వ్యేవ,ాయ ఆణయవస ననువేటల్థాగత మణ
ణరతయల్థాగతఎక్కుడ
జో,ావేట కిరణ్ క్థాగతమా

September 11, 2020

ఆేంరం వ్యేవ,ాయం ణరతయల్థాగత

,బినశ

ఆణయవస ననువేటల కర్లోనా ,ాటు అరదతం తెల్థాగతసాలు ున పి
ణరతయ ఉతిట్టతయ
ాలు ల ,ా్యేకార ,ాణపజ్యే క్ర తశవేటహక సులభతర
ఆణయవస ననువేట
ణరతయల ,ాాికారత రుగడణ ధర ేంలి
ఒపిట్టఒపిట్టఒపిట్టంద ఆణయవస ననువేట

కవల

అత్యేవసర సర్క్థాగతల సవరణ ఆణయవస ననువేట

ఈ ఆణయవస ననువేటల ఎంజమైిన కర్లను చూపశరభం
ఏ ిఎం ి లను పక్కుక్థాగత త ి,ా క ఆణయవస ననువేట
కాంట్ర ్ముతున్నదాగా వ్యేవ,ాయం ఆణయవస ననువేట
వ్యేవ,ాయ ,ా్యేకార కం ంనీలక్థాగత (ఆేంర ఎంల్వాల్థాగత ఒే క క్వాచ్ఛను) ఇఒేచ్చి
ఆణయవస నను

• ఈ ఆణయవస ననువేటల్థాగత ఎంజంకా ఎవణకి ప్రడిజనం ఒేక ర్,ాాలుటప
• ప్రభుత్వాం ఈ ఆణయవస ననువేటలను ఇంత హిశజోిరకా ఎందుక్థాగత తెచిచ్చింపి
• ఈ మూడన ఆణయవస ననువేటలను క

ి చూిశ వేటన సూ
ర్డ ల పణ ర్డ ి ఏావటు

ఎవణకల లాభం ఎవణకల నషగా ం
కం ంనీల్థాగత

ణరతయల్థాగత
వ్యేవ,ాయ రంగం
జోఎండిగపశర్ల్థాగత
పణశెల్మలత సేం

ఎవణకి లాభం ఎవణకి నషగా ం
•

  టుఎం మనం కంవలం ణరతయల్థాగత జోఎండిగపశర్ల్థాగత మధ్యే ,ౖర్ధ్యేం లోపశ
వ్యేవ,ాయ రంగం ఇతర రంకాలక్థాగత మధ్యే ,ౖర్ధ్యేం కా మాత్రమార్చ్
చూడక డదు

•

ణరతయలక్థాగత కం ంనీలక్థాగత మధ్యే ఒశలా ందరభ అసమతౌల్యేత వింపి

•

వ్యేవ,ాయ రంకాఎంకి సేంయపడనతయంపి అఎం ఒె ిిట్ట ముందుక్థాగత తెసాలు ున జో
ణరతయలను పణంకా ంటగా ు కం ంనీలక్థాగత లాభం ఒేక రచ్చివచుచ్చి

•

ఇజో కొతాలు ,ాలి కాదు ( అమైణకా వ్యేవ,ాయ రంగంలో విన ,ా!)

•

గమఎంక: ణరతయల్థాగత, జోఎండిగపశర్ల్థాగత ఇదరభ ర్ కౌర్లో .

వ్యేవ,ాయ రంగంలో విన కాణ ిట్టణంషను
్ల కౌర్ల్థాగత కాదు.

అత్యేవసర సర్క్థాగతల చటగా ం సవరణ
• ఇంతక్థాగత ముందున చటగా ంలో ణరతయల్థాగత ణరతయ ఉతిట్ట ాలు పశర్ సంఘాల్థాగత
ఉతిట్టతయ
ాలు లను ఎంల్వా ఒేయటం ంౖ ఆంుగడల్థాగత లోవి

• గతంలో కం నీ
ం ల ంౖ ఆంుగడల్థాగత ఉంిేజో అంట ఇపి కం ంనీల్థాగత ఆేంణాఎం ఎంల్వా
ఒేసుక్థాగతనా క్వాచ్ఛను క ిట్టంఒే సవరణ
• గత చటగా ం ప్రకారం ప్రభుత్వాం అపిట్టటుకం ఆేంర పపశణాదతలను ఒశలావరక్థాగత
అత్యేవసర సర్క్థాగతల చటగా ం నుంిర ావనేంటపంచింపి
•

ప్రతే్యేక ఆేంర పపశణాదతల లౖ ఎం
ం వేటం అవసణాల్థాగత ఎంల్వాల పణావ ర,ాణశ
ఆంుగడల తొలకంపి ఆపేశం
కాధుమ కాధుమ ఉతిట్టతయ
ాలు ల్థాగత వడన్ల బియ్యేం
ముతక ాశన్యేం చక్కుర బల్ల ం వంట నూన కంజల్థాగత వంట నూనల్థాగత
పపిిట్టాశనశ్యేల్థాగత వనసిట్ట ఉ ్ల కాయల్థాగత ఆల్థాగతగడయవస ల్థాగత ఉలదలౖన,ాటు ంౖ ఆంుగడల్థాగత
తొలకంచింపి

అత్యేవసర సర్క్థాగతల చటగా ం సవరణ ఏావటు
• ఆేంర పపశణాదతల సరఫణాను యుదదత ం కర్వి ప్రకృ ,ౖపణాతశ్యేల్థాగత అ,ాాశరణ
ధరల
ంర్గుదల వంటు అ,ాాశరణ
పణ ిర్డ తయలలో మాత్రమార్చ్
ఎంయం ్రంచవచుచ్చి
• గత సంవతవేటరంత క చ్చినపిిట్టడన లోపశ గత సంవతవేటణాల సగటారం ధర కంట
ణటౖ%,   ఉపశ్యేన ఉతిట్టతయ
ాలు ల ధరలలో
కాిైక టపుల ఆేంర పపశణాదతల ణటౖ%,  
ధర
ంర్గుదల విన పిిట్టడన మాత్రమార్చ్ ఆేంర ఎంల్వాలను ఎంయం ్రంఒే
ఆపేుాల్థాగత ఇవ్వావచుచ్చి
• అటారంవంటు ఆపేశం ఆేంరఎంల్వా నిపిదత ,ామణాదతనిల్వఎంకి ావంచి లోనపిిట్టడన లోక
ఎగుమ ిరమాం ను ావంచనపిిట్టడన వణాలు ంచదు
ఉపశహరణక్థాగత అపశనీ కం ంనీకి ఎపిిట్టడన ఎంల్వా వింిే అవకాశం లోదు

ఈ సవరణ ప్రభుత్వాంఆేంర ఎంల్వాలను ఎంయం ్రంఒే హక్థాగత్కును పిణాలు కా
తొలకసుాలుంపి

అత్యేవసర సర్క్థాగతల చటగా ం సవరణ పర్యేవ,ానశల్థాగత
కం ంనీలక్థాగత

• ఎంల్వాల పణావ

ఆంుగడల్థాగత విండవి

• మణంత ందరభఎతయ
ాలు న ఎంల్వా ఒేసుక్థాగతనా   ల్థాగత సరఫణా మాణ్కుట్ల

ంౖ మణంత అదుపి

• పిగుమ పశర్లక్థాగత కం ంనీల్థాగత ందరభ జో ీాలు రక్ంలో భూముల్థాగత పెద్క్థాగత సుకివట ఎంకి
తల్థాగతపి బ ణా్ల తెరవటం ఆఫి్రకాలో అపశనీ కం ంనీ ఒే ినటారం
్ల

ణరతయలక్థాగత

• ,ాణ ఎంల్వా ,ామరర్డ నిల్వంలో ద్రవ్యే ర్డ ి లో మార్ిట్ట లోదు
• కం ంనీలత బరమాిే ,ామరదత నిల్వం తగురమాతయంపి
• కం ంనీల్థాగత మాణ్కుట్ ంౖ ఆాిపత్యేం వ ేంచటంత ధరల్థాగత తగరమా వచుచ్చి
• ణరతయల్థాగత ఎంల్వాల ,ామణాదతనిల్వఎం మైర్గుపరచడం జోషయంలో ప్రభుత్వాం ఒేతయల్థాగత ఎతేాలు ింపి

ఏ ి ఎం ిలను పక్కుక్థాగత నటుగా,ా ి ఆణయవస ననువేట
• ఏ ిఎం ి ల లో సమస్యేల్థాగతనశ టప కానీ అజో సావ్ిగా బరమాిే శకిాలుఎం ఇ,ాాలుటప ,ార్డఎంక
పణకాలక సంసర్డ ల్థాగత పర్యే,ా రంచడం అనాపి కలలక కాత్ర వ ేసాలు ుంపి
ఉపశ కరI %,   లో ఉ ్ల ధరల్థాగత ఆపిలాబ లో ప్ర లో
ప ాలు లో తేమ కొలత

•

ఎంయంత్రణ లోఎం కొతాలు జోాశనం ందరభ సమస్యే అవితయంపి

మార్మూల కాెల్మాల లోఎం ణరతయల అనుభ,ాల్థాగత మాణ్కుట్ యార్యవసలక్థాగత దగరమా రలో
వింిే ణరతయల అనుభ,ాలలో ధరల్థాగత తేమ కొలతల్థాగత తరకం తపితర అంుాల
జోషయాలలో ఒశలా తేిశ వింపి

• కొతాలు ఆణయవస ననువేటలో కంవలం ధర ఎంయంత్రణ ంౖన మాత్రమార్చ్ అ తక్థాగత్కువ ఎంయంత్రణ
వింపి ావక న జోషయాలలిద ఎటారంవంటు ఎంయంత్రణ లోదు
• అమనినకాల్థాగత ఒశలా ఒాట్ల జోసాలు ణ,ాాలుటప కాబటుగా ,ార్డఎంక ,ార్డటపలలో గుతశాలుాిపత్యేం
ఏరిట్టడనతయంపి

ఏ ి ఎం ిలను పక్కుక్థాగత నటుగా,ా ి ఆణయవస ననువేట
• ణాధాగా్ట్రాల కాత్రను కంంద్ర ప్రభుత్వాం కబందంచటం అంకాకారం కాదు ,ార్డఎంక
ఎంయంత్రణ పర్యే,ాుగడణ అవసరం ,ార్డఎంక ప్రభుత్వాం ఎక్థాగత్కువ అందుబ టారంలో
ఉంటారంంపి ణరతయలక్థాగత ణాజకలయంకా ఎక్థాగత్కువ జ,ాబుపశణాకా ఉంటారంంపి
మునుపటు ఏ ిఎం ి నమూనశను అత్యేాిక ణాధాగా్ట్రాల్థాగత అనుసణసుాలునశ టప

• ఏ ిఎం ి మాణ్కుట్ల ను తొలకంచిన తణా్వాత బీేం అనుభవం ఎంయంత్రణ
తొలకంచిన తణా్వాత ణరతయలను సంకళ్ల నుంిర జోముకిాలుఒే ి ణరతయలక్థాగత మైర్కరన
ధర లక్ంచింపశ వణ మక్కుజిన వంటు ప్రాశన పంటలలో బీేం లో ణరతయలక్థాగత
ఇతరణాధాగా్ట్రాలత క చ్చినపిిట్టడన
తక్థాగత్కువ ధర లక్ంచింపి
• ఏ ిఎం ి మాణ్కుట్ల ను బల ్నపరచటం వల్ల ప్రభుత్వాం మాణ్కుట్ జోక్యేం పశ్వాణా
ణరతయలక్థాగత కనీస మదరభ తయ ధర అంపింఒే ,ామరదత నిల్వం తగురమాతయంపి

కాంట్ర ్ముతున్నదాగా వ్యేవ,ాయం ఆణయవస ననువేట

• ప్రసాలు ుతమున కాంట్ర ్ముతున్నదాగా వ్యేవ,ాయం అసల్థాగత ణయవసగా కాక్థాగతంిశ ఎంయంత్రణ లోక్థాగతంిశ
విన దఎం తెలంకాణ ఆంధ్ర ప్రపే ణాధాగా్ట్రాలలో బి్ర జోతాలు నశలను ,ాగు ఒే క ణరతయల
అనుభ,ాల్థాగత తె యజంసాలు ునశ టప కం ంనీల్థాగత బయటుకి కఎం ించక్థాగతంిశ
మధ్యేవర్ాలుల ంౖ ఆాశరపడనతయనశ టప ,ాటుకి ఎటారంవంటు జ,ాబుపశణా తనం లోదు
ణరతయలను ధరల్థాగత జోతాలు నశల నశణ్యేత జోషయాలలో పో ిి ఒేసాలు ునశ టప
• ఒక ,ౖపి చిన సన కార్ ణరతయల్థాగత మణ క ,ౖపి
మధ్యే ందరభ ఎతయ
ాలు న అసమానతల్థాగత
•
•

ం ివేటకి లోపశ నూయవ  డన కం ంనీల

ణరతయల ,ాాికారత రుగడణ ధర ేంలి కవల ఒపిట్టంద ఆణయవస ననువేట
ఎటారంవంటు రుగడణ క ిట్టంచదు మంచిధరలక్థాగత ేంలి ఇవ్వాదు

ణరతయలక్థాగత

ణరతయ క,ా కాంట్ర క్థాగతగాల్థాగత కం ంనీల్థాగత ందరభ జో ీాలు రక్ంలో భూములను హసాలు గతం
ఒేసుకివట ఎంకి ఉపడికంచుక్థాగతనా అవకాశం వింపి

మూడన ఆణయవస ననువేటల సూ
ర్డ ల చిత్ర పటం
•
• ప్రభుత్వాం ణరతయలక్థాగత మైర్కరన ధర మాణ్కుట్ల క్థాగత ేంలి క ిట్టంఒే జోక్యేం మదరభ తయ
నుంిర ఉపసంహణంచుక్థాగతంటారంన పి
• వ్యేవ,ాయరంకాఎం బలో కతం ఒేయట ఎంకంట కం ంనీలక్థాగత ంటగా ారంబడనలను
ంంచటమనాపి ఒాదక శకిాలుకా కఎం ిసాలు ున పి
• ఇదంతశ ణరతయలక్థాగత సహకారం అంపిసాలు ుంపి అఎం ప్రభుత్వాం ఒెబుతయన పి
కానీ అపి పశఎంఎం ఎంజంకా నమునినతయన పశ అనాపి సిట్టషగా ంకా లోదు లా్ముతున్నదా ిౌాణాలు
కాలంలో ఈ ఆణయవస ననువేటలను తెచిచ్చిన పదరభ ,ాాశరణ సమయంలో ణరతయల
నుంిర వ్యే ణంకత వసుాలుందఎం ప్రభుత్వాం భయపిరంపి అఎం సూచిసుాలుంపి

బిజ ి ఎాణాలు ిరఏల జోాశనపరమైిన ి ్ల గంతయల్థాగత

•

మా చ్చి మార్చ్ ణరతయలక్థాగత
,ాకారభనం

ఇ,ాాలుమఎం కనీస మదరభ తయ ధర ంౖ ందరభ

• 20ాణాలు
ిర ంంబ
కనీస మదరభ తయ ధరజోషయంలో ంంచినపి ఒశలా
తక్థాగత్కువ ణాషగా ్ట్రా ప్రభుతశ్వాల్థాగత బ నాంట్రాక్టులకు ధర ఇవ్వాక్థాగతంిశ ఎం,ారణ ుాంతక్థాగతమా కావట
ఎం,ాపిక ఎ
ి ఐ ఎంఎాంట్రాక్టులకు ి కకరణల్థాగత పక్కున పిేయటం సు ీ్రం కిర్గా లో ,ా ిన
అఫిడజోట్ లో ఎంఎాంట్రాక్టులకు ి ంంచటం ,ాధ్యేం కాదు అఎం ఒెపిట్టటం ణరతయలను
ఆపశయాలను ణటుగాంపి ఒే,ాలు ామనా కొతాలు ,ాకారభనం లో ఎం ఎాంట్రాక్టులకు ి ప్ర,ాలు ావనా లోదు
•

•

జనవణ నుంిర కొతాలు ఎం ఎాంట్రాక్టులకు ి ,ాకారభనం
ంంపిదల ధరల లోటారం ఒె ్ల ంపి పధకం
మాణ్కుట్ల ,ార్డటపఎం ంంచట ఎంకి
పధకం …

ఎం ఎాంట్రాక్టులకు ి
పధకం
కాెల్లిణ

20ాణాలు నుంిర వ్యేవ,ాయ ఆణయవస ననువేటల్థాగత కం ంనీల్థాగత ణరతయలక్థాగత మంచి ధర
ఇ,ాాలుమఎం ేంలి ఇవ్వాటం

ణరతయలక్థాగత కావల ింపి ఏావటు
• వ్యేవ,ాయాఎంకి ప్రభుత్వా మదరభ తయ తపిట్టఎంసణ ణరతయలక్థాగత ప్రడిజనం
ఒేక రచ్చిట ఎంకి ప్రభుత్వాం ఉపసంహణంచుకివటం ఒక ఎండమాజో అపి
కం ంనీల్థాగత బలపడట ఎంకం సేంయపడనతయం
•

వ్యేవ,ాయ ఆణయవస ననువేటల్థాగత ణరతయల ప్రడిజనశలక్థాగత ేంఎంకరమైినజో ,ాటుఎం
,ంటనా ఉపసంహణంచుకి,ా

• ణరతయల్థాగత ఎ
ిఓ ల్థాగత మాణ్కుట్ల త లా,ాపే  ల్థాగత జణ క ,ామణాదతనిల్వఎం బలో కతం ఒే ి
,ాల ్యే క ల్థాగతసు నుంిర అాికంకా లాభపిేటటారం
్ల ,ాణ ,ామణాదతనిల్వల్థాగత ంంఒశ
ప్రతే్యేకించి ఎంల్వా నిపిదత ,ామణాదతనిల్వల్థాగత ఆణదతక సేంయం
• ఎక్థాగత్కువ రకాల పంటలక్థాగత ఎం ఎాంట్రాక్టులకు ి ఎం అమల్థాగత ఒేయా ణాక జిన పంటల
జోషయంలో కణాక్టక చిర్ాశనశ్యేల జోషయంలో ఒిరుా అనుభ,ాల్థాగత ప్రభుత్వా
జోక్యేం వల్ల పంటల ,ౖజోధ్యేం ంరగట ఎంకి క ిశత డిట్టడనతయంపి అఎం
తె యజంసాలు ునశ టప

ణరతయలక్థాగత కావ
•

ింపి

రIకS ంపించిన ణరతయలక్థాగత కటారంగాబ టారం ధరలక్థాగత ేంలి క ిట్టంఒే బిల్థాగత్ల ఈ
కిందఇచిచ్చిన అనాక చర్యేల పశ్వాణా ణరతయలక్థాగత మదరభ తయ ధర అంపేటటారం
్ల ఒేయమఎం
ప్రభుతశ్వాఎం ఒ ాలు ిర ఒేసాలు ుంపి
• ధర ఎం ఎాంట్రాక్టులకు ి కంట తక్థాగత్కువకా విన పిిట్టడన మాణ్కుట్ జోక్యేం
• ణంషాణాలు దుకాణశల్థాగత అంగాణాలు ,ాి కంంపశ్రల పశ్వాణా ,ౖజోధ్యేం గల ఆేంణాఎం
అంపించటం త జోిరంచి కకరణను జోసాలు ణంచటం
• ధరల నషగా పణేంరం ప్రటప,ాటారం ,ా్యేకార్లక్థాగత క్ర తశవేటహకాల్థాగత
• మాణ్కుట్ల లో ,ాలంకాటక్థాగత ఎం ఎాంట్రాక్టులకు ి ఎం కనీస ధరకా సుకివటం
• అఎం కాంట్ర క్థాగతగాలక్థాగత ఎం ఎాంట్రాక్టులకు ి ఎం కనీస ధరకా సుకివటం

• ధరల్థాగత మాణ్కుట్ మదరభ తయక్థాగత అదనంకా అనాక సమరదత వంతమైిన చర్యేల్థాగత
ప్రతే్యేకించి వ్యేవ,ార్డగత ర్ణశల్థాగత ,ాసాలు వ,ాగుపశర్లను గుణాలు ంచటం ,ౖపణాతశ్యేల్థాగత
బీమా ఉపశమనం ఆపశయ మదరభ తయ

