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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-04          31, జూల ై 2018 

‘తెలంగాణకు హరితహారం’ నాలుగో విడత కారయకరమంలో భాగంగా 
ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు బుధవారం తన స ంత నియోజకవరగ క ంద్మి ైన 
గజ ేల్ లో మొకకలు నాటుతారు. గజ ేల్ మునిిపాలిటీ పరిధిలో ఒక  రోజు లక్షా 
నూటా పద్హారు మొకకలు నాటే కారయకరమానిి ఆయన లాంఛనంగా పాిరంభిసాా రు. 
ములుగు సమీపంలో రాజీవ్ రహదారిప ై  ఒక చోట,  గజ ేల్ పటటణ పరిధిలో రెండు 
చోటల   మొకకలు నాటుతారు.  పజిఞా పూర్ చౌరసాా కు సమీపంలో ఒకటి, పటటణంలో 
ఇందిరా చౌక్  ద్గగర మరో మొకకను ముఖ్యమంత్రి నాటుతారు. గజ ేల్ పరిధిలో 
ఉని పతిీ ఇంటలల , అనిి రకాల రోడలప ైనా, ఔటర్ రింగ్ రోడుు ప ైనా, పభిుతే-ప ైవేైటు 
విదాయసంసథలోల , పాిరథనా మందిరాలోల , పభిుతే కారాయలయాలోల ని ఖ్ాళీ సథలాలోల  
మొకకలు నాటేలా పిణాళిక సిద్ధంచేశారు. బుధవారం ఉద్యం అనిి పాిరథనా 
మందిరాలోల  స ైరన్ మోగించగానే పజిలంద్రూ ఒక సారి మొకకలు నాటేలా అధికార 
యంతాింగం ఏరాాటుల  చేసింది. వివిధ పాింతాల నరిరీల నుంచి ఎతతా గా ఎదిగిన 
ఆరోగయవంతమ ైన మొకకలను తెపిాంచారు. పండుల , పూల మొకకలతో పాటు 
ఇండలలో ప ంచడానికి ఇష్టపడే చింత, మామిడ,ి అలల  నేరడు, కరివేపాకు, మునగ 
మొకకలను తెపిాంచారు.  సుమారు లక్షా 25వేల మొకకలను ములుగు, గజ ేల్ 
నరిిరీలతో పాటు కలాకవనం అరబన్ పారుకలోల  అంద్ుబాటులో ఉంచారు. ఇకకడి 
నుంచి మొకకలను పటటణంలోని వివిధ పాింతాలకు తరలించారు. పటటణానిి 8 
కలసటరుల గా విభజంచి, పితేయక అధికారులను నియమించారు. ఒకకక కలసటర్ లో 15వేల 
మొకకలు నాటాలని లక్ష్యంగా ప టుట కునాిరు.   
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దాదాపు లక్షా పాత్రక వేల గుంతలు ( పిట్సి ను) మునిిపాలిటీ పరిధిలో 
తవిేంచారు. సుమారు 75 వేల పండల  మొకకలు ( కొబబరి, జఞమ, దానిమమ, 
మామిడ,ి అలలనేరడు), 16 వేల పూల మొకకలు, పది వేల అటవీ జఞతతలకు చెందిన 
మొకకలను సిద్దం చేశారు.  పటటణ పాింతానికి నీడను, సేచచమ ైన గాలిని ఇచేచ 
ఆకరషణీయమ ైన చెటలతో పాటు, పతిీ ఇంటికీ రోజూ ఉపయోగపడే కరివేపాకు, మునగ 
లాంటి మొకకలు, ఇళ్ల  ముంద్ు, వెనకా ఉని ఖ్ాళీ సథలాలోల   ప ంచుకునే పూలు, 
పండల  మొకకలను కూడా ఇంటింటికీ సరఫరా చేసి, నాటించనునాిరు. మొకకల 
రక్ష్ణ కకసం సుమారు 60 వేల టీ ి గారుు లను కూడా అధికారులు సిద్దం చేశారు. 
మొకకలు నాటిన తరాేత వరాష లోల  విరామాలు వసతా  నీటి సౌకరయం అందించేంద్ుకు 
కూడా పతిాయమాియ ఏరాాటుల  చేశారు.  హరితహారం కారయకరమంలో పాలగగ ని 
మొకకలు నాటేలా అధికారులు, పజిఞపిత్రనిథులు, విదాయరుథ లు, మహిళ్లను సిద్ధం 
చేశారు. పతిీ ఇంటలల  పితీ కుటుంబ సభుయడు ఒక మొకక చొపుాన నాటేలా పిజలను 
చెైతనయ పరిచాం. 
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