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ஊழல் என்பது அரசு அதிகாரிகளிகையய பரவியிருக்கும் 
ய ாய் என்றும் வவளிப்பகைத்தன்கையில் அரசு 
அகைந்துள்ள யதால்விககளக் குறிக்கும் அகையாளம் 
என்றும் இந்திய ைக்கள்  ம்புகிறார்கள். இந்தப் 

பின்னணியில் பார்க்கும்யபாது, இந்தியாவில் சிகவரட் 

புககயிகைக்கான ஏைத்கத ஒழுங்குவசய்யும் அரசு 
ஒழுங்காற்று ஆகணயைான புககயிகை வாரியத்தின் ைீது 

வதாைர்ந்து சுைத்தப்பட்டுவரும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் 
ைிகவும் இயல்பானகவயாதாம். 2016ஆம் ஆண்டு ஆந்திரப் 

பிரயதசத்தில் வாரியம் ஒழுங்குபடுத்திய ஏைங்களில்  ான் களப்பணி 
யைற்வகாண்யைன். தனியார் துகற புககயிகை வியாபாரிகளும் புககயிகை 

விவசாயிகளும் இத்தககய குற்றச்சாட்டுககளச் சுைத்திச் சந்கதகளில் அரசின் 

 ைவடிக்ககககளக் யகள்விக்குட்படுத்தியகத அப்யபாது காண முடிந்தது. 

சந்கதகளில் அரசு தகையிைக் கூைாது என்று வசால்லுைளவிற்குப் 
யபாகாதவர்கள்கூை, வாரியத்தின் அதிகாரங்ககளக் குகறக்க யவண்டும் 
என்றார்கள்.  

 

எனினும், இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் கூடுதைான நநோக்கங்கள் நிறைநேை 

உதவியாக இருக்கின்றன. இந்தியப் புககயிகைச் சந்கதகளில் புககயிகை 

வாரிய அதிகாரிகள் ைீது சுைத்தப்படும் குறிப்பான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள், 
புககயிகை விவசாயிகளும் வணிகர்களும் அரசின் ஒழுங்காற்று 

 ைவடிக்கககளின் பரந்துபட்ை யபாக்குகள் குறித்த அதிருப்திகய வவளிப்படுத்தப் 

பயன்படுகின்றன. இத்தககய குற்றச்சாட்டுகள் பரவுககயில், பல்யவறு 

ய ாக்கங்ககளக் வகாண்ை குழுக்கள் அரசியல் ரீதியாக அணிதிரள்வதற்கு இகவ 
வழிவகுக்கின்றன. இந்தக் குழுக்கள் தங்களுக்கான  ைன்களுைன் ஒத்துப்யபாகும் 

அம்சங்களில் தீர்வுகாண்பதற்கு  ைவடிக்கக எடுக்குைாறு அரகச 
வற்புறுத்துவதற்கு இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்ககளப் பயன்படுத்துகின்றன. அயத 

ய ரத்தில், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்கத அச்சுறுத்தும் சந்கத 

 ிைவரங்களுக்குத் தீர்வுகாணாைல் ஊழகை ஒழிப்பதற்கு அரசு யைற்வகாள்ளும் 

 ைவடிக்கககள், இத்துகறயில்  ிைவும் வபரிய பிரச்சிகனகளுக்கான 

முழுகையான தீர்வுகளாக அகைவதில்கை.  

 

80களின்  டுப்பகுதியில் புககயிகை வாரியம் சிகவரட் புககயிகைக்கான 

ஏைங்ககள  ைத்தத் வதாைங்குவதற்கு முன்பு, இந்திய விவசாயிகள் 
புககயிகைக்கான தர  ிர்ணயம், விகை  ிர்ணயம் ஆகியவற்றுக்குத் தனியார் 
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துகற வர்த்தகர்ககளயய  ம்பியிருந்தார்கள். இது வர்த்தகர்கள் தங்களுக்குச் 

சாதகைாகத் தர  ிகைககளயும் விகைககளயும்  ிர்ணயிக்க வழிவகுத்தது. 

வணிகர்கள் விவசாயிகளுக்குப் பணம் தர ைறுக்கும் அளவுக்கு அவர்களுகைய 
சுரண்ைல் யைாசைானனதாக இருந்தது. அகதத் வதாைர்ந்து எழுந்த கூக்குரலுக்குச் 
வசவிசாய்த்த வாரியம், சிகவரட் புககயிகைக்கான ஏைத்கத அரயச  ைத்தும் 
 கைமுகறகய அறிமுகப்படுத்தியது. புதிய ஏை முகறயுைன், விவசாயிகள் 

தங்கள் புககயிகைகயத் தர  ிர்ணயம் வசய்வதற்கு எளிய தர  ிர்ணய 

முகறகய வாரியம் அறிமுகப்படுத்தியது. ஏைத்தில் பங்யகற்பதற்கு முன் 

அகனத்துப் புககயிகை வியாபாரிகளும் விவசாயிகளும் தங்களிைம் பதிவு 

வசய்துவகாள்ள யவண்டும் என வாரியம் கூறியது. சிகவரட் புககயிகை 
வதாைர்பான அகனத்து வர்த்தகச் வசயல்பாடுககளயும்  டுவண் அகைப்பாக 
இருந்து ஒழுங்குவசய்தது. ஒவ்வவாரு பரிவர்த்தகனயின் எழுத்துப்பூர்வைான 

பதிகவயும் அது பராைரிக்கிறது. 

 

இந்தியப் புககயிகைத் துகறயில் அரசின் தகையடீு அதிகரித்த பிறகு 
முன்பிருந்த  ிகைகையில் முக்கியைான ைாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது, முன்பு 

புககயிகை வியாபாரிகளின் விதிைீறல்கள் குறித்து விசாரகண வசய்யுைாறு 
அரசுக்குக் யகாரிக்கககள் எழுந்தன. இன்று அரசு அத்துைீறித் தகையிடுவதாக 
வணிகர்கள் குரவைழுப்புகிறார்கள். புககயிகை வியாபாரிகள் சங்கத்தின் 

பிரதி ிதியான சிங்ககயா காரு, புககயிகை வாரியத்தின் தர  ிர்ணய அதிகாரிகள் 

புககயிகை மூட்கைகளுக்கு  ிர்ணயிக்கும் தர அளவுககளக் கண்காணிக்கும் 

வபாறுப்பு தன் குழுவுக்கு இருப்பகத என்னிைம் விளக்கினார். தர அளவுககளத் 
தவறான முகறயில் கூட்டியயா குகறத்யதா  ிர்கணப்பதில் வாரியத்திற்கு 
 ன்கைகள் உள்ளன என்று சிங்ககயா காரு கூறுகிறார். ஒரு மூட்கைக்கு அதன் 

உண்கையான தரத்கதவிை அதிக தரத்கத  ிர்ணயித்தால் வாங்குபவர்கள் 

மூட்கைக்கு அதன் உண்கையான ைதிப்கபக் காட்டிலும் அதிக விகைகயத் 
தர யவண்டியிருக்கும். விவசாயி குகறந்த ரகப் புககயிகைக்கு அதிக 

விகைகயப் வபறுவார். அயத ய ரத்தில், ஒரு மூட்கைகயக் குகறந்த தரம் 
வகாண்ைதாகவும் வாரியம்  ிர்ணயிக்க முடியும். ஏைத்தின்யபாது வாங்குபவகர 

இது குறித்து வாரியம் எச்சரிக்கும். எனயவ வாங்குபவர் அதிக விகை வகாடுக்க 

யவண்டியிருக்கும். குகறந்த தரமுள்ள புககயிகையாகப் பதிவு வசய்யப்பட்ை 
மூட்கை அதிக விகைக்கு விற்றதாகப் பதிவாகும். இந்த இரண்டு 

சந்தர்ப்பங்களிலும், அதிக விகைக்குப் புககயிகைகய விற்றதற்காக ைத்திய 

அரசிைைிருந்து வாரியம் பாராட்டுப் வபறும். 

 

சிங்ககயா காருவின் கூற்று புககயிகை வியாபாரிகள் வாரியத்தின் ைீது 

வகாண்டிருக்கும் அதிருப்திகய வவளிப்படுத்துகிறது. வியாபாரிகளின் 



 ைன்ககளக் காட்டிலும் விவசாயிகளின்  ைனுக்யக வாரியம் முக்கியத்துவம் 
அளிப்பதாக அவர்கள் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள். “சிை சையங்களில் விவசாயிகள் 

புககயிகை வாரிய அதிகாரிகள்ைீது வசல்வாக்கு வசலுத்துவார்கள்… ‘ஐயா, 

இதற்கு அதிக ைதிகபப் யபாடுங்கள்’ என்று விவசாயி வசால்வார். ஆனால் 

அதிகரிகள் எங்கள் பரிந்துகரகய ஏற்க ைாட்ைார்கள்.... புககயிகை 
வாரியத்தின்ைீது எங்களால் வசல்வாக்கு வசலுத்த முடியாது" என்கிறார் ஏைம் 
 ைக்கும் இைங்களில்  ான் யகட்ை வபரும்பாைான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் ஒயர 

ைாதிரியான வசவிவழிச் வசய்திககளயும் அனுைானங்ககளயும் 
வகாண்டிருந்தன. வதந்திகள் யபாையவ அகவயும் காட்டுத்தீயபாைப் பரவுகின்றன. 

 

ைறுபுறம், விவசாயிகள் தங்கள் சார்பாக வாரியம் யைலும் அதிகைாகத் தகையிை 

யவண்டும் என்று கருதுகிறார்கள். சந்கத  ிகைகைககளக் கருத்தில் வகாண்டு 
பார்க்ககயில் அவர்கள் வருத்தப்படுவதற்குக் காரணம் இருக்கிறது. இந்தியாவில் 

சிகவரட் புககயிகைக்கான வகாள்முதல் சந்கதயில் விற்பவர்கள் அதிகைாகவும் 
வாங்குபவர்கள் குகறவாகவும் இருக்கிறார்கள். வாங்குபவர்கள் விற்பவர்கள்ைீது 
ஆதிக்கம் வசலுத்தக்கூடிய வாய்ப்கப இது உருவாக்குகிறது. ஒரு சிை உள் ாட்டு 

 ிறுவனங்களும் ஏற்றுைதியாளர்களும் சந்கதகளில் ஆதிக்கம் வசலுத்துகிறார்கள். 
இதனால் விகைகய  ிர்ணயிப்பதில் அவர்களுக்கு அபரிைிதைான அதிகாரம் 
கிகைக்கிறது. விகைகய உயர்த்துவதில் வாரியத்தின் திறன் 
எல்கைக்குட்பட்ைது. விவசாயிகளுக்கு  ியாயைான விகைகயத் வதாைர்ந்து 

உறுதிப்படுத்த வாரியத்தால் முடியாது. இதன் விகளவாக, விவசாயிகள் 

குகறந்த விகைகய ஏற்க யவண்டிய கட்ைாயத்தில் உள்ளனர். அல்ைது  ல்ை 

விகை வரும்வகர உற்பத்திப் வபாருகளத் தம்முையன கவத்துக்வகாள்ள 
யவண்டிய  ிகைக்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள்.  ல்ை விகை எப்யபாது கிகைக்கும் 
என்று வசால்ை முடியாது. வபாருயளா  ாளாக  ாளாகக் வகட்டுப்யபாகக்கூடியது. 
தங்கள் வருைானத்கதக் குகறப்பதில் புககயிகை  ிறுவனங்கள் வகிக்கும் 

பங்கக விவசாயிகள் அறிந்திருந்தாலும், அவர்களும் தங்களுக்குச் யசகவ வசய்ய 

யவண்டிய வபாறுப்பில் உள்ள அரசுக்கு எதிராகயவ தங்கள் அதிருப்திகய 
வவளிப்படுத்துகிறார்கள்.  

 

புககயிகை வியாபாரிகள், விவசாயிகள் ஆகிய இரு தரப்பினரும் வாரியத்தின் 

ைீதான தங்கள் சகாக்களின் அதிருப்திகயப் பயன்படுத்திக்வகாண்டு அரசியல் 

ரீதியாக அணிதிரண்டு அரசின் தகையடீ்கைத் தங்களுக்குச் சாதகைாக 
ஆக்கிக்வகாள்ள முயல்கிறார்கள். இந்த  ைவடிக்கககளால் சந்கதயின் 
பங்யகற்பாளர்களுக்குக் கிகைக்கும் சாதகம் சிை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற 

ைாறுகிறது. எடுத்துக்காட்ைாக, 1980களில் வணிகர்களின் சுரண்ைலுக்கு எதிரான 

விவசாயிகளின் புகார்களுக்குப் பதிைளிக்கும் வககயில் வாரியம் ய ரடியான ஏை 



முகறகய உருவாக்கியது. 2011இல் புககயிகை  ிறுவனங்கள், விவசாயிகளின் 

ஊழல் எதிர்ப்புப் யபாராட்ைங்களுக்குப் பதிைளிக்கும் வககயில் இகணயவழி ஏை 
முகறகய  ிறுவியது. இந்தச் சீர்திருத்தம் தன் வசயல்பாட்டில் 
வவளிப்பகைத்தன்கைகயக் வகாண்டிருப்பதாக இரு தரப்பினகரயும் 
கருதகவக்கும் என்று வாரியம்  ம்பியது. அதன் பிறகு, வணிகர்களும் வாரிய 

அதிகாரிளும் ககயைக்க ைின்னணு சாதனங்ககளப் பயன்படுத்தி எந்தத் 
தரப்பினரும் அறியாத வககயில் ரகசிய ஏை முகறகயப் பின்பற்றினார்கள். 
இந்த முகறயில் வியாபாரிகள் அல்ைது விவசாயிகளின் வபயர்கள் 

வவளிப்படுத்தப்பைாது. விற்பகனப் பதிவுககள அதிகாரிகள் ைாற்றுவகதத் 

தடுக்கும் வககயில் இறுதி ஏைங்கள் ைனிதத் தகையடீு இன்றித் தானியங்கி 
முகறயில் பதிவு வசய்யப்படும். இந்த முகறயில் பை வதாழில்நுட்பக் 

குகறபாடுகள் இருந்தயபாதிலும், இகணயவழி ஏைங்கள் அரசு சார்ந்த ஊழகைக் 

கட்டுப்படுத்தியதாக இந்தச் வசயல்முகறயுைன் வதாைர்புவகாண்ை 
வபரும்பாைானவர்கள் - வாரிய அதிகாரிகள் உள்பை – என்னிைம் யபசியயபாது 
ஒப்புக்வகாண்ைனர். 

 

என்றாலும், சந்கதயில் யபாட்டியின்கை, விகைத் யதக்கம், விகைககளத் 
தீர்ைானிப்பதில் அரசுக்கு உள்ள திறனின் யபாதாகை யபான்ற அடிப்பகைப் 

பிரச்சிகனககளத் தீர்க்காைல் சந்கதயில் வவளிப்பகைத்தன்கைகயக் 
வகாண்டுவரத் வதாழில்நுட்பத்கத  ம்பியிருப்பதும் வணிகர்களுக்கு 

ஆதரவாகயவ அகைந்தது. அரசுக்குப் யபாதிய திறன் இல்கை என்னும் 
கருத்கதயும் இது யதாற்றுவித்தது. இரு தரப்பினரும் அறியாத 
வககயில்  ைக்கும் ஏை முகற வாங்குபவர்களிகையய யபாட்டிகயத் 

தூண்டுவதற்கு உதவாது என்று மூத்த வாரிய அதிகாரி ஒருவர் 
விளக்கினார். அரசின் யைற்பார்கவ குகறவாகிவிட்ை  ிகையில் 
வாங்குயவார் ககயைக்க ைின்னணுச் சாதனங்களுக்குப் பின்னால் 

ஒளிந்துவகாண்டு ஏைத்திைிருந்து ஒட்டுவைாத்தைாக விைகுவதன் மூைம் 
விகைகயக் குகறத்துவிைைாம். 

 

ஆக, அரசு அதிகாரிகளின் ஊழல் குறித்த குற்றச்சாட்டுக்கள், அரசின் 
பதிைளிக்கும் வபாறுப்கபக் யகாருவகதத் தாண்டியும் சிை ய ாக்கங்ககளக் 

வகாண்டுள்ளன. குற்றம்சாட்டுபவர்கள் அரசுக்கு எதிரான அதிருப்திகயப் 

பகறசாற்றுவதுைன் அகத அரசியல் அணிதிரட்ைல்களாக ைாற்றுகிறார்கள். இது 

அரசுத் தரப்பினகர ஒழுங்குபடுத்தி, அரசின் திறகனக் குகறத்து, 
வவளிப்பகைத்தன்கை என்ற வபயரில் அதன் வசயல்பாட்கையும் 
குறுக்கிவிடுகிறது. இந்தியப் புககயிகைச் சந்கதககளப் வபாறுத்தவகர, இந்த 

 ைவடிக்கககள் ய ரடி அன்னிய முதலீட்கை அனுைதிப்பதற்கான 

யகாரிக்ககககள அதிகரிக்கச்வசய்துள்ளன. உள் ாட்டுப் புககயிகை 



 ிறுவனங்கள் குகறவான வசயல்திறன் வகாண்ை அரசின் பாதுகாப்கப 

விரும்புகின்றன. புககயிகை விவசாயிகளின் குழுக்கள் ய ரடி அன்னிய முதலீடு 
விஷயத்தில் பிளவுபட்டுள்ளன. ய ரடி அன்னிய முதலீடு அதிகரித்தால் வாரியம் 
அகைக்கப்படுவதற்கு முன்பு இருந்த  ிகை - விவசாயிகளும் சர்வயதச 

வர்த்தகர்களும் ய ரடியாகத் வதாைர்புவகாள்ளும்  ிகை – ைீண்டும் உருவாகும். 

இது  கைமுகறப்படுத்தப்பட்ைால், அரசு புககயிகைத் துகறக்குத் தந்துவரும் 
ஆதரகவ விைக்கிக்வகாள்ள யவண்டும் என்று சுகாதாரத்திற்காகக் 
குரல்வகாடுப்பவர்கள் முன்கவக்கும் யகாரிக்கக வவற்றி வபறும். ஆனால் 

அகவ வபரிய அளவிைான புககயிகை விவசாயிகளுக்கும் பன்னாட்டுப் 

புககயிகை  ிறுவனங்களுக்கும் சாதகைாகிவிடும். விவசாயத்திற்குத் 
யதகவயான அளவு தண்ணயீரா இைாபகரைான ைாற்றுப் பயிர் யதர்வுகயளா 
இல்ைாத  ிகையில் சிறு புககயிகை விவசாயிகள்ைீதும் விவசாயத் 

வதாழிைாளர்கள்ைீதும் இத்தககய  ைவடிக்கககள் ஏற்படுத்தக்கூடிய 
 ீண்ைகாை விகளவுகள் என்னவாக இருக்கும் என்பது இனியைல்தான் 
வதரியவரும். 
 

அம்ரிதா ஏ. குரியன் ஒரு CASI  ிறுவனத்தின் யபாஸ்ட் ைாக்யைாரல் ஆய்வாளர். 

(கட்டுகரயில் யைற்யகாள் காட்ைப்பட்டிருக்கும்  பரின் வபயர் 
ைாற்றப்பட்டுள்ளது) 

 

 

 

 

 


