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ஊராட்சித் துறை அமைச்சகம்
இந்திய அரசு

"இந்திய வேளாண் த�ொழில்துறை, விவசாயிகள் மற்றும் கிராமப்புற
மக்களே இந்தியாவின் 'தற்சார்பு இந்தியா' கனவின் அடித்தளமாகும்.
அவர்கள் வலுவுடன் இருந்தால் மட்டுமே இந்தியாவின்
அஸ்திவாரம் மிகவும் வலுவானதாக இருக்கும்."

நரேந்திர ம�ோடி

பிரதமர்

திரு. நரேந்திர சிங் த�ோமர்
ஊராட்சித் துறை அமைச்சர், ஊரக வளர்ச்சி,
வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலதுறை
மற்றும் ஊராட்சித் துறை

இந்த இதழில்
● தற்சார்பு இந்தியா இயக்கம் ● 15-வது நிதி ஆணையம் ● MOTA-வின் சட்ட திட்டங்கள் ● வெற்றிக் கதைகள்

ஊராட்சித் துறை அமைச்சர், உத்தர பிரதேசத்தில் ஊராட்சி கட்டடம்
மற்றும் சமுதாய கழிவறைகளை மின்னணு மூலம்
அர்ப்பணிப்பு செய்தார்.
- நரேந்திர சிங் த�ோமர்
மிகவும் அவசியமானது என்றார். இந்த திட்டம்
நாட்டின் க�ோடானுக�ோடி கிராமப்புற வாசிகளுக்கு
உரிமை
அதிகாரத்தை
வழங்குவதில்ஓர்
மைல்
கல்லாக நிரூபணமாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

ஊராட்சித் துறை, ஊரக வளர்ச்சி, விவசாயம்
மற்றும் விவசாயிகள் நலன் மற்றும் உணவு உற்பத்தி
த�ொழில்துறைகளின் மத்திய அமைச்சர் திரு நரேந்திர
சிங்
த�ோமர் எப்போதெல்லாம் வளர்ச்சிப் பணிகள்
உத்தர
பிரதேசத்தில்
மேற்கொள்ளப்
படுகிறத�ோ,
நாட்டின்
பாதியளவு
த�ொடர்ந்து
வளர்ச்சியில்
முன்னோக்கி
செல்கிறது
என்றே
அர்த்தமாகும்.
காரணம், மக்கள் த�ொகை வாரியாக உத்தரபிரதேசம்
இந்தியாவின் மிகப் பெரிய மாநிலமாகும். திரு. த�ோமர்,
ஊராட்சி கட்டடம் மற்றும் சமுதாய கழிவறைகளை
காண�ொளி வாயிலாக திறந்து வைக்கும் ப�ோது
இதைக் கூறினார். உத்தர பிரதேச முதல்வர் ய�ோகி
ஆதித்யநாத் மற்றும் மத்திய ஜல் ஷக்தி அமைச்சர்
திரு கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் ஆகிய�ோரும் இந்த
நிகழ்ச்சியில் கலந்து க�ொண்டனர்.
முதலமைச்சர்
ய�ோகி
ஆதித்யநாத்தை
பாராட்டிய திரு த�ோமர் நாட்டின் ஏராளமான இதர
மாநிலங்கள் பல்வேறு திட்டங்களில் உ.பி. மாதிரியை
பின்பற்றுவதாக
கூறினார்.
உத்தர
பிரதேசம்
ஸ்வச்சபாரத் அபியான் (தூய்மை பாரத திட்டம்) மற்றும்
க�ொர�ோனா வைரஸ் பரவலின்போது கணிசமான
பங்களிப்பை தந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார், மேலும்
இந்த மாநிலம், கிராமப் பகுதிகளில் விவசாயத்தை
அடிப்படையாக தாகவும்
ப�ொருளாதாரம் மிகவும்
கடினமான சவால்களைக் கூட எளிதாக எதிர்கொள்ள
வழிசெய்ததாகவும் தெரிவித்தார்.
13-வது நிதி ஆணையத்தால் ரூ.65 ஆயிரம் க�ோடி
வெளியிடப்பட்டதாக ஊராட்சித் துறை அமைச்சர்
தெரிவித்தார். பிரதமர் திரு நரேந்திர ம�ோடியின்
பரிந்துரையால் 14-வது நிதி ஆணையத்தால் ரூ. 2,00,292
க�ோடியாக
உயர்த்தப்பட்டு
ஊராட்சித்றைகளுக்கு
பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது. மேற்கொண்டு அவர்
பேசுகையில் 15-வது நிதி ஆணையத்தின் இடைக்கால
அறிக்கையின்படி
ஊராட்சித்துறைகளுக்காக
ஓராண்டுக்கு
ரூ.60,750
க�ோடி
ஒதுக்க
பரிந்துரைக்கப்பட்டதாகவும்
தெரிவித்தார்.
முதல்
தவணையாக ரூ.30,375 க�ோடி ஏற்கனவே ஊராட்சித்
துறை அமைப்புகளுக்கு விடுவிக்கப்பட்டதாக
அவர்
கூறினார்.
ஊரக
மேம்பாட்டுத்துறை
அமைச்சகத்தின்
திட்டங்களின்
கீ ழ்
பெரும்தொகை
கிராம
ஊராட்சிகளுக்கு கிடைக்கச்செய்யப்பட்டிருப்பதாக திரு.
த�ோமர் குறிப்பிட்டார். மேற்கொண்டு கூறுகையில்,
பிரதமர்
இந்தியா
தன்னிறைவு
பெற்ற
நாடாக
துலங்க வேண்டும் என்பதில் மிகவும் உறுதியுடன்
இருப்பதாகவும் இது கிராமங்களை தற்சார்பு இந்தியா
க�ொண்டதாக்குவதன்
மூலமாகவே
சாத்தியமாகும்
என்று அவர் கூறுவதாக தெரிவித்தார். ஊராட்சி
துறைகளை சிறப்பான நிர்வாகத்தின் அடிப்படையில்
அவற்றை
வலுப்படுத்துவது
உண்மையிலேயே

இந்த
நிகழ்ச்சியில்
கலந்து
க�ொண்ட
முதலமைச்சர் திரு ய�ோகி ஆதித்யநாத் கூறுகையில்,
இந்த
மின்னணு
மூலம்
அர்ப்பணிப்பு
மற்றும்
அஸ்திவாரம் அமைக்கும் நிகழ்ச்சி உண்மையில்
இம்மாநிலத்தின்
கிராமங்கள்
பிரமாண்டமான
உருமாற்றம் பெறுவதற்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பை
க�ொண்டு
வரும்
என்று
தெரிவித்தார்.
லட்சக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்கு
ஏழைகளின் நலனுக்கான முயற்சியின் கீ ழ் வேலை
வாய்ப்பு வழங்கப் பட்டது. சமுதாய கழிவறைகளை
பராமரிக்கும் பணிக்காக சுய உதவிக் குழுக்களை
ஊக்குவிக்கும் ந�ோக்கில் ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கும்
ரூ.6000
வழங்க
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கும் கூடுதலாக தூய்மை கிராமம் திட்டத்தை
மேம்படுத்தும் விதமாக இந்த முயற்சியானது, சுய
உதவிக் குழுக்களுடன் இணைந்திருக்கும் மகளிருக்கு
வேலை வாய்ப்பை வழங்கும். திரு. ஆதித்யநாத்
கூறுகையில்,
புதிதாக
கட்டப்பட்டிருக்கும்
இந்த
ஊராட்சி கட்டடங்கள் கண்ணாடி இழை காம்புகளுடன்
இணைக்க
செய்யப்பட்டிருப்பதாக
தெரிவித்தார்.
வங்கிகள் சுமூகமாக செயல்படும் ந�ோக்கில் வங்கி
பணியாளர்கள் நியமிக்கப் பட்டிருப்பதாகவும் அவர்
கூறினார்.
மாநிலத்தில்
நடைபெறும்
வளர்ச்சிப்
பணிகளை
முழுமையாக
அறிந்திருப்பதாகவும்
மாநிலத்தில் 43% மகளிர் கிராம பிரதானிகள் வேலை
செய்வதாகவும் தெரிவித்தார்.
மத்திய ஜல் ஷக்தி அமைச்சர் திரு கஜேந்திர
சிங் ஷெகாவத் கூறுகையில், பிரதமர் திரு நரேந்திர
ம�ோடி அந்த்யோத்யா உணர்வை ஏற்றுக்கொள்வதன்
மூலமாக
சாமான்ய
மனிதரின்
வாழ்க்கையை
மாற்றம் செய்வதற்கு உறுதி பூண்டிருக்கிறார் என்றார்.
திட மற்றும் திரவ
கழிவுகள் இனிவரும் நான்கு
ஆண்டுகளுக்குள் தனித்தனியே பிரித்தெடுக்கப்பட்டு
வருவதாகவும்,
மாதிரி
கிராமங்களின்
முன்னேற்றத்திற்காக
அது
அர்ப்பணிக்கப்படும்
என்றும் தெரிவித்தார். அடுத்த 100 நாட்களுக்குள்
ஒவ்வொரு அங்கன்வாடிக்கும், ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும்
பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்கும் இலக்கில் அதற்கான
பணி நடந்து க�ொண்டிருப்பதாகவும் அவர்
மேலும்
குறிப்பிட்டார்.
ஆதாரம்: PIB

உள்ளடக்கங்கள்
தலைமை ஆசிரியர்:
சுனில் குமார், ஐ.ஏ.எஸ்
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தற்சார்பு இந்தியா
பாரத் திட்டம்:
இந்தியாவை
வலுவாக்க புதியத�ோர்
முயற்சி

மாண்புமிகு
அமைச்சரிடமிருந்து
செய்தி

செயலாளர்

பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம்

ஆசிரியர்:

டாக்டர். விஜய குமார்
பெஹெரா, ஐஇஎஸ்
ப�ொருளாதார ஆல�ோசகர்

தலையங்க உதவி:
அல�ோக் பாண்டியா
ராதே ஷ்யாம் பரத்ராஜ்
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மாண்புமிகு
செயலாளரிடமிருந்து
செய்தி

ஊராட்சிகளுக்கு
பதினைந்தாவது நிதி
ஆணையத்தின் நிதிதற்சார்பு இந்தியா
பாரதத்தை ந�ோக்கி

அஞ்சனி குமார் திவாரி

18

தற்சார்பு இந்தியா திட்டம்-இந்தியாவை
வலுவாக்க புதியத�ோர் முயற்சி

தற்சார்பு இந்தியா
மையக் கருத்தை
செயல்படுத்துவதில்
பழங்குடி விவகாரத்துறை
அமைச்சகம் (MOTA)
மற்றும் ஊராட்சித் துறை
அமைப்புகளின் (PRIs)
பங்கு

வெற்றி கதைகள்
மைக்ரோ ஃபுட் பிராஸஸிங் எண்டர்பிரைஸஸ்
மற்றும் ஃபுட் பிராஸஸில் சுய-சார்புள்ள இந்தியா
ஃபுட் பிராஸஸிங்கில் சாதித்து காட்டிய
வெற்றிக் கதைகள்
நமானா நர்சரி - இயற்கை வள மேலாண்மையில்
தற்சார்புக்கு ஒரு புதிய விளக்கம்

33
ஊரக திறன் மேம்பாடு

பஸந்த்பூர் பசுக்கள் சரணாலயம்- தற்சார்பை
ந�ோக்கிய ஒருங்கிணைந்த முயற்சி
ச�ொந்த வழியில் வருமானம் திரட்டுவது - பிரதாப்
ஆதித்யநகர் கிராமப் பஞ்சாயத்தின் வெற்றிக்
கதை

43
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தற்சார்பு இந்தியா ந�ோக்கி:
பிராதாபாதித்யாநகர் கிராமப்
பஞ்சாயத்தின் அறிக்கை

The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under Ministry of
Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is unintentional and not meant
to hurt any feelings and therefore may be excused.
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செய்தி
நரேந்திர சிங் த�ோமர்
ஊராட்சி நிர்வாகம், ஊரக வளர்ச்சி, வேளாண்மை
& விவசாயிகள் நலத்துறை, மற்றும் உணவு
பதப்படுத்தும் த�ொழில் துறைகளுக்கான
அமைச்சர், இந்திய அரசு

"கிராம�ோதய் சங்கல்ப்பின்" 9-வது இதழானது தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்திற்கு
அர்ப்பணிக்கப் பட்டிருக்கிறது. நமது தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி அடிகள் இவ்வாறு
கூறுவார்- இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக்க
நீங்கள்
விரும்புகிறீர்கள்
என்றால் முன்னேற்றத்தில் குறிப்பிடும்படியான அம்சமாக கிராமங்களை கருத
வேண்டும் மற்றும் கிராமங்களை தன்னிறைவு பெற்றதாக்க முன்னுரிமை வழங்கப்பட
வேண்டும். நாட்டில் ஊராட்சி துறை முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது முதல்,
ஊராட்சித் துறை பிரதிநிதிகள் முன்பாக நிற்கும் மிகப் பெரிய சவால் கிராமப் புறங்கள்
த�ொடர்பாக கிராமங்களை தன்னிறைவு க�ொண்டவையாக்க எல்லா முயற்சிகளையும்
மேற்கொள்வதேயாகும். நீங்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பதுப�ோல, நாட்டில் க�ோவிட்19 பெருந்தொற்று பரவியதைத் த�ொடர்ந்து
மார்ச் 2020 முதல் நாடு மிகப்பெரும்
இன்னல்களை சந்திக்க நேரிட்டது. அது நகரத்து மக்களைப்போன்றே கிராமப்புற
மக்களின் வாழ்க்கைப் பாணியையும் புரட்டிப் ப�ோட்டது.
இந்திய அரசாங்கம் இந்த பெருந்தொற்றால் எழுந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும்
பயனுள்ள வகையில் நிர்வகித்து நமது கிராமங்கள், நகரங்கள் தற்சார்பு இந்தியா
இயக்கம்
மூலமாக ப�ொருளாதார ரீதியாக வலுப்படுத்துவதில் முழு கவனம்
செலுத்தியது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர ம�ோடி ‘உள்ளூர் குரல்
‘தாரக
மந்திரத்தை அளித்ததின் விளைவாக, அது நமது உள்ளூர் ப�ொருளாதார நிறுவனங்கள்
உயர்ந்தோங்கி வளர்ந்து நிலைநிறுத்தப்பட்ட குள�ோபல் பிராண்டுகளுக்கு நிகராக
வளர்ச்சி பெறுவதற்கு உதவியது அது நாட்டில் ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகள் விரைவு
படுத்தப் படவும் உதவியது.
நாடு தன்னிறைவு பெற்ற பாரதத்தின் வலுவான அடித்தளத்தில் முன்னேற்ற
பாதையில் வறுநடை
ீ
ப�ோட்டு வருகிறது. ஊராட்சித் துறை அமைப்புகள் கிராமப்புறங்களில்
அரசாங்கம் எடுத்துள்ள முயற்சிகளுக்கு மதிப்புமிக்க மற்றும் பாராட்டக்கூடிய பங்களிப்பை
அளித்து வருகின்றன. கிராம�ோதய் சங்கல்ப்-ன் இந்த இதழை அர்ப்பணிப்பதில்
பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன். இதில் கல்விமான்களாகிய ஆசிரியர்கள், தன்னிறைவு
பெற்ற பாரதத்தை ந�ோக்கி கிராமப் பகுதிகளை முன்னேற்றுவதற்காக அரசாங்கம்
எடுத்துள்ள முயற்சிகள், சாதனைகளை வெளிச்சம் ப�ோட்டுக்காட்டியுள்ளனர். இந்த
தருணத்தில் கிராமப்புற மக்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன்.

(நரேந்திர சிங் த�ோமர்)
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டிசம்பர் 2020

செய்தி
சுனில் குமார், ஐ.ஏ.எஸ்
செயலாளர், இந்திய அரசு, ஊராட்சி
துறை அமைச்சகம்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்பின் இந்த சிறப்பு இதழை நமது வாசகர்களுக்காக தற்சார்பு
இந்தியா இயக்கத்திற்கு அர்ப்பணிப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன். மார்ச் 2020
த�ொடங்கி பெருந்தொற்று க�ோவிட்-19 பரவலின் காரணத்தால் நமது நாடு மிகப்பெரும்
இன்னலுக்கு உள்ளானது. நாட்டின் சுகாதாரத்துறை வசதிகளை வலுப்படுத்தி கிராமப்
ஊராட்சிகள் த�ொடங்கி மாநில மற்றும் தேசிய அளவில் ஒட்டும�ொத்த நிர்வாகத்தையும்
இதில் முழு கவனம் செலுத்த வைக்கச் செய்ததன் மூலம், அரசாங்கம் இந்த
பெருந்தொற்றை பயனளிக்கும் வகையில் கட்டுப் படுத்தியது.
இந்த பெருந்தொற்று ஏற்படுத்திய உடனடி ப�ொருளாதார மற்றும் நிதி நெருக்கடியால்
மக்களை ப�ொருளாதார ரீதியாக வலுவானவர்களாக மாற்ற வேண்டியது அவசியமாகி
விட்டது. ஆகவே இந்த இக்கட்டான தருவாயில் மாண்புமிகு பிரதமர் தற்சார்பு இந்தியா
இயக்கத்துக்கான செயல் திட்டத்தை வடிவமைத்தார்.
தன்னிறைவு பெற்ற பாரதம் என்று நாம் பேசும்போது, நாம் தற்சார்பு இந்தியா
ஊராட்சி துறையும் கவனத்தில் க�ொள்வது அவசியமாகும், ஏனென்றால், ஒரு ஊராட்சி
தன்னிறைவு அடையும்போது, அது தன்னிறைவு பெறுவதை உறுதி படுத்துவத�ோடு
மட்டுமின்றி நிர்வாகத்தில் ஒளிவு மறைவற்ற தன்மையையும் நிச்சயப் படுத்துகிறது.
அதுமேற்கொண்டு மின்னணு-ப�ொருளாதாரத்தில் நல்ல ஸ்திரமான மற்றும் முன்னேற்றம்
கண்ட கிராமத்தை ந�ோக்கி நடை ப�ோடவும் வழி செய்கிறது.
இந்தியாவை சுய-சார்புடையதாக்கும் இந்த முழு முயற்சியில் ஊராட்சிகளையும்,
உள்ளூர் அமைப்புகளையும் பெருமளவில் மக்களின் நலனை மையமாக க�ொண்டு
செயல்படச்செய்ய வேண்டியது அவசியமாகும். கிராமத்தில் கடைக�ோடி நபரும்
தன்னிறைவு பெற்றவராக இருந்தால் மட்டுமே "தற்சார்பு இந்தியா" என்பது நிஜமாக
சாத்தியமாகும்.
ஆசிரியர்களின் அரிய பங்களிப்பின் அடிப்படையில் இந்த சிறப்பிதழ் அரசாங்கம்
கிராமப்புறங்களுக்காக தற்சார்பு இந்தியா ந�ோக்கி மேற்கொண்டிருக்கும் முயற்சிகள்,
சாதனைகளை எடுத்துக் காட்டுவத�ோடு பங்களிப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் இந்தந�ோக்கில்
மேற்கொண்டு
மேற்கொள்ளப்பட்டு
வரும்
முயற்சிகளையும்
வெளிச்சம்போட்டு
காட்டுகிறது. இது தற்சார்புடைய இந்தியாவுக்காக திட்டமிட்டு சிறப்பாக செயல்படுத்தும்
எமது வாசகர்களுக்கு தூண்டுக�ோலாக அமையும் என்று நம்புகிற�ோம்.
இந்த இதழ் வாசகர்களுக்கு மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறேன்.

(சுனில்

குமார்)
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தற்சார்பு இந்தியா திட்டம்-இந்தியாவை வலுவாக்க
புதியத�ோர் முயற்சி
– நரேந்திர

சிங் த�ோமர்*

“ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையை ஓர் வாய்ப்பாக மாற்ற உறுதி
பூண்டிருக்கிறார்கள். நாம்இதை ஓர் மாபெரும் திருப்புமுனையாக்க வேண்டும். அந்த திருப்புமுனை
என்பது என்ன? அதுதான் தற்-சார்புடைய இந்தியா"
- நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

நா

டு

தன்னை

உருவாக்கிக்
சென்று

நூற்றாண்டு

மீ ண்டும்

புதுப்பித்து

க�ொள்ளும்

பாதையில்

க�ொண்டிருக்கிறது.

முதலாகவே

21-ம்

கடந்த

நூற்றாண்டு

இந்தியாவின் நூற்றாண்டாக அமையும் என்று ச�ொல்ல
கேள்விப்பட்டு

வருகிற�ோம்.

வளர்ச்சிகள்,

உறுதியான

தலைமை

மற்றும்

நேரம்,

சூழ்நிலைகள்,

மற்றும்

இதை

ந�ோக்கி

திறன்மிகு
எடுக்கப்பட்ட

துணிச்சலான முடிவுகள், நமது நாட்டை ஓர் சுயசார்புடைய நாடாக்க மீ ண்டும் நிறுவுவதற்கான 21-ம்
நூற்றாண்டு அமையும் என்ற

உண்மையை சுட்டிக்

காட்டுகின்றன.
இந்த ஆண்டு நாம் சற்றும் கற்பனை செய்து
பார்த்திராத அழிவுகள் நிரம்பிய ஆண்டாக அமைந்து
உலகெங்கும்

ப�ொருளாதாரத்தையும்,

உடல்

நலம்,

வாழ்க்கை முறையை சிதைத்து சீர்குலைத்துவிட்டது.
க�ோவிட்-19

நெருக்கடி

எதிர்பாராத

விதமாக

முழு

அடைப்பு

க�ோடிக்கணக்கான

லட்சக்கணக்கான
இறந்தத�ோடு

மட்டுமின்றி

செய்யப்பட்டதின்
மக்கள்

மக்கள்

காரணத்தால்

வேலை

வாய்ப்பை

இழந்து அதன்விளைவால் ப�ொருளாதார மந்தநிலை
ஏற்பட்டு

லட்சக்கணக்கான

த�ொழிற்சாலைகள்

மூடப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டன.
ச�ோகத்தின் இந்த காலகட்டத்தில் நாம் இரு தரப்பு
சவால்களை

மேற்கொண்டோம்.

நாம்

மிகச்

சிறந்த

காக்க

வேண்டியிருந்தது,

தரமான

ஒரு

பக்கத்தில்

உடல்

அதனால்

நலத்தை

நம்

மக்களை

காப்பாற்ற முடிந்தது. இன்னொரு பக்கம், மக்களுக்கு
வேலை

வாய்ப்பை

ப�ொருளாதாரத்தை
செல்ல

ஏற்படுத்தித்

தரும்

ப�ொருட்டு

வளர்ச்சிப்பாதையில்

க�ொண்டு

வேண்டியிருந்தது.

இந்த

பிரமாண்டமான

சவால்களை

நம்நாடு

பயனளிக்கவல்ல

திட்டங்கள�ோடு

விதம்,

நமது

மாண்புமிகு

துணிச்சலாகவும்,
பிரதமர்

ம�ோடியின் சீரிய தலைமையிலான
அவர்

த�ொலைந�ோக்கு

திடமான

உறுதிபாட்டுடனும்

எதிர்கொண்ட
திரு

நரேந்திர

திட்டங்களாகும்.
சிந்தனையுடனும்,

தனது

தலைமைப்

பண்பை

எடுத்துக்

காட்டினார்.

நாம்

க�ோவிட்-19

ஏற்படுத்திய நெருக்கடி சூழ்நிலையை திரு. நரேந்திர
ம�ோடியின் மகத்தான தலைமையால் பலத்தோடும்,
துணிச்சல�ோடும்
இந்த

எதிர்கொண்டத�ோடு

சவால்களை

நமக்கான

மட்டுமின்றி,

வாய்ப்புகளாகவும்

மாற்றிக் க�ொண்டோம். தற்சார்பு இந்திய இயக்கம்,
நாட்டை

புனரமைப்பதற்கான

உறுதிப்பாடாகும்.
அதிவிரைவான

அந்த

புனிதமான

உறுதிப்பாடு

நாட்டை,

பாதையில் அழைத்து சென்று 21-ம்

நூற்றாண்டில் நம் நாட்டை உலகின் நாடாக்கும்.
இந்த அழைப்பானது க�ோவிட்-19 பரவியதால்
ஏற்பட்ட

கடுமையான

எடுத்துக்

க�ொள்வது

சவால்களை

மட்டுமின்றி,

முயற்சி

நாட்டை

புதிய

பாதையில் க�ொண்டு செல்வதற்கான மிகப் பெரும்
சவாலாகவும்

இருக்கும்,

பின்விளைவுகள்
பிரதமர்

எடுத்திருக்கும்

நிலையுள்ள

அதில்

ஏராளமாக

நிச்சயமாக

இருக்கும்.

முடிவு

சமுதாயத்தை

ஒருபுறம்

நாட்டின்

ஏழ்மை

வேலைவாய்ப்பின்மை

அச்சுறுத்துவத�ோடு மட்டுமின்றி இன்னொரு
இந்திய
உலகம்

தயாரிப்புகளையும்
முழுவதும்

மந்தநிலையில்

புறம்

பிராண்டுகளையும்

பரவியிருக்கும்

ப�ொருளாதார

உலகளவில் உச்சத்துக்கு இட்டுச்

செல்லும் தாரக மந்திரத்தையும் க�ொண்டிருக்கிறது.
ரூ.20 லட்சத்திற்கான த�ொகுப்பு சமுதாயத்தின்
ஒவ்வொரு பிரிவினரையும் உரிய அக்கறைய�ோடு
உள்ளடக்கியுள்ளது.
ஒப்பிட்டுப்

புள்ளி

விவரங்களை

பார்த்தோமேயானால்,

தற்சார்பு

நாம்
இந்திய

திட்டத்தின் பேக்கேஜின் விஸ்தீரணமான ந�ோக்கம்
நமது தேசிய

GDP ஏறக்குறைய பத்து சதவிகிதமாக

இருப்பதை

நம்மால்

பிரதமர்

புரிந்து

எடுத்திருக்கும்

இந்தியாவின்

ப�ொருளாதாரத்துக்கு

அஸ்திவாரத்தை
காலங்களில்

அமைப்பத�ோடு
கட்டுமானங்கள்,

த�ொழில்துறைகள்
உருவாக்கும்

க�ொள்ள

இம்மகத்தான

மற்றும்

வேலை

முடியும்.
முயற்சி
வலுவான
இனிவரும்

விவசாயம்,
வாய்ப்புகளை

விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். பிரதமர்

பஞ்சாயத்தி ராஜ், ஊரக மேம்பாடு, விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளின் நலன், ஃபுட் பிராஸஸிங் த�ொழில் துறை
அமைச்சர், இந்திய அரசாங்கம்.
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இத்தருணத்தில் இன்னொரு தாரக மந்திரத்தையும்

அதிநவன
ீ

உருவாக்கியுள்ளார் - ல�ோக்கல் ஃபார் ல�ோக்கல் - இந்த

இந்தியா திட்டத்தின் நான்காவது தூணாகும் என்று

முயற்சியானது

பிரதமர்

உள்நாட்டிலேயே

ப�ொருட்கள் உலகத்தரத்திற்கு
பல்வேறு

துறைகளில்

தயாரிக்கப்படும்

நிகராக இருப்பத�ோடு

புதிய

வாய்ப்புகளையும்

ஏற்படுத்தி சுதேசியின் அங்கீகாரத்தை பற்றி நம்மை
பெருமை க�ொள்ளவும் வைக்கிறது. ஆத் நிர்பர் பாரத்
அபியானின் த�ொகுப்பு நிலம், கூலி, நீர்மை நிறை
மற்றும் சட்டங்களை திருத்துவத�ோடு, சமுதாயத்தின்
பல்வேறு பிரிவினரின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து

#AatmaNirbharDesh

த�ொழில்நுட்பம்.

தெரிவித்தார்.

நாம்

மிகப்பெரிய

திறன் வாய்ந்த நமது மக்கள் த�ொகையாகும்.நமது
கைவினைஞர்களின் திறமை மற்றும் கலையார்வம்
நமது

தனித்திறன்

க�ொண்ட

படை

இந்தியாவை

மிகப்

பெரும்

வழங்கல்

த�ொழிலாளிகளின்

சுய-சார்புள்ளதாக்க

சக்தியாகும்.

வல்ல

தேவை

மற்றும்

தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் ஐந்தாவது

தூணாகும். தேவையை ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்து அதை
காலத்துக்குள் வழங்க செய்து, தேவையான

ப�ொருட்கள் கிடைக்கச்
தன்னிச்சையாக

செய்வது, சுயசார்பை நாம்

எட்டுவதற்கு வழி செய்யும்.

இந்தியாவின்
உலக

சாதனை

தற்-சார்புத்தன்மையின்

க�ோவிட்-19-ஐ

ப�ோராடியதின்போது
உருவாக்கப்பட்ட

லாக் டவுனின்போது ரூ.74,300 க�ோடி மதிப்புள்ள
குறைந்தபட்ச ஊக்க விலையில் (MSP)
வாங்கப்பட்டது.

உலகின்

குடியரசு நாடாகும் மற்றும் நமது மிகப் பெரும் பலம்

உரிய

விவசாயம்: க�ோவிடின்
ப�ோது கூடுதல்
வழிமுறைகள்

டெம�ோகிராபி தற்சார்பு

எதிர்த்து

நாம்

சாத்தியமானது. இந்தியாவில்

இரண்டு தடுப்பூசிகளுக்கு டிரஃக்

கன்ட்ரோலர் ஆஃப் இந்தியா (DCGI) அளித்த ஒப்புதல்,
இந்த

பெருந்தொற்றை

நம்மை

உச்ச

எதிர்த்துப்

அந்தஸ்துக்கு

ப�ோராடுவதில்

கூட்டிச்

செல்ல

வைத்திருக்கிறது

ரூ.18,700 க�ோடி PM கிஸான் பயனாளிகளுக்கு
டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்பட்டுள்ளது

இந்த இரண்டு தடுப்பூசிகளுமே, முற்றிலுமாக
இந்தியாவின்

பிரதமரின் பஸல் பீமா ய�ோஜனாவிற்கு
ரூ.6400 க�ோடி கிளெய்ம்கள்

மிகப்

பெரிய

இதைப்
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பரிச�ோதனைக்

கூடங்களிலேயே

குறிப்பிட்ட குறுகிய காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்டப�ோது,
மற்றும்

செல்வாக்குள்ள

ப�ொறுத்தவரை

நாடுகள்

இன்றுவரை

மிகப்

பெரியதாய்எதையும் சாதிக்க இயலவில்லை. நமக்கு

Dated: 15 MAY, 2020

பெருமை
அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஓர் முயற்சியாகவும்

சேர்க்கும்

விதமாக

ஏற்கனவே நமது நாட்டில்

தடுப்பூசி

திட்டம்

த�ொடங்கப்பட்டு விட்டது.

விளங்குகிறது.
பிரதமர் தற்சார்பு இந்திய திட்டத்தினை மே

#AatmaNirbharBharatPackage

12, 2020 அன்று அறிவித்தார், அதனைத் த�ொடர்ந்து
கடந்த

எட்டு

அரசாங்கம்
பயன்கள்

மாதங்களாக

சமுதாய

மேற்கொண்ட

இப்போது

தெரிய

அளவில்

நடவடிக்கைகளின்
வந்துள்ளன.

தற்சார்பு

இந்திய திட்டத்தின் த�ொகுப்பை அறிவித்த பிரதமர்
சுய-சார்பு

இந்தியாவை

தூண்களின்

உதவியில்

முதலாவது
இந்திய

தூண்,

திட்டத்தின்

ப�ொருளாதாரத்தை
இறக்கங்கள்
முன்னேற்றம்

உருவாக்குவது

ப�ொருளாதாரம்,
ந�ோக்கமே

வளர்ப்பதாகும்.

இருக்கும்.இரண்டாவது

லிக்விடிடி ஸப்போர்ட்
மார்ச்-ஏப்ரல் 2020-ல் ரூ.86,000 க�ோடிக்கான விவசாய
ல�ோன்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

என்றார்.
தற்சார்பு

க�ோஆப்பரேடிவ் பேங்க்குகள் மற்றும் ரீஜினல் ரூரல்
பேங்க்குகளுக்கு மார்ச் 2020-ல் NABARD ரூ. 29,500
க�ோடியை ஃபைனான்ஸ் செய்துள்ளது

நாட்டின்

அதில்

இருக்காது,மாறாக

ஊரக ப�ொருளாதாரத்திற்கு

ஐந்து

சாத்தியமாகும்

முக்கிய

விவசாயிகள் மற்றும்

ஏற்ற-

மகத்தான

மார்ச் 2020-ல் மாநிலங்களுக்கு ரூ.
4,200 க�ோடி ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர்
டெவலப்மென்ட்ஃபண்டு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

தூணாக

பிரதமர் குறிப்பிட்டிருப்பது கட்டுமானம், அது நமது
நாட்டின் அடையாளமாக திகழும்.
சுயசார்பு

இந்தியாவின்

மூன்றாவது

விவசாய உற்பத்தியை வாங்குவதற்காக மார்ச்
2020 முதல் மாநில அரசாங்கங்களுக்கு ரூ.6700
க�ோடி ஒர்க்கிங் கேப்பிடல் லிமிட் வழங்கப்
பட்டிருக்கிறது.

தூண்

கட்டுமான அமைப்பு ஆகும், இந்த கட்டுமான அமைப்பு
21-ம்

நூற்றாண்டின் தேவைகளை நிறைவு செய்யும்

2
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கிராம�ோதய சங்கல்ப்

7

க�ொர�ோனாவிலிருந்து
பாதுகாக்க

நமது

நாட்டு

தடுப்பூசியை

மக்களை

15 முதல் 20 விழுக்காடு

வரையிலான விவசாய

உபய�ோகப்படுத்துவது

உற்பத்தி வணாகி
ீ
விடுகிறது. இந்த திசையில் ரூ.1

மட்டுமின்றி நாம் அந்த தடுப்பூசிகளை தேவைப்படும்

லட்சம் க�ோடியில் ஓர் விவசாய முதலீட்டு நிதியை

இதர நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்து வருகிற�ோம்.

நிறுவியிருப்பது

நமது

மாண்புமிகு

உயர்த்தும்

நமது

எளியவர்கள்,

கனவு,

இந்தியாவை

கிராமங்கள்,

ஏழை-

மற்றும்

துணை

விவசாயம்

த�ொழிற்சாலைகளை
மட்டுமே

பிரதமர்

பிரதானமாக்கி

வருவதால்

சாத்தியமாகும் என்று எப்போதும் கூறி
முன்னிறுத்

துவதாக அமைந்திருக்கிறது.

இந்த

சந்தைப்படுத்துவதற்கு

அடிப்படை
பல

வசதிகளின்
ஆண்டுகளாக

தேவை

ப�ோதுமான
இருப்பது

உணரப்பட்டு

பற்றி

வருகிறது.

கிராமங்களுக்கு அருகாமையில் இல்லாமல் குளிர்
பதன

சேமிப்பு

கிடங்குகள்,

உணவு

பதப்படுத்தும்

அலகுகள் ப�ோன்றவை நகரங்களுக்கு

அருகில்தான்

கட்டப்பட்டிருக்கின்றன.
சிறிய

நாட்டின்

தங்கள்

உற்பத்திக்கு

வரை

அவற்றை

நிலங்களை

75%

தகுந்தவிலை
சேமிப்பு

வசாயிகள்
கிடைக்கும்

செய்து

வைக்க

இயலாதவர்களாகவே இருக்கின்றனர் அத�ோடு சிறந்த
வருவாயை ஈட்டுமளவுக்கு தங்களின் உற்பத்தியை
செய்முறை செய்து வைக்குமளவுக்கு அவர்களிடம்
ப�ொருளாதார

வசதியுமில்லை.

ஆகவே,

நிரந்தர

கட்டுமான அமைப்பு இல்லாத நிலையில் நாட்டின்

தற்சார்பு

முதலீடு

விவசாயத்தோடு

சென்றடைய

திட்டத்தின்

கூடவேஇதன்

துறைகளுக்கு

கீ ழ்,

த�ொடர்புடைய

ப�ோதுமான

நிதி

ஒதுக்கீடு

செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கால்நடை வளர்ப்புக்கு ரூ.15,000
க�ோடி, மூலிகை
மீ ன் பிடிப்பு

பயிரிடுவதற்கு ரூ. 4,000 க�ோடி,

துறைக்கு ரூ.20,000 க�ோடி (கடல் சார்ந்த

துறை ரு.11,000 க�ோடி, உள்ளூர் மற்றும் கடல�ோர மீ ன்
பிடிப்புக்கு கட்டுமானத்திற்கு ரூ.9,000 க�ோடி), தேன ீ
வளர்ப்புக்கு ரூ.500 க�ோடி

மற்றும் உற்பத்திக்கான

காப்பீடு திட்டத்தின் (PLI) கீ ழ், சிறிய மற்றும் மத்திய
வர்க்க த�ொழிற்சாலைகளுக்கு ரூ.10,000 க�ோடி, பிரைம்
ஃபுட்

ஃபார்மலைஸேஷன்

பிராஸஸிங்

ஸெக்டர்களுக்கு
வைப்பதற்கு

ஆஃப்

மைக்ரோ

எண்டர்பிரைஸஸின்
மானியம்

சிறிய

கீ ழ்உள்ள

அளித்து

மற்றும்

மேம்பட

வரையறுக்கப்பட்ட

மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ.10,000 க�ோடி
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பத்தாயிரத்துக்கும்
மேற்பட்ட

விவசாய

உற்பத்தியாளர்

நிறுவனங்கள்

(FPOs) நிறுவப்பட்டிருக்கின்றன. நமது விவசாயிகளை
சுயசார்புடையவர்களாக்கும்
முயற்சிக்கு

புரட்சிகரமான

நிரூபணமாகியுள்ள

இந்த

FPO-களுக்கு

ரூ.6,850 க�ோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
க�ோவிட்-19

பெருந்தொற்றின்போது

இந்திய

திட்டத்தின்

வளமற்றவர்களை

ஏழைகள்

கல்யாண்

ய�ோஜனாவின்

த�ொகுப்பு

வளம்

பிரதமரின்

கீ ழ்

கரீப்
லட்சம்

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.அதன்

மூலம்,

பிரிவினர்கள் க�ொர�ோனா
எதிர்கொள்வதற்கான

பரவலின்போது
உதவிகளை

முடியும். அரசாங்கம் க�ொர�ோனா வரர்களாக
ீ

பணியாற்றும்
முன்னுரிமை
துணிவுடன்
நிலை

ஆதார

ரீதியில்
ரூ.1.70

சவால்களை
பெற

ஒன்று,
மற்றும்

ப�ொருளாதார

க�ொண்டவர்களாக்குவதாகும்.

இந்த

த�ொகுப்பின்

குறிக்கோள்களில்

ஒதுக்கப்பட்டவர்கள்,

ரூ.25,000 க�ோடி லிமிட் உடன் 25 லட்சம்
புதிய கிஸான் கிரடிட் கார்டுகளுக்கு
ஸாங்க்ஷன்

கிராமங்கள்,

விவசாயிகளை

இந்தியா

முக்கிய

இன்ட்ரெஸ்ட் ஸப்வென்ஷன் அண்ட்
பிராம்ப்ட் ரீபேமெண்ட் இன்ஸென்டிவ் 31
மார்ச், 2020 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது.

ஓர்

அவசியமான தேவையாகும்.

தற்சார்பு

ரூ.4.22 லட்சம் க�ோடி விவசாயகடன்
வைத்திருக்கும் 3 க�ோடி விவசாயிகளுக்கு
3 மாதங்களுக்கு ல�ோன் மார�ோட�ோரியம்

இருதிராத

வழி செய்வத�ோடு இக்காலகட்டத்திற்கு இது மிகவும்

#AatmaNirbharBharatPackage

விவசாயிகள்
மற்றும் ஊரக
ப�ொருளாதாரத்திற்கு
நேரடி உதவி

தனியார்

மற்றும்

மினிஸ்டர்

இந்நிலையில்,
வைத்திருக்கும்

நடவடிக்கை

வயல்கள்,

இதர

விவசாய உற்பத்தியை செய்முறை சேமிப்பு
மற்றும்

முன்பு

மகத்தான அம்சமாகும். அரசாங்கம் எடுத்திருக்கும்

வருகிறார். பிரதமரின் தற்சார்பு இந்தியா இயக்கத்தின்
அடிப்படை ஆதாரமே விவசாயத்தை

இதற்கு

சுகாதார
அளிக்கிறது.
எதிர்

க�ொண்டு

களப்பணியாளர்கள்

பணியாளர்களுக்கு
இந்த
வரும்

நிலைமையை
நமது

முதல்

ஒவ்வொருவரும்

ரூ.50

லட்சத்துக்கான காப்பீட்டை பெறுகின்றனர்.க�ோவிட்-
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19

தடுப்பூசி

திட்டத்திலும்

எடுத்த முடிவின்படி

8

டிசம்பர் 2020

கூட,

இந்த

சுகாதார

பணியாளர்களுக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அரசாங்கம்
தடுப்பூசி ப�ோடப்பட்டது.

பெருந்தொற்றின்

foÙk ea=kky;

MINISTRY OF

FINANCE

esjh ljdkj

இதுவரை தற்சார்பு இந்திய
திட்டத்தின் முன்னேற்றம்

வாய்ப்பை

இழந்து

மாநிலங்களுக்கு

காரணத்தால்
தவித்த

வேலை

தங்கள்

திரும்பிய

ச�ொந்த

புலம்

பெயர்ந்த

த�ொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை அளிப்பது
அரசாங்கத்தின்

NABARD வாயிலாக
விவசாயிகளுக்கு ரூ.
30,000 க�ோடி அடிஷனல்
எமர்ஜென்ஸி ஒர்க்கிங்
கேப்பிடல் ஃபண்டிங்

முன்னுரிமையாக

இருக்கிறது.

இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் தனது MNREGA
திட்டத்தின் கீ ழ் ஊரகமேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம்
மற்றும்
திட்டம்

ஏழைகளுக்கான
(GKRA)12

வேலைவாய்ப்பு

மாநிலங்களின்

திட்டங்களுடன்

ஒன்றிணைந்து 6 மாநிலங்களின் 116 மாவட்டங்களில்
இதனை

RRBs மற்றும் க�ோஆப்பரேடிவ் பேங்க்குகளுக்கு
ரூ. 30,000 க�ோடிக்கு புதியஃப்ரன்ட் ல�ோடட்
ஸ்பெஷல் ரீஃபைனான்ஸ் ஃபெஸிலிடி

செயல்படுத்தியது

மிகவும்

உதவிகரமாக

இருந்தது.
GKRA-வின்
125

3 க�ோடி விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கிறது, அதில்
பெரும்பாலும்சிறு மற்றும் குறுநில விவசாயிகள்

கீ ழ்

50

நாட்களுக்கு

மனித

நாட்கள்

உருவாக்கப்பட்டது

மற்றும்

10க�ோடிக்கும் அதிகமான

க�ோடி
மக்கள்

இந்த கடைசி பத்துமாதங்களில்
பெற்றனர்

வழங்கப்பட்ட ரூ. 30,000 க�ோடியிலிருந்து
ரூ, 24,876.87 க�ோடி 06.07.2020 அன்று காரிப்
விதைப்புக்கு உதவியாக வழங்கப்பட்டது

மற்றும்

MNREGA-வின் கீ ழ்
வேலைவாய்ப்பை

மகத்தான

சாதனையாக

ம�ொத்தம் 315 க�ோடி மனித நாட்கள் உருவாக்கப்
பட்டன.அரசாங்கம்

2021-22-ம்ஆண்டுக்காக

MNREGA

பட்ஜெட்டையும்

உயர்த்தியிருக்கிறது.

இந்த

ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்,,முந்தைய ஆண்டின்ரூ.61,500
க�ோடியிலிருந்து
தற்சார்பு
உள்ள

இந்திய

திட்டத்தின்

கீ ழ்,

நாட்டில்

80 க�ோடி மக்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு 5

கில�ோ க�ோதுமை மற்றும் அரிசி 1 கில�ோ பருப்பு
இலவசமாக வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்
பிறகு இந்தவசதியானது நவம்பர் 2020 வரை ஐந்து
மாதங்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு உதவும் விதமாக
நீட்டிக்கப்

பட்டது.

இந்த

காலகட்டமானது,

ப�ொது

விநிய�ோக அமைப்பை அதிக வெளிப்படையனதாகவும்
வலுவானதாக்கவும் ஆக்கி 28 மாநிலங்கள்/ யூனியன்
பிரதேசங்களை
தேசம்,

இணைக்கும்

வகையில்–ஒரே

ஒரே கார்டு–திட்டமாக ஆக்கப்பட்டது. 20.65

க�ோடி ஜன்தன் மகளிர் கணக்கு வைத்திருப்போரின்
அக்கவுன்ட்டில் பிரதி மாதம் ரூ.500 வதம்
ீ
மூன்று
மாதங்களுக்கு

கிரடிட்செய்யப்பட்டது.

இந்ததிட்டத்திற்கு
கிடைக்கச்

ம�ொத்தம்

செய்யப்பட்டது.

அத�ோடு

ரூ.31,000

க�ோடி

அதேப�ோன்று,

2.82

க�ோடி

மூத்தகுடிமக்கள்,

விதவைகள்

மற்றும்

உடல்

ஊனமுற்றோர்களை

பராமரிக்கும்

விதமாக

அவர்களுக்கு இரண்டு தவணைகளில் ரூ.500 வதம்
ீ
ரூ.1000

வழங்கப்பட்டது. இதற்காக ரூ.2,815 க�ோடி

செலவிடப்பட்டது.
ஏழை

அரசாங்கம்

குடும்பங்களுக்கு

நாட்டின்

இலவச
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க�ோடி

ஸிலிண்டர்களை

ரூ.

73,000க�ோடியாக

அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.மேலும்

க�ோவிட்

பரவலின் காரணத்தால் அது மேற்கொண்டு ரூ.1,11,500
க�ோடியாக

உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.

அதன்

மூலம் அதிக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டு
கிராமப்புறங்களில்

சுய-சார்புத்தன்மையை மேலும்

பயனுள்ள வகையில் சாதிக்கலாம்.
இந்தியா

க�ோவிட்-19

முழுபலத்தோடு
பரவலை

எதிர்கொண்டது.

விஸ்தீரணமான

மீ ண்டும்

நெருக்கடியை
க�ொர�ோனா

அளவில்

கட்டுப்படுத்தி

முன்னேற்றத்தைஎட்டும்

முயற்சியில்

ஈடுபட்டுள்ளோம்.

வளமிக்கமற்றும்

வலுவான

தேசத்தை கட்டி எழுப்பும் பணியானது ஆத்ம நிர்பர்
பாரத்தின்

கீ ழ்

வலுவான

இந்தியா,

விற்கான

செயல்படுத்தப்பட்டு

சரித்திரமற்றும்

2021-22-க்கான

வருகிறது.

ஆர�ோக்கியமான
பயனுள்ள

இந்தியாஏற்பாடுகள்

மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் இடம்

பெற்றிருக்கின்றன.

நமது

மாண்புமிகு

பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடியின்
இனிவரவிருக்கும்

காலம்

பாரத

தலைமையின் கீ ழ்

நிச்சயம்

இந்தியாவின்

காலமாக இருப்பத�ோடு நமது வெற்றியை உலகம்
பாராட்டி க�ொண்டாடும்.

வழங்கவும் முடிவெடுத்தது.

பிரதமர் ம�ோடி விவசாய சீர்திருத்தம்
மற்றும் ஜல் ஜீவன் மிஷன் பற்றி
என்ன கூறுகிறார்? வடிய�ோவை
ீ
பார்த்து தெரிந்து க�ொள்ளுங்கள்.

காண�ொலி வாயிலாக கரீப்
கல்யாண் ய�ோஜனா திட்டத்தை
த�ொடங்கி வைத்து பிரதமர் ம�ோடி
ஆற்றிய உரை.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்

9

கிராமிய இடம் சார்ந்த திட்டம் (ஸ்பே ஷியல்
பிளான்): சுயசார்பு கிராமங்கள்நோக்கி சிறந்த
தரமான வாழ்க்கைக்கு திட்டமிடல்

– சுனில்

குமார்*

"கிராமங்களில் 24 மணி நேரமும் மின்சாரம் மற்றும் குடிநீ ர் வழங்களுடன், அவை இன்டர்நெட்டுக்காக
ஆப்டிகல் கேபிள் கனெக்ஷன் பெறப்பட்டிருந்தால், டாக்டர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் அங்கே தங்கி
சேவை செய்ய தயக்கம் காட்ட மாட்டார்கள். அவர்கள் நீ ண்ட காலத்துக்கு அங்கே தங்கியிருந்தால்,
கிராமப்புறங்கள் அவர்களால் பயனடைய உதவியாக இருக்கும்."

அ

-நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

ண்மை ஆண்டுகளில், நமது நாடுசுகாதாரம்,
விவசாயம், ஊரக வளர்ச்சி, வறுமை ஒழிப்பு,
கல்வி, விஞ்ஞானம் மற்றும் த�ொழில்நுட்ப
துறைகளில்
குறிப்பிடும்படியான
வகையில்
ப�ொருளாதார ரீதியாகவும் வளர்ச்சியையும் பல்வேறு
சாதனைகளையும்
கண்டுள்ளது.
இருப்பினும்,
நகரத்தின் உயரிய வளர்ச்சியானது கிராமப்பகுதிகளில்
இருந்து
ஏராளமான
ஏழை
மக்கள்
நகரத்துக்கு
இடம் பெயர வழி செய்தது. அதனால் இந்திய
அரசாங்கம் கிராமப்புறங்களில் தாராளமாக மக்கள்
வாழ்வதற்கான
கண்ணோட்டத்தை
பெருக்கும்
விதமாக கணிசமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு
வருகிறது. ஊராட்சித் துறை அமைச்சகம் அதற்கேற்ப,
கிராமப்புற
சமுதாயத்தினர்
தாக்குப்பிடிக்கும்
வகையில் வாழ்வதற்காக கிராமங்களில் இடம் சார்ந்த
திட்டங்களின் முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது.
அதன்மூலம் a. மக்கள் அங்கே ஆனந்தமாக வசித்து
வேலை செய்வார்கள். b. சிறந்த தரமான சேவைகளின்
அணிவரிசைய�ோடு ஒளிமயமான, வித்தியாசமான
சேவைகள், c. உள்ளூர்
கட்டமைப்புகள், பாரம்பரிய
மற்றும்
பல்லுயிர்
பெருக்கத்தை
மேம்படுத்தி
பருவநிலை மற்றும் ப�ொருளாதார மாற்றங்களின்
சவால்களை எதிர்கொள்வது ஆகியவை ஊரக இடம்
சார்ந்த திட்டமிடல் நடவடிக்கைகளாக மேற்கொள்ளப்
படுகின்றன.

அமைப்புகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அதே ப�ோன்ற
இடம் சார்ந்த வளர்ச்சி திட்டம் திட்டத்தை எல்லா
நிலைகளிலும் உள்ளூர் ப�ொருளாதார வளர்ச்சியை
பெருமளவில் அதற்கு இணையாக எடுத்துக் க�ொள்ளப்
பட்டிருக்கிறது.

அரசியல் சட்டத்தின் வாயிலாக ஊராட்சிகளுக்கு
வழங்கப்பட்டிருக்கும்
அதிகாரங்களுடன்
தங்களின் த�ொகுதி கிராமங்களில் நகர உள்ளாட்சி

இம்முயற்சியில்
உள்ளவாறு,
நெடுஞ்சாலைகள்
அல்லது
முக்கிய
நெடுஞ்சாலைகளில்
அமைந்துள்ள

க�ொல்லைப்புறத்தில் வட்டு
ீ
குப்பைகளை க�ொட்டுவது

*செயலர், ஊராட்சித் துறை அமைச்சகம்
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தேசிய
மாநில
கிராம

திறந்த வெளியில் கழிவுக் குப்பைகளை க�ொட்டுவது

ப�ோக்குவரத்தைப்
ப�ொறுத்த
மட்டில்
தேசிய
மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் வழங்கப்பட்ட
சாதகமான நிலையை (கார்கள், லாரி ப�ோன்றவை)
இந்த அற்புதமான நெடுஞ்சாலைகளில் நிலத்தின்
வணிகரீதியான
வளர்ச்சியை
முழுமையாக
பயன்படுத்திக்கொள்ள
இயலாமலேயே
இருந்தன.
இந்த இடம் சார்ந்த திட்டத்தின்
நடவடிக்கைகள்
இவற்றை குறிக்கோளாக க�ொண்டிருந்தன.

நீர்நிலைகளில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்ட வைப்பது

ஊராட்சிகளின்
வளர்ச்சி
திறன்களை
பயன்படுத்திக்கொள்ளும்
ந�ோக்கில்,
அடிமட்ட
அளவில்,
திட்டமிட்ட
அடிப்படை
வசதிகளின்
வளர்ச்சி,
ஊராட்சி
துறைகளின்
உள்ளூர்
தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல், பயனுள்ள
வகையில் வசதிகளின் விநிய�ோகம் ஆகியவற்றுடன்
மேம்பட்ட ஆதாரவள நிர்வகிப்பு, எதிர்கால பாலிஸி
தீர்மானங்களை
எடுப்பதற்காக
கட்டமைப்பை
உருவாக்க,மேம்பட்ட ப�ொருளாதார, சமூக மற்றும்
சுற்றுச்சூழலை
தாக்குப்பிடிக்கும்
திறன்
மற்றும்
மிகவும் சிக்கனமான செலவில் கிராம பகுதிகளில்
குடி வசதி ஏற்படுத்தித் தருதல் ஆகியவற்றுக்காக
பரவலாக்கப்பட்ட
திட்டத்தை
மேம்படுத்துதல்.
இதன் விளைவாக கூடுதல் சமுதாய சேவைகள்,
வேலைவாய்ப்பு
வசதிகள் கிராம பகுதிகளைச்
சேர்ந்த பன்முக மக்கள் நகரத்திற்கு பயணம் செய்வது
மற்றும்
நகரத்தை
ந�ோக்கி
படையெடுப்பதை
தவிர்க்க உதவும்.
இந்த
தனித்துவமிக்க
முயற்சியின்
கீ ழ்,
அமைச்சகம் அதிஉன்னதமான சிறப்பம்சம் க�ொண்ட
17
கல்வி
நிறுவனங்களுடன்
ஒன்றிணைந்து
ஆந்திர பிரதேசம், அஸ்ஸாம், சத்தீஸ்கர், குஜராத்,
ஹரியானா, ஜார்கண்ட், கர்நாடகா, மத்திய பிரதேசம்,
மகாராஷ்டிரா ஒடிசா, தமிழ்நாடு, உத்தர பிரதேசம்,
உத்தராகண்ட் மற்றும் மேற்கு வங்காளத்தில் தேசிய
அல்லது மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் அமைந்துள்ள
34
ஊராட்சிகளுக்காக
மாஸ்டர்
பிளானை
தயாரித்துள்ளது.
இதுவரையில்,

கிராம

சமூகம்

i.	சிக்கனமான
வடுகளுக்கு
ீ
எதிர்கால
தேவைகளை
பூர்த்தி
செய்வது,
நல்ல
ஊதியத்துடன்
கூடிய
வேலை
மற்றும்
சேவைகளை பெறுவதற்கு தயார் நிலை.

காலி மனையில் குப்பைகளை க�ொட்டுவது

ii.	பெருகி வரும் மற்றும் வயது கேற்ப மக்கள்
த�ொகைக்கு
கூடுதல்
குடியிருப்பு
மற்றும்
வேலை.
iii.

இடப் பற்று என்பது, நாடு க�ோவிட் தடைகளால்
எதிர்கொண்டது
த�ொடங்கி
ப�ொருளாதார
நெருக்கடியை
சமாளிப்பதற்காக
கிராமிய
இந்தியாவுக்கு அத்தியாவசிய தேவையாகும்.

iv.

பருவநிலை
மாற்றத்தின்
அச்சுறுத்தலுக்கு
உள்ளாகியிருக்கும்
உலகிற்கு
சூழல்
த�ொகுப்பை வழங்குகிறது.
உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கும்

இடம்

சார்ந்த

டிராஃபிக்

பசுமையான நிலங்களில் பாலிதீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை
க�ொட்டுவது

கால்நடை க�ொட்டகை மற்றும் ஆர்கானிக் வேஸ்ட்

திட்டமிடல்
ஒரு
குறிப்பிட்ட
பகுதி
அல்லது
இடம்
எவ்வாறு
கட்டமைப்பை
வரையறுத்துக்
க�ொண்டு ஆதார வளங்களை கருத்தில் க�ொண்டு
வருங்காலத்தில் அதை வழங்க செய்யும் வகையை
நாடுகிறது. இந்த திட்டம் நில உரிமையாளர்கள்,
வளர்ப்பவர்கள் மற்றும் அரசு ஆணையர்களுக்கு

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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அதற்கு வேலைவாய்ப்பு, குடியிருப்பு, எனர்ஜி, சுத்தம்சுகாதாரம்,
ப�ொழுதுப�ோக்கு
மற்றும்
பாதுகாப்பு
ஆகியவற்றுக்கிடையே
முக்கிய
திட்டத்திலான
ஒன்றுக்கொன்று
த�ொடர்புடையதாக
இருக்கும்
நிலை வேண்டும். உள்ளூர் ரிதியில், சமுதாயத்தை
முன் வைத்து எடுக்கும் திட்டங்களின் முயற்சிகள்
மற்றும்
உள்ளூர்
அதிகாரிகள்
மற்ற
இதர
சட்டபூர்வமான அமைப்புகளின் பிளான்கள் மற்றும்
திட்டங்களுக்கிடையே பயனளிக்கவல்ல கூட்டமைப்பு
இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.

ஆழ்துளை கிணறுகளில் இருந்துபெறப்படும் அசுத்தமான தண்ணீர்

வெளிப்படையான மற்றும் ஜனநாயக திட்டமிடலின்
வழிகாட்டுதல்களை
அளிக்கிறஇம்முயற்சியை
த�ொடரும் விதமாக, கிராம ஊராட்சிகள் விவசாயம்,
குடியிருப்பு,
உள்ளூர்
மார்க்கெட்,
பூங்காக்கள்,
நீர்நிலைகள், விவசாயத்தை சார்ந்த்தொழிற்சாலைகள்
வங்கி,
ப�ோஸ்ட்-ஆஃபீஸ்,
அங்கன்வாடி
ஆரம்ப
சுகாதார நிலையங்கள் ப�ோன்ற. MSMEs-களுக்காக
தெளிவாக
இடஒதுக்கீடு
அளித்து
தங்கள்
கிராமங்களுக்கு இடம் சார்ந்த திட்டமிட்டுக்கொள்ள
முடியும்.
மற்றும்
ரெஸ்டோ
அல்லது
சர்வீஸ்
ஏரியாக்கள்
அல்லது
நெடுஞ்சாலைகளின்
அருகாமையில் லே-பை ஏரியாக்களையும் உருவாக்க
முடியும். ஒரு வலுவான செயல்முறை திட்டம்,
பயனளிக்கவல்ல வளர்ச்சி திட்டத்திற்காக தீர்மானம்
எடுக்கும்
பிராஸஸை
வலுப்படுத்த
முடியும்.
அத்தகைய செயல்முறை திட்டதின் முக்கியமான
விளைவு
ஒன்றுக்கொன்று
த�ொடர்புடையதாக
இருக்கும் மற்றும்கிராம ஊராட்சிகளை தன்னிறைவு
பெற்றதாக்க
உடனடியான
வருங்காலத்திற்கான
வருவாயின் சுய ஆதார வளத்திற்கு வரைபடமாக
விளங்கும்.
இடம் சார்ந்த திட்டங்களை வெற்றிகரமாக
செயல்படுத்துவது
மிகப்
பெரிய
சவாலாக
இருக்கும் அதற்கு ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை
மற்றும் தேசிய/உள்ளூர் க�ோட்பாடு உரிய சீரான
நிலைப்பாடு
இருத்தல்
அவசியமாகும்.
மேலும்

பாழடைந்த கட்டிடங்கள்

கிராமப் பகுதிகளில் இடம் சார்ந்த திட்டங்கள்
மிகப்பெரும் அறிஞரும் இந்தியாவின் முன்னாள்
குடியரசுத் தலைவருமான டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல்
கலாம்
அவர்களின்
த�ொலைந�ோக்கின்படி
PURA
மிஷன்
(புர�ொவைடிங் அர்பன் அமெனியீஸ் இன்
ரூரல் ஏரியாஸ்) உடன் பிஸிகல் கனெக்டிவிடி,
எலக்ட்ரானிக்
கனெக்டிவிடியாக
வலுவான
த�ொடர்புடையதாக
இருக்க
வேண்டும்.
இதுவே
பூரா
மிஷனின்
அம்சங்களாகும்,
அதனால்
எகனாமிக் கனெக்டிவிடி முழுமையான வகையில்
சுலபமாக்கப்படும். காரணம், உள்ளூர் இடம் சார்ந்த
திட்டங்களில்,
நுண்
அளவில்
கிராமங்களை
தன்னிறைவு பாதையில் பாரத பிரதமரின் தற்சார்பு
இந்திய திட்டத்தின் சிந்தனையில் முன்னோக்கி
செல்லவைக்கும்

மனதின் குரல்:
விவசாயிகள் இனிமேல்
அவர்களின் விருப்பம்
ப�ோல முதலாளிகளாக
இருப்பார்கள். ஃபார்ம்
பில்களின் மீ து பிரதமர்
ம�ோடி கூறுகிறார்.
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ஊராட்சிகளுக்கு பதினைந்தாவது நிதிஆணையத்தின்
மானியம் - தற்சார்பு இந்திய பாரதத்தை ந�ோக்கி

– MoPR*

"வரிசையில் நிற்கும் நாட்டின் கடைசி குடிமகன் வரை பயன்களை அளிப்பதற்கு நாட்டில்போ
திய ஆதார வளங்கள் உள்ளன, சிறப்பான நிர்வாகத்தின் மூலமாக விரும்பும்ப
லன்களை பெற்றிட முடியும்."
-நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

1.	பின்னணி
கடந்த
நாற்பது
ஆண்டுகளாக,
வளர்ந்து
வரும்
நாடுகள்
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளின்
யூனிட்டுகளுக்கு அரசியல், நிர்வாகம் மற்றும்
ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளை பகிர்ந்தளிப்பை
வழங்கி வருவதை கண்டு வருகிறது. இந்தியாவும்
இந்த ப�ோக்கிற்கு இணையாக குறிப்பிடும்படியான
எழுபத்திமூன்று மற்றும் எழுபத்தி நான்காவது
அரசியல்
திருத்தங்களின்
வாயிலாக
இதை
கடைபிடித்திருக்கிறது.
எழுபத்தி
மூன்றாவது
அரசியல் சாசன திருத்த சட்டம், அடிமட்ட அளவில்
நாட்டின் கிராமப் பகுதிகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
சுயாட்சி
உள்ளாட்சி
அமைப்புகள்
வாயிலாக
குடியாட்சியை ஊராட்சித் துறை அமைப்புகளுக்கு
அரசியல் ரீதியான அந்தஸ்த்தையும், நிறுவன
கட்டமைப்பையும் வழங்கியுள்ளது. இவ்வாறாக,
73-வது
அரசியல்
சாசன
சட்ட
திருத்த
மச�ோதா
மக்களின்
பங்கேற்பு,
சட்டத்தின்
ஆட்சி, வெளிப்படையான நிலை, செயல்பாடு,
சமத்துவும், திறன் மற்றும் ப�ொறுப்புக் கூறல்
ப�ோன்ற சிறப்பான நிர்வாகம் ஊராட்சித் துறை
அமைப்புகளைச் சேர்ந்த எல்லா மாநில/யூனியன்
பிரதேசங்களுக்கு (UTs) வழங்கியுள்ளது. இந்த
73-வதுஅரசியல் சட்ட திருத்த மச�ோதா ஊராட்சித்
துறை
அமைப்புகளுக்கு
செயல்பாடு
மற்றும்
அதிகார பகிர்ந்தளிப்பை வலியுறுத்துகிறது.
1.2	க�ோவிட்
பெருந்தொற்று
ஏற்படுத்திய
விளைவுகளில் இந்திய அரசாங்கம் தன்னிறைவு
பெற்ற பாரத இயக்கத்தை அறிவித்தது. அப்போது
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியை
விரைவுபடுத்தி
உள்ளூர்
நிறுவனதாரர்கள்
உணர்வுகளை
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளின்
எல்லா
ஏரியாக்களிலும்
மேம்படுத்துவதின்
மூலமாக
குடிமக்களின்
வாழ்க்கையை
எளிதாக்கவும்
தூண்டுவிக்கப்பட்டது.
மாண்புமிகு
பாரத
பிரதமர்கூறுவது தற்சார்பு இந்திய திட்டத்தின்
சுயமாக உள்ளிருத்துக் க�ொள்வது மட்டுமல்ல,
மாறாக உலகுடன் நெருங்கி இருத்தலாகும். அது
சுயமாக தாக்குப்பிடித்தல் மற்றும் சுய திரட்டல்
பற்றியதாகும். நாங்கள், திறமை, சமத்துவம் மற்றும்
விரிதிறனை மேம்படுத்தப்படுவதை த�ொடர்வோம்.
வேலைசெய்யும் பிரமாண்டமான மக்கள்தொகை
கிராமங்களில் வசித்து வருவதால் தற்சார்பு இந்திய
திட்டத்தின் வெற்றிகரமாக்கும்விதமாக கிராமிய
மக்களின் பிரதிநிதியாக விளங்கும் ஊராட்சிகள்
இதில் பெரும் பங்கை வகிக்கின்றன.

1.3
ஊரக
உள்ளாட்சி
அமைப்புகள்
(RLBs)
பணிகளை
பகிர்ந்தளிப்பு,
நிதி
மற்றும்
செயல்பாட்டாளர்கள் வாயிலாக குடிமக்களுக்கு
நேரடியாக
சேவை
செய்திட
நிர்வாக
அமைப்பைஉள்ளூர்
மயமாக்கும்
ப�ொருட்டு
ஆதரவு செய்யப்பட வேண்டும். தாங்கள்தேர்வு
செய்யப்பட்டதற்கான
ப�ொறுப்புகளை
நிறைவேற்ற
ப�ோதுமான
நிதியை
RLBs-க்கு
அளித்து
அதன்
மூலம்
கிராமப்புறங்களில்
உற்பத்தி
ச�ொத்துக்களை
உருவாக்கி
அங்கே
அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தித்தர இயலும்.
இது
குடிமக்களை
அந்த
சேவைகளின்
பயனாளிகளாக
ஆக்குவத�ோடு
மட்டுமின்றி
பல்வேறு
வணிகரீதியான
நிறுவனங்களை
ஏற்படுத்தி
ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டு
த�ொழில்முனைவர்களையும்,
வாழ்க்கைத்
தரத்தையும் மேம்படுத்த வழி செய்ய முடியும்.
73-வது
சட்ட
திருத்த
மச�ோதாவில்
சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்
பிரிவு
280
(3)-ன்
கீ ழ்
ஊராட்சிகளின்
வருவாய்
ஆதாரங்களுக்கு
இணையாக
மாநிலத்தின்
ஒருங்கிணைந்த
நிதியை விரிவுபடுத்த மத்திய நிதி ஆணையத்தின்
பரிந்துரை
செய்வது
அவசியமாகும்.
இது
மாநிலத்தின் நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரையின்
அடிப்படையிலானதாகும்.
ரூரல்
உள்ளூர்
அமைப்புகளுக்கு
அதிகாரத்தை
பகிர்ந்தளிக்க
கூடிய இந்த பரிந்துரைகள் பத்தாவாது நிதி
ஆணையத்திலிருந்து
த�ொடங்கிய
ப�ோதிலும்
(1995-2000
காலகட்டம்),
பன்னிரண்டாவது
நிதி
ஆணையத்தின்
வரை
(2005-10
காலம்),
பகிர்ந்தளிப்பின்
ச�ொற்ப
த�ொகையானது
பெருந்தொகையின் அடிப்படையில் RLBs-களுக்கு
வழங்கப்பட்டது.
2. பதிமூன்றாவது மற்றும் பதினான்காவது
நிதிஆணையத்தின் (XIII & XIV FC) அவார்டு
காலம் 2010-15 மற்றும் 2015-20
2.1
பதிமூன்றாவது
நிதிஆணையத்தின்
(XIII FC),
RLBs களுக்கு ச�ொற்ப அளவில் ஒரு
பெருந்தொகையை
அளிப்பதிலிருந்து
விலகி
பிரிக்கப்பட்ட த�ொகுப்பின் ஒரு விகிதாச்சாரத்தை
வழங்கியது.
(a)
அடிப்படை
நிதி
த�ொகை
பிரிக்கப்பட்ட த�ொகுப்பின் 1.5%
(b) செயலாக்க
நிதி
2011-12
முதல்
முதல்
ஆண்டில்
0.5%
வதம்
ீ
நான்கு ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்பட்டது

*ஊராட்சித் துறை அமைச்சகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துக்களின் ஆதாரத்தில்.
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மற்றும் பிரிக்கப்பட்ட த�ொகுப்பின் 1% மீ தமுள்ள
மூன்றாண்டுகளுக்கு
தரப்பட்டது.
ஐந்தாவது
மற்றும் ஆறாவது அட்டவணை மற்றும் அரசியல்
சாஸனத்தில் பாகம் IX IXA-வில் விலக்களிக்கப்பட்ட
பகுதிகளுக்கு கமிஷன் தனியே ஒரு சிறப்பு பகுதி
அடிப்படை நிதி மற்றும் சிறப்பு பகுதி செயலாக்க
நிதியையும் பரிந்துரைத்தது.
XIII –ன் ம�ொத்த ஒதுக்கீட்டு த�ொகையான ரூ.
65160.76 க�ோடியிலிருந்து RLBs க்கு ரூ.58256.63
க�ோடி வழங்கப்பட்டது.
2.2
பதினான்காவது நிதி ஆணையம் (XIV FC)
அரசியல் சாஸனம் பாகம் IX-ன் கீ ழ் ஏற்படுத்தப்பட்ட
நாட்டிலுள்ள கிராம ஊராட்சி துறைகளுக்கு ரூ.
2,00,292.20 க�ோடியை பரிந்துரை செய்தது. ம�ொத்த
அளவில் பெர் கேபிடா பிரதி வருடத்திற்கு ரூ.488
அஸிஸ்டென்ஸ் வழங்கப்பட்டது. இதிலிருந்து
ரூ.1,80,262.98
க�ோடி
அடிப்படை
நிதி
ஆகும்
மற்றும் ரூ. 20029.22 க�ோடி 26 மாநிலங்களுக்கு
செயல்
திறன்
நிதி
ஆகும்.
வித்தியாசமான
நிலையில் XIV நிதி ஆணையம் நம்பிக்கையை
ஆதாரமாக
க�ொண்ட
அணுகுமுறையில்
மற்ற அடுக்குகளின் அளவுகளின் எந்த பங்கு
இல்லாமல் நேரடியாக கிராம ஊராட்சிகளுக்கு
பகிர்ந்தளிக்க
பரிந்துரைத்தது.
ஏனெனில்
கிராமப்புற குடிமக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை
செய்து
தரும்
ப�ொறுப்பை
வகிக்கின்றன.
வழங்கப்பட்ட கிராண்டுகள் குடிநீர் வழங்கல்,
சுகாதார
மேலாண்மை,
கழிவுநீர்
சுத்திகரிப்பு
மற்றும்
திடக்கழிவு
மேலாண்மை
நிர்வகிப்பு
புயல் நீர் வடிகால்வாய், ப�ொது ச�ொத்துக்களை
பராமரித்தல், சாலை பராமரிப்பு, கால்நடை பாதை
மற்றும் தெரு விளக்குகள், சுடுகாடுகள் மற்றும்
ஏற்புடைய
சட்டத்தின்
மூலம்ஒதுக்கப்பட்ட
இதர
பணிகளுக்காக
உபய�ோகித்திடும்
ந�ோக்கில் வழங்கப்பட்டது. XIV FC –யின் ம�ொத்த
ஒதுக்கீடு த�ொகையான ரூ.1,83,248.54 க�ோடியில்
(ஒதுக்கீட்டின் 91.4% ) XIV FC அவார்டு காலம் 201520க்கு கிராம ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.
3. பதினைந்தாவது
2020-26

நிதி

ஆணையம்

(XV

FC)

3.1
பதினைந்தாவது
நிதி
ஆணையம்
(XV
FC),
தனது
இடைக்கால
அறிக்கையில்
நிதியாண்டு 2020- 2021க்கு ஐந்தாவது மற்றும்
ஆறாவது அட்டவணை ஏரியாக்களின் பாரம்பரிய
அமைப்புகள்
உள்ளிட்ட
ஊராட்சி
துறையின்
எல்லா அமைப்புகளுக்கும் RLBs-க்கு ரூ.60,750 க�ோடி
நிதியை பரிந்துரைத்துள்ளது இந்த கிரான்ட்டுகள்
ஊதியம் மற்றும் இதர நிறுவன செலவுகள்
நீங்கலாக உள்ளூர் தேவைகளுக்காக பேஸிக்
(யுனைடெட்),மற்றும்
a)
சுத்தம் சுகாதாரம்
திறந்த
வெளியில்
மலஜலம்
கழிப்பதை
தவிர்க்கும்
அந்தஸ்து
ஆகிய
அடிப்படை
சேவைகளுக்காக
டைடு
கிரான்ட்டுகள்
(ODF)
மற்றும் b) குடிநீர் விநிய�ோகம், மழை நீர் சேகரிப்பு
மற்றும் சரிசம விகிதாச்சாரத்தில் தண்ணீரை
மறுஉபய�ோகப்படுத்தல் (தலா 50%) பாகங்களாக
நிதியாண்டு 20200-2021 க்காக XV
FC கிரான்ட்டாக
ஒதுக்கப்பட்டது.
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3.2
தனது இறுதி அறிக்கையில் XV FC,
2021- 26-ன் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஊரக உள்ளாட்சி
நிதியாக ரூ.2,36,805 க�ோடியை பரிந்துரைத்துள்ளது.
டைடு கிரான்ட்டுக்கான பேஸிக் கிரான்ட்ஸின்
(யுனைடெட்) விகிதாச்சாரம் 2021-26 க்காக 40% :
60%
என வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
3.3.
XV
FC,
XI
அட்டவணையில்
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு ஊதியங்கள் மற்றும் இதர
நிர்வாக செலவுகள் நீங்கலாக 29 இனங்கள்
கீ ழ்
உணரும்
தேவைகளுக்காக
த�ொகுப்பு
நிதியை உபய�ோகித்துக் க�ொள்ள முடியும்
என
பரிந்துரைத்தது.
வெளிப்புற
ஏஜன்ஸிகளால்
கணக்கை தணிக்கை செய்வதற்கான செலவு
இந்த நிதியிலிருந்தே செய்யப்பட வேண்டும்.
RLBs
யுனைடெட் கிரான்ட்ஸை மருத்துவம்,
கல்வி, மற்றும்
ஊட்டச்சத்து ப�ோன்ற தேசிய
ஏரியாக்களில்
செலவிடுமாறு
ஊக்குவிக்க
வேண்டும். இந்த டைடு கிரான்ட்டுகள் தேசிய
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த
விஷயங்களின்
அடிப்படை சேவைகளுக்காக அதாவது (a) சுகாதார
மற்றும் திறந்த வெளியில் மலஜலம் கழிக்காத
அந்தஸ்து (ODF) பராமரிப்பு மற்றும் (b) குடிநீர்
வழங்கல், மழைநீர் சேகரிப்பு
மற்றும் குடிநீர்
மறுசுழற்சி
ஆகியவற்றுக்காக
உபய�ோகித்துக்
க�ொள்ளலாம்.
3.4
2021-26-க்கான
வரையறுக்கப்பட்ட
மானியம் 60% - லிருந்து 30% குடிநீர், மழைநீர்
சேகரிப்பு
மற்றும்
குடிநீர்
சுழற்சிங்கிற்கும்,
30%
சுத்தம் சுகாதாரம் மற்றும் ODF அந்தஸ்து
பகுதியன்
பராமரிப்பிற்கும் செலவிடப் பட
வேண்டும். இருப்பினும்
ஏதாவது உள்ளூர்
அமைப்பு ஒரு கேட்கிரியாக பிரிக்கப்பட்டால்,
அது நிதிகளை வேறு இதர வகைகளுக்காக
பயன்படுத்திக் க�ொள்ள முடியும். முறையே அந்த
கிராமம்/ கிராம சபை இதுமுறையே மேற்பார்வை
அலுவலர் அல்லது மாநில அரசால் சான்றளிப்பு
செய்திருக்க வேண்டும்.
3.5	மாநில
நிதி
ஆணையத்தின்
(SFC)
சாஸனம், 2024-25-லிருந்து உள்ளாட்சிகளுக்கு XV FC
நிதிகளை அவசிய நிலைமைகளின் கீ ழ் ஒதுக்கீடு
செய்ய வேண்டும் என்று வரையறுத்துள்ளது.
அத�ோடு தற்காலிக/தணிக்கை செய்த கணக்குகள்
பப்ளிக் ட�ொமெய்ன் நிதியாண்டு 2021-22-ல் இருந்து
மாநில/ உள்ளூர் உள்ளாட்சிகளுக்கு (RLBs) இந்த
நிதியை பெற்றுக் க�ொள்ள முடியும்.
3.6.	தற்போதைய
பெருந்தொற்றின்
சவால்களை
எதிர்கொள்ளும்
ப�ொருட்டு,
கிராமப்புறங்களில்
சுகாதார
சேவைகளை
மேம்படுத்தும் ப�ொருட்டு பதினைந்தாவது நிதி
ஆணையம்
ஹெல்த்
கிரான்டாக
ரூ.70,051
க�ோடியை
ஒதுக்கியிருக்கிறது.
இதற்கான
நடவடிக்கைகள் உள்ளூர் அமைப்புகள் மூலம்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த ரூ.
43,928 க�ோடியிலிருந்து ஆரம்ப சுகாதார வசதிகள்
இருந்து
டயாக்னாஸ்டிக்
ஃபெஸிலிடிகளை
மேம்படுத்த
ஒதுக்கப்படும்.
அத�ோடு
வட்டார
அளவிலான
அலகுகள்,
கட்டடம்
இல்லாத
துணை மையங்கள் கட்டடம் கட்டுவதற்கும்,

ஆரம்ப சுகாதார மையங்கள் மற்றும் சமுதாய
சுகாதார மையங்கள் மற்றும் ஊரக ஆரம்ப
சுகாதார மையங்கள் மற்றும் துணை மையங்கள்
சுகாதார மற்றும் ஆர�ோக்கிய மையங்கள் உதவிட
செலவிடப்படும்.
4. ஊராட்சி துறை
தயாரித்தல் (GPDP)

வளர்ச்சி

திட்டங்களை

4.1
நிதியை
பயனுள்ள
வகையில்
பயன்படுத்தும்
முக்கியத்துவத்தை
கருத்தில்
க�ொண்டு,
குடிமக்களுக்கு
சேவைளை
வழங்குவதற்கு திட்டங்களை தயாரித்த பிறகு
ஊராட்சித் துறை நிதிகளை பயன்படுத்திக்கொள்ள
சட்டமாக்கப்
பட்டுள்ளது.
ஊராட்சித்
துறை அமைச்சகம்
(MoRP), GPDP களுக்கு
வழிகாட்டுதல்களை தயாரித்து அதற்கு உதவியது.
மாநிலங்கள்
GPDP-க்காக
குறிப்பிட்ட
மாநிலங்களுக்கான
வழிகாட்டுதல்களை
உருவாக்கியது, அது ஊராட்சி அதிகாரத்திற்கு
உட்பட்ட இடங்களில் மத்திய நிதி குழு ஆணைய
நிதி,
MGNREGS
ஃபண்டுகள்,
தூய்மை
பாரத
திட்ட நிதி, மாநில நிதி குழு ஆணைய நிதி

5. மத்திய நிதி ஆணையத்தின் நிதி வெளியாகுதல்
மற்றும் அவற்றை பயன்படுத்திக் க�ொள்வது
5.1

நிதி குழு ஆணைய நிதிகள் பயனுள்ள வகையில்
பயன்படுத்தப்படுவதை
மதிப்பிட்டு
அதை
மேற்பார்வையிடும்
ந�ோக்கில்,
மாநிலங்களின்
முதன்மை செயலாளர்களின் தலைமையின்கீழ்
உயர்மட்ட
மேற்பார்வை
கமிட்டிகளை
நியமிப்பது (HLMC) கட்டாயமாக்கப் பட்டிருக்கிறது.
இந்த HLMC கள் ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சித்
துறை, குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரம், சுகாதார நிதி
ப�ோன்று
அந்தந்த
மாநில
துறைகளிலிருந்து
உறுப்பினர்களை
க�ொண்டிருக்கும்.
மற்றும்
காலாகாலத்தில் அவை ஒன்றுகூடி மாநிலத்தில்
ஏற்படும்
முன்னேற்றங்களை
கண்காணித்து
மதிப்பீடு செய்யும். மத்திய நிதி குழு ஆணையம்
பரிந்துரைகள் மாநில அரசுகள் மற்றும் உள்ளாட்சி
அமைப்புகளில் எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்
பட்டுள்ளன
என்பதற்கான
வழிகாட்டுதல்கள்
மற்றும் உதவிக்கும், மத்திய அளவில் இடை
அமைச்சக
ஒருங்கிணைப்பு
வழிசெய்யவும்,
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் GFC கிரான்ட்டுகளின்
செலவினங்களை
கண்காணிப்பது
மற்றும்
தீர்வுக்கான
நடவடிக்கைகளை
பரிந்துரைப்பது
ஆகியவற்றுக்காக
ஊராட்சித்
துறை
அமைச்சகத்தில்
ஒரு
ஒருங்கிணைப்பு
குழு
உருவாக்கப்பட்டது. இந்த குழுவிற்கு ஊராட்சித்
துறை முதன்மை செயலர் தலைமை தாங்குவார்
இதில்
பல்வேறு
மத்திய
அமைச்சகங்களின்
பிரதிநிதி
உறுப்பினர்கள்,
C&AG,
NIRD&PR
மற்றும்
ஏழு
மாநில
ஊராட்சித்
துறைகள்
இடம்பெற்றிருப்பார்கள்.
5.2

மக்கள் திட்ட இயக்கம்

உள்ளிட்டவற்றுக்கான ஆதார வளங்களை செய்ய
முடியும். GPDP திட்டங்கள் உள்ளூர் வளர்ச்சிக்கான
திட்டம்
மற்றும்
வளர்ச்சி
விவகாரங்களுக்கு
உள்ளூர்
தீர்வுகளை
காண்பதில்
சமுதாயம்
ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பையும் அளிக்கிறது. GPDPயின் கவனம் சார்புடைய தாக்குப்பிடிக்க கூடிய
வளர்ச்சி இலக்குளை (SDG) வரையறுத்து உரிய
நேரத்தில் சாதித்திட வலியுறுத்துகிறது.
4.2	தாக்குப்பிடிக்க
வல்ல
மக்கள்
திட்ட
இயக்கங்கள் வாயிலாக, MoPR,
தங்களுக்கு
கிடைக்கும் முழுமையான வளர்ச்சி ஆதாரங்களை
பயன்படுத்தி பல்வேறு ஆதாரங்களில் இருந்து
கிடைக்கும் நிதிகளை ஒன்றுதிரட்டி தங்களுக்கான
GPDP-களை மாநில ஊராட்சித் துறை தயாரிக்க
வேண்டும் என்று ஊக்குவித்து அதற்கு வழி
செய்தது.
இது
நாட்டின்
கிராமப்புறங்களில்
சமச்சீரான
வளர்ச்சிக்கு
பங்களிப்பதற்காக
பயனுள்ள
வகையில்
உபய�ோகித்துக்
க�ொள்ளப்படும்.

நிர்வாக நடை முறைகள்

மின்னணு கிராம சுயாட்சி

MOPR-ல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் மின்னணு கிராம
சுயாட்சிஎன்பது
இண்டக்ரேட்டட்
ஆன்லைன்
ஸிஸ்டமாகும்,
அது
ஊராட்சி
நிதியைகைப்
ப�ொறுத்தவரை
முடிவுகளை
எடுப்பதற்காக
ஆரம்பம்
முதல்
முடிவு
வரைக்குமான
மேனேஜ்மென்ட் இன்ஃபார்மேஷன் ஸிஸ்டத்தை
அளிக்கிறது. இதன் பிளானிங் ம�ோட்யூல் பிளான்டு
ஆக்டிவிடீஸிற்காக வெவ்வேறு திட்டங்களிருந்து
நிதியை ஒன்று திரட்டுவதாகும். அதன் மூலம்
கிடைக்கும் நிதியை கூடுமானவரை அதிகபட்சமாக
உபய�ோகித்துக் க�ொள்வதை உறுதி செய்கிறது.
வேறு
வகையில்
நிதிகளின்
குறைபாட்டால்
முக்கியமான பணிகள் விடுபடாமல் இருப்பது/
கைவிடப்பட்டது ஆகியவற்றை கவனிப்பதுமாகும்.
ஊராட்ச்த்
துறை
அமைப்புகளில்
நல்ல
ஸ்திரமான ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மென்ட்
ஸிஸ்டம் ஊராட்சித் துறை அமைப்புகளுக்கு
அதிக ப�ொறுப்புக்கூறலை அளிக்கிறது. eGS-PMFS
இந்டர்ஃபேஸ் அடங்கியுள்ள (eGPI) அக்கவுன்டிங்
மாட்யூல்முதல்
வகையடிலானதாகும்,
இதில்
ஊராட்சிகளில்
ரியல்டைம்
பேமெண்ட்டுகளை
வெண்டர்களுக்கும்,சர்வீஸ்
வழங்குவ�ோருக்கும்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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அந்தந்த
ஊராட்சிகளில்
நடைபெறும்
பணிகளுக்காகஅளிக்கின்றனர்.
MoPR
இதன்
மூலமாக
எல்லா
விநிய�ோகஸ்தர்கள்/
சர்வீஸ்
வழங்குபவர்களுக்கும்
மத்திய
நிதி
குழு
ஆணையத்திலிருந்து
த�ொகையை
eGPI
உபய�ோகித்துக்கொள்ள
முடிகிறது.
இதன்
ஒளிவுமறைவற்றதன்மையும், ப�ொறுப்புக்கூறலும்
உறுதியாகிறது.
இதற்கும்
மேலாக
எல்லா
அசையா
ச�ொத்துக்களுக்கும்
ஜிய�ோ-டேகிங்
கட்டாயமாக்கப்படுகிறது.
ம�ொபைல்
ஏப்
–
mAction soft
ஒளிவு மறைவற்ற தன்மையும்
ப�ொறுப்புக்கூறலும் மிகுதியாகிறது.
6. ஊராட்சித்
ஆதாரம்

துறைகளின்

ச�ொந்த

வருவாய்

6.1
அரசியல் சாஸனத்தில் தரப்பட்டிருக்கும்
ஏற்பாடுகளின்கீழ் மாநில அரசுகள் குறிப்பிட்ட
ப�ொறுப்புகள், அதிகாரங்கள் மற்றும் அதாரிடிகளை
உள்ளாட்சி
நிர்வாகம்,
அமைப்புகளாக
செயல்படுவதற்கு பகிர்ந்தளிக்கும் அதிகாரங்களை
பெறுகின்றன. அதன்கீழ் ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற
உள்ளாட்சி அரசுகளுக்கு வரிகளை விதிக்கவும்,
குறிப்பிட்ட ப�ொருத்தமான வரிகள், டியூட்டிகள்,
சுங்க வரிகள் மற்றும் கட்டணங்களை வசூலிக்கும்
அதிகாரத்தை
மாநிலங்கள்
அவற்றுக்கு
வழங்கி
குறிப்பிட்ட
மாநில
அளவிலான
வரிகளின்
வருவாயை
பெறவும்
ப�ொறுப்பை
அளித்திருக்கிறது.
ப�ோதுமான சுய வருவாய் ஆதாரத்தை (OSR)
உருவாக்குவது தற்சார்பு இந்திய ஆகும் பாதையில்
RLB
களுக்கு
தேவைப்படும்
முக்கியமான
ஒன்றாகும். அது சேவை வழங்கலின் தரத்தை
மேம்படுத்துவத�ோடு மக்களுக்கு விளக்கம் கூறும்
ப�ொறுப்புக்கும்
உட்படுத்தியிருக்கிறது.
RLBs,
கிராம ஊராட்சிகளுக்கு க�ொடுக்கப்பட்ட டேக்ஸ்
ட�ொமைனில் (GPs) மற்ற இரண்டு அமைப்புகளான
வட்டார ஊராட்சிகள் (IPs) மாவட்ட ஊராட்சிகளை
(ZPs) காட்டிலும் வரிமூலமாக அதிக வருவாய்
ஈட்ட முடிகிறது. RLBs, காமன்பிராபர்டி ரிஸ�ோர்ஸ்
மேனேஜ்மென்ட்டிலிருந்து
வருவாயை
திரட்டுவதற்கான (CPR) அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளன.
அதாவது
டேங்க்குகளை
ஏலம்
விடுவது,
மரங்கள்
விற்பனை/
குத்தகை,குளங்களை
குத்தகைக்கு விடுவது ஆகிய பல்வேறு வருவாய்
ஆதாரங்களிலிருந்து வருவாய் ஈட்ட முடியும்.
இதற்கும் கூடுதலாக ஊராட்சித் துறை அமைப்புகள்
வருவாய் திரட்டும் ச�ொத்துக்களுக்கு மத்திய நிதி
குழு ஆணையம் வணிக வளாக கட்டுமானம்,
சேமிப்பு
வசதி,
சந்தைகள்
ப�ோன்றவற்றின்
மூலமாகவும் வாடகையாக வருவாயை பெருக்கிக்
க�ொள்ள முடியும்..
6.3.
நாட்டில் RLBs-களின் சராசரி சுயவருவாய்
ஆதாரம் (OSR), ம�ொத்த பட்ஜெட்டில் தற்போது
சுமார்
10%
ஆக
இருக்கிறது.இருப்பினும்,
ஆந்திரபிரதேசம், குஜராத், ஹரியானா, கேரளா,
கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப், தமிழ்நாடு,
தெலுங்கானா மற்றும் மேற்கு வங்காளத்தின்
RLBs பல்வேறு வகைகளில் OSR-ஐ உயர்த்த
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சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கின்றன. OSRs, MoPR–
ஐவிரைவு
படுத்த கூடுதல் நடைமுறைகளை
மேற்கொள்ளுமாறு
RLBs
ஊக்குவிக்கப்
பட்டிருக்கிறது. இனிவரவிருக்கும் நிதியாண்டில்
RLBs, OSR ஜெனரேஷனுக்காக மாநிலங்களிடையே
கலந்துரையாடல்
த�ொடங்கி
உயர்இலக்கை
நிர்ணயித்துள்ளது.
7.
மின்னணு
தணிக்கை
ஊராட்சி
கணக்குகளுக்கு மின்னணு தணிக்கை
7.1
பதினைந்தாவது நிதி ஆணையம், தனது
பரிந்துரையில்
உள்ளாட்சி
தணிக்கையில்
செய்யப்படாத அக்கவுன்ட்டுகள் கிடைக்காமை
குறித்து தனது கவலையை தெரிவித்திருக்கிறது
அமைப்பு
சார்ந்த
இந்த
முக்கியமான
புனரமைப்பு விஷயத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு
ஊராட்சி கணக்குகளை மின்னணு தணிக்கை
செய்வதற்கு
MOPR
ஆடிட்
ஆன்லைன்
அப்ளிகேஷனை
த�ொடங்கியிருக்கிறது,
இதன்மூலம் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மென்ட்
மற்றும்
ஒளிவுமறைவற்றதன்மை
மின்னணு
தணிக்கை
செய்வத�ோடு
ரெகார்டுகளையும்
பராமரிக்க வழிசெய்கிறது. இந்த அப்ளிகேஷன்
ஆடிட் விசாரிப்புகள், உள் தணிக்கை தயார்
செய்தல் ஆடிட் பாராஸையும் சீர்படுத்துகிறது.
ஆடிட் ஆன்லைனின் தனித்துவமிக்க அம்சம்
இது முற்றிலுமாக கான்ஃபிகர் செய்யக் கூடிய
அப்ளிகேஷனாகும். மாநிலத்தின் ஆடிட் பிராஸஸ்
ஃப்ளோவுக்கு
ஏற்ப
இதை
திருத்திக்கொள்ள
முடியும் அதன் மூலம் இந்த அப்ளிகேஷனை
உபய�ோகிக்கும்
மாநில
ஆடிட்டர்கள்
ஆடிட்
ஆன்லைனை உபய�ோகித்து ஆடிட்
பணிகளை
மேற்கொள்ளலாம். எல்லா ஊராட்சிகள் / பாரம்பரிய
உள்ளாட்சிகளின்
(TLBs)
எல்லாபிரிவுகளிலும்
ஊராட்சிகள்/
TLBS-ஐ
தணிக்கை
செய்வது
மின்னணு
முறையில்
ஊராட்சிகளின்
செயல்பாடுகளில்
ஒளிவுமறைவற்ற தன்மை
உறுதியாகிறது
மற்றும்
கிராமப்புறங்களில்
செய்யவேண்டிய பணிகளுக்காக மத்திய மத்திய
நிதி குழு ஆணையம் முறையாக பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளப்படுகின்றன.
8. XV FC –யின் சமூக தணிக்கை
8.1 	சமூக
தணிக்கையின்
வழிமுறைகள்
உண்மையில் சாதிக்கப்படுவதையும் தேவைப்படும்

ச�ோஷியல் ஆடிட் பப்ளிக் ஹியரிங்

குப்பை
பயனுள்ள
வகையில்
பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளப்படுவத�ோடு, ஊராட்சித் துறைகளின் சுய
வருவாயாகவும் இது இருக்கிறது
9.2 ச�ோலார் நீ ர் த�ொட்டி

ஏர�ோபிக் கம்போஸ்டிங் யூனிட், ஏழுக�ோன் கிராம பஞ்சாயத்து
(க�ொல்லம், கேரளா)

பயனாளிகளை
பயன்கள்
சென்றடைவதையும்
உறுதிபடுத்துகிறது.
சமூக
தணிக்கைகள்
MGNREGS –க்கு கட்டாயம் தேவைப்படுவது ப�ோல
பயனுள்ள வகையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
மேலும்சில மாநிலங்களில் XIV FC கிரான்ட்
உள்ளிட்டு ஏராளமான இதர அரசு நிரல்கள் மற்றும்
திட்டங்களுக்கும் விஸ்தரிக்கப்படுகின்றன. MoPR
இப்போது
விஸ்தீரணமான
சமூக
தணிக்கை
வழிகாட்டுதல்களுக்காக முயற்சிகளை எடுத்துக்
க�ொண்டுள்ளது. இதை பல்வேறு பங்குதாரர்கள்
XV FC கிரான்ட் செயல்பாடுகள் ஒரு குறிப்பு
ஆவணமாக பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம்.
9.
நிதி
குழு
மானியங்கள�ோடு
வளர்ச்சியின் வெற்றிக் கதைகள்

ராம்கட்
மாவட்டத்தின்
(ஜார்கண்ட்)
கிராம
ஊராட்சிகள்
ஜல்
மினார்களை
(ச�ோலார்
எனேபிள்டு வாட்டர் டேங்க்) ப�ொது இடங்களில்
கட்டுவதற்காக மத்திய நிதி குழு மானியங்களை
பயன்படுத்திக்
க�ொண்டன.
ஜல்
மினார்
என்பது நீர்முழ்கும் குழாய் மூலமாக உரிய
இடத்தில் எழும் ஒரு கட்டுமானமாகும். இது நீர்
த�ொட்டியின் மீ து மீ து ப�ொருத்தப்பட்டிருக்கும்
ச�ோலார்
பேனல்களில்
இருந்து
கிடைக்கும்
ச�ோலார்
எனர்ஜியியால்
இயங்குகிறது.
இது
குடிநீர் ஏற்பாட்டிற்காக மறு சுழற்சி ஆற்றலின்
முக்கியமான உபய�ோகமாகும். அடிமட்ட அளவில்
மேற்கொள்ளப்படும் இவ்வகையான முயற்சியை
இதர ஊராட்சிகள் பின்பற்றலாம், நிதி குறைபாடு
மற்றும்
மின்சாரம் தடையின்றி கிடைக்காத
பகுதியிலுள்ள
இடங்களின்
ஊராட்சிகள்
உபய�ோகிக்கலாம்.

ஊராட்சி

9.1 கரிம உர ஆலை
க�ொல்லத்திலுள்ள (க�ொல்லம்) ஏழுக�ோன் கிராம
ஊராட்சி, மக்கும் குப்பைக்காக ப�ொது இடங்களில்
ஏர�ோபிக்
கம்போஸிங்
யூனிட்
திட்டங்களை
செயல்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
இந்த திட்டம் கிராமபஊராட்சி அளவில் கார்ஷிகா
கர்ம சேனாவைச்சேர்ந்த (வயல் த�ொழிலாளிகள்
சேனை)
25
உறுப்பினர்களை
(ஆண்-பெண்
இருவரும்) பிரதி மாதம் ரூ.20,000/ஊதியத்தில்
நியமித்திருக்கிறது. நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த
உறுப்பினர்கள், நிலத்தை உழுவது த�ொடங்கி
மேம்படுத்தப்பட்ட
விவசாயம்
வரைக்குமான
பயிற்சியை பெறுகின்றனர்.
இந்த திட்டத்தின் கீ ழ், ஆர்கானிக் கம்போஸ்ட்
குர�ோ
பேக்ஸ்
வடிவில்
தயாரிக்கப்பட்டு
இந்த
த�ொழிலாளிகளின்
சேவைகள்
பயன்படுத்திக்கொள்ளப்
படுகின்றன.
இந்த
மாடல் லேயரிங் டெக்னிக்கை பயன்படுத்துகிறது,
ஸிங்கிள் லேயர் 500 கில�ோ ஈர ஆர்கானிக்கை
தாங்குகிறது.
இயற்கைக்கு
நட்புகரமான
மைக்ரோபியல் கன்ஸார்டியம்கள் மற்றும் இதர
மெட்டீரியல்கள் இந்த கம்போஸ் பிராஸஸை
த�ொடங்குவதற்கு
உபய�ோகிக்கப்
படுகின்றன.
உதாரணமாக, ஒரு குர�ோ பேகை தயாரிக்க 8
கில�ோ மண்+ 1.5 கில�ோ சணல் உர குழி +300கிராம்
மாட்டுச்சாணம்+ 100 கிராம் ப�ோன் மீ ல்+ வேப்பம்
புண்ணாக்கு+ 10 கிராம் மைக்ரோ-புட் உபய�ோகிக்கப்
படுகிறது. ஆர்கானிக் கம்போஸ்ட்டை தயாரிக்க
சுமார் 10 நாட்கள் ஆகின்றன. ஆர்கானிக் உரத்தை
பயன்படுத்தி பயிர்கள் செய்வத�ோடு மட்டுமின்றி
இந்த
டெக்னிக்
சமுதாய
அளவிலான

ச�ோலார் வாட்டர் பம்ப் மற்றும் வாட்டர் டேங்க், கிராமபஞ்சாயத்து,
ஸ�ோஸ�ோ (ராம்கட், ஜார்கண்ட்)

10. முடிவுரை
கணிசமான நிதிகளை ஊராட்சிகளுக்கு பல்வேறு
அரசாங்க
முயற்சிகளை
ஒன்றிணைத்து
அவை முறையாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்
என்ற
மத்திய
நிதி
குழு
விருதுகள்
மிகச்
சிறந்த
சேவைகளை
கிராமப்புற
மக்களுக்கு
வழங்குவதற்கு
வழி
செய்துள்ளது.
ரியல்டைம் ஆன்லைன் மானிடரிங் ஸிஸ்டத்துடன்
ஒன்றிணைந்து இந்த மானியங்கள் முறையாக
பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளப்படுகின்றதா
என்பதை
கண்காணிக்க முடியும். இது நாட்டுப்புறத்தில்
வசிக்கும்
குடிமக்களின்
வாழ்க்கையை
சுலபமாக்க
வழிசெய்யும்.
இதன்மூலமாக
இம்முயற்சிகளில் இருந்து தன்னிறைவு பெற்ற
பாரத
த�ொலைந�ோக்கிற்கு
வலுவானத�ோர்
அஸ்திவாரத்தை அமைக்க முடியும்.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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பழங்குடியினர் விவகாரத்துறை அமைச்சகம்
(MoTA) மற்றும் ஊராட்சித் துறை அமைப்புகள் (PRIs)
தற்சார்பு இந்தியா கருத்தை கண்காணிக்கின்றன

– MoTA*

"இந்திய மக்கள் இந்தியாவை காப்பதற்கு கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருந்தது. இந்தியா
நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில் தனது இன்டெலிஜென்ஸை Y2K பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள
ஈடுபடுத்தியது. இப்போது உலக்ம் இந்தியா மிகச் சிறப்பாக செயல் படும் என்பத�ோடு மனித
குலத்தின்ந லனுக்காக பெரும் பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என்று கண்டு க�ொண்டது."

ப

-நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

ழங்குடி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம்
(MOTA) ஒட்டும�ொத்த பாலிஸி, பிளானிங் மற்றும்
பழங்குடினரின்
நலனுக்காக
திட்டங்களை

ஒன்றிணைக்கும் ஓர் ந�ோடல் அமைச்சகமாகும் 2011

மக்கள் த�ொகை கணெக்கெடுப்பின்படி. இந்திய மக்கள்
த�ொகையில் (STs) STs
க�ோடி

8.6%

ஆக இருக்கிறார்கள் 10.45

மக்கள் 705 சமுதாயங்களாக/குழுக்களாக 75

பழங்குடி சமுதாயங்கள்/ (PVTGs) நாட்டின் 15% பரப்பில்
இவர்கள்

பழங்குடி

வசித்து

வருகின்றனர்.

மக்கள்

மத்திய

வருகின்றனர்.

அதிகமாக

ஏறக்குறைய

இந்தியாவில்

75%

வாழ்ந்து

மத்திய

பிரதேசம்

அதனைத் த�ொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவில் வடகிழக்கு

மாநிலங்களில்

ம�ொத்தம்

வசிக்கின்றனர்.

10%

பழங்குடி

மக்கள்

MoTA எல்லா பழங்குடி மக்களின் நலனுக்காக

பாடுபட்டு

வருகிறது.

மேம்பாடு,

இடைவெளி

அவர்கள்

த�ொழில்

நுட்ப

வளர்ச்சிக்கான கட்டுமான மேன்மை மற்றும் திறன்
ஆய்வாளராக

பணியாற்றி

வரும் இவர்கள் மத்திய அமைச்சகம் மர்றும் பிரபல
நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகிறார்கள்.
ஊராட்சித்

துறை

அமைப்புகளின்

மூன்று – அடுக்குகள் மற்றும்

பழங்குடியினர்

தங்களுக்கென

(PRIs)

MoTA இந்தியாவில்

வேலை

வாய்ப்பை

உருவாக்கிக் க�ொண்டு தற்சார்பு இந்தியா கருத்தை

செயல்படுத்த

திட்டங்கள்

மற்றும்

செயல்படுத்தி வருகிறது.
ஊராட்சித்

துறை

க�ொள்கைளை

அமைப்புகள்,

க�ொர�ோனா

இக்கட்டுகாலத்தில் தங்கள் கிராமங்களை சென்றடைந்த
நூற்றுக்கணக்கான

நல

புலம்

பெயர்ந்த

கூலியாட்களின்

வாழ்விற்காக நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில்

முக்கிய பங்களிப்பை மேற்கொண்டிருக்கிறது.

வளர்ச்சி திட்டம் வேலையாற்றும்
நிறுவனங்களுக்கு உதவுகிறது.

ஸ்ரீஸ்ரீ இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல்
ஸயன்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி (SSIAST) அண்மையில்
MoTA உடன் இணைந்து பழங்குடி விவசாயிகளுக்கு
இயற்கை
விவசாயத்தில்
பயிற்சியை
அளிக்கும்
ந�ோக்கத்தை
க�ொண்டிருந்தது.
இந்த
திட்டம்
தாக்குப்பிடிக்கும் இயற்கை விவசாய யுக்திகளில்
10,000 பழங்குடி விவசாயிகளுக்கு பயிற்சியளிப்பதில்
கவனம் செலுத்தியது, அது அவர்களை மார்க்கெடிங்
வாய்ப்புகளுக்கு
அறிமுகப்படுத்தியது.
இது
த�ொடர்பாக த ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங், SSIAST டீம்,
அவுரங்காபாத் மாவட்டத்தின் கன்னட் தாலுக்காவில்
கிராம
தலைவர்
ராவ்சாஹேப்
தஹாட�ொண்டே
மற்றும்
ப�ோலீஸ்
பட்டீல்
திரு
ஹஷ்வந்த்
ஷெல்கே தலைமையில் இயற்கை விவசாயத்தில்
89 விவசாயிகளுக்கு அடிப்படை பயிற்சி அளித்து
வெற்றி கண்டது. இது என்ஸைம் ஃபார்முலேஷன்,
அம்ரித் ரஸாயன், குவாதரீத் – மாட்டு சாணத்தை
அடிப்படையாக க�ொண்டது ப�ோன்றவற்றை இயற்கை
விவசாயடத்தில் ஈடுபடுத்தியது. இதன் மூலம் தங்கள்
வயல்களில் கெடுதல் விளைவிக்கும் கெமிக்கல்ஸ்
உபய�ோகிப்பதால்
ஏற்படும்
விளைவுகள்
குறித்து

பழங்குடி மக்கள் நலத்துறை அமைச்சகத்தால்
பழங்குடியினரின்

ஆராய்ச்சி

ஆய்வுகளை

சமுதாய

ம்பாட்டிற்காக

மேற்கொண்டு

வருகிறது.

இதுஓர் நிறுவனம் தேசிய/ உலகளாவிய அமைப்பாகும்.
அமைச்சகத்தின்

ஆராய்ச்சியை

திட்டங்கள்

வளர்த்து

முக்கியமாக

பலப்படுத்தி

ஆக்டிவ்

பழங்குடி

*டிரைபல் அஃபெயர்ஸ் அமைச்சகத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட இன்புட்ஸின் ஆதாரத்தின்படி.
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வாய்ந்த

குருதேவ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிஷங்கர் அண்மையில்
திரு அர்ஜூன் முண்டா (மத்திய பழங்குடிநலத் துறை
அமைச்சர்)
மற்றும் செல்வி ரேணுகா சிங் சரூட்
(டிரைபல் அஃபயர்ஸ், இணை அமைச்சர்) ஆக்யோருடன்
இரண்டு சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலென்ஸை (CoE
ஊராட்சித்
துறை
அமைப்புகளை
பலப்படுத்த
தலைவர்களை
உருவாக்கவும்
விவசாயிகளுக்கு
அதிகாரம் வழங்கும் ந�ோக்கில் ஏற்படுத்தினார்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட (MoTA) சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்

(CoE)

திறன்

விவசாயிகளிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது.
தங்கள் விவசாய ப�ொருட்களை மார்க்கெடிங்
செய்வது
த�ொடர்பான
பல்வேறு
வழிமுறைகள்
குறித்தும் அதற்கு இருக்கும் பெருமளவு தேவை
குறித்தும்,
இயற்கை
விவசாயத்தை
ஏற்றுக்
க�ொள்வதால் ப�ொருளாதார ரீதியாக
கிடைக்கும்
நன்மைகள் குறித்தும் விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இயற்கை விவசாயத்தை கற்றுக் க�ொடுத்தத�ோடு,
இந்த டிரெய்னிங் கேம்ப் விவசாயிகள் மனதளவில்
ஆர�ோக்கியமுடன்
இருப்பதற்கான
பயிற்சியையும்
அளிக்கப்பட்டது. சீனியர் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் டிரெய்னர்,
சுதிர்சாப்டே
மன
அமைதி,
சமாதானம்
மற்றும்
மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு நல்லெண்ணங்களுக்கு
மூச்சுப் பயிற்சி மற்றும் பிரணாயாமா டெக்னிக்குகளை
விவசாயிகளுக்கு கற்றுக் க�ொடுத்தார்
அபெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ASSOCHAM (CoE) பழங்குடி
இளைஞர்களை த�ொழில் முனைவர்களாக்க, இந்திய
அரசாங்கத்துடன்
கைக�ோர்த்தது.
இதன்மூலமாக
பழங்குடியினர், நமது நாட்டின் சமூக-ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்கு உதவி நமது பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடியின்
த�ொல�ோக்கு சிந்தனையை நிறைவு செய்யும். டிரைபல்
எண்டர்பிரனியர்ஷிப்
டெவலப்மென்ட்
புர�ோகிராம்
பழங்குடி
சமுதாயத்தினரின்
வாழ்க்கை
தரம்
மேம்படுவதை நிச்சயப்படுத்துவத�ோடு, பழங்குடியினர்
த�ொழில் முனைவ�ோர் திட்டம் பலப்படுத்தப்படும்.

விஷால்

பெங்களூருவில்

ஒரு

ரெஸ்டாரென்டில் இரண்டாவது ஷெஃப்பாக வேலை

செய்து க�ொண்டிருந்தார். பெருந்தொற்று மற்றும் முழு
அடைப்பு காரணத்தால் தனது கிராமத்துக்கு திரும்பி
ச�ொந்தமாக
என்று

ஏதாவது

வியாபாரம்

எண்ணினார்.

இல்லாதமையால்

அவரிடம்

த�ொடங்கலாம்

சேமிப்பு

நண்பர்களும்.

எதுவும்

உறவினரும்

ஒரு

சிறிய ரெஸ்டாரென்ட்டை த�ொடங்க உதவினர். தனக்கு

உதவியாக அவர் மூன்று பேரைசேர்த்துக் க�ொண்டு
ரூ.4000

வாடகைக்கு ஒரு இடத்தை பிடித்தார்.

"கடன் மூலமாக கிடைத்த த�ொகையில் அந்த

இடத்தை அமைக்க ரூ. 2 லட்சம் முதலீடு செய்தேன்

என்று அவர் கூறினார்."

முழு அடைப்பு காரணத்தால் வியாபாரம் சற்று

மந்தமாகவே

இருந்தது,

செலவிடுவதற்கு

காரணம்

மக்களிடம்

இரண்டாவதாக

ஹ�ோட்டல்களில்

பணம்

இல்லை

ரெஸ்டாரெண்டுக்கு

வருவதற்கு

மக்கள் தயக்கம் காட்டினர் என்று அவர் கூறினார்.
தன்னிடம்

பணத்தை

வேலை

வட்டுக்கு
ீ

உறுதிசெய்ய

விலக்கப்பட்ட
இருக்கும்

செய்பவர்கள்

க�ொண்டு

விரும்பினார்.

பிறகு

முழு

வியாபாரம்

என்றும்

க�ொஞ்சம்

செல்வதை

அவர்

நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.

அவர்

அடைப்பு

மும்முரமாக

ஊழியர்களிடம்

தனது ச�ொந்த வெற்றிக் கதையை எழுதினார்.

இங்கே எவ்வாறு நமது பழங்குடி சமுதாயம்
க�ோவிட்-19 பெருந்தொற்றின்போது தங்கள் வாழ்க்கை
ஆதாரத்தை தேடிக்கொண்டார்கள் என்பதை இரண்டு
கதைகள் தெரிவிக்கின்றன.

க�ொண்டகலை பெரும் வரமாக அமையும் என்பதை

க�ோவிட்-19 பெருந்தொற்று 28 வயது பழங்குடி
இளைஞன் விஷால் குமாருக்கு அதிர்ஷ்டத்தை
க�ொண்டு வந்தது.

மற்றும் ப�ொருளாதார சவால்களை ஏற்படுத்தியதில்

28 வயது பழங்குடி இளைஞன் விஷால் குமார்,
தன்து ச�ொந்த நிறுவனத்தை த�ொடங்க பீகாரில் உள்ள
வெஸ்ட் சாம்ப்பரானில் குனாஹா வட்டதிலுள்ள
ஜமுனியா
கிராமத்துக்கு
திரும்பினார்.
இந்த
இளைஞன் தனது வேலையை க�ோவிட்-19ல் இழந்தார்.
அது அவரை தாய்வகை உணவுகளை வழங்கும்
ரெஸ்டாரென்ட்டை த�ொடங்க வைத்து விட்டது.

தான்

35

வயதுக்குமுன்பாக

கற்றுக்

ஜார்கண்டைச்சேர்ந்த ஜ�ோர்ஹாட்டிலுள்ள 50 வயது
ருதான் தேவி தெந்து க�ொண்டார்.

க�ோவிட் இந்திய வர்த்தகத்தில் ஆப்பரேஷனல்

உற்பத்தித்

துறைகடுமையாக

பாதிக்கப்பட்டது.
50

வயது

கலை

ருதான்

இருந்தாலும்

படைப்புகள்

தேவியின்

இன்று

தேசிய அளவில் மட்டுமில்லாது

உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும்

பிரசித்தி பெற்றுள்ளது.

ருதான் தேவி

ருதான் தேவி த�ொடர்ந்து

ஓவியங்களை

வரைந்து

அவரது

கிளையன்ட்

இன்னமும்

ஆர்டர்களை

படங்கள்

குவித்துக்

க�ொண்டிருதார்.

ஒப்புதலுக்காக

வாஸ்ஏப்பில் அனுப்பி வைக்கப் பட்டு அதன் பிறகு

அவர்கள் அதற்கான கட்டணத்தை நேரடியாக ருதான்

தேவியின் பேங்க் அக்கவுன்ட்டில் டெபாஸிட்செய்தனர்.
35

ஆண்டுகளுக்கு

ஓவியத்தை

நினைவு

முன்

கூறும்

தான்

அவர்

வரைந்த

தான்

இந்த

கலையை தனது அத்தையிடமிருந்து கற்றுக் க�ொண்டு
விஷால் குமார் தனது ரெஸ்டாரென்டில்

திருமணத்திற்குப் பிறகும் ஓவியத்தை த�ொடர்வாதாக
தெரிவித்தார்.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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எனது மகன்கள�ோடு எனது மூன்று மருமகள்கள்
கூடஇந்த கலை வடிவத்தில் புலமை பெற்றுவிட்டதாக
அவர் கூறினார்.
பழங்குடி மகளிரை நிச்சயமாகவே தன்னிச்சையாக
செயல்பட வைப்பது

ருதான் தேவியின் பெயிண்டுகள்

ருதான்தேவி தனது ஓவியத்தில் ஜார்கண்டின்
மாநில
விலங்காக
இருக்கும்
மயில்
மற்றும்
யானைகளை
விரும்பி
வரைந்தார்.
புலி
ஒரு
மனிதனை தாக்குவதாக காட்டும்
அவரது ஓவியம்
மிகவும் பிரபலமாக திகழ்கிறது.
அவரது மூன்று மகன்கள் மற்றும் மருமகள்கள்
பாரம்பரியமாக இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
"குர்மி
க�ோவர்
ஓவியம்
ஆஃப்
ஜ�ோராகாத்
திருமணத்துக்காக வரையப்பட்டு கிராமத்து வடுகளில்
ீ
இது அலங்கரிக்கப்பட்டது." அதேப�ோல அறுவடை
காலங்களிலும் இந்த ஓவியங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டன
க�ோம்ப்-கட் ஒர்க்கிலான இந்த ஓவியம் க�ோவார்
ஸ்டைலில் வரையப்பட்டது என அவர் கூறுகிறார்.
தனது கலை வடிவத்தை விவரித்த ருதான்
தேவி
மண்
சுவர்கள்
களிமண்ணால்
பூசப்பட்டு
களிமண்ணில்
மெழுகப்பட்டது-மக்னீஸீஸ்-கிளாத்
ஸ்வாப் உடன் சாம்பல் பூச்சு மாட்டி-யெல்லோ மண்
பூசப்பட்டது அதன் பிறகு ஈர கிரீம் லேயர் க�ோட்டிங்
உடைந்த சீப்புகளைக் க�ொண்டு பெரிய விலங்குகள்
வடிவில்
வரையப்பட்டன,
அவை
முற்றிலும்
விசேஷமானவையாகும்.
இந்த
ஓவியத்தில்
ப�ொதுவாக யானை, புலி, மான், மயில், பறவைகள்
மற்று செடி-க�ொடிகள் இடம் பெற்றதாக அவர் மேலும்
தெரிவித்தார்.
ஆஸ்திரேலியன் உயர் மட்ட குழு டில்லியில்
ஆரம்ப காலத்தில் 1993-94ல் இவரது வேலைப்பாடுகள்
இடம் பெற்றன. இவர் 1995 முதல் ஆர்ட் புராஜக்ட் ஆஃப்
டிரைபல் விமன் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் க�ோஆபரேடிவ்வில்
(TWAC) பணியாற்றி வருகிறார்.
இவரது
ஓவியங்கள்
ஆஸ்திரேலியா,
இங்கிலாந்து
மற்றும்
ஐர�ோப்பாவில்
காட்சி
படுத்தப்பட்டன. இவர் லலித் கலா அகாடமி டிரைபல்
அண்ட் ஃப�ோக்-ஆர்ட் கான்க்ளேவிலும் – ப�ோபால்
மற்றும் ரான்ச்சி- பங்கேற்றார். இவரது பெயிண்டிங்
மூரல்கள் பகவான் பீர்ஸாயாவிக் உதயான், பீர்ஸா
முண்டா ஏர்போர்ட் (ரான்ச்சி), ஸர்க்யூட் ஹவுஸ்
,மற்றும்
ரயில்வே
ஸ்டேஷன்
(ஹஜீராபாகிலும்)
அலங்கரிக்கின்றன.
இந்த கலை வடிவத்தை மேலே க�ொண்டு
செல்ல தான் அடுத்த தலைமுறை ஓவியத்தையும்
ஏற்கனவே தயாரித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
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கடந்த
மூன்று
ஆண்டுகளாக,
த
இன்டர்நேஷனல் கிராப்ஸ் ரிஸர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்
ஃபார்
ஸெமி-ஆரிட்டிராபிக்ஸ்
(ICRISAT)
சென்டர்
ஆஃப் எக்ஸெலன்ஸாக
(COE), தெலுங்கானாவின்
பழங்குடி
சமுதாயத்தினரிடையே
அவர்களின்
ப�ோஷாக்கு
மற்றும்
ஒட்டும�ொத்த
வாழ்க்கைத்
தரத்தை மேம்படுத்தும் விதமாக வேலை செய்து
சிறுபிஸ்னஸ்களில் அவர்களை ஈடுபடுத்தி வருகிறது.
சமுதாயத்தில் பெருமளவில் பழங்குடி இளைஞர்கள்
மற்றும் பெண்களை த�ொழில் முனைவர்களாக்கி
வருகிறது.
ICRISSAT
எட்டு
ஃபுட்
பிராஸஸிங்
யூனிட்டுகளை நிறுவி அவை பழங்குடி பெண்களால்
நிர்வகிக்கப்
படுகின்றன.
இந்த
யூனிட்டுகள்,
பழங்குடி சமுதாயத்தினருக்கு சுயத�ொழில் வேலை
வாய்ப்புகளை வழங்கி அவர்களின் ப�ொருளாதார
அந்தஸ்த்தை உயர்த்துகிறது. இந்திய அரசாங்கம்,
டிரைபல் அஃபயர்ஸ் அமைச்சகத்துடன் இணைந்து
அபிலாஷை மாவட்டங்களை உருவாக்கி கவனம்
செலுத்த முடிவெடுத்தப�ோது, இந்த திட்டம் எட்டு
செயலாக்க
அலகு
நிறுவியது.
பழங்குடியின
நலத்துறை (TWD), தெலுங்கானா இந்த திட்டம்களை
செயல்படுத்த ICRISAT–ன் வேளாண் வணிகம் மற்றும்
புதிய கண்டுபிடிப்புக்கான பாதையிடம் (AIP) ஒப்படைத்து
விட்டது. இது MoTA-வால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சென்டர்
ஆஃப் எக்ஸெலன்ஸ் இன் டிரைபல் அஃபயர்ஸ் ஆகும்.
தெலுங்கானாவின்
பத்ராச்சலம்,
உட்னூர்
மற்றும்
ஈட்டுர்நகரம்
பகுதிகளைச்
சேர்ந்த
ம�ொத்தம்
80
பழங்குடி
விவசாயிகளுக்கு
புட்
பிராஸஸிங்
யூனிட்டுகளை
நிர்வகிப்பதற்கான
பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. இந்த யூனிட்டுகள் ஃபுட்
ஸேப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதாரிடி ஆஃப்
இண்டியாவின்
(FSSAI)
வழிகாட்டுதல்களின்படி
மெஷினரிகளை க�ொண்டிருந்தன.
இந்த யூனிட்டுகள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச
தரத்திற்கு
இணையான
ப�ோஷாக்கு
உணவு
புராடக்டுகளை நிச்சயப்படுத்தின. ICRISAT சுயமாக
தாக்குப்பிடிக்க வல்ல
இந்த அலகுகளை இயக்கி
வருகிறது.
சிறுத�ொழில்
துறை
வெளிப்பாடு,
வேலைவாய்ப்பு
மற்றும்
ஏற்றுமதி
மூலமாக
குறிப்பிடும்படியான பங்களிப்பை அளித்து மாநிலத்தின்
வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது. உற்பத்தி
துறையில் வெளியீட்டின் ம�ொத்த மதிப்பில் சுமார் 40
சதவிகிதத்தை இந்த துறை அளிக்கிறது. சிறுத�ொழில்
நிறுவனங்கள் வாயிலாக உருவாகும் வேலைவாய்ப்பு
மிகப்பெரும் த�ொழிற்சாலைகளைக் காட்டிலும் ஐந்து
மடங்கு அதிகமாகும். த�ொழில்வளர்ச்சி ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை
விஸ்தரிப்பதற்கு
மகத்தான

திறன்

உள்ளது

அதன்

விளைவால்

மென்மேலும் பெருகும்.
ICRISAT

ச�ொத்துக்கள்

டூ-குக் / ஈட் ப�ொருட்கள்களை தயார் செய்யமுடிகிறது.

ஊட்டச்சத்து

நிரம்பிய

முழு

தானியங்கள் மற்றும் பருப்புகளில் இருந்து உணவுப்

ப�ொருட்களை உருவாக்குகிறது, அதை (மதிய உணவு
டிரைபல் ஹாஸ்டல் ஃபீடிங் புர�ோகிராம்கள், ICDS, etc.)
அரசாங்க

ஊட்டச்சத்து

உபய�ோகித்துக்

இணை

க�ொள்ள

உணவு

முடியும்.

திட்டமாக

இதன்மூலம்

பழங்குடி மக்களின் ஊட்டச்சத்து நிலவரம் மேம்படும்.
இந்த ப�ொருட்கள் தெலுங்கானா முழுவதும் பல்வேறு

அரசாங்க திட்டங்களில் உபய�ோகிக்கப் படுகிறது.
ITDA-யின்

கூட்டுறவு

தேவை

சங்கம்

விவசாய ப�ொருட்களை வாங்கி ஊட்டச்சத்தான ரெடி-

(GCC)

மற்றும்

மற்றும்

பழங்குடியினர்

வியாபாரம்

வருவாயை கூட்டிக்கொண்டு, கணக்குகளை பராமரித்து
தங்கள்

ப�ொருட்கள்களை

குழந்தை

அங்கன்வாடி-அனுப்புவத�ோடு
வழியாக
செய்ய

க�ோ-ஆப்பரேடிவ்

மீ தமிருப்பதை
முடிகிறது.

அவர்களின்

மையங்கள்-

சந்தையில்

ICRISAT

பழங்குடிமக்களையும்

சமுதாயத்தினரையும்

க�ொண்டவர்களாக்கி

விற்பனை
சுயஅதிகாரம்

"நியூட்ரி-ஃபுட்-பாஸ்கட்" உற்பத்தி

செய்ய வழிசெய்திருக்கிறது. நியூட்ரீ-ஃபுட் ப�ொருட்கள்
உள்ளூரில்

கிடைக்கும்

ப�ொருட்களை

வாய்ப்புகளின்படி ICRISAT மூன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட

தயாரிக்கப்படுவத�ோடு

ப�ொருட்கள்ளை

நியூட்ரீயன்ட்டுகளை கூடுதலாக அளிக்கும் விதமாக

ITDA

ல�ொகேஷன்களில்

அலகுகளை

இந்த

பிராஸஸ்

ஊட்டச்சத்து

செய்வதற்கான

நிறுவியிருக்கிறது.

இந்த

சிறு

அலகுகள்

பழங்குடி மக்களின் ஆர�ோக்கியத்தையும் அவர்களின்
சமூக- ப�ொருளாதார நிலவரத்தையும் மேம்படுத்தும்.
ICRISAT

மாடல்

லயபிலிடி
பழங்குடி
அளித்து

பழங்குடி

மகளிரை

குரூப்புகளாக்கியுள்ளது

சமுதாயத்தினருக்கு

அவர்களின்

ஜாயான்ட்

(JLGs),

இது

வேலைவாய்ப்பை

ப�ொருளாதார

நிலவரத்தை

மேம்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இது அவர்களின் ச�ொந்த
சமூக அமைப்பிற்குள் மேற்கொண்டு வேலைவாய்ப்பை
திரட்டுவதற்கு மிகவும் உதவி செய்யும்.
இந்த ப�ொருட்கள்

செய்யப்படுகின்றன.
இன்டர்வென்ஷன்

GCC பிராண்டுகளாக பேக்

தெலுங்கானா

ஸ்கீம்ஸ்

ஆஃப்

அரசின்

ஃபுட்

டிபார்ட்மென்ட்

ஆஃப் டிரைபல் வெல்பேர் அல்லது மாநில அரசின் இதர
துறைகள்

அல்லது

நடத்தும்

ஒவ்வொரு பெண்களும் சுயமாக தங்கள்

செய்யப்படுகிறது.

ச�ொந்த

உற்பத்தி

வெளி

சந்தைளுக்கு

இதற்கும்

கூடுதலாக

விற்பனை
JLG-யை

பிராண்டின் பெயரில் இந்த ப�ொருட்கள்களை
செய்து

வெளி

வாய்ப்பும் கிடைக்கிறது.
இந்த

பழங்குடி

திட்டத்தின்

பெண்களின்

த�ொழில்முனைவ�ோர்
வழங்கும்

சந்தை

விற்பதற்கான

முக்கிய

சிறப்பம்சமே

வாழ்க்கையை

ஊட்டச்சத்து

களாக்குவதேயாகும்.

பயிற்சியுடன்

அவர்களால்

ICRISAT

உள்ளூர்

பழங்குடி மகளிர் த�ொழில்முனைவர்கள் தங்கள் அலகுகள் முன்
பெருமைய�ோடு நிற்கின்றனர் ©ICRISAT

ஆற்றல்,

புரதம்,

அவை

வைத்தே

க�ொழுப்பு

உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த

சமுதாயத்திற்கு
மற்றும்

மைக்ரோ-

தயாரிப்புகள்

சுத்தம்-

சுகாதாரமாக தயாரிக்கப்பட்டு ரெடி-டூ-ஈட் (RTE), மற்றும்
ரெடி-டூ-குக், (RTC)

வடிவில் கிடைக்கின்றன.

வெளி சந்தையில் சமுதாயத்தினருக்கு ஒருதனி
அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி சிறு த�ொழில்துறையில்
சமுதாயத்தை

ஈடுபடுத்தி

இளைஞர்கள்

மற்றும்

மகளிருக்கு வேலைவாய்ப்பை அளித்து சமுதாயத்தில்
த�ொழில்முனைவர்களை
உற்பத்தி,

உருவாக்குகிறது.

பிராஸஸிங்

அதிகரித்து
கிடைக்கும்

மற்றும்

வாடிக்கையாளர்
ஊட்டச்சத்து

உள்ளூர்

உபய�ோகத்தை
உள்ளூரிலேயே

ப�ொருட்கள்

வாங்கச்

செய்து அதன் மூலமாக உள்ளூர் மேம்பாட்டுக்கும்,
முன்னேற்றத்துக்கும் வழி
உணவுப்பொருட்களை

செய்கிறது. ஊட்டச்சத்து
பழங்குடி

வடுகளுக்கு
ீ

கிடைக்கச் செய்து அம்மக்களின் ஆர�ோக்கியம் மற்றும்
ஊட்டச்சத்து

அந்தஸ்த்தை

உயர்த்தி-ஊட்டச்சத்து

பற்றாக்குறை மற்றும் இரத்த ச�ோகை சம்பவங்கள்
குறைப்பு-சிறு

வணிக

நிறுவனங்கள்

மிகப்பெரும்

தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பழங்குடி த�ொழில் முனைவர்கள் தங்கள் அலகுகளில் உணவு
ப�ொருள்களை தயாரிக்கின்றனர் ©ICRISAT

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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வெற்றிக் கதைகள்

ஊரக மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம்

"இந்த கனவை இந்தியா நிஜமாக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்.எனது சக இந்தியர்களின் திறமை,
நம்பிக்கை மற்றும் திறன்கள் மீ தும் நான் அபார நம்பிக்கை க�ொண்டிருக்கிறேன். எதையாவது செய்து
முடிக்க வேண்டும் என்று நாம் முடிவெடுத்துவிட்டால், அந்த இலட்சியத்தை எட்டும் நாம் ஓய்வதில்லை."
-நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

வெற்றிக் கதை: ராஜஸ்தான் டிஜிட்டல் எழுத்தறிவு: ஊரக மக்களுக்கு சுய அதிகாரம்
வழங்குவதற்கான ஓர் முயற்சி.

ச�ொத்தின் பெயர்: டிஜிட்டல் எழுத்தறிவு பயிற்சி
ச�ொத்து உள்ளஇடம்: கிராம ஊராட்சி: க�ோகுண்டா
மற்றும்
ததியா
ஊராட்சி-க�ோகுண்ட்,
மாவட்டம்/
உதய்ப்பூர், ராஜஸ்தான்
செலவு: ரூ.1.60 லட்சம்

ஒன்றிணைப்பு (துறைகள்):
•	மாவட்ட ஊராட்சி. உதய்பூர்

திட்டத்தின் மேல�ோட்டமான காட்சி:

•

பணியின் அறிமுகம்:
இந்த இன்டர்வென்ஷன், ஷ்யாமா பிராஸாத்
முகர்ஜி ரூஅர்பன் மிஷன் (SPMRM) இதன் மூலம் சுய
உதவிக் குழு (SHG) மெம்பர்கள் டிஜிட்டல் எழுத்தறிவு
பயிற்சியளிக்கப்
படுகிறார்கள்.
இம்முயற்சி
பெண்களுக்கு த�ொழில்நுட்ப
அறிவை அளிக்கும்
ந�ோக்கத்தைக் க�ொண்டுள்ளது. அதன் மூலம் அவர்கள்
டிஜிட்டல் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்க
அதிகாரம்
பெற்று இதர சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு உதவ முடியும்.
வேலைக்கான தேவை:
இந்த திட்டம் மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும்,
காரணம்,
படிப்பறிவில்லாமையால்
க�ோகுண்டா
பழங்குடி பகுதி வெகுவேகமாக ஏற்படும் த�ொழில்
நுட்ப சூழலுக்கு அவர்கள் ஈடு க�ொடுக்க வேண்டியது
அவசியமாயிற்று.
அத�ோடு
சுய
உதவிக்
குழு
உறுப்பினர்களுக்கு திறமையும், வாழ்வாதாரத்தையும்
அளிக்க இயன்றது.
எதிர்கொண்ட சவால்கள்:
முக்கியமான சவால்கள்
கீ ழ்க்கண்டவாறு
முக்கியப்படுத்திக் காட்டப்பட்டுள்ளன:
•

விழிப்புணர்வு
கல்வியறிவுயின்மை

உதய்பூர் மற்றும்
ராஜஸ்தான் கிராமீ ண் ஆஜீவிகா
விகாஸ் பரிஷத் (ராஜீவிகா) உதவி பெற்ற உதய்பூர்
மாவட்டத்தின் சுய உதவிக் குழுக்கள் பயனடைந்தனர்.
இதன் த�ொடர்புடைய துறைகளிடமிருந்தும் ஆதரவு
தரப்பட்டது.

மற்றும்

ராஜீவிகா, (க�ோகுண்டா)

உதய்பூர்

•	மாவட்ட நிர்வாகம், உதய்பூர்
•

உள்ளூர்

நிர்வாகம்- க�ோகுண்டா

செயல்படுத்தும்
நிறுவனம்:
ராஜஸ்தான்
கிராமீ ண் ஆஜீவிகா
விகாஸ் பரிஷத் (ராஜீவிகா)
உதய்பூர்.
தாக்கம்:
•	ம�ொபைல்
அல்லது
உபய�ோகம்
அறியாத
சேர்க்கப்பட்டனர்

கம்ப்யூட்டர்
பெண்கள்

•

ஒரு
குழுவில்
6
உறுப்பினர்கள்
இருந்தனர்
அவர்களுக்கு
இப்போது
வரை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

•

15 உறுப்பினர்கள் க�ொண்ட குழுவுக்கு
வரவிருக்கும் வாரத்தில் பயிற்சியளிக்க
திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது.

•

டிஜிட்டல் எழுத்தறிவு பெறுவதில் பயிற்சி
பெறும் நபரின் குடும்ப உறுப்பினர்களின்
தயக்கம்
இந்த
முயற்சிக்கு
முன்
இல்லை

களப்பணியிலிருந்து குரல்:

•	சமூக
தடைகள்,
பெண்களையும்,
பிள்ளைகளையும்
கூலித்
த�ொழிலாளிகளாக வைத்துக் க�ொள்வதில்
இடர்பாடுகள்
•

வேலை வாய்ப்பு காரணத்தால் மக்கள்
பக்கத்து
மாநிலங்களுக்கு
இடம்
பெயர்வது

செயல்படுத்தும் வழிமுறைகள்
இந்த
நிகழ்வு
மாவட்ட
ஊராட்சிகளை
ஒன்றிணைப்பதின்
மூலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது.
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க�ோகுண்டாவில் கம்ப்யூட்டர் டிரெய்னிங் சென்டர்

கிராம மக்கள்/பயனாளிகளின் அறிக்கை:
கிரண்

க�ோஸ்வாமி

க�ோகுண்டாவில்
வருகிறார்.இவர்

வங்கி

தற்சமயம்

ராஜீவிகா,

உதவியாளராக

பணியாற்றி

டிஜிட்டல்

லிட்டரஸியிலிருந்து

சேர்ந்துபயிற்சி பெற்றவராவார்., காரணம் கம்ப்யூட்டர்
த�ொடர்பான

விவகாரங்களை

இருந்தார்.

கம்ப்யூட்டர்

ஆர்வமிக்கவராக

இவர்

அறியாதவராக

கற்றுக்

க�ொள்வதில்

இருந்ததால்,

வாழ்வாதாரத்தை

தாக்குப்பிடித்து உள்ளூர் பகுதியில் இந்த
பெற்றுக் க�ொண்டார்.

பயிற்சியை

பயிற்சி பெற்ற பிறகு, இப்போது அடிப்படை
கம்ப்யூட்டர்
த�ொடர்பான
நடவடிக்கையை
செயல்படுத்துவதற்கு ப�ோதுமான தன்னம்பிக்கையை
பெற்றுள்ளார். வங்கி உதவியாளராக அவர் இப்போது
கம்ப்யூட்டர் அறிவை உபய�ோகித்து தனது திறமையை
பயனுள்ள வகையில் மேம்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கிறார்.

வெற்றிக்கதை: சத்தீஸ்கட் பால் பண்ணை மூலம் சுய உதவிக் குழுவின் வாழ்வாதாரம் மேம்பட்டது.
தூத் சாகர் குழும விவரங்கள்:– ரகுநாத்பூர், பேஸ்-2, டிரைபல் கிளஸ்டர், மாவட்டம் சூர்குஜா- சத்தீஸ்கட்.
•

செயல்பாடுகளின் தேவை:இந்த
செயல்பாடானது,
விவசாயிகளின்
வருவாயை
பெருக்குவதற்கும்
அத�ோடு
மகளிர்
சுய
உதவிக்
குழுக்களை
வலுப்படுத்துவதற்கான
ந�ோக்கத்தைக்
க�ொண்டுள்ளது.
பால்
பண்ணை,
விவசாயத்தில்
ஒருமுக்கியமான
அங்கமாக
இருப்பதால்
அது
ஊரக
ப�ொருளாதாரத்தை
உயர்த்திக் க�ொள்வதற்கு பேருதவியாக அமைந்தது.
இதுபற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் ப�ோக்குவரத்து
குறைபாட்டினால்,
முக்கியமான பங்கை இடைத்
தரகர்கள் சுருட்டிக் க�ொண்டதால் விவசாயிகளுக்கு
உரிய வருவாய் கிடைக்கவில்லை. இடைத்தரகர்கள்
விவசாயிகளிடமிருந்து பாலை ரூ.28-29 விலைக்கு
வாங்கி அதை ரூ.40 வரை விலைவைத்து விற்று
லாபம் ஈட்டிக் க�ொண்டிருந்தனர். இந்த ஆக்டிவிடி
மார்ஜின் பணத்தை ஸப்ளை செயினுக்கு க�ொண்டு
வந்து சேர்த்துவிட்டது.
விவசாயிகளுக்கு
ப�ோதுமான
மற்றும்
சிறப்பான விலையை கிடைக்கச் செய்யும் ப�ொருட்டு
மாவட்ட
நிர்வாகம்
FPO
தூத்ஸாகர் வாயிலாக
டெய்ரி டெவலப்மென்ட் திட்டத்தை த�ொடங்கியது,
அது
கூட்டுறவு
சமூகம்
சட்டம்,1960-ன்
கீ ழ்
ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது.FPO ஷ்யாமா பிரஸாத்
முகர்ஜி ரூஅர்பன் மிஷனால் டிபார்ட்மென்ட் ஆஃப்
வெடினரி,சூர்குஜா
மாவட்டத்துடன்
இணைந்து
புர�ொம�ோட் செய்யப்பட்டது.
நடவடிக்கை விவரங்கள்:•

காம்போனென்ட்டின் பெயர்: அக்ரி சர்வீஸ்
பிராஸஸிங் அண்ட் அலைடு ஆக்டிவிடீஸ்

•

ஸப்காம்போனென்டின்
பெயர்
லைவ்லிஹூட் புர�ொம�ோஷன் ஆஃப்
த்ரூ டெய்ரி ஃபார்மிங்

:SHG

•

உத்தேசிக்கப்பட்ட
புராஜக்ட்செலவு:ஃபண்டு- ரூ.42.23 லட்சம்

CGF

•

CGF

O& M
ஏஜன்ஸி:- தூத்
ஸமிதி

சாகர் ஸஹகாரி

•	ச�ொஸைட்டியின்
பெயர்:
ஸாகர்ஸஹகாரி ஸமிதி மர்யாதித்

தூத்

•	ஸ�ொஸைட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்: 24 பிப்ரவரி,
2018

2018

தலையீடு:•

டிஸைன்:- இது விவசாயிகளின் கூட்டுறவு
சமூகமாக வேலை செய்கிறது, அது பால்
உற்பத்தி செய்து, சேகரித்து
விற்பனை
செய்கிறது

•	பேங்க் மற்றும் NABARD
உடன் இணைந்து
DEDSஸ்கீமின் கீ ழ் இயங்குகிறது
•

பசு வளர்ப்பு:- ஜெர்ஸி, ஹால்ஸ்டெய்ன்,
ஃப்ரயிஸியான், ஸஹிவால் மற்று கீ ர்

•

பசுக்களின் ம�ொத்த எண்ணிக்கை: 140-150

•

ம�ொத்த பால் உற்பத்தி:- ஒரு நாளுக்கு 850
லிட்டர்

•

ம�ொத்த சேகரிப்பு மையம்:- 3 சென்டர்கள்

•

மார்க்கெடிங்
மாவட்டத்தில் 2

•

சேகரிப்பு
மையம்:மில்க்
ஃபார்மர்
மேனேஜிங் கமிட்டியின் ப�ொறுப்பு

•

சேகரிப்பு மையம் வசதி:- கன்டெய்னர்,
லாக்டோமீ ட்டர்ஃபேட்
கால்குலேட்டர்
மற்றும் ஃபர்னிச்சர்

•

சேகரிப்பு
மையம்
மற்றும்
மார்க்கெட் அவுட்லெட்டில் பணியாற்றும்
ஊழியர்கள்-11

•

50 லிட்டர் பாலுடன் வேலை த�ொடங்கியது.
இன்று
ஸமிதி விவசாயிகளிடமிருந்து
நாள�ொன்றுக்கு 800-850 லிட்டர் வாங்குகிறது

அவுட்லெட்டுகள்:அவுட்லெட்டுகள்

தாக்கம்/ பயன்கள்:
•

12
சுய
உதவிக்
குழுக்களைச்
சேர்ந்த 65 பெண்கள்
ரெஜிஸ்டர்டு
மெம்பர்களாகவும்
ச�ொஸைட்டியின்
மில்க்ஸப்ளை ய ர்க ள ா க வு ம்
இருக்கின்றனர்.

•

தூத்
ஸாகர்
ஸஹாகாரி
சமிதி
விவசாயிகளிடமிருந்து
பாலை
லிட்டருக்கு ரூ.32 வதம்
ீ
வாங்குகிறது.
ஸப்ளை
செயினில்
மார்க்கெட்
ஃபங்க்ஷனரிகள்
குறைந்த
எண்ணிக்கையில்
இருப்பதால்
விவசாயிகளுக்கு
லிட்டருக்கு
ரூ.4-7
கூடுதல் பயன் கிடைக்கிறது.

ஃபண்டு:-ரூ.42.23 லட்சம்

•	செயல்படுத்தும் ஏஜன்ஸி: கால்நடைத் துறை
•

வேலை ஆரம்பமான தேதி-16 ஏப்ரல்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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•

தூத்
ஸாகர்
ஸஹாகாரி
சமிதி
மாவட்ட
மருத்துவமனை
மற்றும்
பால்
சேகரிக்கும்
இடத்திற்கு
லிட்டருக்கு ரூ.40
வதம்
ீ
விற்பனை
செய்கிறது.இந்த இரு நிறுவனங்களும்
பாலை ம�ொத்தமாக வாங்குகின்றன.
கூடவே
ச�ொஸைட்டி
புதிய
பாலை
450
குடியிருப்புகளுக்கு
விநிய�ோகம் செய்வத�ோடு இப்போது
அம்பிகாபூர் நகரம் மற்றும் அக்கம்பக்கத்து
கிராமங்களில்
மிகவும்

பிரபலமாகிவிட்டது.
தூத்

ஸாகர்

ஸஹாகாரி

சமிதி

மாவட்ட

ஹாஸ்பிடல் மற்றும் பால் ஸம்ப்ரேஷன் கிரஹிற்கு
லிட்டருக்கு ரூ.40

வதம்
ீ
விற்பனை செய்கிறது.

இந்த இரு நிறுவனங்களும் பாலை ம�ொத்தமாக
வாங்குகின்றன.கூடவே ச�ொஸைட்டி புதிய பாலை
450 குடியிருப்புகளுக்கு விநிய�ோகம் செய்வத�ோடு
இப்போது

அம்பிகாபூர்

நகரம்

மற்றும்

அக்கம்-

பக்கத்து கிராமங்களில் மிகவும் பிரபலமாகிவிட்டது.

வருமானம் மற்றும் லாபம்:-

•

நிதியாண்டு

ம�ொத்த
விவசாயி ம�ொத்த
வருவாய்லாபம்
களுக்கு
ரூபாயில் பேமெண்ட்

2018-2019

16 ஏப்ரல் 2018 - 31 மார்ச், 2019

2019-2020

4543630

3450840

1092790

3382255

2699004

683251

7036115

1 ஏப்ரல் 2019 - 31 மார்ச், 2020

2020-2021

1 ஏப்ரல் 2020 - 31 ஆகஸ்ட்,
2020

5468174

14962000 11618018

ம�ொத்தம்

ஆப்பரேஷன் மற்றும் பராமரிப்பு:•

ஆப்பரேஷன்ஸ்
பணிகள்

மேற்கொள்ளப்

பராமரிப்பு

ஸாகர்

சமிதியால்

படுகின்ற.

இதற்கான

செலவுகள் செலவு பிரிவின் கீ ழ் வந்தாலும்
(ரிப்பேரிங்,

வெஹிகிள்

அலுவலர்களுக்கு
லாபத்தில்

ஆயில்,

பேமெண்ட்)

குறைந்தபட்சம்

மற்றும்
நிகர

5%

இதர

செ ல வு க ளு க ்கா க வு ம் , எ திர்பா ர ா ம ல்
ஏற்படும்

செலவுகளை

வைத்துக்

க�ொள்ளப்

இந்த

ஆப்பரேஷன்ஸ்

செலவின்

வரம்பை

சமாளிக்கவும்
படுகிறது.

சமிதி

மற்றும்

பராமரிப்பு

5%-க்கும்

அதிகமாக

உயர்த்திக் க�ொள்ள முடியும்.

தூத் ஸாகர் சமிதி பயனாளிகளால் நடத்தப்படும் கால்நடை க�ொட்டகை
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டிசம்பர் 2020

நிகர
லாபம்

981515

111275

1567941

1497007

70934

58259

100655

3343982

3061118

282864

முக்கிய பங்குதாரர்கள்:-

மற்றும்

தூத்

செலவினங்கள்-ஸ்டாப்
பேமெண்ட், வெஹிகிள்
ஆயில், ரிப்பேரிங், பேக்கிங்
மெட்டீரியல் ப�ோன்றவை.

•

தூத் ஸாகர் ஸஹாகாரி சமிதி, பட்வாஹி,
லுண்ட்ரா (சூர்குஜா)

பயனாளிகள்:•

ரூர்பன் த�ொகுப்பின் சுய உதவிக் குழு மகளிர்
மற்றும் அக்கம் பக்கத்து கிராமத்தினர்

ரெஃபரன்ஸ் கான்டாக்ட்:•	பெயர் - ராகுல் மிஷ்ரா, DPM லைவ்லிஹூட்,
சூர்குஜா (CG), இமெயில்

gamil.com

rahulwadrafnagar@

பால் சேகரிப்ப மற்றும் டெஸ்டிங் சென்டர்

சமிதி மெம்பர்களுக்கு திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி

வருடாந்திர ஜெனரல் பாடி மீ ட்டிங்கில் மெம்பர்களுக்கு
ஸர்டிஃபிகேட்ஸ் வழங்கப் படுகிறது

வெற்றிக் கதை : ஒடிஷ்ஷா டிரையிங் ஜ�ோன் : பிஸ்னஸ்ஸில் வேல்யூ அடிஷன்
ச�ொத்தின் பெயர்: ஃபிஷ் டிரையிங் யார்டு, கேஷ்பூர்

இறுதியாக வேலை உத்தரவு வழங்கப்படல்.

கிராம ஊராட்சி

செயல்படுத்தும் நிறுவனம்: ஊராட்சித்

அஸெட்டின் ல�ொகேஷன்:

துறை

மற்றும் குடிநீர் துறை அரசு

கிராமம்: கேஷ்பூர்

தனி

கிராம ஊராட்சி: கேஷ்பூர்

நபர்கள்

செயல்பாட்டாளர்களின்

SPMRM த�ொகுப்பு: கேஷ்பூர்

நிகரற்ற பங்களிப்பு: எல்லா ஊராட்சித் துறைஅமைப்பு

மாவட்டம்/ மாநிலம்: கன்ஜாம், ஒரிசா

அடையாளம் காண்பதற்கு ஒரே அளவு பங்களிப்பை

உறுப்பினர்களும்

பிளாக்: காலிக�ோடே

தாக்கம்:

திட்ட கண்ணோட்டம்:
வேலைக்கு அறிமுகம்:
திட்டத்தில்

சில்லிக்கா

ஏரி

அருகே

1.

சுமார் 70 குடும்பங்களுக்கு பயனளிக்கிறது

2.

குறைவான மற்றும் சுலப பராமரிப்பு

3.

சுற்றுச்சூழலுக்கு

உயர்த்தப்பட்ட சிமெண்ட் நடைபாதை உள்ளடங்கும்.
இதை நாலாபுறமிருந்தும் எட்டலாம், சிமெண்ட்டிலான
வெளியேற்றம்

பின்னும்

வைக்கப்பட்டிருப்பதால்

கழிவுகள் ஒழுங்கு முறையாக நிர்வகிக்கப் படுகின்றன.
ம�ொத்தம் ரூ.10 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டு விவசாயிகள்
உபய�ோகித்திட தயார் நிலையில் உள்ளது.கடல�ோர
பகுதிகளில் கருவாட்டுக்கு நல்ல தேவை இருப்பதால்
இந்த

நடைபாதையில்

பிரித்து

உலர்தளம்

இடத்தை

அளித்திருக்கிறார்கள்.

செலவு: ரூ.10 லட்சம்

இந்த

ப�ொருத்தமான

மீ ன்களை

இது

தனித்தனியாக

செயல்படுகிறது.

இந்த

திட்டம் செயல்படும் நிலையில் இருக்கிறது மற்றும்

நட்புகரமானது

மற்றும்

சுகாதாரமானது
4.	மீ ன்

பிடித்தல்

மற்று

மீ ன்

த�ொடர்பான

நடவடிக்கைகள் அதிகரித்தன.
5.

கருவாடுகளை உலர்த்துவதற்கு குறைவான
நேரம்

6.	சமுதாய ஈடுபாடு அதிகரிப்பு
பரிசீலனைக்கு முன்பும், பின்பும்:
மீ ன் உலர்தளம் கட்டுவதற்கு முன்பு கருவாட்டை

பராமரிப்புக்காக கிராம பஞ்சாயத்திடம் ஒப்படைக்கப்

உலர்த்துவதற்கு

படுகிறது.

ப�ொதுவாக பிளாஸ்டிக் ஷீட்டுகளையே வாங்கிவந்தனர்

எதிர்கொள்ளும்
செயல்படுத்த

சவால்கள்:

ஏற்ற

காணுவது,ஆனால்

அது

இடத்தை
சிலிகா

திட்டத்தை
அடையாளம்

டெவலப்மென்ட்

அதாரிடியின் கீ ழ் வருகிறது.

நடைமுறைக்கும்

ப�ொருத்தமான

இடத்தை அடையாளம் காண்பது அவசியமாகும். கிராம
சபையின் தீர்மானத்தை தாசில்தார் அலுவலகத்திற்கும்
மற்றும் சில்லிகாடெவலப்மென்ட் அதாரிடிக்கும் (CDA)
அனுப்பி

வைக்கப்

பட்டு

CDA-வின்

ஒப்புதலுக்காக

காத்திருக்கிறது. முழு நீள திட்ட அறிக்கை தாசில்தாரால்
குறிப்பிடப்படுவது

ஜூனியர்

பழக்கம்

என்பத�ோடு

என்ஜீனியரின்

ஒப்புதல்

அவ்வளவு

உலர்த்துவதற்கு

ஆர�ோக்கியமானதல்ல
நிறைய

நேரம்

தேவைப்பட்டது. தனி மீ ன் உலர்இடங்கள�ோடு ஏரியின்
கரைய�ோரங்களிலிருந்து
விரயம்

செயல்படுத்தும் நடைமுறை:
முழு

இந்த

மீ னவர்களும்,கிராமத்தினரும்

ப�ோக்குவரத்து

மற்றும்

மிகவும் அதிகமாகவே இருந்தது.

சில்லிகா ஏரியின் கரைய�ோரம் மீ ன் உலர்தளம்
கட்டிமுடித்த பிறகு மீ னவர்களின் வாழ்க்கை மிகவும்
சுலபமாகி விட்டது. உலர்தளத்தின் சிமெண்ட் மேடை
ஈரத்தை விரைவாக உறிஞ்சுவதால் அத�ோடுசிமெண்ட்
உஷ்ணத்தை பிளாஸ்டிக் ஷீட்டைக் காட்டிலும் நீண்ட
நேரம் தக்க வைத்துக் க�ொள்கிறது. அத�ோடு கழிவுகளை
ஏற்றிச் செல்லும் செலவும் குறைந்து விட்டது.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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மைக்ரோ ஃபுட் பிராஸஸிங் எண்டர்பிரைஸஸ்
மற்றும் உணவு தயாரிப்பு முறையில்
சுய-சார்புள்ள இந்தியா

Dr. பிஜயா குமார் பெஹேரா*

"இன்று உலகெங்கிருந்தும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவுக்கு வருகின்றன. மேக் இன் இண்டியா
மற்றும் மேக் ஃபார் வேர்ல்ட் ஆகிய தாரக மந்திரங்கள�ோடு முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும்."
- நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

அறிமுகம்
2019-20ல்
இந்தியா
செயலாக்கப்பட்ட
உணவுகளை
உண்ணக்கூடிய
வேளாண்
ப�ொருட்களாக வகைப்படுத்தப் பட்டவை) பல்வேறு
லெவல்களில் ரூ.140814 க�ோடிக்கு இறக்குமதி செய்து
க�ொண்டிருந்தது. மறுபக்கம் பல்வேறு காரணங்களால்
ரூ.1 லட்சம் க�ோடிமதிப்பிலான அறுவடை உற்பத்தி,
மற்றும்
அறுவடைக்கு
பிந்தைய
இழப்புகள்
பல்வேறு வேளாண் மற்றும் அது த�ொடர்பான
உணவு
தயாரிப்புகள்
சேதமடைந்தன.
அதற்கு
முதன்மையான காரணம், ப�ோதுமான அளவுக்கு
விற்பனை
செய்யக்கூடிய
உபரி
உற்பத்தியை
பிராஸஸிங்
மற்றும்
பராமரிக்க
முடியாமல்
ப�ோய்விட்டநிலை, அத�ோடு கட்டுமான பற்றாக்குறை
மற்றும்உணவு தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு
கிரடிட்
கிடைக்காமல் ப�ோனது, கச்சாப்பொருட்கள் மற்றும்
வெளிப்பாடு ஒன்றிணைத்தலில் எழுந்த சிக்கல்கள்.
புதிய வகை உணவுகளை மக்கள் தேர்ந்தெடுப்பது
மற்றும்
பதப்படுத்தப்பட்ட
உணவுகளை
சந்தை
படுத்த இயலாத நிலை என பல்வேறு காரணங்கள்
இருந்தன.
நாட்டில்
உணவு
பதப்படுத்தப்படும்
அளவை
அதிகரிப்பது
என்பதில்
இந்திய
அரசாங்கம்,அதிலும் குறிப்பாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட்
பிராஸஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (MoFP) முழு மூச்சுடன்
செயல்பட்டது. இதன்மூலம்
அறுவடைக்கு பிறகு
ஏற்படும் வேளாண் உற்பத்தி மற்றும் அதை சார்ந்த
உற்பத்தியில் ஏற்படும்
நஷ்டங்களை குறைக்க
முடியும். மேலும் மதிப்பு சேர்க்கும் த�ொழில்களை
மேம்படுத்தி விவசாயத்தில் வேலை வாய்ப்புகளை
உருவாக்கலாம்,
விவசாயிகளின்
வருவாயை
கூட்டலாம் , 2022-க்குள் அவர்களின் வருவாயை
இரட்டிப்பாக்கும் இலக்கும் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது.
உணவு பதப்படுத்தப்படும், மேக் இன் இண்டியா
புர�ோகிராம் மற்றும் தன்னிறைவு பெற்ற பாரத
இயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல்
நாட்டின் ஒட்டு ம�ொத்த சமூக- ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியில்
உணவு
பதப்படுத்தும்
துறையின்
முக்கியத்துவத்தை
அங்கீகரித்து
அதிலும்
குறிப்பாக இந்தியாவின்
ஒட்டும�ொத்த GDP-யை
மேம்படுத்துவது ஆகியவற்றோடு உணவு உற்பத்தி
மேக்இன் இண்டியாவின் கீ ழ் முன்னுரிமை தரப்பட
வேண்டிய துறைகளில் ஒன்றாக திகழ்கிறது,இது

மாண்புமிகு பாரத பிரதமரின் ஓர் முயற்சியாகும்.
இந்த துறையில் முதலீட்டை கவரும்
ந�ோக்கில்
MoFP உணவு பதப்படுத்தும் துறையை மேம்படுத்த
பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
சாலைகள், மின்சாரம், குடிநீர் விநிய�ோகம், கழிவு
நீர் வடிகால்வாய் மற்றும் கூழாக்குதல், குளிர் பதன
அறை, உலர் சேமிப்பு கிடங்கு மற்றும் லாஜிஸ்டிக்ஸ்
ப�ோன்ற
ப�ொதுவான
செய்முறை
வசதிகள�ோடு
மெகா உணவு பூங்காக்கள் (MFP) பலமான வேளாண்
ஆதார வளங்கள் நிரம்பிய ஏரியாக்களில் உருவாக்கப்
படுகின்றன. இவையனைத்தும்
அமைச்சகத்தின்
பிரதான திட்டமான பிரதான் மந்திரி கிஸான் ஸம்படா
ய�ோஜனாவின் கீ ழ் (PMKSY) ஏற்படுத்தப் படுகின்றன.
இந்த பார்க்குகள் முழுவதுமாக டெவலப் செய்யப்பட்ட
பிளாட்டுகள் மற்றும் த�ொழிற் கூடங்களை நீண்டகால
அடிப்படையில் த�ொழில் முனைவர்களுக்கு வழங்கப்
படுகின்றன. இங்கே அவர்கள் பிளக் அண்ட் பிளே
மாடலில் உணவு பதப்படுத்தும் அலகு நிறுவலாம்.
இதற்கும் கூடுதலாக, MFP ஸ்கீம் அமைச்சகம்
ஸப்ளை செயின் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர் குறைபாட்டை
ப�ோக்க ஏராளமான இதர திட்டங்களை செயல்படுத்தி
வருகிறது. ஒட்டும�ொத்த ஃபுட் வேல்யூ/ஸப்ளை
செயினுக்கு
MoFP
முதலீட்டாளர்களுக்கு
நிதி
உதவியை
அளித்து அவர்கள் உணவு ச�ோதனை
கூடங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உணவு பதப்படுத்துதல்/
பாதுகாக்கும் திட்டத்தை நிறுவ ஊக்குவிக்கிறது.
இந்தியாவில்
உணவு
பதப்படுத்துதல்
இக�ோ-ஸிஸ்டத்தின்
குறிப்பிடும்படியான
பண்பம்சங்களில்
அன்ஆர்கனைஸ்டு ஸெக்டரில்
மைக்ரோ
ஃபுட்
பிராஸஸர்ஸ்
நாட்டின்
ம�ொத்தமுள்ள ஃபுட் பிராஸஸர்களில் ஏறக்குறைய
25 லட்சம் நுண் அலகுகள் நாட்டில் செயல்பட்டு
வருகின்றன. ஆனால் பதிவு செய்து க�ொண்ட /
வகைப்படுத்தப்பட்ட
அலகுகளின்
எண்ணிக்கை
40,000 மட்டுமாகவே இருக்கிறது. ஏறக்குறைய இந்த
அலகுகளின் 66% கிராமப்புறங்களில் செயல்பட்டு
வருகின்றன.
80%
அலகுகள்
குடும்பத்தாரால்
நடத்தப்படும் நிறுவனங்களாக இருக்கின்றன. இந்த
அலகுகள்
எல்லாமே மைக்ரோ எண்டர்பிரைஸ்
வகைப்பாடுகளில்
வருகின்றன.
இந்த
எண்டர்பிரைஸ்கள் பிரதான வளர்ச்சியை மையமாக
க�ொண்ட திட்டம் இருக்கின்றன. இதற்கு காரணம்,
அவற்றின் அளவு மற்றும் அவை அமைந்திருக்கும்
இடத்தின் பாதகமான அம்சமாகும்.

*எகனாமிக் அட்வைஸர், MOPR மற்றும் முன்னாள் எகனாமிக் அட்வைஸர், MOFPI
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இந்த அலகுகள் நவன
ீ
த�ொழிற்நுட்பங்கள்
மற்றும் கருவி, பயிற்சி ஆகியவற்றை அணுக
செய்ய முடியாத சவால்களை எதிர் க�ொள்கின்றன.
நிறுவன
கிரடிட், தயாரிப்புகளின் தரம் கட்டுப்பாடு
அடிப்படை விழிப்புணர்வின்மை, முத்திரையிடுதல்
மற்றும்
சந்தைப்படுத்தும்
திறன்
இல்லாமை
மெயின் ஸப்ளை செயினில் அவைகளால் ஓர்
அங்கமாக இருக்க முடியாமல் செய்து விடுகிறது.
அவர்களால் பெரும் உணவு பதப்படுத்துபவர்களுடன்
ப�ோட்டி ப�ோடவும் முடியவில்லை, குறைந்தபட்சம்
பாதி முடித்த/ பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு வகை
மேற்கொண்டு பதப்படுத்துவதற்கு, மேம்படுத்தப்பட்ட
உணவு தயாரிப்புக்கான இணைப்பை ஏற்படுத்திக்
க�ொள்ள முடியவில்லை. இந்த பிரச்சனைகளை
எதிர்கொள்ள,மைக்ரோ ஃபுட் பிராஸஸர்கள் தங்களை
நவனப்படுத்திக்
ீ
க�ொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு
தேவைப்படும் சிறந்த ஆதரவு எல்லா தரப்பிலும்
தங்கள் செய்திறன் அளவுகளை தரம் உயர்த்த செய்ய
வேண்டும்.
தன்னிறைவு பெற்ற பாரத இயக்கம்
உணவு பதப்படுத்தும் துறைக்கு உதவி

மற்றும்

தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக
MoFPI–யின் தலைமையில் இந்திய அரசாங்கம் ஜூன்
2020ல் , மத்திய அரசு ஆதரவுடன் நடத்த்ப்படும்
PM
ஃபார்மலேஸேஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ஃபுட்
பிராஸஸிங் எண்டர்பிரைஸஸ் (PMFME) திட்டத்தை
த�ொடங்கியது. இது நடப்பிலுள்ள மைக்ரோ ஃபுட்
பிராஸஸிங்
நிறுவனங்களை
தரம்
உயர்த்த
செய்வதற்காக
த�ொழிற்நுட்ப,
நிதி
மற்றும்
த�ொழிலுக்கான ஆதரவை அளிக்கிறது. இது ரூ.10,000
க�ோடியுடன் 2020-21 முதல் 2024-2025 வரை ஐந்தாண்டு
காலங்களுக்கு
செயல்படுத்தப்படவிருக்கிறது.
இரண்டு
லட்சம்
மைக்ரோஃபுட்
பிராஸஸிங்
யூனிட்டுகள் மானியத்துடன் கூடிய கடனுதவியுடன்
நேரடியாக
பயனடையும்.
இந்த
திட்டம்
SC/
ST மகளிர் மற்றும் மாவட்டம், மற்றும்
FPOs,
SHGsமற்றும்
உற்பத்தியாளர்கள்
கூட்டுறவு
TRIFED தேசிய SC டெவலப்மென்ட் ஃபைனான்ஸ்
கார்ப்போரேஷன்,
NCDC, ஸ்மால் ஃபார்மர் அக்ரி
பிஸ்னஸ் கன்ஸோர்டியம் (SFAC) மற்றும் தேசிய
ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் பயனடையும்.
PMFME யின் குறிக்கோள்கள்
அன்ஆர்கனைஸ்டு
மைக்ரோ
ஃபுட்
பிராஸஸிங்கின்
பங்களிப்பு மற்றும்
அவை
எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் செய்லபாட்டு தடைகளை
ப�ோக்க MoFPI ஆதரவு மற்றும் சேவைகள் வாயிலாக
இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. திட்டத்தின்
குறிக்கோள்கள் கீ ழ்க்கண்டவாறுi)

நடப்பிலுள்ள மைக்ரோ ஃபுட் பிராஸ்ஸிங்
த�ொழில் முனைவ�ோர்களுக்கு, FPOs,
சுய
உதவிக்குழுக்கள் மற்றும்
கூட்டுறவுகளுக்கு
கடன் வசதி

ii)

பிராண்டிங்,
மார்க்கெடிங்கை
ஆர்கனைஸ்டு
ஸப்ளை

வலுப்படுத்தி
செயினை

ஒன்றிணைத்தல்
iii)	தற்போதுள்ள
2,00,000
முறையான கட்டமைப்பு

நிறுவனங்களை

iv)	ப�ொதுவான
பதப்படுத்தும்
வசதி,
ஆய்வு
கூடங்கள், சேகரிப்பு, கட்டுதல்,
சந்தைப்படுத்தல், அடைகாக்கும் சேவைகளை
அதிகரித்தல்
v)

இன்ஸ்டிடியூஷன்,
உணவு
துறையில்
ஆராய்ச்சி
வலுப்படுத்தல் மற்றும்

பதப்படுத்தும்
பயிற்சியை

vi)

நிறுவனங்களுக்கு புர�ொஃபஷனல் மற்றும்
டெக்னிகல் ஸப்போர்ட் அதிகரிப்பு

இந்த திட்டம் அன்ஆர்கனைஸ்டு பிரிவில்
தற்போதுள்ள புட் பிராஸஸிங் இண்டஸ்ட்ரியின்
மைக்ரோஎண்டர்பிரைஸ்களை
முறையான
துறையாக
மாற்றுவது
ஃபார்மர்
புர�ொட்யூஸர்
ஆர்கனைஸேஷன்களுக்கு
(FPOs,
சுய
உதவிக்
குழுக்களுக்கு (SHGs) உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு
ம�ொத்த வேல்யூ செயின்களுக்கு ஸப்ப்போர்ட்
கிழக்கு சம்ப்பரானில்
கரும்பு கிளஸ்டர்
தர்பங்காவில்
மக்கானா கிளஸ்டர்

முஜாப்பர்பூரில்
லீச்சி கிளஸ்டர்

வைஷாலியில்
வாழை கிளஸ்டர்

நாளந்தாவில்
உருளை
கிளஸ்டர்

பீகார் மாவட்டங்களில் கிளஸ்ட்டர் அணுகுமுறை (ODOP)

PMFME-யின் கீ ழ்
அணுகுமுறை

ஒரு

மாவட்டம்,

ஒருதிட்டம்

இந்த திட்டம் ஒரு மாவட்டம், ஒரு தயாரிப்பு
(ODOP)
அணுகுமுறையில்
இன்புட்ஸ்,ப�ொதுவான
சர்வீஸ்கள்
மற்றும்
தயாரிப்புகளை
மார்க்கெடிங்செய்வதின் பயனை பெற்றுக் க�ொள்ள
வழிசெய்கிறது.
ஸ்கீமுக்கான
ODOP
வேல்யூ
செயின்டெவலப்மென்ட்
மற்றும்,
உதவிகரமான
கட்டமைப்பை அளிக்கிறது.
ODOP
தயாரிப்பில்
ஒன்றுக்கும்
மேலான
த�ொகுப்புகள்
இருக்கலாம்.
விவசாயிகள்,
த�ொழில்முனைவர்கள் மாங்காய், உருளை, லீச்சி,
தக்காளி, டபிய�ோகா, கின்னு, புஜியா, பீத்தா, பாப்பட்,
ஊறுகாய்,
தானிய
வகை
புராடக்டுகள்,
க�ோழி
பண்ணை,
இறைச்சி
ப�ோன்றவற்றின்
தயாரிப்பு
அலகை நிறுவி விஸ்தரிக்கலாம். த�ொழிலுக்கான
முன்
பின்
கடனுதவிகளை
வலுப்படுத்தலாம்,
ப�ொது வசதிகள், அடை காக்கும் மையங்கள் R&D,
முத்திரையிடுதல்
மற்றும்
சந்தைப்படுத்துதல்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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ஆகியவற்றை பலப்படுத்தலாம். இவைகள்
தயாரிப்புகளின் முக்கியமானவையாகும்.

ODOP

PMFME-யின் கீ ழ் உதவி
i)

எடிபிள் திட்ட மதிப்பு @35% வதம்
ீ
கடனுடன்

vi)
கூடிய மூலதன
மானியம், அதிகபட்ச
எல்லை பிரதி அலகுக்கு ரூ.10 லட்சம்
•

iii)

பயனாளிகளின்
பங்களிப்பு
–
திட்ட
கட்டணத்தில்
குறைந்தபட்சம் 10%, மீ தம்
வங்கியிலிருந்து கிடைக்கும்.

FPOs/SHGs/ தயாரிப்பாளர்களுக்கான கூட்டுறவு
உதவி,
த�ொகுப்புகள்
மற்றும்
FPOs/SHGs/
தயாரிப்பாளர்களுக்கான
கூட்டுறவு
@35%
வதம்
ீ
மானியத்துடன் கூடிய கடன் சேமித்தல்,
தரம் பிரித்து சேமித்தல் கட்டுதல், மார்க்டிங்
ச�ோதித்தல்
ப�ோன்ற
அவர்களின்
ம�ொத்த
வேல்யூ செயின்களுக்கும் கிடைக்கும்.
சுய உதவிக்

குழுக்களுக்கு உதவி:

•	வ�ொர்க்கிங்
பணி
மூலதனம்
மற்றும்
சிறுஉபகரணங்களை வாங்குவதற்கு பிரதி
உறுப்பினருக்கு
ரூ.40,000
வதம்
ீ
ஸீட்
மூலதனம்
•

SNA/SRLM-ல்சுய
உதவிக்குழுக்களின்
உறுப்பினருக்கு
SHG
ஃபெடரேஷனால்
மானியமாக ஸீட் மூலதனம் வழங்கப்படும்.

iv)	தனி
சுய
உதவிக்குழு
உறுப்பினர்
ஃபுட்
பிராஸஸிங் இண்டஸ்ட்ரியின் தனி அலகாக
திட்ட
மதிப்பு,
அதிகபட்ச
எல்லை
ரூ.10
லட்சம் வதம்
ீ
@35%
மானியத்துடன் கூடிய
கடன் மூலதன சேமிப்பு ஃபெடரேஷன் SHG
லெவலில் மானியத்துடன் கூடிய கடன் @ 35%
ஸப்போர்ட்.
v)
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விவசாய உற்பத்தியை பிரித்தல், தரம்
பிரித்தல், கிடங்கு மற்றும் பண்ணை குளிர்
பதன கிடங்கிற்கு வாக்குறதி.

•

ODOP
உற்பத்தியை
பிராஸஸிங்
செய்வதற்கு காமன் பிராஸஸிங் வசதி

•

அடை காக்கும் மையங்கள் சிறு அலகுகள்
வாடகை
அடிப்படையில்
தங்கள்
உற்பத்தியை பிராஸஸிங் செய்து க�ொள்ள
ஒன்று அல்லது அதற்கும்
அதிகமான
தயாரிப்பு முறைகள். இந்த அடைகாக்கும்
மையங்கள் பயிற்சி
ந�ோக்கத்திற்காகவும்
பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளலாம்.
ஆனால்
வாணிப
அடிப்படையில்
நடத்தப்படவேண்டும்.

தனிநபர் மைக்ரோ நிறுவனங்களுக்கு உதவி:
•

ii)

•

ப�ொதுவான
கட்டுமானத்திற்கான
உதவி:
EPOs/SHGs, கூட்டுறவு, ஏதாவது நிறுவனம்
அல்லது
தனியார்
நிறுவனங்களுக்கான
கடனுதவி
த�ொகை,
@35%
வதம்.
ீ
இந்தப�ொதுவான
கட்டமைப்பு
மக்கள்
உபய�ோகித்துக்கொள்வதற்காக
இதர
அலகுகளுக்கும்
கிடைக்கும். ப�ொதுவான
கட்டமைப்பு
இந்த
திட்டத்தின்கீழ்
கீ ழ்க்கண்டவிதமாக நிதியை பெறும்.
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vii)

பிராண்டிங் மற்றும் மார்க்கெடிங் உதவி:
FPOs/SHGs
கூட்டுறவு அல்லது மைக்ரோ
ஃபுட் பிராஸஸிங் எண்டர்பிரைஸின் SPVக்கு பிராண்டிங் மற்றும்
மார்க்கெடிங்கிற்கு
50%வரை மானியம். இது மாநிலம் அல்லது
பிராந்திய அளவில் ODOP-யால் வழங்கப்படும்.
திறன்
வளர்த்தல்:
கெபாஸிடி
பில்டிங்
காம்போனென்டின் கீ ழ் PMFME திட்ட த�ொழில்
முனைவ�ோர் (EDP+) திறன் வளர்ப்பு உணவு
தயாரிக்கும்
த�ொழிற்கூடங்கள் தேவைகளை
நிறைவுசெய்து
கீ ழ்க்கண்ட
பிரிவைசேர்ந்த
நபர்களுக்கு குறிப்பிட்ட திறனை அளிக்கிறது.
i.	திட்டத்தின் கீ ழ் கடனுடன் கூடிய தனிநபர்
சிறு உணவு தயாரிக்கும் நிறுவனம்
ii.	திட்டத்தின்
கீ ழ்
கடனுதவி
அல்லாத
தனிநபர் சிறு உணவு தயாரிக்கும் நிறுவனம்
iii. SHGs/FPOs/கூட்டுறவுவ்கள்போன்ற
சிறிய
அளவில் உணவு தயாரிக்கும் ஊழியர்கள்
iv. உணவு
தயாரிக்கும்
ஈடுபட்டிருக்கும் SHGs/ FPOs/
உறுப்பினர்கள்
v.

செயலில்
கூட்டுறவின்

PMFME திட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் அரசு
அதிகாரிகள்
மற்றும் பயிற்றுனர்கள் திட்டத்தின் அடிப்படை பயிற்சி

PMFME திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில்
நிர்வாக அமைப்புகளின் பங்கு

ஊராட்சி

இந்த திட்டம் செயல்படுத்தும் காலகட்டத்தில்
2,00,000 சிறு உணவு த�ொழில் நிறுவனங்களுக்கு
வழங்கி சுமார் 8 லட்சம் த�ொழில்முனைவர்கள்
மற்றும் 1 லட்சம் SHGs, FPOs-ன் குழு உறுப்பினர்கள்
திறன் வளர்ப்பு பயிற்சியை அளிக்கும் இலக்கைக்
க�ொண்டிருக்கிறது. எல்லா
மட்டங்களிலுமுள்ள
ஊராட்சி
நிர்வாக
அமைப்புகள்
திட்டத்தை
செயல்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றன.
சிறு உணவு நிறுவனத்தின் 66%
தயாரிப்பாளர்கள்
கிராமத்தைச்சேர்ந்தவர்கள்
மற்றும்
80%பேர்
குடும்பங்களைச் சார்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர்.

உணவு பதப்படுத்தலில் சாதித்து காட்டிய
வெற்றிக் கதைகள்

-ஃபுட் பிராஸஸிங் அமைச்சகம்

"வ�ோக்கல் ஃபார் ல�ோக்கல் ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் தாரக மந்திரமாக இருக்க
வேண்டும்."
-நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

1 . விஷாகா மில்லெட்ஃபார்மர் புர�ொட்யூஸர் ஆர்கனைஸேஷனின் பயணம்
விசாகபட்டினத்தில் ஒரு மில்லெட் FPO ஏன்?
பயிர் செய்வதில் அதிக செலவு, பிராஸஸிங்
இல்லாமை, ஃபார்ம்
கேட்டில் விவசாயிகளின்
நிகர வருவாயை கணிசமாக பாதிக்கிறது. குறைந்த
உற்பத்தி
செலவுடன்
சிறுதானிய
விளைச்சல்
இப்பகுதியில்
விவசாயிகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக
இருக்கிறது. இந்தமாவட்டம் முழுவதுமாக அதிக
எண்ணிக்கையில்
பரவியிருக்கும் சிறுநிலங்களை
வைத்திருக்கும்
விவசாயிகளை ஒன்றிணைப்பது
அவசியமாகும். அதன்
மூலமாக
டெக்னாலஜி
ஊடுருவல், அதிக தானிய உற்பத்தி அதிகரித்து அந்த
விவசாயிகளை இன்புட்ஸ் மற்றும் சர்வீஸ் த�ொடர்பான
மார்க்கெட் லிங்கேஜை
அக்ஸஸ் செய்ய வைத்து
அந்தவிவசாயிகளின் வருவாயை பெருக்க முடியும்.
இவையனைத்தும் FPO-வை உருவாக்குவதின் மூலம்
சாத்தியமாகும்.இதில் தானியங்களை விளைவிக்கும்
எல்லா
விவசாயிகளையும்
ஒன்றிணைத்து
அவர்களின் உற்பத்திக்கு கூட்டு தயாரிப்பு மற்றும்
சந்தைப்படுத்தி ஊதிய விலையை உயர்த்தலாம்.
ICAR-IIMR , விசாகா மில்லெட் EPO-வை உருவெடுக்க
வைத்துள்ளது
விசாகா மில்லெட் FPO
கம்பெனிசட்டத்தின்
கீ ழ் (18 ன் 2013) 18 ன்
2014, 15நவம்பர் 2019-ல்
ல�ோக்கல் சாரதா வேலி டெவலப்மென்ட் சமிதி (SVD)
யுடன் ஒன்று சேர்ந்து ICAR-IIMRல் நிறுவப்பட்டது. இது
கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக ஆந்திரபிரதேசத்தின்

விசாகபட்டினம்
மாவட்டத்தைச்
சேர்ந்த
தும்ம்ப்பாலாவில் இயங்கி வரும் சமுதாயம் சார்ந்த
நிறுவனமாகும். ICAR-IIMR, மாவட்டத்தின் சிறு மற்றும்
மார்ஜினல் விவசாயிகளுக்கு மில்லெட் பிராஸஸிங்
மற்றும் வேல்யூ அடிஷன் டெக்னாலஜியுடன் இந்த
ஆர்கனைஸேஷனுக்கு டெக்னிகல் வழிகாட்டுதலை
அளித்து வருகிறது.
விஷாகா மில்லெட்ஸ் FPO-ன் ஹேண்ட்ஹோல்டிங்
SVDS NGO விவசாயிகளை ஒன்று திரட்டி
ம�ோனா-கிராப்புகளுக்கு பதிலாக மில்லெட்போன்ற
பன்முகப்படுத்திய பயிர்களுக்கு மாற வேண்டும்
என்ற
அவர்கள்
மனப்போக்கை
மாற்றும்
முயற்சியை
மேற்கொண்டது.
ICAR-IIMR,
ஹைதராபாத்
அவர்களுக்கு
ஃபாக்ஸ்டெய்ல்
மில்லெட்ஸ். லிட்டில் மில்லெட், பேர்ள் மில்லெட்
மற்றும்
ஃபிங்கர்
மில்லெட்
ப�ோன்றவற்றை
கடந்த
சீஸனில்
விசாகா
மில்லெட்ஃபார்மர்
புர�ொட்யூஸர் ஆர்கனைஸேஷனுக்கு வழங்கியது.
மில்லெட்ஸில்
சிறந்த
நிர்வாக
பழக்கத்தின்
விழிப்புணர்வால்
அவர்களுக்கு
மகத்தான
அறுவடை கிடைத்துவிட்டது. ICAR-IIMR அவர்களுக்கு
டீஹல்லர், டீஸ்டோனர், கிரேடர், ஆஸ்பைரேட்டர்
ப�ோன்றவற்றில் பிரைமரி பிராஸஸிங் யூனிட்டை
அமைப்பதற்கான டெக்னிகல் வழிகாட்டுதல்களை
வழங்கியது. இந்த த�ொழில் நுட்பம் விவசாயிகள்
சிறந்தவிலையை
பெற்றுக்
க�ொள்ள
உதவும்.
விவசாயிகள் களப்பார்வைக்கு கலந்து க�ொள்ளும்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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வாய்ப்பை பெற்றனர் மற்றும் மேலும் புர�ொடக்ஷன்,
பிராஸஸிங்,
டெக்னாலஜி
கற்றுக்

மில்லெட்ஸின்
குறித்து

அதிக

க�ொள்வதற்கு

விஸிட்

செய்தார்கள்.

புராடக்டுகளின்

வேல்யூ-ஏடட்
விவரங்களை

அவர்கள்ICAR
FPO

பிராண்டிங்

மெம்பர்கல்

மார்க்கெட் உடன்
விவசாயிகளின்
லிங்க்கேஜ்.

சுய வேலைவாய்ப்பு
பற்றிய
ஓரியண்டேஷன்

மேம்பட்டவிவசாய
பழக்கங்களின்
இன்டர்வென்ஷன்

–IIMR-ஐ
தங்கள்

பற்றியும்தெரிந்து

க�ொண்டனர். மில்லெட்ஸ் ஆட்டா,மில்லெட் ரவா,
இன்ஸ்டன்ட் இட்லி மிக்ஸ் ப�ோன்ற மில்லெட்டின்

ஃபைனான்ஷியல்
நிறுவனங்களுடன்
விவசாயிகளின்
லிங்க்கேஜ்

புர�ொடக்ஷன்,
ப�ோஷாக்கு
முக்கியத்துவம் மற்ரும்
மார்க்கெடிங் பற்றிய
விழிப்புணர்வு
விசாகா மில்லெட்
FPO-வின்
நடவடிக்கைகள்

பிராண்டட்
இன்புட்ஸின்
ஸெலக்ஷன் குறித்து
விழிப்புணர்வு

மில்லெட்ஸின்
வேல்யூ-ஏடட்
புராடக்டில் பயிற்சி

பல்வேறு
ஃபைனான்ஷியல்
சர்வீஸ்கள் பற்றிய
விழிப்புணர்வு

NFSM உடன்
விவசாயிகளை
ஒன்று திரட்டி
லிங்க்கேஜ் செய்வது

திறன் வளர்ப்பு
மற்றும் டெக்னிகல்
டிரெய்னிங்

விசாகா மில்லெட்

FPO-வின் நடவடிக்கைகள்

வேல்யூ-ஏடட்

புராடக்டுகளை

பிராஸஸிலும்

இறங்கியுள்ளனர்.

தயாரிக்கும்
இதற்கான

த�ொழில் நுட்பம் அவர்களின் FPO வுக்கு ICAR-IIMR
மூலம்

FPO மெம்பர்கள் தங்களின் பிராஸஸ்டு மில்லெட்ஸ் புராடக்டுகளுடன்

வழங்கப்படுகிறது.

(ICAR-) இண்டியன்இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மில்லெட்ஸ்
ரிஸர்ச்,
ஹைதராபாத் ஷேர் செய்து க�ொண்டவிவரங்கள்)

2. பத்திண்டாவில் தேன்பண்ணை வைத்திருக்கும் நான்கு சிறு விவசாயிகள் த�ொடங்கிய
மெல்லிஃபெரா நிறுவனத்தின் வெற்றிக் கதை
பசுமைப் புரட்சி ப�ோலவே, வட இந்தியாவில்
தேன்பண்ணைத் த�ொழிலை மேம்படுத்தும் பெருமை
பஞ்சாப் விவசாயிகளையே சாரும். இது த�ொடர்பான
பல
அனுபவங்களுக்கு
இடையில்,
பத்திண்டா
பகுதியில்
உள்ள
கனக்வாலா
கிராமத்தைச்
சேர்ந்த நான்கு சிறு விவசாயிகளின் வெற்றிக்
கதை சிறப்பாகக் குறிப்பிடத்தக்கது. 2014-15 ஆம்
ஆண்டில் தேன ீ வளர்ப்புக்காக 100 பெட்டிகளுடன்
தேன்பண்ணையைத்
த�ொடங்கிய
இந்த
நான்கு
விவசாயிகளூம், 2-3 குவிண்ட்டால் தேனை உற்பத்தி
செய்தனர். இன்றைக்கோ, இவர்கள் "மெல்லிஃபெரா''
என்ற பிராண்டின் கீ ழ் ரீட்டெய்ல் பேக்குகளில் 50
குவிண்ட்டாலுக்கும் அதிகமாக தேன் விற்பனை
செய்கின்றனர்.
"மெல்லிஃபெரா
இந்தியா''
என்ற
பெயரில் ஒரு MSME யூனிட்டாகப் பதிவு செய்து
தேன் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வந்த இவர்கள், 20-122019 அன்று ''ச�ொசைட்டி'' பிரிவின் கீ ழ் கம்பெனிப்
பதிவாளரிடம் ஒரு ஃபார்மர் புரட்யூசர் கம்பெனியாக
(FPC) பதிவு செய்தனர்.
காலப்போக்கில்,
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FPC

கம்பெனியின்

உறுப்பினர்கள்
எண்ணிக்கை
200
உணவு
பக்குவப்படுத்தும்
மற்றும்
பேக்கேஜிங்
யூனிட்டுகளாகவும்,
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உணவுப்பொருட்களாகவும்
அதிகரித்தது. இவற்றில் மஞ்சள், சாட் மசாலா,
வெந்தயம், தேன், வெஸ்ஸான் புராடக்டுகள், புஜியா,
மிளகாய் வற்றல், 14 வகை ஊறுகாய்கள், க�ோதுமை
ரவை,
சிறுதானியங்கள்
ப�ோன்றவை
அடங்கும்.

இந்த ஆலைகள் பத்திண்டாவில் உள்ள தல்வண்டி
சாப�ோ
என்ற
இடத்தில்
அமைந்துள்ளன.
FPCயின்
அலுவல்களை 14 உறுப்பினர்கள் அடங்கிய
குழு நிர்வகிக்கிறது. அவர்களின் தலைவராக திரு
ஷைலேந்தர் சித்து இருக்கிறார். தேன ீ வளர்ப்பில்
மார்க்கெட்டில்
இவர்கள்தான்
முதன்முறையாக
''தேன
மகரந்தத்தை''
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர்.
மன்ஸா,
நாபா,
ஸங்ரூர்ர்
அருகே
தேசிய
நெடுஞ்சாலைகளில் சாலைய�ோரக் கடைகளையும்
இவர்கள்
திறந்துள்ளனர்.
மேலும்,
மளிகைக்
கடைகளின்
தேவைகளுக்கும்
இவர்கள்
சப்ளை
செய்கின்றனர்.
2020
பிப்ரவரியில்
புதுதில்லி
ஜவகர்லால்
நேரு
ஸ்டேடியத்தில்
உணவு
பக்குவப்படுத்தும்
அமைச்சகமும், மகளிர் மற்றும் குழந்தை வளர்ச்சி
அமைச்சகமும்
சேர்ந்து
ஏற்பாடு
செய்திருந்த
ஆர்கானிக் உணவுத் திருவிழாவில் மெல்லிஃபெரா

பங்கேற்று, இரண்டே நாட்களில் ரூ.1.5 லட்சம்
மதிப்புள்ள
தனது
ப�ொருட்களை
விற்பனை
செய்தது. மெல்லிஃபெரா நிறுவனத்தின் வருடாந்திர
விற்றுவரவு ரூ.30 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது.
இதுவரை FPC நிறுவனம் வங்கிகளிடம் இருந்து எந்த
விதமான கடன்/ ல�ோன்களை பெற்றதில்லை. இந்த
நிறுவனம் தற்சார்பு பெற்றுத் திகழ்கிறது.
மெல்லிஃபெரா தனது புராடக்டுகளின் உற்பத்தி
அளவை விரிவுபடுத்திட ஆர்வமிகு திட்டம் ஒன்றை
வைத்துள்ளது.
செயல்படுத்தக்கூடிய
இந்தத்
திட்டத்திற்காக தேன் மற்றும் இதர ப�ொருட்களை
உற்பத்தி
செய்வதற்காக
மேலும்
சில
உணவு
பக்குவப்படுத்தும் மற்றும் பேக்கேஜிங் மெஷின்களை
வாங்கப் ப�ோகிறது.
(உள்ளடக்கத்தை வழங்கிய�ோர் பஞ்சாப் அக்ரோ
இன்டஸ்டிரீஸ் கார்ப்பொரேஷன் லிமிட்டெட்,
சண்டிகர்)

3. நேட்டிவ் அரக்கு காபியின் த�ோற்றம்
சாலை
ஓரத்தில்
மிகவும்
ஆர்வத்துடன்
நடைபெற்ற
ஒரு
உரையாடலின்
விளைவாக
நேட்டிக் அரக்கு காபி உருவானது. இந்தியாவில்
ஆந்திரப்பிரதேசத்தின் விசாகப்பட்டினத்திற்கு அருகே
உள்ள அரக்கு பள்ளத்தாக்கைச் சேர்ந்த சேர்ந்த
ஒரு பழங்குடி விவசாயிக்கும், இந்த நிறுவனத்தின்
நிறுவனருக்கும்
இடையே
அந்த
உரையாடல்
நிகழ்ந்தது.
நேட்டிவ் அரக்கு காபி பிராண்டின் நிறுவனரான
"ராம் குமார் வர்மா'' 2017 ஜூலை 18 அன்று தமது
சக உறுப்பினர்களுடன் அரக்கு பள்ளத்தாக்கிற்கு
சென்று
க�ொண்டிருந்தார்.
வழியில்,
அரக்குப்
பள்ளத்தாக்கில் இருந்து 20 கி.மீ . த�ொலைவில் உள்ள
அனந்தகிரி மலைப் பகுதியில் சாலை ஓரமாக
ஓய்வெடுப்பதற்காக சற்று நிறுத்தினார். அப்போது
அங்கு ஆடு மேய்த்துக் க�ொண்டிருந்த பழங்குடியின
விவசாயி
ஒருவரைச்
சந்தித்தார்.
அவருடன்
மிகவும் சாதாரணமாக அரக்கு காபி பற்றி அவர்

காபி பதப்படுத்தும் முறை

திரு. ராம் குமார் வர்மா (பின்புறத்தில்) ஒரு உள்ளூர் பழங்குடி காபி
சாகுபடியாளருடன்

பேசிக்கொண்டிருந்தார்.

அப்போது

அந்த

விவசாயி

ச�ொன்னார்: ''நான் இந்த ஏரியாவில் 1950-இல் இருந்து
வசித்து வருகிறேன். காபித் த�ொழில் நன்கு வளர்ச்சி
அடைந்ததை நான் கண்கூடாகப் பார்த்திருக்கிறேன்.
ஆனால் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம�ோ த�ொடர்ந்து

நேட்டீவ் அரக்கு காபி புராடக்டுகள்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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வறுமையாகவே இருந்து வருகிறது. ஏராளமான
இடைத்தரகர்கள் குறைவான விலையில் காபியை
வாங்கிச் செல்கின்றனர். எங்களுக்கு உரிய பங்கு
கிடைப்பதில்லை.''
பழங்குடியின விவசாயி இவ்வாறு கூறியது
ராம் குமார் வர்மாவின் நெஞ்சைத் த�ொட்டது. இந்த
விஷயத்தில் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என அவர்
நினைத்தார். அதன் விளைவாக 2017 ஆகஸ்டில்
நேட்டிவ் அரக்கு காபி என்ற பெயரில் கம்பெனி
ஒன்றை த�ொடங்கினார். நேரடியாக விவசாயிகளிடம்
இருந்து காபியை வாங்கி அதை நுகர்வோரின்
இருப்பிடங்களுக்கே அனுப்ப வேண்டும் என்னும்
முதன்மை
ந�ோக்கத்துடன்
இந்தக்
கம்பெனி
த�ொடங்கப்பட்டது. இந்த முயற்சியால் பழங்குடியின
விவசாயிகளுக்கு
நல்ல
விலை
கிடைக்கிறது.
பணமும்
விவசாயிகளின்
வங்கிக்
கணக்கிற்கே
நேரடியாக அனுப்பப்பட்டு விடுகிறது.

கடந்த 3 ஆண்டுகளாக டிஜிட்டல் ஊடகங்கள்
வழியாக இந்த பிராண்டை பரப்புவதில் நேட்டிவ்
அரக்கு காபி வெற்றி பெற்றுள்ளது, ஜம்மு & காஷ்மீரில்
இருந்து கன்னியாகுமரி வரை வாடிக்கையாளர்களை
இது பெற்றுள்ளது.
தற்போது,
இந்த
பெறுவ�ோர்:

நிறுவனத்திடம்

இருந்து

காபி

•
வாடிக்கையாளர்கள் - 3500+
•
கார்ப்பொரேட் நிறுவனங்கள் - 10+
•
ஸ்டார் ஹ�ோட்டல் குழுமங்கள் – 8
•
விமானத் த�ொழில் நிறுவனங்கள் - 1
•
ஆர்கானிக் கடைகள் - 20+
•	சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் - 10+
•
விற்றுவரவு - ரூ.18,00,000 (2020-2021)
(உள்ளடக்கம் வழங்கியவர் ராம் குமார் வர்மா, பி.
நிறுவகர் & CEO, நேட்டிவ் அரக்கு காபி)

4. திரு. ராம் குமார் வர்மா (பின்புறத்தில்) ஒரு உள்ளூர் பழங்குடி காபி சாகுபடியாளருடன்
SHRAM - சுய உதவி/ மறுசுழற்சி மாற்றம்
மற்றும் தயாரித்தல் என்னும் குழுமத்தை ஒரு MBA
பட்டதாரியான பியூஷா அபி த�ொடங்கினார். இமாச்சல்
பிரதேசத்தின் பட்டாமண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த
இளம் பெண்களிடம் மறைந்திருந்த திறமைகளை
வெளியே
க�ொண்டு
வருவதற்காக
அவர்களை
ஒருங்கிணைத்து 2008 ஜூன் 1-ஆம் தேதி இந்தக்
குழுவை அவர் த�ொடங்கினார். ஆண்டு ஒன்றுக்கு
சுமார் ரூ.7.0 லட்சம் விற்பனை மூலம் வரவு காணும்
இந்த குழுமம் உயர்தரமான ப�ொருட்களை உற்பத்தி
செய்து மிகவும் பிரபலமடைந்துள்ளது.
உள்ளூர் த�ொழில் கழிவுகளைக் க�ொண்டு
கைவினைப் ப�ொருட்களைத் தயாரிப்பதில் இந்தக்
குழுமம் ஈடுபட்டு வந்தது. இப்போது தனது பணிகளை
பன்முகப்படுத்தி,
உணவுப்
பக்குவப்படுத்தும்
நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடுகிறது. அந்தக் கிராமத்தில்
உள்ள சான்றிதழ் பெற்ற ஆர்கானிக் பண்ணையின்
உற்பத்திப்
ப�ொருட்களை
இந்தக்
குழுமத்தின்
உறுப்பினர்கள் பயன்படுத்தி பல்வேறு இன்ஸ்டன்ட்
உணவுப் ப�ொருட்களாக மாற்றுகின்றனர்.
இவற்றில் ஊறுகாய் வகைகள், மெழுகுவர்த்தி,
சட்னி வகைகள், பழுப்பு அரிசி அவல் ப�ொரி, கம்பரிசி
ப�ொரி, வறுத்த க�ோதுமை மற்றும் ச�ோயா பீன்ஸ்,
அரிசியை வறுத்து தயாரிக்கப்படும் காரவகைகள்,
மற்றும் இதர தானியப் ப�ொரி வகைகள் ஆகியன
அடங்கும்.
இந்தப்
ப�ொருட்கள்
வறுத்து
தயாரிக்க
ப்படுவதால்
இவற்றில்
க�ொழுப்புச்
சத்து
இருப்பதில்லை.
எனவே
உடல்நலனில்
மிகுந்த

அக்கறை எடுத்துக் க�ொள்ளும் மக்கள் இவற்றைக்
கட்டாயம் உண்ண வேண்டும். வளரும் மார்க்கெட்
ப�ோக்குகளுக்கு ஈடு க�ொடுப்பதற்காக புதியபுதிய
தயாரிப்புக்களில் இந்தக் குழுமம் ஈடுபட்டுள்ளது.
கக்ரஸ்
என்பது
ஒரு
வகை
குஜராத்தி
தின்பண்டம். அதன் ம�ொறும�ொறுப்பும், சுவையும்
உலகப் புகழ்பெற்றது. அதை இமாச்சலப் பிரதேசத்தின்
ஒரு சின்னஞ்சிறு நகரில் உள்ள இந்தக் குழுவினர்
தயாரிக்கின்றனர். இந்தக் கக்ரஸ் தின்பண்டத்தை
இந்தக் குழுவினர் ஆர்கானிக் மூலப்பொருட்களைக்
க�ொண்டு தயாரிக்கின்றனர். மூலிகைகள் அல்லது
மல்ட்டிகிரெய்ன் க�ொண்டும் இது தயாரிக்கப்பட்டு
சில
புதுவிதமான
சுவைகளில்
வருகிறது,
நிலக்கடலை வெண்ணெய் க�ொண்டு தயாரிக்கப்படும்
அரிசி கிராக்கர்ஸ் இந்தக் குழுவினரின் மற்றொரு
ஸ்பெஷாலிட்டியாகும்.
விரைவிலேயே
குழந்தைகளுக்காக வறுத்த கிராக்கர்ஸ்களை இந்தக்
குழுவினர் தயாரிக்கப் ப�ோகின்றனர். க�ோதுமை மாவு
க�ொண்டு தயாரிக்கப்ப்படும் ஆர்கானிக் நூடுல்ஸ் மிக
விரைவில் விற்றுத் தீர்ந்து விடுகிறது. மார்க்கெட்டில்
விற்கப்படும் வழக்கமான நூடுல்ஸை விட இதை
மக்கள் அதிகம் விரும்புகின்றனர்.
அண்மையில்,
ஆர்கானிக்
மூலப்பொரு
ட்களையும், சுத்தமான நெய்யையும் பயன்படுத்தி
லட்டுகளையும்,
முறுக்கு
களையும்
இந்தக்
குழுவினர்
தயாரிக்கத்
த�ொடங்கியுள்ளனர்.
பாரம்பரிய லட்டுகளை மேம்படுத்தி, இயற்கையான
மாட்டு நெய் க�ொண்டு ஓட்ஸ் கலந்து ஓட்ஸ்
முறுக்கு
மற்றும்
மல்ட்டிகிரெய்ன்
லட்டுகள்
தயாரிக்கப்படுகின்றன.
இவ்வாறு
இக்குழுவினர்
தயாரிக்கும் தின்பண்டங்களின் பட்டியல் முடிவின்றி
நீண்டுக�ொண்டே ப�ோகிறது.
இன்றைய நாட்களில் மக்கள் தங்களை நாள்
முழுவதும்
சுறுசுறுப்பாக
வைத்திருக்க
உதவும்
விரைவுக் காலைச் சிற்றுண்டியை விரும்புகின்றனர்.
எனவே இந்தக் குழுவினர் குளுட்டன் இல்லாத
முஸேலியை அவல், பருப்புக்கள் மற்றும் விதைகள்,
க�ொண்டு தயாரிக்கின்றனர். இது வயிற்றுக்கு லேசாக
இருப்பத�ோடு, ஊட்டச்சத்தும் அளிப்பதாக உள்ளது.
(உள்ளடக்கம் வழங்கியவர் : SHRAM-SHG)
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கிராமத்துத் திறன்கள்

பல மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்களின் வெற்றிக் கதைகள்

''இன்றைய நாட்களில் நகரங்களில் இருப்பது ப�ோலவே மின்சார வசதி, புதுப்புது டெக்னாலஜி,
இன்ட்டர்நெட் இணைப்பு ப�ோன்ற வசதிகளை இந்தியக் கிராமங்கள் எதிர்பார்க்கின்றன. நகரத்து
மாணவருக்குக் கிடைப்பது ப�ோன்ற ஆய்வுக்கூட வசதிகளும், புதுப்புது ஐடி சாதனங்களும்கி
ராமத்தில் இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்குக் கிடைக்க வேண்டும்.'' - நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

பெயர்: செல்வி எலிஸபெத் பய்ராம
வசிப்பிடம்: டாமெங்லோங், மணிப்பூர்
பெற்ற பயிற்சி & PIA: திங்க்ஸ்கில்ஸ் கன்சல்ட்டிங் பி. லிட்

நிறுவனத்தின் இம்பால் மையத்தில் உணவு & பானம் தயாரிப்பு
சேவைகள்

தற்போது வேலை செய்யுமிடம்: BLR லவுஞ்ஜ், பெங்களூரு
மாதச் சம்பளம்: ரூ.18000 வரை
இது வரை கடந்து வந்த பாதை:
இந்தப்

பெண்

வறுமைக்

க�ோட்டுக்குக்

கீ ழே

வாழும்

ஒரு

குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவள். இவளுடைய குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமான்னம் ரூ.72,000. இதில் பெரும்பகுதி

விவசாய சாகுபடி மூலம் கிடைக்கிறது. 10-ஆம் வகுப்பு தேறிய இந்தப் பெண்ணுக்கு வாழ்க்கைப் பாதை

கஷ்டங்கள் நிரம்பியதாக இருந்தது. ஏனென்றால் குடும்ப வருமானம் மிகவும் குறைவாக இருந்தது. மிகவும்
குறைவான வருமானத்தைக் க�ொண்டு குடும்பத்தை நடத்த முடியாத திண்டாட்டம் ஏற்பட்டது, அப்போது

DDU-GKY திட்டம் மூலம் பயிற்சி பெற முடிந்தது. அதனால் வாழ்க்கையில் கனவு கண்டு ஆசைப்பட ஒரு

வாய்ப்பு கிடைத்தது.

இப்போது பெங்களூருவில் BLR லவுஞ்ஜ் நிறுவனத்தில் ஒரு துணை பணியாளராக வேலை செய்கிறாள்.

இதனால் குடும்பத்திற்கு பணம் க�ொடுத்து உதவமுடிகிறது. இப்போது நிதி சுதந்திரம் அடைந்து விட்டதாகக்
கருதும் எலிஸபெத் இதற்கு தனது கம்பெனி அளிக்கும் நிதி ஆதரவுதான் காரணம் என்கிறாள். மேலும்,

தம்மை DDU-GKY திட்டத்தில் இணைத்து பயிற்சி அளித்த திங்க்ஸ்கில்ஸ் பி. லிட் நிறுவனத்திற்கும் நன்றி
தெரிவிக்கிறாள்.

பெயர்: செல்வி அங்கிதா யாதவ்
ச�ொந்த ஊர்: மலானிப்பூர் கட்குல், பெட்டுல், மத்தியப் பிரதேசம்,
பயிற்சி பெற்ற த�ொழில்: எலக்டிரிக்கல் டெக்னீஷியன்,
குவெஸ் கார்ப், ப�ோபால் மையம்

தற்போது வேலை செய்யும் நிறுவனம்: டி-மார்ட், ஹைதராபாத்
மாதச் சம்பளம்: ரூ.11,434 /- வரை
இது வரை கடந்து வந்த வாழ்க்கைப் பாதை :
அங்கிதா வறுமைக் க�ோட்டுக்குக் கீ ழே வாழும் ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவள். இவளுடைய குடும்பம்

பருவப்பயிர் சாகுபடி செய்து சம்பாதிக்கிறது, ஆண்டு வருமானம் சுமார் ரூ.30,000. செகண்டரி கல்வி பயின்ற

இந்தப் பெண்ணின் வாழ்க்கையில் தீன் தயாள் உபாத்யாயா -கிருஹ கல்யாண் திட்டத்தின் மூலமாக ஒரு

மாற்றம் நிகழ்ந்தது. 12 மாதங்களுக்கும் மேலாக இந்த வேலையில் இருந்து வருகிறாள். இப்போது கஸ்டமர்

சேல்ஸ் அச�ோசியேட்டாக பதவி உயர்வு பெற்றிருக்கிறாள்

''விற்பனை உதவியாளராக'' பணிபுரியும் இந்தப் பெண் பணியிடத்தில் நல்லுறவுகளை வளர்த்து பதவி

உயர்வு பெற்றாலும், அதே வேலையில் த�ொடர்ந்து செய்கிறாள். தம்மை இந்த நிலைக்கு உயர்த்திய மாநில SRLM மற்றும்
பயிற்சி அளித்த (M/s. Quess Corp) நிறுவனத்திற்கு நன்றி தெரிவிக்கிறாள். குடும்பத்தின் வருமானத்தில் தமது பங்களிப்பும் இருப்பது
குறித்து மிகவும் பரவசம் அடைகிறாள். இவளின் த�ொடர்பு எண்: 9516026233.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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வேட்பாள பெயர் : செல்வி மம்தா மார்த்தா
ச�ொந்த ஊர் : க�ோர்தா, ஒடிசா
பயிற்சி பெற்ற த�ொழில்: டாகுமென்ட்டேஷன் இன்வென்ட்டரி கிளார்க், ஆஸ்திரேலியன் ஸ்கில்
டெவலப்மெண்ட் (ASD), க�ோர்தா மையம்
தற்போது பணியிடம்: மிந்த்ரா, பெங்களூரு
மாதச் சம்பளம்: ரூ.17,000/- வரை
இது வரை கடந்து வந்த பாதை :
ஏழைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மம்தா தமது குடும்பத்திற்கு உதவிட ஒரு வேலை தேடிக் க�ொண்டிருந்தாள்.
ஒரு சில வாய்ப்புக்களே கிடைத்தன. பருவகாலப் பயிர்களைச் சாகுபடி செய்துவந்த குடும்பத்தின் வருமானம்
ப�ோதுமானதாக இருக்கவில்லை. அப்போதுதான் DDU-GKY ய�ோஜனா திட்டம் பற்றி கேள்விப்பட்டாள். அதில்
சேர்வதற்காக கவுன்சலிங் நடந்த ப�ோது இவளுடைய தன்னம்பிக்கை அதிகரித்தது. டாகுமென்ட்டேஷன்
இன்வென்ட்டரி கிளார்க் வேலைக்காக வெற்றிகரமாகப் பயிற்சி எடுத்து முடித்தாள்.
ஆன்லைன் ஆடைகள் கடையான மிந்த்ராவில் ''சேமிப்புக் கிடங்கு அதிகாரியாக'' பணி புரிகிறாள்.
2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த வேலையில் இவள் த�ொடர்ந்து இருப்பது இவளுடைய ஈடுபாட்டையும்,
கவனக்குவிப்பையும் எடுத்துக் காட்டுகிறது. மிகவும் திருப்தி அடைந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் மம்தா
அளிக்கும் ஆதரவினால் இவளுடைய குடும்பத்தின் வருமானம் நிலையாக உள்ளது. பாதுகாப்பான வேலை
கிடைத்து, குடும்பத்தின் நிதிநிலை குறையாமல் இருக்க வேண்டுமென விரும்புகிறாள், தமக்கு பயிற்சி
அளித்த ஆஸ்திரேலியன் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மென்ட் நிறுவனத்திற்கும், த�ொடர்புடைய மற்றவர்களுக்கும்
நன்றி தெரிவிக்கிறாள். இவளுடைய த�ொடர்பு எண். 7205385191.
வேட்பாளர் பெயர்: திரு பஸந்த் செத்ரி
ச�ொந்த ஊர்: ராக்டுங், கிழக்கு சிக்கிம்
பயிற்சி பெற்ற த�ொழில்: சமையல்காரர் (ப�ொது),
ரீகல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ்,
(ஜுராஸிக் பார்க், ஸேம்துங் மையம்)
தற்போது வேலை செய்யுமிடம் : ச�ோடெக்ஸோ குருப், மும்பை
மாதச் சம்பளம்: ரூ.15,000/- பிளஸ் ஊக்கத் த�ொகை
இது வரை கடந்து வந்த பாதை :
பஸந்த்தின் வாழ்க்கை பல சம்பவங்கள் நிறைந்தது. பள்ளிப்படிப்பை பாதியில் நிறுத்திவிட்ட இவர் பல
வேலைகளில் இருந்துவிட்டு, பிறகு DDU-GKY வில் சேர்ந்தார். குறைவான வருமானம் பெறும் குடும்பத்தைச்
சேர்ந்த இவர், இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்த பிறகு ஒரு நல்ல கண்ணோட்டம் கிடைத்தது, எப்படியாவது
பயிற்சியை முடிக்க வேண்டும் என்னும் முனைப்புடன் ஆர்வத்துடன் கற்றார். தீன் தயாள் உபாத்யாயா கிருஹ
கல்யாண் ய�ோஜனா அளித்த புதிய தன்னம்பிக்கையுடன் ஒரு விருந்தோம்பி நிறுவனத்தில் வேலைக்குச்
சேர்ந்தார். இவருக்கு PIA வும், மாநில SRLM அமைப்பும் வழிகாட்டி உதவியாக இருந்தன.
ஸ�ோடெக்ஸோ குழுமத்தில் ஒரு ''பணியாளர்'' ஆக வேலையில் சேர்ந்த பஸந்த், ஓராண்டுக்கும் மேலாக
இந்த வேலையில் இருந்து வருகிறார். DDU-GKY திட்டம் தமக்கு புதிய தன்னம்பிக்கையைக் க�ொடுத்திருப்பதாகக்
கூறும் இவர், வகுப்பறையில் பயிற்றுவிப்பாளர்களுடன் நடத்திய கலந்துரையாடல்களும், ஆசிரியர்களும்,
குடும்பத்தினரும் அளித்த ஆதரவும் தமது இந்த உயர்வுக்குக் காரணம் என்கிறார். மிகச்சிறந்த உபசாரத்
த�ொழில் நிறுவனத்துடன் பணிபுரிவது குறித்து பெருமைப்படும் இவர், எல்லா வகையான அனுபவங்களைப்
பெற்று, மிகச்சிறப்பாகப் பணியாற்ற விரும்புகிறார். இவரது த�ொடர்பு எண்: 9083214188.
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வேட்பாளர் பெயர்: செல்வி ஸிமா நாத்
ச�ொந்த ஊர்: கடம்தலா, வடக்கு திரிபுரா
பயிற்சி பெற்ற த�ொழில் & PIA: உணவு & பான வகைகள்சே
வை டீம் லீஸ் சர்வீஸஸ் லிட் (காஷிப்பூர் மையம்,
அகர்த்தலா, திரிபுரா)
தற்போது வேலை செய்யும் இடம்: ஜிப்ஸி டர்ட்டில்ரெ
ஸ்டாரெண்ட், பெங்களூரு (உபசாரப் பணி)
மாதச் சம்பளம் : ரூ.10,000/- கூடவே இலவசமாக
உணவு மற்றும் உறைவிடம்
இது வரை கடந்து வந்த பாதை :
ஸிமா விவசாயக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண். அந்தக் குடும்பம் விவசாயம் மூலம் கிடைக்கும்
மிகக்குறைந்த வருமானத்தையே நம்பியிருந்தது. திரிபுராவின் வட பகுதியில் உள்ள கடம்தலா என்ற
த�ொலைதூர இடத்தில் இருந்து வரும் இந்தப் பெண், தமது குடும்பத்தினரின் வாழ்க்கை மேம்பாட்டுக்காக
உதவி செய்ய விரும்பினாள். ஆனாலும், அதை எப்படிச் செய்வது எனப் புரியாமல் திண்டாடினாள்.
அப்போதுதான் DDU-GKY திட்டம் பற்றி தெரிந்த ஒருவரிடம் கேட்டறிந்தாள். மேலும் PIA மூலம் கிடைத்த
ஆல�ோசனைகளுடன் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்து க�ொண்டாள். பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்ததும்
பெங்களூருவில் ஸ்டீவர்டாக வேலை கிடைத்தது.
ஆரம்பத்தில் ஸிமா ஒரு பணியாளராகத்தான் வேலையில் சேர்ந்தாள். கடின உழைப்பாலும்,
வேலையில் அயராத ஈடுபாட்டாலும் ''ஃப்ரண்ட் ஆபீஸ் அச�ோசியேட்டாக'' பதவி உயர்வு பெற்றாள். DDUGKY மூலம் பயிற்சி எடுத்தப�ோது பயிற்றுவிப்பாளர்களுடனும், சக பயிற்சியாளர்களுடனும் அதிக அளவில்
த�ொடர்பு க�ொண்டு கலந்துரயாடியதால் தம்முடைய தன்னம்பிக்கையின் அளவு அதிகரித்ததாகவும், அதன்
விளைவாகவே தமக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்தது என்றும் கூறினாள். தமக்குப் பெரிய அளவில் பயனளித்த
திட்டத்தைச் செயல்படுத்தியதில் த�ொடர்புடைய அனைவருக்கும் அவர் நன்றியறிதலுடன் இருக்கிறாள்.
வாழ்க்கையில் மேலும் அதிக வெற்றி பெற வேண்டு என ஸிமா விரும்புகிறாள். இந்தப் பெண்ணைத்
த�ொடர்பு க�ொள்ள எண். 8413888184.

வேட்பாளர் பெயர்: செல்வி நாகேஸ்வரி
ச�ொந்த ஊர்: சேலம், தமிழ்நாடு
பயிற்சி பெற்ற த�ொழில் & PIA: ப�ொதுப்பணி உதவியாளர்,
வேலையில்லா இளைஞர் மேம்பாட்டு
மைய டிரஸ்ட்- (CUYD Trust)
தற்போதைய பணியிடம்: காவேரி மருத்துவமனை (சேலம்).
மாதச்சம்பளம் : ரூ.8,800/- வரை
இது வரை கடந்து வந்த பாதை :
சேலம் அருகே உள்ள மேட்டூரைச் சேர்ந்த நாகேஸ்வரி, 12-ஆம் வகுப்பை முடித்த பிறகு மேற்கொண்டு
படிப்பதற்கு ப�ோதிய உதவி கிடைக்கவில்லை. பல வேலைகளுக்கு விண்ணப்பித்து நேர்காணல்களுக்குச்
சென்று வந்தாள். ஆனாலும் வெற்றி கிட்டவில்லை. நிதி சுதந்திரம் பெற்று அடுத்தவர்களைச் சாராமல்
இருக்க வேண்டும் என்ற இவரது கனவு கனவாகவே இருந்து விட்டது. இவளுடைய அப்பா ஒரு ஏழை
விவசாயி. ஏழைக் குடும்பத்தின் எல்லாக் குழந்தைகளுக்கும் ஏற்படுவது ப�ோன்ற ஏராளமான கஷ்டங்களை
எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அப்போதுதான் DDU-GKY வின் கீ ழ் வழங்கப்படும் திறன் வளர்ப்புப் பயிற்சி
பற்றிக் கேள்விப் பட்டாள். உடனே ப�ொதுப்பணி உதவியாளர் (GDA) வேலைக்காக பயிற்சியில் சேர்ந்தாள்.
பயிற்சி வழங்கும் முகமையின் பணியாளர்களும், பயிற்றுவிப்பாளர்களும் வழங்கிய அற்புதமான ஆதரவுடன்
பயிற்சி வகுப்புக்களை முடித்தார்.
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சேலம் காவேரி மருத்துவமனையில் ''ந�ோயாளி பராமரிப்பு உதவியாளராக'' வேலை கிடைத்தது. DDUGKY வில் சேர்ந்ததால் இவருடைய கனவு நனவாகியது. தனது ச�ொந்த வாழ்க்கை பற்றிய முடிவுகளை
மிகுந்த தன்னம்பிக்கையுடன் இப்போது எடுக்க முடிகிறது. பயிற்சியின்போது தனக்குக் கிடைத்த திறன்களும்,
வகுப்பில் நிகழ்ந்த பயனுள்ள கலந்துரையாடல்களும் வேலையை மிகவும் கவனத்துடன் செய்வதற்குத்
தேவையான நற்பண்புகளையும், திறமைகளையும் வழங்கியுள்ளது என்று கூறுகிறாள். இவற்றை தற்போதைய
வேலையில் பயன்படுத்துவதாகவும் தெரிவித்தாள். இதற்காக DDU-GKY திட்டம், TNSRLM மற்றும் CUYD
டிரஸ்ட்டுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறாள். இந்தப் பெண்ணின் த�ொடர்பு எண்: 9047243366.
வேட்பாளர் பெயர்: செல்வி ஹர்ஜிந்தர் க�ௌர்
ச�ொந்த ஊர்: பஸ்தி ப�ோஹ்ரியா, பஞ்சாப்
பயிற்சி பெற்ற த�ொழில் & PIA: ஹெல்த்கேர் (நர்ஸிங் உதவியாளர்),
பயிற்சி பெற்ற இடம் சித்திவிநாயக் எஜுகேஷன் ச�ொசைட்டி, (ஜலந்தர்)
தற்போதைய பணியிடம்: DDU_GKY சென்ட்டர்,
பாரத் பாராமெடிக்கல் எஜுகேஷன் ச�ொசைட்டி
மாதச் சம்பளம்: ரூ.10,000/- வரை
இது வரை கடந்து வந்த பாதை :
செல்வி ஹர்ஜிந்தர் க�ௌர் வறுமைக் க�ோட்டுக்குக் கீ ழே வாழும் ஒரு கிராமத்துக் குடும்பத்தைச்
சேர்ந்த பெண். இவளுடைய குடும்பத்தின் ப�ொருளாதார நிலை அவ்வளவு நன்றாக இல்லை. மாதம் 7,000
ரூபாய் சம்பாதிக்கும் கூலித்தொழிலாளியான தந்தையின் வருமானத்தைத்தான் குடும்பம் சார்ந்திருந்தது.
நிதி ஆதரவு இல்லாமல் மிகவும் ம�ோசமான நிலைமை நிலவியது. இதனால் வாழ்க்கையில் முன்னேற
வேண்டும் என்ற ஆசைக்கு முட்டுக்கட்டை ஏற்பட்டது. ஒரு முறை தீன் தயாள் உபாத்யாய-கிருஹ கல்யாண்
ய�ோஜனா பற்றிக் கேள்விப்பட்ட ப�ோது, இதுபற்றி மேலும் விசாரிப்பது எனத் தீர்மானித்தாள். ஒரு பயிற்சித்
திட்டத்தில் சேர்ந்து, நல்ல வேலை பெறுவதற்கான பயிற்சியைப் பெறத் த�ொடங்கினாள். கடின உழைப்பாலும்,
ஈடுபாட்டாலும் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்தது மட்டுமல்ல, ஜலந்தரில் உள்ள பாரத் பாராமெடிக்கல்
எஜுகேஷன் ச�ொசைட்டியில் வேலையும் பெற்றாள்.
10,000 ரூபாய் மாதச் சம்பளத்தில் பாரத் பாராமெடிக்கல் எஜுகேஷன் ச�ொசைட்டியில் ''ரிசப்ஷனிஸ்ட்''
ஆக வேலை செய்யத் த�ொடங்கினாள். ஜலந்தரில் உள்ள தீன் தயாள் உபாத்யாய-கிருஹ கல்யாண் ய�ோஜனா
திட்டத்துக்கும், தமக்குப் பயிற்சி அளித்த PIA-வான ஷ்ரீ சித்தி விநாயக் எஜுகேஷன் ச�ொசைட்டிக்கும் நன்றி
பாராட்டுகிறாள். சம்பளப் பணத்தை வட்டில்
ீ
உள்ள பெற்றோருக்கு அனுப்புவது தமக்கு மனநிறைவு தரும் ஓர்
அனுபவமாக உள்ளது எனக்கூறினார். இந்தப் பெண்ணின் த�ொடர்பு எண்: 8437342745.
வேட்பாளர் பெயர்: திரு மஹாநந்தா ராபா
ச�ொந்த ஊர் : பர்ஜாரா, எண்.1, க�ோல்பாரா, அஸ்ஸாம்
பயிற்சி பெற்ற த�ொழில் & PIA: உணவு மற்றும்பா
னம் சேவை-இந்தியா கேன் எஜுகேஷன் பி.லிட்நி
றுவனத்தில் ஸ்டீவர்டு
தற்போது வேலை செய்யும் நிறுவனம் : ஹாட் ஸ்பாட் ரெஸ்டாரென்ட், திருப்பதி, ஆந்திரப் பிரதேஷ்
மாதச் சம்பளம்: ரூ.13,000/- வரை பிளஸ் இன்சென்ட்டிவ்கள்
இது வரை கடந்து வந்த பாதை :
மகாநந்தாவின் பயணம் அஸ்ஸாமின் க�ோல்பரா மாவட்டம் துவாரகா அருகே உள்ள பர்ஜரா நெ.1
கிராமத்தில் த�ொடங்கியது. இவர் எப்போதுமே ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என துடித்துக் க�ொண்டிருந்தார்.
ஆனால் என்ன செய்வது எனத் தெரியாமல் திண்டாடினார். படிப்பை முடித்த பிறகும் கூட வேலை எதுவும்
கிடைக்கவில்லை. தமது வாழ்க்கை நிலை குறித்து மிகவும் அதிருப்தி அடைந்திருந்தார். ஒரு நாள் இந்தியா
கேன் (PIA) டீம் உறுப்பினர் ஒருவர் இவரைச் சந்தித்து, தீன் தயாள் உபாத்யாய கிருஹ கல்யாண் ய�ோஜனா
திட்டத்தின் கீ ழ் வழங்கப்படும் பயிற்சி பற்றி விளக்கினார். இந்தப் பயிற்சி எவ்வாறு இவரின் இலக்கை
அடைய உதவியாக இருக்கும் என்பதையும் விவரித்தார். உடனே தீன் தயாள் உபாத்யாய கிருஹ கல்யாண்
ய�ோஜனாவின் பயிற்சியில் சேர்ந்தார். பயிற்சியை முடித்ததும் கஃபே காபிடே நிறுவனத்தில் வேலை
கிடைத்தது. இவரின் வேலைப் பயணம் த�ொடங்கி விட்டது.
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துவக்கத்தில் கஃபே காபி டே-யில் ''உதவியாளராக'' வேலை கிடைத்தது. 9000 ரூபாய் மாதச் சம்பளத்தில்
சேர்ந்து வேலை பற்றித் தெரிந்து க�ொண்டார். வாழ்க்கையில் இன்னும் பல ப�ோராட்டங்களைச் சந்தித்து
முன்னேறுவதற்கு இது ஒரு த�ொடக்கமே என்பதைப் புரிந்து க�ொண்டார். இடைவிடாமல் தமது காரியமே
கண்ணாக இருந்து கவனம் செலுத்தினார். 9 மாதங்களுக்குப் பிறகு திருப்பதியில் உள்ள பை வைஸ்ராய்
ஹ�ோட்டலில் வேலை செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அங்கும் த�ொடர்ந்து வேலை செய்து கற்றுக் க�ொண்டார்.
பயன்மிகுந்த அந்த வேலையில் இருந்து முன்னேறி தற்போதைய வேலையில் சேர்ந்தார். எனவே, இப்போது
2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக த�ொடர்ந்து வேலை செய்து உன்னதம் ந�ோக்கி முயன்று வருகிறார். இவருடைய
இந்த முன்னேற்றம் கண்டு இவரின் குடும்பம் பெருமை க�ொள்கிறது. த�ொடர்ந்து இன்னும் முன்னேறுவார்
என்று நம்பிக்கையுடன் உள்ளது. இவரின் த�ொடர்பு எண்: 6300863712.

வேட்பாளர் பெயர்: செல்வி லேக்னி சாகு
ச�ொந்த ஊர்: ராய்ப்பூர், சத்தீஸ்கர்
பயிற்சி பெற்ற த�ொழில் & PIA: ஓரியன் எடுடெக்
(ராய்ப்பூர் மையம்) நிறுவனத்தில் நான்-வாய்ஸ் BPO
தற்போது வேலை செய்யும் இடம்: டெலி பெர்ஃபார்மன்ஸ்-112
எமர்ஜென்ஸி சர்வீஸ் கால் சென்ட்டர்,
ப�ோலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூம்
மாதச் சம்பளம்: ரூ.12,000/- வரை, பிளஸ் இன்சென்ட்டிவ்ஸ்
இது வரை கடந்து வந்த பாதை :
லேக்னி

சத்தீஸ்கர்

மாநிலம்

தம்தாரி

மாவட்டத்தைச்

சேர்ந்தவள்.

எப்போதுமே

வாழ்க்கையில்

பெரிதாகச் சாதிக்க வேண்டும் என்ற கனவு கண்டு வந்தாள். ஆனால் ஆசை பலமாக இருந்தாலும், அதை
அடைவதற்கான வழிகள் குறைவாகவே இருந்தன. ஒரு பெண் என்பதால் எல்லாவற்றுக்கும் குடும்பத்தையே
சார்ந்து இருக்க வேண்டியிருந்தது. ஏதாவது ச�ொந்தமாக செய்யலாம் என்று நினைத்தாலும் பயமாக இருந்தது.
ஏனென்றால் இவளிடம் துணிச்சல�ோ, தன்னம்பிக்கைய�ோ இல்லை. பாரம்பரியக் குடும்பப் பின்னணியும்
இன்னொரு தடங்கலாக இருந்தது. 12-ஆம் வகுப்பு வரை கஷ்டப்பட்டு வந்து விட்டாள், ஆனால் குடும்பத்தின்
ம�ோசமான

நிதிநிலை

காரணமாக

படிப்பை

நிறுத்த

வேண்டி

வந்தது.

வேலை

வாய்ப்புக்கள்

மிகவும்

குறைவாக இருந்ததால் வெறுத்துப் ப�ோய் இருந்தாள். அப்போது ஓரியன் எடுடெக் (PIA) நிறுவனம் நடத்திய
முகாமில் பங்கேற்று, பயிற்சித் திட்டத்தில் சேர்வதற்கான தகுதிகள் மற்றும் பயிற்சியின் அம்சங்கள் பற்றிக்
கேட்டறிந்தார். பயிற்சியில் சேர்ந்தார்.
2017 செப்டம்பரில் பயிற்சியை இவள் முடித்தப�ோது ஓரியன் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் ஹிந்துஜா
குள�ோபல் ச�ொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனத்தில் வேலை கிடைத்தது. அங்கு ஓராண்டு வேலை செய்த பிறகு,
ப�ோலீஸ் கண்ட்ரோல் அறையில் 112 எமர்ஜென்ஸி சர்வீஸ் பிரிவில் ''டெலி காலர்'' வேலை கிடைத்தது,
இதற்கு டெலிபெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ற கம்பெனி உதவியாக இருந்தது, இங்கு வேலை செய்வதால் சமூகத்திற்கு
ஏத�ோ

பங்களிப்பு

செய்கிற�ோம்

என்னும்

உணர்வு

ஏற்படுவதாகக்

கூறுகிறார்.

முற்றிலும்

சுதந்திரமாகி,

மக்களுக்கு உதவுகிறார், தமது குடும்பத்திற்கும் உறுதுணையாக இருக்கிறார், தமக்குக் கிடைத்த DDU-GKY
வின் பயிற்சிதான் இதற்குக் காரணம் என்கிறார். இங்கு இவள் திறன்களை மட்டுமல்ல, நல்ல பண்புகளையும்
கற்றுக் க�ொண்டார். இதனால் ஒட்டும�ொத்த ஆளுமையும் வளர்ச்சி அடைந்து, த�ொழில்முறைப்படி வேலை
செய்ய கற்றுக் க�ொண்டார். இவரின் த�ொடர்பு எண்; 8770426110.

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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பெயர்: செல்வி ம�ோகினி தேவி
ச�ொந்த ஊர்: பரல்மிலியா புஜுர்க், ஜல�ௌன், (உ.பி)
பயிற்சி பெற்ற த�ொழில் & PIA: விருந்தோம்பல்
உதவியாளர், ஷ்ரீ சித்தி விநாயக் எஜுகேஷன் ச�ொசைட்டி,
தற்போது வேலை செய்யும் நிறுவனம்:
ராம்காளி தேவி சேவா சன்ஸ்தான்
மாதச் சம்பளம்: ரூ.15,000/- வரை
இது வரை கடந்து வந்த பாதை :
ஒரு மாணவி என்ற முறையில், படித்து நல்ல வேலையில் சேரவேண்டுமென ம�ோகினி ஆசைப்பட்டாள்,
இது நல்ல முடிவல்ல; திருமணத்திற்காக மாப்பிள்ளை தேடும்போது வரன் கிடைக்காது; அளவுக்கு மீ றிய
தகுதியாகிவிடும் என்று அவளுடைய நண்பிகள் கூறினர். நீண்ட தூரம் சைக்கிளில் ப�ோய் பயிற்சி எடுத்த
ப�ோது எல்லோரும் குறைகூறினார்கள், இவளுடைய ஆசைகளைக் கண்டு அவர்கள் பயந்தனர். ஆனால்
குடும்ப உறுப்பினர்கள் மிகவும் பக்கபலமாக இருந்தனர். ஒரு நிலையில், திருமணம் செய்து க�ொள்ளுமாறு
குடும்பத்தினர் வற்புறுத்தினர். ஆனால் வேலைக்குப் ப�ோனால் நல்ல வரன் கிடைக்கும் என்று இவள் கூறி
சமாதானப்படுத்தினாள், இவளுடைய தந்தை மிகவும் சாதாரணமான பின்னணியைச் சேர்ந்தவர் என்றாலும்,
கல்விகற்று வேலைக்குச் செல்வதை ஊக்கப்படுத்தும் அளவுக்கு முன்னோக்கும் சிந்தனை பெற்றிருந்தார்.
இவள் DDU-GKY பயிற்சி மையத்தில் சேர்ந்து உபசரிப்பு உதவியாளர் த�ொழிலில் பயிற்சியை முடித்தார்.
ராம்காளி தேவி சேவா சன்ஸ்தான் என்னும் அமைப்பில் ஒரு உதவியாளராக சேர்ந்தார். DDU-GKY
அளித்த பயிற்சியால் கனவை நனவாக்க முடிந்தது. இப்போது தனது பிரச்சினைகளில் தானே முடிவெடுக்கக்
கூடிய நிலையில் இருக்கிறாள், வகுப்பறைப் பாடங்களும், விரிவான நடைமுறைப் பயிற்சிகளும் பல்வேறு
விஷயங்களைப் புரிந்து க�ொள்ள தமக்கு உதவியதாகக் கூறுகிறாள். விடாமுயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பு
மூலம் மிக நன்றாகச்
செயல்பட்டு,

விவசாய
வருமானத்தை
அதிகரிப்பது

நல்ல

சம்பளத்துடன் வேலை
பெற்று
இன்னும்

குறைப்பது (மலிவான உரங்கள் &

இன்னும்

பின்பற்றுதல், சிறிய நீர்ப்பாசனம்,

முன்னேற

வேண்டும்

என்னும்

துடிப்புடன்

திடமாகச் செயல்பட்டு
வருகிறாள்,
GKY

DDU-

திட்டத்திற்கும்,

U P S D M - மு க் கு ம் ,
த �ொ ட ர் பு டை ய
அ னை வ ரு க் கு ம்
நன்றி

தெரிவிக்கிறார்.

இவருடைய
எண்:

த�ொடர்பு
8948963734.

சாயிகள்

இடுப�ொருள் செலவுகளைக்

விட்டாள்.

த�ொடங்கிய

மெல்லிஃபெரா நிறுவன

விதைகள், த�ொழில்நுட்பத்தைப்
சூரியமின்சார பம்ப்புகள்)

விவசாயி
வருமானத்தை
இரட்டிப்பாக்குவது

விளைப�ொருட்களின் விலைகளை
அதிகரித்தல் (குறைந்தபட்ச ஆதரவு
விலை உயர்வு)

கூடுதல் வருமானம்
பெறும் வாய்ப்புக்கள்

விவசாயம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள்
(பால்பண்ணை, தேன் உற்பத்தி,
மீ ன்பண்ணைகள்)
புத்தாக்க நடவடிக்கைகள் (தரிசு
நிலத்தில் எத்தனால் உற்பத்தி,
சூரியமின்சார விசைப்பலகைகளை
நிறுவுதல்)

மார்க்கெட்டுடன்
இணைப்புக்கள் மற்றும்
சென்றடைதல்

விவசாய விளைப�ொருள் மார்க்கெட்டிங் கமிட்டி
மண்டிகளிலும், அவற்றுக்கு வெளியிலும்
விற்பதற்கான சுதந்திரம்
ஒப்பந்த விவசாயம் (சட்டவிதிகளின்
கட்டமைப்பைப் பாதுகாத்தல்)
உணவு பக்குவப்படுத்துதல் &
மதிப்புக்கூட்டுதல் (மெகா உணவுப்
பார்க்குகள்)

இடர்களைக்
குறைத்தல்
நேரடி வருமானம் பெற ஆதரவு
(பிரதமமந்திரி-கிஸான்)
சேமிப்புக் கிடங்குகள் மற்றும் குளிர்பதன
வசதிகள் (குளிரூட்டப்பட்ட சேமிப்புக்
கிடங்குகளின் த�ொடரமைபுக்கள்)
காப்பீடு (PMFBY-யின்க
வரேஜ் அதிகரிப்பு)
பேரிடர் காலங்களில் உதவி
(பேரிடர் இழப்பீடு அதிகரிப்பு)

த்தின் வெற்றிக் கதை.
நன்றி : M/o I&B
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வெற்றிக் கதை

நமானா நர்சரி - இயற்கை வள மேலாண்மையில்
தற்சார்புக்கு ஒரு புதிய விளக்கம்

-சந்திரா குன்வர்

"நமக்கு இயற்கைச் சூழலைப் பாதுகாப்பது என்பது ஒரு நம்பிக்கை சாசனம். நம்மிடம் இயற்கை வளங்கள் உள்ளன.
ஏனென்றால் நம்முடைய முந்தைய தலைமுறையினர் இந்த இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்து வைத்திருந்தனர்.
எதிர்காலத் தலைமுறைகளுக்காக நாமும் இயற்கை வளங்களைப்பா
துகாத்து வைக்க வேண்டும்.''
- நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

ராஜஸ்தானின்
கமான�ோர்

ராஜாசமந்த்

பஞ்சாயத்து

பனாஸ்

ஒன்றியத்தின்

ஆற்றங்கரையில்

அமைந்துள்ளது.
நமானா

இயற்கை

கிராமம்,

மாவட்டத்தில்
கீ ழுள்ள

நமானா

அழகு

நர்சரி

நிறைந்த

ஆற்றங்கரையில்

இடம்

கிராமத்தைச்

சுற்றிலும் 10 முதல் 15 பிகா மேய்ச்சல் நிலத்தை
பண்படுத்துவது
செய்தது.

என

கிராம

சபை

முடிவு

இந்த நிலத்தை பயன்படுத்தி ஒரு நர்சரி

அமைக்கலாம்

என

கிராமப்

ஊராட்சி

தலைவி

சந்திரா குன்வரும், இயற்கைச் சூழல் ஆர்வலர் திரு
ரகுவர்ீ சிங்கும், மற்ற ப�ொதுநலப் பணியாளர்களும்
ய�ோசனை தெரிவித்தனர். மகாத்மா காந்தி தேசிய
ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீ ழ் கிடைக்கும்
நிதியையும்,

15-வது

நிதிக்

நிதியையும்

பயன்படுத்தி,

கமிஷன்
இந்தக்

வழங்கும்
கிராமத்தில்

தண்ணீர், வனங்கள், மண்வளப் பாதுகாப்பு, சுத்தமான
காற்று ஆகியவற்றில் தற்சார்பை ஏற்படுத்துவது என
கிராம சபைக் கூட்ட த்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
அதன்படி,
ஊராட்சி
அரவிந்த்

தீர்மானம்

நிறைவேற்றி,
குமார்

ஒன்றை

மாவட்ட

ப�ொஸ்வால்

கிராமப்

ஆட்சியர்

திரு

பரிசீலனைக்கு

அனுப்பியது. இந்த ஒருங்கிணைந்த திட்டத்திற்காக
ரூ.22.60 லட்சம் அனுமதிக்கப்பட்டது. இதில் ரூ.19.60
லட்சம் மநரேகா பிரிவிலும், ரூ, 3 லட்சம் 15-வது
நிதிக்கமிஷன் பிரிவிலும் அனுமதிக்கப்பட்டன. இந்த

வேண்டும் என்று ய�ோசனை தெரிவித்தார். இந்தத்
திட்டம் உருப்பெறுவதற்கு ஒரு நர்சரி ஏற்படுத்துவது
அவசியமானது

ஆட்சியர்,

ஆற்றங்கரை

மண்

அரிமாணம்

நெடுகிலும்
ஏற்படாமல்

கருதப்பட்டது.

மாவட்ட

பஞ்சாயத்து சி இ ஓ திருமத் நிமிஷா குப்தா அந்த
கிராமத்து

இடத்தைப்

பார்வையிட்டு,

பணிகளைத்

த�ொடங்கிட அனுமதி அளித்தார்.
முதலில்

தயாரிக்கப்பட்டது,

நர்சரிக்கான

அதில்

ஒரு

வரைபடம்

பசுமைச்

சூழல்

ஸ்டோர், மின் இணைப்பு, பாசன வசதிகள் ஆகியன
இடம்பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டது. நர்சரிக்கான

இடத்தைத் தெரிவு செய்வதற்கு முன்னால் பின்வரும்
கருத்துக்கள் கவனத்தில் க�ொள்ளப்பட்டன:
1.

ந�ோக்கில் முன்னெட்டி நடவடிக்கை எடுத்த மாவட்ட
நட்டு,

எனக்

ஆட்சியர் எடுத்த முயற்சியின் விளைவாக, மாவட்டப்

இடம்:

ராஜாசமந்துக்கும்,

இடையில்

மெயின்

பிஜ்னோலுக்கும்

ர�ோட்டில்

நர்சரி

அமைக்கப்பட்டது. இதனால் செடிகளை எடுத்துச்

மரங்களை

செல்வது சுலபமானது.

பாதுகாக்க

2.	தண்ணீர் கிடைப்பது: பனாஸ் ஆற்றங்கரையில்
நர்சரி

அமைக்கப்பட்டதால்

அளித்த

பணத்தைக்

க�ொண்டு

நிதிக்கமிஷன்
ஒரு

கிணறு

ப�ோதிய

அளவு

த�ோண்டப்பட்டு , நீர் இறைக்க ம�ோட்டார் நிறுவி,
பைப்

லைன்

ப�ோடப்பட்டு

தண்ணீர் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

3.

நர்சரி மேடான இடத்தில் அமைக்கப்பட்டதால்
தண்ணீர்

தானாகவே

மாவட்டத்தின்

மற்றும்

புவியியல்

வடிந்து

தட்பவெப்ப
நிலைக்கு

விட்டது.

ஏற்ப

நிலை
நர்சரி

* நமானா கிராமப் பஞ்சாயத்துத் தலைவர், கமான�ோர் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர், நாத்துவரா தாலுகா, ராஜாசமந்த் மாவட்டம், ராஜஸ்தான்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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அமைப்பதற்கான

கட்டமைப்பு

மேற்கொள்ளப்பட்டன.

நடவடிக்கைகள்

இவற்றில்

மண்

பரிச�ோதனை, நாற்றங்கால்களைத் தயாரித்தல்,
விதைகளை
முன்பு

விதைப்பு,

வாங்குவது,

விதைகளைப்
மறுநடவு,

முளை

விடுவதற்கு

பக்குவப்படுத்துதல்,

பெரிய

அளவிலான

செடிகளை வளர்த்தல் ஆகியன அடங்கும்.
நர்சரி

சுற்றிலும்

அமைப்பதற்காக

கிராமப்

ஊராட்சி

10

பிகா

வேலி

நிலத்தைச்
ப�ோட்டுக்

க�ொடுத்தது. முதலில் நிலம் பதப்படுத்தப்பட்டு, அதன்
பிறகு மரங்கள் நடப்பட்டன. இரண்டு பிகா நிலத்தில்

நர்சரி ஏற்படுத்தப்பட்டு, அதில் மா, வேம்பு, க�ொய்யா,

இவை விற்பனையாகிவிடும்.
நர்சரியை
உரத்தைத்

கர்டல்,

மூங்கில்,

துளசி,

ர�ோஜா,

ஆலமரம், கானெர் ப�ோன்ற செடிகள் வளர்க்கப்பட்டன.
பைபுன்ஸா

திரிபுராவில்

டுல்டா

இருந்து

தரமுள்ள

க�ொண்டு

மூங்கில்

வரப்பட்டு

செடிகள்

இங்கு

நடப்பட்டன. இந்த மூங்கில்கள் ஊதுபத்தி அல்லது
அகர்பத்தி

தயாரிக்க

உதவக்கூடியவை

நிரூபணமானவை.
கிராமப்

முயற்சியாலும்,

ஊராட்சியின்
சுற்றுச்சூழல்

என்பது

இடைவிடாத

ஆர்வலர்களின்

முன்முயற்சியாலும் கிட்டத்தட்ட 4000 செடிகள் 2020
ஜூலையில்

இருந்து

2020

அக்டோபர்

வரையில்

ஒரு

ஆர்கானிக்

கான்க்ரீட்

குழி

ஒன்று கட்டப்பட்டது. மேலும், வெர்மி கம்போஸ்ட்
மற்றும் மண்புழு உரம் ஆகியவற்றை ராஜாசமுந்தில்
உள்ள கிருஷி விஞ்ஞான் கேந்திரா வழங்கி வருகிறது.
இந்த

நர்சரியை

உருவாக்கி,

பஞ்சாயத்து

புன்செய் நிலத்திலும், தனியார் தரிசு நிலங்களிலும்,
அருகில் உள்ள ஊராட்சி நிலங்களிலும் நடுவதற்காக
ப�ோதுமான

எண்ணிக்கையில்

மரக்கன்றுகள்

வழங்கப்படுகின்றன.

பப்பாளி, புளி, குல்மோஹர், நெல்லிக்காய், செஹ்ஜன்,
ஆஷாப்பல்,

உருவாக்கியத�ோடு,

தயாரிப்பதற்காக

ரூமா நமானா நர்சரி அளித்த உற்சாகத்தினால்
அண்டை

மாவட்டங்களில்

14

நர்சரிகள்

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மகாத்மா

காந்தி

ஊரக

திட்டமும்,

கூடவே

வேலை

உறுதி

தேசிய
வேறு

பல திட்டங்களும் இந்த நர்சரி திட்டத்தில் சேர்ந்து
க�ொண்டுள்ளன.
இந்தப் பணிகள் யாவும் நிறைவேற்றப்பட்டதால்,
ஆற்றங்கரைப் பகுதியில் மண்வளம் பராமரிக்கப்பட்டு,
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கும், நீர்வளச் சேமிப்புக்கும்
பேருதவியாக

அமைந்துள்ளது.

உள்ளூரிலேயே

செடிகள் கிடைப்பதால் மக்கள் இந்த நர்சரி திட்டத்தில்

விற்பனையாகி, அதன் மூலம் கிடைத்த வருமானமாக

மிகுந்த

அக்கறை

தற்போது

மரவளர்ப்பு, புவிவெப்பமாதல் ஆகிய பிரச்சினைகள்

ரூ.25,000 கிராமப் ஊராட்சியிடம் ஓப்படைக்கப்பட்டது.

திட்டத்தினால்

தயாராக

தீர்க்கப்படும்.

சுமார்

உள்ளன.

35,000

செடிகள்

எதிர்வரும்

விற்பனைக்குத்

மழைக்காலத்தில்

மரங்களை நடுவ�ோம்;
சுற்றுச்சூழலைத்
தூய்மையாக்குவ�ோம்
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காட்டுகின்றனர்.

மரங்கள்

வளர்ந்து,

இந்த

நர்சரித்

காற்று,

மழை,

பஸந்த்பூர் பசுக்கள் சரணாலயம்- தற்சார்பை
ந�ோக்கிய ஒருங்கிணைந்த முயற்சி
-அருண் குமார் சிங்*

"மண் அகல்விளக்கு ப�ோன்ற கிராமத் தயாரிப்புப் ப�ொருட்கள் நகரங்களில் அலங்கார
ப�ொருளாக பயன்படுத்தப்படும் நிலையில், அது கிராமங்களில் வாழும் ஏழைகள்
வளமடைய உதவியாக இருக்கும்."
-நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

பசு
வேதகாலம்
த�ொட்டே
நமது
சமூகப�ொருளாதார
வாழ்க்கையின்
ஒரு
சின்னமாக
இருந்து வருகிறது. உத்தர பிரதேசத்தில் லக்கிம்பூர்
கேரி மாவட்ட நிர்வாகம் பசுக்களுக்கும் கிராமப்
ப�ொருளாதாரத்துக்கும் இடையே உள்ள த�ொடர்பின்
அனைத்து
அம்சங்களையும்
ஆராய்ந்தது.
புறக்கணிக்கப்படும்
பசுக்களின்
நிலையை
மேம்படுத்திடவும், அதில் மக்களின் பங்களிப்பை
அதிகரிக்கச் செய்து, இறுதியில் அதனால் அந்த
மக்களுக்கே பயன் கிடைத்திடவும் புதுமையான
திட்டம் ஒன்றை வகுத்தது.
இந்தத் திட்டத்தின்
கீ ழ் பசுக்களின் புகலிடம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டு,
அதில் பஸந்த்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆதரவற்ற
210 பசுக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசு உதவிக்காகக் காத்திராமல், தற்சார்புடன்
கூடிய பசுப் பராமரிப்பு என்னும் ந�ோக்கத்துடன் இந்தத்
திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாக லக்கிம்பூர் கேரி
மாவட்ட ஆட்சியர் திரு ஷைலேந்திர சிங் தெரிவித்தார்.
அண்டை அயலில் உள்ள சுமார் 100 விவசாயிகள்
இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர், அவர்கள்
பசுஞ்சாணத்தை உரமாக மாற்றுகின்றனர். ரசாயன

உரங்களுக்குப் பதிலாக எரு உரம் மூலம் சாகுபடி
செய்கின்றனர் என்று அவர் கூறினார்.
பசுப் புகலிடம் அமைப்பதற்கான முயற்சிகள்
பலனளிக்கத்
த�ொடங்கின.
இந்தப்
புகலிடத்தை
ஒரு சுற்றுலா மையமாக மாற்றிடவும் நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் பசுப் புகலிடங்கள்
தற்சார்பு பெறுவத�ோடு, மற்ற பசுப்புகலிடங்களுக்கும்
ஒரு ஊக்கமாக அமைந்து விட்டது.
தாருஹெரா
பசுப்
புகலிடத்தை
ஒரு
முன்மாதிரியாக
உருவாக்கும்
ந�ோக்கத்துடன்,
பசுக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கிட அங்கு வெட்டப்பட்ட
ஒரு குளத்தில் மீ ன் வளர்ப்புப் பண்ணை ஒன்றை
ஏற்படுத்தும் திட்டத்தை 2019 நவம்பரில் வட்டார
வளர்ச்சி அலுவலர் திரு அருண் குமார்சிங் த�ொடக்கி
வைத்தார். இப்போது இந்த பசுப் புகலிடத்தில் மீ ன்
வளர்ப்பு மூலமாக ஆண்டு ஒன்றுக்கு மூன்று முதல்
நான்கு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கப்படுகிறது.
இந்தப்
பசுப்புகலிடத்தில்
ஒரு
க�ோழிப்பண்ணையும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கு
வளர்க்கப்படும் கடக்நாத் க�ோழிக்கு அதன் மருத்துவ

* வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி, த�ௌராஹ்ரா, லக்கிம்பூர் கேரி

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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மதிப்பு காரணமாக அதிக தேவை இருக்கிறது.
பசுப்புகலிடத்தில்
ஒரு
க�ொட்டகை
ப�ோட்டு
க�ோழிப்பண்ணை செயல்படுகிறது.
பசுக்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும் கால்நடைத்
தீவனம்
கிடைக்க
வேண்டும்
என்பதற்காக
நேப்பியர் புல் வளர்ப்பும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
பசுப்புகலிடத்தின்
வரப்புகளில்
இந்த
புல்
நடப்பட்டுள்ளது.
பசுப்புகலிடத்தை தற்சார்பு மிக்கதாக ஆக்கிட
ஸஹ்ஜன் பூங்கா ஒன்றும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
சுமார்
ஒரு
ஏக்கர்
நிலப்பரப்பில்
குளத்தைச்
சுற்றிலும்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள
இந்த
பூங்கா
உள்ளூர்
கிராம
மக்களுக்கு
வேலை
வாய்ப்பு
க�ொடுப்பத�ோடு, பசுப்புகலிடத்தின் நிதிநிலையையும்
வலுப்படுத்தியுள்ளது.
சிடிஓ
அர்விந்த்
சிங்கின்
முன்முயற்சியால்
பஸந்த்பூர்
கிராமத்தின்
பசுப்புகலிடத்தில் வேறுபல நடவடிக்கைகளையும்
த�ௌருஹெரா வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அருண்
குமார்
சிங்
துவக்கியுள்ளார்.
மரக்கன்றுகளை
நடுவதற்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, ஸஹ்ஜன்
மரக்கன்றுகள்
நடப்பட்டன.
இவை
மருத்துவ
குணங்கள்
நிரம்பியவை,
இவற்றுக்கு
வர்த்தக
மதிப்பும் உள்ளது. ஸஹ்ஜன் பூங்கா ஒரு ஏக்கர்
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நிலப்பரப்பில்
ஏற்படுத்தப்பட்டு,
புகலிடத்தின்
குளத்தைச்
சுற்றிலும்
ஸஹ்ஜன்
மரங்கள்
நடப்பட்டுள்ளன. பூங்காவின் இந்தப் பகுதி நிழல்தரும்
வகையில்
அமைக்கப்பட்டு,
இரவும்
பகலும்
பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மரங்களை
நட்டு வைப்பதால் பிராணிகளுக்கும் அவை பயன்
தருகின்றன.
சாணி வரட்டி தயாரிப்பது
த�ௌருஹெரா வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு
சுய உதவிக் குழுக்களின் 7 பெண் உறுப்பினர்கள்
சாணி வரட்டிகளைத் தயாரித்து, கில�ோ ஒன்றுக்கு
ரூ.20
வதம்
ீ
விற்கின்றனர்.
இந்த
வரட்டிகளை
அமேஸான் & ஃபிளிப்கார்ட் ப�ோன்ற பன்னாட்டு
நிறுவனங்கள் மூலமாக கில�ோ ஒன்றுக்கு ரூ.60
முதல் 70 வரை விற்பனை செய்வதற்கும் எதிர்காலத்
திட்டம் தீட்டப்பட்டுள்ளது.
இது
தவிர,
இந்தப்
பசுப்புகலிடத்தில்
காளான் வளர்ப்பிலும் பயிற்சி தரப்படுகிறது. இதை
ப�ொருளாதார
ரீதியில்
வலுமிக்கதாக
ஆக்கிட
விதைக்கொய்யா
உற்பத்தி,
மண்புழு
உரம்,
அஜ�ோலா உற்பத்தி ஆகிய விரிவான திட்டங்களும்
த�ொடங்கப்பட்டுள்ளன.

தற்சார்பை ந�ோக்கி : பிரதாப் ஆதித்யா நகர் கிராமப்
ஊராட்சியின் அறிக்கை
– டாக்ட்ர ஆர் ரமேஷ்*

"தேவை அடிப்படையிலான வளர்ச்சி மாதிரியை உருவாக்குவதற்கு விரும்புகிற�ோம். என்ன
செய்ய வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டாம் என்பதை கிராம மக்கள் ச�ொல்லட்டும்."
-நரேந்திர ம�ோடி, இந்தியப் பிரதமர்

தற்சார்பு இயக்கம் என்னும் கருத்து
க�ோவிட் நெருக்கடியில் இருந்து நாட்டை
மீ ட்பதற்காக,
பல
வகையான
வழிகளை
பல
ஊராட்சிகள்
முயன்று
வருகின்றன.
மேற்கு
வங்கத்தில்
உள்ள
பிரதாபாதித்யா
நகர்
கிராமப்
ஊராட்சியின்
முன்முயற்சிகள்
சிறப்பாகக் குறிப்பிடத்தக்கவை. இது தற்சார்பு
இயக்கம் இந்த கிராமப் ஊராட்சியில் எவ்வாறு
செயல்படுத்தப்படுகிறது
என்பது
பற்றிய
ஒரு
சுருக்கமான அறிக்கை.
தற்சார்பு
இந்தியா
அல்லது
தற்சார்பு
இந்தியா இயக்கம் இந்திய அரசு த�ொடங்கியுள்ள
ஒரு புதுமையான இயக்கமாகும். க�ோவிட்-19 கிருமிப்
பரவலினால் மக்களின், குறிப்பாக சிறு வியாபாரிகள்
மற்றும் சிறு த�ொழிற்சாலைகளை வைத்திருப்போரின்
வாழ்க்கையும், வாழ்வாதாரமும் அவர்களின் த�ொழில்
நடவடிக்கைகளும் பாதிக்கப்படுவதற்கான அறிகுறிகள்
தெரியத் த�ொடங்கிய உடனே இந்த இயக்கத்தை
இந்திய அரசு த�ொடங்கி விட்டது. நாட்டையும்,
நாட்டின் குடிமக்களையும் சுதந்திரமானவர்களாகவும்,
எல்லா வகையிலும் தற்சார்பு மிக்கவர்களாகவும்
ஆக்கி, நாட்டை க�ொர�ோன�ோ வைரஸ் நெருக்கடியில்
இருந்து
மீ ட்பதே
இந்த
தற்சார்பு
இயக்கத்தின்
ந�ோக்கம்.

அத்தியாவசியப் பண்டங்கள் இலவசமாக
வழங்கப்பட்டன

செயல்படுத்துவ�ோர் என பல வகைகளில் இது
புதுவிதமானது.
மேம்படும்
ப�ொருளாதாரம்,
கட்டமைப்பு வளர்ச்சி, சிஸ்டம்களை உருவாக்கி
வலுப்படுத்துதல், துடிப்பான மக்கள், டிமாண்டை
பெருக்குதல் என ஐந்து தூண்களை மையமாக இந்த
தற்சார்பு கருத்து க�ொண்டுள்ளது.
கவனக்குவிப்பு பகுதிகள்

இந்த இயக்கம் பலவகைகளில் புதுமையானது.
இந்த இயக்கம் த�ொடங்கப்பட்ட நேரம், இதனால்
பயன்பெறக்கூடிய இலக்குக் குழுவினர், அடுத்தடுத்து
நிகழும்
சீர்திருத்தங்கள்,
மற்றும்
இயக்கத்தைச்

க�ொர�ோனா
கிருமி
த�ொற்று
காலத்தில்
சம்பளம்
கிடைக்காமல்
பசியினால்
வாடும்
மக்களுக்கு நிவாரணம் தருவதில் இந்த இயக்கம்
கவனம்
செலுத்துகிறது.
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
க�ோதுமை, பருப்பு, எரிவாயு சிலிண்டர் ப�ோன்றவை

க�ோவிட் பரவலைத் தடுப்பது பற்றிய விழிப்புணர்வை உண்டாக்கும்
வகையில் பேரணிகள் நடத்தப்பட்டன.

பாதிப்புக்கு உள்ளாகக்கூடிய ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு உடல்நலக்
காப்பீடு அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன.

*சார்பு நிலைப் பேராசிரியர், CRI, NIRDPR, ஹைதராபாத்-30
அடிப்படையில்)

(பிரதாப் ஆதித்யா நகர் பஞ்சாயத்துச் செயலர் திரு சுவ்ரா அளித்த

தகவலின்

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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வைரஸ்
பரவலைக்
கட்டுப்படுத்த
பிரதாப்
ஆதித்யா நகர் கிராமப் ஊராட்சி மேற்கொண்டுள்ள
முன்முயற்சிகள்

வழங்கப்பட்டன.
தேசிய
உணவுப்
பாதுகாப்புச்
சட்டத்தின்
கீ ழ்
குடிபெயர்வு
த�ொழிலாளர்கள்
அவர்கள்
எங்கிருந்தாலும்
உணவு
தானியங்கள்
மற்றும் கடலைப் பருப்பு ப�ோன்ற பருப்பு வகைகள்
ப�ோன்ற அத்தியாவசியப் பண்டங்களைப் பெற்றனர்.
க�ோவிட் காரணமாக முடங்கிப் ப�ோன குடிபெயர்வு
த�ொழிலாளர்களுக்கு
அந்தந்த
மாநில
அரசுகள்
இந்தப் ப�ொருட்களை வழங்கின. இதற்கான செலவு
முழுவதையும் இந்திய அரசு ஏற்றுக் க�ொண்டது,
மேலும், ரேஷன் அட்டைகளை நாடு முழுவதும்
பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளலாம்
என்ற
கருத்தைச்
அவசரமாகச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதையும்
இந்த க�ோவிட் நெருக்கடி உணர்த்தி விட்டது.
ச�ொந்த MGNREGS ஊர்களுக்குத் திரும்பிய
குடிப்பெயர்வு
த�ொழிலாளர்களுக்கு
வேலை
தருவதற்காக மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை
உறுதி நிதி ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கப்பட்டது, தடுப்புக்காக
அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்ட பள்ளிகள் மற்றும்
அங்கன்வாடி மையங்களை செப்பனிடும் பணியில்
அவர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
MGNREGS மகாத்மா
காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி த�ொழிலாளர்களின்
ஊதியமும் சராசரியாக நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.182/-இல்
இருந்து ரூ.202 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இதனால்
MGREGS
த�ொழிலாளர்கள் வேலையில் சேர்வது
40 முதல் 50% அதிகரித்திருப்பதை மகாத்மா காந்தி
தேசிய ஊரக வேலை உறுதி அறிக்கை காட்டுகிறது.
குடிபெயர்ந்தோர்
புகலிடம்
அமைத்து,,
அவர்களுக்கு உணவும் தண்ணீரும் வழங்கிட இந்திய
அரசின் அனுமதியுடன் பேரிடர் நிவாரண நிதியத்தில்
இருந்து மாநில அரசு பணம் எடுத்து செலவிட்டது.
மேலும், மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதியத்தில்
பணத்தைப்
பெருக்கிக்
க�ொள்வதற்கு
எல்லா
மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசு கூடுதல் நிதி
ஒதுக்கியது. இந்தப் பேரிடர் நிவாரண நிதியத்தின்
பணத்தைப் பயன்படுத்தி, முழு அடைப்பு காலத்தில்
நகர்ப்புறத்தில்
வடின்றி
ீ
புகலிடங்களில்
தஞ்சம்
புகுந்தவர்களுக்காக நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை
உணவை மாநில அரசுகள் வழங்கின.
பல வழிகளில் வாழ்வாதாரத்தைத் தேடுவதற்கு
உதவியாகவும், க�ொர�ோனா வைரஸை எதிர்த்துப்
ப�ோராடுவதில் முகக்கவசம் அல்லது கிருமிநாசினி
தயாரிப்புக்காகவும் வங்கிக் கடன்களைப் பெறுவதற்கு
வசதியாக,
வங்கிகளின்
கடன்
வழங்குவதை
தாராளமாக்க வேண்டும் என்று சுய உதவிக் குழுக்கள்
வேண்டுக�ோள் விடுத்தன.
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சுந்தரவனக்
காடுகளின்
ஒரு
பகுதியான
பிரதாப் ஆதித்யா நகர் கிராமப் ஊராட்சி மக்கள்
த�ொகை அதிகமாக உள்ள மிகபெரிய ஊராட்சிகளில்
ஒன்றாகும்.
இது
மேற்கு
வங்கத்தின்
தெற்கு
24 பர்கானா மாவட்டத்தின் காக்த்வீப் வளர்ச்சி
வட்டாரத்தின் கீ ழ் வருகிறது. மக்கள் அதிகமாகவும்
நெருக்கமாகவும்
வசிக்கும்
இந்த
வட்டாரத்தில்
21 கிராமப் ஊராட்சிகளும், 28 குடியிருப்புக்களும்
உள்ளன. இங்கு வாழும் குடும்பங்கள் விவசாயம்,
மீ ன்பிடி, மற்றும் இவற்றுடன் சார்புடைய த�ொழிலைச்
செய்து பிழைக்கின்றன.
க�ோவிட்
கூட்டம்

பரவலைக்

கட்டுப்படுத்த

திட்டமிடும்

இங்கு
குடியிருப்புக்கள்
அடர்த்தியாக
இருப்பதால்,
கூடுமானவரை
திறம்பட
வைரஸ்
பரவலைக்
கட்டுப்படுத்தி,
அது
மரணத்தை
ஏற்படுத்தும் பயங்கர ந�ோயாக மாறாமல் தடுக்க
வேண்டும்
என்பதை
கிராமப்
ஊராட்சி
புரிந்து
க�ொண்டது. எனவே அனைத்து வார்டு உறுப்பினர்கள்/
பஞ்சாயத்து
அலுவலர்களின்
அவசரக்
கூட்டம்
நடத்தப்பட்டது. இதற்கு சுய உதவிக் குழுக்களின்
உறுப்பினர்களும் அழைக்கப்பட்டனர். காரசாரமான
சிந்தனை
அரங்கு
நடைபெற்றது,
அனைத்து
உறுப்பினர்களும்
தாங்கள்
பல்வேறு
வழிகளில்
திரட்டிய கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் க�ொண்டனர்.
வைரஸ்
பரவலைக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கான
நடைமுறை விதிகளை உள்ளூர் சுகாதாரத் துறை
வழங்கியது.
அதை
அனைவரும்
ஆராய்ந்தனர்.
முனைப்பான முன்முயற்சிகள் பட்டியலிடப்பட்டு,
2019
மார்ச்சில்
இருந்து
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள்
செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
உருவெடுத்த கருத்துக்களும் அவை செயல்படுத்த
ப்படும் விதமும்
கருத்துக்கள் பின்வருமாறு:
(i)
விழிப்புணர்வை உருவாக்குதல் (ii) ஊர்
திரும்பிய
குடிப்பெயர்வு
த�ொழிலாளர்களுக்காக
தனிமைப்படுத்தும் ஏற்படுத்துதல் (iii) வேலை இழந்த/
வேலை செய்யமுடியாமல் திண்டாடும் மக்களுக்காக

வட்டுக்குப்
ீ
பின்னால் க�ோழி வளர்க்கும் மாற்று வாழ்வாதார
முறைக்கு ஊக்கம் தரப்பட்டது.

மாற்று வாழ்வாதார முறைகள்

சுய உதவிக் குழுக்களின் நடவடிக்கையாக க�ோழிக் குஞ்சுகள்
வினிய�ோகிக்கப்பட்டன

உணவுக்கு உத்தரவாதம் தருவது மற்றும் ச�ொந்தமாக
பணம்
திரட்டி
வருமானத்தை
வினிய�ோகிப்பது
(iv)
மாற்று
வாழ்வாதாரங்களை
உருவாக்குதல்
மற்றும்
வாழ்வாதாரத்தைப்
பன்முகப்படுத்துதல்
(v)
மகாத்மா
காந்தி
நரேகா
திட்டத்தை
விரிவாகப் பயன்படுத்துதல் (vi) உடல்நலம் பற்றிய
விழிப்புணர்வு,
முகக்கவசம்வினிய�ோகம்
மற்றும்
ரேஷன் கடைகளிலும், இதர ப�ொது இடங்களிலும்
சமூக
இடைவெளியை
கடைப்பிடித்தல்
(vii)
நேரக்கட்டுப்பாடு பற்றியும், வாடிக்கையாளர்களைச்
சமாளிப்பதற்கான நடைமுறை விதிகள் பற்றியும்
அனைத்துக்
கடைக்காரர்களுக்கும்,
மார்க்கெட்
கமிட்டிகளுக்கும் ந�ோட்டீஸ் அனுப்புதல் (viii) வைரஸ்
த�ொற்று ஏற்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் / அறிகுறிகள்
வெளியே தெரியாத சந்தேகத்திற்குரிய மக்களை
தனிமைப்படுத்துதல் (ix) முக்கிய இடங்களில் செய்ய
வேண்டியவை
/
செய்ய
வேண்டாதவை
பற்றி
ப�ோஸ்டர்களை
க�ோவில்

வைத்தல்

(x)

நிர்வாகத்தினரும்

உள்ளூர்

வெவ்வேறு பகுதி மக்களுக்காக நேரக் கட்டுப்பாடு

மற்றும் ஒருநாள் விட்டு ஒரு நாள் வருதல், சமூக

பாதிப்புக்கு

ஸ்வாஸ்தா

விட்டு

என்று

வரிசையில்

கட்டுப்பாடுகளை

உள்ளான
சாத்தி

•

பண்ணைக்
குளங்களை
த�ோண்டுதல்,
நதிக்கரைகளை
வலுப்படுத்துதல்
ப�ோன்ற
வெவ்வேறு வகை மகாத்மா காந்தி தேசிய
ஊரக வேலை உறுதி திட்ட வேலைகளில்
640
குடிப்பெயர்வுத்
த�ொழிலாளர்கள்
ஈடுபடுத்தப்பட்டனர், இதனால் 64000 மனித
நாட்களுக்கு வேலை உருவாக்கப்பட்டது.

•

314 ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு புதிதாக வேலை
அட்டைகள்
வழங்கப்பட்டு,
அவற்றுக்கு
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி
திட்ட வேலைகள் தரப்பட்டன.

•

600 சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு
அனைவரும்
பெண்கள்
க�ோழிக்
குஞ்சுகளுடன் கூடு, ஆட்டுக் குட்டிகளுடன்
கூடாரம் ப�ோன்றவை தரப்பட்டன. மகாத்மா
காந்தி
தேசிய
ஊரக
வேலை
உறுதி
திட்டத்தைப் பயன்படுத்தி இந்தக் கூடாரங்கள்
கட்டப்பட்டன.
க�ோழிக்குஞ்சுகளையும்,
ஆட்டுக் குட்டிகளையும் வாங்குவதற்கு சுய

மக்களும்,

சடங்குகள் மற்றும் விழாக்களை ஒத்தி ப�ோடும்படி

நிற்கலாம்

முழு அடைப்பு காலத்தில் வாழ்வாதாரத்தைப்
பெருக்கும் நடவடிக்கைகள்-விரிவான பார்வை

தீர்மானித்துள்ள

அறிவிப்புச் செய்தல் (xi) ரேஷன் கடைகளுக்கு வரும்

இடைவெளி

வாழ்வாதாரத்திற்காக
வேலை
தருவதற்கு
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்ட
திட்டம்
அபாரமாகப்
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
கிராமப் ஊராட்சி தானாக வருமானம் தேடுவது நல்ல
நிலையில் இருப்பதும் உதவியாக இருந்தது. இதன்
மூலம் நிதித் தட்டுப்பாடு பிரச்சினை இல்லாமலே,
மாற்று
வருமானம்
தரக்கூடிய
முயற்சிகளில்
இறங்குமாறு
பிரதாப்
ஆதித்யா
நகர்
கிராமப்
ஊராட்சியில் வாழும் மக்கள் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டனர்.
மேற்கு
வங்க
மாநிலத்தின்
கிராம
ஸயம்பர்
ய�ோஜனா ப�ோன்ற சில திட்டங்களும் லாக்டவுன்
காலத்தில்
வாழ்வாதாரத்திற்கான
வேலைகளை
பன்முகப்படுத்திட உதவியாக இருந்தன. இத்தகைய
முயற்சிகளில் முக்கியமாக ஆடு வளர்ப்பு, காளான்
சாகுபடி, க�ோழிப்பண்ணை, வாழைத் த�ோப்பு வைத்தல்,
நர்ஸரி ஏற்படுத்துதல், மீ ன்பண்ணை ப�ோன்றவை
அடங்கும். இவற்றுடன் கூடவே முகக்கவசம் மற்றும்
கைகழுவ கிருமிநாசினி தயாரிப்பதும் மக்களுக்கு
வருமானம் தேடித் தந்தன.

ஏழைக்

ஹெல்த்

எத்தனை

விதித்தல்.

பேர்

(xii)

குடும்பங்களுக்கு

இன்ஷ்யூரன்ஸ்

அட்டை வழங்குதல் (xiii) கிராமத் தூய்மை இயக்கம்
(xiv) காத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி

திட்டத்தின் மூலம் சாலை ஓரங்களில் மரங்களை

நட்டு பசுமைமயமாக்குதல் (xv)

ரயில்வே நிலையம்

மற்றும் உள்ளூர் பேருந்து நிலையம் என்று இரண்டு
வழித்தடம்
இரண்டு

குடிப்பெயர்வு

ஆரம்ப

நடத்துதல்.

முழு

சுகாதார

அடைப்பு

த�ொழிலாளர்களுக்காக

வசதிகள்

காலத்தில்

முகாம்களை

இந்தப்

ஊராட்சி

சமூகச் சமையற்கூடங்களை ஏற்படுத்தி தினமும் 300-
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ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்க ஏற்பாடு செய்தது.

2020 ஏப்ரல் நடுவில் த�ொடங்கி கிட்டத்தட்ட இரண்டு

மாதங்களுக்கு இவ்வாறு உணவு வழங்கப்பட்டது.
இதற்கான
செலவுக்குத்
தேவையான
பணத்தை
கிராமப்
ஊராட்சி
தனது
வழியிலேயே
தேடிக்
க�ொண்டது என்பதைக் குறிப்பிட்டாக வேண்டும்.

சுய உதவிக் குழுக்களின் நடவடிக்கையாக க�ோழிக் குஞ்சுகள்
வினிய�ோகிக்கப்பட்டன

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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உதவிக் குழுக்களின் கடன்கள் மூலம் நிதி
திரட்டப்பட்டது. தேவையான ப�ோது கிராமப்
ஊராட்சி தனது ச�ொந்த வழியில் வருவாயைத்
தேடிக் க�ொண்டது.
•

ஒதுக்கப்பட்ட
47
விவசாயிகளுக்கு
வெற்றிலைக்
க�ொடிக்கால்
அமைக்க
அடிப்படைக் கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்து
தரப்பட்டன. இவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ரூ, 16
லட்சம் வரை செலவானது, இதில் ஒரு பகுதி
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி
திட்டம் திட்டம் மூலம் செலவிடப்பட்டது.

•

ஆதரவற்ற 55 முதியவர்களுக்கு (21 ஆண்கள்
& 34 பெண்கள்) மாதந்தோறும் ரூ, 1000
ஒய்வூதியமாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில்
ப�ோடப்படுகிறது. இதற்கான பணத்தை கிராமப்
ஊராட்சி தனது ச�ொந்த வழியில் திரட்டுகிறது.

•

உள்ளூர்
விவசாயிகளுக்கு
இலவசமாக
மண்புழு உரம் தரப்படுகிறது. இது கிராமப்
ஊராட்சியின்
SLWM
திட்டத்தின்
மூலம்
நிறைவேற்றப்படுகிறது. இதனால் சுமார் 700
குடும்பங்கள் பயனடைந்துள்ளன.

•

5.5 கிமீ தூரத்திற்கு சாலைய�ோரத்தில் மரம்
நடும் பணி மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக
வேலை
உறுதி
திட்டம்
திட்டம்
மூலம்
மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த மரக்கன்றுகளைப்
பராமரிப்பதற்காக 220 பெண்களுக்கு பிரிக்ஷா
பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. க�ோவிட் த�ொற்று
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிறகும் இது த�ொடரும்.

•

ஊட்டச்சத்து
குறைவாக
உள்ள
64
குழந்தைகள்
கண்டறியப்பட்டு,
அவர்கள்
நல்ல ஊட்டத்துடன் வளர்வதற்காக துணை
ஆகாரங்கள் சத்துணவாக வழங்கப்படுகின்றன.
இதற்கான செலவை கிராமப் ஊராட்சி தனது
ச�ொந்த வழியில் வருவாய் ஈட்டி ஏற்றுக்
க�ொள்கிறது.

•

குடிப்பெயர்வுத்

வாழ்வாதாரத்திற்காக நர்சரிகள் அமைக்கப்பட்டன

பயன்படுத்தி
85
பண்ணைக்
குளங்கள்
த�ோண்டப்பட்டன. இதனால் சுமார் 17000 மனித
நாட்களுக்கு மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக
வேலை உறுதி திட்டம் மூலம் வேலைகள்
உருவாக்கப்பட்டன.
•

இந்த முழு அடைப்பு காலத்தில் 60 உள்ளூர்
இளைஞர்கள் காய்கறி விற்கும் வேலையில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டு,
அவர்கள்
வடுவ
ீ
டாகச்
ீ
சென்று
அத்தியாவசியப்
பண்டங்களை
வினிய�ோகித்தனர்.

•

வேலை
இல்லாத
10
இளைஞர்களுக்கு
மீ ன்பண்ணைகள்
வைத்துத்
தரப்பட்டன.
இதற்கான செலவுக்கு கிராமப் ஊராட்சி தனது
ச�ொந்த வழியில் வருமானம் தேடியது.

•

ஒதுக்கப்பட்ட 150 குடும்பங்களுக்கு திசுவளர்ப்பு
வாழைத் த�ோட்டம் ஏற்படுத்தித் தரப்பட்டது.
இதற்கான செலவில் ஒரு பகுதி காத்மா

த�ொழிலாளர்களைப்

சாலை ஓரங்கள் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு மரங்கள் நடப்பட்டன

காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம்
மூலமும், இன்னொரு பகுதி ஊராட்சியின்
ச�ொந்த வருமானத்திலும் செலவிடப்பட்டது.
•

இளைஞர்களுக்கு வேலை தருவதற்காக மீ ன்பண்ணைகள்
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3000 குடும்பங்களுக்கு ஆர�ோக்கிய நண்பன்
திட்டம் மூலம் இலவச உடல்நலக் காப்பீடு
வழங்கப்பட்டது.

•	க�ோவிட் த�ொற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் மாநில
அரசின் முயற்சிகளுக்கு உதவியாக பிரதாப்
ஆதித்யநகர் கிராமப் ஊராட்சி ரூ.1.5 லட்சம்
ஏற்படுத்தப்பட்டன
நன்கொடை வழங்கியது.

வெற்றிக் கதை

ச�ொந்த வழியில் வருமானம் திரட்டுவது- பிரதாப்
ஆதித்யநகர் கிராமப் ஊராட்சியின் வெற்றிக் கதை

சு

ந்தரவனக்
காடுகளின்
ஒரு
பகுதியான
பிரதாப் ஆதித்யா நகர் கிராமப் ஊராட்சி
மக்கள் த�ொகை அதிகமாக உள்ள மிகபெரிய
ஊராட்சிகளில் ஒன்றாகும். இது மேற்கு வங்கத்தின்
தெற்கு
24
பர்கானா
மாவட்டத்தின்
காக்த்வீப்
வளர்ச்சி வட்டாரத்தின் கீ ழ் வருகிறது. மக்கள்
அதிகமாகவும் நெருக்கமாகவும் வசிக்கும் இந்த 43.35
சதுர கிமீ பரப்பளவு க�ொண்ட ஓரளவு நகர்ப்புறமான
இந்த ஊராட்சி வட்டாரத்தில் 21 கிராமப் ஊராட்சி,
28 குடியிருப்புக்களும் உள்ளன. இந்தக் கிராமப்
ஊராட்சியின் மூன்று புறங்களிலும் கால்நாகினி
நதி பாய்கிறது. 32932 மக்கள் த�ொகையுடன் 7139
குடும்பங்கள்
இங்கு
அமைதியாக
வசிக்கின்றன.
இங்கு வாழும் குடும்பங்கள் விவசாயம், மீ ன்பிடி,
மற்றும்
இவற்றுடன்
சார்புடைய
த�ொழிலைச்
செய்து
பிழைக்கின்றன.
ஊடுருவல்
பிரச்சினை
உள்ள ப�ோதிலும், வெவ்வேறு கலாச்சாரக் குழுக்கள்
ஒன்று சேர்ந்து ஒரு புதுமையான கலாச்சாரத்தை
ஏற்படுத்தி சமூக நேயத்துடன் வசித்து வருகின்றன.
இப்படிப்பட்ட
ஒரு
சமூக
ஒற்றுமையை
இதே
மாவட்டத்தில் உள்ள மற்ற கிராமப் ஊராட்சிகளில்
எளிதில் காண முடிவதில்லை.
மக்கள் த�ொகை அடர்த்தியாக உள்ள கிராமப்
ஊராட்சி என்பதால், கிராம மக்களுக்கு அடிப்படை
வசதிகளைச்
செய்து
தருவது
கடினமானதாக
உள்ளது.
குழாய்க்
கிணறுகளை
செப்பனிடுவது
ப�ோன்ற எதிர்பாராத பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பத�ோடு,,
குப்பைகளை அகற்றுதல், இயற்கை இன்னல்களால்
ஏற்பட்ட சேதத்தைச் சரிசெய்வது என்பன ப�ோன்ற
வேலைகளையும்
செய்ய
வேண்டியிருக்கிறது
எனவே, தனது ச�ொந்த வழியில் வருமானம் தேடுவது
என கிராமப் ஊராட்சி நிர்வாகம் தீர்மானித்தது.

பிரதாப்
ஆதித்யா
நகர்
கிராமப்
ஊராட்சி
மேற்கு வங்க ஊராட்சி சட்டத்தின் 46-வது பிரிவின்
கீ ழ் குடியிருப்பு மக்களிடம் நிலவரியும், கட்டிட
வரியும் வசூலிக்கிறது. மேலும், வாகனப் பதிவுக்காக
கட்டணங்களையும், உபய�ோகிப்பு கட்டணத்தையும்,
வசூலிக்கிறது,
வியாபாரம்
செய்ய
,
தூய்மைப்
பணிகளை மேற்கொள்ள, கழிவுகளை அகற்ற பதிவு
செய்தல், விளம்பர வரி ப�ோன்றவற்றின் மூலமும்
வருமானம் தேடப்படுகிறது. மேற்கு வங்க ஊராட்சி
சட்டத்தின் 47-வது பிரிவின் கீ ழ் பை லாக்கள்
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மேற்கு
வங்க
ஊராட்சி
சட்டத்தின் படி ஒவ்வொரு கிராமப் ஊராட்சியும்
இரண்டு வழிகளில்தான் ச�ொந்தமாக நிதி ஆதாரம்
திரட்ட முடியும், ஒன்று நில வரி மற்றும் கட்டிட வரி
மூலம் வரிவருமானம் தேடுவது; இன்னொன்று வரி

– டாக்டர்

அஞ்சன் குமார் பாஞ்சா*

அல்லாத வழிகளில் வருமானம் திரட்டுவது. நில வரி
& வட்டு
ீ
வரி விதிப்பதற்காக கிராமப் ஊராட்சி புதிதாக
மதிப்பீடு செய்தது. வரி வசூலிப்பதற்காக முகவர்களை
நியமித்தது, அவர்கள் ரசீது க�ொடுத்து வரி வசூல்
செய்து ஊராட்சி கட்டுகின்றனர். வரி பாக்கிகளை
வசூலிப்பதற்காக ஒவ்வோர் ஆண்டும் கிராம சபை (
வார்டு சபை) கூட்டத்தில் வரிகட்டாத�ோர் பட்டியலை
மக்களின்
பார்வைக்கு வைத்தது. தவிரவும், வார்டு
வாரியாக
முகாம்கள்
நடத்தியும்
வரிபாக்கிகள்
வசூலிக்கப்பட்டன.
இதன்
விளைவாக
95%
வரி
வசூலாகிவிட்டது. வரி அல்லாத வருமானத்தைத்
திரட்டிட,
சட்டம்
ஒன்றை
கிராமப்
ஊராட்சி
வகுத்து, அதற்கு கிராமசபைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல்
பெறப்பட்டது. இப்போது அதன்படி வரி அல்லாத
வருமானம் வசூலிக்கப்படுகிறது . இந்த வருமானத்தில்
வியாபாரம்
செய்வதற்கான
கட்டணம்,
கட்டிட
அனுமதிக் கட்டணம், ம�ோட்டார் அல்லாத ப�ொது
வாகனங்கள் பதிவுக் கட்டணம், ம�ொபைல் டவர்களை
நிறுவிட
அனுமதி
வழங்குவதற்குக்
கட்டணம்,
கழிவுகளை பத்திரமாக அகற்றுவதற்கான கட்டணம்,
விளம்பரப் பலகைகள் வைப்பதற்கான கட்டணம்
என்பன அடங்கும். கடந்த ஆண்டில் 10 சமூகக்
கழிப்பறைகளை ஊராட்சி கட்டியது. மீ ன்பண்ணைகள்,
மார்க்கெட் வளாகம், டிஜிட்டல் விளம்பரப் பலகை
ப�ோன்ற
வருமானம்
தரும்
ச�ொத்துக்களையும்
உருவாக்கி. ஒவ்வோர் ஆண்டும் இவை குத்தகைக்கு
விடப்படுகின்றன. மேலும் ஏதேனும் சேவைக்காக
கிராமப் ஊராட்சிக்கு வருவ�ோர் தங்களுடன் வரிகட்டிய
ரசீதைக் க�ொண்டு வருவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இவற்றின் விளைவாக, ச�ொந்த வழியில் வருமானம்
தேடுவது கடந்த சில ஆண்டுகளில் அதிகரித்து
விட்டது.
2017-18 நிதியாண்டில் இது 8232388.00 ஆக
இருந்து, 2018-19 நிதியாண்டில் ரூ. 10055565.00 ஆகவும்,

* சார்பு பேராசிரியர், பஞ்சாயத்து ராஜ், திட்டமிடல் பரவல், மற்றும் சமூக சேவை செய்தல் மையம் (CPRDP&SSD) NIRDPR, ராஜேந்திர நகர்,
தெலுங்கானா-500030

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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2019-20 நிதியாண்டில்
உயர்ந்தது.
2018-19

ரூ,

11260938.00

நிதியாண்டில்

ச�ொந்த

ஆகவும்

வருமானம்
தேடி
பின்வருமாறு:

பயன்படுத்தப்பட்ட

விவரம்

வழியில்

2018-19 நிதியாண்டில் திரட்டி பயன்படுத்தப்பட்ட ச�ொந்த நிதி ஆதாரம்:
வருவாய் ஆதாரம்
நில & கட்டிட வரி
வடு/
ீ
கட்டிடம் கட்டுவதற்கு
அனுமதிக் கட்டணம்
வியாபாரப் பதிவுக் கட்டணம்
நிலையான ச�ொத்துக்கள்குத்தகை
ம�ொபைல் டவர்களை நிறுவ
அனுமதிக் கட்டணம்
வாகனப் பதிவுக் கட்டணம்
திருவிழாக்களில் கடைகள்
ஒதுக்கீடு வருமானம்
விளம்பரப் பலகைகள் கட்டணம்
குப்பை நிர்வாகக் கட்டணம்
மக்காத குப்பைக் கழிவுகளையும்,
உரங்களையும் விற்பது
பிறப்பு-இறப்புச் சான்றிதழை
தாமதமாக வழங்குவதற்கான
கட்டணம்
பல்வேறு படிவங்களின் விற்பனை
பழைய இயந்திரங்களின்
விற்பனை
வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கான
நன்கொடை
சில்லறை வைப்பு த�ொகை
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திரட்டப்பட்ட
த�ொகை

1215953.00

செலவினத்
குழாய்க் கிணறுகள் பழுது நீக்கம்

398738.00

துப்புரவு மற்றும் தூய்மைப்
பணிகள்

765200.00

க�ொசுக்கள் மூலம் பரவும்
ந�ோய்களைத் தடுக்கும் திட்டம்

655395.00
1492500.00

ஏழைகள், விதவைகள், மாற்றுத்
திறனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியம்

குப்பை நிர்வாகத் திட்டம்

37670.00

ச�ொத்துக்களைப் பராமரிப்பு

71000.00

சமூக வனங்கள்

247000.00
1808257.00
198607.00
1453.00

68700.00

ரத்த தான முகாம்

தெரு விளக்கு ரிப்பேர்
பள்ளிகளில் விளையாட்டு விழா
நடத்துதல்
சுய உதவிக் குழுக்களுக்குப்
பயிற்சி
ஊட்டச்சத்துக் குறைவைக்
குறைக்கும் திட்டம்

12000.00

பல்வேறு கூட்டங்களை நடத்துவது

71221.00

வரி வசூலிப்பவர்களுக்கு கமிஷன்

3011871.00

விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள் மற்றும்
விளம்பரங்கள்

செலவுத்
த�ொகை

591637.00
98391.00

641500.00
155295.00

4716745.00
419390.00
249261.00
76735.00

332606.00
260510.00
43900.00
59274.00

340156.00

231976.00
298434.00

வருவாய் ஆதாரம்

திரட்டப்பட்ட
த�ொகை

செலவினத்

செலவுத்
த�ொகை

ம�ொத்தச் செலவு

10055565.00

விருந்து உபசரிப்பு

76665.00

ரூபாய் ஒரு க�ோடியே ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்து
ஐநூற்று அறுபத்தைந்து மட்டும்

நிலவரி மற்றும் கட்டிட வரி
2018-19
நிதியாண்டில்
நிலவரி
&
கட்டிட
வரிக்கான ம�ொத்த மதிப்பீடு ரூ. 15.66 லட்சம். இதில்
12/16 லட்சம் (78%) திரட்டப்பட்டது, இதற்காக ஆண்டு
முழுவதும் பல வரிவசூல் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன.
நிலம்
வசூலிப்பதற்கும்
வரி
செலுத்துவதற்கும்
ஆண்டு முழுவதும் பல வரி வசூல் முகாம்கள்
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன
வியாபாரப் பதிவுக் கட்டணம்
2018-19
நிதியாண்டில்,
வியாபாரப்
பதிவுக்
கட்டணமாக ரூ .6.94 லட்சம் மதிப்பிடப்பட்டு, ரூ.6.55
லட்சம் (94%) வசூலிக்கப்பட்டது, வியாபாரிகளுக்கு
நேர்மையான பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதால்
இந்த அதிகரிப்பு சாத்தியமானது.
நிலையான ச�ொத்துக்களில் இருந்து வருமானம்
கிராமப் ஊராட்சியில் 2 ப�ொதுக் கழிப்பறைகளும்,
7
மீ ன்வளப்
பண்ணைகளும்
உள்ளன.
இவை
ஒவ்வோர் ஆண்டும் குத்தகைக்கு விடப்படுகின்றன.
இவற்றில் இருந்து 2018-19 நிதியாண்டில் ரூ.7.65
லட்சம் கிடைத்தது.
கழிவு அகற்றல்
2018-19 நிதியாண்டில், மக்காத குப்பைகளை
விற்றதன் மூலம் ரூ.1.98 லட்சம் கிராமப் ஊராட்சி
கிடைத்தது. இன்னொரு புறம் உள்ளூர் மக்களிடம்
இருந்து குப்பை அள்ளுவதற்கான மாதக் கட்டணமாக
ரூ.18.08 லட்சம் வசூலிக்கப்பட்டது. இதனால் கழிவு
அகற்றும் நடவடிக்கைகள் நிலையான வருமானம்
தரக்கூடிய தற்சார்பு மிக்கதாக ஆகிவிட்டன.
ச�ொந்த
வழியில்
பயன்படுத்துதல்

திரட்டிய

அலுவலகச் செலவுகள்

897380.50

9642052.50

ம�ொத்தச் செலவு

ரூபாய் த�ொன்னூற்று ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி
இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஐம்பது
காசுகள் மட்டும்

ஓய்வூதியமாக இந்த ஊராட்சி தருகிறது. இதனால்
64 பேர் பயனடைகின்றனர். ஏழைகளாக இருக்கிற
சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு வாழ்வாதார
வாய்ப்பு
வழங்குவதற்காக,
க�ோழிப்பண்ணை,
ஆட்டுப்பண்ணை, மீ ன்பண்ணை ஆகியவற்றை தனது
ச�ொந்த வருவாயில் இருந்து ஊராட்சி வழங்கியுள்ளது.
பெண்களுக்கு அதிகாரம்
இந்த கிராமப் ஊராட்சி பகுதியில் 388 சுய
உதவிக் குழுக்கள் உள்ளன. மகளிர் சுய உதவிக்
குழுவினருக்கு அதிகாரம் வழங்கிட, பை தைத்தல்,
ஒப்பனைக்
கலை,
தையல்,
மென்மையான
ப�ொம்மை
செய்தல்,
காகிதப்பை
தயாரித்தல்
ஆகிய த�ொழில்களில் கிராமப் ஊராட்சி பயிற்சி
அளிக்கிறது. இதற்கான செலவை கிராமப் ஊராட்சி
தனது ச�ொந்த வழியில் ஈட்டிய வருமானத்தில்
இருந்து சமாளிக்கிறது. இந்தக் குழுவினர் தங்களது
தயாரிப்புக்களை
விற்பதற்காக
ஸ்டால்கள்
வைக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன.
தற்போதுள்ள
வாழ்வாதாரங்களை
வலுப்படுத்திடவும்,
புதிதாக
உருவாக்கவும்
பல
திறன் வளர்ப்புப் பயிற்சிகளை கிராமப் ஊராட்சி
த�ொடங்கியுள்ளது. ஒரு துணை அஞ்சல் நிலையம்
ஒரு
சிதைந்த
நிலையில்
உள்ள
தற்காலிக்
கட்டிடத்தில் இயங்கி வந்தது. இதனால் மக்களுக்கு
ஏகப்பட்ட இன்னல்கள் ஏற்பட்டன. இதை உணர்ந்த
கிராமப் ஊராட்சி, தனது ச�ொந்த வருவாயில் இருந்து
அஞ்சலகத்திற்காக ஒரு கட்டிடத்தைக் கட்டியது.

வருமானத்தைப்

பிரதாப் ஆதித்யா நகர் கிராமப் ஊராட்சி
தனது ச�ொந்த வழியில் திரட்டிய வருமானத்தைப்
பயன்படுத்தி சில புதுமையான மற்றும் வர்த்தக
ரீதியில் பயன் தரக்கூடிய முயற்சிகளில் இறங்கியது.
எல்லா இடங்களிலும் வறுமையை அதன் எல்லா
வடிவுகளிலும்
ஒழிப்பதற்காகவும்,
அனைத்து
வயதினருக்கும்
ஆர�ோக்கியமான
வாழ்க்கையை
உறுதிப்படுத்தவும்,
நலவாழ்வு
தரவும்,
பீபிஎல்
அல்லாத ஒதுக்கப்பட்ட முதியவர்கள், விதவைகள் &
உடல்
ஊனமுற்றோருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000/-

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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தூய்மை த�ொடர்பான நடவடிக்கைகள்
மாதவிலக்கினால்
ஏற்படும்
அசுத்தம்
மற்றும் பயன்படுத்திய நாப்கின்களை பாதுகாப்பற்ற
முறையில்
அப்புறப்படுத்துவது
கிராமங்களில்
ப�ொதுவாகக்
காணப்படுகின்றன.
மாதவிலக்கு
பற்றி காலம் காலமாக சில தப்பான கருத்துக்கள்
நிலவி
வருகின்றன.
இந்தப்
பிரச்சினையைச்
சமாளிப்பதற்காக பள்ளிகளில் பல பயிலரங்குகளுக்கு
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, அவற்றில் குழந்தைகளும்,
ஆசிரியர்களும், காப்பாளர்களும் கலந்து க�ொண்டனர்.
இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த கல்வி நடவடிக்கையாக
நடத்தப்பட்டது,
பின்னர்
ஊராட்சி
வட்டாரத்தில்
இருக்கும் 5 உயர்நிலைப் பள்ளிகளிலும் சானிட்டரி
நாப்கின் வெண்டிங் மெஷின்களும், பயன்படுத்திய
நாப்கின்களை எரிக்கும் மெஷின்களும் நிறுவப்பட்டன.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரத்த தான முகாம்களை ஊராட்சி
நடத்துகிறது,
இலவச
உடல்நலப்
பரிச�ோதனை
முகாம்களும்,
ஊட்டச்சத்துக்
குறைவான
குழந்தைகளைக் கண்டறிய ச�ோதனை முகாம்களும்,
நடத்தப்படுகின்றன, இவை அனைத்துக்கும் ஊராட்சி
தனது ச�ொந்த வழியில் திரட்டிய பணத்தின் மூலம்
நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது.
ச�ொந்த வழியில் திரட்டிய நிதியை மற்ற
நிதிகளுடன் இணைப்பது பிரதாப் ஆதித்யா நகர்
கிராமப்
ஊராட்சியின்
மிகவும்
முக்கியமான
அம்சமாகும்.
இதனால்
எந்த
ஒரு
வளர்ச்சித்
திட்டத்தையும் அரசு நிதியில் செயல்படுத்தும்போது
ஏற்படக்கூடிய பற்றாக்குறை நிரப்பப்படுகிறது. 2016இல் திட & திரவக் கழிவுகளை நிர்வகிக்கும் திட்டம்
ஒன்றை இந்தக் கிராமப் ஊராட்சி த�ொடங்கியது,
இதுநாள் வரை இந்தத் திட்டத்திற்கான செலவு
சுமார் 50 லட்சமாகும், இந்தப் பணம் முழுவதும்
ஊராட்சி தனது ச�ொந்த வழியில் திரட்டிய நிதியில்
இருந்து எடுக்கப்பட்டது. மேலும், கடந்த ஆண்டில்,
வசதியற்ற விவசாயிகளுக்காக, மகாத்மா காந்தி
தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் திட்டத்தின்
கீ ழ்
53
பண்ணைக்
குளங்கள்
த�ோண்டப்பட்டு,
மீ ன்குஞ்சுகள் வழங்கப்பட்டன. இதற்கான பணம்
பயனாளிகளுக்கு ஊராட்சியின் ச�ொந்த வழியில்
திரட்டிய நிதியில் இருந்து தரப்பட்டது. மேலும்,
குழந்தைகளின் ஆர�ோக்கியமான உடல் மற்றும்
மன வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்திட, குழந்தைகள்
பூங்கா ஒன்றை ஊராட்சி ஏற்படுத்தியது. இதற்கான
நிதி 14-வது நிதிக்கமிஷனின் ஒதுக்கீடு, மநரேகா
திட்டம்
நிதி
மற்றும்
ஊராட்சியின்
ச�ொந்த
நிதி
ஆகியவற்றை
இணைத்து
பெறப்பட்டது.
அண்மையில், விவசாயத்தினால் ஏற்படும் மாசைக்
குறைப்பதற்காக
ஆர்கானிக்
விவசாயத்தை
ஊக்கப்படுத்துவது என பிரதாப் ஆதித்யா நகர் கிராமப்
ஊராட்சி தீர்மானித்தது. முதல் கட்டத்தில், 2 கிராம
வார்டுகளில் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.
விவசாயிகளுக்காக
பயிலரங்குகளை
நடத்துவது,
வயலில் செயல்விளக்கம் காட்டுவது, வடுகளில்
ீ
கம்போஸ்ட் உரக்கிடங்கு ஏற்படுத்துவது , ஆர்கானிக்
விதைகள் மற்றும் எரு உரங்களை விவசாயிகளுக்கு
வழங்குவது ஆகிய அனைத்து வேலைகளுக்கும்
ஊராட்சியின்
ச�ொந்த
நிதியையும்,
மநரேகா
நிதியையும் இணைத்து செலவிடப்பட்டது.
ஏழைகள்,
முதிய�ோர்,
விதவைகள்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியம்

மற்றும்

க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுக் காலத்திலும்,
அம்பான் புயல் வசியதற்குப்
ீ
பின்னும் ஏழைக்
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கிராம மக்களுக்கு மாற்று வாழ்வாதாரத்தை கிராமப்
ஊராட்சி வழங்கியது. பெண்களின் தலைமையிலான
1000
குடும்பங்கள்
கண்டறியப்பட்டு,
அவற்றுக்கு
க�ோழிக்கூடு, ஆட்டுக் கூடாரம் மகாத்மா காந்தி
தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீ ழ்
கட்டித்
தரப்பட்டன.
மேலும்,
க�ோழிக்குஞ்சுகள்,
ஆட்டுக்குட்டிகள்
ஊராட்சியின்
ச�ொந்த
நிதியில்
இருந்து வழங்கப்பட்டன. லாக்டவுன் காலத்தில்
ஏழைகள்
மற்றும்
அல்லல்படும்
மக்களுக்காக
சமூகச் சமையலறைகளை கிராமப் ஊராட்சி ஏற்பாடு
செய்து உணவளித்தது. இந்தக் கிராமப் ஊராட்சியில்
வசிப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பக்கத்துப் ஊராட்சி
பகுதியில்
வசிப்பவர்களுக்கும்
நாள்தோறும்
சுமார்
200
பேருக்கு
உணவளிக்கப்பட்டது.
இது
தவிர, முதலமைச்சரின் க�ோவிட் -19 நிவாரண
நிதியத்திற்காக ரூ.15,00000 இந்தக் கிராமப் ஊராட்சி
நன்கொடையாகத் தந்தது. மேற்கண்ட
அனைத்துப்
பணிகளுக்கும் ஊராட்சியின் ச�ொந்த வருமானத்தில்
இருந்து செலவிடப்பட்டது.
எல்லா இடங்களிலும் வறுமையை அதன்
எல்லா வடிவங்களில் இருந்தும் ஒழிப்பதற்காகவும்,
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டை அகற்றவும், பசிக்கு
முடிவு கட்டவும், உணவுக்கு
உத்தரவாதத்தை
அடையவும், நீடித்த நிலையான விவசாய வளர்ச்சி
காணவும், அனைத்து வயதினருக்கும் ஆர�ோக்கியமான
வாழ்க்கை தந்து, அவர்களின் உடல்நலன் காக்கவும்,
ஆண்-பெண்
சமத்துவத்தை
உறுதி
செய்யவும்,
பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கவும், உள்ளடக்கிய
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி காணவும், அனைவருக்கும்
கண்ணியமான வேலை தரவும் பிரதாப் ஆதித்யா
நகர் கிராமப் ஊராட்சி தனது ச�ொந்த வருமானத்தைச்
செலவிடுகிறது.
பெண்களும்,
குழந்தைகளும்
கடத்தப்பட்டு
விற்பனை செய்யப்படுதல், குழந்தைத் திருமணம்,
பள்ளிப்படிப்பை பாதியில் நிறுத்துதல், ஊட்டச்சத்துக்
குறைவு,
குழந்தைத்
த�ொழிலாளர்
முறை
ப�ோன்ற
சமூகத்
தீமைகளை
ஒழிப்பதற்காக
பல்வேறு
பேரணிகளையும்,
பயிலரங்குகளையும்,
கூட்டங்களையும் இந்தக் கிராமப் ஊராட்சி ஒவ்வோர்
ஆண்டும் நடத்துகிறது. இவற்றுக்கான செலவுக்குத்
தனது ச�ொந்த வருமானத்திலேயே பணம் தேடுகிறது,
மக்கள் த�ொகைப் பெருக்கம் பற்றிய விழிப்புணர்வை
உருவாக்கிட ஜூலை 11-ஆம் தேதி உலக மக்கள்
த�ொகை தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது: பூமி வெப்பம்
அடைவது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசடைவது பற்றிய
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஜூன் 5 ஆம் தேதி
உலகச் சுற்றுச்சூழல் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
அனைவருக்கும் கல்வி என்பதை ஊக்கப்படுத்திட
செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி உலக எழுத்தறிவு நாள்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. மார்ச் 24 ஆம் தேதி தேசியத்
த�ொழுந�ோய் தடுப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
ஜனவரி
30
ஆம்
தேதி
தேசியக்
காசந�ோய்
தினம்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இந்த
நிகழ்ச்சிகள்
அனைத்திலும் பள்ளிக் குழந்தைகளும், சுய உதவிக்
குழுக்களின்
பெண்களும்,
ஆஷா,
ஐசிடிஎஸ்
ஊழியர்களும் , உள்ளூர் இளைஞர்களும், ஊராட்சி
உறுப்பினர்களும்
பங்கேற்கின்றனர்.
பேரணிகள்,
குழு
விவாதங்கள்,
பயிலரங்குகள்,
வடுவ
ீ
டாகச்
ீ
சென்று கண்காணிப்பது ப�ோன்ற முன்முயற்சிகளும்
வெற்றிகரமாக
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இவை
அனைத்திற்கும் ஊராட்சியின் ச�ொந்த வருமானம்
மூலம்
செலவிடப்படுகிறது.
எனவே,
பிரதாப்
ஆதித்யா நகர் கிராமப் ஊராட்சி தற்சார்பை ந�ோக்கி
முன்னேறுகிறது எனக்கூறலாம்.

குடியிருப்பு தினம் பற்றி

பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் ய�ோஜனா (பிரதமரின்
குடியிருப்பு திட்டம்) நமது கிராம மக்களின்
கண்ணியத்தைப் பாதுகாக்கிறது.

"குடியிருப்பு தினத்தை" முன்னிட்டு மாநில/
பிரதேச ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சர்கள்
மற்றும்
உயர்
அதிகாரிகளின்
கூட்டத்தை
காண�ொலிக் காட்சி மூலம் மத்திய ஊரக வளர்ச்சி,
ஊராட்சிதுறை, வேளாண் & விவசாயிகள் நலன்
மற்றும்
உணவுப்
பக்குவப்படுத்தும்
துறை
அமைச்சர் திரு நரேந்திர சிங் த�ோமர் நடத்தினார்.
வடுகள்
ீ
வழங்கி பயனாளிகளின் கண்ணியத்தைப்
பாதுகாப்பதே பிரதமரின் குடியிருப்பு திட்டத்தின்
ந�ோக்கம் என்று அவர் கூறினார். உண்மையில்
இதனால் பயனாளிகளின் நலனில் ஆக்கப்பூர்வமான
விளைவுகள்
ஏற்பட்டுள்ளன.
நாட்டில்
அனுசரிக்கப்படும் மற்ற சிறப்பு தினங்கள் ப�ோலன்றி,
குடியிருப்பு தினம் என்பது க�ோடிக்கணக்கான ஏழைக்
குடும்பங்களை உள்ளடக்கி இந்தத் திட்டம் பற்றிய
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ந�ோக்கம் க�ொண்டது.
"2022-க்குள் அனைவருக்கும் வடு"
ீ
என்னும் இலக்கை
அடைந்திட பல மாநிலங்களின் அமைச்சர்கள் உறுதி
பூண்டனர்.
யூனியன்

ஊரக

வளர்ச்சி

இணை

அமைச்சர்

சாத்வி

நிரஞ்சன் ஜ�ோதி, ஊரக வளர்ச்சித் துறை செயலர்
திரு

நாகேந்திர

ஊரக

வளர்ச்சி

கூடுதல்

செயலர்

நாத்

சின்ஹா,

செல்வி

துணைத்

ஊரக

அல்கா

தலைமை

வளர்ச்சி

உபாத்யாய,

இயக்குநர்

திரு கயா பிரசாத் மற்றும் அமைச்சகத்தின் இதர
அதிகாரிகள்

மாநாட்டில்

மாநிலங்களின்

ஊரக

கலந்து

வளர்ச்சி

க�ொண்டனர்.

மற்றும்

16

ஊராட்சி

நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

1.95
20

க�ோடி

முதல்

ஆண்டுக்குள்

அனைவருக்கும்

இலக்கு

இந்தத்

வேகத்தில்
நேரத்தில்

2.95

க�ோடி

வடுகளைக்
ீ

கட்டுவது

என

இலக்கு

கட்டப்படுதல்,

நேரடியாகப்

ஏரியாவுக்குப்
தருதல்,

2019-

இலக்கான

2.26

என்றும்

உதவி

கீ ழ்

பயனாளிகளுக்கு

பணப்பரிமாற்றம்

அந்தந்த

டிசைன்

மென்பொருள்

தீவிர

உரிய

செய்தல்,

வழங்குதல்,

ப�ொருத்தமான

MIS-Areas

வடுகளைக்
ீ

ஔிவுமறைவின்றி

ப�ோட்டுத்

மற்றும்

Aawas

ஆப் மூலம் கண்காணிப்பது என்பன ப�ோன்ற பல
அளவடுகளை
ீ
அரசு வகுத்திருந்தது.

குடியிருப்பு

தினம்/

வாரம்

அனுசரிக்கப்படும்போது பின்வரும் நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்வது என்றும் முடிவெடுக்கப்பட்டது:
•

பயனாளிகளுக்கு பிரதமரின் குடியிருப்பு

•

பயனாளிகளை

திட்டம் பற்றிய தகவல்களைத் தருதல்
வடுகள்
ீ

இடங்களுக்கு

ஆய்வுப்

பயனாளிகள்

வங்கிக்

கட்டப்படும்

பயணமாக

அழைத்துச் செல்லுதல்
•

வாங்குவதற்கு
வங்கி

வசதியாக

அதிகாரிகளுடன்

ஏற்பாடு செய்தல்

•

கூடிய

சிறிதுகூட

த�ொழில்நுட்ப

எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள்
வசதிகளுடன்

கட்டமாக

வேண்டும்

ம�ொத்த

திட்டத்தின்

கட்டுவதற்கு,

•

அத்தியாவசிய

வைக்கப்பட்டது.

கட்ட

முடிக்கப்பட்டன.

வைத்தார். அப்போது ஒவ்வோர் ஆண்டும் நவம்பர் 20

அனைத்து

இரண்டாம்

1.20 க�ோடி வடுகள்
ீ
ஏற்கனவே முற்றிலுமாகக் கட்டி

திட்டத்தை 2016 நவம்பர் 20 அன்று பிரதமர் நரேந்திர

ஆம் தேதியை "குடியிருப்பு தினமாக" அனுசரிப்பது

வடுகளை
ீ

2021-22-க்குள்

குடியிருப்பு திட்டத்தின் கீ ழ் அனுமதி வழங்கப்பட்டு,

வடு
ீ
வழங்கும் ந�ோக்குடன் பிரதமரின் குடியிருப்பு
ம�ோடி உத்தரப்பிரதேசத்தின் ஆக்ராவில் த�ொடங்கி

2016-17

க�ோடி வடுகளில்,
ீ
1.75 க�ோடி வடுகளுக்கு
ீ
பிரதமரின்

இணைந்தனர்.

ஆம்

கட்டமாக,

தரமான வடுகள்
ீ
கட்ட வேண்டும் என்றும், மீ தியுள்ள

துறை அமைச்சர்களும், செயலர்களும் மாநாட்டில்

2022

முதல்

முதல் 2018-19 ஆம் ஆண்டுக்குள்ளாக ஒரு க�ோடி

கடன்களை
உள்ளூர்

கலந்து

பேச

பூமி பூஜை மற்றும் கிரஹப் பிரவேசம்

நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தல்
நிகழ்ச்சிக்குப்

ப�ொருத்தமான

வேறு

நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளுதல்
ஆதாரம்:

கிராம�ோதய சங்கல்ப்
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ஊரகப் ப�ொருளாதாரத்தில் காணப்படும்
ஏற்றத் தாழ்வுகளை அகற்றும் புரட்சிகரமான
நடவடிக்கைகள்

70
சதவிகிதத்திற்கும்
அதிகமான
மக்கள்
கிராமங்களில்தான்
வசிக்கின்றனர்
என்ற
ப�ோதிலும்,
கிராமப்
ப�ொருளாதாரத்தில்
காணப்படும்
ஏற்றத்தாழ்வுகளைப்
ப�ோக்கிட
முந்தைய
அரசுகள்
சரியான கவனம் செலுத்தாமல் ப�ோனதால், இன்னமும்
ஏற்றத்தாழ்வு
நீடிக்கிறது
என்று
மத்திய
ஊரக
வளர்ச்சி, ஊராட்சிதுறை, வேளாண் & விவசாயிகள்
நலன் மற்றும் உணவுப்
பக்குவப்படுத்தும் துறை
அமைச்சர்
திரு
நரேந்திர
சிங்
த�ோமர்
கூறினார்.
பிரதமர்
நரேந்திர
ம�ோடி
தலைமையிலான
அரசு
விவசாயத்திலும், ஊரகப் ப�ொருளாதாரத்திலும் முழு
கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
கிராமங்களின்
வளர்ச்சிக்காகவும்,
அங்கு
அடிப்படை
வசதிகளைச் செய்து தருவதற்காகவும் கடந்த ஆறரை
ஆண்டுகளில்
பல
புரட்சிகரமான
நடவடிக்கைள்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் ச�ொன்னார்.
"ஊரகப் ப�ொருளாதாரம்; ப�ொருளாதாரப் புத்துயிர்ப்புக்கும்,
த�ொடர்ச்சியான சம வளர்ச்சிக்கும் திறவுக�ோல்" என்பது
பற்றி இந்தியத் த�ொழில்கள் சம்மேளனம் ஏற்பாடு செய்த
தேசிய மாநாட்டில் உரையாற்றிய அமைச்சர் த�ோமர்,
இந்தியாவின் கிராமங்களில் வளர்ச்சி காணாமல் வளர்ச்சி
அடைந்த நாடு என்னும் கனவை நனவாக்க முடியாது
என்றும் கூறினார்.
ஆறு
ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு
கிராமங்களில்
கழிப்பறைகள், மின்சாரம், சமையல் கேஸ் ப�ோன்ற
அடிப்படை வசதிகள் இருந்ததில்லை; சுமார் 3 க�ோடிக்
குடும்பங்களுக்கு
வசித்திட
ச�ொந்தமாக
வடும்
ீ
இருக்கவில்லை என்று கூறிய அமைச்சர், இப்போது
ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் இந்த வசதிகளும், இதர
அடிப்படை வசதிகளும் பிஎம்-ஆவாஸ் ய�ோஜனா-கிராமின்
திட்டத்தின் கீ ழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றார்.
பிரதம மந்திரி கிராமப்புறச் சாலைகள் திட்டத்தின்
கீ ழ், 1 லட்சத்து 78 ஆயிரம் ஊர்கள் இப்போது பிரதான
நெடுஞ்சாலைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பிரதமர்
ம�ோடி தமது இரண்டாவது ஆட்சிக் காலத்தில், மூன்றாவது
கட்ட கிராமப்புற சாலைகள் திட்டத்திற்கு அனுமதி
வழங்கியுள்ளார். அதன்படி 1 லட்சத்து 25 ஆயிரம் கிமீ
நீளத்திற்கு சாலைகள் ப�ோடப்படும். இந்த இலக்கில்
ஏற்கனவே சுமார் 30,000 கிமீ நீளத்திற்கு சாலைகள்

ப�ோடப்பட்டுவிட்டன.
இந்த ஆண்டில்
கிராமப்புற ஏழைகளின்
ந ல னு க ்கா க வு ,
க ி ர ா மங்க ள ி ன்
வளர்ச்சிக்காகவும் ரூ. 2 லட்சம் க�ோடியை ஊரக
வளர்ச்சி அமைச்சகம் செலவிடும் என்றும் அமைச்சர்
த�ோமர் தெரிவித்தார். க�ோவிட்-19 நெருக்கடி காரணமாக,
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின்
பட்ஜெட் ரூ.50,000 க�ோடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது,
இந்த ஆண்டில், 1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து, 500 க�ோடி
ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தீன் தயாள் அந்த்யோத்யா
திட்டம் மற்றும் தீன் தயாள் கிராமிய திறன் வளர்ப்புத்
திட்டம்
ஆகியவற்றின்
கீ ழ்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள
பணிகள் பற்றியும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
அண்மையில், விவசாயிகளைச் சட்டச்சிக்கலில்
இருந்து
விடுவித்து,
அவர்களின்
நிதிநிலையை
வலுப்படுத்திட
சட்டங்கள்
திருத்தப்பட்டதாகவும்
அமைச்சர் கூறினார், சிறிய மற்றும் நடுத்தர விவசாயிகள்
முன்னேறிய கூட்டு அடிப்படையிலான விவசாயத்தை
மேற்கொள்வதற்காக
புதிதாக
பத்தாயிரம்
விவசாயி
உற்பத்தியாளர்
அமைப்புக்கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ரூ. 1க�ோடி நிதியுடன் விவசாயக் கட்டமைப்பு நிதியம்
ஒன்றும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றார் அவர்.
இந்தியத்
த�ொழில்கள்
சம்மேளனத்தின்
பிரதிநிதிகள் கிராமங்களில் மேலும் அதிக அளவில்
உணவுப்
பதப்படுத்தும்
த�ொழிற்சாலைகளை
அமைப்பதற்கான
வழிகளைக்
கண்டறிய
வேண்டும்
என்றும் ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சர் கேட்டுக் க�ொண்டார்.
சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலமாக வாழ்வாதார மிஷனில்
சுமார் 7 க�ோடியே 63 லட்சம் பெண்கள் இணைந்துள்ளனர்.
அவர்களின் தயாரிப்புக்கள் மார்க்கெட்டிங் செய்யப்பட்டு,
அவர்கள் சம்பாதிக்கத் த�ொடங்கி விட்டனர் என்றார் அவர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், பந்தன் பேங்க் நிறுவனரும், இந்தியத்
த�ொழில்கள் சம்மேளனத்தின் ஊரகப் ப�ொருளாதாரக்
கவுன்சிலின் தலைவருமான சிஎஸ் ஜ�ோசப், கேபிஎம்ஜி
இந்தியா தலைவர் திரு சுதிர் தேவ்ரஸ் ஆகிய�ோரும்
கலந்து க�ொண்டனர்.
ஆதாரம்: PIB
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ஊராட்சி முறை அமைச்சகத்தால் அச்சிடப்பட்டு
வெளியிடப்பட்டது
தலைமை ஆசிரியர்: செயலாளர், ஊராட்சி முறை
அமைச்சகம்
அச்சிட்டவர்: இந்தியா ஆஃப்செட் பிரஸ், ஏ-1, மாயாபுரி
த�ொழில்துறை பகுதி கட்டம்-1, மாயாபுரி,
புது தில்லி-110064
வெளியிட்டது: அமைச்சகம் ஊராட்சி முறை, இந்திய
அரசு, டவர் II, 9 வது மாடி ஜீவன் பாரதி கட்டிடம்,
க�ொனாட் பிளேஸ், புது தில்லி-110001
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டிசம்பர்
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unintentional
and not meant2020
to hurt any feelings and therefore may be excused.

