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���ట� థన్ బ�ర్గ్  �ే�ిన ట�్వట్ (“��మ� ��రత�ేశంల� ���త�ల �రసనక�  సం����వం�ా 

�ల�సుత్ ��న్మ�,”) ��రత ప్రభ�త్వ నయ�ఉ��ర�ాద  వయ్వ�ాయ చట�్ట లక� అనుక�లం�ా 

��దద్ ఎత�త్ న ప్ర��రం �ర్వ��సుత్ నన్  ప్ర��రక�లను ������ గ����ే�ంి��.   

ఈ ప్ర��రక�ల�� ప్రభ�త్వం ఒక �ా��రణ “ట�ల్ ��ట్” అం��ం�నట�్ల �ా �ా�� �ాదనల�న్ ఒ�� 

రకం�ా ఉ��న్�. �ా�� ప్ర�సప్ందనల నుం�� ��ల�వ�ే �త్రం ఏ�టంట�, �రసన 

�ెల�ప�త�నన్  ���త�ల�, మ�ఖయ్ం�ా పంజ�� ���త�ల�, ఒక దుష్ట  శ��త్ ,,  బ��ా �ా�ాం 

ఎక�్క��ౖన, �ా��ల� (స�స్��ల�) �� ందుత�నన్ “�ెగ”, భ�షయ్త్ త�ాల �ట� వనర�ల�   

��ణ�ం�ేల� �ేసుత్ ��న్ర�,  భ��� �ా��  �షత�లయ్ం �ేసుత్ ��న్ర�,  లకష్ల��� మం��� 

చంప�త���న్ర�, �వ్రం�ా �ాయపర�సుత్ ��న్ర�.   

ప్ర��నమం�్ర ఆ��్థక సల� మండ� మ�� సభ�య్డ� ష��ా ర� ఇల� ట�్వట్ �ే�ార�: 

“�ంత�ా ఉం��!  భ�� �షప���తం �ావ�����, భ�గరభ్ జల�ల� 

త������ట�్ట క��� వ�����,  ‘�ాయ్నస్ర్ ���ళ�్ల ’ క� ������ిన వయ్వ�ాయ పదధ్ త�లక� మదద్ త��ా 

���్ల��ట్ ��ం�ియన్ �లబ��్డ ర�." 

మ�� నయ� ఉ��ర�ాద ఆ��్థక��తత్  ట�్వట్ �ేసూత్  “ఈ ���త�ల� ���ట� థన్ బ�ర్గ్  ��ర�క��� 

ప్ర������ వయ్���కం. �ార� భ�గరభ్జల�లను  త��గ్ సుత్ ��న్ర�. పంటలను తగలబ�ట్ట డం ��్వ�ా 

���� �ాయ� �ాల��ాయ్�న్ క���సుత్ ��న్ర�. "ఉ�త �దుయ్త�త్ ను, స�స్���� క���న ���ల్ 

పంప�లను అ��కం�ా �ాడ�త���న్ర�.  ” అ��న్ర�. 

ఎక���క్ ట�ౖమ్స్ ఇల� �ాయ్ఖ�య్�ం�ం��: “ ఒక �నన్ధ�క ���త�ల  �ెగను �ాజ��యం�ా 

అ��ా�ాం �ేయడం వల్ల  ��ర�య వయ్వ�ాయం సంప�ర్ణ  ఫ���ల� �ా��ంచక�ం��  

ఎదు��్కంట�నన్  సు�ి్థ రత సమసయ్ల� థ��్బర్గ్  క� �ె�యదు”. 

ప్రమ�ఖ ఆ��్థక �ాయ్ఖ�య్త �ా్వ���థన్ అయయ్ర్ ఇల� ప్రకట�ం��ర�: “పంజ�బ్ తక�్కవ 

వరష్�ాతం ఉనన్ �్ార ంతం, ఇక్కడ అసల� వ��� పం��ంచక�డదు, �ా� ఉ�త �దుయ్త�త్  



ఇక్కడ  వ�� �ాగ�ను ��ల� ల�భ��యకం�ా �ే�ిం��, అ�ే సందరభ్ంల�  జల�శయ�లను  

��శనం �ే�ంి��.  ఇల�ంట� భయంకర���న ప�ాయ్వరణ �ధ్వం�ా��� థన్ బర్గ్  ఎందుక� మదద్ త� 

ఇ��త్ ం��? ”  వ�� �� ల�ల�్ల  పంట ���ాక ఉం�ే �దళ్ళను  �ాల్చడం ��్వ�ా "లకష్ల��� 

మం��� చంప�త���న్ర�, �ాయపర�సుత్ ��న్ర�" అంట� ఆయన పంజ�బ్ ���త�ల��ౖ 

అ���ాల� ��ార�. 

��ౖ���ష్ యల్ ఎక్స్ ��్రస్ �����ంగ్ ఎ��టర్ సు�ల్ జ�ౖన్, పంజ�బ్ ల�   ��ణ�సుత్ నన్ భ�గరభ్జల 

వనర�ల ��ఖ�  ���్ర లను ( �ా� �్ల ను)  ట�్వట్ �ే�ి, ఇల� ప్రకట�ం��ర�: “పంజ�బ్ ���త�ల� తమ 

�ిల్ల లక�, �ిల్ల ల �ిల్ల లక� (మనవలక� , మనవ�ాళ్ల క�) �ేసుత్ నన్�� ఇ�ే … అందు�� పంజ�బ్ 

�యయ్ం ఉతప్�త్ �� దూరం�ా ఉం���”. 

అంత�ాజ్ �య ద్రవయ్ ��� సంస్థ ల�  (ఇంట��న్షనల్ మ��ట�� ఫండ్ - ఐఎంఎఫ్) ��రత 

ఎ��జ్క�య్ట�వ్  �ై��క్టర్, ఐకయ్�ాజయ్స�� స���్ట నబ�ల్ ఎన��జ్  ఫర్ ఆల్  ���గంల� మ�ఖయ్ 

�ారయ్�ర్వహణ����ా���ా ప��ే�ిన మ�� అ���ా�� ఒకర�, ��ర �మ�నయ�న �ాఖ� మం�్ర,   

'�ాల్ �ీ్ట �ట్ జరన్ల్ ' ఇం�ా  '�� �ా�ంిగ్టన్ �� స్్ట '   లల� �ాయ్ఖ�య్తల�;  నూయ్స్ ��ౖట�్ల  �జ��ి / 

ఆర్ఎస్ఎస్ �� సంబం��ం�న ఒ�ంి��య�, స్వ�ాజ్  వంట� అ��క  �ా�ాత్  సంస్థ ల� - అందర� 

ఒ��ల�ంట� �ాఖ�య్��ల� �ే�ార�.  

అంత�ాజ్ �య ప్రమ�ఖుల మ�టలక� ��రత�ేశంల� ఇ�్చన ప్ర��రం,  �్ార మ�ఖయ్త గ���ం� 

మ�క� ��జ��్వషను్ల  ఉ��న్�, అ��ే ��ౖన ����్కనన్ థన్ బ�ర్గ్  �మర్శక�ల�  ��తత్ �ా 

���బ�చు్చత�నన్  ప�ాయ్వరణ ఆం�ోళన ఒక �ొంగ ��టకం.  �ా�� లకష్య్ం థన్ బ�ర్గ్  �ాదు - 

పంజ�బ్ ���త�ల�. �ార� మదద్ త� ఇ�్ేచ ��తత్  వయ్వ�ాయ చట�్ట ల� �ా��ప్��ట్-�యం�్రత 

వయ్వ�ాయ��న్ �సుక��ావ����� ఉ�ేద్ �ం�న�. అ� ���త�లక�, ���గ��ర�లక� 

�ర�దధ్ ���నట�్ల  ప�ాయ్వరణ ఆ���ాయ్��� �ర�దధ్ం�ా�� ప� �ే�ాత్ �. 

ఇ�� "���నం" గ���ం�న ప్రశన్ 

అ�న్ంట�కంట� మ�ఖయ్ం�ా పంజ�బ్ ���త�ల �ద  �షం ��ళ్ల గక్కటం అరధ్ర��తం, ఎందుకంట� 

పంజ�బ్  ప్రసుత్ త పంట ���నం పంజ�బ్ ల� వయ్వ�ాయ��ర�్ల  �సు��నన్ �ర్ణయం �ాదు. 

హ��త �ప్ల వంల� ��గం�ా పంజ�బ్ ల� అ��క ��గ�బ����ే్చ వ�� వంగ��లను ప్రభ�త్వం 

�� ్ర తస్��ం�ం��; �ేశంల�� �గ�� �్ార ం��ల�న్ంట���  పం�ిణ� �ేయడం ��సం �గ�ల� 

����య్లను ఉతప్�త్  �ేయ����� పంజ�బ్ ను ఒక ఆ����త �్ార ంతం�ా ఉప���ంచుక�ం��. 

ప్రసుత్ త ప���ి్థ � ఆ అ���ార ���నం వలన ఉతప్నన్���న  అ��ారయ్ ఫ�తం. ����� 



అనుబంధం�ా, వ�� పంట ��తల త�ా్వత �దళ్ళను  �ాల్చడం ��్వ�ా ఏరప్��న �ాల�షయ్ం 

సమసయ్ క��� ��ల�వరక� ప్రభ�త్వ ���నం నుం�  ఉతప్�త్  అ�న�ే.  [1] 

అ��ే, ప్రసుత్ త సందరభ్ంల� ��ండ� అం�ాల��ౖ దృ�ి్ట  ��ట�్ట �.�దట, పంజ�బ్ ల� వ�� పం��ంచడం 

ప�ాయ్వరణ సమసయ్లక� �����సుత్ ందనన్��  �శ్చయ����ే, సమసయ్క� ప���ా్క�ాల� అంద���� బ��ా 

�ె��ిన��. అ� �ాసత్�ా��� సూట��ా ఉ��న్� ఇం�ా  ���త�లక� క��� ఆ�ద�గయ్���న�. 

��ండవ��, ఈ ప���ా్క�ాలను ప్రభ�త్వ అ���ార�ల� ఎపప్ట��� �ీ్వక��ంచర�. 

పంజ�బ్ ల�� ���త�ల� ప్రసుత్ త ప���ి్థత�లల� వ�� పంట మ���ప్�� అరధ్ం ల��ద� ఎందుకను��ంట���న్ర�? 

1986 ల� ఎస్.ఎస్.జ�ల్ ��తృత్వంల�� అ���ా��క క�ట� భ�గరభ్జల�లను అ��కం�ా �����ం�ే 

ప్రమ�దం ఉంద� ����్కం��.  అ�ే �ాదనను ప�న�ావృతం �ే�ిన జ�ల్ 2002 ల� ��ండవ క�ట��� 

క��� ��యకత్వం వ��ం��డ�. [2] 

�ాష్ట ��ాయ్పత్ ం�ా భ�గరభ్జల ప���ి్థ� ఒ�� రకం�ా ల�నపప్ట���, అ��క �ాడకం �ారణం�ా ప�ాయ్వరణ 

సమసయ్ ఉంద� ప్రసుత్ ����� అం��క����ద్ ం. ఈ సమసయ్ను ప��ష్క��ంచ����� ��ండ� స��త�క���న 

మ��ాగ్ ల� ఉ��న్�.  �దట��� తక�్కవ �ట��� వ�� పం��ం�ే  పదధ్త�లను �� ్ర తస్��ంచడం. [3] 

��ండవ�� వ�� నుం�� ఇతర పంటలక� మ�రడం. జ�ల్ క�ట� ఒక ��యన్ ���ా్ట ర్ల ��ర వ�� నుం�� 

పంట మ���ప్�� �ేయ�ల� లకష్య్ం�ా �ేసుక�ం��. పంట మ���ప్�� ������న్  ఎల� అమల�ల���  

�సుక��ావచు్చ? 

పంజ�బ్ ల�� ���త�ల� వ��, ��ధుమ పంటలను  పం���ాత్ ర� అంద���� �ెల�సు.  ఎందుకంట� ఈ 

పంటలను అ���ా��క ఏజ��స్ల� క�స మదద్త� ధర (ఎంఎస్ �ి) వదద్  ��ను��ల� �ే�ాత్ యనన్  

సమర్థవంత���న �� ఉం��. వయ్వ�ాయ వయ్య�ల� మ��య� ధరల క�షన్ (�ిఎ��ిి) వ��, 

��ధుమల� �ాక�ం�� ఇతర పంటలను ��ౖ���ట� �ా��్టల� ��ల� తక�్కవ ధరలక� ��ను��ల� 

�ేసుత్ ��న్య� తన �����కల�్ల  ����్కం��.  అ���ా��కం�ా ��క��ంచ� అ��క పంటల ధరల� 

��రత�ేశంల� �ప��తం�ా ��చు్చతగ�గ్ లక� ల�నవ����. ఈ ��చు్చతగ�గ్ ల� ���త�ల��ౖ క���ం�ే 

���శనం �ారణం�ా, పంజ�బ్ ���త�ల �ర్ణయం ��త�బదధ్���న��. 

ఇతర పంటలక� మ�ర����� ���త�లక� ���ా్ట ర�క� ఇంత �తత్మ� ఒక  �ా�� ఇ�ా్వల� జ�ల్ 

క�ట� ప్ర��ా��ం�ం��. �ా� (1) ���ా్ట ర�క� ప్ర��ా��ం�న �ా�� �తత్ం పంట మ���ప్���  

��్ర���ించ����� స���� క�� వచు్చ. (2) పంట ��సం ���త� �� ం�ే �తత్ం మ���్కట్ ��చు్చతగ�గ్ లను బట�్ట  

మ�రవచు్చ.  (వ��,  ��ధుమల� �ాక�ం�� ఇతర పంటలను ప్రభ�త్వ  ఏజ��స్ల ��్వ�ా ��కరణ  

�ేయర� �ాబట�్ట ), అందువల్ల , �్ార రంభంల� స�స్�� �తత్ం ఆకరష్ణ�యం�ా ఉనన్పప్ట���, అ�� అల���  



ఉండక �� వచు్చను. (3) ఇట�వంట� �ా�� �ె�్లంప�ల� �ా��రణం�ా ప్రభ���్వల� ‘ప��వరత్న’ 

�ాల��న్ సు�న్తం�ా �ేయ����� ఉప����ాత్ �,  ఒక్క�ా��  ప��వరత్నం మ����ిందను��ంట�  

�ె�్లంప�ల� ���ి���ాత్ ర�.  అందువల్ల , ప��వరత్నం  మ���ంప�ల�, ��మ� ప���త్�ా మ���్కట్ 

��చు్చతగ�గ్ ల దయ�����ణ�య్ల �ద ఆ��రపడవల�ి వసుత్ ంద�  ���త�ల� ఆం�ోళన �ెందుత���న్ర�. 

అందు�� జ�ల్ క�ట� ��ిార�స్ల�ను  ���త� సంఘ�ల�్ల  ఎవర� ప��గణనల���  �సు��క�� వడం ఆశ్చరయ్ం 

క���ంచదు. 

ఏ�ే�����, ��తత్  పంటలను  ప్రభ�త్వ�� ��ను��ల��ే� ి ��కరణ �ేసుత్ ందనన్ ఖ�్చత���న  గట�్ట  ��  

ఉనన్ంతవరక�,  ���త� సంఘ�ల� వ�� పంట మ���ప్����, ���  నుం�� దూరం�ా జరగట����  

వయ్�����ంచక�� వచు్చ.   �జ��, జ�ల్ స్వయం�ా ఇట�వల ఒక  ఇంటర�్వ�ల� "�క్కజ�నన్, ప�త్ , 

నూ����ంజల�,  పప�ప్����య్ల� వంట� ఇతర పంటలక� క�స మదద్త� ధరల�, ప్రభ�త్వ ��కరణ 

సదు�ాయ�ల� క�ప్ం��ల� "  �ె�ాప్ర�. [4] 

�� షక అవస�ాలను ��ా్చ�  

పంజ�బ్ ల� ప్రభ���్వ��� ఖ��ఫ్ పంటను  పప�ప్����య్ల పంటలక� మ���ప్�� �ే�ి �� ్ర తస్��ం�ే 

అవ�ాశం ఉం�� : ��సర�్ల , �నుమ�ల�, కందుల పంటలక� మ�రవచు్చ.  ��రత�ేశంల� తలస�� 

మ�ంసప� కృత�త్  ల�  ���గం ��ల� తక�్కవ�ా ఉనన్ందున, సర�కరణ య�గంల�  ఇ�� 

మ��ంత�ా  ప���� � నందున (పట్టణ �్ార ం��ల�్ల  3%,  �ా� �ణ �్ార ం��ల�్ల  6% ప���� �ం��), 

[5] ప్రజ� పం�ిణ� వయ్వస్థ   (��ి�ఎస్) ��్వ�ా  పప�ప్����య్లను సరఫ�ా �యేవల�ిన అవసరం 

ఎం�ై�� ఉం��. ఇ�� ఇపప్ట��� ��ల� ఆలసయ్���ం��. 
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మ�లం: ��రత�ేశంల� �� ష�ా�ర ���గం, 2011-12, జ��య నమ��� స��్వ 
���డ్ -19 ల���్డ న్ �ాలంల�, జ��య ఆ�ర భద్ర�� చట్టం (ఎన్ ఎఫ్ ఎస్ ఏ) ��ంద స�స్�� ��షన్ క� అర్హత ఉనన్ ప్ర� 

క�ట�ంబ����   మ�డ� ��లల �ాట� ��లక� ఒక ��ల� పప�ప్లను ఉ�తం�ా ఇ�ాత్ మ� ప్రభ�త్వం ప్రకట�ం�ం��. ఇ�� 

ఏ మ�త్రం స���� �  �తత్ం - ఐదుగ�ర� ఉనన్ క�ట�ంబంల� ��లక�  వయ్��త్�� ��వలం 200 �ా� మ�ల� ల��� ���క� 7 

�ా� మ�ల క��న్ తక�్కవ. తర��ాత ఈ పథ�ా�న్ �సత్��ం��ర�.  �ా� ప్రభ�త్వం �వ���� ఏ�ి్రల్-����ంబర్ 2020 ల� 

�తత్ం 1.2 ��యన్ టనున్లను మ�త్ర�� పం�ిణ� �ే�ిం��. [6] 

పప�ప్����య్లను ప్రభ�త్వ�� ��క��ంచడం ��్వ�ా ప్రజ�పం�ిణ� వయ్వస్థక�  ( �ి��ఎస్ ), అల��� ఇతర �� ష�ా�రక 

పథ�ాలక� (�ాఠ�ాలల�్ల   మ��య్హన్ ��జనం,  త�్ల-�డ్డల సం��మ పథ�ాల� వంట��) మ��ంత గణ�య���న 

�ా్థ �ల� పప�ప్లను అం��ంచవచు్చను.  క�స మదద్త� ధరక�,  ప్రభ�త్వ ��కరణక� �� ఇవ్వడం�� �ాట�, 

పప�ప్����య్లను పం��ంచడం ��ౖప� ���త�లను మ�్లంచ����� ప్రభ�త్వం �తత్��ల ��ణయ్తను ��ర�గ�పరచడం,   

వయ్వ�ాయ �సత్రణ ��వలను ��ంచడం అవసరం. �తత్��ల� + �సత్రణ  ��వల� + ��ట�్ట బ�ట� ధరలక� ��క��ంచడం 

అ�� సూత్ర�� పంజ�బ్ ���త�లను వ�� పం��ంచట���� ��్ర���ిం�ం��.  పప�ప్����య్ల పంటల�  వ�� క��న్ఎక�్కవ�ా  

మ�డతక�, �ెగ�ళ్ళక� గ�ర��య్  అవ�ాశం ఉనన్ందున, ఉతప్�త్  న�ా్ట లను ఎ�ో ఒక  ర�పంల� నష్ట ప���రం 

��్వ�ా  భ��త్ �ేయడం క��� ��ల� మ�ఖయ్ం. 

�ాసత్�ా���, 2016 తర��ాత,  ధర �ి్థ��కరణ ��� (�ిఎస్ ఎఫ్) పథకం ��ంద పప�ప్����య్లను ప్రభ�త్వ సంస్థల� 

��ధ �ా�ా్ట � ల�్ల  (పంజ�బ్ ల� ��క��ంచల�దు) ప���తం�ా��  ��క��ం���. ప్రభ�త్వ ��కరణ,  ��గ�మత�ల ��్వ�ా 

2.05 ��యన్ టనున్ల పప�ప్����య్ల �ల్వల� (బఫర్ �ా్ట క్) ఏ�ాప్ట� �ే�ార�.  ఈ �తత్ం �ల్వల� ��ల� 

తక�్కవ: 2016-20 సంవతస్�ాల మధయ్ల�  పప�ప్����య్ల సగట� �ా��ష్క ఉతప్�త్ల� 9% కంట� క��� ఈ �ల్వల�  

తక�్కవ�ా ఉ��న్�.   అ�నపప్ట���,  “పప�ప్����య్ల �ల్వల  (బఫర్ �ా్ట క్)   ఏ�ాప్ట� అ����  పప�ప్����య్ల 

ధరలను �యం�్రంచడంల� స�యప��ం��. పప�ప్����య్ల  చవక  ధరల�   ���గ��ర�ల �� దుప�క� 

������ాత్ �. �ల్వల (బఫర్ �ా్ట క్) ఏ�ాప్ట�  క��� ���త�లక� ��ట�్ట బ�ట� ధరల� లభయ్మవ����� ������ిం��, 

ఎందుకంట� �ల్వల ��సం ప్రభ�త్వం క�స మదద్త� ధర��  ల��� అంతకంట�  అ��క ��ట�్ల  �ె�్లం�  ��ను��ల� 

�ే�ిం��.  ఈ �� ్ర ��స్హం��  ��ండ� సంవతస్�ాల �ాట� ��దద్ఎత�త్ న పప�ప్����య్ల  ఉతప్�త్  జరగటం��,  �ేశం 

స్వయం సమృ��ధ్�  �ా��ంచ�����  ������ిం��.  ఫ�తం�ా ��గ�మత�ల� త�ాగ్ �,  అ�ే సందరభ్ంల� ���� 

మ�రక ద్రవయ్ �ధుల�  �� దుప� అయ�య్�.” అ� 2020-21 ఎక���క్ స��్వ ����్కం��. 

�ాసత్వ �ి్థ�  అంత ��పప్�ా ఏ� ల�దు.   ఎక���క్ స��్వ 2020-21ల� మ�� ��ట  �ె�ిప్నట�్ల �ా, "పప�ప్����య్ల 

ద్ర��య్ల్బణం �న్ 2019 నుం�� అ�దు  �ా����� �ం� ఉం��,  అపప్ట� నుం�� ద్ర��య్ల్బణం ��ట� ��ౖ ��ౖ�� 

���్ళం��."  ���డ్-సంబం��త ఆంకష్ల� �ారణం�ా  ఏ�ి్రల్ 2020 ల� ధరల� ��రగట���� మ�ందు క���  ఇ�� ��ల�  

అతయ్��క �ా్థ �ల��� ఉం��, ఇ�� 2019 ����ంబర్ ల��� 15.4 �ాతం�ా ఉం�� (���ంద ఉనన్ ��ర్్ట చూడం��). 



 

మ�లం: ��జర�్వ బ�య్ంక�  �ేట�బ�స్ ఆఫ్ �� ఇం��యన్ ఎ�ాన� 

పప�ప్����య్ల ��సం ���గ��ర�ల� అ��క ధరలను �ె�్లసుత్ నన్పప్ట���, పప�ప్����య్ల� పం��ం�ే ���త�ల� 

మ�త్రం క�స మదద్త� ధరను �� ందల�క�� త���న్ర�, ప్రభ�త్వ  ��కరణ �ారయ్కల��ాల� ��ల� తక�్కవ�ా ఉండట�� 

ఇందుక� �ారణం.  వయ్వ�ాయ ఖర�్చల�-  ధరల క�షన్ (�ిఎ�ి�ి) 2019-20 �����కల�  ప్రభ�త్వ  ఏజ��స్ల� 

ఖ��ఫ్ పప�ప్����య్ల ఖ��ఫ్ పంటల� ��వలం 4.8 �ాతం పంటను మ�త్ర��  ��క��ం��య� ����్కం��.  

అంతక�మ�ందు సంవతస్రం�� �� ���త్  ఇ�� ��ల� తక�్కవ�,   క�స మదద్త� ధరల  పథకం ��ంద ��కరణక� 

అనుమం�ం�న  - �ాసత్వ ఉతప్�త్ల� 25 �ాతం కంట� తక�్కవ�ా ఉంద� ����్కం��.[7]   పప�ప్����య్ల మ���్కట్ 

ధరల� క�స మదద్త� ధరకంట�  ��ల� తక�్కవ�ా ఉ��న్య� క��� �ిఎ�ి�ి ����్కం��. ఉ��హరణక�, కందుల 

ధరల� మ���్కట�్ల   గత ���న్ సంవతస్�ాల��ా ప్రభ�త్వం ప్రకట�ం�న క�స మదద్త� ధర కంట�  19-28 �ాతం 

తక�్కవ�ా ఉ��న్�.  [8]. ( ఈ మ���్కట్ ధరల �వ�ాల� ��వలం ప్రభ�త్వ మ���్కట్ య�ర�్డ ల�్ల  ��ను��ళ్లల���  

ప్ర��ం�సుత్ ం��; �ా� �ారత్ల�్ల  ప్ర��ం�ం�ే  ధరల �వ�ాల ప్ర�ారం పప�ప్����య్ల� అ��కం�ా పం��ం�ే మ��ాష్ట �, 

మధయ్ప్ర�ేశ్, క�ా్ణ టక, �ాజ�ా్థ న్ �ా�ా్ట � ల�్ల � ���త�లక� అట�వంట� మ���్కట�్ల  అందుబ�ట�ల� ల�వ�. �ా���� లభయ్మ��య్ 

ధరల� మ�� తక�్కవ�ా అ��్వనన్ం�ా ఉ��న్�.) స్వలప్ ��కరణ అ���� ���గ��ర�లక�, ఉతప్�త్  ��ర�లక� - 

ఉభయ�లక� క���  స్వలప్ ప్ర�జ��ల�� �ేక�ర�సుత్ ం��. 

ఎక���క్ స��్వ అంత ��పప్�ా బ��ా�� ఉనన్ట�్ట  చూ�ిం�నపప్ట���,  ఈ అ���ా��క ప్రచురణ -  ప్రభ�త్వ ��కరణ 

సమర్థవంత���న మ�రగ్మ� (1) ��ట�ౖల్ ధరలను �యం�్రంచ�����,  త��్వ�ా ���గ��ర�ల �� దుప�ను 

��ంచ����� ��డప్డ�త�ంద�; (2) �ాగ���ర�లక� ��ట�్ట బ�ట� ధరల� లభయ్మ��య్ల� చూసుత్ ంద�; (3) �ే�య 

ఉతప్�త్  వృ��ధ్�  �� ్ర తస్��సుత్ ంద�,  ఫ�తం�ా ��గ�మత�ల� తగ�గ్ ��య� ����్కనటం - ��ల� ���ష���న అంశం.  
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ఇ�� ఇల� ఉంట�, �ాగ���ర�లక� ��ట�్ట బ�ట� ధరల� ల�ం�ేల�, ���గ��ర�ల� �ె�్లసుత్ నన్ ��ట్ల��ౖ ��ల� ��దద్  

ప్ర�జనకర���న ప్ర��వం చూ�� �ధం�ా ప్రభ�త్వం ��దద్ఎత�త్ న  పప�ప్����య్ల  ��కరణ �ారయ్కల��ాలను  

ఎందుక� అమల� �ేయడంల�దు?  ఎందుక� �ేయడం ల��ో  తర��ాత చూ��ద్ ం. 

వ�� ��నయ్  ��కరణను  ఇతర �ా�ా్ట � లక� �సత్��ం��� 

పంజ�బ్ ���త�ల� ��ందర� వ�� నుం�� ఇతర పంటలక� మళ్లడం అంట� ఆ �ాష్ట �ంల� వ�� ��నయ్ం ��కరణ  తగ�గ్ త�ం��. 

ఆ ��రక� ��రత ఆ�ర సంస్థ  (ఎఫ్ �ిఐ)  �యయ్ం �ల్వల� తగ�గ్ ���. నయ� ఉ��ర�ాద ఆ��ధ్క��తత్ల 

అ��్ార యం ప్ర�ారం  ఇ�� �భ సూచక���న �షయం: ��రత�ేశంల� �యయ్ం, ��ధుమల  ఉతప్�త్  అవస�ా��� 

�ం� ఉంద� �ార� ����్క��న్ర�. ఫ�తం�ా  ఈ ��ండ� తృణ����య్ల ���� �ల్వల� ��రత ఆ�ర సంస్థ   

(ఎఫ్ �ిఐ) �బంధనల ��రక�  ఉండవల�ిన �ల్వలకంట� ఎ��న్ ��ట�్ల  అ��కం�ా ఉ��న్య� �ార� �ెబ�త���న్ర�.  

 అ��ే ఇ�� తప�ప్డ� ��వన. 2019-20 సంవతస్రం  ��జ� జ��య క�ట�ంబ ఆ��గయ్ స��్వ (ఎన్ ఎఫ్ ��చ్ ఎస్) 

ఫ���ల�   సగం జ����ను సూ�ం�ే �ా�ా్ట � లక� సంబం���న�  మ�త్ర�� అందుబ�ట�ల� ఉ��న్�. గత  ఆ��గయ్ 

స��్వ (2015-16) �ాలం నుం�� చూ��త్  , ��ల� �ా�ా్ట � ల�్ల  ఎత�త్  ఎదుగ�దల, బర�వ� ��ర�గ�దల, బర�వ�ల��  

�దల�ౖన ఆ��గయ్ సూ�కల� ��ల చూప�ల� చూసుత్ ��న్�.   “�ిల్లల�్ల   ఎత�త్  ఎదుగ�దల త��గ్�� �ం��. (�తత్ం  

22 �ా�ా్ట � లల� చూ��త్   13 �ా�ా్ట � ల�్ల  ఈ మఱుగ��జ్ తనం  ��ర�గ���ం��. )  �ిల్లల�్ల  బర�వ� ��ర�గ�దల ఆ���� �ం��.  

(22 �ా�ా్ట � లక� �ాను  12 �ా�ా్ట � ల�్ల  �ిల్ల ల� బర�వ� ��రగవల�ినంత  ��రగటంల�దు.)  బర�వ� ల���� 

బ�ధపడ�త�నన్ �ిల్లల సంఖ�య్ �������� �ం��.   (22 �ా�ా్ట � ల�్ల  చూ��త్   16 �ా�ా్ట � ల�్ల  �ిల్ల ల� ఉండవల�ిన బర�వ� 

ల�ర�.). ” ��ర�గ�త�నన్ ��ద��క�� ఆ�ర ���గం తగగ్����� �ారణమ� అరధ్మవ�త�ం��: 2011-12 నుం�   

2017-18 మధయ్�ాలంల� తలస�� ఆ�ర వయ్యం 10%  ��ణ�ం�ంద�  (ద్ర��య్ల్బణ  ��ట� త��గ్ంప� తర��ాత) 

జ��య నమ��� స��్వ గణ�ం�ాల� �వ��సుత్ ��న్�. 

ఆ �ధం�ా ��దద్  ఎత�త్ న ఆక� ��న�ాగ���ం��. �ాసత్�ా��� ��రత ఆ�ర �ా��ప్��షన్ (ఎఫ్ �ిఐ) వదద్    అవస�ా��� 

�ం� ఆ�ర ��నయ్ం �ల్వల� ��దద్ఎత�త్ న ��ర�క��� వ�����  �ారణం  ��వలం ప్రజలక� ����య్�న్  పం�ిణ� 

�ేయడంల� ప్రభ�త్వం �ఫలమవటం ల��� ప్రజలక� ఇవ్వక�ం�� �రస్క��ం�న ఫ�త��. 

అందువల్ల , ���త�ల� ఇతర పంటలక� మ�రడం�� పంజ�బ్ ల� వ�� ��కరణ త��గ్ �ే, ఎఫ్ �ిఐ ���� ��ట్ల  - ప�్చమ 

బ�ం�ాల్, ��ర్,  త�ర�ప్ య��ి వంట� �ా�ా్ట � ల�్ల  వడ�్ల  ��క��ంచవల�ి వసుత్ ం��.[9] ఈ �ా�ా్ట � ల�్ల  వ�� పంట 

ప�ాయ్వరణ���� క��� అనుక�లం�ా ఉంట�ం��.  ఈ �ా�ా్ట � ల�్ల � ���త�ల� ప్రభ�త్వం ప్రకట�ం�న  క�స మదద్త� ధర 

(ఎంఎస్ �ి) క��న్ ��ల� తక�్కవ ధరలక� అమ�్మ���ా�స్ వసుత్ నన్��:  ఉ��హరణక�, 2020 ����ంబర్ ల� ప�్చమ 

బ�ం�ాల్ ల�� వ�� ���త�లక�  క�స మదద్త� ధర (ఎంఎస్ �ి) ��్వంట�ల్ క�  1,868 ర��ాయల� ఉండ�ా  1,200-



1,300 ర��ాయల� మ�త్ర�� ధర లభయ్���ం��.  ఈ �ా�ా్ట � ల�్ల  వ�� ఉతప్�త్�    �� ్ర తస్��ంచ����� ���త�లక� క�స 

మదద్త� ధర లభయ్మ��య్ల� చూడటం  ��ల� అవసరం. 

ఖర�్చల�-ధరల క�షన్ (�ిఎ�ి�ి ) స్వయం�ా ఇల� ����్కం��: “పంజ�బ్ (95 �ా����� ��ౖ�ా), హ�ాయ్�� (69.9 

�ాతం ��ర) వంట� ���న్ �ా�ా్ట � ల�్ల , [ప్రభ�త్వ  ��కరణ] కవ��జ్ ��ల� ఎక�్కవ�ా ఉం��, ఉతత్ర ప్ర�ేశ్, ప�్చమ 

బ�ం�ాల్ ల� వ�� అ��కం�ా   ఉతప్�త్  �ే�� �ా��ల�  ��వలం 3.6 % మం�� నుం� 7.3% మం��   వ�� �ాగ���ర�ల� 

మ�త్ర��  ప్రభ�త్వ ��కరణ �ారయ్కల��ాల ��్వ�ా ల�ద్  �� ం��ర�. ఉతత్ర ప్ర�ేశ్, ప�్చమ బ�ం�ాల్, ఇతర త�ర�ప్ 

�్ార ం��లల� ఎక�్కవ మం�� ���త�ల�, ఇం�ా  , �నన్  �నన్��ా ఉనన్ ఈ�ానయ్ �ా�ా్ట � ల�  ప్రభ�త్వ ��కరణ 

సదు�ాయం అందుబ�ట�ల� ల�క తక�్కవ ధరలక� అమ�్మ���ా�స్ వ��త్ ం��.  అందువల్ల , ఈ �ా�ా్ట � ల�్ల  ఎక�్కవ 

మం�� ���త�లను ప్రభ�త్వ ��కరణ �ారయ్కల��ాల ప����ల��� �సుక��ా�ా�స్న అవసరం ఉం��. ”[10] 

ప���ా్క�ా��� ఏ� అ�ొ్డ �్చం��    

ఈ �ధం�ా, మ�డ� అతయ్వసర���న  అవస�ాలను ఏక�ాలంల� ప��ష్క��ంచవచు్చ: (1) పంజ�బ్ ల�� వయ్వ�ాయ 

భ�మ�లను వ�� పంట  నుం�� తక�్కవ �ట�� �����ం�ే పంటలక� మ�ర్చడం; (2) ��రత�ేశంల�  �� ష�ా�ర 

ల�పం ఉనన్ జ����  ఆ�రంల� మ�ంసకృత�త్ ల  ����ా�న్ ��ర�గ�పరచడం; (3) ప్రసుత్ తం ఉతప్�త్  వయ్యం 

కంట� తక�్కవ ధరలక� తమ సర�క�ను అమ�్మ��ంట�నన్,   ఇతర �ా�ా్ట � ల�్ల � లకష్ల��� మం�� వ�� ���త�లక� 

�ి్థర���న, ��ట�్ట బ�ట�  ధరలను అం��ంచడం.  

ఖ��ఫ్ పంటల� పప�ప్����య్ల ఉతప్�త్� ఉ��హరణను �సు��� ��ౖ �ాదనను � మ�ందు ఉం�నపప్ట���, ఇ�� 

ఇతర పంటలక� క��� వ��త్ంచవచు్చ. ఇక్కడ గ���ంచవల�ిన మ�ఖయ్ �షయం ఏ�టంట�,  వందల ��యన్ల  

�నన్ వయ్వ�ాయ ఉతప్�త్��ర�ల�� ఒక��ౖప�న, క�స   అవస�ాల� �ర�్చ��ల�క అణ���తక� గ�రవ�త�నన్ ��ట�్ల �� 

మం�� ���గ��ర�ల� మ����ౖప�న ఉనన్ ఆ��ధ్క వయ్వస్థల� ప్రభ�త్వ ��కరణ - పం�ీణ� వయ్వస్థ  అతయ్ంత 

మ�ఖయ్���న��.   

అట�వంట� పథకం ఆ�ర స�స్��� ��ంచుత�ంద� �ాలక�ల� ఇష్టప�ే నయ� ఉ��ర�ాద ఆ��్థక��తత్ల� �ి�ాయ్దు 

�ే�ాత్ రనడంల� ఏమ�త్రం  సం�ేహం ల�దు. అట�వంట� ప్రకటన ��వలం �ా�� �ల�వలను,  �్ార ��నయ్తలను 

�ెల�ప�త�ం��. �ాసత్�ా���, అట�వంట� పథ�ా���  వయ్య���� ��ను�ాడక�డదు, �దట�ా  ఇ�� ��్లష్ట���న 

�� షక�ల�వల�్ల   ఉనన్ అంత�ా�న్ ప��ష్క��సుత్ ం�� �ాబట�్ట , అతయ్��క  జ����  ఆ���ాయ్��� 

����ప్ట���్చనట్లవ�త�ం��. ��ండవ��, ఇతర ఆ��్థక,  ప�ాయ్వరణ ప్ర�జ��ల ప����� బట�్ట  చూ��త్  ఇందుక� ��ట�్ట    

ఖర�్చల� ��దద్� �ావ� - బహ��ా సంవతస్�ా��� ర� .10,000 ��ట�్ల  ఖర�్చ�ావచు్చ. [11] (��ౖ���ట� �ా��ప్��ట్ 

రం�ా��� ప్రభ�త్వం ఇ�ే్చ �ా��ల ��జ�   జ������  �� �్చ చూ��త్  ఇ�� ��ల� తక�్కవ.    ఉతప్�త్ -అనుసం��న 



��్ర ��స్హక పథకం ��ంద  - సంవతస్�ా��� ర� .40,000 నుం� -50,000 ��ట్ల  ర��ాయల  నగదును ���న్ 

అ���దద్  ��ౖ ���ట్ �ా��ప్��ట్ సంస్థలక� ఇసుత్ ం��.) 

అట�వంట� పథకం  వయ్యం అసల� �ారణం �ాదు - అసల� అట�వంట� ప���ా్క�ా���   �ాలక�ల� �వ్ర 

వయ్���క�ల�.  మ�డ� వయ్వ�ాయ చట�్ట ల  �తత్ం ప్ర�జనం ఇందుక�  వయ్���క ��శల���  ఉం�� - అన�ా, 

��రత�ేశ వయ్వ�ాయ, ఆ�ర వయ్వస్థను  స్వ�ే�, ��ే� బ�� ��ౖ ���ట� ��ట�్ట బ����ర�లక�  అపప్��ంచ�����, ఆ�ర 

����య్లను అ���ా��కం�ా ��క��ం�ే ప్రభ�త్వ ��కరణ వయ్వస్థను,  ప్రజ� పం�ిణ� వయ్వస్థను (�ి��ఎస్) మ�త 

����యడ�� �ట� లకష్య్ం. ��మ� ఇంతక�మ�ందు �్ార �ినట�్ల �ా, ప్రసుత్ త �ాలక�ల� ఈ ఎజ�ం�� ��్వ�ా అతయ్ంత 

��గం�ా మ�ందుక� �ా�ాల� �శ్చ�ంచుక���న్ర�. 

����� �ర�దధ్ం�ా, ��మ� ��ౖన �వ��ం�న ప���ా్కరం ప్రభ�త్వ ��కరణ - ప్రజ� పం�ిణ� వయ్వస్థను మ��ంత 

�సత్��సుత్ ం��,  బలపర�సుత్ ం��. ఇ�� అదనం�ా ���న్  �ా�ా్ట � లక� ��కరణ వయ్వస్థను �సత్��ంప �ేసుత్ ం��;  

పప�ప్����య్లను �ేర్చడం��్వ�ా ప్రజ� పం�ిణ� వయ్వస్థ  (PDS) ���ంద సర�క�ల జ���� క��� ��ర�గ�త�ం��.  

�దట��ా���ా క�స మదద్త� ధర (MSP) వదద్ తమ పంటలను ప్రభ�త్వ ��కరణ  వయ్వస్థ  ��్వ�ా అమ�్మ��నన్ 

���త�ల� ���� �ా్వగ�ంచడ�� �ాక�ం�� ���� హక�్క�ా ప��గణ�ంచడం �్ార రం��ాత్ ర�; ���గ��ర�ల� 

ప్రజ�పం�ిణ� వయ్వస్థ  (PDS) ��్వ�ా  పప�ప్����య్లను క���  �ీ్వక��ంచడం �్ార రం��ాత్ ర�. అ��ే  ప్రజల� 

�ానుక�ల అ�వృ��ధ్�ా ���ం�ే �ాట�� �ాలక�ల� �పత�త్ �ా చూ�ాత్ ర�. 

ఉ��హరణక�, �ాలక�ల� ఇట�వల ���ం�న ��లక���న 'సంస్కరణ'లల� ఒకట� అతయ్వసర  సర�క�ల  (సవరణ) 

చట్టం-  2020 అ� మనం మ��్చ�� క�డదు. ఈ సవరణ చట్టం  తృణ����య్ల�, పప�ప్����య్ల�, నూ�� ��ంజల�, వంట 

నూ��ల�, ఉ�్ల�ాయల�,  బం�ా��దుంపల వంట� వసుత్ వ�లను అతయ్వసర వసుత్ వ�ల జ���� నుం� ��ల��సుత్ ం��. 

ఆ��ధ్క  స��్వ ప్ర�ారం, “ ��ౖ���ట్ ��ట�్ట బ����ర�లల� భయ�లను ��ల��ంచడం �ా�� �ాయ్�ార �ారయ్కల��ాలల� అ��క 

�యంత్రణల��   జ��ాయ్�న్ ��ా��ంచడం ఈ సవరణల లకష్య్ం.  ఉతప్�త్ , �ల్వల�, ర�ాణ�, పం�ిణ�,  సరఫ�ా  వయ్వస్థల�్ల  

��్వచ్ఛ … వయ్వ�ాయ రంగంల��� ��ౖ ���ట� రంగం/��ే� ప్రతయ్కష్ ��ట�్ట బడ�లను  ఆక��ష్�ాత్ �.” 

ట�్వట్టర్,  ���య�ల� పం��త�ల �ప��త  ప్రవరత్నక� ��ల� �ర�దధ్ం�ా, ప్రసుత్ త వయ్వ�ాయ ���నం వల్ల  ప�ాయ్వరణ 

న�ా్ట ��� బ�ధుయ్ల� అ� �ా�ా��� ల���ౖన  పంజ�బ్ ���త�ల� �ాదు.   ప���ా్కర  మ�రగ్ంల� అడ�్డ �ా ఉనన్�ేమంట�, ఈ 

బ�్ల గ�ల� ��మ� ఇంతక�మ�ందు �వ��ం�నట�్ల  -  ��రత�ేశ వయ్వ�ాయం, ఆ�ర వయ్వస్థను �ామ�� జయ్�ా����� 

అనుక�లం�ా ప�న��న్��్మం��లనన్ �ాలక�ల స్వంత సంకలప్ం, దృఢ �శ్చయం. 

ఈ అ���ా��క ���న��  ��ధ �ా�ా్ట � ల ���త�లక�, అసంఖ�య్క  ���గ��ర�లక�, అల��� ప�ాయ్వరణ���� 

�షప���త���న��. 



 [1] క�్ల పత్ ం�ా: భ�గరభ్జల ����ా�న్ త��గ్ంచ�����, అ���ార�ల�  ఇట�వ� సంవతస్�ాలల�  పంజ�బ్, హ�ాయ్�� 
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�� గమంచుక� �����సుత్ ం��. 
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[3]  వ�� �ాగ�ల�  �ట� ����ా�న్ బ��ా త��గ్ం�ే వయ్వ�ాయ పదధ్త�ల�,  �� వ�� ( �ిస్టం ఆఫ్ ���స్ 

ఇంట��స్�ి��షన్) ప్ర��ాదక�ల�, ఇ�� ���త�లక� ల�ద్  -వయ్య �షప్�త్� ��ర�గ�పర�సుత్ ంద� ����్క��న్ర�. క�� 

��ట�్ల  వయ్యం అ��కం�ా ఉండటం వలన  ఈ పదద్��  �ీ్వక��ంచ����� ఇష్టపడక �� వచు్చను.  ఎక�్కవ భ�� 

ఉనన్�ా���� ఇ�� ��ల� సమసయ్ అవ�త�ం��. 
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	ఈ ప్రచారకులకి ప్రభుత్వం ఒక సాధారణ “టూల్కిట్” అందించినట్లుగా వారి వాదనలన్నీ ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. వారి ప్రతిస్పందనల నుండి వెలువడే చిత్రం ఏమిటంటే, నిరసన తెలుపుతున్న  రైతులు, ముఖ్యంగా పంజాబీ రైతులు, ఒక దుష్ట శక్తి,,  బాగా గారాం ఎక్కువైన, రాయితీలు (సబ్సిడీల...
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	ప్రముఖ ఆర్థిక వ్యాఖ్యాత స్వామినాథన్ అయ్యర్ ఇలా ప్రకటించారు: “పంజాబ్ తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతం, ఇక్కడ అసలు వరిని పండించకూడదు, కానీ ఉచిత విద్యుత్తు ఇక్కడ  వరి సాగును చాలా లాభదాయకంగా చేసింది, అదే సందర్భంలో  జలాశయాలను  నాశనం చేసింది.  ఇలాంటి భయంకరమైన ప...
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	అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి సంస్థలో  (ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ - ఐఎంఎఫ్) భారత ఎగ్జిక్యూటివ్  డైరెక్టర్, ఐక్యరాజ్యసమితి సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్  విభాగంలో ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారిగా పనిచేసిన మాజీ అధికారి ఒకరు, పౌర విమానయాన శాఖా మంత్రి,   'వాల్ స్ట్రీట్ జర...
	అంతర్జాతీయ ప్రముఖుల మాటలకు భారతదేశంలో ఇచ్చిన ప్రచారం,  ప్రాముఖ్యత గురించి మాకు రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి, అయితే పైన పేర్కొన్న థన్బెర్గ్ విమర్శకులు  కొత్తగా వెలిబుచ్చుతున్న  పర్యావరణ ఆందోళన ఒక దొంగ నాటకం.  వారి లక్ష్యం థన్బెర్గ్ కాదు - పంజాబ్ రైతులు. వారు...
	ఇది "విధానం" గురించిన ప్రశ్న
	అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా పంజాబ్ రైతుల మీద  విషం వెళ్లగక్కటం అర్ధరహితం, ఎందుకంటే పంజాబ్  ప్రస్తుత పంట విధానం పంజాబ్ లో వ్యవసాయదార్లు తీసుకొన్న నిర్ణయం కాదు. హరిత విప్లవంలో భాగంగా పంజాబ్లో అధిక దిగుబడినిచ్చే వరి వంగడాలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించింది; దేశంలోన...
	అయితే, ప్రస్తుత సందర్భంలో రెండు అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలి.మొదట, పంజాబ్లో వరి పండించడం పర్యావరణ సమస్యలకు దారితీస్తుందన్నది  నిశ్చయమైతే, సమస్యకు పరిష్కారాలు అందరికీ బాగా తెలిసినవే. అవి వాస్తవానికి సూటిగా ఉన్నాయి ఇంకా  రైతులకు కూడా ఆమోదయోగ్యమైనవి. రెండవది...
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	రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భూగర్భజల పరిస్థితి ఒకే రకంగా లేనప్పటికీ, అధిక వాడకం కారణంగా పర్యావరణ సమస్య ఉందని ప్రస్తుతానికి అంగీకరిద్దాం. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి రెండు సహేతుకమైన మార్గాలు ఉన్నాయి.  మొదటిది తక్కువ నీటితో వరి పండించే  పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం. [3...
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