
வேளாண்ேணிகம் பெருகிேரும் நிலையில், இந்திய ேிேசாயம் நீடித்திருப்ெது குறித்துப் வெசுேது 
யார்? 
 

நிகித் குமார் அகர்ோல் 
 

 

2020, நேம்ெர் 26முதல் பெல்ைியின் எல்லைகளில் வொராட்ெம் 

நெத்திேரும் ேிேசாயிகள், இந்தியாேின் ேிேசாயத் துலறலயச் 

சீர்திருத்துேதாக வமாடி அரசாங்கம் கூறிய மூன்று வேளாண் 
சட்ெங்களுக்கு எதிரான வொராட்ெங்கலள அண்லமயில் 
நிறுத்திலேத்தனர். தற்வொலதய குளிர்காை நாொளுமன்றக் கூட்ெத் 

பதாெரின்வொது ரத்து பசய்யப்ெட்ெ இந்தச் சட்ெங்கள் ேிேசாயப் 

பொருட்கலள ோங்குதல், ேிற்ெலன பசய்தல், இருப்பு லேப்ெது 

பதாெர்ொன கட்டுப்ொடுகலளத் தளர்த்துேதுென், எழுத்துபூர்ேமான 
ஒப்ெந்தத்தின் அடிப்ெலெயிைான ஒப்ெந்த ேிேசாயத்லத இந்தியாேில் 

பசயல்ெடுத்துேலதயும் வநாக்கமாகக் பகாண்ெது. தனியார் துலற ெங்வகற்லெயும் முதலீட்லெயும் 
ேிேசாய-உணவு ேிநிவயாகச் சங்கிைிகளில் ெங்வகற்க ேலகபசய்ேதுதான் இந்த மூன்று 

சட்ெங்களின் அடிப்ெலெயான வநாக்கம் என வேளாண் பதாழிைில் ஈடுெட்டுள்ள தனியார் 

நிறுேனங்கள் ோதிட்ென. இந்தச் சட்ெங்கள் ரத்து பசய்யப்ெட்ெ நிலையில், வொராட்ெக்காரர்கள் 

மீதான கிரிமினல் ேழக்குகலள ோெஸ் பெறுேது வொன்ற சிை வகாரிக்லககலள மத்திய அரசு ஏற்று, 

மற்ற வகாரிக்லககளுக்காக அேர்களுென் வெச்சுோர்த்லத நெத்த ஒப்புக்பகாண்ெலதயடுத்து 

ேிேசாயிகள் வொராட்ெத்லத லகேிட்ெனர். அந்தக் வகாரிக்லககளில் மிகவும் சிக்கைானது, 

ேிேசாயப் பொருட்களுக்கான குலறந்தெட்ச ஆதரவு ேிலைகலளச் சட்ெப்ெடி உத்தரோதப்ெடுத்தும் 

வகாரிக்லகயாகும். தங்களுக்கு ைாெம் ஏற்ெடும் ேலகயில் வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ெ ேிேசாயப் 

பொருட்களுக்குக் குலறந்தெட்ச ேிலைகலள மத்திய அரசு அறிேிக்க வேண்டுபமன்று 
ேிேசாயிகள் வகாருகிறார்கள். 
 

இந்த சர்ச்லசக்குரிய வேளாண் சட்ெங்களின் நன்லம தீலமகள் ெற்றி அதிகம் எழுதப்ெட்ொயிற்று. 
எனினும் இந்திய ேிேசாயம் சூழைியல் சார்ந்தும் ேிேசாயிகளுக்கான பொருளாதாரம் சார்ந்தும் 

நீடித்திருக்கும் துலறயாக மாறுேதற்கு அது பசல்ை வேண்டிய திலசலயப் ெற்றிய ேிோதங்கள் 

குலறோகவே உள்ளன. இந்த வேளாண் சட்ெங்கள் இந்திய ேிேசாயத்லத ேடிேலமக்கும் 

என்ெவதாடு, ேிேசாய ேணிகம் என்ெது ேிேசாயத்தில் ேளர்ச்சிலய முன்பனடுக்கக்கூடிய 
தனித்துேமான திருப்ெமாகவும் அலமயும். இந்தச் சட்ெங்கள் இயற்றப்ெடுேதற்குச் சிை 

ஆண்டுகளுக்கு முன்வெ ேிேசாய ேணிகம் முன்பனடுக்கக்கூடிய ேளர்ச்சி வேரூன்றத் 

பதாெங்கிேிட்ெதால் இது முக்கியமான ேிோதமாகும். இத்துலறயில் நலெபெற்றுேரும் 
மாற்றங்களின் வேகத்லத அதிகரிப்ெவத இந்த மூன்று சட்ெங்களின் வநாக்கமாகும்.  

 

ேிேசாயத்தில் வேளாண் ேணிகம் சார்ந்த ேளர்ச்சிலய முன்னிட்ெ இந்த மாற்றம், கெந்த 

ெத்தாண்டுகளில் இந்தியாேில் பதாழில்நுட்ெம்சார்-பதாழில்முலனவு அடிப்ெலெயிைான 
ேளர்ச்சிலய வநாக்கிய திருப்ெத்தின் பதாெர்ச்சியாகக் காணப்ெடுகிறது. இது ஸ்ொர்ட்-அப்களின் 

எண்ணிக்லகயில் பதளிோகத் பதரிகிறது. 2018க்கும் 2020க்கும் இலெயில், ேிேசாய-பதாழில்நுட்ெ 

ஸ்ொர்ட்-அப்களில் முதலீடுகலள ஊக்குேிப்ெதற்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ெ தளமான ThinkAg தரும் 
தகேைின்ெடி, இந்தியாேில் புதிய பதாழில்நுட்ெம் சார்ந்த ேிேசாய நிறுேனங்கள் கிட்ெத்தட்ெ 1.5 

ெில்ைியன் ொைர் அளவுக்குச் சாதலன அளேிைான மூைதனத்லத ஈர்த்துள்ளன, அேற்றில் 

பெரும்ொைானலே பேளிநாடுகளிைிருந்து ேந்தலே. இப்வொது நாடு முழுேதும் உள்ள 600க்கும் 

வமற்ெட்ெ வேளாண் பதாழில்நுட்ெ ஸ்ொர்ட் அப்கள் சுமார் 14 மில்ைியன் ேிேசாயிகளுென் 

பதாெர்ெில் உள்ளன. வகாேிட்-19 காரணமாக மத்திய, மாநிை அரசுகள் ெிறப்ெித்த பொதுமுெக்க 
உத்தரவுகளால் ேிேசாயிகளின் நெமாட்ெம் கடுலமயாகக் குலறந்து, அேர்கள் ேிேசாயத் 

பதாழில்நுட்ெ நிறுேனங்களின் பசயல்ொடுகலளச் சார்ந்திருப்ெது வமலும் அதிகரித்தது. ேயல் 
பேளிகளிவைவய வநரடியாகக் பகாள்முதல் பசய்தல், ேிேசாய இடுபொருட்கலள ேயல்களுக்கு 
வநரடியாக எடுத்துச் பசன்று தருதல் முதைான நெேலெக்லககள் அதிகரித்தன. இத்தலகய 

நிறுேனங்கள் இந்த நெேடிக்லககளின் மூைம் ேருமானம் ஈட்டி ேளர்ச்சி அலெந்ததுென் புதிய 
சந்லதகலளயும் எட்டின. 
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இந்த வேளாண் ேணிகம் சார்ந்த ேளர்ச்சி மாதிரி இந்திய ேிேசாயத்திற்கும் ேிேசாயிகளுக்கும் 

ெயனுள்ளதாக இருக்குமா என்ெதுதான் வகள்ேி. ேிேசாய எதிர்காைம் ெற்றிய எந்தபோரு 

கருத்தாக்கமும் இயற்லகச் சூழியல் அலமப்புகள் ேளங்குன்றாதிருக்கும் ேலகயில் அேற்லறப் 
ெயன்ெடுத்துேது எனப் புரிந்துபகாள்ளப்ெடும் சூழியல்சார் அணுகுமுலறயிலும் சிக்கனமான 
ொசன முலறகளிலும் லமயம் பகாண்ெதாக இருக்க வேண்டும் என்ெவத ேிேசாயத் 

பதாழில்துலற ெற்றிப் ெை ெதிற்றாண்டுகளாகக் கற்றறிந்தேர்களின் ோதம். இந்திய ேிேசாயத்தில் 

வேளாண் ேணிகம் சார்ந்த ேளர்ச்சி மாதிரி ேளங்குன்றாச் சுற்றுச்சூழலை 

முன்பனடுக்கக்கூடியதாக உள்ளதா? 
 

2021ஆம் ஆண்டு எனது களப்ெணியின்வொது, வேளாண் பதாழில்நுட்ெ பதாழில்முலனவோர் மற்றும் 

முதலீட்ொளர்களுென் வெசிவனன். ேிேசாயத்லத இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் ெிற 

துலறகளிைிருந்து அேர்கள் வேறுெடுத்திக் காட்டினார்கள். அதன் கிராமப்புறப் ெின்னணி, 
ஒப்ெடீ்ெளேில் குலறோன ேளர்ச்சியலெந்த உள்கட்ெலமப்பு (ேிலை குலறோக இலணயத் 
பதாெர்பு கிலெக்கும் காைத்திலும் சீரற்று இருக்கும் இலணய இலணப்பு உட்ெெ), வேளாண் 
உற்ெத்திகலளயும் வசலேகலளயும் ெணமாக்குேதற்கான ேழிகள் இல்ைாலம ஆகியேற்றின் 

அடிப்ெலெயில் மட்டுமல்ைாமல், மிக முக்கியமாக, அதன் சூழியல் அடிப்ெலெ காரணமாகவும் அது 
ேித்தியாசமான துலற என்று அேர்கள் கூறினார்கள். எடுத்துக்காட்ொக, ேிலதப்ெதிைிருந்து 

அறுேலெேலர ெயிர்கள் காை அடிப்ெலெயிைான சுழற்சிலயக் பகாண்டிருக்கின்றன, 

பெரும்ொைான ேிேசாயப் பொருட்கள் நீண்ெ பதாலைேிற்குக் பகாண்டு பசல்ை முடியாத 
அளவுக்குக் குலறந்த ஆயுலளக் பகாண்டுள்ளன, வமலும் ேளங்குன்றா சுற்றுச்சூழலை உறுதி 
பசய்ேதற்கான அேசரத் வதலேயும் உள்ளது. ஆயினும்கூெ, ேளர்ந்துேரும் ேிேசாய 

பதாழில்நுட்ெ நிறுேனங்களில் ஆகப் பெரும்ொன்லமயானலே, அன்றாெப் ொசனச் 

பசயல்ொடுகளில் ஈடுெடுேதற்குப் ெதிைாக ேிேசாய ரசாயனப் பொருள்கலள ேிேசாயிகளின் 
இெத்திற்வக பசன்று ேழங்குதல், ேிேசாய உற்ெத்திப் பொருட்களுக்கான சந்லத இலணப்லெ 

உறுதி பசய்தல், ேிேசாயத்தின் நீடித்த அளேில் நிலைதிருப்ெலத உறுதி பசய்தல் வொன்ற 

ேிேசாய ேிநிவயாகச் சங்கிைிகளில் கேனம் பசலுத்துகின்றன. அேர்கள் ேிேசாயத்தின் 

நிலைத்தன்லமலயப் ெற்றிப் வெசுலகயில், அலத வநரடியான தாக்கமாக அல்ைாமல் இத்தலகய 
இலெயடீுகளின் துலண ேிலளபொருளாகப் ொர்க்கிறார்கள். எனது களப்ெணியின்வொது ஒரு 

வேளாண் பதாழில்நுட்ெ முதலீட்ொளர் என்னிெம் கூறியதுவொல், "ேிேசாயம் நீடித்து நிலைப்ெது 
என்ெது இந்தத் துலறயில் நாம் காணும் புதுலமயின் ேிலளவு. ஆனால், இைக்லக முன்னிட்ெ 
முயற்சிகளின் ேிலளவு என்ெலதக் காட்டிலும் இலத உெரி ைாெம் என்றுதான் நான் பசால்வேன்… 
ேளர்ச்சியலெயக்கூடிய ேணிகத்லதக் கட்டிபயழுப்ெத்தான் பதாழில்முலனவோர் 
ேிரும்புோர்கள். முதலீட்ொளர்கள் வொட்ெ ெணம் திரும்ெக் கிலெக்க வேண்டுபமன 
எதிர்ொர்ப்ொர்கள். ஆனால், இதில் தாக்குப்ெிடிக்க வேண்டும் என்னும் கண்வணாட்ெத்தில் மட்டும் 
யாரும் முதலீடு பசய்ேதில்லை என்ெலத நான் பேளிப்ெலெயாகச் பசால்ை ேிரும்புகிவறன். 
அதற்கு முற்றிலும் மாறுெட்ெ முதலீடு வதலே என்று நிலனக்கிவறன். ஏழு ஆண்டுகளில் 30 
சதேதீ ைாெத்லத எதிர்வநாக்கும் பேஞ்ச்சர் வகப்ெிெல் அல்ைது தனியார் முதலீடு அல்ை. இது 
தாக்குப்ெிடிக்கும் தன்லமலய உருோக்கினால் சிறப்பு. உருோக்காேிட்ொலும் ெரோயில்லை.” 
 

 

அபமரிக்கா உள்ளிட்ெ ெை இெங்களில் பதாழில்நுட்ெ-பதாழில்முலனவோரின் தலையடீ்டின் 

ேிலளோக ேிேசாயம் டிஜிெல்மயமாக்கப்ெட்டுேருகிறது. இந்த மாற்றம் குறித்த அண்லமக் 
காை ஆய்வுகள், ேிேசாயத்தில் அண்லமக் காைத்தில் உருோகியுள்ள பதாழில்நுட்ெ, முலறயியல் 
மாற்றங்கள் சுற்றுப்புறசூழல் பதாெர்ொன ெிரச்சிலனகலளத் தீர்ப்ெதற்குப் ெதிைாக இன்னும் 

தீேிரமாக ஆக்கிேிடும் என்று கூறுகின்றன; இதனால் நிை அெகரிப்புென் தகேல் அெகரிப்பும் 

நிகழக்கூடும். இலத மீறி இந்திய அரசு பதாெர்ந்து ேிேசாயத்தில் பதாழில்நுட்ெ-

பதாழில்முலனவோரின் தலையடீ்லெத் தீேிரமாக ஆதரித்துேருகிறது. எடுத்துக்காட்ொக, இந்திய 

ேிேசாய டிஜிெல்மயமாக்கலை வமம்ெடுத்த ‘ேிேசாயத்திற்கான இந்திய டிஜிெல் சுற்றுச்சூழல் 

அலமப்பு (IDEA) என்ற பெயரில் ேிேசாய அலமச்சகம் ேலரவுக் கட்ெலமப்பொன்லற 

பேளியிட்டுள்ளது. இது ஏன் பேளியிெப்ெட்ெது? 

 



முதைாேதாக, பதாழில்நுட்ெ-பதாழில்முலனவு அணுகுமுலறயானது எதிர்காைத் பதாழில்நுட்ெ 

ேளர்ச்சி, நேதாராளோதம் ஆகிய சித்தாந்தங்களால் இயக்கப்ெடுகிறது. 1990களில் பதாெங்கிய 

இந்திய ேிேசாயத்தில் தாராளமயமாக்கைின் முழுலமயற்ற பசயல்முலற குறித்துக் பகாள்லக 

ேகுப்ொளர்கள், பசல்ோக்கு மிகுந்த ேிேசாயப் பொருளாதார ேல்லுநர்கள் ஆகிவயார் மத்தியில் 

பேளிப்ெலெயான ேிரக்தி நிைவுேலத எனது களப்ெணியின்வொது பதாெர்ந்து 
கேனித்திருக்கிவறன். 1991இல் நிகழ்ந்த சீர்திருத்தச் பசயல்திட்ெத்தில் ேிடுெட்டுப்வொன 
ேிேசாயத் துலறயில், ேிேசாயிகள் பொருளாதார வமம்ொடு பெற வேண்டுபமன்றால், 
"முன்மாதிரியாகக் கருதத்தக்க மாற்றம்" வதலே என்று நிதி ஆவயாக்லகச் வசர்ந்த ேிேசாயப் 

பொருளாதார நிபுணர் ரவமஷ் சந்த், டிசம்ெர் 2019இல் ோதிட்ொர். இதற்கு, "அறிேியல்-

அடிப்ெலெயிைான பதாழில்நுட்ெத்தில் முன்வனற்றம், அறுேலெக்கு முந்லதய, ெிந்லதய 

நிலைகளில் தனியார் துலறயின் கூடுதல் ெங்கு, தாராளமயமாக்கப்ெட்ெ பேளியடீ்டுச் சந்லத, 

பசயல்ொட்டில் உள்ள நிைக் குத்தலகச் சந்லத, பசயல்திறன் ஆகியேற்றுக்கு முக்கியத்துேம் 

வதலே" என்கிறார் சந்த். இந்திய ேிேசாயத்தின் "திறலனயும் உற்ெத்தித் திறலனயும் வமைான 
நிலைகளுக்கு" உயர்த்துேதற்கு டிஜிட்ெல்மயமாக்கல் முக்கியமானது என்றும் IDEA ஆேணம் 

கூறுகிறது. இந்திய ேிேசாயம் திறலமயற்றது என்ெவத இந்த அறிக்லககளின் அடிப்ெலெக் கருத்து. 
தனியார் துலறயின் ெங்வகற்லெ அதிகரித்தல், ஏற்றுமதி சார்ந்த ேளர்ச்சி, டிஜிட்ெல் 

பதாழில்நுட்ெத்தின் ெயன்ொடு ஆகியலேவய அதிக பசயல்திறலனக் பகாண்டு ேரும் என இந்த 
அறிக்லககள் கூறுகின்றன. ஆனால், ேிேசாயத்தில் தலெயற்ற சந்லதகள் ெை காரணங்களால் 

ெைன் தருேதில்லை என்ெலத இந்த அறிக்லககள் உணரத் தேறுகின்றன. ேளர்ந்த நாடுகளில் 

ேிேசாயத்திற்கு அதிக அளேில் மானியம் ேழங்கப்ெட்ெதன் ேிலளோக உைகளாேிய ேிேசாய 

சந்லதகள் தம் இயல்ெிைிருந்து திலசமாறியுள்ளன என்ெது இந்தக் காரணங்களில் ஒன்று. வமலும், 

கெந்த காைத்தின் பதாழில்நுட்ெம் சார்ந்த ேளர்ச்சிகள் இன்று இந்திய ேிேசாயம் எதிர்பகாள்ளும் 

எண்ணற்ற ெிரச்சிலனகளான மண் சிலதவு, நிைத்தடி நீர் குலறதல், பூச்சித் தாக்குதல் நிகழ்வுகள் 

அதிகரிப்ப்பு ஆகியேேற்றுக்கு ேழிேகுத்தது என்ெலதயும் இந்த அறிக்லகலயத் தயாரித்தேர்கள் 
உணரேில்லை. 

 

இரண்ொேதாக, பதாலைத்பதாெர்பு, ேிண்பேளி வொன்ற ெிற துலறகளின் ேளர்ச்சியின் 

பதாெர்ச்சியாக ேிேசாய ேளர்ச்சிலயப் புரிந்துபகாள்ேதற்கான மனச்சாய்வும் காணப்ெடுகிறது. 

டிஜிட்ெல்மயமாக்கல் மற்ற துலறகலளப் வொைவே ேிேசாயத்லதயும் மாற்றும் என்று 

கருதப்ெடுகிறது. வேளாண்-பதாழில்நுட்ெம் சார்ந்து பசயல்ெடுெேர்கள் ேிேசாயத்தின் சூழைியல் 

அடிப்ெலெலய அங்கீகரிப்ெது அதிகரித்துேந்தாலும், ேிேசாயத்தில் ஆண் தன்லம பகாண்ெ 
பதாழில்நுட்ெ-அறிேியல் அணுகுமுலற பதாெர்கிறது; இந்தத் தீர்வுகள் கற்ெலனக்கு எட்ொத 
ேழிகளில் பொருள் சார்ந்த உைகத்லத மாற்றக்கூடிய தங்களின் பசாந்த ஆற்றலைப் ெற்றி 
அறியாமல் இருக்கின்றன என்ெலதயும், உைகம் முழுேதிலும் பதாழில்துலற ேிேசாயத்தின் 
ேரைாறு மீண்டும் மீண்டும் நிரூெித்தெடி இலே எதிர்ொராத ேிலளவுகலள ஏற்ெடுத்தக்கூடும் 
என்ெலதயும் அேர்கள் உணர்ந்துபகாள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் 
 

இறுதியாக, ேைிலம பொருந்திய பதாழில்துலற சமூக-பதாழில்நுட்ெத் துலறயானது, 

சீர்திருத்தங்கள் ("இயற்லக ேிேசாயம்" வொன்றலே) ெற்றிய மாற்றுப் புரிதலை வநாக்கிய எந்த 

நகர்லேயும் கடுலமயாக எதிர்க்கிறது என்ெலத அண்லமயில் ஆந்திரப் ெிரவதசத்தில் 

வமற்பகாள்ளப்ெட்ெ ஆய்வு காட்டுகிறது. சமீெத்தில், ஆந்திரப் ெிரவதசத்தில் ேளங்குன்றா ேிேசாய 
முலறகளுக்கு மாறுேதற்கான உைகின் மிகப்பெரிய முயற்சிகளில் ஒன்று, "வதசிய வேளாண் 

அறிேியல் அகாெமி மற்றும் பதாழில்துலற உள்ளடீுகள் (ேிலதகள், உரங்கள், பூச்சிக்பகால்ைிகள்) 

சப்லளயர்களால் தூண்டிேிெப்ெட்ெ ேிமர்சனங்களின் இைக்காக" மாறியது. நாட்டின் உணவுப் 

ொதுகாப்ெிற்கு ஆெத்லத ேிலளேிக்கும் "ெிற்வொக்கு நெேடிக்லக" என்று அது ேிமர்சிக்கப்ெட்ெது. 

பதாழில்நுட்ெத்லதயும் முன்வனற்றத்லதயும் சார்ந்து உருோக்கப்ெடும் குலறகள் நிரம்ெிய 



கட்ெலமப்புகலள இயற்லக ேிேசாயம் வொன்ற மாற்று ேழிகளால் எதிர்க்க வேண்டும். இது 

ேிேசாயத் துலறசார் அதிகாரேர்க்கத்லதச் வசர்ந்த சிைருக்கு, அறிேியலுக்கும் ேளர்ச்சிக்கும் 

முரணானதாகத் வதான்றைாம். எனினும், ேளங்குன்றாச் சூழியலை உறுதிபசய்ேதற்கான 
ேிேசாயத்தின் எதிர்காைம் குறித்த மாற்றுச் சிந்தலனகளில் முதலீடு பசய்யாமல் இது எப்ெடி 

நெக்கும் என்ெது ேிலெயற்ற வகள்ேியாகவே உள்ளது. இந்திய ேிேசாயம் ெற்றி அண்லமயில் 
பேளியான அறிக்லகலயத் தயாரிப்ெதில் என்னுலெய ெங்களிப்பு  இருந்தது. அந்த அறிக்லகயில் 

(report) குறிப்ெிட்டிருப்ெதுவொை, ேிேசாயிகள் குலறந்தெட்ச ேிலைக்கான வகாரிக்லககலள மாற்று 

ேிேசாய எதிர்காைத்துென் இலணத்து முன்பனடுப்ெது ேிேசாய முலறலய அர்த்தமுள்ள 

ேலகயில் மாற்றியலமப்ெதற்கான சாத்தியமான ேழிகளில் ஒன்று. 

 

நிகித் குமார் அகர்ோல் யு.எல்.சி.ஏ.ேில் மானுெேியல் ஆய்ோளர் 
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