
అమరావతి 

 

‘వ ైయస్ాార్్ర తైు్భరోస్ా–పఎీం్కిస్ాన్’్వరసగా్మూడో్ఏడాది్అమలు: 
 

ఇద్ిర తైు్పక్షపాత్పరభుతవం.్వార్ికోసం్ఎన్నో్కారయక్రమాలు 
కోవిడ్్సంక్షోభంలో్పరభుతవం్క్ంటే్ర తైులవ్ేఎక్ుువ్క్ష్ాా లు 
వారు్స్ాగులో్ఏ్ఇబ్బంది్పడక్ూడదన్ోదే్పరభుతవ్లక్షయం 
అందుకే్వరసగా్మూడో్ఏడాది్ర ైతు్భరోస్ా–పిఎం్కిస్ాన్్అమలు 
52.38 లక్షల్ర తైుల్ఖాతాలోో ్ఇపపుడు్రూ.3,928 కోటలో ్జమ 

ముఖయమంతిర్శ్రర్వ ైయస్్జగన్్పరక్టన్ 

కోవిడ్్సమూల్నిరూూలన్క్ు్వాయకిాన్్ఒక్ుట్ేపరిష్ాురం 
కానీ్దశేంలో్వాయకిాన్్తగని్ంత్ఉతుతిి్కావడం్లేదు 
అందువలో్కోవిడ్తో్సహజీవన్ం్చసేతి న్ే్ఎదురోుక్్తపుదు 
ర ైతులు్తమ్పని్చసేుక్ుంటూ, కోవిడ్ప ్ైజాగరతిలు్తీసుకోవాలి 

మాసు్లు్ధరించడం, చతేులు్క్డుకోువడం, భౌతిక్్దతరం్పాట ంచడం 
ఈ్మూడు్ద నై్ందిక్్జీవితంలో్ఒక్్భాగం్కావాలి 

ఈన్ ల్25న్్వ ైయస్ాార్్ఉచిత్పంటల్బీమా్స్ొ ముూ 
దాదాపప్38 లక్షల్ర తైులక్ు్సుమారు్రూ.2 వలే్కోటలో  

వ ైయస్ాార్్ర ైతు్భరోస్ా్చ లోింపపల్సందరభంగా్సఎీం 
 

వ ైయస్ాార్్ర ైతు్భరోస్ా–పీఎం్కిస్ాన్్పథక్ంలో్భాగంగా్మూడో్ఏడాద్ితొలి్విడత్చ లోింపపల్కింద, కాయంప్్
కారాయలయంలో్క్ంపయయటర్్బ్టన్్న్ొకిున్్సీఎం్శ్రర్వ యైస్్జగన, 52.38్లక్షల్ర తైుల్ఖాతాలోో ్రూ.7500్
చొపపున్్రూ.3928.88్కోటలో ్జమ్చశేారు. 
 

ఈ్సందరభంగా్సఎీం్శ్రర్వ యైస్్జగన్్ఏమన్ాోరంటే..: 
 

ర ైతులు్ఇబ్బంది్పడక్ూడదని..: 
‘ఈరోజు్మళో్ల్ఒక్్మంచి్కారయక్రమానిక్ిశ్రరకారం.్దాదాపప్52.38 లక్షల్ర తైులక్ు్ర తైు్భరోస్ా్మూడో్ఏడాదకిి్
సంబ్ంధించి్ౖమైొదట ్విడతగా్ర తైుల్ఖాతాలోో ్న్ేరుగా్రూ.3,928 కోటలో ్జమ్చసేుి న్ాోము.్ఒక్్గొపు్
కారయక్రమానిో్దేవపడ్ిదయతో్మీ్బిడడగా్ఈ్కారయక్రమం్చయేగలుగుతున్ోందుక్ు్సంతోషంగా్ఉంది’. 
‘కోవిడ్తో్క్షాకాలం్ఉన్ాో, ఆరిిక్్వన్రులు్తగని్్స్ాి యిలో్లేక్పో యిన్ా, ర తైుల్క్ష్ాా లు్పరభుతవ్క్ష్ాా ల్క్ంటే్
ఎక్ుువని, వారిక్ిఎలాంట ్క్షాం్క్లగక్ూడదని్అడుగులు్ముందుక్ు్వసేుి న్ాోము.్అందులో్భాగంగాన్్ేఇవాళ్



వ ైయస్ాార్్ర ైతు్భరోస్ా్కింద్52.38్లక్షల్ర ైతులక్ు్రూ.3,928్కోటో్ప టలా బ్డి్స్ాయం్చసేుి న్ాోము’. 
 

23 న్ లలు.్రూ.89 వలే్కోటలో : 
‘ఈ్23్న్ లల్పాలన్్చతసతి , దవేపడ్ిదయ, మీ్అందర్ిచలోని్దీవ న్లతో్దాదాపప్రూ.89్వలే్కోటలో ..్విన్డానిక్ి
ఆశచరయం్క్లిగించే్విధంగా్మీ్బిడడ , న్రేుగా్బ్టన్్లబిిదారుల్ఖాతాలోో ్జమ్చేశాము.్ఎక్ుడా్వివక్ష్లేక్ుండా, 
లంచాలక్ు్తావప్లేక్ుండా, పయరిి్పారదరశక్ంగా, పకాుగా్స్ామాజిక్్తనిఖీలు్చేస,ి ఏ్ఒక్ు్అరుు డు్మిస్్
కాక్ుండా్అందరకిీ్పరయోజన్ం్క్లిుంచాము.్పరతి్పతదవాడకిి్సహాయం్అందించ్ేవిధంగా్అడుగులు్ముందుక్ు్
వేశాము’. 
 

ర ైతు్భరోస్ా.్రూ.17,029 కోటలో : 
‘ఒక్ు్ర ైతులన్ు్గమనిసతి , ఇవాళ్అర్కోట కి్ప ైగా్ర ైతులక్ు్రూ.3,928 కోటలో ్వార్ిఖాతాలోో కి్వరసగా్మూడో్
ఏడాద్ితొలి్విడతగా్వేసుి న్ాోము.్2019–20 న్ుంచి్ఇపుట ్వరక్ు్ఒక్ు్ర ైతు్భరోస్ా్కింద్రూ.13,101 కోటలో ్
ర ైతుల్ఖాతాలోో ్వశేామని్ర ైతు్బిడడగా, మీ్బిడడగా్గరవంగా్చ బ్ుతున్ాోన్ు.్ఇవాళా్ట్మొతిం్క్ూడా్క్లుపపక్ుంట్ే
ఒక్ు్ర తైు్భరోస్ా్కింద్అక్షరాలా్రూ,17,029 కోటలో ్ఇచాచమని్ఈ్సందరభంగా్సగరవంగా్చ బ్ుతున్ాోన్ు’. 
 

ర ైతన్ోలక్ు్మొతిం్రూ.68 వలే్కోటలో : 
‘ఇక్్ఈ్23 న్ లలోో ్ర తైన్ోలక్ు్వివిధ్పథకాల్కింద్న్ేరుగా్అక్షరాలా్అందించిన్్సహాయం్రూ.68 వలే్కోటోక్ు్
ప ైగాన్్ేఉందని్గరవంగా్చ బ్ుతున్ాోన్ు’. 
 

ఏయిే్వాట కి్ఎంత ంత?: 

‘ర ైతు్భరోస్ా్కింద్52.38్లక్షల్ర ైతులక్ు్మొతిం్రూ.17,029్కోటలో ్ఈ్23్న్ లల్కాలంలో్ఇవవగలిగాము.్
వ ైయస్ాార్్సున్ాో్వడడడ ్పంట్రుణాల్కింద, గత్పరభుతవం్వదిలిప ట ా ్పో యిన్్బ్కాయిలు్క్ూడా్క్లుపపక్ుంట్ే
అక్షరాలా్67.50్లక్షల్ర తైులక్ు్రూ.1,261్కోటలో ్ఈ్23్న్ లలోో న్ే్ఇవవగలిగాం.్వ యైస్ాార్్ఉచిత్పంటల్
బీమా్15.67్లక్షల్ర తైులక్ు్ఇపుట ్వరక్ు్రూ.1,968్కోటలో ్ఇవవగలిగాము’. 
‘పరక్ృతి్వ పైరతీాయల్కింద్పంట్న్షాపో యిన్్13.56్లక్షల్ర తైన్ోలక్ు్ఇన్పపట్్సబిాడడ్కింద్ఈ్23్న్ లలోో ్
అక్షరాలా్రూ.1038్కోటలో ్ఇవవగలిగాం.్ధాన్యం్కొన్ుగోలక్ు్కోసం్అక్షరాలా్రూ.18,343్కోటలో ్ఖరుచ్చశేామని్
గరవంగా్త లియజసేుి న్ాోన్ు.్ఇతర్పంటలు్క్ూడా్కొన్ుగోలు్చేస్ిర ైతన్ోలక్ు్తోడుగా్నిలబ్డేందుక్ు్ఈ్23్
న్ లల్కాలంలో్రూ.4,761్కోటలో ్ఖరుచ్చేయగలిగాం’. 
‘ఉచిత్వయవస్ాయ్విదుయత్్సబిాడడ్కింద్ఈ్23్న్ లల్కాలంలో్అక్షరాలా్ రూ.17,430్కోటలో ్ఖరుచ్
చేయగలిగామని్గరవంగా్చ బ్ుతున్ాోన్ు.్పగలే్ర తైులక్ు్న్ాణయమ నై్్విదుయత్్సరఫరా్కోసం్ఫడీరోప ై్రూ.1700్
కోటలో ్ఖరుచ్చేశాం’. 
‘గత్పరభుతవం్వదలిి్ప ట ాపో యిన్్ధాన్యం్బ్కాయిలు్రూ.960 కోటలో ్మీ్బిడడ ్తీరాచడు.్వితిన్్సతక్రణ్బ్కాయిలు్



క్ూడా్రూ.384 కోటలో ్వ చిచంచామని్గరవంగా్చ బ్ుతున్ాోన్ు’. 
‘శన్గ్ర తైులక్ు్బ్ో న్స్్కింద్దాదాపప్రూ.300్కోటలో ్ఖరుచ్చశేాం. 
సతక్షూ్సతదయం, పండో్తోటల్అభివృదిి ్కోసం్13.58్లక్షల్ఎక్రాలలో్రూ.1224్కోటలో ్ఖరుచ్చశేామని్సగరవంగా్
చ బ్ుతున్ాోన్ు.్ఆకావ్ర తైులక్ు్యూనిట్్విదుయత్్కవేలం్రూ.1.50్కే్ఇసతి , ఏటా్దాదాపప్రూ.760్కోటో్భారం్
భరసితి , ఈ్ర ండళోేలో్దాదాపప్రూ.1560్ఖరుచ్చశేామని్త లియజసేుి న్ాోన్ు’. 
 

ఇంత్క్న్ాో్ఏం్రుజువప్కావాలి?: 

‘ఆ్విధంగా్ఈ్23 న్ లలో్రాషారంలో్ర తైన్ోల్కోసం్అక్షరాలా్రూ.68 వలే్కోటలో ్ఖరుచ్చశేామని్సగరవంగా, మీ్
బిడడగా్త లియజసేుి న్ాోన్ు.్ఇది్ర ైతు్పక్షపాత్పరభుతవం్అని్చ పుడానికి్ఇంతక్న్ాో్ఏం్కావాలి?’. 

 

పరతి్ర తైుక్ూ్పథక్ంలో్మలేు: 
‘దేశంలో్ఎక్ుడా్లేని్విధంగా్స్ొ ంత్భూమి్స్ాగు్చసేుక్ుంటలన్ో్ర ైతులతో్పాటల, అరుు ల ైన్్ఎసీా, ఎసీా, బీసీ, 
మ ైన్ారిట్ీకౌలు్ర ైతులు, ‘అటవీ్హక్ుు్పతరా లు’్(ఆర్ఓఎఫ్ఆర్)్పొ ంద్ిస్ాగు్చేసుక్ుంటలన్ో్గిరజిన్్ర ైతులు, 
దేవాలయాల్భూములు్స్ాగు్చసేుి న్ో్ర ైతులక్ు్క్ూడా్వ యైస్ాార్్ర తైు్భరోస్ా్పథక్ం్వరిింప్చసేుి న్ాోం’. 
‘రాషారంలో్దాదాపప్50్శాతం్ర తైులక్ు్అర్హకెాా రు్(1.25్ఎక్రాలు)్భూమి్మాతరమ్ేఉంద.ి్అద్ేఒక్్హెకాా రు్
(2.5్ఎక్రాల)్వరక్ు్భూమి్ఉన్ో్ర ైతులు్దాదాపప్70్శాతం్ఉన్ాోరు.్వ ైయస్ాార్్ర ైతు్భరోస్ా్కింద్పరభుతవం్
చేసుి న్ో్రూ.13,500్స్ాయం, ఆ్ర తైులందరకిీ్దాదాపప్80్శాతం్సరిపో తుందని్సగరవంగా్
త లియజేసుి న్ాోన్ు’. 
 

చ పుిన్్దాని్క్ంట్ేఎక్ుువ: 
‘మేనిఫ స్ోా లో్ఏటా్రూ.12,500 చొపపున్్న్ాలుగళేలో ్ఇస్ాి మని్చ పిున్ా,  అధికారంలోకి్రాగాన్్ేర తైన్ోల్క్ష్ాా లు్
చతస,ి చ పుిన్్దాని్క్న్ాో్ఒక్్ఏడాది్ముందుగాన్ే, ఇస్ాి మన్ో్దాని్క్న్ాో్మరో్వ యియ్రూపాయలు్ఎక్ుువగా్
ర ైతులక్ు్ప టలా బ్డి్స్ాయంగా్ఏటా్13 వలే్500 చొపపున్, అయిదేళోలో్మొతిం్67 వలే్500 రూపాయల్
చొపపున్్సహాయం్చసేుి న్ాోము.్ఆ్విధంగా్ర ైతన్ోలక్ు్రూ.17,500 అదన్ంగా్ఇవవగలుగుతున్ాోమని్మీ్
బిడడగా్గరవంగా్చ బ్ుతున్ాోన్ు’. 
 

ఈ్న్ లలోన్ే్మరో్రూ.2 వలే్కోటలో : 
‘ఖరీఫ్్స్ాగు్ఇపపుడు్మొదలవపతోంది.్ప టలా బ్డ్ికోసం్ఏ్ర తైు్ఇబ్బంది్పడక్ూడదని్ఇవాళ్మొదట ్విడత్
ప టలా బ్డ్ిస్ాయం్చేసుి న్ాోం. 
అద్ేవిధంగా్వ ైయస్ాార్్ఉచిత్పంటల్బీమా్కింద్ఈన్ ల్25న్్దాదాపప్38్లక్షల్ర తైులక్ు్దాదాపప్రూ.2్వేల్
కోటలో ్అందించబ్ో తున్ాోమని్చిరున్వపవతో్చ బ్ుతున్ాోన్ు’. 
 



వారనిి్ఆదుకోవడమ్ేలక్షయంగా..: 
‘దాదాపప్5 కోటలో ్జన్ాభా్ఉన్ో్మన్్రాషారంలో్ర ైతులు, మహిళలు, పలోిలు్కానీ..్మరీ్ముఖయంగా్ఉన్ో్పతద్
వరాా లు..్ఎసీాలు, ఎసీాలు, బీసలీు, మ ైన్ారటిీలన్ు్ఆదుకోవడమే్లక్షయంగా్ఈ్23 న్ లల్పరపిాలన్్స్ాగిందని్పరతి్
ర ైతుక్ు్చ బ్ుతున్ాోన్ు’. 
 

మాట్నిలబ్టెలా క్ున్ాోన్ు: 
‘ఎనిోక్ల్సమయంలో్మామూలుగా్పారీాలు్600 పతజీల్మనేిఫ స్ోా ్పరక్ట ంచడం, ఆ్తరావత్దానిో్చ తిబ్ుటాలో్
వేయడం్రాజకయీ్పారీాలక్ు్అలవాటలగా్మన్మంతా్చతశాం.్కానీ్అలాంట ్పరిసిితి్రాక్ూడదని, 

ఎనిోక్లపపుడు్కేవలం్ర ండు్పతజీల్మేనిఫ స్ోా ్పరక్ట ంచి, దాన్ేో్భగవదీా త, ఖురాన, బ్ెైబిల్లా్భావిస్ాి మని్చ పిు, 
తూచ్తపుక్ుండా్ఈ్23్న్ లల్కాలంలో్మేనిఫ స్ోా లో్90్శాతానికి్ప ైగా్అమలు్చశేామని్మీ్బిడడగా్సగరవంగా్
త లియజేసుి న్ాోన్ు’. 
 

కోవిడ్తో్యుదిం: 
‘ఇవాళ్పరిసిితి్మీక్ు్త లుసు.్ఒక్వ పైప్కోవిడ్తో్యుదిం్చసేతి , మన్ందరం్స్ామాన్య్జీవితం్గడపాలిాన్్
పరసిిితి్ఉంది.్కోవిడ్న్ు్ సమూలంగా్తీసతయాలి్అంట,ే వాకయిన్షేన్్ఒక్ుట్ేఅని్అందరకిీ్త లుసు.్కానీ్మన్్
దేశంలో్వాయకిాన్షేన్్పరసిిితి్ఏమిటన్ోది్క్ూడా్అందరికీ్త లుసు’. 
 

వాయకిాన్ుో –వాసివ్పరసిిితి: 
‘దేశంలో్45్ఏళో్ప ైబ్డని్్వారు్దాదాపప్26్కోటలో ్ఉంటే, వారికి్ర ండు్డోస్ల్చొపపున్్మొతిం్52్కోటో్డోస్లు్
ఇవావలి.్అదే్విధంగా్18్న్ుంచి్45్ఏళో్మధయ్ఉన్ో్వారు్60్కోటలో ్ఉన్ాోరు.్వారిక్ి120్కోటో్డోస్లు్కావాలి.్
ఆ్విధంగా్అందరిక్ీవాయకిాన్్ఇవావలంటే్మొతిం్172్కోటో్డోస్లు్కావాలి.్కానీ్ఇపుట ్వరక్ు్కవేలం్దాదాపప్
18్కోటలో ్మాతరమ్ేవాయకిాన్్ఇచాచరు.్అంటే్దాదాపప్10్శాతం్మాతరమే్ఇవవగలిగాం’. 
‘ఇక్్రాషారంలో్ఫరంట్ల ైన్్వరురోతో్సహా్45్ఏళోక్ు్ప బై్డని్్వారు్దాదాపప్1.48్కోటలో ్ఉన్ాోరు.్వారందరిక్ీ
దాదాపప్3్కోటో్డోస్లు్కావాలి.్అదే్విధంగా్18్న్ుంచి్45్ఏళో్మధయ్ఉన్ో్వారు్మరో్2్కోటలో .్వారకిి్ర ండు్
డోస్ల్చొపపున్్4్కోటలో ్డోస్లు్కావాలి.్ఆ్విధంగా్అందరకిీ్వాయకిాన్్ఇవావలంట్ేదాదాపప్7్కోటో్వాయకీాన్ుో ్
కావాలిా్ఉండగా, అక్షరాలా్మన్క్ు్కేందరం్సరఫరా్చసేింద్ికవేలం్73్లక్షలు్మాతరమే.్అంటే్10్శాతం్క్ూడా్
మించని్పరసిిితి’. 
 

అందుక్ు్కారణం?: 

‘దేశంలో్ఈ్పరసిిితి్ఇలా్ఎందుక్ు్ఉంది్అన్ంటే, దేశంలో్కవేలం్ర ండు్క్ంప నీలు్భారత్్బ్యోటకె్, సరీం్
ఇన్సిాటూయట్్మాతరమ్ేవాయకీాన్ుో ్తయారు్చేసుి న్ాోయి.్భారత్్బ్యోటెక్్్న్ లక్ు్కోట , సీరమ్్సంసి్6్కోటలో ..్
ర ండత్క్లిపి్న్ లక్ు్7్కోటో్వాయకీాన్ుో ్మాతరమే్ఉతుతిి్చేసుి న్ాోయి’. 



‘కాబ్ట ా ్కోవిడ్తో్సహజీవన్ం్తపుని్పరిసిితి.్ఒక్వ పైప్కోవిడ్తో్యుదిం్చేసతి , మరోవ పైప్దాంతో్సహజీవన్ం్
తపుదు.్మన్క్ున్ో్పరిసిితిలో్మన్ం్వసేుి న్ో్అడుగులు్అందరూ్గమనించాలి’. 
 

అవి్జీవితంలో్భాగం్కావాలి: 
‘కాబ్ట ా ్అందరిక్ీఒక్ట్ేవిజఞపిి .్ఒక్వ పైప్చేయాలిాన్్పన్ులు్చేసతి ్పో యి, తగిన్్జాగరతిలు్తీసుకోవాలి.్మాసు్లు్
ధరించాలి.్చతేులు్ఎపుట క్పపుడు్క్డుకోువాలి.్భౌతిక్్దతరం్పాట ంచాలి.్ఇవనీో్మన్్జీవితంలో్భాగం్
కావాలి.్ఆ్విధంగా్అనిో్జాగరతిలు్తీసుక్ుంటూ, ర తైులు్తమ్పని్చేసుక్ుపో వాలి’. 
 

చివరగా.. 
‘పరభుతావనికి్ఎనిో్క్ష్ాా లు్ఉన్ాో, ర ైతులు్ఇబ్బంది్పడక్ూడదన్ో్లక్షయంతో్న్ాలుగు్అడుగులు్ముందుక్ు్
వేస,ి ఇవాళ్ర ైతు్భరోస్ా్వరసగా్మూడో్ఏడాది్అమలు్చసేుి న్ాోము.్దీంతో్ర ైతన్ోలక్ు్మంచి్జరగాలని్
ఆశిసతి , దవేపడ్ిదయతో్మీ్బిడడ ్ఇంకా్మంచి్కారయక్రమాలు్చేసత్అవకాశం్క్లిుంచాలని్కోరుతూ, ఈ్
కారయక్రమానికి్శ్రరకారం్చుడుతున్ాోం’..్అంటూ్సీఎం్శ్రర్వ ైయస్్జగన్్తన్్పరసంగం్ముగించారు.్ఆ్తరావత్
క్ంపయయటర్లో్బ్టన్్న్ొకిు, ర తైుల్ఖాతాలోో ్న్గదు్జమ్చేశారు. 
 

అస్ాధాయనిో్సఎీం్గారు్స్ాధయం్చసేి్చతపారు:్క .క్న్ోబ్ాబ్ు.్వయవస్ాయ్శాఖ్మంతిర. 
– ‘ కొనిో్విన్ోపపుడు్అవి్స్ాధయమవపతాయా? అనిపసిుి ంది.్కానీ్సఎీం్శ్రర్వ యైస్్జగన, అలా్స్ా«ధయం్చసేి్
చతపారు.్గత్ముఖయమంతిర్ర తైు్రుణాలు్మాఫ్ీచేస్ాి న్ని్మాట్తపాురు.్కానీ్మీరు్ఇచిచన్్పరతి్మాట్
నిలబ్ెటలా క్ున్ాోరు.్ఎవర నై్ా్లబిిదారుల్సంఖయన్ు్తగిాంచాలని్చతస్ాి రు.్కానీ్మీరు్మాతరం్ఆ్సంఖయ్క్రమంగా్
ప ంచుతూ్పో తున్ాోరు.్స్ొ ంతంగా్స్ాగు్చసేుక్ుంటలన్ో్ర తైులతో్పాటల, కౌలు్ర తైులు, ఆర్ఓఎఫ్ఆర్్పటాా లు్
పొ ందిన్, ఆలయాల్భూములన్ు్కౌలుక్ు్స్ాగు్చేసుక్ుంటలన్ో్ర తైులు్ఇంకా్రాషారంలో్భూములు్స్ాగు్
చేసుి న్ో్ యాన్ాం్ర తైులక్ు్క్ూడా్ప టలా బ్డి్స్ాయం్చేసుి న్ాోరు.్క్రోన్ా్క్షాకాలంలోన్త్ర తైులక్ు్ఆదుక్ుంటూ్
చరతిర్సృషిాంచారు.్ఈ్స్ాి యిలో్ర ైతులక్ు్మీరు్అండగా్నిలుసుి న్ోందుక్ు్మీక్ు్ర తైాంగం్తరపపన్్క్ృతజఞతలు్
త లియజేసుి న్ాోన్ు’. 
 

వయవస్ాయ్శాఖ్మంతిర్క్ురస్ాల్క్న్ోబ్ాబ్ు, ఎంప్ీబ్ాలశౌరి, వయవస్ాయ్శాఖ్స ుషల్్సీఎస్్పయన్ం్
మాలకొండయయ, వయవస్ాయ్క్మిషన్ర్్హచె్.అరుణ్క్ుమార, మార ుట ంగ్్క్మిషన్ర్్పీఎస్్పరదుయమో, మతాయశాఖ్
క్మిషన్ర్్క్న్ోబ్ాబ్ు, వయవస్ాయ్సలహాదారు్అంబ్ట ్క్ృష్ాా ర డిడతో్పాటల, పలువపరు్అధికారులు్కారయక్రమానికి్
హాజరు్కాగా, జిలాో ల్న్ుంచి్ప ది్సంఖయలో్ర తైులు్వీడియో్కాన్ఫర న్ుా్దావరా్హాజరయాయరు. 


