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పౌర సంబంధాల అధికారి i/c
పత్రికా సమ చారం
ఆచారయ యన్. జి. రంగ వ్యవ్సయ

విశ్వవిద్ాయలయo, ల ం, గ ంటృరులో తృరంతీయ వ్యవ్సయ

రిశోధన సానo సమ వేశ్ మంద్ిరంలో భారత వ్యవ్సయ రిశోధన మండలి వరి భారత అరల రిశోధన
సంసా మరియ ఆచారయ యన్. జి. రంగ వ్యవ్సయ విశ్వవిద్ాయలయo వరి సంయ క్త ఆధవరయంలో ఈనెల
అనగ మే 19 - 21 ణారీఖుల మధయ ెసర, మినుమ , మసూరి, కైసరి, రజమ , బఠణి మరియ వుష్క /
ఎడారి తృరంత పుధానాయలు - 2019 వరిిక్ బృంద సమ వేశ్o తురవహంచబడెతేంద్ి.
ఆచారయ యన్. జి. రంగ వ్యవ్సయ విశ్వవిద్ాయలయo గౌరవ్ ఉక్ులతి డా. ıı వ్లల భనేతు ద్ామోదర
నాయ డెగరి ఆధయక్షతన తురవహంచబడెతేనన ఈ కరయక్రమ తుకి మ ఖయ అతిద్ిగ గౌరవ్ భారత ఉ
రష్్ 
ర తివ్రుయలు శ్రర మ ువ్రప వెంక్యయనాయ డె గరు మరియ గౌరవ్ అతిధిగ నూయఢిల్లల లోతు భారత
వ్యవ్సయ రిశోధన మండలి ఉ సధారణ సంచాలక్ులు (ంట శసతరలు) డా.

ıı ఎ. కె. సంగ్

విచచేసుతననటల
ల , ద్ీతుకి తురవహక్ులుగ భారత అరల రిశోధన సంసా సంచాలక్ులు
డా. ıı యన్. . సంగ్ మరియ

ఆచారయ యన్. జి. రంగ వ్యవ్సయ

విశ్వవిద్ాయలయ రిశోధనా

సంచాలక్ులు డా. ıı యన్. వి. నాయ డె వ్యవ్హరిసత రనానరు.
ఇంక ఈ కరయక్రమoలో జిలల క్లెక్్ర్ శ్రర కోన శ్రరధర్, జిలల సూరిoడంట్ ఆఫ్ తృో ల్లస్ శ్రర స. హెచ్.
విజయ రవ్ప, గ ంటృరు నగర తృలక్ సంసా క్మీష్నర్ శ్రర కైష్ లతకర్,
సానo సహా రిశోధనా సంచాలక్ులు డా.

తృరంతీయ వ్యవ్సయ రిశోధన

ıı వ్లల భనేతు సతయనారయణ రవ్ప, ద్చశ్ం నలుమూలల నుండి

విచచేసన పుద్ానాయల శసత వ
ర ేతతలు, తృరంతీయ వ్యవ్సయ రిశోధన సానo, విశ్వవిద్ాయలయ అధికరులు,
సంకైతిక్ అధికరులు, బో ధన మరియ బో ధనేతర సబబంద్ి

మరియ తృో ల్లస్ విభాగలు, వివిధ శఖల

జిలల యంణారంగం తద్ితరులు తృలగొనానరు.
ఈ సందరాతున పరసకరించుకొతు ఆచారయ యన్. జి. రంగ వ్యవ్సయ
ఉక్ులతి డా.

విశ్వవిద్ాయలయo గౌరవ్

ıı వ్లల భనేతు ద్ామోదర నాయ డెగరౄ మ టాలడెతూ,

రంచoలోతు అరల ఉతుతిత లో 25 శతం, అరల వితుయోగంలో 27 శతం, ద్ిగ మతేలలో 14 శతం
భారత ద్చశ్ం వటాగ క్లిగి ఉందతు అనానరు.
.

భారతద్చశ్ం రంచంలోనే అరల ఉతుతిత లో 18. 5 మిలియన్ టనునల ఉతుతిత మరియ అరల

వుద్ిిలో రధమ సానంలో కొనసగ తేందనానరు. అయనుటికీ మన ద్చశ్o ెరుగ తేనన పుద్ానాయల 22 మిలియన్ టనునల అవ్సరలను దృష్లో ఉంచుకొతు సలుసరి 3. 5 టనునల అరలను ద్ిగ మతి
చచసుకొంటలనానమతు అనానరు. ఆహార ధానాయల ఉతుతిత లో ఉనన రమ రమి 20 శతం భూమి అరల సగ
కింర ద ఉండి, ఆహార ధానాయల ఉతుతిత లో 7 -10 శతం వటా క్లిగి ఉందతు అనానరు.
మ ఖయంగ అరల ఉతుతిత లో 37% గ ఉనన ెసర, మినుమ , మసూరి, కైసరి, రజమ మరియ
బఠణి మరియ వుష్క / ఎడారి తృరంణాల పుధానాయలు ( రజసతన్, గ జరత్, మధయరద్చశ్, మహారష్్ ర
తద్ితరలు)మ ఖయంగ క్ంద్ి మరియ శెనగ ల ంటి పుధానాయలు ఉతుతిత కి గల అవ్కశలను రిశ్రలించి,
మరి మ ఖయంగ ఇను, జింక్ు మరియ మ ంగతూసు సూష్మ ఖతుజ లోతృలణో భాదడెతేనన50 - 70
శతం బాలింతల, గరావ్తేలు మరియ లలల అవ్సరలు తీరేడాతుకి ఉనన అతి సులువెైన మరియ
ఖరుే తక్ుకవెైన మ రొ ంగ గ రితంచి తగిన చరయలను మరియ వ్యయహాలను రచించడమే కక్,
భారతద్చశ్ంలోతు అరల ఉణాుదక్త 730 కిలోలు / హెక్రుక్ు మరియ రంచ ఉణాుదక్త 1900
కిలోలు మధయ అంతరతున తగిొంచడం క్డా ఒక్ ఉద్చేశ్యమేనతు అనానరు.
మరోక్కవిష్యం ఏమిటంటే భారత ద్చశ్ంలోతు భూమిలో 67 శతం వ్రిధారo అతు, అటలవ్ంటి
భూమిలో 87 శతం అరల సగ కొనసగ తేందతు అనానరు. కైవ్లం 13 శతం అరల సగ మ తరమే
భూమి మ తరమే తూటి తృరుదల కింర ద సగవ్పతేందతు అనానరు. గత కొంత కలంగ తగొ తేనన అరల
ఉతుతిత తగొ తూ వ్సుతందతు అనానరు. అంణచకక్ ఒక్ కిలో వ్రి ధానయం ండించాలంటే 5000 ల్లటరుల తూటి
లభయత అవ్సరం అతు, అద్చ అరల సగ క్ు చాల తక్ుకవ్ తూటి లభయత అవ్సరమైన దృష్ట్ా, మదే తే ధర
అశజనక్ంగ ఉననదృష్ట్ా, వీటి సగ ను తృో ర తసహంచడం అణాయవ్శ్యక్ం అతు అనానరు.
ఇంకోవిధంగ చూసనటల యణచ, 10 - 50 శతం వ్రక్ు మ ంసక్ృతే
త లను మరియ 4 -10 % కెలోరిల
శ్కితతు, వీటి ద్ావర అతి తక్ుకవ్ ఖరుేణో మనల ంటి అభివ్ృద్ిి చందుతేననద్చశల రజలు తృ ందుతేనన
రీణాయ అరల సగ ఎంణో తృరమ ఖయతను మ ఖయంగ మన గరమీణ ఆరిిక్ వ్యవ్సా క్ు ద్ో హదకరిగ
ఉండటాతుకి అవ్సరం అనానరు.
పౌర సంబంధాల అధికారి i/c

