
 

పత్రిక పకిటన                                                                తేద.ి23-01-2019 

 హరితహారం ేరుతో నాటుతునన ముకకలు, అభివిదిి చేసఽు నన అరబన్ నూరెస్్ట 

నురుకలు పకిిత్ర పునరుజీ్జవనం క ందకు వస్ు యని, ఇందఽలో నులగొ నే ళఖలు, వబబంద ి

వందళతం కమిట్ మ ంట్ తో పనిచేయాలని చీఫ్ వెకరటరీ ఎస్ట.కై. జోఴ లుపునిచాారు. 

ఈయేడాద ివరీ కలంలో ముదలు ెటట్ ల్సున ఐదవవిడత హరితహారం రష్ర స్ా య వ్ రింగ్ 

కమిటీ సమాలేశం సచిలలయంలో చీఫ్ వెకరటరీ అధ్యక్షతన జరిగింద.ి పసిఽు త తరంలో 

నుటు, రనఽనన తరలు కూడా ఆరోగయకరమ ైన లతావరణంలో ెరగలనన మంచి 

ఆశయంతో ముఖయమంత్రి తెలంగణకు హరితహారం ముదలుెటట్ రని, దానిని 

విజయవంతం చేయాల్సున బటధ్యత సమాజంలో పతిీ కకరిెైనా ఉందనానరు చీఫ్ వెకరటరీ. 

అందఽకై ఈయేడాద ి వంద కోటల  ముకకలు నాట ే భటరీ లక్ష్యయనిన వ.ఎం ెటట్ రని 

అందఽకనఽగుణంగ ళఖలు, ఉదయ యగులు పనిచేయాలనానరు. అటవీ ళఖతో నుటు 

హరితహారం సంబంధిత ళఖల ఉననతాధికరులతో కూడిన వ్ రింగ్ కమిటీలో అరబన్ 

నూరెస్్ట నురుకల పురోగత్ర, కొతుగ పంచాయతీక  కట ి చొపుున నరురీల ఏరుటు, 

ెంచాల్సున ముకకలె ైసమాలేశంలో  సఽదీరఘ చరా జరిగింద.ి అటవీ, పంచాయతీ రజ్, 

మునిుపల్, జ్జశెచ్ఎంవ, శెచ్ఎండీఏ పరిధిలో నరురీల సంఖయ ెంచటం, వంద కోటల  

ముకకల ెంపకంె ై ళఖల లరీగ చీప్ వెకరటరీ ఆరతీళరు. తెలంగణ లతావరణం, 

భూములకు అనఽకూలమ ైన ముకకలు నాటితేనే ఫల్సతాలు మ రుగొ  ఉంటటయని, ఇండలలో 

ెంచ ేముకకలకు ఈ స్రి అధిక నుిధానయతనఽ ఇసాు న,ే నీడ, పండలనిచేా జాత్ర ముకకలె ై

దిఴ్ ెటట్ లనానరు. రహదారుల ల ంట నాట ే ెది ముకకలనఽ అటవీ ళఖ పతిేయకంగ 

ెంచాలని సాచించారు. 12, 751 గర మ పంచాయతీలకు గనఽ, ఇపుటికై 2,206 

గర మాలోల  అటవీ ళఖ నరురీలు ఉనానయని, మిగతా 10,545 పంచాయతీలోల  9,868 

పరిధిలోల  నరీురీల ఏరుటు లేగవంతం అయందని పంచాయతీ రజ్ ముఖయ కరయదరిి 

వికస్ట రజ్ ల లలడించారు. అలాగై పతిీ పట్ణ నుింతంలో కూడా లరుు లు, డివిజన్ కు కట ి

చొపుున నరురీల ఏరుటు పూరిుకలలని, ెరిగిన కలుషయ కరకలనఽ తటు్ కునేందఽకు,  

 



 

 

పట్ణ నుింతాలోల  పచాదనం ెంపుకు ఐదయ  విడతలో అతయధిక నుిధానయతనఽ ఇలాలని చీఫ్ 

వెకరటరీ చెనుురు.  

అరబన్ నూరెస్్ట నురుకల పురోగత్రెై సమీక్ష 

రజధాని చఽటు్ పకకల తొల్సవిడతలో ఏరుటు చేసఽు నన 59 అరబన్ నూరెస్్ట నురుకలె ై

సమాలేశంలో పతిేయకంగ చరా జరిగింద.ి పనఽల పురోగత్రె ైఏజెనీుల లరీగ చీఫ్ వెకరటరీ 

ఆర తీళరు. ముఖయమంత్రి  జూల ైలో అరబన్ నురుకలనఽ నుిరంభించాలనన డెడ్ ల ైన్ 

ెటట్ రని, అందఽకు అనఽగుణంగ పనఽలనఽ లేగవంతం చేయాలని ఆదేశంచారు. ట ండరుల , 

అనఽమతుల ేరుతో పనఽలోల  జాపయం వదినానరు. అటవీ నుింతాలోల  తగిన నుౌర వసతులతో 

నురుకలకు ఎంత నుిధానయత ఇసఽు నానమో, అంతే విధ్ంగ మిగతా అటవీ నుింతాలోల  

పునరుజీ్జవన చరయలనఽ అటవీ ళఖ నేతితాంలో చేపటట్ లనానరు. శెచ్ఎండీఏ, 

జ్జశెచ్ఎంవ, టృరిజం ళఖల పరిధిలో అభివిదిి చేయాల్సున అరబన్ నురుకల పనఽలనఽ 

లేగవంతం చేయాలని, వచేా సమాలేశం కలాల  పూరిు వివరలతో రలలని చీఫ్ వెకరటరీ 

ఆదేశంచారు.  

సమాలేశంలో విదఽయత్ ళఖ పతిేయక పధిాన కరయదరిి అజయ్ మిళర , రోడలల  భవనాల 

ముఖయ కరయదరిి సఽనీల్ శరమ, పరిశరమల ళఖ ముఖయ కరయదరిి జయేష్ రంజన్, 

పట్ణాభివిదిి ళఖ కమిషనర్ శ్రరదేవి, టృరిజం వెకరటరీ దినకర్ బటబు, జ్జశెచ్ఎంవ 

అదనపు కమిషనర్ ఆమరనుల్స, ఈటీఆర్ఐ డీ.జ్జ కఱయయణ్ చకరవరిు, ముఖయమంత్రి ఒఎవు  

ియాంక వరొీస్ట, వవఎఫ్ .కై.ఝా, అటవీ అభివిదిి సంసా ఎండ ీ ఏకైజెైన్, అదనపు 

వవఎఫ్ డయనృియాల్, మ టరి  ఎండ ీఎనీాఎస్ట రెడిు , టీఎస్టఐఐవ ఎం.డ ీనరిుంహారెడిు , ఇతర 

అధికరులు నులగొ నానరు. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

జారీచేసినవారు కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం 


