
కొత్తగా నియమించబడ్డ 26 మింది హార్టకిల్చ ర్ ఆఫీసర్ 

ల్ శిక్షణ ముగింపు కార్య క్కమo పై  పక్ీకా క్పకటన 

 

 తెల్ింగాణ రాష్ట్oి లో కొత్తగా టిఎస పిఎస సి ద్వా రా 26 

మింది హార్టకిల్చ ర్ ఆఫీసర్ ల్ను నియామకిం చేయటిం 

జర్టగింది. వారు త్మ సరా్ట స లో సెప్ిింబర్ నెల్లో చేరారు. 

వార్టకి సింకేతికింగా, ఉద్వయ న మర్టయు పటి్ట పర్టక్రమ శాఖలో 

అమల్వుతునన  పధకాల్పై పూర్టతగా అవగాహన కల్ప ించుటకు 

ఒక నెల్ శిక్షణ కార్య క్కమమును తెల్ింగాణ ఉద్వయ న శిక్షణ సింసథ, 

రెడ్ హీల్స్ , హైదర్బాద్ నిందు 22.10.2018 నుిండి 22.11.2018 

వర్కు నిరా్ హించడ్ిం జర్టగింది. 

 ఈ శిక్షణలో భాగింగా  MIDH, RKVY, TSMIP, ఆయిల్స పామ్, 

సెింటర్ ఆఫ్ ఎక్స్  లెన్స్ , జీడిమెటల & ములుగు, అటవీ 

వయ వసయo త్దిత్ర్ అింశాల్పై అవగాహన కల్ప ించటిం 

జర్టగింది.  

➢ మల్బ ర్ట తోటల్ ప్ింపకిం మర్టయు పటి్ట పర్టక్రమ పై శిక్షణ 

మర్టయు సిందర్శ న కార్య క్కమిం అనింత్పూర్ జిల్లల లో 

నిరా్ హించటిం జర్టగింది. 

➢ క్డిప్ & క్సిప ింక లర్ ల  నిర్ా హణపై రైతు క్షేక్త్ింలో  శిక్షణ 

ఇవా టిం జర్టగింది.  

➢ ర్క్షిత్ సేదయ ిం ద్వా రా ర్క్షిత్ గృహాల్లో కూర్గాయలు 

మర్టయు పూల్ ప్ింపకిం పై COE జీడిమెటల మర్టయు 

ములుగు లో 3 రోజులు శిక్షణ ఇవా టిం జర్టగింది.  



➢ ఆయిల్స పామ్ సగుపై అవగాహన కల్ప ించుటకు ప్దవేగ, 

ఏలూరు & అరా రావు పేటలో 2 రోజుల్ శిక్షణ & క్షేక్త్ సథ యి 

పర్య టన చేయటిం జర్టగింది. 

➢ ఇక్బహీింపటన ిం లో గల్ పింట కాల్నీల్ ద్వా రా పిండిించే 

పింటల్పై, రైతు క్షేక్త్ింలో పర్య టన మర్టయు పిందిరుల, 

నీటికుింటలు, రైపనిింగ్ చింబర్్ , కోల్సడ సి్టరేజ్ నిర్ా హణ 

మర్టయు వాటి యొకక  ఉపయోగాలు పై అవగాహన 

కల్ప ించటిం జర్టగింది. 

 ఈ రోజు అనగా తేదీ 22.11.2018 న జర్టగన ముగింపు 

కార్య క్కమానికి డా. వి. క్పవీణ్ రావు, క్ొఫెసర్ జయరింకర్ 

తెల్ింగాణ వయ వసయ విరా విద్వయ ల్య ఉప కుల్పతి ముఖయ  

అతిదిగా విచేచ సి కొత్తగా నియమించబడ్డ హార్టకిల్చ ర్ ఆఫీసర్లను 

అభినిందిించటిం జర్టగింది.  ఈ కార్య క్కమింలో క్ీ ఎల్స. 

వింకక్ామ రెడిడ గారు, ఉద్వయ న మర్టయు పటి్ట పర్టక్రమ 

సించల్కులు నూత్న హార్టకిల్చ ర్ ఆఫీసర్ ల్కు సర్టఫిికేట్ లు 

మర్టయు Tabs ను అిందచేయటిం జర్టగింది. అల్లగే ఈ  

కార్య క్కమింలో డా.కె. ర్వీిందర్ రెడిడ, ర్టజిష్టసిర్, క్ీ కొిండ్ ల్క్షమ ణ్ 

బాపూజీ తెల్ింగాణ రాష్ట్ ి ఉద్వయ న విరా విద్వయ ల్యిం 

(SKLTSHU) మర్టయు ఉద్వయ న శాఖ అధికారులు కూడా 

పాలొ్గనడ్ిం జర్టగింది. 


