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याज्मातीर नागयी षेत्रात तवेच ग्राभीण बागात अटर आनंदलन घन लन प्रकल्ऩ कामाान्वलत 
कयण्माचा ननणाम याज्म भतं्रीभडंऱाच्मा आज झारेल्मा फैठकीत घेण्मात आरा. अथा तथा लनभतं्री 
वधुीय भनुगटंीलाय मांनी वन 2019-20 चा अथावकंल्ऩ वलधानवबेत वादय कयताना माफाफत 
केरेल्मा घोऴणेची ऩूताता झारी आशे.  
जगाभध्मे वलाच षेत्राभध्मे प्रमोगळीरतेतून नलनलीन तंत्राचा वलकाव शोत आशे. उऩरब्ध कभी 
षेत्राभध्मे जास्त लषृांचे आलयण आणण घन लन अथाात डवेव पॉयेस्ट ननभााण कयण्माचा प्रमोग 
जऩानभध्मे मभमालाकी मा लनस्ऩती ळास्त्रसाने वरुू केरा. बायताभध्मे फंगरोय, शैद्राफाद इत्मादी 
ठठकाणी शा प्रमोग मळस्लीऩणे याफवलण्मात आरा आशे. चदं्रऩूय न्जल्शमातीर आनंदलन मेथे 
भशायोगी वेला वमभतीच्मा जमभनीलय शा प्रकल्ऩ उत्तभरयत्मा वलकमवत कयण्मात आरा आशे. मा 
प्रकल्ऩाचे मळ रषात घेलून याज्मातीर नगयऩामरका, नगयऩंचामती, भशानगयऩामरका ल ळशय 
वलकाव प्राधधकयणे मांच्मा षेत्रात आणण ग्राभीण बागात अटर आनंदलन घन लन प्रकल्ऩ 

कामाान्वलत कयण्माचा ननणाम लनभतं्री वधुीय भनुगटंीलाय मांच्मा ऩुढाकायाने घेण्मात आरा आशे.  
ळशयी बागातीर जागेची कभतयता वलचायात घेलनू छोटमा छोटमा षेत्रात भोठमा प्रभाणालय लषृ 
रागलड कयणे, योऩलनाव जवैलक ऩदाथा, वेंद्रीम खते, ऩाणी अळा ऩूयक ववंाधनाची जोड देलून कभी 
कारालधीत योऩांची चांगरी ल जरद लाढ वाधणे, न्जलंत योऩांची टक्केलायी जास्तीत जास्त याखणे, 

ळशयी बागात लषृयाजी लाढलून प्रदऴूणालय ननमतं्रण कयणे शा मा मोजनेचा भखु्म उद्देळ आशे.  
याज्मातीर लनषेत्र ल लनेतय षेत्रालयीर लषृाच्छादन 20 टक्क्मालरून 33 टक्क्माऩमतं नेण्मावाठी 
शयीत भशायाष्ट्र प्रकल्ऩ याफवलण्मात मेत आशे. मावाठी याज्मात तीन लऴाात 50 कोटी लषृायोऩण 

कयण्माचा कामाक्रभ शाती घेण्मात आरा आशे. ठदनांक 1 जरुै, 2019 ते 30 वप्टेंफय, 2019 मा तीन 
भठशवमांच्मा कारालधीत 33 कोटी लषृ रागलडीचे उद्ठदष्ट्ट ननन्चचत कयण्मात आरे आशे. शी लषृ 
रागलड भोठशभ ल वगंोऩन कामाक्रभ ननयंतयऩणे ऩुढे वरुू याशण्मावाठी ळशयी आणण काशी ठठकाणी 
ग्राभीण बागात अवरेरी भोकऱमा जागांची कभतयता रषात घेता अवम ऩमााम लाऩरून 

लषृाच्छादन लाढवलणे अत्मंत गयजेचे आशे. शी फाफ रषात घेलून लनभतं्री वधुीय भनुगटंीलाय मांनी 
याज्मातीर ळशयी ल ग्राभीण बागात अटर आनंदलन घन लन प्रकल्ऩ कामाान्वलत कयण्माचा ननणाम 
भशत्लऩूणा भानरा जात आशे. 

 


