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        హరితహారాన్ని సామాజిక ఉద్యమంగా చేపట్టా లి 

        భవిష్యత్ తరాల బటగుకోసం సఎిం తెచ్చిన పథకం హరితహారం 

        ఈ ఏడాద ిహరిత తలెంగాణ- హరిత పాఠశాల విజయవంతం చయేాలి 

        ఉమమడి వరంగల్ జిలాా లో 5 కోటా్ మొకకలు నాట్ే లక్ష్యం 

        వరంగల్ లో హరితహారం కారయకరమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి, విదాయశాఖ్ మంత్ర ి

కడియం శ్రరహరి 

వరంగల్, ఆగసటా  01 : భవిష్యత్ తరాల బటగు కోసం ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ తెచ్చిన 

హరితహారం కారయకరమాన్ని సామాజిక ఉద్యమంగా చేపట్టా లన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి, విదాయశాఖ్ 

మంత్రి కడయిం శ్రరహరి పిలుపున్నచాిరు. తలెంగాణలో అడవుల విసతీ రణం 23 శాతమే ఉంద్న్న, 

దీన్నన్న 33 శాతాన్నకి ప ంచాలిిన బటధ్యత అంద్రపి ై ఉంద్నాిరు. హరిత తెలంగాణ కావాలంట్ే, 

మన రాషా్రంలో పంట్లు బటగా పండాలంట్ే, వానలు రావాలంట్ే, కోతులు వాపస్ పో వాలంట్ ే

హరితహారంలో అంద్రూ భటగసాామయమ ై ప ద్ద  ఎతుీ న మొకకలు నాట్టలన్న, సిఎం న్నరేేశంచ్చన 

లక్ష్యయన్ని చేరాలనాిరు. ఈ వరంగల్ అరభన్ జిలాా , త్రమామపూర్ గార మం, బసీెం చెరువు ద్గగర 

పది ఎకరాల సథలంలో మొకకలు నాట్ి నాలగ వ విడత హరితహారాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్ర ి

కడియం శ్రరహరి ఇకకడ పాిరంభంచారు.  

తెలంగాణనట హరిత తలెంగాణ చసేే ఉదేదశ్యంతో ముఖ్యమంత్ర ి కేసిఆర్ హరితహారం 

పథకం రూప ందించ్చ 230 కోటా్ మొకకలు నాట్టలన్న న్నరణయంచారన్న ఉప ముఖ్యమంత్ర ి



కడియం శ్రరహరి తెలిపారు. ఈ 230 కోటా్ మొకకలలో 120 కోటా్ మొకకలనట సామాజిక 

అడవులోా , 100 కోటా్ మొకకలనట అట్వీ పాింతంలో మరో 10 కోటా్ మొకకలనట హ దై్రాబటద్ 

లో నాట్టలన్న న్నరణయంచారనాిరు. ఇంద్టలో భటగంగా ఇపపట్ి వరకు మూడు విడతలుగా 81 

కోటా్ మొకకలు నాట్టరనాిరు. ఈ నాలగవ విడతలో 40 కోటా్ మొకకలు నాట్ే లక్ష్యం 

న్నరేేశంచారనాిరు. ఇంద్టలో వరంగల్ ఉమమడి జిలాా లో 5 కోటా్ మొకకలు నాట్టలన్న 

అధకిారులు, పిజా పిత్రన్నధ్టలు, పజిలనట కోరారు.  

ఈ సంవతిరం హరిత తలెంగాణ – హరిత పాఠశాల పేరుతో విదాయలయాలోా  ప ద్ద  

ఎతుీ న మొకకలు నాట్టలన్న న్నరణయంచామన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి కడయిం శ్రరహరి తెలిపారు. 

విదాయలయాలోా  ఉని ఖ్ాళీ సథలాలు గురీించ్చ పకాక పిణాళిక రూప ందించ్చ మొకకలు నాట్టలన్న 

అధికారులకు సూచ్చంచారు. విదాయరుథ లు, ఉపాధాయయులు, అధికారులు సమనాయంతో ఈ 

కారయకరమంలో భటగసాాముల ై హరిత పాఠశాలనట విజయవంతం చయేాలనాిరు. ముఖ్యంగా 

విదాయరుథ లు ఇంట్ి ఆవరణలో, పాఠశాల ఆవరణలో మొకకలు నాట్టలనాిరు. విదాయరుథ లతో 

పాట్ు ఈ మొకకలు ప రగిి, ప ద్దవ ై మంచ్చ భవిష్యత్ ఇసాీ యనాిరు.  

హరితహారంలో భటగంగా మొకకలు నాట్ ేపాింతాన్ని పూరీిగా ద్టన్ని, లే అవుట్ చేస ి

మొకకలనట పద్దత్ర పకిారం నాట్టలన్న అధికారులకు సూచ్చంచారు. నాట్ిన మొకకలనట 

సంరక్ష్ించేంద్టకు బటధ్యత తీసటకోవాలనాిరు.  

తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ నాయకతాంలో అమలవుతుని సంక్ష్ేమ 

పథకాలు హరితహారం, మిష్న్ కాకతీయ, మిష్న్ భగీరథల వ ైపు దేశ్ం మొతీం 

చూసీో ంద్నాిరు. తెలంగాణలో భటగసాామయ పజిలు, చ్చతీశుదిే  ఉనిఅధికారులు ఉండడం 

వలేా  ఈ పథకాలు విజయవంతమ ై అంద్రి ద్ృష్ిాన్న ఆకరిిసటీ నాియనాిరు. ఆగసటా  15 నటంచ్చ 



అన్ని గార మాలకు మిష్న్ భగీరథ కింద్ నీళ్లా  ఇసాీ మన్న, ఆ తరాాత ఇంట్ింట్ికి నీరందసిాీ మన్న 

చెపాపరు. అదవేిధ్ంగా న్నజాం కాలం నాట్ి చరెువులనట మిష్న్ కాకతీయ పథకం కింద్ 

పునరుదే్రిసటీ నాిమనాిరు. భవిష్యత్ తరాలు బటగుండాలన్న ఈ హరితహారం ప ద్ద  ఎతుీ న 

న్నరాహిసటీ నాిమనాిరు. ఈ హరితహారం కారయకరమాన్ని యుదే్ పాిత్రపదికన చపేట్ిా  సిఎం 

కేసిఆర్ న్నరేేశంచ్చన లక్ష్యయలనట న రవేరాిలనాిరు.  

ఈ కారయకరమంలో జడపప చెైర్ పరిన్ గద్దల పద్మ, ఎమ మలేయలు క ండా సటరేఖ్ా, అరూరి 

రమేష్, చెైరమనటా  గుండు సటధారాణి, మరిర యాద్వరెడిి , వాసటదవేరెడిి , జిలాా  రైెతు సమనాయ 

సమిత్ర కనీానర్ లలితా యాద్వ్, కల కార్ ఆమరపాలి, పో లీస్ కమిష్నర్ రవీంద్ర్, మున్నసిపల్ 

కమిష్నర్ గౌతమ్, వరంగల్ సరికల్ ముఖ్య అట్వీ సంరక్ష్ణ అధికారి అకభర్, జిలాా  అట్వీ 

శాఖ్ అధికారి అరపన తదితరులు పాలగగ నాిరు.  

 
 


