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పిపంచ ధరిత్రి దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కె.చందిశేఖ్ర్ రావు రాష్ట్ ర
పిజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపార్ు. ‘జననీ జనమభూమిశ్చ సవరాాదపి గరీయసి’
అంటే..‘మనం జన్మంచిన భూమి సవర్ా ం కంటే గొపపది’ అన్ రామాయణంలో వాల్మమకి
మహరిి చెపిపన సూకిిన్ మనం న్వసిసి తనన పాింత్ం పటఅభ అానమాననన్న పుంచతక న్,
పరాయవర్ణనన్న

కాపాడుకోవడనన్కి

మనందర్ం

ఆదర్శంగా

త్రసతకోవాలిసన

అవసర్ముననదనననర్ు. మనం పుటట్న ఊర్ు పట్ ణం ఏదెైనన, మనం న్వసిసి తనన
పాింతనన్న

కాలుష్టయర్హిత్ంగా,పరిశుభింగా,

చేయాలనననర్ు. పరాయవర్ణ పరిర్క్షణ కోసం

పచచదనంతో

ఉంచేందతకు

కృషి

ధరిత్రి దినోత్సవం సందర్భంగా

పిత్ర

తెలంగాణ పౌర్ుడూ పిత్రనబూననలన్ సిఎం పిలుపున్చనచర్ు.
ధరిత్రి ర్క్షణ చర్యలోఅభ భాగంగా తెలంగాణనత పచచగా మార్చందతకు, రాష్ట్ ర
పిభుత్వం

అమలు

పర్ుసతినన‘‘తెలంగాణకు

హరిత్హార్ం’’

కార్యకరమం

విజయవంత్ంగా నడుసతిననదన్ సిఎం తెలిపార్ు. పలలఅభ పిగత్ర, పట్ ణ పిగత్ర లో భాగంగా
పరిశుభిత్ పచచదనం కార్యకరమాలు విజయవంత్ంగా అమలవుత్ునననయనననర్ు.
తనగునీర్ు సాగునీర్ు లేక కర్ువు కాటకాలతో అలాఅభడిన తెలంగాణ నేలలో నేడు
అడుగడుగునన జీవ జలం పివహిసి తననదనననర్ు. పాిజెక్ులు కటట్, కాలవలతో నదీ
జలాలలనత సతదూర్ పాింతనలకు తెలంగాణ వాయపి ంగా పలలఅభ పలలఅభ కూ త్ర్లించడం
దనవరా చెర్ువులు కుంటలు న్ండి భూగర్భ జలాలు సమృదిిగా పురిగాయనననర్ు.
త్దనవరా పంటలకు, మనతష్టులక్ కాకుండన పశు పక్షాదతలకు మేలుజరిగి తెలంగాణ
నేలమీద పికృత్ర సమసత్ులయత్ సాధించగలిగామన్ తెలిపార్ు. నేడు తెలంగాణ
అంత్టా జల లభయత్ పుర్గడంతో పచచదనం పరిఢవిలుఅభత్ూ వాతనవర్ణం చలఅభ బడడం
వంటట గుణనత్మక మార్ుపలకు చోటుచేసతకుంటునననయనననర్ు.

పక్షులు త్రరిగి
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చెర్ువులనత కుంటలనత ఆశ్రయిసూ
ి చెటఅభమీద వాలుత్ూ కిల కిలారావాలతో త్రరిగి
పాిణం

పో సతకుంటునననయన్

త్దనవరా

జీవవర్ణనన్న

త్రరిగి

తెలంగాణలో

సాధించగలిగామనననర్ు.
తెలంగాణ సవరాష్టా్రన్న సాధించిన ననటటనతంచి పిభుత్వం చేపడుత్ునన అనేక
చర్యలు ఈ భూగోళంలో భాగమైన తెలంగాణ పాింతనన్న సతానక్షంగా మార్చందతకు
దో హదపడనాయన్ సిఎం వివరించనర్ు. గత్ పాలకుల న్ర్అభ క్షయంతో పికృత్ర పరాయవర్ణం
పటఅభ న్రిఅభపింగా వుండిపో యిన తెలంగాణ పిజలకు, పిభుత్వం త్రసతకుంటునన చర్యల
మూలంగా పరిశుభిత్ పచచదనం నీటటవిన్యోగం తోపాటు పికృత్ర వనర్ుల పరిర్క్షణపుై
త్దనవరా ధరిత్రి ర్క్షణపుై అవగాహన పుర్గడం శుభ సూచకమన్ సిఎం అనననర్ు.
విశ్వవాయపి ంగా రోజు రోజుకూ త్లలత్ి ుత్ునన వాతనవర్ణ మార్ుపలు త్దనవరా
మానవ జాత్రకి కలుగుత్ునన కీడు మన్షి సవయంకృపారాధమనే విష్టయాన్న
అందర్మూ ఇపపటటకెైనన గరహించనలనననర్ు. కరోనన వంటట మహమామరీ రోగాలతో
ధరిత్రికి

ప ంచిఉనన

పిమాదనలపుై

అవగాహన

పుంచతక న్,

పరాయవర్ణనన్న

పరిర్క్షించతకోవాలిసన అవసర్ం ఉందనననర్ు. మన పిలఅభలకోసం క్వలం డబుు
సంపాయించడం ఆసతిలు కూడబెట్డం మాత్ిమే మనం చేయాలిసన పన్కాదనననర్ు.
ధరిత్రి సంర్క్షణ పటఅభ మనం ఎంత్ బాధయత్గా వయవహరిస..భవిష్టయత్ు
తి
ి త్రాలకు మనం
అంత్

ఆనందం

పంచినవాలఅభ మౌతనమన్,

గుణనత్మక

జీవననన్న

అందించిన

వార్మౌతనమన్ సిఎం రాష్ట్ ర పిజలకు ధరిత్రి దినోత్సవం సందర్భంగా పిలుపున్చనచర్ు.
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