
MODULE – 1 వ్యవ్సాయ ఉత్పతి్త మార్కెట ింగ్ 
SEMESTER –VI (Agricultural Output Marketing) 

PAPER-VIII- CLUSTER ELECTIVE-A-2 
Module - I  
 Structure and Model of Agri-Marketing Organizations with functions. Functions of 

intermediaries,Marketing Practices in Primary and secondary and terminal market, Regulated 

markets, Co-operative marketing. 
ESSAY QUESTIONS & ANSWERS. 

ప్ర. 1. భారత్దేశింలో వ్యవ్సాయ మార్కెటల  అభివ్ృదధి కి ప్రభావిత్ిం చేయు కారకాలను వివ్ర్ ించిండి. 
నమాజింలో అన్ని రింగాలలో అభివ్ృదధిన్న సాధధించుచునిిందున విన్నయోగదారులు వార్ కి 

కావ్లసిన అనేక రకాల వ్యవ్సాయక వ్స్ుి వ్ులను కొనుగోలు చేయక త్ప్పదు. అయితే అటు 
ఉత్పతి్తదారుల, అటు విన్నయోగదారుల ప్రయోజనాల బాధ్యత్ వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థప ై 
ఆధారప్డి ఉిండును. ఈ కారణింగా మార్కెటల ను అభివ్ృదధి  ప్ర్ాాలనే భావ్న మొదల ైనదధ. మార్కెటల  
అభివ్ృదధి  స్హజింగా ఉిండవ్చుాను లేదా పరరర్ త్ింగాన ైనా ఉిండవ్చుాను. " మార్కెట్ అభివ్ృదధి  
గుణాత్మకింగాను, ప్ర్ మాణాత్మకింగాను ఉిండును. భారత్దేశింలో మార్కెటల  అభివ్ృదధిన్న ప్రభావిత్ిం చేసర 
కారకాలు ఈ కిరింద వివ్ర్ ించబడినవి. అవి: 

1. డిమాిండ్ స్వభావ్ిం : కొన్ని కాలాలలోనే డిమాిండ్ ఉిండే వ్స్ుి వ్ులు గల మార్కెట్ కింటే అన్ని 
కాలాలలోనూ డిమాిండ్ ఉిండే వ్స్ుి వ్ుల మార్కెటుల  వేగింగా అభివ్ృదధి  చ ిందుతాయి. 

 2. ఉత్పత్తి ల స్వభావ్ము : నశవర వ్స్ుి వ్ులతో పో ల్చానప్ుడు మన్నిక గల వ్స్ుి వ్ులకు 
స్ింబింధధించిన మార్కెటుల  బాగా వేగింగా అభివ్ృదధి  చ ిందుతాయి. 

3. రవాణా, వార్ాి  సౌకర్ాయలు అభివ్ృదధి  : దేశింలో ఒక పరా ింతాన్నకి మర్ొక పరా ింతాన్నకి మధ్య రహదారులు, 
ర్కైలేవలు, విమాన సౌకర్ాయలు, త్ింత్త, త్పాలా సౌకర్ాయలు లభ్యత్లో పరా ింతాల మధ్య వ్యతాయసాలు 
ఎకుెవ్గా నునిచ  ోమార్కెటల  అభివ్ృదధిలో గూడా స్హజింగానే సాపరక్షకింగా వ్యతాయసాలుింటాయి. 

4. స్ప్లయి, డిమాిండ్ ప్ర్ మాణిం : ఎకుెవ్ ఉత్పతి్త జర్ గే లేదా చ ిందును. విన్నయోగ ించే పరా ింతాలలోన్న 
మార్కెటల  మిగతా పరా ింతాల కింటే త్వరగా అభివ్ృదధి  



5. ప్రభ్ుత్వ విధానాలు : మార్కెటల  అభివ్ృదధి  రే్టును ప్రభ్ుత్వ విధానాలు గూడా న్నరణయిించును. ఏ 
దేశాలలో న ైత్తకింగాను, ప్రభ్ుత్విం ప్రింగాను మార్కెట్ , అభివ్ృదధి కి మదదత్త లభిించునో ఆ దేశాల 
మార్కెటుల  మిగ ల్చన దేశాల మార్కెటల  కింటే త్వర్ త్ింగా అభివ్ృదధి  చ ిందే అవ్కాశిం ఉనిదధ. 

6. బాయింకిింగ్ సౌకర్ాయల అభివ్ృదధి  : ఏ పరా ింత్ింలో బాయింకిింగ్ మౌళిక స్దుపాయాలు బాగా అభివ్ృదధి  
చ ిందధ ఉిండునో ఆ పరా ింతాలలో మార్కెటుల  త్వర్ త్ింగా అభివ్ృదధి  చ ిందును. 

7. శాింత్త, భ్దరత్లు : ఏ దేశాలలోన ైతే ర్ాజకీయ, సామాజిక అలజడులు త్కుెవ్గానుిండునో ఆయా 
పరా ింతాల మార్కెటుల  అభివ్ృదధి  వేగింగా జరుగును. వాయపారిం సాఫీగా జరుగుటకు ర్ాజకీయ స్ుసిథ రత్ 
ఎింతో అవ్స్రము. ఇదధ మార్కెటల  అభివ్ృదధి కి, విసి్రణకు దార్ తీయును. 

ప్ర. 2. భారత్ వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థలో గల లోపాలను వివ్ర్ ింప్ుము. 

భారత్దేశింలో ప్రస్ుి త్ిం అమలులో నుని వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థలో గల లోపాలు ఈ 
విధ్ింగా ఉనివి. 

1. ఆప్ద అమమకాలు (Distress Sales) : మనదేశింలో అత్యధధక స్ింఖ్యలో నుని ర్కైత్తలకు త్మ 
ఉత్పత్తి లకు గ టుు బాటు ధ్రలు లభిించేటింత్వ్రకు వేచి ఉిండగల ఆర్ థకసోి మత్ లేదు. ప్ింట చేత్తకి 
అిందధన వ ింటనే ఏదో  ఒక ధ్రకు వికరయిించుటకు ప్రయత్తిింత్తరు. దీన్నకి కారణిం ఏమింటే ర్కైత్తలు 
పరదవారు, ఋణగరస్ుి లు. వీరు స్ర్ యి ైన ధ్రలు వ్చేా వ్రకు వేచి ఉిండలేరు. అప్ుపల ఒతి్తడి కారణింగా 
గ టుు బాటు ధ్రలు లభిించకపో యినా అత్త త్కుెవ్ ధ్రల ైనప్పట కీ త్మ ఉత్పత్తి లను 
వికరయిించుచునాిరు. 

2. రవాణా, స్మాచార స్దుపాయాల కొరత్ : మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థ  ప్ట ష్ుింగా అభివ్ృదధి  చ ిందుటకు 
అవ్స్రమ ైన రవాణా, స్మాచార స్దుపాయాలు ర్కైత్తలకు అిందుబాటులో లేవ్ు. ఫల్చత్ింగా స్ని, 
చినికారు ర్కైత్తలు త్మ ప్ింటలను మార్కెట్ కు త చుాకోలేక గ టుు బాటు ధ్రలను 
ప ిందలేకపో వ్ుచునాిరు. 

3. గోడౌన్ | గ డడ ింగ  సౌకర్ాయల కొరత్ : గార మీణ పరా ింతాలలో కావ్లసినింత్ మేరకు న్నలవ సౌకర్ాయలు 
లేకపో వ్ుట వ్లన ఎకుెవ్ మిందధ ర్కైత్తలు వార్  వార్  మిగులు ధానాయలను మట ు  కుిండలు, 
పాత్రవేయుట, గాద లు వ్ింట  సాింప్రదాయ ప్దిత్తలలో న్నలవచేసి నష్ుపో వ్ుచునాిరు. 



4. మధ్యవ్రుి లు, వార్  త్ప్ుపడు ప్దిత్తలు : మనదేశింలోన్న వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థలో 
మధ్యవ్రుి లు ఎకుెవ్గానునాిరు. వార్  ప్న్న తీరు ర్కైత్తలను నష్ుప్ర్ చే విధ్ింగాను, వాయపారులకు 
అనుకూలింగా, వార్  ప్రయోజనాలను కాపాడే విధ్ింగా ఉనిదధ. 

5. అనధధకార త్గ గింప్ులు, చార్జీలను ప్లురకాలుగా ప ించుట : ర్కైత్తలు అమేమ ప్రకిరయలో అనేక 
రూపాలలో అనధధకార త్గ గింప్ులు ఉింటాయి. ఫల్చత్ింగా ర్కైత్తల ఆదాయింలో కోత్లు | త్గ గింప్ులు 
ఉింటాయి. వార్ కి గ టుు బాటు ధ్ర లభిించదు. అదే విధ్ింగా మార్కెట ింగ్ ఛార్జీలు గూడా అధధకింగా 
ఉిండును. ఇింకా త్ప్ుపడు త్ూన్నకలు, కొలత్ల కారణింగా కూడా ర్కైత్తలు నష్ుపో వ్ుచునాిరు. 

6. స్ర్ యి ైన గేరడిింగ్ ప్రమాణాలను పాట ించకుిండానే ర్కైత్తలు త్మ ఉత్పత్తి లను మార్కెటలల  వికరయాన్నకి 
త చుాచునాిరు. అిందువ్లల  వార్ కి నాయయమ ైన ధ్రలు లభిించుటలేదు. 

ప ై లోపాలతో బాటు గార మీణ పరా ింతాలలో న్నవ్సిించే ర్కైత్తలు వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల ధ్రలకు 
స్ింబింధధించిన తాజా స్మాచారములను ప ిందలేక, గ టుు బాటు ధ్రలను ప ిందలేక ఆర్ థకింగా 
నష్ుపో వ్ుచునాిరు. 

ప్ర. 3. న్నయమబదిమయిన మార్కెటుల  లేదా కరమబదిమ ైన మార్కెటల  గూర్ ావివ్ర్ ింప్ుము. 

భారత్ వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థలోన్న లోపాలను తొలగ ించి ర్కైత్తలకు గ టుు బాటు ధ్రలను 
లభిింప్చేయుటకు ప్రభ్ుత్విం న్నయమబదిమ ైన మార్కెటల ను న లకొల్చపనదధ. 

అన్ని ర్ాష్ు రములు న్నయమబదద  మార్కెటల  సాథ ప్నకు చటుప్రమయిన చరయలు తీస్ుకొన్ననవి. 
1951లో 200 న్నయమబది మార్కెటుల  ఉిండగా 2006 స్ిం|| మార్ ానాట కి 8,150 న్నయబదిమార్కెటుల  
కలవ్ు. 

వ్యవ్సాయ ఉత్పతి్త మార్కెట ింగ్ ఏదయినా ఒక ప్రతేయక వ్స్ుి వ్ుకు గాన్న లేదా వ్స్ుి  
స్ముదాయమునకు గాన్న న్నయమబది మార్కెట్ ఏరపరచబడుత్తిందధ. న్నయమబదద  మార్కెట్, 
మార్కెట్ కమిటీచే (Market. Committee) న్నరవహ ించబడుత్తిందధ. ఈ కమిటీలో ర్ాష్ు ర ప్రభ్ుత్వ 
ప్రత్తన్నధ్ులు, చటుబదద  స్ింస్థల ప్రత్తన్నధ్ులు ఉదాహరణకు జిలాల  బో రుడ  ప్రత్తన్నధ్ులు, వాయపారస్ుి ల 
ప్రత్తన్నధ్ులు, కమీష్న్ ఏజకింటల  ప్రత్తన్నధ్ులు, ర్కైత్తల ప్రత్తన్నధ్ులు ఉింటారు. ఈ కమిటీన్న ప్రభ్ుత్వము 
ఒక న్నర్జణత్కాలమునకు న్నయమిస్ుి ిందధ.  



మార్కెట్ కమిటీ విధ్ులు : 

(1) మార్కెట్ చార్జీలను న్నరణయిించుట. 

(2) ర్కైత్తలకు చ ల్చలించబడు ధ్రలలో అనధధకార త్గ గింప్ులు లేకుిండా చేయుట. 

(3) అధధకార్ క త్ూకములు మాత్రమే ఉిండునటుల  చేయుట. (4) మార్కెటలల  ఏరపడు త్గాదాలు 
ప్ర్ ష్ెర్ ించుట. (5) బోర కరలకు, త్ూన్నకల వార్ కి ల ైస నుులు జార్జచేయుట. (6) అవినీత్త ప్రులను, 
దగాకోరులను శికి్ించుట. 

(7) మార్కెటలల  వికరయిించబడే ఉత్పత్తి ల 'ధ్రల ప్ట ు క'ను ప్రదర్ శించుట. కరమబది మార్కెటల  
ప్రయోజనములు : 

(1) వ్యవ్సాయ వ్స్ుి వ్ుల ఉత్పతి్త దారులకు లాభ్దాయక ధ్రలు -చేకూరాబడుచునివి. 

(2) విన్నయోగ దారుల మర్ యు ఉత్పతి్తదారుల మధ్య ధ్రల తేడాలను కనీస్ము చేయబడుచునిదధ.  

(3) కమీష్న్ ఏజకింటుల  మర్ యు వాయపారస్ుి ల అనవ్స్ర కమీష్న్ మార్ ీనుల  న్నవార్ ించబడుచునివి. 

(4) స్హకార మార్కెట ింగ్ మర్ యు ప్ింపిణీ, బాింకిింగ్ వ్యవ్స్థను న్నయమబదద  మార్కెటల తో 
అనుస్ింధానము చేయబడుచునిదధ. 

(5) మార్కెట ింగ్ వ్స్త్తలులేన్న గార మీణ పరా ింత్ములలో గార మీణ మార్కెటుల  సాథ పిించుటకు చరయలు 
తీస్ుకొనబడుచునివి. 

(6) ప్ిండుల , కూరలు, చేప్లు మొదలగు ఎకుెవ్ కాలిం న్నలవ చేయుటకు వీలులేన్న త్వరగ నశిించు 
వ్స్ుి వ్ులకు ప్రతేయక మార్కెట్ యారుడ లు (Market Yards) న లకొలపబడుచునివి. 

(7) బహ రింగ వేలము (Open auction) న్నయింత్తరత్ వాయపార ప్దిత్తలు బలప్రచబడుచునిదధ. 
బోర కరుల  మర్ యు కమీష్న్ ఏజకింటుల  అవినీత్త చరయలు తొలగ ింప్బడుచునివి. 

(8) పరా మాణిక త్ూకములు ఏరపరచబడినవి. త్ూకములలో మోస్ములు న్నవార్ ించ బడుచునివి. 

(9) అన్ని మార్కెటల ను న్నయమబదద  మార్కెటల గా మారుాట ప్రభ్ుత్వ విధానముగనునిదధ. 

(10) న్నయమబదద  మార్కెటల  త్న్నఖీ వ్యవ్స్థను ప్ట ష్ుము చేయుటకు చరయలు చేప్టుబడినవి. 



(11) న్నయమబదద  మార్కెటల లో ఉత్పతి్త అయిన ఆదాయమును గార మీణ అవ్సాథ ప్నా న్నర్ామణము 
(Rural Infrastructure) బలప్రచుటకు ఉప్యోగ ించ బడుచునిదధ. 

(12) న్నయమబది మార్కెటల లో గేరడిింగ్ (grading) వ్స్త్తలు కూడా కల్చపించబడుచునివి. 

(13) ధ్రల పో కడల తాజా స్మాచారము లభిింప్చేయబడుచునిదధ. 

(14) ప్ింజాబ్, హర్ాయనా మొదలగు కొన్ని ర్ాష్ు రములలో న్నయమబది మార్కెటుల  చాల అభివ్ృదధి  
చ ిందధనవి. ఇటువ్ింట  ర్ాష్ు రములలో న్నయమబదిమార్కెటల  సాట ల ైట్ అనుస్ింధాన విధానము 
(Linkedup Satellite Markets) అభివ్ృదధి  చేయబడుచునిదధ. 

ప్రభ్ుత్వము న్నయమబది మార్కెటల  అభివ్ృదధి కి ప్ట ష్ుమయిన చరయలు తీస్ుకొనుచునిదధ. 

ప్ర. 4. కరమబదిమ ైన మార్కెటుల  అనగా నేమి ? దాన్న లక్షణాలేవి ? 

 లోప్భ్ూయిష్ుింగా నుని వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ వ్యవ్హార్ాలను న్నర్ోధధించి వ్యవ్సాయ 
మార్కెట ింగ్ ను అభివ్ృదధి  ప్రచి ర్కైత్తలకు గ టుు బాటు ధ్రలను లభిింప్చేయుటకకై భారత్ ప్రభ్ుత్విం 4వ్ 
ప్ించవ్రష ప్రణాళిక పరా రింభ్కాలింలో 13 ర్ాష్ు ర ప్రభ్ుతావలు కరమబదీదకర్ ించిన మార్కెటల ను న లకొలాపలన్న 
చటు ిం చేసినదధ. దీన్నన్న దృషి్ులో ఉించుకొన్న మిగతా అన్ని ర్ాష్టాు ర లు కూడా కరమబదిీకర్ ించిన మార్కెటల ను 
న లకొల్చపనవి. ఈ విధ్ింగా 2009 మార్ ా నాట కి మనదేశింలో 7,139 కరమబదదమ ైన మార్కెటుల  
న లకొలపబడినవి. అయితే బీహార్ ర్ాష్ు రిం 2006లో ఈ కరమబదిమ ైన మార్కెట్ చటాు న్ని 
త్తరస్ెర్ ించినదధ. కేర , మణిప్ూర్ అిండమాన్, న్నకోబార్ దీవ్ులు, దాదార నగర్ హవేలీ, డయూయ, 

డామన్, లక్ష దీవప్ వ్ింట  కేిందరపాల్చత్ పరా ింతాలలోను మర్ యు కొన్ని గ ర్ జన పరా ింతాలలో ఈ చటు ిం 
అమలులో లేదు.  

కరమబది మార్కెటల  లక్షణాలు మర్ యు విధ్ులు : 

కరమబదిీకర్ ించబడిన మార్కెట్ ఒక న్నర్ దష్ు  వ్స్ుి వ్ు లేదా కొన్ని వ్స్ుి వ్ుల స్మూహిం కొరకు, 
కరమబది మార్కెట్ చటు ిం ప్రకారిం ఏర్ాపటు చేయబడినదధ. ఈ మార్కెట్ న్నరవహణ ఒక మార్కెట్ కమిటీ 
చేత్తలోనుిండును. ఈ కమిటీలో ర్ాష్ు ర ప్రభ్ుత్వ ప్రత్తన్నధ్ులు, చటు  స్మమత్మ ైన కొన్ని స్ింస్థలు, 



వాయపారులు, కమీష్న్ ఏజింటుల , ర్కైత్తలు స్భ్ుయలుగా ఉిందురు. ఈ కమిటీన్న ఒక న్నర్ దష్ు  కాలప్ర్ మిత్తతో 
మార్కెట్ యాజమానయ బాధ్యత్లను అప్పగ ించి న్నయమిించుట జరుగును.  

మార్కెట్ కమిటీ మార్కెట్ ఛార్జీలను న్నరణయిించును. అమమకాల వ ైప్ునుిండిగానీ, కొనేవార్  వ ైప్ు 
నుిండి గానీ దళారుల ప్రమేయిం లేకుిండా చేయును. ర్కైత్తలకు చ ల్చలించే ధ్రనుిండి అనధధకార 
త్గ గింప్ులను న్నర్ోధధించును. ఖ్చిాత్మ ైన త్ూన్నకలు, కొలత్లు ఉప్యోగ ించే విధ్ింగా చూచును. 
మార్కెట్ కమిటీ, అన్ని రకాల వివాదాలను త్గుర్జత్తలో ప్ర్ ష్ెర్ ించును. దళార్జలకు, త్ూకిం వేసర 
వార్ కి ల ైస నుులను మింజూరు చేయును. ఎవ్ర్కైనా అవినీత్తకి పాలపడినచో, అమర్ాయదగా ప్రవ్ర్ ిించినచో 
మార్కెట్ కమిటీ వార్ ప ై చరయలు తీస్ుకొనును. ర్కైత్తలు త్మ ఉత్పత్తి లను న్నరభయింగా మార్కెట్ కు 
తీస్ుకొన్న వ్చిా దళారుల చేత్తలో మోస్పో కుిండా స్ర్ యి ైన ధ్రలను ప ిందవ్చుాను. 

కరమబదిమ ైన మార్కెటలల  లక్షయిం మార్కెట్ స్వరూప్ింలో స్మూలమ ైన మారుపను తీస్ుకొన్న త చుాటయేి. 
ఇిందుకొరకు ప్రభ్ుత్విం కిరిందధ చరయలు తీస్ుకొనును. అవి: 

(1) ర్కైత్తకు గ టుు బాటు ధ్రలను లభిింప్చేయుట. 

(2) ఉత్పతి్తదారునకు, విన్నయోగదారునకు మధ్య ధ్ర తేడాను త్గ గించుట, (3) కమీష్న్ ఏజింటుల , 
దళారుల మోసాలకు అడుడ కటుు వేయుట. 

కరమబది మార్కెటల  అభివ్ృదధి  ప్రతేయకింగా వాణిజయ వ్ింటల ైన ప్రతి్త, జనము, ప గాకు ప్ింటలను 
ప్ిండిించు ర్కైత్తలకు / పరా ింతాలకు ఉదేదశిించబడినవి. స్హకార మార్కెట ింగ్, ప్ింపిణీ, బాయింకిింగలను 
కరమబదద  మార్కెటల తో అనుస్ింధానిం చేయుట జర్ గ నదధ. ఈ మార్కెటుల  అన్ని రకాల ైన ప్రధాన 
ప్ింటలను త్న ప్ర్ ధధలో త చుాను. ప్శువ్ులు, చేప్లు, ప్ిండుల , కూరగాయలు కొరకు ప్రతేయకమ ైన 
మార్కెటుల  ఏర్ాపటు చేయబడినవి. 

ప్ర. 5. వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ లో స్హకార స్ింస్థల పాత్రను చర్ ాించుము. 

స్హకార మార్కెట ింగ్ స్ింఘిం (Co-operative Marketing society) ప్న్నచేయు విధానిం 
దధగువ్ విధ్ింగా ఉింటుిందధ. స్హకార స్ింఘములోన్న స్భ్ుయలు త్మ ప్ింటను స్ింఘముదావర్ా 
వికరయిించుటకు అింగజకర్ సాి రు. స్భ్ుయలు త్మ ప్ింటను స్ింఘమునకు తీస్ుకొన్నర్ాగానే ఆ విలువ్లో 
కొింత్ భాగము వ ింటనే స్భ్ుయన్నకి చ ల్చలస్ుి ిందధ. . వికరయ ధ్రలు అనుకూలింగా లేన్నయడల లేదా ధ్రలు 



ప రుగుతాయన్న భావిించిన యడల నరుకును గ డడ ింగులలో న్నలవచేసి అనుకూలమయిన లాభ్సాట  ధ్ర 
వ్చిానప్ుడు స్హకార - స్ింఘిం మార్కెటులో వికరయిస్ుి ిందధ. వికరయిించిన త్ర్ావత్ స్భ్ుయన్నకి ఇచిాన 
అడావనుు పో ను మిగతా మొతి్ిం చ ల్చలస్ుి ిందధ. స్హకార స్ింఘ స్భ్ుయలు కాన్నవారు కూడా త్మ ప్ింటను 
స్ింఘిం దావర్ా వికరయిించ కోర్ న యడల వార్ కి, కూడా ఈ స్దుపాయములు కల్చపస్ుి ిందధ. ఈ విధ్ింగా 
స్హకార మార్కెట ింగ్ స్ింఘాలు మధ్యవ్రుి లను తొలగ ించి స్భ్ుయలకు లాభ్సాట  ధ్రను 
చేకూరుసాి యి. 

స్హకార మార్కెట ింగ్ స్ింఘముల ప్రయోజనాలు : 

స్హకార మార్కెట ింగ్ వ్లన చాల ప్రయోజనములునివి. 

(a) వ్యకిిగత్ బేరమాడుటకు బదులు స్మిషి్ు  బేరమాడుట, స్మిషి్ు  వికరయము ప్రవేశప టుు ిందధ. వ్యకిిగత్ 
మార్కెటుు లో నుని బలహీనత్ను తొలగ స్ుి ిందధ. 

(b) ర్కైత్తలకు ప్రప్త్త అిందధించి మించి ధ్రలు వ్చుానింత్ వ్రకు వేచి యుిండగల శకిి కలగ జేస్ుి ిందధ. 

(c) స్రుకు న్నలవ చేయుటకు గ డడ ింగ  వ్స్త్తలను కలగ జేస్ుి ిందధ. (d) ప్రప్త్త - ఉత్పతి్త వికరయములను 
అనుస్ింధానిం చేస్ుి ిందధ. (e) పరా మాణీకరమయిన వ్స్ుి వ్ులను ఉత్పతి్త చేయుటను పోర త్ుహ స్ుి ిందధ. 
(1) స్ప్లయిలను న్నయింత్రణ చేయుట దావర్ా ధ్రలను ప్రభావిత్ిం చేయగలరు. 

(g) మధ్యవ్రుి లను తొలగ ించి ఉత్పతి్తదారున్నకి వ్చుా ప్రత్తఫలమును ప ించుత్తిందధ. 

(h) మార్కెట ింగ్ స్దుపాయములేగాక వ్యవ్సాయదారున్నకి కావ్లసిన ఎరువ్ులు, వితి్నములు, 
ప్ర్ కరములు మొదలగు ఉతాపదకములను కూడా స్ప్లయి చేస్ుి ిందధ. 

ప ైన వివ్ర్ ించిన ప్రయోజనముల వ్లన గార మీణ మార్కెట ింగ్ ను ప్ునర్ వ్యవ్సీథకర్ ించుటకు, గార మీణ 
పరా ింత్ముల ప్రణాళికాబది అభివ్ృదధి కి స్హకార మార్కెట ింగ్ ఉతి్మయిన ప్దిత్త. 

 ప్రగత్త : 

ప్రభ్ుత్వము మర్ యు ర్ జరువబాింకు పోర తాుహక చరయల వ్లన స్హకార మార్కెట ింగ్ 
గణనీయమయిన ప్రగత్త సాధధించినదధ. 1991- 92 నాట కి 6980 పరా థమిక స్హకార మార్కెట ింగ్ 
స్ింస్థలునివి. 1991-92 లో ఇవి రు. 7100 కోటుల  విలువ్గల వ్యవ్సాయ వ్స్ుి వ్ులను మార్కెట్ 



చేసినవి. జిలాల సాథ యిలో 160 కేిందర స్హకార మార్కెట ింగ్ స్ింఘములు, ర్ాష్ు రసాథ యిలో 29 ర్ాష్ు ర 
స్హకార మార్కెట ింగ్ ఫ డరే్ష్నుల , జాతీయ సాథ యిలో జాతీయ వ్యవ్సాయ స్హకార మార్కెట ింగ్ 
ఫ డరే్ష్న్ (National Agricultural Co-operative Marketing Federation) ఉనివి. ఇవిగాక 
ర్ాష్ు ర సాథ యిలో 8 స్హకార అభివ్ృదధి  కార్ోపరే్ష్నుల  ఉనివి. ప గాకుకు ప్రతేయకింగా స్హకార ప గాకు 
మార్కెట ింగ్ ఫ డరే్ష్న్ ఉనిదధ. 2500 స్హకార పరా స సిింగ్ స్ింఘములునివి (Co-operative 
Processing Societies), వ్యవ్సాయదారుల ప్ింటలను పరా స సిింగ్ చేయుట దావర్ా వార్ కి ఎకుెవ్ 
లాభ్మును చేకూరుసాి యి. స్హకార ప్ించదార మిలుల లు, స్హకార పాల ఉత్పతి్త - మార్కెట ింగ్ 
స్ింస్థలు, భారత్ వ్యవ్సాయదారుల ఎరువ్ుల కార్ోపరే్ష్న్ (IFFCO) మొదలగునవి వ్యవ్సాయ 
ఉత్పత్తి లను ప ించుటకు, మార్కెట ింగ్ ను అభివ్ృదధి  చేయుటకు దోహదిం చేయుచునివి. 

స్హకార స్ింఘముల గ డడ ింగ  వ్స్త్తలు గణనీయింగా ప ర్ గ నవి. 24 లక్షల టనుిలు 
న్నలవచేయగల గ డడ ింగ  వ్స్త్తలు కల్చగయునిదధ. ప్రప్ించబాింకు మర్ యు ఐర్ోపా కమూయన్నటీ (World 
Bank and European Community) స్హాయింతో జాతీయ స్హకార అభివ్ృదధి  కార్ోపరే్ష్న్ 
(NCDC) స్హకార గ డడ ింగ  వ్స్త్తల పరా జకకుు ను అమలు ప్రచుచునిదధ. శీత్లీకరణ న్నలవల శకిి 
(Cold storage capacity) కూడా ప ించుకొనిదధ. 0.6 మిల్చయన్ టనుిల శీత్లీకరణ న్నలవశకిి 
కల్చగయునిదధ. 

స్హకార మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థ  చాల అభివ్ృదధి  చ ిందధనప్పట కి దాన్న విసి్రణ ప్ర్ మిత్ముగానే 
యునిదధ. దాన్నన్న ఇింకనూ విసి్ర్ ింప్చేయుటకు, గార మీణ మార్కెట ింగ్ అింత్యూ స్హకార 
మార్కెట ింగ్ ప్ర్ ధధలోకి త చుాటకు చరయలు తీస్ుకొనవ్ల . 

 (1) ఆధ్ున్నక ఉత్పతి్త ప్దిత్తలు - ప్రప్త్త - మార్కెట ింగ్ కారయకలాపాలకు స్ింఘట త్ిం చేయవ్ల .  

(2) స్హకార మార్కెట ింగ్ స్ింస్థలు పరా స సిింగ్ కూడ చేప్టువ్ల . ఉదాహరణకు నూన  గ ింజలను 
నూన గా త్యారుచేసి వికరయిించుట, ప్తి్త జిన్నిింగ్ మొదలగునవి.  

(3) సాధ్యమయినింత్వ్రకు విన్నయోగదారులకు ప్రత్యక్షింగా వికరయిించుట అభివ్ృదధి  చేయవ్ల .  

(4) మార్కెట ింగ్ స్ింఘముల వ్యవ్సాయ వ్స్ుి వ్ుల గేరడిింగ్ (grading) కూడా చేప్టువ్ల . 

(5) గార మీణ పరా ింతాలలోనూ "మిండి" లుని పరా ింతాలలోనూ గ డడ ింగ  వ్స్త్తలు ప ించవ్ల .  



(6) స్హకార స్ింఘముల ప్ర్ ధధ విసి్రణ చేసి అన్ని గార మములు వాట  ప్ర్ ధధలో వ్చుానటుల  చేయవ్ల . 
7) వ్యవ్సాయదారులకు ఉతాపదకములు స్హకార మార్కెట ింగ్  స్ింఘములు స్ప్లయి చేయవ్ల .  

(8) ప్రభ్ుత్విం స్హకార మార్కెట ింగ్ స్ింస్థలను ఉప్యోగ ించుకొనవ్ల . బారత్ ఆహార స్ింస్థ  
మొదలగునవి స్హకార మార్కెట ింగ్ స్ింస్థలనుిండి కొనుగోలు చేయవ్ల . 

స్హకార మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థను విసి్రణ చేయుటకు, ప్ట ష్ుిం చేయుటకు ప్రభ్ుత్విం చరయలు 
చేప్టువ్ల . 

ప్ర. 6. మధ్యవ్రుి ల యొకె విధ్ులు వివ్ర్ ించిండి. 
మార్కెటలల  చార్ త్రక మారుపలలో మధ్యవ్రుి లు ముఖ్యపాత్ర వ్హ సాి రు. ఒక ముఖ్యమ ైన వాదన 

ఏమిటింటే, మధ్యవ్రుి లు ఎలలప్ుపడూ మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థలో ముఖ్యమ ైన మార్కెింట ింగ్ ఫింక్షనలను 
న్నరవర్ ిించటిం మర్ యు వారు ఇత్ర మార్కెట్ నటుల స్ింగరహాలను ప్ూర్ ి చేసర పాత్రలు కూడా 
చేస్ుి ింటారు. మధ్యవ్రుి లు వాసి్వాన్నకి వేరే్వరు వాయపార ధోరణులను తార్ ెకాలను అనుస్ర్ సాి రు. 
మర్ యు విసి్ృత్ింగా వేరే్వరు కార్ాయచరణలను న్నరవహ సాి రు. ఇిందులో మూడు ప్రధాన పాత్రలు 
ఉనాియి. ఈ పాత్రలు ఒక వాయపార్  వ్ల  మధ్యవ్ర్ ిగా, మధ్యవ్ర్ ి ప్ింపిణీదారులుగా మర్ యు 
మధ్యవ్ర్ ిగా ఉనాిరు.  

1. వాయపారులు వ్ింట  మధ్యవ్రుి లు : 

మధ్యవ్రుి లు త్మ విన్నయోగదారులకు వివిధ్ మూలల నుిండి సరకర్ ించిన ఉత్పత్తి ల యొకె ఒక 
న్నర్ాి రణను అిందధసాి రు. వీర్ చే విన్నయోగదారులకు ఇచేా కటుు బాటుల  మధ్యలో ఉనివార్ కి స్రఫర్ా 
చేయబడడ  ప్రత్త స్ింస్థల దావర్ా భినిింగా అిందధింప్చేసాి రు. మధ్య త్రగత్తవారు త్మ స ింత్ ఉత్పతి్త 
సరవ్లు వేరు మర్ యు వివిధ్ స్రఫర్ాదారుల ఉత్పత్తి లు వేరు. ప్రత్త వాయపారిం లాగానే వాయపారిం 
అనేదధ.  ఇత్రులతో పో టీప్డుత్తని విన్నయోగదారులతో మర్ యు ప్ింపిణీదారులతో మార్ పడి 
స్ింబింధాలను అభివ్ృదధి  చేయడింలో మర్ యు న్నరవహ ించడిం మీద ఆధారప్డి ఉింటుిందధ. 

స్ప్లయర్ 1                                                                  విన్నయోగదారుడు 1 

స్ప్లయర్ 2                           మధ్యవ్రుి లు                      విన్నయోగదారుడు 2 



స్ప్లయర్ 3                                                                  విన్నయోగదారుడు 3 

స్ప్లయర్ 4                                                                  విన్నయోగదారుడు 4 

మధ్యవ్ర్ ి వాయపార్ , వాయపార్ాన్ని విశలల షి్ించడిం మర్ యు మార్కెట్ ఎకేుచింజ్ అవ్కాశాలను 
స్ృషి్ుించడిం మర్ యు ఈ ప్న్నలో ప్రవేశిించే నష్టాు లను భ్ర్ ించే ముఖ్యమ ైన వాయపార సామరథయ విధ్ులను 
న్నరవహ సాి రు. ఇవి విన్నయోగదారులకు అవ్స్రమ ైన వ్నరులు మర్ యు వ్నరుల హో లడరలకు 
స్హాయప్డే ర్కిండు మార్కెటల లో ప్న్నచేసాి యి. వీర్ కి ఆర్ థక వ్యవ్స్థలో మార్కెట్ న ట్ వ్ర్ె లో ఖ్ాళీల 
వ్ింత న కారయకలాపాలు కూడా త లుసాి యి. విన్నయోగదారులకు ఇచేా వ్నరుల మూలకాల యొకె 
వేర్ొక వ్నరులను, స్ృషి్ుించడిం దావర్ా ప్ింపిణీదారుల లావాదేవీల వ్యయాల ప ై మదదత్తదారుడికి 
మధ్యింత్ర చరయలు తీస్ుకుింటారు. వ్రికుడు అన్ని రకాల ైన ఉత్పత్తి లను కొనుగోలు చేసి 
వికరయిించాడు మర్ యు అన్ని పరా థమిక వాణిజయ ప్నులను చేప్టాు డు. అత్ను ఒక ఎగుమత్తదారుడు, 
హో ల్ సరల్ దారుడు, దధగుమత్తదారుడు, ర్ ట ైలర్, నౌక యజమాన్న, బాయింకర్ మర్ యు భీమా స్ింస్థ . ఒక 
వాయపార్  (మిడిలామన్) మధ్యవ్రుి ల ఉత్పతి్తన్న ఒక బిట్ చేయగలడు మర్ యు అత్న్న విలక్షణమ ైన 
టరయట్ అత్న్నకి ఏ భౌత్తక వ్నరులను శార్జరకింగా ప్ర్ వ్రినను తీస్ుకుర్ాలేదు. 

2. ప్ింపిణీదారుడిగా మధ్యవ్ర్ ి  : 

ప్ింపిణీదారుడి పాత్రలో పాత్తరకేయుల సాహ త్యింలో ఇింటర్జమడియర్జల మీద ఉని ఆధధప్త్య 
దృకపథాన్ని ఉత్పతి్తదారుల కోణాన్ని తీస్ుకుింటారు. మధ్యవ్రుి లు వాయపార స్ింస్థగా 
ప్ర్ గణిించబడతారు, ఇదధ కింప నీన్న కస్ుమరుల ను కనుగొన్న లేదా వార్ తో అమమకాలు చేయటాన్నకి 
స్హాయిం చేస్ుి ిందధ. వీరు కొత్ అన్న మర్ యు ఊహాగానాలను న్నయమిించినప్ుపడు కలకమ ైన 
మార్కెట ింగ్ కారకిం ఉత్పనిిం చేసాి యి. ప్ింపిణీదారున్న పాత్ర మధ్యవ్ర్ ి  యొకె పరా థమిక పరా ముఖ్యత్ 
గల్చగ న వ్రికుడుగా మారుప చేస్ుి ిందధ. ఈ స్ిందరభింలో గుర్ ిించి, కిరింద ఇచిాన రే్ఖ్ా చిత్రింలో 
చూపిించినటుల గా ఒక ప్ింట మధ్యవ్రుి ల పాత్ర యొకె పాత్రను విశదప్రుస్ుి ిందధ. ఇదధ త్యార్జదారున్న 
దృకపథాన్ని ప్రత్తబిింబిస్ుి ిందధ. ఎకుెవ్ మిందధ ప్ింపిణీదారులు ఒక త్యారు స్ూచిసాి రు. 
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విన్నయోగదారుడు, విన్నయోగదారులతో చేసర మార్ పడి స్ింబింధాల కోస్ిం వ్యకిిగత్ త్యార్జదారులప ై 
ఆధారప్డతాడు, కానీ ప్ింపిణీదారులు అనేక మిందధ లేదా త్కుెవ్ విభినిమ ైన త్యార్జదారులకు 
సరవ్లను అిందధస్ూి  ప్ింపిణీదారులుగా ప్న్న చేస్ుి నాిరు. ఒక ప్ింపిణీదారుడికి మధ్యవ్ర్ ి  పాత్ర, 
దీరఘకాలిం మధ్యవ్ర్ ిగానే ఉింటుిందధ.  

3. ప ర వ ైడర్ గా మధ్యవ్రుి లు : 

ఈ స్ిందరభింలో మధ్యవ్రుి ల యొకె వాయపార త్రెిం కస్ుమర్ విన్నయోగదారున్న దృషి్ులో 
ఉించుకున్ని తీస్ుకోబడుత్తిందధ. విన్నయోగదారుల స్రఫర్ా న ట్ వ్ర్ె లో మధ్యవ్రుి ల ఉత్పతి్తదారుల 
కేవ్లిం ఒక భాగిం మాత్రమే అన్న వార్  అభిపరా యిం. బకకలన్ (1965) న్న ఉప్యోగ ించి, ఊహాగానాలు 
వాయిదా వేయడింతో వాయిదా వేయడిం దావర్ా మధ్యవ్రుి లు ప్రధాన వాయపార లాజిక్ మర్ యు 
మొతి్ిం మార్కెట్ న టవర్ె వ్ింట  వాట న్న భ్ర్జి చేసాి రు. స్రఫర్ా గొలుస్ు దృకపథిం మార్కెట్ స్ింబింధాల 
మొతి్ిం న ట్ వ్ర్ె లో వాయపార కారయకలాపాల కేటాయిింప్ులో మారుపలను  ప్రత్తబిింబిస్ుి ిందధ. పరా కీుస్ 
చ ైన్ మేనేజ్ మ ింట్ తో ప్రస్ుి త్ ఆిందో నల ఆచరణలో మర్ యు సిదాి ింత్ిం, ర్కిండిింట లోనూ ఒక 
మధ్యవ్ర్ ిగా మధ్యవ్ర్ ి  యొకె మలుప్ు ఒక ఉపాింత్ దృషి్ుయేి కాదు మర్ యు ప్లు మిడిల్ 
వాయపారులను కల్చగ ఉిందన్న స్ూచిస్ుి ిందధ. ఈ దృకపథిం విన్నయోగ త్యార్జదారున్నకి మాత్రమేకాక, 
విన్నయోగదారు టాట్ కోరుు కు కూడా వ్ర్ ిించదు. మధ్యవ్రుి ల ఈ దృకపథిం కొతి్దధ ఏమీకాదు, ఇదధ 
ప్ింపిణీదారుడిగా వీర్  యొకె ప్రధానమ ైన నమూనా దావర్ా ఎకుెవ్ లేదా అింత్కింటే త్కుెవ్గాను 
అస్పష్ుింగాను ఉింటుిందధ. ఇకెడ ఒక మధ్యవ్ర్ ి  ఒక త్యార్జదారుచే నకిలీ గొలుస్ులో అద ద  ల్చింకుగా 
ప్ర్ గణిించబడదు, కానీ ఒక స్వత్ింత్ర మార్కెట్ విన్నయోగదారుల కోస్ిం వీర్ న్న అత్ను కొనుగోలు 
చేస్ుకుింటారు.                                                                             
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ప్ర. 7. వివిధ్ వ్యవ్సాయ ఉతాపదక మార్కెట ింగ్ స్ింస్థల న్నర్ామణాన్ని,విధ్ులను వివ్ర్ ింప్ుము ? 

వ్యవ్సాయదారుడు త్న ఉత్పత్తి లను మార్కెట్ కు చేరవేయడాన్నకి, స్ర్ యి ైన ధ్రలకు 
వికరయిించుకోవ్డాన్నకి అవ్స్రమ ైన స్దుపాయాల కలపనను వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ అింటారు. 
భారత్దేశింలోన్న స్ింప్రదాయ వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్  వ్యవ్స్థలో గార మ స్ింత్లు ప్రధాన పాత్ర 
వ్హ ించేవి. దకి్ణాదధ ర్ాష్టాు ర లలో వీట న్న  మిండీలనీ, ఉతి్ర్ాదధ ర్ాష్టాు ర లలో హాట్ బజార్ అన్న 
వ్యవ్హర్ సాి రు. అయితే, ఈ వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ లో అకరమ ప్దిత్తలు అనుస్ర్ ించకుిండా, 
ర్కైత్తలకు స్ర్కైన గ టుు బాటు ధ్రలను అిందధించాలనే లక్షయింతో ప్రభ్ుత్విం ఉతాపదక మార్కెట ింగ్ 
స్ింస్థలను ఏర్ాపటు చేసిిందధ. ఇవి కరమబదిమ ైన మార్కెటుల గా వ్యవ్హర్ ింప్బడతాయి. 

ఈ మార్కెటుల  ర్ాష్ు ర సాథ యిలోనూ, జోనల్ సాథ యిలోనూ, జిలాల సాథ యిలోనూ మిండల, 
గార మసాథ యిలలో కరమమ ైన న్నర్ామణాన్ని కల్చగ  ఉింటాయి. 

విధ్ులు: 

ఈ వ్యవ్సాయ ఉతాపదక మార్కెట ింగ్ స్ింస్థలు కిరిందధ విధ్ులను న్నరవహ సాయి 

1. అకరమ ప్దిత్తలకు గుర్ కాకుిండా త్మను కాపాడుకోవ్టాన్నకి, త్మ ప్ింటలకు గ టుు బాటు 
ధ్రలు ప ిందడాన్నకి స్దుపాయాలను కల్చపించడిం.  

2 పరా మాణిక త్ూన్నకలు, కొలత్ల వాడకిం న్నరబింధ్ిం చేయటిం..  

3. త్ూకిం, చార్జులు, బోర కరే్జి లేదా కమీష్న్ మార్కెట ింగ్ చారలు న్నరణయిించటిం.  

4 దళార్జలకు, త్ూన్నకప్ుదారలకు ల ైస నుులు ఇవ్వటిం.  

5. న్నబింధ్నలకు వ్యత్తరే్కింగా ప్న్నచేసర దళార్జలను అకరమ ప్దిత్తలకు పాలపడేవార్ న్న 
శికి్ించడిం. 

 6 అనధధకారింగా వ్స్ుి  ప్ర్ మాణిం త్గ గించడిం, అకరమ ప్దిత్తలకు పాలపడటిం, రహస్య 
లావాదేవీలు న్నరవహ ించటిం మొదల ైన అకరమ ప్దిత్తలు అర్ కటులు  



7. వివాదాలు ప్ర్ ష్ెర్ ించుట.  

8. మార్కెట ింగ్ కు స్ింబింధధించిన స్ింప్ూరణ స్మాచారిం అిందధించడిం. 

 9. మార్కెట ింగ్ ప్దిత్తలన్నిింట న్న కరమబదిిం చేయటిం. 

ప్రభ్ుత్విం మర్ యు ర్ జరువబాయింకు పోర తాుహక చరయల వ్లన స్హకార మార్కెటుల  కూడా 
గణనీయమ ైన ప్రగత్తన్న సాధధించినవి. జాతీయ సాథ యిలో జాతీయ వ్యవ్సాయ స్హకార మార్కెట ింగ్ 
ఫ డరే్ష్న్ (MAFED) మార్కెట్ కారయకలాపాలప ై మించి ప్రభావ్ిం కలుగచేసి ఉత్పతి్తదారులకు, 
విన్నయోగదారులకు కూడా ప్రయోజనిం చేకూరుాత్తిందధ. దీన్నతోపాటు జాతీయ స్హకార అభివ్ృదధి  
కార్ోపరే్ష్న్ (NCDC) స్హకారిం Processing మార్కెట్ స్ింస్థల అభివ్ృదధి కి వితి్ప్రమ ైన మర్ యు 
ఇత్ర స్హకార్ాన్ని అిందధించుత్తిందధ. ర్ాష్ు రసాథ యిలో ర్ాష్ు ర స్హకార మార్కెట ింగ్ ఫ డరే్ష్నుల , జిలాల  
సాథ యిలో కేిందర స్హకార మార్కెట ింగ్ ఫ డరే్ష్నుల ,గార మ సాథ యిలో పరా ింతీయ స్హకార స్ింఘాలు 
వ్యవ్వ్సాయ ఉతాపదక మార్కెటల  అభివ్ృదధి కి కృషి్ చేస్ుి నాియి. ఇవి వ్యవ్సాయదారుల ప్ింటలను 
పరా స్నిం చేయుటతో పాటు వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లు ప ించుట, గ డడ ింగ  వ్స్త్తల కలపన వ్యవ్సాయ 
ఉత్పతి్త మార్కెట ింగ్ మార్కెట ింగ్ ను అభివ్ృదధి  చేయుట వ్ింట  విధ్ులను న్నరవహ ించుత్తనాియి. ఈ 
స్హకార మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థ  అభివ్ృదధి  చ ిందుత్తనిప్పట కి దాన్న విసి్రణ మాత్రిం ప్ర్ మిత్ింగానే 
ఉనిదధ. గార మీణ మార్కెట ింగ్ మొతాి న్ని స్హకార మార్కెట ింగ్ ప్ర్ ధధలోన్నకి తీస్ుకుర్ావ్టిం దావర్ా 
మ రుగకైన ఫల్చతాలను ప ిందవ్చుా. 

ఆింధ్రప్రదేశ్ లో వ్యవ్సాయ ఉతాపదక మార్కెటల  వ్యవ్సాథ ప్ూరవక న్నర్ామణిం : 

వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లను వాట  ఉత్పతి్త పాయిింటల  నుిండి త్తదధ విన్నయోగదారులకు చేరే్ా 
ప్రకిరయ అింతా వీట  ప్ర్ ధధలోకి వ్చుాను. వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల సరకరణ, గేరడిింగ్, పరా స సిింగ్, 
న్నలవచేయుట, రవాణా, ప్ింపిణీ వికరయింలతోపాటు ముఖ్యింగా ధ్రన్నరణయిం ఈ మార్కెటుల  చేసాి యి.  

1. ర్ాష్ు రసాథ యిలో న్నర్ామణిం : 

కమిష్నర్ - కమ్ - డ ైరకుర్ ఆఫ్ మార్కెట ింగ్ 

 



డ ైరకుర్ (ట ైనై్నింగ్) 

 

అడిష్న్ డ ైరకుర్ 

పాల న్నింగ్                                జాయిింట్ డ ైరకుర్ (విజిల నుు)                        సరవ్లు 

 

డిప్ూయటీ డ ైరకుర్                                                                 స్ూప్ర్ ట ిండ ింట్ ఇింజనీరు 

 ప్లుు       స పష్ల్         ప నషనుల                                             ఎగ ీకూయట వ్ ఇింజనీరు 

          పరా జకకుు  ఆఫీస్ర్ 

 

అసిస ుింట్ డ ైరకుర్                                                                 డిప్ూయటీ ఇింజనీరు                                                                      

(సాధారణ మర్ యు విజిల నుు)                                     (సాధారణ, ఎలకిుికల్, కింప్ూయటర్) 

ఆడిట్ ఆఫీస్రుల  (సాధారణ మర్ యు ప నషనుల ) 

 

2. జోనల్ సాథ యిలో న్నర్ామణిం ? 

మార్కెట్ ర్జజనర్ జాయిింట్ డ ైరకుర్ 

మార్కెట్ యొకె డిప్ూయటీ డ ైరకుర్ 

ఆఫీస్ స్ూప్ర్ ిండ ింట్ 

ఎగ ీకూయట వ్ సాు ఫ్                                                     మిన్నసిుర్ యల్ సాు ఫ్ సిన్నయర్ అసిస ుింట్ు 

జూన్నయర్ అసిస ుింట్ | 

ర్ కార్డ అసిస ుింట్ 

ట ైపిస్ు  



అట ిండర్ | వాచమన్ 

 
 
3. జిలాల  సాథ యిలో వ్యవ్సాయ స్ింస్థల మార్కెట ింగ్ న్నర్ామణిం : 

మార్కెట్ యొకె అసిస ుింట్ డ ైరకుర్ 

• ఎగ ీకూయట వ్ సాు ఫ్         మిన్నసిుర్ యల్ సాు ఫ్ 

సిన్నయర్ మార్కెట ింగ్ అసిస ుింట్                                                    సిన్నయర్ అసిస ుింట్ 

ఆఫీస్   ధ్ర  గేరడిింగ్       జూన్నయర్ అసిస ుింట్ 

మార్కెట్ జూన్నయర్ అసిస ుింట్       ర్ కార్డ అసిస ుింట్ 

ఆఫీస్   ధ్ర  గేరడిింగ్        ట ైపిస్ు  

అట ిండర్ / వాచ్ మన్  

4. మిండల, గార మసాథ యిలో మార్కెట్ కమిటీ న్నర్ామణము : 

చ ైరమన్ 

వ సై్ చ ైరమన్ 

ఎగ ీకూయట వ్ స్బ్ కమిటీ   అపాయిింట్ మ ింట్      | ఫ ైనాన్ు మర్ యు వ్ర్ె  వివాదాల కమిటీ  

స్బ్ కమిటీ    స్బ్ కమిటీ 

స లక్షన్ గార ిండ్ స కరటర్జ 

మిన్నసిుర్ యర్ సాు ఫ్        ఎగ ీకూయట వ్ సాు ఫ్ స కరటర్జ గేరడ్ - II 

 సీన్నయర్ అసిస ు ింట్ 

 జూన్నయర్ అసిస ుింట్        అసిస ుింట్ స కరటర్జ 

ట ైపిస్ు          మార్కెట్ స్ూప్ర్ వ ైజరుల  



డ ైైవ్రుల          అసిస ుింట్ మార్కెట్ స్ూప్ర్ వ ైజరుల  

అట ిండరుల          గేరడరుల  

వాచ మమ న్        జూన్నయర్ మార్కెట్ స్ూప్ర్ వ ైజరుల  

సీవప్ర్ 

దధగువ్ సాథ యిలో ఉని వ్యవ్సాయ మార్కెట్ కమిటీలో 11 మిందధ ర్కైత్తలు, 3గురు 
వాయపారస్ుథ లు, సాథ న్నక స్ింస్థల నుిండి, ప్రభ్ుత్వ శాఖ్ల నుిండి 4గురు ప్రత్తన్నధ్ులు మొతి్ిం 18 మిందధ 
స్భ్ుయలు ఉింటారు. ర్కైత్త స్భ్ుయల నుిండి ఒకరు అధ్యక్షులుగా ఉింటారు. వీరిందర్ న్న ప్రభ్ుత్వమే 
న్నయమిస్ుి ిందధ. 

మార్కెట్ కమిటీకి ఒక కారయన్నర్ావహణ అధధకార్  ఉింటారు. ఈ కమిటీలను ర్ాష్ు రసాథ యి అధధకార్  
మార్కెట ింగ్ డ ైర్కకుర్ ప్రయవేకి్ించి న్నయింత్తరించుతాడు. 

5. ర్కైత్త బజారుల  : 

ఉత్తత్త దారులు, విన్నయోగదారుల ప్రయోజనాలు కాపాడటాన్నకి ఆిందప్డే ప్రభ్ుత్విం ర్కైత్త బజారుల  
న లకొల్చపిందధ. ఈ ప్థకిం 1999లో ప్రవేశప టుబడిిందధ. 

ర్కైత్త బజారల లక్షయిం కూరగాయల అమమకింలో మధ్యవ్రుి లను తొలగ ించడిం. ర్కైత్తబజారు చారుర్ 
కిరిందధ విధ్ింగా ఉింటుిందధ. 

 (ఎ) ర్కైత్తలకు, విన్నయోగదారులకు ఒక కామన్ మార్కెట్ ప్రదేశాన్ని ఏర్ాపటుచేయటిం.  

(బి) ర్కైత్తలకు, విన్నయోగదారులకు స్ర్కైన ధ్రను చేకూరాటిం.  

(సి) దళార్జలను, దోపిడీన్న న్నవార్ ించడిం. 

 (డి) మార్కెట స్మాచార వ్యవ్స్థను ఏర్ాపటు చేయుట. 

 (ఇ) మార్కెట్ వ్యవ్స్థలో ర్కైత్తలకు, విన్నయోగదారులకు పాలు ప్ించుకునే అవ్కాశిం ఇవ్వడిం.   

 (ఎఫ్) కూరగాయల ప ింప్కాన్నకి స్ింబింధధించిన విసి్రణ కారయకరమాలు న్నరవహ ించడిం. 



ర్కైత్తబజారుకు ఒక ఎసరుటు ఆఫీస్ర్, ఒక హర్జుకలార్ స్ు  కనీస్ ఉదోయగులుగా ఉింటారు. ర్ాష్ు రింలో 
80 ర్కైత్త బజారుల  న ట్ వ్ర్ె ప్న్నచేస్ుి ిందధ. ప్రత్తవారిం ర్ాష్ు రిం మొతి్ిం మీద స్గటు 1.75 కివింటా ళు 
కూరగాయలు ర్కైత్తబజారల దావర్ా అముమత్తనాిరు. విజయవాడలో స్ించార ర్కైత్తబజారుల  
న్నరవహ ించటిం జరుగుత్తిందధ. నాణయత్ ప్రకారిం శలరణీకర్ ించబడిన కూరగాయలు వీట  దావర్ా 
వికరయిించటిం జరుగుత్తిందధ. ఈ ప్రయోగిం బాగా విజయవ్ింత్ిం అయిిందధ. ర్కైత్త బజారల  కోస్ిం ఒక 
ప్రతేయక వ బ్ స ైట్ స్ృషి్ు ించడిం జర్ గ ిందధ. హ ైకోరుు  ఆదేశాల మేరకు ప్ిండల ను కాల్చషయిం కార్కైబడ్ 
ఉప్యోగ ించి మగగబెటేు  ప్దిత్తన్న అర్ కటుడాన్నకి కిరిందధ ఏర్ాపటుల  చేయబడుచునాియి. 

(i) ఎథధల్చన్ వాయువ్ును ఉప్యోగ ించి మగగబెటేు  ఛాింబరలను యారుడ లో ప్రవేశప టాు ల్చ. 

(ii) మర్ొక 15 చాింబరుల  త్యారవ్ుత్తనాియి. కార్కబడ్ ఉప్యోగ ించే ప్దిత్తకి వ్యత్తరే్కింగా 
విసి్ృత్ింగా ప్రచారిం చేయబడుత్తిందధ. 

ఈ విధ్ింగా వ్యవ్సాయ ఉతాపదక మార్కెటుల  ర్ాష్ు రింలో ప్న్నచేస్ుి నాియి. 

వ్యవ్సాయ ఉత్పతి్త మార్కెట ింగ్ 

SHORT ANSWER QUESTIONS 

ప్ర. 1. స్హకార వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ 

స్హకార మార్కెట ింగ్ వ్లన చాలా ప్రయోజనములునివి. 

(a) వ్యకిిగత్ బేరమాడుటకు బదులు స్మిషి్ు  బేరమాడుట, స్మిషి్ు  వికరయము ప్రవేశ ప టుు ిందధ. 
వ్యకిిగత్ మార్కెటుు లోనుని బలహీనత్ను తొలగ స్ుి ిందధ. 

(b) ర్కైత్తలకు ప్రప్త్త అిందధించి మించి ధ్రలు వ్చుానింత్ వ్రకు వేచి యుిండగల శకిి 
కలగ జేస్ుి ిందధ. 

(C) స్రుకు న్నలవ చేయుటకు గ డడ ింగ  వ్స్త్తలను కలగ జేస్ుి ిందధ.  

 (d) ప్రప్త్త - ఉత్పతి్త వికరయములను అనుస్ింధానిం చేస్ుి ిందధ.  

(e) పరా మాణీకరమయిన వ్స్ుి వ్ులను ఉత్పతి్త చేయుటను పోర త్ుహ స్ుి ిందధ.  

(f) స్ప్లయిలను న్నయింత్రణ చేయుట దావర్ా ధ్రలను ప్రభావిత్ిం చేయగలరు. 



(g) మధ్యవ్రుి లను తొలగ ించి ఉత్పతి్తదారున్నకి వ్చుా ప్రత్తఫలమును ప ించుత్తిందధ. 

(h) మార్కెట ింగ్ స్దుపాయములేగాక వ్యవ్సాయదారున్నకి కావ్లసిన ఎరువ్ులు, 
వితి్నములు, ప్ర్ కరములు మొదలగు ఉతాపదకములను కూడా స్ప్లయి చేస్ుి ిందధ.  

ప ైన వివ్ర్ ించిన ప్రయోజనముల వ్లన గార మీణ మార్కెట ింగ్ ను ప్ునర్ వ్యవ్సీథకర్ ించుటకు, 
గార మీణ పరా ింత్ముల ప్రణాళికాబది అభివ్ృదధి కి స్హకార మార్కెట ింగ్ ఉతి్మయిన ప్దిత్త. 

స్హకార స్ింఘముల గ డడ ింగ  వ్స్త్తలు గణనీయింగా ప ర్ గ నవి. 24 లక్షల టనుిలు న్నలవచేయగల 
గ డడ ింగ  వ్స్త్తలు కల్చగయునిదధ. ప్రప్ించబాయింకు మర్ యు ఐర్ోపా కమూయన్నటీ (World Bank and 
European Community) స్హాయింతో జాతీయ స్హకార అభివ్ృదధి  కార్ోపరే్ష్న్ (NCDC) స్హకార 
గ డడ ింగ  వ్స్త్తల పరా జకకుు ను అమలు ప్రచుచునిదధ. శీత్లీకరణ న్నలవల శకిి (Cold storage 
capacity) కూడా ప ించుకొనిదధ. 0.6 మిల్చయన్ టనుిల శీత్లీకరణ న్నలింత్త కల్చగయునిదధ. 

స్హకార మార్కెట ింగ్ వ్యవ్స్థ  చాలా అభివ్ృదధి  చ ిందధనప్పట కీ దాన్న విసి్రణ ప్ర్ మిత్ముగానే 
యునిదధ. 

ప్ర. 2. గార మీణ పరా థమిక మార్కెటుల . 

గార మీణ మిండీలు లేదా హాలు లేదా స్ింత్లు (మేలాలు, జాత్రలు) అనేవి మనదేశింలోన్న 
ప్రధాన గార మీణ మార్కెటుల . మనదేశింలో గార మీణ పరా థమిక మార్కెటల తో స్హా ఆవ్రిన మార్కెటుల  అయిన 
హాట్ శాిండీ, Painths మర్ యు స్ింత్లు కల్చపి 21,000 కింటే ఎకుెవ్ ఉిండవ్చుా స్ుమారుగా 
గర్ ష్ుింగా 47,000 ఉింటాయి. శాశవత్ దుకాణాల అభివ్ృదధి  కింటే గార మీణ వ్యవ్స్థలో ఈ మార్కెటుల  
ముఖ్య పాత్ర వ్హ సాి యి. ఇవి పరా చీన వ్రిక వాయవ్స్థలలో ఉింటాయి. ఈ మార్కెటలల  మిగులు వ్యవ్సాయ 
అమమకాలకే కాకుిండా ఉత్పతి్త వ్స్ుి వ్ులకు కూడా అవ్కావాలు ఇచాాయి. ఉత్పతి్త దారులు త్మ 
ఉత్పత్తి లను నేరుగా విన్నయోగదారులకు లేదా చిని గార మీణ వాయపారులకు వికరయిసాి రు. వ్రికిం 
చేసిన వ్స్ుి వ్ులు సాధారణింగా త్కుెవ్ సాథ యి నాణయత్తో మర్ యు ఎకుెవ్ ప్ర్ మాణింలో 
లావాదేవీలు చేయబడతాయి. ఈ మార్కెటుల  ఎకుెవ్గా న్నయింత్తరించబడవ్ు మర్ యు సాధారణింగా 
వార్ాన్నకి ఒకసార్  న్నరవహ ించబడతాయి. ఇవి గార మీణ మర్ యు అింత్రగత్ పరా ింతాలలో ఉనాియి 
మర్ యు అధధక స్ింఖ్యలో ర్కైత్తలకు దృషి్ు  కేిందార లుగా ప్న్నచేస్ూి  వార్  వ్యవ్సాయ ఉత్పతి్తన్న 



వికరయిించడాన్నకి మర్ యు వార్  విన్నయోగాన్ని కొనుటకు అవ్స్రమౌతాయి. ఈ మార్కెటుల  కూడా 
స్మీప్ దధవతీయ మార్కెటల  కోస్ిం సరకరణ కేిందార లుగా ప్న్న చేసాి యి. వీట లో చాలా మౌల్చకమ ైన 
మార్కెట ింగ్ స్దుపాయాలను కల్చగ  ఉిండవ్ు. ఈ మార్కెటల లో సరకర్ ించిన వ్స్ుి వ్ులను 
విన్నయోగదారులకు కదల్చక ప్రకిరయలో హో ల్ స ల్ స్మావేశ మార్కెటుల  త్మ మార్ాగ న్ని కనుగొింటాయి. 
వార్ షక లేదా ర్కవ నూయ వేలిం దావర్ా గణనీయమ ైన ఆదాయ సరకరణ ఉనిప్పట కీ పాలగగ నే వార్  నుిండి 
రుస్ుము వ్స్ూలు చేయడిం  దావర్ా, అవ్స్రమ ైన మౌల్చక స్దుపాయాలను అిందధించడాన్నకి లేదా 
హాట్ లేదా గార మీణ మార్కెట్ ను అభివ్ృదధి  చేయడాన్నకి ప్రయత్ిిం చేయబడిిందధ. ఇదధ గార మీణ 
ఉత్పతి్తదారున్న, అమమకిందారున్న వ్యవ్సాయ ఆదాయిం . ప్ర్ మిత్ మిగులుతో ఉని చిని ర్కైత్త దూర 
ప్రదేశాలలో ఉని హో ల్ సరల్ స్మావేశ మార్కెటుల  వ ళ్ుిందుకు ఆర్ థకింగా వార్  ఆదాయిం స్ర్ పో దు. 
కనుక వీరు ఈ మార్కెటలల  కనీస్ స్దుపాయల ైన వేలిం, విదుయత్తి  మించినీరు, గేరడిింగ్, వేదధకలు, 
మొదల ైనవి ఏవి కల్చగ  ఉిండరు. వీరు సాధారణింగా బహ రింగింగా కురుాింటూ త్మ ఉత్పత్తి లను వేడి, 
దుముమ, వ్రషిం, చలలన్న మ దల ైన వాట కి ప్ర్ చయిం చేసాి రు. ఇదధ వార్  వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల యొకె 
జీవిత్ కాలిం త్గ గస్ుి ిందధ, మర్ యు మానవ్ుల విన్నయోగాన్నకి అనార్ోగయకరింగా మారుత్తిందధ. 

ఈ లోపాలను బట ు , ఈ మార్కెటలల  స్ింభావ్య (Potential) కొనుగోలుదారులు/వ్రికులు 
ప్న్నచేయరు మర్ యు ఉత్పతి్తదారులు వార్  ఉత్పత్తి ల అమమకిం కోస్ిం పో టీ ధ్రలను ప ిందరు. 
హాటీలో అిందధించవ్లసిన మౌల్చక స్దుపాయాలు, వ్స్ుి వ్ుల తాతాెల్చక కవ్ర్ న్నర్ామణాలు, త్గ గన న్నలవ 
స్దుపాయాలు, ప్రజా స్దుపాయాలు, తార గునీట , విదుయత్ మొదల ైనవి. ఒక సాథ యిలో గార మీణ మౌల్చక 
సౌకర్ాయల స్దుపాయిం వ్యవ్సాయ మర్ యు వ్యవ్సాయ రింగాన్ని అభివ్ృదధి  చేయటాన్నకి 
ఉప్యోగప్డతాయి.  

గార మీణ మర్ యు గ ర్ జన పరా ింతాలోల  మార్కెట ింగ్ ఛానల్ లో వారింత్ప్ు మార్కెట్/స్ింత్ అనేదధ 
చిని/స్నికారు మర్ యు గ ర్ జన ర్కైత్తకి ప్రథమ ఆధారింగా ఉిందధ. ఈ మార్కెటలల  వారు తీస్ుకునే ధ్ర 
వార్ కి వ్చేా దరవ్య ఆదాయిం.  

ప్ర. 3. దధవతీయ/అస ింబీల  మార్కెటుల  (Secondary | AssemblyMarkets), 



పరా థమిక మార్కెటుల  సాథ న్నక డిమాిండల కు ప్ర్ మిత్ిం అవ్ుతాయి. అయితే దధవతీయ మార్కెటలల  
సాథ న్నక డిమాిండ్ నే కాకుిండా దీరఘకాల్చక డిమాిండ్ అవ్స్ర్ాన్ని కూడా తీరుాత్తిందధ. ఈ మార్కెటలల  
కొనుగోలుదారులు/వ్రికులు ఉత్పతి్త చేసిన వ్స్ుి వ్ులను ఒకచోట కి స్మీకర్ ించడాన్నకి కల క్షన్ 
స ింటరలను ఏర్ాపటు చేసాి రు. ర్కైత్తలు త్మ హో లేుల్ మార్కెట్ నగర్ాలలో స్రుకును రవాణా మార్ాగ ల 
దావర్ా నగర మార్కెటల కు చేరుాతారు. వీట  న్నర్ావహణ పరా థమికింగా అనధధకార్ క విధానింలో జరుగును. 
ఈ వ్యవ్స్థలో కొింత్ మిందధ వ్రికులు/వాహకాలకు ఉత్పతి్త పరా ింత్ింలో కల క్షన్ కేిందార లు సాథ పిించిన 
ప్రదేశాలకు ర్కైత్తలు వార్  ఉత్పత్తి లను తీస్ుకువ్సాి రు. - అయితే ఈ మార్కెటల లో అిందుబాటులో ఉిండే 
అవ్సాథ ప్నా సౌకరయలు త్కుెవ్గా ఉింటాయి. అింతేకాకుిండా పరా థమిక మార్కెటల లో ఎదుర్ొెనే 
స్మస్యలను ఇకెడ కూడా ఎదుర్ొెింటారు. 

హో ల్ సరల్ అస ింబీల  మార్కెటుల  లేదా దధవతీయ మార్కెటుల  ప దద  స్ింఖ్యలో కలరు. వీరు గార మీణ 
పరా థమిక మార్కెటల  కింటే మించిగా వ్యవ్సీథ కృత్మ ైన స్దుపాయాలను మర్ యు సరవ్లను 
అిందజేస్ుి ిందధ. చాలా వ్రకు ఇవి జిలాల  మర్ యు తాలుక హ డ్ కావరటర్ు ప్రధాన వ్రిక కేిందార లలో, 
ర్కైలేవ సరుష్నల  దగగర మర్ యు న్నరవహ ించడాన్ని స్మీకర్ స్ూి  విధ్ులను ప్ింపిణీ చేసాి యి. అధధక స్ింఖ్యలో 
ఉత్పత్తి లు ఈ మార్కెటల  దావర్ానే వ్రికిం చేయబడతాయి. సాధారణింగా ప్రతేయక ఏక వ్స్ుి  మార్కెటుల  
ఎకుెవ్ ఉిండవ్ు ప్తి్త, జనప్నార, నూన గ ింజలు, ప్ిండుల  మర్ యు కూరగాయలు వ్ింట  కొన్ని 
మార్కెటుల  మాత్రమే ప్రతేయక ఏక వ్స్ుి  మార్కెటుల గా ఉింటాయి. దధవతీయ మార్కెటుల  కొన్ని స్ిందర్ాభలలో 
అసౌకరయింగాను మర్ యు అస్ింత్ృపిికరింగాను ఉింటాయి. వాయపారిం ఈ మార్కెటలల  పరా చీన మార్కెట్ 
ఆచార్ాలతో లేదా కరమబదదమ ైన APMC చటాు ల దావర్ా మాత్రమే జరుగుత్తిందధ. వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల 
ధ్రలను స్మీకర్ ించడింలో ఈ మార్కెటుల  ప్రధాన పాత్ర వ్హ సాి యి. ఈ మార్కెటలల  ప్రభ్ుత్వ ప్రభావ్ిం 
వాణిజయ న్నబింధ్నల మధ్య వ్యవ్సాయిం మర్ యు ఇత్ర రింగాల ఆర్ థక వ్యవ్స్థ  గూర్ ా న్నరణయిసాి యి. 
అయితే విన్నయోగదారులు మార్కెటలల  మేనేజరలకు ఫీజు చ ల్చలించాల్చు ఉింటుిందధ. ఆయా మార్కెట్ 
ప్రదేశాలలో ఉని సౌకర్ాయలు విసి్ృత్ింగా ఉింటాయి. పరా రింభ్కాలింలో స్ుమారు 3 వ్ింత్త మార్కెట్ 
యారుడ , ఉప్యారుడ లు విసాి రమ ైన భ్ూమి పరా ింతాలలో కొన్ని స్దుపాయాలతో వేలింలో ఉని వేదధక 
మీద, దుకాణాలు, గొడౌనుల , మిగ ల్చన ఇ ళు, పార్ ెింగ్ స్థలింలో ఉిండేవి అయితే కాలకరమేణా ఇవి 
వ్యవ్సీథకృత్ రూపాన్ని ప ిందాయి. 



ప్ర. 4. ట ర్ మనల్ మార్కె టుల  (Terminal Markets). 
ట ర్ మనల్ మార్కెటల ను అభివ్ృదధి  చ ిందధన దేశాల మార్కెట్ లక్షణాలలో ముఖ్యమ ైనదధగా 

చ ప్పవ్చుా. భారత్దేశింలో ఈ మార్కెటల ను లాభ్దాయకమ ైన మార్కెట్ రూప్ింగా అించనా 
వేయవ్చుా. బెింగు ూరులో ఉనిటువ్ింట  NDDB కు చ ిందధన స్ఫల్ కాింప ల క్ు ఈ కోవ్కు చ ిందధనదే. 
ఇవి నగర్ాలకు/మహానగర్ాలకు స్మీప్ింగా ఉింటాయి. ఈ మార్కెటల లో వ్స్ుి వ్ులు ట ర్ మనల్ 
బిిందువ్ుల దావర్ా చివ్ర్ కి ల్చింక్ మార్కెట్ కు చేరతాయి. అమమకప్ుదారులు అనబడే వ్రికులు 
పరా థమిక, దధవతీయ మార్కెటల లో లాగా వ్స్ుి వ్ులను ఉత్పతి్త చేసిన వారు కారు. భారత్దేశింలో 
ట ర్ మనల్ మార్కెట్ ను అించనావేసర ల్చింకలను మర్ యు ర్కైత్తలు కల క్షన్ కేిందార లలో ప్రత్యక్షింగా 
పాలగగ ింటారు. భారత్ ప్రభ్ుత్విం నశవర వ్స్ుి వ్ులను అించనావేయుటకు ఎన్నమిదధ ట ర్ మనల్ మార్కెట్ 
కాింప ల క్ు లో నాగప్ూర్, నాశిక్, బో పాల్, కొల్ కతాి , పాటాి, ర్ాయ్, చింఢీగర్ మర్ యు ముింబాయిలో 
2006-07లో ప్రకట ించడిం జర్ గ ిందధ. ప్రత్తపాదధత్ ట ర్ మనల్ మార్కెట్ కాింప్ల  "Hub" (హబ్) మర్ యు 
"Spoke" (సో పక్) అనే విధానింలో ఉింటుిందధ. ట ర్ మనల్ మార్కెట్ అింటే "Hub" అన్న మర్ యు కల క్షన్ 
కేిందార లకు దగగరగా ఉనిటువ్ింట  ఉత్పతి్త పరా ింతాలను "Spoke" అింటారు. ట ర్ మనర్ మార్కెటలల  
ర్కైత్తలకు అమమవ్లసిన ఉత్పత్తి లప ై బహు  న్నరణయాలు తీస్ుకునే హకుె ఉింటుిందధ. ఈ మార్కెటల లో 
భ్విష్యత్ లో వ్చేా ప్ింటనష్టాు లను గూర్ ా అించనా వేయవ్చుా మర్ యు ర్కైత్తల ప్ర్ ప్ూరణత్ను 
ప ించడాన్నకి తోడపడతాయి. 

*** 


