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అల్వాల్ రత
ై ు బజార్ ను సీఎం ఆదేశాల్ మేరకు ఆధునీకరణ

కోహెడల్ో కొతత పండల మవరెట్ ఏరాాటు

జనగాం మవరెట్ ల్ో ఫీజు దురవానియోగపరవిన సిబబందిప్రై వేటు

హరవతహారంల్ో భాగంగా మవరెట్ యవరడుల్ు, గోదాముల్ోల ల్క్ష మొకెల్ు నాటాలి.

సచివాల్యంల్ో మవరెటంగ్ శాఖ అధికారడల్తో మంత్రె హరీశ్ రావు సమీక్ష.

అల్వాల్ రైతు బజార్ ను సీఎం ఆదేశాల్ మేరకు ఆధునీకరణ పనుల్ు చేపటట నుననటు
ల మవరెటంగ్ శాఖ మంత్రె
హరీశ్ రావు చెప్ాారడ. ఇందుకు అవసరమన
ై సథ ల్ సేకరణ కోసం రల్
ై వా, కంటోన్మంట్, ఆర్ అండ్ బి అధికారడల్తో
సమవవేశం నిరాహంచారడ. పెసత ుతం ఉనన రైతు బజార్ కు ఆనుకుని ఉనన కంటోన్మంట్, రల్
ై వా, ఆర్ అండ్ బిల్కు
సంబంధించిన సథ ల్ం కొంత తమకు అపాగవసేత అల్వాల్ రత
ై ు బజార్ ను అదుుతంగా ఆధునీకరవంచి పెజల్కు
ఉపయోగపడేల్వ తీరవిదిదు ుతామని చెప్ాారడ. ఈ సథ ల్ం గురవతంచేందుకు ఇవాళ సాయంతెం సంయుకత సరవా
నిరాహంచాల్ని మంత్రె ఆదేశంచారడ.

జనగాం మవరెట్ ఫీజు ను దురవానియోగపరవిన సిబబందిప్రై వేటు
-----------------------------------------------------------------

జనగాం మవరెట్ ల్ో ఫీజు వసూల్ు చేసి ఆ నిధుల్ను పెభుతా ఖజానాకు వ్ంటనే జమ చేయకుండా
దురవానియోగ పరవిన నల్ుగురడ సిబబందిని ససరాండ్ చేయవల్ని మంత్రె హరీశ్ రావు ఆదేశంచారడ. జనగాం
మవరెట్ ల్ో 5 ల్క్షల్ 22 వేల్ ఫీజును వసూల్ు చేసి దురవానియోగపరవిన మవరెట్ సరకరటరీ సంతోష్ కుమవర్,
సూపర్ వ్ైజరడల రమేష్, మహమమద్ ప్ాషా, అటండర్ మహమమద్ ఆీ  ను ససరాండ్ చేయవల్ని మవరెటంగ్ డెర
ై కటర్
ల్క్ష్మమబాయకి ఆదేశాల్ు జారీ చేశారడ.. ఈ మేరకు మవరెట్ కమిటీకి ఉతత రడాల్ు పంప్ాల్నానరడ. సరప్ట ంర బర్ 1వ తేదీ
నుంచి మవరెటంగ్ శాఖ ఆరవథక ల్వవాదేవీల్నీన ఆన్ ల్ న
ై ల ో నిరాహంచాల్నానరడ. ఇందుకు అవసరమన
ై ఏరాాటు
ల
చేయవల్ని డెైరకటర్ ల్క్ష్మమబాయని మంత్రె ఆదేశంచారడ. కూకట్ పలిల రైతు బజార్ ను పది కోటల తో ఆధునీకరణ
పనుల్కు పు ఉదయం శంకుసాథపన చేయనుననటు
ల మంత్రె తెలిప్ారడ. తాతాెలికంగా పెసత ుతం ఉనన రైతు బజార్
ను హెట
ై క్ సిటీ ఫ్ీల ఓవర్ వదు ఏరాాటు చేసన
ి టు
ల మంత్రె తెలిప్ారడ. పెసత ుతం ఉనన గడడు అనానరం వదు ఉనన
మవరెట్ కు మటోె సేటషన్ వల్ల టాెఫిక్ రదీు కారణంగా ఇబబందుల్ు వసుతనానయనానరడ. ఈ ఇబబందిని
తొల్గవంచేందుకు హయత్ నగర్ మండల్ం కొహెడ్ వదు 178 ఎకరాల్ోల, 164 కోటల అంచనా వయయంతో పండల మవరెట్
ఏరాాటు చేసత ుననటు
ల చెప్ాారడ. ఈ నిరామణ పనుల్కు వ్ంటనే టండరడల ప్ిలిచి, పనుల్ు వేగంగా జరవగల్
వ వ
చూడాల్నానరడ.

హరవత హారంల్ో భాగంగా ల్క్ష మొకెల్ు నాటాలి.
-----------------------------------------------------------

హరవతహారంల్ో భాగంగా రాషట ంర ల్ోని అనిన గోదాముల్ు, మవరెట్ యవరడుల్ల్ో ల్క్ష మొకెల్ు నాటాల్ని మంత్రె
హరీశ్ రావు మవరెటంగ్ శాఖ అధికారడల్ను ఆదేశంచారడ. ఒకటననర మీటరల నుంచి రండు మీటరల ఎతు
త ఉండే
మంచి మొకెల్ు, ఫల్వల్ు వచేి ల్క్ష మొకెల్ను నాటాల్నానరడ. మొకెల్ు నాటే కారయకరమవనిన సరాషల్ డెవ్
ై కింద
చేపటాటల్నానరడ. మొకెల్ు నాటడంతో ప్ాటు వాట సంరక్షణకు జాగరతతల్ు తీసుకోవాల్నానరడ.
ఈ సమీక్షల్ో మవరెటంగ్ శాఖ సంచాల్కుల్ు ల్క్ష్మమబాయ, ఓఎసీు జనారథన్ రావు, అడడషనల్ డెైరకటర్, జవడల్
మ ు, రైల్వా,
కంటోన్మంట్, ఆర్ అండ్ బి అధికారడల్ు తదితరడల్ు ప్ాల్గొనానరడ.

