
MODULE -3 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్యవ్సాయ – వ్ాయపారరంగం 
Module - 3 

Dynamics of agriculture-crop (horticulture, field crops), sector-livestock (poultry dairy and 
fisheries) sector and inter linkages among the sectors. Agribusiness sector in Andhra Pradesh 
salient futures, constraints, sub sectors of agribusiness - input sector, production sector, 
processing sector.  

 

ESSAY QUESTIONS & ANSWERS. 

ప్ర. 1. వ్యవ్సాయాభివ్ృదధి కి ప్శుగణాభివ్ృదధి , పాడి ప్రిశ్రమకు అంతరగత సంబంధాలను వివ్రింప్ుము? 

వ్యవ్సాయరంగ దధగుబడులు, ర ైతుల ఆదాయాలు, ఋతుప్వ్నాల ప్రిమాణం, సకాల 
విసతరణాంశాలప ై ఆధారప్డి ఉంటాయి. తగినంతగా నీటిపారుదల సౌకరాయలు లేని పరా ంతాలలో 
వ్యవ్సాయం వ్రాా ధారమవ్ుతుందధ. ఈ పరా ంతాలలో ర ైతుల ఆదాయాలు, స్థిరంగా ఉండక అనేక 
హెచ్ుుతగుగ లకు లోనవ్ుతుంటాయి. కాబటిి  ర ైతులు అదనప్ు ఆదాయానిి సమకూరుుకోవ్డానికి 
అనేక రకాల అనుబంధ్ వ్ృతుత లప ై ఆధారప్డతారు. ముఖ్యంగా చినికారు, సనికారు ర ైతులు 
వ్యవ్సాయ అనుబంధ్ ప్శుసంవ్రిక వ్ృతుత ల ైన పాడి ప్రిశ్రమ, గొర రల ప ంప్కం, ప్టటి  ప్ురుగుల 
ప ంప్కంలాంటి వ్ృతుత లను శ్రది చ్ూప్ుతారు. నీటిపారుదల సౌకరాయలుని పరా ంతాలలోని ర ైతులు 
చేప్లు, రొయయలు, ప ంప్కం లాంటి వ్ృతుత లను చేప్డతారు. కోళ్ళ ప ంప్కం కూడా ఈ కోవ్కు 
చెందధనదేమ ైనా ర ైతుల కంటే ఇతరులు. ఈ వ్ృత్తత  ప ై ఎకుువ్గా ఆధారప్డుతునాిరని చెప్పవ్చ్ుు. 
అదనప్ు ఆదాయ సంపాదనకు ఉదేేశంచిన అనుబంధ్ వ్ృతుత లు కాలకరమంలో క ందర - రాషి్టర ప్రభుతాాల 
సహకారంతో అమలు చేసుత ని అనేక ప్థకాల పరర తాాహకాలలో వ్యవ్సాయదారులక  కాకుండా 
వ్యవ్సాయేితర ప్నివ్ాళ్ళకు కూడా జీవ్నాధార వ్ృతుత లుగా మారాయని చెప్పవ్చ్ుు.  

ప్శుగణాభివ్ృదధి  : 

ప్శుసంప్ద ప ంప్ుదలకు అవ్సరమ ైన ప్శువ్ ైదయ సౌకరాయల కలపనకు ప్రయతాిలు ముమమరంగా 
చేప్టాి రు. మొదటి ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళికా కాలంలోనే జిలాా  సాి యిలో ప్శువ్ ైదయ శాలలు న లకొలాపరు. 
అసలు 1948 లోనే అధధక పాలదధగుబడినిచేుమేలురకం ఆవ్ులు, ఎదుే ల ప ంప్ుదలకు 
విశాఖ్ప్టింలో ఒక ప్శుక్ష తార నిి కూడా ఏరాపటట చేశారు. దకి్షణ భారతదేశ్ంలోనే మొటి మొదటి 



సారిగా ప్రమాణీకరించిన, వ్ ని శాతం తగిగంచిన పాల తయారీ విశాఖ్ప్టిం ప్శుక్ష తరంలో మొదల ైందధ. 
ఇకుడ మురరజాత్త గ దెల ప ంప్కానిి చేప్టిి  పాల క ందార లను ఏరాపటట చేశారు. 

 గతంలో ప్రవే్శ్ ప టిిన కీలక గార మీణ ప్థకాల దాారా అనేక మేలుజాత్త ప్శువ్ుల సంప్కానికి, 
నాణయమ ైన గరభధారణ ప్రయోగశాలలు పరా రంభించారు. ప్శువ్ుల ప ంప్క సంఘాలను న లకొల్పప 
ప్శుగణాభివ్ృదధి కి అవ్సరమ ైన పాడి గ దెల సంరక్షణ, పాల ఉతపత్త ప ంప్ు, ఇతర ప్శు సంబంధ్ 
వ్ాయధ్ుల నివ్ారణలప ై అనేక ప్రదరశనలు ఏరాపటట చేస్థ ప్రజలోా  ప్శుగణాభివ్ృదధి  ప్టా ఆసకితని ప ంచారు. 
తెలంగాణా పరా ంతంలోని కరీంనగర్ ప్టిణ, గార మీణ పరా ంతాలలో దాదాప్ు 70 ప్శు వ్ ైదయశాలలను 
న లకొల్పప, ప్శువ్ ైదయ అధధకారులను నియమంచి, కీలక గార మీణ క ందార ల ప్నితీరును మ రుగుప్రచారు. 
ఋణాలను నిరిమంచి మేలురకం ప్శువ్ుల ఉతపత్తతని పరర తాహ ంచారు. . 

జాతీయ ప్శుగణాభివ్ృదధి  విధానాలకు అనుగుణంగా రాషి్టరంలో కూడా అనేక ప్శుగణాభివ్ృదధి  
ప్థకాల దాారా పర ష్టకాహారలోటటను తీరుడానికి ప్శుగణ ఉతపతులను ప ంచ్డానికి సాంక త్తక 
సహాయం కూడా కల్పపంచ్గల్పగిందధ. 2010-11 సంవ్తార గణాంకాల ప్రకారం సూత ల రాషి్్టరయ ఉతపత్తతలో 
5.6 శాతం, రాషి్టర వ్యవ్సాయరంగ ఉతపత్తతలో 260 శాతం దాని ఉప్రంగమ ైన ప్శుగణాభివ్ృదధినుంచి 
లభిసరత ందధ. రాషి్టరంలోని బర రలు, గొర రల జనాభా స్థి రంగా ప రుగుతూ ఉండగా 1999 నుంచి కోళ్ళ జనాభా 
గణనీయంగా ప రిగిందధ. 2007 గణాంకాల ప్రకారం రాషి్టరంలోని ప్శుగణ జనాభా వివ్రాలు ప్టిి కలో 
చ్ూప్బడాా యి. 

 ప్శువ్ుల రకాలు లక్షలలో 
1 ప్శువ్ులు, బర రలు 112.23+132.72 
2 గొర రలు, మేకలు 255.39+96.26 
3 కోళ్ళళ 1239.85 

 

 

 

  



 ప్శువ్ుల రకాలు 2007 (లక్షలలో) 2012 (లక్షలలో) 
1 ప్శువ్ులు 52.73 47.18 
2 గ దెలు 82.30 64.62 
3 గోర రలు 121.20 135.60 
4 మేకలు 48.24 44.96 

 

పాడి ప్రిశ్రమ: 

పాడి ప్రిశ్రమాభివ్ృదధి కి రాషి్టరంలో రూ. 82.65 లక్షల వ్యయంలో కొతతగా 8 ప్థకాలను అమలు 
చేశారు. ఈ ప్థకాల కిరంద ఆంధ్రపరా ంతాలలో రూ. 57.70 లక్షలు, 44 వ్ాయపార ప్రాయవ్రణము 
తెలంగాణా పరా ంతంలో రూ. 24.95 లక్షలు వ్యయం చేశారు. అంతేకాకుండా క ందర ప్రభుతాం కూడా రూ. 
78.18 లక్షలు సమకూరిుందధ. ఈ ప్థకాల దాారా ప్టిణ పరా ంతాల ప్రజలకు పాల సరఫరా ఎకుువ్ 
చేశారు. పాడి ప్రిశ్రమ సమాఖ్య సభుయలు పాడి గ దెలను కొనడానికి ఋణాలు కూడా మంజూరు 
చేశారు. పాల సరఫరా ప్థకం కిరంద 5 మునిస్థపాల్పటి ప్టిణాలలో పాల సరఫరా క ందార లను, చాలా 
జిలాా  క ందార లలో మధ్యరకం పాడి ప్రిశ్రమ క ందార లను సాి పథంచారు. వ్ాటికి అవ్సరమ ైన భవ్నాలు, 
యంతర ప్రికరాలు, శీతలీకరణ ప్రికరాలు, నిలా సౌకరాయలు ప్రిశుభరమ ైన పాల సరఫరా చేయడానికి 
ఏరాపటటా  చేశారు. 

ప్టిణ పరా ంతాలకు పాల సరఫరా విసత రించ్డానికి విశషి్ట పాల సరఫరా ప్థకానిి ఉధ్ృతంగా 
అమలు చేశారు. UNICEF సహకారంతో విజయవ్ాడ, హెైదరాబాదు, స్థకిందార బాదు నగరాలకు పాల 
సరఫరాను ప ంచే ఏరాపటట చేశారు. మూడో ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలో విశష్టఠ  పాల సరఫరా ప్థకానిి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరంలో అనిి జిలాా లకు విసత రించారు. ఈ కారయకరమం కిరంద 19 ప్థకాలను రూ. 296.00 
లక్షల వ్యయంతో రాషి్టరమంతా అమలుచేశారు. రూ. 196,00లక్షల వ్యయంతో 13 ప్థకాలను 
ఆంధ్రపరా ంతంలోను రూ. 100.00 లక్షల వ్యయంతో 6 ప్థకాలను తెలంగాణా పరా ంతంలోనూ 
అమలుచేశారు. 



మొదటి మూడు ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళికల తరువ్ాత మూడు వ్ారాిక కాలంలో అమలుచేస్థన 
ప్శుగణాభివ్ృదధి  ప్థకాలవ్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరంలో వ్యవ్సాయరంగంలో తరువ్ాత ప్శుగణాభివ్ృదధి  
ఎకుువ్ పరా ధానయతను సంతరించ్ుకొందధ. 

1966 ప్శుగణాంకాల ప్రకారం రాషి్టరంలో 315.94 లక్షల ప్శువ్ులునిటటా  చెప్పబడిందధ. 
దేశ్ంలోని అనిి రాష్టాి ర లలో ప్శుగణాంకాల ప్రకారం ఆంధ్రరాషి్టరం నాలుగవ్ సాి నంలో నిల్పచిందధ. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మొతతం ప్శుసంఖ్యలో 61.0 ప్శుగణాంకాల ప్రకారం ఆంధ్రరాషి్టరంనా శాతం ఆవ్ులు, 
గ దెలు కాగా 37.0 శాతం గొర రలు, మేకలు ఉండేవి. రాషి్టరంలోని మూడు పరా ంతాలలో ప్శుగణాంకాల 
ప్రకారం ఎకుువ్ శాతం ప్శువ్ులు, (129.3 లక్షలు) తెలంగాణాలోనూ, తకుువ్శాతం (74.7 లక్షలు) 
రాయలస్్మ పరా ంతాలలోనూ, 11.24 లక్షల ప్శువ్ులు ఆంధ్రపరా ంతంలోనూ ఉనిటటా  తెలుసరత ందధ. 
అయితే ఉప్యోగప్డని ప్శువ్ుల సంఖ్య (2.4 లక్షలు) కూడా ఎకుువ్గా తెలంగాణా పరా ంతంలోనే 
ఉండేవి. 

 ఆంధ్రపరా ంతంలోని 6 ప్శుగణాభివ్ృదధి  క ందార లకు అదనంగా మరొక క ందార నిి న లకొల్పప రూ. 
10.40 లక్షలు వ్యయం చేశారు. పాడి ప్రిశ్రమాభివ్ృదధి  పరా జ కుి ను విసత ృతప్రచి విజయవ్ాడ ప్టిణానికి 
పాల సరఫరా ప ంచారు. 

చిని, సనికారు ర ైతు సంప్రదాయ వ్ృత్తతయి ైన పాడి ప్రిశ్రమ అభివ్ృదధి కి తమ కృష్టథని 
వినియోగించే అవ్కాశ్ం ఏరపడిందధ. ప్టిణాలకు దగగరోా  చిని చిని కాలనీలలో పాడి ప్శువ్ులను 
ప ంచ్ుతూ పాల ఉతపత్తతని అధధకం చేస్థ, పాలశీతల క ందార లు న లకొల్ప ప్టిణ ప్రజలకు పాలసరఫరా 
ఎకుువ్గా చేస్థ ఆదాయానిి సంపాదధంచేవ్ారు. విజయవ్ాడలో రూ.4.35 లక్షల వ్యయంతో సంఘటిత 
పాలపరా జ కుి ను నిరిమంచి, పాల ఉతపత్తత కి అవ్సరమ ైన అనిి రకాల సౌకరాయలు (గ దెల అభివ్ృదధి  మేత, 
సరఫరా, ఋణ సౌకరాయలు, మార ుటింగ్ సౌకరాయలు, సంఘటితం చేశారు. విజయవ్ాడలో 4 పాల శీతల 
క ందార లు ఏరాపటట చేస్థ స్రకరించిన పాలను జంటనగరాలకు రవ్ాణా చేస్రవ్ారు. అంతేకాకుండా 
విశాఖ్ప్టిం, న లూా రు, వ్రంగల్ ప్టిణాలకు పాలు సపా్య్ చేయడానికి పాల క ందార లను 
పరా రంభించారు. 



అయిదవ్ ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలో (1949-79) ప్శుగణాభివ్ృదధి  పొ డి ప్రిశ్రమలకు 
పరా ధానయత ప రిగిందధ. ప్రజలు ప్ప్ుపధానాయల వినియోగానిి తగిగంచి, బలవ్రిమ ైన గుడుా , పాలు, మాంస 
వినియోగానిి ఎకుువ్ చేశారు. 

ప్శుగణాభివ్ృదధి  కారయకరమాలప ై ఆరవ్ ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలో రూ. 909.93 లక్షలు 
క టాయించ్గా రూ 855.0 లక్షల ఖ్రుు చేశారు. రాషి్టరంలో 102 ప్శుసంవ్రిక సంసిలు, వ్ ైదయశాలలు 
సాి పథంచి ప్శువ్ుల ఆరోగయ ప్రిరక్షణకు కృష్టథ చేశారు. ఏడవ్ ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలో అనేక 
ప్శువ్ ైదయశాలలను గార మాలలో న లకొలపటమే కాకుండా, ప్రసుత తం ఉని వ్ ైదయశాలల ప్నితీరును 
మ రుగుప్రచారు. అధధక పాల దధగుబడిని ఇచేు ప్శువ్ులను IRDP ప్థకం కిరంద చిని సనికారు 
ర ైతులు, బలహీన వ్రాగ ల వ్ారికి ప్ంపథణీ చేస్థ పాడి ప్రిశ్రమను అభివ్ృదధి  ప్రచారు. . చాలాచోటా ప్శు 
వీరయ స్రకరణ క ందార లను న లకొల్పప, ప్శుసంప్ద వ్ృదధి కి ప్రయత్తించారు. 

గుజరాత్ లోని ఆనంద్ పాడి ప్రిశ్రమాభివ్ృదధి  పరా జ కుి లాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరంలో కూడా ఈ 
ప్థకానిి మూడు సాి యిలోా  అమలుచేశారు. గార మసాి యిలో పాల ఉతపత్తతదారుల సహకార సంసిలు, 
జిలాా సాి యి పాల ఉతపత్తతదారులు, సహకార సంఘాలు, రాషి్టరసాి యిలో A.P Dairy Development 
Cooperature ledaration oogoo s sveu నిరాహ ంచారు. 

పాడి ప్రిశ్రమ అభివ్ృదధి  దాారా ర ైతులకు అదనప్ు ఆదాయం సమకూరుడానికి ప్రభుతాం 
ప్రధానమంత్తర పాయక జీ ప్థకం దాారా క్షామ ప్డిత ర ైతుల ఆతమహతయలు, జరిగిన 16 జిలాా లకు 
48.808, అధధక పాలదధగుబడిని ఇచేు పాడి గ దెలను ఇతర రాష్టాి ర ల నుంచి దధగుమత్త చేస్థందధ. ఈ 
ప్థకం 50 శాతం సబ్సాడీతో అమలుచేస్థ రూ.73.21 కోటటా  ఖ్రుు చేసారు.  

2014 జూనలా  తెలంగాణా విడిపర యిన తరాాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పాడి 
ప్రిశ్రమాభివ్ృదధి  సహకార సమాఖ్య భారత ప్రభుతా సహాయంతో రాషి్టరంలో ప్శుగణాభివ్ృదధి  కోసం ఒక 
కారాయచ్రణ ప్రణాళికను అమలుచేస్థందధ. ఆరు జిలాా లోా  ప్రసుత తముని దధనసరి, 20 లక్షల లీటరా పాల 
ఉతపత్తతని 5.0 లక్షల లీటరాకు ప ంచ్డానికి రూ. 2000 కోటటా  వ్యయం చేస్థందధ. కృష్టాా , న లూా రు, 
కరూిలు జిలాా లోా ని 1000 గార మాలలో 2015-16 నుంచి దధనసరి 1.0 లక్షల లీటరా పాల స్రకరించే 
ఏరాపటట చేస్థందధ. 



ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా గణాంకాల ప్రకారం (13 జిలాా ల) రాషి్టరంలో పాల ఉతపత్తత  2013-14లోని 
90.83 లక్షల మ.టనుిల నుంచి 2014-15లో 9 చిడి 6.31 శాతానికి ప రిగిందధ. 

ప్ర. 2. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్యవ్సాయము ఒక వ్ాయపారముగ దానికునిలక్షణములను వివ్రంప్ుము 
(Characteristics as a Business enterprise).(లేదా) వ్యవ్సాయమునకుని సంసాి గత (Farm 
enterprise) లక్షణములను తెలుపము. 

'వ్యవ్సాయమునకు కొనిి ప్రతేయక లక్షణములునివి. 

1. ఉతపత్తతలో ప్రకృత్త శ్కుత ల ప్రభావ్ము: వ్యవ్సాయము ప్రధానముగ జీవ్శాసత ర లక్షణముగలదధ. 
ప్రాయవ్రణములలో కొదధే  మారుప వ్చిుననూ అనేక ఇబబందులకు గురి అవ్ుతుందధ. వ్యవ్సాయము 
ఋతుసంబంధ్మయినదధ, జీవ్శాసత రములో ముడిప్డినదధ అయినందున వ్యవ్సాయదారులకు దానిప ై 
నియంతరణకు అవ్కాశ్ములేదు. 

2. ప్రిశ్రమల కనాి వ్యవ్సాయములో భూమ. ఎకుువ్ కావ్ల . అందుచేత వ్యవ్సాయ 
రంగములో కీ్షణ ప్రత్తఫలాలు తారగవ్సాత యి. భూసాామయ ప్దితులు ముఖ్యపాతర వ్హ సాత యి. 

3. ఉతపత్తత  యూనిట్ ప్రిమాణము తకుువ్గా నుండుట: సాధారణముగా వ్యవ్సాయములో 
ఉతపత్తత  యూనిట్ ప్రిమాణము (Size of production unit) శ్రమ విభజనకు అవ్కాశ్ము తకుువ్. 
వ్యవ్సాయము. మౌల్పకముగ, భారీ ఉతపత్తత  కారయకలాప్ములకు అనుకూలముగనుండదు. 

4. శీతోషా్ట ప్రిస్థితులప ై ఎకుువ్ ఆధారప్డుట: శీతోషా్ట ప్రిస్థితులు, వ్రాపాతము మొదలగు 
వ్ాటిలోవ్చ్ుు ఆకస్థమకమారుపలు వ్యవ్సాయములో ప దే ఒడిదుడుకులను తెసాత యి. నషి్టభయము, 
అనిశుతలు ఎకుువ్. నిరాహణ, విధానములలో చాల సరళ్త అవ్సరమవ్ుతుందధ. 

5. నిరాయముల వే్గము-తరచ్ు నిరాయములు: వ్యవ్సాయములో కొనిి సందరభములలో 
నిరాయములు అత్త తారగ తీసుకొనవ్ల . ఉదాహరణకు వ్రదలవ్లన వ్యవ్సాయ క్ష తరములో నీరు 
నిలచినప్ుడు, వ్యయములను ప్రిగణ ంచ్కుండా అప్పటి కప్ుపడు రాత్తరంబవ్లు శ్రమచేస్థ నీటిని 
తోడివే్యవ్ల . ఆకస్థమక కారణములవ్లన వ్చ్ుు సరుే బాటటా కు నిరాయములు తరచ్ు 
తీసుకొనుచ్ుండవ్ల . 

 



6.వ్సుత  ప్రమాణీకరణ అవ్కాశ్ము తకుువ్: ప్రిశ్రమల వ్ల  వ్యవ్సాయములో -సుత  
ప్రమాణీకరణకు అవ్కాశ్ం తకుువ్. ప్రిమాణము, నాణయత రూప్ములో ఒక విధ్ముగనుని 
వ్సుత వ్ును భారీ ఉతపత్తత  చేయుటకు ప్రిశ్రమలలో సాధ్యమవ్ుతుందధ. కాని వ్యవ్సాయరంగములో ఈ 
అవ్కాశ్ము తకుువ్. కాబటిి  వివిధ్ తేడాలుని ఒక  వ్సుత వ్ును వికరయించ్ుటలో మార ుటింగ్ 
సమసయలను ఎదురొునవ్లస్థ వ్సుత ందధ. 

7. మూలధ్న టరోివ్ర్ (Turnover) ర టట వ్యవ్సాయములో తకుువ్ : వ్యవ్సాయ క్ష తరము 
మొతతము మూలధ్న ప టటి బడికి వ్చిున ప్రత్తఫలము శాతము మూలధ్న టరోివ్ర్ అంటారు. 

సూి ల ఆదాయము 

 మూలధ్న టరోివ్ర్ ర టట = ----------------------------- X100 

                                 మొతతం వ్యవ్సాయ క్ష తర ఆసుత లు  

Gross Income   x100 

Total farm Assets 

వ్యవ్సాయములో టరోివ్ర్ ర టట సాపరక్షముగ తకుువ్. ఎందుచేతననగా ఉతపత్తత  ప్రకిరయ 
ఎకుువ్ కాలవ్యవ్ధధ కల్పగ  ఉంటటందధ. కాబటిి  మూలధ్న ఉప్యోగములో వ్యవ్సాయరంగ సమసయలు 
ప్రిశ్రమలకనాి భినిముగ నుంటాయి. అంతేగాక ప్రప్త్త సమసయలు కూడా భినిముగ ఉంటాయి. 

8. వితత  వ్నరులు (Financing): వ్యవ్సాయము ఎకుువ్ నషి్టభయములకు, అనిశుతలకు 
గురి అగుటవ్లన మరియు మూలధ్న టరోివ్ర్ ర టట తకుువ్గ నుండుటవ్లన, వ్యవ్సాయములో 
ప టటి బడులు, ప్రప్త్త లభయత, ఋణముల చెలా్పంప్ుకాలము, వ్డాీర టట మొదలగునవి ప్రిశ్రమలకనాి 
భినిముగ నుండవ్ల . వ్యవ్సాయ ప్రిస్థితులకు అనుగుణముగ నుండవ్ల . 

9. వ్ాయపారము మరియు కుటటంబము (Home and Business) : వ్యవ్సాయమునకు ఒక 
ప్రతేయక లక్షణమునిదధ. వ్ాయపారము, జీవ్న విధానము (Way of life) సమమళితమయి ఉంటాయి. 
అందుచేత సమాజ మరియు వ్యకితగత మానస్థక దృకపథములు వ్యవ్సాయమును ఎకుువ్గ ప్రభావితం 
చేసాత యి.. 



10. స్థిర, చ్ర వ్యయములు : వ్యవ్సాయములో స్థి ర వ్యయములు (fixed costs) ఎకుువ్. 
అందుచేత ఉతపత్తతలో శీఘర సరుే బాటటా  చేయుట కషి్టము. 

11. అవ్ాయకోచ్ డిమాండ్ (Inelastic Demand): వ్యవ్సాయ రంగము నుండి ప్రధాన 
ఉతపతుత లు ఆహార ప్దారిములు, ముడిప్దారిములు. వీటికి సాధారణముగ డిమాండ్ 
అవ్ాయకోచ్మయినదధ. అందుచేత ఉతపత్తత  ప రుగుదల ధ్రలను ఎకుువ్గ తగిగసుత ందధ. ఉతపత్తత  
ప రుగుదలవ్లన ఆదాయములు ప రగకపర వ్చ్ుు లేదా తగగవ్చ్ుు. 

12. వ్యవ్సాయ ఉతపతుత ల వినియోగములో కాల కాఠినయతలు ఎకుువ్ (Time rigidities): 
వ్యవ్సాయ వ్సుత వ్ులు సాధారణముగ తారగ చెడిపర వ్ునవిగ వ్ుంటాయి (perishable). వ్ాటి 
వినియోగము ఎకుువ్కాలము వ్ాయిదా వే్యుటకు వీలుండదు. కొనిి వ్సుత వ్ులకు రవ్ాణా మరియు 
నిలావ్సతులుకావ్ల . అందుచేతనే మధ్యవ్రుత లు వ్యవ్సాయములో ఎకుువ్ పాతర వ్హ సుత ంటారు. 

13. మారుతుని ఆరిికప్రిసరములు - వ్యవ్సాయము: నిరంతరము మారుచ్ుని ఆరిిక 
ప్రిసరములు వ్యవ్సాయమునకు ఒక ప్రతేయక లక్షణము. ధ్రలు, ఉతపత్తత  ప్దితులు, ప్రభుతా 
విధానములు, మార ుటట ప్రిస్థితులు తరచ్ు మారుతుంటాయి. ఈ మారుపల కనుగుణముగ 
వ్యవ్సాయములో సరుే బాటటా  చేయవ్లస్థ ఉంటటందధ. వ్యవ్సాయ వ్యవ్సి్్కరణ, ఉతపత్తత  నిరాయములలో 
సరుే బాటటా  తరచ్ుగ చేయవ్లస్థ ఉంటటందధ.. 

14. వ్యవ్సాయ ప్రిస్థితుల మారుపలను గురించి సంప్ూరా ప్రిజాా నము లేకుండుట (Farmers 
lack of knowledge): ధ్రలు, డిమాండ్, ప్రాయవ్రణ ప్రిస్థితులు, శీతోషా్టస్థిత్త, వ్రాపాతములో 
మారుపలు, ప్రభుతా విధానములో మారుపలు, సాంక త్తక ప్రిజాా న మారుపలు గురించి 
వ్యవ్సాయదారునికి సపషి్టమయిన ప్రిప్ూరా సమాచారము లభించ్ుట చాలకషి్టము. అందుచేత 
వ్యవ్సాయ వ్ాయపారము ఎకుువ్ నషి్టభయము, అనిశుతలలో నిరాహ ంచ్వ్లస్థ ఉంటటందధ. 

నిరంతరము ఏరపడుచ్ుని మారుపలు, ప్రిప్ూరా ప్రిజాా నము లోపథంచ్ుట కారణములవ్లన, 
వ్యవ్సాయదారులు తమ అనుభవ్ము పరా త్తప్దధకగ సరుే బాటటా  చేసుకొనవ్లస్థ ఉంటటందధ. 

ప ైన వివ్రించిన విధ్ముగ, వ్యవ్సాయ వ్ాయపారమునకు కొనిి ప్రతేయక లక్షణములునివి. 

 



ప్ర. 3. వ్యవ్సాయాభివ్ృదధి కి ప్శుగణాభివ్ృదధి , పాడి ప్రిశ్రమలు అంతరగత సంబంధాలు వివ్రింప్ుము? 

(లేదా) ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పాడి ప్రిశ్రమలప ై ఒక వ్ాయసము వ్ార యుము? 

వ్యవ్సాయరంగ దధగుబడులు, ర ైతుల ఆదాయాలు, ఋతుప్వ్నాలు ప్రిమాణం, సకాల 
విసతరణాంశాలప ై ఆధారప్డి ఉంటాయి. తగినంతగా నీటిపారుదల సౌకరాయలు లేని పరా ంతాలలో 
వ్యవ్సాయరంగం వ్రాంప ై ఆధారప్డి ఉనాియి. ఈ పరా ంతాలలో ర ైతుల ఆదాయాలు స్థి రంగా ఉండక 
అనేక హెచ్ుుతగుగ లకు లోను అవ్ుతుందధ. కాబటి అదనప్ు ఆదాయానిి సమకూరుుకోవ్డానికి అనేక 
రకాల అనుబంధ్ మ ఆధారప్డతారు. ముఖ్యంగా చినికారు, సనికారు ర ైతులు వ్యవ్సాయ అనం 
ప్శుసంవ్రిక వ్ృతుత ల ైన పాడి ప్రిశ్రమ, గొర రలు ప ంప్కం, ప్టటి ప్ురుగుల ప ంప్కంలా వ్ృతులను శ్రది 
చ్ూప్ుతారు. నీటిపారుదల సౌకరాయలుని పరా ంతాలలోని ర ైతులు చేస్ర రొయయలు ప ంప్కం లాంటి 
వ్ృతుత లను చేప్డతారు. కోళ్ళ ప ంప్కం కూడా ఈ కోవ్కు చెందధనదేమ ైనా ర ైతుల కంటే ఇతరులు ఈ 
వ్ృత్తతప ై ఎకుువ్గా ఆధారప్డి ఉనాిరు చెప్పవ్చ్ుు. అదనప్ు ఆదాయ సంపాదనకు ఉదేేశంచిన 
అనుబంధ్ వ్ృతులు కాలకరమంలో క ందర, రాషి్టర ప్రభుతాాల సహకారంతో అమలు చేసుత ని అనేక 
ప్థకాలు పరర తాాహకాలతో వ్యవ్సాయదారులక  కాకుండా వ్యవ్సాయేితర ప్నివ్ాళ్ళకు కూడా 
జీవ్నాధార వ్ృతుత లుగా మారాయని చెప్పవ్చ్ుు. 

ప్శుగణాభివ్ృదధి  : ప్శుసంప్ద ప ంప్ుదలకు అవ్సరమ ైన ప్శువ్ ైదయ సౌకరాయల ఆ కలపనకు 
ప్రయతాిలు ముమమరంగా చేప్టాి రు. మొదటి ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలోనే జిలాా  సాి యిలో 
ప్శువ్ ైదయశాలను న లకొలాపరు. అసలు 1948 లోనే అధధక పాల దధగుబడినిచేు మేలురకం ఆవ్ులు, 
ప ంప్ుదలకు విశాఖ్ప్టింలోని ఒక ప్శుక్ష తార నిి కూడా ఏరాపటట చేశారు. దకి్షణ భారతదేశ్ంలోనే 
మొటిమొదటి సారిగా పరా మాణీకరించిన వ్ ని శాతం తగిగంచిన పాలు తయారీ విశాఖ్ప్టిం 
ప్శుక్ష తరంలో మొదల ైందధ. ఇకుడ మురార జాత్త గ దెల ప ంప్కానిి చేప్టిి  పాల క ందార లను ఏరాపటట 
చేశారు. 

గతంలో ప్రవే్శ్ప టిిన లిల్పకగార మీణ ప్థకాల దాారా అనేక మేలుజాత్త ప్శువ్ుల ప ంప్కానికి, 
నాణయమ ైన గరభధారణ ప్రయోగశాలలు పరా రంభించారు. ప్శువ్ులు ప ంప్క సంఘాలను న లకొల్పప 
ప్శుగణాభివ్ృదధి కి అవ్సరమ ైన పాడి గ దెల సంరక్షణ, పాల ఉతపత్తత  ప ంప్ు ఇతర ప్శుసంబంధ్ 



వ్ాయధ్ుల నివ్ారణలప ై అనేక ప్రదరశనలు ఏరాపటట చేస్థ ప్రజలోా  ప్శుగణాభివ్ృదధి  ప్టా ఆసకితని ప ంచారు. 
తెలంగాణా పరా ంతంలోని కరీంనగర్ ప్టిణ, గార మీణ పరా ంతాలలో దాదాప్ు 70 ప్శువ్ ైదయశాలలను 
న లకొల్పప, ప్శువ్ ైదయ అధధకారులను నియమంచి, కీలక గార మీణ క ందార ల ప్నితీరు మ రుగుప్రిచారు. 
కోశాలను నిరిమంచి మేలురకం ప్శువ్ు ఉతపత్తతని పరర తాహ ంచారు. జాతీయ ప్శుగణాభివ్ృదధి  
విధానాలకు అనుగుణంగా కూడా అనేక ప్శుగణాభివ్ృదధి  ప్థకాల దాారా పర ష్టకాహార లోటటను 
తీరుడానికి ప్శువ్ు గణ ఉతపత్తత  2010-11 సం|| గణాంకాల ప్రకారం సూి ల రాషి్్టరయ ఉతపత్తతలో 5.6%, 
రాషి్టర వ్యవ్సాయరంగ ఉతపత్తత  26.0% దాని ఉప్రంగమ ైన ప్శుగణాభివ్ృదధి  నుంచి లభిసుత ందధ. 
రాషి్టరంలోని గ దెలు, గొర రలు జనాభా స్థి రంగా ప రుగుతూ ఉండగా 1999 నుంచి కోళ్ళ జనాభా 
గణనీయంగా ప రిగిందధ. 2007 గుణాంకాల ప్రకారం రాషి్టరంలోని ప్శుగణ జనాభా వివ్రాలు ప్టిి కలో 
చ్ూప్బడాా యి. 

 ప్శువ్ుల రకాలు లక్షలలో 
1 ప్శువ్ులు, గ దెలు 112.23+132.72 
2 గొర రలు, మేకలు 255.39+96.26 
3 కోళ్ళళ 1239.85 

 

 ప్శువ్ుల రకాలు 2007 (లక్షలలో) 2012 (లక్షలలో) 
1 ప్శువ్ులు 52.73 47.18 
2 గ దెలు 82.30 64.62 
3 గోర రలు 121.20 135.60 
4 మేకలు 48.24 44.96 

 

పాడి ప్రిశ్రమ: 

పాడి ప్రిశ్రమాభివ్ృదధి కి రాషి్టరంలో 82.65 లక్షల వ్యయంతో కొతత గా 8 ప్థకాలు అమలు చేశారు. 
ఈ ప్థకాలు కిరంద ఆంధ్ర రూ. 57.70 లక్షలు, తెలంగాణా పరా ంతాలు రూ. 24.95 లక్షలు వ్యయం 



చేశారు. అంతేకాకుండా క ందర ప్రభుతాం కూడా రూ. 17. 18 లక్షలు సమకూరిుందధ. ఈ ప్థకాల దాారా 
ప్టిణ పరా ంతాల ప్రజలకు పాల సరఫరా ఎకుువ్ చేశారు. పాడి ప్రిశ్రమల సమాఖ్య సభుయలు పాడి 
గ దెలను కొనడానికి ఋణాలు కూడా మంజూరు చేశారు. . పాల సరఫరా ప్థకం కిరంద 5 మునిస్థపాల్పటీ 
ప్టిణాలలో పాల సరఫరా క ందార లను చాలా జిలాా  క ందార లలో మధ్యరకం పాడి ప్రిశ్రమ క ందార లను 
సాి పథంచారు. వ్ాటికి అవ్సరమ ైన భవ్నాలు యంతర ప్రికరాలు, శీతలీకరణ ప్రికరాలు, నిలా 
సౌకరాయలు, ప్రిశుభరమ ైన పాల సరఫరా చేయడానికి ఏరాపటటా  చేశారు. 

ప్టిణ పరా ంతాలకు పాల సరఫరా విసత రించ్డానికి విశషి్ట పాల సరఫరా ప్థకానిి ఉధ్ృతంగా 
అమలు చేశారు. UNICEF సహకారంతో విజయవ్ాడ, హెైదరాబాద్, స్థకిందార బాదు నగరాలకు పాల 
సరఫరాను ప్ంచే ఏరాపటట చేశారు. 3వ్ ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలో విశషి్ట పాల సరఫరా ప్థకానిి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరంలో అనిి జిలాా లకు విసత రించారు. ఈ కారయకరమం కిరంద 19 ప్థకాలను రూ. 296.00 
లక్షల వ్యయంతో రాషి్టరమంతా అమలు చేశారు. రూ. 196.00 లక్ష వ్యయంతో 13 ప్థకాలు 
ఆంధ్రపరా ంతంలోనూ, రూ. 100.00 లక్షల వ్యయంతో 6 ప్థకాల తెలంగాణా పరా ంతాలను అమలు 
చేశారు. మొదటి 3 ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక తరువ్ాత మూడవ్ వ్ారాిక కాలంలో అమలుచేస్థన 
ప్శుగణాభివ్ృదధి  ప్థకాలు వ్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరంలో వ్యవ్సాయరంగంలో అరువ్ాత ప్శుగణాభివ్ృదధి  
ఎకుువ్ పరా ధానయతను సంతరించ్ుకొందధ. 

 చిని, సనికారు ర ైతు సంప్రదాయ వ్ృత్తత  అయిన పాడి ప్రిశ్రమలు అభివ్ృదధి కి తమ కృష్టథని 
వినియోగించే అవ్కాశ్ం ఏరపడిందధ. పాల ఉతపత్తత కి అవ్సరమ ైన అనీి రకాల సౌకరాయలు (గ దెలు 
అభివ్ృదధి  మేత సరఫరా ఋణ సౌకరాయలు, మార ుటింగ్ సౌకరాయలు, సంఘటితం చేశారు. 
విజయవ్ాడలో పాల శాతాల క ందార లు ఏరాపటట చేస్థ స్రకరించిన పాలను జంటనగరాలకు రవ్ాణా 
చేస్రవ్ారు. అంతేకాకుండా విశాఖ్ప్టిం, న లూా రు, వ్రంగల్ ప్టిణాలకు పాల సపా్యి చేయడానికి 
పాలక ందార లు పరా రంభించారు. గుజరాత్ లోని ఆనంద్ పాడి ప్రిశరా మకాభివ్ృదధి  పరా జ కుి లాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాషి్టరంలో కూడా ఈ ప్థకానిి 3 సాి యిలోా  అమలు చేశారు. గార మ సాి యిలో పాల ఉతపత్తతదారుల 
సహకార సంసిలు, జిలాా సాి యి పాల ఉతపత్తత  దారులు సహకార సంఘం. రాషి్టర సాి యిలో A.P Dairy 
Development Cooperature leadaration దాారా ప్నులు నిరాహ సుత నాిరు. 



ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా గణాంకాల ప్రకారం 13 జిలాా లు) రాషి్టరంలో పాల ఉతపత్తత  2013-14 లోని 
90.83 లక్షల మల్ప. టనుిల నుంచి 2014-15లో 9 చిడి 6.31% ప రిగిందధ. 

ప్ర.4. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కోళ్ళ ప ంప్కం ప్రిశ్రమ మరియు చేప్ల ప ంప్కంల ప్రిశ్రమలు గురించి 
వివ్రింప్ుము ?  

కోళ్ళ ప ంప్కం ప్రిశ్రమ : 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరంలో కోళ్ళ ప ంప్కం ప్రిశ్రమలను ఆదాయానిి సమకూర ు వ్ృత్తత గా చాలా 
ఆలసయంగా గురితంచారు. 2వ్ ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలో కోళ్ళ ప ంప్కం లాభసాటి ఉప్ ప్రిశ్రమగా 
చేప్టాి లని ప్రయత్తించారు. దేశీయ కోళ్ళళ సంవ్తారానికి సగటటన ఒకొుకుటీ 50 గుడుా  ఉతపత్తత  
చేయగా, విదేశాలలో కోళ్ళళ సగటటన సం॥రానికి ఒకొుకుటి 120 గుడుా ను ఇసుత ందని తెలుసుకొని 
కోళ్ళ ప ంప్కానికి తగిన పరా ధానయత ఇచాురు. అయితే తరచ్ూ కోళ్ళళ పరా ణాంతక వ్ాయధ్ులకు గుర ై 
ప ంప్కందారుా కు చాలా నష్టాి నిి కల్పగించేవి. ఈ సమసయ ప్రిష్టురించ్డానికి ప్రభుతాం రోగనిరోధ్క 
వ్ాయకిాన్ ప్రయోగశాలను గుంటూరులో న లకొల్పప,,ప్రిశోధ్నలను పరర తాహ ంచారు. కోళ్ళ 
ప్రిశ్రమాభివ్ృదధి కి క ందర ప్రభుతాం కూడా రాష్టాి ర లకు నిధ్ులు క టాయించేదధ. గార మీణాభివ్ృదధి  విసతరణ 
ప్థకం కింద క ందర ప్రభుతాం అనేక రాషి్టర ప్రభుతా కోళ్ళ ప ంప్క క్ష తార లకు మేలుజాత్త కోళ్ళను సరఫరా 
చేస్థందధ. 

కోళ్ళ దాారా మశ్రమ తయారికీ 11 క ందార లను సాి పథంచి DPAP నిధ్ులు సమకూరాురు. ఈ 
క ందార లు 15 టనుిలు కోళ్ళదాణా మశ్రమానిి తయారుచేయడానికి అవ్సరమ ైన యంతర ప్రికరాల 
వ్ంటి అవ్సాి ప్న సౌకరాయలు కల్పపంచారు. గార మీణ వ్ాణ జయ కోళ్ళ ప్రిశ్రమల క ందరలా దాారా అమమకాలు 

ఉదరతం చేశారు. తెలంగాణా, రాయలస్్మ పరా ంతాలలో 30 ప దే ప్రిమాణం గల పరా ంతీయ చికిన్, 
డెరస్థాంగ్ స్ ంటరను రూ. 1050 లక్షల వ్యయంతో న లకొలాపరు. క ందర ప్రభుతా ఆరిిక సహాయంతో 
"రూరల్ బాయంక్ యారుా  పౌలిీ డెవ్లప మంట్ పరర గార ం" ప్థకం అమలు చేసూత  రాషి్టర ప్రభుతాం రూ. 35లు 
లక్షలు క టాయించిందధ. 

ఈ పరా జ కుి  కింద పరదరిక ర ఖ్కు దధగువ్ ఉని కుటటంబాలకు తలసరి రూ.750 ప్రయోజనం 
కల్పపంచ్బడిందధ. అంతే కాకుండా ప్రత్త కోడికి రూ 30% సబ్సాడీ కూడా కల్పపంచ్బడిందధ. 2011 సం|| లో 



ఈ ప్థకం దాారా ఒకొుకు కోళ్ళ ప్రిశ్రమ యూనిట్ మొతతం ఖ్రుు రూ. 13,000/- ఇందులో సగం 
సబ్సాడీ దాారా కూడా కల్పపంచ్బడుతుందధ. 2013-14 సం||లో 1272.36 కోటటా గా ఉని కోడిగుడుా  
ఉతపత్తత  2014-15 నాటికి 1309.58 కోటాను చేరిందధ. అంటే 2.77% ప రుగుదల నమోదు చేసుకుందధ. 
చేప్ల ప ంప్క ప్రిశ్రమ : 

వ్యవ్సాయ కూలీలు, వ్యవ్సాయేితర ప్నివ్ారితో పాటట అనేక ఇతర ప్నివ్ారు కూడా చేప్ల 
ప్రిశ్రమప ై ఆధారప్డి జీవిసుత నాిరు. సగటట మానవ్ునికి అవ్సరమ ైన మాంసకృతుత లు చేప్ల నుంచి 
సులభంగానూ, చౌకగాను లభిసాత యి. 2వ్ ప్రప్ంచ్ యుదికాలంలో విప్రీతమ ైన ఆహార కొరత 
ఏరపడిందధ. అందువ్లా అనిి రకాల ఆహార ప్దారాి లను ఉప్యోగించ్డానికి ప్రయతాిలు జరిగాయి. . 
"అధధక ఆహార ఉతపత్తత ” లక్షయంగా మొదటి ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టర ప్రభుతాం చేప్ల 
ఉతపత్తత  ప్థకానిి చేప్టిి ందధ. మొదటి ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళికా కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరంలో అనేక 
చెరువ్ులు, కుంటలు, బావ్ులు కింద దాదాప్ు 4 లక్షల ఎకరాలలో చేప్ల ప ంప్కం జరిగిందని అంచ్నా 
వ్ేశారు. 

1956-61 మధ్యకాలంలో సముదరతీర పరా ంతమ ైన విశాఖ్ప్టింలో చేప్లు ప్టిటానికి 
మరనౌకలను తయారుచేస్థ, చేప్లను నిలా ఉంచ్డానికి Ice plant ను కూడా సాి పథంచారు. చేప్ల 
ప ంప్క ప్రయోజనాలను గురించి ప్రజలోా  ముఖ్యంగా చేప్ల ప్టేి వ్ారికి అవ్గాహన కల్పపంచ్డానికి ప్రచార 
సాధానాలను ఉప్యోగించి ఆసకితని ప ంచారు. ప్రత్త జిలాా లోను ఒక చేప్ల ప ంప్క క ందార నిి 
న లకొలాపరు. లోతు నీటిలో చేప్లు ప్టేి  యూనిట్ ను కూడా ఏరాపటట చేశారు. 

శాస్్త రయ ప్దిత్తలో చేప్లను ప ంచి అధధక దధగుబడిని పొ ందటానికి 1961-66 మధ్య కాలంలో 
అదనంగా ఆంధ్ర పరా ంతంలో 3, తెలంగాణా పరా ంతంలో ఒక చేప్ల ప ంప్క క్ష తార నిి న లకొలాపరు. చేప్ 
పథలాల స్రకరణ క ందార లను పరా రంభించి ప్రయివే్టట యాజమానయ చెరువ్ులలో కూడా చేప్లను నిలా 
ఉంచి అధధక డిమాండ్ సమయాలోా  సరఫరా చేస్ర ఏరాపటటా  చేశారు. మతాయశాఖ్ రాషి్టరంలో 5 యాంత్తరక 
చేప్ల క ందార లను నిరాహ సరత ందధ. రాషి్టరంలోని రిజరాాయరాలో 300 టనుిల చేప్ల ఉతపత్తతని 
పరా రంభించారు. 30,00/- లక్షల వ్యయాలతో మతాయశాఖ్ ఈ కారయకరమాలను అమలు చేస్థందధ. 

 



Indiramma ప్థకం దాారా 2010-11లో చేప్ల ప ంప్కంలో రాషి్టరం అనేక ప్రతేయకతలను 
సంతరించ్ుకుందధ. దేశ్ంలోనే ఉప్ుపనీటి కయయపథరంకా ఉతపత్తతలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరం ప్రథమ సాి నంలోనూ, 
మంచినీటి చేప్ల ఉతపత్తతలో దధాతీయ సాి నంలో ఉందధ. అంతేకాకుండా మంచినీటి రొయయల ఉతపత్తతలో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ సాి నంలోనూ, సముదర చేప్ల ఉతపత్తత  5వ్ సాి నంలో నిల్పచిందధ. చేప్ల, రొయయల 
మొతతం విలువ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశ్ంలో ర ండో  సాి నంలో ఉందధ. 

రాషి్టరంలో చేప్ల, రొయయల ఉతపత్తత  కరమంగా ప రుగుదల 2005-06లో 8.14 లక్షల టనుిల 
నుంచి 2014-15 నాటికి 19,78 లక్షల టనుిలకు చేరుకుందధ. అంటే సగటటన సం||రానికి 9.92% 
వ్ృదధి  చెందధందధ. ముఖ్యంగా కోల్ కతాత  ఈశానయ రాష్టాి ర ల మార ుట్ చేప్లకు అధధక డిమాండ్ 
కల్పపసుత నాియి. దేశ్ంలో మరొక ఎగుమతుల మొతతం 4.20% ఎగుమతులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరం నుంచే 
వ్సుత నాియి. అంటే మన రాషి్టరం మరొక ఎగుమతుల దాారా రూ. 14,000/-; ఆదాయానిి 
సమకూరుుతుందధ. 

SHORT ANSWER QUESTIONS 

ప్ర. 1. వ్యవ్సాయాభివ్ృదధి కి, కోళ్ళ ప్రిశ్రమకు సంబంధాలను వివ్రింప్ుము. 

కోళ్ళ ప ంప్క ప్రిశ్రమ (Poultry Industry): 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరంలో కోళ్ళ ప ంప్క ప్రిశ్రమ ఆదాయానిి సమకూర ు వ్ృత్తతగా చాలా ఆలసయంగా 

గురితంచారు. ర ండవ్ ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలో కోళ్ళ ప ంప్కం లాభసాటి ఉప్ ప్రిశ్రమగా చేప్టాి లని 
ప్రయత్తించారు. దేశీయ కోళ్ళ సంవ్తారానికి సగటటన ఒకొుకుటీ 50 గుడాను ఉతపత్తత  చేయగా, 
విదేశాలలోని కోళ్ళళ సగటటన సంవ్తారానికి ఒకొుకుటి 120 గుడాను ఇసుత ందని తెలుసుకోని కోళ్ళ 
ప ంప్కానికి తగిన పరా ధానయత ఇచాురు. అయితే తరుచ్ూ కోళ్ళళ పరా ణాంతక వ్ాయధ్ులకు గుర ై 
ప ంప్కదారాకు చాలా నష్టాి నిి కల్పగించేవి. ఈ సమసయలను ప్రిష్టురించ్డానికి ప్రభుతాం రోగనిరోధ్క 
వ్ాయకీాన్ ప్రయోగశాలను గుంటూరులో న లకొల్పప, ప్రిశోధ్నలను పరర తాహ ంచారు. కోళ్ళ 
ప్రిశ్రమాభివ్ృదధి కి క ందర ప్రభుతాం కూడా రాష్టాి ర లకు నిధ్ులు క టాయించేదధ. గార మీణాభివ్ృదధి  విసతరణ 
ప్థకం కిరంద క ందర ప్రభుతాం అనేక రాషి్టర ప్రభుతా కోళ్ళ ప ంప్క క్ష తార లకు మేలుజాత్త కోళ్ళను సరఫరా 
చేస్థందధ. . 



కోళ్ళ దాారా మశ్రమ తయారీకి 11 క ందార లను సాి పథంచి, DPAP నిధ్ులు సమకూరాురు. ఈ 
క ందార లు 15 టనుిల కోళ్ళ దాణా మశ్రమానిి తయారు చేయడానికి అవ్సరమ ైన యంతర ప్రికరాల 
వ్ంటి అవ్సాి ప్న సౌకరాయలు కల్పపంచారు. గార మీణ వ్ాణ జయ  కోళ్ళ ప్రిశ్రమ క ందార ల దాారా 
అమమకాలను ఉధ్ృతం చేశారు. రాషి్టరంలోని ఆంధ్ర తెలంగాణా, రాయలస్్మ పరా ంతాలలో మూడు ప దే 
ప్రిమాణం గల పరా ంతీయ చిక న్, డరస్థాంగ్ స్ ంటరాను రూ. 1050 లక్షల వ్యయాలతో న లకొలాపరు. 

క ందర ప్రభుతా ఆరిిక సహాయంతో “రూరల్ బాయంక్ యారా్ పౌలిీ డెవ్లప మంట్ పరర గార ం" ప్థకం 
అమలు చేసూత  రాషి్టర ప్రభుతాం రూ. 355 లక్షలు క టాయించిందధ. ఈ పరా జ కుి  కిరంద పరదరిక ర ఖ్కు 
దధగువ్ ఉని కుటటంబాలకు తలసరిగా రూ. 750 ప్రయోజనం కల్పపంచ్బడిందధ. అంతేకాకుండా ప్రత్త 
కోడికి రూ 30/- సబ్సాడీ కూడా కల్పపంచ్బడిందధ. ప్రధాన మంత్తర ప్థకం కిరంద కోళ్ళ ప్రిశ్రమ పర గార ం 
దాారా రూ. 104 లక్షలు క్షామ ప్డిత 16 జిలాా లలో 2010-11 సంవ్తారానికి కూడా క టాయించారు. 
ఈ ప్థకం దాారా ఒకొుకు కోళ్ళ ప్రిశ్రమ యూనిట్ మొతతం ఖ్రుు రూ. 13,000. ఇందులో సగం 
సబ్సాడీ దాారా కూడా కల్పపంచ్బడుతోందధ. 2013-14 సంవ్తారంలో 1272.36 కోటటా గా ఉని కోడిగుడా 
ఉతపత్తత  2014-15 నాటికి 1309.58 కోటాకు చేరిందధ. అంటే 2.77 శాతం ప రుగుదల నమోదు 
చేసుకుందధ. 

ప్ర. 2. వ్యవ్సాయాభివ్ృదధి కి, చేప్ల ప్రిశ్రమకు అంతరగత సంబంధాలు రాయుము. 
చేప్ల ప ంప్క ప్రిశ్రమ (Fisheries Industry): 

వ్యవ్సాయ కూలీలు, వ్యవ్సాయేితర ప్నివ్ారితోపాటట అనేక ఇతర ప్నివ్ారు కూడా చేప్ల 
ప్రిశ్రమప ై ఆధారప్డి జీవిసుత నాిరు. సగటట మానవ్ునికి అవ్సరమ ైన మాంసకృతుత లు చేప్ల నుంచి 
సులభంగాను, చౌకగాను లభిసాత యి. ర ండవ్ ప్రప్ంచ్ యుదికాలంలో విప్రీతమ ైన ఆహార కొరత 
ఏరపడిందధ. అందువ్లా అనిి రకాల ఆహార ప్దారాి లను ఉప్యోగించ్డానికి ప్రయతాిలు జరిగాయి. 
"అధధక ఆహార ఉతపత్తత ” (Grow more good) లక్షయంగా మొదటి ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టర ప్రభుతాం చేప్ల ఉతపత్తత  ప్థకానిి చేప్టిి ందధ. మొదటి ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరంలో అనేక చెరువ్ులు, కుంటలు, బావ్ుల కిరంద దాదాప్ు 4 లక్షల ఎకరాలలో చేప్ల 



ప ంప్కం జరిగ దని అంచ్నా, అంతేకాకుండా అదనంగా 3.84 లక్షల ఎకరాల నీటి వ్సత్త పరా ంతాలు 
కూడా చేప్ల ప ంప్కానికి అనుకూలమ ైనవ్ని అంచ్నా వ్ేశారు. 

1956 - 61 మధ్యకాలంలో సముదరతీర పరా ంతమ ైన విశాఖ్ప్టింలో చేప్లు ప్టిడానికి 
మరనౌకలను (Mechanised fishing boats) తయారుచేస్థ, చేప్లను నిలా ఉంచ్డానికి Ice 
plantను కూడా సాి పథంచారు. చేప్ల ప ంప్క ప్రయోజనాలను గురించి ప్రజలో, ముఖ్యంగా చేప్లు 
ప్టేివ్ారికి అవ్గాహన కల్పపంచ్డానికి ప్రచార సాధ్నాలను ఉప్యోగించి ఆసకితని ప ంచారు. సబ్సాడీ 
ర టాకు చేప్లు ప్టిడానికి ఉప్యోగించే మర నౌకలను సరఫరా చేయడంవ్లా చేప్ల సరఫరాను 
ప ంచారు. కారణాల వ్ల మన రాషి్టరంలో కాకుండా పొ రుగు రాష్టాి ర లలో కూడా చేప్ల విని డిమాండు 
ప రిగిందధ. 

రాషి్టరంలో నిరుప్యోగంగా ఉని 600 చెరువ్ులను చేప్ల ప ంప్కం ఉప్యోగించారు. ప్రత్త 
జిలాా లోను ఒక చేప్ల ప ంప్క క ందార నిి న లకొలాపరు. లోతు నీటిలో చేప్లు ప్టేి  యూనిట్ 
(Deepwater fishing unit) ను కూడా చేశారు. చేప్లు ప్టేి వ్ారి సౌకరాయరిం చేప్ల వే్ట 
సమాచారానిి అందధంచ్డం మొదల ం చేప్ల మేత వ్ాటి ప ంప్క ప్దేతులప ై కూడా ప్రజలోా  అవ్గాహన 
కల్పపంచారు. చేప్లు ప ంప్క ప్రిశోధ్న క ందార లను కూడా సాి పథంచి, తకుువ్ వ్యయంతో చేప్ల ఉతుని 
ప్రకిరయలను కనుగొనాిరు. కొనిి గార మాలను చేప్లు ప్టేి  గార మాలుగా గురితంచి వ్ారి పథలాలకు కూడా 
అనేక సౌకరాయలు కల్పపంచారు. 

శాస్్త రయ ప్దితులలో చేప్లను ప ంచి అధధక దధగుబడిని పొ ందడానికి 1961-66 మధ్యకాలంలో 
అదనంగా ఆంధ్ర పరా ంతంలో మూడు, తెలంగాణా పరా ంతంలో ఒక చేప్ల ప ంప్క క్ష తార నిి న లకొలాపరు. 
చేప్ పథలాల స్రకరణ క ందార లను పరా రంభించి ప్రవే్టట యాజమానయ చెరువ్ులలో కూడా చేప్లను 
నిలాఉంచి అధధక డిమాండ్ సమయాలో సరఫరా చేస్ర ఏరాపటటా  చేశారు. మతాయశాఖ్ రాషి్టరంలో 5 
యాంత్తరక చేప్ల క ందార లను నిరాహ సరత ందధ. రాషి్టరంలోని రిజరాాయరాలో 300 టనుిల చేప్ల ఉతపత్తతని 
పరా రంభించారు. రూ. 30, 00 లక్షల వ్యయంతో మతాయశాఖ్ ఈ కారయకరమాలను అమలు చేస్థందధ. 

Indiramma ప్థకం దాారా 2010-11లో చేప్ల ప ంప్కంలో రాషి్టరం అనేక ప్రతేయకతలను 
సంతరించ్ుకుందధ. దేశ్ంలోనే ఉప్ుపనీటి కయయల పథరంక్ా (Brakish water shrimp) ఉతపత్తతలో 



ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరం ప్రథమ సాి నంలోనూ, మంచినీటి చేప్ల (Laresh Water Fish) ఉతపత్తతలో దధాతీయ 
సాి నంలో ఉందధ. అంతేకాకుండా మంచి నీటి రొయయల ఉతపత్తతలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ సాి నంలోనూ, 
సముదర చేప్ల ఉతపత్తతలో దధగువ్ సాి నంలోనూ నిల్పచిందధ. చేప్ల, రొయయల మొతతం విలువ్లో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశ్ంలో ర ండో  సాి నంలో ఉందధ. సముదర ఉతపతుత ల దాారా రాషి్టరం రూ. 3000 కోటా 
రూపాయల ఆదాయానిి సమకూరుసరత ందధ. భారతదేశ్ సముదర ఎగుమతుల విలువ్ుా 40 శాతం 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరం సమకూరుసరత ందధ. 

 రాషి్టరంలో చేప్ల, రొయయల ఉతపత్తత  కరమంగా ప రుగుతూ 2005-6లోని 8.14 లక్షల టనుిల 
మందధ 2014-15 నాటికి 19.78 లక్షల టనుిలకు చేరుకుందధ. అంటే సగటటన సంవ్తారానికి 9.92 
శాతం వ్ృదధి  చెందధందధ. ముఖ్యంగా కోలుతాత  ఈశానయ రాష్టాి ర ల మార ుటటా  చేప్లకు అధధక డిమాండు 
కల్పపసుత నాియి. దేశ్ంలోని వ్ేరొక ఎగుమతుల మొతతంలో 42.0 శాతం ఎగుమతులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషి్టరం 
నుంచే వ్సుత నాియి. అంటే మన రాషి్టరం వే్రొక ఎగుమతుల దాారా రూ .14,000 ఆదాయానిి 
సమకూరుసరత ందధ. 

ప్ర. 3. వ్యవ్సాయ వ్సుత వ్ుల ప్ంపథణీ మారాగ లను ప్రభావితం చేయు కారకాలను వివ్రింప్ుము. 

ర ైతులు ఉతపత్తత  చేస్థన వ్యవ్సాయోతపతుత లు వివిధ్ మారాగ ల దాారా వినియోగదారులకు 
చేరుతాయి. వ్యవ్సాయ వ్సుత వ్ులు ఉతపత్తతదారులనుండి అంత్తమ వినియోగదారుల వ్రకు చేర ు 
వివిధ్ కారయకలాపాలను మార ుటింగ్ లేదా ప్ంపథణీగా చెప్పవ్చ్ుును. వ్యవ్సాయక వ్సుత వ్ుల ప్ంపథణీ 
మారగమును వివిధ్ కారకాలు ప్రభావితం చేయును. అవి: 

(A) వ్సుత వ్ు మనిిక సాభావ్ం : వ్యవ్సాయక వ్సుత వ్ుల మనిిక సాభావ్ం అనగా వ్ాటిని 
నిలాచేయుటకు వీలుగలదా లేదా అనే అంశ్ంప ై ప్ంపథణీ ఆధారప్డి ఉండును. పాలు, ప్ండుా , 
కూరగాయలు వ్ంటి కొనిి వ్సుత వ్ులు తారగా చెడిపర యేి సాభావ్మును కల్పగి ఉండుటవ్లన వ్ాటి 
సమీప్మారాగ ల దాారా వినియోగదారులకు చేర  విధ్ంగా ప్ంపథణ  చేయవ్లస్థ ఉండును. లేకపర యినచో 
అటటవ్ంటి వ్సుత వ్ులు వినియోగదారులకు చేర సరికి వ్ాటి నాణయత తగిగపర యి అవి చెడిపర యేి అవ్కాశ్ం 
ఉనిదధ. 



(B) వ్యవ్సాయ వ్సుత వ్ుల బరువ్ు అధధకంగా నుండుట: వ్యవ్సాయక వ్సుత వ్ుల బరువ్ు 
అధధకంగా ఉండుటవ్లన రవ్ాణా వ్యయం ప రిగిపర వ్ును. కావ్ున రవ్ాణా వ్యయం తకుువ్గా ఉండే 
విధ్ంగా ప్ంపథణీ మారగం ఉండవ్లయును. 

(C) మధ్యవ్రుత ల ప్రమేయం: జాతీయంగా ఉండే ఆరిిక సంసిలు మధ్యవ్రుత ల సహాయం 
తీసుకొని లాభాలను పొ ందాలని ప్రయత్తించ్ును. దీని వ్లన ర ైతుల నుండి వినియోగదారునకు జరిగ  
వ్సుత  ప్ంపథణీ తారగా జరుగును. ఎందుకనగా లాభాలు వినియోగదారులకు చేర టందుకు మధ్యవ్రుత లు 
సహకరించ్రు. 

(D) నిలా సౌకరాయలు / గిడాంగి వ్సతులు: ర ైతులు ఉతపత్తత  చేస్థన వ్యవ్సాయక వ్సుత వ్ులకు 
నిలాచేస్ర సౌకరాయలు తగినంతగా లేనిచ  ోమధ్యవ్రుత ల సహాయమును పొ ందకతప్పదు. మధ్యవ్రుత లు 
వ్యవ్సాయక వ్సుత వ్ులకు నిలా సౌకరాయలు కల్పపంచ్డమేగాకుండా, ర ైతునుండి వినియోగదారుని 
వ్రకు అవ్సరమయేియ ఇతర సహాయాలను గూడా సమకూరుగల్పగ దరు. 

ప్ర . 4. ఆరిికాభివ్ృదధిలో పాడి ప్రిశ్రమ పాతరను వివ్రింప్ుము. 

వ్యవ్సాయ అనుబంధ్ ప్రిశ్రమలలో పాడి ప్రిశ్రమకు ప్రముఖ్ సాి నం ఉనిదధ. ఇండియా వ్ంటి 
దేశాల ఆరిికాభివ్ృదధిలో పాడిప్రిశ్రమకు కీలకసాి నం ఉనిదధ. ప్రప్ంచ్ పాల ఉతపత్తతలో మన దేశ్ం 
ర ండవ్ సాి నానిి ఆకరమంచినదధ. మొతతం 58.7 మల్పయన్ టనుిల మేరకు పాల ఉతపత్తతని మనదేశ్మే 
చేయుచ్ునిదధ. గార మీణ ప్రజలలో అతయధధకులకు ఉదోయగితను, ఆదాయమును సమకూర ు ప్రధాన 

ఆధారంగానునిదధ. మనదేశ్ంలో భూమలేని వ్యవ్సాయ కారిమకులకు ఆదాయమును అందధంచ్ుటలో 
పాడి ప్రిశ్రమ ప్రధాన పాతర పర ష్టథంచ్ుచ్ునిదధ దైెనందధన అవ్సరాలలో పాల ఉతపతుత లు ముఖ్యపాతర 
కల్పగి ఉనివి. ఈ కిం ఆరిిక వ్యవ్సిలో పాడి శ్రమ పరా ధానయతను వివ్రించ్బడినదధ. 

                                                                           

 

 

 



       డిరంక్ 

పాలు                                                                        మఠాయిలు 

పాలపొ డి,  

 వ్ ని తీస్థన పాలు 

కీరమ్ (మీగడ) 

వ్ ని         వ్ ని పొ డి 

వ్ ని          తాజా వ్ ని 

 లిజ్       పరా స్ స్థంగ్ వ్ ని 

న యియ / కొవ్ుా      న యియ వ్యరాి లనుండి మఠాయిల తయారీ 

ప రుగు      తాజా, నిలా డిరంక్ా. 

పాల ఉతపత్తతని 1950-51లో 17 మల్పయన్ టనుిలు ఉండగా 2008-09 నాటికి 108.5 
మల్పయన్ టనుిలకు ప రిగినదధ. సగటట వినియోగం 1968-69 లో 112 గార ముల పాలు ప్రత్తరోజు 
అందుబాటటలో ఉండగా. అదధ 2008-09 నాటికి 258 గార ములకు ప రిగినదధ. అయితే ప్రప్ంచ్ సగటట 
వినియోగంతో పర ల్పునచో ఇంకా తకుువ్గానే ఉనిదధ. మనదేశ్ంలో జరిగ  పాల ఉతపత్తతలో 80 శాతం 
మేరకు అసంఘటితరంగం అందధంచ్ుచ్ునిదధ. మగిల్పన 20 శాతం మేరకు మాతరం సహకార రంగం, 
ఇతర ప ైరవే్టట పాల ఉతపత్తతదారులు అందధంచ్ుచ్ునాిరు. 

దేశ్ంలో 265 జిలాా లలో 1.33 లక్షల పాల ఉతపత్తతదారులు, సహకార సంఘాలు గార మీణ 
సాి యిలో ప్నిచేయుచ్ునివి. వీరు రోజుకు దాదాప్ు 30 లక్షల లీటరా పాలను సపా్యి 
చేయుచ్ునాిరు. 

 ప్ర. 5. వ్యవ్సాయం ఒక వ్ాయపారముగా దానికుని లక్షణాలు వివ్రింప్ుము ?  

వ్యవ్సాయమునకు కొనిి ప్రతేయక లక్షణములునివి. 

1. ఉతపత్తతలో ప్రకృత్త శ్కుత ల ప్రభావ్ము: వ్యవ్సాయము ప్రధానముగా జీవ్శాసత ర లక్షణము 
గలదధ. ప్రాయవ్రణములలో కొదధే  మారుప వ్చిుననూ అనేక ఇబబందులకు గురి అవ్ుతుందధ. 



వ్యవ్సాయము ఋతు సంబంధ్మయినదధ. జీవ్శాసత రములో ముడిప్డినదధ అయినందున 
వ్యవ్సాయదారులకు దానిప ై నియంతరణకు అవ్కాశ్ము లేదు. 

2. ఉతపత్తత  యూనిట్ ప్రిమాణము తకుువ్గా నుండుట: సాధారణముగా వ్యవ్సాయములో 
ఉతపత్తత  యూనిట్ ప్రిమాణ కరమ విభజనకు అవ్కాశ్ము తకుువ్. వ్యవ్సాయము మౌళికముగా, భారీ 
ఉతపత్తత  కారయకలాప్ములకు అనుకూలముగానుండదు. 

3. ధ్రల మారుప ఎకుువ్: వ్యవ్సాయ ఉతపతుత లు, వ్ాటి ధ్రలు వ్యత్తర ఖ్ మారగములో 
మారుతుంటాయి. ఉతపత్తత  ప రిగినప్ుడు ధ్ర తగుగ తుందధ. ఉతపత్తత  తగిస్రత  ధ్ర ప రుగుతుందధ. 
వ్యవ్సాయదారుడు ప్ుష్టుళ్ములో పరదరికము అనుభవిసాత డు. ధ్ర మారుపలను బటిి  ఉతపత్తతని 
మారుుటకు అతని అవ్కాశ్ము తకుువ్. ప ైగా వ్యవ్సాయ వ్సుత వ్ులకు డిమాండ్ 
అవ్ాయకోచ్మయినదధ. అందుచేత వ్యవ్సాయరంగంలోని ధ్రల ఒడిదుడుకులు ఎకుువ్. 

4. శీతోషా్ట ప్రిస్థితులప ై ఎకుువ్ ఆధారప్డి ఉండడం: శీతోషా్ట ప్రిస్థితులు, వ్రాపాతము 
మొదలగు వ్ాటిలో వ్చ్ుు ఆకస్థమక మారుపలు వ్యవ్సాయములో ప దే ఒడిదుడుకులను తెసాత యి. 
నషి్టభయము అనిశుతలు ఎకుువ్. నిరాహణ విధానములలో చాలా సరళ్త అవ్సరమవ్ుతుందధ. 

5. మూలధ్న టరోివ్ర్ (Turnover) ర టట వ్యవ్సాయములో తకుువ్: వ్యవ్సాయ క్ష తరము ప ై 
మొతతము ములధ్న ప టటి బడికి వ్చిున ప్రత్తఫలము శాతము ములధ్న టరోివ్ర్ అంటారు. 

సూి ల ఆదాయము 
మూలధ్న టరోివ్ర్ ర టట = -------------------------------   X 100 

మొతం వ్యవ్సాయక త ఆసులు 
 Gross Income X 100 

Total farm Assets 

 వ్యవ్సాయ టరోివ్ర్ ర టట సాపరక్షముగా తకుువ్. ఎందుచేత అనగా ఉతపత్తత  ప్రకిరయ ఎకుువ్ 
కాల వ్యవ్ధధ కల్పగ  ఉంటటందధ. కాబటిి  మూలధ్న ఉప్యోగములో వ్యవ్సాయరంగ సమసయల 
ప్రిశ్రమలకనాి భినిమగా నుంటాయి. అంతేగాక ప్రప్త్త సమసయలు కూడా భినిముగా ఉంటాయి. 



6. వితత  వ్నరులు: వ్యవ్సాయ ఎకుువ్ నషి్టభయములకు అనిశుతలకు గురి అగుటవ్లన 
మరియు మూలధ్న టరోివ్ర్ ర టట తకుువ్గా నుండుటవ్లన వ్యవ్సాయములో ప టిబడులు, 
ప్రప్త్త లభయత, ఋణముల వ్యవ్సాయ ప్రిస్థితులకు అనుగుణముగా నుండవ్లే. 

7.అవ్ాయకోచ్ డిమాండ్: వ్యవ్సాయరంగము నుండి ప్రధాన ఉతపతుత లు ఆహార ప్దారిములు, 
ముడి ప్దారిములు వీటికి సాధారణముగా డిమాండ్ అవ్ాయకోచ్మయినదధ. అందుచేత ఉతపత్తత  
ప రుగుదల ధ్రలను ఎకుువ్గా తగిగసుత ందధ. ఉతపత్తత  ప రుగుదల వ్లన ఆదాయములు ప రగపర వ్చ్ుు 
లేదా తగగవ్చ్ుు. 

8. మారుతుని ఆరిిక ప్రిసరములు - వ్యవ్సాయము: నిరంతరము మారుచ్ును ఆరిిక 
ప్రిసరములు వ్యవ్సాయమునకు ఒక ప్రతేయక లక్షణము. ధ్రలు, ఉతుత్త ప్దితులు, ప్రభుతా 
విధానములు, మార ుటట ప్రిస్థితులు తరచ్ు మారుతుంటాయి. ఈ మారుపల కనుగుణముగా 
వ్యవ్సాయములో సరుే బాటటా  చేయవ్లస్థ ఉంటటందధ. వ్యవ్సాయ వ్యవ్సి్్కరణ, ఉతపత్తత  నిరాయములలో 
సరుే బాటటా  తరుచ్ుగా చేయవ్లస్థ ఉంటటందధ. 

9. వ్యవ్సాయ ప్రిస్థితుల మారుపలను గురించి సంప్ూరా ప్రిజాా నము లేకుండుట (Farmers 
lack of knowledge): ధ్రలు, డిమాండ్, ప్రాయవ్రణ ప్రిస్థితులు శీతోషా్టస్థిత్త, వ్రాపాతములో 
మారుపలు, ప్రభుతా విధానములో మారుపలు, సాంక త్తక ప్రిజాా న మారుపలు గురించి 
వ్యవ్సాయదారునికి సపషి్టమయిన ప్రిప్ూరా సమాచారము లభించ్ుట చాలా కషి్టము. అందుచేత 
వ్యవ్సాయ వ్ాయపారము ఎకుువ్ నషి్టభయము అనిశుతలలో నిరాహ ంచ్వ్లస్థ ఉంటటందధ. 
నిరంతరము ఏరాపటటలో మారుపలు ప్రిప్ూరా ప్రిజాా నము లోపథంచ్ుట కారణములవ్లన, 
వ్యవ్సాయదారులు తమ అనుభవ్ము పరా త్తప్దధకగా సరుే బాటటా  చేసుకోనవ్లస్థ ఉంటటందధ. 

ప ై వివ్రించిన విధ్ముగా, వ్యవ్సాయ వ్ాయపారమునకు కొనిి ప్రతేయక లక్షణములునివి. 

ప్ర. 6. వ్యవ్సాయ అనుబంధ్ వ్ృతుత లు. 

వ్యవ్సాయరంగ దధగుబడులు, ర ైతుల ఆదాయాలు, ఋతుప్వ్నాలు ప్రిమాణం, సకాల 
విసతరణాంశాలప ై ఆధారప్డి ఉంటాయి. తగినంతగా నీటిపారుదల సౌకరాయలు లేని పరా ంతాలలో 
వ్యవ్సాయరంగం వ్రాంప ై ఆధారప్డి ఉనాియి. ఈ పరా ంతాలలో ర ైతుల ఆదాయాలు స్థి రంగా ఉండక 



అనేక హెచ్ుుతగుగ లకు లోను అవ్ుతుందధ. కాబటిి  ర ైతులు అదనప్ు ఆదాయానిి మకూరుుకోవ్డానికి 
అనేక రకాల అనుబంధ్ వ్ృతుత లప ై ఆధారప్డతారు. ముఖ్యంగా చినికారు, సనికారు ర ైతులు 
వ్యవ్సాయ అనుబంధ్ ప్శుసంవ్రిక వ్ృతుత ల ైన పాడి ప్రిశ్రమ, గొర రలు ప ంప్కం, ప్టటి ప్ురుగుల 
ప ంప్కంలాంటి వ్ృతుత లను శ్రది చ్ూప్ుతారు. నీటిపారుదల సౌకరాయలుని పరా ంతాలలోని ర ైతులు 
చేప్లు, రొయయలు ప ంప్కం లాంటి వ్ృతుత లను చేప్డతారు. కోళ్ళ ప ంప్కం కూడా ఈ కోవ్కు 
చెందధనదేమ ైనా ర ైతుల కంటే ఇతరులు ఈ వ్ృత్తత  ప ై ఎకుువ్గా ఆధారప్డి ఉనాిరని చెప్పవ్చ్ుు. 
అదనప్ు ఆదాయ సంపాదనకు ఉదేేశంచిన అనుబంధ్ వ్ృతుత లు కాలకరమంలో క ందర, రాషి్టర ప్రభుతాాల 
సహకారంతో అమలు చేసుత ని అనేక ప్థకాల పరర తాాహకాలతో వ్యవ్సాయదారులక  కాకుండా 
వ్యవ్సాయేితర ప్నివ్ాళ్ళకు కూడా జీవ్నాధార వ్ృతుత లుగా మారాయని చెప్పవ్చ్ుు. 

ప్శుగణాభివ్ృదధి  : ప్శుసంప్ద ప ంప్ుదలకు అవ్సరమ ైన ప్శువ్ ైదయ సౌకరాయల కలపనకు 
ప్రయతాిలు ముమమరంగా చేప్టాి రు. మొదటి ప్ంచ్వ్రా ప్రణాళిక కాలంలోనే జిలాా  సాి యిలో 
ప్శువ్ ైదయశాలను న లకొలాపరు. అసలు 1948లోనే అధధక పాల దధగుబడినిచేు మేలురకం ఆవ్ులు, 
ప ంప్ుదలకు విశాఖ్ప్టింలోని ఒక ప్శుక్ష తార నిి కూడా ఏరాపటట చేశారు. దకి్షణ భారతదేశ్ంలోనే 
మొటి మొదటి సారిగా పరా మాణీకరించిన వ్ ని శాతం తగిగంచిన పాలు తయారీ విశాఖ్ప్టిం 
ప్శుక్ష తరంలో మొదల ైందధ. ఇకుడ మురార జాత్త గ దెల ప ంప్కానిి చేప్టిి  పాల క ందార లను ఏరాపటట 
చేశారు. 

పాడి ప్రిశ్రమ : పాడి ప్రిశ్రమాభివ్ృదధి కి రాషి్టరంలో 82.65 లక్షల వ్యయంతో కొతత గా 8 ప్థకాలు 
అమలు చేశారు. ఈ ప్థకాలు కిరంద ఆంధ్ర రూ. 57.70 లక్షలు, తెలంగాణాపరా ంతాలు రూ.24.95 
లక్షలు వ్యయం చేశారు. అంతేకాకుండా క ందర ప్రభుతాం కూడా రూ. 17.18 లక్షలు సమకూరిుందధ. ఈ 
ప్థకాల దాారా ప్టిణ పరా ంతాల ప్రజలకు పాల సరఫరా ఎకుువ్ చేశారు. పాడి ప్రిశ్రమల సమాఖ్య 
సభుయలు పాడి గ దెలను కొనడానికి ఋణాలు కూడా మంజూరు చేశారు. పాల సరఫరా ప్థకం కిరంద 5 
మునిస్థపాల్పటీ ప్టిణాలలో పాల సరఫరా క ందార లను చాలా జిలాా  క ందార లలో మధ్యరకం పాడి ప్రిశ్రమ 
క ందార లను సాి పథంచారు. వ్ాటికి అవ్సరమ ైన భవ్నాలు యంతర ప్రికరాలు, శీతలీకరణ ప్రికరాలు, 
నిలా సౌకరాయలు, ప్రిశుభరమ ైన పాల సరఫరా చేయడానికి ఏరాపటటా  చేశారు. 

*** 


