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 అమ�వ� 

 �ఎ�� �  �� ��త� వం 

 మ��త,  ��  �ంధ��,  �వంగత  �ఖ� మం��  �క ��   �ఎ�   �జ�ఖ�   ���  �� 

 జయం��  �రస� �ం���  ఆ  మ�����  ఘన  ���ల�� ��   �� 

 (08.07.2022) �ఎ�� �  �� ��త� వం 

 ��ష��� ప �ం�  ���   ����,  ఆ�� �ల�  ��  ��త� వం  ��క�...��  సం�మ 

 పథ�ల�  అవ�హన  �ర� �క��,  ���   వన�ల  �ం�దం,  కృ�  ���న  �ం�దం, 

 వ� వ�య  ప��ధన  �ం�దం,  ��ం�య  వ� వ�య  ప��ధన  �ం��ల  వ� వ�య 

 ��స��త�ల� ����, వ� వ�య అ�బంధ �ఖల� ఎ� ��ష�  ����  ఏ�� � 

 ��  �ఎ�   జగ�   �ప�త� ం  ��  సం�మం  �సం  �ప�శ���న  ��ధ  పథ��, 

 �ర� �క�� 

 1. �ఎ�� �  �� భ�� – �ఎం ���  

 2. �� భ�� �ం��� 

 3. �ఎ�� �  ��� వ�� పంట ��� 

 4. ఇ� ��  స�� � 

 5. �ఎ�� �  ఉ�త పంటల �� 

 6. �ఎ�� �  యం�త �� పథకం 

 ��  �ఎ�   జగ�   �ప�త� ం  ��ధ  పథ�ల  ��ంద  ��  వర�  �తన� ల�  అం�ం�న 

 �యం �. 1,27,633.08 ���. 

 �తన� ల �సం �� �ఎ�  జగ�  �ప�త� ం �ప��న మ���  �ప��త� క చర� � 



 �. 3 �ల �ట�� ధరల ���కరణ �� ఏ�� �, �. 2 �ల �ట�� �ప�� స�య �� 

 ఆ��   ��ల�  �ప��తం  ఉన�   5  ఎక�ల  ��� �   స�� �  ప����  10  ఎక�ల� 

 �ం� ���  �. 1.50 � అం���న�  �ప�త� ం 

 వ� వ����  పగ�  �ట  9  గంటల  �ణ� �న  ఉ�త  ��� �   సరఫ�,  ఉ�త 

 ��� �  స�� �� �� �ణ� త �ం�ం�� ��� �  �డ�� 

 అ�భవ���న  ల�మం�  ��ల�  ��ష��� ప �ం�  ఆ�� �,  మండల,  ��� , 
 ��ష����� వ� వ�య సల� మండ��  ఏ�� � 

 ఆ�� �ల�  అ�సం�నం�  అ��   �గ�� మ� ం�  �ల�కరణ  �ం���, 

 అ��   �� �  గతం�  కం�  అదనం�  �ట� �  �.  5  �ం�  �.  15  వర� 

 అదనం� అం��ం�న�  �� ��� 

 ఆత� హత�   ���న�   ��  ��ం��  ���న  పడ�ం�,  ��  ��ం�ల� 

 అండ� �. 7 ల�ల ఆ� �క �యం 

 �ఎ�� �   జలకళ  �� �  సన� ,  �న� ��  ��ల�  2  ల�ల  ���  ఉ�తం� 

 త�� ం�,  �ట��  ��  ఉ�తం�  అం�ం�  �తన�   ����  కల�  �జం  ��న  �� 

 �ఎ�  జగ�  �ప�త� ం. 
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