சமூக வன
உரிமமகளும்

பபருந் பதாற் றும்
வழிநடத்தும்
கிராம சமபகள்
சாதாரண மக்களின்
அசாதாரணமான பணிகள் :
பபருந் பதாற் றுக்கும்
பபாதுமுடக்கத்துக்கும் அப் பால்
இரண்டாவது பதாகுதி
ககாவிட் 19ம் வன உரிமமகளும் 5ம் அறிக்மக

அக்கடாபர்

உள் ளடக்கம்

அறிமுகம்
பின்னணி
குஜராத்-நர்மதா

விளிம் புநிலைச் சமூகக்குழுக்களுக்கு உதவுதை்

மகாராஷ்ட்டிரம் - ககாண்டியா

கூட்டலமப் பாை் உறுதிசசய் யப் பட்ட சிறு
காடுபடுசபாருள் கள் சார்ந்த வாழ் வாதாரங் கள்

சத்திஸ்கர் - ராஜனந் தகாவ் ன்

கிராம சலபகளின் தலைலமயிைான ஆளுலக

மகாராஷ்டிரம்

துகல

உள் ளூர் தன் னாட்சியும் உணவு இலையாண்லம

குஜராத்-கட்ச ்

ஆயர்களுக்கும் விைங் குகளுக்கும் ச.வ.உ.மம.குழு
ஒருங் கலமப் பு

மகாராஷ்டரம்

நந் தர்பார்

கமற் கு வங் கம்

அலிப் பூர்துவார்

புைம் சபயர்தை் குலைந்தது

காடுகலளக் காக்கும் சமூகக்குழுக்கள்

மத்தியப் பிரகதசம்

தின்கடாரி

குழுப் சபண்களின் மகாவிட்19 நிவாரண
அலமப் புகள்

கர்நாடகம்

சாம் ராஜ் நகர்

பழங் குடியினர் கூட்டுைவுகளும் அலமப் புகளும்

ஒதிசா

நயாகர்

வன வளம் மபணை் , உணவு பன்மயம்

முக்கியப் பாடங் கள்
முடிவுமர
குறுக்கம் , பசால் லமடவு
பங் களித்கதார்
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இந் தியா இப் மபாது மகாவிட்19 சபருந்சதாை் ைாை் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட
நாடுகளிை் ஒன் ைாக உள் ளது. சசப் சடம் பர் 30, 2020 அன் று 60 ைட்சம் மபர்
பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். சபருந் சதாை் றும் நாடடங் கு நடவடிக்லககளும்
ஏலழகளுக்கும் விளிம் புநிலைச் சமூகங் களுக்கும் சபரும் பாதிப் லப
ஏை் படுத்தியுள் ளன; அவர்கள் வாழ் வாதாரங் கலளயும்
மவலைவாய் ப்புகலளயும் இழந் தனர்; உணவுப் பாதுகாப்பின் லமயும் சமூக
சபாருளாதாரப் மபரழுத்தமும் ஏை் பட்டுள் ளன. இந்தியாவிை் மாநிைம் விட்டு
மாநிைம் புைம் சபயர்ந்த சதாழிைாளர்கள் சந் தித்த மபரிடர்கள் உைகளவிை்
சசய் தியாகியமபாதும் , இந் திய அரசாங் கம் பருவமலழக்
கூட்டத்சதாடரின் மபாது, உயிரிழப்பு குறித்தும் மவலையிழப்பு குறித்தும் எந் த
தரவுகளும் தம் மிடம் இை் லை என் றும் , எனமவ எந் த இழப் பீடும் தர இயைாது
என் றும் பதிைளித்தது. இப்புைம் சபயர் சதாழிைாளர்களிை் பழங் குடி
இனத்தினரும் பிை மரபார்ந்த கானுலைபவர்களும் (OTFDs) கணிசமாமனார்
இருக்கமவ வாய் ப் புகள் அதிகம் ; இவர்கமள அடிக்கடி மமைான
வாழ் வாதாரத்லதத்மதடி நகரங் களுக்கு இடம் சபயர்கிைார்கள் .
காைப் மபாக்கிை் , மரபான சூழைலமப் புகளுக்கான நுலழவு, பயன் பாடு,
மமைாண்லம, மபணுதை் ஆகியவை் றுக்கான உரிலமகள் சதாை்
சமூகங் களுக்கு மறுக்கப் படுவதாை் அவர்களுக்கு அவை் றின் மீதான
அதிகாரம் முை் ைாகப் பறிக்கப்படுகிைது; வளம் மபணுதலுக்கும் , இயை் லகசார்
வளங் குன் ைா வாழ் வாதாரத்துக்கான வழிமுலைகளுக்கும் ஆதரவு
இருப் பதிை் லை; மகாத்மா காந் தி மதசிய ஊரக மவலைவாய் ப்பு
உறுதியளிப் புச் சட்டம் (MNREGA) மபான் ை நைத்திட்டங் கள் திைம் படச்
சசயை் படுத்தப் படுவதிை் லை; கானுலைச் சமூகங் களின் மரபார்ந்த
சூழைலமப்புகள் கடுலமயான எதிர்ப்புக்கிலடமயயும் பிை சதாழிை் துலை,
சுரங் கப் பணிகளுக்காக மலடமாை் ைப் படுகின் ைன; பழங் குடியினர்க்கும் பிை
மரபார்ந்த கானுலைபர்களுக்கும் இன் னை் தாழாப் புைம் சபயர்தை் உட்படக்
கடுலமயான சபாருளாதார, சமூக, சூழலியை் சபருஞ் சிக்கை் கலளயும்
ஏை் படுத்துகின் ைன.
ஒரு சதாடக்கநிலை மதிப் பீட்டு ஆய் வறிக்லகயின் கண்டறிதை் களின் படி,
வனங் கள் , வளம் மபணுதை் , சபாருளாதாரம் ஆகியலவ குறித்த
சகாள் லககளாை் கானுலைச் சமூகங் கள் சந் திக்கும் அநீ திகளும்
சகாடுலமகளும் நலிவுகளும் சபருந் சதாை் றின் மபாது
அதிகரித்திருக்கின் ைன. பணிக்காை உறுதியின் லம இச்சமூகங் களின்
நலிவான நிலைக்கு ஒரு முக்கியக் காரணமாக சவளிப் பட்டிருக்கிைது.
கூடுதைாக, மருத்துவ வசதிகளின் கடுலமயான குலைபாடும் இன் லமயும் ,
மருத்துவப் பணியாளர்களின் லம, தகவலும் விழிப் புணர்வும்
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இை் ைாலம, மரபார்ந்த மருத்துவ அலமப் புகளின் சிலதவு மபாை பழங் குடிப்
பகுதிகளிை் ஏை் கனமவ நிைவும் நிைவரங் களாை் இப் சபருந்சதாை் றுக்கு
மமலும் அதிகமாக அவர்கலள இைக்காக்கியுள் ளது. சபாதுமுடக்கம்
சபரும் பாைான பகுதிகளிை் சமூகங் களின் உள் ளூர் வாழ் வாதாரங் கலளக்
கடுலமயாகப் பாதித்துள் ளது. கிட்டத்தட்ட 10 மகாடி கானுலைமவார்3 பை் மவறு
கானக விலளசபாருள் கலளமய உணவு, உலைவிடம் , மருந் து, பண வருமானம்
ஆகியவை் றுக்குச் சார்ந்துள் ளனர். இவை் றுக்கானச் மசகரிப் புக் காைம் ஏப் ரிை்
முதை் ஜூன் மாதங் களிை் இருப் பதாை் சபாதுமுடக்கத்தின் மபாமத மநர்ந்தது.
இத்தலன இடர்களுக்கு இலடமயயும் , பழங் குடியினரும் , பிை கானுலைச்
சமூகங் களும் குறிப் பிடத்தக்க சநகிழ் வுறுதியுடன் இப்மபரின் னலை
எதிர்சகாண்ட விதத்துக்கான நூை் றுக்கணக்கான எடுத்துக்காட்டுகளும்
சசய் தியாகியுள் ளன; குறிப் பாக அவர்கள் நலடமுலையிமைா
சட்டப் பூர்வமாகமவா அதிகாரம் சபை் றுள் ளமபாது இது அதிகம் நிகழ் ந்துள் ளது.
பழங் குடியினருக்கும் பிை மரபார்ந்த கானுலைமவாருக்குமான வன
உரிலமகலள அங் கீகரிக்கும் சட்டம் (FRA 2006 - வ.உ.ச.), பட்டியை் பகுதிகளிை்
ஊராட்சி நீ ட்டிப்புச் சட்டம் (PESA 1996 - ப.ப.ஊ.நீ .ச.) ஆகிய இரு சட்டங் களும்
பழங் குடியினருக்கும் பிை கானுலைமவாருக்கும் தங் கள் நிைங் கள் மீதும்
வளங் கள் மீதுமுள் ள உரிலமகலள அங் கீகரிக்கும் இரண்டு சட்டங் கள் ;
இச்சட்டங் களுக்குட்பட்ட பகுதிகளிை் இத்தலகய உதாரணங் கள் அதிகம்
உள் ளன. இவ் வுரிலமகள் அங் கீகரிக்கப்படுவது தலடகலளத்தாண்டி,
மபரின் னலை எதிர்சகாள் வதை் கு வழிவகுத்துள் ளது.
இந் த ஆவணம் பரவைான மபரின் னலின் மபாது அலத எதிர்சகாள் ளச்
சமூகக்குழுக்கள் மமை் க்சகாண்ட வழிமுலைகலளப் புரிந்துசகாள் ளும்
சபாருட்டுப் பை எடுத்துக்காட்டுகலளப் பதிவுசசய் துள் ளது.
சமூகக்குழுக்களுக்கு அதிகாரம் வழங் கை் , குறிப் பாக பணிக்காைத்லத
உறுதிப் படுத்துவதும் இயை் லக வளங் கலள ஆளுலக சசய் யவும்
மமைாண்லம சசய் யவும் அதிகாரம் வழங் குதலும் சூழைலமப் புகலள
மீட்சடடுத்து, வளங் குன் ைாப் சபாருளாரத்லதயும் , மகாவிட்19 சபருந்சதாை் று
மபாை இயை் லகயாகமவா மனிதத்தலையீட்டாமைா விலளந் த மபரிடர்கலளச்
சமாளிக்கும் சமூக சநகிழ் வுறுதிலயயும் உருவாக்கும் ; இப் புரிதலை இந்த
நிலையாய் வுகளிை் காணும் உதாரணங் கள் வழங் கக்கூடும் .
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நந்தர்பார், மகாராஷ்டிரம்
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10 நயாகர், ஒதிஸா

குறிப் புதவி
முழு 5வது பட்டியல் இடம் *
பகுதியளவு 5வது பட்டியல் இடம் *

*இந்திய அரசியைலமப்பின்

ஐந் தாவது இலணப் புப் பட்டியலின் படி, இந்தியாவின் ஒன் பது மாநிைங் களிை்
பழங் குடியின மக்கள் சதாலக அதிகமாகவும் , சபாருளாதாரத்திை் பின் தங் கியும் உள் ள பகுதிகள் பட்டியை்
பகுதிகள் எனப் படுகின் ைன. ஐந்தாவது பட்டியை் பகுதிகளிை் PESA, 1996 சசயை் படுத்தப் படும் மபாது கிராம
சலபகளுக்கு சுய ஆளுலகக்கான அதிகாரத்லத வழங் குகிைது.
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பழங் குடியினருக்கும் பிற மரபார்ந்த கானுமறகவாருக்குமான வன உரிமமகமள
அங் கீகரிக்கும் சட்டம் (FRA 2006 - வ.உ.ச.) இந்தியத் சதாை் குடிச் சமூகங் களின்
நீ ண்டகாைப் மபாராட்டங் களுக்குப் பின்னர் இயை் றி நலடமுலைப் படுத்தப் பட்டது.
வனவுரிலமச் சட்டம் பழங் குடியினருக்கும் பிை மரபார்ந்த கானுலைமவார்க்கும்
இலழக்கப்பட்டுள் ள வரைாை் று அநீ திலய அங் கீகரித்து, அவர்களது உரிலமகலள
அவர்களுக்கு வழங் கியுள் ளது.இச்சட்டம் வனப்பகுதிகளிை் பயிர்சசய் யப்படும்
நிைங் களுக்கான தனியுரிலமலயயும் , சபாது வளங் களின் மீதும் வாழிடங் களின்
மீதுமான சமூக உரிலமகலளயும் வழங் குகிைது. கானக சூழைலமப்புகள் நீ டிப்பதை் கு
கானுலை சமூகங் களின் அவசியத்லத வனவுரிலமச் சட்டம் அலடயாளம் காண்கிைது;
உயிரிப் பன்மயம் மபணவும் , சூழலியை் சமநிலைலயக் காக்கவும் அவர்களிடம்
உரிலமகலளயும் சபாறுப்புகலளயும் வழங் கமவண்டும் என்பலதயும்
ஏை் றுக்சகாள் கிைது; இதனாை் வளம் மபணும் கட்டலமப்பு வலுப்பட்டு அவர்களது
வாழ் வாதாரங் களும் உணவுப்பாதுகாப் பும் உறுதிசசய் யப்படுகிைது.
சமூகக்குழுக்களின் வனவள உரிமமகள் (CFR - ச.வ..உ.) என்பலவ
பழங் குடியினருக்கும் பிை மரபார்ந்த கானுலைமவார்க்கும் கிராமங் களின் வழக்கமான
எை் லைகளுக்குள் அலமந்த மரபுவழியாக வரும் சபாதுக் கானக நிைங் கள் மீதான
உரிலமகலளயும் , காப்புக் காடுகள் , பாதுகாக்கப் பட்ட காடுகள் , சரணாையங் கள் ,
மதசிய பூங் காக்கள் மபான்ை பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் உட்பட்ட நிைப்பகுதிகளின்
பருவகாை பயன்பாட்டுக்கான உரிலமகலளயும் உள் ளடக்கியன. வனவுரிலமச்
சட்டத்தின் பிரிவு 3(1) (i) ‘பழங் குடியினரும் பிை மரபார்ந்த கானுலைமவாரும்
வழிவழியாக வளங் குன்ைாப் பயன்பாட்டுக்காகப் பாதுகாத்துப் மபணிவரும் சமூகக்
கானக வளங் கலளப் பாதுகாக்கவும் மீளுருவாக்கவும் மபணவும் மமைாண்லம
சசய் யவுமான உரிலமகலள’ அவர்களிடம் வழங் குகிைது. பிரிவு 5 தமது ச.க.உ.விை்
பன்மயத்லதயும் , இயை் லக வளங் கலளயும் , கானுயிர்கலளயும் நீ ர்வளங் கலளயும் , பிை
பண்பாட்டு ஆன்மிக வளங் கலளயும் காத்து, மபணி, மமைாண்லம சசய் வதை் கும் அந்த
வளங் களுக்கு தீங் குதரும் எந்த நடவடிக்லககலளயும் தடுப்பதை் கான
உரிலமகலளயும் சபாறுப்பிலனயும் கிராம சலபகளுக்கு வழங் குகிைது.
கிராம சமபகள் உள் ளூர் தன்னாட்சியின் அடிப்பலட அைகு. குலைந்தது மூன்றிை் ஒரு
பங் மகனும் சபண்கலளக் சகாண்டிருக்கமவண்டிய கிராம சலபகளுக்கு வனவுரிலமச்
சட்டத்தின்படி உரிலமக்மகாரை் கலளப் பை் றி முடிவுசசய் வதை் கான அதிகாரம்
வழங் கப்பட்டுள் ளது. அதுமட்டுமன்றி, கிராம சலபகளுக்கு சிறு நீ ர்வளங் கலளயும்
(பகுதி 4(j) ), சிறு கானக உை் பத்திகலளயும் (பிரிவு 4 m (vii)) கட்டுப்படுத்தி, திட்டமிட்டு
மமைாண்லம சசய் யும் அதிகாரமும் கிராம சலபக்கு உள் ளது. பட்டியை் பகுதிகளிை்
ஊராட்சி நீ ட்டிப்புச் சட்டத்தின் (PESA 1996 - ப.ப.ஊ.நீ .ச.) பிரிவு 4(d) சமூக வளங் கலளப்
பாதுகாக்கும் திைன் கிராம சலபகளுக்கு உண்டு என்கிைது. எந்தசவாரு நிதியும்
சபைப்பட்ட கணக்லக கிராம சலபகள் பராமரிக்கின்ைன - அது தன்னார்வப்
பங் களிப்புகளாகமவா, சிறிய வன விலளசபாருட்கள் சிறு கனிமங் கள் ஆகியவை் றின்
விை் பலனயாகமவா, ஏமதனும் அதிகாரப்பகிர்வுத் திட்டத்தின் கீழ் வழங் கப்பட்ட
நிதிகளாகமவா இருக்கைாம் . இந்த நிதிலயப் பயன்படுத்துவதை் கான உரிலமகள்
கிராம சலபயின் கட்டுப்பாட்டிமைமய உள் ளன.
சமூக வனவள உரிமம கமலாண்மமக் குழுக்கள் (CFRMCs - ச.வ.உ.கம.கு.) கிராம
சலபகளாை் பிரிவு 5, விதி எண் 4(1)(e)ன்படி கானுயிர்கலளயும் , வனங் கலளயும் ,
பன்மயத்லதயும் பாதுகாப்பதை் காக அலமக்கப்படுகின்ைன. சமூக வன வளங் கலளப்
மபணுவதை் கும் மமைாண்லம சசய் வதை் குமான திட்டங் கலள வகுக்கும் சபாறுப்லபக்
சகாண்டுள் ள இக்குழுக்கலள மமை் பார்லவயிட்டுக் கட்டுப்படுத்தும் உரிலமலய விதி
4(1)(f) கிராம சலபகளுக்கு வழங் குகிைது.
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கருப் பபாருள் கள்

கிராம சமப ஆளுமக, விளிம் புநிமலச்
சமூகக்குழுக்களுக்கு உதவுதல் , காடுகமளக் காத்தல்

(இ ) பழங் குடிச் சமூகங் கள் தங் களது ச.வ.உ.மமைாண்லமத் திட் ட ங் கலள
அலமக் கி ன்ைனர்; ( வ ) சமூக வன வளங் கலள வலரயறுக் கி ன்ைனர்
இக்குறிப் பு நர்மதா மாவட்டத்தின் மததியபதா வட்டாரத்தின் கீழ் க்மகாடியை் உள் ள 24
கிராமங் கலளப் பை் றியது. இக்கிராமங் கள் அலனத்துமம முழுக்கமுழுக்கப் பழங் குடி
கிராமங் கள் ; வசவா இனக்குழு மக்கலளக் சகாண்டலவ; இரண்டு கிராமங் களிை் மட்டும்
தட்வி இனக்குழுக் குடும் பங் கள் சிை உள் ளன. இக்கிராமங் கள் சூை் பமனஷ்வர்
சரணாையத்தின் பகுதியாகவும் உள் ளன; இது 1982, 1987, 1989 ஆகிய ஆண்டுகளிை் மூன் று
கட்டங் களிை் சரணாையமாக அறிவிக்கப் பட்டது; இங் கு 61,542.4 செக்மடர் காட்டு
நிைப் பரப் பிை் , மக்கள் யாருமை் ை 25 கிராமங் கள் உட்பட 104 கிராமங் கள் உள் ளன.
வனத்துலையாலும் அங் குள் ள ஒரு காகிதத் சதாழிை் சாலையாலும் பை பத்தாண்டுகளாக
இச்சமூகங் கள் வன் முலைலயச் சந்தித்து வந்தன. வன உரிலமச் சட்டம் 2006 இயை் ைப் பட்ட
பிைகுதான் மக்கள் மாை் ைத்துக்கான வாய் ப் பிலனக் காணத்சதாடங் கினர். 2013-14ை் ,
நீ ண்ட மபாராட்டத்திை் குப் பிைகு, இக்கிராமங் களின் கிராம சலபகள் இக்கிராமங் களின்
19,220 செக்மடர் காடுகள் முழுலமயிலும் இருந்த அலனத்து சமூக வனவள உரிலமக்
மகாரை் களுக்கும் அதிகாரப் பத்திரங் கள் (titles) சபை் ைன. குஜராத்தின் பிை
மாவட்டங் கலளப் மபாைன் றி, இந்த அதிகாரப் பத்திரங் கள் வனவுரிலமச் சட்டத்தின்
அத்தலன நிபந்தலனகலளயும் விதிகலளயும் கலடப் பிடிக்கின் ைன. இந்த சமூக வனவள
உரிலம (ச.வ.உ.) அதிகாரப் பத்திரங் கள் சபை் ை பிைகு, கிராம சலபகள் புதிய சமூக வன
உரிலம மமைாண்லமக் குழுக்கலளத் (CFRMCs - ச.வ.உ.மம.கு.) மதர்ந்சதடுக்கமவா,
பலழய குழுக்கலள அங் கீகரிக்கும் தீர்மானிங் கலள நிலைமவை் ைமவா சசய் தன;
ஒவ் சவாரு குழுவிலும் மூன் றிசைாரு பங் கு சபண்கள் உள் ளனர்.
2020ம் ஆண்டு மார்ச் மாத மத்தியிலிருந்து ஜூன் மத்திவலரயிை் சபரும் பாைான
குடும் பங் கள் தைா ஏைத்தாழ 50000 ரூபாய் இழந்தனர். சபாதுமுடக்க மாதங் கள்
இச்சமூகங் கள் விலளநிைங் களிலும் பிை சிறு சதாழிை் சாலைகளிலும் பணியாை் ைப்
புைம் சபயரும் பருவத்திை் அலமந்தன; அங் கு அவர்கள் 20000 முதை் 40000 ரூபாய் க்கும்
மமைாக ஊதியம் ஈட்டியிருப் பார்கள் ; மதசிய ஊரக மவலைவாய் ப் புத் திட்டத்தின் மூைம்
கிலடத்திருக்கக்கூடிய 5000ரூபாய் பணத்லதயும் அவர்கள் இழந்தனர். குளிர்காைப்
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பயிர்கள் - குறிப் பாக மக்காச்மசாளம் , பச்லசப் பயிர், பிை காய் கறிகள் ஆகியவை் றின்
விை் பலனயிலும் சபரும் இழப் பு ஏை் பட்டது; எப் மபாதும் கிலடக்கும் விலையின் பாதி
விலைக்மக அவர்கள் விை் கமவண்டியிருந்தது.
மார்ச் முதை் ஜூன் வலரயிைான காைம் காடுபடு சபாருள் கலளச் (சிறு வன மகசூை் )
மசகரிக்கவும் அறுவலட சசய் யவும் ஏை் ை முக்கியமான காைம் . மூங் கிலும் கருங் காலி
இலைகளும் பிப் ரவரி முதை் மம மாதம் வலர சவட்டிச்மசகரிக்கப் பட மவண்டிய காடுபடு
சபாருள் கள் . பை கிராமசலபகளிடம் நடப் பு ஆண்டும் கடந்த ஆண்டும் அறுத்துச் மசர்த்த
மூங் கிை் குவியை் கள் இருந்தன. காகித ஆலை அவை் லை எடுத்துச்சசை் வதாக இருந்தது.
ஆனாை் சகாமரானாத் சதாை் று ஏை் பட்டுத் திடீசரன் று சபாதுமுடக்கம் மநர்ந்தது. பை
கிராம சலபகளும் குடும் பங் களும் சபரும் இழப் லபச் சந்தித்தன. அமதமபாை,
வனவளர்ச்சிக் கழகமும் கிராம சலபகளும் கருங் காலி இலைகளின் ஏைத்லதயும்
விை் பலனலயயும் மமை் சகாள் ள இயைவிை் லை. அதனாை் , பை குடும் பங் கள் , குறிப் பாகப்
சபண்கள் , கருங் காலி இலைகளின் விை் பலன மூைம் ஒவ் சவாரு பருவத்திலும் கிலடக்கும்
குடும் ப வருமானமான 5000-10000ரூபாய் வலர இழந்தனர். பிை காடுபடு சபாருள் கான
மவங் லக (Pterocarpus Marsupium), சீரந்திை் சகாடி (Tinospora Cordifolia), தான் றி (Terminalia
bellirica) ஆகியவை் றின் விலதகளின் விை் பலன மூைம் கிலடக்கும் வருமானத்லதயும் சிை
குடும் பங் கள் , குறிப் பாக சபண்களும் குழந்லதகளும் , இழந்தனர்.
சபாதுமுடக்கம் சபரும் சபாருளாதார இழப் புகலள விலளவித்தமபாதும் , கிராம சலபகள்
அதிகாரப் பரவை் சபை் ை அலமப் புகளாகச் சசயை் பட்டதும் இதுமவ முதை் முலை.
ஒவ் சவாரு கிராமத்திலும் , சிை குடும் பங் கள் , குறிப் பாக மகாவலியர்களும் (ஆயர்கள் )
இளங் குழந்லதகலளக் சகாண்ட விதலவப் சபண்களும் , ஒரு நாலளக்கு இருமவலள
உணவுகூட கிலடக்கச் சிரமப் பட்டன. இக்குடும் பங் கள் நிைத்லத அறுவலட சசய் யும்
வழக்கமை் ைவர்கள் ; தமது உலழப் லபயும் காடுபடு சபாருள் களின் மசகரிப் லபயும்
விை் பலனலயயும் சார்ந்திருப் பவர்கள் . ச.வ.உ.மம.கு. உறுப் பினர்களும் பிை கிராமத்
தலைவர்களும் இத்தலகய குடும் பங் கலள அலடயாளம் காணும் சபாறுப் லப
ஏை் றுக்சகாண்டனர். எை் ைா கிராம சலபகளும் அதிக வருமானம் சகாண்டலவயாக
இை் ைாதமபாதும் , இக்குடும் பங் களுக்கு உணவுத் தானியங் கலளத் தாமம வழங் க முடிவு
சசய் தன; பிைகு, ஆர்ச் வாகினி என் ை மசலவ நிறுவனத்லத அணுகியமபாது, அவர்கள் 116
குடும் பங் களுக்கு எண்சணய் , நறுமணப் சபாருள் கள் உட்பட மூன் று மாதத்துக்குத்
மதலவயான உணவுவலககலள அளித்தனர்.
கிராம சலபகளாை் சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது சபரிய கூட்டங் கலள
நடத்தமுடியாவிட்டாலும் , சிை கிராம சலபகளின் ச.வ.உ.மம.கு. உறுப் பினர்கள் முந்லதய
விவாதங் களின் அடிப் பலடயிை் , கிராம சலப நிதி மூைம் வரவலழத்த டிராக்டர்கலளக்
சகாண்டு ஒவ் சவாரு குடும் பத்தின் தனிப் பட்ட நிைத்திமைா வனவுரிலமச்சட்ட
நிைத்திமைா குறிப் பிட்ட மநரத்துக்குப் பணியாை் றி நிைம் சமப் படுத்தும் மவலைலயச்
சசய் தனர். சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது, இக்கட்டான தருணத்திை் காடுகளுக்கு
அச்சுறுத்தை் ஏை் படும் என் று நிலனத்ததாை் , சபரும் பாைான கிராம சலபகளும்
ச.வ.உ.மம.கு.களும் தங் களது சமூக வனவள உரிலமகலளத் சதாடர்ந்து பாதுகாத்து
வந்தனர். இதன் சபாருட்டு, 3-4 மபர் சகாண்ட குழுக்களிை் காவலுைாச் சசன் று,
சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது எடுக்கப் பட்ட எச்சரிக்லக நடவடிக்லககலள கண்காணித்து
வந்தனர்.
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1980கள் முதை் சமூகக்குழுக்களுடன் பணியாை் றிவரும் ஆர்ச் வாகினி என் ை அலமப் பின்
உறுப் பினரான துருப் தி மமத்தா கூறினார்: “இதுநாள் வலர, கடுலமயான பாலதகளிை்

தங் களது வழிலய இவர்கள் அலமத்துக்சகாண்டனர். ஆனாை் 2020ம் ஆண்டு நிகழ் ந்துள் ள
மகாவிட்19 சபருந்சதாை் று மபாை தங் கள் கை் பலனக்கும் கட்டுப் பாட்டுக்கும் முை் றிலும்
அப் பாலிருந்த இத்தலகய சூழலைச் சமூகங் கள் சந்திக்கமநரிடும் என் று எவரும்
கை் பலனகூட சசய் ததிை் லை! சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது சபாதுவாகமவ மக்களின் நிலை
மமாசமாக இருந்ததை் குக் காரணம் இை் ைங் களிை் உணவு இை் லை என் பதன் று; மிகச்சிை
குடும் பங் கலளத்தவிர பிைர் பை வழிகளிை் அவர்களுக்குக் கிலடத்து வந்த ஆண்டு
வருமானத்திை் பாதிலய இழந்தனர் என் பமத காரணம் . எனினும் , காட்டு வளங் கலள
மமைாண்லம சசய் து பாதுகாப் பதிை் கிராம சலபகள் ஈடுபட்டது இதுதான் முதை் முலை;
உண்லமயிை் , அப் சபாறுப் பு இப் மபாதுதான் அவர்களுக்கு நம் பிக்லகயுடன்
ஒப் பலடக்கப் பட்டது. இந்த வழிமுலைகலள ஜனநாயக முலையிலும்
சவளிப் பலடயாகவும் சசயை் படுத்தி காட்டு மமைாண்லமலயயும் பாதுகாப் லபயும்
அவர்கள் சதாடர்ந்து சசய் வார்களா என் பமத மிகப் சபரிய சவாைாக உள் ளது.”

சமூகக் கு ழுக் க ள் தங் கள் ச.வ.உ.பகுதிகளிை் உள் ள ஓலட வடிகாை் கலள நிர்வ கிக் கி ன்ைனர்
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கருப் பபாருள் கள்

சிறு காடுபடுபபாருள் கள் சார்ந்த வாழ் வாதாரங் கள் , கிராம
சமபக் கூட்டமமப் பின் ஆளுமக

(இ) கானுலைமவார்க ள் கருங் காலி இலைக் கட்டு கலளத் தயாரிக் கி ன்ைனர்; (வ) முகக் க வசம்
அணிந் த சபண்கள் மபாதிய இலடசவளிவிட்டு சிறு காடுபடுசபாருள் கலளச் திரட்டு கின்ைனர்

மகாண்டா மாவட்டத்திை் , 75% மக்கள் பழங் குடிகள் தாம் , குறிப் பாக மகாண்ட், ெை் பா
பழங் குடியனர். இங் கு, 250க்கும் மமை் பட்ட கிராமங் களிை் சமூக வனவள உரிலமகள்
அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளன; திமயாரி வட்டத்திை் , 29 கிராமங் கள் தமது சிறு
காடுபடுசபாருள் கலளச் மசகரிக்கவும் , விை் கவும் ஒரு கூட்டலமப் லப
உருவாக்கியுள் ளனர். கிராம சலபகளுக்கு ஆதரவும் உதவியும் நை் கும்
மதர்ந்சதடுக்கப் பட்ட மபரலவயாக இக்கூட்டலமப் பு சசயை் படுகிைது. 29
கிராமங் களிலிருந்தும் வந்த இரண்டு பிரதிநிதிகளாை் (தலைவர், சசயைாளர்) இது
நிர்வகிக்கப் படுகிைது. பருவகாைத்திை் கானுலைமவாருக்கு 11 நாள் களுக்கும் பணிக்கான
ஊதியம் வழங் கப் படுவலத இக்கூட்டலமப் பு உறுதிசசய் கிைது; வனத்துலைமயா
கருங் காலி இலைச் மசகரிப் பாளர்களுக்கு 2-3 நாள் மவலைக்கான கூலிலயத் தருவார்கள் .
மமலும் , கருங் காலி இலைச் மசகரிப் பாளர்களுக்கு வனத்துலை ஒரு நாலளக்கு
220ரூபாயும் , பருவகாை மிலகயூதியமாக 25ரூபாயுமம தருவார்கள் ; கூட்டலமப் பு
நாலளக்கு 300ரூபாயும் , பருவகாை மிலகயூதியமாக 200ருபாயும் தருகின் ைது.
மார்ச் 2020ை் , சபாதுமுடக்கம் அறிவிக்கப் பட்டவுடன் , திமயாரி வட்டத்திலுள் ள கிராம
மக்கள் , குழுக்களாகக் கூடுவதிை் இருந்த சிக்கைாை் , கருங் காலி இலைகலளயும்
இலுப் லப விலதகலளயும் மசகரிக்கும் சசயை் முலை குறித்துக் குழப் பம் சகாண்டனர்.
தமதிமதாைா ச.வ.உ.மம.கு.வின் சசயைாளரான நாராயண் சைாமம, “கருங் காலி

இலைகளும் , இலுப் லபயும் எங் கள் சமூக உறுப் பினர்களுக்கு நை் ை வருமானம் தரக்கூடிய
ஆதாரங் கள் . இலுப் லபச் மசகரிப் புப் பருவகாைத்திை் குடும் பத்துக்கு 15-20,000ரூபாயும் ,
கருங் காலி இலைகளிலிருந்து குடும் பத்துக்கு 10-20,000ரூபாயும் சராசரியாகக் கிலடக்கும் .
கருங் காலி இலைச் மசகரிப் பு 11 நாள் களுக்கு நீ டிக்கும் . இலுப் லபச் மசகரிப் பு 30 நாள் கள்
நீ டிக்கும் . ஒவ் சவாரு குடும் பமும் பருவகாைத்திை் தைா 30-40,000ரூபாய் வலர ஈட்டுகின் ைன.
கருங் காலி இலைகள் கூட்டலமப் பின் மூைமாக விை் கப் படுகின் ைன. இலுப் லபலயத்
தாமம விை் கின் ைனர். சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது, இலுப் லபயின் விலை, ஆரம் பத்திை்
கிமைா 30ரூபாய் க்கும் , ஏப் ரிை் மாதத்திை் கிமைா 60ரூபாய் க்கும் விை் பலனயாகியது,”
என் ைார்.
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இப் சபாருள் களின் மசகரிப் பின் மூைம் மக்கள் ஈட்டும் வருமானம் தங் களது தனிப் பட்ட
மதலவகளுக்கும் , பிை விவசாயப் பணிகளுக்கும் , பணியாளர்களுக்குக் கூலிதரவும் , சநை்
அறுவலடக்கும் பயன் படுகிைது. சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது, 29 கிராமங் களிலும் 5069
குடும் பங் கலளச் மசர்ந்த அலனத்து ஆண்களும் சபண்களும் காடுபடு சபாருள் கள்
மசகரிப் பிை் ஈடுபட்டு அதை் கான ஊதியமும் சபை் ைனர். இப் பருவகாைத்திை் , வணிகர்கள்
சபாருள் கலள வாங் கவந்தமபாது, மசகரிப் பு லமயம் கிராமத்தின் சவளிப் புரத்திை்
அலமக்கப் பட்டது. மமலும் மக்கள் லககழுவுதை் சமூக இலடசவளி ஆகியவை் லைத்
சதாடர்ந்து கலடப் பிடித்தனர்.
சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது, 29 கிராமங் களின் கூட்டலமப் பு கருங் காலி இலை விை் பலன
மூைம் 2.5 மகாடி ரூபாய் வருமானம் ஈட்டியது; அவர்கமள அலனத்லதயும் நிர்வகித்து,
மகாவிட்19 பரவலுக்சகதிராக முன் சனச்சரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் மமை் சகாண்டு
சசயை் பட்டனர். மமலும் 2017ம் ஆண்டிை் கருங் காலி இலை விை் பலனயிை் கிலடத்த
கணிசமான ைாபத்லதப் பயன் படுத்தி, கிராமங் களிை் மலழநீ ர்ச் மசகரிப் புக்காக
ஏரிகலள சவட்டுவதை் கான இயந்திரங் கலள வாடலகக்கு எடுத்தது. இப் பகுதிகளிை்
நிைத்தடி நீ ர் மறுவூட்டம் சபை் று, கிராம மக்கள் சநை் சாகுபடியிை் கவனம்
சசலுத்தமுடிந்தது. விதர்பா இயை் லகப் பாதுகாப் பு அலமப் பு (VNCS) என் ை
மசலவநிறுவனம் நிவாரணப் சபாருள் கள் வழங் க வந்தமபாது, இச்சமூகம் தன் னிலைவு
சபை் ைதாக உணர்ந்து, அப் சபாருள் கலள ஏை் றுக்சகாள் ள மறுத்துவிட்டது.

கானுலையும் சபண் ஒருவர் அன்லைய தினத் தி ை் திரட் டிய கருங் காலி
இலைகளுடன் இருக் கி ைார்
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கருப் பபாருள் கள்

சமூகக் காடுகள் நிர்வாகம் , காட்டுணவுப் பபாருள் கள் , சிறு காடுபடு
பபாருள் சார் வாழ் வாதாரங் கள் , தகவமமப் பு முமறகள்

(இ) இலுப் லபப் பூக் க லள சபண்கள் தூய் லம சசய் கின்ைனர்; (வ) பாதுகாப் பான
இலடசவளிவிட்டு சமூகத் தி னர் அன்ைாட ச.வ.உ.மமைாண் பணிகலளச் சசய் கின்ைனர்.

“கிராம சலபகள் எை் ைாக் குடும் பங் களுக்கும் உணவுப் பாதுகாப் லப உறுதிசசய் தன.
எை் ைாருக்கும் , குறிப் பாக மிகவும் விளிம் புநிலையிை் இருந்தவர்களுக்கு, எத்தலன உணவு
மவண்டும் என் பலதயும் கணக்கிட்டன. உைரந்த, சலமத்த உணலவ எை் ைாருக்கும்
இைவசமாக ஏை் பாடு சசய் தன. பை புைம் சபயர் பணியாளர்கள் வீடு
திரும் பிக்சகாண்டிருந்ததாை் , இம் மாவட்டத்திை் தனிலமப் படுத்தலுக்கான ஏை் பாடுகளும்
சசய் யப் பட்டு, உணவும் வழங் கப் பட்டது,” என் று கிராம சலபகள் எப் படி மகாவிட்லடச்
சமாளித்தன என் வலதப் பை் றிக் கூறினார், சிருஷ்டி என் ை சமூக ஆதரவு அலமப் பிை்
உறுப் பினராக இருக்கும் மகசய் குர்னுமை.

அம் பாகர் சசௌக்கி என் பது சத்திஸ்கர் மாநிைத்தின் ரஜனந்தகாவன் மாவட்டத்திை் உள் ள
ஒன் பது வளர்ச்சி வட்டங் களிை் ஒன் று. இந்த வளர்ச்சி வட்டத்திை் சபரும் பாைான மக்கள்
பழங் குடியினர்: மகாண்ட், கன் வர், ெர்பா, லபகா மபான் ைவர்கள் . இவர்கள்
காடுகலளயும் விவசயாயத்லதயுமம நம் பியுள் ளனர். 2012-13ை் , பங் கிரி, லகரி, மகசை் தபரி,
பதாகி, மசானலி, துமரசடாரா ஆகிய கிராமங் கள் சமூக வனவள உரிலம அங் கீகாரச்
சான் றிதழ் கலள கூட்டு வன மமைாண்லம குழுக்களின் சபயரிை் சபை் ைனர் (கூ.வ.மம.கு. இலவ காடுலை சமூகங் கலளயும் வனத்துலைலயயும் உள் ளடக்கியலவ).
இவ் வுரிலமகளின் படி சிறு காடுபடு சபாருள் கள் , மமய் ச்சை் , நிஸ்தார் (மன் னராட்சி, ஜமீன்
காைங் களிை் வழங் கப் பட்ட சமூக உரிலமகள் ) ஆகிய உரிலமகள் சபைப் பட்டன.
கிராம சலபகள் கூ.வ.மம.கு. திட்டத்லத நிராகரித்துவிட்டு, சுதந்திரமாக சமூக
வனவுரிலம மமைாண்லமக் குழுக்கலள (ச.வ.உ.மம.கு. - இலவ முழுக்க

பழங் குடியினலரயும் காடுலைமவாலரயும் சகாண்டு சமூக வன வளங் கலள நிர்வகிக்க
வழிநடுத்துபலவ) அலமத்து, தங் கள் உரிலமகலள நிலைநாட்டி, காடுகலளக்

கண்காணித்து, சமூக வனவள உரிலமப் பாதுகாப் லபச் சசய் தன. ச.வ.உ.மம.குழுக்களின்
மூைமாக சரியானபடி சமூக வனவள உரிலமகள் சசயை் படுத்தப் படுவது
இம் மாவட்டத்திை் எப் மபாதும் முக்கயமானதாக இருந்திருக்கிைது.
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மகாவிட்19 சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது, கிராம சலபகளாை் ஏை் கனமவ
ஏை் றுக்சகாள் ளப் பட்டு நிலைமவை் ைப் பட்ட மமைாண்லமத் திட்டத்தின் படி இச்சமூகம்
தனது சமூக வனவள உரிலமகலளப் பயன் படுத்தியது. அமத மவலளயிை் , கிராம
சலபகள் மகாவிட் சபாதுமுடக்க நிர்வாகச் சசயை் முலைலயத் சதாடங் கி வழிநடத்தின.
கிராம சலபகளின் முன் சனடுப் லபமய பிைகு அரசாங் கமும் , காவை் துலையும் ,
வனத்துலையும் , சுகாதாரத் துலையும் பின் பை் றி ஆதரவு வழங் கின. சசாை் ைப் மபானாை் ,
கிராம சலபத் திட்டங் கள் உள் ளூர், காடுசார் உணவுப் பாதுகாப் லப ஊக்குவித்து
சந்லதகளிை் கூட்டம் கூடுவலதத் தவிர்த்ததாை் உள் ளூர் நிர்வாகம் அவை் லைப் பாராட்டி
ஆதரவு நை் கினர். காட்டுப் பாதுகாப் பும் மபணுதலும் , சிறு காடுபடு சபாருள் களின்
மசகரிப் பும் விை் பலனயும் , உணவுப் பாதுகாப் பும் வினிமயாகமும் , வாழ் வாதார
மமைாண்லம ஆகியவை் லைச் சார்ந்து கிராம சலபகள் திட்டங் கள் வகுத்தன என் பலத
நாம் காணைாம் .
மகாவிட்19 சபருந்சதாை் ைாக அறிவிக்கப் பட்டு, நாடுதழுவிய சபாதுமுடக்கம்
அறிவிக்கப் படும் முன் னமர, கிராம சலபகள் முழு முடக்கத்லத அறிவித்தன. ஆனாை் ,
விலரவிமைமய சமூகக்குழுக்கள் மளிலகப் சபாருள் கள் , மருந்துகள் , காய் கறிகள்
ஆகியவை் லைப் சபறுவதிை் பை சிரமங் கலளச் சந்தித்தன. எனமவ, கிராம சலபகள் இந்த
இடர்ப்பாட்டிலன ஓர் ஒன் றுபட்ட சசயை் முலை மூைம் சமாளிக்க முடிவுசசய் தன.
வீடுகலளச் சுை் றி வளர்ந்துள் ள மூலிலககலளயும் , விவசாய நிைத்தின்
காய் கறிகலளயும் , கானகக் காய் கறிகலளயும் வழங் குவதை் கும் , சந்லதகளுக்கு கிராம
மக்கள் சசை் வலதத் தலட சசய் யவும் ஒரு முலைலய உருவாக்க முடிவுசசய் தன.
கிராமக்கலடகளுக்கு மட்டும் சிை மளிலகப் சபாருள் களும் மருந்துகளும் சகாண்டுவர
கடவுச்சீட்டுகள் வழங் கப் பட்டன. மநாயுை் ைவர்கமளாடு முதலுதவி வண்டியிை் நகரத்துக்கு
இரண்டு மபர் துலணக்குச் சசை் வது என் றும் தீர்மானித்தனர்.
சமூக வனவுரிலம மமைாண்லமத் திட்டங் களின் பகுதியாகவும் , மகாத்மா காந்தி மதசிய
ஊரக மவலைவாய் ப் பு உறுதித் திட்டத்தின் பகுதியாகவும் , ஒரு கானகக் குளமும் , நிஸ்தார்
குளமும் அலமக்கப் பட்டு, இக்குளங் களிை் மவலைவாய் ப் பு ஏை் படுத்த மீன் பிடிப் புத்
சதாழிை் கள் சதாடங் கப் பட்டன. அமத சமயம் , கருலணக்கிழங் கு (Amorphophallus
paeoniifolius), மசம் பு (Colocasia esculenta), மகாஸ்தம் (Costus speciosus) ஆகிய நாட்டுச் சசடிகள்
நடப் பட்டன.
சமூக வனவுரிலம மமைாண்லமக் குழுக்கள் கிராம மக்களுக்கு அலடயாள
அட்லடகலளயும் கடவுச்சீட்டுகலளயும் வழங் கி கானகப் சபாருள் கலள தினமும்
மசகரிக்க வழிவகுத்தன. தினசரிப் பயன் பாட்டுக்காக, ஒவ் சவாரு கிராமத்திலிருந்தும்
மூன் று சபண்களுக்கும் மூன் று ஆண்களுக்கும் காடுகளின் குறிப் பிட்ட பகுதிகள்
பழங் கள் , மைர்கள் , கிழங் குகள் , காய் கறிகள் , விைகுகள் , தீவனப் புை் ஆகியவை் லைச்
மசகரிப் பதை் காக ஒதுக்கப் படமவண்டும் என் று முடிவுசசய் தன. இலுப் லபப் பழங் களும்
மைர்களும் (Madhuca longifolia), சிமராஞ் சி (Buchanania lanzan), கருங் காலி இலைகள்
(Diospyros melanoxylon) ஆகிய சிறு காடுபடு சபாருள் களின் மசகரிப் புக்கான திட்டத்லத
இக்குழுக்கள் வகுத்தன. ஒவ் சவாரு குடும் பத்திலிருந்தும் இரண்டு நபர்களுக்கு
கானகத்திை் ஒரு குறிப் பட்ட பகுதிலய ஒதுக்கினர்; ஒவ் சவாருவரும் முகக்கவசம்
அணிந்து, ஒவ் சவாரு குடும் பத்தின் மசகரிப் புப் பகுதிக்கிலடமயயும் 10 மீட்டர்
இலடசவளிலயக் கலடப் பிடித்தனர்.
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கிராமத்துக்கு சவளியிலிருந்த சந்லதகளுக்குச் சசை் வது தலடசசய் யப் பட்டது.
கிராமங் களுக்கிலடயிைான மபாக்குவரத்தும் கட்டுப் படுத்தப் பட்டது.
காடுகளுக்குள் ளிருந்த அலனத்துப் பாலதகளும் அலடக்கப் பட்டு, காட்டுக்
கிழங் குகலளயும் , கனிகலளயும் , பிை காடுபடு சபாருள் கலளயும் சவளியாட்கள் கடத்திச்
சசை் வலத சமூகக்குழு கண்காணித்தது. இவ் வழிகளிை் , காடுகளிை் கூட்டம் மசர்வது
தவிர்க்கப் பட்டு, சமூகக்குழு உறுப் பினர்கள் காடுகளின் சவவ் மவறு பகுதிகளிை் கடத்தை்
நிகழாமை் தடுக்க முடிந்தது.
காடுபடு சபாருள் களின் மசகரிப் பிலும் உணவு வினிமயாகத்திலும் மநாய் த்சதாை் று
ஏை் படாமை் சமூகக்குழுக்கலளக் காப் பது முக்கியமானது. கூட்டம் கூடுவலதத் தவிர்க்கப்
சபாது வினிமயாக நிலையங் களிை் உணவு வழங் குலதத் தலடசசய் வதை் குக் கிராம
சலபகள் முடிசவடுத்தன. அதை் குப் பதிைாக, உணலவ 48 மணிமநரம் சூரிய ஒளியிை்
லவத்தபிைகு, கிராம ஊராட்சிகள் மூைமாக எை் ைா வீடுகளுக்கும் மநரடியாகச் சசன் று
வழங் குவதை் கு ஏை் பாடு சசய் தனர். உணவு வழங் குமுன் , மகாவிட்19 குறித்த விழிப் புணர்வு
ஏை் படுத்தும் சபாருட்டு, சபாது இடங் களிை் சுகாதாரம் சார்ந்த தகவை் கலளக் சகாண்ட
வாசகங் கலள எழுதி, ஒலிப் சபருக்கியின் மூைம் தகவை் கலளப் பகிர்ந்து சகாள் ளுமாறு
கிராம ஊராட்சிகள் அறிவுறுத்தப் பட்டன.

சகாமரானா சதாை் று, சமூக இலடசவளி ஆகியலவ குறித் த விழிப் பு ணர்வு
வாசகங் கலள ஒரு பழங் குடிப் சபண் சுவர்க ளிை் தீட்டு கிைார்.
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கருப் பபாருள் கள்

உணவுப் பாதுகாப் பு, உணவு இமறயாண்மம, பழங் குடி உழவர்
உற் பத்தியாளர் அமமப் பு மூலமான வாழ் வாதார உருவாக்கம்

பாரிபடா கிராம மக் க ள் தங் களது விவசாயம் , காடுகள் மூைம் தை் சார்பு டன் உள் ளனர்

2017ம் ஆண்டு துமை மாவட்டத்திை் உள் ள மஞ் சிரி கிராம பஞ் சாயத்தின் பாரிபடா
கிராமத்லதச் மசர்ந்த 130 மகாக்கினி, பீை் பழங் குடிக் குடும் பங் களின் தனிநபர்
வனவுரிலமகளும் சமூக வனவள உரிலமகளும் சட்டப் படி அங் கீகரிக்கப் பட்டன.
இங் குள் ள காடுகள் அத்தலன அடர்த்தியானலவயை் ை என் பதாை் கிராம மக்கள்
உழவர்களாக உள் ளனர். ஆண்டு முழுவதும் தானியங் களும் காய் கறிகளும்
பயிரிடுகின் ைனர்.
பாரிபடா கிராமத்தின் சமூகக்குழு உறுப் பினரும் சமூக மசலவ சசய் பவருமான
லசத்ராம் பவார், “நகர மக்கள் சபரிய கட்டடங் கள் , நாலுருளி வண்டிகள் , சபரிய

சதாலைக்காட்சித் திலர என் பவை் லைமய வளர்ச்சி என் று நிலனக்கைாம் ; பழங் குடி
ஊரகப் பகுதியிை் உள் ள எங் களுக்கு அது நிைம் , காடுகள் , உழவு, பண்லண விைங் குகள் ,
உணவுப் பாதுகாப் பு என் பலவதாம் . அலனத்லதயும் விட முக்கியமாக, தன் னாட்சி.
பாரிபடா கிராம மக்கள் மனிதர்கள் , நீ ர், விைங் குகள் , காடு, நிைம் ஆகிய ஐந்து
உறுப் புகளுக்கும் இலடமய உள் ள இலணப் பிலன மதிக்கிைார்கள் . கூடுதைாக, நாங் கள்
மூன் று லமயச் சசயை் முலைகலளச் மசர்த்துள் மளாம் : கூட்டு நீ ர் மமைாண்லம, கூட்டு
விவசாயம் , கூட்டாகச் சந்லதப் படுத்துதை் .”
சமூகக்குழு விவசாயத்தின் பகுதியாக, இம் மாவட்டத்திலுள் ள 45 கிராமங் கலளச் மசர்ந்த
1016 உைர்நிை விவசாயிகள் 2014ம் ஆண்டுமுதை் சசயை் பட்டுவரும் உழவர் உை் பத்தியாளர்
அலமப் பின் கீழ் திரண்டுள் ளனர். மதஷ்பந்து அக்மரா ஆய் வு, உை் பத்தி நிறுவனம் என் ை
அந்த நிறுவனம் பழங் குடியினராை் நிர்வகிக்கப் படும் மகாராஷ்டிரத்தின் முதை் சபரிய
நிறுவனமாகும் . விவசாயிகளுக்குச் சரியான விலைலய உறுதிசசய் வதிை் அதன் கவனம்
குவிந்துள் ளதாை் இந்நிறுவனம் இைாபமநாக்கை் ைதாக உள் ளது. எனினும் , இைாபம்
அலடந்த ஆண்டுகளிை் , 30% சபறுதி உழவர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப் படுகிைது; மீதமுள் ள
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உள் ளூர் தன்னாட்சியும் உணவு இமறயாண்மம
நந்தர்பார்
மகாராஷ்டரம் ^
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கமற் கு வங் கம்
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சாம் ராஜ் நகர்
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நயாகர்
ஒதிசா

சதாலக நிறுவனத்தின் உட்கட்டலமப் பு மவலைகளுக்காக முதலீடு சசய் யப் படுகிைது
(எடுத்துக்காட்டாக, அரிசி பக்குவப் படுத்தும் ஆலை நிறுவுவதை் காக நிைம் வாங் க
மூதலீடு சசய் தனர்).

பாரிபடாவின் கிராம சலப நீ ண்ட காை வட்டார வளர்ச்சிலய மநாக்கிப்
பணிசசய் துவருகிைது. 7-8 ஆண்டுகளுக்கு முன் னர், கிராம மக்கள் ஒரு கருத்தாய் வு
நிகழ் த்தி, கிராமத்துக்கான நுண்திட்டம் ஒன் லை உருவாக்கினர். ஒவ் சவாரு
குடும் பத்துக்குமான நிைவுலடலமயும் நுலழவும் , நீ ர், ஆை் ைை் , காை் நலடகள் , உணவு,
பள் ளி சசை் லும் குழுந்லதகள் , மூத்த குடும் ப உறுப் பினர்கள் ஆகியவை் லைசயை் ைாம்
புரிந்துசகாள் வதும் இதிை் அடக்கம் . இக்கருத்தாய் வின் மநாக்கம் உள் ளூர் தீர்வுகலள
முன் லவத்து, ஏமதனும் இக்கட்டு வரும் மபாது கிராம மக்கள் வட்டிக்கலடகலள
அணுகுவலதத் தவிர்ப்பமத ஆகும் . இந்த நீ ண்டகாைப் பணியாை் இச்சமூகத்தின் மீது
சகாமரானாப் சபாதுமுடக்கம் சபரிய பாதிப் பு ஏை் படுத்தவிை் லை.
பை ஆண்டுகளாக, பாரிபடாவின் குடும் பங் கள் காய் கறிகலளயும்
உணவுப் சபாருள் கலளயும் தங் கள் இை் ைங் களின் மதலவக்கு மிகுதியாக உை் பத்தி
சசய் து மசமித்து வருகின் ைனர். எனமவ சபாதுமுடக்கத்தின் மபாதும் எந்த உணவுப்
பை் ைாக்குலையும் ஏை் படவிை் லை. பைவலக உணவுகளும் கிலடக்கின் ைன. கார்காைத்திை்
அரிசி, உளுந்து, தட்லடப் பயிர், கடலை, மசாயா, மசாளம் ஆகிய பயிர்கலளயும் ,
பனிக்காைத்திை் மகாதுலம, கரும் பு, சசங் கீலர, சவங் காயம் , மக்காச்மசாளம்
ஆகியவை் லையும் பயிரிடுகின் ைனர். மரபார்ந்த காட்டுக் காய் கறி வலககலளப்
பாதுகாப் பதிலும் இச்சமூகக்குழு ஈடுபட்டுள் ளது. இவை் லை ஆண்டுமதாறும் நலடசபறும்
வன் பாஜி மமகாத்சவத்தின் மபாது காட்சிக்கு லவத்துப் பரிமாை் ைம்
சசய் துசகாள் கின் ைனர். இந்த அறிவு இக்கட்டுகளின் மபாது பயன் படவும் சசய் கிைது.
மகாவிட் சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது, உழவர் உை் பத்தியாளர் நிறுவனத்திை் ஈடுபட்டுள் ள
கிராம சலபகள் 50 டன் அரசிலயக் கூட்டாகத் தமது நிறுவத்தின் மூைமாக விை் று,
மக்களுக்கு நை் ை வருமானம் ஈட்டித்தந்தன.

சமூக வன உரிமமகளும் பபருந் பதாற் றும் : வழிநடத்தும் கிராம சமபகள்

நர்மதா
குஜராத்

மகாண்டியா
மகாராஷ்ட்டிரம்

ராஜனந்தகாவ் ன்
சத்திஸ்கர்

துமை[
மகாராஷ்டிரம்

கட்ச ்
குஜராத்

ஆயர்களுக்கும் விலங் குகளுக்கும் ச.வ.உ.கம.குழு
ஒருங் கமமப் பு
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கருப் பபாருள் கள்

காடு மறுசீரமமப் பு, நீ ர் கமலாண்மம, வாழ் வாதாரம்

(இ) ச.வ.உ.மம.குழுக் க ள் நீ ர், வன மமைாண்லமத் திட் ட ங் கலள விவாதிக் கி ன்ைனர்; (வ)
ச.வ.உ.மம.குழுக் க ள் JCBக் க ள் மூைம் சீலமக் க ருமவை மரங் கலள அகை் றுகின்ைனர்

“நாங் கள் 550 ஆண்டுகளாக, எங் கள் எருலமகளுடன் நாமடாடி வாழ் க்லக
வாழ் ந்துசகாண்டிருக்கிமைாம் . இந்திய வனவுரிலமச் சட்டம் ,1927, பன் னி பாதுகாக்கப் பட்ட
காடுகள் குறித்த 1955ம் ஆண்டின் அறிவிப் பு ஆகியலவ நலடமுலைப் படுத்தப் பட்டபின்
நாங் கள் இடப் சபயர்ச்சியை் ை மசாம் பைான வாழ் க்லகமுலைலயக்
லகக்சகாள் ளமவண்டியிருந்தது,” என் று நிலனவுகூர்கிைார் மகாமரவாமை கிராமத்தின்
மை் தாரி ஆயரான இஷாபாய் . “பின் னர் இந்திய வனத்துலை, ஆக்கிரமித்து வளரும்
மரவலகயான சீலமக் கருமவை (Prosopis Juliflora) விலதகலள வானிலிருந்து தூவியது.
பன் னியிை் வனத்துலைப் பிரிவும் ஒரு புதிய பணித்திட்டமும் 2009ம் ஆண்டு
சதாடங் கப் பட்ட பின் னர், மமய் ச்சை் நிைங் கள் மூடப் பட்டதும் எங் கலளப் பாதித்தன.
அதன் பிைகு எங் கள் சமூக வனவள உரிலமக் மகாரலை நாங் கள் தாக்கை் சசய் துள் மளாம் ;
அப் பணி இன் னும் நிலைமவைவிை் லை,” என் று மமலும் கூறுகிைார்.
குஜராத்தின் கட்ச ் மாவட்டத்திை் அலமந்துள் ள ஆசியாவின் மிகப் சபரிய புை் சவளிகளிை்
ஒன் ைான பன் னி புை் சவளியிலுள் ள மை் தாரிகள் இந்தியாவிை் வனவுரிலமச்
சட்டத்தின் படி சமூக வனவள உரிலம மகாரி சவை் றிகரமாகத் தாக்கை் சசய் துள் ள முதை்
ஆயர் குடி. சமூக வனவுரிலம மகாரப் படும் இடத்தின் பரப் பளவு 2500 சதுர கி.மீ. 1947ம்
ஆண்டுக்கு முன் னர், புை் சவளியின் மீதான சார்பு சமூக அடிப் பலடயிைானதாக இருந்தது
- தனிநபர் உலடலம என் று ஏதுமிை் லை; புை் சவளியிை் எந்த திடமான எை் லைகளும்
கிலடயாது. 1947ம் ஆண்டு முதை் 1955ம் வலர, பன் னி புை் சவளி வருவாய் த்துலையின் கீழ்
சகாண்டுவரப் பட்டது. 1955ம் ஆண்டு பாதுகாக்கப் பட்ட காடாக அறிவிக்கப் பட்டது. 1998ை்
மாவட்ட அதிகாரிகள் இப் புை் சவளியின் சபாறுப் பிலன அதிகாரப் பூர்வமாக
வனத்துலையிடம் ஒப் பலடத்தனர். அலதத் சதாடர்ந்து, இப் புை் சவளிக்கான
சபாறுப் பாளர் குறித்து ஒரு சதளிவின் லம நிைவுகிைது - வனத்துலையாகட்டும்
வருவாய் த்துலையாகட்டும் , இரு துலைகளுமம இப் சபாறுப் பிலன முழுவதும்
அங் கீகரிக்காமலும் ஏை் றுக்சகாள் ளாமலுமம உள் ளனர்.
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பன் னி பாதுகாக்கப் பட்ட காடுகளிை் 19 கிராம ஊராட்சிகளிை் 54 காட்டு கிராமங் கள்
உள் ளன. 47 கிராமங் களின் சமூக வனவள உரிலமக் மகாரலுக்கான ஒப் புதலை மாவட்ட
அளவிைான குழு (DLC) வழங் கியுள் ளது. ஆனாை் பழங் குடி மை் றும் வனத்துலை
அலமச்சரகத்திலும் மாவட்ட ஆட்சியரிடமும் பைதரம் முலையிட்ட பின் னரும் இன் னும்
முலையான பத்திரங் கள் வழங் கப் படவிை் லை. கிராம சலபகள் ச.வ.உ.மம.குழுக்கலள
அலமத்துள் ளனர். அக்குழுக்கள் தமது திட்டமிடலின் மபாது இப் பகுதியின்
மூத்தவர்கலளக் கைந்தாமைாசித்துள் ளனர். அவர்கள் இங் குள் ள பை் மவறு வலகயான
புை் கலளப் பை் றியும் நாட்டுச் சசடிகலளப் பை் றியும் , மண்வலககலளப் பை் றியும் ,
சகாக்குகள் , குள் ளநரிகள் , நரிகள் மபான் ை வனவிைங் குகலளப் பை் றியும் அறிவார்கள் .
2020ம் ஆண்டு ஜனவரி, பிப் ரவரி மாதங் களிை் , பருவமலழக்கு முந்லதய காைம் மிக
முக்கயமானது என் பதாை் , 15 கிராமங் களின் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் தங் கள் வளம் மபணை் ,
மமைாண்லமத் திட்டங் கலளச் சசயை் படுத்துவதிை் துடிப் பாக இருந்தனர். குறிப் பாகச்
சீலமக் கருமவை மரங் கலள அகை் றுவதிை் கவனம் சசலுத்தினர்; இலவ மவகமாக
ஆக்கிரமித்து பிை உள் ளூர் புை் ,மூலிலககலள அழித்துவிடுகின் ைன. சசர்மவா
கிராமத்திை் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் இயந்திரங் கலளக் சகாண்டு 200 செக்மடர் நிைத்திை்
இம் மரங் கலள அகை் றின; மிசிரியமடா கிராமத்திை் 150 செக்மடர் நிைத்திை் சுத்தம்
சசய் தனர். சபாதுமுடக்கம் அறிவிக்கப் பட்டவுடன் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் தமது பணிகலள
நிறுத்திலவக்க மவண்டியதாயிை் று.

பன்னி புை் சவளிலய ச.வ.உ.பகுதியாக அறிவிக் கு ம் புதிய பைலகக் கு அருகிை்
நிை் கும் மை் தாரி ஆயர்க ள்

சமூக வன உரிமமகளும் பபருந் பதாற் றும் : வழிநடத்தும் கிராம சமபகள்

நர்மதா
குஜராத்

மகாண்டியா
மகாராஷ்ட்டிரம்

ராஜனந்தகாவ் ன்
சத்திஸ்கர்

துமை[
மகாராஷ்டிரம்

கட்ச ்
குஜராத்

ஆயர்களுக்கும் விலங் குகளுக்கும் ச.வ.உ.கம.குழு
ஒருங் கமமப் பு
நந்தர்பார்
மகாராஷ்டரம் ^

அலிப் பூர்துவார்
கமற் கு வங் கம்

தின்மடாரி
மத்தியப் பிரகதசம்

சாம் ராஜ் நகர்
கர்நாடகம்

நயாகர்
ஒதிசா

மை் தாரி சமூக மக்கள் சபரும் பாலும் நாட்டுவலகக் காை் நலடகலள மமய் ப் பலதமய
சார்ந்துள் ளனர் - காங் கிமரஜ் மாடுகளும் பன் னி எருலமகளும் பரவைாக உள் ளன.
சபரும் பாைான குடும் பங் கள் 50-100 விைங் குகள் லவத்துள் ளனர்; ஒவ் சவாரு கிராமத்திலும்
5000 விைங் குகளும் , சமாத்தப் பகுதியிலும் 1,00,000 விைங் குகளும் உள் ளன. ஆயர் சமூகம்
தாங் கள் உை் பத்திசசய் யும் பாலைக் சகாண்மட சமாளிக்கமுடியும் என் ைமபாதும் ,
பைருக்கு உணவுத் தட்டுப் பாடு ஏை் பட்டது. அத்தலகய சமயங் களிை் அண்லடவீட்டினரும்
பிை கிராம மக்களும் அவர்களுக்கு உதவி சசய் வர். அமத சமயம் , வணிகத் தீவனத்தின்
விலை அதிகரித்தமபாதும் , தங் களது புை் சவளிகலள ஆக்கிரமித்த மரங் கலளச் சரியான
மநரத்திை் அகை் றியதாை் , அவை் லைமய சார்ந்திருக்க முடிந்தது.
பன் னி புை் சவளி மார்ச் முதை் மம மாதம் வலர மிகவும் வைண்டிருப் பதாை் அச்சமயத்திை்
நீ ர் மமைாண்லம மிகவும் அத்தியாவசியமானது; அப் மபாதுதான் சபாதுமுடக்கம்
ஏை் பட்டது. மனிதர்கள் மட்டுமன் றி ஒரு ைட்சம் விைங் குகளும் இமத நீ ர்நிலைகலளச்
சார்ந்திருப் பதாை் ஒவ் சவாரு ஆண்டும் இந்த நீ ர்நிலைகளிை் கவனம் சசலுத்துவது
இன் றியலமயாதது. சபாதுமுடக்கம் 2.0 நீ க்கப் பட்டதும் , ச.வ.உ.மம.குழு நிதிகள் மரபார்ந்த
நிைத்தடி நீ ர் ஜீை் கலள மறுஊட்டம் சசய் யப் பயன் படுத்தப் பட்டன. ஆபாத் என் று
கூட்டுப் பணி முலையின் மூைம் , மலழநீ ர் மசமிப் புக்காக சமூகக்குழுக்கள் விராடா என் ை
கிணறுகலளத் மதாண்டின. ஜூலை, ஆகஸ்டு மாதங் களிை் கட்ச ் பகதியிை் மலழ
சதாடங் கிவிட்டது. எனினும் பன் னி புை் சவளி, மக்களின் வாழ் வாதாரத் மதலவகள் ,
சபாதுமுடக்கம் ஆகியவை் லை சரியான மநரத்திை் நிர்வகித்ததாை் , சமூகம் நை் ைபடியாக
உள் ளது.
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கருப் பபாருகள் கள்

புலம் பபயர்தல் குமறந் தது, சிறு காடுபடு
பபாருள் கள் சார் வாழ் வாதாரங் கள்

(இ) தமது வனங் கலளத் தாமம மமைாண்லம சசய் யப் பணியிைமர்த் த ப் பட்டுள் ள சமூகத் தி னர்;
(வ) ச.வ.உ.பகுதிகளிை் சமூகத் தி னமர உள் ளூர் மர வலககலள நடுகின்ைனர்

நந்தர்பார் மாவட்டம் மகாராஷ்டிரத்திை் மிக அதிக சமூக வனவள உரிலம அங் கீகாரம்
சபை் ை இடங் களிை் இரண்டாவது இடத்திை் உள் ளது. ஏப் ரிை் 2018ை் , 2,16,723.1 ஏக்கர்
நிைத்துக்கு உரிலமப் பத்திரங் கள் சமூகக்குழுக்களிடம் இருந்தன. பூத்யா மரம் (Sterculia
urens), இலுப் லப மைர்கள் (Madhuca longifolia), சிமராஞ் சி/கடப் பா பாதாம் (Buchanania lanzan)
ஆகியலவ இக்காடுகளிை் அதிகம் காணப் படுகின் ைன. சமூக வனவுரிலம மமைாண்லமத்
திட்டங் களின் பகுதியாக, ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் கானுலைமவாரின் வாழ் வாதாரங் களுக்கு
உதவும் மரங் கலள மமலும் அதிகமாய் நடுவதை் கு வழகாட்டுகின் ைன.
சிறு காடுபடுசபாருள் களின் (MFP) கூட்டலமப் புகளாக இச்சமூக ஒருங் கு
சசய் யப் பட்டுள் ளது. இதிை் இப் சபாருள் கலளச் மசகரிப் பவர்கள் உறுப் பினர்களாக
உள் ளனர். ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் ஒவ் சவாரு கூட்டலமப் பிலிருந்தும்
காடுபடுசபாருள் கலளச் மசகரித்து, நை் ை விலையும் மிலகயூதியமும் தருகின் ைன.
காடுபடுசபாருள் கலள வணிகர்களுக்கு மநரடியாக விை் று, இலடத்தரகர்கலளத்
தவிர்ப்பதாை் இது சாத்தியமாகிைது. பருவக்காைத்திை் எை் ைாருலடய
வாழ் வாதாரத்லதயும் உறுதி சசய் யும் வலகயிை் , ஏமதனும் இடர்ப்பாடுகளாை் எவமரனும்
காடுபடுசபாருள் கலளச் மசகரிக்க முடியாது மபானாை் , அவர்களுக்கும் நிதி வழங் கி
ஆதரவு நை் கவும் இக்குழுக்களுக்கு வழிமுலைகள் உள் ளன.
மைாக் சமன் வய் பிரதிஸ்தான் என் று உள் ளூர் மசலவ நிறுவனத்தின் உறுப் பினரான
பிரதீபா சிண்மட, “2016 வலர நந்தர்பார் மாவட்டத்திலிருந்து ஏராளமானவர்கள் பணி மதடி

புைம் சபயர்ந்து சகாண்டிருந்தனர். விவசாய நிைங் களிை் ஆறு மாதங் கள்
பணியாை் றுவதை் காக சவளியிை் சசன் றுசகாண்டிருந்தனர்; ஆனாை் இப் மபாது அது
நின் றுவிட்டது. மகாவிட்19 சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது காடுபடுசபாருள் கலளச் மசகரிப் பது,
மதசிய ஊரக மவலைவாய் ப் புத் திட்டத்தின் மூைம் மரங் கள் நடுவது,
நீ ர்ப்பாசனத்துக்காகவும் பிை மநாக்கங் களுக்காகவும் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் மூைம்
குளங் கள் கட்டுவது மலழநீ ர்த் மதக்குவது ஆகியலவ வாயிைாக கிராமங் கள்

சமூக வன உரிமமகளும் பபருந் பதாற் றும் : வழிநடத்தும் கிராம சமபகள்

நர்மதா
குஜராத்

மகாண்டியா
மகாராஷ்ட்டிரம்

ராஜனந்தகாவ் ன்
சத்திஸ்கர்

துமை[
மகாராஷ்டிரம்

கட்ச ்
குஜராத்

புலம் பபயர்தல் குமறந் தது
நந்தர்பார்
மகாராஷ்டரம் ^

அலிப் பூர்துவார்
கமற் கு வங் கம்

தின்மடாரி
மத்தியப் பிரகதசம்

சாம் ராஜ் நகர்
கர்நாடகம்

நயாகர்
ஒதிசா

வாழ் வாதாரங் கலளத் தக்கலவத்திருந்தன. சமூகக்குழுக்கள் சதாரன் மாை் பகுதிலய
முக்கிய லமயமாகக் சகாண்டு இம் மாவட்டத்திை் நீ ர் மமைாண்லம சசய் வதை் கான ஒரு
முழுத் திட்டவலரலவயும் சசயை் படுத்திவருகின் ைன. பணியாளர்கள் சராசரியாக 250ரூ
முதை் 300ரூபாய் வலர ஒருநாள் ஊதியமாகப் சபை் ைனர். கிராமத்திமைமய
இருந்துவிடுவதிை் பை நன் லமகள் உண்டு - காடுகலள அவர்களாை் காக்கமுடிந்தது;
குழுந்லதகளின் கை் விலயயும் பார்த்துக்சகாள் ளமுடிந்தது,” என் ைார்.
மகாவிட்19 சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது, நந்தர்பாரிை் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் ஒருங் கு
சசய் யப் பட்டு இந்மதார், மும் லப மபான் ை நகரங் களுக்கு கிமைா 70ரூபாய் க்குக் மகாந்து
விை் கப் பட்டது. கிராம மக்களுக்கு மசகரிப் புப் பணிக்காகக் கிமைாவுக்கு 50ரூபாய்
கிலடத்தது. இைாபம் ஈட்டியதை் காக கிமைாவுக்குப் 10ரூபாய் மிலகயூதியமாக
வழங் கப் பட்டது. இலுப் லபலய கிமைா 50ரூபாய் க்கு விை் று, கிராம மக்களுக்குக்
கிமைாவுக்கு 40ரூபாயும் இைாபத்திலிருந்து கிமைாவுக்கு 5ரூபாயும் வழங் கினர்.
காடுபடுசபாருள் கள் மசகரித்து ஈட்டிய பணத்லதக்சகாண்டு சபாதுமுடக்கத்தின் மபாதும்
மக்கள் கிராமத்துக் கலடகளிலிருந்து பிை சபாருள் கலள வாங் கமுடிந்தது.
பை ஆண்டுகளாக, சமூகக்குழுக்கள் காடுபடுசபாருள் கள் கிலடக்கும் மர வலககலள
நட்டுவந்துள் ளனர். இந்தப் சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது, கிராம மக்கள் எதிர்காை
வாழ் வாதாரத்துக்கும் உணவுப் பாதுகாப் புக்கும் உதவும் வலகயிை் மாமரங் கலள
நட்டுள் ளனர். இந்த ஆண்டு சமூகக்குழுக்கள் காடுபடுசபாருள் கலள அறுவலட
சசய் துள் ளனர்; அவர்களது உலழப் புக்மகை் ை ஊதியமும் , இலுப் லப, மகாந்து
ஆகியவை் லை விை் ைதாை் ஈட்டிய இைாபத்திலிருந்து மிலகயூதியமும் கிலடத்துள் ளது.
மவறு சிை காடுபடுசபாருள் களுக்குச் சரியான விலைகிலடக்கக் குழுக்கள்
காத்திருக்கின் ைன.

(இ) சமூகத் தி னர் தமது காடுகலளப் பாதுகாக் கி ன்ைனர்; (வ) பை் வலக காட்டு ணவுகலளக்
சகாண்டு சலமக் க ப் ப டும் உணவுப் ப ண்டம்
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கருப் பபாருள் கள்

பாதுகாக்கப் பட்ட பகுதிகளில் காடுகமளப் கபணுதல் ,
காடுகளுக்கு சமூகக்குழு ஆளுமக

(இ) மகாடை் பஸ் தி கிராம நுலழவாயிலிலுள் ள பைலக சமூக வன உரிலமகலள அறிவிக் கி ைது;
(வ) சதை் கு சமண் டபாரி சமூக வன உரிலமகலளப் பிரகடனப் ப டுத் துகிைது.

மமை் கு வங் க அரசாை் சமூக வனவள உரிலமகள் அதிகாரப் பூர்வமாக
அங் கீகரிக்கப் படாத மபாதும் , மமை் கு வங் கத்தின் அலிப் பூர்துவார் மாவட்டத்திலுள் ள
ஜை் தபாரா மதசியப் பூங் கா, புக்சா புலிகள் காப் பகம் ஆகிய இடங் களிலும் அவை் லைச்
சுை் றிலும் வாழ் ந்துவரும் ராவா, சந்தாை் , ஒமரான் , மமச், மகாச் மபான் ை பழங் குடிச்
சமூகங் களும் பிை கானுலையும் வன் சதௌங் கியா சமூகங் களும் பை ஆண்டுகளாகக்
காடுகளிை் நுலழந்துசகாண்டும் அவை் லைப் மபணிக்சகாண்டும் இருக்கின் ைனர்.
காைனிய காைத்திை் , காட்டு கிராமத்தார் என் ைறியப் பட்ட சதௌங் கியா இனத்தினர்
வணிகப் பயிர்கலள விலளவிக்கும் கானக நிைங் களிை் கூலியும் உரிலமகளும்
இை் ைாமை் பணியாை் றிவந்தனர். 2009ம் ஆண்டுவலரக்குமம, வனத்துலையினர்
மரங் கலள சமாத்தமாக சவட்டிவந்தனர்; கிராம மக்கள் எந்த வனவுரிலமகளும் இன் றி
அங் கு பணியாை் றினர். ஆனாை் , வனவுரிலமச் சட்டம் (2006) வந்தபிைகும் , 2008ம்
ஆண்டுமுதை் பை சமூகக்குழுக்கள் தங் கள் உரிலமக்மகாரை் கலளத்
தாக்கை் சசய் யத்சதாடங் கியதும் , இப் படியான மரம் சவட்டுதை் அருகிவிட்டது.
மகாடை் பஸ்தி, வடக்கு சமன் டபாரி, சதை் கு சமன் டபாரி மபான் ை கிராமங் கள்
வனவுரிலமகலளக் மகாருவதலும் , காடுகலளக் சகாள் லளயிலிருந்து காப் பதிலும் ,
மீன் கள் , விைகுகள் , காடுபடுசபாருள் கள் ஆகியவை் லைச் மசகரிப் பதிலும் , காட்டு
வளங் கலள நிர்வகிப் பதிலும் பிை கிராமங் களுக்கு முன் மனாடிகளாக இருந்து
வழிநடத்துகின் ைனர். ஜை் தபாரா மதசிய பூங் காவிலுள் ள மகாடை் பஸ்தி தான் மமை் கு
வங் கத்திை் தங் கள் சமூக வனவள உரிலமகலளத் தாமம பலைசாை் றிக்சகாண்ட முதை்
கிராமம் . சமூக வனவள உரிலமக் மகாரலைத் தாக்கை் சசய் தபின் , 2010ம் ஆண்டு, தங் கள்
பகுதியிலிருந்த காடுகலள தமது சமூகக்கழுமவ நிர்வகித்துப் பாதுகாக்கிைது என் று ஒரு
அறிவிப் புப் பைலகலய எழுப் பினர். அதன் பிைகு பை கிராமங் களும் சமூகக்காடுகளின்
எை் லைகலள வகுத்து இத்தலகய அறிவிப் புப் பைலககலள நிறுவத்சதாடங் கினர்;
கான் கிரீட் பைலககலளக்கூட லவத்தனர்.
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கூட்டு வன மமைாண்லம குழுக்கள் (கூ.வ.மம.கு.) அலமப் பதை் கு வனத்துலை அழுத்தம்
தந்தமபாதும் , அலவ வனத்துலைக்குச் சார்பாகமவ சசயை் பட்டு சமூகத்தின்
உரிலமகலள அங் கீகரிப் பதிை் லை என் பதாை் இந்த கூ.வ.மம.குழுக்கலள கிராம
சலபகள் நிராகரித்தனர். 2014ம் ஆண்டு, வனவுரிலமச் சட்டத்தின் விதிகலளப்
பயன் படுத்தி, 99 காட்டுக் கிராமங் கள் வருவாய் கிராமங் களாகப் பதிவு சசய் யப் பட்டன.
ஆனாை் அதிகாரிகளின் அைட்சியத்தாை் மக்கள் இன் னும் அவர்களுக்குச் சட்டப் படி
மசரமவண்டிய உரிலமகலளப் சபைவிை் லை.
2020ம் ஆண்டு மம மாதம் , மகாவிட்19 சபாதுமுடக்கத்தின் சதாடக்கத்திை் , மமை் கு
வங் கத்தின் பை பகுதிகளிலும் அம் ஃபான் புயை் சூலரயாடியது. அலிபூர்துவார்
மாவட்டத்திலும் சபருமலழ இருந்தமபாதும் , சபரும் மசதாரம் இை் லை. குர்மாய்
பஸ்தியின் சுந்தர் சிங் ரவா, “பை ஆண்டுகளாக, சமூகக்குழுக்கள் தங் கள் சமூக வனவள

உரிலமகலளச் சசலுத்தி தமது காடுகலளப் பாதுகாக்கவும் வளம் மபணவும்
திரட்டப் பட்டுள் ளனர். கடந்த காைத்திை் , மகாடை் பஸ்தி கிராமம் காடுகலளத்
திருட்டிலிருந்தும் சகாள் லளயிலிருந்தும் காத்திருக்கிைது என் று சபயர் சபை் ைது.

இந்த ஆண்டு, சூைாவளிக் காைம் சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது அலமந்தது. எனமவ
காடுகளிை் மிகக்குலைவான மக்கமள இருந்தனர். காடுகளிை் மக்கள் குலைவாக
இருந்தலதயும் , பிை மாவட்டங் களிை் சூைாவளிச் மசதாரம் ஏை் பட்டலதயும் சாதாகமாக
எடுத்துக்சகாண்டு, வனத்துலை காடுகளிை் பை மரங் கலள சவட்டியது; உண்லமயிை்
மலழயாை் எங் கள் பகுதியிை் 10 மரங் கமள விழுந்தன. மகாடை் பஸ்தி கிராம மக்கள்
தலையிட்டு அவர்கள் சவட்டுவலதத் தடுத்தனர். அண்லம ஆண்டுகளிை் உள் ளூர்
காவை் துலையினரும் கானுலையும் எங் கள் மீது பரிவு சகாண்டுள் ளனர். முன் னர்
எப் மபாதும் காவை் துலை வனத்துலைலயக் மகள் வியின் றி ஆதரிப் பார்கள் ; காைம்
சசை் ைச்சசை் ை, மக்கள் காவை் நிலையத்துக்கு சகாண்டுவரப் படும் மபாது உண்லமயிை்
வனத்துலை ஏலழகளிடம் மிகக்சகாடூரமாக நடந்துசகாள் கின் ைனர் என் றும் அந்த
ஏலழமக்கள் காடுகளிை் தமக்கிருந்த உரிலமகலளக் தை் காக்கின் ைனர் என் று
கவனிக்கத்சதாடங் கினர்,” என் று கூறினார்.
பக்சா புலிகள் காப் பகத்திை் உள் ள கமராபஸ்தி கிராமத்தின் வன் சதௌங் கியா
சமூகத்லதச் மசர்ந்த ைாை் சிங் பூஜை் மபசும் மபாது, “சபாதுமுடக்கத்தின் மபாதும் நாங் கள்
காடுகளுக்குள் சசன் மைாம் . காடுகலள நாங் கள் மமய் ச்சலுக்காகவும் , கச்சு (Collocasia
araceae), சட்டு (காட்டுக் காளான் கள் ), இைந்லதப் பழம் (Zizyphus mauritania), ைாலி விலதகள்
(Amoora wallichii King) ஆகிய காடுபடுசபாருள் கலளச் மசகரிப் பதை் காகவும் நாங் கள்

காடுகலளப் பயன் படுத்துகிமைாம் . காட்டுணவு ஊட்டச்சத்து மிக்கது; பை குடும் பங் கள்
சபாதுமுடக்கத்தின் மபாதும் அதன் பிைகும் அவை் லைமய சார்ந்திருந்தன. இப் மபாது
உணவுப் பாதுகாப் லப உறுதிசசய் யவும் , வாழ் வாதாரத்லதக் கூட்டவும் எங் கள்
கிராமங் களிை் கூட்டு விவசாயச் சசயை் முலை ஒன் லைத் சதாடங் கத் திட்டமிடுகிமைாம் .
புைம் சபயர் சதாழிைாளர்கள் பை கிராமங் களிை் வீடு திரும் பியுள் ளனர்; கிராமங் களிை்
மவலைவாய் ப் புக்கும் தட்டுப் பாடாக உள் ளது. கிராம சலபகளிை் தன் னாட்சி ஏை் படுத்தி
மவலைவாய் ப் பு உருவாக்க முயன் றுவருகிமைாம் ,” என் ைார்.
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கருப் பபாருள் கள்

PVTG சமூகக்குழுக்கள் , பபண்கள் தமலமமயிலான
ஈடுகட்டும் முமறகள் , பரப் புமரகள் , ஆதரவுக் குழுக்கள்

(இ) காடுகள் மநாக் கி ச் சசை் லும் லபகா சபண்கள் ; (வ) கிராமதூத காரியக் ராம்
இயக் க க் கூ ட் டமும் , லபகா கிராம சலபயும் நடக் கி ன் ைன

லபகா சக்கா அடர்ந்த காடுகள் நிலைந்த பகுதி. இங் கு சபரும் பாலும் மிகவும்
ஊறுபடத்தக்க பழங் குடிக் குழுக்கள் (PVTG - மி.ஊ.ப.கு.) என் று வலகப் படுத்தப் பட்ட
லபகா இனத்தினர் உள் ளனர். உமாரியா, திண்மடாரி மாவட்டங் களின் வனப் பகுதியிை் 70
கிராமங் கள் உள் ளன. 2008ம் ஆண்டு முதை் , கிராமதூத காரியக்ரம் , ஜங் கை் ஆத்யாயன்
மண்டை் ஆகிய இரு உரிலம-சார் விழிப் புணர்வு இயக்கங் களின் ஆதரவுடன்
சமூகக்குழக்கள் வனவுரிலமகளின் அங் கீகரிப் புக்காகப் பணியாை் றிவருகின் ைன. இந்த
இயக்கத்தின் சதாடக்க ஆண்டுகளிை் , தனிநபர் வனவுரிலமகள்
அங் கீகரிக்கப் பட்டமபாதும் , 2017ம் ஆண்டுமுதமை இந்த இயக்கம் சமூக வனவள
உரிலமகலளச் சட்டப் பூர்வமாக அங் கீகரிக்கச் சசய் வதிை் கவனம் சசலுத்தியுள் ளது.
தை் மபாது, திண்மடாரி வட்டத்திை் 10 கிராம சலபகள் தமது சமூக வனவள உரிலமகலளக்
மகாருவதை் கான ஆவணங் கலளயும் சாட்சியங் கலளயும் தயார்நிலையிை்
லவத்துள் ளனர். இந்த ஆவணங் கலளச் சமர்ப்பிக்கும் முன் னர், சபாதுமுடக்கம்
அறிவிக்கப் பட்டது.

இந்த இரு இயக்கங் களின் தலைவர்களுள் ஒருவரான பை் வந்த் ரகங் கதாமை, “மத்தியப்

பிரமதசத்திை் சமூக வனவள உரிலமகளுக்கு மிகக்குலைந்த நிறுவன ஆதரமவ உள் ளது.
சமூகங் களுக்கு நிஸ்தார் உரிலமகமள வழங் கப் பட்டுள் ளன. பழங் குடியினருக்கான
அலமச்சகம் கிராம சலபகளுக்கும் அதிகாரம் வழங் கும் ஆவணங் கலள வழங் கி, சமூக
வனவள உரிலம சபறும் சசயை் முலைலய எளிதாக்கமவண்டும் . மாைாக, வனத்துலை
ஆதிக்கம் சசலுத்தி, வனவுரிலமச் சட்டத்லதயும் அரசியைலமப் லபயும் மீறுகின் ை
நிலைமய உள் ளது. மமலும் கிராம ஊராட்சிகள் கிராம சலபகலளவிட அதிக அதிகாரம்
சகாண்டலவயாக அலமந்துவிடுகின் ைன.
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எனமவ, திண்மடாரி மாவட்டதிை் , குறிப் பாக லபகா சக்காவின் 22 கிராமங் களிை் எங் கள்
இயக்கம் சமூக வனவள உரிலமகள் குறித்த விழிப் புணர்வு ஏை் படுத்தும் கிராம
தூதர்களின் அணிலய உருவாக்கும் பணி சசய் துவருகிமைாம் . மாவட்டத்திலும்
மாநிைத்திலும் பை சமூகங் களின் தனிநபர் உரிலமகளும் நிஸ்தார் வனவுரிலமகளும்
அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ள மபாதும் , நாங் கள் 10 கிராம சலபகள் சதாடங் கி, சமூக வனவள
உரிலமகளின் அங் கீகாரத்துக்காக உலழத்துவருகிமைாம் . நிஸ்தார் உரிலமகள்
இருப் பது என் பது வாடலகக்கு ஒரு வீடு எடுப் பது மபான் ைது; ஆனாை் சமூக வனவள
உரிலம சகாள் வசதன் பது அந்த இடத்லத உலடலமயாக்கி அங் கு உலைவது மபான் ைது!”
என் ைார்.
2009ம் ஆண்டு முதமை, ஓர் இயக்கம் வளர்ந்து வந்துள் ளது. தை் மபாது, லபகா சக்காவிை் 24
கிராமங் கள் தங் களது சமூகக்காடுகலளப் மபணி, நிர்வகித்து, பாதுகாத்து வருகின் ைன.
ஒவ் சவாரு ஆண்டும் காட்டுத்தீயிலிருந்து காடுகலளக் காப் பது, பிப் ரவரி-மம
மாதங் களிை் சநருப் புப் பாலதகலள உருவாக்குவது, கிராம சலபகளின் ஒப் புதை்
இை் ைாமை் மரங் கள் சவட்டுவலதத் தடுப் பது, கிராம சலபக் காடுகளிை் அந்நியர்கள்
ஆக்கிரமிக்காமை் தடுப் பது, காடுபடுசபாருள் கலளயும் மூலிலககலளயும்
சமூகக்குழுக்கள் திரட்டுவதை் கு ஏை் பாடு சசய் வது மபான் ைவை் றின் மூைமாக
சமூகக்குழுக்கள் தமது சமூக வனவள உரிலமகலளப் பயன் படுத்துகின் ைனர்.
லபகா சக்காவிலுள் ள பை சமூகங் களும் சவளியுைகச் சசய் திகளிலுருந் தும் லகமபசி
இலணப் பின் றியும் துண்டிக்கப் பட்டுள் ளனர். சபாதுமுடக்கம் அறிவிக்கப் பட்டமபாது,
அதன் உண்லமயான சபாருள் குறித்துக் குழப் பம் மிகுந்திருந்தது. அமத சமயம் , பை சமூக
உறுப் பினர்களும் காடுகளுக்கும் , சந்லதகளுக்கும் தினந்மதாறும் தமது அன் ைாடத்
மதலவகளுக்காகச் சசை் ை மவண்டியிருந்ததாை் , முன் னறிவிப் பை் ை சபாதுமுடக்கம்
மிகக்கடினமாக ஆனது. நகரத்திை் பஜ் கா கிராமத்தினர் காவை் துலையாை்
அடிக்கப் படுகின் ைனர் என் ை சசய் திகள் வந்தன; சபாதுமுடக்கம் குறித்த அச்சம்
மமமைாங் கியது.
மார்ச் 24 முதை் ஏப் ரிை் 29 வலர, மகாவிட்19 சபாதுமுடக்கம் குறித்து எந்த தகவை் களும்
எந்த ஆதரவும் லபகா சமூகத்தினலர வந்தலடயவிை் லை. தன் னார்வைர்களும் சுகாதாரப்
பணியாளர்களும் , ஊராட்சியும் திண்மடாரி மாவட்ட ஆட்சியலர ஏப் ரிை் 29 அன் று அணுகி
அந்த மாவட்டத்திை் நிவாரணப் பணிகலள மமை் சகாள் ள அனுமதி மகாரினர்.
சமூகக்குழுக்களுக்கு மூன் று மாத உணவுப் பண்டங் கள் கிலடப் பலத அவர்கள்
உறுதிசசய் தனர்; தனித்திருந்த கிராமங் கள் உடை் நைம் குறித்தும் சபாதுமுடக்கம் குறித்த
பிை சசய் திகலளயும் சபை வாசனாலியும் பிை கருவிகளும் இயக்கத்தாை்
லவக்கப் பட்டன. தாசிை் தார்கமளாடும் மாவட்ட ஆட்சியமராடும் சமூக மக்களின்
பிரச்சலனகலள மநரடியாகத் சதரிவிக்கவும் இந்த இயக்கம் முலனந்தது. மம 15 முதை் ,
புைம் சபயர் சதாழிைாளர்கள் கிராமங் களுக்குத் திரும் பியமபாது, மக்கள் மாவட்டத்
தலைலமயிடத்திமைமய தனிலமப் படுத்த மவண்டும் என் று இயக்கம் மகாரியது. கிராம
சலப மட்டத்திை் , சத்திஸ்கர் எை் லைலயக் கடந்து சவளியாட்கள் காடுகளின் வழிமய
நுலழந்துவிடுவார்கள் என் ை அச்சத்தாை் தடுப் புகள் மபாடப் பட்டன.
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நிவாரண அமமப் புகள்
நந்தர்பார்
மகாராஷ்டரம் ^

அலிப் பூர்துவார்
கமற் கு வங் கம்

தின்மடாரி
மத்தியப் பிரகதசம்

சாம் ராஜ் நகர்
கர்நாடகம்

நயாகர்
ஒதிசா

கிராம சலபகளிை் சபண்கள் தலைலமத்துவப் பங் காை் றினர். சமூக
இலடசவளிக்கான நலடமுலைகலள ஒருங் குபடுத்தினர்:
1.

ஓலடகளிலும் , லகப் பம் புகளிலும் நீ ர்க்குழாயிலும் நீ ர் எடுக்கச்
சசை் லும் மபாது கூட்டம் கூடாமை் பார்த்துக்சகாண்டனர்.

2.

இைப் பு, பிைப் பு, திருமணம் மபான் ை நிகழ் வுகளின் மபாது, சமூக இலடசவளி
கலடப் பிடிக்கப் படுவலதப் சபண்கள் உறுதிசசய் தனர்.

3.

சபாது நியாயவிலைக் கலடகளிை் ஒவ் சவாரு கிராமத்துக்கும் குறிப் பிட்ட
மநரம் ஒதுக்குவதன் மூைம் கூட்டத்லதத் தவிர்ப்பலதப் சபண்கள்
உறுதிசசய் தனர்.
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கருப் பபாருள் கள்

உள் ளூர் பழங் குடியினர் நிறுவனங் கள் , அரசு பபாறுப் கபற் புக்கான
ககாரிக்மககள் , பாதுகாக்கப் பட்ட பகுதிகளில் வனவுரிமமகள்

(இ) சநை் லிக் காயும் பிை காடுபடு சபாருள் கலளயும் திரட்டு கின்ைனர்; (வ) மசாலிக சமூகத் தி னர்
ைாண் டானா சசடிகளுடன் மபாராடுகின்ைனர்; வனத் து லையினர் பை பத் தாண்டுகளுக் கு முன்
நட் ட மதக் கு மரங் கமளாடு அலவயும் வளர்ந் த ன.

பிலிகிரி ரங் கசுவாமி மகாயிை் (BRT - பி.ர.மகா.) புலிகள் காப் பக வனப் பகுதியிை் வாழும்
சசாலிகா சமூகத்தினர் இயை் லகமயாடு சநருங் கிய உைவு சகாண்டுள் ளனர்.
சாம் ராஜ் நகர் மாவட்டத்திை் , 2011ம் ஆண்டு, 25 கிராம சலபகளின் சமூக வனவள
உரிலமகள் அங் கீகரிக்கப் பட்டன; பின் னர் மமலும் 10 மகாரிக்லககள்
அங் கீகரிக்கப் பட்டன. தை் மபாது, 35 கிராம சலபகளிை் உள் ள 61 குடியிருப் புகளிை்
(மபாதுகள் ), 42 குடியிருப் புகளுக்கான சமூக வனவள உரிலம அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளது; 10
குடியிருப் புகளின் உரிலமமகாரை் கள் துலண வட்டார அளவிலும் , 9 மகாரிக்லககள்
கிராம சலப மட்டத்திலும் ஒப் புதலுக்காக உள் ளன.
சகாமரானாத் சதாை் றும் சபாதுமுடக்கமும் பி.ர.மகா.புலிகள் காப் பகத்தின் மசாலிகர்
சமூகத்தினரின் பலழய அச்சங் கலள சவளிக்சகாணர்ந்தன - பை ஆண்டுகள் முன் பு
அவர்கள் ‘மகாமாரி’ மநாய் கலள அனுபவித்துள் ளனர். எனினும் , இம் முலையும்
மக்களுக்கு மகாவிட்19 பை் றியும் அதன் தாக்கம் குறித்தும் புரிதலிை் லையாதைாை் ,
உள் ளூர் நிறுவனங் கள் விழிப் புணர்வு நிகழ் சசி
் கள் நடத்தினர். உள் ளூர் சங் கங் கள் ,
ஜிை் ைா பூதக்கட்டு கிரிஜனா, அபிவிருத்தி சங் கம் , தாலுக் மசாலிக அபிவிருத்தி சங் கம்
மை் றும் பிை மக்கள் மன் ைங் கள் கிராம சலபகளுடன் பணியாை் றிப் சபாதுமுடக்கத்லத
எதிர்சகாண்டன.
சபாதுமுடக்கத்துக்கு முன் னர், 290 மசாலிக தினக்கூலித்சதாழிைாளர்கள் பி.ர.மகா.புலிகள்
காப் பகத்திமைமயா, குடகு அை் ைது அசன் மாவட்டங் களுக்மகா புைம் சபயர்ந்து காபித்
மதாட்டங் களிை் பணியாை் றினர்; சிை குடும் பங் கள் தமிழ் நாட்டுக்மகா மகரளத்துக்மகா
இடம் சபயர்ந்தனர். இந்த புைம் சபயர் சதாழிைாளர்களுக்குப் சபாதுமுடிக்கம்
அதிர்ச்சியான சசய் தியாக வந்தது. காபி மதாட்ட முதைாளிகள் அங் கு மவலைலய
நிறுத்திவிட்டதாை் உணவின் றித் தவித்தனர். மசாலிக சமூகத்தினர் சங் கத் தலைவர்கலள
அணுகினர். அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியாளர்களிடம் உணவுப் பண்டங் கள் வழங் குமாறு
மகாரிக்லக லவத்தனர். முன் னர் மமலும் பை குடும் பங் கள் பிை மாவட்டங் களுக்கும்
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மாநிைங் களுக்கும் நான் லகந்து மாதங் களுக்கு மவலைமதடி இடம் சபயர்வார்கள் என் பது
குறிப் படித்தக்கது. சமூக வனவள உரிலமகள் சட்டப் பூர்வமாக அங் கீகரிக்கப் பட்டவுடன் ,
சபரும் பாைான குடும் பங் கள் புைம் சபயர்வலத நிறுத்திவிட்டு, காடுபடுசபாருள் கலளத்
திரட்டுவதிை் ஈடுபடத்சதாடங் கினர்.
உணவுப் சபாருள் கலள நீ ண்ட காைத்துக்குச் மசமித்து லவக்கும் வழக்கம் இை் ைாததாை்
மசாலிகர் குடும் பங் களுக்குப் சபாதுமுடிக்கம் சபரும் அதிர்ச்சியாக இைங் கியது.
மசாலிகர் குடும் பங் கள் தினந்மதாறும் காடுபடுசபாருள் கலளயும் , கிழங் குகலளயும் ,
பழங் கலளயும் , கீலரகலளயும் திரட்டச் சசன் று, தினக்கூலிலயக் சகாண்டு அன் லைய
தினத்துக்கான உணவுப் சபாருள் கலள வாங் குவர். சங் கத்தின் பழங் குடித் தலைவர்கள்
மாவட்ட ஆலணயலரயும் மாவட்ட பழங் குடி நை அதிகாரிலயயும் அணுகி
ஊட்டச்சத்துமிக்க உணவுப் சபாருள் கலளயும் இைவச அரிசிலயயும் வழங் குமாறு
மகாரிக்லகயிட்டனர். இது சபாதுமுடக்கத்தின் ஆரம் ப கட்டத்திை் சமூகங் களுக்கு
உணவுப் பாதுகாப் லப அளித்தது; அவர்கள் இவை் மைாடு அவர்கமள மசகரித்த
கிழங் குகலளயும் கீலரகலள மசர்த்துக்சகாண்டனர்.
மதன் எடுத்தை் அவர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு வாழ் வாதாரம் . ஏப் ரிை் முதை் ஜூலை
மாதங் களிை் சபாதுமுடக்கம் மதன் எடுக்கும் பருவத்மதாடு ஒன் ைாக அலமந்தது.
அப் மபாதுதான் சமூகத்தினர் காடுகளிலிருந்து மதன் எடுத்து மபரளவுப் பழங் குடியினர்
பை் மநாக்கு கூட்டுைவு சங் கங் களுக்கு (LAMPS) விை் பலன சசய் வார்கள் . இவ் வாண்டு,
சபாதுமுடிக்கத்தின் மபாது, ஒவ் சவாரு மதன் அறுவலடயாளரும் கிமைாவுக்கு 185ரூபாய்
சபை் ைனர். முகவர்கள் கிமைா 200ரூபாய் க்கு விை் ைனர்.
பி.ர.மகா.புலிகள் காப் பகத்திலுள் ள பங் காமை மபாடுவின் கத்மத சகௌடா, “மசாலிக

சமூகத்தினர் 28 வலகயான காடுபடுசபாருள் கலள (மதன் , பாசிக்காளான் , சநை் லி,
சீயக்காய் ) திரட்டுகின் ைனர். எங் களது வருமானத்திை் பாதிக்குமமை் இவை் றிலிருந்மத
கிலடக்கிைது. எனது சமூகத்தினரும் நானும் காடுகளுக்குச் சசன் று கிழங் குகள் , கனிகள் ,
கீலரகள் திரட்டி, எங் கள் பயன் பாட்டுக்கு லவத்துக்சகாண்டு. மதலன எடுத்து LAMPSக்கு
விை் றுவிடுசவாம் . அந்த சங் கங் கள் அரசாங் கத்தாை் பை பத்தாண்டுகளுக்கு முன் னர்
சதாடங் கப் பட்டு, இப் மபாது எங் கள் பழங் குடியினர் சங் கங் களாை்
நிர்வகிக்கப் படுகின் ைன. இலவ எங் களுக்குப் சபரும் ஆதரவாக இருந்துள் ளன.
இச்சங் கங் கள் எங் கள் வாழ் க்லகக்கும் வருமானத்துக்கும் சபாதுமுடக்க காைத்திை்
உதவியாக இருந்தன,” என் ைார்.

மசாலிகர் சமூகத் தி னர்
சபாதுமுடக் கி த் தி ன்
மபாது மதனீ அறுவலட
சசய் தனர்
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கருப் பபாருள் கள்

காடுகமளக் காத்தல் , சமூக வளம் கபணல் மீளுருவாக்கம் ,
காட்டுணவுப் பன்மயம் , ஊட்டச்சத்து

(இ) நாதர்பூ லரச் சுை் றியுள் ள அடர்காடுகள் ; (வ) நாதர்பூ ர் கிராமத் தி ன் சித் தி ரம்

நயாகர் மாவட்டத்தின் நாதபூர் கிராமத்திலுள் ள மகாந்த் பழங் குடிச் சமூகம் டாங் கி
மலைக் காடுகலள பை பத்தாண்டுகளாகப் பாதுகாத்து வருகின் ைனர். ரான் பூர்
வட்டாரத்திை் , 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிருந்மத காடுகலளப் மபணும் நீ ண்ட மரபு
சகாண்டுள் ளனர். இருப் பினும் , அவர்களது சமூக வனவள உரிலமகள் சட்டப் பூர்வமாக
அங் கீகரிக்கப் படவிை் லை. இப் மபாலதய காைநிலைச் சீர்மகடு குறித்து பிைர் அறியவரும்
முன் னமர நாதபூர் கிராமத்தினர் காட்டின் முக்கியத்துவத்லதயும் அவர்களது வாழ் விை்
அதன் பங் கிலனயும் உணர்ந்திருந்தனர்.
உள் ளூர் மர கடத்தை் காரர்கள் அடர்பசுலம மலைப் லப அழித்து கிராமத்துக் காடுகலள
வரண்ட இடமாக்கியமபாது, 1993ம் ஆண்டு முதை் இச்சமூகத்தினர் காட்டிலனப்
பாதுகாக்கத் சதாடங் கினர். பின் னர், 2004-5ை் , நாதபூர், கரடப் பள் ளி கிராமத்தின் சமூக
வனப் பகுதிகளிை் அந்நிய மரங் கலளயும் மூங் கிலையும் வளர்ப்பதை் கு வனத்துலை
திட்டமிட்டது. வனத்துலையினர் கிராம மக்களின் ஒப் புதலைப் சபைாததாை் ,
அவர்கள் மீதாக சந்மதகம் வலுத்தது. ஏை் கனமவ நிலைய மூங் கிை் கள் இருப் பதாக்கூறி
அவர்கள் இத்திட்டத்லத எதிர்த்தனர்: சாலியா (Dendrocalamus strictus), கண்டா (Bambusa
bambos) எனப் படுகின் ை இரண்டு மூங் கிை் களுமம கிராமத்திை் இருந்தன.
மமலும் , எந்தவலகயான தீங் கான மனிதத் தலையீட்லடயும் கிராமத்தினர் எதிர்த்தனர்;
காட்டிலன சுழை் சிமுலையிை் காத்தனர்; மரபார்ந்த சதங் கப் ள்ளி என் கிை காடுகாவை்
முலைலயப் பின் பை் றினர். இயை் லகயான மீளுருவாக்கத்துக்கும் அவர்கள்
வழிமகாலினர்: பைலவகளும் பூச்சிகளும் விலதகலளப் பரப் பின; காை் றும் நீ ரும் வைண்ட
நிைங் களுக்கு விலதகலளத் தாங் கிச் சசன் ைன. சமதுவாக நாட்டு மரங் களும்
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இலணயான இனவலககளும் மவர்பிடித்து அடர்ந்த காடு உருவானது. காட்லட
அதன் மபாக்கிை் விட்டுவிட்டாை் பலழய நிலைக்குத் திரும் பிவிடும் என் பதை் கு நாதபூர்
கிராமத்லதச் சூழ் ந்துள் ள காடு ஒரு நை் ை உதாரணம் . 2013ம் ஆண்டு முதை் ,
இம் மாவட்டத்திை் 24 சமூக வனவள உரிலமக் மகாரை் கள் கிடப் பிை் உள் ளன; எனினும்
நாதபூர் கிராமம் தனது உரிலமகலளப் பயன் படுத்தி காட்லட நிர்வகிக்கவும்
வளம் மபணவும் சசய் கிை பை கிராம சலபகளிை் ஒன் று.
மகாவிட்19 சபருந்சதாை் றின் மபாது, நாதபூர் கிராமத்தினர் உணவு, ஊட்டச்சத்து,
வாழ் வாதாரம் ஆகியவை் லை உறுதிசசய் வதை் கு முன் னுதராணமாக இருந்தனர். மரபு
வழக்கமாக, கிராமத்தினர் தங் கள் உணவிை் பைவலக காட்டுத்தாவரங் கலளச்
மசர்த்துக்சகாள் கின் ைனர். கிழங் குகள் , மவர்கள் , இலைகள் , தளிர்கள் , மைர்கள் , கனிகள்
என் று பைவை் லையும் அன் ைாட உணவுப் சபாருளாகத் திரட்டுகின் ைனர்;
உணவுப் பை் ைாக்குலை உள் ளமபாது அவை் லை உண்ணவும் சசய் கின் ைனர். அன் ைாட
உணவிமைா பை் ைாக்குலையின் மபாமதா, இவை் லைப் பச்லசயாகமவா, மவகலவத்மதா,
வறுத்மதா, அவித்மதா, குழம் பாகச் சலமத்மதா பருப் மபாடும் அரிசி மாமவாடும் மசர்த்து
உண்கின் ைனர்.

(இ) சாலியா இலைத் தட்டு கள் ; (வ) சாலியா இலைத் தட்டு கலளத் தயாரிக் கு ம் சபண்கள்
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நாதபூர் கிராமத்லதச் மசர்ந்த சச்சைா பிரதான் என் ை முதுசபண்மணி,

“சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது எங் களது சமூகக்காடுகளிலிருந்து கிழங் குகள் ,
கனிகள் , கீலரகள் , காளான் கள் , மீன் கள் ஆகியவை் லை உண்டிருக்கிமைாம் .
கானுலை சமூகமான நாங் கள் மட்டுமன் றி, ஐம் பது அண்லட கிராமங் களிலுள் ள
சநசவாளர்களும் எங் களது காடுகளிை் கிலடக்கும் மூங் கிலையும் பிை
காடுபடுசபாருள் கலளயும் தங் கள் வாழ் வாதாரத்துக்குச் சார்ந்துள் ளனர். எங் கள்
முயை் சியின் பயலன நாங் கள் அனுபவிக்க முடியாமை் மபாகைாம் ; ஆனாை்
எங் கள் சந்ததியினர் அவர்களுக்கு நாங் கள் சசய் து சசன் றிருக்கும் பணிலய
நிலனவிை் சகாள் வார்கள் ,” என் ைார்.
பிரமீளா பிரதான் , “கருங் காலி இலைகள் , லசலி இலைகள் , பிை வணிக

காடுபடுசபாருள் கள் எங் களிை் பைரது வாழ் வாதாரத்துக்கு வழிமகாலுகிைது;
சபருந்சதாை் றுக் காைத்திை் ஒரு சமூகப் பாதுகாப் பு வலையாகவும்
சசயை் படுகிைது. காை் நலடகளுக்கும் பிை வீட்டு விைங் குகளுக்கு தீவனம் உறுதி
சசய் வதாை் அவை் றுக்கும் எங் கள் காடு இன் றியலமயாதது,” என் ைார்.
மநாய் ச் சூழலிை் , நாதபூர் கிராமத்தினர் ஊட்டமிக்க பைவலக உணவிலன
உண்டுசகாண்டு இருந்தனர். பை் மவறு காட்டுத் தாவரங் களிை் மபரூட்டச்சத்தும்
நுண்ணூட்டச்சத்தும் இருப் பதாை் ஊட்டச்சத்துக் குலைபாட்டிலனயும் அதுசார்ந்த
மநாய் கலளயும் கலளவதை் கு உதவும் திைன் இவை் றுக்குண்டு. இது சந்தர்ப்ப
சாட்சியமாக இருந்தாலும் , சசடிகளிை் பன் மயம் இருந்தாை் பைவலக உணலவ
உண்ணவும் சமூக சுகாதார நைலனப் மபணவும் வழிவகுக்கும் என் பது நிதர்சனம் .
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அலிப் பூர்துவார்
கமற் கு வங் கம்

தின்மடாரி
மத்தியப் பிரகதசம்

சாம் ராஜ் நகர்
கர்நாடகம்

நயாகர்
ஒதிசா

வன உரிலமச் சட்டத்தின் படி சமூகக்காடுகலள பயன் படுத்தவும் நிர்வகிக்கவும் வன
உரிலமகள் வழங் குவலத அங் கீகரிப் பதன் மூைமாக பை பழங் குடியினத்தினரும் பிை
கானுலைமவாரும் சிைப் பாகச் சசயை் பட்டு மகாவிட் சபருந்சதாை் லையும்
சபாதுமுடக்கத்லதயும் எதிர்சகாள் ள முடுந்திருக்கிைது என் பலத இந்த ஆவணத்தின்
நிலை ஆய் வுகள் மூைம் நாம் அறியமுடிகிைது. இந்த சசய் திகளிலிருந்தும் , இங் கு
கூைப் படாத பிை கலதகளிலிருந்தும் சிை முக்கிய படிப் பிலனகள் சதரிகின் ைன:
1.

2.

3.

4.

அதிகாரம் அளிக்கப் படும் கபாது உள் ளூர் மக்கள் உள் ளூர் சிக்கல் கமளப்
புரிந் துபகாண்டு விமரவாகச் பசயல் படமுடியும் : உள் ளூர் மக்களும்
நிறுவனங் களும் ஒரு குறிப் பிட்ட சூழலின் உடனடி உட்சிக்கை் கலளயும் நீ ண்டகாைச்
சிக்கை் கலளயும் உள் ளூர் அரசு நிர்வாகத்லதவிட மமைான முலையிை் புரிந்து
சகாள் கின் ைனர் என் பது முக்கியப் பாடமாக உள் ளது. இதனாை் , வனவுரிலமச்
சட்டத்தின் மூைம் வனவள உரிலமகள் அங் கீகரிக்கப் படும் மபாது, சூழலுக்மகை் ை
நடவடிக்லககலள எடுத்து, அரசு அலமப் புகலளவிட மவகமாகச் சசயை் படுகின் ைனர்.
உறுதியான பணிக்காலமும் கிராம சமபகளுக்கு அதிகாரமும்
வழங் கப் படும் கபாது இன்னல் தாழாப் புலம் பபயர்தல் குமறக்கப் படுகிறது:
உறுதியான பணிக்காைம் , தனிநபர் உரிலமகலளயும் கூட்டு உரிலமகலளயும்
அங் கீகரித்தை் , பழங் குடியினலரயும் பிை கானுலை சமூகங் கலளயும் அவர்களது
மரபார்ந்த காடுகலளத் திைம் பட மமைாண்லம சசய் யவும் , மீளலமக்கவும் ,
வளம் மபணவும் ஆதரித்தை் ஆகியலவ வளங் களுக்கான தளத்லதயும் ,
வாழ் வாதாரத்துக்கான பை் மவறு வழிகலளயும் உறுதிப் படுத்துகின் ைன; அதன் மூைம்
இன் னை் தாழாப் புைம் சபயர்தலைக் குலைக்கமவா தடுக்கமவா முடியும் . சமூக வனவள
உரிலமகலள அங் கீகரித்தை் , கிராம சலபகளுக்கு தன் னாட்சி வழங் கை் ஆகியலவயும்
புைம் சபயர்தலைக் குலைத்து, கிராமங் களிமைமய மபாதுமான வாழ் வாதார
வாய் ப் புகலள உருவாக்கின. புைம் சபயர் சதாழிைாளர்களின் வாழ் க்லக மிகவும்
ஊறுபடத்தக்கது என் பதாலும் பை சமயங் களிை் சபாருளாதார அடிப் பலடயை் ைது
என் பதாலும் இது ஒரு முக்கியப் படிப் பிலனயாக உள் ளது.
உள் ளூர் மக்களின் நீ ண்டகால வளம் கபணல் முயற் சிகளின் விமளவாக ஏற் படும்
ஆகராக்கியமான பன்மயம் பகாண்ட சூழ் மண்டலங் கள் சமூகங் களின்
பநகிழ் வுறுதிமய அதிகரிக்கின்றன: நன் ைாக நிர்வகிக்கப் பட்டு, மீளலமக்கப் பட்டு,
வளம் மபணப் பட்ட ஆமராக்கியமான பன் மயம் சகாண்ட சூழ் மண்டைங் கள் உள் ளூர்ச்
சமூகங் களின் மதலவகலள நிலைமவை் ை உதவுவதை் கு, அதிலும் சபருந்சதாை் று
மபான் ை சிக்கைான சமயங் களிை் , கூடுதை் வாய் ப் பு சகாண்டலவ. வளம் மபணும்
முயை் சிகளும் சமூக வனவள உரிலமகளின் அங் கீகாரமும் கிராம மக்கள் காடுகலள
உணவுக்காகவும் பிை மதலவகளுக்காகவும் சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது அணுகுவதை் கு
உதவியாக இருந்தன.
சூழ் மண்டலம் கபணலுக்கும் மீளமமக்கவும் உள் ளூர் அறிதல் சார்ந்துள் ள
உத்திகளும் திட்டங் களும் கபாது வனத்துமறயின் மரநடுதல் திட்டங் கமளவிட
பநகிழ் வுறுதிமய ஏற் படுத்துவதில் பசயல் திறம் மிகுந் துள் ளன: சமூக வனவள
உரிலம மமைாண்லமக் குழுக்களாை் உை் ைமநரத்திை் வழிநடத்தப் பட்டு குஜராத் கட்ச ்
பகுதியின் பன் னி புை் சவளியிை் அமுை் படுத்தப் பட்ட காடுகள் மீளலமப் பும் , சமூகக்
காடுகள் மமைாண்லமத் திட்டங் களும் அப் பகுதியின் ஆயர்களுக்கும் அவர்களது
காை் நலடகளுக்கும் சபாதுமுடக்கத்தினாை் மபாக்குவரத்து முடக்கப் பட்ட கடும்
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5.

6.

7.

8.

9.

அலிப் பூர்துவார்
கமற் கு வங் கம்

தின்மடாரி
மத்தியப் பிரகதசம்

சாம் ராஜ் நகர்
கர்நாடகம்

நயாகர்
ஒதிசா

மகாலடக்காைத்திை் நீ ரும் ஆகாரமும் கிலடப் பதை் கு வழிவகுத்தன. அத்திட்டங் கள்
அந்த தனித்துவமான நிைப் பரப் பின் நீ ர், மண், காடு, காட்டுயிர் குறித்த உள் ளூர்
மை் தாரி சமூகத்தினரின் அறிதலைச் சார்ந்திருந்தன.
வளங் களின் உமடமமயும் அதிகாரமும் பபற் றுள் ளகபாது உள் ளூர் நிறுவனங் கள்
உள் ளூர் கதமவகளுக்காக முதலீடு பசய் கின்றன: காடுகள் மீதான சமூக
உரிலமகளும் உலடலமயும் கிலடத்து, கிராம சலபக்கும் காடுகலள நிர்வகிக்கவும்
பயன் படுத்தவும் அதிகாரம் கிட்டும் மபாது பழங் குடி சமூகத்தினர் தங் கள்
வாழ் வாதாரங் கலளயும் உணலவயும் உறுதி சசய் யும் பணிகளிலும் , கை் வி, சுகாதாரம்
சார்ந்த சமூகநைத் திட்டங் களிலும் முதலீடு சசய் கின் ைனர். இவ் வுரிலமகளுக்கான
அங் கீகாரம் கிராம சலபகள் சபருந்சதாை் று மபான் ை இடர்ப்பாடுகலளத்
தகவலமப் புடன் கூடிய சசயை் பாடுகளுடனும் புத்தாக்கங் களுடனும் எதிர்சகாள் ள
உதவுகின் ைன.
காடுபடுபபாருள் களின் மீதான உமடமம உரிமமகள் பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது
தக்ககநரத்தில் கமலான வாழ் வாதார வாய் ப் புகமள உறுதிப் படுத்தின:
காடுபடுசபாருள் கள் (இலுப் லப, மூங் கிை் , கருங் காலி இலைகள் மபான் ைலவ) மீதான
உலடலம உரிலமகள் பை குடும் பங் களுக்கும் மிகுதியான வருமானத்லத
உறுதிசசய் துள் ளன; கிராம சலப நிதிகலளயும் சபருக்கியுள் ளன; இலவ மூைமாக
வளங் குன் ைா சபாருளாதாரத்லதயும் சநகிழ் வுறுதிலயயும் உருவாக்கிப்
பழங் குடியினருக்கும் பிை கானுலை சமூகங் களுக்கும் மிகவும் மதலவயான
சபாருளாதார ஆதரலவ வழங் கியுள் ளன.
உள் ளூர் நிறுவனங் களிடம் வளங் களும் அதிகாரமும் உள் ளகபாது சமூகத்தில்
மிகவும் நலிந் தவர்களுக் கு அவற் றால் உதவமுடியும் : கானுலை சமூகங் களிை்
ஊறுபடக்கூடிய குழுக்களான சபண்கள் , குழந்லதகள் , நிைமை் ை குடும் பங் கள் ,
ஆயர்கள் , குறிப் பாக ஊறுபடக்கூடிய பழங் குடி குழுக்கள் ஆகிமயாருக்குச் சமூகக்
காடுகளிலிருந்து கிட்டிய கூட்டு வளங் களின் மூைம் கிராம சலபகள் எப் படி உதவின
என் பலத நிலை ஆய் வுகள் காட்டுகின் ைன.
உயிர்ப் பன்மயத்மதயும் பயிர் பன்மயத்மதயும் பாதுகாத்துப் கபணும் நீ ண்டகால
உத்திகள் சமூகத்தினமர இடர்மிகுந் த சூழல் களில் பநகிழ் வுறுதியுடன் இருக்க
உதவுகின்றன: நாட்டுக் காய் கறிகலள ஊக்குவிப் பது, விலதத் திருவிழாக்கள்
நடத்துவது ஆகிய புதுலமயான சசயை் பாடுகள் மூைம் உயிர்ப் பன் மயத்லதயும் பயிர்
பன் மயத்லதயும் பாதுகாத்துப் மபணும் சமூக உத்திகள் வளங் குன் ைா, பருவநிலை
பிைழா உள் ளூர் அலமப் புகலள உருவாக்கவும் , சபருந்சதாை் று மபான் ை இடர்மிகு
சூழை் கலள எதிர்சகாள் ளவும் அத்தியாவசியமானலவ என் பது மகாவிட்19
சபருந்சதாை் றின் மபாது கிட்டிய இன் சனாரு முக்கிய பாடம் .
வனவுரிமமச் சட்டமும் மகாத்மா காந் தி கதசிய ஊரக கவமலவாய் ப் பு உறுதித்
திட்டமும் குவிதலும் , தனிநபர் வனவுரிமமகளும் சமூக வனவள உரிமமகளும்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட நிலங் களில் கவமலவாய் ப் மப அதிகரிக்கும் முயற் சிகமளப்
பபருக்குவதும் பழங் குடிப் பகுதிகளில் உள் ளூர் பபாருளாதாரத்மத
கமம் படுத்துவதற் கான சிறந் த உத்தியாக இருக்கலாம் : மவலைவாய் ப் புகலள
இழந்தது புைம் சபயர் சதாழிைாளர்களுக்கும் உள் ளூர்ச் சமூகத்தினருக்கும் மகாவிட்
இடரின் மபாது மிகப் சபரிய பிரச்சலனயானது. நிைத்துக்கும் சமூகக் காடுகளுக்கும்
நுலழவுரிலம மூைம் கிராம சலபகளாை் சமூக உறுப் பினர்க்கும் புைம் சபயர்
சதாழிைாளர்களுக்கும் மவலைவாய் ப் பு ஏை் படுத்த முடிந்தது; இவ் விடர்க்காைத்திை்
மரபார்ந்த முலைகளிலிருந்த கூட்டு சமுதாயப் பணிகளும் மீட்சடடுக்கப் பட்டுச் சிை
இடங் களிை் பயன் படுத்தப் பட்டுள் ளன.
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இந்தியாவிை் காடுகலளயும் பிை சூழ் மண்டைங் கலளயும் சார்ந்துள் ள சமூகங் களிை்
சபரும் பாைனவர்களுக்கு இன் னமும் காடுகளுக்கும் பிை சூழ் மண்டைங் களுக்குமான
உரிலமகளும் நுலழவனுமதியும் கிலடக்கவிை் லை. அதானை் அவர்கள் சமூக, அரசியை் ,
சபாருளாதார, சூழலியை் இடர்பாடுகளுக்கு ஆளாகி, மகாவிட்19 சபருந்சதாை் று மபான் ை
சிக்கைான சூழலிை் அவர்களுக்கு ஏை் கனமவ இருக்கும் ஊறுபடும் நிலை மமலும்
நலிவலடகிைது. இந்தியாவிை் (ஐந்து வடகிழக்கு மாநிைங் களும் ஜம் மு காஷ்மீரும்
தவிர்த்து) சமூக வனவள உரிலமகள் அங் கீகரிக்கப் படக்கூடிய குலைந்தபட்ச
காட்டுப் பகுதி 85.6 மிை் லியன் ஏக்கர் (34.6 மிை் லியன் செக்மடர்) என் று
கணக்கிடப் பட்டுள் ளது. வனவுரிலமச் சட்டத்தின் கீழ் 200 மிை் லியன் பட்டியை்
பழங் குடியினர்க்கும் (STs), பிை மரபார்ந்த கானுலைமவாருக்கும் 170,000 கிராமங் களிை்
உரிலமகள் அங் கீகரிக்கப் பட்டிருக்கின் ைன. ஆனாை் , 2016ம் ஆண்டுவலர, சமூக வனவள
உரிலமகளின் கணக்கிடப் பட்ட குலைந்தபட்ச அளவிை் 3 விழுக்காடுதான் எட்டப் பட்டது.
அமத சமயம் , மமாசமான சிந்தலனகளாலும் ஒதுக்கும் தன் லமயாலும் உருவான ‘வளர்ச்சி’
சகாள் லககளாலும் காடுகள் , வனவிைங் குகள் , உயிர்ப்பன் மயம் ஆகியவை் றுக்கான
வளம் மபணும் சட்டங் களாலும் சகாள் லககளாலும் இயை் லகயான வாழ் விடங் களிை்
சபரும் ஆக்கிரமிப் பு ஏை் பட்டுள் ளது. இதனாை் இயை் கான சூழ் மண்டைங் கள்
சபருஞ் சிலதலவச் சந்திக்கின் ைன; பை காட்டுயிரினங் கள் அழியும் ஆபத்திலுள் ளன.
பருவநிலைப் பிைழ் வாை் ஏை் படும் பாதிப் புகள் நிலைலமலய மமலும்
மமாசமாக்குகின் ைன. இப் பாடங் கலளக் கருத்திை் சகாண்டு சிை குறுகிய காை,
நீ ண்டகாை நடவடிக்லககலள எடுக்கமவண்டியது அவசியம் ; அலவ உள் ளூர்
தன் னாட்சிலயயும் அதிகாரம் வழங் கும் சசயை் முலைகலளயும் வலுப் படுத்த உதவ
மவண்டும் ; அத்தலகய சசயை் முலைகள் இதுவலர அலடயாத இடங் கலள எட்டுவலதயும்
உறுதிசசய் யமவண்டும் .
இலத அலடய எடுக்கமவண்டிய சிை உடனடி நடவடிக்லககள் :
வன உரிலமகலள அங் கீகரிக்கும் சட்டம் (FRA.), பட்டியை் பகுதிகளிை் ஊராட்சி நீ ட்டிப் புச்
சட்டம் (PESA) ஆகிய சட்டங் கலள பிரச்சார மவகத்திை் நலடமுலைப் படுத்தி உள் ளூர்
தன் னாட்சி நிறுவனங் கள் முழு அதிகாரம் சபறுவலத உறுதிப் படுத்தமவண்டும் . கிராம
சலபகள் , வார்டு சலபகள் , பிை உள் ளூர் அலமப் புகள் ஆகியலவ அவர்களது வாழ் லவயும்
ஆதாரங் கலளயும் பாதிக்கும் எை் ைா முடிவுகளிலும் கைந்தாமைாசிக்கப் படமவண்டும் .
முடிசவடுக்கும் உள் ளூர் அலமப் புகளிை் விளிம் புநிலைப் பிரிவுகளான சபண்கள் ,
நிைமை் மைார், தலித்கள் , நாமடாடிச் சமூகங் கள் , பழங் குடியினர் மபான் மைார்
கட்டாயமாகப் பங் குசபறுவதும் உறுதிப் படுத்தப் பட மவண்டும் .
காடுகளும் பிை சூழ் மண்டைங் களும் பிை மநாக்கங் களுக்காகத் திருப் பப் படும் மபாது
முடிசவடுக்கும் அதிகாரம் சகாண்ட உள் ளூர் கிராம சலபகளிடமும் பிை
நிறுவனங் களிடமும் FRA, PESA ஆகியவை் றின் படி, சட்டப் படியும் சரியான
மநாக்கத்மதாடும் அனுமதி சபை் றுச் (அவை் லை வலளத்தும் மீறியும் சசயை் படுவதை் கு
மாைாக) சசயை் படமவண்டும் . முடிசவடுத்தலின் மபாதும் , ஒப் புதை் சபறும்
சசயை் முலைகளின் மபாதும் விளிம் புநிலைப் பிரிவுகளான சபண்கள் , நிைமை் மைார்,
தலித்கள் , நாமடாடிச் சமூகங் கள் , பழங் குடியினர் மபான் மைாரும் மசர்க்கப் பட்டு
அவர்களது கருத்துகள் மகட்கப் படுவதை் கான சிைப் பு முயை் சிகள் எடுக்கமவண்டும் .
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FRA, PESA ஆகியவை் றின் படி அலமப் புகளின் திைன் வளர்ப்பலதயும் , சபாருளாதார
வளங் கலளயும் பிை வளங் கலளயும் உருவாக்கவும் உதவுலதயும் , (உள் ளூர் மை் றும்
மரபார்ந்த அறிதை் கலளப் பயன் படுத்தி) திட்டமிடலிை் சுதந்திரம் தருவலதயும் ,
வரவுசசைவுத்திட்டமிடவும் உள் ளூர் நிதிகலளயும் வங் கிக் கணக்குகலளயும்
லகயாள் வலதயும் எந்த அதிகாரிகளின் இலடயூறும் இை் ைாமை் உறுதிப் படுத்த
மவண்டும் . சமூகத் தணிக்லக முலைலயயும் அமுை் படுத்தமவண்டும் . வனத்துலைக்கு
மட்டும் நிதி ஒதுக்காமை் , CAMPA, MNREGA, TSP ஆகிய திட்டங் களின் கீழ் கிலடக்கும்
நிதிகலள FRA, PESAவின் படி கிராம சலபகளுக்கு வழங் க மவண்டும் .
சமூகத்தாை் மபணப் படும் பகுதி (CCAs) உட்பட இயை் லகயான சூழ் மண்டைங் கலள
உள் ளூர் சமூகத்தினமர ஆளுலக சசய் து, வளங் குன் ைாமை் நிர்வகித்து, மீளலமத்து,
வளம் மபணுவதை் கான முயை் சிகளுக்கு ஆதரவு வழங் க மவண்டும் . வனவுரிலமச்
சட்டங் கலளத் திைம் பட நலடமுலைப் படுத்துவது இத்தலகய முயை் சிகளுக்குச்
சட்டப் பூர்வமான வலுலவ அளிக்கும் . கடமைாரங் கள் , கடை் பகுதிகள் , சதுப் பு நிைங் கள் ,
புை் சவளிகள் , பாலைவனங் கள் , மலைப் பகுதிகள் மபான் ை சூழ் மண்டைங் களுக்கும் FRA,
PESA மபான் ை சட்டங் களுக்கு இலணயான சட்டங் கலள இயை் ைமவண்டும் .
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Compensatory Afforestation (CA) - ஈடுகட்டுவதற் காகக் காடுவளர்ப்பது
இது வனவளம் மபணும் நடவடிக்லக அை் ைாத சசயை் பாடுகளுக்காக அழிக்கப் பட்ட
காட்டு நிைங் களுக்கு ஈடாகக் காடுவளர்ப்பலதயும் , பிை மீளுருவாக்க
நடவடிக்லககலளயும் குறிக்கிைது. வனவுரிலமச் சட்டத்தின் படி, மதாட்டமாக்கும்
பணிக்கு கிராம சலபகளின் சுதந்திர ஒப் புதலை வனத்துலை முன் மப சபைமவண்டும் .
சமூகக் காடுகலளயும் வளங் கலளயும் தன் னாட்சி சசய் யும் உரிலமலய வனவுரிலமச்
சட்டம் கிராம சலபகளுக்கு வழங் குகிைது
District Level Committee (DLC) - மாவட்ட அளவிலான குழு
நிைவுரிலமக் மகாரை் களுக்கான இறுதி அங் கீகாரத்லத வழங் கி அவை் லைப் பதிவு
சசய் யும் அலமப் பு.
Farmer Producer Organisation (FPO)- உழவர் உற் பத்தியாளர் நிறுவனம்
எை் ைா உை் பத்தியாளர்களுக்கும் மமம் பட்ட வருவாயும் சந்லதகளும் கிலடப் பதை் காக
விவசாயிகளாை் நிறுவனமாகமவா, கூட்டுைவாகமவா அலமக்கப் படும் சட்டப் பூர்வ
அலமப் பு.
Federation of Gram Sabhas - கிராம சமபகளின் குழுமம்
கூட்டு நடவடிக்கடிக்கள் எடுக்கவும் ஆதரவு மதடவும் கிராம சலபகள் ஒன் றிலணந்து
சசயை் படும் அரசியை் சபாருளாதார அலமப் பு
Forest Department (FD) - வனத்துமற
ஆங் கிமையர் காைத்திை் காடுகலள நிர்வகிப் பதை் காக ஏை் படுத்தப் பட்ட அரசுத்துலை.
இந்தியக் காடுகள் மீதான கட்டுப் பாட்டிலன இத்துலை மூைம் இன் னமும் அரசு
சசலுத்துகிைது.
Forest Rights Committee (FRC) -வனவுரிமமகள் குழு
வனவுரிலமகலளக் மகாரும் சசயை் முலைக்காக கிராம சலபயாை் அலமக்கப் பட்ட குழு.
Forest Villages (FV) - காட்டுக் கிராமங் கள்
காட்டுக் கிராமங் கள் பை காைமாக வனத்துலைக் கட்டுப் பாட்டிை் இருந்தலவயாகமவா,
பலழய குடியிருப் புகளாகசவா, கணக்காய் விை் வராத கிராமங் களாகசவா, காடுகளிை்
பதிவுசசய் யப் பட்மடா பதிவுசசய் யப் படாமமைா இருக்கக்கூடிய பிை கிராமங் களாகமவா
இருக்கைாம் . வருவாய் த்துலையின் கீழ் இந்த கிராமங் கள் வராததாை் , அவை் றுக்கு
சவகுசிை வளர்ச்சிப் பயன் கமள கிலடக்கின் ைன. சட்டப் படியான உரிலமகள் பைவும்
கிலடப் பதிை் லை.
Individual Forest Rights (IFR) - தனிநபர் வனவுரிமமகள்
பழங் குடியினர்க்கும் கானுலைமவாருக்கும் (விவசாய) காட்டு நிைங் களிை் வாழவும் உழவு
சசய் யவும் உள் ள உரிலமகலள உள் ளடிக்கியலவ.
Joint Forest Management Committees (JFMCs), - கூட்டு வன கமலாண்மம குழுக்கள்
வனத்துலையினரும் கிராம சலப உறுப் பினர்களும் இதிை் அங் கம் வகிக்கின் ைனர். பை
சமயங் களிை் வனத்துலையினர் இதிை் முடிசவடுப் பதிலும் நிதிகலளப்
பயன் படுத்துவதிலும் ஆதிக்கம் சசலுத்துகின் ைனர். சமூகத்தினரின் பங் களிப் பு
சபயரளவிமைமய இருக்கும் .
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Large Scale Adivasi Multipurpose Cooperative societies (LAMPS) கபரளவுப்
பழங் குடியினர் பல் கநாக்கு கூட்டுறவுச் சங் கங் கள்
இலவ பழங் குடிச் சமூகங் களுக்குப் சபாருளாதார உதவி நை் கிட அரசு ஆதரவு
சபை் ை அலமப் புகள் . அவர்கள் தமது உை் பத்திலய விவசயாயக் கூட்டுைவுகள்
மூதை் வாங் கவும் , விை் கவும் , கடன் சபைவும் , சந்லதப் படுத்தவும் இயலும்
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005 மகாத்மா காந் தி கதசிய ஊரக கவமலவாய் ப் பு உறுதியளிப் புச் சட்டம்
இச்சட்டம் கிராம் ப் புை மக்களுக்கு குறிப் பிட்ட அளவு நாள் களுக்கு மவலைவாய் ப் பு
உரிலமலய வழங் குகிைது.
Ministry of Environment Forests and Climate Change (MoEFCC) - சுற் றுச்சூழல் ,
வனங் கள் , பருவநிமல மாற் றம் ஆகியவற் றுக்கான அமமச்சகம்
இது மத்திய அரசிை் இந்தியாவின் சுை் றுச்சூழை் , காடுகள் சார்ந்த
சகாள் லககலளயும் திட்டங் கலளயும் வகுத்து, ஊக்கமளித்து, ஒருங் கிலணத்து,
மமை் பார்லவயிடுவதை் கான நடுவண் அலமப் பு
Ministry of Tribal Affairs (MoTA) - பழங் குடியினர் அலுவல் களுக்கான அமமச்சகம்
பட்டியை் பழங் குடியினரின் வளர்ச்சிக்கான திட்டங் கலள வகுப் பதை் கும் ,
ஒருங் கிலணப் பதை் குமான நடுவண் அலமச்சகம் . வனவுரிலமச் சட்டத்லத
நலடமுலைப் படுத்தும் சபாறுப் பும் இதனிடமம உண்டு.
Minor Forest Produce (MFP) & Non-Timber Forest Produce (NTFP) - சிறு
காடுபடுபபாருள் கள் , பவட்டுமரமல் லாத காடுபடுபபாருள் கள்
சவட்டுமரமை் ைாத அலனத்து காடுபடுசபாருள் களும் இதிை் அடக்கம் . இலவ பண
வருமானத்லதயும் வாழ் வாதாரத்லதயும் கானுலை சமூகங் களுக்கு
வழங் குகின் ைன. வனவுரிலமச் சட்டத்தின் பிரிவு 3(1) (i) ‘கிராம எை் லைகளுக்கு
உள் மளயும் சவளிமயயும் மரபாக மசகரிக்கப் பட்டுவந்த சிறு காடுபடுசபாருள் கள்
மீதான உலடலம உரிலமலயயும் அவை் லைத் திரட்டவும் , பயன் படுத்தவும் ,
நீ க்கவுமுள் ள உரிலமலயயும் ’ வழங் குகிைது.
Nistar Rights - நிஸ்தார் உரிமமகள்
முன் பு மன் னராட்சியிமைா ஜமீன் தார் முலையிமைா பிை இலடப் பட்ட
ஆட்சிமுலைகளிமைா காடுகளிை் நுலழயவும் அவை் லைப் பயன் படுத்தவும்
வழங் கப் பட்ட சமூக உரிலமகள் . நிஸ்தார் உரிலமகளின் பதிமவடுகள் பை
மாநிைங் களிை் அரசு ஆவணங் களிலும் அறிக்லககளிலும் கிலடக்கின் ைன.
Other Traditional Forest Dwellers (OTFDs) - பிற மரபார்ந்த கானுமறகவார்
பை தலைமுலைகளாக காடுகளிை் வாழ் ந்து அவை் லைச் சார்ந்திருக்கும்
கானுலைமவார் கானுலைச் சமூகங் களும் .
Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, 1996 (PESA) - பட்டியல் பகுதிகளில்
ஊராட்சி நீ ட்டிப் புச் சட்டம் (ப.ப.ஊ.நீ .ச.)
இச்சட்டம் உள் ளூர் பழங் குடியினச் சமூகங் களுக்குத் தங் கள் காடுகள் மீதும்
வளங் கள் மீதும் கட்டுபாடு சசலுத்தி, மமைாண்லமயும் ஆளுலகயும் சசய் யும்
உரிலமலய வழங் குகிைது. இயை் லக வளங் கள் மீது மமம் பட்ட கட்டுப் பாடும்
நிர்வகிப் பும் பழங் குடியினர்க்கு வழங் கி அவர்களது வாழ் வாதாரத்லதயும் .
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வாழ் க்லகத்தரத்லதயும் உயர்த்துவதன் மூைம் பழங் குடியினரிலடமய
ஏழ் லமலயயும் உணவு உறுதியின் லமலயயும் , ஊட்டச்சத்துக் குலைபாட்லடயும் ,
புைம் சபயர்தலையும் குலைக்க இச்சட்டம் முயை் கிைது. பழங் குடிச்
சமூகங் களுக்கு அவர்களது நிைங் கமளாடும் காட்டு வளங் கமளாடும் உள் ள
சபாருளாதார, சமூக, பண்பாட்டுத் சதாடர்புகள் அவர்களது
அலடயாளத்திலிருந்து பிரிக்கமுடியாதலவ என் பலத அங் கீகரிப் பதும்
இச்சட்டத்தின் முக்கியமான பகுதி.
Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) - மிகவும் ஊறுபடத்தக்க பழங் குடிக்
குழுக்கள் (மி.ஊ.ப.கு.)
அலமப் புரீதியாக மிகவும் ஒதுக்கப் பட்டதாை் மிக மமாசமான வளர்ச்சிக்
குறியீடுகள் சகாண்டுள் ள பழங் குடியினச் சமூகங் கலளக் குறிக்கும் அரசு
வலரயலை.
Protected Areas (PAs) - பாதுகாக்கப் பட்ட பகுதிகள்
கானுயிர் பாதுகாப் புச் சட்டம் , 1972ன் படி, அரசாங் கத்தாை் வளம் மபணை்
மநாக்கத்துக்காக எை் லைவகுக்கப் பட்ட மதசியப் பூங் காக்கள் , சரணாைங் கள் ,
வளம் மபணை் காப் பகங் கள் , சமூகக் காப் பகங் கள் ஆகியவை் லை உள் ளடக்கிய
பகுதிகள் . வனவுரிலமச் சட்டத்தின் படி காட்டுநிைம் என் பது பாதுகாக்கப் பட்ட
பகுதிகலளயும் உள் ளடக்கியது. பழங் குடியினருக்கும் , கானுலைமவாருக்கும்
வனவுரிலமகள் எை் ைாப் பாதுகாக்கப் பட்ட பகுதிகளிலும்
அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளன. இச்சட்டத்தின் பிரிவு 5 கானுயிர்கலளயும் ,
வனங் கலளயும் , பன் மயத்லதயும் பாதுகாப் பதை் கான அதிகாரத்லத கிராம
சலபகளுக்கு வழங் குகிைது. அருகிலுள் ள நீ ர்ப்பிடிப் புப் பகுதிகள் , நீ ர் ஆதாரங் கள் ,
பிை சூழலியை் முக்கியத்துவம் வாய் ந்த பகுதிகள் ஆகியவை் லைப் மபாதுமான
வலகயிை் பாதுகாக்கும் கடலமயும் அவை் றுக்கு உள் ளது.
Record of Rights (RoR) - உரிமமகமளப் பதிவுபசய் தல்
வனவுரிலமகலளப் பதிவு சசய் வதிை் இதுமவ கலடசிப் படி. வருவாய் த்துலை,
வனத்துலை ஆகியவை் றின் அரசாங் கப் பதிமவடுகளிை் உரிலமகள்
பதிவுசசய் யப் படுகின் ைன.
Reserved Forest (RF) and Protected Forests (PF) - காப் புக் காடுகளும்
பாதுகாக்கப் பட காடுகளும்
அரசாங் கம் இக்காடுகள் மீது சசலுத்தக்கூடிய சவவ் மவறு நிலையிைான
பாதுகாப் லப இந்திய வனச்சட்டம் (1972) வலரயறுக்கிைது.
Sub-Divisional Level Committee (SDLC) - துமண-பிரிவு அளவிலான குழு
கிராம சலபகள் முன் லவக்கும் வனவுரிலமக் மகாரிக்லககலள ஆய் ந்து, மாவட்ட
அளவிைான குழுவுக்கு இக்குழு அனுப் பிலவக்கும் .

இத்சதாகுப் பு சமூக வனவள உரிலமகள் பயிை் தலும் ஆதரித்தலும் (CFR-LA), விகை் ப் சங் கம்
ஆகியவை் றின் கூட்டுமுயை் சியிை் உருவானது. வசுந்தரா (https://www.vasundharaodisha.org/),
கை் பவிருக்ஷ் (https://kalpavriksh.org/) ஆகியவை் றின் உதவியின்றி இந்த ஆவணம்
சாத்தியப் பட்டிருக்காது.

தகவல் களுக்குத் பதாடர்பு பகாள் ளவும் :
அதிதி பிண்மடா : vandhikarmedia@gmail.com
ஜூகி பாண்மட : studiojuhi@gmail.com

சமூகத்தினரின் கமதகள் விவரிப் பும் எழுத்தும் : :

மகசவ குர்னுமை, சத்திஸ்கர்;
ைலித் பந்தர்க்கர், திலிப் மகாமட, நாராயண் சைாமம - மகாண்டியா, மகாராஷ்டிரம் ;
துருப்தி மமத்தா- நர்மதா, குஜராத் ;
லசத்ராம் பவார் - துமை, மகாராஷ்டிரம் ;
ரமமஷ் பட்டி, இஷா சமரான் , ரித்மதஷ் மபாக்கர், பாரதி நன் ஜர் - கட்ச,் குஜராத் ;
பிரதிபா ஷிண்மட - நந்தர்பர், மகாராஷ்டிரம் ;
சசௌமித்ரா மகாஷ், ஸ்வரூப் சாகா, சுந்தர் சிங் ரவா, ைாை் சிங் பூசஜை் - ஆலிப்பூர்துவார், மமை் கு வங் கம் ;
பை் வந்த் ரகாங் கடமை, ராகுை் ஸ்ரீவஸ்தவா - மத்திய பிரமதசம் ;
டாக்டர் சி. மாமத சகௌடா - சாம் ராஜ் நகர், கர்னாடகம் ;
மெமந்த குமார் சாெூ, நீ ைமணி சமாகபத்ரா - நயாகர், ஒடிசா

அறிமுகம் , முக்கிய பாடங் கள் , பரிந் துமரகள்
நீ மா பதக் ப் ரூமம, துஷார் மடஷ்

சட்ட ஆகலாசமனகள்

(from Power to People/Power to Gram Sabha- A Legal Resource Centre document) பூஜா, சங் கமித்ரா துமப

சமூகத்பதாடர்பு

ஆதிரா கிருஷ்ணன், அதிதி பிண்மடா, அர்ச்சனா சசாமரங் க், சங் கமித்ரா துமப, சர்மவஷ் சதுர்மவதி

எழுத்து, பதாகுப் பு, திருத்தங் கள்
Aditi Pinto

சீராக்கம் , பமய் ப் புப் பார்த்தல்
அதிதி பிண்மடா, சுஷ்மிதா

பதாடர்சசி
் , தளவமமப் பு
ஜூகி பாண்மட

வடிவமமப் பு
நவீத் ததன்

பமாழிபபயர்ப்பு
த.கண்ணன்

கமற் ககாள் காட்ட: விகை் ப் சங் கம் , சமூக வன உரிலமகளும் சபருந்சதாை் றும் : வழிநடத்தும் கிராம சலபகள் 'சாதாரண மக்களின் அசாதாரணமான பணிகள் : சபருந்சதாை் றுக்கும் சபாதுமுடக்கத்துக்கும் அப்பாை் '
சதாடரின் இரண்டாவது சதாகுதி; மகாவிட் 19ம் வன உரிலமகளும் - 5ம் அறிக்லக, விகை் ப் சங் கம் லமயக் குழு,
பூனா, அக்மடாபர் 2020
இது
காப்புரிலமயை் ை
பதிப்பு.
வணிகமநாக்கை் ை
சசயை் பாடுகளுக்காக
யார்மவண்டுமானாலும்
தாராளமாகப்பயன் படுத்தைாம் . உரிய மமை் மகாள் கமளாடு அங் கீகாரம் சகாடுத்தை் நைம் . மமை் மகாள்
காட்டும் மபாது இமத மபாை காப்புரிலமயை் று இருக்கமவண்டும் .
கிராம சலபகளின் உரிலமகள் , பணிக்காை உறுதி, சமூக வன மமைாண்லம ஆகியவை் லை அங் கீகரிப்பதின்
மூைம்
சநகிழ் வுறுதிசகாண்ட
சமூகங் கலள
மகாவிட்19ன்
மபாதும்
சபருந்சதாை் றுக்குப்
பிைகும்
கட்டிசயழுப்புவதன் முக்கியத்துவத்லத உணர்த்துவதை் காக இந்த ஆவணம் CFR-LA, விகை் ப் சங் கம்
ஆகிமயாரின் கூட்டு முயை் சியிை் உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த இரு அலமப்புகளும் சசய் துள் ள ஆய் லவயும் ஆவணப்படுத்துதலையும் குறித்து மமலும்
அறிந்துசகாள் ள கீழ் க்கண்ட இலணப்புகலளத் சதாடரவும் : மகாவிட்19ம் வன உரிலமகளும் – அறிக்லக

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு

'சாதாரண மக்களின் அசாதாரணமான பணிகள் : சபருந்சதாை் றுக்கும்
சபாதுமுடக்கத்துக்கும் அப்பாை் ', சதாகுதி 1, மம 2020 (ஆங் கிைம் , தமிழ் , கன் னடம் , இந்தி,
மராத்தி, குஜராத்தி, மலையாளம் , ஸ்பானிஷ் சமாழிகளிை் கிலடக்கிைது)

http://vikalpsangam.org/article/extraordinary-work-of-ordinary-people-in-multi-languagetranslation/#.X6oq1i2B1E4
சித்திர நாவை் வடிவத்திை் மமை் கண்ட ஆவணம் :

http://vikalpsangam.org/article/extraordinary-work-of-ordinary-people-graphic-novel-version/

சமூக வன உரிலமகள் - பயிை் தலும் ஆதரவு திரட்டலும் (CFR-LA) சசயை் பாடு 2011ம் ஆண்டு
சதாடங் கப் பட்டது. வனவுரிலமச் சட்டம் 2006ன் சமூக வன உரிலமகள் குறித்த பகுதிகலளச்
சார்ந்த தகவை் கலளயும் அனுபவங் கலளயும் பகிர்ந்துசகாள் ள உதவுவமத இதன் மநாக்கம் .
பழங் குடிப் பகுதிகளிலும் பட்டியை் பகுதிகளிலும் மநர்ந்த பரவைான இடர்ப்பாடுகலளப்
பை் றிப் மபச மகாவிட்19, வனவுரிலம அறிக்லகத் சதாடர் சதாடங் கப் பட்டது. சபருந்சதாை் றின்
மபாது கானுலை சமூகங் களின் குரை் கலள லமயப் படுத்துகிைது இத்சதாடர்..
மமலும் தகவை் களுக்குப் பார்க்கவும் :
http://www.cfrla.org.in/resource.aspx and www.fra.org.in

விகை் ப் சங் கம் நியாயமான, சமநீ தி சகாண்ட, வளங் குன்ைா வழிகளின் மூைம் மனித,
சூழலியை்
நைம்
விலழயும்
இயக்கங் கள் ,
குழுக்கள் ,
தனிநபர்கள்
ஆகிமயாலர
ஒருங் கிலணக்கும் ஒரு தளம் . இது தை் மபாலதய வளர்ச்சி மாதிரிலயயும் , அதன் அடிநாதமாக
உள் ள ஏை் ைதாழ் வுகலளயும் அநீ திலயயும் சகாண்ட அலமப் பிலனயும் நிராகரிக்கிைது.
நலடமுலையிலும் மநாக்கத்திலும் புதிய மாை் றுகளுக்கான மதடலிை் உள் ளது. லமயக்
குழுவிை் 60 நாசடங் கிலுமிருந்து அலமப் புகளும் இயக்கங் களும் உறுப் பினர்களாக உள் ளனர். :
மமலும் விபரங் களுக்குப் பார்க்கவும் :
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)
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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)

