
మద్ధతు ధర కొనుగోళ్లు  మరియు మారకెట ింగ్ శాఖ ఈ-సరవీసెస్పెై సమీక్ష 
 

వ్యవ్సాయ మరయిు సహకార శాఖ ముఖయ కారయద్రిి  శీ్ర పారథసారథ ిIAS గారు  ప
తి్త మరియు కింద్ుల కొనుగోళ్ుపె ైజిలాు లలోని మారకెట ింగ్, మార్కెఫెడ్ మరియు సి.సి.ఐ. 
బ్ర ించ్ మేనేజరుతో తేద.ీ 08.01.2019న ఉద్యిం 11.00 గింటలకు వీడియో కానఫరకన్స్ 
నిరీహ ించారు.  అదేవిధింగా, వ్యవ్సాయమారకె ట ింగ్ శాఖలో అమలవ్ుతునన ఈ స
రవీసెస్పెై కూడా సమీక్ష నిరీహ ించడమ ైనద.ి సచివాలయిం నుిండి నిరీహ ించిన              
ఈ వీడయిో కానఫరకన్స్ నింద్ు మారకెట ింగ్ శాఖ సించాలకులు శీ్రమత్త జి. లక్ష్ిిబ్యి, 
మార్కెఫడె్ మరియు గిడడ ింగుల శాఖ ఎిం.డ.ి వి. భ్సెరాచార,ి మారకెట ింగ్ శాఖ               
ఉననతాధికారులు పాలగొ నానరు.  

 

2018-19 సింవ్త్రమున కాటన్స కారోోరేషన్స ఆఫ్ ఇిండియా (సి.సి.ఐ.) వారు 
ఇపోట వ్రకు రూ. 731.00 కోటు  విలువ నై 134805 మ ట రక్ టనునల పతి్తని                  
54,512 మింది రకైతుల నుించి  కనీస మద్ధతు ధరకు కొనుగోలు చేసనిటలు  మారకెట ింగ్ 
శాఖ సించాలకులు శీ్రమత్త జి.లక్ష్మిబ్యి గారు తలెిపారు. ఇపోట వ్రకు రకైతులకు               
రూ. 567.00 కోటలు  చెలిుించినటలు  తెలియజేయడమ ైనది.  

 

అదేవిధింగా, 2018-19 సింత్రమున 146 కింద్ుల కొనుగోలు కేిందార లను               
పరత్తపాదిించి, ఇపోట వ్రకు 19 కేిందార ల దాీరా 17,017 మ ట రక్ టనునల కింద్ులను 
కొనుగోలు చేయడమ ైనద్ని మార్కెఫడె్ ఎిం.డి. వి. భ్సెరాచార ి గారు తలెిపారు. వీట  
విలువ్ రూ. 96.65 కోటలు . 
 

ఈ సమావేశింలో ఆయా జిలాు  మారకెట ింగ్ అధకిారులు, సి.సి.ఐ. అధికారులు మరియు 
మార్కెఫడె్ అధికారులతో సమీక్ష్ిించి ఈ క్ిీంది ఆదశేాలు జారవ చేయడమ నైది:- 
 

 రాష్రింలో పతి్త మారకెట్ ధరలు తగుొ తుననింద్ున రకైతుల వ్ద్ద  నుించి కనీస                    
మద్ధతు ధరకు పతి్తని కొనుటకు ఆయా జిలాు  కలెక్రు దాీరా పరకట ించిన 202 
జినినింగ్ మిలుు లతోపాటల 27 మారకెట్ యారుడ ల నింద్ు రకైతుల నుిండ ి పతి్త 
కొనుగోలు వేగవ్ింతిం చేయటకకై సి.సి.ఐ. అధికారులను ఆదశేించడమ ైనది.              
ఇట ్  విషయమ  ై మారకెట్ కారయద్రుిలు పరత్తరోజూ సమీకి్ష్ించుకొని రకతైులకు 
ఎటలవ్ింట  ఇబబింద్ులు తలెతికుిండా చూడాలి్ిందిగా ఆదేశించడమ నైది.  



 సి.సి.ఐ. కొనుగోళ్ులో రకతైులకు చెలిుింపుల విషయింలో జాపయిం జరుగుతుననటలు  
గమనిించి అింద్ుకు అవ్సరమ ైన చరయలు చపేట్్ లి్ిందిగా ఆదశేించడమ ైనది.  
 

 ముఖయింగా గజేీల్ మారకెట్ కమిటీ పరిధలిోని కొనుగోలు కేింద్రముల నింద్ు 
రకైతులకు చలెిుింపుల విషయింలో పది రోజులకుపెైగా జాపయిం జరుగుతూ     
డిసెింబర్క 24వ్ తేద ీ తరాీత కొనుగోలు చసేిన రకైతులకు తేదీ. 07.01.2019             
వ్రకు చెలిుింపులు జరగనటలు  గమనిించి ఆ కొనుగోలు కేింద్రమునకు 
సింబింధిించిన కాటన్స పరేేసిింగ్ ఆఫీసర్కను మారాేలి్ిందిగా ఆదేశించడమ ైనది. 
రాష్రింలోని  ఏ కొనుగోలు కేింద్రింలోన ైననూ 72 గింటలోు  రకైతులకు చలెిుింపులు  
జరిగేవిధింగా మారకెట ింగ్ శాఖ తయారు చేసిన సాఫ్్టవేర్కను                             
ఉపయోగిించాలి్ిందిగా ఆదేశించడమ ైనది. 
 

 దేశవాయపిింగా మారకెటు లో పతి్త ధరలు తగుొ తుననింద్ున అనిన కొనుగోలు     
కేిందార లు వారానిక్ ఆరు రోజులు కొనుగోలు చేస ిరకైతులకు పతి్త మారకెట ింగ్లో  
ఎటలవ్ింట   ఇబబింద్ులు లేకుిండా చరయలు తీసుకోవాలని ఆదేశించడమ ైనది.  
 

 మారకెట ింగ్ శాఖ జిలాు   అధికారులు, పరా ింతీయ అధికారులు మరియు కాటన్స 
పరతేయకాధికారులు పరత్తరోజు కొనుగోలు కేింద్రిం వారిగా సమీక్షించుకొని తగిన జాగీ
తిలు తీసుకొని రకైతులకు ఎటలవ్ింట  ఇబబింద్ులు తలెతికుిండా చూడాలి్ిందిగా 
ఆదేశించడమ ైనది. 
 

 రాష్రవాయపిింగా అనిన కొనుగోలు కేిందార లోు  మారకె ట ింగ్ శాఖ సాఫ్్టవేర్క దాీరాన ే   
పతి్త కొనుగోలు జరుగుతుననపోట కీ, మారకెట ింగ్ మరియు సి.సి.ఐ. 
అధికారులు డిజిటల్ సింతకిం చేయుటకు మాతరమే పరమిితమ ైనటలు                    
గమనిించడమ ైనది. ఇకనుించి అనిన కొనుగోలు కేిందార ల నింద్ు సి.సి.ఐ.కు 
రకైతుల కొనుగోలు వివ్రాలు ఆన్సలెైన్స దాీరాన ే  పింపి, తదాీరా చెె్లిుింపులు  
చేపట్్ లి్ిందిగా అధికారులను ఆదేశించడమ నైది. దీని దాీరా ఆన్సలెనై్స 
చెలిుింపులోు  జాపాయనిన కూడా నివారిించి చెలిుింపులు మరిింత వేగవ్ింతింగా              
నిరీహ ించుటకు అవ్కాశిం ఉింటలింది.  
 
 



కింద్ులు:- 
 2017-18 సింవ్త్రమున ఏరాోటల చసేని విధింగానే రాష్ర వాయపిింగా           

పరత్తపాదిించిన మిగిలిన 127 కొనుగోలు కేిందార లనినింట నీ రకైతుల సౌకరాయరథిం 
తేదీ. 09.01.2019న పరా రింభించాలి్ిందిగా ఆదశేించడమ ైనద.ి 
 

 కింద్ుల కొనుగోలు కేిందార ల ఏరాోటల, పరా రింభ తదేీ మరియు వాట క్ 
సింబింధిించిన నియమ నిబింధనలపె ై జిలాు  పౌరసింబింధాల అధికార ి దాీరా   
తేదీ. 10.01.2019న మరియు తదేీ. 11.01.2019న కనిపిించ ేవిధింగా పత్తరకా   
పరకటన జారవ చేయాలి్ిందిగా జిలాు  మారకె ట ింగ్ మరియు మార్కెఫెడ్ 
అధికారులను ఆదేశించడమ ైనది. 
 

 రకైతులు కింద్ులు అముిటకకై కొనుగోలు కేింద్రిం వ్ద్దకు వ్చేే సమయింలోనే 
ధృవ్పతార లు అనగా పట్్ దారు పాసుపుసికిం, ఆధార్కకారుడ , బ్యింక్ అక ింట్ 
జిరాక్్ పరత్త మరియు అగీికలేర్క అధికార ివ్ద్ద  ధృవీకరిించుకొని తచెేేవిధింగా 
రకైతులకు అవ్గాహన కలిోించాలి్ిందిగా జిలాు  మారకెట ింగ్ మరియు మార్కెఫడె్ 
అధికారులను ఆదేశించడమ ైనది. 
 

 ముఖయింగా రకైతుల ద్గొర నుిండ ికొనుగోలు చసేిన కింద్ులను గోదాముల వ్ద్ద  
దిించుకొని నిలీ చసేుకునన గోదాముల రశ్రద్ు ఇచుేటలో జరుగుతునన 
జాపాయనిన నివారిించి రకైతులకు అమికపు మొతిమును వ ింటనే 
చెలిుించాలి్ిందిగా అధికారులను ఆదేశించడమ ైనది. 
 

 కింద్ుల కొనుగోళ్ులో గతింలో జరిగిన పొ రపాటలు  మరల జరగకుిండా రకైతుల 
ముసుగులో ఇతరులు కింద్ులు అమికుిండా తగిన చరయలు తీసుకోవాలి్ిందిగా 
అధికారులను ఆదేశించడమ ైనది. మహబూబ్నగర్క జిలాు  నింద్ు ఇతర 
రాష్రింలోని కింద్ులు మన రాష్టా్ ర నిక్ రాకుిండా ఏరాోటల చేసని విధింగా ఇతర 
జిలాు ల అధికారులు కూడా చరయలు చేపట్్ లి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ఈ సరవీసెస్:- 
 రాష్రింలో ఈ-సరవీసెస్ విధానిం దాీరా ఆన్సలెనై్స టరరడిింగ్, అడమిదారు లెైసనె్స్            

మరియు ఆన్సలెైన్స పరిిటు ను తేద ీ24.12.2018న పరా రింభించడిం జరిగిింది. 
 

 అదేవిధింగా, గిడడ ింగులు, శ్రతల గిడడ ింగులు, పరా సెసిింగ్ యూనిటలు , మరియు            
పరతయక్ష కొనుగోలు కేిందార లకు ఆన్సలెనై్స లెైసెన్స్లను తదేీ. 31.03.2019 నుిండ ి
జారవ చేయాలి్ిందిగా ఆదేశించడమ ైనది. ఆయా జిలాు లోు ని వాయపారసుి లు            
మరియు కమీషన్స ఎజకింటు తో జిలాు  మారకెట ింగ్ అధికారులు మరియు మారకెట్ 
కారయద్రుిలు సమీక్ష నిరీహ ించాలి్ిందిగా ఆదశేించడమ ైనది. 
 

 మారకెట్ కమిటలీు, వాట  ఆదాయిం కోసిం జారవ చేసే ఈ-రశ్రద్ు                 
విధానానిన మొద్ట  విడతలోని 24 మారకెట్ కమిట ీ కారయద్రుిలింద్రూ                              
తేదీ. 07.01.2019 నాట క్ అమలు చయేుటకు లక్షయిం నిరేదశించగా,                  
22 మారకెట్  కమిటలీు ఆ లక్ష్యయనిన సాధిించాయి. రాష్రవాయపిింగా మిగిలిన 
మారకెట్ కమిటలీలో ద్శలవారవగా ఫిబరవ్రి, 2019 నాట క్ ఈ-రశ్రద్ు విధానానిన 
పూరిిసాథ యిలో అమలు చేయాలి్ిందిగా ఆదేశించడమ ైనది. 
 

 ఈ-సరవీససె్ విధానానిన ఈ-నామ్ తోపాటల పూరిిసాథ యిలో అమలు చయేుటకు 
తగిన చరయలు తీససుకోవాలి్ిందిగా ఆదశేించడమ ైనది. లేనిచ ,ో సింబింధిత   
కారయద్రుిలపె ైకమీశక్షణా చరయలు గకైకొనబడును.  


