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వ్యవ్సాయం 

ప్ర ముఖ ఆరి్థక భౌగోళిక శాస్్తరజ్ఞు డు విటి్లసీ కంద సూచంచన వ్యవ్సాయ వ్యవ్సి్తలను గుర్థత ంచాడు. 

 సాందర  జీవ్నాధార వ్యవ్సాయం 

 విస్ార వాణిజ్య వ్యవ్సాయం 

 మిశ్రమ వ్యవ్సాయం 

 వాణిజ్య ప్ండి్ తోటల సాగు 

 మార్కెట్ గారె్కనంగ్/టర క్ ఫార్థమంగ్ 

 ఉద్యయనవ్న తోటలు/ఎసే్టట్ ఫార్థమంగ్ 

 వాణిజ్య పాడి మండ్లం 

 వాణిజ్య ప్శుమాంస్త ఉత్పత్్త మండ్లం (రంచంగ్) 

 పోడు వ్యవ్సాయం 

 స్తంచార ప్శు పోషణ 

 

సాంద్ర  జీవనాధారవయవసయాం 

ఆయనరేఖా, ఉప్ ఆయనరేఖా పార ంతాలకు చందిన ఆసియా, ఆఫ్రర కా, లాట్లన్ అమెర్థకాలి్ల 

జీవ్నాధార సాందర  వ్యవ్సాయం అమలి్ల ఉంది. ఇండియా, చైనా, బ్రర జిల్, థాయ్లాండ్, మెకికో, 

ఈజిపే్్ లాంట్ల వ్యవ్సాయ ప్ర ధాన దేశాలి్లన వ్యవ్సాయ వ్యవ్సి్తలు ఈ కోవ్కు చందినవి. సాందర  

వ్యవ్సాయంల్ల ప్ంటల తీవ్ర త్ అధికం. పెదద  మొత్ాలి్ల ఎరువులు, కర మిస్తంహారక మందులు, 

స్టదయపు నీట్లన వాడ్తారు. వ్యవ్సాయ భూకమతాల స్తగటు ప్ర్థమాణం చాలా త్కుెవ్. 

జ్నాభాల్ల అధిక శాత్ం ప్ర త్యక్షంగా వ్యవ్సాయంపైెనే ఆధారప్డ్తారు. కాబటే్ల వ్యవ్సాయ 

భూమిపైె ఒత్్తడి అధికం. ప్ర ధానంగా ఆహార ప్ంటలను ప్ండిస్ారు. జ్నాభా, జ్నసాందర త్లు 

అధికంగా ఉండ్టం వ్లి వ్యవ్సాయ ఉత్పత్్తలను పూర్థత గా దేశీయంగానే వినయోగిసస్ారు. 

మిగులు లేకపోవ్డ్ంతో ఎగుమత్తలు అత్యలపం. వ్యవ్సాయంల్ల శార మిక శ్కత న అధికంగా 
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వినయోగిసస్ారు. స్తగటు వ్యవ్సాయ భూమిక దిగుబడులు అధికంగా ఉననప్పట్లకీ, త్లస్తర్థ 

దిగుబడులు కనషేంగా ఉంటాయి. వ్యవ్సాయ జ్నాభా ప్ర ధానంగా స్తనన, చననకారు రై్కత్తల 

రూప్ంల్ల ఉంటుంది. ఈ వ్యవ్సాయ మండ్లంల్ల రై్కత్తల ఆద్యయాలు స్తవలపంగా ఉంటాయి. 

రై్కత్తలు త్మ గృహ అవ్స్తరల ఆధారంగా ప్ంటలను ఎంచుకుంటారు. 

 

విసార వాణిజ్య వయవసయాం 

ఐరోపా, ఉత్్ర అమెర్థకా, ఆసే్టరలియా, న్యయజిలాండ్, అర్కజ ంటీనాలి్ల విస్ార వాణిజ్య వ్యవ్సాయం 

అమలి్ల ఉంది. వ్యవ్సాయంపైె ఆధారప్డే శార మిక జ్నాభా శాత్ం చాలా త్కుెవ్. వ్యవ్సాయంల్ల 

యాంతీర కరణ సిాయి అధికం. వ్యవ్సాయ భూకమతాలు చాలా పెదద వి. ఉద్యహరణకు యూఎస్

ఏల్ల స్తగటు భూకమతాల ప్ర్థమాణం 1000-1400 హెకేారిు. ప్ంటల తీవ్ర త్ సాంద్ర 

వ్యవ్సాయ మండ్లంతో పోలిస్్ట త్కుెవ్గా ఉంటుంది. 

ప్ర ప్ంచ మార్కెటిను దృషే్టల్ల ఉంచుకొన ఈ వ్యవ్సాయ మండ్లంల్ల ప్ంటలు ప్ండిస్ారు. 

జ్నాభా, జ్నసాందర త్ త్కుెవ్గా ఉండ్టం వ్లి సిానకంగా వ్యవ్సాయ ఉత్పత్్తల వినయోగగం 

త్కుెవ్. మిగులు వ్యవ్సాయ ఉత్పత్్తల వ్లి పెదద  మొత్ాలి్ల ఎగుమత్త చేస్ారు. విస్ార వాణిజ్య 

వ్యవ్సాయం అమలి్ల ఉండే యూఎస్ఏ, కెనడా, రష్యయ, ఉకెరయిన్, అర్కజ ంటీనా, ఆసే్టరలియా 

దేశాలు ప్ర ప్ంచంల్ల ప్ర ధాన వ్యవ్సాయ ఎగుమత్తద్యరులు. ఈ మండ్లానన ప్ర ప్ంచ 

ధానాయగారంగా అభివ్రి్థస్ారు. ఈ త్రహా వ్యవ్సాయం విస్ారంగా పెటేుబడులు, ఆధునక 

సాంకేత్తక ప్ర్థజ్ఞు నంతో కూడుకొన ఉంది. 

 

మిశ్ర మ వయవసయాం 

ప్ంటలతోపాటు ప్శుపోషణ కోస్తం కూడా వ్యవ్సాయ భూమిపైె ఆధారప్డ్టానన మిశ్రమ 

వ్యవ్సాయంగా వ్యవ్హర్థస్ారు. ఈ త్రహా వ్యవ్సాయంల్ల ప్ంటల నుంచ వ్చిన రొటేను, 

వ్యవ్సాయ ఉత్పత్్తలను ప్శుగార స్తంగా వాడ్తారు. ప్శువుల మేత్కోస్తం ప్ర త్యయకంగా 

ప్చికబయళి్ల ఉండ్వు. అయిత్య జీవ్నాధార వ్యవ్సాయంలా కాకుండా, ఈ మండ్లంల్ల 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

వ్యవ్సాయ ప్ంటలు, ప్శుపోషణ వాణిజ్య త్రహాల్ల జ్రుగుత్తంది. ప్శ్చిమ, మధ్య ఐరోపాలి్ల 

వ్యవ్సాయం ఈ కోవ్కు చందింది. ఈ మండ్లంల్ల స్తగటు వ్యవ్సాయ భూకమతాల ప్ర్థమాణం 

మధ్యసి్తంగా (100-200 హెకేారిు) ఉంటుంది. 

 

వాణిజ్య పాండ్ల  తోటల సగు 

మధ్యధ్ర శీతోషిసిిత్త పార ంతాలు ప్ండి్ తోటల సాగుకు అనుకూలం. కవోషి వాతావ్రణం వ్లి 

ముఖయంగా సిటర స్ జ్ఞత్తక చందిన ప్ండి్ తోటలు ఇకెడ్ సాగవుతాయి. మధ్యధ్ర తీరంల్లన 

ఫార ని్, స్పపయిన్, పోరుిగల్, ఇటలీ, గ్రర స్, మొరకో, అలీజ ర్థయా, టుయనీష్టయా పార ంతాలు, 

దకిణాఫ్ఫ్రర కాల్లన కేప్ పార ంత్ం, యూఎస్ఏల్లన కాలిఫోర్థనయా తీరం, మధ్య చలీ, ఇజ్ఞర యెల్ 

తీర పార ంతాలు ఈ వ్యవ్సాయ మండ్లం కందకు వ్స్ాయి. ఈ పార ంతాలి్ల బత్ాయి, నమమ, ద్యర క్ష, 

నార్థంజ్, ద్యనమమ లాంట్ల సిటర స్ జ్ఞత్తక చందిన ప్ండి్ను వాణిజ్య ప్దధ త్తల్ల సాగు చేస్్తనానరు. 

ఇది పెటేుబడితో కూడుకునన వ్యవ్సాయం. ప్ండి్ రసాలు, జ్ఞమ్లు, జెలిీలు, సాస్లు, ఎండు 

ప్ళి్ను ఈ పార ంతాల నుంచ పెదద  మొత్్ంల్ల ఎగుమత్త చేస్్తనానరు. ద్యర క్ష సారయి త్యారీ 

కూడా పెదద  ప్ర్థశ్రమగా రూపందింది. ఫార ని్ల్లన రై్కన్ ల్లయ, ఇటలీల్లన గెరొన్ బేసిన్ వీట్లక 

ప్ర సిదిధ . 

 

మార్కెట్ గారె్కనాంగ్/టర క్ ఫార్మాంగ్ 

పార్థశార మిక విపి్వ్ం త్రవత్ ఐరోపా, ఉత్్ర అమెర్థకాలి్ల విస్్తృత్ నగరీకరణ జ్ర్థిసంది. 

విస్్తర్థస్్తనన మెట్రర పాలిటన్ నగరలి్ల తాజ్ఞ కూరగాయలు, ప్ండి్కు ిసరకీ బాగా పెర్థిసంది. ఈ 

నేప్థ్యంల్ల వాయవ్య ఐరోపా, ఉత్్ర అమెర్థకాలి్లన పెదద  పెదద  నగరల స్తమీప్ంల్ల ప్ండిు, 

కూరగాయల సాగు వాణిజ్య ప్దధ త్తల్ల పార రంభమైెంది. రోజూ ఉదయానేన ఈ వ్యవ్సాయ పార ంతాల 

నుంచ నగరలకు భారీ టర కుెల ద్యవర తాజ్ఞ ప్ండిు, కూరగాయల రవాణాఫ్ జ్రుగుత్తంది. 

అందువ్లి దీనన టర క్ ఫార్థమంగ్ (మార్కెట్ గారె్కనంగ్) అన పిలుస్ారు. ఆగ్ననయ ఆసే్టరలియాల్లన 

నగర జ్నాభాకు కావాలిిన తాజ్ఞ ప్ండిు, కూరగాయలను టాసామనయా దీవి నుంచ బాన్ 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

 

జ్లస్తంధి ద్యవర మర ప్డ్వ్లపైె స్తరఫర చేస్ారు. అందువ్లి టాసామనయా దీవిన ‘గారె్కన్ సే్టట్ 

ఆఫ్ ఆసే్టరలియా’గా వ్యవ్హర్థస్ారు. 

 

ఉద్యయనవన తోటలు/ఎసే్టట్ ఫార్మాంగ్ 

ఎసే్టట్ ఫార్థమంగ్ ప్దధ త్తలి్ల ఉద్యయనవ్న తోటల పెంప్కానన వ్లస్త పాలనా కాలంల్ల వ్లస్త 

రజ్ఞయలు పార రంభించాయి. ఉషిమండ్ల ఆయన రేఖా, ఉప్ ఆయనరేఖా పార ంతాలి్లన దేశాలి్ల 

వ్లస్త పాలకులు కాఫీ, త్యయాకు, రబబరు, స్తగంధ్ దర వాయలు, కొబబర్థ, చరకు, అరట్ల 

ప్ంటలను ఎసే్టట్ల రూప్ంల్ల సాగు చేయడ్ం పార రంభించారు. ఈ రకమైెన సాగుల్ల 

వ్యవ్సాయానన ఒక ప్ర్థశ్రమగా నడిపిస్ారు. ఎసే్టట్ల్ల పెటేుబడులు పెటే్ట యాజ్మానయం కేవ్లం 

విధాన నరియాలను మాత్ర మే తీస్తకుంటుంది. సాగు నరవహణ కోస్తం స్తశ్చకిుత్తలైన, సాంకేత్తక 

అరహ త్లు ఉనన వార్థన ‘మేనేజ్రిు’గా వేత్న పార త్తప్దికన నయమిస్ారు. శార మికులను దినస్తర్థ 

లేద్య రోజ్ఞవారీ కూలీ పార త్తప్దికన వినయోగిసస్ారు. లాభాలను ఆశ్చంచ ఉత్పత్్తలను ప్ర ప్ంచ 

మార్కెటికు ఎగుమత్త చేస్ారు. ఇప్పట్లకీ ఈ రంగంల్ల విదేశీ పెటేుబడులు కనపస్ాయి. 
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