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ఎ. సుదర్శన్ రెడ్డి   
సంచాలకులు  
అర్ధగణాంక శాఖ,  
తెలంగాణ ప్రభుత్వం,   
హ ైదరాబాద్  

  

 

మ ుందు మాట 

  “ప్ంటకోత్ ప్రయోగములను నిర్వహ ంచ ందుకు క్షేత్రస్ాా యి సిబబందికి సూచనలు” అర్ధగణాoక 
శాఖ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం, హ ైదరాబాద్ వారి మొదటి ప్ుసతక ప్రచుర్ణ. ఈ ప్ుసతకములో ప్ంటకోత్ 
ప్రయోగములను నిర్వహ ంచ ందుకు సూచనలు మరియు ప్దదతి తెలియజేయడమ ైనది. 
  ఈ ప్ంటకోత్ ప్రయోగాల దావరా వచ్చిన ఫలితాలు వినియోగించ్చ జిలలా  మరియు 
రాష్టస్ాా యిలో హ కాట ర్ుకు ప్ంట సగటు దిగుబడ్డ అంచనా వేయుటకు, ప్ంటల వారిగా ఉత్పతిత  అంచనా 
వేయుటకు, ప్రధానమంతిర ఫసల్ భీమల యోజన ప్థకం(పి.ఎం.ఎఫ్.బి.వ ై) అమలు ప్ర్ుచుటకు, కర్ువు 
మండలలలను గురితంచుటకు, ముందసుత  అంచనాలు త్యలర్ుచ యుటకు, వయవస్ాయలనికి సంబంధించ్చన 
రాష్ట్టయీ మరియు జాతీయ సూా ల ఆధాయమును అంచనా వేయుటకు, ప్ంటల వారిగా ఎగుమత్ులు, 
దిగుమత్ులకు సంబంధిoచ్చన ప్రభుత్వ నిర్ణయలలు చ యుటకు మరియు ప్ంటల ఆధార్ంగా ప్రిశ్రమలు 
స్ాా పించుటకు ఎంతో ఉప్యోగప్డుచుననది. 
  ఈ ప్ుసతకము నూత్నముగా నియమంచబడ్డన వయవస్ాయ విసతర్ణ అధికార్ులకు, గరా మ 
రెవినూయ అధికార్ులకు మరియు అర్ధగణాoకశాఖ లోని ప్నిచ యుచునన వార్ందరికి ఉప్యోగకర్ంగా 
ఉంటుందని భావిసుత నానము. ఈ ప్రచుర్ణకు కృష్టి చ సిన వయవస్ాయ గణాంక విభాగంలోని సిబబందిని  
అభినందించుచునానను. 
  ఈ ప్ుసతకములోని వివర్ములను ఇంకా మ ర్ుగు ప్ర్ుచుటకైె ఇవవబడు సలహలు మరియు 
సూచనలు ఆహ్వవనిసుత నానము. ఇటిట  సూచనలు శ్రర.జి. దయలనoదం సంయుకత సంచాలకులు గారి Mail 

Address: dd.dests.isd@gmail.com కు తెలియచ యగలర్ు. 
 

హ ైదరాబాద్ 

త ది:16-08-2017  
                                    సంచాలకులు 
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విష్య సూచ్చక 

వరుస 

సుంఖ్య  
విషయమ  

పేజి 
నుంబరు 

1 ప్రిచయం  1 
2 ప్ంట ఉత్పతిత  అంచనా వేయు విధానం  1 
3 అంచనాలు త్యలర్ు చ యు ప్ంటలు  3 
4 సమరిపంచవలసని ఫారాలు మరియు ప్ంప్ుటలో తీసుకోవలసిన చర్యలు   5 
5 ప్ంట ఉత్పతిత  నిమత్తం ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు నిర్వహ ంచు విధానం  8 
6 వయవస్ాయ బీమల ప్థకము  9 
7 ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను (సి.సి.ఇ.లు) నిర్వహ ంచడం  11 
8 కర్ువు మండలలల గురితంప్ు కొర్కు  13 
9 సరేవ న ంబర్ు ఎంపిక  14 

10 సబ్ డ్డవిజన్- న ంబర్ు ఎంపిక  16 
11 పొ లములో మడ్డ  (క్షేత్రo) ఎంపిక  17 

12 పాా టు ఎంపిక  18 
13 స్ాళ్ళ ప్దధతి  22 
14 ప్ంటకోత్ ప్రయోగాల ప్ర్యవేక్షణ  30 
15 ఫార్ము-1 (ఆహ్వర్ మరియు ఆహ్వరేత్ర్ ప్ంటల అంచనా వివర్ములు) 35 
16 ఫార్ము -2  (ఆహ్వర్ మరియు ఆహ్వరేత్ర్ ప్ంటల అంచనా వివర్ములు)  39 
17 ఫార్ము-3  (పికింగ్ లకు సంబంధించ్చన ప్ంటలకు) 43 
18 ఫార్ము-3 (నాన్ పికింగ్ లకు సంబంధించ్చన ప్ంటలకు) 45 

19 
ప్ండుా , కూర్గాయలు మరియు చ్చర్ు ప్ంటలఫ ై ప్ంటకోత్ ప్రయోగములు నిర్వహ ంచు 
ప్ధ్ధతి     47 

20 గరా మముల ఎంపిక (ష్ట డూయలు 0.0 ) 49 

21 
తోటల ఎంపిక (ష్ట డూయలు 1.0: మలమడ్డ, జీడ్డమలమడ్డ, కొబబరి, నిమమ, బతాత యి 
మరియు జామతోటల ఎంపిక) 52 

22 ఫారేమట్-1  ప్ండుా  కూర్గాయల ప్ంటల అంచనా ( 1.0 ష్ట డూయలు తోటల జాబితా ) 64 
23 ఫారేమట్-2   ప్ండుా  కూర్గాయల ప్ంటల అంచనా (అర్టి తోటల జాబితా)  65 
24 ఫారేమట్-3  ప్ండుా  కూర్గాయల ప్ంటల అంచనా ( 1.1  ష్ట డూయలు తోటల జాబితా ) 66 
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వరుస 

సుంఖ్య  
విషయమ  

పేజి 
నుంబరు 

25 ఫారేమట్-4  ష్ట డూయలు 1.1 తోటల ఎంపిక మరియు తోటల వివర్ముల జాబితా  68 
26 ఫారేమట్-5  ష్ట డూయలు 1.2 దిగుబడ్డ ఫలిత్ములు  (మలమడ్డ/జీడ్డ 

మలమడ్డ/నిమమ/బతాత యి/జామ) 
69 

27 ఫారేమట్-6 ష్ట డూయలు 1.2 దిగుబడ్డ ఫలిత్ములు  (కొబబరి ప్ంట) 72 
28 ఫారేమట్-7  ష్ట డూయలు 1.2 దిగుబడ్డ ఫలిత్ములు   (అర్టి ప్ంట) 74 
29 ప్ంటకోత్ ప్రయోగములో చ ర్ని ప్ంటల దిగుబడ్డ అంచనాల సేకర్ణ  76 
30 ర్బీ మరియు ఖరీఫ్ కాలంలో ప్ంటకోత్  కిందకు రాని ప్ంటల యొకక జాబితా (Non-cc) 80 

31 ప్రధాన మంతిర ఫసల్ బీమల యోజన ( ఫార్ము-1 ఎంపికయిన పొ లముల వివర్ములు) 82 
32 ప్రధాన మంతిర ఫసల్ బీమల యోజన ( ఫార్ము-2 ప్ంటకోత్ దిగుబడ్డ వివర్ములు) 86 
33 వయవస్ాయ ప్ంటల ధర్లు  90 
34  రేండం న ంబరా్ యొకక జాబితా (LIST OF RANDOM NUMBERS) 91 
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పుంటకోత పరయోగమ లు 
1. పరిచయుం : 

 అర్ధగణాంకశాఖ వార్ు ఆర్ు దశాబాధ లుగా ప్ంటల దిగుబడ్డ అంచనా కొర్కైె వివిధ శాఖల 
సహ్వయ సహకారాలతో ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు నిర్వహ oచుచునానర్ు. కొత్త  ఢడలా్లలోని భార్తీయ 
వయవస్ాయ గణాంకాల ప్రిశోధన సంసా (IASR) సూచ్చంచ్చన ప్దధతిని “ప్ంటకోత్ ప్రయోగాల సరేవ” 
నిర్వహ ంచుటకు అనుసరింప్బడుత్ుననది. 

2. ఉద్దేశుం :  ఈ ప్ంటకోత్ ప్రయోగముల ముఖయ ఉద దశ్ం. 
1. జిలలా  లేక రాష్ట సీ్ాా యిలో హ కాట ర్ుకు ప్ంట సగటు దిగుబడ్డ ఉతాపదకత్ (Productivity) 
    అంచనా వేయుటకు 
2. ప్ంటల వారిగా ఉత్పతిత  (Production) అంచనా వయేుటకు 
3. ప్రధానమంతిర ఫసల్ బీమల యోజన ప్థకం (ప్.ఎం.ఎఫ్.బీ.వ ై) అమలు ప్ర్ుచుటకు 
4. కర్ువు మండలలలను (Drought mandals) గురితంచుటకు మరియు ఇన్-ప్ుట్ సబిిడ్డ  
    ప్రకటించుటకు  
5. మ ుందస్తు  అుంచనాలు (Advance Estimates) తయారు చేయ టకు 
6. వ్యవ్సాయానికి స్ుంబుంధoిచిన రాష్ట్రయీ మరియ  జాతీయ స్థూ ల ఆధాయమ నత అుంచనా  
    వేయ టకు 
7. పుంటల వారిగా ఎగ మతులు, దిగ మతులకు స్ుంబుంధిoచిన పరభ తవ నిరణయాలు చేయ టకు 
8. పుంటల ఆధారుంగా పరిశ్రమలు సాూ ప ుంచతటకు. 

3. పంటఉత్పతి్త అంచనావేయు విధానం:  
 ప్ంటకోత్ ప్రయోగముల దావరా ప్ంట వారీగా వచ్చిన సగటు దిగుబడ్డ మరియు ప్ంటల 
కిరంద వేసని విస్త ర్ణము ఆధార్ంగా ప్ంటల ఉత్పతితని అంచనావేయుట జర్ుగుత్ుంది. ప్ంటల 
వివర్ములు తెలుసుకొనుటకు రాష్టమీులో వయవస్ాయ గణన ప్రతి సంవత్ిర్ం రెండు ఋత్ువులలో 
గార మరెవినూయ అధికార్ుల సహకార్ముతో నిర్వహ ంచబడుత్ుననది. ఈ ఋత్ువులను ఖరీఫ్ (జూన్ 
మొదట ిత దీ నుండ్డ స ప టంబర్ 30వ త ద ీవర్కు విత్తనములు వయేు కాలము) మరియు ర్బీ 
(అకోట బర్ 1వ త ద ినుండ్డ మలరిి 31 వ త ద ివర్కు విత్తనములు వయేు కాలము) అని అందుర్ు. 
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 పంటఉత్పతి్త = ప్ంటకిరంద వసేిన విస్త ర్ణము X ప్ంటకిరంద వచ్చిన సగటు దిగుబడ్డ 
    ఈ గణన దావరా సేకరించ్చన ప్ంటల వివర్ములను జిలలా స్ాా యిలో జిలలా  కలెకటర్ గారి ఆధవర్యంలో 
సమనవయ(Reconciliation Committee) కమటీ సభుయలయిన వయవస్ాయశాఖ, ఉదాయనవనశాఖ, 
నీటిపార్ుదలశాఖ మరియు భూగర్భజలశాఖ అధికార్ులచ  ఆమోదం పొ ందిన త్రావత్ 

అర్ధగణాంకశాఖ వారి website “ecostat,Telangana.gov.in“లో ప్రభుత్వ/ప్రభుత వత్ర్ సంసాలు 
మరియు ప్రజల ఉప్యోగార్ధం, గార మలల కరమములో ప్ంటల వారిగా నీటిపార్ుదల గల మరియు 
వరాా ధార్ము గల ప్ంటల విస్త ర్ణమును, ఖరీఫ్ 2016వ సoవత్ిర్ం నుండ్డ ఉంచడం 
జర్ుగుత్ుననది. 

4. పరతిరూప రచన (SAMPLING DESIGN) : 
ఈ ప్రయోగాలు బహుదశ్ సారిత్ యలదృశ్చిక ప్రతిర్ూప్ ప్దదతిలో(Multi stage statified 

random sampling)నిర్వహ ంచబడుచుననవి. ఇందుకు మండలమును సారిత్ముగాను (స్ాట ీ టమ్), 
సారిత్ములోని గార మములను పరా థమక యూనిట్ గాను, ఎంపికైెన గార మములోని మడ్డ లేక 
పొ లమును ప్రోక్ష యూనిట్ గాను మరియు ఎంపికెైన పొ లములోని నిరిధష్ట  ప్రిమలణము గల 
పాా టును అంతిమ యూనిట్ గాను ప్రిగణిస్ాత ర్ు. 

1) రాష్టరమీ    ముండలమ   గార మమ   సరేవన ంబర్  సబ్ డ్డవిజను న ంబర్ు  మడి/పొ లమ     పాా టు 
 నిరిదష్ట  ప్రిమలణములో (2mx2m, 5mx5m, 10mx10m) ప్ంటకోత్ ప్నులు నిర్వహ ంచడం. 

5. ప్లా టు పరిమాణుం : ఎంపిక చ సిన ప్ంటల ప్రయోగాలను దగిువ తెలిపిన విధంగా నిరీణత్ 
పాా టు ప్రిమలణంలో నిర్వహ ంచవలస ివుంటుంది. 

2)  

పుంట పేరు ప్లా టుపరిమాణుం కరణమ  
వరి, జొనన, సజజ , రలగి, కొరర, మొకకజొనన, పసెర, ఉలవ, మినుమ , 
శనగ, సో యాబీన్  

5 మీ. X 5 మీ. 7.07 మీ. 

కంది, పతి్త, నువ్వులు, ఆమూదం  10 మీ. X 10 మీ. 14.14 మీ. 
ఉలా్ల ప్లయలు 2 మీ. X 2 మీ. 2.83 మీ. 

       

 

 

5 మీ              చదర్ము = 5 మీ X 5 మీ                                             చదర్ము = 10 మీ X 10 మీ 

                                కర్ణము = 7.07 మీ         10 మీ 

                                                                                  కర్ణము = 14.14 మీ 

             5 మీ                                  

                                                                                  10 మీ 
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6. పరతిరూప పరిమాణమ : (SAMPLE SIZE)  
 ప్రతిర్ూప్ ప్రిమలణము అంట ే ఏ ప్ంటకిరంద ఎనిన ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు చ యలలి అనేద ి 

ప్ంటకోత్ ప్రయోగముల ఉప్యోగమును బటిట  ఉంటుంది. అంటే (i) ప్ంటలవారీగా దిగుబడ్డ 
అంచనాలు త్యలర్ు చ యుటకు, (ii)వయవస్ాయ బీమ ప్ధకానిన అమలు ప్ర్ుచుటకు (iii) కర్ువు 
మండలలలు గురితంచుటకు అన ేదానిప  ైఆధార్ప్డ్డ ఉంటుంది. 
(i.ఎ) పంటల దిగుబడి అంచనా వేయుటకు : 
 ప్ంటలవారీగా ప్రతిర్ూప్ ప్రిమలణమును రాష్టసీ్ాా యిలో అర్ధగణాంకశాఖ వార్ు ప్రతి ప్ంట 
కిరంద నిర్వహ ంచబడు ప్రయోగాల సంఖయను, రాష్ట సీ్ాా యిలో సరాసరి దిగుబడుల అంచనాలోా  
కావలసినంత్ సునిసిత్త్త వము స్ాధించు విధముగా నిర్ణయించబడును. దీనికి గత్ సంవత్ిర్ము 
త్యలర్ు చ సిన అంచనాలోా  బయలపడ్డన ప్రతిర్ూప్ దోషాలే (Sampling Errors)ఆధార్ము. ఆ 
త్ర్ువాత్ ఆ మొత్తము ప్రతిర్ూప్ సంఖయను, వివిధ జిలలా లకు, ఆ జిలలా లలోని వివిధ మండలలలకు 
వాటిలోని ప్ంటల కిరందనునన విస్త ర్ణమునకు ధామలషాలో (Propotionately) కేటాయించబడును. 
మండలములోని గార మలలను ఆ సంవత్ిర్ములో (టి.ఆర్.ఏ.ఏస్.) ప్ధకము కిరంద ఎంపికైెన 
గార మలలనుండ్డ ఎంపికచ యబడుతాయి, ఒకొకకక గార మంలో రెండ్ సి ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను 
వేర్ువేర్ు సరేవ న ంబరా్లో నిర్వహ ంచబడును. 
 (i.బి) అుంచనాలు తయారుచదయ  పుంటలు : 
 32 ప్ంటల దిగుబడ్డ అంచనా వయేుటకు ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు నిర్వహ ంచబడుత్ుననవి 
అవి (ఎ) 11 ప్రధానమ నై ఆహ్వర్ ప్ంటల, (బి) 9 ఆహ్వరేత్ర్ ప్ంటల, (సి) 7 ప్ండా ప్ంటల, (డ్డ) 4 
కూర్గాయల ప్ంటల మరియు (ఇ) ప్సుప్ు ప్ంటలప ై అంచనావయేుటకు ఈ ప్ంటకోత్ 
ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచబడుచుననవి.  
ఎ) ఆహార పంటలు : వరి,(నీ.పా) మరియు (వరాా ధార్ం), జొనన, సజజ , రాగి, కొర్ర, మొకకజొనన, 
కంది, ప సర్,మనుము, శ్నగ, స్ో యలబీన్. 
బి) ఆహారేతర పుంటలు :  వేర్ుశ్నగ, నువువలు, పొర దుద తిర్ుగుడు, ఆముదము, మర్ప్, చెఱకు(P), 
చెఱకు(R), పొ గాకు(V),  పొ గాకు(N), మరియు ప్రతిత  ప్ంటలను ఈ ప్రయోగముల కొర్కైె చ ప్టటబడ్డ 
యుననవి.  
 తొమమది (9) ప్ంటలు అనగా వరి (నీ.పా), జొనన, మొకకజొనన, ప సర్, మనుము, నువువలు, 

వేర్ుశ్నగ, పొర దుద తిర్ుగుడు, మర్ప్ ప్ంటలను రెండు కాలములలోను అనగా ఖరీఫ్ మరియు 
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ర్బీ కాలములలో ప్రయోగములు జర్ుప్బడుచుండగా, మగతా ప్ంటలకు సంబంధించ్చ అవి 
ఎకుకవగా ప్ండ్డంచు కాలములోనే ఈ ప్రయోగములను  నిర్వహ ంచబడుచుననవి.   

స)ి  పండ్లు : 1. మామిడ ి2. జీడిమామిడ ి3. కొబబరి 4. నిమమ 5. బత్ాు యి 6. జామ 7. అరటి  
డ)ి కూరగాయలు: 1. టొమాటో (ఖరీఫ్ మరియ  రబీ) 2.బ ుండ 3.ఉలా్ల (ఖరీఫ్ మరియ  రబీ) 
ఇ) చిరు పంటలు: పస్తపు. 

7. ప్లర థమిక కలరయకరతలు : 
  ప్ంట దిగుబడ్డ ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచుటకు మండల MPSO మరియు వయవస్ాయశాఖ 

AEOలు పరా థమక కార్యకర్తలుగా ఉంటార్ు. ప్ంటల వారిగా సంవత్ిర్ములో కేటాయించ్చన 
ప్రయోగాలను వారి మధయ 50:50 నిష్పతిలో కేటాయించబడును.  ఒక ప్ంటప  ైఒక గార మములో ఒక 
స్జనులో ఒక పరా ధమక కార్యకర్త మలత్రమే ప్ంట ప్రయోగాలు చ యలలి. అంటే ఒక ప ైర్ుప ై ఒక 
గార మములో ఒక సజ్నులో ఇదదర్ు ప్రయోగాలు చ యరాదని అర్ధం. అద  వయవస్ాయ భీమ ప్థకానిన 
అమలు ప్ర్ుచుటకు అనిన ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను AEO’s లు నిర్వహ ంచెదర్ు. AEOలు లేని 
గార మంలో Part time primary workers ఈ ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు నిర్వహ ంచెదర్ు.  
 ప్రతి సంవత్ిర్ం మే, జూన్ న లలలో ఖరీఫ్,ర్బీ స్జనాలో ప్రయోగాలు చ యవలసని గార మలలు 
ప ైరా్తో సహ్వ నాలుగు అంకెలు గల రెండు యలదృశ్చిక సంఖయల జాబితా (రేండంన ంబర్ుా ) సర్ఫరా 
చ యబడును, పరా ధమక కార్యకర్తలందరికీ అధ విధంగా త్నిఖీ అధికారా్కు ప్ంట దిగుబడ్డ 
ప్రయోగాలప ై శ్చక్షణ  కూడ్ా ఇవవడం జర్ుగుత్ుంది. 
 

ప్లర థమిక కలరయకరత నిరవహ ుంచవలసిన విధులు : 
1) గార మస్ాా యిలో, ఎంపిక చ సిన ప్ంట విత్తనాలు వేయడ్ానిన నిరాధ రించడం.  
2)  ప్రయోగాలనినంటి కోసం, సరేవ/సబ్-డ్డవిజన్ నoబర్ును మరియు క్షేతరా నిన ఎంపిక చ యడం,  

ప్రయోగానికి కావలసని పాా టాను గురితంచడం. రైెత్ుతో సంప్రదించ్చ అవసర్మ ైన 
వివరాలనినంటిని ఫార్ం-1 లో భరీత చ సి వార్ం లోప్ల (MPSO)కు అందచ యలలి. 

3) ఎంపిక చ సిన ప్ంటయొకక అనిన ప్ంటకోత్ ప్రయోగములు ప్ూర్తయిన వ ంటన ే  ఫార్o-2ను 
(MPSO)ప్రిశ్రలన నిమత్తం, సంబంధతి్ త్హశ్రలలద ర్ు వారి కారాయలయమునకు 
సమరిపంచాలి. ప్రకృతి వ ైప్రీతాయలు మనహ్వ, ప్రయోగాత్మక క్షేత్రంలోని ప్ంట ఎలలంట ి
ప్రిసిాత్ులలోను చదెిరి పో కుండ్ా చూడడ్ానికైె, ప్ంటకోత్ ప్ూర్తయి్యంత్ వర్కు ఎంపిక చ సిన 
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క్షేతరా లలో నియమత్కాలిక సందర్శనలు, సంబంధిత్ రైెత్ుతో సంప్రదింప్ులు జర్ప్డం 
అత్యవసర్ం. 

4) బీమల అనేద ి సునినత్మ ైన, కొనిన నాయయప్ర్మ ైన అంశాలతో కూడుకొని ఉననందున, 
ప్రయిమరీవర్కర్ు, ఎంపికచ సని క్షేతరా లప ై నిర్ంత్ర్ం నిఘలను ఉంచాలి మరియు 
ప్రయోగాత్మక పాా టుకు ఉద ధశ్ప్ూర్వకంగా ఎలలంటి నష్టం కలిగించడ్ానికి లేదా అటిట  నషాట నిన 
కలిగించడ్ానికైె ఏద ని బలప్రయోగానిన వినియోగించడ్ానికి, దగిుబడులప  ై ప్రభావం 
కలిగించడ్ానికి ఎటిట  ప్రసిిాత్ులలోను ఎవరిని అనుమతించరాదు. 

5) గార మములో ఎంపికచ సని ప్ంటకోత్ మొదలెైనచ ,ో ఎంపికచ సిన పొ లము యొకక రైెత్ును 
నిర్ంత్ర్ం సంప్రదించ్చ పాా టులో ప్ంటకోత్ త దీని ముందుగా తెలుసుకోవాలి. 

6) స్ాధార్ణంగా అనిన గార మలలలో ప్ంటకోత్ ఓకే సమయంలో పరా ర్ంభమవుత్ుంది. కనుక 
ఎంపిక చ సిన గార మలలనినంటిలో ఒకట ిత్ర్ువాత్ మరొకటిగా ప్రతి ప్ంటకోత్ను నిర్వహ ంచడం 
కష్టం. కనుక ప్రయిమరీ వర్కర్ు ప్ంటకోత్ సమయంలో చాలల జాగరత్త గా ఉండ్ాలి. 

7) ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచ  విష్యంలో ప్రతిపాదించ్చన సూతార లలో ఏద ని అతికరమణ  
లేదా  ఉలాంఘనకు ప్రయిమరీ వర్కర్ుద  భాధయత్. 

8) ఇనూిరెన్ి యూనిటలా ని గార మలల వారిగా ప్ంట విత్తన/నాటని విస్త ర్ణప్ు వివర్ములు సరేవ 
న ంబర్ు వారిగా సేకరించవలెను. 

9) ప్ంటకోత్ ప్రయోగాల వివరాలు త్ప్పకుండ్ా Directorate web site లో నమోదు చ యలలి. 
 ప్రయిమరీ వర్కరా్ స్ాంకేతిక ప్నితీర్ును మండల స్ాా యిలో MPSO మరియు మండల 

వయవస్ాయ అధికారి ప్ర్యవేక్షడస్ాత ర్ు. 

8. సమరిపుంచవలసిన ఫలరలలు మరియ  పుంపుటలో తీసుకోవలసిన చరయలు:- 

    పుంట ద్ిగ బడి అుంచనా వేయ టకు నిరవహ ుంచు పుంటకోత పరయోగలల వివరలలు 
ఈ క్రుంద ఇవవబడిన మూడు ఫలరలలలో సమరిపుంచవలెను.  
ఫలరుం – 1: 

 ప్రయోగప్ు ప్ంటల నాటుా  ప్ూరిత అయిన ప్దిహేను రోజులోా  మొదటిస్ారిగా దరిశంచ్చన 
త్ర్ువాత్ ఎంపిక చ సిన పొ లము మొదలగు వివర్ములను ఫార్ం–1 లో నింపి రెండు ప్రత్ులను 
ముఖయప్రణాళికాధికారి గారికి ప్ంపించవలయును. ఒక ప్రతిని పరా థమక కార్యకర్త దగగర్ 
ఉంచుకొనవలయును. ప్రయోగప్ు ప్ంట విత్తనము కొర్కు విత్తబడ్డనచ  ోప్రయోగము కొర్కు ఎంపిక 
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చ యరాదు. అంతియి ్కాక చెఱకు ర్సము అముమట కొర్కు మొకకజొనన కండ్లీను కాలిి అముమట 
కొర్కు విత్తబడ్డనచ  ోప్రయోగము కొర్కు ఎంపిక చ యరాదు. 
 ఫలరుం –2: 

  మడ్డ లేక పొ లంలో ఎంపికయిన పాా టులోని ప ైర్ు కోయు త దలీను త్గు జాగరత్త గా రైెత్ుతో 
కలసి విచారిసుత  వుండ్డ, కోత్ సమయములో వ ళిళ పాా టులోని ప ైర్ును జాగరత్త గా తాడుతో 
గురితంచుకొని కోయలలి. ఆ ప ైర్ు త్నిఖీ నిమత్తం ఎనినకెైన సంబంధతి్ త్నిఖీ అధికారికి వార్ంరోజులు 
ముందుగా తెలియజయేలలి. 
 పాా టులోని 5X5 లేక 10X10 మీటరా్లోని ప ైర్ును త్గు జాగరత్త గా తాడుతో వేర్ు చ సేటప్ుపడు 
దళ్సర ిగుబుర్ు భాగం ఎటువ ైప్ు ఎకుకవ వసుత ందో  గమనించాలి. కర్ణమును పొ డవు, వ డలుపలను 
ఒకటికి రెండుస్ార్ుా  సరచిూసుకోవాలి. 
  కోత్ ప్ూర్తయిన వ ంటనే ఫార్ం-2లో వరి ప ైర్ు అయినచ  ో వ ంటనే నూరిిన గింజల 
ప్చ్చిత్ూకం, కంకుల విష్యంలో అయిత  కంకుల సంఖయ మరియు ప్చ్చిత్ూకానిన వేస ి రెండు 
ప్రత్ులను ముఖయప్రణాళికాధికారి కారాయలయలనికి ప్ంపి ఒక ప్రతిని త్మ వదద  వుంచుకోవాలి. 
ఎకుకవకోత్ (తీత్) (పికంిగ్ి) గల ప ైర్ులగు పొ గాకు, ప్రతిత , ఆముదాలు, మర్ప్ ప ైరా్ విష్యంలో 
అనిన కోత్లలోని ప్చ్చి త్ూకాలను వేస ిఫారాలను ప్ంపించాలి. 
 నువువలు, ఉలవలు, కందులు, ప సర్ మరియు ప ైరా్ విష్యంలో ఇత్ర్ ప ైరా్ మలదిరి కోత్ 
ప్ూరితకాగా ఫార్ం-2 ప్ంప్నవసర్ము లేదు. ప రై్ు ప్ూరితగా ఎండ్డ, నూర్ుిట ప్ూర్తయిన త్రావత్ 
గింజల త్ూకం కూడ్ా ఫార్ం-2లో సంబంధతి్ గడులలో వేస ిత్రావత  ఫార్ం-2 లను ప్ంపాలి. రెండు 
పాా టా కోత్లు ఒకసే్ారి రావు కాబటిట  రెండు పాా టా కోత్ ప్ూర్తయిన పదిప్ మలత్రమ ే ఫార్ం-2లను 
ప్ంపాలి. 
ఫలరుం – 3. (ఎుండబెటుు  పరయోగలలు చదసే పదేతి):- 
 ఫార్ం-2లో నింప్బడ్డన ప్చ్చిత్ూకాల నుండ్డ ఈకిరంద ి త్ూకప్ు ప్రిమలణాలను 
ఎండబటెుట టకు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ్ కావలసని ప్రిమలణం కంట ే త్కుకవ దిగుబడ్డ (ప్చ్చిత్ూకం) 
వచ్చినచ  ోమొత్తం త్ూకానిన తీసుకొని ఎండబటెాట లి.  
 

ఎుండబెటుు టకు తీసుకోవలసిన పరిమాణుం :  
1. వరి 1కే.జి. ప్చ్చి త్ూకం ధానయం 

2. సజజ , రాగి, జొనన, మొకకజొనన, కొర్ర, 2కే.జీ. ల కంకులు  
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3. వేర్ుశ్నగ 2కే.జీ.ల ప్చ్చిత్ూకప్ు కాయలు. 
4. పొర దుద  తిర్ుగుడు 500 గార ముల గింజలు 
5. ఆముదము, మర్ప్ అయిత  500 గార ములు ప్రతి పికింగ్ కు 
6. నువువలు, ఉలవ, కంది, ప సర్, మనుము, సో్ యలబీన్, శ్నగ, చెర్కు, ప్రతిత  ఫార్ం-3 

ప్ంప్నవసర్ము లేదు. 
  ప ైన చపె్పబడ్డన త్ూకాలను తీసుకొని ఒక ఖలళీ గోన సంచ్చలో వసేి చ్చవర్ కటిట  ఎండబటెిట , 

ఎండుట ప్ూరిత అయినదని నిరాధ రించుకొనిన పిదప్ గింజలను రాలిి వచ్చిన ఎండు త్ూకానిన  
ఫార్o-3లో నింప ి ప  ై ఫారాల మలదిరిగాన ే రెండు ప్రత్ులను ముఖయప్రణాళికాధికారి గారి 
కారాయలయలనికి ప్ంపి ఒక ప్రతిని త్మ దగగర్ ఉంచుకోవాలి. 

ప్రతి పరా థమక కార్యకర్త కేటాయించ్చన గార మములలో ప్ంటకోత్ ప్రయోగం మొదటసి్ారిగా 
చ సిన గార మములో మలత్రమే ఈ ఆర్ుదల ప్రయోగము చ యవలెను.  

ఒకటి కంటే ఎకుకవ దింప్ుడులు (పికింగ్ి) వునన ప్ంటలకు అనిన దంిప్ులలోను వచ్చిన 
దిగుబడులను ఆర్ుదల ప్రయోగ ఫలిత్ములను ఫార్ం-3లో నింపి రెండు ప్రత్ులను 
ముఖయప్రణాళికాధికారి గారికి ప్ంప్వలయును. ఒకప్రతిని పరా థమక కార్యకర్త దగగర్ 
వుంచుకొనవలయును.  

ఎండబటెుట ట మొదలుకొని ప్రతిరోజు త్ూకాలను నమోదు చ సూత , చ్చవరి రెండు,మూడు 
రోజులలో త్ూకాలలో మలర్ుపలేనప్ుపడు అద ిప్ూరితగా ఎండ్డనదని నిరాధ రించాలి. ఎండబటెిటనప్ుపడు, 
పిలుా లు, ఎలుకలు, చీమలు, కాకులు మరి ఏ ఇత్ర్ ప్క్షుల వలా గానీ మరి ఏ ఇత్ర్ విధాలెైన 
నషాట లుగానీ జర్గకుండ్ా ఉండ్ టుా గా జాగరత్త  తీసుకోవాలి. ఈ జాగరత్తలనిన ప ైరా్ విష్యంలోనూ 
త్ప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఏమలత్రం అశ్రదధ  చూపిన దిగుబడుల అంచనాలు త్గిగ  ఆ మలర్ుప 
మండలం, జిలలా , రాష్ట  ీస్ాధ యికి చ రేప్పటికి అద ిఅధికమయి లక్షయసిదిధ కి చ టు చ యగలదు. 
పరతిత  :  ప ైర్ుకు ఎండబెటేట  కార్యకరమము లేదు. అనిన కోత్, తీత్ (పికింగ్ి) ప్ూర్తయిన వ ంటనే 
ఫార్ం-2 లో వసేి ప్ంపాలి. ఆముదాలు, మర్ప్, ప్రతిత  తీత్ నుండ్డ 500 గార ములను ఎండబటెుట టకు 
తీసుకోవాలి. ఫార్ం-3 లో అనిన తీత్ల ప్చ్చిత్ూకం కోత్/తీత్ వారీగానూ మరియు ప్రతి కోత్ నుండ్డ 
ఎండబటెుట టకు తీసుకునన ప్రిమలణంగా ప్చ్చి ప్ంట 500 గార ముల ఎండు త్ూకాలను కోత్ల వారీగా 
నింపి ప్ంపాలి. 
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వేరుశనగ :  ఎండబెటుట టకు తీసుకునన ప్చ్చికాయల 2 కేజీల ఎండు త్ూకంతో పాటుగా, ఎండ్డన 
కాయల నుండ్డ ప్ప్ుపశాత్ము తలెుసుకొనుటకు గాను 1 కేజీని తీసుకొని వొలిచ్చ విత్తనాల త్ూకానిన 
కూడ్ా ఫార్ం-3లో సంబంధిత్ గడ్డలో విధిగా నింపాలి. 
ప్ొ గలకు : వరీజనియల పొ గాకు బాయనరా్లో కూయరింగ్ చ యబడుత్ుంది. ప్రతికోత్లో వచ్చిన 
ప్చ్చిత్ూకం పొ గాకు కాడల సంఖయ లెకికంచ్చ నమోదు చ సుకోవాలి. బాయనరోా  కూయరింగ్ కు 
ఉంచ టప్ుడు ప్రయోగప్ు పాా టులోని పొ గాకును ఒక కర్రకు అలాించ్చ జాగరత్త  చ యలలి. (అటువంట ి
కర్రకు) ఏదెైనా గుర్ుత ను కటాట లి. కూయరింగ్ అయిన పిదప్ మళాీ కాడల సంఖయ మరియు ప్రతి తీత్ 
కూయరింగ్ అయిన త్రావత్ కాడల సంఖయ త్ూకానిన సంబంధిత్ గడులలో వరా యలలి. 
మిరప :  విష్యంలో కోత్లు జర్ుగు సమయంలో ప్చ్చికాయకు మలరెకట్ లో గిరాకి ఉనన ఎడల 
కొనిన కోత్లు కోసి కూర్గాయల నిమత్తం అమమటం జర్ుగుత్ుంది. అలలంటి త్ూకాలను కూడ్ా 
నమోదు చ సుకోవాలి. ఆవిధంగా చ యగా ప్ండ్డంచ్చ ఎండబటెిటన వాటనిే ప్రిగణనకు తీసుకొననచ  ో
అంచనాలు త్గిగపో తాయి. ఫార్ం-3లో అలలంట ిత్ూకాలను సూచ్చంచ్చ, ప్చ్చికాయలు అమమనందు 
వలా ఎండబెటుట ట వీలు ప్డలేదని రిమలర్క్(Remarks) కాలంలో వరా యలలి. 
 త్ూకము వసేేటప్ుపడు గార ము వర్కు త్ూచ్చ హ చుిత్గుగ లు లేకుండ్ా జాగరత్త  వహ ంచాలి. 
లేనిచ  ోమొత్తం దిగుబడుల మీద ఆ త్ప్ుప ప్రతిబింబించ్చ ప్రయోగప్ు లక్షయసిదిధ కి దబెబ తీయగలదు.  
 

పుంట ఉతపతిత  నిమితతుం పుంటకోత పరయోగలలు నిరవహ ుంచు విధానుం: 
 

 ఎంపికైెన గార మంలో, ఎంపికెైన ప్ంటయొకక ప్రయోగాలు రెండు వేరేవర్ు సరేవ/సబ్ డ్డవిజనాలో 
నిర్వహ ంచాలి. కాబటిట  పరా థమక కార్యకర్తలు త్మకు కేటాయింప్బడ్డన ప్ంట ఎంపికైెన గార మంలో 
రెండు సరేవ/సబ్ డ్డవిజన్ న ంబరా్లలో విత్తబడ్డందా? లేదా? అని ముందుగా నిరాధ రించుకోవాలి. 
దీనికైె ప్రరసుత త్ సంవత్ిర్ం లేదా గత్ సంవత్ిర్ప్ు ప్హ్వణీ ప్రిశ్రలించాలి. స్ామలనయంగా ప్ంటలు 
విత్ుత టలో అనివార్య ప్రసిిాతిలో త్ప్ప మలర్ుపండదు.  

గార మంలోని రైెత్ులను కలసి విచారించ్చన కూడ్ా ప్ంటవేసని విష్యము తలెుసుత ంది. అనిన 
విచార్ణలు జరిపి ప ైర్ు లేదని నిరాధ రించుకొనిన పిదప్ ఆ మండలంలోని మరో గార మలనిన ప్రయోగ 
నిమత్తం ఈ సంవత్ిర్ప్ు (టి.ఆర్.ఎ.ఎస్.) గార మలల నుండ్డ ఎనునకోవాలి. ఆ గార మంలో కూడ్ా 
కావలసిన ప్ంట లేనప్ుడు మండలంలోని ఇత్ర్ గార మలల నుండ్డ ఎనునకోవలెను. ఈ విష్యలనిన 
మండల త్హశ్చలలద ర్ు దావరా ముఖయప్రణాళికాధికారి కారాయలయలనికి తలెియజయేలలి. ఒకవేళ్ రెండు 
వేర్ువేర్ు సరేవన ంబరా్లో ప్ంట ఉంటే ఆ సరేవన ంబరా్లో ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు నిర్వహ ంచవలెను. 
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(ii) వయవసలయ బీమా పథకమ  : 
తెలంగాణలో ప్రకృతి వ పై్రీతాయలు, చీడలు, తగెుళ్ళళ స్ో కడం మొదలగు వాటవిలా ప్ంట 

దిగుబడులలో నషాట లు పొ ందిన ఋణగరహీత్ రైెత్ులకు ప్రయోజనం కలిపంచ ందుకు 1985-86 నుండ్డ 
1999-2000 వర్కు “సమగర ప్ంటల బీమల ప్ధకానిన (Comprihansive Crop Insurance 
Scheme)” విజయవంత్ంగా అమలుప్ర్చడం జరిగినది. 2000-01 ర్బీ ప్ంటకాలం నుండ్డ ఈ 
ప్ధకం కిరంద ఋణాలు పొ ందని రైెత్ులకు కూడ్ా ప్రయోజనాలు కలిపసూత  ఒక కొత్తప్ధకం అంటే, 
జాతీయ వయవస్ాయ బీమల ప్ధకం (ఎన్.ఎ.ఐ.ఎస్.) (National Agriculture Insurance  
Scheme) అమలులోకి వచ్చింది.  

 

నేట ి వర్కు, ఒకొక మండలలనినగాని లేదా భూభౌగోళిక వర్ుస మండలలల గూర ప్ును గాని 
బీమల యూనిటుగా ఏరాపటు చ యడమవుత్ుననది. అయిత  రాష్ట ంీలో ఎన్.ఎ.ఐ.ఎస్. ను 
అమలుప్ర్చ ందుకు మండలలనిన బదులుగా గార మలనిన యూనిటుగా ప్రిగణనలోకి 
తీసుకోవలసిందిగా రైెతాంగం మరియు ప్రజా ప్రతినిధుల నుండ్డ చాలల ఒతితడ్డ వుననది. 

 

       ప  ైప్రసిిాత్ుల దృషాట ా, ప్రభుత్వం ఎంపిక చ సిన 2 జిలలా లలో అంటే మహబూబ్ నగర్ మరియు 
కరీంనగర్ జిలలా లలో ఒక ప్రధాన ప్ంటను ప్రిగణనలోనికి తీసుకొని, రభీ 2005 సంవత్ిరానికి 
పరా తిప్దికన గార మలనిన బీమల యూనిటుగా తీసుకొని, ‘జాతీయ వయవస్ాయ బీమల ప్థకానిన’ 
అమలుప్ర్చార్ు. ఈ ప్థకం అమలు కార్ణంగా ప్ంటకు ర్క్షణ, రైెత్ుకు భదరత్ సమకూరింద.ి ఈ 
కార్ణంగా రెండవస్ారి, రభీ 2006 వ సంవత్ిర్ంలో కూడ్ా ఈ ప్థకానిన అవ ే జిలలా లోా  ప్రభుత్వం 
వార్ు అమలు చ సయిునానర్ు. అద విధంగా మూడవస్ారి రభీ 2007 సంవత్ిరానికి, గత్ంలో వునన 
2 జిలలా లతో పాటుగా అదనంగా మ దక్ జిలలా ను కలిప ి ఈ ప్ధకానిన కొనస్ాగించార్ు. ఈ ప్ధకం 
కార్ణంగా రైెత్ులలో ఏర్పడ్డన నిశ్చింత్ వలా మరియు రైెత్ుల సంక్షమేలనిన దృష్టిటలో ఉంచుకొని 
తెలంగాణలోని అనిన జిలలా లలో (హ ైదరాబాద్ మనహ్వ) ఈ ప్థకానిన 2008 నుండ్డ 2015 ర్బి ప్ంట 
కాలము వర్కు  అమలుప్రిచార్ు.  
 ఈ ప్ధకానికి బదులుగా 2016 ఖరీఫ్ నుండ్డ ప్రధాన మంతిర ఫసల్ భీమల యోజన ప్ధకానిన 
కేందరప్రభుత్వం ద శ్మంత్ట అమలు ప్ర్ుచుచుననది. ఈ ప్ధకములో బాయంకుల దావరా ఋణము 
పొ ందిన వయవస్ాయధార్ులకు త్ప్పనిసరిగాను(compulsory) మరియు ఋణము  పొ ందని  
వయవస్ాయధార్ులకు ఐచ్చిక (optional) గాను అమలు ప్ర్ుచుచునానర్ు.   
      ఈ ప్ధకానిన రెండు విధాలుగా అమలుప్ర్ుచడం జర్ుగుచుననది. 
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(i) గార మము బీమల యూనిట్ గాను.  
(ii) మండల బీమల యూనిట్ గాను నిర్వహ ంచబడుచుననది. 

 

(i.a) గలర మమ  బీమాయూనిటా (ఐ.య ) ఏరలపటు : 
జిలలా కు ఎంపికయిన ప్రధానప్ంటకు, గార మము బీమల యూనిటుా  ఈకిరంది విధంగా ఏరాపటు 

చ యడం  జర్ుగుత్ుంద.ి 
a.  ఎంపికెైన ప్ంటకిరంద 100 హ కాట ర్ుా  గాని, అంత్కంటే ఎకుకవ విస్త ర్ణం గల ఒక గార మలనిన ఒక 
బీమల  యూనిటుగా  ప్రిగణించవలెను.   

b.  గార మములో ఎంపకి చ సిన ప్ంటవిస్త ర్ణం 100 హ కాట రా్ కంటె త్కుకవగా ఉననటాయిత , ఆ  
గార మలనికి ఆనుకొని వునన గార మము/గార మములతో కలిప ిఒక బీమల యూనిటుగా ఏరాపటు 
చ యలలి. ఈ విధంగా చ సుత ననప్ుపడు, మండల సరిహదుద  లోప్ల భూభౌగోళిక 
వర్ుసకరమలనిన ప్రిగణనలోనికి తీసుకోవాలి. అంటే, ఒక మండలంలోని గార మలనిన మరొక 
మండలంలోని గార మంతో గూర ప్ు చ యరాదు. 

c.  ఒక మండలం మొత్తంలో, ఎంపిక చ సని ప్ంటవిస్త ర్ణం 100హ కాట ర్ుా  ఉననయిడెల 
మండలలనిన  ఒక బీమలయూనిటుగా ప్రిగణించవలెను.  మండలంలో ఎంపిక చ సిన 
ప్ంటవిస్త ర్ణం 100 హ కాట రా్ కంటె త్కుకవగా ఉననటాయిత ,  వర్ుసగా వునన మండలలలను 
కలిపి ఒక బీమలయూనిటుగా ఏరాపటు చ యలలి. 

(i.b) నిరవహ ుంచవలసిన పుంటకోత పరయోగలల సుంఖ్య: 
a. బీమలయూనిటుగా ఒకఒేక గార మం అయిత , 4 ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచాలి. 
b. బీమలయూనిటుగా 2 నుండ్డ 5 గార మలలు గూర ప్ుగా ఏర్పడ్డనటాయిత , అప్ుపడునూ 4 

ప్ంటకోత్  ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచాలి. 
c.  బీమలయూనిటుగా ఒకక మండలములోని 5 కంటే ఎకుకవ గార మలలు కలిపి గూర ప్ుగా 

ఏర్పడ్డనటాయిత , 10 ప్ంటకోత్  ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచాలి. 
d. ఒక మండలమంతా ఒకక బీమలయూనిటుగా ఏర్పడ్డనటాయిత , 10 ప్ంటకోత్ 

ప్రయోగాలను  నిర్వహ ంచాలి. 

e.   ఒకట ికంటె ఎకుకవ మండలలలు బీమలయూనిటుగా ఏర్పడ్డనటాయిత , 16 ప్ంటకోత్ 
ప్రయోగాలను  నిర్వహ ంచాలి. 
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8. పుంటకోత పరయోగలలను (సి.సి.ఇ.లు) నిరవహ ుంచడుం :      
      సంబంధిత్ జిలలా లోని ముఖయప్రణాళికాధికారి, అనిన బీమల యూనిటలా ని ప్రతి గార మంలో 
నిర్వహ ంచవలసిన ప్రయోగాల సంఖయను మరియు 4 అంకెల రేండమ్ నంబరా్ను 
కేటాయిస్ాత ర్ు. 

1వ సుందరభుం: ఒక సవత్ంత్ర గార మం, ఒక బీమలయూనిట్ గా  ఏర్పడ్డనప్ుపడు. 
a)  ఈ సందర్భంలో, గార మంలోని 4 విభినన సరేవన ంబరా్లో 4 ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను 

నిర్వహ ంచవలసి ఉంటుంది. 
b)  ఏ ఒకక సరేవన ంబర్ులోను  ప్ంట లేనటాయిత  మండలప్రణాళిక మరియు గణాంకాధికారికి  

తెలియప్రాిలి. ఎంపిక చ సిన ప్ంట, 4 కంట ే త్కుకవ సరేవన ంబరా్లో మలత్రమ ే లభయంగా 
ఉననటాయిత , ఒక సరేవన ంబర్ులో వేర్ువేర్ు సబ్ డ్డవిజను న ంబర్ులో ఒక ప్రయోగం  కంట ే
ఎకుకవ ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచవలసి వుంటుంది. 
 

2వ సుందరభుం:   2-5 గార మలలు కలిపి ఒక బీమలయూనిట్ గా  ఏర్పడ్డనప్ుపడు. 
 ఎంపిక చ సని గార మములో ప్రయోగములు చ యవలెను. ఒకవేళ్ ఎంపిక చ సిన గార మములో 

ప్రయోగప్ు ప్ంటలేనిచ  ో మండలప్రణాళిక మరియు గణాంకాధికారి (MPSO) గారి 
సహ్వయంతో అద  బీమల యూనిటులోని మరి యొకక గార మమును ఎంపికచ స ిప్రయోగము 
చ యవలెను. 

 ఈ సందర్భంలో (MPSO) ఎంపికచ సని ప్ంట అధికంగా విత్తబడ్డ ఉనన ఏద ని రెండు 
గార మములలోని రెండ్ స ి విభినన సరేవ/సబ్ డ్డవిజను నoబరా్లో కనీసం 2 ప్రయోగాలకు 
త్కుకవ కాకుండ్ా, దామలషా (Propotinatly) పరా తిప్దికప  ై ప్రయోగాలను ప్ంపణి ీ చ సే 
ముందు ఆ సంవత్ిర్ంలో (TRAS) గార మలలకు పరా దానయత్ ఇవావలి అంట ే ప్ంటఉత్పతిత  
మరియు బీమల నిమత్తము ఒకే ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు చ యలలి (Single Series) ప్దదతిని 
అనుసరించాలి. ఆ యూనిటలా ని గార మలలలో మొత్తం 4 ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను 
నిర్వహ ంచవలసి వుంటుంది. 

3వ సుందరభుం :  5 గార మలల కంట ేఎకుకవ గార మలలు కలిప ిఒక బీమల యూనిట్ గా 
                              ఏర్పడ్డనప్ుపడు. 
 ఈ సందర్భంలో ప్ంట లభయంగా ఉనన గార మలలలోని రెండ్ స ి విభినన సరేవ/సబ్ డ్డవిజను 

న ంబరా్లో కనీసం 2 ప్రయోగాలకు త్కుకవ కాకుండ్ా, ప్ంట ప్ండ్డంచ్చన విస్త ర్ణం ఆధార్ంగా, 
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దామలషా పరా తిప్దికప  ై ప్రయోగాలను ప్ంపణి ీచ సి, ఆ యూనిటలా ని గార మలలలో మొత్తం 10 
ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచవలస ి వుంటుంది. ఈ ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు ఆ 
సంవత్ిర్ంలోని (TRAS) పరా ధానయత్ ఇవావలి. అంటే ప్ంట ఉత్పతిత  మరియు బీమల 
నిమత్తము ఒక ేప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు చ యలలి (Single Series) ప్దదతిని అనుసరించాలి. 

4వ సుందరభుం:  మొత్తం మండలం ఒక బీమలయూనిట్ గా ఏర్పడ్డనప్ుపడు. 
 ఈ సందర్భంలో కూడ్ా ప్ంట లభయంగా ఉనన ప్రతి గార మంలోని రెండు విభినన సరేవ/సబ్ 

డ్డవిజను నoబరా్లో కనీసం 2 ప్రయోగాలకు త్కుకవ కాకుండ్ా, ప్ంట ప్ండ్డంచ్చన విస్త ర్ణం 
ఆధార్ంగా, దామలషా పరా తిప్దికప  ై ప్రయోగాలను ప్ంపిణ ీ చ సి, ఆ యూనిటలా ని గార మలలలో 
మొత్తం 10 ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచవలస ి వుంటుంది. ఆ సంవత్ిర్ంలో 
(TRAS) గార మలలకు పరా ధానయత్ ఇవావలి అంటే ప్ంటఉత్పతిత  మరియు బీమల నిమత్తము ఒక ే
ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు చ యలలి (Single Series) ప్దదతిని అనుసరించాలి.  

 5వ సుందరభుం:  కొనిన మండలలల సమూహం ఒక బీమలయూనిట్ గా ఏర్పడ్డనప్ుపడు. 
 ఈ సందర్భంలో, స్ాధార్ణ ప్ంట అంచనా సరవేలలో జర్ుగుత్ునన విధంగా 16 ప్ంటకోత్ 

ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచవలసి వుంటుంది.  
(ii.a)  ముండల యూనిటు (యుం.య ) ఏరలపటు : 

 

 

 జిలలా లో ఎంపికయిన 1000 హ కాట ర్ులు/అంత్కుమంచ్చ విస్త ర్ణము కలిగిన ప్రధాన 
ప్ంటలకు, మండల భీమలయూనిటాను ఈ కిరందివిధంగా ఏరాపటు చ యడం జరిగినది. 

a) ఎంపికయిన ప్ంట కిరంద 1000 హ కాట ర్ుా  ఏరియల విస్త ర్ణం గల మండలలనిన ఒక భీమల 
యూనిట్ గా ప్రిగణిoచవలెను. 

b) మండలములో ఎంపిక చ సిన ప్ంట విస్త ర్ణం 1000 హ కాట ర్ి కంట ేత్కుకవగా ఉననటాయిత , 
ఆ మండలలనికి ఆనుకొని ఉనన మండలము/మండలములతో కలిపి (మండల 
సముధాయము)ను ఒక భీమల యూనిట్ గా ఏరాపటు చ యలలి. 
 

c) మండలముల సముదాయముతో కలిపి ఎంపకి చ సిన ప్ంట విస్త ర్ణం 1000 హ కాట రా్కు 
త్కుకవగా ఉనన యిడెల జిలలా  మొత్తమును ఒక భీమల యూనిట్ గా  ప్రిగణిoచవలెను. 
 

(ii.b)  ముండల భీమా యూనిట్ గల నిరవహ ుంచవలసిన పుంటకోత పరయోగలల సుంఖ్య :  
 

a)  భీమల యూనిట్ గా ఒక మండలము అయిత  12 ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచాలి. 



 17 

b)  భీమల యూనిట్ గా మండలాల సముదాయముతో ఏర్పడ్డనటాయిత  18 ప్ంటకోత్ 
ప్రయోగాలను  నిర్వహ ంచాలి. 

c)  జిలలా  మొత్తం ఒక భీమల యూనిట్ గా ఏర్పడ్డనటాయిత  26 ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను 
నిర్వహ ంచాలి. 

ముండలమ లో పుంటకోత పరయోగలలను (సి.సి.ఇ)లు నిరవహ ుంచడుం : 
 జిలలా లోని ముఖయ ప్రణాళిక అధికారా్కు అనిన ప్రధానమ నై ప్ంటల భీమల యూనిటలా ని 
మండలములో నిర్వహ ంచవలసిన ప్రయోగాల సంఖయను మరియు 4 అంకెల రేండమ్ నoబరా్ను 
కేటాయిస్ాత ర్ు. ఫ ైన పేరొకనబడ్డన ఎ, బి, సి ల ప్రకార్ంగా ఏరాపటు అయిన భీమల యూనిటాకు 
సంబంధించ్చన గార మములో 2 విబినన సరేవ న ంబరా్లో 2 ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలను 
నిర్వహ ంచవలసి ఉంటుంది.  

    కరువు ముండలాల గ రితుంపు కొరకు :  
 ఎంపిక కాబడ్డన గార మంలో ప్రధాన ప్ంటలప ై ప్రతి ప్ంటకు నాలుగు ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు 

నిర్వహ ంచవలెను. ఈ ప్రయోగాలు నిర్వహ ంచుటకు, ఈ కిరంద ఇవవబడ్డన విధానము 
ఉప్యోగించవలెను. 

1)  ప్రతి గార మంలో 4 వేరేవర్ు  సరేవ/సబ్ డ్డవిజను నoబర్ుా  ఎంపిక చ యవలెను. ఆ గార మంలో 4 
వేరేవర్ు సరేవ నoబరా్లో కావలసిన ప్ంట ఉననదా, లేదా ముందుగా నిర్ణయించుకోవలెను. 
ఒకవేళ్ ఎంపికైెన గార మలలలో 4 వేరేవర్ు  సరేవనoబరా్లో ప్ంట లేకుంటే ఆ గార మలనిన 
తిర్సకరించ్చ వేరే ఎంపిక కాని గార మలనిన తీసుకొనవలెను. దీనికి (MPSO) సహ్వయము 
తీసుకోవలెను. 

2)  ఎంపిక చ సిన 4 సరేవ/సబ్ డ్డవిజను నoబరా్లో ప్రతి సరేవ/సబ్ డ్డవిజను నoబర్ుకు ఒక  
క్షేత్రం ఎంపిక చ యవలెను. 

3)  ప్రతి ఎంపికయిన క్షేత్రంలో పాా టు ఎంపిక చ యవలెను.  
4)  ఎంపికయిన పాా టాలో ప్ంటకోత్ ప్రయోగం నిర్వహ ంచవలెను. 
5)  ఈ ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు VRO నిర్వహ oచెదర్ు. 
6)  మండల రెవినూయ అధికార్ులు మరియు ప్రణాళిక మరియు గణాంక అధకిార్ులు 
ప్ర్యవేక్షడంచదెర్ు.    
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 సరేవ న ుంబరు ఎుంపిక :  
 

  ఎంపికైెన గార మలలలో రెండు వేర్ువేర్ు సరేవన ంబర్ుతో ప్రయోగాలు నిర్వహ ంచవలస ి
ఉంటుంద ిఆ రెండు సరవేన ంబరా్ ఎంపిక కొర్కు, జిలలా  ముఖయప్రణాళికాధికారి ప్రతి గార మలనికి రెండు 
వేరేవర్ు నాలుగు అంకెలు గల రాండమ్ నoబర్ుా  కేటాయిస్ాత ర్ు, గార మంలోని అత్యధిక సరేవ 
నoబర్ును బటిట , కావలసిన సరేవ నoబరా్ను ఈకిరంది విధముగా ఎంపిక చ యడం జర్ుగుత్ుంది. 

1) కేటాయిుంచబడిన రాండమ్ నoబరు అత్యధిక సరేవన ంబర్ు కంటే త్కుకవ ఉననటెలా త  లేదా 
సమలనంగా ఉననటాయిత , రాండమ్ నoబరా్కు త్త్ిమలనమ ైన సరేవ నoబర్ును ఎంపిక 
చ యవలసి ఉంటుంది. 

2) కేటాయించ్చన రాండమ్ నoబర్ు అత్యధిక సరేవనoబర్ు కంట ే ఎకుకవగా ఉననటాయిత , 
అత్యధిక సరేవ నoబర్ుతో రాండమ్ నoబర్ును భాగించగా వచ్చిన శేషానికి, త్త్ిమలనమ నై 
సరేవనoబర్ును ఎంపిక చ సుకోవాలి. శేష్ం ‘0’ వచ్చినటెలా త , అత్యధిక సరవే నoబర్ును ఎంపిక 
చ సుకోవలస ిఉంటుంది. 

3) ఎంపిక చ సని సరేవ నoబర్ులో ప్ంటలేనటెలా త , ఎంపిక ప్ంటను ప్ండ్డసుత నన త్ర్ువాత్ సరేవ 
నoబర్ును ఎంపిక చ యవలస ిఉంటుంది.  ఈ ప్రకిరయలో కూడ్ా, ప్రయోగాత్మక ప్ంటపొ లం 
లభయం కాకుండ్ా అత్యధిక సరేవనoబర్ు వచ్చినటాయిత , సరేవనంబర్ు 1తో కొనస్ాగిసూత , 
ఎంపికెైన, ప్ంట వునన సరేవ నoబర్ును మీర్ు పొ ంద వర్కు ముందుకు స్ాగాలి. 

4) రెండు లేదా అంత్కు మంచ్చన రాండమ్ నoబర్ుా  ఒకే సరేవనoబర్ు ఎంపకికు దారి తీసనిటెలా త , 
ఆవిధంగా పొ ందిన మొదటి సరేవనoబర్ును మొదట ిప్రయోగం నిమత్తం ఎంపిక చ యవలస ి
ఉంటుంది. ఆ త్రావతి సరేవనoబర్ును త్ర్ువాతి ప్రయోగాలకు ఎంపిక చ యవలస ి
ఉంటుంది. 
 

వయవసలయ భీమా పధకమ  అమలుక ై సరేవ నoబరు ఎుంపిక : 
ప్రతి ప్రయోగానిన నిర్వహ ంచడం కోసం, నాలుగు అంకెలు గల రాండమ్ నoబర్ును 

కేటాయించడమవుత్ుంది. గార మంలోని అత్యధకి సరేవనoబర్ును బటిట , సరేవ నoబర్ును ఈకిరంది 
విధంగా ఎంపిక చ యవలస ి ఉంటుంది. సరేవన ంబర్ు ఎంపిక విష్యములో ఎలలంట ి భేదం లేదు, 
కేవలం ప్రయోగాల సంఖయలో మలత్రమే త డ్ా ఉంటుంది.   

 

 

 

 



 19 

ఉద్ాహరణ : 
అత్యధిక సరేవ నoబర్ు 220 

 

ప్రయోగం 1 ప్రయోగం 2    ప్రయోగం 3  ప్రయోగం 4 

కేటాయించ్చన రాండమ్ నoబర్ు      0440      0203     0880                  4836 

 

పరయోగుం 1 

          220) 440 (2 

                   440 

                --------  
    శేష్ం           0     అత్యధిక సరేవ నoబర్ును అనగా 220 ను ఎంపిక చ యండ్డ 
                -------- 
 

పరయోగుం 2   అత్యధిక సరేవ నoబర్ు (220) కంటే 203 త్కుకవ, అందువలా  203 సరేవ నoబర్ును  
ఎంపిక చ యడమయినది. 
పరయోగుం 3 

  220) 880 (4 

                   880 

                --------  
  శేష్ం             0     
               --------   
 అత్యధిక సరేవ నoబర్ును అనగా 220 ను ఎంపకి చ యండ్డ, అయిత  మొదట ిప్రయోగం 
నిమత్తం సరేవ నoబర్ు 220 ఇదివర్కే ఎంపిక చ యడమ నైది.  అందువలా 1వ సరేవ నoబర్ును 
ఎంపిక చ యండ్డ. 
 సరేవ నoబర్ు 1లో ప్ంట లేనటాయిత , ప్రయోగాత్మక ప్ంటను ప్ండ్డసుత నన త్రావతి సరేవ 
నoబర్ును ఎంపిక చ యలలి. 
పరయోగుం 4 

220) 4836 (21 

                    440 

                ----------  
                   436 

                     220 

                    --------- 
       శేష్ం        216      అందువలా ఎంపిక చ సిన సరేవనoబర్ు 216.  సరవేనoబర్ు 216 లో ప్ంట  
               ---------   
 లేనటాయిత  ప్రయోగాత్మక ప్ంటను ప్ండ్డసుత నన త్రావతి సరేవ నoబర్ును ఎంపిక  చ యండ్డ. 
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సబ్ డివిజన్ – నoబరు ఎుంపిక :   
ఎంపిక కాబడ్డన సరేవనoబర్ులో సబ్-డ్డవిజనుా  లేనప్ుడు సరేవ నoబర్ును ప్రయోగం 

చ యుటకు ఎంపిక చ సుకోవచుిను.   

  ఎంపిక చ సిన సరేవ నoబర్ును సబ్ డ్డవిజనుా గా విభజించ్చ ఉననటాయిత , ఒక ప్రయోగం 

నిమత్తం ఒకే  ఒక సబ్ డ్డవిజను నoబర్ును ఎంపిక చ యవలస ిఉంటుంది. 

ఎంపికయిన సరేవనoబర్ు, సంఖలయప్ర్ంగా దానిలోని సబ్ డ్డవిజనా నoబర్ు కంటే త్కుకవగా 

లేదా సమలనంగా ఉననటాయిత , ప్రయోగానిన నిర్వహ ంచడంకోసం ఎంపికయిన సరేవ నoబర్ుకు 

త్త్ిమలనమ ైన అద  సబ్ డ్డవిజను నoబర్ును ఎంపిక చ యవలసి  ఉంటుంది. 

ఎంపికయిన సరేవనoబర్ు సబ్ డ్డవిజనా నoబర్ు కంట ే ఎకుకవగా ఉననటాయిత , సరేవ 

నoబర్ును సబ్ డ్డవిజనా నoబర్ుతో భాగించాలి.  శేషానికి త్త్ిమలనమ నై సబ్ డ్డవిజను నoబర్ును 

ఎంపిక చ యలలి. 
శేషుం సునన(0) వచ్చినటాయితద, అతయధిక సబ్ డవిిజను నoబరును ఎంపకి చ యవలసి ఉంటుంద.ి 

ఉద్ాహరణ : 
                                                    ప్రయోగం 1                     ప్రయోగం 2 

ఎంపిక చ సిన సరేవ నoబర్ులోని                     45                                          6 

 సబ్ డ్డవిజనుా                               4- (45/1, 45/2, 45/3, 45/4)   8-(6/1, 6/2A, 6/2B, 6/2C, 

6/3, 6/4, 6/5, 6/6)  

 

పరయోగుం 1       

               4) 45 (11 

                   44 

                 --------  
    శేష్ం           1    
                 --------          
  

అందువలా, ఎంపిక చ సని సబ్-డ్డవిజను నoబర్ు 45/1 అవుత్ుంది. 45/1 లో ప్ంట లేనటాయిత , 
ప్రయోగాత్మక ప్ంట ప్ండ్డసుత నన త్ర్ువాత్ సబ్-డ్డవిజను నoబర్ును ఎంపిక చ యలలి. 
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పరయోగుం 2 : 
సబ్-డ్డవిజను నoబర్ు అనగా 8 కంటే సరేవనoబర్ు 6 త్కుకవగా ఉంది. అందువలా 6 వ 

సబ్-డ్డవిజను నoబర్ు అనగా 6/4 ను ఎంపిక చ యలలి. 
 

ప్ొ లమ లో మడి (క్షేతరo) ఎుంపిక : 
ఎంపిక చ సని సరేవ/సబ్-డ్డవిజను నoబర్ులో ప్రయోగ ప్ంట ప్ండ్డసుత ననటాయిత  ఒకట ికంటే 

ఎకుకవ  మడులు ఉననటాయిత , న ైర్ుతి మూలకు సమీప్ంలో ఉనన మడ్డని ఎంపిక చ యవలస ి
ఉంటుంది. 
మడి లేక ప్ొ లమ  తిరసకరిుంచుటకు కలరణమ లు  : 

1. ఎంపికచ సిన మడ్డ ప్రయోగాత్మక పాా టు వసతిని కలిపంచడ్ానికి వీలుకాని సందర్భములో, 
అప్ుడు ఎంపికచ సిన మడ్డని నిరాకరించ్చ, దానికి కుడ్డవ ైప్ున గల మడ్డని ఎంపిక చ యవలస ి
ఉంటుంది. అదికూడ్ా (పాా టుకు) వసతిని కలిపంచలేక పో యినటాయిత , ప్రయోగాత్మక పాా టుకు 
వసతిని కలిపంచ్చ మడ్డ వచ ింత్ వర్కు గడ్డయలర్ం తిర్ుగు వయతిరేకదిశ్లో ముందుకుస్ాగాలి. 
 మడ్డ/పొ లము అనగా (1) గటాచ  వేర్ు చ యబడ్డ వుండుట, (2) ప్రయోగానికి ఎనినక కాబడ్డన 
ప ైర్ుా  లేదా వేరే ఇత్ర్ ప ైర్ుచ  వేర్ు చ యబడ్డ వుండుట, (3) ప ైర్ుా  చ యబడ్డన దికుకలచ  వేర్ు 
చ యబడ్డ వుండుట, (4) అద  ప ైర్ులో వాడ్డన విత్తనాల బటిట  కూడ్ా మడ్డని/పొ లలనిన వేర్ుగా 
గురితంచాలి. 
ఉద్ా: ఒక చ ను, పొ లం లేక మడ్డలో ఒక ప ైర్ు కొంత్ వర్కు త్ూర్ుప నుండ్డ ప్డమర్కు విత్తబడ్డ 
త్రావత్ ఉత్తర్ం నుండ్డ దక్షడణానికి కూడ్ా విత్తబడ్డ ఉంటుంద.ి వాటిని కూడ్ా వరేేవర్ు 
పొ లంగా/మడులుగా ప్రిగణించాలి. ఈవిధంగా విత్ుత ట భూమ కోత్ను అదుప్ు చ యుటకు ఈ ప్దదతి 
చాలల అర్ుదుగా ఉంటుంది. 
1. నిర్ణయింప్బడ్డన సరవే సబ్-డ్డవిజన్, మడ్డ/పొ లం, ఒక రైెత్ు కిరంద వుండ్డ, వేరేవర్ు సరేవ సబ్–

డ్డవిజనులు కూడ్ా కలుప్బడ్డ మధయ గటుా  లేకుండ్ా ఉండటం జర్ుగుత్ుంది. ఈ సంధర్భములో 
సదర్ు మడ్డ/పొ లమును(AMALAGAMATED FIELD)గా భావించ్చ సదర్ు విష్యమును 
విప్ులంగా ఫార్ం–1 నందు నమోదు చ యవలెను. అంత గాని ఆ పొ లం/మడులను 
తిర్సకరించకూడదు. ఈ విష్యలనిన ఫార్ం-I లో తెలియచ యలలి. మడ్డ/పొ లంను ఎంపికకు ఆ సరేవ 
నంబర్ు భూమ యొకక న ైర్ుతి దిశ్ను ముందుగా గురితంచాలి. న ైర్ుతి  మూలకు దగగర్లో ఉనన 
మడ్డ/పొ లలనిన ఎంపిక చ యలలి. రెండు మడులు/పొ లలలు న ైర్ుతి దిశ్కు సమలన దూర్ంలో ఉనన 
యిెడల దక్షడణప్ు వ ైప్ున ఉనన మడ్డ/పొ లలనిన ఎంపిక చ యలలి. 
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2. ఒక రైెత్ు యొకక మొత్తం భూమలో గల మడులు/పొ లంలో న ైర్ుతిమూల ఉనన మడ్డ/పొ లం 
ఖలళీగా ఉండవచుిను. అలలంటప్ుడు ప  ై సూచనను పాటించాలి. ఈవిధంగా ఎంపికెైన మడ్డ/పొ లం 
ప్రయోగం చ యుటకు త్గు పాా టు ప్రిమలణమును ఇముడుికొనదగినటేా  ఉండ్ాలి. ఇముడుికోలేని 
వాటిని తిర్సకరించాలి. 
౩. ప్రయోగప్ు ప్ంట విత్తనము కొర్కు విత్తబడ్డనచ  ోప్రయోగము కొర్కు ఎంపిక చ యరాదు. అంత కాక 
చెఱకు ర్సము అముమట కొర్కు మొకకజొనన కండ్లీను కాలిి అముమట కొర్కు విత్తబడ్డనచ  ో
ప్రయోగము కొర్కు ఎంపిక చ యరాదు. 
 4. ఎ౦పికెనై సరేవ నం౦బర్ులో ప్ూరితగా ప్శుగార స్ానికైె విత్తబడ్డనచ  ో ఆ సరేవనoబర్ు భూమని 
ప్రిగణనలోనికి తీసుకోరాదు. దానికి బదులుగా మరో సరేవనoబర్ు భూమని ఎ౦పిక చ యలలి. 
అంత గాని విత్తన౦ మొలకెత్తక పో యినా, ప్శువులు మేసనిా, ప్౦టలు ఎ౦డ్డపో యినా,(ప్హ్వనీ)లో 
నమోదు చ సినచ  ో అలల౦టి పొ ల౦/మడులను ప్రిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అలల౦ట ి ప్రిసిాత్ులలో 
దిగుబడ్డలేదని నిరాధ రి౦చాలి. ప్రయోగానికి ముందుగానే ప్ంట  కోయబడ్డనా, ప్ంట ప ర్ుగుదల 
సరిగాలేకునాన, ఆ పొ లం/మడ్డ ప్రతాయమలనయంగా మరో పొ లం/మడ్డని ఎంపిక చ యరాదు. 
అలలంటి సందర్బములో ప్రయోగము జర్గలేదని నమోదు చ యలలి. 

ప్లా టు ఎుంపిక : 

ప ైవిధంగా ఎంపికెైన మడ్డ/పొ లంలో ప్రయోగానికి కావలసిన పాా టు ప్రిమలణాలను 
ప్ంటను బటిట  నిర్ణయించడం జర్ుగుత్ుంది. ప్రయోగం చ యవలసని వివిధ ప ైరా్కు కావలసని 
పాా టు ప్రిమలణాలు ముందు 7వ పజేిలో తలెుప్బడ్డనవది. పాా టు ఎంపికకు రెండు యలదృచ్చిక 
సంఖయలను పొ డవు వ డలుపల నిమత్తం ఉప్యోగించాలి. ఎంపకైెిన మడ్డ/పొ లం యొకక 
న ైర్ుతిమూలను ముందుగా గురితంచాలి. దాని ఆకార్ం వంకర్గా కానీ, తిరభుజాకార్ంగా కానీ, 
వృతాత కార్ంగా కాని ఉననను ఉహత్మకంగా ఒక చత్ుర్సరంగా కానీ, దీర్ఘచత్ుర్సరంగా కానీ 
చ సుకొని న ైర్ుతి దిశ్ను గురితంచాలి. 

పాా టును గురితంచుటకు న ైర్ుతిదిశ్ నుండ్డ త్ూర్ుపనకు, ఉత్తర్మునకు అంచులవ ంట 
అడుగులు వేసూత  నడ్డచ్చ వాట ిసహ్వయంతో పాా టును గురితంచాలి. నడ్డచ్చన మొత్తం అంగలు నుండ్డ 
5X5 మీటరా్ పాా టు అయిత  7 అడుగులు ,10X10 మీటరా్  పాా టు అయిత  13 అడుగులు 2X2 
మీటరా్ పాా టు అయిన 3 అంగలు చొప్ుపన, రెండు వ పై్ుల వచ్చిన అంగలు కొలత్లను తీసవిేస ి
మగిలిన అంగలు మొతాత నికి కేటాయింప్బడ్డన 1,2,3 అంకెల యలదృచ్చిక సంఖయలు (రేండం 
న ంబర్ుా ) ప్టిటకలోని వర్ుసలను కేటాయించ్చన (కాలమ్) చూస ి మగిలిన మొత్తం అంగలు 
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సమలనమ నై సంఖయగానీ అంత్కంట ేత్కుకవ సంఖయ గానీ తీసుకోవాలి. ముందుగా పొ డవుకు త్రావత్ 
వ డలుపనకు రాండమ్ ప్ుసత ంకంలోని కాలమ్ లను చూడ్ాలి. 
ఉదా: జొనన ప ైర్ుప  ైప్రయోగం అనుకుందాం. పాా టు ప్రిమలణం 5X5 మీటర్ుా . ఎంపికెైన మడ్డ/పొ లం 
న ైర్ుతి దికుక నుండ్డ త్ూర్ుపగా ‘90’ అడుగులు ఉత్తర్ప్ు దికుకగా 120 అడుగు అనుకుందాం. 
 
 

 

             120                        120-7=113  ( మూడు డ్డజిటుా ) 

                                                  90-7=83   (రెండు డ్డజిటుా ) 
          న ైఋతి        
                         90 

 

 

మీకు కేటాయించ్చన రాండమ్ న ంబరా్ ప్ుసతకంలో ముందు పొ డవునకు అనగా 113 

అడుగులకు మూడు డ్డజిటాను చూడగా 113 కానీ, అంత్కు త్కుకవ సంఖయ కానీ మొదట  
ఏదవిచుినో దానిని తీసుకోవాలి. త్రావత్ 83 రెండు డ్డజిటుా  సంఖయ కాబటిట  దానికి సంబంధించ్చ  
కేటాయించ్చన కాలమ్ ను చూస ి వ డలుపనకు కావలసిన సంఖయను నిరాధ రించుకోవాలి. 113 నకు 
010,83 నకు 83 సంఖయను  వచాియనుకుందాం. 
 మడ్డ/పొ లలనికి న ైర్ుతి దికుక యింత్కు ముంద  గురితంప్బడ్డనది. ఆ న ైర్ుతి దికుకనుండ్డ 
త్ూర్ుపనకు 83 అంగలు నడచ్చ ఆ బిందువునుండ్డ ప ైర్ు లోప్లికి 10 అంగలు నడచ్చ అకకడ 
గుర్ుత ను వుంచాలి. అద  పాా టు యొకక న ైర్ుతిదకిుక. 
 పాా టు యొకక గురితంప్బడ్డన న ైర్ుతిదికుక నుండ్డ మీకు సర్ఫరా చ యబడ్డన టపే్ు 
సహ్వయముతో త్ూర్ుపకు 5 మీటర్ుా   ఉత్తరానికి 5 మీటర్ుా  వుంచ్చ కర్ణము 7.07  మీటర్ుా గా 
వుండ్ టుా  చూడ్ాలి అప్ుడు తిరభుజం ఏర్పడుత్ుంది. న ైర్ుతిదిశ్న వుంచబడ్డన టపే్ు మూలను 
ఎదుర్ుగా వునన దిశ్న వుంచ్చత  ఆ దికుక ఈశానయం. అప్ుడు మనకు కావలసిన చత్ుర్సత రం 
ఏర్పడుత్ుంది. కర్ణము కొలత్లు సరిచూడని యిెడల పాా టు వ ైశాలయంలో హ చుిత్గుగ లు కలిగి దాని 
ప్రభావము దిగుబడుల ప ై కనిపించును.  
 పొ డవు, వ డలుపల నుండ్డ 2X2 మీటరా్ ప్రమిలణం పాా టుకు 3 అంగలు చోప్ుపన, 5X5  

మీటరా్ ప్రిమలణంను పాా టుకు 7 అడుగులు చొప్ుపన 10X10 మీటరా్ ప్రిమలణం పాా టుకు 
13 అడుగుల చొప్ుపన తీసివయేడం వలన మనం మలర్ుక చ యబో యి ్ పాా టు మడ్డ 
హదుద లను దాటపిో కుండ్ా వుంటుంది. మరియు 5X5  మీటరా్ ప్రిమలణంను పాా టుకు కర్ణము  
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7.07 చొప్ుపన 10X10 మీటరా్ ప్రిమలణం పాా టుకు కర్ణము 14.14 ఉననదా లేదా అని సరి 
చూసుకోవలెను.  

 పాా టు యొకక నాలుగు మూలలు నిరాధ రించ్చన పిదప్ కర్ణమును, పొ డవు, వ డలుప 
మరియొక మలర్ు సరచిూస ి నాలుగు మూలల చుటటట  ఒక తరా డు కటాట లి. తరా డు అంచుల 
వదదనునన మొకకల మొదళ్ళళ ఎకుకవ భాగం తరా డుకు లోప్లివ పై్ు వుననచ  ోఆ మొకకలను 
లోప్లికి వేసి, త్కుకవ భాగం ఉనన మొకకలను తరా డు వ లుప్లికి వయేలలి. తరా డు లోప్ల 
వునన మొకకల నుండ్డ మలత్రమే ప్ంటలను ఏర్ుటకు/కోయుట చ యలలి. 
మడ్డని ఎంపిక చ సని త్ర్ువాత్, పొ లం పొ డవు, వ డలుపలను స టప్ లలో (అడుగులలో) 

కొలత్లు తీసుకోవలస ి వుంటుంది. పొ డవు, వ డలుపల రెండ్డంట ి నుండ్డ 7స టప్ లు (5మీ.5మీ. 
పాా టు విష్యంలో) త్గిగంచాలి. ప్రయోగాత్మక పాా టు న ైర్ుతిమూలను నిర్ణయించడం కోసం 
మండలలనికి కేటాయించ్చన రాండమ్ కాలంలను  కనిలిటంగు చ యడం దావరా 7స టప్ లను త్గిగంచ్చన 
త్రావత్ వచ్చిన స టప్ ల న ంబర్ు కంటే త్కుకవగా లేదా సమలనంగా ఉననటువంటి పొ డవుకు ఒకటి, 
వ డలుపకు మరొకట ివంత్ున ఒక జత్ రాండమ్ సంఖయలను ఎంపిక  చ యండ్డ. 

పాా టు న ైర్ుతిమూలను ఎంపిక చ సని త్రావత్, నిరిధష్టమ ైన స ైజు గల సమచత్ుర్సరం పాా టును 
ఏరాపటు చ సూత  కరమలనుస్ార్ంగా 7.07 మీ. కర్ణంను సకరమంగా త్నిఖీ చ యడం దావరా 5X5 మీ. 
స ైజు గల పాా టును మలర్ుక చ యలలి. 

                                      డ్డ                                                  సి                    ఉత్తర్ం               
  
 

 

 

                                                        
                           
 

       
   

               

                                   ఎ                      ఒ                           బి 

                                              న ైర్ుతి (SW)             80 స టప్ లు         
 

 

 

 

 

            

64 స టప్ లు                    
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సెుప్ 
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ఆర్ ఎస్ 

పి కూయ 

X 
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సెుప్ 
లు  
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ఎబిసిడ్డ పొ లం 

ఎబి = సడి్డ =  80 స టప్ లు  
బిసి = ఎడ్డ = 45 స టప్ లు 
పొ లం న ైర్ుతి మూల ‘ఎ’ అయి ఉంది. 
ఎఒ =  64 స టప్ లు  
ఒప ి=  23 స టప్ లు 
పాా టు న ైర్ుతి మూల ‘పి’ అయి ఉంది. 
ప్రయోగాత్మక పాా టు  పి, కూయ, ఆర్, ఎస్, అయి ఉంది. 
పి అర్  = 7.07 మీ 

కూయ ఎస్ = 7.07 మీ 

ప్లా టు గ రితుంపులో గమనిుంచవలసినవి : 

 కర్ణము కొలత్లు సరచిూడని యిడెల పాా టు వ ైశాలయంలో హ చుిత్గుగ లు కలిగి దాని 
ప్రభావము దిగుబడులప ై కనిపించును. పొ డవు వ డలుపల నుండ్డ 5X5 మీటరా్ ప్రిమలణం పాా టులో 
7 అంగలు, 10X10 మీటరా్ ప్రిమలణంలో 13 తీసవిేయుట వలా మనం నిర్ణయించ్చ తీసుకోబో యి ్
పాా టు మడ్డ/పొ లం హదుద లను దాటి పో కుండ్ా వుంటుంది. 

ఉద్ా: ప ై పొ లం వ డలుప 90 అడుగుల నుండ్డ 7 అంగలు తీసవిేయకునన రాండమ్ 
కాలములను చూసనిప్ుడు 86 సంఖయ వచ్చిందనుకుందాం. అప్ుడు 86 నుండ్డ 5 మీటర్ుా  పొ డవు 
కలిపిన 91 వచుిను. అంటే మనకునన 90 అడుగులు హదుద  దాటిపో యింది. అందుకోసం ఈ 
తీసివతే్ విధిగా చ యలలి. 
మిశరమ పెైరుా  : 
  కొనిన జిలలా లలో మశ్రమప ైర్ుా  ఉంటాయి. సజజ , జొనన, ప సర్, కొర్ర, వేర్ుశ్నగ మొదలుగునవి. 
           ప్రయోగం చ యవలసని ప ైర్ు మశ్రమమ ైనప్ుడు 10 శాత్ం కనన ఎకుకవ మశ్రమమ ై  
          ఉండ్ాలి. 
మిశరమాలు ర ుండు రకలలు:  

విత్తనాలను మశ్రమంచ సి విత్ుత ట. ఒక ఎకర్ప్ు పొ లంలో ఏ విత్తనం ఎంత్ త్ూకం, 
ప్రిమలణంలో వాడబడ్డనదో  ప ైర్ును చూస ిలేదా రెైత్ునడ్డగి తెలుసుకోవాలి.  అద విధంగా మశ్రమంలో  

వాడ్డన ప ైర్ు విత్తనం ఒక ఎకర్ంలో ప్ూరిత ప ైర్ుగా విత్ుత టకు ఎంత్ కావాలో తెలుసుకొని వాట ి
శాత్ం నిర్ణయించ్చ ప్రయోగానిన నిర్వహ ంచవచుిను. స్ాళ్ళ మశ్రమలలను ప్రయోగప్ు ప ైర్ు ప్ూరితగా 
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స్ాళ్ళలోని వేసని స్ాలుస్ాలుకూ మధయ ఎంత్ దూర్ం ఉంటుందో  స్ాగుదార్ు నుండ్డ గానీ లేక ఏ 
ఇత్ర్ తెలిసిన స్ాగుదారా్ నుండ్డ గానీ తెలిసికొని సంబంధతి్ గడ్డలో వరా యలలి. ఈ విష్యలనిన 
ఫార్మ్ 1 లో సంబంధతి్ గడ్డలో వరా యలలి. 
  ప  ైమశ్రమ ప్దదతిలో (అడుగులు) ప్రకార్ం పాా టును ఎంపిక చ సుకోవాలి. 
సలళ్ళ పదేతి :  

దీనిలో రెండు విధానాలునానయి.(1) ఒకవ ైప్ు స్ాలుగా చ యుట.(2) రెండు వ పై్ులల స్ాళ్ళళగా 
వేయుట. 
ఒక వ ైపులో సలళ్ళళగల వేయ ట : 

స్ామలనయంగా కొనిన జిలలా లలో ప్రతిత , ఆముదాలు, ఒకవ పై్ు స్ాలుగా ప ైర్ు వేస్ాత ర్ు. 
ప్రయోగాలలో స్ాళ్ళళ వేసిన వ పై్ు మొత్తం స్ాళ్ళ సంఖయను లెకకకటిట , మొత్తం స్ాళ్ళ నుండ్డ ఆ 
ప్రయోగ పాా టు ప్రిమలణము 5X5 మీటరా్యిన ఎడల 5 మీటరా్లో ఎనిన స్ాళ్ళళ కలవో, సరాసరి 
కనుకొకని (అనగా 3 చోటా 5 మీటరా్లో ఎనిన స్ాళ్ళళ కలవో సరాసరి కనుకోకవాలి.) ఆ స్ాళ్ళ 
సంఖయను మొత్తం స్ాళ్ళ సంఖయ నుండ్డ తీసివసే ిఒకటిని కలిపి రాండమ్ ప్ుసతకములోని సంబంధిత్ 
కాలమును చూస ిరాండమ్ స్ాలును నిర్ణయించాలి. రెండవ వ ైప్ు ‘అడుగుల’ ప్దదతిని పాటించాలి. 
అనిన స్ాళ్ళలోను ప దద  స్ాలును మలత్రమే అడుగులతో కొలిచ్చ పొ డవుగాను, స్ాళ్ళళ వసేిన ప్రకకని 
వ డలుపగాను ప్రిగణించాలి. 

ఒకవేళ్ స్ాలు పొ డవు కంటే రెండవ ప్రకక ఎకుకవ పొ డవుగా ఉనననూ పొ డవ నై స్ాలున ే
పొ డవుగా నిరాధ రించాలి. ఆయల పాా టుా  వాటి వివిధ ప్రిమలణాలను బటిట  ‘అడుగులను’ తీసివయేుట 
జర్గాలి. పాా టు నిర్ణయించ టప్ుడు స్ాళ్ళ వ ంట (పొ డవు) 5 మీటర్ుా  వుండ్ టటుా  రెండవ వ పై్ున 5 
మీటరా్లో, ఎనిన సరాసరి స్ాళ్ళళ వచ్చినవో అనిన స్ాళ్ళళ వుండ్ టటుా  లెకికంచ్చ వ డలుపను టేప్ు 
సహ్వయంతో పాా టును కిరంది విధంగా నిర్ణయించాలి. స్ాళ్ళ ప్దదతిలో కర్ణము పొ డవు 7.07 మీటర్ుా  
వుండవలసని అవసర్ం లేదు. రేండం సంఖయ ఆధార్ంగా వచ్చిన స్ాలు పాా టులో వుండ్ టటుా  
చూడ్ాలి. 
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ABCD = ఎనునకొనబడ్డన మడ్డ 
 EF     = రాండమ్ స్ాలు 
PQRS  = గురితంచబడ్డన పాా టు 
 

ర ుండు వ ైపులా సలళ్ళా  వేయ ట :  
 కోనిన జిలలా లలో ముఖయంగా పొ గాకు ప ైర్ు రెండు వ పై్ులల స్ాళ్ళా గా స్ాగు చ సుత ంటార్ు. 
అటువంట ిప్రిసిాతిలో రెండు ప్రకకల గల స్ాళ్ళను లెకకగటిట  అందులో నుండ్డ పాా టు ప్రిమలణమ ైవ 5 
మీటరా్లో గల సరాసరి (మూడు చోటా స్ాళ్ళా  లెకికంచ్చ సరాసరి కనుకోకవాలి). స్ాళా్ సంఖయలో 
తీసివసేి 1ని కలిపి రాండమ్ ప్ుసతకములోని కేటాయించ్చన కాలoలను చూసి పాా టును 
న ైర్ుతిమూలలో నిర్ణయించాలి. స్ాళ్ళా  విష్యంలో రాండమ్ ప్టిటక చూసినప్ుడు 0,00,000లో 
వచ్చినచ  ో వాటిని నిరాకరించాలి. అడుగుల విష్యంలో నిరాకరించరాదు (ఈ విష్యంలో టేప్ు 
ఉప్యోగించనవసర్ం లేదు). 5 లేక 10 మీటరా్ పాా టు ప్రిమలణానిన బటిటలో గల సరాసర ి స్ాళ్ళా  
ఉండ్ టటుా గా పాా టు న రై్ుతి దికుక నుండ్డ రెండువ పై్ులల లెకికoచుకొని నిర్ణయించుకోవచుిను. 
రాండమ్ సంఖయ  ఆధార్ముగా  వచ్చిన స్ాళ్ళా  రెండు దికుకలలోనూ, పాా టులో వుండ్ టటుా  చూడ్ాలి.  
కర్ణము పొ డవు చూడవలసిన ప్నిలేదు.  
ఉద్ా:  రాండమ్ సంఖయ ప్ుసతకంలో సంబంధిత్ కాలoను చూడగా 6 సంఖయ వచ్చిందనుకొందాము.  
సరాసరి స్ాళా్సంఖయ 9 అనుకొందాము. అప్ుపడు 5,6 స్ాళా్ మధయ బిందువును గురితంచ్చ, 6వ స్ాలు 
నుండ్డ (అనగా 6వ స్ాలును కూడ్ా కలుప్ుకొని) 9 స్ాళ్ళా  కలుప్గా 14వ స్ాలు వసుత ంది. అప్ుపడు 
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14,15 స్ాళా్ మధయ బిందువును గురితంచాలి.  మనకు వచ్చిన మొదటి, ఆఖరి స్ాళ్ళా  మన ప్రయోగప్ు 
పాా టులో వుండ్ాలి. ఇద  విధంగా రెండవ ప్రకకన కూడ్ా చూడ్ాలి.  
 

సూచనలు : 
 అడుగుల ప్దదతి గానీ, స్ాళా్ ప్దధతి గానీ రాండమ్ అంకెల ప్ుసతకంలోని కాలమ్ ల ప్రకార్ం పాా టు 

నిర్ణయించుకొనటేప్ుపడు  పాా టు ప్రిమలణం ఇమడ్ టటుా గా వుండ్ాలి. 

 కొనిన ప్రిసిాత్ులోా  ఎనినక కాబడ్డన పాా టులో ప దదరాయి కానీ, మటిట  దిబబగానీ (వంకర్ల వలా 
ప్రకక) చాలినంత్ దూర్ం లేనప్ుడు సదర్ు పాా టులను తిర్సకరించాలి. 

 ఈ ప్రిసిాతిలో రెండు ప్రకకలకు తిరిగి రాండమ్ ప్ుసతకానిన ప్రిశ్రలించ్చ పాా టు యిమడ్ టటుా గా 
ఎనునకోవాలి.  కానీ ఏ ఒక ప్రకక చూసి సరిచ యకూడదు. 

 స్ాళా్ ప్దధతిలో ఒక స్ాలు ఎందుకు కలపాలి? మొత్తం 20 స్ాళ్ళా  వునానయనుకుందాము.  
 5 మీటరా్లో సరాసరి స్ాళ్ళళ 5 అనుకోవాలి. కాలమ్ ను చూడగా 15 వచ్చిందనుకుందాము. 
అనగా 15వ స్ాలు మన ప్రయోగంలో ఉండ్ాలి. అప్ుపడు 15వ స్ాలును కలుప్ుకొని సరాసర ి
స్ాళ్ళను 5 సంఖయను కలిపినచ  ో 19 సంఖయవచుినే కాని 20 సంఖయ అయిన చ్చవరి స్ాలుకు 
ఎంపిక అయి్య అవకాశ్ము లేదు. మన ప్రయోగ ప్దదతిలో అనినస్ాళ్ళకు అవకాశ్ం వుండ్ాలి. 
అందుకుగాను, ఒకస్ాలు కలుప్ు ప్దదతి స్ాళ్ళళ విత్ుత ట లేదా నాటు ప్దదతిలో చాలల అవసర్ము.  

పుంటకోత :  
 ప్ంటకోత్ ప్రయోగము నిర్వహ ంచుటకు కావలసిన ప్రకిర్ములు : 

1. పాా టు ప్రిమలణము కొలుచుటకు టేప్ు ఉప్యోగించాలి. 

2. ప్రభుత్వము సర్ఫరా చ సిన తరా సు మరియు త్ూకప్ు రాళ్ళళ మలత్రమే ఉప్యోగించాలి.  
3. నాలుగు కర్రలు (PEGS) మరియు తాడు (ROPE). 

4. ప్ంట మలరిపడ్డ చ యుటకు గోన  సంచ్చ. 

ప్ంట ప్ూరితగా  ప్రిప్కవత్ చెంది, ఆయల పరా ంత్ంలో మలములుగా ప్ంటకోత్ అవలంబించ  దశ్కు 
వచ్చినప్ుడు, పాా టాలో ప్ంటను కోయడం జర్ుగుత్ుంది. వయవస్ాయదార్ునితో సంప్రదించ్చ పొ లం 
ఎంపిక త దీని ప్ంటకోత్ త దీని నిర్ణయించాలి. అయినప్పటికీ, అనేక సందరాభలలో కోత్ త దీలో 
మలర్ుప ఉండవచుిను. అటిట  సందరాభలలో, పరా థమక కార్యకర్త ప్ంటకోత్ త దీని ముందుగానే 
నిరాధ రించ్చ, సంబంధతి్ సూప్ర్ువ ైజర్ుకు ఆ విష్యలనిన తెలియప్ర్చాలి. ఎటిట  సందర్భంలోను 
ప్ంటకోత్ను మలని వయేరాదు. పరా థమక కార్యకర్త కూడ్ా త్నకు అనువ నై విధంగా త దీని 
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మలర్ిడ్ానికి ప్రయతినంచరాదు. ప్ంట ప్రిప్కవం చెందని లేదా అధికంగా ప్రిప్కవం చెందిన 
త్ర్ువాత్ ప్రయోగములు నిర్వహ ంచరాదు అంత కాక ప్రయోగాత్మక పాా టులోని ప్ంటను కోత్ 
కోసేంత్వర్కు, ఎంపికయిన పొ లంలోని ఎటిట  భాగానిన కోత్ కోయడ్ానికైె అనుమతించకుండ్ా ఉండడం 
ఎంత్యినా అవసర్ం. ప్రయోగాత్మక పాా టును ముందుగానే ప్రత యకించ్చ పొ లం ఎంపిక సమయంలో, 
సపష్టంగా హదుద లు నిర్ణయించ్చ, పాా టు విస్త ర్ణం నాలుగు మూలలల ప గుగ లను (కర్రలను) సరిగాగ  
అమరేిలల చూసి, ఆ పాా టు చుటటట రా ఈ ప గుగ లను కలుప్ుత్ూ తాడు కటటవలస ివుంటుంది. ఆ 
దారానిన గటిటగా లలగి కటాట లి. దానికి ఇర్ుప్రకకలల వునన మొకకలను ప్రీక్షడంచాలి. వివిధ ప్ంట 
విష్యంలో కోత్ల కార్యకలలపాలకు సంబంధించ్చ అనుసరించ  కార్యవిధానానిన ఈ దిగువ కుా ప్త ంగా 
తెలియప్ర్చడమయింద.ి 

వరి పుంట ద్ిగ బడ ిపరయోగమ పెై సూచనలు : 
1. వరి ప్ంట పాా టు గురితంచ టప్ుపడు, పాా టు మడ్డ లోప్లనే ఇముడుికొనదగినటేా  వుండ్ాలి. ఈ 

విష్యoలో త్గుజాగరత్త  తీసుకొననటాయిత  కొనిన వరి మొకకలను వదలివేయడంగాని,లేదా 
దిగుబడ్డకి ఎలలంటి నష్టం కలగకుండ్ా వుంటుంది. 

2.  ఎంపిక చ సిన మడ్డలో పాా టు కొర్కు గురితంచ్చన నిరిధష్ట రేఖ వ లుప్ల దుబుబలో సగం కంటే 
ఎకుకవ మొకకలు వుననటాయిత , వాటిని వదిలిప టిట  లోప్లవునన మొకకలను మలత్రమ ేకోత్ 
చ యవలెను. లేనియిడెల దుబుబలోని సగం కంటే ఎకుకవ మొకకలు నిరిధష్ట రేఖ లోప్ల 
ఉననటాయిత , వాటిని కూడ్ా కలుప్ుకొని కోత్ చ సి దిగుబడ్డని లెకికంచవలెను. 

3.  పాా టులోప్ల ఉనన ఏ ఒకక వరి మొకకను గాని మరియు కంకిని గాని వదలకుండ్ా కోత్ 
అగునటుా  జాగరత్త  వహ ంచవలెను. 

4.  కోత్ అయిన వరిప్ంటను నూర్ుిటకు అనుకూలముగా ఉనన సమత్ల ప్రద శ్మునకు 
తీసుకొని వ ళాి నలేమీద వ డలలపట ిగుడిను గాని, గోన  సంచ్చని గాని, లేక చాప్ను గాని ప్ర్చ్చ, 
కొనిన గంటలు ఆర్బటెిట  వరిగింజలను జాగరత్త గా రాలకొటటవలెను కోత్ అయిన వరి మొకకలను 
మడ్డ నుండ్డ నూర్ుిటకు అనుకూలముగా వునన ప్రద శానికి తీసుకొని వ ళ్లా టప్ుపడు, కోత్ 
అయిన ఏ ఒకక మొకక కూడ్ా నష్టపో కుండ్ా జాగరత్త  వహ ంచవలెను. 

5.  ప్చ్చి ధానయంను ఆఖరి గార ము వర్కు త్ూకంవేసి, వచ్చిన దిగుబడ్డని ఫార్ం–2లో నింప ి
ముఖయ ప్రణాళికాధికారి కారాయలయమునకు ప్ంప్వలయును. 
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మొకకజొనన:  
1. మొకకను కాకుండ్ా, కంకులు (కాబ్ి) లేదా ఇయిర్ హ డ్సి మలత్రమ ే కతిత రించడం దావరా 
మొకకజొనన ప్ంటకోత్ కోయలలి ప్రతి కంకు (కాబ్)తో 5స ం.మీ. మంచని కాడ ఉండ్ లల 
చూడడ్ానికైె జాగరత్త  తీసుకోవాలి. 

2.  కంకులు(కాబ్ి) ఒకే మలదిరిగా ప్రిప్కవత్ చంెదినప్ుడు స్ాధ నిక ప్దధత్ులను అనుసరించడం 
దావరా ప్ంటకోత్ను చ ప్టాట లి.  

3. మొకకజొనన విష్యంలో, కంకులను లెకకప టిట , కంకులప ై వునన తొడుగు తొలగించ్చన 
త్రావత్ ఆ కంకుల బర్ువును త్ూయలలి. 

వేరుశనగ : 
1. గుత్ుత ల ర్కం వేర్ుశ్నగ విష్యంలో, పాా టులోప్ల వునన మొకకలను ప ైక ి ప్కడం దావరా 
ప్ంటను కోయలలి. నేల గటిటగా ఉననప్ుపడు హయండ్స, హొస్ లను ఉప్యోగించాలి వదిలివసేిన 
కాయలనినటిని సేకరించడ్ానికైె జాగరత్త  వహ ంచాలి పాా టు సరిహదుద ల లోప్లవునన అనిన 
మొకకల కాయలను ఈ మొకకలలోని కొనిన కాయలు పాా టుయొకక మలర్ుక చ సని 
సరిహదుద  వ లుప్లఉననయల అన ే వాసతవంతో నిమత్తం లేకుండ్ా, ప్రయోగాత్మక 
ఫలస్ాయంగా ప్రిగణించడమవుత్ుంది. 

2. కాయలను మొకకలనుండ్డ వేర్ు చ యలలి. సేకరించ్చన కాయలకు అంటుకొని వునన మటిటని 
వాటిని ఒకదానికొకట ిర్ుదదటం దావరా న మమదిగా తొలగించాలి. ఆవిధంగా వచ్చిన శుభరమ ైన 
కాయలను బర్ువు త్ూచ్చ వాటి బర్ువును ఫార్ం–2 లో రికార్ుి  చ యవలసి వుంటుంది.  

సో యాబీన్ : 
1. ఈ ప్ంట కొదిద గా ప్రపి్కవత్ చెందినప్ుపడు ప్ంటకోత్ కోయలలి. విత్తనాలను కలిగిఉనన 

కాయలు ప్గిలిపో వడ్ానిన నివారించడ్ానికైె అధికంగా ప్రిప్కవత్ చెందడ్ానిన నివారించాలి. 
2.  ప్రయోగాత్మక పాా టు చుటటట రావునన దారానికి పొ డువునా ఉననటిట  మొకకలను చ రేిందుకు 

లేదా మనహయించ ందుకు కాండ్ాలు పరా తిప్దికగా ఉండ్ాలి. 
3.  సరిగాగ  సరిహదుద ప  ై ఉనన మొకకలను పాా టులో చ రాిలి. సగానికి ప ైబడ్డ పాా టు వ లుప్ల 

వునన మొకకలను మనహయించాలి.  
4. ఇందులో వచ్చిన దిగుబడ్డని ప్రయోగాత్మక ఫలస్ాయంగా ప్రిగణించవలసి ఉంటుంది. 

కాయల నుండ్డ గింజలను వేర్ుచ సి బర్ువు త్ూచ్చ వాటి బర్ువులను ఫార్ం–2 నందు 
నమోదు చ యవలస ివుంటుంది. 
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చెఱకు : 
1. పాా టు యొకక సరిహదుద  తాడు లోప్ల వునన చఱెకు మొకకలను మలత్రమే ప్రయోగమునకు 

తీసుకొనవలయును. ప్రిప్కవం చెందని చెఱకు చ్చవరి భాగమును మరియు చెఱకు గడ 
ఆకులను తొలగించ్చ త్ూకము వయేవలయును. 

2.  త్ూకము వయేుటకు సి్రంగ్ బాయలన్ి ను ఉప్యోగించ్చ చ్చవర ి 500 గార ముల వర్కు 
త్ూకము వేయవలెను.  

3. బెలాం త్యలరీకోసం వినియోగించ  చెఱకు శాత్మును మొదటి గార మము నుండ్డ 
తీసుకొనవలెను. మొదట ి గార మములో వినియోగించని యిడెల జాబితాలోని త్దుప్రి 
గార మమును వర్ుస కరమములో ఎంపిక చ యవలెను.  

4. కోసిన చెఱకు నుండ్డ ఒకటి లేదా రెండు కివంటాళ్ళళ చెఱకును, చఱెకు ర్సం త్యలర్ు 
చ యుటకు తీసుకొనవలెను. చెఱకు లేదా బెలాం యొకక త్ూకమును నమోదు చ సిన పదిప్ 
వాటిని సంబంధించ్చన స్ాగుదార్ునికి అందజేయవలెను. 

ప్ొ గలకు : 
స్ాగుచ స ే పొ గాకు ర్కమును బటిట  వాటికోత్, కూయరింగ్ మరియు పోర ససింగ్ వేర్ువేర్ుగా 

వుంటాయి.  
ప్ొ గలకు (వరజజనియా) : 

ప్కవదశ్కు వచ్చిన ఆకులను మలత్రమ ే కోయవలెను. ఈ ఆకులు మొకక అడుగుభాగము 
నుండ్డ ప  ై భాగమునకు వుంటాయి. వీటిని ఉదయము లేదా స్ాయంకాలము వాత్వర్ణం చలాగా 
వుననప్ుడు కోయవలెను. ప్రతికోత్కు రెండు నుండ్డ నాలుగు ఆకులు కోత్కు వచుిను. త్కుకవ 
వయవధిలో సుమలర్ు ఆర్ు నుండ్డ ఎనిమద ికోత్లు వచుిను.  

  ప్ొ గలకు (నాటు) : 
1. పొ గాకు (నాటు) కోత్లు ఒకట ిలేదా రెండు కోత్లలో ప్ూరిత అవుత్ుంది. కోత్ సమయములో 

మొకక  మొత్తమును కోసి త్ూకము వేయవలెను. 
2. పొ గాకు ఆకులను కూయరింగ్ చ యడంలో రైెత్ు అవలంభించ్చన విధానానిన 

ఉప్యోగించవలెను. ప్రతి పికింగ్ కు వచ్చినటువంటి ఆకులను జాగరత్తగా లెకికంచ్చ ఫార్ం-2 

మరియు ఫార్ం–3నందు సంబంధతి్ గడ్డలో నమోదు చ యవలెను. కూయరింగ్ సమయములో 
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పాా టులో దిగుబడ్డ వచ్చిన అకులను పొ లములోని మగిలిన ఆకులతో కలియకుండ్ా 
ప్రత యకంగా ఉండునటుట  చూడవలెను. 

3. కూయరింగ్ ప్ూరిత అయిన ఆకుల యొకక త్ూకమును త్ూచ్చ ఫార్ం-3 నందు నమోదు చ సిన 
పిదప్ మొత్తము దిగుబడ్డని స్ాగుదార్ునికి అందజయేవలెను.  

కుంద్ి, నువువలు, ఉలవ, మినుమ  మరియ  పెసర : 
1. ప ైన పేరొకనన ప్ంటలు ప్రిప్కవత్కు వచ్చిన వ ంటన ే కోత్కోయవలెను. విత్తనములు కలిగి 

ఉననకాయలు (ప్రత యకంగా నువువలు) ప్గలకుండ్ా/చ్చటాకుండ్ా వుండ్ టటుా  జాగరత్త  
వహ ంచవలెను.  

2. కంద,ి నువువలు ప్ంటల విష్యములో ప్రయోగప్ు ప్ంట అంచుల యoదు 50 శాత్ము 
కంటే ఎకుకవ కొమమలు పాా టు లోప్లికి వునన యిెడల ప్రయోగమునకు తీసుకొనవలెను, 
లేనియిడెల పాా టు నుండ్డ తొలగించవలెను. ప్ంటకోసిన త్రావత్ ప్ంటను తాడుతో కటటలు 
కటటవలెను.  

3. ఈ కటటలను చాప్మీద గాని, గోన సంచ్చప ై గాని వుంచ్చ ప్ూరితగా ఎండువర్కు ఆర్బెటటవలెను. 
స్ాా నిక ప్దదతిని అనుసరించడం దావరా ప్ంటకోత్ చ ప్టటవలెను.  

4. నువువలపుంట విష్యంలో కటటలను నిలువుగా వుంచ్చ అనిన కాయలు ప్ూరితగా ఎండు వర్కు 
కనీసం 5 రోజులు వర్ుకు ఉంచవలెను. కాయలు ప్ూరితగా ఎండ్డన త్ర్ువాత్ చాప్ మీదగాని 
గోన సంచ్చ మీదగాని వుంచ్చ కర్రలతో విత్తనములు ప్ూరితగా కాయలనుండ్డ వేర్ు చ యవలెను. 
వచ్చిన విత్తనములను శుభరప్ర్చ్చ త్ూకంను ఫార్ం-2 లో నమోదు చ యవలెను. ఫార్ం -3 

ప్ంప్వలసిన ప్నిలేదు. 
5. పెసర పుంటను మొకక మొదలు వర్కు/అడుగుభాగం వర్కు కోసిన వ ంటన ే కటటలుకటిట  

కనీసం 4/5 రోజుల వర్కు ఎండుట కొర్కు ఆర్బెటటవలెను. ప్ంటప్ూరితగా ఎండ్డన త్ర్ువాత్ 
శుభరమ ైన గుడిప నైగాని/నేలప నైగాని నూరిపడ్డ చ యవలెను. స్ాా నిక ప్దదతిని అనుసరించడం 
దావరా ప్ంటకోత్ చ ప్టటవలెను. గింజలను వదలిివేయకుండ్ా జాగరత్త  ప్డవలెను. శుభరప్రిచ్చన 
గింజలను త్ూకం వేస ిఫార్ం–2 లో నమోదు చ యవలెను.  
ఫార్ం–3  ప్ంప్వలసినప్నిలేదు. 

 కొనిన పరా ంతాలలో ప సర్ప్ంట యొకక కాయలను పికింగులుగా కోయడం జర్ుగుత్ుంద.ి 
ఈవిధంగా కోసిన కాయలను త్ూకంవేసి ఎండుట కొర్కు గురితంప్ు వివర్ములు వార సి ఆర్బెటటవలెను. 
పికింగులు ఉదయంప్ూట చ యడంవలన ప సర్కాయలు ప్గలకుండ్ా కాపాడుకోవచుిను. పాా టు 
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యొకక విస్త ర్ణం మలర్ుప చెందకుండ్ా జాగరత్త  వహ ంచవలెను. ప వైిధంగా పికింగు జరిగినప్ుడు వాటి 
ఫలితాలను ఫార్ం-2 మరియు ఫార్ం–3లలో సంబంధతి్ కాలంలో ఆముదం ప్ంట మలదిరిగా 
నమోదు చ యవలెను. 
ఆమ దమ : 
 ఆముదము కాయలు ప్రిప్కవ దశ్కు రాగానే ప్ంటకోత్ పరా ర్ంభించవలయును. ప్ంటకోత్ 
సమయములో ఆముదప్ు దిగుబడ్డ కాయలర్ూప్ంలో ఉండును. ప్ంటకోత్కు గురితంప్బడ్డన 
పాా టును, అనిన కోత్లు జర్ుగు వర్కు ఎటువంటి మలర్ుపలేకుండ్ా త్గు జాగరత్త  వహ ంచవలయును. 
ప్ంటకోత్ల మధయ వయవధి, ఆయల పరా ంతీయ ప్దదత్ులననుసరించ్చ నిర్ణయించవలయును.  

పాా టు గురితంప్ునకు వినియోగించ్చన కర్రలు, తాడు ఎటువంటి ప్రిసిాత్ులలోను తొలగకుండ్ా 
జాగరత్త  వహ ంచవలయును. ఒకవేళ్ సంబంధిత్ మలర్ుక చ యబడ్డన తాడు తొలగపిో యినప్పటికీ 
త్దుప్రి కోత్కు మర్లల తాడుతో మలర్ుకచ యుటకు వీలుగా జాగరత్త  వహ ంచవలయును. కాయలు 
శుదిధచ యుటకుగాను ఒకచోట చ ర్ివలయును. ప్రతికోత్లోను వచ్చిన ఆర్ని ప్చ్చికాయల 
త్ూకమును  ఫార్ం–2 మరియు  ఫార్ం–3లలో సంబంధిత్ గడ్డలో రికార్ుి  చ యవలయును. 
   పతిత  : 
 ప్రతిత  ప్ంట పికింగుల మధయ వయవధి 7/10 రోజులతో 3 నుండ్డ 8 పికింగుల వర్కు వచుిను. 
మొత్తం పికింగులలో మధయ వచ ి పికింగులు యొకక దిగుబడ్డ అధికముగా వుండును. అనిన 
పికింగులు ప్ూరితఅగు వర్కు పాా టు యొకక నలుమూలలన వునన కర్రలను వుంచవలయును. 
పాా టును, పాా టును కర్రల సహ్వయముతో తాడుతో గురితంచవలెను. స్ాధయమ ైనంత్ వర్కు ప్ంటకోత్ 
ఉదయముననే ప్ూరిత అగునటుా  చూడవలెను.(ఎందుకనగా ప్రతిత కాయలు ప్గలకుండ్ా వుండుటకు) 
ఒకగంట ఎండలో ఆర్బటెిటన త్ర్ువాత్ త్ూకము వేస ిఫార్ం -3 నిరీణత్ గడ్డలో నమోదు చ యవలెను. 
ఆఖరి పికింగు త్ూకం వేయునప్ుడు ఇద ివర్కు పికింగ్ి లో వచ్చిన మొత్తము ప్రతితని కూడ్ా కలిప ి
త్ూకమువసేి సరిచూసుకొనవలయును. మొత్తం దిగుబడ్డని స్ాగుదార్ునికి అప్పంగించవలయును. 
 మిరప : 

మర్ప్ప్ంట అధికముగా ప్ండ్డంచు గార మలలలో ఖరీఫ్,ర్బీ స్జనులో ప్రయోగములు 
నిర్వహ ంచెదర్ు. స్ాధార్ణంగా స ప ట ంబర్ు/అకోట బర్ు మలసములో ఎండ్డమర్ప్ నాటుా  జర్ుగును. కొనిన 
సంధర్భములలో ఆలసయముగా కూడ్ా నాటుా  జర్ుగును. సగటు దిగుబడ్డ అంచనా వయేుటకు 
ప్కవదశ్కు వచ్చిన  మర్ప్ప్ంట కోత్లు దావరా వచ్చినటువంటి దిగుబడ్డని తీసుకొని దాని నుండ్డ 
ఆర్ుదల నిష్పతిత   (ప్ండు మర్ప్ నుండ్డ ఎండు మర్ప్)ని లెకికంచవలెను. కొనిన సంధరాభలలో 
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ప్చ్చి మర్ప్కు మలరెకట్ యoదు ధర్ అధికముగా ఉననప్ుడు రైెత్ు కొనిన కోత్లు కోస  అవకాశ్ం 
వుంది. త్దుప్ర ి వచ ి  కోత్లు ఎండు మరిి కొర్కు వుంచడం జర్ుగుత్ుంది. అయిత  
పరా థమకకార్యకర్త ఎంపకి కాబడ్డన పాా టుకి సంబంధించ్చ ఈవిధంగా చ యకుండ్ా వుండ్ టటుా  త్గు 
జాగరత్త  వహ ంచవలెను. కోత్కు ముందుగాన ే రైెత్ు యొకక అనుమతితో అనిన కోత్లకు 
త్ప్పనిసరిగా హ్వజర్ు కావలెను. మొదటి,రెండు దిగుబడుల యొకక త్ూకానిన ఫార్ం-2 లోను 
మరియు మగిలిన కోత్ల యొకక దిగుబడుల వివర్ములు ఫార్ం-3  నందు నమోదు చ యవలెను.   
సూచన : 
  మొకకజొనన, సో్ యలబీన్, వేర్ుశ్నగ ప్ంటలు అమశ్రమముగా వితితనచ  ో సూా ల మరియు 
నికర్ దిగుబడులు ఒకటిగానే వుండవలయును. కాని మశ్రమప్ంట అయినచ  ోవిత్తన నిష్పతిత  ప్దదతి 
లేదా వర్ుసలసంఖయ ప్దదతిదావరా కాని ప్రయోగప్ు దిగుబడ్డ ఆధార్ంగా నికర్ దిగుబడ్డని లెకికంచ్చ 
సంబంధిత్ గడులలో నమోదు చ యవలసి వుంటుంది.   

 పుంటకోత పరయోగలల పరయవేక్షణ : 

 వయవస్ాయశాఖ, గణాంకశాఖలకు చెందని అధికారా్ందరికి, కోత్దశ్లో ప్ర్యవేక్షణ కోసం కొనిన 
ప్రయోగాలను కేటాయించడమవుత్ుంది. ప్ర్యవేక్షడంచ  అధికారి ఈకిరంది అంశాలు న ర్వేరేటటుా  
చూడవలస ివుంటుంది.   
1.  ఏ గార మలలలో ప్రయోగాల నిర్వహణను ప్ర్యవేక్షడంచాలో, ఆ గార మలల జాబితాను తీసుకోవడం.  
 2.  సంబందిత్ ప్రయిమరీ ఏజెనీి నుండ్డ ప్రయోగాలను నిర్వహ ంచ ందుకు ఎంపిక చ సని పాా టాలో   
        ప్ంటకోత్ త దీని త లుసుకోవడం. 
  3.  ప్ంటకోత్ త దనీ గార మలనిన కోత్ పరా ర్ంభమవడ్ానికి ముందుగాన ేసందరిశంచాలి.  
  4.  ప్రయిమరీ వర్కరా్ కోసం ఏరాపటు చ సని  ప్ునశ్ిర్ణ శ్చక్షణ శ్చబిరాలకు హజర్ుకావడం. 
  5.     ఈ కిరంద ివిష్యలలను త్నిఖీ చ యడం  
 (ఎ) ప్ంటకోత్ కోస ేపాా టు సరేవన ంబర్ు ప్రద శ్ం గురితంప్ు  
 (బి) సరేవ/సబ్ డ్డవిజను న ంబర్ు, పొ లం ఎంపకి యదార్ధత్.  
 (సి) పాా టు కొలత్లు అంటే పాా టు యొకక పొ డవు, వ డలుప, కర్ణం  
 (డ్డ) తాడు ఉప్యోగించడం దావరా సరిహదుద  మొకకలను జాగరత్త గా వరే్ుచ యడమయిందా, 
 (ఇ) ప్ంట ఫలస్ాయలనిన సకరమంగా బర్ువు త్ూచారా, 
   6.  ప్ంటకోత్ దశ్లో త్నకు కేటాయించ్చన ప్రయోగాల సంఖయను ప్ర్యవేక్షడంచ్చ, 2వ ఫార్ములో   
           దిగుబడ్డని ధుర వీకరించడం. 
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7. పాా టు దిగుబడ్డని గార మల స్ాధార్ణ దిగుబడ్డతో పో లిి, వయత్యసమునకు గల కార్ణాలు ఫార్ం   
2లో పొ ందుప్ర్ుచడం. 

   8.  ప్ర్యవేక్షణాధికారి గార్ు ఫార్ం నింపి దానితో పాటు ఫో టల ముఖయప్రణాళికాధికారి గారికి     
         ప్ంప్గలర్ు. 
పరయవేక్షణ అధికలరులు : 

అర్ధగణాంకశాఖ యొకక గణాంకాధికార్ులు, సహ్వయ సంచాలకులు మరియు ఆ ప ై 
ఉననతాధికార్ులు అలలగే వయవస్ాయశాఖ, ఉదాయనవనశాఖ సహ్వయ సంచాలకులు ఆ ప ై 
ఉననతాధికార్ులు ఈ ప్రయోగముల నిర్వహణప  ైప్ర్యవేక్షణ చ యవలెను. 

అర్ధగణాంకశాఖ మరియు వయవస్ాయశాఖ మరియు ఉదాయనవనశాఖ అధికార్ుల కోత్స్ాా యి 
(హ్వరెవస్ట  సేటజి)లో ప్రతిశాఖ వార్ు కనీసం 10 శాత్ం ప్రయోగాలను ప్ర్యవేక్షణ చ యుదుర్ు. 
తీసుకోవలసిన జాగరతతలు : 
ప్ంట దిగుబడ్డ ప్రయోగములలో తీసుకకోవలసని జాగరత్తలు : 
అ. గలర మ౦ ఎ౦పిక : 

 ఎ౦పికైెన ప్రతి గార మములోనూ కనీస౦ రె౦డు వేరేవర్ు సరేవసబ్ డ్డవిజన్ భూములోా  
ఎనినకెైన ప్౦ట వు౦డ్ాలి. లేనిచ  ోమరో గార మలనిన ఎ౦పిక చ యలలి. 
ఆ. సరేవన ౦బరు మడి/ప్ొ ల౦ ఎ౦పిక : 
 

ఎ౦పికెైన సరేవన ౦బర్ులో ప్ూరితగా ప్శుగార స్ానికైె విత్తబడ్డనచ  ో ఆ సరేవన ౦బర్ు భూమని 
ప్రిగణలోనికి తీసుకోరాదు. దానికి బదులుగా మరో సరేవన ౦బర్ు భూమని ఎ౦పిక చ యలలి. 
మడ్డ/పొ ల౦ ఎ౦పికలలో కూడ్ా ఈ ప్దధతినే అనుసరి౦చాలి. విత్తన౦ మొలకెత్తక పో యినా, 
ప్శువులు మసేినా, ప్౦టలు ఎ౦డ్డపో యినా, అడ౦గల్(ప్హ్వనీ)లో నమోదు చ సనిచ  ో అలల౦ట ి
పొ ల౦/మడులను ప్రగిణనలోకి తీసుకోవాలి. అలల౦ట ిప్రిసిాత్ులలో దిగుబడ్డ లేదని నిరాధ రి౦చాలి. 
ప్రయోగానికి ముందుగానే ప్ంట వేయబడ్డనా, ప్ంట ప ర్ుగుదల సరిగాలేకునాన, ఆ పొ లం/మడ్డ 
ప్రతాయమలనయంగా మరో పొ లం/మడ్డని ఎంపిక చ యరాదు. అలలంటి సందర్భములో ప్రయోగము 
జర్గలేదని నమోదు చ యలలి. 
ఇ. ప్లా టు గ రితుంపు : 
    యలదృచ్చిక సంఖయల ప్రకార్ం పాా టు  ప్ూరితగా మడ్డలో ఇమడ్ాలి.  
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    పాా టు యొకక కర్ణము వర్ుసల ప్దధత్ులలో త్ప్ప మగిలిన వాటిని తీసుకోవాలి పాా టును 
గురితంచ్చనప్ుడు ప్రకకగల దుబుబలు ఎకుకవ భాగం (అనగా 50 శాత్ం ఆప నై) లోప్ల వుననచ  ో
పాా టు లోప్లకు బయట ఉననచ  ోపాా టు బయటకు వచుినటుా  చ యలలి. 
ఈ.  కోసిన త్రావత్ దిగుబడ్డ అయిన ప్ంట ఏమలత్రం నష్టపో కుండ్ా త్గు జాగరత్తలు తీసుకోవాలి. 
ఉ. ప్ంటత్ూకం వేసటేప్ుపడు త్ూకప్ు రాళా్ సహయంతో ప్రభుత్వము వార్ు సర్ఫరా చ సిన 

సునినత్ప్ు తరా సును ఉప్యోగించాలి. అలల చ యనిచ  ో సరెైన త్ూకంరాదు. ఎండబెటుట  
ప్రయోగం చ సేప్ుపడు దగిుబడ్డకి ఏలలంటి నష్టం కలగకుండ్ా చూడ్ాలి. 

ఊ. ఎకుకవస్ార్ుా  కోత్కు వచుి ప్ంటల విష్యంలో అనిన కోత్లకూ వచుి ప్ంటల 
దిగుబడులను సకరమంగా నమోదు చ యలలి.  

ఋ.  ఒక రిజిష్టర్ు నందు ఎంపిక కాబడ్డన గార మములను నమోదు చ యవలెను. ఫార్ములు 
వచ్చిన త దీలు, ప్రయోగ ఫలిత్ములు మొదలగు వాటిని నమోదు చ యవలెను.  

ఎ.  ఎనినకైెన గార మంలో ఎనినకెైన ప ైర్ు లేనప్ుపడు దానికి బదులుగా మరోగార మలనిన 
తీసుకుననప్ుపడు మొదటి గార మలనికి కేటాయించ్చన రేండం నంబరా్ను మలత్రమే 
పొ లం/మడుల ఎనినకకు ఉప్యోగించాలి.  

ఐ.  ఒకవేళ్ బదులు గార మం వేరే ప ైర్ుకు ఎనినక కాబడ్డనటాయిత  ఆ గార మలనికి కేటాయించ్చన 
రాండమ్ నంబరా్ను  ఉప్యోగించరాదు.  
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ఫారము – 1  
అరధగణాంక శాఖ, తలెుంగలణ పరభుత్ుము 

ఆహార మరియు ఆహారతే్ర పంటల అంచనా వివ్రములు 
స్ుంవ్తసరమ                    -                                           స్జను (ఖరీఫ్ - 1/ర్బి - 2)                

పుంట పేరు --------------------- కోడ్స                        నీటి పార్ుదల కలది -1/ లేనిది– 2  
1. గాా మము మరియు ప్రా థమిక కారయకరి వివ్రములు 
జిలాా  ------------------   ముండలమ  -----------------  గరా మము ------------------------------------- 
పరత్ాయమాాయ ముండలమ  -------------------                ప్రతాయమలనయ గరా మము------------------------ 

పరా థమిక కారయకరు పేరు ----------------   హొదా:(1) ఎ. యస్. ఓ (2) ఎ. ఇ. ఓ (3) హ చ్. ఓ 

గరా మమ నత స్ుందరిశుంచిన త్ేది ------------------              ఫార్మును ప్ంపిన త ది------------------------- 

జిలాా  కారాయలయమ నకు చేరిన త్ేది -----------------         రాష్ట  ీకారాయలయమునకు చ రిన త ది --------------- 

2.  ఎుంపకి చదయబడని ప్ొ లమ  వివరమ లుుః 
 పరయోగమ  - 1 పరయోగమ  -2 

1. ఇవవబడ్డన  రేండమ్  న ంబర్ు   

2. గరా మములోని గరిష్ట సరేవ న ంబర్ు/మొత్తము సరేవ న ంబర్ుా   

3. రేండమ్ న ంబర్ును, గరిష్ట సరేవ న ంబర్ు/మొత్తము సరేవ న ంబరా్తో   
   భాగించగా వచ్చిన శేష్ము  

  

4. తిర్సకరించబడ్డన సరేవ  న ంబర్ు (త్గు కార్ణములతొ) (కోడ్స)  (సూచన –1)   

5. చ్చవర్కు  ఎంపికెైన సరేవ న ంబర్ు   

6. ఎంపికెైన సరేవ న ంబర్ులోని సబ్ డ్డవిజనుల సంఖయ     

7. ఎంపికెైన సరేవ న ంబర్ును, సబ్ డ్డవిజనుల మొత్తము సంఖయతో భాగించగా 
వచ్చిన శేష్ము   

  

8. తిర్సకరించబడ్డన సబ్ డ్డవిజను న ంబర్ు (త్గు కార్ణములతొ) (కోడ్స)                                
(సూచన – 1) 

  

9. చ్చవర్కు ఎంపికెైన సబ్-డ్డవిజన్ న ంబర్ు   

10. చ్చవర్కు ఎంపికెైన సరేవ/సబ్-డ్డవిజను న ంబర్ు   

11. చ్చవర్కు ఎంపికెైన సరేవ/సబ్-డ్డవిజను న ంబర్ు యొకక విస్ార్ణము    
(ఎకర్ములలో) 

  

12. లలయండ్స మలర్క వివరాలు ( గురితంప్ు కొర్కు)     

13. ఎంపికెైన సరేవ/సబ్-డ్డవిజను సంఖయలో గల పొ లములో ఉనన మళ్ళ సంఖయ     

14.  అ) ఎంపిక కాబడ్డన పొ లము స్ాగుదార్ుని పేర్ు    

      ఆ) త్ండ్డర పేర్ు/భర్త పేర్ు   
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    ఇ) నివాస గరా మము   

    ఈ) సంప్రదించవలసిన ఫో న్ న ంబర్ు   

15. కమత్ప్ు సవభావము (కోడ్స) (సూచన – 2)    

 

సూచన – 1: (1) ప్రయోగ ప్ంట లేదు (2) మశ్రమ ప్ంట  అయినచ  ోఎంపిక చ యబడ్డన ప్ంట 10% కంటె  త్కుకవ  
(3) పాా టు ఇమడకుండుట (4) పరా ధమక కార్యకర్త సందరిశoచుటకు ముందుగానే  ప్ంట కోయబడ్డనది (5) ప్రయోగ 
ప్ంట గల సరేవ/సబ్-డ్డవిజను న ంబర్ు ప్రయోగము–1 నకు ఇదివర్కే ఎంపిక కాబడ్డనది. 
సూచన – 2:  సవంత్ము –1, కౌలు -2, సవంత్ము మరియు కౌలు -3, ఇత్ర్ములు -4  
  3. పాా టుల ఎంపిక:              (I) పుంటలను వరుస కరమమ లో నాటినపుపడు 
 ప్రయోగము - 1 ప్రయోగము - 2 

పొ డవు వ డలుప పొ డవు వ డలుప 

1. న ైర్ుతి మూల నుండ్డ పొ డవు, వ డలుపలు (అడుగులలో)     

2. పొ డవు వ డలుపల నుండ్డ 7/13  అడుగులను తీసివేయగా వచ్చిన 
నంఖయలు 

    

3. పాా టు ఎంపికకు చూడబడ్డన రేండమ్ కాలమ్     

4. ఎంపికెైన రేండమ్ న ంబర్ుా      

5. రేండమ్ న ంబర్ు దావరా సరిచూచుకొననచ  ోప్రయోగప్ు పాా టు 
ముడుచుననదా?లేదా?  

అవును/కాదు అవును/కాదు 

6. లేని ఎడల తీసుకోబడ్డన ప్రతాయమలనయ రేండమ్ న ంబర్ుా      

 

(II) పుంటలను ఒక ద్ిశలో సలళ్ళ పదేతిలో నాటినపుపడు 
 ప్రయోగము - 1 ప్రయోగము - 2 

పొ డవు  వ డలుప పొ డవు  వ డలుప 

1. మడ్డలోని మొత్తము స్ాళ్ళ సంఖయ (పొ లము వ డలుప వ ైప్ునకు) X  X  

2. ప్రయోగ ప్ంట సరాసరి స్ాళ్ళ (5/10 మీటరా్లో) X  X  

3. మడ్డలోని మొత్తము స్ాళ్ళ సంఖయ నుండ్డ సరాసరి స్ాళ్ళ సంఖయను 
తీసివేసి, 1 కలుప్గా వచ్చిన సంఖయ 

X  X  

4. పాా టు ఎంపికకు చూడబడ్డన రేండమ్ కాలమ్      

5. ఎంపిక కాబడ్డన రేండమ్ స్ాళ్ళ సంఖయ X  X  

6. మకికలి పొ డవ ైన  స్ాళ్ళ యొకక పొ డవు (అడుగులలో)  X  X 

7. పొ డవు నుండ్డ 13 అడుగులను (కంది, ఆముదము, ప్రతిత )/7 
అడుగులను (చెర్కు, మర్ప్, పొ గాకు) తీసివేయగా వచ్చిన సంఖయ 

 X  X 

8. చ్చవర్కు ఎంపికెైన రేండమ్ అడుగుల సంఖయ   X  X 
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(III) పుంటలను ర ుండు ద్ిశలలో సలళ్ళ  పదేతిలో నాటినపుపడు 
 ప్రయోగము - 1 ప్రయోగము - 2 

పొ డవు  వ డలుప పొ డవు  వ డలుప 

1. మడ్డలోని మొత్తము స్ాళ్ళ (వర్ుసలు)      

2. పొ డవు, వ డలుపల సరాసరి స్ాళ్ళ ( 5/10 మీటరా్లో)     

3. మొత్తము స్ాళ్ళ నుండ్డ సరాసరి స్ాళ్ళను తీసివేసి, 1 కలుప్గా వచ్చిన 
సంఖయ 

    

4. పాా టు ఎంపికకు చూడబడ్డన రేండమ్ కాలమ్      

5. ఎంపిక కాబడ్డన రేండమ్ స్ాళ్ళ సంఖయ     

 

4. వయవస్ాయ స్ాగు ప్దదతి వివర్ములు 
 ప్రయోగము - 1 ప్రయోగము - 2 

1. ప్ంట నాటిన/వితితన త ది, వార్ము మరియు న ల   

2. ప్ంటకోత్/మొదటి పికింగ్ నిర్ణయించ్చన త ది, వార్ము మరియు న ల 
(సుమలర్ుగా)  

  

3. ప్రయోగప్ు ప్ంట ఎకర్మునకు వితితనవి (కి. గరా . లలో)   

4. వంగడము పేర్ు మరియు ర్కము సంఖయ (కోడ్స)   

5. ప్ంట స్ాగు చ సిన విధానము (అమశ్రమము -1/మశ్రమము-2)   

6. స్ాగు చ సిన విధానము మశ్రమము అయినచ  ోఒకే ప్ంటగా వేయుటకు 
కావలసిన విత్తనములు (కి. గరా /ఎకర్ము) ( కాలం న ం 5 లో 2 

వచ్చినప్ుడు మలత్రమే) 

  

7. ఎంపిక కాబడ్డన మడ్డలోని నేల ర్కము (కోడ్స) (సూచన – 3)   

 

5. ప్ంట యొకక ప్రిసిాతి వివర్ములు 
 ప్రయోగము - 1 ప్రయోగము - 2 

1. నీటి సదుపాయము (కోడ్స) (సూచన - 4)    

2. మడ్డలోని ప్ంట ప్రిసిాతి (కోడ్స) (సూచన - 5)   

3. ప్ంట చెడ్డపో యినచ ,ో కార్ణములు (కోడ్స) (సూచన - 6)   

4. ప్రయోగ ప్ంట యొకక దిగుబడ్డ అంచనా (కి. గరా /ఎకర్ము)  
5. (సూచన - 7) 
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6. ఎంపిక కాబడ్డన మడ్డ ప్టము 
                   ప్రయోగము – 1                                                                       ప్రయోగము – 2 

 

                   న ైరుతి (sw)                                                                                న ైరుతి (sw)   

 

 

 

1. రెైత్ు/సంబంధించ్చన వారి సంత్కం        2. రెైత్ు/సంబంధించ్చన వారి సంత్కం      పరా ధమక కార్యకర్త సంత్కము 
                                                                                                   త ది 
సూర ూటినీ చ సిన అధికారి  సంత్కం  &   త ది                                                హొదాాః                                                                                            
హొదాాః 
  

సూచన – 3:  ఒండుర  - 1/గర్ప్ -2/ఒండుర  గర్ప్ -3/ఇసుక -4/ఇసుక గర్ప్ -5/నలామటిట  -6/  
                 నలారేగడ్డ -7/లేత్ప్సుప్ు -8/ఇత్ర్ములు – 9 

సూచన – 4:   వరాా ధార్ము-1/కాలువ-2/చెర్ువులు-3/బావి లేక గొటటప్ు బావి-4/ఇత్ర్ములు-5 

సూచన - 5:    ప్ంట బాగుననది – 1/చెడ్డపో యినది – 2 

సూచన - 6:    వర్దలు-11/అధిక వరా్ములు-12/అనావృష్టిటి-13/ప ైర్ు తెగులు-14/నీర్ు నిలవ-15/ 

                  వడగళ్ళళ-16/మంచు -17/చవుడు నేల -18/ఇత్ర్ములు-19.  
సూచన - 7:    పరా ధమక కార్యకర్త పొ లములోని వాసతవిక ప్రిసిాత్ులను (నేల/వాన/నీటి/అనుకూల/                    
                  ప్రతికూల వాతావర్ణము) అనవయించుచు ఎకర్మునకు ఎనిన బస్ాత లు ప్ండునో దాని బస్ాత  బర్ువు  
                  తెలుసుకొని కిలో గరా ములలో దిగుబడ్డ అంచనా ఇవవవలెను. 
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ఫలరమ  – 2  

అరధగణాుంక శలఖ్, తెలుంగలణ పరభ తవమ  
ఆహార మరియ  ఆహారేతర పుంటల  అుంచనా వివరమ లు 

సంవత్ిర్ము                       -                                                                                                          స్జను ( ఖరీఫ్ - 1/ర్బి - 2)                

ప్ంట పేర్ు------------------- కోడ్స                                                                                           నీటి పార్ుదల కలది -1/ లేనిది –2                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                   పరయోగుం - 1    
పరయోగుం – 2 

                                                                                             ఫలరుం – 1 పరకలరుం ప్లా టు ఎుం పికకు తీసుకునన రేండమ్ కాలమ్ 

                                                                                             ఫలరుం – 1 పరకలరుం ప్లా టు ఎుం పికకు తీసుకునన రేండమ్ న ంబర్ు 

1. గలర మమ  మరియ  ప్లర థమిక  కలరయకరత వివరమ లు 
జిలలా -----------------   మండలము----------------    గార మము-------------------- ప్రతాయమలనయ మండలము --------------- 
ప్రతాయమలనయ గార మము----------------  పరా థమక  కార్యకర్త పేర్ు --------- హొదాాః (1) ఎ. యస్. ఓ (2) ఎ. ఇ. ఓ (3) హ చ్. ఓ 

గార మమును సందరిశంచ్చన త ది ----------------------                              ఫార్మును ప్ంపిన త ది------------------------ 

జిలలా  కారాయలయమునకు  చ రిన త ది -----------------                                 రాష్ట ీర కారాయలయమునకు  చ రిన త ది ------------ 

 

 

 

2. ఎుంపిక చదయబడిన ప్లా టుల యొకక వివరమ లు పరయోగుం - 1 పరయోగుం – 2 

2.1  ప్రయోగము కొర్కు ఎంపిక చ సిన సరేవ/సబ్ డ్డవిజను న ంబర్ు     

2.2  స్ాగుదార్ుని పేర్ు మరియు త్ండ్డర/భర్త పేర్ు   

2.3 పాా టు ప్రిమలణము (పొ డవు, వ డలుప) మీటరా్లో  పొ డవు        -    వ డలుప  
2.4 (i)  ప్ంట స్ాగు చ సిన విధానము (అమశ్రమము -1/మశ్రమము-2)  
(ఫార్ం న ం -1 లోని కాలం న ం 4.5 ప్రకార్ము) 

  

2.4 ( ii) ప్ంట స్ాగు చ సిన విధానము మశ్రమము అయినచ  ో,                                                                       
ప్రయోగప్ు ప్ంట వర్ుసలలో విత్తబడ్డనది – 1/విత్తనం మశ్రమము - 2 

  

 

2.5 (ఎ) ఎుంపికయిన మడి  వరుసలలో వితతబడినచ ,ో  పరయోగపు ప్లా టు (5 మీ./10 మీ.) లోని:-    
    (అ) మొత్తం వర్ుసల సంఖయ   

    (ఆ)  ప్రయోగప్ు ప్ంట యొకక వర్ుసల  సంఖయ   

      (ఇ) అమశ్రమముగా వేసినచ  ోప్రయోగప్ు పాా టులో ప్టుట  ప్రయోగప్ు ప్ంట 
యొకక వర్ుసల సంఖయ 

  

2.5 (బి) పరయోగపు పుంటను ఇతర పుంటలతో మిశరమమ గల చలా్లనచో:-  
(అ) ప్రయోగప్ు ప్ంటకు వినియోగించ్చన విత్తనములు (కి. గరా /ఎకర్ము)  
(ఫార్ం న ం -1 లోని కాలం న ం 4.3 ప్రకార్ము) 

  

(ఆ) మశ్రమ ప్ంటకాకుండ్ా ఒకే ప్ంటగా వేయుటకు కావలసిన విత్తనములు  
(కి. గరా /ఎకర్ము)   (ఫార్ం న ం -1 లోని కాలం న ం 4.6 ప్రకార్ము) 
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3. ఎుంపికయిన మడిలో నీట ివనరుల వివరమ లు 

 

4. పుంటకు వలడిన ఎరువుల వివరమ ల (ఎకరమ నకు) 

 

సూచన – 1:   వరాా ధార్ము-1/కాలువ-2/చెర్ువులు-3/బావి లేదా గొటటప్ు బావి-4/ఇత్ర్ము లు-5 

సూచన – 2:   వినియోగించలేదు – 0/ కాలువ - 2/ చెర్ువు- 3/ బావి లేదా గొటటప్ుబావి- 4/ ఇత్ర్ములు- 5    
సూచన – 3:  విత్తనము మొలకెత్ుత  దశ్-1/దుబుబ లేదా ప ర్ుగు దశ్- 2/ ప్ువువ లేదా గింజ కలుగు దశ్- 3/  
                     సంబంధము లేదు- 4   
 
 

5. పుంటకోత ద్ిగ బడి వివరమ లు:  పరయోగుం - 1 పరయోగుం – 2 

(ఎ) పుంటకోత నిరణయిుంచ్చన తదద్ ి(ఫలరుం – 1 పరకలరుం)   

(బి) పుంటకోత పరయోగుం జరిగిన తదద్ి    

(సి) తూకమ  వసేని తదద్ ి   

5.1  పచ్చిధానయపు తూకమ  కల్ోలు/గలర మ లు    

    కుంకుల సుంఖ్య ( మొకకజొనన మరియ  జొనన పుంటలకు)   

5.2  మిశరమ పుంట అయినచ  ోప్లా టులోని నికర తూకమ  (Net Weight) 
(కోడ్) (సూచన – 4) 

  

5.3  మడిలోని పుంటపరిసిితి (కోడ్) (సూచన – 5)    

5.4  పుంట చడెిపో్ యినచ  ోకలరణమ లు (కోడ్) (సూచన – 6)   

5.5  ద్ిగ బడి నషుమ   (కోడ్) (సూచన – 7)   

5.6  గలర మమ   సలధారణ ద్ిగ బడి (ఎకరమ నకు కజేీలలో)   

5.7  గలర మమ  సలధారణ ద్ిగ బడిక్, పరసుత త ద్ిగ బడకి్ వయతాయసమ  
ఉననచ  ోద్ానిక్ కలరణమ లు    

  

 

 

3.1 (అ) ప్రధాన జలలధార్ము (కోడ్స) (సూచన – 1)   

      (ఆ) అనుబంధ జలలధార్ము (కోడ్స) (సూచన – 2)   

       (ఇ) ఇచ్చిన త్డుప్ుల సంఖయ (wettings) (వరి ప్ంటకు మనహ్వ మగతా    
               ప్ంటలకు త్ప్పని సరిగా వరా యలలి) 

  

3.2  నీటిఎదదడ్డ ప ైర్ుకి ఏదశ్లో సంభవించ్చనది (కోడ్స) (సూచన – 3)   

(ఎ) సేందిరయప్ు ఎర్ువుల పేర్ుా  మరియు త్ూకము (టనునలలో)    

(బి)  ర్స్ాయనిక ఎర్ువుల పేర్ుా  మరియు త్ూకము ( కేజిలలో) 
1  

2  

3  

4  

4.1   ప్ంటకు సో్ కిన తెగుళ్ళా  మరియు వివర్ములు     

4.2.  వాడ్డన ప్ుర్ుగు మందులు ఎకర్మునకు ( కేజిలలో లేదా ల్లటరా్లో )   
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పరయోగుం - 1 
  పిక్ుంగ ల 

మధయ 
వయవధి 
(రోజుల
లో) 

పచ్చిఆకుల 
/ కలయల 
తూకమ  
(క్.గలర .) 

నికర 

తూకమ  
(క్.గలర .) 

 

పరయోగుం – 2 
పిక్ుంగ ల మధయ వయవధి 

(రోజులలో) 
పచ్చిఆకుల 
/ కలయల 
తూకమ  
(క్.గలర .) 

నికర 

తూకమ  
(క్.గలర .) 

పిక్ుంగ  
సుంఖ్య 

పిక్ుంగ  
 తదది్ 

పిక్ుంగ  
సుంఖ్య 

పిక్ుంగ  
తదది్ 

 

1     1     

2     2     

3     3     

4     4     

5     5     

6     6     

7     7     

8     8     

9     9     

10     10     

6.  గలర మమ లో పుంటల 
ధరలు    

6.1 పుంట రకమ   6.2 యూనిట్  6.3 ధర (రూ. లో) 

 

 

7. పరయోగ ప్లా టును చూపుతూ   మడ ిపటమ  నమూనాను గజయవలెను 
                   ప్రయోగము – 1                                                                                   ప్రయోగము – 2 

 

 

        న ైరుతి (sw)                                                                                           న ైరుతి (sw)   

 

 

1. రెతై్ు/సంబంధించ్చన వారి సంత్కం                                                                     2. రెతై్ు/సంబంధించ్చన వారి సంత్కం                 
    పరా ధమక కార్యకర్త సంత్కము 
                                                                                                       త ది & హొదాాః 
8. ఆ మడ్డలోని మరియు గార మములోని ప్ంటల యొకక ప్రిసిాతిని ప్రత యకంగా సూచ్చసూత , త్నిఖి అధికారి అభిపరా యములు 
విధగిా తలెుప్వలెను. 
 
 

                                                                                                        త్నిఖి అధకిార ిసంత్కము    
                                                                                                                                త ది &  హొదా : 
సూర ూటినీ చ సని అధకిార ిసంత్కము 
 త ది  &  హొదా : 
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 సూచన – 4:  పాా టులో మశ్రమ ప్ంట అయినచ  ో (i) ప్రయోగప్ు ప్ంట వర్ుసలలో వితితనచ ,ో పాా టులో కోయగా 
వచ్చిన ప్ంట త్ూకము, ప్రయోగం ప్ంట కింద ఉనన వర్ుసల సంఖయచ  భాగించ్చ, అమశ్రమముగా వేసినచ  ో
ఆపాా టులో ప్టుట  వర్ుసల సంఖయచ  గుణించవలెను. (ii) ప్రయోగప్ు ప్ంట విత్తన మశ్రమము అయినప్ుడు ఆ 
పాా టులో కోయగా వచ్చిన ప్ంటను, ఎకర్మునకు వాడబడ్డన విత్తనము త్ూకముచ  భాగించ్చ, అమశ్రమ ప్ంటగా 
వేసినచ  ోప్ంటకు కావలసిన విత్తనముల త్ూకముచ  గుణించవలెను. 
సూచన – 5: బాగుననది – 1/చెడ్డపో యినది – 2 

 సూచన – 6: వర్దలు-11/అధిక వరా్ములు-12/అనావృష్టిటి-13/ప ైర్ు తెగులు-14/నీర్ు నిలవ-15/  
వడగళ్ళళ-16/మంచు -17/చవుడు నేల -18/ఇత్ర్ములు-19. 
 సూచన – 7: సవలప నష్టము - (5% కంట ెత్కుకవ )-1/ ఒక మలదిరి నష్టము - (5 % - 25% )- 2/ ఎకుకన నష్టము 
(25%  - 50% ) -3/ అతి ఎకుకన నష్టము ( 50%  కంటె ఎకుకవ ) -4 

 

GEN. INST: 1. ఆముదము, ప్రతిత , మర్ప్ పొ గాకు మరియు ప్ంటలకు అనిన పికింగుల దిగుబడ్డ వివర్ములు 
జాగరత్తగా నమోదు చ యవలెను. ఏ ఒకక పికింగును వదలరాదు. దీని వలన  రాష్ట  ీస్ాధ యి లో దిగుబడ్డ అంచనాలు 
త్గిగ పో యి్ అవకాశ్ం ఉననది. 
GEN. INST:  2. కాలoనకు మరో కాలoనకు సహ సంబంధత్ సరిచూడవలయును. 
GEN.INST:-  3. అస్ాధార్ణ/అతి త్కుకవ దిగుబడులు ఉనన యొడల కార్ణములను త్ప్పనిసరిగా నమోదు 
చ యవలెను. ముఖయముగా దిగుబడులకు సంబంధించ్చ ఎలలంటి కొటిటవేత్లు/సవర్ణలు గాని ఉండరాదు. 
GEN.INST:- 4  వరి(ప్చ్చి ధానయము), చెర్కు గడలు (ఆకులు తీసిన) (చెర్కు ప్ంటకు టనునలలో), వేర్ు 
శెనగకాయలు (మొకకల నుండ్డ వేర్ుచ సిన), పొర దుద తిర్ుగుడు (ప్ూల నుండ్డ వేర్ు చ యబడ్డన గింజల  త్ూకము 
మొదలుగునవి ప్ంట దిగుబడ్డగా నమోదు చ యవలెను  
GEN.INST:- 5  సూర ూటినీ చ సిన ఫార్ములో ఎలలంటి  త్ప్ుపలు ఉనన సంబంధిత్ అధికారిద  ప్ూరిత భాధయత్ 

 

GEN. INST: 6. ఈ గలర మమ  A. S. 2.0 ఎనినక ైనచ  ోసుంబుంధిత  అధికలరి పేరు, హొద్ా  మరియ  పరయవేక్షషుంచ్చన తదద్ి, 
సుంతకుం 
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ఫలరమ  - 3 

(పిక్ుంగ్ లకు సుంబుంధిుంచ్చన పుంటలకు) 
అరధగణాుంక శలఖ్, తలెుంగలణ పరభ తవమ  

ఆహార మరియ  ఆహారతేర పుంటల అుంచనా వివరమ లు 
సంవత్ిర్ము                 -                                      స్జను (ఖరీఫ్ - 1/ర్బి - 2)                

ప్ంటపేర్ు --------------------- కోడ్స                          నీటిపార్ుదల కలది -1/ లేనిది–2  
1. గలర మమ  మరియ  ప్లర థమిక కలరయకరత వివరమ లు 
జిలలా -------------------   మండలము ----------------   గరా మము---------------------------------
ప్రతాయమలనయ మండలము -----------------------  ప్రతాయమలనయ గరా మము---------------------------- 

పరా థమక  కార్యకర్త పేర్ు -------------------------   హొదాాః (1) ఎ. యస్. ఓ (2) ఎ. ఇ. ఓ (3) హ చ్. ఓ 

ఫార్మును ప్ంపిన త ది--------------------------    జిలలా  కారాయలయమునకు  చ రిన త ది -----------------   
రాష్ట  ీకారాయలయమునకు చ రిన త ది --------------- 

 

2. పుంటకోత మరియ  ఎుండబెటిున పుంటల యొకక ఫల్లతమ లు 
 ప్రయోగము - 1 ప్రయోగము -2 

2.1 పాా టులో ప్ంటను కోసిన త ది   
2.2 కోసిన త దిన త్ూకము వేయనిచ ,ో త్ూకము వేసిన త ది   
 

 

3.వరజజనియా పొ్ గలకు (ఆరబెటిున ఆకులు), ఎుండు మిరపకలయలు, ఆమ దమ  (ఎుండిన గిుంజలు) యొకక వివరమ లు  
ప్రయోగము - 1 

పికింగుల 
వర్ుస 
సంఖయ 

ఎండ్డన 
ఫలస్ాయ
ము 

తీసుకునన 
త ద ి

పొ గాకు ఎండు మర్ప్కాయలు/ ఆముదము 

ఆరని 
ఆకుల 
సంఖయ 

ఆరని ఆకుల త్ూకము  
(కి. గార ) 

ఎండబెటుట టకు తీసుకునన 
ఆముదము (కాయలు)/ 
ఎండు మర్ప్కాయల ప్ంట 

త్ూకము (కి. గార ) 

ఎండబెటటగా వచ్చిన ప్ంట 
త్ూకము 
(కి. గార ) 

క ి గార  క ి గార  క ి గార  
1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

మొత్తం                     
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పరయోగమ  - 2 

పికింగుల 
వర్ుస 
సంఖయ 

ఎండ్డన 
ఫలస్ాయము 
తీసుకునన 

త ది 

పొ గాకు ఎండు మర్ప్కాయలు/ ఆముదము 
ఆరిన 
ఆకుల 
సంఖయ 

ఆరిన ఆకుల త్ూకము 
 (కి. గార ) 

ఎండబెటుట టకు తీసుకునన 
ఆముదము (కాయలు)/ఎండు 
మర్ప్కాయల ప్ంట త్ూకము 

(కి. గార ) 

ఎండబెటటగా వచ్చిన ప్ంట 
త్ూకము 
(కి. గార ) 

      కి      గార        కి      గార        కి      గార  
1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

మొత్తం                     

 

    ప్రతి పకిింగ్ నుండ్డ ½  కలిో. గార ము లేదా ½  కిలో. గార ము కంటే త్కుకవ ఉనన ఎడల మొత్తం ఫలస్ాయమును 
తీసుకొనవలెను. 
                                                                                                         
                                                                                                        పరా ధమక కార్యకర్త సంత్కము 
                                                                                                        త ద ి
సూర ూటినీ చ సని అధకిార ిసంత్కం                                                                హొదా: 
త ద ి& హొదా:           
సూచనలు: 1.  ఎండబెటుట ట మొదలుకొని ప్రతిరోజు త్ూకాలను నమోదు చ సూత  చ్చవర్గా త్ూకాలు మలర్ుపలేనప్ుడు,    
                      ప్ూరితగా ఎండ్డనదని  భావించ్చ, ఆ దిగుబడ్డని  ఫార్ం - 3 లో నమోదు చ యవలెను. ఎండబెటుట    
                   విష్యములో ఏమలత్రం అశ్రదధ  చూపినా రాష్ట  ీ  స్ాా యిలో దిగుబడ్డ అంచనాలు  బాగా త్గిగపో తాయి.  
               2.  త్ూకం వేసేటప్ుపడు చ్చవరి 5 గార ముల వర్కు కూడ్ా త్ూచ్చ హ చుి త్గుగ లు లేకుండ్ా ప్రత యక జాగరత్త    
                 వహ ంచాలి. 
             3. ప్ంట త్ూకానిన ప్రభుత్వము వార్ు సర్ఫరా చ సిన తరా సు మరియు త్ూనికప్ు రాళ్ళను మలత్రమే  
                 ఉప్యోగించాలి. 
               4. మర్ప్ విష్యములో కోత్లు జరిగే సమయములో ప్చ్చికాయలకు మలరెకట్ గిరాక ిఉనన ఎడల రెైత్ులు 

కోత్లో కోసి అమమడం జర్ుగుత్ుంది. అలలంటి త్ూకాలను కూడ్ా నమోదు చ సుకోవాలి. అలల లేని ఎడల 
అంచనాలు త్గిగపో తాయి. ముఖయంగా  ఫార్ం-3 లో అలలంటి త్ూకాలను నమోదు చ సి ప్చ్చికాయలు 
అమమనందు వలన ఎండబెటుట ట జర్గలేదని రిమలర్ుక నమోదు చ యలలి. 

            5. పికింగ్ ప్ంటలకు సంబంధించ్చ కనీసం ఒకక పికింగుకెైనా ఎండబెటుట ట ప్ూరిత అయిన త్ర్ువాత్ వచ్చిన 
దిగుబడ్డని జిలలా  అధికారిచ  దృవీకరించవలెను.  

             6. సూర ూటినీ చ సిన ఫార్ములో ఎలలంటి త్ప్ుపలు ఉనాన సంబంధిత్ అధికారిద  ప్ూరిత భాధయత్. 
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ఫలరమ  - 3 

(నాన్ పిక్ుంగ్ లకు సుంబుంధిుంచ్చన పుంటలకు) 
అరధగణాుంక శలఖ్, తలెుంగలణ పరభ తవమ  

ఆహార మరియ  ఆహారతేర పుంటల  అుంచనా వివరమ లు 
సంవత్ిర్ము                    -                                        సజ్ను (ఖరీఫ్ - 1/ర్బి - 2)                

ప్ంట పేర్ు --------------------- కోడ్స                        నీటి పార్ుదల కలది -1/ లేనిది– 2  
1. గలర మమ  మరియ  ప్లర థమిక కలరయకరత వివరమ లు 
జిలలా ---------------------   మండలము --------------------   గరా మము------------------------
ప్రతాయమలనయ మండలము------------------------      ప్రతాయమలనయ గరా మము------------------- 

పరా థమక  కార్యకర్త పేర్ు --------------------------   హొదాాః (1) ఎ. యస్. ఓ (2) ఎ. ఇ. ఓ (3) హ చ్. ఓ 

ఫార్మును ప్ంపిన త ది--------------------------         జిలలా  కారాయలయమునకు చ రిన త ది ----------     
రాష్ట  ీకారాయలయమునకు చ రిన త ది --------------- 

2. పుంటకోత మరియ  ఎుండబెటిున పుంటల యొకక ఫల్లతమ లు 
 ప్రయోగము - 1 ప్రయోగము -2 

2.1 పాా టులో ప్ంటను కోసిన త ది   
2.2 కోసిన త దిన త్ూకము వేయనిచ  ో, త్ూకము వేసిన త ది   
2.3 పాా టులో వచ్చిన ప్ంట  (ఆర్బెటటక ముందు) త్ూకము (కి.గరా ) 
   (ఫార్ము– 2 లోని 5.1 అంశ్ములో తెలిపిన దిగుబడ్డ ఇవవవలెను) 

  

2.4 ఆర్బెటుట ట కొర్కు తీసుకునన ప్చ్చిప్ంట త్ూకము (కి.గరా )   
2.5 ప్ూరితగా ఆరిన (రెండు త్ూకముల మధయ వయతాయసము లేకుండ్ా త్ర్ువాత్  
ఫలస్ాయము త్ూకము 

  

2.6 ఆర్బెటుట ట ప్ూరిత అయిన త ది    
2.7 వేర్ుశ్నగ ప్ప్ుప కొర్కు, ఆర్బెటిటన వేర్ుశ్నగ కాయలు 1కిలోగరా ము లేదా 
1కిలోగరా ము కంటె త్కుకవ ఉనన యొడల మొత్తము ప్ంట   

  

2.8 ప ైన తెలిపిన (కాలమ్ 2.7 లో) త్ూకము నుండ్డ తీసుకునన వేర్ుశ్నగ 
కాయలను వలిచ్చన త్ర్ువాత్ వచ్చిన ప్ప్ుప త్ూకము  

  

                                                                         
 

                                                                                             పరా ధమక కార్యకర్త సంత్కము 
                 త ది & హొదా : 
సూర ూటినీ చ సిన అధికారి సంత్కం                                                        
త ది & హొదా : 
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ఎండబెటుట  ప్రయోగములో ప్చ్చి త్ూకాల నుండ్డ ఈకిరంది త్ూకప్ు ప్రిమలణాలను ఎండబెటుట టకు 
తీసుకోవాలి. ఒకవేళ్ కావలసిన ప్రిమలణము కంటే త్కుకవ (ప్చ్చి త్ూకము) వచ్చినచ  ో మొత్తం త్ూకానిన 
తీసుకొని ఎండబెటాట లి. 
 

 

కరమ సుంఖ్య 
 

పుంట పేరు 
ఎుండబెటుు టకు అవసరమ ైన 
పరిమాణమ  (కేజీలలో) 

1 వర ి 1.000 

2 జొనన 2.000 

3 సజజ  2.000 

4 రాగ ి 2.000 

5 కొర్ర 2.000 

6 వేర్ుశ్నగ 2.000 

7 మొకక జొనన 2.000 

8 పొర దుద  తిర్ుగుడు 0.500 

9 మర్ప్ 0.500 (ప్రతి పికింగ్ కు) 
10 ఆముదం 0.500 (ప్రతి పికింగ్ కు) 
11 పొ గాకు మొత్తం తీసుకొనవలయును 

      12 ప్సుప్ు 
ప్సుప్ు 

 

2.000 
  
సూచనలు:  1.  ఎండబెటుట ట మొదలుకొని ప్రతిరోజు త్ూకాలను నమోదు చ సూత  చ్చవర్గా త్ూకాలు 

మలర్ుపలేనప్ుడు, ప్ూరితగా ఎండ్డనదని భావించ్చ, ఆ దిగుబడ్డని ఫార్ం-3 లో నమోదు చ యవలెను. 
ఎండబెటుట  విష్యములో ఏమలత్రం అశ్రదధ  చూపినా రాష్టసీ్ాా యిలో దిగుబడ్డ అంచనాలు బాగా 
త్గిగ పో తాయి.  

2. త్ూకం వేసేటప్ుపడు చ్చవరి 5 గరా ముల వర్కు కూడ్ా త్ూచ్చ హ చుి త్గుగ లు లేకుండ్ా ప్రత యక జాగరత్త            
వహ ంచాలి. 

                3.  ప్ంట త్ూకానిన ప్రభుత్వము వార్ు సర్ఫరా చ సిన తరా సు మరియు త్ూనికప్ు రాళ్ళను  
 మలత్రమే ఉప్యోగించాలి. 

4.  పరా ధమక కార్యకర్త తాను నిర్వహ ంచ్చన ఎండబెటుట  ప్రయోగాలలో కనీసం ఒకక ప్రయోగముకెైన   
    ఎండ్డన దిగుబడ్డని జిలలా  లేదా డ్డవిజినల్ అధికారిచ  దృవీకరించవలెను.  
5.  సూర ూటినీ చ సిన ఫార్ములో ఎలలంటి త్ప్ుపలు ఉనాన సంబంధిత్ అధికారిద  ప్ూరిత భాధయత్. 
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పుండుా ,కూరగలయలు మరియ  చ్చరుపుంటలపెై పుంటకోత   

పరయోగమ లు నిరవహ ుంచు పదధతి 

ఉద్దధశయమ  : 
వివిధ ర్కములెనై ప్ండుా , కూర్గాయల ప్ంటలలో హ కాట ర్ుకు సరాసరి దిగుబడ్డని, రాష్టమీు 

మొత్తములో వాట ి ఉత్పతిత కి సంబంధించ్చన ఖచ్చిత్మ ైన అంచనాలు త్యలర్ు చ యుటయి్ ఈ 
ప్రయోగముల ముఖయ ఉద ధశ్యమ ై ఉననది. 
 

ప్లర మ ఖ్యత : 

ప్ండుా , కూర్గాయలు మలనవుని ఆహ్వర్ములో ముఖయభాగము, ఈ ప్ంటల ఉత్పతిత  
అంచనాలు ఎగుమతి, దిగుమత్ులకు సంబంధిoచ్చన ప్రభుత్వ విధాన నిర్ణయములు చ యుటకు, ఆ 
ప్ంటల ఆధార్oగా గల ప్రిశ్రమలను స్ాా పంిచుటకు మరియు ఆ ప్ంటలకు సంబంధించ్చన 
జాతీయలదాయమును అంచనా వయేుటకు ఎంత్గానో ఉప్యోగప్డును. ప్ండుా , కూర్గాయలు 
మరియు చ్చర్ుప్ంటలప ై ప్ంటకోత్ ప్రయోగములు 1982-83సంవత్ిర్ము నుండ్డ 
నిర్వహ ంప్బడుత్ుననవి. 1995-96వ సంవత్ిర్ము వర్కు ముఖయమ ైన 9 ర్కముల ప్ంటలు అనగా 
(1) మలమడ్డ (2) జీడ్డమలమడ్డ (3) కొబబరి (4) నిమమ (5) బతాత యి (6) అర్టి (7) టొమలటల (8)ఉలాి 
మరియు (9) ప్సుప్ులప ై ప్రయోగములు నిర్వహ ంప్బడుచుననవి. 1996-97 సంవత్ిర్ము నుండ్డ 
అదనముగా 3 ప్ంటలు అనగా (1) జామ (2) వంగ మరియు (3) బెండలను చ రిి మొత్తము 12 
ప్ంటలప ై ప్రయోగములు నిర్వహ ంచుటకు నిర్ణయించబడ్డనద.ి మలమడ్డ, జీడ్డమలమడ్డ, కొబబరి, 
నిమమ, బతాత యి, అర్టి, బెండ, వంకాయ మరియు  ప్సుప్ు ప్ంటలప  ై ప్రయోగములు 
సంవత్ిర్ములో ఒక ప్రాయయము మగతా ప్ంటలు అనగా టొమలటల, మరియు ఉలాి ప  ై రెండు 
ప్రాయయములు అనగా ఖరీఫ్ మరియు ర్బీ ఋత్ువులలో నిర్వహ ంచబడును. 

 

అుంచనాలు తయారు చదయవలసిన పుంటలు : 
(అ)    ప్ండుా : 1. మలమడ్డ 2. జీడ్డమలమడ్డ  3. కొబబరి  4. నిమమ  5. బతాత యి  6. జామ  7. అర్టి 
(ఆ)  కూర్గాయలు :1. టొమలటల (ఖరఫీ్ మరియు ర్బీ) 2. బెండ 3. వంగ  4. ఉలాి    (ఖరీఫ్ 

          మరియు   ర్బీ) 
(ఇ)  చ్చర్ుప్ంటలు: 1.ప్సుప్ు (PMFBY) (ప్రధాన మంతిర ఫసల్ బీమల యోజన) కిరంద 
      ప్సుప్ు  ప్ంట మరియు ఉలాి (ర్బీ) (PMFBY) ప్రధాన మంతిర ఫసల్ బీమల యోజన.  
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ఈ సరేవలో ప్రతి ప్ంట కిరంద కొనిన గార మములు యలదృచ్చిక (రెండమ్ శాంపిా ంగ్) ప్దదతి 
ఆధార్ముగా ఎంపిక చ యబడ్డ, ఆ గార మములో యలదృచ్చికముగా గురితంప్బడ్డన తోటల/చ నులలో 
నిర్వహ ంప్బడ్డన ప్ంటకోత్ ప్రయోగముల దావరా దిగుబడ్డని అంచనా వయేబడును.  

ప్ండుా  కూర్గాయలు మరియు చ్చర్ు ప్ంటలప  ై జర్ుప్బడు ప్ంటకోత్ ప్రయోగముల 
ప్దదత్ులలో, ప్ండా తోటల ప్రయోగముల కొర్కు ఎంపిక చ యబడ్డన తోటలోని కీలకమ ైన చెటుట  
దానికి దగగర్గా ఉనన రెండు చటెుా  ఎంపిక చ యుట, కూర్గాయలు మరియు చ్చర్ుప్ంటల 
ప్రయోగములలో ఎంపిక చ యబడ్డన పొ లము/మడ్డలో ప్రయోగప్ు పాా టును నిరీణత్ కొలత్లతో గుర్ుత  
చ సి ప్ంట దిగుబడులను అంచనా వేయుదుర్ు. ఇంత గాక ప్సుప్ు ప్ంట విష్యములో ప్చ్చి 
ప్సుప్ును 2 కేజీలను తీసుకొని ఉడ్డకించ్చ ఆర్బటెిట  ఎండ్డన ప్సుప్ు కొముమలు బర్ువును  
ఇవవవలస ిఉండును. 

ప్ండుా  కూర్గాయలప  ైజర్ుప్ు ప్రయోగ ప్దదత్ులలో కొంత్ వయతాయసముననందున, ప్దదతిలో 
వయతాయసమునన వాటికి సూచనలు వేర్ువేర్ుగా విప్ులముగా ఇవవబడ్డనవి మరియు ప్రయోగముల 
ఎంపిక వివర్ములు, దిగుబడ్డ ఫలిత్ములు సమరిపంచుటకు అవసర్మగు ఫార్ములు చ్చవర్ 
ఇవవబడ్డనవి. 

 

పరతిరూప రచన (శలుంపిా ుంగ్ డిజ ైన్) : 
ఈ ప్రయోగములు బహుళ్దశ్ సత రిత్ యలదృచ్చిక ప్రతిర్ూప్ ప్దదతిలో జర్ుప్బడును. 

ఇందుకు మండలమును లేక ప్రకక-ప్రకక ఉనన కొనిన మండలముల సముదాయమును 
సత రిత్ముగాను, సత రిత్ములో ప్రయోగములు జర్ుప్ుటకు ఎంపికైెన గార మములు మొదటిదశ్ 
యూనిటుగాను, ఆ గార మములలో ఎంపికైెన తోటలు/సరేవ లేక క్షతే్రం(field) సబ్ డ్డవిజన్ న ంబర్ుా  
రెండవదశ్ యూనిటుగాను మరియు ఆ తోటలలో/పొ లములలో ఎంపకి చ యబడ్డన చటెుా /ప్రయోగ 
పాా టు ప్రతిర్ూప్ము యొకక అంతిమ యూనిటుగాను ఉండును. 

 

పరతిరూప పరిమాణమ  (శలుంపిా ుంగ్ సెైజు) : 

ప్రతిర్ూప్ ప్రిమలణము అనగా ప్ంటకిరంద ఎంపికచ యు ప్రతిర్ూప్ గార మముల సంఖయ 
రాష్ట సీ్ాా యిలో సరాసరి దిగుబడుల అంచనాలకు కావలసినంత్ సునిశ్చత్త్వము స్ాధించు విధముగా 
నిర్ణయింప్బడును. రాష్ట సీ్ాా యిలో నిర్ణయింప్బడ్డన ప్రతిర్ూప్ ప్రమిలణమును ప్ంటకిరంద ఉనన 
విస్త ర్ణమునకు అనుపాత్ములో ఆయల జిలలా లకు కేటాయిస్ాత ర్ు. జిలలా కు కేటాయించ్చన ప్రతిర్ూప్ 
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ప్రిమలణమును ప్ంట విస్త ర్ణము ఆధార్ముగా వివిధ సత రిత్ములకు కేటాయిస్ాత ర్ు. ప్రతి 
సత రిత్ములోను ప్రతిర్ూప్ ప్రిమలణమునకు సరిప్డుననిన గార మములను యలదృచ్చిక ప్దదతిలో 
ఎంపిక చ యుదుర్ు. 

 

గలర మమ ల ఎుంపిక (షెడూయలు 0.0) :  
 గార మముల ఎంపిక జిలలా లోని ముఖయప్రణాళికాధికారి కారాయలయములో చ యుదుర్ు. 
ఒకొకకక ప్రయోగ ప్ంటకు వేర్ువేర్ుగా ష్ట ఢ్ూయలు ౦.౦ లో ఎకుకవ విసిత ర్ణము గల మండలములను 
వాటి కోడ్స న ంబరా్ ప్రకార్ము ఆరోహణ కరమములో తీసుకొని 2/3 మండలములో ప్రయోగ ప్ంటలు 
గల గార మములను వాట ికోడ్స న ంబరా్ ఆరోహణ కరమములో వార యవలెను.  

2. గార మముల ఎంపిక జిలలా లోని ముఖయప్రణాళికాధకిారి చ యుదుర్ు. 
3. ఒకొకకక ప్రయోగ ప్ంటకు వేర్ువేర్ుగా ష్ట డూయలు 0.0 ఆధార్ముగా గార మలలను ఎంపిక 

చ యుదుర్ు. 
4. గార మలల ఎంపిక, ప్రయోగప్ంట కిరంద ఉనన విస్త ర్ణం ఆధార్ముగా చ సుకొని, ఆయల 

మండలములో గార మములను వాటి కోడ్స న ంబరా్ ఆరోహణ కరమములో వార యవలెను. 
5. ఇటుా  వార సని పిదప్ గార మములకు కరమసంఖయ ఇవవవలెను. 
6.  ఒకొకకక గార మములో ప్రయోగప్ంట కిరంద ఉనన తోటల విస్త ర్ణములను ష్ట డుయల్ 0.0లో 

4వ గడ్డ (కాలము)లో నమోదు చ యవలెను. 5వ గడ్డలో కుయములేటవి్ మొతాత లను 
ఇవవవలెను.  

7.  గార మము వారి కుయములేటవి్ మొత్తము ఆధార్ముగా గార మములను ఎంపిక 
చ యవలెను. 

8. మండలలలోా  నిర్ణయింప్బడ్డననిన గార మములను ఆ జిలలా కు కేటాయించబడ్డన 
యలదృచ్చిక వర్ుసల  సహ్వయముతో గార మములను (Random Coloumn) ఎంపిక 
చ యుటకు ఉప్యోగించ్చన యలదృచ్చిక సంఖయలను 8వ గడ్డలో నమోదు 
చ యవలెను. ఎంపికచ సిన కరమము (ఆరి్ర్ ఆప్ స లక్షన్)ను 9వ గడ్డలో 
వరా యవలెను. 

 గలర మమ ల ఎుంపికకు ఉద్ాహరణ : 

జిలలా  : సదిిదపటే 18 : కేటాయించ్చన యలదృచ్చిక వర్ుసలు 
ఒక సంఖయ           =   2 వ కాలము    
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  రెండు సంఖయలు     =   4 వ కాలము 
  మూడు సంఖయలు   =  3 వ కాలము 
  నాలుగు సంఖయలు  =   రెండు, రెండు  సంఖయ వర్ుసలు అనగా 4,5 కాలము 
 

కరమ సంఖయ 
(గార మము) 

మండలము 
పేర్ుా  (కోడ్స 
న ంబర్ు) 

గార మము పేర్ు 
(కోడ్స న ంబర్ు) 

గార మములోని 
మలమడ్డ  

తోటల విస్త ర్ణం 
(ఎకరాలలో) 

కుయములేటవి్ 
మొత్తం 
విస్త ర్ణం 

(ఎకరాలలో) 

రేంజ్  
ఎంపిక చ సని 
యలదృచ్చిక 
సంఖయ 

ఎంపికచ సిన 
కరముము 
(ఆరి్ర్ ఆఫ్ 
స లక్షన్) 

నుండ్డ  వర్కు  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 సిద్ిేపేట (01)        

1  చ్చంత్మడక 

572976 
4 4 1 4   

2  
మలచాప్ూర్ 

572977  
2 6 5 6   

3  

నారాయణరావు 
పేట్  

572979 

6 12 7 12 0011 3 

4  
అంకంపటే్  
572981 

3 15 13 15   

5  
రాఘవప్ుర్  

572982 
12 27 16 27   

6  
ప్ులూా ర్  
572983 

3 30 28 30   

7   

రావుర్ుకల్ 
572984 

 

4 34 31 34   

8   
తోరానల్  
572985 

2 36 35 36   

9   
బుస్ాిప్ూర్  

572986 
1 37 37 37 0037 7 

10   
వ ంకటాప్ూర్  

572987 
3 40 38 40   

11   
ఇరోకడ్స  
572990 

14 54 41 54   

12   
మలలయల్  
573000 

2 56 55 56   

13   
గురార ల గొండ్డ 

573001 
3 59 57 59   
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14   
జకాకప్ూర్  
573002 

1 60 60 60   

         

 

చ్చననకోడూర్ 
(02) 

       

15  విటటలలప్ూర్ 

573003 
1 61 61 62   

16  
అలాిప్ూర్  
573004 

2 63 63 64 0064 1 

17  
చౌడ్ార్ం  
573005 

4 67 65 69   

18  
అనoత్స్ాగర్ 

573006  
6 73 70 76   

19  

చెరా్ 
అంకిరడె్డిప్లెా  
 573007 

13 86 77 90 0081 2 

20  
మలలా ర్ం  
573008 

13 99 91 104 0095 8 

21  
మేడ్డప్లాి  
573009 

2 101 105 107   

22  
చ్చననకోడూర్ 

 573010 
1 102 108 109   

23  
మలచాప్ూర్  

573011 
2 104 110 112 0111 6 

24  
గంగాప్ూర్ 

 573012 
8 112 113 121   

         

 బెజజుంక్ (03)        

25  గుండ్ార్ం 

572488 
5 117 122 127   

26  
వడుా ర్  

572499 
4 121 128 132   

27  
వీరాప్ూర్  
572502 

2 123 133 135   

28  
బెజజంకి  

572503 
3 126 136 139 0139 4 

29  
కలెా ప్లెా   
572504 

5 131 140 145   

30  
చీలలప్ూర్  
572505 

3 134 146 148   

31  రేగులప్లెా  1 135 149 150   
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 572506 
32  

పో తార్ం  
572507 

6 141 151 157 0155 5 

33  
ముతాననపటే్ 

572508  
2 143 158 160   

34  
గుగిగళ్ళ  

572509 
1 144 161 162   

35  
గాగలిలా ప్ూర్  

572510 
4 148 163 167   

 

 

నోటు: ఇటుా  ప్రయోగములు చ యవలసిన ప్ంటలకు గరా మములను వేర్ువేర్ుగా ఎంపిక చ యవలెను. 
        తోటల ఎంపిక మరియు ప్రయోగ చెటా ఎంపిక పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి చ యవలెను. 
 
 

తోటల ఎుంపిక (షెఢ్ూయలు1.0: మామిడి,జీడమిామిడి,కొబబరి,నిమమ,బతాత యి 
మరియ  జామతోటల ఎుంపిక) : 

ఎంపికైెన ప్రతి గార మములోను ప్రయోగములు జర్ుప్ుటకైె రెండు కాప్ుకు వచ్చిన తోటలను 
ఎంపిక చ యవలెను. ఇందుకుగాను ఎంపికైెన గార మములోని తోటలనినంటిని ప్హ్వణ ిఆధార్ముగా 
సరేవన ంబరా్ కరమములో ష్ట ఢ్ూయలు 1.0లో నమోదుచ స ి కాప్ుదల గల తోటలకు మలత్రమే 
కరమసంఖయను ఇచ్చి వాటినుండ్డ తోటలను యలదృచ్చిక ప్దదతిలో ఎంపకి చ యవలెను. తోట ఒకటి 
కనన ఎకుకవ సరేవన ంబరా్కు విసత రించ్చయునన యిెడల జాబితా త్యలర్ు చ యునప్ుడు ప్హ్వణిలో 
ముందు వచుి సరేవన ంబర్ులోన ే ఆ తోటను నమోదు చ యవలెను. కొంత్ భాగము కాప్ుకలిగి 
ఉండ్డ, కొంత్భాగము కాప్ుదల లేకుననను అటిట  తోటలను కూడ్ా ఎంపిక చ యవలెను. 
తోటలఎంపికకు వేర్ుగా యలదృచ్చిక సంఖయలు కేటాయింప్బడును. వాటి ఆధార్ముగా కాప్ుదల 
గల రెండు తోటలు ఎంపిక చ యవలెను. ఫలస్ాయమునన తోటలో అకకడకకడ కొనిన చెటుా   
కాప్ుకు రాకునననూ (ఇటిటవి 90 శాత్ంనకు మంచరాదు.) అటిట  తోటలను కూడ కాప్ుదల గల 
తోటగా ప్రిగణించవలెను. ఒకే వయవస్ాయదార్ులకు తోటలోని కొంత్భాగము కాప్ుదలకు వచ్చి, 
కొంత్భాగములో కాప్ుదల లేకునన యిడెల కాప్ుదల ఉనన భాగమును 7వ గడ్డ(కాలము)లో 
చూపించవలెను. అద విధముగా చెటాసంఖయను 8వ కాలములో చూపించవలెను. ఇటిట  తోటలలో 
కాప్ుదల గల భాగములో ప్రయోగములు జర్ుప్వలెను. 
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తోటల సుంఖ్య 200 లోపు ఉననపుపడు : 
            గార మములో తోటల సంఖయ 200 అంత్కు త్కుకవ ఉననప్ుపడు అవి అనినయూ ష్ట ఢ్ూయలు 
1.0 నందు నమోదు చ యవలెను. 
తోటలసుంఖ్య 200లకు మిుంచ్చ ఉననపుపడు : 
 గార మములో తోటలసంఖయ 200లకు మంచ్చ యుననప్ుపడు వాటిని “సర్ుకాలర్ సిసటమలటిక్ 
రేండం శాయపింగ్” ప్దదతిన 200లకు కుదించవలెను. అదటాెనగా, గార మములోని కాప్ుకు వచ్చినవి 
మరియు రానివి అనీన ప్హ్వణి సహ్వయముతో ఒక కుా ప్త  జాబితా త్యలర్ు చ యవలెను. అనినటికీ  
ఒక కరమసంఖయ నీయవలెను. ఇద ి200 తోటల ఎంపికకు “ఫేరమ్” (చటరము)గా ఉప్యోగప్డును. 
జాబితా త్యలర్ు చ యునప్ుడు సబ్-డ్డవిజన్ న ంబరా్కు కూడ్ా కరమసంఖయలు ఇవవవలెను. 
త్ర్ువాత్ జాబితాలో నమోదెైన మొత్తం తోటలసంఖయ (అనగా జాబితా యొకక చ్చవరి కరమసంఖయ)ను 
200లతో భాగించగా, వచ్చిన భాగఫలము (కోష్టయింట్)ను విరామ(ఇంటర్ వ ల్) సంఖయగా 
వాడుకోవలెను. యలదృచ్చికముగా జాబితాలోని తోటల నుండ్డ ఒక తోటను ఎంపిక చ యవలెను. 
ఇది ఎంపికగాబడ్డన మొదట ితోటయగును. విరామసంఖయ (ఇంటర్ వ ల్) ను ఉప్యోగించ్చ మగతా 
199 తోటలను ఎంపిక చ యవలెను.  
ఉద్ాహరణ : 
జాబితా ప్రకార్ం గార మములోని మొత్తం తోటలసంఖయ                     =  1735 

విరామసంఖయ (ఇంటర్ వ ల్) (వి)  1735/200 = 8.675 లేక 8 (దశాంశ్ సంఖయలను వదిలి వయేలలి.) 
యలదృచ్చిక నంబర్ు సహ్వయముతో ఎంపిక చ సిన 1వ తోట               =  0943 

రెండవ తోట (1వ తోట కర. సం + ఇంటర్ వ ల్)               = (943+8) =    951 

మూడవ తోట (1వ తోట కర. సం + 2 X ఇంటర్ వ ల్)      = (943+16)   =    959 

100వ తోట  – 943 + 792 (99 X ఇంటర్ వ ల్ 8)                              =   1735 

101వ తో   –  943 + 800 (100 X ఇంటర్ వ ల్ 8)       = 1743-1735  =        8 

102వ తోట – 943 + 808 (101 X ఇంటర్ వ ల్ 8)       – 1751-1735   =      16 

200వ తోట –  943+1592 (199 X ఇంటర్ వ ల్ 8)      = 2535 -1735 =     800 

ఈ విధముగా 200 తోటలను ఎంపిక చ సిన పిదప్ వీటికి మలత్రమే 1.0 ష్ట ఢ్ూయలులో 
వివర్ములనిన సేకరించ్చ వీటలిోని కాప్ు కాయు తోటలకు మలత్రమే కరమసంఖయలను ఇచ్చి వాట ి
నుండ్డ రెండు తోటలను యలదృచ్చిక ప్దదతిన ఎంపిక చ యవలెను. 

 



 58 

చెటా ఎుంపిక (షెఢ్ూయలు 1.1) : 

చెటా ఎంపికకు రెండు ప్దదత్ులు కలవు. 
వరుసలలో చెటుా  ఉననచ  ో: 

 ఎంపికెైన తోటలోని మొత్తం వర్ుసలను లెకికంచ్చ వాటిలో ఒక వర్ుసను యలదృచ్చిక 
(రేండం) ప్దదతిలో ఎంపిక చ యవలెను. ఇందుకుగాను ఉప్యోగించవలసిన యలదృచ్చిక నంబరా్ 
వర్ుస యివవబడును త్ర్ువాత్ ఆ వర్ుసలోని కాప్ు కాయు చెటాను లెకికంచ్చ వాటలిో ఒక చటెుట ను 
యలదృచ్చికముగా ఎంపకి చ యవలెను వర్ుస ఎంపికకు వాడ్డన వర్ుస సంఖయల వర్ుసను (వాడ్డన 
సంఖయ వాడరాదు) చెటుట  ఎంపికకు వాడవలెను. ఈ విధముగా ఎంపకైెిన మొదట ి చటెుట ను కీలక 

(కీ.టీర) చటెుట  అందుర్ు నాశ్నమ ైన చెటా స్ాా నంలో నాటబడ్డ కాప్ుకు రాని చెటాను ప్రిగణననలో 
తీసుకోరాదు అటిట  ప్రిసిాతిలో ఆ ఎంపిక ర్దుద  చ సి మర్ల ఒక కీలక చటెుట ను ఎంపిక చ యవలెను. 
కీలకచెటుట  ఎంపికెైన త్ర్వాత్ ఆ చెటుట కు అతి దగగర్లోవునన మరి రెండు చటాెను ఎంపిక 
చ యవలెను.  
 ఈ రెండు చటెుా  అద  వర్ుసలో గాని ప్రకక వర్ుసలలో గాని వుండవచుిను. ఈ చటాెఎంపిక 
వివర్ములు ష్ట డూయలు 1.1 లో నమోదు చ యవలెను. 
వరుసలలో చెటుా  లేనియిెడల : 

        తోట యొకక న ైర్ుతి మూల నుండ్డ పొ డవు వ డలుప కాలి అడుగులలో లెకికంచ్చ పొ డవు నుండ్డ 
13 అంగలు, వ డలుప నుండ్డ 13 అంగలు త్గిగంచ్చ వర్ుస న ంబర్ుకు కేటాయించ్చన కాలములను 
ఉప్యోగించ్చ పొ డవు కొలత్కు వ డలుప కొలత్కు సమలనమ నై లేక త్కుకవగానునన రెండు 
యలదృచ్చిక  సంఖయలు తీసుకొని వాట ిసహ్వయముతో కేందర బిందువును నిరాధ రించవలెను. కేందర 
బిందువుకు దగగర్గానునన 3 చెటాను ఎంపిక చ యవలెను. ఇటుా  ఎంపిక కాబడ్డన మూడు చెటా 
వివర్ములు ష్ట డూయలు 1.1 లో ఇవవవలెను. 
 

అరటితోటల ఎుంపిక (షెడూయలు -1.0) : 
 

అర్ట ి తోటల ఎంపిక ప్దధతిలోను మరియు యిత్ర్ ప్ండా తోటల ఎంపిక ప్దధతిలో కొంత్ 
భేదముననందున అర్ట ితోటల ఎంపికలో అనుసరించవలసిన ప్దదతి ఈకిరంద యివవబడ్డనది. 

ఎంపికైెన ప్రతి గార మములోను ప్రయోగములు జర్ుప్ుటకైె రెండు తోటలను ఎంపిక 
చ యవలెను. ఇందుకుగాను ఎంపికైెన గార మములోని ప్ండా తోటలనినంటిని ప్హ్వణి ఆధార్ముగా 
అద  గార మములో ష్ట డూయలు 1.0 లో నమోదు చ యవలెను. అనగా కూర్ కొర్కు వేసిన తోటలను 
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ప్రయోగములకు ప్రిగణంిచరాదు. ఈ విధముగా  నమోదు చ సిన తోటల నుండ్డ రెండు తోటలను 
యలదృచ్చిక ప్దదతిలో ఎంపిక చ యవలెను. ఒకవళే్ ఎంపికెైన తోట ప్రసుత త్ వయవస్ాయ 
సంవత్ిర్ములో కోత్కు రాదని నిరాధ ర్ణ అయినచ  ో దానిని తిర్సకరించ్చ, కోత్కు రాగల 
ప్రతాయమలనయ తోటలను చ యవలెను. తోటలో కనీసము రెండు వర్ుసలలో 10 మొకకలు లేని 
యిెడల అటిట  తోటలను ఎంపిక చ యరాదు. 
 

 

వరుసల ఎుంపిక (షెడూయలు -1.1) : 

 న ైర్ుతి దికుక నుండ్డ తోట లేక మడ్డలోని వర్ుసల సంఖయను లెకికంప్వలెను. త్ూర్ుప నుండ్డ 
ప్డమర్ దికుకనకు పొ డవ ైన (లలంగెసుట రో) వర్ుస ఉననచ  ో ఈ వర్ుసలను దక్షడణ దిశ్ నుండ్డ 
త్ూర్ుప, ఉత్తర్దిశ్గా లెకక ప టటవలెను. ఒకవేళ్ పొ డవ నై వర్ుస దక్షడణము నుండ్డ ఉత్తర్ దిశ్గ 
ఉననచ  ోవర్ుసలను ప్డమర్ దికుక నుండ్డ త్ూర్ుపదిశ్గా లెకక ప టటవలెను. చ్చవరి వర్ుస కూడ్ా 
ఎంపిక అగుటకు అవకాశ్ము కలిపంచుటకెై మొత్తము వర్ుసల నుండ్డ ఒక వర్ుసను త్గిగంచవలెను. 
ఇటుా  త్గిగంచగా వచ్చిన వర్ుసల సంఖయకు సమలనమ నై లేక అంత్కు త్కుకవ ైన యలదృచ్చిక 
సంఖయను కేటాయించ్చన యలదృచ్చిక వర్ుసల నుండ్డ తీసుకొని ఆ సంఖయకు సమలనమగు వర్ుసను 
ఎంపిక చ యవలెను. ప్రయోగము కొర్కు యిద  వర్ుసను ఉప్యోగించవలెను. ఎంపికచ సని ఈ 
వర్ుసలో గాని, త్ర్ువాతి వర్ుసలోగాని 5 చెటాకు త్కుకవ యునన ఎడల ఆ యలదృచ్చిక వర్ుసను 
తిర్సకరించ్చ మరియొక వర్ుసను ఎంపిక చ యవలెను.   
 

కీలక చెటుా  (కీ.టరర) ఎుంపిక  : 
ఎంపికెైన యలదృచ్చిక వర్ుసలో ఉనన మొత్తము చటాెను లెకికంప్వలెను. ఆ వర్ుసలోని 

ఆఖర్ు చెటుట  కూడ్ా ఆగుటకు అవకాశ్ము కలిగించుటకు మొత్తము చెటా నుండ్డ 4 త్గిగంచ్చ ఆ 
వచ్చిన నికర్ సంఖయకు సమలనముగా లేక త్కుకవ సంఖయను, కేటాయించ్చ యలదృచ్చిక కాలము 
నుండ్డ తీసుకొని దాని ప్రకార్ం కీలక చెటుట  ఎంపిక చ యవలెను. 
వరుసలోని ఇతర 4 చెటుా  మరియ  ర ుండవ వరుసలో 5 చెటా ఎుంపిక :  

ప్రతి తోటలోను 10చటాె నుండ్డ దిగుబడ్డ తలెుసుకోవలయును. ఈ 5 చటాెకు సమలoత్ర్ముగా 
ఉనన ఎగువ వర్ుసలో ఉనన 5 చటాెను ఎంపకి చ యవలెను. ఒకవళే్ పొ లము/మడ్డ కరమరీతిలో 
లేక, మరి ఏవ నైా యిత్ర్ కార్ణముల కార్ణంగా రెండు వర్ుసలో 5 చటాె చొప్ుపన లేని యిెడల ఆ 
కీలక చెటుట ను తిర్సకరించవలెను. ఈవిధముగా కీలక చెటుట  వర్ుసలో 5 చెటుా  (కీలకచటెుా +4) 
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మరియు ఎగువ వర్ుసలో వీటికి సమలంత్ర్ముగా 5 చటెుా  ఎంపిక అగు వర్కు చూడవలెను. 
వీటిమధయలో యిత్ర్ ప్ంటలేమ నై ఉననను వాటనిి ప్రిగణించరాదు. 
కూరగలయలు (టమాట, బెుండ, వుంగ, ఉలా్ల  మరియ  పసుపు) : 
 

ఈ ప్ంటలు ఎంపికైెన గార మలలలో ఎంపికైెన ప ైరా్ ప ై రెండు వేరేవర్ు సరేవ/సబ్ డ్డవిజన్ లలో 
ప్రయోగాలు నిర్వహ ంచాలి. పరా థమక క్షేత్ర ఉదోయగి త్నకు కేటాయించ్చన ప ైర్ుకు ఎంపికైెన గార మంలో 
రెండు సరేవ/సబ్ డ్డవిజన్ న ంబరా్లో ఆ ప్ంట విత్తబడ్డనద ిలేనిద ినిరాధ రించుకోవాలి. ప్రసుత త్ లేక గత్ 
సంవత్ిర్ప్ు ప్హ్వణీలను ప్రిశ్రలించ్చ మరియు గార మంలోని రైెత్ులను కలిసి విచారించ్చనచ  ో
తెలియును. అనిన విచార్ణలు జరిపిన త్దుప్రి ఆ గార మంలో ప్రయోగప్ు ప ైర్ు లేదని నిరాధ ర్ణ 
జరిగిత  అద  మండలంలోని మరో గార మలనిన మొదట ిగార మలనికి ప్రతాయమలనయంగా ఎంపిక చ యలలి. 
ఈ విష్యం ముఖయ ప్రణాళికాధికారికి తెలియజయేలలి.’ 

గార మంలో ప్ంటకోత్ ప్రయోగాలు రెండు సరేవన ంబరా్లో చ యవలసి ఉంటుంది. కనుక ఆ 
రెండు సరేవ/సబ్ డ్డవిజన్ నంబరా్ను ఎంపిక చ యుటకు, నాలుగు అంకెలు గల రెండు  న ంబర్ుా  
ప్రయోగాలు చ యవలసని ప్రతి గార మలనికి ఇవవబడుతాయి. ఎంపిక కాబడ్డన గార మంలలోని చ్చటటచ్చవరి 
సరేవనంబర్ుతో యివవబడ్డన రేండం నంబర్ును భాగించగా వచ్చిన శేషానిన ప్రయోగం చ యవలస ి
సరేవన ంబర్ుగా ఎంపిక చ యలలి. ఒకవేళ్ సరేవన ంబరా్లో కావలసిన ప రై్ుా  విత్ుత నప్ుడు త్ర్ువాత్ 
సరేవనంబర్ు నుండ్డ చ్చవరి సరేవనంబర్ు వర్కు మరియు ఒకటవ సరేవనంబర్ు నుండ్డ శేష్ంగా 
వచ్చిన సరేవన ంబర్ు వర్కు చూసి ఎంపికచ యలలి. ముందుగాన ేఆ గార మంలోని రెండు సరేవ/సబ్ 
డ్డవిజన్ నంబరా్లో కావలసిన ప ైర్ు విత్తబడ్డనదని నిరాధ ర్ణ చ సుకోవడం జరిగింది కాబటిట  ప్రయోగ 
ప ైర్ు వేసని రెండు సరేవనంబర్ుా  త్ప్పక దొర్ుకుతాయి. ఒకవేళ్ సర్ఫరా చ యబడ్డన రేండంన ంబర్ు 
గార మంలోని చ్చవరి సరేవ స్రియల్ నంబర్ు కనన చ్చననది అయినచ  ోరేండంన ంబర్ుకు సమలనమగు 
సరేవన ంబర్ును ఎంపిక చ యలలి. అలలగే ఒకవేళ్ గార మ చ్చవరి సరేవనంబర్ుతో రేండంన ంబర్ును 
భాగించ్చనప్ుడు “0” శేష్ము వచ్చినచ  ోఅ గార మ ఆఖరి సరేవనంబర్ును ప్రయోగము కొర్కు ఎంపిక 
చ యలలి. 
ఉద్ాహరణుః  సర్ఫరా చ యబడ్డన రేండం నంబర్ుా  
 

                      ప్రయోగం – 1                                 ప్రయోగం – 2 
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 ఎంపిక కాబడ్డన గార మం యొకక చ్చటటచ్చవరి సరేవనంబర్ు 350 అయినటాయిత  1165/350 
శేష్ము 115, అంట ే సరేవనంబర్ు 115లో ప్రయోగము చ యలలి. సరేవనంబర్ు 115లో ప్రయోగ 
ప్ంటలేనటెలా త  116 నుండ్డ 350 వ సరేవనంబర్ు వర్ుకు చూడ్ాలి. వీటిలోనూ కావలసిన ప ైర్ు 
లేకుంటే 1 నుండ్డ 114 చూడ్ాలి. రెండవ ప్రయోగం విష్యంలో యివవబడ్డన రేండంనంబర్ు అనగా 
0201, గార మంలోని చ్చటటచ్చవరి నంబరైెన 350 కనన చ్చననది కాబటిట  సరేవనంబర్ు 201 సరేవనంబర్ును 
ఎంపిక చ యలలి. సదర్ు సరేవనంబర్ులో ప్రయోగ ప్ంటలేనప్ుడు ప ైన తెలిపిన ప్దదతి ప్రకార్ం 
సరేవనంబర్ు ఎంపిక చ యలలి. 

     ఒకవళే్ గార మం యొకక చ్చటటచ్చవరి సరేవ నంబర్ు 233 అయినచ  ో ప్రయోగము – 1 కైె  
యివవబడ్డన రేండం నంబర్ు 1165 ను భాగించగా 1165/233– శేష్ం “0” వచుిను. అప్ుడు సరేవ 
నంబర్ు 233 ప్రయోగము కొర్కు ఎంపిక చ సుకోవాలి. దానిలో ప్రయోగప్ు ప్ంటలేనిచ  ోసరేవ నంబర్ు 
1 నుండ్డ చూస ిప  ైప్దదతి ప్రకార్ం చ సుకోవాలి. 
సబ్ డివిజన్ నుంబరు ఎుంపిక : 

 ఎంపిక కాబడ్డన సరేవ నంబర్ు భూమలో ప్రయోగము చ యవలసిన ప ైర్ు వుననదని 
నిరాధ రించబడ్డనద ి ఆ సరేవ నంబర్ులో సబ్ డ్డవిజన్ నంబర్ుా  లేనప్ుడు సదర్ు సరేవ నంబర్ును 
ప్రయోగం కొర్కు ఎంపిక చ సుకోవాలి. సరేవ నంబర్ులో సబ్ డ్డవిజనుా  ఉననప్ుపడు, ఆ సబ్ డ్డవిజనా 
సంఖయచ  ఆ సరేవ నంబర్ును భాగించగా వచ్చిన శేష్ం  సంఖయకు సమలనమ ైన  సంఖయ గల సబ్ 
డ్డవిజన్ సంఖయలో ప్రయోగం చ యలలి. ఆ సబ్ డ్డవిజనోా  ప్ంటలేనప్ుడు సరేవ నంబర్ును ఎంపిక చ సి 
ప్దదతి మలదిరిగానే సబ్ డ్డవిజను న ంబర్ును ఎంపిక చ యలలి. ఉదాహర్ణాః ఎంపిక కాబడ్డన సరేవ 
న ంబర్ు 201, దానిలో 8 సబ్ డ్డవిజనుా  ఉననవనుకొందాం . అవి  201/1-ఎ, 1-బి, 1-సి, 1-డ్డ, 
2,3,4, ఎ మరియు 4 బి 201 ని చ  భాగించగా 201/8 = 1 వసుత ంది. అంట ె1-ఎ సబ్ డ్డవిజన్ లో 
ప్రయోగము చ యుటకు ఎంపిక చ యలలి. ఒకవళే్ 1-ఎ లో ప ైర్ు లేనప్ుడు 1-బి నుండ్డ 4-బి వర్కు 
చూడ్ాలి.  సరేవ నంబర్ును దానిలోని మొత్తం డ్డవిజనాచ  భాగించగా ‘0’ శేష్ము వచ్చినచ  ోచ్చవరి 
సబ్ డ్డవిజను నంబర్ును ఎనునకోవాలి. ఒక వేళ్ సబ్ డ్డవిజనా సంఖయ కనన సరేవ నంబర్ు సంఖయ 
చ్చననదెైనచ  ోఆ సరేవ నంబర్ుకు సమలనమ ైన సబ్ డ్డవిజను న ంబర్ును ఎంపిక చ యలలి.  
ఉద్ా:  సరేవ నంబర్ు 2 లో 6 సబ్ డ్డవిజనుా  ఉననటాయిత  2 ను 6 చ త్ భాగించలేము కాబటిట  సబ్ 
డ్డవిజను నంబర్ు 2 ను ఎనునకోవాలి. 
 ఇప్ుపడు ప్రయోగం చ యుటకు సరేవ / సబ్ డ్డవిజన్ నంబర్ుా  రెండు ప్రయోగాలకు 
ఎనినకెైనవి. త్ర్ువాత్ మడ్డని ఎనునకోవాలి. 
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మడి ఎుంపిక విధానుం : 

మడ్డ అనగా (1) గటాచ  వేర్ుచ యబడ్డ వుండుట (2) ప్రయోగానికి ఎంపకి గాబడ్డన ప ైర్ుా  లేదా 
వేరే యిత్ర్ ప ైరా్చ  వేర్ుచ యబడ్డ వుండుట (3) ప ైర్ుా  వేయబడ్డన దిశ్లు వేర్ుగా వుండుటచ  వేర్ు 
చ యబడ్డ వుండుట (4) అద  ప ైర్ులో వాడ్డన విత్తనాలు ర్కాలను బటిట  కూడ మడ్డని వేర్ు గా 
గురితంచాలి. 
ఉద్ా: చ ను/పొ లంలో ఒక ప ైర్ు కొంత్ వర్కు త్ూర్ుప నుండ్డ ప్డమర్కు విత్తబడ్డ త్ర్ువాత్ ఉత్తర్ం 
నుండ్డ దక్షడణానికి కూడ్ా విత్తబడ్డ ఉంటుంది. వాటిని వేర్ువేర్ు మడులుగా ప్రిగణించాలి. ఈ విధంగా 
విత్ుత ట భూమ కోత్ను అదుప్ు చ యుటకు చ యబడుత్ుంది. ఈ ప్దదతి చాలల అర్ుదుగా 
వుంటుంది. 

నిర్ణయింప్బడ్డన సరేవ/సబ్ డ్డవిజన్ ఒక రైెత్ు ఆధీనంలో వుండ్డ దానిలో యిత్ర్ సరేవ/సబ్ 
డ్డవిజనుా  కలిస ియుండ్డ మధయగటుా  లేకుండ్ా వుండుట జర్ుగుత్ుంది. ఈ విధంగా ఎంపికెనై సరేవ/ 
సబ్ డ్డవిజన్  నంబర్ులో యిత్ర్ నంబర్ుా  కలిసి ఉననప్ుపడు దానిని తిర్సకరించక అవి అనీన 
ఎంపికెైన సరేవ/సబ్ డ్డవిజన్ గా భావించ్చ దానిలో ప్రయోగం చ యలలి. ఈ విష్యలనిన ఫార్ం–1 లో 
తెలియజేయలలి. మడ్డ ఎంపికకు ఆ సరేవ/సబ్ డ్డవిజన్ నంబర్ు యొకక న ైర్ుతి దిశ్ను ముందుగా 
గురితంచాలి. న ైర్ుతి మూలకు దగగర్లో నునన మడ్డని ఎంపిక చ యలలి. ఒక వేళ్ రెండు మడులు 
న ైర్ుతి దిశ్కు సమలన దూర్ంలో వునన యిెడల దక్షడణప్ు వ ైప్ున వునన మడ్డని ఎంపిక చ యలలి. 

ఒక రైెత్ు యొకక మొత్తం భూమలో గల మడులలో న ైర్ుతి మూల వునన మడ్డ ప్ంటలేక 
ఖలళీ వుండవచుిను. అలలంటప్ుపడు ప ై సూచనను పాటించాలి. ఈ విధంగా ఎంప ి కైెన మడ్డ 
ప్రయోగం చ యుటకు కావలసని పాా టు ప్రిమలణమును యిముడుికోగలిగినదెై వుండ్ాలి. లేనిచ  ోఆ 
మడ్డని తిర్సకరించ్చ దాని ప్రకకనునన మడ్డని ఎంచుకోవాలి. 

 

ప్లా టు మారికుంగ్ చదయ ట : 

ప ై విధముగా ఎంపికెనై మడ్డలో ప్రయోగానికి కావలసిన పాా టు గురితంచుటకు రెండు 
యలదృచ్చిక సంఖయలను పొ డవు, వ డలుప నిమత్తం ఉప్యోగించాలి ఎంపికెైన మడ్డ యొకక న ైర్ుతి 
మూలను ముందుగా గురితంచాలి. దాని ఆకార్ం వంకర్గా గాని, తిరభుజాకార్ంలో గాని, 
వృతాత కార్ంగాని లేక మరి యో విధముగా వునననూ ఊహ్వత్మకంగా ఒక చత్ుర్సరంగా లేక దీర్ఝ 
చత్ుర్సరంగా కాని చ సుకొని న ైర్ుతి దిశ్ను గురితంచాలి. 
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పాా టును గురితంచుటకు న ైర్ుతి దిశ్ నుండ్డ త్ూర్ుపనకు, ఉత్తర్మునకు అంచుల వ ంట 
అంగలు వసేూత  నడ్డచ్చ వాటి సహ్వయముతో పాా టును గురితంచాలి, నడ్డచ్చన మొత్తం అడుగులు  నుండ్డ 
5 X 5 మీటరా్ పాా టుకు అయిత  7 అడుగులు  చొప్ుపన, 2 X 2 మీటరా్  పాా టుకెైత  3 అడుగులు  
చొప్ుపన రెండు వ ైప్ుల వచ్చిన అడుగులు  కొలత్ల నుండ్డ త్గిగంచ్చ కేటాయించబడ్డన 1,2,3 
యలదృచ్చిక సంఖయల (రెండం నంబరా్) ప్టిటకలోని వర్ుసలను (కాలమ్ి) చూసి మగిలిన 
అడుగులు  సంఖయలకు సమలనమ నై లేక అంత్ కంటే త్కుకవ నై రేండం సంఖయను తీసుకోవాలి. 
ముందుగా పొ డవునకు త్ర్ువాత్ వ డలుపనకు రెండం సంఖయలు చూడ్ాలి. 
 

ఉద్ాుః టొమలటల ప ైర్ు ప  ైప్రయోగం అనుకుందాం. పాా టు ప్రిమలణం 5 X 5 మీటర్ుా  ఎంపికెైన మడ్డ 
యొకక న ైర్ుతి దికుక నుండ్డ త్ూర్ుపగా 60 అంగలు ఉత్తర్ప్ు దికుకగా 110 అంగలు 
ఉననవనుకుందాం. 
 
 

                                                                                                                                ఈ   
పొ డవు = 110.-7 = 103 (3 డ్డజిటుా )                                              110 

వ డలుప = 60-7 = 53 (2 డ్డజిటుా ) 

                                                                                                   

న ై         60 

 

మీకు కేటాయించ్చన రేండం నంబరా్ కాలములలో ముందు పొ డవునకు అనగా 103 
అడుగులు కు మూడు డ్డజిటుా  కాలమును చూచ్చ 103 కానీ అంత్కు త్కుకవ సంఖయను గానీ 
మొదట యి్ద ి వచుినో దానిని తీసుకోవలెను. త్ర్ువాత్ 53 రెండు డ్డజిటా సంఖయ కాబటిట  దానికి 
సంబంధించ్చ కేటాయించ్చన రెండు డ్డజిటా కాలము చూసి 53 లేక అంత్కు త్కుకవ సంఖయను 
తీసుకోవలెను. ప్రసుత త్ం 103 కు 010, 53 కు  09 సంఖయ వచ్చినవి అనుకుందాం. 

మడ్డ యొకక న ైర్ుతి దికుక ఇంత్కు ముంద  గురితంచబడ్డనది. ఆ న ైర్ుతి దికుక నుండ్డ 
ఉత్తర్మునకు 10 అడుగులు  నడ్డచ్చ, అ  బిందువు నుండ్డ ప ైర్ు లోప్లికి 9 అంగలు నడ్డచ్చ అచట 
ఒక కర్ర పాతి గుర్ుత గా వుంచాలి. అది ప్రయోగ పాా టు యొకక వ ైర్ుతి మూల యిెగును. ఈ మూల 
నుండ్డ మ జరింగ్ టేప్ునుప్యోగించ్చ త్ూర్ుపకు 5 మీటర్ుా  ఉత్తరానికి 5 మీటర్ుా  కొలచ్చ కర్ణము  
7.07 మీటర్ుా గ వుండునటుా  చూడవలెను. అప్ుడు తిరభుజాకార్ం యి్ర్పడుత్ుంది. న ైర్ుతి దిశ్గా 
వుంచబడ్డన టేప్ు మూలను ఎదుర్ుగావునన దిశ్కు మలరిిన ఆ దికుక ఈశానయం అప్ుడు మనకు 
కావలసిన చత్ుర్సరం ఏర్పడుత్ుంది. 
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                                                   మీ  5          

 

                               2 x 2     

              న ై    కర్ణము : 2.83    

     మీ  5 

ప్లా టు గ రితుంచు (మారుకచదయ ) నపుడు గమనిుంచవలసినవి. 
            కర్ణము కొలత్లు సరిచూడని యిడెల పాా టు వ ైశాలయంలో హ చుి త్గుగ ల కలిగి దాని 
ప్రభావము దిగుబడుల ప ై కనిపించును. పొ డవు, వ డలుపల నుండ్డ 2 X 2 మీటరా్ ప్రిమలణం 
పాా టుకు 3 అడుగులు  చ  ోప్ుపన, 5 X 5  మీటరా్ ప్రిమలణంను పాా టుకు 7 అడుగులు  చొప్ుపన 
తీసివయేడం వలన మనం మలర్ుక చ యబో యి ్పాా టు మడ్డ హదుద లను దాటపోి కుండ్ా వుంటుంది. 

పాా టు యొకక నాలుగు మూలలు నిరాధ రించ్చన పిదప్ కర్ణమును, పొ డవు, వ డలుప 
మరియొక మలర్ు సర ి చూచ్చ నాలుగు మూలల చుటటట  ఒక తరా డు కటాట లి. తరా డు అంచుల 
వదదనునన మొకకల మొదళ్ళళ ఎకుకవ భాగం తరా డుకు లోప్లి వ పై్ు వుననచ  ో ఆ మొకకలను 
లోప్లికి వేసి, త్కుకవ భాగం ఉనన మొకకలను తరా డు వ లుప్లికి వయేలలి.  తరా డు లోప్ల వునన 
మొకకల నుండ్డ మలత్రమే ప్ంటలను ఏర్ుటకు/కోయుట చ యలలి. 
ద్ిగ బడి వివరమ లు (షెడూయలు – 1.2) మామిడి, జీడిమామిడి, కొబబరి, నిమమ, 
బతాత యి మరియ  జామ : 

దిగుబడ్డ వివర్ములను పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి ష్ట ఢ్ూయలు 1.2 లో యివవవలెను. వయవస్ాయ 
సంవత్ిర్ములో ఎనిన స్ార్ుా  ప్ంట దింపిననూ అనిన దిగుబడులు అయిన వ ంటన ే ఒకొకకక 
దిగుబడ్డలో వచ్చిన వివర్ములు ష్ట డూయలు 1.2 లో చ్చవర్ దింప్ు వర్కు నమోదు చ సి రెండు 
ప్రత్ులు ముఖయప్రణాళికాధికారికి ప్ంపించవలెను. 

తోట యజమలని లేక ల్లజు దార్ుని ముందుగా సంప్రదించ్చ యి ్చెటుట  నుండ్డ యి ్రోజున కోత్ 
కోయుదురో ముందు గా తెలుసుకొని ఆ రోజున తోటకు వ ళిళ అకకడ్  ష్ట డూయలు 1.2 లోని 
కాలములు నింప్వలెను. త్దుప్రి దింప్ుకు నిర్ణయించ్చన త దిని తెలుసుకోవలెను. 

కొబబర ికాయల దింప్ులో ప్రతి దింప్ునకు వచ్చిన కాయల సంఖయ యిచ్చిన చాలును. కాని 
మలమడ్డ, జీడ్డమలమడ్డ, నిమమ, బతాత యి మరియు జామ దిగుబడ్డ లెకికంచుటలో 
అనుసరించవలసిన ప్దదతి ఈ కిరంద యివవబడ్డనది. 

స్ాధార్ణముగా రాశ్చలోని మలమడ్డ/నిమమ/బతాత యి/జామకాయలను ఒకొకకక స్ారి 5 
(ఒకచ తి) కాయలు తీసి మొత్తం కాయలను లెకికంచునప్ుడు ఒకేస్ారి కాకుండ్ా అప్ుపడప్ుపడు 
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ఒక చ తికాయలను విడ్డగా ఒక చోట ప టటవలెను. ఇటుా  10 చ త్ులు అనగా 50 కాయల మచుి 
బర్ువును కిలో గార ములు/గార ముల వర్కు సరిగా త్ూచ్చ 1.2 ష్ట డూయలులో యివవవలెను. రాశ్చలోని 
మొత్తం కాయల సంఖయ కూడ్ా యివవవలెను. ఒకవేళ్ దింప్ులో ఒక చెటుట  నుండ్డ 50 కాయలకు 
లోప్ు దిగుబడ్డ అయినచ  ోవచ్చిన కాయల సంఖయ ను మరియు బర్ువు ను ఇవవవలెను. 

ఒకవేళ్ ఎంపిక చ సిన చెటుట గాని చెటుట లోని కొంత్ ఫలస్ాయమును గాని యజమలనికి 
కేటాయించబడ్డనప్పటికీ ఆ భాగప్ు ఫలస్ాయమును గూడ ప ై రీతిగానే కాయల లెకికంప్ునకూ, 
మచుి కాయల త్ూకమునకూ ప్రిగణలోనికి తీసుకోవలెను. వాటిని వదలివయేరాదు. జీడ్డ 
మలమడ్డ పికకలను లెకికంచ్చ వాటిని ప్ూరితగా త్ూకము వేసి మొత్తం బర్ువును కిలోలు/ గార ముల 
నమోదు చ యవలెను.  

సహజముగా మలమడ్డ సంవత్ిర్ములో ఒకస్ారి బతాత యి, జీడ్డమలమడ్డ, జామ రెండు లేక 
మూడుస్ార్ుా , నిమమ సంవత్ిర్ము పొ డవుననూ ఫలస్ాయమునిచుిను. కనుక ప్రతి ప్ంటలో 
యిెనిన ప్రాయయములు దింప్ుట జరిగిన అనిన మలర్ుా  దింప్ుడు ఫలిత్ములు సేకరించవలెను. 
అరటి తోటల ద్ిగ బడి వివరమ  : 

దిగుబడ్డ వివర్ములను పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి ష్ట డూయలు 1.2 లో యివవవలెను. తోట 
యజమలని యి ్చటెుట  ఏ రోజున కోత్ కోయునో ముందుగా తెలుసుకొని ఆ రోజున తోటకు వ ళిళ, 1.2 
ష్ట డూయలు లోని కాలముల ననినంటినీ ప్ూరించవలెను. అర్టి గెల బర్ువు కిలో గార ములు/గార ముల 
వర్ుకు త్ూచ్చ 6 వ కాలములో నమోదు చ యవలెను. ర్మలర్మీగా అర్ట ి తొండము లేక కాడ 
(కాయలు లేకుండ) బర్ువు ఎంత్ వుండునో కిలో గార ము/గార ములలో తెలియ జయేవలెను. ఎంపిక 
జరిగిన త్ర్ువాత్ మొకక యి్దెనై కార్ణము వలా చనిపోయిన ఆ స్ాా నములో వేర ేమొకకను ఎంపిక 
చ యరాదు. మొకక చనిపో వుటకు కార్ణములు తెలియ ప్ర్చవలెను.  
కూరగలయలు, పసుపు పుంటల ద్ిగ బడి : 
  కూర్గాయలు మరియు ప్సుప్ు ఏర్ుటకు/కోయుటకు నిర్ణయించ్చ త దీన ప్రయోగ పాా టు 
వదదకు వ ళిళ పొ డువు, వ డలుప మరియు కర్ణము కొలత్లను మరియొక మలర్ు సరి చూచ్చ సరిగా 
నునన వని నిరాధ రించుకొని ఎర్ుట/కోయుట చ యవలెను. కూర్గాయలు ప్లుమలర్ుా  కోయవలస ి
వచుిను. కావున ప్ంట ఎనిన మలర్ుా   కోయబడ్డనదో , ప్రతి పికింగ్ లో వచ్చిన దిగుబడ్డని  
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కిలోలు/గార ముల వర్కు త్ూచ్చ పికింగ్ వారీగా ఫార్ం- II లో నమోదు చ స ిముఖయ ప్రణాళికాధకిారికి 
ప్ంప్వలయును. 
 ప్సుప్ు ప్ంటకోత్ (త్రవివ తీయుట) ఒకేస్ారి జర్ుగును. కావున ప్రయోగము ప్ూరిత కాగానే 
(ఫార్ం – II) లో, ప్రయోగప్ు పాా టులో వచ్చిన ప్చ్చి ప్సుప్ును త్ూకము వేసి (కిలోలు/గార ములు) 
నమోదు చ యలలి. 
 

పరయోగమ  చదయవలసిన వివిధ పుండా తోటల యొకక తోటల/చెటా ఎుంపిక ఈ క్రుంద నీయబడినద్ి. 
కరమ 
సుంఖ్య  

పుంటపేరు  
ఎుంపిక చదయవలసిన 

తోటలు 
తోటకు ఎుంపిక 

చదయవలసని చెటుా  
రిమారుకలు 

1 2 3 4 5 

1 మలమడ్డ 2 3 

ఎంపిక చ సని తోటలో కలీక చటెుట  మరియు 
దానికి దగగర్గా నునన రెండు చటెుా  

 

 

2 జీడ్డ మలమడ్డ 2 3 
3 కొబబర ి 2 3 
4 నిమమ 2 3 
5 బతాత యి 2 3 
6 జామ  2 3 

7 అర్ట ి 2          10  

ఎంపిక చ సని తోటలో, ఎంపకి చ యబడ్డన 
వర్ులో కలీక చటెుట  దాని త్ర్ువాతి మరో 4 
చెటా ఎంపిక మరయిు ఆ వర్ుసకు 
సమలంత్ర్ముగా నునన ఎగువ వర్ుసలో 
నునన 5 చటాె ఎంపకి 

 

పరయోగమ  చదయవలసిన కూరగలయల మరియ  పసుపు పుంటల యొకక ప్లా టు కొలతలు ఈ క్రుంద 
నీయబడినద్ి : 
కరమ సుంఖ్య పుంటపేరు ప్లా టు పరిమాణమ  కరణమ  రిమారుకలు 

1 2 3 4 5 

1 టొమాటో పొ . 5 మీ X  వ . 5 మీ 7.07 మీ 
ఎంపిక చ సని మడ్డ పొ డవు 
వ డలుపల నుండ్డ 7 అడుగులు 
ను త్గిగంచవలెను. 

2 బెుండ పొ . 5 మీ X  వ . 5 మీ 7.07 మీ 

3 వుంగ పొ . 5 మీ X  వ . 5 మీ 7.07 మీ 

4 పసుపు పొ . 5 మీ X  వ . 5 మీ 7.07 మీ 

5 ఉలా్ల పొ . 2 మీ X  వ . 2 మీ 2. 83 మీ 

ఎంపిక చ సని మడ్డ పొ డవు 
వ డలుపల నుండ్డ 3 అడుగులు 
ను త్గిగంచవలెను. 
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 పరయోగమ నకు కలవలసిన పరికరమ లు (ఎక్వప్ మ ుంట్) :                                             
  ప్ండా తోటల ప్రయోగములకు, తరా సు మరియు త్ూకప్ు రాళ్ళళ కూర్గాయలు మరియు ప్సుప్ు 
ప్ంట ప్రయోగములకు కొలత్ టపే్ు తరా సు మరియు త్ూకప్ు రాళ్ళళ, తరా డు, ప గ్ి (కర్రలు). 
సమరిపుంచవలసిన షెడూయళ్ళళ/ఫలరమ లు : 
 

ప్ండా తోటల ప్రయోగములు  : ష్ట డూయళ్ళళ  1.0, 1.1, 1.2  

కూర్గాయల ప్రయోగములు  : ఫార్ంలు - I & II 

ప్సుప్ు ప్ంట ప్రయోగములు : ఫార్ంలు - I & II, III 
 

       ప ై ఫార్ములు ఒకొకకకటి మూడు ప్రత్ులు వరా సి రెండు ప్రత్ులు ముఖయ ప్రణాళికాధికారికి ప్ంపించ్చ మగిలిన ఒక 
ప్రతిని పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి త్న వదద వుంచుకోవలెను.  
 

షెడూయలు న ుం.  ఫలర మట్ న ుం. పుంట పేరు రిమారుకలు 
1 2 3 4 

1. 0 
1 మలమడ్డ, జీడ్డ మలమడ్డ, కొబబరి, నిమమ, బతాత యి, జామ    

తోటల జాబితా 
2 అర్ట ి

1. 1 
3 మలమడ్డ, జీడ్డ మలమడ్డ, కొబబరి, నిమమ, బతాత యి, జామ తోటల మరియు చెటా 

ఎంపిక 4 అర్ట ి

1. 2 
5 మలమడ్డ, జీడ్డ మలమడ్డ, నిమమ, బతాత యి, జామ 

దిగుబడ్డ వివర్ములు 6 కొబబర ి

7 అర్ట ి

 

ఫార్ంలు – III ప్సుప్ు ప్ంటకు మలత్రమే ప్ంపించవలసి యుండును. స్ాా నిక ప్దదతి ప్రకార్ముగా గాని లేక 
కోత్ ప్రయోగములో పాా టులో వచ్చిన దిగుబడ్డ త్ూకము నుండ్డ రెండు కిలోల ప్చ్చి ప్సుప్ును మలత్రము తీసుకొని   
(ప్రయోగప్ు పాా టులో దిగుబడ్డ ఒకవేళ్ 2 కిలోల కనానత్కుకవ వచ్చిన అటిట  మొత్తం దిగుబడ్డని తీసుకొని) ఉడ్డకించ్చ 
త్ూకములో మలర్ుప రానంత్ వర్కు ఎండబెటిట , నికర్త్ూకమును ఫార్ం – III లో నమోదు చ సి వ ంటనే ముఖయ 
ప్రణాళికాధికారి (సి.పి.ఓ) గారికి ప్ంపించవలెను. 
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ఫలరేమట్ - 1 అరధ గణాుంక శలఖ్,  తెలుంగలణ పరభ తవమ  పుంట పేరు:  
  

  
పుండుా  కూరగలయల పుంటల అుంచనా  సుంవతసరమ  : ...…..    

1.0 షడెూయలు తోటల జాబితా 
గ రితుంపు వివరమ లు: 
1. జిలలా ....................................................  5. గణన చ సిన త ది .................................................  
2. మండలము...........................................   6. జిలలా  కారాయలయమునకు  ప్ంపిన త ది ...................... 

3. గరా మము మరియు కోడ్స...........................  
7. రాష్ట  ీకారాయలయమునకు ప్ంపిన త ది ........................ 

 

4. పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి పేర్ు,హో దా  
............................................................... 

8. కేటాయించ్చన యలదృచ్చిక వర్ుస సంఖయ 
1…....2…....3…... 

 

ఎంపికైెన గరా మములోని తోటల జాబితా (మలమడ్డ/జీడ్డ మలమడ్డ/కొబబరి/నిమమ/బతాత యి/జామ తోటలకు )  

తోట 

కరమ 
సంఖయ 

తోటలోని 
సరేవ/సబ్ 
డ్డవిజన్ 
న ం.  

స్ాగుదార్ుని 
పేర్ు 

తోట 

విస్త ర్ణము 
ఎకర్ముల

లో 

తోటలోని 
మొత్తం  
చెటుా  

తోట 
వ
య
సుి 

ఏ ర్కప్ు తోట 

కాప్ుద
ల గల 
తోటల 
కరమ 

సంఖయ 

నీటి 
పార్ు
దల 
కోడ్స 

తోటలో 
అంత్ర్ 

/మశ్ర
మ 
ప్ంట 
ఉననచ  ో
పేర్ు 

కాప్ుదల గలది 

విస్త ర్ణ   
ము 
(ఎకరా
లు) 

చెటుా  

సంఖయ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
 

                  

                      

                      

           
                      

    మొత్తము                 

నీటిప్లరుదల కోడు:  
 

వరాా ధార్ము - 1, కాలువలు -2, చెర్ువులు -3, బావులు/ బో ర్ు బావులు - 4, 

ఎతిత  పో త్లు - 5, ఇత్ర్ములు -6   

           

      
పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి సంత్కము / హో దా 

 
సూ్రర టిని అధికారి సంత్కము /హో దా 
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ఫలరేమట్ - 2 అరధ గణాుంక శలఖ్, తెలుంగలణ పరభ తవమ  అరటి పుంట 
 

  
పుండుా  కూరగలయల పుంటల అుంచనా  సుంవతసరమ  : ……………..  

  
1.0 షడెూయలు తోటల జాబితా 

    

గ రితుంపు వివరమ లు: 
        

1. జిలలా .................................................................  5. గణన చ సిన త ది ........................................  

2. మండలము........................................................  6. జిలలా  కారాయలయమునకు  ప్ంపిన త ది..............  

3. గరా మము మరియు కోడ్స..........................................  7. రాష్ట  ీకారాయలయమునకు ప్ంపిన త ది ................  
4. పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి పేర్ు, హో దా  
 
......................................................................... 

8. కేటాయించ్చన యలదృచ్చిక వర్ుస సంఖయ 
1…...2….....3….... 

అర్టి తోటల జాబితా 

తోట కరమ 

సంఖయ 
తోటలోని సరేవ /సబ్ 

డ్డవిజన్ న ం.    స్ాగుదార్ుని పరే్ు 
తోట 

విస్తర్ణము 
ఎకర్ములలో 

నీటిపార్ుద
ల కోడ్స 

తోటలో అంత్ర్ 
/మశ్రమ ప్ంట 
ఉననచ  ోపరే్ు 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

            

            

నీటిప్లరుదల ఆధారమ  కోడు:  
 

వరాా ధార్ము - 1, కాలువలు -2, చెర్ువులు -3, బావులు/ బో ర్ు బావులు -  
4, ఎతిత  పో త్లు - 5, ఇత్ర్ములు -6   

      

 

పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి సంత్కము / హో దా 

 సూ్రర టిని అధికారి సంత్కము / హో దా      
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ఫలరేమట్ - 3 అరధ గణాుంక శలఖ్,  తెలుంగలణ పరభ తవమ  పుంట పేరు:  

  
పుండుా  కూరగలయల పుంటల అుంచనా  సుంవతసరమ  : ………… 

  
1.1 షెడూయలు తోటల జాబితా 

    
గ రితుంపు వివరమ లు: 

         
1. జిలలా ............................................... 2.  మండలము.................................................................... 
3. గరా మము మరియు కోడ్స...................... 4. కేటాయించ్చన యలదృచ్చిక వర్ుస సంఖయ 1….....2…....3…..... 

తోట ఎుంపిక (మామిడి/జీడి మామిడి/కొబబరి/నిమమ/బతాత యి/జామ తోటలకు) 

కర.సుం. అుంశమ  తోట - 1 తోట - 2 

1 ఎంపికెైన తోట కరమ సంఖయ (ఫారేమట్ -1 ప్రకార్ం)     

2 అ) తోట విస్త ర్ణము ( ఎకర్ములలో) :     

  ఆ) తోటలోని మొత్తము చెటా సంఖయ      

  ఇ) స్ాగుదార్ుని పేర్ు మరియు ఫో ను న ం.     

3 ఆ తోటలో వేరే ర్కమయిన ప్ంటలు ఉననచ  ో     

  అ) ప్ంటల పేర్ుా      

  ఆ) ప్ంటల విస్త ర్ణము     

  ఇ) తోటలు అయినచ  ోచెటా సంఖయ     

4 వరుసలలో చెటుా  ఉననచో :       

అ)  తోటలోని మొత్తం వర్ుసలు :      

ఆ)  ఎంపిక చెసిన యలదృచ్చిక వర్ుస సంఖయ :     

ఇ) ఎంపిక చెసిన వర్ుసలోని మొత్తం చెటుా  :     

ఈ) కీలకమ ైన చెటుట  యొకక యలదృచ్చిక సంఖయ     

ఉ) కీలక చెటుట  ఇర్ుప్కకల ఉనన చెటా వర్ుస సంఖయ     

5 వరుసలలో చెటులు లేనిచ :ో      

అ) తోట యొకక పొ డవు వ డలుప అడుగులు లో పొ డవు  వ డలుప పొ డవు  వ డలుప 
          

ఆ) 
పొ డవు వ డలుపల నుండ్డ 13 అంగలు 
త్గిగంచ్చన త్ర్ువాత్ :         

ఇ) 
కేందర బిందువు ఎంపికకు ఉప్యోగించ్చన 
యలదృచ్చిక సంఖయలు         

ఈ) కేందర బిందువు నుండ్డ 3 చెటా దూర్ము  
అడుగులు లో 

చెటుట -1 చెటుట -2 చెటుట -3 చెటుట -1 చెటుట -2 చెటుట -3 
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ఎంపిక చ సిన చెటుట  వివర్ములు 
కర.సం.   తోట - 1 తోట - 2 

1  ఏ ర్కప్ు చెటుట  : చెటుట -1 చెటుట -2 చెటుట -3 చెటుట -1 చెటుట -2 చెటుట -3 

2 చెటుట  వయసుి సం. లలో సుమలర్ుగా             

3 
చెటుట  ఆరోగయముగా ఉననదా? 

అవును/కాదు             

4 లేనిచ  ోకార్ణములు (కోడ్స)             

5 
ఒక సంవత్ిర్ము లో స్ాధార్ణముగా 
ఎనిన దింప్ులు ఉండును             

6 
ఒక సంవత్ిర్ము లో స్ాధార్ణముగా 
ఎనినకాయలు దిగుబడ్డ అగును             

7 మొదట ిదింప్ుడుకు నిర్ణయించ్చన త ది             

కార్ణాలు :   త్ుఫాన్ - 1, ప నుగాలి - 2, వర్ద - 3, వడగండుా  - 4, అనావుు ష్టిట  - 5, కిరమకీటకాలు మరియు వాయధి - 6, 

ప్ుర్ుగులు - 7, ఇత్ర్ములు – 8 

 

 
ఎుంపిక చదసిన తోట నమూనా పటమ  

 

 
తోట - 1 తోట - 2 

 

 
    

 

  

  
  
   

 
పరా థమక ఉదో యగి పేర్ు మరియు సంత్కము 

  

 
త్నిఖీ చ యు అధికార ిపేర్ు మరియు సంత్కము 

  

 
హో దా, సందరిశంచ్చన త ది, 

      

 
రిమలర్ుకలు వగెైరా  

      

        

 
ముఖయ ప్రణాళికాధికారి కారాయలయంలో  

      

 

ప్రిశ్రలన చ సిన వారి పేర్ు మరియు 
సంత్కము,  హో దా       
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ఫలరేమట్ - 4 అరధ గణాుంక శలఖ్, తెలుంగలణ పరభ తవమ  పుంట పేరు: అరటితోట  
                       పుండుా  కూరగలయల పుంటల అుంచనా సుంవతసరమ  :………    

 షెడూయలు 1.1 తోటల ఎుంపిక మరియ  తోటల విరమ లు జాబితా 
1. జిలలా ...................................  2. మండలము....................................................  

   
3. గరా మము మరియు కోడ్స...........  4. కేటాయించ్చన యలదృచ్చిక వర్ుస సంఖయ 1....2....3....... 

కర. సుం అుంశమ  తోట - 1 తోట - 2 

1 ఎంపికెనై తోట కరమసంఖయ (ఫారేమట్- 2 ప్రకార్ం)     

2 ఎంపికెనై తోట విస్త ర్ణము      

3 అంత్ర్/మశ్రమ ప్ంట అయినచ  ో     

  అ) ప్ంట పరే్ు     

  ఆ) విస్తర్ణము      

  ఇ) తోట అయినచ  ోచెటా సంఖయ     

4 తోట నాటబడ్డనదా? లేక ర్టటన్?     

5 తోటలోని చెటా సంఖయ     

6 స్ాధార్ణంగా ఎకరానికి ఎనిన చెటుటు ఉంటాయి?     

7 తోటలోని వర్ుసల సంఖయ      

8 

మొత్తము వర్ుసలలో నుండ్డ '1' తీసవియేగా వచ్చిన 
సంఖయ     

9 ఎంపిక చ సని యలదృచ్చిక వర్ుస సంఖయ     

10 ఎంపిక చ సని యలదృచ్చిక వర్ుసలోని చటాె సంఖయ     

11 ప ై కాలము (10) నుండ్డ 4 తీసవిేయగా వచ్చిన సంఖయ     

12 

కీలక చటెుట  ఎంపకికు ఉప్యోగించ్చన యలదృచ్చిక కాలము 
న ం.     

13 ఎంపిక కాబడ్డన యలదృచ్చిక సంఖయ (కీలక చటెుట )     

ఎంపిక చ సిన తోట నమూనా ప్టము 
తోట - 1 తోట - 1 

    

పరా థమక ఉదో యగ ిపేర్ు మరయిు సంత్కము 
త్నిఖీ చ యు అధికారి పరే్ు మరియు సంత్కము హో దా, 
 సందరిశంచ్చన త ద,ి 

రిమలర్ుకలు వగెరైా  
ముఖయ ప్రణాళికాధికారి కారాయలయంలో  
ప్రశి్రలన చ సిన వార ిపరే్ు మరియు సంత్కము,  హో దా 
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ఫలరేమట్ - 5 అరధ గణాుంక శలఖ్,  తెలుంగలణ పరభ తవమ  పుంట పేరు: 

  
పుండుా  కూరగలయల పుంటల అుంచనా  సుంవతసరమ  : ……………………..     

  
 షెడూయలు 1.2 ద్ిగ బడి ఫల్లతమ లు  

      

గలర మ వివరమ లు : 
           

1. జిలలా ...........................................      5. జిలలా  కారాయలయమునకు ప్ంపిన త ది.......................  

2. మండలము................................      6. రాష్ట  ీకారాయలయమునకు ప్ంపిన త ది ......................... 

3. గరా మము మరియు కోడ్స.................    7. కేటాయించ్చన యలదృచ్చిక వర్ుస సంఖయ 1....2....3....... 

4. పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి పేర్ు,.............     8. హో దా, కారాయలయము............................................ 

మామిడి/ జీడి మామిడి/నిమమ/ బతాత యి/జామ 
  

తోట చెటుట  
ర్క
ము  

వయసుి  
చెటాకు మదయ 
గల దూర్ము  
(మీటరా్ లో) 

చెటా 

ప్రిసిాతి 

 (కోడ్స) 

కాలమ్ '6' లో కోడ్స 
4 అయిన చ  ో
కార్ణము 
 (కోడ్స) 

ప్ంట నష్టము 
(కోడ్స)   

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

1 చెటుట  - 1             
  

  చెటుట  - 2             
  

  చెటుట  - 3             
  

2 చెటుట  - 1             
  

  చెటుట  - 2             
  

  చెటుట  - 3             
  

 

గమనిక : 

1. కాలమ్ (6) చెటా ప్రిసిాతి :   బాగుననది -1, మలమూలుగా -2, సంత్ృపిత కర్ంగా -3, పాడైె్ంది -4 

2. కాలమ్ (7) కార్ణాలు :      త్ుఫాను -1, ప నుగాలి -2, వర్ద -3, వడగండుా  -4, అనావృష్టిట  -5,  

                                         కిరమకీటకాలు మరియు వాయధి - 6, ప్ుర్ుగులు -7, ఇత్ర్ములు -8  

3. కాలమ్ (8) ప్ంట నష్టం :    25 శాత్ము వర్కు -1, 25-30 శాత్ము వర్కు -2,  

                                         3.-50 శాత్ము వర్కు -3-50 శాత్ము ప ైన - 4. 
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పుంట ద్ిగ బడి ఫల్లతాలు :  
   

సంఖయ  అంశ్ము 

తోట - 1 తోట - 2 

చెటుట  - 1 చెటుట  - 2 చెటుట  - 3 చెటుట  - 1 చెటుట  - 2 చెటుట  - 3 

త ద ి సంఖయ త ద ి సంఖయ త ద ి సంఖయ త ద ి సంఖయ త ద ి సంఖయ త ద ి సంఖయ 

1 

దింప్ుల  

సంఖయ                         

1 వ దింప్ు                         

2 వ దింప్ు                         

3 వ దింప్ు                         

4 వ దింప్ు                         

 

సుంఖ్య  అుంశమ   
తోట - 1 తోట - 2 

చెటుు  -1 చెటుు  -2 చెటుు  -3 చెటుు  -1 చెటుు  -2 చెటుు  -3 

  5 వ దింప్ు               

  6 వ దింప్ు               

  7 వ దింప్ు               

  8 వ దింప్ు               

  9 వ దింప్ు               

  10 వ దింప్ు               

  ఇత్ర్ దింప్ులు               

  మొత్తము               

2 

మచుికు తీసని 50 కాయలు/అంత్కనాన త్కుకవ కాయల  బర్ువు (కి/గార ) 
 (గార ములను రెండు అంకలె వర్కు సవరించాలి) 

  1 వ దింప్ు సంఖయ/బర్ువు             

  2 వ దింప్ు సంఖయ/బర్ువు             

  3 వ దింప్ు సంఖయ/బర్ువు             

  4 వ దింప్ు సంఖయ/బర్ువు             

  5 వ దింప్ు సంఖయ/బర్ువు             

  6 వ దింప్ు సంఖయ/బర్ువు             

  7 వ దింప్ు సంఖయ/బర్ువు             

  8 వ దింప్ు సంఖయ/బర్ువు             

  9 వ దింప్ు సంఖయ/బర్ువు             

  10 వ దింప్ు సంఖయ/బర్ువు             

  ఇత్ర్ దింప్ులు సంఖయ/బర్ువు             
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3 ధరల వివరమ లు  
     

 
పుంట రకమ  యూనిట్  ధర  

     

 
      

     

 
      

     
 

త ది     
పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి పేర్ు :  

 

గరా మము    
హో దా : 

         
 

ముఖయ ప్రణాళికాధికారి కారాయలయంలో 
త్నిఖీ 

  
త్నిఖీ అధికారి పేర్ు : 

 
 

అధికారి పేర్ు, హో దా   

 

హో దా: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

త ది 15.09.2017 న వికారాబాద్ జిలలా  కలెకటరేట్ సమలవేశ్ంలో శ్రరమతి దివయ కలెకటర్ మరియు శ్రర జి. దయలనందం 
సంయుకత సంచాలకులు అర్ధ గణాంక శాఖ గారిచ  జిలలా  అధికార్ులకు “ప్రధాన మంతిర ఫసల్ బీమల యోజన” ఫ ై 
శ్చక్షణ కార్యకరమలనిన నిర్వహ ంచబడ్డనది.  
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 ఫలరేమట్ - 6 అరధ గణాుంక శలఖ్,  తెలుంగలణ పరభ తవమ  కొబబరి పుంట :  
 

  
పుండుా  కూరగలయల పుంటల అుంచనా  సుంవతసరమ  : …………...    

  
 షెడూయలు 1.2 ద్ిగ బడి ఫల్లతమ లు  

    

గలర మ వివరమ లు : 
         

1. జిలలా ..................................................... 5. జిలలా  కారాయలయమునకు  ప్ంపిన త ద ి................................  

2. మండలము........................................... 6. రాష్ట  ీకారాయలయమునకు ప్ంపిన త ది .................................. 

3. గరా మము మరియు కోడ్స............................. 
7. కేటాయించ్చన యలదృచ్చిక వర్ుస సంఖయ 1…....2…...3...... 

  

4. పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి పేర్ు,........................ 8. హో దా, కారాయలయము................................................. 

తోట 
చెటుట  ర్కము / 
వయసుి 

దింప్ుడు సంఖయ 
దింప్ుడు 
త ద ి

దింప్ుకు వచ్చిన కాయలు త్దుప్రి 
దింప్ుకు 
రాగల 
కాయలు 

రిమలర్ుకలు ప్కావనికి 
వచ్చినవి 

లేత్వి 

(బ ండ్ాలు) 

1 చెటుట  - 1 1           

    2           

    3           

    4           

    5           

    6           

    7           

    8           

    9           

    10           

    మొత్తము           

  చెటుట  - 2 1           

    2           

    3           

    4           

    5           

    6           

    7           

    8           

    9           

    10           

    మొత్తము           

  చెటుట  - 3 1           

    2           

    3           

    4           

    5           

    6           
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    7           

    8           
    9           
    10           

    మొత్తము           

3 ధర్ల వివర్ములు  
     

 
పుంట రకమ  యూనిట్  ధర  

     

 
      

     

 
      

 
పరా థమక క్షతే్ర ఉదోయగ ిపరే్ు :  

గార మము 
   

హో దా : 

         ముఖయ ప్రణాళికాధికారి కారాయలయంలో త్నిఖీ 
  

త్నిఖీ అధికారి పరే్ు : 
అధకిార ిపేర్ు, హో దా 

  
హో దా: 

 

 

 

 
 

త ది: 06.10.2017న ర్ంగారెడ్డి  జిలలా , కందుకూర్ు గరా మమున శ్రరమతి ఆర్.గీత్, గణాంక అధికారి, శ్రరమతి ఎన్. అనిత్ 
ఉప్ గణాంక అధికారి మరియు శ్రరమతి ఎ. గౌత్మ సహ్వయ గణాంక అధికార్ులచ  ప్ంటకోత్ ప్రయోగముఫ ై త్నిఖీ 
నిర్వహ ంచార్ు. 
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ఫలరేమట్ - 7 అరధ గణాుంక శలఖ్,  తెలుంగలణ పరభ తవమ  అరటి పుంట :  
 

  
పుండుా  కూరగలయల పుంటల అుంచనా  సుంవతసరమ  :………     

  
 షెడూయలు 1.2 ద్ిగ బడి ఫల్లతమ లు  

   

గలర మ వివరమ లు : 
        

1. జిలలా ..................................................... 5. జిలలా  కారాయలయమునకు  ప్ంపిన త ద ి....................  

2. మండలము............................................ 6. రాష్ట  ీకారాయలయమునకు ప్ంపిన త ది ....................  

3. గరా మము మరియు కోడ్స............................. 
7. కేటాయించ్చన యలదృచ్చిక వర్ుస సంఖయ 
1…....2…....3........  

4. పరా థమక క్షేత్ర ఉదో యగి 
పేర్ు,................................  

8. హో దా, కారాయలయము………………………….. 

 
 ఈ క్రుంద పేరోకనన సమాచారమ  తెల్లయజయేవలెను. 

 
1. స్ాధార్ణముగా గార మములో ఎకరానికి ఎనిన చటెుట  ఉంటాయి?................................................ 

 
2. ఈ గార మములో స్ాధార్ణముగా అర్టి గలెకు ఎనిన కాయలు ఉంటాయి?................................... 

 

3. అర్టి ప్ంట స్ాధార్ణ దగిుబడ్డ కంటె అతి ఎకుకవ / అతి త్కుకవగా ఉననటాయిత  దానిక ిగల కార్ణములు 
వివరించవలెను..................................................................  

 

4. తోటకు వాడ్డన ఎర్ువులు, ప్ుర్ుగు మందుల వివర్ములు (ఎకర్మునకు)  
................................................................................................................... 

 

5. ర్మలర్మగా అర్ట ితొండము లేక కాడ యొకక బర్ువు ఎంత్?  

కిలోగార ము / గార ములలో................... 

 

గమనిక : ఎంపకిెనై చెటాలో, ఏద ని చటెుట  ప్రయోగ నిర్వహణకు ముంద  నష్టప్డ్డనచ ,ో అందుకు గల కార్ణములను 
సంబంధతి్ చెటుట  కరమసంఖయకు ఎదుర్ుగా పేరొకనవలెను. 

తోట - 1 

కరమ 
సంఖయ 

ఎంపికెనై చటెుట  
కరమసంఖయ 

కోత్ కోసిన త ద ి అర్టి ర్కము 
అర్టి గెలలో 
కాయల సంఖయ 

అర్టిగలె బర్ువు 
(కి. గార /గార ములు) 

1వ వర్ుస          

1           

2           

3           

4           

5           

2వ వర్ుస          

1           

2           

3           

4           

5           

      మొత్తము     
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తోట - 2 

కరమ 
సంఖయ 

ఎంపికెనై చటెుట  
కరమ సంఖయ 

కోత్ కోసిన త ద ి అర్టి ర్కము 
అర్టి గెలలో 
కాయల సంఖయ 

అర్టి గెల బర్ువు 
(కి. గార  / గార ములు) 

1 వ వర్ుస          

1           

2           

3           

4           

5           

2 వ వర్ుస          

1           

2           

3           

4           

5           

      మొత్తము     

 
      

  
  3.ధరల వివరమ లు  

  

 
పుంట రకమ  యూనిట్  ధర  

  

 
      

  

 
      

  
 

త ద ి   
పరా థమక క్షతే్ర ఉదోయగ ిపరే్ు :  

 

గార మము   
హో దా : 

 

ముఖయ ప్రణాళికాధికారి కారాయలయంలో త్నిఖీ  
త్నిఖీ అధికారి పరే్ు : 

 
 

అధకిార ిపేర్ు, హో దా  
హో దా: 
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పరయోగమ లు జరుపు ప్లర థమిక క్షేతర ఉద్య యగ లు :  
ఈ ప్రయోగములు చ యుటకు అర్ధగణాంకశాఖ యొకక మండల కారాయలయములోని 

MPSOలు మరియు ఉదాయనవనశాఖ యొకక ఉదాయనవన అధికార్ులు (హ చ్.ఓ) పరా థమక క్షేత్ర 
ఉదో యగులు. వీరికి ప్రయోగములు 70:30 నిష్పతితలో కేటాయించబడును. 

 

పరయవేక్షణ అధికలరులు : 
అర్ధగణాంకశాఖ యొకక గణాంకాధికార్ులు, సహ్వయ సంచాలకులు మరియు ఆ ప ై 

ఉననతాధికార్ులు అటేా  ఉదాయనవనశాఖ సహ్వయ సంచాలకులు ఆ ప  ై ఉననతాధికార్ులు ఈ 
ప్రయోగముల నిర్వహణప ై ప్ర్యవేక్షణ చ యవలెను.  

అర్ధగణాంకశాఖ మరియు ఉదాయనవనశాఖ అధికార్ుల కోత్ స్ాా యి (హ్వరెవస్ట  సేటజి)లో 
ప్రతిశాఖ వార్ు కనీసం 10 శాత్ం ప్రయోగాలను ప్ర్యవేక్షణ చ యుదుర్ు. 

 

పుంటకోత పరయోగమ లో చదరని పుంటల ద్ిగ బడి అుంచనాల సేకరణ 

 

జాతీయ మరియు రాష్ట  ీఆదాయమును అంచనా వయేుటకు, వయవస్ాయ ఉత్పత్ుత లు ప ంచు 
విధానములను ర్ూపొ ందించుటకు అనిన ప్ంటల ఉత్పతిత  అంచనాలు అవసర్మ యైుననవి. 
ప్రసుత త్ము 41 ప్ంటలకు మలత్రమ ేదిగుబడ్డ వివర్ములు ప్ంటకోత్ ప్రయోగము దావరా సేకరించుట 
జర్ుగుచుననది. 

ప్ంటకోత్ ప్రయోగములో చ ర్ని ప ైర్ులు కొనిన జిలలా లలో అధిక పరా ధానయత్ను పొ ంద ిఎకుకవ 
విస్త ర్ణములో విత్తబడుచుననవి. కనుక ప్ంటకోత్ ప్రయోగములో చ ర్ని ప ైర్ుల దిగుబడ్డ 
వివర్ములను రైెత్ులతో ముఖలముఖి విచారించ్చ సేకరించవలస ియుననది. 

ప్ంటకోత్ ప్రయోగములో చ ర్ని ప్ంటల విస్త ర్ణములను ఆధార్ముగా చ సుకొని ఏ ఏ 
జిలలా లలో ఏ ప ైర్ులకు దిగుబడ్డ వివర్ములు సేకరించవలెనో అర్ధగణాంకశాఖ వార్ు నిర్ణయించ్చ 
సంబంధిత్ జిలలా ల ముఖయ ప్రణాళికాధికార్ులకు ప్రతి సంవత్ిర్ము తెలియచ యుదుర్ు. 

ప్రసుత త్ము ఖరఫీ్ లో 46 ప్ంటలకు, ర్బీ లో 40 ప్ంటలకు  దిగుబడ్డ వివర్ము  రైెత్ులతో 
ముఖలముఖి విచారించ్చ సేకరించుట జర్ుగుచుననది.  

 ఈ ప ైర్ుల దిగుబడ్డ వివర్ములు , ఋత్ుకాల ప ైర్ులకు ఆయల ఋత్ువులలో అనగా ఖరఫీ్ 
మరియు ర్బి సజ్నులలో, శాశ్వత్ వారాిక ప ైర్ులకు వయవస్ాయ సంవత్ిర్మునకు సేకరించవలస ి
యుననది. 
  



 81 

పుంటకోత పరయోగమ లో చదరని పుంటల ద్ిగ బడి వివరమ లు సేకరిుంచు విధానమ ,      
జిలాా ల ఎుంపిక : 

  గత్ సజ్ను/సంవత్ిర్ములో ఎంపిక చ సని ప్ంట విస్త ర్ణము ఆధార్ముగా ఒకట ి నుండ్డ 
నాలుగు జిలలా లను (ఎకుకవ విస్త ర్ణము కలిగిన) ఎంపిక చ యవలెను. 
ముండలాల ఎుంపిక  : 

గత్ స్జను/సంవత్ిర్ములో ఎంపిక చ సని ప్ంట విస్త ర్ణము ఆధార్ముగా ఎకుకవ 
విస్త ర్ణములో వసేిన రెండు లేక మూడు మండలలలను ఎంపిక చ సిన జిలలా ల నుండ్డ ఎంపిక 
చ యవలెను. 
 

గలర మమ ల ఎుంపిక  : 

గత్ సజిను/సంవత్ిర్ములో ఎంపిక చ సిన ప్ంట విస్త ర్ణము ఆధార్ముగా ఎకుకవ ప్ంట 
విస్త ర్ణము కలిగిన రెండు/మూడు గార మములను ఎంపిక చ సిన మండలముల నుండ్డ ఎంపిక 
చ సుకొనవలెను. 

ఈ విధంగా ఎంపిక చ సని గార మముల నుండ్డ యలదృచ్చిక ప్ధ్ధతిన ప్రతి గార మమునకు ఇదదర్ు 
సననకార్ు మరియు చ్చననకార్ు రైెత్ులను మరి ఇదదర్ు మధయత్ర్హ్వ మరియు ప దద  రైెత్ులను 
మొత్తము నలుగుర్ు రైెత్ులను ప్ంట దిగుబడ్డ వివర్ములు సేకరించుటకు ఎంపిక చ యవలెను. 

ఒకవేళ్ ఏదెనైా ఒక కేటగిరిలో రైెత్ులు లభయము కాని యిెడల , ఎకుకవ రైెత్ులు  ఉనన వేరొక 
కేటగిరిలో రైెత్ులను ఎంపిక చ సికొనవలెను. ఎటిట  ప్రిసిాత్ులలోను నలుగుర్ు రైెత్ులకు త్కుకవ 
కాకుండ్ా చూడవలెను. 

 

ఎంపికచ సని రైెత్ుల నుండ్డ ఎంపికచ సని ప్ంట విస్త ర్ణమును మరియు ఉత్పతితని 
ముఖలముఖి విచార్ణ దావరా సేకరించ్చ గార మము యొకక సగటు దిగుబడ్డని లెకికంచవలెను. 

గార మ మరియు మండల స్ాా యిలో దిగుబడ్డని స్ామలనయ సగటు ప్దదతిన జిలలా స్ాా యిలో 
దిగుబడ్డని ఖలరిత్ సగటు ప్దదతిన లెకికంచ వలెను.  గార మ మరియు మండల సగటు దిగుబడులను 
ఈ కిరంద ిప్దదతిన కనుగొనవలెను.  

సి1, స2ి, సి3, స4ి లు ఎంపిక చ సిన రైెత్ులయిన పి1, ప2ి, ప3ి, ప4ి లు ఎంపిక చ సిన ప్ంట 
యొకక దిగుబడ్డ అయిన ఎ1, ఎ2, ఎ3, ఎ4 లు ఎంపిక చ సని ప్ంట విస్త ర్ణములు అయిన , గార మ 
సగటు దిగుబడ్డ ఈ కిరంది సూత్రము దావరా తలెుసు కొనవచుిను.  
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గరా మ దిగుబడ్డ  =    1/4   పి1  +  పి2 +  పి3 +  పి4     

                                             ఎ1       ఎ2     ఎ3      ఎ4 
 

 ప ై  విధంగా ఎంపిక చ సని గార మము ల యొకక దిగుబడ్డ ని కనుగొనన త్ర్ువాత్ , మండల 
సగటు దిగుబడ్డని ఈ కిరంది విధంగా కనుగొనవలెను. 
    వి1, వి2 లు ఎంపిక చ సిన గార మములయిన వ ై1, వ 2ై లు ఆ గార మ సగటు దిగుబడులు అయిన 
మండల సగటు దిగుబడ్డ ని ఈ కిరంద ిసూత్రము దావరా కనుగొనవలెను.  
 

  మండల సగటు దిగుబడ్డ =     వ 1ై  +  వ 2ై  

                                                             2 
 

 ఎంపిక చ సని మండలముల సగటు దిగుబడ్డ ని కనుగొనిన త్ర్ువాత్ జిలలా  సగటు దిగుబడ్డ 
ని ఈ కిరంద ివిధంగా కనుగొనవలెను. 

    జిలలా  సగటు దిగుబడ్డ =    యం. ఎ1 వ 1ై+ యం. ఎ2 వ ై2  
                                                   యం. ఎ1 + యం. ఎ2 

 

ఇచిట : 
  యం. ఎ1 మరియు యం. ఎ2 ల ఎంపిక చ సిన మండలముల యొకక విస్ార్ణములు వ ై1 

మరియు వ ై2 ల మండల సగటు దిగుబడులు. 
 ఎంపిక అయిన రైెత్ుల నుండ్డ ప్ంట దిగుబడ్డతో పాటు ఆ ప్ంట యొకక ధర్ను కూడ్ా 
దగగర్లో ఉనన మలరెకట్ కేందరము నుండ్డ లేదా రైెత్ు ప్ంటను అమేమ చోట తెలుసుకొనవలెను. 
          ఈ కిరంద ి రిజిసటర్ును మండల ప్రణాళిక మరియు గణాంక అధికారి  మండల స్ాా యిలో 
నిర్వహ ంచవలెను.  

పటిు క  -  1 ఎ 

ఎుంపిక చదసని పుంట యొకక గలర మమ ల మరియ  ముండలమ ల వివరమ లు 

స్జను ప్ంట 

కరమ సంఖయ 
ఎంపిక చ సని 
మండలము 

విస్తర్ణము 
(హ కాట రా్లో) 

కరమ సంఖయ 
మండలములో 
ఎంపిక చ సని 
గార మము 

విస్తర్ణము 
(హ కాట రా్లో) 

1   
1   

2   

2   
1   

2   
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పటిు క -  1 బి 

గలర మ సగటు ద్ిగ బడిని కనుగొను పదితి 

కరమ సుంఖ్య ర ైతు పేరు కేటగిర ి
విసతత రణమ  
(హెకలు రాలో) 

ద్ిగ బడ ి
సగటు ద్ిగ బడి 
(క .జి/హెకలు ర్) 

1 2 3 4 5 6 (5/4) 

1      

2      

3      

4      

మొత్తం  

 

గరా మ సగటు దగిుబడ్డ =    మొత్తము సగటు దిగుబడ్డ 
                                                   4 

పటిు క -  II 
ముండల సలి యిలో ద్ిగ బడి మరియ  ధర వివరమ లను సేకరిుంచుట 

ముండలమ  :                                                                        సతజను : 

వర్ుస 
సంఖయ 

ప్ంట పరే్ు 
ఎంపిక 
చ సని 

గార మము 

గార మ 
విస్త ర్ణము 
(హ కాట రా్లో) 

సగటు 
దిగుబడ్డ 

(కె.జి/హ కాట ర్) 
యూనిట్ ధర్ రిమలర్ుకలు 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

పటిు క -  III ఎ 

ద్ిగ బడి వివరమ లు సకేరిుంచు పదేతి 

వర్ుస 
సంఖయ 

ప్ంట పేర్ు 
ఎంపిక 
చ సిన 

మండలము 

గరా మ 
విస్త ర్ణము 
(హ కాట రా్లో) 

సగటు 
దిగుబడ్డ 

(కె.జి/హ కాట ర్) 

ఉత్పతిత  
(కె.జి. 
లలో) 

రిమలర్ుకలు 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 

పటిు క -  III బి 

వర్ుస 
సంఖయ 

ప్ంట 
పేర్ు 

ఎంపిక 
చ సిన 

మండలము 

ఎంపిక 
చ సిన 

గార మము 
యూనిట్ ధర్ రిమలర్ుకలు 

1 2 3 4 5 6 7 
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రబీ మరియ  ఖ్రజఫ్ కలలుంలో పుంటకోత క్ుందకు రలని పుంటల యొకక జాబితా (Non-cc) 
కర.సుం.  ఖ్రజఫ్ కర.సుం.  రబీ 

1 వాము 1 వాము 

2 ఉసిరి  2 అనప్ /సొ్ ర్కాయ 

3 అనుములు 3 నపిఎర్,పార్గరా స్ 

4 కాపిాకం  4 కాపిాకం 

5 చ్చకుకడు  5 చ్చకుకడు  

6 బీనిసుకాయ 6 బీనిసుకాయ 

7 బీర్కాయ 7 బీర్కాయ 

8 అసేతల్ 8 అసేతల్ 

9 బీటటర ట్ 9 బీటటర ట్ 

10 సొ్ ర్కాయ / ఆనప్కాయ 10 సొ్ ర్కాయ / ఆనప్కాయ 

11 కాయబేజీ  11 కాయబేజీ  

12 కాయరెట్ 12 కాయరెట్ 

13 గోబిప్ువువ 13 గోబిప్ువువ 

14 చామగడి 14 చామ౦తి 

15 చామ౦తి 15 దనియలలు 

16 చా౦దిని 16 కొతితమీర్ 

17 కోకో 17 ఎర్ర ప్ప్ుప 

18 కొతితమీర్ 18 అలచ౦దలు, బ బబర్ుా  

19 అలచ౦దలు, బ బబర్ుా  19 దోసకాయ 

20 దోసకాయ 20 దొ౦డకాయ 

21 కరివేపాకు 21 మునగకాయ 

22 స్తాఫల౦ 22 వ లుా లాి 

23 దొ౦డకాయ 23 గోకర్కాయ/ గోర్ుచ్చకుకడు 

24 మునగకాయ 24 కాకర్కాయ 

25 అలాము 25 ప్చ్చిమర్ప్ 

26 గోకర్కాయ/ గోర్ుచ్చకుకడు 26 ఆకుకూర్లు 

27 కాకర్కాయ 27 కాగడ్ా 

28 దరా క్ష 28 అవిసిగింజలు 

29 ప్చ్చిమర్ప్ 29 కర్ూబజప్౦డు 

30 అర్టికాయ 30 బటాణీ 
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31 ఆకుకూర్లు 31 ఆలుగడి/ ఉరా్గడి /బంగాళ్దుంప్ 

32 మలెా  32 తీపి గుమమడ్డకాయ 

33 కాగడ్ా 33 రాజమలబీన్ి  

34 కలబ౦ద 34 ఆవాలు 

35 కనకా౦బర్౦ 35 గులలబి 

36 పామలయిల్  36 కుసుము 

37 నారి౦జ 37 ర్త్నప్ురిగడి / చ్చలకడదు౦ప్ /గెనుసుగడి 

38 బ పాపయి 38 బంతి ప్ువువ  

39 దానిమమ 39 ప్ుచికాయ 

40 తీపి గుమమడ్డకాయ 40 గోదుమలు 

41 గులలబి 41  --- 

42 పొ టాకాయ  42 --- 

43 సఫో ట  43 --- 

44 కొబబరి   44 --- 

45 చ్చ౦త్ప్౦డు  45 --- 

46 బంతి ప్ువువ  46 --- 
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                                                                                       యూనిట్ న ం.  

అరధగణాుంక శలఖ్, తెలుంగలణ పరభ తవమ  
పరధాన ముంతిర ఫసల్ భీమా యోజన 

ఫార్ము – 1 ఎంపికెైన పొ లముల వివర్ములు 
 

 సంవత్ిర్ము                                              ప్ంట పేర్ు మరియు కోడ్స ------------------ 

                                                                        
  స్జను ( ఖరీఫ్ - 1/ర్బి - 2)                         ఏజనీి కోడ్స (అగిరకలిర్ -1/పార్ట టెమై్ కార్యకర్త- 2/  

                                                                                             పార్ట టెైమ్ సూప్ర్ వ జైర్ -3) 
  జిలలా  పేర్ు మరియు కోడ్స -------------             మండలము పేర్ు మరియు కోడ్స ------------ 
 

 1.  ప్లర ధమిక కలరయకరత వివరమ లు 2. ఫలరమ  సమరిపుంచ్చన వివరమ లు 

1.1  పరా ధమక కార్యకర్త పేర్ు   

2.1 త్హశ్చలలద ర్ు వార ి                      
కారాయలయమునకు  చ రని  త ద ి

 

1.2  హొదా మరియు  కారాయలయము   

2.2  రవె నూయ డ్డవిజన్ అధకిార ి
కారాయలయమునకు చ రని త ద ి

 

1.3  చ్చర్ునామల 
  

 

2.3 డ్డవిజినల్ ఉప్గణాంకాధకిారి నుండ్డ 
ముఖయ ప్రణాళికాధికారి                     
కారాయలయమునకు చ రని  త ద ి

 

1.4 స ల్ న ం.  2.4 డ్ాటా ఎంటిర చ సని త ద ి
 

 

గమనిక :- 1. యూనిటలా  స్ాధార్ణముగా ప్ంట విత్ుత ట ప్ూరిత అయిన న లలోప్ు పొ లములను ఎంపకి చ సి, అద  రోజు ఈ   
                 ఫార్మును నింపి ప్ంప్వలెను. 

2. ప్రతి అంశ్మునకు సమలధానము వరా యవలెను.  సమలధానము లేనిచ  ో“లేదు”  అని వరా యవలెను.  ఖలళీ గా  
      వదలరాదు.    

             3. మూడు  ప్రత్ులు నింపి, వాటిలో ఒకట ిమండల  ప్రణాళిక మరియు గణాంక అధకిారకిి, రెండవది  
రెవ నూయ డ్డవిజన్ కారాయలయమునకు ప్ంపించ్చ, మూడవది పరా ధమక కార్యకర్త వదద  ఉంచవలెను.  

3. ప్ొ లమ ల ఎుంపిక 

గలర మమ   పేరు   

3. పొ్ లమ ల ఎుంపిక 
పరయోగమ  
న ుం.1 

పరయోగమ  
న ుం.2 

పరయోగమ  
న ుం.3 

పరయోగమ  
న ుం.4 

3.1 గలర మమ  గరిషు  సరేవ న ుంబరు/  మొతతమ  సరేవన ుంబరుా  
  

3.2 ఇవవబడిన  రేుండమ్  న ుంబరుా      

3.3 రేుండమ్ న ుంబరును, గరిషు  సరేవ న ుంబరుతో భాగిుంచగల వచ్చిన శేషమ  
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3.4   తిరసకరిుంచబడిన సరేవ                       (ఎ) 
  న ుంబరాను కలరణమ ల                         (బి) 
   వలరజగల కోడ్ న ుంబరా                              (సి) 
  ఎదురుగల చూపవలెను                         (డి) 

    

    

    

    

3.5 చ్చవరకు  ఎుంపిక ైన సరేవ న ుంబరు     

3.6 (అ) ఎుంపిక ైన సరేవ న ుంబరులోని సబ్ డివిజనుల సుంఖ్య   
    

(ఆ) ఎుంపిక ైన సరేవ న ుంబరును,  సబ్ డివిజనుల మొతతమ  సుంఖ్యతో 
భాగిుంచగల వచ్చిన శేషమ        

(ఇ) తిరసకరిుంచబడిన సబ్-డివిజను       (ఎ) 
      న ుంబరాను కలరణమ ల                     (బి)         
      వలరజగల కోడ్ న ుంబరా                           (సి)                      
       ఎదురుగల చూపవలెను                    (డి) 

    

    

    

    

(ఈ) చ్చవరకు  ఎుంపిక ైన  సబ్-డివిజన్ న ుంబరు     

3.7 చ్చవరకు ఎుంపిక ైన సరేవ / సబ్-డివిజను న ుంబరు     

3.8 ఎుంపిక ైన సరేవ / సబ్-డివిజను న ుంబరు యొకక విసతత రణమ  
    

3.9 ఎుంపిక ైన సరేవ / సబ్-డివిజను న ుంబరులో ఉననమడుల సుంఖ్య    
    

3.10 అ) ఎుంపిక కలబడిన ప్ొ లమ  సలగ ద్ారుని పేరు మరియ  తుండిర/భరత 
పేరు      

ఆ)  సుంపరది్ుంచవలసిన ఫో న్ న ుంబరు     

3.11 ప్లర ధమిక కలరయకరత ప్లా టు ఎుంపిక చదసిన తదది్      

(ఎ) ప్రయోగప్ంట లేదు (బి) మశ్రమప్ంట అయినచ ోఎంపకి చ యబడ్డన ప్ంట 10 % కంట ెత్కుకవ (సి) పాా టు 
ఇమడకుండుట (డి) సరేవ/ సబ్ డ్డవిజను న ంబర్ు వేరొక ప్రయోగమునకు ఎంపకి కాబడ్డనది.  

4.ప్లా టుల  ఎుంపిక 

4. అ. ప్ంటలను వర్ుసకరమములో నాటనప్ుపడు 
(వరి/సో్యలబీన్) 

ప్రయోగము 
న ం.1 

ప్రయోగము  
న ం.2 

ప్రయోగము 
న ం.3 

ప్రయోగము 
న ం.4 

పొ  వ  పొ  వ  పొ  వ  పొ  వ  
4.1 న ైర్ుతి మూల నుండ్డ పొ డవు, వ డలుపలు (అడుగులు లో)         

4.2 పొ డవు, వ డలుపల  నుండ్డ  7  అడుగులు ను తీసవిేయగా 
వచ్చిన నంఖయ 

        

4.3 పాా టును నిర్ణయించుటకు ఎంపకిెైన రేండమ్  న ంబర్ుా          
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4.ఆ. ప్ంటను  ఒక  దశి్లో స్ాళ్ళ ప్దదతిలో  నాటనిప్ుపడు 
         (మొకకజొనన) 

ప్రయోగము 
న ం.1 

ప్రయోగము 
న ం.2 

ప్రయోగము 
న ం.3 

ప్రయోగము 
న ం.4 

4.4 మడ్డలోని మొత్తము స్ాళ్ళ  సంఖయ ( వ డలుపలో)     

 

4.5 5 మీ. వ డలుపలొ ఉనన ప్రయోగ ప్ంట సరాసర ిస్ాళ్ళళ     

4.6 మడ్డలోని మొత్తము స్ాళ్ళ సంఖయ నుండ్డ 5 మీ. లలొ ఉనన 
సరాసరి స్ాళ్ళ సంఖయను తీసివసేి, 1 కలుప్గా వచ్చిన 
సంఖయ 

    

4.7 ఎంపిక కాబడ్డన రేండమ్ స్ాలు సంఖయ     

4.8 మకికలి పొ డవ ైన  స్ాలు యొకక పొ డవు (అడుగులు లో)  
(పొ డవులో) 

    

4.9 7 అడుగులు ను  తీసవిేయగా వచ్చిన సంఖయ     

4.10 ఎంపికెనై రేండమ్ అంగ సంఖయ     

 

5. ఎుంపిక ైన  క్షేతరమ లోని  వయవసలయ పదేతి వివరమ లు 
(సలగ ద్ారుని నుుండి సేకరిుంచ్చ నమోదు చదయవలెను) 

  
ప్రయోగము 
న ం.1 

ప్రయోగము 
న ం.2 

ప్రయోగము 
న ం.3 

ప్రయోగము 
న ం.4 

5.1 ప్ంట నాటిన / వితితన త ది     
 

5.2 ప్ంట నాటిన / వితితన  సమయము  
(ముందుగా - 1/ సకాలము -2/ ఆలసయముగా -3) 

    

 

5.3 ప్ంట  స్ాగు విధానము  
అమశ్రమము -1/ మశ్రమము-2 

    

5.4 
 

ప్ంటకోత్ నిర్ణయించ్చన త ది ( సుమలర్ుగ )     

 

 

6. వితితన వివరమ లు 
 

 
ప్రయోగము 
న ం.1 

ప్రయోగము 
న ం.2 

ప్రయోగము 
న ం.3 

ప్రయోగము 
న ం.4 

6.1 ప్రయోగప్ు ప్ంట విత్ుత టకు వాడ్డన విత్తనములు 
(కి. గరా / ఎకర్ము) 

    

6.2 వంగడము పేర్ు మరియు ర్కము సంఖయ     
 

6.3 స్ాధార్ణ ర్కము-1/మేలెైన ర్కము-2/ అధిక దిగుబడ్డ 
ర్కము -3 

    

 

 



 89 

7. పుంట యొకక పరిసిితి 

  ప్రయోగము 
న ం.1 

ప్రయోగము 
న ం.2 

ప్రయోగము 
న ం.3 

ప్రయోగము 
న ం.4 

7.1 నీటి సదుపాయము (కోడ్స)     

7.2 
మడ్డలోని ప్ంటప్రిసిాతి బాగా ఉననచ  ో-10/  

బాగా లేనిచ  ోకార్ణములు (కోడ్స) 

    

 

7.3 ప్రయోగ ప్ంట యొకక దిగుబడ్డ అంచనా                         
(క్. గలర /ఎకరమ )  (ప ైర్ును చూచ్చ దృష్టిట   అంచనా 
వివర్ము ఇవవవలెను)  

    

 

     7.1 నీటి సదుప్లయమ  యొకక కోడ్:- వరాా ధార్ము-1/కాలువ-2/చెర్ువులు-3/బావి లేక గొటటప్ుబావి-4/ 

 ఇత్ర్ములు-5 

7.2 పుంట బాగల లేనిచ  ోకలరణమ లు కోడ్:- వర్దలు-11/ అధిక వరా్ములు-12/ అనావృష్టిట-13/ ప ైర్ుతెగులు-14/ నీర్ు 
నిలవ-15/ వడగళ్ళళ-16/ మంచు -17/ చవుడు నేల- 18 /నీటి కొర్త్ -19/ ఇత్ర్ములు-20. 
                         

                                                                                                                                              
               N 

                                                                                                                                                      

                                  W                E 

                                                                                                         

             S    

  8. ఎుంపిక కలబడిన  మడి  పటమ                                                                                                   
పరయోగమ  -1 పరయోగమ  -2 పరయోగమ  -3 పరయోగమ  -4 

    

                                                                   

      

 

          ప్లర ధమిక కలరయకరత  పేరు  మరియ  సుంతకమ  
తనిఖీ అధికలరి పేరు, హొద్ా మరియ  సుంతకమ  
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                                                                                            యూనిట్ న ం.  

 

అరధగణాుంక శలఖ్,  తెలుంగలణ పరభ తవమ  
పరధాన ముంతిర ఫసల్ బీమా యోజన 

ఫార్ము – 2 ప్ంట కోత్ దిగుబడ్డ  వివర్ములు 
 

 సంవత్ిర్ము                                                   ప్ంట పేర్ు మరియు కోడ్స ------------------ 

                                                                        
  స్జను ( ఖరీఫ్ - 1 /ర్బి - 2)                        ఏజనీి కోడ్స (అగిరకలిర్ - 1/పార్ట టెమై్ కార్యకర్త - 2/  

                                                                                             పార్ట టెైమ్ సూప్ర్ వ జైర్ -3) 
 

  జిలలా  పేర్ు మరియు కోడ్స --------------             మండలము పేర్ు మరియు కోడ్స --------------- 
 

1.  ప్లర ధమిక కలరయకరత వివరమ లు 2. ఫలరమ  సమరిపుంచ్చన వివరమ లు 

1.1  పరా ధమక కార్యకర్త పేర్ు   

2.1 త్హశ్చలలద ర్ు వార ి                      
కారాయలయమునకు  చ రని  త ద ి

 

1.2  హొదా మరియు  
కారాయలయము  

2.2  రవె నూయ డ్డవిజన్ అధకిార ి
కారాయలయమునకు చ రని త ద ి

 

1.3  చ్చర్ునామల   
   

2.3 డ్డవిజినల్ ఉప్గణాంకాధకిారి నుండ్డ 
ముఖయ ప్రణాళికాధికారి                     
కారాయలయమునకు చ రని  త ద ి

 

 1.4 స ల్ న ం.  2.4 డ్ాటా ఎంటిర చ సని త ద ి

 

 

 

గమనిక :- 1. ఈ ఫార్మును అనిన ప్రయోగముల వివర్ములతో నింపి, చ్చవరి ప్రయోగము ప్ూరిత అయిన  
రోజున  ప్ంప్వలెను. 

3. ప్రతి అంశ్మునకు సమలధానము వరా యవలెను.  సమలధానము లేనిచ  ో“లేదు”  అని   
 వరా యవలెను.  ఖలళీ గా వదలరాదు.   

               3. మూడు  ప్రత్ులు నింపి, వాటలిో ఒకటి మండల  సహ్వయ గణాంక అధకిారికి, రంెడవది  
             రవె నూయ డ్డవిజన్ కారాయలయమునకు ప్ంపించ్చ, మూడవద ిపరా ధమక కార్యకర్త వదద ఉంచవలెను.   
 

 

 

 

 

 

 



 91 

 

3. ఎుంపిక చదయబడిన ప్లా టుల యొకక వివరమ లు 
 

గలర మమ  పేరు   

 

 
ప్రయోగము 
న ం.1 

ప్రయోగము 
న ం. 2 

ప్రయోగము 
న ం. 3 

ప్రయోగము 
న ం. 4 

 

3.1 
ప్రయోగము కొర్కు ఎంపకి  చ సిన సరేవ/సబ్ 
డ్డవిజను న ం.     

3.2 స్ాగుదార్ుని పరే్ు     

3.3 

మడ్డలోని ప్ంటప్రిసిాతి బాగా ఉననచ  ో-20/  

బాగా లేనిచ  ోకార్ణములు (కోడ్స) 
    

3.4 దిగుబడ్డ  నష్టము (కోడ్స)     

3.5 నీటి వనర్ు (కోడ్స)     

 

3.6 
నీర్ు ప్ంటకు సరిపో యినదా? 

(అవును-1/ లేదు -2) 
    

 

3.7 
ర్స్ాయనిక ఎర్ువులు వాడ్డనారా? 

(అవును -1/లేదు -2) 
    

 

3.8 
(అ) ప్ుర్ుగు మరియు తగెుళ్ళళ స్ో కినవా? 
(అవును -1/లేదు -2) 

    

(ఆ) మందులు వాడ్డనారా?  (అవును -1/ 

లేదు -2) 
    

 

3.9 
ఎంపికయిన మడ్డ మశ్రమము అయినచ ో
ప్రయోగప్ు పాా టు (5 X 5) లోని      

  

ఎ) ప్రయోగ ప్ంట వర్ుసల సంఖయ     

బి) అమశ్రమముగా వసేినచ  ోప్రయోగప్ు 
పాా టులో ప్టుట  ప్రయోగప్ు ప్ంట యొకక 
వర్ుసల సంఖయ 

    

 

3.10 
ఎ) ప్రయోగప్ు ప్ంటను ఇత్ర్ ప్ంటలతో  
    మశ్రమముగా చలాినచ  ోప్రయోగప్ు ప్ంటకు  
    వినియోగించ్చన విత్తనములు ( కి. గార / 
ఎకర్ము) 

    

బి) అమశ్రమ ప్ంటగా వసేనిచ  ో ప్రయోగప్ు 
ప్ంటకు కావలసిన విత్తనములు ( కి. గార / 
ఎకర్ము) 
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3.3 పుంట బాగల లేనిచ  ోకలరణమ లు కోడ్ :- వర్దలు - 21/ అధకి వరా్ములు - 22/ అనావృష్టిటి -23/ నీటి కొర్త్ -24   
     ప రై్ు తెగులు - 25/ నీర్ు నిలవ - 26/ వడగళ్ళళ - 27/ మంచు - 28/చవుడు నలే - 29/ ఇత్ర్ములు -30. 

3.4 ద్ిగ బడి  నషుమ  యొకక కోడ్ :- నష్టము లేదు -1/ సవలప నష్టము (25% కంటె త్కుకవ ) - 2/ ఒక మలదిర ినష్టము  
     (25 % - 50% ) - 3/ అతి ఎకుకన నష్టము (50%  కంటె ఎకుకవ ) - 4. 

5.5 నీటి వనరు యొకక కోడ్ :- వరాా ధార్ము - 1/కాలువ - 2/ చెర్ువు - 3/బావి లేదా గొటటప్ు బావి - 4/ఇత్ర్ములు 

 4. పుంటకోత ఫల్లతమ లు 
 ప్రయోగము 

న ం.1 

ప్రయోగము 
న ం. 2 

ప్రయోగము 
న ం. 3 

ప్రయోగము 
న ం. 4 

4.1 ఫార్ము -1 ప్రకార్ం ప్ంట కోత్కు నిర్ణయించ్చన త ది     

4.2 (అ) ప్ంటకోత్ త ది     

(ఆ) త్ూకము వేసిన త ది     

4.3 (అ) ప్ంట త్ూకము  వరి (ప్చ్చి ధానయము) మరియు 
సో్యలబీన్     

(ఆ)  1.మొకకజొనన(రేకులు తీసిన కంకుల) సంఖయ     

   2. కంకుల త్ూకము. ( కి. గార )     

4.4 మశ్రమ ప్ంట అయినచ  ోనికర్ త్ూకము *      
 

4.5 పాా టు  యొకక  కోత్ సమయమునకు ముందుగానే 
స్ాగుదార్ుడు మడ్డలోని  
ఏభాగములోన ైనా ప్ంటను కోసినారా?  

(కోసినార్ు - 1/లేదు - 2)    

    

 

4.6 ఆ  విధముగా కోసిన యెిడల  ప్రయోగ పాా టు  ప్రభావమునకు 
గురియైెినదా? (అవును -1/లేదు -2)     

 

4.7 (అ)  ఆ గార మప్ు స్ాధార్ణ దిగుబడ్డ                                       
       (క.ి గార  . / ఎకర్ము)     

(ఆ) గార మప్ు ప్రసుత త్ దిగుబడులను స్ాధార్ణ దిగుబడ్డతో 
పో లిినప్ుడు గణనీయమ ైన హ చుి త్గుగ లు ఉననయెిడల 
దానికి గల కార్ణములు. 

    

 

*  గమనిక:  పాా టులో మశ్రమ ప్ంట అయినచ ;ో 

     (1) ప్రయోగప్ు ప్ంట వర్ుసలలో వితితనచ ,ో పాా టులో కోయగా వచ్చిన ప్ంట త్ూకమును, ప్రయోగప్ు ప్ంట  కిరంద పాా టులో 

ఉనన వర్ుసల సంఖయచ   భాగంిచ్చ, అమశ్రమముగా వసేనిచ  ోఆ పాా టులో ప్టుట  వర్ుసలచ  గుణించవలెను  (4.3 X 3.9 

బి) / 3.9 ఎ 

    (2) ప్రయోగప్ు ప్ంట విత్తనమశ్రమము అయినచ ,ో పాా టులో కోయగా వచ్చిన ప్ంట దగిుబడ్డని ప్రయోగప్ు ప్ంటకు 

ఎకర్మునకు వాడబడ్డన విత్తనము త్ూకముచ  భాగించ్చ, అమశ్రమ ప్ంటగా వేసనిచ  ో ప్రయోగప్ు ప్ంటకు కావలసని 

విత్తనముల త్ూకముచ  గుణించవలెను (4.3 X 3.10 బి) / 3.10 ఎ. 
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5. పరయోగ ప్లా టును చూపుతూ మడి పటమ  నమూనాను గజయవలెను 
                                                                                                                                  

                                                                                                                                      N                                 

                                                                                                                                        

                                                                                                                           W                                 E 
 

                                                       
          S 

 
పరయోగమ  - 

1 
పరయోగమ  - 2 పరయోగమ  - 3 పరయోగమ  - 4 

 

మడ్డ ప్టమ 
    

రెైత్ు/ సంబంధించ్చన వారి 
సంత్కం 

    

                             
త్నిఖీ అధికారి పరే్ు, హొదా, 
సంత్కము మరయిు  ప్ంట 
దిగుబడ్డప ై  అభిపరా యము  

  

                                 

 

 

పరా ధమక కార్యకర్త పేర్ు  మరయిు సంత్కము 
 

 

                                                                                    
సూరూటినీ చదసని అధికలరి పేరు,  
హొద్ా మరియ  సుంతకమ  
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వయవసలయ పుంటల ధరలు 
 

మనద శ్ంలో వయవస్ాయం యొకక పరా ముఖయత్ నేటికీ ఎంతో ఉంది. సుమలర్ు 60% జనాభా 
దీనిప ై ఆధార్ప్డ్డ జీవించుచునానర్ు. అంత కాకుండ్ా 25% రాష్ట  ీమరియు ద శ్ సూా ల జాతీయోత్పతిత  
ఈ ర్ంగము నుండ్డ సమకూర్ిడం జర్ుగుత్ుననది. ఈ వయవస్ాయ సూా లఉత్పతిత  అంచనా 
వేయుటకు వయవస్ాయ ప్ంటల ధర్లు ప్రముఖపాత్ర వహ ంచుచుననవి. అనగా వయవస్ాయ ప్ంటల 
వారీగా విలువను అంచనా వయేడం జర్ుగుచుననది. 
         ఈ ప్ంటల ధర్ల అంచనా వయేుటకు గార మస్ాా యిలో ప్ంట ఉత్పతితదార్ునకు వచుి ధర్ను 
పరా మలణికంగా తీసుకొని ఈ కిరంద ివిధముగా అంచనా వయేడం జర్ుగుచుననది. 
ప్ంటవిలువ = ప్ంటఉత్పతిత  × ప్ంట సరాసరి టలకు ధర్. 

పుంటల ఉతపతిత  టోకు ధరలు సేకరిుంచు విధానమ  : 
          మన రాష్టమీులో కిరంద చూప్బడ్డన 23 వయవస్ాయ ప్ంటల ఉత్పతిత  టలకు ధర్లను, 
గార మములో అమమకముల స్ాా యి ఉచి దశ్లో ఉననప్ుపడు సకేరించ్చ రాష్ట  ీ సరాసరి ధర్ను 
Weighled Average ప్దాతి దావరా లెకికంచడం జర్ుగుత్ుననది. 
             కాని ప్రసుత త్ం అంచనా వయేుచునన 23 ప్ంటల ధర్లు, వయవస్ాయ గణనలో 
సేకరించుచునన అనిన ప్ంటల అంచనాలకు సరిపో వడంలేదు. కావున అనిన ప్ంటల ధర్లను గత్ 
సంవత్ిర్ం నుండ్డ ఈకిరంది విధముగా సేకరించుటకు నిర్ణయించడం జరగిింది. 
1. వర ి                 6. కొర్రలు                11. ఉలువలు           16. ధనియలలు             21. జనుము 
2. జొనన              7. కందులు             12. బెలాము              17. వేర్ుశ్నగలు           22. ప్రతిత  
3. సజజ                  8. శ్నగలు              13. ఉలాిపాయలు       18. నువువలు              23. పొ గాకు 
4. మొకక జొనన     9. మనుములు        14. ప్సుప్ు             19. పొర దుద తిర్ుగుడు 
5. రాగులు            10. ప సలు              15. మర్ప్               20. ఆముదం 
1.  ప్ంటకోత్ ప్రయోగం దావరా 34 ప్ంటల ధర్లను ప్ంటకోత్ సమయంలో సేకరించ్చ ఫార్ం-2 లో  
     సమరిపంచడం జర్ుగుచుననద.ి 
2.  ప్ంటకోత్ ప్రయోగంలో రాని 85 ప్ంటలను Non- C.C ప్దాతి దావరా ప్ంటల విస్త ర్ణము,  
      ఉత్పతితతో పాటు ప్ంటల ధర్లను సేకరించడం జర్ుగుచుననద.ి 
3.  ప ై ప్దాతి దావరా సేకరించుచునన ప్ంటల ధర్లు “మలరెకటు ధోర్ణి” కి అనుగుణంగా ఉననదా   
      తెలుసుకొనుటకు జిలలా లో యునన వయవస్ాయ పరా ధమక మలరెకటు దావరా కూడ్ా ప్రతివార్ము   
      టలకు ధర్లను సేకరించడం  జర్ుగుత్ుననద.ి 
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LIST OF RANDOM NUMBERS  
Columns: 

 
                 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

3 3 2 6 1 6 8 0 4 5 6 0 8 0 0 7 3 5 4 5 5 4 

2 7 0 7 3 6 0 7 5 1 2 4 6 1 9 9 9 7 3 8 1 8 

1 3 5 5 3 8 5 8 5 9 8 8 6 8 0 0 3 7 2 6 7 1 

5 7 1 2 1 0 1 4 2 1 8 8 6 5 2 2 4 2 8 6 7 3 

0 6 1 8 4 4 3 2 5 3 2 3 0 9 2 7 8 5 0 0 9 4 

8 7 3 5 2 0 9 6 4 3 8 4 6 7 4 2 9 6 3 7 2 7 

2 1 7 6 3 3 5 0 2 5 8 3 3 0 8 7 8 6 1 0 4 8 

1 2 8 6 7 3 5 8 0 7 4 4 1 7 5 5 7 3 9 5 2 5 

1 5 5 1 0 0 1 3 4 2 9 9 3 2 0 0 8 8 2 8 0 4 

9 0 5 2 8 4 7 7 2 7 0 8 1 3 1 3 7 5 6 9 2 9 

0 6 7 6 5 0 0 3 1 0 5 5 2 6 7 2 5 1 9 2 7 5 

2 0 1 4 8 5 8 8 4 5 1 0 2 3 8 1 7 0 5 0 0 3 

3 2 9 8 9 4 0 7 7 2 9 3 2 8 3 4 5 0 3 4 1 4 

8 0 2 2 0 2 5 3 5 3 8 6 4 0 6 6 8 9 2 0 8 7 

5 4 4 2 0 6 8 7 9 8 3 5 1 7 3 1 8 8 9 2 2 9 

1 7 7 6 3 7 1 3 0 4 0 7 0 0 8 8 3 8 7 9 3 1 

7 0 3 3 2 4 0 3 5 4 9 7 2 4 3 3 9 3 4 8 6 6 

0 4 4 3 1 8 6 6 7 9 9 4 9 7 7 2 7 8 0 5 7 3 

1 2 7 2 0 7 3 4 4 5 9 9 6 1 9 9 1 3 9 5 0 9 

5 2 8 5 6 6 6 0 4 4 3 8 5 7 0 0 4 5 0 5 0 9 

0 4 3 3 4 6 0 9 5 2 6 8 5 0 4 2 4 2 4 6 7 7 

1 3 5 8 1 8 2 4 7 6 1 6 5 8 2 7 7 4 4 7 6 2 

9 6 4 6 9 2 4 2 4 5 9 7 3 2 8 5 3 8 2 7 5 7 

1 0 4 5 6 5 0 4 2 6 1 2 1 2 1 8 7 7 3 4 9 6 

3 4 2 5 2 2 0 5 7 2 7 4 0 5 1 7 2 7 5 9 4 1 

6 0 4 7 2 1 2 9 6 8 5 2 5 4 6 7 0 2 6 5 5 4 

7 6 7 0 9 0 3 0 8 6 3 8 3 9 4 7 4 8 2 5 8 7 

1 6 9 2 5 3 5 6 1 6 0 2 7 6 3 9 9 2 2 5 0 4 

4 0 0 1 7 4 9 1 6 2 4 8 8 6 7 4 8 3 3 1 2 7 

0 0 5 2 4 3 4 8 8 5 2 7 8 4 6 4 6 9 7 9 4 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIST OF TWO-DIGIT RANDOM NUMBERS  

Columns:                                                            

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) 

51 51 00 83 63 22 55 39 65 36 63 70 77 45 85 50 65 87 08 13 50 63 04 23 25 47 71 91 13 52 62 24 

68 97 87 64 81 07 83 73 71 98 16 04 29 18 94 51 43 65 42 78 66 28 55 80 47 46 41 90 08 55 98 78 

30 79 20 69 22 40 98 72 20 56 20 11 72 65 71 08 62 60 53 51 57 32 33 27 12 72 72 27 77 44 67 32 

81 69 40 23 72 51 39 75 17 26 99 76 89 37 20 70 54 96 72 66 86 65 64 60 56 59 75 36 75 46 44 33 

90 60 73 96 53 97 86 37 48 60 82 29 81 30 15 39 46 96 86 19 83 52 47 53 65 00 51 93 51 30 80 05 

46 15 38 26 61 70 04 68 08 02 80 72 83 75 46 30 18 08 51 51 78 57 26 17 34 87 96 23 95 89 99 93 

99 05 48 67 26 43 18 14 23 98 61 67 70 52 85 01 13 37 00 79 68 96 26 60 70 39 83 66 56 62 03 55 

98 35 55 03 36 67 68 49 08 96 21 44 25 27 99 41 40 25 24 73 52 93 70 50 48 21 47 74 63 17 27 27 

11 53 44 10 13 85 57 78 37 06 08 43 63 61 62 42 90 65 77 63 99 25 69 02 09 04 03 35 78 19 79 95 

06 71 95 06 79 88 54 37 21 34 17 68 86 96 83 23 53 09 48 86 28 30 02 35 71 30 32 06 47 93 74 21 

83 45 19 90 70 99 00 14 29 09 34 04 87 83 07 55 40 69 80 97 96 47 49 97 56 33 24 87 36 17 18 16 

49 90 65 97 28 20 46 68 43 28 06 36 49 52 83 51 96 06 68 93 41 69 96 07 97 50 81 79 59 12 37 13 

39 84 51 67 11 52 49 10 43 67 29 70 80 62 80 03 07 76 21 40 24 74 36 42 40 33 04 46 24 35 63 02 

16 17 17 95 70 45 80 44 38 88 39 54 86 97 37 44 27 78 37 06 06 16 25 98 17 78 80 36 85 26 41 77 

13 74 63 52 52 01 41 90 59 59 19 51 85 39 52 85 44 66 88 97 81 26 02 89 39 46 67 21 17 98 10 39 

68 93 60 61 97 22 61 41 47 10 25 62 97 05 31 03 58 91 63 65 99 59 97 84 90 14 79 61 55 56 16 88 

01 01 98 99 46 50 47 91 94 14 63 19 75 89 11 47 00 97 26 16 91 21 32 41 60 22 66 72 17 31 85 33 

74 97 76 38 03 29 63 80 06 54 18 66 09 19 94 06 00 51 72 62 03 89 26 32 35 27 99 18 15 78 12 03 

19 33 53 05 70 53 30 67 72 77 63 48 84 08 41 55 15 00 41 92 24 73 40 38 37 11 05 75 16 98 81 99 

43 70 02 87 40 41 45 59 40 24 13 27 79 26 88 86 30 92 30 45 51 94 69 04 00 84 14 36 37 95 65 03 

95 80 35 14 97 35 33 05 90 35 89 95 01 61 16 96 19 94 91 67 48 57 10 25 19 64 82 84 62 74 29 92 

82 15 94 51 33 41 67 44 43 80 69 98 46 68 05 14 10 70 49 92 05 12 07 23 02 41 46 04 44 31 52 43 

65 31 91 51 80 32 44 61 91 31 96 82 00 57 25 60 23 13 67 95 07 76 30 55 85 66 96 28 28 30 62 58 

85 23 65 09 29 75 63 42 88 07 10 05 24 97 65 63 63 71 54 50 06 44 76 68 45 19 69 59 35 14 82 56 

65 79 20 71 53 20 25 77 94 30 05 39 28 10 99 00 19 29 56 23 27 19 03 69 31 46 29 85 18 88 26 95 

81 06 01 82 77 45 12 78 83 19 76 16 94 11 68 84 39 79 11 28 94 15 52 37 31 61 28 98 94 61 47 03 

00 52 53 43 37 15 26 87 76 59 61 81 43 63 64 61 86 57 77 55 33 62 02 66 42 19 24 94 13 13 38 69 

50 28 11 39 03 24 25 91 43 05 96 47 78 55 99 95 51 26 35 96 29 00 45 33 65 78 12 35 91 59 11 38 

53 32 40 36 40 96 76 84 97 77 72 73 09 62 06 65 07 21 02 84 48 51 97 76 32 06 19 35 22 95 30 19 

69 84 99 63 22 32 98 87 41 60 76 83 44 88 96 97 86 33 49 90 72 60 74 23 23 42 02 59 20 39 84 95 
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LIST OF THREE-DIGIT RANDOM NUMBERS 

Columns: 
                      

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

642 807 270 546 029 835 828 386 010 216 322 045 288 302 957 018 109 053 044 058 849 285 898 732 

790 186 608 897 265 257 276 134 111 614 930 921 905 943 462 554 146 318 313 540 090 553 430 096 

435 410 099 205 689 786 313 094 883 328 695 654 870 654 605 967 968 085 370 252 657 094 698 056 

218 345 226 433 095 298 385 904 803 854 968 739 813 728 351 266 619 161 079 473 763 886 097 893 

263 626 225 267 531 617 134 416 101 901 503 908 506 662 573 866 835 785 689 529 992 283 964 416 

296 340 928 403 526 048 138 609 682 807 331 986 304 855 222 564 247 726 626 370 569 002 759 996 

835 883 273 307 700 226 101 762 243 049 471 774 232 804 271 605 536 073 607 504 020 357 975 079 

058 569 858 422 469 850 647 050 958 217 564 686 547 746 272 659 500 487 039 821 904 130 633 750 

452 341 221 191 226 645 614 734 201 633 887 868 579 419 722 735 519 962 836 477 033 320 248 817 

757 094 479 348 407 575 377 095 239 675 527 886 113 008 777 657 351 395 565 463 578 647 736 959 

149 322 243 302 047 427 832 247 827 331 045 500 526 559 446 464 308 899 620 172 197 937 171 423 

639 252 212 801 325 032 719 795 702 411 141 913 224 878 732 433 005 993 355 727 995 412 816 713 

648 047 384 924 748 096 704 723 188 117 519 249 199 107 213 637 192 397 865 512 072 864 904 818 

573 469 233 958 782 058 134 047 833 987 686 154 491 049 367 154 956 911 777 635 102 349 675 392 

879 632 569 615 352 706 787 428 114 305 629 806 674 920 950 500 232 289 553 962 844 902 272 428 

676 183 092 227 221 143 760 061 915 362 366 778 857 512 776 644 719 415 362 900 851 169 852 504 

235 417 572 035 884 979 255 034 163 387 717 660 102 072 305 756 036 523 026 453 977 744 132 319 

749 782 401 000 437 057 074 404 741 573 618 017 519 302 585 845 931 731 642 365 632 333 831 719 

364 969 700 077 672 551 646 702 616 517 361 377 648 414 669 196 462 192 612 781 061 420 943 216 
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406 697 651 823 196 747 742 202 473 049 634 182 284 604 628 959 985 898 494 235 935 259 394 334 

749 604 596 495 370 532 952 843 214 125 162 641 627 443 283 352 188 946 131 915 229 203 877 693 

355 217 237 436 308 679 812 163 651 367 825 191 429 152 062 482 826 147 388 911 530 984 319 317 

392 184 954 851 986 202 732 640 447 615 829 158 922 430 588 568 966 031 699 384 192 956 384 030 

627 816 252 418 490 869 332 852 772 438 864 281 461 744 365 022 401 067 667 243 957 158 754 211 

709 349 671 505 855 905 549 550 489 101 527 041 039 060 686 065 021 808 697 314 744 220 369 155 

876 219 495 418 943 864 864 424 200 164 054 452 122 309 242 226 403 441 624 875 320 402 098 046 

687 529 928 822 641 033 948 290 058 732 947 113 486 341 451 395 054 068 134 740 902 999 108 084 

836 884 465 379 779 348 217 195 359 323 948 907 494 983 308 978 800 884 383 530 025 978 343 269 

262 484 430 807 965 329 181 438 896 614 551 306 631 946 604 987 264 596 101 084 367 788 322 601 

406 292 730 137 235 154 714 114 506 375 139 077 507 294 628 614 385 914 324 632 069 382 626 724 
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