
మూడువక్వ ాయసవరణ ఆ ట్డినెను్సులి మ ట
 ్త్లిఎక్కడ

ఆరకరం వక్వ ాయం  ్త్లి లెనకుండా

సుం న ాయణన్



మూడు ఆ ట్డినెను్సులి ఏ్వట్
వక్వ ాయఉత్పత్్యం ల మి ్కట్ం క్వటుకున్నలను ఏపిఎం పక్కకి ంగ్)ిలే) ఆ ట్డినెను్సు

ఇప్పట్వరకి వక్వ ాయఉత్పత్్యం లమి ్కట్ం క్వటుకున్నల ప టం మి ్కట్యిరా్డి లకి ప ట్వతమయింత ఇపు్పడు
్వోటంత అంం లాణిజక్ను

2. వక్వ ాయలాణిజక్ఆటటాల  ాోటంరే కంప్లకి ఆరక ాఆటటాల ఆటల్వ రే) ) ్వచ ను క్పంరే ఆ ట్డినెను్సు
ధరలలంతమిరా్పలకి జ్్ట్రంచడం ఆరకర ఆటల్వలకి సంబంంంెండిటికీ ఏకపాధి అనూహక్నైన నట్ ిాషనను ం లోటంచటం ఉతేాయశంోా
కోటన ఆ ట్డినెను్సు ఇత

2. ాాంటాిత్ డే వక్వ ాయం ఆ ట్డినెను్సు
ఇత  ్త్లకి ాాంటాిత్ కడేరకి మధక్  ాత పూర్వక ఒప్పంతలను
లాట్ఆట తప్పఆటస ట రేయకిం్ రేసుకినే   లి క్పసు్యం ంత

ఈమూడు ఆ ట్డినెను్సులను కపి చూ్
ఆంాధిలను ం లోటంచటం వలన  ామరమతిచటం ప్ టోట అత అంక ధరల
రూపంలంత  ్త్లకి రేరలేయబడుత్ంత అఆట భివించటం తఆటలంత
ఒక భిగం

 ్త్ల  ాంాారత రాధిణ ధరరక్షణ ) వల
ఒప్పఒప్పఒప్పంద ఆ ట్డినెను్సు

 ్త్
ఉత్పత్్యం ల

లాక్పార లాణిజక్
పల ాత్ ం్సుహక
సులభతర

ఆ ట్డినెను్సు

అతక్వసర
సరాకిల సవరణ
ఆ ట్డినెను్సు



మూడు ఆ ట్డినెను్సులను ఒక సందర ంలంత చూడటం  ్త్ల దృాగ్కణం
నుం్ట్ర మి ్కట్ ్ట్రజౖన్ సూంాత్ లి

• ్త్లి తమ ఉత్పత్్యం లను ఎవ టా ఎక్కడ ఏవిధంోా అముారంాగలా అఆట ఆటరకడయించుకినే ) ్వచ
కోట ఉం్ేలిోా లా ట హకి్కలను ఎటి బలంతప తం రే ా్యం ము
• తేశ లాక్ప్యం ంోా ధరలలంత వునటాల ంే్లను ఎటి తోట్గ ా్యం ము
• సరఫ ా ో లిసులంత అంాార సమత్లక్త లోకపల వ్ఆటటాల ంే్లను ఎటి తోట్గ ా్యం ము
•  ్త్లకి నరాో్న ధర ఎటి ల సు్యం ంత

ఇత మి ్కట్ ్ట్రజౖన్ ప్ౖ ఆంరపడుత్ంత…

సూద్ద లమి ్కట్ం వక్వసద్ద రలాణ మి ్కటలంత మౌక సదుపాయిలి ప ాట్రంచటం ోటడ్డింోట
ఆటల్వమ టయు దాత్వక్ము



 ండు సూంాత్ లి అముారండుపల వటం లోత ాదాపడటం

• ా్షణపక్త మి ్కటను  ్త్ల దగ్గరకి తీసుా  లిలాతే  ల ఖరామాలి తోట్గంచటం
•పల టుకున్నతత్వం ఒా క్క లిలాతే  ా ా నుోులితరాలకి ఎకి్కవ అవాా ాలి

• పల టుకున్నతత్వంగలమి ్కట కి రక్షణక్పచటం ఇక్కడ లాధిక్ం బలనైన మి ్కటను అందుబిటలంతా
ంేవటం

• లిలాతే  ల పదాయ మి ్కట వక్వసద్ద ధరలను పారదరాణకంోా ఉండటిఆటా   లి క్పంర
• ధరలి పాాత్ తే క లాక్పి్యం సూతాత్ం ధరలలంత పాాత్ ంతీయంే్లి లోకిం్ సమత్లక్త క్పసు్యం ంత
• ఏ పంటను  ాగు రేయి అనే ఆటరకడయం తీసుాగవటిఆటా ధరలి సంాతంోా ఉం్

అముారండుపల వటము లోత  ాదా పడటము రలి ఎకి్కవ జరాగుత్ంత
ఎలదాాడే ఆటమి ్కట ోటడ్డి ంగుల ఆంరంోా లాణిజక్ం జ టోటంే ఈ అముారండుపల వటం ా ంతవరకి ప టిా్కరం
జరగవచుమా

• ఈమూడు ఆ ట్డినెను్సులి ఈ అముారండుపల వటిఆటటాల ఎటి ప టష్క ట ా్యం యి



వక్వ ాయఉత్పత్్యం ల మి ్కట్ం క్వటుకున్నలను ఏపిఎం
పక్కకి ంగ్)ిలే) ఆ ట్డినెను్సు

 ్త్లి లాక్పారాలి ఎంపిక రేసుకినే ) ్వచ వుం్ే వక్వసద్దను ఏ ా్పట రేయటం
• పల టుకున్నతతం గల పాత్ంక్మిటాలయలాణిజక్ మి ా్గ లి

• ఏపిఎం)ిల ప టంలంత ఇప్పట్ా లోఆట లాక్పార పాత్తేశం లంతనే లాణిజక్ం జరాగుత్ంత
• ఏపిఎం)ిల లెలిపల సమరమతివంతనైన పారదరాణకతగల  ాషడే ం లంతపల  ాిాడే  ల మధక్ అడ్డింకిలి లోఆట
విధంోా పల ాత్ త్సుధంర
• ఎలదాాడే ఆటా లాక్పా ాఆటటాలపలాత్ త్సుధంచటిఆటా అనువుోా వుం్ే చటాత్ం
సూతాత్బదమతింోా రెపా్పలంటు
•  ్త్ ఉత్ప్యంతరా సంఘిలి వంట్ ెండిటికీనటాల  ాద్ద యి లా టా  ాద్ద నం క్పంర
• మి ్కట్ రాసుము వసూలి రేయకిం్ ఉంటు ెండిటికీనటాల సనటాలాారా  ్త్లి సంఘిలను ఆక టంచవచుమా ఆ
విధంోా ్వోటలో రాసుము లా టా క ్ అంత
•  ్త్ల ) ్వచ లాణిజక్ం  ాోటంరే సంసద్దలమధక్ పల టుకున్న  ్త్లకి అంతే ధరలి ప్ టో అవాాశం వుంత



ఏపిఎం పక్కకి ంగ్)ిలే) యక్టం ప్దాయ ఎత్్యం న సమసక్లి లంతపాలి
తలదత్యంటిఆటా అవాాశం క్పసు్యం ంత

•మి ్కట్యిరా్డి లకి బయట పాత ఆట ాారంణలను  ాద్ద పించటమి
అంతకుండా  ాషడే  లాణిజక్ఆటటాల పలాత్ త్సుధసు్యం ంత ాా లిలాతే  జ టోటన  ువాన లోక మూడు  ువాలలంతపు రెంపులి తప్పఆటస టోా
రేయిలఆట ఆట ాయ సు్యం ంత
అంతకుండా  ాషడే  లాణిజక్ఆటా మధక్వరా్యం లి వుండరా లాక్పారాలి తఆటయవర్తులు త ా్వత ా నుోులి రే ా్యం రా

• విెండిటికీమానటాలనైన మి ్కట
• ధరలను ఆవిష్క టంరే వింనం ఏ్వట్ కస ధరను పాత్కట్ంచటిఆటా ఏపిఎం)ి ల  ాద్ద నంలంత వరేమావక్వసద్ద ఏ్వట్
• ఒకతఆటంగ్ ఒకట్ సంబంధం లోఆట అనేక ఎలదాాడే ఆట లేతకలి

• పల టుకున్న లోఆటమి ్కట అంటు ఏా్క ాగకనుోులితరా వుం్ే మి ్కట
• ెండిటికీనటాల లాక్పారాలి అందరా లేెండిటికీ చూ) ప ట)ిద్ద ఉంటంత లిభిలి అంద టా దక్కవు

• ఆటయంతాత్ణ లోఆటతనం అదృశక్ లిలాతే  లి ప్ౖా కఆటపించకపల ంే లాట్ఆట ఆటయంాత్ంచటం  ాధక్ం ాాదు
• పరక్లేాధిణ  ాధక్ం ాాదు
• ధరల సమిరరం మి ్కట్ వివ ాలి అంతంరే వక్వసద్ద బలధానంోా ఉంటంత )్ాధిన్
• విెండిటికీమానటాలనైన ఆటయంతాత్ణ వక్వసద్ద ఏపిఎం)ి ల ాంద అనేక ోటడ్డింగులి పాత్యిలేట పాత్తే ాలి ఉంటియి ా త్యం వక్వసద్దలంత
ఉంటియి

• తోాతలను ప టష్క టంరే వింనం రలి బలధానంోా వుంత  ్త్లకి కషడేతరంోా ఉంటంత
• అంతకుండా  ాషడే  లాణిజక్ం
• ఎలదాాడే ఆట లేతకలి



ఏపిఎం)ిలి ఆంపతక్ వక్వసద్దలిోా ాాక ధరల ఆవిష్కరణకి పాాత్ ముఖక్తఆటరేమా ాంతాత్ లిోా
ఉం్



ఏపిఎంలనుపక్కకి ంగ్)ిలే) యక్టం ఎటవంట్ చరక్లి
తీసుాగలా్సున అవసరం వుంత

జతీయ ా్పట్ ను ఏ ా్పట రేయి మ టయి ఏార్వకుండా్డి మి ట్ప్ట్ర
•హబ్అం  ల ్ప వక్వసద్ద అంటు  ాద్ద ఆటకమి ్కటను ాందాత్ మి ్కటంగ్ జ్్ట్రంచడం ఇ న వంట్
లేతకలను జ్్ట్రంెండిటికీ సమిరరమి ట్ప్ట్రా పదాయఆట ఆట ాయ సు్యం ంత

• పారదరాణక ఆటయంతాత్ణ పరక్లేాధిణ అవసరం
• ఎెట్టుబడులు పి ఓ వింనం ఎెట్టుబడులు పిఓలి పాత్తక్ాధి భిగ ా్వమిక్ఆటటాల ప్ంచటం ాగసం ప్దాయ ఎత్్యం న పాత్భుత్వ
ప్టడే బడులి  ్త్లకి లిభిలను అంతంచటం ాగసం వక్వ ాయలాణిజక్ం  ాోటంరే కంప్లప్ౖ
ఆంరపడటం ఫంలను ఇవ్వదు

గణంాాల ఆట ాారంణం పారదరాణకత వింన రూపకల్పన ాగసం అవసరం

ఆటయంతాత్ణ వక్వసద్ద పాాత్ ధ్వక లిలాతే  లఆటటాలట్ ఆటయంాత్ంచటం  ాధక్ం ాాదు అటి గఆట ఆటయంతాత్ణను
పూ ట్యంోా వతలోయలోము లోత బహ ళ ఆటయంతాత్ణ వక్వసద్దలి  ాధక్ం ాాదు



అతక్వసర సరాకిల చటడేం
• తఆట ఉతేాయశం ఏ్వట్

• ఆటల్వల ప ట్వప్ౖ వింంరే ఏకపాధి అనూహక్నైన ఆంాధిలను ప టష్క టసు్యం ంత అఆట రెబుత్నటాలరా
• ఇవి పంట ాగతల త ా్వత సరఫ ా ో లిసులంత పాత్యిలేట ప్టడే బ్ట్రఆట ప ట్వతం రేయటిఆటా ంెరమారా
• అంటు ప్దాయ ప్టడే బ్ట్రతరాలకి ప్దాయ సమసక్ోా ఉం్ేత

• అ ాంరణ ప ట)ిద్దత్లలంత మితాత్ను ధరల ఆటయంతాత్ణ వింంచబడుత్ంత
•  టటౖల్ ధరలి ప్రాగుంయి ఉతక్న పంటలి పా్ైపల యి వక్వ ాయఆరకర పత ామతి ల ధరలి ప్రాగుంయి
• కస ధర గత ఏళలంత సగట ధర లోక గత నెలల ాంద వునటాల ధర ఏత తకి్కవోా ఉంటు అత
• అనూహక్తను ం లోటసు్యం ంత ాా అత ఎంత ఎకి్కవోా ఉంటందంటు సంబదమతిత ఉండదు

• అనూహక్తను ం లోటంెండిటికీ సరఫ ా ో లిసులంత వుం్ే లా టా పాత్ుసజనం కోటసు్యం ంత ాా
• ట్ాత్గ్గకుండా ధర రలి ఎకి్కవోా ఉంటంత సంబదమతింోా ఉంటంత
• ధరలంత పాాత్ తే క ంే్లి రలి ఎకి్కవ అందుా తేశలాక్ప్యం ంోా ఒా కస ధర ఉం్
• ఆటల్వ ప ట్వత్లి ఎగుమ అరాయరా లోత ఎగతమతి  ామ ామతి చటఆటా అనుగుణంోా పాాత్ రంభ ఆటల్వలిోా ఉం్
• ఇత లిభిలను  ్త్లకి రేరలేసు్యం ంత అనే పాత్పాదన లాస్యంవం ాాకపల వచుమా

ఆటల్వలి కఆటపించకిం్ రేసు్యం ంత  టిపసడేకుండా రేసుకినటాల ోటడ్డింగులకి పాత్యిలేట ోటడ్డింగులకి మధక్ పల టుకున్న నెలకింటంత ఇత లాణిజక్ వింనం
ఆరకరమదాయత్ప్ౖ పాత్భివం లేసు్యం ంత



ాాంటాిత్ డే వక్వ ాయం ఆ ట్డినెను్సు ఆచరణలంతా  ాఆటత

నమూన ాాంటాిత్ డే వక్వ ాయం చటిడే లి రలి ాాలంోా వునటాలయి నుం్ట్ర గత అనుభవం రలి ఆతేశ స్వభివం
కోట వుంత భిరత ాాంటాిత్ డే చటడేం వుంత ాా అమలిలంతా  ాలోదు
•పాత్సు్యం త ఆ ట్డినెను్సు లంత ా త్యం అం ాలి ఏ్వట్

• వక్వ ాయఉత్పత్్యం లి ) వలను కలిపుకినేందుకి ప టంఆట విస్యం టసు్యం ంత
•  ాత పూర్వక ాాంటాిత్ కిడే లకి మితాత్ను వ ట్యంసు్యం ంత ాా లాట్ఆట తప్పఆటస ట రేయదు
•  ాత పూర్వక ఒప్పందం వుం్ే అత లిలాతే  లను  ాషడే  చటడేం లోత ఇ )ి ఏ నుం్ట్ర ) ్వచ క్పసు్యం ంత

•అడ్డింకిలి ఏ్వట్
• వివిధ ాారణల  ాంక్  ్త్లి ాా కంప్లి ాా  ాతపూర్వక ఒప్పంతల పట ఆసా్యం చూపటం లోదు
•  ్త్లి అంాా టక తోాత ప టిా్క ాలను ాగ  అవాాశం ఉండదు కంప్లి అత రేయవు లాక్పా ాఆటటాల ఆటజంోా
రేయిలనుకింటు తప్ప
నుము ఒక  ్త్ను ఎపు్పడూ ాగరాడే కి లిగము అత తపు్ప రే)ిన ఆ ఒక్క  ్త్ంగ్నే ాాక  ్త్లంద టంగ్ మి సంబంంలను
పాత్మిదంలంత ప్ేసు్యం ంత

• అరత గలమధక్వ ట్యం ఉం్లఆట మూడవ వక్ా్యం అమలిరేయిలఆట సూెండిటికీసు్యం ంత
• ప్దాయ సంఖక్లంత  ్త్లంగ్ పఆటరేయటిఆటా  ాత పూర్వక ఒప్పంతలి ఖరామాంగ్ క డుకింటియి



మి ్కట

జతీయసమిఖక్లాద ఆటయంతాత్ణ సంసద్ద

జతీయ ా్పట్ ఎా్సు ం

పూరక ప్టడే బడులి ఎెట్టుబడులు పి ఓలి
రాణలి మౌక సదుపాయిలి

వింనల తయి ాా గణంాాల ఆట ాారంణం

సమిఖక్ లాదం

మూడు ఆ ట్డినెను్సులి

 ్త్ల  ాంాారత రాధిణ
ధరరక్షణ ) వల
ఒప్పఒప్పఒప్పంద
ఆ ట్డినెను్సు

 ్త్ ఉత్పత్్యం ల లాక్పార
లాణిజక్ పల ాత్ ం్సుహక

సులభతర
ఆ ట్డినెను్సు

అతక్వసర సరాకిల సవరణ ఆ ట్డినెను్సు



వక్వ ాయంలంత పాత్భుత్వ జ్కక్ం

మదాయత్ ధర

ఆతయిఆటా మదాయత్

పాత్భుత్వ ప్టడే బ్ట్ర ప ట టధన అ వృతమతి
మౌక సదుపాయిలి సహజ

వనరాలి లదౖనవి

సంసద్దలి ఆటయంతాత్ణ
నణక్త ఆరకర సురాధిత
మి ్కట్ సమిరరం

మి ్కట

ఆటయంతాత్ణ

ప టపూరకనైన
సంస్కరణలి

వక్వ ాయ ఆరకరమి ్కటలంత
పాత్భుత్వ పాతాత్

మూడు ఆ ట్డినెను్సులి

 ్త్ల  ాంాారత రాధిణ ధరరక్షణ ) వల
ఒప్పఒప్పఒప్పంద ఆ ట్డినెను్సు

 ్త్ ఉత్పత్్యం ల
లాక్పార లాణిజక్
పల ాత్ ం్సుహక
సులభతర
ఆ ట్డినెను్సు

అతక్వసర
సరాకిల సవరణ
ఆ ట్డినెను్సుసమిఖక్లాదం



వక్వ ాయిఆటా మదాయత్
•భిరతతేశంలంత వక్వ ాయం పాత్భుత్వమదాయత్ జ్కక్ంలోకిం్ మనగలిగుత్ంత

• ాాార్చన్ టా్త్ ట్రారంల్ వక్వ ాయంలంత  ాంాక ప టజసాయ నపు ఆంపతక్ం
• వక్వ ాయిఆటా మదాయత్నంతంచటంలంత పాత్పంచ  ాద్ద యి వార్చకరణలి
• ప్దాయ లాక్పార సంసద్దలకి  ్త్లకి మధక్ అంాార సమత్లక్త లోకపల వటం

• మదాయత్ ధర ఉం్పదాాల ధర ఉత్పత్్యం ల ధర  ండు
• కసమదాయత్ ధర ధరల లంతట రెంపులి ఉం్పదాాలకి స్సు్ ధర లోచరా  ాడే ంపులి
• స్వయం టి ్గట్ం ాా వార్చకరణంగ్ క డుకినటాలత

• ఆతయిఆటా మదాయత్
• వక్కి్యం లను  ్త్లను లాధిక్ంోా రేయటం అందుా వక్ా్యంకత  ర్చయసు్సుప్ౖ ాంతాత్క టసు్యం ంత
• అయింే  ్త్ అంటు ఎవరా



ముోటంపు

•ఈమూడు ఆ ట్డినెను్సులి త్యం ం ఆట ఆటయమిలనే మి మా ా్యం యి

ఆటయమిలనుమిరమాటను ాాదు ఈార్చంత పాత్శటాలలి తలదత్్యం ంయి
• ఎవ టా అడటిఆటా అవసరనైన ప టక ాలి వునటాలయి
• ఈఆటకి  టఫ ా ఆట కడత ఎవరా
• ఈఆట సకర్చమంోా ముగు ల్యం ంత

• స్షణపత్వం లోత పల టుకున్నతత్వం ఈ ం్ట్రట్ా రక్షణ లోదు  ్త్లకి మంెండిటికీ ధర అందటం
అనేత అందఆట చందమిను అవుత్ంత

• ఈలంతటను పూ టంరే తోటనంత బలనైన పాత్యంటాలలి అవసరం గతంలంత కంటు
పాత్భుత్వ పాతాత్ పాాత్ ముఖక్తమ టంత ప్రాగుత్ంత


