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టొమేటో రైతాంగానికి తీపి కబురు
టొమేటోల సేకరణ, కొనుగోలుకు జపనీస్ కాంపెనీ కాగోమ్ సాంసిద్ధత
మామిడి, శుద్ధధచేసిన రొయ్యల ఎగుమతికి ఆసకిి
అమరావతి, నవాంబర్ 5: ఆాంధ్రప్రదేశలో ద్శాబ్దాలుగా ఉనన టొమేటో రైతుల కష్టాలను తీరచడానికి రాష్ట్ర
ప్రభుతవాం నిరణయాంచాంద్ధ. ఉద్యయన, తోట పాంటల ద్యవరా రైతాంగానికి అతయధిక లాభాలు వచేచ ద్ధశగా
ముఖ్యమాంత్రి నారా చాంద్రబ్దబు నాుడు ప్రభుతవాం కృషి చేస్ిాంద్ధ. ఇాందులో భాగాంగా ప్రధానాంగా
చత్తిరు, రాయ్లసీమ జిలాాలోా టొమేటో రైతాంగానికి గిట్టాబ్దట్ట ధరలు కల్పిచడానికి జపనీస్ కాంపెనీ
కాగోమ్ (Kagome) సాంసిద్ధత వయకిాం చేసిాంద్ధ. మద్నపల్పా ప్రాంతాంలోనే కాక, యావత్ రాయ్లసీమలో
టొమేటోలను కొనుగోలు చేసి అాంతరాాతీయ్ మార్కెటోా విక్రయానికి ఆసకిి ప్రద్ర్శాంచాంద్ధ. శుద్ధధచేసిన
టొమేటో ఉతితుిలను మార్కెట్ చేయ్డాంలో ‘కాగోమ్’ ప్రపాంచ ద్ధగగజ కాంపెనీగా ప్రసిద్ధధ చాంద్ధాంద్ధ.
ఢిల్లాలో జరుగుతునన ‘వరల్డ్ ఫుడ్ ఇాండియా’ ఎగిాబిషనలో జపాన వయవసాయ్ాం అడవులు
మత్యశాఖ్ల డిప్యయటి అసిస్ాాంట్ మినిసార్ ఇకిఫేషి (Ikefychi) నేతృతవాంలోని జపాన ప్రతినిధి బృాంద్ాంతో
రాష్ట్ర ఆహార శుధిధ పర్శ్రమల కారయద్ర్శ గిర్జా శాంకర్ సమావేశమయాయరు. ఈ సాంద్రభాంగా జర్గిన చరచలోా
కాగోమ్ కాంపెనీ ఆాంధ్రప్రదేశ తో కలసి పనిచేస్ిాంద్ని జపాన మాంత్రి సిషాాం చేశారు. ఫుడ్ వేల్యయ చయన
ఏరాిట్టకు వచేచ ఏడాద్ధ ప్రథమారధాంలో రాష్ట్ర ప్రభుతవాం ఒక ఎాంఓసీ (మెమోరాాండాం ఆఫ్ కో ఆపరేషన)
కుదురుచకోనుాంద్ధ. కాగోమ్ తజా మామిడి పాంుా, శుద్ధధచేసిన రొయ్యలను కాగోమ్ కొనుగోలు చేసి
ఎగుమతులు చేస్ిాంద్ధ.
జపాన లో 1889లో ప్రరాంభమైన కాగోమ్ కాంపెనీ 50 దేశాలోా
శాఖ్లునానయ. టొమేటో ఉతితుిలు, కూరగాయ్లు, పాండా రసాలు, మసాలాల విక్రయ్ాంతో 2 బిల్పయ్న
డాలరా వార్ికాద్యయ్నిన ఆర్ాస్ిాంద్ధ. కాగోమ్ టొమేట్, కూరగాయ్లు, పాండా రసాలు అమెర్కా,
ఆస్ట్ాేల్పయా, భారత్ సహా పలు దేశాలోా విక్రయ్మవుతునానయ.
అచచాంగా టొమేటో పాంట ఉతితుిల కొనుగోలు, శుద్ధధ, మార్కెటిాంగ్ లో ప్రపాంచ ద్ధగగజాంగా
పేరుపాంద్ధాంద్ధ. ఆాంధ్రప్రదేశ ఆహార శుద్ధధ పర్శ్రమలతో జపాన నుాంచ పెట్టాబుల ఆకరిణకు జపానలో
రోడ్ షోలు నిరవహాంచాలని ఏపీ ప్రభుతవాం నిరణయాంచాంద్ధ.

శ్రీలాంకకు ఆాంధ్రప్రదేశ ఉతితుిలు
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ఇద్ధలా ఉాంటే శ్రీలాంకకు చాంద్ధన సతోష్ట కాంపెనీ అధినేత డా. ఎస్ హెచ్ ఎాం ఫరాజ్ నేతృతవాంలోని ప్రతినిధి
బృాంద్ాం ఆాంధ్రప్రదేశ ప్రభుతవ ప్రతినిధులతో చర్చాంచాంద్ధ. ఏపీ నుాంచ బియ్యాం, చాంతపాంు, మిర్చ, పస్పు,
కాఫీ ద్ధగుమతికి గల అవకాశాలను అనేవషిాంచాలని రాష్ట్ర ప్రభుతవనికి సలహా, సాంప్రద్ధాంపుల సహకారాం
అాంద్ధస్ినన ప్రైస్ వాటర హౌస్ కూపర్ ప్రతినిధులు శ్రీలాంక ప్రతినిధి బృాంద్యనిన కోరారు.

స్ియన ఆసకిి
స్ియన నుాంచ వచచన ప్రతినిధి బృాంద్ాం కూడా ఆాంధ్రప్రదేశ ఆహార శుద్ధధ పర్శ్రమల కారయద్ర్శ గిర్జాశాంకర్
తో భేటీ అయయాంద్ధ. ఆహార శుద్ధధ పర్శ్రమల రాంగాంలో భారత్ తో కలసి పనిచేయ్డానికి నిశచయాంచన
స్ియన కాంద్రాంతో ఎాంఓయూ కుదురుచకుాంద్ధ. ఆాంధ్రప్రదేశ లో ఆహారశుద్ధధ రాంగాం అభివృద్ధధకి సహకారాం
అాంద్ధాంచే అాంశాలపై స్ియన ప్రతినిధులు చర్చాంచారు.

ఆాంధ్రప్రదేశ పెవిల్పయ్నకు వివిధ రాష్ట్ాేల ప్రతినిధులు
మూు రోజులోా 5 వేలమాంద్ధ సాంద్రశకులు

కరానటక, తమిళనాు, ఒడిష్ట, జారఖాండ్, హర్యానా, రాజసాాన రాష్ట్ాేల ప్రతినిధులు ఆాంధ్రప్రదేశ
పెవిల్పయ్న ను సాంద్ర్శాంచ ఆసకిిగా పర్శీల్పాంచ వివరాలు అడిగి తెలుస్కునానరు. మరోవైపు ఏు రాష్ట్ాేల
ప్రతినిధులు ఏపీ పెవిల్పయ్న ను సాంద్ర్శాంచ. ఆహార శుద్ధధ, ఉద్యయన ఉతితుిలోా ఆాంధ్రప్రదేశ ప్రత్యయకతలను
తెలుస్కునానరు. ముఖ్యమాంత్రి చాంద్రబ్దబు నాుడు ప్రభుతవాం ఆహార శుద్ధధ పర్శ్రమలకు ఇస్ినన
ప్రధానాయనిన, వయవసాయానిన లాభసాటిగా తీర్చద్ధద్ాటానికి చేస్ినన కృషిని ప్రశాంసిాంచారు. ఇద్ధలా ఉాంటే
ఢిల్లాలోని వరల్డ్ ఫుడ్ ఇాండియా సద్స్్లో ఆాంధ్రప్రదేశ పెవిల్పయ్నున ఈ 3 రోజులలో 5 వేల మాంద్ధ
సాంద్ర్శాంచారు.

