
2019 జూన్ 26 న ుండి జూల ై 3 వరకు జరిగే అుంతరజా తీయ వితత న సదస ు-2019 సన్నాహక 

సమావేశుం 

 2019 జూన్ 26 న ుండి జూల ై 3 వరకు జరగిే 32వ ఇస్టా  సదస ు సన్నాహక సమావేశుం (కరటాయిన్ రటసైర్) 

ఈ రోజు అనగట 11.10.2018 న్నడు హ దైరటబాద్ బేగుంపటే్ లోని MARIGOLD హో టలోో  తెలుంగటణ రటషా్టర ప్రభుత్వ 

APC మరియు వయవస్టయ శటఖ ముఖయ కటరయదరిి శీ్ర పటరథస్టరథి, IAS గటర ి అధ్యక్షత్న ఆవిష్టకరిుంచనరు. ఈ 

కటరయకీముంలో తలెుంగటణ రటషా్టర ప్రధనన కటరయదరిి శీ్ర SK జోషి గటరు ముఖయ అతిథిగట హాజరటనై్నరు. ఈ సమావేశుంలో 

ISTA సదస ు లోగో మరయిు కరదీపకిలు ఆవిష్టకరిుంచనరు.    

 94 సుంవత్ురటల ఇస్టా  చరతి్రలో ఇలాుంటి సమావేశుం ఆసయిా ఖుండుంలో జరగడుం ఇద ిమొదటి స్టర ి

మరియు అత్యుంత్ అరుదెైన అవకటశుం మరయిు ప్రతిష్టా త్మకుం.  

 ఈ కటరయకీముంలో డన కశేవులు తలెుంగటణ రటషా్టర విత్తన & సేుందీరయ ధ్ృవీకరణ సుంసథ సుంచనలకులు 

పటర రుంభోప్న్నయసమిసతత  యూరోప్ు మరియు అమరెికట దశేటలనిాుంటిని అధగిమిుంచి భారత్ దశేుంలో అదకిూడన 

హ ైదరటబాద్ లో నిరవహ ుంచటుం గరవకటరణమని తలెిపటరు. దేశుంలో 60% విత్తన ఉత్పతిత  తెలుంగటణ రటషా్టరుం లో 

జరుగుచ నాదని వివిధ్ ప్ుంటల విత్తన్ోత్పతితకి మరయిు విత్తన నిలవకు వటతనవరణ ప్రసిితత్ులు అత్యుంత్  

అన కూలుంగట ఉన్నాయని అుంద కే భారత్దేశ విత్తన భాుండనగటరుంగట వరదీలుో త్ూ ప్రప్ుంచ భుండనగటరుం దిశగట 

ప్యనిస త నాదని తలెిపటరు.  

 APC మరియు వయవస్టయ శటఖ ముఖయ కటరయదరిి శీ్ర పటరథస్టరథి, IAS గటరు మాటాో డుత్ూ 32వ ఇస్టా  

సదస ు హ దైరటబాద్ లో నిరవహ ుంచ టకు 2015 లోన్ ే అుంకురటరపణ జరగిిుందన్నారు. తెలుంగటణలో న్నణయమెనై 

విత్తన్ోత్పతితకి అవకటశటలు మరియు స్టమరథయుం పరై ప్వర్ పటయిుంట్ పరరసరుంటషే్టన్ దనవరట వివరిుంచనరు. దశేుంలో 25 

రటషా్టర విత్తన ధ్ృవీకరణ సుంసథలు, 130 విత్తన ప్రదక్ష కేుందనర లున్నాయని, 6 మాత్రమే ఇస్టా  అధకీృత్ విత్తన ప్రదక్ష 

కేుందనర లున్నాయని, హ దైరటబాద్ లో నవుంబర్ న్లెలో 7వది అుంద బాటులోక ిరటన నాదని తెలిపటరు. దేశుంలో 500 

విత్తన కుంప్నీలుుండగట హ ైదరటబాద్ లో 400 కు పరగైట ఉన్నాయని, అధ్ న్నత్న మౌలిక సద పటయాలు కల విత్తన 

శుదిి  కేుందనర లు, శ్రత్ల గడిడ ుంగులు మరియు విత్తన నిలవ గోదనములు ఉన్నాయని, తలెుంగటణలో విత్తన ప్రశిమీ 

గణనీయుంగట అభివృదిి  చెుంద ి దశేుంలో అగీగటమిగట ఉుందని తలెిపటరు. వివిధ్ దేశటలమధ్య విత్తన ఎగుమత్ులు 

జరగటలుంటే అుంత్రటా తీయ ప్రమాణనలకన గుణుంగట విత్తన న్నణయతన ప్రదక్షలు జరగటలన్నారు. ఇలాుంట ి విత్తన 

ప్రదక్షలు ISTA అధకీృత్ విత్తన ప్రదక్ష కేుందనర ల దనవరటన్ే స్టధ్యమని, దీనికి తోడుగట అుంత్రటా తీయ విత్తన ధ్ృవీకరణ 



ఎుంతో దోహదప్డుత్ుుందని తలెిపటరు. ఈ అుంత్రటా తీయ విత్తన సదస ులో విత్తన్ోత్పతితలో స్టుంకతేిక విష్టయాలు, 

విత్తన శుదిి , విత్తన న్నణయత్, విత్తన ప్రిశోధ్న , వటణజియ అవకటశటలపర ై9 రోజులపటటు చరచిుంచన న్నారు.  

       తలెుంగటణ రటషా్టర ప్రధనన కటరయదరిి శీ్ర SK జోష ి గటరు మాటాో డుత్ూ రటబో యిే 2019 సుంవత్ురుంలో జరగిే 

అుంత్రటా తీయ విత్తన సదస ున  విజయవుంత్ుం చయేాలని పలిుప్ునిచనచరు. ఇలాుంట ిగొప్ప అవకటశుం తలెుంగటణకు 

రటవటుం అత్యుంత్ సుంతోష్టదనయకమని, దీనివలో భాధ్యత్ పరరగిిుందని, అనిా శటఖల అధకిటరులు సమనవయుంతో 

ప్నిచేయాలని ఆదేశుంచనరు. ఈ సదస ు కలీక భూమిక పో షిస త నా APC పటరథస్టర   గటరిని, సుంచనలకులు 

కేశవులు గటరోన  అభినుందిుంచనరు. ఈ సదస ుకు 83 దశేటలన ుండ ివిత్తన ప్రశిోధ్న, విత్తన ఉత్పతిత , విత్తన న్నణయత్ 

మొదలగు రుంగటలకు చెుందిన 800 ప్రతినిధ్ లు హాజరవుత్ునా ధ్ృష్టా య త్గు ఏరటపటుో  ఘనుంగట చయేాలని 

ఆదశేుంచనరు. దనీికోసమెై ఇత్ర రటష్టా ర లలో కూడన సమావశేటలు పరటాా లన్నారు. రటైత్ులకు న్నణయమెనై విత్తనుం 

అుందిుంచ టకు పటర ధననయత్ సుంత్రిుంచ కొన్లే విత్తన్ోత్పతిత  చేసే రటతై్ులు, శటసత రవేత్తలు, అధకిటరుల సహకటరుంతో 

తెలుంగటణ రటష్టా ర నికి ఉప్యోగప్డ ేవిధ్ుంగట ఉుండనలని ఆకటుంక్ిుంచనరు.    

 ICRISAT డెరైటకార్ జనరల్ పటీర్ కటరటెరిీ మాటాో డుత్ూ 32 వ అుంత్రటా తీయ విత్తన సదస ు జయప్రదుం 

చేయటానికి ప్ూరిత సహకటరుం అుందిస్టత మని, త్మ సుంసథకు చెుందని శటసత రవతే్తలు దశేుంన ుండే కటకుుండన ఆ్ిరకట 

దేశటలన ుండి ప్ుంప్ుతనమని తెలిపటరు. ఈ సమావేశుంలో శీ్ర రటహుల్ బొ జా IAS, వయవస్టయ కమిష్టనర్; రటషా్టర 

వయవస్టయ మరియు ఉదనయన విశవ విదనయలయాల శటసత రవతే్తలు, వయవస్టయ మరియు ఉదనయన శటఖాధికటరులు, 

విత్తన ధ్ృవీకరణ సుంసథ  మరియు విత్తన్నభివృదిి  సుంసథ  అధకిటరులు, విత్తన ప్రశిీమ ప్రతినిధ్ లు, విశటీ ుంత్ 

అధకిటరులు, శటశటత వాతే్తలు, అభుయదయ రటైత్ులు పటలగొ న్నారు. సమావేశటనిక ి హాజరటనై రటతై్ులు, విత్తన కుంప్నీల 

ప్రతినిధ్ లు జరగిని చరచపర ైహరషుం వయకతుం చశేటరు. 
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