ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 11-07-2016

వనాల పెంపకెం సెంరక్షణ పట్ల గత పరభుత్ాాల అలసతాెం, నిరల క్షయెం కారణెంగానే త్ెలెంగాణలో
పచ్చదనెం పలుచ్బడెందని ముఖ్యమెంత్రర శ్రీ కె. చ్ెందరశేఖ్ర్ రావు అనాారు. గత పాలనలోని పరజా
పరత్రనిధులకు, అధికారులకు సమాజహితెం కోరే దీరక
ఘ ాలిక లక్ష్యయలను సాధిెంచ్డెంలో ఉెండాలిిన విజన్,
అెందుకు సెంబెంధిెంచిన ఓరియెంట్ేషన్ లేకపో వడమే అసలు సమసయ అని త్ెలిపిన సిఎెం దానిా
అధిగమెంచ్డానికే 'త్ెలెంగాణకు హరితహారెం' కారయకీమానిా పరజా ఉదయమెంలా చేపట్ట డెం జరుగుత్ ెందని
వివరిెంచారు. గేట్
ీ ర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో హరితహారెం కారయకీమానిా నిమ్సి లో పారరెంభెంచిన అనెంతరెం
ముఖ్యమెంత్రర తన అధికారిక నివాసెంలో సో మవారెం సమీక్ష్య సమావేశెం నిరాహిెంచారు. సిఎెం అదనపు
కారయదరుులు, అట్వీశాఖ్ పరత్ేయక అధికారులు భూపాల్ రెడి , పిరయాెంక వరగీస్ లత్ పరత్ేయక సమావేశెం
నిరాహిెంచారు.

రెెండు వారాల పాట్ు సాగే హరితహారెం కారయకీమానిా మరిెంతగా విజయవెంతెం చేయడానికి పరభుతా పరధాన
కారయదరిు రాజీవ్ శరమకు పలు ఆదేశాలు జారగ చేశారు. ఈ కారయకీమెంలో పది జిలాలల కలెకటరల ు ఎసపీలు వారి
సిబబెంది పూరిి సాాయలో పాలగీనాలని త్ెలిపారు. మెండలెంలోని పరత్ర గాీమానిా ఆయా మెండలాల
తహశిలాారులు,

ఎెంపిడీవోలు

పెంచ్ుకోని

పరత్రరోజూ

తహశిలాారులు, ఎెంపిడీవోలు సహా పరత్ర ఒకక

సెందరిుెంచాలని

త్ెలిపారు.

మెండల

సాాయలో

పరభుతా విభాగెం మొకకలు నాట్ే కారయకీమెంలో

పాలగీనాలిిెందేనని ముఖ్యమెంత్రర సీషట మైన ఆదేశాలు జారగ చేసారు. ముఖ్యమెంత్రర మాట్ాలడుతూ..."ఈ రెెండు
వారాల హరితహారెం పో ర గాీెం ఎమమలేయలు, ఎమమల్సిలు, ఎెంపపలు, మెంతరరలత్ సహా గాీమ సరీెంచ్ుల దాకా

వారి వారి పనితీరుకు నిదరునెంగా నిలువనునాది. వారిత్ పాట్ు అనిా రెంగాలకు చెెందిన పరభుతా
ఉదయ యగులకు ఇది పరగక్ష్య సమయెం. మొకకలు నాట్ే కారయకీమెం ఆశామాషప వయవహరెంగా తీసుకోవదుా. భావి
తరాలకు పచ్చని త్ెలెంగాణను మనెం బహుమత్రగా ఇవాాలిివుెంట్ది. వానలత్ పరసి ుతెం కాలెం కూడా
కనికరిసి ునాది.

ఇది

మొకకల

పెంపకానికి

అనువైన

అవకాశెం...నిరల క్షయెంత్

చ్కకట్ి

అవకాశానిా

జారవిడుచ్ుకోవదుా. అట్ువెంట్ి అలసత్ాానిా పరభుతాెం ఏమాతరెం సహిెంచ్దు. వేగులత్ రోజువారగ పో ర గెస్
ీ
రిపో రుటను వివిధ రకాలుగా త్ెపిీెంచ్ుకుెంట్ునాెం. ఎవరు ఎట్ల పనిచేసి ునారో పది జిలాలలనుెంచి మాకు
నివేదికలు పరత్రరోజు అెందడెం పారరెంభమైనయ. అలసతాెం వహిెంచిన పరజాపరత్రనిధులు అధికారుల పేరల ు సరెైన
సమయెంలో బయట్ికొసి య" అని సీషట ెం చేశారు.

"మొకకలు నాట్ుడే కాదు వాట్ిని సెంరక్ష్ెంచేెందుకు చ్రయలు ముఖ్యెం. మెండలసాాయలో తహశిలాారులు,
ఎెంపిడీవోలు గాీమాలను పెంచ్ుకోవాలె. పరత్రరోజు గాీమాలు త్రరుగాలె. మొకకలు ఎట్ాల నాట్ుతరనారు. వాట్ిని
సెంరక్ష్ెంచేెందుకు ఎట్ువెంట్ి కారాయచ్రణ చేపడుతరనారో పరత్ర గాీమ సరీెంచిని కలిసి మాట్ల డాలె. ఈ
పదిహేను రోజులు ముగిసేలోపట్ ఆ మెండలెం లోని పరత్ర గాీమెం కవర్ కావాలె... ఆ దిశగా త్ెలెంగాణలోని
అనిా మెండలాలోలని తహశిలాారులు, ఎెంపిడీవోలు తక్షణ కారాయచ్రణ పారరెంభెంచాలె" అని సిఎెం త్ెలిపారు.
క్ష్ేతస
ర ి ాయలో మొకకలు నాట్ి సెంరక్ష్ెంచే కారయకీమానిా విజయవెంతెం చేసే దిశగా పరణాళికలు తయారు
చేసుకోవాలని అధికారులకు సిఎెం సూచిెంచారు.

అధికారులకు ఆదేశాలు
----------------------------పరత్ర పరభుతా విభాగెం ఉనాత శాఖ్ాధిపతరలు వారి వారి డపారటమెంట్ులకు సెంబెంధిెంచిన ఉదయ యగులు వారి
వారి కారాయలయలోల నిరేాశిెంచిన పరదేశాలోల మొకకలు నాట్ే కారయకీమెంలో ఎట్ల పాలగీెంట్ునారు.. ఎనిా
మొకకలు నాట్ిెండుర, వాట్ి సెంరక్షణ కోసెం ఎట్ువెంట్ి చ్రయలు చేపట్ిటెండుర..అనే విషయాలత్ కూడన
నివేదికను పరత్ర రోజు సాయెంతరెం కలాల క్ష్ేతర సాాయలోని ఉదయ యగులనుెంచి పైసా ాయ అధికారులు సేకరిెంచాలని
సపఎెం సపఎస్ ను ఆదేశిెంచారు. ఆయా శాఖ్ల ఉనాత్ాదికారులు తమకు అెందిన క్ష్ేతస
ర ా ాయ నివేదికలను

ఆయా శాఖ్ల పిరనిిపల్ సకీట్రగలకు అెందచేయాలె..వారు పరభుతా పరధాన కారయదరిుకి నివేదిసిరు. ఆ
నివేదికలు సాయెంతరెం కలాల సిఎెంవో కారాయలయానికి చేరాలె అని సిఎెం ఆదేశిెంచారు. జిలాల కలెకటరల ు, ఎసపీలు
జిలాల వాయపి ెంగా సెంచ్రిెంచి ఎపీట్ికపుీడు మొకకలు నాట్ే కారయకీమానిా సమనాయెం చేసుకుెంట్ూ
పో వాలని, అనిా గాీమాలు పూరిిగా కవరయయయట్ట్ుట చ్రయలు పారరెంభెంచి, పరత్రరోజు పో ర గెస్
ీ రిపో రుటను పరభుతా
పరధాన కారయదరిు రాజీవ్ శరమకు అెందజేయాలని అనాారు. కిెంది నుెంచి పై సాాయ వరకు త్ెలెంగాణ
పో ల్ససులెందరూ మొకకలు నాట్ే కారయకీమెంలో పాలగీనాలని సిఎెం అనాారు.

గాీమాలపట్ుటనేా వుెంట్ూ పరజలత్ మమేకమయ కలియ త్రరిగి మొకకలునాట్ే కారయకీమానిా విజయవెంతెం
చేయాలని సరీెంచ్ ఎెంపపట్ిసప తదితర సాాయలోలని పరజాపరత్రనిధులకు సిఎెం సూచిెంచారు. చెట్లను పెంచ్డెంత్
పాట్ు పరిగిన చెట్లను నరికివేయడానిా పరభుతాెం సపరియస్ గా తీసుకుెంట్ుెందని త్ెలిపిన ముఖ్యమెంత్రర
అకీమెంగా అడవులనుెంచి కలపను సమగిలెంగ్ చేసే పర ర ఫషనల్ సమగల రల ఆట్కట్ిటెంచే దిశగా ఇపీట్ికే పరభుతాెం
కఠిన చ్రయలు పారరెంభెంచిెందని అనాారు. సమగిలెంగునే వృత్రి గా ఎెంచ్ుకునా వారికి పరత్ేయక ఉపాధి అవకాశాలు
కలిీెంచి చ్ట్ట వయత్రరేక కారయకీమాలనుెంచి దూరెం పట్ేటెందుకు పరభుతాెం కృషి చేసి ునాదని త్ెలిపారు. ఈ
మేరకు ఇపీట్ికే అదిలాబాద్, కరగెంనగర్ జిలాలలోల చ్రయలు పారరెంభమయనాయని సిఎెం త్ెలిపారు. అడవులోల
రోజు రోజుకూ చెట్ల సెంఖ్య క్ష్ీణిసి ునాదని ఆవేదన వయకి ెం చేసిన ముఖ్యమెంత్రర అడవుల పునరుజీీ వనెం తక్షణ
కరి వయెంగా పేరకకనాారు. సామాజిక అడవుల పెంపకెం కారయకీమానిా దీనికి సమాెంతరెంగానే చేపట్ాటలని
అనాారు.

ఉమమడ రాష్టాటానిా ఎకుకవకాలెం ఏలిన పరభుత్ాాలు వనాల పెంపకానికి చేపట్ిటన కారయకీమాలు శూనయమని,
అడవులన్నా తరిగిపో తరనాా ఏనాడూ పట్ిటెంచ్ుకోని వీరు హరితహారెం కారయకీమానిా విమరిుెంచ్డెం
హాసాయసీదెం అని సిఎెం దుయయబట్ాటరు. యయ సెంవతిరెం అచ్చెంగా కోట్ి మొకకలు నాట్ిన పాపాన పో ని
కొెంతమెంది నేతలు, హరితహారెం కారయకీమెం పరజా వుదయమెంలా సాగుతరెంట్ే ఓరాలేకపో తరనాారని అనాారు.
హరితహారెం కారయకీమానికి పరభుతాెం కేట్ాయెంచిన బడెీట్ ఎెంత్ కూడ సరిగా త్ెలుసుకోలేని పరత్రపక్ష నేతలు
హరితహారెం పారజెకటులో వయయ కోట్ల అవిన్నత్ర జరిగిెందని ఆరోపణలు చేయడెం వారి అజాానానికి నిదరునమని

విమరిుెంచారు. మేమట్ల చేసినమో మాలెకకనే ఆగమాగెంగా కేసిఆర్ పరభుతాెం నడువాలని నినాట్ిదాకా
ఉమమడ రాష్టాటానేాలిన పారగట అనుకుెంట్ునాదని అట్ాల భావిెంచ్డెం సరికాదని సపఎెం హితవు పలికారు.
త్ెలెంగాణ పరజలకోసెం భవిషయతర
ి తరాల కోసెం చేపట్ిటన హరితహారెం కారయకీమానిా విమరిుెంచ్డెం
మానుకోవాలనాారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

