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కేవలం ప్రభుత్వ కార్యక్రమంగానే కాక్ుండా తెలంగాణక్ు ‘‘హరిత్హార్ం’’ ఓ ప్రజా ఉద్యమంగా నడవాలని
ముఖ్యమంత్రర శ్రర కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు ఆకాంక్షంచార్ు.

‘‘హరిత్హార్ం’’ రెండవ విడత్ కార్యక్రమానిి ఈ నెల 8న ప్ారర్ంభంచి రాష్ట్ ర వాయప్త ంగా రెండు వారాల ప్ాటు
మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానిి ఉద్యమ ర్ూప్ంలో చేప్టట్లని ముఖ్యమంత్రర పిలుప్ునిచాార్ు. ప్ాఠశాల
విద్ాయరిి న ండష ముఖ్యమంత్రర వర్క్ు అనిి స్ాియిల ప్ౌర్ులు, అధికార్ులు, ప్రజాప్రత్రనిధ లు ఈ కార్యక్రమంలో
ప్ాలగొని త్మ వంత్ుగా మొక్కలు నాటటలని చెప్ాార్ు. ఈ ఏడాద్ి నాటేంద్ క్ు 46 కోటల మొక్కలు సిద్ధంగా
వునాియని వెలలడషంచార్ు. ద్ేశంలో మరెక్కడా లేని విధంగా ఒకే ఏడాద్ి 46 కోటల మొక్కలు నాటిన రాష్ట్ ంర గా
తెలంగాణ రాష్ట్ ంర చరిత్ల
ర ో నిలుసత ంద్ని కేసిఆర్ అనాిర్ు. తెలంగాణక్ు ‘‘హరిత్హార్ం’’ కార్యక్రమంపై
సచివాలయంలో శుక్రవార్ం సిఎం సమీక్ష నిర్వహంచార్ు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యద్రిి రాజీవ్ శర్మతో ప్ాటు
అనిి శాఖ్ల ముఖ్య కార్యద్ర్ుిలు సమావేశంలో ప్ాలగొనాిర్ు. ప్రభుత్వ శాఖ్లనిి ఎవరికి వార్ుగా ప్రతేయక్
ప్రణాళికా, కారాయచర్ణ ర్ూప్ ంద్ించ కోవాలని సిఎం సూచించార్ు. గారమ స్ాియి న ండష హైద్రాబటద్ వర్క్ు
అనిి చోటల ఆయా శాఖ్లు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానిి ఏ విధంగా చేప్డతారో రెండు మూడు రోజులోల
ప్రణాళిక్ సిద్ధం చేస కోవాలనాిర్ు. ఈ నెల 4న ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యద్రిి ఆధవర్యంలో మరో స్ారి
సమావేశమై తెలంగాణక్ు హరిత్హార్ం కార్యక్రమానికి త్ుద్ి ర్ూప్ు ఇవావలని సూచించార్ు. మునిిప్ల్,
ప్ంచాయత్రరాజ్, వయవస్ాయ, నీటి ప్ార్ుద్ల, ఆర్ అండ్ బి శాఖ్ల మంత్ురలు క్ూడా ఈ సమావేశంలో
ప్ాలగొనాలని సిఎం ఆద్ేశంచార్ు.

"గారమాలు, ప్ట్ ణాలు, నగరాలోల అనిి చోటల మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం పద్ద ఎత్ు
త న జర్గాలి. అవసరానిి
బటి్ ప్ండల చెటల ు, నీడ చెటల ు, ఔష్టధ మొక్కలు, ప్ూల చెటల ు నాటి ర్క్షంచ కోవాలి. ప్రభుత్వ కారాయలయాలు,
అనిిర్కాల విద్ాయ సంసి లు, మారెకట్ యార్ుులు, ఆరట్సీ, సింగరేణి ప్ారంగణాలు, ప్ో లీస కారాయలయాలు,
ప్ో లీస ప్ారంగణాలు, ప్ో లీస సట్ష్టనల లో మొక్కలు నాటటలి. చెర్ువులు, రిజరావయర్ుల, నద్ లు, ఉప్ నద్ లు,
వాగులు, కాలువలు, వొరెల
ర ు, వొంక్ల గటల పై మొక్కలు నాటటలి. జాతీయ ర్హద్ార్ులు, రాష్ట్ ర ర్హద్ార్ులు,
ఆర్ అండ్ బి రోడుల, ప్ంచాయత్రరాజ్ రోడల వెంట మొక్కలు నాటటలి. గారమ సర్ాంచ లు, గారమ కార్యద్ర్ుిలు
చొర్వ తీస క్ుని ప్రత్ర ఇంటిలో మొక్కలు నాటేలా ప్రజలన

భటగస్ావములు చేయాలి. ప్రభుత్వ

కారాయలయాలనిింటిలోనూ మొక్కలు నాటటలి. వాటిని ర్క్షంచేంద్ క్ు గేటల వద్ద ఎనిమల్ టటరప్సి ఏరాాటు
చేయాలి.

ఇంద్ కోసం

క్లెక్్ర్ల ు,

మంత్ురల

వద్ద

వుని

నిధ లన

వెచిాంచాలి.

ఆస ప్త్ురలు,

గృహసమూద్ాయాలోల క్ూడా మొక్కలు నాటటలి. ద్ేవాలయాలు, మసీద్ లు, చర్ా లు, గుర్ుద్ావరాలు
త్ద్ిత్ర్ మత్ ప్ారంగణాలలో క్ూడా మొక్కలు నాటటలి. మొక్కలు నాటే కార్యక్రమంలో బటగా ప్నిచేసిన
విద్ాయర్ుిలు, ఉప్ాధాయయులు, ఉద్య యగులు, ప్రభుత్వ శాఖ్లన

గురితంచి ప్ో ర తాిహకాలు అంద్ించాలి.

ప్రిశమ
ర లు, ప్ారిశారమిక్ వాడలు, ప్ారిశారమిక్ ప్ారంతాలోల విరివిగా మొక్కలు నాటేలా యాజమానాయలన
ప్ో ర త్ిహంచాలి’’ అని ముఖ్యమంత్రర సూచించార్ు.

తెలంగాణక్ు ‘‘హరిత్హార్ం’’ కార్యక్రమం ద్ావరా జరిగే ప్రయోజనాలన
తెలంగాణలో అడవులన

ప్రజలక్ు విడమరిచి చెప్ాాలి.

33 శాతానికి పంచే లక్షయంతో ప్రత్ర ఒక్కర్ూ క్ృషి చేయాలి. టీవీలు, పటప్ర్ుల,

రేడషయోల ద్ావరా ప్రచార్ం నిర్వహంచాలి. ప్ో స్ ర్ల ు, బటయనర్ల ద్వరా రాష్ట్ ర మంతా ప్రచార్ం చేయాలి. స్ో ష్టల్
మీడషయాలో క్ూడా చర్ా జర్గాలి. క్వి సమమమళనాలు, ఉర్ూ
ద ముషాయిరాలు, విద్ాయర్ుిలక్ు చిత్రలేఖ్నం
ప్ో టీలు పటట్లని సిఎం సూచించార్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

