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3FGHIGJ KడL నుంN CDరత/ేశ వRవSాయరంగం 

UVరWXGJవలYిన [ా\ాల'  

ఈ #$%ం'( అం*ాల- ఎల/ ప12ే4ా5 6 7ా8సం మ;నుపట? @AండC DEFాలలG 

Hెల-సుక-KLMమ;.  

(1) 'ేశ7ా8ప5 ంFా వ8వ4ాయ భSమ;లలG ఆUి5  హక-Xల  1శYయ/త[క ట\ౖట?^ 1ర̀యం 

'La@ా పbభ;తaం అc 7dగంHf మ;ందుక- దూసుక-ij వkL1#$  పbయcM4j5 ం'(. 

“శ#$5వంతlmnన భSమ;ల మ/@AXo” ను అpవృ'(r  2ేయkL1#$ అంటs భSt బ'(vలను 

సులభతరం 2ేయkL1#$ ఇదంHL  2ే4j5 ంద1 సxషzంFా Hెల-4j5 ం'(.   

(2) గత 20 సంవత{@ాల-Fా, మSడవ పbపంచంలG వ8వ4ాయ భSమ;లHf స} భSt~�ౖ 

1యంతbణ 4ా�(ంచkL1#$ అంత@ా� �య ~�ట�z బk�'Lర�ల- తమ యHLMలను 

~�ద���త�5 న �వbతరం 2ే*ార�.   

(3) మSడవ పbపంచంలG వ8వUీ�కృత @�ట\ౖ^ 7ా8iారం 2Lల/ లGత�Fా   2�చుYక-ij వడ 

మKd'(  4ా�LరణంFా  బహ�ళ జ��య  @�ట\ౖ^ 7ా8iార '(గ�జ�లHf  మ;k�పk� ఉం'(. ఇ'( 

1@ా� ��ణ8ంFా  �నM @A�త�లను బ��షX@�ంచkL1#$ 'L@��సు5 ం'(.  



(4) నయ/ ఉ'Lర7ాద iాలనలG ఉనM DEర�య @A�త�ల- పbసు5 తం ఎదు@�Xంట�నM 

సం��భం �నM @A�త�ల- తమ భSమ;లను ~�ద�  భS4ాaమ;లక- ల�'L సంస�లక- 

వదుల-#�1 భSమ;ల- #�లGx�� ప@�Uి�త�లను సృ�ిzం�ం'(. 1జl , @A�త�ల ఆ'Lయ/1M 

@Aట?zంప¡ 2ే4ా5 మ1  iాలక-ల- 2ె~ిxనప¡xడC, 7ార� @A�త�ల సంఖ8ను సFా1#$ తF��ం2Lల1 

6�సు5 KLMర1 అర�ం. 

ప]భ,త^ం తల_`టbcన ఈ మeరWfల' Ugర6V!8నటh ijే kతlం 

CDరత/ేశం ఎలe ఉంటnం/0? 

ఉ'Lర7ాద  £�LKLలను  సమ@�rం2ే7ార�  ఈ మ/ర�xల వలన వ2ేY  కషzం 

HLHLX¤కlmnనద1 7ా'(4ా5 ర�.  @A�త�ల- తమ భSt1 #�లGxవచుY, #ా1 భSt1  

అ�(క £ల-వ క¤F�న పనులక- ఉప6F�4ా5 ర�. త'La@ా ¥త5ం ఆ'Lయం 

~�ర�గ;త�ం'(. వ8వ4ాయంలG,  ల/¦Uిz§{ (U©కరణ, 1లa, ర7ాణL), ఆ}ర ibా U�Uిం«,  

@�ట\ౖ^ 7ా8iారంలG  #ా@�[క-లక- ఉ'ో 8Fాల- సృ�ిzంచబడHL�.  ‘¥త5ంFా చూU©5  ’  అంటs 

ల/DE నాz లను బ®@¯° 7dUి చూU©5   ఈ పb#$%య  ¥త5ం ±ద అ�(క DEFా81#$, ఎక-Xవ 

ఉ'ో 8Fాలక-  'L@��సు5 ంద1  7ార� 7ా'(4ా5 ర�.   

ఇ'( 7ాస57ా1M  అప}స8ం 2ేయడl . 7ాస57ా1#$ ఈ మ/ర�xల- అత8ంత 

భయంకరlmnన, 7²ౖ£ధ8lmnన £KLశKL1M క¤F�4ా5 �. ఆ £KLశనం ఒకX4ా@�Fా  జరగదు.  

పbపంచంలGKd అత8ంత Uి�@¯కరణ iµ ం'(న  సమ/జంలG ఈ £KLశనం  పbDE7ాల- - 

ibా ంHLల-, రంFాల-, క-ల/ల-, ¤ంFాల-,  సమ/జ�ల7ా@¯Fా  £pనMంFా ఉంటE�. 

¥దట ఈ ప@�ణLమ/లక-  పbDE£తlmnన 2Lల/ మం'( తమ సaంత £�(#$, తమల/Kd  

పbDE£తlmnన ఇతర�ల అనుభ7ా1#$  మధ8నునM  పరసxర సంబం�Lలను గ%��ంచల�ర�.  



7ా@�క-నM ·7ాKL�Lరం   బల�¸నlmnన'ే #ావచుY #ా¹ అ'( 7ా@�#$  Hె¤Uిన 

·వKL�Lరం.  ఎందుక- 7ా@� నుంk� ఆ #�ం2ెం కºkL  ల/F»Uి నk� సమ;దbంలG#$ £Uి@» 

*ార�. *%ా tక పbజలలG1  ££ధ వ@ా� ల- ఒక@�#�కర� అప@��త�ల�  అ�నపxట?#¼ 

7ారంHL ఒ#» రకlmnన గందరF½¾¿À1M, అ6మయ/1M ఎదు@�Xంట�KLMర�. ఈ 

4ామ/¦క £పత�5 క- ఏ వ@ా� ల- బEధ8త వ��ం2L¤. ఈ  'Lk�1 1@½�(ంచkL1#$ 7ార� 

ఏవ@ా� లHf 2ేత�ల- కలiా¤. 

కళÀక-కట?zనట�z   కనపడCత�నM దృఢ lmnన ఈ 7ాస57ాలను, ££ధ అం*ాల మధ8నునM 

పరసxర సంబం�Lల గ;@�ం� పbజలక- అవFాహన క¤xంచడం అ1Mంట?కంటs  మ;ఖ8ంFా  

2Lల/ అవసరం. 

3FGHIGJ ప]opంబ34 CDరq 

మనక-  ఏమవ¡Hfం'ో   అర�ం 2ేసు#�వkL1#$, KdడC మనక-నM ల/ంట? ప@�Uి�cKd,  #�1M 

సంవత{@ాల మ;ందుFాKd అనుభ£ం�న ఇతర 'ే*ాలను చూU ిHెల-సు#�వచుY.  

మSడవ పbపంచ ఆ@��క వ8వస�లలG పb�Lనlmnన lm#${#� బహ�*ా నయ/ ఉ'Lర7ాద 

పbపంÃకరణ మ/ర�ంలG 2Lల/ దూరం పbయ/ణÄం�ం'(. 1980 లలG IMF 1@»�Åం�న 

‘సంసXరణల-’ ibా రంభlmnనపxట? నుంk�, మ@¯ మ;ఖ8ంFా 1994 నుంk�, అlm@�#ా, #AనkL, 

lm#${#� 'ే*ాల మధ8 ఉత5ర అlm@�#ా U©a2LÆ 7ాణÄజ8 ఒపxందం (KLÇాz ) ~�ౖ  సంత#ాల- 

జ@�F�నపxట? నుంk� lm#${కÈ వ8వ4ాయం~�ౖ £�(ం�న నమSKL మ/'(@�FాKd ఈ @½° 

DEరత'ేశంలG అవలంÉసు5 నM నమSKL ఉం'(.  ఒక7²ౖప¡ 4ామ/Ê జ87ాదం £�(ం�న 

¥త5ం వ8వ4ాయ £�LKLలక- మ@½7²ౖప¡ @A�త�ల భSt1 #�లGxవkL1#$ మధ8 ఉనM 

సంబం�L1M ఇటËవల#ాలప¡  lm#${#� చ@�తbలG  మనం చూడవచుY. 



1. Fా% ±ణ భSమ;లక- ఆసు5 లక- ట\ౖట?^ kÌÍ{ ను అ�(#ా@�కంFా తయ/ర�2ేయడం,   

భSt1 ఒక 7ా8iార సర�క-Fా మ/రYడం 'La@ా  @A�త�ల నుం�  భSt1 

ల/#�XవkL1#$ సKLMహకంFా “#$%య/Îలlmnన  భSమ;ల  మ/@AXo” ను సృ�ిzం2ే  ఒక 

#ార8క%మ/1M ~�ద�ఎత�5 న 2ేపటzడం;  

2.  మSడవ పbపంచ 'ే*ాలGÏ  �Lన8ం 7ాణÄజ8 రంFా1#$ 2ెం'(న పbభ;తa రంగ సంస�లను 

కº¤Y7dయడం; 

3. క-ట�ంబEలక-, జ��య ఆ}ర భదbతక- అవసరlmnన పb�Lన ఆ}ర ప'L@ా� ల 

ఉతxc51   మSడవ పbపంచ 'ే*ాల నుం� తర¤ంచడం; 

4. 4ామ/Ê జ87ాద 'ే*ాల నుంk� �Lన8ం '(గ;మత�ల ~�ర�గ;దల, పbపంచ 

సం��DEలHfiాట�  ఆ}ర సం��DEలక- 'ేశం లGన��8 ప@�Uి�c;   

5. 'ేÎయ ఆ}ర @�ట\ౖ^ 7ాణÄజ8ంలG #�1M బkL #ా@�x@»o సంస�ల ఆ�(పత8ం; 

6. పb�Lనlmnన ఆ}ర ప'L@ా� ల ధరల~�ౖ 4ామ/¦క 1యంతbణ #�లGxవడం; 

7. ఎగ;మc #�సం, మSడవ పbపంచ 'ే*ాలGÏ 1  'ేÎయ ఉనMత వ@ా� ల#�సం  ‘అ�(క-

£ల-వ’ క¤F�న పంటల- పంk�ంచkL1#$ వ8వ4ాయంలG ఒక వర�ం @A�త�లను 

ప¡@�#�లxడం, 7ా@�#$  c@�F� ÅÐణ ఇవaడం;  

8. భSమ;ల నుంk� �నM @A�త�ల తర¤ంప¡ #ారణంFా 1ర�'ో 8గం ~�ర�గ;దల; 

వ8వ4ాయం,   ప@�శ%మలలG #�త5  ఎగ;మc రంFాల- #�'(�మం'(#$ tన}�ం� అ�(క 

*ాతం భSమ;ల- #�లGx�న  @A�త�లను ఉiా�(క¤xం� ఇమ;డCY#�ల�కij వడం; 

9. 1ర�'ో 8గ #ా@�[క-ల ‘@�జÑa ఆ@¯[’ #ారణంFా 7dతKLల మ/ంద8ం (అంటs 1ర�'ో 8గ;ల 

సంఖ8 £ప@¯తంFా ~�ర�గ;Hfం'(); 



10. *%ా tక వ@ా� లలG ~©ద@�కం,  ఏ'ో  ఒక ప1 'ొ@�#$Hే 2Lల/Kd తహ తహ ~�ర�గ;దల. 

~�ౖన ~©@�XనM అం*ాలను l మ; #$%ంద £వ@�ం2Lమ;. 

అంత@ా� �య 7ాణÄజ8  Uి'Lr ంHL1#$ సంబం�(ం�న iాఠ8ప¡స5కం  పb#ారం, పbc 'ేశం ఇతర 

'ే*ాలHf  ij ¤U©5  HLమ; చవకFా తయ/ర� 2ేయగ¤F�న వసు5 వ¡లను ఉతxc5  

2ేయడం~�ౖKd  దృ�ిz  ~�టEz ¤, అంటs  ఇతర వసు5 వ¡లను ఉతxc5  2ేU© 'L1కంటs తక-Xవ 

ఖర�YHf ఉతxc5  2ేU© వసు5 వ¡ల-Kd ఉతxc5  2ేయ/¤[1]. అ'( ఇతర వసు5 వ¡లను   

'(గ;మc 2ేసు#�7ా¤.  ఆ వసు5 వ¡లక- సంబం�(ం� 7ా@� #ా@�[క-ల ఉHLxదకత 2Lల/ 

తక-XవFా ఉంట�ం'(.  ఈ £ధంFా Uి'Lr ంతం పb#ారం  అ1M వసు5 వ¡లను ఉతxc5  

2ేయkL1#$ పbయcMం�న 'L1కంటs ఈ పద�cలG ఎక-Xవ ల/pసు5 ం'(. ఈ 1యమ/1M 

iాట?ంచడం 'La@ా అ1M 'ే*ాల- తమ ల/DEలను ~�ంచుక-ంటE�. 

అlm@�#ా,  అంత@ా� �య సంస�ల (అంత@ా� �య దbవ81�( సంస� , పbపంచ బE8ంక-  

¥దలÔౖన£) ఆధaర8ంలG 7ా@� అండదండలHf , lm#${#� iాలక-ల- ఈ 7ాణÄజ8 

iాఠ8ప¡స5క Uి'Lr ంHL1M 2Lల/  అత�8HL{హంHf Uీaక@�ం2Lర�, 'ే*ా1M '(గ;మత�లక- 

HెరవడంలG 7ా@� ఒపxంద కట�z బEటÏను tం� ఎంHf 2ే*ార�. 

ఏ'( ఏమ�నపxట?#¼, @AండC 'ే*ాల మధ8 7ాణÄజ8ం నుంk� ఏ DEగ4ాat పb6జKLల- 

iµ ందుHLరKd'(  ibా థtకంFా ఉతxc5  వ8య/లను ij ¤YచూU© నమSKL 'La@ా   

1ర̀�ంచబడదు.  ఇ'( పÖ@�5Fా ఊ}జ1తlmnం'(.  #ా¹ పbc @AండC ఆ@��క వ8వస�ల 

అpవృ'(r  దశ, 7ాట? మధ8 ఉనM సంబం�Lల 'La@ా 1ర̀�ంచబkL¤.  ఈ సంబంధం ఒక 

4ామ/Ê జ87ాద 'ేశం 7ాణÄజ8 మ/@ా� ల 'La@ా తన ఆ�(పత8ంఉనM మ@½  'ే*ా1M 'ో~ిkÌ 

2ేయkL1#$ అనుమcసు5 ం'(.  అlm@�#ా 2L@�HLb త[కంFా lm#${#�~�ౖ @ాజ#¼య, ఆ@�rక 

ఆ�(పHL81M క¤F� ఉండటl  #ాదు ఇం#ా ఆ ఆ�(పHL81M #�న4ాF�4j5 ం'(.  తతØ¤తంFా 



7ాణÄజ8ం 'La@ా ఉభయ 'ే*ాల- బEగ;పడటంFా  #ాక-ంkL,  అlm@�#ా  అ4ా�Lరణ 

ల/DEలను ఆ@��ం�ం'(, lm#${#� ఒక £ధంFా 2ెiాxలంటs 7²న#$X 7²ÙÀij �ం'(.   గత 

మSడC ద*ాబE� లలG lm#${#� వ8వ4ాయ రంగ ప¡నరaÚవUీ�కరణ అనుభవం 'Û1Kd 

7²లÏ k�4j5 ం'(.  

l మ; ఈ £షయ/లను £వ@�ం2ే సమయంలG, lm#${#� అనుభ7ా1M DEరత'ేశ  పbసు5 త 

అనుభవంHf ప'ేప'ే అనుసం�L14ా5 మ;. 

kకsజtన. -  భ:; 

lm#${#� వ8వ4ాయం కథ ¥త5ం  ¥కXజÜనM, భSt అKd @AండC 'L@ాల చుటÝz  

cర�గ;త�ం'(.  

¥కXజÜనMFా మనం ఈ @½° cంట�నM'(  పbకృc సహజ ఉతxc5  మ/తbl  #ాదు; 

పbకృcHf మl కlmn ప12ేసు5 నM lm#${#�క- 2ెం'(న సa'ేÎ @A�త�ల- #�1M 7dల  

సంవత{@ాల- 2ేUిన శ%మ నుంk� ఉదÞ£ం�న ఉతxc5 .  సుమ/ర� Hßt['( - ప'( 7dల  

సంవత{@ాల  #$%తం 7ార� అడ£ జ�c ¥కXల నుం� F�ంజల- �సు#�1 KLటడం 

¥దల-~�టEz ర�. అ'ే క%మంFా  �వ@�#$  7ా@� పb�Lన ఆ}రంFా మ/@�ం'(. 7ార� తమ 

4µ ంత పంటల నుంk� £త5KLలను సంర��ం�, iµ ర�గ;7ా@�Hf £త5KLలను మ/@�xk� 

2ేసు#�వడంHf 7ార�  £pనM లÐణLలHf కºk�న £4ా5 రlmnన ర#ాలను అpవృ'(r  2ే*ార�. 

lm#${#� 'ే*ా1#$ 2ెం'(న  అiారlmnన ¥కXజÜనM ర#ాలHf   ఈ పbHే8కlmnన జను8 

ఖజ�KL ££ధ అవస@ాల #�సం #�త5  ర#ాలను అpవృ'(r  2ేయkL1#$ Kdట?#¼ అవసరం. 

"అlm@�#ా ఉతxc5'Lర�Ï  7ాస57ా1#$ lm#${కÈ @A�త�ల పర87dÐణ సంరÐణల  ప@½Ð 

లÉr'Lర�ల-, ఎందుకంటs 7ా@� అ�(క-'(గ;బk� సంకరజ�త�ల- lm#${#� వ8వ4ాయ 

�»HLb లలG ఉదÞ£ం�న ర#ాల- నుంkే  �సు#�బkLá �"[20]. 



7ా@� ఉ1#$#»  ¥కXజÜనM 2Lల/ #»ందbంFా ఉం'(. అ'ెంతFా అంటs  lm#${కÈ జ�c పbజల- 

¥కXజÜనM 'ేవ¡kైన U�ంట\6ట\^ ను ఆ@ా�(ం2Lర�. lm#${కÈ జ�త�లక- 2ెం'(న 

మ/యÈ ప¡@ాణLలలG మ1�ి మ/ంసం ¥కXజÜనM ~ింk� నుంk� తయ/ర� 

2ేయబk�ం'(. lm#${#�లG ¥కXజÜనM, ‘టâ@�zల/Ï ’ (వంk�న ¥కXజÜనM ~ింk�) @�ట\z  

రãపంలG మ/నవ  ఇంధనశ#$5లG 59 *ాత1M, 39 *ాతం మ/ంసకృత�లను అం'(4j5 ం'(.(3)  

4ాx1ä £జ»త #�@Azå 1521 లG lm#${#� 4ా� 1క జ�త�ల పbజలను ఓk�ం�, lm#${#�ను 

4ాx1ä iాలనలG#$ �సుక-వ�Yనప¡xడC, అతను తనక-,    తన లÔçిzK²ంటÏ క- 

(U�ౖ1#ా�(#ారÏక- ) £4ా5 రlmnన Hfటల èbా ం2ై·లను మంéర� 2ేసు#�KLMడC.  4ా� 1క 

పbజలక- 2ెం'(న  tF�¤న ibా ంHLలను Kdర�Fా 4ాx1ä చక%వ@�5 #$ందక- �సుక-వ2LYర�. 

ఈ ibా ంHLలలG lm#${కÈ సa'ేÎ జ�త�ల పbజల- ఇంతక-మ;ందు తమ చక%వ@�5#$ 

2ె¤Ïం�న 17ాళêలను 4ాx1ä చక%వ@�5#$ 2ె¤Ïంచడం 'La@ా తమ భSమ;ల~�ౖ  హక-Xలను 

#ాiాడC#�గ¤Fార�.  1810 లGU�x�È క- వ8c@»కంFా, lm#${కÈ పbజల-  4ాaతంతëì  

సమరం 4ాF�ం�నప¡xడC,  సa'ేÎ జ�త�లక- 2ెం'(న lm#${కÈ పbజల- తమ భSt1 

c@�F� iµ ం'ే లÐ8ంHf ఆ య;దrంలG iాలí� KLMర� అ�Hే  7ా@� ఆశ K²ర7dరల�దు. 'L1#$ 

బదుల-Fా, 1857లG వ�Yన  lm#${కÈ @ాజ�8ంగం సa'ేÎ భSమ;ల వ8వస�ను  రదు�  

2ేUిం'(.  4ా� 1క పbజల వద�  నునM  tF�¤న భSమ;లను కºkL 4ాa�Ûనం 

2ేసుక-KLMర�. 1910 KLట?#$ #»వలం 300 క-ట�ంబEల- 70 *ాతం భSt1 క¤F� 

ఉKLM�.  

1910 లGKd lm#${కÈ @A�త�ల- 4ాయ;ధ cర�గ;బEట� 2ే*ార�. £పÏ7ాత[క ఎt¤య/Kî 

జiాటE Kdతృతaం వ��ం2Lర�, " భSమ;ల-, అడవ¡ల-, ¹ర� పbజల#» ఉంట�ం'(" 

(DEరత'ేశంలG జ^-జంగ^-జtÈ అ1 మనం 2ె~ిxనట�Ï Fా). 1910-20 మధ8 #ాలంలG 

4ాF�న  £పÏవం ఆధు1క lm#${#�ను  1రa�ం�న సంఘటన. £పÏవం నుంk� ఉదÞ£ం�న 



1917 KLట? @ాజ�8ంగం, భSసంసXరణలను Hె�Yం'(. చమ;ర� వంట? సహజ వనర�లను   

£'ేÎ య/జమ/న8ం నుం� £మ;క5ం 2ేUిం'(.  భSt, ¹ర�,   ఖ1జ�ల ~�ౖ  

హక-Xల1Mంట?¹ lm#${#� పbజల ఆUి5 Fా పbకట?ం�ం'(.(5) 

4ాx1ä  #ాల¹లGÏ  ఉనM ~�ద�  ~�ద�   ఎU©zటÏ ను   (}UింkLå) కº¤Y7dUి, భStల�1 

~©దలక-  భSt1 పం~ిణð 2ేU© 7ాస5వ పb#$%య 2Lల/ ద*ాబE� లiాట� 4ాF�ం'(.  1992 

KLట?#$, iాలక-ల- 103 t¤యÈ �ñ#ాz రÏను ( వ8వ4ాయ భStలG 56 *ాతం భSt1, 

70 *ాతం అడవ¡లను) 30,000 వ8వ4ాయ సమ/జ�లక-( ‘ఎ¦kోå’ )  వ8వ4ాయం  

±దKd ఆ�Lరపk�న వ@ా� లక- పం~ిణð 2ే*ార�. ఈ సమ/జ�లGÏ   35 లÐల వ8వ4ాయ 

క-ట�ంబEల-KLM�.(6) 

ఈ భSమ;ల- మSడC ర#ాల-: వ8#$5గత కమHLల-. ఉమ[k� భSమ;ల ఆUి5  వనర�ల- 

(అడవ¡ల- వంట?£), ఇళÏ  స�ల/ల-.  భSt ఒక 4ామ/¦క హక-Xగ ఉం'(, అ'ొక సర�క- 

#ాదు: క-ట�ంబEల-,  సమ/జ�ల- భSt1,  'L1 ఫల/లను ఉప6F�ంచుక-ంటE�.  

#ా1 ఈ భSమ;ల~�ౖ   హక-Xల- బ'(v 2ేయల�1£[7]. 7ాట?1 ఒక@�నుం� �U©Uి 

ఇం#�క@�#$ ఇవaల�ర�.   అంటs ఈ భSt1 అమ[డం 4ాధ8ం #ాదు. lm#${#� ఈ £ధంFా 

4ాx1ä ఆక%మణక- మ;ందు ఉనM సa'ేÎ భSమ;ల వ8వస�ను ప¡నర�దr@�ం�ం'([8]. 

భSమ;ల పం~ిణð గ;@�ం� ఇంత సు'Ûరô చ@�తb ఉనMపxట?#¼, భS సంసXరణ అసంపÖ@�5Fా 

ఉనM ఎజAంkLFాKd  tF�¤ij �ం'(, తక-Xవ సంఖ8లGఉనM  ~�ౖõ7do యజమ/నుల- ~�ద�  

~�ద�   ఎU©zటÏ ను క¤F� ఉKLMర�, భStల�1 @A�త�ల- గణ¹యlmnన సంఖ8లG ఇం#ా భSt 

#�సం దరఖ/సు5 ల- ~�ట�z #�ంటÝKd ఉKLMర�[9].  

 



lm#${#� వ8వ4ాయ భStలG 60 *ాతంభSt ¥కXజÜనM పంట #$ంద ఉం'(; ఇందులG 

4/5 వ వంత� వ@ాö �Lర భSt.  4ా� 1క వ8వ4ాయక-ట�ంబEలGÏ  సగం మం'(#$ పÖ@�5Fా 

·వKL�Lరం ఇ'ే.  ÷ర� తమ నగదు అవస@ాల 1tత5ం ఏkL'(లG #�ంత#ాలం 

మ@AకXడ#A�KL వలస 7²ÙÏ కº¤ పనుల- 2ేసు#�ంటEర�. tF�¤న సగం 

వ8వ4ాయక-ట�ంబEల- పంk�న పంటలG 7ాడC#�Fా �నM ¥HL5 లGÏ  tF�¤న #�ం2ెం 

�LKL81M  అమ;[#�1 తమ నగదు అవస@ాలను �ర�Y#�ంటEర�[10]. 

నయ/ఉ'Lర7ాదుల  ప¡నరaవUీ�కరణక- ఈ @A�త� క-ట�ంబEల-  తF�నట�Ï Fా ల�వ1 

సxషzంFా Hెల-4j5 ం'(. 

అlm@�#ా  U�ంటb̂  బE8ం§ ఉ'ే�శపÖరaకంFా వkÌá  @»టÏ ను ~�ం�నప¡xడC,   ఇ'( ~�ద�  

��త�5 న  పbపంచ మ/ం'L81#$ 'L@��Uిం'(, 1982 లG lm#${#�లG  నయ/ ఉ'Lర7ాదుల 

య;గం  ibా రంభlmnం'(.  ఈ చర8  అlm@�#ాలG1  #ా@�[కవ@ా� 1M బల�¸న పరచడl  

Fాక-ంkL   మSడవ పbపంచ 'ే*ాలGÏ   మ;k� ప'L@ా� ల ఉతxc5'Lర�లను కºkL బల�¸న 

ప@�Yం'(.  చమ;ర� ఎగ;మత�ల £ల-వ తF��ij వటం, £'ేÎ ర�ణLల~�ౖ వkÌá  @»ట�Ï  

~�రగడంHf ర�ణ సం��భంలG కºర�క-ij �న  అKdక మSడవ పbపంచ 'ే*ాలలG lm#${#� 

¥దట?'(. 1982 తర�7ాత అlm@�#ా, అంత@ా� �య దbవ8 1�( సంస�  (ఐఎంఎù) 

వ¤Ïం�నట�z  lm#${#� 'వ8వUీ�కృత సర�� బEట�’ #ార8క%మ/1M అమల- 2ేయక త~ిxం'( 

#ాదు.  

1991 DEరత'ే*ా1#$ ఒక మల-ప¡ ఎల/F½ అ'ే £ధంFా lm#${కÈ ఆ@��క వ8వస�క- ఇ'ొక  

మల-ప¡.  ఇ'( lm#${#� @A�త�ల అ4ా�Lరణ £జయ/ల-, సహ4bా బE� ల-Fా ¥కXజÜనM 

అpవృ'(r ,  20 వ శHLబ�ం  భSసంసXరణ @AండC పనుల-  ఒ#»4ా@� ఊపందుక-KLM�. 

 



"GHuయevల భ:మ,ల మe!"sw" ను సృ{ిcంచడం 

1990 లG పbపంచ బE8ంక- వ8వ4ాయ £�Lన పHLb 1M రãiµ ం'(ం�ం'(.  ఇ'( lm#${కÈ 

సa'ేÎ జ�త�ల ఆUి51 ~�ౖõ7do ఆUి5 Fా మ/@ాYల1 ~ిల-ప¡1�Yం'(. lm#${కÈ సa'ేÎ 

జ�త�ల భSt1 ~�ౖõ7dటËక@�ంచkL1#$ అనుమcం2ే £ధంFా1991-92లG lm#${కÈ 

పbభ;తaం వ8వ4ాయ చటEz 1M మ/@�Yం'(.  @ాజ�8ంFా1M సవ@�ం�ం'(.  (ఇ'ొకరకంFా 

1857 @ాజ�8ంFా1M ప¡నర�దr@�ంచడం,   అంతక-మ;ందుల/Fా సa'ేÎ జ�త�ల పbజలను 

7ా@� ఆసు5 లనుం� 7²ళÏF�టzడం ల/ంట?'(.[11]) lm#${#� నయ/ ఉ'Lర7ాద  iాలక-ల-, 

7ా�ింగz È లG Åష8@�కం 2ేU©7ార�, అప¡xడCనM వ8వ4ాయ చటzం వనర�లను 

సమరrవంతంFా #»టE�ంచkL1M 1@½�(4j5 ంద1 ~©@�XKLMర�; #$%య/Îలlmnన  భSమ;ల  

మ/@AXo ను సృ�ిzంచడం 7ా@� లÐ8ం [12]. ఈ 7ా8సం మ;నుపట? DEగంలG 

చ@�Yం�నట�Ï Fా, అంత@ా� �య ఏజA¹{ల-, DEరత'ేశ  iాలక-ల- DEరత'ేశంలG 

"శ#$5వంతlmnన భSమ;ల  అమ[#ాల మ/@AXo" ను సృ�ిzంచడం గ;@�ం� 

మ/టEÏ k�నప¡xడC ఇ'ే �ోరణÄ పbcధa1ం�ం'(.   

"@Aండవ భS సంసXరణల-" Fా  ~ిలవబkే #ార8క%మం సxషzlmnన లÐ8ం lm#${#� 

వ8వ4ాయం సaరãప  సaDE7ాలను సమSలంFా  మ/@�Y7dయడం.   'ేÎయ £16గం 

#�సం పb�Lనlmnన �LKL8ల పంటల- పంk�ంచడం మ/KdUి అlm@�#ాక- ఎగ;మc 

2ేయkL1#$ అవసరlmnన  పండCÏ ,  కºరFాయల Hfటల ~�ంప#ా1#$ పంటల మ/@�xk� 

2ేయడం  'La@ా ఈ ల�ú81M K²ర7d@ాYలనM'ే 7ా@�  మ;ఖ8 ఉ'ే�శం. . ఈ #�లబద�ను  

పbciా'(ం�న నయ/ ఉ'Lర7ాదుల అpibా యం పb#ారం, “lm#${కÈ వ8వ4ాయ రంగం 

తన 7ాణÄజ8 DEగ4ాaమ;లHf ij టË#$ Uిదrపడటం అత8వసరం #ావడంHf, ఈ పb6జనం 

K²ర7d@ాలంటs సa'ేÎ జ�త�ల వ8వ4ాయ  రంగంలG ఆUి5  హక-Xలను lmర�గ;పరచడం 



2Lల/ అవసరం అ1~ిం�ం'( ....  ¥కXజÜనM,  ûÈ{ వంట?  పంటల- ఎక-XవFా 

పంk�ం2ే ibా ంHLలక-  4ాంపb'LయకంFా పbభ;తaం నుం� బలlmnన  మద�త� లp4j5 ం'(.  

ఇప¡xడC tత7ాదుల  మ/@AXo అనుకºల £�LKLలక- మద�త� ఇవaడంవలన ఆ 

ibా ంHLల- నాz లను చ£చూడవచుYను.  'Û1#$ £ర�దrంFా మ/@AXo శక-5 లక- వ'(ల�Uిన 

ibా ంHLల- అంటs 7ాట?#$ అవసరlmnన (ఎగ;మc 2ేU© ర#ాల పండCÏ , కºరFాయల- వంట?£) 

పంటల- పంk�ం2ే ibా ంHLల- -  మ/@AXo అనుకºల £�LKLలHf కలUి ఉంటs సంపÖర̀  

ఆUి5  హక-Xల 'La@ా ఎక-Xవ ల/DE1M ఆ@��ంచగలవ¡.”[13] 

#� త5  చటzం (1) 75 సంవత{@ాల భSt ప¡నః పం~ిణð #ార8క%మ/1M అ�(#ా@�కంFా 

మ;F�ం�ం'(; (2) Fా% ±ణ క-ట�ంబEలక-  7ా@� భSt iా@�ýళÏ~�ౖ  య/జమ/న8 ధృ÷కరణ 

పHLb లను అం'(ంచkL1#$ ఒక జ��య #ార8క%మ/1M ఏ@ాxట� 2ేUిం'(; (3) lm#${#� 

మSల  జ�c పbజలక- 2ెం'(న ఒకవ8#$5  తన భSt1 తన ల/ంట? మ@½ వ8#$5 #$ 

అమ[kL1#$ అనుమcం2Lర�. బయట 7ా@�#$ తమ భSt1 అ'ె�క- ల�'L #þల-క-  

ఇవaవచుYను ; (4) భSt1 ~�ౖõ7dట� ఆUి5 Fా మ/రYkL1#$ ఒక పb#$%యను రãiµ ం'(ం2Lర�; 

(5) య/జమ/న8ంలG తదుప@� మ/ర�xలను గ;@�5ంచగల జ��య Fా% ±ణ భSమ;ల  

@�¦Uీz ÿ1 సృ�ిzం�ం'(. ఈ #ార8క%మం 1992-2006 మధ8#ాలంలG  'ేశ7ా8ప5 ంFా 

అమల�8ం'([14].  #�త5  చటzం £'ేÎ పbత8Ð ~�ట�z బడCలక- మSలజ�త�ల Fా% ±ణ 

వ8వ4ాయ రంFా1M బE@ాÏ  Hె@��ం'(.  అట÷ ibా ంHLల మSల జ�త�ల వ8వ4ాయ/1M 

కºkL  అడవ¡ల- ~�ం2ే ~�ౖõ7do 7ాణÄజ8 @A�త�ల 1యంతbణక-  అపxF�ంచkL1#$ 

అనుమcం�ం'(. స@�హదు� ల-, హక-Xల- అపxట? వరక-  4ాంపb'Lయ  చటzం, పద�త�ల 

#$ంద 1రa��ంచబడCత�నMందున  నూతనంFా వ�Yన £�LKLల- ~�ద�  ఎత�5 న అత8�(క 

సంఖ8లG ఆUి5  £7ా'Lలక- 'L@��Uిం'([15]. 



lm#${#� మ/'(@�Fా DEరత'ేశంలG  ఎనMడూ గణ¹య4ా� �లG  భS సంసXరణల- 

అమల- #ాల�దు. ఏ'( ఏమ�నపxట?#¼, పbసు5 త భSt !కX ‘1శYయ/త[క ట\ౖట?¤ం«’ 

#ార8క%మం lm#${#� లG 1992 తర�7ాత మSల/ జ�త�లక-   ఆUి5  హక-Xలను అపxF�ం2ే 

#ార8క%మంHf  సxషzlmnన ij ¤కలను క¤F� ఉం'(. DEర�య iాలక-ల- - 7ా�ింగzKîÏ  7bా Uిన 

lm#${#� అనుస@�ం�న పbcKd మ#¼X#$ మ#¼X అనుస@�సు5 KLMర�. 

3FGHIGJ ప]భ,త^ రంగ }~నRం 6ాణ�జR సంస�  మ:Yి6Vత,  

వRవSాయe1GH  మద�త% ఉపసంహరణ  

 1994 #$ మ;ందు వ8వ4ాయంలG lm#${కÈ పbభ;తa £�LKLల అమల-లG పb�Lన 

4ాధనం - పbభ;తa రంగ '(గ�జం Kdషన^ కం~�¹ ఫÑ iాప¡లÑ సÉ{U�zÈ{ (CONASUPO). 

వ8వ4ాయ ఉతxత�5 ల 7ాణÄజ�81M   అంత@ా� �య, జ��య 4ా� �లGÏ   ij b త{��ంచడం, 

తక-Xవ ఆ'Lయం క¤F�న  @A�త�ల ·వKîiా�(#$ }± ఇవaడం అKd  @AండC £స5 ృత 

ల�ú8లHf ఈ పbభ;తa రంగ కం~�¹ ప1 2ేUిం'(. 1982 ర�ణ సం��భం తర�7ాత, lm#${కÈ 

పbభ;తaం ఈ పbభ;తa రంగ '(గ�జ�1M (CONASUPO) క-'(ంచడం ibా రంpం�ం'(. #ా1 

ఇ'( తన మ;ఖ8lmnన iాతbను #�న4ాF�ం�ం'(. అప¡xడC 1994 లG, ¥కXజÜనM పంటక- 

'ేÎయంFా ఇ2ేY మద�త� ధరలను, @A�త�లక- కం~�¹ ఇ2ేY  ఆ'Lయ స}య 

#ార8క%మ/లక- పbభ;తaం సaUి5  ప¤#$ం'(.  CONASUPO !కX ఆ'Lయ మద�త� -  

ధరల-, #�టEల-,   సÉ{kÌHf కºk�న వసు5 రãప ~�ట�z బడCల-, U©వల 'La@ా  

అం'(ం�నపxట?#¼, #�త5  చటzం వ�Yన తర�7ాత  పbభ;తaం @A�త�లక-  ij b #ాంij  

(PROCAMPO)  అKd #�త5  సంస�  'La@ా పbత8Ð నగదు బ'(vల రãపంలG మద�త� 

ఇ�Yం'(. lm#${#�లG  ‘టE@A�ట\Í’ ఆ}ర  సÉ{kÌ, ibా రంభంలG తక-Xవ  ధరక-,  తర�7ాత 

~©ద పటzణ క-ట�ంబEలక- @½°7ా@¯ ఒక #$లG ¥కXజÜనM @�ట\zలను ఉ�తంFా 



ఇ2ేY7ార�.  �వ@�#$ ఇవ¹M  1998 సంవత{రంలG రద�య/8�.  అంcమంFా పbభ;తa 

రంగ '(గ�జ�1M(CONASUPO) 1999 సంవత{రంలG పÖ@�5Fా మSUి7d*ార�.[16]   

ఈ పb#$%యక-  DEరత ఆ}ర సంస�ను (FCI)   మSUి7dU,ి అందుక- బదుల-Fా  @A�త�లక-, 

£16గ'Lర�లక- పbత8Ð నగదు 2ె¤Ïంప¡ల- 2ేయ/లనM *ాంత క-మ/Ñ కtటË 

పbణLÙకక- మధ8 2Lల/  దగ�@� ij ¤కల-KLM�.   

(2) 1990 దశకం ibా రంభంలG, lm#${కÈ పbభ;తaం పb�LనంFా @A�త�లక-,  వ8వ4ాయ 

సంసXరణల భSమ;లక- ఆ@��క స}యం 2ేUిన Fా% ±ణ #A%k�o బE8ంక-ను కº¤Y7dUిం'(; 

పbభ;తa రంగంలG1 ఎర�వ¡ల-  £త5KLల కం~�¹లను మSUి7dUిం'(.  వ8వ4ాయ 

మంcbతa *ాఖ అం'(ం2ే £స5రణ U©వలను ఆ~ి7dUిం'(.[17]  

1991 లG పbపంచ బE8ంక- DEరత'ే*ా1#$ ఇల/ంట? మ/@ా� KdM Uిèారసు 2ేUిం'(, #ా1 

ఇకXడ అమల- K²మ['(Fా  4ాF�ం'(:  పbభ;తa రంగ బE8ంక-  వ8వ4ాయ/1#$ ఇ2ేY 

ర�ణLల- -  బE8ంక- ఇ2ేY ¥త5ం ర�ణLలలG  *ాతంFా క-'(ంచబk�ం'(.  #ా¹ ¥త5ంFా 

ర�ణLలను ఆ~ి7dయల�దు.  èాU©Øo,  iµ టE�ియం వంట?  #�1M ఎర�వ¡ల ధరల~�ౖ 

1యంతbణల- �Uి 7d*ార�;  #ా1 నతbజ1~�ౖ @ా��ల- #�న4ాFా�;  పbభ;తa రంగ 

£స5రణ U©వలను  'L'Lప¡Fా  మSUి7d*ార�. #ా1  2000 సంవత{రం మధ8లG మ"À 

iా��కంFా ప¡నర�దr@�ంచబkLá �. 

3) @A�త�లక- PROCAMPO !కX పbత8Ð నగదు బ'(vల- మ;ఖ8ంFా  CONASUPO 

మద�త� ఉపసంహరణను   ‘సర�� బEట�’  2ేసు#�వkL1#$, 2ౌక ధరలHf ఉనM '(గ;మత�ల 

వరదను తట�z #�వkL1#$ ఉ'ే�Åం�న£. ఏ'ేlmnKL, ఈ నగదు బ'(vల- దb7$8ల%ణంHf 

సమంFా 7dగవంతం #ాల�దు, అందువలÏ  7ాట? £ల-వలG 40 *ాతం 2Lల/ తaరFా 

#�లGxయ/�. 



 

2018 k�U�ంబÑ లG &kÌ పbభ;తaం పb�LÈ మంcb #$4ాÈ సమ/[È 1�( 6జన (~ిఎం-

#$4ాÈ 6జన) ను ఏ@ాxట� 2ేUిం'(. @AండC ల�'L అంతకంటs తక-Xవ �ñ#ాz రÏ 4ాగ; 

భSt1 క¤F� ఉనM 125 t¤యనÏ  మం'( @A�త�లక- ‘క¹స ఆ'Lయ మద�త�’ Fా, 

మSడC £డతల-Fా సంవత{@ా1#$ 6,000 రãiాయలను బ'(v 2ేయkL1#$ ఈ పథకం 

ఉ'ే�Åంచబk�ం'(. 2019 4ారacbక ఎ1Mకలక- మ;ందు ibా రంpం�న ఈ పథకం @A�త�లక- 

ఉ'LరంFా బహ�మcFా ఇవaబk�నపxట?#¼, 7ాస57ా1#$ ఇ'( వ8వ4ాయ/1#$ పb�Lన 

స}య/1M మSUి7dయkL1#$ ఒక సKLMహం (పbజ� U©కరణ, ఎర�వ¡ల సÉ{kÌ, £దు8' 

#�సం తక-Xవ సుం#ాల- వంట?£,  బE8ంక- ర�ణLల~�ౖ తక-Xవ వkÌá  @»ట�Ï  ¥దలÔౖన 

సÉ{kÌల-). ఇ'( అ#�z బÑ 2019 లG IMF 4ాz ù @�ij Ñz లG సxషzంFా 2ెపxబk�ం'( (£వ@ాల- 

ఫ¡o Kîo లG).[18] మధ8స�  #ాల/1#$, lm#${#�లG PROCAMPO ఎల/ంట? iాతbను 

ij �ిం�ం'ో   అ'ే iాతbను  PM-KISAN  పధకం DEరత'ేశంలG ij �ిసు5 ం'(. అంటs ~©ద 

@A�HLంFా1M ‘మ/@AXo’  Fాల-లక- అనుగ;ణంFా తయ/ర� 2ేయkL1#$ అవసరlmnన రÐణ 

క¤xంచడం. IMF లG DEరత పbభ;తa పbc1�( ఇ�Yన సమ/�LనంలG ఇ'( కºkL 

సxషzlmnం'( (£వ@ాల- ఫ¡o Kîo లG).[19] 

/ేvయ kకsజtన. Sాగ,/~రWల Sా� నం ల> సpI��j� క���న 

అ3F!8Gా kకsజtన. /0గ,మత%లక'  [�] j~Iహం  

1994లG అlm@�#ా, #AనkL, lm#${#� 'ే*ాల మధ8 KLÇాz  ఒపxందం క-దుర�Yక-నM 

సమయంలG lm#${#� అధ8)డC #ా@½Ï å 4ా¤KLå lm#${#� ఒపxంద కట�z బEటÏను 

tం�ij �   ¥కXజÜనM, ûÈ{ (lm#${కÈ ఆ}రంలG ivi @AండC పb�Lనlmnన 



�LKL8ల-) '(గ;మత�ల~�ౖ  సుం#ాలను పÖ@�5Fా HßలF�ం2Lర�.  ఫ¤తంFా  lm#${#�  

'ేÎయ మ/@AXo  7²ంటKd  అlm@�#ా '(గ;మత�లHf 1ంk�ij �ం'(.[20]  

lm#${#� కంటs అlm@�#ా  వ8వ4ాయ '(గ;బk� 2Lల/ ఎక-XవFా ఉనMపxట?#¼, అlm@�#ా తన 

వ8వ4ాయ రంFా1#$ DE@¯Fా సÉ{kÌ ఇసు5 ంద1 గమ1ం2L¤. ఇందువలÏ   వ8వ4ాయ 

ఉతxత�5 లను lm#${#�క- 2Lల/ #ార�2ౌక ధరలక-,  సaంత ఉతxc5  వ8యం కంటs 12 

నుం� 38 *ాతం తక-Xవక- అlm@�#ా ఎగ;మc 2ేయగల-గ;Hfం'(.  (¥కXజÜనMను  

ఉతxc5  వ8యంకంటs 19 *ాతం '(గ;వ ధరక-  lm#${#�క- ఎగ;మc 2ేUిం'(.)[21] 'Û1 

ఫ¤తంFా ¥కXజÜనM '(గ;మత�ల- KLÇాz  ఒపxం'L1#$  మ;ందు 4ా� �Hf ij ¤YHే  

KLల-గ; @Aట�Ï  ~�@�Fా�; 'ేÎయ £16గంలG ¥కXజÜనM '(గ;మత�ల 7ాటE 1994 - 

2008 మధ8 మSడవ వంత�క- 2ేర�క-ం'(. అlm@�#ా నుంk� ఇతర వ8వ4ాయ 

ఉతxత�5 ల- - �LKL8ల-, పc5 , మ/ంసం, iాk� ఉతxత�5 ల '(గ;మత�లలG కºkL  DE@¯ వృ'(r  

ఉం'(.[22] 

సÉ{kÌ '(గ;మత�ల- lm#${కÈ @A�త�ల పంటల ధరల పతKL1#$ 'L@��*ా�. 1997 - 

2005 సంవత{@ాల మధ8, ££ధ పంటలక- @A�త�లక- 2ె¤Ïం2ే ధరల- సFా1#$ సగంFా,   

మSk�ంట @AండC వంత�ల వరక- పk�ij య/�; ¥కXజÜనM £షయంలGఈ ధరల 

పతనం మSk�ంట @AండC వంత�ల-ం'(. [23] ¥కXజÜనM, ûÈ{ పంటల ధరల �Ìణత 

tF�¤న ఏ ఇతర వసు5 వ¡ల ధరల పతనం కKLM 2Lల/ ఎక-XవFా ఉం'(.  ~©ద,  

వ8వ4ాయ-ఆ�L@�త ibా ంHLలలG (సa'ేÎ  మSల జ�త�ల  జKLDE ఎక-XవFా 

ఉనMibా ంHLలలG ) ఈ పతనం 2Lల/ �వbంFా ఉం'(. �నM, సనM#ార� ~©ద @A�త�లలG1 

ఒక U�Ðను  తమ '(గ;బడCలను ~�ం2ే మ/@ా� లను క1~�టzడం'La@ా  మనుగడ 

4ాF�ంచగ¤F�ం'(, #ా1  ధరల- ఇం#ా #$ం'(#$ '(గజ�@ా�.  7ా@� ఆ}@»తర £16గ 

అవస@ాలక- 1ధుల- సమకºర�Yక-Kdందుక- మ@�ంత తక-Xవ ధరలక- అమ;[#�వలUి 



వ�Yం'(. ఒక ప@�Îలక-1 పb#ారం, “#�1M4ార�Ï  7ార� తమ ibా థtక ఆ}ర 

అవస@ాలక-, £16Fా1#$  కºkL ఉంచు#�వkL1#$ ÷ల-ంkే'(#ాదు.”[24] 

7ాణÄజ8 1బంధనల- -  బయట తయ/ర� 2ేUిన వసు5 వ¡లక- Fా% ±ణ జKLDE 2ె¤Ïం2ే 

ధరలక- -  'ేÎయ వ8వ4ాయ ఉతxc5'Lర�లక- తమ పంటలక- అం'(న ధరల మధ8 

1షxc5   - 1986 -  2010 సంవత{@ాల మధ8  'L'Lప¡ 53 *ాHL1#$ �ÌణÄం�ం'(.[25] ఈ 

#�లబద�  అ1M వ8వ4ాయ ఉతxత�5 లక- వ@�5సు5 ం'(.  ¥కXజÜనM,  ûÈ{  

ఉతxc5'Lర�లక�Hే  ఈ 1షxc5  ఇం#ా 2Lల/ *రంFా ఉం'(. 

పbపంచ బE8ంక-,  lm#${కÈ iాలక-ల వÖ8హం ఏtటంటs lm#${కÈ వ8వ4ాయ/1M 

అlm@�#ా మ/@AXo #�సం పండCÏ , కºరFాయల- వంట? 'అ�(క-£ల-వ'  క¤F�న పంటలను 

పంk�ంచడం 7²ౖప¡ మÙÏంచడం (2010 లGlm#${#� ఎగ;మత�లGÏ  85 *ాతం అlm@�#ా 

�Uి#�ం'(,  lm#${#�  '(గ;మత�లGÏ  70 *ాHL1M అlm@�#ా lm#${#�#$ అం'(ం�ం'(). 

7ాస57ా1#$ #�త5  వ8వ4ాయ వÖ8హం ఫ¤తంFా lm#${#�  ఉత5ర @ాాz ÿ ల నుంk� పండCÏ ,  

కºరFాయల ఎగ;మత�ల- ~�@�Fా�. 

అ�Hే, అ'ే సమయంలG అlm@�#ా నుంk� ¥కXజÜనM, F½ధుమ, ûÈ{, పc5 , i+vz ÿ,  iాల 

ఉతxత�5 ల '(గ;మత�ల- మ@�ంత 7dగంFా ~�@�Fా�. తతØ¤తంFా lm#${#� ఆ}రం, 

వ8వ4ాయ ఉతxత�5 ల మ;k�సర�క-ల రంగంలG  7ాణÄజ8 లGట� ~�@�F�ij �ం'(. ఇ'( 

É¤యనÏ  kLలరÏ 'ేÎయ k�మ/ంÍ ను 'ేÎయ @A�త�ల నుంk� అlm@�#ాక- మÙÏం�ం'(. 

[26] అంHే#ాక-ంkL, 1994 - 2009 మధ8#ాలంలG వ8వ4ాయ అpవృ'(r#$ సంబం�(ం�న 

అ1M #ార8క%మ/లను 78 *ాతం l ర (7ాస5వంFా, దb7$8ల%ణం-సర�� బEట� 1బంధనలలG) 

తF��ంచడం 'La@ా lm#${కÈ పbభ;తaం 'ేÎయ వ8వ4ాయ/1M ఒక  క%మపదrcలG పతనం 

2ెం'ేల/ 2ేUిం'(. [27] 



వంట నూK² F�ంజలక- సంబం�(ం� DEరత'ే*ా1#$ ఇల/ంట? అనుభవl  ఉం'(. 1990 

దశకం ibా రంభంలG సaయం సమృ'(r  4ా� నంలG ఉనM DEరత'ేశం ఇప¡xడC 

వంటనూK²లలG 70 *ాతం l ర '(గ;మc 2ేసుక-ంట�నM'(. 2010-20 ద*ాబ�ంలG, వంట 

నూK²లను '(గ;మc 2ేసు#�వkL1#$ DEరత'ేశం 'L'Lప¡ 97 É¤యనÏ  kLలర�Ï  ఖర�Y 

2ేUిం'( - ఆl రక-  k�మ/ంÍ ను సa'ేÎ @A�త�ల నుంk� మÙÀం�ం'(.[28] ఇప¡xడC 

DEరత'ేశం తన ఆ}ర �Lన8ం#$ సంబం�(ం�న  ఆ@��క వ8వస�లG, మ;ఖ8ంFా F½ధుమల 

#�సం ఇల/ంట? మ/ర�xల- 2ేU© '(శలG ఉం'(. 

¥కXజÜనM పంట ఉతxc5'Lర�లక-  ధరల- పk�ij �నపxట?#¼, £16గ'Lర�ల ధరల-  

ఏమ/తbం తగ�ల�దు, #ా¹ @AండC #ారణLల వలÏ  ఇం#ా ~�@�Fా�: lm#${కÈ పbభ;తaం 

£16గ'Lర�ల @ా��లను HßలF�ం�ం'(.  ~�ౖõ7do 7ాణÄజ8ం ఇప¡xడC @AండC DE@¯ 

సంస�ల 2ేత�లGÏ   ఉం'(, ఇ£ ధరల పతనంHf ల/DEలHf జ»బ;ల- 1ంప¡#�KLM�. [29] 

(ఒ#» ఒక అc~�ద�  సంస�  అlm@�#ా  �Lన8ం 7ాణÄజ8 '(గ�జం ఆరYÑ-kే1య^{-tkLÏ ంÍ 

కం~�¹#$  DEగ4ాatFా , ఈ కం~�¹లG #�ంతవరక- య/జమ/న8ం క¤F� ఉం'(.[30]) 

ఫ¤తంFా, ¥కXజÜనM @�ట\zల (టâ@�zల/Ï ) ధరల- - 4ా�Lరణ ధరల  4ా� � ~�ర�గ;దలను 

ప@�గణనలG �సుక-నMపxట?#¼ , KLÇాz  ఒపxం'L1#$ మ;ందునM ధరల  కంటs మSk�ంట 

ఒక వంత� అ�(కంFా ఉKLMయ1 అంచKL 7dయబk�ం'(.  

ఇం#ా 2ెiాxలంటs, అlm@�#ా నుంk� ibా థtక ఆ}ర �LKL8ల '(గ;మత�ల~�ౖ lm#${#� 

ఆ�Lరపడటం వలన  పbc అంత@ా� �య సం��భం lm#${#�క- ఆ}ర సం��భంFా మ/@�ం'(. 

 

 

 



పండ�h , క�ర�ాయల ఎగ,మత%లక' మe!8న Gారణం�ా  

తల�olన ప!8ణ~మeల' 

ఇంతక- మ;ం'ే 2ె~ిxనట�Ï Fా, lm#${కÈ iాలక-ల- �Lన8ం రంFా1M సÉ{kÌ 

'(గ;మత�లక- బE@ాÏ  Hెరవడం 'La@ా KLశనం 2ేయడl  Fాక-ంkL, 7ార� ఎగ;మc 

మ/@AXటÏ #�సం  పండCÏ , కºరFాయల (ఎù అంÍ £) Hfటల ~�ంప#ా1M ij b త{��ం2Lర�. 

ఫ¤తంFా lm#${కనÏ  ij షక అవస@ాలక- అం#$తlmnన భSt తF��ij �ం'(. 7ా@�#$ 

ఉత5@ాన ఉనM  iµ ర�గ;7ా@� £16Fా1#$ #»టE�ం�న భSt £స5@�ం�ం'(. 

 

పండCÏ ,  కºరFాయల కం~�¹ల   #$ంద పంటల £Uీ5 ర̀ం £స5@�ం�ం'(.  ఈ కం~�¹ల  

ఎగ;మత�ల- KLÇాz క- మ;ందు 1990-94 సంవత{@ాల మధ8#ాలంలG  2.2 t¤యÈ 

టనుMల l ర ఉంkే£. అ£ 2010-13 మధ8#ాలంలG  7.3 t¤యÈ టనుMలక- 

~�@�Fా�.  'ేÎయ ఉతxc5లG గతంలG  4 *ాతంFా ఉనM పండCÏ ,  కºరFాయల 

ఎగ;మత�ల- 18 *ాHL1#$ ~�@�Fా�. #�1M పbHే8కlmnన ర#ాల పండCÏ ,  కºరFాయలలG 

ఈ ఎగ;మత�ల *ాతం ఇం#ా అ�(కంFా ఉం'(.  'ోస#ాయల-,  ప¡చY#ాయల-, ట&టEల- 

ఉతxc5లG సFా1#$ ~�ౖFా ఎగ;మc 2ేయబkLá �. [31] ÷ట?లG ఎక-Xవ DEగం అlm@�#ా క- 

ఎగ;మc ayyayi.   #ా@�x@»షనÏ క- 2ెం'(న ~�ద�  ~�ద�  7ాణÄజ8 వ8వ4ాయ �»HLb ల నుం2ే ఈ 

ఎగ;మత�ల- జ@�Fా�.  2017 లG, lm#${#� 5.5 É¤యÈ kLలరÏ £ల-7²ౖన HLజ� 

కºరFాయలను 6.0 É¤యÈ kLలరÏ £ల-వ 2ేU© HLజ� పండÏను అlm@�#ా మ/@AXo క- 

ఎగ;మc 2ేUిం'(. [32] 



7ాస57ా1#$ lm#${కÈ పండCÏ  కºరFాయల కం~�¹ల ఎగ;మత�లక-  ఏ#A�క గమ8ం 

అlm@�#ాKd.  “అందువలÏ ,  ధరల- పk�ij వడం,  వ8వ4ాయం, ఆ@½గ8ం ల�'L 7ాణÄజ8 

*ాఖల- £�(ం�న సుంకం-ఆ�L@�తం #ా1 ఇతర 1యంతbణల-, ల�'L ప@�,భbతక- 

సంబం�(ం�న �ñచY@�కల- - ఇవ¹M  వ8వ4ాయ ప@�శ%మల ఉతxc5'Lర�ల~�ౖKL ,  ఆ@��క 

వ8వస�~�ౖన   [lm#${#�] వ8వ4ాయ ఉతxత�5 లను  ఎగ;మc 2ేU© ibా ంHLలGÏ  ఉiా�(~�ౖన  

£పతXర పbDE7ాలను చూ~ి4ా5 �. ఎగ;మc ibా ంHLలGÏ  ¥త5ం ఉHLxదక £ల-వలG 

అ�(కDEFా1#$,  వ8వ4ాయ ఉiా�(లG   UింహDEFా1#$  ఏకపంటల- 'ో}దం 

2ేసు5 KLM�. ”[33] 

పండCÏ  కºరFాయలను ఉతxc5  2ేU© బహ�ళ జ�c #ా@�x@»షÈ కం~�¹ల- ఉత5మ ¹ట? 

వనర�లHf ఉనM మం� భSt1 4ాa�Ûనం 2ేసు#�KLM�.  #�1M సంద@ాÞలGÏ  భSగరÞ 

జల/లను పÖ@�5Fా ఖ/" 2ే4ా�.  ఈ కం~�¹ల- iాట?సు5 నM iా@�*%ా tక ఏకపంట  

(&Kî-#ా% ~ిం«)  £�Lనం వలÏ  #$%t#¼ట#ాలక- 1@½ధకశ#$5 ~�@�F�ం'(. భS4ారం  

�ÌణÄం�ం'(. ¹ర�,   Kdల కల-�ిtaమయ/8�. ఇల/ంట?  DE@¯ ప@ా8వరణ వ8య/ల- 

2ె¤ÏంచవలUిన ప@�Uి�c ఏరxk�ం'(.  ఈ సంస�ల- "ప@ా8వరణ �Ìణత ఉతxc5  ఖర�Yలను 

~�ంచుత�ంద1,  ~�ట�z బk�~�ౖ @ాబk�1 తF��సు5 ంద1 ల�'L 4ా� 1క ఉతxc5  సంస�ల- £�(ం2ే 

1యమ/లక- లGబk�  ఉతxc5  Hే'Ûల-,  ¹ట? లభ8త  ఉKLMయ1 గ%��ం�నప¡xడC, 

ఉ'Lహరణక- 7ా@� ~�ట�z బk� ��డూ8^ ను ప@�tతం 2ేసు5 ంద1 అను#�నMప¡xడC కం~�¹ల  

పbcసxందన 2Lల/ సరళlmnన'(Fా ఉంkే'(: కం~�¹ 7ాటEలను ఉపసంహ@�ంచు#�ంk�. 

#ార8కల/iాలను అట�వంట? ప@�tత�ల-నM ibా ంతం నుంk� మం� Kdలల-నM 

ibా ంHLలక- తర¤ంచంk�. #�త5  ibా ంతంలG iాదు#�నM త@ాaత,  7ా@�#$ ఆస#$5 

ఉనMప@�మ/ణ 4ా� �లG, సంవత{రంలG తమక-  అత8ంత 4+కర8వంతంFా  ఉందను#�నM 



సమయంలGKd తమ#$షzlmnన పంట  ఉతxc51 c@�F� ibా రంp4ా5 ర�. 7ార� మ;నుపట? 

ibా ంతంలG ఉనMంత 1రÏÐ8ంHfKd వ8వహ@�4ా5 ర�.”[34] 

ప�నర^�వYీ�కరణ బDRల��I {ీw: ఉ[ా}0, 6VతU~ల', _�ద!8కం 

lm#${#� వ8వ4ాయం రంగం ప¡నరaÚవUీ�కరణ  ఫ¤తంFా,  KLÇాz  ఒపxం'L1#$  మ;ందు -  

తర�7ాత #ాల/ల మధ8 వ8వ4ాయంలG 1కర ఉiా�( 'L'Lప¡ ఐదవ వంత� 

పk�ij �ం'(. "1కర " ఉiా�( పk�ij �ంద1 2ెపxడం భయంకరlmnన 7ాస5£కతను 

సxషzం 2ేసు5 ం'(. [35] ఒక వ8#$51  తన  Uి�రlmnన ·వKîiా�(నుంk�,  సమ/జం నుంk�  

బయటక- FAంటsUి, ఏ7$  1బంధనలక- లGబk�  ఏ'ో  ఒక 7dతనం వ2ేY ప11 

2ేసు#�గ¤F�Hే  ఉiా�(లG "1కర" ఉiా�(లG మ/ర�x ఉండకij వచుY, #ా1 cర�గ;బEట�, 

బEధల- మ/నవ సంఖ8ను 1@ాr @�4ా5 �. lm#${#�లG, క-ట�ంబ య/జమ/న8ంలG1 

వ8వ4ాయ �»HLb లలG ఉiా�( 58 *ాతం పk�ij �ం'( (8.4 t¤యనÏ  నుంk� 3.5 

t¤యనÏక-), వ8వ4ాయ-ఎగ;మc ప@�శ%మలలG #ాల/నుగ;ణ 7dతన పనుల- 1.9 

t¤యనÏ  నుంk� 4.7 t¤యనÏక- ~�@�Fా�. వ8వ4ాయంలG 1కర ఉiా�( 4.9 

t¤యనుÏ  పk�ij �ం'(.[36] 

lm#${#�లG1 అ�(#ా@�క గణLం#ాల- 1ర�'ో 8గం 7ాస5వ Uి�c1 2Lల/ తక-Xవ 2ేUి 

చూ~ిసు5 KLM�. [37]  అ'ే లÔకXలను ప@�గణన లG#$ �సు#�నMపxట?#¼  ఈ kేటE పb#ారం, 

1994-2016 సంవత{@ాల మధ8 సగట� 1ర�'ో 8గం  @»ట� 1990-94 @»ట� కంటs 29 *ాతం 

ఎక-XవFా ఉం'(.  వ8వ4ాయం నుంk� #ా@�[క-లను DE@¯Fా బయటక- తర¤ంచడం వలÏ  

7dతన పనులక- అందుబEట�లG ఉనM1ర�'ో 8గ;ల  ‘@�జÑa U�ౖన8ం’ ~�@�F�ం'(. ఈ @�జÑa 

U�ౖన8ం ~�ర�గ;దల 7dతKLలను తF��ం�ం'(. అందువలÏ  1994-2014 మధ8  #ాలంలG 

1జlmnన సగట� 7dతKLల ~�ర�గ;దల సమరrంFా ల�దు. 1994 - 2015 మధ8 క¹స 7dతనం 



19.3 *ాతం l ర పk�ij �నందున 2Lల/ మం'( #ా@�[క-ల 7dతKLల- 2ెపxల�నంత 

భయంకరంFా ఉKLM�.[38]  7ాస5£కత 'Û1 కంటs *రంFా ఉండవచుY, ఎందుకంటs 

క-ట�ంబ వ8వ4ాయ �»HLb ల- క-ట�ంబE1#$  ఆ}ర భదbతను క¤x4ా5 �,ఇతర ర#ాల  

దb7d8తర ·వKL�L@ాలను అం'(4ా5 �. భSమ;ల- ij F�ట�z #�నM7ార� ఇక~�ౖ  అట�వంట?£ 

iµ ందల�ర� 

4ా� నభbంశం 2ెం'(న @A�త�ల- మ/#$aల/kో@ాå, సుంకం ల�1 ఎగ;మ త�ల- 2ేU© -ibా U�Uిం« 

సంస�ల  (DEరత'ేశంలG1  పbHే8క ఆ@��క మండల/ల మ/'(@�FాKd) #�సం 2ౌకFా శ%మశ#$51 

అం'(4ా5 ర�.  lm#${#� వ8వ4ాయం ప¡నరaÚవUీ�కరణ లÐ8ం "Fా% ±ణ జKLDEను �వbంFా 

తF��ంచడం,   'L1 tగ;ల- శ%మ శ#$51 అlm@�కÈ ట?ఎÈ Uిల [టEb È{ Kdషన^ #ా@�x@»షÈ{] 

#�సం తక-Xవ ఖర�YHf ఎగ;మc ఆ�L@�త మ/#$aల/kో@ాలGÏ   మ/ను8èాకY@�ం«  అU�ంûÏ  

యS1టÏ క- తర¤ంచడం"  అ1 KLÇాz  లG1  పbమ;ఖ 1ప¡ణ;డC ఒకర�  Hే¤Y2ెiాxర�. 

KLÇాz  తర�7ాత, ఈ క@ా[Fా@ాల నుంk� ఎగ;మత�ల- lm#${#� ¥త5ం ఎగ;మత�లGÏ  

సFా1#$ ~�@�Fా�.[39]  1994 - 2006 మధ8 మ/#$aల/kో@ాå లG ఉiా�( 700,000 వరక- 

~�@�F�ం'(, అ�Hే ఇ'( lm#${#�లG  ~©ద@�కంHf బEధపడCత�నM ద��ణL'( ibా ంతం నుంk� 

4ా� నభbంశం 2ెం'(న @A�త�లలG #�ంత DEFా1M మ/తbl  ఇమ;డCY#�గ¤F�ం'(.   

ఈ 4ా� నభbంశం 2ెం'(న t¤యనÏ  మం'( lm#${కÈ #ా@�[క-ల- అlm@�#ాలG ఉiా�(1 

iµ ందటE1#$ �వbంFా పbయcMం2Lర�, అ1M ర#ాల పbమ/'Lలను �ైర8ంFా ఎదు@�XKLMర�. 

చటz £ర�ద�lmnన ఉ1#$ #�సం  స@�హదు� ల-  'Lట�త�KLMర�. ÷రంHL తమ క-ట�ంబEల 

నుంk� 7dర� 2ేయబkLá ర�. "1994 నుంk� 2000 వరక-, అlm@�#ాక- వలస వ�Yన 

lm#${కనÏ  7ా@�öక సంఖ8 79 *ాతం ~�@�F�ం'(. అlm@�#ాలG జన[తః lm#${కనÏ�న 

17ాUిత�ల సంఖ8 1990 లG 4.5 t¤యనÏ  ఉండFా 2000 సంవత{రంలG  9.4 

t¤యనÏక- ~�@�F�ం'(.  2009 లG ÷@� సంఖ8 12.6 t¤యనÏక- 2ేర�క-ం'(. ”[40] 



అlm@�#ాలG1  lm#${కÈ వలస'Lర�ల నుంk� పం~© డబ;% 20 É¤యÈ kLలరÏక- tం� 

ఉంట�ం'(. lm#${#�#$  £'ేÎ పbత8Ð ~�ట�z బడCల కంటs ఇ'ే £'ేÎ మ/రక దb7ా81#$ ~�ద�  

వనర�Fా మ/@�ం'(. మనమ;  lm#${#� ప@�Uి�c1 DEరత'ేశంHf ij ¤Yనప¡xడC, 

వ8వ4ాయం నుంk� 4ా� నభbంశం 2ెం'(న DEర�య  @A�త�ల #�సం ఈ ‘త~ిxంచుక-Kd 

మ/ర�ం’ ఉండద1 మనం గ;ర�5 ంచు#�7ా¤. అందువలÏ  ఇకXడ 1ర�'ో 8గ ప@�Uి�c  2Lల/ 

*రంFా ఉంట�ం'(. 

వలస ~©ర�Hf "త~ిxంచుక-Kd మ/ర�ం" , ' 2ె¤Ïంప¡ల ఆ'Lయం' !కX పb6జKLల- 

ఉనMపxట?#¼, lm#${#�లG ~©ద@�కం (lm#${కÈ జ��య 1రaచనం పb#ారం) 1994 - 2014 

మధ8  #ాలంలG  55 *ాHL1#$ ~�@�F�ం'(. పర8వ4ానంFా, 1994 లG కంటs 2014 లG 

ఎక-XవFా 20.5 t¤యనÏ  మం'( lm#${కనుÏ  'L@�దëì@»ఖక- '(గ;వన 1వUిసు5 KLMర�. 

lm#${#�  వ8వ4ాయ వÖ8హం~�ౖ ¥త5ంFా  2ెiాxలంటs  పbc ఐదుగ;ర� lm#${కనÏలG 

ఒక@�#$ క¹స ఆ}రం iµ ం'ే  శ#$5ల�దు పసు5 ల-ంkL¤{న ప@�Uి�Hే. [41]   

KLÇాz ~�ౖ సంతకం 2ేU© సమయంలG, lm#${#� iాలక-ల- lm#${కÈ ఆ@��క వ8వస�ను 

అlm@�#ాHf అనుసం�L1ంచడం 'La@ా, lm#${#�  #ా@�[క-ల ఉHLxదకత, 7ా@� ఆ'Lయ/ల- 

అlm@�#ా #ా@�[క-ల ఉHLxదకత ఆ'Lయ/లHf l ళ£ంపబడHLయను#�KLMర�.  ఈ 

ఆలGచన  తప¡xడC ఆ@��క Uి'Lr ంతం~�ౖ ఆ�Lరపk�ం'(, 7ాస57ా1#$ 'Û1#$ పÖ@�5 £ర�దrంFా 

జ@�F�ం'(: “KLÇాz  అమల-లG#$ వ�Yనపxట? నుంk� lm#${#� అlm@�#ా  'ే*ాల  మధ8 

ఎట�వంట? ఆ@��క సం6గం జరగల�ద1 గణLం#ాల1M  చూ~ిసు5 KLM�.”    lm#${#� 

#ా@�[క-k� తలస@� ఉతxc51  అlm@�#ా  #ా@�[క-ల ఉతxc5Hf  ij ¤YHే lm#${#�  1షxc5  

పk�ij �ం'(. [42]  lm#${#�  తలస@� ¦k�~ి (GDP) 1షxc5  అlm@�#ాHf ij ¤YHే  #�'(�Fా 

పk�ij �ం'(. ~©ద@�క తF��ంప¡, ¦k�~ి వృ'(rలG lm#${#� ప1�ర� ఇప¡xడC ల/ట?È 

అlm@�#ాక- '(గ;వన ఉం'(.[43] 



�ాu �ణ []ా ంj~ల>h  �జ�తల' - భ:;1 GJల>fiన6ారW 

ఈ పb#$%య వలన  అ1M వ@ా� ల7ార� ఓటtiాల- #ాల�దు:   Fా% ±ణ ibా ంHLలGÏ  ~©ద 

వ@ా� ల ఆ'Lయం పk�ij �ం'(. సంపనM వ@ా� ల ఆ'Lయ/ల- ~�@�Fా�.  భSt, 

ఆ'Lయ/ల #»ం'Ûbకరణ ~�@�F�ం'(.   

అlm@�#ా, lm#${#� 'ే*ాల iాలక-ల- lm#${#� @A�త�లను తమ భSt నుంk� £డ'ÛU© 

లÐ84ాధనలG    #�ంతవరక- £జయం 4ా�(ం2Lర�. వ8వ4ాయ ఉతxc5  మ/ర�ం 

#�లGx�న  Fా% ±ణ క-ట�ంబEల- 35 *ాతం నుం� 74 *ాHL1#$ ~�@�Fా�. [44]  2000 

దశకంలG K²ల#�నM అ*ాంc  #ారణంFా  పbభ;తaం @A�త�లను ర��ంచkL1#$ #�1M టâ#AÈ 

చర8ల- �సు#�వలUివ�Yం'(. #ా¹  అపxట?#»  "2Lల/ మం'( �నM సనM#ార�  @A�త�ల- 

తమ iµ ల/లనుంk� త@�t7dయబkLá ర�, భSమ;లను #�లGxయ/ర�. "[45] 

#»å సzkÌå "@ాజ�8ంగ మ/ర�xలHf భSt #�నుF½ళêÏ , అమ[#ాల-  గణ¹యంFా 

~�@�Fా�.   4ా� 1క #ాUి§ ల-, Fా% ±ణ క-ట�ంబEలలG1 ఉనMత వ@ా� ల 7ార�, భSమ;లను 

అ�(కంFా క¤F�న  ~�ౖõ7do భS4ాaమ;ల-  - ÷రంHL  భSమ;ల మ/@AXo  ను 2Lల  

kైనt§ Fా ఉం2ే  #�నుF½ల-'Lర�ల-Fా ఉKLMర�.  #�1M సంద@ాÞలGÏ , కమS81టË ల�'L 

వ8వ4ాయ క-ట�ంబE1#$ 2ెం'(న  భSt1 అ'ె�క- �సు#�వkL1#$ బయట నుం� 

వ�Yన  ఏజAంట�Ï   ఆస#$5  కనప@�U©5  , అ'( 4ా� 1కంFా ఉనM సంపనM వ8వ4ాయ 

క-ట�ంబం 7ార� తమ Hfట?7ా@� భSt1 #�నుF½ల- 2ేUి,   Hfటల ~�ంప#ా1#$   ఆస#$5 

ఉనM అట�వంట? బయట? ఏజAంటÏ క- అ'ె�క- ఇవakL1#$ 4ా� 1క భS4ాaమ;లGÏ  ఆస#$51 

~�ంచుHfం'(. ”[46] 

 



సంగuహం�ా ఈ అధRయU~ల ఫ�j~ల' : 

1. భSమ;లను  అ'ె�  #$వaడం ల�'L అమ[డం  'La@ా భSమ;ల మ/@AXటâÏ   @A�త�ల- తమ  

భSమ;లను #�లGxత�KLMర�. 7²ల-పలనుం� వ�Yన, 4ా� 1క  ఉనMతవ@ా� ల-- 

ఉభయ;ల-  Fా% ±ణ ibా ంHLలGÏ 1  ఉత5మ మSల జ�త�లక- 2ెం'(న వ8వ4ాయ 

భSమ;ల~�,ౖ ~�ౖõ7do భSమ;ల~�ౖ 1యంతbణ 4ా�(సు5 KLM�, 'Û1Hf భSt అందుబEట�లG 

ల�1  @A�త�ల సంఖ8 ~�@�F�ij త�నM'(.  

2. భSమ;ల  మ/@AXo Fా% ±ణ సమ/జ�లలG ibా ం�య DEవనను KLశనం 2ేసు5 ం'(.  

భSt1 అ'ె�క- ఇవakL1#$ ల�'L #�నkL1#$ మ/@AXo ను ఉప6F�U©5 , సంఘం 'L1 

4ామ/¦క ప¡నర�తxc5#$  అవసరlmnన D.cక స�ల/1M #�లGxత�ం'(. ఫ¤తంFా భSt 

అందుబEట�ను  #�లGx�న య;వత వలసబEట పటzవలUి వ4j5 ం'(.   

3. @A�త�ల- ఎ'ో  ల/భం iµ ందడం #�సం ల�'L పb6జనం #�సం తమ భStHf 

సaచÆందంFా £k�ij వడం ల�దు.  బదుల-Fా, Fా% ±ణ ~©ద వ8వ4ాయ క-ట�ంబEల-  

అత8వసర ఖర�Yల- 2ేయవలUి వ�Yనప¡xడC తపx1 ప@�Uి�త�లGÏ  7ార� తమ భSt1 

£క%�ం2Lల1  ల�'L అ'ె�క- ఇ7ాaల1  1ర̀యం �సు#�ంట�KLMర�.  Fా% ±ణ 

వ8వ4ాయ క-ట�ంబEలGÏ 1  ఉనMతవ@ా� ల- తక-Xవ @»ట�క- #�నkL1#$ 7ా@�  అత8వసర 

ప@�Uి�c1 అవ#ాశంFా ఉప6F�ంచుక-ంట�KLM�.[47] 

ఇదంHL జర�గ;త�నMపxట?#¼, ~©ద @A�త�ల- తమ భSt#$ ÷లÔౖనంత #ాలం అత�క-X#�Kd 

ఉKLMర�.  "lm#${#�లG ¥కXజÜనM వ8వ4ాయం సంసXృc,  తరXం నుంk� �నM 

కమHLలను క¤F�న @A�త�లను   7dర� 2ేయkL1#$ £�Lన పరlmnన   పbయHLMల- 

జ@�F�నపxట?#¼,  ¥కXజÜనMను అమ;[క-నM �నMకమHLల  @A�త� £#»%తల-,  

¥కXజÜనMను అమ[17ార� #�న4ాగ;త�KLMర�."[48] 7ార� తమ '(గ;బడCలను 



~�ంచkL1#$,  7ా@� ఉతxc5  ప@�మ/ణL1M lmర�గ;పరచkL1#$ పbయHLMల- 2ే*ార�; 

అ�నపxట?#¼, పంట ధరల పతనం ఉతxc5  వ8యం ~�ర�గ;దలను tం�ij �ం'(,  

ఫ¤తంFా 7ా@� ఆ'Lయ/ల- ఇంతక-మ;ందుకంటs 'Lర�ణంFా  పk�ij య/�.  

అ�నపxట?#¼, అ1M అంచKLలక- వ8c@»కంFా, వ@ాö �Lర ¥కXజÜనM ఉతxc5  ఈ  

£పతXర ప@�Uి�c నుంk�  బయటపk�ం'(, 1ల'ొక-X#�ం'(. ¥కXజÜనM ఉతxc5  

~�ర�గ;దలను "క¹స ·వKL�Lరం 7²ౖప¡#$ c@½గమనం" అ1 ఒక £'LaంసుడC 

£వ@�ం2LడC. #ా¹ త'La@ా ~©ద @A�త�ల- ఉతxత�5 ల అమ[కం 'La@ా ఇతర వసు5 వ¡లను 

#�నల�క ij �నపxట?#¼, 7ార� క¹సం పసు5 ల-ండక-ంkL cనగల-గ;త�KLMర�.[49] 

ఉj~fదక శక'l ల' అ�వృ/0�  )ెం/~యe? 

iాలక-ల- 'సర�� బEట�' అ1 ~ి¤2ే cర�గ;బEట�Ï , బEధల- ఏlmnనపxట?#¼ -  4ా� నభbంశం, 

ప@ా�¿కరణ, మ/నUిక ఒc5k�, ·£HLల- వృ�L అ�KL   ల�'L ij F�ట�z క-KLM - ఫ¤తం 

క¹సం అpవృ'(r  !కX 'ఉనMత' దశక- 2ేర�#�ం'L?  ప¡@½గc,  ఉHLxదక శక-5 ల- 

భ£ష8త�5 లG ఏ'ో  ఒక సమయంలG అంద@�#¼ ఎక-Xవ * / %యసు{ను ఇవaగల7ా ? 1994 

తర�7ాత ప¡నరaÚవUీ�కరణ ¥త5ం lm#${#� వ8వ4ాయ రంగంలG ఉHLxదక శక-5 ల 

ప¡@½గc#$ 'L@��Uిం'L? -  అంటs 'ల�దు' అKd సమ/�Lనl  వసు5 ం'(.    

(1) 4ాంపb'Lయ వ8వ4ాయ రంగంలG 7ాణÄజ8 పరంFా పతనం  పÖ@�5Fా ఊ��ంచవచుY, 

7ాస57ా1#$ ఇ'( #�ర�#�నM పతనం.  ఇ'( 4ాంపb'Lయ వ8వ4ాయంలG ~�ట�z బడCల- 

~�టzక-ంkL ~©ద @A�త�లను 1@½�(ం�ం'(, ఇ'( ఏlmnనపxట?#¼ lm#${#� iాలక-ల- మ/తbం 

~©ద@A�త�ల- ఆల/ ~�ట�z బడCల- ~�టzక-ంkL  ఉంkLలKd #�ర�క-KLMర�.  (@A�త�ల- 

వ8వ4ాయం నుంk� బయటపkL¤ , మ/#$aల/kో@ాలGÏ   ఉ'ో 8Fాల #�సం వర�సలG కº8కట?z  

1లబkLల1  #�ర�క-KLMర�). 



 

 

ij టË తతaం అKd'( తక-Xవ ఉHLxదకత క¤F�న ఉతxc5'Lర�లను 7ా@� ఉHLxదకతను 

lmర�గ;పర�Y#�వkL1#$  ~©b@»~ిసు5 ందKd 4ాంపb'L�క DEవనక- £ర�దrంFా, 

అlm@�#ానుం� అకXk� పbభ;తa సÉ{kÌ iµ ం'(న ¥కXజÜనM, ûÈ{, F½ధుమల-, ఇం#ా 

అల/ంట?  అKdక ఉతxత�5 లను ఇబ%k�మ;బ%k�Fా '(గ;మc  2ేసు#�వడం వలన  లÐల/'( 

మం'( lm#${కÈ ఉతxc5'Lర�ల-  తమ సమర�తను ~�ంచు#�Kd పbయతMం 2ేయక-ంkLKd  

4ా� నభbంశం 2ెం'Lర�. 

(2) #�త5Fా  'అ�(క-£ల-వ' క¤F�న  పండCÏ , కºరFాయల పంటల  ఉHLxదకతలG #�ంత 

~�ర�గ;దల ఉం'(, అంటs  ఎక@ా1#$,  ఒక #ా@�[క-1#$ తలస@� ఉతxc5  ~�@�F�ం'(. 

అ�నపxట?#¼, ఈ రంగంలG ఆ'Lయం,  వృ'(r   7ాFా� KLల  కంటs  2Lల/ తక-Xవ 

4ా� �లGKd ఉం'(.  ఇల/ ఉండటE1#$ గల #ారణLలలG #�1M : 

- lm#${కÈ పండCÏ , కºరFాయల పంటల1Mట?1 ఇమ;డCY#�గ¤F�నంత అప@�tతంFా  

అlm@�#ా  మ/@AXo £స5@�ంచల�దు. lm#${#� నుంk� ~�@�F�న ఎగ;మత�ల-  "¥కXజÜనM 

4ాగ; నుంk� గణ¹యంFా  కºvలను   iµ ందటE1#$  తF�న1M అవ#ా*ాలను అlm@�#ా  

సృ�ిzంచkL1#$ 2Lల/ #ాలం మ;ం'ే    -  అlm@�#ా  మ/@AXo ను  

సంతృ~ి5ప@�2L�."[50] 

- @Aండవ'(, ఒ#» వసు5 వ¡లను ఎగ;మc 2ేU© అKdక అpవృ'(r  2ెందుత�నM 'ే*ాలHf 

అlm@�#ా  7ాణÄజ8 ఒపxం'Lల- క-దుర�Yక-ం'(.   ~�ర�గ;త�నM పbపంచ సరఫ@ా 

7ాట1Mంట?#¼ ధరలను తF��ం�ం'(. [51] 



 KLÇాz  ఒపxందం సమయంలG అప¡xడCనM  ప@�Uి�cలG ఈ @AండC #ారణLల- అంత@¯ÏనంFా 

ఉKLM�. ఆ ఒపxందం !కX పb�Lన 7ాసు5 Åల-xల-, అlm@�#ా  #ా@�x@»o రంగం 7ార� 

ఖ�YతంFా 'Û11 ఉ��ం2ే వ¡ంటEర�. 

DEరత'ే*ా1#$ ఇందులG ఒక మ;ఖ8lmnన �క-X ఉం'(: పండCÏ ,  కºరFాయల ఎగ;మc 

7²ౖప¡ వ8వ4ాయ ఉతxc51 నk�~ించడం DEరత'ే*ా1#$ అవసరమ/ - #ా'L అKd 'L1Hf 

సంబంధం ల�క-ంkL, ఈ చర8  ఎక-Xవ మం'( @A�త�లను ల�'L ఎక-Xవ భSt1  

ఇమ;డCY#�వkL1#$ 4ాధ8ం #ాదు. iాలక-ల వ8వ4ాయ వÖ8హం tF�¤న @A�త�లను 

'(గ;మత�లHf ij టË#$ గ;@�2ేU©5 , అ'( పbHL8మ/Mయ/1M సృ�ిzంచక-ంkL ఒక రంFా1M 

KLశనం 2ేసు5 ం'(. 

(3) వ8వ4ాయంలG తక-Xవ @ాబk� - తక-Xవ ~�ట�z బk�#$ 'L@� �Uిం'(.  'Û1 ఫ¤తంFా 

వ8వ4ాయంలG తలస@� ఉHLxదకత తF��ij �ం'(. పః¤తంFా వ8వ4ాయంలG ప12ేU© పbc 

వ8#$5#$ తలస@� ఉతxc కºkL  ఎదుగ; బ 3 దుగS ల�క-ంkL స5 ంpం� ij �ం'(.[52]  

(4) @AండC #¼లకlmnన  ఉHLxదక శక-5 ల- £కల/ంగత 2ెం'L� ల�'L వృ�L అయ/8�: 

పbసు5 త వ8వ4ాయ £�Lనం !కX ప@ా8వరణ పbDE7ాల- భSt ఉHLxదకత~�ౖ 

'Ûరô#ా¤కlmnన నాz 1M క¤F�4ా5 �; #ా@�[క-ల శ%మశ#$5 మ@AకXkL ఇమ;డCY#�నందువలÏ   

4ా� నభbం*ా1#$ గ;రవ¡త�ం'(.  

÷ట1Mంట?Hf lm#${#�  వ8వ4ాయ వÖ8హం 7ాస57ా1#$ ఉHLxదక శక-5 ల పతKL1M  

Hె�Yంద1 సూ�సు5 KLM�. 

ఇందుక- బదుల-Fా, lm#${#�  అసంపÖ@�5Fా వ'(¤న భS సంసXరణల ఎజAంkLను పÖ@�5 
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