
 

ఆన్లైన్ శిక్షణా కార్య క్రమం 

రొయ్య ల పంపరంలో వ్యయ ధి నిర్వ హణ 

భారతదేశంలో మరియు ప్రరంచవా్య రతంగా రొయ్ా ల చెరువులలో  వా్య ధుల  వ్యా ప్తత మరియు మరణాలు 

ఆక్వా కలచ ర్ రంగానికి గణనీయ్మైన నషా్టనిి  కలిగిస్తతన్ని యి. వైట్ స్పా ట్ సంప్ోమ్ (WSSV),  

ఇన్ఫె క్షియ్స్ మయోన్ఫప్ోసస్ (IMNV) మరియు హెపాటోపాా ంప్కియాటిక్ మైప్ోసా్ప రిడియోసస్ (EHP) 

వంటి అంటు వా్య ధులు మరియు మరియు వైట్ ఫీసస్  సంప్ోమ్ (డబ్ల్యా ఎఫ్ఎస్), రనిి ంగ్ మారా్టలిటీ 

సంప్ోమ్ (ఆర్ఎంఎస్) వంటి సంప్కమణ చెందని వా్య ధులు రొయ్ా ల పంరక్వనికి తీప్వ ఆందోళన 

కలిగించే అంశాలుగా మార్టయి. 

ఉతా్ప దకత స్థస్పయియిలు పంచడానికి మరియు రైతుల ఆదాయానిి  రెటింాపు చేయ్డానికి భారత 

ప్రభుతా ం ఒక లకా్ష్య నిి  నిర్దశేంచంది. ఇంక్వ,  ప్రధాన మంప్ి మత్ ా  సంరద యోజన (ప్తఎంఎంఎస్

వై) రథకం ప్కింద   మత్ ా  రంగ ఉతా్ప దకత పంచడం, అంతరా్టతీయ్ న్నణా త్ప ప్రమాణాలకు 

అుగుణంగా వా వస్పయ్ రంగాలు విసతరించడం మరియు భారతదేశం ుండి మత్ ా  ఎగుమతులు 

పంచడం వంటి  ముఖ్ా ంశాలు మత్ ా  రంగానికి ప్ేరణనిస్తత  ప్రిపాదించబడాాయి. ఈ సందరభ ం గా  

 ఈ లకా్ష్య లు స్పధంచడానికి మన రొయ్ా ల స్పగు రైతులు క్షేప్త  స్థస్పయి యిలో వా్య ధ సమసా ల 

రరిష్టా ర్టనికి  వీలు కలిా ంచడం, తదాా ర్ట వా్య ధ సంబంధత నషా్టనిి  తగి గంచ,  స్పగు  ఉతా్ప దకత 

పంపుదలకు  దోహదం చేయ్డం చాలా అవసరం. 

 

ముఖా్ మైన వా్య ధ సమసా లు మరియు వ్యటి నిరా హణపై రైతులకు అవగాహన కలిా ంచడం మరియు 

శక్షణ ఇవా డం దాా ర్ట ఈ లకా్ష్య లు చేరుోవచ్చచ . ఈ అంశంలో మంచ అవగాహన ోసం, ICAR-CIBA, 

డిపారె ామ ంట్ ఆఫ్ ఆక్వా టిక్ యానిమల్ హెల్త అండ్ ఎనిా ర్టన్ఫమ ంట్ (AAHED) వివిధ ర్టష్ట్షా్టలోయని 

రొయ్ా ల స్పగు రైతులకు ఆయా ప్పాంతీయ్ భాషలలో అవగాహన్న క్వరా ప్కమానిి   నిరా హంచాలని 

ప్రిపాదించంది. ప్పాథమిక స్థస్పయియిలో అవగాహన మెరుగురరచడం వలన రైతులు  అసలు సమసా ు 

ప్గహంచ,  తదుగుణంగా వా్య ధ సంబంధత సమసా ల నివ్యరణకు వ్యరి స్థస్పయియిలో  సమర యివంతమైన 

చరా లు అమలుచేయ్డానికి మరియు నషా్టలు తగి గంచడానికి సహాయ్రడుతుంది. 

 

నిర్ధశేిత   క్ేక్షకులు: రొయ్ా ల స్పగు  రైతులు, మత్ ా  కళాశాలల విదాా రుయిలు 

     చర్చ ంచు అంశాలు: 

1. భారతదేశంలోని రొయా్ ల స్పగులో వా్య ధుల  EHP, IMNV మరియు WSSV, మరియు 

అంటువా్య ధులు మరియు  WGS, RMS మొదలైన వా్య ధుల గురించ ప్రత్యా క స్తచనతో 

,  వా్య ధక్వరక్వల వలన కలుగు నషంా 



2. మెరుగైన నిరా హణ రదధతులు (బిఎమ్ప్తలు): చెరువు తయారీ, రిజర్టా య్ర్ మరియు 

చెరువులుంచ విడిచపట్ట ావా ర ధ నీటి శుదిధ  (ఇటిప్త) , వితతన్నల న్నణా త, రొయ్ా ల 

స్పంప్దత, నీటి న్నణా త, మేత  నిరా హణ  మొదలైనవి 

3. బయోసెక్యా రిటీ స్తప్త్పలు: నిరిషే ా వా్య ధక్వరక రహత (ఎస్పా ఎఫ్) ప్ూడ్స్థసా్పక్ు 

ఉరయోగించే  హేచరీల ుండి పందిన వితతన్నలతో పలాలు స్థసా్పకింగ్ చేయ్డం, 

వితతన్నల న్నణా త మరియు వా్య ధ స్థసయిి ని రరీక్షించడం, చెరువులలో  బయోసెక్యా రిటీ. 

నిర్వవ హకులు  

 

భాష  

 

తేదీ 

డా.ఎం.పూరిమి 

డా.ఎం.మురళీధర్ 

    డా.జె. శాా మ్ దయాళ్ 

    డా.వినయ్ కుమార్ 

స్థర.ీఅశోక్ కుమార్ 

    తెలుగు           1 ఫిప్బవరి 2021 

 

Click here for Registration 

మోడ్: ఆన్లైన్ 

లంక్: 

ఐసిఎఆర్-సంక్రల్ ఇనిట ిట్యయ ట్ ఆఫ్ క్ాకిష్వ్యరర్ ఆకావ రలచ ర్,  

75 శాంథోమ్ హై రోడ్, ఆర్ ఎ  పుర్ం, చెన్నై  600028, తమిళనాడు 

ఫోన్: 044 - 2461 8817/2461 0565.  ఫ్యయ క్ట : 044 - 2461 0311, 

ఇమెయిల్: director.ciba@icar.gov.in 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KQXcyE5RaUSoxp8F2imdtKcpNnRx1PNBl1aFy4ghuuhUQ0EwVzVaTk5WVjlGUEdDTjZLRlo5NDRUWi4u

