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మేము దీనిని వ్ాాస్తు ననప్పుడు, ప్ాస్తు త క ెంద్ా ప్ాభుతవెం ఇటీవల దశేెంపె ైవిధ ెంచిన మూడు 
వయవసాయ చటటా లనత రద్తు  చేయాలని డిమాెండ్ చసే్తు , కొనిన వెంద్ల వ్లే మెంద  ర ైతులు 
- ప్పరుషులు, మహిళలు, యువత , పిలలలతో స్హా  దేశ రాజధాని ప్ావ్ేశ క ెందాాల వద్ు 
శిబిరాలు వ్ేస్తు న్ానరు. పాలకుల విధాన్ాలకు వయతిర కెంగా దశేెం ఇెంత స్తురతునిస్తు  ఇలా 
స్వ్ాలు చేస ిచాలా కాలెం అయ్యెంద . ఇద  ముఖ్యెంగా స్తూరతుదాయకెం ఎెంద్తకెంటే ఈ 
పో రాటెం  శ్ాామిక వరగెం ప్జాల  డిమాెండలపెై జరుగుతోెంద .  
 

నగరానిన ముటాడిెంచడానిక ివస్తు నన ఆకామణ సెైన్ాయనికి వయతిర కెంగా   రక్షణ  చరయలు 
తీస్తకొెంటుననరీతిలో   పాారెంభమ నై క ెంద్ా ప్భాుతవెం, శ్ాెంతియుత నిరస్నకారులపె ైనీట ి
ఫిరెంగులనత పేలి్ెంద .  భటషు వ్ాయువపనత ప్యాోగతెంచిెంద . చివరతకి తన వ్ ైఖ్రతని 
మారు్కోవలసి వచి్ెంద . బషేరతు చర్ల కోస్ెం వ్ారతని పలివవలస ివచి్ెంద . ఇద  
క వలెం వయయహాతమక మారుు అని అనతభవెం మాకు చెబుతోెంద . పాలకులకు వ్ారత 
పాాథమిక విధాన్ాలలో  కీలకాెంశ్ాలనత మారా్లన్ ేఉదేుశయెం లేద్త. ఏదేమ ైన్ా, పాలకుల 
అవ రోహణ ర తైుల ఆెందోళనకు ఒక ముఖ్యమ నై విజయెం. అెంతేకాకుెండా, దేశవ్ాయప్ుెంగా 
ర ైతుల ప్యాోజనెం ప్టల  విస్ుృతమ ైన  సానతభూతి ఉెంద . 
ఆెందోళనకు స్ెంబెంధ ెంచిన  విస్ుృత పాాముఖ్యత, దానిలోని ప్శానలకు స్ెంబెంధ ెంచి మేము 
కిాెంద్ కొనిన అెంశ్ాలనత తెలియజ సాు ము. ఈ అెంశ్ాలు నతతనమ ైనవ్ేమీ  కాకపో వచత్, 

కాని వ్ాటపిెై ద్ృష్ిా పటాెవలసిన అవస్రెం ఉెంద్ని మేము భటవిస్తు న్ానము. 
 

1. ర ైత ంగానికి ముప్పు 

 



ర ైతు ఆెందోళన యొకక తక్షణ లక్షయెం మూడు వయవసాయ చటటా లనత రద్తు  చేయడెం 
(మూడు చటటా లు : వయవసాయ ఉతుతుు ల మార కటెింగ్ కమిటలీనత (ఎపిఎెంసి), 
మెండీలనత మూత  వ్ేయడెం, వయవసాయ వస్తు వపలనత నిలవ చేయడెంలో ప్రతమితులనత 
తొలగతెంచడెం,  కాెంటటాక్టా వయవసాయానిన స్తలభతరెం చేయడెం). ర ైతులకు తమ ప్ెంటలనత 
ఎవరతక ైన్ా  అముమకున్ేెంద్తకు "సవేచఛ" నత  కలిుస్తు న్ానమని, ఈ  చటటా లు ర తైులనత  
మెండీలకు వ్ ళళమని ఒతిుడి చేయవని  ప్ాభుతవెం పేర్కెంద .  వ్ాస్ువ్ానిక ిభటరతదేశెంలో 
చాలా మెంద  ర ైతులకు ఆ “సేవచఛ” ఉెంద .  ఫలితెంగా వ్ారు చాలా ఘోరమ నై దోపిడీని 
ఎద్తర్కెంటున్ానరు.  ప్ాభుతవెం చేస్తు నన వ్ాద్నలనత న్రేుగా వయతిర కసి్తు   ర ైతులు 
కోరుకుెంటుననద   -  ఈ బూటకప్ప “సేవచఛ” కాద్త,  వ్ారత ప్ెంటలనత రాషార ప్ాభుతవ 
ఏజ నీీలు స్వయెంగా  కనీస్ మద్ుతు ధర (ఎెంఎస పి) వద్ు సేకరతెంచే భద్ాత. కొనిన రాష్టాా ర లోల   
వరత, గోధతమ ప్ెంటలు సాగు చసేే ర తైులకు అలాెంటి హామీ ఉెంద .  ఈ హామీని ఇప్పుడు 
వయవసాయ ఉతుతుు ల మార కట్  కమిటీల నతెండి,   మెండీల నతెండి ర తైులకు  "విముకిు"  
పేరుతో తీసి వ్ేసోు ెంద . 
ఈ చటటా లు,  కార్ుర ట్ స్ెంస్థలు న్ేరుగా  ర ైతుల నతెండి ప్ెంటలనత కామబదీీకరతెంచని 
ధరలకు సేకరతెంచడానిక ి, నిలవలు చేయడానికి,  వ్ార   వయవసాయ వ్ాణజియయనిన 
నియెంతిాెంచే ప్రతసిథతిక ిదారత తీసాు య్. (అెంతేకాకుెండా, విద్తయత్ స్వరణ బిలుల  కారణెంగా 
వయవసాయెంలో  విద్తయత్ ఖ్రు్లు విప్రీతెంగా పెరతగతపో తాయ్.  ర ైతులనత పీలి్ పిపిు 
చేసాు య్. కాబటిా  దనీిని కూడా రద్తు  చేయాలని ర ైతు స్ెంఘాలు  డిమాెండ్ చసే్తు న్ానయ్. ) 
 

ఆహార స్రఫరా గ్లుస్తపెై  కార్ుర ట్ నియెంతాణ పరెుగుతుననకొలదీ  శ్ాామిక ర ైతులు 
తమ భూములనత ఎదో ఒక  విధెంగా కోలోుతారు.  కార్ుర షనలకు  పెద్ు స్ెంఖ్యలో చినన 
స్రఫరాదారులనత నిరవహిెంచడెం కెంటే, తకుకవ స్ెంఖ్యలో పెద్ు  పాామాణకి 
స్రఫరాదారులతో వయవహరతెంచడెం తకుకవ ఖ్రు్తో కూడుకొననద  కాబటిా, మిగులు 
ఉతుతిు  చసేే రాష్టాా ర లోల ని చినన ర ైతులకు మనతగడ సాగతెంచడెం చాలా కషామవపతుెంద . 
చినన ర ైతులు ప్ెంజయబ లో కూడా చినన ర తైులు అతయధ క  స్ెంఖ్యలో ఉన్ానరు. ఇప్ుటిక  
పెటుా బడి, రాబడ ిధరల మధయ తేడాలతో, అడకతెురలో పో కచెకకలాల  నలిగతపో తునన ర ైతులు 
తమ భూములనతెంచి బలవెంతెంగా వ్ ైదొలగవలసని ప్రతసిథతి వస్తు ెంద .    (ఈ కామెంలో 
బతికి బయట ప్డిన వ్ారు  కఠతనమ ైన కార్ుర ట్ నియెంతాణ కిెంద కి రావచత్నత. వ్ారత  



ఉతుతిు  ప్కాిాయపెైన కూడా గటిా  ప్రయవ్ేక్షణ ఉెంటుెంద . తదావరా ర ైతుల భూమి హకుకలు 
క వలెం కాగతతాలకు మాతామ ేప్రతమితమవపతాయ్.) యెంతాాలు అధ కెంగా ఉప్యోగతెంచ ే
పెద్ు  పెద్ు  వయవసాయ క్ష తాాలకు చాలా తకుకవ మెంద   కారతమకులు అవస్రెం అవపతారు. 
అెంద్తవలల , ప్ాస్తు త ఆెందోళననత "ర తైు-ఆెందోళన" గా అభివరతణెంచినప్ుటికీ, ఇద  
ప్ాధానెంగా పదే్, మధయ తరగతి ర తైుల ప్ాయోజన్ాలకు పాాతినిధయెం వహిస్తు ెంద  కానీ  
ర ైతులెంద్రతక ివరతుెంచద్త. 
 

2. మౌలికమ ైన  కీలకాంశం :  
 ప్రభుతవ సేకరణను, ప్రజా ప్ంపణిీ వ్యవ్స్థ ను  మూసివేయడమే ప్రధ న లక్ష్యం.  
  

ఢిల్లలలో  ఆెందోళన చేస్తు నన ర ైతులు  శామ  జీవపలు,  అయ్తే వ్ారు భటరతదేశ ర ైతులలో 
అతయెంత అణగారతన,  దారతద్ ర్ సిథతిలో ఉననవ్ారు  కాకపో వచత్. అెంత దనీ్ావస్థలో ఉనన 
ర ైతులనత మనెం మన దేశెంలో వయవసాయప్రెంగా వ్ నతకబడిన పాాెంతాలలో చతడ 
వచత్నత. అటువెంటి వ్ారత వద్ు ఏ అధ కారతక స్ెంస్థ   కూడా  వ్ారత ప్ెంటలనత కనీస్ 
మద్ుతు ధర ఇచి్ కొనతగోలు చేయద్త.  ఏదేమ ైన్ా, ప్ాస్తు త ర ైతు ఆెందోళన అటువెంటి 
అటాడుగు  ర ైతుల ప్ాయోజన్ాలకు కూడా  పాాతినిధయెం వహిస్తు ెంద .  
 

మరోసారత స్ుషాెంగా చెప్పుకోవ్ాలెంటే, ర ైతుల ఆెందోళనలో కీలక అెంశమేమెంటే, 
ఆహారధాన్ాయలనత  కనీస్ మద్ుతు ధర ఇచి్ కొనతగోలు చేసే ప్ాభుతవ సేకరణ విధాన్ానిన 
ఎలాెంటి ప్రతమితులు విధ ెంచకుెండా కొనసాగతచాలననదే ప్ాధానమ నై డిమాెండ్.    (అెంటే 
అమమకానికి వచి్న  ధాన్ాయననెంతటనిీ  ప్ాభుతవ రెంగ స్ెంస్థలు మెండీల   వద్ు కనీస్  
మద్ుతు ధర  చెలిలెంచి  సేకరతెంచాలి. ) ప్జాయ  ప్ెంపిణ ీవయవస్థ (పడిిఎస) ఈ సేకరణపె ై
ఆధారప్డ ిఉెంటుెంద . ర ైతుల డిమాెండ్ క వలెం  వ్ారత స్వెంత జీవన్ోపాధ క ిమాతామ ే
ప్రతమితెం కాలేద్ని గురతుెంచాలి.  కనీస్ మద్ుతు ధరల ప్భాుతావల ధానయ సేకరణ ప్ధాానెంగా 
గోధతమ, వరత  ప్ెంటలనత  మాతామే ప్భాటవితెం చసే్తు ెంద . వయవసాయ ఉతుతుు ల మార కట్ 
కమిటీలనత ప్టిాెంచతకోకుెండా  దాటవ్ేయడానిక ిఅనతమతిెంచ ేచటాెం, ఆహార ధాన్ాయల 
ప్ాభుతవ  సేకరణ వయవస్థనత  మూసివ్సే్తు ెంద . 
 



ప్ాభుతవ సేకరణ -ప్జాయ  ప్ెంపణిీ  వయవస్థ పె ైకొన్ేనళలల గా చాలా ద్తరామరగమ ైన దాడి 
జరుగుతోెంద .  ఇప్పుడు 2014 నతెండి,  కొతుగా ఎనినక ైన మోడీ ప్భాుతవెం బిజ పి 
న్ాయకుడు శ్ాెంత కుమార్చ న్ేతృతవెంలో భటరత ఆహార స్ెంస్థ (ఫపడ్ కార్ుర షన్ ఆఫ్ 
ఇెండియా) నిరవహిెంచ ే పాతానత ప్పనరతనరవచిెంచడెం, ఆ వయవస్థనత  మారత్ 
ప్పనరవయవసీథకరతెంచేెంద్తకు  ఉననత సాథ య్ కమిటీని  ఏరాుటు చసేినప్ుట ినతెండి చాలా 
బహిరెంగెంగాన్ ేఈ దాడి జరుగుతోెంద .     శ్ాెంత కుమార్చ కమిటీ 2015 లో స్మరతుెంచిన 
నివ్ేద క - ప్జాయ సేకరణ మరతయు ప్ెంపణిీ ర ెండిెంటనిీ తొలగతెంచాలని  ప్ాతాయమానయెంగా  
నగద్త బద ల్ల చేయాలని  చాలా  మోస్ప్యరతతెంగా  పిలుప్ప నిచి్ెంద . నగద్త బద ల్ల 
వ్ాస్ువ్ానిక ిఅటు  ర తైునత  గానీ ఇటు వినియోగదారుని గానీ  ఎవరతనీ ఆద్తకోద్త. 
ఇెంద్తకు గల  కారణాలనత ప్ాతయేకెంగా  తరువ్ాత వివరతసాు ము. 
 

ప్ాభుతవ సేకరణనత తకుకవ చేయడెం లేదా ప్యరతుగా దానిని కుప్ుకూలిసేు   దేశవ్ాయప్ుెంగా 
శ్ాామిక ప్జాలెంద్రతకీ తీవామ ైన ప్రతణామాలు ఎద్తరవపతాయ్.ప్ాజయ ప్ెంపిణ ీవయవస్థ 
మరతెంతగా దెబబతిెంటుెంద .  శ్ాామిక ప్ాజలు  అధ క ధరలకు ఆహారానిన కొనతగోలు 
చేయవలస ివస్తు ెంద  కాబటిా , వ్ారత నిజమ ైన ఆదాయాలు (అెంట ేవ్ారత  డబుబ 
ఆదాయాలతో  కొనతగోలు చేయగలవి) ప్డిపో తాయ్. అెంద్తవలల  కొతు  ర ైతు వయతిర క 
చటటా లనత రద్తు  చేయాలన్ ేప్ాస్తు త డిమాెండ్ వ్ాస్ువ్ానికి భటరతదేశ శ్ాామిక ప్జాలెంద్రత 
తక్షణ డిమాెండ్. ఇద  క వలెం  మిగులు ధానయెం ఉతుతిు  చేస ేపాాెంతాల నతెండి  వచి్న 
ర ైతుల డిమాెండ్ లేదా  మొతుెం ర ైతాెంగానిక ి చెెంద న  డిమాెండ్ మాతామే కాద్త. 
 

3. వేతన ల మ ందయం  -  స్గట్ు  డిమ ండ్ 

పారతశ్ాామిక ఉపాధ  ప్రతసిథతి కూడా అస్ుషాెంగా ఉననెంద్తన, వయవసాయెం నతెండి బయట 
ప్డిన, సాథ నభాెంశెం చెెంద న ర ైతులనత మర  ఇతర రెంగము  ఇముడు్కోలేద్త.  భటరతదేశ 
శామశకిు చాలా విస్ు ృతమ ైనద .  వలస్లలో  గణనీయమ ైన వ్ాటటనత పొ ెంద్టటనికి  చాలా 
పెద్ుద .  అెంత ేకాకుెండా ప్సా్తు తెం  విదేశ్ాలలో కూడా ఇటువెంట ిఅవకాశ్ాలు వ్ేగెంగా 
కనతమరుగవపతున్ానయ్. కాబటిా  వయవసాయ రెంగెం నతెంచి  బయట ప్డిన సాథ నభాెంశెం 
చెెంద న ర ైతులు కారతమక సెనైయెం రతజరువలో  చేరతారు. కారతమక  రతజరువ సెైనయెంలోని  ఈ 
పెరుగుద్ల సాధారణ సాథ య్ వ్ేతన్ాలనత తగతగస్తు ెంద . ఎెంద్తకెంట ేఉదోయగాల, ఉపాధ  ప్నతల  
కొరత ఏరుడుతుెంద . తకుకవ స్ెంఖ్యలో ఉనన ప్నతల కోస్ెం  అతయవస్రెం ఉనన 



అన్ేకమెంద   కారతమకులు పో టీ ప్డతారు.  తగతగపో తునన ఉపాధ , కుెంచిెంచతకు 
పో తుననవ్తేన్ాలు - ఈ కామమెంతా స్గటు   డమిాెండ్  సాథ య్ని  తగతగసాు య్. ఫలితెంగా  
ఉపాధ  ప్నతలు  మరతెంతగా  తగతగపో తాయ్. 
 

4. సామ ా జయవాదుల ఒతిిడికి   మరింతగా దేశం ల ంగుబటట్ు  

 తన  ప్జాలకు  ఆహార భద్ాతనత ఇవవలేని  దేశెం సామాాజయవ్ాద్ శకుు ల  బల 
ప్ాయోగాలకు బలవపతుెంద .  భటరతదేశెం 1960 ద్శకెం మధయ కాలెంలో  ఆహార 
స్ెంక్షోభటనిన ఎద్తర్కనన స్మయెంలో, నగద్త కొరతగా  ఉనన దేశెం,  అలాెంటి    
స్ెంద్రభెంలో  'ఆహార స్హాయెం' కిెంద్ పదె్ు  మొతుెంలో అమ రతకా నతెండి గోధతమలనత 
ద గుమతి చేస్తకోవలసి వచి్ెంద  ( గోధతమ మిగులు ఉతుతుు లనత  ఎగుమతి చేయడానిక ి
అప్పుడు అమ రతకా  తీవాెంగా ప్ాయతినసోు ెంద ). అమ రతకా ఈ "స్హాయానిన" ఆస్రా 
చేస్తకొని  భటరతదేశ  ఆరతీక, విదేశ్ాెంగ విధాన్ాలనత నిర ుశిెంచడెం పాారెంభిెంచిెంద . 

శ్ాెంత కుమార్చ కమిటీ నివ్ేద క ఆ రోజులు పోయాయని అద్తభతెంగా ప్ాకటిెంచిెంద : 
'భటరతదేశెంలో భటరీ విదశేీ మారక నిలవలు ఉన్ానయని,  ర ప్ుపాటు కాలెంలో  పెద్ు ఎతుు న  
ధానయెం ద గుమతులు చేయగల శకిు ఉెంద్ని పేర్కెంద ; దేశెంలో ఆహార ధాన్ాయల ఉతుతిు   
దేశ  అవస్రాలకు స్రతపో తుెంద . అెంద్తవలల  ప్భాుతవ   ఆహార ధాన్ాయల సేకరణ, నిలవ, 

ప్ెంపిణ ీఅవస్రెం లేద్త, అెంట ేభటరత ఆహార స్ెంస్థ నత ( ఫపడ్ కార్ుర షన్ ఆఫ్ ఇెండియా) 
ప్ాభుతవ ప్ెంపిణ ీవయవస్థనత  అనినెంటిని   ఆచరణాతమక ప్ాయోజన్ాల ద్ృష్టాా య 
మూసివ్ేయవచత్నత.   

ఏదేమ ైన్ా భటరతదశే    విదేశీ మారక ద్వాయ  నిలవలు ఎగుమతుల  దావరా ఆరతజెంచిన 
మిగులు నిధతల నతెండ ినిరతమెంచబడలేద్త. అెంద్తవలల  అవి భద్ాత లేనివి.  ప్యరతుగా అ 
ప్పులుగా తెచి్న  సొ ముమతోనత,   ఇతర చెలిలెంప్ప   బటధయతలనత న్ రవ్ేర్డానికి ఉెంచిన 
నిధతలతో ఈ విదేశీ మారక ద్వాయ నిధతలు నిరతమతమ ైన్ాయ్. ఇక  వ్ాటిలో న్ాలుగ ైడు 



వెంతుల మేర నిధతలనత ఎప్పుడెంటే అప్పుడు విదశేీ పటెుా బడదిారులు ఒక    స్ెంక్షిప్ు  
కాల న్ోటీస్తతో ఉప్ స్ెంహరతెంచతకోవచత్నత.   ఈ కారణెంగాన్ ే  దేశెంలోని సెెంటాల్ బటయెంక్ట  
పెద్ు  ఎతుు న   విదేశీ మారక ద్వాయ నిలవలు   కలిగత ఉననప్ుటికీ, భటరత ప్ాభుతవెం విదేశీ 
మారక ద్వా్ాయల కోస్ెం "సావప్ ల ైనతల "  తెరవమని   అమ రతకా ప్ాభుతవెంతో పెరైవీలు 
(లాబీయ్ెంగ్) సాగతసోు ెంద .   సావప్ ల ైనతల  అెంట ే అతయవస్ర ప్రతసిథతులోల  క ెంద్ ాబటయెంకులు  
రుణాలు తీస్తకోవచత్నత.  (అమ రతకా సావప్ ల ైనలనత  అెంద సేు , అమ రతకా  
వయయహాతమకమ ైన, ఆరతథక ప్రమ ైన ప్ాతిఫలాలనత స్ెంగాహిస్తు ెంద .) 

భటరతదేశ ఆహార భద్ాత స్వదేశీ  ధానయెం నిలవలుపె ైఆధారప్డకుెండా, క వలెం దాని విదశేీ 
మారక ద్వాయ  నిలవల  అసిథరమ ైన ప్పన్ాద్తలపె ైమాతామే ఆధారప్డ ిఉెంటే, విదేశీ మారక 
ద్ావయ స్ెంక్షోభెం చాలా  వ్గేెంగా ఆహార స్ెంక్షోభెంగా కూడా మార  ప్ామాద్ెం పొ ెంచి ఉెంద .   
అెంతేకాకుెండా, భటరతదేశెం వెంటి అతయధ క జన్ాభట కలిగతన పదె్ు  దేశెం ఒక పెద్ు  
ద గుమతిదారుగా ప్పా్ెంచ ధానయెం మార కటలల కి ప్ావ్శేిెంచినప్పుడు, అెంతరాజ తీయ ధానయెం 
ధరలు ఆకాశ్ాననెంటుతాయ్,  తీవ ాసాథ య్లో  పెరుగుతాయ్. ఒక వ్ేళా కోవిడ్ లాకడౌ న్ 
స్మయెంలో,  విదశేీ మూలధనెం చాలా వ్ేగెంగా వ్ నకిక వ్ ళ్ళళపో తుెంద ,  భటరతదశే్ానికి 
గణనీయమ ైన ఆహార నిలవలు లేవప, ఇక అలాల ెంటి స్మయెంలో   ద గుమతుల ప్ాకిాయనత 
పాారెంభిెంచాలిీ ఉెంటే ప్రతసిథతి ఎలా ఉెంటుెందో ఊహిెంచతకోెండి. 

ఇటీవలి స్ెంవతీరాలలో భటరతదేశెం తన వయవసాయ మార కటలనత తెరవడానిక ివయతిర కెంగా 
చాలా తీవామ నై ఒతిుడిని ఎద్తర్కెంద . బియయెం, గోధతమలు, ప్ప్పుధాన్ాయలు, ప్తిు ,  చక కరకు 
స్ెంబెంధ ెంచి భటరతదశే విధాన్ాలు -   వయవసాయెంపెై  ప్ాప్ెంచ వ్ాణిజయ స్ెంస్థ  ఒప్ుెంద్ెం 
నిబెంధనలనత  (WTO AOA) ఉలల ెంఘిెంచినటుల  -  వివిధ ఆహార ఎగుమతి దేశ్ాలు ప్పా్ెంచ 
వ్ాణిజయ స్ెంస్థలో స్ెంఘటతి ప్చాారానిక ి 

ప్యనతకొన్ానయ్.  భటరతీయ వయవసాయ ఉతుతిుదారులకు తన మద్ుతు ప్పా్ెంచ వ్ాణజియ 
స్ెంస్థ   ఒప్ుెంద్ెం నిబెంధనలకు అనతగుణెంగాన్ే   ఉెంద్ని,  భటరతదేశెం చసేిన వ్ాద్నలకు 



పో టీగా అమ రతకా ఈ ప్ాచారోద్యమానికి  న్ాయకతవెం వహిెంచిెంద .   2013 లో ప్ాప్ెంచ 
వ్ాణిజయ స్ెంస్థ బటలిలో నిరవహిెంచిన స్మావ్ేశెంలో, భటరతదేశ ప్ాభుతవ  ఆహార సేకరణ, 

నిలవల  కారయకామానిన అభివృద ీ  చెెంద న దేశ్ాలు ఖ్ెండిెంచాయ్.3 

కొనిన ఇతర మూడవ ప్ాప్ెంచ దేశ్ాల మద్ుతుతో, భటరతదేశెం తాతాకలిక ఉప్శమనెం 
పొ ెంద ెంద .  “శ్ాెంతి నిబెంధన” కిాెంద్  (వ్ేర దానిన అెంగీకరతెంచడానికి బద్తలుగా) ఈ 
అెంశెంపెై ఉప్శమనెం  పొ ెంద్టెంలో గ లుప్ప సాధ ెంచిెంద . ఈ స్మస్యపెై ఒక  తీరామనెం  చసేే 
వరకు భటరత దేశెంపె ైఎలాెంట ి  శిక్షాతమక చరయనత తీస్తకోవడానిక ివీలు లేద్త.   ఏదేమ నై్ా, 
అభివృద ీ  చెెంద న దేశ్ాలు ఈ స్మస్యనత ప్రతషకరతెంచడానిక ిఇషాప్డటెం లేద్త. పెైగా   
ర ైతులకు మద్ుతునత ఉప్స్ెంహరతెంచతకోవ్ాలని  భటరతదేశెంపె ైఒతిుడిని పెెంచాయ్.    ఈ 
స్ెంవతీరెం మే 25 న జరతగతన వరు్వల్ డబుల యటిఒ స్మావ్శేెంలో, కోవిడ్ స్ెంక్షోభెం 
తీవాసాథ య్లో ఉనన స్ెంద్రభెంలో, ఆహార ఎగుమతులు  చేస ేదేశ్ాలు - కోవిడ్ స్ెంక్షోభటనికి 
ప్ాతిస్ుెంద్నగా కొనిన ప్భాుతావలుతమ   ర తైులకు అెంద ెంచే  స్హాయ పాయక జీలనత తప్పు 
ప్టటా య్. అలా ఇవవడెం వలన  ప్ాప్ెంచ ఆహార వ్ాణిజయెం దెబబ తిెంటుెంద్ని 
విమరతశెంచాయ్.   

 ప్ాప్ెంచ వ్ాణిజయ స్ెంస్థ వద్ు భటరతదేశెం తన  వయతిర కతనత ప్ాద్రతశెంచినప్ుటకిీ, ప్భాుతవ  
సేకరణనత మూసివ్ేస ేద శగా ప్భాుతవెం తీస్తకునన చరయలు - సారాెంశెంలో ఏమెంటే  -  
వివ్ాదాస్ుద్మ ైన అెంశ్ానిన  అభివృద ీ  చెెంద న దశే్ాలకు అనతకూలెంగా ఏకప్క్షెంగా 
అెంగీకరతెంచడమే.   అభివృద ీ  చెెంద న దేశ్ాలకు బటగా తెలుస్త, ఒకసారత భటరత ఆహార స్ెంస్థ  
ప్ాస్తు త రూప్ెంలో లేనటలయ్తే, భటరతదేశెం ధానయెం విషయెంలో సాధ ెంచినటుా గా 
కనబడుతునన 'స్వయెం స్మృద ీ ' చాలా వ్ేగెంగా తుడిచి పెటుా కొని పో తుెంద .   
అెంతేకాకుెండా, భౌతికెంగా పెద్ుఎతుు న ఆహార ధాన్ాయల నిలవలు కలిగత ఉెండటమన్ ే  
ఆయుధెం లేకుెండా, పెైైవ్ేటు కార్ుర టల  లాభటల ఆరజనకు వయతిర కెంగా   ప్ాభుతవెం బలమ నై 
చరయలు తీస్తకోలేద్త,  శకిుహీనమవపతుెంద .    1965 లో భటరతదశే వయవసాయెం - ఆహార 
వయవస్థ లో న్ లకొనన  స్ెంక్షోభెం న్ేటిక ీవరతుస్తు ెంద .   



5. మ కిికో ప్రతిబంబమే భటరతదేశం  

పెై హెచ్రతకలు ఏవ్ో ఊహాగాన్ాలు లేదా అనవస్ర భయాలు కలిుెంచేెంద్తకు చపెేు 
మాటలు కావప.  అవి ప్ాప్ెంచవ్ాయప్ుెంగా   వయవసాయెంపెై స్రళీకరణ, పెైైవ్టేీకరణ 
ప్ాప్ెంచీకరణల  ప్ాభటవెంఎలా ఉెంద్ని చేసిన ప్రతశీలనల నతెండ ి వ్ లికివచి్న విషయాలు.    
ఉదాహరణకు, ఇవి   1990 ల నతెండి,  మరీ   ముఖ్యెంగా 1994 నతెండ ి(ఉతుర అమ రతకా 
సేవచాఛ వ్ాణిజయ ఒప్ుెంద్ెం) మ కిీకన్ వయవసాయెంపెై విధ ెంచిన నమూన్ా ఫలితాలు.   

• మ కిీకో సేాట్ టేడాిెంగ్ ఏజ నీీని ( ఇద  మన భటరత ఆహార స్ెంస్థ  - ఎఫ్ సఐికి  
స్మానమ ైనద .)  కూలి్ వ్ేశ్ారు.    

• వయవసాయ ఉతుతిుకి తోడుడే ప్ాభుతవ  చరయలనినెంటినీ  న్ మమద గా  మూత 
వ్ేశ్ారు.  

• మ కిీకో దేశెంలో  ప్ాధానమ ైన ఆహారెం (మొకకజొనన) పెై ఇచే్ స్బిీడీలు 
అనినెంటినీ కామెంగా ఆపేసారు.   ఈ స్బిీడ ీసాథ న్ానిన - ర తైులకు, 
వినియోగదారులకు   'అరుు లకు (ఎెంపిక చేసని )నగద్త బద ల్ల ప్ధకెం' వరతుెంప్ 
జ యడెం  దావరా  భరీు చేశ్ారు. 

• అమ రతకా  మొకకజొనన ఎగుమతులు (ప్ాప్ెంచెంలోన్ే  మొకకజొనన ప్ెంటకు ప్సాిద ీ  
చెెంద న,   మొకకజొనన రకాలకు  ప్పా్ెంచెంలోన్ే   గ్ప్ు ఖ్జయన్ా గా పేరుబడౌ  
మ కిీకోకు) మూడు ర టుల  పెరతగాయ్.   

• మ కిీకోలోని కుటుెంబవయవసాయ  క్ష తాాలు స్గానిక ిపెైగా మూతప్డాౌ య్.  
• వయవసాయరెంగెం నతెండ ిసాథ నభాెంశెం చెెంద న ర తైులనత  ఇముడు్కోవడానికి  

ఇతర రెంగాలలో తగతన వృద ీ  లేకెండాన్ే  మొతుెంగా  వయవసాయెంలో ఉపాధ  
అవకాశ్ాలు బటగా ప్డిపో యాయ్.    

• ఫలితెంగా   దేశవ్ాయప్ుెంగా నిరుదోయగెం పెరతగతెంద . 
• దారతద్ ర్ర ఖ్ కిెంద్ ఉనన జన్ాభట స్ెంఖ్య పెరతగతెంద . 
• దేశెంలో  స్గానికి పెగైా జన్ాభటకు  పాాథమిక అవస్రాలు   తీరడెంలేద్త.   ఐద్వ 

వెంతు జన్ాభటకు  ఆహార అవస్రాలు తీరడెంలేద్త. 



• ఈ ప్రతసిథతుల  ఫలితెంగా తల తిున ‘డిమాెండ్ మాెంద్యెం’  మ కిీకో  జిడిపి వృద ీ  ర టుల  
లాటిన్ అమ రతకాకెంటే  ద గువకు ప్డపిో వడానిక ికారణమ ైెంద .  

• గతయెంతరెంలేని నిరుదోయగ ర ైతులు తమకు   ఉతురాన ఉనన  పొ రుగు దశేెంలోకి   
ప్ావ్ేశిెంచడానిక ిప్ాయతినెంచడెంతో వలస్లు దాదాప్ప 80 శ్ాతెం పరెతగాయ్. 

• ప్ాజల ప్ాధాన ఆహారెం (మొకకజొననపిెండితో తయారు చేసని టలరతలాాల లు) ధరలు 
విప్రీతెంగా పెరతగాయ్. 

• దేశెంలోని మొతుెం   మొకకజొనన పిెండ ిమార కట్ నత క వలెం ర ెండు మ కిీకన్ 
స్ెంస్థలే   నియెంతిాస్తు న్ానయ్.  (గూాపో  మాసెకా 85 శ్ాతెం నియెంతిసా్తు ెంద ) - ఈ 
సాథ న్ానిన న్ేడు  భటరతదశేెంలో  అెంబటనీ, అదానీ,  వ్ాలామర్చా కెంపెనీలు   
ఆకామిెంచాలనతకుెంటున్ానయ్.   (మేము దీని వివరాలనత తరువ్ాతి బటల గ్ పో సా లో 
అెంద సాు ము.) 

6. పాలకుల పరా మ ణిక ప్రతిస్ుందన: విభజన, మతప్రమ నై విషం 

 ర ైతుల ప్ాజయసావమయ ఉద్యమానికి ప్ాతిస్ుెంద్నగా, పాలకులు తమ ఒెంటెతుు  పో కడ 
స్మాధాన్ాలన్ ే ఆశాయ్స్తు న్ానరు: ప్జాలనత విభజిెంచడెం,  మతప్రమ నై విష్టానిన వితుడెం, 

ఇవ్ే వ్ారత ప్ాతిస్ుెంద్నలు.  ర ైతు ఆెందోళనకారులలో ఎకుకవ మెంద  ప్ెంజయబ నతెండి 
వచి్నెంద్తన, వ్ారు దీనిని ప్ెంజయబీ ఆెందోళనగా,  ముఖ్యెంగా సికుకల ఆెందోళనగా 
చితీాకరతెంచాలని మీడియా న్ాయకులకు కబురు పటెటా రు.    బిజ పి ఐటి సెల్ అధ ప్తి, 

బిజ పి ఢిల్లల  ప్తాినిధ  ర ైతుల ఆెందోళనకు ఖ్ల్లసాు నీ బలగాలే న్ాయకతవెం వహిస్తు న్ానయని   
లేదా ఉద్యమ ఎజెండా ఖ్లిసాు నీ ఎజ ెండాన్ే నని ప్చాారెం చేశ్ారు.  

ఈ వ్ాద్న చాలా  తవరగా తిరసాకరానిక ిగుర ైెంద .  నిజయనికి అన్ేక ఇతర రాష్టాా ర ల నతెంచి,  

ముఖ్యెంగా హరాయన్ా నతెంచి ర ైతులు  ఆెందోళనకు తరలివస్తు న్ే ఉన్ానరు.  మరతెంత  మౌ 
లికెంగా విశ్లలష్సిేు    ఆెందోళనకారుల డిమాెండలలో ఏదీ ప్ెంజయబ కు స్ెంబెంధ ెంచినద  కాద్త; 
సికుక స్మాజెం యొకక మతప్రమ ైన గురతుెంప్పనకు స్ెంబెంధ ెంచినద  కూడా  ఏమీ 
ఇెంద్తలో లేద్త.  నదీ  జలాల ప్ెంపణిీ, స్రతహద్తు  పాాెంతాలపె ైనియెంతాణ, ప్విత ాస్థలాల 
సిథతి, మతప్రమ ైన చిహానలు, మతప్రమ ైన ఆెంక్షలు, ఒకక మాటలో చెపాులెంటే, ఆెందోళన 
గురతెంచి వకీాకరతెంచిన  చితాానిన ప్ాద్రతశెంచడానిక ిఒకక ఆధారెం కూడా లేద్త.  ప్ాస్తు త 



స్మీకరణలకు న్ాయకతవెం వహిస్తు నన కొనిన అతిపెద్ు  ర తైు,  వయవసాయ కారతమక స్ెంస్థలు 
చాలా కాలెంగా ఇటువెంట ివ్ాటిని ద్ృష్ిా    మళ్ళలెంప్ప  స్మస్యలుగా  పేర్కన్ానయ్. 

కొతు  చటటా లనత క ెంద్ ాప్భాుతవెం రాష్టాా ర లపెై రుద ునప్ుటికీ, ర ైతు ఆెందోళన డిమాెండుల   
క ెందాానికి వయతిర కెంగా రాష్టాా ర లు చేస్తు నన డిమాెండుల  కావప. అనినెంటికెంటే, ఇతర రాష్టాా ర లనత 
ప్టిాెంచతకోకుెండా  తమ ప్ెంటలనత ఇతర దేశ్ాలకు ఎగుమతి చేయడానిక ిసవేచఛ 
ఇవ్ావలెంటూ ఈ  రాష్టాా ర లు క ెందాానిన ఇకకడ ప్ాధానెంగా  డిమాెండ్ చేయడెం లేద్త.   ఈ 
రాష్టాా ర లోల  ఉతుతిు చేస ేప్ెంటలనత క ెంద్ాెం స్వయెంగా  కనీస్ మద్ుతు ధర తో సేకరతెంచి 
వ్ాటిని జయతీయెంగా ప్ెంపణిీ చేసే విధాన్ానిన,    క ెంద్ాెం ప్భాుతవ సేకరణ విధాన్ానిన 
కొనసాగతెంచాలన్దే  ప్ాధానమ నై డిమాెండుగా ఉెంద .  అెంటే, డిమాెండుల  భటరతదేశెంలోని 
విభినన ప్ాజలకు స్ెంబెంధ ెంచినవిగా ప్యరతుగా లౌకికప్రమ ైనవిగా, దేశెంలోని  సాధారణ 
తరగతి ప్ాజలెంద్రతక ిస్ెంబెంధ ెంచినవిగాన్ే ఉన్ానయ్.   

 

7. ప్రస్ుి త పాలకులు ఎదుర్కంట్ుననప్రీక్ష్ 

 ఈ చటటా లు ఒకకసారతగా ఎకకడినతెంచ  ోఊడి ప్డలేద్త.   వయవసాయెంలో భటరతదేశెం 
యొకక "స్ెంస్కరణల" ప్పరోగతిని  కామెం తప్ుకుెండా ప్రతశీలిస్తు నన వ్ారతక ి ఎవరతక నై్ా ఈ 
చరయలు ర ెండు ద్శ్ాబటు ల ముెంద్త నతెంచ ేబలమ ైన  ప్ాయోజన్ాల దావరా  ముెంద్తకు 
న్ టాబడాౌ యని తలెుస్తు ెంద .   చిద్ెంబరెం యున్ ైటడె్ ఫాెంట్ ప్ాభుతవ ఆరతథక మెంతిాగా 
ప్ావ్ేశపెటిాన "టటర గటెడ్ ప్బిల క్ట డిసిా రబూయషన్ సిసా్మ్" తో   1990 ల చివరలో ప్ాజయ ప్ెంపిణీ 
వయవస్థపెై  మొద్టి స్తతిు దబెబ ప్డిెంద .   కాెంగ ాస న్ేతృతవెంలోని యుపిఎ ప్ాభుతవెం కూడా 
ఇదే ఎజ ెండానత స్తక్షమెంగా ముెంద్తకు తీస్తకురావడానిక ిప్ాయతినెంచిెంద , కాని ఇెంద్తలో 
ఇమిడి  ఉనన ఇబబెంద్తల గురతెంచి బటగా తలెుస్త, ముెంద్తకు సాగలేకపో య్ెంద .   ఈ 
తరహా వివిధ కార్ుర ట్ అనతకూల "స్ెంస్కరణలనత"  తేవడెంలో  యుపిఎ ప్ాభుతవ 
అస్మరథవ్ ైఖ్రతతో అస్ెంతృపిు  చెెంద న పాలకవరాగ లు, మరీ ముఖ్యెంగా  భటరతదశే కార్ుర ట్ 
రెంగెం, 2014 సారవతిాక ఎనినకలకు ముెంద్త మోడ ీకోస్ెం సాగతలప్డాౌ య్.  



ఇప్పుడు అస్లు స్మస్య ఏమిటెంటే,   కార్ుర ట్ రెంగ వరాగ ల,   అెంతరాజ తీయ పటెుా బడ ి
వరాగ ల ప్ాయోజన్ాలకు ఉప్యోగప్డే శకిు  సామరాీ యలు ప్ాస్తు త ప్ాభుతావనికున్ానయా 
లేదా అన్దే   ప్ాస్తు త  పాలకులు ఎద్తర్కెంటునన ప్రీక్ష.   

8. వ్రగ  పో రాట్ం ఆవ్శయకత కొనసాగుత ంది 
గత ఆరు స్ెంవతీరాలుగా ప్ాస్తు త ప్ాభుతవెం నతెండ ిప్ద ే ప్దే    దాడులనత ఎద్తర్కనన 
ప్ాజయసావమిక శకుు లు   అసెెంబీల  లేదా పారలమ ెంటు ఎనినకల ఫలితాలనత మళీల మళీల  
చతశ్ాయ్, పదె్ుఎతుు న ముెంద్తకు ద్తస్తకు వస్తు ననఫాసిస్తా  విన్ాశకర శకుు లనత  
ఆప్వచత్ అన్ ేఆశతో జరతగతన  వివిధ పారలమ ెంటర ీపొ తుు లు చతసారు. కానీ వ్ారత 
ఆశలనీన కొటుా కుపోయాయ్.  వ్ారు ఆశిెంచిన విధెంగా ఎనినకల ఫలితాలు వచి్న చోట 
స్హితెం  వ్ారత ఆశలు అడియాస్లే అయాయయ్.   అయ్తే బిజ ప ి అవిశ్ాాెంత  అధ కార  
విస్ురణ కూడా  వరగ పో రాటటలు తల తుకుెండా నిరోధ ెంచలేకపో య్ెంద . ర ెండేళల  కితాెం జరతగతన  
“ ర ైతుల కద్న యాతా  (మార్చ్) ” తరువ్ాత మమేు వ్ాద ెంచినటుల , “మరో మాటలో 
చెపాులెంటే, మోడ ీపాలన  స్ుషామ ైన అజ యత ఎనినకల రాజకీయాలలోనత, దేశ్ానిక ి
స్ెంబెంధ ెంచిన వివిధ పాలన్ా  విభటగాలలో క ెందీకాృతమ ై ఉెంద . వరగ పో రాట రెంగెంలో, దీనిక ి
విరుదీ్ెంగా, ప్ాజలు ప్ాభుతావనిక ి వయతిర కెంగా ఎద్తరు తిరగకుెండా  నిరోధ ెంచలేకపోయ్ెంద . 
ఇెంకా చపెాులెంట ేకొనిన ప్ాదేశ్ాలలో ప్ాజలు తమ  డిమాెండలనత సాధ ెంచతకున్ానరు కూడా. 
ఇద  ప్ాజలు తమ  ప్ాయతానలనత ఎకకడ   క ెందీాకరతెంచాలిీన అవస్రెం ఉననదో స్ుషాెంగా 
స్తచిస్తు ననద .” 

 

Notes: 

“యాసెుక్టా్ ఆఫ్ ఇెండియాస ఎకానమీ”  న్ ెం 66-67 స్ెంప్పటెం ప్రతచయెం నతెంచి:  

అెంతిమెంగా, వయవసాయ స్ెంక్షోభటనిన  ప్రతషకరతెంచడానికి  పాలకవరగ చేప్డుతునన   
కారయకామాలనీన   ... "వయవసాయెం"  మరమమతుు కి  స్ెంబెంధ ెంచిన   ప్శాననత ఆ  ప్నిచసేే 
ర ైతుల స్ెంక్షోభటనిన ప్రతషకరతెంచ ేప్ాశన నతెండి వ్రేు చేస్తు న్ానయ్.   వయవసాయెంలో 
స్మూల మారుు తీస్తకురావడానికిఆ ర ైతులే ప్ధాాన శకుు లనన స్ెంగతిని వ్ారతకునన ప్రత 



ధ ని విస్మరతస్తు న్ానయ్. వ్ాస్ువ్ానిక ిఅధ కారానిన హస్ుగతెం చేస్తకొనన శకుు లు అటువెంట ి
స్మూల మారుుకు ర ైతులన్ే ప్ాధాన అడౌెంకగిా ప్రతగణిస్తు న్ానయ్.  

 

వ్ారు కోరుతునన స్మూల మారుునత బటిా ఎవరూ ఇెంతకెంటే వ్ారతనతెంచి ఆశిెంచదే  ఏమీ 
లేద్త. ఇెంద్తకు భిననమ ైన రూప్ెంలో  వయవసాయ స్ెంక్షోభటనిన ప్రతషకరతెంచాలని 
కోరుకున్ేవ్ారు  -   ర ైతులు, ముఖ్యెంగా చినన, స్ననకారు,  భూమిలేని ర ైతులనతెంచి 
మొద్లు పెటటా లి. వ్ారతని  పాారెంభ బిెంద్తవపగా తీస్తకోవ్ాలి. వ్ారత ఉతాుద్క, స్ెంసాథ గత,  

స్ెంఘటిత శకుు లనత స్మూల  మారుు తేగల వ్ారత శకిు సామరాీ యలనత విడుద్ల 
చేయడానికి గల అడౌెంకులు  ఎకకడున్ానయో గురతుెంచాలి. 

 

గమనికలు: 

1. ర ైతులు వ్ాయపార,  వ్ాణిజయెం (అభివృద ీ  & సౌలభ్యయకరణ )  ఆరతౌన్ న్ీ 2020;  ర ైతు 
(సాధ కారత - రక్షణ) హామీ వయవసాయ సేవ  ఆరతౌన్ న్ీ- 2020; నితాయవస్ర స్రుకుల  
(స్వరణ) ఆరతౌన్ న్ీ 2020. 

2. ర ెండు కారణాల వలల : మొద్టిద ,  ఏ పాాెంతెంలోన్ నై్ాకనీస్ మద్ుతు ధర  వద్ుకొనతగోలు 
దావరా 'ప్ాభుతవ సేకరణ' అన్ేద   ఒక బ ెంచ మార్చక నత అెంద స్తు ెంద , అద  లేకపో తే  ఇతర 
పాాెంతాలలో ధరలు మరతెంత తీవాెంగా  ప్డపిో తాయ్. ర ెండవ కారణెం కిాెంద  పరేాలోల  
వ్ాాయబడిెంద . 

3. ప్ాప్ెంచ వ్ాణిజయ స్ెంస్థ చేసని ఒక  ప్తిాకా ప్ాకటన ప్ాకారెం, “క ైర్చన్ గూాప్ (ఆహార 
ప్దారాీ లనత ఎగుమతి చేస ేదేశ్ాల స్మూహెం) స్భుయలు కూడా అన్ేకమెంద  అెంతరాజ తీయ  
వ్ాణిజయయనిన ప్కకకు న్ టేా   దేశీయ మద్ుతునత తగతగెంచాలన్ ేపిలుప్పనత 
ప్పనరుదాా టిెంచారు.   కొనిన ఆహార-ఎగుమతి దేశ్ాలు  తమకు  మ రుగ ైన మార కట్ నత 
అెంద్తబటటులో ఉెంచాలనన కోరతకనత వయకుెం చేశ్ాయ్. వీరు కొనిన అభివృద ీ  చెెంద్తతునన 
దేశ్ాల నతెండ ిప్తాిఘటననత ఎద్తరోకవలస ివచి్ెంద .  ఈ స్మస్యపె ైచరత్ెంచడానిక ిఇద    
స్ర ైన స్మయెం కాద్ెంటూ వ్ారత కోర కలనత తోాసిప్పచా్రు.   
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