
పత్రికా సమాచారం 
 వ్యవ్సాయ మరియు ప్రొసెస్సేడ్ ఆహార ఉత్పత్తుల ఎగుమత్తల 
అభివ్ృద్ధి సంసథ (APEDA) హైదరాబాద్ ప్రంతీయ కారాయలయం వారు ఈ 
రోజు అనగా 27.09.2018 న వ్యవ్సాయ మరియు ఆహార ఉత్పత్తులను 
ఇత్ర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తునన ఎగుమతిదారులకు అపేడ 
అమలుపరుచుచునన వివిధ పథకాలపై అవ్గాహన కారయక్రమం 
నిరవహంచటం జరిగంద్ధ. 

 ఈ కారయక్రమానికి శ్రీ R.K.మండల్, DGM, APEDA గారు అధయక్షత్ 
వ్హంచి దీని నిరవహణ గల ముఖ్య ఉదిేేశాలను వివ్రించడం జరిగంద్ధ, 
ముఖ్య అతిధి గా శ్రీ. ఎల్. వంకట్రామ్ రెడ్డి గారు, సంచాలకులు, ఉదాయన 
మరియు పట్టు పరిశ్రమ శాఖ్ పాలొ్గనడం జరిగంద్ధ.  

 శ్రీ. ఎల్. వంకట్రామ్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత్ పరిస్థథత్తలలో 
వ్యవ్సాయ మరియు ఉదాయన పంటలలో ప్రొసెస్థేంగ్ మరియు విలువ్లు 
జోడ్డంచి ఉత్పత్తులను త్యారుచేయటం మరియు ఇత్ర దేశాలకు ఎగుమతి 
ప్రోత్ేహంచడంతోనే రైత్తలకు గట్టు బాట్ట ధర కలగడానికి అవ్కాశం ఉంద్ధ. 
అయితే నాణయమైన మరియు ఎగుమతికి అనుకూలమైన ఉత్పత్తులను 
పండ్డంచడం అనేద్ధ ముఖ్యం. 

    

 



 తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ కు అన్నన రకాల రవాణా 
వ్యవ్సథ (రోడుి, రైలు మరియు విమాన) ఉండడంతో వ్యవ్సాయం మరియు 
అనుబంధ రంగాల ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయడానికి అవ్కాశాలు 
పుష్కలంగా ఉనానయి. 

 తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏరపడ్డన త్రువాత్ ఉదాయన శాఖ్ ప్రొసెస్థేంగ్ కి 
మరియు ఎగుమత్తలకు అనుకూలమైన ఉదాయన పంటలలో కొత్ు వ్ంగడాలను 
మరియు కొత్ు రకాల పంటలను ప్రోత్ేహంచడం జరిగంద్ధ (VNR-1 జామ, 
ఆపిల్ బెర్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, స్సలం, పిటిఎస్-10, ఏ స్థస్థ-49, 78 పస్తపు రకాలు 
మొదలనవి).  

 అలాగే రైత్తలు, ఎగుమతిదారులు మరియు ఉదాయన శాఖ్ కలస్థ 
పనిచేయాల్సేన అవ్సరం ఎంత్గానో ఉందని, దీనివ్లన మన రాష్ట్రం నుండ్డ 
వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తులు పెరగడమే కాకుండా రైత్తలు గట్టు బాట్ట ధర 
పందడానికి వీలవుత్తంద్ధ. 

 అంతేకాకుండా ప్రజలకు కల్తు లేని ఆహార పదారాథలను సరఫరా 
చేయడం మరియు వ్యవ్సాయ మరియు ఉదాయన ఉత్పత్తుల ఎగుమత్తలకు 
అవ్సరమైన మౌళిక సదుపాయాలను కల్సపంచటం మొదలైన ఉదిేేశాలతో 
ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ుం ఉదాయన అభివ్ృద్ధి సంసథను ఏరాపట్ట చేయడం 
జరిగంద్ధ. ఈ సంసథ దావరా సంవ్త్ేరానికి 3000 టనునలు స్తగంధ ద్రవాయల 
ఉత్పత్తులైన కారం పడ్డ, పస్తపు పడ్డ, ధనియాల పోధి మరియు అలాం 
వలుాల్సా మిశ్రమం మొదలైనవి త్యారు చేస్థ “కాకతీయ ఫుడ్ే” బ్రండ్ పై 



సరఫరా చేయడానికి సెపపస్ ప్రొసెస్థేంగ్ యూనిట్ ని దులపలా్స లో ఏరాపట్ట 
చేయడానికి సనానహాలు జరుగుత్తనానయి తెల్సయపరచడం జరిగంద్ధ. 

 త్రువాత్ శ్రీ. ఆర్.పి. మండల్, DGM, APEDA గారు అపేడ సంసథ 
దావరా అమలుపరుస్తునన వివిధ పథకాలు మరియు అంద్ధస్తునన రాయితీలను 
వివ్రించడం జరిగంద్ధ. అంతే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇపపటి వ్రకు 
6 ఇంటిగ్రేటడ్ పాయక్ హౌస్ లను మరియు 3 ప్రయోగశాలలకు అపేడ 
గురిుంపు ఇవ్వడం జరిగందని కావున వీటిని ఎగుమతిదారులు 
ఉపయోగంచుకోవాలని కోరడం జరిగంద్ధ. 

 శ్రీ. వేణు గోపాల్, ఉదాయన సహాయ సంచాలకులు, MIDH క్రంద పంట 
కోత్ అనంత్రం కావ్ల్సేన మౌళిక సదుపాయాల కలపన పథకం క్రంద కోల్ి 
స్టురేజ్ లు, రైపెనింగ్ చాంబర్ లు , రీఫర్ వాయన్ లు మొదలైన వాటికి ఇచేే 
రాయితీ వివ్రాలను తెల్సయపరచడం జరిగంద్ధ. 

 ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండ్డ వివిధ వ్యవ్సాయ మరియు 
ఆహార ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేస్స ఎగుమతిదారులు (exporters) 
పాలొ్గనడం జరిగంద్ధ. 

         సం/- శ్రీ. ఎల్ వంకట్రామ్ రెడ్డి 

       సంచాలకులు  

ఉదాయన మరియు పట్టుపరిశ్రమ శాఖ్  

 



 

 

 



  
 


