
MODULE -1 ఆంధ్రప్ర�ేశ్ అ�వృ��ధ్ల� వయ్వ�ాయరంగం �ాత్ర 

Module - 1 
Role of agriculture in development process in Andhra Pradesh vis-a-vis other developed 

states. Economy wide effects of agriculture in Andhra Pradesh through trickle down effects. 
Backward and forward linkages of agriculture with rest of economy. 

 
ESSAY QUESTIONS & ANSWERS. 
ప్ర.1. అ�వృ��ధ్  ప్ర���యల� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ వయ్వ�ాయరంగం �ాత్రను �వ��ంప�మ�. అ�వృ��ధ్  �ెం��న �ా�ా్ట � ల�� �� ల్చం��. 

మన �ేశ ప్రజలల� 70% వరక� వయ్వ�ాయరంగంల� ప��ేసుత్ ��న్ర�. జ��య���యంల� 50% వరక� 

వయ్వ�ాయరంగంల� ఉతప్నన్మవ�త�ం��. ఈ ��ండ� అం�ాల� మన ఆ��్థక వయ్వస్థల� వయ్వ�ాయ �్ార ����య్�న్ 

�ె�య�ే�ాత్ �. 

�ా����ా �కం�ా అ�వృ��ధ్  �ంె��న �ే�ాల� ఎం�� సంపనన్���న �ే�ాల��ా ఉనన్ మ�ట �జ���ా� వయ్వ�ాయ 

�్ార ��నయ్ం ఉనన్ �ే�ాల� తపప్�స���ా ��నుకబ�� ఉంట�య� �ాట�ల� తలస�� ఆ��యం తక�్కవ�ా ఉంట�ంద� 

అను��క�డదు. ఆ��్ట ��య�, నూయ్�ల�ండ్, �ె��్మర్్క వంట� �ే�ాల� వయ్వ�ాయ �్ార ��నయ్ం గల �ే�ాల� అ�న �ాట�� 

అ�వృ��ధ్  �ెం��న �ే�ాల��ా ప��గణ�ంచవచు్చ. 

మన �ేశంల� వయ్వ�ాయంక� �్ార ��నయ్ం ఉనన్���ా� వయ్వ�ాయం మ�త్రం అ�వృ��ధ్  �ెందల�దు. సత్బద్ం�ా 

ఉనన్��. ��� వలన �ేశంల� ఆ��్థ�ా�వృ��ధ్  త��నంత�ా ల�క�� వటం వలన వయ్వ�ాయమ� ��నుకబ��ంద� �ెపప్వచు్చ. 

అ�వృ��ధ్  �ెందుత�నన్ �ే�ాల ప���ి్థత�ల అవస�ాలను దృ�ి్టల� ఉంచు��ంట� ఆ �ే�ాలల� అ����తప్�, అ��క 

�ాయధయ్మ� ఉం�ే వయ్వ�ాయ వయ్వస్థ  ఎంత అవసర� �ెల�సుత్ ం��.. 

ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ం సహజ మ��య� మ�నవ వనర�లను సంవృ��ధ్�ా క��� �� ట� త��్వ ��� �ావల�ిన �ామ��క  

ఆ��్థక ప��ప�ష్టలను క��� ఉం��. �తత్ం 1,60,20,400 ���ా్ట ర�్ల  �����క భ����ా�న్ క�గ్న ��రత�ేశంల�� 8 ��దద్  

�ా�ా్ట � ల��ా �ల�ం��. భ���గంల� 21.81% అంట� 34,93,475 ���ా్ట ర్ల  అట� �్ార ం���న్ క���య�నన్��. ఆంధ్రప్ర�ేశ్ 

ఒక��ౖప� ఎ�ైన పర్వ��ల�, �������ల�, మ����ౖప� �ర�్ార ంతం మ��య� �ీఠభ�మ�ల�� క���న బహ��ధ ���క 

లకష్ణ�ల� క�గ్య�నన్��.  

ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ఆ��్థక వయ్వస్థ  - లకష్ణ�ల� : 

��రత�ేశంల� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ��ౖ�ాలయ్మ� మ��య� జ���� దృ�ాయ్ ��దద్  �ా�ా్ట � లల� ఒకట��ా �ల�ం��. �ేశ 

భ���గంల� 4.96% భ��� క�గ్న 8వ ��దద్  �ాష్ట �ం�ా ఉనన్��. �ాష్ట �మ� 4.6, ��ట్ల  జ������ �ేశ జ����ల� 4.10 

�ాతం క�గ్ ఉం��, జ���� దృ�ాయ్ 10వ అ� ��దద్  �ాష్ట �మ��ాను ఉనన్��. �తత్ం భ���గంల� 40.95% వయ్వ�ాయ 

�గయ్ భ��, 21.81% అడవ�లను క�గ్ ఉనన్��. ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ఆ��్థక వయ్వస్థ  లకష్ణ�లను ���ం�� �ధం�ా �వ��ంచవచు్చ.  

1. �ాష్ట � సూ్థ ల �ే��తప్�త్  :( GSDP)  �ాష్ట � సూ్థ ల �ే�య ఉతప్�త్  మ��య� ��రత�ేశ సూ్థ ల �ే�య 

ఉతప్�త్ల� వయ్వ�ాయరంగం �ాట� 29.85% ఉండ�ా అ�� 2013 - 14 ��ట��� 23.33% త��గ్ం��. అ�న క��� 

ఇపప్ట��� �ాష్ట �ంల� వయ్వ�ాయరంగం 1/5 వంత� �ాట�ను సమక�ర�సుత్ ం��. 



2. తలస�� ఆ��యం: �ాష్ట �ం తలస�� ఆ��యం �ేశ తలస�� ఆ��యం క��న్ 2,3 సం||లల� తపప్ ����న 

సంవతస్�ాలల� అ��కం�ా న�దు అ�య్ం��. ���� �ాష్ట �ంల� ��ర�గ�త�నన్ ప్రజల �వన ప్రమ�ణ���� సూ�క�ా 

ప��గణ�ంచవచు్చ. 

3. వయ్వ�ాయరంగం - ఉ�ా�� కలప్న: �ాష్ట �ంల� అతయ్��క జ����క� వయ్వ�ాయ�� ప్ర��న ఉ�ా�� మ�రగ్మ�.. 

��నుకబ��న ఆ��్థక వయ్వస్థల�న్ంట�ల�ను �ా��రణం�ా వయ్వ�ాయరంగంల� ప��ేసుత్ నన్ �ా�� సంఖయ్ ఎక�్కవ�ా 

ఉనన్��. 1991 ����స్స్ ల�క్కల ప్ర�ారం ��ా �క జ����ల� 70% ప్రజలక� ప� �ాటల� ఉనన్ట�్ల  �ే�ం��. ��ల� మం�� 

ప��కష్ం�ా క��� వయ్వ�ాయ వసుత్ వ�ల �ల�వ, ర�ాణ�, �ాయ్�ారం �దల�ౖన �ారయ్కల��ాలల� �ాల�గ్ ంట���న్ర�. 

అ�వృ��ధ్  �ెం��న �ే�ాలల� వయ్వ�ాయ రంగంల� ప��ేసుత్ నన్ �ా�� �ాతం క�మం�ా తగ�గ్ త� ఉంట� మన �ేశంల� ��� 

�ాతం ��ర�గ�త�నన్��. 

2011 జ���� ల�క్కల ప్ర�ారం వయ్వ�ాయరంగం అట� వయ్వ�ాయ��ర�లక� ఇట� వయ్వ�ాయక��లక� �తత్ం 

క��ి 62.36% మం���� ఉ�ా�� క�ప్సుత్ ం��. ఇపప్ట��� �ేశం మ��య� �ా�ా్ట � లల� 50% క��న్ ఎక�్కవ మం���� 

వయ్వ�ాయ�� ప్ర��న ఉ�ా�� మ�లం.. 

4. భ��� ఉప���ం�ే �ర�: ఆంధ్రప్ర�ేశ్ 160.20 లకష్ల ���ా్ట ర�్ల  �తత్ం భ���గంల� ��రత�ేశంల� ఎ��దవ 

అ� ��దద్  �ాష్ట �ం�ా ఉం��. �ాష్ట �ంల� భ��� ఉప���సుత్ నన్ �ర� స్వలప్ మ�ర�ప్ల�� ��ల� �ాలం�ా ����ప� 

య��తథం�ా - ��న�ాగ�త� ఉం��. 

 �ాష్ట �ంల� ��ధ ఉప��ాలక� భ��� ��ట��ం�న �ధం : 

1. అడవ�ల� - 22% 

2. �ాగ��ేయ� �డ� భ�మ�ల� - 08% 

3. వయ్వ�ా��తర ఉప��ాలక� భ�� ���గం - 12% 

4. గ��్డ  �������ల� �షప్ల భ�మ�ల� - 01%  

5. ��ధ ర�ాల �ెట్ల  ��ంపకం - 02%  

6. �ాగ� వయ్�ా్థ ల� - 02% 

7. ఇతర �షప్ల భ�మ�ల� - 05%. 

8. ప్రసుత్ త ���గం - 07%. 

 9. వయ్వ�ాయ���� ప��� వచు్చ �కర భ�� - 41%.  

10. ఒకట� కంట� ఎక�్కవ పంటల� పం��ం�ే భ���ీత్ ర్ణం - (�ాగ�ల� - 26%).  

11. �ాగ�బ�� ��తత్ం ఉప���ం�ే �తత్ం భ�� - 51% 

�ాష్ట �ం �తత్ం భ���గంల� వయ్వ�ా�గయ్���న భ�� 41% మ�త్ర�� గ�� �������ల�, �ాగ�వయ్�ా్థ ల� �ష్ఫల 

భ�మ�లను ఉప�గంల��� �సుక��ావటం ��్వ�ా ఈ �ా���న్ బ��ా ��ంచుక��� అవ�ా�ాల� కలవ�. �తత్ం 

�����క భ���గంల� అడవ�ల� 22% ఉ��న్�. అడవ�ల ��ీత్ ర్ణత ఇట�వల ����ద్�ా ��ర�గ�దల న�దు �ే�ిం��. 26% 

�కర �ాగ�భ�� ఒక�ా�� కంట� ఎక�్కవ�ా పం��ంచబ��ం��. �ాబట�్ట  సూ్థ ల �ాగ�బ�� 51% అను��వచు్చ. �ాష్ట �ంల� 

భ��� ఉప���ంచు �ర�ల� �ాల�నుగ�ణం�ా ఎల�ంట� మ�ర�ప్ ల�క�ం�� య��తథం�ా ��న�ాగ�త�ం��. 



అనంతప�రం �ల�్ల  19 లకష్ల ���ా్ట ర�ల�� అతయ్��క భ����ా�న్ క��� ఉంట�, కర�న్ల� �ల�్ల  17.66 లకష్ల 

���ా్ట ర్ల�� ��ండవ �ా్థ ���న్ ఆక��ం�ం��. 5.84 లకష్ల ���ా్ట ర్ల�� ���ాక�ళం, 6.54 లకష్ల ���ా్ట ర్ల�� �జయనగరం �వ�� 

��ండ� �ా్థ ��ల� �� ం���. �తత్ం భ���గంల� 33 �ాతం అడవ�ల� క��� కడప �ల�్ల  ప్రథమ �ా్థ నంల� ఉం��. �కర 

�ాగ�భ�� అనంతప�రం �ల�్ల ల�ను, త�ా్వత కర�న్ల� �ల�్ల ల� అ��కం�ా ఉం��. 

5. ఆ�ర మ��య� ఆ���తర పంటల ���ంద ఉనన్ భ��: �ాష్ట �ంల� పం�ే పంటలను సూ్థ లం�ా ఆ�ర 

మ��య� ఆ���తర పంటల��ా �భ�ంపవచు్చ. అ�న్ తృణ����య్ల�, పప�ప్��నుసుల�, వంట నూ��ల� �దల�ౖన� 

ఆ�ర పంటల ���ందక� వ��త్  పసుప�, ప�త్ , �ెరక� �దల�ౖన�� ఆ���తర ల�క �ాణ�జయ్ పంటల ���ందక� వ�ాత్ �. �తత్ం 

భ����ా�న్ ఆ�ర, ఆ���తర పంటల ��సం ��ట��ం�న �ర�ను బట�్ట  ఆ �్ార ంతంల� వయ్వ�ాయం �ాణ��య్కరణ ఏ 

��రక� జ����ం�ో  అంచ�� ��యవచు్చ. �తత్ం భ���గంల� ఆ�ర, ఆ���తర పంటలక� ��ట��ం�న భ���, ��� 

�ా���న్ ��ధ �ాల�లల� ఎల� ఉం�� ? అనన్ అం�ా�న్ ���ం�� పట�్ట క �ెల�ప�త�ం��. 

ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ల� ఆ�ర మ��య� ఆ���తర పంటల ��ీత్ ర్ణత 

వరస 

సంఖయ్ 

సంవతస్రం 

 

ఆ�ర పంటల� 

�తత్ంల� (లకష్ల 

�తత్ంల�  

�ాతం 

ఆ���తర పంటల� 

(లకష్ల ���ా్ట ర�్ల ) 

�తత్ంల�  

�ాతం 

�తత్ం 

��ీత్ ర్ణం 

1 2001-02 52.44 65.92 27.11 34.06 79.55 

2 2005-06 52.02 63.10 30.42 36.90 82.44 

3 2010-11 58.13 67.25 28.31 32.75 86.44 

4 2013-14 54.92 67.57 26.36 32.43 81.28 

 

(మ�లం : ఆంధ్రప్ర�ేశ్ గణ�ంక సూ�క 2014, �ై��క్ట��ట్ అఫ్ ఎక���క్స్ అండ్ -- �ా్ట ట��ి్టక్స్, ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ప్రభ�త్వం) 

��ౖ పట�్ట క ప్ర�ారం ��ల� �ాలం నుం�� క��� ఆ�ర పంటలక� ��ట��ం�న భ�� ����ప� 65 �ాతం�� తన 

�్ార ��నయ్తను ��న�ా��సుత్ నన్ద�� అ��్ార య���� �ావచు్చ. 2013-14 సంవతస్రంల� �తత్ం 81.28 లకష్ల ���ా్ట ర�్ల  

వయ్వ�ాయ భ��ల� 54.92 లకష్ల ���ా్ట ర�్ల  అంట� 67.57 �ాతం భ��� ఆ�ర పంటల ఉతప్�త్�� ��ట��ంచడం 

జ����ం��. 

2013-2014 ����్క�క అంచ��ల ప్ర�ారం �ాష్ట �ంల� 10,618 ��ల టనున్ల తృణ����య్ల�, �ర�����య్లను 

మ��య� 1,080 ��ల టనున్ల పప�ప్����య్ల� కల�ప�క�� �తత్ం 11,698 ఆ�ర పంటల ఉతప్�త్� �ా��ంచడం 

జ����ం��. �ాష్ట � ��ధ �్ార ం��ల నుం�� 2,242 ��ల టనున్ల నూ�� ��ంజల ఉతప్�త్� �ా��ంచడం జ����ం��. 

6. ప్ర��న పంటల ఉ��ప్దకత : సగట��ా ఒక ���ా్ట ర� భ��ల� పం��న పంటను ఉ��ప్దకత అంట�ర�. ఇ�� 

వయ్వ�ాయ �ామ�ా్థ ��న్ సూ�సుత్ ం��. 2004 - 14 ద�ాబద్  �ాలంల� అ��క పంటల ���ం�� భ�� �ి్థరం�ా నునన్, 

నూ����ంజల ���ం�� ��ీత్ ర్ణం, ��గ�బడ�ల� ��ల� త�ాగ్ �. ��ధ �ా�ా్ట � లల� ��ధ పంట ��గ�బడ�ల మధయ్ 2011-12  

ల�� వయ్��య్�ాల� ���ం�� పట�్ట కల� చూపబ��్డ �  

��ధ �ా�ా్ట � ల�్ల  ��ధ పంటల ��గ�బ�� వయ్��య్�ాల� 2011-2012 

పంట ఆంధ్రప్ర�ేశ్ అతయ్��కం వయ్��య్స �ాతం 



వ�� 3118 3918 (త�ళ��డ�) 20.0 

జ�నన్ 1887 2011 (మధయ్ ప్ర�ేశ్)  6.6 

సజయ్ 1704 2452 (త�ళ��డ�) 43.9 

�క్క జ�నన్ 7012 7012 (ఆంధ్రప్ర�ేశ్)  - 

కందుల� 402 1693 (��రళ) 321.0 

శనగల�  1142 1295 (��ర�) 13.4 

��ర�శనగల� 640 2751 (త�ళ��డ�)  329.8 

��్ర దుద్  �ర�గ�డ� 713 1857 (పంజ�బ్) 160.4 

�� య��న్ 1615 2000 (��రళ) 23.8 

ఆమ�దమ� 381 1988 (గ�జ�ాత్) 421.7 

�ెరక� 82000 102837 (త�ళ��డ�) 25.4 

ప్ర�త్  386 703 (హ�ాయ్��) 82.1 

�� �ాక� 1805 3069 (ఉతత్రప్ర�ేశ్ 70.0 

 (మ�లం : Agriculture Action plan of AP 2015-16) 

పట�్ట క �వ�ాలను ప������త్  ఆమ�దం, ��ర�శనగ, శనగల� వంట� ����య్ల ��గ�బ��ల� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ం ��ల� 

��నుకబ�� ఉనన్ద� �ెపప్వచు్చ. పంటల���ం�� ��ీత్ ర్ణం త��గ్  ఉతప్�త్  తగగ్����� ��గ�బ�� ��ణత మ�ఖయ్�ారణ���న 

వయ్వ�ాయరంగ ���గమ����� అ��క ఇతర �ారణ�ల���న్�. ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ���త�ల� 10 నుం� 20 సంవతస్�ాల ���ంద 

కను��నన్ వ��, ��ర�శనగ, పప�ప్����య్ల �తత్��ల�� ఉప���ంచడం వల్ల  ��గ�బ�� బ��ా త��గ్ంద� �ప�ణ�ల 

అంచ��. నూతన, అ��క ��గ�బ�� వంగ��లను కను��నుటల� �ాష్ట � ప����ధన, అ�వృ��ధ్  ���గం �ఫలమ�ంద� 

�ెపప్వచు్చ. అంట� �తత్న �ామర్థ�ం ��ం�ే ప్రయ��న్ల� ఫ�ంచల�దు. 

7. అంత�ాజ్ �య �్ార మ�ఖయ్ం : మన �ే�ా�న్ వయ్వ�ాయక�ేశం�ా ప��గణ�సుత్ ��న్ర�. వయ్వ�ాయరంగం నుం�ే 

����ప� 50% నుం� 60% వరక� ఆ��యం సమక�ర�త�నన్��. అంత�ాజ్ �యం�ా ఆంధ్ర�ాష్ట � వయ్వ�ాయంల� 

ఉ��య్నవన�ాఖ, మతస్� ప��శ�మ 25% మ��య� 13% ఉతప్త�త్ ల� ఎగ�మత�ల� అవ�త���న్�. 

8. �ట� �ార�దల : ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ం ����వ��, కృష్ణ , త�ంగభద్ర, ����న్ మ��య� వంశ��ర వంట� మ�ఖయ్���న 

నదులను ప్ర�ా��ంపబ��ం��. �ాష్ట �ంల� అ�న్ ర�ాల ప్ర�ా�ల�, నదుల�, వంకల� క��ి ఉనన్ �తత్ం �ట� ప��మ�ణం 

2,746TMC ల�. �ా� ఇపప్ట� వరక� ఉప���ంచుక�ంట�నన్ �ర� ��వలం 1,753 TMCల�. నదుల� �ాక�ం�� 

�ాష్ట �ంల� ఇతర కృ�్రమ సరసుస్ల�, ��జ�ా్వయర�్ల  క��� ��్ర గ��ట�, �ాగ��ట� అవస�ాల� �ర�సుత్ ��న్�. 

�ా్వతం��్ర �నంతరం ప్రభ�త్వం �ట��ార�దల రం�ా��� అతయ్ంత �్ార ��నయ్త క���ంచడం వల్ల  వయ్వ�ాయ 

�ప్ల �ా��� అ�� ��లక ��ా్ణ యక శ��త్�ా ప��ే�ిం��. �ాష్ట �ంల� అపప్ట��� ఉనన్ మధయ్తర�, �నన్ �ట� �ార�దల 

పథ�ాల�� �ాట� బృహత్ �్ార జ�క�్ట ల ��ా్మణం �ేపట్టడం వల్ల  134 లకష్ల ఎక�ాల భ�� �ాగ��ట� అవస�ాలను 

�ర్చగల�గ�త���న్మ�. 



2013-14 సంవతస్�ా��� �తత్ం వయ్వ�ాయ �గయ్���న భ��ల� �ట��ార�దల క���న �కర భ�� 

46�ాతం. 65.61 లకష్ల �ాగ�భ��ల� 30.14 లకష్ల ���ా్ట ర�్ల  �ట� �ార�దలను క��� ఉ��న్�. �ట� �ార�దల క���న 

సూ్థ ల �ాగ�భ�� 40.96 లకష్ల ���ా్ట ర�్ల . అంట� 10.82 లకష్ల ���ా్ట ర�్ల  భ��, సంవతస్రంల� ఒక�ా�� క��న్ ఎక�్కవ 

�ార�్ల  �ట� �ార�దల ఉప���ంచుక�ంద� అర్థం. �ట� �ార�దల క���న �కర �ాగ�భ��ల� 48 �ాతం �ాల�వల�, 

�ెర�వ�ల ��్వ�ా 9 �ాతం మ��య� అ�న్ ర�ాల బ�వ�ల ��్వ�ా 40 �ాతం భ�� �ట� �ార�దలను �� ం��న��. , 

9. ఇతర అం�ాల�: 

(a) �ాష్ట �ంల� సగట� భ�కమతమ� 1.6 ���ా్ట ర�్ల . �తత్ం ���త�ల సంఖయ్ల� ఉ�ాంత ���త�ల సంఖయ్ ��ల� 

ఎక�్కవ�ా ఉం��. ��దద్  ���త�ల �షయంల� సగట� కమత ప��మ�ణం ఎక�్కవ�ా ఉం��. 

(b) 2010 ��ట��� �ాష్ట �ంల� సం�ా్థ గత పరప� మ�ల�ల� 61 �ాతం వయ్వ�ాయ పరప� అవస�ాల� 

�ర�సుత్ ంట�, సం�ా్థ గతం �ా� మ�ల�ల� 38 �ాతం పరప�� అం��సుత్ ��న్�. 

(c)సం�ా్థ గత  పరప�ల� 70 �ాతం �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�, 20 �ాతం సహ�ార బ�య్ంక�ల� మ��య� 11 �ాతం 

�్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�ల� పరప�� అం��సుత్ ��న్�. 

 (d) 2011 ��ట��� �ాష్ట �ం �తత్ం �ద 8,685 ���ాన్ �����ట్ �ార�ల� �ేశం �తత్ంల� 12 �ాతం �ార�్డ ల� 

���త�లక� పం�ిణ� �ేయడం జ����ం��.. 

(e) వయ్వ�ాయ మ���్కట�ంగ్ ల�� ల��ాలను స���ేయ����� “���త� పథకం”, DAATT ��ంటర�్ల , 

కంప�య్ట��కరణ, సహ�ార మ���్కట�ంగ్ �దల�ౖన చరయ్ల� �ేపట్టడం జ����ం��. - 

(f) పండ�్ల , క�ర�ాయల ��టల ��ంపకంల� �ాష్ట �ం మం� �ా్థ నంల� ఉం��. 

(g) �ాష్ట �ం సమ�ద్ర ఉతప్త�త్ ల�ౖన �ేపల�, ��యయ్ల� �దల�ౖన �ాట� ఉత ��్వ�ా 3000 ��ట్ల  ర��ాయల� అంట� 

��రత�ేశం �తత్ం సమ�ద్ర ఉతప్�త్  �ల�వల� - �ాతం ఆ��జ్ం� ��డ�త�నన్��. 

(h) పట�్ట  ప��శ�మల�ను, పట�్ట  ఉతప్�త్ల�ను �ాష్ట �ం �ేశంల��� ��ండవ �ా్థ నంల� ఉం��. 

ప్ర. 2. ఆంధ్ర�ాష్ట �ం వయ్వ�ాయరంగం ప్ర��న లకష్ణ�ల� �వ��ంప�మ�? , 

ఆంధ్ర�ాష్ట �ంల� వయ్వ�ాయరం�ా�క�నన్ ���న్ ప్ర�ేయ్క లకష్ణ�లను ఈ ���ంద �ెలప్బ��న�. - 

1. వయ్వ�ాయం - ప్రకృ� ��ౖ ఆ��రప�� ఉండటం : వయ్వ�ాయం ఎక�్కవ�ా ప్రకృ� �ద ఆ��రపడ�త�ం��. 

వయ్వ�ాయ �ారయ్కల��ాల� ఋత�బదధ్ం�ా జరగవల�ి ఉంట�ం��. స�ాలంల� వ�ాష్ ల� ల�క�� �నట్ల ��ే, వయ్వ�ాయ 

�ారయ్కల��ాల� క�ంట�పడ���. �ట� �ార�దల వసత�ల� తక�్కవ�ా ఉండటం వల్ల  వయ్వ�ాయం మన�ేశంల� 

వ�ాష్ ల��ౖ ఆ��రపడవల�ి వసుత్ నన్��. మన �ాష్ట �ంల� �ల�్ల లను ప������త్ , 4. 38 లకష్ల ���ా్ట ర్ల  �ట� �ార�దల గల 

�ాగ�భ���� అంట� �తత్ం �ల�్ల  భ���గంల� 14.5 �ాతం�� గ�ంట�ర� �ల�్ల  ప్రథమ �ా్థ నంల� ఉం��. 3.83 లకష్ల 

���ా్ట ర్ల  �ట��ార�దల �ాగ�భ���� ప�్చమ ����వ�� ��ండవ �ా్థ నంల� ��న�ాగ�త�ం��. 2013-14 సంవతస్�ా��� 

�జయనగరం మ��య� అనంతప�రంల�, �ాష్ట �ం �తత్ం �ద అ� తక�్కవ �ట� �ార�దల భ��� క��� ఉ��న్�. 

2. ఉ��ప్దకత �ా్థ � : సగట��ా ఒక ���ా్ట ర� భ��ల� పం��న పంటను ఉ��ప్దకత అంట�ర�. ఇ�� 

వయ్వ�ాయ �ామ�ా్థ ��న్ సూ�సుత్ ం��. ప్ర��న పంటల ఉ��ప్దకత 2010-11 మ��య� 2013-14 సంవతస్�ాలల� 

�శ�మ సర�� క��� ఉనన్ట�్ల  పట�్ట క సప్ష్టం �ేసుత్ నన్��. వ��, జ�నన్, కం�� మ��య� �� �ాక� ఉ��ప్దకతల� ఆ 



సంవతస్�ాల మధయ్�ాలంల� ��ర�గ�దలను న�దు �ే�ా�. �ా� ��ధుమ, �క్కజ�నన్ వంట� పంటలల� ఉ��ప్దకత 

త��గ్ం��. ఏపంట ఉ��ప్దకత అ��� ప్ర��నం�ా �ా��వరణం మ��య� ఇతర �ర్ణయ�త్మక అం�ాల��ౖ ఆ��రప�� 

ఉంట�ం��. 

3. �నన్కమ��ల� అ��క సంఖయ్ల� ఉండ�ట: మన వయ్వ�ాయ కమ��ల ��ీత్ ర్ణం ��ల� తక�్కవ�ా నునన్��. 

కమ��ల ��ీత్ ర్ణం తక�్కవ�ా నుండ�ట���ాక కమతం అం�� ఒ�� ప్ర�ేశంల� ఏక ఖండం�ా �ాక�ం�� �నన్ �నన్ 

మ�క్కల��ా ����� � అ��క ��ట్ల  ఉండ�ను. 

4. ఋత� సంబంధ �ర��ో య్��త మ��య� ప్రచ్ఛనన్ �ర��ో య్��త అ��కమ�: కృ�్రమ �ట� �ార�దల ��క�ాయ్ల 

��రత �ాలమ� మ�త్ర�� �ా��్మక�లక� ఉ�ా�� ల�ంచును. అం�ే�ాక మన వయ్వ�ాయరంగంల� అవసర���న ���కంట� 

ఎక�్కవ మం�� ప్రజల� ఆ��రప�� ఉనన్ందున ప్రచ్ఛనన్ �ర��ో య్గమ� ఎక�్కవ�ానునన్��. ఆంధ్రప్ర�ేశ్, ��ర్ మ��య� 

త�ళ��డ� వయ్వ�ాయ ఉ�ో య్��తల� 50 �ాతం కనన్ తక�్కవ�ా �ా� �ణ �్ార ం��లల� ఉనన్��. 

5. �నన్ ప్రకృత�ల� : పంటలల� ��ౖ�ధయ్ం ఉండ�ట���ాక, వయ్వ�ాయంల� ఇతర �ారణ�ల వల్ల  క��� 

��ౖ���య్ల� క��ిసుత్ ��న్�. ��ధ �్ార ం��లల� ����ల� ఉ��న్�. భ�� య�జమ�నయ్ంల� ర�ాల� వయ్వ�ాయ 

పదధ్త�లల� �ే��ల�, పంట మ���ప్��ల� ����ల� ఉ��న్�. 

6. భ�� య�జమ�నయ్ పం�ిణ�ల� అసమ�నతల� ఎక�్కవ : ఆంధ్ర�ాష్ట �ంల� భ�య�జమ�నయ్ పం�ిణ�ల� 

అసమ�నతల� అ��కం�ా నునన్�. �ా� �ణ క�ట�ంబ�లక� ఎక�ా��� క��న్ తక�్కవ�ాను ల��� ��ం�ెం ఎక�్కవ�ా 

భ�� ఉం��. అందువల్ల  వయ్వ�ా్థ ప�ర్వక���న మ�ర�ప్ల� త్వ��తం�ా అమల� జ���ి�ే వయ్వ�ాయ ఉతప్త�త్ ల� 

అ��కమ��య్ అవ�ాశమ�ంట�ం��. మ�ందంజ ��నుకంజ 

ప్ర. 3. వయ్వ�ాయంల� మ�ందుసు్థ , ��నుకసు్థ  అనుబం��ల� అన�ా���? 

అ�వృ��ధ్� �ా��ం��లంట� ��ండ� ప్రశన్ల� తల�త�త్ ���. �దట��� ఆ�ం�న అ�వృ��ధ్  జర�ాలంట� ఏ రంగంల� 

��ట�్ట బడ�ల� జర�ా� ? ��ండవ�� ఏ వసుత్ వ� ఉతప్�త్�� అ�వృ��ధ్  ��్ర ��స్హ�సుత్ ంద�� ? ప్రశన్ల� ఉతప్నన్ం 

అవ����. ఈ ��పథయ్ంల� మనం మ�ందు, ��నుక అనుబం��లను గ���్చ �ెల�సు��వల�ిన ఆవశయ్కత ఎం�ై�� 

ఉనన్��. 

మ�ందు అనుబం��ల� : ఈ రకం �్ార జ�క�్ట లల� ��ట�్ట బడ�ల� ��ట్టటం వలన �ాట� ఉతప్�త్� ఉ��ప్ద�ాల��ా 

ఉప���ం�ే ఇతర ప��శ�మలక� ��్ర ��స్హ��ే్చ �ాట�ల� క��� ��ట�్ట బడ�ల� ��ట్ట����� ��్ర ��స్హం ల�సుత్ ం��. 

��నుక అనుబం��ల� : ఈ రకం �్ార జ�క�్ట లల� ��ట�్ట బడ�ల� ��ట్టటం వలన ప��శ�మలక� మ���ప���ా్థ ల��ా ఉప�గప� ే

వసుత్ వ�లను ఉతప్�త్  �ే�ి ప��శ�మలల� ��ట�్ట బడ�ల� ��ట్ట����� ��్ర ��స్హం ల�సుత్ ం��. ���న్ Projectsలక� ��నుక 

అనుబం��ల� ఉంట��. మ�����న్ �్ార జ�క�్ట లక� మ�ందు అనుబం��ల� ఎక�్కవ�ా ఉండవచు్చ. మ�����న్�్ార జ�క�్ట లల� 

ఈ ��ండ� ర�ాల అనుబం��ల� క��� ఉం�� ఉండవచు్చ. �ాబట�్ట  ��ట�్ట బడ�ల� ��ట�్ట  ఉదయ్మ��ర�ల� ��ట�్ట బడ�ల� 

��ట��ం�ేటప�ప్డ� అనుబం��ల� అ��కం�ా ఉం�ే ప��శ�మలను�ాను ల��� �్ార జ�క�్ట లను�ా� ఎంచు���ా�. 

��రత�ేశం వంట� ��నుకబ��న �ే�ాల� ఇనుమ�, ఉక�్క . ప��శ�మలక� మ�ందు, ��నుక అనుబం��ల� అ��కం�ా 

ఉనన్ందున ఆ ప��శ�మల �ా్థ పనక� �్ార ��నయ్ం ఇసుత్ ��న్య� హరష్ మన్ అ��న్ర� 



��నుకబ��న �ే�ాల ఆ��్థక వయ్వస్థల� ఎక�్కవ�ా వయ్వ�ాయం �ద ఆ��రపడ�త�ం��. వయ్వ�ాయ రంగం 

ఉప���ంచు ఉతప్�త్  పదధ్త�ల� ��ల� ప��ాతన �ాల���� �ెం��న�. ఈ రం�ా��� ఇతర గృహ ప��శ�మలక� ��నుక 

అనుబం��ల� ఉండవ�. ఈ వయ్వ�ాయరంగప� ఉతప్త�త్ ల� ఎక�్కవ�ా ��గం ����ా���, ఎగ�మత�లక� 

�����ంచటం �ారణం�ా మ�ందు అనుబం��ల� ఎక�్కవ�ా వ�ండవ�. �ాబట�్ట  ��నుక బ��న �ే�ాల� �ా����ా ���కరణ 

అనుస����త్  మ�ందు - ��నుక అనుబం��ల� ఏరప్డ��య� హర్మన్ �వ��ం��డ�. 

వయ్వ�ాయరంగం��ౖ �ా����ా �క రంగం ఏ �ధం�ా ఆ��రపడ�త�ం��. వయ్వ�ాయం ప్రజలక� అవసర���న ఆ�ర 

ప���ా్థ లను అం��సుత్ ం��. �ా����ా �కరంగం ప్రజల� ���� ఇతర వసుత్ వ�ల� అ�న వసత్ �ం, గృహం, �దుయ్త్, ప�సత్�ాల� 

�|| ర�ాణ� �ాధ��లను �దల�ౖన �ాట�� అం��సుత్ ం��. �ాబట�్ట  వయ్వ�ాయం, �ా����ా �కరం�ాల� ఒక సంఘంల� 

ఉం�� �రవల�ిం�ే. ��ండ� సక�మం�ా వృ��ధ్  �ెం���. వయ్వ�ాయరంగం వృ��ధ్  �ా��ంచక�ం�� �ా����ా ��ా�వృ��ధ్  

�ా��ంచల�మ�. అల��� �ా����ా ��ా�వృ��ధ్  ల�క�ం�� వయ్వ�ాయరంగం వృ��ధ్� �ా��ంచల�మ�. 

�ా����ా �క రం�ా��� మ�ందసుత్  - ��నుకw◌ు అనుబంధ ప��శ�మల� : ��ధ ప��శ�మలక� అవసరమగ� 

మ���ప���ా్థ లను వయ్వ�ాయరంగం ప��శ�మలక� అం���ాత్ �. 

ప్ర. 4. వయ్వ�ాయరంగంక� ��నుక అనుబం��లను �వ��ంప�మ�. 

మం� ��ణయ్త క�గ్న �తత్��ల� వయ్వ�ాయరం�ా��� అతయ్వసర���న ఉ��ప్����ల�. అ��క ��గ�బ��� ఇ�ే్చ 

�డ �ీడలను తట�్ట ��నగ��� �ా్థ �క ప���ి్థత�లక� అను��ౖన ��ల�రక���న �తత్��లను ర��� ం��ంచ����� ప����ధనల� 

ఎప�ప్డ� జర�గ�త�ంట��. ప����ధక�లక� అ��య్ధు�క ప��క�ాల�. �త�కరణ ఇం�ా ఎ��న్ సదు�ాయ�ల� క�గ్న 

ప్ర�గ�ాలల� �ా�ా�. ���� బట�్ట  వయ్వ�ాయ రంగం �ా����ా �కరంగం��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. 

1. ర�ాయ�క ఎర�వ�లను అం��ంచటం: ��రత�ేశంల� ���త�ల� �ాంప్ర��యకం�ా �క్కల� మ��య� 

ప�వ�ల నుం�� వ�్చన వయ్�ా్థ లను భ��ారంను ��ంచ����� ఎర�వ�ల��ా �ాడ�త���న్ర�. �ట�ల� క��� ప���ా్థ ల� 

అ� వయ్వ�ాయ �ారయ్కల��ాల నుం�� ల�ం�ే��. ����� ప్ర��య్మ�న్యం�ా ర�ాయన ఎర�వ�ల� కను��నబ��్డ �. ఈ 

ర�ాయ�క ఎర�వ�ల� �క్కల ��ర�గ�దలక� అవసర���న �� ష�ాలను అం���ాత్ �. �ట� ���గం 

వయ్వ�ాయరంగంల� గణ�యం�ా ��రగటం వలన వయ్వ�ాయ ఉ��ప్దకత ������ం��. ఎర�వ�ల� ఉతప్�త్  �ేయ� బ�ధయ్త 

���కల్ ప��శ�మల� �సుక���న్�. 

2. �ట� �ార�దలక� అవసర���న ప��క�ాలను �ా����ా �కరంగం అం��సుత్ ం��: ��్ర గ��ర� అందక�� �ే �క్కల� 

��రగవ�. మన�ేశంల� ప్ర��న �ట� వనర� వరష్�ాతం. సుమ�ర� 70% �ాగ�బ��ల� ఉనన్ భ�� ఋత�పవ��ల� వలన 

క��� వ�ాష్ ��ర���న భ��. అ��ే వ�ాష్ ��రం ��ండ� �ారణ�ల వలన నమ్మద��న�� �ాదు. �దట��� వరష్�ాత 

ప��మ�ణం. �ానల� ప్రకృ��ే ���్మంపబడ���� తపప్ మ�నవ�� కృ�ి వలన �ాదు. ���న్ సంద�ాభ్లల�, వరష్�ాతం 

ఉండదు. మ�����న్ సంద�ాభ్లల� ��ల� తక�్కవ�ా ఉంట�ం��. ��� వలన వయ్వ�ాయ ఉ��ప్దకతల� గణ�య���న 

తగ�గ్ దల క�ప్సుత్ ం��. మ����ౖప� అ��క వరష్�ాతం పంటల��ౖ దుష�����ా�న్ క�గ్�ాత్ �. ��ండవ �ారణం వరష్�ాతం 

న�ద��య్ �ాలం. ఒ��క్క�ా�� పంటలక� అవసర���న �ాలంల� వ�ాష్ ల� క�రవవ�. స���న �ాలంల� వ�ాష్ ల� ల�క�� �ే 

పంటల� ��శనం అవ����. �ావ�న �ేశంల� �ట� �ార�దల ��క�ాయ్లను గణ�యం�ా �సత్��ం���. �ట� �ార�దల 

��క�ాయ్ల కలప్నక� �����ా బ�వ�ల�, �రె�వ�ల�, �ాల�వల�, ��య్మ�, ��జ�ా్వయర�్ల , ��ట్టప� బ�వ�ల�, �ే� పంప�ల� 



మ��య� పంప� ��ట్ల ను ఏ�ాప్ట� �ేయ��. �ట� ��ా్మణ���� ఇట�కల�, �ి��ంట్, ఇనుమ� �|| అవసరం అవ����. 

ఇ� ఎక్కడ నుం�� మనం �� ందవచు్చ ? ఇవ�న్ క��� �ా����ా �కరంగంల� ఉతప్�త్  �ేయబడ���. పంప���ట�్ల  

వంట� యం��్ర ల� క��� ప��శ�మలల��� ఉతప్�త్  అవ����. �ా����ా �కరంగం - �దుయ్త�న్ క��� ఉతప్�త్  �ేసుత్ ం��. 

���� యం��్ర ల� ఆ��ంచ����� �ా��. వయ్వ�ాయ రం�ా��� అవసర���న ప�మ�ట్ల ను తయ�ర��ే�ాత్ ర�. 

3. ప�ర�గ� మందులను �ా����ా �కరంగం తయ�ర� �ేసుత్ ం��: ������ట�ాల వలన మ��య� ఇతర �డల వలన 

వయ్వ�ాయ ఉతప్�త్ల� 5-10% ��శనం అవ�త�నన్��. �క్కలను ఈ ������ట�ాల నుం��, �డల నుం�� ర��ంచ����� 

ప�ర�గ� మందుల� ఎం�� అవసరం. మ�నవ����, �క్కలక� �� క�ప్ంచ� ప�ర�గ�మందుల ఆవశయ్కత మన 

�ేశంల� ఎం�� ఉనన్��. �ట�� �ా����ా �క రంగం ర��� ం��ంచవల�ి య�నన్��. ప�ర�గ� మందులను అం��ంచటం 

వయ్వ�ాయరం�ా��� �ా����ా �కరంగం ఇ�ే్చ ��పప్ బహ�మ��ా మనం ����్కనవచు్చ. ��� వలన వయ్వ�ాయక 

ఉ��ప్దకత గణ�యం�ా ������న��. 

4. వయ్వ�ాయరంగం ఆధు�క ప��క�ాలను తయ�ర��ేసుత్ ం��: ��రత�ేశంల� ���త�ల� �ాంప్ర��యక 

ప�మ�ట్ల �న ��గళ�్ళ, �ే� ప�మ�ట�్ల , ఎదుద్ ల�, ఎదుద్ ల బళ�్ళ వంట� �ాట�� వయ్వ�ాయరంగంల� ఉప���ం� 

ఉతప్త�త్ ల� �ేసుత్ ��న్ర�. �ట� వల్ల  వయ్వ�ాయరంగంల� ఉ��ప్దకతల� ��ల� తక�్కవ�ా ఉ��న్�. ప్రసుత్ తం �ా����ా �క 

రంగం �ట��� ప్ర��య్మ�న్యమ�ల�ౖన ఆధు�క ప�మ�ట�్ల  తయ�ర� �ేసుత్ ం��. ట�్ర క్టర�్ల  వంట� ఆధు�క యం��్ర ల� 

వయ్వ�ాయరంగంల� మ�నవ శ��త్ ����ా�న్ గణ�యం�ా త��గ్ం���. మ����ౖప� వయ్వ�ాయ ఉ��ప్దకతల� క��� 

గణ�యం�ా వృ��ధ్�ెం���. 

5. వయ్వ�ాయ మ���్కట్ ��డ్డ ంగ�లక� అవసర���న వనర�లను ఏ�ాప్ట� �ే�ాత్ �: ప�ా్క��డ్ల  ��ా్మణ���� 

అవసర���న ప��జ�్ఞ ���న్, యం��్ర లను, ��ట���యలను మ�� అం��ం�ే�� �ా����ా �కరంగం. మ�న్కగల ��డ్ల  వలన 

���త�ల� తమ ఉతప్త�త్ లను �� సులభం�ా, మ���్కట్ �్ార ం����� స�ాలంల� ర�ాణ� �ేయ����� అవసరం. ���త�ల� 

తమ వసుత్ వ�లక� తగ� మ���్కట్ ధర ల�ం�ేవరక� ��చు��వ����� �ావల�ిన ��డ్డ ంగ�ల - ��ా్మణ���� అవసర���న 

వసుత్ వ�ల�న్ంట�� �ా����ా �కరంగం ఉతప్�త్  �ేసుత్ ం��. ��డ్డ ం�� సదు�ాయ�ల� ల�క�� �ే సర�క� �ాడవ�త�ంద�� 

భయం�� ���త�ల� మ���్కట�్ల  అమల�ల� ఉనన్ ధర వదద్�� అమ�్మ��వల�ిన అవసరం ఉం��. అ��ే తగ� ��డ్డ ం�� 

సదు�ాయ�ల� ఉనన్ప�ప్డ� ఈ అవసరం ఉండదు. �ాబట�్ట  ��డ్డ ంగ�ల� ���త�లక� మం� ధర వ�ే్చవరక� 

�ోహదపడ���. 

6. వయ్వ�ాయరంగంల� �మగన్మ�న �ా���� ఉ��ప్దక వసుత్ వ�ల� �ా����ా �క రంగం ఉతప్�త్  �ేసుత్ ం��: 

ప్రజలక� ఆ�ర ప���ా్థ ల��ాక, ఇతర వసుత్ వ�ల�ౖన వ�ాత్ � ల�, ఇళ�్ళ, ర�ాణ� �ాధ��ల�, �దుయ్చ్ఛ��త్, T.V, �ి్రజ్, �ా�ింగ్ 

�షన్ �దలగ� �ా����ా �క వసుత్ వ�ల� క��� అవసరం. �ట�న�న్ంట�� �ా����ా �కరంగ�� ఉతప్�త్  �ేసుత్ ం��. 

వయ్వ�ాయ రంగంల� ప��ే�� �ా���� క��� అ� అవసర��. ����� ఈ వసుత్ వ�లను �ా����ా �కరంగం అం��ం� �ా�� 

అవస�ాలను �ర�సుత్ ం��. 

7. వయ్వ�ాయరం�ా��� �ధుల� క�ప్సుత్ ం��: వయ్వ�ాయరంగంల� ప��ే���ా���� �� ���త్  �ా����ా �కరంగంల� 

ప��ేయ� �ా�� �� దుప� ��ట� ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��. �ర� �� దుప�లను Bankల� ఇతర ద్రవయ్ సంస్థలల� 

��చుక�ంట�ర�. ప్రసుత్ తం బ�య్ంక�ల� అతయ్��క �ాతం �ా� �ణ �్ార ం��లల� తమ �ాఖలను క�గ్య���న్�. ఇ� 



�్ార ��నయ్త రంగం�ా వయ్వ�ాయ���� అ��క ఋణ�లను మం�ర� �ే�ాత్ �. వయ్వ�ాయరంగం వయ్వ�ాయ రంగం తక�్కవ 

�� దుప� ��ట� క�గ్  వ�ంట�ం��. �ాబట�్ట  �ధుల అవసరం ఎక�్కవ ఉంట�ం��. �ా����ా �క రంగం నుం�� ��క��ం�న 

�� దుప�లను వయ్వ�ాయ ఋణ�ల��ా �ా� �ణ బ�య్ంక�ల� అం��సుత్ ం��. 

 

ప్ర. 5. వయ్వ�ాయరంగంక� మ�ందు అనుబం��లను �వ��ంప�మ�. 

1. �ా����ా �కరంగం వయ్వ�ాయరంగం నుం�� మ��� ప���ా్థ లను �� ందుత�ం��: ��ధ ప��శ�మలక� 

అవసర���న మ��� ప���ా్థ లను వయ్వ�ాయరంగం అం��సుత్ ం��.  

వరస సంఖయ్ ప��శ�మల� మ���ప���ా్థ ల� 

1 వసత్ � ప��శ�మ మ���ప�త్  

2  నూ�� ప��శ�మ నూ�� ��ంజల�, ��బ్బ�� 

3 పంచ��ర �ెరక� 

4 జ�� ఉతప్త�త్ ల� జ�� 

5 ట� �ేయ�క� 

6 �ా�ీ  �ా�ీ ��ంజల� 

7 ట�ౖర�్ల  & ట�య్బ�ల�  ��చురల్ రబ్బర� 

 

2. వయ్వ�ాయరంగంల� ఆ��రప��న జ���� �ా����ా �క వసుత్  ��మ�ండ్ �ే�ాత్ ర�: మ�న�ా��� ఆ�రం 

�్ార థ�క అవసరం. ఈ అవసరం ���న తర��ాత మనం ఇతర వసుత్ వ�ల� అ�న వ�ాత్ � ల�, బ�ట�్ల , ఇళ�్ళ, ��ౖ��ళ�్ళ, 

ట�్ర క్టర�్ల , T.V, Freez వంట� �ాట�� ��ను��ల� �ేయ�టక� ఆ��ాత్ మ�. �ట�న్ంట�� �ా����ా �కరంగం అం��సుత్ ం��. 

��రత�ేశంల� ����ప� 2/3 వంత� జ���� ����ప� 60 ��ట్ల  మం�� ప్రజల� వయ్వ�ాయ మ��య� వయ్వ�ాయ 

అనుబంధ వృత�త్ లల� �మగన్�����ర�. ����� ఆ���తర వసుత్ వ�ల అవసరం క��� ఉంట�ం��. ����� వ�ాత్ � ల�, ఇళ�్ళ, 

బ�ట�్ల , ఫ��న్చర�, �దుయ్త్ �ాహ��ల� �దల�ౖన� క��� �ావల�ి ఉంట�ం��. �ట�న్ంట�� �ా����ా �కరంగం 

అం��సుత్ ం��. ���� బట�్ట  వయ్వ�ాయరంగం ��ౖ �ా����ా �కరంగం ఎంత�ా ఆ��రప�� ఉం�ో  ఊ��ంచవచు్చ. 

వయ్వ�ాయరంగంల�� �ా���� ఆ��య�ల� తక�్కవ�ా ఉనన్ట�్ల ��ే �ా�� �ా����ా �క వసుత్ వ�ల Demand క��� 

తక�్కవ�ా ఉంట�ం��. �ాబట�్ట  �ా����ా ��ా�వృ��ధ్  వయ్వ�ాయరం�ా�వృ��ధ్��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. 

3. �ా����ా �కరం�ా��� అవసర���న ��ా �క�లను వయ్వ�ాయరంగం అం��సుత్ ం��: ఒక అల�ప్�వృ��ధ్  �ెం��న 

�ేశం. �్ార థ�కం�ా వయ్వ�ాయక �ేశం ఆ��్థ�ా�వృ��ధ్  జ���� ��ల�� వయ్వ�ాయరంగంల� ��ా �క�ల త�ల��త్మక అవసరం 

తగ�గ్ త�ం��. ����� మ�ఖయ్ం�ా ��ండ� �ారణ�ల� �దట��ా ఆ��యం ������న ��ల�� ఆ�ర ప���ా్థ ల ��మ�ండ్ 

��ర�గ�త�ం��. మ�నవ�డ� ఆ��ా�న్ తక�్కవ ప��మ�ణంల� ������ాత్ డ�. ఇతడ� మ�ఖయ్ం�ా ��ణయ్���న 

ఆ��ా�న్ ��ర�క�ంట�డ� �ాబట�్ట , ఆ�ర ప���ా్థ ల ��మ�ండ్ మందగమన ��ట�ల� ��ర�గ�త�ం��. ��ండవ �ారణం, 

��ర����న ప��జ�్ఞ నం, ��ణయ్���న �తత్��ల�, ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందుల�, ��్ర గ��ట� �ార�దల వసత�ల�, �దలగ� 

��క�ాయ్ల వలన వయ్వ�ాయరంగంల� ���ా్ట ర� సగట� ఉ��ప్దకత , ��ర�గ�త�ం��. �ాబట�్ట  �య�త భ� ప��మ�ణంల� 



అ�ే �తత్ంల� ఉతప్�త్  �ేయ����� గతంల� క��న్, ఎక�్కవ ��ా �క�ల� అవసరం అవ���ర�. ఒక �య�త భ� 

ప��మ�ణంల� 10 మం�� ��ా �క�ల� ��గ� వంట� ప��ాతన ఉతప్త�త్ ల స�యం�� ప��ేసుత్ ��న్ర� �����ద్ ం ఇపప్డ� 

����� ��గ� వంట� ప��ాతన ఉతప్�త్  పదధ్త�ల స�యం�� ప��ేసుత్ ��న్ర� బ����ద్ ం. ఇప�ప్డ� ����� ��గళ్ళ 

�ా్థ నంల� ట�్ర క్టర�్ల  వంట� ఆధు�క యం��్ర లను ఇ��్చరనుక�ం��ం. ఇప�ప్డ� గతంల� �ా��న 10 మం���� బదుల� 

నల�గ�ర� ల��� ఐదుగ�ర� ��ా �క�ల� అ�ే భ����ౖ స���� ��ర�. �ావ�న ����న ��ా �క�ల�, �గ�ల� ��ా �క�ల� 

అవ���ర�. 

4. �ా����ా �కరంగంల� �మగన్���న �ా���� వయ్వ�ాయరంగం ఆ�ర ప���ా్థ లను అం��సుత్ ం��: వయ్వ�ాయ 

రంగం మ�నవ���� �్ార థ�క అవసరం అ�న ఆ��ా�న్ అం��సుత్ ం��. ఇ� �ాయ ����య్ల�, పప�ప్ ����య్ల�, 

క�ర�ాయల�, పండ�్ల , సుగంధ ద్ర�ాయ్ల� మ��య� �ా�య�ల� అం��సుత్ ం��. �ా����ా �కరంగం ��వల రంగంల� 

ప��ేసుత్ నన్ �ారంద���� ఆ�ర ��మ�ండ్ ను వయ్వ�ాయరంగం �ర�సుత్ ం��. 

�ా����ా �కరంగంల� �మగన్���న �ార�. �ార� ప్రతయ్కష్ం�ా వయ్వ�ాయరంగం��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ర�. ఆ�ర 

ప���ా్థ ల లభయ్తల�� ఇబ్బందుల� ��� తత్  �ా����ా �క య��ట్ల  �ా్థ పన��ౖ ప్ర��వం చూప����. ఆ�ర లభయ్తల�� 

ల�ట�ను ��ా �క�డ� గమ�ం�నట్ల ��ే అతడ�' �ా����ా �క రం�ా��� బ���. �ావ����� శ�దధ్  చూపడ�. �ా����ా �క 

�్ార ం��లల� సక�మ���న ఆ�ర ప���ా్థ ల లభయ్త �ా����ా ��ా�వృ��ధ్�� �్ార థ�క �బంధన. 

5. �్ార థ�కరం�ా��� వయ్వ�ాయరంగం �ధుల మ�రగ్ం: �ా� �ణ �్ార ం��లల�� ప్రజల�, �ా�� �� దుప�లను 

బ�య్ంక�లల�ను, ఇతర ద్రవయ్ సంస్థలల�ను జమ�ే�ార�. ���న్ ప���త�ల వలన �ా�� �� దుప�లను 

వయ్వ�ాయరంగంల� ��ట�్ట బడ�ల� �ేయ����� శ�దధ్  చూపర�. ���వల్ల  ఈ �ా� �ణ �� దుప�ల� బ�య్ంక�ల ��్వ�ా పట్టణ 

�్ార ం��లల�ను, ప��శ�మలక� ��ట�్ట బడ�ల��ా మ�ర����. వయ్వ�ాయరంగంల�� అ��క ఆ��యం అ��క �� దుప�లక� 

�ా����ా �కరంగంల� అ��క ��ట�్ట బడ�లక� ������ాత్ �. ఈ �ారణం�ా �ా����ా �కరం�ా��� వనర�ల లభయ్త 

��ర�గ�త�ం��. ���� బట�్ట  క��� �ా����ా ��ా�వృ��ధ్  వయ్వ�ాయకవృ��ధ్�� ప్రతయ్కష్ సంబంధం ఉనన్ద� �ెపప్వచు్చ. 

 

ప్ర. 6. ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ల� వయ్వ�ాయరంగం ఎదు��్కంట�నన్ సమసయ్లను �ెల�ప�మ�. 

�ా్వతం��్ర �నంతరం మన వయ్వ�ాయరంగం బ��ా అ�వృ��ధ్� �ా��ం�నపప్ట��� ఇం�ా �ా��ంచవల�ిన�� ఎం�� 

ఉనన్��. మన వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్ల� ఈ ���ం�� ల��ాల�నన్�. 

1. మంద�����ా నునన్ వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్ : మన వయ్వ�ాయరంగం �క్క ఉతప్�త్  మ��య� ఉ��ప్దకతల� 

��ర�గ�దల ఉనన్పప్ట��� అ�� తక�్కవ�ాను, మంద�����ాను ఉనన్��. �ేశంల� ��ర�గ�త�నన్ జ����క�, ఆ��య�లక� 

మ��య� ఎగ�మత�ల అవస�ాలక� అనుగ�ణం�ా ఉతప్�త్  ��ర�గ�టల�దు. ��దయ్�గయ్���న భ�� ��ీత్ ర్ణం �ై�� కంట� 

మన �ే�ా��� ఎక�్కవ�ానునన్పప్ట��� వయ్వ�ా�తప్త�త్ ల� మన కంట� �ై��ల� ఎ��న్��ట�్ల  అ��కం�ానునన్��. 

ఆ�ర����య్ల ఉతప్�త్  ��ర�గ�దల ��ట� మన �ేశంల� 2.1 �ాతం మ�త్ర�� �ా�ా ��లంగల� 5.5 �ాతం, �ా���ాత్ న్, 

మల��ియ�, ��య్ ల�ండ్, బ�ా్మ, ఇం�ో���ియ�లల� 3.5 �ాతం వరక� ఉనన్��. ప్రసుత్ తం మన ఆ���తప్�త్  20 ��ట్ల  

టనున్ల వదద్  ����ప� �లకడ�ానునన్��. ఈ �ధం�ా మన వయ్వ�ాయరంగ ఉ��ప్దక ��ర�గ�దల తక�్కవ�ా 

మంద�����ానునన్��. ఉ��హరణక� ��రత�ేశమ�ల� ఆ�ర ����య్ల� ���ా్ట ర�, ��గ�బ�� సగట�న 1688 ��.�ా� , �ా�ా 



జ�ా��్ల  అ�� 6168 ��. �ా� , ద��ణ ����య�ల� 7191 ��.�ా� , �ై��ల� 5537 ��.�ా� , ఇం�ో���ియ�ల� 4228 ��. �ా�  ఉనన్��. 

ప్రపంచ సగట� 2958 ��.�ా� , ఆ�ియ� సగట� 3264 ��.�ా�  ఉనన్��. క�సం ప్రపంచ సగట� అన�ా ���ా్ట ర�క� 2958 

��.�ా�  ��గ�బ�� �ా��ం�నపప్ట��� మన �ేశం సంవతస్�ా��� 30 ��ట�్ల  టనున్ల ఆ�ర����య్లను పం��ంచవచు్చను. 

మన అవస�ాలక� �� ను సంవతస్�ా��� ����ప� 1 ��ట� 20 లకష్ల టనున్ల ఆ�ర ����య్లను మన �ేశం ఎగ�మ� 

�ేయవచు్చను. 

2. వయ్వ�ాయరంగప� ఆధు���కరణ సంతృ�ిత్ కరం�ా ల�దు: ��ట� వరక� జ����న ఆధు���కరణ, వయ్వస్థప�� 

వసత�ల అ�వృ��ధ్  మన వయ్వ�ాయరంగ ప���దులను పట�ష్టపర�ే���ా ల�దు. 70 �ాతం వరక� వ�ాష్ ��ర భ�మ�ల� 

ఉనన్పప్ట��� ��ట్ట  ��దయ్ప� ఆధు���కరణ అంత�ా జరగల�దు. హ��త �ప్ల వ ప్ర��వమ� �� క� �్ార ం��లల� వయ్వ�ాయం 

ఇం�ా ప��ాతన పదధ్త�లల��� ��న�ాగ�చునన్��. అ�వృ��ధ్  �ెం��న �ే�ాలల� �� �్చనప�డ� మన వయ్వ�ాయ 

పదధ్త�ల� ఎంత�ా�� ��నుకబ�� ఉనన్�. �ాట�� ��ర�గ� పరచు��వల�ిన అవసరం ఎం�� ఉనన్��. 

3. ��ద��కం - �ర��ో య్గం - ప్రచ్ఛనన్ �ర��ో య్గం: మన వయ్వ�ాయ��ర�లల� �ర��ో య్గం మ��య� ప్రచ్ఛనన్ 

�ర��ో య్గం అ��కం�ా నుండ�ట�ే వయ్వ�ాయ��ర�లల� ఎక�్కవమం�� ఇం�ా ��ద��కం�� బ�ధపడ�చు��న్ర�. 

4. �ట� వనర�ల ���గ �ామరణం తక�్కవ�ానునన్�� : మన �ేశంల� �ట� �ార�దల వసత�లను 

క�ప్ంచగ���న శ��త్�� �ాసత్వం�ా �����ంచు��నుచునన్ ����� ��ల� �ే�� ఉనన్��. �ాగ����ంద నునన్ భ��ల� 33 

�ాతమ�నక� మ�త్రమ� �ట� �ార�దల వసత�ల�నన్�. ఎం�� �ర� వృ�� అవ�త�నన్��. ���త�లక� అ�లషణ�య���న 

�ధం�ా �ట� ���గం �ె�యక�� వ�ట, �ట� �ార�దల �్ార జ�క�్ట ల �ర్వహణ ల�పమ�ల� �||� ����� �ారణమ�ల�. 

Water Management ల� క��� మన ���త�ల� అవ�ాహన�� వయ్వహ��ంచుటల�దు 

5. భ� సంస్కరణల అమల� సమర్థవంతం�ా ల�క�� వ�ట: భ� సంస్కరణలను ప్రభ�త్వం పట�ష్టం�ా అమల� 

�ేయక�� వ�ట�ే దు��న్�ా��� భ�� అ�� లకష్య్ం ��ర��రల�దు. ��ల���ర�ల ��ల��ంప� �ా����ౖ వ�త్�� ��న�ాగ�త��� 

ఉనన్��. కమ��లక� గ��ష్ట  ప���త చట్టం ఆచరణల� �ఫలం అ�న��. సహ�ార వయ్వ�ాయం �జయవంతం �ాల�దు. 

.�ామ��క ��య్యం ఎండమ���ా�� ����న��. 

6. వయ్వ�ాయపంటల అ�వృ��ధ్ల� అసమ�నతల�: ��ధ పంటల ఉతప్త�త్ లల� ��ర�గ�దల సమ�నం�ా ల�దు. 

���న్ పంటల ��గ�బడ�ల ��ర�గ�దల��ట� అ��కం�ా నుండ�ా మ�����న్ పంటల ��గ�బడ�ల��ట� తక�్కవ�ానునన్��. 

ఈ �ధం�ా సమత�కం ల��ిం�న��. 

. 

7. వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్  �్ార ం�య అసమ�నతల�: హ��త �ప్ల వం ��్వ�ా �ాధయ్���న వయ్వ�ాయ��వృ��ద్  

పంజ�బ్, హ�ాయ్�� వంట� ���న్ �్ార ం��ల�� ప���తమ� అ� ఉనన్��. అ��క �ాతం భ�మ�లక� ఆధు�క వయ్వ�ాయ 

పదధ్త�ల �సత్రణ జరగల�దు. ధ�క ���త�ల� నూతన వయ్వ�ాయ ���నం వలన ఎక�్కవ ప్ర�జనం �� ం����. 

8. వయ్వ�ాయరంగంల� �కర ��ట�్ట బడ�ల� తగ�గ్ ట: హ��త �ప్ల వం ప్రథమదశల� వయ్వ�ాయరంగంల� ప్ర���ట� 

��ట�్ట బడ�ల� బ��ా ������న�. అ��ే ఇట�వ� �ాలంల� తగ�గ్ దల ��చ��ంచుచునన్��. �తత్ం ��ట�్ట బడ�లల� 

వయ్వ�ాయ రంగంల� ప్ర���ట� ��ట�్ట బడ�ల� 6.5 �ాతం మ�త్ర��న� అంచ��. అం�ే�ాక వయ్వ�ాయ రంగంల� 

ప్ర���ట� ��ట�్ట బడ�ల� ���న్ �్ార ం��ల�� ప���త��� ఉనన్��. 



9. వయ్వ�ాయ మ���్కట�ంగ్ ���నం ల�పభ��ష్టం�ా ఉం�� ���త�ల ��ట�్ట బ�ట� ధరల� �� ందల�క�� త���న్ర�: 

మన వయ్వ�ాయరంగంల� ��ౖన �వ��ం�న ల��ాలను ��ల��ంచుటక� చరయ్ల� �సు��వల�ను. ఎ��దవ మ��య� 

���్మదవ పంచవరష్ ప్రణ��కలల� ��ౖ ల�పమ�లను సవ��ంచుటక� ���న్ చరయ్ల� �సు��బ��న� మ��య� 

�సు��బడ�చునన్�. 

8వ పంచవరష్ ప్రణ��కల� వయ్వ�ాయరంగం సగట� �ాల�స�� ��ర�గ�దల ��ట� 3 నుం�� 4 �ాతం�ా 

�ర్ణ�ంచబ��న��. వ��, పప�ప్��నయ్మ�ల�, నూ����ంజల ఉతప్�త్� ��ంచుటక� సమర్థ���న చరయ్ల� �సు��బడ���. 

ఆ�ర ����య్ల ఉతప్�త్ల� స్వయం �� షకత్వమ�ను �ా��ంచుట���ాక ఎగ�మత�ల� �ేయ�టక� క��� కృ�ి 

జర�గ�చునన్��. పప�ప్����య్ల� నూ����ంజలల� స్వయం సమృ��ధ్� �ా��ంచవల�న� లకష్య్ం�ా �ర్ణ�ం���. 

అందు��ర��� 

(A) ��ట్ట  వయ్వ�ాయంను ��ర�గ�పర�చుట.  

(B) హ��త �ప్ల వమ�ను అ�న్ �్ార ం��లక� �సత్��ంచునట�్ల  చరయ్ల� �సు��నుట. 

 (C) కృ�్రమ �ట��ార�దల వనత�లను �సత్ ృత పర�చుట. 

(D) �ాగ��ట� ���గ �ామర్థ�మ�ను ��ంచుటక� చరయ్ల� �ేపట�్ట ట �॥గ� చరయ్ల� �సు���ాల� 

ప్రభ�త్వం �ర్ణ�ం�న��. ఆ �ధం�ా ల��య్ం�ా �ర్ణ�ంచు��నన్ వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్� �ా��ంచుటక� ప్రభ�త్వం 

కృ�ి�ేయ�చునన్��. వయ్వ�ాయం, మ��య� వయ్వ�ాయ ఆ��ర �ారయ్క�మ�ల� మ��య� �ా� �ణ��వృ��ధ్�� ప్రభ�త్వం 8వ 

ప్రణ��కల� ర�. 65, 411 ��ట�్ల  అన�ా �తత్ం ప్రభ�త్వ ��ట�్ట బ��ల� ����ప� 15 �ాతం ను ��ట��ంచబ��న��. 

 
SHORT ANSWER QUESTIONS 
 

ప్ర. 1. సనన్�ార� ���త�ల అ�వృ��ధ్  సంస్థ  (SFDA) ఉ�ాంత వయ్వ�ాయ��ర�ల, వయ్వ�ాయక��ల అ�వృ��ధ్  సంస్థ  
(MFAL) లకష్య్మ�లను ����్కనుమ�. 

సనన్�ార� ���త�ల�, ఉ�ాంత వయ్వ�ాయ��ర�ల� వయ్వ�ాయ క��ల�. �ర� అ��క ఇబ్బందులను 

ఎదు��్కనవల�ి వసుత్ నన్��. పరప�, ఇతర సదు�ాయమ�ల� ����� సులభం�ా ల�ంచవ�. అందు�ేత ��� అ�వృ��ధ్  

��రక� ప్ర�ేయ్క సంస్థల� ��ల��లప్బ��న�. సనన్�ార� ���త�లక� స�య�ర్థం సనన్�ార� ���త�ల అ�వృ��ధ్  సంస్థ  (Small 

Farmers Development Agency) ��ల��ల�ప్ర�. ����� క�్ల పత్ ం�ా SFDA అంట�ర�. ఉ�ాంత వయ్వ�ాయ క��ల 

స�య�ర్థం ఉ�ాంత ���త�ల� - వయ్వ�ాయ క��ల� అ�వృ��ధ్  సంస్థ  (Marginal Farmers and Agricultural 

Labourers Development Agency) ��ల��ల�ప్ర�. ����� క�్ల పత్ ం�ా MEAL అంట�ర�. 1969ల� అ�ల ��రత 

�ా� �ణ పరప� ప���ల�� సంఘమ� (All Indian Rural Credit Committee) సల�లననుస��ం� ఏ�ాప్ట� 

�ే�ార�. 

SFDA ����� సంబం��ం�న �్ార ంతమ�ల� సనన్�ార� ���త�ల సమసయ్లను �ెల�సు��ంట�ం��. �ట��� పరప�, 

ఎర�వ�ల� - �దలగ� వయ్వ�ాయ ఉ��ప్ద�ాల� త��నంత లభయ్మ��య్టట�్ల �ా చరయ్ల� �సు��ంట�ం��. �ాష్ట � సహ�ార 

బ�య్ంక�ల� సహ�ార �్ార థ�క సంఘ�ల�, భ�� అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక� �ా� ంట�్ల  ��్చ సనన్�ార� ���త�లక� 

పరప��చు్చనట�్ల  ��్ర తస్��సుత్ ం��. నూతన వయ్వ�ాయ పదధ్త�లను �ేపట�టక� స�యం �ేసుత్ ం��. 



MFAL �ా��రణం�ా ఒక ���ా్ట ర� భ�� గల �నన్ �నన్ ఉ�ాంత ���త�ల� వయ్వ�ాయ క��ల అ�వృ��ధ్�� ఈ 

సంస్థ  చరయ్ల� �సు��ంట�ం��. ����� �ౌక�ా పరప� ల�ంచునట�్ల  (Subsidised Credit) చూసుత్ ం��. �ా�� ప��శ�మ, 

��ళ్ళ ��ంపకమ�. మతస్� ప��శ�మ, పందుల ��ంపకమ�, ��టల ��ంపకమ� �దలగ� స�య వృత�ల� �ేపట�్ట టక� 

స�యం �ేసుత్ ం��. ఉ�ో య్గ అవ�ాశమ�ల� ��ంచుటక� చరయ్ల� �సు��ంట�ం��. 

SFDA, MEAL సంస్థల� �ేపట�్టన పథకమ�లను, వయ్వ�ాయ ప��కష్ స�య అ�వృ��ధ్  సంస్థ  (Agricultural 

Refinance and Development Corporation) 100�� 100 �ాతం ప��కష్ పరప� స�యం �ేసుత్ నన్��. ARDC 

NABARD �� క��ి �ేయటం వలన ఈ ���� ఇప�ప్డ� NABARD �ర్వ��ంచుచునన్��. 

SFDA, MFAL & 3) latroco Deco Dato soğu Iwošo (Farmers Service Society) ��ల���ప్, �ాట��� 

�ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల పరప��చు్చచునన్�. 

�ా� �ణ ఉ�ో య్గ పథకమ�ల� SFDA, MFAL ఉనన్ �్ార ం��లల� ఎక�్కవ�ా �ేపట్టబడ�చునన్�. 

ప్ర. 2. ట�్ర��ల్ డవ�న్ ��య�� (Trickle down effect) అన�ా���. 

వయ్వ�ాయరం�ా�వృ��ధ్  ఫ���ల� �ా��రణం�ా వయ్క�త్ ల మధయ్, సమ��ల మధయ్ ట�్ర��ల్ డవ�న్ ఫ�తం�ా 

పం�ిణ� �ేయబడ��య� అ��క మం�� వయ్వ�ాయక ఆ��్థక ��తత్ల� �వ��ం��ర�. వయ్వ�ాయ అ�వృ��ధ్  ఫ���ల� ఎగ�వ 

నుం�� ��గ�వక� అంద���� ల�ద్� �ేక�ర�్చత�ం��. సమ�నత్వమ� ప్ర��యం ఆ��రణ ట�్ర��ల్ డవ�న్ �ి��ధ్ ంతం 

�వ��ంచబ��న��. ��� ప్ర�ారం వయ్వ�ాయ రంగం అ�వృ��ధ్  �్ార రంభంల� ప��ాతన ఉతప్�త్  పదధ్త�లను �నన్ - 

సనన్�ార� ���త�ల�, ����ద్�ాట� నూతన ప��జ�్ఞ ���న్ ��దద్���త�ల� ������ాత్ ర�. ఈ రం�ా�వృ��ధ్  క�మం�ా జ���� ��ల�� 

�నన్ - సనన్�ార� ���త�ల� క��� క�మం�ా నూతన �ాం���క పదధ్త�ల ���గం ��ంచు��ర�. 

ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ంల� గమ�ం�నట్ల ��ే 1980వ దశకంల� వయ్వ�ాయక అవస�ాలక� ట�్ర క్టర్లను ��వలం ��దద్  

���త�ల� మ�త్ర�� �����ం�ే�ార�. �నన్ ���త�ల� ��గ� వంట� ప��ాతన �����లను ఉప���ం�ే�ార�. అ��ే 

ఇప�ప్డ� ����ప� అందర� ���త�ల� ట�్ర క్టర� ����ా�న్ ��ం��ర�. అ�ే�ధం�ా గతంల� ����ద్మం�� ���త�ల� మ�త్ర�� 

పవర్ ����యర్లను �����ం�ే�ార�. అ��ే ఇప�ప్డ� అందర� �ట�� �����ంచుచు��న్ర�. 

అ��ే, ���న్ �్ార ం��లల� వయ్వ�ాయరంగంల� ��ట�్ట బ������ �ోరణ�ల� క��� ��� వల్ల  ��ర�గ����. అ��క 

శ��త్వంత���న ట�్ర క్టర�్ల , ఇతర ఆధు�క ప�మ�ట్ల  ��గ�మ� �ే�ి��నుట, స�స్��ల� ఇచు్చట, భ��ా్వమ�లక� తక�్కవ 

వ��్డ �� ర�సుమ�ను అం��ంచుట, త��తర ర��ాలల� ��దద్���త�ల� ల�భం �� ం�ే �ధం�ా ప్రభ���్వల� వయ్వహ��ంచుట 

వలన వయ్వ�ాయరంగంల� ట�్ర��ల్ డవ�న్ ప్ర��వం ���న్ సంద�ాభ్లల� క�ప్చడంల�దు భ��ా్వమ�ల వదద్�� 

కనప్డల�దు. 

*** 


