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నిల్వ సామర్్థయం (Storage Capacity) 

భార్థత్లో వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ను కంత్ కాల్ం నిల్వ చేసందుకు వీలు కల్పంచే గిడ్డ ంగి 

సౌకర్యయల్ కర్థత్ తీవ్ర ంగా ఉంది. ల్భ్యమవుత్తన్న వ్సత్తలు అశాస్త్ు ీయంగా ఉండ్టంతో 

రైత్తలు పంట చేతికి వ్చ్చిన్ వంటనే త్మ ఉత్పత్తు ల్ను వికరయంచడానికి మొగ్గు  

చూపుత్తన్ననరు. అందువ్ల్ల  వారికి గిట్టు బాట్ట ధర్థ ల్భంచడ్ం లేదు. దంతో గార మీణ 

రుణగ్ర స్త్ పెరుగ్గతోంది. ఉత్పతిు లో పెరుగ్గదల్ నేపథ్యంలో ఆహార్థ ఉత్పత్తు ల్ నిల్వసామర్్థయం 

పెంపున్కు ప్రర ధాన్యం ఏర్థపడంది. 

వ్యవ్సాయమే పర ధాన్ జీవ్నోప్రధిగా ఉన్న గార మీణ ప్రర ంతాలోల  ‘సమ్మిళిత్ వ్ృదిి’ సాధయపడాల్ంటే 

వ్యవ్సాయ ర్థంగ్ంలో సమూల్ పర గ్తి అవ్సర్థం. పర పంచ బాయంకు నివేదిక పర కార్థం భార్థత్లో 

ఆహార్థ ఉత్పత్తు ల్ నిల్వ సామర్్థయం సరిపోయన్ంత్గా లేదు. ఈ కార్థణంగా ఏటా మొత్ు ం 

ఉత్పతిు లో 12 నుంచ్చ 16 మ్మల్యన్ మెటి్రక్ టనునల్ ఉత్పత్తు లు వ్ృథా అవుత్తన్ననయ. 

వీట్ర విలువ్ రూ. 50,000 కోటల  వ్ర్థకు ఉన్నట్టల  అంచన్న.  

1994-95 త్ర్యవతి కాల్ంలో ఆహార్థ ధాన్నయల్ ఉత్పతిు  సగ్ట్ట వారిిక వ్ృదిి 1.20 శాత్ంగా 

న్మోదైంది. 1990-91లో మొత్ు ం ఆహార్థ ధాన్నయల్ ఉత్పతిు  176.4 మ్మల్యన్ టనునలు 

కాగా, 2013-14 న్నట్రకి 264.4 మ్మల్యన్ టనునల్కు పెరిగింది. ఇటీవ్ల్ ర్థబీలో గోధుమ, 

బియయం, Cereals, పపుప ధాన్నయల్ ఉత్పతిు లో పెరుగ్గదల్ కార్థణంగా ఖరీఫ్, ర్థబీ కాల్ంలో 

ఆహార్థ ధాన్నయల్ ఉత్పతిు  సమాన్ంగా ఉండ్టానిన గ్మనించవ్చ్చి. ఉత్పతిు లో పెరుగ్గదల్కు 

అనుగ్గణంగా నిల్వ సామర్్యయల్ను పట్రష్ు పరిసు నే సత్ఫల్తాలుంటాయ. 

నిల్వ సౌకర్యాలు - గిడ్డ ంగులు 

వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ నిల్వకు సంబంధించ్చ భార్థత్లో గిడ్డ ంగ్గలు (గోడౌనుల ) పర ధాన్ ప్రతి్ 

పోషిస్తు న్ననయ. గిడ్డ ంగ్గల్ నిర్యిణం శాస్త్ు ీయంగా ఉన్నపుపడే వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ న్నణయత్, 

పరిమాణాల్ను పరిర్థకిించవ్చ్చి. భార్థత్ ఆహార్థ సంస్ (ఎఫ్స్త్ఐ), సంటిల్ వేర్హౌసంగ్ 
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కార్పపరేష్న్, సు ట్ వేర్హౌసంగ్ కార్పపరేష్నుల  గిడ్డ ంగ్గల్ను నిర్థవహిస్తు న్ననయ. భార్థత్లో సంటిల్ 

వేర్హౌసంగ్ కార్పపరేష్న్ను అతిపెదద  పర భుత్వ ర్థంగ్ గిడ్డ ంగి నిర్థవహణదారుగా పేర్పొన్వ్చ్చి. 

ఇది స్తమారుగా 120 వ్యవ్సాయ, ప్రరిశార మ్మక ఉత్పత్తు ల్కు భ్దర త్తో కూడన్ నిల్వ 

సౌకర్యయల్ను కల్పస్ు ంది. వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ సకర్థణ, శ్రర ణీకర్థణ, పంపిణీ లంట్ర సవ్ల్ను 

కూడా నిర్థవహిస్ు ంది. దేశంలో అనేక ర్యష్ు ీ పర భుతావలు కూడా పర త్యయక గిడ్డ ంగి కార్పపరేష్న్ల ను 

ఏర్యపట్ట చేశాయ. ర్యష్ు ీ గిడ్డ ంగి కార్పపరేష్నుల  ఆయా ర్యష్ట్ు ీల్కు సంబంధించ్చ జిలల  స్ాయలో 

కార్థయకలప్రలు నిర్థవహిస్తు న్ననయ. ర్యష్ు ీ గిడ్డ ంగి కార్పపరేష్న్ ఏర్యపట్టకు అవ్సర్థమైెన్ వాటా 

మూల్ధన్ననిన సంబంధిత్ ర్యష్ు ీ పర భుత్వం, కందర  గిడ్డ ంగి కార్పపరేష్న్ సమాన్ంగా 

సమకూరుసాు య. కందర , ర్యష్ు ీ గిడ్డ ంగి కార్పపరేష్న్ల తో ప్రట్ట భార్థత్ ఆహార్థ సంస్ కూడా 

వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ నిల్వ సౌకర్యయల్ను కల్పస్ు ంది. 

2010 చ్చవ్రి న్నట్రకి కందర  గిడ్డ ంగి కార్పపరేష్న్ (స్త్డ్బ్ల్ల యస్త్), ర్యష్ు ీ గిడ్డ ంగి కార్పపరేష్నుల , భార్థత్ 

ఆహార్థ సంస్ల్ మొత్ు ం నిల్వ సామర్్థయం 75 మ్మల్యన్ టనునల్కు చేరింది. రైత్తలు వారి 

ఉత్పత్తు ల్ను త్కుొవ్ ధర్థక వికరయంచకుండా నిరోధించే కర మంలో గార మీణ గోడౌన్ల  నిర్యిణానికి 

కందర  పర భుత్వ సాపన్సర్థడ ్ పథ్కానిన ప్రర ర్థంభంచారు. కందర  పర భుత్వం ఈ పథ్కానిన 2001 

మారిి నుంచ్చ అమలు పరుస్ు ంది. ఇపపట్రవ్ర్థకు 67 మ్మల్యన్ టనునల్ సామర్్థయం ఉన్న 

గార మీణ గోడౌన్ల ను ఏర్యపట్ట చేసన్ట్టల  అంచన్న. ఉత్పతిు  ధోర్థణి, వికరయమైెన్ మ్మగ్గలు 

పరిశీల్ంచ్చన్పుపడు భార్థత్లో వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ నిల్వ్ సామర్్థయం త్కుొవ్గా ఉన్నట్టల  

భావించవ్చ్చి. 2012 ఫిబర వ్రి 1 న్నట్రకి భార్థత్ ఆహార్థ సంస్ 300.83 ల్క్షల్ టనునల్ నిల్వ 

సామర్్థయం (సంత్, అదద  గోడౌనుల  కల్పి) కల్గి ఉండ్గా ర్యష్ు ీ ఏజెన్ససలు 153.54 ల్క్షల్ 

టనునల్ నిల్వ సామర్్యయనిన కల్గి ఉన్ననయ. మొత్ు ంగా భార్థత్లో వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ 

నిల్వ సామర్్థయం 91 మ్మల్యన్ టనునల్కు పైెగా పెరిగింది. పర భుత్వ ఏజెన్ససల్కు సంబంధించ్చ 

నిల్వ సామర్్యయనిన పర జాపంపిణీ వ్యవ్స్, ఇత్ర్థ పర భుత్వ పథ్కాల్ అమలోల  భాగ్ంగా ఆహార్థ 

ధాన్నయల్ నిల్వక ఎకుొవ్గా ఉపయోగిస్తు న్ననరు. ఆహార్థ భ్దర త్ కల్పంచే కర మంలో పర భుత్వ 

ఏజెన్ససల్ ఆహార్థ ధాన్నయల్ సకర్థణ పెరుగ్గత్తన్న కర మంలో ల్భ్యమయ్యయ నిల్వ సామర్్థయంపైె 
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అధిక ఒతిు డ ఉంది. అధిక మదద త్త ధర్థల్ కార్థణంగా ఆహార్థ ధాన్నయల్ సకర్థణలో 

నిమగ్నమవుత్తన్న ర్యష్ు ీ ఏజెన్ససల్ నిల్వ సామర్్థయంపైె కూడా ఒతిు డ పెరుగ్గతోంది. న్నబార్థడ ్ 

మంజూరు చేసన్ గోడౌన్ల  సగ్ట్ట నిల్వ సామర్్థయం 1261 మెటి్రక్ టనునలు కాగా, మొత్ు ం 

గోడౌన్ల లో 75 శాత్ం నిల్వ సామర్్థయం వయయ మెటి్రక్ టనునల్ కంటే త్కుొవ్గా ఉంది. న్నబార్

డ్ సహకార్థంతో రైత్తలు ఏర్యపట్ట చేస్తకున్న చ్చన్న, మధయ త్ర్థహా గోడౌన్ల  వ్ల్ల  వారి 

ఉత్పత్తు ల్ను త్కుొవ్ ధర్థ వ్దద  వికరయంచే పరిస్తి త్గిు , గిట్టు బాట్ట ధర్థ 

పందగ్లుగ్గత్తన్ననర్థని అనేక అనుభ్వ్ పూర్థవక ఆధార్యలు తెల్యజేస్తు న్ననయ. 

నిల్వ సామర్్థాం - ప్ర ంతీయ అసమానతలు 

ఉత్పతిు  కందార లుగా భార్థత్లో నిల్వ సామర్్థయం కనిన ప్రర ంతాలోల  అధికంగా కందర కృత్మైె ఉంది. 

వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ వినియోగ్ం అధికంగా ఉన్న ముఖయ ర్యష్ట్ు ీలోల  22 శాత్ం నిల్వ సామర్్థయం 

ల్భ్యమవుతోంది. అవ్సర్యల్కు అనుగ్గణంగా కనిన ర్యష్ట్ు ీలు నెల్లోపు నిల్వ సామర్్యయనిన 

కూడా కల్గి ఉన్ననయ. ర్యష్ట్ు ీల్ మధయ ఆహార్థ, పపుప ధాన్నయల్ ఉత్పతిు లో త్యడా; వ్యవ్సాయ 

ఉత్పత్తు ల్ మారొట్రంగ్ నిమ్మత్ు ం మండీల్ ఏర్యపట్టలో వ్యతాయసాలు నిల్వ సామర్్యయనికి 

సంబంధించ్చ ప్రర ంతీయ అసమాన్త్లు పెర్థగ్డానికి పర ధాన్ కార్థణాలుగా ఉన్ననయ. స్ానిక 

ఉత్పతిు దారుల్కు గార మీణ గిడ్డ ంగ్గల్ ఏర్యపట్టలో పర భుత్వ పోర తాసహకాల్కు సంబంధించ్చ 

వారిలో అవ్గాహన్, బాయంక్ అధికారుల్ వైఖరి లంట్రవి కూడా వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ నిల్వ 

సామర్్యయనిన పెంపందించ్చకోవ్డ్ంలో ప్రర ంతాల్ మధయ అసమాన్త్ల్కు కార్థణంగా ఉన్ననయ. 

మొత్ు ం గోడౌనుల , నిల్వ సామర్్థయంలో ఆహార్థ ధాన్నయలు, సంబంధిత్ వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ను 

అధికంగా పండంచే కదిద మంది రైత్తలే ఎకుొవ్గా కల్గి ఉన్ననరు. అందువ్ల్ల  ధనిక రైత్తలే 

గిట్టు బాట్ట ధర్థలు పందుత్తన్ననరు. దంతో గార మీణ ప్రర ంతాలోల  ఆదాయ అసమాన్త్ల్తో 

ప్రట్ట ప్రర ంతీయ అసమాన్త్లు పెరిగాయ. భార్థత్లో మొత్ు ం వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ నిల్వ 

సామర్్యయనిన ప్రర ంతాల్ వారీగా పరిశీల్సు .. ఉత్ు ర్థ భార్థత్దేశం వాటా 48 శాత్ం ఉండ్గా, దకిిణ 

భార్థత్దేశం 22%, పశ్చిమ ప్రర ంత్ం 13%, మధయ భార్థత్ దేశం 9%, తూరుప ప్రర ంత్ం 7% 

వాటా కల్గి ఉన్ననయ. ఈశాన్య ర్యష్ట్ు ీలు, కందర  ప్రల్త్ ప్రర ంతాల్ వాటా దేశంలోని మొత్ు ం 
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వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ నిల్వ సామర్్థయంలో 1% మాతి్మే. నిల్వ సామర్్థయంలో ప్రర ంతాల్ మధయ 

అసమాన్త్ల్ కార్థణంగా వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ సకర్థణకు సంబంధించ్చ పర భుత్వ సామర్్థయం 

పరిమ్మత్ంగా ఉంది. గోడౌన్ల లో నిల్వ చేస్తు న్న వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు లోల  ఆహార్థ ధాన్నయల్పైె 

గోధుమ, బియయం వాటా అధికంగా ఉంది. త్ర్యవతి స్ాన్నలోల  నూనె గింజలు, స్తగ్ంధ దర వాయలు, 

పతిు  నిల్చాయ. నిల్వ సామర్్యయనిన పెంచడానికి పర భుత్వం అనేక పథ్కాల్ దావర్య పోర తాసహకం 

అందిస్తు న్నపపట్రకీ గోధుమ, బియయం నిల్వలోల నే పెరుగ్గదల్ కనిపిస్ు ంది. 

గిడ్డ ంగుల్ నియంతర ణ విధానం: గిడ్డ ంగ్గల్ ఏర్యపట్టలో పైెీవేట్ట భాగ్సావమాయనిన 

పెంపందించడ్ం, వేర్హౌసంగ్ పరిశరమ అభవ్ృదిి, నియంతి్ణకు సంబంధించ్చ భార్థత్ పర భుత్వం 

సపెు ంబర్ 2007లో ‘ది వేర్హౌసంగ్ (డెవ్ల్ప్మెంట్ అండ్ రగ్గయలేష్న్)’ చటాు నిన 

తీస్తకువ్చ్చింది. దని పర కార్థం 2010 అకోు బర్లో వేర్హౌసంగ్ డెవ్ల్ప్మెంట్ అండ్ రగ్గయలేటరీ 

అథారిటీని ఏర్యపట్ట చేశారు. వేర్హౌసంగ్ అభవ్ృదిి, నియంతి్ణ చటు ం ముఖయ ఉదేద శం 

నెగోషియబుల్ వేర్హౌస్ రిసపు ్ (NWR) మంజూరులో నియంతి్ణ వాతావ్ర్థణానిన 

కల్పంచడ్ం. NWR మంజూరు చేస గిడ్డ ంగ్గల్కు వేర్హౌసంగ్ డెవ్ల్ప్మెంట్ అండ్ రగ్గయలేటరీ 

అథారిటీ (WDRA) గ్గరిత ంపునిస్తు ంది. ఇది 2011 మారిి 31 న్నట్రకి పరిశీల్న్కు వ్చ్చిన్ 

300 దర్థఖాస్తు లోల  51 అపిల కష్న్ల కు అనుమతినిచ్చింది. 

కోల్డ ్ సో్టరేజీలు 

భార్థత్లో పండుల , కూర్థగాయల్ సాంవ్త్సరిక ఉత్పతిు  130 మ్మల్యన్ టనునలుగా అంచన్న. 

వైవిధయ వాతావ్ర్థణ పరిస్త్తల్ నేపథ్యంలో వీట్ర ఉత్పతిు లో గ్ణన్సయమైెన్ పెరుగ్గదల్ 

ఏర్థపడంది. వీట్ర ఉత్పతిు  సామర్్యయనిన పెంచడానికి అనేక అవ్కాశాలున్నపపట్రకీ ఆయా 

ఉత్పత్తు ల్ను నిల్వ చేయడానికి అవ్సర్థమైెన్ శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గలు (Cold Storages) 

త్గిన్ంత్గా లేవు. శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గల్ సౌకర్థయం అధికంగా సంగిల్ కమోడటీస్ అయన్ 

బంగాళాదుంప, ఆరంజ్, ఆపిల్, దార క్ష, దానిమి, పూలు లంట్ర వాట్రకి మాతి్మే 

అందుబాట్టలో ఉంది. అంటే శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గల్ సామర్్యయనిన పూరిత గా వినియోగించ్చకోవ్డ్ం 

లేదు. బహుళ ఉత్పత్తు ల్ను నిల్వ చేస విధంగా శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గల్ను ఏర్యపట్ట చేయాల్. ఇది 
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ఉత్పతిు దారుల్ ఆర్ిక స్్మత్పైె ఆధార్థపడ ఉంట్టంది. రిఫిర జిరేష్న్ వ్యవ్స్ను శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గలు 

నిర్థవహిసాు య. వ్స్తు వులు నిల్వ చేయడానికి వీలుగా గ్ది వాతావ్ర్థణానిన రిఫిర జిరేష్న్ వ్యవ్స్ 

నియంతిిస్తు ంది. దేశంలోని 5274 శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గల్ నిల్వ సామర్్థయం 24.31 మ్మల్యన్ 

టనునలుగా అంచన్న. శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గలు ఎకుొవ్గా పైెీవేట్ట ర్థంగ్ంలో ఏర్యపటయాయయ. 

పర భుత్వ, సహకార్థ ర్థంగ్ంలో ఏర్యపటైన్ శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గల్ వాటా చాల త్కుొవ్. పర స్తు త్ం 

దేశంలోని శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గలోల  పండుల , కూర్థగాయలు, పతిు , మ్మర్థపకాయల్ నిల్వలు 

కన్సాగ్గత్తన్ననయ. అస్ం, హిమాచల్ పర దేశ్, జముికశీిర్, కర్థళ, సకిొం, త్మ్మళన్నడు 

ర్యష్ట్ు ీలోల ని పండుల , కూర్థగాయల్ ఉత్పతిు లో 1% మాతి్మే శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గలోల  నిల్వ 

చేస్తు న్ననరు. పంజాబ్, ఉత్ు ర్థపర దేశ్, పశ్చిమ బంగాల్, ర్యజస్ాన్ ర్యష్ట్ు ీలోల  భార్థత్లోని మొత్ు ం 

శీత్ల్ గిడ్డ ంగ్గల్ సగ్ట్ట నిల్వ సామర్్థయం కంటే అధిక నిల్వ సామర్్థయం ఉంది. మొత్ు ం మీద వీట్ర 

డమాండ్ వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్క అధికంగా ఉంది. 

నిల్వ సామర్్థాం పంపునకు చర్థాలు 

 గ్త్ దశాబద  కాల్ంలో నిల్వ సామర్్థయం సగ్ట్ట సాంవ్త్సరిక వ్ృదిి 6.7%గా న్మోదైంది. నిల్వ 

సామర్్థయం సరిపోయన్ంత్గా లేన్ందువ్ల్ల  ఏటా మొత్ు ం ఆహార్థ ధాన్నయల్ ఉత్పతిు లో 20 

నుంచ్చ 30 శాత్ం వ్ృథా అవుత్తన్ననయ. ఈ నేపథ్యంలో అదన్పు నిల్వ సామర్్యయనిన 

పెంచడ్ంతో ప్రట్ట పర స్తు త్ం అందుబాట్టలో ఉన్న ర్యష్ు ీ గిడ్డ ంగ్గల్ను ఆధునికీకరించడ్ంపైె 

పర భుతావలు దృషిు  సారించాల్. ర్యష్ు ీ ఏజెన్ససలు నిర్థవహిస్తు న్న గిడ్డ ంగ్గలు 20 ఏళల  పైెబడ 

ఉన్ననయ. అందువ్ల్ల  ఆయా గిడ్డ ంగ్గల్ ఆధునికీకర్థణ ప్రర ధాన్యం సంత్రించ్చకుంది. వీట్ర 

ఆధునికీకర్థణకు 37 నుంచ్చ 40 బిల్యన్ రూప్రయల్ వ్యయం అవుత్తందని అంచన్న. 

 ఖరీఫ్, ర్థబీ కాలలోల  వినియోగానిన దృషిు లో పెట్టు కని ఆహార్థ ధాన్నయల్ ఉత్పతిు లో 

సమతౌల్యం సాధించాల్. వినియోగ్ అవ్సర్యల్ దృష్ట్ు య సాంవ్త్సరిక ఉత్పతిు లో 70% నిల్వ 

చేస విధంగా నిల్వ సామర్్యయనిన పెంచాల్సన్ అవ్సర్థం ఉంది. దని కోసం గార మీణ గోడౌన్ల  

ఏర్యపట్ట పథ్కానిన పర భుత్వం తిరిగి ప్రర ర్థంభంచాల్. పర స్తు త్ం సగ్ట్ట ఆహార్థ ధాన్నయల్ 

ఉత్పతిు లో స్తమారుగా 30% ఉత్పతిు  అవుత్తన్నట్టల గా భావించ్చ, మొత్ు ం 70 మ్మల్యన్ 
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టనునల్ ఆహార్థ ధాన్నయల్ నిల్వ నిమ్మత్ు ం నిల్వ సామర్్యయనిన పెంచాల్. వ్ృథా అవుత్తన్న 

ఆహార్థ ధాన్నయల్ ఉత్పతిు ని 70 మ్మల్యన్ టనునలుగా భావిసు  వాట్ర మొత్ు ం విలువ్ 70 

నుంచ్చ 100 బిల్యన్ రూప్రయల్ వ్ర్థకు ఉంట్టంది. 

 పర భుత్వ ఏజెన్ససల్ నిల్వ సామర్్యయనికి సంబంధించ్చ గోధుమ, బియయం అధిక మొత్ు ంలో 

ఆకర మ్మంచ్చన్ందువ్ల్ల  ఇత్ర్థ ఆహార్థ ధాన్నయలు, వ్యవ్సాయ వ్స్తు వుల్ నిల్వకు అవ్రోధం 

ఏర్థపడుతోంది. జొన్నలు, సజజ లు, కార్న్, పపుపధాన్నయలు, నూనె గింజలు, పతిు , స్తగ్ర్ 

కన్ లంట్ర వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ నిల్వ కోసం పర భుత్వ ఏజెన్ససల్ నిల్వ్ సామర్్యయనిన 

పెంచాల్. నిర్థవహణలో ఉన్న గిడ్డ ంగ్గల్ సామర్్యయనిన పరీకిించడానికి వేర్హౌస్ పర్ఫారిన్

స ఇండకటర్థల ను పర వేశ పెటాు ల్. 

 పైెీవేట్ట ర్థంగ్ంలో నిల్వ సామర్్థయం పెంపున్కు పోర తాసహకాలు అవ్సర్థం. న్నబార్థడ ్, నేష్న్ల్ 

కో-ఆపరేట్రవ్ డెవ్ల్ప్మెంట్ కార్పపరేష్న్ల  దావర్య గిడ్డ ంగి పరిశరమ అభవ్ృదిిలో పైెీవేట్ట 

ర్థంగానిన పోర త్సహించాల్. 2010 మారిి న్నట్రకి మొత్ు ం నిల్వ సామర్్థయం 91 మ్మల్యన్ 

మెటి్రక్ టనునలోల  న్నబార్థడ ్ పథ్కం కింద ల్బిి పందిన్ గిడ్డ ంగ్గల్ సామర్్థయం 24 శాత్ం కాగా, 

నేష్న్ల్ కో-ఆపరేట్రవ్ డెవ్ల్ప్మెంట్ కార్పపరేష్న్ కింద ల్బిి పందిన్ గిడ్డ ంగ్గల్ నిల్వ 

సామర్్థయం 17 శాత్ం. గిడ్డ ంగ్గల్ ఏర్యపట్టలో పర భుత్వ - పైెీవేట్ట భాగ్సావమాయనిన 

పోర త్సహించాల్. 

 పంట చేతికి వ్చేి సమయంలో వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్ ధర్థలు త్కుొవ్గా ఉంట్టన్ననయ. 

రుణగ్ర స్త్ కార్థణంగా చ్చన్న, సన్నకారు రైత్తలు గిట్టు బాట్ట ధర్థ ల్భంచే వ్ర్థకు వేచ్చ 

చూడ్కుండా ఉత్పత్తు లు వికరయస్తు న్ననరు. అందువ్ల్ల  వ్యవ్సాయ ఆదాయాలు త్గిు  

వ్యవ్సాయ ర్థంగ్ంపైె పెట్టు బడులు త్గ్గు త్తన్ననయ. ఈ పరిస్తిని నివారించడానికి రైత్తలు 

త్మ ఉత్పత్తు ల్ను గిడ్డ ంగ్గలోల  నిల్వ చేస్తకునేవిధంగా పోర త్సహించాల్. గ్గరిత ంపు ఉన్న 

గిడ్డ ంగ్గలోల  నిల్వ చేసన్ వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తు ల్కు నెగోషియబుల్ వేర్హౌస్ రిసపు ్ను 

అందిసు  బాయంకుల్ నుంచ్చ రైత్తలు సవల్పకాల్ రుణానిన పందగ్లుగ్గతారు. త్దావర్య 

గిట్టు బాట్ట ధర్థ ల్భంచే వ్ర్థకు వారి ఉత్పత్తు ల్ను వికరయంచకుండా వేచ్చ చూసాు రు. ఈ 
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స్తి వ్యవ్సాయ ఆదాయాలు, వ్యవ్సాయ ర్థంగ్ంలో పెట్టు బడుల్ పెంపున్కు దారితీస్తు ంది. 

NWR మంజూరు గార మీణ ప్రర ంతాలోల  పర్థపతి పర వాహం పెంపున్కు, కాసు ్ ఆఫ్ క్రర డట్ 

(పర్థపతి వ్యయం) త్గిు ంపున్కు తోడ్పడుత్తంది. ప్రర మాణీకర్థణ, శ్రర ణీకర్థణ, ప్రయకజింగ్, 

బీమా సవ్లు లంట్ర ఇత్ర్థ కార్థయకలప్రలు గార మీణ ప్రర ంతాలోల  మెరుగ్వుతాయ. గార మీణ 

ప్రర ంతాలోల  అగిర  - బిజినెస్లోని లజిసు క్ చైన్లో ఉన్న తార్థత్మాయనిన ఇది పూరిస్తు ంది. 

 గార మీణ ప్రర ంతాలోల  మౌల్క సౌకర్యయల్ పెంపుతో ప్రట్ట మూల్ధన్ సబిసడీ లంట్రవి 

కల్పంచడ్ం దావర్య రైత్తల్ను సహకార్థ సంఘాల్ ఏర్యపట్ట దిశగా పోర త్సహించాల్. 

సహకార్థ సంఘాల్ దావర్య అదన్పు నిల్వ సామర్్యయనిన పెంచ్చకోవ్చ్చి. 
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