
 11–10–2022,* 
 *అమ�వ�.* 

 *�న� ం  �కరణ,  వ� వ�య  అ�బంధ  �ర� క��ల� 
 వ� వ�య,  �రసరఫ�ల�ఖల�  �� ం�   ��� లయం�  �ఎం 
 �� �య� .జగ�  స��.* 

 *�రసరఫ�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  �ఖ�   �ర� ద�� (��� �ం�,  సహ�రం) 
 �రం���ద�,  ఆ� �క�ఖ  �ర� ద��   �  �  �  సత� ��యణ, 
 ��� �ం�   క�షన�   �ప�� మ� ,  ���   స�ౖ��   క�షన�   ��  
 అ�� ���,  వ� వ�య�ఖ  క�షన�   హ��ర�,  ���   స�ౖ��  
 ��  అం�   ఎం�  �  �ర�ండ� �,  ఏ�ఎ� ఎ� ��ఎ�   ��  అం�  
 ఎం� � �ఖ� �� ఇతర ఉన� ����� �జ�.* 
 =================================================== 
 =================================================== 
 =================== 
 11–10–2022, 
 అమ�వ�. 

 �న� ం  �కరణ,  వ� వ�య  అ�బంధ  �ర� క��ల� 
 వ� వ�య,  �రసరఫ�ల�ఖల�  �� ం�   ��� లయం�  �ఎం 
 �� �య� .జగ�  స��. 



 ��ష�ం�  వ� వ�య  ప����ల�  �ఎం�  �వ�ం�న 
 అ����. 
 ఖ�� � ఇప� �వర� 1.10 �ట� ఎక���  పంటల��. 
 ఇం� అక� డక� � �న���న�  ���. 
 ��రణ  ��  1.15  �ట�  ఎక�ల�  ఈ  �జ� � 
 ���ం�ంద� �వ�ం�న అ����. 
 గడ�న  ��ళ��  3.5ల�ల  ఎక���   ���న  ఉ�� నవన��. 
 ��రణ పంటల�ం� ఉ�� నవన పంటల�� మ��న ���. 
 ర��సం  ��  అ�� ర���  సన� ద�మ�� మన�  
 అ����. 
 57.31ల�ల  ఎక���   ర�  ��  ���ర �ం�  అంచ� 
 ����� మన�  అ����. 
 96  ల�ల  ����   ట�� ల  �త���  �ద�ం��మ�  �ల��ం�న 
 అ����. 

 ఇ–���ం�  ��� �వ�ం�న అ����. 
 ����న  పంట��   �ఏఏ,  �ఆ� ఓ�  99  ������ 
 ఆ�కృతం �����ర� ���న అ����. 
 ఈ  �ల  15వ  ����  ��ల  అథం��ష�   ��  �����, 
 ���  ��ట�   మ��  ��క�   ర���  ��  ఇ�� ల�  �ఎం 
 ఆ�శం. 
 అనంతరం  పకడ� ం��  �ష� ఆ��   ��  �����లన�  
 �ఎం. 
 �� ��ం��న�   �ం��   �ప�రం  ఈ  �ప��య�  �����ల� 
 �ఎం ఆ�శం. 

 ఖ��  �న� ం ���ళ�� �ఎం స��. 
 14.10 ల�ల ���ర �� వ� పం�ం�ర� అంచ�. 



 నవంబ�  �ద��రం  �ం�  �����   �య���  అ��  
 ర��� �ద�ం��మన�  అ����. 
 �న� ం  ���ళ��సం  3,423  �న� ం  ����  �ం��ల  ఏ�� � 
 ����� మన�  అ����. 
 ��శ� �జ�   �ట�,  అ�ల��   ��,  హ��    ��వ�,  �క�� , 
 ఎ���   ���� ,  జ��ం�  ప�క�ల�  స�  �ట�� ం��  �� 
 �న� ం ���� �ం����  ఏ�� � ����� మన�  అ����. 

 ఇ–���ం�   �యడం  వల�  �న� ం  ���ళ��  ������� 
 �రదర� కత వ�� ందన�  �ఎం. 
 ఎంఎ� �  క��   త�� వ  ధర�  అ�� ���� న  ప���� 
 వ�� ంద�  ఏ  ��  ��  ఎక� �  ��� �  �య�డదన�  
 �ఎం. 
 గ�� �� ��,  ���,  ర��..  అవసర�న  �ర�  ఇవ��  
 �� సమ��� ��లన�  �ఎం. 
 �న� ం  ���ళ��  స�యం�సం  ���ం�న�   ���  �� 
 స�య��� వ� వహ�ం�లన�  �ఎం 
 �న� ం  ���ళ��  ��ల�  అవ�హన  క�� ం�ల�  �ఎం 
 ఆ�శం. 
 ��  భ��  �ం����   ఈ  �ర�  ��ల�  అవ�హన 
 క�� ం�లన�  �ఎం 
 �న� ం ���ళ�� ఆ�� ���  �స����� ��� లన�  �ఎం. 
 ��ష�ం�  ��� రం�  వ�  ��  అ��న� ం�న  �య� ం 
 ఎ�మ�ల�� దృ����� లన�  �ఎం. 
 ��యం�  ��ం�   ��  ప������   ���ల�  ఎ�మ��� 
 అవ��ల�� దృ����� లన�  �ఎం. 
 ఈ  �షయం�  ఎ�మ��  రంగం�  ఉన�   ఇతర  కం��ల� 
 క�� ప���లన�  �ఎం. 



 ఇ� ��ల� ఉభయ�రకం� ఉం�ందన�  �ఎం. 

 ����   �� �  ఇథ��   త���  ����ంచడం�  దృ�� 
 ��� లన�  �ఎం. 
 ఇప� ��  ఇ��   �� �  ఒక  �� ం�,  మ�ం��  �� �  మ�  �� ం� 
 �ం� ఇథ��  త�� ���ందన�  �ఎం. 
 రం�  ��న  �న� ం,  ����   ��   �ం�  ఇథ��   త��� 
 దృ�� ��� లన�  �ఎం 

 ఎక� ��  పంటల�  ఎంఎ� �  క��   త�� వ  వ��ంద�  అం�.. 
 క�� తం�  �క� ం����  ఎంఎ� �  ధరల�  ���� 
 ��లన�  �ఎం. 
 ఎక� ��  ధర  ��  ప�ం�,  �ఎం��   �� �  ��� �  ��� 
 ���  ఎ�  ఆ��ం�మ�  �షయం�  ఎ� ఎ� ఏ 
 పకడ� ం�� ఉం�లన�  �ఎం. 
 ����  ��న  స���  �ల� ��  ��ంతం�  ����� ం�, 
 అ��  ఉత� ��ల�  ��   ఆ�   ��   ��  ఉం�ందన�  
 అ����. 
 ఇ�  తర�  �����   �రసరఫ�ల�ఖ�  �� 
 ��ం�లన�  �ఎం. 

 ���  ��ల�  నష�ం��ం�  త�న  ���  చర� � 
 ����లన�  �ఎం. 
 ��ల�  ఆ���ం��  ��� ��   �రంతరం  �క� ం 
 ����లన�  �ఎం 
 ��వల�  ధర�  పతనం  ��ం�  ��ల�  �� 
 జ���ందన�  �ఎం. 



 అ��బ�  17న  ఈ  ఏ��  ��  భ��  �ం�  �డత� 
 అ�� ర��� �ద�ం అ���� మన�  అ����. 
 �య�� �   యం�త�వ�  సంబం�ం�న  �స�ర ��  ఆ�� ���  
 ఉం�మన�  అ���� 
 ఆ�� ���   అం����  ఉన�   యం���,  ��  �వల� 
 అ��   ఖ��   త�తర  �వ�ల�  �స�ర ��  ఆ�� ���  
 ఉం�మన�  అ����. 
 ఆ�� ���   �వలం���న�   ���  ఆ�� �  ��త�� 
 వ� వహ�ం�ల� �ర �యం. 

 ���  �క ��  ��నం� స��శం� చర� . 
 ఖ��   ��రంభం  �క�ం�  ��� ,  ఏ���,  �  �ల��   ��ర 
 ప��� ������: �ఎం 
 �ప� ఏ� �� ఇ�� ప��� ���: �ఎం 
 ���  సంబం�ం�న  �వ�ల�  సంబం�త  ����  ���� 
 ���:�ఎం 
 ��ర  ప��  ఫ��ల�  ప�గణ��  ����  ఎ�ం� 
 పంట�  ���?  ఎంత  ����  ఎ���  ��లన�  
 ���  ��ల�  ���  అవ�హన  క�� ం��,  పంటల  ��� 
 సంబం�ం� ���� � ���: �ఎం 

 ఈ  �����   ప�ష�ం�  అమ�  �యడం  �సం  �శం�  �ప�ద� 
 �ం�న  �ం�  ఐఐ�,  ��� �   ఐఐ��  ���   �ం��క 
 ���ల� ప���ం�మ� ���న అ����. 

 �ప� ఆ�� �� ���  ���ం�  ���  ��� లన�  �ఎం 



 ��వల�  �చ�ణ  ర�తం�  ఎ���,  ర�య�ల  �డకం 
 త���ందన�  �ఎం 
 త�� �  ��ల�  �ట�బ��త� �,  ఖ�� �  త���యన�  
 �ఎం 
 అం��క  మం�  వ� వ�య  ఉత� ��ల�  ��ంచ��� 
 అ�� ర��� ఈ ��నం ఉప�గప��ందన�  �ఎం. 

 ఈ  స��  స��శం�  �రసరఫ�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  �ఖ�   �ర� ద�� (��� �ం�, 
 సహ�రం)  �రం���ద�,  ఆ� �క�ఖ  �ర� ద��   �  �  � 
 సత� ��యణ,  ��� �ం�   క�షన�   �ప�� మ� ,  ���   స�ౖ��  
 క�షన�   ��   అ�� ���,  వ� వ�య�ఖ  క�షన�  
 హ��ర�,  ���   స�ౖ��   ��  అం�   ఎం�  �  �ర�ండ� �, 
 ఏ�ఎ� ఎ� ��ఎ�   ��  అం�   ఎం�  �  �ఖ� ��  ఇతర 
 ఉన� ����� ����� �. 


