
వ్యవ్సాయ భూములలో అటవీ చెటల  ప ెంపక పధకెం 

 (సబ్-మిషన్ ఆన్ అగ్రో ఫారెస్ట్ర ి) ప ై  05.11.2018 న జరిగ్ిన మొటర  మొదటి రాషర ి 
సార యి కార్యనిర్వహణ కమిట ీసమావేశెం ప ై పత్రకిా సమాచార్ెం 

**** 

 ఇటీవ్ల కాలెంలో మార్ుతునన వాతావ్ర్ణ పరిస్ట్ితుల దృష్టార ా 
వ్యవ్సాయెం అనేది సెంకలలషరెంగ్ా మార్టెంతో రెైతులు  వార్ు పెండ ెంచే పెంటలకు 
తగి్నెంత ఆదాయెం ప ెందలేక పో వ్ుచునానర్ు. దీనిని దృష్్రలో ఉెంచుకొని 

వ్యవ్సాయ భూములలో రెైతులు వార్ు పెండ ెంచే పెంటలతో పాటు అటవీ జాత్రకల 
చెెందిన చెటల ప ెంపకానిన పోి తసహ ెంచుట కొర్కు భార్త పిభుతవెం జాతీయ సుస్ట్ిర్ 

వ్యవ్సాయ పధకెం కలెంద 2018-19 నుెండ  సబ్-మిషన్ ఆన్ అగ్రో ఫారెస్ట్ర ిని 

అమలు చేయటెం జర్ుగుతుననది. 
 

 ఈ మిషన్ యొకక ముఖ్యయదేేశo వ్యవ్సాయ భూములలో వ్యవ్సాయ 

పెంటలతో పాటు అటవీచెటల  ప ెంపకానిన ప ెంచటెం తదావరా వాతావ్ర్ణ 

మార్ుులను సమరే్వ్ెంతెంగ్ా ఎదురరకనుటo, సహజవ్నర్ుల పరిర్క్షణతో పాటు 
ఉపాధి కలున మరియు రెైతులకు అటవీ చెటల  దావరా అదనపు ఆధాయనిన 

సమకూర్చటెం. 

 

 ఈ పధకానిన అమలు చేయటానికల రాషర ి పిభుతవెం Govt. 

Memo.No.5249/Agri.II/2018 dt.20.8.18 of A&C dept. దావరా 
ఉదాయన శాఖ్ను నోడల్ ఏజెన్సస గ్ా నియమిెంచటెం జరిగి్ెంది మరియు ఈ పధకెం 

యొకక అమలును పర్యవేక్ ెంచటానికల రాషర ి సార యి మరియు జిలాల  సాి యి 



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

Dept. నియమిెంచటెం జరిగ్ిెంద.ి 

 

 ఈ పధకెం అమలులో భాగెంగ్ా ఈరరజు అనగ్ా 05.11.2018 న శ్రో. స్ట్. 
పారి్సార్థి, ఐ ఏ ఎస్ గ్ార్ు, వ్యవ్సాయ ఉతుతుు ల కమిషనర్ & వ్యవ్సాయ 

ముఖ్య కార్యదరిి అధయక్షతన మొటర  మొదటి రాషర ి సార యి కార్యనిర్వహణ కమిటీ 
సమావేశానిన నిర్వహ ెంచటెం జరిగి్ెంది.   

 

 ఈ కార్యకమోెంలో పిత్రపాదనలు తయార్ుచేస్ట్ పెంపగ్ా అెందులో భాగెంగ్ా 
9 ఎజెెండా ఐటమల ను ఆమోదిెంచి భార్త పిభుతవెం వ్యవ్సాయ శాఖ్కు ఆమోదెం 

కొర్కు పెంపటెం జరిగ్ిెంది మరియు రెైతు ప లాలలో ప ెంచిన అటవీచెటల ను 
కొటరడెం మరియు తర్లెంపుప ై ఉనన నియమ నిబెందనల సడలెంపు, శ్రో గెంధెం 

సాగు పటల  రెైతుల ఆసకలు మరియు శ్రో గెంధెం & కాసురెైనా  మొకకల సర్ఫరాకెై  
నరెసరీల ప ెంపకెం మరియు రెైతుల భూములలో అటవీ చెటల  ప ెంపకానిన 

పోి తసహ ెంచటెం కోసెం చేపటరవ్లస్ట్న చర్యలను చరిచెంచటెం జరిగ్ిెంద.ి ఈ 

సెంవ్తసర్ెం 15 లక్షల శ్రో గెంధెం మొకకలను ఉదాయన శాఖ్ నరెసరీల దావరా 
మరియు 10 లక్షల మొకకలు అటవీ శాఖ్ నరెసరీల దావరా ప ెంచటానికల 
అనుమత్రవ్వటెంతో పాటు 2018-19 వారిిక పిణాళికలో  ప ెందుపర్చడెం 

జరిగ్ిెంద.ి 

 



 ఈ సమావేశెంలో శ్రో రాహుల్ బొ జాా , ఐ ఏ ఎస్, వ్యవ్సాయ శాఖ్ కమిషనర్, 

శ్రో డోబ్రియల్, ఐ ఎఫ్ ఎస్, అటవీ శాఖ్ అదనపు ప.్స్ట్.స్ట్.ఎఫ్, శ్రో. వ ెంకటాి మి రెడ ి  
గ్ార్ు, రాషర ి ఉదాయన శాఖ్ సెంచాలకులు, శ్రో స్ట ైదులు, జాయిెంట్ కమిషనర్, 

గ్ాో మీణాభివ్ృదిి  శాఖ్, క ెందీియ మెటర  పరిశోదన సెంసి మరియు ప ి . జయశెంకర్ 

వ్యవ్సాయ విశవ విదాయలయ శాసు రవేతులు మరియు ఉదాయన శాఖ్ అదికార్ులు 
పాలగొ నటెం జరిగ్ిెంది. 


