
PRESS NOTE 

భారత ప్రభుతవ వ్యవ్సాయ శాఖ ఆదేశముల మేరకు e-Nam నందు తదుప్రి ముఖయమ ైన ప్రక్రియ అయిన 

అంతర్ రాష్్టర వ్ాయపార క్ారయకలాప్ములను చేప్ట్ట్ ట్ క్ ై తెలంగాణ మరియు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్్టరముల మధ్య సమావ్ేశం 

తేద ి29/01/2019 న వ్యవ్సాయ మార ెట్ ంగ్ శాఖ శిక్షణ క్ారాయలయము, బో యినప్లి్ల, హ ైదరాబాద్ నందు ఏరాాట్ట 

చెయడం అయినధ.ి 

వ్యవ్సాయ మరియు మార ెట్ ంగ్ శాఖల ముఖయ క్ారయదరిి శి్ర పారథసారథ ిIAS గారు ఈ సమావ్ేశమున కు 

ముఖయ అతిథి గా విచెెసినారు. ఇంకను ఈ క్ారయ కిమం లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మార ెట్ ంగ్ శాఖ ప్రతేయక కమిష్టనర్ శి్ర 

శామయయల్ ఆనంద్ గారు తెలంగాణ రాష్్టర మార ెట్ ంగ్ శాఖ సంచాలకులు శి్రమతి లక్ష్మీ బాయి గారు, శి్ర దేవ్శిష్ ఆచాజీ 

e-Nam Manager NFCL  శి్ర ప్రిీందర్ సింగ్, Logistics Head మరియు ఇరు రాష్టా్ ర ల ఉననత అదిక్ారులు & e 

nam మార ెట్ కమిట్  క్ారయదరిిలు, వ్ాయపారులు మరియు NCML ప్రతినిధ్ులు హజరు అయినారు.  

ఈ సమావ్ేశం నందు ముఖయ అతిథి అయిన శి్ర పారథ సారధి గారు మాట్ాి డుతూ దేశ వ్ాయప్త ంగా అమలు 

అవ్ుతునన e-Nam  Implementation లో అతయంత ముఖయమ ైన Inter State trading కు అవ్సరమ ైన చరయలు, 

ముఖయముగా నాణయత ప్రమాణాల నిరాా రణ మరియు రవ్ాణా సౌకరాయలు ఏరాాట్ట అతయంత క్ీలకమ ైన  అంశములు గా 

పేరకె     .  

వీట్ క్ర సంబంధించి ర ైతులతో మరియు వ్ాయపారసుథ లతో ప్ూరితసాథ యిలో అనుమానాల నివ్ృతిత  చేసి 

ముందుకు వ్ెళి్వ్లసిన ఆవ్శయకతను తెల్లపారు. ముఖయముగా భారత ప్రభుతవము ఆదేశముల మేరకు, 

ప్రసుత త ప్రిసిథతుల కు అనుగుణంగా “మార ెట్” కు తీసుక్ొని వ్చిెన క్ొతత  అరథమును  సారాకత చేయుట్కు  ఈ  అంత 

రాష్టా్ ర  వ్ాయపార  నిరవహణ ఉప్యోగ  ప్డగలదని తెల్లపినారు. అలాగే గోదాములను, క్ోల్్ సట్ రేజిను, Processing 

Unit లను మార ెట్టలుగా ఏరాాట్ట చేసి వ్ాట్  దావరా e-NAM Implementation చేసేత  ర ైతులకు మరింత లాభం 

చేకూరెవ్చుెనని  తెల్లపారు. ఇరు రాష్్టరములు అధిక్ారులు ఆవిధ్ముగా అడుగులు వ్ేస ిప్కడబందీగా వ్యవ్సథను 

నెలక్ొలపాలని ఆదేశించారు. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవ ప్రతెయక కమిష్టనర్ శి్ర సామయయల్ ఆనంద్ గారు మాట్ాి డుతూ ఇరు రాష్్టరములు 

సమనవయముతో ప్నిచేసి. ఇరు రాష్టత రముల ర ైతులకు లబి్ద చేకురేె లాగున , e-NAM దావరా అంతరాష్్టర వ్ాయపారము 

చేసేత  బాగుంట్టందని తెల్లపారు. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టరము నుండ ిప్ూరిత సహక్ారము అందిసాత మని తెల్లపారు. 



తెలంగాణ రాష్్టర సంచాలకులు శి్రమతి లక్ష్మీభాయ్ గారు మాట్ాి డుతూ రాష్్టరములొ e-NAM 

విజయవ్ంతముగా నడుసుత ననదని తెల్లపారు. అదే విధ్ముగా ఇతర రాష్్టరములలో వ్ాయపారము చేయు వ్ారిని 

గురితంచి వ్ారిక్ీ ప్రకె రాష్్టరములతో వ్ాయపారము చేయుట్కు అవ్సరమ ైన గురితంప్ునిసాత మని తెల్లపారు. 

 

అద ేవిధ్ంగా శి్ర దేబాషిశ్ ఆచాజీ సమావ్ేశం లో ఒకె రాష్్టంలొని వ్ాయపారులు ఇతర రాష్టత రముల లో వ్ాయపార 

ము లు చేయుట్ కు అవ్సరం అయిన Registration ప్రక్రియ ను వివ్రించారు. 

 

అదేవిధ్ముగా శి్ర పెరిీందర్ సింగ్ గారు మాట్ాి డుతూ e-Nam దావరా అంతరాష్్టర వ్ాయపారము చేయు 

వ్ాయపారసుత లకు అవ్సరమ ైన Logistics ఏరాాట్ట చేయుట్కు తమ సంసథ  సిదిముగా ఉనానరని తెల్లపారు. 

 

ఈ క్ారయకిమములో పాలొొ నన వ్ాయపారసుత లు మాట్ాి డుతూ E-Nam దావరా ముఖయముగా రవ్ాణా వ్యవ్సతలో 

జరుగుతునన ఇబబందులను ప్రభుతవము దృష్ిక్ర తీసుకుని వ్చిె ఇతర మార ెటి్ నుండ ివ్ాయపారసుత లు క్ొనుగోలు 

చేసేత  లోకల్ transporters నుండ ి  ఇబబందులు లేకుండా చేయాలనీ క్ోరినారు. అదేవిధ్ముగా అంతరాష్్టర వ్ాయప్రము 

పె ై మరింత Market Fee ను తగిొంచవ్లసినదిగా క్ోరినారు. 

 

ఆ తరువ్ాత ఇరు రాష్్టర ప్రతినిధ్ులు వ్ాయప్రసుత లతో చరిెంచి అంతరాష్్టర వ్ాయపారమునకు సిదిమ ైన వ్ాయపారసుత ల 

జాబ్దతాను మరియు వ్యవ్సాయ ఉతాతుత లను నిరణయించినారు ఆయా మార ెటి్లో వ్ాట్ క్ర అవ్సరమ ైన నాణయతా 

ప్రిణామాలును నిరాా రించే Lab ల ఏరాాట్ట మరియు Logistics ఏరాాట్టపె ై చరిెంచినారు. దీనిక్ర సంభందించి 

వ్ాయపారసుత లకు మరియు ర ైతులకు అవ్గాహన కల్లాంచుట్కు నిరణయించినారు. 

 

తవరలో Joint Secretary, Govt of India వ్ారు హ ైదరాబాదు లో నిరవహ ంచబో యిే సమావ్ేశాము లోప ేఅంతరాష్్టర 

వ్ాయపారముపైె ముందుకు వ్ెళ్లి లని ఇరు రాష్్టర ప్రభుతవ అధిక్ారులు నిరణయించి సమావ్ేశామును ముగించినారు. 


