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 అల్వాల్ ర తైు బజార్ ను సఎీం ఆదేశాల్ మేరకు ఆధునీకరణ 

 

 కోహెడల్ో కొతత  పండల  మవర ెట్ ఏరాాటు 

 

 జనగాం మవర ెట్ ల్ో ఫీజు దురవానియోగపరవిన సబిబందపి్రై వేటు 

   

 హరవతహారంల్ో భాగంగా మవర ె ట్ యవరడు ల్ు, గోదాముల్ోల  ల్క్ష మొకెల్ు నాటాలి. 

 

సచివాల్యంల్ో మవర ెట ంగ్ శాఖ అధకిారడల్తో మంత్రె హరశీ్ రావు సమీక్ష. 

 

  అల్వాల్ ర ైతు బజార్ ను సీఎం ఆదశేాల్ మేరకు ఆధునీకరణ పనుల్ు చపేటటనుననటుల  మవర ెట ంగ్ శాఖ మంత్రె 

హరీశ్ రావు చెప్ాారడ.  ఇందుకు అవసరమ నై సథల్ సేకరణ కోసం ర లై్వా, కంటోన్మంట్, ఆర్ అండ్ బి అధకిారడల్తో 

సమవవేశం నిరాహ ంచారడ. పసెుత తం ఉనన ర ైతు బజార్ కు ఆనుకుని ఉనన కంటోన్మంట్, ర లై్వా, ఆర్ అండ్ బిల్కు 

సంబంధించిన సథల్ం కొంత తమకు అపాగవసేత   అల్వాల్ ర తైు బజార్ ను అదుుతంగా ఆధునీకరవంచి పజెల్కు 

ఉపయోగపడేల్వ తీరవిదిదుు తామని చెప్ాారడ. ఈ సథల్ం గురవతంచేందుకు ఇవాళ సాయంతంె  సంయుకత సరవా 

నిరాహ ంచాల్ని మంత్రె ఆదశేంచారడ. 

 

 జనగాం మవర ెట్  ఫజీు ను దురవానియోగపరవిన సబిబందపి్రై వేటు 

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



జనగాం మవర ెట్ ల్ో  ఫీజు వసూల్ు చేస ిఆ నిధుల్ను పభెుతా ఖజానాకు వ్ంటనే జమ చయేకుండా 

దురవానియోగ పరవిన నల్ుగురడ సిబబందిని ససరా ండ్ చయేవల్ని మంత్రె హరీశ్ రావు ఆదేశంచారడ. జనగాం 

మవర ెట్ ల్ో 5 ల్క్షల్ 22 వేల్ ఫీజును వసూల్ు చేస ిదురవానియోగపరవిన మవర ెట్ సరకరటర ీసంతోష్ కుమవర్, 

సూపర్ వ్ైజరడల  రమేష్, మహమమద్ ప్ాషా, అట ండర్ మహమమద్ ఆీ  ను ససరాండ్ చేయవల్ని  మవర ెట ంగ్ డెరైకటర్ 

ల్క్ష్మమబాయక ిఆదేశాల్ు జార ీచశేారడ.. ఈ మరేకు మవర ెట్ కమిటకీి ఉతతరడాల్ు పంప్ాల్నానరడ. సరప్రటంబర్ 1వ తేద ీ

నుంచి మవర ెట ంగ్  శాఖ ఆరవథక  ల్వవాదేవీల్నీన ఆన్ ల్ ైనోల  నిరాహ ంచాల్నానరడ. ఇందుకు అవసరమ నై ఏరాాటుల  

చేయవల్ని డెైరకటర్ ల్క్ష్మమబాయని మంత్రె ఆదేశంచారడ. కూకట్ పలిల ర ైతు బజార్ ను పది కోటలతో ఆధునీకరణ 

పనుల్కు   పు ఉదయం శంకుసాథ పన చేయనుననటుల  మంత్రె తెలిప్ారడ. తాతాెలికంగా పసెుత తం ఉనన ర ైతు బజార్ 

ను హెటై క్ సిట ీఫ్ీల  ఓవర్ వదు ఏరాాటు చసేనిటుల  మంత్ర ెతలెిప్ారడ.  పసెుత తం ఉనన గడడు   అనానరం వదు ఉనన 

మవర ెట్ కు మ టోె  సేటషన్ వల్ల  టాెఫిక్ రదీు  కారణంగా ఇబబందుల్ు వసుత నానయనానరడ. ఈ ఇబబందిని 

తొల్గవంచేందుకు హయత్ నగర్ మండల్ం కొహెడ్ వదు  178 ఎకరాల్ోల , 164 కోటల  అంచనా వయయంతో  పండల  మవర ెట్ 

ఏరాాటు చేసుత ననటుల  చెప్ాారడ. ఈ నిరామణ పనుల్కు వ్ంటనే ట ండరడల  ప్లిిచి, పనుల్ు వేగంగా జరవగవల్వ 

చూడాల్నానరడ. 

 

హరవత హారంల్ో భాగంగా ల్క్ష మొకెల్ు నాటాలి. 

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

 

 

 హరవతహారంల్ో భాగంగా రాషట రంల్ోని అనిన గోదాముల్ు, మవర ె ట్ యవరడు ల్ల్ో ల్క్ష  మొకెల్ు నాటాల్ని మంత్రె 

హరీశ్ రావు మవర ెట ంగ్ శాఖ అధకిారడల్ను ఆదేశంచారడ.  ఒకట ననర మీటరల నుంచి ర ండు మీటరల ఎతుత  ఉండే 

మంచి మొకెల్ు, ఫల్వల్ు వచేి  ల్క్ష మొకెల్ను నాటాల్నానరడ. మొకెల్ు నాటే కారయకరమవనిన సరాషల్ డెైవై్ కింద  

చేపటాట ల్నానరడ. మొకెల్ు నాటడంతో ప్ాటు వాట  సంరక్షణకు జాగరతతల్ు తీసుకోవాల్నానరడ. 

ఈ సమీక్షల్ో మవర ెట ంగ్ శాఖ సంచాల్కుల్ు ల్క్ష్మమబాయ, ఓఎసీు  జనారథన్ రావు, అడడషనల్ డెైర కటర్, జవడమల్ు, ర ైల్వా, 

కంటోన్మంట్, ఆర్ అండ్ బి అధకిారడల్ు తదతిరడల్ు ప్ాల్గొ నానరడ. 


