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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-01         1, ఆగష్టు  2018 

పకిృత్రని మనం కాపాడితే... ఆ పకిృత్ర మనను కాపాడుతటంది... పకిృత్ర 
కన్నెర్ర జేస్తే  మన మనుగడ కష్ుం... పకిృత్రని పూజిస్తే  వానదేవుడు కర్ుణిస్ాే డు 
అందుకే అందర్ూ తపపక ండా మొకకలను న్ాటి పకిృత్రని కాపాడుకోవాలి అని 
ముఖ్యమంత్రి కె.చందశిేఖ్ర్ రావు అన్ాెర్ు.  తెలంగాణలో అడవులను 
పునర్ుదధర ంచడంతో పాటు భారీ స్ాా యిలో రాష్ు ర వాయపేంగా మొకకల  న్ాటి 
పచచదన్ానిె ర్కి్ంచడం కోసం గీరన్ బెటాలియన్్ తర్హాలో  పకడబందీగా పణిాళిక 
ర్ూప ందించాలని అధికార్ులను ఆదేశంచార్ు. ఒకోక పో లీస్ బెటాలియన్ గీరన్ 
బెటాలియన్ గా మార  ఒకోక అటవీ పాింతానిె దతేత తీసుక న్ేలా పయిత్రెంచి 
అడవుల పునర్ుదధర్ణక  చర్యల  తీసుకోవాలని సూచించార్ు . 

‘తెలంగాణక  హర తహార్ం’ న్ాల గో విడత కార్యకరమంలో భాగంగా 
ముఖ్యమంత్రి కె. చందిశేఖ్ర్ రావు బుధవార్ం గజేేల్ లో విసుే ర తంగా పర్యటించార్ు. 
గజేేల్ తో పాటు  మేడచల్ జిలాా  తటర్కపలాిలో న్ాల గు చోటా హర తహార్ంలో పాలగొ ని 
స్ిఎం కేస్ిఆర్ మొకకల  న్ాటార్ు.  గజేేల్ లోని బస్ాు ండ్ చౌర్స్ాే  లో కదంబం 
మొకకను న్ాటార్ు.   గజేేల్ ముని్పాలిటీ పర ధిలో ఒకే రోజు లక్ా నూటా 
పదహార్ు మొకకల  న్ాటే కార్యకరమానిె ఆయన లాంఛనంగా పాిర్ంభంచార్ు. 
ముఖ్యమంత్రి గజేేల్ పటుణంలో మొకకల  న్ాటే సమయానికి గజేేల్ పాింతమంతా 
మేఘావృతమెై ఓ మెసేర్ు వర్షం క ర స్ింది.  షామీర్ పతట మండలం తటర్కపలాి, 

ముల గు,   పిజఞా పూర్ గార మాలలో మొకకల  న్ాటార్ు.  రాజీవ్ ర్హదార  ప ై 
ఆకాశమలాి మొకకను న్ాటార్ు.   గజేేల్  లో కార్యకరమానిె ముగ ంచుకొని 
పజిఞా పుర్ లో ఆగ  న్ాగరాజు అనే్ గార మసుే ని నివాసంలో కొబబర తో పాటు గృహ 
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అవసరాలక  ఉపయోగపడే మొకకల  న్ాటే కార్యకరమంలో స్ిఎం పాలగొ న్ాెర్ు. ఆ 
క టుంబ మంచి చెడుల  అడిగ  తెల ్క న్ాెర్ు. మొదట 1,00,116 మొకకల  
అనుక నెపపటికీ కూడా పజిలనుంచి అనూహయ సపందన ఉండండంతో 1,36,000 
మొకకలను గజేేల్ ముని్పాలిటీ పాింతంలో పజిల  న్ాటార్ు.  

న్ాల గో విడత హర తహార్ం కార్యకరమానిె పాిర్ంభంచేందుక  గజేేల్ 
వనళుతటనె ముఖ్యమంతి్ర దార లో స్ింగాయపలాి ఫారెస్ు  లోపలికి వనళిి చాలా స్తపు 
కలియదిర గ  పర శీలించార్ు. తన వనంట వచిచన ఎంపీల , ఎమెెలయయలక  ఫారెస్ు  
చూపించి మీ నియోజకవరాొ లోా  కూడా ఇలాగే అడవుల పునర్ుదధర్ణక  కృషి 
చేయాలని సూచించార్ు. ఫారెస్ు  ర్క్షణక  అధికార్ుల  తీసుక ంటునె చర్యలను  
పతియక్షంగా చూస్ి వార ని అభనందించార్ు. ఫారెస్ు  అధికార్ులక  ప ి తా్హకంగా 
ర్ూ. 5 లక్షల ర వార్ుు  ఇవేనునెటుా  స్ీఎం పకిటించార్ు. ఇంకా అవసర్మెైన 
స్ిబబందిని,  కావలసి్నంత బడెెట్ ఇస్ాే మని స్ిఎం పతరోకన్ాెర్ు.  రాష్ు రంలో అడవుల 
ప ంపకంలో భాగంగా భారీ స్ాా యిలో మొకకల  న్ాటడంలో రాజీపడేది లయదని 
చెపాపర్ు.   

వనదర ిని కార్యకరమం పతర్ుతో ఒక రోజు ఎమెెలయయలందర నీ గజెేల్ అటవీ 
పాింతానికి తీసుకొచిచ అడవుల పునర్ుదధర్ణ మీద అవగాహన కలిపంచాలన్ాెర్ు. 
ఎమెెలయయలక  కూడా హర తహార్ం మీద శరదధ  ప ర్గడంతో పాటు వార కి 
వనబో జన్ాలక  వచిచన తృపిే  కల గుతటందని స్ీఎం అన్ాెర్ు. శంగాయపలాి ఫారెస్ు  
బాా క్ వదద  అటవీ పునర్ుజెీవనం గుర ంచి వివరాల  తెల సుక న్ాెర్ు. 

ఈ సందర్భంగా అటవీ శాఖ్ మంత్రి జోగురామనె, పిసి్స్ిఎఫ్ పి.కె.జఞ 
ముఖ్యమంత్రికి కృతజాతల  తెలిపార్ు.  ముఖ్యమంత్రి వనంట మంత్రి హరీష్ రావు, 
చీఫ్ స్ కరటరీ జోషి , డిపూయటీ స్ీపకర్ పదాె దేవేందేరెడిు  , ఎంపీల  జోగ నపలాి సంతోష్ 
క మార్, పభిాకర్ రెడిు , మలాా రెడిు ,  కలెకుర్ వనంకటాిమిరెడిు , మండలి విప్ పలాా  
రాజేశేర్ రెడిు , ఎమెెలయయల  మదన్ రెడిు , ఎర్రబెలాి దయాకర్ రావు, సుధీర్ రెడిు , టి ఎస్ 
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ఎండిస్ి చెైర్ెన్ శేర  సుభాష్ రెడిు , స్ీఎంఓ అధికార్ుల  భూపాల్ రెడిు , పిియాంక వరీొస్, 

పీసీ్సీ్ఎఫ్ పీకే ఝా, అడిష్నల్ పీసీ్సీ్ఎఫ్ డోబ్రియల్, మెదక్ చీఫ్ కనెరేేటర్ ఏ కె 
స్ిన్ాా  తదితర్ుల  ఉన్ాెర్ు .  

గజేేల్ లో స్ిఎం మొకక న్ాటుతటనె సమయంలోనే్ అనిె పాిరా్న్ా 
మందిరాలోా  స్ ైర్న్ మోగ ంచగాన్ే పజిలందర్ూ ఒకేస్ార  మొకకల  న్ాటార్ు.  గజేేల్ 
పర ధిలో ఉనె పతిీ ఇంటలా , అనిె ర్కాల రోడాప ైన్ా, ఔటర్ ర ంగ్ రోడుు ప ైన్ా, పభిుతే-
ప ైవేైటు విదాయసంసాలోా , పాిరా్న్ా మందిరాలోా , పిభుతే కారాయలయాలోా ని ఖ్ాళీ సాలాలోా  
మొకకల  న్ాటార్ు. వివిధ పాింతాల నర్్రీల నుంచి ఎతటే గా ఎదిగ న 
ఆరోగయవంతమెైన మొకకలను న్ాటార్ు.  పండుా , పూల మొకకలతో పాటు ఇండాలో 
ప ంచడానికి ఇష్ుపడే చింత, మామిడి, అలా నే్ర్డు, కర వేపాక , మునగ మొకకలను 
గజేేల్ వాసుల  తమ ఇండాలోా  న్ాటుక న్ాెర్ు.  గజేేల్ పటుణానిె 8 కాసుర్ుా గా 
విభజించి, పతిేయక అధికార్ులను నియమించి,  ఒకోక కాసుర్ లో 15వేలక  ప ైగా 
మొకకల  న్ాటార్ు.   

గజేేల్, పజిఞా పూర్ ముని్పాలటీ పర ధిలో సుమార్ు 75 వేల పండా 
మొకకల  ( కొబబర , జఞమ, దానిమె, మామిడి, అలాన్ేర్డు), 16 వేల పూల 
మొకకల , పది వేల అటవీ జఞతటలక  చెందిన మొకకలను న్ాటార్ు.  పటుణ 
పాింతానికి నీడను, సేచచమెైన గాలిని ఇచేచ ఆకర్షణీయమెైన చెటాతో పాటు, పతిీ 
ఇంటికీ రోజూ ఉపయోగపడే కర వేపాక , మునగ లాంటి మొకకల , ఇళా ముందు, 
వననకా ఉనె ఖ్ాళీ సాలాలోా   ప ంచుక న్ే పూల , పండా మొకకలను కూడా ఇంటింటికీ 
సర్ఫరా చేసి్, న్ాటించార్ు. బహిర్ంగ పదిేశాలోా  న్ాటిన అనిె మొకకలక  ర్క్షణ 
కోసం టి ిగార్ుు లను అధికార్ుల  పతిేయకంగా ఏరాపటు చేశార్ు. తమ ఇండాలోా , తమ 
ఇంటి ముందు న్ాటిని మొకకలను  తమ క టుంబ సభుయలాా గా పిలాా  ప దదలాా గా 
ఆపాయయంగా చూసుక ని నీర్ు పో స్ి  ర్క్షణ ఏరాపటుా  చేసి్ ప ంచాలని గజేేల్ 
వాసులక  స్ిఎం పతిేయకంగా విజాపిే  చేశార్ు.  ఈ  మహా హర తహార్ం కార్యకరమంలో 
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1778 మంది ఉదో యగుల , 13000 మంది వర్కర్్, 12,000 మంది క టుంబాల నుండి 
45,000 మంది పజిల  పాలగొ ని  కార్యకరమానిె విజయంవంతం చేశార్ు. గజేేల్ 
హర తహార్ం కార్యకరమంలో పాలగొ ని విజయవంతం చేసి్న పజిలక , అధికార్ులక ,  
స్ిబబందికి ఏరాపటుా  చేసి్న అటవీ  శాఖ్ అధికార్ులక , పో లీస్ శాఖ్క  స్ిఎం 
పతిేయకంగా కృతజాతల  తెలిపార్ు. 
..................................................................................................... 

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం 


