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మంత్రులు, ఎమ్మెలయేలు, ఇత్ర ప్ుజా ప్ుతినిధులు, అధికారుల ప్నితీరుకు తెలంగాణకు హరిత్హారం
కారేకరమంలో వారి భాగస్ాామేమ్ే గీటురాయి అని ముఖ్ేమంతిు శ్రర కె. చంద్ుశేఖ్ర్ రావు స్పష్ట ం చేశారు. ఈ
సీజన్లోన్ే 46 కోటో మొకకలు న్ాటి, వాటిని స్ంరక్షంచాలని లక్ష్ేంగా పెటట ుకున్నంద్ున్ ప్ుతీ ఒకకరు ఎవరికి
వారు కారాేచరణ రూప ందించుకుని అమలు చేయాలని సిఎం ఆదేశంచారు. స్ో మవారం న్ుంచి తాన్ే
స్ాయంగా ఆకసిెక స్ంద్రశన్లు జరుప్ుతాన్ని సిఎం స్పష్ట ం చేశారు. ఆయా జిలాోలు, నియోజకవరాాలోో
మంత్రులు, ఎమ్మెలయేలు, అధికారులు హరిత్హారం కారేకరమంలోన్ే ఉండాలని, తాన్ు వారు పాలగాన్ే
కారేకరమానికి ముంద్ు ప్ుకటించకుండాన్ే వచిి పాలగాంటాన్ని సిఎం వెలోడషంచారు.

కాేంప్ు కారాేలయంలో శుకరవారం సిఎం హరిత్హారం కారేకరమానిన స్మీక్షంచారు. మంతిు హరీష్ రావు,
ప్ుభుత్ా ప్ుధాన్ కారేద్రిశ రాజీవ్ శరె, సిఎంఓ ముఖ్ే కారేద్రిశ న్రిసంగ్ రావు, సీనియర్ అధికారులు
ఎస్.కె. జోషి, రామకృష్ణ రావు, న్వీన్ మిటట ల్ త్దిత్రులు పాలగాన్ానరు. జిలాో ఇన్ చారిిలుగా వేవహరిస్ు ున్న
మంత్రులతో కూడా ముఖ్ేమంతిు ఫో న్లో మాటాోడారు. తెలంగాణకు హరిత్హారం కారేకరమం ప్ురోగతిని అడషగి
తెలుస్ుకున్ానరు. వివిధ వరాాల దాారా తెపిపంచుకున్న స్మాచారానికి అన్ుగుణంగా ఆయా జిలాోల
మంత్రులకు సిఎం ప్లు స్ూచన్లు చేశారు.

జిలాో, నియోజకవరా ం, మండలాల వారీగా ప్ుణాళిక రూప ందించుకుని కారాేచరణ అమలు చేయాలని సిఎం
చెపాపరు.
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రూప ందించుకోవాలని స్ూచించారు. ఈ ప్ుణాళికలన్ు ప్ుభుత్ా ప్ుధాన్ కారేద్రిశకి ప్ంపాలని స్ూచించారు. ఈ
స్ారి రాష్ట ర వాేప్ు ంగా మంచి వరాాలున్ానయని, ప్ంటలు కూడా బాగా ప్ండుత్రన్ానయని సిఎం అన్ానరు.
ఇలాంటి స్ాన్ుకూల వాతావరణానిన మొకకల పెంప్కానికి బాగా ఉప్యోగించుకోవాలని స్ూచించారు. పెటట న్
ి
మొకకలు ఎటిట ప్రిసి త్రలోో ఎండష పో కుండా చూస్ుకోవాలని చెపాపరు. కొదిి రోజుల పాటు వరాాలు కురవకున్ాన
ప్ుతాేమానయ ఏరాపటు
ో చేయాలని చెపాపరు. అగినమాప్క ద్ళం ఫెైర్ ఇంజన్ో న్ు ఉప్యోగించుకోవాలని,
గారమ ప్ంచాయితీలు, మునిసపాలిటీలలోని మంచినీటి టాేంకరో న్ు కూడా మొకకలకు నీరు పో యడానికి
వినియోగించుకోవాలని చెపాపరు. మొకకలకు నీరు పో సే ప్నిలో ఉన్న ఫెైర్ ఇంజన్ో డెవ
ై రో కు వాకీ టాకీలు
కూడ ఇవాాలని, ప్ుమాదాలు స్ంభవిసేు వెంటన్ే అకకడషకి వెళ్ో లలని సిఎం చెపాపరు. నీళలో లయక మొకకలు ఎండష
పో యాయని చెపేప ప్రిసి తి ఎకకడా త్లెత్ువద్ి ని ఆదేశంచారు.

మొకకలు న్ాటడం, రక్షంచడం, నీళలో పో యడం లాంటి ప్న్ులకు నిధుల కొరత్ లయద్ని సిఎం అన్ానరు.
రూ.1500 కోటో కాంపా నిధులు అంద్ుబాటులో ఉన్ానయని, ఇత్రతాు నిధులు కూడా ఖ్రుి పెటట ుకున్ే
వెస్ులుబాటు ఉంద్ని సిఎం అన్ానరు. ఎమ్మెలయేలు, ఎంపిలు, ఎమ్మెల్ససలు, అధికారులు అంతా చివరి మొకక
న్ాటే వరకు యుద్ి ం చేసిన్ రీతిలో ఇదే ప్నిలో ఉండాలని ఆదేశంచారు. గారమ ప్ంచాయితీ ప్రిధిలో స్రపంచ్,
విఆర్ఓ, విఎఓ, ఇత్ర అధికారులు, ఉదయ ేగులు, సిబబంది అంతా మొకకలు న్ాటే ప్నిలోన్ే నిమగనం
కావాలని చెపాపరు. 46 కోటో మొకకలన్ు న్ాటే వరకు ఉద్ేమ స్ూూరిుతో ప్నిచేయాలని చెపాపరు. మంత్రులు,
కలెకటరో ు, ఎమ్మెలయేలు, ఇత్ర ప్ుజాప్ుతినిధులు ప్ుతీ రోజు ఇదే కారేకరమంలో పాలగాన్ాలని, తాన్ు కూడా
స్ో మవారం న్ుంచి ఆకసిెక ప్రేటన్లు జరుప్ుతాన్ని వెలోడషంచారు.

ప్ుజాప్ుతినిధులు, అధికారులు హరిత్హారంలో పాలగాన్న తీరుపెైన్ే వారి ప్నితీరున్ు అంచన్ా వేస్ు ామని స్పష్ట ం
చేశారు. ఇప్పటికే వివిధ మారాాల దాారా త్న్కు స్మాచారం అంద్ుత్రన్నద్ని, దానిని బటిట వారి
స్ామరాిానిన, ప్ుజోప్యోగ కారేకరమాలోో వారి చపరవన్ు అంచన్ా వేస్ు ున్ానమని చెపాపరు.
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