
சாதாரணமக்களின்

அசாதாரணமானபணிகள்:

பபருந்பதாற்றுக்கும்

பபாதுமுடக்கத்துக்கும்அப்பால்
இரண்டாவதுபதாகுதி

ககாவிட் 19ம் வனஉரிமமகளும் -
5ம்அறிக்மக

வழிநடத்தும்

கிராம சமபகள்

சமூக வன
உரிமமகளும்

பபருந்பதாற்றும்

அக்கடாபர்



அறிமுகம்

பின்னணி

குஜராத்-நர்மதா
விளிம்புநிலைச் சமூகக்குழுக்களுக்கு உதவுதை்

மகாராஷ்ட்டிரம் - ககாண்டியா
கூட்டலமப்பாை் உறுதிசசய்யப்பட்ட சிறு
காடுபடுசபாருள்கள் சாரந்்த வாழ்வாதாரங்கள்

சத்திஸ்கர் - ராஜனந்தகாவ்ன்
கிராம சலபகளின் தலைலமயிைான ஆளுலக

மகாராஷ்டிரம் துகல
உள்ளூர் தன்னாட்சியும் உணவு இலையாண்லம

குஜராத்-கட்ச்
ஆயரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் ச.வ.உ.மம.குழு
ஒருங்கலமப்பு

மகாராஷ்டரம் நந்தர்பார்
புைம்சபயரத்ை் குலைந்தது

கமற்கு வங்கம் அலிப்பூரத்ுவார்
காடுகலளக் காக்கும் சமூகக்குழுக்கள்

மத்தியப் பிரகதசம் தின்கடாரி
குழுப் சபண்களின் மகாவிட்19 நிவாரண

அலமப்புகள்

கர்நாடகம் சாம்ராஜ்நகர்
பழங்குடியினர் கூட்டுைவுகளும் அலமப்புகளும்

ஒதிசா நயாகர்
வன வளம்மபணை், உணவு பன்மயம்

முக்கியப் பாடங்கள்

முடிவுமர

குறுக்கம், பசால்லமடவு
பங்களித்கதார்
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இந்தியாஇப்மபாதுமகாவிட1்9 சபருந்சதாை்ைாை்மிகவும்பாதிக்கப்படட்
நாடுகளிை்ஒன்ைாகஉள்ளது. சசப்சடம்பர்30, 2020 அன்று 60 ைடச்ம் மபர்
பாதிக்கப்படட்ிருந்தனர.் சபருந்சதாை்றும்நாடடங்குநடவடிக்லககளும்
ஏலழகளுக்கும்விளிம்புநிலைச்சமூகங்களுக்கும்சபரும்பாதிப்லப

ஏை்படுத்தியுள்ளன; அவரக்ள்வாழ்வாதாரங்கலளயும்
மவலைவாய்ப்புகலளயும்இழந்தனர;் உணவுப்பாதுகாப்பின்லமயும்சமூக
சபாருளாதாரப்மபரழுத்தமும்ஏை்படட்ுள்ளன. இந்தியாவிை்மாநிைம்விடட்ு
மாநிைம்புைம்சபயரந்்தசதாழிைாளரக்ள்சந்தித்தமபரிடரக்ள்உைகளவிை்

சசய்தியாகியமபாதும், இந்தியஅரசாங்கம்பருவமலழக்
கூட்டத்சதாடரின்மபாது, உயிரிழப்புகுறித்தும்மவலையிழப்புகுறித்தும்எந்த
தரவுகளும்தம்மிடம்இை்லைஎன்றும், எனமவஎந்தஇழப்பீடும்தரஇயைாது
என்றும்பதிைளித்தது. இப்புைம்சபயர்சதாழிைாளரக்ளிை்பழங்குடி
இனத்தினரும்பிைமரபாரந்்தகானுலைபவரக்ளும் (OTFDs) கணிசமாமனார்

இருக்கமவவாய்ப்புகள்அதிகம்; இவரக்மளஅடிக்கடிமமைான
வாழ்வாதாரத்லதத்மதடிநகரங்களுக்குஇடம்சபயரக்ிைாரக்ள். 
காைப்மபாக்கிை்,  மரபானசூழைலமப்புகளுக்கானநுலழவு, பயன்பாடு, 
மமைாண்லம, மபணுதை்ஆகியவை்றுக்கானஉரிலமகள்சதாை்

சமூகங்களுக்குமறுக்கப்படுவதாை்அவரக்ளுக்குஅவை்றின்மீதான

அதிகாரம்முை்ைாகப்பறிக்கப்படுகிைது; வளம்மபணுதலுக்கும், இயை்லகசார்
வளங்குன்ைாவாழ்வாதாரத்துக்கானவழிமுலைகளுக்கும்ஆதரவு

இருப்பதிை்லை; மகாத்மாகாந்திமதசியஊரகமவலைவாய்ப்பு
உறுதியளிப்புச்சட்டம் (MNREGA) மபான்ைநைத்திட்டங்கள்திைம்படச்
சசயை்படுத்தப்படுவதிை்லை; கானுலைச்சமூகங்களின்மரபாரந்்த
சூழைலமப்புகள்கடுலமயானஎதிரப்்புக்கிலடமயயும்பிைசதாழிை்துலை, 
சுரங்கப்பணிகளுக்காகமலடமாை்ைப்படுகின்ைன; பழங்குடியினரக்்கும்பிை
மரபாரந்்தகானுலைபரக்ளுக்கும்இன்னை்தாழாப்புைம்சபயரத்ை்உட்படக்

கடுலமயானசபாருளாதார, சமூக, சூழலியை்சபருஞ்சிக்கை்கலளயும்
ஏை்படுத்துகின்ைன.
ஒருசதாடக்கநிலைமதிப்பீடட்ுஆய்வறிக்லகயின்கண்டறிதை்களின்படி, 
வனங்கள், வளம்மபணுதை், சபாருளாதாரம்ஆகியலவகுறித்த
சகாள்லககளாை்கானுலைச்சமூகங்கள்சந்திக்கும்அநீதிகளும்

சகாடுலமகளும்நலிவுகளும்சபருந்சதாை்றின்மபாது

அதிகரித்திருக்கின்ைன. பணிக்காைஉறுதியின்லமஇசச்மூகங்களின்

நலிவானநிலைக்குஒருமுக்கியக்காரணமாகசவளிப்படட்ிருக்கிைது.  
கூடுதைாக, மருத்துவவசதிகளின்கடுலமயானகுலைபாடும்இன்லமயும், 
மருத்துவப்பணியாளரக்ளின்லம, தகவலும்விழிப்புணரவ்ும்
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https://www.ndtv.com/india-news/no-data-on-migrant-deaths-so-no-compensation-government-to-parliament-2295409
https://www.fra.org.in/document/COVID-19 Assessment Report.pdf
http://tribalhealthreport.in/


இை்ைாலம, மரபாரந்்தமருத்துவஅலமப்புகளின்சிலதவுமபாைபழங்குடிப்
பகுதிகளிை்ஏை்கனமவநிைவும்நிைவரங்களாை்இப்சபருந்சதாை்றுக்கு

மமலும்அதிகமாகஅவரக்லளஇைக்காக்கியுள்ளது. சபாதுமுடக்கம்
சபரும்பாைானபகுதிகளிை்சமூகங்களின்உள்ளூர்வாழ்வாதாரங்கலளக்

கடுலமயாகப்பாதித்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட 10 மகாடிகானுலைமவார3் பை்மவறு
கானகவிலளசபாருள்கலளமயஉணவு, உலைவிடம், மருந்து, பணவருமானம்

ஆகியவை்றுக்குச்சாரந்்துள்ளனர.் இவை்றுக்கானச்மசகரிப்புக்காைம்ஏப்ரிை்
முதை்ஜூன்மாதங்களிை்இருப்பதாை்சபாதுமுடக்கத்தின்மபாமதமநரந்்தது. 
இத்தலனஇடரக்ளுக்குஇலடமயயும், பழங்குடியினரும், பிைகானுலைச்
சமூகங்களும்குறிப்பிடத்தக்கசநகிழ்வுறுதியுடன்இப்மபரின்னலை

எதிரச்காண்டவிதத்துக்கானநூை்றுக்கணக்கானஎடுத்துக்காடட்ுகளும்

சசய்தியாகியுள்ளன; குறிப்பாகஅவரக்ள்நலடமுலையிமைா
சட்டப்பூரவ்மாகமவாஅதிகாரம்சபை்றுள்ளமபாதுஇதுஅதிகம்நிகழ்ந்துள்ளது. 
பழங்குடியினருக்கும்பிைமரபாரந்்தகானுலைமவாருக்குமானவன

உரிலமகலளஅங்கீகரிக்கும்சட்டம் (FRA 2006 -வ.உ.ச.), பட்டியை்பகுதிகளிை்
ஊராட்சி நீட்டிப்புச்சட்டம் (PESA 1996 -ப.ப.ஊ.நீ.ச.) ஆகியஇருசட்டங்களும்
பழங்குடியினருக்கும்பிைகானுலைமவாருக்கும்தங்கள்நிைங்கள்மீதும்

வளங்கள்மீதுமுள்ளஉரிலமகலளஅங்கீகரிக்கும்இரண்டுசட்டங்கள்; 
இசச்ட்டங்களுக்குடப்டட்பகுதிகளிை்இத்தலகயஉதாரணங்கள்அதிகம்

உள்ளன. இவ்வுரிலமகள்அங்கீகரிக்கப்படுவதுதலடகலளத்தாண்டி, 
மபரின்னலைஎதிரச்காள்வதை்குவழிவகுத்துள்ளது.
இந்தஆவணம்பரவைானமபரின்னலின்மபாதுஅலதஎதிரச்காள்ளச்

சமூகக்குழுக்கள்மமை்க்சகாண்டவழிமுலைகலளப்புரிந்துசகாள்ளும்

சபாருடட்ுப்பைஎடுத்துக்காடட்ுகலளப்பதிவுசசய்துள்ளது. 
சமூகக்குழுக்களுக்குஅதிகாரம்வழங்கை், குறிப்பாகபணிக்காைத்லத

உறுதிப்படுத்துவதும்இயை்லகவளங்கலளஆளுலகசசய்யவும்

மமைாண்லமசசய்யவும்அதிகாரம்வழங்குதலும்சூழைலமப்புகலள

மீடச்டடுத்து, வளங்குன்ைாப்சபாருளாரத்லதயும், மகாவிட்19 சபருந்சதாை்று
மபாைஇயை்லகயாகமவாமனிதத்தலையீட்டாமைாவிலளந்தமபரிடரக்லளச்

சமாளிக்கும்சமூகசநகிழ்வுறுதிலயயும் உருவாக்கும்; இப்புரிதலைஇந்த
நிலையாய்வுகளிை்காணும்உதாரணங்கள்வழங்கக்கூடும்.
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https://trifed.tribal.gov.in/iipa
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நரம்தா, குஜராத்
மகாண்டிய, மகாராஷ்டிரம்
ராஜ்நந்தகாவ்ன், சத்திஸ்கர்
துமை, மகாராஷ்டிரம்
கடச்,் குஜராத்
நந்தரப்ார,் மகாராஷ்டிரம்
அலிப்பூரத்ுவார,் மமை்குவங்கம்
திண்மடாரி, மத்தியபிரமதசம்
சாம்ராஜ்நகர,் கரந்ாடகம்
நயாகர,் ஒதிஸா

இந்தஆவணத்தில்உள்ளஇடங்களின்வமரபடம்

முழு 5வதுபட்டியல்இடம்*

பகுதியளவு 5வதுபட்டியல்இடம்*

*இந்திய அரசியைலமப்பின் ஐந்தாவது இலணப்புப் பட்டியலின்படி, இந்தியாவின் ஒன்பது மாநிைங்களிை்

பழங்குடியின மக்கள்சதாலக அதிகமாகவும், சபாருளாதாரத்திை் பின்தங்கியும் உள்ள பகுதிகள் பட்டியை்
பகுதிகள் எனப்படுகின்ைன. ஐந்தாவது பட்டியை் பகுதிகளிை் PESA, 1996 சசயை்படுத்தப்படும்மபாது கிராம
சலபகளுக்குசுயஆளுலகக்கானஅதிகாரத்லதவழங்குகிைது.

மகாண்டியா
மகாராஷ்ட்டிரம்

ராஜனந்தகாவ்ன்
சத்திஸ்கர்

துமை[
மகாராஷ்டிரம்

கடச்்
குஜராத்

அலிப்பூரத்ுவார்
கமற்குவங்கம்

தின்மடாரி
மத்தியப்பிரகதசம்

சாம்ராஜ்நகர்
கர்நாடகம்

நயாகர்
ஒதிசா

நந்தரப்ார்
மகாராஷ்டரம் ^

நரம்தா
குஜராத்

அறிமுகம்

குறிப்புதவி
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பழங்குடியினருக்கும்பிறமரபார்ந்தகானுமறகவாருக்குமானவனஉரிமமகமள

அங்கீகரிக்கும் சட்டம் (FRA 2006 -வ.உ.ச.) இந்தியத் சதாை்குடிச்சமூகங்களின்
நீண்டகாைப் மபாராடட்ங்களுக்குப் பின்னர்இயை்றிநலடமுலைப்படுத்தப்படட்து. 
வனவுரிலமச் சடட்ம் பழங்குடியினருக்கும்பிைமரபாரந்்தகானுலைமவாரக்்கும்

இலழக்கப்படட்ுள்ளவரைாை்றுஅநீதிலயஅங்கீகரித்து, அவரக்ளதுஉரிலமகலள
அவரக்ளுக்கு வழங்கியுள்ளது.இசச்ட்டம் வனப்பகுதிகளிை் பயிரச்சய்யப்படும்
நிைங்களுக்கானதனியுரிலமலயயும், சபாதுவளங்களின் மீதும்வாழிடங்களின்
மீதுமானசமூகஉரிலமகலளயும் வழங்குகிைது. கானகசூழைலமப்புகள் நீடிப்பதை்கு
கானுலைசமூகங்களின் அவசியத்லதவனவுரிலமச் சடட்ம்அலடயாளம் காண்கிைது; 
உயிரிப் பன்மயம் மபணவும், சூழலியை்சமநிலைலயக் காக்கவும் அவரக்ளிடம்
உரிலமகலளயும் சபாறுப்புகலளயும் வழங்கமவண்டும் என்பலதயும்

ஏை்றுக்சகாள்கிைது; இதனாை்வளம்மபணும்கடட்லமப்புவலுப்படட்ு அவரக்ளது

வாழ்வாதாரங்களும் உணவுப்பாதுகாப்பும் உறுதிசசய்யப்படுகிைது.
சமூகக்குழுக்களின் வனவளஉரிமமகள் (CFR -ச.வ..உ.) என்பலவ
பழங்குடியினருக்கும்பிைமரபாரந்்தகானுலைமவாரக்்கும் கிராமங்களின் வழக்கமான

எை்லைகளுக்குள் அலமந்தமரபுவழியாகவரும்சபாதுக் கானகநிைங்கள்மீதான

உரிலமகலளயும், காப்புக் காடுகள்,  பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள், சரணாையங்கள், 
மதசியபூங்காக்கள் மபான்ை பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்உடப்டட் நிைப்பகுதிகளின்

பருவகாை பயன்பாடட்ுக்கானஉரிலமகலளயும்உள்ளடக்கியன. வனவுரிலமச்
சடட்த்தின்பிரிவு 3(1) (i) ‘பழங்குடியினரும்பிைமரபாரந்்த கானுலைமவாரும்
வழிவழியாகவளங்குன்ைாப் பயன்பாடட்ுக்காகப் பாதுகாத்துப் மபணிவரும் சமூகக்

கானகவளங்கலளப் பாதுகாக்கவும் மீளுருவாக்கவும் மபணவும் மமைாண்லம

சசய்யவுமானஉரிலமகலள’ அவரக்ளிடம் வழங்குகிைது. பிரிவு 5  தமதுச.க.உ.விை்
பன்மயத்லதயும், இயை்லகவளங்கலளயும், கானுயிரக்லளயும் நீரவ்ளங்கலளயும், பிை
பண்பாடட்ுஆன்மிகவளங்கலளயும் காத்து, மபணி, மமைாண்லமசசய்வதை்கும்அந்த
வளங்களுக்கு தீங்குதரும்எந்தநடவடிக்லககலளயும் தடுப்பதை்கான

உரிலமகலளயும் சபாறுப்பிலனயும்கிராமசலபகளுக்குவழங்குகிைது. 
கிராமசமபகள்உள்ளூர்தன்னாடச்ியின்அடிப்பலடஅைகு. குலைந்ததுமூன்றிை்ஒரு
பங்மகனும்சபண்கலளக் சகாண்டிருக்கமவண்டியகிராமசலபகளுக்கு வனவுரிலமச்

சடட்த்தின்படிஉரிலமக்மகாரை்கலளப் பை்றிமுடிவுசசய்வதை்கானஅதிகாரம்

வழங்கப்படட்ுள்ளது. அதுமடட்ுமன்றி, கிராமசலபகளுக்குசிறுநீரவ்ளங்கலளயும்
(பகுதி 4(j) ), சிறுகானகஉை்பத்திகலளயும் (பிரிவு 4 m (vii)) கடட்ுப்படுத்தி, திடட்மிடட்ு
மமைாண்லமசசய்யும்அதிகாரமும்கிராமசலபக்குஉள்ளது.  படட்ியை் பகுதிகளிை்
ஊராடச்ி நீடட்ிப்புச்சடட்த்தின் (PESA 1996 - ப.ப.ஊ.நீ.ச.) பிரிவு 4(d) சமூகவளங்கலளப்
பாதுகாக்கும் திைன்கிராமசலபகளுக்குஉண்டுஎன்கிைது.  எந்தசவாருநிதியும்
சபைப்படட் கணக்லககிராமசலபகள் பராமரிக்கின்ைன -அதுதன்னாரவ்ப்
பங்களிப்புகளாகமவா, சிறியவனவிலளசபாருடக்ள் சிறுகனிமங்கள்ஆகியவை்றின்
விை்பலனயாகமவா, ஏமதனும்அதிகாரப்பகிரவ்ுத் திடட்த்தின் கீழ்வழங்கப்படட்
நிதிகளாகமவா இருக்கைாம். இந்தநிதிலயப் பயன்படுத்துவதை்கானஉரிலமகள்
கிராமசலபயின்கடட்ுப்பாடட்ிமைமயஉள்ளன. 
சமூகவனவளஉரிமமகமலாண்மமக் குழுக்கள் (CFRMCs -ச.வ.உ.கம.கு.) கிராம
சலபகளாை்பிரிவு 5, விதிஎண் 4(1)(e)ன்படி கானுயிரக்லளயும், வனங்கலளயும், 
பன்மயத்லதயும் பாதுகாப்பதை்காகஅலமக்கப்படுகின்ைன.  சமூகவனவளங்கலளப்
மபணுவதை்கும் மமைாண்லமசசய்வதை்குமானதிடட்ங்கலளவகுக்கும் சபாறுப்லபக்

சகாண்டுள்ளஇக்குழுக்கலள மமை்பாரல்வயிடட்ுக் கடட்ுப்படுத்தும் உரிலமலயவிதி

4(1)(f)  கிராமசலபகளுக்குவழங்குகிைது. 
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கருப்பபாருள்கள்
கிராம சமப ஆளுமக, விளிம்புநிமலச்

சமூகக்குழுக்களுக்கு உதவுதல், காடுகமளக் காத்தல்

இக்குறிப்பு நரம்தாமாவட்டத்தின்மததியபதாவட்டாரத்தின்கீழ்க்மகாடியை்உள்ள 24 
கிராமங்கலளப் பை்றியது. இக்கிராமங்கள்அலனத்துமமமுழுக்கமுழுக்கப் பழங்குடி
கிராமங்கள்; வசவாஇனக்குழுமக்கலளக் சகாண்டலவ; இரண்டுகிராமங்களிை் மடட்ும்

தடவ்ிஇனக்குழுக்குடும்பங்கள்சிைஉள்ளன. இக்கிராமங்கள்சூை்பமனஷ்வர்
சரணாையத்தின் பகுதியாகவும்உள்ளன; இது 1982, 1987, 1989 ஆகியஆண்டுகளிை்மூன்று

கட்டங்களிை் சரணாையமாகஅறிவிக்கப்பட்டது; இங்கு 61,542.4செக்மடர்காடட்ு
நிைப்பரப்பிை், மக்கள்யாருமை்ை 25கிராமங்கள்உட்பட 104கிராமங்கள்உள்ளன. 
வனத்துலையாலும்அங்குள்ளஒருகாகிதத் சதாழிை்சாலையாலும் பைபத்தாண்டுகளாக

இசச்மூகங்கள் வன்முலைலயச் சந்தித்துவந்தன. வனஉரிலமச் சட்டம் 2006 இயை்ைப்பட்ட
பிைகுதான்மக்கள்மாை்ைத்துக்கானவாய்ப்பிலனக் காணதச்தாடங்கினர.் 2013-14ை், 
நீண்ட மபாராட்டத்திை்குப்பிைகு, இக்கிராமங்களின் கிராமசலபகள்இக்கிராமங்களின்
19,220 செக்மடர்காடுகள்முழுலமயிலும்இருந்தஅலனத்து சமூகவனவளஉரிலமக்
மகாரை்களுக்கும்அதிகாரப் பத்திரங்கள் (titles) சபை்ைன. குஜராத்தின்பிை
மாவட்டங்கலளப் மபாைன்றி, இந்தஅதிகாரப் பத்திரங்கள்வனவுரிலமச் சட்டத்தின்
அத்தலனநிபந்தலனகலளயும்விதிகலளயும்கலடப்பிடிக்கின்ைன.  இந்தசமூகவனவள
உரிலம (ச.வ.உ.) அதிகாரப்பத்திரங்கள் சபை்ைபிைகு, கிராமசலபகள் புதியசமூகவன
உரிலமமமைாண்லமக்குழுக்கலளத் (CFRMCs - ச.வ.உ.மம.கு.)  மதரந்்சதடுக்கமவா, 
பலழயகுழுக்கலளஅங்கீகரிக்கும் தீரம்ானிங்கலளநிலைமவை்ைமவாசசய்தன; 
ஒவ்சவாருகுழுவிலும்மூன்றிசைாருபங்குசபண்கள்உள்ளனர.் 
2020ம்ஆண்டுமாரச்்மாதமத்தியிலிருந்துஜூன்மத்திவலரயிை்சபரும்பாைான

குடும்பங்கள் தைாஏைத்தாழ 50000 ரூபாய்இழந்தனர.்  சபாதுமுடக்கமாதங்கள்
இசச்மூகங்கள்விலளநிைங்களிலும் பிைசிறுசதாழிை்சாலைகளிலும் பணியாை்ைப்

புைம்சபயரும்பருவத்திை்அலமந்தன; அங்குஅவரக்ள் 20000 முதை் 40000 ரூபாய்க்கும்
மமைாகஊதியம்ஈட்டியிருப்பாரக்ள்; மதசியஊரகமவலைவாய்ப்புத்திட்டத்தின்மூைம்
கிலடத்திருக்கக்கூடிய 5000ரூபாய்பணத்லதயும்அவரக்ள்இழந்தனர.் குளிரக்ாைப்

விளிம்புநிமலச் சமூகக்குழுக்களுக்கு உதவுதல்

(இ) பழங்குடிச் சமூகங்கள் தங்களது ச.வ.உ.மமைாண்லமத் திட்டங்கலள

அலமக்கின்ைனர;் (வ) சமூகவனவளங்கலள வலரயறுக்கின்ைனர்
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பயிரக்ள் -குறிப்பாகமக்காசம்சாளம், பசல்சப் பயிர,் பிைகாய்கறிகள்ஆகியவை்றின்
விை்பலனயிலும்சபரும்இழப்புஏை்பட்டது; எப்மபாதும்கிலடக்கும்விலையின்பாதி
விலைக்மகஅவரக்ள்விை்கமவண்டியிருந்தது.
மாரச்்முதை்ஜூன்வலரயிைானகாைம்காடுபடுசபாருள்கலளச் (சிறுவனமகசூை்) 
மசகரிக்கவும்அறுவலடசசய்யவும் ஏை்ைமுக்கியமானகாைம்.  மூங்கிலும்கருங்காலி
இலைகளும்பிப்ரவரிமுதை் மமமாதம்வலரசவட்டிசம்சகரிக்கப்பட மவண்டிய காடுபடு

சபாருள்கள். பைகிராமசலபகளிடம் நடப்புஆண்டும்கடந்தஆண்டும்அறுத்துச் மசரத்்த

மூங்கிை்குவியை்கள்இருந்தன. காகிதஆலைஅவை்லைஎடுத்துசச்சை்வதாகஇருந்தது. 
ஆனாை்சகாமரானாத் சதாை்றுஏை்படட்ுத் திடீசரன்றுசபாதுமுடக்கம் மநரந்்தது. பை
கிராமசலபகளும்குடும்பங்களும் சபரும்இழப்லபச்சந்தித்தன. அமதமபாை, 
வனவளரச்ச்ிக் கழகமும்கிராமசலபகளும்கருங்காலிஇலைகளின் ஏைத்லதயும்

விை்பலனலயயும் மமை்சகாள்ளஇயைவிை்லை. அதனாை், பைகுடும்பங்கள், குறிப்பாகப்
சபண்கள், கருங்காலிஇலைகளின்விை்பலனமூைம்ஒவ்சவாருபருவத்திலும்கிலடக்கும்
குடும்பவருமானமான 5000-10000ரூபாய்வலரஇழந்தனர.் பிைகாடுபடுசபாருள்கான
மவங்லக (Pterocarpus Marsupium), சீரந்திை்சகாடி (Tinospora Cordifolia), தான்றி (Terminalia 
bellirica) ஆகியவை்றின்விலதகளின்விை்பலனமூைம்கிலடக்கும் வருமானத்லதயும்சிை
குடும்பங்கள், குறிப்பாகசபண்களும்குழந்லதகளும், இழந்தனர.் 
சபாதுமுடக்கம் சபரும்சபாருளாதாரஇழப்புகலளவிலளவித்தமபாதும், கிராமசலபகள்
அதிகாரப்பரவை்சபை்ைஅலமப்புகளாகச் சசயை்பட்டதும்இதுமவமுதை்முலை. 
ஒவ்சவாருகிராமத்திலும், சிைகுடும்பங்கள், குறிப்பாக மகாவலியரக்ளும் (ஆயரக்ள்) 
இளங்குழந்லதகலளக் சகாண்டவிதலவப்சபண்களும், ஒருநாலளக்குஇருமவலள
உணவுகூடகிலடக்கச்சிரமப்பட்டன. இக்குடும்பங்கள் நிைத்லதஅறுவலடசசய்யும்
வழக்கமை்ைவரக்ள்; தமதுஉலழப்லபயும் காடுபடுசபாருள்களின் மசகரிப்லபயும்
விை்பலனலயயும் சாரந்்திருப்பவரக்ள். ச.வ.உ.மம.கு. உறுப்பினரக்ளும்பிைகிராமத்
தலைவரக்ளும்இத்தலகயகுடும்பங்கலளஅலடயாளம் காணும்சபாறுப்லப

ஏை்றுக்சகாண்டனர.்  எை்ைாகிராமசலபகளும்அதிகவருமானம்சகாண்டலவயாக

இை்ைாதமபாதும், இக்குடும்பங்களுக்குஉணவுத் தானியங்கலளத் தாமமவழங்கமுடிவு
சசய்தன; பிைகு, ஆரச்்வாகினிஎன்ை மசலவநிறுவனத்லதஅணுகியமபாது, அவரக்ள் 116 
குடும்பங்களுக்கு எண்சணய்,  நறுமணப்சபாருள்கள்உட்படமூன்றுமாதத்துக்குத்

மதலவயானஉணவுவலககலளஅளித்தனர.்
கிராமசலபகளாை் சபாதுமுடக்கத்தின்மபாதுசபரியகூட்டங்கலள

நடத்தமுடியாவிட்டாலும், சிைகிராமசலபகளின் ச.வ.உ.மம.கு. உறுப்பினரக்ள்முந்லதய
விவாதங்களின்அடிப்பலடயிை், கிராமசலபநிதிமூைம்வரவலழத்தடிராக்டரக்லளக்
சகாண்டுஒவ்சவாருகுடும்பத்தின் தனிப்பட்டநிைத்திமைாவனவுரிலமசச்ட்ட

நிைத்திமைாகுறிப்பிட்ட மநரத்துக்குப் பணியாை்றிநிைம் சமப்படுத்தும் மவலைலயச்

சசய்தனர.் சபாதுமுடக்கத்தின்மபாது, இக்கட்டானதருணத்திை்காடுகளுக்கு
அசச்ுறுத்தை் ஏை்படும் என்றுநிலனத்ததாை், சபரும்பாைானகிராமசலபகளும்
ச.வ.உ.மம.கு.களும் தங்களதுசமூகவனவளஉரிலமகலளத் சதாடரந்்துபாதுகாத்து
வந்தனர.் இதன்சபாருடட்ு, 3-4மபர்சகாண்டகுழுக்களிை் காவலுைாச்சசன்று, 
சபாதுமுடக்கத்தின் மபாதுஎடுக்கப்பட்ட எசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளகண்காணித்து
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1980கள்முதை்சமூகக்குழுக்களுடன் பணியாை்றிவரும்ஆரச்்வாகினிஎன்ைஅலமப்பின்

உறுப்பினரானதுருப்திமமத்தாகூறினார:் “இதுநாள்வலர, கடுலமயானபாலதகளிை்
தங்களதுவழிலயஇவரக்ள்அலமத்துக்சகாண்டனர.் ஆனாை் 2020ம்ஆண்டுநிகழ்ந்துள்ள
மகாவிட்19 சபருந்சதாை்றுமபாைதங்கள் கை்பலனக்கும் கடட்ுப்பாடட்ுக்கும் முை்றிலும்
அப்பாலிருந்தஇத்தலகயசூழலைச் சமூகங்கள் சந்திக்கமநரிடும் என்றுஎவரும்
கை்பலனகூடசசய்ததிை்லை! சபாதுமுடக்கத்தின்மபாதுசபாதுவாகமவமக்களின் நிலை
மமாசமாகஇருந்ததை்குக்காரணம்இை்ைங்களிை்உணவுஇை்லைஎன்பதன்று; மிகசச்ிை
குடும்பங்கலளத்தவிரபிைர் பைவழிகளிை்அவரக்ளுக்குக் கிலடத்துவந்தஆண்டு
வருமானத்திை்பாதிலயஇழந்தனர்என்பமதகாரணம். எனினும், காடட்ுவளங்கலள
மமைாண்லமசசய்துபாதுகாப்பதிை்கிராமசலபகள் ஈடுபட்டதுஇதுதான்முதை்முலை; 
உண்லமயிை், அப்சபாறுப்புஇப்மபாதுதான்அவரக்ளுக்கு நம்பிக்லகயுடன்
ஒப்பலடக்கப்பட்டது. இந்தவழிமுலைகலளஜனநாயகமுலையிலும்
சவளிப்பலடயாகவும்சசயை்படுத்திகாடட்ு மமைாண்லமலயயும் பாதுகாப்லபயும்
அவரக்ள் சதாடரந்்துசசய்வாரக்ளா என்பமதமிகப்சபரிய சவாைாகஉள்ளது.”

சமூகக்குழுக்கள் தங்கள் ச.வ.உ.பகுதிகளிை்உள்ளஓலடவடிகாை்கலளநிரவ்கிக்கின்ைனர்
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கருப்பபாருள்கள்
சிறு காடுபடுபபாருள்கள் சார்ந்த வாழ்வாதாரங்கள், கிராம

சமபக் கூட்டமமப்பின் ஆளுமக

மகாண்டாமாவட்டத்திை், 75% மக்கள் பழங்குடிகள்தாம், குறிப்பாக மகாண்ட், ெை்பா
பழங்குடியனர.் இங்கு, 250க்கும் மமை்பட்டகிராமங்களிை் சமூகவனவளஉரிலமகள்
அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளன; திமயாரிவட்டத்திை், 29 கிராமங்கள் தமதுசிறு
காடுபடுசபாருள்கலளச் மசகரிக்கவும், விை்கவும்ஒருகூட்டலமப்லப
உருவாக்கியுள்ளனர.் கிராமசலபகளுக்குஆதரவும்உதவியும் நை்கும்
மதரந்்சதடுக்கப்பட்ட மபரலவயாகஇக்கூட்டலமப்புசசயை்படுகிைது. 29 
கிராமங்களிலிருந்தும் வந்தஇரண்டுபிரதிநிதிகளாை் (தலைவர,் சசயைாளர)் இது
நிரவ்கிக்கப்படுகிைது.  பருவகாைத்திை் கானுலைமவாருக்கு 11 நாள்களுக்கும் பணிக்கான

ஊதியம்வழங்கப்படுவலதஇக்கூட்டலமப்புஉறுதிசசய்கிைது; வனத்துலைமயா
கருங்காலிஇலைச் மசகரிப்பாளரக்ளுக்கு 2-3 நாள் மவலைக்கானகூலிலயத்தருவாரக்ள். 
மமலும், கருங்காலிஇலைச் மசகரிப்பாளரக்ளுக்குவனத்துலைஒருநாலளக்கு
220ரூபாயும், பருவகாைமிலகயூதியமாக 25ரூபாயுமமதருவாரக்ள்; கூடட்லமப்பு
நாலளக்கு 300ரூபாயும், பருவகாைமிலகயூதியமாக 200ருபாயும்தருகின்ைது.
மாரச்் 2020ை், சபாதுமுடக்கம்அறிவிக்கப்பட்டவுடன், திமயாரிவட்டத்திலுள்ளகிராம
மக்கள், குழுக்களாகக்கூடுவதிை்இருந்தசிக்கைாை், கருங்காலிஇலைகலளயும்
இலுப்லபவிலதகலளயும் மசகரிக்கும் சசயை்முலைகுறித்துக்குழப்பம் சகாண்டனர.்
தமதிமதாைாச.வ.உ.மம.கு.வின்சசயைாளரானநாராயண்சைாமம, “கருங்காலி
இலைகளும், இலுப்லபயும் எங்கள் சமூகஉறுப்பினரக்ளுக்கு நை்ைவருமானம்தரக்கூடிய
ஆதாரங்கள். இலுப்லபச் மசகரிப்புப் பருவகாைத்திை்குடும்பத்துக்கு 15-20,000ரூபாயும், 
கருங்காலிஇலைகளிலிருந்துகுடும்பத்துக்கு 10-20,000ரூபாயும் சராசரியாகக்கிலடக்கும். 
கருங்காலிஇலைச் மசகரிப்பு 11 நாள்களுக்கு நீடிக்கும். இலுப்லபச் மசகரிப்பு 30 நாள்கள்
நீடிக்கும். ஒவ்சவாருகுடும்பமும் பருவகாைத்திை்தைா 30-40,000ரூபாய்வலரஈடட்ுகின்ைன. 
கருங்காலிஇலைகள்கூட்டலமப்பின்மூைமாகவிை்கப்படுகின்ைன. இலுப்லபலயத்
தாமமவிை்கின்ைனர.் சபாதுமுடக்கத்தின்மபாது, இலுப்லபயின்விலை, ஆரம்பத்திை்
கிமைா 30ரூபாய்க்கும், ஏப்ரிை் மாதத்திை்கிமைா 60ரூபாய்க்கும்விை்பலனயாகியது,” 
என்ைார.் 

கூட்டமமப்பால் உறுதிபசய்யப்பட்ட சிறு

காடுபடுபபாருள்கள் சார்ந்த வாழ்வாதாரங்கள்

(இ) கானுலைமவாரக்ள் கருங்காலிஇலைக் கட்டுகலளத் தயாரிக்கின்ைனர ;் (வ) முகக்கவசம்

அணிந்த சபண்கள் மபாதியஇலடசவளிவிட்டுசிறுகாடுபடுசபாருள்கலளச்திரட்டுகின்ைனர்

மகாண்டியா
மகாராஷ்ட்டிரம்

ராஜனந்தகாவ்ன்
சத்திஸ்கர்

துமை[
மகாராஷ்டிரம்

கடச்்
குஜராத்

அலிப்பூரத்ுவார்
கமற்குவங்கம்

தின்மடாரி
மத்தியப்பிரகதசம்

சாம்ராஜ்நகர்
கர்நாடகம்

நயாகர்
ஒதிசா

நந்தரப்ார்
மகாராஷ்டரம் ^

நரம்தா
குஜராத்
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இப்சபாருள்களின் மசகரிப்பின்மூைம்மக்கள் ஈடட்ும் வருமானம்தங்களதுதனிப்பட்ட

மதலவகளுக்கும், பிைவிவசாயப்பணிகளுக்கும், பணியாளரக்ளுக்குக்கூலிதரவும், சநை்
அறுவலடக்கும் பயன்படுகிைது. சபாதுமுடக்கத்தின்மபாது, 29 கிராமங்களிலும் 5069 
குடும்பங்கலளச் மசரந்்தஅலனத்துஆண்களும்சபண்களும்காடுபடுசபாருள்கள்

மசகரிப்பிை் ஈடுபடட்ுஅதை்கானஊதியமும்சபை்ைனர.் இப்பருவகாைத்திை், வணிகரக்ள்

சபாருள்கலளவாங்கவந்தமபாது, மசகரிப்புலமயம்கிராமத்தின்சவளிப்புரத்திை்
அலமக்கப்பட்டது. மமலும்மக்கள்லககழுவுதை் சமூகஇலடசவளிஆகியவை்லைத்
சதாடரந்்துகலடப்பிடித்தனர.் 
சபாதுமுடக்கத்தின் மபாது, 29 கிராமங்களின்கூட்டலமப்புகருங்காலிஇலைவிை்பலன
மூைம் 2.5 மகாடிரூபாய்வருமானம்ஈட்டியது; அவரக்மளஅலனத்லதயும் நிரவ்கித்து, 
மகாவிட்19 பரவலுக்சகதிராகமுன்சனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் மமை்சகாண்டு

சசயை்பட்டனர.் மமலும் 2017ம்ஆண்டிை்கருங்காலிஇலைவிை்பலனயிை்கிலடத்த

கணிசமானைாபத்லதப் பயன்படுத்தி, கிராமங்களிை் மலழநீரச்் மசகரிப்புக்காக
ஏரிகலளசவடட்ுவதை்கானஇயந்திரங்கலளவாடலகக்குஎடுத்தது. இப்பகுதிகளிை்
நிைத்தடி நீர்மறுவூட்டம் சபை்று, கிராமமக்கள் சநை்சாகுபடியிை்கவனம்
சசலுத்தமுடிந்தது. விதரப்ாஇயை்லகப் பாதுகாப்புஅலமப்பு (VNCS) என்ை
மசலவநிறுவனம்நிவாரணப்சபாருள்கள்வழங்கவந்தமபாது, இசச்மூகம் தன்னிலைவு
சபை்ைதாகஉணரந்்து, அப்சபாருள்கலளஏை்றுக்சகாள்ளமறுத்துவிட்டது. 

கானுலையும் சபண்ஒருவர்அன்லையதினத்திை் திரட்டியகருங்காலி

இலைகளுடன்இருக்கிைார்

மகாண்டியா
மகாராஷ்ட்டிரம்

ராஜனந்தகாவ்ன்
சத்திஸ்கர்

துமை[
மகாராஷ்டிரம்

கடச்்
குஜராத்

அலிப்பூரத்ுவார்
கமற்குவங்கம்

தின்மடாரி
மத்தியப்பிரகதசம்

சாம்ராஜ்நகர்
கர்நாடகம்

நயாகர்
ஒதிசா

நந்தரப்ார்
மகாராஷ்டரம் ^

நரம்தா
குஜராத்
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“கிராமசலபகள் எை்ைாக்குடும்பங்களுக்கும் உணவுப்பாதுகாப்லபஉறுதிசசய்தன. 
எை்ைாருக்கும், குறிப்பாகமிகவும்விளிம்புநிலையிை்இருந்தவரக்ளுக்கு, எத்தலனஉணவு
மவண்டும்என்பலதயும்கணக்கிட்டன. உைரந்த, சலமத்தஉணலவஎை்ைாருக்கும்
இைவசமாகஏை்பாடுசசய்தன. பைபுைம்சபயர்பணியாளரக்ள்வீடு
திரும்பிக்சகாண்டிருந்ததாை், இம்மாவட்டத்திை் தனிலமப்படுத்தலுக்கானஏை்பாடுகளும்
சசய்யப்படட்ு, உணவும்வழங்கப்பட்டது,”  என்றுகிராமசலபகள் எப்படிமகாவிடல்டச்
சமாளித்தனஎன்வலதப் பை்றிக்கூறினார,் சிருஷ்டிஎன்ைசமூகஆதரவுஅலமப்பிை்
உறுப்பினராகஇருக்கும் மகசய்குரன்ுமை. 
அம்பாகர்சசௌக்கிஎன்பதுசத்திஸ்கர்மாநிைத்தின் ரஜனந்தகாவன்மாவட்டத்திை்உள்ள

ஒன்பதுவளரச்ச்ிவட்டங்களிை் ஒன்று. இந்தவளரச்ச்ிவட்டத்திை்சபரும்பாைானமக்கள்
பழங்குடியினர:் மகாண்ட், கன்வர,் ெரப்ா, லபகா மபான்ைவரக்ள். இவரக்ள்
காடுகலளயும்விவசயாயத்லதயுமமநம்பியுள்ளனர.் 2012-13ை், பங்கிரி, லகரி, மகசை்தபரி, 
பதாகி, மசானலி, துமரசடாராஆகியகிராமங்கள் சமூகவனவளஉரிலமஅங்கீகாரச்
சான்றிதழ்கலளகூடட்ுவனமமைாண்லமகுழுக்களின் சபயரிை் சபை்ைனர் (கூ.வ.மம.கு. -
இலவகாடுலைசமூகங்கலளயும் வனத்துலைலயயும்உள்ளடக்கியலவ). 
இவ்வுரிலமகளின்படிசிறுகாடுபடுசபாருள்கள், மமய்சச்ை், நிஸ்தார் (மன்னராட்சி, ஜமீன்
காைங்களிை் வழங்கப்பட்ட சமூகஉரிலமகள்) ஆகியஉரிலமகள் சபைப்பட்டன. 
கிராமசலபகள்கூ.வ.மம.கு. திட்டத்லதநிராகரித்துவிடட்ு, சுதந்திரமாகசமூக
வனவுரிலமமமைாண்லமக்குழுக்கலள (ச.வ.உ.மம.கு. -இலவமுழுக்க
பழங்குடியினலரயும் காடுலைமவாலரயும் சகாண்டுசமூகவனவளங்கலளநிரவ்கிக்க
வழிநடுத்துபலவ) அலமத்து, தங்கள்உரிலமகலளநிலைநாட்டி, காடுகலளக்
கண்காணித்து, சமூகவனவளஉரிலமப் பாதுகாப்லபச் சசய்தன. ச.வ.உ.மம.குழுக்களின்
மூைமாகசரியானபடிசமூகவனவளஉரிலமகள் சசயை்படுத்தப்படுவது

இம்மாவட்டத்திை் எப்மபாதும்முக்கயமானதாகஇருந்திருக்கிைது. 

கருப்பபாருள்கள்
சமூகக் காடுகள் நிரவ்ாகம், காடட்ுணவுப் பபாருள்கள், சிறு காடுபடு

பபாருள்சார் வாழ்வாதாரங்கள், தகவமமப்பு முமறகள்

கிராம சமபகளின் தமலமமயிலான ஆளுமக
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மகாவிட்19 சபாதுமுடக்கத்தின்மபாது, கிராமசலபகளாை் ஏை்கனமவ
ஏை்றுக்சகாள்ளப்படட்ு நிலைமவை்ைப்பட்ட மமைாண்லமத் திட்டத்தின்படிஇசச்மூகம்

தனதுசமூகவனவளஉரிலமகலளப் பயன்படுத்தியது. அமதமவலளயிை், கிராம
சலபகள் மகாவிட் சபாதுமுடக்க நிரவ்ாகச்சசயை்முலைலயத் சதாடங்கிவழிநடத்தின. 
கிராமசலபகளின்முன்சனடுப்லபமயபிைகுஅரசாங்கமும், காவை்துலையும், 
வனத்துலையும், சுகாதாரத் துலையும்பின்பை்றிஆதரவுவழங்கின. சசாை்ைப்மபானாை், 
கிராமசலபத் திட்டங்கள்உள்ளூர,் காடுசார்உணவுப்பாதுகாப்லபஊக்குவித்து
சந்லதகளிை்கூட்டம்கூடுவலதத் தவிரத்்ததாை்உள்ளூர்நிரவ்ாகம்அவை்லைப் பாராட்டி

ஆதரவுநை்கினர.் காடட்ுப் பாதுகாப்பும் மபணுதலும், சிறுகாடுபடுசபாருள்களின்
மசகரிப்பும்விை்பலனயும், உணவுப்பாதுகாப்பும்வினிமயாகமும், வாழ்வாதார
மமைாண்லமஆகியவை்லைச்சாரந்்துகிராமசலபகள்திட்டங்கள்வகுத்தனஎன்பலத

நாம்காணைாம். 
மகாவிட்19 சபருந்சதாை்ைாகஅறிவிக்கப்படட்ு, நாடுதழுவியசபாதுமுடக்கம்
அறிவிக்கப்படும்முன்னமர, கிராமசலபகள்முழுமுடக்கத்லதஅறிவிதத்ன. ஆனாை், 
விலரவிமைமயசமூகக்குழுக்கள் மளிலகப்சபாருள்கள், மருந்துகள், காய்கறிகள்
ஆகியவை்லைப் சபறுவதிை்பை சிரமங்கலளச்சந்தித்தன. எனமவ, கிராமசலபகள்இந்த
இடரப்்பாட்டிலனஓர்ஒன்றுபட்டசசயை்முலைமூைம்சமாளிக்கமுடிவுசசய்தன.  
வீடுகலளச்சுை்றிவளரந்்துள்ளமூலிலககலளயும், விவசாயநிைத்தின்
காய்கறிகலளயும், கானகக் காய்கறிகலளயும் வழங்குவதை்கும், சந்லதகளுக்குகிராம
மக்கள் சசை்வலதத் தலடசசய்யவும்ஒருமுலைலயஉருவாக்கமுடிவுசசய்தன. 
கிராமக்கலடகளுக்குமடட்ும் சிைமளிலகப்சபாருள்களும்மருந்துகளும்சகாண்டுவர

கடவுசச்ீடட்ுகள் வழங்கப்பட்டன. மநாயுை்ைவரக்மளாடுமுதலுதவிவண்டியிை்நகரத்துக்கு

இரண்டுமபர்துலணக்குச் சசை்வதுஎன்றும்தீரம்ானித்தனர.் 
சமூகவனவுரிலமமமைாண்லமத் திட்டங்களின் பகுதியாகவும், மகாத்மாகாந்தி மதசிய
ஊரகமவலைவாய்ப்புஉறுதித்திட்டத்தின்பகுதியாகவும், ஒருகானகக்குளமும், நிஸ்தார்
குளமும்அலமக்கப்படட்ு, இக்குளங்களிை் மவலைவாய்ப்புஏை்படுத்தமீன்பிடிப்புத்
சதாழிை்கள் சதாடங்கப்பட்டன. அமதசமயம், கருலணக்கிழங்கு (Amorphophallus
paeoniifolius), மசம்பு (Colocasia esculenta), மகாஸ்தம் (Costus speciosus) ஆகியநாடட்ுச்சசடிகள்
நடப்பட்டன. 
சமூகவனவுரிலமமமைாண்லமக்குழுக்கள்கிராமமக்களுக்குஅலடயாள

அடல்டகலளயும் கடவுசச்ீடட்ுகலளயும் வழங்கிகானகப்சபாருள்கலளதினமும்

மசகரிக்கவழிவகுத்தன. தினசரிப் பயன்பாடட்ுக்காக, ஒவ்சவாருகிராமத்திலிருந்தும்
மூன்றுசபண்களுக்கும்மூன்றுஆண்களுக்கும் காடுகளின்குறிப்பிட்ட பகுதிகள்

பழங்கள், மைரக்ள், கிழங்குகள், காய்கறிகள், விைகுகள், தீவனப்புை்ஆகியவை்லைச்
மசகரிப்பதை்காகஒதுக்கப்படமவண்டும் என்றுமுடிவுசசய்தன. இலுப்லபப் பழங்களும்
மைரக்ளும் (Madhuca longifolia), சிமராஞ்சி (Buchanania lanzan), கருங்காலிஇலைகள்
(Diospyros melanoxylon) ஆகியசிறுகாடுபடுசபாருள்களின் மசகரிப்புக்கானதிட்டத்லத
இக்குழுக்கள் வகுத்தன. ஒவ்சவாருகுடும்பத்திலிருந்தும்இரண்டுநபரக்ளுக்கு

கானகத்திை் ஒருகுறிப்பட்ட பகுதிலயஒதுக்கினர;் ஒவ்சவாருவரும்முகக்கவசம்
அணிந்து, ஒவ்சவாருகுடும்பத்தின் மசகரிப்புப் பகுதிக்கிலடமயயும் 10மீட்டர்
இலடசவளிலயக் கலடப்பிடித்தனர.் 
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கிராமத்துக்கு சவளியிலிருந்தசந்லதகளுக்குச் சசை்வதுதலடசசய்யப்பட்டது. 
கிராமங்களுக்கிலடயிைான மபாக்குவரத்தும் கடட்ுப்படுத்தப்பட்டது. 
காடுகளுக்குள்ளிருந்தஅலனத்துப் பாலதகளும்அலடக்கப்படட்ு, காடட்ுக்
கிழங்குகலளயும், கனிகலளயும், பிைகாடுபடுசபாருள்கலளயும்சவளியாடக்ள் கடத்திச்
சசை்வலதசமூகக்குழுகண்காணித்தது. இவ்வழிகளிை், காடுகளிை்கூட்டம் மசரவ்து
தவிரக்்கப்படட்ு, சமூகக்குழுஉறுப்பினரக்ள் காடுகளின் சவவ்மவறுபகுதிகளிை் கடத்தை்
நிகழாமை்தடுக்கமுடிந்தது. 
காடுபடுசபாருள்களின் மசகரிப்பிலும்உணவுவினிமயாகத்திலும் மநாய்தச்தாை்று

ஏை்படாமை் சமூகக்குழுக்கலளக் காப்பதுமுக்கியமானது. கூட்டம்கூடுவலதத் தவிரக்்கப்
சபாதுவினிமயாகநிலையங்களிை்உணவுவழங்குலதத் தலடசசய்வதை்குக்கிராம

சலபகள்முடிசவடுத்தன. அதை்குப்பதிைாக, உணலவ 48 மணிமநரம்சூரியஒளியிை்

லவத்தபிைகு, கிராமஊராட்சிகள்மூைமாகஎை்ைாவீடுகளுக்கும் மநரடியாகச்சசன்று
வழங்குவதை்குஏை்பாடுசசய்தனர.் உணவுவழங்குமுன், மகாவிட1்9 குறித்தவிழிப்புணரவ்ு

ஏை்படுத்தும்சபாருடட்ு, சபாதுஇடங்களிை் சுகாதாரம் சாரந்்த தகவை்கலளக் சகாண்ட

வாசகங்கலளஎழுதி, ஒலிப்சபருக்கியின்மூைம்தகவை்கலளப் பகிரந்்துசகாள்ளுமாறு
கிராமஊராட்சிகள்அறிவுறுத்தப்பட்டன. 

சகாமரானா சதாை்று, சமூகஇலடசவளிஆகியலவகுறித்தவிழிப்புணரவ்ு

வாசகங்கலளஒருபழங்குடிப் சபண்சுவரக்ளிை் தீட்டுகிைார .்
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கருப்பபாருள்கள்
உணவுப் பாதுகாப்பு, உணவு இமறயாண்மம, பழங்குடி உழவர்
உற்பத்தியாளர் அமமப்பு மூலமான வாழ்வாதார உருவாக்கம்

2017ம்ஆண்டுதுமைமாவட்டத்திை்உள்ளமஞ்சிரிகிராமபஞ்சாயத்தின்பாரிபடா

கிராமத்லதச் மசரந்்த 130 மகாக்கினி, பீை்பழங்குடிக்குடும்பங்களின் தனிநபர்
வனவுரிலமகளும் சமூகவனவளஉரிலமகளும் சட்டப்படிஅங்கீகரிக்கப்பட்டன. 
இங்குள்ளகாடுகள்அத்தலனஅடரத்்தியானலவயை்ைஎன்பதாை்கிராமமக்கள்

உழவரக்ளாகஉள்ளனர.் ஆண்டுமுழுவதும்தானியங்களும் காய்கறிகளும்

பயிரிடுகின்ைனர.்
பாரிபடாகிராமத்தின் சமூகக்குழுஉறுப்பினரும்சமூகமசலவசசய்பவருமான

லசத்ராம் பவார,் “நகரமக்கள் சபரியகட்டடங்கள், நாலுருளிவண்டிகள், சபரிய
சதாலைக்காட்சித் திலரஎன்பவை்லைமயவளரச்ச்ிஎன்றுநிலனக்கைாம்; பழங்குடி
ஊரகப் பகுதியிை்உள்ளஎங்களுக்குஅதுநிைம், காடுகள், உழவு, பண்லணவிைங்குகள், 
உணவுப்பாதுகாப்பு என்பலவதாம். அலனத்லதயும்விடமுக்கியமாக, தன்னாட்சி. 
பாரிபடாகிராமமக்கள்மனிதரக்ள், நீர,் விைங்குகள், காடு, நிைம்ஆகியஐந்து
உறுப்புகளுக்கும்இலடமயஉள்ளஇலணப்பிலனமதிக்கிைாரக்ள். கூடுதைாக, நாங்கள்
மூன்றுலமயச்சசயை்முலைகலளச் மசரத்்துள்மளாம்: கூடட்ு நீர்மமைாண்லம, கூடட்ு
விவசாயம், கூட்டாகச் சந்லதப்படுத்துதை்.” 
சமூகக்குழுவிவசாயத்தின்பகுதியாக, இம்மாவட்டத்திலுள்ள 45 கிராமங்கலளச் மசரந்்த
1016 உைரந்ிைவிவசாயிகள் 2014ம்ஆண்டுமுதை்சசயை்படட்ுவரும்உழவர்உை்பத்தியாளர்

அலமப்பின்கீழ் திரண்டுள்ளனர.் மதஷ்பந்துஅக்மராஆய்வு, உை்பத்திநிறுவனம்என்ை
அந்தநிறுவனம்பழங்குடியினராை் நிரவ்கிக்கப்படும் மகாராஷ்டிரத்தின் முதை்சபரிய

நிறுவனமாகும். விவசாயிகளுக்குச் சரியானவிலைலயஉறுதிசசய்வதிை்அதன்கவனம்
குவிந்துள்ளதாை்இந்நிறுவனம்இைாபமநாக்கை்ைதாகஉள்ளது. எனினும், இைாபம்
அலடந்தஆண்டுகளிை், 30% சபறுதிஉழவரக்ளுக்குப் பகிரந்்தளிக்கப்படுகிைது; மீதமுள்ள
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பாரிபடாகிராமமக்கள் தங்களதுவிவசாயம், காடுகள்மூைம் தை்சாரப்ுடன்உள்ளனர்
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சதாலகநிறுவனத்தின்உடக்ட்டலமப்பு மவலைகளுக்காகமுதலீடுசசய்யப்படுகிைது

(எடுத்துக்காட்டாக, அரிசிபக்குவப்படுத்தும்ஆலைநிறுவுவதை்காகநிைம்வாங்க
மூதலீடுசசய்தனர)். 
பாரிபடாவின்கிராமசலப நீண்டகாைவட்டாரவளரச்ச்ிலயமநாக்கிப்

பணிசசய்துவருகிைது. 7-8 ஆண்டுகளுக்குமுன்னர,் கிராமமக்கள்ஒருகருத்தாய்வு
நிகழ்த்தி, கிராமத்துக்கானநுண்திட்டம் ஒன்லைஉருவாக்கினர.் ஒவ்சவாரு
குடும்பத்துக்குமான நிைவுலடலமயும்நுலழவும், நீர,் ஆை்ைை், காை்நலடகள், உணவு, 
பள்ளிசசை்லும்குழுந்லதகள், மூத்தகுடும்பஉறுப்பினரக்ள்ஆகியவை்லைசயை்ைாம்
புரிந்துசகாள்வதும்இதிை்அடக்கம். இக்கருத்தாய்வின் மநாக்கம்உள்ளூர்தீரவ்ுகலள
முன்லவத்து, ஏமதனும்இக்கடட்ு வரும்மபாதுகிராமமக்கள்வட்டிக்கலடகலள
அணுகுவலதத் தவிரப்்பமதஆகும். இந்த நீண்டகாைப் பணியாை்இசச்மூகத்தின்மீது

சகாமரானாப் சபாதுமுடக்கம் சபரியபாதிப்புஏை்படுத்தவிை்லை. 
பைஆண்டுகளாக, பாரிபடாவின்குடும்பங்கள் காய்கறிகலளயும்
உணவுப்சபாருள்கலளயும்தங்கள்இை்ைங்களின் மதலவக்குமிகுதியாகஉை்பத்தி

சசய்துமசமித்துவருகின்ைனர.் எனமவசபாதுமுடக்கத்தின்மபாதும் எந்தஉணவுப்
பை்ைாக்குலையும் ஏை்படவிை்லை. பைவலகஉணவுகளும்கிலடக்கின்ைன. காரக்ாைத்திை்
அரிசி, உளுந்து, தடல்டப்பயிர,் கடலை, மசாயா, மசாளம்ஆகியபயிரக்லளயும், 
பனிக்காைத்திை் மகாதுலம, கரும்பு, சசங்கீலர, சவங்காயம், மக்காசம்சாளம்
ஆகியவை்லையும் பயிரிடுகின்ைனர.் மரபாரந்்தகாடட்ுக் காய்கறிவலககலளப்
பாதுகாப்பதிலும்இசச்மூகக்குழுஈடுபடட்ுள்ளது. இவை்லைஆண்டுமதாறும்நலடசபறும்

வன்பாஜிமமகாத்சவத்தின்மபாதுகாட்சிக்குலவத்துப் பரிமாை்ைம்

சசய்துசகாள்கின்ைனர.்  இந்தஅறிவுஇக்கடட்ுகளின்மபாது பயன்படவும்சசய்கிைது. 
மகாவிட் சபாதுமுடக்கத்தின்மபாது, உழவர்உை்பத்தியாளர்நிறுவனத்திை்ஈடுபடட்ுள்ள
கிராமசலபகள் 50டன்அரசிலயக்கூட்டாகத் தமதுநிறுவத்தின்மூைமாகவிை்று, 
மக்களுக்கு நை்ைவருமானம்ஈட்டித்தந்தன. 
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கருப்பபாருள்கள்
காடு மறுசீரமமப்பு, நீர் கமலாண்மம, வாழ்வாதாரம்

“நாங்கள் 550 ஆண்டுகளாக, எங்கள் எருலமகளுடன் நாமடாடிவாழ்க்லக
வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கிமைாம். இந்தியவனவுரிலமச்சட்டம்,1927, பன்னிபாதுகாக்கப்பட்ட
காடுகள்குறித்த 1955ம்ஆண்டின்அறிவிப்புஆகியலவநலடமுலைப்படுத்தப்பட்டபின்
நாங்கள்இடப்சபயரச்ச்ியை்ை மசாம்பைானவாழ்க்லகமுலைலயக்
லகக்சகாள்ளமவண்டியிருந்தது,” என்றுநிலனவுகூரக்ிைார் மகாமரவாமைகிராமத்தின்
மை்தாரிஆயரானஇஷாபாய். “பின்னர்இந்தியவனத்துலை, ஆக்கிரமித்துவளரும்
மரவலகயானசீலமக் கருமவை (Prosopis Juliflora) விலதகலளவானிலிருந்துதூவியது. 
பன்னியிை்வனத்துலைப்பிரிவும்ஒருபுதியபணித்திட்டமும் 2009ம்ஆண்டு
சதாடங்கப்பட்டபின்னர,் மமய்சச்ை் நிைங்கள்மூடப்பட்டதும் எங்கலளப் பாதித்தன. 
அதன்பிைகுஎங்கள் சமூகவனவளஉரிலமக் மகாரலைநாங்கள் தாக்கை் சசய்துள்மளாம்; 
அப்பணிஇன்னும் நிலைமவைவிை்லை,” என்றுமமலும்கூறுகிைார.் 
குஜராத்தின்கடச்்மாவட்டத்திை்அலமந்துள்ளஆசியாவின்மிகப்சபரிய புை்சவளிகளிை்

ஒன்ைானபன்னி புை்சவளியிலுள்ளமை்தாரிகள்இந்தியாவிை்வனவுரிலமச்

சட்டத்தின்படிசமூகவனவளஉரிலம மகாரி சவை்றிகரமாகத் தாக்கை் சசய்துள்ளமுதை்

ஆயர்குடி.  சமூகவனவுரிலமமகாரப்படும்இடத்தின்பரப்பளவு 2500 சதுரகி.மீ. 1947ம்
ஆண்டுக்குமுன்னர,் புை்சவளியின்மீதானசாரப்ு சமூகஅடிப்பலடயிைானதாகஇருந்தது
-தனிநபர்உலடலமஎன்றுஏதுமிை்லை; புை்சவளியிை்எந்ததிடமானஎை்லைகளும்
கிலடயாது. 1947ம்ஆண்டுமுதை் 1955ம்வலர, பன்னிபுை்சவளிவருவாய்த்துலையின்கீழ்
சகாண்டுவரப்பட்டது. 1955ம்ஆண்டுபாதுகாக்கப்பட்ட காடாகஅறிவிக்கப்பட்டது. 1998ை்
மாவட்டஅதிகாரிகள்இப்புை்சவளியின்சபாறுப்பிலனஅதிகாரப்பூரவ்மாக

வனத்துலையிடம் ஒப்பலடத்தனர.் அலதத் சதாடரந்்து, இப்புை்சவளிக்கான
சபாறுப்பாளர்குறித்துஒருசதளிவின்லமநிைவுகிைது -வனத்துலையாகடட்ும்
வருவாய்த்துலையாகடட்ும், இருதுலைகளுமமஇப்சபாறுப்பிலனமுழுவதும்
அங்கீகரிக்காமலும் ஏை்றுக்சகாள்ளாமலுமமஉள்ளனர.்

ஆயரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் ச.வ.உ.கம.குழு
ஒருங்கமமப்பு

(இ) ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் நீர ,்வனமமைாண்லமத் திட்டங்கலளவிவாதிக்கின்ைனர ;் (வ) 
ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் JCBக்கள்மூைம் சீலமக்கருமவைமரங்கலளஅகை்றுகின்ைனர்
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பன்னி பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகளிை் 19 கிராமஊராட்சிகளிை் 54 காடட்ுகிராமங்கள்
உள்ளன. 47 கிராமங்களின் சமூகவனவளஉரிலமக் மகாரலுக்கானஒப்புதலைமாவட்ட
அளவிைானகுழு (DLC) வழங்கியுள்ளது. ஆனாை்பழங்குடிமை்றும்வனத்துலை
அலமசச்ரகத்திலும் மாவட்டஆட்சியரிடமும் பைதரம்முலையிட்டபின்னரும்இன்னும்

முலையானபத்திரங்கள்வழங்கப்படவிை்லை. கிராமசலபகள் ச.வ.உ.மம.குழுக்கலள
அலமத்துள்ளனர.் அக்குழுக்கள் தமதுதிட்டமிடலின்மபாதுஇப்பகுதியின்
மூத்தவரக்லளக்கைந்தாமைாசித்துள்ளனர.் அவரக்ள்இங்குள்ளபை்மவறுவலகயான
புை்கலளப் பை்றியும் நாடட்ுச்சசடிகலளப் பை்றியும், மண்வலககலளப் பை்றியும், 
சகாக்குகள், குள்ளநரிகள், நரிகள் மபான்ைவனவிைங்குகலளப் பை்றியும்அறிவாரக்ள்.
2020ம்ஆண்டுஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களிை், பருவமலழக்குமுந்லதயகாைம்மிக
முக்கயமானதுஎன்பதாை், 15 கிராமங்களின் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் தங்கள்வளம்மபணை், 
மமைாண்லமத் திட்டங்கலளச்சசயை்படுத்துவதிை்துடிப்பாகஇருந்தனர.் குறிப்பாகச்
சீலமக் கருமவைமரங்கலளஅகை்றுவதிை்கவனம்சசலுத்தினர;் இலவமவகமாக
ஆக்கிரமித்துபிைஉள்ளூர்புை்,மூலிலககலளஅழித்துவிடுகின்ைன. சசரம்வா
கிராமத்திை் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் இயந்திரங்கலளக்சகாண்டு 200 செக்மடர்நிைத்திை்
இம்மரங்கலளஅகை்றின; மிசிரியமடாகிராமத்திை் 150 செக்மடர்நிைத்திை்சுத்தம்
சசய்தனர.் சபாதுமுடக்கம்அறிவிக்கப்பட்டவுடன் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் தமதுபணிகலள

நிறுத்திலவக்க மவண்டியதாயிை்று.

பன்னி புை்சவளிலயச.வ.உ.பகுதியாகஅறிவிக்கும் புதியபைலகக்குஅருகிை்
நிை்கும் மை்தாரி ஆயரக்ள்
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ஒருங்கமமப்பு
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மை்தாரி சமூகமக்கள் சபரும்பாலும்நாடட்ுவலகக் காை்நலடகலளமமய்ப்பலதமய

சாரந்்துள்ளனர் -காங்கிமரஜ் மாடுகளும்பன்னி எருலமகளும் பரவைாகஉள்ளன. 
சபரும்பாைானகுடும்பங்கள் 50-100 விைங்குகள்லவத்துள்ளனர;் ஒவ்சவாருகிராமத்திலும்
5000 விைங்குகளும், சமாத்தப் பகுதியிலும் 1,00,000 விைங்குகளும்உள்ளன. ஆயர்சமூகம்
தாங்கள்உை்பத்திசசய்யும் பாலைக் சகாண்மடசமாளிக்கமுடியும் என்ைமபாதும், 
பைருக்குஉணவுத் தடட்ுப்பாடுஏை்பட்டது. அத்தலகயசமயங்களிை்அண்லடவீட்டினரும்
பிைகிராமமக்களும்அவரக்ளுக்குஉதவிசசய்வர.் அமதசமயம், வணிகத் தீவனத்தின்

விலைஅதிகரித்தமபாதும், தங்களதுபுை்சவளிகலளஆக்கிரமித்த மரங்கலளச் சரியான
மநரத்திை்அகை்றியதாை், அவை்லைமயசாரந்்திருக்கமுடிந்தது. 
பன்னி புை்சவளிமாரச்்முதை் மமமாதம்வலரமிகவும்வைண்டிருப்பதாை்அசச்மயத்திை்

நீர் மமைாண்லமமிகவும்அத்தியாவசியமானது; அப்மபாதுதான்சபாதுமுடக்கம்
ஏை்பட்டது. மனிதரக்ள்மடட்ுமன்றிஒருைடச்ம்விைங்குகளும்இமத நீரந்ிலைகலளச்
சாரந்்திருப்பதாை்ஒவ்சவாருஆண்டும்இந்த நீரந்ிலைகளிை் கவனம்சசலுத்துவது

இன்றியலமயாதது. சபாதுமுடக்கம் 2.0 நீக்கப்பட்டதும், ச.வ.உ.மம.குழுநிதிகள்மரபாரந்்த
நிைத்தடி நீர்ஜீை்கலளமறுஊட்டம் சசய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆபாத் என்று
கூடட்ுப்பணிமுலையின்மூைம், மலழநீர் மசமிப்புக்காக சமூகக்குழுக்கள்விராடாஎன்ை
கிணறுகலளத் மதாண்டின. ஜூலை, ஆகஸ்டுமாதங்களிை் கடச்்பகதியிை்மலழ
சதாடங்கிவிட்டது. எனினும்பன்னி புை்சவளி, மக்களின்வாழ்வாதாரத் மதலவகள், 
சபாதுமுடக்கம்ஆகியவை்லைசரியானமநரத்திை்நிரவ்கித்ததாை், சமூகம் நை்ைபடியாக
உள்ளது. 
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கருப்பபாருகள்கள்
புலம்பபயரத்ல் குமறந்தது, சிறு காடுபடு

பபாருள்கள்சார் வாழ்வாதாரங்கள்

நந்தரப்ார்மாவட்டம்மகாராஷ்டிரத்திை்மிகஅதிகசமூகவனவளஉரிலமஅங்கீகாரம்

சபை்ைஇடங்களிை் இரண்டாவதுஇடத்திை்உள்ளது. ஏப்ரிை் 2018ை், 2,16,723.1 ஏக்கர்
நிைத்துக்குஉரிலமப்பத்திரங்கள் சமூகக்குழுக்களிடம் இருந்தன. பூத்யாமரம் (Sterculia
urens), இலுப்லபமைரக்ள் (Madhuca longifolia), சிமராஞ்சி/கடப்பாபாதாம் (Buchanania lanzan) 
ஆகியலவஇக்காடுகளிை்அதிகம்காணப்படுகின்ைன. சமூகவனவுரிலமமமைாண்லமத்
திட்டங்களின் பகுதியாக, ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் கானுலைமவாரின் வாழ்வாதாரங்களுக்கு
உதவும்மரங்கலளமமலும்அதிகமாய் நடுவதை்குவழகாடட்ுகின்ைன.
சிறுகாடுபடுசபாருள்களின் (MFP) கூட்டலமப்புகளாகஇசச்மூகஒருங்கு
சசய்யப்படட்ுள்ளது. இதிை்இப்சபாருள்கலளச்மசகரிப்பவரக்ள்உறுப்பினரக்ளாக
உள்ளனர.் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் ஒவ்சவாருகூட்டலமப்பிலிருந்தும்
காடுபடுசபாருள்கலளச் மசகரித்து, நை்ைவிலையும்மிலகயூதியமும் தருகின்ைன. 
காடுபடுசபாருள்கலளவணிகரக்ளுக்கு மநரடியாகவிை்று, இலடத்தரகரக்லளத்
தவிரப்்பதாை்இதுசாத்தியமாகிைது. பருவக்காைத்திை் எை்ைாருலடய
வாழ்வாதாரத்லதயும்உறுதிசசய்யும்வலகயிை், ஏமதனும்இடரப்்பாடுகளாை் எவமரனும்
காடுபடுசபாருள்கலளச் மசகரிக்கமுடியாதுமபானாை், அவரக்ளுக்கும் நிதிவழங்கி
ஆதரவுநை்கவும்இக்குழுக்களுக்குவழிமுலைகள்உள்ளன. 
மைாக் சமன்வய்பிரதிஸ்தான்என்றுஉள்ளூர்மசலவநிறுவனத்தின்உறுப்பினரான

பிரதீபாசிண்மட, “2016 வலரநந்தரப்ார்மாவட்டத்திலிருந்துஏராளமானவரக்ள் பணி மதடி
புைம்சபயரந்்துசகாண்டிருந்தனர.் விவசாயநிைங்களிை்ஆறுமாதங்கள்
பணியாை்றுவதை்காகசவளியிை்சசன்றுசகாண்டிருந்தனர;் ஆனாை்இப்மபாதுஅது
நின்றுவிட்டது. மகாவிட்19 சபாதுமுடக்கத்தின்மபாது காடுபடுசபாருள்கலளச் மசகரிப்பது, 
மதசியஊரகமவலைவாய்ப்புத்திட்டத்தின்மூைம்மரங்கள் நடுவது, 
நீரப்்பாசனத்துக்காகவும் பிைமநாக்கங்களுக்காகவும் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள்மூைம்
குளங்கள் கடட்ுவதுமலழநீரத்் மதக்குவதுஆகியலவவாயிைாககிராமங்கள்

புலம்பபயரத்ல் குமறந்தது

(இ) தமதுவனங்கலளத் தாமம மமைாண்லமசசய்யப் பணியிைமரத்்தப்பட்டுள்ள சமூகத்தினர ;் 
(வ) ச.வ.உ.பகுதிகளிை் சமூகத்தினமரஉள்ளூர்மர வலககலளநடுகின்ைனர்
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வாழ்வாதாரங்கலளத் தக்கலவத்திருந்தன. சமூகக்குழுக்கள் சதாரன்மாை் பகுதிலய
முக்கியலமயமாகக் சகாண்டுஇம்மாவட்டத்திை் நீர் மமைாண்லமசசய்வதை்கானஒரு
முழுத்திட்டவலரலவயும் சசயை்படுத்திவருகின்ைன. பணியாளரக்ள் சராசரியாக 250ரூ
முதை் 300ரூபாய்வலரஒருநாள்ஊதியமாகப் சபை்ைனர.் கிராமத்திமைமய
இருந்துவிடுவதிை்பைநன்லமகள்உண்டு -காடுகலளஅவரக்ளாை்காக்கமுடிந்தது; 
குழுந்லதகளின் கை்விலயயும் பாரத்்துக்சகாள்ளமுடிந்தது,” என்ைார.் 
மகாவிட்19 சபாதுமுடக்கத்தின்மபாது, நந்தரப்ாரிை் ச.வ.உ.மம.குழுக்கள் ஒருங்கு
சசய்யப்படட்ுஇந்மதார,் மும்லபமபான்ைநகரங்களுக்குகிமைா 70ரூபாய்க்குக் மகாந்து
விை்கப்பட்டது. கிராமமக்களுக்கு மசகரிப்புப்பணிக்காகக்கிமைாவுக்கு 50ரூபாய்
கிலடத்தது. இைாபம் ஈட்டியதை்காககிமைாவுக்குப் 10ரூபாய்மிலகயூதியமாக
வழங்கப்பட்டது. இலுப்லபலயகிமைா 50ரூபாய்க்குவிை்று, கிராமமக்களுக்குக்
கிமைாவுக்கு 40ரூபாயும்இைாபத்திலிருந்துகிமைாவுக்கு 5ரூபாயும்வழங்கினர.் 
காடுபடுசபாருள்கள் மசகரித்துஈட்டியபணத்லதக்சகாண்டுசபாதுமுடக்கத்தின்மபாதும்

மக்கள்கிராமத்துக் கலடகளிலிருந்துபிைசபாருள்கலளவாங்கமுடிந்தது.
பைஆண்டுகளாக, சமூகக்குழுக்கள் காடுபடுசபாருள்கள்கிலடக்கும் மரவலககலள
நடட்ுவந்துள்ளனர.் இந்தப்சபாதுமுடக்கத்தின்மபாது, கிராமமக்கள் எதிரக்ாை
வாழ்வாதாரத்துக்கும்உணவுப்பாதுகாப்புக்கும் உதவும்வலகயிை்மாமரங்கலள

நடட்ுள்ளனர.் இந்தஆண்டுசமூகக்குழுக்கள் காடுபடுசபாருள்கலளஅறுவலட

சசய்துள்ளனர;் அவரக்ளதுஉலழப்புக்மகை்ைஊதியமும், இலுப்லப, மகாந்து
ஆகியவை்லைவிை்ைதாை்ஈட்டியஇைாபத்திலிருந்துமிலகயூதியமும்கிலடத்துள்ளது. 
மவறுசிைகாடுபடுசபாருள்களுக்குச் சரியானவிலைகிலடக்கக் குழுக்கள்

காத்திருக்கின்ைன. 

(இ) சமூகத்தினர்தமதுகாடுகலளப் பாதுகாக்கின்ைனர ;் (வ) பை்வலககாட்டுணவுகலளக்

சகாண்டுசலமக்கப்படும்உணவுப்பண்டம்
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புலம்பபயரத்ல் குமறந்தது
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கருப்பபாருள்கள்
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் காடுகமளப் கபணுதல், 

காடுகளுக்கு சமூகக்குழு ஆளுமக

மமை்குவங்கஅரசாை் சமூகவனவளஉரிலமகள்அதிகாரப்பூரவ்மாக

அங்கீகரிக்கப்படாத மபாதும், மமை்குவங்கத்தின்அலிப்பூரத்ுவார்மாவட்டத்திலுள்ள
ஜை்தபாரா மதசியப்பூங்கா, புக்சா புலிகள்காப்பகம்ஆகியஇடங்களிலும்அவை்லைச்
சுை்றிலும்வாழ்ந்துவரும் ராவா, சந்தாை், ஒமரான், மமச,் மகாச்மபான்ைபழங்குடிச்
சமூகங்களும்பிைகானுலையும் வன்சதௌங்கியாசமூகங்களும் பைஆண்டுகளாகக்

காடுகளிை்நுலழந்துசகாண்டும் அவை்லைப் மபணிக்சகாண்டும் இருக்கின்ைனர.்
காைனியகாைத்திை், காடட்ுகிராமத்தார் என்ைறியப்பட்ட சதௌங்கியாஇனத்தினர்
வணிகப்பயிரக்லளவிலளவிக்கும் கானகநிைங்களிை்கூலியும்உரிலமகளும்

இை்ைாமை் பணியாை்றிவந்தனர.் 2009ம்ஆண்டுவலரக்குமம, வனத்துலையினர்
மரங்கலளசமாத்தமாகசவட்டிவந்தனர;் கிராமமக்கள் எந்தவனவுரிலமகளும்இன்றி
அங்குபணியாை்றினர.் ஆனாை், வனவுரிலமச்சட்டம்(2006) வந்தபிைகும், 2008ம்
ஆண்டுமுதை் பைசமூகக்குழுக்கள் தங்கள்உரிலமக்மகாரை்கலளத்

தாக்கை்சசய்யதச்தாடங்கியதும், இப்படியானமரம்சவடட்ுதை்அருகிவிட்டது. 
மகாடை்பஸ்தி, வடக்குசமன்டபாரி, சதை்குசமன்டபாரி மபான்ைகிராமங்கள்
வனவுரிலமகலளக் மகாருவதலும், காடுகலளக் சகாள்லளயிலிருந்துகாப்பதிலும், 
மீன்கள், விைகுகள், காடுபடுசபாருள்கள்ஆகியவை்லைச் மசகரிப்பதிலும், காடட்ு
வளங்கலளநிரவ்கிப்பதிலும்பிைகிராமங்களுக்குமுன்மனாடிகளாகஇருந்து

வழிநடத்துகின்ைனர.் ஜை்தபாரா மதசியபூங்காவிலுள்ள மகாடை்பஸ்திதான்மமை்கு
வங்கத்திை்தங்கள் சமூகவனவளஉரிலமகலளத் தாமமபலைசாை்றிக்சகாண்டமுதை்

கிராமம். சமூகவனவளஉரிலமக் மகாரலைத் தாக்கை்சசய்தபின், 2010ம்ஆண்டு, தங்கள்
பகுதியிலிருந்தகாடுகலளதமதுசமூகக்கழுமவநிரவ்கித்துப் பாதுகாக்கிைதுஎன்றுஒரு

அறிவிப்புப்பைலகலயஎழுப்பினர.் அதன்பிைகுபைகிராமங்களும் சமூகக்காடுகளின்
எை்லைகலளவகுத்துஇத்தலகயஅறிவிப்புப்பைலககலளநிறுவதச்தாடங்கினர;் 
கான்கிரீட் பைலககலளக்கூடலவத்தனர.்

காடுகமளக் காக்கும் சமூகக்குழுக்கள்

(இ) மகாடை் பஸ்திகிராமநுலழவாயிலிலுள்ளபைலகசமூகவனஉரிலமகலளஅறிவிக்கிைது; 
(வ) சதை்கு சமண்டபாரி சமூகவனஉரிலமகலளப்பிரகடனப்படுத்துகிைது. 
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கூடட்ுவனமமைாண்லமகுழுக்கள் (கூ.வ.மம.கு.) அலமப்பதை்குவனத்துலைஅழுத்தம்
தந்தமபாதும், அலவவனத்துலைக்குச் சாரப்ாகமவசசயை்படட்ு சமூகத்தின்
உரிலமகலளஅங்கீகரிப்பதிை்லைஎன்பதாை்இந்தகூ.வ.மம.குழுக்கலளகிராம
சலபகள் நிராகரித்தனர.் 2014ம்ஆண்டு, வனவுரிலமச்சட்டத்தின்விதிகலளப்
பயன்படுத்தி, 99 காடட்ுக் கிராமங்கள்வருவாய்கிராமங்களாகப் பதிவுசசய்யப்பட்டன.  
ஆனாை்அதிகாரிகளின்அைட்சியத்தாை்மக்கள்இன்னும்அவரக்ளுக்குச் சட்டப்படி

மசரமவண்டியஉரிலமகலளப் சபைவிை்லை. 
2020ம்ஆண்டுமமமாதம், மகாவிட்19 சபாதுமுடக்கத்தின்சதாடக்கத்திை், மமை்கு
வங்கத்தின்பைபகுதிகளிலும்அம்ஃபான் புயை்சூலரயாடியது. அலிபூரத்ுவார்
மாவட்டத்திலும்சபருமலழஇருந்தமபாதும், சபரும்மசதாரம்இை்லை. குரம்ாய்
பஸ்தியின்சுந்தர்சிங் ரவா, “பைஆண்டுகளாக, சமூகக்குழுக்கள் தங்கள் சமூகவனவள
உரிலமகலளச் சசலுத்திதமதுகாடுகலளப் பாதுகாக்கவும் வளம்மபணவும்
திரட்டப்படட்ுள்ளனர.் கடந்தகாைத்திை், மகாடை் பஸ்திகிராமம் காடுகலளத்
திருட்டிலிருந்தும்சகாள்லளயிலிருந்தும் காத்திருக்கிைதுஎன்றுசபயர்சபை்ைது. 
இந்தஆண்டு, சூைாவளிக் காைம் சபாதுமுடக்கத்தின் மபாதுஅலமந்தது. எனமவ
காடுகளிை்மிகக்குலைவானமக்கமளஇருந்தனர.் காடுகளிை் மக்கள்குலைவாக
இருந்தலதயும், பிைமாவட்டங்களிை்சூைாவளிச்மசதாரம் ஏை்பட்டலதயும் சாதாகமாக
எடுத்துக்சகாண்டு, வனத்துலைகாடுகளிை் பைமரங்கலளசவட்டியது; உண்லமயிை்
மலழயாை் எங்கள் பகுதியிை் 10 மரங்கமளவிழுந்தன. மகாடை்பஸ்திகிராமமக்கள்
தலையிடட்ுஅவரக்ள் சவடட்ுவலதத் தடுத்தனர.் அண்லமஆண்டுகளிை்உள்ளூர்
காவை்துலையினரும் கானுலையும் எங்கள்மீதுபரிவுசகாண்டுள்ளனர.் முன்னர்
எப்மபாதும்காவை்துலைவனத்துலைலயக் மகள்வியின்றிஆதரிப்பாரக்ள்; காைம்
சசை்ைசச்சை்ை, மக்கள் காவை்நிலையத்துக்கு சகாண்டுவரப்படும்மபாதுஉண்லமயிை்
வனத்துலைஏலழகளிடம்மிகக்சகாடூரமாக நடந்துசகாள்கின்ைனர்என்றும்அந்த
ஏலழமக்கள் காடுகளிை் தமக்கிருந்தஉரிலமகலளக் தை்காக்கின்ைனர்என்று
கவனிக்கதச்தாடங்கினர,்” என்றுகூறினார.் 
பக்சா புலிகள்காப்பகத்திை்உள்ளகமராபஸ்திகிராமத்தின்வன்சதௌங்கியா

சமூகத்லதச் மசரந்்தைாை்சிங்பூஜை் மபசும்மபாது, “சபாதுமுடக்கத்தின்மபாதும் நாங்கள்
காடுகளுக்குள் சசன்மைாம். காடுகலளநாங்கள் மமய்சச்லுக்காகவும், கசச்ு (Collocasia
araceae), சடட்ு (காடட்ுக் காளான்கள்), இைந்லதப்பழம் (Zizyphus mauritania), ைாலிவிலதகள்
(Amoora wallichii King) ஆகியகாடுபடுசபாருள்கலளச் மசகரிப்பதை்காகவும் நாங்கள்
காடுகலளப் பயன்படுத்துகிமைாம். காடட்ுணவுஊட்டசச்த்துமிக்கது; பைகுடும்பங்கள்
சபாதுமுடக்கத்தின்மபாதும்அதன்பிைகும்அவை்லைமயசாரந்்திருந்தன. இப்மபாது
உணவுப்பாதுகாப்லபஉறுதிசசய்யவும், வாழ்வாதாரத்லதக்கூட்டவும்எங்கள்
கிராமங்களிை்கூடட்ுவிவசாயச்சசயை்முலைஒன்லைத் சதாடங்கத்திட்டமிடுகிமைாம். 
புைம்சபயர்சதாழிைாளரக்ள் பைகிராமங்களிை் வீடுதிரும்பியுள்ளனர;் கிராமங்களிை்
மவலைவாய்ப்புக்கும் தடட்ுப்பாடாகஉள்ளது. கிராமசலபகளிை் தன்னாட்சிஏை்படுத்தி
மவலைவாய்ப்புஉருவாக்கமுயன்றுவருகிமைாம்,”என்ைார.் 
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லபகாசக்கா அடரந்்தகாடுகள் நிலைந்தபகுதி. இங்குசபரும்பாலும்மிகவும்
ஊறுபடத்தக்க பழங்குடிக்குழுக்கள் (PVTG -மி.ஊ.ப.கு.) என்றுவலகப்படுத்தப்பட்ட
லபகாஇனத்தினர்உள்ளனர.் உமாரியா, திண்மடாரி மாவட்டங்களின்வனப்பகுதியிை் 70 
கிராமங்கள்உள்ளன. 2008ம்ஆண்டுமுதை், கிராமதூதகாரியக்ரம், ஜங்கை்ஆத்யாயன்
மண்டை்ஆகியஇருஉரிலம-சார்விழிப்புணரவ்ுஇயக்கங்களின்ஆதரவுடன்

சமூகக்குழக்கள் வனவுரிலமகளின்அங்கீகரிப்புக்காகப் பணியாை்றிவருகின்ைன. இந்த
இயக்கத்தின் சதாடக்கஆண்டுகளிை், தனிநபர்வனவுரிலமகள்
அங்கீகரிக்கப்பட்டமபாதும், 2017ம்ஆண்டுமுதமைஇந்தஇயக்கம் சமூகவனவள

உரிலமகலளச் சட்டப்பூரவ்மாகஅங்கீகரிக்கச் சசய்வதிை்கவனம்சசலுதத்ியுள்ளது. 
தை்மபாது, திண்மடாரிவட்டத்திை் 10 கிராமசலபகள்தமதுசமூகவனவளஉரிலமகலளக்
மகாருவதை்கானஆவணங்கலளயும் சாட்சியங்கலளயும் தயாரந்ிலையிை்

லவத்துள்ளனர.் இந்தஆவணங்கலளச் சமரப்்பிக்கும்முன்னர,் சபாதுமுடக்கம்
அறிவிக்கப்பட்டது. 
இந்தஇருஇயக்கங்களின் தலைவரக்ளுள்ஒருவரானபை்வந்த் ரகங்கதாமை, “மத்தியப்
பிரமதசத்திை்சமூகவனவளஉரிலமகளுக்குமிகக்குலைந்த நிறுவனஆதரமவஉள்ளது. 
சமூகங்களுக்கு நிஸ்தார்உரிலமகமளவழங்கப்படட்ுள்ளன. பழங்குடியினருக்கான
அலமசச்கம்கிராமசலபகளுக்கும்அதிகாரம்வழங்கும்ஆவணங்கலளவழங்கி, சமூக
வனவளஉரிலமசபறும்சசயை்முலைலயஎளிதாக்கமவண்டும். மாைாக, வனத்துலை
ஆதிக்கம் சசலுத்தி, வனவுரிலமச்சட்டத்லதயும்அரசியைலமப்லபயும் மீறுகின்ை
நிலைமயஉள்ளது. மமலும்கிராமஊராட்சிகள்கிராமசலபகலளவிடஅதிகஅதிகாரம்
சகாண்டலவயாகஅலமந்துவிடுகின்ைன. 

கருப்பபாருள்கள்
PVTG சமூகக்குழுக்கள், பபண்கள் தமலமமயிலான

ஈடுகடட்ும் முமறகள்,  பரப்புமரகள், ஆதரவுக் குழுக்கள்

குழுப் பபண்களின் ககாவிட்19 
நிவாரண அமமப்புகள்

(இ) காடுகள் மநாக்கிச் சசை்லும்லபகா சபண்கள்; (வ) கிராமதூதகாரியக்ராம்
இயக்கக்கூட்டமும், லபகாகிராம சலபயும் நடக்கின்ைன
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எனமவ, திண்மடாரி மாவட்டதிை், குறிப்பாகலபகா சக்காவின் 22 கிராமங்களிை் எங்கள்
இயக்கம் சமூகவனவளஉரிலமகள்குறித்தவிழிப்புணரவ்ுஏை்படுத்தும்கிராம
தூதரக்ளின்அணிலயஉருவாக்கும் பணிசசய்துவருகிமைாம். மாவட்டத்திலும்
மாநிைத்திலும் பைசமூகங்களின் தனிநபர்உரிலமகளும் நிஸ்தார்வனவுரிலமகளும்
அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ள மபாதும், நாங்கள் 10 கிராமசலபகள்சதாடங்கி, சமூகவனவள
உரிலமகளின்அங்கீகாரத்துக்காகஉலழத்துவருகிமைாம். நிஸ்தார்உரிலமகள்
இருப்பதுஎன்பதுவாடலகக்குஒருவீடுஎடுப்பதுமபான்ைது; ஆனாை்சமூகவனவள
உரிலமசகாள்வசதன்பதுஅந்தஇடத்லதஉலடலமயாக்கிஅங்குஉலைவதுமபான்ைது!”  
என்ைார.்
2009ம்ஆண்டுமுதமை, ஓர்இயக்கம்வளரந்்துவந்துள்ளது. தை்மபாது, லபகாசக்காவிை் 24 
கிராமங்கள் தங்களதுசமூகக்காடுகலளப் மபணி, நிரவ்கித்து, பாதுகாத்துவருகின்ைன. 
ஒவ்சவாருஆண்டும்காடட்ுத்தீயிலிருந்துகாடுகலளக் காப்பது,  பிப்ரவரி-மம
மாதங்களிை் சநருப்புப்பாலதகலளஉருவாக்குவது, கிராமசலபகளின்ஒப்புதை்
இை்ைாமை்மரங்கள் சவடட்ுவலதத் தடுப்பது, கிராமசலபக்காடுகளிை்அந்நியரக்ள்
ஆக்கிரமிக்காமை் தடுப்பது, காடுபடுசபாருள்கலளயும்மூலிலககலளயும்
சமூகக்குழுக்கள் திரடட்ுவதை்குஏை்பாடுசசய்வதுமபான்ைவை்றின்மூைமாக

சமூகக்குழுக்கள் தமதுசமூகவனவளஉரிலமகலளப் பயன்படுத்துகின்ைனர.்
லபகாசக்காவிலுள்ளபைசமூகங்களும் சவளியுைகச்சசய்திகளிலுருந்தும்லகமபசி

இலணப்பின்றியும் துண்டிக்கப்படட்ுள்ளனர.் சபாதுமுடக்கம்அறிவிக்கப்பட்டமபாது, 
அதன்உண்லமயானசபாருள்குறித்துக்குழப்பம்மிகுந்திருந்தது. அமதசமயம், பைசமூக
உறுப்பினரக்ளும் காடுகளுக்கும், சந்லதகளுக்கும் தினந்மதாறும்தமதுஅன்ைாடத்
மதலவகளுக்காகச் சசை்ைமவண்டியிருந்ததாை், முன்னறிவிப்பை்ை சபாதுமுடக்கம்
மிகக்கடினமாகஆனது. நகரத்திை் பஜ்காகிராமத்தினர்காவை்துலையாை்
அடிக்கப்படுகின்ைனர் என்ைசசய்திகள்வந்தன; சபாதுமுடக்கம்குறித்தஅசச்ம்
மமமைாங்கியது. 
மாரச்் 24 முதை்ஏப்ரிை் 29 வலர, மகாவிட்19 சபாதுமுடக்கம்குறித்துஎந்ததகவை்களும்
எந்தஆதரவும்லபகா சமூகத்தினலரவந்தலடயவிை்லை. தன்னாரவ்ைரக்ளும் சுகாதாரப்
பணியாளரக்ளும், ஊராட்சியும்திண்மடாரி மாவட்டஆட்சியலரஏப்ரிை் 29அன்றுஅணுகி

அந்தமாவட்டத்திை்நிவாரணப்பணிகலளமமை்சகாள்ளஅனுமதிமகாரினர.் 
சமூகக்குழுக்களுக்குமூன்றுமாதஉணவுப்பண்டங்கள்கிலடப்பலதஅவரக்ள்

உறுதிசசய்தனர;் தனித்திருந்தகிராமங்கள்உடை்நைம்குறித்தும் சபாதுமுடக்கம்குறித்த
பிைசசய்திகலளயும் சபைவாசனாலியும்பிைகருவிகளும்இயக்கத்தாை்

லவக்கப்பட்டன. தாசிை்தாரக்மளாடும் மாவட்டஆட்சியமராடும் சமூகமக்களின்
பிரசச்லனகலளமநரடியாகத் சதரிவிக்கவும்இந்தஇயக்கம்முலனந்தது. மம 15 முதை், 
புைம்சபயர்சதாழிைாளரக்ள்கிராமங்களுக்குத் திரும்பியமபாது, மக்கள்மாவட்டத்
தலைலமயிடத்திமைமயதனிலமப்படுத்த மவண்டும்என்றுஇயக்கம் மகாரியது. கிராம
சலபமட்டத்திை், சத்திஸ்கர்எை்லைலயக் கடந்துசவளியாடக்ள் காடுகளின்வழிமய
நுலழந்துவிடுவாரக்ள் என்ைஅசச்த்தாை்தடுப்புகள் மபாடப்பட்டன. 
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கிராமசலபகளிை் சபண்கள் தலைலமத்துவப் பங்காை்றினர.் சமூக
இலடசவளிக்கானநலடமுலைகலளஒருங்குபடுத்தினர:்
1. ஓலடகளிலும், லகப்பம்புகளிலும் நீரக்்குழாயிலும் நீர்எடுக்கச்
சசை்லும்மபாதுகூட்டம்கூடாமை்பாரத்்துக்சகாண்டனர.்

2. இைப்பு, பிைப்பு, திருமணம்மபான்ைநிகழ்வுகளின்மபாது, சமூகஇலடசவளி
கலடப்பிடிக்கப்படுவலதப் சபண்கள்உறுதிசசய்தனர.்

3. சபாதுநியாயவிலைக் கலடகளிை் ஒவ்சவாருகிராமத்துக்கும் குறிப்பிட்ட
மநரம்ஒதுக்குவதன்மூைம்கூட்டத்லதத் தவிரப்்பலதப்சபண்கள்

உறுதிசசய்தனர.் 
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கருப்பபாருள்கள்
உள்ளூர் பழங்குடியினர் நிறுவனங்கள், அரசு பபாறுப்கபற்புக்கான
ககாரிக்மககள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வனவுரிமமகள்

பிலிகிரி ரங்கசுவாமிமகாயிை் (BRT -பி.ர.மகா.) புலிகள்காப்பகவனப்பகுதியிை்வாழும்
சசாலிகாசமூகத்தினர்இயை்லகமயாடுசநருங்கியஉைவுசகாண்டுள்ளனர.்  
சாம்ராஜ்நகர்மாவட்டத்திை், 2011ம்ஆண்டு, 25 கிராமசலபகளின் சமூகவனவள
உரிலமகள்அங்கீகரிக்கப்பட்டன; பின்னர் மமலும் 10 மகாரிக்லககள்
அங்கீகரிக்கப்பட்டன. தை்மபாது, 35 கிராமசலபகளிை்உள்ள 61 குடியிருப்புகளிை்
(மபாதுகள்), 42 குடியிருப்புகளுக்கானசமூகவனவளஉரிலமஅங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது; 10
குடியிருப்புகளின்உரிலமமகாரை்கள் துலணவட்டாரஅளவிலும், 9 மகாரிக்லககள்
கிராமசலபமட்டத்திலும்ஒப்புதலுக்காகஉள்ளன. 
சகாமரானாத் சதாை்றும்சபாதுமுடக்கமும்பி.ர.மகா.புலிகள் காப்பகத்தின் மசாலிகர்
சமூகத்தினரின் பலழயஅசச்ங்கலளசவளிக்சகாணரந்்தன -பைஆண்டுகள்முன்பு

அவரக்ள் ‘மகாமாரி’ மநாய்கலளஅனுபவித்துள்ளனர.் எனினும், இம்முலையும்
மக்களுக்கு மகாவிட்19 பை்றியும்அதன்தாக்கம்குறித்தும் புரிதலிை்லையாதைாை், 
உள்ளூர்நிறுவனங்கள்விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிகள் நடத்தினர.் உள்ளூர்சங்கங்கள், 
ஜிை்ைாபூதக்கடட்ுகிரிஜனா, அபிவிருத்திசங்கம், தாலுக் மசாலிகஅபிவிருத்திசங்கம்
மை்றும்பிைமக்கள் மன்ைங்கள்கிராமசலபகளுடன்பணியாை்றிப் சபாதுமுடக்கத்லத

எதிரச்காண்டன.
சபாதுமுடக்கத்துக்குமுன்னர,் 290 மசாலிகதினக்கூலிதச்தாழிைாளரக்ள் பி.ர.மகா.புலிகள்
காப்பகத்திமைமயா, குடகுஅை்ைதுஅசன்மாவட்டங்களுக்மகா புைம்சபயரந்்துகாபித்
மதாட்டங்களிை் பணியாை்றினர;் சிைகுடும்பங்கள் தமிழ்நாடட்ுக்மகா மகரளத்துக்மகா
இடம்சபயரந்்தனர.் இந்தபுைம்சபயர்சதாழிைாளரக்ளுக்குப் சபாதுமுடிக்கம்
அதிரச்ச்ியானசசய்தியாகவந்தது. காபிமதாட்டமுதைாளிகள்அங்குமவலைலய
நிறுத்திவிட்டதாை்உணவின்றித் தவித்தனர.் மசாலிகசமூகத்தினர்சங்கத் தலைவரக்லள
அணுகினர.் அவரக்ள் மாவட்டஆட்சியாளரக்ளிடம்உணவுப்பண்டங்கள்வழங்குமாறு

மகாரிக்லகலவத்தனர.் முன்னர்மமலும்பைகுடும்பங்கள்பிைமாவட்டங்களுக்கும்

பழங்குடியினர் கூட்டுறவுகளும் அமமப்புகளும்

(இ) சநை்லிக்காயும் பிை காடுபடுசபாருள்கலளயும்திரட்டுகின்ைனர ;் (வ) மசாலிக சமூகத்தினர்
ைாண்டானாசசடிகளுடன் மபாராடுகின்ைனர ;் வனத்துலையினர்பை பத்தாண்டுகளுக்குமுன்

நட்ட மதக்கு மரங்கமளாடுஅலவயும் வளரந்்தன.
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மாநிைங்களுக்கும் நான்லகந்துமாதங்களுக்கு மவலைமதடிஇடம்சபயரவ்ாரக்ள் என்பது

குறிப்படித்தக்கது. சமூகவனவளஉரிலமகள் சட்டப்பூரவ்மாகஅங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், 
சபரும்பாைானகுடும்பங்கள் புைம்சபயரவ்லதநிறுத்திவிடட்ு, காடுபடுசபாருள்கலளத்
திரடட்ுவதிை்ஈடுபடதச்தாடங்கினர.் 
உணவுப்சபாருள்கலள நீண்டகாைத்துக்குச் மசமித்துலவக்கும்வழக்கம்இை்ைாததாை்

மசாலிகர்குடும்பங்களுக்குப் சபாதுமுடிக்கம் சபரும்அதிரச்ச்ியாகஇைங்கியது. 
மசாலிகர்குடும்பங்கள்தினந்மதாறும்காடுபடுசபாருள்கலளயும், கிழங்குகலளயும், 
பழங்கலளயும், கீலரகலளயும்திரட்டச்சசன்று, தினக்கூலிலயக் சகாண்டுஅன்லைய

தினத்துக்கானஉணவுப்சபாருள்கலளவாங்குவர.் சங்கத்தின் பழங்குடித்தலைவரக்ள்
மாவட்டஆலணயலரயும் மாவட்ட பழங்குடிநைஅதிகாரிலயயும்அணுகி

ஊட்டசச்த்துமிக்கஉணவுப்சபாருள்கலளயும்இைவசஅரிசிலயயும்வழங்குமாறு

மகாரிக்லகயிட்டனர.் இதுசபாதுமுடக்கத்தின்ஆரம்பகட்டத்திை் சமூகங்களுக்கு
உணவுப்பாதுகாப்லபஅளித்தது; அவரக்ள்இவை்மைாடுஅவரக்மளமசகரித்த
கிழங்குகலளயும் கீலரகலளமசரத்்துக்சகாண்டனர.் 
மதன்எடுத்தை்அவரக்ளுக்குமுக்கியமானஒருவாழ்வாதாரம். ஏப்ரிை்முதை்ஜூலை
மாதங்களிை் சபாதுமுடக்கம் மதன்எடுக்கும் பருவத்மதாடுஒன்ைாகஅலமந்தது. 
அப்மபாதுதான்சமூகத்தினர்காடுகளிலிருந்து மதன்எடுத்து மபரளவுப்பழங்குடியினர்

பை்மநாக்குகூடட்ுைவுசங்கங்களுக்கு (LAMPS) விை்பலனசசய்வாரக்ள். இவ்வாண்டு, 
சபாதுமுடிக்கத்தின்மபாது, ஒவ்சவாருமதன்அறுவலடயாளரும்கிமைாவுக்கு 185ரூபாய்
சபை்ைனர.் முகவரக்ள்கிமைா 200ரூபாய்க்குவிை்ைனர.்
பி.ர.மகா.புலிகள் காப்பகத்திலுள்ளபங்காமைமபாடுவின்கத்மதசகௌடா, “மசாலிக
சமூகத்தினர் 28 வலகயானகாடுபடுசபாருள்கலள (மதன், பாசிக்காளான், சநை்லி, 
சீயக்காய்) திரடட்ுகின்ைனர.் எங்களதுவருமானத்திை்பாதிக்குமமை்இவை்றிலிருந்மத
கிலடக்கிைது. எனதுசமூகத்தினரும் நானும்காடுகளுக்குச் சசன்றுகிழங்குகள், கனிகள், 
கீலரகள்திரட்டி, எங்கள் பயன்பாடட்ுக்குலவத்துக்சகாண்டு. மதலனஎடுத்து LAMPSக்கு
விை்றுவிடுசவாம். அந்தசங்கங்கள்அரசாங்கத்தாை் பைபத்தாண்டுகளுக்குமுன்னர்
சதாடங்கப்படட்ு, இப்மபாதுஎங்கள் பழங்குடியினர்சங்கங்களாை்
நிரவ்கிக்கப்படுகின்ைன. இலவஎங்களுக்குப் சபரும்ஆதரவாகஇருந்துள்ளன. 
இசச்ங்கங்கள் எங்கள்வாழ்க்லகக்கும் வருமானத்துக்கும் சபாதுமுடக்ககாைத்திை்
உதவியாகஇருந்தன,”என்ைார.் 

மசாலிகர் சமூகத்தினர்

சபாதுமுடக்கித்தின்
மபாது மதனீஅறுவலட

சசய்தனர்
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கருப்பபாருள்கள்
காடுகமளக் காத்தல், சமூக வளம்கபணல் மீளுருவாக்கம், 

காடட்ுணவுப் பன்மயம், ஊட்டசச்த்து

நயாகர்மாவட்டத்தின்நாதபூர்கிராமத்திலுள்ள மகாந்த் பழங்குடிச்சமூகம் டாங்கி

மலைக் காடுகலளபைபத்தாண்டுகளாகப் பாதுகாத்துவருகின்ைனர.் ரான்பூர்
வட்டாரத்திை், 40 ஆண்டுகளுக்குமுன்பிருந்மதகாடுகலளப் மபணும் நீண்டமரபு

சகாண்டுள்ளனர.் இருப்பினும், அவரக்ளதுசமூகவனவளஉரிலமகள் சட்டப்பூரவ்மாக
அங்கீகரிக்கப்படவிை்லை. இப்மபாலதயகாைநிலைச் சீரம்கடுகுறித்துபிைர்அறியவரும்
முன்னமரநாதபூர்கிராமத்தினர்காட்டின்முக்கியத்துவத்லதயும்அவரக்ளதுவாழ்விை்

அதன்பங்கிலனயும்உணரந்்திருந்தனர.் 
உள்ளூர்மரகடத்தை்காரரக்ள் அடரப்சுலமமலைப்லபஅழித்துகிராமத்துக் காடுகலள

வரண்டஇடமாக்கியமபாது,   1993ம்ஆண்டுமுதை்இசச்மூகத்தினர்காட்டிலனப்

பாதுகாக்கத் சதாடங்கினர.் பின்னர,் 2004-5ை், நாதபூர,் கரடப்பள்ளிகிராமத்தின் சமூக
வனப்பகுதிகளிை்அந்நியமரங்கலளயும்மூங்கிலையும் வளரப்்பதை்குவனத்துலை

திட்டமிட்டது. வனத்துலையினர்கிராமமக்களின் ஒப்புதலைப்சபைாததாை், 
அவரக்ள்மீதாகசந்மதகம்வலுத்தது. ஏை்கனமவநிலையமூங்கிை்கள்இருப்பதாக்கூறி
அவரக்ள்இத்திட்டத்லதஎதிரத்்தனர:் சாலியா (Dendrocalamus strictus), கண்டா (Bambusa
bambos) எனப்படுகின்ைஇரண்டுமூங்கிை்களுமமகிராமத்திை்இருந்தன. 
மமலும், எந்தவலகயானதீங்கானமனிதத் தலையீடல்டயும்கிராமத்தினர்எதிரத்்தனர;் 
காட்டிலனசுழை்சிமுலையிை்காத்தனர;் மரபாரந்்தசதங்கப்ள்ளி என்கிைகாடுகாவை்
முலைலயப்பின்பை்றினர.் இயை்லகயானமீளுருவாக்கத்துக்கும் அவரக்ள்
வழிமகாலினர:் பைலவகளும்பூசச்ிகளும்விலதகலளப் பரப்பின; காை்றும் நீரும்வைண்ட

நிைங்களுக்குவிலதகலளத் தாங்கிச்சசன்ைன. சமதுவாகநாடட்ுமரங்களும்

வன வளம்கபணல், உணவு பன்மயம்

(இ) நாதரப்ூலரச் சுை்றியுள்ளஅடரக்ாடுகள்; (வ) நாதரப்ூர் கிராமத்தின்சித்திரம்
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https://news.trust.org/item/20161021130259-wwqgl/
https://en.gaonconnection.com/village-women-in-odisha-fight-timber-mafia-reclaim-lost-forests/


இலணயானஇனவலககளும் மவரப்ிடித்துஅடரந்்தகாடுஉருவானது. காடல்ட
அதன்மபாக்கிை்விடட்ுவிட்டாை் பலழயநிலைக்குத் திரும்பிவிடும்என்பதை்குநாதபூர்

கிராமத்லதச்சூழ்ந்துள்ளகாடுஒருநை்ைஉதாரணம். 2013ம்ஆண்டுமுதை், 
இம்மாவட்டத்திை் 24 சமூகவனவளஉரிலமக் மகாரை்கள்கிடப்பிை்உள்ளன; எனினும்
நாதபூர்கிராமம் தனதுஉரிலமகலளப் பயன்படுத்திகாடல்ட நிரவ்கிக்கவும்

வளம்மபணவும்சசய்கிைபைகிராமசலபகளிை் ஒன்று. 
மகாவிட்19 சபருந்சதாை்றின்மபாது, நாதபூர்கிராமத்தினர்உணவு, ஊட்டசச்த்து, 
வாழ்வாதாரம்ஆகியவை்லைஉறுதிசசய்வதை்குமுன்னுதராணமாகஇருந்தனர.் மரபு
வழக்கமாக, கிராமத்தினர்தங்கள்உணவிை்பைவலககாடட்ுத்தாவரங்கலளச்
மசரத்்துக்சகாள்கின்ைனர.் கிழங்குகள், மவரக்ள், இலைகள், தளிரக்ள், மைரக்ள், கனிகள்
என்றுபைவை்லையும்அன்ைாடஉணவுப்சபாருளாகத்திரடட்ுகின்ைனர;் 
உணவுப்பை்ைாக்குலைஉள்ளமபாதுஅவை்லைஉண்ணவும்சசய்கின்ைனர.் அன்ைாட
உணவிமைாபை்ைாக்குலையின் மபாமதா, இவை்லைப் பசல்சயாகமவா, மவகலவத்மதா, 
வறுத்மதா, அவித்மதா, குழம்பாகச் சலமத்மதாபருப்மபாடும்அரிசிமாமவாடும் மசரத்்து
உண்கின்ைனர.்

(இ) சாலியாஇலைத் தட்டுகள்; (வ) சாலியாஇலைத் தட்டுகலளத் தயாரிக்கும் சபண்கள்
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நாதபூர்கிராமத்லதச் மசரந்்தசசச்ைாபிரதான்என்ைமுதுசபண்மணி, 
“சபாதுமுடக்கத்தின்மபாதுஎங்களதுசமூகக்காடுகளிலிருந்துகிழங்குகள், 
கனிகள், கீலரகள், காளான்கள், மீன்கள்ஆகியவை்லைஉண்டிருக்கிமைாம். 
கானுலைசமூகமானநாங்கள்மடட்ுமன்றி, ஐம்பதுஅண்லடகிராமங்களிலுள்ள
சநசவாளரக்ளும்எங்களதுகாடுகளிை்கிலடக்கும்மூங்கிலையும்பிை
காடுபடுசபாருள்கலளயும் தங்கள்வாழ்வாதாரத்துக்குச் சாரந்்துள்ளனர.் எங்கள்
முயை்சியின்பயலனநாங்கள்அனுபவிக்கமுடியாமை் மபாகைாம்; ஆனாை்
எங்கள் சந்ததியினர்அவரக்ளுக்கு நாங்கள் சசய்துசசன்றிருக்கும் பணிலய
நிலனவிை்சகாள்வாரக்ள்,” என்ைார.்
பிரமீளாபிரதான், “கருங்காலிஇலைகள், லசலிஇலைகள், பிைவணிக
காடுபடுசபாருள்கள் எங்களிை் பைரதுவாழ்வாதாரத்துக்குவழிமகாலுகிைது; 
சபருந்சதாை்றுக்காைத்திை் ஒருசமூகப்பாதுகாப்புவலையாகவும்
சசயை்படுகிைது. காை்நலடகளுக்கும் பிைவீடட்ுவிைங்குகளுக்கு தீவனம்உறுதி
சசய்வதாை்அவை்றுக்கும் எங்கள் காடுஇன்றியலமயாதது,” என்ைார.் 
மநாய்ச்சூழலிை், நாதபூர்கிராமத்தினர்ஊட்டமிக்க பைவலகஉணவிலன
உண்டுசகாண்டுஇருந்தனர.் பை்மவறுகாடட்ுத் தாவரங்களிை் மபரூட்டசச்த்தும்
நுண்ணூட்டசச்த்தும்இருப்பதாை்ஊட்டசச்த்துக்குலைபாட்டிலனயும்அதுசாரந்்த

மநாய்கலளயும்கலளவதை்குஉதவும்திைன்இவை்றுக்குண்டு. இதுசந்தரப்்ப
சாட்சியமாகஇருந்தாலும், சசடிகளிை் பன்மயம்இருந்தாை்பைவலகஉணலவ
உண்ணவும்சமூகசுகாதார நைலனப் மபணவும்வழிவகுக்கும் என்பதுநிதரச்னம். 
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வனஉரிலமச்சட்டத்தின்படிசமூகக்காடுகலளபயன்படுத்தவும் நிரவ்கிக்கவும்வன

உரிலமகள்வழங்குவலதஅங்கீகரிப்பதன்மூைமாகபைபழங்குடியினத்தினரும்பிை

கானுலைமவாரும்சிைப்பாகச்சசயை்படட்ு மகாவிட் சபருந்சதாை்லையும்

சபாதுமுடக்கத்லதயும் எதிரச்காள்ளமுடுந்திருக்கிைதுஎன்பலத இந்தஆவணத்தின்

நிலைஆய்வுகள்மூைம்நாம்அறியமுடிகிைது. இந்தசசய்திகளிலிருந்தும், இங்கு
கூைப்படாதபிைகலதகளிலிருந்தும்சிைமுக்கியபடிப்பிலனகள் சதரிகின்ைன:
1. அதிகாரம்அளிக்கப்படும்கபாதுஉள்ளூர் மக்கள்உள்ளூர்சிக்கல்கமளப்
புரிந்துபகாண்டுவிமரவாகச்பசயல்படமுடியும்: உள்ளூர்மக்களும்
நிறுவனங்களும்ஒருகுறிப்பிட்டசூழலின்உடனடிஉட்சிக்கை்கலளயும் நீண்டகாைச்

சிக்கை்கலளயும்உள்ளூர்அரசுநிரவ்ாகத்லதவிடமமைானமுலையிை்புரிந்து

சகாள்கின்ைனர்என்பதுமுக்கியப்பாடமாகஉள்ளது. இதனாை், வனவுரிலமச்
சட்டத்தின்மூைம்வனவளஉரிலமகள்அங்கீகரிக்கப்படும்மபாது, சூழலுக்மகை்ை
நடவடிக்லககலளஎடுத்து, அரசுஅலமப்புகலளவிடமவகமாகச்சசயை்படுகின்ைனர.்

2. உறுதியானபணிக்காலமும்கிராமசமபகளுக்குஅதிகாரமும்

வழங்கப்படும்கபாதுஇன்னல்தாழாப் புலம்பபயரத்ல் குமறக்கப்படுகிறது: 
உறுதியானபணிக்காைம், தனிநபர்உரிலமகலளயும்கூடட்ுஉரிலமகலளயும்
அங்கீகரித்தை், பழங்குடியினலரயும்பிைகானுலைசமூகங்கலளயும்அவரக்ளது
மரபாரந்்தகாடுகலளத் திைம்படமமைாண்லமசசய்யவும், மீளலமக்கவும், 
வளம்மபணவும்ஆதரித்தை்ஆகியலவவளங்களுக்கானதளத்லதயும், 
வாழ்வாதாரத்துக்கானபை்மவறுவழிகலளயும்உறுதிப்படுத்துகின்ைன; அதன்மூைம்
இன்னை்தாழாப் புைம்சபயரத்லைக்குலைக்கமவாதடுக்கமவாமுடியும்.  சமூகவனவள
உரிலமகலளஅங்கீகரித்தை், கிராமசலபகளுக்குதன்னாட்சிவழங்கை்ஆகியலவயும்
புைம்சபயரத்லைக்குலைத்து, கிராமங்களிமைமயமபாதுமானவாழ்வாதார
வாய்ப்புகலளஉருவாக்கின. புைம்சபயர்சதாழிைாளரக்ளின் வாழ்க்லகமிகவும்
ஊறுபடத்தக்கதுஎன்பதாலும்பைசமயங்களிை் சபாருளாதாரஅடிப்பலடயை்ைது

என்பதாலும்இதுஒருமுக்கியப்படிப்பிலனயாகஉள்ளது.
3. உள்ளூர் மக்களின் நீண்டகாலவளம்கபணல்முயற்சிகளின்விமளவாகஏற்படும்

ஆகராக்கியமானபன்மயம்பகாண்டசூழ்மண்டலங்கள் சமூகங்களின்

பநகிழ்வுறுதிமயஅதிகரிக்கின்றன: நன்ைாகநிரவ்கிக்கப்படட்ு, மீளலமக்கப்படட்ு, 
வளம்மபணப்பட்டஆமராக்கியமானபன்மயம்சகாண்டசூழ்மண்டைங்கள்உள்ளூரச்்

சமூகங்களின் மதலவகலளநிலைமவை்ைஉதவுவதை்கு, அதிலும்சபருந்சதாை்று
மபான்ைசிக்கைானசமயங்களிை், கூடுதை்வாய்ப்புசகாண்டலவ. வளம்மபணும்

முயை்சிகளும் சமூகவனவளஉரிலமகளின்அங்கீகாரமும்கிராமமக்கள்காடுகலள

உணவுக்காகவும்பிைமதலவகளுக்காகவும் சபாதுமுடக்கத்தின்மபாதுஅணுகுவதை்கு

உதவியாகஇருந்தன.
4. சூழ்மண்டலம் கபணலுக்கும்மீளமமக்கவும்உள்ளூர்அறிதல்சார்ந்துள்ள

உத்திகளும்திட்டங்களும் கபாதுவனத்துமறயின்மரநடுதல்திட்டங்கமளவிட

பநகிழ்வுறுதிமயஏற்படுத்துவதில்பசயல்திறம்மிகுந்துள்ளன: சமூகவனவள
உரிலமமமைாண்லமக்குழுக்களாை்உை்ைமநரத்திை்வழிநடத்தப்படட்ுகுஜராத் கடச்்

பகுதியின்பன்னிபுை்சவளியிை்அமுை்படுத்தப்பட்டகாடுகள்மீளலமப்பும்,  சமூகக்
காடுகள் மமைாண்லமத்திட்டங்களும்அப்பகுதியின்ஆயரக்ளுக்கும்அவரக்ளது

காை்நலடகளுக்கும் சபாதுமுடக்கத்தினாை் மபாக்குவரத்துமுடக்கப்பட்டகடும்

முக்கியப் பாடங்கள்
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மகாலடக்காைத்திை் நீரும்ஆகாரமும்கிலடப்பதை்குவழிவகுத்தன. அதத்ிட்டங்கள்
அந்ததனித்துவமானநிைப்பரப்பின் நீர,் மண், காடு, காடட்ுயிர்குறித்தஉள்ளூர்
மை்தாரி சமூகத்தினரின்அறிதலைச் சாரந்்திருந்தன.

5. வளங்களின்உமடமமயும்அதிகாரமும்பபற்றுள்ளகபாதுஉள்ளூர் நிறுவனங்கள்
உள்ளூர் கதமவகளுக்காகமுதலீடுபசய்கின்றன: காடுகள்மீதானசமூக
உரிலமகளும்உலடலமயும்கிலடத்து, கிராமசலபக்கும் காடுகலளநிரவ்கிக்கவும்
பயன்படுத்தவும்அதிகாரம்கிடட்ும்மபாதுபழங்குடிசமூகத்தினர்தங்கள்

வாழ்வாதாரங்கலளயும்உணலவயும்உறுதிசசய்யும் பணிகளிலும், கை்வி, சுகாதாரம்
சாரந்்தசமூகநைத்திட்டங்களிலும்முதலீடுசசய்கின்ைனர.் இவ்வுரிலமகளுக்கான
அங்கீகாரம் கிராமசலபகள்சபருந்சதாை்றுமபான்ைஇடரப்்பாடுகலளத்

தகவலமப்புடன்கூடியசசயை்பாடுகளுடனும் புத்தாக்கங்களுடனும் எதிரச்காள்ள

உதவுகின்ைன.
6. காடுபடுபபாருள்களின் மீதானஉமடமமஉரிமமகள்பபாதுமுடக்கத்தின்கபாது
தக்ககநரத்தில் கமலானவாழ்வாதாரவாய்ப்புகமளஉறுதிப்படுத்தின: 
காடுபடுசபாருள்கள் (இலுப்லப, மூங்கிை், கருங்காலிஇலைகள் மபான்ைலவ) மீதான
உலடலமஉரிலமகள் பைகுடும்பங்களுக்கும்மிகுதியானவருமானத்லத

உறுதிசசய்துள்ளன; கிராமசலபநிதிகலளயும்சபருக்கியுள்ளன; இலவமூைமாக
வளங்குன்ைாசபாருளாதாரத்லதயும்சநகிழ்வுறுதிலயயும்உருவாக்கிப்

பழங்குடியினருக்கும்பிைகானுலைசமூகங்களுக்கும்மிகவும் மதலவயான

சபாருளாதாரஆதரலவவழங்கியுள்ளன.
7. உள்ளூர் நிறுவனங்களிடம்வளங்களும்அதிகாரமும்உள்ளகபாதுசமூகத்தில்
மிகவும்நலிந்தவரக்ளுக்குஅவற்றால்உதவமுடியும்: கானுலைசமூகங்களிை்
ஊறுபடக்கூடியகுழுக்களானசபண்கள், குழந்லதகள், நிைமை்ைகுடும்பங்கள், 
ஆயரக்ள்,  குறிப்பாகஊறுபடக்கூடியபழங்குடிகுழுக்கள்ஆகிமயாருக்குச் சமூகக்
காடுகளிலிருந்துகிட்டியகூடட்ுவளங்களின்மூைம்கிராமசலபகள்எப்படிஉதவின

என்பலதநிலைஆய்வுகள்காடட்ுகின்ைன.
8. உயிர்ப் பன்மயத்மதயும்பயிர் பன்மயத்மதயும் பாதுகாத்துப் கபணும் நீண்டகால

உத்திகள்சமூகத்தினமரஇடர்மிகுந்தசூழல்களில் பநகிழ்வுறுதியுடன்இருக்க

உதவுகின்றன:  நாடட்ுக் காய்கறிகலளஊக்குவிப்பது, விலதத்திருவிழாக்கள்
நடத்துவதுஆகியபுதுலமயானசசயை்பாடுகள்மூைம்உயிரப்்பன்மயத்லதயும் பயிர்

பன்மயத்லதயும் பாதுகாத்துப் மபணும்சமூகஉத்திகள் வளங்குன்ைா, பருவநிலை
பிைழாஉள்ளூர்அலமப்புகலளஉருவாக்கவும், சபருந்சதாை்றுமபான்ைஇடரம்ிகு
சூழை்கலளஎதிரச்காள்ளவும்அத்தியாவசியமானலவஎன்பதுமகாவிட்19
சபருந்சதாை்றின்மபாதுகிட்டியஇன்சனாருமுக்கியபாடம்.

9. வனவுரிமமச் சட்டமும்மகாத்மாகாந்திகதசியஊரககவமலவாய்ப்புஉறுதித்
திட்டமும்குவிதலும், தனிநபர் வனவுரிமமகளும் சமூகவனவளஉரிமமகளும்
அங்கீகரிக்கப்பட்டநிலங்களில் கவமலவாய்ப்மபஅதிகரிக்கும்முயற்சிகமளப்

பபருக்குவதும் பழங்குடிப் பகுதிகளில்உள்ளூர் பபாருளாதாரத்மத

கமம்படுத்துவதற்கானசிறந்தஉத்தியாகஇருக்கலாம்: மவலைவாய்ப்புகலள
இழந்ததுபுைம்சபயர்சதாழிைாளரக்ளுக்கும் உள்ளூரச்்சமூகத்தினருக்கும் மகாவிட்

இடரின்மபாதுமிகப்சபரியபிரசச்லனயானது. நிைத்துக்கும் சமூகக்காடுகளுக்கும்
நுலழவுரிலமமூைம்கிராமசலபகளாை் சமூகஉறுப்பினரக்்கும் புைம்சபயர்

சதாழிைாளரக்ளுக்கும் மவலைவாய்ப்புஏை்படுத்தமுடிந்தது; இவ்விடரக்்காைத்திை்
மரபாரந்்தமுலைகளிலிருந்தகூடட்ுசமுதாயப்பணிகளும்மீடச்டடுக்கப்படட்ுச்சிை

இடங்களிை் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 
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இந்தியாவிை்காடுகலளயும்பிைசூழ்மண்டைங்கலளயும் சாரந்்துள்ளசமூகங்களிை்

சபரும்பாைனவரக்ளுக்குஇன்னமும் காடுகளுக்கும் பிைசூழ்மண்டைங்களுக்குமான

உரிலமகளும்நுலழவனுமதியும்கிலடக்கவிை்லை. அதானை்அவரக்ள் சமூக, அரசியை், 
சபாருளாதார, சூழலியை்இடரப்ாடுகளுக்குஆளாகி, மகாவிட்19 சபருந்சதாை்றுமபான்ை
சிக்கைானசூழலிை்அவரக்ளுக்குஏை்கனமவஇருக்கும்ஊறுபடும்நிலைமமலும்

நலிவலடகிைது. இந்தியாவிை் (ஐந்துவடகிழக்குமாநிைங்களும் ஜம்முகாஷ்மீரும்
தவிரத்்து) சமூகவனவளஉரிலமகள்அங்கீகரிக்கப்படக்கூடியகுலைந்தபடச்
காடட்ுப்பகுதி 85.6 மிை்லியன்ஏக்கர் (34.6 மிை்லியன்செக்மடர)் என்று
கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. வனவுரிலமச்சட்டத்தின்கீழ் 200 மிை்லியன்பட்டியை்
பழங்குடியினரக்்கும் (STs), பிைமரபாரந்்தகானுலைமவாருக்கும் 170,000 கிராமங்களிை்
உரிலமகள்அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்ைன. ஆனாை், 2016ம்ஆண்டுவலர, சமூகவனவள
உரிலமகளின் கணக்கிடப்பட்டகுலைந்தபடச்அளவிை் 3விழுக்காடுதான் எட்டப்பட்டது. 
அமதசமயம், மமாசமானசிந்தலனகளாலும் ஒதுக்கும்தன்லமயாலும் உருவான ‘வளரச்ச்ி’ 
சகாள்லககளாலும் காடுகள், வனவிைங்குகள், உயிரப்்பன்மயம்ஆகியவை்றுக்கான
வளம்மபணும்சட்டங்களாலும் சகாள்லககளாலும் இயை்லகயானவாழ்விடங்களிை்

சபரும்ஆக்கிரமிப்பு ஏை்படட்ுள்ளது. இதனாை்இயை்கானசூழ்மண்டைங்கள்

சபருஞ்சிலதலவச்சந்திக்கின்ைன; பைகாடட்ுயிரினங்கள் அழியும்ஆபதத்ிலுள்ளன. 
பருவநிலைப்பிைழ்வாை் ஏை்படும் பாதிப்புகள்நிலைலமலயமமலும்

மமாசமாக்குகின்ைன. இப்பாடங்கலளக் கருத்திை்சகாண்டுசிைகுறுகியகாை, 
நீண்டகாைநடவடிக்லககலளஎடுக்கமவண்டியதுஅவசியம்; அலவஉள்ளூர்
தன்னாட்சிலயயும்அதிகாரம்வழங்கும்சசயை்முலைகலளயும் வலுப்படுத்தஉதவ

மவண்டும்; அத்தலகயசசயை்முலைகள்இதுவலரஅலடயாதஇடங்கலளஎடட்ுவலதயும்
உறுதிசசய்யமவண்டும்.

இலதஅலடயஎடுக்கமவண்டியசிைஉடனடிநடவடிக்லககள்:
வனஉரிலமகலளஅங்கீகரிக்கும் சட்டம் (FRA.), பட்டியை்பகுதிகளிை்ஊராட்சி நீட்டிப்புச்
சட்டம் (PESA) ஆகியசட்டங்கலளபிரசச்ார மவகத்திை் நலடமுலைப்படுத்திஉள்ளூர்
தன்னாட்சிநிறுவனங்கள்முழுஅதிகாரம் சபறுவலதஉறுதிப்படுத்தமவண்டும். கிராம
சலபகள், வாரட்ு சலபகள், பிைஉள்ளூர்அலமப்புகள்ஆகியலவஅவரக்ளதுவாழ்லவயும்
ஆதாரங்கலளயும் பாதிக்கும் எை்ைாமுடிவுகளிலும் கைந்தாமைாசிக்கப்படமவண்டும். 
முடிசவடுக்கும்உள்ளூர்அலமப்புகளிை்விளிம்புநிலைப்பிரிவுகளானசபண்கள், 
நிைமை்மைார,் தலித்கள், நாமடாடிச்சமூகங்கள், பழங்குடியினர் மபான்மைார்
கட்டாயமாகப் பங்குசபறுவதும்உறுதிப்படுத்தப்படமவண்டும்.
காடுகளும்பிைசூழ்மண்டைங்களும்பிைமநாக்கங்களுக்காகத் திருப்பப்படும்மபாது

முடிசவடுக்கும்அதிகாரம் சகாண்டஉள்ளூர்கிராம சலபகளிடமும்பிை

நிறுவனங்களிடமும் FRA, PESA ஆகியவை்றின்படி, சட்டப்படியும் சரியான
மநாக்கத்மதாடும்அனுமதிசபை்றுச் (அவை்லைவலளத்தும்மீறியும்சசயை்படுவதை்கு
மாைாக) சசயை்படமவண்டும்.  முடிசவடுத்தலின்மபாதும், ஒப்புதை்சபறும்
சசயை்முலைகளின்மபாதும்விளிம்புநிலைப்பிரிவுகளானசபண்கள், நிைமை்மைார,் 
தலித்கள், நாமடாடிச்சமூகங்கள், பழங்குடியினர்மபான்மைாரும் மசரக்்கப்படட்ு
அவரக்ளதுகருத்துகள் மகடக்ப்படுவதை்கானசிைப்புமுயை்சிகள்எடுக்கமவண்டும்.
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FRA, PESA ஆகியவை்றின்படிஅலமப்புகளின்திைன்வளரப்்பலதயும், சபாருளாதார
வளங்கலளயும்பிைவளங்கலளயும்உருவாக்கவும்உதவுலதயும், (உள்ளூர்மை்றும்
மரபாரந்்தஅறிதை்கலளப் பயன்படுத்தி) திட்டமிடலிை்சுதந்திரம் தருவலதயும், 
வரவுசசைவுத்திட்டமிடவும்உள்ளூர்நிதிகலளயும்வங்கிக்கணக்குகலளயும்

லகயாள்வலதயும் எந்தஅதிகாரிகளின்இலடயூறும்இை்ைாமை்உறுதிப்படுத்த

மவண்டும். சமூகத் தணிக்லகமுலைலயயும்அமுை்படுத்தமவண்டும்.வனத்துலைக்கு
மடட்ும் நிதிஒதுக்காமை், CAMPA, MNREGA, TSP ஆகியதிட்டங்களின்கீழ்கிலடக்கும்
நிதிகலள FRA, PESAவின்படிகிராமசலபகளுக்குவழங்கமவண்டும். 
சமூகத்தாை் மபணப்படும்பகுதி (CCAs) உட்படஇயை்லகயானசூழ்மண்டைங்கலள

உள்ளூர்சமூகத்தினமரஆளுலகசசய்து, வளங்குன்ைாமை் நிரவ்கித்து,மீளலமத்து, 
வளம்மபணுவதை்கானமுயை்சிகளுக்குஆதரவுவழங்கமவண்டும். வனவுரிலமச்
சட்டங்கலளத் திைம்படநலடமுலைப்படுத்துவதுஇத்தலகயமுயை்சிகளுக்குச்

சட்டப்பூரவ்மானவலுலவஅளிக்கும். கடமைாரங்கள், கடை்பகுதிகள், சதுப்புநிைங்கள், 
புை்சவளிகள், பாலைவனங்கள், மலைப்பகுதிகள் மபான்ைசூழ்மண்டைங்களுக்கும் FRA, 
PESA மபான்ைசட்டங்களுக்குஇலணயானசட்டங்கலளஇயை்ைமவண்டும். 
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Compensatory Afforestation (CA) -ஈடுகடட்ுவதற்காகக் காடுவளர்ப்பது
இதுவனவளம்மபணும்நடவடிக்லகஅை்ைாதசசயை்பாடுகளுக்காகஅழிக்கப்பட்ட

காடட்ு நிைங்களுக்கு ஈடாகக் காடுவளரப்்பலதயும், பிைமீளுருவாக்க
நடவடிக்லககலளயும் குறிக்கிைது. வனவுரிலமச்சட்டத்தின்படி, மதாட்டமாக்கும்
பணிக்குகிராமசலபகளின்சுதந்திரஒப்புதலைவனத்துலைமுன்மபசபைமவண்டும். 
சமூகக் காடுகலளயும் வளங்கலளயும்தன்னாட்சிசசய்யும்உரிலமலயவனவுரிலமச்

சட்டம்கிராம சலபகளுக்குவழங்குகிைது

District Level Committee (DLC) -மாவட்டஅளவிலானகுழு
நிைவுரிலமக் மகாரை்களுக்கானஇறுதிஅங்கீகாரத்லதவழங்கிஅவை்லைப் பதிவு

சசய்யும்அலமப்பு.
Farmer Producer Organisation (FPO)-உழவர்உற்பத்தியாளர் நிறுவனம்
எை்ைாஉை்பத்தியாளரக்ளுக்கும் மமம்பட்டவருவாயும்சந்லதகளும்கிலடப்பதை்காக

விவசாயிகளாை்நிறுவனமாகமவா, கூடட்ுைவாகமவாஅலமக்கப்படும் சட்டப்பூரவ்
அலமப்பு.
Federation of Gram Sabhas -கிராமசமபகளின்குழுமம்
கூடட்ுநடவடிக்கடிக்கள் எடுக்கவும்ஆதரவுமதடவும்கிராமசலபகள்ஒன்றிலணந்து

சசயை்படும்அரசியை்சபாருளாதாரஅலமப்பு

Forest Department (FD) -வனத்துமற
ஆங்கிமையர்காைத்திை் காடுகலளநிரவ்கிப்பதை்காகஏை்படுத்தப்பட்டஅரசுத்துலை. 
இந்தியக்காடுகள்மீதானகடட்ுப்பாட்டிலனஇத்துலைமூைம்இன்னமும்அரசு

சசலுத்துகிைது. 
Forest Rights Committee (FRC) -வனவுரிமமகள்குழு
வனவுரிலமகலளக் மகாரும்சசயை்முலைக்காககிராமசலபயாை்அலமக்கப்பட்ட குழு.
Forest Villages (FV) -காட்டுக்கிராமங்கள்
காடட்ுக்கிராமங்கள் பைகாைமாகவனத்துலைக் கடட்ுப்பாட்டிை்இருந்தலவயாகமவா, 
பலழயகுடியிருப்புகளாகசவா, கணக்காய்விை்வராதகிராமங்களாகசவா, காடுகளிை்
பதிவுசசய்யப்பட்மடாபதிவுசசய்யப்படாமமைாஇருக்கக்கூடியபிைகிராமங்களாகமவா

இருக்கைாம். வருவாய்த்துலையின்கீழ்இந்தகிராமங்கள் வராததாை், அவை்றுக்கு
சவகுசிைவளரச்ச்ிப் பயன்கமளகிலடக்கின்ைன. சட்டப்படியானஉரிலமகள் பைவும்
கிலடப்பதிை்லை. 
Individual Forest Rights (IFR) -தனிநபர் வனவுரிமமகள்
பழங்குடியினரக்்கும் கானுலைமவாருக்கும் (விவசாய) காடட்ு நிைங்களிை்வாழவும்உழவு
சசய்யவும்உள்ளஉரிலமகலளஉள்ளடிக்கியலவ. 
Joint Forest Management Committees (JFMCs), -கூட்டுவனகமலாண்மமகுழுக்கள்

வனத்துலையினரும்கிராமசலபஉறுப்பினரக்ளும்இதிை்அங்கம்வகிக்கின்ைனர.் பை
சமயங்களிை் வனத்துலையினர்இதிை்முடிசவடுப்பதிலும்நிதிகலளப்

பயன்படுத்துவதிலும்ஆதிக்கம் சசலுத்துகின்ைனர.் சமூகத்தினரின் பங்களிப்பு
சபயரளவிமைமயஇருக்கும்.

குறுக்கம், பசால்லமடவு
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Large Scale Adivasi Multipurpose Cooperative societies (LAMPS) கபரளவுப்
பழங்குடியினர் பல்கநாக்குகூட்டுறவுச்சங்கங்கள்

இலவபழங்குடிச்சமூகங்களுக்குப் சபாருளாதாரஉதவிநை்கிடஅரசுஆதரவு

சபை்ைஅலமப்புகள். அவரக்ள் தமதுஉை்பத்திலயவிவசயாயக்கூடட்ுைவுகள்
மூதை்வாங்கவும், விை்கவும்,  கடன்சபைவும், சந்லதப்படுத்தவும்இயலும்
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005 -
மகாத்மாகாந்திகதசியஊரககவமலவாய்ப்புஉறுதியளிப்புச் சட்டம்

இசச்ட்டம்கிராம்ப்புைமக்களுக்குகுறிப்பிட்டஅளவுநாள்களுக்குமவலைவாய்ப்பு

உரிலமலயவழங்குகிைது.
Ministry of Environment Forests and Climate Change (MoEFCC) -சுற்றுசச்ூழல், 
வனங்கள், பருவநிமலமாற்றம்ஆகியவற்றுக்கானஅமமசச்கம்
இதுமத்தியஅரசிை்இந்தியாவின்சுை்றுசச்ூழை், காடுகள் சாரந்்த
சகாள்லககலளயும்திட்டங்கலளயும்வகுத்து, ஊக்கமளித்து, ஒருங்கிலணத்து, 
மமை்பாரல்வயிடுவதை்கானநடுவண்அலமப்பு

Ministry of Tribal Affairs (MoTA) -பழங்குடியினர் அலுவல்களுக்கானஅமமசச்கம்
பட்டியை்பழங்குடியினரின்வளரச்ச்ிக்கானதிட்டங்கலளவகுப்பதை்கும், 
ஒருங்கிலணப்பதை்குமானநடுவண்அலமசச்கம். வனவுரிலமச்சட்டத்லத
நலடமுலைப்படுத்தும் சபாறுப்பும்இதனிடமமஉண்டு.
Minor Forest Produce (MFP) & Non-Timber Forest Produce (NTFP) -சிறு
காடுபடுபபாருள்கள், பவட்டுமரமல்லாதகாடுபடுபபாருள்கள்
சவடட்ுமரமை்ைாதஅலனத்துகாடுபடுசபாருள்களும்இதிை்அடக்கம். இலவபண
வருமானத்லதயும்வாழ்வாதாரத்லதயும் கானுலைசமூகங்களுக்கு

வழங்குகின்ைன. வனவுரிலமச் சட்டத்தின்பிரிவு 3(1) (i) ‘கிராமஎை்லைகளுக்கு
உள்மளயும்சவளிமயயும்மரபாகமசகரிக்கப்படட்ுவந்தசிறுகாடுபடுசபாருள்கள்

மீதானஉலடலமஉரிலமலயயும்அவை்லைத் திரட்டவும், பயன்படுத்தவும், 
நீக்கவுமுள்ளஉரிலமலயயும்’ வழங்குகிைது.
Nistar Rights -நிஸ்தார் உரிமமகள்
முன்புமன்னராட்சியிமைாஜமீன்தார்முலையிமைாபிைஇலடப்பட்ட

ஆட்சிமுலைகளிமைாகாடுகளிை் நுலழயவும்அவை்லைப் பயன்படுத்தவும்

வழங்கப்பட்ட சமூகஉரிலமகள். நிஸ்தார்உரிலமகளின் பதிமவடுகள்பை
மாநிைங்களிை்அரசுஆவணங்களிலும்அறிக்லககளிலும் கிலடக்கின்ைன.
Other Traditional Forest Dwellers (OTFDs) -பிறமரபார்ந்த கானுமறகவார்
பைதலைமுலைகளாககாடுகளிை் வாழ்ந்துஅவை்லைச் சாரந்்திருக்கும்

கானுலைமவார்கானுலைச் சமூகங்களும். 
Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, 1996 (PESA) -பட்டியல்பகுதிகளில்
ஊராட்சி நீட்டிப்புச் சட்டம் (ப.ப.ஊ.நீ.ச.)
இசச்ட்டம்உள்ளூர்பழங்குடியினச் சமூகங்களுக்குத் தங்கள் காடுகள்மீதும்

வளங்கள்மீதும்கடட்ுபாடுசசலுத்தி, மமைாண்லமயும்ஆளுலகயும் சசய்யும்
உரிலமலயவழங்குகிைது. இயை்லகவளங்கள்மீதுமமம்பட்டகடட்ுப்பாடும்
நிரவ்கிப்பும்பழங்குடியினரக்்குவழங்கிஅவரக்ளதுவாழ்வாதாரத்லதயும். 
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வாழ்க்லகத்தரத்லதயும் உயரத்்துவதன்மூைம்பழங்குடியினரிலடமய

ஏழ்லமலயயும்உணவுஉறுதியின்லமலயயும், ஊட்டசச்த்துக்குலைபாடல்டயும், 
புைம்சபயரத்லையும்குலைக்கஇசச்ட்டம்முயை்கிைது. பழங்குடிச்
சமூகங்களுக்குஅவரக்ளதுநிைங்கமளாடும் காடட்ுவளங்கமளாடும்உள்ள

சபாருளாதார, சமூக, பண்பாடட்ுத் சதாடரப்ுகள்அவரக்ளது

அலடயாளத்திலிருந்துபிரிக்கமுடியாதலவஎன்பலதஅங்கீகரிப்பதும்

இசச்ட்டத்தின்முக்கியமானபகுதி. 
Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) -மிகவும்ஊறுபடத்தக்க பழங்குடிக்
குழுக்கள் (மி.ஊ.ப.கு.) 
அலமப்புரீதியாகமிகவும்ஒதுக்கப்பட்டதாை்மிகமமாசமானவளரச்ச்ிக்

குறியீடுகள் சகாண்டுள்ளபழங்குடியினச்சமூகங்கலளக் குறிக்கும்அரசு

வலரயலை.
Protected Areas (PAs) -பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்
கானுயிர்பாதுகாப்புச் சட்டம், 1972ன்படி, அரசாங்கத்தாை் வளம்மபணை்
மநாக்கத்துக்காக எை்லைவகுக்கப்பட்ட மதசியப்பூங்காக்கள், சரணாைங்கள், 
வளம்மபணை்காப்பகங்கள், சமூகக் காப்பகங்கள்ஆகியவை்லைஉள்ளடக்கிய
பகுதிகள். வனவுரிலமச்சட்டத்தின்படிகாடட்ுநிைம் என்பதுபாதுகாக்கப்பட்ட
பகுதிகலளயும்உள்ளடக்கியது. பழங்குடியினருக்கும், கானுலைமவாருக்கும்
வனவுரிலமகள் எை்ைாப் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளிலும்

அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளன. இசச்ட்டத்தின்பிரிவு 5  கானுயிரக்லளயும், 
வனங்கலளயும், பன்மயத்லதயும் பாதுகாப்பதை்கானஅதிகாரத்லதகிராம
சலபகளுக்குவழங்குகிைது. அருகிலுள்ள நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகள், நீர்ஆதாரங்கள், 
பிைசூழலியை்முக்கியத்துவம்வாய்ந்தபகுதிகள்ஆகியவை்லைப் மபாதுமான

வலகயிை்பாதுகாக்கும் கடலமயும்அவை்றுக்குஉள்ளது. 
Record of Rights (RoR)  -உரிமமகமளப்பதிவுபசய்தல்
வனவுரிலமகலளப் பதிவுசசய்வதிை்இதுமவகலடசிப்படி.  வருவாய்த்துலை, 
வனத்துலைஆகியவை்றின்அரசாங்கப் பதிமவடுகளிை்உரிலமகள்

பதிவுசசய்யப்படுகின்ைன.
Reserved Forest (RF) and Protected Forests (PF) -காப்புக் காடுகளும்
பாதுகாக்கப்பட காடுகளும்

அரசாங்கம் இக்காடுகள் மீதுசசலுத்தக்கூடியசவவ்மவறுநிலையிைான

பாதுகாப்லபஇந்தியவனசச்ட்டம் (1972) வலரயறுக்கிைது. 
Sub-Divisional Level Committee (SDLC) -துமண-பிரிவுஅளவிலானகுழு
கிராமசலபகள்முன்லவக்கும் வனவுரிலமக் மகாரிக்லககலளஆய்ந்து, மாவட்ட
அளவிைானகுழுவுக்குஇக்குழுஅனுப்பிலவக்கும்.
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இதச்தாகுப்புசமூகவனவளஉரிலமகள்பயிை்தலும்ஆதரித்தலும் (CFR-LA), விகை்ப் சங்கம்
ஆகியவை்றின்கூடட்ுமுயை்சியிை்உருவானது. வசுந்தரா (https://www.vasundharaodisha.org/),

கை்பவிருக்்ஷ (https://kalpavriksh.org/)ஆகியவை்றின்உதவியின்றிஇந்தஆவணம்

சாத்தியப்பட்டிருக்காது. 
தகவல்களுக்குத் பதாடர்பு பகாள்ளவும்:
அதிதிபிண்மடா :  vandhikarmedia@gmail.com 
ஜூகிபாண்மட : studiojuhi@gmail.com

சமூகத்தினரின் கமதகள்விவரிப்பும் எழுத்தும்: : 
மகசவகுரன்ுமை, சத்திஸ்கர;்

ைலித் பந்தரக்்கர,் திலிப்மகாமட, நாராயண்சைாமம -மகாண்டியா, மகாராஷ்டிரம்;
துருப்திமமத்தா-நரம்தா, குஜராத் ;

லசத்ராம்பவார் -துமை, மகாராஷ்டிரம் ;
ரமமஷ்பட்டி, இஷாசமரான், ரித்மதஷ் மபாக்கர,் பாரதிநன்ஜர் -கடச்,் குஜராத் ;

பிரதிபாஷிண்மட -நந்தரப்ர,் மகாராஷ்டிரம் ;
சசௌமித்ராமகாஷ், ஸ்வரூப்சாகா, சுந்தர்சிங்ரவா, ைாை்சிங்பூசஜை் -ஆலிப்பூரத்ுவார,் மமை்குவங்கம் ;

பை்வந்த் ரகாங்கடமை, ராகுை்ஸ்ரீவஸ்தவா -மத்தியபிரமதசம் ;
டாக்டர்சி. மாமதசகௌடா -சாம்ராஜ்நகர,் கரன்ாடகம் ;

மெமந்தகுமார்சாெூ, நீைமணிசமாகபத்ரா -நயாகர,் ஒடிசா

அறிமுகம், முக்கியபாடங்கள், பரிந்துமரகள்
நீமாபதக் ப்ரூமம, துஷார்மடஷ்

சட்டஆகலாசமனகள்
(from Power to People/Power to Gram Sabha- A Legal Resource Centre document) பூஜா, சங்கமித்ராதுமப

சமூகத்பதாடர்பு
ஆதிராகிருஷ்ணன், அதிதிபிண்மடா, அரச்ச்னாசசாமரங்க், சங்கமித்ராதுமப, சரம்வஷ்சதுரம்வதி

எழுத்து, பதாகுப்பு, திருத்தங்கள்
Aditi Pinto

சீராக்கம், பமய்ப்புப்பாரத்்தல்
அதிதிபிண்மடா, சுஷ்மிதா

பதாடரச்ச்ி, தளவமமப்பு
ஜூகிபாண்மட

வடிவமமப்பு
நவீத் ததன்

பமாழிபபயர்ப்பு
த.கண்ணன்

கமற்ககாள் காடட்:விகை்ப் சங்கம், சமூகவனஉரிலமகளும்சபருந்சதாை்றும்:வழிநடத்தும்கிராமசலபகள் -
'சாதாரண மக்களின் அசாதாரணமான பணிகள்: சபருந்சதாை்றுக்கும் சபாதுமுடக்கத்துக்கும் அப்பாை்'
சதாடரின்இரண்டாவதுசதாகுதி;மகாவிட் 19ம்வனஉரிலமகளும் - 5ம்அறிக்லக, விகை்ப் சங்கம்லமயக்குழு,
பூனா,அக்மடாபர்2020
இது காப்புரிலமயை்ை பதிப்பு. வணிகமநாக்கை்ை சசயை்பாடுகளுக்காக யாரம்வண்டுமானாலும்

தாராளமாகப்பயன்படுத்தைாம். உரிய மமை்மகாள்கமளாடு அங்கீகாரம் சகாடுத்தை் நைம். மமை்மகாள்
காடட்ும்மபாதுஇமதமபாைகாப்புரிலமயை்றுஇருக்கமவண்டும்.
கிராம சலபகளின் உரிலமகள், பணிக்காை உறுதி, சமூக வன மமைாண்லமஆகியவை்லை அங்கீகரிப்பதின்
மூைம் சநகிழ்வுறுதிசகாண்ட சமூகங்கலள மகாவிட1்9ன் மபாதும் சபருந்சதாை்றுக்குப் பிைகும்

கட்டிசயழுப்புவதன் முக்கியத்துவத்லத உணரத்்துவதை்காக இந்த ஆவணம் CFR-LA, விகை்ப் சங்கம்

ஆகிமயாரின்கூடட்ுமுயை்சியிை்உருவாக்கப்பட்டது.

https://www.vasundharaodisha.org/
https://www.vasundharaodisha.org/
https://kalpavriksh.org/
https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2020/08/Power-to-People-Power-to-Gram-Sabha.pdf


இந்தஇருஅலமப்புகளும்சசய்துள்ளஆய்லவயும்ஆவணப்படுத்துதலையும்குறிதத்ுமமலும்

அறிந்துசகாள்ளகீழ்க்கண்டஇலணப்புகலளத்சதாடரவும்: மகாவிட1்9ம்வனஉரிலமகளும்–அறிக்லக
ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு

சமூக வன உரிலமகள் - பயிை்தலும் ஆதரவு திரடட்லும் (CFR-LA) சசயை்பாடு 2011ம் ஆண்டு

சதாடங்கப்பட்டது. வனவுரிலமச் சட்டம் 2006ன் சமூக வன உரிலமகள் குறித்த பகுதிகலளச்

சாரந்்த தகவை்கலளயும் அனுபவங்கலளயும் பகிரந்்துசகாள்ள உதவுவமத இதன் மநாக்கம்.
பழங்குடிப் பகுதிகளிலும் பட்டியை் பகுதிகளிலும் மநரந்்த பரவைான இடரப்்பாடுகலளப்

பை்றிப் மபச மகாவிட்19,வனவுரிலமஅறிக்லகத் சதாடர் சதாடங்கப்பட்டது. சபருந்சதாை்றின்
மபாதுகானுலைசமூகங்களின்குரை்கலளலமயப்படுத்துகிைதுஇதச்தாடர.்.

மமலும்தகவை்களுக்குப் பாரக்்கவும்:
http://www.cfrla.org.in/resource.aspx and www.fra.org.in

விகை்ப் சங்கம் நியாயமான, சமநீதி சகாண்ட, வளங்குன்ைா வழிகளின் மூைம் மனித,
சூழலியை் நைம் விலழயும் இயக்கங்கள், குழுக்கள், தனிநபரக்ள் ஆகிமயாலர

ஒருங்கிலணக்கும் ஒருதளம்.இதுதை்மபாலதயவளரச்ச்ி மாதிரிலயயும்,அதன்அடிநாதமாக
உள்ள ஏை்ைதாழ்வுகலளயும் அநீதிலயயும் சகாண்ட அலமப்பிலனயும் நிராகரிக்கிைது.
நலடமுலையிலும் மநாக்கத்திலும் புதிய மாை்றுகளுக்கான மதடலிை் உள்ளது. லமயக்
குழுவிை் 60நாசடங்கிலுமிருந்துஅலமப்புகளும்இயக்கங்களும்உறுப்பினரக்ளாகஉள்ளனர.் :

மமலும்விபரங்களுக்குப் பாரக்்கவும்:
http://www.vikalpsangam.org/about/

• ACCORD (Tamil Nadu) 

• Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national) 

• Alternative Law Forum (Bengaluru)

• Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Bengaluru)

• BHASHA (Gujarat)

• Bhoomi College (Bengaluru)

• Blue Ribbon Movement  (Mumbai)

• Centre for Education and Documentation (Mumbai)

• Centre for Environment Education (Gujarat) 

• Centre for Equity Studies (Delhi)

• CGNetSwara (Chhattisgarh)

• Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre (Kerala) 

• ComMutiny: The Youth Collective (Delhi) 

• Deccan Development Society (Telangana)

• Deer Park (Himachal Pradesh)

• Development Alternatives  (Delhi)

• Dharamitra (Maharashtra)

• Ekta Parishad (several states) 

• Ektha (Chennai) 

• EQUATIONS (Bengaluru)

• Gene Campaign (Delhi)

• Greenpeace India (Bengaluru) 

• Health Swaraaj Samvaad (national) 

• Ideosync (Delhi)

• Jagori Rural (Himachal Pradesh) 

• Kalpavriksh (Maharashtra) 

• Knowledge in Civil Society (national) 

• Kriti Team (Delhi) 

• Ladakh Arts and Media Organisation (Ladakh)

• Local Futures (Ladakh) 

• Maati (Uttarakhand)

• Mahila Kisan Adhikar Manch (national) 

• Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Rajasthan) 

• National Alliance of Peoples’ Movements (national) 

• Nirangal (Tamil Nadu) 

• North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (Meghalaya)

• Peoples’ Science Institute (Uttarakhand) 

• Revitalising Rainfed Agriculture Network (national) 

• reStore (Chennai) 

• Sahjeevan (Kachchh) 

• Sambhaavnaa (Himachal Pradesh) 

• Samvedana (Maharashtra) 

• Sangama (Bengaluru) 

• Sangat (Delhi) 

• School for Democracy (Rajasthan) 

• School for Rural Development and Environment (Kashmir) 

• Shikshantar (Rajasthan) 

• Snow Leopard Conservancy India Trust (Ladakh) 

• Social Entrepreneurship Association (Tamil Nadu)

• SOPPECOM (Maharashtra) 

• South Asian Dialogue on Ecological Democracy (Delhi)

• Students’ Environmental and Cultural Movement of Ladakh (Ladakh) 

• Thanal (Kerala)

• Timbaktu Collective (Andhra Pradesh) 

• Titli Trust (Uttarakhand)

• Tribal Health Initiative (Tamil Nadu)

• URMUL (Rajasthan) 

• Vrikshamitra (Maharashtra) 

• Watershed Support Services and Activities Network (Andhra 

Pradesh/Telangana)

'சாதாரணமக்களின்அசாதாரணமானபணிகள்: சபருந்சதாை்றுக்கும்
சபாதுமுடக்கத்துக்கும்அப்பாை்', சதாகுதி 1, மம 2020 (ஆங்கிைம், தமிழ், கன்னடம், இந்தி, 
மராத்தி, குஜராத்தி, மலையாளம், ஸ்பானிஷ்சமாழிகளிை்கிலடக்கிைது)
http://vikalpsangam.org/article/extraordinary-work-of-ordinary-people-in-multi-language-
translation/#.X6oq1i2B1E4

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

http://www.cfrla.org.in/uploads_acrvr/LQCGPVanAdhikarAurCovid19 Bulletin I.pdf
http://www.cfrla.org.in/uploads_acrvr/LQCGPVanAdhikarAurCovid19 Bulletin I.pdf
http://www.cfrla.org.in/uploads_acrvr/MFP5EForestRightsAndCovid19 Bulletin II.pdf
http://www.cfrla.org.in/uploads_acrvr/I46MZCovidAndForestRightsBulletin-June1-15.pdf
http://www.cfrla.org.in/uploads_acrvr/QMGVJCovidAndForestRightsBulletin-June16-30.pdf
http://www.cfrla.org.in/resource.aspx
http://www.cfrla.org.in/resource.aspx
http://www.fra.org.in/
http://www.vikalpsangam.org/about/
http://www.vikalpsangam.org/about/

