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తెలంగాణ రాష్ట్ ంర మరో కొత్త రికార్డు సృష్్ంచబో త్ున్నది. కేవలం రండేళ్ల చిర్డప్ాాయంలోనే అనేక
సరికొత్త పథకాలు, కార్యకరమాలతో యావత్ దేశం దృష్్నీ, కొన్నన అంశాలోల పాపంచం దృష్్న్న ఆకరిషంచిన్
తెలంగాణ రాష్ట్ ంర ఇపపుడు ‘తెలంగాణకు హరిత్హార్ం’ అనే కార్యకరమాన్నన రికార్డు స్ాాయిలో చేపట్ట్ పచచన్న
తెలంగాణకు భీజం వేసత తన్నది. తెలంగాణలో ఎట్ు చూస్నా పచచదన్ం కన్నప్ంచాలనే లక్ష్యంతో పాభుత్వం
ముందతకుప్ో త్ున్నది. ఆకాశం న్తంచి చూస్న్ వారికి తెలంగాణ అడవిలో న్నవస్సత తన్నది అనే విధంగా...
రోడల పై పాయాణంచే వారికి అందమైన్ ఉదాయన్వన్ంలో తిర్డగుత్ున్న అన్తభూతిన్న కలిగించేలా తెలంగాణ
ఉండాలన్నది ఆశయంగా మొకకల పంపకం స్ాగన్తన్నది. పూలచెట్ల ు, పండల చెట్ల ు, నీడ చెట్ల ు, జౌష్టధ చెట్లతో
తెలంగాణ అంతా న్నండిప్ో వాలన్నది లక్ష్యంగా పట్ు్కున్నది. పరాయవర్ణ సమత్ులయత్ దావరానే మాన్వజాతి
మన్తగడ స్ాధయమనే సతాయన్నన న్మ్మి అందతకు అన్తగుణంగా కారాయచర్ణ ర్ూప్ ందించింది. ఒకే ఏడాది 46
కోట్ల మొకకలు నాట్డం దావరా కొత్త రికార్డు సృష్్ంచబో త్ున్నది.

ఒకే సీజనలల 46 కోట్ల మొకకలు నాట్డం ఒక రికార్డు. ఒకే రోజు హైదరాబాద్ న్గర్ంలో 25 లక్ష్ల మొకకలు
నాట్డం మరో రికార్డు. ఒకే రోజు లక్ష్ మంది 163 కిలోమీట్ర్ల ప్ డవపనా న్నలబడి మొకకలు నాట్డం ఇంకో
రికార్డు. ఇలా మూడు రికార్ు లు హరిత్హార్ం ఈ స్ారి సృష్్ంచబో త్ున్నది. గత్ంలో ఏ రాష్ట్ ంర లో కూడా ఇంత్
పదద ఎత్ు
త న్ మొకకలు నాట్టన్ సందర్భం లేదత. ఈ నెల 8వ తేదీన్ ప్ాార్ంభమయియయ కార్యకరమం రండు వారాల
ప్ాట్ు తెలంగాణ వాయపత ంగా అన్నన జిలాలలు, డివిజన్త
ల , మండలాలు, గారమాలోల జర్డగుత్ుంది. ప్ాఠశాల విదాయరిా
న్తంచి మొదలుకున్న ముఖ్యమంతిా, గవర్నర్ దాకా మంత్ుాలు, ఎంప్లు, ఎమిలేయలు, ఎమిల్సీలు, ఐఎఎస్,

ఐప్ఎస్, ఎఎఫ్ఎస్ సహా అన్నన స్ాాయిల అధికార్డలు ఈ కార్యకరమంలో ప్ాలగొన్న మొకకలు నాట్ుతార్డ. పాసత తత్
ముఖ్యమంతిా శ్రర కలవకుంట్ల చందాశేఖ్ర్ రావప గత్ంలో స్ది పేట్ ఎమిలేయగా ఉన్నపపుడు ‘స్దద ప
ి ేట్కు
హరిత్హార్ం’ అనే కార్యకరమం చేపట్ట్ న్గర్మంతా మొకకలు నాట్టంచార్డ. ఒకే రోజు కేవలం ఐదత న్నమ్మషాల
వయవధిలో దాదాపప 15వేల మొకకలు పట్్ ణంలో నాట్ార్డ. మసీదతలోన్న సైర్న్ మోగించి ఏకకాలంలో ఈ పన్న
పూరిత చేస్ రికార్డు సృష్్ంచార్డ. స్ది పేట్ పట్్ ణమంతా పచచదన్ంతో కళ్కళ్ లాడాలనే ఉదేదశయంతో అపపుడు ఆ
పన్న చేశార్డ. అదే కార్యకరమం సూూరితతో ఇపపుడు తెలంగాణ అంతా గరన్
ర కవర్ పంచాలనే ఉదేదశయంతో
ముఖ్యమంతిా కేసీఆర్ ‘తెలంగాణకు హరిత్హార్ం’ అనే కార్యకరమం తీసతకునానర్డ. వాసత వాన్నకి 2015 జూల ైలోనే
మొదట్ట దశ కార్యకరమాన్నన చిలుకూర్డ బాలాజి దేవాలయంలో ప్ాార్ంభంచార్డ. ఆర్డ జిలాలలోల ముఖ్యమంతిా
బసతీ యాత్ా న్నర్వహంచి సవయంగా మొకకలు నాట్ార్డ. గత్ ఏడాదే దాదాపప 40 కోట్ల మొకకలు నాట్డాన్నకి
పాణాళిక వేశార్డ. కానీ గతేడాది జూల ై, ఆగసత్లో వరాషలు కుర్వలేదత. ఫలిత్ంగా హరిత్హార్ం కార్యకరమం
అన్తకున్న స్ాాయిలో న్నర్వహంచడం స్ాధయం కాలేదత. అయిన్పుట్టకీ నీట్ట వసతి కలిగిన్ చోట్ల దాదాపప 15
కోట్ల మొకకలు నాట్ార్డ. ఈ స్ారి వరాషలు బాగా కుర్డస్ాతయనే అంచనా ఉండడంతో ఈ కార్యకరమాన్నన పదద
ఎత్ు
త న్ న్నర్వహంచడాన్నకి పాణాళిక వేశార్డ.

తెలంగాణ కీరత ి కిరరట్ంలో మరో కలికిత్ురాయి
-------------------------------------------2014 జూన్ 2న్ ఆవిర్భవించిన్ తెలంగాణ రాష్ట్ ంర త్న్న్త తాన్త పపన్రినరిించతకుంట్ూ, జాతి న్నరాిణంలో
భాగం అవపత్ున్నది. పాజలకు ఉపయోగపడే కార్యకరమాలన్త మాత్ామే చేపట్ా్లనే గట్ట్ న్నర్ణయం
తీసతకున్నది. పాజలే కేందాంగా, పాజా సమసయల పరిషాకర్మే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంతిా కేసీఆర్ గార్డ అనేక
పథకాలు, కార్యకరమాలకు ర్ూపకలున్ చేశార్డ. జల సంర్క్ష్ణ, భూగర్భ జలాల వృదిి కోసం చేపట్ట్న్ ‘మ్మష్టన్
కాకతీయ’, ఇంట్టంట్టకీ న్లాలల దావరా మంచినీర్డ అందించే ‘మ్మష్టన్ భగరర్థ’, పేదింట్ట ఆడప్లల పళిల భారాన్నన
పంచతకునే ‘కళ్యయణలక్ష్ిి/షాదీ ముబార్క్’, ప్ారిశారమ్మక సత్వర్ అన్తమత్ుల కోసం ‘ట్టఎస్ ఐప్ాస్’ లాంట్ట
కార్యకరమాలన్త తెలంగాణ పాభుత్వం అమలు చేసత తన్నది. దేశంలో ఇలాంట్ట కార్యకరమాలు గత్ంలో ఎకకడా
ఎపపుడూ అమలు కాలేదత. ఈ కార్యకరమాలు దేశంలోన్న చాలా ఇత్ర్ రాషా్రలకు ఆదర్శంగా న్నలిచాయి. మ్మష్టన్

కాకతీయ, మ్మష్టన్ భగరర్థ లాంట్ట కార్యకరమాలన్త దేశవాయపత ంగా అమలు చేయాలిీన్ అవసర్ం ఉందన్న నీతి
ఆయోగ్ అన్నన రాషా్రలకు సూచించింది. తెలంగాణ రాష్ట్ ంర అమలు చేసత తన్న ఇత్ర్ కార్యకరమాలు కూడా అట్ు
పాజలకు ఉపయోగపడుత్ూ, మరోవెైపప ఇత్ర్ రాషా్రలకు ఆదర్శంగా న్నలుసతతనానయి. కొత్త చరిత్ల
ా ు కూడా
సృష్్సత తనానయి. 46 వేల చెర్డవపలన్త పపన్ర్డది రించడం గత్ంలో ఎకకడా ఎపపుడూ జర్గలేదత. 25వేల
ఆవాస ప్ాాంతాలకు న్దీ జలాలన్త సతర్క్ష్ిత్ మంచినీట్టగా అందించిన్ దాఖ్లాలు కూడా ఎకకడా లేవప.
పేదింట్ట ఆడప్లలల పండిల ళ్ల న్త పాభుత్వమే ర్ూ.51వేలిచిచ జరిప్ంచడం కూడా కొత్త చరిత.ేా కేవలం 15 రోజులోలనే
ప్ారిశారమ్మక అన్తమత్ులు ఇవవడం పాపంచంలోనే ఎకకడా లేదత. ఇవనీన రికార్డులు సృష్్ంచిన్ పథకాలే.
ఇపపుడు ‘తెలంగాణకు హరిత్హార్ం’ అనే కార్యకరమం కూడా తెలంగాణ కీరత ి కిరరట్ంలో మరో కలికిత్ురాయి
కాన్తంది.

హరిత్హార్ం ఎందతకంట్ే...
----------------------------భూభాగంలో 33 శాత్ం అడవపలుండాలన్న పరాయవర్ణ వేత్తలు చెపపత్ునానర్డ. అడవి సమృదిిగా ఉంట్ేనే సకల
జీవరాశి మన్తగడ స్ాగించగలుగుత్ుంది. భార్త్దేశంలో ఎకుకవ అడవపలున్న పది దేశాలోల ఒకట్టగా ఉండేది.
ఈ పది దేశాలోల ఉన్న అడవే పాపంచంలోన్న అడవిలో 67 శాత్ం ఉండేది. ర్షాయ, బరజి
ా ల్, కన్డా, అమరికా,
చెైనా, ఆసే్లి
ర యా, కాంగో, ఇండో నేష్యా, సూడాన్ త్దిత్ర్ దేశాల సర్సన్ భార్త్ ఉండేది. 1990 వర్కు
కూడా భార్త్దేశంలో అడవపలు బాగానే ఉండేవి. భార్త్దేశంలో 22 శాత్ం, తెలంగాణలో 24 శాత్ం భూభాగం
అట్వీ ప్ాాంత్ంగా న్నరాిరించబడింది. ఈ భూభాగంలో దట్్ మైన్ అడవపలు ఉండడంతో ప్ాట్ు జన్వాస ప్ాాంతాలోల
కూడా పదద ఎత్ు
త న్ చెట్ల ుండేవి. కానీ రాన్తరాన్త పరిసా తి
్ లో చాలా మార్డు వచిచంది. జనావాస్ాలు
పరిగిప్ో వడం, పర్డగుత్న్న జనాభా అవసరాలు తీర్చడం కోసం అడవి ఓ వన్ర్డలా ఉపయోగపడడం, ప్ో డు
వయవస్ాయం పర్గడం, చెట్ల ు న్రికివేత్కు గురికావడం త్దిత్ర్ కార్ణాల వలల అట్ు అడవిలో, ఇట్ు న్నస్ాస
ప్ాాంతాలోల చెట్ల సంఖ్య అంత్రించిప్ో యింది. అట్వీ ప్ాాంత్ంగా పాకట్టంచిన్ 24 శాత్ం భూభాగంలో కూడా సగం
శాత్ం కూడా చెట్ల ు లేవప. అడవపలు అంత్రించిప్ో వడం వలల అనేక అన్రాాలు జర్డగుత్ునానయి. అనావృష్్
లాంట్ట

వెైపరరతాయలతో

ప్ాట్ు,

అడవిన్న

ఆధార్ం

చేసతకున్న

బత్ుకుత్ున్న

జీవాలు

జనావాస్ాలపై

పడిప్ో త్ునానయి. కోత్ుల న్తంచి మొదతలుకున్న పపలుల వర్కు అడవిన్న వదిలి జన్ంపై పడుత్ునానయి.
అట్వీ ఉత్ుత్ు
త లు కూడా త్గిొప్ో యాయి. వరాషలు కుర్వడం లేదత. గత్ంలో దేశ జిడిప్లో అట్వీ ఉత్ుత్ు
త ల
శాత్ం 1.7 శాత్ం ఉంట్ే, ఇపపుడు ఒక శాత్ం కూడా లేదత. అడవపలు న్శించిప్ో వడం వలల భూమ్మలోకి నీర్డ
కూడా ఇంకకప్ో వడం, భూగర్భ జలాల అంత్రించిప్ో వడం త్దిత్ర్ పరిణామాలు సంభవిసతతనానయి. ఈ
నేపథయంలో తెలంగాణలో అడవపల శాతాన్నన 33కు తీసతకుప్ో వడమొకకట్ే పరిషాకర్ం అన్న కేసీఆర్ గార్డ
భావించార్డ. ‘కోత్ులు అడవికి వాపస్ ప్ో వాలి, వాన్లు వాపస్ రావాలి’ అనే న్ననాదం అందతకునానర్డ. ‘దేశ
పాగతికి మట్ు
ల , పరిగే చెట్ల ు’ అన్న చాట్టచెప్ాుర్డ. అందతకోసం పాభుత్వం ఏర్ుడిన్ తొలినాళ్ల న్తంచే పాణాళిక
వేశార్డ. అట్వీశాఖ్కు ప్ాాధాన్యం పంచార్డ. బడెెట్ కేట్ాయింపపలు పంచార్డ. తెలంగాణకు హరిత్హార్ం కోసం
పాతేయక న్నధతలు వెచిచసతతనానర్డ.

కారాయచర్ణ ఇదీ...
------------------తెలంగాణలో ఉన్న 24 శాత్ం అట్వీ ప్ాాంత్ంలో న్ూట్టకి న్ూర్డ శాత్ం అడవపలు పంచాలన్నది పాభుత్వ
లక్ష్యం. అలాగే పట్్ ణాలు, గారమాలోల కూడా పదద ఎత్ు
త న్ స్ామాజిక అడవపల పంపకం చేపట్ా్లన్న
న్నర్ణయించార్డ. తెలంగాణ వాయపత ంగా ఐదేళ్ల కాలంలో 230 కోట్ల మొకకలు నాట్ట, వాట్టన్న సంర్క్ష్ించడమే
లక్ష్యంగా ‘తెలంగాణకు హరిత్హార్ం’ కార్యకరమాన్నన గతేడాదిలో ముఖ్యమంతిా ప్ాార్ంభంచార్డ. అట్వీ ప్ాాంత్ంలో
100 కోట్ల మొకకలు, స్ామాజిక అడవపల కింద 120 కోట్ల మొకకలు, హైదరాబాద్ న్గర్ పరిధిలో 10 కోట్ల
మొకకలు నాట్ాలన్న లక్ష్యంగా పట్ు్కునానర్డ. ఇందతకోసం మొదట్ట ఏడాదే దాదాపప 3500 న్ర్ీరరలు
ఏరాుట్ు చేస్, మొకకలు త్యార్డ చేశార్డ. మొదట్ట ఏడాది వరాషలు సరిగా కుర్వక ప్ో వడం వలల కేవలం 15
కోట్ల మొకకలు మాత్ామే నాట్ట పంచగలిగార్డ. ఈ స్ారి 46 కోట్ల మొకకలు నాట్ాలనే లక్ష్యం పట్ు్కునానర్డ.
ఇందతకోసం రాష్ట్ ర వాయపత ంగా 4,213 న్ర్ీరరలల ో మొకకలు త్యార్యి ఉనానయి. సగట్ున్ పాతీ రండు
గారమాలకు ఒక న్ర్ీరర ఉంది. కేవలం ఒకే ర్కం చెట్ల ు కాకుండా నీడన్నచేచ చెట్ల ు, పండల చెట్ల ు, పూల చెట్ల ు,
జౌష్టధ మొకకలన్త కూడా నాట్డాన్నకి కారాయచర్ణ త్యారంది. ఈ ఏడాది నాట్ే 46 కోట్ల మొకకలోల 36.81
మొకకలు నీడ న్నచేచ వేప, మరి,ర రావి లాంట్ట చెట్ల ునానయి. ట్ేకు, మదిద లాంట్ట లాభదాయక చెట్ల ు మరో 8.5

కోట్ు
ల నానయి. పండల చెట్ల ు కోట్ట దాకా ఉనానయి. మ్మగతావి పూల చెట్ల ు. చెర్డవప కట్్ లపై పంచడాన్నకి మరో
కోట్ట దాకా ఈత్ మొకకలు కూడా స్దిమవపత్ునానయి. అట్వీ ప్ాాంత్ంలోనే కాకుండా అన్నన ర్హదార్డలకు
ఇర్డవెైపపలా, విదాయలయాలోల, ప్ో ల్సస్ ప్ాాంగణాలోల, మారకట్ యార్డులోల, వయవస్ాయ క్ష్ేతాాలోల, సిశాన్
వాట్టకలు, గేవ్
ర లోల, ప్ారిశారమ్మక వాడలోల, అన్నన పాభుత్వ కారాయలయాలోల, రలేవ సే్ష్టన్తల,
ర యార్డులోల, పరిశమ
బస్ా్ండుల, విమానాశరయాలోల మొకకలు నాట్న్తనానర్డ. కేవలం పాభుత్వ కార్యకరమంగా కాకుండా పాజా
ఉదయమంగా తెలంగాణకు హరిత్హార్ం కార్యకరమాన్నన అమలు చేయాలన్న ముఖ్యమంతిా న్నర్ణయించార్డ.
ఇందతకోసం సమాజంలో పాతీ ఒకకరినీ భాగస్ావములన్త చేయాలన్న న్నర్ణయించార్డ. పాభుత్వ ర్ంగ సంసా ల ైన్
ఆరర్సీ, స్ంగరేణ, విదతయత్ శాఖ్లతో కూడా సమన్వయం ఏర్ుర్డచతకున్న వారి దావరా కూడా పదద ఎత్ు
త న్
మొకకలు నాట్ే కార్యకరమం చేపట్ా్ర్డ. కేందా పాభుత్వ ఆధవర్యంలో ఉన్న సైన్నక దళ్యల ప్ాాంగణాలు, రలేవ
ప్ాాంగణాలు, విమానాశరయాలు, జాతీయ ర్హదార్డలు, ఇత్ర్ కేందా పాభుత్వ ర్ంగ సంసా ల న్నరావహకులతో
కూడా ఇపుట్టకే సమన్వయ సమావేశాలు న్నర్వహంచింది పాభుత్వం. వారిన్న కూడా తెలంగాణకు హరిత్హార్ం
కార్యకరమంలో భాగస్ావమయం చేసత తన్నది. రాష్ట్ ర పాభుత్వంలోన్న దాదాపప 25 కీలక శాఖ్లు ఎవరికి వార్డగా
కారాయచర్ణ ర్ూప్ ందించతకున్న మొకకలు నాట్ే ఉదయమంలో భాగస్ావములు అవపత్ునానర్డ. ప్ాఠశాల
విదాయర్డాలు, సవచచంద సంసా లు, యువజన్ సంఘాలు, డావకార మహళ్లతో సహా అందర్ూ కార్యకరమంలో
ప్ాలగొన్న మొకకలు నాట్ేలా పాణాళిక ర్ూప్ ందించార్డ. మొకకలు నాట్ాలనే సుృహ పంచడాన్నకి అవకాశం
ఉన్న అన్నన అంశాలన్త పాభుత్వం ఉపయోగించతకుంట్ున్నది. రాశులు, జన్ి న్క్ష్తాాల పాకార్ం మొకకలు
నాట్ే ఆచార్ం కూడా భార్త్దేశంలో ఉన్నది. ఈ వివరాలన్త కూడా పాభుత్వం పాజలకు అందించింది. వారి
కోరిక మేర్కు కావాలిీన్ మొకకలు అందించడాన్నకి పాభుత్వం ఏరాుట్ు
ల చేస్ంది.

జాతీయ ర్హదార్డలపై పాతేయక దృష్్
-----------------------------------తెలంగాణ రాష్ట్ ంర గుండా 15 జాతీయ ర్హదార్డలు వెళ్ుత్ునానయి. ఇందతలో ఐదత జాతీయ ర్హదార్డలు
చాలా పదద వి. ఈ జాతీయ ర్హదార్డలకిర్డవెైపపలా పదద ఎత్ు
త న్ పూల చెట్ల ు పంచాలన్న పాభుత్వం
న్నర్ణయించింది. జాతీయ ర్హదార్డల సంసా తో సమన్వయంతో ఈ కార్యకరమం చేపట్ు్త్ున్నది. తెలంగాణ

సరిహదతదల వర్కు జాతీయ ర్హదార్డల వెంట్ చెట్ల ు పంచతత్ున్నది. హైదరాబాద్ - విజయవాడ, హైదరాబాద్
-ముంబాయి, హైదరాబాద్ - వర్ంగల్, హైదరాబాద్ – బరంగుళ్ూర్డ, హైదరాబాద్ - నాగపూర్ పాధాన్
ర్హదార్డలన్త ముందతగా ఎంచతకున్నది. ఇందతలో భాగంగా హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ ర్హదారిన్న
పైలట్ ప్ాాజకు్గా ఎంచతకున్నది. హైదరాబాద్ న్తంచి విజయవాడకు వెళ్ల ల జాతీయ ర్హదారిపై తెలంగాణ
సరిహదతదల వర్కు 163 కిలోమీట్ర్ల మేర్ రోడుుకిర్డవెైపపలా అందమైన్ ర్కర్కాల పూల చెట్ల ు, నీడన్నచేచ చెట్ల ు
పట్ా్లన్న పాభుత్వం న్నర్ణయించింది. ఈ కార్యకరమాన్నన న్లల గ ండ జిలాల చిట్ాయల మండలం గుండాాంపలిల వదద
ముఖ్యమంతిా శ్రర కేసీఆర్ గార్డ ప్ాార్ంభంచన్తనానర్డ. అదే సమయంలో 163 కిలోమీట్ర్ల రోడుుపై ఒకేస్ారి లక్ష్
మంది లక్ష్ా 50 వేల మొకకలు కేవలం రండు గంట్ల వయవధిలో నాట్ుతార్డ. హైదరాబాద్ శివార్ల లోన్న
రామోజీఫ్ల్ి స్ట్ీ దగొ ర్డన్న అబుదలాలమట్ న్తంచి న్లల గ ండ జిలాల కోదాడ మండలం న్లల బండగూడెం వర్కు
మొకకలు నాట్ుతార్డ. ఈ మొత్త ం ర్హదారిన్న 14 సంగింట్ు
ల గా విభజించార్డ. ఒకోక సంగింట్ుకు ఒకోక
అధికారిన్న ఇంచారిెగా న్నయమ్మంచార్డ. హైదరాబాద్ న్తంచి రాష్ట్ ర సరిహదతదల వర్కు ఆర్డ అసంబ్లల
న్నయోజకవరాొలు, 10 మండలాలు, 50 గారమాలు వస్ాతయి. ఆయా గారమాలకు చెందిన్ పాజలు కూడా
సవచచందంగా ఈ కార్యకరమంలో ప్ాలగొన్న మొకకలు నాట్ేలా కారాయచర్ణ ర్ూప్ ందించార్డ. 14 సంగింట్ల లో
మొకకలు పంచతతార్డ. ఒకే సమయంలో లక్ష్ మంది 163 కిలోమీట్ర్ల మేర్ మొకకలు నాట్డం కూడా ఓ
రికారేు.

25 లక్ష్ల మొకకలతో హైదరాబాద్ రికార్డు
-------------------------------------------‘తెలంగాణకు హరిత్హార్ం’ కార్యకరమంలో భాగంగా హైదరాబాద్ న్గర్ంలో కూడా పదద ఎత్ు
త న్ మొకకలు
నాట్డాన్నకి ర్ంగం స్దదమైంది. హైదరాబాద్ న్గర్ంలో కూడా చాలా అట్వీ భూములు, ప్ార్డకలు,
చెర్డవపలునానయి. వాట్టలో మొకకలు పంచడంతో ప్ాట్ు జనావాస ప్ాాంతాలోల పాతీ ఇంట్టలో, పాతీ ప్ార్డకలో
చెట్ల ు పంచడాన్నకి ఏరాుట్ు
ల జరిగాయి. ఐదేళ్లలో హచ్ఎండిఏ పరిధిలో 7 కోట్ు
ల , జిహచ్ఎంస్ పరిధిలో 3 కోట్ు
ల
మొత్త ం పది కోట్ల మొకకలు పంచాలన్నది లక్ష్యం. ఇందతలో భాగంగా ఈ స్ారి ఒకే రోజు జూల ై 11న్ 25లక్ష్ల
మొకకలు నాట్ుతార్డ. ఇందతకోసం జిహచ్ఎంస్, హచ్ఎండిఏ, అట్వీశాఖ్, పరిశమ
ర ల శాఖ్, ఐట్ట శాఖ్,

ఉదాయన్వన్ శాఖ్, ప్ో ల్సస్ శాఖ్ త్దత్ర్ పాభుత్వ శాఖ్లు సంయుకత ంగా కార్యచర్ణ ర్ూప్ ందించాయి.
హైదరాబాద్ కు కావాలిీన్ మొకకలు సర్ఫరా చేయడం కోసం న్గర్ంలోన్న వివిధ ప్ాాంతాలోల 100
న్ర్ీరరలునానయి. ఒకే రోజు 25 లక్ష్ల మొకకలు నాట్డం కూడా ఓ రికార్డుగా న్నలవన్తంది.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

