
 

వ్యవ్సాయ సంక్షోభం, సంబంధిత అంశాల ప ై తక్షణం పార్లమ ంట్ ప్రత్యయక సంయుకత సమావేశం 
ఏర్ాాటు చయయవ్లస ందిగా విజ్ఞప త .  

 

గౌర్వ్నీయుల ైన శీ్ర ర్ామ్ నాథ్ కోవింద్ గార్ికి,  
 

మన దయశంలో నానాటికీ ప ర్ిగి, దయశం యావ్తతత కూ వాయప ంచిన వ్యవ్సాయ సంక్షోభాన్ని మీ దృష్ ికి 
తీసుకువ్చయే లక్షయంత్ో మీకు ఈ లేఖ ర్ాసుత నాిం. దయశం ఎదుర్్కంటుని సమసయల ప్టల  
ఆందోళన, ఆలోచన కలిగిన పౌర్ులుగా మేము మీకు ఈ లేఖ ర్ాసుత నాిం. వ్యవ్సాయ సంక్షోభం 
అంటే ఇక కేవ్లం భూములు, ఆదాయాలు, ఉదోయగాలు, ఉత్ాాదకత నషి్ం కావ్డమే కాదు. మన 
మానవ్తవమే ఆవిర్ ైపో యినటుల .  

మన గాీ మీణ పరా ంత్ాలు నాశనమ ై, ర్ ైతతలు అనాధలుగా మార్ిపో వ్డాన్ని చూసూత  వ్చిేన 
ప్రభుత్ావలు, వార్ి కష్ాి లు తీర్ేేందుకు ఎటువ్ంటి చర్య తీసుకోలేదు. సర్వం కోలోాయిన వార్ి 
కష్ాి లు, గత ఇర్వ ై ఏళళలోల  మూడు లక్షల మందికి ప ైగా ర్ ైతతలు చివ్ర్కి ఆతమహతయలు 
చయసుకోవ్డాన్ని ప్రభుత్ావలు చూసూత నే ఉనాియి. దయశంలో సుమార్ు 200  ర్ ైతత సంసథలకూ, 
కోటాల ది మంది ర్ ైతతలకు, వ్యవ్సాయ కార్ిమకులకు, కూలీలకు  పరా తిన్నధయం వ్హిసూత , వార్ి 
జీవ్నోపాధి కాపాడయందుకు ప్రయతిిసుత ని అఖిల భార్త ర్ ైతత పో ర్ాట సమనవయ సంఘం 
(AIKSCC) నవ్ంబర్ 3  నుంచి 28వ్ త్యదీ వ్ర్కు ఢిలీలకి మూడు ర్ోజుల కిసాన్ ముకిత మోర్ాే 
న్నర్వహిసుత ని దృష్ాి ా, కేవ్లం వ్యవ్సాయ సంక్షోభం, సంబంధిత అంశాలను మాతరమే 
చర్ిేంచయందుకు 21 ర్ోజుల పాటు పార్లమ ంట్ ప్రత్యయక, సంయుకత సమావేశం ఏర్ాాటు చయయాలని 
వార్ి డిమాండ్ ప్టల  దృష్ ి  సార్ించాలన్న మిమమలిి కోర్ుతతనాిం.  

భార్త గణతంతర దయశ ర్ాషి్రప్తిగా, ర్ాజ్్యంగ అధిప్తిగా మీర్ు జ్ోకయం చయసుకున్న, మన దయశంలో డెభ ై 
శాతం మంది పౌర్ులకు విఘాతం కలిగిసుత ని ఈ ప ను సమసయ గుర్ించి పార్లమ ంట్ సంయుకత 
సమావేశంలో చర్ిేంచయలా చూడాలన్న మా విజ్ఞప త . ఇటీవ్లి కాలంలో వ్సుత , సేవ్ల ప్నుి గుర్ించి 
చర్ిేంచయందుకు అర్ధర్ాతిర పార్లమ ంట్ సంయుకత సమావేశం ఏర్ాాటు చయశార్ు. అదయ విధంగా, కోటాల ది 



మంది పౌర్ుల జీవిత్ాలను అసతవ్యసతం చయస , ప్రమాదంలో ప్డయసుత ని ప్డయసుత ని ప్ర్ిస థతి ప ైన 
పార్లమ ంట్ ప్ూర్ిత ఏకాగీతత్ో దృష్ ి  కేందీరకర్ించాలనీ, ఆ చర్ే దావర్ా శాశవత ప్ర్ిష్ాకర్ాలు 
కనుగ్నే ప్రయతిం చయయడం సబబే కదా! మన దయశంలో ర్ ైతతలు, కార్ిమకులు, అటవీ తె్గలు, 
మత్ాకార్ులు, సాక్షర్త, ఆర్ోగయ సంర్క్షణ కార్యకీమాల న్నర్వహణలో కీలక భాగమ ైన అంగనావడి 
కార్యకర్తలు, సామాజిక ఆర్ోగయ కార్యకర్తలు, ఏ ఎన్ ఎంలు మొదల ైనవార్ు అసంఖాయకమ ైన సార్ుల  
న్నర్సనలు, ప టీష్నుల , విజ్ఞప్తత లు, వినతతలు చయస నా ప్రభుత్ావల దృష్ ి  వ్యవ్సాయ సంక్షోభంప ై 
ప్డయలా చయయడంలో విఫలమ ైన తర్ావత మాతరమే పార్లమ ంట్ ప్రత్యయక సమావేశం కోర్ుతతని 
విష్యాన్ని మీ దృష్ ికి తీసుకువ్సుత నాిం. 

గాీ మీణ భార్తీయులు సామాజిక ఆర్ిధక నాయయం కోర్డం అంటే, ర్ుణాల నుంచి విముకిత, 
గిటుి బాటు ధర్లు, నాయయమ ైన వేతనం, ఉపాధి, విదయ, ఆర్ోగయం, పో ష్ణ భదరత కోర్డమేనన్న 
మీర్ు గుర్ితంచార్న్న విశవస సుత నాిం. AIKSCC తర్ఫతన ర్ ండు బిలుల లు – ర్ ైతతల ర్ుణ విముకిత 
బిల్, 2018, వ్యవ్సాయ ఉతాతతత లకు తప్ాన్నసర్ి గిటుి బాటు కనీస మదదతత ధర్ బిల్, 2018, 

ఇప్ాటికే పార్లమ ంట్ లో చర్ే కోసం ఎదుర్ు చూసుత నాియి. ఈ బిలుల లను ఆమోదించడం అనేది 
కూడా పార్లమ ంట్ ప్రత్యయక సమావేశాలోల  ఒక ముఖయమ ైన భాగం కావాలి.  

సమానతవ సాధనకు కృష్  చయయాలన్న చెపేా మన ర్ాజ్్యంగంలో సూత్రా లను అనుసర్ించి మీర్ు 
ఈ ప్రత్యయక వ్యవ్సాయ సమావేశాల డిమాండ్ కి బేష్ర్తతగా మదదతత ఇసాత ర్న్న ఆశిసుత నాిం. మన 
దయశంలో గాీ మీణ పరా ంత్ాలను ధవంసం చయసుత ని ఈ వ్యవ్సాయ సంక్షోభాన్నకి మదదతతగా ప్రత్యయక 
సమావేశం ఏర్ాాటు మన ప్రజ్్సావమాయన్నకి అతి ప దద  అభివ్యకీతకర్ణ అవ్తతతంది. మన 
ర్ాజ్్యంగంలో విలువ్లను మనం ఎనుికుని ప్రజ్్ ప్రతిన్నధులు కాపాడత్ార్ని ప్రజ్ల 
విశావసాన్ని ఇది మర్ింతమర్ింత ప్టిషి్ం చయసుత ంది.  

గాీ మీణ భార్తమనేది ఈ భూతలంలోనే అతయంత సంకిల షి్మ ైన భాగాలోల  ఒకటన్న మేము మీకు 
చెప్ానవ్సర్ం లేదు. ఈ ప్రత్యయక సమావేశం మన గాీ మీణ పరా ంత్ాలు ఎదుర్్కంటుని అనేకానేక 
సమసయల ప ైన తప్ాన్నసర్ిగా అవ్గాహన కలిాసుత ంది.  ర్ ైతత ఆతమహతయలు, ప లలల ఆకలి 
మర్ణాలు, ప ర్ుగుతతని న్నర్ుదోయగం, అవ్యవ్సథథకృతత, ర్ుణభార్ం, ప్శు అర్ధ వ్యవ్సథ నాశనం, 



మొతతం మీద న లకొని ఒక అన్నశిేతి మన వ్యవ్సాయర్ంగం కుప్ాకూలేలా చయశాయి. దీన్న 
ఫలితంగా, ఒకప్తాడు మన ఆహార్ాన్ని సగర్వంగా ఉతాతిత  చయస నవార్ు, ఈ నాడు ప్న్న 
మనుష్తలుగా, ర్ోజు కూలీలుగా ప్న్న చయసూత  శీమ దోప డీకి గుర్ౌతతనాిర్ు. 1991త్ో పో లిసేత  
దాదాప్త కోటినిర్ మంది ర్ ైతతలు తగిి పో యార్న్న 2011 జ్నాభా ల కకలోల నే వ లల డైెంది. ఈ ర్కంగా 
సంకట స థతిలో వ్లసలు కీమం తప్ాకుండా జ్ర్గడం అంటే వ్యవ్సాయ సంక్షోభం గాీ మీణ భార్తం 
ఎలలలు దాటి విసతర్ించిందనీ, మన ఆహార్ భదరత్ా, మన సమిష్ ి ఆహార్ సార్వభౌమాధికార్ాన్ని 
దెబబ తీసోత ందన్న గమన్నంచాలి.  
వ్యవ్సాయ సంక్షోభంప ై ఈ ప్రత్యయక సమావేశంలో చర్ే బాధితతల కథనాలు, వాంగూమలాల 
ఆధార్ంగా జ్ర్ిగేలా మీర్ు జ్ోకయం చయసుకోవాలన్న కూడా మేము కోర్ుతతనాిం. పార్లమ ంట్ గోడల 
లోప్ల ఈ వాంగూమలాలు విన్నప ంచాలి. ఈ సమావేశాల వ్లల  ర్ ైతతలు చటి సభలో నుంచి తమ 
త్ోటి పౌర్ులకు, ప్రజ్్ ప్రతిన్నధులకు వ్యవ్సాయ విధానాల వ్లల  తీవ్ర ప్రభావ్ం, గాీ మీణ ర్ుణ 
వ్యవ్సథ లేకపో వ్డం, నీర్ు, ఆర్ోగయం, విదయ ప ైవేైటుప్ర్ం చయయడం వ్లల  త్ాము ఎదుర్్కంటుని 
భర్ించలేన్న హింస గుర్ించి నేర్ుగా వివ్ర్ించగలుగుత్ార్ు. 2006 జ్్తీయ ర్ ైతతల కమీష్న్ చయస న 
స ఫార్సులు, మహిళా ర్ ైతతల హకుకల బిలుల  వ్ంటివి సర్ ైన దిశలో సమగీమ ైన చర్యలు అయినా 
కూడా సర్ ైన ప్దధతిలో అమలు కాకపో వ్డం వ్లల  ఏ విధంగా నషి్ం జ్ర్ిగిందో వివ్ర్ిసాత ర్ు. గాీ మీణ 
అర్ధ వ్యవ్సథకు మూల సతంభమ ైన మహిళా ర్ ైతతల శీమను అనేక దశాబాద లుగా 
గుర్ితంచకపో వ్డాన్ని పార్లమ ంట్ సమావేశం ప్రత్యయకంగా చర్ిేంచయలా మీర్ు చూడాలన్న మేము 
కోర్ుతతనాిం. భూమి లేన్న ర్ ైతతలు, కౌలు ర్ ైతతలు, వ్యవ్సాయ కూలీలు, దళిత, ఆదివాసథ 
ర్ ైతతలు, అనుబంధ వ్ృతతత లోల  ఉని అలాసంఖాయక వ్ర్ాి ల వార్ి సమసయల గుర్ించి ఆలకించి, 
నమోదు చయసుకున్న, ఈ సమావేశాలోల  ప్ర్ిష్ాకర్ాలు సాధించాలన్న కూడా మేము కోర్ుతతనాిం.  

2018 మార్ిే మాసంలో మహార్ాషి్రకి చెందిన దాదాప్త నలభ ై వేల మంది ర్ ైతతలు నాశిక్ నుంచి 
కిసాన్ లాంగ్ మార్ే చయస  ముంబ ై లో ర్ాషి్ర శాసన సభ భవ్నాన్ని తమ డిమాండల  ప్ర్ిష్ాకర్ం 
కోసం చుటుి ముటాి ర్ు. ప్రజ్్సావమయంలో పౌర్ులుగా తమ న్నర్సనను శాంతియుతంగా వ్యకతం 
చయశార్ు. AIKSCC ఆధవర్యంలో నవ్ంబర్ మాసంలో ఢిలీలకి లాంగ్ మార్ే అనంతర్ం, ర్ాజ్్యంగ 



వ్యవ్సథలో అతతయనిత ప్దవిన్న అలంకర్ించిన మీర్ు, మన జ్్తి ప్రజ్్సావమయ యంత్రా ంగాలలో 
ఒకట ైన పార్లమ ంట్ న్న ర్ ైతతలు కోర్ుతతనిదయమిత్ో అర్ధం చయసుకున్న, ఆలకిసాత ర్న్న ఆశిసుత నాిం. 
ఎందుకంటే, ఈ ర్ ైతతలే మన దయశ ప్రజ్లకు ర్క్షకులు. వార్ే ప్రజ్్సావమాయన్ని 
న్నలబ డుతతనివార్ు.  
 
సగౌర్వ్ంగా  
 
సంతకం/- 
భార్తీయ పౌర్ులు  
 


