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     జిలకు ఆరోగయయంగ మేలుచేసే చియుధానాయల సగు విసీ రాన్నా ర ైతులనఽ 

ప్ర ి తసహ ంచాల్ససన అవసయం ఎంత ైనా ఉందన్న రష్ర వయవసమ శఖ కయయదరశి శ్ర ీస.ప్యధసయధి 

త ల్సప్యు. 

     ఫుధవయం సచివలమంలో ఐఐమంఆర్ (భాయతీమ చియుధానాయల సంసధ) వయవసధ న 

దినోతసవన్నా ుయసకరశంచఽకొన్న ఏరాటు చేసన మీడిమా సభావేశంలో ఆమన 

భాటలడుతూ ఈ నెల 9న సంసధ వయవసధ న దినోతసవన్నా రజైందనిగర్ లోన్న ఐఐమంఆర్ 

న్నయవహ ంచడం జయుగుతుందనాాయు. సిఽీ త అవసరల కనఽగుణంగ జిలు మెచేేరీత్రలో 

చియుధానాయలతో తమాయు చేసన ఆహాయ దారధ లనఽ ప్ర ి తసహ ంచడంతో ప్టు ర ైతులకు 

గశటు్ ఫాటు కల్సగశంచేలా చాడాల్ససన అవసయం ఉందనాాయు. ఆధఽన్నక సభాజంలో వతీ్రడ ివలన 

చ కకయ వయధి, హిదమసంఫంధిత వయధఽల ఫారశన డుతునాాయన్న, ఎంతో ప్ర షక 

విలువలునా చియుధానాయలతో తమాయు చేసన దారధ ల వడకన్నా  ంచాల్ససన అవసయం 

ఉందనాాయు. వరా భావ ప్ింతాల ైన భహఫూబ్ నగర్,మెదక్,ఆదిలాఫాద్, యంగర డిి జిలాల లలో 

ఈ ంటలు విరశవిగ సగు చేమవచేనాాయు. కైందరమి చియుధానాయల సంసధతో కల్సస ఎిల్, 

మే నెలలో నక లస్ రోడుి లో చియుధానాయల మేళానఽ న్నయవహ ంచనఽనాటు్  ఆమన త ల్సప్యు. 

గతంలో చియుధానాయలనఽ విరశవిగ విన్నయోగశంచేవయన్న, కన్న నేట ిమువత జంక్ పుడ్ వెైు 

ముగుు  చాుతునాాయన్న అనాాయు. చియుధానాయల విన్నయోగన్నా  ంచడాన్నకి రైషన్ 

దఽకణాలదావర అభమకలు, భధాయహాభోజనం, అంగన్ వడ ికైందాిలలో వడ ేవిషమాన్నా 

ఆలోచిసీ భనాాయు. సవతంతయింవచిేనుాడు దేశవయీంగ 14 మిల్సమనల  హెక్ యలలో 

చియుధానాయలనఽ ండించ ే వయన్న, సిఽీ తం 7 మిల్సమనల  హెక్ యలలో చియుధానాయలనఽ 



ండిసఽీ నాాయన్న అనాాయు. చియుధాయనాయలు ండించడాన్నకి ర ైతులలో అవగహన 

కల్సాంచాల్ససన అవసయం ఎంత ైనా ఉందనాాయు. 

     డా. విలాస్ ఎ తోనా భాటాల డుతూ చియుధానాయలకు సంఫంధించి విసీిత రశశోధనలు 

న్నయవహ సఽీ నాాభన్న, ఉతాాదక, ర ైతుల ఆదామం  ంునకు చయయలు 

తీసఽకుంటునాాభనాాయు. ఈ నెల 9న సంసధ వయవసధ క దినోతసవం న్నయవహ సఽీ నాాభన్న, 

చియుధానాయలతో సంఫంధం ఉనా ర ైతులు,వయప్యులు, సంసధలనఽ ప్ర ి తసహ ంచటాన్నకి రష్ర 

బిుతవ సహకరన్నా కోయుతునాాభనాాయు. చియుధానాయలతో తమార ైన స్ ల్స, కైఫ్ లనఽ 

ప్ియంభిసఽీ నాాభనాాయు. వయప్య యంగ ఎగుభతులు చేమటాన్నకి ఎనోా అవకశలు 

ఉనాామన్న, ర ైతులు ఈ అవకశన్నా సదివన్నయోగం చేసఽకోవలనాాయు. 

     ిన్నసల్ స ైంటిస్్ శ్ర ీ మస్.మస్ రవు, భాటాల డుతూ గతంలో జొనాలనఽ ఇంట ి

అవసరలకు భాతమేి ండించేవయన్న, ఆరోగయయంగ ఉనా డిభాండ్ ఆధాయంగ సిఽీ తం 

జొనాలనఽ ండిసఽీ నాాయన్న అనాాయు. వయవసధ క దినోతసవం సందయభంగ ఈ నెల 9 న 

రజైందనిగర్ లో 35నఽండి 40 భంద ి వయప్యవేతీలతో ఎగశిబిషన్ స్ ల్స నఽ ఏరాటు 

చేసఽీ నాటు్  త ల్సప్యు. చియుధానాయల ఉతాతీ్రన్న  ంచడాన్నకి అవసయమైెన చయయలు 

తీసఽకుంటునాాభనాాయు. ఈ సందయభంగ కొంతభంద ిర ైతులనఽ సతకరశంచి ప్ర ి తసహ ంచడం 

జయుగుతుంద న్న ఆమన త ల్సప్యు. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

జారీచేసనవయు కమీషనర్, సభాచాయ ప్ౌయసంఫంధాల శఖ, త లంగణ బిుతవం 

 

 


