COVID 19 அவசர நிலைலை லைைாள முலையீடு
மத்திை மற்றும் மாநிை அரசுைளுக்கு ப ாது மக்ைளின் ைடிதம்

மதிப் ிற்குாிை ஐைா/ அம்மா,
COVID 19 எனப் டும் பைாரரானா லவரஸ் பதாற்று ப ாது சுைாதாரத்திற்க்கு
பதாடர்ந்து ப ரும் அச்சுறுத்தலையும் அதிலும் குைிப் ாை ரைாடான ரைாடி மக்ைளின்
வாழ்க்லைக்கும், வாழ்வாதாரத்திற்க்கும் ர ரழிலவ ஏற் டுத்தும் நிலைைில் உள்ளது.
இதில்

ப ரும் ாலும்

ாதிக்ைப் டு வர்ைள்

தினக்கூலிைள்,

சிறு

மற்றும்

குறு

விவசாைிைள், விவசாை கூலிைள், 100 நாள் ரவலைக்கு பசல் வர்ைள், முதிரைார் ஊதிைம்
ப று வர்ைள்,

வாழ்க்லைத்துலைலை

இழந்தவர்ைள்,

மாற்றுத்திைனாளிைள்,

குடிலசவாசிைள், வீடற்ைவர்ைள் மற்றும் இதர தற்ைாப் ற்ை சமூைத்தினர் ஆவார்ைள்.
நீங்ைளும் உங்ைள் துலையும் ப ாது மக்ைலள இக்பைாடிை பதாற்ைில் இருந்து ைாப் ாற்ை
ரதலவைான எச்சாிக்லை நடவடிக்லைைலள எடுத்துவரும் நிலைைில், சமூை நைனில்
அக்ைலை பைாண்டு இம்முலையீட்லட நாங்ைள் உங்ைளுக்கு எழுதுைிரைாம். நாங்ைள்
ைவித அரசு திட்டங்ைலள மக்ைள் மத்திைில் பசைல் டுத்திை அனு வங்ைலள
பைாண்டு, உடரன பசைல் டுத்தரவண்டிை சிை ஆரைாசலனைலள உங்ைளுக்கு வழங்ை
ைட்டாை டுத்தப் ட்டு உள்ரளாம்.
ைடந்த

ஆண்டுைளில்

பவளிப் லடதன்லமயுடன்

முன்ரனற்ைங்ைலள பைாண்டுர ாய் ரசர்த்த
உைவு

சம் ந்தப் ட்ட

வீடுைளுக்கு

ல்ரவறு சமூை நை திட்டங்ைளான ரதசிை

ாதுைாப்புத் திட்டம் (NFSA), மைாத்மா ைாந்தி ரதசிை ஊரை ரவலைவாய்ப்புத்

திட்டம் (MGNREGA), ஓய்வூதிை திட்டங்ைள், உஜ்வைா, PM-KISAN, ஆைிைவற்ைின்
மூைம் இத்தலைை அவசர ைாைங்ைளில் ரதலவைான உதவிைலள ரதலவைாரனாருக்கு
அளிக்ை முடியும். இது ஒருபுைம் இருக்ை, நம் நாட்டில் மாநைர் மற்றும் நைர் புைங்ைளில்
வசிக்கும் தினக்கூலிைள், ைட்டிடத் பதாழிைாளர்ைள், நாரடாடிைள், வீடற்ைவர்ைள்,
இடம்ப ைர்ந்தவர்ைள்

அதிைம் இருக்ைிைார்ைள். இவர்ைளில் ப ரும் ாைானவர்ைள்

ரமற்கூைிை திட்டங்ைளின்

ைனாளிைள் அல்ைர். இவர்ைளுக்கும் அரசின் அலனத்து

உதவிைளும், நிவாரைங்ைளும் ைண்டிப் ாை பசன்று ரசர ரவண்டும். அதற்ைாை
ைீழ்ைண்ட உடனடி ரைாாிக்லைைலள நீங்ைள் ைருத்தில்பைாண்டு பசைல் டுத்துவீர்ைள்
என நம்புைிரைாம்.
உடனடி நடவடிக்லைைள்
1. 3 மாதங்ைளுக்கு ரதலவைான அாிசி, ருப்பு வலைைள், சலமைல் எண்லை, உப்பு,
மசாைா ப ாருட்ைள் மற்றும் ரசாப்பு ஆைிைவற்லை NFSA (AAY, PHH and NPHH)
அட்லட தாரர்ைளுக்கு முன்கூட்டிரை இைவசமாை வழங்ைிட ரவண்டும்.

2. உைவு ரதலவ

டு வர்ைள் உைவருந்த , அம்மா உைவைத்தில் தினமும்

இருரவலள உைவு, ரம மாதம் வலர வழங்ைிட ஏற் ாடு பசய்ை ரவண்டும்.
3. NSAP திட்டத்தின் ைீழ் வரும் ஓய்வூதிைதாதர்ைளுக்கு 3 மாதங்ைளுக்குாிை
ஓய்வூதிைத்லத வரும் ஏப்ரல் 1 ம் ரததி அன்று முன்கூட்டிரை வழங்ை ரவண்டும்.
PMMVY மற்றும் ஜனனி சுரக்க்ஷா ரைாஜனா வின் ைீழ் வரும் தாய்மார்ைளுக்கு
அலனத்து உதவிைலளயும் நி ந்தலனைின்ைி முன்கூட்டிரை வழங்ை ரவண்டும்.
4. மைாத்மா ைாந்தி ரதசிை ஊரை ரவலைவாய்ப்புத் திட்டத்தில் நிலுலவைில் உள்ள
சம் ள ராசி மற்றும் ப ாருட்ைளுக்ைான ராசி ரூ. 8396 ரைாடிலை உடரன வழங்ை
ரவண்டும்.
5. மைாத்மா ைாந்தி ரதசிை ஊரை ரவலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் ைீழ்
அலனத்து

ைிபுாியும்

ைிைாட்ைளுக்கும் இந்ரநரத்தில் அதாவது lockdown முடியும்

வலரைில் ஊதிைம் வழங்ை ரவண்டும்.
6. PM-Kisan திட்டத்தின் முதல் தவலை ராசிலை உடரன தந்திட ரவண்டும்
7. PMAY( ிரதம மந்திாி குடிைிருப்பு திட்டம்) மற்றும் SBM (தூய்லம இந்திைா
திட்டம்) திட்டங்ைளில் நிலுலவைில் உள்ள தவலைைலள பசலுத்திட ரவண்டும்.
8. ரமற்கூைிைவற்றுடன், வறுலமைில் வாடும் மக்ைளுக்கு அவசரைாை நிவாரை
பதாலைைாை ரூ. 7௦௦௦ ஏப்ரல் மற்றும் ரம மாதங்ைளுக்கு வழங்ைிட ரவண்டும்.
இதலன பசைல்

டுத்த பமாத்தம் ரூ. 3.75 ைட்சம் ரைாடி பசைவாகும். (இது

நாட்டின் பமாத்த உள்நாட்டு உற் த்திைில் GDP 1.92 %). இதன் விவரம்
இலைப் ில் பைாடுக்ைப் ட்டுள்ளது.
9. தவிர்க்ை முடிைாத சூழ்நிலைைில், MGNREGA

ைிைாளர்ைள்

ைிைாற்றும்

ர ாது COVID 19 -ன் சிைப்பு ரதலவைளான முைமூடிைள் மற்றும் சானிலடசர்ைள்
ைட்டாைம் வழங்ை ரவண்டும்.
10. ைாந்தி ரதசிை ஊரை ரவலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் ைிைாட்ைள் அலனவலரயும்
Building and Other Construction Workers (BoCW) Act ன் ைீழ்
ைிைாளர்ைளாை ரசர்க்ை ரவண்டும். இதனால்

திவுபசய்ை ப்ட்ட

ைிைாட்ைள்

ிற்ைாைத்தில்

சமூை ாதுைாப்பு ைன்ைளான ைாப்பீடு, ஓய்வூதிைம், குழந்லதைள் டிப் ிற்ைான
உதவித்பதாலை மற்றும் இதர ைன்ைலள ப ை வழி வலை பசய்யும்.
பைாண்டுரசர்க்கும் முலை
உடனடி நிவாரைத் பதாலை

மற்றும் 3 மாதங்ைளுக்கு ரதலவைான ப ாருட்ைள்

ஒவ்பவாரு வீட்டின் வாசற் டிைில் பசன்று ரசர ரவண்டும். ரரசன் ப ாருட்ைள் ஒரு
ப ட்டிைிலும், உலரைிட்ட ைாைிதத்தில் நிவாரை பதாலையும் கூடரவ ஒரு ர னாவும்
(இலத அவரவர்ைளுக்கு பைாடுத்து விட ரவண்டும்) ரசர்த்து வழங்ை ரவண்டும்.
ஒவ்பவாருவரும் இதன் இரண்லடயும் வாங்ைிை
ரவண்டும். ஏபனனில்:

ிைகு, ர னாவினால் லைபைழுத்திட

1. ஊரை வங்ைிைளில் கூட்டம் கூட அதிை வாய்ப்பு உள்ளது. ஆைரவ ைிராம மக்ைலள
வங்ைிைளுக்கு பசல்ைரவண்டாம் என அைிவுறுத்தல் ரவண்டும்.
2. COVID 19 பதாடுதலின் மூைம்
விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்த

ரவுவதால், மக்ைளுக்கு இது பதாடர் ான

பைாபமட்ாிக் பைாண்டு பசைல் டும் அலனத்து

பசைல்ைலளயும் தவிர்க்ை ரவண்டும். அதாவது ரரசன் ைலடைளில் PoS பமசிலன
ைன் டுத்தி
இருந்து

ப ாருட்ைள் வாங்கும்ர ாது, வங்ைி ஊழிைர்ைள் PoS பமசினில்

ைம்

எடுக்கும்

ர ாது,

வாடிக்லைைாளர்

ரசலவ

லமைத்லத

உ ரைாைிக்கும் ர ாது உள்ள அலனத்து பைாபமட்ாிக் பசய்லைைலள தவிர்க்ை
ரவண்டும்.
3. சிை மாநிைங்ைளில் மைளிர் சுை உதவி குழுக்ைள் சிைப் ாை பசைல் டுைின்ைன.
ைிராம

ஞ்சாைத்துக்ைள்

இவற்ைின்

மக்ைளுக்கு பசன்று ரசரும்
திரவட்டில்

உதவியுடன்

நிவாரை

பதாலைலை

டி பசய்ைைாம். இத்பதாலைைின் விவரங்ைலள

திவிட்டு பவளிப் லடத்தன்லமலை உறுதி பசய்ை ஆன்லைன்-

ைில் திரவற்ைம் பசய்ைைாம்.
4. உடனடி நிவாரைத் பதாலை மற்றும் 3 மாதங்ைளுக்கு ரதலவைான ப ாருட்ைள்,
100 ரவலைக்ைான சம் ள ைம், ஓய்வூதிைம், PM-Kisan தவலை ராசி ஆைிைலவ
ைீழ்க்ைண்ட இரு வழிைளில் மக்ைளுக்கு அளிக்ைைாம். அ) ஒவ்பவாரு வீட்டின்
வாசற் டிைில் பசன்று ரசர லவப் து. ஆ) ரரசன் ைலடைளில் லவத்து ஒவ்பவாரு
ைிராமத்திற்கும்

குைிப் ிட்ட

ரநரம்

ஒதுக்ைி,

ஒரர

ரநரத்தில்

10-க்கும்

அதிைமானவர்ைள் கூடதவாறு ஏற் ாடுைள் பசய்து மக்ைளுக்கு வழங்ைைாம்.

பதாலை தூர நடவடிக்லைைள்
1.100 நாள் ரவலைலை (MGNREGA) நீட்டிப்பு பசய்தல் மற்றும் அதற்ைான
ரநாக்ைம்
1. ப ரும் ாைான மக்ைள் இந்த இக்ைட்டான சூழ்நிலைைில் இடம்ப ைர்ந்து
அவரவர்

ைிராமங்ைளில்

குடிரைைி

வருைின்ைனர்.

அடுத்த

9-12

மாதங்ைளுக்கு அவர்ைளுக்கு 100 நாள் ரவலை பைாடுப் து மிை அவசிைம்.
அடுத்த நிதி ஆண்டில் 100 நாள் ரவலை சமூை ாதுைாப் ில் முக்ைிை ங்கு
வைிக்கும். இந்த இக்ைட்டான சூழ்நிலைலை ைருத்தில்பைாண்டு 100 நாள்
ரவலைைில் பமாத்த

ைிநாட்ைலள அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ைவாறு

அதிைாிக்ை ரவண்டும். இதற்ைான ரமற் ார்லவ மற்றும் அளவீடுைலள
சூழ்நிலைக்கு ஏற்ைவாறு மாற்ைி அலமக்ை ரவண்டும்.
2. ைிராம ஞ்சாைத்தின் ஒவ்பவாரு வார்டிலும் 100 நாள் ரவலைக்ைான ைளம்
திைக்ை ரவண்டும். அவரவர் விருப் த்திற்கு ஏற்ைவாறு, விரும் ினால் 100
நாட்ைளுக்கும்
ரவண்டும்.

அதிைமான

கூட்டாை

ரவலைநாட்ைள்

ரசர்ந்து

பசய்யும்

அவர்ைளுக்கு
ரவலைைள்

வழங்ை

அல்ைாமல்,

ைிைாட்ைள் குலைவாை ரதலவப் டும் ரவலைைளுக்கு முன்னுாிலம
அளிக்ை ரவண்டும்.
3. 100 நாள் ரவலை வாய்ப்ல ரதாட்டக்ைலை ரவலைைள், வன ரவலைைள்
மற்றும்

ிை வீட்டிலிருந்து பசய்ைக் கூடிை ரவலைைளுக்கு நீட்டிக்ை

ரவண்டும்.
2. நைர்புைங்ைளில் 100 நாள் ரவலை: இந்த இக்ைட்டான சூழ்நிலைைில் ைிராமங்ைள்
மட்டும்

அல்ைாது

நைர்

புைங்ைளில்

ாதிப் ிலன அலடந்துள்ளனர்.

வாழும்

பதாழிைாளர்ைளும்

ப ரும்

ை ர ர் தங்ைளது பசாந்த ஊருக்கு பசல்ை

முடிைாமல் நைர் புைங்ைளில் அலடந்து ைிடக்ைின்ைனர். இந்த நிலைலம சீரான
ிைகு, நைர் புைங்ைளில் 100 நாள் ரவலைலை அைிமுைம் பசய்து அவர்ைளுக்கு புது
வாழ்வு அளிக்ை ரவண்டும்.
இலைப்பு
ரமற்கூைிை அவசரைாை நிவாரை பதாலைலை ஒரு முலை வழங்ை பமாத்தம் ரூ. 3.75
ைட்சம் ரைாடி பசைவாகும்
ைைக்ைீடு
1. இந்திைாவின் பமாத்த மக்ைள்பதாலை 134 ரைாடி. சராசாிைாை ஒரு குடும் த்திற்கு
நான்கு ர ர் என பைாண்டால் 33.50 ரைாடி குடும் ங்ைள்.
2. 80

சதவீத

குடும் ங்ைள்

அவசரைாை

நிவாரை

பதாலைலை

ப ை

தகுதியுலடைவர்ைள் என பைாண்டால், 0.80*33.50 = 26.80 ரைாடி குடும் ங்ைள்.
NFSA மூைம் 67 % குடும் ங்ைள்

ைனலடைின்ைன அதாவது 23 ரைாடி

குடும் ங்ைள். ஒவ்பவாருவருக்கும் ரரசன் ைார்டு இல்ைாததால், NFSA வின்
ைைக்லை எடுத்துக்பைாள்ரவாம்.
3. ஒவ்பவாரு குடும் த்திற்கும் மாதம் ரூ. 7௦௦௦ அவசரைாை நிவாரை பதாலை என
பைாண்டால் , ஏப்ரல் மற்றும் ரம மாதங்ைளுக்கு ரூ.14,000 ஆகும். ஆை 26.80 ரைாடி
குடும் ங்ைளுக்கு ரூ. 14,000*26.80 = ரூ 3.75 ைட்சம் ரைாடி பசைவாகும்.

ரமலும் பதாடர்பு பைாள்ள அனுைவும்:
அமித் ர ாஸ்ரை Amit Basole (9619649948), அனிந்திதா அதிைாாி Anindita Adhikari
(9871832323),ரதப்மால்ைா

நந்தி

Debmalya

Nandi

(7294184845),

ராரஜந்திரன்

நாராைைன்Rajendran Narayanan (962031842), ரக்ஷிதா சுவாமி Rakshita Swamy
(9818838588)

