
ప్రెస్ నోటు 

FAOలో శాశ్వతప్రతినిధిగా తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ  డాII బి.రాజ ంద్ర్, IAS గారు  

 ప్పె్ంచ ఆహార & వ్యవ్సాయ సంసథ (FAO) లో భారత ప్భెుతవ శాశ్వత ప్తెినిధిగా 

నియమంప్బడ్డ తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ , క ంద్ ె వ్యవ్సాయ & రరైతు సంక్ష మశాఖలో జాయంట్ సరకరటెరీగా 

విధదలు నిరవహిసదు న్న డాII బి. రాజ ంద్ర్, IAS, గారిని ఘన్ంగా సనాానించారు. హ ైద్రాబాద్ హాకా 

భవ్న్ లోని తెలంగాణ రాష్్టర వితున్ & స ంద్ియె ధృవీకరణ సంసథ సమావేశ్మంద్ిరంలో రాష్్టర వ్యవ్సాయ, 

సహకార      కారయద్రిి శ్ర ె సి.పారథ సారథి, IAS  గారి అధయక్షతన్ జరిగిన్ ఈ కారయకెమానికి రాష్్టర 

వ్యవ్సాయ శాఖ కమష్టన్ర్ శ్ర ెరాహుల్ బొ జజ , IAS, తెలంగాణ రాష్్టర వితున్ & స ంద్ియె ధృవీకరణ సంసథ 

(TSSOCA) సంచాలకులు & తెలంగాణ రాష్్టర వితున్ అభివ్ృద్ిి  సంసథ (TSSDC) మేనేజంగ్ డెైరరక్ర్ డాII 

క .క శ్వ్ులు మరియు ఇతర అధికారులు హాజరరైయాయరు. 

 వ్చచే నెల మొద్టి వారంలో కొతు  ప్ద్వి భాధయతలు చచప్ట్న్దన్న డాII బి. రాజ ంద్ర్ గారు 

ఉమాడి ఆద్ిలాబాద్ జలాా , బో థ్ మండ్లం, కౌటా గాెమంలో జనిాంచారు. కౌటా గాెమంలోనే పాఠశాల 

విద్యన్భయసించి, ఆద్ిలాబాద్ లో ఇంటరీాడియట్ చద్దవ్ు ప్ూరిుచచసదకుని, హ ైద్రాబాద్ రాజ ంద్నె్గర్ లోని 

వ్యవ్సాయ కళాశాలలో ప్ట్భద్దె లయాయరు. ఉన్నత చద్దవ్ు M.Sc.(Ag) మరియు Ph.D లన్ద 

డిలా్లలోని భారత వ్యవ్సాయ ప్రిశోధన్ సంసథ (IARI) లో ప్ూరిుచచశారు.  

 బీహార్ క డ్ర్ కు చెంద్ిన్ రాజ ంద్ర్ గారు 1995 బాయచ్ IAS అధికార.ి బీహార్ రాష్్టరంలో ప్మెుఖ 

సంసథలోా , వివిధ హో ద్ాలోా  అతయంత నిబద్ుతతో ప్నిచచసినారు. పాటానతో సహా తొమాద్చళా్పాటు ఆరు (6) 

జలాా ల కలెక్ర్ గా; వ్యవ్సాయ, ఉధాయన్, ప్శు సంవ్రిక శాఖల సంచలకులుగా; వితునాభివ్ృద్ిి  సంసథ , 

మారరెటింగ్ శాఖల మేనేజంగ్ డెైరరక్రాా ; రోడ్లా , భవ్నాలు, ఆరిథక, ప్రిశ్మెల శాఖల కారయద్రిిగా 

ప్నిచచశారు. ప్సెదు తం భారత ప్భెుతవ వ్యవ్సాయ, సహకార & రరైతు సంక్ష మ మంతిెతవ శాఖలో వితున్, 

ప్ంటలు, ససయరక్షణ మొద్లగు విభాగాలలో సంయుకు కారయద్రిిగా గత మూడచళ్లా గా (2015 న్దండి) 

ప్నిచచసదు నానరు. ఈ నియామకంతో FAO లో భారత ప్భెుతవం తరప్ున్ వ్యవ్సాయ మంతిెగా, FAO తో 

పాటు అంతరాజ తీయ వ్యవ్సాయాభివ్ృద్ిి  నిధి (IFAD) మరియు  ప్పె్ంచ ఆహార సంసథ (WFO) లకు 

శాశ్వత ప్తెినిధిగా వ్యవ్హరించన్దనానరు.  



 ప్సెదు తం ఇటల్ల రోమ్ న్గరంలో గల FAO సంసథ 1945 లో కరన్డా లోని కయయబెక్ సిటి లో 

సాథ ప్ించబడింద్ి. ఈ సంసథ ఆకలిని నిరమాలించటానికి అంతరాజ తీయ ప్యెతానలకు సారయంయం వ్హిసదు ంద్ి. 

అభివ్ృద్ిి  చెంద్ిన్, చెంద్దతున్న ద్చశాలకు స వ్లంద్ిసదు ంద్ి.   

 ఈ సంద్రభంగా శ్ర ెసి.పారథ సారథి గారు మాటాా డ్లతూ రోమ్ లోని FAO లో ఈ ప్ద్వి ద్కెడ్ం 

ద్క్షిణ భారత భారత ద్చశ్ం న్దండి మొద్టిసారని, తెలంగాణకు అతయంత గరవకారణ మని చెపాారు. గత 

నెల FAOలో జరిగిన్ సద్సదులో మన్ రాష్్టరంలో అమలులో ఉన్న ప్తెిష్ా్ తాక రరైతు బంధద, రరైతు భీమా 

ప్యంకాల గురించి తాన్ద వివ్రించాన్ని, FAO ఈ ప్యంకాలన్ద గురిుంచిద్ని తెలిపారు.   

 ద్చశ్ వితున్ భాండాగారంగా చలామణి అవ్ుతూ, గౌరవ్ ముఖయమంతిె గారి ఆద్చశాన్దసారం ప్పె్ంచ 

వితున్ భాండాగారంగా అవ్తరించన్దన్న తెలంగాణ రాష్ా్ ర నికి శ్రె రాజ ంద్ర్ గారి ప్ెసదు త హో ద్ా అతయంత 

ద్ోహద్ం చచసదు ంద్ని; వ్యవ్సాయ రంగానికి, ప్తెచయకించి వితున్ రంగానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంద్ని 

ఆకాంక్షించారు. తెలంగాణ రాష్్టర అంతరాజ తీయ South – South సహకారంతో వితున్ ఎగుమతులు 

ఘన్నీయంగా ప్రరుగన్దనానయని తెలిపారు. భవిష్టయతుు లో తెలంగాణ రాష్్టరం అంతరాజ తీయ సంసథలతో కలిసి 

ప్నిచచస  అవ్కాశాలు ఎకుెవ్గా ఉనానయనానరు. రాష్ా్ ర నికి ఇద్ి ఒక అరుద్ెైన్, అద్దభత అవ్కాశామని, 

తెలంగాణ రాష్ా్ ర నిన ప్పె్ంచ వితున్ భాండాగారంగా తీరిేద్ిద్ుతానికి ఉప్యోగిచదకుంటామని చెపాారు.  

 ఈ కారయకమెంలో తెలంగాణ రాష్్టర వితున్ & స ంద్ియె ధృవీకరణ సంసథ (TSSOCA) డిప్ూయటీ 

డెైరరక్రుా  సదద్రిన్, భాసెర్ సింగ్ లు; మరియు తెలంగాణ రాష్్టర వితున్ అభివ్ృద్ిి  సంసథ (TSSDC) 

మేనేజరుా  భాసెర్, అరుణ్ కుమార్, ఆద్ినారాయణ రరడిడ  మరియు ఇతర అధికారులు పాలగా నానరు. 

-0- 


