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  పతి్త  కొనుగోళ్లకు మ ుందస్ుి  పణెాళికలు తయారు చేయుండి. 

 

  జిన్నుంగ్ మిలుల ల స్మస్యలను ససీఐీ పరషి్కరిుంచి ర తైులకు ఇబ్బుంద ిలేకుుండా చూడాలి. 

 

స్మీక్షలో ముంత్త ెహరీష్ రావు  

 

ముంత్తె హరషీ్ రావు లేఖకు స్పుందిుంచి జిన్నుంగ్ మిలుల ల దూద ిఅవుట్ టర్నన  33 నుుంచి 31.5 శాతాన్కి తగిగుంచిన 

సీసఐీ. 

 

---------------------------------------------- 

రాబో్ వు పతిె్త మార కట ుంగ్ సజీన్ కోస్ుం మ ుందస్ుి  పణెాళికను పభె తవమ  సదిధుం చేస్ి ుంది. క ుంద ెపభె తవుం 2018-

19 ఖరఫీ్ మార కట ుంగ్ సజీనుక  ైపతిె్తక ికివుంటాలుకు మదధతు ధర రూ.5,450/- గా పకెట ుంచిన విష్యాన్న దృష్ిిలో 

ఉుంచుకొన్ మార కట ుంగ్ శాఖ ముంత్తె హరషీ్ రావు స్మీక్ష న్రవహ ుంచారు.   ఐటీస ీకాకతీయ గార ుండ్ లో జరిగని 

స్మీక్షలో వయవసాయ శాఖ , మార కట ుంగ్ శాఖ మ ఖయ కారయదరిి  ాారథససారి,ి ససీీఐ ఛ రైమన్ అలిలరాణ,ి సీసఐీ 

స్ుంచాలకులు చొకాకలిుంగుం, మార కట ుంగ్ స్ుంచాలకులు లక్ష్మమబ్ాయి ాాలగగ నానరు. గత ఏడాది మాదిరగిానే జిలాల  

కలెకిరుల  పకెట ుంచిన అన్న కాటన్ జిన్నుంగ్   మిలుల లను పతి్త కొనుగోలు క ుందాెలుగా ఏరాపటు చయేాలన్ ముంత్తె 

హరషీ్ రావు స్ూచిుంచారు.  ఇుందుకు  సి.సి.ఐ. ఛ రైమన్ అలిలరాణి అుంగీకరిుంచారు. గత ఏడాది మాదిరగిానే పతిె్త 

వ్ాయాారుం జరగి  41 మార కట్  యారుు లను కొనుగోలు క ుందలెుగా విన్యోగిుంచనునానరు. ఈ కొనుగోలు క ుందాెలన్న 

అకోి బ్ర్న 1వ తదేీ నాట క ిసదిధుంగా ఉుంచాలన్ ముంత్త ెహరీష్ రావు అిిాాకారులను ఆదేశుంచారు.  పతిె్త నుుంచి దూద ి

శాతుం ఈ స్ుంవతసరుం 33 గా న్రణయిుంచడుం వలల  రాషి్రుంలోన్ కాటన్ జిన్నుంగ్ మిలుల లు ససీీఐ ప్ిలిచిన  లీజు  

ట ుండరలలో ఇపపట వరకు ాాలగగ నకా్ వడుంప్రై ఈ స్మీక్షలో పెి ాన చరచ జరగిిుంది. ఈ స్మీక్షలో జిన్నుంగ్ మిలుల ల 

పతె్తన్ధులు కూడా ాాలగగ నానరు. దీన్ప్రై సి.సి.ఐ. ఛ ైరమన్ స్పుందిస్ూి ... ముంత్తె హరషీ్ రావు లేఖ మేరకు జిన్నుంగ్ 



మిలుల లు ఇవ్ావలిసన దూద ిశాతాన్న 33 నుుండ ి31.5 గా తగిగస్ూి  ట ుండరలను త్తరిగ ిప్లివడుం జరగిిుందన్ త లిాారు.  

ఈ స్ుంవతసరుం మదధతు ధర రూ.5,450/- గా    న్రణయిుంచినుందున ర తైులు ఎకుకవ శాతుం స.ిసి.ఐ.కు అమమడాన్క ి

ఇషి్పడతారన్ ముంత్తె చ ాాపరు. జిన్నుంగ్ మిలుల లు సి.సి.ఐ. లీజు విష్యుంలో పతె్తషి్ుంభన ర తైు పయెోజనాలకు  

ఇబ్బుందకిరుంగా ఉుంటుుందన్, కావున జిన్నుంగ్ మిలుల ల అభయరథసనను మరిుంత లోతుగా పరిశీలిుంచాలన్ కోరనిారు. 

అుందుకు సి.సి.ఐ ఛ ైరమన్ గారు అుంగీకరసి్ూి  వ్ ుంటన ేజిన్నుంగ్ మిలుల ల పతె్తన్ధులతో మ ుంబ్యిలో పతెేయక 

స్మావ్ేశుం ఏరాపటు చసేి స్మస్యలను పరషి్కరిసాి మన్ హమీ ఇచాచరు. మార కట ుంగ్ శాఖ తరపున ఎుం.ఎస్. ప్ ీ

ఆపర ష్న్ కు అవస్రమ ైన  సాఫి్ట వ్ేర్న పరికరాలను పకడబుందగీా ఏరాపటు చేయాలిసుందిగా మార కట ుంగ్ శాఖ 

అికిారులను ముంత్తె ఆదశేుంచారు. వయవసాయ  అనుబ్ుంధ శాఖలతో స్మనవయుం ఏరాపటు చేస్ుకొన్ ర ైతుల 

గ రిిుంపు, పుంట అమిమన వ్ ుంటనే ర ైతులకు చ లిలుంపుల విష్యమ ై తగ  చరయలు తీస్ుకోవలిసుందిగా మార కట ుంగ్ శాఖ 

స్ుంచాలకులను ఆదేశుంచారు. ఈ స్మావ్శేుంలో పతిె్త ర తైులకు మదధతు ధర కలిపుంచే విష్యుంలో ఎటువుంట  

ఇబ్బుందులు లేకుుండా అన్నరకాలుగా  చరయలు తీస్ుకోవ్ాలిసుందిగా స్ూచిుంచారు. 

 

END.............................. 
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