వ్యవ్సాయ భూములలో అటవీ చెటల పెంపక పధకెం
(సబ్-మిషన్ ఆన్ అగ్రోఫారెస్టర ి)్ పై 05.11.2018 న జరిగ్ిన మొటర మొదటి రాషరి
సారయి కార్యనిర్వహణ కమిటీ సమావేశెం పై పత్రికా సమాచార్ెం
****
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దృష్టారా

వ్యవ్సాయెం అనేది సెంకలలషరెంగ్ా మార్టెంతో రెైతులు వార్ు పెండెంచే పెంటలకు
తగ్ినెంత ఆదాయెం ప ెందలేక పో వ్ుచునానర్ు. దీనిని దృష్్రలో ఉెంచుకొని
వ్యవ్సాయ భూములలో రెైతులు వార్ు పెండెంచే పెంటలతో పాటు అటవీ జాత్రకల
చెెందిన చెటలపెంపకానిన పోి తసహెంచుట కొర్కు భార్త పిభుతవెం జాతీయ సుస్ట్ిర్
వ్యవ్సాయ పధకెం కలెంద 2018-19 నుెండ సబ్-మిషన్ ఆన్ అగ్రోఫారెస్టర ిని
్
అమలు చేయటెం జర్ుగుతుననది.
ఈ మిషన్ యొకక ముఖ్యయదేేశo వ్యవ్సాయ భూములలో వ్యవ్సాయ
పెంటలతో పాటు అటవీచెటల పెంపకానిన పెంచటెం తదావరా వాతావ్ర్ణ
మార్ుులను సమర్ే వ్ెంతెంగ్ా ఎదురరకనుటo, సహజవ్నర్ుల పరిర్క్షణతో పాటు
ఉపాధి కలున మరియు రెైతులకు అటవీ చెటల దావరా అదనపు ఆధాయనిన
సమకూర్చటెం.
ఈ

పధకానిన

అమలు

చేయటానికల

రాషరి

పిభుతవెం

Govt.

Memo.No.5249/Agri.II/2018 dt.20.8.18 of A&C dept. దావరా
ఉదాయన శాఖ్ను నోడల్ ఏజెన్సస గ్ా నియమిెంచటెం జరిగ్ిెంది మరియు ఈ పధకెం
యొకక అమలును పర్యవేక్ెంచటానికల రాషరి సారయి మరియు జిలాల సాియి

కార్యనిర్వహణ కమిటీ G.O.Rt.No.754, dt.19.10.2018 of A&C (Agri.II)
Dept. నియమిెంచటెం జరిగ్ిెంది.

ఈ పధకెం అమలులో భాగెంగ్ా ఈరరజు అనగ్ా 05.11.2018 న శ్రో. స్ట్.
పార్ి సార్థి, ఐఏఎస్ గ్ార్ు, వ్యవ్సాయ ఉతుతు
ు ల కమిషనర్ & వ్యవ్సాయ
ముఖ్య కార్యదరిి అధయక్షతన మొటర మొదటి రాషరి సారయి కార్యనిర్వహణ కమిటీ
సమావేశానిన నిర్వహెంచటెం జరిగ్ిెంది.

ఈ కార్యకోమెంలో పిత్రపాదనలు తయార్ుచేస్ట్ పెంపగ్ా అెందులో భాగెంగ్ా
9 ఎజెెండా ఐటమలను ఆమోదిెంచి భార్త పిభుతవెం వ్యవ్సాయ శాఖ్కు ఆమోదెం
కొర్కు పెంపటెం జరిగ్ిెంది మరియు రెైతు ప లాలలో పెంచిన అటవీచెటలను
కొటర డెం మరియు తర్లెంపుపై ఉనన నియమ నిబెందనల సడలెంపు, శ్రో గెంధెం
సాగు పటల రెైతుల ఆసకలు మరియు శ్రో గెంధెం & కాసురెైనా మొకకల సర్ఫరాకెై
నరెసరీల పెంపకెం మరియు రెైతుల భూములలో అటవీ చెటల పెంపకానిన
పోి తసహెంచటెం కోసెం చేపటర వ్లస్ట్న చర్యలను చరిచెంచటెం జరిగ్ిెంది. ఈ
సెంవ్తసర్ెం 15 లక్షల శ్రో గెంధెం మొకకలను ఉదాయన శాఖ్ నరెసరీల దావరా
మరియు 10 లక్షల మొకకలు అటవీ శాఖ్ నరెసరీల దావరా పెంచటానికల
అనుమత్రవ్వటెంతో పాటు 2018-19 వారిిక పిణాళికలో
జరిగ్ిెంది.

ప ెందుపర్చడెం

ఈ సమావేశెంలో శ్రో రాహుల్ బొ జాా, ఐఏఎస్, వ్యవ్సాయ శాఖ్ కమిషనర్,
శ్రో డో బ్రియల్, ఐఎఫ్ఎస్, అటవీ శాఖ్ అదనపు ప్.స్ట్.స్ట్.ఎఫ్, శ్రో. వెంకటాిమి రెడి
గ్ార్ు, రాషరి ఉదాయన శాఖ్ సెంచాలకులు, శ్రో స్టైదులు, జాయిెంట్ కమిషనర్,
గ్ాోమీణాభివ్ృదిి శాఖ్, కెందీియ మెటర పరిశోదన సెంసి మరియు పి . జయశెంకర్
వ్యవ్సాయ విశవ విదాయలయ శాసు రవేతులు మరియు ఉదాయన శాఖ్ అదికార్ులు
పాలగొనటెం జరిగ్ిెంది.

