
 ఆయి           మద్ధతు ధర నిరనయం ప ై 05.12.2018న CACP తో 
జరిగిన  సమావేశముప ై పత్రికా సమాచారము 

 భారత వంట నూనె పరిశ్రమ, అమెరికా,చ ైనా, బ్రెజిల్ తరువాత నాలుగవ అతి పెద్ద  
పరిశ్రమ. అంద్ులో పామాయిల్ ఒకటి. 

 మలేషియా మరియు ఇండో నేషియా దేశాలు కలిపి 85% కరర డ్ పామాయిల్ ను 
పండ ంచుచునాాయి. ఇంద్ులో ఎకుువ శాతం ఎగుమతి అవుతునాాయి. 

 బ్హుళవారిిక పంటలోో కెలో పామాయిల్ ఎకుువ దిగుబ్డ నిస్ూూ  (హ.ే 4-5 టనుాలు), 30 

స్ం. వరకు నిరంతర ఆదాయానిాస్ూూ  రైెతుకు మరియు పరాావరణానికి మేలు 
కలిగించేదిగా పేరుగాంచంది.  

 ఈ పంటకు,చీడ పీడలు, కోతులు,రాళళ వాన మరియు ద ంగల బ్రడద్ తకుువగావుండటం 
మరియు రైెతులు పండ ంచన పంటకు పామాయిల్ కంపెనీల దాారా కొనుగోలు 
జరూపబ్డుతూ లాభదాయకమెైన ధర లభంచుచునాది.  

భారత దేశంలో నూనె పంటల సాగు 
 వంట నూనెల విభాగంలో అతాంత తకుువ ధరకు లభంచుటవలన, భారత దేశ్ంలో 

పామాయిల్ వాడకం ఎకుువగావునాది. 
 భారత దేశ్ంలో, నూనె గింజల ఉతపతిూ  25-26 మిలియన్ టనననలు కాగా, అంద్ులో వంట 

నూనెల ఉతపతిూ  7 మిలియన్ టనననల కనాా తకుువగా ఉనాది మరియు పెపంచ 
దేశాలతో పో లిస్ేూ  మన దేశ్ంలో ఉతాపద్కత చాలా తకుువ (1/3) 

 మన దేశ్ జనాభా కి 21 మిలియన్ టనననల వంట నూనెల అవస్రం కాగా, కేవలం 7 

మిలియన్ టనుాలు మాతెమే ఉతపతిూ  చేస్ుూ నాాము. మిగిలిన 15 మిలియన్ టనననల 
నూనెను రూ.75000 కోటలు  వెచచంచ దిగుమతి చేస్ుకుంటునాాము. ఈ మొతూ ం 
దిగుమతులలో పామాయిల్ 60% గా ఉనాది.  

 

 

 

 

 

 

 



తెలంగాణ లో ఆయిల్ పామ్ పిసను త సాగు 
 పపుప దినుస్ులు మరియు నూనె గింజల టెకాాలజి మిషన్ దాారా, 1992 కేంద్ె 

పెభుతాం, ఉమమడ  ఆంధ ె పెదేశ్ రాష్టార ా నికి, ఆయిల్ పామ్ అభవృదిి  పధకానిా మంజూరు 
చేయటం జరిగింది. 

 భారత దేశ్ంలో పామాయిల్ కు అనువెైన రాష్టార ా లలో, త లంగాణ ఒకటి. మన రాషర ంాలో 
50000 హ.ె పామాయిల్ సాగుకు అనువుగావుండగా, ఇపపటివరకు స్రాస్రి 18000 

హెకాా రుసాగులో ఉనాది (36%). ఖమమం, కొతూ గూడ ం, నల్గ ండమరియు స్ూరాపేట 
జిలాో లోో  సాగు చేయబ్డుతుంది. 

 త లంగాణలో పామాయిల్ దిగుబ్డ  హెకార రుకి 8 నుండ  10 టనుాల వరకు ఉంటూ, 
అతాధికంగా 20-25 టనుాలు కరడా లభస్ుూ ంది. కానీ, నల్గ ండ మరియు స్ూరాపేట 
జిలాో లో వరాి భావ పరిస్ిి తులు ఎకుువగా ఉండటం వలన  దిగుబ్ద్ులు తగుగ చునావి.  

 త లంగాణ రాషర  ా అవస్రాలకనాా వంట నూనె ఉతపతిూ  3.00 లక్షల టనుాలు 
తకుువగావునాది. దీనిని, పామాయిల్ సాగును ఇంకొక 30000 హెకార రుో  పెంచడంవలన 
అధిగమించవచుచ. 

పామాయిల్ సాగు విసురణకు రాషా్టర పిభుతవం తీసనకునన చరయలు  

 రాషర ంా ఏరపడ న తరువాత, మొటర మొద్టిగా పెభుతాం అశ్ారావు పేట లోని ఆయిల్ ఫెడ్ 
పర ె స్ెస్ింగ్ మిలుో  సామరియం గంటకు 15 టనుాలుగా ఉనాదానిా 30 టనుాలకు పెంచంది. 
మరియు, ద్మమపేట మండలం, అపపరావు పేట గరా మంలో గంటకు 30 టనుాల పర ె స్ెస్ింగ్  
సామరియంగల కొతూ  మిలుో ను రూ. 10 కోటోతో అభవృదిి  చేస్ింది. 

 దీనివలన, రైెతులు పండ ంచన పామాయిల్ గెలలకు అధిక ధర పర ంద్ుతునాారు. జూన్  
2018 నెలకు గాను,రైెతులు అతాధికంగా రికారుు  సాి యిలో మెటిెక్ టనుాకు రూ. 

10,071/-పర ంద్టం జరిగింది. 
 స్ూక్షమ స్ేధాానికి గాను, రాషర  ా పెభుతాము దేశ్ంలో ఎకుడా లేని విధంగా షెడూాల్ు  

కులాలు మరియు త గల రైెతులకు 100%, బి స్ి మరియు చనా, స్నాకారు రైెతులకు 
90% మరియు ఇతరులకు 80% రాయితీ అందిస్ుూ ంది.  

 పెస్ుూ తము ఉనా 4 జిలాో లు కాకుండా, ఆయిల్ పామ్ పధకమును మరియు సాగును 
ఇతర జిలాో లకు విస్ూ రించుటకు పెభుతాము పెణాళికను స్ిది్ం చేయుచునాది.  



 రాషర ంాలో ఆయిల్ పామ్ సాగుకు అనువెైన జిలాో లను స్రేా చేయించటం జరిగింది.ఈ స్రేా 
దాారా, కొతూ గా 18 జిలాో లోని 206 మండలాలలో 2.78 లక్ష హెకార రులు ఆయిల్ పామ్ 
సాగుకు అనువుగా వునాటుర  పెతిపాదించటం జరిగింది. 

 కొతూ గా పెతిపాదించన జిలాో లలో ఆయిల్ పామ్ సాగుకు అను మతి ఇవాాలని కేంద్ె 
పెభుతామునకు పెతిపాద్నలు పంపించటం జరిగింది. 

 పిభుతవం ప ైన తీసనకునన చరయల మూలంగా, కరూ డ్ పామ్ ఆయిల్ 
రికవెరీలో తెలంగాణరాషా్టరం అగూసాా నంలో ఉననది.  

 2018-19 సం. (ఆయిల్ సం.) కి గానన ఆయిలాామ్గె లలకు ధర నిరనయించనటకు 
గానన కరూ డ్ పామ్ ఆయిల్ రికవెరీ శాతానిన ర ైతుల కోరిక మే్రకు 18.94% గా 
నిరణయించటం జరిగింది.(2017-18 స్ం. కి ఇద ి 18.43% గా ఉనాది). దీని వలన 
రైెతులకు ఈ స్ంవతసరం పామ్ ఆయిల్ గెలలకు అధిక ధర లభంచే అవకాశ్ం ఉంది . 

 ఈ రికవరీ శాతంలో, దేశ్ంలోని ఆయిల్ పామ్ పండ ంచే రాషర ంాలలో కనాా, త లంగాణ 
రాషర ంా అగరగామిగా వునాది. 
 
 

 పామాయిల్ గెలలకు అధిక ధర లభంచేద్ుకు మరియు రైెతులను ఆయి ల్ పామ్ 
పండ ంచేవిధంగా పో ె తసహ ంచుటకు, కేంద్ె పెభుతాం CACPకమిటీని 2017 స్ం. లో  
నియమించంది. 
 ఈ కమిటీ అనగా Chairman, Member-secretary మరియు Deputy Director, 

ఆయిల్ పామ్ పండ ంచ ే పెముఖ రాష్టార ా లను స్ంద్రిశంచ, రైెతులు, కొంపనీలు మరియు 
పెభుతా అధికారులను పలు ద్ఫాలుగా స్ంపెదింపులు జరిపి ఒక స్మగర నివేదిక 
తయారుచేయటం జరిగింది. రైెతులు, ఇతర పంటలవలే, ఆయిల్ పామ్ పంటకు కరడా 
మది్తు ధర కలిపంచమని కోరారు.  
 ఆయిల్ పామ్ పండ ంచే ముఖా రాష్టార ా లలో త లంగాణ రాషర ంా పెముఖమెైనద్ని భావించన 

కమిటీ, రాషర ంాలో ఇపపటివరకు మూడుసారుో  స్మావేశ్ం జరిపి, ఆయిల్ పామ్ గెలలకు  
గిటుర బ్ాటు ధర లభంచుటకు అవస్రమెైన కీలకమెైన నిరణయాలు తీస్ుకుంది. 



 అనిా అంశ్ములను చరిచంచన తద్ుపరి, టనుాకు రూ.10,000/- పెైన ధర వుండ ే
అవకాశ్ం వునాద్ని త లిస్ినది. ఇది మంచ పరిణామము.  
 ఈ కరమంలో, 05.12.2018 నాడు, అనిా రాష్టార ా లకు చ ందిన స్భుాల అభపాెయాల 

పరిగనలోకి తీస్ుకునాతరువాత ఒక స్మగర నివేదిక తయారుచేస్ి కమిటీ స్మావేశ్ంలో 
పెవేశ్పెటర డం జరిగింది.   
 ఈ స్మావేశ్ంలో,Member-secretary,CACP,శ్రర.స్ి.పారిసారధి,ఐ ఏ ఎస్,ముఖా 

కారాద్రిశ, వావసాయశాఖ,శ్రరమతి. కె.నిరమలా, ఐ ఏ ఎస్, ఎ ండ , త లంగాణ ఆయిల్ 
ఫెడ్,మరియు, శ్రర.ఎల్.వంెకటాె మ్ రెడ ు , ఉదాాన స్ంచాలకులు,Deputy Director,cacp, 
జి.శేషగిరి రావు,CACPరైెతు పెతినిధ,ి శ్రర. స్ుధాకర్ రెడ ు  స్ీనియర్ మేనేజర్,ఆయిల్ ఫెడ్, శ్రర. 
రాజశేఖర్ రెడ ు , మేనేజర్ ఆయిల్ ఫెడ్,ఆయిల్ పామ్ కంపెనీ పెతినిధులు మరియు రైెతులు 
పాల్గ నాారు. 
 కమిటీ స్భుాల ైన అధికారులు,  రైెతులు,కంపనీ పెతినిధులచే ఆమోదింపబ్డ న ఈ 

నివేదికను, కేంద్ె పెభుతా ఆమోద్ం కొరకు పంపించడం జరుగుతుంది. 
 కేంద్ె పెభుతాంచే ఈ నివదేిక ఆమోదింపబ్డ నచ ో, రైెతులకు గిటుర బ్ాటు ధర లభంచడమే 

కాకుండా, దేశ్ంలో మరియు పెతేాకంగా త లంగాణ రాషర ంాలో ఆయిల్ పామ్ సాగు విస్ూ ృతంగా 
పెరుగుతుంద్ని ఆశంచవచుచ మరియు వంట నూనె ఉతపతిూ లో మన దేశ్ం స్ాయం స్ంవృదిి  
దిశ్గా అడుగులు వేయుటకు మంచ అవకాశ్ం. 


