
 07–11–2022, 
 అమ�వ�. 

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

 అమ�వ�. 
 వ� వ�య �ఖ� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 
 ��ష�ం� వ� వ�య రంగ ప����ల� �ఎం� �వ�ం�న అ����. 

 ��రణ  వర ��తం  (��   �ం�  నవంబ�  వర�)  775  �.�.  ��,  781.7  �.�.  వర ��తం 
 న��. 
 ఖ��  �జ� � ��రణ �� న��. 
 186 ల�ల ����  ట�� ల ఆ�ర ��� ల ఉత� ��� ఉం�య� అంచ�. 
 ఇ– ���ం�  న��� �వ�� అం�ం�న అ����. 
 �ఏఏ, �ఆ��  బ�����  ఆథ��ష�  ��� ����� �ర��� ందన�  అ����. 
 ��ల�ం� �� 93�తం ఇ–��� �ర��� ంద� �వ�ం�న అ����. 
 ���న 7 �తం ��ల� ఎ�� �� � � �� � ఇ–���  �వ�� పం�ం�లన�  �ఎం. 
 ��మం� ��ల సమ�ం� �ష� ఆ��  ��  �ర� �ం�మన�  అ����. 
 �న� ం �కరణ� �� �ప��క� �వ�ం�న అ����. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�...: 

 ఎంఎ� � క��  త�� వ ధర� ��� అ�� ����  వ�� ంద� �ట ఎక� � ��డ�: 
 ���  అ���� స�� � �����: 
 �న� ం ����� �ల�ర � ��త ������� ం: 
 ��ల� గ�ష� �ప�జ�� అం�ం�� �న� ం �కరణ �న���: 
 ఇ–���ం�  ��� ���� అత� ంత ప�ష� ��నం� �న� ం �కరణ �న��లన�  �ఎం 
 వ� వ�య�ఖ�  �రసరఫ�ల  �ఖ  అ�సం�న�  ��ల�  మం�  జ���  త�న  చర� � 
 ����లన�  �ఎం. 

 ర�� అ�� ర��� �ద�ం� ఉం�ల� అ���ల� ఆ��ం�న �ఎం 
 ఎ���, �త���, ఇ� అ�� ర��� ��ల� ���� వ��  �ద�ం����లన�  �ఎం 
 22.92 ల�ల ���ర �� పంట� ��� ర� అంచ�. 
 ��� వ��  పంట��ల�  ��  ఇ� ��   స�� �  ��  నవంబ�  29న  జమ  ��ల� 
 �ర �యం. 

 �లంబ�  �ర� �క���   వ� వ�య  �శ� ��� ల�ల�  �ం�న  ��� ��ల�  అ��ం���  
 ��ంచడం,  ��  �� �  ��త����  అవ�హన  �ం�,  ��  �ం�  సల��  �ందడం� 
 దృ����� లన�  �ఎం. 

 �ప� ఆ�� �� ఒక ��� � ఉం�� ��� చరణ �ద�ం��లన�  �ఎం 
 వ��  �ం�ళ�� అ��  ఆ�� ���� ����   ఉం�� ��లన�  �ఎం 
 క�� ��  ��ం�   �ంటర �  �� �  ఇ�� న  వ� వ�య  యం�త�మ��  అం�  ��ల� 
 అం���� ఉం�� ��లన�  �ఎం 



 ��లంద�� �� �వ� అం�లన�  �ఎం. 

 �� ం�  �క ��  ��� �� � �ఎం స��. 
 ��ర ప��� �� ప�క�ల� �ప� ఆ�� �� ఉం�ల� �ఎం ఆ�శం. 
 ఈ ప�క�ల� అ��  ఆ�� �ల� అం���� ఉం�లన�  �ఎం. 
 ��� � ఈ �ర� �క���  ��రం�ంచ��� త�న చర� � ����లన�  �ఎం. 
 ��ర  ప���  �రణం�  ఏ  ఎ���  ���?  ఎంత�ర  ��లన� ���  స� ష�త 
 వ��ందన�  �ఎం. 
 ��వల� ���బ� త���ంద�, ��బ�� �� ����యన�  �ఎం. 
 ����� �� ప�ర�ం���ం�� అవ�శం ఏర� ��ందన�  �ఎం. 

 వ� వ�య  రంగం�  ఉత�మ  ����,  ��ధ  ర�ల  �ర� �క��,  ఉత� ��,  ఉపకర��, 
 �ం��క  ప���నం,  ��� �ం�,  అదన�  ��వ,  ��క  స����,  ఎ�మ�ల� 
 సంబం�ం�  ��ష  �ప�భ  కనప�� న  ���  2022  సంవ�� ���  ��...ఇం��  అ������  
 అ���� అం���న�  ఇం�య�  �ంబ�  ఆ�  ��  అం�  అ��కల� �  (ఐ�ఎ� ఏ). 
 �త�న �ట��� అ��� ��� �న�  ఏ� ���  ���   �వల� �ం�  ��� �ష�  ���� . 

 ఈ  స��  స��శం�  వ� వ�య,��� �ం�,  సహ�ర,  ��   ����ం�   �ఖ  మం��  ��� 
 �వర ��   ���,  �రసరఫ��,  ���గ��ల  వ� వ��ల�ఖ  మం��  ����  ��శ� ర��, 
 అ���ష�   ��   �ర� �   ఎం  �  య�   �����,  �ఎ�   స��   శర� ,  వ� వ�య�ఖ  �� ష�   �ఎ�  
 �నం  �ల�ండయ� ,  ��� �ం�   అం�   �ఆప�ష�   �ప�న  �ర� ద��   �రం��  �ద�, 
 ��� �ం�   క�షన�   �ప�� మ� ,  ఆ� �క�ఖ  �ర� ద��   ఎ�   ��� �,  ���   స�ౖ��   క�షన�   ��  
 అ�� ���,  వ� వ�య�ఖ  క�షన�   ���   హ��ర�,  ���   స�ౖ��   ��� �ష�   ��  అం�  
 ఎం�  �  �ర�ండ� �,  ఏ�ఎ� ఎ� ��ఎ�   ��  అం�   ఎం�  �  �ఖ� ��,  ఇతర 
 ఉన� ����� ����� �. 


