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తెలంగాణకు హరితహారం కారయకరమానికి నరేగా నిధులను వినియోగించుకోవాలని 
ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు అధికారులను ఆదేశంచారు. నరసరీలలో  మొకకలను సిద్ధ ం 
చేసే పనుల నుంచి మొద్లుకుని వాటిని కాపాడే వరకు పితీ ద్శలలనూ మానవ శరమే 
పిధానం కాబటిి , వయవసాయ కూలీలతో ఆ పనులు చేపించే విధంగా కారాయచరణ 
రూప ందించాలని సిఎం చెపాారు. దీనికి సంబంధించి డిపిఆర్ రూప ందించాలని 
ఆదేశంచారు. గరా మీణ పాింతాలలో  నిరవహ ంచాల్ససన హరితహారం కారయకరమంప ై ముఖ్యమంత్రి 
కేసీఆర్ పిగత్ర భవన్ లల ఆదివారం సమీక్ష నిరవహ ంచారు. మంతరి లు కెటి రామారావు, 
జూపలో్స కృష్ాా రావు, పిభుతవ పిధాన కారయద్రిి ఎస్.కె.జోషి, పంచాయితీ రాజ్ ముఖ్య 
కారయద్రిి వికాస్ రాజ్, కమిషనర్ నీతూ పిసాద్, ముఖ్యమంత్రి కారయద్రిి సిితా సభరావల్, 

పితేయక కారయద్రిి భూపాల్ రెడిి  తదితరులు పాలగొ న్ాారు.  
‘‘కొతతగా ఏరాాటు చేసుకునా వాటితో కల్సపి తెలంగాణ రాషిరంలల మొతతం 12,751 

గరా మ పంచాయితీలున్ాాయి. ఒకోక గరా మానిా ఒకోక యూనిట్ గా తీసుకోవాల్స. పతిీ 
గరా మంలల నరసరీ ప ంచాల్స. నరసరీలలో  మొకకలు సిద్ధ ం చేయడం, వాటిని పంపిణీ చేయడం, 

గుంతలు తీయడం, నీళ్లో  పో యడం లాంటి పనులనీా మానవ శరమతో కూడుకునావే. 
వయవసాయ కూలీలను ఈ పనులకు ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. నరేగా నిబంధనలు 
కూడా ఉపాధి కల్సాంచే పనులు చేపటటి లని ఖ్చిితంగా చెపాాయి. కాబటిి  నరేగా నిధులను 
తెలంగాణ హరితహారం కారయకరమం కోసం వినియోగించడం సముచితంగా, ఉభయ తారకంగా 
ఉంటుంది. రాషిరంలల చేపడుతరనా తలెంగాణకు హరితహారం కారయకరమం కోసం నరేగా 
నిధులు వాడుకోవడానికి కారాయచరణ రూప ందించాల్స. పనులకు సంబంధించిన డిపిఆర్ 
సిద్ధ ం చేయాల్స. ఎంత వయయం అవుతరందో  అంచన్ా వేయాల్స’’ అని ముఖ్యమంత్రి 
సూచించారు.  

‘‘అడవులు, చెటుో  పో వడం వలో గరా మాలలో  కోలలాయిన పచిద్నం, పరాయవరణం 
త్రరిగి రావాల్స. జరిగిన నషిం పూడాల్స. అడవులు న్ాశనం కావడం వలో అన్ేక అనరాా లు 
కల్సగాయి. మానవ జీవితం కలలో లం అయింది. అడవిలల చెటో పండుో  త్రని బత్రకే కోతరలు 
ఊళో్మీద్ పడాి యి. పంటలను న్ాశనం చేసుత న్ాాయి. వంటింటలో కి కూడా చొరబడి మన 



త్రండిని కూడా ఎతరత కుపో తరన్ాాయి. ఇలాంట ి పరిణామాలకు అడవులు, చెటుో  
లేకపో వడమే కారణం. తెలంగాణకు హరితహారం కారయకరమం దావరా అడవుల పునరుద్ధరణ 
జరగాల్స. గరా మాలలో  కూడా విరివిగా చెటుో ండాల్స. పండో చెటో ప ంపకానికి ఎకుకవ పాిధానయత 
ఇవావల్స. నరసరీలలో  ప ంచే మొకకలలో  25 శాతం పండో మొకకలుండాల్స. కోతరలు, పక్షులు, 
ఇతర అడవి జీవులు త్రన్ే తరనికి, ఎలకాకయ, మొరిర, న్ేరెడు, సీతాఫల, జామ తదితర పండో 
మొకకలను ప ద్ద  సంఖ్యలల సిద్ధ ం చేసి, పంపిణీ చేయాల్స. అడవులలో , ప లాల ద్గొర, ఖ్ాళీ 
పిదేశాలలల వాటిని ప ంచాల్స. దీనివలో కోతరలు, ఇతర అడవి జీవులు జన్ావాసాల మీద్ 
పడకుండా ఉంటటయి. మనుషరలు త్రన్ే పండో మొకకలను కూడా సిద్ధ ం చేసేత , అంద్రూ తమ 
ఇండోలల వాటిని ప ంచుకున్ేంద్ుకు ఆసకిత చూపుతారు’’ అని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. 
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