
 06–07–2022, 
 అమ�వ�. 

 �ఖ� మం��� �ం�ద వ� వ�య �ఖ �ర� ద��  బృందం ��. 

 అమ�వ�: 
 –  �� ం�  ��� లయం�  �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ� �  స��శ�న  �ం�ద  వ� వ�య  �ఖ 
 �ర� ద��   మ��   అ��,  �ప�నమం��  ఫస�   ��  �జన   �ఈఓ,  సం�క �  �ర� ద��  
 ���   ���,  �ం�ద  వ� వ�యం,  ��  సం�మ  �ఖ  అ���ం�   క�షన�   �.���,  �డ�  
 ఆ�స�  అజ� కర�  బృందం. 
 – వ� వ�యం, �� సం���� సంబం�ం�న ప� అం�ల� చర� . 
 –  �పకృ�  �ప��� ల  �రణం�  నష���న�   ��ల�  ఆ���ం��  �య�� �   ఉ�త 
 పంటల  ��  పథ���   అమ�  ���న�   ��ష�  �ప�త� ం,  �ం�ద  �ప�త� ం  అమ�  ���న�  
 ఫస�  �� �జన� �గ�� మ� ం ��ల� ��త��య �ర �యం. 
 –  �ం�ద  వ� వ�య  �ఖ  �ర� ద�� �  జ��న  స��శం�  ఈ  �ర�  ��థ�కం�  అం��రం 
 ���న �ఎం �� �య� .జగ� . 
 –  �పకృ�  �ప��� �  �రణం�  నష���న�   ��ల�  ఆ���ం��,  అ�ం�  ��ల� 
 గ�ష�  �ప�జ��  అం�ం��  ఫస�   ��  �జన�  చక� �  �డ� �  �ం�పర�ల� 
 ��న �ఖ� మం��. 
 –  ఈ  �డ� �  ఖ���య��  ��ష�ం�  ��  అమ��  �ం�దం�  క��  �గ�� మ� ం 
 అ��మ� ���న �ఎం. 

 వ� వ�యం, �� సం�మ �ర� �క���  ఏ� �ర�దర� కం� ���ం�: 
 –  అంత��ం�  గన� వరం��  ఇం�����   ��   �ంట�,  అక� డ  �ం�  వ����� 
 ��  భ��  �ం�దం,  కం����  ఇం�����   అ���� � �  సంద�� ం�న  �ం�ద 
 వ� వ�య�ఖ �ర� ద��  బృందం. 
 – తమ అ�భ�ల� �ఖ� మం��� పం��న�  బృందం. 
 –  వ� వ�య  రంగం,  ��  సం�మం  �సం  �య� .జగ�   �ప�త� ం  ���న�   �ర ��ల� 
 �పశం�ం�న �ం�ద వ� వ�య �ఖ �ర� ద��  మ��  అ��. 
 – ఆ�� �ల వ� వస�� ����న అ��. 
 – అ���� ��   ఏ�� � ��ల� ఎం� �ప�జనకరం. 
 –  అ���� ��  �  �ంద���  �ర� ���న�   త����   �త���,  ఎ����   క��  ఉన� ��� 
 ��� రణ అ�� ఆ స�����  తమ� �� ఇ�� లన�  అ��. 
 –  �శం�  ఇతర  ������ �  �ప��� ల�,  ��ల�  �చ� �ంచ���,  త�� �  క��ల 
 ���ం� ��ల� ���ం�� అవ�శం ఉం�ందన�  అ��. 
 –  �లంబ�  ���  �ర� ���న�   ���  తరగ�ల�  �పశం�ం�న  �ం�ద  వ� వ�య  �ఖ 
 �ర� ద�� . 

 –  అ�క  రం�ల�  ��  వ� వ�య  రంగం�  �ం��క  ప������   ఏ�  ����ం��ం�న�  
 ��  అ�ఘమన�   అ��.  ���న  ����ల�  ����  ఏ�  ��  �ంద���  ఉందన�  
 �ం�ద వ� వ�య�ఖ �ర� ద��  అ��. 
 –  ఇ–  ���ం�   �� �  �రదర� కత�  �ద��ట  ����� ర�,  త�� �  ��� ల��  ��తం  �� 
 ��ల� చక� � �ప�జ�� అం����� రన�  అ��. 



 –  �ం��   వ��  �����,  ఆ�� �ల  �����  పంటల  ��కయం  త�తర  అం�ల�  �పశం�ం�న 
 అ��. 
 – �� ��ల� ��ఆ�� ���ల �ద �� �పశంస�. 
 – ఇ� �శ �� ప�ం� అమ�� చక� � ��నమన�  అ��. 
 –  ఆ�� �ల  ����  �� ం�ం�   కర�� ం�ంట�  ఏ�� �  ��  ��  చక� �  ��నమన�  
 అ��. 
 –  ���క  త��ల�సం  ����  ఆ�� ���   �పద�� ంచడం  ��  ��  ��ంద�  �ఎం� 
 ��� న అ��. 
 –  ��ల�  ��  �����న� �� �  ���   రంగం�  �����న�   ��� ల�  తమ� 
 పం���� రన�  అ��. 
 – ��� , �ద�  రం���  ��ష� �ప�త� ం ���న�  కృ�� అ�నం�ం�న �ం�ద బృందం. 
 –  ��  భ��,  ఉ�త  పంటల  ��,  ధరల  ���కరణ��  ఇ�  ��ష�  �ప�త� ం  అమ�  ���న�  
 ప� �ర� �క�ల� �ం�ద బృందం దృ��� �����న �ఎం. 


