
 01–09–2022, 
 అమ�వ�. 

 ఆ��ల� సమ����న�  �ఖల� �ఎం స��. 

 అమ�వ�: 
 –�� ం� ��� లయం� ఆ��ల� సమ����న�  �ఖల� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 
 – ఆ��ల పరం� ��ధ �ఖ�, �� ల�� ల� స��ం�న �ఎం. 
 –  ����  ��ం�,  �రదర� క  ����  అమ�  ��ల�  సంబం�త  �ఖల�  �ఎం 
 ఆ�శం. 

 – ��ష�ం� మద� ం ���గం �� త� �ంద� ���న అ����. 
 –  2018–19�  ����  �క� �   అమ� ��  384.31ల�ల  ���  ��,  ఇ�� �  2021–22�  278.5 
 ల�ల� త� �ంద� ���న అ����. 
 –  2018–19�  ��  అమ� ��  277.10  ల�ల  ���  ��,  2021–22�  82.6  ల�ల  ��ల� 
 త� �ంద� ���న అ����. 
 –  2018–19�  మద� ం  ��క�ల�  ఆ�యం  �.20,128  �����,  2021–22�  మద� ం 
 ��కయ�ల� ఆ�యం �. 25,023 ���� ��� న�  అ����. 
 – ��� ��  ���� �ట�డం� మద� ం ���గం గణ�యం� త� �ందన�  �ఎం. 
 –  ������  ఎ���యడం,  ధర�  �ప�తం�  �ంచడం�  ������   �� 
 �యం��ం�మన�  �ఎం. 

 –  గడ�న  ఆ�  �ల��   అ�కమ  మద� ం  త��,  ర��,  గం��ల�  సంబం�ం�  �త�ం� 
 20,127 ��� న�� ��మ� ���న అ����. 
 ఇం�� 16,027 మం�� అ��� �య�, 1,407 �హ�� ��  ��మన�  అ����. 
 – ���� త��� వృ��� ఉన�  ���ల� �ప�� క దృ�����మన�  అ����. 

 ఇం� �ఎం ఏమ�� రం�... 
 – ���� త��� ఉన�  ��� �� �ం� బయటప��ల� �ఎం ఆ�శం. 
 –  ఆ�  ��ం�ల  ఆ� �క  ప����ల�  ���ప��ం��  త�న  చర� �  ����లన�  
 �ఎం. 
 –  స� యం  ఉ��  �ం�,  ���  �రవ  �పద�న  ఆ���  వ�� ం��  చర� �  ����ల� 
 అ���ల� �ఎం ఆ���. 

 –  �దక  �ద�� �,  గం��  �ం�  ���  ��� ���,  �వత  ����ం�  త�న  చర� � 
 ����లన�  �ఖ� మం��. 
 –  �ప�  ���,  ��వ�� �ల  �ం�  ఎ� ఈ�  నంబ� �  �� ��  ��ల�  �ఎం  ఆ�శం. 
 ఎ� ఈ� నంబ� � ���� ��� లన�  �ఎం. 
 – ఎక� � �� �దక �ద�� ల� సంబం�ం� వ� వ��� ఉండ�డదన�  �ఎం. 
 –  క�క �ర ��  సమన� యం  ����ల�,  ���ంబ�  ��ఖ�క��   ఈ  ����  ఏ�� �  ��ల� 
 �ఎం ఆ�శం. 

 – గం�� ��� ���ం�ం�� �ప��� బద�ం� �ంద� ��లన�  �ఎం 
 – �వ��� �సం �ప�� �� �ల� ��� ��ం�లన�  �ఎం 



 –  మం�  పంటల�  ���య���  అవసర�న  �త���,  ఇతర  స�య  సహ���  ��� 
 అం�ం�లన�  �ఎం 
 – �ం��� �కమం తప� �ం� గం����� ��� �ర� �ం�లన�  �ఎం. 
 –  �ప�త� ం  �ం�  ఇప� ��  ��ధ  పంటల�  సంబం�ం�  �త���  అం�ం�మన�  
 అ����. 
 – ఇప� �� 2500 ఎక���  �� పంట� �� ��ర� ���న అ����. 
 – పం�ం�న పంటల� ��� �� � ���� ���మ� ���న అ����. 
 –  ఇం�  1600  ఎక���   ఉ�� నవన  పంట�  ���  అ�� ర�ల  చర� �  ����� మన�  
 అ����. 
 –  ���న  �ట�  ఎక� ��  గం��  ��  ���..  ���  �ర� �ం�  చర� �  ���ం�మన�  
 అ����. 
 –  గం���  వ���  ��ధ  పంట�  �����న�   ���  ఆ�� ఎ� ఆ�   ప���  ఇ�� ,  ���  �� 
 భ�� వ� �ం� ��ల� �ఎం ఆ���. 

 –  ఏ���  సంబం�ం�న  14400  నంబ�   అ��   �ప�త�   ��� ల�ల  వ��   క��ం�ల�  �ఎం 
 ఆ�శం. 
 – ���సం క�� తం� ���� ��� లన�  �ఎం. 
 –  ��మ  స��లయం  �ం�  క�క ��   ��� లయం  వర�,  ��� ��ష�   �ం�  ఎ�� ��� లయం 
 వర�, ��ఎ�  ��ల వద� �� ... ఈ���� క��ం�� : 
 – అ��  �ప�త�  ����ప�ల� ��� �.. ���  అమ� ��ల� �ఎం ఆ���. 
 – స� ����� �  ఆ��ల� �త��� ఇ�� ల� �ఎం ఆ�శం. 
 – �� ��� ఆ��ల తర�� ��� ��� ��� లన�  �ఎం. 

 –  ��ం� �  సంబం�ం�  అ�� ర�ల  అ�మ��  �ం�,  ����  �  ���న�   ��  ఆ 
 గ�ల� �ర� ����� �? ��? అన� � ప��లన ��లన�  �ఎం. 
 –  ����  ఒక  ��� �  ����  క�క �� �  క��  ����  �  �ం�న  �ట  ఆప�ష��  � 
 ఉం�� ��లన�  �ఎం 
 –  ఒక�ళ  ఆప�ష��  �  �క��  �ర��  క��� �  ఆ  �ర�  త�న  చర� �  ����లన�  
 �ఎం. 
 – ఏ�� సమస� � ఉం�.. ��� ���లం� ప�ష� �ం� �పయ�� � ��లన�  �ఎం. 
 – అ��  అ�మ�� �ం� ఆప�ష��   �యక�� ఆ��� �వన�  �ఎం. 

 – ఎ�రచందనం ��క��� అ�� ర�ల అ�మ�� వ�� యన�  అ����. 
 –  అ��బ�  –  ���   �లల  మధ�   2640  ����   ట�� ల  ��క���  �ప��క  �ద�ం��మన�  
 అ����. 
 – ఎ�రచందనం ��కయం� అత� ంత �రదర� క ���� ��ం�లన�  �ఎం. 
 - ���ం� � థ� � ����త �� ప��లన ��ం�లన�  �ఎం. 

 ఈ  స��  స��శం�  ఉప  �ఖ� మం��  (ఎ�� �   �ఖ)  �  ��యణ�� �,  ���� ,  �� ం��, 
 �����ష� �ఖ  మం��  ధ�� న  �ప�ద��,  ��� �,  అట�  ప�� వరణ,  �గర�   గ�ల 
 �ఖమం��  ���  ���  �మచం�����,  ర���ఖమం��  ���  �శ� ��,  �ఎ�   స��   శర� , 
 ���  �  �  ��ం�ద��   ���,  అ�షన�   ��  ఎ  ర�శంక�,  అట�  ప�� వరణ�ఖ  �� ష�   �ఎ�  



 �ర�   ���   �ప��,  �ర�లక,  పట���వృ���ఖ  �� ష�   �ఎ�   �  ��ల�� ,  ఎ�� �, 
 �����ష��    అం�   �� ం��    �� ష�   �ఎ�   రజ�   �ర�వ,  పం�య���,  �����వృ���ఖ 
 �ఖ�   �ర� ద��   ��లకృష�  �� ��,  ర���ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   ఎం  �  కృష���,  �ం�ఖ 
 �ఖ�   �ర� ద��   హ��   ���,  ఆ� �క�ఖ  �ర� ద��   ��� �,  ఏ��ఆ� �ఏ  క�షన�   ���  
 �ద�, ఇతర ఉన� ����� ����� �. 


