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        వరంగల్  ఆర్ట్స్ అండ్ స నై్స్ కాలేజీలో హరితహారం 

        వాకర్ట్్ తో కలిస ిమొకకలు నాటిన ఉప ముఖ్యమంత్ర ికడయిం శీ్రహరి 

        వాలిబాల్ ప్లేయర్ట్్ తో ఆటాడుకునన ఉప ముఖ్యమంత్ర ికడయిం  

        హరితహారంలో భాగస్ాామయం కావాలి..బాధ్యతగా మొకకలను సంరక్ంిచాలి 

        భావితరాల భవిష్యత్ కోసమ ేసఎిం కేసిఆర్ట్ హరితహారం కారయకీమాన్నన 

రూప ంద ంచారు 

        హరితహారంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి, విదాయశాఖ్ మంత్ర ికడయిం శీ్రహరి 

  

వరంగల్, ఆగసుస  06 : భావితరాల భవిష్యత్ కోసమే ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ట్ గొపప పథకం 

హరితహారాన్నన అంద ంచారన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి, విదాయశాఖ్ మంత్రి కడయిం శీ్రహరి అనానరు. 

తెలంగాణలో అటవీ విసతీ రాా న్నన 23 శాతం నుంచి 33 శాతాన్నకి ప్ ంచాలి్ ఉందన్న, అపపపడ ే

సర ైన వరాా లు పడి, పంటలు పండి, పచ్చదనం న్నండ ి కరువప లేకుండా పో త ందనానరు. 

వరంగల్ ఆర్ట్స్ అండ్ స ైన్స్ కాలేజీ గ్ీ ండ్ లో నేడు ఉదయం ఆరుననర గంటలకు అకకడ ి

వాకర్ట్్ తో కలిస ి హరితహారం కారయకీమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి కడయిం శీ్రహరి, స్ాా న్నక 

ఎమమెలేయ దాసయం వినయ్ భాసకర్ట్, మయేర్ట్ నననపనేన్న నరేందర్ట్, కుడా చెైరెన్స మరీి 

యాదవర డిి , మున్నసిపల్ కమిష్నర్ట్ గ్తమ్, అటవీ అధ కారి అరపన, విదాయరుా లతో కలిస ి

మొకకలు నాటారు.  



        మొకకలు నాటిన తరాాత వాకర్ట్్ తో కలిసి ఉప ముఖ్యమంత్ర ికడియం శీ్రహరి వాకింగ్ 

చేశారు. గ్ీ ండ్ లో ఉనన పరిసిాత లను అడిగి తలెుసుకునానరు. అనంతరం వాలిబాల్ 

ప్లేయర్ట్్ తో కలిస ివాలిబాల్ క ంత సలపప ఆడారు.  

        వరంగల్ ఆర్ట్స్ అండ్ స ైన్స్ కాలేజీ గ్ీ ండ్ లో స్ాా న్నకులు వాకింగ్ చేసలందుకు పభిుతాం 

20 లక్షల రూపాయలతో టాిక్ ఏరాపటు చేసంిదన్న, ఈ టాిక్ చ్ుటటస  మూడు, నాలుగు 

వరసలు మొకకలు నాటి వాకర్ట్్ కు ఆహేాదకరంగా ఉండేలా పచ్చదనాన్నన ఏరాపటు చేసల 

పియతనం చేసుీ నానమన్న ఉప ముఖ్యమంత్ర ి కడియం శీ్రహరి అనానరు. గతంలో కూడా 

గ్ీ ండ్్ లో హరితహారంలో భాగంగా మొకకలు నాటామన్న, ఈస్ారి టాిక్ చ్ుటటస  పూల 

మొకకలు, నీడన్నచేచ మొకకలు నాటుత నానమనానరు.  

        తెలంగాణలో అటవీ విసతీ రాా న్నన 23 శాతం నుంచి 33 శాతాన్నకి ప్ ంచేందుకు భాగంగా 

ముఖ్యమంత్ర ి కేసిఆర్ట్ 230 కోటే మొకకలు నాటాలనే ఉదేేశ్యంతో హరితహారం కారయకీమాన్నన 

తీసుక చాచరన్న ఉప ముఖ్యమంత్ర ి కడయిం శీ్రహరి అనానరు. ఇపపటికే మూడు విడతల 

హరితహారంలో 81 కోటే మొకకలు నాటారన్న, ఈ నాలోో  విడతలో 40 కోటే మొకకలు నాటాలన ే

లక్షయం ప్ టుస కుననటుే  వివరించారు. ఈ నాలోో  విడతలో హరిత తలెంగాణ, హరిత పాఠశాల 

ప్లరుతో ప్ దే ఎత ీ న పాఠశాలలు, కాలేజీలలో మొకకలు నాట ేకారయకీమాన్నన చేపటాస మనానరు. 

స్ామాజిక అడవపలు ప్ ంచ్డం వలేే  పచ్చదనం ప్ రుగుత ందన్న, ఈ స్ామాజిక అడవపల 

ప్ ంపకంలో అందరూ భాగస్ాామయం కావాలన్న కోరారు. అదేవిధ్ంగా మొకకలు నాటిన తరాాత 

వాటిన్న పరిరక్ించే బాధ్యత కూడా అందరూ తీసుకుననపపపడే ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ట్ తలప్ టిసన 

హరితహారం లక్షయం నెరవేరుత ందన్న, అందరకి పచ్చదనం అందుబాటులోకి వసుీ ందనానరు. 



        ఈ కారయకీమంలో కాలేజీ ప్ిిన్న్పాల్ ప ి ఫ సర్ట్ ఐలయయ, జాయంట్ కలెకసర్ట్ దయానంద్, 

కారపపరేటర్ట్ యాదగిరి, ఎనీ్సత, ఎన్స.ఎస్.ఎస్ విదాయరుా లు, వాకర్ట్్ అస్ో సియషే్న్స సభుయలు, 

ఇతర అధ కారులు పాలగో నానరు.  
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