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యత్త నోత్త్తత యాజమాన్య ఫాఖశూామయ అధ్యయన్ం
యత్త న్ పమిజా ఞన్ నుయౌటెక్ననక్
పరయోఖ దీఔ-2011
1. పమిచయం
యత్త న్ యజఞాన్ యద్య లో డడనుల మా చదిరే యదాయరయదలఔు “యత్త నోత్త్తత యాజమాన్య ఫాఖశూామయ అధ్యయన్ం”
క్ోశ్ం మూడవ్ అరధ సంవ్త్సర నియనేత్ క్లానిక్న అవ్క్శ్ం ఔయౌంఙారయ. ఈ క్రయఔరమం క్నంర ద్ పరత్త యదాయమిద
రమి రమి నుయౌటెక్ననక్ లలో ఐద్ఽ నలల నుటు యత్త నోత్త్తత క్తారలలో పని ఙదయడానిక్న ఉదదదశింఙారయ.
ఇటువ్ంటి న్ాత్న్ అవ్క్ఱల వ్లన్ యధాయరయిలలో యయధ్ పంటలలో వ్యవ్శూయ యాజమాన్యం, రటి ససయ
రక్షణ, యత్త నోత్త్తత , యత్త న్ ఆమోఖయం, యత్త న్ ధ్ియఔరణ , యత్త న్ నాణయత్ పరమాణాలు మమియు సమాఙార
నైపుణాయలలో నుల టీత్త్ాం ెరయఖు త్ుంది.
ఈ క్రయఔరమం లో పంటల యత్త నోత్త్తత తో సశృ పంటల ససయరక్షణ, యత్త న్ నాణయత్, యత్త న్ ఆమోఖయం, యత్త న్
ధ్ియఔరణ మమియు గరనైణ ఆమిధక్ంఱలు , పరధానాంఱలు గ ేమకకన్వ్చఽు. ఈ క్రయఔరమం కమీఫ్ లేఔ రనౄ
ళ఼జన్ఽ ఔు సంబంధించి ఉంటుంది.
ఈ అధ్యయనానిక్న వ్యవ్శూయ పమిఱోధ్నా శూథన్ం లోని అధాయపఔులు లేఔ నుయౌటెక్ననక్ ఉనుధాయయులు లేఔ
ఱసత రరేత్తల పరయరేక్షణ లో 10 మంది యదాయమిద బిందాల న్ఽ ఏమటు ఙదశూత రయ. పరత్త బిందానిక్న 2 ఎఔమల
భూనేని క్టాభశూతరయ. క్టాభంచిన్ భూనేలో యదాయరయదలు రైయధ్యం గ మెండు పంటలన్ఽ (సాపమఖ
సంపరకం మమియు పర పమఖ సంపరకం జరయపుఔునేయ) యధిగ పండడంఙాయౌ. ఔ అరధ సంవ్త్సర నియనేత్
క్లానిక్న చివ్రలో పరత్త బింద్ం యధి గ రమి నిరేదిఔలన్ఽ త్మ అధాయపఔులఔు మూలాయంఔన్ం నినేత్త ం
అపగింఙాయౌ.
యదాయమిద బింద్ం యధిగ పధ్ఔం లోని అఫాయశూలన్ఽ క్త్ర అధ్యయన్ం లేఔ పరయోఖఱల లోని అధ్యయన్ం తో
జత్ ఙదయాయౌ(బింద్ం సలశృదారయని సాచనాన్ఽశూరం). అధ్యయన్ నిరేదిఔ న్ఽ ఔూడా ఫయౌతాల నిమధరణ
క్ోసం అంద్జయాయౌ.
2. ఉదదద ఱయలు
ఈ క్రయ ఔరమం యొఔక ఉదదదఱయలు:
1) యత్త న్ పంటలు పండడంచడం లో యదాయరయధలలో అవ్గహన్ ఔయౌంచడం
2) పని ఙదయడం దాామ అన్ఽభరనిన ఔలుఖ ఙదయడానిక్న, పంటల యత్త నోత్త్తత లో, పంటల ససయరక్షణ
లో, యత్త న్ నాణయత్లో, యత్త న్ ధ్ియఔరణ లో, యత్త న్ పమీక్ష లో పరయోగత్మఔం గ శిక్షణ ఇవ్ాడం
3) మెైత్ుల శూంఘిఔ, ఆమిధఔ పమిళథ త్
 ులన్ఽ అలవ్రచఽ క్ొనేలా ఙదయటం
4) సాయం ఉనుధిని ను ందదలా యదాయరయదలఔు శిక్షణ ఇవ్ాటం
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3. క్రయఔరమం లో యధి నిరాహణ :
యత్త నోత్త్తత యాజమాన్య ఫాఖశూామయ అధ్యయన్ం క్రయఔరమాలోల ఉన్నటువ్ంటి నుఠయంఱలు
ఔరమ సంకయ

నుఠయంశ్ శీమిిఔ

శూథనాలు

1.

పంటల యత్త నోత్త్తత

5

2.

పంటల ససయరక్షణ

2

3.

యత్త న్ నాణయత్

1

4.

పంటల ఆమిధఔఅంఱలు మమియు గరనైణ ఆమిధఔ పమిళథ త్త


1

నత్త ం
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3.1 పంటల యత్త నోత్త్తత – 5 శూథనాలు :
యదాయరయధలు ఈ క్నంర ది రటిలో నిమఖనం క్రయౌ


యదాయరయధల ఔు క్టాభంచిన్ ను లం లో పంటలు పండడంఙాయౌ. పరత్త మోజు నిరాఴింఙద పంటల
యాజమాన్య క్రయఔరమాలోల పని ఙదసత ా అన్ఽసమిసత ా ఉండాయౌ.



పంటల రమీ గ వ్యవ్శూయ క్రయఔరమ యవ్మలన్ఽ డైమీ లో రరయాయౌ.



ఆరయ నలల నియనేత్ క్లం లో పూమిత క్లానిక్న సంబంధించిన్ క్యలండరయ న్ఽ సలశృ సంగం
సభుయలతో సంపరదించి త్యారయ ఙదసఽక్ోరయౌ.



ళేద్యం ఙదళే సమయం లో భూశూర యాజమాన్యం, పంట ఉత్త్తత క్న సంబంధించిన్ సమసయలన్ఽ
న్మోద్ఽ ఙదయాయౌ.



యయధ్ జఞనృతాలోల నిమద శించిన్టు
 ులన్ఽ ఖణాంక్ల
ల ఔనీసం మెండు పంటలఔు ెరయఖుద్ల పమిళథ త్
న్మోద్ఽ దాామ పమిశీయౌంచి ళనూరసఽ ఙదళన్ వ్యవ్శూయ శూంక్త్తఔ యధాన్ం, ెరయఖుద్లలో రటి
వ్యతాయశూనిన యఱలలలంఙాయౌ.



పంట క్లానిక్న సంబంధించిన్ రతావ్రణ సంబంధ్ యవ్మలన్ఽ ళేఔమించి పంటల ఉతాద్ఔత్ ఔు
రతావ్రణానిక్న సంబంధించిన్ యఱలలష్ణ న్ఽ జరనుయౌ.



యత్త న్ క్తారలు నిమదశించిన్ క్త్ర పరమాణాలన్ఽ ఔయౌగి ఉండదటటు
ల , యత్త న్ క్తారల మధ్య నిమదశించిన్
రేమటు ద్ారం ఉండదటటు
ల చాడాయౌ. క్యౌ బాటలు తీయటం, క్త్ర త్నిఖీలు, క్య ల ఏమిరేత్
నద్లఖు అంఱలన్ఽ నిరాఴింఙాయౌ.

3.2 పంటల ససయ రక్షణ – 2 శూథనాలు
ఈ క్నంర ద్ నిరాఴింఙద క్రయఔరమాలలో యదాయరయదలు ఫాఖశూాములు క్రయౌ.


క్ీటక్లు, చీడ఼డలు, తఖుళ్ళు, నుల ష్ఔ లోనులు, ఔలుపు నఔకలు మమియు ఎద్ఽఖుత్ున్న
పంటలలో వ్ిక్ష, శ్మీర ధ్రమ పరబైన్ లోనులన్ఽ ఖుమితంఙాయౌ.
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పంటల సంరక్షణ ఔు సంబంధించిన్ పని యవ్మలన్ఽ యయధ్ జఞనృతాలోల నిమద శించి న్టు
ల నిరేదిఔలన్ఽ
నిరాఴింఙాయౌ.



పంటల సంరక్షణ యవ్మలన్ఽ పరతదయఔం గ క్ీటక్లు, చీడ ఼డలు మమియు తఖుళ్ు ెై జమిన్
పమిశీలన్ లన్ఽ న్మోద్ఽ ఙదయాయౌ.



పంట రక్షణ క్ొరఔు నిరాఴింఙద యయధ్ ససయ రక్షణ పద్ధ త్ులు, ఉపయోగించిన్ రశూయనాలన్ఽ
యవ్రం గ న్మోద్ఽ ఙదయాయౌ.



న్ఽయౌ పురయఖుల వ్లల వ్చఽు సమసయ లు , పక్షులు, ఎలుఔలు, పందిక్ొఔుకలు, ఉడుత్లు వ్ంటి
జంత్ువ్ుల వ్లల జమిగ న్శుాలు ఏబైనా ఉంటే ళేఔమింఙాయౌ.



పంటల సంరక్షణ ఔు తీసఽఔున్న చరయలు రటి పరఫావ్ం న్మోద్ఽ ఙదయాయౌ.



క్ీటక్లు, పురయఖుల వ్ల న్ష్ాపడడన్ నఔకలు నద్లఖు రటి న్మూనాలు, నఔకలలోని మోఖ
లక్షణాలు, నుల ష్ఔ లోనులు, ఔలుపు నఔకలు మమియు ెంచిన్ పంటలలో వ్ిక్ష శ్మీర ధ్రమ
సంబంధ్ బైన్ లోనుల యవ్మలన్ఽ 10 వ్రఔు ఴమే మియం రూపం లో అందిరాయౌ.

3.3 యత్త న్ నాణయత్ – 1 శూథన్ం
ఈ క్నంర ద్ నిరాఴింఙద క్రయఔరమం లో యదాయరయదలు ఫాఖశూాములు క్రయౌ.


సాచుత్ పమీక్ష లో సాచుబైన్ యత్త నాలు(ఱత్ం), ఙత్త ఙదారం, ఇసఽఔ, ఖడడి, మళ్ళు, మటిా
బెద్దలు(ఱత్ం), ఇత్ర పంటల యత్త నాలు (సంకయ), ఔలుపు నఔకల యత్త నాలు(సంకయ)



రక్ల సాచుత్ పమీక్ష లో అదద పంటఔు ఙందిన్ ఇత్ర రక్ల యత్త నాలు(సంకయ)



నలఔ ఱత్ం పమీక్ష లో ఆమోఖయవ్ంత్బైన్ రేరయన్ఽ, క్ండానిన ఉత్త్తత ఙదళే యత్త నాల ఱతానిన,
నలఔ లో లోపం ఉన్న యత్త నాలు, ఖటిా గ ఉండడ నలక్ెత్తని యత్త నాలు, నిమీీవ్బైన్ , ఔుయున్
యత్త నాలన్ఽ లెక్నకంచడం.



యత్త న్ తదమ ఱత్ం పమీక్ష లో యత్త న్ం లో ఉన్న తదమన్ఽ ఎండబెటా ుట దాామ పమీక్డంచఽట



యత్త న్ ఆమోఖయం పమీక్ష లో యత్త నాలఔు శూల క్ యయధ్ రక్ల తఖుళ్ు న్ఽ ఖుమితంచఽట.



యత్త న్ తదజం పమీక్ష లో యత్త న్ం లో నలక్ెతదత శూమమదానిన, యత్త న్ం లోని జీవ్ శ్క్నత ని యయధ్ పమీక్ష ల
దాామ తలుసఽక్ొన్ఽట

3.4 పంటల ఆమిదక్ంఱలు, మమియు గరనైణామిదఔ పమిళథత్త – 1 శూథన్ం
ఈ క్నంర ది రటితో నిరాఴింఙద క్రయఔరమాలలో యదాయరయదలు నులగగనాయౌ.


ఆమిధఔ అంఱల ళథత్త ెై యలువ్ల ళేఔరణ/ గరమం యొఔక పమిళథ త్త
 దాన్ ధ్మమల వ్లల లనంచిన్
వ్న్రయలు, రటి పరయోజనాలు, జనాఫా సంకయ, పంటల యధానాలు, శూఖు నీటి శూౌఔమయలు,
యదారధ ఖణాంక్లు, ఔూయ్ల సమసయలు, ఉనుధి మమియు జఞనృతాలో నిమద శించిన్ ఇత్ర ఆమిధఔ
పమిళథ త్
 ులు/ పరఱనవ్య
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నిమదశించిన్ యయధ్ జఞనృతాలోలని నియమాల పరక్రం యదాయరయధలు పండడంఙద పరధాన్ పంటల ఆదాయ
వ్యయాలు లెక్నకంఙాయౌ.



యదాయరయదల క్త్రం లో పండడంచిన్ పంటల తీరయ, మెైత్ులు ఏ యధ్ం గ పండడంచిన్ది తలుసఽక్ొని
తదడాలన్ఽ పంట ెై మెైత్ులక్ెైనా కరయు మబడడని, యదాయరయదలక్ెైనా కరయు మబడడ తో నుల యౌు అధ్యయన్ం
ఙదళ యఱలలలంచడం.

4. సలశృ సంగం:
యత్త నోత్త్తత యాజమాన్య ఫాగ శూామయ అధ్యయనానిక్న పరత్త బింద్ం లో 10-12 మంది యదాయరయధలఔు
అవ్సరబైన్ మారగ ద్రశఔ సాతారలన్ఽ అందివ్ాడానిక్న సలశృ సంగానిన ఏమటు ఙదయబడుత్ుంది. ఈ
సలశృ సంగం లో ఉన్న సభుయలు:


రనిసపల్/రైస్ రనిసపల్ (పరధానాఙారయయలు/ ఉప పరధానాఙారయయలు):అద్యక్షులు



అధాయపఔుడు/ ఱసత రరేత్త: బిందానిక్న సలశృదారయ



అధాయపఔుడు / ఱసత రరేత్త : నుఠయంఱల పరయరేక్షఔుడు

ఈ సలశృ సంగం అద్యక్షులు, వ్యవ్శూయ యాజమాన్య ఫాఖశూామయ అధ్యయన్ క్రయఔరమానిన నిరాఴిసత ా
ఏమటెైన్ పరత్త బింద్ం యొఔక అనవ్ిదిధ క్రయ ఔరమాలఔు మమియు సలశృ సంగం లోని ఇత్ర సభుయల
నిరాహణ మమియు మూలాయంఔన్ం లో లేఔ పమీక్డంచఽటలో సహఔమిశూత రయ. సలశృ సంగ సమారేఱనిన
నేలలో ఔనీసం ఔశూమి లేదా అవ్సరబైన్పుడు త్రచఽగ సమారేఱనిన నిరాఴిశూత రయ. ఈ సమారేశ్ం లో
యదాయరయదల దాామ జమిగిన్ అనవ్ిదిధ క్రయఔరమం లోని పరయోజనాల ెై పున్మిామరశ ఙదశూత రయ. అంటే గఔుండా
ఏదైనా మధ్యంత్ర ఔరమం లో సవ్మింపులు, దిద్ద ఽబాటు
ల , సాచన్లు, అంచనాలు, రేయడం లో సహఔమిశూత రయ.
చిటా చివ్మి సమారేశ్ం లో యదాయరయధల నత్త ం క్రయఔరమాల లోని అనవ్ిదిధ ని పున్మిామరశ మమియు
మూలాయంఔన్ం/ పమీక్డంచఽట ఙదశూత రయ.
పథఔం లో నిమద శించిన్ యధ్ం గ యదాయరయధల సలశృ సంగం సభుయలు యదాయరయదల శూమమదాలన్ఽ అంచనా
రేశూత రయ లేఔ పమీక్డశూత రయ.

5. న్మోద్ఽ క్రయఔరమం (మిజిళేాేష్న్)
5.1 అరహత్:
వ్యవ్శూయ యశ్ాయదాయలయానిక్న సంబంధించిన్ మమియు అన్ఽబంధ్ యత్త న్ పమిజా ఞన్ నుయౌటెక్ననక్ లో
మూడు మోజుల వ్రఔు యత్త న్ పమిజా ఞన్ యాజమాన్య ఫాఖశూామయ అధ్యయన్ం క్ోసం యదాయరయధల న్మోద్ఽ
క్రయఔరమాలు నిరాఴించబడతాభ.
న్మోద్ఽ క్రయఔరమం నద్టి మోజున్ జరయఖుత్ుంది. ఈ క్రయఔరమం మూడవ్ మోజు వ్రఔు క్ొన్శూఖుత్ుంది.
క్ని పరసంఖ నుఠం న్మోద్ఽ క్రయఔరమం నురరంనంచిన్ మెండవ్ మోజునే నద్లవ్ుత్ుంది. యదాయరయధలు ,
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తాము ఏ బిందానిక్న క్టాభంచబడాిమో తలుసఽక్ోవ్డానిక్న సంబంధిత్ సలశృ సంగానిన సంపరదింఙాయౌ.
న్మోద్ఽ క్రయఔరమం మూడవ్ మోజు దాటిన్ త్మాత్ ఎటిా పమిళథ త్
 ులలోన్ఽ అన్ఽమత్తంచబడద్ఽ.
5.2 పరసంఖ నుఠం సమయం లో ఈ క్నంర ది యష్యాలన్ఽ యవ్మిశూత రయ.
5. క్రయఔరమం లోని ఉదదదఱయలు మమియు లక్యయలు
6. క్రయఔరంలో వ్యవ్ళ఼థఔిత్ యధానాలు
7. యదాయరయథలు డైమీ రరళే యధాన్ం
8. పనిక్న సంబంధించిన్ యష్యంెై యదాయరయధలు ఙదయవ్లళన్ అంఱలు
9. నుఠయంఱలు రమీగ నిరేదిఔ/ సమాఙామలు ళేఔమింఙాయౌసన్ అంఱలు
10. శృజరయ క్రయౌసన్ యష్యాలు, సలశృ సంగం సలశృదారయలఔు సమమించవ్లళన్ రమంత్పు
మమియు ఇత్ర నిరేదిఔల అంఱలు
11. పరసంఖ నుఠయంశ్ క్రయఔరమాలఔు యదాయరయధల సలహ సంగం సభుయలు త్పఔ నులగగనాయౌ.

6.శృజరయ
యత్త న్ పమిజా ఞన్ ఫాఖశూామయ అధ్యయన్ం యొఔక బింద్ం సలశృదారయడు యదాయరయధల శృజరయ పటిా ఔ
నిరాహణ బాధ్యత్ వ్ఴింఙాయౌ. పరత్త పక్షం మోజుల త్మాత్ యవ్మలన్ఽ సలశృ సంగం అధ్యక్షునిక్న
అంద్జయబడుత్ుంది. ఈ క్రయఔరమానిక్న యధిగ 85% మోజులు శృజరయ క్వ్లళ ఉంటుంది.

ఔయాఱల/

యశ్ాయదాయలయం వ్ద్ద అంత్ర ఔయాఱల సంబంధిత్ సమారేఱలు, ఎన్.ఎస్.ఎస్. , క్ీడ
ర లు, ఆటలు అద్న్ంగ
ఇత్ర సశృ క్రయఔరమాల సమారేఱలఔు, రనిసపల్ పరత్తనుద్న్ ెై దీన్ ఆఫ్ సా
ా డంట్స ఎపెైర్స అన్ఽమత్తళేత
నులగగన్వ్చఽు. నత్త ం శృజమెైన్ మోజులలో ఖమిష్ాం 10% మోజులు మాత్రబే గెైరయ శృజరయ అఖుటఔు అవ్క్శ్ం
ఉంటుంది.( శృజరయ పటిా ఔలో 15% వ్రఔు గెైరయ శృజరయ అవ్డానిక్న అద్న్ముగ అన్ఽమత్తంచబడుత్ుంది).
అభతద ఆకమి పని మోజుఔు మెండు రమల ముంద్ఽ డీన్ సా
ా డంట్ ఎపర్స సంబంధిత్ రనిసనుళ్ల ఔు
జఞనృతాన్ఽ తయౌయపరచవ్లళ ఉంటుంది.
బిందానిక్న సంబంధించిన్ సలశృ దారయడు పరత్త నలా యదాయరయధల శృజరయ పటిా ఔ యవ్మలన్ఽ యత్త న్ పమిజా ఞన్
నుయౌటెక్ననక్ రనిసపల్, తయౌయపరయసా
త నోటీసఽ బో రయి నైద్ త్పఔ పరద్మిశంఙాయౌ. యత్త న్ పమిజా ఞన్
యాజమాన్య ఫాఖశూామయ అధ్యయనానిక్న క్వ్లళన్ శృజరయ ఱతానిక్న అన్ఽఔూయౌంచిన్పుడు అన్గ,
85% శృజరయ ఉన్నపుడు మాత్రబే యదాయరయధలు త్ుది పమీక్షఔు అరహత్ ఔయౌగి ఉంటారయ.
త్ఔుకవ్ శృజరయన్న పక్షంలో యదామిద త్ద్ఽపమి యత్త న్ పమిజా ఞన్ యాజమాన్య ఫాఖశూామయ అధ్యయనానిక్న
త్తమిగి న్మోద్ఽ ఙదసఽక్ోవ్లళ ఉంటుంది.
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7.యదాయమిథ ఔరమశిక్షణ
యదాయత్త ఆహదాన్ క్రయఔరమాలెై అనాసక్నతని పరద్మిశంచిన్పుడు , లేక్ యధదచుగ ద్ఽష్్రవ్రత న్ ఔు
క్రణబైన్పుడు యత్త న్ పమిజా ఞన్ యాజమాన్య ఫాఖశూామయ అధ్యయన్ం న్ఽండడ బఴిష్కమింపబడతాడు.
మరలా న్మోద్ఽ ఙదసఽక్ోవ్టానిక్న వ్యవ్శూయ యశ్ా యదాయలయ ఔిల ఼ఠధిపత్త గమి అన్ఽమత్త అవ్సరం.
8.

పని యొఔక క్రయఔరమాల ఔరమం

పంటల యత్త నోత్త్తత , ససయరక్షణ, యత్త న్ నాణయత్, ఆమిధఔ అంఱలు మమియు గరనైణామిధఔ పమిళథ త్
 ులన్ఽ,
నుఠయంఱల న్ఽ యదాయరయధలు అవ్గహన్ ఙదసఽక్ోరయౌ. రటిని సంబంధిత్ జఞనృతాలోల (జఞనృతా 2-5 దాక్)
యధిగ రరయాయౌ. యఱలలష్ణ ఙదయాయౌ.

a. నద్టి నల:
1. పంటలు పండడంచడానిక్న సంబంధించిన్ ను లం ళథత్త ెై అధ్యయన్ం
2. యత్త న్ క్త్ర పరణాయఔ లెైన్ రేమటు ద్ారం న్ఽ పమిశీయౌంచఽట
3. యత్త నోత్త్తత క్న రడద యత్త న్ త్రఖత్ుల మమియు సాచుత్ యొఔక అధ్యయన్ం
4. పంటల ెరయఖుద్లఔు క్వ్లళన్ మమియు లభయమభయయ ఎరయవ్ులన్ఽ తలుసఽక్ొన్ఽట
5. ను లం త్యామీ యధాన్ం
6. అవ్సరమభయయ యత్త నాలు మమియు ఎరయవ్ుల ళేఔరణ , జన్ఽయ పమీక్ష, యత్త న్ యదిధ
7. నారయ నఔకల ెంపఔం
8. ఔలుపు నాశిన్ఽలన్ఽ పరయోగించడం
9. నలఔ ఱత్ం తలుసఽక్ొన్ఽట
10. శూఖు నీటి అవ్సమలు మమియు త్డుల వ్యవ్ధి తలుసఽక్ొన్ఽట
11. ఔలుపు తీయుట మమియు అంత్ర ఔిల
12. నఔకల సంరక్షణ అవ్సరమభయయ పరమాణాలు/నుల ష్క్ల లోనుల సవ్రణలు
13. ఱఖీయ ద్శ్ లో క్త్ర త్నిఖీలు, ఱఖీయ లక్షణాలలో తదడా ఉన్న నఔకలన్ఽ, తఖుళ్ళు శూల క్నన్
నఔకలన్ఽ ఖుమితంచి తొలగించఽట
14. మూల యత్త న్ త్నిఖీ క్న యత్త న్ ధ్ియఔరణ సంసథ ఔు ద్రకాసఽతలు దాకలు ఙదయటం, యత్త న్ త్నిఖీలు

b. మెండవ్ నల
1. నద్టి నలలోని 10,11,12 అంఱలు మరల ఙదయుట
2. చీడ ఼డలు తఖుళ్ళు మమియు నుల ష్ఔ లోనులు న్మోద్ఽ ఙదయుట
3. పులంఙద ద్శ్ లో క్త్ర త్నిఖీలు, ముంద్ఽ గన్ఽ, ఆలసయం గన్ఽ పులంఙద నఔకలన్ఽ తఖులు
శూల క్నన్ నఔకలన్ఽ ఖుమితంచి క్యలన్ఽ తొలగించఽట
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4. ఎరయవ్ులు రేయడం, నాటే పంటలలో నాటు
ల రేయడం, క్యౌ బాటలు తీయడం
5. అవ్సమనిక్న అన్ఽఖుణం గ ెమిగిన్ పంటలలో జీవ్ సంబంధ్ పమిళథ త్
 ుల ఖణాంఔ యఱలలష్ణ(పంటల
ెరయఖుద్ల అంఱలెై డదటా) ెై పమిశీలన్లు
6. అవ్సరబైన్పుడు ెై నుటుగ ఎరయవ్ులు రేయుట
7. అంత్ర ఔిల, ఔలుపు యాజమాన్యం మమియు ససయరక్షణ
8. పంటల ఉత్త్తత మమియు పంటల సంరక్షణ ెై యవ్మలన్ఽ మిక్రయిలలో రరయడం
9. యత్త న్ ధ్ియఔరణ అధిక్రయల సమక్షం లో క్త్ర త్నిఖీలు నిరాఴించడం

c. మూడవ్ నల
1. మెండవ్ నలలోని 2,3,4,5,6,7,8 అంఱలన్ఽ మరల ఙదయుట
2. సాల ఔయౌఔ పంటలలో అంచనా రేళన్ దిఖుబడడని ఔన్ఽగకన్ఽట
3. యత్త న్ ధ్ియఔరణ అధిక్రయల సమక్షం లో క్ోత్లు, న్ామిడడ ఙదయడం, త్ూమర పటా డం, మమియు
అసలెైన్ దిఖుబడడని న్మోద్ఽ ఙదయడం.
4. బింద్ం సలశృ దారయని సాచన్ దాామ పమిఱోధ్నా పథక్లలో నిమఖనం క్వ్డం

d. నాలగ వ్ నల
1. మెండవ్ నల లోని 2,5,7 మమియు మూడవ్ నలఔు సంబంధించిన్ 2,3 అంఱలన్ఽ త్తమిగి ఙదయుట
2. పంటల ఉత్త్తత , పంటల సంరక్షణ మమియు గరనైణ ఆమిధఔ అంఱలన్ఽ మిక్రయి లలో రరయటం

e. ఐద్వ్ నల
1. దిఖుబడడని అంచనా రేయటం, క్ోత్ క్ోయడం, న్ామిడడ ఙదయడం, త్ూమర పటా డం, వ్ంటి
యవ్మలన్ఽ రరయడం మమియు అసలెైన్ దిఖుబడడని న్మోద్ఽ ఙదయడం, యత్త నాలన్ఽ యభర
పరచడం
2. యత్త న్ నాణయత్ పమీక్ష లన్ఽ నిరాఴించడం మమియు యత్త న్ నాణయత్ పరమాణాలన్ఽ నిమధమించడం
3. పంటల యత్త న్ ఉత్త్తత , పంటల ససయ రక్షణ మమియు గరనైణ ఆమిధఔ అంఱల పన్ఽలెై
యశ్దీఔమించడం
4. దిఖుబడడని పరఫాయత్ం ఙదళే అంఱలన్ఽ మమియు దిఖుబడడ ెై రతావ్రణ మూలక్ల చీడ ఼డలన్ఽ
తఖుళ్ళు మమియు నుల ష్ఔ లోనుల పరఫావ్ం అన్ఽసంధాన్ం ఙదయుట
5. పధ్ఔం, సమాఙారం, ఴమేమియం (చీడ ఼డలు, తఖుళ్ళు, ఔలుపు మమియు నుల ష్ఔ లోనులు ,
యయధ్ పంటల యత్త నాలు) మమియు యదాయరయదల డైమీ లు, నద్లెైన్య పరతదయఔం గ పరత్త ఔక
నుఠయంఱలఔు రేరయ రేరయగ చివ్రగ అంద్జయాయౌ.
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f. గరనైణామిదఔ పమిళథత్త
8.6.1సాక్షమ- ఫామీ రయణాలు
ముకయంగ సాక్షమ ఋణాలు శూధారణంగ న్మమఔంతోన్ా, ఫామీ వ్యవ్శూయ ఋణం మమియు నెమా
సంసథ లతో జరయపుత్ుంటారయ. ఇటీవ్యౌ పమిళథ త్
 ులన్ఽ ఖమనించిన్టల భతద సాయం సశృయఔ బిందాల
యధానాలతో, సాక్షమ ఋణ సంసథ లు, సాచఛంద్ సంసథ లు నద్లఖు రమి యష్యంలో సాల శూథభలోనే
ఋణ యమోచనానిన (ఋణ మాప) చాసఽతనానము. సాక్షం ఋణ సంసథ లు, త్తమిగి ఋణం ఙయౌల ంపు పద్ధ త్త
నురధ్నేఔ శూథభ న్ఽంచి సాయం సశృయఔ బిందాలు నిరాఴిసత ఽన్న క్రయఔలానులన్ఽ, యయధ్ సంసథ ల
మధ్య వ్యతాయశూలన్ఽ రటి వ్యవ్శృర ఱైయౌని నుల యౌు చాళ రటిలో ఏ సంసథ క్రయఔలానులు ఆదాయానిన
ెంఙదయగ ఉనానయో యదాయరయధలు తలుసఽక్ోరయౌ. అదద సమయం లో యధానాలు లేఔ నిరాహణ
సమసయలన్ఽ ఖుమితంచి భయష్యత్ు
త లో ఋణ సద్ఽనుయ ఔలన్లో చఔకగ తయౌయజెపవ్చఽు.

8.6.2నురంతీయ గరనైణ బాయంఔులు
1970 సంవ్త్సరం నాటి ఋణ పమిళథ త్
 ులు, వ్యవ్శూయ ఋణాల అవ్సమలన్ఽ తీరులేఔనుల భనాభ.
అఖిల ఫారత్ గరనైణ ఋణ పున్మిాఙారణ సంగం పరత్తనుద్న్ ల పరక్రం 1975 వ్ సంవ్త్సరంలో
నురంతీయ గరనైణ బాయంఔులు మెైత్ుల అవ్సమలన్ఽ తీరుడానిక్న శూథంచబడాిభ. నురంతీయ గరనైణ
బాయంఔుల ముకయయదదదఱయలు, క్రయఔలానులు, సాలక్యౌఔ, మధ్యక్యౌఔ, దీరఘక్యౌఔ ఋణాలు , రయణాల యలువ్
, త్తమిగి ఙయౌల ంఙద పద్ధ త్త, ఋణాల ఙయౌల ంపులఔు ఇఙదు ఖడువ్ులు, ఋణానిన యనియోగించడంలో ఉన్న
సమసయలు, ఋణం త్తమిగి ఙయౌల ంఙద పద్ధ త్ులు, యన్ాత్న శూంపరదాయాలన్న్ఽసమిసత ఽన్న నురంతీయ గరనైణ
బాయంఔుల యధానాలన్ఽ ఖుమించి యదాయరయధలు తలుసఽక్ోరయౌ.

8.6.3పంటల నెమా
మన్ దదశ్ంలో పరధాన్ పంటలన్ఽ ఔలుపుక్ొని యశూతరంగ పంటల నెమా పథఔంతో అనిన బాధ్యత్లన్ఽ
వ్ఴిసత ా పంటల నెమా 1985 లో పమిచయం ఙదయబడడంది. అటు త్మాత్ ఈ పథఔం క్నంద్ అనేఔ సవ్రణలు
జమిగభ. ఈ శిక్షణ క్రయఔరమం దాామ యదాయరయధలు పంటల నెమా పథఔం పమిధిలోనిక్న వ్ఙదు పంటలు,
఼రనేయం ధ్రలు, ఼రనేయం ఙయౌల ంపులో మభతీలు, ఋణఖరసత ఽలు క్ని రమి సమాఙారం, యయధ్ పంటలఔు
నిశ్ుభంచిన్ శూ ముమ, నిమాహణ యఫాగలు, సఖటు దిఖుబడడని నిశ్ుభంచడానిక్న ఙదళే పంట క్ోత్లు,
సంవ్త్సమల త్రబడడ పథక్లన్ఽ క్ొన్శూగించడం, న్ష్ాపమిశృరం ఙయౌల ంచడం, పమిశుకమలు, నిరాహణ
సమసయలు,వ్రినుత్ నెమా వ్ంటి పరతాయమానయ మామగలన్న్ఽసమించడం రటిెై అవ్గహన్ ెంచఽక్ోరయౌ.
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8.6.4మామెకట్ సమాఙారం
యజయావ్క్ఱల క్ోసం మామెకట్ సమాఙారం ళేఔమింఙద పరయత్నం క్నలష్ాబైన్ది. లోత్ుగ సమాఙామనిన
యఱలలలళ,ేత ఉత్త్ు
త లు, రయనుర తీరయ తన్ఽనలు, నుల టీదారయలఔు సంబంధించిన్ సమాఙామనిన అరధ ం
ఙదసఽక్ోవ్డానిక్న సశృయపడుత్ుంది. పరపంచ రణిజయ సంసథ పూమోాత్త మలన్ఽ(ఓచితాయనిన) పమిశీయౌంచిన్టెల తద
ల
యయధ్ పంటలు, ఉత్త్ు
త లు నద్లఖు రటి ఖుమించి యనియోఖదారయని ఆలోచన్తో నుల టీపడటం లో
నురముకయత్ ఏరడడంది.యదాయరయధలు శిక్షణ లో ఉన్నపుద్ఽ నితాయవ్సర సరఔుల యఱలలష్ణ, రయనురం మరయు
త్త్సంబంధిత్ రంఖంలో ధ్రల తీరయతన్ఽనలు, ముంద్సఽతగ ధ్రల ఖుమించి ఆలోచించడం, మామెకట్ ఉత్త ర
పరత్ుయత్త మలు, ధ్రల యశూతరణ, అంత్మీతీయ యధానాలు, యనియోఖదారయల నురముకయత్ , శూథనిఔ మామెకట్
లోని నాణయత్ నురముకయత్, అలాగ అంత్మీతీయ మామెకట్ లో యయధ్ రబ్ ళెైటలలో ధ్రల సమాఙామనిన
తలుసఽక్ోవ్డం, మామెకట్ ధ్రల సాచిఔలు, నటార్క నురధాన్యత్, ముకయబైన్ నితాయవ్సర వ్సఽతవ్ుల
మామెకటింగ్/ నిలాలలోని నిబంధ్న్లు మమియు నితాయవ్సర వ్సత్ుల చటా ం 1980 నురధాన్యత్లన్ఽ
యదాయరయధలు వ్ుుత్తత సంబంధిత్ శిక్షణలో తలుసఽక్ోరయౌ.

8.6.5గరనైణ గిడింఖులు
చిన్న మెైత్ులఔు ఆమిధఔ శూలత మత్ లేని క్రణంగ ఉత్త్ు
త లన్ఽ, ధ్రలు అన్ఽఔూయౌంఙద వ్రఔు నిలా ఉంఙద
అవ్క్శ్ం లేద్ఽ, మన్దదశ్ంలో మెైతాంగనిక్న ఱళ఼త రయంగ గిడింఖులన్ఽ ఏమటు ఙదయవ్లళన్ అవ్సరం
ఉంద్ని నిపుణులు ఫాయంఙారయ. అంద్ఽవ్లల ఉత్త్ు
త ల వ్ిధా మమియు త్రయఖుద్లన్ఽ అమిఔటా వ్చఽు.
అంతదగఔ త్మ ఉత్త్ు
త లన్ఽ క్శూమి అమమఔుండా, ధ్ర సాలంగ ఉన్నపుద్ఽ అబేమలా నిరేంధానిక్న
లోన్ఽ క్ఔుండా చరయలు తీసఽక్ోవ్చఽు. గరనైణ గిడింఖులు నురయోజిత్ ళేవ్ల వ్లల (నట్ వ్ర్క ల వ్లల )మెైత్లు
త్మ ఉత్త్ు
త ల యఔరయం మెైత్ుల అధీన్ంలో ఉంచవ్చఽు. దీనిక్న అన్ఽఖుణంగనే 2001-2002 సంవ్త్సర
క్లంలో గరనైణ గిడింఖుల నిమమణం/ ఆధ్ఽనీఔరణ క్ోశ్ం మభతీ పథఔం ెై మూలధ్నానిన ెటా ుబడడగ
గరనైణ భండామన్ పత్క్నిన పరరేశ్ెటా ారయ. ఇటువ్ంటి గిడింఖుల పూమాపమలు, ఉదదదఱయలు, ముకయ
లక్షణాలు, నిలాఔు అన్ఽరైన్ పమిళథ త్
 ులు, ఋణ ఆధామిత్ సంబంధాల సహక్రం, మభతీలు, సశృయ
సహక్ర యధానాలు, సనైపంలోని గరనైణ గిడింఖులన్ఽ సంద్మిశంచి తాజఞ సమాఙామనిన ను ంద్డం, ఈ
శూౌఔమయనిన ను ందిన్ మెైత్ుఅతో పరసర సంఫాష్ణ జరపడం.

9.మూలాయంఔన్ము(పమీక్డంఙద యధాన్ం)
9.1మిక్రయిలు(రరత్ పరత్ులు)
యదాయరయథలు పరత్త మోజూ ను లంలో ఙదళే పమిశీలన్లన్ఽ సాయంగ రరళ నోటు బుఔ్లన్ఽ మమియు రరయ
నిరాఴించిన్ డైమీలన్ఽ రరత్ పూరాఔంగ పూమిత ఙదయాయౌ. యత్త నోత్త్తత యాజమాన్య ఫాఖశూామయ
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అధ్యయన్ంలో నులగగనే యదాయరయధలు ముద్రణ పద్ధ త్తలో పరత్ులన్ఽ (మిక్రయిలన్ఽ)
రరయఔూడద్ఽ.మిక్రయిలన్ఽ(రరత్ పరత్ులన్ఽ) బెైండడంగ్ ఙదభంఙాయౌ.
9.2పమీక్డంఙద/ మూలాయంఔన్ పద్ధ త్త
యదాయరయధలన్ఽ అంత్రగ త్ పమీక్య మండయౌ పమీక్డంఙాయౌ.సలశృ సంగం గని లేదా రరయ సాచించిన్ 2-3
సభుయల బింద్ం “పమీక్య మండయౌ” గ వ్యవ్హమిసత ఽంది. యరయ మారయకలన్ఽ 6,7,8 జఞనృతాలోల
రేయాయౌ.సంత్క్లు ఙదయాయౌ.
9.3 అంత్రగ త్ క్రయఔలానులు
ఈ క్రయఔలానులన్ఽ యదాయరయథల సలశృ సంఖం జరయపుత్ుంది. ఈ సలశృ సంగం నల లో ఔనీసం ఔశూమి
సమారేశ్ం క్రయౌ. క్త్ర పరధిలో పనిఙదసత ా ఉన్న యదాయరయధల యవ్మల ళేఔన్
ర లెై రమి పని తీరయన్ా
క్లాన్ఽఖుణంగ పరయరేక్షణ జరయపుత్ూ ఉండాయౌ. ఈ యష్యంలో యదాయరయధలు రన్ఽఔంజలో ఉంటే పరత్త నలా
త్త్సంబంధిత్ పుసత క్లలో సాచిసా
త ఉండాయౌ. నియనేత్ క్లానిక్న మూలాయంఔన్ము/ పమీక్ష
జమిేటపుడు యదాయరయథలు ను ందిన్ మారయకల జఞనృతాన్ఽ నోటీసఽ బో రయిలో శృజరయ పటిా ఔతో సశృ
పరద్మిశంఙాయౌ.
9.4లాఫాల పంణీ
ఈ అధ్యయనానిక్న క్రయౌసన్ ముడడ సరఔులు నద్లెైన్య నుయౌటెక్ననక్ సమఔూరయసఽతంది. లాఫాలోల 50
ఱత్ం నుయౌటెక్ననక్ 50 యదాయరయధలఔు పంణీ ఙదయాయౌ.
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జఞనృతా -1
యదాయమిధ డైమీ
యత్త న్ పమిజా ఞన్ యాజమాన్య ఫాఖశూామయ అధ్యయన్ం లో రమంత్పు నిరేదిఔ --------------------------------------------------------న్ఽండడ --------------------------------------------వ్రఔు
1. యదాయమిధ ేరయ
2. ఐ.డడ నంబరయ

:___________________________
:___________________________

3. నుయౌటెక్ననక్ ేరయ :___________________________
4. పని యొఔక ఉదదదశ్యం :___________________________
(రరం లో జమిన్ రయపఔం యవ్మలు)

రరం లోని మోజులు

ఉదదద శించి జమిన్ పని

శూల మ రరం
మంఖళ్ రరం
బుధ్ రరం
ఖురయ రరం
యఔర రరం
శ్ని రరం
ఆది రరం

5. అ) ఈ రరం లో శూధించిన్ అన్ఽభవ్ం
ఆ) నేన్ఽ శూధించడానిక్న నాఔు ఇంక్ క్రయౌసన్ అన్ఽభవ్ం లేఔ నైపుణయం
6. అ) పని ఙదసత ఽన్నపటి న్ఽంచి అభన్ గెైరయ శృజరయ
ఆ) గెైరయ శృజరయ ఔు క్రణాలు
యదాయమిద సంత్ఔం
7. సలశృ సంగం రమి రయకాయన్ం :
8. సలశృ సంగం యొఔక అద్యక్షుల రమిక్న
రరత్ పరత్ులన్ఽ (డైమీ) అంద్జళన్ తదదీ:
9.అద్యక్షుల రమి సలశృలు / సాచన్లు
సలశృ సంగం యొఔక అధ్యక్షుని సంత్ఔం
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జఞనృతా -2
పంటల ఉత్త్తత
వ్యవ్శూయ పన్ఽలఔు సంబంధించిన్ నిరేదిఔ
1. యదాయమిధ యవ్మలు:
యదాయమిధ ేరయ : ______________________________________________
ఐ.డడ నంబరయ :______________________________________________
నుయౌటెక్ననక్ ేరయ:_____________________________________________
సంవ్త్సరం మమియు క్లము:___________________________________
1.1 ను లం ఖుమించి
అ) ను లం యొఔక యళ఼త రణ ం
ఆ) నేల రఔం
ఇ) నేల ఖుణ ఖణాలు
ఈ) నేల సాఫారనిక్న ఙందిన్ ఱలణ
ర ి
ఉ) ఉద్జని సాచిఔ మమియు లవ్ణ సాచిఔ
ఊ) న్త్రజని, ను టాష్, ఫాసారం లభయత్ (క్నలోలోల ఴక్ారయఔు)
(సాలం, మధ్యసథ ం, లేఔ అధిఔం- తలపండడ)
2. పంట యవ్మలు
2.1 ద్ఽన్ఽనట
అ) ఖత్ం లో రేళన్ పంట ఎరయవ్ులు మమియు దిఖుబడడ
ఆ) పరసత ఽత్ం రేళే పంట లేఔ పంటలు మమియు రఔం / రక్లు
ఇ) ళేద్యం యవ్మలు (తదదీ రమీగ యవ్మలు)
ఈ) ళేదాయనిక్న ఙదయవ్లళన్ సనానశృలు
ఉ) ద్ఽఔుకల సంకయ, భూనేని చద్ఽన్ఽ ఙదళన్ది/ బో దలు మమియు శూళ్ళు , రడడన్
వ్యవ్శూయ పనిముటు
ల
ఎ) పద్ఽన్ఽ గ ఉన్నదా లేదా
2.2 యత్త నాలు మమియు యత్త డం
అ) యత్త న్ నాణయత్
i) సాచుంద్ నఔకలు ఉనానయా? లేర? ఉంటే ఏ పంటయ? ఏ రక్నిక్న ఙందిన్య?
ii) యత్త న్ క్తారనిక్న పరఔకనే ఉన్న ఇత్ర క్తారలఔు మధ్య రేమటు ద్ారం ఎంత్ ఉంది?(km)
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ఆ) యత్త న్ యదిధ
ఇ) యత్త న్ మోతాద్ఽ
ఈ) యత్తత న్ పధ్ధ త్త
ఉ) నారయ ెంచిన్ పధ్ధ త్త మమియు రేళన్ ఎరయవ్ులు
ఊ) నారయ ెంచిన్ పధ్ధ త్త
ఎ) యతదత ద్ారం
ఏ) నాటు
ల క్లాన్ఽఖుణం గ నాటినామ? నాటలేదా? అలా క్ఔ ను తద క్రణాలు తలపండడ
ఐ) నారయ నాటిన్టు
ల అభతద నారయ వ్యసఽస మమియు ఔుద్ఽరయ ఔు నఔకల సంకయ
) కాయ లన్ఽ నింపడం లేఔ పలచన్ ఙదయడం
ఒ) ఇత్ర యవ్మలు ఏబైనా ఉంటే తలపండడ
2.3 ఎరయవ్ులు మమియు ఎరయవ్ుల రడఔం
అ) ళేందిరయ ఎరయవ్ులు, రటి మోతాద్ఽ
ఆ) రడడన్ రశూయనిఔ ఎరయవ్ులు మమియు మోతాద్ఽ
ఇ) రేళన్ సమయం మమియు రేళన్ పధ్ధ త్త
ఈ) నుల ష్క్లు మమియు లోనులు (రటి లక్షణాలు రరయండడ)
ఉ) చిక్మి ఙదళన్ నుల ష్క్లు, రటి ేరల య, మోతాద్ఽ
ఊ) భూశూరం సవ్మింపులు, ఏరైనా ఉంటే
ఎ) ఇత్ర యవ్మలు ఏబైనా ఉంటే తలపండడ
2.4 ఔలుపు యాజమాన్యం
అ) ఔలుపు తీత్ల సంకయ మమియు పంట ద్శ్
ఆ) అంత్ర ఔిల-రడడన్ పని ముటు
ల / పమిఔమలు
ఇ) పరధాన్ ఔలుపు నఔకల యవ్మలు
ఈ) ఔలుపు నాశిన్ఽలు, రడడన్య ఏబైనా ఉంటే
ఉ) ఔలుపు నఔకలన్ఽ ఏరైనా త్గిన్ సమయం లో నిరమించ లేఔనుల తద, క్రణాలు
2.5 శూఖు నీటి యాజమాన్యం
అ) నీటి వ్న్రయ
ఆ) నీటి నాణయత్ (భూఖరభ జలం రడడన్టు
ల అభతద)
ఇ) పమినేత్ం గ ఉందా / సమిపడడన్ంత్ గ ఉందా
ఈ) నీటి నురయద్ల పధ్ధ త్త
ఉ) నీటి త్డుల సంకయ

16

ఊ) శూఖు నీరయ సమయం లో ెటా ామ ? ెటాఔ ను తద క్రణాలు
ఎ) ఇత్ర యవ్మలు ఏబైనా ఉంటే తలపండడ
2.6 పరతదయఔ బైన్ పన్ఽలు / నిరాహణ
అ) ఔ ఉంచడం
ఆ) దిమమలన్ఽ ఏమటు ఙదయడం
ఇ) జడ చఽటా డం
ఈ) త్లలు త్ురంచడం, లఔలు తీయడం
ఉ) బటా వ్యవ్శూయం లో మధ్య క్యౌఔ సవ్మింపులు , సరయదబాటు ఙదయడం,( పలుచన్
ఙదయడం , వ్యవ్శూయ వ్యమధలు/ఙత్త ఔపడం, మయౌుంగ్), అద్న్పు శూఖు
నీటిని ఔయౌంచడం
ఊ) ఇత్ర యవ్మలు ఏబైనా ఉంటే తలపండడ
2.7 పంటల సరయ
అ) పంటల ఔరమము
ఆ) అంత్ర పంటలు (నిష్త్తత )
ఇ) పంట మామిడడ (నఔకల సంకయ మమియు క్త్రం లో పంట యళ఼త రణ ం)
ఈ) ఇత్ర సమాఙారం ఏదైనా
2.8 క్త్ర త్నిఖీలు
అ) ఎనిన త్నిఖీలు
ఆ) ఎపుడపుడు ఙదశూరయ
ఇ) ఎవ్మెవ్రయ త్నిఖీలలో నులగగనానరయ?
ఈ) ఎటువ్ంటి క్యలు ఉనానభ
ఉ) ఎంత్ ఱత్ం క్యలు ఉనానభ (ఎనిన )
ఊ) రయధి తఖుళ్ళు శూల క్నన్ నఔకలు ఎనిన ?
2.9 క్ోత్, పంట మాసాళ్ళు , నిలా యధానాలు వ్గెైమ
అ) 50 ఱత్ం పూత్ఔు వ్చిున్ మోజులు
ఆ) పంట పఔాత్ లక్షణాలు (పండు /ధాన్యం/ క్య/ఖడి /ద్ఽంప)
ఇ) పూత్ పూయడానిక్న మమియు పమిపఔాత్ ఔు పటిా న్ మోజుల సంకయ
ఈ) క్ోత్ క్ోళన్ పధ్ధ త్త
ఉ) న్ామిడడ ఙదళన్ పధ్ధ త్త
ఊ) పంట న్ఽ ఆరబెటిాన్ పద్ద త్త , ఆర డానిక్న పటిా న్ సమయం
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ఎ) క్ోళన్ క్ోత్ల సంకయ
ఏ) యదిధ క్రయఔరమం ( ఙరఔు, పరత్తత, పసఽపు వ్గెైమ)
ఐ) పంట నిలా పధ్ధ త్త
2.10 యత్త న్ నాణయత్ పమీక్షలు
అ)సాచుత్ పమీక్ష
సాచుబైన్ యత్త న్ం(%)
ఙత్త ఙదారం(%)
ఇత్ర పంట యత్త నాలు (సంకయ /క్నలో)
ఔలుపు యత్త నాలు (సంకయ/క్నలో)
ఆ)రక్ల సాచుత్ పమీక్ష
అదద పంటఔు ఙందిన్ ఇత్ర రక్ల యత్త నాలు(సంకయ/క్నలో)
ఇ)నలఔ పమీక్ష
యత్త న్ నలఔ ఱత్ం (%)
ఆమోఖయవ్ంత్బైన్ నలఔలు(%)
అరంఛనీయబైన్ నలఔలు(%)
ఖటిా యత్త నాలు(%)
నిమీీవ్బైన్ ఔుయున్ యత్త నాలు(%)
ఈ)యత్త న్ తదమ పమీక్ష
యత్త న్ తదమ ఱత్ం(%)
ఉ)యత్త న్ ఆమోఖయ పమీక్ష
యత్త నాలఔు శూల క్నన్ తఖుళ్ు న్ఽ ఖుమితంచఽటం
ఊ)యత్త న్ తదజం పమీక్ష
నలఔఔు ెటిాన్ మోజు న్ఽంచి పరత్త మోజు నలఔలన్ఽ లెక్నకంచగ మోజు రమి
నలఔలన్ఽ లెక్నకంచి తదజఞనిన ఖుమితంచటం.
2.9దిఖుబడడ మమియు ఆదాయం
అ)ధాన్యం దిఖుబడడ (క్నలోలు లేఔ (క్నాంటాళ్ళు)/ఴక్ారయ) దాని యఉవ్ ఆదాయం(రూ.లలో)
ఆ)ఙకప లేఔ ఖడడి (టన్ఽనలు/ఴక్ారయ) దాని యలువ్ (రూ.లలో)
ఇ)ఉప ఉత్త్ు
త ల యొఔక యలువ్, ఏదైనా ఉంటే
ఈ)ఔక నఔకఔు ఉన్న క్యలు
ఉ)ఔంక్నలో /క్యలో ఉన్న గింజల సంకయ
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ఊ)1000 గింజల బరయవ్ు (25 ఔంఔుల న్ఽంచి తీళన్య)
2.10రతావ్రణం సమాఙారం
అ)పంట క్లంలో పడడన్ వ్రినుత్ం మమియు యత్రణ
ఆ)వ్రిం పడడన్ మోజు సంకయ
ఇ)పంట క్లం సమయంలో నీటి ఎద్ద డడక్న ఖుమి అభన్ మోజులు
ఈ)ఔరయవ్ు పమిళథ త్
 ులు/వ్రద్లఔు ఖుమి అభన్పుడు పంట ద్శ్
ఉ)ఇత్ర పరత్తఔూల రతావ్రణ పమిళథ త్త
 ఏరైనా ఉంటే
ఊ)పంటలఔు అన్ఽఔూయౌంఙద రతావ్రణ పమిళథ త్
 ులన్ఽ తలపండడ.
ఎ)చీడ఼డలఔు సంబంధించిన్ రతావ్రణ పమిళథ త్
 ులన్ఽ తలపండడ
2.11వ్యవ్శూయ సంబంధిత్ యంతారలు, ససయరక్షణ పమిఔమలు
అ)వ్యవ్శూయ యంతారల లభయత్
ఆ)యళ఼త రణ ం / పమిమాణం లో పరత్త యంత్రం ఙదయద్ఖగ పని లేక్ పని శూమరధ ాం
ఇ)యంత్ర శూమరధ ాం(అశ్ాశ్క్నత పరమాణంలో) మమియు యంత్రం ధ్ర లభయత్
ఈ)ఇత్ర సమాఙారం ఏదైనా ఉందా?
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జఞనృతా-3
ముకయ పంటల ెరయఖుద్లెై యఱలలష్ణ
I.వ్మి
1. ఆరంభం నఔకల సంకయ/ చ.నై (ఔుద్ఽరయల సంకయ/చ.నై)
2. త్ుది నఔకల సంకయ /చ.నై.(ఔుద్ఽరయల సంకయ /చ,నై)
3. నఔక ఎత్ు
త (ళెం.నై.లలో)
అ) నాటిన్ 30 మోజులఔు
ఆ) నాటిన్ 60 మోజులఔు
ఇ) నాటిన్ 90 మోజులఔు
ఈ) క్ొత్త సమయంలో
4. లఔల సంకయ/చ.నై,
అ)నాటిన్ 20 మోజులఔు
ఆ)నాటిన్ 35 మోజులఔు
ఇ)నాటిన్ 50 మోజులఔు
5. ఔంఔులు ఖల లఔల సంకయ/ చ.నై.(అ)
6. ఔంక్నక్న ఖల గింజల సంకయ(అ)
7. ఖటిా గింజల ఱత్ం(ఇ)
8. 1000 గింజల బరయవ్ు( గరములు)(ఈ)
9. అంచనా రేళన్ ధాన్యపు దిఖుబడడ (క్నలోలు/ఴక్ారయఔు)
అ x ఆ xఇ x ఈ / 1000
10.అసలు దిఖుబడడ (క్నలోలు/క్నా/ఴ)
11.దిఖుబడడలో ఏరడడన్ వ్యతాయశూనిక్న క్రణాలు.ఏబైనా ఉంటే తలపండడ
12.ఖడడి /ఙకప/ దిఖుబడడ (క్నలో/టన్ఽన/ ఴక్ారయఔు)

II. రేరయశ్న్ఖ
1. ఆరంభం నఔకల సంకయ /చ.నై.
2. త్ుది నఔకల సంకయ / చ.నై.
3. నురధ్నేఔ ద్శ్లో క్ొమమల సంకయ / పూత్ పూసఽతన్నపటి నఔక
4. ఖటిా క్యల సంకయ(క్ొత్త వ్ద్ద ) నఔకఔు (అ)
5. వ్ంద్ క్యల బరయవ్ు (గరములు)(ఇ)
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6. అంచనా రేళనా దిఖుబడడ (క్నలోలు/ ఴక్ారయ)
అ x ఆ x ఇ /10
7. న్మోద్ఽ ఙదళన్ క్యల దిఖుబడడ ( క్నలౌ/ ఴక్ారయఔు)
8. దిఖుబడడ వ్యతాయశూనిక్న ఖల క్రన్యు, ఏబైనా ఉంటే తలపండడ.

III. అపమలు
1. ఆరంభం నఔకల సంకయ / చ.నై.
2. త్ుది నఔకల సంకయ / ఛ.నై.(అ)
3. క్ొమమల సంకయ (నఔక / పూత్ ద్శ్లో ఉన్నపుడు)
4. క్యల సంకయ (నఔక / క్ోత్ఔు వ్చిున్పుడు)(ఆ)
5. క్య గింజల సంకయ (ఇ)
6. 1000 గింజల బరయవ్ు (గరములు)(ఈ)
7. అంచనా రేళన్ దిఖుబడడ (క్నలోలు / ఴక్ారయఔు)
అ x ఆ x ఇ x ఈ /100
8. దిఖుబడడలో వ్యతాయశూనిక్న ఖల క్రణాలు ఏబైనా ఉంటే తలపండడ
9. ను త్ు
త దిఖుబడడ (క్నలోలు / ఴక్ారయఔు)

IV. ఙరఔు
1. ఆరంభ నఔకల సంకయ / చ.నై.(నాటిన్ 35 మోజులఔు)
2. లఔల సంకయ /చ.నై.
అ) నాటిన్ 60 మోజులఔు
ఆ) నాటిన్ 90 మోజులఔు
ఇ) నాటిన్ 120 మోజులఔు
3. ఙరఔు ఖడల సంకయ / చ.నై.(అ)
4. ఙరఔు ఖడల బరయవ్ు (క్నలోలు)(ఆ)
5. అంచనా రేళన్ ఙరఔు దిఖుబడడ ( టన్ఽన/ ఴక్ారయఔు)/అ x ఆ x 10
6. న్మోద్ఽ ఙదళన్ ఙరఔు ఖడల దిఖుబడడ (టన్ఽన /ఴక్ారయ)
7. దిఖుబడడలో వ్యతాయశూనిక్న ఖల క్రణాలు ఏబైనా ఉంటే తలపండడ
8. పఔా ద్శ్ వ్ద్ద రసంలో నృరక్స యలువ్

21

V. శూల యా చిఔుకడు
1. నఔక ను డవ్ు (ళెం.నై) నఔక నద్ల న్ఽండడ క్ొన్ నఖగ వ్రఔు(apical bud)
2. ఆఔుల సంకయ / నఔక
3. క్ొమమల సంకయ / నఔక
4. క్యల సంకయ / నఔక
5. యత్త నాల సంకయ / నఔక
6. 1000 గింజల బరయవ్ు ( గరములు)
7. యత్త న్ దిఖుబడడ (క్నలో/ఴక్ారయ)
8. ఙకప దిఖుబడడ (క్నలో/ ఴక్ారయ)
9. న్ారయ / క్ోత్ సాచఔ (%)
=యత్త న్ దిఖుబడడ (క్న/ఴ)/యత్త న్ దిఖుబడడ (క్న/ఴ)+ఙకప దిఖుబడడ (క్న/ఴ) x100
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జఞనృతా-4
పంటల ససయరక్షణ
(ససయరక్షణ పన్ఽలఔు సంబంధించిన్ నిరేదిఔ)
1. యదాయమిధ యవ్మలు
యదాయమిధ ేరయ :
ఐ.డడ.నంబరయ :
నుయౌటెక్ననక్ ేరయ :
2. పంట ేరయ
అ) రఔం
ఆ) యళ఼త రణ ం (ఴక్ారల లో)
3. ఇంత్ఔు ముంద్ఽ యత్తత న్ పంట
అ) రఔం
ఆ) యళ఼త రణ ం (ఴక్ారల లో )
4.

యత్త న్ యదిధ

అ) శియ్ంద్ర నాశిన్ఽలు / క్ీటఔ నాశిన్ఽలు/ జీవ్ క్ీటఔ నాశిన్ఽలు రడడన్య
ఆ) లభయత్
ఇ) మోతాద్ఽ
ఈ) యదిధ ఙదళే యధాన్ము
ఉ) కరయు ( ఴక్ారయఔు)
5. ఖమనించిన్ తఖుళ్ళు, క్ీటక్లు, చీడలు, పంట ద్శ్
అ) ఆశించిన్ తఖులు ేరయ, చీడ ఼డలు ఏబైనా లేక్ ఇత్ర క్ీటక్లు
(ఎలుఔలు, పందిక్ొఔుకలు/ పక్షులు/ న్ఽయౌపురయఖు)
ఆ) శూధారణ , ఱళ఼త రయ మమియు నురంతీయ నామాలు
ఇ)క్ోత్/ గయ లక్షణాలు/ క్ీటక్లు,చీడ఼డల వ్లల ఏరడడన్ న్ష్ా సాఫావ్ం/
మోగలు లేఔ తఖుళ్ళు( యడడయడడగ తలపండడ)
6. అ) ఙదపటిా న్ ససయ రక్షణ చరయలు
ఆ) శియ్ంధ్ర నాశిని/ క్ీటఔ నాశిని / జీవ్ క్ీటఔ నాశిని రడడన్టెల న్
ల ......
రడడన్ మోతాద్ఽ మమియు రేళన్టువ్ంటి సమయం, యడడగ లేఔ నేశ్రమాలతో
ఔయౌ ఏబైనా రడామ

23

ఇ) సాచించిన్ నిరరణ పద్ధ త్ులు
(శియ్ంధ్ర నాశిని, క్ీటఔ నాశిని, మోతాద్ఽ, రడద సమయం, ఎనిన శూరయల చిక్మి
ఙదయాయౌ,ఴక్ారయఔు అభయయ కరయు)
ఈ) ససయరక్షణఔు ఉపయోగించిన్ పమిఔమలు
7. యత్త న్ నాణయత్
ఔనిష్ా యత్త న్ పరమాణాలు
అ) పంట
ఆ) యత్త న్ త్రఖత్త
ఇ) ఔనిష్ా నలఔ ఱత్ం (%)
ఈ) ఔనిష్ా సాచుత్ యత్త న్ం (%)
ఉ) ఔనిష్ా ఙతాత ఙదారం (%)
ఊ) ఔనిష్ా ఇత్ర పంటల యత్త నాలు (సంకయ / క్నలో)
ఎ) ఔనిష్ా ఔలుపు యత్త నాలు(సంకయ /క్నలో)
ఏ) ఖమిష్ా అదద పంటఔు ఙందిన్ ఇత్ర రక్ల యత్త నాలు(సంకయ/క్నలో)
ఐ) ఖమిష్ా తదమ ఱత్ం (%)
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జఞనృతా-5
పంటల ఆమిధఔ యఱలలష్ణ
యదాయమిధ మమియు భూనే యవ్మలు

I.

1) యదాయమిధ / యదాయమిధని ేరయ
2) ఐ. డడ నంబరయ

:

:

3) యదాయమిధ ఖూ
ర పు ేరయ

:

4) ఔమత్ము (ఫ్లట్) నంబరయ :
5) ఔమత్ము (ఫ్లట్) యళ఼త రణ ం :
6) పండడంచిన్ పంట ేరయ

:

7) భూనే రఔము (type of soil) :
8) నీటి వ్న్రయ (irrigation source) :
9) ళేద్యపు కరయులు (cost of cultivation of crop):
II.

చర వ్యయాలు (operational costs) :
అ) ఉతాద్క్ల వ్యయం (input cost)
మోతాద్ఽ (quantity)

ఉతాద్ఔత్ (Input)

సాంత్బైన్

క్ొన్ఽగోలు

(owned)

(Purchased)

అ) యత్త నాలు
ఆ) ళేందిరయ ఎరయవ్ులు
ఇ) రశూయనిఔ ఎరయవ్ులు
1.
2.
3.
ఈ) ససయరక్షణ
1.
2.
ఉ) ఔలుపు మంద్ఽలు
ఉతాద్క్ల నత్త ం వ్యయం
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ధ్ర

నత్త ం వ్యయం

(amount)

(Unit cost)

ఆ) ఔూయ్ల కరయు
సాంత్ ఔూయ్లు

ఔూయ్లు

(own labour)
టార

1.

ఎడుల

మఖ

నత్త ం

బాడుఖ ఔు తచఽుఔున్న
(Hired
labour)
ఆడ

భూనే త్యారయ ఙదయడానిక్న
అ) ద్ఽబుేలు ళేఔమించడానిక్న
ఆ) ద్ఽన్నడానిక్న
ఇ) ఔయౌయ ద్ఽన్నడానిక్న
ఈ) చద్ఽన్ఽ ఙదయడానిక్న
ఉ) నీరయ ెటిా ద్ఽన్నడానిక్న
ఊ) ఖటు
ల రేయడానిక్న
ఋ)బో దలన్ఽ, శూలల న్ఽ ఙదయడానిక్న

2. ళేందిరయ ఎరయవ్ులు రద్జలల డానిక్న
అ) ళేందిరయ ఎరయవ్ుల రరణాక్న
ఆ) ళేందిరయ ఎరయవ్ులు రద్జలల డానిక్న
3. యత్త డానిక్న / నాటు
ల ెటాడానిక్న
4. రశూయనిఔ ఎరయవ్ులు రద్జలల డానిక్న
5. మటిా ని ఎఖదో యడానిక్న
6. అంత్ర ఔిల క్న
7. ఔలుపు తీయడానిక్న
8. శూఖు నీరయ ెటాడానిక్న
9. ఔరరలు చఽటా డం, జడలు అలల డం
10. ససయ రక్షణ చరయలఔు
11. క్ోత్ క్ోయడానిక్న
12. మామిడడ ఙదయడానిక్న త్ూమర
పటా డానిక్న
13. సంచఽలు నిం రరణా ఙదయడానిక్న
14. నత్త ం ఔూయ్ల కరయు
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టార

ఎడుల

మఖ

రేత్న్ మటు
ల

వ్యయం

(Waged labour)

(Amo
unt)

ఆడ

టార

ఎడుల

మఖ

ఆడ

Note: టార = టారఔార్ పవ్ర్, ఎడుల=ఎడల జత్లు, మఖ=మఖ ఔూయ్లు, ఆడ=ఆడ ఔూయ్లు
ఉతాద్క్లు మమియు ఔూయ్లు = అ+ ఆ
ఇ) ఉతాద్క్లు మమియు ఔూయ్ల ెటా ుబడడ ెై వ్డీి = (అ+ఆ) వ్డీి మటు x పంట క్లం (నలలు) / 12
నత్త ం చర వ్యయం : (Total Operational Costs) = అ + ఆ + ఇ
III.

ళథర వ్యయాలు (Fixed costs)

అ) భూనే శిసఽత
ఆ) సాంత్ భూనే క్ౌలు యలువ్ / ఙయౌల ంచిన్ క్ౌలు యలువ్
ఇ) నత్త ం ళథర వ్యయం (Total Fixed Costs) = అ+ఆ
నత్త ం ళేద్యం కరయు (Total Cost of Cultivation) = అ + ఆ+ ఇ+ఈ
IV.

పంట దిఖుబడడ

అ) పరధాన్ ఉత్త్తత (క్నాంటాళ్ళు లేదా టన్ఽనలు)
ఆ) ఉప ఉత్త్తత

V. పంట ఆదాయం
అ) పరధాన్ ఉత్త్తత యలువ్ = పరధాన్ దిఖుబడడ x మామెకట్ ధ్ర
ఆ) ఉప ఉత్త్తత యలువ్ = ఉప ఉత్త్తత దిఖుబడడ x మామెకట్ ధ్ర
ఇ) నత్త ం ఆదాయం (Total / Gross Income) = అ + ఆ
ఈ) నిఔమదాయం (Net Income) = నత్త ం ఆదాయం – నత్త ం ళేద్యపు కరయు
ఉ) నిఔమదాయం, వ్యయం నిష్త్తత (BCR) = నిఔమదాయం / నత్త ం ళేద్యపు కరయు
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జఞనృతా – 6
పరత్తఫా పత్రం – (అ) పంటల ఉత్త్తత
నుయౌటెక్ననక్ ేరయ
పంటల ఉత్త్తత యొఔక క్లాన్ఽశూరం గ మూలాయంఔన్ం (Evaluation)
పరత్త నలఔు జమిన్ ఔిల క్న 10 మారయకలు
ఔరమ సంకయ

యదాయమిధ ేరయ

ఐ డడ
న్ంబరయ

నద్టిది

మెండవ్ది

మూడవ్ది

నాలగ వ్ది

ఐద్వ్ది

50

(10 మా)

(10మా)

(10 మా)

(10 మా)

(10మా)

మారయకలు

సలశృ సంగం సభుయల సంత్క్లు:

అధ్యక్షులు

నత్త ం

బింద్ం సలశృ దారయ నుఠయంఱల పరయరేక్షఔుడు
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పరయోఖ
దీఔ

నత్త ం

50

100

మారయకలు

జఞనృతా – 7
పరత్తఫా పత్రం – (ఆ) పంటల ససయ రక్షణ
నుయౌటెక్ననక్ ేరయ
పంటల ఉత్త్తత యొఔక క్లాన్ఽశూరం గ మూలాయంఔన్ం (Evaluation)
పరత్త నలఔు జమిన్ ఔిల క్న 10 మారయకలు
ఔరమ సంకయ

యదాయమిధ ేరయ

ఐ డడ
న్ంబరయ

నద్టిది

మెండవ్ది

మూడవ్ది

నాలగ వ్ది

ఐద్వ్ది

50

(10 మా)

(10మా)

(10 మా)

(10 మా)

(10మా)

మారయకలు

సలశృ సంగం సభుయల సంత్క్లు:

అధ్యక్షులు

నత్త ం

బింద్ం సలశృ దారయ నుఠయంఱల పరయరేక్షఔుడు
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పరయోఖ
దీఔ

నత్త ం

50

100

మారయకలు

జఞనృతా – 8
పరత్తఫా పత్రం – (ఇ) గరనైణ ఆమిధఔ పమిళథత్త
నుయౌటెక్ననక్ ేరయ
పంటల ఉత్త్తత యొఔక క్లాన్ఽశూరం గ మూలాయంఔన్ం (Evaluation)
ఔర

పరత్త నలఔు జమిన్ ఔిల క్న 10 మారయకలు

మ
యదాయమిధ ేరయ
సం

ఐ డడ
న్ంబరయ

నత్త ం
నద్టిది

మెండవ్ది

మూడవ్ది

నాలగ వ్ది

ఐద్వ్ది

50

(10 మా)

(10మా)

(10 మా)

(10 మా)

(10మా)

మారయకలు

కయ

సలశృ సంగం సభుయల సంత్క్లు:

అధ్యక్షులు

బింద్ం సలశృ దారయ నుఠయంఱల పరయరేక్షఔుడు
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పరయోఖ
దీఔ

నత్త ం

50

100

మారయకలు

జఞనృతా – 9
ధ్ియఔరణ పత్రము
ఆఙారయ ఎన్. జి. రంగ వ్యవ్శూయ యశ్ా యదాయలయం
యత్త న్ పమిజా ఞన్ నుయౌటెక్ననక్
.........................................................................................................................

యత్త నోత్త్తత యాజమాన్య ఫాఖశూామయ అధ్యయన్ం
ఇంద్ఽమూలము గ ధ్ఽరయఔమించడబేమన్గ పరయోగత్మఔ ళేవ్ ఙదళన్ంద్ఽఔు మమియు సమాఙార ళేఔరణ ఙదళ
ఖరంధ్సత ం ఙదళ సత్్రవ్రత న్ చాన్ంద్ఽఔు శీర / ఔుమామి/ శీరమత్త
......................................................................................
ఐ.డడ నంబరయ ................................................................., యత్త నోత్త్తత యాజమాన్య ఫాఖశూామయ
అధ్యయనాలన్ఽ వ్యవ్శూయ డడపలమా క్ోరయస మెండవ్ సంవ్త్సరం పరధ్మ ళెనేసా రయ యదాయ సంవ్త్సరం సంద్రభం గ
పూమిత ఙదళన్ంద్ఽఔు గన్ఽ యోఖయతా పతారనిన ధ్ఽరయఔమించడబైన్ది

సలశృ సంగం అధ్యక్షుని సంత్ఔం
సలశృ సంగం రమి సంత్క్లు:
అ. సలశృ సంగం అధ్యక్షులు :
ఆ) బింద్ సలశృదారయ :
ఇ) నుఠయంఱల పరయరేక్షఔుడు :
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