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�ర�, �న�ం�ెౕ�ె అరణ� �ా�ెౕజు � ా�!"గళ అ%&"ష( చళవ+  
 

నమ-ె .ల �/ాన 0ెౕకు, కృ3-ె ప5రక6ా7 అరణ�గళ8 0ెౕకు. అరణ�గళ సంర�9ె ఆగ0ెౕకు. 
అద�ా<7=ౕ � ా�!"గ+-ె అరణ� సంవధ"?ె, సంర�9ె-ా7 క?ా"టకదA ఎరCెౕ ఎరడు 
�ా�ెౕజుగళA అరణ� ��ణ ఒద7స�ాగుEF ె. స�ా"ర పGEవష" � ా�!"-ె త�ా 4 ల� 
రూ�ాKయంMె  ఎరడూ �ా�ెౕజుగళA 4.4 �ెూౕN రూ�ాKగళను� ఈ ఉ ెQౕశ�ా<7 6ెచS 
TాడుEF ె.. సహVాGరు � ా�!"గళ8 పద� పCె& QాWె. ఆదWె పడ� పCెద ెQౕ బంతు. Vాకషు( 
ఉ ెూ�ౕగ ఇల. Yౕ-ా7 ఈ 6ెచS %ౕర Zౕలణ [ెూౕమ. ఎం\%య]ం^, 6ైద�`ౕయ ఇMా�& 
aెౕతGగళA ఈ ��ణ పCెదవ]-ెౕ ఆద�Mె ఇరు6ాగ, అరణ� కు]Mెౕ ��ణ పCెదవ]-ె అరణ� 
ఇ�ాbెయ ఉ ెూ�ౕగగళA ఆద�Mె ఇల6ెౕ�ె? ఈ � ా�!"గళ కూగు �ెౕవల అరణ� 
Wెూౕదన6ాగ0ెౕ�ె? స�ా"ర తc �ణ క9ెFWెదు ఈ �dెౕష ��ణ�ె< కNబదeWాద యువజనMెయ 
0ెౕf�ె-ె సgం&సువ తుతు" అగత� ఇ ె. ముఖ�మంEGగiెౕ  సణj ఊరుగళ  ెూడl �ెలస గమ%�.. 
ఇవర కూ7-ె ఓ-ెూf...                                                      -?ెతG�ెWె ఉదయశంకర 



 
�ర�/ �న�ం�ెౕ�ె: అరణ� ఇ�ాbెయ వృంద మతుF ?ెౕమ�ాE %యTావ+-ె EదుQపf తర0ెౕకు ఎందు ఆగGY� 
�ర� నగరద అరణ� �ా�ెౕజు మతుF �న�ం�ెౕ�ెయ అరణ� �ా�ెౕజు � ా�!"గళ8 2010 Vె�ె(ంబర 27ర  Vెూౕమ6ార 
అ%&"uా(వv ధరw ఆరంx� ాQWె.. 
  
�ర�: అరణ� ఇ�ాbెయ వృంద మతుF ?ెౕమ�ాE %యTావ+-ె EదుQపf తర0ెౕకు. వలయ అర9ా�v�ా] మతుF 
స[ాయక అరణ� సంర�9ాv�ా] హు Qెగళ ?ెౕర ?ెౕమ�ాE-ె y.ఎ�z. అరణ� పద�యను� క%ష{ � ా�హ"Mె|ా7 
%గ&పfస0ెౕకు. ఎందు ఆగGY� �ర� నగరద అరణ� �ా�ెౕ\న � ా�!"గళ8 Vెూౕమ6ార అ%&"uా(వv ధరw 
ఆరంx�దరు. 
 
Wాజ�దA �ర� [ాగూ �న�ం�ెౕ�ె ఎరడు కCెగళA TాతG అరణ� పద� కA�ె-ె అవ�ాశ�దుQ, పGసుFత త�ా 200 
� ా�!"గళ8 కAయుEF ాQWె. 1985రA కృ3 �శ�� ా�లయద అfయA �ాGరంభ6ా7రువ �ా�ెౕజుగ+ంద 1200 
పద�ౕధరరు అరణ� పద� పCె& ాQWె. 
 
పGE వష" ఒందు � ా�!"-ె రూ. 4ల�దంMె వష"�ె< సుTారు రూ. 4.4�ెూౕN హణవను� స�ా"ర ఎరడూ 
�ా�ెౕజుగ+-ె 6ెచS TాడుEF ె. త�ళ8?ాడు, జము�-�ా��ర, �ాఖ"ండ, y[ార, ఒ]VాzగళA అరణ� ఇ�ాbె 
MాంEGక హు QెగళA అరణ� పద�ౕధర]-ె dెౕ. నూరు �ౕస�ాE %ౕడ�ా7 ె. 
 
ఎరడు వష"గళ Yం ె dెౕ. 80 �ౕస�ాE %ౕడువ� ా7 ఇ�ాbె అv�ా]గళ8, �ానూను స�వ సుWెౕశకుTార మతుF 
\�ా ఉసుF6ా] స�వ �dె�ౕశ�ర [ెగCె �ా-ెౕ] సము�ఖదA నCెద స�ెయ %ణ"యద Y?ె��ెయA ధరw 
YంపCెయ�ా7తుF. 0ెౕf�ె ఈCెౕరదQ]ంద ధరw ఆరంxస�ా7 ె ఎందు � ా�!"గళ8 [ెౕ+ ాQWె.  
 
 

�న�ం�ెౕ�ెయA 
 
-ెూౕw�ెూపgలు వర&:  స[ాయక అరణ� సంర�9ాv�ా] [ాగూ వలయ అర9ా�v�ా]గళ హు Qె-ె అరణ�dాస�వను� 
క%ష{ � ా�హ"Mె|ా7 ప]గwస0ెౕ�ెందు ఆగGY� �న�ం�ెౕ�ె అరణ� �ా�ెౕ\న � ా�!"గళ8 2010 ర Vె�ె(ంబర 
27ర Vెూౕమ6ార అ%&"uా(వv ముష<ర ఆరంx�దరు. 
 
0ె+- �ెKంద తరగE బYష<]�ద � ా�!"గళ8 �ా�ెౕ\న ముం�ాగదA  పGEభట?ె నCె�, ధరw కు+తరు. 
అర9ా�v�ా]గళ ?ెౕమ�ాEయA అరణ�dాస� పద�ౕధర]-ె dెౕ ౧౦౦రషు( అవ�ాశ %ౕడ0ెౕకు ఎందు ఒMాFK�, 
కiెద వష"వ5 పGEభట?ె నCెస�ా7తుF. 
 
అందు ముఖ�మంEGగళ సూచ?ె ZౕWె-ె స�వWాద ఎ�.సుWెౕశ కుTా� మతుF �dె�ౕశ�ర [ెగCె �ా-ెౕ] Vెౕ]దంMె 
అరణ� ఇ�ాbెయ ఉన�Mాv�ా]గళ8 0ెంగళ�]నA స�ె నCె� ?ెౕమ�ాEయA  dెౕ ౮౦రషు( అరణ�dాస� 
పద�ౕధర]-ె అవ�ాశ %ౕడ�ాగువ�దు ఎందు భరవVె %ౕfదQరు. 



 
ఆదWె స�ా"ర %ౕfQద భరవVె ఇదువWెగూ ఈCెౕ]ల. ఇ&ౕగ స�ా"ర ఈ బ- �ె ?ా�=ూౕ�త6ా7 EౕTా"న 
�ై-ెూళ8�వవWెగూ ముష<రవను� Yంద�ె< పCెయువ�&ల  ఎందు � ా�!"గళ8 ఎచS]�ె %ౕfQ ాWె. స�ా"ర నమ� 
సమVె� బ- �ె గమన హ]స&QదWె ��ానVౌధద ఎదురు ఉప6ాస సMా�గGహ నCెస�ాగువ�దు ఎందు ఎచS]� ాQWె. 
 
Wాజ�ద ఎరడు అరణ� �ా�ెౕ\%ంద ఇదువWె-ె Vా�Wారు � ా�!"గళ8 పద� పCెదు [ెూర బం& ాQWె. ఈవWె-ె 
స�ా"ర కూడ 6ా3"క6ా7 ౨.౪ �ెూౕN హణ 6ెచS Tాf ె. ఆదWె పద� పCెదవ]-ె ఉ ెూ�ౕగ లxసద �ారణ ఈ 
6ెచS వ�థ"6ాదంMా7 ె ఎందు పGEభట?ా�ారరు ఆWెూౕ�� ాQWె. 
 
ఇతర వృEFపర �షయగiాద కృ3, Mెూౕట-ా]�ె, Wెౕuె�, �ౕను-ా]�ెయA  పద� పCెదవ]-ె ఆ|ా ఇ�ాbెగళA 
ఆద�Mె %ౕడు6ాగ అరణ� ఇ�ాbెయ హు Qెగ+-ె అరణ� dాస�వను� ప]గwస&రువ�దు ?ెూౕ�న సంగE ఎందు 
�uా&� ాQWె. 
 
 �ెౕరళ, y[ార, జము� మతుF �ా��ర, �ాఖ"ం�, YTాచల పG ెౕశ Zూద�ాద Wాజ�గళA  అరణ� ఇ�ాbె 
హు Qెగ+-ె క%ష{ � ా�హ"Mె అరణ� పద�|ా7 ె.కiెద Eంగళ8 త�ళ8?ాడు స�ా"రవ� కూడ అరణ�dాస� పద� 
అరణ� ఇ�ాbెయ హుQ ెగ+-ె క%ష( � ా�హ"Mె ఎందు ఆ ెౕశ [ెూరf� ె.ఆదWె, Wాజ�దA TాతG అరణ� 
� ా�!"గ+-ె అ?ా�య6ాగుEF ె ఎందు దూ]దరు. 


