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రష్ ంర లో సఽు, మిరచి ంటల సభగర అభివిద్ధిపై రైతులు, శస్ వ
ర ేత్లు,
వణిజ్యవేత్లతో చరచించి 15 రోజులలోగ కయయచయణ రణాళిక యూప ంద్ధంచాలని, రభుత్వ
రధాన కారయదర్శి డా.ఎస్.కె.జోషి సంబందిత్ శాఖాధికారులను ఆదేశంచారు.
బుధవారం సచివాలయంలో స్పైస్ డెవలప్ మంట్ ఏజన్సీ సమావేశం సి.యస్
అధయక్షత్న జర్శగశంది. ఈ సమావేశంలో వయవసాయశాఖ ముఖయకారయదర్శి పారధసారధి,
ఉదాయనవన శాఖ కమీషనర్ వంకటర్ాం ర్ెడడి, స్పైస్స్ బో రుి డడ.డడ. జి.లంగై, కందర
రభుత్వ అధికార్శ సత్యం శదార, ర్ెైత్ులు పొ లం రమణార్ెడడి, జి.సుధాకర్, యం జితేందర్
లతో పాటు ఇత్ర అధికారులు పలగొన్ాాయు.
రష్ ంర లో సఽుకు సంఫంధధంచి 70 వేల భంద్ధ రైతులు లక్షా 10వేల హెక్యల లో,
మిరచికి సంఫంధధంచి లక్షా 40 వేల హెక్ాటర్ల లో సేద్యం చేస్ ఽన్ాాయని, ఖభమం, నిజ్ాభాఫాద్,
వయంగల్,జ్గచతాయల, జ్మశంకర్ బూపలల్లల , భహఫూఫాఫాద్, బద్ారద్ధ తద్ధతయ జిలాలలో
ండిస్ ఽన్ాాయని తెల్లపయు. ఈ ంటలు ండించే పరంతాలపై రతేయకంగ ద్ిష్ సరచంచి
రైతులకు మేలు చేసేలా వయవసమ అధధకయులకు రతేయక శిక్షణ ఇవాలన్ాాయు. సఽు,
మిరచి ండించే రైతులకు బూసయ కయుులనఽ యూప ంద్ధంచి ఎపటికుపడు సాచించిన
మేయకు రైతులు ఎయువులు, పస్సైడ్స్ వడేలా చాడాలన్ాాయు. 100 శతం డిప్
ర సౌకయయం
కల్లపంచేలా చయయలు చేటా్లన్ాాయు. రైతులనఽ వివిధ చీడల ఫారచనఽండి యక్షించేలా
ఎపటికుపడు సాచనలు ఇవాలన్ాాయు.
వచేి 3,5 సంవత్రలకు సంఫంధధంచి ఈ ంటల అభివిద్ధి కోసం రోడ్స భాయప్ నఽ
సద్ిం చేమాలన్ాాయు. ఇంటిగట
ైర ేడ్స పస్ట్ మేన్ేజ్ మంట్, భారెట్ ల్లంకైజ్, ఫమయర్ సలల ర్్
మీట్, ధయల స఼ిరీకయణ ఫాయిలర్్, పలీషర్్ సయపర, వివిధ యకల విత్ న్ాల అంద్ఽఫాటు,
తద్ధతయ అంశలనఽ ద్ిష్లో ఉంచఽకొని కయయచయణ రణాళిక యూప ంద్ధంచాలన్ాాయు.
హారచ్కలిర్ మూనివరచ్టీ ద్ాార రైతులకు మేలు చేసేలా రచశోద్నలు, సలహాలు

అంద్ధంచాలన్ాాయు. మిరచి, సఽు ంటల ఉతపత్త్ కి వలుయ ఎడిషన్ జ్రచగైలా
చాడాలన్ాాయు. సైపస్ట డెవలప్ మంట్ ఫో యుు, హారచ్కలిర్ డిపయు్మంట్, ఎగుభత్త
ద్ాయులు సభనామంతో భరచనిా కయయకరభాలు చేటా్లన్ాాయు. రైతులకు ఆధఽన్ాతన
ద్ి తులు అంద్ఽఫాటులోకి తెచిి ఉతాపద్కత పరచగైలా చాడాలన్ాాయు.
వయవసమ శఖ భుఖయకయయద్రచి పయిసయధధ భాటాలడుతూ తెలంగణలో సఽు,
మిరచితో పటు అలల ం, వెలల ుల్లల తద్ధతయ 8 యకల సైపసస్ట లనఽ ండిస్ ఽన్ాాయని,
నిజ్ాభాఫాద్ జిలాల డగల్ లో 30 కోటల తో సైపస్ట పయుెనఽ ఏరపటు చేస్ ఽనాటు
ల
తెల్లపయు. ద్ీని ద్ాార రైతులకు మేలు జ్యుగుతుంద్ని స.మస్ట కు వివరచంచాయు. కైంద్ర
రబుతా సహకయంతో సఽు, మిరచి ంటల సేద్ాయనికి పర ర తా్హం అంద్ధస్ భన్ాాయు.
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