
హరతిహారంలో బి.యస్.సి. ఫారెస్ర  ీకాలేజ్, హ ైదారాబాద్ విదాారథు లు 

అటవీ సంపద పరిరక్షణ, సామాజిక అడవుల ప ంపకం, వివిధ రకముల అటవీ ఉతపతతు లు, మరియు అడవుల 

పరరిక్షణ ప్ాాముఖ్ాతను గమనంచి మన గౌరవనీయ ముఖ్ామంత్రా శీ్ర కలవకుంటల  చందశాేఖ్ర్ రావు గారథ 

తెలంగాణలో మొటరమొదటిసారగిా 2016 సంవతసరంలో అటవీ కళాశాల మరయిు పరశిోధన సంసును సదిదిపేట జిలాల  

ములుగులో ప్ాారంభంచడం జరిగిందద. బి.యస్.సిస. ఫారసె్ర  ీవిధ్ాారథు లు చదువుతో ప్ాటు జాతీయ సవేా 

కారాకీమములో భాగంగా వివిధ సామాజిక కారాకీమములో ప్ాల్గ ంటున్ాారథ. ఈ సంవతసరం మొదటి మరయిు 

రెండవ సంవతసర విధ్ాారథు లు వార ిస మిసరర్ పరీక్షల అనంతరం వారకిునా 25 రోజుల స లవు దదనములను 

సామాజిక కారాకీమములకు కటేాయిసతు  రాష్టర  ీపభాుతవం పతా్రష్ార తాాకముగా చపేటిరన న్ాలుగవ విడత “తెలంగాణ 

కు హరతి హరం” కారాకీమములో ప్ాల్గ ంటున్ాారథ. 97 మందద విధ్ాారథు లు తలెంగాణ రాష్టర ంీ వాాపు ంగా 31 జిలాల లోల  

28 గరీ పులుగా విడిపో్యి పతా్ర గరీ ప్ విధ్ాారథు లు ఒక అటవీ రేంజ్ పరిధ్దలో ఒక గాీ మానా దతుత తీసుకొన దానన 

పచచన పలలల గా మారథచటకు సంకల్పంచారథ. ఈ హరతి హారం కారాకీమంలో పజాలను ప్ాఠశాల విధ్ాారథు లను 

భాగసావములను చేసతు  పతాీ ఒకకరి చతే అయిదు మొకకలు న్ాట ేకారాకీమమును కొనసాగసిుు న్ాారథ. కళాశాల 

విధ్ాారథు లు యన్.యస్.యస్. కారాకీమములో భాగముగా పరాావరణ పరిరక్షణ, సవచ్చచ భారత్, ప్ాల సిరక్ నరమాలన, 

జల వనరథల సంరక్షణ, రకుదాన ప్ాాముఖ్ాత, అక్షరాాసాత పభాుతవం చపేటిరన వివిధ సంక్షమే పథకాల 

ప్ాాముఖ్ాతను సామాజిక భాదాతగా గత రెండు సంవతసరాల నుండ ివివిధ కారాకీమములలో సవచచందంగా 

ప్ాల్గ న పజాలను చెతైనా వంతతలను చసేుు న్ాారథ. తలెంగాణకు హరతి హరం కారాకీమములో ప్ాల్గ నటం 

సామాజిక భాదాతగా భావిసతు  న్ేరథగా గాీ మములో ప్ాల్గ న  అకకడి పరాావరణ పరరిక్షణ గురించి పజాలకు 

వివరసితు  కారాకీమానా కొనసాగిసుు న్ాారథ. పతా్ర ఒకక విధ్ాారిు అకకదద సమసాలను గురిుసతు  వాటిన ఎలా 

పరిష్ాకరించాలో తలెుసుకోగల్గామన వివరించారథ. ఈ హరతి హరం కారాకీమము వలన రాబో వు రోజులోల  మన 

రాష్టర  ీఅటవీ విస్ు ర్ం 24% నుండి 33% వరకు తపపకుండా ప రథగుతతందన దానకి మన అందర ిభాదాతగా చటెల ను 

ప ంచుదాం పచచన తలెంగాణకు బాటలు వదేాి ం అన ఉతాు ాహంగా విధ్ాారథు లు గాీ మసుు లను భాగసావములను 

చేసతు  హరతి హారంలో ప్ాల్గ ంటున్ాారథ.  

ఈ కారాకీమానా కళాశాల డనీ్, డా.జి. చందశాేక్ రడెిి , ఐ.యఫ్.యస్. గారథ అదనపు అటవీ సంరక్షణ అధ్దకార,ి 

హ ైదరాబాద్ సరికల్ మరియు అటవీ కళాశాల సహయ ఆచారథాలు డా. జాఫర్ షేక్, విధ్ాారథు లను ఉతాసహ 

పరథసతు  ఈ కారాకీమంలో ప్ాల్గ న్ే విధంగా ప్ర ా తసహిసుు న్ాారథ. 
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