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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-01          25, జూల ై 2018 

తెలంగాణకు హరితహారం కారయకరమంలో భాగంగా ఆగస్టు  1న గజ్వేల్ పటుణంలో 
లక్షా 116 మొకకలు నాటే కారయకరమం చేపటాు లని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు 
నిరణయంచారు. వీటిక ి అద్నంగా అద ే రోజు అటవీభూములోో  మరో 20వేల మొకకలు 
నాటాలని ఆదేశంచారు. పజి్ాపతి్రనిధటలు, అధికారులు, పో లీస్టలు, విదాయరుు లు, 
మహిళలు, యువకులు, వాయపారులు, సాధారణ పిజ్లు అంద్రూ ఈ కారయకరమంలో 
పాలగొ ని ఏకకాలంలో లక్షా 116 మొకకలు నాటాలని చపెాారు. అనిి రకాల రోడో్ వ ంట, 

పిభుతే-ప్ైవైటేు స్ంస్ుల ఆవరణలో, గుడి, మసదీ్ట, చరిి ల ంట ిపాిరునా మందిరాలోో , పితీ 
ఇంటలో  మొకకలు నాటాలని చెపాారు. పజి్ల భాగసాేమయంతో ఈ కారయకరమం 
నిరేహించాలని స్ూచంచారు. కారయకరమం విజ్యవంతం కావడానికి పద్్ద  ఎతతు న పిచారం 
నిరేహించాలనాిరు. ఈ కారయకరమ నికి కావాల్సిన మొకకలనట ముంద్టగానే సిద్ధం 
చేస్టకోవాలనాిరు. తలెంగాణకు హరితహారం కారయకరమంలో భాగంగా గజ్వేల్ పటుణంలో 
లక్షా 116 మొకకలనట నాట ే కారయకరమంప్ై ముఖ్యమంత్ర ి కవసీఆర్ పిగత్ర భవన్ లో 
బుధవారం స్మీక్ష నిరేహించారు. మంతతిలు జ్ోగు రామని, జ్గదీష్ రెడిి , ఇంద్ికరణ్ 
రెడిి , పిభుతే పిధాన కారయద్రిి ఎస్.కె.జ్ోషి, పిససిిఎఫ్ పిక ెజ్ా, ఎపిససిఎిఫ్ డోబ్రియ ల్, 

సిదిదపటే కల కుర్ వ ంకటాిమ్ రెడిి , పో లీస్ కమిషనర్ జ్ోయల్ డెవిస్, మునిిపల్ చెైరమన్ 
భాస్కర్, గడా పతిేయక అధికారి హనమంతరావు, వివిధ కారపారవషనో చెైరమనటో  ఎలక్షన్ రెడిి , 
భూపత్ర రెడిి , భూమ రెడిి , సిఎంఓ పితయేక కారయద్రిి భాపాల్ రెడిి , ఓఎసిి  పియి ంక వరగొస్ 
తదితరులు పాలగొ నాిరు.  

‘‘గజ్వేల్ పటుణంలో ఒకవ రోజు లక్షా 116 మొకకలు నాటాల్స. విదాయరుు లు, స్ేయం 
స్హాయక బ ందాల స్భుయలతో పాటు మొకకలు నాటడానికి కావాల్సినంత మందిని 
స్మీకరించాల్స. కావాల్సిన మొకకలనట ముంద ేసిద్ధం చేస్టకోవాల్స. మొకకలు నాటడానికి 
ముందే గుంతలు తీస ిప్టాు ల్స. మొకకలు ప్ద్ద  స్ైజులో ఉండేల  చూస్టకోవాల్స. పిభుతే, 
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ప్ైవైేటు స్ంస్ులు, అనిి ఖ్ ళీ పదిేశాలతో పాటు అనిి ఇండో్లో ఖ్చితంగా మొకకలు 
నాటాల్స. ఇంటలో  ఎంద్రు స్భుయలుంట ేఅంతమంది తల  ఒక మొకక చపపుాన నాటాల్స. 
దీనికోస్ం పిజ్లనట చెతైనయ పరచాల్స. అవగాహన కల్సంచాల్స. ఇండో్లో నాటడానికి 
కావాల్సిన మొకకలనట ఒకరోజు ముందే ఆ ఇంటికి చేరాిల్స. పిజ్లకు ఇచేి చెటోలో 
ఖ్చితంగా పండో్ చెటుో , పూల చటెుో  కూడా ఉండాల్స. ఆగస్టు  1వ తదేీన అనటకుని 
స్మయ నికి గజ్వేల్ పటుణంలోని అనిి మసదీ్టలోో  ఒకవసారి స్ైరన్ మోగాల్స. స్ైరన్ 
మోగిన వ ంటన ేముఖ్యమంత్రితో స్హా, అంతా ఒకవసారి ఎకకడికకకడ్ మొకకలు నాటాల్స. 
మ ైకుల దాేరా, వాల్ రైెటింగ్ దాేరా, హో రిింగుల దాేరా, ప్యంట్సి దాేరా ఈ 
కారయకరమంప్ై పిజ్లకు అవగాహన కల్సాంచాల్స. విదాయరుు లకు వకు తే, వాయస్రచన పో టలీు 
నిరేహించాల్స. ఆగస్టు  1న గజ్వేల్ పటుణంలో పజి్లంతా మొకకలు నాటేల  
పోి తిహించాల్స. నాటిన మొకకలనట బత్రకించడానికి అవస్రమ నై చరయలు తీస్టకోవాల్స. 
వాటర్ టాయంకరుో  ఏరాాటు చయే ల్స. రోడో్ప్ ైపట్ేు  మొకకలకు టీి గారుి లు ప్టాు ల్స. పటుణంలో 
తతమమ, జిలలో డ్ు ల ంట ిపిచిమొకకలనట తీససేి, మంచ మొకకలనట మ తిమే ప్ంచాల్స. 
మొకకలు ప్ంచడ్ంలో బాగా శ్రద్ద  చూపిన వారికి అవారుి లు కూడా అందించాల్స’’ అని 
ముఖ్యమంత్ర ివివరించారు.  

‘‘పో రాడ ి సాధించటకుని తెలంగాణ రాష్టాు ా నిి అనిి విధాల  అభివ దిధ  
చేస్టకుంటునాిం. ఆదాయ భివ దిధలో దేశ్ంలోనే న ంబరు వన్ గా ఉనాిం. కాళేశ్ేరం 
స్హా నీటి పారుద్ల పాిజ్ెకుు లు పూరువుతతనాియ. 2019 జూన్ నటంచ పుషకలంగా 
నీళలో వసాు య. చెరువులనిింటినీ కాలేల దాేరా నింపుతాం. లక్షా 25వేల కోటో పంట 
పండ్ుతతంద.ి వయవసాయం బాగుపడ్ుతతంద.ి రెసిడెనిియల్ స్ూకళో దాేరా పిలోలకు 
మంచ విద్య అంద్టతతనిది. రాషు ంా అనిి విధాల  బాగుపడ్ుతతనిది. ఇంత చేసనిా 
జీవించగల్సగవ పరిసిుతతలు లలకుంట ే ద్ండ్ుగ. మనిషి జీవించ గల్సగవ పరిసిుత్ర కావాల్స. 
భగవంతతడో , పిక తో మనకు కావాల్సినవనీి స్మకూరిింది. కానీ మనమే వాటిని 
చేజ్వతతల  నాశ్నం చేస్టకునాిం. నాశ్నమ ైన వాటిని పునరుద్ధ రించటకోవాల్సిన బాధయత 
కూడా మనదే. పో యన అడ్వులనట, పచిద్నానిి త్రరిగి ప ందేంద్టకవ రాషు ంాలో 
తెలంగాణకు హరితహారం అనే కారయకరమం చపేటాు ం. వచేి ఏడాద ి నటంచ ఏడాదిక ి
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వంద్కోటో చపపుాన మొకకలు నాటాలని నిరణయంచాం. పితీ గార మంలో నరిరగలు ఏరాాటు 
చేస్టు నాిం. ఆ నరిరగలోో  ఇతర మొకకలతో పాటు కనీస్ం 25 శాతం పండో్ మొకకలనట 
సిద్దం చయే ల్స. చటోె పండ్ుో  దొ రికితే కోతలు జ్నావాసాల మీద్ పడే పరిసిుతే ఉండ్ద్ట. 
గజ్వేల్ నియోజ్కవరొంలోని కోమటి బండ్ వద్ద  అడ్వి పునరుద్ధరణలో భాగంగా నాటిన 
మొకకలు ఏపుగా ప్రుగుతతనాియ. దానిని ఆద్రింగా తీస్టకోవాల్స’’ అని ముఖ్యమంత్ర ి
కవసీఆర్ చపెాారు.  

 మనిషి, చెటుు  నిషాత్రులో మన దేశ్ం చాల  వ నటకబడ ి ఉంది. కెనడాలో పితీ 
మనిషికి స్గటున 8,953 చెటుో , రష్టాయలో 4,465, అమ రికాలో 716, చెైనాలో 102 చటెుో ంట,ే 

భారతదేశ్ంలో ఒకోక మనిషికి కవవలం 28 చటెుో  మ తిమ ేఉనాియ. ఇద ి వాతావరణ 
స్మతతలయం దెబబత్రనడానికి, ఉషో్టణ గరతలు ప్రగడానికి కారణమవుతతనిది. అంద్టకవ 
మనం తెలంగాణకు హరితహారం అన ేకారయకరమ నిి ఉద్యమ సాు యలో నిరేహిస్టు నాిం. 
33 శాతం పచిద్నం కోస్ం పరితమిస్టు నాిం. అధికార యంతాింగమంతా పచిద్నం 
ప్ంచాలనే తపనతో పనిచయే ల్స. అటవీ భూములోో  కూడా పోయన అడ్విని 
పునరుద్ధ రించాల్స. మొకకలు నాటడ్ం, వాటిని రక్షించడ్ం పధిాన విధి కావాల్స. ఈ 
కారయకరమ నికి నిధటల కొరతలలద్ట. ఉపాధ ిహామీ పథకం నిధటలనట వాడ్ుకోవాల్స’’ అని 
ముఖ్యమంత్ర ివివరించారు. 
..................................................................................................... 

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం 


