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అను=ాదం: పరBచూ&' జమFన 

ఈ #ా%సం మ)నుపట. /0గంల3, 456త8లను తమ భ:; నుం<= >డ@AటB<CDEF  /0రHయ 

JాలకLలL చటBబదPQRSన పTUCVWD XCలY  చురZకL@ా [ిదPం Xేసు^ UC_రD మనం 

`ెలLసుకLUC_ం.  EFంVW /0గంల3 Qcమ) ఇVే ప4e[ిfg  అంత4ాi Hయం@ా  ఎలY  ఉంVో  

ప4emnంXCమ).  

మ:డవ పpపంచంల3 వ%వqాయ భ:మ)ల`r సs tత̂ం@ా  భ:;uvౖ Dయంతpణ 

qాyWంచ<CDEF అంత4ాi Hయ uvటzB బ<=VCరZలL Xేసు^ న_  HవpQRSన పpయ`C_లను   

పpపంచ ఆ4efక వ%వసf   గమDq|^ ంVW.  

ఇలA ఎందుక' జరGగ,IJం/0 ? 

uvటzB బ<=VC4} >yCUCDEF ఉన_ స~/0వ [ిద�QRSన  EారణCల వల�  పpసు^ త దశల3 వృVWP  

మంద@eంXే V�ర�Eాnక yోరణ�`r qామY� జ%#ాద ఆ4efక వ%వసfలL క�ాB లL పడ�త8UC_�. 

E�D_ ద�ాబ0� లL@ా uvటzB బ<=VC4} >yCనం >>ధ మY4ా� ల VC~4ా ఈ yోరణ�D 

ఎదు4��వ<CDEF, VCDD  DలLపTదల Xేయ<CDEF  పpయg_ం�ంVW. పp̀ ే%EFం� ఆ4efక రంగ 

Eార%కలYJాలను >స̂4eంచడం VC~4ా అలY Xేయట0DEF పpయg_ం�ంVW - అ�`ే ఆ 

Eా4ా%చరణ ఉత�ĝ క�మంల3 ;గ)లLను ఉత�ĝ Xే[� Eా4ా%చరణ Eాదు,   ;గ)లLను 

qా~y�నం XేసుE�D VCD`r  వర̂కం Xే[� Eా4ా%చరణ.  

ఆ4ePకం@ా అqాyCరణ వృVWP  qాyWం�నప�ట.E�  పpపంచ uvటzB బ<=VC4} >yCUCDEF 

UCయకత~ం వ��ం� న<=uిసు^ న_#ారZ ఈ  వృVWP  అవEా�ాల గ)4eం� D4ా�ాజనకం@ాU� 



 

 

ఉUC_రZ.  DజQc, పpమ)ఖ ‘పpyCన సpవంg’ ఆ4efక#�త̂లL క�<C అ�వృVWP  XెంVWన Vే�ాలL 

స�ప భ>ష%త8^  E�సం ‘ల EFకQRSన  (అంట¢ V�ర�EాnకQRSన , పVే  పVే వXే£ ) స̂బ�తకL 

ల3నవT`CయD అంచUC #�సు^ UC_రZ. (అ�`ే #ారZ ఈ yోరణ�D గ)`C^ yWపత% 

uvటzB బ<=VC4} >yCనం స~ర¥ప  స~/0వం`r అనుసంyCDం� చూడటంల§దు.  ఆ 

అం�ాD_  వVWల§సు^ UC_రZ. #ాస̂#ాDEF ఈ అనుసంyCనం VCD మ:లంల3U�  ఉంVW.) 

ఫnతం@ా  సంపదను >స̂4eంచడం VC~4ా సంపదను క�డబ©టzB E�వడంuvౖ  నమªEాD_ 

E�ల3��న  "పpపంచ మ:లధనం"     ఇప�ట.E¬ ఉన_ ఆసు^ లను,  సహజ సంపదలను  

VోచుE�U� మY4ా� లVC~4ా సంపదను J| @¬సుE�వ<CDEF ఎకL�వ@ా పpయg_q|^ ంVW.  

qామY� జ%#ాదం   పTటzB కల3U� Vోuి<® ల¯ణCలL కn@e ఉంVW. ఆ qామY� జ%#ాద Vోuి<®  

పpసు^ త Eాలంల3 పp̀ ే%క ఆవశ%కతను సంత4eంచుE�ంVW.  qామY°కం@ా  అ�ాంg,  

వ%g4¬కతలL uvచ£4eల§�   పpమYదం ఉన_ప�ట.E�, ఇప�ట.వరకL సహజ సంర¯ణల3నున_  

జను%పరQRSన  వనరZలL, అడవTలL, భ:;, ±రZ వంట. (ఇంEా సరZకLలL@ా మYరD) 

సహజ వనరZల సంపదను qా~y�నం XేసుE�వ<CDEF అడ²ం@ా ఉన_  >>ధ ఆం¯లను 

`³ల@eంXCలD ‘పpపంచ మ:లధనం’ ఒĝ<= Xేq|^ ంVW.  ఈ రకQRSన సహజ వనరZల 

సంపదను  సులభQRSన 4}gల3 ఆ4efక qాధనం@ా మYర£గn@¬ ర¥పంల3 అందుబ0టzల3EF 

`ే#ాలD  ఒĝ<= Xేసు^ న_VW.  ఈ పదPgల3 ఎవ4eE� కనపడకLం<C ఎక�<ో  మYరZమ:లల3 

ఉం<=  క�<C  ఆ4ePకపరం@ా  ఆసు^ లను VోచుE�వచు£ మYయం Xేయవచు£. 

ఇపT�డ� uvౖన u�4A�న_ V�ర�Eాnక J| కడలకL E�త̂ అం�ాలL జµ<=ంచబ<C² �. అలYంట. ఒక 

నూతన అంశం uvరZగ)త8న_  ప4ా%వరణ ఒĝ<=. ఆ ప4ా%వరణ ఒĝ<= uvటzB బ<=VC4} 

వ%వసf  సంపదలను J| @¬సుE�U�  పpEF�య నుం<ే వ�£ంVW. >>ధ సహజ వనరZలను 

వృyC@ా >D¶@eంచడం, అ#ాంఛ±యం@ా Dర¥ªnంచడం వలన అ> #ాట. ప4e;gD 

XేరZకLన_టz�  కDuిసు^ UC_�.  పpమ)ఖ uvటzB బ<=VC4} శకL^ లL  ఉVC� 4ాలను 



 

 

త@e�ంచ<CDEF XCలY V�ర�Eాలం నుం�  D4ాక4eసూ^  వ�£న  ఫnతం@ా పpపంచ m`rష̧[ిfgల3 

క�<C మYరZ�లL సంభ>సు^ UC_�.   భ>ష%త8^ ల3 ఈ మYరZ�లL మ4eంత 

HవpతరమవT`C�. ¹ట.D గ)4eం� ఇపT�<ే  పº4e^@ా అంచUC #�యల§మ).  

పpపంచంల3D Eా4A�4¬» అyWపత8లకL స~యం@ా ఈ ప4e[ిfg గ)4eం� బ0@ా అవ@ాహన 

ఉంVW.  వర¼²  ఎకUC;½ ¾| రం (అంత4ాi Hయ  Eా4A�4¬»  ఉన_త వ4ా� లకL  పpమ)ఖ 

#�VWక) #¿లLవ4eం�న "@�� బ¼ 4eÀ�Á 4eJ| ÂB-  2020" (పpపంచం ఎదు4A�U� పpమYVCల 

D#�VWక -2020)  tదట.qా4e@ా ఇలY u�4A�ంVW:  'm`rష̧[ిfg ల3 మYరZ�లL 4ాకLం<C  

చర%లL HసుE�వడంల3నూ, వసు^ న_ మYరZ�ల ననుస4eం� చర%లL HసుE�వడంల3నూ  

XెంVWన  '#¿ౖఫల%ం' పp/0వం tదట. పpమYదం అ�`,ే  4ాబÆ �Ç  పVేళ�ల3 ప4e[ిfg అలY@¬ 

E�నqాగటం 45ం<ో  uvద�   పpమYదం.'  ఇపT�<ే >డ�దలÉౖన @�� బ¼ 4eÀ�Á 4eJ| ÂB - 2021 ల3 

క�<C  అVే>ధం@ా #¿ల� <=ంXCరZ:  " వXే£ 5-10 సంవతÌ4ాల Eాలంల3  Íవ#¿ౖ>yC%D_ 

E�ల3�వడం,  సహజ వనరZల సంÎÏ/0లL,  m`rష̧[ిfg  #¿ౖఫల%ం వంట. ప4ా%వరణ 

పpమYVCలL ఆyWపత%ం XెలY�qా^ �" అD ఈ D#�VWక పpకట.ం�ంVW. [1] 

పKపంచ MNటPQ బRS/TరGలక' నూతనVWXణZ ఆసు] ల'  

uvటzB బ<=VC4} >yCనం  ఈ ప4ా%వరణ  పpమYద మ:లYD_ Dర¥ªnంచల§నప�ట.E�,  VCD 

పp/0#ాD_ Dర~��ంXే మY4ా� లను   కDuvడ�త8ంVW.   పpమYదం నుం<= లYభం 

JÒ ందట0DEF, పpమYద పp/0వం లY/0లuvౖ పడకLం<C జÓగ�త̂లL HసుE�ంటzంVW.     

ఉVCహరణకL  ప4ా%వరణ ఒĝ<=  Eారణం@ా  వ%వqాయ ఆVCయYలకL, ఆsర భదpతకL  

- 45ం<=ంట.E� మ)పT� #ాట.n�న ప4e[ిfgD పpపంచం ఎదు4A�ంటzన_ సందరÔంల3,  @�� బ¼ 

ÕvౖUCÖÌ సహజ వనరZలను లYభVCయకం@ా సంJాVWంXే అవEా�ాలను అU�~×ిq|^ ంVW. 

ఇటØవల ఒక అధ%యనంల3 u�4A�న_టzB , “వ%వqాయYD_ XC4e`Cp తªకం@ా తకL�వ 



 

 

4ాబ<=DXే£,  న�ాB ల`r క�డ�E�న_ ప4eశ�మ@ా  చూ�ారZ.  ఇటØవn సంవతÌ4ాలల3 ఈ 

అవ@ాహన మY4eJ| �ంVW,  ఆsర వ%వసfను  V�ర�Eాnక వృVWPEF s� ఇXే£ రంగం@ా 

చూడటం  tదలÉౖంVW. ”[2]  (అQR4eEాల3  Ùnయ±ర��న  uvటzB బ<=VCరZలL  

వ%వqాయ భ:మ)లను E�ను@�లL Xేయడం #¿ౖపT మళ�<CD_ ఇVW #¿ల� <=q|^ ంVW: 

అQR4eEాల3  అత%ంత ఎకL�వ qాf �ల3 వ%వqాయ భ:మ)లLగల  వ%EF^గత యజమYD 

ఇపT�డ� Ù¼ @¬»Ì, ఇంEా  అQRజÓÖ  కంuv± యజమYD జ5Ú బ©జµÀ లYంట. #ారZ ఈ  

జÓÙ`Cల3 EFంVWE¬� ల§రZ.   అటzవంట. Ùnయ±రZ�  ఇతరVే�ాల3� , u�ద Vే�ాల 

భ:మ)లల3 ఎం`ెంత  uvటzB బడ�లL uvట0B రన_VW ఊహకందD >షయం.  (>>ధ ×v¼ 

కంuv±ల VC~4ా uvటzB బడ�లL uvటBడం జరZగ)త8ంVW Eాబట.B   ¹ట.D గ)4e^ంచడం అqాధ%ం.) 

మ:డవ పpపంచ Vే�ాల3� D వ%వqాయ భ:మ)లuvౖ  పpపంచ uvటzB బ<=VCరZల ఆల3చUC 

>yCUCల3� , ఆసకL^ ల3�   వ�£న మYరZ�లకL అనుగ)ణం@ాU� పpపంచ బ0%ంకL  తన #ా4eÜక  

'పpపంచ అ�వృVWP  D#�VWక 2008' ను  (ఇకuvౖ V�DD  WDR 2008 @ా u�4A�ంట0మ) )  

వ%వqాయYDEF అంEFతం Xే[ింVW. 45ండ� ద�ాబ0� లకL uvౖ@ా >4ామం తరZ#ాత, డబ)� Ý<=ఆÂ 

"వ%వqాయYD_ g4e@e అ�వృVWP  ఎజ5ం<Cల3 E¬ందp ÙందువT@ా ఉంచ<CDEF సమయం 

ఆసన_QRSంVW, పpసు^ తం ఉదÔ>ం�న అవEా�ాలL,  స#ాళÞ U�పథ%ంల3  XCల >స̂ృతQRSన 

�న_QRSన ఈ సంద4ాÔD_ ప4eగణనల3EF HసుE�#ాn." [3]  అD u�4A�ంVW.  

ఏ;టØ  “అవEా�ాలL”  “స#ాళá� ” ? డబ)% <= ఆÂ - 2008  D#�VWక ఆsర సంÎÏభం 

U¿లE�న_ 45ండ�-దశల  మధ%Eాలంల3  #¿లLవ<=ంVW: tదట దశల3  అంత4ాi Hయ 

ఆsర ధరలL  2007 ల3 uv4e@ా�.  ఆs4ాD_ అyWక  సంఖY%క జUC/0కL 

అందుబ0టzల3 ఉంచల§దు. 2008 ల3  పpపంచ ఆ4efక సంÎÏభం`r పంటల ధరలL 

వ%వqాయ Î¬`Cp ల @¬టz�  వద�  కLప�క�nJ| యY�.  EాD  >D¶గVCరZలL Xెn�ంXే 

ఆsర ధరలL అVే qాf �ల3 తగ�ల§దు. ఆ4efక పతనం`r ఉJాyW,  ఆVCయYలL 



 

 

ప<=J| యY�,  ఫnతం@ా అyWక సంఖY%క  ��ా ;క పpజలL ఇప�ట.E� అవసరQRSనంత 

ఆsరం E�నల§కJ| త8UC_రZ. 

ఈ 45ండ� సంవతÌ4ాల వృ`C^ ంతం  >స̂ృతQRSన భయYంVోళనలకL గ)4eXే[ింVW : "ఆsర 

సంÎÏభం, ఆ4efక సంÎÏభం,  #ా`Cవరణంల3 వసు^ న_  మYరZ�లL  ఇప�ట.E¬ ఆsర 

వ%వసfలను ఎలY VెబâHసు^ UC_యన<CDEF 4�ã 4�ãEF uv4e@eJ| త8న_ qాÎä%లL  -  

¹టD_ంట. Eారణం@ా  ఆsర భదpతను సమక�ర£గల నమªకQRSన వ%వ[ీfకృత 

యం`Cp ంగం@ా   పpపంచ #ాణ�జ%ంuvౖ  ఉన_ >శ~స±యత  సడnJ| �ంVW." [4] ఆsర 

VWగ)మత8లuvౖ ఆyCరప<=న Vే�ాలL - ఇతర Vే�ాలల3, తకL�వ అ�వృVWP  XెంVWన 

Vే�ాలల3,  మ)ఖ%ం@ా ఆÕిpEాల3  >qా^ రQRSన వ%వqాయ భ:మ)లuvౖ  యYజమYUC%D_ 

ల§VC Dయంతpణను JÒ ందట0DEF పpయg_ంచడం Jpా రం�ంXC�. 

ఈ "పpపంచ భ: కబ0i " >స̂ృతQRSన  >మరçలకL గ)456ంVW. qèV� అ4¬ÙయY ల§VC దÎ=ణ 

E�4eయY వంట. ఆsర భదpత ల§D,  VWగ)మత8లuvౖనU� ఆyCర ప<ే  Vే�ాలL మYతpQc 

ఇటzవంట. భ: కబ0i లకL  పpయg_ంచల§దు. ఇపT�డ� బహéళజÓg వ%వqాయ #ాణ�జ% 

సంసfలL,  పpపంచంల3D అత%ంత ధDక Vే�ాలల3D  బ<C ఆ4efక uvటzB బ<=VCరZలL క�<C 

భ:; E�సం #¿త8కLత8UC_రZ. #ాస̂#ాDEF uvరZగ)త8న_ ఆsర అభదpత  #ా4eEF XCలY 

మ)ఖ%QRSంVW.  ఇVW #ా4eEF లY/0ల ఆరiన మY4ా� D_ సూ�ం�ంVW.  ‘వ%వqాయ Î¬తpం 

నుం<=  gన<CDEF ఉప¶@eంXే ¾| Â�’ వరకL tత̂ం ఆsర @AలLసును తమ 

qా~y�నంల3EF `ెచు£E�U�  uvటzB బడ�లL, ఒక అDê£త QRSన భ>ష%త8^  కn@eన Eాలంల3  

#ా4e లY/0ల పంటను పం<=qా^ �,  @Aప� <=><ెండ�   VWగ)బడ�లను ఇqా^ �. 

 బహ_ళజab cTనdం 6ాdeారGల' – అంత!ాg hయ ఆ!8jక 

MNటPQ బడlల' 



 

 

 ఈ uvటzB బ<=VCరZలల3 ‘ఎÙ[ి<=’ కంuv±లD  uిలవబ<ే> క�<C  ఉUC_�. ఇ>  ఆsర 

yCUC%లL, నూU¿@eంజల #ా%Jారంల3  పpపంచ >ఫణ�ల3  ఆyWపత%ం XెలY�సు^ న_   

UCలLగ) /04} yCన%ం #ాణ�జ% సంసfలL.  (ఆర£Â  <ేDయ¼Ì  ;<C� ంë; బం@¬; Eా4e�¼;  

ల��À <ేpఫÀ). 

ఇటØవn Eాలంల3 ఈ సంసfలL - ఉత�ĝVCరZలL,  వ%వqాయ భ:మ)ల నుం<= E�ంXెం 

దూ4ాD_ Jాట.ంXే  yోరణ�EF స~[ి^XెJా��.  గతంల3 కంట¢ ఉత�ĝ పpEF�యల`r మ4eంత 

సD_��తం@ా QRలగటం tదలÉట0B �.  456త8లL స~యం@ా  HసుE�న_ Dర̧యYల 

పpEారం పం<=ం�న పంట  ఉత�త8లను   E¬వలం మY45�ట.ంì  Xేయ<CDEF మYతpQc 

కటzB బ<= ఉండకLం<C, ఈ సంసfలL ఇపT�డ� tత̂ం వ%వqాయ >లLవల  @AలLసు  D4ా~ 

హకLలL@ా మY4ా�.ఈ  ఆsర yCUC%ల  #ాణ�జ% సంసfలL తమను `Cమ) yCన%ం 

సరఫ4ాల3   "మ:లసfం/0లL " @ా /0>qా^ �,  అ> tత̂ం వసు^ వTల >లLవల 

@AలLసు #¿ంబ<=  Dర~హణకL E¬ందp  ÙందువT@ా మY4ా� - భ:; యYజమYన%ం 

నుం<= రకరEాల వసు^  uvటzB బడ�ల సరఫ4ా, సలs,   íమY, uvరZగ)త8న_ ఒప�ంVCలL, 

E�ను@�లL, Dల~, Jpా [v[ింì,  4eటîౖ¼, అలY@¬ Dల~లకL    ర#ాణCకL అవసరQRSన  మïnక 

సదుJాయYలను D4eªంచడం, #ాట.D   Dర~��ంచడం, >లLవల  @AలLసు #¿ంట ఎక�డ 

అవసరQRS`ే అక�డ ఆ4ePక uvటzB బడ�లL అంVWంచడం  వంట. #ాట.ల3 చురZకL@ా ఉండటం 

tదలÉౖన పనుల±_ Dర~��సు^ UC_�. [5] 

 

ఈ సంసfలL ÕvౖUCÖÌ ల3 బలQRSన ఆసకL^ లను కn@e ఉUC_�, అధుUCతన uvటzB బ<= 

>/0@ాలL పpపంచ ఆ4efక మY45�ట�uvౖ చురZకL@ా ఊs@ాUCలL Xేసు^ UC_�. 

వ%వqాయYDEF అంEFతQRSన అ�వృVWP  XెంVWన పpపంచ uvటzB బ<= Dధుల నుం<= క�<C 



 

 

#ారZ uvద�  t`C^ ల3�   ఆ4ePక uvటzB బడ�లను JÒ ందు`CరZ (ఉVCహరణకL, 2012 ల3 

డూ%�ð బ0%ం½ ఆర£Â-<ేDయ¼Ì-;ë లY%ంë ల3U�  200 ;nయన�   <CలరZ�  

uvటzB బ<= uvట.BంVW [6]).  

స"చ$%&'న ఆ+,-క సంస-ల 12"+ా 4ార6 ఇందుల: ;ే+ార6: “ అ?@క లABCలను ఇ;ేD EFGH 

పంటలK, మMఖOంPా 'QRS TU' పంటలK [బహYళ ప[\జన పంటలK -  ఆ_రం, 12ణ2లK 

లa12 ఇంధనంPా 4ాడటCGEd ఉప\P,ం;ే  ;ెరకK, gh యAjk, ఆlి[కk nాo వంటq 

పంటలK] పంstం;ేందుకK, అu పంstం;ే n[ా ంతంల:    [లAటqk అ%&+,Eా,  క+wxయk] 

భz{ EFనుP|లK E}సం ~Rట�� బడ�లK ~Rట�మG ఆ+,�క సంస-లను  ఒ~ి�ం�ం1@. అటCS ంటq 

~Rట�� బst GధులK�� ~Rద�  ఎత�� న భz{G EFనుP|లK ;ేసు� నH1@, అu ~Rౖ�4�� n� దుప� 

GధులK EావచుD  లa12 సంgా- గత n� దుప� GధులK EావచుD… ”[7]  అ�వృ1@�  ;ెం1@న 

ప[పం;2GEd ;ెం1@న   యz+|~ియk ����  ఫం�U, ~Rౖ�4�� ఈEd"ట� సంస-లK  వంటq ~Rద�   ~Rద�  

ఆ+,-క సంస-లK - ద�tణ అ%&+,Eాల: ugా� ర%&'న వOవgాయ �w�2[ లను సృ�ి�ం;2 .  ¡టqల: 

EFGH ల¢లA1@ ఎక+ాలకK  uస�+,ం� ఉనH అతOంత  ~Rద�4£ౖన వOవgాయ �w�2[ లKPా  

ఉ¤2H . [8]  

వdవnీpకృత !8టrౖt /0గuజaల పK6vశం 

ఈ ?ోరణ§ల:  పG;ేసు� నH  +¨ండవ ప[?2న అంశం ఏమంట« అ�వృ1@�  ;ెం1@న 1ే¬ాలకK 

;ెం1@న  +,టౖ® 4ాOnార  1@గ̄జ°ల 4ాO~ి� .  ఈ సంస-లK u1ే± వసు� వ�ల మA+¨²ట�S ,  ~³ద 

1ే¬ాల:S G  ఎగMవ-ఆ12య మA+¨²టS  అ¤�"షణల: మzడవ ప[పంచంల:Ed ప[4�µం;2 . 

"~Rట�� బstల:  ఒక  EFత�  వరవstG   'gాంప[12 ·తర ఎగMమత�లను' nh[ తU�¸ం�ం1@ - 

అ�వృ1@�  ;ెందుత�నH 1ే¬ాల నుంst %&ట¹[ nాºటk మA+¨²టS కK మMఖOంPా సమMద[ ఆ_ర 

ఉత�త�� లK, ఆ»-¼ీజk లa12  �2జ°,   u1ే± పండ�S , క¾రPాయల ఎగMమత�లను 



 

 

nh[ తU�¸ం�ం1@." [9]  డబMS ¿ st ఆÀ-   2008 G4�1@క ఈ EFత�  వరవst ఎగMమత�లకK 

సంబం?@ం�న stమAం�  ను ఆస+ా ;ేసుEFG  మzడవ ప[పంచ వOవgాయ వృ1@�G 

అంచ¤2 4�¼ిం1@:  “అ?@క uలKవ కºP,న వOవgాయ ఉత�త�� లకK  gా- Gక, అంత+ా� Áయ 

మA+¨²టS ల: 4�గంPా ~Rర6గMత�నH stమAం� -  అ�వృ1@�  ;ెందుత�నH 1ే¬ాలల: వOవgాయ 

రంగంల:  మMఖO%&'న నూతన వృ1@�  అవEా¬ాలకK 12"+ాలK �ెర6సు� నH1@..... 

ఉత�Ã�12ర6లనుం�  uG\గ12ర6లవరకK అనుసం?2నం ;ెం1@న  uస� ృత%&'న uలKవల  

PÄలKసుల:G  ~Rౖ�4�ట� ప+,శÅమల ¤2యకత"ంల: ఈ నూతన వOవgాయం ఆuరÆugh� ం1@."  

అ�వృ1@�  ;ెందుత�నH 1ే¬ాల నుంst ;ేసు� నH వOవgాయ ఎగMమత�ల:S  �2జ° పండ�S , 

క¾రPాయలK, ఇంEా  n[ా ¼RÇ ;ే¼ినu,  ;ేపలK,  ;ేపల ఉత�త�� లK, మAంసం, P,ంజలK 

(న�U), సుగంధ ద[4ాOలK,  ప[�ేOకంPా ~Rం�న పÊల ��టల ఉత�త�� లK   47 ¬ాతం 

4ాటCను కºP, ఉ¤2HయG డబMS ¿ st ఆÀ-   2008 G4�1@క ~³+Ä²ం1@. 2004 ల: ¡టq uలKవ 

138 xºయk s2లర6S Pా ఉం1@. "ఈ అ?@క-uలKవ కºP,న ఉత�త�� ల ఎగMమత�ల  

Gరంతర వృ1@�Ed సమర-వంత%&'న 'uలKవల  PÄలKసులK'  అవసరం.  మMఖOంPా 1ే±య 

ర4ాణ2, Gర"హణ,  nాOEwËంÌ, ఇ4�  త�1@కంట ;ే¼ిన  ఖర6Dలల: ఎకK²వ BCPాGH కºP, 

ఉంటC ;" అందువలS , u1ే± ~Rట�� బడ�లకK 12"+ాలK �ెరవడం అవసరం అG ప[పంచ 

బCOంకK ;ెబM��ం1@. 

ఆxర ఉతyత%] ల  /0గ,మbMNౖ  ఆcTరపRSIే వ)ే| పKమA/Tల 

గ,!8]ంప}నక'  పKపంచ బ~dం� bర�ా�రం  

ఇంతకL మ)ందు Xెuి�నటz� @ా, పpపంచ ఆsర సంÎÏభం మధ%Eాలంల3  డబMS ¿ st ఆÀ-   

2008 G4�1@క  పpచు4eతQRSంVW.  అంత4ాi Hయ మY45�ట�ల3 ఆsర ధరలL 2007 Jpా రంభం 

నుం<= 2008 ఆరంభం వరకL >ప4}తం@ా uv4e@ా�. XCల uvద�  సంఖ%ల3 u�ద Vే�ాలL ఈ  



 

 

ఆsర VWగ)మత8లuvౖ ఆyCరప<C² �.  ఇ> తమ >Vేm మYరకదpవ%ం Dధులనుం�  

ఆsర VWగ)మత8లE�సం తరచు@ా 20�ా`CDEF uvౖ@ా ఖరZ£ Xేయవల[ి వq|^ ంVW.   

అంత4ాi Hయ మY45�ట�ల3 ఆsర ధరల uvరZగ)దల #ా4e ఆ4efక వ%వసfలuvౖ భ4eంచల§D 

ఒĝ<=D కn@eం�ంVW. XCలY X�ట�  పpదరçనలకL, VCడ�లకL VC4eH[ింVW. ఇVW Jpా థ;క 

ఆsర అవస4ాల E�సం అంత4ాi Hయ మY45�ట�uvౖ ఆyCరపడటం వల�  వXే£ పpమYVCD_ 

స�షBం Xేq|^ ంVW. 

ఇంEా డబ)� Ý<=ఆÂ 2008 G4�1@క  V�DEF >రZదPం@ా ఇలY  ఉVC� ట.ం�ంVW: “ఈ 4�ã, qాf Dక 

ఆsర సరఫ4ాలను uvంXే qామరfÝం కంట¢ u�దలకL మ)ఖ%ం@ా మ��ళలకL ఆVCయYD_ 

కn�ంXే  వ%వqాయ qామరfÝం ఆsర భదpతకL XCలY మ)ఖ%QRSనVW.” (ఒ4eజన¼ 

ఉVC� టన ) [10].  D#�VWకల3D  tత̂ం qా4ాంశం -  "ఆsర భదpత E�సం s�EF 

బదులL@ా ఆ qాf నంల3   ఎగ)మత8లE�సం,  Vేmయ మY45�ట�ల3  ఉన_త  వ4ా� లE�సం  

'అyWక >లLవ'  కn@eన వ%వqాయం XేయYలD ఈ D#�VWక Xెబ)`rంVW.  

అVే>ధం@ా OECD (ఆర�U¿ౖజ¬షÖ ఫÂ ఎకUC;½ E�ఆప4¬షÖ అంë <ెవలò QRం», 

మ)ఖ%ం@ా పpపంచంల3D  ధDక Vే�ాల క�ó) /0రతVేశం  అనుస4eసు^ న_ ఆsర భదpత 

>yCUCలను  >మ4eçం�ంVW.  "పp̀ ే%EFం� E�D_ పpyCనQRSన ఆsర  పంటలను 

పం<=ంచడం VC~4ా  Vేశం స~యం సమృVWPD  qాyWంXCలU�  >yCUCల`r   ఆsర 

భదpతను  JÒ ంVCలD"   /0రత Vేశం యg_q|^ ందD  >మ4eçం�ంVW. 

" ఇటØవల OECD తన పDల3 /0గం@ా  ఆsర భదpతకL సంబంyWం�న సమస%ల`r  

సమరPవంతం@ా  వ%వహ4eంచడంల3 స~యం సమృVWP  >yCUCలL Jాట.ంచడం అత%ంత 

పp/0వవంతQRSన >yCనం EాదD `ెలLసుకLన_VW   #ాస̂#ాDEF … ఇటzవంట. >yCUCలL 

ఆsర భదpతకL పpg బంధకం@ా పD Xేయవచు£" అD OECDU�  స~యం@ా XెపT�E�ంVW.   



 

 

ఇంEా ఇలY u�4A�ంVW: " అంత4ాi Hయ,  Jpా ంHయ  సరఫ4ాలకL ¹లL@ా  Vేmయ ఆsర 

yCUC%ల మY45�ట�ను `ెరవడం VC~4ా  ఆsర భదpత గణ±యం@ా uvరZగ)త8ంVW."  ఈ 

<CకBÂ @ారZ ఇ�£న మందుల �ట.B  ఏమంట¢  పpyCనQRSన ఆs4ాD_ VWగ)మg 

XేసుE�#ాn.  అyWక->లL#¿ౖన పంటలను  పం<=ం� ఎగ)మg XేయYn : "అంత4ాi Hయ 

మY45�ట�ల3 Jాలô� నడం,  వ%వqాయ-ఆsర రం@ాల  @�� బ¼ #ాల�%  XైÖÌ  (°>[ి)  

>శ~#ా%ప̂ >లLవల @AలLసుల VC~4ా ఆVCయ వృVWPEF అవEా�ాలను కn�ంXే అవEాశం 

ఉంVW". [11] 

ఈ #¿లLగ)ల3 E�త̂ వ%వqాయ చట0B లను ప4emn[�^ , ఈ EF�ంVW క�మం ఉదÔ>ం�ంVW: 

1) వ%వqాయ ఉత�త8^ ల  మY45�» క;టØ మం<®లL  మ:[ి#�యడం`r  ఆsర yCUC%ల 

పpభ)త~ [�కరణ Î®ణ�ంచడం`r, ఆsర yCన%ం-;గ)లL Jpా ం`Cల3� D  456త8లL తమ 

పంటలను క±స మద�త8 ధరకL అమªల§రZ. ఫnతం@ా #ా4eల3 XCలY మంVW 456త8లL  

ఆsర yCUC%ల ఉత�ĝ మYU�qా^ రZ ల§VC త@e�ంచుE�ంట0రZ.  

(2) /0రతVేశ ఆsర yCన%ం మY45�» అ�వృVWP  XెంVWన Vే�ాల నుం<=, ABCD #ా%JారZల 

VC~4ా VWగ)మత8లకL తలLపTలL `ెరZసు^ ంVW.  ఈ >షయYD_ దృ×ిBల3 uvటzB కLU� , 

Dల~లuvౖ ప4e;త8లను `³ల@eంచ<CDEF అత%వసర సరZకLల చట0B D_ సవ4eం�ంVW.  

(3) ఎUõ_ సంవతÌ4ాలL@ా  yCన%ం పం<=ంXే 456త8ల3�   ఒక [v¯ను 456త8లL తప�Dస4e 

ప4e[ిfత8ల3�  బలవం`Cన పంటల మY4e�<= XేసుE�వల[ి వసు^ ంVW.  (డబ)� Ý<=ఆÂ 2008 

G4�1@క  సూ�ం�న  “అyWక->లLవ కn@eన వ%వqాయ ఉత�త8^ ల ”  పంటలకL మY4ాnÌ 

ఉంటzంVW. )  Eాంట0p ½B వ%వqాయYDEF సంబంyWం�న  E�త̂ చటBం ల¯%ం ఇVే. 



 

 

వdవnీpకృత !8టrౖt 6ాdeారం �న. !"#త%లను �ాp నభKంశం 

)ేసు] ం/0 

Eా± కథ ఇక�డ`r  మ)@eయదు. వ%వ[ీfకృత 4eటîౖ¼  ఏజ5±Ì - [�కరణ ఏజ5±Ì@ా మY4eన 

త4ా~త �న_ 456త8లను uీn£uిuి� Xేqా^ రZ.  �ల� ర #ా%JారZలL uvద�  సరఫ4ాVCరZలను 

ఇషBపడ`CరZ ఎందుకంట¢: 

(1.) uvద�  సరఫ4ాVCరZల`r వ%వహ4eంచడం వలన  లY#ాVే¹ ఖరZ£లL   అంట¢ E�ను@�లL 

Xేయ<CDక�Ç%  ఖరZ£లD_  త@e�J| `C�.. 

(2.) uvద�  4eటîౖ¼ అవస4ాలకL అనుగ)ణం@ా ఉత�ĝD Jpా మYణöక4eంచడం సులభం 

అవTత8ంVW. 

(3.) ఇVW పpg ఉత�ĝD Xే[� ఉత�ĝVCరZD  గ)4e^ంచ<CD_, ధృ¹క4eంచ<CD_ సులభం@ా   

Xేసు^ ంVW . Xౌక@ా క�<C  Xేసు^ ంVW,  

(4.) uvద�  ఉత�ĝVCరZలL >>ధ పpమYణCలను qాyWంచ<CDEF అను#¿ౖన  >>ధ యంతp 

ప4eక4ాలను E�ను@�లL XేయగలLగ)`CరZ.  

డబ)� Ý<=ఆÂ 2008 G4�1@క  స~యం@ా XెపT�E�న_ >ధం@ా “సూపÂ మY45�ట�  E�సం  

E�ను@�లLXే[�  ఏజ5ంటz�  తమకL qాధ%QRS`ే uvద� , మధ% తరs 456త8ల నుం<=  E�ను@�లL 

Xేయ<CDE¬ (ఉVCహరణకL QREFÌE�ల3 టùట0లL,   ఇం<ోU�×ియYల3 బం@ాúûదుంపలL 

E�ను@�లL Xేయ<CDEF ) ఇషBపడ`CరZ.  uvద�  456త8ల దగ�ర,  మధ% తరs 456త8ల దగ�ర  

తమకL అవసరQRSనంత ప4eమYణంల3 సరZకL లభ%QRS`,ే �న_కమ`CలLన_ 456త8ల 

దగ�రకL 4ారZ.”  వ%వqాయ Î¬తpం >[ీ^ ర̧ం ఎల�పT�డూ Dర̧�ంXే అంశం EాదD D#�VWక  

u�4A�ంVW.  ఇVW “/ügక, మYనవ,  qామY°క వనరZల అందుబ0టz : >ద%, ±ట.JారZదల, 



 

 

ర#ాణC, 4�డ�� ,  ఇంEా  ఇతర /ügక ఆసు^ లL బ0వTలL, mతల @eడ²ంగ)లL,  ఉVC� 4ాల 

గృsలL (@}�Ö houses),   మం� UCణ%QRSన ±ట.JారZదల (కలL×ితం EాD ±ట. 

వనరZలL), #ాహUCలL,  Jా%EFంì Xేయ<CDEF ×vడ�� …. ఈ ఆసు^ లL ల§D XCలY మంVW 

456త8లLను  ;నs�qా^ రZ." [12] Eా± ఈ ఆసు^ లను కn@eన uvద�  456త8లL ఎల�పT�డూ 

ఉంట0రZ, Eాబట.B  ఆచరణల3 వ%వqాయ Î¬తp >[ీ^ ర̧ం  పంట E�ను@�లLVCరZD 

కను@AంటzంVో  ల§Vో  Dర̧�సు^ ంVW. 

/0రతVేశంల3 వ%వ[ీfకృత 4eటîౖ¼ #ా%Jారం uvౖ  Xే[ిన అధ%యUCలL - సూపÂ మY45�» 

[�కరణ E¬ంVCp లL మధ%సf  / uvద�  456త8ల నుం<= సమYనం@ా E�ను@�లL Xేయడం ల§దD  

కను@AUC_�.  "UCణ%త, [ిfరత~ం,  ప4eమYణం  పరం@ా సూపÂ మY45�ట�  అవస4ాలL 

చూ[�^ , ఇVW �వ4eEF  �న_ కమ`CలL కn@eన u�ద 456త8లకL స#ాలL@ా  

ప4eణ;ంచవచు£..... ఈ జµన�ల3 భ:; ఏE�కరణ, భ:; అVె�  మY45�» ను  అ�వృVWP  

Xే[� పpEF�యలL జరZగ)త8న_టz�  కDuిసు^ UC_�.  ఇ>  �న_త~ం`r, >వ¯త`r  క�<=న  

వ%వqాయ రం@ాDEF  VC4eHసు^ UC_�.”[13] 

ఇంEా, ఎప�ట.కపT�డ� E�ను@�లLVCరZ�  >yWంXే  పp̀ ే%క పpమYణCలను  జµ<=సూ^ U� 

ఉంట0రZ.  Jా4e��ా ;క Vే�ాలల3  తరచూ  ఒక ప4e;త Eాలంల3 వXే£  “ఆsర 

భయYలL”, అలY@¬ E�త̂ �ా[ీ^ þయ ప4eజÓÿ నం,   >>ధ ఆsర సంబంyWత పpమYVCల 

గ)4eం� అyWక సంఖY%క పpజల ఆంVోళన -  ఆ4�గ% Õvౖట!qాDట4} (SPS) పpమYణCలను 

(ఆsర భదpత, వ%వqాయYDEF సంబంyWం�న>) క" eనతరం Xేయ<CDEF VC4eH[ిందD 

డబ)� Ý<=ఆÂ 2008 G4�1@క  u�4A�ంVW. ఎగ)మత8లకL సంబంyWం�న మY45�టz�  ఆsర 

భదpత, ఆ4�గ% పరQRSన  చర%లను అU�క >yCలL@ా uvం�,  క" eనతరం Xేయడం  

“అ�వృVWP  Xెందుత8న_ Vే�ాలకL ఆంVోళన” కn@eq|^ ంVW:  “ ఈ పpమYణCలL అ±_ �న_ 

Vే�ాలL,  �న_ ప4eశ�మలL , �న_ సన_EారZ  456త8ల`r సs ఆ4ePకం@ా బల� #నQRSన 

#ా4eనంద4eD మ4eంత@ా బల� #నపరZqా^ �.” [14] /04} వ%వqాయ Î¬`Cp ల3�  త@eనంత 



 

 

ఉ`C�దకత ల§నప�ట.E�,  �న_ �న_ కమ`Cలల3 కంట¢  తకL�వ ఖరZ£ Eానప�ట.E� -  

వ%వqాయ  Î¬తp qాf �ల3 వ%వqాయ ఉత�త8^ లను  గ)4e^ంచడం, #ాట.D ధృ¹క4eంచడం, 

ప4}Î=ంచడం tదలÉౖన పనులకL అ�Ç%ఖరZ£లను  uvద�  uvద�  వ%వqాయ Î¬`Cp లL బ0@ాU�  

భ4eంచగలవT. 

ఒక uvద�  4eటîౖ¼ @AలLసు తరచు@ా ఒక ùUõJ| Ì± @ా ఉంటzంVW  - అంట¢   ఒక D4e�షBQRSన 

ఉత�ĝEF సంబంyWం�  ఒE¬ E�ను@�లLVCరZ ఆyWపత%ం కn@eన మY45�» @ా ఉంటzంVW.        

ఏVైUC ఉత�ĝEF సరఫ4ాVCరZలL XCలY మంVW ఉన_ప�ట.E�, E�ను@�లLVCరZ పpమYణCలకL 

అనుగ)ణం@ా ఉం<ే ఖరZ£లను సరఫ4ాVCరZలuvౖEF U¿ట¢Bయవచు£ను. #ారZ V�D_ అమలL 

Xేయగల ఒక మYర�ం ఏమంట¢ -   E�ను@�లL Xే[� అD_ ఉత�త8^ లకL క" eనQRSన పpపంచ 

పpమYణCలను వ4e^ంపజ¬యడం - ఎగ)మg Xే[� Vేశంల3 ఇ>  వ4e^ం�UC, వ4e^ంచకJ| �UC 

VCD`r సంబంధంల§దు.   

 
Jpా ంHయ, @�� బ¼ @AలLసులL -  Vే�ాలను,  సరఫ4ాVCరZలను Jpా మYణöక4eంచడం VC~4ా 

ఖరZ£లను త@e�ంXCలD E�రZకLంట0� - ఇVW య:4�uియÖ ల§VC య)U¿ౖటîë [�B»Ì 

పpమYణCల`r సs, ఉDEFల3 ఉన_ అత%ంత క" eనQRSన మY45�»  పpమYణCల`r కలగnuి 

ఉంచ<CD_ J| p తÌ��సు^ ంVW.  QREFÌE�,  అQR4eEాల మధ%  #ా¼ మYÂB  Xే[� E�ను@�ళ�ల3 

V�DD గమDంచవచు£.  Eా%4}¾| Â కంuv±  అ�వృVWP  Xెందుత8న_ Vే�ాల`r సs  పpపంచ 

#ా%ప̂ం@ా తన Eార%కలYJాలల3  ఉప¶@eం�న Eా~nటØ అసూ%45ÖÌ స4eBÕిE¬షÖ ల3 

(UCణ%తకL s�DXే£ పతpం)  V�DD చూడవచు£ను.  uvౖన చ4e£ం�న  Jpా ంHయ 

@AలLసుల3�  ఒకటîౖన Eా4�� వంట. కంuv±ల3 V�DD గమDంచవచు£ను.  E�D_ సంద4ాÔల3�  

@�� బ¼ @AలLసులL #ాస̂#ాDEF #ా4e అ�వృVWP  XెంVWన Vేశ మY45�ట�  నుం<= పpభ)త~ 

అyWEా4eక పpమYణCలను HసుE�D #ా4e qాf Dక,  అ�వృVWP  Xెందుత8న_ Vేశ మY45�ట� కL,  

సరఫ4ాVCరZలకL  uvౖþ#�» పpమYణCలL@ా వ4e^ంప Xేqా^ �.   అQR4eEాల3D @AలLసుల 

VC~4ా E�D_ ఉత�త8^ లకL ఎÚ <=ఎ పpమYణCలను ఉప¶@eంచడం వంట.Vే ఇVW.  [15]  



 

 

మ4� మYటల3 XెJా�లంట¢, /0రHయ వ%వqాయం /0రHయ)ల Uõట.EF ఆs4ాD_ 

సరఫ4ా Xేయడం మYU�[ి అQR4eEా, య:రపT ల§VC జJాను Vే�ాల3�   Uõళ�కL సరఫ4ా 

Xేయడం Jpా రం�సు^ ంVW. అలY మY4eనపT�డ�, VWగ)మg XేసుకLU� Vే�ాల పpమYణCలU�  

/0రత వ%వqాయ ఉత�ĝuvౖ >yWqా^ రZ.  

ఇటØవn సంవతÌ4ాలల3 >Vేm 4eటîౖ¼ పp#�êం�న అ�వృVWP  XెందD Vే�ాలను చూడటం 

VC~4ా 4ాబÆ �Ç మYరZ�ల గ)4eం� మనం `ెలLసుE�వచు£. 1990 ల3 లYట.Ö అQR4eEాల3 

వ%వ[ీfకృత  4eటîౖ¼ #ా%Jారంల3   ఆsర ఉత�త8^ ల 4eటîౖ¼ #ా%Jారం 10 నుం� 20 �ాతం 

ఉంVW. ఇVW  2000 UCట.EF 50 నుం� 60 �ా`CDEF uv4e@eంVW. ఇVW అQR4eEా ల§VC ¾pా ÖÌ  

మY45�ట�ల3  70 నుం� 80 �ాతం #ాట0ను XేరZకLంVW. ఒక అధ%యనం ఇలY u�4A�ంVW: 

"అQR4eEాల3  ఐదు ద�ాబ0� లల3 జ4e@eన   సూపÂ మY45�ట�  అ�వృVWPD లYట.Ö అQR4eEా 

ఒక�  ద�ాబ�ంల3U�  చూ[ింVW." [16] 

 

వdవnీpకృత !8టrౖt  ఏ��కరణ  సరఫ!ా/TరGల ఏ��కరణక' 

/T!8hసు] ం/0.  

త%రZ�ఆ[ియY,  ఆ@¬_యY[ియY,  మధ% య:రపT, దÎ=ణ ఆÕిpEా, త%రZ� ఆÕిpEా  

ఇపT�డ� దÎ=ణ ఆ[ియY, పê£మ ఆÕిpEాల3 ఇVే >yCUCD_ పTన4ావృతం Xేసు^ UC_రZ. 

ఈ Jpా ం`Cలల3 వ%వ[ీfకృత రంగ 4eటîౖ¼ #ా%Jారం tత̂ం “అyWకం@ా బహéళజÓg (>Vేm 

యYజమYన%ంల3D) సంసfల Xేత8ల3�  ఉంVW. ఇVW ఇంEా uvరZగ)`rంVW,  ఏE�కృతమవT`rంVW 

” - అంట¢  మY45�» ల3  ఎకL�వ /0గం UCలLగ) ల§VC ఐదు సంసfల Xేత8ల3�  E¬ంV�pకృతQRS 

ఉంVW. ఈ 4eటîౖ¼ VWగ�జÓల అవస4ాలకL అనుగ)ణం@ా సరఫ4ాVCరZలL తమ ఉత�ĝ 

పpEF�యలను మY4ా£n, అందుకL uvద�ఎత8^ న  గణ±యQRSన uvటzB బడ�లL uvట0B n.   ఇVW 

�న_ సరఫ4ాVCరZల ను `³ల@eంచ<CDEF  VC4eHసు^ ంVW: 



 

 

ఈ uvటzB బడ�లల3 E�D_ XCలY ఖ4}Vైన>,  ఖరZ£`r క�డ�E�న_>.  XCలY �న_ సంసfలL,  

�న_ �న_ వ%వqాయÎ¬`Cp లL ఈ ఖరZ£ను భ4eంచల§వT. గత అ�దు, పVేళ�  Eాలంల3  

అ�వృVWP  Xెందుత8న_ Vే�ాలల3 పpమYణCలల3 వ�£న మYరZ�లL, అందుE�సం uvట.Bన  

uvటzB బడ�లL అU�క �న_ సంసfలను,  �న_ వ%వqాయ Î¬`Cp లను (JÒ లYలను) 

#ా%Jా4ాDEF దూరం Xేయడం,   ప4eశ�మల E¬ంV�pకరణను #�గవంతం Xేయడం చూసు^ ంట¢, 

4�ã4�ãEF  ఇందుకL సంబంyWం�న  qాÎä%yC4ాలL  uv4e@eJ| త8UC_యంట¢ ఆశ£ర%  

J| నవసరంల§దు.  సూపÂ మY45�» @AలLసులL… ఉత�ĝ వ%యYD_, లY#ాVే¹ల 

ఖరZ£లను, న�ాB D_ త@e�ంచ<CDEF Dరంతరం పpయg_qా^ �. ఈ పpయ`C_ల±_  

అత%ంత సమరZf లÉౖన 456త8లను మYతpQc ఎను_E�వట0DEF,  మ)ఖ%ం@ా అU�క అ�వృVWP  

Xెందుత8న_ Vే�ాలల3 మధ%సf  qాf �, uvద�  456త8లను సరఫ4ాVCరZ� @ా ఎంuికXేసుE�వడం 

uvౖU� E¬ంV�pకృతQRS ఉంట0�. 

అం`ేEాకLం<C, సూపÂ మY45�టz�   ఒకVCD`r ఒకట. J| టØ పడ�త8ంట0�, అలY@¬  

అసంఘట.తరంగం`r J| టØ పడ�త8న_ందున, #ారZ  వ%వqాయ Î¬తp qాf �ల3  

అవసరQRSన uvటzB బడ�లను "Xెn�ంXేD;త̂ం" >D¶గVCరZల ధరలను uvంచ<CDEF 

అనుమgంచరZ.  సురÎ=తQRSన మం� ±ట. బ0వTలకL ఎవరZ Xెn�ంXCn?  JÒ లYల3�   

మరZగ)V ొడ� కL,  Xేత8లL కడ�E��వ<CDEF qèక4ా%లL కn�ంచ<CDEF,  4eEారZ² లను 

భదpప4eXే  వ%వసf   ఖరZ£లను,  Jా%EFంì E�సం [ిQRం» `r గచు£ Xే[ిన U�లల`r ఉన_  

(భpQRSన,  స456న భవUCల  D4ాªణ Dర~హణ ఖరZ£లను ఎవరZ భ4eqా^ రZ? ఈ ఆ4efక 

/04ాన_ం`C సరఫ4ాVC4¬  భ4eqా^ డ�. �న_సన_EారZ  456త8లకL స456న రZణ సదుJాయం 

అందుబ0టzల3 ల§కJ| వడం, �న_ qాf �ల3 #ా%Jా4ాDEF   uvద�ఎత8^ న  [ిfరQRSన 

ఏ4ా�ట� E�సం అyWకం@ా  ఖరZ£XేయYnÌ  ఉన_ందున,  �న_ కమ`Cలను  

Dర~��ంXే#ా4eEF ఇVW uvను స#ాలL@ా ఉంటzంVW. ఫnతం@ా >D¶గVCరZలL E�4eన 



 

 

పpమYణCల§ -  అ�వృVWP  Xెందుత8న_ Jpా ం`Cల3� D  వ%వqాయ రంగంల3 ఏE�కరణకL  

పpyCన X�దకశEF^@ా పDXేయడం అD#ార%ం. 4eటîౖ¼ #ా%Jారంల3D ఏE�కరణ ) 

అంXెలంXెలL@ా  E�ంXెం మ)ందు #¿నుకలL@ా  సరఫ4ాVCరZ ఏE�కరణకL VC4e Hసు^ ంVW.  

[17] 

#ాస̂#ాDEF, లYట.Ö అQR4eEాల3 భ:మ)ల ఏE�కరణ పpEF�య గతంల3 కంట¢ XCలY   

ఎకL�వ@ా ఉందD ఒక అధ%యనంల3 `ెn[ింVW.  ఏE�కరణ  qాf � “20 వ శ`Cబ�ంల3 

వ%వqాయ సంస�రణలను XేపటBడం E�సం  అవసరమD /0>ం�నప�ట.కంట¢  ఇపT�డ� 

XCలY uvద�ఎత8^ న ఉంVW." �న_ 456త8లL, ఆsర లభ%త, ప4ా%వరణం,  ఉJాyW అం�ాలuvౖ  

ఈ yోరణ)ల  పp/0వం ఎలYవTందD ప4emnంXేందుకL ఈ అధ%యనం Xే[ినటz�  XెJా�రZ.  

[18] 

 �~రత/ేశం: రGణ�~రంIJ �దల�ౖ భ:;1 ��ల>y�� మAరuం 

456త8లL ఇప�ట.E¬ Hవp సంÎÏభంల3 �కL�E�D ఉన_ /0రతVేశంల3 ఇవ±_ 

జరగబÆ త8UC_�. ఇVW /0రతVేశ 4ాజE�య ఆ4efక వ%వసf  స~యం@ా పTట.Bం�న 

సంÎÏభం.  ఇVW తన  `CజÓ ఉVCర#ాద దశల3 మ4eంత పpసు+టం@ా కDuిq|^ ంVW.  

జÓHయ నమ:UC స4¬~ సంసf  (NSS)   2012-13ల3 456త8  కLటzంబ0లuvౖ ఒక పp̀ ే%క స4¬~ 

Dర~��ం�ంVW. ఈ స4¬~ల3  అD_ వనరZల నుం<=  456త8 కLటzంబ ఆVCయం U¿లకL 

సగటzన 6,400 ర¥JాయలD `ేnంVW. VCVCపT 70 �ాతం 456త8 కLటzంబ0లకL, అD_ 

వనరZల ( పంటల qాగ),  Jా<= ప(వTల uvంపకం,  వ%వqా�Çతర #ా%Jారం, #�తUCలL) 

నుం<= వXే£ tత̂ం ఆVCయం  #ా4e >Dమయ ఖరZ£ల  కంట¢ తకL�వ@ా ఉంVW. అంట¢ 

ఈ కLటzంబ0లL  ల3టz బ<ెi» `r నడ�సు^ UC_�.  



 

 

స�షBం@ా, V�DU� మY4e�ÁÀB పదబంధంల3  ‘qాyCరణ పTనరZత�ĝ’ అంట0రZ.  ఉత�ĝ 

క�మం  Jpా రంభ ప4e[ిfత8ల పTనఃసృ×ిB  XCలY మంVW 456త8లకL మ)పT�@ా ప4eణ;ం�ంVW.  

1990 ల �వర నుం<=  జ4e@eన  మ:డ� ల¯ల మంVW 456త8ల ఆతªహత%ల #¿నుక 

VCగ)న_ కథ ఇVే.  ఈ  భయంకరQRSన ప4e[ిf`ే ఇపT�డ� Vేశ#ా%ప̂ం@ా ఉంVW.  

త;ళUCడ� tదలLE�D  `ెలం@ాణ నుం<= మs4ాషB /, పంజÓó,  పê£మ బ©ం@ా¼ వరకL 

ఇVే  ప4e[ిfg U¿లE�ంVW. 

ఎÖఎÀఎÀ  గణCంEాల  పpEారం,   2002-03 సంవతÌరంల3   వ%వqాయ కLటzంబ0ల3�  

49 �ాతం ఋణ/0రం`r ఉంట¢  2012-13 సంవతÌరం UCట.EF అ> 52 �ా`CDEF 

uv4e@ా�. పpg మ:డ� 4ా�ాB / ల3� ను  45ండ� 4ా�ాB / ల3�  456త8ల రZణ /0రం   >ప4}తం@ా 

#ా%uి^  XెంVWంVW.     456త8 కLటzంబ0ల3�  అపT�లL #ా4e #ా4eÜక ఆVCయంల3 - 2002-03ల3 

50 �ాతం@ా ఉంట¢  2012-13 సంవతÌరం UCట.EF 61 �ా`CDEF uv4e@ా�. 2016-17 

సంవతÌరంల3  UCబ0Â² బ0%ంకL జÓHయ qాf �ల3  '@ా� �ణ ఆ4ePక Xేయ:త' గ)4eం� 

Dర~��ం�న స4¬~ల3 క�<C 53 �ాతం 456త8 కLటzంబ0లL రZణ/0రం`r ఉUC_యD 

`ేnంVW.  రZణ/0రంల3 ఉన_ కLటzంబ0DEF సగటzన 1.04 ల¯ల ర¥Jాయల అపT� 

ఉంVW. మ4�#¿ౖపT, వ%వqాయ కLటzంబ0DEF సగటz #ా4eÜక ఆVCయం 1.07 ల¯లL 

మYతpQc ఉంVW.  

ఇVW క�<C పº4e^ �తpం Eాదు: అyWEా4eక స4¬~లల3 456త8 రZణCD_ XCలY తకL�వ@ా 

అంచUC #�[ినటz�  అU�క అధ%యUCలL సూ�సు^ UC_�. అం`ేEాకLం<C 456త8లకL పp#�టz 

వ%కL^ లL   (పpyCనం@ా వ<®²  #ా%JారZలL, qాyCరణ #ా%JారZలL) అంVWంXే  రZణCలL  

సంqాf గత రంగం  (బ0%ంకLలL, సహEార సంసfలL, పpభ)త~ం) ఇXే1 రZణCల కంట¢ క±సం 

45ండ� 45టz�  ఎకL�వ. అనyWEా4eక పp#�టz రZణంuvౖ వ<®²  4¬టz�  క�<C XCలY Dట0రZ@ా DటB 



 

 

DలLవT@ా అత%yWకం@ా  ఉUC_�. [19] QRSE�� -ÕvౖUCÖÌ సంసfలL క�<C ఇలYంట. వ<®²  

4¬ట¢�  వసూలL Xేసు^ UC_�.  

ఫnతం@ా, ఒక 456త8 కLటzంబ0DEF ఉ`C�దక ఆసు^ లల3 Dకర uvటzB బ<= సంవతÌ4ాDEF 

6,200 ర¥JాయలL మYతpQcనD, ఇVW 456త8 ఆVCయంల3 ఎD;VW �ా`CDEF 

సమYనమD  ఎÖఎÀఎÀ (2012-13) స4¬~ `ెnuింVW.   అం`ేEాకLం<C, ఈ తకL�వ 

t`C^ D_ క�<C u�ద 456త8కL తన ఆVCయం నుం<=   సమక�ర£డం అqాధ%ం, 

ఎందుకంట¢ ఒక 456త8 కLటzంబ0DEF #ా4eÜక JÒ దుపT E¬వలం 2,400 ర¥JాయలL మYతpQc. 

Eాబట.B  uvటzB బ<= E�సం  అపT�లL Xే[ి  DధులL సమక�4ా£nÌ ఉంటzంVW. ఏVేQRSUC, 

బ0%ంకLలL ఇXే£ రZణCల3�  V�ర�Eాnక వ%వqాయ రZణCలకL E¬ట0�ంXే Dధుల #ాట0 

గణ±యం@ా  Î®ణ�ం�J| �ందD  అధ%యUCలL #¿ల� <=సు^ UC_�. 

ఈ ప4e[ిfgల3, 1997-2003 సంవతÌ4ాల మధ%Eాలంల3  ల§VC గత E�U�_ళÞల3 పpభ)త~ 

>yCUCల§  qాyCరణ వ%వqాయ రంగంల3 అంత8ల§D  ÎÏభను  u�p4¬uిం�నపT�డ�, 456త8లL 

తమ Jpా థ;క అవస4ాల >D¶@ాDEF క�Ç% ఖరZ£లను క�<C ఆ4efకం@ా భ4eంచల§D 

[ిfgల3  నగదు ర¥u�ణC అపT�లL Xేయక తప�D [ిfg ఏర�డ�`rంVW. ఫnతం@ా #ారZ 

మ4eంత ల3త8@ా అపT�ల3�  క�రZకLJ| త8UC_రZ.   JÒ దుపTలL uvటzB బడ�ల అంచUCuvౖ 

#�[ిన ఉన_త qాf � క;టØ  2002-03ల3 ఇలY u�4A�ంVW:  “వ%వqాయ కLటzంబ0లL 

JÒ దుపT లకL, uvటzB బడ�లకL దూరం@ా ఉUC_�. #ా4e ఆVCయYలL  #ా4e >D¶గ 

వ%యYDEF స4eప<=నంత@ా క�<C ల§వT.  క±స అవస4ాల >Dమయ వ%యం 

ఆVCయYD_ ;ం�,  °<=uిల3 2.8 �ాతం@ా ఉంVW. ఆ సంవతÌరం వ%వqాయకLటzంబ0లL 

HసుE�న_ నగదు రZణCలL Í<®uీల3 3.3 �ాతం@ా ఉUC_�. ఇVW మనకL 

సూ�సు^ న_Vేమంట¢ -   ఆVCయం,  క±స అవస4ాల ఖరZ£  మధ% అంతరం రZణCల 

VC~4ా సమక�రZత8ందD `ెలLq|^ ంVW." [20] 



 

 

ఈ U�పథ%ంల3, పpభ)త~ [�కరణ ఆu�[�^  , ఆsర yCన%ం ;గ)లL Jpా ం`Cల3� D u�ద 456త8లL 

Dం<C మ)D@eJ| కLం<C  తమ తలలL ±ట. uvౖన ఉంచుE�వ<CDEF  XCలY  కషBపడ`CరZ. 

అంత4ాi Hయ సంసfల`r ఉన_ అనుభ#ాలను మనం చూqామ). u�ద 456త8లL  

శEF^వంతQRSన Eా4A�4¬షÖ కంuv±ల`r  వ%వqాయ ఒప�ంVCలL కLదురZ£కLంట¢ #ారZ ఆ 

వ%వqాయ ఖరZ£లను భ4eంచల§రZ.  ఏQRSనప�ట.E� uvద�  4eటîౖ¼ సంసfలL,   

ఎగ)మgVCరZలL uvద�  456త8ల`r వ%వహ4eంచ<CDE¬  ఇషBపడ`CరZ. అం`ేEాకLం<C 

జÓHయ, అంత4ాi Hయ మY45�టz�   "అyWక >లLవ కn@eన వ%వqాయ ఉత�త8^ ల" E¬ 

ప4e;తQRS ఉంట0�.  అD_ భ:మ)లL,  అD_ Jpా ం`CలL  క�<C అటzవంట. పంటలకL 

త@eన>@ా ఉండవT.  అందువల�  XCలYమంVW  ఇతర 456త8లకL  క�<C ఆ పpపంచ #ా%ప̂  

'>లLవ @AలLసుల3� ' JాలLపంచుE�వ<CDEF  అవEాశం ఉండదు.  #ారZ  ఎVో  ఒక రకQRSన 

పpyCన పంటలను పం<=సూ^ U� ఉంట0రZ. ఒE¬ `ే<C ఏ;టంట¢ #ారZ మ)నుపట. కంట¢ 

తకL�వ సంJాVWqా^ రZ. �వరకL రZణ/0రం,  @eటzB బ0టzEాD ధరలL వలన ఈ 456త8లల3 

XCలY మంVW తమ భ:మ)ల నుం� బలవంతం@ా  బయటపడక తప�D[ిfg 

U¿లE�ంటzంVW.  

అVే సమయంల3, ఆsర yCన%ం ల3టz ఉన_  Jpా ం`Cల3� D 456త8లL, అంట¢ /0రతVేశంల3 

XCలY మంVW క±స J| షEాsరం E�సం పpజÓ పంuిణö వ%వసfuvౖ గణ±యQRSన qాf �ల3 

ఆyCరప<=న #ారZ తమ  ÍవUCyCర ఖరZ£లL uvరగడం గమDqా^ రZ. #ారZ క�<C 

ల3త8@ా అపT�ల3�  క�రZకLJ| వచు£. #ారZక�<C  అVే>ధం@ా #ా4e భ:;D 

E�ల3�వచు£. 

మధd ద��రGల 6ాdMి]   



 

 

అంత4ాi Hయ, జÓHయ qాf �ల3  జ4e@¬ ప4eణCమYలL EF�ంVW qాf �ల3D  @ా� మYDEF  >>ధ 

వడJ| త  మY4ా� ల3�  Xేర`C�.   E�ంతEాలం@ా   భ:మ)ల E�సం Vోuి<® #�ట 

E�నqాగ)`rంVW.  @ా� �ణ /0రతVేశంల3D >>ధ Jpా ం`Cల నుం<= వ�£న వృ`C^ ంత 

D#�VWకలL గత 15-20 సంవతÌ4ాలL@ా @ా� మYల3�   భ:మ)ల గ)4eం� ఆ4ా Hసు^ న_ అD_ 

రEాల మధ%వరZ^ ల గ)4eం� Xెబ)త8UC_�.  456త8లను తమ భ:మ)లను �న_ 

t`C^ DEF UCమ మYతpపT ధరకL బVW2 XేయమD ఒuి�ంచట0DEF ల§VC ఒĝ<= 

Xేయ<CDEF పpయg_సు^ UC_రZ. 

భ:మ)ల బVW2 సమయంల3 లంXCలL JÒ ంVే అవEా�ాD_ఆêం� , XCలY మంVW @ా� మ 

qాf � అyWEారZలL u�ద 456త8లకL అనుక�లం@ా భ:; హకL�లను నùదు 

Xేయ<CD_ ఆuి#�[ి, భ:;EF సంబంyWం�న  4eEారZ² ను అస�షBం@ా ఉంXCరZ. కLటzంబ 

>#ాVCలL జ4e@eనపT�డ�, ల§VC ఒక 456త8 కLటzంబ0DEF XCల  అత%వసరం@ా డబ)â 

Eావల[ి వ�£నపT�డ�  (ఉVC., #¿ౖద% �EFతÌ E�సం), లY%ంë బÆp కరZ�  నగదును 

అంVWంచ<CDEF మ)ందుకL వqా^ రZ.  అకqాªత8^ @ా @ా� మ అyWEారZలL భ:; బVW2D 

సులభతరం Xేయడంల3 చురZకL@ా ఉంట0రZ. 

ఉమª<= భ:మ)లuvౖ uvౖþ#�టz ఆక�మణలL క�<C #�గం@ా uv4e@ా�. అంట¢ XCలY ల3`ైన 

qాf �ల3  @ా� �ణ భ:మ)ల  మY45�» గతంల3 కంట¢ చురZకL@ా ఉంVW. /0రతVేశ 

వ%వqాయంల3 qాగ)VCరZలL,   qాyCరణ Eా4eªకLల సంఖ%uvౖ జÓHయ నమ:UC స4¬~ -  

జUC/0లÉక�ల స4¬~ గణCంEాల`r  >/ 3VWసు^ న_ప�ట.E�, 2000 సంవతÌరంల3 qాగ)VCరZల 

సంఖ% Î®ణ�ం�ందD, qాyCరణ Eా4eªకLల సంఖ%ల3  uvరZగ)దల ఉందD  

అం@}క4eసు^ UC_రZ. ఇVW భ:;ల§D[ిfg uvరగట0D_  సూ�సు^ ంVW. 



 

 

ఇటØవల Xే[ిన  మ:డ� వ%వqాయ చట0B లల3 పpgÙంÙంXే వ%వqాయరంగం 

పTనర~Ýవ[ీfకరణ`r కnuి ‘Dశ£యYతªక టîౖట.nంì’ E�సం పpసు^ తం uvద�ఎత8^ న Xేపట.Bన 

Eార%క�మం ఈ పpEF�యలను #�గవంతం Xేసు^ ంVW. 

ఈ #ా%సం 4క� తరZ#ాg /0గంల3 (JాÂB 3), ఇVే VC4eల3 ఇప�ట.E¬ XCలY దూరం 
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