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*జయశంకర్ భూపాలపలి్ల న ంచి నాలుగో విడత హరితహారం 

   పాిరంభంచన నన సీ.ఎం కేసీయార్* 

*పభిుతవ పథకాలలి  అతయంత ముఖ్యమ ైనది, పజిలకు అవసరమ ైనది   
  తెలంగాణకు హరితహారం* 

*మంచి వరాా లన  ఆసరా  చేస కుని అనిన జిలాి లలి  హరితహారం విజయవంతం  
  చేయాల్ల* 

  అనిన జిలాి ల కలెకటరలి , జిలాి  శాఖ్ాధిపతులతో వీడియో కానఫరెన్స్ లల చీఫ్   
  సెకరటరీ ఎస్.కే.జోషి. 
 

 రాష్టట ర పిభుతవం అతయంత పతి్రష్ాట తమకంగా చేపటటటన 4 వ విడత హరితహారం 
కారయకరమానిన రాష్టట ర ముఖ్యమంత్ర ి శ్రర కె.చంద్ిశఖే్ర్ రావు గారల తవరలలన ే భూపాలపలి్ల 
జిలాి లల లాంఛనంగా పాిరంభస్ాా రని పిభుతవ పధిాన కారయద్రిి  డా.ఎస్.కె.జోష ితెల్లపారల. 
 

మంగళవారం సచివాలయంలల తెలంగాణకు హరితహారం, ధరణి పాిజెకుట , 
సవచఛభారత్,  భూసేకరణ అంశాలపెై జిలాి  కలెకటరితో వీడియోకానఫరెన్స్ నిరవహ ంచారల. 
 

ఈ వీడియోకానఫరెన్స్ లల అటవీ శాఖ్ పితయేక పధిాన కారయద్రిి అజయ్ మిశరా , 
ముఖ్యకారయద్రలిలు, వికాస్ రాజ్, రాజీవ్ త్రివేది, పితేయక కారయద్రిి సీమతాసబరావల్, 
సియంఓ ఓఎస్ డి పియిాంక వరీీస్, కారయద్రిి బుద్ధపికాశ్ జోయత్ర, సిసిఎల్ ఏ డెైరెకటర్ 
కరలణ, ధరణ ి సెెష్టల్ ఆఫీసర్ రజత్ కుమార్ షెైని, పసిిసఎిఫ్ పి.కె.ఝా, టట.కె.శ్రరదవేి 
తదితరలలు పాలగీ నానరల. 

 

ఈ సంద్రభంగా సి.యస్ మాటాి డుతూ హరితహారం కారయకరమానిన పిజా 
కారయకరమంగా నిరవహ ంచాలని, అనిన వరాీ ల పిజలు, పతి్రనిధ లు భాగస్ావములు 
అయ్యయలా చూడాలని అనానరల. పాఠశాల విదాయరలధ లన  పెద్ద  ఎతుా న పాలగీ నేలా చరయలు 
తీస కోవాలనానరల. హరితహారం సననధతపె ైవివిధ జిలాి ల కలెకటరితో సమీక్ించారల. వచేే 



సంవత్రానికి సంబంధంిచి రాష్టట ర ముఖ్యమంత్రి 100 కోటి మొకకల లక్యయనిన నిరేధశంచారని, 
దీని కన గుణంగా పతి్రగార మం, పతి్ర ముని్పల్ వారలు లలల నర్రీలన  ఏరాెటు 
చేయడంతో పాటు అవసరమ ైన సధలాల గురాించ టన  చేపటాట లనానరల. 

 

హరితహారం ఉపయోగాలపెై విదాయరలు లలి  అవగాహన, ఆసకిాని పెంచేంద్ కు పిత్ర చోట 
వాయసరచన, ఉపనాయస పో టీలు నిరవహ ంచాలనానరల. విదాయరిుకి ఐద్  మొకకల చొపుెన 
పూలు, పండుి , నీడన  ఇచేేవి ఇచిే, వాటట పెంపు బాధయతన  అపెగించాలనానరల.  అలాగ ే
పరాయవరణం, హరితహారం పాిధానయతపెై కవి సమమమళనం, స్ాంసకృత్రక శాఖ్ దావరా కళా 
జాతాల పచిారానిన విసృతంగా చపేటాట లని సూచించారల. మంచి వరాా లు కురలస ా నన 
జిలాి లలి  వాటటని సదివనియోగం చేస కుని, ఇపెటటకే ఏరాెటుి  చేస కునన చోటి మొకకలు 
నాటడం పాిరంభంచాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదశేంచారని, జిలాి  కలెకటరలి  చీఫ్ సెకరటరీ తెల్లపారల. 
వరాా లకు విరామం వచిే, మొకకలకు నీరల అంద్ని పరిసిుత్ర తలెతా్రతే అవసరానిన బటటట  
టాయంకరి దావరా నీటట సరఫరా చేయాల్ల్ ఉంటుంద్ని, ఉపాధ ిహామీ నిధ లన  ఇంద్ కోసం 
అన సంధానం చసే్ాా మనానరల. రాష్టట ర స్ాు య్ న ంచి మండల అధికారలలు, సిబబందికి 
హరితహారంపెై శక్షణ పూరిా కావొస్ోా ంద్ని, ఆ పరిజాా నంతో మరింత సమరువంతంగా నాటటన 
మొకకల పరయవేక్షణ ఉండాలనానరల. అటవీ మొకకలకు పాిధానయతన  ఇసూా , కోతులు, 
ఇతర జంతువులు త్రన ే పండి జాతులన  విసృతంగా నాటటంచాలనానరల. అనిన జిలాి లలి  
సమృత్ర వనాల ఏరాెటుకు పాిధానయతన  ఇవావలని, చనిపో య్న తమ ఆతీమయుల పేరలతో 
మొకకలు నాటటంచి, వాటట సంరక్షణ బాధయత ఆ కుంటుంబం తీస కునేలా పోి త్హ సేా  మంచి 
ఫల్లతాలు ఉంటాయనానరల. రాష్టట రంలలని పితీ పటటణం, గార మాలకు దారి తీసే అపోి చ్ రోడుి  
రహదారి వనాలతో (అవెనూయ పాి ంటేష్టన్స) చకకగా తయారల కావాలనానరల. గత మూడు 
హరితహారాలలి  చేసని పాి ంటేష్టనిలల ఎకకడెైనా చనిపో య్న మొకకలు, అంతరాలు (గాయప్) 
ఉంటే ఈ స్ారి వాటటలలి  పూరాి స్ాు య్లల పదె్ద  మొకకలు నాటటంచాలనానరల. మిష్టన్స భగీరథ 
పన లు చివరి ద్శలల ఉననంద్ న, పెైపు లెనిై నిరామణంలల ఇపెటటకే నాటటన మొకకలు 
పో కుండా జాగరతాలు తీస కోవాలనానరల.  సమావేశంలల సూరాయపటే కలెకటర్ స రేంద్ి 
మోహన్స మాటాి డుతూ జిలాి  పరిధిలల రెండు జాతీయ రహదారలలు నిరామణంలల 
ఉనానయని తానంచరి న ంచి నకిరేకల్, సూరాయపేట న ంచి జనగాం మధయ రోడుు  నిరామణం 
పూరాి అయ్నంతవరకు అవెనూయ పాి ంటేష్టన్స పన లు మొద్లు పడెతామనానరల. కామారెడిు  



కలెకటర్ సతయనారాయణ వివరించిన జిలాి  హరితహారం పిణాళికన  సి.యస్ తో సహా 
ఉననతాధికారలలు పిశంసించారల.  
 
 

 

ధరణి పాిజెకుట పె ై సమీక్సిూా  పాస  పుసాకాల కోసం డజిిటల్ సిగనేచరి పికిరయన  
వేగవంతం చేయాలని సి.యస్ జిలాి  కలెకటరిన  ఆదశేంచారల. గార మాలు, మండలాలు 
వారిగా సమీక్ిసూా  లక్యయల మమరకు రోజు వారి పురోగత్రని స్ాధించాలనానరల. స్ాంకేత్రకంగా 
ఎద్ రయ్యయ సమసయలపెై రాష్టట ర స్ాధ య్న ండ ిఅధికారలలు పరయటటంచి పరషి్టకరిస్ాా రని సి.యస్ 
తెల్లపారల. మండల స్ాధ య్లల, సెంటిల్ స్ాధ య్లల  పాస్ పుసాకాల పిింటటంగ్ న  వేగవంతం 
చేయాలని ఆయన అధకిారలలన  ఆదేశంచారల. పాస్ పుసాకాలలల తపుెల సవరణలపె ై
పితేయకంగా ద్ృషిట  స్ారించాలనానరల. 

 అకోట బర్ 2 నాటటకి తెలంగాణ రాష్టట రం పూరాి ఓడిఎఫ్ స్ాధించాలనన ముఖ్యమంత్రి    
శ్రర కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు గారి ఆదేశాల మమరకు వయకాిగత మరలగుదొ డి నిరామణానిన వేగవంతం 
చేయాలని కలెకటరిన  ఆదేశంచారల. సమయం తకుకవగా ఉననంద్ న కలెకటరలి  పతిేయక ద్ృషిట  
స్ారించి నిరామణాలు పూరిా చేస ేవిధంగా చరయలు చేపటాట లనానరల. కేంద్ి పభిుతవం న ండ ి
నిధ లు విడుద్ల అవుతునానయని, మరలగు దొ డి నిరామణానికి అంద్ బాటులల ఉనన 
నిధ లు వినియోగించ కోవాలని తెల్లపారల. 

భూసేకరణకు సంబంధంిచి సేకరించిన భూముల వివరాలన  వెంటన ే అప్ లలడ్ 
చేయాలని సి.యస్ తెల్లపారల.  

ఈ అంశంపె ై  ముఖ్యకారయద్రిి వికాస్ రాజ్ మాటాి డుతూ జివో.123, 2013 చటటం 
పికారం సేకరించిన భూముల వివరాల ఫెళైళన  అప్ లలడ్ చయేాలని SDC,RDO లతో 
కలెకటరలి  సమీక్ించాలనానరల. భవిష్టయతుా లల భూసేకరణ పిత్రపాద్నలన  ఆన్స లెైన్స లలన ే
సీవకరించడం జరలగుతుంద్ని వివరించారల. భూసేకరణ కోసం పిభుతవం మంజూరల చసేిన 
నిధ లకు యుటటలెైజషే్టన్స సరిటఫికేటితో పాటు పడిి అక ంటిలల జమ చసేని వివరాలన  అప్ 
లలడ్ చయేాలని ఆయన కలెకటరిన  కోరారల. డిశంబర్ చివరి నాటటకి భూసేకరణ చెలి్లంపులు 
పెండింగ్ లల లేకుండా చూడాలని పిత్రపాద్నలన  సిసిఎల్ఏ దావరా సమరిెంచాలని 
తెల్లపారల. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
జారీ చసేినవారల, కమీష్టనర్ సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ్,తెలంగాణ పిభుతవం. 


