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సస్వయయం ఉపాధ – ఆగగ  పగ సెసయంగ్ పరిశగ మల- పసుప  

సస్వయయం ఉపాధ     –     ఆగగ  పగ సెసయంగ్ పరిశగ మల  -   పసుప

వవ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలలో పసుప, మిరప ఉతత్పతత్తుల ప్రోసెససింగ్ ని విడివిడిగా చేస 
లాభాలను పసిందుతనన్న వవ్యవసాయ / వవ్యపారసుత్తులు ఉనన్నపత్పటికీ ఈ రసిండూ కలిపి ఎనున్నకోమని ఈ 
రసింగసింలోని నిపణులు ఔతత్సాహికులకి సలహా ఇసాత్తుర. మనదేశసింలో ఈ రసిండు పసింటలకి ససింబసింధసించిన 
మారర్కెట్ అతి పెదద్దద.  భారతీయ జీవన విధానసింలో  ఆహారపరసింగాన,  వైదవ్యపరసింగాన  పసుపకి 
పెదద్ద సాస్థానమే ఉసింద. పసుప, ,మిరప మన వసింటలోల్లో ఎకుర్కెవగా వడ  నితవ్యవసర దనుసులలో ఒకటి 
అని చెపత్పచచ. ఈ రసిండు దనుసులు గగృహావసరాలలో మత్రమే కాకుసిండా వవ్యపార ససింసస్థాలకి కూడా 
అవసరపడతయ. వవ్యపార ధగృకత్పథసింతో పచచళళ,  పడులు, మొదలగ  ఆహార ఉతత్పతత్తులని తయారచేస
ససింసస్థాలకి కూడా వీటి అవసరసిం వసింటసింద. విసాత్తురమైన మారర్కెట్ అవకాశాలు ఉనన్న ఈ రసింగసింలో 
అవకాశాలని అసిందపచచకోవలసింటే శ్రమ, నిజాయతీ అవసరసిం.  కొతత్తుగా ఈ రసింగసింలోకి వచిచన 
ససింసస్థాలు, చినన్నపెటట్టుబడిదారలు సెమి అరర్బన్ పసింతల నుసించి మొదలు పెడితే సులభసింగా మారర్కెట్ ని 
అసిందుకోవచచను. మారర్కెట్ ఎకుర్కెవ వలన లాభావకాశాలు సహజసింగానే ఎకుర్కెవగా వసింటాయ. 

ఈ పరిశ్రమని సాస్థాపిసించాలసింటే Food safety and standard regularity వరి నుసించి ధ్రువీకరణ 
పత్రసిం ( లైసెనుత్సాలు) పసిందాలిత్సా వసింటసింద. దీనితో పాట ISI, ISO, AGMARK వసింటి గరిత్తుసింపలు 
బవ్యసింక్ నుసించి ఋణసిం పసిందటసిం లోన, మారర్కెటిసింగ్ లోన ఉపయోగపడతయ.. ఇపత్పడు 
పసుప ప్రోసెససింగ్ గరిసించి ఇపత్పడు చూదాద్దసిం: 

పసుపకొమమ్ములు సకరిసించాక వటిని ఆరబెటిట్టు , తడిచి శుభసిం చేసాత్తుర. తరార్వాత వటిని ఒక డ్రమ్ లో 
వేస యసింత్ర సహాయసింతో తిపత్పతర. దీని వలన పైన ధూళి అసింత పోయ శుభమవతసింద. తరార్వాత 
వటిని గ్రేడిసింగ్ చేసాత్తుర. పసుప కొమమ్ము సైజ్ ని బటిట్టు ఈ గ్రేడిసింగ్ జరగతసింద. మడి పసుపకొమమ్ముకి 
ఈ విధసింగా శుభరపరచిన కొమమ్ముకి సాధారణసింగా 20 శాతసిం నుసించి 25 శాతసిం వరకు ధరలో తేడా 
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వసింటసింద. ఈ విధసింగా శుభపరచిన పసుప కొమమ్ములని పడి చేసాత్తుర. ఈ మొతత్తుసిం ప్రక్రియలో 
సుమారగా 7% నుసించి 10% తరగ పోతసింద.

పసుప ప్రోసెససింగ్ పరిశ్రమకి అయవ్య ఖరచలు  (  సుమారగా  –  లక్షలలో  ) :

భూమి సుమారగా 350 sq. mts. కావలస వసుత్తుసింద.
అసిందులో 150 sq. mts బిలిలసింగ్ కి కావలిత్సావసుత్తుసింద.
1 .Cost of Building– Rs.2.00 lacs
2. Polishing, Grading and Grinding machinery- Rs.2.00 lacs
3. Sealing and weighing machines- Rs.0.20 lacs
4.Other Misc. assets – Rs.0.80

Total . Rs.5.00 lacs
ఇసిందులో ర. 3.75 లక్షల వరకు బవ్యసింక్ లోన్ (టరమ్ము లోన్ గా) పసిందే అవకాశసిం ఉసింద. దీనితో 
పాటగా సుమారగా ర. 2.00 లక్షల వరకు బవ్యసింక్ లోన్( వరిర్కెసింగ్ కాపిటలోల్లోన్ గా) పసిందే అవకాశసిం
ఉసింద. అయతే ఇసిందులో సస్థాల విలువ కలప లేదు మరియు పరిశ్రమ సామరరరసిం 100 tonnes p.a.  
సాధారణ పరిసస్థాతలలో ససింవతత్సారానికి రసిండు లక్షల రపాయల వరకు నికర లాభసిం వచేచ అవకాశసిం 
ఉసింద. అయతే ఇద వివిధ పరిసుస్థాతల పైన అధారపడుతసింద.

ఈ ఉతత్పతత్తులను విదేశాలకు ఎగమతి చేయడసిం దార్వారా ఇసింకా మసించి ఆదాయమను కూడా 
పసిందవచచ. ఈ రసింగసిం లో ప్రభుతర్వాసిం నుసించి కూడా కొనిన్న ప్రొతత్సాహకాలు ఉనన్నయ. వటి గరిసించి, ఈ
పరిశ్రమల గరిసించిన మరినిన్న వివరాలను తరార్వాత తెలుసుకుసిందాసిం అయతే, ఈ వవ్యపారసిం పరసింభిచే  
మసిందుగా మారర్కెట్  సరర్వా చేసుకుని తగ జాగ్రతత్తులతో  పరసింభిసత్తు మసించి లాభాలను పసిందవచచ.

All the best 

                            sripatham.org                            


