
You can also ask 
questions and get 
them answered by 

experts. 

For that give a 
missed call @

080-37685003. 
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Listen carefully to 

all the messages

Receive regular 
advisories 
on coffee 
cultivation

we will call you back 

Currently, 75,000 + farmers in  
Karnataka, Kerala, and Tamil 
Nadu are using the Coffee 

Krishi Taranga service

FREE missed call service



Launching now in 
Andhra Pradesh for 
the benefit of coffee 

farmers 

Save this number 

080-37685003

Give a missed call, 
we will call you 

back 

The Coffee Krishi 
Taranga service 

080-37685003

Free coffee advisory 
service

available 24/7, 365 days

Coffee Board of India 
presents 

Please save this 
number



కాఫీ కృషి తరంగ సేవ 

080-37685003

ఇది కాఫీ సాగుపై ఇస్్త ున్్న 
ఉచిత స్లహా సేవ.  ఈ సేవ 
స్ంవత్సరం పొడుగునా 24 
గంటలు అందుబాటులో 

ఉంటుంది

కాఫీ బోర్డ్  ఆఫ్ ఇండియా 
స్మర్్పించు 

ఈ ఉచిత సేవ పొందుటకొరకు 
దయచేసి మీ ఫోన్ లో ఈ 
న్ంబర్ న్ు సేవ్ చేయండి

గిర్జన్ కాఫీ రైతుల సౌలభ్్యం 
కొరకు ఈ ఉచిత సేవన్ు 

ఇప్్పిడు మన్ ఆంధ్్ర  ప్్ర దేశ్ లో 
ప్్ర రంభిస్్త ునా్నము

ఆంధ్్ర  ప్్ర దేశ్

ఈ న్ంబర్ న్ు 
080-37685003

మీ ఫోన్ లో సేవ్ చేస్ుకోండి. 
ఈ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసినా 
లేదా మిస్డ్  కాల్ ఇచిచినా 

చాలు. వెంటనే మాన్ుంచి 
మీకు తిర్గి ఫోన్ వస్్త ుంది



ప్్ర స్్త ుతం, కర్ణా టక, కేరళ, మర్యు 
తమిళనాడులో దాదాప్ 75,000 మంది 

రైతులు  కాఫీ కృషి తరంగ  సేవన్ు ఉప్యోగిస్్త ునా్నరు

ఉచిత సేవ
“కాఫీ సాగు పై మీ 

స్ందేహాలన్ు అడగవచుచి 
మర్యు నిప్ణుల దావార్ 

స్మాధానాలు పొందవచుచి.  

మీ స్ందేహాలు అడగడానికి 
@ 080-37685003కు ఫోన్ 

చేయవచుచి లేదా మిస్డ్  కాల్ 
ఇవవావచుచి. 
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ని నొక్కండి 
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మేము మీకు తిర్గి ఫోన్ చేసిన్ప్్పిడు, మీరు ఈ 

కి్ర ంద వివర్ంచిన్ 4 అంశాలన్ు వింటారు. వాటిని 

విన్్న తర్వాత, మీ అవస్ర్నికి అన్ుగుణంగా 

వాటిన్ుండి ఒక అంశాని్న ఎంచుకోండి

కాఫీ సాగు పై 
ఎల్ల వేళలా క్ర మం 

తప్్పికుండా స్లహాలు 
అందుకోవచుచి

వెంటనే మేము తిర్గి మీకు 
ఫోన్ చేసా్త ము”కా

ల్
మీ ప్్ర శ్్నన్ు ర్కార్డ్  
చేయడానికి

మీరు గతంలో 
అడిగిన్ ప్్ర శ్్నలన్ు 
విన్డానికి

కాఫీ సాగు పై 
స్లహాలు  
విన్డానికి

అరకు మార్్కట్ లో 
తాజా కాఫీ ధ్రలన్ు 
విన్డానికి


