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సస్వయయం ఉపాధ     –     ఆగగ  పగ సెసయంగ్ పరిశగ మలు

మన దేశ ప్రజలల 70 % వవ్యవసాయయం మీద ఆధారపడడ, జిడిపి ల వవ్యవసాయయం రయండు శాతయం 
మాత్రమ. నేడు వవ్యవసాయయం, పేదరికయం రయండూ పరవ్యయపదాలు  అయిపోయాయి. ఈ వవ్యవసాయానికి 
విలువ ఆధారితాలని జోడియంచడయం దాద్వార వవ్యవసాయానికి వివిధ పరిశ్రమలకి, రైతులకి మయంచి ఆదాయయం 
వససయంద. ఈ విలువ ఆధారిత పరిశ్రమల దాద్వార నిరుదవ్యగయం, పేదరికయం కయంతవరకు తగగ్గుతాయి. ఈ 
పరిశ్రమలని తమ తమ గ్రామాలలనే తకుక్కువ పెటట్టుబడితో సాస్థాపియంచవచచ్చున.దీనివలన ఆయా గ్రామాలల
అభివవృదద్ధి కూడ సాధవ్యపడుతుయంద. Forward – backward linkage వలన ఆదాయానిన్ని ఖచిచ్చుతయంగా 
పెయంచకోవచచ్చు.

మనదేశయంల దాదాపు ఇరవ Agro  Climatic  Zones, రకరకాల మటట్టు రకాలు, వాతావరణ
పరిసస్థాతులు ఉయండటయం వలన దాదాపుగా ప్రపయంచయంల పయండే అనిన్ని రకాల పయంటలని
పయండిచవచచ్చున. వవ్యవసాయ ఉతత్పతుసలు ఎగమతి చేసకునే అవకాశయం ఉనన్ని మనదేశయం నేడు దగమతి
చేసకుయంటయందయంటే దానికి కారణయం ఎవరు ? మనయం ప్రపయంచయంల పాలు, చెరకు, టీ ఉతత్పతిసల అగ్రసాస్థానయం
ల ఉనన్నియం. మన వవ్యవసాయ ఉతత్పతుస లల 10 % నయంచి 20 % వరకు ( వీట విలువ సమారుగా ఒక
లక్షకోటట్ల రూపాయిలు) నిలద్వా చేసకోగలిగే వసతులన (  post  harvest  facilities) కలిత్పయంచకోలేక
పోవడయం వలన కోలత్పతునన్నిమ.. 

Agro processing అయంటే ఏమిట ?

సాధారణ భాషల చెపాత్పలయంటే వవ్యవసాయ ఉతత్పతుసలని నిలువ చేస , వివిధ రకాలుగా వాటని
ఉపయోగయంచకోవడనికి అవసరమయవ్య వీలుగా చేసే ప్రొసెసయంగ్ నే ఆగ్రో ప్రోసెసయంగ్ అయంటామ.
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ఈ ఆగ్రో ప్రోసెసయంగ్ న మూడు విధాలుగా విభజిసాసరు.
1. Primary Processing: Cleaning, grading, milling packing వయంట ప్రక్రియలన ఇయందుల

చేరుసాసరు.

2. Secondary  Processing: ఆగ్రో ప్రొసెసయంగ్ పరిశ్రమలకు కావలసన మడి సరుకు గా
వవ్యవసాయ ఉతత్పతుసలన తయారు చేసే పరిశ్రమలు.

3. అగ్రో ప్రొసెసయంగ్ పరిశ్రమలు: వవ్యవసాయ ఉతత్పతుసలకు విలువ జోడియంచి,వివిధ ఉతత్పతుస లన
తయారు చేయడయం.

మన దేశయం ల సమారుగా 10 లక్షల కోటట్ల కనన్ని ఎకుక్కువ ఆహారపదారద్ధిల మారక్కుట్ ఉయంద.  ఇయందుల
సమారుగా 60% ప్రైమరీ ప్రొసెసయంగ్ లనే ఉనన్నియి. ఈ మారక్కుట్ సయంవతత్సరనికి  20% దాకా
పెరుగతోయంద. కాబటట్టు ఈ రయంగానిన్ని విసస్మరియంచలేమ.

ఆగ్రొ ప్రొసెసయంగ్ వలన లాభాలు:

చినన్ని రైతులకు అదాయయం పెరుగతుయంద.
గ్రామాలల పరిశ్రమల సాస్థాపన పెరుగతుయంద. దీని వలన నగరలకు వలసలు

తగగ్గుతాయి. దీని వలన నగరలపైన వససనన్ని ఒతిసడి అదుపులకి వససయంద.
గ్రామాలట్ల ఆదాయయం పెరగడయం వలన, వారి కనగోలు శకిస పెరుగతుయంద.మన దేశ

అరిద్ధిక పరిసస్థాతి మెరుగ పడడనికి ఇద తపత్పనిసరి.
అనిన్నియంట కనన్ని మఖవ్యయంగా దేశయంల పేదరికయం తగగ్గుతుయంద.
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ఆగ్రో ప్రోసెసయంగ్ కు అనవన పయంటలు / పరిశ్రమలు: :
పళళ, కూరగాయలు– జవ్యస్ లు, జామ్ లు, పచచ్చుళళ వయంటవి.
పువద్వాలు
ఔషద మొకక్కులు, వాట ఉతత్పతుసలు
బియవ్యయం, గోధుమ, పపుత్ప దనసలు
సొయాబీన్ ఉతత్పతుసలు
చెరకు వాట ఉతత్పతుసలు
ప్రతిస వాట ఉతత్పతుసలు మొదలైనవి… 

Post Harvest facilities లేక పోవడయం వలన మనయం కోలత్పతునన్ని లక్ష కోటట్ల వవ్యవసాయ ఉతత్పతుసలల
ప్రధానమైన ఉతత్పతుసలు:

Oils & Fats : 36 %
Milk Products : 18 %
Cold beverages : 15 %
Bakery- 6 %
Confectionery : 4 % etc… 

సాదారణయంగా ఈ పరిశ్రమలు లాభాల బాటల పయనియంచాలయంటే ఈ క్రియంద విషయాలపైన దవృషట్టు పెటాట్టులి:
సరి అయిన సమయయంల బావ్యయంక్ ఋణయం పయందడయం (అవసరమైత)
పటషట్టుమైన Forward- Backward Linkages న తయారు చేసకోవడయం
నణవ్యతా ప్రమాణాలన పాటయంచడయం
పటషట్టుమైన సపట్లయ్ చైన్ న తయారు చేసకోవడయం
మారక్కుట్ ల చకక్కుట పేరు ( ఇమజ) న పయందడయం.
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ఈ ఉతత్పతుసలన విదేశాలకు ఎగమతి చేయడయం దాద్వార ఇయంకా మయంచి ఆదాయమన కూడ
పయందవచచ్చు. ఈ రయంగయం ల ప్రభుతద్వాయం నయంచి కూడ కనిన్ని ప్రొతాత్సహకాలు ఉనన్నియి. వాట గరియంచి, ఈ
పరిశ్రమల గరియంచిన మరినిన్ని వివరలన తరద్వాత తెలుసకుయందాయం అయిత,  ఈ వావ్యపారయం ప్రారయంభిచే
మయందుగా మారక్కుట్  సరద్వా చేసకుని తగ జాగ్రతసలతో  ప్రారయంభిసేస మయంచి లాభాలన పయందవచచ్చు.

All the best 
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