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రాష్్టర విత్తన ధృవీకరణ సంసథను సందర్శంచిన వియత్నం ఉననత్ధికారుల బృందం  

 

 తమ దేశానికి నాణ్యమ ైన వితతనోతపత్తత  మరియు వితతన నిలువలో సాాంకేత్తక 
పరిజ్ఞా నాం మరియు సహాయ సహకారలాంద ాంచాలని వియతానాం దేశ బా-రియా-వ ాంగ్-తౌ 
(BRVT) జ్ఞతీయ అసరాంబీ్ల పతె్తనిధుల బ ాందాం నాయకురాలు కోరారు. ఈ రోజు అనగా 
06.08.2018 నాడు వియతానాం ఉననతాధ కారుల బ ాందాం నాలుగు రోజుల పరయటనక  ై
హ ైదరాబాద్ చేరుకునన పెత్తనిధ  బ ాందాం ఈ రోజు రాష్్టర వయవసాయ శాఖ      కారయదరిి 
శీ్ర C. పారథసార  , IAS గారితో సమావేశమ ైాంద . వయవసాయాభివ ద ి ; పరశిమీలు, వాయపారాం; 
వితతన శాసత ర సాాంకేత్తక రాంగాంలో ప్రటు్ బడులు మరియు సహకారానికి గల అవకాశాలను 
అనేేష ాంచి అాంద ప చ్ుుకోవటానికి నాలుగు రోజుల పరయటన నిమితతాం హ దైరాబాద్ 
చేరుకుననటుీ  పద  (10) మాంద  సభ్ుయల బ ాందానికి నాయకతేాం వహిసుత నన శీ్రమత్త 
గుయెన్ త్త యనె్ తెలిపారు. ఈ బ ాందాంలో ఆయా విభాగాల అధ పతులు సభ్ుయలుగా 
ఉనానరు. 
 తెలాంగాణ్ రాష్్టర వితతన ధ వీకరణ్ సాంసథ  నిరేహిాంచిన పలు అాంతరాా తీయ వితతన 
నాణ్యత అవగాహన సదసుుల గురిాంచి తెలుసుకొని తమకు నాణ్యమ ైన వితతనోతపత్తతప్ర ై
శిక్షణ్ అాంద ాంచాలని కోరారు. తమ దేశాంలో గాలిలో అధ క తేమ మూలాంగా వితతన నిలే 
అత్తప్రదద  సమసయగా ఉాందని ప్ేరకొనానరు. వితతన పాంటల కోత అనాంతర వితతన నాణ్యతా 
పరిరక్షణ్, వితతన నిలేలప్రై  న ైప ణ్ాయభివ ద ిక ై శిక్షణ్ అాంద ాంచాలని కోరారు.  
 తెలాంగాణ్ రాష్్టరాం సాధ ాంచిన సామాజిక, ఆ   క పెగత్తకి మాంతె ముగుద లయాయమని 
చెప పతూ, తలెాంగాణ్ భారత దేశ “”సీడ్ కాప్ టల్’” కావడాం గరేకారణ్మని; తమ దేశానికి 
నాణ్యమ నై వితతనోతపత్తత కి, సురకి్షతమ ైన వితతన నిలేకు అవసరమ నై శాసత ర సాాంకేత్తక 
పరిజ్ఞా న బద లీ మరియు  న ైప ణ్య ప్రాంప దలకు శిక్షణ్ అాంద ాంచాలని కోరినారు.    
 భారత దేశాంలో వితతన ధ వీకరణ్ తపపనిసరి కాదని తలెుసుకునన బ ాందాం 
వియతానాంలో మాతెాం వితతన తనిఖీలు, ధ వీకరణ్ లేనిదే వితతన సరఫరా జ్రుగదని, తమ 
దేశాంలో వితతన నాణ్యత నియాంతణె్ ఖచిుతాంగా అమలు జ్రుగుతోాందని తెలిపారు. తమ 



అవసరాల నిమితతాం వితతనానిన అమ రికా, ఐరోపా దేశాలనుాండి ద గుమత్త 
చేసుకుాంటునానమని, నాణ్యమ నై వితతనోతపత్తత కి తెలాంగాణ్ రాష్్టరాం పసె ధి్ని తలెుసుకొని 
వితతన శాసత ర సాాంకేత్తక రాంగాంలో ప్రటు్ బడులు మరియు సహకారానికి గల అవకాశాలను 
అనేేష ాంచి తగు ఒపపాందాలు చేసుకొటానికి నాలుగు రోజుల పరయటన నిమితతాం హ ైదరాబాద్ 
చేరుకుననటు్  చెపాపరు.  
 అాంతకు ముాందు తెలాంగాణ్ రాష్్టర వితతన & సేాందరెయ ధ వీకరణ్ సాంసథలో రాష్్టర 
వయవసాయ శాఖ      కారయదరిి  శీ్ర C. పారథసార  , IAS భారత దేశ, పెతయేకిాంచి 
తెలాంగాణ్ రాష్్టరoలో గల వితతన పరిశమీ, అనిన దేశాలకు కావలస న అనిన పాంటల 
నాణ్యమ నై వితతనోతపత్తత , సరఫరాకు గల అనుకూల   లలు, వాతావరణ్ పరిస థతుల గురిాంచి 
పవర్ పాయాంట్ ప్రెసరాంటషే్టన్ దాేరా వివరిాంచారు. ఈజిప్్ట, ఫ లిప్ీపన్ు, రష్ాయ, ఇటలీ తద తర 
పలు దేశాలకు 20 ప్రైగా పాంటల వితతనాలను ఎగుమత్త చేసుత నానమని తెలుప తూ 
వియతానాం సహా పపెాంచ్ దేశాలకు కావలస న అనిన రకాల పాంటల నాణ్యమ ైన వితతనానిన 
ఉతపత్తత  చేస  ఎగుమత్త చేయటానికి స దిాంగా ఉాందనానరు.వియతానాం దేశానికి కావలస న 
అనినవిధాల శాసత ర, సాాంకేత్తక సహకారమాంద సాత మనానరు.              (2019) జూన్ 
26 నుాండి జూల ై 3 వరకు హ ైదరాబాద్ లో నిరేహిసుత నన 32వ ISTA సదసుుకు 
రావాలని వియతానాం పతె్తనిధ  బ ాందానిన ఆహాేనిాంచారు. 
 తమ దేశాం OECD వితతన పథకాలలో భాగసాేమి కాదని, ISTAలో సభ్యతేాం 
లేదని బ ాందo తెలుపగా ISTA కారయనిరాేహక కమిటలీో సభ్యతేాం ఉనన రాష్్టర వితతన 
ధ వీకరణ్ సాంసథ  సాంచాలకులు డాII కే.కేశవ లు సపాంద సతత  అాంతరాా తీయ వితతన పరీక్ష 
సాంఘాం (ISTA) లో సభ్యతేాంతో సహా OECD లో భాగసాేములు కావటానికి 
సహకారమాంద సాత మనానరు.    
 ఈ సమావేశాంలో తెలాంగాణ్ రాష్్టర వితతన & సేాందరెయ ధ వీకరణ్ అథారిటి ఉప 
సాంచాలకులు శీ్ర జి.సుదరిన్, రవీాందర్ ర డిి , భాసొర్ స ాంగ్ మరియు  APEDA మేనేజ్ర్ శీ్ర 
సుధాకర్ లు పాలగొ నానరు. 

-0- 


