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 State Intervention in Agriculture Marketing Role of Various agencies (Andhra Pradesh 

Agro,MARKEED, State department, and FCI, Tobacco Board, Cotton Corporation ) and its 

impact on market efficiency. Agriculture Price Commission. 

ESSAY QUESTIONS & ANSWERS. 

ప్ర. 1. వ్యవ్సాయ ధరల కమీషన్ గూర్చి వ్ార యుము. 

వ్యవ్సాయక ధరల కమీషను ప్రభుత్విం 1965వ్ సిం||లో నెలకొల్పపనది. దీనినే ఇప్ుడు 
వ్యవ్సాయ ధరల, వ్యయ కమీషన్ గా పిలుసుి ననారు. ఈ కమీషన్ వ్యవ్సాయదనరులు ఉత్పతి్త చేసిన 
ఉత్పత్తి లకు లాభదనయకమ ైన ధరలను ప ిందే విధింగా ధర విధననననిా రూప ిందిించును. ఎప్ుపడ ైతే 
అనుకూల ప్ర్చసిిత్తలు ఉింటాయో అప్ుపడే పెటటు బడులు పెటుడననిా పరర త్సహ ించును. మార్కెట్ లో 
వినియోగదనరుల అభిరుచులను బట ు  వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులను అిందుబాటటలో ఉించడననికి విధనన ప్ర 
చరయలను ఈ కమీషన్ తీసుకొనును. ప్రత్తసిం||ము ముఖ్య వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లకు కనీస మదదత్త 
ధరలు (Minimum Support Prices) నిరణయించబడతనయ. ఈ కమీషన్ కనీసిం 24 
ప్రధననప్ింటలకు కనీస మదదత్త ధరలను సిఫారుస చేయును. కనీస మదదత్త ధరలను సిఫారుస 
చేయుటలో వ్యవ్సాయ ధరల మర్చయు వ్యయ కమీషన్ ఈ కిరింది అింశాలను ప్ర్చగణనలోకి 
తీసుకొనుము. 

(1) ప్ింట ఉత్పతి్తకి అయయయ వ్యయిం, 

(2) వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులకు ఉిండే సప్లయ, డిమాిండల  మధయ ఉిండే వ్యతనయసిం, 

(3) కనీస మదదత్త ధరలను నిరణయించే సమయింలో అమలులో నునా ధర ప్ర్చసిిత్త, 

(4) వ్యవ్సాయ, వ్యవ్సాయయత్ర రింగాల మధయ వ్రిక నిబింధనలు. 

పైె అింశాలను దృషి్ులో ఉించుకొని వ్యవ్సాయ ధరల, వ్యయకమీషన్ ర్కైత్తల ప్రయోజననలను 
కాపాడే ఉదేదశింతో కనీస మదదత్త ధరలను ప్రకట ించును. దీనితో ర్కైత్తలకు నిశ్చిత్ ప్ర్చసిిత్తలు 
ఏరపడతనయ. దీనివ్లల  సింబింధిత్ ప్ింటను ప్ిండిించడిం దనవర్ా ప్రభుత్విం ప్రకట ించిన కనీస మదదత్త 
ధరలు లభిించుననే నమమకింతో ర్కైత్తలు ప్ింటల విసతి రణత్ను పెించ దరు. దీనివ్లన వ్యవ్సాయ 



ఆదనయాలు పెర్చగే అవ్కాశిం ఉనాది. ఈ విధింగా ఉత్పతి్త జర్చగచన వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లు వినియోగ 
అవ్సర్ాలకు సరసమ ైన ధరలలో వికరయిం జరుగును. ఆ విధింగా ర్కైత్తల ప్రయోజననలు 
కాపాడబడతనయ. వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లకు మదదత్త ధరలు నిరణయించుటతో అనిశ్చిత్ ప్ర్చసిిత్తలు 
తొలగచపర య ర్కైత్తలు వ్ార్చవ్ార్చ ప్ింటలను సవవచఛగా ప్ిండిించుకోగల్పగకదరు. 

ప్రభుత్విం కనీస మదదత్త ధరలను ప్రకట ించడింతో ర్కైత్తలు సింతోషింగా ఉిండి, ఈ విధననిం 
వ్ార్చకి ఒక వ్రింగా భావిించ దరు. ఇటీవ్ల్ప ప్ర్చసిిత్తని ప్ర్చశీల్పించినచో, ర్కైత్తలు త్మ ఉత్పత్తి లకు సర్కైన 
గచటటు బాటట ధరను ప ిందలేక అప్ుపలతో సత్మత్ిం అవ్ుత్తననారు. వ్డడీ  వ్ాయపారుల ఆగడనలను 
త్టటు కోలేక ఆత్మహత్యలకు పాలపడుచుననారు. ఈ దయనీయ ప్ర్చసిిత్తలలో ర్కైత్తలకు - దికుెతోచక 
గార మీణ పరా ింతనలనుిండి ప్టుణ పరా ింతనలకు వ్లస పర వ్ుచుననారు. వీరు ప్టుణ పరా ింతనలలో కేిందీరకృత్ిం 
అయనిందున సర్చయ ైన నివ్ాస సౌకరయిం లేక, మించినీరు, వ్ెైదయ ఆర్ోగయ సదుపాయాలు లేక ఎననా 
అవ్సిలు ప్డుత్ూ జీవ్నమును గడుప్ుచుననారు. ఈ కారణనల వ్లన గార మాలను ర్కైత్తలు 
వ్దల్పపర వ్ుటతో వ్యవ్సాయరింగిం నిషపలపైె ఉత్పత్తి లు త్గచిపర యన కారణింగా ధరలు పెర్చగచపర తనయ. 
ఈ ప్ర్చసిిత్తలను సర్చదిదుద టకు కేిందర ప్రభుత్విం వ్యవ్సాయ ధరల, వ్యయ కమీషనను నెలకొల్పపనది. 

ప్ర. 2. భారత్ ప్రభుత్విం అవ్లింబించుచునా వ్యవ్సాయ ధరల విధననననిా విమరశననత్మకింగా 
ప్ర్చశీల్పించుము. 

భారత్దేశప్ు వ్యవ్సాయ ధరల విధననిం యొకె ముఖ్య ఉదేదశాయలు కిరింది విధింగా నునావి. 
అవి:  

(1) వ్ాయపార నిబింధనలలో వ్యవ్సాయరింగిం మర్చయు పార్చశరా మిక రింగిం ర్కిండూ కూడన 
నషుపర కుిండన చూచుట. వ్యవ్సాయయత్ర వ్సుి వ్ుల ధరలకు సమింజసమ ైన విధింగా సింబింధమును 
నెలకొలపవ్లెను. 

(2) పెర్చగచపర త్తనా డిమాిండ్ నకు అనుగుణింగా వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల ఉత్పతి్తని 

పెించుట. 

 (3) కనిషు , గర్చషు  ధరల సాి యల మధయ ధరలు ఉిండేటటటల  చరయలు తీసు వినియోగదనరుని 
శరరయసుసను, ఉత్పతి్త దనరుని లాభములలో సింత్తలనిం సాధిించుట.  



(4) వివిధ ఋత్తవ్ుల ననుసర్చించి ధరలలో వ్చేి హెచుి త్గుి లను కనిషు సాయిం 

తీసుకొనివ్చుిట. 

 (5) దేశింలోని వివిధ పరా ింతనలలోని వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ుల ధరలు సమనవయమును 
చేకూరుిట.  

(6) ఆర్చికాభివ్ృదిి ప్రకిరయలో ప్రభుత్వ వ్యయమును కరమబదిీకర్చించే విధింగా ధరలలో 
సిిరత్వమును సాధిించుట.  

(7) వ్యవ్సాయదనరుల ఉత్పత్తి లు, ఉతనపదకాలకు మధయ సర్చయ ైన ధరల 

సింబింధమును నెలకొలుపట.  

(8) దేశింలోని ప్రజలకు అవ్సరమ ైన ఆహారము, ప్ర్చశరమలకు అవ్సరమ ైన ముడి ప్దనరిముల 
ఉత్పత్తి లను పెించే విధింగా వ్యవ్సాయదనరులను పరర త్సహ ించుట.  

(9) వినియోగదనరుల ఆహార నిలవలను పెించే విధింగా సరసమ ైన ధరలకు ఆహార ప్దనర్ాి లు లభిించే 
విధింగా చూచుట. 

భారత్దేశింలో వ్యవ్సాయ ధరల విధననము - ప్రభుత్విం చేప్ట ు న కారయకరమాలు : ఆహార 
వ్సుి వ్ుల కమిట  (1964) వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ుల ధరల కమీషన్ ను నియమిించవ్లెనని సిఫారుస 
చేసినది. ఈ సిఫారుస ననుసర్చించి 1965 జనవ్ర్చలో ప్రభుత్విం వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ుల ధరల 
కమీషన్ ను నియమిించినది. ఈ కమీషన్ పవరును 1985లో వ్యవ్సాయ వ్యయాలు మర్చయు ధరల 
కమీషన్ (Commission for Agricultural Costs and Prices) గా మారుిట జర్చగచనది. 

ఈ కమీషన్ వివిధ రకాల వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులకు కనీస మదదత్త ధరలు, సవకరణధరలు, 
విడుదల ధరలు (Issue Prices) నిరణయించి అమలుచేయాలని సిఫారుస చేసినది. ఈ సిఫారుస 
ననుసర్చించి భారత్ ప్రభుత్విం కిరింది చరయలను తీసుకొనాది. అవి: 

 (A) ఆహార మిండలాల ఏర్ాపటట: ఆహార ధనననయల ధరలలో సిిరీ్కరణను సాధిించడననికి 1964 ఆహార 
మిండలాలు ఏర్ాపటట చేయబడినవి. మొతి్ిం దేశానిా గోదుమకు సింబింధిించి 8 మిండలాలుగా 
విభజింప్బడినవి. వ్ర్చ ధననయిం మిండలాలను దకి్షణ భారత్దేశింలో ఏర్ాపటట చేయబడినవి. అయతే ఈ 



విధననము విఫలమ ైనిందున ప్రభుత్విం ప్రత్త ర్ాషు రమును ఒక మిండలింగా విభజించినది. ఈ విధననింలో 
ఒక ర్ాషు రింలో వివిధ పరా ింతనల మధయ ఆహార ధనననయలను త్రల్పించుటలో ఎటవ్ింట  నిబింధనలు లేవ్ు. 
కానీ ఒక ర్ాషు రిం నుిండి మర్ొక ర్ాష్టాు ర నికి ఆహార ధనననయలను త్రల్పించుటలో కొనిా నిబింధనలు 
విధిించబడినవి. ఈ విధననిం దనవర్ా ప్రభుత్విం ఆహార వ్సుి వ్ుల మిగులు ర్ాష్టాు ర ల నుిండి వీట ని 
సవకర్చించి అవి కొరత్గా నునా ర్ాష్టాు ర లకు ప్రజా ప్ింపిణీ విధననిం దనవర్ా అిందిించబడును. 

(B) కనీస మదదత్త ధరలను నిరణయించుట: మార్కెట్ ధర త్కుెవ్గా నునాప్ుడు, ధరల త్గుి దల 
కారణింగా వ్యవ్సాయదనరులు నషుపర య దరు. కనుక ప్రభుత్విం ఒక కనీస మదదత్త ధరను ప్రకట ించి 
ర్కైత్తల నుిండి ఉత్పత్తి లను కొనుగోలు చేయును. మార్కెట్ ధరకింటే మదదత్త ధర ఎకుెవ్గా 
నునాప్ుడు మదదత్త ధరకు ప్రభుతనవలు వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లను కొనుగోలు చేయును. ఈ విధననిం 
ర్కైత్తలకు ర్కిండు విధములుగా తోడపడును. మొదట ది, ఉత్పతి్త దనరుడు ఉత్పతి్త పెర్చగచనప్ుడు త్కుెవ్ 
ధరకు వికరయించవ్లయుననే మానసిక నిరుతనసహానికి గుర్చకాడు. ర్కిండవ్ది ఆధునిక సాింకేత్తక 
ప్ర్చజాా నమును వ్యవ్సాయరింగింలో ప్రవే్శ పెటటు టకు పరర తనసహిం కల్పపించును. 1964 - 65 నుిండి ఈ 
కనీస మదదత్త ధరలను గోధుమ, వ్ర్చ, జొనా, ర్ాగులు, ప్ప్ుప ధనననయలు మొ||న ఆహార వ్సుి వ్ులకు, 
ప్రతి్త, చ రకు, జనుము వ్ింట  వ్ాణిజయ ప్ింటలకు ప్రభుత్విం ఇచుిచునాది. ఈ కనీస మదదత్త ధర 
1964 - 65 నుిండి కరమింగా పెరుగుచునావి. ఈ మదదత్త ధర ఫల్పత్ింగా మార్కెట్ ధరలు ఒక నిరీ్ణత్ 
కనిషు సాి యకి మిించి త్గివ్ు. 

(C) సవకరణ. (Procurement) ధరలు: సాధనరణింగా సవకరణ ధరలు కనీస మదదత్త ధరలకింటే 
ఎకుెవ్గా నుిండును. వీట ని లెవీ ధరలు (Levy prices) అని కూడన అిందురు. నిరీ్ణత్ ధరలకు, పెదద  
ర్కైత్తలు, మిలలరల  నుిండి మర్చయు ఇత్ర వ్ాయపారుల నుిండి ఆహార ప్దనర్ాి లను సవకర్చించే విధననమును 
సవకరణ ధరల విధననము అిందురు. వినియోగదనరుని విషయింలో ధరలలో సిిరత్వమును సాధిించుటే 
సవకరణ ధరల విధననప్ు లక్ష్యము. ఆహార ధనననయల సప్లయలో కొరత్ ఏరపడినప్ుడు ధరలు బాగా 
పెరుగుతనయ. అటటవ్ింటప్ుడు ప్రభుత్విం సవకరణ ధరల విధననిం దనవర్ా ఒక నిరీ్ణత్ ధరకు ఆహార 
ధనననయలను సవకర్చించును ప్రభుత్విం ఈ విధననమును అనుసర్చించినప్ుడు వ్ాయపారులు వ్ార్చవ్దద  నును 
ధననయింలో కొింత్ భాగమును నిరణయించిన ధరకు ప్రభుతనవనికి వికరయించవ్లసి ఉిండును. ఈ లెవీ 
విధననము దనవర్ా సవకర్చించిన ధననయమును త్కుెవ్ ఆదనయ వ్ర్ాి ల వ్ార్చకి ప్రజాప్ింపిణీ వ్యవ్సి దనవర్ా 



త్కుెవ్ ధరలకు ప్ింపిణీ చేయబడును. అింతేగాక అవ్సరమ ైన సమయింలో విడుదల చేయుటకొరకు 
నిలవ చేయుట కూడన జరుగును. 1965-66 నుిండి ఈ సవకరణ ధరలలో కరమింగా పెరుగుదల 
గోచర్చించుచునాది. 

(D) విడుదల లేదన జారీ్ ధరలు (Issue Prices): ప్రజా ప్ింపిణీ వ్యవ్సికు ప్రభుత్విం విడుదల చేసవ 
ధరలను విడుదల ధరలు అిందురు. ప్రజా ప్ింపిణీ వ్యవ్సిలో చౌకధరల దుకాణనలు భాగింగా నుిండును. 
ఈ దుకాణనల దనవర్ా ప్ింపిణీ అయయయ నితనయవ్సర వ్సుి వ్ుల ధరలను ప్రభుత్వమే నిరణయించును. ఉదన॥ 
బయయిం, గోధుమలు, వ్ింటనూనెలు, ప్ించదనర, ప్ప్ుపలు మొ||వి. చౌకధరల దుకాణనల సింఖ్య 
1979లో 2.39 లక్ష్లుిండగా 1994లో ఆ సింఖ్య 4-24 లక్ష్లకు పెర్చగచనది. FCI విడుదల ధరలకు, 
ఆర్చిక వ్యయానికి (Economic Cost) మధయ ఉనా భేదమే ప్రజా ప్ింపిణీ వ్యవ్సిలోని సబసడడ. ఈ 
సబసడడ 1980 - 81 లో 660 కోటల  రూపాయలుిండగా 1991- 92 లో 2850 కోటల  రూపాయలకు 2004 
- 105 లో 25,000 కోటల  రూపాయలకు పెర్చగచనది. 

(E) బఫర్ నిలవలు (Buffer Stocks) : వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ుల ధరలలో అసిిరత్వమును త్గచిించుటకు 
ప్రభుత్విం ప్ింట దిగుబడి ఎకుెవ్గా నునా కాలింలో కొనుగోలు చేసి, నిలవచేసి ప్ింటల దిగుబడి 
త్కుెవ్గా నునాప్ుడు మార్కెట్ ధరకింటే త్కుెవ్ ధరలకు వినియోగదనరులకు 
వికరయించవ్లయును. ఈ లక్షయయనిా దృషి్ులో ఉించుకొని ప్రభుత్విం ఆహార ధనననయలను నిలవచేసవ 
విధననమును బఫర్ నిలవలు అిందురు. ఇటటవ్ింట  నిలవలకు, ఋత్త సింబింధ సిిరత్వమును 
త్గచిించడననికి ప్రభుత్విం చేసవ నిలవలకు తేడన ఉనాది. ఋత్త సింబింధ అసిిరతనవలను త్గచిించుటకు 
చేసవ నిలవలు ర్కిండు ప్ింటల మధయకాలిం వ్రకే ప్ర్చమిత్ిం అగును. కానీ బఫర్ నిలవలు, ఆహార 
ధనననయలు ప్రత్త సిం||రము ఇించుమిించు సమానింగా ఉిండుటకు తోడపడును. జనవ్ర్చ 2002 లో 
మనదేశింలో 58 మిల్పయనల  టనుాల మేరకు బఫర్ నిలవలు ఉననాయ. 

(F) దిగుమత్తలు: ధరలలో సిిరత్వమును సాధిించుటకు ఆహార ధనననయల దిగుమత్తలు గూడన 
ప్రముఖ్ పాత్ర వ్హ ించును. దేశింలో ఆహార ధనననయలకు కొరత్ ఏరపడినప్ుడు, ప్రభుత్విం ఆహార 
ధనననయలను దిగుమత్త చేసుకొని ధరల పెరుగుదలను అర్చకటటు ను. అయతే 1965లో ప్రభుత్విం 
అమలుచేసిన నూత్న వ్యవ్సాయక వ్యయహిం మదేశింలో హర్చత్ విప్లవ్ానికి దనర్చతీసి ఆహారధనననయల 
ఉత్పత్తి లు పెర్చగచనవి. ఫల్పత్ింగా ఆహారధనననయల దిగుమత్తలు త్గచినవి.  



వ్యవ్సాయ ధరల విధననిం పెై ప్రభుత్వ కృషి్ - వివిధ కమిటీలు : 

(1) ఆహార ధనననయల ప్ర్చశీలనన కమిట : 1957లో అశోక్ మ హతన ఆధవరయింలో ఆహారధనననయల ప్ర్చశీలన 
కమిట  (Food Grains Enquiry Committee) ని ప్రభుత్విం 1957లో నియమిించినది. ఈ కమిటీ 
ఆహారధనననయల ధరల సిిరీ్కరణ కొరకు విధనననలను, కారయకరమాల రూప్కలపనకు ధరల సిిరీ్కరణ 
బో రుీ ను నెలకొలపవ్లెనని సూచిించినది. 

(2) ఫర రుు  ఫౌిండేషన్ టీిం, 1959: వివిధ రకాల వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లకు వితి్ననలు ననటే ముిందే కనిషు  
ధరను నిరణయించవ్లెనని, దనని నిరవహణకు శాశవత్ వ్యవ్సిను నెలకొలాపలని ఈ టీిం ప్రభుతనవనికి 
సూచిించినది. 

(3) సిిరమ ైన వ్యవ్సాయ ధరల ప్రమాణిం (Criteria for fixed Agricultural Prices): త్కుెవ్ 
ధరలు, నష్టాు ల నుిండి ర్కైత్తలను కాపాడుట, బఫర్ నిలవల నియింత్రణ, వికరయిం కాగల మిగులును 
పెించుట దీని లక్ష్యములు. ఈ విషయింలో ఫర రుు  ఫౌిండేషన్ టీిం కూడన సలహాలనిచుిను. 

(4) ఆహార ధనననయల ధరలపెై ప ర  - ఝా కమిటీ, 1964: ఈ కమిటీని ఆగషతు  1వ్ తేదీ 1964 లో 
నియమిించినప్పట  నుిండి వ్యవ్సాయ ధరల విధననింలో నూత్న మారుపలు చోటట చేసుకునావ్ని 
చ ప్పవ్చుిను. ఈ కమిటీ సలహా మేరకు కొనిా రకముల వ్ర్చ ధనననయలకు సర్చయ ైన ఉత్పతి్త ధరలను 
1964-65 లో నిరణయించుట జర్చగచనది. 

 (5) వ్యవ్సాయ ధరల కమీషన్, 1965: ప ర ॥ ఝా కమీషన్ నివ్ేదిక ఆధనరింగా ప్రభుత్విం 1965లో 
వ్యవ్సాయ ధరల కమీషన్ ను నియమిించినది. ఈ కమీషన్ వ్ర్చ, గోదుమ, జొనా, ప్ప్ుప ధనననయలు, 
చ రకు, నూనె గచింజలు, ప్రత్త. జనుము మొ॥న వ్ాని ధరలను గూర్చి ప్రభుతనవనికి సలహానిచుిను. 

(6) ఆహార ధనననయలలో ప్రభుత్వ వ్ాయపారము: అశోక్ మ హతన కమిటీ సూచనల మేరకు ఈ 
విధననమును ప్రభుత్విం ఏపిరయల్ 1959లో ప్రవ్ేశపెటటు ట జర్చగచనది. 

(7) జాతీయ వ్యవ్సాయ కమీషన్: 1970 లో కిరింది విషయాల అధయయనననికి ప్రభుత్విం జాతీయ 
వ్యవ్సాయ కమీషన్ నియమిించబడినది. (a) వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ుల ధరల విధననము (b) కీలక 
ఉతనపదకాల సప్లయ మర్చయు ఋణ సహాయిం (C) వివిధ వ్ాయపార విధనననలలో ప్రభుత్వ పాలన 



మొ॥వి. ఈ విషయాలపెై నివ్ేదికను సమర్చపించుటకు M.L. దింత్ వ్ాలా అధయక్ష్త్న గల కమిటీని 
ప్రభుత్విం నియమిించినది. 

(8) దింత్ వ్ాలా కమిటీ, 1975: ఈ కమిటీ కిరింద పవర్ొెనా ముఖ్య సలహాలను యచిినది. 

(a) వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లను పెించుటకు, వ్యవ్సాయదనరులకు గచటటు బాటట ధరలను 
కల్పపించవ్లెను. 

(b) వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల పెరుగుదల సాింకేత్తకాభివ్ృదిి మర్చయు ఉతనపదకాల లభయత్పైె 
ఆధనరప్డి ఉిండును. 

(c) ధరల త్గుి దల నుిండి ర్కైత్తలను, ధరల పెరుగుదల నుిండి వినియోగదనరులను కాపాడే 
విధననమును పాట ించవ్లెను. 

(d) విలువ్లు, ప్ింపిణీ విధనననల దనవర్ా ఆహార ధనననయల కొరత్ను నివ్ార్చించవ్లెను. 

(e) ర్కైత్తలకు కనీస ధరలను అిందిించవ్లెను. ఉత్పతి్త వ్యయాలను భర్చించే విధింగాను, 
సమింజసమ ైన లాభాలు ర్కైత్తలు ప ిందే విధింగా ధరలను నిరణయించవ్లెను. 

ప్రభుత్వ వ్యవ్సాయ ధరల విధననము - విమరశననత్మక ప్ర్చశీలన : 

(1) వ్యవ్సాయ ధరల విధననిం దనవర్ా ధరల పెరుగుదలను అర్చకటాు లనే ప్రభుత్వ ఆశయిం 
నెరవ్ేరలేదు. మదదత్త ధరలు, సవకరణ ధరలు, జారీ్ ధరలు కొనిా వ్సుి వ్ులకే ప్ర్చమిత్మ ైనది. ఈ 
విధననిం దనవర్ా సవకర్చించినది మొతి్ిం ఉత్పతి్తలో చనలా త్కుెవ్ భాగిం మాత్రమే. అింతేగాకుిండన 
ప్రజాప్ింపిణీ వ్యవ్సి గార మీణ పరా ింతనలలో సర్చయ ైన ప్రభావ్ము చూప్లేకపర యనది. 

(2) ధరల సిిరత్వము సాధిించబడలేదు. వ్ాతనవ్రణింలో మారుపల కారణింగా వ్యవ్సాయ 
వ్సుి వ్ుల ధరలలో అసిిరత్విం ఏరపడుత్ూనే ఉనాది. 

(3) ప్రభుత్వ వ్యవ్సాయ ధరల విధననిం దనవర్ా ఎకుెవ్ ప్రయోజనిం ప ిందినది. పెదద  ర్కైత్తలు 
మాత్రమే. ఎకుెవ్ సింఖ్యలో నునా చినా ర్కైత్తలకు లాభిం జరగలేదు. 

(4) ప్రజా ప్ింపిణీ విధననింలోని లోప్ిం కారణింగా ప్రజలకు ఏ వ్సుి వ్ు అవ్సరో  ఆ వ్సుి వ్ుల 
ప్ింపిణీ ఎకుెవ్గా జరగలేదు. పవదవ్ార్చలో నిరు పవదలకు ప్రయోజనిం చేకూరలేదు. - 



(5) ప్రభుత్వ వ్యవ్సాయక ధరల విధననిం దరవ్యలోోణననికి కారణిం అయనది. కనీస ధరలు, 
సవకరణ ధరలు కరమింగా పెరుగుచునాిందున ధరలు కూడన పెర్చగచ పర త్తనావి. 

(6) సవకరణ ధరల పెరుగుదల కారణింగా ఆహార ధనననయల ధరలు పెర్చగచ భూమిలేని వ్యవ్సాయ 
కార్చమకులు వ్ార్చకి సర్చపర యనింత్ ఆహార ధనననయలను ప్ిండిించుకోలేని చినా ర్కైత్తలు నషుపర యర్చ. 

(7) ఉత్పతి్త వ్యయాల ఆధనరింగా సవకరణ ధరలు అనిా ర్ాష్టాు ర లలో ఒకే విధింగా ఉిండవ్లెనని 
నిరణయించుట వ్లన త్కుెవ్ వ్యయింతో ఎకుెవ్ ఉత్పతి్తని సాధిించగల ప్ింజాబ్ వ్ింట  ధనిక ర్ాష్టాు ర లకు 
బాగా ప్రయోజనిం చేకూర్చనది. 

(8) మదదత్త ధరలు, సవకరణ ధరల ప్రభావ్ిం వ్లన కొింత్ మేరకు మాత్రమే 
వ్యవ్సాయోత్పత్తి లు పెర్చగచనవి. నూత్న వ్ింగడనలు, రసాయనిక ఎరువ్ులు, వ్యవ్సాయ 
యాింతీరకరణ, నీట పారుదల సౌకర్ాయల కలపన వ్లన గూడన వ్యవ్సాయోత్పత్తి లలో పెరుగుదల 
సింభవిించును అనేది వ్ాసివ్ము. 

ఫైె విమరశ లోపాలునాింత్ మాతనర న ప్రభుత్వ వ్యవ్సాయ ధరల విధననిం వ్యవ్సాయదనరులకు 
ప్రయోజనిం చేకూరిలేదని భావిించర్ాదు. ప్రభుత్వ వ్యవ్సాయ ధరల విధననిం వ్లన ఈ కిరింది 
ప్రయోజననలు కూడన ఉనావి. 

1) వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లకు నిరణయించిన సవకరణ, మదదత్త ధరల వ్లన వ్యవ్సాయయత్ర 
రింగాలతో పర ల్పినప్ుడు వ్ాయపార నిబింధనలు ర్కైత్తలకు అనుకూలింగా ఉిండి ఉత్పతి్త పెరుగుదలకు 
అవ్కాశిం ఏరపడినది. 

(2) వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల ధరలలో సిిరత్వ సాధనకు తోడపడుట దనవర్ా ఇత్ర వ్సుి వ్ుల 
ధరలలో అసిిరత్వమును అర్చకటటు టకు ప్రభుత్వ వ్యవ్సాయ ధరల విధననము కొింత్ వ్రకు 
తోడపడినది. 

(3) ప్రభుత్వ వ్యవ్సాయ ధరల విధననిం వ్లన ర్కైత్తల ఆదనయాలు పెర్చగచ వ్యవ్సాయ రింగింలో 
పెటటు బడులు పెర్చగచనవి. ఫల్పత్ింగా వ్యవ్సాయోత్పతి్త పెర్చగచ వికరయిం కాగల మిగులు పెర్చగచనది. 
త్త్ఫల్పత్ింగా ర్కైత్తల ఆదనయిం పెర్చగచ వ్ార్చ జీవ్న ప్రమాణిం పెర్చగచనది. 



(4) ప్రభుత్వ ప్రజా ప్ింపిణీ విధననిం దనవర్ా సబసడడ ధరలకు నితనయవ్సర వ్సుి వ్ుల ప్ింపిణీ జర్చగచ 
వినియోగదనరుల అవ్సర్ాలు తీర్చనవి. 

(5) వివిధ పరా ింతనల వినియోగింలోని అసమానత్లను తొలగచించుటకు ప్రభుత్వ వ్యవ్సాయ 
ధరల విధననము తోడపడినది. 

ప్ర. 3. వ్యవ్సాయ వ్సుి  మార్కెట ింగ్ ప్రభుత్వ పాత్రను వివ్ర్చింప్ుము? 

ఇటీవ్ల కాలింలో వ్యవ్సాయ వ్సుి  మార్కెట ింగ్ లో ప్రభుతనవలు కీలకపాత్ర పర షి్సాి య. 
ర్ాషు రింలో 330 మార్కెట్ కమిటీలు మర్చయు 906 ప్రకట త్ మార్కెటటల  ప్ని చేసుి ననాయ. మార్కెట్ 
కమిటీలలో 11 మింది ర్కైత్తలు, ముగుి రు వ్ాయపారసుి లు, సాి నిక సింసిల నుిండి, ప్రభుత్వ శాఖ్ల 
నుిండి నలుగురు ప్రత్తనిధులు మొతి్ిం 18 మింది సభుయలు ఉింటారు. ర్కైత్త సభుయల నుిండి ఒకరు 
అధయక్షుడుగా ఉిండును. అిందర్చని ప్రభుత్వమే నియమిసుి ింది. ప్రత్త మార్కెట్ కమిటీకి ఒక కారయదర్చశ 
ఉింటాడు. అత్డే. కమిటీకి కారయనిర్ావహణనధికార్చ. 1969 మార్కెట్ నిబింధనల ప్రకారిం మార్కెట్ 
కమిటీ ఉదయ యగసుి లను మార్కెట్ కమిటీ/ మార్కెట్ సహచనలకుడు. ప్రభుత్విం నియమిసుి ింది. 

 మార్కెట్ కమిటీలను ర్ాషు రసాి య అధికార్చ, మార్కెట్ సించనలకుడు ప్రయవే్కి్షసాి డు, 
నియింత్తరసాి డు. మార్కెట ింగ్ కమిటీలు ప్రకట త్ వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల అమమకిం కొనుగోలుపైె 1% 
మూలయ నగదు ప్నుా విధిించి, వ్సూలు చేసుి ింది. దీనిా కొనుగోలుదనరుల  చ ల్పలించనల్ప. ఇది మార్కెట్ 
కమిటీ ఆదనయ వ్నరు. దీనిని మార్కెట్ వ్ార్చిక ఆదనయింలో 10% మొతని నిా కేిందర మార్కెట్ నిధి అనే 
నిధిలో జమ చేసాి య. ఇది వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ సించనలకుల ఆదీనింలో ఉింటటింది. దీనిని 
ప్రధననింగా మార్కెట్ కమిటీలకు ఋణనలు ఇవ్వడననికి ఉప్యోగచసాి రు. ఆింధరప్రదేశ్ వ్యవ్సాయ 
కమిటీల ఆదనయిం 1999 - 2000లో 163.34 కోటటల  ఉిండగా, 2011-2012 సిం|| 248.98 కోటటల గా 
ఉనాది. 

ఆింధరప్రదేశ్ వ్యవ్సాయ కమిటీల వ్యయిం - 1999 - 2000లో 57.47 కోటటల  ఉిండగా 2005 - 
2006లో 28.55 కోటటల గా ఉనాది. ర్ాబడిలో ఎకుెవ్ భాగానిా మార్కెట్ యారుీ ల నిర్ామణననికి, 
అభివ్ృదిికి, ర్కైత్తలకు - వ్ాయపారులకు వ్సత్తల కలపనకు ఉప్యోగచించడిం జర్చగచింది.  

మార్కెట్ కమిటీలు అమలు ప్ర్చచే ప్థకాలు-విధులు : 



1. ర్కైత్త బింధు ప్థకిం: త్కుెవ్ ధర వ్దద  త్ప్పనిసర్చ ప్ర్చసిిత్తలో త్మ ఉత్పత్తి లను అముమకోని 
నషుపర వ్ు ర్కైత్తలను కాపాడుటకు మార్కెటటల  ర్కైత్తబింధు ప్థకానిా ప్రవే్శపెటాు య. 

ముఖ్య లక్ష్ణనలు : (ఎ) తనకటటు  ఉించిన ఉత్పత్తి ల విలువ్లో 75% వ్రకు రుణిం ఇవ్వడిం 
జరుగుత్తింది. అయతే గర్చషు  ప్ర్చమిత్త 50,000/-, (బ) రుణిం తీసుకునా ననట  నుిండి 90 ర్ోజులు 
వ్రకు రుణింపైె వ్డడీ  వ్సూలు చేయటిం జరగదు. (సి) 91వ్ ర్ోజు నుిండి సాధనరణ వ్డడీ  వ్సూలు 
చేయటిం జరుగుత్తింది. (డి) ఈ ప్థకిం కిరింద రుణనలు మింజూరు చేయుటకు బడ ెట్ 
ప్ర్చమిత్తలుిండవ్ు. (ఇ) తనకటటు  ఉించిన ఉత్పతి్తని మార్కెట్ కమిటీ గచడుీ ింగులలో నిలవచేయాల్ప. 
ఒకవే్ళ మార్కెట్ గచడీింగులు కాళీకాకపర తే, కేిందర గచడీింగుల సింసి ర్ాషు ర గచడీింగుల సింసి గచడీింగులలో 
నిలవచేయవ్చుి. 

ర్కైత్తబింధు ప్థకిం కిరింద 1999-2000లో 14.91 కోటల  రూపాయలను 5.521 మింది 
లబిదనరులు ఋణనలను ప ిందిననరు. 2009-2010లో 8.00 కోటల  రూపాయలను 2,049 మింది 
ఋణనలు ప ిందనరు. 

2. ఉతనపదకాల అమమకాలు: ర్కైత్తలకు ననణయమ ైన వితి్ననలు, ఎరువ్ులు ప్ురుగు మిందులను 
మార్కెట్ కమిటీలు మార్కెట్ యారుీ లలోనే వికరయించడననికి వ్ార్చకి అనుమత్తనిచిిింది. ఇది ర్కైత్తలకు 
ఎింతో సౌకరయింగా ఉింటటింది. 1999 - 2000 వికరయించిన ఉతనపదకకాల విలువ్ 33.06 కోటల ను 
28,9951 లబిదనరులు ప ిందిననరు. 2003-2004 లో 22.10 కోటటల  344.288. లబద  ప ిందనరు. 

3. శీత్ల గచడీింగులు: ర్ాషు రింలో శీత్ల గచడీింగుల నిర్ామణననికి ప్రవే్టట ఉదయమ దనరులను పరర త్సహ ించటిం 
కోసిం 1999 జులెై 1 నుిండి ఆింధరప్రదేశ్ కాయపిటల్ ఇింటెనిసవ్ సబసడడ సతెమ్ ఫర్ కోలీ్ సరు రే్జస్ అని ఒక 
ప్థకిం ప్రవే్శపెటుటిం. ఒకొకె శీత్లగచడీింగచకి 50 లక్ష్లు మిించకుిండన సిిర మూలధన పెటటు బడితో 
25% వ్రకు సబసడడ ఇవ్వడిం జరుగుత్తింది. ఈ ప్థకిం కిరింది 2007 వ్రకు 12 జలాల లలో 39 శీత్ల 
గచడీింగుల నిర్ామణననికి సహాయిం అిందిించటిం జర్చగచింది. 

4. ననణయత్ - శరరణీకరణ: వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల ననణయత్ ప్రమాణనలను నిర్ాి ర్చసూి  అగామర్ె సర్చుఫికకట్ 
ఇవ్వబడుత్తింది. ననణయత్ను ప్ర్చశీల్పించి శరరణీకర్చించడననికి మార్కెట ింగ్ శాఖ్ ర్ాషు రింలో 5 ప్రయోగశాలలు 



ఏర్ాపటట చేసిింది. ఇవి గుింటూరులో చీఫ్ కమిస్ు ప్రయవే్క్ష్ణలో ప్నిచేసాి య. ర్ాషు రింలోని కిరింది 
ప్రదేశాలలో ప్నిచేసుి ననాయ. 

(ఎ) గుింటూరు, (బ) విజయవ్ాడ, (సి) ప ర దుద టూరు, (డి) హెైదర్ాబాదు. 

5. భూసార ప్రీ్క్ష్ ప్రయోగశాలలు: ర్ాషు రింలోని వివిధ మార్కెట్ యారుీ లలో 55 భూసార ప్రీ్క్ష్ 
ప్రయోగశాలలు ప్నిచేసుి ననాయ. వీట ని ర్కవినూయ డివిజన్ కేిందనర లలో నెలకొలపడిం జరుగుత్తింది. 
వీట లో 52 వివిధ వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ కమిటీలోల  వ్యవ్సాయశాఖ్ సిబోదితో నిరవహ సుి ననారు. ఈ 
ప్రీ్క్ష్లకోసిం రసాయననల మీద అయయయ వ్యయానిా మార్కెట్ కమిటీలు భర్చసుి ననాయ. 

6. డనట్ కేిందనర లు: వ్యవ్సాయానికి సింబింధిించిన శాసతి ీయ, సాింకేత్తక విజాా నననిా ర్కైత్తలకు అిందిించే 
లక్ష్యింతో ఆచనరయ N.G. రింగా వ్యవ్సాయ విశవ విదనయలయిం సహకారింతో వ్యవ్సాయ మార్కెట్ కమిటీ 
జలాల  కేిందనర లలో District Agricultural Advisory and transfer for technology (DAATT) 
కేిందనర లు నిరవహ ింప్బడుత్తననాయ. ఒకె హెైదర్ాబాదు త్ప్ప మిగచల్పన 22 జలాల  కేిందనర లలో ఇవి 
ప్నిచేసుి ననాయ. 

7. మార్కెట్ చొరవ్లు: మార్కెట్ ఉత్పత్తి లు అధికింగా పవరుకుపర య ధరప్డిపర యనప్ుపడు ప్రభుత్విం 
సూచనలు తీసుకుని ర్కైత్తలను ఆదుకోవ్టిం జరుగుత్ూ ఉింటటింది. అయతే మార్కెట్ కమిటీలే 
ప్రత్యక్ష్ింగా ఈ విధమ ైన చొరవ్ తీసుకోలేవ్ు. అిందువ్లల  అలాింట  ప్ర్చసిిత్తలో ర్కైత్తల ప్రయోజననలు 
కాపాడుటకు వ్యవ్సాయ మార్కెట్ శాఖ్ ఎ.పి మార్కెట్ ఫెిండ్ ఎ.పి ఆయల్ ఫెడ్, ఎ.పి టటబాకో గోరయర్స 
యూనియన్ జలాల  కలెకురలకు నిధులు సమకూరుసుి ింది. మిరప్, టమాటో, ప గాకు, ఉల్పలపాయలు 
మొదలెైన వ్సుి వ్ుల మార్కెటల లో వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ శాఖ్, ఈ చొరవ్ తీసుకోవ్టిం జరుగుత్తింది. 

8. ఇత్ర శాఖ్లకు సహాయిం: ర్కైత్తలకు మార్కెట ింగ్ ప్రయోజననలు సమకూరే్ విధింగా కారయకరమాలు 
చేప్టుడననికి ఇత్ర ప్రభుత్వ శాఖ్లకు వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ శాఖ్ నిధులు సమకూరుసుి ింది. గార మీణ 
ల్పింక్ ర్ోడల  నిర్ామణింకు నీరు - మీరు కారయకరమిం దనవర్ా నీట  సింరక్ష్ణకు, ర్కైత్తలకు రుణనల మాఫత 
మొదలెైన కారయకరమాలకు ఈ శాఖ్ నుించి ఇత్ర శాఖ్లకు నిధులు కేటాయించటిం జరుగుత్తింది. అదే 
విధింగా వ్యవ్సాయిం, ప్శు సింవ్రిక శాఖ్లకు, ఫిషరీ్ష్, హరీ్ుకలిర్ శాఖ్లకు అవ్సాి ప్న నిర్ామణననికి 
ర్కైత్తల సబసడడ కోసిం నిధులు అిందిించటిం జరుగుత్తింది. 



9. శ్చక్ష్ణ కారయకరమాలు: ఏఏ ప్ింటలు వ్ేయాల్ప ఎరువ్ులు, ప్ురుగుమిందులు ఏ విధింగా వ్ాడనల్ప, 
దననయిం సురకి్షత్ింగా ఎలా నిలవచేయాల్ప మొదలెైన అనేక అింశాల మీద ర్కైత్తలకు శ్చక్ష్ణ ఇచేి 
కారయకరమిం కూడన మార్కెట్ కమిటీలు నిరవహ సాి య. ఇిందుకోసిం వ్యవ్సాయశాఖ్ ఉదనయనవ్న శాఖ్, 
వ్యవ్సాయ విశవవిదనయలయిం మొ॥ వ్ాట  సహాయిం తీసుకోవ్టిం జరుగుత్తింది. ఇప్పట  వ్రకు 6.50 
లక్ష్ల ర్కైత్తలకు శ్చక్ష్ణ ఇవ్వడిం జరుగుత్తింది. 

10. కింప్యయటరీ్కరణ: 324 మార్కెట్ యారుీ లు కింప్యయటరీ్కర్చించనరు. వివిధ మార్కెటల లో వికరయానికి 
చేర్చిన వ్సుి వ్ు ధరలకు సింబింధిించిన సమాచనరిం నెట్ వ్ర్ె దనవర్ా త ల్పయచేయటిం జరుగుత్తింది. 
50 మార్కెట్ యారుీ లోల  దృశయ,  ప్రదరశన వ్యవ్సి ఏర్ాపటట చేయటిం జర్చగచింది. దీనిని ఉప్యోగచించి , 
ర్ోజు ర్కైత్తల ప్రయోజనిం కోసిం అనిా ప్రధనన వ్సుి వ్ుల ధరలు ప్రదర్చశించబడతనయ. 

11. ర్కైత్త బజారుల : ఉత్పతి్తదనరులు, వినియోగదనరుల ప్రయోజననలు కాపాడటానికి ఆింధరప్రదేశ్ 
ప్రభుత్విం ర్కైత్త బజారుల  నెలకొల్పపింది.  

ఎ) ర్కైత్తలకు, వినియోగదనరులకు ఒక కామన్ మార్కెటల  ప్రదేశానిా ఏర్ాపటట చేయటిం. 

 బ) ర్కైత్తకు, వినియోగదనరుకు సర్కైన ధర చేకూరటిం. 

 సి)దళార్ీలను, దయపిడడని నివ్ార్చించటిం..  

d) మార్కెట్ నమాచనర వ్యవ్సిను ఏర్ాపటట చేయటిం.  

(ఇ) మార్కెట్ వ్యవ్సిలో ర్కైత్తకు, వినియోగదనరుకు పాలుప్ించుకునే అవ్కాశిం ఇవ్వడిం. 

 (ఎఫ్) కూరగాయల పెింప్కానికి సింబింధిించిన విసిరణ కారయకరమాలు నిరవహ ించడిం.  

వ్యవ్సాయ మార్కెటల  - అభివ్ృదిి : 

 1) ర్ాషు రింలో వ్యవ్సాయ మార్కెటల  అభివ్ృదిి, ఆధునికీకరణ కోసిం వ్యవ్సాయ మార్కెట్ శాఖ్ 
కృషి్ చేసుి ింది.  

2)164.54 కోటల  వ్యయింలో 37 మార్కెటటల  ఆధునికీకర్చించనరు. 25% సబసడడ ప్థకిం 
ఇిందుకోసిం ఉప్యోగచించటమ ైింది. టెకాాలజీ విషన్ ఆల్ వ్ాటర్ సహాయింతో రూ. 54.46 కోటల  



వ్యయింతో 25 కొతి్ ప్తి్త మార్కెట్ యారుీ లను అభివ్ృదిి చేయడిం జర్చగచింది. వ్యయింలో కేిందర ప్రభుత్విం 
వ్ాటా 60%.  

3) వ్యవ్సాయ మార్కెట్ కమిటీల వ్ాటా 40%.  

4) జూబ్ టెకాాలజీ మిషన్ సహకారింతో 12 జూట్ మార్కెటటల  అభివ్ృదిి   చేయబడనీ య.  

5) RIDF నిధుల సహాయింతో 18.91 కోటల  ప్రభుత్వ గార ింటటతో 36 గార మీణ మార్కెటల ను 
అభివ్ృదిి చేయటిం జర్చగచింది. 

6) కేిందర ప్రభుత్వ ప్థకిం కిరింద Hyderabad, Tirupathi, Vijayawadaలో టర్చమనల్ 
మార్కెటటల  అభివ్ృదిి చేయటిం, 

 7) జాతీయ పారీ్ుకలిర్ మిషన్ సహాయింతో 20 ప్ిండల , కూరగాయల మార్కెటటల  

20 ర్కైత్తబజారుల  అభివ్ృదిి చేయడిం జర్చగచింది. 

8) 2011-12లో రూ. 2293 కోటల  వ్యయింతో ఆ మార్కెటటల  ఆధునీకర్చించనరు. ఉతి్ర్ాింధర కోసాి  
జలాల లోల  ఒక జూట్ మిలుల  బలోపవత్ిం చేయబడుత్తింది. ప్ిండుల , కూరగాయల వికరయాల కోసిం 
హెైదర్ాబాద్, విశాఖ్ప్టాిం, త్తరుప్త్త, గుింటూరు, టెర్చమనల్ మార్కెట్ ప్రత్తపాదిించటిం జర్చగచింది. 

 ప్ర. 4. మార్కెట్ సామర్ాి ానిా ప్రభావిత్ిం చేసవ వివిధ ఏజకనీసలను మర్చయు వ్ాట  ప్రభావ్ానిా గూర్చి 
వివ్ర్చించిండి. 

వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ అనేది కే్షత్రసాి యలో ఏ వ్సుి వ్ులను అమమకానికి ఉత్పతి్త చేయాలనే 
నిరణయింతో పరా రింభమ ై, వివిధ దశలను వ్ాట  అింత్తమ వినియోగదనరునికి వ్సుి వ్ు చేరే్ వ్రకు 
ఉింటటింది. ఈ మొతి్ిం ప్రకిరయ ప్ింటకు ముిందు అనేక సాింకేత్తక, ఆర్చిక, వ్ాతనవ్రణ సింబింధమ ైన 
అవ్ర్ోధనలను దనటటకుింటూ వ్సుి ింది. ప్ింట త్ర్ావత్ అసెింబల ింగ్, గేరడిింగ్, గచడీింగచ, రవ్ాణన మర్చయు 
ప్ింపిణీ దశలను దనటటత్తింది. ర్కైత్తకు గచటటు బాటట ధరను అిందిించటిం ఇచిట ప్రధననమ ైన ప్రకిరయ. 
నిరక్ష్ర్ాసుయడ ైన, ఐకమత్యిం త్కుెవ్గా ఉనా ర్కైత్తను దళారులు, ఇత్రులు మార్కెటోల  ో సిం 
చేసుి ననారు. వ్ాసివ్ానికి మార్కెట ింగ్ సవరూప్ిం ఉత్పతి్తదనరులకు, వినియోగదనరులకు త్ృపిి కరమ ైన 
ధరలను అిందిించినప్ుపడు మాత్రమే ఉతి్మ సామరిాింతో ప్ని చేసరి ిందని చ ప్పవ్చుి. ఈ మార్కెట ింగ్ 



సామర్ాి ానిా పెింప ిందిింప్చేయడననికి కేిందర, ర్ాషు ర ప్రభుత్విం వివిధ ఏజకనీసలను ఏర్ాపటట చేశాయ. 
వ్ాట లో ప్రధననమ ైనవి FCI, టొబాకో బో రుీ , కాటన్ కార్ోపరే్షన్, మార్కె ఫెడ్, ఎ.పి. ఆగోర  మొదలెైనవి. 
1. ప గాకు బో రుీ  (Tobacco Board) : 

ప గాకు భారత్దేశింలో పెర్చగచన ముఖ్యమ ైన వ్ాణిజయ ప్ింట. ఇది 800 మిల్పయన్ కిలోల 
Annual వ్ార్చిక ఉత్పతి్తతో ప్రప్ించింలో మూడవ్ సాి నింలో ఉింది. పెర్చగచన వివిధ రకాలెైన ప గాకు, దేశిం 
ప గాకు, బారీ్ల  బీడి, రసికా మర్చయు నమలడిం ప గాకు ముఖ్యమ ైనవి. భారత్దేశిం ప గాకు ఉత్పతి్త 
మర్చయు ఎగుమత్తలలో మూడవ్ సాి నింలో ఉింది, బరరజల్ మర్చయు USA మొదట  ర్కిండు సాి ననలలో 
ఉననాయ. ప గాకు మర్చయు ప గాకు ఉత్పత్తి లకు ఎకకైసజ్ సుింకిం దనవర్ా జాతీయ ఖ్జాననకు 
సుమారు 20,000 కోటటల  సింపాదిించి, మర్చయు ప్రత్త సింవ్త్సరిం విదేశీ ఎకేసచింజ్ లోల  5000 కోటల  
రూపాయలు ఆర్చెసాి య.  

ప గాకు బో రుీ  కారయకలాపాలు : ఉత్పతి్తని కరమబదిీకర్చించే అవ్సర్ానిా గుర్చిసూి , ప్ింపిణీ మర్చయు 
డిమాిండల లో విదేశీ మార్కెట ింగ్ మర్చయు నియింత్రణ ప్ునర్ావ్ృత్ సిందర్ా్లోల  పరర త్సహ ించడిం, ఇది 
మార్కెట్ సమసయలకు దనర్చతీసిింది. ప గాకు బో రుీ  చటు ిం 1975 ప్రకారిం భారత్ ప్రభుత్విం ప గాకు 
ఎగుమత్తల సాి నింలో ప గాకు బో రుీ ని సాి పిించిింది. ప్రో షన్ కౌనిసల్. ఈ బో రుీ  1-1-1976 నుిండి - 
ఉనికిలోకి వ్చిిింది. మర్చయు దీని ప్రధనన కార్ాయలయానిా గుింటూరులో, ఆింధరప్రదేశ్ లో 
పరా రింభిించిింది. ప గాకు బో రుీ  చటు ిం దేశింలో ప గాకు ప్ర్చశరమ యొకె ప్రణనళికా అభివ్ృదిి లక్ష్యిం. 
ప్ర్చశరమ యొకె పరర తనసహక చరయలో చ పిపన బో రుీ  యొకె వివిధ కారయకరిలు ఈ కిరింది విధింగా 
ఉింటాయ. 

1. భారత్దేశింలో మర్చయ బో రుీ లో డిమాిండుకు సింబింధిించి virginia ప గాకు ఉత్పతి్త 
మర్చయ నివ్ారణను నియింత్తరసుి ింది. 

2. వ్రెీ్నియా ప గాకు మార్కెట్ నిరింత్ర ప్రయవే్క్ష్ణ, భారత్దేశిం మర్చయు విదేశాలలో మర్చయు 
ర్కైత్తలకు సరసమ ైన మర్చయు శాయశకుి లా ధర కల్పపించి, వ్సుి వ్ుల ధరలలో విసిృత్ హెచుి 
త్గుి లను త్గచిించడిం. 



3. భారతీయ వ్రెీ్నియా ప గాకు మర్చయు దనని ఉత్పత్తి ల కోసిం ప్రసుి త్ అింత్ర్ాె తీయ 
మార్కెటల ను కొనసాగచించడిం, మ రుగుప్రిడిం, కొతి్ మార్కెటటల  అభివ్ృదిి చేయడిం మర్చయు 
బరదదలయన బార ిండ్ పవరలతో సమూహిం మార్కెట ింగ్ తో సహా వ్సుి వ్ులకు డిమాిండు వికరయాల 
వ్యయహాలను ప్రదర్చశించడిం. 

4. వ్రెీ్నియా ప గాకు అమమకిందనరులచే వే్లిం పాల నుల  ఏర్ాపటట చేయడిం మర్చయు వే్లిం 
పాల టాఫరమల  వ్దద  వే్లిందనరుడు వ్లె ఏర్ాపటట చేయవ్చుి లేదన నో దు చేయబడుత్తింది. 

5. ఎగుమత్తదనరుల మధయ అననర్ోగయకరమ ైన పర టీని నివ్ార్చించే దృషి్ుతో కేిందర ప్రభుతనవనికి 
కనీన ధరలు ఎగుమత్త చేసవ వ్రెీ్నియా ప గాకు కోసిం నిరణయించబడతనయ. 

6. వ్రెీ్నియా ప గాకు మార్కెట ింగ్ యొకె ఇత్ర అింశాలను భారత్దేశింలో మర్చయు వ్రెీ్నియా 
ప గాకు ఎగుమత్తల పెై త్యారీ్దనరులు, డడలర్స మర్చయు దేశిం యొకె ప్రయోజననలకు 
సింబింధిించిింది. 

7.వ్రెీ్నియా ప గాకు మర్చయు ప గాకు ఉత్పత్తి ల త్యారీ్దనరులు మర్చయు ఇత్రులకు 
సింబింధిించిన వ్ాయపారులకు, డడలర్స మర్చయు ఎగుమత్తదనరులకు ఉప్యోగప్డే సమాచనర్ానిా 
ప్రచనరిం చేయడిం. 

8. సాగుచేసుి నా వ్ార్చ నుిండి వ్రెీ్నియా ప గాకు కొనుగోలు చేసుి నాప్ుపడు ర్కైత్తలకు 
ప్రయోజననలు కాపాడటానికి మర్చయు భారత్దేశింలో లేదన విదేశాలలో దీనిని పారవ్ేసవిందుకు 
సర్కైనదిగా ప్ర్చగణిించినప్ుపడు త్గచినదిగా భావిసాి రు. 

9. సాగుచేసవ వ్ార్చ సాి యలో ప గాకు శరరణీకరణను పరర త్సహ సుి ింది. 

10. ప గాకు ప్ర్చశరమ పరర త్సహ ించటానికి శాసతి ీయ, సాింకేత్తక మర్చయు ఆర్చిక ప్ర్చశోధనలను 
పరర త్సహ ించడిం జరుగుత్తింది.  

2. భారత్ ఆహార సింసి (FCI): 

ఇది భారత్దేశింలో అత్త పెదద  కార్ోపరే్షననల  ఒకట  మర్చయు ఆసియాలో అత్త పెదద  సరఫర్ా గొలుసు 
నిరవహణ (ప్రప్ించింలో ర్కిండయది). ఇది 5 మిండల కార్ాయలయాలు మర్చయు 24 పరా ింతీయ 



కార్ాయలయాల దనవర్ా నడుసుి ింది. ప్రత్త సింవ్త్సరిం భారత్దేశ ఆహార సింసి దేశింలో గోధుమ ఉత్పతి్తలో 
దనదనప్ు 15 నుిండి 20 శాత్ిం మర్చయు వ్ర్చ ఉత్పతి్తలో 12 నుిండి 15 శాత్ిం భారత్ ప్రభుత్విం 
ప్రకట ించిన రే్టటలో ర్కైత్తల నుిండి కొనుగోళళు చేయబడతనయ. ఈ రే్టటను MSP (కనీస మదదత్త 
ధర)గా పిలుసాి రు. వ్ాలూయమ్ ప్రింగా సవకరణకు ఎటటవ్ింట  ప్ర్చమిత్త లేదు, FCI (భారత్దేశిం యొకె 
ఆహారసింసి) దనవర్ా సవకర్చించిన ఏ ప్ర్చమాణింలోనైెనన సాు క్ సింత్ృపిి ప్రశాలు (ఫెయర్ యావ్రే్జ్ 
కావల్పటీ) ఆహార పాలసతల యొకె లక్షయయలను నెరవే్రిడననికి ఆహార సింసి చటు ిం 1964లో ఏర్ాపటట 
చేయబడిింది. దేశిం యొకె సింవ్త్సర్ాల సవవ్లో సింక్షోభ నిరవహణ అింకృత్ ఆహార భదరత్ను ఒక 
సిిరమ ైన భదరతన వ్యవ్సిగా మారిడింలో భారత్దేశ విజయింలో కీలక పాత్ర పర షి్ించిింది.  

FCI లక్షయయలు : 

(1) ర్కైత్త యొకె చ ల్పలింప్ు ధరలను అిందిించడననికి, 

(2) సమింజసమ ైన ధరలకు, ప్రతేయకింగా సమాజింలోని దుర్రమ ైన విభాగానికి 
ఆహారధనననయలను అిందుబాటటలో ఉించడననికి, 

(3) ఆహార భదరత్కు బఫర్ నిలవలను నిరవహ ించడిం.  

4) సిిర ధరల కోసిం మార్కెటోల  జోకయిం చేసుకోవ్డిం. 

భారత్దేశ ఆహార సింసి ర్కైత్తల నుిండి బయయిం మర్చయు గోధుమలు సవకర్చించి వ్ాట ని వ్ర్చ 
కొనుగోలు కేిందనర లు/మిలుల లెవీ/కసుమ్ మిల్పలింగ్ లాింట  మార్ాి లోల  వ్ాట ని డిపర లో నిలవ చేసుి ింది. FCI 
ఆహార నిలవ డిపర లు మర్చయు బఫర్ నిలవ కాింప్లసుు  మర్చయు పీైెవ్ేట్ ఈకివటీ గొడౌన్ వ్ింట  అనేక 
రకాల డిపర లను నిరవహ సుి ింది మర్చయు ఆధునిక నిలవ సౌకర్ాయలెైన సతత్ల గచడీింగచ సదుపాయిం ఉతి్ర్ 
ప్రదేశ్ లోని హప్యర్ పరా ింత్ింలో మర్చయు త్మిళననడులోని ఎలాప్యర్ లో అమలు చేసాి రు. ఈ నిలవలు 
భారత్దేశిం అింత్టా రవ్ాణన చేయబడి మర్చయు రే్షన్ కారీ్ హో లీర్స వినియోగిం కోసిం ప్రజాప్ింపిణీ 
వ్యవ్సి (PDS) కిరింద మర్చింత్ ప్ింపిణీ కోసిం భారత్దేశ ప్రభుత్విం ప్రకట ించిన రే్టటల  వ్దద  ర్ాషు ర ప్రభుత్విం 
ప్రత్తపాదన జారీ్ చేసుి ింది. (FCI త్నకు తనను నేరుగా PDS కిరింద ఏ విధమ ైన సాు క్ ని ప్ింపిణీ చేయదు 
మర్చయు దనని డిపర ల నుిండి సాు క్ యొకె నిష ర్మనలో కారయకలాపాలు ముగచసాి య). అింత్రిత్ 
వ్యయింతో పాటటగా కొనుగోలు ధర మర్చయు వికరయధరల మధయ వ్యతనయసిం ఆహార సబసడడ రూప్ింలో 



కేిందర ప్రభుత్విం త్తర్చగచ చ ల్పలసుి ింది. ప్రసుి త్ిం వ్ార్చిక సబసడడ సుమారు 10 బల్పయన్ డనలరుల . FCI 
నిరణయాధికార అధికారిం కాదు. అది కనీస మదదత్త ధరలు, దిగుమత్తల లేదన ఎగుమత్తల గుర్చించి ఏ 
విధమ ైన నిరణయిం తీసుకోదు. ఇది వినియోగదనరుల వ్యవ్హార్ాల మింత్తరత్వశాఖ్ ఆహార మర్చయు ప్రజా 
ప్ింపిణీ మర్చయు వ్యవ్సాయ మింత్తరత్వ శాఖ్ చేసిన నిరణయాలు అమలు చేసుి ింది. భారత్దేశ ఆహార 
సింసి ఇటీవ్లే 2015-2016 కాలానికి చ ిందిన వివిధ పరా ింతనలోల  ప్ప్ుపదనననయల సవకరణకు 
ఉదేదశ్చించినది. మర్చయు ప్ప్ుపదనననయలు మార్కెట్ రే్టటలో సవకర్చించబడతనయ. ఇది సాింప్రదనయ కనీస 
మదదత్త ధర ఆధనర్చత్ సవకరణ వ్యవ్సి నుిండి ప్దునైెన విఛలనిం.  

3. ఆింధరప్రదేశ్ సహకార మార్కెట ింగ్ ఫెడరే్షన్ (Markfed): జాతీయ సాి యలో భారత్ జాతీయ 
వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ సమాఖ్య సహకార వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ కు శ్చఖ్రిం వ్ింట ది. ఆింధరప్రదేశ్ లో 
ర్ాషు ర సహకార మార్కెట ింగ్ ఫెడరే్షన్ ల్పమిట డ్ ఈ బాధయత్ను చేప్ట ునది. దీనిని 1957లో 
నెలకొలాపరు. దీని ప్రధనన లక్ష్యిం ర్కైత్తలకు, ప్ింటలకు సర్కైన ధర ర్ాబటుటిం, ర్కైత్తల, మార్కెట ింగ్ 
అవ్సర్ాలు తీరిడిం, వీర్చకి వ్యవ్సాయ, ఉతనపదకాలు సమకూరిటిం మొ||వి. ఈ లక్షయయల సాధనకు 
రసాయన ఎరువ్ులు, ప్ురుగు మిందులు, కిరమి, కీటక మిందును ర్కైత్తలకు అిందిించడిం, గోడౌనుల 
నిర్ామణిం మర్చయు సహకార సింఘాల దనవర్ా వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లను సతవకర్చించడిం చేసుి ింది. 

మార్ె ఫెడ్ లక్షయయలు: 

1. జప్సమ్, ఎరువ్ులు, వితి్ననలు వ్ింట  ఉతనపదిత్ములు అిందిించుట.  

2. ర్కైత్తలకు మదదత్త ధర వ్చేిటటల  చూచుట.  

3. ఉత్పత్తి ల సవకరణకు, సప్లయ్ మర్చయు ప్ింపిణీలకు ప్రభుత్వ ఏజకింటటల గా వ్యవ్హర్చించడిం 
మర్చయు input సప్లయ్ కు ో డల్ ఏజకింటటల గా ఉిండటిం. 

4. గచడీింగుల ఏర్ాపటట మర్చయు నిరవహణ.  

5. వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల వ్ాయపార నిరవహణ చేయడిం,  

6. వ్యవ్సాయ ఆధనర ప్ర్చశరమలను పరర త్సహ ించడిం, 

 7. వినియోగదనరులకు మేలెైన ఉత్పత్తి లను అిందిించడిం. 



ఈ ఫెడ ర్కైస్ ప్ర్చధిలో ర్ాషు రింలో 13 జలాల లలో సహకార మార్కెట ింగ్ సింఘాలు ప్నిచేసుి ననాయ. 
గార మ సాి యలో 1192 పరా థమిక సహకార సింఘాలలో 1475 లకల మింది సభుయలుగా ఉననారు. 
సుమారు 72 వే్ల మిల్పయన్ టనుాల సామరిాింతో 62 గచడీింగులు నిరవహ ింప్బడుత్తననాయ. దీని 
పారీ్ు నిందు 7 గురు డ ైర్కకురుల , 5 ప్రభుత్వ ననమినీలు ఉింటాయ. 

ఎరువ్ుల డిమాిండ్ మర్చయు సప్లయ్ ల మధయగల అింత్ర్ానిా త్గచి ించడననికి పీైెవే్టట 
వ్ాయపారుల దయపిడి నుిండి ర్కైత్తలను రకి్షించడననికి ప్రభుత్విం దీనిని మేడల్ ఏజకనీసగా నియమిించిింది. 
ఇది ఎరువ్ులను సవవకర్చించి ర్కైత్తలకు అిందిసుి ింది. అదే విధింగా జింక్ సలేఫటనుా సబసడడ ప్థకిం 
దనవర్ా ర్కైత్తలకు అిందిసుి ింది. ర్ాషు రింలో ర్కైత్తకు మేలెైన వితి్ననలు అిందిించే బాధయత్ను ప్రభుత్విం దీనికి 
అప్పగచించినది. మొకెజొనా, వ్ర్చ, వ్ేరుశెనగ, శెనగ, వితి్ననలను సప్లయ్ చేసుి ింది. ర్కైత్తలనుిండి 
మొకెజొనా, పెసలు, మినుములు, మిరప్కాయ, ప్రతి్త, జీడిప్ప్ుప వ్ింట  ఉత్పత్తి లను సవకర్చసుి ింది.. 
4. ఆింధరప్రదేశ్ AGRO: 

నేషనల్ అగచరకలిరల్ పాలసతతో సింబింధింలో, A.P.S AGRO ఇిండసతు రస్ కార్ోపరే్షన్ ల్పమిటెడ్ 
15.03.1968న INCORPORATATED అయయింది. 31.10.1979న దీని పవరు మరల AP STATE 
AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED గా మారిబడిింది.  

ఉదేదశాలు : 

1. వ్యవ్సాి ప్క భూమి అభివ్ృదిి దనవర్ా Barren లాయిండల ను మారిడననికి మర్చయు వ్యవ్సాయ 
విధనననలకు అనుకూలమ ైన వ్ాట ని త్యారుచేయడిం.  

2 భూమి ఉప్ర్చత్లిం నుిండి త్పిపించుకోవ్టానికి ఏరపడిన బిండల  దనవర్ా మ రుగకైన గకటోస గకటో 
లాయిండ్స.  

3. ఇర్చగేషన్ టాింకుల , ఆకావకలిర్ కోసిం పెిండ్స, డనయన్స టనుాల డడ-సెైల్పింగ్, కననల్స. 

4 నీట  ఉప్ర్చత్ల ఉప్ర్చత్లింపైె వ్ాటర్కైడ్స అభివ్ృదిి, 

5 ప్రయతనాల కోసిం భూమిని త్యారుచేయడిం. 

 6. దిగుమత్త, ఎగుమత్త యింతనర లు.  



7. Agro Based Industries Promote.  

8. పర రుర్చిప్/  జాయింట్ వె్ించర్ోల  ప్రవే్శ్చించడననికి,   

9. మ రుగకైన వ్యవ్సాయ యింతనర లు మర్చయ అగచరకలిరల్ ఇింపాక్ష్లను 

అిందిించడిం, సమరివ్ింత్ింగా అభివ్ృదిి చేయటానికి మర్చయు కల్పపించే ఖ్రుిను త్గచిించడిం, వ్ాట ని 
దిగుమత్త చేసుకోవ్డిం దనవర్ా త్ప్పనిసర్చగా,  

10. Sand కిలయర్కన్స కోసిం మ షి్నీరని అిందిించడిం దనవర్ా ప్రకృత్త శారీ్రక కదల్పకల విషయింలో 
ర్కైత్తలకు నమమకిం కాయసిుింగ్ మొదలగునవి.  

11. వ్యవ్సాయ సింసిలు మర్చయు ప్ర్చశోధనన సింసిల దనవర్ా కొతి్ అమలు మర్చయు యింతనర ల 
యొకె బహుళ ప్దిత్త చరయలు. 

కృత్తరమ సమయములో AT CORPORATION DRILING TUBE OF ACTIVITY OF THE 
PRIVILEGLY TREATED WAS ON FARMERS అదనప్ు IRRIGATION సదుపాయాలను 
కల్పపించడననికి .WELLS, ప్ర్చసర కార్ోపరే్షన్ ప్యరియింది. 150 లాయిండ్ డ వ్లపెమింట్ కోసిం 
BULLDOZERS. 

1975లో, DRILLING ACTIVITY కొతి్గా ఏరపడిన AP ర్ాష్టాు ర నిా అభివ్ృదిి చేయాలనే 
అభివ్ృదిికి మర్చయు CORPORATION భూమి అభివ్ృదిి కారయకరమింలో 

అదనింగా 1975 సింవ్త్సరిం ప టాషి్యరుల  మర్చయు శసీిచికిత్సల వ్ింట  AGRO 
CHEMICALS TRADING CORPORATION INCERT IN CORPORATION SETTING 
TWO PLANTS KUMMAM AND KURNOOL AT PLACIDE FORMULATIONS OF 
MANUFACTURE. 

*CORPORATION మించినీట ని త్యారుచేయుటకు PLANT అమరుిట దనవర్ా ఆహార పరా సెసిింగ్ 
వ్ాయపార్ానికి ముిందుగా త్యారు చేయబడిింది మర్చయు BRAND NAME 300 APRASA S BOW 
APSARASA, CUDDAPA జలాల లో ANANTHARAJU PET. 

5. కాటన్ కార్ోపరే్షన్ (Cotton Corporation): 



కాటన్ కార్ోపరే్షన్ ఆఫ్ ఇిండియా ల్పమిటెడ్ అనేది ఒక భారత్ ప్రభు ఏజకనీస ప్తి్త సవకరణ, 
వ్రికము మర్చయు ఎగుమత్తలకు సింబింధిిం: లావ్ాదేవీలను నిరవహ సుి ింది. దీనిని 1970వ్ సిం||లో 
ముింబాయ ప్రధనన కేిందరింగా ఏర్ాపటట చేశారు. 

(1) కాటన్ కార్ోపరే్షనుల  కనీస మదదత్త ధరల కిరయను ప్రభుత్వ ఏజకింట్ దనవర్ా వ్యవ్హర్చసూి  
గచటటు బాటట ధరలకే ర్కైత్తలకు సహాయిం చేసూి  ర్కైత్తలు అమమకాలలో ఉనా లోటటలను నివ్ార్చసుి ింది. 

(2) కపాస్ కొనుగోలుపెై 10 ర్ోజులలో ర్కైత్తలకు 100 శాత్ిం చ ల్పలింప్ులు చేసుి ింది. ఆ 

(3) దేశింలో మర్చయు అింత్ర్ాె తీయింగా అనగా ఎగుమత్తలకు సింబింధిించిన వ్ాణిజయ 
కారయకలాపాల పర టీ అనేది ప్తి్త మార్కెటోల  వ్ార్చ త గచింప్ుపైె ఇత్ర రింగాలెైన ప్తి్త వ్ాట పైె ఆధనరప్డి 
ఉింటటింది. 

(4) ఈ కార్ోపరే్షన్ అభివ్ృదిి కారయకరమాలను విసిృత్మ ైన ప్థకాల దనవర్ా ప్తి్త ఉత్పతి్తని 
మర్చయు వ్ాట  ననణయత్లకు పెించుతనయ. వీట  ప్థకాలు గార మదతి్ ప్థకాలు, మేలురక వితి్ననల 
ప్ింపిణీ మర్చయు మేలెైన ప్ురుగుమిందులు సమీకృత్ పెస్ు  నిర్ావహణ ప్థకము, ర్కైత్తలకు కే్షత్రసాి య 
శ్చక్ష్ణను నిరవహ ించడిం, సాింప్రదనయయత్ర పరా ింతనలలో ప్తి్త సాగును అభివ్ృదిి ప్రచడిం 
మొదలగునావి. 

(5) సాధనరణ కార్ొపరే్షన్ మిలుల  ఖ్ాతనదనరులకు గచడీింగచ సౌకర్ాయలను కల్పపసూి  వ్ాట ని 
నిరవహ ించడననికి ఆధునిక గోడౌన్ కాింపెల క్స లను Kalan boli (Navi mumbai) వ్ింట  ప్రదేశాలలో 
ఏర్ాపటట చేశాయ. 

(6) ఈ కార్ొపరే్షన్ ప్తి్త ప్ర్చజాా న మిషన్ అయనటటవ్ింట  మినిమిషన్ III మర్చయు IVల 
నిరవహ ించే ఏజకింట్ గా వ్యవ్హర్చసుి ింది. వీట  లక్షయయలు - మార్కెట ింగ్ అవ్సాి ప్నన సౌకర్ాయలను 
పెింప ిందిించడిం, ఆధునిక / ప్ర్చజాా నననిా శరరణీకర్చసూి  ప్రసుి త్ిం దేశింలో ఉనా జనిాింగ్ మర్చయు పెరసిింగ్ 
కార్ాయగార్ాలలో ప్తి్త ననణయత్ను పెింప ిందిించేవిగా ఉింటాయ. 

కాటన్ కార్ోపరే్షన్ సవవ్లు: కాటన్ కార్ోపరే్షనుల  అిందిించే సవవ్లు కిరింది. విధింగా ఉింటాయ. 

1. కొనుగోలుదనరులకు (అింటే) వ్సీి ప్ర్చశరమ వినియోగదనరులు: ఈ కార్ోపరే్షనుల  వ్సీి ప్ర్చశరమ 
వినియోగదనరునికి కావల్పటీ ప్తి్తని పీైెవే్టట రింగింలో ఉనా మిలుల లకు అముమత్తింది. వీట తో పాటట పెదద  



వ్సీి ప్ర్చశరమ సమూహాలకు, ఎగుమత్త చేసవ యూనిటల కు, సింసాి గత్ రింగాలలో ఉనా మిలుల లకు, ర్ాషు ర 
వ్సీి కార్ోపరే్షన్, దేశ వ్సీి కార్ోపరే్షన్ మర్చయు సహకార రింగాల దనవర్ా నిరవహ ించడిం 
జరుగుత్తింది. ఈ కార్ోపరే్షనలను అింత్కు ముిందే ఆధనరప్డదగచనవిగా మర్చయు ప్తి్త కావల్పటీని పెించే 
ర్కగుయలర్ సప్లయర్ గాను దేశ మార్కెట్ మర్చయు అింత్ర్ాె తీయ మార్కెటోల  నిలకడగా ఉిండే వినియోగ 
వ్సీి ప్ర్చశరమగా సాి పిించబడనీ య. 

2. ప్తి్త సాగులో దేశానికి సవవ్లు అిందజేసుి ింది: ప్తి్త సాగులోని ఉత్పత్తి లను సవకర్చించి 
కరమబదిమ ైన మార్కెటటల  వ్దదకు బహ రింగ వే్లిం కిరింద తీసుకువ్చిి సవవ్లను అిందజేసాి య. 
కార్ోపరే్షన్ ఈ ప్రకిరయలో కనీస మదదత్త ధరల కారయములకు ఈ కార్ోపరే్షన్ ప్తి్తసాగులోని మొతి్ిం 
ఉత్పతి్తని సవకర్చించి Kapasకి అమమడిం దనవర్ా అమమకాలలో ఉనా ఇబోిందులను నివ్ార్చించవ్చుి 
మర్చయు గచటటు బాటట ధరలకు నిర్ాి ర్చించడిం జరుగుత్తింది. వ్ార్చకి ప్తి్త సాగును ఎకుెవ్గా చేయాలని 
ఆసకిిని కలుగజేసుి ింది. 

3. ప్తి్త మార్కెట ింగ్/వ్సీి ప్ర్చశరమలో ఉనా సాధనరణ ప్రజలకు ఉప్యోగప్డుత్తింది: ఈ 
కార్ోపరే్షనుల  ప్తి్తకి సింబింధిించిన దతని ింశమును/ సమాచనర్ానిా సవకర్చించి దీని ఆధనరింగా 
ప్ర్చశోధనలు జర్చపవ వ్ార్చకి త్గు ముదిరత్ సమాచనర్ానిా అిందిసుి ింది. అింతేకాక ప్తి్త మర్చయు 
సింబింధిత్ అింశానిా గూర్చి ప్ర్చశోధనన వ్ాయసాలను ఎప్పట కప్ుపడు అిందుబాటటలో ఉించుత్తింది. 

పైెన వివ్ర్చించిన సింసాి ప్రమ ైన ఏజకనీసల వ్లన ర్కైత్తకు కొింత్మేర గచటటు బాటట ధర లభిసరి ింది. 
అయతే ఇవి అనిా వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులకు విసిృత్ిం చేయకపర వ్డిం వ్లన ఆయా వ్సుి  
ఉత్పతి్తదనరులు నషుపర వ్ుత్తననారు. మార్కెట్ అసమత్తలాయలు, త్గు సమాచనరిం లభయిం కాకపర వ్డిం, 
మార్కెటోల  అసిిరతనవలు, మార్కెట్ అవ్సాి ప్నన సౌకరయలు లభయింకాకపర వ్డిం వ్ింట  సమసయలు మార్కెట్ 
సామర్ాి ానిా సింకుచిత్ిం చేసుి ననాయ. 

 

SHORT ANSWER QUESTIONS 

ప్ర. 1. వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ పెై ప్రభుత్వ విధననననిా వివ్ర్చింప్ుము. 



సావత్ింతనర ానింత్రిం భారత్ ప్రభుత్విం వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ వ్యవ్సిను ప్ట షుిం చేయుటకు 
ఎననా చరయలు తీసుకొనాది. ఆచరయ లేవ్నగా : 

(A) కరమబదిమ ైన మార్కెటల  ప్నితీరును ప్ట షుప్రచుట. 

(B) వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల గేరడిింగ్ ను, ననణయత్ను అభివ్ృదిి ప్రచుటకు చరయలు తీసుకొనుట, 

(C) సర్చయ ైన త్ూనికలు, కొలత్లను ఉప్యోగచించే విధింగా చూచుట, 

(D) వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లను శాసతి ీయ నిలవ చేయుటకు గచడీింగచ సౌకర్ాయలను కల్పపించుట, 

(E) తనజా మార్కెట్ సమాచనరమును ర్కైత్తలకు అిందిించుట, 

(F) ప్రభుత్విం వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల ధరలను నిరణయించి, కొనుగోలు చేయుట. 

(G) మార్కెట ింగ్ పైె నిఘా డ ైర్కకురే్ట్ ను ఏర్ాపటట చేయుట. 

పైె చరయలు భారత్దేశింలో వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ వ్యవ్సిను ప్ట షుిం చేయుటకు తోడపడతనయ. 

ప్ర. 2. వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ లో ఆింధరప్రదేశ్ సహకార మార్కెట ింగ్ ఫెడరే్షన్ (Markfed) పాత్ర 
వివ్ర్చించిండి?  

జాతీయ సాి యలో భారత్ జాతీయ వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ సమాఖ్య సహకార వ్యవ్సాయ 
మార్కెట ింగ్ కు శ్చఖ్రిం వ్ింట ది. ఆింధరప్రదేశ్ లో ర్ాషు ర సహకార మార్కెట ింగ్ ఫెడరే్షన్ ల్పమిట  ఈ 
బాధయత్ను చేప్ట ు నది. దీనిని 1957లో నెలకొలాపరు. దీని ప్రధనన లక్ష్యిం ర్కైత్తలకు, ప్ింటలకు సర్కైన 
ధర ర్ాబటుటిం, ర్కైత్తల, మార్కెట ింగ్ అవ్సర్ాలు తీరిడిం, వీర్చకి వ్యవ్సాయ, ఉతనపదకాలు 
సమకూరపటిం మొ||నవి. ఈ లక్షయయల సాధనకు రసాయన ఎరువ్ులు, ప్ురుగు మిందులు, కిరమి, కీటక 
మిందును ర్కైత్తలకు అిందిించడిం, గోడౌనుల నిర్ామణిం మర్చయు సహకార సింఘాల దనవర్ా వ్యవ్సాయ 
ఉత్పత్తి లను సతవకర్చించడిం చేసుి ింది.  

మార్ె ఫెడ్ లక్షయయలు :  

1. జప్సమ్, ఎరువ్ులు, వితి్ననలు వ్ింట  ఉతనపదిత్ములు అిందిించుట.  

2 ర్కైత్తలకు మదదత్త ధర వ్చేిటటల  చూచుట.  



3. ఉత్పత్తి ల సవకరణకు, సప్లయ్ మర్చయు ప్ింపిణీలకు ప్రభుత్వ ఏజకింటటల గా వ్యవ్హర్చించడిం 
మర్చయు input సప్లయ్ కు ో డల్ ఏజకింటటల గా ఉిండటిం. 

 4 గచడీింగుల ఏర్ాపటట మర్చయు నిరవహణ.  

5. వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి ల వ్ాయపార నిరవహణ చేయడిం. 

 6. వ్యవ్సాయ ఆధనర ప్ర్చశరమలను పరర త్సహ ించడిం. 

 7. వినియోగదనరులకు మేలెైన ఉత్పత్తి లను అిందిించడిం. 

ఈ ఫెడ ర్కైస్ ప్ర్చధిలో ర్ాషు రింలో 13 జలాల లలో సహకార మార్కెట ింగ్ సింఘాలు ప్నిచేసుి ననాయ. 
గార మ సాి యలో 1192 పరా థమిక సహకార సింఘాలలో 1475 లక్ష్ల మింది సభుయలుగా ఉననారు. 
సుమారు 72 వే్ల మిల్పయన్ టనుాల సామరిాింతో 62 గచడీింగులు నిరవహ ింప్బడుత్తననాయ. దీని 
పారీ్ు నిందు 7 గురు డ ైర్కకురుల , 5 ప్రభుత్వ ననమినీలు ఉింటాయ. 

ఎరువ్ుల డిమాిండ్ మర్చయు సప్లయ్ మధయగల అింత్ర్ానిా త్గచిించడననికి పీైెవే్టట వ్ాయపారుల 
దయపిడి నుిండి ర్కైత్తలను రకి్షించడననికి ప్రభుత్విం దీనిని మేడల్ ఏజకనీసగా నియమిించిింది. ఇది 
ఎరువ్ులను సవవకర్చించి ర్కైత్తలకు అిందిసుి ింది. అదే విధింగా జింక్ సల్ ఫైెటనుా సబసడడ ప్థకిం దనవర్ా 
ర్కైత్తలకు అిందిసుి ింది. ర్ాషు రింలో ర్కైత్తకు మేలెైన వితి్ననలు అిందిించే బాధయత్ను ప్రభుత్విం దీనికి 
అప్పగచించినది. మొకెజొనా, వ్ర్చ, వ్ేరుశెనగ, శెనగ, వితి్ననలను సప్లయ్ చేసుి ింది. ర్కైత్తలనుిండి 
మొకెజొనా, పెసలు, మినుములు, మిరప్కాయ, ప్రతి్త, జీడిప్ప్ుప వ్ింట  ఉత్పత్తి లను సవకర్చసుి ింది. 

ప్ర. 3. కాటననె ర్ొపరే్షన్ (Cotton Corporation), 

ఒక భారత్ ప్రభుత్విం లకు సింబింధిించిన కాటన్ కార్ోపరే్షన్ ఆఫ్ ఇిండియా ల్పమిటెడ్ అనేది ఒక 
ఏజకనీస ప్తి్త సవకరణ, వ్రికము మర్చయు ఎగుమత్తలకు సిం లావ్ాదేవీలను నిరవహ సుి ింది. దీనిని 
1970వ్ సిం||లో ముింబాయ ప్రధనన ఆ ఏర్ాపటట చేశారు.  

  1) కాటన్ కార్ోపరే్షనుల  కనీస మదదత్త ధరల కిరయను ప్రభుత్వ ఏజ, దనవర్ా వ్యవ్హర్చసూి  
గచటటు బాటట ధరలకే ర్కైత్తలకు సహాయిం చేసూి  అమమకాలలో ఉనా లోటటలను నివ్ార్చసుి ింది. 

(2) కపాస్ కొనుగోలు పెై 10 ర్ోజులలో ర్కైత్తలకు 100 శాత్ిం చ ల్పలింప్ులు చేసుి ింది. 



(3) దేశింలో మర్చయు అింత్ర్ాె తీయింగా అనగా ఎగుమత్తలకు సింబింధిించిన వ్ాణిజయ 
కారయకలాపాల పర టీ అనేది ప్తి్త మార్కెటోల  వ్ార్చ త గచింప్ుపైె (ఇత్ర రింగాలెైన ప్తి్త వ్ాట పైె ఆధనరప్డి 
ఉింటటింది. 

(4) ఈ కార్ోపరే్షన్ అభివ్ృదిి కారయకరమాలను విసిృత్మ ైన ప్థకాల దనవర్ా ప్తి్త ఉత్పతి్తని 
మర్చయు వ్ాట  ననణయత్లకు పెించుతనయ. వీట  ప్థకాలు గార మదతి్ ప్థకాలు, మేలురక వితి్ననల 
ప్ింపిణీ మర్చయు మేలెైన ప్ురుగుమిందులు సమీకృత్ పెస్ు  నిర్ావహణ ప్థకము, ర్కైత్తలకు కే్షత్రసాి య 
శ్చక్ష్ణను నిరవహ ించడిం, సాింప్రదనయయత్ర పరా ింతనలలో ప్తి్త సాగును అభివ్ృదిి ప్రచడిం 
మొదలగునావి. 

(5) సాధనరణ కార్ొపరే్షన్ మిలుల  ఖ్ాతనదనరులకు గచడీింగచ సౌకర్ాయలను కల్పపసూి  వ్ాట ని 
నిరవహ ించడననికి ఆధునిక గోడౌన్ కాింపెల క్స ను Kalan boli (Navi mumbai) వ్ింట  ప్రదేశాలలో 
ఏర్ాపటట చేశాయ. 

(6) ఈ కార్ొపరే్షన్ ప్తి్త ప్ర్చజాా న మిషన్ అయనటటవ్ింట  మినిమిషన్ III మర్చయు IVల 
నిరవహ ించే ఏజకింట్ గా వ్యవ్హర్చసుి ింది. వీట  లక్షయయలు - మార్కెట ింగ్ అవ్సాి ప్నన సౌకర్ాయలను 
పెింప ిందిించడిం, ఆధునిక ప్ర్చజాా నననిా శరరణీకర్చసూి  ప్రసుి త్ిం దేశింలో ఉనా జనిాింగ్ మర్చయు పెరసిింగ్ 
కార్ాయగార్ాలలో ప్తి్త ననణయత్ను పెింప ిందిించేవిగా ఉింటాయ. 

కాటన్ కార్ోపరే్షన్ సవవ్లు : 

కాటన్ కార్ోపరే్షనుల  అిందిించే సవవ్లు కిరింది విధింగా ఉింటాయ. 

1. కొనుగోలుదనరులకు (అింటే) వ్సీి ప్ర్చశరమ వినియోగదనరులు: ఈ కార్ోపరే్షనుల  వ్సీి ప్ర్చశరమ 
వినియోగదనరునికి కావల్పటీ ప్తి్తని పీైెవే్టట రింగింలో ఉనా మిలుల లకు అముమత్తింది. వీట తో పాటట పెదద  
వ్సీి ప్ర్చశరమ సమూహాలకు, ఎగుమత్త చేసవ యూనిటల కు, సింసాి గత్ రింగాలలో ఉనా మిలుల లకు, ర్ాషు ర 
వ్సీి కార్ోపరే్షన్, దేశ వ్సీి కార్ోపరే్షన్ మర్చయు సహకార రింగాల దనవర్ా నిరవహ ించడిం 
జరుగుత్తింది. ఈ కార్ోపరే్షనలను అింత్కు ముిందే ఆధనరప్డదగచనవిగా మర్చయు ప్తి్త కావల్పటీని పెించే 
ర్కగుయలర్ సప్లయర్ గాను దేశ మార్కెట్ మర్చయు అింత్ర్ాె తీయ మార్కెటోల  నిలకడగా ఉిండే వినియోగ 
వ్సీి ప్ర్చశరమగా సాి పిించబడనీ య. 



2. ప్తి్త సాగులో దేశానికి సవవ్లు అిందజేసుి ింది.: ప్తి్త సాగులోని ఉత్పత్తి లను సవకర్చించి కరమబదిమ ైన 
మార్కెటటల  వ్దదకు బహ రింగ వే్లిం కిరింద తీసుకువ్చిి సవవ్లను అిందజేసాి య. కార్ోపరే్షన్ ఈ 
ప్రకిరయలో కనీస మదదత్త ధరల కారయములకు ఈ కార్ోపరే్షన్ ప్తి్త సాగులోని మొతి్ిం ఉత్పతి్తని 
సవకర్చించి Kapasకి అమమడిం దనవర్ా అమమకాలలో ఉనా ఇబోిందులను నివ్ార్చించవ్చుి మర్చయు 
గచటటు బాటట ధరలకు నిర్ాి ర్చించడిం జరుగుత్తింది. వ్ార్చకి ప్తి్త సాగును ఎకుెవ్గా చేయాలని ఆసకిిని 
కలుగజేసుి ింది. 

3. ప్తి్త మార్కెట ింగ్/వ్సీి ప్ర్చశరమలో ఉనా సాధనరణ ప్రజలకు ఉప్యోగప్డుత్తింది: ఈ కార్ోపరే్షనుల  
ప్తి్తకి సింబింధిించిన దతని ింశమును/ సమాచనర్ానికి సవకర్చించి దీని ఆధనరింగా ప్ర్చశోధనలు జర్చపవ 
వ్ార్చకి త్గు ముదిరత్ సమాచనర్ానిా అిందిసుి ింది. అింతేకాక ప్తి్త మర్చయు సింబింధిత్ అింశానిా గూర్చి 
ప్ర్చశోధనన వ్ాయసాలను ఎప్పట కప్ుపడు అిందుబాటటలో ఉించుత్తింది. 

ప్ర.4. ప గాకు బో రుీ  (Tobacco Board). 

ప గాకు భారత్దేశింలో పెర్చగచన ముఖ్యమ ైన వ్ాణిజయ ప్ింట. ఇది 800 మిల్పయన్ కిలోల 
Annual వ్ార్చిక ఉత్పతి్తతో ప్రప్ించింలో మూడవ్ సాి నింలో ఉింది. పెర్చగచన వివిధ రకాలెైన ప గాకు, దేశిం 
ప గాకు, బారీ్ల  బీడి, రష్తకా మర్చయు నమలడిం ప గాకు ముఖ్యమ ైనవి. భారత్దేశిం ప గాకు ఉత్పతి్త 
మర్చ ఎగుమత్తలలో మూడవ్ సాి నింలో ఉింది, బరరజల్ మర్చయు USA మొదట  ర్కిండు సాి ననలలో 
ఉననాయ. ప గాకు మర్చయు ప గాకు ఉత్పత్తి లకు ఎకకట్ సుింకిం దనవర్ా జాతీయ ఖ్జాననకు సుమారు 
20,000 కోటటల  సింపాదిించి, మర్చయు ప్రత్త సింవ్త్సరిం విదేశీ ఎకేసచింజ్ లోల  5000 కోటల  రూపాయలు 
ఆర్చెసాి య. ప గాకు బో రుీ  కారయకలాపాలు : 

ఉత్పతి్తని కరమబదిీకర్చించే అవ్సర్ానిా గుర్చిసూి , ప్ింపిణీ మర్చయు డిమాిండల లో విదేశీ మార్కెట ింగ్ 
మర్చయు నియింత్రణ ప్ునర్ావ్ృత్ సిందర్ాోలో పరర త్సహ ించడిం, ఇది మార్కెట్ సమసయలకు 
దనర్చతీసిింది. ప గాకు బో రుీ  చటు ిం 1975 ప్రకారిం భారత్ ప్రభుత్విం ప గాకు ఎగుమత్తల సాి నింలో 
ప గాకు బో రుని సాి పిించిింది. ప్రో షన్ కౌనిసల్. ఈ బో రుీ  1-1-1976 నుిండి ఉనికిలోకి వ్చిిింది. 
మర్చయు దీని ప్రధనన కార్ాయలయానిా గుింటూరులో, ఆింధరప్రదేశ్ లో పరా రింభిించిింది. ప గాకు బో రుీ  



చటుిం దేశింలో ప గాకు ప్ర్చశరమ యొకె ప్రణనళికా అభివ్ృదిి లక్ష్యిం. ప్ర్చశరమ యొకె పరర తనసహక 
చరయలో చ పిపన బో రుీ  యొకె వివిధ కారయకరిలు ఈ కిరింది విధింగా ఉింటాయ. 

1. భారత్దేశింలో మర్చయ బో రుీ లో డిమాిండుకు సింబింధిించి virginia ప గాకు ఉత్పతి్త 
మర్చయ నివ్ారణను నియింత్తరసుి ింది. 

2. వ్రెీ్నియా ప గాకు మార్కెట్ నిరింత్ర ప్రయవే్క్ష్ణ, భారత్దేశిం మర్చయు విదేశాలలో మర్చయు 
ర్కైత్తలకు సరసమ ైన మర్చయు శాయశకుి లా ధర కల్పపించి, వ్సుి వ్ుల ధరలలో విసిృత్ హెచుి 
త్గుి లను త్గచిించడిం. 

3. భారతీయ వ్రెీ్నియా ప గాకు మర్చయు దనని ఉత్పత్తి ల కోసిం ప్రసుి త్ అింత్ర్ాె తీయ 
మార్కెటల ను కొనసాగచించడిం, మ రుగుప్రిడిం, కొతి్ మార్కెటటల  అభివ్ృదిి చేయడిం మర్చయు 
బరదదలయన బార ిండ్ పవరలతో సమూహిం మార్కెట ింగ్ సహా వ్సుి వ్ులకు డిమాిండు వికరయాల వ్యయహాలను 
ప్రదర్చశించడిం. 

4. వ్రెీ్నియా ప గాకు అమమకిందనరులచే వే్లిం పాల ట్స రమల  ఏర్ాపటట చేయడిం మర్చయు వే్లిం 
ఫ్ాల మల  వ్దద  వే్లిందనరుడు వ్లె ఏర్ాపటట చేయవ్చుి లేదన నో దు చేయబడుత్తింది. 

5. ఎగుమత్తదనరుల మధయ అననర్ోగయకరమ ైన పర టీని నివ్ార్చించే దృషి్ుతో కేిందర ప్రభుతనవనికి 
కనీస ధరలు ఎగుమత్త చేసవ వ్రెీ్నియా ప గాకు కోసిం నిరణయించబడతనయ. 

6. వ్రెీ్నియా ప గాకు మార్కెట ింగ్ యొకె ఇత్ర అింశాలను భారత్దేశింలో మర్చయు వ్రెీ్నియా 
ప గాకు ఎగుమత్తల పెై త్యారీ్దనరులు, డడలర్స మర్చయు దేశిం యొకె ప్రయోజననలకు 
సింబింధిించిింది. 

7. వ్రెీ్నియా ప గాకు మర్చయు ప గాకు ఉత్పత్తి ల త్యారీ్దనరులు మర్చయు ఇత్రులకు 
సింబింధిించిన వ్ాయపారులకు, డడలర్స మర్చయు ఎగుమత్తదనరులకు ఉప్యోగప్డే సమాచనర్ానిా 
ప్రచనరిం చేయడిం. 

8. సాగుచేసుి నా వ్ార్చ నుిండి వ్రెీ్నియా ప గాకు కొనుగోలు చేసుి నాప్ుపడు ర్కైత్తలకు 
ప్రయోజననలు కాపాడటానికి మర్చయు భారత్దేశింలో లేదన విదేశాలలో దీనిని పారవ్ేసవిందుకు 
సర్కైనదిగా ప్ర్చగణిించినప్ుపడు త్గచినదిగా భావిసాి రు. 



9. సాగుచేసవ వ్ార్చ సాి యలో ప గాకు శరరణీకరణను పరర త్సహ సుి ింది. 

10. ప గాకు ప్ర్చశరమ పరర త్సహ ించటానికి శాసతి ీయ, సాింకేత్తక మర్చయు ఆర్చిక ప్ర్చశోధనలను 
పరర త్సహ ించడిం జరుగుత్తింది. 

ప్ర. 5. భారత్ ఆహార సింసి (FCI). 

ఇది భారత్దేశింలో అత్త పెదద  కార్ోపరే్షననల  ఒకట  మర్చయు ఆసియాలో అత్త పెదద  సరఫర్ా గొలుసు 
నిరవహణ (ప్రప్ించింలో ర్కిండయది). ఇది 5 మిండల కార్ాయలయాలు మర్చయు 24 పరా ింతీయ 
కార్ాయలయాల దనవర్ా నడుసుి ింది. ప్రత్త సింవ్త్సరిం భారత్దేశ ఆహార సింసి దేశింలో గోధుమ ఉత్పతి్తలో 
దనదనప్ు 15 నుిండి 20 శాత్ిం మర్చయు వ్ర్చ ఉత్పతి్తలో 12 నుిండి 15 శాత్ిం భారత్ ప్రభుత్విం 
ప్రకట ించిన రే్టటలో ర్కైత్తల నుిండి కొనుగోళళు చేయబడతనయ. ఈ రే్టటను MSP (కనీస మదదత్త 
ధర)గా పిలుసాి రు. వ్ాలూయమ్ ప్రింగా సవకరణకు ఎటటవ్ింట  ప్ర్చమిత్త లేదు, FCI (భారత్దేశిం యొకె 
ఆహారసింసి) దనవర్ా సవకర్చించిన ఏ ప్ర్చమాణింలోనైెనన సాు క్ సింత్ృపిి ప్రశాలు (ఫెయర్ యావ్రే్జ్ 
కావల్పటీ) ఆహార పాలసతల యొకె లక్షయయలను నెరవే్రిడననికి ఆహార సింసి చటు ిం 1964లో ఏర్ాపటట  
చేయబడిింది. దేశిం యొకె 50 సింవ్త్సర్ాల సవవ్లో FCI సింకోచిం కేిందీరకృత్ ఆహార భదరత్ను ఒక 
సిిరమ ైన భదరతన వ్యవ్సిగా మారిడింలో భారత్దే విజయింలో కీలక పాత్ర పర షి్ించిింది.  

FCI లక్షయయలు: 

(1) ర్కైత్త యొకె చ ల్పలింప్ు ధరలను అిందిించడననికి, 

(2) సమింజసమ ైన ధరలకు, ప్రతేయకింగా సమాజింలోని దురురు విభాగానికి ఆహారధనననయలను 
అిందుబాటటలో ఉించడననికి.. 

(3) ఆహార భదరత్కు బఫర్ నిలవలను నిరవహ ించడిం. 

 (4) సిిర ధరల కోసిం మార్కెటోల  జోకయిం చేసుకోవ్డిం. 

భారత్దేశ ఆహార సింసి ర్కైత్తల నుిండి బయయిం మర్చయు గోధుమలు సవకర్చించి వ్ాట ని వ్ర్చ 
కొనుగోలు కేిందనర లు/మిలుల లెవీ/కసుమ్ మిల్పలింగ్ లాింట  మార్ాి లోల  వ్ాట ని డిపర లో నిలవ చేసుి ింది. FCI 
ఆహార నిలవ డిపర లు మర్చయు బఫర్ నిలవ కాింప్ల రుల  మర్చయు పీైెవే్ట్ ఈకివటీ గొడౌన్ వ్ింట  అనేక 



రకాల డిపర లను నిరవహ సుి ింది. మర్చయు ఆధునిక నిలవ సౌకర్ాయలెైన సతత్ల గచడీింగచ సదుపాయిం 
ఉతి్ర్ ప్రదేశ్ లోని హప్యర్ పరా ింత్ింలో మర్చయు త్మిళననడులోని ఎలాప్యర్ లో అమలు చేసాి రు. ఈ 
నిలవలు భారత్దేశిం అింత్టా రవ్ాణన చేయబడి మర్చయు రే్షన్ కారీ్ హో లీర్స వినియోగిం కోసిం 
ప్రజాప్ింపిణీ వ్యవ్సి (PDS) కిరింద మర్చింత్ ప్ింపిణీ కోసిం భారత్దేశ ప్రభుత్విం ప్రకట ించిన రే్టటల  వ్దద  
ర్ాషు ర ప్రభుత్విం ప్రత్తపాదన జారీ్ చేసుి ింది. (FCI త్నకు తనను నేరుగా PDS కిరింద ఏ విధమ ైన సాు క్ ని 
ప్ింపిణీ చేయదు మర్చయు దనని డిపర ల నుిండి సాు క్ యొకె నిష ర్మనలో కారయకలాపాలు 
ముగచసాి య). అింత్రిత్ వ్యయింతో పాటటగా కొనుగోలు ధర మర్చయు వికరయధరల మధయ వ్యతనయసిం 
ఆహార సబసడడ రూప్ింలో కేిందర ప్రభుత్విం త్తర్చగచ చ ల్పలసుి ింది. ప్రసుి త్ిం వ్ార్చిక సబసడడ సుమారు 10 
బల్పయన్ డనలరుల . FCI నిరణయాధికార అధికారిం కాదు. అది కనీస మదదత్త ధరలు, దిగుమత్తల లేదన 
ఎగుమత్తల గుర్చించి ఏ విధమ ైన నిరణయిం తీసుకోదు. ఇది వినియోగదనరుల వ్యవ్హార్ాల 
మింత్తరత్వశాఖ్ ఆహార మర్చయు ప్రజా ప్ింపిణీ మర్చయు వ్యవ్సాయ మింత్తరత్వ శాఖ్ చేసిన నిరణయాలు 
అమలుచేసుి ింది. భారత్దేశ ఆహార సింసి ఇటీవ్లే 2015-2016 కాలానికి చ ిందిన వివిధ పరా ింతనలోల  
ప్ప్ుపదనననయల సవకరణకు ఉదేశ్చించినది మర్చయు ప్ప్ుపదనననయలు మార్కెట్ రే్టటలో 
సవకర్చించబడతనయ. ఇది సాింప్రదనయ కనీస మదదత్త ధర ఆధనర్చత్ సవకరణ వ్యవ్సి నుిండి ప్దునైెన 
విఛలనిం. 

ప్ర. 6. ఆింధరప్రదేశ్ AGRO. 

నేషనల్ అగచరకలిరల్ పాలసతతో సింబింధింలో, A.P.S AGRO ఇిండసతు రస్ కార్ోపరే్షన్ ల్పమిటెడ్ 
15.03.1968న INCORPORATATED అయింది. 31.10.1979న దీని పవరు మరల AP STATE 
AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED గా మారిబడిింది. 

 ఉదేదశాలు:  

1. వ్యవ్సాి ప్క భూమి అభివ్ృదిి దనవర్ా Barren లాయిండల ను మారిడననికి మర్చయు వ్యవ్సాయ 
విధనననలకు అనుకూలమ ైన వ్ాట ని త్యారుచేయడిం.  

2 భూమి ఉప్ర్చత్లిం నుిండి త్పిపించుకోవ్టానికి ఏరపడిన బిండల  దనవర్ా మ రుగకైన గకటోస గకటో 
లాయిండ్స.  



3. ఇర్చగేషన్ టాింకుల , ఆకావకలిర్ కోసిం పెిండ్స, డనయన్స టనుాల డడ-సెైల్పింగ్, కననల్స. 

 4. నీట  ఉప్ర్చత్ల ఉప్ర్చత్లింపైె వ్ాటర్కైడ్స అభివ్ృదిి.  

5. ప్రయతనాల కోసిం భూమిని త్యారుచేయడిం. 

 6. దిగుమత్త, ఎగుమత్త యింతనర లు.  

7. Agro Based Industries Promote. 

8. పర రుర్చిప్ జాయింట్ వె్ించర్ోల  ప్రవే్శ్చించడననికి. . 

9. మ రుగకైన వ్యవ్సాయ యింతనర లు మర్చయ అగచరకలిరల్ ఇింపాకులను అిందిించడిం, 
సమరివ్ింత్ింగా అభివ్ృదిి చేయటానికి మర్చయు కల్పపించే ఖ్రుిను త్గచిించడిం, వ్ాట ని దిగుమత్త 
చేసుకోవ్డిం దనవర్ా త్ప్పనిసర్చగా. 

 10. Sand కిలయర్కన్స కోసిం మ షి్నీరని అిందిించడిం దనవర్ా ప్రకృత్త శారీ్రక కదల్పకల విషయింలో 
ర్కైత్తలకు నమమకిం కాయసిుింగ్ మొదలగునవి.  

11. వ్యవ్సాయ సింసిలు మర్చయు ప్ర్చశోధనన సింసిల దనవర్ా కొతి్ అమలు మర్చయు యింతనర ల 
యొకె బహుళ ప్దిత్త చరయలు. . 

యవ్సాయ ఉత్పతి్త మార్కెట ింగ్ 
కృత్తరమ సమయములో AT CORPORATION DRILIM ACTIVITY OF THE PRIVILEGLY TREATED 

WAS ON అదనప్ు IRRIGATION సదుపాయాలను కల్పపించడననికి WEL కార్ోపర్ేషన్ ప్యరియింది. 150 లాయిండ్ 
డ వ్లప్ మ ింట్ కోసిం BULL DOTS. 

1975లో, DRILLING ACTIVITY కొతి్గా ఏరపడిన AP, అభివ్ృదిి  చేయాలనే అభివ్ృదిి కి మర్చయు 
CORPORATION భూమి కారయకరమింలో  

అదనింగా 1975 సింవ్త్సరిం ప టాషి్యరుల  మర్చయు శసీిచికిత్లు, AGRO CHEMICALS 
TRADING CORPORATION INCERT CORPORATION SETTING TWO PLANTS KUMMAM AND 
KURNOOL AT PLACIDE FORMULATIONS OF MANUFACTURE 



CORPORATION మించినీట ని త్యారుచేయుటకు PLANT అమరుడు దనవర్ా ఆహార పరా సెసిింగ్ 
వ్ాయపార్ానికి ముిందుగా త్యారు చేయబడిింది మర్చయు BRAND NAME (800 APRASA 3000W 
APSARASA, CUDDAPA జలాల లో ANANTHARAJU PET. 

ప్ర. 7. వ్యవ్సాయ ధరల కమీషన్. 

ఆహార వ్సుి వ్ుల కమిట  (1964) వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ుల ధరల కమీషన్ ను 
నియమిించవ్లెనని సిఫారుస చేసినది. ఈ సిఫారుస ననుసర్చించి 1965 జనవ్ర్చలో ప్రభుత్విం 
వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ుల ధరల కమీషన్ ను నియమిించినది. ఈ కమీషన్ పవరును 1985లో వ్యవ్సాయ 
వ్యయాలు మర్చయు ధరల కమీషన్ (Commission for Agricultural Costs and Prices) గా 
మారుిట జర్చగచనది. 

ఈ కమీషన్ వివిధ రకాల వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులకు కనీస మదదత్త ధరలు, సవకరణధరలు, 
విడుదల ధరలు (Issue Prices) నిరణయించి అమలు చేయాలని సిఫారుస చేసినది. ఈ సిఫారుస 
ననుసర్చించి భారత్ ప్రభుత్విం కిరింది చరయలను తీసుకొనాది. అవి : 

 (i) ఆహార మిండలాల ఏర్ాపటట : ఆహార ధనననయల ధరలలో సిిరీ్కరణను సాధిించడననికి 
1964లో ఆహార మిండలాలు ఏర్ాపటట చేయబడినవి. 

(ii) కనీస మదదత్త ధరలను నిరణయించుట : మార్కెట్ ధర త్కుెవ్గా నునాప్ుడు, ధరల 
త్గుి దల కారణింగా వ్యవ్సాయదనరులు నషుపర య దరు. కనుక ప్రభుత్విం ఒక కనీస మదదత్త ధరను 
ప్రకట ించి ర్కైత్తల నుిండి ఉత్పత్తి లను కొనుగోలు చేయును. మార్కెట్ ధరకింటే మదదత్త ధర ఎకుెవ్గా 
నునాప్ుడు మదదత్త ధరకు ప్రభుతనవలు వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి లను కొనుగోలు చేయును. 

(iii) సవకరణ (Procurement) ధరలు : సాధనరణింగా, సవకరణ ధరలు కనీస మదదత్త ధరలకింటే 
ఎకుెవ్గా నుిండును. వీట ని లెవీ ధరలు (Levy prices) అని కూడన అిందురు. నిరీ్ణత్ ధరలకు, పెదద  
ర్కైత్తలు, మిలల రల నుిండి మర్చయు ఇత్ర వ్ాయపారుల నుిండి ఆహార ప్దనర్ాి లను సవకర్చించే విధననమును 
సవకరణ ధరల విధననము అిందురు. 

(iv) విడుదల లేదన జారీ్ ధరలు (Issue Prices): ప్రజా ప్ింపిణీ వ్యవ్సికు ప్రభుత్విం విడుదల 
చేసవ ధరలను విడుదల ధరలు అిందురు. ప్రజా ప్ింపిణీ వ్యవ్సిలో చౌకధరల దుకాణనలు భాగింగా 



నుిండును. ఈ దుకాణనల దనవర్ా ప్ింపిణీ అయయయ నితనయవ్సర వ్సుి వ్ుల ధరలను ప్రభుత్వమే 
నిరణయించును. 

(v) బఫర్ నిలవలు (Buffer Stocks): వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ుల ధరలలో అసిిరత్వమును 
త్గచిించుటకు ప్రభుత్విం ప్ింట దిగుబడి ఎకుెవ్గా నునా కాలింలో కొనుగోలు చేసి, నిలవచేసి ప్ింటల 
దిగుబడి త్కుెవ్గా నునాప్ుడు మార్కెట్ ధరకింటే త్కుెవ్ ధరలకు వినియోగదనరులకు 
వికరయించవ్లయును. ఈ లక్షయయనిా దృషి్ులో ఉించుకొని ప్రభుత్విం ఆహార ధనననయలను నిలవచేసవ 
విధననమును బఫర్ నిలవలు అిందురు. 

(vi) దిగుమత్తలు: ధరలలో సిిరత్వమును సాధిించుటకు ఆహార ధనననయల దిగుమత్తలు గూడన 
ప్రముఖ్ పాత్ర వ్హ ించును. దేశింలో ఆహార ధనననయలకు కొరత్ ఏరపడినప్ుడు, ప్రభుత్విం ఆహార 
ధనననయలను దిగుమత్త చేసుకొని ధరల పెరుగుదలను అర్చకటటు ను. 

*** 


