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 ‘‘హరిత పాఠశాల-హరిత తెలంగాణ’’ కార్యక్రమాన్ని పాార్ంభంచిన ఉప ముఖ్యమంత్ర ా
క్డియం శ్రరహరి 

 భావితరాల భవిష్యత్ కోసం సఎిం ర్ూప ంద ంచిన గొపప పథక్ం హరితహార్ం 

 పాత్ర విదయయరిి ఒక్ మొక్కను దతతత తీసుకొన్న పరిర్క్ించయలి 

 సామాజిక్ అడవులు ప ంచయలి..అటవీ విసతత ర్ణం 33 శాతయన్నకి తీసుక్ురావాలి 

 క్ర్ువుని పాాంతం కొడక్ండల  పాఠశాల హరితహార్ం వలల  కోనసతమగా మారింద  
 విదయయరిి దశలోన ేసామాజిక్ బాధ్యత ఉని పనులు చయేాలి 

 క్ష్టపడ ిసాధ ంచుక్ుని తెలంగాణను సిఎం కేసఆిర్ ఇష్టపడ ిఅభవృద ి  చేసుత నయిర్ు 
 కేంద,ా ఇతర్ రాష్ట ర పాభుతయాలు ఆశచర్యపడే విధ్ంగా రాష్ట రంలో అభవృద ి , సంక్ేమ 

పథకాలు 
 వయవసాయాన్నకి 24 గంటల ఉచిత విదుయత్ సర్ఫరా ఒక్ చరిత ా

 ర ైతుబంధ్ు, ర ైతుబీమా, మిష్న్ భగీర్థ వంటి పథకాలు సఎిం అదుుతయలు 
 సనిబియయంతో క్డుపున్నండయ అనిం ప డుతుని పభాుతాం తలెంగాణ 

 మా కాలంలో సంతయనం ఎక్ుకవుండ ిత్రనడయన్నకి త్రండి దొర్క్లేదు 
 మా క్ుట ంబంలో పద మంద  సంతయనం..సఎిం కేసిఆర్ తొమిిదో  సంతయనం 

 విదయయర్ుి లే తలెంగాణ భవిష్యత్...అందుకే వారి అవసరాలన్ని తీర్ుచతునయిం 

 వచేచ విదయయ సంవతసర్ం నుంచి 5,6వ తర్గత్ర, ఇంటర్ విదయయరిిన్నలక్ు బాలికా ఆరోగయ 
ర్క్ష కిట ల  ఇసాత ం 

 క్ష్టపడ ిచద వి రాష్టాట ర న్నకి మంచి పేర్ు తీసుక్ురావాలి 

 వర్ంగల్ జిలాల  గవిచర్ల మోడల్ సకకల్ లో హరితపాఠశాల కార్యక్రమంలో ఉప 
ముఖ్యమంత్ర ాక్డయిం శ్రరహరి 

 



వర్ంగల్, ఆగసుట  25 : వచేచ విదయయ సంవతసర్ం నుంచి బాలికా ఆరోగయ ర్క్ష కిటల ను 5,6వ 
తర్గత్ర, పభాుతా జూన్నయర్ కాలేజీలలో చద వే విదయయరిిన్నలక్ు క్ూడయ అంద ంచనునిట ల  
ఉప ముఖ్యమంత్రా, విదయయశాఖ్ మంత్ర ా క్డయిం శ్రరహరి పాక్టించయర్ు. నయణయమ ైన విదయ 
అంద ంచడమే కాక్ుండయ విదయయరిిన్నల ఆరోగాయన్ని క్ూడయ పరిర్క్ించయలన ే గొపప ఉదేేశయంతో 
సిఎం కేసిఆర్ పవాేశప టిటన బాలికా ఆరోగయ ర్క్ష పథకాన్నకి మంచి సపందన వసుత ందనయిర్ు. 
7వ తర్గత్ర నుంచి 12వ తర్గత్ర వర్క్ు చద వే పాభుతా, పంచయయతీ రాజ్, కేజీబీవీ, 
మోడల్ సకకల్, ర సడినిె్నయల్ సకకళ్లలో ఇచచే ఈ బాలికా ఆరోగయ ర్క్ష కిటల ను తమక్ు 
క్ూడయ ఇవాాలన్న 5,6వ తర్గత్ర విదయయరిిన్నలు, పాభుతా జూన్నయర్ కాలేజీలోల  చద వ ే
విదయయరిిన్నలు అడుగుతునిందున, వచేచ విదయయ సంవతసర్ం నుంచి వారికి క్ూడయ 
ఇవానునిట ల  తెలిపార్ు. వర్ంగల్ ర్ూర్ల్ జిలాల , సంగ ం మండలం, గవిచర్ల మోడల్ 
సకకల్ లో హరిత పాఠశాల-హరిత తెలంగాణ కార్యక్రమాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రా, విదయయశాఖ్ 
మంత్రా క్డయిం శ్రరహరి పాార్ంభంచయర్ు. అనంతర్ం విదయయరిిన్నలక్ు బాలికా ఆరోగయ ర్క్ష 
కిటల ను పంపిణ ీచేశార్ు.  
 రాష్ట రంలో మంచి వరాి లు రావాలనయి, పరాయవర్ణం బాగుండయలని, పంటలు 
పండయలనయి చటె ల  ఉండయలన్న, అందుకే సిఎం కేసిఆర్ ఈ చెట ల , అటవీ విసతత ర్ణం ప ంచ ేగొపప 
పథక్ం హరితహారాన్ని పాార్ంభంచయర్న్న ఉప ముఖ్యమంత్ర ా క్డయిం శ్రరహరి అనయిర్ు. 
వరాి లు బాగా రావాలంటే క్న్నసం 33 శాతం అటవీ విసతత ర్ణం ఉండయలన్న, అయితే 
దుర్దృష్టవశాతుత  తలెంగాణలో ఎక్కడయ ఇంత విసతత ర్ణంలో అడవులు లేవనయిర్ు. గోదయవరి 
పరవిాహక్ పాాంతంలో అక్కడక్కడ ఉనయియనయిర్ు. ఈ అటవీ విసతత ర్ణం ప ంచేందుక్ు 
తెలంగాణలో 230కోటల  మొక్కలు నయటాలన్న సఎిం కేసిఆర్ లక్షంగా న్నర్ణయించయర్నయిర్ు. 
ఇందులో భాగంగా గత నయలుగు దశలోల  తెలంగాణలో 81 కోటల  మొక్కలను నయటార్నయిర్ు. 
ఈ ఐదో  దశలో 40 కోటల  మొక్కలు నయటే లక్షయం ప ట ట క్ునిట ల  తెలిపార్ు.  
 హరితహార్ం విజయవంతం చేయడంలో భాగంగా ‘‘హరిత పాఠశాల-హరిత తెలంగాణ’’ 
కార్యక్రమాన్ని విదయయ సంసిలోల  న్నర్ాహిసుత నయిమనయిర్ు. ఇందులో భాగంగా విదయయ సంసిలోల  



ప దే ఎతుత న మొక్కలు నయట ి వాటిన్న పరిర్క్ించే బాధ్యత తీసుకోవాలనయిర్ు. 40 లక్షల 
మంద  కోట ి మొక్కలు నయట ే ఉదేేశయంతో ఈ హరిత పాఠశాల-హరిత తలెంగాణ 
కార్యక్రమాన్ని న్నర్ాహిసుత నయిమనయిర్ు. విదయయ సంసిలోల  ఖ్ాళీగా ఉని పదాేశాలన్ని 
గురితంచి అక్కడ మొక్కలు నయటాలన్న ఆదేశాలిచిచనట ల  చెపాపర్ు. విదయయర్ుి లు పాత్ర ఒక్కర్ు 
నయటిన మొక్కను దతతత తీసుక్ున్న దయన్న పరరి్క్షణ చేపటాట లనయిర్ు. పచచదనం చకసేత  
మనసుక్ు ఆహాల దం క్లుగుతుందనయిర్ు. విదయయరిి దశ నుంచ ేసామాజిక్ బాధ్యత గలిగిన 
ఇలాంట ికార్యక్రమాలోల  విదయయర్ుి లు చుర్ుక్ుగా పాలగొ నయలి అనయిర్ు.  
 క్ష్టపడ ి సాధ ంచుక్ుని తెలంగాణను ముఖ్యమంత్ర ా కేసిఆర్ ఇష్టపడ ి అభవృద ి  
చేసుత నయిర్న్న ఉప ముఖ్యమంత్ర ాక్డయిం శ్రరహరి అనయిర్ు. తెలంగాణలో అమలు చేసుత ని 
పథకాలను చకసి కేందా,  ఇతర్ రాష్ట ర పభాుతయాలు చకసి ఆశచర్యపో తునయియనయిర్ు. 
ఇన్ని అభవృద ి , సంక్ేమ పథకాలు ఎలా అమలు చసేుత నయిర్న్న అడుగుతునయిర్న్న 
తెలిపార్ు. వయవసాయాన్నకి 24 గంటల ఉచిత విదుయత్ ఇవాడం ఒక్ చరితాగా 
అభవరిణంచయర్ు. అదేవిధ్ంగా ర ైతుబంధ్ు, ర ైతుబీమా, మిష్న్ భగీర్థ పథకాలు సఎిం 
ర్ూప ంద ంచిన అదుుతయలనయిర్ు.  
 విదయయర్ుి లే తెలంగాణ రాష్ట ర భవిష్యత్ గా ఉప ముఖ్యమంత్ర ా క్డియం శ్రరహరి 
అభవరిణంచయర్ు. విదయయర్ుి లు శారీర్క్ంగా, మానసిక్ంగా ఎదగాలన ే గొపప ఉదేేశయంతో సిఎం 
కేసిఆర్ సనిబియయంతో విదయయర్ుి లక్ు క్డుపున్నండయ అనిం ప డుతునయిర్నయిర్ు. మేం 
చదువుక్ున ేకాలంలో సర ైన త్రండ ిలభంచలేదనయిర్ు. క్ుట ంబ న్నయంతాణ ఆ కాలంలో 
లేక్పో వడం వలల  మా ఇంటలల  పద మంద  సంతయనం ఉనయిర్న్న, త్రనడయన్నకి సర ైన త్రండ ి
లభంచేద  కాదనయిర్ు. చయలా పేద క్ుట ంబం నుంచి వచిచనయ...ఆ కాలంలోనే ఎమ ిసతస 
చదువుకోవడం వలల  ఈరోజు మీ ముందు న్నలబడగలిగాను అనయిర్ు. అదేవిధ్ంగా సఎిం 
కేసిఆర్ క్ూడయ ఆయన క్ుట ంబంలో 9వ సంతయనమనయిర్ు. తలిలదండుాల వలె తలెంగాణ 
పాభుతాం విదయయర్ుి ల అవసరాలన్ని తీర్ుచతుందనయిర్ు.  



 గత నయలుగేళ్లల గా తెలంగాణ పాభుతాం తీసుక్ుంట ని శరది వలల  విదయయర్ుి ల ముఖ్ాలోల  
వెలుగులు క్న్నపిసుత నయియన్న, ఈ వలెుగు చకసి మాక్ు సంతోష్ం క్లుగుతుందనయిర్ు. 
విదయయశాఖ్, వెదైయం, వయవసాయం ర్ంగాలోల న్న విదయ కోసం తలెంగాణ పభాుతాం 20వేల కోటల  
ర్ూపాయలను ఖ్ర్ుచచసేోత ందనయిర్ు. గుర్ుక్ుల విదయయర్ుి లు ఒకొకక్కరిప ై ఏటా 1,20,000 
ర్ూపాయలు వయయం చసేోత ందనయిర్ు. తలెంగాణ విదయయర్ుి లు పపాంచంలో ఎవరికీ 
తీసపిో క్ుండయ ఉండయలన్న నయణయమ ైన విదయ, మంచి భోజనం, ఆరోగయ పరిర్క్షణక్ు బాలికా 
ఆరోగయ ర్క్ష కిట ల  ఇసుత నయిమనయిర్ు. పభాుతాం క్లిపంచిన ఈ వసతులు 
విన్నయోగించుక్ున్న మంచి ఫలితయలు సాధ ంచయలన్న, రాష్టాట ర న్నకి, తలిలదండుాలక్ు గొపప పేర్ు 
తీసుక్ురావాలన్న సకచించయర్ు.  
 

ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ ిలేయ చలల  ధ్రాిర డిి , క్లెక్టర్ు హరిత, ఫార సుట  చీఫ్ క్నజ రేాటర్ అక్బర్, 

ఆరిీవో మహ ందర్ జి, మోడల్ సకకల్ డెైర క్టర్ సతయనయరాయణ ర డిి  పాలగొ నయిర్ు.  
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