
ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వ్యవ్సాయ వ్ాయపార ప్ర్ాయవ్రణము 

(Agribusiness Environment in Andhra Pradesh) 
• Cluster A-1 

SYLLABUS 
B.A. ECONOMICS 

III Year B.A. Programme (UG) Courses-Under CBCS 
Semester - VI Paper - VIII :: Cluster Elective - (A) Agribusiness 
Paper - VIII (A): Agribusiness Environment in Andhra Pradesh 

Module - 1 
Role of agriculture in development process in Andhra Pradesh vis-a-vis other developed 

states. Economy wide effects of agriculture in Andhra Pradesh through trickle down effects. 
Backward and forward linkages of agriculture with rest of economy. 

  
Module - 2 

Agricultural finance-importance in modern agriculture - performance of agricultural 
finance in Andhra Pradesh - problems of agricultural finance - Inter linkages of agricultural 
credit and other input markets and product markets. 
 
 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.  
 
Module-4 

Growth performance of major agricultural commodities in Andhra Pradesh - production 
and processing trends in exports and imports of major agricultural commodities. 
 
 Module-5 

Marketing policy - structure of agri markets - regulated markets - need - activities - 
structure - APMC act - market legislations - Role of Farmer Groups in the marketing of 
Agricultural Produce. 
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ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY 
At the End of Sixth Semester (CBCS Pattern) 

SEPTEMBER 2020 
Cluster Elective - (A1) Agribusiness Economics-IV (F) – 

AGRIBUSINESS ENVIRONMENT IN ANDHRA PRADESH 
Time : 3 Hours]           [Max:75 Marks 

Section -A     (5 x 5 = 25 Marks) 
Answer any five of the following.  

1. ట్రరఫ ైల్ డౌన్ సది్ధ ంతము.  
2. వ్యవ్సాయ వితతము - రకాలు. 

  3. పార ంతీయ గ్ాా మీణ బ్యంకులు.  
4 ఉద్యన ప్ంట్లు. 

  5. మత్య రంగము. 
  6. వ్యవ్సాయ ఉతపతతత ల మార్కె ట్ కమిట్ ీచట్టము.  

7. వ్యవ్సాయ ఉతపతతత ల పార స సింగ్ పార ధ్నయత. 

  8. ర్కైతత బజారలు  . 
Section -B     (5 x 10 = 50 Marks) 

Answer all of the following.  
9. (a) ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవ్సి్లో వ్యవ్సాయరంగం పార ధ్నయతను తెలప్ండ.ి 

(or) (b) వ్యవ్సాయరంగం యొకె ముందు మర్థయు వ్ెనుక అనుబంధ్లనుతెలప్ండి.  
10. (a) ఆధ్ునిక వ్యవ్సాయరంగంలో ప్రప్తి పార ధ్నయతను విశ్లుషించండ.ి 

(or) '(1) వ్యవ్సాయ ప్రప్తి మర్థయు వ్యవ్సాయ ఉత్పదక మార్కె ట్లు  – ఉతపతిత  మార్కెట్ు  మధ్య గల అంతర 

స్ంబంధ్నిి విశ్లుషించండ.ి 

11.a) ప్ంట్ల రంగము మర్థయు ప్శు స్ంప్ద రంగము మధ్య గల అంత స్ంబంధ్నిి తెలప్ండ.ి" 

(or) (b) ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్యవ్సాయ వ్ాణజియ రంగం గుర్థంచి తెలప్ండి.  
12. (a) ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రధ్న వ్యవ్సాయ ఉతపతతత ల వ్ృదధధ  గమన్నిి విశ్లుషించండ.ి 

(Or) (b) ఆంధ్రప్రదశే్ లో ప్రధ్న వ్యవ్సాయ ఉతపతతత ల ఎగుమతి మర్థయు దధగుమతతల పో కడలను విశ్లుషించండ.ి 

13. (a) కమాబదధమ ైన మార్కె ట్లు  అనగ్ానేమి ? లక్ష్యయలు, విధ్ులు మర్థయు ప్రయోజన్లను తెలప్ండి. 
(or) (b) వ్యవ్సాయ ఉతపతతత ల మార్కెట్రంగ్ లో ర్కైతత స్ంఘాల పాతరను తెలప్ండి. 

 

 



ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY 
At the End of Sixth Semester (CBCS Pattern) 

MARCH 2019  
Cluster Elective - (A1) Agribusiness Economics-IV (F) – 

AGRIBUSINESS ENVIRONMENT IN ANDHRA PRADESH 

Time : 3 Hours]           [Max:75 Marks 

Section -A     (5 x 5 = 25 Marks) 
Answer any five questions.  
1. వ్యవ్సాయ తగుు దల ప్రభ్వ్ములు. 
 2. వ్యవ్సాయ వితతము. 
 3. ఆంధ్రప్రదశే్ లో కోళ్ళ ప్ర్థశ్ామ. 

 4. వ్యవ్సాయ స్ంబంధధత వ్స్ుత వ్ులు.  
5. వ్యవ్సాయ మార్కె ట్లు . 

6. ప్ంట్ల భీమా. 
7. స్ంసాి ప్రము గ్ాని ప్రప్తి. 

 8. A.P. M.C చట్టము . 
Section – B     (5X10 = 50 Marks) 

Answer all the questions.  
1.(a) ఆంధ్రప్రదశే్ ఆర్థికాభివ్ృదధధలో వ్యవ్సాయ రంగ పాతరను వివ్ర్థంచండి. 
 (or) (b) ఆంధ్రప్రదశే్ లో వ్యవ్సాయము యొకె వ్ెనుకబడిన మర్థయు ముందుకు గల స్ంబంధ్లను 

తెలుప్ుము.  
2. (a) ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్యవ్సాయ వితతము యొకె పార ధ్నయతను వివ్ర్థంచుము. 
 (or) (b) ఆంధ్రప్రదశే్ లో వ్యవ్సాయ వితతము యొకె స్మస్యలు వివ్ర్థంచుము. 
3.(a) ఆంధ్రప్రదశే్ లో ఉద్యనవ్న రంగము పార ధ్నయత వివ్ర్థంప్ుము.  
(or) (b) వ్యవ్సాయ వ్ాయపార రంగము యొకె మౌళిక లక్షణ్లను వివ్ర్థంప్ుము. 
 4.(a) ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముఖ్యమ నై వ్యవ్సాయ వ్స్ుత వ్ుల ప రలగుదల పార ధ్నయతను -వివ్ర్థంప్ుము. 
 (or) (b) ఆంధ్రప్రదశే్ లో వ్యవ్సాయ వ్స్ుత వ్ుల ప్రధ్న ఎగుమతతలను వివ్ర్థంప్ుము. 
5. (a) వ్యవ్సాయ రంగంలో కమాబదదమయిన మార్కె ట్ ను గుర్థంచి వివ్ర్థంచండి. 
 (or) (b) ఆంధ్రప్రదశే్ లో వ్యవ్సాయ మార్కె ట్ు  చట్టముల గుర్థంచి వివ్ర్థంప్ుము. 
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