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జూన్ 26 నుండి జూల  ై3 ఴయకు , హ ైదరహఫాద్ లోతు HICC లో జరిగే 32ఴ ISTA 

Congress (International Seed Testing Association) షభావేశహలన కడ్భుందీగహ 

తుయవహ ుంచడాతుకి తగు ఏరహట్లు  చేట్ాా లతు రబుతవ రధాన కహయయదరిి డా.ఎస్.కె జోష 

ఆదేశుంచాయు.  

భుంగళవహయుం షచివహలముంలో ISTA Congress తుయవసణ  ైభుుందషు  ఏరహట్ు  

 ై షమీక్షా షభావేవుం తుయవహ ుంచాయు. ఈ షభావేవుంలో Dr.Andreas Wais, ISTA 

Secretary General, Mrs. Olga Stoekii, ISTA, Switzerland , ఇకిసిహట్ డ ైరెకార్ 

జనయల్ ట్ర్ కహర్ ఫెరర ి (Peter Carberry) , ఴయఴసహమ శహఖ భుఖయకహయయదరిి 

తృహయధసహయథి, ట్ూరిజుం శహఖ కహయయదరిి బి.వ ుంకట్ేవుం , హ ైదరహఫాద్ తోృ లీస్ కమీశనర్ అుంజతూ 

కుభార్ , అదను డ.ిజి. జితేుందర్ , ఴయఴసహమ శహఖ కమీశనర్ రహసుల్ ఫొ జజా , రరజినల్ 

తృహస్ తోృ యుా  ఆపషర్ విశణు ఴయధన్ రెడిి , కేవఴులు , సహుంషకాతిక శహఖ డ ైరెకార్ భామిడ ి

సరికాశు  , షభాచాయ శహఖ చీఫ్ ఇన్ పర్ బేశన్ ఇుంజతూర్ కిషో ర్ ఫాఫు తదితయులు 

తృహలగొ నానయు. ఈ షభావేవుంలో భుుందగహ International Seed Exhibition   ై

యూతృ ుందిుంచిన ఫరర చర్ న రధాన కహయయదరిి ఆవిశకరిుంచాయు. 

జూన్ 26న తృహర యుంఫోతసఴ కహయయకభిుం, 26 నుండి 28 ఴయకు Seed Symposium, 

International Seed Exhibition, 28న వితున ఴయఴసహమ దాయుల షభావేవుం , జూన్ 29 

నుండ ిజూల  ై3 ఴయకు  ISTA వహరిిక షభావేశహలు జయుగుతామతు , దాదాు 400 భుంద ి

విదేశీ రతితుధలు తృహలగొ ుంట్ాయతు , వీరికి ఴషతి, ఫదరత, యవహణా షదతృహమాలు 

కల్ుంచాలతు రధాన కహయయదరిి అనానయు. వితున రదయినలో రుంచుం లోతు వివిధ 

తృహర ుంతాల నుండి 200 వితున కుంతూలు తృహలగొ ుంట్ామతు, కొతు  ఉతతణు లు ,సడ్ తృహర స సుంగ్ , 

తృహయకిుంగ్  ఎకివప్ బ ుంట్స , సడ్ ట్రరట్ బ ుంట్ , నఽతన ట్ెకహనలజి  ై ఴుుంట్లుందతు స.మస్ 

అనానయు. వితున ఉతతిు  , నాణయత  ై ఈ సుంతోృ జిముం ఉుంట్లుందనానయు. ఈ సుంతోృ జిముం 



లో అభిఴాదిధ చ ుందతణనన దేశహల నుండి 50 భుంది చినన , భధయ తయహ ఎుంట్ర్  ైజైెస్ 

నుండ ితృహలగొ ుంట్ాయతు అనానయు.  

ఎఫ్.ఎ.ఓ (Food and Agriculture Organization- FAO) షసకహయుం తో 

జయుగుతణుందతు అనానయు. రైెతణలకు వితునాల ఉతతిు  లో అభలఴుతణనన నఽతన 

దదతణలు , నాణయత ై అఴగహసన కల్ుంచడాతుకి ఈ షభావేశహలు జయుగుతామనానయు. 

ఈ షుందయభుంగహ ఫాయతీమ , త లుంగహణ షుంషకాతితు రతిబిుంబిుంచ ే సహుంషకాతిక 

కహయయకభిాలు తుయవహ సహు భతు త ల్తృహయు. ISTA Congress కు తగు రచారహతున 

తుయవహ ుంచాలతు ఆదేశుంచాయు. విదేశీ రతితుధలు త లుంగహణ రహశారుంలో రహయట్క తృహర ుంతాలన 

షుందరిిుంచ ేతృహయకేజి విఴరహలన భుుందగహన ేవహరికి త ల్మచేమాలతు అనానయు.  
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