పత్రిక గమనిక
న్యూ ఢిల్లీ,
Dt.14-09-2018.
పామ్ అయిల్ సాగులో రైతుకు గిట్టుబాట్ట ధర కల్పించుటకై కింద్ర
ప్రభుత్వించే నియమించబడిన Commission for Agricultural Costs and
Prices (CACP) కమటి సమావేశమై వివరముగా చేర్చించడిం జర్గిింది. ఈ
సమావేశమునకు 1. శ్రీ. విజయ్ పౌల్ శర్మా, ఛైరాన్, CACP, 2. శ్రీమతి.
శైలజ శర్మా, మింబర్ సెక్రెటరీ, CACP 3. శ్రీ. నికిల్ అగర్మవల్, డిప్యూటీ
డైరెకుర్ CACP, 4. శ్రీ. సి. పారథ సారధి, IAS APC & Prl. Secy., తెలింగాణ
ప్రభుత్విం 5. శ్రీ. చిరింజీవ్ చౌదర్, IAS, కమషనర్ ఒఫ్ హరీుకలచర్, ఆింధ్ర
ప్రదేశ్, 6. డా. ప్రసాద్, ప్రినిిపల్ సింటిస్టు, IIOPR, పెదవేగి, ఆింధ్ర ప్రదేశ్, 7.
శ్రీ. నసిమ్ అల్ల, గోడ్రేజ్ 8. శ్రీ. కజే ప్రభాకర్ ర్మవు, రుచి సోయా, మర్యు
ఇత్ర పామ్ ఆయిల్ ప్రాసెసోర్ి, పామ్ ఆయిల్ రైతులు పాల్గొన్నారు.
దేశింలో ఎకకడ లేని విధింగా, మన తెలింగాణ ర్మష్ట్రిం లో ఒక
టన్నా పామ్ ఆయిల్ గెలల న్నిండి వచేచ న్యనె శాత్ిం అత్ూధికిం అనగా 18.43%
దేశింలోనే ఆదరశింగా నిలవడిం జర్గిింది అని CACP అభినిందిించిింది. అదే
విదింగా పామ్ ఆయిల్ రైతుల సింక్షేమారధిం తెలింగాణ ర్మష్ట్ర ప్రభుత్విం
తీస్టకుింట్టనా చెరూలు, చేపటిున ప్రగతిని CACP కొనియాడారు.

పామ్ ఆయిల్ సాగుకు రైతులు అధికింగా మొగుొ చూపడానికి గల ముఖ్ూ
కారణాలు:
 దీనిని ఏ పురుగులు, తెగుళ్లీ ఆశించవు.

కోతులు మర్యు అడివి

పిందుల బెడద ఉిండదు. మర్యు గెలలు దింగల్ించబడవు.
 ఎట్టవింటి మారెకటిింగ్ ఇబబిందులు ఉిండకపోవటమే కాకుిండ నెలవార్
ఆదాయిం లభిించున్న.
కోటి ఎకర్మలకు సాగు నీరు ర్మబోయే త్రుణింలో ఆశాజనకింగా
ఉనా కొత్త పింటలలో ఆయిల్ పామ్ తోటల పెింపకిం ముఖ్ూమైనది.
ర్మష్ట్రింలో ఇపుపడు సాగులో ఉనా న్నలుగు జిల్లీలే కాకుిండా (కొత్తగూడిం,
ఖ్మాిం, సూరూపేట మర్యు నల్గొిండ) కొత్తగా ర్మబోయే నీటిపర్వాహిక
ప్రాింతాలలో 2.78 లక్షల హెకురుీ (18 జిల్లీలలోని 206 మిండల్లలు) పామ్
ఆయిల్ సాగుకు అన్నకూలింగా గుర్తింపబడిింది. ఇటిు న్యత్నింగా
గుర్తింపబడిన జిల్లీలలో ఆయిల్ పామ్ సాగుకు అన్నమతి కోరుతూ కింద్ర
ప్రభుతావనికి ప్రతిపాదనలు పింపించడిం జర్గిింది.
CACP, GOI, నిరవహిించిన సమావేశింలో పామ్ ఆయిల్ సాగు
ఖ్రుచ మర్యు గిట్టు బాట్ట ధర పై చర్చించి ఈ కిింది సూచనలు
ప్రతిపాదిించారు:

1. ఒక టన్నా ఆయిల్ పామ్ గెలల సాగు ఖ్రుచన్న రూ.9,530/- గా
ప్రతిపాదిించి ఈ ధర పై కొింత్ ల్లభ శతాని జోడిించి రైతుకు
చెల్ీించినచో రైతుకు గిట్టుబాట్ట ధర లబించునని అభిప్రాయపడాారు.
2. ప్రస్టతత్ిం నెల వారీగా నిరణయిింపబడుతునా ధర మర్యు పైన
ప్రతిపాదిింపబడిన ధరకు గల వూతాూసానిా రైతుకు చెల్ీించవలెన్న.
3. డైరెకుర్ ఒఫ్ ఎకనమక్సి & సాుటిసిుక్సి (డిఈఎస్) దావర్మ ప్రతి సింవత్ిరిం
సాగు ఖ్రుచన్న నిరణయిించవలెన్న.
పైన ప్రతిపాదిించిన దానికి కొనిా సవరణలు చేయవాల్ిిందిగా తెలింగాణ
ప్రభుత్విం APC & Prl. Secy. శ్రీ. సి. పారథ సారధి గారు కోర్మరు:
1. సాగు ఖ్రుచలో ప్రభుత్వ ర్మయితీలు రూ.1.33 లక్షలు కాకుిండా
రూ.32,000/- మాత్రమే త్గిొించి సాగు ఖ్రుచన్న షుమారుగా రూ.
9,750/- గా నిరణయిించమని సూచిించారు.
2. ప్రతిపాదిించిన సాగు ఖ్రుచ పై 20 – 30% ల్లభానిా ( రూ. 1,950/న్నిండి రూ.2,925/-) జోడిించి అనగా రూ.11,700/- న్నిండి
రూ.12,675/- వరకు ఒక టన్నా గెలలకు రైతుకు చెల్ీించినచో రైతుకు
గిట్టుబాట్ట ధర లభిించునని, దీని వలీ ఆయిల్ పామ్ విస్తతరణిం
పెరుగునని వివర్ించారు.

3. రైతుకు చెల్ీించవల్సిన వ్యూతాూసపు గిట్టుబాట్ట ధర చెల్ీించుటకై, ప్రతి
సింవత్ిరిం కింద్ర ప్రభుత్వము నిధులు కటాయిించవలనని కోర్మరు.
4. 30 సిం. పైబడిన ఆయిల్ పామ్ మొకకల ఖ్రుచన్న రూ.13,000/ఒక హెకాురుకు గా నిరణయిించి సాగు ఖ్రుచ లో జోడిించవల్ిిందిగా శ్రీ.
పారథ సారధి గారు కోరడిం జర్గిింది.
5. ప్రతి సింవత్ిరిం సాగు ఖ్రుచ నిరణయిించు కమటీలో ఉదాూన శాఖ్,
ర్మష్ట్ర ఉదాూన వార్ిటీ, రైతులు మర్యు ప్రాసెసరుీ కమటీ మింబరుీ
గా ఉిండవలేయున్న.
6. ముడి చేమురు ధర (CPO – క్రూడ్ పామ్ ఆయిల్) రూ.66,000/ఒక MT కు ఉిండేట్టగా, దిగుమతి స్టింకింన్న (ఇింపోర్ు డ్యూటి)
కింద్ర ప్రభుత్వము సవర్సూత ఉనాచో, ఒక టన్నా ఆయిల్ పామ్ గెలల
ధర రూ.10,000/- వరకు నిర్మధర్ించవచుచన్న.
7. కింద్ర ప్రభుత్విం అనీా వింట న్యనెల పై దిగుమతి స్టింకింన్న
సింతులనముగా
పర్రక్షించవచుచన్న.

ఉించినచో,

పామ్

ఆయిల్

పర్శ్రమన్న

