
�పపంచ �గంధ �దవ�  సంస, అ�ల �రత �గంధ �ద�� ల 
ఎ�మ���ల �రం మ�� �లం ణ "#ష% ఉ�� న (ఖ 

సం� క +ం  11.11.2019 న 1ర2 3ం4న 56య �8ర �గంధ �దవ�  
9ర� �కమం : ప��9 స;<రం. 

 �పపంచ �� �రం మ�� �జ� ం� �గంధ �ద�� � �ఖ� �న 
పంట�.  
 

 ��� � ధరల అ!"# త, �ప&'ల �(వరణ ప�+,-� మ�� .డ 
0డల వం1 అ2క సమస� � �పపంచ�� ప5ం6 7-ల8 స��6 
�9-:; <. 
 

 ఎ8� వ6 �డబ?-న;  ర@య!క ఎ9B�, �CD సంEరF�, ఒH 
పంట పదI& మ�� అడBల మ�� !�సస,Jల నషLం వం1 MదN 
సమస� � OవPQధ� ం Rక�  నSL!C T� U�5:; <. 
 

 �(వరణ �9V , త8� వ ఉ(V దకత, తX YZ-న;  [1 వన9�, 
Qప\త�న అడBల నషLం, తX YZ-న;  ]@ర�, ��^దI�  మ�� 
_`@!ట� సమస� � (ఎb.c.ఎb), eటక:శ! అవgS� hదiన 
అంj� �గంధ �ద�� ల రం6!;  �ప&'లం6 �పkQతం l�5:; <.  
 

 �ఖ� ం6 మన mశం� nన;  సన; F9 7-� ఈ �గంధ �ద�� లp 
పంq�5ండడంr ఈ సమస�  మ�ంత ఎ8� వ6 ఉన; s. 
 

 ��9 52 రFల �గంధ �ద�� లp పంq�5ండ6 �1� �ఖ� �న 11 
రF� �జ� పరం6 ���ఖ� తp కwX ఉ:; <. 
 

 kరతmశం� ��9 9 Dwయy టp; ల �గంధ �ద�� � ఉతV &5  
జ9z-ండ6 T!� 10% ��త} ఎzమ& అB-న; s. 
 

 �పపంచ �గంధ �ద�� ల ��� � ~� � 40% క:;  ఎ8� వ6 �క� 8 
l9�, �గంధ �ద�� ల kరUయ �� �క ఎzమ-ల Q�వ �.17,700 
��� ఉండ6, అ��F, ���, జ�y, Dq� ఈbL మ�� ఈbL ఆ+� 
mjల8 ఎzమ& lయబ?-:; <. 
 

 అ<�, �గంధ �ద� �� ల� �ఖ� ం6 @!ట� మ�� _` @!ట� 
సమస� � మ�� ఇతర క��త పT�Iల వలన �!;  సందర� ల��  
szమ& l�82 mj� !�C�ంచటం మ�� స98p Z� L ల�2 
!wc�యటం జ9z-న; s. 
 

 ఈ సమస� ల వలన Q!�గT9ల ఆ�గ� ం� �పkవం �పడ} 
F8ం� ఆ� Iక Qష�లp '� �పkQతం l�5:; <. 
 



 అం� F8ం� kరతmశం �గంధ �ద�� ల Q!�గం� అ�గ@, నం� 
ఉంs మ�� ��9 ల� �ట� ��� � Q�వ ఉన; �� అంచ:. 
 

 �ట!; ం1! దృ�L� ఉం�8! �పపంచ �గంధ �దవ�  సంస, (WSO),  
అ¢ల kరత �గంధ �ద�� ల ఎzమ&T9ల £రం (AISEF), kరUయ 
�గంధ �ద�� ల ¨9© (SPICE BOARD), IDH మ�� GIZ ²రవ U�8! 
�గంధ �ద�� ల ఉతV &5 మ�� ప��శమ � ఉన;  స�ళ�p 
ప�ష� �ంచ�!C ఈ ´Uయ �+,ర �గంధ �దవ�  Fర� �కమం C :ంs 
పలకటం జ�Xంs. 
 

 ఈ Fర� �కమం Rక�  �పµన ఉmNశం mశం� �గంధ �ద�� � ఎ8� వ6 
పంq�5న;  ��ం(ల��  ఆEర భ�దత మ�� �+,రత ·ద 
Hం�¸క�ంచడం మ�� 2025 కJ�  mశం� పంq�5న;  �గంధ 
�ద�� లp 25% వర8 �+,రం6 lయడం (vision 25:25). 

 

 ఈ Fర� �కమం� �గంధ �ద�� ల ఉతV &5 మ�� ప��శమ8 
సంబంsంnన అంద�! అన6 7- స¿E�/ ఎÁ c ఓ � / 7- 
సంÃ�/ 7-లr ప! l�5న;  ఎy Ä ఓ �, ఎzమ&T9�, 
�ÅÆస�Ç , �Èడ�Ç , :ణ� ( �z� Éట9�, వ� వ@య ప�Êధ: సంస,�, 
QశË QT� ల��, ఆ� Iక సంస,� మ�� సంభంÌత �ÍషL �పÎతË ం 
��&!ధ� ంr ఒక Ï� వ��  ! ఏ�V � lయడం జ9z-ంs. 

 

 Ñలం6ణ �ÍషLం� ��9 3.33 ల�ల ఏక�ల��  �గంధ �దవ�  
పంటiన ప�Ó మ�� D�#  పంqÔ5  6.65 ల�ల ��1Ö టp; ల 
ఉతV &5r mశం� �ప�ఖ �ÍషLం6 ఉన; s. 

 

 అ<� త8� వ క�� Dy ఉన;  రF� పంqంచటం, స�×న 
�జ�న�  పదI-� మ�� ఎzమ-ల8 అవసర�న :ణ� ( 
�ప�Ø� �1ంచకZవడం వలన 7-� తXనంత ఆTయం ÅందÉక 
Zవడం జ9z-న; s. 

 

 Ñలం6ణ �ÍషL ఉT� న jఖ ప�Ó 7-ల స�Ë r�ÙÚవృsIÛ ఎ8� వ 
క9� Dy ఉన;  రF� సరఫ�, �పదరÝ న Þ�(�, ఎ-5మ?ల పదN&, n� 
పదI&, �q� ఇ�ßషy, ఫ� Lßషy, �ం�&కరణ hదiన అ2క పథFలp 
lపటLడం జ�Xంs. 
 

 అ<� �గంధ �దవ�  7-ల (�ఖ� ం6 ప�Ó మ�� D�# ) ఆTయం 
మ�ంత6 Mరగ�!C మ�� Q!�గT9ల8 :ణ� �న ఉతV -5� 
లభ� మá� J �పపంచ �గంధ �దవ�  సంస, మ�� ఇతర సంస,ల 
²రవr lప?-న;  ఈ ´Uయ �+,ర �గంధ �దవ�  Fర� �కమం� 



ఉT� న jఖ kగ@Ë మ� ంr 11.11.2019 �âన Ñలం6ణ �ÍషLం� 
��రంÚంచడం జ�z-న; s. 
 

 ఈ Fర� �కమం Rక�   �ప&�sత Qµ:� : 
 

• అవ6హన! Mంచ�!C వ� C 5గత మ�� nన;  స¿Eల��  äLÖ 
åల©�Ç  r స��శం Fవడం. 

• nవ� Q!�గT9లr, �æ� �çంèÇ  మ�� 
ఎzమ&T9లr 7-ల8 �పత� � ��� � wంHO! @, cంచడం. 
�+,ర వ� వ@య Qµ:లp �1ంl Qధం6 �ZతÇ éంపబqన 
7- ఉతV &5 సంస,� (ఎÁ. c. ఓ / ఎb c ఎb ) 

• MదN Æంట�Ç  �è ê� !రË éంచడం మ�� అంద� �� �ర 
బృంTలp మ�� 7-లp / ఎb c ఎb లp �� ఆస85లp 
మ�� Qష�లp ఈ �sక ·ద �ë� డమ! ఆEË !చడం 
వం1Q. 

• �+,ర OవPQద�  ఉతV &5 �ప�Øల� "�8ల8 మ�� 7-ల8 
�� ��ంUయ kష� "�ణ!వË డం. 

• వ� వ@య మం�&తË  jఖ, kరUయ :ణ� ( ì!Ç � మ�� ఏÖ 
ఎy ఎy ఏ ఐ C �గంధ �ద�� ల� �+,రత మ�� Oవ PQధ�  
అంjల8 సంబంÌంnన ´U� �ప�Øలp Ïల�లV డం� 
సEయపడడం. 

 
 ఈ Fర� �కమం nన;  మ�� సన; F9 7-ల �గంధ �దవ�  ఉతV &5 
Rక�  �ర�తp, ఉ(V ధకతp గణ[యం6 �9zప�lంî8 
rడV ?-ంs. అJß ��ంUయ, mïయ మ�� అంత�ðUయ 
��� ట�� �� ఉతV -5ల అమñ F!C అవFj� M9z(<. 
 

 ఈ Fర� �కమం� జX(� ల, !´�çò, !రñ �, మహóççò, ఖమñ ం, 
�త5ôõం, జయశంక� ]�లపw� మ�� ��z ÄJ� లpంq 
అÎ� దయ మ�� 7- స¿Eల (FPO) ఏ�V �8 ఆసC 5 కwXన 
7-�, FPO �ప&!ö�, ఎzమ& T9�, �ÅÆస�Ç , �Èడ�Ç  ��9 
100 మంs  �÷Yనడం జ�Xంs. 
 

 ఈ Fర� �క�!;  ఉmN"ంn ఉT� న సంøల8� ï ù ఎ� úంక�ëû �q© 
69 �ë�?� ప�Ó మ�� D�#  7-� సంఘ1త� 7- 
స¿E� (FPO)ఏ�V � lýవడం వలన ��� 1ంþ అవFjలr �� 
అ2క Jk� మ�� అÌక ఆTయం Åందవచ# ! Qవ�ంø9 
మ��  �� ఉతV -5లp ఇతర mjల8 ఎzమ& l��pట8 ఉT� న 



jఖ, :ç� ©, APEDA మ�� ́ Uయ �గంధ �ద�� ల ̈ 9© (SPICE BOARD) 
సహFరం అంs�5ంద! Ñw�9. 

 

 ఈ Fర� �కమం TË � ప�Ó మ�� D�#  పంటల��  �+,ర వ� వ@యం, 
7- స¿Eల వలన ఉప�6�, ��� 1ంþ wంH�b మ�� 
ఎzమ& అవFjల z�ంn  Ñ��8:; మ! ఈ Fర� �కమం� �÷Yన;  
7-� ��� :; 9. 
 

 అJß  �పపంచ �గంధ �దవ�  సంస,, అ¢ల kరత �గంధ �ద�� ల 
ఎzమ&T9ల £రం, IDH మ�� GIZ �ప&!ö�, kరUయ �గంధ 
�ద�� ల ¨9© (SPICE BOARD), :ç� ©, APEDA అÌF9�, వ� వ@య 
మ�� ఉT� న QశË QT� లయ jÍస5�త5� మ�� ఉT� న jఖ 
మ�� ��� 1ంþ అÌF9� �÷Yనడం జ�Xంs. 
 

 

            ఉ�� న సం<ల=> 

ఉ�� న మ�� ప?% ప��శమ (ఖ  


