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హరిత విప్ల వం - ఆరిికవయవసి్పై ప్ర భావం 

భారత్ లంటి అభివృది్ధ చందుతున్న దేశాల్లల  హరిత విప్ల వం చప్పుకోదగ్గ  మార్పులకు కారణమైంద్ధ. బహుళ ప్ంటలు, 

యంతీ్రకరణ, మేలు రకమైన్ వంగ్డాల వినియోగ్ం, నిశ్చలమైన్ నీటిపార్పదల వస్తి, నాణయమైన్ ఎర్పవుల 

వినియోగ్ం లంటివి భారత్ల్ల హరిత విప్ల వానికి దోహదం చేశాయి. తద్వారా మన్ దేశ్ం ఆహార, వాణిజ్య ప్ంటల 

ఉతుతుు ల్లల  గ్ణనీయమైన్ పర్పగుదల సాధంచగ్లిగంద్ధ. దంతో పాటు ఉత్పుదకత విషయంల్లనూ మంచి ఫలిత్పలు 

సాధ్యమయయయి. అంతిమంగా ఇవనీన భారత ఎగుమతులు, ఉదోయగత తద్ధతర అంశాలపై ప్ర భావం చూపి ఆరిిక 

వయవసి్ బల్లపేత్పనికి ప్ర తయక్షంగా, ప్రోక్షంగా దోహదప్డాాయి. 

మొదట్లల  వయవసాయ కారయకలపాలు ఏదో ఒక పార ంత్పనికే ప్రిమితం కాకుండా ప్ర ప్ంచ వాయప్ు ంగా ఒకేవిధ్ంగా 

పార రంభమయయయి. 16వ, 17వ శ్త్పబా్దల మధ్యకాలంల్ల వయవ సాయంల్ల పదాగా మార్పులు స్ంభవించలేదు. 17వ 

శ్త్పబాంల్ల రండో వయవసాయ విప్ల వం ఉతుతిు  సామరియం, ప్ంపిణీలల్ల ప్ర గ్తికి దోహదమైంద్ధ. ఈ కాలంల్ల పారిశాామిక 

విప్ల వం కారణంగా ప్ర ్లు గాామీణ పార ంత్పల నంచి ప్టట ణాలకు వలస్ వెళల డం పార రంభించార్ప. 18వ శ్త్పబాంల్ల యూరప్

న్కు స్ంబంధంచిన్ వలస్ ఆరిిక వయవసి్లు పారిశాామిక దేశాలకు వయవసాయ ముడిస్రకులు, ఖని్ ఉతుతుు లన 

ఎగుమతి చేసే దేశాలుగా అవతరించాయి. నాడు వలస్ ఆరిిక వయవసి్లుగా ఉన్న మధ్య అమరికాల్లని అనేక దేశాలు 

ఇప్ుటికీ ఒకే విధ్మైన్ వయవసాయ వస్తు వులన ఉతుతిు  చేసే దేశాలుగానే మిగలిపోయయి. 20వ శ్త్పబాంల్ల అభివృది్ధ 

చంద్ధన్ దేశాల్లల  వయవసాయ రంగ్ంల్ల సాంకేతిక ప్రిజా్ఞన్ం పరిగంద్ధ. ప్ర ప్ంచ ్నాభాల్ల 45 శాతం మంద్ధ జీవనాధారం 

కోస్ం వయవసాయ రంగ్ంపైనే ఆధారప్డి ఉనానర్ప. వయవసాయ రంగ్ంపై ఆధారప్డి ఉన్న ్నాభా అమరికాల్ల 2 శాతం 

మాతీమే కాగా ఆసియ, ఆఫ్రర కాల్లని కొనిన పార ంత్పల్లల  80 శాతం వరకు ఉంద్ధ. 

 

హరిత విప్ల వ చరితర , అభివృది్ధ 

మకిికోల్ల 1940వ దశ్కంల్ల వయవసాయ రంగ్ంల్ల పాత ప్దితుల సిాన్ంల్ల నూతన్ విధానాలు ప్ర వేశ్పట్టట ర్ప. ఇవి 

వయవసాయ ఉతుతుు ల్లల  గ్ణనీయమైన్ పర్పగుదలకు దోహదప్డాాయి. నూతన్ ప్దితులు వి్యవంతమైన్ నేప్థ్యంల్ల 

1950, 1960వ దశ్కాల్లల  హరిత విప్ల వ సాంకేతిక విజా్ఞన్ం (Green Revolution Technologies) 
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ప్ర ప్ంచవాయప్ు ంగా విస్ు రించింద్ధ. మకిికోల్లని రాక్ఫెలల ర్ ఫండేషన్కు చంద్ధన్ ఆచార్పయలు నారమన్ బోరాల గ్న హరిత 

విప్ల వ పిత్పమహునిగా పేర్కంట్టర్ప. 1940వ దశ్కంల్ల బోరాల గ్ తన్ ప్రిశోధ్న్ల ద్వారా వాయధని తటుట కోగ్లిగే 

(Disease resistance) మేలు రకమైన్ అధక ద్ధగుబడినిచేచ గోధుమ వంగ్డాలన అభివృది్ధ చేశార్ప. తద్వారా 

మకిికోల్ల దేశీయంగా ఉన్న డిమాండ్న అధగ్మించి గోధుమ ఉతుతిు  ్రిగంద్ధ. బోరాల గ్ అభివృది్ధ చేసిన్ గోధుమ 

వంగ్డాలన వినియోగస్తు  యంతీ్రకరణ ప్ర వేశ్పటట డం ద్వారా మకిికో వయవసాయ రంగ్ంల్ల మంచి ఫలిత్పలు 

సాధంచింద్ధ. తద్వారా ఈ దేశ్ం 1960వ దశ్కంల్ల గోధుమ ఎగుమతిద్వర్పగా రూపంద్ధంద్ధ. నూతన్ గోధుమ 

వంగ్డాలన వినియోగంచడానికి ముందు మకిికో దేశీయ డిమాండ్కు తగన్టుల గా 50 శాతం గోధుమలు ద్ధగుమతి 

చేస్తకునేద్ధ. 1940వ దశ్కంల్ల అమరికా దేశీయ అవస్రాలకు స్తమార్ప 50 శాతం గోధుమన ద్ధగుమతి చేస్తకునేద్ధ. 

హరిత విప్ల వ సాంకేతిక ప్రిజా్ఞన్ం వినియోగంచుకోవడం వలల  1950వ దశ్కంల్ల అమరికా గోధుమ ఉతుతిు ల్ల స్ాయం 

స్మృది్ధని సాధంచడమే కాకుండా 1960వ దశ్కంల్ల ఎగుమతిద్వర్పగా అవతరించింద్ధ. 

1950, 1960 దశ్కాల్లల  ప్ర ప్ంచ వయవసాయ చరితీకు స్ంబంధంచి నూతన్ అధాయయం పార రంభమైంద్ధ. మకిికోకు 

చంద్ధన్ గోధుమ ప్ంట; తైవాన్, సింహాళం (శాీలంక), మలేషియల్లని వరి ప్ంట వయవసాయ రంగ్ంల్ల ద్ధగుబడుల 

చరితీన మారిచవేశాయి. ఈ వితు నాల విప్ల వం ఫోరా్ ఫండేషన్ వారి స్తచన్ మేరకు భారతదేశానికి కూడా 

వాయపించింద్ధ. భారత్తో పాటు ఆసియల్లని అనేక దేశాలు ఈ నూతన్ వంగ్డాలన వినియోగంచి వయవసాయ 

ఉతుతిు ని పంచుకోవడం పార రంభించాయి. భారత్ల్లని వయవసాయ ప్రిశోధ్నా కేంద్వర లు కూడా కొనిన కొతు  రకం 

వంగ్డాలన, స్ంకరజ్ఞతి వితు నాలన అభివృది్ధ చేశాయి. నూతన్ వయవసాయిక వ్యయహంల్ల భాగ్ంగా ఈ అధక 

ద్ధగుబడినిచేచ వితు నాల వాడకం ద్వారా ఉతుతిు ని గ్ణనీయంగా పంచడానికి కృషి చేశార్ప.  

 

హరితవిప్ల వం కారణంగా భారత్లో ప్రిష్కారమైన సమసయలు 

 1951ల్ల శాశ్ాత నీటిపార్పదల ఉన్న సాగు విస్తు రణ ం 15 శాతం మాతీమే ఉండేద్ధ. సాగువిస్తు రణ ంల్ల అధక భాగ్ం 

వరష పాతంపైనే ఆధారప్డి ఉండటం వలల  వయవసాయ రంగ్ం అలు ఉతుతిు , ఉత్పుదకత స్మస్యలన ఎదుర్కంద్ధ. 

హరితవిప్ల వ సాధ్న్కు నీటిపార్పదల సౌకరాయలన మర్పగుప్రచాలిిన్ ఆవశ్యకత ఏరుడింద్ధ. ఈ కామంల్ల 

ప్ర భుతాం అనేక చిన్న, మధ్య, భారీ తరహా పార జెకుట లన నెలకొలుడం ద్వారా ఎకుకవ విస్తు రాణ నికి సాగు నీటి 

వస్తులన కలిుంచడానికి స్ంకలిుంచింద్ధ. 
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 1960వ దశ్కంల్ల వాణిజ్య బ్దయంకుల జ్ఞత్రయీకరణకు ముందుకాలంల్ల రైతు లు వారి వయవసాయ ప్రప్తి 

నిమితు ం వడా్డ వాయపార్పలు, కమీషన్ ఏజెంటుల , భూసాాములపై ఎకుకవగా ఆధారప్డేవార్ప. ఇవనీన స్ంసిాగ్తం 

కాని ఆధారాలు కావడం వలల  గాామీణ ర్పణగా్సి్త పరిగంద్ధ. వాణిజ్య బ్దయంకుల జ్ఞత్రయీకరణ తరాాతి కాలంల్ల 

చిన్న, స్న్నకార్ప రైతులకు ప్ర భుతాం తకుకవ వడా్డ కింద ప్రప్తిని స్మకూరిచన్ందువలల  వయవసాయ 

కారయకలపాలు మర్పగ్యయయి. దంతో వయవసాయ ఉతుతిు , ఉత్పుదకత పరిగంద్ధ. 

 1940 నంచి 1970వ దశ్కం వరకు భారత్ల్లని అనేక పార ంత్పల్లల  కరవు కాటకాలు త్రవర మయయయి. శా్మకు 

తగన్ ప్ర తిఫలం రాకపోవడంతో రైతులు వయవసాయ కారయకలపాల్లల  ఉత్పిహంగా పాల్గగ న్లేకపోయర్ప. దంతో 

దేశ్ంల్ల అధక ్నాభాకు స్రిపోయంత ఆహార ఉతుతుు లన పందలేకపోవడం వలల  పౌషిట కాహార ల్లప్ంతో 

ఇబబంద్ధప్డే ప్ర ్ల స్ంఖయ పరిగంద్ధ. వయవసాయంల్ల ప్ర వేశ్పటిట న్ నూతన్ సాంకేతిక విజా్ఞన్ం కామంగా పౌషిట కాహార 

ల్లప్ంతో ఇబబంద్ధప్డే ప్ర ్ల స్ంఖయన తగగ ంచడానికి తోడుడింద్ధ. 

 వయవసాయంల్ల ప్ంటకాలం వృథా కాకుండా బహుళ ప్ంటల ప్దితికి వీలు కలిగంచే విధ్ంగా ఆధునిక యంతీ 

ప్రికరాలన ప్ర వేశ్పట్టట ర్ప. ప్ంటల రక్షణ కోస్ం కాిమి స్ంహారక రసాయనాలన వినియోగంచడం, వితు నాలన 

శుది్ధ చేయడం లంటి ప్దితులన అనస్రించార్ప. 

 గటుట బ్దటు ధ్రలు లభించకపోవడం వలల  1965కు ముందుకాలంల్ల రైతులు న్షట  భయనిన ఎదుర్కనానర్ప. 

ఆహార ధానాయల ధ్రల విషయంల్ల స్లహాల కోస్ం వయవసాయతర కమిషన్న ఏరాుటు చేశార్ప. రైతుల నంచి 

ఆహార ధానాయలన సేకరించే ఉదాేశ్ంతో 1965ల్ల ‘భారత ఆహార స్ంసి్ (FCI)’న సిాపించార్ప.  

 

ప్ర ధాన ప్ంటల సాగు విసీ్తరణ ంపై నూతన సాంకేతిక విజా్ఞన ప్ర భావం: 

హరిత విప్ల వ కాలంల్ల ముఖయమైన్ ప్ంటల కింద ఉన్న సాగు విస్తు రణ ంల్ల పర్పగుదల ఏరుడింద్ధ. 1966-67ల్ల 

మేలురకమైన్ వంగ్డాలన వినియోగంచిన్ భూ విస్తు రణ ం 1.89 మిలియన్ హెకాట ర్పల   కాగా, 1998-99 నాటికి ఇద్ధ 78.4 

మిలియన్ హెకాట రల కు పరిగంద్ధ. 1970- 71ల్ల మొతు ం ఆహారధానాయల కింద ఉన్న భూ విస్తు రణ ం 124.3 మిలియన్ 

హెకాట రల  నంచి 2013-14ల్ల 126.2 మిలియన్  హెకాట రల కు చేరింద్ధ. ఈ కాలనికి స్ంబంధంచి ప్ర ధాన్ంగా గోధుమ, వరి, 

మొకకజొన్న ప్ంటల కింద ఉన్న భూ విస్తు రణ ంల్ల పర్పగుదలన గ్మనించవచుచ. 1970-71ల్ల గోధుమ ప్ంట కింద 

ఉన్న భూ విస్తు రణ ం 18.2 మి.హె. నంచి 31.3 మి.హె. చేరింద్ధ. ఇదే కాలంల్ల వరి ప్ంట కింద ఉన్న విస్తు రణ ం 37.6 
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మి.హె. నంచి 43.9 మి.హె., మొకకజొన్న కింద ఉన్న భూ విస్తు రణ ం 5.8 మి.హె. నంచి 9.3 మి.హె. కు, నూనెగం్ల 

కింద ఉన్న విస్తు రణ ం 16.6 మి.హె. నంచి 28.2 మి.హె. కు పరిగంద్ధ. వయవసాయ రంగ్ంల్ల నూతన్ సాంకేతిక ప్రిజా్ఞన్ం 

ప్ర ధాన్ ప్ంటల ఉతుతిు , ఉత్పుదకత పర్పగుదలకు దోహదమైంద్ధ.  

  

ఆహార ధాన్యయలు, వాణిజ్య ప్ంటల ఉతపతీి: 

హరిత విప్ల వ కాలంల్ల అధక ద్ధగుబడినిచేచ వంగ్డాలన వినియోగంచడంతో పాటు నిశ్చచతమైన్ నీటిపార్పదల 

సౌకరాయలు, మేలురకమైన్ ఎర్పవులు, కాిమిస్ంహారక రసాయనాలన వినియోగంచడం వలల  ఆహార ధానాయల ఉతుతిు  

గ్ణనీయంగా పరిగంద్ధ. 1960-61ల్ల మొతు ం ఆహార ధానాయల ఉతుతి 82 మిలియన్ టననలు కాగా, 2013-14 

నాటికి ఇద్ధ 264.4 మిలియన్ టననలకు చేరింద్ధ. ప్ర ధాన్ ప్ంటలన ప్రిశీలిసేు ..   గోధుమ ఉతుతిు ల్ల అధక 

పర్పగుదలన గ్మనించవచుచ. 1960-61ల్ల గోధుమ ఉతుతిు  11 మిలియన్ టననలు కాగా, 2013-14ల్ల 95.8 

మిలియన్ టననలకు పరిగంద్ధ. ఇదేకాలంల్ల వరి ఉతుతిు  35 మిలియన్ టననల నంచి 106.3 మిలియన్ 

టననలకు పరిగంద్ధ. గోధుమ ప్ంటకు చంద్ధన్ భూ విస్తు రణ ం పరగ్డం వలల  కూడా గోధుమ ఉతుతిు ల్ల అధక పర్పగుదల 

సాధ్యమైంద్ధ. ప్ప్పు ధానాయలపై హరిత విప్ల వం ప్ర భావం తకుకవేన్ని చప్ువచుచ. 1960-61ల్ల ప్ప్పు ధానాయల 

ఉతుతిు  13 మిలియన్ టననలు కాగా, 2013-14ల్ల 19.6 మిలియన్ టననలకు పరిగంద్ధ. మొతు ం ఆహార 

ధానాయల్లల  తృణ ధానాయలు (Cereals) 2013-14ల్ల 244.8 మిలియన్ టననలకు  చేర్పకునానయి.  

 నూతన్ వయవసాయిక వ్యయహం ప్ర ధాన్ లక్షయం ఆహార ధానాయల ఉతుతిు ల్ల పర్పగుదల సాధంచడం. 1973-74 వరకు 

వాణిజ్య ప్ంటలపై హరిత విప్ల వ ప్ర భావం పదాగా లేదని గ్మనించవచుచ. తరాాత కాలంల్ల వాణిజ్య ప్ంటల 

ఉతుతిు ల్లనూ కొంత పర్పగుదల ఏరుడింద్ధ. చరకు, ప్తిు , ్నము, నూనెగం్ల ఉతుతిు ల్ల పర్పగుదల 

అధకంగా  ఉంద్ధ. 1970-71ల్ల నూనెగం్ల ఉతుతిు  9.6 మిలియన్ టననలు కాగా, 2013-14ల్ల 32.4 మిలియన్ 

టననలకు చేర్పకుంద్ధ. 

  

 ఉత్పపదకత పరుగుదలపై నూతన సాంకేతిక విజా్ఞనం ప్ర భావం: 

 నూతన్ వయవసాయిక వ్యయహం ఫలితంగా ముఖయమైన్ ప్ంటల ఉత్పుదకతల్ల పర్పగుదల సాధ్యమైంద్ధ. మొతు ం ఆహార 

ధానాయల ద్ధగుబడి 1960-61ల్ల హెకాట ర్పకు 710 కిల్లగాాముల నంచి 1970-71ల్ల 872 కిల్లగాాములకు, 2013-
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14ల్ల 2095 కిల్లగాాములకు పరిగంద్ధ. వరి ద్ధగుబడి హెకాట ర్పకు 1960-61ల్ల 1013 కిల్లగాాముల నంచి 1970-

71ల్ల 1123 కిల్లగాాములకు, 2013-14ల్ల 2419 కిల్లగాాములకు పరిగంద్ధ. గోధుమ ద్ధగుబడి హెకాట ర్పకు 1960-

61ల్ల 851 కిల్లగాాముల నంచి 1970-71ల్ల 1307 కిల్లగాాములకు, 2013-14ల్ల 3059 కిల్లగాాములకు పరిగంద్ధ. 

మొకకజొన్న, నూనెగం్ల ఉత్పుదకతపై హరిత విప్ల వ ప్ర భావం ధ్నాతమకంగా ఉంద్ధ. 1970-71ల్ల మొకకజొన్న 

ద్ధగుబడి హెకాట ర్పకు 1279 కిల్లగాాముల నంచి 2013-14ల్ల 2602 కిల్లగాాములకు, నూనెగం్ల ద్ధగుబడి 

ఇదేకాలనికి స్ంబంధంచి 579 కిల్లగాాముల నంచి 1149 కిల్లగాాములకు పరిగంద్ధ. 

  

 కొన్ని రాష్కర ాలోల  వయవసాయ ఉతపతీ్తల కేంద్రర కరణ: 

 నీటిపార్పదల సౌకరయం స్మృది్ధగా ఉన్న కొనిన ప్రిమిత పార ంత్పలకు హరిత విప్ల వం  వలల  ప్ర యో్న్ం కలిగంద్ధ. 2013-

14ల్ల ఆహార ధానాయల ఉతుతిు ల్ల ఉతు రప్ర దేశ్ ప్ర థ్మ సిాన్ం పందగా.. ప్ంజ్ఞబ్, మధ్యప్ర దేశ్ తరాాతి సిానాల్లల  

నిలిచాయి. దేశ్ంల్లని మొతు ం ఆహార ధానాయల ఉతుతిు ల్ల ఉతు రప్ర దేశ్ వాట్ట 19.09 శాతం. వరి ఉతుతిు ల్ల 2013-

14కు స్ంబంధంచి ప్శ్చచమబంగాల్ ప్ర థ్మ సిాన్ం పందగా తరాాత సిానాల్లల  ఉతు రప్ర దేశ్, ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ నిలిచాయి. 

దేశ్ంల్లని మొతు ం వరి ఉతుతిు ల్ల ప్శ్చచమబంగాల్ వాట్ట 14.32 శాతం. గోధుమల ఉతుతిు ల్ల ఉతు రప్ర దేశ్, ప్ంజ్ఞబ్, 

హరాయనా మొదటి మూడు సిానాలన పంద్వయి. 2013-14ల్ల దేశ్ంల్లని మొతు ం గోధుమ ఉతుతిు ల్ల ఉతు రప్ర దేశ్ 

వాట్ట 30.85 శాతం. మొతు ం ప్ప్పు ధానాయల ఉతుతిు ల్ల మధ్యప్ర దేశ్, ఉతు రప్ర దేశ్, రా్సిాన్ మొదటి మూడు 

సిానాలన పంద్వయి. 2013-14ల్ల దేశ్ంల్లని మొతు ం ప్ప్పుధానాయల ఉతుతిు ల్ల మధ్యప్ర దేశ్ వాట్ట 26.71 శాతం. 

  

వయవసాయ ఉతపతీ్తల ఎగుమత్తలపై ప్ర భావం: 

హరిత విప్ల వం కారణంగా కొంతమేరకు వయవసాయ ఉతుతుు లన ఎకుకవగా ఎగుమతి  చేయగ్లిగే అవకాశ్ం కలిగంద్ధ. 

1960 ఫ్రబర వరిల్ల భారత మొతు ం ఎగుమతుల్లల  వయవసాయ ఉతుతుు ల వాట్ట 44 శాతం కాగా, 1980 నాటికి 31 

శాత్పనికి, 2011-12 నాటికి 9.08 శాత్పనికి తగగ ంద్ధ. భారత్ ఎగుమతుల్లల  శాతం ప్రంగా వయవసాయ ఉతుతుు ల 

ఎగుమతుల వాట్ట తగగ న్ప్ుటికీ విలువప్రంగా వయవసాయ ఉతుతుు లు ప్ర గ్తి సాధంచాయి. 1970-71ల్ల 5 కోటల  

రూపాయలు విలువ చేసే వరి ధానాయనిన ఎగుమతి చేయగ్లిగతే 2013-14ల్ల ఈ విలువ 7742 మిలియన్ 

డాలరల కు పరిగంద్ధ. భారత్ మొతు ం వయవసాయ, అనబంధ్ ఉతుతుు ల ఎగుమతుల విలువ 1960-61ల్ల రూ.284 
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కోటుల  కాగా, 2013-14ల్ల 37.29 బిలియన్ డాలరల కు పరిగంద్ధ. హరిత విప్ల వంతో పాటు ప్రిమాణా తమక హదాుల 

నియమాలన తొలగంచడం, స్రళీకరణ ఆరిిక విధానాల అమలు, ఎగుమతి -ద్ధగుమతుల విధాన్ం, వయవసాయ అన 

బంధాలన పోర తిహంచడానికి త్రస్తకున్న అనేక రకాల చరయలు కూడా వయవసాయ ఉతుతుు ల ఎగుమతులు 

పరగ్డానికి దోహదప్డాాయి. 

ఉద్యయగితపై ప్ర భావం: బహుళ ప్ంటల విధానానిన అవలంభించడం, వయవసాయ ఉత్పుదకాల వినియోగ్ం పరగ్డం 

వలల  ప్ర తయక్షంగా, ప్రోక్షంగా మొతు ం ఆరిిక వయవసి్ల్ల ఉపాధ అవకాశాలు ఎకుకవగా పరిగాయి. వయవసాయ రంగ్ంల్ల 

యంతీ్రకరణ కారణంగా ఉపాధ అవకాశాలు తగగ నా.. ఎర్పవులు, కాిమిస్ంహారక రసాయనాల ప్రిశా్మల్లల , రావాణా, 

బ్దయంకింగ్ లంటి సేవా రంగ్ంల్ల ఉపాధ అవకాశాలు అధకమయయయి. వయవసాయ, అనబంధ్ రంగాల్లల ని శాామిక శ్కిి 

2004-05తో పోలిచన్ప్పుడు 2011-12ల్ల 36 మిలియనల  తగగ ంద్ధ. 2011-12ల్ల మొతు ం ఉపాధల్ల వివిధ్ రంగాల 

వాట్టన ప్రిశీలించిన్ప్పుడు వయవసాయం, ద్వని అనబంధ్ రంగాల వాట్ట 48.9 శాతం కాగా, పారిశాామిక రంగ్ం 24.3, 

సేవా రంగ్ం 26.9 శాతం వాట్టలన కలిగ ఉనానయి. 
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