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తెలంగాణకు హరితహారం కారయకరమాన్ని ఈ నెల 8న నలల గ ండ జిలాలలో ముఖ్యమంత్రి శ్రర కె. చంద్ిశేఖ్ర్
రావు ప్ాిరంభంచనుననిరు. అదే రోజు అన్ని జిలాలల మంతరిలు, ఎమ్మెలయయలు, ఎంపిలు, ఎమ్మెల్సీలు,
అధికారులు తమ తమ జిలాలలోల, తమ శాఖ్ల పరిధిలో ఈ కారయకరమాన్ని ప్ాిరంభస్ాారు. హరితహారం
కారయకరమంలో భాగంగా హైద్రాబాద్ నుంచి విజయవాడకు వెళ్ల ల జాతీయ రహదనరిపై తెలంగాణ సరిహద్ుుల
వరకు 165 కిలోమీటరల మ్ేర రోడడుకిరువెైపులా అంద్మ్మైన రకరకాల పూల చెటల ల , నీడన్నచేే చెటల ల పటాాలన్న
పిభుతవం న్నరణయంచింది. ఈ కారయకరమాన్ని నల్గండ జిలాల చిటాయల మండలం పద్ు కాపరిా వద్ు ముఖ్యమంత్రి
ప్ాిరంభంచనుననిరు. అదే సమయంలో 165 కిలోమీటరల రోడడుపై ఒకేస్ారి 85 వేల మంది మొకకలు
ననటలతనరు. హైద్రాబాద్ శివారల లోన్న రామోజీ ఫిల్మె సిటీ ద్గగ రుని అబుులాలమ్మట్ నుంచి నలల గ ండ జిలాల
కోదనడ మండలం నలల బండగూడెం వరకు మొకకలు ననటలతనరు. ఈ మొతా ం రహదనరిన్న 14 సంగెెంటల
ల గా
విభజించనరు. ఒకోక సంగెెంటలకు ఒకోక అధికారిన్న ఇనచనర్జగా న్నయమంచనరు. ఈ కారయకరమాన్ని హరితహారం
ఓఎసడు పిియాంక వరగగస్ పరయవేక్షిసా ుననిరు. సవయం సహాయక బ ందనల సభుయలు, విదనయరుులు, అధికారులు,
పిజాపిత్రన్నధులు ఈ కారయకరమంలో ప్ాల్గన్న మొకకలు ననటలతనరు.

హైద్రాబాద్ నుంచి రాష్టా ర సరిహద్ుుల వరకు ఆరు అసంబ్లల న్నయోజకవరాగలు, 10 మండలాలు, 50 గారమాలు
వస్ాాయ. ఆయా గారమాలకు చెందిన పిజలు కూడన సవచేంద్ంగా ఈ కారయకరమంలో ప్ాల్గన్న మొకకలు
ననటేలా కారాయచరణ రూప్ ందించనరు.14 సంగెెంటల లో మొకకల పంపిణీకి పితేయక క ంటరుల కూడన ఏరాాటల
చేసా ుననిరు. మొకకలు ననటడమ్ేకాకుండన వాటిన్న రక్షించే విధంగా కూడన చరయలు తీసుకుంటారు. ఒకే రకం

పూల చెటల ల కాకుండన పది కిలో మీటరల కు ఒకరకం, ఒక రంగు చ పుాన చెటలను పంచుతనరు. తెలంగాణ నుంచి
వెళ్ల ల అన్నిజాతీయ రహదనరుల కిరువెైపులా ఇలాగే మొకకలు ననటాలన్న పిభుతవం న్నరణయంచింది.
హైద్రాబాద్ లో బయలయురిన పియాణికులు తెలంగాణ సరిహద్ుు దనటే వరకు అంద్మ్మైన, ఆహాలద్కరమ్మైన
వాతనవరణంలో, చలల న్న గాలుల మధయ పియాణం స్ాగించేలా ఈ పూలచెటల పంపకం జరుగుతరంది.

ఔష్టధ మొకకల పంపిణీకి ఏరాాటల
ల
--------------------------------పండల చెటల ల, నీడ చెటల ల, పూల చెటలతో ప్ాటల ఔష్టధ మొకకలు కూడన పద్ు ఎతర
ా న పిజలకు అంద్ుబాటలలో
ఉంచనలనే ముఖ్యమంత్రి ఆదేశం మ్ేరకు అటవీశాఖ్ అధికారులు ఏరాాటల
ల చేసా ుననిరు. ఈ నెల 11న
నగరంలోన్న కేబిఆర్ ప్ారుక, శంషాబాద్ ఎయర్ ప్ో రుా, నకెలస్ రోడడు పడపుల్మీ ప్ాలజా, హైటెక్ సిటీ, చనరిెననర్,
ఉపాల్మ ప్ాింతనలోల పితేయక క ంటరుల పటిా ఔష్టధ మొకకలు ననటడనన్నకి ఏరాాటల
ల చేసా ుననిరు.
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