
16.04.2021. 

అమరావతి 

 

ఏపీ–అమూల్ పాలవెల్లువ ప్రపాజెక్టులో భాగంగా గంటూరు జిల్లు లో పాల సేకరణను క్య ంప్ 

క్రాయ లయం నుంచి వరుు వల్ విధానంలో ప్రపారంభంచిన సీఎం శ్ర ీవైయస్ జగన్: 

 

ఇది మహిళా పక్షపాత ప్రపభుతవ ం. అన్ని  పథక్లోు  వారికే ప్రపాధానయ ం 

 

పాడి మహిళా రైతుల సంక్షేమం కోసమే అమూల్ ద్వవ రా పాల సేకరణ 

 

అమూల్ పాల సేకరణ ద్వవ రా అకక  చెల్లుమమ లక్ట ఎంతో ప్రపయోజనం 

 

ప్రపతి లీటరు పాలపై రూ.5 నుంచి రూ.7 వరక్ట అదనంగా చెల్ుంపు 

 

ప్రగామాలోు  పాల సేకరణ కోసం ఏఎంసీయూ, బీఎంసీయూల న్నరామ ణం 

 

9899 ప్రగామాలోు  ద్వద్వపు రూ.4 వేల కోటుతో ఆ కేంప్రద్వల న్నరామ ణం 

 

పాడి రైతుల మందే పాల నాణయ త పరీక్ష. అంతా పారదరశ కం 

  

రాష్ట్రున్నకి అమూల్ సంసథ రాక ఒక విపువాతమ క క్రయ ప్రకమం 

 

అమూల్లో మహిళలే భాగస్వవ మల్ల. వారికే ల్లభాల పంపకం 

 

అందుకే ఆ సంసథతో ప్రపభుతవ ం అవగాహన ఒపప ందం 

 

ఆరీీ కేల ద్వవ రా భవిష్య తుులో మేల్ల రకం పశువుల ద్వణా సరఫరా 

 

మఖ్య మంప్రతి శ్ర ీవైయస్ జగన్ ప్రపకటన 

 

అమరావతి: 

 

ఏపీ–అమూల్ పాలవెల్లువ ప్రపాజెక్టులో భాగంగా, ఇపప టికే ప్రపక్శం చిత్తు రు, వైయస్వా ర్ కడప 

జిల్లు లలో 400 ప్రగామాలోు  అమూల్ సంసథ పాల్ల సేకరిస్ుండగా, కొతుగా గంటూరు జిల్లు క్ట 

ప్రపాజెక్టును విసురించారు. 

గంటూరు జిల్లు లో కొతుగా 129 ప్రగామాలతో పాటు, చిత్తు రు జిల్లు లో అదనంగా మరో 174 ప్రగామాల 

నుంచి అమూల్ ద్వవ రా పాల సేకరణను సీఎం శ్ర ీవైయస్ జగన్ క్య ంప్ క్రాయ లయం నుంచి 

వరుు వల్ విధానంలో ప్రపారంభంచారు. 

గజరాత్ సహక్ర పాల మార్కక టింగ్ సమాఖ్య  (జీసీఎంఎంఎఫ్ – అమూల్) ఎండీ ఆర్ఎస్ సోధి, 

సబర్క్ంత సహక్ర సంఘం ఎండీ డాక ుర్ బీఎం పటేల్ వీడియో క్నఫ ర్కనాు  ద్వవ రా ఈ 

క్రయ ప్రకమంలో పాలొ్గనిా రు. 

 

ఈ సందరభ ంగా సీఎం శ్ర ీవైయస్ జగన్ మాట్లుడుత్త..: 

 

అకక చెల్లుమమ ల మేల్ల కోసం: 

 



‘ఈరోజు గంటూరు జిల్లులో క్రయ ప్రకమాన్నకి నాంది. ఇపప టికే మూడు జిల్లు లలో ద్వద్వపు 400 

ప్రగామాలలో అమూల్ పాల్ల సేకరిసోుంది. ప్రపభుతవ ంతో కల్సి అమూల్ పన్న చేస్ుంది. గత ఏడాది 

జూలై 21న అమూల్తో ప్రపభుతవ ం ఒక ఒపప ందం చేస్క్టంది. పాడి రైతుల్ల అయిన అకక  

చెల్లుమమ లక్ట మేల్ల చేయడం కోసం ఎంఓయూ చేస్కోవడం జరిగంది. ఆ మేరక్ట గత ఏడాది 

డిసంబరు 2న రాష్ట్ష్ుంలో అమూల్ పాలవెల్లువ ప్రపాజెక్టు  ప్రపారంభమంది. 400 ప్రగామాలోు  పాల 

సేకరణ జరుగతుండగా, వాటిలో ప్రపక్శం జిల్లు లో 200 ప్రగామాల్ల, చిత్తు రు జిల్లు లో 100, 

వైయస్వా ర్ కడప జిల్లులో మరో 100 ప్రగామాల్ల ఉనిా యి’. 

‘ఇపుప డు గంటూరు జిల్లులో 129 ప్రగామాల్ల, చిత్తు రులో మరో 174 ప్రగామాల నుంచి పాల సేకరణ 

మొదలవుతోంది. అమూల్ రాకతో 400 ప్రగామాలోు  అకక  చెల్లుమమ ల జీవితాల్ల మారాయని ది 

స్సప ష్ుం’. 

 

లీటరుపై రూ.7 వరక్ట..: 

 

‘అమూల్ రాకతో ప్రపతి లీటరు పాలపై రూ.5 నుంచి రూ.7 వరక్ట అదనంగా వసోుందన్న అకక  

చెల్లుమమ ల్ల చెబుతునిా రు. పుల్వెందులలో కూడా పాల్ల సేకరిస్ునిా రు. అమూల్ సంసథ 

అకక చెల్లుమమ లక్ట అదనంగా రేటు ఇవవ గల్లగతోంది అంటే.. అందుక్ట క్రణం ఆ సంసథ 

ప్రపపంచంలోనే 8వ శ్స్వథ నంలో ఉంది. అది ష్ట్పైవేటు సంసథ క్దు, అది ఒక సహక్ర సంసథ. 

అందులో వాట్లద్వరుల్ల అకక  చెల్లుమమ లే. ఆ సంసథ అధిక ధరలక్ట పాల్ల కొనుగోల్ల చేయడమే 

క్క్టండా, సంసథక్ట వచేు  ల్లభాలను తిరిగ అకక  చెల్లుమమ లకే ఇస్ుంది. అదీ సహక్ర సంసథ 

ప్రపత్యయ కత’. 

 

అందుకే ఆ ల్లభాల్ల: 

 

‘అమూల్ చేసే ప్రపాససింగ్ అతుయ ని త శ్స్వథయిలో ఉంటుంది. ఆ సంసథ పాల నుంచి ఐస్ప్రీమ్ల్ల, 

చాక్ల ుటుు కూడా తయారు చేసోుంది. అందుకే పాలక్ట మంచి ధర ఇసోుంది. అమూల్ ఉతప తుుల్ల 

విదేశాలక్ట కూడా వెళ్తునిా యి. అందుకే ల్లభాల్ల వస్ునిా యి. అమూల్ మన రాష్ట్రున్నకి 

రావడం విపువాతమ క పరిణామం అన్న చెపుప కోవాల్’. 

 

అదనంగా రూ.3.52 కోటుు: 

 

‘గత ఏడాది డిసంబరు నుంచి ప్రపక్శం, చిత్తు రు, వైయస్వా ర్ కడప జిల్లు లలో ఇపప టి వరక్ట 

10,871 మహిళా పాడి రైతుల నుంచి 41.44 లక్షల లీటర ు పాల్ల సేకరించిన అమూల్ సంసథ ఆ 

రైతులక్ట రూ.18.46 కోటుు చెల్ుంచింది. ఇతర డెయిరీల్ల చెల్ుంచిన మొతుం కంటే రూ.3.52 

కోటుు అదనంగా అమూల్ రైతులక్ట ఇచిు ంది’. 

 

సహక్ర డెయిరీలక్ట పూరిు ప్రోతాా హం: 

 

‘అమూల్ను మరింత బలోపేతం చేస్తు , రాష్ట్ష్ుంలోన్న అకక  చెల్లుమమ ల జీవితాల్ల మారు డం 

కోసం.. మహిళా డెయిరీ సహక్ర సంఘాల (ఎండీఎస్ఎస్)క్ట పూరిు ప్రోతాా హం అందించే 

విధంగా ఇపప టికే 9899 ప్రగామాలను గరిుంచిన రాష్ట్ష్ు ప్రపభుతవ ం, ఆయా ప్రగామాలలో పాల సేకరణ 

కేంప్రద భవనాల న్నరామ ణం చేయాలన్న న్నర ణయించింది. అందుక్ట ద్వద్వపు ద్వద్వపు రూ.4 వేల కోటుు 

వయ యం చేసోుంది. ఆ మేరక్ట పెదద ఎతుున ‘ఆటోమేటిక్ పాల సేకరణ కేంప్రద్వల్ల (ఏఎంసీయూ)’, 

‘బల్క  మిల్క  కూల్ంగ్ యూన్నటుు (బీఎంసీయూ)’ల న్నరామ ణం మొదల్ల పెటిుంది’. 

 

10 రోజులకోస్వరి నగదు జమ: 



 

‘గతంలో ఏనాడూ కూడా పాల నాణయ త అనేది పాడి రైతుల సమక్షంలో జరిగేది క్దు. క్నీ 

ఇపుప డు ఏఎంసీయూ, బీఎంసీయూల ఏరాప టు ద్వవ రా ఆ ప్రపప్రకియ పాడి రైతుల సమక్షంలోనే 

జరుగతుంది. అదే విధంగా పాల సేకరణ తరావ త ప్రపతి 10 రోజులక్ట ఒకస్వరి అమూల్ సంసథ 

రైతుల ఖాతాలోు  నేరుగా నగదు జమ చేస్ుంది’. 

 

మహిళా పక్షపాత ప్రపభుతవ ం: 

 

‘ఇది మహిళా పక్షపాత ప్రపభుతవ ం. అందుకే ప్రపతి పథకంలో వారికి ప్రపాధానయ ం. అమమ  ఒడి, 30 

లక్షలక్ట పైగా ఇళు శ్సథల్లల పట్లుల్ల, దిశ చటుం, స్నాి  వడీ ీరుణాల్ల, ఆసరా, చేయూత 

పథక్ల్ల, నామినేటెడ్ ోస్ుల్ల, నామినేష్న్ విధానంలో ఇచేు  పనులోు  సగం ఇస్ునిా ం. ఇల్ల 

ప్రపతి అడుగలో ప్రపతి అకక  చెల్లుమమ క్ట మంచి జరగాలన్న ప్రపభుతవ ం ప్రపతి అడుగ మందుక్ట 

వేసింది. ఇపుప డు అమూల్ వలు ఇంక్ అకక  చెల్లుమమ లక్ట మంచి జరగాలన్న ప్రపభుతవ ం 

కోరుక్టంటోంది’. 

 

అమూల్తో ర్కండు ల్లభాల్ల: 

 

‘అమూల్ వలు ర్కండు మంచి పనుల్ల. ఒకటి లీటరుక్ట రూ.7 వరక్ట ఎక్టక వ ధర. ర్కండోది 

మోసం లేదు. ఏఎంసీయూ, బీఎంసీయూల ద్వవ రా రైతుల సమక్షంలోనే పాల నాణయ త 

పరిరలన. తద్వవ రా కూడా ఆ పాలక్ట మంచి ధర వసోుంది. గతంలో రైతుల మందు పాల 

నాణయ త పరిరలన ఉండేది క్దు. క్నీ ఇపుప డు అంతా పారదరశ కం’. 

 

ఆరీీ కేల ద్వవ రా ద్వణా: 

 

‘పాడి గేదెల్ల క్వాలన్న మహిళా పాడి రైతుల్ల కోరుతునిా రు. అయిత్య, చేయూత పథకంలో దీన్ని  

చేరు డం జరిగంది. ఆ పథకం ద్వవ రా అకక  చెల్లుమమ ల్ల పాడి గేదెల్ల తీస్కోవచ్చు . అ విధంగా 

అందరిీ మంచి జరగాల్. రాబోయే రోజులోు  ఏఎంసీయూ, బీఎంసీయూల రాకతో పాల 

సేకరణ  చాల్ల బాగంటుంది. ఇంక్ రాబోయే రోజులోు  రైతు భరోస్వ కేంప్రద్వల ద్వవ రా పాడి 

రైతులక్ట నాణయ మన పశువుల ద్వణాను అందిస్వు ం’.. అన్న సీఎం శ్ర ీవైయస్ జగన్ వివరించారు. 

 

వారే మా సంసథ యజమానుల్ల: ఆర్ఎస్ సోధి. అమూల్ ఎండీ 

 

– ‘రాష్ట్ష్ుంలో పాడి రైతులక్ట ప్రపయోజనం కల్ప ంచడంలో అమూల్ను భాగస్వవ మయ ం 

చేసినందుక్ట ప్రపత్యయ కంగా ధనయ వాద్వల్ల. రాష్ట్ష్ుంలో 4 కోటు లీటర ు పాల ఉతప తిు జరుగతుందన్న 

తెల్సింది. ఇది చాల్ల ఎక్టక వ ఉతప తిు అన్న చెప్పప చ్చు . 36 లక్షల మహిళా పాడి రైతుల్ల 

అమూల్లో భాగస్వవ మలే. వారే ఆ సంసథ యజమానుల్ల. ఇపుప డు ఏపీలో కూడా పాడి మహిళా 

రైతులక్ట మేల్ల చేసే విధంగా అమూల్ పన్న చేస్ుంది. వారికి అండగా న్నల్లస్ుంది. పాల 

సేకరణ కేంప్రద్వలలో ఆటోమేటిక్ యంప్రతాల్ల ఉంట్లయి. అవి పాడి రైతుల మందే పాల 

నాణయ తను పరీక్షంచడాన్నకి ఉపయోగపడతాయి. ఆ పాలక్ట ఎంత ధర గటుుబాటు 

అవుతుందని ది కూడా తెల్లస్ుంది. ఇవనీి  రాష్ట్ష్ుంలో మహిళా పాడి రైతులక్ట కూడా ఎంతో 

మేల్ల చేస్వుయి’. 

 

మతా య , పశు సంవర థక శాఖ్ మంప్రతి డాక ుర్ సీదిరి అపప లరాజు, ఆ శాఖ్ సప ష్ల్ సీఎస్ పూనం 

మాలకొండయయ , ఏపీడీడీసీఎఫ్ ఎండీ ఎ.బాబు ఈ క్రయ ప్రకమంలో పాలొ్గనగా, వీడియో క్నఫ ర్కనాు  

ద్వవ రా జీసీఎంఎంఎఫ్ (అమూల్) ఎండీ ఆర్ఎస్ సోధి, సబర్క్ంత సహక్ర సంఘం ఎండీ 



డాక ుర్ బీఎం పటేల్తో పాటు, గంటూరు జిల్లు  నుంచి హం మంప్రతి మేకతోటి స్చరిత, 

ఎమ్మమ లేయ  విడదల రజన్న, ఇంక్ వివిధ ప్రగామాల నుంచి పెదద సంఖ్య లో మహిళా పాడి రైతుల్ల 

హాజరయాయ రు. 


