
మిద్దె  తోటల ప ెంపకెం మరియు వరిికల్  గారడెన్ ప  ై
24.10.2018 నాడు స ెంటర్ ఆఫ్ ఎకసలెన్స, జీడిమెటల  లో 
నిర్వహ ెంచే రాషి్టర స్ాా యి సదససస ప  ైపత్రికా పికటన 

 ఉద్యాన శాఖ ప్రవేశపెట్టి  అమలుచసేిన ఎన్నో ప్థకాలు ర ైతులకు అధిక 

ఆద్యయం కల్పంచట్మేకాకుండయ, వినియోగద్యరుడిక ి  న్యణ్ామ ైన మరియు 
పో షక విలువలు కల్గిన కూరగాయలు మరియు ప్ండ్లు  లభంచుట్ తద్యారా 
3.96 కోట్ు  ప్రజలకు మలేు చేయడయనికి ద్ోహదప్డంిద్ి. అట్టి  ముఖా 
కారాకరమాలలో, అరబన్ ఫారిమంగ్ ప్థకానిో 2010 సం. నుండి హ ైదరబాద్ 

లో అమలు చసేతూ  మిద్దె  తోట్ల (ట్ెరేస్ గార ెన్) పెంప్కానిో పోర తసహ ంచడ్ం 

జరుగుతునోద్.ి 

 పెరుగుతునో జన్యభా మరియు ప్టి్ణ్ీకరణ్కనుగుణ్ంగా 10 – 15% 

ప్రజలు ప్రతి సంవతసరం గార మాల నుండి ప్టి్ణ్యలకు తరలుతుండ్డ్ం వలన, 

ప్టి్ణ్యలలో జన్యభా పెరగట్ంతో పాట్ు కాలుషాం మరియు అధిక ఉషోో్ గరతలు 
నమోదు  అవుతున్యోయి. 

 ఈ కరమంలో సాచచమ ైన వాతయవరణ్ం మరియు సహజ ఆహార సాగు 
ప్దధతులపెై ప్రజలు దృష్ిి  సారించి అరబన్ ఫారిమంగ్ (మిద్దె  తోట్ల పెంప్కం) పె ై
ఇట్ీవల కాలంలో ఆసకిూ చతప్డ్ం జరుగుతునోద్ి. 
 అంతేకాకుండయ ప్రజలు ఆరోగా ప్రరిక్షణ్కోసం మరియు రసాయన 

అవశేష్ాలు లేని ప్ండ్లు , కూరగాయల కోసం మిద్దె  తోట్ల పెంప్కంపెై ఎకుువ 



మొగుు  చతపిసుూ న్యోరు. అయితే ప్రసుూ తం ప్టి్ణ్యలలోు  ఉనో సథలలభ్ాత లేని 

దృష్ాి ా వరిికల్ గార ెన్ (నిలువు సేదాం) అన్దే్ ి ప్రతామాోాయంగా 
కనిపిసుూ నోద్ి. కాబట్టి  అందుబాట్ులో ఉనో సథలంలోవరిికల్ గార ెనింగ్ 

ద్యారా కూరగాయలు మరియు ఆకుకూరలు పెంచుకున్ ేఅవకాశం ఉంద్ి. 
 

టెరేస్ గారడెనిెంగ్ వలల  కలిగే పియోజనాలు: 
1. సమృద్ిెగా పో షక విలువలు కల్గిన తయజా కూరగాయల లభ్ాత  

2. నిరుప్యోగంగా ఉనో బాలునీ, ఇంట్ట పె ై కప్ుప మరియు పెరట్ట 
సథలమును ప్ూరిూగా వినియోగించుట్  

3. నిరంతరాయంగా, ఏడయద్ ి పొ డ్లవున, ప్ురుగు మందుల అవశేష్ాలు 
లేని తయజా కూరగాయలను పొ ందుట్. 

4. కుట్ుంబ సభ్ుాల మానసిక ఉలాు సము, శారీరక వాాయామము 
మరియు ఇంట్ట పెై కప్ుపను ఆకుప్చచని వాతయవరణ్మును 
చేయవచుచను 

5. కాలుషా రహ త వాతయవరణ్ము కల్పంచుట్ (కారబన్ డద ై ఆక సైడ్ ను 
గరహ ంచి మనకు కావల్సిన ఆకిసజన్ ని అంద్ించుట్) 

 పెై విషయాలు దృష్ిిలో ఉంచుకొని ఉద్యాన 

శాఖ,సెంట్ర్ఆఫ్ఎకసలెనీసజీడిమ ట్ు  నందు, నిలువు సేధ్ాం లో కూరగాయల 

సాగు పె ైఒక ప్రదరశన్య క్షేతరం ఇట్ీవల కాలంలో ఏరాపట్ు చేయట్ం కూడయ 
జరిగింద్.ి  



 ఇద్ే కాకుండయ,మిద్దె  తోట్ల పెంప్కం మరియు వరిికల్ గార ెన్ (నిలువు 
సేదాం)పె ైరాషిర సాథ యి అవగాహన సదసుసను అకోి బర్ 24న ఉదయం 10.00 

గం.ల నుండి సాయంతరం 5.00 గం.ల వరకు సెంట్ర్ ఆఫ్ ఎకసలెన్స, 
జీడిమ ట్ు  నందు నిరాహ ంచడ్ం జరుగుతునోద్.ి ఈ సదసుసకు ముఖా 
అతిధిగా శ్రర. స.ి పారథసారధి, ఐ ఏ ఎస్,APC మరియు ముఖా కారాదరిశ, 
వావసాయ మరయిు సహకార శాఖ, తదలంగాణ్ ప్రభ్ుతాం పాలగు నడ్ం 

జరుగుతుంద్.ి 

 

 

 ఈ సదసుసలో మ ట్రర  మరియు మునిసప్ల్ పరా ంతయల నుండి 400 

మంద్ి మిద్దె  తోట్ల పెంప్కద్యరులు పాలగు ని వార ి అనుభ్వాలు మరియు 
వారు చేప్ట్టిన ప్దెతులను తదల్యజేసాూ రు. కేరళ వావసాయ 

విశావిద్యాలయం, తిరుచతర్ కు చదంద్ిన పొర . డయ. సుశ్రల ఈ సదసుసలో 
పాలగు ని నిలువు సేదాంలో సాంకేతిక ప్రిజాా నం అంద్ించట్మే కాకుండయ 
వివిద ప్దెతుల పెై ప్రదరశన ద్యారా అవగాహన కల్పంచడ్ం జరుగుతుంద్ి. 
 ఈ సదసుసలో పాలగు నదల్చన వారు ఈ కిరంద్ి అధికారులను 
సంప్రద్ించి 22-10-2018 తేద్ ీమధయాహోం 3.00 గంట్ల లోప్ు తమ పేరును 
నమోదు  చేసుకోగలరు. 

1. శ్రర. జి. మధ్ుసతదన్, ఏ డి హ చ్ – ఫో న్ న్ ం.7997724936 

2. శ్రరమతి. జయాతి, జూనియర్ అసిసెింట్ – ఫో న్ న్ ం.7997724983 

3. శ్రర. శివ ప్రసాద్ – ఫో న్ న్ ం.7997724985 


