
ప్రెస్ నోట్ 

విత్తన నాణ్యత్ ప్రెంపుదలకు కోత్ అనెంత్ర సాెంకేతిక అెంశాలప్రై ర ెండు రోజుల సదససు  
 ఈ రోజు అనగా మెంగళవారెం తేది 30.10.2018 నాడు విత్తన నాణ్యత్ ప్రెంపుదలకు కోత్ 
అనెంత్రo తీససకోవాల్సున చరయలు, సాెంకేతిక అెంశాలప్రై ర ెండు (2) రోజుల వర్క్ షాప్ హ ైదరాబాద్ 
సో మాజిగూడ లోని కతిెయా హో టల్ లో ప్ాెరెంభమ  ెంది. ఈ సదససునస ముఖ్య అథితి, భారత్ దేశ పూరవ 
వయవసాయ శాఖ్ కారయదరశి శ్ర ీ ఎస్.కే.పటటనాయక్, IAS గారు జ్యయతి పెజ్వలన చేసి ప్ాెరెంభెంచారు. ఈ 
కారయకమీెంలో APC, రాష్టట ర వయవసాయ శాఖ్ ముఖ్య కారయదరశి శ్ర ీ స.ిప్ారథసారతి,IAS గారు, MANAGE 
డ ైర కటర్క జ్నరల్ శ్రమీతి ఉషా రాణ్ి, IAS గారు, జ్ాతీయ విత్తనాభవృదిి  సెంసథ  CMD శ్ర ీవి.కే.గౌర్క, PJTSAU 
ఉపకులపతి డా పెవీణ్ రావు గారు, భారత్ పెభుత్వ విత్తన విభాగ ఉప కమిష్టనర్క శ్ర ీ సరలవరాజ్, ఇెండో  
జ్రమన్ ప్రె జ్ కుట  భాధ్సయలు ఎకే్హార్్క శ్రోఎదదర్క ప్ాలగొ నాారు.  
 త లెంగాణ్ రాష్టట ర విత్తన & స ెందరెయ ధ్ృవీకరణ్ సెంసథ  సెంచాలకులు డా కే. కేశవులు 
సావగతోపనాయసెం చేసతత  విత్తన పెంటలలో కోత్ అనెంత్ర విత్తన నాణ్యత్ లోప్ాలనస నివారశెంచటానికి 
మొటటమొదటిసారశ దేశెంలోనే పెతిషాట త్మకెంగా తీససకొని నిరవహ ెంచటెం జ్రశగశెందని అనాారు. విత్తన 
ఎగుమత్ులు ప్రెంచటానికి విత్తన నాణ్యత్ అత్యవసరమని త ల్సప్ారు. ఈ సదససునస ఇెండో -జ్రమన్ విత్తన 
రెంగ అభవృదిి  సహకార ప్ాెజ్ కుట  సహకారెంతో నిరవహ ెంచబడుత్ుెందని, త లెంగాణ్ – విత్తన బాెండాగారెం 
(Seed Bowl) సాధ్న దిశగా ఎెంత్గానో ఉపయోగ పడుత్ుెందని చ ప్ాారు.  
  APC శ్ర ీసి.ప్ారథసారతి, IAS గారు మాటాా డుత్ూ త లెంగాణ్ రాష్టట రెం చేససత నా అెంత్రాా తీయ OECD 
విత్తన ధ్ృవీకరణ్ పెపెంచ విపణ్ిలో పెవేశెంచినటటట  చ ప్ాారు. ఈ సదససు సాధారణ్ ర తై్ుకు విత్తనెంలో 
ఎదసరవుత్ునా సమసయలకు పరశషా్రెం చతప్ాలని ఆకాెంక్షెంచారు. అెంతే కాకుెండా పెతేయకిెంచి ర ైత్ులకోసెం 
మరో సదససు నిరవహ ెంచనసనాటటా  త ల్సప్ారు. సెంపెదాయ పదదత్ుల మూలెంగా విత్తన నాణ్యతా 
సమసయలకు మూలమని చ పుత్ూ, ఈ సదససు త్దనెంత్రెం అటిట  నషాట లనస నివారశెంచాలని కోరారు.  
 శ్ర ీ ఎస్.కే.పటటనాయక్ గారు మాటాా డుత్ూ వరుస న పైుణ్య వృదిి  కారయకమీాలు చేపడుత్ునా 
త లెంగాణ్ రాషాట ర నిా పెశెంశెంచారు. త లెంగాణ్ రాష్టట రెం గోా బల్ సీడ్ హబ్ గా అవత్రశెంచనసనాదని అనాారు. 
2019 జూన్, జూల ై న లలోా  హ ైదరాబాద్ లో జ్రశగ ేISTA Congress వలా త లెంగాణ్ ప్ రు పెఖ్ాయత్ులు విశవ 
వాయపతెం కానసనాాయని త ల్సప్ారు. గత్ 2-3 సెంవత్ురాలలో 150 విత్తన హబ్ లు ఏరాాటట చేసి, పపుా 
ధానాయల ఉత్ాతిత  17 నసెండష 23 మిల్సయన్ టనసాలకు చేరశినటటట  త ల్సప్ారు. పపుా ధానాయల దిగుమత్ులు 
గణ్నీయెంగా త్గశొనటటట  త ల్సజ్శేారు.   
 విత్తన విభాగ ఉప కమిష్టనర్క శ్ర ీసరలవరాజ్ మాటాా డుత్ూ ర ైత్ుల ఆదాయానిా ర టిట ెంపు చేయటెంలో 
నాణ్యమ  న విత్తనెం కీలకమని చ ప్ాారు.  



 PJTSAU ఉపకులపతి డా పెవీణ్ రావు గారు మాటాా డుత్ూ విత్తన పెంటలనస మాయప్ిెం్ 
చేయాలని, విత్తన గశీడ్ (SEED GRID), విత్తన కాినిక్ లు ఏరాాటట చేయాలని కోరారు.     
 జ్రమని పెభుత్వ పెతినిధ ిమ  కేల్ కేస ల్ర్క మాటాా డుత్ూ భారత్ పెభుత్వెం భారత్దేశెంలో పెతేయకిెంచి 
త లెంగాణ్లో విత్తన రెంగ అభవృదిి కి జ్ రమనీ అనిా సహాయ సహకారాలు అెందిససత నాదని త ల్సప్ారు.  
 ఇెండో  జ్రమన్ విత్తనరెంగ సహకార ప్రె జ్ కుట  భాధ్సయలు ఎకే్హార్్క శ్రోఎదదర్క మాటాా డుత్ూ త లెంగాణ్ 
పెభుత్వ మరశయు భాగసావమయ సెంసథల సహకారెం అదసుత్ెంగా ఉెందని కొనియాడారు. 
 175 మెంది కి ప్రైగా ప్ాలగొ నా ఈ సదససులో త లెంగాణ్ రాష్టట ర లోని అనిా వయవసాయ, ఉధాయన 
మరశయు విత్తన శాష్టత రవేత్తలు, విత్తనాభవృదిి  సెంసథ  మరశయు విత్తన & స ెందిెయ ధ్ృవీకరణ్ సెంసథ  
అధికారులు, రాష్టట ర మరశయు కేెందె గశడ్ెంగుల సెంసథల అధికారులు, విత్తన విత్తన కెంపనీల/ విత్తన శుదిి  
యజ్మానసలు, వివిధ్ రాషాట ర ల నసెండష విత్తన శాష్టత రవేత్తలు, విత్తనాభవృదిి  / ధ్ృవీకరణ్ సెంసథల అధికారులు. 
 విత్తన పెంటల కోత్, నతరశాడష, ఎెండబెటటడెం, ప్రె సరసిెం్/గేీడషెం్, విత్తన శుదిి , ప్ాయకిెం్, విత్తన నిలవ 

మరశయు రవాణ్ా త్దిత్ర అనిా సాెంకేతిక అెంశాలప్రై ఈ ర ెండు రోజులు విపులెంగా చరశిసాత రు. 
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