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 నెలాఖయుకలాా  నాలుగో లృడత హరితహాయం ూరిి కవలి 

 

 ముకకలు నాట ేలక్ష్యం కుద ంు కుదయదఽ, అతుి జిలాా లు ూరిి చేమాలిసంద ే

 

 వచేే యేడాద  కోసం కొతి నయసరీల ఏరాటు వెంటన ేచేటటా లి 

 

 కొతి అయబన్ తౄరెసా్ట తృయుకలలా  నఽలు వెంటన ేతృాయంభంచాలి 

 

 అతుి జిలాా ల కలెకాయుా , అటలౄ అధ కయులు, ఇతయ ఉనితాధ కయులతో సచివలమం 

నఽంచి బాుతవ తాేయక ధాాన కయయదరిి అజయ్ మిశ్ా లౄడియో కనఫరెన్స.. 
 

నాలుగో లృడత హరితహాయంలల భటగంగ జిలాా ల వరీగ ఇచిేన ముకకలు నాట ేలక్ష్యయల 

కుద ంు ఎంత భాతంా కుదయదతు, అతుి జిలాా లు ఈ నెలాఖయుకలాా  తభ తభ లక్ష్యయతుి ూరిి 

చేమాలిసంద ే అనాియు తాేయక ధాాన కయయదరిి అజయ్ మిశ్ా. హరితహాయం ురోగతి  ై
సచివలమం నఽంచి అతుి జిలాా ల కలెకాయుా , అటలౄ అధ కయులు, సంఫంధ త శ్ఖల 

ఉనితాధ కయులతో ఆమన లృడియో కనఫరెన్స తుయవహ ంచాయు. ఈయేడాద  హరితహాయం 

సంతిి కయంగ కొనసగుతోందతు, మేడేల్,  జగితాయల, కొతిగూడ ం, ఖభమం జిలాా లు ఇాటికై 

తురేైశంచిన లక్ష్యయతుి ూరిి చేశ్మతు, ఆ జిలాా ల కలెకాయుా , అధ కయులు, సఫబంద తు అజయ్ 

మిశ్ా శాంసంచాయు. మిగతా జిలాా లు కూడా ఈ నెలాఖయుకలాా  ముకకలు నాటడం కచిేతంగ 
ూరిి చేమాలనాియు. జిలాా ల వరీగ కలెకాయాతో తాజా రిసితితు, ఏమ ైనా సభసయలు ఉనాిమా 
అంటృ మిశ్ా ఆరతీశ్యు. ఉతృధ  హామీ థకం తుధఽల సభసయ లేదతు, కరిమకులకు వేతనాలు 
కూడా సకలంలల అందఽతామతు చ తృాయు. వచేే యేడాద  హరితహాయం లక్ష్యం వంద కోటుా  

అయనందఽన ఆమేయకు తాీ గాభ ంచాయతీలల ఒక నయసరీ ఏరాటు చేమాలతు,  కలెకాయుా  
జిలాా  సి య సభనవమ సభావేశం తుయవహ ంచాలతు, ఇక ఎండీవోలు గాభ సబలు 
తుయవహ ంచి, నయసరీలకు సిలాలనఽ గురిించటంతో తృటు,  ఎకకడ ఎలాంట ిముకకలు కవలల 
తుయణయంచాలనాియు. త లంగణ భౌగోలుక లక్ష్ణాలు ఈ తృాంతంలల  రిగై అటలౄ జాతుల 



ముకకలనఽ తృాధానయతనఽ ఇవవలనాియు. జీహెచ్ఎంస, హెచ్ఎండీఏ రిధ లల ముకకలు నాట ే

కయయకభాం ణాాలుకఫదేంగ జయగలతు, మిగతా తృాంతాల కంట ే చేదనం అవసయం ఈ 

రిధ లలన ేఎకుకవగ ఉందనాియు. అతుి తృాంతాలలా  అయబన్ తౄరెసా్ట తృయుకల నఽలనఽ వెంటన ే

తృాయంభంచాలనాియు. భలాూ రెండు వరల తరవత హరితహాయం  ై చీఫ్ స కటారీ సమీక్ష్ 

ఉంటుందతు ఈలలగ లక్ష్యం మేయకు నఽలు ూరిిచేమటం  ైకలెకాయుా , సంఫంధ త అధ కయులు 
దిష్ా   టటా లతు కోరయు. 

 

 స  ాంఫర్ 16 న తుయవహ ంచ ే లృ.ఆర్.ఓ రీక్ష్ల తుయవహణకు తగు ఏరాటుా  
చేసఽకోవలతు TSPSC కయయదరిి వణి సాద్ జిలాా  కలెకాయానఽ కోరయు. ఈ రీక్ష్ల 
తుయవహణకు సంఫంధ ంచి బాుతవ ధాాన కయయదరిి డా.ఎస్ట.కె.జోష్ ఇాటికై సయుకులర్ జారీ 
చేశ్యతు త లితృయు. దాదాు 11 లక్ష్ల భంద  అబయయుు లు లృ.ఆర్.ఓ రీక్ష్కు 
హాజయవుతునిందఽన దీతు  ైకలెకాయుా  తాేయక దిష్ా వహ ంచి ఎటువంట ిఇఫబందఽలు లేకుండా 
సజావుగ తుయవహ ంచేలా చాడాలనాియు. రీక్ష్ల తుయవహణ స ంటయా లృవరలు ంతృభతు, 
వట ిచియునాభనఽ సరిచాసఽకోవలతు, అవసయమ ైన సఫబంద తు తుమమించఽకొతు వరికి తగు 
శక్ష్ణ తువవలనాియు. తాి జిలాా లలల హెల్ా డ స్టక నఽ ఏరాటు చేమాలనాియు. జిలాా  తోృ లీసఽ 
అధ కయులతో సభనవమం చేసఽకొతు తగు బదతాా ఏరాటుా  అవసయమ ైన సఫబంద తు 
తుమమించాలనాియు. రీక్ష్ల తుయవహణ కైందాాలనఽ భుందఽగన ేతతుఖీ చేస వసతులనఽ 
రిశీలించాలనాియు. జిలాా  సు యలల సంఫంధ త శ్ఖలతో సమీక్ష్ తుయవహ ంచాలనాియు. 
శా్ితాాల సేఫ్ కసాడ,ీ రీక్ష్య కైందాాలకు చేయవేత (Rout Map) రీక్ష్య కైందాాలనఽ తభ 
ఆధీనంలలకి తీసఽకోవలనాియు. తుయంతయ లృదఽయత్ సయపర, ఆరాీస ఫసఽసల ఏరాటు, రీక్ష్య 
కైందాాలలల భంచితూట ిసౌకయయం వంట ిఅంశ్ల  ైదిష్ా సరించాలనాియు. 
 
 తృడి గైదల ంణ ీ ై జిలాా  కలెకాయుా  తాేయక దిష్ా సరించి గ్ాండింగ్ నఽ వేగవంతం 
చేమాలతు లసంవయుక శ్ఖ కయయదరిి సందీప్ కుభార్ సఽలాి తుమా జిలాా  కలెకాయానఽ 
ఆదేశంచాయు. తృడిగైదల ంణ,ీ బాుతవ తృాధానయతా కయయకభాం  ైగ్యవ భుఖయభంతి ాశీ ా
కె.చందశేా్ఖర్ రవు గయు తాేయకంగ సమీక్ష్ిసఽి నాియతు స ాంఫర్, అకోా ఫర్, నవంఫర్ భాసలు 



భుఖయమ ైన సజన్ అతు అనాియు. తృడిలవుల ంణీలల వెనఽకఫడడ  జిలాా లెైన వనరిి, 
లృకరఫటద్, జగితాయల, బదాాద  కొతిగూడ ం, బూతృలలాి, భంచిరయల్, కలెకాయుా  తాేయక శదాు 
వహ ంచాలనాియు. 
 

ఈ లౄడియో కనఫరెన్స లల గామీణాభవిద ే  శ్ఖ కమీషనర్ తూతూ సాద్, యంగరెడిడ  జిలాా  
కలెకార్ లలకైష్, హెైదరఫటద్ జిలాా  కలెకార్ యఘునందన్ రవు,  ససఎఫ్ .కె.ఝా,  స.ఎం 

ఓఎసడ  ామాంక వరీీస్ట, అదను అటలౄ సంయక్ష్ణ అధ కరి ఆర్.ఎం.డోతామల్, సంఫంధ త శ్ఖల 

ఉనితాధ కయులు, తద తయులు  తృలగీ నాియు.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

జారీచేసినవారు కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ, తెలంగాణ పిభుత్వం 


