
2018-19 సం. కి గాను ఆయిల్ పామ్ గెలల ధర నిరర ణయించు 

ఫార్ము లా పై 09.11.2018న జరిగిన  సమావేశముపై పత్రికా 

సమాచారము 

 భారత వంట నూనె పరిశ్రమ, అమెరికా, చైనా, శ్ెజిల్ తరువాత నాలుగవ 

అతి పెద్ద పరిశ్రమ. అందులో పామాయిల్ ఒకటి. 

 మలేషియా మరియు ఇండోనేషియా దేశాలు కలిపి 85% శ్ూడ్ పామాయిల్ 

ను పండంచుచునాా యి. ఇందులో ఎక్కు వ శాతం ఎగుమతి 

అవుతునాా యి. 

 బహుళవారికి పంటలోోకెల్ ో పామాయిల్ ఎక్కు వ దిగుబడనిస్తూ  (హే. 4-5 

టనుా లు), 30 సం. వరక్క నిరంతర ఆదాయానిా స్తూ  రైతుక్క మరియు 

పరా్య వరణానికి మేలు కలిగంచేదిగా పేరుగాంచంది.  

 ఈ పంటక్క, చీడ పీడలు, కోతులు, ర్యళళ  వాన మరియు దంగల్ ెడద్ 

తక్కు వగావుండటం మరియు రైతులు పండంచన పంటక్క పామాయిల్ 

కంపెనీల్ దాా ర్య కొనుగోలు జరూపబడుతూ లాభదాయకమైన ధర 

ల్భంచుచునా ది.  

భారత దేశంలో నూనె పంటల సాగు  

 వంట నూనెల్ విభాగంలో అతా ంత తక్కు వ ధరక్క ల్భంచుటవల్న, 

భారత దేరంలో పామాయిల్ వాడకం ఎక్కు వగావునా ది. 

 భారత దేరంలో, నూనె గంజల్ ఉతప తిూ 25-26 మిలియన్ టనుు లు కాగా, 

అందులో వంట నూనెల్ ఉతప తిూ 7 మిలియన్ టనుు ల కనాా  తక్కు వగా 

ఉనా ది మరియు శ్పపంచ దేశాల్తో పోలిస్తూ మన దేరంలో ఉత్పప ద్కత 

చాలా తక్కు వ (1/3) 

 మన దేర జనాభా కి 21 మిలియన్ టనుు ల వంట నూనెల్ అవసరం కాగా, 

కేవల్ం 7 మిలియన్ టనుా లు మాశ్తమే ఉతప తిూ చేస్తూనాా ము. మిగలిన 15 

మిలియన్ టనుు ల నూనెను రూ.75000 కోట్లు వెచచ ంచ దిగుమతి 

చేస్తక్కంటునాా ము. ఈ మొతూం దిగుమతుల్లో పామాయిల్ 60% గా 

ఉనా ది.  

తెలంగాణ లో ఆయిల్ పామ్ త్రపస్తుత సాగు  

 భారత దేరంలో పామాయిల్ క్క అనువైన ర్యష్ట్రాల్లో, తెల్ంగాణ ఒకటి. మన 

ర్యష్ట్్ంాలో పామాయిల్ సర్యసరి 17000 హెకాారు/ 42500 ఎకరాలలో 

సాగులో ఉనా ది. ఖమమ ం, కొతూగూడం, నల్గండ మరియు స్తరా పేట 

జిలోాలోో సాగు చేయబడుతుంది.  

 తెల్ంగాణలో పామాయిల్ దిగుబడ హెకాారుకి 8 నుండ 10 టనుా ల్ వరక్క 

ఉంటూ, అతా ధికంగా 20-25 టనుా లు ూడా ల్భస్తూంది. కానీ, నల్గండ 

మరియు స్తరా పేట జిలోాలో వరి్యభావ పరిస్థతిులు ఎక్కు వగా ఉండటం 

వల్న  దిగుబదులు తగుగచునా వి.  



 తెల్ంగాణ ర్యష్ట్్ ా అవసర్యల్కనాా  వంట నూనె ఉతప తిూ 3.00 ల్క్షల్ 

టనుా లు తక్కు వగావునా ది. దీనిని, పామాయిల్ సాగును ఇంకొక 30000 

హెకాారోు పెంచడంవల్న అధిగమించవచుచ . 

పామాయిల్ సాగు విసురణకు రాష్ట్ ాత్రపభుతవ ం తీస్తకును  చరయ లు  

 ర్యష్ట్్ంా ఏరప డన తరువాత, మొటమాొద్టిగా శ్పభుతా ం అరా ర్యవు పేట 

లోని ఆయిల్ ఫెడ్ శ్ొసెస్థంగ్ మిలోు సామర్ా ం గంటక్క 15 టనుా లుగా 

ఉనా దానిా  30 టనుా ల్క్క పెంచంది. మరియు, ద్మమ పేట మండల్ం, 

అపప ర్యవు పేట శ్గామంలో గంటక్క 30 టనుా ల్ శ్ొసెస్థంగ్  సామర్ా ంగల్ 

కొతూ మిలోును రూ. 10 కోటతోో అభవృది ్చేస్థంది. 

 దీనివల్న, రైతులు పండంచన పామాయిల్ గెల్ల్క్క అధిక ధర 

ొందుతునాా రు. జూన్  2018 నెల్క్క గాను, రైతులు అతా ధికంగా రికారుు 

స్థసిాయిలో మెశ్టిక్ టనుా క్క రూ. 10,071/- ొంద్టం జరిగంది. 

 స్తక్షమ  స్తధా్య నికి గాను, ర్యష్ట్్ ా శ్పభుతా ము దేరంలో ఎకు డా లేని విధంగా 

షెడా్య ల్ు క్కలాలు మరియు తెగల్ రైతుల్క్క 100%, బిస్థ మరియు చనా , 

సనా కారు రైతుల్క్క 90% మరియు ఇతరుల్క్క 80% ర్యయితీ అందిస్తూంది.  

 శ్పస్తూతము ఉనా  4 జిలోాలు కాక్కండా, ఆయిల్ పామ్ పధకమును మరియు 

సాగును ఇతర జిలోాల్క్క విసూరించుటక్క శ్పభుతా ము శ్పణాళికను స్థద్ం్ 

చేయుచునా ది.  

 ర్యష్ట్్ంాలో ఆయిల్ పామ్ సాగుక్క అనువైన జిలోాల్ను సర్వా  చేయించటం 

జరిగంది. ఈ సర్వా  దాా ర్య, కొతూగా 18 జిలోాలోని 206 మండలాల్లో 2.78 ల్క్ష 

హెకాారులు ఆయిల్ పామ్ సాగుక్క అనువుగా వునా టాు శ్పతిపాదించటం 

జరిగంది.  

 కొతూగా శ్పతిపాదించన జిలోాల్లో ఆయిల్ పామ్ సాగుక్క అనుమతి 

ఇవాా ల్ని కేంశ్ద్ శ్పభుతా మునక్క శ్పతిపాద్నలు పంపించటం జరిగంది. 

 త్రపభుతవ ం పైన తీస్తకును  చరయ ల మూలంగా, త్రూడ్ 

పామ్ ఆయిల్ రికవెరీలో తెలంగాణ రాష్ట్ంా 

అత్రరసాానంలో ఉను ది.  

2018-19 సం. కి గాను ఆయిల్ పామ్ గెలల ధర నిరర ణయించు ఫార్ము లా 

పై జరిగిన సమావేశము  

 2018-19 సం. కి గాను ఆయిల్ పామ్ గెల్ల్ ధర నిరా యించు ఫారుమ లాపై 

నిర ణయం తీస్తకొనుటక్క, 09.11.2018 నాడు ఉధా్య న శాఖ, స్థర.ీ స్థ.పారసిారథి, 

ఐఏఎస్ గారు, వా వసాయ శాఖ ముఖా  కారా ద్రిి , అధా క్షతన సమావేరం 

నిరా హంచటం జరిగంది. 

 ఈ సమావేరమునక్క స్థరమీతి నిరమ ల్ ఐఏఎస్  గారు, ఆయిల్ ఫెడ్ మానేజింగ్ 

డైరెకరా్, స్థర.ీ ఎల్. వెంకశ్ామ్ రెడు గారు, సంచాల్క్కలు, ఉధా్య న శాఖ,  స్థర ీ

కంచర ోర్యమకృరణ  రెడు, ఛైరమ న్, ఆయిల్ ఫెడ్, పాల్గనాా రు.  



 ఈ సమావేరములో ఆయిల్ పామ్ రైతు సంఘం శ్పతినిధులు, తెల్ంగాణ 

లోని ఆయిల్ పామ్ కంపెనీ శ్పతినిధులు మరియు ఉధా్య న శాఖ 

అధికారులు ూడా పాల్గనాా రు. 

 వా వసాయ శాఖ ముఖా  కారా ద్రిి , స్థర.ీ స్థ.పారసిారథి గారు, ఆయిల్ పామ్ 

సాగు విస్తూర ణంలో మరియు రైతుల్క్క అధిక ధర ల్భంచుటక్క ఆయిల్ ఫెడ్ 

మరియు ఉధా్య న శాఖ అధికారులు చేస్తూనా  కృషిని అభనందిస్తూ , 

తెల్ంగాణలో ఆయిల్ పామ్ సాగుక్క మంచ భవి్ా తుూ ఉంద్ని చెపాప రు. 

 2018-19 సం. (ఆయిల్ సం.) కి గాను ఆయిల్ పామ్ గెలలకు ధర 

నిరర ణయించుటకు గాను త్రూడ్ పామ్ ఆయిల్ రికవెరీ శాతానిు  

రైతుల కోరిక మేరకు 18.94% గా నిరణయించటం జరిగింది.  (2017-

18 సం. కి ఇది 18.43% గా ఉనా ది). దీని వల్న రైతుల్క్క ఈ సంవతస రం 

పామ్ ఆయిల్ గెల్ల్క్క అధిక ధర ల్భంచే అవకారం ఉంది. 

 ఈ రికవరీ శాతంలో, దేరంలోని ఆయిల్ పామ్ పండంచే ర్యష్ట్్ంాల్లో కనాా , 

తెల్ంగాణ ర్యష్ట్్ంా అశ్గగామిగా వునా ది. 


