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பாட�

அைனவ���� ந���ைக த�� �தமாக ஒ� பாட�ட� ��ட��� �த� நா�
�க��ைன �வ�� ைவ�தா� ��.அ�வரச�.

வரேவ��

��� நா� �க���� வ����த ஊரா�� தைலவ�க�, ச�க ஆ�வல�க� ம���
��னா� உ�ளா�� �ர���க� ஆ�ேயாைர ������ இய�ைக ேவளா�
உழவ�க� ��டைம��� (SOFA) சா�பாக ��.ம��நா� அவ�க� வரேவ�றா�.



�க��� ேநா�க�

அவைர� ெதாட��� ேப�ய ��.ந�த�மா� �வா அவ�க� �க��� ேநா�க� ����
�ள��னா�.

ஊரா�� தைலவ�க� எ��ெகா��� சவா�கைள ப����ெகா�வ�, ��
ெப��க���கான வ��ைறகைள அ��� ெகா�வ�, ��ேனா� ஊரா���
தைலவ�க�� அ�பவ க����கைள ெப���ெகா�வ�, ��டைம�பாக இய�க
ேவ��ய அவ�ய�ைத உண��� ��ெவ��ப�, �ராம வள����கான ��ட��வ�
உ���டைவக� இ�த �க��� ேநா�கமாக இ��பதாக �����டா�.

ஜனநாயக�ப���த�

��� நா� �க��� ேபா� ப�ேக�பாள�க� கைட���க ேவ��ய வ��ைறக�
���� அைனவ�� க����கைள�� ெப�� அதைன ெதா��� வழ��னா�
��.�வ��மா�.



தைலவ�க�� அ��க�

தைலவராக ேத��ெத��க�ப�வத�� தா�க� எ��ெகா�ட �க ���யமான ஒ�
சவாைல ப�� ப���� ெகா�டேதா� த�கைள அ��க�ப���� ெகா�டா�க�
ஊரா��� தைலவ�க�. சா� ��யாக பா�ப��த�ப�ட�, வா���� பண� ெகா���
ம�கைள �ைல�� வா�க �ய���த எ���தர��ன� உ���ட பல சவா�கைள
ெந��வாக ப���� ெகா�டா�க�.

ஒ�ெவா� ப�ேக�பாள�� அ�பவ�� ெவ�ேவ� �தமாக இ��த�.

அத� ெதாட���யாக ஊரா��� தைலவ�க�, த�க� பத�� கால��� தா�க�
ெச�� ���க ேவ��ய ஒ� கன� ��ட�ைத ப��மா� ேக���ெகா�ள�ப�டா�க�.
ேநர� ப��வாக இ�லாம� த�க� கன�கைள ஒ� ���� எ��, யா� எ�� ெபய�



����டாம� ெபா��� இ��த ெப���� ைவ�� ��டா�க�. �ழ�� �ைற��
ஒ�ெவா� ��டாக வா��க�ப�� கன� ��ட�க�� ப��ய� ெதா��க�ப�ட�.

இ�த� கன�� அவ�ய�, இதனா� வர���ய நல�க� உ���டைவ ப��ய ��
கல��ைரயாட� நைடெப�ற�. ஒ�வ�� கன�� ��ட� ம�ெறா�வ���
ஊ�கமாக�� ��ய பா�ைவ�� வழ��ய� எ�பைத �� கல��ைரயாட�� �ல�
உணர ���த�.

ஊரா��� தைலவ�க��கான �வாத உைரயாட�

�����ட நா�� தைல��� அ��பைட�� க����கைள ப���� ெகா�ள
தைலவ�க� ேக��� ெகா�ள�ப�டா�க�. 4 இ��ைகக� ெகா�ட �வாத அம��
அைம�க�ப�� த�னா�வல�களாக ��வ�த 4 ஊரா��� தைலவ�க�
ெகா��க�ப�ட ஒ� தைல��� த�க� க����கைள ப�ர �வ��னா�க�.
பா�ைவயாளராக இ��த ம�ற தைலவ�க�, நைடெப��� ெகா����த �வாத�ைத
கவ��� வ�தா�க�. தா�க�� �வாத��� ப�ேக�க ேவ��� எ�� �ைன�த
பா�ைவயாள�க� ேபா�மான க��ைத ப���த நப�� இ��ைக�� �� ��க, அைத
கவ��� அவ� எ��த�ட�, இவ� இ��ைக�� அம��� �வா��� த�க�
க���கைள� ப���� ெகா�டன�. இ�வாறாக �ழ�� �ைற�� ெதாட���
இ��ைக�� அம��� க����கைள ப��வ�, �ற� பா�ைவயாளராக இ���
ேப�வைத கவ��ப�மாக பல தைலவ�க�� பல க����க� அ��யாக ெகா��
���த�.

1. ஊரா�� ��வாக�� ம�க��
2. ஊரா��� தைலவ�� வா�� உ���ன�க��
3. ஊரா�� ��வாக�� அர�ய� �ர�க�க��
4. ஊரா�� ��வாக�� ஊரக வள���� �ைற அ�வல�க��

எ�ற இ�த நா�� தைல��� அவ�க� எ��ெகா��� சவா�க� ����
ேம�க�ட �ைற�� க����கைள ப���� ெகா�டா�க�.





க���ைர

இதைன� ெதாட��� தன� அ�பவ� ப��வாக க����கைள ப���� ெகா�ட
��.'��த�பா�க�' இள�ேகா அவ�க�, ஊரா�� தைலவ�க� சவா�கைள
எ��ெகா�ள த�கைள� தயா�ப���� ெகா�ள ேவ��ய அவ�ய�ைத�� த�க�
கன�கைள அைடய ேம�ெகா�ள ேவ��ய வ��ைறகைள�� �ள��னா�.
அர�யலைம��� ச�ட�ைத�� த��நா� ஊரா��க� ச�ட�ைத�� அ�����க
ேவ��ய� ஒ�ெவா� ஊரா�� தைலவ�� கடைம எ�பைத வ�����னா�.
த�க� �ராம வள����காக ஒ�ெவா� ஊரா��� தைலவ�� �ைறயாக ��ட���
ெசய�பட ேவ��ய அவ�ய�ைத�� வ�����னா�. ேம�� தைலவ�க�
ேந�ைமயாக�� த� ஒ��க�ேதா�� இ��ப� �க �க அவ�ய� எ�பைத
�����டா�.

பழ��� ம�க��கான ம���வ� ேசைவகைள

��. இள�ேகா அவ�கைள ெதாட��� ������ ப�ள�தா�� பழ���
ம�க��கான ம���வ� ேசைவகைள கட�த 25 ஆ��க���� ேமலாக
ேம�ெகா�� வ�� டா�ட�.ெர� ம��� டா�ட�.ல�தா த�ப��ன� த�க��
ப�கைள ���ன�ட� ப���� ெகா�டா�க�. இ����� டா�ட� ல�தா
அவ�க� �����ைக��, �த� ப�தா��க�� பழ����ன ம�க��கான
ம���வ ேசைவகைள�� �ற� அவ�க�� ஆேரா��ய���� அ��பைடயாக
இ��க� ��ய ந���லாத உண��கான இய�ைக வ� ேவளா�ைமைய
ஊ����� வ�வைத�� �����டா�.

������ ப�ள�தா�� இய�ைக வ� ேவளா�ைம உழவ� ��டைம�� (SOFA)

ேம�� இய�ைக வ� ேவளா� ெபா��கைள ம������� ச�ைத�ப����
ப�கைள ������ இய�ைக வ� ேவளா�ைம உழவ� ��டைம��� �லமாக
ேம�ெகா�ள�ப�� வ�வைத ப���� ெகா�டா�.



அத� ெதாட���யாக கட�த �ல ஆ��க�� ஊரா�� ��வாக��� ப�ெக��க
�ராமசைப ம��� ஊரா�� ��வாக� ெதாட�பான ����ண��ைன த�னா��
இய�க��� �ல� ������ ம�க��� வழ��யைத �����டேதா�, ப�சாய��
ேத�த�� த�க� ���ன� ஒ�வ� தைலவ��� ேபா����� ெவ�� ெப�றைத��
�����டா�.

கைல �க���க�

�த� நா�� இ�� �க�வாக மா�� ஊடக ைமய��� கைல �க���களாக பைற,
ஒ�லா�ட� ம��� �ழ�ைத ��மண� ���த நாடக� ஒ��� அர�ேக�ன.



இர�டா� நா�: 07 ஆக�� 21

இர�டா� நா� ��. �ரபாகர� அவ�க� �க�ைவ �வ�க, �த� நா� �க��க�
ப��ய த�க� க����கைள ப�ேக�பாள�க� அைனவ�� ப���� ெகா�டா�க�.

��� ெப��க�

அதைன� ெதாட��� ஊரா���கான �� ெப��க���� நா� ேம�ெகா�ள ேவ��ய
வ��ைறக� ப���� ெப� ��வன�க�� ச�க� ெபா���ண�� ��ைய (CSR)
ெப�வத�� நா� கைட���க ேவ��ய வ��ைறக� ப���� �ள��� ேப�னா�
��.�ரச�னா அவ�க�. ச�க ெபா���ண�� �� ச�ட�க�, அைத ெப�வத�� நா�
தயா��க ேவ��ய ஆவண�க� உ���டவ�ைற �����டேதா�
ப�ேக�பாள�க�� ச�ேதக�க���� �ள�க� அ��தா�.

��டைம���அவ�ய�

அவைர� ெதாட��� ேப�ய ��ம�.க�பனா 1990க�� �வ�க��� இ���
உ�ளா��கைள வ��ப���வ� ெதாட�பாக த�ழக��� நட�த அர�ய�
ெசய�பா�கைள ப��ய��� �ள��னா�. 1996 �த� 2001 நட�த த�ழக அர��
அ���ைற, 2001 �த� 2006 இ��த த�ழக அர�ட� ஊரா�� ெப� ப�சாய��
தைலவ�க� ��டைம��� ேகா��ைககைள ப��ய��ட�, அதைன� ெதாட���
2006 - 2011 காலக�ட��� அரசாைணக� ெகா�� ஊரா�� ��வாக�
க���ப��த�ப�ட�, 2011 �த� 2016 வைர ெப�மள��� ஊரா��க� இய�க ��யாத
�ழ� ஏ�ப�ட� 2016 �த� ேத�தேல நட�தாம� இ��த��த� உ���ட த�ழக
உ�ளா��க�� ெந�� பயண�ைத ப��ப�யாக �ள��� ேப�னா�. ஊரா���



தைலவ�க� ஒ���ைண�� ப� ெச�ய ேவ��ய அவ�ய�ைத�� உ�ளா��க��
உ�ைமகைள� பா�கா�க நம�� இ���� கைட� வா��� இ� எ�பைத��
�����டா�.

SOFA பா�ைவ�ட�

ம�ய உண� இைடேவைள��� �ற� ������ ப�ள�தா�� இய�ைக ேவளா�ைம
உழவ�க� ��டைம�� ேம�ெகா�� வ�� உண� தா�ய ம������� ப�க�/
�ைறக�, இய�ைக �வசாய ஈ� ெபா��க�, உர தயா��� ந�ச�க� ம���
�ைறவான �ெம�� ெகா�� ெச�க��� மா�றாக தயா��க�ப�� Solid Blocks
ேபா�றவ�ைற அ�ப���ட���� ெச�� பா�ைவ��ேடா�.

�ராம அள�லான ��ட��த�

��.�ரபாகர� ம��� ��.ேகா�� ஆ�ேயா� ��ட�ட� ���த த�க� அ�பவ
க����கைள ப���� ெகா�டா�க�. ெதாட��� இ� ப�� ேப�ய ��.இள�ேகா
அவ�க� உ��� ெபா�ளாதார��� வா���க� ம��� அவ�ய� ப��
ேப�னா�க�.



�ைறவாக ��ட��த�� ��க� ப�� �ள��யேதா� அத� க����கைள
ெதா��� ெந��ப���னா� ��.சரவண�.

இர� கைல �க���க�

ேபா��பைற, ேகாலா�ட�, கரகா�ட� ம��� கைல வ� க�ற� �ல� இய�ைக
�வசாய��� ���ய��வ� ப��ய நாடக� என �க� �ற�பாக கைல �க���க�
�க���� கா��ய மா�� ஊடக ைமய��� கைலஞ�களான கைல�லா சா�க�
���ன� அைனவ�� பாரா�ைட�� ெப�றன�.



��றா� நா�: 08 ஆக�� 21

��ைதய நா� �க��க� ���த த�க� பா�ைவகைள ப�ேக�பாள�க� ப����
ெகா�டா�க�.

��ட��த� ப���

ெதாட��� �ராம அள�லான ��ட��த� ���� �� கல��ைரயாட�
நைடெப�ற�. ��� ���களாக ���வாத� ேம�ெகா�ட ஊரா��� தைலவ�க�
ஒ�ெவா� ���� ஒ�ெவா� ��ட���� தா�க� ெச�ய உ�ள ப�கைள/
வ��ைறகைள  �வா��� ெபா��� அைனவ���� ப���தா�க�.

���களாக த�க� ��ட�கைள ப�� தைலவ�க� ப���த ேபா� அ���ள சாதக
பாதக�கைள ��.�ரச�னா ம��� ��.இள�ேகா ஆ�ேயா� ெந��ப���னா�க�.





அவ�கைள� ெதாட��� ேப�ய இய�ைக ேவளா� ெபா��கைள ச�ைத�ப��� வ��
ேரா� ெதா�� ��வன��� தைலவரான ���ேகா�ைடைய சா��த ��.ஆ�த�ப�
அவ�க� ேவளா� உ�ப�� ��வன�க� ���� தைலவ�க�ட� த�
க����கைள ப���� ெகா�டா�.

அதைன� ெதாட��� ேப�ய ��.ந�த�மா� �வா அவ�க� உ�ளா��கைள
இய�கமா�க ேவ��ய அவ�ய� �����, த�னா�� உ���ட ச�க இய�க�க�
ேம�ெகா�� வ�� ப�க� �����, அர�ய� க��க�� ம��� அர��
உ�ளா�� ���த பா�ைவ ����� க���கைள ப���� ெகா�டா�.

��டைம�� உதய�

�க��� �ைறவாக ஊரா�� �ர���க� ��டைம�பாக ெசய�ப�வ� ���� ��
கல��ைரயாடைல வழ�க�ஞ� ��. �வ��மா� அவ�க� ஒ���ைண�தா�.
'த��நா� ஊரா�� �ர���க� ��டைம��' எ�ற ெபய�� நா� அைனவ��
இைண�� ெசய�ப�வ� என ��� எ��க�ப�ட�.



இ��யாக ஒ��ெமா�த �க��� �ற�பாக ெச�றைத உ�� ெச�த
ஒ���ைண�பாள�க�, உண� தயா��பாள�க�, த���ட� ம��� ேபா��வர����
உத� ெச�த ந�ப�க� ம��� இ�� ����ட மற�த ேதாழ�க� என
அைனவ���� த�னா�� த� ெந�சா��த ந���ைன ெத����� ெகா��ற�.

ந��.

த�னா��

அைட�ேத ��ேவா�

அ�கார� பரவ�!


