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2015 పాల సంక్షోభం – మన వ్యవ్సాయ బ్రతుకుదెరువులో పశువుల పాత్రపై 
పునరాలోచన, చరచ 

సన్నాహక పత్రం  

భారత్ దేశ సాానిక పాల మార్కెట్లు సంక్షోభంలో ఉన్నాయి. పట్నాలోు పాలను అతి త్కుెవ్ ధరలకు అమ్మేటందుకు డైరీ 
ప్రాసెసర్ కంపెనీల మధయ పెద్ద యుద్ధమ్మ జరుగుతంది. మరోవైపు ఈ కంపెనీలు ఉత్పతిదారు నుండి కొనుగోలు చేసే 
పాల మోతాదు, ఇచేచ కొనుగోలు ధర గణనీయంగా త్గి్గపోయాయి. ఈ పరిణామం, సాధారణంగా ప్రజల మధయ నడిచే 
“అసంఘటిత్”, “సాానిక” పాల మార్కెటును కూడా దెబబతీసంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం - చిత్తూరు జిల్లు, తెలంగాణా రాష్ట్రం 
– మెద్క్ జిల్లు సభయ సంఘాలోుని చినా సనాకారు రైతులు ఇచిచన సమాచారం ఆధారంగా FSA (ఆహార సారవభౌమత్వ 
సంఘటన) ఈ విషయంపై సపందించింది. మరినిా వివ్రాలు తెలుసుక్టవ్ట్ననికి ప్రయతిాంచగా, ఈ సంక్షోభం 
దేశంలోనే కాక ప్రపంచవ్యయపూంగా చినా సనాకారు రైతులు ఎదుర్ెంట్లన్నారని వెలుడయియంది. వీరంద్రూ 
మూకుమేడిగా త్మ జీవ్నోపాధులను క్టలోపయే ద్శలో ఉన్నారు. ఈ అత్యవ్సర పరిసూతిలో FSAకి ఈ విధంగా 
మందుకు వెళ్లులని నిరణయించింది – (i) క్షేత్ర సాాయిలో వీలైనంత్మంది సనాకారు వ్యయపారులు, రైతులత చరిచంచి, 
పరిసూతిని అరధం చేస్కెవ్టం. (ii) సనాకారు పాల ఉత్పతిదారుని, సాానిక మార్కెటుని న్నశనం చేసేందుకు జరుగుతునా 
కుట్రను ఎదురోెవ్ట్ననికి ఒక ఉమేడి ఎతుూగడ త్యారు చేయటం. నేడు అకో్టబర్ 21, 2015న చెన్నా నగరంలో 
మొద్లౌతునా మన చరచకు మందుమాటగా ఈ సన్నాహక పత్రానిా త్యారు చేయటం జరిగ్గంది.  

A. సంక్షోభం గురించి తెలుసుక్టవ్టం  

ఈ సంక్షోభంలో ర్కండు ప్రధాన అంాలలు FSAకి కనిపంచాయి  

జనవ్రి 2015 : వ్యయపారం వ్యపూ చేసుకొనే ఎతుూగడలో భాగంగా, అమల్ పాల కంపెనీ హైద్రాబాదు నగరంలో ఏ 
ఇత్ర బ్రండు అమేనంత్ త్కుెవ్ ధరకి పాల రేట్ల త్గ్గించి, అతి దూకుడుగా అమేకాలు మొద్లు చేసంది.  ఈ 
పరిణామంత ఇత్ర బ్రండుపై వ్తిూడి పడి, వ్యరు కూడా రేట్లు త్గ్గించాల్సిన పరిసూతి ఏరపడింది. అపపటివ్రకూ సాానికంగా 
పాల సపెను చేసుూనా చిరు వ్యయపారులను వ్దిలేస నేరుగా షాపులు, హోటళ్ళకు అమల్ కంపెనీ సపెను చేయడం పై  
హైద్రాబాద్ జంట నగిరాల పాల అమేకందారు సంక్షేమ సంఘం నిరసన తెల్సపంది. ఇల్ల అమేకం ధరలు త్గి్గంచటం 
వ్లు హైద్రాబాద్, దాని పరిసర ప్రాంతాలోు పాలు అమేతునా రైతులకు ఇసుూనా కొనుగోలు ధర త్గి్గపోవ్చచని FSA 
ఊహంచింది.  

జూన్ 2015 :  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చిత్తూరు జిల్లులోని సంఘాల సభ్యయలు, మ్మ 2015 త్రవ్యత్ రాష్ట్రంలోని చినా సనా 
రైతుల పాలను ప్రైవేట్ల, క్టఆపరేటివ్ డైరీలు తిరసెరిసుూన్నాయని వెలుడించారు. పాల సేకరణ ధరలు కూడా త్గాియి. 
పాలను కాలవ్లోుకి పారబోస రైతులు నిరసన చేసారు.  

త్క్షణమ్మ FSA ఒక నిజ నిరాధరణ ప్రక్రియని మొద్లుచేస రైతులత చరచల దావరా, ఇత్ర సమాచారానిా సేకరించి 
పరిశీల్సంచటం దావరా, పరిసూతిని క్రింది విధంగా అరధం చేసుక్టవ్టం జరిగ్గంది :  
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B. డైరీ రంగం పరిసూతి  

ఈ సంక్షోభానిా, మనుేందు జరగబోయే పరిణామాలని అరధం చేసుక్టవ్ట్ననికి, డైరీ రంగానికి సంబంధిన కొనిా 
వివ్రాలను చూడవ్చ్చచ.  

 ప్రపంచవ్యయపూ గేదె/బర్రె/ఎనుమ  పాల ఉత్పతిలో 67% భారత్ దేశంలోనే జరుగుతంది.  
 దేశంలో 51.86% పాలు గేదెల/ బర్రెల/ఎనుమల నుండి, 44.26% ఆవులనుండి, మిగ్గల్సనది మ్మకలనుండి 

వ్స్కూంది.  

 ఈ పాలను ఉత్పతి చేసుూనా 7 క్టటు (ప్రధానంగా చినా సనాకారు) కుట్లంబాలు, 45% త్మ ఇంటి వ్యడకానికి 
ఉపయోగ్గసాూరు. మిగ్గల్సన 55% పాలు అమేకానికి పోతాయి. ఈ పాలలో 75% (లూజు పాలు, పాలత చేసన 
పదారాధలు) సాానిక వ్యయపారం దావరా, 25% కంపెనీల దావరా అమేడౌతున్నాయి.  

 భారత్దేశం పాల రంగం దాదాపు 9 క్టటు మందికి ఉపాధినిసుూంది. అందులో 7.5 క్టటుమంది స్త్రీలు. లక్షల్లది 
గ్రామీణ కుట్లంబాలకు, మఖ్యంగా చినా సనాకారు రైతులకు, భూమి లేని పేద్లకు ఇదొక ప్రధాన 
జీవ్న్నధారం.  

జాతీయ పాల సంక్షోభం – 2014 – 15 

 

                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

జూలై 2014 నుండి నేటివ్రకు 
అంత్రాాతీయ SMP (పాల పొడి) 
ధరలు పడిపోయి, భారత్ SMP 

ఎడుమతులు త్గుమిఖ్ం. 

పాల కొనుగోలు ధరలు, కొనుగోలు 
మోతాదు త్గుిమఖ్ం.  

నవ్ంబర్ – డిసెంబర్ 2014 
ఉత్ూర భారత్ లో సేకరణ త్గ్గించిన ప్రైవేట్ల డైరీలు, సేకరణ 

పెంచాలని క్టఆపరేటివ్ుపై వ్తిూడి.  

కొనుగోలుదారుు లేక 
మిగ్గల్సపోయిన తాజా పాలు 

డిసెంబర్ 2014 
SMP నిలువ్లు ఎగుమతి చేయడం కషోమని భావించిన ప్రైవేట్ల 

మరియు క్టఆపరేటివ్ డైరీలు, దేశీ మార్కెట్లు వ్యటిని అమిే 
వ్దిల్సంచ్చక్టవ్యలనే ఉదేదాలనిా బైటపెట్నోయి.   

డైరీ రిటైలరుు (క్టఆపరేటివ్ ల 
ఆధవరయంలో) పాల ద్రవ్యం ధరలను 

త్గ్గించేస, దేశీ వ్యయపారానిా 
పెంచ్చకున్నారు 

డైరీ బ్రండు మధయ రేటు 
యుద్ధం 

పాల సేకరణలో, ఇచేచ ధరలో కొనసాగ్గన 
త్గుిద్ల. 

సనాకారు ఉత్పతిదారుు, సాానిక 
వ్యయపారం పై తీవ్ర ప్రభావ్ం 

కొనిా రాషాాలోు కొనుగోలుదారుకు 
తాతాెల్సక ల్లభం (న్నణయత్, 

ఆరోగయంలో కాదు ) 
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C. అంత్రాతాీయ – దేశీయ సంబంధం  

భారత్దేశం యొకె SMP ఎగుమతుల త్గుిద్ల, అంత్రాాతీయ SMP రేట్లు పడిపోవ్టంవ్లు మొద్లయియంది. ర్కండేళ్ళ 
క్రిత్ం ప్రపంచ డైరీ మార్కెట్లు SMP టనుా 5142 డాలరుు ( రూ . 333/కిలో ) ఉండగా, గత్ ఏడాది 4126 డాలరుకు (రూ. 
267/కిలో ) కి, 2015 ఏప్రిల్ లోగా 2467 డాలరుకు (రూ. 160/ కిలో) కు పడిపోయి, ఆగష్ట ో 4 కల్లు ఏకంగా 1419 
డాలరుకు (రూ. 92/ కిలో) కి పడిపోయింది.  2013 – 2014 సం. లో దాదాపు రూ. 2717 క్టట్లు విలువ్ చేసే 1.3 లక్షల 
టనుాల SMP ఎగుమతి చేసన ఇండియా, 2014 – 15 సం. లో కేవ్లం 30,000 టనుాల SMP ఎగుమతి చేసంది. ఈ 
విధంగా అంత్రాాతీయ రేటు త్గుిద్ల దేశీ ఎగుమతులపై ప్రభావ్ం చూప, పరయవ్సానంగా దేశీ మార్కెటుపై ప్రభావ్ం 
చూపంది. ప్రైవేట్ల డైరీలు ఏప్రిల్ 2014 లో SMP ని రూ.270/కిలో లెకెన అమేగా, ఏప్రిల్ 2015 లోగా అది రూ.180కి 
పడిపోయింది. ప్రభ్యత్వం అనిా డైరీ దిగుమతులపై పెద్దఎతుూన (30- 60% వ్రకు) సుంకాలు అమలు చేసన్న పరిసూతి 
మారలేదు. చైన్న, రషాయ దేాలల SMP దిగుమతులు త్గిటం వ్లన మిగులు ఏరపడి, పడిపోయిన SMP ధరలు, ఏప్రిల్ 
2015 లో ఐరోపా దేాలలు (యురోపయన్ యూనియన్) త్మ పాల కేట్నయింపులు ఉపసంహరించ్చక్టవ్టంత 
మరింత్ దిగజారాయి.  

ఇల్ల ఒకవైపు కొనుగోలు ధరలు త్గి్గపోగా, రైతులకయేయ ఉత్పతి ఖ్రుచలు మాత్రం పెరుగుత్తనే ఉన్నాయి. దానిత 
గ్గట్లోబాట్ల కాకుండా పోయింది. పెద్ద ప్రైవేట్ల డైరీలకు, క్టఆపరేటివ్ుకు, చినా సాానిక డైరీలకు, ప్రైవేట్ల వ్యయపారులకు 
పాలను అమేకుంటూ వ్సుూనా చినా సనాకారు రైతులపై తీవ్ర ప్రభావ్ం పడింది. చివ్రకు, ప్రభ్యత్వం పాల ఉత్పటికి 
విపరీత్ంగా సబ్సిడీల్సచేచ ఐరోపా, అమెరికా దేాలలోుకూడా చినా రైతులు ఇదే పరిసూతి ఎదురుెంట్లన్నారు. పాల ఉత్పతి 
గ్గట్లోబాట్ల కాక రోజురోజుకూ చినాసనా రైతులు మార్కెటునుండి బయటకు నేటోివేయబడుతున్నారు. ఇది కేవ్లం 
జాతీయ సమసయ కాదు. ఇది అంత్రాాతీయంగా చినా సాాయి ఉత్పతిదారుంద్రూ ఎదుర్ెంట్లనా సంక్షోభం.  

మరి కొనుగోలుదారు సంగతేమిటి? వ్యరికి వ్సుూనా తాతాెల్సక ల్లభం కేవ్లం డబ్బబ వ్రకు మాత్రమ్మ. ఆరోగయం, 
న్నణయత్లో కాదు. ఒక సారి డైరీలు నిలదొకుెకొని మార్కెట్లు వ్యయపూ చెందాక ధరలు మళ్ళళ పెరగక మానవు. కార్పరేషనుు 
ాలసంచే ప్రపంచ డైరీ మార్కెట్లు ఎపుపడు ఎల్ల ఉంట్నయో చెపపలేమ. ఇల్ల హెచ్చచత్గుిలు జరుగుత్తనే ఉంట్నయి. 
కార్పరేట్ అయిన్న, సహకార సంఘం (క్టఆపరేటివ్) అయిన్న, దేశీయ డైరీ ప్రాసెసరుు కూడా ఇదే పెట్లోబడిదారీ సరుకు 
వ్యవ్సాలో ఇరుకుెపోయారు. ఉనికిని కాపాడుకొని నిలదొకుెక్టవ్ట్ననికి వ్యరు అనుసరించే పద్ధతి – వ్యయపూ చెంద్టం, 
ఇత్రులను సావధీనం చేసుకొని కలుపుకుపోవ్టం, ఆధిపత్యం సాధించటం, మార్కెటును సంత్ం చేసుక్టవ్టం, ఆపైన 
మెలుగా అంత్రాాతీయ మార్కెటుత అనుసంధానం కావ్టం. పెట్లోబడులూ, సావదీన్నలు, భాగసావమాయల దావరా జరిగే ఈ 
“వ్యయపూ”కి ప్రభ్యత్వ విధి విధాన్నలు మంచి ప్రోతాిహం ఇసుూన్నాయి. ఈ వ్యయపూ - సావధీనం, చినా రైతులను, సాానిక 
మార్కెటును తుడిచిపెటో్టస్కూంది. ఇల్ల ఇపపటికే ప్రపంచవ్యయపూంగా జరిగ్గంది కూడా. విచిత్రమ్మమిటంట్ట, దేశీ విధి 
విధాన్నలు మాత్రం మరింత్మంది చినా రైతులను డైరీ ఉత్పతివైపు ల్లగ్గ, వ్యరిని అపుపల ఊబ్సలోకి న్డుతున్నాయి! 
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ఈ వ్ర్ె షాప్ ఎందుకు?  

చినా సనా ఉత్పతిదారుు ప్రమాద్ంలో ఉన్నారని మనకు దీనిదావరా సపషోంగా అరధమౌతంది. ఈ సంక్షోభానిా 
ఎదురోెవ్ట్ననికి, భవిషయతుూలో పారిశ్రామిక వ్యవ్సాయ వ్యయపార గుతాూధిపతాయనిా నివ్యరించట్ననికి, మనం చరచ 
మొద్లు చేస మందుకు దారి వెత్కటం అత్యవ్సరం.  

చరచల దావరా మందు మనం వీలైనంత్మంది చినా ఉత్పతిదారునుండి, ప్రజల మార్కెటునుండి క్షేత్రసాాయి పరిసూతిని 
అరధం చేసుక్టవ్యల్స. త్దావరా మనకి సంక్షోభం యొకె అనేక క్టణాలు సపషోమౌతాయి. ఆ సపషోత్త, చినా సనా రైతులను 
ఉత్పతినుంచి న్టో్టస, సాానిక మార్కెటును దెబబ కొట్నోలనా పకడబందీ కుట్రను ఎదురోెవ్ట్ననికి ఒక ఉమేడి ఎతుూగడని 
త్యారు చేయాల్స. ఆ ఎతుూగడనుంచి మన ఉత్పతి, మార్కెటుపై కార్పరేట్ – పారిశ్రామిక వ్యవ్సా దాడిని 
ఎదురోెవ్ట్ననికి ఒక ప్రణాళిక బయటకి రావ్టమ్మ కాక, మన వ్యవ్సాయ జీవ్నోపాదులలో పశువుల పాత్రని 
పునరాలోచించే ప్రక్రియ కూడా మొద్లౌతుంది.  

 


