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�ಾನ��, 

�ೕಶ�ೂಳ�  ಕೃ� �ಕ�ಟು� �ೕವ��ೂಳು���ದು� ಅದು �ಾಗ�ಕ�ಯ �ೕ��ೕ ಪ��ಾವ �ೕರಬಹು�ಾದಷು� 
ಭೂ�ಾ�ಾರ�ಾ� ��ದು �ಂ��. ಈ ����ಯ�� ಈ �ೕಶದ �ಾಳ� �ೂಂ�ದ �ಾಗ�ಕ�ಾ� �ಾವ� ಈ ಪತ�ವನು� 
ಬ�ಯು����ೕ�. ಕೃ� ಸಮ�� ಎನು�ವ�ದು ಈಗ �ೕವಲ ಭೂ� ನಷ�, ಆ�ಾಯ ನಷ�, ಉ�ೂ�ೕಗ ಅಥ�ಾ 
ಉ�ಾ�ದಕ�ಯ ನಷ�ದ ಸಂಗ��ಾ� �ಾತ� ಉ��ಲ�. ಬದ�� ಅದು ಇ�ೕ �ಾನ�ೕಯ�ಯ �ಾಶ�� 
ಎ��ಾ��ೂಡು��� ಎನು�ವ�ದರತ� �ಮ� ಗಮನವನು� ��ಯಲು ಇ��ಸು��ೕ� 

ಸರ�ಾರದ �ೕ� ಸರ�ಾರಗಳು ಬಂದರೂ ಹ���ಾ�ನ �ಾಶ ಮತು� �ೖತರ ಅಸ�ಾಯಕ�ಯನು� ತ�ಯಲು 
�ಾಧ��ಾ�ಲ� ಮತು� ಅವರ ಸಂಕಟ ��ಾ�ಸುವ ���ನ�� ಏ�ೕನೂ �ಲಸ ನ��ಲ�. �ಡುವ� �ೖ�ಾರು��ರುವ 
ಸಂಕಟ ಆಳ�ೂಳು���ರುವ�ದರ �ೂ��ೕ ಕ�ದ 20 ವಷ�ಗಳ�� 3,00,000ಕೂ� ಅ�ಕ ಮಂ� �ೖತರು ಆತ�ಹ��� 
ಶರ�ಾ��ಾ��.  

ಅ�ಲ �ಾರತ �ೖತ ಸಂಘಷ� ಸಂ�ೕಜ�ಾ ಸ��ಯು (ಎ ಐ � ಎ� � �), �ೕಶದ 200ಕೂ� �ಚು� �ೖತ 
ಸಂಘಟ�ಗಳು �ಾಗೂ ತಮ� ಬದು��ಾ� �ೂೕ�ಾಟ ನ�ಸು��ರುವ ಲ�ಾಂತರ �ೖತ, �ಾ��ಕ ಮತು� ಕೃ� ಕೂ� 
�ಾ��ಕರನು� ಪ����ಸುವ ಒಕೂ�ಟ.  ಇ�ೕ ನ�ಂಬ� 29 ಮತು� 30ರಂದು �ಹ�� 2 �ನಗಳ '�ೖತ ��ೕಚ�ಾ 
�ರವ��'ಯನು� ಈ ಒಕೂ�ಟ ಹ���ೂಂ��.  ಕೃ� ಸಮ��ಗಳು ಮತು� ಅದ�� ಸಂಬಂ��ದ ��ಾರಗಳನು� �ಾತ� 
ಚ��ಸಲು 21 �ನಗಳ ��ೕಷ ಜಂ� ಸಂಸ� ಅ��ೕಶನ ನ�ಸ�ೕ�ಂಬ ಅವರ �ೕ��ಯನು� ಈ�ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 
�ಾವ� ಒ�ಾ��ಸು��ೕ�.  

�ಾರತದ �ಾಷ�ಪ�ಗಳೂ, �ಾಂ��ಾ�ಕ ಮುಖ�ಸ�ರೂ ಆ� �ೕಶದ �ೕ 70ಕೂ� �ಚು� ಪ��ಗಳನು� ಬೃಹ� 
ಸಂಕಷ��� ದೂಡು��ರುವ ಈ �ಕ�ಟ�ನು� ��ಾ�ಸುವ ���ನ�� ಸಂಸ��ನ ಜಂ� ಅ��ೕಶನವನು� ಕ�ಯಲು �ಾವ� 
ಮಧ���� ವ�ಸ�ೕ�ಂದು ಮನ� �ಾಡು��ೕ�. ಸರಕುಗಳು ಮತು� �ೕ�ಾ��� (� ಎ� �)ಯನು� ಚ��ಸಲು 
ಇ��ೕ�� ನಡು�ಾ��ಯ��  ಜಂ� ಸಂಸ� ಅ��ೕಶನ ಕ�ಯ�ಾ�ತು�. ಲ�ಾಂತರ �ಾಗ�ಕರ ಸಂಕಷ��� 



�ಾರಣ�ಾ�ರುವ ಸಮ��ಗಳ ��ಾರ�� ಸಂಸ��ನ ಜಂ� ಅ��ೕಶನ ಕ�ಯುವ�ದು ಅದ�� ಪ��ಾರ ಒದ�ಸುವ�ದು 
ಸಂಸ�ೕಯ ಬದ��� ಸೂ��ಾಗುವ�ದಲ��ೕ �ಾ��ೕ�ತವ� ಅ�ಸುತ��. 

ಹಲ�ಾರು ಪ��ಭಟ�ಗಳು, ದೂರುಗಳು,  �ೖತ- �ಾ��ಕ- ಅರಣ��ಾ�- �ೕನು�ಾರರ �ಾಗೂ  �ೕಶದ �ಾ�ರ� ಮತು� 
ಕ�ಾ�ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ತಳಮಟ�ದ �ಾಯ�ಕತ��ಾ�ರುವ – ಆಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕತ�ರ, �ೂಂ�ಾ�ತ �ಾ�ಾ�ಕ 
ಆ�ೂೕಗ� �ಾಯ�ಕತ�ರ, �ಾ�ಯರು ಮತು� ಸೂಲ���ಯರ ಸಂಕಟದ �� ಇಟ�ರೂ ಕೃ�ಕರ ಸಮ��ಯತ� 
ಸ�ಾ�ರಗಳ ಗಮನವನು� ��ಯಲು �ಾಧ��ಾ�ಲ�. ಈ ಎಲ�ವ� �ಫಲ�ೂಂಡ ಬ�ಕ �ೕ� �ಾ� �ಾಣ�ೕ ಸಂಸ��ನ 
ಜಂ� ಅ��ೕಶನ ಕ�ಯ�ೕ�ಂಬ �ೕ��ಯನು� �ಮ� ಗಮನ�� ತರು����ೕ�.  

�ಾ��ೕಣ �ಾರ�ೕಯರ �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� ಆ��ಕ �ಾ�ಯದ �ೂೕ��ಗಳ �ಂ�ರುವ�ದು �ಾಲ ಮು��, ��� ಸೂಕ� 
��, �ಾ�ಯಯುತ ಸಂಬಳ, ಉ�ೂ�ೕಗ, ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾಗೂ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರದ ಸುರ� ಎಂಬ 
��ಾರವನು� �ಾವ� ಗುರು����ೕ� ಎಂದು�ೂಂ���ೕ�. 

ಎ ಐ � ಎ� � � ಪರ�ಾ� ಎರಡು ಮಸೂ�ಗಳು –�ೖತರ �ಾಲಮು�� ಮಸೂ� , 2018, ಮತು� ಕೃ� ಉತ�ನ�ಗ�� 
ಸೂಕ��ಾದ ಕ�ಷ� �ಂಬಲ �� ಒದ�ಸುವ�ದನು� ಖ�ತಪ�ಸುವ �ೖತರ ಹ��ನ ಮಸೂ�, 2018 - ಈ�ಾಗ�ೕ 
ಸಂಸ��ನ�� ಮಂ�ತ�ಾ�ದು� ಚ���ಾ� �ಾಯು���. ಅವ�ಗಳನು� ಸಂಸತು� ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ�ದು ಕೂಡ ��ೕಷ ಸಂಸ� 
ಅ��ೕಶನದ �ಾಗ�ಾಗ�ೕಕು. 

ಸ�ಾನ�ಯನು� �ಾ�ಸುವ �ಾಂ��ಾ�ಕ ಆಶಯಗಳನು� ಎ����ಯುವ ���ನ�� �ಾವ� ಈ ��ೕಷ ಕೃ� 
ಅ��ೕಶನ�� ಷರತು�ರ�ತ ಒ��� �ೕಡು��ೕ� ಎಂದು �ಾವ� ��ೕ�ಸು��ೕ�. �ೕಶದ ಹ���ಾಡುಗಳ �ೖತರ 
ಸಮ��ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸುವ ���ನ�� ಸಂಸ��ನ ��ೕಷ ಅ��ೕಶನ�� �ಾವ� �ೂಡ�ರುವ ಒ���ಯು ನಮ� 
ಪ��ಾಸ��ಯ ಅತು�ನ�ತ ಸಂ�ೕಶ ಎಂದು ಪ�ಗ�ತ�ಾಗ�ದು�, ಜನ ಆ�� ಕಳು��ದ ಜನಪ����ಗಳು ಸಂ��ಾನದ 
ಆಶಯಗಳನು� ಎ����ಯಲು ಬದ��ಾ��ಾ�� ಎಂಬ ನಂ��ಯನು� ಜನ�ಾ�ಾನ�ರ�� ಬಲ�ೂ�ಸ��. 

�ಾ��ೕಣ �ಾರತವ� ಈ �ಲದ ಅತ�ಂತ ಸಂ�ೕಣ� �ಾಗ�ಾ�ದು�, ��ೕಷ ಅ��ೕಶನವ� ಈ ಹ���ಾ�ನ ಸಮ��ಗಳ 
ಸು�ಾರ�� ಅಗತ� ಒಳ�ೂೕಟಗಳನು� ಒದ�ಸ�� ಎಂದು ತಮ� ಗಮನ�� ತರಬಯಸು��ೕ�. �ೖತರ ಆತ�ಹ��ಗಳು, 
ಹ���ಂದ ಮಕ�ಳ �ಾವ�, �ಚು���ರುವ �ರು�ೂ�ೕಗ, ಸಂಘ�ತ �ೕತ�ಗಳ�� ತಗು���ರುವ ಉ�ೂ�ೕ�ಾವ�ಾಶ, 
�ಾಲದ �ೂ�, �ಾನು�ಾರು ಆ��ಕ�ಯ ��ಾಶ, ಮತು� ಒ�ಾ�� ಅ��ರ�ಗಳ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಕೃ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 
ಕು���. ಇದರ ಫಲ�ಾ� ನಮ� ���ಯ ಅನ��ಾತರು ಈಗ ಇ�ೂ�ಬ�ರ ಮ��ಲಸದ ಆಳುಗ�ಾ�, �ನಗೂ� 
�ಾ��ಕ�ಾ� �ೂೕಷ�� ಒಳ�ಾಗು���ಾ��. 1991�� �ೂೕ��ದ� 2011ರ ಜನಗಣ�ಯ �ೕಳ� �ೕಶದ�� �ೖತರ 
ಸಂ�� ಒಂದೂವ� �ೂೕ�ಯಷು� ಇ�� ಕಂ�� ಎಂಬ ಒಂದು ��ಾರ�ೕ ಸಂಪ�ಣ� ಪ����ಯ �ತ�ಣವನು� 
�ೕಡಬಲು�ದು. ಈ �ೕ�ಯ ಸಂಕಟ ಮೂಲದ ವಲ�ಗಳು �ೕಶದ ಆ�ಾರ ಸುರ�� ಮತು� ಸಮಗ� ಆ�ಾರ 
�ಾವ��ೌಮತ��� �ೂಡ��ೕಟು �ೕಡು��� ಎಂಬುದು ಅದರ ಸ�ರೂಪ�ಂದ�ೕ ವ�ಕ��ೂಳು����. 

ಇಷ�ಲ��ೕ, ಈ ಕೃ� ಸಮ��ಗಳ ಕು��ಾದ ��ೕಷ ಅ��ೕಶನವ� ಅದ�ಂದ ಸಮ��ಗ��ೕ�ಾದವರ 
ದ���ಾಗುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೂಳು�ವಲೂ� ತಮ� ಹಸ��ೕಪದ ಅಗತ���. ಅವರ ��ಯನು� 
ಸಂಸ���ೂಳ��ಂದ �ೕಶ �ೕಳ�ೕ��. ಈ ಅ��ೕಶನವ� �ೖತ�� ��ಾಶಕ ಕೃ� �ೕ�ಗಳ ಬ��, �ಾ��ೕಣ �ಾಗಗಳ�� 
�ಾಲ�ಾಗ�ೕ, �ಾ�ಯ���ಾಗ�ೕ �ಗ�ರುವ ಬ��, �ೕರು, ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ��ಣಗಳನು� 
�ಾಸ�ೕಕರಣ�ೂ�ಸು��ರುವ � �ೌಯ�ದ ಬ�� ಸಂಸ��ನ �ಲ�ಂದ�ೕ ಜನಸಮು�ಾಯದ ಮತು� ಜನಪ����ಗಳ ಗಮನ 
��ಯಲು ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೂಡ��. �ಾ��ೕಯ �ೖತ ಆ�ೕಗವ� 2006ರ�� ��ದ ಮೂಲಭೂತ ಪ��ಾಮಗಳನು� 



�ೕರಬಲ� ��ಾರಸುಗ�ಾಗ�ೕ, ಆ ಬ�ಕ ಬಂದ, ಈಗ �ಾ�� �ೕ�ರುವ, ಮ��ಾ �ೖತರ ಹಕು�ಗಳ ಮಸೂ��ಾಗ�ೕ 
ಸ��ಾದ �ಾ�ಯ��ೕ ಇಟ� ���ಗ�ಾ�ದ�ರೂ, ಅನು�ಾ�ನ�� ಬರ�ೕ ಇಲ�. 

�ೖತ ಮ��ಯರ ಶ�ಮವ� �ೕಶದ �ಾ��ೕಣ ಆ��ಕ�ಯನು� ಎ�� ��ಯು����ಾದರೂ ಅದನು� ಇ��ಯವ�ಗೂ 
ಸ��ಸುವ �ಲಸ ನ��ಲ� ಜಂ� ಸಂಸ� ಅ��ೕಶನದ�� �ಾವ�  ಈ ��ಾರ�� ಒ�ಾ���ಾ� �ಲ��ೕಕು. ಅಲ��ೕ 
ಭೂರ�ತ �ೖತರು, �ೕ��ಾರ �ೖತರು, ಕೃ� �ಾ��ಕರು, ದ�ತ ಮತು� ಆ��ಾ� �ೖತರು �ಾತ�ವಲ��ೕ ��ನ� 
ಪ�ರಕ ವೃ��ಗಳ�� �ೂಡ�ರುವ ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತ ಗುಂಪ�ಗಳ �ಚು���ರುವ ಸಮ��ಗಳನು� ಸಂಸತು� �ೕ�, 
�ಾಖ���ೂಂಡು, ಪ��ಾರ ಸೂ�ಸುವಂ�ಾಗ�ೕಕು. 

2018 �ಾ�� �ಂಗಳ�� ಮ�ಾ�ಾಷ�ದ ಸು�ಾರು 40,000 �ೖತರು �ಾ�� �ಂದ �ಾಲ���ಯ�� ಬಂದು, 
ಮುಂ�ೖ �ಾಜ� ��ಾನಮಂಡಲ�� ಮು��� �ಾ�ದ�ರು ಅಲ��ೕ ತಮ� �ೕ��ಗಳನು� ಈ�ೕ�ಸುವಂ� ಆಗ��ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಪ��ಾ�ಾಂ��ಕ ಪ����ಯ�� ತಮ� ನಂ��ಯನು�  ವ�ಕ�ಪ��ದ�ರು. ಎ ಐ � ಎ� � � ನ�ಂಬ� ನ�� 
ಆ�ೕ��ರುವ ���� ದಂಡ�ಾ��ಯ ಬ�ಕ, �ೖತ ಸಮು�ಾಯದವರು �ೕಶದ ಪ��ಾಸ�ಾ�ತ�ಕ ವ�ವ��ಯ�� 
ನಂ�� ಇಟು� �ೖ�ೂಂ�ರುವ ಈ ಕ�ಮವನು� �ಾ�ಗ�ಸುವ ಮತು� ಪ�ಗ�ಸುವ ಕತ�ವ�ವನು� �ೕಶದ ಸಂ��ಾನದ 
ರ�ಕರ�� ಅತು�ನ�ತ�ಾದ �ಾವ� ��ಾ�ಸ�ೕ�ಂದು �ಾವ� �ೂೕ��ೂಳು�����ೕ�. �ಾ�ಂದ� �ೖತ�ೕ ಈ �ೕಶದ 
ಅನ��ಾತ�ಾ� �ೕಶವನು� ಸಲಹುವವರು �ಾತ�ವಲ��ೕ ��ಾಥ�ದ�� �ೕಶದ ಪ��ಾತಂತ�ವನು� �ೕವಂತ�ಾ� 
ಉ�ಸುವವರು. 

��ಾ�ಸಗ�ೂಂ��, 

�ೕಶದ ಕಳಕ�ಯುಳ� �ಾಗ�ಕರು  

 


