
*Pls use news item* 

*అడవులు, పర్యావరణ రక్షణే థ్యాయంగయ పనిచయయాలి* 

*అటవీ శయఖ అధికయరులు, సిబ్బంది కచ్చితంగయ క్షేతరస్యా యిలో పరాట ంచాలి* 

*అటవీ నేర్యల నిందితులప ై కఠిన చరాలు, పీడీ యాక్్ట ప టట్ లి* 

*అటవీ నేరగయళ్లప ై నిరంతర నిఘా, పో లీసుల సహకయరం* 

*అనిి జిలాల లోల  కలెక్ర్ నేతృతవంలో అటవీ రక్షణ కమిటీ సమావేశం నిరవహ ంచాలి* 

 

సచ్చవయలయం నుంచ్చ అటవీ శయఖ వీడియో కయనఫర్ెన్స్ జర్ిగింది. అడవుల సంరక్షణ చరాలప ై సీఎం కేసీఆర్ 
సమీక్షలో ఇచ్చిన ఆదయశయలకు కొనస్యగింపుగయ ఈ సమావేశం నిరవహ ంచారు. వీడియో కయనఫర్ెన్స్ లో 
Pccf స్యా యి నుంచ్చ  అనిి జిలాల లకు చ ందిన అటవీ స క్షన్స అధికయర్ి స్యా యి అధికయర్ి వరకు పయలగొ నాిరు.  
అటవీ సంరక్షణ, హర్ితహారం విషయంలో ముఖామంత్రర సీఎం సూచనలను వంద శయతం అమలు 
చయయాలి, చ టల  నర్ికివేత, కలప రవయణా ప ై అతాంత కఠినంగయ వావహర్ించాలని, పో లీసుల సహకయరంతో 
అవసరమ ైతయ  పీడీ యాక్్ట కింద కేసులు ప టట్ లని ఉనితాధికయరులు ఆదయశంచారు. అనిి పయర ంతాలోల  అటవీ 
నేరగయళ్లల , సమగ్లరలను గ్ుర్ితంచ్చ, వయర్ిప ై నిరంతరం నిఘా ప టట్ లని సూచ్చంచారు. అడవులు వయట ని 
కయపయడటం వలల  జర్ిగే లాభటల గ్ుర్ించ్చ పరతీ ఒకకరి్కి అరాం అయియాలా చ పపే బ్టధ్ాత కూడా అటవీ 
సిబ్బందిదయ అని Pccf PK ఝా అనాిరు. అడవులకు నష్ం చయసుత ని నేరగయళ్ల  సమాచారం చయపపే బ్టధ్ాత 
చట్ పరకయరం పరతీ పౌరుడు, పరభుతవ ఉదయ ాగ్ులప ై కూడా ఉంట ందని, ఆ దిశగయ అందర్ీనీ జాగ్ృతం 
చయయాలని పీసీసీఎఫ్ (విజిలెన్స్ ) పీ. రఘువీర్ అనాిరు. అటవీ చటట్ లు ఎంత కఠినంగయ ఉంటటయని 
విషయం ఒకక స్యర్ి అరాం అయితయ , మర్ో స్యర్ి ఆ నేరం చయసపందుకు ఎవరూ స్యహసం చయయరని త లిపయరు. 
అధికయరులు, సిబ్బంది నితాం క్షేతర స్యా యిలో పరాట సపతనే అడవుల రక్షణ స్యధ్ాం అవుతుందనాిరు. అటవీ 
బీటల  వయర్ీగయ నేర్యలకు పయలేడయ వయర్ిని గ్ుర్ితంచ్చ, నిరంతర నిఘా ప టట్ లనాిరు. అటవీ హకుక చట్ం కింద 
భూములను స్యగ్ు చయసుకుంట ని వయర్ికి కూడా పకకనే ఉని అడవిని కయపయడయ బ్టదాత ఉంట ందని 
విషయానిి గ్ురుత  చయయాలనాిరు. అనిి జిలాల లోల  కలెక్ర్ నేతృతవంలో అటవీ రక్షణ కమిటీ సమావేశం 
నిరవహ ంచయలా చూడాలనాిరు.  
వచయి సీజన్స కు హరి్తహారం కోసం నర్ర్ీలోల  మొకకల ప ంపకయనిి వేగ్వంతం చయయాలని, వెదురు, టేకు 
మొకకలను సిదదం చయయాలనాిరు. అరబన్స ఫయర్ెస్్ట పయరుకల పుర్ోగ్త్ర, అటవీ పునరుజీ్జవన చరాలు, కంపయ 
నిధ్ుల వినియోగ్ం, వివయదాలోల  ఉని అటవీ భూముల విషయంలో రె్వెనూా శయఖతో సమనవయంప ై 
సమావేశంలో చరి జర్ిగింది. సమీక్షలో పీసీసీఎఫ్ పీ.కే.ఝా, పీసీసీఎఫ్ లు రఘవీర్, పృధవవర్యజ్, సీ.ఎం 
ఓఎసీీ  పిరయాంక వర్ీొస్ట, అదనపు పీసీసీఎఫ్ లు లోకేశ్ జెైస్యవల్, ఆర్.ఎం.డయబ్రరయల్, సవరొం శ్రనీివయస్ట లు 
పయలగొ నాిరు.  


