
జాతీయ వెదురు మిషన్ అమలుపై 03.12.2018 న జరిగిన 
మొట్ట మొదటి రాష్ట్ర స్టటయి కార్యనిర్వహణ కమిటీ సమావేశం పై 

పత్రికా సమాచార్ం 
***** 

 నిత్యం మన జీవితాలతో ఉపయోగించే అనేక వస్తువులు వెదురుతో 
త్యార్వుతాయి. అందుకే వెదురుకి మానవ మనుగడకి అవినాభావ సంబందం 
ఉంది. అడవిని ఆధార్ంగా చేస్తకుని బ్రతుకుతునన ఎంతో మందికి వెదురే 
జీవనాధార్ం. గ్రామీణ ప్రంతాలలో అడవిని ఆనుకుని ఉనన అనేకమంది 
పల్లెవాస్తలు వెదురు కుటీర్ పరిశ్రమలు ఏరాాటుచేస్తకుని బ్రతుకుతునానరు. దీనిని 
“పేదవాడి కలప” మరియు “పచ్చ బంగార్ం” అని అంటారు. 
 ఇపాటివర్కు వెదురు అడవులోె మాత్రమే పెరిగేది. 1927 చ్ట్ట ప్రకార్ం 
వెదురును అట్వీ చ్ట్టం పరిది నుండి సడలంచి వయవస్టయ పంట్గా 
గురిుంచినపాటికి వయవస్టయ భూములలో వెదురు స్టగు అవగాహన లేమి వల ె
అంత్గా ప్రచుర్యం పందలేదు 
 అయితే రోజురోజుకి వెదురు మరియు వెదురు ఉత్ాతుులకు పెరుగుతునన 
డిమాండ్ ధృష్ట్టా మరియు  వెదురు నుండి విదుయచ్చకిు, బొగుు, స్టంప్రదాయేత్ర్ 
ఇంధనాలైన ఇథనోల్, అగ్రో గాయస్ మరియు హైడ్రోజన్ గాయస్ మొ.. వాటి ఉత్ాత్తు 
స్టమరాయానిన గురిుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం వయవస్టయ భూములలో వెదురు స్టగును 
ప్రోత్సహంచ్టానికి జాతీయ వెదురు మిషన్ పథకానిన పునర్వావస్థీకరించి 
2018-19 లో అమలు చేయటానికి తీస్తకురావట్ం జరిగింది. 



 ఈ పథకం యొకక ముఖ్యయద్దేశం వయవస్టయ భూములలో / గట్ె మీద 
వెదురు స్టగును అధిక విస్థ్ీీర్ణంలో పోత్సహంచి పరిశ్రమలకు అవసర్మైన వెదురు/ 
ర్కాలను సర్ఫరా చేయట్ం త్దావరా రైతులకు అదనపు ఆదాయానిన 
సమకూర్చట్ం. అలాగే వెదురు ఆదారిత్ పరిశ్రమలను ప్రోత్సహంచి, ఉపాధి 
కలాంచ్ట్ం.  
 ఈ పధకానిన అమలు చేయటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం Govt. 
Memo.No.5250/Agri.II/2018 dt.20.8.18 of A&C dept. దావరా ఉదాయన 
శాఖను నోడల్ ఏజెన్ససగా మరియు ఉదాయన సంచాలకులను రాష్ట్ర వెదురు మిషన్ 
డైరెకటర్ గా నియమించ్డం జరిగింది మరియు ఈ పధకం యొకక అమలును 
పర్యవేక్షంచ్టానికి రాష్ట్ర స్టటయి మరియు జిలా ె స్టయీి కార్యనిర్వహణ కమిటీ 
G.O.Rt.No.764, dt.28.10.2018 of A&C (Agri.II) Dept. నియమించ్ట్ం 
జరిగింది. 

 ఈ పధకం అమలులో భాగంగా ఈరోజు అనగా 03.12.2018 న శ్రీ. ఎస్. 
కె. జోషి ఐ ఏ ఎస్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదరిి  గారి అధయక్షత్న 
మొట్ట మొదటి రాష్ట్ర స్టటయి కార్యనిర్వహణ కమిటీ సమావేశానిన సి బ్లకె్, 
తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయం నందు నిర్వహంచ్ట్ం జరిగింది.   

 ఈ సమావేశంలో శ్రీ. సి. పార్ీస్టర్థి, ఐ ఏ ఎస్ గారు, వయవస్టయ ఉత్ాతుుల 
కమిషనర్ & వయవస్టయ ముఖయ కార్యదరిి, శ్రీ అజయ్ మిశ్రా, ఐ ఏ ఎస్ గారు, 
అట్వీ, పరాయవర్ణ మరియు స్టంకేత్తకత్ ప్రతేయక ప్రధాన కార్యదరిి, శ్రీ జయేష్ 
ర్ంజన్, ఐ ఏ ఎస్ గారు, పరిశ్రమల కార్యదరిి, శ్రీమత్త. న్సతూ ప్రస్టద్, ఐ ఏ ఎస్ గారు, 
కమిషనర్, గ్రామీణాభివృదియ శాఖ మరియు శ్రీ. వెంకట్రామి రెడి ిగారు, రాష్ట్ర ఉదాయన 
మరియు పటుట పరిశ్రమ శాఖ సంచాలకులు పాల్గునడం జరిగింది.  



 ఈ సమావేశానికి భార్త్ ప్రభుత్వం త్ర్పున డా. దుషయంత్ గెహాలత్ గారు, 
వయవస్టయ మరియు రైతుల సంక్షేమ శాఖ పాల్గునడం జరిగింది. శ్రీ. ఎన్. భార్త్త, 
డైర్కటర్, గ్రోమోర్ బయోటెక్ వారు పాల్గుంని వెదురు గురించి దృశాయత్మకంగా 
వివరించ్డం జరిగింది.  

 ఈ సమావేశంలో భాగంగా వెదురు యొకక ఉపయోగాలు, రాష్ట్రంలో 
వెదురును ప్రోత్సహంచ్డానికి గల అవశయకత్కను సవివర్ంగా చ్రిచంచ్డం 
జరిగింది. అలాగే రాష్ట్ర వెదురు మిషన్ యొకక వారిిక ప్రణాళిక 2018-19 లో 
పందుపరిచిన వివిధ పథకాలైన వెదురు నర్సరీల అభివృధియ, ప్రదర్ిన క్షేత్రాలు, 
రైతు పలాలో ె వెదురు మొకకల పెంపకం, రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు 
మరియు వృత్తుదారులకు నైపుణయ శిక్షణ చ్రిచంచ్డం జరిగింది. 

 అనంత్ర్ం, రాష్ట్ర వెదురు మిషన్ యొకక వారిిక ప్రణాళిక 2018-19 ను 
రూ.12.76 కోట్తెో ఆమోదించి భార్త్ ప్రభుతావనికి పంపడానికి అనుమత్తని 
ఇవవడం జరిగింది. 


