
28–09–2021, 

అమరావతి. 
 

జగననన పాలవెలలు వ, మత్స్యశాఖలప ై సీఎం శ్ర ీవైెయస .జగన  సమీక్ష 

 

అమరావతి: 
జగననన అమూల  పాలవెలలు వప ై కాయంప  కారాయలయంలో అధికారులతో సీఎం శ్ర ీవైెయస .జగన  
 

ఈ సందరభంగా సీఎం శ్ర ీవైెయస .జగన  ఏమన్ననరంటే... : 
గత్సంలో సహకార రంగంలోని డెయిరీలను సవప్రయోజన్నలకల మళ్ుంచనరు: సీఎం 

క ందరు సహకార డెయిరీలను త్సమ ప ైైవేటు సంసథలలగా మారుుకలన్ననరు: 
సహకార రంగానిన వయవసీథకృత్సంగా ధ్వంసం చేశారు: 
హెరిటేజ కల మేలల చేయడననికి ఏ సహకార సంసథనూ సరిగాా  నడవనీయని ప్రిసథథత్సులను సృషథటంచనరు: 
 

అమూల  ప్రవేశంచిన త్సరావత్స రాష్టట రంలోని డెయిరీలకల త్సప్పక ధ్రలల ప ంచనల్స్ వచిుంది: 
అమూల  వచనుక లీటరుకల రూ.5  నుంచి రూ.15ల వరకూ అదనప్ు ఆదనయం వచిుంది: 
రేటు  ప్రంగా ఈ పో టీని క నసాగించడం దనవరా పాడిర ైత్సులకల మరింత్స మేలల జరుగుత్సుంది: 
 

మహిళల సుసథథర ఆరిథకాభివృదిికోసం ఆసరా, చేయూత్స లాంటి ప్థకాలను అమలల చేసుు న్ననం: 
త్సమ ఆదనయాలల ప ంచుకలన్ే మారాంలో చనలా మంది మహిళలల పాడిప్శువులను క నుగోలల చేశారు: 
వీరికి మరింత్స చేయూత్స నివవడననికి  బీఎంసీయూలను నిరిిసుు న్ననం: 
మహిళల పాడి వాయపారంలో ఇవి చనలా కీలక పాత్సర పో షథసాు యి: 
బీఎంసీయూల నిరవహణను పారదరశకంగా చేప్టటట ల్స: 
దీనివలు  మహిళలకల మరింత్స మేలల జరుగుత్సుంది: 
మహిళలకల మేలల కల్సగే దిశగా ఈ చరయలను చేప్డుత్సున్ననం: 
 

పారదరశక సహకార వయవసథదనవరా మహిళలకల మేలల జరుగుత్సుంది: 
గాీమాలోు  మళ్లు సహకార వయవసథబలోపేత్సం కావాల్స: సీఎం 
చిత్సతు రు డెయిరీని ప్ునరుదిరించనల్స సీఎం ఆదేశం 
 

జగననన పాలవెలలు వ కారయకీమంప ై సీఎంకల వివరాలందించిన అధికారులల 
నవంబర్, 2020లో 71,373 లీటరు పాలల అమూల దనవరా క నుగోలల 
ఆగసుట , 2021లో 14,46,979 లీటరు పాలల క నుగోలల 



ఇప్పటివరకూ 1,10,06,770 లీటరు పాలల క నుగోలల 
రోజుకల సగటున అమూల  క నుగోలల చేసుు నన పాలల 6780 లీటరు నుంచి 51,502 లీటరుకల ప ంప్ు 
 

ఈ సందరభంగా ఆంధ్రప్రదేశ  పాడి ప్రిశమీాభివృదిి  సహకార సమాఖయ రూప ందించిన జగననన పాలవెలలు వ 
మహిళా డెయిరీ సహకార సంఘం– కారయదరిశకి మారాదరశకాలల, జగననన పాలవెలలు వ- శక్షణన కరదీపథక 
ప్ుసుకాలను సీఎం శ్రీ వైెయస .జగన  ఆవిష్టకరించనరు. 
 

మత్స్యశాఖప ై సీఎం శ్రీ వైెయస .జగన  సమీక్ష: 
 

– రాష్టట రవాయప్ుంగా ఏరాపటు చేసుు నన ఆకావహబ లల, మత్స్సాగులో క త్సు  విధనన్నలల, ర ైత్సులకల మేలల చేసే 
అంశాలప ై సీఎం శ్ర ీవైెయస .జగన  సమీక్ష 

– ప్రజలకల పౌషథటకాహారం అందించడమే కాదు, సాథ నిక వినియోగానిన ప ంచడందనవరా ఆకావ ర ైత్సులకల 
మంచి ధ్రలల కల్సపంచేందుకల ఆకావహబ లల, రిట ైల  వయవసథలను తీసుకల వసుు న్ననం: సీఎం 
– ఇది జరకకపో తే... సరిగాా  ప్ంట చేతికి వచేు న్నటికి దళారులల సథండికేట  అయియ రేటుు  త్సగిాసుు న్ననరు : 
– పరా ససథంగ  చేసేవాళలు , ఎక్్ పో ర్ట  చేసేవాళలు  సథండికేట  అవుత్సున్ననరని ప్లల దఫాలలగా ర ైత్సులల 
ఆరోపథసుు న్ననరు: 
– దీనికిప్రిష్ాకరంగా పీరపరా ససథంగ, పరా ససథంగ, రిట ైల రంగాలోు కి ప్రభుత్సవం అడుగుప డుతోంది: 
– పౌషథటకాహారానిన ప్రజలకల అందుబటటులోకి తీసుకలరావడమే కాదు, మత్స్య ఉత్సపత్సుు లకల సాథ నిక 
వినియోగానిన ప ంచడందనవరా ఆకావ ర ైత్సులకల మంచి ధ్రలల కల్సపంచనలననదే లక్షయం: 
– ఎగుమత్సులకల అవకాశం ఉనన మత్స్య ఉత్సపత్సుు ల ప ంప్కంప ై అవగాహన, ప్రచనరం, శక్షణ 
కల్సపంచనలనన సీఎం 
– ర ైత్సులను ఆదిశగా పోర త్స్హించనలనన సీఎం 
– ఆకావ ర ైత్సులకల మేలల చేసేందుకల ఫీడ్, సీడ్ లో న్నణయత్స కోసం, ర ైత్సుల్సన దోచుకలన్ే వి«ధనన్నలను 
అడుు కోవడం కోసం క త్సుగా చటటట నిన తీసుకల వచనుం: 
– చటటట నిన ప్టిష్టటంగా అమలల చేయాల్స: అధికారులకల సీఎం ఆదేశం 
 

ఆకావరంగ సబ్స్డీలల– ర ైత్సులకల మేలల 
– ఆకావరంగానికి ఇచేు సబ్స్డీలల ర ైత్సులకల నే్రుగా అందేలా చూడనల్స: సీఎం 

– ఆకావర ైత్సులకల మరింత్స మేలల చేయడననికి త్సగిన ఆలోచనలల చేయాలనన సీఎం 
– ఆకావ హబ లోు  భవిష్టయత్సుు లో చినన స ైజు ర సాట ర ంట  కూడన ప టేట  ఆలోచన చేయాలనన సీఎం 
– ఫథష  ఆంధనర  లోగోను విడుదలచేసథన సీఎం 
– ఆకావహబ లల, అనుబంధిత్స రిట ైల  దుకాణనల దనవరా దనదనప్ు 40వేల మందికి ప్రత్సయక్షంగా ఉపాధి 



లభిసుు ందనన అధికారులల 
– జనవరి 26 న్నటికి దనదనప్ు 75–80 హబ లను, 14వలే రిట ైల  అవుట లెటుు  అందుబటటులోకి 
వసాు యంటునన అధికారులల 
– వచేు ఏడనది డిస ంబర్ న్నటికి పథర పరా ససథంగ, పరా ససథంగ  యూనిటును సథదించేసాు మనన అధికారులల. 
– 10 పరా ససథంగ పాు ంటుు , 23 పథర పరా ససథంగ  పాు ంటును ఏరాపటు చేసేందుకల చరయలల తీసుకలంటున్ననమనన 
అధికారులల. 
– దీనివలు  మార కటలు  సథండికేట కల చెక్  ప టటగలలగుతనమని, ర ైత్సులకల మంచి ధ్రలల వసాు యనన 
అధికారులల. 
 

ఫథషథంగ  హారబరు నిరాిణ ప్నుల ప్రగతిని వివరించిన అధికారులల 
– న్నలలగు ఫథషథంగ  హారబరులో ప్నులల మొదలయాయని వెలుడించిన అధికారులల 
– జువవలదిన్ెన, నిజ ంప్టనం, మచిలీప్టనం, ఉపాపడలోు  తొల్సవిడత్సగా ఫథషథంగ  హారబరు నిరాిణం. 
– వచేు ఏడనది జూన –జులెై న్నటికి ఈ న్నలలగు పరా రంభటనికి సథదిం చేసాు మనన అధికారులల. 
– మిగిల్సన 5 ఫథషథంగ  హారబరు ప్నులల ఈ డిస ంబర్ లో పరా రంభించి 18 న్ెలలోు  ప్ూరిుచేయడననికి చరయలల 
తీసుకలంటున్ననమనన అధికారులల. 
 

ఈ సమీక్షా సమావేశానికి ప్శుసంవరిక, పాడిప్రిశమీాభివృదిి , మత్స్యశాఖ మంతిర డనకటర్  సీదిరి 
అప్పలరాజు, ప్శుసంవరికశాఖ, పాడి ప్రిశమీాభివృదిి, మత్స్యశాఖ స పష్టల  సీఎస  ప్ూనం 
మాలక ండయయ, ప్రిశమీల శాఖ స పష్టల  సీఎస  కరికాల వలవెన, ఏపీ మారిట ైం బో రుు  సీఈఓ క  
మురళ్లధ్రన, ఏపీడీడీసీఎఫ  ఎండీ ఎ బటబు, మత్స్యశాఖ కమిష్టనర్  క  కననబటబు, ఆరిికశాఖ కారయదరిశ క  
వి వి సత్సయన్నరాయణ, ప్శుసంవరికశాఖ డెైర కటర్  డనకటర్  అమరేందర కలమార్, అమూల  ప్రతినిధ్ులల ఇత్సర 
ఉననతనధికారులల హాజరయాయరు. 
 
================================================================
========= 

 
*28–09–2021,* 

*అమరావతి.* 

 
 

*జగననన అమూల పాల వెలలు వ, మత్స్యశాఖ, ఫథషథంగ  హారబర్్  ప ై కాయంప  కారాయలయంలో సీఎం శ్ర ీ
వెైయస .జగన  సమీక్ష.* 

 



*ప్శుసంవరిక, పాడిప్రిశమీాభివృదిి , మత్స్యశాఖ మంతిర డనకటర్  సీదిరి అప్పలరాజు, ప్శుసంవరికశాఖ, 

పాడి ప్రిశమీాభివృదిి , మత్స్యశాఖ స పష్టల  సీఎస  ప్ూనం మాలక ండయయ, ప్రిశమీల శాఖ స పష్టల  సీఎస  
కరికాల వలవెన, ఏపీ మారిట ైం బో రుు  సీఈఓ క  మురళ్లధ్రన, ఏపీడీడీసీఎఫ  ఎండీ ఎ బటబు, మత్స్యశాఖ 
కమిష్టనర్  క  కననబటబు,  ఆరిికశాఖ కారయదరిశ క  వి వి సత్సయన్నరాయణ, ప్శుసంవరికశాఖ డెైర కటర్  డనకటర్  
అమరేందర కలమార్, అమూల  ప్రతినిధ్ులల, ఇత్సర ఉననతనధికారులల హాజరు. 
 


