*విజయవంతంమైన హరిత పాఠశాల- హరిత తెలంగాణ*
*రాష్ట్ ర వ్ాాప్త ంగా పెద్ద సంఖ్ాలో పాలగొని మొక్కలు నాటిన విద్ాారిినీ విద్ాార్థిలు*
*హరిత పాఠశాలలో పాలగొనన మంతరులు, క్లెక్్ర్ు థ, ఆయా జిలాుల ఉననతాధికార్థలు*
*సమనాయంతో హరిత పాఠశాలను విజయవంతం చేసిన అటవీ, విద్ా, గాామీణాభివృద్ిద శాఖ్లు*
హరిత పాఠశాల-హరిత తెలంగాణ కార్ాక్ామం తెలంగాణ వ్ాాప్త ంగా విజయవంతమైంద్ి. పెద్ద సంఖ్ాలో విద్ాారిినీ
విద్ాార్థిలు హరిత తెలంగాణ కార్ాక్ామంలో పాలగొని తమ విద్ా సంసి ల ఆవర్ణలోు మొక్కలు నాటార్థ. ఆయా
పాుంతాలోు గరాన్ రాాలీలు నిర్వహంచి తెలంగాణక్ు హరితహార్ం ఉద్ేదశాానిన అంద్రికీ అర్ి మయ్యాలా చెపాార్థ.
ప్రాావర్ణ ప్రిర్క్షణ, తద్ావరా మానవ జీవితానికి ప్ుక్ృతితో ఉనన బంధానిన వివరిసత త విద్ాార్థిలే వ్ార్ధులుగా
రోజంతా కార్ాక్ామాలు అనిన జిలాులోు జరిగాయ్. ప్ుతీ జిలాులోనత మంతరులు, క్లెక్్ర్, డీఈఓ, డీఎఫ్ఓతో పాటు
ఇతర్ శాఖ్ల అధికార్థలు క్ూడా ప్లు విద్ాాసంసి లు ో కార్ాక్ామాలోు పాలగొనానర్థ. మొక్కలు నాటడంతో పాటు,
రాాలీల నిర్వహణ, అలాగే ప్ుతేాక్ సమావ్ేశాల ద్ావరా రాష్ట్ ర ప్ుభుతవం హరితహారానికి ఇసుతనన పాుధానాత, మొక్కల
ర్క్షణలో సమాజంలోని పౌర్థల పాతుపెై వివరించార్థ. ద్ాద్ాప్ు అనిన జిలాులోు మానవహారాలు, ప్రాావర్ణ
ప్రిర్క్షణతో క్ూడిన సాంసకృతిక్ కార్ాక్ామాలు జరిగాయ్.
వర్ంగల్ ర్ూర్ల్ జిలాు, సంగం మండలం గవిచెర్ు మోడల్ సతకల్ లోఉప్ ముఖ్ామంతిు, విద్ాా శాఖ్ మంతిు క్డియం
శ్రాహరి మొక్కలు నాటి కార్ాక్ామానిన పాుర్ంభించార్థ. అటవీ శాఖ్ మంతిు జోగు రామనన అద్ిలాబాద్ జిలాులో
జరిగిన హరిత పాఠశాల కార్ాక్ామాలోు పాలగొనానర్థ. ఆరిిక్ మంతిు ఈటెల రాజేంద్ర్ చలూ
ు ర్థ, జమ్మిక్ుంటలోు హరిత
పాఠశాల కార్ాక్ామంలో పాలగొని సవయంగా మొక్కలు నాటార్థ. ముఖ్ామంతిు ఎఎసడీ పియ
ు ాంక్ వరరొస్ నిజామాబాద్
జిలాులో పాలగొనానర్థ.
ప్ుభుతవ సతకళ్ల
ు , కాలేజీలు, మోడల్ సతకళ్ల
ు , సంక్షేమ హాస్ ళ్ు ల ఇలా అనిన విద్ాాసంసి ల పాుంగణాలోు ప్ుతేాక్ంగా
గురితంచిన ఖ్ాళీ సి లాలోు పెద్ద ఎతర
త న మొక్కలు నాటే కార్ాక్ామం జరిగింద్ి. పిలులక్ు నీడను ఇచేే మొక్కలతో పాటు
ప్ూలు, ప్ండు మొక్కలను క్ూడా నాటేలా అటవీ శాఖ్ చర్ాలు తీసుక్ుంద్ి. అలాగే తమ ఇళ్ు లు ో పెంచుక్ునేంద్ుక్ు
వీలుగా విద్ాార్థిలు, తల్లు ద్ండరులు కోరిన మొక్కలను క్ూడా అంద్ించార్థ. క్నీసం అర్ ఎక్ర్ం, ఆపెై బడిన
విద్ాాసంసి ల పాుంగణాలోు నాటే మొక్కల సంర్క్షణక్ు ఉపాధి హామీ నిధులతో అనుసంధానం చేయాలని ప్ుభుతవం
నిర్ణ య్ంచింద్ి. ద్ీనిలో భాగంగా వంద్క్ు లోప్ు మొక్కలు ఉనన చోట ఆ విద్ాా సంసథి ర్క్షణ చర్ాలు చేప్ట్ డం, వంద్
మొక్కలు పెబ
ై డి నాటిన చోట ఉపాధి హామీ నిధులతోనే ర్క్షణ క్ంచె ఏరాాటు, కాప్లాద్ార్థను నియమ్మంచటం,
ప్ుతాే క్ంగా నీటి వసతి ఏరాాటు చేసత ునానర్థ. గత మూడర హరితహారాలోు క్ూడా విద్ాాసంసి లు ో నాటిన మొక్కలు
బతికిన శాతం ఎక్ుకవగా ఉండటంతో ఈ సారి ప్ుభుతవం ప్ుతాే క్ చొర్వతో అనిన విద్ాాసంసి లు ో మొక్కలు నాటేలా
చర్ాలు తీసుక్ుంద్ి.

