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పచ్చదనానికి తాను గాఢమైన ప్రేమికుడినని, రాష్ట్ ంర లో గరన్
ీ కవర్ ప్ంచ్డానికి ఏ చ్ర్యలు
తీసుకోవడానికైనా వెనుకాడనని, అంతిమంగా తెలంగాణలో 33 శాతం అడవులు ఉండడం తన లక్ష్యమని
ముఖ్యమంతిే శ్రీ క. చ్ందేశేఖ్ర్ రావు అనాార్ు. రేపు మనం లేకపో యినా బావితర్ం ఉంట ందని, వారి కోసం
మనం నాటే మొకకలుంటాయని సిఎం అనాార్ు. తెలంగాణ రాష్ట్ ంర ఒకపుుడు దట్ మైన అడువులతో,
పచ్చదనంతో, వన సంపదతో తులతూగేదని, పరాయవర్ణ సమతులయంతో తెలంగాణ ఓ భూతల సవర్గ ంగా
ఉండేదని, ఈ సవరాగనిా మళ్లీ సాధంచ్డమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని సిఎం కోరార్ు. కాంకరట్
ీ జంగిల్స్ లాగా
మారిన నగరాలు, పట్ ణాలోీ వాతావర్ణానిా చ్లీ బరిచేందుకు, పరాయవర్ణ సమతులాయనిా కాపాడేందుకు,
గాలిలో ఆకి్జన్ శాతానిా ప్ంచేందుకు పేతేయక పేణాళికతో పనిచేయాలని సూచంచార్ు. జనావాసాలోీ
మొకకల ప్ంపకం చేపటట్ సామాజిక అడవులు వృద్ి చేయడంతో పాట , అటవీ పాేంతంలో తిరిగి దట్ మైన
చెటీ ండేలా చ్ర్యలు చేపటా్లని సూచంచార్ు. అడవిలో ఇంకా మిగిలిపో యిన చెటీను ర్క్ించ్డంతో పాట ,
పో యిన చెటీసాానంలో మళ్లీ మొకకలు ప్ంచాలని సూచంచార్ు.

తెలంగాణకు హరితహార్ం కార్యకీమంప్ై కాయంపు కారాయలయంలో ముఖ్యమంతిే సమీక్ష్ నిర్వహంచార్ు.
ముని్పల్స శాఖ్ మంతిే కటట రామారావు, అటవీశాఖ్ మంతిే జోగు రామనా, హైదరాబాద్ మేయర్ బ ంతు
రామ్మోహన్, ముని్పల్స శాఖ్ ముఖ్యకార్యదరిి ఎం.జి. గోపాల్స, ప్ిసిసిఎఫ్ ప్ి.క.ఝా, జిహచ్ఎంసి కమీష్టనర్
జనార్ాన్ రడిి , హచ్ఎండిఏ కమీష్టనర్ చర్ంజీవులు, అడిష్టనల్స ప్ిసిఎఫ్ లు డో బ్రేయాల్స, భాంజా, పారస్ట్ కాలేజి
డెైరక్ర్ చ్ందేశేఖ్ర్ రడిి , సిఎం పేతేయక కార్యదరిి భూపాల్స రడిి , హరితహార్ం ఓఎసిి ప్ిేయాంక వరరగస్ట తద్తర్ులు

పాలగగనాార్ు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంతిే కేసీఆర్ తెలంగాణ వాయపత ంగా అమలవుతునా తెలంగాణకు హరిత
హార్ం పురోగతిప్ై సమీక్ష్ జరిపార్ు.

కేవలం వానాకాలంలో మాతేమే మొకకలు నాటాలనే అభిపాేయం సరైనద్ కాదని, ఏడాద్లో పద్ నెలల కాలం
మొకకలు ప్ట్ కోవచ్చని ముఖ్యమంతిే చెపాుర్ు. మొకకలు నాటే కార్యకీమం నిర్ంతర్ కార్యకీమంగా
సాగాలని సిఎం ప్ిలుపునిచాచర్ు. నగరాలు, పట్ ణాలు కాంకరట్
ీ వనాలుగా మారిపో యి, నగర్ వాసుల జీవితం
ఉకికరి బ్రకికరి అవుతునా నేపథ్యంలో పట్ ణ పాేంతాలోీ గరన్
ీ కవర్ ప్ంచ్డానికి ఫారసు్ బాీకులోీ విరివిగా చెటీ
ప్ంచాలని సూచంచార్ు. పట్ ణ పాేంతాలోీని ఖ్ాళ్ల జాగాలను గురితంచ మొకకలు నాటాలని చెపాుర్ు.
తెలంగాణలో నగర్ జనాభా ప్రిగిపో తునాదని, ఇపుటటకే ద్ాద్ాపు 45 శాతం పేజలు నగరాలు, పట్ ణాలోీనే
జీవిసుతనాార్ని చెపాుర్ు. ఫలితంగా పట్ ణ పాేంతాలోీ జనసాందేత ఎకుకవవుతునాద్, వారికి సరిపడా
పచ్చదనం లేకుంటే విపరిణామాలు సంభవిసాతయని సిఎం ఆంద్ో ళన వయకత ం చేశార్ు.

హైదరాబాద్ నగర్ంతో పాట రాష్ట్ ంర లోని అనిా కారపురేష్టనుీ, ముని్పాలిటీలీ ో మొకకల ప్ంపకానికి పేతేయక
పేణాళిక ర్ూప ంద్ంచ్ుకుని అమలు చేయాలని కోరార్ు. పేతీ కారపురేష్టన్, ముని్పాలిటీలో గరన్
ీ సల్స ఏరాుట
చేయలని, కారపురేష్టనలీ ఐఎఫ్ఎస్ట అధకార్ులను, ముని్పాలిటీలలో అటవీశాఖ్ ఇతర్ అధకార్ులను ఈ సల్స
కు ఇనాచర్ుులుగా నియమించాలని సూచంచార్ు. ఆ సల్స ఆధ్వర్యంలోనే పట్ ణ పాేంతాలోీ పచ్చదనం ప్ంచే
కారాయచ్ర్ణ అమలు చేయాలని కోరార్ు. పట్ ణ పాేంతాలోీ ఇండీ నిరాోణం సందర్భంగా మొకకలు నాటటన
వారికే ఆకుయప్న్స్ సరి్ఫికట్ ఇవవడం లాంటట విధానాలకు కూడా ర్ూపకలున చేయాలని కోరార్ు. మొకకలు
నాటడం, వాటటని ర్క్ించ్డం, వచేచ ఏడాద్కి అవసర్మయియయ మొకకలు తయార్ు చేయడానికి నర్్రరలు
నిర్వహంచ్డం లాంటట కార్యకీమాలు గరన్
ీ సల్స ఆధ్వర్యంలో జర్గాలని కోరార్ు.

హైదరాబాద్ నగర్ంలో హరిణ వనసా లి, నార్పలిీ , గుర్ీంగూడ, బ ంగులూర్ు, మంగల్స పలిీ , తుర్క యాంజాల్స,
రావిరాయల, మాదనా గూడ, నాగార్ం, మైసార్ం, నందుపలిీ , మజీద్ గడి , పలలీ గడి , సిరిగార్ పూర్,
తిమోలూర్ు, శ్రీనగర్ తద్తర్ అటవీ బాీక్ లను దట్ మైన అడవులుగా తీరిచద్ద్ాాలని చెపాుర్ు. ఓఆర్ఆర్

వెంట అందమైన పూల మొకకలు, అలంకర్ణ మొకకలు నాటడంతో పాట వాటటని ర్క్ించాలని చెపాుర్ు.
అవసర్మైతే కొతత గా న్సటట టాయంకర్ుీ కొనుగోలు చేయాలని చెపాుర్ు. ఓఆర్ఆర్ జంక్ష్నీ నిాటటలో పాీంటేష్టన్
చేయాలని చెపాుర్ు.

పట్ ణ పాేంతాలోీ పాట గాీమీణ పాేంతాలోీ కూడా మొకకల ప్ంపకం, పరిర్క్ష్ణ, నర్్రరల నిర్వహణప్ై పేతేయక
దృష్ి్ ప్టా్లని సూచంచార్ు. మొకకలు ప్ంచాలనే అవగాహన పేజలకు ఏర్ుడిందని, ద్ానికి తోడు ఈ సారి
మంచ వరాాలు కూడా ఉనాాయని, ద్ీనిని సదవకాశంగా తీసుకోవాలని చెపాుర్ు. పేజల నుంచ ఏ ర్కం
మొకకలకు డిమాండ్ ఉంద్ో తెలుసుకుని నర్్రరలీ ో వాటట ప్ంపకానికి పాేధానయత ఇవావలని చెపాుర్ు.

రాష్ట్ ంర లోని ద్ాద్ాపు అనిా జిలాీలోీ అటవీభూములునాాయని, కాన్స వాటటలో అడవి లేదని సిఎం చెపాుర్ు.
ఆద్లాబాద్, ఖ్మోం, వర్ంగల్స లాంటట జిలాీలోీ మాతేమే ఇంకా అడవి మిగిలి ఉందనాార్ు. మిగిలిన కొద్ా పాటట
అడవిని ర్క్ించ్డానికి అటవీశాఖ్ కట్ ద్ట్ మైన చ్ర్యలు తీసుకోవాలనాార్ు. చెటీను నరికే వారిపటీ , కలప
సోగీ ర్ీ పటీ కఠినంగా వయవహరించాలని, సోగీ ర్ీప్ై ప్ిడి యాకు్ పేయోగించాలని ఆద్ేశంచార్ు. కలప సోగిీంగ్
జరిగే అవకాశమునా పేతీ చోట నిఘా ఏరాుట చేయాలని సూచంచార్ు. అటవీ పాేంతాలోీ చెటీ ప్ంచ్డానికి
అనుగుణమైన వూయహానిా ర్ూప ంద్ంచాలని సిఎం చెపాుర్ు. అటవీశాఖ్కు ఎంత మంద్ సిబబంద్ అవసర్మైతే
అంతమంద్ని నియమించ్డానికి పేభుతవం సిదింగా ఉందని, పేతిపాదనలు పంపాలని అధకార్ులను
ఆద్ేశంచార్ు. తెలంగాణలో గరన్
ీ కవర్ ప్ంచ్డమే తమ లక్ష్యమని, ఈ పనికోసం నిధ్ుల కొర్త రానేరాదని
తేలిచచెపాుర్ు.

పార్ీ మంట లో కాంపా బ్రలుీ ఆమ్మదం ప ందడం కూడా మంచ పరిణామమని సిఎం అనాార్ు. రాష్ట్ ంర లోని
ఐఎఫ్ఎస్ట అధకార్ులను, ఇతర్ సిబబంద్ని అవసరాలకు తగినటీ వాడుకోవాలని, అందుకు అనుగుణంగా
సంసాాగతంగా మార్ుులు చేసుకోవాలని, ఈ విష్టయంలో ఎలాంటట పరిసా త
ి ులోీ రాజకరయ జోకయం ఉండదని
సిఎం చెపాుర్ు. అటవీ శాఖ్లో పనిచేసి ఉద్ో యగ విర్మణ ప ంద్న వారి సరవలు కూడా వినియోగించ్ుకోవాలని
సూచంచార్ు.

రాష్ట్ ంర లో జర్ుగుతునా హరితహార్ం కార్యకీమంలో భాగంగా క్ేతే సాాయిలో పరిసా ితిని తెలుసుకుని నివేద్క
సమరిుంచాలని పేభుతవ పేధాన కార్యదరిి రాజీవ్ శర్ోను ముఖ్యమంతిే ఆద్ేశంచార్ు. పట్ ణాలు, గాీమాలు,
పేభుతవ కారాయలయాలు, ఆసుపతుేలు, ఇతర్ పేభుతవ పాేంగణాలు, విద్ాయలయాలు, యూనివరి్టీలు
తద్తర్ చోటీ ఎనిా మొకకలు నాటార్ు? ఎనిా బతికాయి? చెటీను ప్ంచ్డానికి ఎలాంటట వూయహం
అవలంభిసుతనాార్ు? తద్తర్ వివరాలు సరకరించాలని ఆద్ేశంచార్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

