
 18–01–2023, 
 అమ�వ�. 

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

 అమ�వ�: 
 ఆ�ర ��� ల ఉత� ��, �కరణ� �ఎం� �వ�లం�ం�న అ����. 
 2014–19 మధ�  ఆ�ర ��� ల సగ� ఉత� �� 153.95 ల�ల ���� ట�� �. 
 2019–20  �ం�  2022–23  ఖ��   వర�  సగ�  ఆ�ర��� ల  ఉత� ��  166.09  ల�ల  ����  
 ట�� �. 
 ర�� సంబం�ం� ఇ– ���  ��ం�  ��బవ� 20 �ం� ��రం���మ� �ల��ం�న అ����. 
 ���  �ద� �రం� �� ��� �ల����మ� �ల��. 

 ర��  ��  ��ల�  �త��ల  పరం���,  ఎ��ల  పరం���  ఎ�ం�  ఇబ� ం�  ��ం� 
 ����ల� �ఎం ఆ�శం. 
 ఆ�� �ల �� � ��ల� ఎ��� అం���� ఉం�� ����ల� ఆ��ం�న �ఎం. 
 ��� అత� ంత ���న� త ఇ�� లన�  �ఎం. 

 �ఎం  ఆ��ల  �ప�రం  ఆ�� �ల  ����  క�� ��  ��ం�   �ంట��,  ���   ����,  ��ల� 
 50�తం  స�� ��  వ� � �గత  వ� వ�య  ప�క�ల  పం���  �ప�� క  దృ�����న��  ���న 
 అ����. 
 ఈ ఏ�� ��� , �–��  �ల��  ఈ �ర� �క�ల� అమ� ���మ� ���న అ����. 
 2�ల ��న�� పం�� ���శ� ��� చరణ ��మన�  అ����. 
 ���డత� ��ల� 500 ఇ��మ� ���న అ����. 
 గత ��ంబ� �ం� ��న� ���గం� ��ణ ��రం�ం�మ� ���న అ����. 
 ��ణ �ం�న��� స� ����� ఇ���� మన�  అ����. 
 ఆ�ర�   ఎ� .�.రం�  వ� వ�య  ��వ�� �  �� �  ��ణ  �ర� �క�ల�  ఏ�� � 
 ����� మ� �ల��. 
 ఈ ��ణ �ర� �క�ల� మ�ంత ఉధృతం ��లన�  �ఎం. 
 ఉత��ం�ధ� �� ��ణ �ం����  ఏ�� � ��ల� �ఎం ఆ�శం. 

 �� ం� �క �� ��� �� � స�� 
 గతం�  �ఎం  ఇ�� న  ఆ��ల  �ర�  �� ం�   �క ��   ��� �� �  ��� చరణ,  ���   ���ం�   �ప� 
 ఏ� �� ఏ���  �సం� జ��� ����లన�  �ఎం. 
 ��� అ�న త�� త స� ���ట�� ��ల� ఇ�� లన�  �ఎం. 
 ఫ���  ఆ�రం�  ఎ�ం�  పంట�  ��లన� ���  ��ల�  �ర��� �శం  ��లన�  
 �ఎం. 
 అ�� � ఆ పంట� అవసర�న �ష�ల� ��ం�లన�  �ఎం. 
 ��జకవ��ల  ���  ఏ�� �  ���న�   �� ���   ��  ప���  �ంట�  జ���  చర� � 
 ���ం�మన�  అ����. 
 భ�ష� ���  �ప�  ఆ�� ��  ��  ���   ���   ప�క��  ఉం�లన�   �ఎం.  ��� 
 సంబం�ం� ��ణ �ర� �క�ల� �� ��ం�ం���లన�  �ఎం. 
 �ప� ��మం� ���  ���ం�  త�� త �� �ం�  జర�లన�  �ఎం. 



 ��వల�  ఎ���,  ర�య�ల  ���గం  అవస�ల�ర�  జ���ంద�,  ��ల� 
 �ట�బ�� ఆ� అవడం� ��, ��ష� ం �� త���ందన�  �ఎం. 

 �ండ�   ���  వల�  పంట  నష���న  ��ల�  ప��రం  ఇ�� ం��  �ద�ం��ల� 
 అ���ల� �ఎం ఆ�శం. 
 �ఎం ఆ��ల �ర� స�� �� �ంట� �త��� అం�ం�మ� ���న అ����. 

 అంత���య  ����� ల  సంవత� రం�  2023�  �పక�ం�న  �పథ� ం�  ����� ల 
 ���గం� ��� చరణ ��ం�ం�మన�  అ����. 

 �న� ం �కరణ� �ఎం� �వ�� అం�ం�న అ���� 
 �ఎం  ఆ��ల  �ర�  �ద�  ���  గ�� �� �ల  డ�� �,  ర��  ఖ�� �  ఇవ�� �� 
 ��ల� ఇ�� మన�  అ����. 
 �ఎం  ఇ�� న  స� ష��న  ఆ��ల�ర�  ఇప� ��  ��ల�  89  �తం  ���ం��  జ��యన�  
 అ����. 
 సం��ం� పం�గ సందర� ం� ��ల� ���ం�� ��మన�  అ����. 
 సం��ం� పం�గ �ళ ����  సం����  �ం�ంద� ���న అ����. 
 ఇప� �వర� �. 5,373 ��� ���న ��� ��  �క�ం�మన�  అ����. 
 ఇం� �కరణ �న���ందన�  అ����. 
 ఆ�  ��ం���   పంటల  �జన��  దృ���  ఉం���  ��బవ�  �ం��రం  వర�  �కరణ 
 �న���ందన�  అ����. 
 ఇ–���  �� �ర� �న� ం ���� ��లన�  ��లన�  �ఎం. 
 �� �క �ఏఓ �ం� �ఆ� ఓ �ం� స� �� ��న త�� త� �కరణ ����మన�  అ����. 
 �ఎం  ఆ��ల  �ర�  �ల���  ��ం�,  మధ� వ��ల  �ప�యం  ��ం�  �����  �న� ం 
 �కరణ �� జ��ందన�  అ����. 
 �ల���, మధ� వ��ల �ప�యం ��ం� ���న �కరణ  �� జర�లన�  �ఎం. 
 ��ల� ఎక� � నష�ం��ం� ��లన�  �ఎం. 
 ఇ�� �న�  �ప��య� మ�ంత బ��తం ��లన�  �ఎం. 
 ��ల� �ల�ర �� ప� ఉండ�డ� : �ఎం 
 �న� ం ���� �ం��లవద� ��కయం�� ��ల ప� ����ం�: 
 ఆత�� త అం� �ప��� �� �ధ� త : 
 ఈ అం�ల��  ర��ల�ద స� ష�ం� ��� �లన�  �ఎం: 
 ఏ��  సమస� ��� ,  �ల���,  మధ� వ��ల  �ప�యం  ఉ��   ��� �  �య���  ���  ఒక 
 నంబ� �  ఏ�� �  ��ల�,  ���  ��� �  �య��  �ంట�  స� ం�ం�ల� 
 అ���ల� ఆ��ం�న �ఎం. 

 �న� ం  �కరణ  �షయం�  గత  �ప�త� ం  ఏ��  ��  ��ల�  ఈ  రకం�  ��  �య�దన�  
 �ఎం 
 గత �ప�త� ం� ����.. �కరణ �� ఈ �ప�త� ం� అ�కం� జ��ందన�  �ఎం. 
 �వర�  చం�ద��  �ప�త� ం  ���న  బ��ల�  ��  మన  �ప�త� �  ���ం�ందన�  
 �ఎం. 
 చం�ద��  హ�ం�  ఏ���  �న� ం  ����  �కరణ�  ���  �.8�ల  ���  అ�� 
 మన  �ప�త� ం  హ�ం�  ఏకం�  �.15�ల  ���  సగ�న  ఏ���  �న� ం  �కరణ� 
 ����� మన�  �ఎం. 



 అం���  ఎ�� �  ��  �ధం�  ��ల�  అ��న�   సమ���  ���ం�� 
 జ����� యన�  �ఎం. 
 ఈ  �ప��య  అత� ంత  �రదర� కం�,  �వ���ం�,  అ����  ����ం�  జ���ందన�  
 �ఎం. 
 ఇంత��ం� రం� ��న ��� ��  ���� ��న సందర� ం �దన�  �ఎం 
 అ�ం� ��� �� �� మనం ���� �� ��ల� అండ� ���మన�  �ఎం. 

 �ష� �  ���న�   ���  ��  ��� �  అం�ంచ���  అ��   ర���  ఏ�� �  ����� మన�  
 �రసరఫ�ల�ఖ అ����. 


