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ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు బుధవారం తన స ంత నియోజకవరగ కంద్ిమైన
గజేల్ లో మొకకలు నాటుతారు. గజేల్ మునిిపాలిటీ పరిధిలో ఒక రోజు లక్షా
నూటా పద్హారు మొకకలు నాటే కారయకరమానిి ఆయన లాంఛనంగా పాిరంభిసాారు.
ములుగు సమీపంలో రాజీవ్ రహదారిపై ఒక చోట, గజేల్ పటట ణ పరిధిలో రెండు
చోటల మొకకలు నాటుతారు. పిజా ఞపూర్ చౌరసాాకు సమీపంలో ఒకటి, పటట ణంలో
ఇందిరా చౌక్ ద్గగ ర మరో మొకకను ముఖ్యమంత్రి నాటుతారు. గజేల్ పరిధిలో
ఉని పితీ ఇంటలల, అనిి రకాల రోడల పైనా, ఔటర్ రింగ్ రోడుుపైనా, పిభుతే-పైవేటు
విదాయసంసథ లల ో, పాిరథ నా మందిరాలోల, పిభుతే కారాయలయాలోలని ఖ్ాళీ సథ లాలోల
మొకకలు నాటేలా పిణాళిక సిద్ధంచేశారు. బుధవారం ఉద్యం అనిి పాిరథ నా
మందిరాలోల సైరన్ మోగించగానే పిజలంద్రూ ఒకసారి మొకకలు నాటేలా అధికార
యంతాింగం ఏరాాటు
ల చేసింది. వివిధ పాింతాల నరిరీల నుంచి ఎతత
ా గా ఎదిగిన
ఆరోగయవంతమైన మొకకలను తెపిాంచారు. పండుల, పూల మొకకలతో పాటు
ఇండల లో పంచడానికి ఇష్ట పడే చింత, మామిడి, అలల నేరడు, కరివేపాకు, మునగ
మొకకలను తెపిాంచారు. సుమారు లక్షా 25వేల మొకకలను ములుగు, గజేల్
నరిిరీలతో పాటు కలాకవనం అరబన్ పారుకలోల అంద్ుబాటులో ఉంచారు. ఇకకడి
నుంచి మొకకలను పటట ణంలోని వివిధ పాింతాలకు తరలించారు. పటట ణానిి 8
కల సటరల ుగా విభజంచి, పితేయక అధికారులను నియమించారు. ఒకకక కల సటర్ లో 15వేల
మొకకలు నాటాలని లక్ష్యంగా పటుటకునాిరు.
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దాదాపు లక్షా పాత్రక వేల గుంతలు ( పిట్సి ను) మునిిపాలిటీ పరిధిలో
తవిేంచారు. సుమారు 75 వేల పండల మొకకలు ( కొబబరి, జఞమ, దానిమమ,
మామిడి, అలల నేరడు), 16 వేల పూల మొకకలు, పది వేల అటవీ జఞతతలకు చెందిన
మొకకలను సిద్దం చేశారు. పటట ణ పాింతానికి నీడను, సేచచమైన గాలిని ఇచేచ
ఆకరషణీయమైన చెటలతో పాటు, పితీ ఇంటికీ రోజూ ఉపయోగపడే కరివేపాకు, మునగ
లాంటి మొకకలు, ఇళ్ల ముంద్ు, వెనకా ఉని ఖ్ాళీ సథ లాలోల పంచుకునే పూలు,
పండల మొకకలను కూడా ఇంటింటికీ సరఫరా చేసి, నాటించనునాిరు. మొకకల
రక్ష్ణ కకసం సుమారు 60 వేల టీి గారుులను కూడా అధికారులు సిద్దం చేశారు.
మొకకలు నాటిన తరాేత వరాషలోల విరామాలు వసతా నీటి సౌకరయం అందించేంద్ుకు
కూడా పితాయమాియ ఏరాాటు
ల చేశారు.

హరితహారం కారయకరమంలో పాలగగని

మొకకలు నాటేలా అధికారులు, పిజఞపిత్రనిథులు, విదాయరుథలు, మహిళ్లను సిద్ధం
చేశారు. పితీ ఇంటలల పితీ కుటుంబ సభుయడు ఒక మొకక చొపుాన నాటేలా పిజలను
చెైతనయ పరిచాం.
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