
మద్ధతు ధర కొనుగోళ్ళప ై సమీక్ష 
 

వ్యవ్సాయ మరియు సహకార శాఖల ముఖయ కారయద్రిి శీ్ర పారథసారథి గారు 
ఖరీఫ్ పంటల మారకెట ంగ్ ప  ై జిలాా లలోని మారకెట ంగ్, మార్కెఫ డ్ మరియు 
సి.సి.ఐ. బ్ర ంచ్ మేనేజరాతో వీడియో కానఫరకన్స్ నిరవహ ంచారు. సచివాలయం నుండి 
నిరవహ ంచిన ఈ వీడియో కానఫరకన్స్ నంద్ు మారకెట ంగ్ సంచాలకులు                
శీ్రమతి జి. లక్ష్ిిబ్యి, మార్కెఫ డ్ ఎం.డి. సుర ంద్ర్క రకడిి, HACA మరియు 
మారకెట ంగ్ శాఖ ఉననతాధికారులు పాలగొ నానరు.  

 

 

ఈ సమావేశంలో ఈ క్ీంది ఆదేశాలను జారీ చేయడమ ైనది:-  
 ముంద్ుగా పతిి మారకెట్ ధరలు తగ్ుొ తుననంద్ున రకైతుల వ్ద్ద  నుంచి కనీస 

మద్ధతు ధరకు పతిిని కొనుగోలు చేయుటకు చేసిన ఏరాాటాప  ై సమీక్ష                
నిరవహ ంచడమ ైనది. ఆయా జిలాా  కలెకటరా దావరా పరకట ంచిన 202 జినినంగ్ 
మిలుా లతోపాటు 27 మారకెట్ యారుి ల నంద్ు పతిి కొనుగోలు చేయుటకు 
ఏరాాటుా  చేయడమ ైనది.  

 ఇపాట వ్రకు  మొతిం 38.17 లక్షలు క్వంట్ళ్ళ పతిి కొనుగోళ్లా  జరగ్గా 
అంద్ులో సి.సి.ఐ. 3.00 లక్షల క్వంట్ళ్లా  కొనుగోలు చేసినది.  

 సి.సి.ఐ. కొనుగోళ్ళకు సంబంధించి రూ.183.00 కోటాకు గాను, ఇపాట వ్రకు 
రూ. 73.00 కోటుా  రకైతులకు చెలా్ంచగా, ఇంకనూ రూ.110.00 కోటుా  
చెలా్ంచాల్్ ఉంద.ి వాట క్ సంబంధించి వ ంటనే చెలా్ంచే ఏరాాటుా                     
చేయవ్ల్్ందిగా ఆయా బ్ర ంచి మేనేజరాను ఆదేశంచడమ ైనద.ి  

 సాఫ్టటవేర్కలో న లకొని ఉనన సమసయలను ఆయా సంయుకి మరియు                
ఉప సంచాలకులు కొనుగోలు క ంద్రం వారీగా సమసయలను ఆద ే రోజు                
పరిష్ెరించాల్్ందిగా ఆదేశంచడమ ైనది. జిలాా  మారకెట ంగ్ అధికారులు      
ఈ విష్యమ ై పరతిరోజు సమీక్ష్ించాల్. 



 దేశవాయపింగా మారకెటాలో పతిి ధరలు తగ్ుొ తుననంద్ున అనిన కొనుగోలు 
క ందార ల నంద్ు వారానిక్ ఆరు రోజులు కొనుగోలు చేసి రకైతులకు పతిి 
మారకెట ంగ్లో  ఎటువ్ంట   ఇబబంద్ులు లేకుండా చరయలు తీసుకోవాలని 
ఆదేశంచడమ ైనది.  

 మకెలు ఇపాట వ్రకు రాష్ట ర వాయపింగా 296 కొనుగోళ్ల క ందార ల దావరా 
38.44 లక్షల క్వంట్ళా్  కొనుగోలు చేసి రూ. 653.65 కోటుా  రకైతులకు 
చెలా్ంచడం జరిగినది. ఇంకనూ రకైతులకు రావాల్్న రూ. 64.00 కోటా బ
కాయలలో ఉనన సమసయలను వ ంటనే పరిష్ెరించి చెలా్ంచుటకు ఏరాాటుా  
చేయాల్్ందిగా ఆదేశంచడమ ైనది.  

 ఆద ే విధంగా హాకా మరియు మార్కెఫ డ్ దావరా ఇపాట వ్రకు 1.18 లక్షల 
క్వంట్ళా్ సో యాబీన్స కొనుగోలు చేయడం జరిగినది. ఇపాట వ్రకు రకైతులకు 
రూ. 27.00 కోటుా  చెలా్ంచగా ఇంకనూ రూ. 13.00 కోటుా  చెలా్ంచాల్్ఉంది. 
వాట ని వ ంటనే చెలా్ంచుటకు  ఏరాాటుా  చయేాల్్ందిగా మార్కెఫ డ్ మరియు 
HACA అధికారులను ఆదేశంచడమ ైనది. 

 అదేవిధంగా, రాబో యిే కంద్ుల సీజన్సకు సంబంధించి సమీక్ష నిరవహ ంచడ
మ ైనది. 126 క ందార లలో కొనుగోలుకు ఏరాాటుా  చేయుటకు మార్కెఫ డ్ 
సిద్ధంగా ఉంద.ి కంద్ుల మద్ధతు ధర అయిన రూ. 5,675/- కంట ేమారకెట్ 
ధర చాలా తకుెవ్గా ఉననంద్ున కొనుగోలు క ందార లు ఎపాట కపపాడు 
పరా రంభంచి మద్ధతు ధరకు కంద్ులు సేకరించుటకు ఏరాాటుా  పూరిి 
చేయాల్్ందిగా ఆదేశంచడమ ైనది.  

 అదేవిధంగా, వేరుశనగ్ మద్ధతు ధర క్వంట్ళ్లకు రూ. 4890/- ఉండగా 
మారకెట్ ధర రూ. 3750/- గా ఉననది. కావ్పన, రాబో యిే రబీ సీజన్స  
వేరుశనగ్ జనవ్రి నుంచి వ్చేే అవ్కాశం ఉననంద్ున కొనుగోలు ఏరాాటుా  
చేయాల్్ందిగా ఆదేశంచడమ ైనది.  



 
తేదీ: 01.12.2018 నాట క్ వివిధ వ్యవ్సాయ ఉతాతుి ల కొనుగోళ్ళకు 

సంబంధించి సిథతిగ్తులు ఈక్ీంది విధంగా ఉననవి. 
Sl. 
No. 

Name of the 
Commodity 

Centres 
operated 

Quantity 
purchased (in Qtls.) 

Value purchased 
(in Crores) 

1 Cotton 126 338000 183.00 

2 Paddy 3028 22348190 3952.32 

3 Maize 296 3844975.50 653.65 

4 Soyabean 46 118707 40.35 

 


