
*విజయవంతంమ ైన హరిత పాఠశాల- హరిత తలెంగాణ* 

*రాష్్టర వ్ాాప్త ంగా పదె్ద  సంఖ్ాలో పాలగొ ని మొక్కలు నాటని విద్ాారిినీ విద్ాార్థి లు* 

*హరిత పాఠశాలలో పాలగొ నన మంతరు లు, క్లెక్్ర్థు , ఆయా జిలాు ల ఉననతాధికార్థలు* 

*సమనాయంతో హరిత పాఠశాలను విజయవంతం చసేిన అటవీ, విద్ా, గాా మీణాభివృద్ిద  శాఖ్లు* 

హరతి పాఠశాల-హరతి తలెంగాణ కార్ాకా్మం తెలంగాణ వ్ాాప్తంగా విజయవంతమ ైంద్ి. పదె్ద  సంఖ్ాలో విద్ాారిినీ 

విద్ాార్థి లు హరతి తలెంగాణ కార్ాకా్మంలో పాలగొ ని తమ విద్ా సంసిల ఆవర్ణలోు  మొక్కలు నాటార్థ. ఆయా 

పుా ంతాలోు  గరాన్ రాాలీలు నిర్వహ ంచి తలెంగాణక్ు హరితహార్ం ఉద్ేదశాానిన అంద్రిక ీఅరి్మయ్యా లా చెపాార్థ. 

ప్రాావర్ణ ప్రరి్క్షణ, తద్ావరా మానవ జీవితానికి ప్ుక్ృతితో ఉనన బంధానిన వివరసితత   విద్ాార్థి లే వ్ార్ధులుగా 

రోజంతా కార్ాకా్మాలు అనిన జిలాు లోు  జరగిాయ్. ప్ుతీ జిలాు లోనత మంతరు లు, క్లెక్్ర్, డీఈఓ, డీఎఫ్ఓతో పాటు 

ఇతర్ శాఖ్ల అధికార్థలు క్ూడా ప్లు విద్ాాసంసిలోు  కార్ాకా్మాలోు  పాలగొ నానర్థ. మొక్కలు నాటడంతో పాటు, 

రాాలీల నిర్వహణ, అలాగే ప్ుతేాక్ సమావ్శేాల ద్ావరా రాష్్టర ప్ుభుతవం హరతిహారానికి ఇసుత నన పుా ధానాత, మొక్కల 

ర్క్షణలో  సమాజంలోని పౌర్థల పాతుపెై వివరించార్థ. ద్ాద్ాప్ు అనిన జిలాు లోు  మానవహారాలు, ప్రాావర్ణ 

ప్రరి్క్షణతో క్ూడని సాంసకృతిక్ కార్ాకా్మాలు జరిగాయ్.  

వర్ంగల్ ర్ూర్ల్ జిలాు , సంగ ం మండలం గవిచెర్ు మోడల్ సతకల్ లోఉప్ ముఖ్ామంతిు, విద్ాా శాఖ్ మంతిు క్డియం 

శా్రహరి మొక్కలు నాటి కార్ాకా్మానిన పుా ర్ంభించార్థ. అటవీ శాఖ్ మంతిు జోగు రామనన అద్ిలాబాద్ జిలాు లో 

జరగిిన హరిత పాఠశాల కార్ాకా్మాలోు  పాలగొ నానర్థ. ఆరిిక్ మంతిు ఈటలె రాజేంద్ర్ చలూు ర్థ, జమ్మిక్ుంటలోు  హరిత 

పాఠశాల కార్ాకా్మంలో పాలగొ ని సవయంగా మొక్కలు నాటార్థ. ముఖ్ామంతిు  ఎఎసడీ  పిుయాంక్ వరరొస్ నిజామాబాద్ 

జిలాు లో పాలగొ నానర్థ.  

ప్ుభుతవ సతకళ్లు , కాలేజీలు, మోడల్ సతకళ్లు , సంక్షేమ హాస్ళ్లు  ఇలా అనిన విద్ాాసంసిల పుా ంగణాలోు  ప్ుతేాక్ంగా 

గురితంచిన ఖ్ాళీ సిలాలోు  పదె్ద  ఎతరత న మొక్కలు నాటే కార్ాకా్మం జరగిింద్ి. పలిులక్ు నీడను ఇచేే మొక్కలతో పాటు 

ప్ూలు, ప్ండు  మొక్కలను క్ూడా నాటలేా అటవీ శాఖ్ చర్ాలు తీసుక్ుంద్ి. అలాగే తమ ఇళ్ులోు  పెంచుక్ునేంద్ుక్ు 

వీలుగా విద్ాార్థి లు, తల్లుద్ండరు లు కోరని మొక్కలను క్ూడా అంద్ించార్థ. క్నీసం అర్ ఎక్ర్ం, ఆపెై బడిన 

విద్ాాసంసిల పుా ంగణాలోు  నాటే మొక్కల సంర్క్షణక్ు ఉపాధి హామీ నిధులతో అనుసంధానం చేయాలని ప్ుభుతవం 

నిర్ణయ్ంచింద్ి. ద్ీనిలో భాగంగా వంద్క్ు లోప్ు మొక్కలు ఉనన చోట ఆ విద్ాా సంసథి  ర్క్షణ చర్ాలు చపే్ట్డం, వంద్ 

మొక్కలు పెబైడి నాటని చోట ఉపాధి హామీ నిధులతోనే ర్క్షణ క్ంచె ఏరాాటు, కాప్లాద్ార్థను నియమ్మంచటం, 

ప్ుతేా క్ంగా నీటి వసతి ఏరాాటు చేసుత నానర్థ. గత మూడర హరతిహారాలోు  క్ూడా విద్ాాసంసిలోు  నాటిన మొక్కలు 

బతికని శాతం ఎక్ుకవగా ఉండటంతో ఈ సారి ప్ుభుతవం ప్ుతేా క్ చొర్వతో అనిన విద్ాాసంసిలోు  మొక్కలు నాటలేా 

చర్ాలు తీసుక్ుంద్ి.  


