ఖరిఫ్ (2015-16) ంట కొత సమయములో ఎండు మిరిి అంచనా దరలు
శ్రీ వెంకటేశ్వర వ్యవ్సాయ కళాశాలలో , తిరుతి వారి ఆద్వరయములో నడుస్తున అగ్ిక
ీ లచరల్
మారకెట్ ఇెంటలి జకన్స్ సెంటర్ (AMIC) వారు ఎెండు మిరిచ ెంటకు అెంచనా ద్రలు విడుద్ల
చేసారు.

ఎండుమిరిి:
ఎెండు మిరిచ గుెంటూరు మారకెటలో గత 17 స్oవ్త్రముల

మారకెట్ మోడల్ ద్రలు,

మారకెట్ స్రవవ , ఉతప తిు , ఎగుమతులునత ద్ృషటిలో టటికుతు మరియు ఆరిటిక విశలోషణ
ద్ావర వ్చ్చచన పలితాలు ఆధారెంగ్ా రస్ు తత మారకెట్ రిసి త
ట ులనత రిశ్రలిెంచ్చన తరువాత
అెంచనా ద్రలు రకారెం రాఫో వ్ు నలలోో ద్ాద్ుగ్ా కయయoటాలకు ధర రూ 15000 /- ఆైన
మారిచ,ఏటరల్ మరియు మే నలలోో కొoచo రిగ్వ అవ్కాస్ెం

కలద్త, రకైతులు ధరలనత ద్గగ రగ్ా

రిశ్రలిెంచ్చ అమమకము తురణ యెం తీస్తకోగలరు

రబి (2015-16) ంట కొత సమయములో అంచనా దరలు
శ్రీ వెంకటేశ్వర వ్యవ్సాయ కళాశాలలో , తిరుతి వారి ఆద్వరయములో నడుస్తున అగ్ిక
ీ లచరల్
మారకెట్ ఇెంటలి జకన్స్ సెంటర్ (అమిక్) వారు రబి

ెంటకు అెంచనా ద్రలు విడుద్ల చేసారు.

శెనగలు : (2015-16) రబీ కొత సమయంలో అంచనా ధరలు
శెనగలు విసయoలో గత 15 స్ెంవ్త్రముల మారకెట్ మోడల్ ద్రలు, మారకెట్ స్రవవ ,
మరియు ఆరిటిక విశలోషణలో వ్చ్చచన పలితాలు ఆధారెంగ్ా మరియు రస్ు తత మారకెట్ రిసి త
ట ులు
ద్ృషటిలో టటికుతు

రబీ

కొత స్మయెంలో రఫో వ్ు నలలకు అెంచనా ధరలు ద్ాద్ుగ్ా

కయయటాలకు ధర రూ/- 4200 /- కు ద్గగ రగ్ా ఉెండవ్చతచ . రకైతులు తద్తనతగునoగ్ా

తురణ యెం

తీస్తకోవాలతు స్ూచ్చెంచడ మైనద్ి.

వేరుశనగ
వేరుశనగ విషయంలో కరూూల్ మారకెట్ లో గత 14 స్oవ్స్ెంవ్త్రముల మోడల్ ధరలు,
శాసటయ
ర

విశలోషణలో మరియు మారకెట్ స్రవవ రకరెం రబీ

కొత స్మయెంలో

రస్ు తత

రిసి త
ట ులనత ఫటటి అెంచనా

ధరలు వేయడెంమైనద్ి . ద్ీతు రకారెం పటరఫవ్
ర రి నతoడి జూల ై

2016 వ్రకు రతి కయయటాలకు ద్ాద్ాుగ్ా రూ. 4500 ఉెండవ్చతచ అతు రకైతులు ద్ీతు రకారెం
తురణయెం తీస్తకోవాలతు స్ూచ్చెంచడ మైనద్ి.
ప్రొ దదుతిరుగుడు
ప్ర ర ద్తుతిరుగుడు: కరూూల్ మారకెట్ లో గత 15 స్oవ్త్రముల మోడల్ ధరలు, శాసటయ
ర
విశలోషణలో వ్చ్చచన

పలితాలు ఆధారెంగ్ా అెంచనా ధరలు విడుద్ల చేశారు. రస్ు తత ఉనూ

ధరలునత మరియు రిసి త
ట ులు ఫటటి ప్ర ర ద్తుతిరుగుడు ధరలు మారిచ
2016 వ్రకు

ద్ాద్ాుగ్ా

రూ. 3500

2016 నతo చ్చ జూల ై

నతoడి 3700 రిద్ి ఉెండే

అవ్కాశ్ెం ఉెంద్ి

అతు స్ూచ్చెంచడ మైనద్ి. రకైతులు వెంటనే అముమకొనవ్లనతు స్ూచ్చెంచద్మైనద్ి

