
MODULE -2 వయ్వ�ాయ �తత్ం 
Module - 2 

Agricultural finance-importance in modern agriculture - performance of agricultural 
finance in Andhra Pradesh - problems of agricultural finance - Inter linkages of agricultural 
credit and other input markets and product markets. 
 
ESSAY QUESTIONS & ANSWERS. 
ప్ర. 1. వయ్వ�ాయరం�ా��� గల మ�ఖయ్���న పరప� ఆ���ాలను �వ��ంప�మ�? 

వయ్వ�ాయ పరప� వయ్వ�ాయరంగం అ�వృ��ధ్ల� ప్ర��న �ాత్రను వ��సుత్ ం��. ఆంధ్రప్ర�ేశ్ వంట� అ�వృ��ధ్  

�ెందుత�నన్ �ాష్ట �ంల� �ాష్ట � ప్రభ���్వల� వయ్వ�ాయ పరప� కలప్నక� కృ�ి �ేసుత్ ��న్�. �ా��రణం�ా వయ్వ�ాయ 

పరప� ��ండ� ప్ర��న మ�రగ్మ�ల నుం�� ల�సుత్ ం��. అ� : 

 (A) సం�ా్థ పరం�ా� పరప� మ��ాగ్ ల� : 

1. వ��్డ  �ాయ్�ార�ల�,  

2. బంధువ�ల� | ��న్��త�ల�,  

3. �ాయ్�ార�ల� - క�షన్ ఏజ�ంట�్ల , 

4. భ��ా్వమ�ల� - ఇతర�ల�.  

(B) సం�ా్థ పర���న పరప� మ��ాగ్ ల� : 

1. �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�, 

2. �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�ల�, are  

 3. స��ార బ�య్ంక�ల�, 

4. ప్రభ�త్వం - RBI. 

 (A) సం�ా్థ పరం�ా� పరప� మ��ాగ్ ల�: 

ప��ాతన �ాలం నుం�� ���త�క� ఈ మ�రగ్మ�ల ��్వ�ా పరప� లభయ్మవ�త�ం��. ��ౖ���ట్ వయ్క�త్ ల�, సంస్థల�, 

వ��్డ  �ాయ్�ార�ల�, బంధువ�ల�, ��న్��త�ల�, క�షన్ ఎజ�ంట�్ల , �ాయ్�ార�ల�, భ��ా్వమ�ల� �దలగ� �ా�� ��్వ�ా 

అం�ే ఋణ�లను “సం�ా్థ పరం �ా� పరప� మ��ాగ్ ల�" అందుర�. 2015 - 16 అంచ��ల ప్ర�ారం ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ల� 

�తత్ం వయ్వ�ాయ పరప�ల� 29% �ర� అం��ం���ర�.      

1. వ��్డ  �ాయ్�ార�ల�: ప్ర���ట్ వయ్వ�ాయ పరప�ల� వ��్డ  �ాయ్�ార�ల �ాత్ర ��లకమ�న��. మన �ేశంల� 

ప�ర్వ�ాలం నుం�� ఈ వ��్డ  �ాయ్�ా�ా�న్ ��ంతమం�� మ��ాను, మ����ంతమం�� అనుబంధ వృ�త్�ాను 

�ర్వ��ంచుత���న్ర�. �ర� ర�ణమ�లను ఏ �ధ���న �బంధనల� ల�క�ం�� సులభం�ా ��వలం �్ార �స����ట్ 

ఆ��రం�ా ఇ�ాత్ ర�. అ��ే �ర� వసూళ�్ళ�ే�� వ��్డ��ట� అతయ్��కం�ా ఉంట�ం��. �ర� ఉ��ప్దక �ారయ్కల��ాల��� 

�ాక�ం�� అను��ప్దక �ారయ్కల��ాలక�్క�� ర�ణమ�ల� ఇ�ాత్ ర�. ���త�ల� అప�ప్ల� �ర్చక �� ం�ే �ా�� భ�మ�లను 

�ా్వ��నం �ేసుక�ంట�ర�. ఒకప�ప్డ� �తత్ం వయ్వ�ాయ రం�ా��� 72% పరప�� సమక���్చ�ార�. 2016 అంచ��ల 

ప్ర�ారం ఇ�� 22% వ�నన్��. 



2. బంధువ�ల� ��న్��త�ల�: వయ్వ�ాయ��ర�ల� తమక� అవసరం అ�నప�డ� బంధువ�ల�, ��న్��త�ల 

నుం�� క��� ఋణమ�లను �� ందు��ర�. ��� వదద్నుం�� తక�్కవ వ��్డ �� (ల���) వ��్డ  ర��తం�ా పరప�� �� ందు��ర�. 

అ��ే ���న్ సంద�ాభ్లల� ��� నుం�� ఖ�్చతం�ా పరప�� �� ందకలమ� “��” ఉండదు. 

3. �ాయ్�ార�ల� - క�షన్ ఎజ�ంట�్ల : �ా� �ణ �్ార ం��లల��� ���త�ల� తమ� పం��ం�ే �ాణ�జయ్ పంటలక� 

మ�ందసుత్  ఒపప్ందం �ేసు��నన్ �ాయ్�ార�ల� ల��� క�షన్ ఎజ�ంట్ల  నుం�� పరప�� �� ందు��ర�. ���త�లక� పంట 

�ే��� వ�్చనప�ప్డ� తక�్కవ ధరక� పంటను ��ను��ల� �ే�ి తమ ఋణ���� జమ�ేసుక�ంట�ర�. ��� వల్ల న ���త�ల� 

��ట�్ట బ�ట� ధరలను �� ందల�క�� చు��న్ర�. 

4. భ��ా్వమ�ల�  ఇతర�ల�: �ా� �ణ �్ార ం��లల�� �నన్ సనన్�ార� ���త�ల� ��దద్  భ��ా్వమ�ల�, ధన 

���త�లనుం�� తమక� అవసర���న పరప�� �� ందు��ర�. �ర� క��� అ��క వ��్డ  ��ట�ను వసూళ�్ళ �ే�ాత్ ర�. - 

ఋణ�ల� �ర్చల�క�� ��� ���త�ల భ�మ�లను �ా్వ��నం �ేసుక�ంట�ర�. 

సం�ా్థ పరం�ా� పరప� మ��ాగ్ ల ��్వ�ా పరప�� �� ం��న ���త�ల� అ��క వ��్డ �� �ె�్లంపవల�ి ఉంట�ం��. ���న్ 

సంద�ాభ్లల� చక�వ��్డ� క��� వసూళ�్ళ �ే�ాత్ ర�. ���త�ల� తమ ఉతప్త�త్ లను మ�ందు�ా అను��నన్ ధరక� న�ా్ట ��� 

అమ్మవల�ి ఉంట�ం��. అం�ే�ాక పంటపం��న, పండక�� ��� ఋణమ�ల� �ె�్లంచవల�ి ఉంట�ం��. ఏ �ధ���న 

�న��ంప�ల� ఉండక�� వటంవల్ల  సనన్�ార� ���త�ల� ఆ��్థక �ి్థ�గత�ల� మ��ంత ��గజ������. ఎ�న్ ల��ాల� 

ఉనన్పప్ట��� పరప� మం�ర� ���నం సులభం�ాను, �ాలయ�పన�ాక�ం�� ఉండడం వల్ల న ఈ మ��ాగ్ ల� �ా� �ణ 

ఆ��రం �� ం��న�. 

(B) సం�ా్థ పర���న పరప� మ��ాగ్ ల�: 

ప్ర���ట్ వయ్క�త్ ల� ఋణ సంస్థల నుం�� ల�ం�ే పరప� వలన ఎక�్కవ వ��్డ  వల�ి �ావడం. ఉనన్ 

భ�మ�లను అమ�్మ��వల�ి�ావడం. జర�గ�త�నన్ందు వల్ల �� ప్రభ�త్వ�� పరప� కలప్న �ేయవల�ిన అవసరం 

వ�్చన��. ఫ�తం�ా 1951 -52ల� ��వలం 7.3% ఉండ�ా ఇప�ప్డ� అ�� 71% నక� ������న��. 2015-16  

సంవతస్�ా��� �ాను ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట � పరప� ప్రణ��క ప్ర�ారం 65.272 ��ట ర��ాయల� వయ్వ�ాయ పరప� 

�ె�్లం��ల� ఉ�ేద్�సుత్ ��ర�. 

1. �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�: 1955ల� ��ర�య ��్టట్ బ�య్ంక� ఏరప్డక ప�రణం వయ్వ�ాయ రం�ా��� పరప� 

క�ప్ంచడం ��ౖ �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� శ�దధ్  చూపల�దు. 1963ల� ��జర�్వ బ�య్ంక� ఆధ్వరయ్ంల� వయ్వ�ాయ ప���పరప� 

సంస్థ  �ా్థ పన తర��ాత �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� వయ్వ�ాయ పరప�� అం��ంచ����� మ�ందుక� వ��్చ�. 1969ల� 

జ����కరణ తర��ాత “ల�డ్ బ�య్ంక్ పతకం అమల� �ే�ి పరప� ����న్ గణ�యం�ా ��ం���. 1951ల� 

��వలం 0.9% ఉనన్ �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� పరప� కలప్న 2015 ��ట��� 25% ��� ������ం��. �తత్ం సం�ా్థ పర���న 

పరప�ల� 69 % �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� వయ్వ�ాయరం�ా��� స్వలప్�ా�క మ��య� మధయ్�ా�క ఋణమ�లను 

అం��ంచు���. 

2. �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�ల� : �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�ల� 1975 సం||ల� సనన్�ార� ���త�ల ద్రవయ్ 

అవస�ాలక� ఉ�ా�� ���త�లక�, వయ్వ�ాయ క��లక� �ా� �ణ �ే� ప��ా����, ఇతర బల��న వ�ాగ్ లక� ఋణ�లను 

అం���ాత్ �. �తత్ం సం�ా్థ గత���న పరప�ల� �ాట� �ాట� 13%. 



3. సహ�ార బ�య్ంక�ల�: ��రత�ేశంల� సహ�ార ఉదయ్మం 1904ల� �్ార రంభ���న��. వయ్వ�ాయ��ర�లను వ��్డ  

�ాయ్�ారసుత్ ల ���� నుం�� ర��ంచ����� �ా��� ఋణగ�సత్ ం నుం�� �మ���త్ క�ప్ంచ����� లకష్య్ం�ా సహ�ార పరప� 

చట్టం �ేయబ��న��. ఈ సంస్థలను పరయ్��కష్ణ �ేయ����� �ాట��� మ�లధనం క�ప్ంచ����� 1940ల� �ాట� చట్ట ం 

�ేయబ��న��. సహ�ార బ�య్ంక�ల� అం��ం�ే పరప�� స్వలప్�ా�క, ��ర్ఘ�ా�క అను ��ండ� రకమ�ల��ా 

వ��గ్క��ంచవచు్చ. “��ర్ఘ�ా�క పరప�� భ�� అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక� అం��ంచుత�ం��”. 2015-16ల� పరప� సంఘంల� 

�ల�్ల  సహ�ార ��ంద్ర బ�య్ంక�ల ��్వ�ా ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక� 4,345 కల�్ల  ర��ాయల� పరప�� 

అం��ం�న��. �తత్ం వయ్వ�ా్థ గత పరప�ల� ఇ�� 18%. 

4. ప్రభ�త్వం మ��య� RBI: 1982ల� ��బ�ర�్డ ను ఏ�ాప్ట� �ే��వరక� ఆంధ్రబ�య్ంక� ప్రతయ్కష్ స�య��న్ 

అం��ం�ే��. అ��ే ప్రసుత్ తం ప��కష్ పరప�� మ�త్ర�� అం��సుత్ ం��. వయ్వ�ాయ పరప��� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట � ప్రభ�త్వం 

ప్ర�ేయ్క �ాష్ట � చూప�త�నన్��. వ��్డ  �ా�� పథకం వయ్వ�ాయ పరప� మ��ీ పథకమ� వంట� పథకమ� ��్వ�ా 

వయ్వ�ాయ అ�వృ��ధ్�� కృ�ి �ేసుత్ ం��. 2015-16 సం||ల� 83. ��లక� ర��ాయల ఋణమ�లను అం��ం�న��. ��ల� 

���త�లక� �� ప��్ర లను అం��ంచడం ��్వ�ా ర�ణ ��క�ాయ్లను క�ప్సుత్ నన్��. ���త� �� పథకం ���ంద వ��్డల�� ర�ణ�ల�, 

�ావల� వ��్డర�ణ�లను, పంట �ాల ర�ణ�లను అం��ంచుత�ం��. ���త� �ా���ార సంస్థ  ��్వ�ా ర�ణమ��ీ పథ�ా�న్ 

అమల� �ేసుత్ ం��. ��� ��తత్ం ఋణ ఉ�ా సమసయ్ అర్హత ప��్ర లను అం��ంచుచునన్��. 

��ౖన �వ��ం�న �ధం�ా సం�ా్థ గత పరప� మ��ాగ్ ల� వయ్వ�ాయ ��ర�లక� ప్రతయ్కష్ ర�ణమ�లను 

అం��ంచుచు��న్�. ��జర్్వ బ�య్ంక్, ల���రజ్న వంట� సంస్థల� ప��కష్ం�ా పరప�� అం��ంచుత���న్�. ఈ సం�ా్థ గత 

పరప� ��రగడం వల్ల న వ��్డ  �ాయ్�ార�ల� మ��య� ప్ర���ట్ మ�రగ్ల ��్వ�ా �� ం�ే పరప� గణ�యం�ా త��గ్న��. 

అ��ే సం�ా్థ గత పరప� మ��ాగ్ లల� �ాలయ�పనం, అ��క ర�ల్స్ ఉనన్ క��� ��వలం ధన���త�ల� ప్ర�జనం 

�� ందడం. త��నంత పరప� లభయ్ం �ాక�� వటం. పరప� పం�ిణ�ల అసమ�నతల� వంట� ల�పమ�ల� గలవ�. 

ప్ర. 2. వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్ల� వయ్వ�ాయ పరప� �ాత్ర �వ��ంప�మ�. వయ్వ�ాయ పరప�క�నన్ ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�లను 

�ెల�ప్మ� ? వయ్వ�ాయ పరప� అవసరమ� ల���్కంచు ���న��� ? 

ఇతర ప��శ�మల మ����� వయ్వ�ాయమ�నక�క��� మ�లధనమ� �ావల�. అ��ే, వ�ాయరంగమ�ల�నునన్ 

అలప్ ఆ��యమ�లవలన ��ల�మం�� వయ్వ�ాయ��ర�ల� ఋణమ�ల� (loans) ల�క�ం�� వయ్వ�ాయమ�నక� 

�ావల�ిన వనర�ల� సమక�ర�్చ ��నల�క���న్ర�. ప్రపంచమంతట� క��� 'వయ్వ�ాయ��ర�ల� తమ 

�ారయ్కల�పమ�లక� ఋణమ�ల� �ేయ�చు��న్ర�. ఆ��రయ్ F.A. �కస్ న్ (Nicholson) �ె�ిప్నట�్ల  “వయ్వ�ాయ 

�ారభ�తమ� (essence) పరప�” “వయ్వ�ాయ��ర�ల� ఋణమ�ల� �సు��నవల� అను �ాసత్వమ�ను, �ేశ 

ప���ి్థ�ల� భ��ా్వమయ్ పదద్త�లల�, వయ్వ�ాయ ప���ి్థ�ల� �ే��ల� ప్ర���తం �ేయవ�”. అ�వృ��ధ్  �ెం��న �ేశమ�లల� 

క��న్ ��ద �ేశమ�లల� వయ్వ�ాయ పరప� �్ార ��నయ్త ��ల� ఎక�్కవ.  

వయ్వ�ాయ పరప� �్ార ��నయ్త ఆ��్థ�ా�వృ��ధ్ల� �ాత్ర : 

(1) వయ్వ�ాయ��ర�ల� మ�ఖయ్మ�గ ��ద �ేశమ�లల� తక�్కవ ఉ��ప్దకత ��ద��కమ� అను �షయమ�ల� 

�క�్క��� య�ంట�ర�. తక�్కవ ఉతప్�త్  వలన తక�్కవ ఆ��యమ�, తక�్కవ ఆ��యమ�వలన తక�్కవ �� దుప�, 

తక�్కవ �� దుప� వలన తక�్కవ ��ట�్ట బ��; తక�్కవ ��ట�్ట బ�� వలన తక�్కవ ఉతప్�త్  అను �షవలయమ�ల� �క�్క��� 



య�ంట�ర�. ఈ �షవలయమ� నుం�� వయ్వ�ాయ��ర�� బయటక� �య�టక� మ�లధన ��ట�్ట బడ�లను ��ంచవల�. 

వయ్వ�ాయ��ర�� స్వంత మ�లధన వనర�ల� స్వలప్మ�నందున వయ్వ�ాయ పరప� ��ద��క �షవలయమ�లను 

�ే��ంచుటక� అవసరమ�.  

(2) వయ్వ�ాయ �ాం���క ప��జ�్ఞ నమ� ప్రగ� �ెం��న��. నూతన పదధ్త�ల� మ�లధన - �ాం��్రత మ�న�. 

నూతన పదధ్త�ల� ప్ర��శ ��ట�్ట , ఉతప్�త్�, ఆ��యమ�లను ��ంచు��నవల�ననన్ వయ్వ�ాయ��ర���� ���� ��ట�్ట బడ�ల� 

�ావల�. �ాబట�్ట  వయ్వ�ాయ పరప� ��ల� అవసరమ�. పరప� ల����డల నూతన పదధ్త�లను ప్ర��శ��ట�్ట టక� 

��ల�మం�� వయ్వ�ాయ��ర�లక� �ాధయ్ం�ాదు. పరప� ల�క�ం�� తనక�నన్ స్వలప్వనర�లల� నూతన పదధ్త�ల� 

ప్ర��శ ��ట�్టనయడల ప్ర�ఫలమ�ల� తక�్కవ�ా నుండవచు్చ. 

పంజ�బ్ �ాష్ట �మ�ల� ��ేిన అధయ్యనమ�లవలన నూతన వయ్వ�ాయ పదధ్త�ల వలన మ�లధన 

అవసరమ�ల� ������న�. వయ్వ�ాయ పరప� ��్వ�ా ఉతప్� ప్రణ��కల� ప�నర్ వయ్వ�ీ్థకరణ �ాధయ్మ�నద�, 

పరప� ల�క�ం�� వయ్వ�ాయ��ర�ల� తమ కమతమ�లను �జయవంతం�ా �ర్వ��ంచల�క �� ���ర� 

�ె�య�చునన్��. 

(3) ��రత�ేశమ�ల�ంట� అ�వృ��ధ్  �ెందుత�నన్ �ేశమ�లల� �ేయబ��న అధయ్యనమ�లవలన ఈ 

�ేశమ�లల� వయ్వ�ాయ ��త్రమ�లల� మ�లధన ఉ�ాంత ఉ��ప్దకత ఎక�్కవ�ా నునన్ద� �ె�య�చునన్��. 

అందు�ేత వయ్వ�ాయ పరప� నం��ం� వయ్వ�ాయ మ�లధన ��ట�్ట బడ�లను ��ంచుటవలన ఉతప్�త్ , ఉ��ప్దకత 

��ర�గ�త�ం��.  

(4) పంటలను �ల్వ �ేయ�టక�, ర�ాణ�క� త��న �తత్  వనర�ల� ల�నందున వయ్వ�ాయ��ర�ల� తమ 

ఉ��ప్దకతను స��య�న సమయమ�ల�, స��య�న ధరలక� �క��ంచల�క���న్ర�. పంటల� �ే��� �ా�ా�� ఏ�ో 

ఒక ధరక� మధయ్ వర�త్ లక� �క��ంచుచు��న్ర�. పరప� నం��ంచుట ��్వ�ా వయ్వ�ాయ��ర�� �క�యశ��త్� ��ం�, 

అత� ఆ��యమ�లను ��ంచవచు్చ. 

(5) వయ్వ�ాయ పరప� అవ�ాశమ�లను భ�షయ్త్ నుం�� ప్రసుత్ తమ�నక� తర�వసుత్ ం��. - (Pulling the 

opportunities from the future to the present). ���న్ సంవతస్రమ�ల త�ా్వత �ా��ంచక���న��, ప్రసుత్ తమ� 

�ా��ంచుటక� �ల�కలగ్ జ�సుత్ ం��. ఆ అన�ా ఆ��యమ�ల�, �వన ప్రమ�ణమ�ను ��ంచు��నుటక� వయ్వ�ాయ��ర�� 

�ాల మ�రగ్మ�ను త��గ్సుత్ ం��. (Ends short the way to higher incomes and better standard of living). 

(6) వయ్వ�ాయ పరప� వయ్వ�ాయ ఉతప్త�త్ లను ��ంచుట ��్వ�ా వయ్వ�ాయ ��ర�ల ఆ��యమ�లను 

��ంచుత�ం��. వయ్వ�ాయ��ర�ల ��ను��ల� శ��త్ ��ర�గ�త�ం��. ���గ వసుత్ వ�లక�, వయ్వ�ాయ ఉ��ప్దకమ�లక� 

��మ�ండ్ ��ర�గ�త�ం��. �ా����ా ���కరణ వృ��ధ్  �ెందుత�ం��. �ా����ా ���కరణ వయ్వ�ాయరంగ అ�వృ��ధ్ �� 

��డప్డ�త�ం��. ఇల� సంచల��త్మక వృ��ధ్  జర�గ�త�ం��. 

అ��ే వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్�� ఎంతవరక� ��డప్డ�త�ంద���� వయ్వ�ాయ��ర�డ� ���� ఉప���ంచు ���, 

ల�ంచు ���నమ�ల ��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. పరప�� ఉ��ప్దకత ఉప�గమ�నక� �ాక ���గ వయ్యమ�నక� 

ఉప���ం�న యడల ���వలన వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్  జర�గదు. ��ౖ�ా సులభ షరత�ల�, సులభవ��్డ�� త��నంత 

పరప�, త��న సమయమ�ల� ల�ంచవల�. వ��్డ  �ాయ్�ారసుత్ �చు్చ పరప� అ�లషణ�య మ�న�� �ాదు. 



సం�ా్థ ప�ర్వక పరప� (Institutional credit) త��నంత ల�ంచవల�. ��రత�ేశమ�ల� వయ్వ�ాయ పరప�� ఎక�్కవగ 

���గ వయ్యమ�నక� �ాడ�చు��న్ర�. వ��్డ  �ాయ్�ారసుత్ ల �ాత్ర అ��కమ�గ నునన్��. "అందు�ేత�� ఉ����్ర డ� 

ఉ���యబడ� �ా��� ఏ �ధమ�గ స�యపడ�త�నన్�ో  ఆ �ధమ�గ�� వయ్వ�ాయ పరప� వయ్వ�ాయ��ర���� 

స�యపడ�త�నన్��”. అన�ా వయ్వ�ాయ పరప� ��రత�ేశమ� ల�ంట� ��ద �ేశమ�లల� వయ్వ�ాయ��ర���� 

ఉ����్ర డ�వల�నునన్��.  

వయ్వ�ాయ లకష్ణమ�ల� - వయ్వ�ాయ పరప� : 

వయ్వ�ాయ లకష్ణమ�ల� వయ్వ�ాయ పరప��� ���న్ ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ల� క�ప్ంచుచునన్�. 

(1) వయ్వ�ాయమ� ఒక సజ��య ప��శ�మ �ాదు (not a homogeneous industry). ��ధ రకమ�ల 

ఉతప్త�త్ ల�, ��ధ రకమ�ల మ���్కట�ంగ్, ��ధ రకమ�ల కమత ప��మ�ణమ�ల�, ��ధ రకమ�ల భ��ా్వమయ్ 

పదద్త�ల�ంట��. వయ్వ�ాయమ�న క�నన్ ఈ ��్లష్టమ�న స్వ��వమ� వలన వయ్వ�ాయ పరప� ప��శ�మలకనన్ 

��ంత �నన్మ�న���ా ఉంట�ం��. 

(2) వయ్వ�ాయ��ర�లల� ప��శ�మలల��ా ఏక�ా్వమయ్ అ���ారమ� �చు్చకల�కలక� అవ�ాశమ� ల�దు. 

అందు�ేత స��ి్ట  కృ�ి��, వనర�ల ఏ��కరణక�, పరప�� సులభమ��ా ��క��ంచు��నుటక� అవ�ాశమ�ల� తక�్కవ. - 

(3) వయ్వ�ాయ �్ార రంభ �ారయ్కల�పమ�లక�, �వ�� ఉతప్�త్�� మధయ్ ��ంత �ాలవయ్వ�� ఉనన్ందున, ఈ ల�ప��ా 

��మ�ండ్ ల��ా�, ఉతప్�త్ల��ా� ఊ��ంచ� మ�ర�ప్ల� �ావచు్చ. ��మ�ండ్ ఆక�ి్మకమ��ా తగ�గ్ టవలన ధరల� 

తగగ్వచు్చ ల��� ప్రకృ� శక�త్ ల మ�ర�ప్లవలన వరదల�, వ�ాష్ ��వమ� �దలగ�న� సంభ�ం�, పంటల నష్టమ� 

�ావచు్చ. వయ్వ�ాయరంగమ�ల�నునన్ అ��్చతల వలన వయ్వ�ాయ పరప��చు్చటక� ఋణ��తల� ��ను�ాడ��ర�. 

(4) ప��శ�మలల� �ా����ా �క��ర�ల� తమ �ా్ట క� �ల్వల�, యంత్రమ�ల� �దలగ�న� ��కట�్ట  ��ట�్ట  ల��� 

ప���ా నుం� పరప� �� ందవచు్చ. వయ్వ�ాయ రంగమ�ల� అల�ంట� అవ�ాశమ� ��ల తక�్కవ. వయ్వ�ాయ��ర�ల� 

తమ భ��� ప���ా ��ట�్ట  ఋణమ�ల� �సు��నవల�. అ��ే భ�� సత్వరమ� నగదుల���� మ�ర�్చ��నుటక� 

�ల�ల�� ఆ�ిత్ . అందు�ేత భ��� ప���ా ��ట�్ట ��� ఋణమ��చు్చటక� ఋణ��తల� ��న�ాడ��ర�. 

వయ్వ�ాయ��ర�ల� మ�ఖయ్మ��ా �నన్ వయ్య�ాయ��ర�లక� ఉతప్�త్  ���ాక ���గమ�నక� క��� 

పరప� �ావల�ి య�ంట�ం��. క�ట�ంబ వయ్యమ�నక�. ఆడంబర ���గమ�నక�, ��ర�్ట  త�ా��లక� �దలగ� 

అను��ప్దక �ారయ్కల�పమ�లక� పరప� �సు��ంట�ర�. 

��ౖన �వ��ం�న �ధమ��ా వయ్వ�ాయ పరప��� ���న్ ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ల�నన్�.  

వయ్వ�ాయ పరప� వ��గ్కరణ : 

వయ్వ�ాయ పరప�� ��గ�వ �ధమ�ల��ా వ��గ్క��ంచవచు్చ. 

1. పరప� ఉ�ేద్శయ్మ� (Purpose): వయ్వ�ాయ��ర�డ� పరప�� ఎందు��తత్మ� �సు���న�� �్ార �ప��క�ా 

��ల�గ� రకమ�ల��ా �భ�ంచవచు్చ. (1) అ�వృ��ధ్  పరప� (Development Credit) (2) ఉతప్�త్  పరప� 

(Production Credit) (3) �క�యమ�నక� పరప� (Marketing Credit) (4) ���గమ�నక� పరప� 

(Consumption Credit). 



2. �ాలవయ్వ�� �్ార �ప��క (Time): �ాలవయ్వ�� �్ార �ప��క�ా వయ్వ�ాయ పరప�� మ�డ� �ధమ�ల��ా 

వ��గ్క��ంచవచు్చ. 

(a) ��ర్ఘ�ా�క పరప� (Long term credit): ఇ�� 5 నుం�� 20 సంవతస్రమ�ల �ాలవయ్వ�� క���య�ంట�ం��. 

భ��, యంత్రమ�ల ��ను��ల�, వయ్వ�ాయ భవనమ�ల ��ా్మణమ�, భ�� ప�నర�దద్రణ, భ�� అ�వృ��ధ్  

�దలగ� �ారయ్కల�పమ�లక� ��ర్ఘ�ా�క పరప� �సు��నబడ�త�ం��. 

(b) మధయ్�ా�క పరప� (Medium term): ఇ�� 2 నుం�� 5 సంవతస్రమ�ల �ాలవయ్వ���� 

�సు��నబడ�త�ం��. వయ్వ�ాయ ప�వ�ల ��ను��ల�, యంత్రప��కరమ�ల ��ను��ల�, �నన్ �ట��ార�దల వసత�ల� 

క�ప్ంచు��నుటక� �దలగ� �నన్ �నన్ భ�� అ�వృ��ధ్  పనులక� �సు��నబడ�త�ం��. 

(C) స్వలప్�ా�క పరప� (Short term): ఇ�� 3 నుం�� 18 ��లల �ాలవయ్వ�� క��� ఉంట�ం��. ఇ�� 

ఎర�వ�ల�, �తత్నమ�ల� ��నుట �దలగ� వయ్వ�ాయ �ారయ్కల�పమ�లక�, క�ట�ంబ ���గ వయ్యమ�నక� 

�సు��నబడ�త�ం��. 

3. ప�� �్ార �ప��క (Security) : ఋణమ�నక� ఇవ్వబ��న ప�� (Security) �్ార �ప��క�ా 

వయ్వ�ాయపరప�� ��ండ� �ధమ�ల��ా వ��గ్క��ంచవచు్చ. 

(a) భ�� తనఖ� ��ట�్ట  �సు��నబ��న పరప� (Mortgage of land) : �ా��రణమ��ా ��ర్ఘ�ా�క పరప� 

భ�� తనఖ� ��ౖ ఇవ్వబడ�త�ం��. 

(b) వయ్��త్గత ప�� (Personal Security): �ా��రణమ��ా స్వలప్�ా�క ఋణమ�ల� వయ్��త్గత ప�� �� ౖ

ఇవ్వబడ���. 

వయ్వ�ాయ పరప�క�ండవల�ిన ప్ర��న లకష్ణమ�ల� : 

1. చలనత్వమ� (Dynamic): వయ్వ�ాయ పరప� చలన లకష్ణమ� క��� య�ండవల� (Dynamic Credit). 

అన�ా ప����నుప���ం�నందువలన వయ్వ�ాయ��ర�� ఆ��యం ��రగవల�. ������న ఆ��యమ� నుం�� 

ఋణమ� �ె�్లంచగల శ��త్ ఏరప్డవల�, 

2. ప��మ�ణమ�, సమయమ�, అనుక�లత: వయ్వ�ాయ��ర���� ల�ంచు పరప� త��న ప��మ�ణమ�ల� 

నుండవల� (adequate), త��న సమయమ�ల� (timely) ల�ంచవల�. �ె�్లంప�ల పదధ్�, వ��్డ  �దలగ�న� 

వయ్వ�ాయ��ర���� అనుక�లమ��ా నుండవల� (Convenient). 

3. ����� �ె�్లంచగల శ��త్ (Repaying Capacity): వయ్వ�ాయ��ర���� పరప� �చు్చనప�ప్డ� ��వలమ� 

అత� ఆ�ిత్  �్ార �ప��క�ా �ాక, పరప� వలన ఆ��య ��ర�గ�దల, �ె�్లంచగల శ��త్� ప్ర��నమ��ా ప��గణ�ంచవల�. 

4. వయ్��త్గత లకష్ణమ�ల� ��ం�� ం��ంచుట: పరప� నుప���ంచుటల� క�మ�కష్ణ, స్వయంపరప� మ��య� 

పరసప్ర సహ�ారమ�, �� దుప�ను ��ంచు��నుట �దలగ� వయ్��త్గత లకష్ణమ�లను ��ం�� ం��ంచున���ా నుండవల�.  

 

వయ్వ�ాయ పరప� మ�లమ�ల� (Sources) : 

వయ్వ�ాయ పరప� ల�ంచు మ�లమ�ల� సూ్థ లమ��ా ��ండ� �ధమ�ల��ా వ��గ్క��ంచవచు్చ. 



(a) సం�ా్థ ప�ర్వక పరప� (Institutional Credit): �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�, సహ�ార బ�య్ంక�ల�, ప్రభ�త్వమ�, 

ప్ర�ేయ్క వయ్వ�ాయ అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల� �దలగ� మ�లమ�లనుం�� ల�ంచున�� సం�ా్థ ప�ర్వక పరప�. 

(b) ప్ర���ట� పరప�: వ��్డ  �ాయ్�ార�ల�, క�షన్ ఏజ�ంట�్ల , బంధువ�ల�, �త�్ర ల� �దలగ� 

మ�లకమ�ల� ప్ర���ట� పరప� ల��� సం�ా్థ గతమ� �ా� పరప�. �ా��రణమ��ా సం�ా్థ గతమ� �ా� పరప� ��ల� 

ల�పభ��ష్టమ��ా ఉంట�ం��. అ��క వ��్డ��ట�్ల , వయ్వ�ాయ��ర�� �ీడన లకష్ణమ�ల� క�గ్ ఉంట�ం��. అందు�ేత 

సం�ా్థ ప�ర్వక పరప� త��న ప��మ�ణమ�ల� నుండవల�. 

వయ్వ�ాయ పరప� ఆవశయ్కత ప��మ�ణమ�ను ల���్కంచుట - �ా��య్ �ాధయ్మ�ల ప��కష్ల� (Credit 

requirement calculation and feasibility test) : వయ్వ�ాయ��ర�లక� �ావల�ిన పరప� ప��మ�ణమ�, 

�్ార ంతమ�నుం�� �్ార ంతమ�నక�, మ�త�వ� నుం�� ఋత�వ�క�, పంటనుం�� పంటక� మ�ర�త�ం��. వయ్వ�ాయ పరప� 

ప��మ�ణమ�ను ఖ�్చతమ�గ ల���్కంచుట ��ంత కష్టమ�. అ�నపప్ట���, ���న్ నమ���ల�, ప��కష్ల� అ�వృ��ధ్  

�ేయబ��న�. 

ఆ��ర�య్ల� �ంిగ్ మ��య� గ�పత్  (Singh and Gupta) '����న స�కరణమ�లను (Regression Equation) 

అ�వృ��ధ్  ప����ర�. వయ్య�ాయమ�ల� నునన్ భ�� ప��మ�ణమ� మ��య� ఉ��ప్దకమ�ల (inputs) ప��మ�ణమ� 

ఆ��రమ�గ వయ్వ�ాయ��ర�� పరప� ప��మ�ణ ఆవశయ్కతను ల���్కంచవచు్చ. 

Y= AX, B, X, B,X, B, KABA 

C=B, X, B, X, B, X, BXA 

Y అన�ా పంట �తత్ం ��గ�బ��, X, - �ట��ార�దల��ౖ ��ట�్ట బ��, X2 = వయ్వ�ాయ ప�వ�ల��ౖ ��ట�్ట బ��, X, = 

ప�వ�ల ��ౖ వయ్యమ�, X = వయ్వ�ాయమ� �ే�ిన భ�� ప��మ�ణమ�, C = �ావల�ిన పరప� ప��మ�ణమ�ల�, 

61-6 మ��య� B.R. �����షన్ గ�ణకమ�ల�.  

�ా��య్�ాధయ్ ప��కష్ల� (Feasibility tests) : 

వయ్వ�ాయ పరప� ప్ర��ాదనలక� ���న్ ఆ��్థక ప��కష్ల� �ర్ణ�ంచవల� (Economic feasibility tests). అందుల� 

మ�ఖయ్ మ�న� . 

1) పరప� ప్ర� �ాదనలనుం�� ప్ర�ఫలమ�ల� (Returns from the proposal). 

(2) పరప� వలన ఉతప్నన్మగ� ����� �ె�్లంచగల శ��త్,  

(3) ఋణమ� �సు��ను వయ్వ�ాయ��ర�� నష్టభయమ� ��దు��్కను సం�ిదధ్త. 

1. ప్ర�ఫలమ�ల�: పరప�� ఉప���ంచుట వలన వచు్చ �కర ప్ర�ఫలమ�ల� ల���్కంచవల�. ప్ర�ఫలమ�ల� 

ల���్కంచుటల� ��గ�వ అంశమ�ల� ప��గణ�ంచవల�. 

(a) పరప� వనర�ల��ాక వయ్వ�ాయ��ర�� �తత్ం వనర�లనుం�� ప్ర� ఫలమ�ల� ల���్కంచవల�. (b) సగట� 

ప్ర�ఫలమ�ల� �ాక' ఉ�ాంత ప్ర�ఫలమ�లను (Marginal Returns) పరగణ�ంచవల�. (C) ఉ�ాంత �ాబ��, ఉ�ాంత 

వయ్యమ�నక� సమ�నమ�గ నుండవల�నను సూత్రమ����ాక, స��ాంత ప్ర�ఫలమ�ల సూత్రమ�నుక��� 

ప��గణ�ంచవల�. (d) �ర్వహణ� మ�లధనమ� (Working capital) మ��ంప� �ేయ�నప�డ�, ఉతప్�త్�� �ావల�ిన 

ఇతర ��రత ఉ��ప్దకమ�ల లభయ్త �ా్థ �� ప��గణ�ంచవల�. (e) పరప� ప��మ�ణమ� తక�్కవగ�ా�, ఎక�్కవగ�ా� 



ఉండక�డదు. (f) పరప� ఉ�ాంత ఉ��ప్దకతను ల���్కంచునప�డ� వయ్వ�ాయ��ర�� క�ట�ంబ -���గ 

వయ్యమ� �క్క ఉ�ాంత �ల�వను క��� ప��గణ�ంచవల�. 

2. ����� �ె�్లంచగల శ��త్ (Repaying capacity): వయ్వ�ాయ��ర�� �తత్ం ��ట�్ట బడ�లనుం�� �ాగల �కర 

ఆ��యమ�లను మ��ంప��ేయవల�. ���నుం�� వయ్వ�ాయ��ర�� క�ట�ంబ వయ్యమ�, ఇతర �ె�్లంప�ల� 

�దలగ�న� �న��ం� ఋణ �ె�్లంప� శ��త్� �ర్ణ�ంచవల�. ఋణమ�ల� ��ండ� రకమ�ల�. 

 (a) స్వయం జ�త �ె�్లంప� శ��త్ �చు్చన� (Self Liquidating loans): ఇట�వంట� ఋణమ�ల� ఒక 

సంవతస్ర�ాలమ�ల��� ఉతప్�త్  ప్ర���యల� ���్ణం� �� ���. సంవతస్�ాంతమ�నక� ప్ర�ఫలమ�ల� ల���్కం� 

వయ్యమ�ల� �న��ం� �ె�్లంప�శ��త్ ల���్కంచవల�. 

(b) ప్ర�ఫలమ�ల� ��ంత�ాల వయ్వ��ల� వచు్చ ఋణమ�లక� �ాల�నుగత ప్ర�ఫలమ�ల� ల���్కంచవల�. 

3. నష్టభయ సం�ిదధ్త (Risk-bearing capacity): పరప� ప్ర��ాదన ప����ంచుటల� వయ్వ�ాయ��ర�� 

నష్ట భయమ�ను ఎదు��్కనగల శ��త్� క��� ప��గణ�ంచవల�. వయ్వ�ాయమ� ప్రకృ� శక�త్ ల��ౖ ఆ��రప��నందున ఉతప్�త్  

ధరలల� అ��్చతల�, నష్టభయమ�, ఒడ�దుడ�క�ల� ఎక�్కవ. అందు�ేత ఆ��యమ�ల� మ�ర�ప్లను ప��గణ�ంచవల�. 

మ�ర�ప్ - గ�ణకమ�ల� (Variability coefficients) �ర్ణ�ంచవల�. ఉ��హరణక� ల���య��� (Ludiana) �ల�్ల ల� 

మ�ర�ప్ గ�ణకమ� 21 �ాతమ�గ మ��ంప� �ేయబ��న��. ఇట�వంట� మ�ర�ప్ గ�ణకమ��� ఆ��యమ�ను త��గ్ంచవల� 

(deflate). 

����� �ె�్లంప�ల ప్రణ��క (Repayment plan) : వయ్వ�ాయ��ర�� ����� �ె�్లంచు శ��త్� ��ర�గ� పరచుటక� 

����� �ె�్లంప�ల ప్రణ��క ర��� ం��ంచవల�. (a) ఒ���ా�� �ె�్లంప�, (b) �ా���లల� �ె�్లంప�, (C) ఈ��్వట�డ్ �ె�్లంప� 

(Equated repayments), (d) తగ�గ్ చునన్ �ె�్లంప�ల� ల��� �ా��క మ�ర�చునన్ �ె�్లంప�ల� ( amortised 

decreasing payments or partial - variable repayments). 

ఋణ�ాలమ�, �ె�్లంప� శ��త్, ఋణషరత�ల�, వయ్వ�ాయ��ర���� ��లభయ్మ� మ��య� అనుక�లత 

�దలగ� అంశమ�ల �్ార �ప��కగ �ె�్లంప� ప్రణ��క �ర్ణ�ంచవల�. 

వయ్వ�ాయ ప్ర��ాదనల ప��కష్, వయ్వ�ాయ పరప� ప��మ�ణమ� �ర్ణ�ంచుటల� నునన్ ప్ర��న 

అంశమ�లను (4C's) ల��� అ�దు Pల� (Five P's) ల��� 3Rల� (3R's) అ� వ��్ణ�ాత్ ర�. 

4C's (4Cల�): (1) Character (2) Capacity (3) Capital collateral (4) Condition and 

commonsense. 

Five P's (5Pల�): (1) Purpose, (2) Person, (3) Productivity, rayment of instalments, (5) 

Protection-security. 

Three R's (3Rల�): (1) Returns (2) Repaying capacity (3) Risk - bearing. 

రంగ అ�వృ��ధ్  జర�గ�త�ం��. పరప� వయ్వ�ాయరంగం 

దురదృష్టవ�ాత�త్  

ప్ర. 3. ఆధు�క వయ్వ�ాయంల� వయ్వ�ాయ పరప� �్ార మ�ఖయ్తను �వ��ంప�మ�? 



��రత�ేశం వంట� వయ్వ�ాయ ఆ��ర �ే�ాలల� వయ్వ�ాయ ఉతప్�త్  �నన్���త�ల ��ౖప�ణ�య్ల��ౖ ఆ��రప�� 

ఉంట�ం��. ����� ల�ం�ే పరప� లభయ్తనుబట�్ట  వయ్వ�ాయ రంగ అ�వృ��ధ్  జర�గ�త�ం��. వయ్వ�ాయరంగప� ఇతర 

ప���ి్థ�ల� మ�ర�ప్ ల�నప�డ� స�ాలంల� త��న ప��మ�ణంల� అ�ే పరప� వయ్వ�ాయరంగం��ౖ భ�షయ్త�త్ క� మ��య� 

ఆ��్థ�ా�వృ��ధ్�ాత్ �. ��ర�గ�దలక� ��డప్డ�త�ం��. అ��ే దురదృష్టవ�ాత�త్  తగ�గ్ సమయంల� అవసర���న ��ర 

తక�్కవ వ��్డ  ��ట్ల క� పరప�� �� ందల�క�� త���న్ర�. 

�ా��రణం�ా వయ్వ�ాయ��ర�డ� ���ం�� అవస�ాలక� పరప�� ఆ��ాత్ ర�. 

 (1) ��ల� రక���న �తత్నం ��ను��ల�క�,  

(2) ఎర�వ�ల మ��య� ప�ర�గ�మందుల ��ను��ల�క�,  

(3) క��ల �ె�్లంప�లక�,  

(4) పసు�ాశం ��ను��ల�క�,  

(5) వయ్వ�ాయ ప��క�ాల ��ను��ల�క�, 

(6) బ�వ�ల ��ా్మణం, 

(7) భ�� అ�వృ��ధ్  �ారయ్కల��ాలక�. 

��ౖ �వ��ం�న ఉ��ప్దక అవస�ాల�� �ాట� అను��ప్దక అవస�ాల� అ�న ��ర�్ట  ఖర�్చల� �ాతఋణ�ల 

�ె�్లంప� పండ�గల� మ��య� ��డ�కల �ర్వహణక� �ాజ��య �ారయ్కల��ాల వంట� �ాట��� క��� పరప�� ఆ��ాత్ ర�. 

ఎక�్కవ�ా ���త�ల� అను��ప్దక �ారయ్కల��ాలక� అ��క వ��్డ �� సం�ా్థ గతం �ా� పరప� మ��ాగ్ ల నుం�� �ీ్వక���ాత్ ర�. 

��� వల్ల �� �ార� ఋణగ�సుత్ లవ�త���న్ర�. 

��రత�ేశంల� అ��క సంఖ�య్క�ల� సనన్�ార� ���త�ల�. �ర� ఆ��్థకం�ా బల��నం�ా ఉనన్ందున తమ �� ంత 

��ట�్ట బడ�ల�� వయ్వ�ాయ �ారయ్కల�ాలను ��నన్�ా��ంచల�ర�. �ా్వతం��్ర �నంతరం అ��క సం||�ాల�ాట� 

వయ్వ�ాయ��ర�ల� తమ పరప� అవస�ాలను �ర�్చ��నుటక� ��ౖ���ట్ పరప� మ��ాగ్ ల��ౖ ఎక�్కవ�ా ఆ��రప�ే�ార�. 

ఈ ��ౖ���ట్ �ార� అ��క వ��్డ� వసూళ�్ళ �ే�ి ���త�ను ఆ��్థకం�ా �ోచు��నడం జ����ం��. ����� �ా్వతం��్ర �నంతరం 

ప్రభ���్వల� సం�ా్థ గత���న పరప�� �����ా అం��ం�ే ప్రయతన్ం �ే�ిం��. �ానునన్ �ాలంల� వయ్వ�ాయ పరప� 

���ం�� అవస�ాల��ౖ దృ�ి్ట  ��ట�్ట �. అ� : 

(1) వయ్వ�ాయరంగంల� ��ర్ఘ�ా�క ��ట�్ట బడ�లను ��్ర తస్��ం�ే �ధం�ా ��ర్ఘ�ా�క పరప� వయ్వ�ాయ పరప� 

������న్ ర��� ం��ం���. 

 (2) వయ్వ�ాయ సంబం��త అవ�ా్థ ప�� చరయ్ల��ౖ ����ా ��ట�్ట బ�� ��ట�్ట �. 

(3) ప్రపంచ �ాయ్పత్ ం�ా ఈ��డ� �ా��వరణంల� మ�ర�ప్ల� సంభ�సుత్ ��న్� �ావ�న వరదల� ��ారణక�, 

కర�వ� ��ారణక� సంబం��ం�న �ట��ార�దల �్ార జ�క�్ట ల��ౖ దృ�ి్ట  ��ట�్ట �. 

(4) వయ్వ�ాయరంగంల�� య�వతను మ��య� మ��ళలను ఆక��ష్ం�ే �ధం�ా ��ట�్ట బడ�ల� �ేయ��. 

(5) �ాం���క ప��జ�్ఞ ���న్, ఉతప్త�త్ లను, ఉ��ప్దకతలను ��ం�ే �ధం�ా పరప� ������న్ అమల� 

�ేయ��. 

ప్ర.4. వయ్వ�ాయ పరప� గల సమసయ్లను �వ��ంప�మ� ? 



ప్రభ���్వల� వయ్వ�ాయ పరప�� ��్ర తస్��ంచ����� అ��క �����లను ర��� ం��ం��ర�. ��రత�ేశంల� 15% 

ప్రజల� వయ్వ�ాయరంగం��ౖ ఆ��రప�� ఉ��న్ర�. ����ప� 25% జ��య ఆ��యం రంగం నుం�� వసుత్ ం��. ఈ 

వయ్వ�ాయరంగం అ�వృ��ధ్�� ��డప్�ే �ార�ాల� అ�మ�ఖయ్���న పరప�. ���త�లక� input supply క� ఉతప్�త్  పం�ిణ� 

మ���్కట్ త��తర అవస�ాలక� ఋణ ఆ��శగ��ల� అ��ే ఆ��్థక సంస్థల� ����� పరప� అం��ంచుటక� కృ�ి ఆ�ం�న 

��ర �ేయడం ల�దు. 

వయ్వ�ాయరంగం ప���త్�ా ఋత�వ�ల��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. నూతన �ాం���క ప��జ�్ఞ ���న్ ప్ర��శ��ట్టటం 

వలన మ�లధన అవస�ాల�. ������ పరప� అవసరం ������ం��. ���త�లక� �� దుప� �ే�� అల�ాట� ల�� �ారణం�ా 

�ార� ఋణం �ేయవల�ి వసుత్ ం��. ��రత �ా� �ణ జ����ల� ఎక�్కవ �ాతం అప�ప్�ే ప�ట�్ట , అప�ప్ల� ������, అప�ప్ల� 

మరణ�సుత్ ��న్డ�. పరప��� సంబం��ం� ఈ ���ం�� సమసయ్లను మనం ప��గణ�ంచవచు్చ. అ�: 

(1) బ�య్ంక�ల� మ��య� ఇతర సంస్థల� వయ్వ�ాయరం�ా�న్ ప���త్ అవ�ా�ా�న్ చూపడం ల�దు. 

(2) వయ్వ�ాయరంగంల� క��� ���ద్�క ఆసుత్ ల �తత్ం క�మం�ా ��ర�గ�త�నన్�. ఆ��్థక ���నంల� వ�ే్చ 

మ�ర�ప్లక� అనుగ�ణం�ా ద్రవయ్ సంస్థల �����ల� మ�రడం ల�దు. 

(3) సుదూర �్ార ంతంల� ఉనన్ ���త�లక� బ�య్ంక� ��క�ాయ్�న్, పరప� ��క�ాయ్లను అం��ంచడం ఇబ్బం���ా 

మ���ం��. 

(4) ��ౖ���ట్ సంస్థల� ల��� వయ్క�త్ ల� అ��క వ��్డ� వసూళ�్ళ �ేయ�చు��న్ర�.  

(5) పరప� ��ంత �ాలమ�నక� మ�త్ర�� అం��ంచుత���న్ర�.  

 (6) పంటల నష్టం జ����న సమయంల� పరప� మ��ీ (ఋణమ��ీ) వంట� 

��ౖ �ధ���న సమసయ్లను వయ్వ�ాయరంగం క��� ఉం��. ఫ�తం�ా ���త� ఋణగ�సత్తక� గ����త���న్డ�. 

ఆంధ్రప్ర�ేశ్, �ెలం�ాణ�, త�ళ��డ�, మ��ాష్ట �, క�ా్ణ టక �ా�ా్ట � లల� ఋణగ�సత్త, ప��మ�ణం ఎక�్కవ�ా ఉండ�ా, 

ఒ���ాస్, అ�ాస్ం, ప�్చమ బ�ం�ాల్ �|| �ాష్ట �ంల� ఋణ��రం తక�్కవ�ా ఉం��. ఈ ఋణ��రం అ��కం�ా ఉదనడం 

వలన ఆంధ్రప్ర�ేశ్, మ��ాష్ట � వంట� �ా�ా్ట � ల ���త� ఆత్మహతయ్ల� ���������. 

ప్ర. 5. ��రత�ేశంల� వయ్వ�ాయ ఋణ���ా��� గల �ారణ�లను, ��� ఫ���లను �వ��ం�, ��ారణ చరయ్ల� 

సూ�ంప�మ�? 

��రత వయ్వ�ాయరంగం ��నుకబ�ట�తనమ�నక�, అలప్ ఉ��ప్దకతక� �ా� �ణ ఋణ ��రమ� ఒక ప్ర��న 

�ారణమ�. ��రత వయ్వ�ాయ��ర�ల� ప్ర� సంవతస్రమ� ఋణ�ల� �సు��నుట���ా� �ాట�� ఎపప్ట�కప�ప్డ� 

�ర్చల�క�� వ�చు��న్ర�. అందువల్ల  �ా�� ఋణ��రం �������� వ�చునన్��. “����� �ా� �ణ ఋణగ�సత్త" అందుర�. 

మన �ేశంల� �ా� �ణ ఋణగ�సత్తను గ���్చ RBI All India Rural Credit Survey Committee ��్వ�ా ఒక 

స��్వను �ర్వ��ం�న��. ఋణగ�సత్తల�నునన్ వయ్వ�ాయ క�ట�ంబం �క్క సగట� ఋణ��రం ����ట��� 

�������� వ�చునన్��. ద��ణ��� �ా�ా్ట � ల�ౖన ఆంధ్రప్ర�ేశ్, త�ళ��డ�, మ��ాష్ట �, క�ా్ణ టక �ా�ా్ట � లల� సగట� ఋణగ�సత్త 

ప��మ�ణం ఎక�్కవ�ా ఉం��. త�ర�ప్ �ా�ా్ట � ల�ౖన ప�్చమ బ�ం�ాల్, అ�ాస్ం, ఒ���ాస్ వంట� �ాష్ట �ంల� సగట� ఋణ��రం 

ప��మ�ణం తక�్కవ ఉనన్��. ఈ ఋణ��రం �ారణం�ా A.P మ��ాష్ట � వంట� �ా�ా్ట � లల� ���త� ఆత్మహతయ్ల� ������న�. 

�ా� �ణ ఋణగ�సత్తక� �ారణ�ల� : 



(1) ���త� ��ద��కం �ారణం�ా ���త�ల� అప�ప్ల� �ేయ�చు��న్ర�. ఆ ��ద��కం �ారణం�ా�� ���త�ల� తమ 

అప�ప్ల� �ర్చల�క ఋణగ�సుత్ లగ�చు��న్ర�. 

(2) ���త�ల ఋణగ�సత్తక� వంశ �ారంపరయ్ప� అప�ప్ల� ఒక ప్ర��న �ారణం. ��త, తండ�్ర ల అప�ప్ల� �ర�్చట 

వలన మన ���త�ల� ��రత�ేశంల� అప�ప్లల� ప�ట�్ట , అప�ప్లల� ������, అప�ప్లల��� మరణ�ంచుచు��న్ర�. 

 (3) పంటల నష్టం తర�చు�ా సంభ�ం�ే అ�వృ�ి్ట , అ��వృ�ి్ట , త��ాను వలన, �డ �ీడల వలన పంటల� 

��ల�ప్�న ���త�ల� ఋణ�మ�క�త్ ల� �ాల�క�� వ�చు��న్ర�. 

(4) ��ా��ల� మ��య� ��ర�్ట  ఖర�్చల� ���త�ల� తమ త�ా��లను �ా� మ�ా్థ �ల� ప��ష్క��ంచు��క�ం�� 

��ర�్ట ల చుట�్ట  �ర�గ�చూ అప�ప్ల �ాలగ�చు��న్ర�.  

(5) వ��్డ  �ాయ్�ార�ల అక�మ�ల� అ��క వ��్డల� వసూల� �ేయ�ట, తప�ప్డ� ల�క్కల� �ా్ర య�ట �॥న 

అక�మ�లక� వ��్డ  �ాయ్�ార�ల� �ాలప్డ�చుండ�ట�� ���త�ల� ఎంత�ా ప్రయ�న్ం�నపప్ట��� ఋణ�మ�క�త్ ల� 

�ాల�క�� వ�చు��న్ర�.. 

�ా� �ణ ఋణగ�సత్త ఫ���ల� : 

ఋణ��రం వలన ఆ��్థకం�ా, �ాం��కం�ా క��� ప��ణ�మ�ల� ���ంద ����్కనబ��న�. అ�:  

A. ఆ��్థక ఫ���ల� : (1) ఋణ��రం�� కృం���� �� ���త�ల� వయ్వ�ాయ �ారయ్కల��ాల పట్ల  తగ� శ�దధ్  

వ��ంచల�క�� వ�ట�ే వ్వ�ా�తప్�త్  త��గ్�� �, ఆ��యం త��గ్�� వ�చునన్��. (2) అప�ప్ల�ాల�ౖన ���త�ల� తమ �ార� 

��ల���ర�ల��ాను, వయ్వ�ాయ క��ల��ాను మ�ర�చు��న్ర�. (3) ఋణగ�సుత్ ల�ౖన ���త�ల� తమ వయ్వ�ాయ 

ఉతప్త�త్ లను �ాయ్�ార�లక�, క�షన్ ఎజ�ంట్ల క� తక�్కవ ధరలక� �క��ంపవల�ి ఉండ�ను. 

B. �ాం��క ఫ���ల� : (1) సమ�జంల� ��ల���ర�ల�, వయ్వ�ాయ క��ల సంఖయ్ �������� వ�ను. (2) 

��ల���ర�లక�, భ��ా్వమ�లక� మధయ్ వరగ్  సంఘరప్ణ ఏరప్డ�ను. (3) ఋణ�ల� �ర్చల�� ���త�ల� బ��సల��ా మ��� 

��ట�్ట������ �ేయవల�ి ఉండ�ను. 

 �ా� �ణ ఋణగ�సత్త ��ారణక� చరయ్ల� : 

(1) వయ్వ�ాయ పరప� ��క�ాయ్ల� ప్రభ�త్వం �సత్��ంప�ేయవల�ను. మ�ఖయ్ం�ా బ�య్ంక�ల�, సహ�ార పరప� 

సంఘ�ల� వంట�� సం�ా్థ గత పరప� ��క�ాయ్ల� ��ర�గ�పర� వ��్డ  �ాయ్�ార�ల �్ార బలయ్మ�ను త��గ్ంచవల�ను.  

(2) ���త�లక� నగదు ర�పంల� �ాక�ం�� �తత్��ల�, ఎర�వ�ల�, యం��్ర ల� �||న ఉ��ప్ద�ాల ర�పంల� 

పరప�� అం��ం�న�� వయ్వ�ాయ ఉ��ప్దకత ������ ఋణ�ల� ���్చ శ��త్ ��ర�గ�ను. 

(3) వయ్వ�ా�తప్త�త్ లక� ��ట�్ట బ�ట� ధరల� ల�ం�ేటట�్ల  ప్రభ�త్వం కృ�ి �ేయవల�ను. 

(4) ���త�లను ���య్వంత�లను �ే�ి, మ�ఢనమ్మ�ాలను �ార�ో్ర� అవసర���న ఖర�్చల� త��గ్ంచు����టట�్ల  

చూడవల�ను. 

 

ప్ర. 6. వయ్వ�ాయ పరప��� మ�ఖయ్���న ఆ���ాలను �వ��ంప�మ�. 
�ా��రణం�ా వయ్వ�ాయ ఋణ�ల� ���త�లక� ��ండ� మ��ాగ్ ల ��్వ�ా లభయ్మవ�త���న్�. �దట� ���ల� 

��ౖ���ట� వయ్క�త్ ల�, సంస్థల� అన�ా వ��్డ  �ాయ్�ార�ల�, బంధువ�ల�, ��న్��త�ల�, క�షన్ ఏజంట�్ల , భ��ా్వమ�ల�, 



ధ�క ���త�ల� �॥న �ార� వ�ె్చదర�. ��ండవ�� సం�ా్థ పర���న ఋణ�ల�, ���ల� �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�, �ా� �ణ 

బ�య్ంక�ల�, సహ�ార బ�య్ంక�ల�, సంస్థల�, మ��య� ప్రకృ� ��ౖప����య్ల సమయంల� త�ా్క� ఋణ�ల� (Taccavi 

Loans) ��ర��� ప్రభ�త్వం ��ే్చ స్వలప్�ా�క ఋణ�ల�. 

A. ��ౖ���ట� వయ్క�త్ ల�, సంస్థల�: 

ప��ాతన �ాలం నుం�� ���త�లక� ��ౖ���ట� వయ్క�త్ లనుం��, సంస్థల నుం�� ఋణ�ల� ల�ంచుచునన్�. ఆ 

మ��ాగ్ ల� ఏవన�ా : 

(1) వ��్డ  �ాయ్�ార�ల�: ��ౖ���ట� వయ్వ�ాయ పరప�ల� వ��్డ  �ాయ్�ార�ల �ాత్ర ��లక���నద� �ెపప్వచు్చను. 

మన�ేశంల� అ����నుం�� ��ందర� వ��్డ  �ాయ్�ా�ా�న్ వృ�త్�ాను, మ����ందర� అనుబంధ వృ�త్�ానూ 

�ర్వ��ంచుచు��న్ర�. �ర� వయ్వ�ాయ��ర�లక� ఋణ�లను ��ల� సులభం�ా, ఏ�ధ���న �బంధనల� ల�క�ం�� 

�్ార �స�� ��ట�్ల  ఆ��రం�ా ఇ�ె్చదర�. అ��ే �ర� �సుక��� వ��్డ  ��ట� ��ల� ఎక�్కవ�ా నుండ�ను. �ర� వయ్వ�ాయ 

�ారయ్క�మ�లక� మ�త్ర�� �ాక వయ్వ�ా��తర �ారయ్క�మ�లక� గ��� అప�ప్ల� ��ె్చదర�. ���త�ల� అప�ప్ల� 

�ర్చల�క�� �న�� �ా�� భ�మ�లను �ా్వ��నం �ేసు��ందుర�. ఒకప�ప్డ�, �ర� �తత్ం వయ్వ�ాయ పరప�ల� 

����ప� 72 �ాతం వరక� సమక���్చ�ార�. అ��ే, ఇట�వ� �ాలంల� ���త�లక� �ర� ��ే్చ ఋణ�ల� �ాతం బ��ా 

త��గ్ం��. ఎందుకంట� సం�ా్థ గత పరప� సదు�ాయ�ల� బ��ా ������న�. 

(2) బంధువ�ల� - ��న్��త�ల�: వయ్వ�ాయ��ర�ల� తమక� అవసర���నప�డ� బంధువ�ల�, ��న్��త�ల 

నుం�� గ��� పరప�� �� ం�ెదర�. ��� వదద్  నుం�� తక�్కవ వ��్డ �� �ా� ల��� అసల� వ��్డ  ల�క�ం�� �ా� ర�ణ�ల� 

�� ం��నపప్ట���, ఒ��్కక్క సందరభ్ంల� ��� నుం�� ఖ�్చతం�ా ఋణం ల�ంచున�� నమ్మకం ల�దు. 

(3) �ాయ్�ార�ల�, క�షన్ ఏజంట�్ల : �ాణ�జయ్ పంటలను పం��ం�ే ���త�లక� �ాయ్�ార�ల�, క�షన్ ఏజంట�్ల  

పరప�� అం��ం� �ా���� పంట �ే��� వ�్చనప�డ� తక�్కవ ధరక� పంటను ��ను��ల� �ే�ి తమ ఋణ���� జమ 

�ేసు��ందుర�. ���వల్ల  ���త�ల� ��ట�్ట బ�ట� ధరలను �� ందల�క �� వ�చు��న్ర�. 

(4) భ��ా్వమ�ల�, ఇతర�ల�: �ా� �ణ �్ార ం��లల�� �నన్ ���త�ల� ��దద్  భ��ా్వమ�ల�, ధ�క ���త�లనుం�� 

తమక� అవసర���న పరప�� �� ం�ెదర�. �ర� ఎక�్కవ వ��్డ� వసూల� �ే��దర�. ఋణ�ల� �ర్చల�క �� �న ���త�ల� 

తమ భ�మ�లను భ��ా్వమ�లక� �ా్వ��నం �ేయవల�ివచు్చను. . 

��ౖన �వ��ం�న ��ౖ���ట� వయ్క�త్ ల�, సంస్థల నుం�� ���త�ల� ఋణ�లను �సు��నుట ���యస్కరం �ాదు. 

 B. సం�ా్థ గత ఋణ�ల�: 

���త�ల� తమ పరప� అవస�ాలను �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�, �ా� �ణ బ�య్ంక�ల�, సహ�ార పరప� సంస్థల�, 

ప్రభ�త్వమ� �||న సం�ా్థ గత మ��ాగ్ ల ��్వ�ా క��� �� ందుచు��న్ర�. �ా్వతం��్ర �నంతరం మ�ఖయ్ం�ా �ాణ�జయ్ 

బ�య్ంక�ల జ��యకరణ త�ా్వత, �ా� �ణ బ�య్ంక�ల�, ��బ�ర�్డ  వంట� సంస్థల� ఏ�ాప్ట�న త�ా్వత వయ్వ�ాయ 

రం�ా��� అం�ే సం�ా్థ గత పరప� బ��ా ������న��. అ��ే ఈ సంస్థల �యమ �బంధనల� క��నతరం�ా నునన్ందున, 

ఋణ మం�ర� ప్ర���య �ాలవయ్వ���� క��� ఉనన్ందున సం�ా్థ గత ఋణ�ల� ���త�ల ఆదరణక� 

��చు��ల�క�� వ�చునన్�. 

SHORT ANSWER QUESTIONS 



ప్ర. 1. వయ్వ�ాయ పరప�ల� Reserve Bank �ాత్ర 

1935 ల� మన�ేశంల� �ా్థ �ిం�న ��ంద్ర బ�య్ంక�ను 1949 ల� జ��యం �ే�ార�. అ�ే ��రత ��జర్్వ బ�య్ంక��ా 

�్ార రంభం నుం� �ా� �ణ పరప�� అం��ంచటంల� ��ష్ట���న �ాత్ర �� �ిసుత్ ం��. ఈ బ�య్ంక� ��రత వయ్వ�ాయ అ�వృ��ధ్  

��సం 1956ల� ��ండ� ర�ాల �ధులను ఏ�ాప్ట� �ే�ిం��. 

(1) జ��య వయ్వ�ాయ పరప� - ��ర్ఘ�ా�క �ారయ్కల��ాల ���. 

 (2) జ��య వయ్వ�ాయ పరప� - �ి్థ��కరణ ���. 

���త�లక� అవసర���న ��ర్ఘ�ా�క ఋణ సదు�ాయ�ల కలప్నక� �దట� ����, ప్రకృ� ��ౖప����య్ల� 

సంభ�ం�నప�ప్డ� ���త�లను ఆదు��వట���� ��ండవ ���� ఏ�ాప్ట� �ే�ార�. ��జర్్వ బ�య్ంక� �ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక�ల 

��్వ�ా ���త�లక� ప��కష్ం�ా �తత్ం అం��సుత్ ం��.. 

(A) స్వలప్�ా�క పరప�: ��జర్్వ బ�య్ంక� �ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక�లక� 15 ��లల �ాల వయ్వ�� క�గ్న పరప�� 

అం��ం�ే ఉ�ేద్ శం�� ప్రభ�త్వ ��క�య్��ట�ల��ౖ భ�� అ�వృ��ధ్ , బ�య్ంక� ��బ�ంచర్ల ��ౖ ������్కంట్ ��క�ాయ్ల�గల తక�్కవ 

వ��్డ �� పరప�� అం��సుత్ ం��. 

(B) మధయ్�ా�క పరప�: ��జర్్వ బ�య్ంక� 15 ��లల నుం�� 5 సంవతస్�ాల �ాలప���� గల ఋణ�లను 

వరత్మ�న వ��్డ  ��ట� కంట� తక�్కవ వ��్డ��ట�క� ప్రభ�త్వ ��క�య్��ట�ల��ౖ �ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక�లక� మధయ్�ా�క 

ఋణ�లను అం��సుత్ ం��. 

(C) ��ర్ఘ�ా�క పరప�: ��జర్వ బ�య్ంక� వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్  �ారయ్కల��ాల ��తత్ం �ాష్ట � ప్రభ���్వలక� 5 నుం�� 

20 సం|| �ాలప���� గల ��ర్ఘ�ా�క పరప�� అం��సుత్ ం��. ఈ బ�య్ంక� భ�� అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల నుం�� ��బ�ంచర్లను 

��ను��ల� �ే�ి �ాట� భద్రత��ౖ సహ�ార సంఘ�లక� అవసర���న �ాట� మ�లధ���న్ అం��ంచ����� �ాష్ట � 

ప్రభ���్వలక� ప్రతయ్కష్ం�ా ఋణ�లను మం�ర� �ేసుత్ ం��. 

(D) ఇతర ��వల�: (1) వయ్వ�ాయ పరప�� అం��ంచు సంస్థల�న్ంట��� ��జర్్వ బ�య్ంక� ర�ణ�లను మం�ర� �ేసుత్ ం��. 

(2) �ా� �ణ �్ార ం��లల� గ���త్ంచబ��న ప్ర�ేయ్క వ�ాగ్ లక� తక�్కవ వ��్డ �� �నన్ ���త�ల అ�వృ��ధ్  సంస్థ  ఉ�ా�� ���త�ల, 

వయ్వ�ాయ ��ా �క�ల అ�వృ��ధ్  సంస్థల ��్వ�ా ఋణ�లను ��జర్్వ బ�య్ంక్ అం��సుత్ ం��. అం�ే�ాక �ా� �ణ పరప� 

సమసయ్ల��ౖ ప����ధనల� �ర్వ��ం� ��ంద్ర, �ాష్ట � ప్రభ���్వలక� సల�ల�సుత్ ం��. ��జర్్వ బ�య్ంక్ ��ండ� ర�ాల �ధుల� 

ప్రసుత్ తం జ��య వయ్వ�ాయ �ా� �ణ అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక� నందు ��నం �ేయబ��్డ �. 

ప్ర. 2. వయ్వ�ాయ అ�వృ��ధ్ల� సహ�ార సంఘ�ల �ాత్ర. 

1904ల� సహ�ార ఉదయ్మం �్ార రం�ంచబ��ం��. ఇ�� జర్మ�ల�� �జయవంతం�ా అమల� �ేయబ��న 

సహ�ార పరప� ������న్ ఆస�ా�ా �సుక�� ��రత�ేశంల� �్ార రం�ంచబ��ం��. �ా� �ణ ���త�లను ఋణ 

�మ�క�త్ లను �ే�ి �ా��ల� �� దుప� అల�ాట్ల ను ��ం�� ం��ంచటం సహ�ార పరప� సంస్థల మ�ఖ�య్�ేద్శం. మన �ేశంల� 

సహ�ార పరప� ������న్ స్వలప్�ా�క, ��ర్ఘ�ా�క అవస�ాలక� అనుగ�ణం�ా ర��� ం��ంచటం జర�గ�త�ం��. 

సహ�ార పరప� సంస్థల� 

�ా� �ణ సహ�ార పరప� సంస్థల�           పట్టణ సహ�ార బ�య్ంక�ల� 

స్వలప్�ా�క పరప� ��ా్మణం 



�ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక�         �ల�్ల  ��ంద్ర           �్ార థ�క వయ్వ�ాయ 

సహ�ార బ�య్ంక�      పరప� సంఘ�ల� 

 

�ాష్ట � సహ�ార వయ్వ�ాయ                                    �్ార థ�క వయ్వ�ాయ 

�ా� �ణ అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల�   �ా� �ణ అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల� 

స్వలప్�ా�క సహ�ార పరప� ������న్ మ�డ� అం�ెలల� ���్మంచటం జ����ం��. �దట� అం�ెల� �ా� మ 

�ా్థ �ల� �్ార థ�క వయ్వ�ాయ పరప� సంఘ�లను ఏ�ాప్ట� �ే�ార�. ��ండవ అం�ెల� �ల�్ల  �ా్థ �ల� �ల�్ల  ��ంద్ర 

సహ�ార బ�య్ంక�లను ఏ�ాప్ట� �ే�ార�. మ�డవ అం�ెల� �ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక�ను ఏ�ాప్ట� �ే�ార�. 

�్ార థ�క వయ్వ�ాయ సహ�ార పరప� సంఘ�ల� �ా� మ�ా్థ �ల� 10 ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ మం�� 

సభ�య్ల�ేత �్ార రం�ంచబడ���. ఈ సంఘ�ల� ఎను ��బ��న అధయ్కష్, �ారయ్ద��్శ, ���ా���ార�ల�ే 

�ర్వ��ంచబడ���. ��జర�్వ బ�య్ంక�, �ాష్ట � ప్రభ���్వల సహ�ారం�� �్ార థ�క వయ్వ�ాయ సహ�ార పరప� సంఘ�ల 

��్వ�ా బల���తం �ేయ����� చరయ్ల� �ేపట�్ట ం��. �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� క��� �్ార థ�క వయ్వ�ాయ సంఘ�ల ��్వ�ా 

���త�లక� వయ్వ�ాయ ఋణ�ల పం�ిణ�� �ేపట�్ట �. �ల�్ల  సహ�ార బ�య్ంక�లను ఆ��్థకం�ా బల� ��తం �ే�ి, త�ా్వ�ా 

�్ార థ�క వయ్వ�ాయ పరప� సంఘ�లక� పరప� క�ప్ంచ����� �ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక� ఋణ�లను మం�ర� 

�ేసుత్ ం��. 

1976ల� జ����న �్ార థ�క వయ్వ�ాయ సహ�ార పరప� సంఘ�ల ప�నర్వ�వ�ీ్థకరణ వలన ఏక గ�ాకష్ 

���నం అమల�ల��� వ�్చం��. ఈ ���నంల� స్వలప్�ా�క, ��ర్ఘ�ా�క ఋణ�లను ఒ�� గ�ాకష్ం ��్వ�ా అంట� ��ం��ంట�� 

�్ార థ�క వయ్వ�ాయ సహ�ార పరప� సంఘం అం��సుత్ ం��. 2012 మ���్చ 31 ��ట��� 31 �ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక�ల�, 

370 �ల�్ల  సహ�ార బ�య్ంక�ల�, 92,432 �్ార థ�క వయ్వ�ాయ సహ�ార పరప� సంఘ�ల� పరప�� అం��సుత్ ��న్�. 

అ�ే �ధం�ా 20 �ాష్ట � సహ�ార వయ్వ�ాయ �ా� �ణ అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల� 697. �్ార థ�క సహ�ార వయ్వ�ాయ �ా� �ణ 

అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల� ���త�లక� ��ర్ఘ�ా�క పరపత� అం��సుత్ ��న్�. 

సహ�ార పరప� ���నం ��్వ�ా 2012 ��ట��� ���త�లక� అం��ం�న ఋణ�ల� �తత్ం 87,963 ��ట్ల  

ర��ాయల�. ఈ పరప� సంఘ�ల ��ా్మణపరం�ా, ఆ��్థకం�ా బల��నం�ా ఉం�� ���త�ల వయ్వ�ాయ పరప� 

అవస�ాలను �ర్చల�క�� ����. 

1964ల� అ�ల ��రత �ా� �ణ పరప� సంఘం 'సహ�ారం �ఫల���ం��, �ా� సహ�ారం �జయవంతం 

�ా�ా�' అ� �ాయ్ఖ�య్�ం�ం��. 

ప్ర.3. వయ్వ�ాయ పరప�ల� �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల �ాత్ర. 

"ల�భ�ేద్శం�� బ�య్ం��ంగ్ �ారయ్కల��ాల� �ర్వ��ం�ే బ�య్ంక�ల� �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�" 1951 వరక� 

వయ్వ�ాయ���� అం��ంచబ��న �తత్ం పరప�ల� �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల �ాట� ��వలం 0.9 �ాతం మ�త్ర�� ఉం��. 

1964ల� 14, 1980ల� 6 బ�య్ంక�లను జ��యం �ే�ిన తర��ాత �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� �జయవంతం�ా 

��ా్మణ�త్మక���న �ాత్రను �� �ిసుత్ ��న్�. 2012 �న్ ��ట��� బ�య్ంక� �ాఖల� 98, 591క� �సత్��ం���. 1969ల� 

ప్రభ�త్వ రంగ �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� అం��ం�న పరప� 160 ��ట్ల  ర��ాయల� �ా�ా 2013 మ���్చ 31 ��ట��� 5,30,600 



��ట్ల  ర��ాయలక� ������ం��. �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల ఖ�����ర�ల సంఖయ్ 2008 ��ట��� 3,07,17,195 ��యన్ల క� 

�ే��ం��. ��ౖ���ట� రంగ �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� మ���్చ 31, 2013 ��ట��� అం��ం�న పరప� 1,11,900 ��ట్ల  ర��ాయలక� 

�ే��ం��. �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� ���ం�� �ారయ్క�మ�ల ��సం �ా� �ణ పరప�� అం��సుత్ ��న్�. 

1. �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� �ా� �ణ ���త�లక� అవసర���న �తత్ం స్వలప్�ా�క పరప�ల� 42 నుం� 45 �ాతం 

వరక� అం��సుత్ ��న్�. 

2. ���త�ల� యం��్ర ల�, ట�్ర క్టర�్ల , పంప� ��ట�్ల  �దల�ౖన�ాట�� ��ను��ల� �యే����� అవసర���న �తత్ం 

��ర్ఘ�ా�క పరప�ల� 35 నుం� 37 �ాతం వరక� అం��సుత్ ��న్�. 

3. �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�, వయ్వ�ాయ అనుబంధ �ారయ్క�మ�ల�ౖన ప��� షణ, �ా��, పందుల ��ంపకం, ��ళ్ళ 

��ంపకం, �ేపల ��ంపకం �దల�ౖన �ారయ్క�మ�లక� క��� పరప�� అం��సుత్ ��న్�. ఆ 

4. �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� ��ధ ప్రభ�త్వ రంగ సంస్థల సహ�ారం�� �ా� �ణ ��ద��క �ర�్మల�� పథ�ాల�ౖన సమగ� 

�ా� �ణ��వృ��ధ్  పథకం, జవహర్ ��జ్ �ార్ �జన పథకం ���ంద ల�ద్��ర�లక� ఋణ ��క�ాయ్ల� క�ప్సుత్ ��న్�. 

5. ప్రసుత్ తం �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� అ��క బ�ా�ల�, ఋణ�ల మ��ీ, బ�య్ంక� �ాఖల ��రత �దల�ౖన 

సమసయ్ల�� సతమతమవ�త���న్�. 

ప్ర. 4. వయ్వ�ాయ పరప�ల� NABARD �ాత్రను �వ��ంప�మ�. 
వయ్వ�ీ్థకృత పరప� ��క�ాయ్ల స��� సంఘం (CRAFICARD) �ి�ార�స్ల ��రక� వయ్వ�ాయ 

�ా� �ణ��వృ��ధ్  ��సం 1982 �ల�ౖ 12వ �ే��న జ��య వయ్వ�ాయ �ా� �ణ��వృ��ధ్  బ�య్ంక�ను (NABARD) 

�్ార రం�ం��ర�. ��జర్్వ బ�య్ంక�ల�� �ా� �ణ పరప� ప్రణ���ా ���గం, వయ్వ�ాయ పరప� ��సం ఏ�ాప్ట�ౖన ��ండ� 

ప్ర�ేయ్క �ధుల�, వయ్వ�ాయ ప�న��్వతత్  అ�వృ��ధ్  సంస్థ  (ARDC) �దల�ౖన �ాట�� ��జర్్వ బ�య్ంక� ��బ�ర�్డ క� బ��� 

�ే�ిం��. ��బ�ర్్డ వయ్వ�ాయం �ా� �ణ��వృ��ధ్�� సంబం��ం�న �ఖ�ాగ� సంస్థ�ా ప��ేసుత్ ం��. ఈ బ�య్ంక� �క్క 

అ��కృత మ�లధనం 500 ��ట్ల  ర��ాయల�, �ె�్లం�న మ�లధనం 100 ��ట్ల  ర��ాయలను ��ంద్ర ప్రభ�త్వం, ��జర్్వ 

బ�య్ంక� సమ�నం�ా సమక���్చ���.  

��బ�ర్్డ �ధుల�: 

��బ�ర్్డ ప్ర��నం�ా మ�డ� ర�ాల �ధులను �ర్వ��త్సుత్ ం��. అ� : (1) ప�న��్వతత్  �ధుల�, (2) అ�వృ��ధ్  

��్ర ��స్హక �ధుల�, (3) పరయ్��కష్ణ� �ధుల�.  

��బ�ర్్డ ప్ర�ేయ్కం�ా ���ం�� �ధులను �ర్వ��త్సుత్ ం��. 

1. �ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక�లక�, �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�లక�, భ�� అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�లక�, ��జర్్వ బ�య్ంక� 

అనుమ��� �ా� �ణ��వృ��ధ్ల� �ాల�గ్ ంట�నన్ �తత్  సంస్థల� �దల�ౖన �ాట�న్ంట��� స్వలప్�ా�క, మధయ్�ా�క, 

��ర్ఘ�ా�క పరప�� అం��ం� త��్వ�ా వయ్వ�ాయ, �ా� �ణ అ�వృ��ధ్�� ��బ�ర్్డ ప��కష్ం�ా ��డప్డ�త�ం��.. 

  2. ��బ�ర్్డ సహ�ార సంస్థలక� �ాట�మ�లధ���న్ అం��ంచటం ��సం �ాష ప్రభ���్వలక� ��ర్ఘ�ా�క 

ఋణ�లను మం�ర� �ేసుత్ ం��. 

3. సమగ� �ా� �ణ��వృ��ధ్�� ��బ�ర్్డ వయ్వ�ాయం , క�ట�ర, �ా� �ణ, �నన్ ప��శ�మల�, �ే�వృత�త్ ల� �దల�ౖన 

�ారయ్క�మ�లక� పరప�� అం��ం� ��డప్డ�త�ం��. 



4. �ా� �ణ బ�య్ంక�ల�, సహ�ార సంఘ�ల �ారయ్కల��ాలను పరయ్����ంచడ�� �ాక పరప��� సంబం��ం�న 

�షయ�ల �ద ��ంద్ర ప్రభ���్వ��� ��బ�ర్్డ సల���ర��ా వయ్వహ��సుత్ ం��. 

5. ��ంద్ర �ాష్ట � ప్రభ���్వల�, ప్రణ���ా సంఘం, ఇతర సంస్థల �ారయ్కల��ాలను సమన్వయ ప��� �నన్, క�ట�ర, 

�ా� �ణ ప��శ�మల�, �ే�వృత�త్ ల�, హసత్కళల� �దల�నౖ�ాట� అ�వృ��ధ్�� ��బ�ర్్డ ప�న��్వతత్  స�యం �ేసుత్ ం��. 

6. తన ఆ��నంల�� ��ధ అ�వృ��ధ్  పథ�ాలను ప����ంచడ�� �ాక �ాట� ప���గ�� ఎపప్ట�కప�ప్డ� 

మ��ంప� �ేసుత్ ం��. 

7. వయ్వ�ాయం, �ా� �ణ��వృ��ధ్�� సంబంధం క��� ��ంద్ర ప్రభ�త్వ గ���త్ంప� �� ం��న ఏ సంస్థ��ౖ�� ��బ�ర్్డ 

ఋణ�ల��్చ ఆ��్థకం�ా బల���తం �ేసుత్ ం��. 

8. ��బ�ర్్డ వయ్వ�ాయ, �ా� �ణ��వృ��ధ్  రం�ాలల� ప����ధనల ��సం ప్ర�ేయ్క ���� ఏ�ాప్ట� �ేసుత్ ం��. 

ప్ర. 5. వయ్వ�ాయ ఆ��్థక స�య సంస్థ  (Agricultural Finance Corporation) �ారయ్కల��ాలను ����్కనుమ�. 

��రత �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల అ�� �ి��ష��న్ర� 1968 వయ్వ�ాయ ఆ��్థక స�య సంస్థను ��ల��ల�ప్ర�. ��� 

�ాట� మ�లధనం ర�. 37 ��ట్ల ను �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� సమక���్చన�. ఈ బ�య్ంక�ల� ఈ సంస్థల� సభ�య్ల�.  

వయ్వ�ాయ �ారయ్కల��ాల� �ర్వ��ం�ే వయ్క�త్ లక�, సంస్థలక�, �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�లక� �ధులను లభయ్ం �ేయ�ట 

ఈ సంస్థ  లకష్య్మ�. 

�ారయ్కల�పమ�ల� : వయ్వ�ాయ య�ం�్రకరణ, ��డ్డ ంగ�ల ��ా్మణ����, మ���్కట్ల  ��ా్మణ����, వయ్వ�ాయ వసుత్ వ�ల 

ర�ాణ�క�, ఆ�ర వసుత్ వ�ల� తయ�ర��ే�� ప��శ�మల �ా్థ పనక�, ఎర�వ�ల ఉతప్�త్�� �దలగ� �ాట��� ఋణ��సుత్ ం��. 

ఋణం �సు���� �ార� �ా�� పథకమ�నక��య్ ఖర�్చల� 1/2 వంత� �ా�� భ��ంచవల�. ఋణ�ాల పర�� ఆ 

పథకం స్వ��వం �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ఆ నుం�� 9 �ాతం వ��్డ  వసూల� �ేసుత్ ం��. 

వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్�� పథకమ�లనుక�డ ఈ సంస్థ  తయ�ర��ేసుత్ ం��. �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�, సహ�ార 

బ�య్ంక�లను సమన్వయం �ేయ�టక� జ��య �ాష్ట � �ా్థ �లల� క��� సల� సంఘమ�లనుక�డ ఈ సంస్థ  

��ల���ప్న��. 

ప్ర. 6. వయ్వ�ాయ పరప� - ఉ��ప్��త మ���్కట్ ��ౖ ప్ర��వం. 

వయ్వ�ాయం ప్ర��నం�ా అసంఘట�త �ారయ్కల�పం. వయ్వ�ాయ జయ�పజయ�ల� �ా��వరణం ��ౖ ఆ��రప�� 

ఉంట��. ఈ �ారణం�ా�� సం�ా్థ గత పరప� నం��ం�ే�ార� గతంల� వయ్వ�ాయరం�ా��� పరప�� అం��ంచటం పట్ల  

అశ�దధ్  వ��ం�ే�ార�. అ��ే ఈ వయ్వ�ాయ పరప���, ఉ��ప్��త వసుత్  మ���్కట్ క� మధయ్ ధ��త్మక సహసంబంధం 

ఉంట�ం��. 

(1) వయ్వ�ాయ��ర�ల� �తత్��ల�, ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందుల�, ����స�ర మందుల� వంట�� తగ� 

సమయంల�, తగ����దుల� �ాడట���� పరప� అవసరం. పరప� ల���త్�� �ట� ��మ�ండ్ ��ర�గ�త�ం��. 

(2) ��త��ల �ె�్లంప�, ప�వ�ల ��ణ�, ��ధ రకమ�ల�ౖన ఉ��ంచ� వయ్య�ల� వంట� �ాట��� �ె�్లంప�ల� 

�ేయ����� పరప� ల�ం�నప�ప్�ే �ట�కలప్నక� వయ్యం �ే�ాత్ ర�. 

(3) ప�వ�ల ��ను��ల�, వయ్వ�ాయ ప��క�ాల ��ను��ల�, బ�వ�ల తవ్వకం �దల�ౖన మధయ్�ా�క 

అవస�ాల��తత్ం పరప� అం����త్ , వయ్వ�ాయ��ర�ల� �ట�� ఏ�ాప్ట� �ేసుక�ంట�ర�. 



(4) ��ట్టప� బ�వ�ల తవ్వకం, ట�్ర క్టర్ల  ��ను��ల�, వయ్వ�ాయ భ�మ�ల అ�వృ��ధ్  వంట� ��ర్ఘ�ా�క ఉ��ప్��త 

అవస�ాలక� పరప� క��� అవపరమ�. 

(5) �ార�ాలక� ��మ�ండ్ ������, �ారక ఉ�ో య్��త ��ర�గ�త�ం��.. 

ఈ ఉ��ప్��త అవస�ాల ��సం పరప�� సం�ా్థ గత���న, సం�ా్థ గతం�ా� మ��ాగ్ ల -��ం��ంట� నుం�� ���త�ల� 

�� ందు��ర�. ఇట�వ��ాలంల� �����లల� వ�్చన మ�ర�ప్ల వల్ల  సం�ా్థ గత���న పరప� లభయ్త గణ�యం�ా 

������ం��. మ�ఖయ్ం�ా స్వలప్, మధయ్ �ా�క ఉ��ప్��త అవస�ాల ��తత్ం పరప� ఇ� అం��సుత్ ��న్�. 

ఎప�ప్డ��ే,ఉ��ప్����ల� అవసర���న సమయంల� ������ాత్ � అప�ప్డ� ఉతప్�త్  క��� �ౌక�ా ల�సుత్ ం��. 

ఫ�తం�ా ఆ�ాజనక���న ధరలను �� ందవచు్చ. ���వల్ల  ఉ�ో య్��త ��ర�గ�త�ం��. ఈ �ధ���న ప్ర�జ��ల� 

ఉనన్పప్ట���, ���త�ల �రకష్�ాసయ్త, మ�ఢనమ్మ�ాల�, �ారసత్వ అప�ప్ల�, సప్ల ���ర�ల ��ాల� వంట�� ���త� 

ఉ��ప్దక మ���్కటణ�లను ఉ�ేద్�ం�న అవస�ాలక� �����ంచక�ం�� అడ�్డ పడ�త���న్�. 

ప్ర.7. వయ్వ�ాయ పరప� - ఉ��ప్దక మ���్కట్ ��ౖ ప్ర��వం. 

ఒక �ేశ ఆ��్థ�ా�వృ��ధ్� �ా��ం�ే ప్ర���యల� వయ్వ�ాయరంగం ఒక �ర్ణయ�త్మక���న �ాత్రను �� �ించుత�నన్�� 

అ� �ెప�ప్టల� ఏ�ధ���న సం�ేహం ల�దు. వరధ్మ�న �ే�ాలల� వయ్వ�ాయరంగంల� ఉతప్�త్  మ��య� ఉ��ప్దకతల� 

������న�� �ేశంల� సర్వ��మ�ఖ��వృ��ధ్  జర�గ�ను. ��రత�ేశం క��� ఒక వయ్వ�ా�క �ేశమ�. ఒక��డ� వ��, 

��ధుమ వంట� ఆ�ర ఉతప్త�త్ లను ��గ�మ� �ేసు���� �ారమ�. అ��ే ఇప�ప్డ� �ాట�ల� స్వయం సంవృ��ధ్� 

�ా��ం���మ�. పరప�� వయ్వ�ాయ మ���్కట�ంగ్ ల� అం��ంచుటవలన ఉ��ప్దక మ���్కట్ ��ౖ ధ��త్మక ప్ర��వం 

ఉంట�ం��. 

1) ఎప�ప్�ై�ే ఉ��ప్ద�ాలక� క��� పరప� లభయ్త జర�గ�త�ం�ో  అప�ప్డ� మ�త్ర�� వసుత్ లభయ్త ������, 

వయ్వ�ా��తర రం�ాలల� ఉనన్�ార� క�మం తపప్క�ం�� వయ్వ�ాయ వసుత్ వ�లను ��ను��ల� �ే�ాత్ ర�. 

(2) ఉ��ప్ద�ాల మ���్కట�్ల  పరప�� అం��ంచటం వల్ల  ���త� ��ట�్ట బ�ట� ధర ల�ం�ే వరక� ఎదుర� చూ�ి, 

ల�భం �� ందు��డ�. 

(3) వయ్వ�ాయ వసుత్  ధరల �ి్థ��కరణ జర�గ�త�ం��. వసుత్  లభయ్త క�మం�ా ఉండటం వల్ల  ధరలల� ��చు్చ 

తగ�గ్ ల� ఎక�్కవ�ా ఉండవ�. ఫ�తం�ా వయ్వ�ాయ అనుబంధ వృత�త్ ల�క��� వృ��ధ్  �ెందు���. 

(4) ద��ర�ల, వ��్డ  �ాయ్�ార�ల �ాత్ర తగ�గ్ త�ం��. ���త�ల� ��ట�్ట బ�ట� ధరల� �� ం�ేటట�్ల  ఋణ సదు�ాయ�ల� 

ల�ం�, వయ్వ�ాయం ల�భ��యకమవ�త�ం��. �ాబట�్ట  ద��ర�ల�, వ��్డ  �ాయ్�ార�ల �ో�ి�� తగ�గ్ త�ం��. 

(5) ఎగ�మత�ల� ��ర�గ����. ఉతప్త�త్ ల� వృ��ధ్  �ెందు��� �ాబట�్ట  �ేశం నుం�� వయ్వ�ాయ ఎగ�మత�ల� 

��ర�గ����. ఫ�తం�ా వయ్వ�ాయరంగం సర్వ��మ�ఖ��వృ��ధ్� �ా��సుత్ ం��. 

(6) మ���్కట�ంగ్ ��ౖప�ణ�య్ల� ������, వనర�ల అ�లషణ�య ���గం జర�గ�త�ం��. ఆ  

అ��ే, �ేశంల� ఉనన్ సం�ా్థ గత���న, వయ్వ�ా్థ ప�ర్వక���న ఇబ్బందుల� ���న్ సమసయ్లను సృ�ి్టసుత్ ��న్�. 

ఇపప్ట��� మ���్కట�్ల  అ�న్ మధయ్వర�త్ ల, ద��ర�ల కబంద హ�ాత్ లల� �క�్క��� ఉ��న్�. ప్రభ�త్వం ఏ�ాప్ట� �ే�ిన 

క�మబదధ్���న మ���్కట�్ల , సహ�ారమ���్కట�్ల , మ���్కట్ క�ట�ల� ప���త్ �ామర్థ�ం�� ప��ేయటం ల�దు. అ�ే �ధం�ా 

అందుబ�ట�ల� ఉనన్ ��డ్డ ంగ�ల�, �తల��ం��్ర ల� ���త�క� అందుబ�ట�ల� ల�వ�. �రకష్�ాసయ్త, అమ�యకత్వం వల్ల  ���త� 



�ో�ి���� గ���త���న్డ�. �వ����ర వయ్వ�ాయం �ేయటంవల్ల  ���త�ల� ��ట�్ట బ�ట� ధర�ాక ప�ర్వ�� సరక�ను 

అమ�్మచు��న్ర�. �ర� �� ం��న ర�ణ�లను అను��ప్దక అవస�ాలక� క��� �ాడటం వల్ల  ����� �ె�్లం�ేటప�ప్డ� 

ఇబ్బందుల� పడ�త���న్డ�. ఈ సమసయ్ల నుం�� ���త�ను ర��ం�నట్ల ��ే వయ్వ�ాయ ఉ��ప్దక మ���్కట�్ల  ���త� 

మ��ంత ఎక�్కవ �ాబ��� �� ందగల�గ���డ�. 

 

ప్ర. 8. వయ్వ�ాయ పరప� - అంతరగ్త అనుబంధమ�. 

��రత�ేశ ఆ��్థ�ా�వృ��ధ్ల� వయ్వ�ాయరంగం ��లక �ాత్రను వ��సుత్ ం��... వయ్వ�ాయరం�ా�వృ��ధ్ల� పరప� 

��లక �ాత్రను వ��సుత్ ం��. అ��ే వయ్వ�ాయ��ర�లక� పరప� లభయ్త �����ా ల�దు. �ర� ఇపప్ట��� సం�ా్థ పరం �ా� 

పరప� అవ�ా�ాల��ౖన�� ఎక�్కవ�ా ఆ��రపడ�త���న్ర�. సం�ా్థ పర���న పరప� అవ�ా�ాల కలప్నక� ప్రభ���్వల� 

కట�్ట బ�� ఉనన్పప్ట���, ��త్ర �ా్థ �ల� ���త�క� తగ� అవసర���న సమయ���� పరప� లభయ్ం �ావడం ల�దు. ఇట�వంట� 

వయ్వ�ా్థ ప�ర్వక���న ఇబ్బందుల వల్ల  ఉతప్త�త్ ల� ప్ర���తం అవ�త���న్�. 

ఇట�వల �ాలంల� పరప� - ఉ��ప్��తమ� - ఉతప్�త్  - మ���్కట�ంగ్ మధయ్ అంతరగ్త సంబం���న్ గ���ం�న 

చర్చల� జర�గ�త���న్�. సం�ా్థ పరం�ా� పరప� అవ�ా�ాలల� ఒకట�ౖన వ��్డ  �ాయ్�ార�ల� ��తత్  ర��ా�న్ �� ం��, �ా�� 

పరప�� అం��ం�, వ�్చన ఉతప్�త్� �ా�� తక�్కవ ధరక� �� ందుత���న్ర�. ఫ�తం�ా �ా���� వ��్డ���ాట�, తక�్కవ 

ధరక� వయ్వ�ాయక ఉతప్త�త్ ల� క��� ల�ం� ��ండ��ార�్ల  ల�ధ్� �� ందుత���న్ర�. ���త� ��ణంల� చూ�ినప�ప్డ� 

�ా���� అవసర���న �ాలంల� పరప� ల�ం�, పం��న ��ంట�� ఉతప్�త్  మ���్కట�్ల  అమ్మబడ���ం��. అ��ే, �ాసత్�ా��� 

���వల్ల  ���త� నష్ట�� త���న్ర�. 

పరప��� - ఉతప్�త్�� మధయ్ అంతరగ్త ధ��త్మక సంబంధం ఉంట�ం��. �ారణం పరప� ల�ంచటం వల్ల  త��న 

సమయ���� వయ్వ�ాయ ఉ��ప్��తమ�ల�ౖన �తత్��ల�, ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందుల�, ����సం�ర మందుల�, 

�ాం���క ప��జ�్ఞ నం, శ�మలను అం��ంచవచు్చ. ���వల్ల  ఉతప్త�త్ ల���ాట� ఉ��ప్దకత క��� ��ర�గ�త�ం��. పరప� - 

ఉ��ప్దకమ� - ఉతప్త�త్ ల మధయ్గల ఈ సహసంబంధమ� ��త్ర ప��మ�ణ��న్ బట�్ట  ఉంట�ం��. ��త్ర ప��మ�ణం ������ 

��ల�� �ట� మధయ్గల ధ��త్మక సహసంబంధం క��� ��ర�గ�త�ం��. ఈ సహసంబంధం ఉతప్�త్  మ���్కట�ంగ్ ల�నూ, 

��త్ర ల���ల �ర్ణయం�ానూ, �ాం���క ప��జ�్ఞ న �ా్థ �ల�నూ క��� ప్ర���ా�న్ చూప�త�ం��. �ట��� �ాట� 

అవ�ా్థ ప�� ��క�ాయ్ల లభయ్త, �ట��ార�దల ��క�ాయ్ల� వంట�� క��� పరప� - ఉతప్�త్  �ర్ణయ�ల��ౖ ప్ర���ా�న్ 

చూప����. 

��ౖ �వరణను బట�్ట , వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్ల� పరప� ప్ర��న �ాత్రను వ��సుత్ ంద� �ెపప్వచు్చ. సం�ా్థ పర���న 

పరప� మ��ాగ్ ల� క��� ఈ పరప� - ఉ��ప్��తమ� - ఉతప్�త్  సంబంధం ఆ��రం�ా పరప� సరఫ�ా �ే�ినట్ల ��ే, 

వయ్వ�ాయ రం�ా�వృ��ధ్  మ��ంత ��గం�ా జర�గ�త�ంద� �ెపప్వచు్చ. 

*** 

 


