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2020 கம மாதத்தில் கோவிட்-19 ஜெருந்ஜதாற்றால் விளைந்த புலம்ஜெயர் 
மக்ேள் வடீில்லாமல் ஜெருக்ேடிக்குள்ைானதன் ெின்னணியில் வடீ்டுவசதி 
மற்றும் ெேர்ப்புற விவோரங்ேளுக்ோன மத்திய அளமச்சேம், 
ெேர்ப்புறங்ேைில் புலம்ஜெயர்ந்து வாழ்கவாருக்ோன மலிவு விளல வாடளே 
வடீ்டு வைாேங்ேள் (ஏ.ஆர்.எச்.சி)  திட்டத்ளத அறிவித்தது. ெிரதான் மந்த்ரி 
அவாஸ் கயா னா-ெேர்ப்புறம் (ெிஎம்ஏஒய்-யூ) திட்டத்தின் ேீழான ஐந்தாவது 
முன்ஜனடுப்ொே அளமந்த இந்தக் ஜோள்ளே, வாடளே வடீுேளுக்ோன 
ஏற்ொடாே அளமயும் ஒகர திட்டமும் ஆகும். இதுவளர 
ஜொதுமக்ேளுக்ோன வடீ்டுவசதிக் ஜோள்ளேயில் ஜசாந்த வடீுேைில் 
மட்டுகம ேவனம் ஜசலுத்திக்ஜோண்டிருந்த ெி.எம்.ஏ.ஒய்-யூ. வாடளே 
வடீுேைில் ேவனம் ஜசலுத்தத் ஜதாடங்ேியிருக்கும் மிேவும் கதளவயான 
ெேர்வு இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் ெிேழ்ந்துள்ைது. ெேர்ப்புறப் புலம்ஜெயர் 
மக்ேள் வசிக்ே வடீுேள் கதளவப்ெடுவளத மனதில்ஜோண்டு 
மளனேளுக்ோன புலம்ஜெயர் மக்ேைின் கதளவளய ஒன்றிளணப்ெதன் 
மூலம் மலிவு விளல வாடளே வடீுேள் என்னும் ஜதரிளவ வழங்ே இந்தத் 
திட்டம் உறுதியைிக்ேிறது.  

ெேர்ப்புறங்ேைில் புலம்ஜெயர் மக்ேைின் வடீ்டு வசதித் கதளவேைில் உள்ை கவறுொடுேைால் 
திட்டத்ளத ெளடமுளறப்ெடுத்துவதில் எழக்கூடிய சவால்ேளைப் ெரிசீலிக்கும் ஜொருட்டு, 
ஏ.ஆர்.எச்.சி. திட்டத்தில் முன்ளவக்ேப்ெட்டுள்ை ஜசயல்ொட்டு வழிோட்டு ஜெறிேளை 
ஆராய்ந்கதாம்.  வடீ்டுவசதித் திட்டங்ேள் குறித்த ஜோள்ளேேைின் வரலாறு, ேை ஆய்வுேள் 
ஆேியவற்றின் ஜதாடர்ெில் இந்த வழிோட்டு ஜெறிேளை ஆராய்ந்து, ஏ.ஆர்.எச்.சி. ஜோள்ளே 
வடிவளமப்ெின் ஜவவ்கவறு அம்சங்ேைின் ெளடமுளற சாத்தியப்ொடுேள், ஜசயல்திறன் 
ஆேியளவ குறித்த ேருத்துேளை முன்ளவக்ேிகறாம். புலம்ஜெயர் ஏளழ மக்ேைின் வடீ்டுவசதித் 
கதளவேள் ஜதாடர்ந்து மாற்றங்ேளுக்கு உள்ைாேிவரும் தன்ளம ஜோண்டது என்ெளத உள்வாங்ே 
இந்தத் திட்டம் தவறியுள்ைது என்ெளதக் ேண்டறிந்துள்கைாம். இந்தத் திட்டம் ெயனுள்ைதாே 
இருக்ே கவண்டுமானால் இந்தத் திட்டத்தின் ெயனாைிேள் ஜதைிவாே வளரயறுக்ேப்ெட்டு, 
அவர்ேளையும் உள்ைடக்ேிய ஆகலாசளனயின் அடிப்ெளடயில் திட்டத்ளத வடிவளமக்ே 
கவண்டும் என்ற வாதத்ளத முன்ளவக்ேிகறாம்.  

புலம்பெயர்ந்த ோரின் வடீ்டுவச ித் த லவகள் 

புலம்ஜெயர் மக்ேள் தாம் புலம்ஜெயர்ந்த ெேரங்ேைில் வசதிக்கேற்ெப் ெடிப்ெடியாே 
கமம்ெடுத்தப்ெடக்கூடிய வடீுேளை ொடும் அணுகுமுளறளயக் ஜோண்டிருக்ேிறார்ேள் 
ஏஜனன்றால் அதுகவ அவர்ேளுக்கு முளறசாராக் குடியிருப்புேைில் ஒப்ெீட்டைவில் அதிே 
ஜசலவில்லாத வாடளே வடீுேளைப் ஜெற்றுத்தரும் என்று ஆய்வுேள் ேண்டறிந்துள்ைன. கவளல 
உத்தரவாதம் மிேவும் குளறவாே இருக்கும் ெிளல, முளறயான சமூேப் ொதுோப்புப் ெயன்ேள் 
இல்லாளம, குளறவானதும் ெிளலயற்றதுமான வருமானம், அடிக்ேடி இடம்மாற கவண்டிய 
ெிளல ஆேியளவ ஜோண்ட முளறசாரா கவளலச் சூழலில் வாடளே வடீு அைிக்கும் 
ஜெேிழ்வுத்தன்ளம மிேவும் ெயனுள்ைதாே இருக்கும். வாடளேக்குக் ேிளடக்கும் இடமானது 
தங்குமிடமாே மட்டுமின்றி, கவளல ொர்க்கும் ேைமாேவும் ெேரத்தில் உள்ை வைங்ேளைப் 
ெயன்ெடுத்துக்ஜோள்வதற்ோன தைமாேவும் மாறிக்ஜோண்கட இருக்கும். உறவினர்ேளைத் தங்ே 
ளவத்துக்ஜோள்வதற்குமான இடமாேவும் உள்ைது. இளவ எல்லாம் கசர்ந்ததுதான் “வடீ்டுவசதி” 
என்ெளத வளரயறுக்ேின்றன.  ெடிப்ெடியாே கமம்ெடுத்தப்ெடக்கூடிய வடீுேைின் இந்த 
ஒட்டுஜமாத்தச் ஜசயல்முளறயும் அவற்ளறப் ெல கதளவேளுக்குப் ெயன்ெடுத்திக்ஜோள்ளும் 
சாத்தியமும் புலம்ஜெயர் ஏளழ மக்ேளுக்கு முளறசாரா வடீ்டுவசதியின் மூலம் ேிளடக்ேிறது . 
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அனால் முளறசாரா உரிளமயாைர்-வாடளேதாரர் உறவுேைில் வாடளேதாரருக்ோன ொதுோப்பு 
மிேவும் ெலவனீமாே உள்ைது. தனியார் ெில உரிளமயாைர்ேள் வாடளேதாரளரத் தம் விருப்ெப்ெடி 
ேட்டுப்ெடுத்துவதற்ோன அதிோரத்ளத அது அைிக்ேிறது. ஏ.ஆர்.எச்.சி. கொன்ற ஜொது வாடளே 
வடீ்டுவசதித் திட்டம் இந்த சிக்ேலான யதார்த்தத்ளத உள்வாங்ேி விளனயாற்றுவதன் 
மூலமாேகவ இத்தளேய சூழலில் ெல்ல தாக்ேத்ளத ஏற்ெடுத்த முடியும்.  

கோவிட்-19 ஜெருந்ஜதாற்று விளைவித்த சிக்ேல்ேளுக்கு எதிர்விளனயாே அரசு அறிவித்துள்ை 
ஏ.ஆர்.எச்.சி திட்டமானது ஆெத்து வந்தெின் விழித்துக்ஜோண்டு ஜோள்ளே வகுக்கும் 
அணுகுமுளறயின் ஜவைிப்ொடாேகவ உள்ைது. வளரயளறக்குட்ெட்ட ோலத்துடனும் 
வைங்ேளுடனும் ெிரச்சிளனளயத் தீர்க்ே முளனய கவண்டும் என்ெதால் இது ஜோள்ளே 
வகுப்ொைர்ேளுக்குச் சிக்ேளல ஏற்ெடுத்தக்கூடியது. திட்டத்தின் அளனத்துப் 
ெயனுரிளமயாைர்ேைின் ெங்கேற்புடனும் ஒருங்ேிளணப்புடனும் ஆகலாசளன ெடத்த முடியாது 
என்ெதால் இப்ெடிப்ெட்ட ஜோள்ளேேள் கதளவக்குக் குளறவாேகவா அதிேமாேகவா 
வடிவளமக்ேப்ெடும் ஆெத்ளத எதிர்ஜோள்ேின்றன. ெயனுரிளமயாைர்ேளையும் 
ெங்கேற்ேளவக்கும் அணுகுமுளறகய கதளவப்ெடுேிறது. குறிப்ொே, முளறசாராப் 
ஜொருைாதாரத்தில் ெணியாற்றும் புலம்ஜெயர் குடும்ெங்ேளுக்ோன திட்டங்ேைில் இது 
இன்றியளமயாதது. ஏஜனன்றால், அளமவிடம், வளேளம, விளல ஆேியவற்றின் அடிப்ெளடயில் 
ெல்கவறு வளேயான கதளவேளுக்கு முேம்ஜோடுக்கும் வளேயிலான வடீ்டுவசதித் கதர்வுேள் 
அவர்ேளுக்குத் கதளவப்ெடும்.   

கடந்  கோல வோடலக வடீ்டு வச ி  ிட்டங்கள்  

ஏ.ஆர்.எச்.சி. திட்டம் ெேர்ப்புற புலம்ஜெயர் மக்ேளுக்ோன வாடளே வடீ்ளட அரசு 
ேட்டிக்ஜோடுப்ெதற்ோன முதல் முயற்சி அல்ல. 1920ேைில் ொம்கெ வைர்ச்சித் துளற (ெி.டி.டி) 
புலம்ஜெயர் மில் ஜதாழிலாைிேளுக்ோேச் ஜசயல்ெடுத்திய திட்டகம இத்தளேய திட்டங்ேைில் 
மிேவும் ெழளமயானது. 1921இல் ஒற்ளற அளறக் குடியிருப்புேளைக் ேட்டும் ஜொறுப்ளெ மாெில 
அரசு ஏற்றுக்ஜோண்டது. இளவ மும்ளெயில் ெி.டி.டி. சால்ஸ் என்று அறியப்ெடுேின்றன (BDD 

chawls).  50,000 வடீுேளைக் ேட்டும் ஜெரும் குறிக்கோளுடன் ஜதாடங்ேிய இந்தத் திட்டத்ளத, 
அதிேரித்துக்ஜோண்கடகொன ேட்டுமானச் ஜசலவுேள், ெயனர்ேைால் வாடளேப் ெணத்ளதக் 
ஜோடுக்ே முடியாதது ஆேிய ோரணங்ேைால் 15,000 வடீுேளைக் ேட்டி முடித்த ெின் ெிறுத்த 
கவண்டியதாேிவிட்டது என்று இந்தியாவின் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் (1951-56) குறிப்ெிடுேிறது.  

ேிட்டத்தட்ட நூறாண்டுேளுக்குப் ெிறகு 2008இல் மோராஷ்டிர மாெில அரசு புலம்ஜெயர் மக்ேளுக்கு 
இகத கொன்ற வாடளே வடீ்டுவசதித் திட்டத்ளத அறிமுேப்ெடுத்தியது. அந்தத் திட்டத்தின் ஜெயர் 
மும்ளெ ஜெருெேர ெிராந்திய வைர்ச்சி ஆளணயம்-வாடளே வடீ்டுவசதித் திட்டம் 
(எம்.எம்.ஆர்.டி.ஏ.-ஆர்.எச்.எஸ்). அரசும் தனியார் துளறயும் இளணந்து ஜசயலாற்றும் முளறயில் 
2008இலிருந்து 2013க்குள்ைான ஐந்தாண்டுக் ோலத்தில் ஒரு அளற ஜோண்ட ஐந்து லட்சம் 
குடியிருப்புேளைக் ேட்டும் ஜெரும் இலக்குடன் திட்டம் ஜதாடங்ேப்ெட்டது.  அந்த இடத்தில் 
எத்தளன கெளரத் தங்ே ளவக்ே முடியுகமா அளதவிட மிே அதிேமாே மக்ேள் அடர்த்தி ெிலவிய 
சூழல், தனியார் ெிறுவனங்ேைின் ஆர்வமின்ளம, வாடளேக்கு விடுவதற்ோேக் ேட்டப்ெட்ட 
வடீுேளை அதற்ோன அரசு அளமப்ெினால் முளறயாே ெிர்வேிக்ே முடியாதது உள்ைிட்ட 
ெல்கவறு ோரணங்ேைால் இந்தத் திட்டம் ளேவிடப்ெட்டது.   

ெி.டி.டி. குடியிருப்புேள் விஷயத்தில் அரசால் ஒருங்ேிளணக்ேப்ெடும் வடீ்டு வசதித் திட்டம், 
தனியார் ெிறுவனங்ேைின் ெங்கேற்ளெச் சார்ந்திருக்கும் எம்.எம்.ஆர்.டி.ஏ.-ஆர்.எச்.எஸ். திட்டம் என 
இங்கு விவரிக்ேப்ெட்டுள்ை இரண்டு திட்டங்ேைில் அரசு அணுகுமுளறயில் ஜவைிப்ெளடயான 
மாற்றம் ெிேழ்ந்திருப்ெளதக் ோணலாம். தனியார் ெிறுவனங்ேள் எதிர்ொர்த்த அைவு 
ெங்கேற்ேவில்ளல என்றால் தனியார் மீதான அைவுேடந்த சார்பு ஏ.ஆர்.எச்.சி. திட்டத்ளத 
எவ்வைவு ொதிக்கும் என்ெளத எம்.எம்.ஆர்.டி.ஏ.-ஆர்.எச்.எஸ். திட்டத்தின் அனுெவம் ெமக்குக் 
ோட்டுேிறது. உயர்ந்த லட்சியங்ேளுடன் வடிவளமக்ேப்ெட்ட திட்டங்ேைில் அந்த லட்சியங்ேள் 
ெிளறகவறவில்ளல என்ெகத இந்தக் ஜோள்ளேயின் வரலாறு ஜொதுவாே ெமக்கு அைிக்கும் 
சித்திரம். அதற்குக் ோரணம், ஒன்று அளவ ெயனர்ேைின் கதளவேளுக்கும் வசதிேளுக்கும் 



ஜொருந்தாதளவயாே இருக்கும்; அல்லது ேணிசமான ஊக்ேத் ஜதாளே ேிளடத்தாலும் தனியார் 
ெிறுவனங்ேள் அந்த வடீுேைில் முதலீடு ஜசய்ய ஆர்வம் ோட்டாமல் இருந்திருக்கும்.  

ஏ.ஆர்.எச்.சி.  ிட்டம் எ ிர்பகோள்ளவிருக்கும் சவோல்கள் 

இந்த அவதானிப்புேளுடன் ஜோள்ளே ஆவணங்ேளை ேவனத்துடன் ெடித்த ெிறகு ஏ.ஆர்.எச்.சி. 
திட்டத்துக்குத் தளட ஏற்ெடுத்தக்கூடிய ெல்கவறு சவால்ேளை ொங்ேள் அளடயாைம் ேண்கடாம். 

முதலில் அரசின் கெரடித் தளலயீட்டுக்குப் ெதிலாே ஏ.ஆர்.எச்.சி. திட்டத்தின் அமலாக்ேத்திற்குச் 
சந்ளதயில் உள்ை இதர தரப்ெினளரயும் ஜெரிய அைவில் சார்ந்திருக்ே கவண்டியிருக்ேிறது. 
திட்டத்ளதச் ஜசயல்ெடுத்தும் முேளமேள் ோலியாே இருக்கும் அரசுக்குச் ஜசாந்தமான ெளழய 
வடீுேளைப் ெழுதுொர்த்துச் சரிஜசய்ய கவண்டும் அல்லது புதிய வடீுேளைக் ேட்டிக்ஜோள்ை 
கவண்டும் என்று திட்டம் கூறுேிறது. எம்.எம்.ஆர்.டி.ஏ.-ஆர்.எச்.எஸ். திட்டம் ெற்றிக் கூறியதுகொல் 
இந்தத் திட்டம் தனியார் துளறயிலிருந்து யாளரயுகம ஈர்க்ோமல்கொகும் ஆெத்தும் உள்ைது.   

இரண்டாவது, இந்தக் ஜோள்ளே ஆவணங்ேைில் திட்டத்துக்ோன உரிய ெயனர்ேளைக் 
ேண்டறிவதற்ோன ெரிகசாதளன வழிமுளற எதுவும் குறிப்ெிடப்ெடவில்ளல. ெயனராே 
தகுதிஜெறுவதற்ோன வருமான அைவுகோல் எதுவும் ஜவைிப்ெளடயாேக் குறிப்ெிடப்ெடாததால் 
இந்தத் திட்டம் மிேவும் வறுளமயான ெிளலயில் இருக்கும் புலம்ஜெயர் மக்ேளுக்கு 
ெயனைிக்ோமல் ஒப்ெீட்டைவில் வசதிேளுடன் வாழ்ெவர்ேளுக்கு மட்டுகம ெயனைிப்ெதாே 
ஆேிவிடக்கூடும். மூன்றாவதாே, ஒரு தனிெெருக்கு ஒதுக்ேப்ெடும் வசிப்ெிடம் தங்குவதற்ோன 
வடீாே மட்டுகம ெயன்ெடுத்தப்ெட கவண்டும்; அந்த வைாேத்தில் எந்த ஒரு வணிேச் ஜசயல்ொடும் 
ெிேழக் கூடாது என்று கூறப்ெட்டுள்ைது. இந்த ெிெந்தளன, தங்குமிடத்ளதகய வடீ்டிலிருந்து 
ஜசய்யக்கூடிய கவளலேளைச் ஜசய்வதற்ோன தைமாேவும் ெயன்ெடுத்தும் ெல ெேர்ப்புற 
புலம்ஜெயர் மக்ேைின் வாழ்ெிளலக்கு முரணானதாே உள்ைது.  

ொன்ோவதாே இந்தத் திட்டம் ெயனர்ேள் தமது குடும்ெத்ளதயும் ெேர வாழ்க்ளேளயயும் 
விரிவுெடுத்தத் திட்டமிடுவதற்ோன ஜெேிழ்வு எளதயும் அைிக்ேவில்ளல. புலம்ஜெயர் மக்ேள் 
வழக்ேமாேத் கதளவக்கேற்ெ கமம்ெடுத்தக்கூடிய வடீுேள் என்னும் ஜசயல்முளறளயப் 
ெின்ெற்றுவார்ேள். ெேர்ப்புறச் சூழலில் அதுகவ அவர்ேளுக்குச் ஜசலளவக் குளறப்ெதாேவும் 
ஜெேிழ்வுத்தன்ளம ஜோண்ட வடீ்டுவசதித் கதர்வாே இருக்கும்.   

இறுதியாேப் ெயனுரிளமயாைர்ேளையும் ெங்கேற்ேச் ஜசய்யும் ஜசயல்முளறளயத் 
தவிர்த்திருப்ெதன் மூலம் இந்தத் திட்டமானது புலம்ஜெயர் மக்ேளை வடீ்டுவசதி ஜோண்டவர்ேள் 
என்னும் ெிளலக்கு உயர்த்துவதற்கு எளதயும் ஜசய்துவிடவில்ளல. மாறாே, ரியல் எஸ்கடட் 
ெிறுவனங்ேள். ஒப்ெந்த ெணியாைர் கசளவ வழங்குெர்ேள், முளறசாராப் ெணி வழங்குகவார் என 
ஏற்ேனகவ புலம்ஜெயர் மக்ேைின் வாழ்ளவத் தங்ேள் ேட்டுப்ொட்டினுள் ளவத்திருக்கும் தனியார் 
தரப்ெினருக்கே இந்தத் திட்டம் மிேவும் சாதேமானது.  

ெேர்ப்புறப் புலம்ஜெயர் மக்ேைிளடகய ஏ.ஆர்.எச்.சி. திட்டம் குறிப்ெிடத்தக்ே அைவிலான 
வரகவற்ளெ ெிச்சயமாேப் ஜெறும் என்று ெம்புேிகறாம். என்றாலும், இதில் யாஜரல்லாம் 
ெயன்ஜெறலாம் என்ெதற்ோன கமலும் ஜதைிவான வளரயளறயும் தகுதியுளடய ெயனர்ேளைக் 
ேண்டறிவதற்ோன ெரிகசாதளன முளறேளும் இதனுடன் இளணக்ேப்ெட கவண்டும் என்று 
ெரிந்துளரக்ேிகறாம். திட்டத்தின் எதிர்ொராத விளைவுேளைக் குளறப்ெதற்கு இளவ உதவும். 
கமலும், ஜோள்ளேயின் இலக்குேளையும் மக்ேைின் கதளவளயயும் இளணப்ெதற்கு, ெங்கேற்பு 
வழிமுளறேள் மூலம் இந்தத் திட்டத்தின் இலக்குக்கு உட்ெட்ட குழுவின் கதளவேைின் தனித்த 
இயல்பு குறித்து கமலும் ஜெருக்ேமாேக் ேவனம் ஜசலுத்த கவண்டும். இவற்றின் மூலம் 
ேிளடக்கும் ஜதைிவுேைின் அடிப்ெளடயில், வலுவான, கதளவக்கேற்ெ மாற்றிக்ஜோள்ைக்கூடிய 
வடீ்டுவசதி ஏற்ொடுேளும் அவற்ளற மலிவு விளலயில் ேிளடக்ேச் ஜசய்வதும் சாத்தியமாகும். 

மானவ் கே (manav_k@iitb.ac.in) ஐ.ஐ.டி ொம்கெயில் உள்ை ஜோள்ளேக்ோன ேல்வி ளமயத்தில் 
ெி.எச்.டி ஆய்வாைர். மலிவுவிளல வடீ்டுவசதித் திட்டம், வடீ்டுவசதி உரிளமேள் ஆேியளவ 
குறித்து ஆய்வு கமற்ஜோண்டிருக்ேிறார்.  

mailto:manav_k@iitb.ac.in


இந்திவர் ஜ ான்னலேட்டா(indivarj@sas.upenn.edu), ஜென்சில்கவனியா ெல்ேளலக்ேழேத்தின் 
மானுடவியல் மற்றும் ஜதற்ோசிய ஆய்வுத் துளறயில் ெி.எச்.டி ஆய்வாைர். முளறசாராக் 
குடியிருப்புேள், குடியுரிளம, ஜசாத்து உறவுேள் ஆேியளவ குறித்து ஆய்வு 
கமற்ஜோண்டிருக்ேிறார்.  
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