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వ్యవ్సాయ గణన 2015-16 

కమతపు షెడయయలు – హెచ్ 
 

వ్యవ్సాయ గణన అనేది వ్యవ్సాయ గణ ాంకముల సేకర్ణలో ఒక విశిష్టమ ైన అాంశము. 
దేశాంలో వ్యవ్సాయ విభాగమునకు సాంబాందిాంచిన సమాచ రాన్ని పెదద  మొత్త ాంలో సేకర ాంచుటలో 
ముఖయమ ైన గణ ాంక సాధనము. సుక్ష్మ సాా యిలో వ్యవ్సాయ అభివ్ృదిధ కి వ్యవ్సాయ సాగుకమత్ము 
అనేది ఒక కొలమానాం. ఈ కార్ణాం చేత్నే ఒక సాగు కమత్ము సమాచ రా సేకర్ణ బటటట  వ్యవ్సాయ 
సవర్ూప్ సవభావ్ములు వ్ర ణాంచవ్చుు. వ్యవ్సాయ ఆర ధక అాంశాలపెై సాగు కమత ల ప్ర మాణ 
సవభావాలు చూపే ప్రభావాన్ని ఈ గణన ద వరా అరా్ాం చేసుకోవ్చుు. వివ్ధ ప్ర పాలన విభాగముల 
ద వరా సమాచ రాన్ని సేకర ాంచుట జర్ుగుత్ ాంది. 

వ్యవ్సాయ కమత్ముల సవర్ూప్ సవభావ్ములు అనగా ప్ర మాణ త్ర్గత్ ల వార గా 
కమత ల సాంఖయ, వాటట విసతత ర్ణాం, భూ విన్నయోగాం, వ్నర్ుల వార  నీటట పార్ుదల, ప్ాంటల  విసతత ర్ణాం, 
వ్ాంటటవి ఈ వ్యవ్సాయ గణన ద వరా సపష్టమవ్ుత యి. ఈ వ్యవ్సాయ గణన అయిదు 
సాంవ్త్సరాములకు ఒకసార  జర్ుగుత్ ాంది.  సాగు కమత్ముల సమాచ ర్మును అాందజేయుటలో 
పరా ముఖయత్ వ్హ ాంచుటయిే గాక వాటట  ప్ర మాణములలో వ్చిున మార్ుపలు ఈ గణన ద వరా 
తెలుసుత నిది. వ్యవ్సాయాభివ్ృదిధ  ప్రణ కాకా కార్యకామాలలో త జస సమాచ రాన్ని యప్యోగ ాంచుటకు 
వీలు కలుగుచునిది. ప్రతేయకముగా సనికార్ు, చిని కార్ు, ర ైత్ ల అభివ్ృదిధ  కార్యకామాలను 
చేప్టటట టకు ఈ సమాచ ర్ాం ఎాంత్గానో తోడ్పడ్ుత్ నిది. ఈ గణనలో కమత ల ముఖయ సవర్ూప్ 
సవభావ్ములను గుర ాంచేగాక, ఎర్ువ్ులు కిమాిసాంహార్క మాందులు వాడ్కము గుర ాంచి, ప్శు సాంప్ద, 
వ్యవ్సాయ ప్ర కర్ములు మొదలగునవి వాటట గుర ాంచి కూడ్ వివ్రాలు సేకర ాంచనగును.    

 అభివ్ృదిధ  ప్రణ కాకలు, సామజిక ఆర ధక ప్రణ కాక త్యార కి, జసతీయ పరా ధ నయత్ అాంశముల 
త్యార కి వివిధ కమత ల ప్ర మాణ త్ర్గత్ లు మర యు సామజిక వ్రాా లు, షెడ్ూయలుు  కులాలు, 
షెడ్ూయలుు  తెగల వార గా ఈ సమాచ రాన్ని కోాడీకర ాంచ నగును. ఈ గణన సమీకృత్, సమగా జసతీయ 
వ్యవ్సాయ గణన. అభివ్ృదిధ కి పరా ధ నయత్ ఇసూత  జసతీయ గణన అభివ్ృదిధ కి సాంబాంధిాంచిన వివిధ 
అాంశాలకు సాంధ నము కలిగ యునిది.  

వ్యవ్సాయ గణన దేశాం వాయప్త ాంగా మూడ్ు దశలలో అమలు జర్ుగుత్ ాంది. మొదటట దశలో 
కమత ల వార గా విసతత ర్ణాం, సామజిక వ్రాా లు మర యు సాగుద ర్ుల లిాంగ భేదముల వివ్ర్ములతో 
చేయబడ్ును. ర ాండ్వ్ దశలో ఎాంపిక చేయబడిన గాామాలలో కమత ల యొకక వ్యవ్సాయ సిా త్ లకు 



22 

 

సబాంధిాంచి సమాచ ర్ము సేకర ాంచబడ్ును. మూడ్వ్ దశలో ఎాంపిక చేయబడిన గాామాలలో, ఎాంపిక 
చేసిన కమత లకు ఇన్ ప్ుట్ సరేవ సమాచ ర్ము సేకర ాంచబడ్ును. ఇన్ ప్ుట్ సరేవలో సేద యన్నకి 
సాంబాంధిాంచిన ఎర్ువ్ులు, కిమాిసాంహార్క మాందుల వాడ్కము, ప్శుసాంప్ద, వ్యవ్సాయ 
ప్ర కర్ములు వాడ్కము వ్ాంటట వాటట గుర ాంచి సమాచ ర్ము సేకర సాత ము.    

భార్త్ ప్రభుత్వ వ్యవ్సాయ మాంత్రరత్వ శాఖచే 2015-16 సాంవ్త్సర్ ప్రమాణ కాలముగా 
చేప్టటబడిన ప్రసుత త్ వ్యవ్సాయ గణన ప్దవ్ద.ి మొటట మొదటట ప్రప్ాంచ వ్యవ్సాయ గణన 1970-71 
సాంవ్త్సరాము ప్రమాణ కాలముగా వివ్ధ రాష్ట రములలో భార్త్ ప్రభుత్వాం వార చే న్నర్వహ ాంచబడినది. 
త్రావత్ వ్యవ్సాయ గణన ప్రతీ అయిదు సాంవ్త్సరాలకు ఒకసార  అనగా 1976-77, 1980-81, 
1990-91, 1995-96, 2000-01, 2005-06, 2010-11 సాంవ్త్సరాలు ప్రమాణ కాలములుగా 
వ్యవ్సాయ గణనలు జర గ నవి. కానీ న లావ్ వ్యవ్సాయ గణన మాత్రమూ మన రాష్ట రములో 1986-
87 సాంవ్త్సర్మును ప్రమాణకాలముగా చేయబడినది. త్ర్ువాత్ వ్యవ్సాయ గణన దేశ వాయప్త ాంగా 
2015-16 (జూల ై 1, 2015 నుాండి జూన్ 30, 2016) వ్ర్కు  ప్రమాణ కాలముగా న్నర్ియిాంచ 
బడినది. జూల ై 1, 2016 నుాండి క్షేత్రసాా యిలో సరేవ పరా ర్ాంభిాంచడ్మయినది. ఇది మన దేశాంలో 10వ్ 
వ్యవ్సాయ గణన అవ్ుత్ ాంది. 

వ్యవ్సాయ గణనలో “వ్యవ్సాయ కమత లను” ల కికసాత ము, సాగుకమత ల సవర్ూపాన్ని, 
సవభావాన్ని అధ యయనాం చేసాత ము. అనగా వ్యవ్సాయ కమత ల ప్ర మాణాం, విసతత ర్ణాం, కమత ల 
సాంఖయ, భూవిన్నయోగాం, సాగునీటట సౌకర్యాం, ప్ాంటల తీర్ు వ్ాంటట వివ్రాలను ఈ గణనలో సేకర సాత ము. 
సాగు కమత ల ప్ర మాణాంలో, కమత ల సాంఖయలో కాలానుగుణాంగా మార్ుపలు వ్సుత ాంటాయి. అలా 
వ్చేు మార్ుపలను తెలుసుకొనుటకు ఈ గణన యప్యోగప్డ్ుత్ ాంది.  

వ్యవ్సాయగణన ద వరా సేకర ాంచే సమాచ ర్ాంలో కొన్ని ముఖాయాంశాలు; 
a) కమత ల సాంఖయ— వాటట భౌగోకాక విసతత ర్ణo  
b) కమత్ప్ు భౌగోకాక విసతత ర్ణాం యొకక యన్నకి 
c) భూసావమయము కౌలుద ర  సిా త్ర   
d) భూవిన్నయోగాం 
e) సాగు నీటట పార్ుదల సిా త్ర 
f) ప్ాంటల వివ్రాలు 
 
అభివ్ృదిధ  ప్రణ కాకలు త్యార్ు చేసేాందుకు ఈ వ్యవ్సాయ గణన యప్యోగప్డ్ుత్ ాంది. 

ముఖయాంగా వ్యవ్సాయ అబివ్ృదిధ  కోసాం ప్ధకాలు త్యార్ు చేయడ్ాంలో ఈ గణన సమాచ ర్ాం 
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యప్యోగప్డ్ుత్ ాంది. వ్యవ్సాయ కమత లను కొలమానాంగా తీసుకొన్న వ్యవ్సాయ ర్ాంగ అబివ్ృదిధ న్న 
అాంచన  వేసేాందుకు ఈ సమాచ ర్ాం యప్యోగ ప్దుత్ ాంది.  సాగుకమత ల సమాచ రాన్ని బటటట  
వ్యవ్సాయ ర్ాంగ సవభావ్ము అరా్ాం అవ్ుత్ ాంది. సనికార్ు, చినికార్ు ర ైత్ ల సాంక్షేమాం  అబివ్ృదిధ న్న 
ఆశిాంచి చేప్టటట  కార్యకమాాలకు ఈ సమాచ ర్ాం ఎాంతో యప్యోగకర్ాం.  
 
వ్యవ్సాయ గణన మూడు దశలలో జరుగుత ెంది.  

1. ఫేస్-1: సాగుకమత్ముల ప్ర మాణాం (సెైజు), కమత ల సాంఖయ, ఎసిస, ఎసతట , వ్ాంటట 
సామాజిక వ్రాా ల సాగులోన్న కమత ల వివ్రాలు, సాగుద ర్ుల లిాంగ భేద వివ్రాలు 
మొదటట  దశ వ్యవ్సాయగణనలో సేకరీసాత ము.  

2. ఫేస్ -2:  ఎాంపిక చేసని గాామాలలోన్న సాగు కమత ల కౌలు సిా త్ర, సాగు నీటట సౌకర్యాం, 
విత్రత న ప్ాంటల వివ్రాలను ర ాండ్వ్ దశ గణన లో సేకర సాత ము. దీన్నన్న హ చ్-షెడ్ూయల్ 
సరేవ అాంటార్ు.  

3. ఫేస్ - ౩: దీన్నన్న ఇన్ ప్ుట్ సరేవ అాంటార్ు. ఇాందులో ఎర్ువ్ులు, కిమాి సాంహార్క 
మాందుల వాడ్కాం, ప్శుసాంప్ద, వ్యవ్సాయ ప్ర కరాల విన్నయోగాం వ్ాంటట 
సమాచ రాన్ని సేకర సాత ము. 

 
వ్యవ్సాయ  గణన ముఖ్య ఉదదే శయములు:  

1. సాగు  కమత ల గణ ాంక సమాచ ర్ాం సేకర ాంచుట.  
2. భూవిన్నయోగాం, నీటట పార్ుదల, సాగు నీటట వ్నర్ులు, వివిధ ప్ాంటలకు సాగు నీటట 

సౌకర్యాం, నీటట పార్ుదల కాన్న భూమి విసతత ర్ణాం వ్ాంటట వివ్రాలను సేకర ాంచుట. 
3. ప్శు సాంప్ద, వ్యవ్సాయ ప్న్నముటటు , ఎర్ువ్ుల వాడ్కాం, విత్త నములు, వ్యవ్సాయ 

ప్ర్ప్త్ర వ్ాంటట అాంశాల సమాచ రాన్ని సేకర ాంచుట. 
వ్యవ్సాయ గణన నిరవహ ెంచు విధానెం:    
1) 2015-16 సాంవ్త్సర్మును పరా మాణికాంగా (ర ఫెర నుస సాంవ్త్సర్ాంగా) తీసుకొన్న  వ్యవ్సాయ 

గణన చేసాత ము.  
2) 2015-16 సాంవ్త్సర్మును పరా మాణికాంగా (ర ఫెర నుస సాంవ్త్సర్ాంగా) తీసుకొన్న  హ చ్-షెడ్ూయలు 

సమాచ రాన్ని సేకర సాత ము.   
3) ఇన్-ప్ుట్  సరేవకు 2016-17ను పరా మాణికాంగా (ర ఫెర నుస సాంవ్త్సర్ాంగా) తీసుకొన్న 

సమాచ రాన్ని సేకర సాత ము.   
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4) 2015-16 సాంవ్త్సర్ గాామ ర వెనూయ ర కార్ుు ల నుాండి  సమాచ ర్ాం సేకర సాత ము.  
5) వ్యవ్సాయ గణన (సత.ఎల్.హ చ్.)లో అన్ని గాామాల నుాండి కమత ల సాంఖయ మర యు వాటట 

విసతత ర్ణాం సేకర సాత ము. 
6) ఈ గణనకు పరా త్రపాదిక సాగు కమత్మే కాన్న, సవాంత్ సాగుకమత్ము కాదు. సాగుద ర్ుడిన్న దృషిట  

లో పెటటట కున్న చేసే గణన ఇది. ఇాందులో వాసత వ్ సాగుద రే బేసిక్ యూన్నట్. 
7) యజమాన్న అయిన , కాకపో యిన  ఒక వ్యకిత యాజమానయాంలో యని భూమిలో కొాంత్ 

భాగమయిన  సాగులో యాంటట, ఆ మొత్త ాం విసతత ర్ణాం సాగు కమత్ాంలో చేరాులి. 
8) గాామాం వార గా కమత్ప్ు ప్ర మాణ త్ర్గత్ లను,  సతత ,ీ ప్ుర్ుష్ ల వార గా, సామాజిక వ్రా్o 

వార గా, వేర్ు వేర్ుగా కమత ల ప్టటటకను త్యార్ు చేసాత ము.  దీన్ననే టటబుల్ -1 అన్న అాంటార్ు.  
 

హెచ్ షెడయయళ్ల  సమాచార సేకరణ:  
హ చ్ షెడ్ూయళ్ు లో సాగు కమత ల అయిదు (5) ముఖయ సావభావిక వివ్రాలు (20) శాత్ాం 

గాామాల నుాండి సేకర ాంచ  వ్ల ను. ఆ 20 శాత్ాం గాామాలు 2015-16 లో ఎాంపిక కాబడిన TRAS 
గాామాలు అయి వ్ుాండ్వ్ల ను. గాామ ర వెనూయ ర కార్ుు ల ఆధ ర్ాంగా ప్ాంటల వివ్రాలను సేకర ాంచి 
నమోదు చేయవ్ల ను. సేకర ాంచ లిసన ముఖయ అాంశాలు: 

1. కమత్ప్ు భౌగోకాక విసతత ర్ణప్ు యన్నకి,  
2. సాగుద ర్ు మర యు భూ సావమయ సిా త్ర, 
3. కౌలు ద ర  సిా త్ర, 
4. భూవిన్నయోగము,   
5. సాగు నీటట పార్ుదల యని విసతత ర్ణాం, 
6. ప్ాంటల వార గా విసతత ర్ణము వివ్రాలు. 

గత్ వ్యవ్సాయ గణన షెడ్ూయలు హ చ్ తో పో లిసేత  ప్రసుత త్ వ్యవ్సాయ గణన షెడ్ూయలు “హ చ్’’ 
సులభాంగా యనిది. 2015-16 సాంవ్త్సర్మునకు, ముాందుగానే ఎాంపిక చేయబడిన టట.ఆర్.ఎ.యస్. 
గాామములలోన్న న్నవాస సాగుద ర్ులాందర కి షెడ్ూయలు ‘’హ చ్’’ ను న్నాంపాలి.  సదర్ు గాామములలోన్న 
న్నవాస సాగుద ర్ులకు మాండ్లములోన్న ఇత్ర్ గాామాలలోన్న భూమి వివ్ర్ములను, ఆ గాామ 
వి.ఆర్.ఓ. సరేవ, సబ్ డివిజన్ నెాంబర్ు వారీగా సేకర ాంచి షెడ్ూయలు “హ చ్’’ నాందు న్నాంపి, 
కమత్ప్ుద ర్ుడ్ు  న్నవ్సిాంచుచుని గాామ వి.ఆర్.ఓ.కు ప్ాంప్వ్ల ను.  అప్ుడ్ు న్నవాస గాామాంలోన్న 
భూమి వివ్ర్ములకు, బయటట గాామముల నుాండి సేకర ాంచిన వివ్ర్ములను ఏకీకృత్ము 
చేయవ్లయును. 
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గాామ న్నవాస కమత్ప్ుద ర్ున్నకి గాామములో గల భూమి వివ్ర్ములు (ప్టటటక-1), 
మాండ్లములోన్న వేరే గాామముల నుాండి వ్చిున సాగు కమత ల వివ్రాలు (ఎల్-2) కోాడీకర ాంచి 
హ చ్- షెడ్ుయలు న్నాంపాలి. ఒక న్నవాస కమత్ప్ుద ర్ున్నకి ఆధీనములోయని అన్ని సరేవ, సబ్ డివిజన్ 
నాంబర్ు వివ్ర్ములు కలుప్గా వ్చిున మొత్త మును వ్యవ్సాయ గణన షెడ్ూయలు-‘’హ చ్’’ లో 
న్నాంప్వ్లయును.  ఇదే విధముగా గాామములోన్న చివ్ర  న్నవాస కమత్ప్ు ద ర్ున్న వ్ర్కు 
కొనసాగ ాంచవ్ల ను. 

గాామము లోన్న ప్రత్ర కమత్ప్ుద ర్ున్నకి వేర్ు వేర్ు ‘’హ చ్’’ పెడ్ూయలు ప్ూర ాంచనవ్సర్ము 
లేదు. గాామ న్నవాస కమత్ప్ుద ర్ున్నకి గాామములో గల భూమి వివ్ర్ములు, మాండ్లములోన్న ఇత్ర్ 
గాామాలలో యని సాగుభూమి వివ్ర్ములను కలిపి న్నవాస గాామములో “హ చ్” షెడ్ూయలు నాందు ఒకే 
ప్ాంకితలో న్నాంప్వ్లయును. షెడ్ూయలు నాందు భూ విసతత ర్ణములను ఎకర్ములు మర యు సెాంటు లో 
వార యవ్లయును.  

ఒక వేళ్ న్నవాసేత్ర్ సాగుద ర్ుడ్ు మాండ్లము వెలుప్ల న్నవ్సిాంచునియిెడ్ల, వార న్న కూడ  
న్నవాస సాగుద ర్ున్నగా భావిాంచి ‘’హ చ్’’ షెడ్ూయలును న్నాంప్వ్లయును.  ఆ విధముగా అాందర్ు 
కమత్ప్ుద ర్ులకు “హ చ్’’ షెడ్ూయలు న్నాంపిన త్ర్ువాత్, షెడ్ూయలులోన్న అన్ని గడ్ులకు మొత్త ము 
చూప్వ్ల ను.  “హ చ్’’ షెడ్ూయలు బాు కు ఎ-1 లోన్న గడి-9 లో చూపిన విసతత ర్ణము, ఎ-2 బాు కు గడి 
2(v)లో 1 లోన్న చివ్ర  కమా సాంఖయ త్దుప్ర   చూపిన మొత్త ము విసతత ర్ణము వివ్ర్మలకు 
సర పో యినది లేన్నది న్నరాద ర్ణ చేసుకొనవ్ల ను.  గాామ కమత్ప్ుద ర్ులు, వార  కమత్ప్ు విసతత ర్ణము 
“హ చ్’’ షెడ్ూయలులో త్పిప పో లేదన్న న్నరాద ర్ణ చేసుకొనుట చ లా ముఖయము. 

సాగు కమత్ము యొకక ముఖయ సావభావిక వివ్ర్ములు అనగా భూసావమయ విధము, 
కౌలుద రీ సాత్ర, భూవిన్నయోగము, వివిధ ప్ాంటల వారీగా నీటట పార్ుదల సిా త్రన్న భూకమత్ప్ు వారీగా 
న్నాంప్ుటకు త్గ న విధాంగా  ‘’హ చ్’’ షెడ్ూయలు ఈకిాాంద చూపిన  ఏడ్ు బాు కులుగా విభజిాంచబడినది. 
 

కమా 
సాంఖయ 

బాు కు వివ్ర్ములు 
1 బాు కు ఎ 1 గుర తాంప్ు బాు కు 
2 బాు కు ఎ 2 సాగుద ర్ున్న వివ్ర్ములు 
3 బాు కు-బి

  
భూసావమయము, కౌలుద ర  సిా త్ర 

4 బాు కు-సి
  

భూ విన్నయోగము 
5 బాు కు-డి1 ప్ాంటల వార  విసతత ర్ణము  

(ప్ాండ్ుు  మర యు కూర్గాయల ప్ాంటల 
విసతత ర్ణము మినహా) 

6 బాు కు డి2 ప్ాంటల వార  విసతత ర్ణము  
(ప్ాండ్ుు  మర యు కూర్గాయల ప్ాంటల 
విసతత ర్ణము) 

7 బాు కు డి3 అన్ని ర్కముల ప్ాంటల విసతత ర్ణము 
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బ్లల కు ఎ-1:– గుర తాంప్ు వివ్ర్ములు.  
 2015-16 టట.ఆర్.ఏ.యస్. గాామ కోడ్ులను  విన్నయోగ ాంచవ్ల ను.  
 1వ్ అాంశము: -  తెలాంగాణ రాష్ట రాం కోడ్ు [25]. 
 8వ్ అాంశము: -  గాామర వెనూయ అధికార  ప్ూర త పేర్ు వార యవ్ల ను. 
 

బ్లల కు ఎ-2: - ఈ బాు కు నాందు కమత్ప్ుద ర్ున్న వివ్ర్ములను వార యవ్ల ను. 
అాంశము 1 : -  ప్రత్ర గాామములోన్న కమత్ప్ుద ర్ులకు కమా సాంఖయ  1 నుాండి పరా ర్ాంభిాంచి 

చివ్ర  వ్ర్కు కొనసాగ ాంచవ్లయును. 
అాంశము 2(i) :- కమత్ప్ుద ర్ున్న ప్ూర త పేర్ు, త్ాండిర/భర్త పేర్ుతో సహా వార యవ్ల ను. 
అాంశము 2(ii) :– ప్టటటక -1 త్యారీకు యప్యోగ ాంచిన ఎల్-1 లో చూపిన సాగు కమత్ము 

యొకక మొత్త ము సరేవ, సబ్ డివిజను  సాంఖయను వార యవ్ల ను. 
అాంశము 2(iii) :– సాగు కమత్ప్ు ద ర్ు కమా సాంఖయ షెడ్ూయలు యల్1, గడి -1 ప్రకార్ము 

వార యవ్లయును. 
అాంశము 2(iv) :– సాగు కమత్ప్ుద ర్ున్న సాాంఘ క వ్రా్ము, యల్1, యల్2 ప్రకార్ము 

వార యవ్లయును. 
అాంశము 2(v)  :– కమత్ప్ు విసతత ర్ణముుః సాగు కమత్ములోన్న అన్ని సరేవ,సబ్ డివిజను  

మొత్త ము విసతత ర్ణమును కలిపి వార యవ్లయును. 
అాంశము 2(vi) :– కమత్ప్ు ప్ర మాణము. టటబుల్ – 1 త్యారీకి ఇవ్వబడిన ప్ది కోడ్ లలో 

త్గు కోడ్ ను ఎాంపిక చేసి వార యవ్లయును. 
కమా 

సాంఖయ 

కమత్ప్ు ప్ర మాణ త్ర్గత్ర 

 ( ఎ.సెాం.టటు ) 

కోడ్ నాంబర్ు 

1 1.23 వ్ర్కు 01 

2 1.24 నుాండ ి 2.46 వ్ర్కు 02 
3 2.47 నుాండి 4.93 వ్ర్కు 03 
4 4.94 నుాండి 7.40 వ్ర్కు 04 
5 7.41 నుాండి 9.87 వ్ర్కు 05 
6 9.88 నుాండి 12.35 వ్ర్కు 06 
7 12.36 నుాండి 18.52 వ్ర్కు 07 
8 18.53 నుాండి 24.70 వ్ర్కు 08 
9 24.71 నుాండి 49.41 09 

10 49.42 మర యు ఆపెైన 10 
 

పెై వివ్ర్ములు అన్నియు పిరాంట్ చేసి ఇవ్వడ్ాం జర్ుగుత్ ాంది.  
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బ్లల కు బి :- భూసావమయము, కౌలుదారీ సథితి  

సాగుద ర్ున్న  భూమి, సవాంత్ాం, కౌలుకు తీసుకునిది మర యు ఇత్ర్ విధముగా సాగు 
చేయు చునిది కావ్చుును, లేద  వీటట కలయిక కావ్చుును.  గాామ ర వినూయ అధికార  ఈ 
వివ్ర్ములను  త్గురీత్రలో సేకర ాంచి ఈ షెడ్ూయలునాందు వార యవ్లయును. ఈ సమాచ ర్ము 
గోప్నీయమన్న మర యుఈ సమాచ ర్ము కోర్ుట  వాయజయములాందు  సాక్ష్యము కిాాంద 
ప్ర గణిాంచబడ్దన్నయు, సాగు కమత్ప్ుద ర్ులకు తెలుప్వ్లయును.  ఎటటవ్ాంటట మత్ప్ూర్వక 
ఒప్పాందము లేకుాండ్, కేవ్లము మౌఖిక ఒప్పాందము ద వరా కౌలుకు భూమి సాగు చేయు 
చూనినూ, వార  వివ్ర్ములు కూడ  ఈ  షెడ్ుయలు నాందు నమోదు చేయవ్లయును. 

 

అాంశము -1 :- కమాసాంఖయ 
అాంశము-3:- సాగుకమత్ప్ుద ర్ున్న సవాంత్ భూమిన్న సవయముగా సాగు చేయుచుని 

విసతత ర్ణమును వార యవ్లయును. 
అాంశము-4:- సాగు కమత్ప్ు ద ర్ుడ్ు కౌలుకు తీసుకుని విసతత ర్ణము వార యవ్లయును. 
అాంశము-5 :- ఇత్ర్ విధములుగ సాగు చేయుచుని  విసతత ర్ణముుః- సాగు కమత్ప్ు ద ర్ుడ్ు 

ఇత్ర్ విధముగా అనగా ఆకమాణ ద వరా సాగు చేయుచుని విసతత ర్ణమును 
వార యవ్లయును. 

అాంశము-6: - మొత్త ము  విసతత ర్ణము గడి (3+4+5) 

అాంశము -7: కౌలుద రీ సిా త్రుః-  6 వ్ గడిలో చూపిన సాగు కమత్ప్ు ద ర్ున్న ఆధీనములో 
నుని మొత్త ము విసతత ర్ణము మొకక భూసావధీనము మర యు కౌలు ద రీ సిా త్రకి 
సాంబాంధిాంచి ఈ కిాాంద చూపిన  కోడ్ుల నుాండి త్గు ద న్నన్న ఎాంపిక చేసి ఈ 
గడియుాందు చూప్ వ్ల ను. 

 

కోడ్ు వివ్ర్ములు 
1 ప్ూర తగా సవాంత్ భూమి,  సవాంత్ సాగు 
2 కొాంత్ సవాంత్ భూమి  మర యు  కొాంత్ కౌలుకు తీసుకునిది 
3 ప్ూర తగా కౌలుకు తీసుకునిది 
4 ప్ూర తగా ఇత్ర్ విధముగా సాగు చేసినది 
5 కొాంత్ సవాంత్ాం, కొాంత్ ఇత్ర్ విధముగ సాగు చేసినది. 
6 కొాంత్ కౌలు, కొాంత్ ఇత్ర్ విధముగ సాగు చేసినది. 
7 కొాంత్ సవాంత్ాం, కొాంత్ కౌలు, కొాంత్ ఇత్ర్ విధముగ సాగు చేసినది. 
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 బ్లల కు- సథిః- భూ వినియోగము 
 ప్రసుత త్ వ్యవ్సాయ గణనయాందు, 9 వ్రా్ములుగాయుాండ్ు భూవిన్నయోగమును 3 
వ్రా్ములుగా వ్రాీకర ాంచబడినది.  అవిుః- 
1. న్నకర్ సాగు విసతత ర్ణము (2015-16 సాంవ్త్సర్ము సాగు చేసిన భూమి); 
2. ప్రసుత త్ ప్డ్వా భూములు (2015-16 సాంవ్త్సర్ములో మాత్రమే సాగు చేయన్న భూములు); 
3. సాగు చేయన్న మర యు సాగు చేయదగన్న భూములు. 
 

ఈ కిాాంద చూపిన భూములన్నియు సాగు చేయన్న భూములుగా ప్ర గణిాంచ వ్లయును. 
i) ఒక సాంవ్త్సర్మునకు మిాంచి, 5 సాంవ్త్సర్ముల లోప్ు సాగు చేయన్న సాగుకు యోగయమ ైన 

భూములు; 
ii) శాశవత్ ప్చిుక బ ైళ్లు  మర యు మేత్ భూములు.  ఇవి కమత్ములో కలిసి యుాండ్వ్చుును. 
iii) న్నకర్ సాగు విసతత ర్ణములో కలవ్న్న ఇత్ర్ ప్ాంటలు మర యు వ్ృక్ష్ములు, తోప్ులు. 
iv) గత్ 5 సాంవ్త్సర్ములు మర యు అాంత్కు మిాంచి సాగు చేయన్న సాగుకు యోగయమ ైన 

భూములు. 
v) అడ్వ్ులు 
vi) వ్యవ్సాయిేత్ర్ములకు విన్నయోగ ాంచబడ్ుచుని భూములు (యద ుః ఇాండ్ుు , గుడిసెలు, 

ప్శువ్ుల కొటాట లు, గ డ్ు ాంగులు, ప్ాంట షెడ్ుు , ద ర్ులు, బావి ప్రకకన గల మటటట  దిబబలు, 
వ్యవ్సాయ బావి, బో ర్ు మొదలగునవి ఆకమాిాంచిన సాలము. 

vii) అత్ర ఎకుకవ్ ఖర్ుుతో మినహా సాగుకు యోగయాం కాన్న, కొాండ్లు,రాళ్ు  దిబబలు, చవ్ుడ్ు 
భూములు. 

 

బ్లల కు- సథ లో భూ వినియోగములో నిెంపాల్సిన వివ్రాలు: 
అాంశము -1:   కమా సాంఖయ 
అాంశము -8:  న టటన న్నకర్ విసతత ర్ణము లో (2015-16 సాంవ్త్సర్ము) నీటట పార్ుదల జర గ న 

విసతత ర్ణము. 
అాంశము -9 : న టటన న్నకర్ విసతత ర్ణము లో (2015-16 సాంవ్త్సర్ము) నీటట పార్ుదల జర్గన్న 

విసతత ర్ణము. 
అాంశము -10: 2015-16 సాంవ్త్సర్ములో న టటన  న్నకర్ విసతత ర్ణము (గడి 8+9). 
అాంశము -11: ప్రసుత త్ ప్డ్వా భూములు. 2015-16 సాంవ్త్సర్ములో మాత్రమే సాగు చేయ 

బడ్న్న విసతత ర్ణము. 
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అాంశము -12: సాగ ైన న్నకర్ విసతత ర్ణము 2015-16 సాంవ్త్సర్ములో న టటన న్నకర్ విసతత ర్ణమునకు 
ప్రసుత త్ ప్డ్వా విసతత ర్ణము కలప్గ వ్చిున   విసతత ర్ణము (గడి 10+11). 

అాంశము-13:  సాగు చయేన్న మర యు సాగు చేర్ుదగన్న విసతత ర్ణము. మొత్త ము కమత్ప్ు 
విసతత ర్ణము నుాండి న టటన న్నకర్ విసతత ర్ణము మర యు ప్రసుత త్ ప్డ్వా కిాాంద చూపిన 
విసతత ర్ణమును తీసివేయగ మిగ లిన విసతత ర్ణమును ఈ గడిలో చూప్వ్ల ను. 

అాంశము 14: కమత్ప్ు మొత్త ము విసతత ర్ణముుః  సాగు కమత్ప్ు ప్ూర త విసతత ర్ణము అనగా సాగ ైన 
న్నకర్ విసతత ర్ణము    మర యు సాగు చేయన్న/సాగు చేయబడ్న్న విసతత ర్ణమును కలిపి ఈ 
గడిలో వార యవ్ల ను.  (గడి 12+13). 

అాంశము 15: నీటట పార్ుదల సిా త్ర: 2015-16 సాంవ్త్సర్ములో కమత్ప్ు ప్ూర త విసతత ర్ణము 
నీటటపార్ుదల జర గ  వ్ుాండ్వ్చుును లేక పాక్షికముగా నీటట పార్ుదల జర గ  వ్ుాండ్ 
వ్చుును లేక ప్ూర త కమత్ము నీటట పార్ుదల జర్గక పో యి వ్ుాండ్వ్చుును.  
మర యు కమత్ప్ు ప్ూర త విసతత ర్ణము ప్రసుత త్ ప్డ్వాగా సాగు చేయబడ్క యుాండ్ 
వ్చుును. ఈ కిాాంద తలెిపిన కోడ్ులలోన్న త్గు ద న్నన్న ఎాంపిక చేసి ఈ గడిలో 
వార యవ్ల ను. 

క.ా సాం. వివ్ర్ములు కోడ్ు  
1 మొత్త ము నీటటపార్ుదల అయినది 1 

2 కొాంత్భాగమే నీటట పార్ుదల అయినది. 2 

3 మొత్త ము నీటటపార్ుదల కాన్నది 3 
4 ప్రసుత త్ ప్డ్వా భూమి (2015-16 సాంవ్త్సర్ములో ప్ూర తగా సాగు చేయన్న భూకమత్ము) 4 

 
 
బ్లల కు డి1 :– పెంట వారీ విసతీ రణము (పెండల  తోటలు మినహా) 
 

ఈ బాు కులో సాగు కమత్ములో 2015-16 సాంవ్త్సర్ములో సాగు చేసిన అన్ని ప్ాంటలను 
(ప్ాండ్ు  తోటలు మినహా) నీటట పార్ుదల జర గ  మర యు జర్గన్న విసతత ర్ణము వారీగా వార యవ్ల ను. 
అనుబాంధములో చూపిన ప్ాంట కోడ్ును కూడ  త్ప్పక వార యవ్ల ను.  ప్రత్ర షెడ్ూయలు నాందు, ప్రత్ర 
సాగు కమత్ప్ుద ర్ున్నకి న లుగు ప్ాంటలను నమోదు చేయుటకు వీలు కలిపాంచబడినది.  ఒకవేళ్ 
న లుగు కని ఎకుకవ్ ప్ాంటలు వార యవ్లసినచ  ోఅదనప్ు షెడ్ూయలును జత్ చేసుకొనవ్ల ను. 

అాంశము- 1 :  కమా సాంఖయ 

అాంశము- 16, 19, 22, 25:  సాగు చేసిన ప్ాంటల కోడ్ వార య వ్లయును. 

అాంశము -17, 20, 23, 26:  నీటట పార్ుదల జర గ న ప్ాంటల విసతత ర్ణము  
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అాంశము- 18, 21, 24, 27:  నీటట పార్ుదల జర్గన్న ప్ాంటల విసతత ర్ణము. వివిధ ప్ాంటల కిాాంద 
సాగ ైన విసతత ర్ణములో, నీటట పార్ుదల  జర గ న విసతత ర్ణమును ఈ గడ్ుల కిాాంద 
వార యవ్లయును. 

అాంశము-28:  సాగు కమత్ములో అన్ని ప్ాంటల కిాాంద (ప్ాండ్ు   తోటలు మినహా) నీటట 
పార్ుదల జర గ న  విసతత ర్ణమును వార యవ్లయును. 

అాంశము-29: సాగు కమత్ములో అన్ని ప్ాంటల కిాాంద (ప్ాండ్ు  తోటలు  మినహా) నీటట 
పార్ుదల జర్గన్న  విసతత ర్ణమును వార యవ్లయును.   

అాంశము-30:  సాగు కమత్ములో అన్ని ప్ాంటల కిాాంద (ప్ాండ్ు  తోటలు మినహా) సాగ ైన 
మొత్త ము విసతత ర్ణమును వార య వ్లయును. 

 

బ్లల కు డి2 :– ప్ాంటల వారీ విసతత ర్ణము (ప్ాండ్ు తోటలు). “డి-1 – బాు కు” లో మాదిర గానే ప్ాండ్ు  తోటల 
కిాాంద సాగు చేసిన ప్ాంటలను డి2 బాు కులో వార యవ్ల ను.  

 

బ్లల కు – డి3 :- అన్ని ప్ాంటల కిాాంద మొత్త ము విసతత ర్ణము. (అన్ని ప్ాంటలు, ప్ాండ్ు  తోటల మొత్త ము).  

అాంశము- 1:  కమా సాంఖయ 

అాంశము-46: బాు కు డి1, గడి 28+ బాు కు డి2 గడి 43 

అాంశము-47: బాు కు డి1, గడి 29+ బాు కు డి2, గడి 44 

అాంశము-48: బాు కు డి1, గడి 30+ బాు కు డి2 గడి 45 

ల్ససథటెంగు షెడయయళ్లల  మరియు హెచ్ షెడయయలు కు గల పరసపర సెంబ్ెంధము: 

ఒక “బేచరాకు’’  గాామాం ‘హ చ్’  షెడ్ూయలు వార యుటకు ఎాంపిక ైనచ ,ో ఆ గాామములోన్న 
సాగుద ర్ు లాందర కి హ చ్ షెడ్ూయలు న్నాంపి, వార్ు న్నవ్సిాంచు చుని గాామము, మాండ్లములోన్నదెైతే, 
‘’హ చ్’’ షెడ్ూయలు న్నాంప్ుటకు ఎాంపిక కాబడిన గాామమ ైనటు యితే, ఆ గాామర వెనూయ అధికార కి 
కమత్ముల వివ్ర్ముల ఏకీకర్ణ చేయుటకు ప్ాంప్వ్ల ను. 

హ చ్ షెడ్ూయలు న్నాంప్ుటకు ఎాంపిక కాబడిన బేచరాకు  గాామములో సాగు చేయుచుని 
సాగుద ర్ులు,  ఒకవేళ్ ‘’హ చ్’’ షెడ్ూయలు న్నాంప్ుటకు ఎాంపిక కాబడిన్న గాామములో న్నవ్సిసుత నిచ ,ో 
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అటటవ్ాంటట వార  వివ్ర్ములను, కమత్ప్ు వివ్ర్ములను ఇద ే గాామములో నమోదు 
చేయవ్లయును. 

 ఒక ‘’బేచరాకు’’  గాామములో సాగుచేయుచుని న్నవాసేత్ర్ సాగుద ర్ు, మాండ్లము 
వెలుప్ల న్నవ్సిాంచు చునిచ  ోవార న్న ‘’బేచరాకు’’ గాామ న్నవాస సాగుద ర్ులుగానే ప్ర గణిాంచి, సదర్ 
గాామము హ చ్ షెడ్ూయలు న్నాంప్ుటకు ఎాంపిక ైనచ  ోవార కి ఆ గాామ ‘’హ చ్’’ షెడ్ూయలు వార యవ్ల ను. 

పెై సూచనల మేర్కు గాామ ర వెనూయ అధికార్ులు వార  వార  ఎాంపిక చేయబడిన గాామములకు 
ఎటటవ్ాంటట త్ప్ుపలు దొ ర్ుకుాండ్, త్గు జసగతా్త తో హ చ్ షెడ్ూయళ్ు ను న్నాంప్వ్ల ను. ఈ గణనను ర వినూయ, 
అరా్ గణ ాంక శాఖ మర యు వ్యవ్సాయ శాఖ అధికార్ులు ప్ర్వవేక్షిాంచెదర్ు. 

“హెచ్’’ షెడయయలు సయక ూటినీ చదయుటకు చెక్ పాయెంటలల  
బ్లల కు ఎ2: గడి 2(v) – మొత్త ము సాగు కమత్ములు =గాామములోన్న సాగు  విసతత ర్ణము + ఇత్ర్ 
గాామముల లోన్న సాగు విసతత ర్ణము =ఇాంటటగేటాెడ్ యల్1 లోన్న మ త్త ాం కమత్ప్ు విసతత ర్ణాం. (గడి 8). 
 

బ్లల కు బి:  గడి 3+గడి 4+ గడి 5 = బాు కు ఎ2 గడి 2(v). 
 

బ్లల కు-సథ:   
i. న్నకర్ సాగు విసతత ర్ణము (గడి-12) = గడి 10+11  ≤ మొత్త ము కమత్ప్ు విసతత ర్ణము (గడి 14). 

ii. సాగు కాన్న విసతత ర్్తతతము  (గడి-13) < మొత్త ము కమత్ప్ు విసతత ర్ణము (గడి 14). 
iii. మొత్త ాం కమత్ప్ు విసతత ర్ణము (గడి 14)= గడి 10+11+13  = గడి 6 

 

బ్లల కు డి1: 
i. నీటటపార్ుదల జర గ న ప్ాండ్ు  తోట లేత్ర్ ప్ాంటల విసతత ర్ణము (గడి 28) =  వివిధ ప్ాండ్ు  

తోటలేత్ర్ ప్ాంటల కిాాంద నీటట పార్ుదల జర గ న మొత్త ము విసతత ర్ణము 

ii. నీటటపార్ుదల జర్గన్న ప్ాంటు తోట లేత్ర్ ప్ాంటల విసతత ర్ణము (గడి 29)= వివిధ ప్ాంటు  తోటలేత్ర్ 
ప్ాంటల కిాాంద నీటటపార్ుదల జర్గన్న మొత్త ము విసతత ర్ణము 

  

బ్లల కు డి2: 

i. నీటట పార్ుదల జర గ న ప్ాండ్ు  తోటల విసతత ర్ణము (గడి 43) = వివిధ ప్ాండ్ు  తోటల ప్ాంటల కిాాంద 
నీటట పార్ుదల జర గ న మొత్త ము విసతత ర్ణము. 

ii. నీటట పార్ుదల జర్గన్న ప్ాండ్ు  తోటల ప్ాంటల విసతత ర్ణము (గడి 44) = వివిధ ప్ాండ్ు  తోటల కిాాంద 
నీటటపార్ుదల జర్గన్న మొత్త ము విసతత ర్ణము. 
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బ్లల కు డి3  
i) నీటటపార్ుదల  జర గ న మొత్త ాం విసతత ర్ణము (గడి 46) = (గడి 28+43)≥ నీటటపార్ుదల జర గ న 

న్నకర్ విసతత ర్ణము (గడి 8); 
ii) నీటటపార్ుదల జర్గన్న మొత్త ాం విసతత ర్ణము (గడి 47)= (గడి 29+గడి44)  ≥ నీటటపార్ుదల 

జర్గన్న న్నకర్ విసతత ర్ణము (గడి 9); 
iii) మొత్త ాం సాగు విసతత ర్ణము (గడి 48) = గడి 30+ గడి 45 ≥ న్నకర్ సాగు విసతత ర్ణము (గడి 10) 

మర యు =గడి 46 + గడి 47; 
iv) ఒక సతజను/సబ్ సతజను/మరే ఇత్ర్ కాలములో విత్త బడని ఏదేన్న ప్ాంటల విసతత ర్ణము న్నకర్ 

సాగు విసతత ర్ణము కని ఎకుకవ్గా యుాండ్రాదు. 
 

  (గడి 10) మర యు = గడి 46 + గడి 47.  
i)  ఒక సతజను/సబ్ సతజను/మరే ఇత్ర్ కాలములో విత్త బడిన ఎదేన్న ప్ాంటల విసతత ర్ణము న్నకర్ 

సాగు విసతత ర్ణము కన ి ఎకుకవ్గా యాండ్రాదు. 
               అనుబ్ెంధము  

పెంటలు మరియు వాటి కోడ్ ల పటిట క 
 నెాం ప్ాంట పేర్ు కోడ్ 

నెాంబర్ు 1 2 3 

1 అన్ని ప్ాంటలు  9999 

2 వ్ర  మొత్త ము (0111, 0121, 0131 ల మొత్త ము) 0101 

3 వ్ర  (ఖరీఫ్ కు ముాందు) 0111 

4 వ్ర  (ర్బీ)  0121 

5 వ్ర  (ఖరీఫ్) 0131 

6 జొనిలు 0102 

7 సజజ లు 0103 

8 మొకకజొని 0104 

9 రాగ  0105 

10 గోధుమ 0106 

11 బారీు 0107 

12 చిర్ుధ నయములు (కొరా్, వ్ర్గు వ్గ ైరా) 0108 

13 జబ్ సటర్ విత్త న లు  0109 

14 గ ాాం సతడ్  0110 

15 సావ్న్ 0186 

16 రామాద న   0187 

17 ఇత్ర్ ధ నయములు 0188 

18 మొత్త ము ధ నయములు (వ్ర్ుస 1 నెాం. నుాంచి 8 
వ్ర్కు) 

0199 

19 శనగ 0201 

20 కాంది 0202 

21 మినుము 0203 

22 పెసర్ 0204 

23 మసూర్ (ఎరా్ కాందిప్ప్ుప) 0205 

24 యలవ్ 0206 

25 బీన్స (ప్ప్ుప ధ నయము) 0207 

26 బఠాణి 0208 

27 మాత్ 0209 

28 ఇత్ర్ ప్ప్ుప ధ నయములు 0288 

29 మొత్త ాం ప్ప్ుప ధ నయములు ( 10 నుాండి 18 వ్ర్కు) 0299 

30 మొత్త ాం ఆహార్ ధ నయములు ( వ్ర్ుస నెాం.11- 18 ) 0399 

31 చెర్కు 0401 

32 త టట 0402 

33 ఇత్ర్ చెర్కు ప్ాంటలు 0488 

34 మొత్త ము చెర్కు ప్ాంటలు 0499 

35 మిర యాలు 0501 

36 మిర్ప్ 0502 

37 అలు ాం 0503 

38 ప్సుప్ు 0504 

39 ఏలకులు (చినివి) 0505 

40 ఏలకులు (పెదద వి) 0506 

41 పో క (వ్కకలు) 0507 

42 వెలుు లిు 0508 

43 ధన్నయాలు 0509 

44 చిాంత్ప్ాండ్ు 0510 
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45 కుయమిన్ (జీలకరా్) 0511 

46 ఫెనెిల్ (సో ాంప్ు విత్త నము) 0512 

47 జసజికాయ 0513 

48 మొాంత్ లు 0514 

49 లవ్గాలు 0515 

50 ద లిున చెకక 0516 

51 కోకో 0517 

52 కచోలాం 0518 

53 బీటల్ విన్ (త్మలపాకులు) 0519 

54 వోమ 0520 

55 కుాంకుమ ప్ూవ్ు 0521 

56 తేజ్ ప్టాట   0522 

57 ఇత్ర్ మసాలా మర యు సుగాంధ దరవ్యములు 0588 

58 మొత్త ము  మసాలా మర యు సుగాంధ దరవ్యములు 0599 

59 మామిడి 0601 

60 కమలాలు మర యు న ర ాంజ 0602 

61 బత త యి 0603 

62 న్నమమ 0604 

63 ఇత్ర్ న్నమమజసత్ర ప్ాండ్ుు  0605 

64 అర్టట 0606 

65 తెలు  ద ర క్ష్ 0607 

66 ద ర క్ష్ నలుప్ు 0608 

67 ఆపిల్ 0609 

68 పియర్ 0610 

69 పతచెస్ 0611 

70 రేగుప్ాండ్ుు  0612 

71 కివి ప్ాండ్ు  0613 

72 సపో ట 0614 

73 బొ పాపయి 0615 

74 జసమ 0616 

75 బాదాం 0617 

76 వాల్ నటటట   0618 

77 జీడి మామిడి లేక ముాంత్మామిడి 0619 

78 జసక్ ఫ్ూూ ట్  0620 

79 ప్నస 0621 

80 లిచి 0622 

81 అన స (పెైన్ ఆపిల్) 0623 

82 ప్ుచు (వాటర్ మిలన్) 0624 

83 కర్ూబజ (మిలన్) 0625 

84 బ రడ్ ఫ్ూూ ట్  0626 

85 బేర్  0627 

86 బేల్ 0628 

87 సహటూట్ 0629 

88 యసిర  0630 

89 ద న్నమమ 0631 

90 సతత ఫ్లాం 0632 

91 పాష్న్  0633 

92 ర ాంప్ుటన్ 0634 

93 నేరేడ్ు  0635 

94 పాు నటయిను  0636 

95 కినూి 0637 

96 సాట ర  బ రీా 0638 

97 ఇత్ర్ ప్ాండ్ుు  0688 

98 మొత్త ము ప్ాండ్ుు  0699 

99 బాంగాళా దుాంప్లు 0701 

100 కరా్ పెాండ్లము 0702 

101 చిలగడ్ుద ాంప్లు/గ నుసుగడ్ు లు 0703 

102 పెాండ్లప్ు గడ్ు  0704 

103 కాంద 0705 

104 చేమదుాంప్ 0706 

105 ఇత్ర్ దుాంప్ ప్ాంటలు 0707 

106 యలిు 0708 

107 కాయర ట్ 0709 

108 ములు ాంగ  0710 

109 బీట్ ర్ూట్ 0711 

110 త్ర ిప్  0712 

111 టమాట 0713 

112 బచులికూర్ (పాలకూర్) 0714 

113 అమర్ాంత్స 0715 

114 కాయబేజి 0716 

115 ఇత్ర్ ఆకుకూర్లు 0717 

116 వ్ాంకాయ 0718 

117 ప్చిు బఠానీలు 0719 

118 బ ాండ్ 0720 

119 కాలీఫ్ు వ్ర్ 0721 

120 దో సకాయ 0722 

121 ఆనప్ (సో ర్) 0723 

122 గుమమడికాయ 0724 

123 కాకర్ 0725 

124 ఇత్ర్ తీగ జసత్ర కూర్లు 0726 
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125 చికుకడ్ు 0728 

126 మునగకాయ 0729 

127 ప్చిు మిర్ప్కాయలు 0730 

128 ప్చిు మిర్ప్  0731 

129 బీర్ కాయ 0732 

130 త్రాండ్ 0733 

131 పొ టు  కాయ 0734 

132 ఇత్ర్ కూర్గాయలు 0788 

133 మొత్త ము కూర్గాయలు 0799 

134 మొత్త ము ఆహార్ ప్ాంటలు 0899 

135 మొత్త ము ఆహార్ ప్ాంటలు 0999 

136 వేర్ుశనగ 1001 

137 ఆముద లు 1002 

138 నువ్ువలు 1003 

139 ఆవాలు 1004 

140 అవిశ (లిన్) 1005 

141 కొబబర  1006 

142 పొర దుద త్రర్ుగుడ్ు 1007 

143 కుసుములు 1008 

144 సో యా చికుకడ్ు 1009 

145 నైెగర్ సతడ్ (ఒర సలు) 1010 

146 ఫామ్ ఆయిల్ 1011 

147 ఇత్ర్ నూనె గ ాంజలు 1088 

148 మొత్త ము నూనె గ ాంజలు 1099 

149 ప్రత్రత  1101 

150 జనుము (న ర్కొర్కు) 1102 

151 గోగు (న ర్కొర్కు) 1103 

152 సన్ హాంప్ 1104 

153 ఇత్ర్ న ర్లు 1188 

154 మొత్త ము న ర్లు 1199 

155 నీలిర్ాంగు 1201 

156 ఇత్ర్ అదద కప్ు ర్ాంగులు మర యు తోళ్లు 
ప్దునుచేయు ప్ాంటలు 

1288 

157 మొత్త ము అదద కప్ు ర్ాంగులు, తోళ్లు శుధి్ధ  ప్ాంటలు 1299 

158 ఓపియాం 1301 

159 పొ గాకు 1302 

160 ఇత్ర్ మాందులు వ్ర యు మత్ త  ప్ద ర్ధప్ు ప్ాంటలు 1388 

161 మొత్త ము మాందులు మర యు మత్ త  ప్ద రాధ లు 1399 

162 జోవార్ (మేత్జొని) 1401 

163 ఓటటు  1402 

164 ప్చిురొటట  పైెర్ుు  1403 

165 ఇత్ర్ మేత్ పైెర్ుు  1488 

166 మొత్త ము మేత్ మర యు ప్చిు రొటెట   పెరై్ుు  1499 

167 టీ, తేయాకు 1501 

168 కాఫత 1502 

169 ర్బబర్ు 1503 

170 ఇత్ర్ పాు ాంటటష్న్ ప్ాంటలు 1588 

171 మొత్త ము పాు ాంటటష్న్ ప్ాంటలు 1599 

172 అర కడ్స 1601 

173 గులాబీలు 1602 

174 గాు డీయోలస్ 1603 

175 కారేిష్న్ 1604 

176 బాంత్రప్ువ్ువ 1605 

177 మల ు  (జససిమన్) 1606 

178 చ మాంత్ర (కిాశాాంథిమమ్) 1607 

179 టూయబ్ రోజ్ 1608 

180 గేర బర్ 1609 

181 గ యిలారాు ా 1610 

182 అనూత ర యాం (ప్ూవ్ు) 1611 

183 ఇత్ర్ ప్ుష్పములు 1688 

184 మొత్త ము ప్ుష్పములు 1699 

185 అశవగాంధ 1701 

186 ఇసబాో ల్ 1702 

187 సేన  1703 

188 మూసిు  1704 

189 ఇత్ర్ ఔష్ధ మొకకలు 1705 

190 గోర ాంట 1706 

191 కలబాంద 1707 

192 బకోప్మొన్నిఎర్ 1708 

193 న్నమమగడ్ు 1711 

194 ప్ుదీన  1712 

195 శ ాంటట 1713 

196 యూకలిప్టస్ 1714 

197 ఇత్ర్ సుగాంధ మొకకలు 1715 

198 చాందనము 1716 

199 వెన్నలాు  1717 

200 మొత్త ము ఔష్ధ మర యు సుగాంధ మొకకలు 1799 

201 కేన్ 1801 

202 వెదుర్ు 1802 

203 మలబర ీ 1803 

204 తెసెపసియా 1804 
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205 టటకు 1805 

206 సుబాబులు 1806 

207 సవ్క 1807 

208 ఇత్ర్ ఆహారేత్ర్ ప్ాంటలు 1888 

209 మొత్త ము ఇత్ర్ ఆహారేత్ర్ ప్ాంటలు 1899 

210 మొత్త ము ఆహారేత్ర్ ప్ాంటలు 1999 

 

 

*ముఖ్యగమనిక – దయచేసి ప్ాంట పేర్ువరా యాండి. 
 

గుెంటల నుెండి సెెంటల  లోనికి 
మారుు పటిట క 

గుెంటలు  సెెంటలల  
(రౌెండప్) 

 గుెంటలు  సెెంటలల  
(రౌెండప్) 

¼ 1  20 50 

½ 1  21 53 

¾ 2  22 55 

1 3  23 58 

2 5  24 60 

3 8  25 63 

4 10  26 65 

5 13  27 68 

6 15  28 70 

7 18  29 73 

8 20  30 75 

9 23  31 78 

10 25  32 80 

11 28  33 83 

12 30  34 85 

13 33  35 88 

14 35  36 90 

15 38  37 93 

16 40  38 95 

17 43  39 98 

18 45  40 100 

19 48    

 

గమనిక:  
1 గుెంట = 2 ½ సెెంటలల . 
40 గుెంటలు = 1 ఎకరము. 
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వ్యవ్సాయ గణన 2015-16 
  కమతపు ఫారము - హెచ్-సాగు కమతమునకు సెంబ్ెందిెంచిన వివ్రములు 

 
ఎ1- గుర తoప్ు వివ్ర్ములు 
 

1. రాష్ట రము  : తెలాంగాణ      6. ర వెనూయ ఇన్స పెకటర్ /గ రాద వ్ర  సర కలు     
 

2. జిలాు  పేర్ు/కోడ్ :                       -----------------------  7. గాామ ర వెనూయ అధికార  సర కల్ : 
 

3. మాండ్లము పేర్ు /కోడ్: ---------------------  8. గాామ ర వెనూయ అధికార  పేర్ు                  --------------------- 
 

4. బాు కు : --------------------------------   9. విసతత ర్ణ ప్రమాణము   : ఎకరాలు – సెాంటటు  
 

5. గాామము  పేర్ు /కోడ్ ............................................. 
 

10. విసతత ర్ణ ప్రమాణము హ కటర్ులలో : 1 ఎకర్ాం = 0.405 హ కాట ర్ు    
(3 దశాాంశ సాా నముల వ్ర్కు) 

 

2 5 
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వ్యవ్సాయ గణన 2015-16 
కమతపు ఫారఁ -హెచ్-సాగు కమతమునకు సెంబ్ెందిెంచిన వివ్రములు 

 

ఎ.2 సాగుద ర్ు యొకక వివ్రాలు: 

కామ  

సాంఖయ  
సాగుద ర్ు పేర్ు  

మొత్త ము సరేవ/ 

సబ్ డివిజన్ 
నెాంబర్ుు  

కామ సాంఖయ  
(ఎల్ .1 

ప్రకార్ాం) 

సామాజిక వ్రా్ము  

షె.కు -1 

షె.తె -2 

ఇత్ర్ములు -3  

సాంసా -9  

సాగు విసతత ర్ణము  

(ఫార్ము ఎల్-1 

లోన్న కాలాం -9) 

కమత్ప్ు ప్ర మాణ 

త్ర్గత్ర 

 (కోడ్ 1-10) 

1 2 (i) 2(ii) 2(iii) 2(iv) 2 (v) 2 (vi) 
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వ్యవ్సాయ గణన 2015-16 

కమతపు ఫారఁ -హెచ్-సాగు కమతమునకు సెంబ్ెందిెంచిన వివ్రములు 
బి. కౌలుద ర్ు సాిత్ర ప్రకార్ాం సాగు విసతత ర్ణాం (ఎకరాలు/సెాంటటు ) సి. భూవిన్నయోగాం (ఎకరాలు/సెాంటటు ) 

కమా  

సాంఖయ  

సవాంత్ 
భూమి  

సవాంత్ సాగు 

కౌలుకు 
తీసుకుని 

భూమి 

ఇత్ర్ 
విధముగా 

సాగు 
చేయబడిన 

విసతత ర్ణాం 

మొత్త ాం 
సాగు 

విసతత ర్ణాం 
(గడి 

3+4+5) 

కౌలుద ర  
సిాత్ర 

కోడ్ 1-7 

న్నకర్ విత్రత న విసతత ర్ణాం  

ప్రసుత త్ 
ప్డ వా 

సాగ ైన 
న్నకర్ 

విసతత తర్ణాం  

(గడి 
10+11) 

సాగు 
చేయన్న 
/సాగు 

చేయబడ్న్న 
విసతత ర్ణాం 

(గడి 
6+12) 

కమత్ప్ు 
మొత్త ాం 
విసతత ర్ణాం  

(గదీ 
12+13)  

నీటట 
పార్ుదల 

సిాత్ర 

(కోడ్ 1-4) 

నీటట 
పార్ుదల 
జర గ న 
న్నకర్ 

వీసతత ర్ణము 

నీటట 
పార్ుదల 
జర గన్న 
న్నకర్ 

వీసతత ర్ణము 

మొత్త ాం 

(గడి 
8+9) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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వ్యవ్సాయ గణన 2015-16 
కమతపు ఫారెం -హెచ్-సాగు కమతమునకు సెంబ్ెందిెంచిన వివ్రములు 

డి 1. ప్ాంటల వార గా విసతత ర్ణాం (ప్ాండ్ు  తోటలు మినహా)             (ఎకరాలు/సెాంటటు ) 

  

కమా 
సాం
ఖయ  

ప్ాంట 1 ప్ాంట 2 ప్ాంట 3 ప్ాంట 4 మొత్త ాం డి 2 బాు కు (కోడ్ 1000) 

ప్ాంట 

కోడ్ 

నీటట 
పార్ుదల 
అయినది 

నీటట 
పార్ుదల 

కాన్నది  

ప్ాంట 

కోడ్ 

నీటట 
పార్ుదల 
అయినది 

నీటట 
పార్ుదల 

కాన్నది  

ప్ాంట 

కోడ్ 

నీటట 
పార్ుదల 
అయినది 

నీటట 
పార్ుదల 

కాన్నది  

ప్ాంట 

కోడ్ 

నీటట 
పార్ుదల 
అయినది 

నీటట 
పార్ుదల 

కాన్నది  

నీటట 
పార్ుదల 
అయినది 

నీటట 
పార్ుదల 

కాన్నది  

మొత్త ాం 

(గడి 
28+29) 

1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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వ్యవ్సాయ గణన 2015-16 
కమతపు ఫారెం -హెచ్-సాగు కమతమునకు సెంబ్ెందిెంచిన వివ్రములు 

డి 2. ప్ాంటల వార గా విసతత ర్ణాం (ప్ాండ్ు  తోటలు మాత్రమే)             (ఎకరాలు/సెాంటటు ) 

 

  

కమా 
సాంఖయ  

ప్ాంట 1 ప్ాంట 2 ప్ాంట 3 ప్ాంట 4 మొత్త ాం డి 2 బాు కు (కోడ్ 2000) 

ప్ాంట 

కోడ్ 

నీటట 
పార్ుదల 
అయినది 

నీటట 
పార్ుదల 

కాన్నది  

ప్ాంట 

కోడ్ 

నీటట 
పార్ుదల 
అయినది 

నీటట 
పార్ుదల 

కాన్నది  

ప్ాంట 

కోడ్ 

నీటట 
పార్ుదల 
అయినది 

నీటట 
పార్ుదల 

కాన్నది  

ప్ాంట 

కోడ్ 

నీటట 
పార్ుదల 
అయినది 

నీటట 
పార్ుదల 

కాన్నది  

నీటట 
పార్ుదల 
అయినది 

నీటట 
పార్ుదల 

కాన్నది  

మొత్త ము 

(43+44) 

1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
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వ్యవ్సాయ గణన 2015-16 
కమతపు ఫారఁ -హెచ్-సాగు కమతమునకు సెంబ్ెందిెంచిన వివ్రములు 

డి 3. అన్ని ప్ాంటల కాిాంద మొత్త ాం విసతత ర్ణాం           (ఎకరాలు/సెాంటటు ) 

కామ 
సాంఖయ  

అన్ని ప్ాంటల (కోడ్ 9999) 

నీటట పార్ుదల అయినద ి

(బాు కు డి1 గడి 28+ బాు కు డ2ి గడి 43) 

నీటట పార్ుదల కాన్నద ి

(బాు కు డి1 గడి 29+ బాు కు డ2ి గడి 44) 

మొత్త ాం  

(బాు కు డి1 గడి 30+ బాు కు డ2ి గడి 45) 

1 46 47 48 
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వ్యవ్సాయ గణన 2015-16 
పటిటక –ఎస్.ఎస్: హెచ్ – షెడయయలుకు ఎoపథక కాబ్డిన గ్ాా మ సెంకి్షపథీ  

1. రాష్ట రము :  తెలాంగాణ     6. ర వెవనూయ ఇన్నసెపకటర్ సర కల్ : ------- 
2. జిలాు  పేర్ు /కోడ్ : ----------------     7. గాామ ర వెనూయ అధికార  సర కల్ : ---------- 
3. మాండ్లము పేర్ు /కోడ్ : ------------------ 8. గాామ ర వెనూయ అధికార  పేర్ు: -------------- 
4. బాు కు :-----------------------------  9. విసతత ర్ణాం :----------------(ఎకరాలు-సెాంటటు )  
5. గాామము పేర్ు /కోడ్ : ------------    10. విసతత ర్ణాం హ కాట ర్ులో:----------------------   

 (1 ఎకర్ాం= 0.405) హ కటర్ు (3 దశాాంశ సాా నము వ్ర్కు) 

కామ 

సాం
ఖయ  

కమత్ప్ు 
ప్ర మాణము 

త్ర్గత్ర (ఎకరాలు - 
సెాంటటు ) 

కమత్ప్ు వ్రీాకర్ణ  

షెడ్ూయలు 
కులములు  

షెడ్ూయలు తెగలు ఇత్ర్ులు  సాంసాా గత్ము  మొత్త ాం 

మొత్త ాం 
కమత లు  

విసతత ర్ణాం 
మొత్త ాం 

కమత లు  
విసతత ర్ణాం 

మొత్త ాం 

కమత లు  
విసతత ర్ణాం 

మొత్త ాం 

కమత లు  
విసతత ర్ణాం 

మొత్త ాం 

కమత లు  
విసతత ర్ణాం 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1.23. వ్ర్కు                      

2 1.24-2.46                     

ఎ 
సనికార్ు 

(మార జనల్) 1+2) 
                    

3 2.47. -4.93                     

బి 
చినికార్ు  

(సామల్) (3)  
                    

4 4.94-7.40                     

5 7.41-9.87                     

సి 
సెమి మీడియాం 

(4+5) 
                    

6 9.88-12.35                     

7 12.36 - 18.52                     

8 18.53 - 24.70                     

డి 
మీడియాం 

(6+7+8) 
                    

9 24.71 - 49.41                     

10 
49.42 మర యు 

అపైెన  
                    

ఇ లార్జ్ (పెదద) 9+10)                     

అన్ని త్ర్గత్ ల మొత్ాం                     

 
పరయవేక్షణ అధికారి సెంతకము :             పకా ధమిక కారాయకరీ సెంతకము: 

 

 

 

2  5 


