
 *27-06-2022,* 
 *అమ�వ�.* 

 *వ� వ�య�ఖ� �� ం�  ��� లయం� �ఎం �� �య� .జగ�  స��.* 

 *వ� వ�య,  సహ�ర,  ��� �ం�   �ఖ  మం��  ���  �వర ��   ���,  �రసరఫ��, 
 ���గ��ల  వ� వ��ల�ఖ  మం��  ����  ��శ� ర��,  ఏ�  అ���ష�   ��   �ర� �  
 ఎం  �  య�   �����,  �ఎ�   స��   శర� ,  వ� వ�య�ఖ  �� ష�   �ఎ�   �నం  �ల�ండయ� , 
 వ� వ�య�ఖ  సల���  అంబ�  కృ�����,  ��� �ం�,  సహ�ర  �ఖ  �ఖ� �ర� ద��   � 
 మ��ధ�   ���,  ���   స�ౖ��   క�షన�   ఎం  ���శంక�,  వ� వ�య�ఖ  �� ష�  క�షన�   � 
 హ� �ర�, ఆ� �క�ఖ �ర� ద��  � � � సత� ��యణ, ఇతర ఉన� ����� �జ�.* 
 ======================================================================== 
 ================================================= 
 27–06–2022, 
 అమ�వ�. 

 ఖ��  ��రంభం అ��న�  �పథ� ం� ఇ–���ం�, �న� ం ���ళ�� �ఎం స��. 

 అమ�వ�: 
 –�� ం� ��� లయం� వ� వ�య�ఖ� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 
 – ఖ��  �పథ� ం� ఇ– ���ం�, ఆ�� �ల �� � �న� ం ����� అం�ల� �ఎం స��. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�... 
 – ఖ��  ��రంభం అ��ం�: 
 – �� పం�ం�న పంట� క�� తం� ఇ–���ం�  ���: 
 –  ఈ  ��  ఆ�రం�  �పకృ�  �ప��� �  వ�� �,  ఇతర��  ఏ  కష�ం  వ�� �  ��� 
 ఆ���ం�� �� ఉం�ం�: 
 – ఇ–���  �ప��య� మ�ంత బ��తం ���: 
 –  ఇ–���   ��న  త�� త  ��ట�   ర�����,  ��క�   ర����  ఇ�� ల�  గతం�  �� 
 స� ష�ం� ఆ��� ఇ�� �: 
 – ��ట�  ర��� ��� �� �� �� � పం��: 
 – ఒక�ళ తన� నష�ం వ��.. ఆ ర�� ఆ�రం� ��� �ప�� ంచగ�� హ��  ��� వ��ం�: 
 –  ��� సంబం�ం�న ఎ� ఓ�� బ��తం ���: 
 –  �ఆ�� ,  స��   అ���ం�,  అ��కల� �   అ���ం� ల  ��ం�   అజ���  �ధ� త� 
 అప� �ం��: 
 –  ఆ  ��మం�  �����న�   ���,  సంబం�త  ��ల  �వ�ల�  ��న  �స��   ��స�� � 
 ��� అం���� ఉం��: 
 – �� �� �ం�, �� ����   ఇ–��� � ��  ���: 
 – ��  15 �ం� ఇ– ���ం�  �ద����, ఆగ�� �వ��� ������: 
 – ���ంబ� �ద��రం� ���క త���ప�� �. 
 ���ల� ��మ, ��� స��ల���  ఉం��: 
 – ఉన� ����ల ���� �ప� 15 ��ల��� ఇ–���ం� � స��, పర� ��ణ ���: 
 – మండల���, ���  �����  అ���� ఇ–���ం�  జ���న�  ��� త�����: 



 – �న� ం ���ళ�� �ల�ర � ��త �����: 
 – ఆ�� �ల �� �� �న� ం ����� జర��: 
 – �న� ం ��కయం �సం ��� �ల�ర � దగ �ర� ��� ప����� ఉండ�డ�: 
 – �న� ం ���� �ధ� త �రసరఫ�ల �ఖ�: 
 – �న� ం ���� ��న త�� త ��� డ��  ���ం� �ధ� త �� �రసరఫ�ల �ఖ�: 
 –  ��  �ం�  ����  ��న  త�� త...  ఆ  ��� ��   ��  �–����  వద�  �కం  ��ం� 
 ర��� ��� ఇ�� �: 
 – ��వల� ��� ఎంఎ� �  ల���ం�: 
 – ���� న ఎంఎ� �� ఒక�  ����� తగ ��ం� ��� ���: 

 – �ల���, అ����� మనం �ం��� ��ప�న �ల��: 
 – �� ప�ం �ం� మనం ఆ�చన ���: 
 – ��ల �షయం� �� అం�: 
 – �� పంటల� అం� ధర �షయం� ��ల ప�న మనం �ల��: 
 –  ����  �యడ�  ��,  ఎంఎ� �  ��  క�� ం��� న  �ధ� త  మన�:  అ���ల� 
 స� ష�ం ��న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 స��  స�����  వ� వ�య,  సహ�ర,  ��� �ం�   �ఖ  మం��  ���  �వర ��   ���, 
 �రసరఫ��,  ���గ��ల  వ� వ��ల�ఖ  మం��  ����  ��శ� ర��,  ఏ� 
 అ���ష�   ��   �ర� �   ఎం  �  య�   �����,  �ఎ�   స��   శర� ,  వ� వ�య�ఖ  �� ష�   �ఎ�  
 �నం  �ల�ండయ� ,  వ� వ�య�ఖ  సల���  అంబ�  కృ�����,  ��� �ం�,  సహ�ర 
 �ఖ  �ఖ� �ర� ద��   �  మ��ధ�   ���,  ���   స�ౖ��   క�షన�   ఎం  ���శంక�, 
 వ� వ�య�ఖ  �� ష�   క�షన�   �  హ�  �ర�,  ఆ� �క�ఖ  �ర� ద��   �  �  �  సత� ��యణ, 
 ఇతర ఉన� ����� �జర�� �. 


