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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

ప్త్రికా పి్కటన -01                    26 జనవర్ి, 2019 

రాష్్టరంలో అడవులు కాపాడే విష్టయంలో ప్రభుత్వం అత్యంత్ కఠినంగా 
వయవహరిస్త ందని, కలప్ సమగ్లర్లప ై పి.డి. యాకు్  నమోద్ చసేి శిక్షిస్ాత మని ముఖ్యమంత్రర 
కె.చందరశేఖ్ర్ రావు హెచచరించార్ు. అడవులు నరికి, కలప్ సమగిలంచే వారిని గ్ురితంచే ప్నిలో 
ఇంటెలిజనె్స్ వరాా లున్ాాయన్ాార్ు. అడవులన్ ర్క్షించే విష్టయంలో చిత్తశుద్ది , దృఢచిత్తం, 

అంకిత్భావం కలిగిన అటవీశాఖ్ అధదకార్ులన్ అటవీ పరా ంతాలోల  నియమంచాలని 
ఆద్ేశించార్ు. అటవీ పరా ంతాలోల  ప ది సంఖ్యలో చెక్ పో స్్ లు ఏరాాటు చసే్ాత మని, అడవి 
న్ంచి ప్ూచిక ప్ులల  కూడా బయటకు పో కుండా చర్యలు తీస్కోవాలని సూచించార్ు. 
స్ాయుధ  పో లీస్లు, అటవీ శాఖ్ అధదకార్ులతో కలిస ిజాయంట్ ఫ్లయంగ్ స్ావాడ్ లన్ 
ఏరాాటు చయేాలని ఆద్ేశించార్ు. ఆ బృంద్ాలు అడవిలో నిర్ంత్ర్ త్నిఖీలు 
నిర్వహ ంచడంతో పాటు, అడవి న్ంచి వెళ్లల  మారాా లప ై నిఘా ప టా్ లని చపెాార్ు. జిలాల  
కలెక్ర్, ఎసపా, డి.ఎఫ్.ఓ.లు కలిస ి త్మ జిలాల  ప్రిధదలో అడవుల సంర్క్షణకు కావాలి్న 
కారాయచర్ణ ర్ూప ంద్దంచాలని చపెాార్ు. క్షేత్ర స్ాా యలో పో లీస్ ఇన్స్ ప క్ర్, ఫారెస్్ రేంజ్ 
ఆఫపసర్ ఆధవర్యంలో అడవులు ర్క్షించ ేబాధయత్ుల న్ెర్వేరాచలని కోరార్ు.  

ఇప్ుాడునా అటవీ చటా్ లన్ నిశిత్ంగా సమీక్షంిచాలని, అడవులన్ ర్క్షించడానికి, 

ఆకరమణ ద్ార్ులన్, సమగ్లర్లన్ కఠినంగా శిక్షించడానికి అవసర్మ ైన కొత్త  చటా్ లు తేవాలని, 

అవసర్మ నై మేర్ ఇప్ుాడునాచట్ంలో మార్ుాలు తవేాలని సిఎం చపెాార్ు.  
అడవుల సంర్క్షణ, మొకకల ప ంప్కం కోసం తీస్కోవాలి్న చర్యలప ై ముఖ్యమంత్రర 

కేసపఆర్ శనివార్ం ప్రగ్త్ర భవన్స లో పో లీస్, అటవీశాఖ్ అధదకార్ులతో ఉనాత్ స్ాా య సమీక్ష 
నిర్వహ ంచార్ు. ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాద్ార్ు రాజీవ్ శర్మ, సిఎస్ ఎస్.కె. జోషి, డిజిప ి
మహ ందర్ రెడిి , అటవీ శాఖ్ పిససిిఎఫ్ పికె ఝా, అడిష్టనల్ డిజి జితేందర్, ఐజిలు నవీన్స 
చంద్, సప్ఫ న్స ర్వీందర, న్ాగిరెడిి , సిసిఎఫ్ ర్ఘువీర్, సిఎంఓ అధదకార్ులు భూపాల్ రెడిి , 
పిరయాంక వరగాస్, ఎమ మలయయలు వేముల ప్రశాంత్ రెడిి , బాలక స్మన్స, ఎమ మలీ్లు కరెా 
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ప్రభాకర్, శంభీప్ూర్ రాజు, కారపారేష్టనల  చెైర్మన్ల  శేరి స్భాష్ రెడిి , గాయదర ిబాలమలుల , మారెడిి  
శ్రరనివాసరెడిి  త్ద్దత్ర్ులు పాలగా న్ాార్ు.  

‘‘రాష్్టరంలో ప్చచదనం ప ంచడానికి బహుముఖ్ వూయహం ర్ూప ంద్దంచి, అమలు 
చేయాలి. ముఖ్యంగా న్ాలుగ్ు విధాల చర్యలు తీస్కోవాలి. ఒకటి.. ప్రస్త త్మునా అడవిని 
ప్ూరితస్ాా యలో ర్క్షించాలి. రెండు.. అటవీ భూమలో కోలోాయన ప్చచదన్ానిా(చెటలన్) 
ప్ునర్ుదధ రించాలి. మూడు... గార మీణ పరా ంతాలోల  స్ామాజిక వన్ాలన్ ప ంచాలి. న్ాలుగ్ు... 
హైెదరాబాద్, వర్ంగ్ల్ లాంటి మహా నగ్రాలతో పాటు అనిా ప్ట్ణ పరా ంతాలోల  కాలుష్ాయనిా 
నివారించడానికి ప్చచదనం ప ంచాలి’’ అని ముఖ్యమంత్రర ద్దశానిరిేశం చశేార్ు. 

‘‘జంగిల్ బచావో, జంగిల్ బడావో (ఉనా అడవిని కాపాడాలి, పోయన అడవిని 
ప్ునర్ుదధ రించాలి) అన్ ేనిన్ాదంతో అధదకార్ యంతార ంగ్ం ముంద్కు స్ాగాలి. ఓ వెైప్ు చెటుల  
ప ంచడం కోసం హరిత్హార్ం లాంట ి కార్యకరమాలు నిర్వహ సూత , మరోవెైప్ు అడవులు 
అంత్రించి పో త్ుంట ే చూసూత  కూరోచవడం వలల  లాభం లయద్. అడవిని కాపాడకుంట ే
హరిత్హార్ం లాంటి ఎనిా కార్యకరమాలు అమలు చేసని్ా, ఫలిత్ం రాద్. అడవిని కాపాడ ే
విష్టయంలో అత్యంత్ కఠినంగా వయవహరించాలి. ఇంద్కోసం పో లీస్లు, అటవీశాఖ్ 
అధదకార్ులు కలిసి ప్నిచేయాలి. అటవీశాఖ్కు స్ాయుధ పో లీస్లు అండగా నిలుస్ాత ర్ు. 
అడవులున్ నరికే వారిని, సమగిలంగ్ చేసే వారిని గ్ురితంచే ప్నిలో ఇంటెలిజెన్స్ ఉంద్ద. వారిని 
గ్ురితంచగాన్ే చర్యలు పరా ర్ంభం కావాలి. సమగిలంగ్ జీరో స ైజుకు రావాలి. సమగిలంగ్ుకు పాలాడ ే
వారిప ై పి.డి.యాకు్  నమోద్ చేయాలి. ఉమమడి ఆద్దలాబాద్, ఖ్మమం, కరగంనగ్ర్, వర్ంగ్ల్ 
జిలాల లోల  ఇంకా అడవి ఉంద్ద. ఆ జిలాల లోల న్ ే సమగిలంగ్ కూడా జర్ుగ్ుత్ునాద్ద. అడవులు 
ఎకుకవగా నరికివేత్కు గ్ుర్వుత్ునా పరా ంతాలన్ గ్ురితంచాలి. అకకడి అడవిలో ఒకక చటెు్  
కూడా పో కుండా జాగ్రత్త  ప్డాలి. కఠినంగా వయవహరించాలి. అడవులన్ ర్కి్షంచే విష్టయంలో 
చిత్తశుద్దధ , దృఢచిత్తం, అంకిత్భావం కలిగిన అధదకార్ులన్ ఆయా పరా ంతాలోల  నియమంచాలి. 
వారికి స్ాయుధ పో లీలస్ భధరత్ కూడా అంద్దస్ాత ం. పో లీస్లు, అటవీశాఖ్ అధదకార్ుల 
సంయుకత నిర్వహణంలో అడవికి వెళ్లల  అనిా మారాా లోల  ప ది సంఖ్యలో చెక్ పో స్్ లు ఏరాాటు 
చేయాలి. అకకడ కూడా స్ాయుధ పో లీస్ల ప్హారా ప టా్ లి. మొత్తంగా అడవిలో ఒకక చెటు్  
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కూడా నరికివేత్కు గ్ురికాకుండా, అంగ్ుళం కూడా ఆకరమణకు లోన్ కాకుండా కఠినంగా 
వయవహరించాలి’’ అని ముఖ్యమంత్రర ఆద్శేించార్ు.  

‘‘మాకు ప్రజలయ ముఖ్యం. వారి భవిష్టయతేత  లక్షయం. అంత్కు మంచిన పరా ధానయం మరోట ి
లయద్. రాజకీయ ప్రయోజనం లయద్. బావి త్రాలు బాగ్ుండాలన్ ేఅడవుల ర్క్షణ, ప్చిదనం 
ప ంచడం కార్యకరమానిా పరా ధానయతాంశంగా తీస్కున్ాాం. సమగ్లర్లప ై ఉకుకపాదం మోప్ుతాం. 
కలప్ సమగిలంగ్ుకు పాలాడ ే వార్ు ఎంత్ట ి వారైెన్ా సరే చర్య తీస్కోవాలి. టిఆర్ఎస్ 
కార్యకర్తలు, న్ాయకులు సమగిలంగ్ుకు పాలాడతిే అందరికన్ాా ముంద్ వారిన్ే అరెస్్  
చేయండ’ి’ అని సఎిం చపెాార్ు.  

‘‘భూభాగ్ంలో 33 శాత్ం ప్చచదనం ఉంటేన్ ేప్రాయవర్ణం సమత్ులయంగా ఉంటుంద్ద. 
కాని తెలంగాణలో 24 శాత్ం మాత్రమే అటవీభూమ ఉందని అధదకారిక లెకకలోల  ఉంద్ద. కానీ 
రాష్్టర భూభాగ్ంలో 12 శాత్ం కూడా ప్చచదనం కూడా లయద్. అటవీ పరా ంతాలోల  ప్రిసిాత్ర 
అత్యంత్ విష్ాదకర్ంగా ఉంద్ద. సమ ైకయ రాష్్టరంలో ప ది ఎత్ుత న అడవుల నరికివేత్ జరిగింద్ద. 
లక్షల ఎకరాలోల  అడవి పో త్ున్ాా పేరక్షక పాత్ర వహ ంచార్ు. అటవీ భూమ 
అన్ాయకార ంత్మవుత్ున్ాా ప్టి్ంచ్కోలయద్. ఇప్ాటికెనై్ా మేలగకన్ాలి. ప్రాయవర్ణం 
సమత్ులయంగా లయకుంటే మానవ మన్గ్డ లయద్. అటవీభూభాగ్ంలో పోయన ప్చచదన్ానిా 
త్రరిగి సంపాద్దంచాలి. ప ది ఎత్ుత న అటవీ ప్ునర్ుదధర్ణ కార్యకరమం చేప్టా్ లి. 
అటవీభూభాగ్మంతా ప్చచని చెటలతో నిండి ఉండాలి. అటవీభూములప  ై స్ాగ్ు హకుకలు 
కలిగిన వారితో కూడా ఉభయ తార్కంగా ఉండే చటెల  ప ంప్కం చేయంచాలి. అటు వారికి 
ఆద్ాయం రావాలి. ఇటు అడవి ప ర్గాలి. అలాంటి చెటలన్ ఎంపకి చేయాలి’’ అని 
ముఖ్యమంత్రర సూచించార్ు.  

‘‘తెలంగాణ గార మీణ పరా ంతాలోల  ప ది ఎత్ుత న మొకకల ప ంప్కం చపే్టా్ లి. ఖ్ాళీ 
ప్రద్ేశాలనిాంటలిో చటెుల  ప ంచాలి. ప్రతీ ఇంటలల  చెటల  ప ంప్కానిా పోర త్్హ ంచాలి. గార మాలోల  చెటల  
ప ంప్కానిా విధదగా చేప్ట్డం కోసం ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్ంలో మార్ుాలు తెచాచం. ప్రతీ 
గార మంలో ఖ్చిచత్ంగా నర్్రగలు ఏరాాటు చయేాలి. విరివిగా మొకకలు న్ాటి, వాటిని ర్క్షించ ే
బాధయత్న్ స్ాా నిక సంసాలు సపవకరించాలి’’ అని ముఖ్యమంత్రర కోరార్ు.  



4 
 

‘‘నగ్రాలనీా కాలుష్టయంతో నిండపిో యాయ. ద్శే రాజధాని ఢిలీలలో విప్రగత్మ ైన 
కాలుష్టయం వలల  రోగాలగస్త న్ాాయ. మగ్తా నగ్రాల ప్రిసిాత్ర కూడా అలాగే ఉంద్ద. 
హైెదరాబాద్ లో ఉండడం ఇప్ాటి వర్కు మన అదృష్్టమని భావిస్త న్ాాం. కానీ జాగ్రత్త గా 
ఉండకపో తే అద్ద ద్ర్దృష్్టంగా మార్ుత్ుంద్ద. ప్ట్ణ పరా ంతాలోల  ప రిగే వాహన్ాలు, జన్ాల వలల  
కాలుష్టయం ప ర్ుగ్ుత్ుంద్ద. ద్ానికి త్గా్టు్ గా ప్చచదనం ప ంచకుంటే బావి త్రాలకు ముప్ుా 
ఏర్ాడుత్ుంద్ద. కాబటి్  హైెదరాబాద్, వర్ంగ్ల్ లాంటి మహానగ్రాలతో పాటు అనిా నగ్రాలు, 
ప్ట్ణాలోల  విరివిగా చెటుల  ప ంచాలి. ఆయా నగ్ర్ పరా ంతాలోల  ఉనా అటవీ బాల కులన్ గ్ురితంచాలి. 
వాటిని పార్ుకలుగా మారాచలి. వాటలిో వాకింగ్ టరా కులు ఏరాాటు చేయాల. వాకర్్ 
కలబుులు ఏరాాటు చేసి, ఆయా ఫారెస్్  బాల కుల సంర్క్షణ బాధయలన్ వారికే అప్ాగించాలి. 
నగ్రాలు, ప్ట్ణాలోల  చటెల  ప ంప్కానికి ప్రతేయక వూయహం ర్ూప ంద్దంచాలి’’ అని ముఖ్యమంత్రర 
చెపాార్ు. 

అడవుల సంర్క్షణ కోసం ప్రస్త త్మునా అటవీచటా్ లన్ ప్ూరిత స్ాా యలో 
సమీక్షించాలన్ాార్ు. తలెంగాణ రాష్్టరంలో ప్చచదనం ప ంచడం, అడవులన్ ర్క్షించడం, 

సమగ్లర్లన్ శిక్షించడం లక్షయంగా ప టు్ కున్ాార్ు. ఈ లక్షయయనికి అన్గ్ుణంగా ప్రాయవర్ణ ర్క్షణ 
కోసం కొత్త  చట్ం ర్ూప ంద్దంచాలని సఎిం అధదకార్ులన్ ఆద్ేశించార్ు. ప్చచదనం ప ంచ ే
కార్యకరమానికి నిధ్ల కొర్త్ రాకుండా చర్యలు తీస్కుంటామన్ాార్ు. కాంపా నిధ్లన్ 
వినియోగించ్కోవడంతో పాటు, బడెెటలల  నిధ్లు కేటాయస్ాత మని, అవసర్మ ైతే గగరన్స స స్ 
వసూలు చసే్ాత మని, ఎమ మలయయలు, ఎంపలిు, ఇత్ర్ ప్రజా ప్రత్రనిధ్ల న్ంచి న్ెలకు కొంత్ 
మొత్తంలో విరాళం ర్ూప్ంలో సపవకరిస్ాత మని, స.ిఎస్.ఆర్. నిధ్లన్ కూడా ఈ కార్యకరమం 
కోసమే వినియోగిస్ాత మని చెపాార్ు. మొత్తంగా రాష్్టరంలో నిధ్ల కొర్త్ రాకుండా గగరన్స ఫండ్ 
ఏరాాటు చసే్ాత మని వలెలడించార్ు. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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