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వ్యవ్సాయ రంగం - విప్ల వాలు 

 
హరిత విప్ల వం 

ఆహార ధాన్యయల అధిక ఉత్పతి్తకి ఉదే్దశంచంది. అధిక దిగుబడిని ఇచ్చే వ్ంగడాలను ప్ర వేశపెటి్ట, 

రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందుల వాడకం, నీట్టపారుదల సౌకర్యయల కలపన ద్వార్య అధిక 

ఆహార ఉత్పతి్తని సాధించడమే హరిత్ విప్ల వ్ ప్ర ధాన లక్ష్యం. న్యరమన్ బోర్యల ్ ప్ర ప్ంచవాయపి్ంగా 

హరిత్ విప్ల వానికి న్యంది ప్లికాడు. అందువ్ల్లల  ఆయనుు హరిత్విప్ల వ్ పితామహుడు (Father 

of Green Revolution గా పేర్కంటారు. ఆయన ప్ర వేశపెటి్టన అధిక దిగుబడినిచ్చే 

వ్ంగడాలను 1967లో ఎం.ఎస్.సాామిన్యథన్ మన ద్దశంలో ప్ర వేశపెటి్ట హరిత్ విప్ల వానికి న్యంది 

ప్లికారు. కాబటి్ట ఆయనుు భారత్ద్దశ హరిత్ విప్ల వ్ పితామహుడు (Father of Indian 

Green Revolution) గా పేర్కంటారు. ప్ంజాబ్, హరియాణా, ఉతి్రప్ర ద్దశ్ ర్యషి్ట్ాలోల  

పార రంభంచన హరిత్ విప్ల వ్ం అనత్తకాలంలోనే భారత్ద్దశం అంత్టా విసి్రించంది.  

 

తెలుపు/శ్వేత విప్ల వం 

భారత్ద్దశంలో అధిక పాల ఉత్పతి్తకి ఉదే్దశంచన కారయకరమానిు శ్వాత్ విప్ల వ్ంగా పేర్కంటారు. 

వ్రీ్గస్ కురియన్ను శ్వాత్ విప్ల వ్ పితామహుడు (Father of White Revolution) అని 

అంటారు. ఆయన గుజర్యత్లోని ఆనంద్ అనే గార మంలో రైతులందరితో కలసి Anand milk 

Union Limited (Amul) అనే స్హకార స్ంస్థ ను పార రంభంచారు. ఇది అనత్తకాలంలో Amul 

బ్ర ండ్గా మారింది. అధిక పాల ఉత్పతి్తకి 1970లో రైతుల స్హకారంతో ఆప్రేషన్ ఫ్ల డ్ను 

పార రంభంచారు. ఫ్లిత్ంగా పాల ఉత్పతి్తలో భారత్ద్దశం ప్ర ప్ంచంలో మొదట్ట సాథ నంలో ఉంది. 

వ్రీ్గస్ కురియన్ను మిలక్ మాయన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలుసిారు. 

 

నీలి విప్ల వం 
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భారత్ద్దశంలో అధిక చ్చప్ల ఉత్పతి్త కోస్ం ఉదే్దశంచంది. ప్రర ఫెస్ర్ హీర్యలాల్ ఛౌదురిని నీలి విప్ల వ్ 

పితామహుడు (Father of Blue Revolution)గా పేర్కంటారు. 

 

ప్సుపు విప్ల వం 

నూనె గంజల అధిక ఉత్పతి్తకి ఉదే్దశంచంది.  

1986 న్యట్టకి భారత్ద్దశం వ్ంటనూనె కోస్ం దిగుమతులపైె ఆధారప్డేది. వ్ంటనూనెకు 

ఆధారమైన నూనెగంజల అధికోత్పతి్త కోస్ం భారత్ ప్ర భుత్ాం 1986లో టెకాులజీ మిషన్ ఆన్ 

ఆయిల్ సీడస్ ను పార రంభంచంది. 

 శామ్ పిటో్రడాను ప్సుపు విప్ల వ్(Yellow Revolution) పితామహుడుగా పేర్కంటారు. 

 Round Revolution: బంగాళాదుంప్ల అధిక ఉత్పతి్త కోస్ం పార రంభంచారు. 

 Grey Revolution: ఫెరిిలైజరస్ (ఎరువుల) అధిక ఉత్పతి్త కోస్ం ఉదే్దశంచంది. 

 Silver Revolution: గుడుల  అధికోత్పతి్త కోస్ం ఉదే్దశంచంది. కోడిగుడల  అధిక ఉత్పతి్త, 

పౌలి్ట్ా రంగ అభవ్ృదిి ఈ విప్ల వ్ం ప్ర ధాన లకాయ యలు. 

 Black Revolution: భారత్ద్దశంలో పెటో్రలియం అధిక ఉత్పతి్త కోస్ం 1970లో 

పార రంభంచారు. 

 Golden Revolution: ప్ండుల  (Apple) అధిక ఉత్పతి్త కోస్ం 

 Golden Fiber Revolution: జనప్న్యర అధికోత్పతి్త. 

 Silver Fiber Revolution: ప్తి్త అధిక ఉత్పతి్త కోస్ం దీనిు పార రంభంచారు. 

 Pink Revolution: అధిక ర్యయల ఉత్పతి్త/ అధిక ఉలిల పాయల ఉత్పతి్త/ 

ఫార్యమస్యయట్టకల్ ఉత్పతిులు. 

 Red Revolution: టమోటా ల్లద్వ మాంస్ం అధికోత్పతి్త కోస్ం. 

 Brown Revolution: లదర్ ఉత్పతిులు 

 (తోళ్లల ) స్ంప్ర ద్వయేత్ర శకిి వ్నరుల అభవ్ృదిి, అధిక కోకో ఉత్పతి్త. 
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 Rainbow Revolution: వ్యవ్సాయంతో పాటు వ్యవ్సాయానుబంధ రంగాల స్మగర , 

స్మిమళిత్ అభవ్ృదిినే Rainbow Revolution అంటారు. వ్యవ్సాయం, హారిికలేర్, 

ఫారసిీా, చ్చప్లు, కోళ్లల , చెరకు ఇత్ర పాడి ప్శువుల.. స్మగర  అభవ్ృదిి కోస్ం బిహార్ 

ముఖ్యమంతో్త నితీష్ కుమార్ దీనిు పార రంభంచారు. 
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