
నలబ  ైవేల ట్ర ీగార్డు లను జి.హెచ్.ఎం.సి. కి అందజసేిన వి.ఎస్.టి్.: 

హరితహార్ం విజయవంతం చేస ందుకు 1.30 కోట్ల  వయయం : 

 హెైదరాబాద్ లోని ప్మీుఖ వజీర్ సులతా న ట్ుబాకో 

(వి.ఎస్.టి్.) కంపెనీ హరితహార్ంలో బాగంగా 1.30 కోట్ల  

ర్ూపాయలను  వయయం చేస ి ట్ర ీ గార్డు లను జి.హెచ్.ఎం.సి. కి 

గుర్డవార్ం నాడు అందజేసింది.రాష్్టర హ ం మరయిు కారిి క శాఖ 

మంతీ్ర నాయిని నర్సింహ రెడ్డు  ముఖయ అత్రధిగా పాలగొ నన ఈ 

కార్యకరమంలో హెైదరాబాదు నగర్ మేయర్ బ ంతు రాంమోహన్, 

జి.హెచ్ .ఎం.సి అధికారిణి హరిచందన , జి.హెచ్ .ఎం.సి సా్ ండ్డంగ్  

కమిట్ ి సబుయడు మరియు వి.ఎస్.టి్ కంప్నీ యునియన్ 

అధ్యక్షుడు వి.శ్రరనివాస్ రెడ్డు  లు ప్సీంగించార్డ.వి.ఎస్.టి్ ఎం.డ్డ. 

దేవరాజ్ లేహర ిదాదాప్ు 1.30 కోట్ల  ర్ూపాయల విలువ గల 40 

వేల ట్ర ీ గార్డు లను ఈ సందర్భంగా జి.హెచ్ .ఎం.సి మేయర్ కు 

అందజేసార్డ. ముఖయ అత్రధిగా పాలగొ నన మంతీ్ర మతట్ాల డుతూ రాష్్టర 



ప్భీుతవం “హరిత హార్ం” కార్యకరమతనిన ప్తీ్రష్ా్ తికంగా 

నిర్వహిసుా ందని, దీనిక ి సహకరించేందుకు వి.ఎస్.టి్ కంప్నీ 

ముందుకు రావడం అభినందించదగినదనానర్డ. కారపోరటే్ 

సామజిక భాదయత (సి.ఎస్.ఆర్ ) లో భాగంగా భార ీ సాా యిలో ట్ర ీ

గార్డు  లను అందచేయడం వలల  జి.హెచ్.ఎం.సి  కి అవసర్మ ైన 80 

శాతం ట్ర ీ గార్డు లను సమకూరిినట్ిల ందనానర్డ.  వి.ఎస్.టి్ 

కంపెనీతో నాకు 20 సంవతసరాల అనుభందముందని ,యునియన్ 

అధ్యక్షుడ్డగా ప్నిచేశాననానర్డ. సామజిక కార్యకరమతలలో భాగంగా 

అంగనావడ్డ కేందాీలకు  ఫరినచర్లను, ట్ాయిలల ట్లను ,  వి.ఎస్.టి్ 

నిరిించినదని అనానర్డ. రాష్్టరంలో పెదద  ఎతుా న సంక్షేమ 

కార్యకరమతలు అమలు చేసతా  వివిధ్ రాష్ా్ ర ల దృష్ి్  ని ఆకరిిసుా నన 

నేప్థ్యంలో “హరిత హార్ం “ కార్యకరమతనికి అనిన కారపోరేట్ 

సంసాలు తమ వంతు సహకారానిన అందించాలని మంతీ్ర కోరార్డ. 

మేయర్ బ ంతు రాంమోహన్ మతట్ాల డుతూ సామతజిక 



కార్యకరమతలలో భాగంగా వి.ఎస్.టి్ కంపెనీ ఇతర్ కంపెనీ లకు 

ఆధ్ర్శంగా నిలిచిందనానర్డ. సాలం కేట్ాయిస ా  అననప్ూర్ణ కాయంట్ిన్ 

ను  శాశ్వత పాీత్రప్దికన  ఏరాోట్ు చేసాా మనానర్డ.రాష్్టర ప్భీుతవం 

ఈ సంవతసర్ం నలభ  ై కోట్ల  మొకకలని నాట్ ందుకు 

ప్యీత్రనసుా నదనానర్డ. జి.హెచ్ .ఎం.సి అధికారి హరిచందన 

వి.ఎస్.టి్ ప్యీతాననిన కొనియతడ్ార్డ. జి.హెచ్ .ఎం.సి సా్ ండ్డంగ్ 

కమిట్ ి సభుయడు  వి.శ్రరనివాసరెడ్డు  మతట్ాల డుతూ తాను వి.ఎస్.టి్ 

యునియన్ అదయక్షుడ్డగా ఉనన సమయం లో 1.30 కోట్ల  

ర్ూపాయల వయయం తో ట్ర ీ గార్డు  లను ప్ంపిణ ీ  చేయడం ప్ట్ల  

సంతోష్టం వయకాం చేశార్డ . వి.ఎస్.టి్ యునియన్ ప్ధీాన కార్యదరిశ 

అశోక్ రెడ్డు  , ముఠా గపపాల్ తదితర్డలు కార్యకరమంలో పాలగొ నానర్డ. 

 


