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జనవ$% 26, 2021 ర()* ఇం-.య0 రచన  - 2దట5  67గమ: 

అను=ాదం: పరAచూ$% జమ:న 

 
!"#$ స'(హదు, ల.$  /రసన 2ె456 '78త:ల; ఒక >షయం పCే పCే EెబGత:ంటIరJ: LMందNం 2ెOPన మRడT 

వVవWాయ చటIZ లక;  వV['Mకం\ా ]̂ 'ాడటమంట_  తమ భRa/ Lా]ాడTLbవcd/Le Eేసుf నg ]̂ 'ాటhiన/ ....  

“చూడంc", lాళn$  -  అCdp, అంబIp, Lా'qr'Ms సంసtల;…మu భRa/ Wాvwxనం EేసుLblాలనుక;ంటyzdgరJ.” 

అ/ ఒక యGవ /రసనLారJడT Eె]ాrడT.  అత/ {>తం చLా| ల బంc"Le (~� Eౖె�)  అత:క;�]̂ � ఉనgపrట�L� 

పంజ�� నుంc" !"#$Le  /రసనల. ]ాల�� నcd/Le వEdPడT. ఒక మGదుస4 '78త:, /రసనLారJల WామR��క 

వంటగC� Lbసం బ�ాpలను వల;సూf   ఇలu పNకట�ంEdడT: “�Nట�� lారJ మన  భRa/ Wాvwxనం Eేసుక;zdgరJ.  

మనం lా'(/ దూరం\ా త'(a L�టIZ ం.  మనం ఇప�rడT క�cd అCే ప/ Eేయu4. hiమG lా'(/ దూరం\ా త'(a 

L�ట_Zవరక;  >�|ా ం[ �సుLbz�C�ల�దు."  ఇంLా  '78త:లను తప�rCd'( పట�ZంEdర/  పNకట�ంచడంల. అw�LారJల; 

ఏక\�|వం\ాz� ఉzdgరJ. lా'( భRaLe మGప�r ల�దు గCd. 

• 2020 c"� ంబ� 15 న పNwd/ ఇలu ఉCd¡ ట�ంEdరJ: “!"#$ల.,   !"#$Le  స¢ప ]Nా ం2dలల. '78త:లను 

తప�rCd'( పట�Zంచcd/Le £I'� క;టN జరJగG2¤ంC�. L�తf  వVవWాయ సంస�రణల తరJlాత ఇతరJల; 

'78త:ల భRa/ ఆక|aంచుక;ంటIర/ lారJ బ§C�'(సుf zdgరJ.  Ŵ దర Ŵ ద'�మణGలu'ా ! ]ాల Lbసం 

¢2¤ ఒపrందం క;దురJPక;నg ఏ ]ాc" ప'(శ|మ యజమu/ అ�zd ¢ పªవ�లను �సుL7«¬f 'ా?   

పండT$ , క�ర\ాయల; lాV]ారం Eే�6 lా'( భRa/ ఎవ'78zd  లuL��/ ]̂ 2d'ా ? అ/ z�ను ¢ నుంc" 

2ెల;సుLblాలనుక;ంటyzdgను.” 

• "న'MందN ®c̄ Cేశ పNwd/\ా ఉనgంతవరక; ఏ Lా'qr'Ms క�cd '78త:ల భRa/ లuLb�దు " అ/ హ°ం 

మం[N అa± ²ా c"� ంబ� 25 న పNకట�ంEdరJ. 

•  “LాంటIN క;Z  వVవWాయం Lbసం ఏ '78త: తన భRa/ అమ³క;ంcd  hiమG మధVంతర ఉతfరJvల;  జ�'� 

EేWాf మG” అంటµ 2021 జనవ'( 12 వ 2ేCxన  £Iరత పNwdన zdVయమR'(f '78త:లక;  ¶¢ ఇEdPరJ. 

పNభGతvం తరఫ�న ¶జ'78న �ీ/య� zdVయlాC� హ'�� Wాల�v LbరJZ క; ఇలu 2ె4యజM�ారJ: “అటI'�g 

జనర�,  W¹ 4�ిట� జనర� క�cd ఈ ఆంCోళనల; /'ాwdరh½¾నవ/ భ'¿Wా ఇవvగలరJ…. ఏ భRమGల; 

అమG³Lbబడవ�. ”  పNభGతv అత:Vనgత >wdన రÀపకలrన సంసt  - p[ ఆÂÃ, 2020 నవంబ� 

మuసంల. ఒక ప2dN /g తయuరJ Eే�ింC�. అందుల.   "Lా'qr'Ms ల; '78త:ల భRమGలను Wాvwxనం 



EేసుLbవడం ల�Cd ఒపrంCd/g ®సపÄ'(తం\ా  మuరPడం Cdv'ా '78త:ల  ఆసుf లను బలవంతం\ా 

లuL��ంటIరనg భయuల; పÄ'(f\ా అపభNం�ాల;" అ/ పNకట�ంOంC�.  

•  lాసflా/Le భRa కబIÅ CdరJల;\ా ఆ'¿పణలను ఎదు'q�ంటyనg lా'M -   '(లయÆÇ ఇండ�ీZ ÈÉ  

సvయం\ా 2021 జనవ'( 4 వ 2ేCxన  ఒక ప[NLా పNకటనను >డTదల Eే�ింC�: “'(లయÆÇ ల�Cd మu 

అనుబంధ సంసtల; ఏ~ వVవWాయ భRa/ పNతVÊం\ా ల�Cd ప'¿Êం\ా పంజ�� / హ'ాVzd 'ా²ాZ È ల.$   

ల�Cd £IరతCేశంల. మ'7క�cd 'Lా'qr'Ms' ల�Cd 'LాంటIN ÌZ' వVవWాయం Lbసం  L�ను\¿ల; Eేయల�దు. 

భ>షVత:f ల. అలu Eే�6 పNణdÍకల; క�cd మuక; ఖOPతం\ా ల�వ�. " 

!"ల$త '(ప*+కం  తర/0ాత 2ాలక$ల ప3కటనల$ 

/జhi, L�C�,  zÏలల Le|తం ]ాలక;ల� సvయం\ా  ఈ >షయu/g Lా'qr'Ms 5 టyZ బc"CdరJలక; పNకట�ంO Eెపrcd/Le 

ఆసLef చూ]ారJ. "క'¿zd ]ాVLM{" ను పNకట�సూf  2020 hi 12 వ 2ేCxన ®c̄ తన పNసంగంల.  ఇలu అzdgరJ: " 

£IరతCే�ా/g Wాvవలంబన క4\(న Cేశం\ా /రÀ5ించcd/Le  భRa, Lా'(³క;ల;, దNవVచలuమణÐ  తC�తర 

చటIZ ల/gంట�/  ఈ ]ాVLM{ల.  ఉCd¡ ట�ంEdమG."  ఆయన  ఏ "భRa" /  గG'(ంO మuటI$ cdరJ? 

'7ండT '¿Ñల తరJlాత పNwdన ఆ'(tక సల¶CdరJ కృషÓమR'(f సుబNమణÐయÆ ~ట�/ పNwd/ ఏ అరtం2¤ Eె]ాr'¿  

>వ'(ంEdరJ: “భRa, శ|మ మu'7�s సంస�రణలక; /జh½¾న LారLాల; [ ఆ'(tక �ాసf Õం ]ాఠVప�సfకంల. భRa, 

శ|మ, మRలధనం ఈ మRc"ంట�/  'ఉతr[f  LారLాల;'\ా బ× w�Wాf రJ  - రÀ56] ఎందుకంట_ ఇ> lాV]ారం Eే�6 

వVయu/g /జం\ా పN£I>తం Eే�6 LారLాల;  - 5 టyZ బడTల;.  ¢రJ  ఇటÙవల పNభGతv  Wాt �ల. ~ట�5 ౖ Edలu 

మuరJrలను చూ�ి ఉంటIరJ.  ఏమ�2ేz�ం, L�ంEెం ల.త:\ా ప'(Ú4�6f  '78త:ల భయuల; స'78నl�న/  

సrషZమవ�త:ంC�. Oవ'(Le పంCెంల. ఉనgCేaట� -  lా'( భRaz�. ఈ మRడT చటIZ ల; ఒక 5 ద,  >wdనంల. 

అంత'ాÛగం.  Cx/ ఫ4తం\ా '78త:ల; తమ భRa నుంc" >c"]̂ 2dరJ. ఉతfర పNCేÜ, మధVపNCేÜ, గGజ'ా±  

'ా²ాZ È ల; ]Nా థaక Lా'(³క సంస�రణలను పNకట�ంEd�.  ఇతర 'ా²ాZ È ల; క�cd అCే Cd'(/ అనుస'(ంచcd/Le 

�ిదÞం\ా ఉzdg�…. క'ాÓ టక ఇంL�ంEెం మGందుక; lÏÍ$ lాV]ారం Lbసం భRa/ Wాvwxనం Eేసుక;z� 

/బంధనను క�cd మu'(PంC�. ఇప�rడT ఆ 'ాషZ Èంల. '78త:ల నుంc" z�రJ\ా భRa/ L�ను\¿ల; EేయవచుP. 

ఇతర 'ా²ాZ È ల; క�cd ఇCే నమRzdను అనుస'(Wాf �.” 

క'ాÓ టకల./ ]ాత భRసంస�రణ చటZం 5 ౖÕl�s lాV]ారం Cdv'ా z�రJ\ా భRa/ Wాvwxనం EేసుLbక;ంcd 

/'¿w�ంOంC�.   బలవంతం\ా, ®సం2¤  '78త:లనుంc"  భRa/ �సుLbక;ంcd  ఈ చటZం lా'(Le రÊణ\ా ఉంcేC�.  

2020 c"� ంబ� ల. ఈ రÊణ [1]  2âల\(ంప� చరVను lÏంటz� 5 ద,  5 ద,  lాV]ారl�తfలందరJ Wాvగ[ంEdరJ. 



Cx/Le అనుగGణం\ాz�  క'¿zd సంãäభం �వNWాt �ల. ఉనgప�rడT  ®c̄ పNభGతvం '7ండT చరVలను 

]Nా రంåంOంC�: \ా| ¢ణ ]Nా ం2dల.$ / అ/g /lాస ]Nా ం2dలను  cోNÆ ఆwdరం\ా  మuV5ింÃ Eేయడం;   'ా²ాZ È ల;  

అమల; Eే�6ందుక;  - భRa ఎవ'(Cో lా'( 56రJ¢C�Le ఖOPతం\ా న®దు Eేయడం Lbసం ఒక నమRzd చటZం 

తయu'�.  మనమG ఈ దశలను గG'(ంO చ'(PంEే మGందు ఈ lాVసం ల./  lాదనను క;$ పf ం\ా 2ెల;సుL�ంCdమG.  

 

 

Wా'ాంశం 

(1) గత '7ండT ద�ాబI, ల;\ా అంత'ాÅ �య సంసtల;,  £Iరత పNభGతvం 56ద '78త:ల భRమGలను బC�# Eేయcd/Le  

అవసరh½¾న భRaక తయu'�Le /'(,షZం\ా �ిదÞమవ�త:zdg�. "తమ భRమGల; Edలu Oనg>\ా తమ  

{వzæ]ాw�Le Edలడం ల�ద/"  £I>ంEే '78త:ల Lbసం "శLefవంతh½¾న భRమGల అమ³Lాల మu'7�ట$ "ను 

సృçిZంచడం\ా lారJ Cx// 56'q�zdgరJ. 

(2) ఈ లãèV/g Wాw�ంEే /aతfం  Cేశంల./ అ/g భRమGలక; పటIZ లను  సృçిZంEే   ‘/శPయuత³కh½¾న  

టéౖట�4ంÃ’ (conclusive titling) వVవసtను ఏ'ాrటy Eేయcd/Le £Iరత పNభGతvం పNయ[gŴf ంC�.  Cx/ Cdv'ా 

ఇతర హక;�CdరJలక; వV['Mకం\ా పటIZ CdరJక; గG'(fంప�ను ఇOP  'ాషZ Èం  �ాశvతం\ా ¶¢ ఇసుf ంC�. p[ 

ఆÂÃ ఇందుకనుగGణం\ా  ‘/శPయuత³క టéౖట�4ంÃ’   నమRzd �ల;$ ను తయuరJEే�ి,  ఆ �ల;$ ను 

ఆ®C�ంచవల�ింC�\ా  'ాషZ È పNభG2dvలను ఒ[fc" EేŴf ంC�. 

(3) మన Cేశంల. భRa అ[5 ద,  ఏL78క {వzæ]ాw�\ా, {వzdwdరం\ా  L�నWాగG2¤ంC�.  Cd/5 ౖ అz�కh½¾న,  

Ed'(2dN త³కం\ా ఏ'ాrటéౖన,   హక;�CdరJలమz� lాదనల; ఉzdg�. ~ట�/ LMవలం ప'(]ాలzdపరh½¾న అంశం\ా  

Lాక;ంcd Wామuêక పNLe|య Cdv'ా సంతృ5ిf  కరం\ా  /రÓ�ంEd4.  పNసుf తం Edలu l�గవంతం\ా WాగGత:నg 

భRa హక;�Cdర$ 56రJ న®దు LారVక|మం,  భRమGల '(LారJë లను c"êటలìౖí Eేయడం వలన  Edలu 

మGఖVh½¾న \ా| ¢ణ ఉతr[f ,  {వzdwd'ాల నుంO  56ద '78త:లను బయటక;  త'(aL�ట_Z  పNమuదం ఉంC�. 

(4) ఈ పNLe|య lాసflా/Le నడTసుf నgC� 56ద '78త:ల అవస'ాల '�2dV  Lాదు, ఎక�cో మuరJమRల ]Nా ం2dల 

నుంc", £Iర�య భRమGలక; సంబంw�ంOన 5 టyZ బc" /రÓయuల; �సుLbగల\M >ధం\ా అంత'ాÅ �య,  CేÚయ 

Lా'qr'Ms 5 టyZ బc"CdరJల అవస'ాల; �'MPందుక; ఈ పNLe|య నడTసుf నgC�. 

(5) పNపంచ ఆ'(tక వVవసtల. L�నWాగGత:నg మuరJrల;, 5 రJగGత:నg అ/îPత:ల;, అలu\M పNపంచ Ú2¤షÓ  �ిt[,  

lా2dవరణంల. వWాf య/ ఊ��ంOన మuరJrల; -   అంత'ాÅ �య వVవWాయ lాV]ార l�తfలను,  ఆ'(tక 



5 టyZ బc"CdరJలను  మRడవ పNపంచ Cే�ాల.$   వVవWాయ భRమGల2¤ స¶ భRa5 ౖ /యంతNణ Wాw�ంచcd/Le 

ప�'(L�లur�.   అCే సమయంల., నయu ఉCdరlాద యGగంల., మRడవ పNపంచ ఆ'(tక వVవసtల; >CేÚ 

5 టyZ బడTలక; మ'(ంత\ా Cdv'ాల; బIర$ 2ెరO పటyZ L�/ సvయం\ా ఆ¶v/సుf zdg�. ఈ క|మంల.z� 

వVవWాయ భRa5 ౖ  Lా'qr'Ms కం5 pల;,  >CేÚయGల; యuజమuనVం క4\( ఆ భRa సvంతCdరJల;\ా 

ఉండటం5 ౖ  పNసుf తం  ఉ/Leల. ఉనg చటZపరh½¾న ప'(aత:లను దశలlా'�\ా రదు,  Eేసుf zdg�. 

అటyవంట� పNపంచ wోరణÐ - వVవ�ీtకృత '(టéౖ� వృC�Þ\ా, Wాwdరణం\ా >CేÚ 5 టyZ బడTల2¤ మGc"పc" ఉంటyంC�. ఇC� 

ðతfం\ా "అåవృC�Þ  Eెందుత:నg Cే�ాల.$ /  సvCేÚ  ఆ¶ర వVవసtలను  Lా'qr'Ms ల;  Wాvwxనం 

EేసుLbవcd/Le" Cd'(�సుf ంC�. [2] ఈ పNLe|య మRడవ పNపంచ Cే�ాల వVవWాయu/g-  CేÚయ >/Âగం Lbసం 

అవసరh½¾న  పNwdన పంటలక; దూరం\ా, 2dజ� పండT$ , క�ర\ాయల;, ఇతర ఉతrత:f ల lÏౖప� మÍñసుf ంC�.  

అåవృC�Þ  EెంC�న పNపంచ Cే�ాల అవస'ాలLbసం,  మRడవ పNపంచ Cే�ాల ల./  Wాt /క  ఉనgత వ'ా� ల lా'( 

Lb'7�ల; �రPcd/Le ఈ వVవWాయం WాగGత:ంC�.  CేÚయ ఆ¶ర భదN2d వVవసtలను  క;పrక�ల;Pత:ంC�.   

అåవృC�Þ  EెంC�న Cే�ాల నుంc" ఆ¶ర wdzdVల C�గGమత:ల5 ౖ మRడవ పNపంచ Cే�ాల; ఆwdరపడ2d�.  

(అåవృC�Þ  EెంC�న Cే�ాల;  ఈ wdzdVలను సvంత అవస'ాలక; aంO అw�క aగGల;ను క4\( ఉంటI�). 

మRడవ పNపంచ Cే�ాల  వVవWాయ రం\ాల.$   >CేÚ, సvCేÚ  Lా'qr'Ms 5 టyZ బc"CdరJల; EqచుPక;]̂ వటం2¤  

భRa Edలu తక;�వమంC� అwxనంల. "LMంCxNకృతమవ�త:ంC�. >CేÚయGల హసfగతమవ�త:ంC�." అంట_ భRa 

"LMంCxNకరణక; >CేÚకరణక;"  గGరవ�త:ంC�. [3]   

(6) £IరతCేశ వVవWాయ రంగంల.  మRడT ద�ాబI, ల ]ాటy Wా\(న నయu ఉCdరlాద  వVవసt  (/Â4బర� ) 

ప�న'(g'ా³ణం �వNh½¾న సంãä£I/Le Cd'(��ింC�. ఇC�  1990 దశకం Oవ'( నుంc" మRడT లÊలమంC� '78త:ల  

ఆత³హతVల2¤ అతVంత òరం\ా lÏల$ cౖెంC�.  lా'( వVవWాయం Cdv'ా వOPన  ఆCdయం lా'( CౖెనంC�న 

>/Âగ అవస'ాలను క�cd �రPల�క]̂ వడం2¤ 56ద '782dం\ా/g 5ింcే�ినట$�ంద/  అw�Lా'(క సమuEdరం 

lÏల$c"ంOంC�. [4] అCే సందరÛంల. lారJ తమ భRa/ వదుల;Lbవcd/Le  Cd/ నుంO  >c"]̂ వcd/Le 

ఇషZపడల�దు.  ఇంత  ðంc" పటyZ దల2¤  పN[ఘట�ంచcd/Le  Lారణం  ఇతర రం\ాల.$   సురã"తh½¾న 

{వzæ]ాధుల; ఉదÛ>ంచల�ద/  (lాసflా/Le, కనుమరJగవ�త:zdgయ/) lా'(Le 2ెలవడhi.   భRa, 

అందుబIటyల. ఉనg ఉమ³c"  వనరJల;  ఇపrట�L� '78త: క;టyంబI/Le L�ంత {వzdwd'ా/g క4rసుf zdgయనg  

జ�ô నం lా'(Le ఉండటం వల$z� పN[ఘట�ంచగల;గGత:zdgరJ.  

ఏCేh½¾zd £IరతCేశ ఆ¶ర వVవసtను  Lా'qr'Ms వ'ా� ల; Wాvwxనం EేసుL�ంట_ అC� £Iరత '782dంగంల./  >>ధ 

� Êన$  పNజల/ అz�క రLాలìౖన వ[fc"Le గG'(Eేసుf ంC�.   పNభGతv �6కరణను మR�ిl�యడం వలన వVవWాయ 



ãM2dN ల (]¹ లuల) వద,  ఆ¶ర wdzdVల  ధరల; తగG� 2d�.   �6కరణ ]Nా ం2dల.$ / WాగGCdరJల; lా'( >/Âగ 

వVయuలక; స'(]̂ �õ>ధం\ా  Lా'qr'Mటy$  Lb'(న  పంటల; పంc"ంచcd/Le  పంట మu'(rడTల; Eేయక తపr/ �ిt[ 

ఏరrడTత:ంC�.  Lాp వVవ�ీtకృత '(టéౖ� lాV]ారJల;,  ఎగGమ[CdరJల; Lb'(న పN2ేVక గG'(fంప�ల; గల పంటలను 

పంc"ంచడం,  అటyవంట� పంటలకవసరh½¾న 5 టyZ బడTల; సమక�రJPLbవడం  ఈ Oనg ఉతr[fCdరJలక;  

WాధVంLా/>.  పNజ� పం5ిణö వVవసtను (PDS ) మR�ిl�యడం వలన \('(జన ]Nా ం2dల2¤ స¶ ఇతర ]Nా ం2dలల. 

'78త:ల >/మయ  ఖరJPల; 5 '(\(]̂ 2d�.  ఈ ]̂ కడలpg '782dంగంల./  >>ధ వ'ా� ల రJణ సంãä£I/g 

�వNతరం EేWాf �. '78త:ల;  తమ భRమGలను వదుల; Lblా4Çన �ిt[Le Cd'( �Wాf �.   

'78త:లను తప�rCd'( పట�Zంచల�దు. '78త:ల;  ఈ పNLe|యను తమ Cxర¡Lా4క  పNÂజనం దృ²ాZ ÷  

పN[ఘట�సుf zdgరJ.  Cేశ పNÂజzdల దృ²ాZ ÷ ఆ¶ర భదNతను, Cేశంల./  భRa/ రã"ంచుLblా4.  ఈ ]̂ 'ాటం 

�Nట�� ]ాలన Leంద £IరతCేశ '782dంగం Eే�ిన  ~'¿Oత ]̂ 'ాటIలక; పNతVÊ lారసతvం వ��సుf నgC�.  

 

మనం  ఇప�rడT 5 ౖన 56'q�నg >షయuల  >వరణల.Le lÏలu, మG.  

లÊVం: “శLefవంతh½¾న భRa అమ³Lాల మu'7�ట$ను” సృçిZంచడం 

నయu ఉCdరlాద ‘సంస�రణ’ పNLe|య  మGఖV అం�ాలల. ఒకట� భRa5 ౖ /యంతNణను బC�# Eేయడం. అంద'(L� 

2ె4�ింCే, ®c̄ పNభGతvం తన ðదట�  పద~Lాలంల. '78త:ల పNÂజzdలక; >రJదÞం\ా, భRa/  

బలవంతం\ా Wాvwxన పరJచుLbవcd/Le అనుక�లం\ా  - అంతక;మGందు పNభGతvం Eే�ిన  భR�6కరణ, 

ప�నరv÷వ�ీtకరణ , ప�న'ాlాస చటZం, 2013 [5] ల./ >>ధ /బంధనలను pరJ\ారPcd/Le, ~లìౖ2ే ðతfం\ా 

2âల\(ంచcd/Le   పNయ[gంOంC�. 

'78త: సంఘuల;,  ]ార$h½ంట'� ]ా'�Zల వV['Mకత z�పథVంల. ]ాలక;ల; ఈ సవరణ పNయ2dg/g >రaంచుLbవల�ి 

వOPంC�, Lా/ ]ాలక;ల; Cd// ['(\( �సుక;'ాlాల/ ÂOసుf zdgరJ: పNwdనమం[N ఆ'(tక సల¶ మండ4 

(5ిఎంఇఎ�ి) మu{ సభGVడT పNLారం, “ నవంబ� 2020 నుంc" L�ంEెం సదు]ాయం\ా ఉంటyంద/  అw�Lార ]ా'�Z  

£I>సుf నgందున, భRa �ల;$ ను మøñ పNl�శ5 టIZ ల/ అనుL�ంటyzdgరJ. ”[6] 

ఏCేh½¾zd, '78త:లను lా'( భRa నుంc" l�రJ Eే�6 పNLe|య ]ా'(�|ా aక, మù4క సదు]ాయuల, h½¾/ంÃ ల�Cd 

'(య� ఎ�6Zs ]Nా జ7క;Z ల Lbసం భRa/ సం]ాC�ంచcd/Le మuతNhi ప'(aతం Lాదు.  గG2df w�పతV మRలధన 

పNÂజzdల దృ²ాZ ÷ £IరతCేశ వVవWాయరం\ా/g ప�న'(g'(³ంచడంల. ఇC�  £Iగం\ా ఉంC�.  ఈ పNLe|యల. 

£Iగం\ా, నయu ఉCdరlాదుల; ðదట ఒక వVLef/ భRa సvంతCdరJ\ా /'ాÞ '(Wాf రJ.ఆ వVLefLe పN2ేVకh½¾న 



హక;� ఉంCd ల�Cd అ/ చూడరJ.  అపrట� నుంO  ఆ భRa యuజమuనVం ఇతరJలక; బC�# EేయబడTత:ంC�. 

ఈ పNÂజనం Lbసం, lారJ భRa   హక;�ల సమసVను  పÄ'(f\ా /'ాvహక సమసV\ా త\(�ంEే�ి  భRaLe 

సంబంw�ంOన  ప'(]ాలన  వVవసt  Wామ'ాt ÷/g h½రJగGప'(Eే >ధం\ా  చూWాf రJ.   ఇC� lాసflా/Le >రJదÞh½¾నC�.  

ఈ  LారVక|మం లãèV/g 56'q�నడంల. lారJ ఎల$ప�rడూ Edలu సrషZం\ాz�  ఉzdgరJ: భRa బC�#/ 

సులభతరం Eేయడhi లÊVమ/ EెబGతúz�ఉzdgరJ.  (ఆ లãèV/g EేరJLbవడంల. £Iగం\ాz�  lారJ Oనg 

'78త:ల భRa/ 5 ద,  భRWాvమGలక; #Ñక; ఇవvcd/g ]̂N తÇ��ంEే లÊVం2¤ భRa #Ñక; ఇవvcd/Le 

సంబంw�ంOన L�తf  చటIZ /g �సుక;వసుf zdgరJ.) 

పNమGఖ అంత'ాÅ �య కనÇ4ZంÃ సంసt  h½Lez�Ç  2001 ల. తయuరJ Eే�ిన ఒక  /l�C�క (ఏ '7û '7నుÇ ను 

ఉదహ'(ంచక;ంcd) "£IరతCేశ భRమGలల. Edలuవరక;   ఒక అంచzd పNLారం Eె]ాrలంట_ 90 �ాతం వరక; 

క�cd "అసrషZం\ా"  ఉzdgయ/ 56'q�ంC�. [7]  £IరతCేశంల. భRa Lüల; (#Ñ) హక;�ల; బలం\ా ఉండటhi 

ఈ అసrషZh½¾న �ిt[Le ఒక Lారణమ/ క�cd ఆ /l�C�క Eె5ిrంC� :  “చటZబద,h½¾న,  చటZ>రJదÞh½¾న  '7ండT 

తర¶ల యజమuనుల; తమ ఆక|మణల. ఉనg ఆ�ిf5 ౖ lాసfవ హక;�లను ]¹ ందుత:zdgరJ. /జh½¾న 

యజమu/ తన ఆ�ిf/ అమG³Lblాలంట_ Edలu సమయu/g lÏOPంEd4ÇవŴf ంC�, బ× లìడంత Lా\(తప� ప// 

Eేయu4ÇవŴf ంC�. ” [8]  h½Lez�Ç దృçిZల., Lüల;CdరJలం2d ఆక|మణCdరJల�, lా'(Le చటZబద,h½¾న WాãèVల�¢ ల�వ�. 

అ> “/జh½¾న యజమuనుల;” వద,  మuతNhi  ఉzdg�.  

lాసflా/Le, £IరతCేశప� చటIZ ల ప�సfLాలల. ఉనg అటyవంట�  Lüల;CdరJల  హక;�ల; ద�ాబI, ల;\ా £Iరత 

'782dంగం Eే�ిన �వNh½¾న ]̂ 'ాటIల lారసతvం. ఈ ]̂ 'ాటIల; ఎCో ఒక hiరక;  lాసflా/Le భRa5 ౖ  

ప/Eే�6lా'(Le Cd/ ఫలuల5 ౖ ]Nా ధaక హక;� ఉంద/, Lా\(తల¢ద lNా సుL�నg యuజమuనV హక;�ల ఆwdరం\ా  

Lüల; �సుL�ంటyనg lా'(Le  Lాదz�  Wామuêక హక;�లను  zÏలL�లur�.     h½Lez�Ç 56'q�నg  ‘సrషZత’  

lాసflా/Le ఒక Wామuêక పNశg, భRa/ Wాvwxనం EేసుLbవటI/Le, Cd/ ఫలuలను అనుభ>ంచcd/Le >>ధ 

వ'ా� ల మధV WాగGత:నg]̂ 'ాటం.   

£IరతCేశంల. WాంపNCdయ భR సంస�రణల;   (మధVవరJf ల రదు, , Lüల;Cdర$ చటZం,  భRa యuజమuనVం5 ౖ  

ప'(aత:ల >w�ంప� )  ఇకమGందు ఏమuతNం  పNÂజనకరంLాద/, lాసflా/Le ఇప�rడ>  ¶/కరం\ా 

మu'ాయ/  2007 ల. పNపంచ బIVంక; ఒక పతNంల. 56'q�ంC�. [9] 

భR సంస�రణ చటIZ ల; "భR సంస�రణల  ల�ÞCdరJల;,  భR సంస�రణల  లÊVం\ా ఉనg భRWాvమGల; 

భRa/ ఎలu  ఉపÂ\(సుf zdgరనg Wామ'ాt ÷/g" పN£I>తం Eే�ా�. మ'¿ మuటల. Eె]ాrలంట_, ‘వృC�Þ/’ 

5 ంచcd/Le, భR సంస�రణ చటIZ లను 2âల\(ంచడం అవసరం. lాట�  Wాt నంల.  పNపంచ బIVంక;  L�తf  



మuర�దరýLాలను (EdరZ� ను)  రÀ]¹ ంC�ంOంC�:  “ భRa అంతట�/ గణనంల.Le �సుL�/ 'ావcd/Le 

కంపÄVట'�కరణను,  ఏL�కరణను,  '(LారJë ల lNా తపNత:ల lాడLా/g >సf ృతం Eేయu4.  'ాషZ ÈlాVపf ం\ా 

పNCే�ాల/gంట�/ న®దు Eేయcd/Le  ఒక ఆwd'ా/g క4rంEd4.  స'Mvల. 5 ౖÕl�s రంగ £IగWాvమuV/g 

అనుమ[ంEd4.   పNభGతvం తన దృçిZ/  /యంతNణ5 ౖ LMంCxNక'(ంEd4. ”   Oవర\ా,  భRa #Ñక; ఇవvcd/g 

చటZబద,ం Eేసూf  "భRమGల  మu'7�ట$5 ౖ ఆంÊలను 2âల\(ంEd4."  అ/ Eె5ిrంC�;  #Ñక; ప'(aత:లను 

2âల\(ంEd4.  వVవWా�õతరJలక; భRa బC�# Eేయడం2¤ స¶ భRa బC�# 5 ౖ ఉనg అ/g రLాల ఆంÊలను 

2âల\(ంEd4. 5 టyZ బc"CdరJల;  వVవWాయ భRa/ z�రJ\ా  (అంట_  పNభGతv మధVవ'(fతvం ల�క;ంcd) 

]¹ ందటI/Le అనుమ[ంEdల/ 56'q�ంC�.   

L�లం�యu >శv>CdVలయ ఆ'(tకl�తf  అర>ంþ పన\ా'(యu మ'¿ అడTగG మGందుLM�ి,  అతVw�కం\ా అమG³cౖెన 

తన  ప�సfకం ఇంc"యu: C� ఎమ'(ÅంÃ జ7�ంs (2008) ల., "£IరతCేశంల. అతVంత సమరtవంతh½¾న భRమGల 

మu'7�s" Lbసం మGందు\ా  "భRa పటIZ CdరJలక;  పNభGతvం ¶¢" ఇవvడం అవసరమ/  5ిల;ప� /EdPరJ:  

పNసుf తం ఇప�rడTనg భRమGల  '(LారJë లను కంపÄVటÙకరణ  Eే�6 పNయతgం జరJగG2¤ంC�. ఇపrట�LM ఉనg 

'(LారJë లను స'(\ా�  గ|ంధసfం (cdక;Vh½ంs) Eే�ి భదNపరచడం  ఒక మంO ఉపÂగకరh½¾న LారVక|మం Lాp 

"పNభGతv ¶¢2¤ ఇEేP భRa పటIZ ల;" ల�నందున ఇC�  మù4కh½¾న సమసVను ప'(ష�'(ంచదు.   భRa 

పటIZ లక; పNభGతvం ¶¢ ఇlాvలంట_ పNభGతvం  �ాసనసభ Cdv'ా చరV �సుLbవడం అవసరం. 'ాజL�యం\ా 

సంLe$షZం\ా ఉనgపrట�L�, ఈ సంస�రణక; Edలu 5 ద,  పN[ఫలం ఉంటyంC�. ఇC� లÊలuC�మంC�  '78త:లక; 

మన�ాýం[/ క4\(ంచడhi Lాక, భ>షVత:f ల. LbరJZ ల.$  l��6 లÊలuC�  Cdlాలను /lా'(ంచవచుPను. ఇC� 

£IరతCేశంల. అతVంత సమరtవంతh½¾న \ా| ¢ణ భRమGల మu'7�s క; Cd'(�సుf ంC�. (56ê 322) 

lాసflా/Le 2008  ఆగసుZ  మuసంల. Lాం\7|É z�తృతvంల./ యG5ిఎ పNభGతvం , "జ��య భRa  '(LారJë ల  

ఆధు/L�కరణ LారVక|మం"ను  (ఎÆఎ�ఆ�ఎం5ి) ]Nా రంåంOంC�, భRa సvంతCdర$క;  /శPయuత³కh½¾న   

పNభGతv ¶¢2¤ పటIZ ల; ఇEేP వVవసtను ఏ'ాrటy Eేయuలz� సrషZh½¾న లÊVం2¤ ఈ LారVక|మu/g 

]Nా రంåంOంC�. [ 10] ఇందుక; 'ాషZ È పNభG2dvల; తమ అం\�Lా'ా/g2ె4యజMసూf , ఈ పథLా/g అమల; 

Eేయcd/Le తమ పNణdÍకలను పం5ినటy$ \ా ఉంC�.   అ�2ే ]ాలక;ల; ఆîంOన Cd/కంట_ ప�'¿గ[ zÏమ³C�\ా 

ఉంC�.   రఘG'ాÿ 'ాజÆ ఆధvరVంల. తయuరJEే�ిన  2012-13 సంవతÇరం ఆ'(Þక స'Mv /l�C�కల. ఈ 

LారVక|మu/g ( ఎÆ ఎ� ఆ� ఎం5ీ/)  l�గవంతం Eేయuల/  “భRa/ జ�గ|తf\ా మuV! Eేయcd/Le,  

/శPయuత³కh½¾న పNభGతv ¶¢ క4\(న పటIZ  మం"రJ Eేయcd/Le”, ఇంLా   “భRa/ ఎక;�వ దNవV 

>/Âగంల.Le"   �సుక;'ావcd/Le  (అంట_ ఎప�rడంట_ అప�rడT అమG³L�/ డబG# EేసుLbవcd/Le ~ల;\ా) 

మuరJrల; తv'(తగ[న �సుL�/ 'ాlాల/ 56'q�zdgరJ. 



2014 ల. L�తf\ా వOPన  ®c̄ పNభGతvం పన\ా'(యuను తన LMందN >wdన సంసt  p[ ఆÂÃ క; అw�ప[\ా 

Eే�ింC�. ఆయన అw�Lారంల.Le 'ా\ాz�  2dను కలల;కనg భRమGల మu'7�s ను సృçిZంచడం గG'(ంO 

�ిద,మయuVడT.  p[ ఆÂÃ 2015 ల. lÏల;వ'(ంOన ఒక పతNంల.  ఇలu 56'q�ంC�: 

….. £IరతCేశంల. భRa సvంతCdరJLe  హక;�ల;ను  క�cd స'(\ా /రvOంచల�దు. సvంతCdరJ హక;�లpg 

ఉ¶జ/తh½¾న>, LbరJZ లల. సlాల; Eేయcd/Le ~లìౖన>.  ఈ లÊణం వలన  యజమu/ తన భRaLe  /జh½¾న 

>ల;వను ]¹ ందల�క]̂ వడం2¤ శLefవంతh½¾న భRమGల అమ³Lాల మu'7�s ను అåవృC�Þ  Lాpయల�దు.  Cx/Le 

పN[\ా,   {వzdwdర వనరJ\ా ఉపÂ\(ంచుLbవcd/Le తన భRa మ'� OనgC�\ా ఉంద/  '78త: £I>ంచడం వల$  

క�cd  భRa అమ³Lాలను /రJ2dÇహపరJసుf ంC�. [11] 

అందువల$  Lాం\7|É z�తృతvంల./ యG5ిఎ నుంc" పNసుf త ®c̄ పNభGతvం వరక; అంత'ాÅ �య సంసtల;, ఆ 

తరJlాత  పNభG2dvల; "శLefవంతh½¾న భRa అమ³Lాల మu'7�ట$ " Cdv'ా  "లuభంల�/"  భRa నుంc" '78త:ను 

>c"5ింEdలz�  ఉCే,�ాV/g Eెపrcd/Le ఎప�rడూ ðహమuటపడల�దు. 

Lb>$ -19 సంãä£I/g ఎలu lాడTLblా4 ...  

2020 ఏ5ిN� మuసంల. £IరతCేశం పNపంచంల.L7లu$  అతVంత క�(నh½¾న లuLüë Æ /బంధనలను ఎదు'q�ంటyనg 

సమయంల.   - Cేశ  >భజన తరJlాత జ�[  అతVంత భయuనకh½¾న మuనవ2d సంãä£I/Le గG'78న 

సమయంల.   - lాV]ార ప[Nకలల. lాVఖuVతల; 'ాజL�యం\ా క�(నh½¾న చరVల Cdv'ా ఈ సంద'ాÛ/g 

ఉపÂ\(ంచుLblాల/  పNభG2dv/Le  5ిల;ప�/EdPరJ:  “ భRa  శLef Wామ'ాÞ ÷లను lÏ4Le�యడం  

అవసరమనg Cdంట%$  ఎప�rడూ  సంCేహం ల�దు. అ�2ే  ఆ ప// ఇప�rడT Eేయcd/Le  క'¿zdlÏౖరÉ సంãäభం 

మనక; ఒక  అవLాశం ఇOPంC�.”  అ/ Eె]ాrరJ.   ఇంLా పన\ా'(యu   "సంãä£I/g  వృ&d\ా ]̂ pయవదు, " 

అంటµ పNభG2dv/Le >జô5ిf  EేWారJ.  " Wాwdరణ  '�ాం[' సమయంల.  భRaLe  Lా'(³క;లక;  సంబంw�ంOన  

మu'7�ట$ల. సంస�రణలను పNl�శ5 టZడం పNభG2dv/Le Edలu కషZతరh½¾నప/, ఆ రం\ాల.$  సంస�రణల; 

పNl�శ5 టZcd/Le పNభG2dv/Le 'సంãäభం' మంO అవLా�ా/g ఇŴf ంC�"  అంటµ పన\ా'(యu 56'q�zdgరJ. 

ఏ5ిN� 2020 ల., లuLüë Æ  ఉlÏvత:f న అమలవ�త:నg తరJణంల. cోNÆ స'Mvల Cdv'ా \ా| ¢ణ ]Nా ం2dల.$ / అ/g 

/lాస గృ¶లను మuV! Eేయcd/Le  పNwdనమం[N ‘సvaటIv’  (h½రJ\78న WాంLM[క ప'(జ�ô నం2¤ \ా| మuల స'Mv, 

\ా| మ ]Nా ం2dల మuV5ింÃ) అz� L�తf  పధLా/g ]Nా రంåంEdరJ. ఇC� పÄరf�న త'ాvత, 'ాషZ È పNభG2dvల; ఈ 

గృ¶లక; సంబంw�ంO  \ా| ¢ణ  క;టyంబIలక;  ఆ�ిf  LారJë లను జ�'� EేWాf �. (ఇC� ఇపrట�LM ఉనg ఇంట� 

యuజమuzdV/g లuంఛన]Nా యం\ా మuరJసుf ంC�. ఇళ$సtలuల; ల�/ lా'(Le ఈ పథకం వల$  పNÂజనం ఉండదు.) 



వVLefగత \ా| ¢ణ ఆసుf లను >డ\qట�Z  చూ5ించడhi Lాక;ంcd, ఇతర Wామuêక ఆసుf ల;  \ా| మ పంEdయ�ల;,   

'¿డT$ , EెరJవ�ల;, Lాల;వల;, బ��రంగ పNCే�ాల;, ]ాఠ�ాలల;, అంగÆ lాc̄ల;, ఆ'¿గV ఉప LMంCdN ల; 

ðదలìౖనlాట�/ క�cd స'Mv EేWాf రJ.  ~ట/gంట�Le  సంబంw�ంOన పటIలను  సృçిZWాf రJ. 

పNభGతvం ఎందుక; ఈ పథLా/g ఇంత అతVవసరం\ా  £I>ంOంC�? ఇC� "మu'7�ట%$  భRa/  ]¹ టI$ ల; లuగ   

(]ా'(ýళ$ను)  మ'(ంత 2ే4క\ా అమG³L�/ డబG#EేసుL�z�  �ిt[/ (4Levc"టÙ/) 5 ంచుత:ంద/" పNభGతvం 

56'q�ంC�,  (అంట_ ఆ�ిf  అమ³Lాలను సులభతరం Eేసుf ంC�). అం2ేLాక;ంcd  \ా| ¢ణ ]Nా ం2dల.$  cోNÆ ఆwd'(త 

మuV5ింÃ Lbసం గణpయh½¾న £([క మù4క సదు]ాయuల కలrన,  îÊణ ]¹ ంC�న �ిబ#ంC�/ ఏ'ాrటy 

EేసుL�ంట_ తరJlాత ఇl� సదు]ాయuలను పNభGతvం వVవWాయ భRమGలను మuV5ింÃ Eేయcd/Le క�cd 

ఉపÂ\(ంచుLbవచుPను. 

67 ఆ9: తయ<ర/ =ే?ిన  "భCD పటEF ల చటFం"  (ల<IంJ టKౖటMNం: చటFం)   

2008 ల. యG5ిఎ పNభGతvం £IరతCేశంల. భRa/ "/శPయuత³కh½¾న భRa పటIZ ల;" ఏ'ాrటy Eేయuలz� 

లÊVం2¤ జ��య భRa '(LారJë ల  ఆధుpకరణ LారVక|మu/g (ఎÆ ఎ� ఆ� ఎం5ి) Eేపట�ZంC�. Cx// 2014 ల. 

®c̄ పNభGతvం “c"êట� ఇంc"యu భRa '(LారJë ల  ఆధుpకరణ LారVక|మం” (DILRMP) \ా ప�నరJదÞ'(ంOంC�. 

Cx// మ'(ంత మGందుక; �సుL7Í$, నవంబ� 2020 ల., p[ ఆÂÃ ఒక లuVం$ టéౖట�$ ంÃ చటZం నమRzdను  

>డTదల Eే�ింC�. ఆ నమRzdచటIZ /g అవలం�ంEdల/ 'ాషZ È పNభG2dvలను ఒ[fc" EేŴf ంC�.  (భRa  'ా²ాZ È లక; 

సంబంw�Oన అంశం. LMందN ప'(w�ల.Le 'ాదు.)  అ/g 'ాషZ È పNభG2dvల; ఎÆ ఎ� ఆ� ఎం5ీ5 ౖ సంతకం Eే�ినందున, 

lారJ ఇప�rడT తమ 'ా²ాZ È లల. ఇటyవంట� చటIZ లను Eేయcd/Le  అం\�క'(ంచవచుP. 

5 ౖన 56'q�నg చరV  ]Nా మGఖVతను అరtం EేసుLbవcd/Le L�ంEెం ~ట� z�ప&dV/g 2ెల;సుLbవడం అవసరం. 

\ా| ¢ణ  క;టyంబIలక; EెంC�న ఆసుf ల రÀపంల.z� 73 �ాతం భRa ఉంC�.  (భవzdల;,  ఆ భRaల. ఉనg 

ఇతర /'ా³ణdల; మ'¿ 21 �ాతం ఉzdg�.)  [12]  lాట� సvంతCdరJల;  ఎవరJ,   ఇప�rడT అ> ఎవ'( 

Wాvwxనంల. ఉzdg�, lాట�/ ]¹ ంCే హక;� ఎవ'(Le  ఉంC�, ఎవ'(Le /'(,షZ  >/Âగ హక;�ల; ఉzdg�, ఎవరJ 

ఆ భRaల. ఒక £I\ా/g (]ా'(ý�)  బC�# EేయగలరJ అz�>  £IరతCేశంల. Wాwdరణh½¾న  పNశgల; Lావ�. అ> 

LMవలం WాంLM[కపరh½¾న  ల�Cd ప'(]ాలzd  పరh½¾న అం�ాలక; సంబంw�ంOన పNశgల;  Lాదు. ఇ>  Wామuêక 

పరh½¾న>. ఒక  Wామuêక పNLe|య Cdv'ా మuతNhi  lాట�/ ప'(ష�'(ంEd4,   /రÓ�ంEd4. భRa హక;�లz�> 

>>ధ వVక;f లక; సంబంw�ంO  l�'MvరJ\ా అz�క ]¹ రల; ]¹ రల;\ా ఉంటI�.  ఇ> L�ంద'(Le {వన³రణ సమసV\ా 

ప'(ణaంచవచుPను. 



పNసుf తం £IరతCేశంల.  భRa పటIZ లక; సంబంw�ంO ఒక 'ఊ¶జ/త’  వVవసt  ఉంC�, ఇక�డ పNభGతvం  భRa 

పటIZ లక; ¶¢ ఇవvదు.  అమ³కప� దWాf l�Ñల;,  ఆCdయం పనుg  ర�ీదుల; ðదలìౖనl� భRa 

యuజమuzdV/Le  WాãèVల;.  యuజమuzdV/g ధృ~క'(ంచు L�z� బIధVత ఆ�ిf  L�ను\¿ల;CdరJc"5 ౖ ఉంటyంC�. 

అందువలz� భRa L�ను\¿ల; EేయuలనుL�నg వVLef  తరచు\ా ఉనg ప2dN ల/gంట�ల. పటIZ  Lా\(2dలLbసం 

lÏత:క;లuడ2dడT. 

'/శPయuత³క’ పటIZ  (టéౖట�4ంÃ ) వVవసtల., ఆ�ిfLe పటIZ CdరJల 56రJ$  'ాషZ È పNభGతvం న®దు Eే�ి ఆపటIZ Cdర$క; 

¶¢ ఇసుf ంC�.  అటyవంట� వVవసtను zÏలL�లurలంట_ - రJణCdతల lాదనల2¤ స¶ Lüల;Cdర$ వంట� ఇతర 

వVక;f ల  హక;�ల2¤ కల;ప�L�/ ðతfం\ా  భRa  యuజమuzdV/g /శP�ంచడం అవసరం. అటyవంట� 

/శPయ /రÓయం �సుక;నg త'ాvత, aగ2d వVక;f లంద'(L� వV['Mకం\ా భRa సvంతCdరJ హక;�లక;  'ాషZ Èం 

¶¢ ఇసుf ంC�. ఇటyవంట� వVవసtను అంత'ాÅ �యం\ా "ట%'7ÆÇ �ిసZÿ" అ/ 5ిల;Wాf రJ.  అåవృC�Þ  EెంC�న 

Cే�ాలల. అ/gంట�ల. ఈ వVవసt   ల�దు. /జ�/Le ఇC� అh½'(Lాల./  Edలu 'ా²ాZ È ల.$  క�cd ల�దు. 

zdVయ >CdvంసుడT జ)zdథÆ జŴ$ *  'భRa '(ê�6Z ÈషÆ ప2dN లను అw�LారJల; అం\�క'(ంEd4 ల�Cd 

[రస�'(ంEd4 Lాబట�Z , ట+'7ÆÇ వVవసt  Lbసం పNసుf తం Eేసుf నg LారVక|మంల.  అw�Lార యం2dN ంగ  అ>p[Le 

అ]ారh½¾న అవLా�ా/g క4rŴf ంC�'  అ/ 56'q�zdgడT [13].   అw�Lా'(క '(LారJë  శLefవంతh½¾న Wాvరt పNÂజzdల 

దృ²ాZ ÷  /శPయమవ�త:ంC�.   

PEరత'ేశ  చ*+!ే3  'RSTU తV+న WాXIం  

(1) భRa5 ౖ భRWాva గG2df w�ప2dV/g >O,నgం Eేయడంల. భRa/ ['(\( పం5ిణÐ Eే�6 ఉCే,శVం2¤ 

Eేపట�Zన భRసంస�రణల; £IరతCేశంల. పÄ'(f\ా >ఫలమయuV�. వVవWాయ సంబంwdల5 ౖ  l��ిన 

అw�Lా'(క టIÉ� -̂ �Ç (1973) సమ'(rంOన  Ed'(2dN త³క /l�C�కల.  అటyవంట� సంస�రణలక; 

ఎప�rడూ అవLాశం ల�ద/ సrషZం\ా అం\�క'(ంOంC�: "Cేశంల.zÏలL�నg అw�Lార వVవసt  /'ా³ణ 

సv£Ilా/g ప'(Ú4�6f , అవసరh½¾న 'ాజL�య సంకలrం  ల�క]̂ వడం సహజhi" [14] . ఇటÙవల క�cd 

వVవWాయ సంబంwdల అw�Lా'(క టIÉ� -̂ �Ç కaటÙ పÄ'(fLా/ భRసంస�రణల LారVక|మం గG'(ంO  

(2009)  "బcd భRWాvమGలక;, 'ాజL�య,  పNభGతv  అw�Lార వVవసtక; మధV Edలu ల.2ౖెన 

కల�కల;zdgయ/ " 56'q�ంC�. 

(2) CdCdప� 20 Lbట$  జzd£I (ç డూV�ë   టéౖÕ�Ç , అట~ ]Nా ం2dల.$  /వ�ింEే ఇతరJల;)  అట~ హక;�ల 

చటZం- 2006 LeంC�Le వWాf ర/ ఒక అంచzd. z�ట�Le 41 లÊల మంC�Le మuతNhi భRa పటIZ ల; పంEdరJ. 



~రJ LMవలం పధకంల. /'M,îంOన జzd£Iల. పC� �ా2d/Le , '7ండT Lbట$మంC� జzd£Iక; మuతNhi 

]Nా [/ధVం వ��Wాf రJ.    కమRV/టÙ -ా'7ÉZ  '78sÇ (�ిఎ*ఆ�)  అంట_ ఉమ³c" అట~ యuజమuనVం 

హక;�ల  >షయంల. ప'(�ిt[ మ'(ంత òరం\ా ఉంC�: �ిఎ*ఆ� LeంC�Le వEేP  ]Nా ంతంల. LMవలం 

మRడT  �ాతం ]Nా ం2d/g మuతNhi ఇపrట� వరక; ఆ చటZం LeంC�Le 2ెEdPరJ.  

Cేశంల./ Edలu ]Nా ం2dలల. Lüల;CdరJల >వ'ాలను న®దు  Eేయడం, భదNపరచడం,  ఉతrత:f లల. lా'( 

lాటIను h½రJగGపరచడం వంట� Edలu Wాwdరణh½¾న లãèV/g zÏరl�రPcd/Le క�cdఎప�rడూ 

పNయ[gంచల�దు. పîPమ బ§ం\ా�  'ాషZ Èంల. మuతNhi 1978-82 మధVLాలంల. ఇందుక; సంబంw�ంO ఒక 

పNwdన LారVక|మu/g (‘ఆప'MషÆ బI'ా� ’) EేపటIZ రJ. ఇందుల. £Iగం\ా  ఈ సమయంల.  8,000  పNCే�ాలల. 

అw�LారJల; Lాంప� Eే�ారJ.  అw�Lార lామపÊ ఫNంటy క;  EెంC�న  '78త: సంఘuల;  '(ê�6Z ÈషÆ న®దు 

Lbసం Lüల;Cdర$ను, పంట lాటICdరJలను స¢క'(ంEd�. అ�నపrట�L� ఇC� సగం Lüల;CdరJ$ ,  సగం Lüల; 

భRa/ మuతNhi న®దు Eేయగ4\ారJ. a\(4న సగం మంC� సగం భRa న®దుLాల�దు. 1980 దశకం 

మధV Lాలu/Le ఈ LారVక|మం ద'(Cdప�\ా ఆ\(]̂ �ంC�.  [15] 

భCసంసZరణల  \వ*+ ఖననం 

ఇంLా జŴ$ * Eె5ిrనటy$ \ా, “భRa సvంతCdర$ను” రã"ంEdలంట_, “భRa5 ౖ  యuజమuనVం  ఎవ'(Le  

ఉంcdలz� పNశgను /lా'(ంచల�మG”:  ఇతర >షయuల2¤]ాటy, ట+'7ÆÇ వVవసt   భRa  తమ Wాvwxనంల. 

ల�/  యజమuనులను భRమGల;  Lbల.rక;ంcd  ఆ భRa/ ఆక|aంచుక;నg గGc"� lాసుల నుంc" 

Lా]ాడTత:ంC�: గGc"� lాసులక; పటIZ CdరJ న®దు (టéౖట�� '(ê�6Z ÈషÆ) స'(ZûిL7టy$  ఉండవ�.  అందువల$  పటIZ  

ఉండదు.  అ�నపrట�L� £IరతCేశంల. zdVయh½¾న భR పం5ిణö వVవసt  గGc"� lాసులక;  అనుక�లం\ా 

ఉంC�.  ~'(ల. లÊలuC� మంC� క�| రh½¾న  అణOl�త చ'(తNక; lారసుల;\ా a\(4న /రJ56ద  బIw�త:ల;. 

lా'M  ఏ సందరÛంల.zÏౖzd భRa/ ఉ2drదకం\ా, ఎzæg �õళnñ\ా ఉపÂ\(ంచుక;ంటyzdgరJ.   

అందువల$  ట+'7ÆÇ వVవసt  భRసంస�రణల  OటZOవ'(,  అw�Lా'(క ఖనzd/g సూOసుf ంC�.  ఒకWా'( 'ాషZ Èం 

యజమu/ భRa పటIZ క; ¶¢ ఇసుf ంC�, అCే 'ాషZ Èం భRaల�/lా'(Le భRa/ ప�నఃపం5ిణö Eేయcd/Le 

ఏa సమసV ఉంC�? ప�నఃపం5ిణö Eేయcd/Le Edలu భRa ఉనgపrట�L� Eేయడంల�దు.   (2009 'ాషZ È 

వVవWాయ సంబంwdల కaటÙ Eె5ిrన మuటల.$ z�) “  భRa ప�నఃపం5ిణö చరVల;,  Lüలu, రJ Lాలu/Le 

యuజమuzdV/Le  భదNత క4rంచడం, /రJ56ద బల�0న వ'ా� లనుంc" అతVw�క వc̄ëల  వసూళ$ను అ'(కటZడం, 



ఇళ$సtలuలను సvంతం Eేయడం2¤ స¶ భRసంస�రణల; EేపటZక]̂ 2ే \ా| ¢ణ 56ద'(క వVవసtక; /'ా³ణdత³క 

మG\(ంప�ను ఈ Cేశం ఎపrట�L� Wాw�ంచల�దు. 

 

పNసుf త Lాలంల. ‘సంస�రణ’ అz� పCd/g Ed'(తNక Lbణంల. పNగ[Úలక మuరJr అz� అరÞం2¤ ఉపÂ\(ంచడం 

ల�దు.  అ/g రLాల పÄ'(f\ా ['¿గమన  ఉCdరlాద >wdzdలను,  పÄ'(f\ా Cో5ిc̄ >wdzdలను  క�cd 

సంస�రణల;\ా 56'q�ంటyzdgరJ. అCే>ధం\ా   ‘భR సంస�రణ’ అz� పదబంwd/g క�cd  వV['MLారtంల.z� 

lాడTత:zdgరJ: ఇC� ఇప�rడT అ/g రLాల ఫÄVడ� భRWాvమV 5ీడనలను రదు,  Eేయడం,  భRa5 ౖ  

గG2df w�ప2dV/g బNద,ల;L�ట_Z  Ed'(2d³తక పNగ[Úలక లãèV/g ఉCే,îంO lాడTత:నg పదం Lాదు. అందుక; 

åనgం\ా  56ద '78త:ల నుంc" ఉతr[f  వనరJలను  లuLb�వcd/Le  ఉCే,îంOన Cో5ిc̄ >wdzdలను 

సంస�రణల; అంటyzdgరJ.  

/జhi, జŴ$ * 56'q�నgటy$ \ా, పటIZ Cdర$  న®దు (టéౖట�4ంÃ) Lbసం Eేసుf నg ఉధృత LారVక|మం lాళñLM¢ 

ల�క;ంcd Eేయcd/Le Eే�6 ఉధృత LారVక|మం Lాగలదు:  

అw�Lార లuంఛన]Nా �¬కరణ  (-ార³లìౖజMషÆ)  అz�క Lారణdల వల$  56దలక; సమసVను 2ెOP5 డTత:ంC�.   

భRa తమCేననg 56దల lాదనలను సమ'(tంచుLbవల�ింC�\ా  lా'(/ బలవంతం Eేసుf ంC�. అలu రJÑవ� 

EేసుLbవcd/Le  lా'(Le స'(పc"న/g వనరJల; ల�క]̂ వచుP.  సంఘంల. ఆEdరం పNLారం వEేP పదÞత:ల;  

ల�Cd WామR��కం\ా Lüల; EేసుL�z� >wdzdల; lాసfవంల. అమలవ�2d� Lాp lాట�/ లuంఛన 

]Nా యh½¾న అw�Lార పదÞత:ల;\ా మuరPడం కషZం. ఈ అw�Lార లuంఛన]Nా �¬కరణ వలన ఆసుf ల >ల;వ 

5 రJగGత:ంC�. ఫ4తం\ా  పNభGతvం ఆ�ిfపనుg >w�ంచవచుPను. Lాp 56దల; ఆ పనుgల; Eె4$ంచల�క]̂ 2ే 

lా'(/ lా'(  ఇళ$  నుంc" త'(al�Wాf రJ.   మ'(ంత /క�OP\ా  Eె]ాrలంట_,  5 '(\(న  భRa >ల;వల; 

త'(al��6 ఆల.చనలz� ]̂N తÇ��Wాf � తపr, 56ద lా'(Le lారJ [రస�'(ంచల�నంత ఆఫర$ను ఇవvcd/Le 

సుహృCdÛవ lÏౖఖ'(2¤  త\(న పNLe|యను Eేపట_Z   ఆసక;f ల; ఉండవ�. 

Lాp ఈ పNLe|య ల. ఇac"వ�నg Oక;�ల; /శPయuత³కh½¾న టéౖట�4ంÃ సమయంల. '782dంగంల./ ఒక వర�ం 

నుంO భRa/  2âల\(ంచcd/Le మuతNhi ప'(aతంLాదు.  /శPయuత³క పటIZ Cdర$  ûిLeÇంÃ  అz�C� Edలu 

>సf ృతh½¾న  2âల\(ంప� LారVక|మu/Le l�C�క\ా ఉCే,îంపబc"నC�.    

ఈ lాVసం '7ండవ £Iగంల. (అనుస'(ంచcd/Le), భRa5 ౖ /యంతNణ ]¹ ంCdలz� అంత'ాÅ �య 

5 టyZ బc"CdరJల Lb'(కక; ఆజVం ]̂ సూf   పNపంచ ఆ'(tక వVవసtల. వOPన మuరJrలను  చ'(PWాf మG.     



£IరతCేశం  వVవWాయరంగంల.  పNణdÍLాబదÞh½¾న ప�నరv÷వ�ీtకరణ   '782dం\ా/g lా'( భRaనుంO  

>c"]̂ వcd/Le ఎలu బలవంతం Eేసుf ందz� అం�ాలను చ'(PWాf మG. 

మ`V+ంపa మ<ట : 

మCడవ ప3పంచ ఆ?ిd   'Sశeయ<తfక పటEF ' ?ి'(g ంతకరd 

5 రJ>యÆ ఆ'(tకl�తf  �1'ాgంcో c" Ŵ ట%  అంత'ాÅ �యం\ా బI\ా అమG³డT]̂ �న తన  ప�సfకం " C� 

aసZ'� ఆ* Lా5ిట� "  ల. పN[]ాC�ంOన W¹ గ� ౖన  �ిCdÞ ంతం నుంc" /శPయuత³క పటIZ  (కంక�$ �ి2 

టéౖట�4ంÃ)ను �సుL�నgటyZ   Eెప�rL�zdgరJ.   2000 సంవతÇరంల. పNచు'(ంచబc"నపrట� నుంc", ఈ ప�సfకం 

ఉCdరlాదులక; బ§ౖ�� \ా మu'(ంC�.  ఉCdర lాCd/Le పN�ిC�Þ  EెంC�న మuర�'7s &dచ�, �� Le$ంటÆ, జ��Å 

డబR$ ÷. బG�, ఇద,రJ zæబ§� h½®'(య� బహ3మ[ గ|�0తలìౖన  ఆ'(tకl�తfల;, ఇంLా ఇతర పNమGఖుల;, 

అw�LారJల నుంc"  పNశంసల; అందుక;ంC�.  c" Ŵ ట% zÏలL�4r నడTప�త:నg సంసt  “పNపంచంల.z� అతVంత 

పల;క;బc" క4\(న సంసtల.$  '7ండవC�\ా పN£Iవవంతh½¾న  ఆల.చనల మడTగG \ా  (&�ంÌ టIVంÌ  \ా)  

/4OంC�.  ఇC� అంత'ాÅ �య Lా'(³క సంసt , ఐ'ాస, L�/g మu{ Ŵ >యs Cే�ాల;, మRడవ పNపంచంల./ 

L�/g Cే�ాల; - ðతfం మG5 ౖr  పNభG2dvలనుంc" (పనుల /ధుల) LMటI�ంప�ల; ]¹ ందుత:నgC�.” [16]  

పN2ేVకం\ా �|ా aక పNజల; 5 టyZ బc"CdరJల మధV స'(C�ద,ల�/ వర� పNÂజzdలక; సంబంw�ంOన మu��5 

�ిCdÞ ం2d/g [రస�'(ంచడhi  c" Ŵ ట% ప�సfక లÊVం\ా ఉంC�. మu'(�5జం మuతNhi ఇపrట�L�  ఈ >షయuల; 

ఇలu ఉండటI/Le గల Lారణdలక;  >వరణ ఇసుf ంద/,  Lాబట�Z  మu'(�5ÉZ ఉదVమuల; ['(\( {వం 

]̂ సుక;ంటIయ/ ఆయన  భయపడTత:zdgడT:   “ఈ '¿Ñ, 5 టyZ బc"Cd'� వV['Mక;లక; - lా'( lాదనలక; 

అవసరh½¾న మందుగGండT Wామ\(|/ అంC�ంEే సrషZh½¾న  గణdంLాల; ఉzdg�,  5 టyZ బc"Cd'� >wdనం 

LMవలం 56ద Cే�ాల నుంc" ధ/క Cే�ాలక; ఆ�ిf  బC�# అ/ lాC�ంచcd/Le,  అåవృC�Þ  Eెందుత:నg Cే�ాలల. 

]ా�ాPతV 5 ౖÕl�s 5 టyZ బడTల; ఆ Cే�ాల.$   ఉనg వనరJలను 5 ద,ఎత:f న  బహ3ళజ�[ సంసtల; £I'�\ా 

Wాvwxనం EేసుLbవటI/Le తపr మ'M¢ Lాద/ lాC�ంEేందుక; అవసరh½¾న గణdంLాలpg ఉzdg�. ”[17] 

మRడవ పNపంచంల./ దుఃఖu/Le  పNపంచ 5 టyZ బc"Cd'� >wdనhi Lారణమ/ 56'q�ంటµ z�'ా'¿పణ 

Eే�6lా'(/ ఖంc"ంచcd/LM  c" Ŵ ట% బయల;Cే'ాడT. పîPమ Cే�ాలల. (అåవృC�Þ  EెంC�న Cే�ాల;), 

ఆసుf లక; సంబంw�ంO బలh½¾న అw�Lా'(క  వVవసtల; ఉండటం వలన  వVక;f లందరÀ ఆ'(tక వVవసtల. 

]ాల�� నcd/Le ~ల; క4rŴf ంద/,  అందువల$  5 టyZ బc"Cd'� >wdనం అక�డ >జయవంతమవ�త:ంద/ 

ఆయన 56'q�zdgరJ. మRడవ పNపంచంల. ఇC� అలu ఉండదు.  పN�ాgరtకh½¾న పద,[/ ఉపÂ\(ంO, పNపంచ 



56దలక; ఇపrట�LM త\(నంత ఆ�ిf  ఉంద/ ఆయన క/5 టIZ రJ: "మu లìక�ల పNLారం,  మRడవ పNపంచ 

Cే�ాలల.ను, మu{ కమRV/ÉZ Cే�ాలల.  56దల వద,   చటZబదÞం\ా సvంతం Lా/ భRమGల; ðతfం\ా  

కpసం 9.3 ట�N4యÆ cdలరJ$  >ల;వ క4\(న> ఉzdg�." (ఈ lాLాVల;  ప�సfకంల. ఇటI4ÌÇ  ల. 

ఉzdg�)[18] ఇందుల.  6.7 ట�N4యÆ cdలర$ >ల;వEే�6  ఆసుf ల; పటZణ ప'(w�ల. /lాస గృ¶ల;\ా 

ఉzdg� (మG'(Lelాడల;, 'Mక;ల ç డTë ల; గGc"� ల; ఉనg ]Nా ం2dల;). 2.6  ట�N4యన$  >ల;వEే�6 \ా| ¢ణ 

]Nా ం2dల; (భRమGల;)  ~'( Eేత:ల.$  ఉzdg�. Lాp Cx// ఆయన  "cె$ LాV5ిట�" అంట_ ఎందుక; 

ప/Le'ాక;ంcd పc" ఉనg 5 టyZ బc"\ా 56'q�ంటIరJ.  ఎందుకంట_ "56దలక; ఇక�డ ల�/Cేమంట_ -   lా'( 

ప//, ]¹ దుప�లను మRలధనం\ా మuరPగల చటZబద,h½¾న  సమగ|h½¾న ఆ�ిf  వVవసtల; ల�వ� ." [19] lా'( 

ఆ�ిf Le చటZపరh½¾న  పటIZ ల;  ఉంట_, lారJ Cd// క;దువబ§ట�Z   రJణం �సుLbవచుP, ఆ 5 టyZ బc"2¤   lా'( 

lాV]ార LారVకలu]ాలను ]Nా రంåంచవచుP ల�Cd >సf'(ంచవచుP. 

c" Ŵ ట% 6క� బ× గÉ �ిCdÞ ంతం గG'(ంO మనం ఇక�డ చ'(PంEd4Çన అవసరం ల�దు, Lాp మన  పNసుf త 

చరPక; సంబంw�ంOన  ఒక >షయం  ఉంC�. Ŵ ట% OతNణక; >రJదÞం\ా, £IరతCేశంల. \ా| ¢ణ భRa 

పÄ'(f\ా న®దు Lాక;ంcd ల�దు.  అం2ేLాక;ంcd £IరతCేశంల. \ా| ¢ణ రJణdలను పNభGతv రంగ బIVంక;ల; 

>సf'(ంEd�, 5 ౖÕl�టy బIVంక;ల; Lాదు, ఎంత రJణd/g ఇlాv4 ,  ఏ రకh½¾న అనుసంwdzd/g ¶¢\ా  

అం\�క'(ంEd4 అz� /రÓయuల; పNభGతv >wdనం /రÓ�సుf ంC�. \ా| మuల.$  భRమGల;నglారJ తమ వద,  ఉనg 

సtలuల5 ౖ  తమ హక;�ను రJÑవ� Eే�6 >>ధ రLాల ప2dN లను క4\( ఉzdgరJ. lాట� ఆwdరం\ా lా'(ల. 

లÊలuC� మంC� ఇపrట�LM బIVంక; రJణdల; ]¹ ంCdరJ. అw�Lా'(క ప[NLా పNకటనల పNLారం, 2âa³C� Lbట$  ఏడT 

లÊల ( 97 a4యన$ )  '78త: క;టyంబIలను  పNwdనమం[N -LeWాÆ ( PM-KISAN ) lÏ� ]̂ రZ� ల. న®దు 

EేWారJ.  ~'(ల. CdCdప� 67 a4యన$  మంC�Le LeWాÆ L7|c"s LారJë ల; ఉzdg�. 

c" Ŵ ట% 6క� బ× గÉ �ిCdÞ ంతం గG'(ంO మనం ఇక�డ చ'(PంEd4Çన అవసరం ల�దు, Lాp మన  పNసుf త 

చరPక; సంబంw�ంOన  ఒక >షయం  ఉంC�. Ŵ ట% OతNణక; >రJదÞం\ా, £IరతCేశంల. \ా| ¢ణ భRa 

పÄ'(f\ా న®దు Lాక;ంcd ల�దు.  అం2ేLాక;ంcd £IరతCేశంల. \ా| ¢ణ రJణdలను పNభGతv రంగ బIVంక;ల; 

>సf'(ంEd�, 5 ౖÕl�టy బIVంక;ల; Lాదు. ఎంత రJణd/g ఇlాv4 ,  ఏ రకh½¾న అనుసంwdzd/g ¶¢\ా  

అం\�క'(ంEd4 అz� /రÓయuల; పNభGతv >wdనం /రÓ�సుf ంC�. \ా| మuల.$  భRమGల; క4\(న lారJ తమ వద,  

ఉనg సtలuల5 ౖ  తమ హక;�ను రJÑవ� Eే�6 >>ధ రLాల ప2dN లను క4\( ఉzdgరJ. lాట� ఆwdరం\ా lా'(ల. 

లÊలuC� మంC� ఇపrట�LM బIVంక; రJణdల; ]¹ ంCdరJ. అw�Lా'(క ప[NLా పNకటనల పNLారం, 2âa³C� Lbట$  ఏడT 

లÊల ( 97 a4యన$ )  '78త: క;టyంబIలను  పNwdనమం[N -LeWాÆ ( PM-KISAN ) lÏ� ]̂ రZ� ల. న®దు 

EేWారJ.  ~'(ల. CdCdప� 67 a4యన$  మంC�Le LeWాÆ L7|c"s LారJë ల; ఉzdg�.( Lüల;Cdర$క; lా'( వద,  



ఉనg భRa ¢ద రJణdల; లåంచడం ల�దనడంల. సంCేహం ల�దు.  అ�2ే భRa పటIZ లక; చటZ బదÞత 

క4rంEే ఏLారVక|మం Le|ందzÏౖzd పటIZ  Lా\(2dల¢ద lా'( 56రJను EేరPరJ.) భRa క4\(న 56దల సమసV 

ఇప�rడT /శPయuత³క h½¾న పటIZ  Lా\(తం ల�క]̂ వడం వలన రJణం ]¹ ందల�క]̂ వడం Lాదు.   lారJ >>ధ 

రLాల Cో5ిc̄లను,  న²ాZ లను ఎదు'q�ంటyzdgరJ, ఫ4తం\ా  lారJ తరచూ తమ రJణdలను స'(\ా ['(\( 

Eె4$ంచల�క]̂ త:zdgరJ. అందువల$  L�ందరJ భRa/ క�cd Lbల.rత:ంటIరJ.  lారJ ఏ /బంధనలక; ల.బc"   

శ|aసుf zdg'¿ ఆ /బంధనలను h½రJగGపరచక;ంcd, c̄ Wాట% 56N'M5ిత  LారVక|మuల2¤  lా'( పటIZ  Lా\(తంల.  

zdణVతను 5 ంచcd/Le,  మ'(ంత రJణం �సుLbవcd/Le ~ల; క4rంచడం వల$  ఉపÂగhiaట�? 

c" Ŵ ట%  �ిCdÞ ంతం నుంO /జh½¾న C�గGమ[ (అతను z�రJ\ా Eెపrక;ంcd త5ిrంచుక;నgపrట�L�), 56దlా/  

ఆ�ిf  అత/ “చటZబద,h½¾న సమగ| ఆ�ిf  వVవసt” ల. £Iగం Lానంతవరక; (అw�Lా'(క, lాV]ా'ా/Le అనుlÏౖన, 

చటZపరh½¾న పటIZ  Lానంత వరక;),  5 ౖÕl�s Lా'qr'Ms రంగం ఆ భRa/  సులభం\ా  Wాvwxనం EేసుLbల�దు. 

ఋణం ఇOPన  బIVంక; అw�LారJల; ల�Cd 5 ౖÕl�టy రJణCdతల; అప�rల; బI'(న పc"న '78త:ల భRa/ 

Wాvwxనం Eేసుక;z�టప�rడT, lారJ ఒక '78త: సమuజం ఆగ|¶/g  ఎదు'¿�వల�ి 'ావచుP.  భRa/ 

L�ను\¿ల; Eే�ి >క|�ంEdలz� ఆల.చన పట$  lారJ Edలu Lbపం\ా ఉzdgరJ.  

c" Ŵ ట% మuటలల.:   ఒక మంO 'ఆ�ిf  వVవసt 'ల.  …  ఆసుf ల; నమRzd చూపక;ంcd ఒపrందం 

క;దురJPక;నg వసుf వ�ల; లuగ , అటyవంట�Cే మ'qక వసుf వ� Cdv'ా మuరJPLbవcd/Le ~ల;ంcే వసుf వ� 

లu\ా  - ఉపÂగపడ2d�.   పరసrరం మuరJPLbగ4\(న>\ా ఉంటI�. [అంట_, క'7pÇ zæట$  మuC�'(\ా 

పరసrరం మuరJPLbగ4\M>]  ఆసుf ల; మన మనసుÇక; ]Nా [/ధVం వ��ంEేలu Eే�6f  ఇటyవంట� పరసrర 

మu'(rc"Le  ~ల; కల;గGత:ంC�.   అw�క >ల;వ క4\(న aశ|మuలను ఉతr[f  Eేయcd/Le lాట�/ సులభం\ా 

కలపవచుP, >భêంచవచుP, స¢క'(ంచవచుPను.  ఆసుf లను (భRమGలను)  >>ధ రÀ]ాల.$  ఉంcే ఇతర 

ఆసుf లక; క45ి సa³ళతం Eే�6 >ధం\ా ]Nా [/ధVం వ��ంEే >ధం\ా Eేయగ4\(2ే  అ>  మ'(ంత 

ఉపÂగకరం\ా,  ఆ'(tక వృC�ÞLe పNwdనh½¾న �ి89ంగGలu  ఉంటI�. ఈ >ధం\ా  ఆసుf ల Wామ'ాÞ ÷/g 

5 ంచవచుPను.  ఎందుకంట_  తక;�వ->ల;వగ4\(న  5 టyZ బడTల;  5 ట�Z   అw�క->ల;వ2¤ క�c"న  

ఉ2drదనలను ]¹ ందడhi వృC�Þ .  [20 ] 

ఒక lాVఖuVత Eె5ిrనటy$ \ా, "c" Ŵ ట% lాదన ఏమంట_ ఈ ఆసుf లను అw�Lా'(క రంగంల.Le  

�సుL�OPనట$�2ే  గణpయం\ా ఎక;�వ సంపదను ఉతr[f  EేWాf �" [21].  Lాp సంపద ఎవ'( Lbసం? 

అందువల$  c" Ŵ ట% �ిCdÞ ంతం 56దlా'(Le అనుక�లh½¾న శబI, ల; Eేసూf , lాసflా/Le 56దలను lా'( L�C�,]ాట� 

ఆసుf ల నుంc" l�రJ Eేయcd/Le అవసరh½¾న భRaకను �ిదÞం Eేసుf ంC�. 
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