
వయ్వ�ాయ ఉతప్�త్  మ���్కట�ంగ్ 

Module -2 
 Marketing costs and margins, Marketing Finance, Marketing Structure of Major 
agricultural commodities, food grains, Rice and Maize Cash, Crops, Cotton,Oil Seeds, Vegetables 
and Fruits, Milk, Meat and Pultry Products. 

 

ESSAY QUESTIONS &ANSWERS. 

ప్ర. 1. వయ్వ�ాయ మ���్కట�ంగ్ �తత్ం��ౖ ఒక �ాయ్సం �ా్ర య�మ�. 

వయ్వ�ాయ�� ప్ర��న ఆ��్థక �ారయ్కల�పమ��ానునన్ మ��య� సనన్�ార� ���త�ల�, ఆ��్థకం�ా 

బల��నం�ా ఉనన్ ���త�ల ఎక�్కవ సంఖయ్ల� నునన్ ��రత�ేశంల� వయ్వ�ాయరంగం ప్రగ� - పరప� 

��క�ాయ్ల��ౖ ఆ��రప�� ఉనన్�� అనుటల� ఏ మ�త్రం సం�ేహం ల�దు.   �ా��రణం�ా మ���్కట్ ర�ణ�ల� 

��ండ� ర�ాల��ా ల��ాత్ �. అ� - 

(1) సం�ా్థ గతం �ా� పరప� మ��ాగ్ ల�. 

(2) సం�ా్థ గతం అ�న పరప� మ��ాగ్ ల�.  

1. సం�ా్థ గతం �ా� పరప� మ��ాగ్ ల� (Non-institutional credit sources) : 

వ��్డ  �ాయ్�ార�ల�, బంధువ�ల�, ��న్��త�ల�, వరత్క�ల�, క�షన్ ఏజంట�్ల , భ��ా్వమ�ల�, 

ధ�క ���త�ల�, �||న �ార� ఇందుల� ఉండర�. 

(a) వ��్డ  �ాయ్�ార�ల� : ��ౖ���ట� మ���్కట�ంగ్ �తత్ంల� వ��్డ  �ాయ్�ార�ల �ాత్ర ఎం�� మ�ఖయ్���న�. �ా� �ణ 

�్ార ం��లల� ��ందర� వ��్డ  �ాయ్�ార�లను ప్ర��న వృ�త్�ాను మ����ందర� ఉపవృ�త్�ాను �ర్వ��సూత్  

ఉందుర�. ��� ర�ణ ���నం ��ల� సులభం�ాను ఎట�వంట� �బంధనల� �ాక�ం��ను ���న్ 

సంద�ాభ్లల� హ�ల�క�ం�� �ా� �్ార �స����ట్ల  ఆ��రం�ాను ఉండ�ను. వయ్వ�ాయ, వయ్వ�ా��తర 

�ారయ్కల��ాలక� క��� ర�ణ�ల�చు్చచూ ర�ణం �ర్చల�� �ా�� భ�మ�లను ఇతర ఆసుత్ లను� 

�ా్వ��నం �ేసుక�ందుర�. �తత్ం వయ్వ�ాయ ప��ప�ల� వ��్డ  �ాయ్�ార�ల �ాట 1961 - 62 ����ప� 

50% ఉండ�ా అ�� 1981 ��ట��� 15.7% త��గ్�� �న��. ����� �ారణం సం�ా్థ గత పరగ� 

సదు�ాయ�ల �సత్రణ మ��య� వ��్డ  �ాయ్�ార�ల అక�మ చరయ్లను అదుప� �ేయ�టక� ప్రభ�త్వం అ��క 

చట్టపర���న చరయ్ల� �సు��నుట��. 



 (b) బందువ�ల� మ��య� ��న్��త�ల� : వయ్వ�ాయ��ర�ల� తమక� �ావల�ిన ఋణ�లను 

బందువ�ల నుం�� మ��య� ��న్��త�ల నుం�� �సుక�ందుర�. �ర� తక�్కవ వ��్డ�� ల��� అసల� వ��్డ  

ల�క�ం�� �ా� రవయ్మ�ను ఇ�్చనపప్ట��� ఖ�్చతం�ా ఇ�ాత్ ర�� నమ్మకం ల�దు. అందువలన ��� ��ౖ 

అ��రపడ�ట మం��� �ాదు. �తత్ం వయ్వ�ాయ పరప�ల� ����ాట� 1951ల� 14.2% ఉండ�ా అ�� 

ప్రసుత్ తం 8.7% త��గ్�� �ం��. 

(C) �ాయ్�ార�ల� మ��య� క�షన్ ఏజ�ంట�్ల  : వయ్వ�ాయ��ర�ల పంట �ే��� �ావట���� మ�ందు�ా 

ఉ��ప్దక �ారయ్కల��ాల ��సం �ాయ్�ారసుత్ ల�, క�షన్ ఏజ�ంట్ల  నుం�� ఋణ�లను �సుక�ందుర�. 

ప్ర��నం�ా �ాణ�జయ్ పంటల� పం��ంచు���త�ల� ��� నుం�� ర�ణ�ల� �సుక�ందుర�. �ర� ఎక�్కవ 

వ��్డ��ట� వసూల� �ేయట�� �ాక�ం�� ���త�ల� తమ ఉతప్త�త్ లను ��� ��్వ�ా�� �క��ం��ల� 

ఒ�త్�� �ే��దర�. 1951 - 52 ల� �తత్ం �ా� �ణ పరప�ల� ��� �ాట� 5.5% ఉండ�ా ప్రసుత్ తం 3.2% 

త��గ్న��. 

(d) భ��ా్వమ�ల� మ��య� ధ�క ���త�ల� : �నన్, సనన్�ార� ���త�ల�, వయ్వ�ాయ �ా��్మక�ల�, 

�ా� �ణ �ే�వృత�త్ ల�ార� తమ ఆ��్థక అవస�ాల� | �ర�్చ��నుటక� భ��ా్వమ�ల� ధ�క ���త�ల ��ౖ 

ఆ��రపడ�చుందుర�. సం�ా్థ గతం�ా� పరప� మ��ాగ్ లల�� అ�న్ ల��ాల� ����� వ��త్�ాత్ �. ఈ 

పరప� ఆ��రంల�� | ప్ర��న ల�పం ఏదన�ా ��మ� �సుక�నన్ ఋణ�లను ���త�ల� 

�ె�్లంచల�క�� �న�� | భ��ా్వమ�ల� ���త�ల భ�మ�లను తమ �� ంతం �ేసుక�ందుర�. �తత్ం 

�ా� �ణ పరప�ల� భ��ా్వమ�ల �ాట� 1951 ల� 3.3 % ఉండ�ా ప్రసుత్ తం 8.8% ������న��.  

2. సం�ా్థ గత���న పరప� మ��ాగ్ ల� : 

సహ�ార బ�య్ంక�ల�, �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�, ప్రభ�త్వమ�, �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�ల�, ��బ�ర�్డ , �॥ 

���ల� ఉ��న్�. 

(a) సహ�ార బ�య్ంక�ల� (Co-operative Banks) : సం�ా్థ గత పరప� మ��ాగ్ లల� ఇ� మ�ఖయ్���న�. 

���త�లక� అవసర���న స్వలప్�ా�క, ��ర్ఘ�ా�క కణ�లను ఇచు్చట��� స��ార బ�య్ంక�ల� ఏ�ాప్ట�ౖన�. 

���త�లక� స్వలప్�ా�క వయ్వ�ాయ ఉతప్�త్  మ���్కట�ంగ్ ర�ణ�ల� అం��ంచుటక� �్ార థ�క సహ�ార 

పరప� సంఘ�ల� ��ర్ఘ�ా�క ఋణ�లం��ంచుటక� భ�� అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల�, �ల�్ల  ��ంద్ర సహ�ార 

బ�య్ంక�ల� ఏ�ాప్ట� �ేయబ��న�. 



(1) �్ార థ�క సహ�ార పరప� సంఘ�ల� (Primary co-operative credit Societies) : ���త�లను 

వ��్డ  �ాయ్�ార�ల నుం�� �ా�ాడ�ట��� 1904 సం||ల� ��రత సహ�ార పరప� చట�్ట లక� అనుగ�ణం�ా, 

�ా� మ�ా్థ �ల� �్ార థ�క సహ�ార పరప� సంఘ�ల� ఏ�ాప్ట� �ేయబ��న�. �ా� మ�ా్థ �ల� �్ార థ�క 

సహ�ార పరప� సంఘ�లల� క�స సభ�య్ల సంఖయ్ 10. ప్ర��శమ�, �ాట�ల�, ���ా�ట�్ల , ర�ణ�ల 

��్వ�ా ఈ సంఘ�ల� �ధులను సమక�ర�్చక�ంట��. సభ�య్ల�� ఎనున్��బ��న �ారయ్��ా్వహక 

సంఘం అధయ్కష్డ� ప్రభ�త్వం� ే �య�ంచబ��న �ారయ్ద��్శ సంఘం �క్క �ారయ్కల��ాల� 

�ర్వ��ం�ెదర�. వయ్వ�ాయ�లక� అవసరమగ� పంట ఋణ�లను ఈ సంఘ�ల� అంద�ే�ాత్ �. 

ఋణ�లను వయ్��త్గత హ���ౖ�ా�, భ�మ�ల�, ఆసుత్ ల� ��క�య్��ట��ా ఉంచు��� �ా� ఇతర సభ�య్ల 

వయ్��త్గత బ�ధయ్త ��ౖ �ా� ఇచు్చట జర�గ�ను. 

(a) భ�� అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల� : ఇ� ���త�లక� ��ర్ఘ�ా�క ర�ణ�లను ఇ�ాత్ �. ���త�ల� భ�మ�లను 

క�దువబ�ట�్ట ��� �ా���� ��ర్ఘ�ా�క పరప�� అం���ాత్ �. భ�� అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల� తక�్కవ వ��్డ�� 

ర�ణ�లను ఇ�ాత్ �. బ�య్ంక�ల� ఇచు్చ ఋణ�ల �ాలవయ్వ�� 15 నుం�� 20 సం॥ వరక� ఉండ�ను. భ� 

అ�వృ��ధ్  �ారయ్కల��ాల� అ�న ��ట్టప� బ�వ�ల ��ా్మణం, భ�మ�లను అ�వృ��ధ్  �ేయ�ట, ఖ���ైన 

వయ్వ�ాయ యం��్ర ల ��ను��ల� వంట� �ారయ్క�మ�లక� వయ్వ�ాయ��ర�ల� ఋణ�ల� �� ం�ెదర�. 

(b) �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� : 1969ల� �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల జ��యకరణ జ����న తర��ాత �ట� 

�ారయ్కల��ాల� �ా� �ణ �్ార ం��లక� �సత్��ంచుట�� �ాక�ం�� ర�ణం ���నంల� క��� �ెప�ప్��ద��న 

మ�ర�ప్ వ�్చన��. 1969 నుం�� �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�, వయ్వ�ాయ రం�ా�న్ �్ార ��నయ్త రంగం�ా గ���త్ం� 

ర�ణ�ల� సమక�ర�్చత���న్�. �ా� మ దతత్త పథకం మ��య� ���ా �్ార ంత పథకం ��్వ�ా �ాణ�జయ్ 

బ�య్ంక�ల� ���త�ల పరప� అవస�ాల� �ర�సుత్ ��న్�. 

(c ) ప్రభ�త్వం - తక�్కవ ఋణ�ల� : ప్రభ�త్వం క��� ���త�లక� పరప�� అం��ంచుచునన్�. ���త�లక� 

ప్రభ�త్వం ఇచు్చఋణ�లను తక�్కవ ఋణ�ల� అందుర�. కర�వ�ల�, వరదల�, త��ానుల�, �॥ 

అతయ్వసర ప���ిత�లల� ప్రభ�త్వం ఈ �ధ���న ఋణ�ల�చు్చను. ఈ ర�ణ�ల��ౖ ప్రభ�త్వం 6% వ��్డ  

వసూల� �ేయ�ను.. 

d) �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�ల� (Regional Rural Banks) : �నన్ సనన్�ార� ���త�ల�, �ా� �ణ 

�ే�వృత�త్ ల �ార�, వయ్వ�ాయ �ా��్మక�ల�, �ా� మ �్ార ం��లల�� �నన్ �ాయ్�ార�ల పరప� అవస�ాల� 

�ర�్చటక� ప్రభ�త్వం 1975 October 2వ �ే��న �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�లను ��ల���ప్న��. ఇ� 

ఉ��ప్��క �ారయ్కల��ాల ��సం ఋణ�ల��ాత్ �. ఈ బ�య్ంక���ే్చ పరప�ల� అ��క�తత్ం ��నుకబ��న 



వ�ాగ్ ల �ా���� ��ట��ం�ెదర�. ���త�ల� తమ పరప� అవస�ాలను సం�ా్థ గత పరప� మ��ాగ్ ల ��్వ�ా 

�ర�్చ��నుట ఉతత్మం. వ��్డ��ట� తక�్కవ�ానుండట�� �ాక ���త�ల ��ౖ ఋణ�ల� �ర్చమ�� వ�త్�� 

ఉండదు. ��ధ �ారణ�లవలన ���త�ల� పంట నష్ట�� �న�� వ��్డ  �న��ంప� వంట� ��క�ాయ్ల� 

�� ందవచు్చ. 

ప్ర. 2. వయ్వ�ాయ మ���్కట్ �తత్ం మ�ల����ాలను �వ��ంచం��. 

వయ్వ�ాయ�� ప్ర��న ఆ��్థక �ారయ్కల�పమ��ానునన్ మ��య� సనన్�ార� ���త�ల�, ఆ��్థకం�ా 

బల��నం�ానునన్ ���త�ల� ఎక�్కవ సంఖయ్ల�నునన్ ��రత�ేశంల� వయ్వ�ాయరంగం ప్రగ� పరప� 

��క�ాయ్ల��ౖ ఎక�్కవ�ా ఆ��రప�� ఉనన్దనుటల� ఏమ�త్రం సం�ేహం ల�దు. . �ా��రణం�ా వయ్వ�ాయ 

ఋణ�ల� ��ండ� మ��ాగ్ ల ��్వ�ా ల��ాత్ �. అ� : 

(A) సం�ా్థ గతం�ా� పరప� మ��ాగ్ ల� మ��య� 

(B) సం�ా్థ గత���న పరప� మ��ాగ్ ల�. 

A. సం�ా్థ గతం�ా� పరప� మ��ాగ్ ల� (Non-institutional credit sources) : 

వ��్డ  �ాయ్�ార�ల�, బంధువ�ల�, ��న్��త�ల�, వరత్క�ల�, క�షన్ ఏజంట�్ల , భ��ా్వమ�ల�, 

ధ�క ���త�ల� �||న �ార� ���ల� ఉందుర�. 

 1. వ��్డ  �ాయ్�ార�ల� (Money Lenders) : ప్ర���ట� వయ్వ�ాయ �తత్ంల� వ��్డ  �ాయ్�ార�ల �ాత్ర 

ఎం�� మ�ఖయ్���న��. �ా� �ణ �్ార ం��లల� ��ందర� వ��్డ  �ాయ్�ారమ�ను ప్ర��న వృ�త్�ాను మ����ందర� 

ఉప వృ�త్�ాను �ర్వ��సూత్  ఉందుర�. ��� ఋణ ���నం ��ల� సులభం�ాను, ఎట�వంట� �బంధనల� 

ల�క�ం��ను, ���న్ సంద�ాభ్లల� �� ల�క�ం���ా�, �్ార �స����ట�్ల  ఆ��రం�ాను ఉండ�ను, 

వయ్వ�ాయ, వయ్వ�ా��తర �ారయ్కల��ాలక� క��� ఋణ�ల�చు్చచూ, ఋణ�లను �ర్చల�� �ా�� 

భ�మ�లను, ఇతర ఆసుత్ లను �ా్వ��నం �ేసు��ందుర�. �తత్ం వయ్వ�ాయ పరప�ల� వ��్డ  �ాయ్�ార�ల 

�ాట� 1961-62ల� ����ప� 50 �ాతం ఉండ�ా అ�� 1981 ��ట��� 15.7 �ా����� త��గ్�� �న��. ����� 

�ారణం సం�ా్థ గత పరప� సదు�ాయ�ల �సత్రణ మ��య� వ��్డ  �ాయ్�ార�ల అక�మ చరయ్లను అదుప� 

�ేయ�టక� ప్రభ�త్వం అ��క చట్టపర���న చరయ్లను �సు��నుట��. అ�� ేవ��్డ  �ాయ్�ార�ల నుం�� 

ఋణ�లను �� ందుట ���త�లక� అంత ���యస్కరం �ాదు. �ారణ��మంట�, వ��్డ  �ాయ్�ార�ల� అ��క 

వ��్డల� వసూల� �ేయ�ట, చక�వ��్డ  వసూల� �ేయ�ట, ఋణ �తత్ం కంట� ఎక�్కవ ���త్ ��� 

�్ార �స�� ��ట� �ా్ర �ంచు��నుట, ���త�ల� �ె�్లం�న ���త్ లక� ర�ీదు ఇవ్వక�� వ�ట, ���త�ల� తమ 



ఉతప్త�త్ లను తమ�� �క��ం��ల� వ�త్�� �ేయ�ట, ఋణ�లను �ర్చల�� �ా�� ఆసుత్ లను �ా్వ��నం 

�ేసు��నుట, �ా���ే ��ట�్ట������ �ే�ంచు��నుట �||న పల� అక�మ�లక� �ాలప్డదర�. అందువల్ల  

వ��్డ  �ాయ్�ార�ల� ���త�ల���ే్చ ఆశ�య��న్ �ాల�గ�డ� ఇ�ే్చ ఆశ�యం�� �� ల�్చదర�. �ాల�గ�డ�ల� 

�క�్కక�నన్ ఈగ, �ోమల� ఊ�ి�ాడక మరణ�ం�నట�్ల �ా�� ఒక�ా�� వ��్డ  �ాయ్�ా�� కబంధ హ�ాత్ లల� 

�క�్కక�నన్ ���త�ల� ��ార�ల��య్���ా బయటపడల�ర�� ��ను�� ప్ర��రంల� నునన్��. 

2. బంధువ�ల� మ��య� ��న్��త�ల� (Relatives and Friends) : వయ్వ�ాయ��ర�ల� తమక� 

�ావల�ిన ఋణ�లను బంధువ�ల నుం�� మ��య� ��న్��త�ల నుం�� �సు��ందుర�. �ర� తక�్కవ 

వ��్డ�� ల��� అసల� వ��్డ  ల�క�ం���ా� ద్రవయ్మ�ను ఇ�్చనపప్ట��� ఖ�్చతం�ా ఇ�ాత్ ర�� నమ్మకం ల�దు. 

అందువల్ల  �����ౖన ఆ��రపడ�ట మం��� �ాదు. �తత్ం వయ్వ�ాయ పరప�ల� ��� �ాట� 1951ల� 

14.2�ాతం ఉండ�ా 1981 ��ట��� అ�� 8.7 �ా����� త��గ్�� �న��. 

3. �ాయ్�ార�ల� మ��య� క�షన్ ఏజంట�్ల  (Traders and Commission Agents) : 

వయ్వ�ాయ��ర�ల� పంట �ే��� �ావట���� మ�ందు�ా ఉ��ప్దక �ారయ్కల��ాల ��సం �ాయ్�ారసుత్ ల�, 

క�షన్ ఏజంట్ల  నుం�� ఋణ�లను �సు��ందుర�. ప్ర��నం�ా �ాణ�జయ్ పంటలను పం��ం�ే ���త�ల� 

��� నుం�� ఋణ�లను �సు��ందుర�. �ర� ఎక�్కవ వ��్డ��ట� వసూల� �ేయ�ట�� �ాక�ం�� ���త�ల� 

తమ ఉతప్త�త్ లను ��� ��్వ�ా�� �క��ం��ల� ఒ�త్�� �ే��దర�. 195152ల� �తత్ం �ా� �ణ 

పరప�ల� ��� �ాట� 5.5 �ాతం ఉండ�ా 1981ల� అ�� 3.2 �ా����� త��గ్�� �న��. 

4. భ��ా్వమ�ల� మ��య� ధ�క ���త�ల� (Landlords and Rich Farmers) : �నన్, సనన్�ార� 

���త�ల�, వయ్వ�ాయ �ా��్మక�ల�, �ా� �ణ �ే� వృత�త్ ల�ార� తమ ఆ��్థక అవస�ాలను �ర�్చ��నుటక� 

భ��ా్వమ�ల�, ధ�క ���త�ల��ౖ ఆ��రపడ�చుందుర�. సం�ా్థ గతం�ా� పరప� మ��ాగ్ లల�� అ�న్ 

ల��ాల� ����� వ��త్�ాత్ �. ఈ పరప� ఆ��రంల�� ప్ర��న ల�పం ఏ�టన�ా ��మ� �సుక�నన్ 

ఋణ�లను ���త�ల� �ె�్లంచల�క�� �న�� భ��ా్వమ�ల� ���త�ల భ�మ�లను తమ స్వంతం 

�ేసు��ందుర�. �తత్ం �ా� �ణ పరప�ల� భ��ా్వమ�ల �ాట� 1951ల� 3.3 �ాతం ఉండ�ా అ�� 1981 

��ట��� 8.8 �ా����� ������న��. 

B. సం�ా్థ గత���న పరప� మ��ాగ్ ల� (Institutional credit sources) : 

సహ�ార బ�య్ంక�ల�, �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�, ప్రభ�త్వమ�, �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�ల�, ��బ�ర�్డ  

�||� ���ల� ఉ��న్�. 



1. సహ�ార బ�య్ంక�ల� (Co-operative Banks) : సం�ా్థ గత పరప� మ��ాగ్ లల� ఇ� మ�ఖయ్���న�. 

���త�లక� అవసర���న స్వలప్�ా�క, ��ర్ఘ�ా�క ఋణ�లను ఇచు్చట��� సహ�ార బ�య్ంక�ల� ఏ�ాప్ట�ౖన�. 

���త�లక� స్వలప్�ా�క ఋణ�ల� అం��ంచ����� �్ార థ�క సహ�ార పరప� సంఘ�ల�, ��ర్ఘ�ా�క 

ఋణ�లం��ంచుటక� భ�� అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల�, �ల�్ల  ��ంద్ర సహ�ార బ�య్ంక�ల� ఏ�ాప్ట� 

�ేయబ��న�. 

(a) �్ార థ�క సహ�ార పరప� సంఘ�ల� (Primary Co-operative Credit Societies) : 

���త�లను వ��్డ  �ాయ్�ార�ల బ��� నుం�� �ా�ాడ�ట��� 1904 సం||మ�ల� ��రత సహ�ార పరప� 

చట�్ట లక� అనుగ�ణం�ా �ా� మ�ా్థ �ల� �్ార థ�క సహ�ార పరప� సంఘ�ల� ఏ�ాప్ట� �ేయబ��న�. 

�ా� మ�ా్థ �ల�� �్ార థ�క సహ�ార పరప� సంఘంల� క�స సభ�య్ల: 10. ప్ర��శమ�, 

�ాట�ల�, ���ా�ట�్ల , ర�ణ�ల ��్వ�ా ఈ సంఘ�ల� �ధులను సమక�ర�్చ ��ంట��. సభ�య్ల�ే 

ఎనున్��బ��న �ారయ్ ��ా్వహక సంఘం అధయ్�డ�, ప్రభ�త్వం�ే �య�ంచబ��న �ారయ్ద��్శ సంఘం 

�ారయ్కల��ాలను �ర్వ��ం�ెదర�. వయ్వ�ాయ���� అవసర���న స్వలప్�ా�క ఋణ�లను/ పంట 

ఋణ�లను ఈ సంఘ�ల� అందజ��ాత్ �. ఋణ�లను వయ్��త్గత �� ��ౖన�ా�, భ�మ�ల�, ఆసుత్ లను 

��క�య్��ట��ా ఉంచు����ా�, ఇతర సభ�య్ల వయ్��త్గత బ�ధయ్త ��ౖ �ా� ఇచు్చట జర�గ�ను. 1951-52 

��ట��� �తత్ం �ా� �ణ పరప�ల� �ట� �ాట� 3.1 �ాతం మ�త్ర���ా�ా 2003-04 ��ట��� అ�� ����ప� 

30 �ా����� ��ౖ�ా ఉనన్��. �ా� మ�ా్థ �ల� �్ార థ�క సహ�ార పరప� సంఘ�ల� ప��ేయ�ా, 

�ల�్ల �ా్థ �ల� �ల�్ల  ��ంద్ర సహ�ార బ�య్ంక�ల�, �ాష్ట ��ా్థ �ల� �ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక�ల� 

ప��ేయ�చునన్�. 

(b) భ�� అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల� (Land Development Banks) : ఇ� ���త�లక� ��ర్ఘ�ా�క 

ఋణ�ల��ాత్ �. ���త�ల భ�మ�లను క�దువబ�ట�్ట ��� �ా���� ��ర్ఘ�ా�క పరప�� అం���ాత్ �. 

భ�� అ�వృ��ధ్  బ�య్ంక�ల� తక�్కవవ��్డ �� ఋణ�ల��ాత్ �. ఈ బ�య్ంక�ల� ఇ�ే్చ ఋణ�ల �ాలవయ్వ�� 

15 నుం�� 20 సం||�ాల వరక� ఉండ�ను. భ�� అ�వృ��ధ్  �ారయ్కల��ాల�ౖన ��ట్టప� బ�వ�ల ��ా్మణం, 

భ�మ�లను అ�వృ��ధ్�ేయ�ట, ఖ���ైన వయ్వ�ాయ యం��్ర ల ��ను��ల� వంట� �ారయ్క�మ�లక� 

వయ్వ�ాయ��ర�ల� ఋణ�లను �� ం�ెదర�. 

2. �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� (Commercial Banks) : 1969ల� �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల జ��యకరణ జ����న 

త�ా్వత �ట� �ారయ్కల��ాల� �ా� �ణ �్ార ం��లక� �సత్��ంచుట���ాక�ం�� �ాట� ఋణ ���నంల� 

క��� �ెప�ప్��ద��న మ�ర�ప్ వ�్చన��. 1969 నుం�� �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� వయ్వ�ాయ రం�ా�న్ 



�్ార ��నయ్�� రంగం�ా గ���త్ం� ఋణ�లను సమక�ర�్చచునన్�. �ా� మ దతత్త పథకమ� (Village 

Adoption Scheme) మ��య� '���ా �్ార ంత పథకమ�' ��్వ�ా �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల� ���త�ల పరప� 

అవస�ాలను �ర�్చచునన్�. 

3. ప్రభ�త్వమ� - త�ా్క� ఋణ�ల� (Government - Taccavi Loans) : ��ౖన ����్కనన్ ��ధ 

సం�ా్థ గత మ��ాగ్ ల ��్వ�ా���ాక�ం�� ప్రభ�త్వం క��� ���త�లక� పరప�� అం��ంచుచునన్��. 

���త�లక� ప్రభ�త్వం ఇ�ే్చ ఋణ�లను మ�� ఋణ�లందుర�. కర�వ�ల�, వరదల�, త��ానుల� 

�॥న అతయ్వసర ప���ిత�లల� ప్రభ�త్వం ఈ �ధ���న ఋణ�ల�చు్చను. ఈ ఋణ�ల��ౖ ప్రభ�త్వం 

తం వ��్డ  ��ట�ను వసూల� �ేయ�ను. అం�ే�ాక�ం�� ఈ ఋణ�లను సులభ �ా���లల� ����� 

�ె�్లంచవచు్చను. 

4. �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�ల� (Regional Rural Banks) : �నన్, సనన్�ార� ���త�ల�, �ా� �ణ 

�ే�వృత�త్ ల �ార�, వయ్వ�ాయ �ా��్మక�ల�, �ా� మ �ాం��లల�� �నన్ �ాయ్�ార�ల పరప� 

అవస�ాలను �ర�ప్టక� ప్రభ�త్వం 1975 అ��్ట బర� 2వ �ే��న �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�లను 

��ల���ప్న��. ఇ� ఉ��ప్దక �ారయ్కల��ాల ��సం ఋణ�ల��ాత్ �. ఈ బ�య్ంక���ే్చ పరప�ల� అ��క 

�తత్ం ��నుకబ��న వ�ాగ్ లక� ��ట��ం�ెదర�. 1975 నుం�� �్ార ం�య �ా� �ణ బ�య్ంక�ల� 

వయ్వ�ాయం మ��య� �ా� �ణ��వృ��ధ్  �ారయ్కల��ాలక� సమయ�నుక�లం�ా త��న �తత్ంల� 

పరప�నం��ంచుచూ �ా� �ణ ఆ��్థక వయ్వస్థ  ప్రగ��� �ోహదం �ేసుత్ ��న్�. ���త�ల� తమ పరప� 

అవస�ాలను సం�ా్థ గత పరప� మ��ాగ్ ల ��్వ�ా�� �ర�్చ��నుట ఉతత్మమ�. వ��్డ  ��ట� తక�్కవ�ా 

నుండ�ట���ాక సంస్థల� ఋణ�లను �ర్చమ� ���త�లను వ�త్�� �ేయ�ట ఉండదు. ��ధ �ారణ�ల 

వలన ���త�ల� పంట నష్టం �� ం��నప�డ� వ��్డ  �న��ంప� వంట� ��క�ాయ్లను �� ందవచు్చను. 

��ౖన �వ��ం�న సం�ా్థ గత పరప� మ��ాగ్ ల� వయ్వ�ాయ��ర�లక� ప్రతయ్కష్ం�ా పరప� 

నం��ంచుచుండ�ా ��జర�్వబ�య్ంక�, జ��య వయ్వ�ాయ మ��య� �ా� �ణ��వృ��ధ్  బ�య్ంక� వంట� 

సంస్థల� ప��కష్ం�ా వయ్వ�ాయ రం�ా��� ఋణ�లను సమక�ర�్చచూ వయ్వ�ాయమ� మ��య� �ా� �ణ 

�్ార ం��ల ప్రగ��� �ోహదం �ేయ�చునన్�. 

ప్ర. 3. మ���్కట�ంగ్ వయ్య�ల� మ��య� మ���జ్న్ల  గ���ం� �వ��ంప�మ�. 



���గ��ర�ల� �ె�్లంచు త��� ధరక�, వయ్వ�ాయ��ర�లక� ల�ంచు ధరక� మధయ్ �ే�� 

మ���్కట�ంగ్ మ���్టన్ అంట�ర�. ఇ�� వసుత్ వ�నుం�� వసుత్ వ�నక� వం��. మ���్కట�ంగ్ మ���జ్న్ 

�ర్ణ�ంచుట వలన ప్ర�జనమ�ల� : 

 (1) ���గ��ర�ల� �ె�్లంచు ధరల� వయ్వ�ాయ��ర�� మ���్కట�ంగ్ ��వల� �ేయ� 

మధయ్వర�త్ ల ��గమ�ల� ఎంత అ� �రం మ���్కట�ంగ్ మ���జ్న్ కను��నుట ��ల మ�ఖయ్మ�. 

(2) మ���్కట�ంగ్ మ���్ట��్ల  నునన్ ��ధ అంశమ�ల� ���గం �ె�్లంచు ధరను ఎల� ప్ర���తం 

�ే�ాత్ � �ెల�సు��నవచు్చ, 

(3) ��ధ వసుత్ వ�లక� ��ధ సమయమ�లల� మ���్కట�ంగ్ మ��� అధయ్యనమ� �ాట��� 

మ�ర�ప్లను �ెల�సు��నుటక� ఉపక��సుత్ ం��. 

(4) మ���్కట్ మ�ర�ప్ల� క�సమ� �ేయ�టక� ఉపక���ాత్ �. 

మ���్కట�ంగ్ మ���జ్న్ల ను గ���ం�న అధయ్యనమ�ల� ���న్ ప్ర��న అంశమ�లను ���తం 

�ేయచునన్��. 

(1) వయ్వ�ాయమ�ల� ఇతర ప��శ�మలక��న్ పం�ిణ� వయ్యమ�ల� ఎక�్కవ. 

(2) ���గ��ర�ల� �ె�్లంచుధరల� వయ్వ�ాయ��ర�ల ��గమ� తక�్కవ. మధయ్వర�త్ ల 

��గమ� ఎక�్కవ అ� �ె�య�చునన్��. అ�వృ��ధ్  �ెందుత�నన్ �ేశమ�లల� క��� వయ్వ�ాయ��ర�� 

��గమ� తక�్కవ�ా నునన్��. ����� ప్ర��న �ారణమ�ల� - (ఎ) వయ్వ�ాయ వసుత్ వ�ల మ���్కట�ంగ్ ల� 

నునన్ అ��క వయ్యమ�ల�, (�) మ���్కట�ంగ్ వయ్వస్థ  ల�పమ�ల�.  

అ��క మ���్కట�ంగ్ వయ్యమ�లక� �ారణమ�ల� : 

(1).�నన్ వయ్వ�ాయ��ర�ల నుం�� ��కరణ సమసయ్ల�, 

(2) ర�ాణ� వయ్యమ�ల� ఎక�్కవ�ా నుండ�ట, (3) వసుత్  �����ంగ్ మ��య� ��ణయ్త 

�ర్ణ�ంచుటల� కష్టమ�ల�, 

(4) క�మబదధ్మ�న ఉతప్�త్  - సప్ల� ల�క�ండ�ట, 

(5) ఋత� సంబంధమ�న మ�ర�ప్ల�, 

(6) ఎక�్కవ నష్ట  భయమ�ల�. 

ప్ర. 4. ��ధ ఆ�ర మ��య� �ాణ�జయ్ పంటల మ���్కట్ ��ా్మణం గ���్చ �ె�య�ేయ�మ�. 



(ల���) ��ధ ప్ర��న వయ్వ�ాయ వసుత్ వ�ల మ���్కట�ంగ్ ��ా్మణ��న్ �వ��ంచుమ�. 

���త�నుం�� అం�మ ���గ��ర��� వరక� �ే�� వయ్వ�ాయక వసుత్ వ�ల� అ��క మ��ాగ్ ల 

��్వ�ా ప్రయ�ణం �ేయ�ను. �ా� వయ్వ�ాయ వసుత్ వ�ల స్వ��వమ�ను బట�్ట , ���త�ల ఆ��్థక 

�ి్థ�గత�లను బట�్ట , ఆయ� �్ార ం��ల ఆ��ర వయ్వ��ాలను బట�్ట  పం�ిణ� మ��ాగ్ ల� మ����� త� 

ఉండ�ను. ��రత�ేశంల� ఆయ� వయ్వ�ాయక వసుత్ వ�ల పం�ిణ� మ��ాగ్ ల� ఈ ���ంద ����్కనబ��న�. - 

(A) ��రత�ేశంల� వ�� / �యయ్ం పం�ిణ� మ��ాగ్ ల� : 

1. వ�� ఉతప్�త్��ర�డ� - క�షన్ ఏజంట� → �యయ్ం �ల�్ల  యజమ�� - ట�క� వరత్క�డ� - 

�ల్ల ర వరత్క�డ� - ���గ��ర�డ�. 

2. వ�� ఉతప్�త్��ర�డ� - సం��ర వరత్క�డ� – �యయ్ం �ల�్ల  యజమ�� - ట�క� వరత్క�డ� - 

���గ��ర�డ�. 

3. వ�� ఉతప్�త్��ర�డ� - �యయ్ం �ల�్ల  యజమ�� - ట�క� వరత్క�డ� - �ల్ల ర వరత్క�డ� - 

���గ��ర�డ�. 

4. వ�� ఉతప్�త్��ర�డ� - �యయ్ం �ల�్ల  యజమ�� - అం�మ ���గ��ర�డ�. 

5. వ�� ఉతప్�త్��ర�డ� - �్ార �క ట�క� వరత్క�డ� - �ల్లర్ - ట�క� వరత్క�డ� - అం�మ 

���గ��ర�డ�. 

6. వ�� ఉతప్�త్��ర�డ� - ప్రభ�త్వం – �ల్లర్ - ప్రభ�త్వ �ౌక ధరల దు�ాణం - 

���గ��ర�డ� 

(B) ��ధుమ పం�ిణ� మ�రగ్ం : 

1. ఉతప్�త్��ర�డ� - ���గ��ర�డ�. 

2. ఉతప్�త్��ర�డ� - �ా� మ దు�ాణ��ర�డ� - ట�క� వరత్క�డ� - వరత్క�డ� - ���గ��ర�డ�. 

3. ఉతప్�త్��ర�డ� - సం��ర వరత్క�డ� - ట�క� �ాయ్�ా�� - వరత్క�డ� - ���గ��ర�డ�. 

4. ఉతప్�త్��ర�డ� - �్ార థ�క ట�క� �ాయ్�ా�� - ��్వ�య ట�క� �ాల� - ���గ��ర�డ�. 

5. ఉతప్�త్��ర�డ� - �్ార థ�క ట�క� �ాయ్�ా�� - �ల్లర్ - �లక వరత్క�డ� - ���గ��ర�డ�. 

6. ఉతప్�త్��ర�డ� - �్ార థ�క ట�క� వరత్క�డ� - ప్రభ�త్వ ��కరణ సంస - �ిం�� ����న్ - �ౌక 

ధరల దు�ాణం - ���గ��ర�డ�.  



(C) ప�త్  ��ల�క� పం�ిణ� మ�రగ్ం : 

1. ఉతప్�త్��ర�డ� - �ా� మ ��లర్ - ట�క� �ాయ్�ా�� - ప�త్  ��ంజల� ��� �ా�ా్ఖ �� - వసత్ �ం �ల�్ల  - 

���గ��ర�డ�. 

2. ఉతప్�త్��ర�డ� - సం��ర వరత్క�డ� - ట�క� �ాయ్�ా�� - క�షన్ ఏజంట్ - ఎగ�మ� సంస్థ . 

3. ఉతప్�త్��ర�డ� - సహ�ార �క�యసంస్థ  - ఎగ�మ� ��ర�డ� ల��� �ల�్ల  ��ను��ల���ర�డ� 

ల��� వరత్క�డ�. 

4. ఉతప్�త్��ర�డ� - ప్రభ�త్వం - ఎగ�మ� ��ర�డ� - �ల�్ల  ��ను��ల� 

 (D) మ���� పండ్ల  ��ల�క� పం�ిణ� మ�రగ్ం : 

1. ఉతప్�త్��ర�డ� - పంట��త �ాంట�్ర క్టర� - ���గ��ర�డ� 

2. ఉతప్�త్��ర�డ� - గ�తత్��ర�్ల  - క�షన్ ఏజంట�్ల  - �ధుల� ����� అ��్మ వరత్క�ల� - 

���గ��ర�ల� 

3. ఉతప్�త్��ర�డ� - గ�తత్��ర�్ల  - క�షన్ ఏజంట�్ల  - ���గ��ర�ల� 

4. ఉతప్�త్��ర�డ� - ట�క� వరత్క�ల� - �ల్ల ర వరత్క�ల� - ���గ��ర�ల�. 

5. ఉతప్�త్��ర�డ� - (సహ�ార సంస్థలల� సభ�య్డ�) - సహ�ార �క�య సంస్థ  - 

���గ��ర�డ�. 

(E) క�ర�ాయల ��ల�క� పం�ిణ� మ��ాగ్ ల� : 

1. క�ర�ాయల ఉతప్�త్��ర�డ� - క�షన్ ఏజంట్ / ద���� - ���గ��ర�డ�. 

2. ఉతప్�త్��ర�డ� - సం��ర వరత్క�డ� - ట�క� �ాయ్�ా�� - �ల్ల ర వరత్క�డ� - ���గ��ర�డ�. 

3. ఉతప్�త్  ��ర�డ� - సం��ర వరత్క�డ�/క�షన్ ఏజంట్ - ట�క� వరత్క�డ� - �ల్ల ర వరత్క�డ� - 

���గ��ర�డ�. 

��ౖన �వ��ం�న �ధం�ా ��ధ ర�ాల�ౖన వయ్వ�ాయ వసుత్ వ�లక� ��ధ ర�ాల�ౖన పం�ిణ� 

మ��ాగ్ ల� ఉనన్�. పం�ిణ� మ��ాగ్ ల� వయ్వ�ాయక పంట స్వ���ా�న్ బట�్ట  మ����� త� ఉండ�ను. 

ప్ర. 5. వయ్వ�ాయ అనుబంధ �ారయ్కల��ాలను �వ��ంప�మ�. 



వయ్వ�ాయరంగ ��గ�బడ�ల�, ���త�ల ఆ��య�ల�, ఋత�పవ��ల ప��మ�ణం, స�ాల 

�సత్రణ�ం�ాల��ౖ ఆ��రప�� ఉంట��. త��నంత�ా �ట��ార�దల ��క�ాయ్ల� ల�� �్ార ం��లల� 

వయ్వ�ాయం వ�ాష్ ��రమవ�త�ం��. ఈ �్ార ం��లల� ���త�ల ఆ��య�ల� �ి్థరం�ా ఉండక అ��క 

��చు్చతగ�గ్ లక� ల�నవ�త�ంట��. �ాబట�్ట  ���త�ల� అదనప� ఆ��య��న్ సమక�ర�్చ��వ����� 

అ��క ర�ాల అనుబంధ వృత�త్ ల��ౖ ఆ��రపడ��ర�. మ�ఖయ్ం�ా �నన్�ార�, సనన్�ార�. - ���త�ల� 

వయ్వ�ాయ అనుబంధ ప�సంవర్థక వృత�త్ ల�ౖన �ా�� ప��శ�మ, �����ల ��ంపకం, పట�్ట  ప�ర�గ�ల 

��ంపకంల�ంట� వృత�త్ లను శ�దధ్  చూప���ర�. �ట��ార�దల ��క�ాయ్ల�నన్ �్ార ం��లల�� ���త�ల� 

�ేపల�, ��యయ్ల�, ��ంపకం ల�ంట� వృత�త్ లను �ేపడ��ర�. 

1. ప�గణ��వృ��ధ్  : ప�సంపద ��ంప�దలక� అవసర���న ప���ౖదయ్ ��క�ాయ్ల కలప్నక� 

ప్రయ��న్ల� మ�మ్మరం�ా �ేపట�్ట ర�. �దట� పంచవరష్ ప్రణ���ా �ాలంల��� �ల�్ల  �ా్థ �ల� ప���ౖదయ్ 

�ాలల� ��ల��ల�ప్ర�. అసల� 1948 ల��� అ��క �ాల��గ�బ����ే్చ ��ల�రకం ఆవ�ల�, ఎదుద్ ల 

��ంప�దలక� ��ాఖపటన్ంల� ఒక ప�����్ర �న్ క��� ఏ�ాప్ట� �ే�ార�. ద��ణ ��రత�ేశంల��� 

�ట్ట  �దట� �ా���ా ప్రమ�ణ�క��ం�న, ��నన్ �ాతం త��గ్ం�న �ాల తయ��� ��ాఖపటన్ం 

ప���త్రంల� �దల�ౖం��. ఇక్కడ మ�ర� జ�� ���ెల ��ంప�ా�న్ �ేపట�్ట  �ాల ��ం��్ర లను ఏ�ాప్ట� 

�ే�ార�. 

2. �ా�� ప��శ�మ : �ా�� ప��శ�మ��వృ��ధ్�� �ాష్ట �ంల� ర�. 82.65 లకష్ల వయ్యంల� ��తత్�ా 8 పథ�ాలను 

అమల� �ే�ార�. ఈ పథ�ాల ���ంద ఆంధ్ర�్ార ం��లల� ర�. 57.70 లకష్ల�, �ెలం�ాణ� �్ార ంతంల� ర�. 

24.95 లకష్ల� వయ్యం �ే�ార�. అం�ే�ాక�ం�� ��ంద్ర ప్రభ�త్వం క��� ర�. 78.18 లకష్ల� 

సమక���్చం��. ఈ పథ�ాల ��్వ�ా పట్టణ �్ార ం��ల ప్రజలక� �ాల సరఫ�ా ఎక�్కవ �ే�ార�. �ా�� 

ప��శ�మ సమ�ఖయ్ సభ�య్ల� �ా�� ���ెలను ��న����� ఋణ�ల� క��� మం�ర� �ే�ార�. �ాల సరఫ�ా 

పథకం ���ంద 5 మ���ి�ా�ట� పట్టణ�లల� �ాల సరఫ�ా ��ం��్ర లను, ��ల� �ల�్ల  ��ం��్ర లల� మధయ్రకం 

�ా�� ప��శ�మ ��ం��్ర లను �ా్థ �ిం��ర�. �ాట��� అవసర���న భవ��ల�, యంత్ర ప��క�ాల�, �త�కరణ 

ప��క�ాల�, �ల్వ ��క�ాయ్ల� ప���భ్ర���న �ాల సరఫ�ా �ేయ����� ఏ�ాప్ట�్ల  �ే�ార�. 

3. ��ళ్ళ ప��శ�మ : ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ంల� ��ళ్ళ ��ంపకం ప��శ�మలను ఆ��య��న్ సమక���్చ వృ�త్�ా 

��ల� ఆలసయ్ం�ా గ���త్ం��ర�. 2వ పంచవరష్ ప్రణ��క �ాలంల� ��ళ్ళ ��ంపకం ల�భ�ాట� ఉప ప��శ�మ�ా 

�ేపట�్ట ల� ప్రయ�న్ం��ర�. ��ళ్ళ ��్వ�ా �శ�మ తయ����� 11 ��ం��్ర లను �ా్థ �ిం� DPAP �ధుల� 

సమక��ా్చర�. ఈ ��ం��్ర ల� 15 టనున్ల� ��ళ్ళ��ణ� �శ�మ��న్ తయ�ర��ేయ����� అవసర���న 



యంత్ర ప��క�ాల వంట� అవ�ా్థ పన ��క�ాయ్ల� క�ప్ం��ర�. �ా� �ణ �ాణ�జయ్ ��ళ్ళ ప��శ�మ ��ం��్ర ల 

��్వ�ా అమ్మ�ాల� ఉధృతం �ే�ార�. �ాష్ట �ంల�� ఆంధ్ర, �ెలం�ాణ�, �ాయల�ీమ �్ార ం��లల� 30 ��దద్  

ప��మ�ణం గల �్ార ం�య ���న్, �ె్ర�ిస్ంగ్ ��ంటరను ర�. 1050 లకష్ల వయ్యం�� ��ల��ల�ప్ర�. ��ంద్ర 

ప్రభ�త్వ ఆ��్థక స�యం�� “ర�రల్ బ�య్ంక్ య�ర�్డ  ���్ట �ెవల��్మంట్ ��్ర �ా� ం" పథకం అమల� �ేసూత్  

�ాష్ట � ప్రభ�త్వం ర�. 35ల� లకష్ల� ��ట��ం�ం��. 

4.�ేపల ప��శ�మ : వయ్వ�ాయ క��ల�, వయ్వ�ా��తర ప��ా���� �ాట� అ��క ఇతర ప��ార� క��� 

�ేపల ప��శ�మ��ౖ ఆ��రప�� ��సుత్ ��న్ర�. సగట� మ�నవ���� అవసర���న మ�ంసకృత�త్ ల� �ేపల 

నుం� సులభం�ానూ, �ౌక�ాను ల��ాత్ �. 2వ ప్రపంచ య�దధ్�ాలంల� �ప��త���న ఆ�ర ��రత 

ఏరప్��ం��. అందువల్ల  అ�న్ ర�ాల ఆ�ర ప���ా్థ లను ఉప���ంచ����� ప్రయ��న్ల� జ���ా�. 

"అ��క ఆ�ర ఉతప్�త్" లకష్య్ం�ా �దట� పంచవరష్ ప్రణ��క �ాలంల� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట � ప్రభ�త్వం 

�ేపల ఉతప్�త్  పథ�ా�న్ �ేపట�్ట ం��. �దట� పంచవరష్ ప్రణ���ా �ాలంల� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ంల� అ��క 

�ెర�వ�ల�, క�ంటల�, బ�వ�ల� ��ంద ����ప� 4 లకష్ల ఎక�ాలల� �ేపల ��ంపకం జ����ంద� అంచ�� 

���ార�.  

�ాష్ట �ంల� �ేపల, ��యయ్ల ఉతప్�త్  క�మం�ా ��ర�గ�దల 2005-06ల� 8.14 లకష్ల టనున్ల నుం� 

2014-15 ��ట��� 19,78 లకష్ల టనున్లక� �ేర�క�ం��. అంట� సగట�న సం||�ా��� 9.92% వృ��ధ్  

�ెం��ం��. మ�ఖయ్ం�ా ��ల్ క��త్  ఈ�ానయ్ �ా�ా్ట � ల మ���్కట్ �ేపలక� అ��క ��మ�ండ్ క�ప్సుత్ ��న్�. 

�ేశంల� మ��క ఎగ�మత�ల �తత్ం 4.20% ఎగ�మత�ల� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ం నుం� ే వసుత్ ��న్�. 

అంట� మన �ాష్ట �ం మ��క ఎగ�మత�ల ��్వ�ా ర�. 14,000/-; ఆ��య��న్ సమక�ర�్చత�ం��. 

SHORT ANSWER QUESTIONS 

ప్ర. 1. వయ్వ�ాయ మ���్కట్ల  అ�వృ��ధ్� ప్ర���తం �ేయ� �ార�ాలను �వ��ంచం��. 

సమ�జంల� అ�న్ రం�ాలల� అ�వృ��ధ్� �ా��ంచుచునన్ందున ���గ��ర�ల� �ా���� 

�ావల�ిన అ��క ర�ాల వయ్వ�ాయక వసుత్ వ�లను ��ను��ల� �ేయక తపప్దు. అ��ే అట� 

ఉతప్�త్��ర�ల, అట� ���గ��ర�ల ప్ర�జ��ల బ�ధయ్త వయ్వ�ాయ మ���్కట�ంగ్ వయ్వస్థ��ౖ 

ఆ��రప�� ఉండ�ను. ఈ �ారణం�ా మ���్కట్ల ను అ�వృ��ధ్  ప�ా్చల�� ��వన �దల�ౖన��. మ���్కట్ల  

అ�వృ��ధ్  సహజం�ా వయ్వ�ాయ ఉతప్�త్  మ���్కట�ంగ్ ఉండవచు్చను ల��� ��్ర��తం�ా��ౖ�� 

ఉండవచు్చను. మ���్కట్ అ�వృ��ధ్  గ�ణ�త్మకం�ాను, ప��మ�ణ�త్మకం�ాను ఉండ�ను. ��రత�ేశంల� 

మ���్కట్ల  అ�వృ��ధ్� ప్ర���తం �ే�� �ార�ాల� ఈ ���ంద �వ��ంచబ��న�. అ� : 



(1) ��మ�ండ్ స్వ��వం : ���న్ �ాల�లల��� ��మ�ండ్ ఉం�ే వసుత్ వ�ల� గల మ���్కట్ కంట� అ�న్ 

�ాల�లల�నూ ��మ�ండ్ ఉం�ే వసుత్ వ�ల మ���్కట�్ల  ��గం�ా అ�వృ��ధ్  �ెందు���. 

(2) ఉతప్త�త్ ల స్వ��వమ� : నశ్వర వసుత్ వ�ల�� �� �్చనప�డ� మ�న్క గల వసుత్ వ�లక� 

సంబం��ం�న మ���్కట�్ల  బ��ా ��గం�ా అ�వృ��ధ్  �ెందు���. 

(3) ర�ాణ�, �ా�ాత్  ��క�ాయ్ల� అ�వృ��ధ్  : �ేశంల� ఒక �్ార ం����� మ��క �్ార ం����� మధయ్ 

రహ��ర�ల�, ���ల�్వల�, �మ�న ��క�ాయ్ల�, తం�, త�ాల� ��క�ాయ్ల� లభయ్తల� �్ార ం��ల మధయ్ 

వయ్��య్�ాల� ఎక�్కవ�ా నునన్�� మ���్కట్ల  అ�వృ��ధ్ల� గ��� సహజం�ా�� �ా��కం�ా 

వయ్��య్�ాల�ంట��. 

(4) సప్ల �, ��మ�ండ్ ప��మ�ణం : ఎక�్కవ ఉతప్�త్  జ���� ల��� �����ం�ే �్ార ం��లల�� మ���్కట్ల  

�గ�� �్ార ం��ల కంట� త్వర�ా అ�వృ��ధ్  �ెందును. 

(5) ప్రభ�త్వ �����ల� : మ���్కట్ల  అ�వృ��ధ్  ��ట�ను ప్రభ�త్వ �����ల� గ��� �ర్ణ�ంచును. ఏ 

�ే�ాలల� ��ౖ�కం�ాను, ప్రభ�త్వం పరం�ాను మ���్కట్ అ�వృ��ధ్�� మదద్త� ల�ంచు�� ఆ �ే�ాల 

మ���్కట�్ల  ����న �ే�ాల మ���్కట్ల  కంట� త్వ��తం�ా అ�వృ��ధ్  �ెం�ే అవ�ాశం ఉనన్��. 

(6) బ�య్ం��ంగ్ ��క�ాయ్ల అ�వృ��ధ్  : ఏ �్ార ంతంల� బ�య్ం��ంగ్ మ��క సదు�ాయ�ల� బ��ా అ�వృ��ధ్  

�ెం�� ఉండ��� ఆ �్ార ం��లల� మ���్కట�్ల  త్వ��తం�ా అ�వృ��ధ్  �ెందును. 

(7) �ాం�, భద్రతల�: ఏ�ే�ాలల���ౖ�ే �ాజ��య, �ామ��క అలజడ�ల� తక�్కవ�ానుండ��� ఆయ� 

�్ార ం��ల మ���్కట�్ల  అ�వృ��ధ్  ��గం�ా జర�గ�ను. �ాయ్�ారం �ా�ీ�ా జర�గ�టక� �ాజ��య సు�ి్థరత 

ఎం�� అవసరమ�. ఇ�� మ���్కట్ల  అ�వృ��ధ్��, �సత్రణక� �����య�ను. 

ప్ర.2. ప్ర��న ఆ�ర పంటల�. 

��రత�ేశంల� సుమ�ర��ా 70% మం�� జ���� వయ్వ�ాయం �ద ఆ��రప�� ఉ��న్ర�. ఇ�� 

మనుష�య్ల మ��య� జంత�వ�ల క�స అవస�ాలను �ర�సుత్ ం��. ��ల� వయ్వ�ాయ అనుబంధ 

ప��శ�మలక� ఇ�� మ���ప���ా్థ లను సమక�ర�్చత�ం��. మన �ేశంల� �ా�� �్ార ం��ల�్ల  �ారవంత���న 

��ల, ��ర్ఘ�ాలం�ా ��ర�గ�త�నన్ ఋత�వ�ల� మ��య� �ా��వరణ ప���ి్థత�ల�్ల  �సత్ ృత ��ౖ�ధయ్ం 

ఉనన్��. అందువల్ల  �ాం���క ప��జ�్ఞ ���న్ ఉప���ం� �నూతన్ం�ా �ట� ఉతప్త�త్ లను 

��ంచుత���న్ర�. ఆ�ర మ��య� �ాణ�జయ్ పంటల ఉతప్త�త్ లను ��ంచ����� ఎ��న్ చరయ్ల� 

�సుక�ంట���న్ర�.ఆ�ర పంటల� తృణ����య్ల� మ��య� పప�ప్లను క��� ఉంట��. 



తృణ����య్ల� �యయ్ం, ��ధుమ, �క్కజ�నన్, జ�నన్ల�, సజజ్ల� �దల�ౖన� క��� ఉంట��. 

పప�ప్����య్ల� అ�న కందుల�, ��సరపప�ప్, శనగపప�ప్ �దల�ౖన� ప్ర��న ఆ�ర పంటల� 

ప్ర��నం�ా ��రత�ేశంల� పం�ే�. మన�ేశంల� అ��క �ాతం మం�� జ���� ప్ర��న���న ఆ�ర 

పంటల� పం��సుత్ ��న్ర�. �యయ్ం ఉతప్�త్ల� మన �ేశం ��ండవ �ా్థ నంల� ఉం��. పంజ�బ్, హ�ాయ్��, 

ప�్చమ ఉతత్రప్ర�ేశ్ మ��య� �ాజ�ా్థ న్ �్ార ం��ల వంట� తక�్కవ వరష్�ాతం గల �్ార ం��ల�్ల  �యయ్ం వృ��ధ్  

�ెంద����� �లవ�త�ం��. �ేశం �క్క ఉతత్ర మ��య� ఉతత్ర ప�్చమ ��గంల� ��ధుమ పంట 

��ండవ ప్ర��న ఆ�ర పంట�ా �ెపప్వచు్చ. పంజ�బ్, హ�ాయ్��, ఉతత్రప్ర�ేశ్, ��ర్, �ాజ�ా్థ న్ 

మ��య� మధయ్ప్ర�ేశ్ ల�� ���న్ ప్ర�ే�ాలల� ��ధుమ ఉతప్త�త్ ల� ప్ర��నం�ా పండ����. 

జ�నన్, �ాగ�ల� మ��య� సజజ్ల� ��రత�ేశంల� ������ పంటల� మ�ఖయ్���న�. జ�నన్ల� మ�డవ 

ప్ర��న ఆ�ర పంటల��ా �ెపప్వచు్చ. మ��ాష్ట � అ� ��దద్  జ�నన్ల� ఉతప్త�త్ ల� �ే�� �ాష్ట �ం. 

క�ాన్టక, ఆంధ్రప్ర�ేశ్ మ��య� మధయ్ప్ర�ేశ్ ల� క��� �ట�� పం���ాత్ ర�. ప్ర��న �క్కజ�నన్ ఉతప్�త్  

�ా�ా్ట � ల� క�ాన్టక, ఉతత్రప్ర�ేశ్, ��ర్, ఆంధ్ర �ాష్ట �ం మ��య� మధయ్ప్ర�ేశ్. పప�ప్ల ���గంల� 

��రత�ేశం ప్రపంచంల��� అ� ��దద్  ఉతప్�త్����. ప్ర��న పప�ప్ల ఉతప్త�త్ లను �ేయ� �ా�ా్ట � ల� 

మధయ్ప్ర�ేశ్, ఉతత్రప్ర�ేశ్, �ాజ�ా్థ న్, మ��ాష్ట � మ��య� క�ాన్టక, ఆ�ర పంటల�ౖన వ��, ��ధుమ, 

�ర�����య్ల�, పప�ప్����ల� ��ంద ఉనన్ భ�� ��ీత్ ర్ణం 2002-03ల� 47.91 లకష్ల ���ా్ట ర్ల  నుం� 

2014-15ల� 52.02 లకష్ల ���ా్ట ర్లక� �ేర�క�ం��. 2002-2008 సంవతస్�ాలల� క�మం�ా ������న ఆ�ర 

పంటల ��ం�� ��ీత్ ర్ణం ఆ త�ా్వత అ��క మ�ర�ప్ల� �ెం���. ఆ�ర పంటల �తత్ం ఉతప్�త్  సగట�న 

సంవతస్�ా��� 2.30 లకష్ల టనున్ల� ������ం��. ఎగ�మత�లల� క��� ఆ�ర పంటల� ప్ర��న �ాత్ర 

వ���ాత్ �. 

 
ప్ర. 3. ప్ర��న �ాణ�జయ్ పంటల�. 

��రత�ేశంల� ����ప� అ�న్ర�ాల పంటల� పండ����. �ా�్మర్ నుం� క��య్క�మ��� 

మ��య� గ�జ�ాత్ ప�్చమ �రం నుం� ఉతత్ర త�ర�ప్ �ా�ా్ట � ల�ౖన అర�ణ�చల్ ప్ర�ేశ్ వరక� వందల 

ర�ాల పంటల� పండ����. ఆ�ర మ��య� �ాణ�జయ్ పంటల��ా �ట�� �భ�ంపవచు్చ. 

మన�ేశంల� ప్ర��న �ాణ�జయ్ పంటల� �ెరక�, �� �ాక�, జనప��ర, ప�త్  �దల�ౖన�. మనం 

�ా్వతంత్ర�ం �� ం��న ��ట� నుం� మ�ఖయ్���న వ�ాష్ ��ర పంటల� �ాట� ఉతప్�త్  �ామ�ా్థ �లను 

ప����ం�నప�ప్డ� ��ధ దశల� క��ి�ాత్ �. �ాణ�జయ్పంటల�ౖనట�వంట� నూ����ంజల� ఉతప్�త్  గత 



య���ౖ సంవతస్�ాలల� ��ట�్ట ంప� అ�ం��. ఈ పంటల భ�� ��ర�గ�దల �ాతం, ఆ�ర పంటల కంట� 

ఎక�్కవ�ా ఉం��. ఆ�ర, ఆ���తర �తత్ం పంటల ��ీత్ ర్ణం 2002-03 ల� 73.22 లకష్ల ���ా్ట ర్ల  నుం� 

క�మం�ా ������ 2007-08 ��ట��� 85. 47 లకష్ల ���ా్ట ర్లక� ������ం��. �ాణ�జయ్ పంటల ��ం�� భ�� 

��ీత్ ర్ణంల� మ�ర�ప్ల� ����� �ారణం. ప�త్  ఒక ప్ర��న �ాణ�జయ్ పంట మన�ేశంల�. ఇ�� ఒక ��చ్చ� 

మ��య� సమత�లయ్ �ా��వరణంల� ��ర�గ�త�ం��. ��రత�ేశంల� ప�త్  ఎక�్కవ�ా ������ �్ార ం��ల� 

గ�జ�ాత్, మ��ాష్ట �, హ�ాయ్��, ��ర్, పంజ�బ్, ఆంధ్రప్ర�ేశ్, క�ాన్టక మ��య� త�ళ��డ�. 

జనప��ర ఉతప్�త్  �ే�� �ే�ాలల� ప్రపంచంల��� మన�ేశం ఒక్కట�.. ఇ�� గం�ా బ్రహ్మప�త్ర �ెల�్ట ల� 

�సత్ ృతం�ా ��ర�గ�త�ం��. మన�ేశంల� జనప��రను ఉతప్�త్  �ే�� �ా�ా్ట � ల� ��స్్ట  బ�ం�ాల్, అ�ాస్మ్, 

��ర్, ఒ���ాస్, ఆంధ్రప్ర�ేశ్ , మ��య� ���ాలయ�. ఇ�� ���� మ��య� �ేమ �ా��వరణంల� 

��ర�గ�త�ం��. మ��య� ఒక ��్లమ్ మ��య� �ాం����ల అవసరం. జనప���ా ��రత�ేశం �క్క అ� 

��దద్  ఎగ�మ�. 

ట� ఉతప్�త్  �ేయడంల� ప్రపంచంల��� మన�ేశం ��ండవ �ా్థ నంల� ఉం��. ఇ� ఎక�్కవ�ా ��ండ 

�్ార ం��లల� పండ����. ప�్చమ బ�ం�ాల్, ఉతత్ర-త�ర�ప్ ��రత�ేశంల� మ��య� ద��ణ 

��రత�ేశంల� ఎక�్కవ�ా ట� పంటల� పండ����. �ా� ీ క��� ఒక ప్ర��న �ాణ�జయ్ పంట. ఇ� 

క�ాన్టక, త�ళ��డ� మ��య� ��రళల� పండ����. మన�ేశంల� నూ����ంజల� మ��క ప్ర��న 

�ాణ�జయ్ పంటల�. ఇ� ప్ర��నం�ా, ��ర్, ఒ���ాస్, ఉతత్రప్ర�ేశ్, మ��ాష్ట �, ప�్చమ బ�ం�ాల్, 

త�ళ��డ�, ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ల� పండ����. ఎక�్కవ �ాతం నూ����ంజల� ఇతర �ే�ాలక� ఎగ�మ� 

అవ�త�ంట��. నూ�� ��ంజల ��ం�� ��ీత్ ర్ణం 2010-15 మధయ్ 4.59 లకష్ల ���ా్ట ర�్ల  త��గ్ం��. అంట� 

సగట�న సంవతస్�ా��� 0.92 లకష్ల ���ా్ట ర�్ల  త��గ్ం��. అ�� ే నూ�� ��ంజల ఉతప్�త్  2010-15 

మధయ్�ాలంల� ��ల� మ�ర�ప్ �ెం���� త��నట�్ల �ా�� �ెల�సుత్ ం��. ��రత�ేశప� వయ్వ�ాయరంగం 

అంత�ాజ్ �య వరత్కంల� ప్ర��న �ాత్ర వ��ంచుచునన్��. మ�ఖయ్ం�ా వయ్వ�ా�తప్త�త్ ల�ౖన �ా�,ీ ట�, 

నూ����ంజల�, �� �ాక�, సుగంధ ద్ర�ాయ్ల� �దలగ�న� ప్ర��న ఎగ�మత�ల��ా �ెపప్వచు్చను. 

ప్ర. 4. వయ్వ�ాయ��వృ��ధ్��, ��ళ్ళ ప��శ�మక� సంబం��లను �వ��ంప�మ�. 

ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ంల� ��ళ్ళ ��ంపక ప��శ�మ ఆ��య��న్ సమక���్చ వృ�త్�ా ��ల� ఆలసయ్ం�ా 

గ���త్ం��ర�. ��ండవ పంచవరష్ ప్రణ��క �ాలంల� ��ళ్ళ ��ంపకం ల�భ�ాట� ఉప ప��శ�మ�ా �ేపట�్ట ల� 

ప్రయ�న్ం��ర�. �ే�య ��ళ్ళ సంవతస్�ా��� సగట�న ఒ��్కక్కట� 50 గ�డ్ల ను ఉతప్�త్  �ేయ�ా, 

��ే�ాలల�� ��ళ�్ళ సగట�న సంవతస్�ా��� ఒ��్కక్కట� 120 గ�డ్ల ను ఇసుత్ ంద� �ెల�సు��� ��ళ్ళ 



��ంప�ా��� త��న �్ార ��నయ్త ఇ��్చర�. అ��ే తర�చూ ��ళ�్ళ �్ార ణ�ంతక �ాయ్ధులక� గ���� 

��ంపక��ర్లక� ��ల� న�ా్ట �న్ క���ం�ే�. ఈ సమసయ్లను ప��ష్క��ంచ����� ప్రభ�త్వం ��గ���ధక 

�ాయ్��స్న్ ప్ర�గ�ాలను గ�ంట�ర�ల� ��ల���ప్, ప����ధనలను ��్ర తస్��ం��ర�. ��ళ్ళ 

ప��శ�మ��వృ��ధ్�� ��ంద్ర ప్రభ�త్వం క��� �ా�ా్ట � లక� �ధుల� ��ట��ం�ే��. �ా� �ణ��వృ��ధ్  �సత్రణ 

పథకం ���ంద ��ంద్ర ప్రభ�త్వం అ��క �ాష్ట � ప్రభ�త్వ ��ళ్ళ ��ంపక ����్ర లక� ��ల�జ�� ��ళ్ళను సరఫ�ా 

�ే�ిం��. 

��ళ్ళ ��్వ�ా �శ�మ తయ����� 11 ��ం��్ర లను �ా్థ �ిం�, DPAP �ధుల� సమక��ా్చర�. ఈ 

��ం��్ర ల� 15 టనున్ల ��ళ్ళ ��ణ� �శ�మ��న్ తయ�ర� �ేయ����� అవసర���న యంత్ర ప��క�ాల 

వంట� అవ�ా్థ పన ��క�ాయ్ల� క�ప్ం��ర�. 

�ా� �ణ �ాణ�జయ్ ��ళ్ళ ప��శ�మ ��ం��్ర ల ��్వ�ా అమ్మ�ాలను ఉధృతం �ే�ార�. �ాష్ట �ంల�� ఆంధ్ర, 

�ెలం�ాణ�, �ాయల�ీమ �్ార ం��లల� మ�డ� ��దద్  ప��మ�ణం గల �్ార ం�య ���న్, డ్ర�ిస్ంగ్స్ 

��ంటర్లను ర�. 1050 లకష్ల వయ్య�ల�� ��ల��ల�ప్ర�. ��ంద్ర ప్రభ�త్వ ఆ��్థక స�యం�� “ర�రల్ 

బ�య్ంక్ య�ర్్డ ��ల్త్  �ెవల��్మంట్ ��్ర �ా� ం" పథకం అమల� �ేసూత్  �ాష్ట � ప్రభ�త్వం ర�. 355 లకష్ల� 

��ట��ం�ం��. ఈ �్ార జ�క�్ట  ���ంద ��ద��క ��ఖక� ��గ�వ ఉనన్ క�ట�ంబ�లక� తలస���ా ర�.750 

ప్ర�జనం క�ప్ంచబ��ం��. అం�ే�ాక�ం�� ప్ర� ������ ర� 30/- స�స్�� క��� క�ప్ంచబ��ం��. 

ప్ర��న మం�్ర పథకం ���ంద ��ళ్ళ ప��శ�మ �� �ా� ం ��్వ�ా ర�. 104 లకష్ల� ��మ �ీ��త 16 �ల�్ల లల� 

2010-11 సంవతస్�ా��� క��� ��ట��ం��ర�. ఈ పథకం ��్వ�ా ఒ��్కక్క ��ళ్ళ ప��శ�మ య��ట్ 

�తత్ం ఖర�్చ ర�. 13,000. ఇందుల� సగం స�స్�� ��్వ�ా క��� | క�ప్ంచబడ���ం��. 2013-14 

సంవతస్రంల� 1272.36 ��ట�్ల �ా ఉనన్ ����గ�డ్ల  | ఉతప్�త్  2014-15 ��ట��� 1309.58 ��ట్ల క� �ే��ం��. 

అంట� 2.77 �ాతం ��ర�గ�దల న�దు �ేసుక�ం��. 

*** 
 


