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జనవ$% 10, 2021 ర()* ఇం-.య0  రచన  

2ెల5గ7 అను:ాదం: పర?చూర? జమ7న   

2002 లB :ాC )*D పEభ7తHం ఆధHరKంలB తయ0ర?LేNిన అPQRా$%క T:UVQక WXరతVేశ వKవZాయ0T[,   ఆ\ర 

ఆ$%]క వKవస]ను   ప_నరH`వNీ]క$%ంచవలNింVQbా  ఒde-. Lేసుe న[ RfT[ పEPgన ల0hల గ7$%ంi ఒక  

సంగj\వలBకనం ఇసుe ంVQ. 

l-m పEభ7తHం nసుRfioన  మpడr వKవZాయ చటXt ల :uనుక ఏ ఆసక5e ల5 ఉxg[D?  ఈ రంbాలBz  

){ట|t బడrల5 ){ట~tన ��ధ Vే�య, �Vే� ){ౖ�:Uట| Rా$��$�� పE�జxgల5  ఈ చటXt ల :uనుక  ఉxg[D. 

:ా$�వరంట�   :    వKవZాయ ఉత�త�e ల5,  PgనKం ఇతర  సర?క5ల2� :ాK�ారం Lేసుe న[:ార?; $��త�ల2� 

వKవZాయ ఒప�ందం LేసుRfన[ RాంటXE క5t  వKవZాయం Lేసుe న[:ార? ,   Rా$��$�� వKవZాయం Lేసుe న[:ార? ; 

ల0�Nిt�� (వKవZాయ ఉత�త�e ల TలH, ర:ాణg RారKకల0�ాలBz  ఉన[:ార?) :ాK�ార?ల5;  �తexgల5, ఎర?వ_ల5, 

ఇతర N*వల5, Zామb%j అంVQంLే సంస]ల5;  ఆహర తయ0$� లB  వKవNీ]కృత $%ట�ౖ�  bా :ాK�ారం Lేసుe న[:ార?;  

ఆ$%]క రంగ RారKకల0�ాల5 (సర?క5ల  మ0$��టzలB ){ట|t బ-. ){ట�t:ా$%2� స\ ) T$%H��ంLే సంస]ల5.  

పEపంచ:ాKపe ంbా, ఈ సంస]ల5 అxUక రRాల  RారKకల0�ాలలB �ాల�� ంటXD. పEమ7ఖ వKవZాయ ఉత�త�e ల  

:ాK�ార?ల5 -  సమ7దEంలB పEయ0ణ¡ంLే ఓడల5, ఓడ$�వ_ల5, $��ల£Hల5, ¤VQ¥  క$ా¦bా$ాల5, భpగర§ సర?క5 

TలHR�ంVgE ల5 (N{ౖలBల5), ఆD� ¨ల5z ల5, రకరRాల క$ా¦bా$ాలను క©b% ఉxg[ర?. :ా$% RారKకల0�ాలలB  

పంటల5 పం-.ంచడం; వKవZాయ ఉత�de  Rª అవసర«¬న వసుe వ_లను N*వలను అమ¦డం; పం-.న పంటలను 

Rfనుb®ల5 Lేయడం, వKవ Zాయ ఉత�త�e లను ర:ాణg Lేయడం, TలH Lేయడం; ��ధ ఆ\ర ఉత�త�e లను 

ఉత�de  Lేయ-gTRª పంటలను �Eా N{¯ Lేయడం, ¤VQ¥  LేNిన పంట సర?క5ను  ఇతర ఆ\ర ఉత�deVgర?లక5 

సరఫ$ా Lేయడం;  వKవZాయ వసుe వ_ల మ0$��టzలB అధుxgతన ఆ$%]క ఊ\bాxgల (N{�క5Kల£ష³)  RfనZాb%ంప_ 

.... ఇల0 బహ´మ7ఖంbా :ార? :ాణ¡జK RారKకల0�ాల5 TరH��సుe xg[ర?. 

 

 µ{ౖxgT¶య� నూK¯ స$�H¯ బpz · బ̧¹� ఒకZా$% Rా$%�� సంస]  ను గ7$%ంi �వ$%సూe  అVQ  �ల5వ b�ల5సులB WXగం 

మ0తE«º Rాదు, అVే ఒక  b�ల5సు క»-g - పంట �¼ లం నుం-. దుRాణంలBT  R½ంట¹ వరక5 అT[ దశలలB అVQ 



ఉంట|ందT Lె)ి�ంVQ.  2001 Rా$��$�� బ¾E చ¹ లB Rా$%�� సHయంbా తనను 2gను  ఈ �ధంbా �వ$%ంచుRfంVQ :  

“«ºమ7 ¿ $�ట�tలBT )ిం-., ¿ర? dxU నూ-.�� లB  b®ధుమలమ7.  ¿ బంbాÀÁదుంప మ7క�ల  :Uప_డr ¿VQ 

ఉప_�, ¿ జÂన[$�ట�tలBT    Ãక�జÂన[ «º«º.  ¿ -ెజ¹t లBT LgR�z�, ¿ �తల �ాÄయంలB dయKదxgT[ 

ఇLేo  NీHట�న¹ «º«º .  «ºమ7 ¿ సల0Å -ెENి�ంÆ లB :UN* నూxu, ¿ర? �ందు RÇసం dxU b�డrÈ  మ0ంసం, పంVQ 

మ0ంసం ల£Vg iR�³ «º«º.   «ºమ7 ¿ దుసుe లలB పde , ¿ Rా$��టÉz  ¿క5 :uచoదనం క©b%ంLేVQ, ¿ �¼ లంలB 

ఎర?వ_ల5 «º«º  ”. [1] అల0ంట~ xgల5గ7 సంస]ల5 పEపంచ వKవZాయ  ఉత�త�e ల  :ాణ¡జKంలB 70 Êాతం 

:ాణ¡జËKT[ TయంdEసుe xg[D - :ాట~లB  Rా$%�� అd){దÌVQ. 

పEPgన WXరnయ :ాK�ార సమp\ల5 $%లయను�, అVgT $�ండూ 'సంస�రణల5' అT )ిల5చుRfంట|న[ :ాట~2� 

తమR�¿ సంబంధం  ల£దT,  2g«º¨ బలవంతంbా :ాట~T మ7ందుక5xuటtల£దT  nవEంbా ఖం-.ంiనప�ట~RÍ, 

పEభ7తH  N*కరణ వKవస]ను మpNి:UN* ఆలBచన ల£దT l-m పEభ7తHం గట~tbా Lెబ7త�న[ప�ట~RÍ, పEభ7తH 

అPQRార?ల5, ){ౖ�:U� ){ట|t బ-.Vgర?ల5 ఇదÌర( తమ అÎ�Eా య0లను మpNిన తల5ప_ల :uనుక jarigina 

సమ0:UÊాలBz  స�షtంbాxU  పEకట~ంLgర?.  ఈ -.మ0ండzను అPQRా$%క క¨టÏల5 NిÐారసుల5bా కjమబVÑÌక$%ంLgD.  

‘ మ$%ంత  ఎక5�వ Zామర]`ం’  ‘ఆ$%]క �¼ దుప_’  అxU పVgల2� WXష పర«¬న మ7సుగ7ల5 ధ$%ంLgD.   

ఆ �ధంbా 2014 ఆగసుt లB ఏ$ా�ట| LేNిన ఫ_Å Rా$��$�ష³ ఆÒ ఇం-.య0 �ాతEను ప_నరH`వNీ]క$%ంచడం 

మ$%య7 ప_న$%[$ా¦ణం LేN* ఉన[త Zా] D క¨టÏRª (Êాంత క5మ0¹ క¨టÏ అT )ిల5Zాe ర?) అVgÄ ల0�Nిt��, 

Rా$%�� ఇం-.య0, ఐట~Nి అb%jÔ�xu¯ -.�జ³, CII ఫ_Å అంÅ అb%jకలo¹ N{ంట¹ ఆÒ ఎక�లÕ³� (CII FACE), ఎ¯  

బXKం�, ÃదలÕౖన� thama korkelu cheppukonnayi. . Êాంత క5మ0¹ క¨టÏ T:UVQక :ార? అ-.b%న :ాట~T 

పEZాe �ంచడంలB �ఫల«¬ంVQ, RాT T:UVQక Öక� NిÐార?�ల5 ఈ సంస]ల RÇ$%కల జËÔ2g వలÕ చదువ_kovaali.  

[2]  

)*న,ం గ[\]ం^ _̀రaNాbక c)*నం Ndసం కOటQ 

ఏVే«¬xg, ఇంతక5మ7ందు ఉన[త Zా] D అPQRా$%క క¨టÏ T:UVQక అట|వంట~ ‘సంస�రణల’ RÇసం ఒde-. LేN* 

:ా$% :ాసeవ ఉVేÌÊాKల గ7$%ంi RfంLెం ఎక5�వbాxU  :uలz-.ంiంVQ. ఈ అPQRా$%క క¨టÏ  T:UVQక 18 సంవత�$ాల 

�ాతVౖెనప�ట~RÍ, �ాలక5ల పEసుe త ఎజ�ం-g ఇంత కxg[  ఎక5�వ Rాలం మ7ందు నుంLే  తయ0$�లB ఉంVQ.  Rాబట~t  

2002 T:UVQక ఇంRా Lgల0 సంద$®§iతంbాxU 2ెల5సుRÇవలNింVQbాxU ఉంVQ. 

 



అÎ�Ø N*³ xUతృతHంలBT  ఉన[త Zా] D క¨టÏ VÑరÙRా©క PgనKం �Pgనం  ర(�¼ ంVQంLేందుక5  2000 

సంవత�రంలB  ఏ$ా�ట�ౖంVQ. ఈ క¨టÏ 2002 లB తన  T:UVQకను సమ$%�ంiంVQ. క¨టÏ అనుస$%ంచవలNిన 

Tబంధనల5 పERారం ఈ RªjంVQ �షయ0లను  ప$%�©ంLg©�న అవసరం ఉంVQ: 

i) కÄస మదÌత� ధరల5 (MSP), ధరక5 మదÌత�bా  Lేపట~tన RారKకల0�ాల5 

ii) WXరత ఆ\ర సంస]  అంట� ఫ_Å Rా$��$�ష³ ఆÒ ఇం-.య0 (ఎÒ Nిఐ) �Ú Ûిసుe న[  �ాతE 

iii) పEజË పం)ిణÜ వKవస]  ()ి-.ఎ¯) పTnర? 

iv) TలHల5 (బఫ¹ Zాt ��), బ��రంగ  మ0$��టÉz   అమ¦Rాల5,  �Vే� :ాణ¡జËKTRª సంబంPQంiన �Pgxgల5 

v) bాj ¿ణgÎవృVQ¥ ,  ఇతర సంÝ�మ RారKకjమ0లక5 PgనKం R�టXDంప_. 

(ఇంట$�[� లB క¨టÏ T:UVQక Öక� Rా)ీ లభKం Rానందున, VgT[ చద:ాలxU  ఆసRªe ఉన[:ా$% RÇసం «ºమ7 

ఇక�డ  T:UVQక )ి-.ఎÒ ను జత Lేసుe xg[మ7.) 

బహ#ళజ&' )*న,ం .ా,0ార సంస;ల లef,ల4 

WXరతVేశ ఆ\ర PgxgKల మ0$��� ){ౖ TయంతEణ ZాPQంచ-gTRª అÎవృVQ¥  LెంVQన VేÊాల సంస]ల5 Lgల0 

సంవత�$ాల5bా పEయd[సుe xg[యT గ7ర?e ంచుRÇ:ా©.  (Þట~ గ7$%ంi  «ºమ7 2004,   2006 లB  :Eా Nిన 

�షయ0లను  ఎక5�వ మ0ర?�ల5  ల£క5ం-g d$%b% ఇప_�డr Lెప_�RÇవచుoను. [3])  WXరతVేశంలB గణÄయ«¬న 

Vే�య ఉత�de  ఉండటంవలన,  WXరతVేశం ఒక  VÑరÙRా©క ఆ\ర భదE2g  �Pgనం  (అంట� ఆ\ర PgxgKల 

పEభ7తH N*కరణ,  పEజË పం)ిణÜ వKవస]) క©b% ఉండటంవలన ఈ �Vే� సంస]లను Tల5వ$%ంచగ©bార?. 

సరßకరణ జర?గ7త�న[  సంవత�$ాలలB పEసుe త ఆ\ర భదE2g వKవస]ను ఏమంత పట~tంచుRÇక�Ú Dనప�ట~RÍ,  

WXరతVేశ �àర?లంద$%RÍ తb%న �Ú షRా\$ాT[ క©�ంచడంలB  nవE«¬న Rfరత ఉన[ప�ట~RÍ, ఈ వKవస]  R�వల 

ఉTR�  బహ´ళజËd వKవZాయ :ాణ¡జK :Uతeల ల0WXరâనక5 ఇప�ట~RÍ ఒక అడÈంRªbా  తయ0$��ంVQ.   Rfంతవరక5, 

ఇVQ Vే�య ఉత�deRª రãణ క©�సుe ంVQ  (PgనKం-Zాగ7Vgర?లక5 స�äత�క«¬న ధరక5 \¿ ఇవHడం VgH$ా).    

ఆ\ర PgxgKల :ాణ¡జKంలB N{�క5ల£ష³ (ఊ\bాxgల5 ) ను T:ా$%సుe ంVQ.  అPQక ల0WXలను 

Tర?2g�హపర?సుe ంVQ (పEభ7తHం బ��రంగ మ0$��టÉz  ధరల5 �ప$�తంbా  ){$%b%2ే :uంటxU మ0$��టÉz  తక5�వ 

ధరలక5 లÎంLేల0  సరఫ$ా Lేయ-gTRª Þల5bా గణÄయ«¬న Zా] DలB  పEభ7తH TలHలను TరH��ంచడం 

VgH$ా ధరల5 ){రగక5ం-g చూసుe ంVQ) 



అందువలz  Zామ0å జK:ాద VేÊాల  :ాK�ార VQగ�జËలక5 ఆ వKవస]ను క»©o:Uయడం అతKవసరం. ఇVQ WXరతVేశం 

కjమం తప�క5ం-g PgనKం VQగ7మd  LేసుRÇవ-gTRª   మ0$ా� T[ సుగమం Lేసుe ంVQ.  బహ´ళజËd PgనK  

:ాK�ార సంస]ల5 అట|వంట~ :ాణ¡జKంలB   �ప$�త  ల0WXలను ఆ$%âంచ-gTRª  Þల5 క©�సుe ంVQ. VQగ7మdpai 

ఆPgరపడటం :uౖప_Rª  ఈ మ0ర?� Vg$% nసుe ంVQ.  WXరnయ వKవZాయ0T[ ఆ\ర PgxgKల utpathi నుం-. 

మ$%ంతbా దూరం Lేసుe ంVQ, అÎవృVQ¥  LెంVQన VేÊాల5 (అల0b� WXరతVేశం లBT  ఉన[తవ$ా� ల5, ఇతర అÎవృVQ¥  

Lెందుత�న[ VేÊాల unnatha vargaalu ) -.మ0ంÅ LేNిన ఉత�త�e ల పంటలను ){ంచుత�ంVQ. 

2000 సంవత�రంలBxU, :ాC )*D పEభ7తHం VÑరÙRా©క PgనKం �Pgనం (Nిఎ� ట~�)ి)క¨టÏT  ఏ$ా�ట| 

LేNినప_�డr, అదనప_ ఆ\ర TలHలను Zాక5bా చూ)ిసూe , పEbhutwa  N*కరణ vyavasthaను మpNి:UN* 

అవRాÊాT[ అVQ  అప�ట~R� అxUHÛిZÚe ంVQ. అంతక5మ7ందున[  య7xuౖట�Å ఫEం� పEభ7తHం 1997 లB టX$��ట�Å 

పÔz � -.Nిt æబpKష³ Nిసtం (ట~)ి-.ఎ¯) ను పE:Uశ){ట~tన తర?:ాత ఈ అదనప_ ఆ\ర TలHల5 తలÕ2ge యT 

గమనంలBRª nసుRÇ:ా©.  ఇVQ జxgWXను "Vg$%దèé  $�ఖక5 VQగ7వన " (Ô)ిఎ�), "Vg$%దèé $�ఖక5 ఎగ7వన " 

(ఏ)ిఎ� ) అT �భ�ంiంVQ. PL),  "Vg$%దèé $�ఖక5 ఎగ7వన " ఉన[:ా$%Rª PgxgKల ధరలను Lgల0 బXbా 

){ంiంVQ.  ఈ �T�గVgర?ల �¼ ర పEజËపం)ిణÜ వKవస]   నుం-. Tషêé¨ంiంVQ. పరKవZానంbా పEభ7తH N*కరణ 

VgH$ా వioన PgxgKల5 - WXరత ఆ\ర సంస]   వదÌ   TలHల5 ){$%b%నట|t  కT)ింLgD. ఈ TలHలxU ZాãKంbా 

చూప_తë పEభ7తH N*కరణ, పEజË పం)ిణÜ వKవస]ల5 ఇక ¿దట అవసరం ల£దxg[ర?.  ఫల0xg :ాళzక5 

ఇ:ాHలన[ లãKం2� ÃదలÕౖన పEజËపం)ిణÜ వKవస]   ను టX$��ట�Å పÔz � -.Nిt æబpKష³ Nిసtం అంటXర?.  TజËTRª ఈ 

వKవస]  ఏ$ా�ట�  పEజËపం)ిణÜ వKవస]ను xgశనం LేయడంలB  Ãదట~ అడrగ7. 

56రత ఆ9ర సంస;ను, పgజ& పంhిణj వ,వస;ను lర2mbంచo*lNR  hpౖరrల4 

(లJstంu) 

పEజË పం)ిణÜ వKవస]ను ప_నర?ద¥$%ంచడం VgH$ా ఈ సమసKను ప$%ష�$%ంచ-gTRª బదుల5bా, WXరత ఆ\ర 

సంస]ను Tర(¦©ంచ-gTRª    

ఆ సమయంలB ఒక బల«¬న ){ౖరÞ (ల0h)  ఒde-. LేNింVQ. VÑరÙRా©క PgనKం �Pgనం క¨టÏ (Nిఎ� ట~�)ి) 

"పEసుe త వKవస]ను రÝ.ంLg©�న అవసరం ల£దT,  పEసుe త సంÝìWXT[ :ాసe:ాTRª అవRాశంbా ప$%గణ¡ంLgలT, VÑT 

VgH$ా   కÄస మదÌత� ధరల వKవస]ను   (MSP) మ0తE«º Rాక5ం-g పEజË పం)ిణÜ వKవస]ను క»-g 2íలb%ంLే 

అవRాశం ఉందT, అం2ేRాక5ం-g WXరత ఆ\ర సంస]  �ాతEను క»-g  తక5�వ Zా] DలB  బఫ¹ Zాt � లను 

TరH��ంచ-gTRª మ0తE«º ప$%¨తం Lేయవచoన[ అÎ�Eా య0T[ ప$%గణనలBRª nసుRÇ:ాలT )*$��ంVQ." 



TజËTRª ఈ అÎ�Eా యం ){ౖ�:U� Rా$��$�� పE�జxgల నుం-. మ0తE«º Rాదు, పEభ7తHం నుం-. క»-g  వioంVQ. 

క¨టÏ ఇంRా ఏమT T:UVQంiందంట�:  

VgT మధKంతర T:UVQకను సమ$%�ంiన తర?:ాత, క¨టÏ ప$%�లxg  Tబంధనలను �సe ృతం LేÊార?.  కÄస 

మదÌత� ధర  2�  Wîdక N*కరణ VgH$ా పEసుe త ధరలక5  మదÌత� TLేï   వKవస]క5 బదుల5bా ఆ Zా] నమ7లB 

$��త�లక5 xUర?bా xUర?bా  పEతKã ఆVgయ స\య0T[ అంVQంLే అవRాÊాT[ ప$%�©ంచవలNింVQbా   క¨టÏT 

RÇ$ార?.   పE2ేKRªంi, వKవZాయ మంdEతH Êాఖ (ఎంఓఏ) నుం-. కÄస మదÌత� ధరల2� (ఎంఎ¯ )ి) 

అనుసంPgTంచబ-.న ðమ0 ఆPg$%త ఆVgయ స\య0T[ �Eా రంÎంచ-gTRª పEd�ాదనను ప$%�©ంచమxU 

అభKర¥న వioంVQ.  WXరత ఆ\ర సంస]  (ఎÒ Nిఐ) VgH$ా కÄస మదÌత� ధరల2� xUర?bా PgxgKలను Rfనుb®ల5 

LేN* పEసుe త వKవస]  Zా] నంలB తమ పEd�ాదనను ప$%�©ంచవలNింVQbా RÇ$ార?.  (�Eా మ7ఖKత జñ-.ంచబ-.ంVQ) 

ఏVే«¬xg, అట|వంట~ చరK వలన ఎదురDòK �ప$�త ప$%ణgమ0లను బట~t , ఈ పEd�ాదనక5 $ాషt æ పEభ72gHల నుం-. 

nవE«¬న  వKd$�కత ఎదు$��ంVQ, ఇVQ పEజలలB ){దÌఎత�e న  అÊాంdT అలజ-.T Lెల$�b�ల0 Lేసుe ందT WX�ంLgర?.  

RfంతమంVQ ఆ$%]క:Uతeల5 ¨న\Dంi, ధరల Nి]$�కరణ ఒక మ7ఖK«¬న లãKం అT, VÑTRÇసం కÄసమదÌత� 

ధర2� xUర?bా Rfనుb®ల5LేN*  పEసుe త  వKవస]xU  RfనZాb%ంLgలxU అÎ�Eా య«º సరH2gE  :uలz -ౖెంVQ.  VgVgప_ ఇVQ  

ఏకb�jవ అÎ�Eా యం. మ7ఖKంbా, క¨టÏ సంపEVQంiన పEd $ాషt æ పEభ7తHం పEసుe త కÄస మదÌత� ధర వKవస]ను 

2íలb%ంLే ఆలBచనను dరస�$%ంiంVQ…. 

ఈ 2íలb%ంప_ పEd�ాదనను సమ$%�ంiన "RfVQÌమంVQ ఆ$%]క:Uతeల5" (ఈ పదం బహ´Êా Êాం2g క5మ0¹ క¨టÏ 

:uనుక కVQల£ ఆత¦ అDన Nిఎ� ట~�)ి సభ7K-ౖెన ఆ$%]క:UతeT సూiసుe ంVQ) :ాVQంLేVేమంట� :  "కÄస 

మదÌత�ధర �Pgనం మpతప-.న ఆ$%¥కవKవస]   అవÊóషంbా ఉంVQ, ఏVౖెxg పEతKã Wîdక :ాణ¡జKంలB,  ధరల 

ఏ$ా�ట|లB పEభ7తH జñకKం వలన Ãతeం వKవస]  తప_�Vోవ పట�t   అవRాశం ఉంVQ.  పEభ7తH జñకKం ల£క5ం-g 

మ0$��టzను  N*Hచïbా పTLేయ-gTRª అనుమdంLg©.   ఇVQ ధరల, ఆVgయ0ల అNి]రతక5 Vg$%nN*e , పEతKã 

ఆVgయ బVQõల VgH$ా ఆVgయ నöాt T[ భ$�e Lేయడం ప$%öా�రం. ” 

ఆ9ర ఉతU'wNx మ[పTU 

అD2ే ఈ :ాదనలను Nిఎ� ట~�)ి  క¨టÏ క»©o:UNింVQ. ఇట|వంట~ �Pgనం వKవZాయ ఉత�deR� మ7ప_�bా 

ప$%ణ¨సుe ందT, తVgH$ా Vేశ ఆ\ర భదEతను Vెబ÷nసుe ందT Lె)ి�ంVQ :   



ధర అNి]రత అxUVQ ఉత�deVgర?ల5, �T�గVgర?ల సంÝ�మం,  :ా$% ఆVgయ0ల RÇణం నుం-. ఆంVోళన క©b%ంLే 

�షయం Rాదు. ధరల  అNి]రత ఎక5�వbా ఉంట� వKవZాయ ){ట|t బడrల5,  వృVQ¥  $�ట|  పEdక»లంbా 

పEWX�తమవ_2gయT పEపంచ:ాKపe ంbాxU Rాదు, గతంలB  WXరత Vేశం  Z¼ ంత అనుభ:ాల నుం-. క»-g Lgల0 

బల«¬న ఆPg$ాల5 ఉxg[D.   మ7ఖKంbా $��త�ల5 తమ ఉత�de  వKయ0లక5 ¨ంi ధరల5 ఉంటXయT 

స�äత�కంbా T$ా¥ $%ంచల£క�Ú 2ే క»-g ఇల0 జర?గ7త�ంVQ. అందువలz , ధరల Nి]$�కరణ అxU అంశం  VÑరÙRా©క 

PgనKం �Pgనం Öక� పEPgన లãKం Rా:ాలT క¨టÏ తన అÎ�Eా య0T[ ప_నర?VgÙ ట~ంiంVQ. పEసుe త కÄస 

మదÌత� ధరల �PgxgT[ nNి:UNి ఆ Zా] నంలB వKవZాయ ఆVgయ మదÌత� RÇసం ఏVౖెxg ఒక ZాPgరణ పథకం 

పE:Uశ ){టtడం గ7$%ంi ఆలBiంచ-gTRª ఇVQ స$��న సమయం RాదT అÎ�Eా యప-.ంVQ.  

Lgల0 VేÊాల5 వKవZాయ ధరల Nి]$�కరణ �Pgxgలను �ాట~Zాe D. ఇతర VేÊాల2� �Ú ©o2ే  WXరతVేశం  పTnర? 

ఇటÏవల వరక5 బXbాxU ఉంVQ. WXరతVేశంలB ÔయKం,  b®ధుమ ధరల మధK 2ే-gను గమTN*e   గత ఇర:uౖ ఏళùలB 

4 నుం-. 7 Êా2gTRª ఉంVQ, పEపంచ ధరలలB ఈ 2ే-g   15 నుం-. 25 Êాతం వరక5 ఉంVQ.  [అంట�, WXరతVేశంలB 

కంట� అంత$ాâ nయంbా ధరల5 Lgల0 అNి]రంbా ఉxg[D]… . 

పEభ7తH N*కరణను ఆపడం వలz  క©b� ప$%ణgమ0ల5 ఏ¨ట~?  

Nిఎ� ట~ � )ి (CLTGP) క¨టÏ T:UVQక లB 2íల5త �వ$%ంiన Vేమంట�, పEభ7తH సంస]ల5 మ0$��టÉz  ల£నందున, 

పEPgన N*కరణ �Eా ంత«¬న పంజËû, హ$ాKxg,  ఉతeర పEVేü పýoమ �Eా ంతంలB క»-g $��త�లక5 Lె©zంLే ధర 

ప-.�Ú త�ంVQ.  క¨టÏ అంచxg పERారం,  “ధరల మదÌత� ల£నటzD2ే,  వ$% ల£Vg b®ధుమలక5  వKవZాయ Ý�తE 

Zా] D ధరల5 RªHంటX� క5 350 ర(�ాయలక5 ¨ంLే  అవRాశం ల£దు; ఇVQ  గత సంవత�రం VgVgప_  

$��త�లందర? �¼ ంVQన ధర కంట� Lgల0 తక5�వ;  Lgల0 $ాöాt æ లBz  సమగj ఉత�de  వKయం కంట� క»-g Lgల0  

తక5�వbా  (క5ట|ంబ శjమ,  భp¨,   ){ట|t బ-. ఖర?oలT[ంట~2� క©)ి లÕRª�ంiన ఉత�de   వKయం) ఉంVQ.”  

అట|వంట~ "ఆకNి¦క రదుÌ " జ$%b%2ే, "b®ధుమ,  వ$% $��త�లక5  Ãతeం ఉత�de){ౖన క©b�  తãణ నషtం ZాPgరణ 

లÕక� :UN*e   క»-g వKవ Zాయ Ý�తEంలB Rfనుb®ల5 LేN* పEసుe త కÄస మదÌత�ధరకంట� 40,000 RÇటz  ర(�ాయల5 

(ర(. 400 Ô©యనుz ) తక5�వbా ఉంట|ందT అంచxg. ”  (2019-20 సంవత�రం  పEకట~ంiన కÄస మదÌత� 

ధరల పERారం లÕRª�N*e  ఈ Ãతeం VgVgప_ 1,29,000 RÇటz  ర(�ాయల నషtం :ాట~ల5z త�ంVQ. [4]) 

 ఈ T:UVQక సూiంiనట|z bా జ$%b%2ే  $��త�ల గd ఏ �ధంbా ఉంట|ంVో ఉ��ంచుRÇవచుoను. "తëర?� 

WXరతVేశంలBT అxUక �Eా ం2gలBz  ధరల మదÌత� RారKకల0�ాల5 సమర¥వంతం bా TరH��ంచడంల£దు. ఈ �Eా ం2gలBz   

ఉత�deVgర?ల ధరల5 ఉత�de  వKయం కంట� తక5�వbా ఉxg[D. " అVే�ధంbా PgనKం ¨గ7ల5 ఉం-ే  పEPgన  

$ాöాt æ లBz  క»-g ధరల5  ప-.�Ú 2ే, Ãతeంbా ఉత�2ేe   తగ7� త�ంVQ. 



ఉతU'w   పతనం _Mగ[మతyల hpౖ  ఆ)*రపడట6lNR _*\]zసుw ం_M, ఇ_M 

ఉతU'w_*ర2లను, cl|గ_*ర2లను - ఉభయ[లను  _ెబ�zసుw ం_M 

WXరతVేశ తృణ PgxgKల  అవస$ాల5 ){ర?గ7తëxU ఉన[ప�ట~RÍ - VేశంలB  తృణPgxgKల ఉత�de  ప-.�Ú 2ే -  

తృణPgxgKల5 VQగ7మd LేసుRÇ:ా©�న Nి]d ఏర�డrత�ంVQ. ఆ సమయంలB (2002 లB), CLTGP 

)*$��న[Vేమంట�:  “ ఆµిERాలBT ఈÊానK/ఉతeర  �Eా ం2gల5, తëర?� ఆNియ0 VేÊాల5 nవE«¬న 

Rfరతxuదు$��ంటXయT,   అÎవృVQ¥  Lెందుత�న[ VేÊాల తృణ PgxgKల VQగ7మత�ల5  1995-97లB 107 ¨©య³ 

టను[ల «ºర ఉxg[యT ఇ� 2015  సంవత�రంxgట~Rª  198 ¨©య³ టను[లక5 2030 xgట~Rª  270 

¨©య³ టను[లక5 ){ర?గ72gయT ఐ$ాసలB ఆ\ర, వKవZాయ సంస]  (FAO ) 2ె©యLేNింVQ."   

ఇల0ంట~ ప$%Nి]త�లBz ,  ఉతeర అ«¬$%Rా,  యpరÿ VేÊాల5 పEపంచ :ాణ¡జKంలB  తృణ PgxgKల సరఫ$ాల){ౖ 

గ72ge PQపతKం ZాPQZాe D. పEసుe తం ఆ VేÊాల5 తమ $��త�లRªసుe న[  WX$� వKవZాయ $ాDnలను తb%�ంచవచుo. 

పEపంచ తృణPgxgKల ధరల5 కÄసం 1990 ల మధK Zా] DలలB సగట| ధరల Zా] DRª 2ెZాe ర?. అంట� పEసుe త ధరల 

Zా] Dకంట� $�ం-.ంతల5 ఎక5�వbా ఉంటXD.  ” (ఐÔÅ) VÑనర¥ం ఏ¨టంట� -  పEపంచ PgనKం :ాణ¡జKంలB 

అÎవృVQ¥  LెంVQన VేÊాల ఆPQపతKం :ా$% Vే�య ఉత�deRª సÔ�-m ఇవHవలNిన అవసరం ల£క5ం-g,  అPQక 

ధరలను Tర!DంచటXTRª :ా$%Rª Þల5 క©�సుe ంVQ. 

Nిఎ� ట~�)ి ఇంRా ఏ¨ Lె)ి�ందంట� :  పEపంచ PgxgKల �T�గంలB WXరత Vేశం 15 Êాతం :ాటX క©b% 

ఉన[ందున, VేశంలB జxgWX $®"  $®"Rª ){ర?గ7త�న[ందున, సHంతంbా తb%నంత ఆ\ర PgxgKల TలHలను 

){ట|t RÇవడం Lgల0 అవసరం. ఆ సమయంలB WXరతVేశం TలHల5  పEపంచ TలHలBz   15-25 Êాతం ఉxg[D.  

ÔయKం,  b®ధుమలక5 సంబంPQంi  పEపంచ :ాణ¡జKంలB 40 Êాతం క©b% ఉంVQ.  ఏVౖెxg మ0ర?�2� WXరతVేశ 

TలHలను ){దÌ  ఎత�e న తb%�N*e  - "ఆ తb%�ంప_ తప�Tస$%bా పEపంచ ధరలను VgVgప_bా పEWX�తం Lేసుe ంVQ” అT 

క¨టÏ �#చo$%ంiంVQ. ఫ©తంbా $��త�ల5, �T�గVgర?ల5 - ఉభయ7ల5 ఒక$% తర?:ాత ఒకర? వర?సbా 

Vెబ÷dంటXరT క¨టÏ )*$��ంVQ.  Ãదట $��త�ల5 b%ట|t బXట|RాT  ధరల2� Vెబ÷dంటXర?; తర?:ాత WXరతVేశం 

VQగ7మత�ల){ౖ ఆPgరపడrత�ంVQ;, అంత$ాâ nయ మ0$��టÉz  ధరల5 ){రగ72gD; VgT2� WXరnయ 

�T�గVgర?ల5 Vెబ÷dంటXర?.  

అందువలz , "ఆకNి¦క రదుÌ "  తãణ పEWXవం ){ౖన )*$��న[�ధంbా -  $��త�ల){ౖ ){దÌ  పEdక»ల పEWXవం 

చూ)ినప�ట~RÍ, VÑT తర?:ాత ధరల ){ర?గ7దల ఉంట|ంVQ.  అనవసరంbా TలHలను  తb%�ంi :UN*e , పEజËపం)ిణÜ  

(PDS ) వKవస]  మpతపడrత�ంVQ; ఇందువలz   \T జరగక5ం-g �T�గVgర?లక5 ఎట|వంట~ రãణ ఉండదు. 



గతంలB జ$%b%నట|z bాxU , ఈ TలHల  Ýmణత తర?:ాత VేశంలB పంటల ఉత�త�e ల5 తb%��Ú D,  పEపంచ మ0$��టÉz   

ధరల5 ){$%b%2ే  ప$%Nి]d Lgల0  nవEంbా ఉంట|ంVQ, RాÄ పంటల5 ZాPgరణంbాxU పం-.సుe న[ప�ట~RÍ, ధరలను ){ంi 

ఎగ7మత�లను N*Hచïbా అనుమdంiనప_�డr క»-g ఇVే ప$%Nి]d xuలRfంట|ందxUVQ గమనంలBRª nసుRÇ:ా©�న 

మ7ఖK«¬నఅంశం. 

“ lల�ల4 z@ి.Hయక0� �ే ��మ[ hpట�� బడWల4 hpట� ం” - బహ#ళజ&' )*న,ం 

.ా,0ార సంస;ల4  

){ౖ�:U� సంస]ల లÕక�ల గ7$%ంi క¨టÏ రవHంత సమ0Lg$ాT[ బయట){ట~tంVQ.  WXరతVేశంలB PgనKం :ాK�ారంలB 

){ట|t బడrల5 ){డ2g$ా అT అ-.b%నప_�డr,  ){దÌఎత�e న ){ట|t బడrల5 ){టtక�Ú వచుoనT, T2gKవసర  సర?క5ల 

ర:ాణg, TలHల){ౖ చటtపర«¬న  ఆంãల5  2íలb%ంiనప�ట~RÍ, పEభ7తH �PgxgలలB VÑరÙRా©క Nి]రతHం,  అ� 

భ�షKత�e లB ఎల0 ఉంటXయxUVQ 2ెల5సుRÇనంతవరక5,  ఇంRా  ){దÌఎత�e న ఉన[ TలHల వలz  క©b� మ7ప_� 

2íలb%ంచనంత వరక5 ){దÌ  ){ట|t బడrల5 ){ట�t   అవRాశం ల£దT బహ´ళజËd PgనKం :ాK�ార కం){Äల పEdTధుల5 

క¨టÏRª Lె�ా�ర?.  (�Eా మ7ఖKత జñ-.ంచబ-.ంVQ) 

WXరత ఆ\ర సంస]  (FCI)  PgనKం TలHల5 ఎవ$%Rª "మ7ప_�"? ఖioతంbా WXరnయ పEజలక5 Rాదు, ఆ పEజల 

RÇస«º  -  PgనKం Rfరతక5,  ){ౖ�:U� ల0WXలక5 వKd$�కంbా పEజలక5 \¿ క©�సూe  VgTRª �Eా dTధKం వ��సుe ంVQ.   

WXరత ఆ\ర సంస]  TలHల5 ){ౖ�:Uట| రంగం ల0WXలక5 మ7ప_�. అంట�, PgనKం ధరల5 బXbా ){$%b%2ే, పEజల5 PgనKం 

TలHలను పEజË పం)ిణÜ వKవస]  (పÔz � -.Nిt æబpKష³ Nిసt·) VgH$ా పం)ిణÜ Lేయ0లT ల£Vg బ��రంగ మ0$��� 

అమ¦Rాల VgH$ా  ధరలను TయంdEంLgలT పEభ7తHం){ౖ ఒde-. 2ెZాe ర?. బహ´ళజËd PgనKం :ాK�ార కం){Äల5 

అప_�డr :ార? :uత�క5ంట|న[  సూప¹ ల0WXలను �¼ ందల£వ_. అందువలz  :ార? ){ౖ�:Uట| రంbాTRª అనుక»లంbా 

ÊాశHత పEభ7తH �Pgxgల \¿T మ0తE«º Rాదు ,  పEభ7తH VgనKం TలHలను సమpలంbా  Tర(¦©ంచమT 

RÇర?RfంటXర?. 

బహ´ళజËd PgనKం కం){Äల5, పEభ7తHంలB, క¨టÏలB  :ా$% మదÌత�Vgర?ల అÎ�Eా య0లను ఏ మ0తEం  

పట~tంచుRÇక5ం-g, Nిఎ� ట~�)ి ఈ �ధంbా స�షtంbా తన T:UVQకను మ7b%ంiంVQ: “అందువలz  WXరత ఆ\ర 

సంస]ను (ఎÒ NిఐT) క»©o:Uయ-gT[ క¨టÏ వKd$�Rªసుe ంVQ  VgTT �భ�ంచడం  VgH$ా ల£Vg  �Eా ంnయంbా 

TరH��ంచడం VgH$ా అxU� సందర§ర��త«¬నసూచనల5,  :ాట~జñ©Rª :uళùవNిన అవసరం ల£దు."  

ఆ �ధంbా పEసుe త �ాలక5లక5  2gమ7 nసుక5ంట|న[ చరKల Öక� ప$%ణgమ0ల గ7$%ంi ప$$%ebా 2ెల5సు. 

2014 లB, Lgల0 ఆలBచన2� Rా:ాలxU :ార? స$%bా�   క¨టÏ సూచనలక5 వKd$�క«¬న చరKల5 nసుRÇవ-gTRª 



"WXరత ఆ\ర సంస]  (FCI ) �ాతE ప_న$%[$ా¦ణం RÇసం   ఉన[త Zా] D క¨టÏT (Êాంత క5మ0¹ క¨టÏ) 

ఏ$ా�ట| LేÊార?. 

2014 Êాంత క5మ0¹ క¨టÏ T:UVQకలB Nిఎ� ట~�)ి T:UVQక గ7$%ంi ఒక�మ7క�  క»-g పEZాe �ంచల£దు. Êాం2g 

క5మ0¹ క¨టÏ Nిఎ� ట~�)ి   పEd:ాVgలను ఖం-.ంచ-gTRª పEయd[ంచక5ం-g, ఆ క¨టÏ  dరస�$%ంiన 

అÎ�Eా య0లను ప_నర?ద¥$%ంiంVQ. 

భcష,తyw  గ[\]ం^న ఆలKచనల�� బయటN�X*�t.  

అంత$ాâ nయ :ాణ¡జKంలB, అంత$ాâ nయ ధరల �Ú కడలక5 సంబంPQంiన  RfT[ �షయ0లలB మ7ను¦ందు ఎల0  

ఉంట|ందన[ ఆలBచనల5 CLTGP క¨టÏ T:UVQకలB :uలz -ౖెxgD.  

(1) ఊ��ంiనట|z bాన , అÎవృVQ¥  Lెందుత�న[ VేÊాల  Tకర తృణPgxgKల VQగ7మత�ల5 (అంట� , తృణPgxgKల5 

VQగ7మత�ల నుంi తృణPgxgKల ఎగ7మత�ల5 nNి:Uయbా వioన Ãతeం VQగ7మత�ల5 ) 2002 తర?:ాత 

గణÄయంbా ){$%bాD.  2015 లB 179 ¨©య³ టను[ల «ºరక5 ( 2019 xgట~Rª 187 ¨©య³ టను[లక5) 

){$%bాD.  (Lg¹t 1 చూడం-.) గత దÊాబÌంలB, ఆNియ0 పNిµి�, సû-స\ర³,   ఆµిERా  తëర?�,  ఉతeర �Eా ంత 

VేÊాలBz   Ãతeం R�ల$�ల లభKతలB VQగ7మత�ల :ాటX  ){$%b%ంVQ.  [5] 

 

 

 

 

 

 



(2) ఊ��ంiనట|z bాxU, PgనKం ధరల5 2000 xgట~ కTసt Zా] DRª   ¨ంi ){$%bాD. అంత$ాâ nయంbా b®ధుమల 

ధర బXbా ){$%b%ంVQ, iవరక5 2015 లB tannu 215  -gలరz వదÌ  Nి]రప-.ంVQ - 1990 ల మధKRాలప_ ధర కంట� ఇVQ 

ఎక5�వ. అVే�ధంbా ÔయKం ధరల5 VgVgప_  395 -gలరzక5  $�ట~tంప_ అయ0KD. Ãక�జÂన[ ధరల5 2015 లB  

164  -gలరzక5  $�ట~tంప_ అయ0KD. [6] 

 

ఈ TటXర?bా ){ౖ){ౖRª ఎగబXక5త�న[  ధరల కద©కల $�ఖను చూN*e , WXరతVేశ   ఆ\ర భదEతక5  VQగ7మత�ల){ౖ 

ఆPgరపడటం ఎంత అర¥ర��తl 2ెల5సుe ంVQ.  

Ãదటbా, వKవZాయ ఉత�త�e లలB అంత$ాâ nయ మ0$��� ఆదర%వంత«¬న ‘N*HLgï మ0$���’ నుం-. Lgల0 

దూరంbా ఉంVQ.  అÎవృVQ¥  LెంVQన VేÊాలలB సÔ�-mల ఫ©తంbా అంత$ాâ nయ మ0$��టÉz  ధరల5 బXbా 

తప_�VోవపటXt D. వRÍjకరణక5 గ7రయ0KD.  అVే సందర§ంలB WXరతVేశంలB ఇసుe న[  RfVQÌ�ాట~ వKవZాయ 

$ాDnలను క»-g  రదుÌ  LేయవలNింVQbా అÎవృVQ¥  LెంVQన VేÊాల5  WXరతVేశం){ౖ nవE ఒde-.T 

క©b%సుe xg[D. మ$®:uౖప_న  అÎవృVQ¥  LెంVQన VేÊాల Z¼ ంత $ాDnల5 WXరతVేశం ఇLేo $ాDnలకంట� 

అxUక$�ట|z  ఎక5�వbా ఉxg[D.  OECD VేÊాల T:UVQక  పERారం, వKవZాయ ఉత�deVgర?లక5 మదÌత� 

ఇవH-gTRª WXరతVేశం Öక� బ-ెâ� వKయం - WXరతVేశ  సూ] ల వKవZాయ ఉత�త�e ల �ల5వలB   7.8 

Êా2gTRª సమ0నం. అVే  OECD VేÊాలలB (అంట�, ధTక VేÊాల5) అంVQంiన  సబ�-mల5  ఆ VేÊాలలB సూ] ల 

వKవZాయ ఉత�త�e ల �ల5వలB 17.6 Êాతం.  అÎవృVQ¥  LెంVQన VేÊాలBz  సÔ�-mల అసల5  Ã2ge ల5 Lgల0 

){దÌ�bా ఉంటXD : 2017-19లB OECD VేÊాల5 వKవZాయ ఉత�deVgర?లక5  ఇioన సÔ�-m  మదÌత� 

సంవత�$ాTRª సగట|న 319 Ô©య³ -gలర?z  ఉంVQ.  అందులB 72 Êాతం ( 231 Ô©య³ -gలర?z  ) వKవZాయ 

ఉత�deVgర?లక5 వKRªeగతంbా xUర?bా ఇLgoర?.  OECD VేÊాలలB వKవZాయంలB ఉ�ాPQ కల�న Ãతeం ఉ�ాPQలB 

5 Êాతం కంట� తక5�వbా ఉందT గ7ర?e ంచుRÇ:ా©.  అVే  ఇక�డ WXరతVేశంలB వKవZాయ రంగం ఉ�ాPQ Ãతeం 

ఉ�ాPQలB సగంbా ఉంVQ.  



$�ండవVQ, పEసుe త ధరల ఆPgరంbా nసుక5xU Tర!యం  ఏVౖెxgస$�    ధర Zా] DలలB వLేo ){దÌ  మ0ర?� వలన  

Lెల5z బXట| Rాదు.  RాÄ ఆ సమయ0TRª నషtం VÑరÙRా©కంbా ఉండవచుo: WXరతVేశం VQగ7మత�ల){ౖ 

ఆPgరపడవచుo.  వKవZాయ ఉత�de  వKవస]   Vే�య �T�గం RÇసం  Rాక5ం-g  ఎగ7మత�లRÇసం పంట 

మ0$%�డrల5 Lేయవచుoను.  

అxUక వKవZాయ ఉత�త�e లక5 సంబంPQంi  పEపంచ :ాణ¡జK అవస$ాల2� �Ú ©N*e  WXరతVేశ �T�గ అవస$ాల5 

Lgల0 ){దÌ�. ఉVgహరణక5, WXరతVేశంలB �T�b%ంLే b®ధుమల Ãతeం పEపంచ :ాణ¡జKంలBT Ãతeం 

b®ధుమలలBసగWXbాTRª సమ0నం. WXరత Vేశ  ÔయKం �T�గం  పEపంచ ÔయKం :ాణ¡జËKTRª $�ండr $�ట|z  

ఎక5�వ. అందువలz  అంత$ాâ nయ మ0$��టÉz  సంభ�ంLే ఏVౖెxg ){దÌ  మ0ర?� అంత$ాâ nయ ధరల){ౖ ){దÌఎత�e న  

పEWX:ాT[ చూప_త�ంVQ. 

_ేశ  ఆ9ర అవస\ాలక4 ఆ\];క మద�తyకbUంXే c)*నం  

Nిఎ� ట~�)ి T:UVQక WXరత ఆ\ర సంస]  ను ( ఎÒ NిఐT) మpNి:UN*ందుక5 వKd$�కంbా స�షtంbా 

�#చo$%ంiనప�ట~RÍ, 2004 లB అPQRారంలBRª వioన  య7)ిఎ పEభ7తHం అంతక5మ7ందున[  :ాC )*D 

పEభ7తHం మ0VQ$%bాxU అVే మ0ర�ంలB పEయ0ణ¡ంచడం �Eా రంÎంiంVQ.  :ాసe:ాTRª కÄస మదÌత� ధరను  Lgల0 

సంవత�$ాల5 సe ంÎంపLేయడం VgH$ా, ఉVేÌశప$రHకంbాxU పEభ7తH N*కరణ VgH$ా   b®ధుమల N*కరణను 

తb%�ంiంVQ.  ఇVQ 2006 లB ){దÌD&త�e న  VQగ7మత�ల5 Lేయ-gTRª, 2007 లB Rfంతవరక5  VQగ7మత�ల5 

LేసుRÇవ-gTRª ఒక Zాక5ను చూ�ాD. ZాÝ'KT[ సృÛిtంLgD.  అDనప�ట~RÍ, $ాజRÍయ ప$%ణgమ0లక5 

భయప-., య7)ిఎ పEభ7తHం ఈ �Pgనం నుం-. :uనRª� తb%�ంVQ.   VQగ7మత�ల5 మ$®Zా$% ప-.�Ú య0D. 

ఇటÏవల, 2016-17లB క»-g WXరతVేశం ){దÌD&త�e న b®ధుమలను VQగ7మd Lేసుక5ంVQ. ఏVే«¬xg VQగ7మత�ల5 

Lgల0 Lెదుర? మదుర?bా appudappudu  chesthunnattu   ఉxg[D.  ఫ©తంbా  VQగ7మత�ల5 

){ర?గ7త�న[ట|t  ఒక  స�షt«¬న Pోరణ¡ కనపడటం ల£దు.  ఈ RªjంVQ Lg¹t లB మనం ఈ Nి]dT  చూడవచుo. 

 



WXరతVేశంలB b®ధుమల ఉత�de  Lgల0 గణÄయంbా RfనZాగటం b®ధుమ VQగ7మత�ల5 ){రగ-gTRª ){దÌ  అడÈంRªbా 

ఉంVQ.  ఇVQ పEభ7తH  N*కరణ వKవస]  మదÌత�2� మనగల5గ72�ంVQ.  అందువలz  బహ´ళజËd PgనKం :ాK�ార?ల5,  

:ా$% పE�జxgలక5 �Eా dTధKం వ��ంLే అంత$ాâ nయ సంస]ల5, ఆ$%]క:Uతeల5 ఆ\ర భదEత ఆ$%¥RÍకరణ RÇసం 

ఒde-. LేZాe ర?. అంట�, Vేశం Wîdకంbా ){దÌD&త�e న  ఆ\ర  TలHలను   క©b% ఉండటXTRª బదుల5bా,  �Vే� 

మ0రక దEవK  TలHలను క©b% ఉంట|ంVQ.  (ఈ దEవK TలHల5 అNి]ర �Vే� ){ట|t బడrల2� తయ0$��నప�ట~RÍ,  ఒక 

ãణం x(టÏసు2�  ఎb%$%�Ú Dò� అDనప�ట~RÍ ). $��త�లక5 :ా$% ఉత�de ,  )వx(�ాPQ ఖర?oలక5  భ$®Zా ఇLేo 

b%ట|t బXట| ధర క©�ంLే బదుల5, �ాలక5ల5 మ0$��� ధరక5, b%ట|t బXట| ధరక5 మధK గలవK2gKZాT[ నగదు 

బVQõ VgH$ా ప$డo-gTRª  :ాbాÌ నం LేZాe ర?.  �T�గVgర?లక5 T$%Ìషt   ప$%మ0ణంలB తక5�వ ధరక5 PgxgKల5 

లభKమవ_2gయన[  \¿ ఇవH-gTRª బదుల5bా, �ాలక5ల5 :ా$%Rª  మ0$��� ధరక5 PgxgKల5 Rfనుb®ల5 

LేసుRfxUందుక5 Þల5bా  నగదు బVQõ పథRాలక5  :ాbాÌ నం LేZాe ర?. 

మ0) *Ò ఎకxg¨� అ-ౖెHజ¹ అర�ం+ సుబEమణ¡య³, 2014-15 ఆ$%]క స$�HలBపEకట~ంiనట|t bా , జన ధ³ 

బXKం� ఖ02gల5, ఆPg¹ నంబర?z , Ãబౖ̧� ÐÚ నుz  (“జ� - ఏ - ఎ·”) ZారHజÄనంbా :ాK)ిe Lెందటం2� అంట� 

VgVgప_ అంద$%Rª Lేరడం2�  పEభ7తHం ఇప_�డr సÔ�-mలను 2íలb%ంచగలదు: 

జ� ఏ ఎ· (JAM )నంబర?  ట~ETటÏT (మp-.ంట~T) సజËవ_bా అనుసంPgTంచగ©b%2ే,  అT[ $ాDnల5ను క©)ి 

ఒR�Zా$%bా  ల£Vg  xuల:ా$� బVQõ LేN*e , )*దలక5 పEతKã ఆVgయ మదÌత� పరంbా Tజ«¬న ప_$®గd iవరక5 

ZాధKమవ_త�ంVQ. WXరత ఆ$%]క వKవస]క5 పEPgన«¬న అవRాశం ఏ¨టంట�, $ాషt æ Zామర]`ంలB బల«¬న 

){ట|t బడrల2�, lãం xUడr అందుబXట|లB ఉంVQ.  $�ండr Rారణgల వలz  ఈ lãం లÎసుe ంVQ:  )*దలక5 రãణ 

Vొర?క5త�ంVQ. ఆ$%]క వKవస]లB వనర?లను సమర¥వంతంbా R�టXDంచడం,  VÑరÙRా©క వృVQ¥T ){ంచడంలB తమ 

�ాతEను TరH��ంచ-gTRª Þల5bా  WXరతVేశంలB అxUక ధరల5 �మ7Rªe �¼ ందు2gD.  

:ాసe:ాTRª   ఏ Ô Nి -.  "ABCD" (ఆరo¹ -ేTయ� ¨-gz ంÅ�, బంb�, Rా$%��,  ల»D¯ -ేEఫ¯) అT )ిల5వబ-ే 

బహ´ళజËd PgనKం :ాK�ార VQగ�జËల5  ZాPQంLgలనుక5ంట|న[ lãం ఇVే.   వKవZాయ ఉత�de  సర?క5ల){ౖ  

N{�క5Kల£ష³  ఊ\bాxgల5 LేయడంలB పE2ేKక xuౖప_ణgKలను క©b%న,  ఆ xuౖప_ణgKలను  ){ంచుక5ంట|న[  ){దÌ   

){దÌ   ఆ$%]క �WXbాలను :ార? క©b% ఉxg[ర?: 

అT[ వసుe వ_ల :ాణ¡జKం అPQక Zా] D పEమ0దం2� ($%సు�2�) క»డrRfT ఉంట|ందT Lెబ72gర?.  పEకృd 

:uౖప$�2gKల5, పంట :uౖఫల0Kల5, $ాజRÍయ, ఆ$%¥క మ0ర?�ల5 - ÃదలÕౖన అxUక  అంÊాల5 వసుe వ_ల ధరలను 

పEWX�తం LేZాe D.  ÞటT[ంట~Ä ఒక �¼ డ:uౖన  సరఫ$ా b�ల5సులB అనుసంPgTంచవచుo.  ధరల5 తHర తHరbా 



మ0ర?�Lెందుత�న[ప_�డr, ){దÌD&త�e న Wîdక  TలHల5 LేN* -  సర?క5ల  :ాK�ార?ల5, TలHల5 Lేయడం Lgల0  

ఖర?o2�  క»డrRfన[ వKవ\రం అవడం వలన -  సంవత�రంలB RfT[ Rాల0లలB మ0తE«º పంటల5 పం-.Zాe ర?.  

అప�ట~Rª xuలRfT ఉన[ ప$%Nి]త�లలB ఊ��ంiన Nి]d కంట� ఎక5�వbా  సరఫ$ా, -.మ0ండzను ¨ంi  ధరల5 

అPQకంbా ఉంటXD.  �Eా మ0ణ¡క, ZాPgరణ ఉత�త�e ల వరeకంలB పEమ0దం, అNి]రత Zా] Dల5 -   కం){Äలను :ాట~  

Nి]రతHం, ఊ\జTత2gHT[( మ7ంVే $ాగల ప$%ణgమ0T[ ఊ��ంచగల  శRªeT)   ){ంLే వ$K\ల RÇసం 

:uత�క5ల0-ే Nి]dRª xuడ2gD.  ఏ Ô Nి -. (ABCD) :ాK�ార?ల  µ{ౖxgను�, $%సు�  «ºxUC «¬ంట|  �WXbాల5  

Lgల0 WX$�bా ఉంటXD. :ాట~ దుE Ûిt  అం2g  R�వలం :ాట~  :ాK�ా$ాల ){ౖxU R�ంVÑEకృత«¬ ఉంట|ంVQ. ఈ   కం){Äల5 

తమ సHంతంbాను, ఇతర?ల తరప_న క»-g ఫ$Kచ¹ మ0$��టzలB :ాK�ారం LేZాe D. [7] 

 

ఈ కం){Äల5 :ాట~  అంతర�త జË- xgT[,  ప$%Ê.ధనలను ఉప�b%ంi అంత$ాâ nయంbా  ధరల5 తగ7� త�xg[,  

){ర?గ7త�xg[ క»-g ల0WXలను ఆ$%âంచగలవ_:   

పEపంచ వKవZాయ మ0$��టzలB �ప$�త«¬న ధరల �#చుoతగ7� ల5 Rా$%�� ను బ̧VQ$%ంచల£వ_.  VÑTRª �ర?ద¥ంbా, 

సంస]  ఆ �#చుoతగ7� ల నుం-.  ల0Îసుe ంVQ. 2012 సంవత�రంలB  ){దÌD&త�e న  పంటల5 పండవT,   Rfరత 

ఏర�డrత�ందT  (వKవZాయ ఉత�de  Rfరత )  మ7ందుbాxU ఆ సంస]  Tప_ణ7ల5 గ7$%eంLgర?.  ZÚ య0hను�, 

b®ధుమ, Ãక�జÂన[ పంటలక5 ధరల5 ){ర?గ72gయT మ7ంVే ఊ��ంLgర?.  Zాt � ఎR��/ంజñz  వరeకం Lేయ-gTRª 



Þల5bా, తమక5 అనువ_bా, భ�షKØ Rfనుb®ల5 ఒప�ంVgలను Lేసుక5xg[ర?. ధరల5 ){$%b%నప_�డr, :ార? ఈ 

ఒప�ంVgలను �కjDంi, గణÄయ«¬న ల0భం �¼ ంVgర?. 2016 లB Rా$%��, ఆ సంస]క5 పEPgన �Ú టÏVgర?లDన 

మpడr కం){Äల5  -  పEపంచ ధరల5 తb%�న Rారణంbా �#చుoతగ7� ల ఊb%సల0ట ఫ©తంbా తక5�వ డబ7÷ 

సం�ాVQంLgD.  [8] 

56రత_ేశ వంటనూ��ల రంగం c�*శnaniki ప�ర��ాO:  

అట|వంట~ మ0ర?� ఎంత :Uగంbా జర?గ7త�ంVో - వంట నూxuల �షయంలB - చూడవచుo. 1991 xgట~Rª, 

WXరతVేశం వంట నూxuలలB సHయం సమృVQ¥T VgVgప_bా ZాPQంiంVQ. Zాగ7  �Nీe ర!ం,  VQగ7బ-. $�ండూ 

){రగటం2� ఇVQ ZాధK«¬ంVQ. అD2ే, WXరతVేశం పEపంచ :ాణ¡జK సంస]లB Lేరడం2�, ఇVQ వంట నూxuల5,  నూxu 

b%ంజల VQగ7మత�లను బ��రంగ ZాPgరణ లÕౖN{ను� Rªందక5 (ఓ){³ జనర� లÕౖN{ను�) nసుRfT $ావడం,  

VQగ7మd సుంRాలను కjమంbా తb%�ంచడం జ$%b%ంVQ.  Vే�య నూxu b%ంజల అÎవృVQ¥Rª  LేN* పEయ2g[లను 

పEభ7తHం Tశ%బÌంbా �ర¨ంచుRfంVQ.  WXరతVేశ Vే�య నూxuలరంbాT[ �ధHంసం LేయడంలB  ఒక 

కjమబదÌ«¬న  ఆ$%¥క �xg�కరణ  క»-g  ఒక �ాతE �Ú ÛింiందT, వంట నూxuల ప$%శjమక5 LెంVQన ఇదÌర? 

అనుభవ"-ల :ాKసం ఈ �షయ0లT[ంట~T  ప$$%ebా బయట){ట~tంVQ.  ఈ �xg�కరణ  ఫ©తంbా  WXరతVేశ 

నూxu b%ంజల ఉత�de   Vgర?ణంbా ప-.�Ú DంVQ. b%ంజల నుంi నూxu nNి, ¤VQ¥  LేN* ప$%శjమలT[ Lgల0 :Uగంbా 

Vెబ÷dxg[D.  గ7జ$ాØ  $ాషt æంలB  :Uర?Ê0నగ,  ఇతర నూxu b%ంజలను పం-.ంLే $��త�ల5 ఆ పంటల5  మ0xUNి,  

:U$� పంటల5 పం-.ంచడం Ãదల5){టXt ర?. 

VÑTవలన ల0భం �¼ ంVQన  పEPgన లÔ¥Vgర?లBz   పEపంచంలB PgనKం :ాణ¡జËKT[ TయంdEంLే అVే ‘ఎÔNి-.’ 

సంస]ల5 ఉxg[D. �ామ0D� పEPgనంbా  ఉత�de  LేN*  ఇం-ోxUÛియ0,  మల£Ûియ0 VేÊాలBz   ఈ సంస]ల5 

ఉxg[D; �ామ0D� ధర  ఇతర వంట  నూxuల ధరల2� �Ú ©N*e  Lgల0 తక5�వ; ఈ కం){Äల5  ZÚ య0h³ 

:ాK�ారంలB క»-g చుర?క5bా ఉxg[D. ఈ సంస]ల5 WXరతVేÊాTRª ఎగ7మత�ల5 LేÊాD, ఇప_�డr 

WXరతVేశంలB క»-g తమ :ాK�ార RారKకల0�ాలను xuలRfల0�D.   WXరతVేశంలBT పEPgన వంట నూxuల 

ప$%శjమలలB  అVgÄ �ల0¦¹ మ7ఖK«¬ంVQ. ఇVQ ఉÔRªHట¯  అVgÄ అxU కం){Ä - Nింగప$¹ సంస]  �ల0¦¹ కలNి  

జËDం� :uంచ¹ bా  ఏర�-.న సంస] .   VÑTలB య7ఎ¯ VQగ�జం ఆరo¹ -ేTయ� ¨-gz ండr�  సంస]క5  25 Êాతం 

:ాటX  ఉంVQ. ABCD సంస]లలBT   బంb�,  Rా$%�� సంస]ల5  క»-g WXరతVేశ వంట నూxuల రంగంలB  ఉxg[D. 

xUడr WXరతVేశంలB �T�b%ంLే వంటనూxuలలB  70 Êాతం నూxuల5  VQగ7మd అవ_త�xg[D.  2010-2020 

దÊాబÌంలB వంటనూxuల VQగ7మdRª WXరతVేశం VgVgప_ 97 Ô©య³ -gలర?z  ఖర?o LేNింVQ.  పEభ7తHం 



'ఆత¦Tర§రత ' (ZాHవలంబన) ను �Ú E త���సుe న[ట|z  Lెప_�Rfంట|న[ పEసుe త  సమయంలB,  మ7-. 

�ామ0D� ){ౖ VQగ7మd సుంRాT[ 10 Êాతం «ºర  (37.5 Êాతం నుంi 27.5 Êా2gTRª)  తb%�ంiనట|z bా  

పEభ7తHం 2020 నవంబ¹ 27 న )*$��ంVQ. 

 

 

మ[�]ంపT: 

క5z పe ంbా, WXరతVేశ ఆ\ర భదEత  ఆ$%¥RÍకరణ WXరతVేశ $��2gంbాT[ (WXరతVేశప_ అd){దÌ  ఉ�ాPQ రంగం) సరH 

xgశనం Lేసుe ంVQ. అం2ేbాక VేశంలBT 140 RÇటz  జxgWX మనుగడను  అంత$ాâ nయ N{�క5Kల£టరz దయ0 



VgÝ.ణgKలక5 వVQ©:Uసుe ంVQ. VేశంలB �Zాe ర«¬న ఆ\ర PgxgKల TలHల5 ఇప�ట~RÍ ఉxg[D; RాÄ Þట~T 

WXరతVేశం క©b% ఉండటXTRª బదుల5bా ఇకమ7ందు  బహ´ళజËd :ాణ¡జK సంస]ల5 క©b% ఉంటXD.   

WXరతVేశం :ాట~ RÇసం  అప_�  2ెచుoక5న[ Tధుల2� -  బహ´ళజËd :ాణ¡జK సంస]ల5 TరH��ంLే :Uలం�ాటలB 

�ాల�� ంట|ంVQ.   అందువలz  ఆ\ర భదEత ఆ$%¥RÍకరణ అంట�  ఆ\ర ZారHWîమ2gHT[ బహ´ళజËd :ాణ¡జK 

సంస]లక5 అప�b%ంచద«º అవ_త�ంVQ.  

 

[1] అb%jఫ_Å అటXz ¯, �#TE1 బ¾ � Ðàం-ేష³, 2017, )*. 26. 

[2] Êాంత క5మ0¹ క¨టÏ  WXరత ఆ\ర సంస]ను, పEభ7తH N*కరణ �PgxgT[,  పEజË పం)ిణÜ వKవస]  ()ి-.ఎ¯) 

ను మpNి:Uయ0లT,  Þట~ Zా] నంలB  $��త�లక5, �T�గVgర?లక5 నగదు బVQõ పధకం పE:Uశ ){టXt లT  )ిల5ప_ 

TioంVQ.  ఆ\ర సరఫ$ా b�ల5సులBT  పEd దశలB ){ౖ�:Uట| రంగం �ాల�� xUల0 Lేయ0లT Lె)ి�ంVQ. 

[3] 2006లB «ºమ7 Lె)ి�ంVేమంట� :   

" b®ధుమల VQగ7మత�ల5 ఒక �Êాల«¬న పEభ7తH �PgనంలB WXగం. ఇVQ WXరత Vేశ ఆ\ర భదEతను మ$%ంత 

Ýmణ¡ంప Lేసుe ంVQ. Vే� �Vే� బ-g ){ట|t బ-. Vgరz క5 N*వలంVQసుe ంVQ,  :ా$% పE�జxgలను Rా�ాడrత�ంVQ. (1)   

WXరత Vేశ  ఆ\ర PgxgKల ఉత�deT స]ంÎంప  LేZాe ర?. అంట� తలస$% ఉత�de  ప-.�Ú త�ంVQ. ఫ©తంbా  
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