೌಳಗರು ಮತುು ಕುಶಲಕಮಿ್ಗಳಗೆ ಆದಯತೆ ಕಟುೆ ಸಥಳೋಯ
ಮಟೆದಲ್ಲಿ ಉದಯೋಗ ಸೃಷಿೆ ಮತುು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಕಾಶವನುು ಸೃಷಿೆಸಬೋಕು.

ಸಥಳೋಯ ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳ ಸುಸಿಥರ ಬಳಕ್ಕಯ ಜತೆಗೆ ನಸಗ್ ಸಂವಧ್ನೆಯನುು ಪರೋತ್ಪುಹಿಸಬೋಕು.

ಗಾರಮಸಭೆ, ಮೊಹಲಾಿಸಭೆ ಮತುತರ ಬೋರುಮಟೆದ ಪ್ರಜ್ಯತಂತರವನುು ಆಧರಿಸಿ ಸವವಲಂಬನೆ ಮತುು
ಸವಯಮಾಡಳತದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣವನುು ಸಧಿಸಬೋಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತುು ದುಬ್ಲರಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚುನ ಆದಯತೆ ನೋಡಬೋಕು.
ಒಂದು ಗಾರಮನಧಿಯನುು ಸಥಡಸಬೋಕು. ಅದು ಊರಟಿೆನ ಒಳೆಿಯದಕ್ಕೆೋ ಬಳಕ್ಕಯಾಗಬೋಕು, ಲೆಕೆಪ್ತರ
ಪ್ರರದಶ್ಕವಾಗಿರಬೋಕು ಮತುು ನಧಿಯ ಬಳಕ್ಕಯ ಹಕುೆ ಆಗಾಗ ಕ್ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಕೈಗೆ ಬದಲಾಗುತುರಬೋಕು.
ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ಸೂಚ್ಚಗಳನುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜ್ಯರಿಗೊಳಸಲು ಸಥಳೋಯ ಜನರನುು,
ಮುಂದಾಳುಗಳನುು, ಕ್ಕಲಸಗಾರರನೆುೋ ಆದಯತೆಯ ಮೋರೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಬೋಕು.

ಈಗಿರುವ ಅರಣಯ ಹಕುೆ ಕಾಯಿದ, ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ರಾಜ್ ಕಾನೂನು, ನರೆೋಗಾ, ಅನುಸೂಚ್ಚತ ಜ್ಯತಗಳಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ರಾಜ್ ವಿಸುರಣೆಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರಿನ ನಸಗ್
ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳ ದಿೋಘಾ್ವಧಿ ಸದಬಳಕ್ಕಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಊರವರ ಸವವಲಂಬನೆ ಮತುು
ಸವಯಮಾಡಳತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಬಲಿ ಕಾಯ್ಸೂಚ್ಚಗಳನುು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಬೋಕು.
ಈಗಿರುವ ಅರಣಯ ಹಕುೆ ಕಾಯಿದ, ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ರಾಜ್ ಕಾನೂನು, ನರೆೋಗಾ, ಅನುಸೂಚ್ಚತ ಜ್ಯತಗಳಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ರಾಜ್ ವಿಸುರಣೆಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರಿನ ನಸಗ್
ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳ ದಿೋಘಾ್ವಧಿ ಸದಬಳಕ್ಕಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಊರವರ ಸವವಲಂಬನೆ ಮತುು
ಸವಯಮಾಡಳತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಬಲಿ ಕಾಯ್ಸೂಚ್ಚಗಳನುು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಬೋಕು.

ಊರಿನವರ ಅಗತಯಗಳಗಾಗಿ ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನೆುೋ ನೆಚ್ಚುಕಂಡ ಈಗಿರುವ ಕಾಯ್ಕರಮಗಳನುು ಮತುು
ಯೋಜನೆಗಳನುು ಕರಮೋಣ ಕ್ಕೈಬಿಡಬೋಕು.
ದಡಡ ಉದಯಮಗಳಗೆ ಲಾರ್ ತರಬಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಕ್ಕೈಬಿಡಿ. ಸಥಳೋಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತುು ಸೋವೆಗಳನುು
ಹೆಚ್ಚುಸಬಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ವಿನಮಯದ ಮೂಲಕ ಊರಿನ ಆದಷ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚುನ ಜನರಿಗೆ
ಅನುಕ್ಕಲವಾಗಬಲಿ, ವಿಕ್ಕೋಂದಿರೋಕೃತ ಪ್ದಿತಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು/ವಿತರಿಸಲು ಸಧಯವಾಗಬಲಿ ಉತಾನುಗಳಗೆ
ಪರೋತ್ಪುಹ ನೋಡಿ.
ಯಾಂತರೋಕೃತ ಉತಾನುಗಳನುು ಕ್ಕೈಬಿಟುೆ ದುಡಿಯುವ ಕ್ಕೈಗಳಗೆ ಕ್ಕಲಸ ಕಡಬಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳಗೆೋ
ಪರೋತ್ಪುಹ ನೋಡಿ.

ಜನರ ಮೂಲ ಹಕುೆಗಳಗೆ ಹಾಗೂ ಊರಟಿೆನ ಪ್ರಿಸರ ಮತುು ನೆೈಸಗಿ್ಕ ಸಂಪ್ತುುಗಳಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತೆ
ಈಗಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳನುು ದುಬ್ಲಗೊಳಸುವ, ತಳಗೊಳಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ಕೆಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತುಗಳನುು
ನಲ್ಲಿಸಿ.
ಕರಕುಶಲ ವಸುುಗಳ ಮೋಲೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೋಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಂಥ ತೆರಿಗೆ, ಸುಂಕ ಇತ್ಪಯದಿಗಳನುು
ಹೆೋರದಂತೆ ನೋಡಿಕಳಿ. ನೆಲದ, ನೋರಿನ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಉತಾನುಗಳಗೆ ಮತುು ಕರಕುಶಲ ವಸುುಗಳಗೆ ಕನಷ್ಠ
ಬಂಬಲ ಬಲೆಯನುು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿ. ಇಂಥ ಉತಾನುಗಳನುು ಸರಕಾರಕ್ಕೆೋ ಕಡಬೋಕ್ಕಂಬ ಕಡಾಡಯ
ನಬಂಧನೆಯಿದಾರೆ ಅದನುು ಕಳಚ್ಚ ಹಾಕಿ.
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(ಚ್ಚತರಕೃಪ್: ಕುನರಿಯಾ ಪ್ಂಚ್ಚಯತ)

(ಎಡಕ್ಕೆ) ಕುನರಿಯಾ ಗಾರಮಸಭೆ (ಬಲಕ್ಕೆ) ಗುಜರಾತನ ಕಚ್ಛದ ಕುನರಿಯಾ ಗಾರಮದ ರ್ೂನಕ್ಕಷ ತಯಾರಿಕ್ಕ

ಗುಜರಾತಿನ್ ಕಚಛದ ುನ್ರಿಯಾ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ
ಕೊೇವಿಡ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಿಹಾರ

ಕಚ್ಛದ ರ್ುಜ್ ಪ್ಟೆಣದಿಂದ ೨೦ ಕಿಲಮಿೋಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗಾರಮ ಕುನರಿಯಾ. ಗಾರಮಗಳ
ಸವಯಮಾಡಳತ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ೭೩ನೆೋ ತದುಾಪ್ಡಿಯನುು ಅದು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜ್ಯರಿಗೆ
ತರಲು ಕಳೆದ ಕ್ಕಲವು ವಷ್್ಗಳಂದ ಮುಂದಡಿ ಇಡುತುದ. ಅದರ ಈಗಿನ ಸರಪ್ಂಚ್ರಾಗಿರುವ ಸುರೆೋಶ್ ಛಂಗಾ
೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಚ್ುನಾಯಿತರಾಗಿದುಾ ಊರಿನ ಜನರ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಣ ಕಂದರವನುು
ಮುಚ್ುಲೆಂದು ಅನೆೋಕ ಕರಮಗಳನುು ಜ್ಯರಿಗೆ ತಂದಿದಾಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಂದು ದಡಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾರಮಿೋಣ ಜನರ
ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುತು, ಸರಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅವರಟಿೆಗೆ ಚ್ಚ್ಚ್ಸಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರರಯಕ್ಕೆ ತಕೆಂತೆ
ಕಾಯ್ರೂಪ್ಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತುದಾಾರೆ. ಜನರ ಜಿೋವನದ ಮೋಲೆ ನೆೋರ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೋರುವಂಥ ಯಾವ
ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳವೆ, ಅವುಗಳ ಸವರೂಪ್ವೆೋನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹಣವೆಷ್ಟೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಗಳನುು
ತೆರೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತುು ಸಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ಪುರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜ್ಯಗೃತ ಮೂಡಿಸಿ, ಅವರೂ
ಸರಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಲೆಳುಿವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರರದಶ್ಕತೆಯನುು ಸಬಿೋತು ಪ್ಡಿಸುತುದಾಾರೆ.
ಗಾರಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಜರಾತಯೋ ಇರುತುರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಅದು ಶೋಕಡಾ ೫೦ಕ್ಕೆೋರಿದ.
ನರೆೋಗಾ ಮತುು ಆಹಾರ ಹಕಿೆನ ಕಾಯಿದಗಳು ಕಟುೆನಟ್ಟೆಗಿ ಜ್ಯರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾರಿಂದ ವಿಶವಸಂಸಥಯ
ಸುಸಿಥರ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಆಶಯಗಳನುು ನೆೈಜವಾಗಿಸುವ ನಚ್ುಳ ಯತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತುವೆ.
ರ್ುಜ್ ಪ್ರರಂತದ ಇತರ ಪ್ಂಚ್ಚಯತಗಳನುು ಜೋಡಿಸುವ ಕ್ಕಲಸದಲೂಿ ಕುನರಿಯಾ ತೊಡಗಿಕಂಡಿದ.
ಆರೋಗಯ, ಶಕಷ ಣ, ಕೃಷಿ, ಪ್ಶುಸಂಗೊೋಪ್ನೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ, ಶುಚ್ಚತವ, ಉದಯೋಗಾವಕಾಶ ನಮಾ್ಣ ಮತುು
ಪ್ರಿಸರ ಸಂವಧ್ನೆಯಂಥ ವಿಷ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ೧೬,೦೦೦ ಜನರನುು ತಲುಪ್ಪವಂತೆ ೧೧೫ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ುು
ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಗಿದ.
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ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕರನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕುರಿತಂತೆ
ಸಮಗರ ಮಾಹಿತಯನೂು ಸುರಕ್ಷ ಕರಮಗಳನೂು ತಳಸಿದಾಷ್ ೆೋ ಅಲಿ, ಮನೆಮನೆಯನೂು ತಲುಪ್ಪವಂತೆ ಆರೋಗಯ
ಸಮಿೋಕ್ಕಷ ನಡೆಸಲಾಗಿದ. ಜಿೋವನಾವಶಯಕ ವಸುುಗಳ ಪೂರೆೈಕ್ಕಗೆ ಕ್ಕೋವಲ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ
ವಾಯಪ್ರರಿಗಳು/ಉತ್ಪಾದಕರು ಮಾತರ ಹಳಿಯನುು ಪ್ರವೆೋಶಸುವಂತೆ ಬಂದೋಬಸ್ು್ ಮಾಡಲಾಗಿದ.
ಅನುಕ್ಕಲಸಥ ಕುಟುಂಬಗಳಂದ ಮತುು ರೆೈತರ ನೆರವಿನಂದ ಸುಮಾರು ೩೧೬ ದುಬ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ,
ವಿಶೋಷ್ ಚೆೋತನರಿಗೆ, ಮತುು ಒಬಬಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ತಂಗಳು ಕಾಲ ಆಹಾರ ಸಮಗಿರಗಳನುು, ಅಗತಯ
ಔಷ್ಧವಸುುಗಳನುು ಮತುು ಇತರ ತುತು್ ಸಮಗಿರಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸಥಳೋಯ ಆಡಳತದ
ನೆರವಿನಂದ ಈ ಸಂಕಟಕಾಲದಲೂಿ ನರೆಗಾ ಕ್ಕಲಸ ಊರಿನವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತುು. ಕೋವಿಡ್
ಕಾಯಿಲೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಗಲ್ಲದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತೆಯೋಕ ತುತು್ ಶುಶೂರಷಾ ವಾಡ್ನುು ಕಟುೆವ ನೋಲನಕ್ಕಷಯೂ
ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ತಯಾರಿಸಿಕಂಡಿದ.
ಲಾಕಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಕ್ಕಲಸ ಏನೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕೈಕಟಿೆ
ಕ್ಕತಂತದಾ ಎಳೆಯರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಇ-ಪ್ರಠ ಮಾಡಿಸಿದುಾ. ಸಂಗಿೋತ, ಕುಶಲಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ, ಅಡುಗೆ ಮತುು ಇತರ
ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಯ
ಾ ನವೆಲಿ ಪ್ರಠದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸತೊಡಗಿತು. ಅದು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇ-ಪ್ರಠವಾಗಿತುು.
ಗೆಳೆಯರಂದಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿಲಿದ ಮನೆಯಲೆಿೋ ಕಿಲಾಡಿ ಮಾಡುತು, ದಡಡವರಿಂದ ಬೈಸಿಕಳುಿತು
ಓಡಾಡಿಕಂಡಿದಾ ಮಕೆಳಗೆ ರಂಜನೋಯ ಪ್ರಠ ಮತುು ಡಿಜಿಟಲ ಮಾಧಯಮದ ಪ್ರಿಚ್ಯವೂ ಆಯಿತು.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ

ಸುರೆೋಶ್ ಛಂಗ sureshchhanga@gmail.com, 9913055305
(ಚ್ಚತರ ಕೃಪ್: ಕುನರಿಯಾ ಪ್ಂಚ್ಚಯತ)

(ಎಡಕ್ಕೆ) ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದಿತೆ (ಎಡಕ್ಕೆ) ವಿಕೋಪ್ ನವ್ಹಣಾ ಸಮಿತಯ ಸಭೆ
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ಚ್ಚತರ ಕೃಪ್: ಟ್ಟರೈ ಬಲ ಹೆಲಥ್ ಇನಶಯೋಟಿವ

ಆದಿವಾಸಿ ಆರೋಗಯ
ಇನಶಯೋಟಿವ (ಟಿಎರ್ಚಐ)
ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ
ಮಕೆಳ ಕುಪೋಷ್ಣೆ ಮತುು
ಶಶುಮರಣದ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ೭೦%ರಷ್ಟೆ
ಇಳಕ್ಕಯಾಗಿದ

ತಮಳುನಾಡಿನ್ ಸಿಿಟಲ್ಲಂಗಿ
ಧಮ್ಪ್ಪರಿ ಜಿಲೆಿಯ ಸಿಟಿೆಲ್ಲಂಗಿ ಕಣಿವೆಯ ‘ಮಲೆವಾಸಿ’ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಗಯ ರಕಷ ಣೆಗೆಂದೋ ಆರಂರ್ವಾದ
ಸಂಸಥ ‘ಟ್ಟರೈಬಲ ಹೆಲಥ್ ಇನಶಯೋಟಿವ (ಟಿಎರ್ಚಐ). ಕ್ಕೋರಳದ ಯುವ ಅರಿವಳಕ್ಕತಜಾ ಡಾ. ರೆಜಿ ಜ್ಯಜ್್ ಮತುು
ಅವರ ಪ್ತು, ಪ್ರಸೂತತಜ್ಜಾ ಡಾ. ಲಲ್ಲತ್ಪ ರೆಜಿ ಅವರು ಗಾಂಧಿೋಜಿಯ ಆದಶ್ಗಳ ಹಿಂದಬಿದುಾ ೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ಈ
ಪ್ಪಟೆ ಸಂಸಥಯನುು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಣಿಣನ ಇಟಿೆಗೆಗಳ ಚ್ಚಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಿನಕ ಮತುು ಹೆರಿಗೆ ಕೋಣೆಯಿಂದ
ಪ್ರರರಂರ್ವಾದ ಆಸಾತೆರ ಇಂದು ಐಎಸ್ಓ ಮಾನಯತೆ ಪ್ಡೆದ, ಆರು ಡಾಕೆರ್ಗಳ, ೩೦ ನಸೆ್ಳ ದಡಡ
ಆಸಾತೆರಯಾಗಿ ಬಳೆದಿದ. ಸುತುಮುತುಲ ಗಾರಮಗಳ ಒಂದು ಲಕಷ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತವಷ್್ ಆರೋಗಯ ಸೋವೆಯನುು
ಒದಗಿಸುತುದ.
ಊರಿನ ಜನರ ನರಂತರ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ಶಶುಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ ಸವಿರಕ್ಕೆ ೧೫೭
ಇದುಾದು ಈಗ ೨೦ಕ್ಕೆ ಇಳದಿದ. ಕಳೆದ ಇಡಿೋ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಹೆರಿಗೆ ಸವೂ ಸಂರ್ವಿಸಿಲಿ.
ಕುಪೋಷಿತ ಮಕೆಳ ಸಂಖೆಯ ಶೋಕಡಾ ೭೦ರಷ್ಟೆ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ. ಆರೋಗಯ ಕಾಳಜಿಗಷ್ೆೋ ಟಿಎರ್ಚಐ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಕ
ಸಿೋಮಿತವಾಗಿಲಿ. ಸವಯವ ಬೋಸಯ ಸಂಘಟನೆ, ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದ ನೆರವಿಗೆ ಕಸೂತಕಲೆಗೆ
ಉತೆುೋಜನ, ಮಹಿಳಾ ಉದಯಮಿಗಳಗೆ ನೆರವು ನೋಡುವ ಕಾಯ್ಕರಮ ಇತ್ಪಯದಿಗಳನೆುಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ
ಹಮಿಮಕಂಡಿದ.
ಊರಟಿೆನ ಜನರನುು ಒಳಗೊಳುಿವ ಈ ಪ್ರಕಿರಯ ಸಥಳೋಯ ಆಡಳತದ ಕ್ಕೈಯನೂು ಬಲಪ್ಡಿಸಿದ. ಕೋವಿಡ್
ಸಂಕಟಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿೆಲ್ಲಂಗಿ ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ಕ್ಕೈಗೊಂಡ ಕರಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತುಮ ಉದಾಹರಣೆ.
ಸಂಕಾರಮಿಕದ ಸುದಿಾ ಹಬುಬತುಲೆೋ ಪ್ಂಚ್ಚಯತ ಅಧಯಕ್ಕಷ ಮಾಧ್ೋಶವರಿ ತುತು್ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಥಳೋಯ
ಪ್ರರಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ ಕ್ಕೋಂದರ ಮತುು ಟಿಎರ್ಚಐ ಮತುು ಇತರ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂದಿಗೆ
ಚ್ಚ್ಚ್ಸಿ ಕಿಷ ಪ್ರ ಕರಮಗಳಗೆ ಚ್ಚಲನೆ ನೋಡಿದರು.
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೧೫,೦೦೦ ಜನರಿರುವ ಪ್ಂಚ್ಚಯತದ ಎಲಿ ಹಳಿಗಳಲೂಿ ಆಟರಿಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಂಗುರ ಹಡೆಸಿ ಜನಜ್ಯಗೃತ
ಕ್ಕೈಗೊಳಿಲಾಯಿತು. ಸವ್ಜನಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯುಾಕಳಿಲು ನದೋ್ಶನ, ಕಿರಾಣಿ ಮತುು
ಹಟ್ಟಲ ಬಿಟುೆ ಇತರೆಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಗೆ ಬಿೋಗಮುದರ, ಊರಿಗೆ ಮರಳದ ವಲಸ ಕಾಮಿ್ಕರಿಗೆ ಕಾವರಂಟ್ಟೈನ್
ವಯವಸಥ. ಆಸಾತೆರಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೆಯೋಕ ‘ಹರರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗ’ವನುು ತೆರೆದಿದುಾ ಇತ್ಪಯದಿ. ಜತೆಜತೆಗೆೋ ಊರಿನ
ಜನರಿಗೆಲಿ ಮುಖವಾಡಗಳನುು ಹಲ್ಲಯಲು ಸಥಳೋಯ ದಜಿ್ಗಳಗೆ ಕ್ಕಲಸ ಕಟಿೆದುಾ, ಪ್ಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ಟೋಕನ್ ವಯವಸಥಯನುು ಜ್ಯರಿಗೆ ತಂದಿದುಾ, ಕ್ಕೈತೊಳೆಯಲು ಒಲಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದುಾ, ದಿನದಿನವೂ
ಸಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಿಥತಗತಗಳ ತ್ಪಜ್ಯ ಸುದಿಾಯನುು ಬಿತುರಿಸಿದುಾ
ಇವೆಲಿದರಲೂಿ ಟಿಎರ್ಚಐ ಸಕಿರಯವಾಗಿ ಪ್ರಲುಗೊಂಡಿದ.

ಪಾಠಗಳು

ತಮಮ ಆಡಳತವನುು ತ್ಪವೆೋ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋರಣೆ ನೋಡಿ, ಆರೋಗಯದ ವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಿಜ್ಯ
ಾ ನ
ನೆಲೆಗೊಳುಿವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಶುಮರಣದಂಥ ಕಿಿಷ್ ೆ ಸಂದರ್್ಗಳನುು ಗೆಲಿಲು ಮತುು ಕೋವಿಡ್ನಂಥ
ಸಂಕಟಸಮಯವನುು ಸಮಥ್ವಾಗಿ ನಭಾಯಿಸುವುದು ಸಧಯವಾಗುತುದ. ಇಂಥ ಗಳಗೆಯಲ್ಲಿ ಹರಗಿನ
ತಜಾರ ಮೋಲ್ಲನ ಅವಲಂಬನೆಯನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹುದು; ಅಷ್ೆೋ ಅಲಿ, ಕ್ಕೋಂದಿರೋಕೃತ ವಯವಸಥಯ ಮೋಲೆ
ಮತುು ಜನರ ಮೋಲೆ ಹೆಚ್ಚುನ ಹರೆ ಬಿೋಳದಂತೆ ನೋಡಿಕಳಿಬಹುದು.

ಸಂಪ್ಕಿಕ್ಕೆ
ರೆಜಿ ಮತುು ಲಲ್ಲತ್ಪ regilalitha@gmail.com / thisittilingi@gmail.com,
9585899061, 9488344325
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ಕಾಯಿಲೆ ಮತಿುತರ ತುತುಿ ಸಂದಭ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳಿೇಯ
ಸಾಮಥಯಿವಧಿನೆ ುರಿತ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
• ಪ್ರರಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ ಕ್ಕೋಂದರದಂಥ ಸಥಳೋಯ ಆರೋಗಯ ಸೋವಾ ಕ್ಕೋಂದರಗಳ ಸಥಪ್ನೆ ಮತುು ಸುಧಾರಣೆ
ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕಳಿಬೋಕು. ಊರಟಿೆನ ಆಡಳತ, ಸರಕಾರಿ ನೆರವು ಮತುು ಸವಯಂಸೋವಾ
ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಔಷ್ಧವಿಧಾನ ಮತುು ಶುಶೂರಷಾ ವಯ ವಸಥ ಲಭಿಸುವಂತೆ
ನೋಡಿಕಳಿಬೋಕು. ಮಾಂಡಲ್ಲಕ ತತವಗಳನುು ಬಳಸಬೋಕು- ಅಂದರೆ ಸಥಳೋಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೋಕಾದುದನೆುಲಿ
ಮಾಡಬೋಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಧಯವೆೋ ಇಲಿದಿದಾರೆ ಮಾತರ ಬಾಿಕ/ಜಿಲೆಿ/ರಾಜಯ ಮಟೆದ ಸಾಶಾಲ್ಲಟಿ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಮೊರೆ
ಹಗಬೋಕು.
• ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತುು ಆಧುನಕ ಸಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮದಂಥ ಸಂಪ್ಕ್ ಸಧನಗಳನುು ಬಳಸಿಕಂಡು
ಸಿೆೋಮು, ಯೋಜನೆ, ಕಾನೂನು, ನಬಂಧನೆ ಮತುು ತುತು್ ಕಾಯ್ಕರಮಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರರದಶ್ಕ
ಮಾಹಿತಗಳ ಪ್ರಸರದ ಸಮಥಯ್ ಸಥಳೋಯ ಸವಯಂ ಆಡಳತ ಸಂಸಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕಳಿಬೋಕು.
• ಇಂಥ ಸಂಸಥಗಳಲ್ಲಿ ದುಬ್ಲ ವಗ್ದವರ/ಜನರ ಪ್ರಿಷ್ೆೃತ ಸೂಚ್ಚಪ್ಟಿೆ ಮತುವರ ನದಿ್ಷ್ೆ ಅಗತಯಗಳ
ಯಾದಿ ಸದಾ ಸಿದಿವಾಗಿರಬೋಕು.
• ಮಹಿಳೆಯರ ಮತುು ಮಕೆಳ ಅನಸಿಕ್ಕ ಮತುು ಅಭಿಪ್ರರಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಡುವ ನಟಿೆನಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ್
ಪ್ರರಧಾನಯ ಇರಬೋಕು.
• ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರವಗ್, ಸಿಬಬಂದಿ, ಸವಯಂಸೋವಾ ಸಂಸಥ ಮತುು ಸವಯಂ ಆಡಳತ
ಸಂಸಥಗಳ ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲಿ ತಂತಮಮ ಗೊೋಪ್ಪರಗಳಂದ ಹರಬಂದು ಒಟ್ಟೆಗಿ ಕ್ಕಲಸ
ಮಾಡುವಂತ್ಪಗಬೋಕು.
• ಕೃಷಿ, ಕುಲಕಸುಬು, ನವೋದಯಮವೆೋ ಮುಂತ್ಪದ ಜಿೋವನೋಪ್ರಯಗಳ ಉಸುುವಾರಿ, ಆರೋಗಯ, ಆಹಾರ,
ಪೋಷ್ಕಾಂಶಗಳ ನವ್ಹಣೆ ಇವೆಲಿವುಗಳ ಪ್ರಿಕಲಾನೆ ಮತುು ಯೋಜನೆಗಳ ಏಕಿೋಕೃತ ಸಮಗರ ಚ್ಚತರಣ
ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆಲಿ ಸಿಗುವಂತ್ಪಗಬೋಕು.
• ಕಲೆ, ಸಂಗಿೋತ, ಅರೋಗಯ ಪ್ರಠಗಳೆೋ ಮುಂತ್ಪದ ಬದುಕಿನ ಶಕಷ ಣ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಸಿಗುತುರುವಂತೆ
ಸೂಕು ಕಲ್ಲಕಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತುರಬೋಕು.

‘ಸಾಮಾನ್ಯ’ರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳು : ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಮತುು ಲಾಕಡೌನಗಳ ಆಚಿನ್ ನೇಟ

ಆಹಾರ

ಮಾರುಕಟ್ಟಟ

ಜೇವನೇಪಾಯ

ಆರೊೇಗಯ

ಈ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಮಾಹಿತ ನೋಡಿ ಕ್ಕೈಜೋಡಿಸಿದವರು: ಅನಂತು, ಸೃಷಿೆೋ ಬಾಜಪ್ರಯಿ, ಸೋತುಲಕಿಷಮ ವಿನಯನ್, ಪೂಣಿ್ಮಾ ಉಪ್ರಧಾಯಯ,
ಸಂಗಿೋತ್ಪ ಶ್ರೋರಾಮ್, ಇಷಿುಯಾಕ ಅಹಮದ್, ಅಲೆಕು್ ಜ್ಜನೆುನ್, ಸುಜ್ಯತ್ಪ ಪ್ದಮನಾರ್ನ್, ಇಲಾಂಗೊ ರಂಗಸವಮಿ, ಸುಜಿತ ಸಿನಾೆ, ಮಿಹಿರ್ ಶಾ,
ಅದಿತ ಸಜ್ಯವನ್, ಸುರೆೋಶ್ ಛಂಗಾ, ಗಿಜ್ು್ ಸೂಾರ್, ಜೂಹಿ ಪ್ರಂಡೆ, ಗೊೋಡ ಶಂಕರಸುಬರಮಣಿ, ಸುಹಾಸ್ ಕಥೆೋಕರ್. ಸಮನವಯಕಾರರು:
ಆಶಶ್ ಕಠಾರಿ. ವಿನಾಯಸ ಮತುು ಪ್ಪಟಜೋಡಣೆ: ನವಿೋದ್ ದಾದನ್
ಶಿೇಷಿಿಕ್ಕ: ವಿಕಲಾ್ ಸಂಗಮ್, ‘ಸಮಾನಯ’ರ ಅಸಮಾನಯ ಸಧನೆಗಳು- ಮಹಾಸಂಕಾರಮಿಕ ಮತುು ಲಾಕಡೌನ್ ಆಚ್ಚನ ನೋಟಗಳುಸಂಪ್ಪಟ೧, ವಿಕಲಾ್ ಸಂಗಮ್ ಕ್ಕೋಂದರತAಡ, ಪ್ಪಣೆ, ಮೋ ೨೦೨೦.
ಇದಂದು ಹಕುೆಮುಕು ಪ್ರಕಟನೆ. ವಾಣಿಜಯೋದಯೋಶ ಇಲಿದ ಯಾರು ಬೋಕಿದಾರೂ ತಮಮ ಸವಂತದ ಹಕುೆಗಳನುು ಸಥಡಸದ ಇದರ ಪ್ರತಗಳನುು
ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ವಿತರಿಸುವಾಗ ಇದೋ ನಬಂಧನೆಗಳನೂು ಜತೆಗೆೋ ಪ್ರಕಟಿಸಬೋಕು. ಮೂಲವನುು ಸಮರಿಸಿದರೆ ಒಳೆಿಯದು.
ವಿಕಲಾ್ ಸಂಗಮ್ ಎಂದರೆ: ಮನುಷ್ಯರ ಮತುು ಪ್ರಿಸರದ ಕಲಾಯಣಕಾೆಗಿ ನಾಯಯಯುತ, ಸಮಭಾಜಕ ಮತುು ಸುಸಿಥರ ಮಾಗ್ಗಳನುು ಶೋಧಿಸ
ಹರಟ ಎಲಿ ಸವಯಂಪ್ರೋರಿತ ಸಂಸಥಗಳು, ಚ್ಳವಳಗಳು ಮತುು ವಯಕಿುಗಳನುು ಒಗೂೆಡಿಸುವ ಒಂದು ವೆೋದಿಕ್ಕ. ಇದು ಅಸಮಾನತೆ ಮತುು
ಅನಾಯಯಗಳನುು ಪೋಷಿಸುವ ಈಗಿನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಾದರಿಗಳನುು ತರಸೆರಿಸುತುದ. ಬದಲ್ಲಗೆ ಪ್ಯಾ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು, ದೃಷಿೆಕೋನಗಳು
ಮತುು ಪ್ರರತಯಕಿಷಕ್ಕಗಳು ಎಲಾಿದರೂ ಇವೆಯೋ ಎಂದು ಶೋಧಿಸುತುರುತುದ. ದೋಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತುರುವ ಸುಮಾರು ೬೦
ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತುು ಚ್ಳವಳಗಳು ಈ ಸಂಗಮ್ನ ಕ್ಕೋಂದರ ತಂಡದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ಟಿೆಯನುು ಮುಂದ ಕಡಲಾಗಿದ.
ಹೆಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತಗೆ: http://www.vikalpsangam.org/about/
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ACCORD (Tamil Nadu)
Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national)
Alternative Law Forum (Bengaluru)
Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Bengaluru)
BHASHA (Gujarat)
Bhoomi College (Bengaluru)
Blue Ribbon Movement (Mumbai)
Centre for Education and Documentation (Mumbai)
Centre for Environment Education (Gujarat)
Centre for Equity Studies (Delhi)
CGNetSwara (Chhattisgarh)
Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre (Kerala)
ComMutiny: The Youth Collective (Delhi)
Deccan Development Society (Telangana)
Deer Park (Himachal Pradesh)
Development Alternatives (Delhi)
Dharamitra (Maharashtra)
Ekta Parishad (several states)
Ektha (Chennai)
EQUATIONS (Bengaluru)
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)

