
ఇట�వ� అ��జ�న్ ��ల్ల ��: ��న�ాగ�త�నన్ ���త�ల �రసనల 

గ���ం� �ార� మన��ం �ెబ�త���న్ర�? 

మ���్చ 2, 2021 ర�ప్ ఇం��య� -  �ాహ�ల్ వర్మన్ 

[1] ��రత�ేశంల� వయ్వ�ాయ సంస్కరణలక� వయ్���కం�ా ��న�ాగ�త�నన్ �రసనల 

మధయ్,   ���్ల స��హదుద్ లల� ���త�ల �రసన ���ాల� ���ి క� ����ప� మ�డ� ��లల� 

మ���యడం��, అంత�ాజ్ �య �ా�ాత్  సంస్థ  �ా�టర్స్,   గత ���న్ సంవతస్�ాల��ా 

��రత�ేశంల� అ��జ�న్ సంస్థ    �ారయ్కల��ాలక� సంబం��ం�న అ��క అంతరగ్త ప��్ర ల 

ఆ��రం�ా ఒక �����కను ప్రచు��ం�ం��. 

 [2] అ��జ�న్ ��్ల బల్ ఇ-�ామర్స్ ��గగ్జం, మ��య� ఇ�� ఇపప్ట��� ��రత�ేశంల� 10 

��యన్ల  �ా��ష్క అమ్మ�ాలను (అ�్మన వసుత్ వ�ల �ల�వ) �ా��ం�ం��. ��� మ�ఖయ్ 

�ారయ్ �ర్వహణ అ���ా��  (�ీఈఓ) �తత్ం భ�మండలం �ద��  అతయ్ంత ధనవంత�లల� 

ఒకర�.  ఇంక  ఈ ప��్ర ల� ఏ� ��ల్ల ��సుత్ ��న్�? 

సం��పత్ ం�ా, ప్రభ�త్వ �����ల�, �బంధనలను �ాట�ం�ేటప�ప్డ� సంస్థ  �ాసత్వం�ా 

అనుస��సుత్ నన్ �����,  కం��� ప్రజలమ�ందు �ెప�ప్���������  మధయ్ ఉనన్ ���� 

వయ్��య్�ా�న్ఈ  ప��్ర ల� ��ల్ల ��సుత్ ��న్�. ��ర�య అ���ార�ల�,  ���న ర�పకరత్ల�� 

జ����  సమ����ాలల� ఏ� �ె�ాప్ల�, �ేయ�ల� �ె�య �ేసూత్  �ీ�యర్ �ిబ్బం���� 

ఇ�్చన  ఆ�ే�ాల�, సమ����ా�న్ ఈ ప��్ర ల� క��� ఉ��న్�. అ�ే సమయంల� �ార� 

అ��క ��ర�య �బంధనల�  �����లను క�మపదధ్�ల� ఉల్ల ం��సుత్ ��న్మ�,  

అందువల్ల  �ా��ప్��షన్ చరయ్ల ఫ�తం ఆ �����ల� �ా��ం���స్న ����� �నన్ం�ా 

ఉంట�ంద�  అ��జ�న్ సంస్థ  తన ఉనన్�����ార�లక� �ె�య�ే�ిం��.  మ�� ��పౖ�న తమ 

సంస్థ  ��రత �ేశం ప్రకట�ం�న   ���న ల��య్లక� ప���త్�ా   హృదయప�ర్వకం�ా మదద్త� 

ఇ��త్ ంద�,  ప్ర��రం �ే��త్ ంద� కం��� బ��రంగం�ా �ెప�ప్��ంట�నన్��.   



అ��జ�న్ గ���ం� ��ల్ల �ైన �షయ�లక�  ��ల� �్ార మ�ఖయ్త ఉనన్పప్ట���,  ��ర�య 

���య�ల� �ాట�  గ���ం�,  అ��జ�న్  ప్రవరత్న గ���ం�న  �ా�టర్స్  ���్లపత్   కథనం 

గ���ం�  ఎట�వంట� చర్చల� జరగల�దు.  ( ఇం�ా  ��ల్ల �� �ే�ిన �షయ�ల�� �ాక�ం��  

అ��జ�న్ అంతరగ్త పత్రం ��� వయ్��త్త్వం  గ���ం�  ఏ� �ె�ాప్ల� క��� ���ల�ౖట్ 

�ే�ిం��.)  ��రత�ేశంల� ఇ-�ామర్స్ ��ౖ సు��ర్ఘ చర్చల� ��గం�ా,  ఆ��ౖ �ేశ�ాయ్పత్ ం�ా 

��న�ాగ�త�నన్ ���న చర్చల�, �రసనల�� ���న్  అనుసం���ంచడం ఎందుక� ��ల� 

మ�ఖయ్ం అ�� ��శల�, అ��జ�న్ ��ల్ల �� �ే�ిన �షయ�లను మనం  సం��పత్ ం�ా ���్ల�ి��ద్ ం.   

అ��జ�న్ అమ్మ�ాలల� అ��క సంఖయ్ల� ����తల� ఉ��న్ర�. అ��జ�న్ సంస్థ   ���న్ 

సంవతస్�ాల��ా మ�ర�త�నన్ ప్రభ�త్వ �����లక�,  �బంధనలక� ��వలం మ�టల 

��్వ�ా మ�త్ర�� ��వలను ఎల� �ె�్లసుత్ నన్�ో , తన �ాసత్వ పదధ్త�లక� ఆకరష్ణ�య ��షం 

ఎల� ��సుత్ ం�ో  (�ం�ో-�ె్ర�ిస్ంగ్) �ా�టర్స్ �����ం�న ప��్ర ల� మనక� ఒక  

సంగ��వల�కనం క�ప్�ాత్ �.  �గ్ బజ�ర్, ��లయన్స్ వంట� ��దద్  ��ట�ౖలర�్ల  ల��� �ి్ల ప్ �ార్్ట, 

అ��జ�న్ వంట� ఇ-��ట�ౖలర�్ల   మ���్కట్లను �ా్వ��నం �ేసుక�నన్ందున ��ల���ల�� �ధం�ా 

నష్ట�� �న అ��కమం��  �నన్  �ల్ల ర �ాయ్�ార�ల  స��ి్ట  ఒ�త్��,  �రసనల �ారణం�ా 

ప్రభ�త్వం ఆ మ�ర�ప్లను �యేవల�ి వ�్చం��.[3]  

ఉ��హరణక�, అ��జ�న్ ��రత�ేశంల� 5.5 ��యన్ ��లర్లక� ��ౖ�ా ��ట�్ట బడ�ల� 

��ట�్టంద�,  ఇ�� ��ల�గ� లకష్ల మం��  ��ర�య అమ్మకం��ర�లక� ఆన్ ల�ౖన్ ����కను 

క�ప్ం�ంద�  ఒక అ���ా�� ���ల�ౖట్ �ేయ�ల� '2019- అ��జ�న్ పత్రం'  �ి�ారసు �ే�ిం��. 

అ��ే �ా��ల�  ��వలం 35 మం�� మ�త్ర��  అ��జ�న్ ఆన్ ల�ౖన్ అమ్మ�ాల�్ల  మ���ంట 

��ండ� వంత�ల �ాట�ను స్వంతం �ేసు���   (అ�� అతయ్ంత స్వలప్ం, అంట� అ��జ�న్ 

�ెప�ప్��ంట�నన్ అమ్మకం��ర్లల�  0.009 �ాతం  మ�త్ర��  ఈ ����క ��్వ�ా  ల�ద్  

�� ందుత���న్ర�.) ల�ద్  �� ందుత���న్ర��  �షయ��న్ మ�త్రం ��ల్ల ��ంచవదద్� ఆయన 

��చ్చ��ం��ర�!   తర��ా� సమ���రం "సు�న్త���న�� / బ��రగ్తం ��సం �ాదు" అ�� 

గమ�క పత్రంల� ఉంద�  �ా�టర్స్ ��ల్ల ��ం�ం��. మ�� మ�ఖయ్ం�ా, 2019 ల� ఈ 



�ా్ల ట్ �ాం అమ్మ�ాల ��్వ�ా వ�్చన ఆ��యంల� ��వలం ఇదద్ర� అమ్మకం��ర�ల� 35% 

ఆ��యం �� ం��ర�.  మ��ంత ఆస��త్ క���ం�ే �షయం ఏమంట�  ఈ ఇదద్ర� 

అమ్మకం��ర�ల �ాయ్�ారంల�ను  అ��జ�న్ ఈ��్వట� �ాట�ను క��� ఉంద� ప��్ర ల� 

చూ�ిసుత్ ��న్�; అందువల్ల  ఆ ఇదద్��� అ��జ�న్ �ా్ల ట్ �ామ్ ల� స్వతంత్ర 

అమ్మకం��ర�ల��ా ప��గణ�ంచల�మ� –  ఇదం�� ఈ ��్ల బల్ �ా��ప్��షన్ ����్కనన్ ����� 

స���ాగ్  వయ్���కం. 

ప్ర�ేయ్కం�ా ఎం�ిక�న  ఈ ఇదద్ర� ��ట�ౖల్  �ాయ్�ార�లను  అ��జ�న్ ��్వ�ా ప్ర�ేయ్క  

సదు�ాయ�ల� (ట�్రట�్మంట్ ) అందుక���ందుక� ఎం�ిక �ేయబ��్డ ర�, �ా���� �ీ�ల�్ల   

�ా��  ఇవ్వడం,  ఆ�లి్ వంట� ��్ల బల్ సరఫ�ా��ర�ల�� ప్ర�ేయ్క ఒపప్ం��లను 

క�దుర�్చ��వడంల�  స�యపడటం వంట�� కం��� �ేసుత్ ంద� �����కల� ����్క��న్ర�.  

����తల� స్వతంత్రం�ా ప���ేాత్ ర� అ��జ�న్ ����్కనన్పప్ట���,   ��ంత మం��  ప్ర��న 

సరఫ�ా��ర�ల� అం��ం�ే సర�క�ల��ౖ��, ధరల��ౖన   �ా��ప్��షన్ గణ�య���న 

�యంత్రణను క��� ఉంద� ప��్ర ల� ��ల్ల ��సుత్ ��న్�. �ాసత్�ా��� సంస్థ  అల�ంట� ఒక ��దద్  

సరఫ�ా��ర�� క��� ఉం�� - అ�న్ ఆచరణ�త్మక ప్ర�జ��ల దృ�ా్ట � -  అ��జ�న్ 

స్వయం�ా  ఇ��్ఫ�ిస్ వయ్వ�ా్థ పక�లల� ఒక���న ���ాయణ మ���త్ �ేత ��ట�్టం�న  ఒక 

��ౖ���ట్ ��ట�్ట బ�� సంస్థ  �ాటమ�ాన్ ల�  �ాట� క��� ఉం��.   ప��్ర లల� ��్ల డ్ ట�ౖల్ ను ఎస్ఎం 

(SM) అ� �ిల��ాత్ ర�, అంట� “��ప్షల్ మర్చంట్” అంట� ప్ర�ేయ్క �ాయ్�ా�� అ� అరధ్ం. 

���న్ప��్ర ల�్ల  ప్ర��న ఉ�ేద్శయ్ం "�్ార రం�ంచం��, �ి్థ��క��ంచం��, ప్ర�ేయ్క �ాయ్�ా��� (��్ల డ్ ట�ౖల్) 

��ంచం�� , ల�భ��యకం�ా మ�ర్చం��"   అ� ����్కం��; అ��జ�న్ ఇం��య� 

అమ్మ�ాలల� ��్ల డ్ ట�ౖల్ 40% �ాతం �ాట�ను క��� ఉం�ేల�  �ేయడం లకష్య్ం�ా ����్కం��,  

"���� 2015 ��ట�కల�్ల  ఒక ��యన్ ��లర్లక� �ం�న  [$1+� (�యన్)] �ాయ్�ారం�ా 

���్మంచం��”. అ��జ�న్ ��్ల డ్ ట�ౖల్ ��  “��లక సంబం��లను సం�ా��ంచ�����” 

స�యప��ం��,  ఆ�ిల్, ������ �ా�్ట ,  వన్ ప్లస్ వంట� సంస్థల�� �ా్మర్్ట �� న్ ల వంట� �ా�� 

ఉతప్త�త్ లను �క��ంచ����� ప్ర�ేయ్క���న ఒపప్ం��లను క�����్చం��.  మ���్చ 2016 ల�, 



అ��జ�న్.ఇన్  ఆ���్ల ��్ల   ��్ల డ్ ట�ౖల్ అమ్మ�ాల� 47 �ాతం ��ర  ఉ��న్య� మ��క పత్రం 

చూ�ి��త్ ం��. 

�నన్ ����తలను ర��సుత్ నన్ట�్ట   ప్రదర్శనలను �ర్వ��ంచడం, 

�ాసత్�ా��� ����� �ర�దధ్ం�ా వయ్వహ��ంచడం  

అ��జ�న్ తన సరఫ�ా��ర�లంద���� సమ�నం�ా వయ్వహ����త్ ంద�,  �ా��ల� ఏ 

ఒక్క������ౖ�� ప్ర�ేయ్క సంబం��ల� ల�వ�, �ా�� సర�క�ల జ���� ల��� ధరల �����ల��ౖ  

తన��ల�ంట�  �యంత్రణ ల�ద� ఎందుక� చూ�ించు���ా�స్న  అవసరం ఉం��? 

ఎందుకంట�, �ర�,  ��ను అ��జ�న్ గ���ం� ఏమనుక���న్, అ��జ�న్ ఇం��య�  ��ను 

ఒక  'మ���్కట్ స్థలం' మ�త్ర��న�, ��ను �ాసత్వం�ా  ఒక �ల్ల ర �ాయ్�ా��� అంట� ��ట�ౖలర్ 

� �ాద� �ెప�ప్��వల�ిన అవసరం ఉం��. ��రత�ేశంల�� '��ే�' ఇ-�ామర్స్ 

కం���లక�  (అ��జ�న్,   �ాల్ మ�ర్్ట య�జమ�నయ్ంల�� �ి్ల ప్ �ార్్ట వంట� సంస్థల�)  

��ర��ా ���గ��ర�లక� �క��ంచ����� అనుమ�  ల�దు.  �ాబట�్ట  అ� ��వలం 

���టల్ �ా్ల ట్ �ారమ్ ల��ా, మ���్కట్ ప్ర�ే�ాల��ా ప్ర����ాత్ �, ఇక్కడ ఇతర�ల� తమ 

వసుత్ వ�లను అమ�్మ��వచు్చ.  �ార� అమ్మకం��ర్ల  వసుత్ వ�లను ���టల్ �ా 

ప్రద��్శంచ�����, కస్టమర్ ల�� ల��ా�ే�ల� �ేయ�����,   సర�క�లను �ాయ్క్ �ే�ి 

���గ��ర���� �ేర��యడంల�  స�యపడట���� మ�త్ర�� ఉ��న్ర�. అ��జ�న్  

�ా��రణ అమ్మ�ాల ప్రకటనల�, ��� ����ా�� �ాయ్�ార ప్రకటనల సర�,  �ార� ఎల�ంట�  

����్కంట�్ల  అం��సుత్ ��న్ర� �దల�ౖన �ాట���  మన ఇం��తజ�్ఞ ���న్ గందర������� 

గ����ేసుత్ ం��. అ��జ�న్ తనను ��ను  క�సం �ా��తం��ౖన  ఇల�  ��్రక��ంచు��ంట�ం��, 

ఎందుకంట�,  ప్రభ�త్వం  ప�ే ప�ే �నన్ ��ట�ౖల్ దు�ాణ�లను ర��ంచడ�� తన ఉ�ేద్శయ్మ� 

�ెప�ప్��ంట� ఉంట�ం��. 

అ��జ�న్ వంట� ��్ల బల్ ��గగ్జ�ల� తమ పదద్త�లను మ�ర�్చ���  �ాట�� ప్రభ�త్వ 

�బంధనలక� అనుగ�ణం�ా ర��� ం��ంచు��వ����� బదుల��ా, ప్రభ�త్వ  �����లను 



‘ప్ర���తం’ �ేయ�����,  �ార� ఏం  �ేసుత్ ��న్�� ల��� �ార� ఏం �ేయ�లనుక�ంట���న్�� 

అందుక�  అనుగ�ణం�ా ఉండట���� ఎక�్కవ అల�ాట� ప��  ఉంట�ర�.  అం�ే�ాక�ం��, 

��్ల బల్ �ా��ప్��షను్ల  తమ ప్ర�జ��లక� �ర�దధ్ం�ా ���ం�ే �బంధనల� ఉనన్పప్ట���, 

�ాట�� ��ల� తరచు�ా,  బ��రంగం�ా ఒక�ా�� �ాదు ��ండ�  �ార�్ల  �ాదు పగలనక 

�ాత్రనక ఎల్లప�ప్డ� ఉల్ల ం��సుత్ ��న్,  అ���ార సంస్థల� �ాట� వంక క��న్�త్  చూడవ�.  

�����లను క��నం�ా �ాట���త్ , �బంధనల� అమల� �ే��త్  అ��జ�న్  అ��ా్ట ల  ఉ��� 

ప్రమ�దంల� పడ�త�ం��. 

అ��జ�న్ (��� �� ట���ర� �ి్ల ప్ �ార్్ట క���)  ��్ల డ్ ట�ౖల్ వంట� ����ద్మం�� �ల్ల ర �ాయ్�ార�ల 

మధయ్ ఇట�వంట� 'ప్ర�ేయ్క సంబంధం' గ���ం� �రంతర ఆ��పణల� ��ల�్ల ��తత్డం�� మ���్చ 

2016 ల� ప్రభ�త్వం ఒక్క �ల్ల ర �ాయ్�ా���� �ా్ల ట్ �ాం �తత్ం అమ్మ�ాలల� 25 �ా����� 

�ం� ఉండక�డద� ప్రకట�ం�ం��. (అమ్మకం��ర�లంద���� సమ�న �్ార మ�ఖయ్త��ే్చ 

మ���్కట్ స్థలం అ�� ఆల�చనక� ఈ 25 �ాతం ప���� (�ాయ్�ింగ్ ) �ర�దద్���న��,  

అరధ్ంల��ద� గమ�ంచం��. లకష్ల��� మం�� అమ్మకం��ర�ల�� ఉనన్ ఒక ���క 

మ���్కట్ ల� ఒ�� అమ్మకం��ర�  25 �ాతం అమ్మ�ాల�� ఉంట� ఎల� ఉంట�ం�ో  

ఊ��ంచు��ం��!). ��తత్  �బంధనల ప్ర�ారం, ఇ-�ామర్స్ �ా్ల ట్ �ాం తన  ��ౖట్ ల� �క��ం�ే 

“సర�క�ల జ������ౖ య�జమ�నయ్ం వ��ంచదు .” 

2019 ల� జ��య ఎ�న్కల� జరగ వల�ి ఉండటం��, �నన్ �ల్ల ర�ాయ్�ార�లను,  

అమ్మకం��ర�లను ప్రసనన్ం �ేసు��వ����� ఎ�్డఏ ప్రభ�త్వం ఈ-�ామర్స్ క� సంబం��ం� 

మ���న్  ���న ప్రకటనల� �ే�ిం��. ఈ మ���్కట్ లల� ఈ��్వట� ఆస��త్ ఉనన్ 

అమ్మకం��ర�లను  తమ ఉతప్త�త్ లను అమ్మక�ం��  �����ం�ే ��తత్  ఆంకష్లను 2018 

����ంబర్ ల� ప్రకట�ం�ం��. ఉ��హరణక�, అ��జ�న్ ఒక సంస్థల� �ాట�లను క��� ఉంట�, ఆ 

సంస్థ  అ��జ�న్ ల� తన వసుత్ వ�లను అమ్మల�దు. తమ �ాట�ను అవ�ాశం�ా �సు��� 

��దద్  ఆన్ ల�ౖన్ ��ట�ౖల �ాయ్�ార�ల� అ�   త��గ్ంప� ధరలక�  అమ్మక�ం�� అ��కట్టడ�� ఈ 

ఆంకష్ల లకష్య్ం.  ��తత్  ప���త�ల� �ారణం�ా అ��జ�న్  క�సం �ా��తం��ౖ��ౖ��,  తనక� 



ప��కష్ం�ా  �ాట� ఉనన్ ��ండ� ప్ర�యే్క �ాయ్�ార సంస్థల�  ��్ల డ్ ట�ౖల్,  అ�ాప్���ల�� తన 

సంబం��లను ప�నఃవయ్వ�ీ్థక��ంచు��వల�ి వ�్చం��.  కం��� ప��్ర ల� చూ�ిం�న��� 

ప్ర�ారం  ఆ సమయంల�  ఆ ��ండ� కం���లక�  అ��జ�న్ ఆన్ ల�ౖన్ అమ్మ�ాల�్ల  35 �ాతం 

�ాట� ఉం��.  అట�వంట� ���న మ�ర�ప్ల�, ప్రకటనల�,  �యంత్రణ��ర్లక�  సప్ష్ట���న 

ఉ�ేద్శం ఉనన్పప్ట���, మన కళ్ళక� కట�్టనట�్ల  ఏ మ�త్రం ��ప��కం ల�క�ం�� అ��జ�న్ 

(�ి్ల ప్ �ార్్ట క���) య������ా తమ �ాయ్�ా�ా�న్ ��న�ా��ం�ం��.  

"�యమ�లను ఉల్ల ం��ం�నందుక� ఎట�వంట� ప��ణ�మ�ల� ల�వ�" 

��ర�గ�త�నన్ ఇ-�ామర్స్ ప��శ�మ,  ����� సంబంధం ఉనన్ అ�న్ ���ప్ ల  �వరణ�త్మక 

���్లషణల�, ఇ-��ట�ౖల్ ��సం జ����న  2016- ���న మ�ర�ప్ల��ౖ ��మ� �ాయ్ఖ�య్�ం��మ�: 

    

ఈ ��తత్  మ�రగ్దర్శ�ాలను �సత్ ృతం�ా అమల� �ే�ినపప్ట���, ఇ-��ట�ౖల్ ప్రసుత్ తం 

అనుస��సుత్ నన్ పదద్త�లను బట�్ట   అ�� ప��ేయదు. �ాయ్�ారం య������ా 

ఇప�ప్డ�నన్ట�్ట �ా�� జ���� అవ�ాశం ఉం�� , ఇ-�ామర్స్ సంస్థల�  మ� అ��ే  

మ�����న్ ఆకరష్ణ�య ���ాల� (�ం�ో  �ె్ర�ిస్ంగ్) ��యవచు్చ. ల�దంట�  భ�షయ్త�త్ ల� మ�� 

���న్ ఇ-�ామర్స్ ��  అనుక�ల���న  ��న్హప�ర్వక �����ల� �ావచు్చను. .... ��తత్  

���నంల�   మ�ఖయ్���న అం�ాల�  ఏ�టంట�, ‘ఇ-�ామర్స్ సంస్థల� వసుత్ వ�ల� ల��� 

��వల అమ్మకప� ధరను ప్రతయ్కష్ం�ా ల��� ప��కష్ం�ా ప్ర���తం �ేయవ�’. మనం ఇంతక� 

మ�నుప� చూ�నిట�్ల �ా, ����్కంట్ / �ో�ి�� ధర అ���� ఇ-�ామర్స్  ‘�జయ����’ ప్ర��న 

�ారణ�లల� ఒకట�.  ���� బట�్ట    ధరలను ���ద్�ంచల�క�� వడం అంట� �ా�� �ాయ్�ార 

నమ��� �తత్ం పతనమవ�త�ంద� అర్థం! నూయ్య�ర్్క ట�ౖమ్స్ ఇట�వల  �ే�ిన  

�ాయ్ఖ�య్��ల గ���ం� ఆశ్చరయ్ పడనవసరంల�దు.  [4] “అ��జ�న్ ��ౖన , ఇతర�ల��ౖన 

ప్రభ�త్వం తకష్ణం �ర�చుక�పడ�త�ంద� అను��వడంల�ద�,  ��తత్  �బంధనలను 

ఉల్ల ం����త్  ఎల�ంట� ప��ణ�మ�ల� ఉంట�� ఇం�ా సప్ష్టం�ా �ె�యటం ల�ద� 



��రత�ేశంల�� ���్లషక�ల�, ఇంట��న్ట్ �ర్వహణ  అ���ార�ల� �ెబ�త���న్ర�.” ఇం�ా  

అ��జ�న్ ల� ‘య������ా �ాయ్�ారం’ �ాగ�త�నన్ట�్ట   �����ం�ం��: మ���్చ �వరల� ���ా 

�బ�ౖల్ అమ్మకం,  ఏ�ి్రల్ �్ార రంభంల� అమ్మకం��ర�ల నుం��  (��్ల డ్ ట�ౖల్ �� స�) 25% 

నుం�  80% వరక� త��గ్ంప�ధరల�� ఎల�ా్ట� �క్ ఉతప్త�త్ ల  ‘వసంత �ాలం �ీజన్ 

అమ్మకం’. (�వ�ాల��సం ఐదు-���ాల ���్లషణను ఇక్కడ చూడం��: https://rupe-

india.org/65/hype.html, �ార్్ట II �యంత్రణక� సంబం��ం�న అం�ాలను చ��్చసుత్ ం��.) 

అపప్ట� నుం�� గడ�న  ��ల�గ� సంవతస్�ాల �ాలంల�,   ఈ ��ల్ల �ెనౖ �షయ�ల� 

బయటక� ��ల�వ�ే వరక�, నూయ్య�ర్్క ట�ౖమ్స్ స���ాగ్  ఊ��ం�నట�్ల �ా��  ���నం 

అమల�ల� �జ���న ప్రయతన్ం జరగల�దు. 

��ర�య ప్రజల� ��ర�్చ���ా�స్న  �ా�ాల� 

ఈ సం��పత్  అ��జ�న్ కథల� ��ర�య ప్రజల� ��ర�్చ��వల�ిన  ప్ర��న �ా�ాల� ఇ��� 

ఉ��న్�.  ప్ర��నమం�్ర,  ఆ��్థక మం�్ర ��దద్  ��ట�్ట బ����ర�ల��  ��పప్ఆనం���న్ క���ం�ే 

��యక�ల��ా మ��ార�.   �ార� �తత్ం ��ర�య ఆ��్థక వయ్వస్థను అట�వంట� 

మ�లధ����� హసత్గతం �ే�ాత్ మ� బ�����సుత్ ��న్ర�, ���� �ార� "సంపద సృ�ి్టకరత్ల�" 

అ� �ిల��ాత్ ర� ( �ార� ��ల� �జయవంతం�ా  సంపద �� గ��ే���ార� మ�త్ర��,  ఆ 

�� ����  సంపద అం��   ��ా �క ప్రజల శ�మ�� ఉతప్�త్  అ�య్ం��.) ఈ ప���ి్థ�ల�, ఈ  

��ల్ల �ైన ����ాల �్ార మ�ఖయ్త ���క వంత��ైన �ాఠక���� �ే�ా�.  ��ట�ౖల్ ప��శ�మల� 

పరయ్వ�ా��ల� సప్ష్టం�ా క��ి�ాత్ � - �యంత్రణ �బంధనల ��ౖప� క��న్�త్  చూడటం 

ల�దంట�  ఒక ��ౖప�న �నన్�ాయ్�ార�లను మ��ంత�ా న���యడ��.  మ����ౖప�న �ాసత్వ 

ఆట �క్క �యమ�ల� తమక�  ఎక�్కవ అనుక�లం�ా మ�రడం�� ��దద్  

గ���త్ ��ప��య్ల� బల���తమవ���� - చట్ట �ర�దధ్ం�ా ల��� చట్ట బదద్ం�ా. 

వయ్వ�ాయ సంస్కరణల��ౖ �రసనల� స���ాగ్   ఇందు��న�  గమ�ంచం��:  వయ్వ�ాయ 

సరఫ�ా ��ల�సుల��  ��్లష్ట���న అం�ాల� మ��ంత �ా��ప్��ట�కరణ  �ేయబడ���, 



గ���త్ ��పతయ్ం ��ర�గ�త�ం��.  ఫ�తం�ా అసంఖ�య్కం�ా ఉనన్  �నన్ సనన్�ార�  ���త�ల� 

ప��ేయడం అ�ాధయ్ం�ా మ�ర�త�ం��. ఈ ప��ణ�మం ఎం�� దూరంల� ల�దు.  ఫ�య్చర్ 

��ట�ౖల్  సంస్థక� �ంె��న '�గ్ బజ�ర్'ను తమ అదుప�ల��� �ెచు్చ��వ�����  అ��జ�న్,  

��లయన్స్ సంస్థల మధయ్ ఇట�వల జ����న య���ధ్ �న్ గమ�ంచం��; ట�ట� గ�� ప్  '�గ్ 

బ���్కట్' సంస్థను   ��ను��ల� �ేయడం గమ�ంచం��. బ�� �ాయ్�ార��తత్ల� సు���ా�ల� 

అతయ్ంత ��గవంతం�ా తమ �ారయ్కల��ాలను  ��రత�ేశంల��  ��ాత్ ర���న ���ాణ� 

�ాయ్�ారం��ౖ పట�్ట  సం�ా��ంచ�����, తమ అదుప�ల�  ��ట�్ట ��వ����� �ా��సుత్ ��న్�! 

[5] �ాసత్�ా���, ప్రసుత్ తం  �షయ�ల� ��ల్ల �ైన సమయ�లను బట�్ట , అ� �క్ �ావ�����  

�ారణం  - ��రత�ేశ   ��ట�ౖల్ మ���్కట్ ల�   �ాట�ల ��సం  ��లయన్స్-అ��జ�న్ సంస్థల� 

�ేసుత్ నన్ �� ట� య�దధ్ంల� ��గం�ా��  ��ల్ల డయ�య్య� అను��వడం స��త�క���న�ే.   

(ఈ �� ట� య�దధ్ంల�  అగ� ���ాన ఉనన్�� -  ప్రసుత్ తం ��దద్   ���ాణ� సంస్థ  �గ్ బజ�ర్ ను 

పట�్ట ��వట���� �ాగ�త�నన్ �� �ాటం.) 

�వ���ా,   ���త�ల� స���ాగ్  �ెబ�త���న్ర�:  ఇట�వ� �����ల�, నూతన  చట�్ట ల� �ార� 

మ��ంత బల��న పడట����, అధమ �ా్థ ��� ������ాత్ �, అ�ే సందరభ్ంల� ప్రభ�త్వం 

��ం�ెం చూ� ిచూడనట�్ట  వయ్వహ����త్  ��ల� �ా��ప్��ట�్ల  తమ ల���లను మ��ంత 

కట�్ట ��ట్టం �ేసు��ంట��.  ఇల�ంట� ప���ి్థత�ల�్ల  మ�� ���త�ల� ఎక్క���� ��ళ��ర�? 

అంతక�మ�ందు �ా్థ నభ్రంశం �ెం��న ���త� ఒక దు�ాణం �ెరవవచు్చ ల��� ���� 

నడపవచు్చ. �ా� ఇప�ప్డ�  అ��జ�న్-�ి్ల ప్ �ార్్ట,  ఉబ�ర్-ఓల� ��రగడం��  �నన్ �ాప�ల�,  

���� నడపడం ల�ంట�  �ారయ్కల��ాల� �లకడ�ా �ాగటంల�దు.  ఈ ప్రజలంద���� 

ప్ర��య్మ�న్య �వ���ా�� ఎక్కడ ల�సుత్ ం��? �ా��ల� ఇం�ా ఎంతమం��  ఇ-�ామర్స్ 

��డ్డ ంగ�ల� వదద్   ��ెవ�� ‘బ�య్స్'  �ా ప��ేయ�� ల��� ఓల�-ఉబ�ర్ �ై�వర�్ల �ా మ��ా�? 

ఈ �ేశ ప్రజల� అల�ంట� దురదృష్టకర �ి్థ�� ��ా��ం��లనుక�ంట�,  �ార� చుర�క��ా 

ప్ర��య్మ�న్య�లను ��త�ా�. ��� ��సం, �ార� �ట్ట �దట�ా ప్ర�  ‘సమసయ్’ ను 

�������ా అ�� ఎవ���ో  సమసయ్�ా అనన్ట�్ట  ���ంచక�డదు. అ��జ�న్ ప��్ర ల ��ల్ల �� 



సూ�ం�నట�్ల �ా,  ప్రసుత్ త �ోరణ�ల� - ��ట�ౖల్ గ���త్ ��పతయ్ం, ప్రభ�త్వ రంగ సంస్థలను  ��దద్  

ఎత�త్ న ��ౖ���ట�క��ంచడం, మ�డ� వయ్వ�ాయ చట�్ట ల� వంట� �ాట� మధయ్నునన్  పరసప్ర 

సంబం��లను మనం చూ���. బ��  ప్రపంచ ��ట�్ట బ�� ���� ��యకత్వంల� ఒక ��తత్  

వయ్వస్థ  ర�ప���దుద్ ��ంట�ం��.  ఇక్కడ �ా��రణ ప్రజల� తమ ����ద్�ాట� ఆసుత్ లను,  

�వ���ా��� ���� ప్ర��య్మ�న్య అవ�ాశం ల�క�ం�� �� ��ట�్ట ��ంట���న్ర�.  �ాజ��య�ల�్ల  

క��� �ా�� �ాత్ర ��� ����� సనన్���్ల�� ��ం��. �ా��రణ ప్రజ��కంల� ���న్ ��కష్ను్ల   

���� అర్థం �ేసుక�నన్ట�్ల ,  ప్ర�ఘట�సుత్ నన్ట�్ల   క��ి��త్ ం��.   ఇప�ప్డ� ��ల� వరక� 

ఇతర�ల��ౖ ఆ��రప�� ఉం��, �ార� క��� ఇప�ప్డ� పం�ెంల� ఏమ�ం�ో  అరధ్ం �ేసు���ా�.  

�ానూప్ర్: మ���్చ 2021, 
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