
PRESS NOTE ON 1ST STATE LEVEL WORKSHOP ON URBAN 

FARMING AND VERTICAL GARDENING ON 24TH OCTOBER 

2018 AT COE, JEEDIMETLA  

 

The Department of Horticulture has taken up many initiatives   to 

boost the area under Horticulture to ensure maximum returns to the 

producer and nutritional security to the consumers of 3.96 crores 

population of the state. The Department has been implementing Urban 

Farming scheme by promoting terrace garden since 2010 apart from the 

other schemes which provides nutrition security to the Telangana 

population. 

With the advent of modernization and urbanization 10% - 15% of 

the population are shifting yearly from rural to urban areas, thereby, 

urban population is increasing day by day resulting in congested cities 

and towns which has increased temperature, pollution, etc.  

Urban landscaping/terrace garden growing is increasing and 

gaining popularity nowadays as people are becoming more conscious 

about health and clean and green environment along with nutritional 

values and pesticide residue free fruits and vegetables that they 

consumed. There is no scope of horizontal expansion in present available 

space in cities and only vertical space is available which can be 

converted into vertical gardens. 

Benefits of vegetable production through Terrace Gardening. 

• The joy of consuming the vegetables grown with our own hands 

givens immense satisfaction and satiety. 

• The producer gets fresh, pesticides residual free vegetables for 

consumption. 

• Tasty, highly nutritious, superior quality vegetables. 

• No loss of time from harvest to kitchen. 

• Eco-friendly, pollution free environment. 

• Physical exercise to the city dwellers/children. 



• By growing greens, ambient temperatures will be maintained in 

surroundings by absorption of Carbon di oxide and production of 

oxygen. 

• Home gardening increases the availability of oxygen. 

• Homestead gardening modifies micro climate thus reduces global 

warming apart from relieving from stress and strain.    

Very Recently, a Vertical Gardening demo was established at CoE, 

Jeedimetla to convert Urban farming (Vegetables) cultivation into a 

business mode and to meet the demand of leafy vegetables from the city 

consumers. 

To address these issues, Dept. of Horticulture is organizing a state 

level workshop on Urban Farming and Vertical Gardening at CoE, 

Jeedimetla on 24th October 2018 from 10.00 AM to 5.00 PM. The 

workshop will be graced by. Sri.C.Parthasarathi, IAS, APC & 

Prl.Secretary to Telangana and other dignitaries. 

Participants:  

➢ Around 400 beneficiaries (urban farmers) practicing terrace 

gardening in metro/ municipal areas of Telangana will participate 

and also share their best experiences which they are adopting on 

their terraces.  

➢ Dr.Sushila, Professor from Kerala Agriculture University, Tiruchur 

will share her expertise in Vertical gardening i.e., demonstration of 

different designs and installation and maintenance techniques of 

vertical gardening.  

➢ The interested people have to register over phone by 22.10.2018, 

3.00 PM.  

Contact details –  

1. Sri.G.Madhusudhan, ADH - 7997724936 

2. Smt.Jyothi, Junior Assistant – 7997724983 

3. Sri.Siva Prasad - 7997724985 



మిద్ద ెతోటల పెంపకెం మరియు వరిికల్  గార్డనె్ పై 24.10.2018 
నాడు సెంటర్ ఆఫ్ ఎకసలెన్స, జీడిమెటల లో నిర్వహెంచే రాష్ట్ర స్థాయి 

సదస్సస పై పత్రికా ప్రకటన 
 ఉద్యాన శాఖ ప్రవేశపట్టి అమలుచేసిన ఎన్నో పథకాలు రైతులకు అధిక 
ఆద్యయెం కల్పెంచటమేకాకుెండా, వినియోగద్యరుడికి  నాణ్ామైన మరియు పోషక 
విలువలు కల్గిన కూర్గాయలు మరియు పెండుల లభెంచుట తద్యవరా 3.96 కోటల 
ప్రజలకు మేలు చేయడానికి దోహదపడిెంది. అట్టి ముఖా కార్ాక్రమాలలో, అర్బన్ 
ఫారిమెంగ్ పథకానిో 2010 సెం. నెండి హైదర్బాద్ లో అమలు చేస్తూ మిద్దె తోటల 
(టెరేస్ గార్డనె్) పెంపకానిో ప్రోతసహెంచడెం జరుగుతునోది. 
 పరుగుతునో జనాభా మరియు పటిణీకర్ణ్కనగుణ్ెంగా 10 – 15% ప్రజలు 
ప్రతి సెంవతసర్ెం గ్రామాల నెండి పటణిాలకు తర్లుతుెండడెం వలన, పటణిాలలో 
జనాభా పర్గటెంతో పాటు కాలుషాెం మరియు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు  
అవుతునాోయి.  
 ఈ క్రమెంలో సవచచమైన వాతావర్ణ్ెం మరియు సహజ ఆహార్ స్థగు పదధతులపై 
ప్రజలు దృష్టి స్థరిెంచి అర్బన్ ఫారిమెంగ్ (మిద్దె తోటల పెంపకెం) పై ఇటీవల కాలెంలో 
ఆసకిూ చూపడెం జరుగుతునోది. 
 అెంతేకాకుెండా ప్రజలు ఆరోగా పరిర్క్షణ్కోసెం మరియు ర్స్థయన అవశేషాలు 
లేని పెండుల, కూర్గాయల కోసెం మిద్దె తోటల పెంపకెంపై ఎకుువ మొగుు 
చూపిస్సూనాోరు. అయితే ప్రస్సూతెం పటిణాలలోల ఉనో సాలలభ్ాత లేని దృషాిా వరిికల్ 
గార్డనె్ (నిలువు సేదాెం) అనేది ప్రతామాోాయెంగా కనిపిస్సూనోది. కాబట్ట ి
అెందుబాటులో ఉనో సాలెంలో వరికిల్ గార్డనెిెంగ్ ద్యవరా కూర్గాయలు మరియు 
ఆకుకూర్లు పెంచుకునే అవకాశెం ఉెంది. 



 
టెరేస్ గార్డనెిెంగ్ వలల కల్గే ప్రయోజనాలు: 

1. సమృదిెగా పోషక విలువలు కల్గిన తాజా కూర్గాయల లభ్ాత  
2. నిరుపయోగెంగా ఉనో బాలునీ, ఇెంట్ట పై కప్పప మరియు పర్ట్ట సలామున 

పూరిూగా వినియోగిెంచుట  
3. నిర్ెంతరాయెంగా, ఏడాది పొడువున, ప్పరుగు మెందుల అవశేషాలు లేని తాజా 

కూర్గాయలన పొెందుట.  
4. కుటుెంబ సభ్యాల మానసిక ఉల్లలసము, శారీర్క వాాయామము మరియు ఇెంట్ట 

పై కప్పపన ఆకుపచచని వాతావర్ణ్మున చేయవచుచన 
5. కాలుషా ర్హత వాతావర్ణ్ము కల్పెంచుట (కార్బన్ డై ఆక్ససడ్ న గ్రహెంచి 

మనకు కావల్సిన ఆకిసజన్ ని అెందిెంచుట) 
 పై విషయాలు దృష్టలిో ఉెంచుకొని ఉద్యాన శాఖ, సెంటర్ ఆఫ్ ఎకసలెనీస 
జీడిమెటల నెందు, నిలువు సేధ్ాెం లో కూర్గాయల స్థగు పై ఒక ప్రదర్శనా క్షేత్రెం 
ఇటీవల కాలెంలో ఏరాపటు చేయటెం కూడా జరిగిెంది.  
 ఇదే కాకుెండా, మిద్ద ె తోటల పెంపకెం మరియు వరికిల్ గార్డెన్ (నిలువు 
సేదాెం)పై రాష్ట్ర స్థాయి అవగాహన సదస్ససన అకోిబర్ 24న ఉదయెం 10.00 గెం.ల 
నెండి స్థయెంత్రెం 5.00 గెం.ల వర్కు సెంటర్ ఆఫ్ ఎకసలెన్స, జీడిమెటల నెందు 
నిర్వహెంచడెం జరుగుతునోది. ఈ సదస్ససకు ముఖా అతిధిగా శ్రీ. సి. పార్ాస్థర్ధి, 
ఐ ఏ ఎస్, APC మరియు ముఖా కార్ాదరిశ, వావస్థయ మరియు సహకార్ శాఖ, 
తెలెంగాణ్ ప్రభ్యతవెం పాల్గునడెం జరుగుతుెంది.  
 
 



 ఈ సదస్ససలో మెట్రో మరియు మునిసపల్ ప్రెంతాల నెండి 400 మెంది మిద్ద ె
తోటల పెంపకద్యరులు పాల్గుని వారి అనభ్వాలు మరియు వారు చేపట్టని 
పదెతులన తెల్యజేస్థూరు. కేర్ళ వావస్థయ విశవవిద్యాలయెం, తిరుచూర్ కు 
చెందిన ప్రొ. డా. స్సశీల ఈ సదస్ససలో పాల్గుని నిలువు సేదాెంలో స్థెంకేతిక 
పరిజాానెం అెందిెంచటమే కాకుెండా వివిద పదతెుల పై ప్రదర్శన ద్యవరా అవగాహన 
కల్పెంచడెం జరుగుతుెంది.  
 ఈ సదస్ససలో పాల్గునదల్చన వారు ఈ క్రెంది అధికారులన సెంప్రదిెంచి     22-
10-2018 తేదీ మధ్యాహోెం 3.00 గెంటల లోప్ప తమ పేరున నమోదు  
చేస్సకోగలరు. 

1. శ్రీ. జి. మధుస్తదన్, ఏ డిహెచ్ – ఫోన్ నెం.7997724936 
2. శ్రీమతి. జ్యాతి, జూనియర్ అసిసిెంట్ – ఫోన్ నెం.7997724983 
3. శ్రీ. శివ ప్రస్థద్ – ఫోన్ నెం.7997724985 


