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!"#$ &'ట  )*+,ాల వద1  జర4గ6త8న: ,;<త8 ఉద>మం -  తమ  వ>వAాయంCD సF )ేశ ఆ,JKక వ>వసKలM NOJPన 

&ా,QR,SటTతర  రంOాలను కVW* అదుపZలM ఉంచు&'వW*\&] &ా,QR,S^ రంగం _ేసు` న: aవb యC*:లను - 

&ా,QR,S^ cW"యd కVW* గమ\ంచక తపR\eిKg\ కPRంhం)i.   "అంబmn-అ)*n" అpq పదం ఇపZRడt ఈ 

పb&]vయకw ఒక పbeిదy  పదం. 

అ)ే సమయంలM, zW{ పbభ6త+ం }mరత)ేశ వ>వAాయ రంగం~�ౖ ర4ద1టm\&] పbయg:సు` న: ‘సంస�రణలw’ 

Aామd� జ>�ాద శకw` లw }mరత )ేశ  ఆ,JKక వ>వసKను Aా+��నం _ేసుకwpq  �స̀ృత పb&]vయలM }mగ��.  ట�P&ాం, 

,Jట�ౖ�, ఇంధనం  వంట� రంOాలలM మనం చూeిన �ధంOాpq  ,Jలయ��, అ)*n వంట� }mరaయ �ా>�ార )iగ�జ�ల�  

�)ే� ~�ట�� బడtల పb�*న గv��తలw. అ)ే సమయంలM వ>వAాయం, లd�eి���, ,Jట�ౖ� రంOాలలM బహ�ళజ�g 

సంసKలw, ఇతర ఆ,JKక ~�ట�� బW")*ర4లw కVW* }mరత)ేశంలM తమ A  ంత &ార>కలd�ాల\ర+హణకw ఏ,ాRట�$   

_ేసుకwంట�p*:ర4. వ>వAాయ ఉతRత8` లకw సంబం�iంhన   పbపంచ �ాణ¢జ>ంలM బహ�ళజ�g �ాణ¢జ> సంసKలw 

ఆ�iపత>ం _ెలd¤సు` p*:¤. ¥ట\:ంట� &ారణంOా  }mరత)ేశ వ>వAాయం  పZనర+¦వeీKకరణలM  అంత,ా¨ aయ 

మ©లధp*\&] పb�*న �ాతb ఉం)i. 

}mరత)ేశ వ>వAాయం, ఆFర ఆ,JKక వ>వసKను �)ే� ~�ట�� బW")*ర4లకw, పbపంచ వ>వAాయ �ాణ¢జ>�qత̀లకw 

బm,ా$  Cెరవడమpq)i Aామd� జ>�ాద )ేªాల )�ర«&ాPక పధకం.   పbసు` త సందర¬ంలM Aామd� జ>�ాదం �ాతbను 

పbCే>కంOా CెPయ _ేయW*\&]  ఈ బm$  సం®"ప̀ గమ\కల ª̄vణ¢\ పbచు,Jంచనుం)i. – ఎW"ట² 

W"e�ంబ² 18 న ¥W"³ &ాన´,;\�ం )*+,ా మధ>పb)ేµ లM ,;<త8 సదసు�  ను)ే1¶ంh మdటm$ డtత·  న,Sందb 

zW{ ఇలd పbకట�ం_*ర4: 

�ాgక - మ6~�ౖR  సంవత�,ాల &]vతం _ేయవలeిన పనులను ��మ6 ఇపZRడt _ేయవలeి వA¹` ం)i.…. ,;<త8ల 

&'సం రº�  ం)iంhన &»త̀ చటm� లw &»ంత&ాలంOా �ార̀లM$  ఉp*:¤. ఈ వ>వAాయ సంస�రణలw ,ాgb&] ,ాCేb  

,ాల�దు. ఈ )ేశంలM\ పbg పbభ6త+ం గత 20-22 సంవత�,ాలwOా   ,ాష� ½ పbభ6C*+లCD �స̀ృత చర¾లw జ,J~ిం)i. 

(�bా మ6ఖ>త జÁW"ంచబW"ం)i) 



zW{ పbభ6త+ం ఇపZRడt _ేపడtత8న: పనులను )*)*పZ 30 సంవత�,ాల &]vతం eిÃారసు _ేªారన:)i \జం. 

&SందbంలM\ ��ధ �ా,Ä�ల పbభ6C*+లw గత ,;ండt, మ©డt దªాబm1 లwOా zW{ _ె~ిRనట�$ Oా ఎకw�వOాpÅ,  

తకw�వOాpÅ  ఈ చర>ల~�ౖ చ,J¾సు` p*:యన:)i కVW* \జం. 

ఏ)ే�ÆÇp*, zW{ పbభ6త+ం తన ‘ఆతÈ\ర¬² }mరÉ’  (}mరత)ేశ Aా+వలంబన ) �ా>&SÊలM }mగంOా 2020 ��లM 

పbకట�ంhన చర>ల మ6ఖ> \బంధనలw �ాస̀�ా\&] 1991 ఆగసు� లM  పbపంచ బm>ంకw పbచు,Jంhన  పతbంలM 

~Ë,Q�న:�q.  

ఆ పbపంచ బm>ంకw పతbం ~Ëర4 -  }mరత)ేశం: కంటÌb ఎకp*N� �Æz,ాండం, �ాలV>Í. II. (ఇకనుంh )�\\ 

�Æz,ాండం Oా~Ë,Q�ంటmమ6.)  ఆ సమయంలM, }mరత)ేశం 1990-91 p*ట� �)ే� మdరక  దbవ> సం®ÑభంలM 

ఉం)i,  అపZRWే అంత,ా¨ aయ దbవ>\�i సంసK  ( IMF-)  పర>�q®"ంhన ‘వ>వeీKకృత సర41 బmట�’ &ార>కvమd\&]  

తనను C*ను సమ,JRంచుకwం)i.  ఆ �ధంOా  ÒలÓౖ 1991 బẄె^ }mరత)ేశ \³Pబర� శకం ��iల�\ 

�bా రం}m\: సూhసు` ం)i. వ>వeీKకృత సర41 బmట� -  ‘స� ½క¾ర� అడ̈Ô� �Æం^’ &'సం ఐఎంఎÖ, పbపంచ బm>ం� 

_ె~ిRనట��  నడtచు&'వడం,  �ార4 _ె~ిRందలd$   అంOÄక,Jంచడం NనF }mరత)ేªా\&] ~�ద1Oా ఎం~ిక _ేసు&»pq 

ప,JeిKg ల�ద\ �Æz,ాండం (�ాలV>Í I) \,QÈహమdటంOా సRష�ం _ేeిం)i:  

అంత,ా¨ aయ �ాణ¢జ> ర4ణ వనర4లw తOJ��¹ ¤× AాK ¤&] }mరత)ేశం &;vW"^ ³గ>త ®{ణ¢ంhం)i. అంత,ా¨ aయ 

దbవ>\�i సంసK  (IMF) నుంW" ర4ణ*లw aసుకwన:పRట�&Ø, బయట P&]+W"టÌ  eిKg _*లd గడtÙ Oా ఉం)i.   అందువల$  

ఆ,JKక వ>వసKను సర41 బmట� _ేయW*\&] }mరÉ _*లd బల�ÆÇన చర>లw aసు&'�ాP� ఉం)i.  �ÚలwపP  ఆ,JKక 

సFయంCD కvమబదy�ÆÇన, వృ)iy -ఆ�*,Jత సర41 బmట� &ార>కvమం pqపథ>ంలM సర41 బmట� జర4గ6త8ం)*  ల�క  

,ాబÜ ¤× సంవత�,ాలM$  అంత,ా¨ aయ మ©లధన మd,;�ట$  నుంW" )ేªా\: దూరంOా ఉం_ే, అÝవృ)iy\ 

గణnయంOా తOJ�ం_ే ,  ఒక కvమబదyతల�\ , అత>ంత బm�*కర�ÆÇన పb&]vయ )*+,ా సర41 బmట� జర4గ6త8ం)* - 

�ాస̀�ా\&] ఇ� ,;ంWే అవ&ాªాలw ఉp*:¤. 

�Æz,ాండం }mరత)ేశ వ>వAాయd\: _*లd aవbంOా పZనర+¦వeీKక,JంచW*\&]  రº�  ం)iంhన ఒక 

&ార>కvమd\: �వ,Jంhం)i. ఇ)i }mరత)ేశ వ>వAాయ ఉతRg̀)*ర4లకw ,  �\³గ)*ర4లకw  aవb 

పbమdదభ,JతంOా, బహ�ళజ�g వ>వAాయ �ా>�ార సంసKలకw పb³జనం _ేకV,S¾ �ధంOా ఉం)i.  �Æz,ాండం 

)*\ ‘eిÃారసుల’ జ�ÞC*ను ఒక పట��క రºపంలM అం)iంhం)i. పbg (“తదుప,J బẄె^ లM �bా రంభమ¤×> “తßణ”, 

“స+లR&ాPక ", మdర4Rలw” àదలÓౖన�) పbg)i  అ)i పá,J`&ావలeిన â�డూ>� CD సF �Æz,ాండంలM ఉం)i.    

సంగvహంOా _ె�ాRలంటT, ఈ &]vం)i �ాట�\ _ేయమ\ �Æz,ాండం పbభ6C*+\: &',Jం)i: 



1. వ>వAాయd\&] ఎర4వZలw, nర4, �దు>É, బm>ంకw ర4ణ*ల~�ౖ ఇ_ే¾ ,ా¤aలn: రదు1  _ేయంW".   �)ే� 

�ాణ¢జ�>\&] వ>వAాయం OSట�$  CెరవంW". 

ఎ.) పbభ6త+ం ఎర4వZల~�ౖ ఇ_ే¾ అ\: ,ా¤aలను p*లwOSళ$  &ాలంలM CãలOJం_*P.  }mరత)ేశం  ఎర4వZల 

ప,Jశvమకw కPRసు` న: రßణను aeి�qయdP.   )ే�య ఎర4వZల ధరలను పbపంచ ధరలCD అనుసం�*\ం_*P; 

ఎర4వZల ప,Jశvమను "పZనర+¦వeీKక,Jం_*P.  (అంటT, ఎర4వZల య©\ట$ను మ©eి�qయW*\&] 

అనుమgంచంW"). ఎర4వZల మd,;�ట�ం లM పbభ6త+ జÁక>ం ల�కwంW* _ేయdP, \యంతbణను  CãలOJం_*P. 

Þ.)  బm>ంకwలw  ఇ_ే¾ ర4ణ*లM$  &»ంత }mOా\: వ>వAాయd\&] &Sటm¤ంచడం మdpqయdP.  ‘�bా �*న>C* రంగం’ 

ర4ణ &'టmను CãలOJం_*P.  వ>వAాయ ర4ణ*ల~�ౖ వW{Ù  ,Sట$ ను ~�ం_*P, అ\: ,ా¤aలను CãలOJం_*P.  

eి.) nట��ార4దల, పä�Úౖద>ం, ఇతర �స̀రణ eËవలw వంట� అ\: వ>వAాయ eËవల~�ౖ  å*,Ä¨లను ~�ం_*P. ఈ 

eËవలం)iం_ే &ార>కvమంలM ~�ౖæ�qట� రంగ పb��యd\: ~�ం_*P. పb�qట�  ~�ట�� బడtలను కVW* ఎకw�వ _ేయdP. 

W".)  వ>వAాయం &'సం )iగ6మత8లకw సంబం�iంhన రßణలను రదు1  _ేయdP.  వంటనూpÚ OJంజల 

)iగ6మత8లకw  తలwపZలw CెరవడంCD )�\\ àదలw~�టm� P.  వ>వAాయ ఎగ6మత8ల~�ౖ ఉన: ఆంßలను 

కVW* CãలOJం_*P. 

ఇ.) పbభ6త+ం �త̀p*లకw సంబం�iంh ~�ౖæ�q^ సంసKల ప,Jªçధనలను �¹ b త��èం_*P.  �త̀p*ల ~�ౖæ�q^ 

మd,;�ట�ం ~�ౖ \బంధనలను CãలOJం_*P.  �త̀p*ల~�ౖ ఇ_ే¾ ,ా¤aలను CãలOJం_*P. 

ఎÖ) వ>వAాయd\&]  ��iం_ే �దు>É సుం&ాలను వ>వAా¤×తర సుం&ాల AాK ¤&] ~�ం_*P. 

పIభ5తO GPకరణ, ఆUర పం6ిణV Wత.ం వ&వసXను Zర[\]ం^ే àశcా కద]క  

ఎ.) లÓౖe�ను�  �  ం)iన ఏజ;ంట�$ , టéకw �ా>�ార4లw, \ల+)*ర4లకw సê - &ాంటmb �� _ేయడం )*+,ా, �*న>ం ,;<త8 

\ల+_ేeిన �*p*>\&]  �¹ b C*�హక ధరలను _ెP$ంచడం )*+,ా,    �*న>ం &»నుOëలw, ర�ాణ*, \ల+ _ేయడంలM 

~�ద1¤ìత8` న  పbత>ß �ాతbను \ర+�èసు` న:  }mరత ఆFర సంసK   (ఎÖ eిఐ) �ాతbను తOJ�ం_*P." 

Þ.) }mరత)ేశం తకw�వ AాK ¤లM  మdతb�� \ల+లw \ర+�èం_*P,  &»రత సమయdలM$  పbపంచ మd,;�^ �ÚౖపZ 

gరOాP, లMట� సంవత�,ాలM$  &»నుOëలwను \ర+�èంచW*\&] �)ే� మdరకదb�ా>లను ఉంచు&'�ాP.  

eి.) ధరల మద1త8 &ార>కvమdలను  పbభ6త+ eËకరణ వ>వసK   నుంW" �డOQటm� P.  



W".)  అ�i&ా,JకంOా ~ËదలwOా \ర+hంచబW"న �ా,J\ మdతb�� లß>ంOా _ేసుకw\ NOJPన�ా,J  ఆFర 

,ా¤aలను తOJ�ం_*P. “అవసరం ల�\�ా,J&]”  అందుబmట�ను \,ాక,Jం_*P. అత>ంత బల��న వ,ా� ల�ా,J\  

మdతb��  _ేర4&'వW*\&], ~�ౖæ�q^ రంగ పం~ిణí\ గ6,Jంh పbభ6త+ం నూతన�ÆÇన  పదyత8లను ఉప³OJం_*P." 

ఏళgతరబ"Ecా అమలjలH ఉనk   పIపంచ బl&ంకj =ార&క?మం  

}mరత)ేశ  ,;<త8ల ÊవpÅ�ా�i, �Æజ�,JటÌ పbజల �¹ షక అవస,ాలw ¥ట\:ంట�n  Nంh )ేశ ఆ,JKక 

Aార+}îమd�i&ారం~�ౖ ఇంత సమగv�ÆÇన )*W"\ అమలw _ేయడంలM }mరత �ాలకwలw ఎదు,Q�pq ,ాజ&Øయ 

ఇబïందులను బm>ంకw సూhంhన ట�ౖÍ టTబ6� ~�ద1Oా పట��ంచు&'ల�దు. ఏ)ే�ÆÇp*, ఈ రంOాలM$  _*లd వరకw }mరత 

పbభ6C*+లw �Æz,ాండం �bా తపbg\ అనుస,JంచW*\&S  పbయg:ం_*¤, అపZRడపZRడt సమయdనుAారంOా,   

పbజల ఆగvహం, వ>g,Sకతలw ~�లw$ బ6&]నపZRడలd$  \లwపZదల _ేసూ` ,  �ా®"క g,ëగమp*లCD �Æz,ాండంను  

అమలw_ేసూ` pq ఉp*:¤.  

* ÃాeËRట�, �  టmâియం ఎర4వZల~�ౖ సÞ�W{లw తOJ�ం_*¤. �ాట� ధరల~�ౖ \యంతbణలw CãలOJం_*ర4. ఫPతంOా 

�ాట� �ాడకం గణnయంOా పW"�¹ ¤ం)i. pqల �¹ ష&ాల  సమత8ల>తకw F\ కPOJం_ే ప,Jణ*మdలw తలÓC*` ¤.   

* బm>ంకw ఇ_ే¾ ర4ణ*లలM వ>వAాయ రంOా\&]_ే¾ ర4ణ*ల �ాటm బmOా పW"�¹ ¤ం)i, ఇ)i వW{Ù�ా>�ార4ల  నుంW" 

aసు&»pq ర4ణ*లw ~�,JOJ�¹ యd¤.  àత̀ంOా చూeË`   ,;<త8ల ర4ణ}mరం ~�,JOJ�¹ ¤ం)i.  1990 దశకం  

hవ,J నుంW" 300,000 మం)i&] ~�ౖOా ,;<త8ల ఆతÈహత>లకw )*,Jaeిం)i. [1] 

* వ>వAాయం &'సం పbభ6త+ రంగ �స̀రణ eËవలw 1990 దశకం మధ>లM నుంW" 2000 సంవత�రం వరకw గల  

&ాలంలM  కwపRకVP�¹ యd¤; ఆ తర4�ాత �ా®"కంOా పZనర4దy,Jం_ే పbయత:ం జ,JOJం)i&ా\ ఇపRట�&Ø ఈ  

eËవలw తOJనంతOా ల�వZ. 

* వ>వAాయ )iగ6మత8ల~�ౖ ప,Jమdణ*తÈక ఆంßలను అంటT ఇంత ��ర&S )iగ6మg _ేసు&'�ాలన: ఆంßలw 

CãలOJం_*ర4. వ>వAాయ )iగ6మత8ల~�ౖ సుం&ాలను తOJ�ం_*ర4. తత´PతంOా, }mరత)ేªా\&] అవసర�ÆÇన  

వంటనూpÚలM$  సగం )iగ6మతయd>¤.  ఇతర ఉతRత8` లw కVW* )iగ6మత8ల మ6పZRను ఎదు,Q�p*:¤. 

* ఒకపZRడt ఆ�iపత>ం వ�èంhన పbభ6త+ రంగ �త̀న సంసKలw �త̀p*ల మd,;�^ నుంW" కvమంOా �Úౖ)ొPOా¤; 

~�ౖæ�q^ రంగ �త̀న సంసKలw ఆ�iపత>ం వ�èంచడం àదలÓౖం)i.  



* ఇటÌవల పb�qశ ~�ట��న  �దు>É (సవరణ) Þలw$ , 2020, అ\: �దు>É &ాv Ô సÞ�W{లను ఒ&S )ెబïCD 

CãలOJం_*ల\ పbg�ా)iంhం)i, ఇ)i ఇపRట�&S సం®ÑభంలM hకw�కw\ ఉన: ,;<త8ల~�ౖ ~�ను }m,ా\: zపZత8ం)i. 

mవI'ాX nలH olరత`ేశ ఆUర ఆ;pXక వ&వసX  పqన;pk;ా\ణం 

ఇప34డ6 7-.  ప8భ:త<ం =>?@ -19 సంCDభం మ:సుగ:ను Hాడ6=JంటL  ప8పంచబOPంకR ST7$ాండం 

=ారPకUమం అమలRలX YZట=[యం\ా మ:ందుకR ^ాగ:_`ంab.  వPవ^ాయ0d=e సంబంfbంg hారiSTంటjలX  ఇటkవల 

‘ఆ7abంgన’ మmడ6 చటOn ల aZ<$ా  ప8భ:త< o*కరణ, ఆqర  పం)ిణs వPవసtల dర(uలన =ారPకUమ0dv అమలR 

wదలR)xటyn ంab.   

HాసzHాd=e, ప8పంచ బOPంకR  మ0ర{దర|=ాల అమలR }Zల0 మ:ందు\ాY~ h8ా రంభST�ంab. 1997 లX ప8H~శ)xటynన 

టO$�{ట�@ ప�i � -.oిn �బmPష� oిసn� "aZ$%ద��  $�ఖకR ఎగ:వన "  ఉనv ?d�గaZర�లను ప8జ� పం)ిణs వPవసt  

(PDS -ప�i � -.oిn �బmPష� oిసnం)  నుం-. త$%�=Jటyn ంab, తaZ<$ా wతzం ఆ వPవసtY~  d$�<రPం }ేoింab. ఇab 

ప8భ:త< o*కరణ వPవసt   aZ<$ా o*క$%ంgన fZనPం dల<లR )xద�ఎత�z న )*ర�కRh� వ-Zd=e aZ$% �oింab. HాటyY~ 

^ాకR\ా చూ)ి wతzం\ా  )ి-.ఎ�  వPవసtY~  మmoిH~సుz YZvర�.  

మ0$%� 6, 2001 న హ$ాPYZలX జ$%\%న ఒక సమ0H~శంలX మ0టOi డ6త¡, ప8పంచHాPపz  ‘ సమత�లPత 

ప8�జYZd=e’ అనుగ:ణం\ా  సర�� బOటj }ేసు=>Hా¢£న  అవసరం ఉందd YZటy ప8fZనమం¤8 Hా¥ )*+ $�¦త�లకR 

d$§uహమ0టం\ా }ెhా4ర�. "\©ధుమలను వ$%d �ంg చూడం-." అYZvర�.  "ఉaZPన వYZలR, ప«ల _`టల 

)xంపకం, నూY¬ \%ంజలR,  కర\ాయలను ఉత4¤z  }ేo* H¬ౖప3=e మరలం-..  మంg ఎగ:మ¤ ^ామ$ాt ¯dv క¢\% 

ఉం-Zలd" ఆయన Hా$%=e ఉaో±fbం}Zర�.  ప8పంచ మ0$�²ట³i  )xర�గ:త�నv ఒ¤zళiను తటjn =JY~?ధం\ా $�¦త� 

సర�� బOటj }ేసు=>Hాలd  - మ:ఖPం\ా ప8పంచ HాణµజP సంసt  =eంద ఇంత ప$%మ0ణంలXY~ abగ:మ¤ }ేసు=>Hాలనv 

(ప$%మ0ణZతuక) ప$%�త�లను _¶ల\%ంచడం_` -  ఆqర పంటలను పం-.ంచడం తకR²వ }ేoి ఇతర పంటల 

ఉత4¤zd అfbకం }ేయడం aZ<$ా $�¦త� స4ంabంచవలoి ఉందd ఆయన ?వ$%ం}Zర�. అప34-ే  $�¦త�లR o*<}Z· 

మ0$�²¸ నుం-.  ల0భం h¹ ందగలరd }ెhా4ర�.  ఈ ?ధం\ా ‘ప8పం»కరణ’లX ¼Oగం\ా ఆqర fZYZPల ఉత4¤zd 

dర�_Z£హప$%}ే ?fZYZdv ఆయన స4షnం }ే½ార�. 

2002 లX a¾ర¿=ా¢క fZనPం ?fZనం)xౖ H~oిన ఉనvత ^ాt + క�టk తన dH~abకలX ఇల0 )*$§²ంab: “ప8సుz త 

వPవసtను రC.ం}Z¢£న అవసరం లÁదు.   కÂస మద�త� ధరల వPవసtను  (ఎంఎ� )ి) మ0త8SÃ =ాకRం-Z, ప8జ� 

పం)ిణs వPవసtను ()ి-.ఎ�) ను _¶ల\%ంచడం_`hాటj,   తకR²వ ^ాt + dల<లను (బఫÅ ^ాn � లను) dర<ÆÇం}ే 



^ాt +=e  ¼Oరత ఆqర =ా$§4$�ష� (ఎÈ oిఐ) hాత8ను ప$%�తం }ేయ-Zd=e -  ప8సుz త సంCDభం HాసzHాd=e ఒక 

అవ=ాశమనv అÊh8ా య0dv క�టk గమdంgంab." 

 

ఏaేST�YZ,  వPవ^ాయం ఆqర రం\ాలకR సంబంfbంgన   Hా¥ )*+ ప8భ:త< ?fZYZలR వPవ^ాయ మ0ంaZPd=e, 

?సz ృతST�న ఆక¢=e,  \ాU Íణ ప8జల అసంతృ)ిz =e aZ$%�½ా+. ఇab 2004 ఎdvకలXi  �జ�)ి ఓట�=e aోహదప-.ంab. 

తర�Hాత  వg�న =ాం\�U� Y~తృత<ంలXd  య:)ిఎ ప8భ:త<ం ‘సంస²రణ’ =ారPకUమ0dv ప3నర�దÏ$%ంచ-Zd=e 

aZర�లR H¬తక-Zd=e ప8య¤vసూz Y~ ,  Hాజ)*+ ప8భ:త<ం �సు=Jనv ఈ చరPలలX =Jdvంటyd  =Jంత=ాలంhాటj  

H¬న=e² �సు=>వడSÃ _ె¢H¬ౖన పd\ా ¼O?ంgంab.  గత a¾hావÐ (2014, నవంబÅ 30) లX HారణZoిలX తన 

ప8సంగంలX, కÂస మద�త� ధర (ఎంఎ� )ి) వద�  ప8జ� o*కరణ వPవసtను మmoిH~య0లd ప8భ:త<ం �g �̂z ందd 

న$�ంద8 7-Ñ �వ8ం\ా ఖం-.ం}Zర�:  

ద½ాబO� ల  తరబ-.  ^ాగ:త�నv 7సం $�¦త�లను భయ)xడ6త�నvదd YZకR _ెలRసు. $�¦త�లను తప34బటnడం 

లÁదు.  =ాd Y~ను గం\ాజలం ఎంత   స<చ·ST�నaో అంత  స<చ·ST�న ఉaే�½ాPల_` పd }ేసుz YZvనd aేశHాసులకR, 

YZ $�¦త� �̂ దర �̂ ద$�మణ:లకR }ెhా4లనుకRంటjYZvను. ఇab Y~ను ప?త8ST�న =ాÒ నగరం నుం-.  గం\ానab ఒడ6Ó  

నుం-. }ెhా4లనుకRంటjYZvను. 

 

ఏab ఏమ+నప4టy=[, ప8భ:త< o*కరణను మmoిH~య0లd ప8భ:త<ం ¼O?సుz ందd $�¦త�లR ఒక స4షnST�న 

అవ\ాహన=J}Z�ర�. ఇందుకR Hా$%వద�  d$%�షnST�న ఆfZ$ాలRYZv+.  అH~�టంటÔ  -  ప8భ:త< ¹̂ ంత అfb=ా$%క 

సంసtల ప_Z8 లR.  2014 లX, 7-Ñ ప8భ:త<ం అfb=ారంలX=e $ా\ాY~ wదటy సంవత£రంలXY~ �జ�)ి YZయకRడ6 

½ాంత కRమ0Å Y~తృత<ంలX ఒక ఉనvత ^ాt + క�టkd  H~oింab.   ఇab ¼Oరత ఆqర సంసt  dర<ÆÇం}Z¢£న 

hాత8ను ప3న$%vర<gంచడం, aZdd ¤$%\% ప3నర<¯వoీtక$%ంచడం లÖPం\ా ఉనvత ^ాt + క�టkd (Æ×Ø ఎÙ oి) 

dయ�ంgంab.  "¼Oరత ఆqర సంసt  (FCI )  తప4dస$%\ా dర<ÆÇం}Z¢£న మmడ6 h8ా థ�క లCÛPలను క¢\% 

ఉందd ఉనvత ^ాt + క�టk అం\�క$%ంgంab:  (1) $�¦త�లకR సమరtవంతST�న  మద�త� ధరల సqయ0dv 

క¢4ంచడం; (2) సమ0జంలXd ఆ$%tకపరST�న  బలÆÜన వ$ా{ లకR స�£-Ñ_` క-.న ఆqర fZYZPలR పం)ిణs 

}ేయ-Zd=e ప8జ� పం)ిణs వPవసtకR ()ి-.ఎ�) fZYZPలR o*క$%ంచడం,  సరఫ$ా }ేయడం; (3) మ0$�²టi ను 

oిt$�క$%ంచ-Zd=e h8ా థ�క ఆqర fZYZPలను  వ«Pqతuకం\ా  dల<లR }ేయడం. ” 

ఈ లCÛPల గ:$%ంg ఏమ0త8ం ఆస=ez ఇషnం లÁకRం-ZY~  Hాటy  అవస$ాdv గతంలX  =Jంత=ాలం hాటj  

అం\�క$%ంgనప4టy=[,  ప8సుz తం Æ×Ø ఎÙ oి ఈ లCÛPలను ఎకR²వ\ాYÝ,  తకR²వ\ాYÝ  _`oిప3g�ంab.  బదులR\ా 



ఇల0 oిÞార�£ }ేoింab : ఆqర సరఫ$ా \§లRసులXd  ప8¤ దశలX )xౖßH~¸ సంసtలకR ^ాt నం క¢4ం}Z¢. ఆqర dల<ల  

=ారPకల0hాలను అవ3ట³£$%£ంà ?fZనంలX )xౖßH~టj రం\ాd=e అప4}ెhా4¢.  ప8భ:త< రంగ fZనPం dల<లను 

త\%{ం}Z¢. కÂస మద�త� ధర ( MSP) )xౖన $�¦త�లకR బá న� అంabం}ే $ాషn � ప8భ:_Z<లకR జ$%మ0YZ ?fbం}Z¢.  

ప8భ:త<  fZనP o*కరణ ఆప3}ేoి  $�¦త�లకR నగదు బabâ }ేయ0¢.  జ��య ఆqర భద8_Z చటnం (NFSA) 

అమలRను పక²న )xటOn ¢. ఈ చటnం ప$%fbలX=e వ}ే� జYZ¼O ½ా_Zdv �వ8ం\ా త\%{ం}Z¢.  ఆqర fZనPం ధరలను 

)xద�+ãత�z న బO\ా )xం}Z¢.   ప8జ� పం)ిణs వPవసtను రదు�  }ేoి ఆ^ాt నంలX ?d�గaZర�లకR నగదు బabâ 

పధకం ప8H~శ)xటOn ¢. ¼Oరత ఆqర సంసt  ను "ఆqర dర<హణ వPవసt  (ఫ3@ SÃY~¥ STం¸ oిసn�) లX నూతన 

ఆ?ష²రణల ఏజ�Â£” \ా మ0$ాలd ఉనvత ^ాt + క�టk (Æ×Ø ఎÙ oి) }Zల0 fౖెరPం\ా  ప8కటyంgంab. 

^ా$ాంశSÃ�టంటÔ - ప8భ:త< ఆqర fZYZPల o*కరణ, రHాణZ , ప8జ� పం)ిణs  వPవసtను ¼ä¤కం\ా _¶ల\%ంచడం 

aZ<$ా ప8భ:త<ం )xద�  w_Zz లలX dధులను ఆaZ }ేయగలదY~ ¼Oవనను dH~abక ప8}Zరం }ేoింab. ఇందుకR 

బదులR\ా =Jంత నగదును $�¦త�లR, ?d�గaZర�లకR బabâ }ేoి, �\%¢న Hాటyd 'మ0$�²¸'కR వab¢H~యమd 

}ె)ి4ంab.  (ఇab ఆ$%tకరంగం }ేo* ప8}Zరం: అdv ప8జ� అవస$ాలను ఆ$%tకం\ా మ0ర�వచు� - Hాటy ¼ä¤క 

ర(hాలను  _¶ల\%ం}Z¢.   HాసzవST�న సర�కRలకR, o*వలకR  బదులR\ా }Zల కÂస ^ాt + వPవసt_` ( ‘â�’) 

=�వలం  ఆ$%tక యం_Z8 ంగ వPవసt\ా పd }ేయవచు�. [2]) 

½ాంత కRమ0Å క�టk dH~abక oిÞార�£లను 1991 ప8పంచ బOPం� ST7$ాండం æక² oిÞారసుల_` h� ¢� చూo*z   

H¬లi డవ3త�నv  aే�టంటÔ: 

“మmడవ అంశం - ¼Oరత ఆqర సంసt  =ారPకUమం లCÛPలను మ0ర� వలoిన తర�ణం,  ఖర��లను క-Z 

కRabంచు=Jd అదుప3లX ఉంచు=>Hా¢£న సందర±ం =ాబటyn , మ0$�²¸ =ారPకల0hాలలX ఎÈ oిఐ hాత8ను 

ప3నఃప$%Ò¢ం}Z¢£న అవసరం ఉంab. ¼Oరత ఆqర సంసt  (FCI ) =ారPకల0hాలR ఇప4టy=� }Zల0 )xద�?\ాను 

సం=eiషnST�న?\ాను ఉYZv+. : )xర�గ:త�నv ఖర��ల మmలం\ా  సంసt  మ:నుuందు ?సz$%ంచుకRY~ ¼OదPతలను 

పక²న బè-._ే - ప8సుz త ¼OధPతలY~ సకUమం\ా Y¬రH~ర�లÁకh� త�నvab   ......    మ0$�²టyంà అY~ab స<¼Oవ$�_ZPY~ 

సం=eiషnం\ా గé�é\ా ఉం-ే =ారPకల0పం, aZd స<¼Oవం  ప8భ:త< రంగ సంసtలకR స$%పడదు.  లêౖoxను£ h¹ ంabన 

ఏజ�ంటji , ట³కR HాPhార�లR, dల<aZర�లకR సë =ాంటO8 �n }ేయడం aZ<$ా,    $�¦త� }ేo* fZనP  dల<లకR 

h�8 _Z£హ=ాలను అంabంచడం aZ<$ా fZYZPdv =Jను\©లR }ేయడం, రHాణZ }ేయడం, dల< }ేయడంలX ¼Oరత 

ఆqర సంసt   (ఎÈ oిఐ) )xద�+ãత�z న dర<ÆÇసుz నv  ప8తPÖ hాత8ను కRabం}Z¢. 

YZల{ వ అంశం:  dల<ల ^ాt +లR, Hాటy  dర<హణకR  సంబంfbంg సÍC.ంచడం అవసరం. \©ధుమ, �యPం 

(ప8సుz తం 19 �¢య� టనుvలకR )xౖ\ా)  అfbక ^ాt +లXi   భ?షPత�z కR }ేoిన dల<లR (బఫÅ ^ాn కR£ ) ప8సుz తం 



పం)ిణsలX ఉనv dల<లR ( వ$%²ంà ^ాn కR£) wతzం\ా ఈ dల<లÂv }Zల0 ఖర��_` కడ6కRనv?, 

అనవసరST�న?.  ప8_ేP=eంg మ0$�²¸ జìకPం_` =ారPకల0hాల =>సం, ¼Oరí ఆqర సంసt  =Jతz  hాత8ను 

h� îించవలoి ఉనvందున   మ0ర�త�నv లCÛPల దృïాn ¯ క-Z ఈ dల<లR  అనవసరం.  ¼Oరతaేశ అవస$ాలకR 

ఒక gనv బఫÅ ^ాn � _` త\%నంత\ా రÖణ h¹ ందవచు�.  పంటలR స$%\ా పండక   ఉత4¤z  త\%నంత\ా లÁd 

సంవత£$ాలXi   ప8పంచ మ0$�²¸ లX=e ప8H~ðంg  =Jను\©లR }ేయవచు�ను.  లXటj ఉనv సంవత£$ాలXi  =Jను\©ళiను 

dర<ÆÇంచ-Zd=e ?aేÒ మ0రకద8HాPdv  ఉంచ=>వచు�ను.   

¼Oరతaేశం మ0$�²ట³i =e ప8H~ðంgనప34డ6 ధరల )xర�గ:_Zయనv ఆంaోళనలను SÃY~¥ STం¸ (Þార<ÅÓ,  ఫ«PచÅ£ 

=ాంటO8 కRn లR)  ^ాధYZలను ఉప�\%ంg  dHా$%ంచవచు�ను. a¾d_`hాటj   ఉత4¤z , dల<ల)xౖ మ$%ంత 

ఖg�తST�న సమ0}Zర o*కరణ,  అతPవసర ఆqర abగ:మత�ల)xౖ dరñయం �సు=>వటOd=e STర�\�¦న 

యం_Z8 ం\ాలను ఉప�\%ంచడం aZ<$ా క-Z ఈ ఆంaోళనలను  త\%{ంచవచు�. ¼Oరతaేశం ఆqర dల<ల ( 

బఫÅ ^ాn �) dర<హణ బOధPత ¼Oరత ఆqర సంసt=� ఉంటjంab. ఏ  ^ాt +లXi  dల<లR }ేయ0¢, ??ధ  ^ాt +లXi  

dల<ల క+òP ఖర��లR, క¢\�  ప8�జYZల గ:$%ంg  ?½óiîిం}Z¢. )xౖßH~¸ రంగ dల<లను h�8 త£ÆÇంచ-Zd=e  

అవసరST�న oిÞార�£లను ర(h¹ ంabంచవలoింab\ా క�టk oిÞార�£ }ేoింab. 

“gవర\ా, ప8¤ వసుz వ3కR లÁaZ సర�కRకR సంబంfbంg ధరల మద�త� లCÛPలR, =Uా � క7-.టk ధర ప8¼OHాలR, 

aేÒయ h�8 _Z£హ=ాల వPవసt   గ:$%ంg ప«$%z\ా  ప8భ:త<ం  సÍC.ం}Z¢£న అవసరం ఉంab. అసలR ధరలకR 

అదనం\ా లÁaZ త\%{ంg ఒక కÂస  మ0$%ô� వద�  o*కరణ ధరలను సర�� బOటj }ేయ-Zd=e }ేసుz నv  ప8సుz త 

ప8య_ZvలR ఈ ధరల  లCÛPలను ఓ-.^ాz +: అ? ధరలకR  మద�త�ను అంabంచ-Zd=e ఉaే�ðంgన?, మ0$�²¸ 

aZ<$ా జ$%\� ధరల  ఏ$ా4టjకR అ?  ప8_ZPమ0vయం =ాదు. 

ధరల  మద�త� వPవసt  dర<ÆÇం}ే  hాత8,  ఏ  ^ాt +లXi  ధరలకR మద�త� ఇHా<లY~ అంశం)xౖYZ  స4షnST�న 

మ0ర{దర|=ాలను ర(h¹ ంabం}Z-Zd=e అనుగ:ణం\ా  లCÛPలను సవ$%ంచ-Zd=e ధరల  మద�త� వPవసtను  

సÍC.ంచవలoింab\ా oిÞార�£ }ేయబ-.ంab .  

^ాfZరణం\ా, o*కరణ ధరలను ఆqర పం)ిణs పథ=ాల లCÛPల నుం-. ?దa¾యవలoిన అవసరం ఉంab.  �గ:లR 

h8ా ం_ZలలX సqయ0dv అంabం}ే ?ధం\ా ^ాt +లను  dరñ+ం}Z¢£న అవసరం ఉంab  =ాd అfbక $ాబ-. వ}ే� 

దగ{ర =ాదు.  అంత$ాô �య ధరల  సం=�_ZలకR స4షnST�న గ:$%zంప3 ఇవ<డం క-Z అవసరం. �యPం, \©ధుమ,  

ప¤z  పంటలను  మ0$%ô� వద�  )x$%\%న Hాణµజ�Pdv అనుమ¤ంచడం వలన ప8భ:త< o*కరణ ధరల ^ాt +లను 

dరñ+ం}ేటప34డ6  ప8పంచ మ0$�²¸  ధరల)xౖ ఎకR²వ శUదÏ  )xటnవలoి ఉంటjంab. ప8జలకR �యPం  \©ధుమల  

పం)ిణs  }ేo* ?షయST� }Zల0 అతPవసరST�న జYZ¼O )xౖY~  దృîిn  =�ంa¾8క$%o*z  అab  తకR²వ మ0$�²¸ =Jను\©ళiకR 



aZ$%�యవచు�.  అందువలi  �గ:లR ఉత4త�z లను =Jను\©లR}ేయ-Zd=e  o*కరణ వPవసt  aZ<$ా  అfbక o*కరణ 

ధరలను ఉప�\%ంచవలoిన అవసరం అంత\ా ఉండదు.” 

అందువలi  వPవ^ాయం =>సం ప8భ:త<ం ప8కటyంgన  ప8సుz త “ఆతudర±Å” ప8ణZÐక 1991 ప8పంచ బOPంకR 

సూచనలకR దగ{ర\ా ఉంటjంab. ఈ hాP=�÷  ¼Oర�య høర�ల)xౖ ఎల0ంటy ప8¼Oవం చూప3త�ందY~ab మ:నుపటy బOi à 

ఎంటk8లX ?వ$%ం}Zమ:.  

1996 లX RUPE  ప8చు$%ంgన  "య0ox4�nù ఆÈ ఇం-.య0� ఎ=ానÍ -  నం. 18"  ప3సzకంలX ప8పంచ బOPంకR 

ST7$ాండం-1991 గ:$%ంg ?వరం\ా చ$%�ం}Zర�. ¼Oర�య వPవ^ాయ0dv ప8పం»క$%ంచడం వలi  క¢\� 

ప8�జYZలకR సంబంfbంg బOPంకR Hాదనల  7సప«$%త స<¼OHాdv ఇab ఎ¤z  చూ)ింab; వPవ^ాయ0dv 

‘మ0$�²¸ శకRz లకR’ వab¢H~యడంలX ^ా<¼O?క సమసPలR; ప8పంచ మ0$�²ట³i  మంg షరత�ల మ0యమ0టలR ; 

అంత$ాô �య మ0$�²టi లX అమuకంaZర�\ా ¼Oరతaేశం ఎల0 aో)ి-Ñ=e గ:రవ3త�ంab ; అంత$ాô �య మ0$�²టi లX 

=Jను\©లRaZర�\ా ఎల0 )ిం-. H~యబడ6త�ంab; అంత$ాô �య మ0$�²ట³i  అoిtరత  _ెg�)xటÔn  gకR²లR;  అంత$ాô �య 

HాణµజP సంసt   ఏ$ా4టj_` ¼Oరతaే½ాd=e ¼O$� మ0$�²టji  _ెర�చుకRంటOయY~ భ8మ; అÊవృabÏ  }ెంabన aే½ాలR తమ 

మ0$�²టi ను రC.ంచు=>వ-Zd=e, =Jతz  ర=ాల $ా+�ల_` సq ఉప�\%ంచుకRY~ మ0$ా{ లR;  ప8పం»కరణ dజST�న 

ల�ÏaZర�లR బహúళజ�¤ సంసtలR =ాÂ  ¼Oర�య $�¦త�లR =ాదు,  గత 25 ఏళiలX తలê¤zన అY~క =Jతz  

ప$%ణZమ0లను  ప$%గణనలX=e �సు=>వలoిన అవసరం ఉనvప4టy=[, అప34డ6 SÃమ: }ె)ి4న ప$%ణZమ0లR 

}Zల0వరకR అప4టyనుం-. }©టj}ేసు=JంటLY~ ఉYZv+. అ? ప8సుz త oిt¤=e సంబంfbతం\ాY~  ఉYZv+. Hాటy  

)ి-.ఎÈ =ా)ీd ర()* ఇం-.య0 బOi à  లX h¹ ందవచు�. 
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