
MODULE -5 -మారె్క ట్ విధానము 
Module-5 

Marketing policy - structure of agri markets - regulated markets - need - activities - 

structure - APMC act - market legislations - Role of Farmer Groups in the marketing of 

Agricultural Produce. 

 

ESSAY QUESTIONS & ANSWERS. 

ప్ర. 1. వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ సమసయ లను తెల్పి , ఆింప్రప్రదేశ్ లో మారె్క ట్లు అభివ్ృద్ధికి 

ప్రభుత్వ ిం తీసుకొనన  చర్య లను వివ్రింపుము? 

వ్య వ్సాయదారుడు త్న ఉతి్ త్తులను మారె్క ట్ుకు చేర్వేయడానికి, సరైయన 

రర్లకు విప్రయించుకోవ్డానికి అవ్సర్మైన సదుపాయిం రల్పి సుునన  దానిని “వ్య వ్సాయ 

మార్కె టింగ్" అింటారు. వ్య వ్సాయర్ింగింలో ఉతి్ త్తు అయన ఆహార్ ధాన్యయ లు ప్రజల 

అవ్సరాలకు అనుగుణింగా దేశిం అింత్టా రింపిణీ కావాలని, వ్య వ్సాయ ఆధారత్ 

రరప్శమలకు ముడి రదారాాలు సప్రమింగా అిందాలనన  సమర్వా్ింత్మైన మార్కె టింగ్ 

వ్య వ్సా అవ్సర్ిం అయతే దుర్దృష్టవ్శాత్తు మన మార్కె టింగ్ వ్య వ్సాలో అనేర లోపాలు 

గలవు. ఫల్పత్ింగా రైత్తలు త్మ ఉతి్ త్తులకు గిట్లటబాట్ల రర్లను రాబట్లటకోలేర 

వాయ పారులు, మరయ వ్రుులు, దళారుల దోపిడికి గురై ఆరరాింగా నష్టపోత్తన్యన రు.  

వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ లోపాలు : 

వ్య వ్సాయ వ్సుువు విప్రయింతో అనేర లోపాలు గలవు. ఫల్పత్ింగా వ్య వ్సాయ 

అభివ్ృద్ధ ిలాభదాయరింగా లేదు. వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ ప్కిింద్ధ లోపాలను రలి్ప ఉనన ద్ధ. 

1. గిడ్డింగి వ్సత్తలు లేరపోవుట్: మనదేశింలో రైత్తలు చాలా మింద్ధ పేదవారు వారకి 

రింట్లను నిలవ చేసుకొని మించి రర్ వ్చిి నపిు డు విప్రయించుకొనుట్కు త్గు వ్సత్తలు 

లేవు. అిందువ్లు రింట్ చేత్తకి రాగానే త్కెు వ్ రర్కు విప్రయించవ్లసి వ్సుుింద్ధ. 

సత్ఫ ల్పత్ింగా న్యయ యమైన రర్ రాబట్లటకోలేరపోత్తన్యన రు. 

2. బలవ్ింత్పు అమమ కాలు: రైత్తలు అధిర సింఖ్యయ కులు పేదవారు కాబటట మించి రర్ 

వ్చిే వ్ర్కు త్మ రింట్లను విప్రయించకుిండా, ఉిండ్గల ఆరరా స్త ు మత్ లేదు. అింతేకార 

వీరలో అధిర సింఖ్యయ కులు ఋణాప్గసుులుగా ఉన్యన రు. కాబటట త్కెు వ్ రర్కు రింట్లను 

అమ్మమ  ఋణ విమోచన చేసుకోవ్లసి వ్సుుింద్ధ. 

3. ర్వాణా వ్సత్తలు లేరపోవుట్: ప్గామీణ ప్పాింత్ింలో త్గు ర్వాణా వ్సత్తలు ఉిండ్వు. 

త్మ రింట్లను మార్కె ట్ కింప్దాలకు తీసుకుపోయ మించి రర్కు విప్రయించాలనన్యన  

త్గిన ర్వాణా సౌరరాయ లు అవ్సర్ిం. అయతే కొనిన  ప్గామాలలో రనీసిం రకు రోడు కూడా 

లేవు. అిందువ్లు త్కెు వ్ రర్కు వార ప్గామింలోనే వాయ పారులకు రమీష్న్ ఏజింట్ుకు 

విప్రయసాు రు. ఒరవేళ మార్కె ట్స్తకు తీసుకుపోవ్లననన  విప్రయదారులు 10% వ్ర్కు ర్వాణా 

వ్య యిం అవుత్తింద్ధ. 

4. మార్కె ట్ ఆప్రమాలు: రైత్త అనేర వ్య య ప్రయాసాలకు త్న రింట్లను మార్కె ట్ 

కింప్దాలకు తీసుకొని వెళి్ళ న అరె డ్ అత్డు న్యయ యమైన రర్ను పిందలేడు. దళారులు, 

వాయ పార్సుులు ఎకుె వ్ రమీష్నుు వ్సూలు చేసాు రు. తూరిం కొలత్లు 



మోసాలు, ప్ేణిరర్ణాలో మోసాలు, మారె్క ట్ రనున లు మొదలగు ఆప్రమాలు వ్లన 

నష్టపోతాడు. 

5. రర్లు గురించిన సమాచార్ిం లభయ ిం కారపోవ్ట్ిం: మార్కె ట్ లో ఉనన  వ్సువు రర్లను 

గూరి న తాజా సమాచార్ిం రైత్తలకు అిందట్ిం లేదు. ఫల్పత్ింగా వాయ పార్సుులు, రమీష్న్ 

ఏజింట్లు చెపేి  రర్లను నమ్మమ  విప్రయించవ్లసి వ్సుుింద్ధ. 

6. అనేర మింద్ధ దళారులు ఉిండుట్: వ్య వ్సాయ వ్సుువులను విప్రయించే రైత్తలకు 

వినియోగదారుకు మరయ  అనేర మరయ వ్రుులు ఉింటారు. రమీష్న్ ఎజింట్లు, ప్ోరరుు, లోన్ 

వ్ర్ుకులు, చిలుర్ వ్ర్ుకులు ఇలా ఆ వ్సుువు రైత్త నుిండి వినియోగదారునికి చేరేలోపు అనేర 

చేత్తలు మారుత్తింద్ధ. మరయ వ్రుులు అనేర మింద్ధ ఉిండ్ట్ిం వ్లు విప్రయ రర్లు అధిరింగా 

ఉన్యన య. 

7. ప్ేడిింగ్ సదుపాయాలు లేరపోవ్డ్ిం: మనదేశింలో రైత్తలకు త్మ వ్సుువులను ప్ేణిరర్ణ 

చేసి విప్రయించే అలవాట్ల లేదు. ఫల్పత్ింగా గిట్లటపాట్ల రర్ను పిందలేరపోత్తన్యన రు. 

ప్ేణిరర్ణ చేయడ్ిం. వ్సుువు న్యణయ త్ను ప్గహించడ్ిం వ్ింట వ్సత్తలను ప్రభుతావ లు 

సమకూరి్ లేరపోత్తన్యన య.  

8. విప్రయింకాగల మ్మగులు చాలా త్కెు వ్: అనేర మింద్ధ రైత్తలు చినన  రమతాదారులు 

వారు రిండిించే రింట్లు వార కుట్లింబ పోష్ణకు మాప్త్మే సరపోత్తింద్ధ. అనేర మింద్ధ 

రైత్తలు మొత్ుిం రింట్లో అధిర భాగిం కుట్లింబిం అవ్సరాలకు నిలవ చేసుకొనిన  త్కెు వ్ 

మొత్ుింలో మాప్త్మే మారె్క ట్లు  విప్రయానికి రింపుత్తన్యన రు. 

పైన వివ్రించిన లోపాలతో పాట్ల రైత్తల నిర్క్షరాసయ త్, సింసారర్మైన మార్కె ట్ 

వ్సత్తలు త్గినింత్గా లేరపోవుట్, రర్రత్త సౌరరాయ లు త్కెు వ్గా ఉిండుట్, రింట 

సమసయ లు కూడా రైత్త ఎదురుకొనుచున్యన రు. ఈ మార్కె టింగ్ లోరములు అనేర హానిరర్ 

ఫల్పత్ములకు దారతీసుుింద్ధ. ఈ మార్కె ట్ సమసయ లను రరష్ె రించుట్కు, వ్య వ్సాయ 

మారె్క ట్ును అభివ్ృద్ధి చేయుట్కు ఆింప్రప్రదేశ్ రాష్టష్టిం వ్య వ్సాయ మార్కె ట్ విధానిం 

2015న ప్రరటించినద్ధ. 

మార్కె ట్ అభివ్ృద్ధికి ప్రభుత్వ ిం తీసుకొనన  చర్య లు : 

1. గిడ్డింగి వ్సత్తలు పించవ్లెను (ఏరిా ట్లచేయవ్లె): రింట్ను నిలల చేసుకొనుట్కు 

గిడ్డింగి వ్సత్తలు పించవ్లె. దీనికై ప్రభుత్వ ిం కొనిన  చర్య లు తీసుకొింద్ధ. అఖిల A.P. 

గిడ్డింగి నిరామ ణ కారోి రేష్న్, రాష్టష్ట గిడ్డింగి నిరామ ణ కారోి రేష్న్ నెలకొలి బడినవి. ప్రధాన 

మార్కె ట్ కింప్దాలలోను, నగర్ములలోను, రట్టణాలలోను ఈ సింసాలు గిడ్డింగిలను 

నిరమ సాు య. 450 లక్షల ట్నున ల నిలవ చేయగల గిడ్డింగి వ్సత్తలేర్ి డినవి. అయతే రైత్తలు 

గిడ్డింగి వ్సత్తలను పూరుగా ఉరయోగిించుకొనట్ిం లేదు. అఖిల A.P. గిడ్డింగి నిరామ ణ సింసా 

రల్పి ించిన వ్సత్తలలో 55% మాప్త్మే రైత్తలు ఉరయోగిించుకొనన ట్లు తెలుసుుింద్ధ. గిడ్డింగి 

అధికారులు ఇచేి  ర్సీదుల హామీ పై వాణిజయ  బాయ ింకులు గిడ్డింగులలో రింట్ 

నిలవ చేసికొనిన రైత్తలకు ఋణాల్పసాు య. 

2. ర్వాణా సౌరర్య ములను పించుట్: ప్గామీణ రోడుును అభివ్ృద్ధి చేయుట్ మొదలగు 

చర్య ల దావ రా ర్వాణా సౌరర్య ములను పించుట్కు ప్రభుత్వ ిం ప్శది తీసుకోవాల్ప. రోడుడ, 

రైలు, సముప్ద ర్వాణా వ్సత్తలు గణనీయింగా పరగినవి. 

3. ప్ేడిింగ్ వ్సత్తలు రల్పి ించుట్ (Quality Control Labortories): సహకార్ విప్రయ వ్సుువుల 

న్యణయ త్ను రరశీల్పించుట్కు వ్సుుగణ నిర్ణయ ప్రయోగశాలలను ప్రభుత్వ ిం నెలకొల్పి ింద్ధ. 



రైత్త త్మ వ్సుువులను ఈ కింప్దింలో గణనిర్ణయిం చేయించుకొని “ఆగ్ మార్కె ” (Agmark) 

ముప్దను తీసుకోవ్చుి ను “ఆగ్ మార్కె ” రల్పగిన వ్సుువులకు ఎకుె వ్ రర్ వ్సుుింద్ధ. 

4. రర్ల గురించి సమాచార్ము అిందజేయుట్: T.V.ల దావ రాను, రేడియో ప్రరట్నల 

దావ రా, వారాు  రప్త్తరల దావ రా వివిర మారె్క ట్ులో నుిండే రోజువారీ రర్లు రైత్తలకు 

తెల్పయజేయుట్. 

5. ఆహార్ సింసాను (FCI) నెలకొలుి ట్: 1965లో ప్రభుత్వ  ఆహార్ సింసాలు నెలకొలి బడిింద్ధ. 

ప్రభుత్వ ిం నిర్ణయించిన రర్లకు రైత్తల వ్దద నుిండి ఆహార్ ధాన్యయ లను ఈ సింసా 

కొనుగోలు చేయును. 

6. విప్రయ సింఘములను అభివ్ృద్ధిరర్చుట్: విప్రయ సింఘములను ప్రభుత్వ ిం 

ప్పోత్స హించుచునన ద్ధ. మించి రర్లకు రైత్తల రింట్ను ఇవి విప్రయించి పడాు య. 

సుమారు 6980 ప్పాథమ్మర మార్కె టింగ్ సింఘాలునన వి. 2001-02 లో ఇవి దాదాపు 9.100 కోట్ు 

విలువ్గల వ్య వ్సాయ వ్సుువులను మార్కె ట్ చేసినవి. 

7. రర్రత్త సౌరరాయ లు పించుట్: విప్రయ కార్య రలాపాలు సవ త్ింప్త్ింగా 

నిర్వ హించుకొనుట్కు రైత్తలకు రర్రత్త అవ్సర్ిం. సహకార్ సింఘముల దావ రా, వాణిజయ  

బాయ ింకుల దావ రా సింసాాగత్ రర్రత్త సౌరర్య ములను పించుట్కు చర్య లు 

తీసుకొనబడుచునన ద్ధ. 

8. వ్య వ్సాయ రర్ల స్తసాిరీరర్ణ: వ్య వ్సాయ రర్లను స్తసాిరీరర్ణ చేయుట్కు చర్య లు 

తీసుకొనవ్లెను. దీని వ్లన వ్య వ్సాయ రర్లో అనిశి్చ త్ తొలగుత్తింద్ధ. రైత్తలు త్మ 

ఉతి్ త్తు ప్రణాళ్ళరను, విప్రయములను ఒర నిశి్చ త్ రరసాిత్తలో రూపింద్ధించుకోగలరు. 

ప్రభుత్వ ిం ఈ విధానమును అింగీరరించి వ్య వ్సాయ వ్య యాల మరయు రర్ల రమీష్న్ 

ఏరాి ట్ల చేసినద్ధ. ఈ రమీష్న్ వ్య వ్సాయ రర్లను నిర్ణయసుుింద్ధ. 

9. జాతీయ వ్య వ్సాయ సహకార్ మార్కె టింగ్ ఫెడ్రేష్న్: సింసా వ్య వ్సాయ వ్సుువుల 

అింత్ర్క రాష్టష్ట మరయు ఎగుమత్తలను అభివ్ృద్ధి రరుసుుింద్ధ. మార్కె ట్ కార్య రలాపాలపై 

ఈ సింసా నుించి ప్రభావ్ిం రలిజేసి ఉతి్ త్తుదారులకు మరయు వినియోగదారులకు కూడా 

ప్రయోజనములను చేకూరుి చునన ద్ధ. 

వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల ఎగుమత్తలను ప్పోత్స హించుట్, కొనిన  వ్య వ్సాయ 

వ్సుువులలో Future Trading ను అనుమత్తించుట్, రైత్త బజారుును ప్పోత్స హించుట్ మొ॥న 

విధాన్యలను ప్రభుత్వ ిం చర్య లు తీసుకునన ద్ధ. 

ఆింప్రప్రదేశ్ రాష్టష్టింలో వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ ను అభివ్ృద్ధి రర్చుట్కు 1962 

సిం॥ వ్య వ్సాయ మార్కె ట్ శాఖను ప్రధాన శాఖకు ఏరాి ట్ల చేశారు. 1966లో ఆింప్రప్రదేశ్ 

(వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తు, రశువుగణాలు, మారె్క ట్ు చట్టిం, అమలులోనికి తెచాి రు. వ్య వ్సాయ 

ఉతి్ త్తులో, విప్రయింలో రైత్త ప్రయోజన్యలు కాపాడ్ట్ిం, సరైన రర్ లభిించేలా చూడ్డ్ిం, 

అప్రమ వాయ పారుల నుిండి రైత్తలను కాపాడ్డ్ిం ఈ చట్టిం యొరె  ప్రధాన లక్ష్యయ లు. 

ఇటీవ్ల్ప కాలింలో వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ విధానిం 2015ను అమలులోనికి తెచాి రు. 

ప్ర. 2. వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ ప్పాధానయ త్ను వివ్రింపుము ? దాని విధులను తెలిు ము ? 

వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ కునన  ప్రతేయ ర లక్షణములెవివ  ? 

వ్య వ్సాయ వ్సుువుల విప్రయదారులు మరయు కొనుగోలుదారులను సింధిింరచేయు 

ప్రప్కియే వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్, వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తు బిందువుల నుిండి త్తద్ధ 

వినియోగదారులకు వ్య వ్సాయ వ్సుువులు చేరు ప్రప్కియ అింతా వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ 



రరధిలోకి వ్సుుింద్ధ. వ్య వ్సాయ వ్సుువుల సేరర్ణ, నిలవ  చేయుట్, ప్పాసెసిింగ్ చేయుట్, 

ప్ేడిింగ్ చేయుట్, ర్వాణా, రింపిణీ, విప్రయము, విత్ు వ్నరులు రల్పి ించుట్ మొ||వ్నిన యూ 

వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ ప్రప్కియలోకి వ్సాు య. వ్య వ్సాయ వ్సుువులకు స్తసాల ప్రయోజనము, 

కాల ప్రయోజనము, వినియోగ ప్రయోజనములు రల్పి ించునదే వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్, 

 ప్పాధానయ త్ :  

వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ చాలా ప్రధానపాప్త్ వ్హసుుింద్ధ. 

1) రటష్టమయన మార్కె టింగ్ వ్య వ్సా లేని యడ్ల వ్య వ్సాయదారులు 

ముఖయ ముగా చినన వ్య వ్సాయదారులు త్మ ఉతి్ త్తులను త్కెు వ్ రర్లకు 

వాయ పార్సుులకు, మరయ వ్రుులకు విప్రయించవ్లసి వ్సుుింద్ధ. 

 (2) చినన  వ్య వ్సాయదారుల ఉతి్ త్తులు చాల త్కెు వ్గా ఉింటాయ. వీటని 

నిలవ చేయుట్, ప్ేడిింగ్ చేయుట్, ర్వాణా చేయుట్కైన వ్య యములను వారు భరించలేరు.  

(3) ఆధునిర సాింకత్తర రరజాానము వ్లన వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తులలో ఏర్ి డుచునన  

విప్రయ మ్మగులుకు అనుగుణముగా మార్కె టింగ్ వ్య వ్సా కూడా అభివ్ృద్ధి చెిందవ్లె. 

(4) వ్య వ్సాయ వ్సుు మార్కె టింగ్ అభివ్ృద్ధి ఆ వ్సుువులను మార్కె ట్ల 

రరమాణమును విసుర్ణ చేసి ఉతి్ త్తు పించుట్కు ఉతిా దరములను రల్పి స్తసుుింద్ధ. 

 (5) వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ అభివ్ృద్ధి పారప్శామ్మకీరర్ణకు దోహదిం చేసుుింద్ధ. -

వ్వ యసాయ ముడి రదార్మిుల సరుయ రరప్శమలకు పరుగుట్యేగార ప్రమబద ిసరుయ 

ఏర్ి డుత్తింద్ధ. రరప్శమల వ్ృద్ధి వ్య వ్సాయ ఉతిా దరముల వ్ృద్ధికి తోడ్ి డుత్తింద్ధ. ఈ 

విరముగా, సించలన్యత్మ ర వ్ృద్ధి ఏర్ి డుత్తింద్ధ. 

వ్య వ్సాయాభివ్ృద్ధికి వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ అభివ్ృద్ధి చేయుట్ చాలా 

అవ్సర్ము. వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ అభివ్ృద్ధి చెిందకునన యడ్ల, వ్య వ్సాయ 

ఉతి్ త్తులో పరుగుదల మాప్త్మే వ్య వ్సాయాభివ్ృద్ధికి తోడ్ి డ్దు. ఆరకాాభివ్ృద్ధికి 

కీలరమయనద్ధ. వ్సుు సేవ్ల సరుయ, వాట లభయ త్ కాబటట వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ 

అభివ్ృద్ధ ిఆరకాాభివ్ృద్ధిలో కీలరపాప్త్ వ్హసుుింద్ధ. వ్య వ్సాయర్ింగములో నూత్న ఉతి్ త్తు 

రదిత్తలను వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ లో నూత్న రదిత్తలతో సింఘటత్ిం చేయవ్లె. 

 వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ లోనునన  ప్రతేయ ర లక్షణములు : 

వ్య వ్సాయేత్ర్ వ్సుువుల మార్కె టింగ్ రన్యన  వ్య వ్సాయ వ్స్తసుువుల మార్కె టింగ్ 

కొింత్ స్తకి ుష్టత్ర్మయనద్ధ. 

 (1) వ్య వ్సాయ వ్సుువులు సాధార్ణముగా ప్పాసెసిింగ్ చేయబడు ముడి రదారాాలుగా 

ఉింటాయ. అిందుచేత్ వ్య వ్సాయ వ్సుువుగా దానిరూపు అత్తత్వ ర్గా మారపోత్తింద్ధ. అనగా 

వ్య వ్సాయ వ్సుువుగా దాని గురుింపు అత్త త్వ ర్గ పోత్తింద్ధ.  

(2) వ్య వ్సాయ వ్సుువులు సాధార్ణముగా ఎకుె వ్ బరువు రలవి, ఎకుె వ్ స్తసాలము 

న్యప్రమ్మించునవి, త్వ ర్గా చెడిపోవునవిగా ఉింటాయ. అిందుచేత్ వాట మార్కె టింగ్ 

సమసయ లు కొింత్ భినన ింగా ఉింటాయ. 

ఈ లక్షణములు వ్లన వ్య వ్సాయ వ్సుువులకు ఎకుె వ్ నిలవ చేయు స్తసాలము 

కావ్లసి యుింట్లింద్ధ. ర్వాణా వ్య యములు కొింత్ ఎకుె వ్గా ఉింటాయ. త్వ ర్గా 

చెడిపోవు. వ్సుువులకు శీత్లీరర్ణ, త్వ రత్ ర్వాణా ఏరాి ట్ల చేయవ్లసి ఉింట్లింద్ధ. 

అిందుచేత్ వ్య వ్సాయ వ్సుువుల మార్కె టింగ్ ను కొింత్ వ్య యములు ఎకుె వ్గా 

నుింటాయ.  



(3) వ్య వ్సాయ వ్సుువుల ఉతి్ త్తు ఋత్తబదిముగా మారుత్తింద్ధ. రింట్లు వ్చుి  

ఋత్తవులో నిలవ చేయు గోడౌనులు, పూరు శకి ుకి ఉరయోగిింరబడ్తాయ. ఆ త్రువాత్ 

మాిందయ  ఋత్తవులో ఖ్యళీగా నుింటాయ. అలాే వ్య వ్సాయ వ్సుువుల ప్పాసెసిింగ్ 

రరప్శమలు ఉతి్ త్తు ఋత్తవులలో పూరుగా రనిచేసాు య. ఆ త్రావ త్ 

మూసివేయవ్లసి రావ్చుి . లేదా పూరు రనిలేర ఉిండ్వ్చుి .  

(4) వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల రరమాణము, వాట న్యణయ త్ పై వ్య వ్సాయదారులకు 

నియింప్త్ణ అవ్కాశములు త్కెు వ్. ప్రరృత్త శకుులు వీటని ప్రభావిత్ిం చేసాు య. 

 (5) వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తు, బహు సింఖ్యయ కులయన చినన  వ్వ యసాయదారులు 

చేయుచునన ిందున వ్య వ్సాయ వ్సుువుల సమీరర్ణ కొనిన  సమసయ లను సృష్టటసుుింద్ధ. 

(6) చాల వ్య వ్సాయ వ్సుువులకు డిమాిండ్ అవాయ కోచమయనద్ధగ ఉింట్లింద్ధ. 

అిందుచేత్ ఉతి్ త్తు పరగినపుడు రర్లు చాలా ఎకుె వ్గ త్గిుతాయ. ఉతి్ త్తు త్గినిపుడు 

రర్లు చాల ఎకుె వ్గా పరుగుతాయ. అిందుచేత్ వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ వ్య వ్సాయ 

వ్సుువుల రర్ల అనిశి్చ త్ను ఎదురె్క నవ్లసి వ్సుుింద్ధ. 

(ప్ర. 3. ఆింప్రప్రదేశ్ లో ప్రమబదిమైన మారె్క ట్ు గూరి  ఒర వాయ సానిన  ప్వాయుము? 

మార్కె టింగ్ లో అప్రమ రదిత్తలను అనుసరించకుిండా, మోసాలు జర్గకుిండా, 

రైత్తకు సరైన రర్లు లభయ ిం చేయాలని లక్షయ ింతో ప్రమబదిమైన మారె్క ట్లు ఏరాి ట్ల 

చేయడ్ిం జరగిింద్ధ. దేశింలోని అనిన  రాష్టష్టింలోను ఈ ప్రమబదిమైన మార్కె స్తట్ును ఏరాి ట్ల 

చేసిన్యరు. 2006 న్యటకి '8,150' ప్రమబదిమైన మారె్క ట్లు గలవు. ఆింప్రప్రదేశ్ రాష్టష్టింలో 

"1962"వ్ సిం||లో ప్రభుత్వ  వ్య వ్సాయశాఖ నుించి విభజించి, మార్కె టింగ్ శాఖను ఒర 

ప్రతేయ ర శాఖగా ఏరాి ట్ల చేశారు. 

ఏదైన్య ఒర ప్రతేయ ర వ్సుువుకుగానీ లేదా వ్సుువు సముదాయానికి గానీ, ఈ ప్రమబద ి

మార్కె ట్ ఏరాి ట్ల చేయబడుత్తింద్ధ. ఈ మార్కె ట్ రమ్మటీచే నిర్వ హింర బడుత్తింద్ధ. 

రాష్టష్టింలో మొత్ుిం 330 మార్కె ట్ రమ్మటీలు గలవు. ఈ మార్కె ట్ రమ్మటీలో "11"మింద్ధ 

రైత్తలు "3" వాయ పార్సాులు, స్తసాానిర సింసాల నుిండి, ప్రభుత్వ  శాఖల నుిండి '4" 

ప్రత్తనిధులు, మొత్ుిం 18 మింద్ధ సభుయ లు ఉింటారు. రైత్త సభుయ ల నుిండి “ఒరరు" 

అరయ క్షుడుగా ఉింటారు. అిందరని ప్రభుత్వ మే నియమ్మసుుింద్ధ. ప్రత్త రమ్మటీకి ఒర 

కార్య దరి  ఉింటాడు. అత్డే రమ్మటీకి కార్య నిర్వ హణ అధికార. మార్కె ట్ రమ్మటీని 

వ్య వ్సాయ వ్సుువులు అమమ రిం కొనుగోలుకై “1%' విలువ్ ఆధారత్ రనున  విధిించి వ్సూలు 

చేసాు య. మార్కె ట్ రమ్మటీక, ఇద్ధ ఒరటే ఆదాయ వ్నరు రాబడిలో ఎకుె వ్ భాగానిన  

మార్కె ట్ యారుడల నిరామ ణానికి, అభివ్ృద్ధికి, రైత్తలకు, వాయ పారులకు వ్సత్తల రలి నకు 

ఉరయోగిించడ్ిం జరుగుత్తింద్ధ.  

లక్ష్యయ లు:  

(1) వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తులకు గిట్లటబాట్ల రర్ లభిించేట్లు రృష్ట చేయడ్ిం. 

 (2) ఉతి్ త్తుదారుడు, వినియోగదారుల మరయ  రర్లలో తేడాలను త్గిిించడ్ిం 

వాయ పార్సుులు, దళారులు వ్సూళ్ళి  చేసే మజాారులను అదుపు చేయడ్ిం.  

విధులు :  

(1) మార్కె ట్ చారీలాను నిర్ణయించుట్.  

(2) రైత్తలకు చెల్పుించబడు రర్లలో అనధికార్ త్గిిింపులు లేకుిండా చేయుట్. 

 (3) అధికారర తూరములు మాప్త్మే ఉిండునట్లు చేయుట్.  



(4) మారె్క ట్లు  ఏర్ి డు త్గాదాలు రరష్ె రించుట్.  

(5) ప్ోరరుుకు, తూనిరల వారకి లైసెనుస లు జారీ చేయుట్. 

 (6) అవినీత్త రరులను, దగాకోరులను శ్చక్షించుట్. 

(7) మారె్క ట్లు  విప్రయించబడే ఉతి్ త్తుల “రర్ల రటటర" ను ప్రదరి ించుట్.  

ప్రమబదిమైన (నియమబది) మారె్క ట్ు ప్రయోజన్యలు : 

 (1) వ్య వ్సాయ వ్సుువుల ఉతి్ త్తుదారులకు లాభదాయర రర్లు 

చేకూర్ి బడుచునన వి. 

 (2) వినియోగదారుల మరయు ఉతి్ త్తుదారులకు మరయ  రర్ల తేడాలను రనీసము 

చేయబడుచునన ద్ధ. 

(3) రమీష్న్ ఏజింట్ు మరయు వాయ పార్సుుల అనవ్సర్ రమీష్న్ మారనాుు 

నివారించబడుచునన వి. 

 (4) సహకార్ మార్కె టింగ్ మరయు రింపిణీ బాయ ింకిింగ్ వ్య వ్సాను 

నియమబదదమారె్క ట్ుతో అనుసింధానము చేయబడుచునన ద్ధ.  

(5) మార్కె టింగ్ వ్సత్తలులేని ప్గామీణ ప్పాింత్ములలో ప్గామీణ మారె్క ట్లు 

స్తసాాపిించుట్కు  చర్య లు తీసుకొనబడుచునన వి.  

 (6) రిండుు, కూర్లు, చేరలు మొదలగు ఎకుె వ్ కాలిం నిలవ చేయుట్కు వీలులేని 

త్వ ర్గా నశ్చించు వ్సుువులకు ప్రతేయ ర మార్కె ట్ యారుడలు నెలకొలి బడుచునన వి. 

(7) బహర్ింగ వేలము (Open auction) నియింప్త్ణ వాయ పార్ రదిత్తలు 

బలరర్చబడుచునన ద్ధ. ప్ోరరుు మరయు రమీష్న్ ఏజింట్లు అవినీత్త చరులు 

తొలగిింరబడుచునన వి. 

 (8) ప్పామాణిర తూరములు ఏర్ి ర్చబడినవి. తూరములలో మోసాలు 

నివారించబడుచునన ద్ధ. 

(9) అనిన  మారె్క ట్ును ప్రమబదిమైన మారె్క ట్లుగా మారుి ట్ విధానముగనునన ద్ధ.  

(10) ప్రమబదిమైన మారె్క ట్ు త్నిఖీ వ్య వ్సాను రటష్టము చేయుట్కు చర్య లు 

చేరట్టబడినవి.  

(11) నియమదద మారె్క ట్లు  ప్ేడిింగ్ (Grading) వ్సత్తలు కూడా రల్పి ించబడుచునన వి.  

(12) ప్రమబదిమైన మారె్క ట్ులో ఉతి్ త్తు అయన ఆదాయమును ప్గామీణ అవ్సాారన్య 

నిరామ ణము (Rural Infrastructure) బలరర్చుట్ ఉరయోగిించబడుచునన ద్ధ. రర్ల పోరడ్ల 

తాజా సమాచార్ము లభిింరచేయ బడుచునన ద్ధ.  

(13) రింజాబ్, హరాయ న్య మొ|| కొనిన  రాష్టష్టములో ప్రమబదిమైన మారె్క ట్లు చాలా 

అభివ్ృద్ధ ి చెింద్ధనవి. ఇట్లవ్ింట రాష్టష్టములలో ప్రమబదిమైన మారె్క ట్ు సాటలైట్ 

అనుసింధాన విధానము (Linkedup Satellite Markets) అభివ్ృద్ధి చేయబడుచునన ద్ధ. 

ప్ర. 4. A.P.M.C చట్టిం గురించి వివ్రింపుము ? వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల మార్కె ట్ రమ్మటీ 

చట్టిం గురించి వివ్రింపుము ? 

ఆింప్రప్రదేశ్ లో 1962 ఫిప్బవ్ర ఒరట నుించి ప్రభుత్వ  వ్య వ్సాయశాఖ నుించి 

విభజించి మార్కె టింగ్ శాఖ ఒర ప్రతేయ ర శాఖగా ఏరాి ట్లచేయడ్ిం జరగిింద్ధ. 

రాష్టష్టింలో 1928లో మొదటసారగా వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ కు సింబింధిించిన 

శాసనిం చేశారు. వ్య వ్సాయానికి సింబింధిించిన రాయల్ రమీష్న్ సిఫార్సు మేర్కు 

ప్రభుత్వ ిం ఆ చర్య  తీసుకుింద్ధ. అరి ట నిజాిం ప్రభుత్వ ిం 1930లో హైదరాబాద్ 



వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తు, రశుగణ మారె్క ట్ు చట్టిం రూపింద్ధించిింద్ధ. తెలింగాణా ప్పాింత్ిం. 

అింతా ఆ చట్టిం అమలులో ఉింద్ధ. 1933లో రూపింద్ధించిన మప్దాసు వాణిజయ  రింట్ల 

చట్టిం రాష్టష్టింలోని ఇత్ర్ ప్పాింతాలలో అమలులో ఉింద్ధ. 1966 వ్ర్కు ఈ ర్కిండు చటాట లు 

అమలులో ఉన్యన య. "1966 నవ్ింబరు 18న ఆింప్రప్రదేశ్ రాష్టష్టిం అింత్టకి వ్రుించే 

విరింగా ఆింప్రప్రదేశ్ (వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తు రశుగణాలు) మార్కె ట్ చట్టిం, 1966 

అమలులోకి తేవ్డ్ిం జరగిింద్ధ". ఈ చట్టిం కిింద ఆింప్రప్రదేశ్ (వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తు, 

రశుగణాలు, మారె్క ట్లు నిబింరనలు 1969 రూపింద్ధించడ్ిం జరగిింద్ధ. రాష్టష్టింలోని 

ప్రత్తమార్కె ట్ రమ్మటీ పాటించవ్లసిన నియమనిబింరనలు కూడా రూపింద్ధించడ్ిం 

జరగిింద్ధ. వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల విప్రయింలో రైత్తల ప్రయోజన్యలు కాపాడ్ట్ిం సరైన రర్ 

లభిించేలా చూడ్ట్ిం, అప్రమ వాయ పార్సుుల నుించి ర్క్షించడ్ిం ఈ చట్టిం ప్రధాన లక్ష్యయ  లు.  

మార్కె ట్ చట్టిం ప్రధాన్యింశాలు : 

ఆింప్రప్రదేశ్ (వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తులు, రశుగణాలు, మార్కె ట్లు చట్టిం, 1986 

ప్రధాన్యింశాలు ఈ ప్కిింద్ధ విరింగా ఉన్యన య. 

(1) ప్రత్త మార్కె ట్ రమ్మటీకి సింబింధిించినింత్వ్ర్కు వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తులు, 

రశుగణాలు విప్రయించడానిన , కొనుగోలు చేయడానిన  ప్రమబదీదరరించడానికి ఆ రమ్మటీ 

రరధిలోకి వ్చేి  ప్పాింతానిన  ప్రరటించడ్ిం జరుగుత్తింద్ధ. ప్రత్త రమ్మటీలో ప్పాింతానికి ఒర 

మార్కె ట్ రమ్మటీని ఏరాి ట్ల చేయడ్ిం జరుగుత్తింద్ధ. ప్రత్త మార్కె ట్ రమ్మటీలో 18 మింద్ధ 

సభుయ లుింటారు. 5 గురు అరయ క్షులు ఉింటారు. సభుయ లిందరనీ ప్రభుత్వ మే 

నియమ్మసుుింద్ధ. రదవీ కాలిం 3 సిం॥లు. .. 

(2) మార్కె ట్ చట్టిం నిబింరనలు, మార్కె ట్ నియమ నిబింరనలు, రమ్మటీ నియమ 

నిబింరనలు అమలు చేయడ్ిం, మార్కె ట్ రరధిలో ప్రరటించిన వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల 

వాయ పారానిన  ప్రమబదిిం చేసే విరింగా మార్కె ట్ నిర్వ హించడ్ిం మార్కె ట్ రమ్మటీ లక్ష్యయ లు. 

(3) మార్కె ట్ యారుడలో ప్రరటించిన వ్య వ్సాయ ఉత్ి త్తులలో వాయ పార్ిం 

నిర్వ హించడానికి వ్య కుులకు లైసెనుస లు ఇచేి  అధికార్ిం మార్కె ట్ రమ్మటీలకు ఇవ్వ డ్ిం 

జరగిింద్ధ. లైసెనుస  పింద్ధన వాయ పార్సాులు మార్కె ట్ యారుడలలో మాప్త్మే వాయ పార్ 

వ్య వ్హారాలు నిర్వ హించాల్ప. 

(4) వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల కొనుగోలుదార్ు నుించి విలువ్లో 1% మార్కె ట్ ఫీజు 

విధిించే అధికార్ిం మార్కె ట్ రమ్మటీలకు ఇవ్వ బడిింద్ధ. మార్కె ట్ రమ్మటీలకు, యారుడలకు 

లైసెనుస  ఫీజు వ్లు లభిించే ఆదాయమే. 

(5) మార్కె ట్ ఫీజు వ్లు అధిర ఆదాయిం వ్సుుింద్ధ. మార్కె ట్ ఫీజు ఆదాయలను 

“మార్కె ట్ రమ్మటీ నిధి” అింటారు. రాష్టష్టింలో మారె్క ట్ు నిర్వ హణకు, అభివ్ృద్ధికి మార్కె ట్ 

రమ్మటీ నిధి నుించి ఖరిు  చేయడ్ిం జరుగుత్తింద్ధ. వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుకి సింబింధిించిన 

లేదా నమాజానికి సింబింధిించిన ఏ అనుష్ింగిర కార్య రలపాలకైన్య కూడా ఈ 

వినియోగిించడ్ిం జరుగుత్తింద్ధ. 

(6) ప్రత్త మార్కె ట్ రమ్మట త్న వారరి ఆదాయిం చెల్పుసుుింద్ధ. ఈ నిధి నుించి వివిర 

మార్కె ట్ రమ్మటీలకు రుణాలు ఎజింట్లు ఇవ్వ డ్ిం 10% కింప్ద మార్కె ట్ కి జరుగుత్తింద్ధ. 

 (7) వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల ప్రయ విప్రయాల సిందర్భ ింగా ఎలాింట వాయ పార్ భత్య ిం 

వ్సూలు చేయకూడ్దు. 



(8) రత్త మార్కె ట్ రమ్మటీకి లైసెనుస ను పింద్ధన వాయ పారుల ఖ్యతా పుసుకాలను వెత్తకి, 

సావ ధీనిం చేసుకొనే అధికార్ిం ఉింద్ధ. 

(9) మార్కె ట్ చట్టిం నియమ నిబింరనలను అత్తప్రమ్మించినవారకి జరమాన్యతోపాట్ల 

ఆరునెలలు నుించి సింవ్త్స ర్ిం పాట్ల జైలు శ్చక్ష విధిసాు రు. 

(10) బహర్ింగ వేలిం దావ రా గాని, టిండ్రు రదిత్తలో గాని వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తు 

కొనుగోళ్ళి , అమమ కాలు ఏరాి ట్ల చేయబడ్తాయ. 

(11) మార్కె ట్ సమాచార్ిం రైత్తలకు, వాయ పార్సాులకు తెల్పయచేయడ్ిం 

జరుగుత్తింద్ధ.  

మార్కె ట్ రమ్మటీలు అమలురర్చే రథకాలు, విధులు : 

(A) రైత్తబింధు రథరిం (Pledge loan scheme) : 1982లో స్తపుడ్ ా ఫైన్యన్స  రథరింగా 

ప్పార్ింభిించబడిన ఈ రథరిం 1995లో రైత్త బింధు రథరింగా రూపింద్ధించబడిింద్ధ. 

త్రి నిసర రరసాిత్తలలో రైత్తలు త్మ ఉతి్ త్తులను త్కెు వ్ రర్ల వ్దద అముమ కుని 

నష్టపోతూ ఉింటారు. ఈ రరసాిత్త నుించి రైత్తలను కాపాడ్టానికి మార్కె ట్ రమ్మటీలు 

రైత్తబింధు రథకానిన  ప్రవేశ పటాటయ. రైత్తల రింట్ను తారట్లట పట్లటకుని వారని రర్రత్త 

సౌరర్య ిం రల్పగిించడ్ిం జరుగుత్తింద్ధ. 

(B) ఎలష్టకాటనిక్ ప్టేడిింగ్: 2015 అకోటబర్క 13న రద్ధ వ్య వ్సాయ మార్కె ట్ యారుడలోు  ఈ 

ప్టేడిింగ్ ప్రవేశ పట్టబడిింద్ధ. అవి: రరూన లు, ఆదోని, ఎమ్మమ గనూరు, రడ్ర, హిందూపూరు, 

గుింటూరు, దుగిరిాల, రలవ ణదుర్ిిం, ఏలూరు, అనకారల్పు, 12 మారె్క ట్ులో ప్రవేశ పట్టడానికి 

చర్య లు చేరటటింద్ధ.. 

(C) ఉతిా దకాలు అమమ కాలు: రైత్తలకు న్యణయ మైన విత్ున్యలు, ఎరువులు, 

పురుగుమిందులు మార్కె ట్ రమ్మటీలు మార్కె ట్ యారుడలలోనే విప్రయించడానికి వాటకి 

అనుమత్త ఇచిి ింద్ధ. ఇద్ధ రైత్తలకు ఎింతో సౌరర్య ింగా ఉింట్లింద్ధ. 

(D) గిడ్డింగులు: రాష్టష్టింలోని వివిర జలాు లోు  వ్య వ్సాయ మార్కె ట్ సింఘాల ఆరవ ర్య ింలో 

2016 న్యటకి 1060 గిడ్డింగులు రనిచేసుున్యన య. వీట మొత్ుిం నిలవ  సామర్ాయ ిం 8.48 లక్షల 

మెప్టక్ ట్నున లు, 33 నిరామ ణింలో ఉన్యన య. "రృష్ణణ  జలాు లో అతాయ ధిర సింఖయ లో 174 

గిడ్డింగులు, త్రావ త్ స్తసాానిం గుింటూరు జలాు లో 161 గిడ్డింగులు రనిచేసుున్యన య. 3వ్ స్తసాానిం 

రరూన లు జలాు ద్ధ. ఈ జలాు లో ఉనన  గిడ్డింగులు 97.26 గిడ్డింగులతో విశాఖరట్న ిం జలాు  

చివ్ర స్తసాానింలో ఉింద్ధ"... 

(E) న్యణయ త్ - ప్ేణీరర్ణ: వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల న్యణయ తా ప్రమాణాలను నిరిారసూు , 

“ఆరామ ర్కె ” “ఆగ్ మార్కె " సరటఫికెట్ ఇవ్వ బడుత్తింద్ధ. న్యణయ త్ రరశీల్పించి 

ప్ేణీరరించడానికి మార్కె టింగ్ శాఖ రాష్టష్టింలో 4 ప్రయోగశాలలు ఏరాి ట్ల చేసిింద్ధ. ఇవి 

గుింటూరులోని చీఫ్ కెమ్మస్టట రర్య వేక్షణలో రని చేసాు య. రాష్టష్టింలో ఈ ప్కిింద్ధ ప్రదేశాలలో 

ప్రయోగశాలలు రనిచేసుున్యన య. (1) గుింటూరు, (2) విజయవాడ్, (3) సామర్ుకోట్, (4) 

ప్పదుదటూరు. 

(F) భూసార్ రరీక్ష ప్రయోగశాలలు: రాష్టష్టింలోని వివిర మార్కె ట్ యారుడలలో 30 భూసార్ 

రరీక్ష ప్రయోగశాలలు రనిచేసుున్యన య. వీటని ర్కవెనూయ  డివిజన్ కింప్దాలలో నెలకొలి డ్ిం 

జరగిింద్ధ. వీటలో 52 వివిర వ్య వ్సాయ మార్కె ట్ రమ్మటీలోు  వ్య వ్సాయ శాఖ సిబబ ింద్ధతో 

నిర్వ హసుున్యన రు. ఈ రరీక్షల కోసిం ర్సాయన్యలమీద అయేయ  వ్య యానిన  మార్కె ట్ రమ్మటీ 

భరసుున్యన య. ఈ 



(G) డాట్ (DAATT) కింప్దాలు: వ్య వ్సాయానికి సింబింధిించిన శాష్టసీుయ, సాింకత్తర 

విజాాన్యనిన  రైత్తలకు అింద్ధించే లక్షయ ింతో ఆచార్య  N.Gర్ింగా వ్య వ్సాయ 

విశవ విదాయ లయిం సహకార్ింతో వ్య వ్సాయ మార్కె ట్ రమ్మటీ జలాు  కింప్దాలు 

నిర్వ హింరబడుత్తన్యన య. 

(H) మార్కె ట్ చొర్వ్లు: మారె్క ట్లు  ఉతి్ త్తులు అధిరింగా పేరుకుపోయ రర్ 

రడిపోయనపుి డు ప్రభుత్వ  సూచనలు తీసుకొని రైత్తలను ఆదుకోవ్డ్ిం జరుగుతూ 

ఉింట్లింద్ధ. అయతే మార్కె ట్ రమ్మటీలు ప్రత్య క్షింగా ఈ విరమైన చొర్వ్తీసుకోలేవు. 

అిందువ్లు అలాింట రరసాిత్తలలో రైత్తల ప్రయోజన్యలను కాపాడ్టానికి వ్య వ్సాయ 

మార్కె ట్ శాఖ, A.P మార్కె ట్, A.P ఆయల్ ఫెడ్, A.P టొబాకో ప్గోయర్కస  యూనియన్ జలాు  

రలెర టర్ ుకు నిధులు సమకూరుసుుింద్ధ. మ్మర్ర, ట్మాట్ల, పగాకు, ఉల్పుపాయలు మొ॥ 

వ్సుువులు మారె్క ట్ులో వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ శాఖ ఈ చొర్వ్ తీసుకోవ్డ్ిం జరుగుత్తింద్ధ. 

 

 

 

SHORT ANSWER QUESTIONS 

ప్ర. 1. మార్కె టింగ్ మారనా్ (Marketing margin) గురించి సింప్గహముగా ప్వాయుము? 

వినియోగదారులు చెల్పుించు త్తద్ధ రర్కు, వ్య వ్సాయదారులకు లభిించు రర్కు 

మరయ  తేడా మార్కె టింగ్ మారనా్ అింటారు. ఇద్ధ వ్సుువునుిండి వ్సుువునకు మారుత్తింద్ధ. 

మార్కె టింగ్ మారనా్ నిర్ణయించుట్ వ్లన ప్రయోజనములు : (1) వినియోగదారులు 

చెల్పుించు రర్లో వ్య వ్సాయదారుని భాగము, మార్కె టింగ్ సేవ్లు చేయు మరయ వ్రుుల 

భాగములు ఎింత్ అని నిర్ణయించుట్కు మార్కె టింగ్ మారనా్ రనుగొనుట్ చాలా ముఖయ ము. 

(2) మార్కె టింగ్ మారనా్లు  నునన  వివిర అింశములు వినియోగదారులు చెల్పుించు రర్ను 

ఎలా ప్రభావిత్ిం చేసాుయో తెలుసుకొనవ్చుి . (3) వివిర వ్సుువులకు వివిర 

సమయములలో మార్కె టింగ్ మారనాు అరయ యనము వాటతో మారుి లను 

తెలుసుకొనుట్కు ఉరరరసుుింద్ధ. (4) మార్కె ట్ మారుి లు రనీసము చేయుట్కు 

ఉరరరసాు య. 

మార్కె టింగ్ మారనాు గురించిన అరయ యనములు కొనిన  ప్రధాన అింశములను 

విద్ధత్ిం చేయుచునన ద్ధ. 

(1)వ్య వ్సాయములోఇత్ర్ రరప్శమలరన్యన  రింపిణీ వ్య యములు ఎకువ్ 

 (2) వినియోగదారులు చెల్పుించుదర్లో వ్య వ్సాయదారుల భాగము త్కెు వ్. 

మరయ వ్రుుల భాగము ఎకుె వ్ అని తెల్పయుచునన ద్ధ. అభివ్ృద్ధి చెిందుత్తనన  దేశములలో 

కూడా వ్య వ్సాయదారుని భాగము త్కెు వ్గా నునన ద్ధ. దీనికి ప్రధాన కార్ణములు (ఎ) 

వ్య వ్సాయ వ్సుువుల మార్కె టింగ్ నునన  అధిర వ్య యములు, (బ) మార్కె టింగ్ వ్య వ్సా 

లోరములు. 

అధిర మార్కె టింగ్ వ్య యములకు కార్ణములు : (1) చినన  వ్య వ్సాయదారుల నుిండి 

సేరర్ణ సమసయ లు, (2) ర్వాణా వ్య యములు ఎకుె వ్గా నుిండుట్, (3) వ్సు ప్ేడిింగ్ 

మరయు న్యణయ త్ నిర్ణయించుట్లో రష్టములు, (4) ప్రమబదదమయన ఉతి్ త్తు - సరుయ 

లేకుిండుట్, (5) ఋత్త సింబింరమయన మారుి లు, (6) ఎకుె వ్ నపు భయములు. 

ప్ర. 2. ఒరి ిందపు వ్య వ్సాయిం. 



వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ విధానింలోని లోపాలను రరష్ె రించడానికి ఒరి ిందపు 

వ్య వ్సాయిం మర్కర మించి రరష్ణె ర్ మార్ిిం. రైత్తలు త్మ ఉతి్ త్తులను వినియోగిించే 

సింసాలతో ప్రత్య క్షింగా ఒరి ిందాలను కుదురిు కొని చేసే వ్య వ్సాయ విధాన్యనిన  

“ఒరి ిందపు వ్య వ్సాయిం అని నిర్వ చిించవ్చుి ”. ఉదాహర్ణకు, ఆింప్రప్రదేశ్ లోని 

కొనిన  పగాకు రింపనీలు, రించదార్ రరామ గారాలు రైత్తలతో ముిందుగా అమమ రపు 

ఒరి ిందాలు చేసుకొింటాయ. ఇదే విరింగా రత్తు, జనరన్యర్ మొదలైన వాణిజయ  రింట్ల 

ఉతి్ త్తులలో కూడా ఈ ర్రమైన ఒరి ిందాలను గమనిించవ్చుి . ఈ విధానింలోని 

ప్రయోజన్యలను ప్కిింద వివ్రించడ్ిం జరగిింద్ధ. 

(1) ఈ విధానింలో ముిందుగా రర్లకు సింబింధిించి ఒరి ిందాలు చేసుకోవ్డ్ిం వ్లు 

వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల రర్లలో ఉిండే అసాిర్త్లను తొలగిించి రైత్తల ఆదాయింలో 

స్తసాిర్తావ నిన  పింపింద్ధించవ్చుి . 

(2) రైత్తలు ఏ రరప్శమలతో ఒరి ిందాలు కుదురిు కొన్యన రో అవి రర్రత్త, సాింకత్తర 

సహాయిం అింద్ధసాు య. 

(3) న్యణయ మైన వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తులు లభిించడానికి అవ్కాశిం పరుగుత్తింద్ధ. 

ఎిందురింటే రైత్తలు ముిందుగా చేసుకొనన  ఒరి ిందాల మేర్కు న్యణయ మైన ఉతి్ త్తులను 

అింద్ధించవ్లసి ఉింట్లింద్ధ. 

(4) రైత్తలు వ్య కి ుగత్ింగాకార సహకార్ ప్పాత్తరద్ధరన ఒరి ిందిం కుదురిు కుింటే 

వారకి బేర్మాడే శకి ు పరగి సముచిత్మైన ఒడ్ింబడిరలకు అవ్కాశిం ఉింట్లింద్ధ. 

ప్ర.3. రైత్తబజారుు (Rythu Bazar). 

ఆింప్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ిం 1999 జనవ్ర 26వ్ తేదీన వ్య వ్సాయిం విప్రయించడానికి 

రైత్తబజారుు అను నూత్న మారె్క ట్ును ప్రవేశపటటింద్ధ. కింప్దాలను నగరాలోును, 

రట్టణాలోును ఏరాి ట్ల చేశారు. ఈ మార్కె ట్లో రైత్త ఉతి్ త్తులను నేరుగా 

వినియోగదారులకు దళారీల ప్రమేయిం విప్రయించుకోవ్చిు . రైత్తలు ఈ మార్కె ట్ 

కింప్దాలలో బయయ ిం, రిండుు, రపు. కూర్గాయలు మొదలైన వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తులను 

సహేత్తరమైన రర్లకు విప్రయసు ఈ మారె్క ట్ులో రర్లు ఉతి్ త్తు దారులైన రైత్తలకు, 

కొనుగోలుదారులకు ఇరు లాభసాటగా ఉింటాయ. 

ఈ మారె్క ట్ులో వినియోగదారులు న్యణయ మైన ఉతి్ త్తులను కొనుగోలు చేయు 

అవ్కాశిం ఉింద్ధ. దళారులు ఉిండ్రు రనుర రైత్తలు ఎలాింట దోపిడీకి గురకారు. దోపిడి 

ర్హత్ మార్కె ట్. పై ప్రయోజన్యలను దృష్టటలో ఉించుకొని దేశిం నలుమూలలకు వీటని 

విసురింరచేయాల్ప. అింటేగార రైత్తబజార్ులోనికి మరయ వ్రుులు ప్రవేశ్చించడానిన  

ఎరి టరపిు డు గమనిసూు  నిరోధిించేిందుకు ప్రభుత్వ ిం చర్య లు తీసుకోవాల్ప.. 

ప్ర. 4. వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ దశలు. 

వ్య వ్సాయాభివ్ృద్ధి కవ్లిం వ్య వ్సాయ ఉతిా దరత్ పై మాప్త్మేగార, మార్కె టింగ్ 

సామర్ాయ ిం పై కూడా ఆధార్రడి ఉింట్లింద్ధ. వ్య వ్సాయ కార్య రలాపాలోు  మార్కె టింగ్ కూడా 

అింత్రాభ గిం.  

వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ దశలు : 

రైత్తలు రింట్ రిండిన త్క్షణమే విప్రయించలేరు. విప్రయానికి ముిందు ఈ 

ఉతి్ త్తులు అనేర దశలను దాట్వ్లసి ఉింట్లింద్ధ. ఈ దశలనే వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ 

దశలు అింటారు. 



(A) అసెింబుింగ్ (Assembling): వివిర ప్పాింతాలలోని అనేర మింద్ధ రైత్తలు అలి  

రరమాణింలో చేసిన ఉతి్ త్తులను సేరరించి పదద మొత్ుింగా పోగుచేసి ఒర నిరీణత్ 

ప్రదేశింలోకి చేరిే  ప్రప్కియనే అసెింబుింగ్ అింటారు. 

(B) ర్వాణా (Transportation): వ్య వ్సాయ వ్సుువులకు ఉతి్ త్తు కింప్దాలనుిండి మార్కె ట్ 

కింప్దాలకు త్ర్ల్పించటానిన  ర్వాణా అింటారు. ర్వాణా దావ రానే వినియోగదారులకు 

ఉతి్ త్తులు అిందుబాట్లలోనికి వ్సాు య. 

(C) ప్ేణీరర్ణ (Grading): రైత్తలు రిండిించిన ఉతి్ త్తుల న్యణయ త్లో తేడాలుింటాయ. 

న్యణయ త్ను బటట, మనిన రను బటట ఉతి్ త్తులను వ్రీరిరించడానిన  ప్ేణిరర్ణ అింటారు. దీని 

వ్లు రైత్తలు త్మ ఉతి్ త్తులకు సముచిత్ రర్లను విని న్యణయ మైన ఉతి్ త్తులను 

పిందగలరు. 

(D) ఉదహణ (Processing): వినియోగదారుడు అనిన  వ్య వ్సాయ వ్సువుల నేరుగా 

వినయోగిించలేరు. వీటని వివిర ప్రప్కియల దావ రా వినియోగానికి అనువుగా మా చేయాల్ప. 

ఈ ప్రప్కియలను Processing అింటారు. వ్ర ధానయ ిం, బయయ ింగా గిింజలను 

వ్ింట్నూనెలుగా, రపిు  ధాన్యయ లను వినియోగానికి అనువుగా మారిే  ప్రప్కియలో 

ప్పాసెసిింగు ఉదాహర్ణలుగా చెరి వ్చుి . 

(E) ప్రత్తచయనీరర్ణ: వ్య వ్సాయ వ్సుువులను ప్పామాణీరరించడ్ిం కోసిం ప్ేణీరర్ణ 

చేయబడిన ఉతి్ త్తుల నుిండి కొనిన  ప్రత్తచయన్యలను ఎింపిర చేయవ్లసి ఉింట్లింద్ధ. ఈ 

ప్రప్కియనే ప్రత్తచయనీరర్ణ అింటారు. దీనివ్లన మార్కె ట్ రరద్ధ. విసుృత్మవుత్తింద్ధ. 

(E) పాయ కిింగ్ (Packing): Process చేయబడిన లేదా చేయబడ్ని ఉతి్ త్తుల న్యణయ త్ను 

రరర్క్షించాలింటే వాటని త్గిన విరింగా Packing చేయాల్ప. వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ లో 

పాయ కిింగ్ కూడా ఒర ముఖయ మైన దశగా చెరి వ్చుి . 

(G) నిలవ చేయట్ిం (Storing): ఉతి్ త్తు చేసిన వెింట్నే అనిన  వ్య వ్సాయ వ్సుువులను 

ఒకసార విప్రయించట్ిం సారయ ింకాదు... సరైన రర్ వ్చిే వ్ర్కు కొనిన  వ్య వ్సాయ 

ఉతి్ త్తులను నిలవ చేయాల్ప. నశవ ర్ వ్య వ్సాయ వ్సుువులను భప్దరర్చుట్కు శీత్ల 

గిడ్డింగులు అవ్సర్ిం అవుతాయ. 

ప్ర. 5. సహకార్ మార్కె టింగ్. 

భార్త్దేశింలో మొట్టమెదట సహకార్ మార్కె టింగ్ సింఘిం 1915లో ఏర్ి డినద్ధ. ఈ 

విధానిం డెన్యమ ర్కె  లో విజయవ్ింత్ింగా అమలు చేయబడి సత్ఫ ల్పతాలనిచిి ింద్ధ. ఈ 

సింఘాల ముఖయ  ఉదేదశిం రైత్తల ఉదేదశిం. రైత్తలు త్మ ఉతి్ త్తులకు లాభసాట రర్లు 

వ్చిే ింత్ వ్ర్కు విప్రయించకుిండా వేచి ఉిండేట్ట్లు చేయడ్ిం. 

ఈ విధానింలో ప్గామింలోని రైత్తలిందరు ఒర సింఘింగా ఏర్ి డుతారు. రైత్తలు త్మ 

ఉతి్ త్తులను సహకార్ సింఘానికి అిందచేసిన వెింట్నే కొింత్ ప్దవాయ నిన  ముిందసుుగా 

అిందజేసాు రు. సహకార్ సింఘాల గిట్లటబాట్ల రర్లు రాగానే ఈ ఉతి్ త్తులను విప్రయించి 

ముిందసుు చెల్పుింపులు పోగా మ్మగిల్పన మొతాునిన  రైత్తలకు చెల్పుసాు రు. ప్రత్త సింఘిం 

రరధిలో కొనిన  ప్గామాలు ఉింటాయ. ఈ సహకార్ మార్కె టింగ్ సింఘాలు సమరాులైన 

సిబబ ింద్ధచే నిర్వ హించబడ్తాయ. ఈ సింఘాలు కిింద్ధ ప్రయోజన్యలను అింద్ధసాు య. 

(1) సింఘాల రైత్తలకు సమ్మష్టటగా బేర్మాడే శకి ుని పింపింద్ధించి వార ఉతి్ త్తులను 

గిట్లటబాట్ల రర్లు పించేిందుకు సహరరసాు య. గిడ్డింగి, సౌరరాయ లు రల్పగి ఉింద్ధ. లురల, 

దింగల బారన రడ్కుిండా కాపాడుతాయ. 



(2) సహకార్ మార్కె టింగ్ సింఘాలు సవ ింత్ గిడ్డింగి రైత్తల రింట్ల వ్రిాలు, చీమల, 

ఎలురల, దింగల బారన 

(3) ఈ మార్కె టింగ్ సింఘాలు ప్ేణీరర్ణ, ప్పామా రైత్తల రింట్లకు సముచిత్మైన 

రర్లను రల్పి సాు య. 

 (4) ఈ సింఘాలు వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల సర్ఫరాను నియిం ప్రభావిత్ిం చేసాు య. ఈ 

చర్య ఫల్పత్ింగా రైత్తలకు గిట్లటబాట్ల రర్లను అిం పాట్ల, ప్దవ్యయ లబ ణానిన  అరరట్టవ్చుి . 

(5) సహకార్ మార్కె టింగ్ సింఘాలు సింత్ర్వాణా వాహన్యలను ఏరాి ట్ల చేసి 

వేగవ్ింత్మైన ర్వాణాలను చౌరగా అింద్ధసాు య. ఫల్పత్ింగా మార్కె టింగ్ వ్య యాలు రైత్తలు 

లబి పిందుతారు. 

 

 

ప్ర. 6. రనీస మదదత్త రర్లు (Minimum Support Prices). 

భార్త్ ప్రభుత్వ ిం ప్రత్త సింవ్త్స ర్ిం ప్రధాన వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తులకు రనీస 

మదదత్త రర్లను (Minimum support prices) ప్రరటించును. ఈ రర్ల వ్దద ప్రభుత్వ ిం , 

భార్త్ ఆహార్ సింసా, భార్త్ జనరన్యర్ సింసా, భార్త్ ప్రత్తు సింసా, జాతీయ వ్య వ్సాయ 

సహకార్ మార్కె టింగ్ సింసా, పగాకు ోరుడ మొ||న ఏజనీస ల దావ రా వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తుల 

కొనుగోళ్ళి  జరుపుచుిండును. కొనిన  సారుు రాష్టష్ట ప్రభుత్వ  ఏజనీస లు గూడా కొనుగోళి  

వ్య వ్హారాలలో పాలి్గనును. 

వ్య వ్సాయ ఉతి్ త్తులు అధిరింగా జరగి మారె్క ట్లు  రర్లు క్షీణిించుచునన పుడు 

రైత్తల ప్రయోజన్యలను కాపాడి వారకి రనీస ఆదాయిం చేకూరుి ట్కు ప్రభుత్వ ిం రనీస 

మదదత్త రర్లను ప్రరటించి ఆ రర్కు రైత్తలనుిండి కొనుగోళి ను జరుపును. 

రనీస మదదత్త రర్లు, రనీస రర్ల విధానమును స్తసాిర్మైన రర్ల విధానిం అిందురు. 

ఒర నిరీణత్మైన రనిష్ట స్తసాాయకి, నిరీణత్మైన గరష్ట స్తసాాయకి మరయ  మాప్త్మే రర్లు మారేట్ట్లు 

చూచుట్ను రనిష్ట రర్ల విధానిం అిందురు. వ్య వ్సాయదారునకు నిరీణత్మైన రర్ రింటే 

ఎకుె వ్ రర్ మార్కె ట్ లో పిందే అవ్కాశిం ఇసూు  త్కెు వ్గా నిర్ణయించబడిన రర్ రింటే 

ఎకుె వ్ రర్ను పిందే అవ్కాశిం రల్పి ించుట్ రనిష్ట రర్ విధానిం ఉదేదశము. ప్రభుత్వ ిం 

వ్య వ్సాయదారులకు ఈ నిరీణత్మైన రనీస రర్లను పిందే ఏరాి ట్ల చేసాు మని రింట్ 

మార్కె ట్ కు రారముిందే ప్రభుత్వ ిం హామీని యచుి ను. అిందువ్లన ఈ భిం రనీస హామీ 

రర్లు లేదా రనీస మదదత్త రర్లు (Minimum Support in అిందురు. 

*** 


