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వయవసాయ గణన 2015-16 

సూచనలు 
ఉపో ద ా త్ముుః (Introduction) 

 

1.1 వ్యవ్సాయ గణన అనదే్ి వ్యవ్సాయ గణఝాంకముల సకేర్ణలో ఒక విశిషిమెైన అాంశ్ము.  ద్దశ్ములో 
వ్యవ్సాయ విభాగమునకు సాంబ్ాంధిాంచిన పదేె్ మొతత ములో సమాచఝర్ము సకేరిాంచులో ముఖ్యమెైన 
గణఝాంక సాధనము. సూక్షమ సాా యలో వ్యవ్సాయ అభివ్ృద్ిధక ి వ్యవ్సాయ సాగు కమతము అనదే్ి ఒక 
కొలమానము. ఈ కార్ణము చదతనే ఒక సాగు కమతములోని సమాచఝర్ సేకర్ణ బ్ట్టి  వ్యవ్సాయ 
సవర్ూప సవభావ్ములు వ్రిణాంచవ్చుు.రాషిరములో అనిి సాగు కమతముల ద్ఝవరా ముఖ్యమెనై 
వ్యవ్సాయ పణాఝళిక అాంశ్ములపె ైవ్యవ్సాయ గణన ద్ఝవరా ముఖ్యమెైన సమాచఝర్ము సేకరిాంచవ్చుును.  
వివిధ పరిపాలన విభాగముల ద్ఝవరా సమాచఝర్మును సకేరాించుట్ జర్ుగుతుాంద్ి. 
 

1.2 ఈ నియమితకాలిక గణనలు, వ్యవ్సాయ కముతముల సవర్ూప సవభావ్ముల గురిాంచి (అనగ్ా 
పరమిాణ తర్గతుల వార ి కమతముల సాంఖ్య, వాట్ట విసతత ర్ణము, భూవినియోగము, వ్నర్ులవార ి
నీట్టపార్ుద్ల, పెరై్ుల విసతత ర్ణము) పతాి 5 సాంవ్తసర్ములకు ఒకసార ి తగ్ని సమాచఝర్మును 
అాంద్జ యుట్లో పాాముఖ్యత వ్హ ాంచుట్యగే్ాక సాగు కమతముల పరిమాణములలో వ్చిున 
మార్ుులను తెలియజ యుచునివి.  వ్యవ్సాయాభివ్ృద్ిధ  పణాఝళికా కార్యకామములలో తఝజా 
సమాచఝరానిి ఉపయోగ్ిాంచుకొనుట్కు వీలుకలుగు చునిద్ి.  పతాదయకముగ్ా సనికార్ు, 
చినికార్ుర తైుల అభివ్ృద్ిధ  కార్యకామములను చదపట్లి ట్కు ఈ సమాచఝర్ము ఎాంతొ తోడుడుచునిద్ి. ఈ 
గణనలో కమతముల ముఖ్యసవర్ూప సవభావ్ములను గురిాంచియేగ్ాక, ఎర్ువ్ులు, కిామి సాంహార్క 
మాంద్ుల వాడకము గురిాంచి, పశుసాంపద్, వ్యవ్సాయ పరికర్ములు మొద్లగు వాట్ట గురిాంచి కూడఝ 
వివ్ర్ములు సేకరిాంచబ్డుచునివి. 

 

1.3 అబివ్ృద్ిధ  పణాఝళికలు, సామాజిక ఆరిాక పణాఝళిక తయారకి,ి జాతీయ పాాధఝనయత అాంశ్ముల తయారకి ి
వివిధ కమతముల పరిమాణ తర్గతులు మరియు సామాజిక వ్రాా లు, షెడూయలు కులాల/తగెల వారగి్ా 
ఈ సమాచఝరానిి కోా డకీరిాంచబ్డును. ఈగణన సమీకృత, సమగా జాతీయ వ్యవ్సాయ గణన అభివ్ృద్ిాక ి
పాాధఝనయత యసూత  జాతీయ గణన అభివ్ృద్ిాకి సాంబ్ాంధిాంచిన వివిధ అాంశాలకు సాంథఝనము 
కలిగ్ియునిద్ి. ఈమొతత ము వ్యవ్సాయ గణన ద్దశ్ములో మూడు ద్శ్లలో అమలు జర్ుగును. మొద్ట్ట 
ద్శ్లో కమతముల వారగి్ా విసతత ర్ణము సామాజిక వ్రాా లు మరియు సాగుద్ఝర్ుల లిాంగ భదే్ముల 
వివ్ర్ములతో చదయబ్డును. ర ాండవ్ ద్శ్లో ఎాంపిక చదయబ్డని గ్ాా మములలో కమతముల యొకక 
వ్యవ్సాయ సిాతులకు సాంబ్ాంధాించి సమూచఝర్ము సకేరిాంచబ్డును.  మూడవ్ ద్శ్లో ఎాంపకి చదయబ్డని 
గ్ాా మముల యాంద్ు ఎాంపిక కాబ్డిన కమతములకు ఇన్ పుట్ సర వకు సాంబ్ాంధిాంచిన (ఎర్ువ్ులు, కిామి 



సాంహార్క మాంద్ులు వాడకము గురిాంచి, పశుసాంపద్, వ్యవ్సాయ పరికర్మలు మొద్లగు వాట్ట గురిాంచి) 
సమాచఝర్ము సేకరిాంచబ్డును. 
 

1.4 భార్త పభాుతవ వ్యవ్సాయ మాంతితావ శాఖ్చద 2015-16 సాంవ్తసర్ పమాాణ కాలముగ్ా చదపటి్బ్డిన 
పసాుత త వ్యవ్సాయ గణన పద్ొవ్ద్ి.  మొటి్మొద్ట్ట గణన, 1790 పపాాంచ వ్యవ్సాయ గణనలో భాగముగ్ా 
1970-71 సాంవ్తసర్ము పమాాణ కాలముగ్ా వివిధ రాషిరములలో భార్త పభాుతవము వారచిద 
నిర్వహ ాంచబ్డనిద్ి. తద్ుపర ి 1976-77, 1980-81, 1990-91, 1995-93, 2000-01, 2005-06 మరయిు 
2010-11 సాంవ్తసర్ములు పమాాణ కాలములుగ్ా వ్యవ్సాయ గణన చదయబ్డనివి.  కాని నఝలావ్ 

వ్యవ్సాయ గణన మాతమాు మన రాషిరములో 1986-87 సాంవ్తసర్ము పమాాణకాలముగ్ా చదయబ్డనిద్ి.  
తర్ువాత వ్యవ్సాయ గణన ద్దశ్ వాయపత ాంగ్ా  2015-16  (జూల ై 1, 2015 నుాండి జూన్ 30, 2016 వ్ర్కు) 
పమాాణ కాలముగ్ా నిర్ణయాంచబ్డనిద్ి.  జూల ై 1, 2015 నుాండ ి క్ష త ా సాా య సర వ పాార్ాంభమవ్ుతుాంద్ి.  
ఇద్ ిమన ద్దశ్ములో 10 వ్ వ్యవ్సాయ గణన అవ్ుతుాంద్ి.   

2. ఉద్దేశ్యము 

2.1 వ్యవ్సాయ గణన ముఖ్య ఉద్దేశ్యములు 

అ) సాగు కమతములపెై గణఝాంక సమాచఝర్ము సేకరిాంచుట్ వ్లన వ్యవ్సాయ కమతముల సవభావ్, 
సవర్ూపముల గురిాంచి వివ్రాించబ్డును. అనగ్ా భూమి వినియోగము, నీట్ట పార్ుద్ల, నీట్ట పార్ుద్ల 
వ్నర్ులు, వివిధ పాంట్ల కిాాంద్ నీట్ట పార్ుద్ల మరియు నీట్ట పార్ుద్ల కాని విసతత ర్ణము, పశుసాంపద్, 
వ్యవ్సాయ పనిముట్లు , ఎర్ువ్ుల వాడకము, వితత నములు, వ్యవ్సాయ పర్పతి మొద్లగునవి 
వివ్రిాంచబ్డును.  

ఆ) కొతత గ్ా వ్యవ్సాయ అభివ్ృద్ిధ  కొర్కు పథకాలు తయార్ు చదయుట్కు మరయిు వాట్ట అభివ్ృద్ిధ  సమీక్ష 
కొర్కు ఈ సమాచఝర్మును గణన బ్ ాంచ్ మార్కక గ్ా ఉపయోగపడుతుాంద్ి.  

ఇ) భవిషయతులో వ్యవ్సాయ సర వలు అమలు చదయుట్లో సాగు కమతములు పాాథమిక కొలమానము  
మరియు 

ఈ) పసాుత త వ్యవ్సాయ గణఝాంకముల అభివ్ృద్ధకి ఇద్ ిసమీకృత పథకము. 
3. మెథడఝలజీ (Methodology) 

 

3.1 2015-16 వ్యవ్సాయగణనలో, ఈ కిాాంద్ పరేకకనబ్డని కమతముల మొకక ముఖ్య సావభావిక 
వివ్ర్ములను 2015-16 సాంవ్తసర్పు గ్ాా మ (ర వినూయ) రికార్ుు ల నుాండి పరిగణన (రీట్ాబ్ులేషన్) 
పదా్తిన సేకరిాంచవ్లసియునిద్ి. 

 

 1) కమతముల సాంఖ్య వాట్ట భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణము (10 పరమిాణ తర్గతులలో) 

 2) కమతపు భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణపు ఉనికి. 
 3) భూసావమయము మరయిు కౌలుద్ఝర ీ

 4) భూవినియోగము 

 5) వ్నర్ులవారీ నీట్ట పార్ుద్ల విసతత ర్ణము 



 6) పెైర్ుల విధఝనము 

 

కమత్ముల సాంఖయ వాటి విస్తీ ర్ణముుః 
 

3.2 పెైన చపెుబ్డని ఆర్ు ముఖ్య సావభావిక వివ్ర్ములలో మొద్ట్టద్ి అనగ్ా కమతముల సాంఖ్య వాట్ట 
విసతత ర్ణము అనిి గ్ాా మముల నుాండ ి వివ్ర్ములు సేకరిాంచవ్లసయిునిద్ి.    2015-16 గ్ాా మ ర వినూయ రకిార్ుు ల 
నుాండ ి పరిగణన పద్ధతిన సమాచఝర్మును పుర్ుషులకు మరియు సతత లీకు విడవిిడగి్ా సేకరిాంచవ్లసయిునిద్ి.  
సేకరిాంచిన సమాచఝర్ముతో పతాి గ్ాా మమునకు కమతపు పరమిాణ తర్గతి వారీ, సాాంఘ క వ్రా్ము (సో షల్ 
గూా పు) వారీ, పుర్ుషులకు మరియ సతత లీకు  వేర్ు వరే్ుగ్ా కమతముల పట్టికను తయార్ు చదయవ్లసియునిద్ి. 
ఈ సమాచఝర్మును సేకరిాంచుట్కు రాషిరములోని అనిి గ్ాా మములను, అనిి సాగుకమతములను వాట్టలో నుని 
అనిి సర వ/సబ్ డవిిజను న ాంబ్ర్ును పరగిణనలోనిక ి తీసుకొనవ్ల ను. ఈ గణనలో సమాచ ర్మును 
స్ేకర ాంచవలిస్ిన పరా థమిక యూనిట్ సాగు కమత్మేగాని సవాంత్ సాగుకమత్ము మాత్రము కాదు.  
వాసీవసాగుద ర్ుని బేస్ిక్ యూనిట్ గా తీసుకొని సమాచ ర్ము స్ేకర ాంచవలస్యిుననది. యాజమాని 
అయినప్పటికి, కానప్పటికి ఒక  వయకిీ యాజమానయములోనునన భూమిలో కొాంత్ భాగమ ైనను సాగులోనునన, ఆ 
మొతీ్ము విస్తీ ర్ణము సాగు కమత్ములో చేరాాలి. 
కమత్ముల ఇత్ర్ సావభావిక వివర్ములుుః  
 

3.3 ఈ ద్గిువ్ పరేకకనిన మిగ్ిలిన ఐద్ు ముఖ్య వివ్ర్ములు 20 శాతాం గ్ాా మముల నుాండి (అనగ్ా 
ట్ట.ఆర్క.ఎ.యస్. 2015-16 గ్ాా మములు)  సేకరిాంచవ్లసయిుాంట్లాంద్ి. 

 1. కమతపు భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణము ఉనికి వివ్ర్ములు 

 2. భూసావమయము మరయిు కౌలుద్ఝర ీ

 3. భూవినియోగము 

 4. వ్నర్ుల వారీ నీట్ట పార్ుద్ల విసతత ర్ణముుః 
 5. పెైర్ుల విధఝనము 

 

ముఖ్య పణాఝళికాధకిార్ులు 2015-16 ట్ట.ఆర్క.ఎ.యస్.  గ్ాా మముల జాబితఝను మాండల ర వినూయ 
అద్కిార్ులకు పాంపి, 2015-16 సాంవ్తసర్మునకు సాంబ్ాంధిాంచిన గ్ాా మ ర వినూయ రకిార్ుు లలో (అడాంగల్) 
కమతముల ముఖ్య సావభావిక వివ్ర్ములనిియు పూరితగ్ా వాాయుట్కు తగు చర్యలు తీసుకొనవ్ల ను. 
ఈ వ్యవ్సాయ గణన నిమితత ము గ్ాా మర వ నూయ అధకిారి 2015-16 వ్యవ్సాయ సాంవ్తసర్పు అనిి 
గ్ాా మములకు చెాంద్ిన  అడాంగల్ లలో పతాి సర వ/సబ్ డవిిజను న ాంబ్ర్ులోని భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణము ఎాంతెాంత 
ఎవ్ర వ్రి ఆధనీ అనుభవ్ములలో నునిద్ో , ఎవ్ర వ్ర్ు కౌలుకు సాగు చదయుచునఝిరో,రికార్ుల 
ఆధఝర్ముగ్ా (10 (  ) ఆర్క.ఒ.ఆర్క. ఫెసైల్ పట్టి , అనుభవ్ రజిిసిర్ుు ) గ్ాని, విచఝర్ణ ద్ఝవరా గ్ాని 
తెలుసుకొని నమోద్ు చదయవ్ల ను.  ట్ట.ఆర్క.ఎ.ఎస్. గ్ాా మములకు మాతమాు పతాి సాగుద్ఝర్ునకు చెాంద్ని 
పతాి సర వ/సబ్ డవిిజను న ాంబ్ర్ులోని విసతత ర్ణము, ఇతర్ వివ్ర్ములతో పాట్ల, ఖ్రఫీ్ మరియు ర్బీ 
సతజనులతో వసేిన పెైర్ుల విసతత ర్ణము అడాంగల్ లలోని సాంబ్ాంధిత గడులలో నమోద్ు చదయాలి. 



 
 

3.4 పాక్షిక కమత్ములు (Part Holdings):  

 

సాగుద్ఝర్ుని యొకక నివాస గ్ాా మములలోని పాక్షిక కమతముల వివ్ర్ములనిియు ఒక చోట్లకు 
తీసుకొనిరావ్ల ను. ఈ కార్యకామము అాంతయు సాంబ్ాంధతి గ్ాా మమునకు ట్బే్ుల్-1 తయార్ు చదయుట్కు 
ముాంద్ుగ్ానే జర్ుగవ్ల ను.  పటి్ణ పాాాంతములకు సాంబ్ాంద్ిాంచిన నివాస వ్యవ్సాయద్ఝర్ులకు కూడఝ 
ట్ేబ్ుల్-1 తయార్ు చదయాలి (ఒకవేళ మాండలములో పటి్ణ మరియు గ్ాా మీణ పాాాంతములు 
కలిగ్ియునిచ  ో పటి్ణ మరయిు గ్ాా మీణ పాాాంతముల ట్టే్లల్-1 కలిసని తర్ువాత సమీకృత ట్టే్లల్-1 
తయూర్ు చదయాలి) 

 

3.5 ఈ 20 శాతాం గ్ాా మములకు వ్ాంతు కమతములు ఎకీకృతము చదసిన తర్ువాత తయార్ు చదసిన నివాస 
సాగుద్ఝర్ుల జాబితఝ (ఎల్.1) లో పూరిత కమతములు, అద్ద గ్ాా మాంలో నివ్సిసూత  సాగు చదయువార ిపేర్ుు , 
వారి ఆధీనాంలో నుని సర వ/సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ు విసతత ర్ణపు వివ్ర్ములుాండును.  అాంద్ులో కొనిి 
న ాంబ్ర్ుు  వ్ాంతు కమతముల కిాాంద్ ఇతర్  గ్ాా మాలలో నుాండవ్చుును.  మిగ్లిిన న ాంబ్ర్ుు  నివాస 
గ్ాా మములో నుాండును. ఈ మొతత ము సర వ/సబ్ డివిజను న ాంబ్ర్ుకు భూసావమయము,  కౌలుద్ఝర,ీ 
భూవినియోగము,  వ్నర్ుల వార ీ విసతత రీ్ణము, పెైర్ుల వారీ విసతత ర్ణపు వివ్ర్ములు కమతపు షడెూయలు 
(షెడుయల్-హెచ్) లో పతాి కమతమునకు పొ ాంద్ుపాంచవ్లసి యునిద్ి. నివాస సాగుద్ఝర్ుకు, ఆ 
మాండలములోని ఇతర్ గ్ాా మములలో భూమి ఉనియడెల, పె ై వివ్ర్ములు ఆయా గ్ాా మముల గ్ాా మ 
ర వినూయ అద్కిార్ుల నుాండ ితపెిుాంచి నివాస గ్ాా మపు వివ్ర్ములతో కలుపవ్ల ను.  ఆ ఇతర్ గ్ాా మములు 
ట్ట.ఆర్క.ఎ.ఎస్. పథకము కిాాంద్ ఎాంపిక అయనఝ కాకపో యనఝ కూడ గులాబి ర్ాంగు ఫార్ము హచె్ లో 
వివ్ర్వ్లు తపెిుాంచి కోా డకీరిాంచఝలి. ఈ ఏకకీర్ణ పద్ధతి 18,19 అాంశ్ముల కిాాంద్ ఇవ్వబ్డినద్ి. 

 

3.6 ఒక కమతము కిాాంద్కు వ్చుు సర వ న ాంబ్ర్ు వివ్రాలు, భూవినియోగము, నీట్టపార్ుద్ల, పెైర్ుల వార ి
వివ్ర్ములు మరయిు కౌలుద్ఝర ి వివ్ర్ములు మొద్లగునవి సర వ న ాంబ్ర్ు వార ి వివ్ర్ములు ఒక 
పేపర్ుపె ైవాాసుకొని, ఆ కమతమునక  ైసాంబ్ాంధిాంచిన అనిి సర వ న ాంబ్ర్ుల మొతత ము విసతత ర్ణమును హచె్-
షెడుయలు లో నమోద్ు చదయాలి.  ద్ీనిని ఈసారిఈ విధముగ్ా మార్ుబ్డినద్ి.  20 శాతాం గ్ాా మములలో 
నుాంచి సకేరిాంచబ్డని సమాచఝర్ము ఆధఝర్ముగ్ా సర నై అాంచనఝ విధఝనము పకాార్ము లాాండ్ రికార్ుు  
రాషిరములలో మాండలము/జిలాు /రాషిర సాా యలో పట్టికలు తయార్ు చదయబ్డును.  

 

4. గణన ప్ర ధిుః 
 

4.1 వ్యవ్సాయ సాంవ్తసర్ాం 2015-16 (జూల ై 2015 నుాండి జూన్ 2016 వ్ర్కు) ఆధఝర్ముగ్ా ఈ సాంవ్తసర్ము 

7 ముఖ్యమెనై అాంశ్ముల మీద్ వ్యవ్సాయ గణన సేకర్ణ జర్ుగును. 
మొదటి దశుః అనగ్ా జాబితఝ తయార ీద్శ్ వివిధ వ్రాా లకు కమతము మొకక వివ్ర్ములు (వ్యకిత, సమిషిి 
మరియ  సాంసాా గత) మరయిు లిాంగ బ్ధేము, కమతపు తర్గతి పరిమాణము బ్ట్టి , కమతముల సాంఖ్య 



మరియు సాగు విసతత రీ్ణముల జాబితఝ తయార్ు చదయబ్డుతుాంద్ి.  గ్ాా మముళొ అాంద్ుబ్ాట్లలో ఉని 
వ్యవ్సాయ మౌళిక సద్ుపాయములకు సాంబ్ాంద్ిాంచిన సమాచఝర్మును అనుబ్ాంధము- V లోని 
షెడూయలు ఎల్-3 లో సకేరిాంచబ్డును.   
ర ాండవ దశుః 20% ట్ట.ఆర్క.ఎ.ఎస్. గ్ాా మముల నుాండ ి ఈ కిాాంద్ ి అాంశ్ములపెై సమాచఝర్ము 

సేకరిాంచబ్డును.   
1) కమతము భౌళిక విసతత ర్ణము ఉనికి వివ్ర్ములు 

2) భూసావమయము మరయిు కౌలుద్ఝర ి

3) భూవినియోగము 

4) వ్నర్ుల వారి నీట్ట పార్ుద్ల విసతత ర్ణము 

5) పెైర్ుల విధఝనము 

4.2 మొతత ము సమాచఝర్ము సాగు కమతముల ఆధఝర్ముగ్ా నఝలుగు వ్రాా లుగ్ా అనగ్ా షడూయలు కులాలు,  
షెడూయలు తగెలు, ఇతర్ులు మరియు సాంసాా గత మరియు వీట్ట మొతత ము సమాచఝర్మును 
కొా డీకరిాంచవ్ల ను.  ట్బే్ుల్ – 1 పుర్ుషులు మరియు సతత లీకు విడవిిడిగ్ా తయార్ు చదయవ్ల ను. ర ాండవ్ 
ద్శ్కు సాంబ్ాంధిాంచిన పట్టికల తయార ీసూచనలను విడిగ్ా యవ్వబ్డును. 

 

5. శాాంపిల్ ప్ర ధి మర యు శాయాంపలి్ గాా మాల గుర ీాంప్ుుః 
5.1 ట్ేబ్ుల్ 1 కాకుాండఝ ఇతర్ పట్టికలు షడెూయలు-హెచ్ తయార్ు చదయుట్కు గ్ాా మము యొకక శాాంపలి్ సెైజు 

20 శాతాం ఉాండఝలి.  ట్ట.ఆర్క.ఎ.ఎస్. సతకము అమలులో ఉనిరాషిరములో ఈ పాామాణకి సాం//లో 
షెడూయలు  హెచ్ వాాయుట్కు ట్ట.ఆర్క.ఎ.ఎస్.కు సెల కి్ కాబ్డని 20 శాతాం గ్ాా మములను షెడూయలు హచె్ 
వాాయుట్కు తీసుకుాంట్ార్ు. 

 

5.2 వ్యవ్సాయ గణనకు సాంబ్ాంధిాంచిన ర ాండవ్ ద్శ్లో ఎనిిక కాబ్డిన 20 శాతాం ట్ట.ఆర్క.ఎ.ఎస్. 
కమతములకు షడెూయల్-హెచ్ ఫార్ము నిాంపవ్ల ను.  ఇాంత్కు ప్ూర్వప్ు గణన వలె ఒక సాగుద ర్ునకు 
ఒక షడెూయల్-హ చ్ ఫార్ము కాకుాండ  ఒక షెడూయల్ లోనే సాగుద ర్ులను వర్ుసగా వార యవలెను.  ఇద ి
ప్రసుీ త్ గణనలో చేయబడని మార్ుప. 

6. వయవసాయగణన నిర్వహ ాంచు పరా థమిక స్బిబాందిుః 
6.1 ఈ వ్యవ్సాయ గణనకు సాంబ్ాంద్ిాంచిన పాాథమిక పనిని అనగ్ా గ్ాా మ ర వినూయ  రకిార్ుు ల నుాండ ి సాగు 

కమతముల వారీ వివ్ర్ములను పరగిణన/ re-tabulation ద్ఝవరా సేకరిాంచు పనిని గ్ాా మ ర వ నూయ 
అద్కిార్ులకు అపుగ్ిాంచబ్డనిద్ి.  వారి పనిని ర వినూయ మరియు గణఝాంక శాఖ్ అద్కిార్ులు పర్యవేక్షణ 
చదయుద్ుర్ు.  గ్ాా మ ర వ నూయ అద్కిార ి వ్ాంతు కమతములను సరగి్ా ఎకకీర్ణ చదయుట్కు ర వ నూయ ఇన్ 
సెుకిర్ుు  తగ్ని భాద్యత వ్హ ాంచి అనీి సకామముగ్ా జర్ుగునట్లు  చూడవ్ల ను. కమతముల సాంఖ్య వాట్ట 
విసతత ర్ణపు వివ్ర్ములను అనిి గ్ాా మములకు సకేరిాంచవ్లసయిునిాంద్ును 2010-11 సాంవ్తసర్మునకు 
సాంబ్ాంధిాంచిన గ్ాా మ ర వ నూయ రికార్ుు లను సకాలములో పూరిత చదయవ్లసని అవ్సర్మెాంతెనైఝయునిద్ి.  



ట్ట.ఆర్క.ఎ.ఎస్. గ్ాా మములకు మాతమాు, పతాి కమతమునకు షడెూయలు హెచ్ వాాయుట్కు కొనిి అద్నపు 
వివ్ర్ములు సేకరిాంచవ్లసియునిద్ి. 

6.2 భార్త పభాుతవము వార్ు, ఈ 2015-16 సాంవ్తసర్మును లాయాండుర కార్ుు ల సాంవత్సర్ముగా పకాట్టాంచఝలని 
గ్ాా మ ర వినూయ రకిార్ుు లలో మార్ుులు చదర్ుులూ చదస ి గణన కొర్కు రకిార్ుు లు సిద్ధముగ్ా ఉాంచవ్ల నని 
అట్ాు  చదసనిద్ి లేనిద్ ి తెలిసికొనుట్కు కొనిిగ్ాా మముల రకిార్ుు లు పిరిశీలిాంచఝలని ఆద్దశిాంచినఝర్ు.  ద్ఝని 
మీద్ట్ జిలాు  కల కిర్ును, పధాఝన కమీషనర్ు, భూ పరిపాలన  శాఖ్ వారి  డి.ఒ. లేఖ్ న ాం.4375/ 
సి.ఎల్.హెచ్/2015, తదద్ి 04-09-2014 ద్ఝవరా 2015-16 గ్ాా మ రకిార్ుు లను గణన కొర్కు సదేి్ము 
చదయుట్కుగ్ాను తగు చర్యలు తీసుకొనమని కోర్డమెనైద్.ి ఈ గణన ద్ఝవరా సేకరిాంచు వివ్ర్ముల 
వాసత వికత గ్ాా మ ర వినూయ రకిార్ుు లలో నమోద్ు చదసని సమాచఝర్ముపెై ఆధఝర్డయిునిాంద్ున వాసత విక 
వివ్ర్ములనిియు సరగి్ా గ్ాా మ ర వినూయ రకిార్ుు లలో నమోద్ు చదయుట్కు జాగాతత  
వ్హ ాంచవ్లసియునిద్ి. 

 

7. శిక్షణుః 
7.1 ఈ గణన కార్యకామము పాార్ాంబిాంచట్కు ముాంద్ు పాాథమిక సిబ్బాంద్కిి మరియు పర్యవకే్షణ  అద్ికార్ులకు 

తగ్ని శిక్షణ ర ాండు సాా యలలో యవ్వబ్డును.  జిలాు  క ాంద్మాులలో ర వినూయ/గణఝాంక అద్కిార్ులకు 
మరియు సిబ్బాంద్కిి అరా్గణఝాంక శాఖ్ అధికార్ులచద శిక్షణ యవ్వబ్డును.  అట్ాు  శిక్షణ 
తీసుకునిగ్ాా మర వినూయ అధకిార్ులు, గణఝాంక సిబ్బాంద్ి, మాజీ తఝలూకా క ాంద్మాులలో గ్ాని, పసాుత త 
తహశీలు క ాంద్ఝాలలో గ్ాని,  పాాథమిక సిబ్బాంద్కిి అనగ్ా గ్ాా మర వ నూయ  అధికార్ులకు మరియు ర వినూయ 
ఇన్ సుెకిర్ుకు శిక్షణ ఇచెుద్ర్ు.  క్ష త సాా య సబి్బాంద్ి శిక్షణ తర్గతులకు  వ్చుుట్కు ముాంద్ుగ 
ఫార్ములలో అాంశాల మీద్ అవ్గ్ాహనతో రావ్ల ను.   

 

8. ప్ర్యవేక్షణుః 
సేకరిాంచిన వివ్ర్ములు వాసత వికతను పతాిబిాంబిాంప  చదయుట్కు ఈ గణన సకాలములో పూరితయగుట్కు 
పర్వవేక్షణ ఆవ్శ్యకత ఎాంతెనైఝ వ్ునిద్ి.  సూచనల మేర్కు పాాథమిక సబి్బాంద్ఈి పరగిణనను 
చదయుచునఝిరా లేద్ఝ అని తలెిసకిొనుట్కు వివిధ ద్శ్లలో వేర్ు వేర్ు సాా యలలో పర్యవేక్షణ 
చదయవ్లసయిునిద్ి. గ్ాా మర వ నూయ అద్ికార్ులు చదయుచుని ఈ పరగిణనను ర వ నూయ, 
పాంచఝయతీరాజ్, గణఝాంక అద్ికార్ులు గ్ాా మ సాా యలో పర్యవకే్షణ చదయవ్ల ను.  గ్ాా మ ర వినూయ 
అద్కిార్ులు చదయుచునిఈ పరిగణనను ర వ నూయ, పాంచఝయతీరాజ్, గణఝాంక అద్కిార్ులు గ్ాా మ సాా యలో 
పర్యవకే్షణ చదసాత ర్ు. కావ్ున పాంచఝయతీరాజ్ అధకిార్ులు, ర వ నూయ ఇన్ సుెకిర్ుు , ఇతర్ ర వినూయ 
అద్కిార్ులు పర్యవేక్షణ చదసాత ర్ు. ర వినూయ ఇన్ సుెకిర్ుు  మాండలములోని అనిి గ్ాా మములలో పరిగణన 
పనిని తనిఖీ చదయవ్లసయిునిద్ి.  మాండల సాా యలో 25 శాతాం గ్ాా మములలోను, జలాు  సాా యలొ 10 
శాతాం గ్ాా మములలోను ర వినూయ,  పాంచఝయతీరాజ్,  గణఝాంక అధికార్ులు పర్యవకే్షణ  జర్ుపుద్ుర్ు.   
నిాంపని ఫార్ము డదట్ా ఎాంట్ట ా ఎజ నీిక ి పాంపుట్కు ముాంద్ు వ్యవ్సాయగణన సమాచఝర్ము ఏ విధమెనై 



తపుులు లేకుాండఝ,  కోా డకీర్ణ సరిగ్ా చదసూత  మరియు అరా్వ్ాంతముగ్ా నిాంపుట్కు సాంబ్ాంధతి సహాయ 
గణఝాంక  అధికార్ులు సర నై పర్యవకే్షణ చదయవ్ల ను.    
 
 

9. ఫార్ములుుః 
9.1 వ్యవ్సాయ గణన వివ్ర్ములు నమోద్ు చదయుట్కుగ్ాను భార్త పభాుతవము వార్ు వేర్ు వేర్ు జాబితఝ 

ఫార్ములు (ఎల్.1, ఎల్.2 మరియు ఎల్.3) మరయిు కమతపు ఫార్ము (హచ్. పడెూయలు)  ఈ కిాాంద్ 
చూపనిట్లు  నిర్ణయాంచినఝర్ు.   
1. ఫార్ము ఎల్.1  -  గ్ాా మ నివాస సాగుద్ఝర్ుల కమతఝల జాబితఝ మరయిు  
                                    సాగు  విసతత ర్ణము. 
2. ఫార్ము ఎల్.2    –    గ్ాా మములో సాగుచదయు నివాసతేర్ సాగుద్ఝర్ుల కమతఝల  

    జాబితఝ మరియు సాగు విసతత రీ్ణము 

 3. ఫార్ము ఎల్.3    –   గ్ాా మ గ్ోష్ావరా 
 4. ఫార్ము హచె్     –  సాగు కమతపు వివ్ర్ములు 

  నమూనఝ ఫార్ములు అనుబ్ాంధము  III, IV, V   మరయిు VI లాంద్ు జతపర్చడమెనైద్ి.  
ఈ గణనలో ఫార్ములు కొద్ిేగ్ా మార్ుు చదయడమెైనద్ి.  కావ్ున గణన సబి్బాంద్ి జాగాతత లు పాట్టాంచగలర్ు. 

9.2 ఒక గ్ాా మములోని భూమిని కొాంద్ర్ు ఆ గ్ాా మములోనే నివ్సిాంచుచూ సాగు చదయుచుాంద్ుర్ు.  మర ి
కొాంద్ర్ు ఆ గ్ాా మములోని భూమిని సాగు చదసుత నఝి ఇతర్ గ్ాా మములలో నివ్సిాంచు వార్ుాంద్ుర్ు.  
గ్ాా మములోని భూమిని సాగు చదయు నివాస సాగుద్ఝర్ుల జాబితఝ, వార ి అనుభవ్ములోనుని 
సర వ/సబ్ డివిజను న ాంబ్ర్ు వారీ విసతత ర్ణము ఫార్ము ఎల్ 1 లోను,  అట్లవ్ాంట్ట వివ్ర్ములే నివాసతేర్ 
సాగుద్ఝర్ులకు ఫార్ము ఎల్ 2 లోను, పతాి గ్ాా మమునకు వాాయనుద్దేశిాంపబ్డనిద్ి.  ఎల్ 2 లో నమోద్ు 
చదసని వివ్ర్ములు ఆయా సాగుద్ఝర్ుల నివాస గ్ాా మములకు పాంపవ్లసయిునిద్ి. అట్లల పాంపనిచ  ో
అకకడ వ్ాంతు కమతములను ఏకీకర్ణ చదయుట్ వీలగును.  సాగుద్ఝర్ుకు మాండలములోని ఎనిి 
గ్ాా మములలో భూమికలద్ో ఆ వివ్ర్ములు వాాసి వాట్టని కూడనిచ  ో సాగుద్ఝర్ు యొకక పూరిత కమతపు 
వివ్ర్ములు వ్చుును.  అాంద్ుబ్ాట్లలో వ్ుని కమతములు,  వాట్ట విసతత ర్ణము ఎల్ 1, ఎల్ 2 లలో 
నమోద్ు చదసినఝరా లేద్ఝ కొనిి వ్ద్లిి పటె్టినఝరా.  గ్ాా మ విసతత ర్ణము పూరిత ల కకకు వ్చిునద్ఝ లేద్ఝ అని ఎల్ 
3 వ్లన తలెియును.  ఇతర్ వివ్ర్ములు ఎల్ -3 షడెూయలులో 2వ్ పేజీ నాంద్ు ఇచిున వాట్టకి అనిి 
పూరిాంచవ్ల ను.  ఎల్ – 3 ఫార్ము వ్లన వ్యవ్సాయ సద్ుపాయాలతో పాట్ల రాషిర వ్యవ్సాయ పొ ా ఫెలై్ 
ను తయార్ు చదయుట్కు కూడఝ ఉపయోగపడును.  సాగు కమతపు అద్నపు వివ్ర్ములు వాాయుట్కు 
ఫార్ము హచె్ ఉద్దేశిాంపబ్డనిద్ి. ఈ ఫార్ము హచె్ 2015-16 ట్ట.ఆర్క.ఎ.ఎస్. గ్ాా ములకు అనిి నివాస 
సాగుద్ఝర్ు కమతములకు వాాయవ్లసి వ్ునిద్ి. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

10. గడువు ప్టిికుః 
గణన పూరితచదయుట్కు మరయిు ఫలితములను రాషిర పభాుతవమునకు అాంద్జ యుట్కు ఈ కిాాంద్ చూపని 
గుడవ్ు నిర్ణయచట్మెైనద్ి. 

కామ  
సాంఖ్య 

అాంశ్ము గడువ్ు 

1 పాాథమిక మరయిు పర్యవకే్షణ ఆధకిార్ులకు శిక్షణ జూల ై 2015( 
2 మొద్ట్ట విడత క్ష త ాసాా య పని పూరిత చదయుట్ ఆగషుి  2015 నుాండి సపెెిాంబ్ర్ు 2015 
3. క ాంద్ ాపభాుతవము తఝతఝకలిక ట్ేబ్ుల్-1 పాంపుట్ మరయిు ఎల్-3 

పాంపుట్ 
డిశ్ాంబ్ర్ు 15, 2016 

4 ర ాండవ్ విడత హచె్ పెడూయలు క్ష తసాాా య పని పూరిత చదయుట్ జూన్ 15, 2017 
5 క ాంద్ ా పభాుతవముకు ఫెైనల్ ట్ేబ్ుల్ -1 మరియు ట్ేబ్ుల్ – 8 

పాంపుట్ 
జూన్ 20, 2017 

6 హెచ్ పడెూయల్ తనిఖీ/కోడిాంగ్ లేక డదట్ా నమోద్ు ఏజ నీసకి సెపెిాంబ్ర్ు 2017 
7 హెచ్ పెడూయల్ డదట్ా నమోద్ు పూరిత చదసి అరా్గణఝాంక శాఖ్కు 

పాంపుట్ 
మారిు 2018 

 

11. పకాట్న 

ఈ వ్యవ్సాయ గణన పాాముఖ్యత  గురిాంచి రాషిర పభాుతవము గ్ాా మములో మాస్ మీడయిా మరయిు 
గ్ాా మ పాంచఝయతీల ద్ఝవరా  తెలియపర్చడము వ్లన ఈ గణన నిర్వహణ సులభతర్మవ్ుతుాంద్ి. ఈ 
గణన ద్ఝవరా సేకరిాంచు సమాచఝర్మును అనగ్ా కౌలుద్ఝరి  విధఝనము, కమతముల వివ్ర్ములు, 
పాంట్ల విసతత ర్ణము, కోర్ుి  తగ్ాద్ఝల పరిష్ాకర్ములు మరయిు పనుిల విధిాంపుకు ఏ విధముగ్ాను 
ఉపయోగపడద్ు.  

12.  పట్టిక-1 (ట్బే్ుల్-1) 

12.1 పట్టిక 1 (కమతముల సాంఖ్య వారి విసతత ర్ణము) తయార్ు చదయుట్కు ముాంద్ు వ్ాంతు కమతములను 
ఏకీకర్ణ చదయవ్లసియునిద్.ి  కమతము యొకక విసతత ర్ణము ఆ గ్ాా మములోనే వ్ుాండవ్చుును లేద్ఝ 
కొాంతభాగము ఇతర్ గ్ాా మములలో కూడ వ్ుాండవ్చుును.  వ్ాంతు కమతములను ఏకీకర్ణ చదసిన పూరిత 
కమతము అగును.  సాగుద్ఝర్ుని మొతత ము భూమి ఆ గ్ాా మములోన ే వ్ుాండని అద్ ి పూరిత కమతము 
అగును.  వ్ాంతు కమతములను ఏకకీర్ణ చదయుట్కు సాగుద్ఝర్ు యొకక నివాసము పమాాణముగ్ా 
తీసుకొని నివాస గ్ాా మములోనే ఏకకీర్ణ చదయవ్ల ను.  కాని ఇద్ి ఆ మాండలములో నివ్సిాంచు వారకి  
వ్రితసుత ాంద్ి.  వ్ాంతు కమతముల ఏకీకర్ణకు మాండలము సరహిద్ుే గ్ా తీసుకొని, ఆ మాండలములోని  
గ్ాా మములకు చెాంద్ని కమతములనే, ఏకకీర్ణ చదయవ్ల ను.  నివాస సాగుద్ఝర్ుని కమతపు విసతత ర్ణము 



ఆ మాండల సరిహద్ుే  ద్ఝట్ట వేర  మాండలాంలోనుని యడెల అద్ి అకకడ వేర  కమతముగ్ా నమోద్ు 
చదయబ్డుతుాంద్ి. ఒకవళే సాగుద్ఝర్ు ఆ గ్ాా మములో సాగు చదయుచూ వరే  మాండలము/జిలాు లో 
నివ్సిాంచుచునియెడల అట్టి  సాగుద్ఝర్ును ఈ గణన కొర్కు నివాస సాగుద్ఝర్ునిగ్ా భావిాంచి అద్ ి
నమోద్ు చదయవ్ల ను. 

12.2 వ్ాంతు కమతములను ఏకకీర్ణ చదసిన తర్ువాత పట్టిక 1 (ట్ేబ్ుల్ 1) తయార్ు చదయుట్కు పాాముఖ్యత 
నివ్వవ్ల ను.  హచె్ ఫార్ములు పూరిత చదయువ్ర్కు ఈ పటి్కి 1 తయార్ు చదయుట్ ఆపకూడద్ు.  
గ్ాా మర వ నూయ అధికార ిషె.కు./షె.తె./ఇతర్ులు/సాంసాలు/అాంద్ర్ు (మొతత ము) వరే్ు వేర్ుగ్ా 5 పట్టికలు 
(ట్ేబ్ుల్ 1) పతాి గ్ాా మమునకు తయార్ు చదసిర వ నూయ ఇన్ సుెకిర్ు/తహశీలాే ర్ుకు పాంపనిచ  ోతహశీలాే ర్ు 
కారాయలయములో సహాయ గణఝాంకాధకిార ి అనిి గ్ాా మములను కలిపి మాండలమునకు పట్టిక – 1    
(ట్ేబ్ుల్ – 1) తయార్ు చదసి ముఖ్య పణాఝళికాధికారిక ిపాంపాించెద్ర్ు. 

13. నిర్వచనములుుః  
 సాగు కమతముుః 
13.1  ఈ వ్యవ్సాయ గణనలో వాడబ్డని అాంశ్ముల నిర్వచనములు, భావ్న మొద్లగునవి 

అనుబ్ాంధము – 1 లోయవ్వబ్డనివి. ఈ గణనలో వివ్ర్ములు సేకరిాంచవ్లిసన పాాథమిక (బ్సేకి్) 
యూనిట్ సాగు కమతము సాగుకమతమనగ్ా వ్యవ్సాయ ఉతుతిత  నిమితత ాం పూరితగ్ా గ్ాని, కొాంత వ్ర్కు 
గ్ాని ఉపయోగ్ిాంపబ్డుతూ, హకుక నఝయయరతీఝయ, ర్ూపాం, పరమిాణము లేద్ఝ ఉనికతిో నిమితత ాం లేకుాండఝ 
ఒక వ్యకితగ్ాని, లేక అతను ఇతర్ులతో కలిసగి్ాని ఒక  ఒక సాాంక తిక యూనిట్ గ్ా సాగు చదసుత నియావ్తుత  
భూమి అని అరా్ము. 

 

సాాంక తిక యూనిట్ అాంట్ ేఒక  యాజమానయము కిాాంద్ వ్ుాండి ద్ఝని ఉతుతిత  సాధనఝలగు కూలీలు, 
యాంతఝాలు, పశువ్ులు మొద్లగు వాట్టతో సాగు చదయబ్డునట్టి  యూనిట్ అని అరా్ము. యజమాని 
కాకుాండ వాసత వ్ సాగుద్ఝర్ుని మాతమాే సమాచఝర్ సకేర్ణ నిమితత ముయూనిట్ గ్ా గ్ ైకొనఝలని, యజమాని 
అయనపుట్టక ి కానపుట్టక ి ఒక వ్యకిత సాగు చదసుత ని మొతత ము విసతత ర్ణమును అతని సాగు కమతముగ్ా 
పరగిణిాంచఝలి అని పెై నిర్వచనము సూచిాంచుచునిద్ి. 

 

13.2 సాగు కమతముగ్ా నమోద్ు చదయుట్కు ముాంద్ు ఆ వ్యకిత వాసత వ్ముగ్ా తన భూమిని పూరితగ్ా లేక కొాంత 
భాగమెైనను 2015-16 సాం//లో వ్యవ్సాయ ఉతుతుత ల కొర్కు చదసినఝడఝ లేద్ఝ అని నిరాధ ర్ణ 
చదయవ్ల ను.  ఒకవళే అతను 2015-16 సాం//లో తన పూరిత భూమిని పసాుత త పడవాగ్ా వ్ద్ిలి పెటి్నను, 
అట్టి  కమతము సాగు కమతముగ్ా నమోద్ు చదయవ్ల ను.  ఒకవళే గణన సాంవ్తసర్ములో అతను 
కమతపు మొతత ాం భూమిని వ్యవ్సాయతేర్ పనులకు ఉపయోగ్ిాంచిన యెడల లేక ఒకట్టకని ఎకుకవ్ 
సాంవ్తసర్ముల నుాండ ిపడవాగ్ా వ్ుాంచిన కమతమును సాగు కమతముగ్ా నమోద్ు చదయరాద్ు. 

 

13.3 అడవ్ులు, పభాుతవ బ్ాంజర్ు భూములు, గ్ాా మము యొకక ఉమమడ ిమతే భూములు, అబ్ాద్ి (నివాస) 
పాాాంతము మొద్ల ైనవి సాగు కమతముల విసతత ర్ణములోనికరిావ్ు.  ఒకవళే పభాుతవ బ్ాంజర్ు భూములు ఏ 



వ్యకితక నైను క ట్ాయాంచబ్డినఝ, లేక ఒక వ్యకిత ఆకామణలో నునఝి వాట్టని అతని కమతములో 
చదర్ువ్ల ను.  

 
 
 

14. గ్ాా మ నివాస సాగుద్ఝర్ుల జాబితఝ –ఎల్-1 

 

14.1 ఒక గ్ాా మములో నివ్ససిూత  ఆ గ్ాా మములో కొాంత భూవిని సాగు చదయుచుని వారి వివ్ర్ములు నమోద్ు 
చదయుట్కు ఈ ఫార్ము ఎల్ 1 గ్ా నిర ేశిాంపబ్డనిద్ి.  సాగుద్ఝర్ునకు గ్ాా మాంలో వివిధ మూలలలో వేర వర్ు 
సర వ/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ుు  గత భూభాగములను సాగు చదయవ్చుును.  అట్టి  సర వ/సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ు 
భూభాగములను ఒక  చోట్ ఆ సాగుద్ఝర్ు పేర్ు ఎద్ుర్ుగ్ా వాాయనిద్ద అతనిచద సాగు 
చదయబ్డు/అనుభవ్ములో నుాండు మొతత ము విసతత ర్ణము తదలద్ు.  అట్టి  వివ్ర్ములు నమోద్ు చదయుట్కు 
ఈ ఫార్ము ఉపయోగపడును.  నివాస సాగుద్ఝర్ునకు, నివాస గ్ాా మములోనేగ్ాక, మాండలములోని 
ఇతర్ గ్ాా మములలో భూములునియడెల అట్టి  భూముల విసతత ర్ణమును కూడఝ వాాసని పూరిత కమతము 
చదయుట్కు వీలగును.  ఒక సాగుద ర్ునకు త్ను నివస్ాించే గాా మమలో భూమి లేకుననను ఇత్ర్ 
గాా మములలోని భూమిని త్న యాజమానయము కిాాంద సాగు చేయుచుననచ  ోఅటిి సాగుద ర్ు కమత్మును 
త్ను నివిస్ిాంచు గాా మములోనే చూపిాంచవలెను.   కాని ఇతర్ గ్ాా మములోని భూములను/వ్ాంతు 
కమతములను కలుపక ముాంద్ద ఆ గ్ాా మముయొకక ఎల్-1, ఎల్-2 లను బ్ట్టి  కమతములలోనికి రాని 
తద్తిర్ భూముల వివ్ర్ములను బ్ట్టి  (అనగ్ా పభాుతవ భూములు, వ్యవ్సాయతేర్ములు వ్గ్ ైరా) ఆ 
గ్ాా మ భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణమునకు సరిపో తునిద్ి, లేనిద్ి చూచుకొనవ్ల ను సరిపో క పో యనచ  ో కవ్తముల 
విసతత ర్ణములు గ్ాా మరికార్ుే లనుాండి సరగి్ా తీసుకొనలేద్ని తలెుసుత ాంద్ి.  కనుక సర ిచూడవ్ల ను.  

 

14.2 ఎల్ 1లో నివాస సాగుద్ఝర్ుల వివ్ర్ములు నమోద్ు చదయునపుుడు సాగు చదయని కమతములను 
కూడఝ పరిగణనలోనికి తీసుకొని జాబితఝ తయార్ు చదయవ్ల ను.  ద్రిమిలా మాండలములోని ఇతర్ 
గ్ాా మముల నుాండ ి వ్చిున మాంతు కమతము (ఎల్-2)లను  ఏకీకర్ణ చదసి పూరిత కమతములు 
అయనచ  ోఏవనేి సాగు చదయని కమతములు వ్ునిచ ,ో వాట్టని జాబితఝ నుాండి తొలగ్ిాంచవ్ల ను. 

 

14.3 అనిిర్కముల కమతములు (వ్యకిత, సాంసా, సమిషిి) షడెూయలు ఎల్ -1కాలమ్ న ాం-3లో నమోద్ు 
చదయవ్ల ను మరయిు ఇాంతకు ముాంద్ు సర వల వ్ల  వ్యకిత, సాంసా మరయిు సమిషిి  కమతములకు 
ఫార్ములు విడవిిడిగ్ా వాడనవ్సర్ాం లేద్ు.  

14.4 సాగుద్ఝర్ు ఇతర్ మాండలములో నివ్ససిూత  ఈ గ్ాా మములో సాగు చునియడెల అతనిని, గణన 
నిర్వహణ సౌలభయమునక  ై ఈ గ్ాా మ నివాస సాగుద్ఝర్ునిగ్ా భావిాంచి నమోద్ు చదయవ్ల ను.  అట్ాు  
పరగిణిాంపబ్డని వారి వివ్ర్ములు, గ్ాా మ నివాస సాగుద్ఝర్ుల పేర్ునిిట్టని వాాసని తర్ువాత, వాట్ట కిాాంద్ 
వాాయవ్ల ను. (Deemed Cultivator) 

14.5 ఈసాంద్ర్భములో వ్యకిత మరియు సమిషిి  కమతమలకు గల భదే్మును గురిాంచి 
తెలుసుకోవ్లసియునిద్ి. 



1) వ్యకిత కమతమనగ్ా ఒక వ్యకిత ఒాంట్రగి్ా గ్ాని లేక పలువ్ుర్ు వ్యకుత లు గత  జట్లి తో సాగు 
చదయవ్చుును.  కానీ ద్ీని పాాధమిక షర్తుయేమనగ్ా వార్ాంద్ర్ు ఒక  కుట్లాంబ్మునకు చెాంద్ని 
వార  ైయుాండవ్ల ను.  

2) ఇదే్ర్ు లేక అాంతకని ఎకుకవ్ మాంద్ి వ్యకుత లు వేర్ు వేర్ు కుట్లాంబ్ములకు చెాంద్నివార  ై
యాండవ్ల ను.  సమిషిి  భాగసుత లుగ్ా కొాంత భూమిని సాగు చదయుచుని యడెల అట్టి  
కమతమును సమిషిి  కమతమనబ్డును. 

3) ఒకవళే ఇదే్ర్ు అనిద్ముమలు కలిసి యుాంట్ూ ఒక  వ్ాంట్శాల భోజనము చదయుచు 
సవతాంతమాుగ్ా ఎవ్రికి వార  భూమి సాగు చదయుచునిచ  ో అవి ర ాండు వ్యకిత కమతములుగ్ా 
నమోద్ు చదయవ్ల ను. 

4) కొనిి సాంద్ర్బములలోరికార్ుు లలో జాయాంట్ల పట్ాి గ్ా వ్ునిపుట్టక ి అనిద్ముమలు వేర్ు 
వేర్ుగ్ా వ్ుాండి సవతాంతమాుగ్ా ఎవ్రిక ి వార  భూమిని సాగు చదసుకొనుచుాండవ్చుును.  
అట్లవ్ాంట్పుుడు అద్ి సమిషిి  కమతముగ్ారాద్ు.  వాట్టని వ్యకిత కమతములుగ్ా నమోద్ు 
చదయవ్ల ను. 

14.6 ఈ ఎల్ – 1 ఫార్ములోని గురితాంపు బ్ాు కులో 10 అాంశ్ములునివి.  వాట్టననిిట్టని పూరిత చదయవ్ల ను.  
జిలాు , మాండలము, గ్ాా మము మొద్లగు వాట్ట షరే్ుు  వాాసి వాట్టకి 2011 జనఝభా గణనకు నిర్ణయాంచిన 
కోడ్ న ాంబ్ర్ు వాాయాలి.  ఎకకడయతద కోడ్ వయేుట్కు బ్ాకుస లీయబ్డనివో అకకడ కోడ్ న ాంబ్ర్ు 
వేయవ్ల ను.  సమిషిి  కమతమునకు జాయాంట్ల సాగుద్ఝర్ు పరే్ుు  వాాయవ్ల ను.  కొనిి సాంబ్ర్భములలో 
ఒక సాగుద్ఝర్ు కొాంత భూమిని సవాంతాంగ్ా సాగు చదసూత  మరికొాంత భూమిని వరే  వ్యకితతో సమిషిిగ్ా 
సాగుచదసూత  ఉాండవ్చుును.  అట్లవ్ాంట్పుుడు అతని పరే్ు ర ాండిాంట్ట లోనూ వ్చుును. 

1వ్ గడి – వ్ర్ుస న ాంబ్ర్ుుః 
14.7 మొద్ట్ గ్ాా మమలోని  నివాస సాగుద్ఝర్ులను వాాయవ్ల ను.  తర్ువాత వరే  గ్ాా మములో నివ్సిసూత , ఈ 

గణన కొర్కు గ్ాా మనివాస సాగుద్ఝర్ులుగ్ా పరగిణిాంపబ్డిన వార ి వివ్ర్ములు వాాయవ్ల ను.  వ్ాంతు 
కమతముల  ఏకీకర్ణ తర్ువాత వ్యకిత,  సమిషిి  మరయిు సాంసా కమతములకు కలిపి అవిచిుని కామ 
సాంఖ్య  ఇవ్వవ్ల ను.  ముాంద్ుగ్ా వ్యకిత కమతములకు కామ సాంఖ్యలు ఇచిు తర్ువాత సమిషిి 
కమతములకు చివ్ర్గ్ా సాంసాా గత కమతములకు వ్ర్ుస న ాంబ్ర్ు ఇవ్వవ్ల ను.  ఉద్ఝుః 113 వ్యకిత 
కమతములు, 30 సమిషిి  కమతములు, 10 సాంసాా గత కమతములు వ్ునిచ  ో ముాంద్ుగ్ా వ్యకిత 
కమతములకు 1 నుాండ ి113 వ్ర్కు వ్ర్ుస న ాంబ్ర్ు ఇవ్వవ్ల ను.  తర్ువాత సమిషిి  కమతములకు 114 
నుాండి పాార్ాంభిాంచి 143 తో ముగ్ిాంచవ్ల ను.  చివ్ర్గ్ా సాంసాా  కమతములకు 144 నుాండి పాార్ాంభిాంచి 153 
తో ముగ్ిాంచవ్ల ను 

 

2 వ్ గడ ి– సాగుద్ఝర్ు పరే్ుుః 
14.8 సులభముగ్ా గురితాంచుట్కొర్కు సాగుద్ఝర్ు పూరిత పేర్ుతో బ్ాట్ల తాండి ాపరే్ు లేక భర్తపేర్ు వాాయవ్ల ను. 
3వ్ గడి – కమతపు సాా యుః 



కమతపు సాా య  వ్యకిత అయనచ  ో (1), సమిషిి  అయనచ  ో (2), సాంసా అయనచ  ో (9) అని ఈ గడనిాంద్ు కోడ్ 
న ాంబ్ర్ు నమోద్ు చదయవ్ల ను. 
4వ్ గడి – సాాంఘ క వ్రా్ముుః 
14.9 షె.కు/షె.తె. కమతముల యొకక  సమాచఝర్ము చఝలా అవ్సర్మగు చునిాంద్ున సాగుద్ఝర్ుల 

సాాంఘ క సాా య ననుసరిాంచి  వ్రీాకరిాంచుట్కు  3 కోడులు ఇవ్వబ్డినవి.  సాగుద్ఝర్ు ఏ  సాాంఘ క 
వ్రా్మునకు చెాంద్తిద ఆ కోడు వయేవ్ల ను.  ఈ విషయములో గ్ాా మర వ నూయ అధకిార ి తనకు 
తెలిసనిాంతవ్ర్కుగ్ాని లేక ఎవ్రిన నైఝ విచఝరిాంచిన తర్ువాత కోడు వేయవ్ల ను.  సాగునఝర్ు షడెూయలు 
కులమునకు చెాంద్ినచ  ో అతడు తపుక హ ాంద్ు లేక భౌదే్ లేక సికుక మతమలకు చెాంద్ని వార  ై
యుాండవ్ల ను. ఇతర్ మతములకు చెాంద్ని వార ై యుాండుట్కు వీలులేద్ు.  షె.తె. వార్ు మాతమాు ఏ 
మతమునక నైను చెాంద్ిన వార  ైయుాండవ్చుును.  సమిషిి  కమతములోని సాగుద్ఝర్ులు వరే వర్ు సాాంఘ క 
వ్రా్ముకు చెాంద్ని వార తైద అధకియతగల సాగుద్ఝర్ు (ఎకుకవ్ విసతత ర్ణము కలిగ్ి యునివార్ు గ్ాని, 
లేద్ఝయాజమానయ నిర్ణయము తీసుకొనువార్ుగ్ాని) ఏ వ్రా్మునకు చెాంద్తిద ఆ కోడ్ వేయవ్ల ను.  
సాంసాా గత కమతము అయనచ  ోకోడ్ 9 వేయవ్ల ను. 

5వ గడి – సాగుద ర్ుయొకక లిాంగభేదము (ప్ు/స్తీ ీ/సాంసథ )  
14.10 సాగునఝర్ు పుర్ుషుడెైనచ  ో పు (1) సతత  ీ అయనచ  ో సతత  ీ (2) అని వాాయవ్ల ను.  సాంసాలకు 9                         

అని వాాయవ్ల ను. 
6 మరియు 7 గడులు – సర వ సబ్ డవిిజన్ న ాం . మరియు విసతత ర్ణముుః 
14.11 ఒక సాగుద్ఝర్ు కమతమునకు ఆ గ్ాా మములో నుని మొతత ము భూమికి చెాంద్ిన  సర వ/ సబ్ డివిజన్ 

న ాంబ్ర్ునిిాంట్టని ఆరోహణ కామములో వాాసి, ఆయా సర వ/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ులో తన 
అనుభవ్ములోనుని (పూరితగ్ా గ్ాని పాక్షకిముగ్ా గ్ాని) విసతత ర్ణములను 6వ్ గడలిో నమోద్ు 
చదయవ్ల ను.  గ్ాా మ ర వినూయ రికార్ుే ల నుాండ ి పతాదయకముగ అడాంగల్/ పహాణలీ నుాండి కమతపువార ి
విసతత ర్ణములను నమోద్ు చదయుట్కు ఈ కిాాంద్ పద్ధతి అవ్లాంబిాంచవ్ల ను.   

14.12 అడాంగలు/పహాణలిలో సర వ/సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ుు  వ్ర్ుస కామమున వాాసి యుాండును. మొద్ట్ట 
సర వ/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ులోని భూమి ఎాంతమాంద్ ి అధనీములో నునిద్ో    సాంబ్ాంధతి సాగుద్ఝర్ుల 
కమతముల కిాాంద్ ఆ విసతత ర్ణములను నమోద్ు చదయవ్ల ను. ఈ విధముగ పతాి సర వ/సబ్ డవిిజను   
భూమిని వ్ర్ుస కామమున సాంబ్ాంధతి కమతముల కిాాంద్ నమోద్ు చదసని, ఆ గ్ాా మములోని అనిి 
సర వ/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ుు  వాట్టక ి చెాంద్ని భూమి మొతత మును గణిాంచుట్కు వీలగును. ఈ గణనకు 
వాసత వ్ సాగుద్ఝర్ున ే బ్సేకి్   యూనిట్ాా  తీసుకునఝిము కాబ్ట్టి  అతనియాజమానయములో నుని 
సర వ/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ున ే నమోద్ు చదయవ్లసయిునిద్ి.  సవాంతద్ఝర్ు  భూమిని  కౌలుకు 
యచిునట్ు యతద ఆ భూమి కౌలుకు తీసుకునివాని పరే్ు ఎద్ుట్ నమోద్ు చదయబ్డుతుాంద్ి కాని 
సవాంతద్ఝర్ు పరే్ు ఎద్ుట్ కాద్ు. 

14.13 కమతము యొకక   విసతత ర్ణమాంతయు సాగులో నుాండనకకర్ లేద్ు.  కొాంతభాగము యతర్ పడవా భూమి 
అయవ్ుాండవ్చుును లేక సాగుకు అాంద్ుబ్ాట్లలో లేని భూమి అయవ్ుాండవ్చుును.  లేక సాగుక 
యోగయమెనై బ్ాంజర్ు భూమి కావ్చుును.  7వ్ గడలిో విసతత ర్ణము వాాయునపుుడు, భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణమున ే



వాాయవ్ల ను గ్ాని, సాగుచదసని  విసతత ర్ణము మాతమా ే కాద్ు.  ఒక సర వ/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ులోని భూమి  
ఒకరికాంట్ె ఎకుకవ్ మాంద్ి ఆధీనములో సాగులోనుని సాంబ్ాంధతి సాగుద్ఝర్ు అనుభవ్ములోనుని 
భాగము యొకక భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణమునే నమోద్ు చదయవ్లయును గ్ాని ఆ సర వ/సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ు 
యొకక మొతత ము విసతత ర్ణమును కాద్ు.  విసతత ర్ణమును ఎ.సెాంట్ు లో  వాాయవ్ల ను.  ఒకవళే పహాణలీో ఎ-
గుాంట్లలో వ్ునిచ  ో ద్ఝనిని సెాంట్ు లోనిక ి మారిు ఎ.సాెంట్ు లో వాాయవ్ల ను.  (మారిుడ ి పట్టిక 
అనుబ్ాంధము- IX లోయవ్వబ్డినద్ి.) 

14.14 ఒక సాగుద్ఝర్ు యొకక సర వ/సబ్ డవిిజను న ాంబ్ర్ుు , విసతత ర్ణము నమోద్ు చదస ి వాట్ట మొతత మును 
ఎర్ుపుర్ాంగు ఇాంకుతో వసేిన పిద్ప మరియొక సాగుద్ఝర్ుని నమోద్ు చదయవ్ల ను. ఈ విధముగ్ా గ్ాా మ 
నివాస సాగుద్ఝర్ులాంద్రిని నమోద్ు చదసిన తర్ువాత, ఆ గ్ాా మనివాస సాగుద్ఝర్ులుగ్ా పరగిణిాంపబ్డనిట్టి  
వారి (అనగ్ా ఇతర్ మాండలములలో నివ్సిాంచుచూ ఈ గ్ాా మములో సాగుచదయువార్ు) వివ్ర్ములు 
వాాయవ్ల ను.  వాట్టని కూడ వాాసిన తర్ువాత, గ్ాా మమునకు మొతత ము సర వ/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ు 
విసతత ర్ణమును కూడి వయేవ్ల ను.  

14.15 గత వ్యవ్సాయ గణన యాంద్ు సమిషిి   కమతము నిరాధ ర్ణ విషయాంలో పాాథమిక కార్యకర్తకు కొాంత 
కషిము కలిగ్ినద్ి.  అాంద్ువ్లన వ్యకితగత, సమిషిి  కమతము మధయ వ్యతఝయసమును  తెలుసుకొనవ్లసిన 
అవ్సర్ము ఉనిద్ి.  వ్యకిత కమతము అనగ్ా  ఒకవ్యకితగ్ాని, ఒక  కుట్లాంబ్మునకు చాెంద్ిన వ్యకుత ల 
సముద్ఝయముగ్ా సాగు చదయు కమతమను వ్యకిత కమతముగ్ా నమోద్ు చదయాలి. ర ాండు వేర్ు వరే్ు 
కుట్లాంబ్ములకు చెాంద్ని వ్యకుత లు కలిస ి కొాంత భూమిని సమిషిిగ్ా గ్ాని, భాగసుత లుగ్ా గ్ాని సాచు 
చదయుచుని అట్టి  కమతమును సమిషిి  కమతముగ్ా నమోద్ు చదయాలి.  ఇదే్ర్ు అనిద్ముమలు ఒక  
వ్ాంట్ శాల భోజనము చదయుచూ వరే్ువేర్ుగ్ా ఎవ్రకి ి వార్ు సాగు చదసుకుాంట్లనియెడల అట్టి  
సాగుభూమిని వ్యకిత కమతముగ్ా నమోద్ు చదయాలి.  కొనిి సాంద్రాభలలో లాాండురికార్ుు ల పకాార్ము  
సమిషిి  కమతము  అయ ఉాంట్లనిపుట్టకీ అనిద్ముమలు ఇదే్కల వేర్ు వరే్ుగ్ా నివ్సిాంచుచునఝి, 
భాగములుగ్ా పాంచుకొని సాగు చదయుచుని అట్టి  కమతములను వ్యకతగత కమతములుగ్ా నమోద్ు 
చదయాలి.  కొనిి సాంద్రాభలలో ఒక సమిషిి  ఖ్ాతఝలో వ్ుని భూమిని ఒకరకినఝి ఎకుకవ్ మాంద్ ి
అద్నాంగ్ా ఉాండ ి వార్ు భాగ్ాలుగ్ా పాంచుకొని ఎవ్రిక ి వార్ు సాగు చదసుకొనుచుని అట్టి  కమతములను 
వ్యకితగత కమతములుగ్ా నమోద్ు చదయాలి కాని సమిషిి కమతముగ్ా నమోద్ు చదయరాద్ు.   

 

8 వ గడి – ఇత్ర్ గాా మములలో నునన భూమిుః  
 

14.16 సాగుద్ఝర్ు అద్ద మాండలములోని ఇతర్ గ్ాా మములలో సాగు చదయు విసతత ర్ణమును 8వ్ గడలిో వాాయాలి.  
సాంబ్ాంధతి గ్ాా మర వ నూయ అధకిార ిపాంపని ఎల్-2 పకాార్ము నివాస సాగుద్ఝర్ునకు ఇతర్  గ్ాా మములలో 
నుని భూముల విసతత ర్ణమును గ్ాా మముల వారీగ్ా ఈ గడిలో వాాయవ్ల ను.  సర వ/సబ్ డవిిజన్ 
న ాంబ్ర్ువారగీ్ా ఇాంద్ులో కాపత చదయనవ్సర్ము లేద్ు.  విసతత ర్ణము ఎ. గుాంట్లలో నునియెడల, ఎ. సెాం 
.గ్ా మారిు వాాయవ్ల ను. 

 
 



9వ గడి – సాగుద ర్ు మొతీ్ము విస్తీ ర్ణముుః   

 

14.17 7,8 గడులను కలుపుకొనగ్ా వ్చిునద్ి సాగుద్ఝర్ు కమతపు మొతత ము విసతత ర్ణమగును.  అనగ్ా ఆ 
గ్ాా మములో నుని భూమి, ఇతర్ గ్ాా మములో నుని భూమి కలిపి 9 వ్ గడలిో వాాయవ్ల ను. 

 

10 వ గడి – స్ెైజు కాా సు కోడుుః 
 

14.18 9వ్ గడలిోని పూరిత కమతపు విసతత ర్ణమును బ్ట్టి  ద్ఝనిక ి చెాంద్ని కోడ్ 10 వ్ గడలిో వాాయవ్ల ను.  
కమతముల  వ్రీాకర్ణ, వాట్టయొకక కోడులు ఈ కిాాంద్ పట్టికనాంద్ు ఇవ్వబ్డనివి. 

 

కామ 
సాంఖ్య 

కమతపు పరిమాణ తర్గతి సెజైు కాు సు 

ఎ.సెాం . నుాండి  ఎ.సెాం . వ్ర్కు 

కోడు నాంబ్ర్ు 

1 1.23 వ్ర్కు 01 

2 1.24 నుాండ ి 2.46 వ్ర్కు 02 

3 2.47 నుాండ ి 4.93 వ్ర్కు 03 

4 4.94 నుాండ ి 7.40 వ్ర్కు 04 

5 7.41 నుాండ ి 9.87 వ్ర్కు 05 

6 9.88 నుాండ ి 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 వ్ర్కు 09 

10 49.42 మరయిు ఆ పెనై 10 

 

11 వ్ గడి రిమార్ుకలుుః 
14.19 సాగుద్ఝర్ునకు నివాస గ్ాా మములో కాక మాండలములోని ఇతర్ గ్ాా మములలో నుని భూమి అనగ్ా 
ఎల్ 1 లో 8 వ్ కాలములో నమోద్ెనై భూములకు చెాంద్ిన గ్ాా మముల పేర్ుు  ఈ గడిలో వాాయాలి. ఆయా 
గ్ాా మముల నుాండ ి ఎల్ -2 ఫార్ములు వ్చిున తర్ువాత విసతత ర్ణమును గ్ాా మముల వారీగ్ా (విసతత ర్ణమను 8 వ్ 
గడలిోను,  గ్ాా మము పేర్ు 11 వ్ గడలిోను) వాాయాలి.   
14.20 గ్ాా మమునకు పట్టిక – 1 తయార్ు చదయుట్కు ఆ గ్ాా మమునకు సాంబ్ాంధిాంచిన కమతముల జాబితఝ 
ఫార్ము ఎల్-1 సమకూర్ుుతుాంద్ి.  ఈసార ి పతాి  గ్ాా మ ర వినూయ అధికార ి సాంగాహ పట్టికను ఫార్ము ఎల్-1 
ఆధఝర్ముగ్ా  తయార్ు చదయవ్ల ను.   ద్నీి వ్లన ఫార్ాం ఎల్-1 కాంపూయట్రీకర్ణ చదస గ్ాా మ ట్బే్ుల్ -1 జ నర ట్ 
చదసనిపుుడు డదట్ా ఎాంట్ట ాతపుులు మరయిు డదట్ాలో తపుులు సరచిూసుకొనవ్చుును.  
15. గాా మములో సాగు చేయు నివాస్ేత్ర్ సాగుద ర్ుల జాబిత  ఎల్ – 2 

15.1 ఒక గ్ాా మములో సాగు చదయుచు, ఆ మాండలములోని ఇతర్ గ్ాా మములలో నివ్ససిుత ని వార ి
వివ్ర్ములు ఇాంద్ులో వాాయాలి.  పతాి గ్ాా మమునకు వరే్ు వేర్ు ఫార్ములలో వాాయాలి.  అట్ాు  వాాస ి



నివాస గ్ాా మమునకు సాంబ్ాంధిాంచిన గ్ాా మర వినూయ అధకిారి పాంపినచ  ో అకకడ వ్ాంతు కమతములను 
ఏకీకృతము చదయుట్వీలగును,  ఫార్ము హచె్ ను పాంపవ్లస ి వ్చిునపుుడు కూడ ఈ ఫార్ము 
రిఫర నుసగ్ా ఉపయోగ్ిాంచుకొనవ్చుును. 

15.2 ఎల్ 2 ఫార్ము గురితాంపు బ్ాు కులో ర ాండు భాగములునివి. 
 ఎ- సాగుద్ఝర్ు భూమి సాగు చదయుచుని గ్ాా మము వివ్ర్ములు. 
 బి- సాగుద్ఝర్ు నివ్సిాంచుచుని గ్ాా మము పేర్ు వాాసి ద్ఝనికి సాంబ్ాంధిాంచిన కోడు వాాయాలి. 

ఈ ఫార్ములోని వివ్ర్ములు ఎవ్రకిి  పాంపవ్లసనిద్ ిపార్ుి  బి ని బ్ట్టి  తలెుసుకొనవ్చుును. 
1వ్ గడి – వ్ర్ుస న ాంబ్ర్ుుః 
మొద్ట్ వ్యకిత కమతములకు కామసాంఖ్య ఇవ్వవ్ల ను.  తర్ువాత సమిషిి కమతములకు ఆ తర్ువాత 
సాంసాా గత కమతములకు కామసాంఖ్య ఇవ్వవ్ల ను. 

15.3 సాగుద్ఝర్ులకు కామసాంఖ్య ఇవ్వవ్లసిన పద్ధతిుః 
ఉద్ఝుః వ్యకిత కమతములు 100 ఉనిచ  ో వాట్టకి 1 నుాండ ి 100 వ్ర్కు కామసాంఖ్య  ఇవ్వవ్ల ను.  ఆ 
తర్ువాత సమిషిి కమతములు వాాయవ్ల ను.  సమిషిి  కమతములు 30 వ్ునిచ  ో వాట్టకి 101 నుాండ ి
130 వ్ర్కు కామసాంఖ్య ఇవ్వవ్ల ను.  సాంసాా గత కమతములకు తద్ుపరి కామసాంఖ్య 131 నుాండ ి
వాాయవ్ల ను.   

2 వ గడి – సాగుద ర్ు పేర్ుుః        
15.4  సాగుద్ఝర్ు పూరిత పరే్ు, తాండి/ాభర్త పరే్ుతో సహా ఇవ్వవ్ల ను. 
3వ గడి – కమత్ప్ు సాథ యిుః  
15.5 కమతపు సాా య వ్యకిత అయనచ  ో (1), సమిషిి   అయనచ  ో (2), సాంసా అయనచ  ో (9) అని కోడ్ న ాంబ్ర్ుు  

ఇాంద్ులో వాాయవ్ల ను.  ఒక  గ్ాా మమునకు సాంబ్ాంద్ిాంచిన నివాసతేర్ సాగుద్ఝర్ులు తకుకవ్ వ్ుాంట్ార్ు 
కాబ్ట్టి  పతాి గ్ాా మమునకు వేర వర్ు ఫార్ములు వాాయమని చపెుట్మెైనద్ి.  ఫార్ములో నివాసతేర్ 
సాగుద్ఝర్ులను వాాసటే్పుుడు ముాంద్ు వ్యకిత కమతములు తర్ువాత సమిషిి ఆ పెనై సాంసాా  
కమతములను వాాయవ్ల ను. 

 

4 వ గడి- సో షల్ గూా ప్ుుః 
15.6 సాగుద్ఝర్ు ఏ సాాంఘ క వ్రా్మునకు (సో షల్ గూా పుకు) చెాంద్ితద ఆ కోడు వయేవ్ల ను ఒక వేళ సమిషిి  

కమతము అయ వేర్ువేర్ు సాాంఘ క వ్రా్ము లకు చెాంద్ిన వార ైనచ  ోఎకుకవ్ కవ్తములను సాగుచదయు 
వ్యకితయొకక సాాంఘ క వ్రా్ాం కోడ్ వేయవ్ల ను. 

5 వ గడి – సాగుద ర్ు ప్ు/స్తీ ీుః 
15.7 సాగుద్ఝర్ు పుర్ుషుడెనైచ  ో పు (1), సతత  ీ అయనచ  ో (2) అని వాాయవ్ల ను.  సాంసా అయనచ  ో (9) 
వాాయవ్ల ను. 
6,7 వ గడులు –సరవవ/సబ్ డవిిజను న ాంబర్ుా  మర యు వాటి విస్తీ ర్ణముుః 
15.8 ఆ గ్ాా మములో నివాసతేర్ సాగుద్ఝర్ు సాగుచదయు సర వ/సబ్ డవిిజను న ాంబ్ర్ుు , వాట్ట విసతత ర్ణములుఈ 

గుడులలో  వాాయవ్ల ను. ఒక నివాసతేర్ సాగుద్ఝర్ు వివ్ర్ములు వాాసిన తర్ువాత అతనికుని సర వ 



న ాంబ్ర్ు విసతత ర్ణము మొతత ములను వాాయవ్ల ను.  అట్ాు గ్  ఒకొకకక గ్ాా మములోనుని నివాసతేర్ 
సాగుద్ఝర్ులాంద్రి వివ్ర్ములు వాాసని తర్ువాత మొతత ము వయేవ్ల ను.   సర వ న ాంబ్ర్ు విసతత ర్ణము 
గ్ాా మమునకు  కూడి వయేవ్ల ను. ఎనిి గ్ాా మములకయతద ఎల్ -2 పాంపుతునఝిరో, వాట్ట మొతత ము 
వేసుకునియడెల అద్ి ఎల్-3 పూరిత చదయుట్కు ఉపయోగపడును. 

8వ గడి-ర మార్ుకలుుః 
 7వ్ కాలములో నమోద్ుచదసిన విసతత ర్ణమునకు పసాుత త మరయిు గత సాంవ్తసర్ములలో అనగ్ా 2010-11 
మరియు 2009-10లలో భూవినియోగ వివ్ర్ములు పేరకకనవ్లయును. 
16. గాా మగోష్ావరా ఎల్-3 

16.1 గ్ాా మములోని మొతత ము సర వ/సబ్ డివిజను న ాంబ్ర్ు విసతత ర్ణము ఎల్-1, ఎల్-2లలో నమోద్ు కాబ్డనివా 
లేక కొనిి వ్ద్లిి పెటి్బ్డనివా అని సరచిూచుట్కు ఈ ఫార్ము ఉపయోగపడును.  సాగు 
కమతములలోనికరిాని విసతత ర్ణము అనగ్ా పభాుతవ అడవ్ులు, బ్ాంజర్ు భూములు మొద్లగునవి        
2015-16 వ్ సాంవ్తసర్ము గ్ాా మ గ్ోష్ావరా ఆధఝర్ముగ్ా వ్రీాకరిాంచి ఈ ఫార్ములో చూపవ్లసయిునిద్ి.  
వ్యవ్సాయ మౌళిక సద్ుపాయములు కూడఝ ఈ ఫార్ములో చూపవ్ల ను. ఈ  షడెూయలును 
కాంపూయట్రీకర్ణ చదయడాం జర్ుగుతుాంద్ి. కావ్ున గ్ాా మ ర వ నూయ అధకిార ి ఈ 
ఫార్ములోనిఅాంశ్ములనిిాంట్టని సమగా విచఝర్ణ   పిమమట్ పూరిాంచవ్ల ను. ఈ ఫార్ములో నఝలుగు 
బ్ాు కులు ఇవ్వబ్డనివి. 

16.2 ఎ-బ్ాు కుుః గురితాంపు బ్ాు కులోని 11 అాంశ్ములను పూరిత చదయవ్ల ను.  గ్ాా మము యొకక మొతత ము 
విసతత ర్ణము హకెాి ర్ులో 11 అాంశ్మునాంద్ు నమోద్ు చదయాలి. 

 

16.3 బి-బ్ాు కుుః గ్ాా మ భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణముల వివ్ర్ములను ఈ బ్ాు కులో పూరిత చదయవ్ల ను.  ఎల్-1  ఎల్-2 ఈ 
గ్ాా మము నుాండి  ఇతర్ గ్ాా మములకు పాంపిన ఎల్-2లలో గ్ాా మ మొతత మునకు వ్చిున సర వ/సబ్ 
డివిజను న ాంబ్ర్ు విసతత ర్ణమును 1, 2  అాంశ్ములలో నఝలుగుర్కముల కమతములలో అనగ్ా వ్యకితగత, 
సమిషిి , సాంసాా గత మరయిు మాండలము వ లుపల గత నివాసద్ఝర్ుల కమతములు అని  చూపవ్ల ను. 

 

16.4 కమతములోనిక ి రాని భూమిని, భూవినియోగమును బ్ట్టి  5 విభాగములుగ్ా విభజిాంచి, సాంబ్ాంధిాంచిన 
వాట్ట క ద్ుర్ుగ్ా  వివ్ర్ములు వాాయవ్ల ను.  భూవినియోగమును బ్ట్టి  విభజిాంపబ్డని విభాగములు 
పాాథమిక సిబ్బాంద్కిి తలెిసినవ.ే  వ్యవ్సాయేతర్ములకు ఉపయోగ్ిాంచిన భూమిలో గ్ాా మ కాంఠాం (విలేజి 
సెైట్ల), నద్ులు,రోడుు , భవ్నములు, కాలువ్లు మొద్లగు వాట్ట కిాాంద్నుని భూములు చదర్ుతఝయ. 

16.5 1 నుాంచి 3 వ్ అాంశ్ము వ్ర్కు వ్చిున మొతత ము సర వ/సబ్ డవిిజను న ాంబ్ర్ు విసతత ర్ణములో నుని 
మొతత ము సర వ న ాంబ్ర్ు భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణమునకు సరిపో వ్ుచునిద్ఝ లేద్ఝ సరచిూచు కొనవ్ల ను.  అట్ాు  
సరిపో క పో యనట్ు యతద, ఫార్ము హచె్ వాాస ే ముాంద్ు మర్ల ఒకసార ి ఎల్-1,  ఎల్-2 లను 
పునుఃపరిశీలిాంచి తపుుల ైమెనైఝ వ్ుాంట్ ేసరది్ిద్ుే కోవాలి. 

16.6 సి.బ్ాు కుుః నివాస సాగుద్ఝర్ుల సాాంఘ క వ్రీాకర్ణ సత-బ్ాు కు నాంద్ు షె.కు, షె.తె., ఇతర్ులు మరయిు   
సాంసాా గత కమతములను గ్ాా మ ట్బే్ుల్-1 నుాండి తీసుకొని వాాయవ్ల ను.   



16.7 డి బ్ాు కుుః  వ్యవ్సాయ కనీస వ్సతులు 

ఈ బ్ాు కు నాంద్ు గ్ాా మమునాంద్ు గల వ్యవ్సాయ వ్సతులను నమోద్ు చదయవ్ల ను.  వాట్ట యొకక  
వివ్ర్ణలు ఈ కిాాంద్ ఇవ్వబ్డనివి. 

1. గ్ాా మమునాంద్లి సామాజిక చదర్ువ్ులుుః (సాంఖ్య మాతమాు చదయవ్ల ను) 

గ్ాా మనునాంద్ు ఆకావకలుర్ు (చదపల కొర్కు) సాంబ్ాంధిాంచిన చెర్ువ్ులను మాతమా ే ల కికాంచి ఈ 
కాలమునాంద్ు వయేవ్ల ను.  గత 3 సాంవ్తసరాలలో ఒకకసారి అయనను సద్ర్ు చెర్ువ్ులు 
పాంచఝయతి/సాా నిక సాంసాలచద చదపల కొర్కు వేలము వేయబ్డినవిగ్ా ఉాండవ్ల ను.  జూల ై, 2011 ముాంద్ు 
3 సాంవ్తసరాలకు పెైబ్డి ద్ీరా్కాలిక కౌలుకు ఇవ్వబ్డయిుాండ ిగత 3 సాంవ్తసరాల కాలమునాంద్ు చదపల 
పట్లి  కార్యకామము జర్ుగుచునిచ  ోవాట్టని కూడఝ చదయవ్ల ను. 

2. పబిు క్ గ్ోద్ఝములుుః  (సాంఖ్య మాతమాు నమోద్ు చదయవ్ల ను) 

ఇచుట్ పబిు క్ అను పద్ము ర ైతులకు ఉపయోగుాంచుట్కు అనుకూలముగ్ా ఉాండునద్ి.  కాని 
యాజమానయమునకు సాంబ్ాంధిాంచినద్ ి కాద్ు.  గ్ోద్ఝములు పబిు క్ మరియు పెైవీేట్లవి కావ్చుును. 
ర ైతులు అాంద్ర్కు ఉపయోగపడుట్కు వీలుగ్ా ఉాండవ్ల ను. అట్లవ్ాంట్టవి జుల ై, 2010 నుాండి జూన్, 2011  
వ్ర్కు మధయ కాలములో పభాుతవ లేద్ఝ పెైవీేట్ల లేద్ఝ సహకార్ ర్ాంగములోని గ్ోద్ఝములను నమోద్ు 
చదయవ్ల ను.  నివాస గృహములాంద్లి గ్ోద్ఝములు ల కకలోనికరిావ్ు. ఏర తైెనైఝ వ్యకితగతముగ్ా గ్ోద్ఝము 
కలిగ్ియుాండి వ్యవ్సాయ కార్యకామములకు ఉపయోగ్ిాంచినచ  ో వాట్టని కూడ ల కికాంచరాద్ు. ఏద్ెనైఝ 
కాంపెనీలు గ్ోద్ఝములు కలిగ్యిుాండి ద్రాీ్కాలిక లేక లీజుకు తీసుకొని వాట్ట సవాంత కార్యకలాపములకు 
వాడుకొనిచ  ోవాట్టని ల కికాంచరాద్ు.  ఎర్ువ్ులు మరయిు సమిెాంట్ల కాంపెనీ గ్ోద్ఝములు మరియు భార్త 
ఆహార్ సాంసా గ్ోద్ఝములు ఈ కాలమునాంద్ు చూపిాంచరాద్ు.   
 

3. ప్బాిక్ శీత్ల గోద ములుుః  (సాంఖయ మాత్రము వేయవలను) 
ర ైతులు తమ వ్యవ్సాయ ఉతుతుత లను నిలవ చదయుట్కు గ్ాను 2015-16 పమాాణ కాలములో 
ఉపయోగ్ిాంచిన శీతల గ్ిడు ాంగులను ల కికాంచి సాంఖ్య వేయవ్ల ను.  పె ై 2వ్ అాంశ్ములోని సూచనలే 
ఇచుట్ కూడఝ వ్రితాంచును.  
 

4. ఎర్ువులు/ప్ుర్ుగు మాందల డలీరా్ సాంఖయుః 
ఇకకడ డలీర్ు అనగ్ా ర ైతులు ఎర్ువ్ులు/పుర్ుగుమాంద్ులు ఎవ్ర ివ్దే్నుాండి కొన ద్రో  
వార్ు అని అరా్ము.  ఇకకడ కామాం తపుకుాండఝ (జుల ై, 2015 నుాండి జూన్, 2016 వ్ర్కు మధయ 
కాలములో) నిర్వహ ాంచద  ద్ుకాణఝద్ఝర్ు  అయవ్ుాండి, మార కట్టాంగు కార్యకలాపములను నిర్వహ ాంచద 
వార్ుగ్ా ఉాండి  (ర తైులకు అముమవార్ు) శాశ్వత నిరామణము లేక భవ్నఝలు ఉనివారనిి ల కిాంచవ్ల ను.  
ఆగ్ోా  ఇాండసతి ర కారోుర షన్, ర తైు సహకార్ సేవా సాంసాలకు చెాంద్ని ద్ుకాణములను మరియు రాషిర 
వ్యవ్సాయ శాఖ్ వారి అమమకపు  క ాంద్మాులను కూడఝ పరగిణనలోనికి తీసుకొనవ్ల ను. 
 
 
 



5. వితీ్నముల డీలరా్ సాంఖయుః 
ర ైతులు ఎకకడ నుాండ ి వితత నములు కొన ద్రక ఆ డలీర్ుు  లేక శాశ్వత ఔట్ ల ట్ లను ల కికాంచి 
వేయవ్ల ను.  వితత న డీలర్ు సాంఖ్య నమోద్ు చదయుట్కు పెై  4వ్ అాంశ్ములోని సూచనలు పాట్టాంచవ్ల ను. 

6. సాద ర్ణ వయవసాయ ప్ర్ప్తి సాంసథల సాంఖయుః 
వ్యవ్సాయమునకు ర తైులకు అపుులు ఇచుు సాంసాలు అనగ్ా వాణజియ బ్ాయాంకులు, గ్ాా మీణ బ్ాయాంకులు, 
సహకార్ బ్ాయాంకులు, (పాాథమిక వ్యవ్సాయ సహకార్ సాంఘాం మరియు పాాథమిక వ్యవ్సాయ సహకార్ 
మరియు గ్ాా మీణ అభివ్ృద్ిే  బ్ాయాంకు) రాషిర సహకార్ వ్యవ్సాయ మరియు గ్ాా మీణ బ్ాయాంకులను ల కికాంచి 
వేయవ్ల ను. 

7. ప్శువ దైయ మర యు ప్శుగణ కవాందరముల సాంఖయుః 
ఎచుట్ట నుాండ ి ర తైులు తమ పశువ్ులకు వ దై్య సవే్లు పొ ాంద్ుతఝరో ఆ క ాంద్మాు పశు వ దై్య మరయిు 
పశుగణ క ాంద్మాు.  ఆ క ాంద్మాు పభాుతవ లేక పెైవీటే్లద్ెనైను ల కికాంచవ్ల ను.  ఆ క ాంద్మాులు ర ైతులకు 
సేవ్లు అాంద్ిాంచద విధాంగ్ా ఉాండవ్ల ను. 

8. కామబదదీకర ాంచిన మాండీలు 
వ్యవ్సాయ ఉతుతుత ల అమమకము నిర్వహ ాంచు పదా్దశ్ముల సాంఖ్యను నమోద్ు చదయాలి.  గ్ాా మాలలో 
వార్ాంలో ఒక రోజు నిర్వహ ాంచద సాంతను ఈ అాంశ్ము  కిాాంద్ తీసుకొనరాద్ు. 

9. వయవసాయ ప్ర్ప్తి సాంఘములుుః 
పాాథమిక వ్యవ్సాయ పర్పతి సాంఘములు, పాాథమిక వ్యవ్సాయ సహకార్ సాంఘములు మరియు 
గ్ాా మీణ  అభివ్ృద్ిధ  బ్ాయాంకుల సాంఖ్య ఇకకడ వాాయవ్ల ను.  పె ై 6వ్ అాంశ్ములో నమోద్ెైన వాట్టకాంట్ ే
ఇచుట్ నమోద్ెనైవి తకుకవ్ లేద్ఝ సమానముగ్ా ఉాండవ్ల ను. 
 

10. గాా మము సర్వ వాత వర్ణ అనుకూల ర్హద ర  ద వరా కలుప్బడయిుననద  
సర్వ వాతఝవ్ర్ణ అనుకూల ర్హద్ఝర ి అనగ్ా సాంవ్తసర్ాం పొ డవ్ునఝ రోడుు  ర్వాణఝ జర్ుగునద్ి.  అద్ ి
పకాకరోడుు  కానకకర్లేద్ు.  గ్ాా మమునకు అతి సమీపముగ్ా ఉాండవ్ల ను.  అతి సమీపము అనగ్ార తైు 
ఉతుతుత లను లారీలకు ఎగుమతి, ద్గిుమతికి 5 నుాండ ి 10 నిమిషముల వ్యవ్ధిలో నడచిి తీసుకొని 
వ ళలు ట్కు వీలయనద్ి అని  ఆరా్ము.  పెైన తలెిున అనిియు  వాట్టయొకక  కారాయలయములు ఎకకడ 
ఉనిచ  ో అకకడనే నమోద్ు చదయాలి.  ఒకవళేర ాండు గ్ాా మములు సరిహద్ుే  పకాకగ్ా ఉనియడెల ఏ 
గ్ాా మము పరే్ు పెై ఆఫతసు పని చదయుచునిద్ో  ఆ గ్ాా మములో ల కికాంచవ్ల నుల  అాంశ్ము 11 నుాండ ి15 
వ్ర్కు వివ్ర్ములు సవాంతగ్ా అరా్ము చదసుకొనవ్చుును. 

       17. కమత్ప్ు షెడూయలు – హ చ్ 

పసాుత త వ్యవ్సాయ గణన 2015-16 లో కమతపు షడెూయలు హచె్ మార్ుు చదయబ్డనిద్ి.          
20 గ్ాా మములలోని పతాి నివాస సాగుద్ఝర్ునకు ఈసార ి సాగుద్ఝర్ుని పూరిత కమతమునకు 
మార్ుు చదయబ్డని కమతపు షెడూయలులో ఒకొకకక ల ైనును ఒకొకకక సాగుద్ఝర్ుని వివ్ర్ములు 
వ్ర్ుస కామములో వాాయవ్ల ను. గతములో ఒకొకకక సాగుద్ఝర్ునకు ఒకొకకక ఫార్ము 
నిాంపడము జర్ుగ్నిద్ి. 



17.1 సాగు కమతము యొకక ముఖ్య సావభావిక వివ్ర్ములు అనగ్ా భూసావమయవిధము, 
కౌలుతద్ఝరీ, భూ వివియోగము, వ్నర్ులవారి విసతత ర్ణము,  పెరై్ుల విధఝనము, సాగుద్ఝర్ుకుని 
పతాి సర వ/సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ుకు  సేకరిాంచవ్లసయిునిద్ి.  ఒక సాగు  కమతములోనుని 
అనిి సర వ/సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ుకు వివ్ర్ములు వాాయవ్ల ను.  నివాస సాగుద్ఝర్ు, ఆ 
మాండలములోని ఇతర్ గ్ాా మములోని భూమిని సాగుచదయుచునియడెల, ఆ వివ్ర్ములు 
గులాబి ఫార్ము హచె్ లో తపెుిాంచి వాట్టని ఈ గ్ాా మ వివ్ర్ములకు కలిప ిపూరిత కమతమునకు 
తెలు  ఫార్ములో వాాయవ్ల ను.  ఫార్ము ఎల్-2 ను చూచి అాంద్ులో వాాసిన నివాసతేర్ సాగు 
ద్ఝర్ులకు, సాంబ్ాంధతి గ్ాా మ ర వ నుయ అధికారి నుాండి వివ్ర్ములు గులాబి ర్ాంగు ఫార్ములో 
తెపుిాంచుకోవ్ల ను.  పూరిత కమతముల వివ్ర్ములు వ్చిున తర్ువాత వరే  పపేర్ు మీద్  
మొతత ములు కూడి, ఆ మొతత ములను ఫార్ము – హచె్ నాంద్ు నమోద్  చదయవ్ల ను.  
నివాసతేర్ సాగుద్ఝర్ులు మాండలము వ లుపల ఉాండి ఈ గ్ాా మములో సాగుచదయుచునిచ  ో అట్టి  
సాగుద్ఝర్ుని నివాస సాగుద్ఝర్ులుగ్ా చూపవ్ల ను. 

17.2  మార్ుు చదయబ్డిన ఫార్ము హెచ్ 8 భాగములుగ్ా విభజిాంపబ్డనిద్ి. 
1. బ్ాు కు ఎ 1 - గురితాంపు బ్ాు కు 

 2. బ్ాు కు ఎ 2 - సాగుద్ఝర్ుని వివ్ర్ములు 

 3. బ్ాు కు బి - కమతపు భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణము, ఉనికి 
 4. బ్ాు కు స ి- భూసావమయము, కౌలుద్ఝర ిసాతి 

 5. బ్ాు కు డ ి- భూ వినియోగము 

 6. బ్ాు కు ఇ - బ్ావ్ులు మరయిు గ్కటి్పు బ్ావ్ుల సాంఖ్య 
 7. బ్ాు కు ఎఫ్ - వ్నర్ులవారి నీట్ట పార్ుద్ల అయన నికర్ విసతత ర్ణము 

 8. బ్ాు కు జి - పాంట్ల వారి విసతత ర్ణము 

 

ఎ 1 గుర ీాంప్ు బాా కుుః 
17.3 ఈ బ్ాు కులో రాషిరము, జిలాు , మాండలము మొద్లగు వాట్టక ి(1 నుాండి 4 వ్ అాంశ్ము వ్ర్కు) పేర్ుు  వాాస ి

కోడ్ వేయవ్ల ను. జిలాు  కోడ్ నాంబ్ర్ు కొర్కు అనుబ్ాంధము-  ని చూడాండి. మాండలము/బ్ాు కుల కొర్కు 
2011 జనఝభా గణన కోడ్ న ాంబ్ర్ుు  వాడవ్ల ను. 

 8 వ్ అాంశ్ము – గ్ాా మ ర వ నూయ అధికారి పూరిత పేర్ు వాాయవ్ల ను. 
ఎ2 సాగు వివర్ములు 
అాంశము 1:  వ్ర్ుస సాంఖ్యుః  పతాి ఒకక సాగుద్ఝర్ునికి ఒకట్టతో మొద్లుకొని  కామసాంఖ్యయవ్వవ్ల ను. 
 

అాంశము 2(i)  సాగుద్ఝర్ుని పరే్ు (తాండి/ాభర్త) పరే్ులతో సహా వాాయవ్ల ను.  
 

అాంశము 2(ii):    ఆ గ్ాా మము యొకక ట్బే్ుల్-1  తయార్ు చదయుట్కు ఫార్ము ఎల్-1 లో నిాంపని వివ్ర్ముల  



ఆధఝర్ముగ్ా గ్ాా మర వ నూయ అధికారి సాగుద్ఝర్ునియొకక భూమి వివ్ర్ములు ఎనిి సర వ/సబ్  
ఉనివో వాట్ట మొతత ము నాంబ్ర్ు నమోద్ు చదయవ్ల ను.  (అనగ్ా ఒక సాగుద్ఝర్ు 5 సర వ/సబ్ 
డివిజనుు లో సాగు చదయుచుని ఎడల అాంశ్ము 2(11)లో 5 అని వాాయవ్ల ను) 

అాంశము 2(iii)    ఫార్ము ఎల్-1 లోని కాలము 1 పకాార్ము సాగుద్ఝర్ుని యొకక వ్ర్ుస సాంఖ్య, ఎనిిక  
కాబ్డని గ్ాా మములోని సాగుద్ఝయలాంద్ర్ూ కమతపు షెడూయలు హెచ్ నాంద్ు నమోద్ు 
కావ్ల ను.  ఎల్-1 ఫార్ములోని కాలము 1 లో చూపబ్డని కామసాంఖ్య మరయిు కమతపు 
షెడూయలు కాలము 1 మరయిు 1(111) లో చూపబ్డని కామ సాంఖ్యలు ఒక  విధాంగ్ా 
ఉాండవ్ల ను. 

అాంశము 2(iv)   సాాంఘ క వ్రా్ము/ సో షల్ గూా పుుః పరె్ుగుతుని అవ్సర్ముల నిమితత ము సాగుద్ఝర్ు ఏ 

సామాజిక వ్రా్మునకు చెాంద్ని వారో చూపవ్లసని అవ్సర్ము ఉనిాంద్ున సాగుద్ఝర్ు ఏ 
సామాజిక వ్రా్మునకు చెాంద్ినవారో నమోద్ు చదయవ్ల ను. (షెడూయలుు కులాలు/షడెూయలు 
తెగలు/ ఇతర్ులు/ సాంసాా గత) ఎల్-1, ఎల్-2 లో చూపబ్డిన సామాజిక వ్రా్మునే నమోద్ు 
చదయవ్ల ను. 

అాంశము 2(v)     భూ విసతత ర్ణముుః సాగుద్ఝర్ు మొతత ాం సర వనాంబ్ర్ు విసతత ర్ణము అనగ్ా గ్ాా మములో ఉని భూమి  
  మరియు అద్ద మాండలములో ఇతర్ గ్ాా మములలో ఉనిఈ కాలములో నమోద్ు చదయవ్ల ను. 
 

అాంశము 2(vi)   కమతపు విసతత ర్ణాం మరియు సెజైుల కాు సుుః ఈ కిాాంద్ చూపని విధముగ్ా కమతములకు 10 సెైజు  

  కాు సు కోడులు ఇవ్వబ్డిన అాంశ్ము 2  లో ద్ఝనికి సాంబ్ాంధిాంచిన కోడ్ నమోద్ు చదయవ్ల ను. 
 

కా . సాంఖ్య కమతపు పరమిాణ తర్గతి సెైజు కాు సు ఎ.సెాం.  
నుాండ ి ఎ. సెాం. వ్ర్కు 

కోడ్ నాంబ్ర్ు  

1 1.23 వ్ర్కు 01 

2 1.24 నుాండ ి 2.46 వ్ర్కు 02 
3 2.47 నుాండ ి4.93 వ్ర్కు 03 
4 4.94 నుాండ ి7.40 వ్ర్కు 04 
5 7.41 నుాండ ి9.87 వ్ర్కు 05 
6 9.88 నుాండ ి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 మరయిు ఆపెైన 10 
 
 
 

 



అాంశము 2 (vii)     భూసావమయము, కౌలుద ర  స్ిథతిుః 
 

17.4   సాగుద్ఝర్ుని భూమి సవాంత భూమి కావ్చుును, కౌలుకు తీసుకునిద్ ికావ్చుును లేక ఇతర్ విధముగ్ా  
            సాగు చదయుచునిద్ి కావ్చుును. వీట్టలో కొనిిాంట్ట సముద్ఝయము కూడ కావ్చుును. ఈ ఫార్ము      
           బ్ాు కు   సి లో నమోద్ు చదసని వివ్ర్ములను బ్ట్టి  కోడ్ వయేవ్ల ను. 

        ఈ కౌలుద్ఝర ి విషయాంలో వాసత విక సిాతి గురిాంచి వివ్ర్ములు సేకరిాంచుట్కు పాాథమిక సబి్బాంద్ ి
తగు పయాతిము చదయవ్ల ను.  తగురతీిలోఈ సమాచఝర్మును గ్ాా మ  ర వ నూయ అధికార ి
సేకరిాంచవ్ల ను.  సేకరిాంచిన సమాచఝర్ము గ్ోపయముగ్ా నుాంచబ్డి అద్ి గణఝాంక వివ్ర్ములు నిమితత మె ై
ఉపయోగ్ిాంచబ్డును.  వ్యకితవారీ సమాచఝర్ము బ్యట్ పెటి్ర్ని,ఈ గణన కిాాంద్ తయార్ు చదసిన రికార్ుు లు 
కోర్ుి లో ద్ఝఖ్లు చదయబ్డవ్ని సుషిము చదయవ్ల ను.  ఇద్ ి ముఖ్యమెైన విషయము కాబ్ట్టి , గ్ాా మ 
ర వ నూయ అధికార్ులు ఈ అాంశ్ముపెై వాసత విక సమాచఝర్ములను సకేరిాంచుట్కు పయాతిాంచవ్ల ను.  ఏ  
విధమెైన రకిార్ుు లు లేకుాండఝ క వ్లము మౌళిక ఒపుాంద్ము (ఓర్ల్ అగ్ిామెాంట్) తో కౌలు 
చదయుచుాంద్ుర్ు.  వారి వివ్ర్ములు కూడఝ సేకరిాంచి నమోద్ు చదయవ్ల ను. 
 

        ఈ అాంశ్మునకు సాంబ్ాంధిాంచిన కోడులు కిాాంద్ ఇవ్వబ్డనివి. బ్ాు కు సి లోనుని వివ్ర్ముల పకాార్ము 
ద్ఝనికి సాంబ్ాంధిాంచిన కోడు చదయవ్ల ను. 

కామ 
సాంఖ్య 

వివ్ర్ములు కోడు 
నాం . 

1.  సవాంత భూమి, సవాంత సాగు 1 

2. కొాంత సవాంత భూమి, మరకిొాంత కౌలుకు తీసుకునిద్ి 2 
3. మొతత ము కౌలుకు తీసుకునిద్ ి 3 
4. మొతత ము ఇతర్ విధముగ్ా సాగు చదసినద్ి. 4 
5. కొాంత సవాంతము మరికొాంత ఇతర్ విధముగ్ా సాగు చదసనిద్ి. 5 
6. కొాంత కౌలుకు తీసుకునిద్ి మరికొాంత ఇతర్ విధముగ్ా సాగు చదసినద్ి. 6 
7. కొాంత సవాంతము, కొాంత కౌలు, మరికొాంత యతర్ విధముగ్ా సాగుచదసనిద్ి. 7 

 

అాంశము 2(viii)   - నీటి పార్ుదల స్ిథతిుః 
17.5   నీట్ట పార్ుద్లకు సాంబ్ాంధిాంచిన కోడులు ఈ కిాాంద్ విధముగ్ా ఇవ్వబ్డనివి. 
 

కా.సాంఖ్య వివ్ర్ములు కోడు న ాం. 
1. మొతత ము నీట్టపార్ుద్ల అయనద్ ి 1 

2. కొాంతభాగమ ేనీట్ట పార్ుద్ల అయనద్ి. 2 

3. మొతత ము నీట్టపార్ుద్ల కానిద్ ి 3 
4. పసాుత త పడవా భూమి 

(2010-11లో పూరితగ్ా పసాుత త పడవాగ్ా ను భూ కమతము) 
4 



 

17.6  కమతము మొకక నీట్ట పార్ుద్ల  సిాతి 2010-11 సాంవ్తసర్ములో నీట్ట పార్ుద్లను బ్ట్టి  
నిర్ణయాంచవ్ల ను. 
 

సరవవ సబ్ డివిజన్  న ాంబర్ు వార  వివర్ములు 
17.7 ఇాంకా ఈ  ఫార్మలో ఆర్ు (6) (బి నుాంచి జి వ్ర్కు) బ్ాు కులునివి. ఈ వివ్ర్ములు మొతత ాం సర వ/సబ్ 

డివిజన్ న ాంబ్ర్ుు  కలిపి ఒక  చోట్ వాాయవ్లసియునిద్.ి  సాగుద్ఝర్ునకు ఇతర్ గ్ాా మములలో 
భూమివ్ునియడెల వాట్ట వివ్ర్ములు కూడ తెపుిాంచి వీట్టకి కలుపవ్ల ను.  కలుపునపుుడు సర వ/సబ్ 
డివిజన్ న ాంబ్ర్ువారగీ్ా మర్ల ఇాంద్ులో వాాయనకకర్లేద్ు.  వాట్ట మొతత ము తీసుకొని కలిపతిద 
సరిపో తుాంద్ి. 

బి-బాా కుుః  కమత్ప్ు భౌగోళిక విస్తీ ర్ణప్ు ఉనికిుః ( 3 నుాంచి 5 వ గడివర్కు) 
17.8 ఈగుడులలోని సమాచఝర్ము కమతపు విసతత ర్ణపు ఉనికనిి తలెుుతుాంద్ి.  సాగు కమతమునకు నివాస 

గ్ాా మములో నుని భూవిని 3 వ్ గడలిోను,  అద్ద మాండలములోని ఇతర్ గ్ాా మములో నుని భూమిని 
4వ్ గడలిోను, సాగుద్ఝర్ు వరే  మాండలములో నివ్ససిూత ఈ గ్ాా మములో సాగు చదయచుని భూమిని 5వ్ 
గడలిోను నమోద్ు చదయవ్ల ను.  3,4,5  గడులలో వసేని విసతత ర్ణములు కలుపుకుాంట్ే కమతపు మొతతము 
భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణమునకు సరిపో వ్ల ను.  3,4 గడులలో ఎాంట్ట ానమోద్ెనైచ  ో5వ్ గడలిో ఎాంట్ట ావ్ుాండద్ు అద్ద 
విధముగ్ా 5వ్ గడిలో ఎాంట్టవా్ుని ఎడల 3 మరయిు 4వ్ గడులలో ఎాంట్టలాు వ్ుాండవ్ు. 

స్-ిబాా క్   కమత్ప్ు భౌగోళిక విస్తీ ర్ణప్ు ఉనికిుః ( 3 నుాంచి 5వ గడివర్కు) 
17.9 ఇద్వి్ర్కు చపెిునట్లు గ్ా సాగుద్ఝర్ు యాజమానయములో నుని భూమి కావ్చుును.  కౌలుకు 

తీసుకునిద్ి వావ్చుును, లేక ఇతర్ విధముగ్ా సాగుచదయుచునిద్ి కావ్చుును.  వీట్టలో కొనిిాంట్ట 
సముద్ఝయము కూడ కావ్చుును.  కౌలుకు తీసుకునిట్ు యతద అద్ ి వరే్ు వేర్ు షర్తులపె ై తీసుకొని 
వ్ుాండవ్చుును.  అద్ి నిరీణత పెైకానిక ిగ్ాని,  నిరీణత ఫలసాయానికి గ్ాని, ఫలసాయములో వాట్ాకు గ్ాని, 
ఫలభోగ్ాద్కిార్ తఝకట్లి పెై గ్ాని, ఇతర్ షర్తులపెనై గ్ాని కావ్చుును.  కౌలుకు తీసుకుని షర్తులను 
బ్ట్టి  సాంబ్ాంధిత గడులలో విసతత ర్ణమును వాాయవ్ల ను.  14వ్ గడిలో నుని విసతత ర్ణము 3 నుాండ ి 5 
కాలములలో నమోద్ు చదయయబ్డని కమతపు భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణమునకు సరిపో వ్ల ను.      ఈ గడులలో 
వేసని విసతత ర్ణము భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణమునకు సాంబ్ాంధిాంచివ్ుాండఝలిగ్ాని, సాగుచదసిన విసతత ర్ణమునకు 
పరమిితము కారాద్ు.  6.12 మరియు 13 గడులు కూడి 14న గడలిో వేయవ్ల ను. 

డ-ిబాా క్  భూవినియోగము  ( 15 నుాంచి 23 వ  గడి వర్కు) 
17.10 పతాి సాంవ్తసర్ము వాాయుచుని గ్ాా మ గ్ోష్ావరాలో వాడబ్డిన భూవినియోగముయొకక 9 వ్రా్ముల 

గురిాంచి తదలిసనిద్ద.  కాని పసాుత త వ్యవ్సాయ గణన నిమితత ాం, భూవినియోగముయొకక 9 వ్రా్ములు 6 
వ్రా్ములుగ్ా కుద్ిాంపబ్డనివి.  శాశ్వత పచిుక బీళలు , ఇతర్ మపేుడు భూములు, వివిధ వ్ృక్ష జాతులు 
తోపులు అనునవి ఒక  వ్రా్ముగ్ాను, అనగ్ా సాగుచదయని ఇతర్ భూములుగ్ా చదయబ్డనివి. అద్ద 
విధముగ్ా సాగుకు  అాంద్ుబ్ాట్లలో లేని భూమి అను వ్రా్ము కిాాంద్ అడవ్ులు, వ్యవ్సాయతేర్ 
ఉపయోగము కిాాంద్ భూములు, బ్ాంజర్ు మరయిు సాగు లాయకి కాని భూములు చదర్ుబ్డనివి. ఈ 6 



వ్రా్ముల గురిాంచి నిర్వచనములలో వివ్రిాంచడమెనైద్ి. 23వ్ గడలిోని విసతత ర్ణము కమతపు భౌగ్ోళిక 
విసతత ర్ణమునకు సరిపో వ్ల ను. 

సాగు విసతత ర్ణము 6 పాధాఝన వ్రా్ముల గురిాంచి నిర్వచనములలో వివ్రిాంచడమెనైద్ి. 
 

6 వ్రా్ములు 9 వ్రా్ములు 

1. వితిత న/నఝట్టన నికర్ విసతత ర్ణము 1. వితిత న/నఝట్టన నికర్ విసతత ర్ణము 

2. పసాుత త పడవాలు 2. పసాుత త పడవాలు 
3. పసాుత త పడవాలు కాక ఇతర్ పడవా భూములు 3. పసాుత త పడవాలు కాక ఇతర్ పడవాలు 
4. పడవా భూములు కాకుాండఝ సాగు చదయని ఇతర్ 

భూమి 
4. శాశ్వత పచిుక బీళలు  ఇతర్ మపేుడు 

భూములు 
5. సాగుకు యోగయమెనై బ్ాంజర్ు భూమి 5. నికర్ విసతత ర్ణములో చదర్ుబ్డని వివిధ 

వ్ృక్షజాతులు, తోపులు 
6. సాగుకు అాంద్ుబ్ాట్లలో లేని భూమి 6. సాగుయోగయమెైన బ్ాంజర్ు భూమి 

7. అడవ్ులు 
8. వ్యవ్సాయతేర్ములకు ఉపయోగ్ిాంచిన భూమి 
9. బ్ాంజర్ు మరియు సాగుకు పనికిరాని భూమి 

 

ఇ- బాా క్   బావులు మర యు గొబిప్ు బావుల సాంఖయ ( 24 నుాంచి 29వ గడి వర్కు) 
17.11 బ్ావ్ులు, గ్కటి్పు బ్ావ్ుల నుాండి నీర్ు తోడుట్కు ఉపయోగాంచు ఇాంధనమును బ్ట్టి   బ్ావ్ులను  

వ్రీాకరిాంచవ్ల ను.  ఒక  బ్ావి లేక గ్కటి్పు బ్ావి నుాండి విద్ుయత్ మరియు డసీిల్ ఇాంజను  ద్ఝవరా నీర్ు తోడు 
చుాండని, ఆ బ్ావిని విద్ుయతుత ను ఇాంధనముగ్ా ఉపయోగ్ిాంచు బ్ావి కిాాంద్ పరగిణిాంచవ్ల ను. తవా్వకపు 
బ్ావిలో నీట్ట ఊట్ను పెాంచుట్కు బ్ో ర్ు వసేిన ద్ఝనిని తవా్వకపు బ్ావిగ్ా చూపిాంచవ్ల ను. 

 

17.12 బ్ావ్ుల ఉనికనిి బ్ట్టి  అనగ్ా అవి ఏ కమతములోని సర వ/ సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ులో ఉాండద ఆ 
కమతములోన ే నమోద్ు  చదయవ్ల ను.   ఒకొకకకపుుడు బ్ావి ఒకర ి కమతములో ఉాండి వరేకక 
కమతము వార్ు ఉపయోగము పొ ాంద్ుచుాండవ్చుును.  అట్లవ్ాంట్పుుడు ఆ బ్ావి ఏ సర వ న ాంబ్ర్ులో 
వ్ునిదో్ చూచుకొని ఆ సర వ న ాంబ్ర్ుకు  సాంబ్ాంధిాంచిన కమతములో నమోద్ు చదయవ్ల ను. 

 

ఎఫ్-బాా క్   వనర్ుల  వార  నికర్ విస్తీ ర్ణము ( 30 నుాండి 35వ గడివర్కు)  

17.13 పతాి నీట్ట వ్నర్ు కిాాంద్ నీట్ట పార్ుద్ల అయన  నికర్ విసతత ర్ణమును మాతమా ేద్ఝనిక ిసాంబ్ాంధిాంచిన గడలిో 
వాాయవ్ల ను.  సాంవ్తసర్ములో కొాంత భూమి ఒకట్ట  కని ఎకుకవ్ నీట్ట వ్నర్ుల ద్ఝవరా పార్ుద్ల 
చదయబ్డినట్ు యతద పధాఝనమెనై నీట్ట వ్నర్ు ఏద్ెతైద ద్ఝని కిాాంద్  పార్ుద్ల అయనట్లు  నికర్ విసతత ర్ణమును 
నమోద్ు చదయవ్ల ను.  అనగ్ా కొాంత భూమి ఒక సాంవ్తసర్ములో పభాుతవ కాలువ్ ద్ఝవరా మరియు 
సవాంత బ్ావి ద్ఝవరా నీట్ట పార్ుద్ల అయనచ  ో ఆ భూమి మొతత ము విసతత ర్ణము పధాఝన నీట్ట వ్నర ైన  
పభాుతవ కాలువ్ కిాాంద్ నమోద్ు చదయవ్ల ను.   పభాుతవ కాలువ్ ద్ఝవరా కాంట్ే  బ్ావి ద్ఝవరానే ఎకుకవ్ 



పరాయయములు నీట్ట పార్ుద్ల జరగి్నిపుట్టకి  పభాుతవ కాలువ్ కిాాంద్ద నికర్ విసతత ర్ణమును నమాద్ు 
చదయవ్ల ను.  పాాజ కుి  నీట్ట ద్ఝవరా చరె్ువ్ులను నిాంపి పొ లములకు నీర్ు సర్ఫరా చదసిన వాట్ట విసతత ర్ణము 
చెర్ువ్ుల కిార్ద్ కాక పాాజ కుి లకిాాంద్ (అనగ్ా కాలువ్ల కిాాంద్) నమో చదయవ్ల ను. 

జి-బాా క్  ప్ాంటల వార  విస్తీ ర్ణము ( 36 నుాంచి 53వ గడి వర్కు) 
17.14 సాగు కమతములోని పాంట్ల  విసతత ర్ణమును వాాయునపుుడు పతాి పాంట్కు విడగి్ా నీట్ట పార్ుద్ల అయన 

విసతత ర్ణము నీట్ట  పార్ుద్ల కాని విసతత ర్ణము వాాయుట్కు ఏరాుట్ల చదయబ్డనిద్ి.  ఒక ఫార్ములో 5 పాంట్లు 
వాాయవ్చుును. కమతపుద్ఝర్ు ఐద్ు పాంట్ల కని ఎకుకవ్ పాంట్లు పాండిాంచిన యడెల అద్నపు 
ఫార్మును ఉపయోగ్ిాంచవ్ల ను.  పాంట్ పరే్ు  వాాసూత  కోడ్ కూడ వేయవ్ల ను.  మొద్ట్ ఖ్రీఫ్ పాంట్లు 
వాాసి తర్ువాత   ర్బీ పాంట్లు వాాయవ్ల ను.    మిశ్ామ  పాంట్లు పాండిాంచినచ  ోవితిత న నిపుతిత  పకాార్ాం 
విసతత ర్ణములు ఆాంచనఝ వసేి వాాయవ్ల ను.  కమతపుద్ఝర్ు ఒక సర వ/సబ్ డివిజనులో ఖ్రీఫ్ మరయిు  
ర్బి సతజనులలో ఒక  పాంట్ను పాండిాంచినచ  ో ఆర ాండు సతజనులలో వితిత న విసతత ర్ణమును కలిప ి
చూపిాంచవ్ల ను.  ఉద్ఝహర్ణకు ఒక  సర వ/సబ్ డవిిజనులో ఖ్రఫీ్ సతజనులో 2.00 ఎకరాలు వ్ర ి
పాండిాంచి మర్ల ర్బి సతజనులో అద్ద విసతత ర్ణములో వ్రి పాండాించినచ  ో మొతత ము 4.00 ఎకరాలు వ్రిపాంట్ 
కిాాంద్ నమోద్ు చదయవ్ల ను.   

17.15 పతాి పాంట్కు సాంబ్ాంధతి కోడ్ వేయవ్ల ను. 
17.16 పాంట్ల కోడ్ లు అనుబ్ాంధము IX లో  ఇవ్వబ్డనివి.   సాగుద్ఝర్ు ఏ పాంట్లు పాండసిేత  ఆ పాంట్లనిిాంట్టని 

నమోద్ు చదస ివాట్టకి సాంబ్ాంధాించిన కోడ్ లు వేయవ్ల ను. 
17.17 53వ్ గడ ియాంద్ు మొతత ము పాంట్లు (కోడ్ 9999) 

 (51+52) 
 

18. వాంత్ు కమత్ముల ఏకీకర్ణ ప్దధతి 

18.1 ఈ ఏకీకర్ణ పద్ధతి గురిాంచి ఇద్ి వ్ర్క  చరుిాంచడమెనైద్ి.  ఒక సాగుద్ఝర్ు ఒకట్ట కని ఎకుకవ్ 
గ్ాా మములలో సాగు చదయుచునిపుుడు అతని నివాస గ్ాా మములో వ్ాంతు కమతములను ఏకీకర్ణ 
చదయట్ాం జర్ుగుతుాంద్ి.  కాని ఇద్ి మాండలములో నుని గ్ాా మములక  వ్రితసుత ాంద్ి.  కమతపు విసతత ర్ణము 
ఆ మాండలము వ్ర్క  పరిమితమెయైునిద్ి.  సాగుద్ఝర్ుకు వేర  తహశీల్ లలో కూడ భూమి వ్ుని 
యెడల అవి వరే్ు వేర్ు కమతములుగ్ా ఆయా తహశీల్ లలో నమోద్ు చదయబ్డుతుాంద్ి. 

 

18.2 సాంసా కమతపు విసతత ర్ణము కూడ ఒకొకకక సార ి ఒక గ్ాా మముకని ఎకుకవ్ గ్ాా మములలో 
నుాండవ్చుును.  ఆ గ్ాా మములనిి ఆ మాండలములోనే వ్ునిట్ు యతద, ఆ సాంసా యొకక ముఖ్య 
కారాయలయము ఏ గ్ాా మములో వ్ుాంట్ే అకకడ ఏకీకర్ణ చదయవ్ల ను. ఆ మాండలములో కాక వేర  
మాండలములో ఉనిట్ు యతద అకకడ వేర  కమతముగ్ా నమోద్ు చదయబ్డుతుాంద్ి. 

18.3 సాగుద్ఝర్ునకు నివాస గ్ాా మములోనే భూమియునియెడల సర వ/ సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ు వార ి
వివ్ర్ములు ఫార్ము హచె్ లో వాాసి, గడులు నిలువ్ుగ్ా కూడి మొతత ము వసేనిచ  ో పూరిత కమతపు 
వివ్ర్ములు వ్చుును.  అతనికి మాండలములోని ఇతర్ గ్ాా మములలో కూడ భూమి వ్ునియడెల 



సాంబ్ాంధతి గ్ాా మర వ నూయ అధకిార ి నుాండ ి గులాబీర్ాంగు  ఫార్ము హచె్ లో వివ్ర్ములు తెపుిాంచి అవి 
కలిపనిచ  ోపూరిత కమతపు వివ్ర్ములు వ్చుును. 

18.4 గ్ాా మ ర వినూయ అధకిార్ులు తగు శ్దా్ధ  వ్హ ాంచి ఈ ఏకీకర్ణ వ్ద్లి   పెటి్కుాండ చదయవ్ల ను.  ఇద్ి చఝలా 
ముఖ్యము.  లేనిచ  ో కొనిి వివ్ర్ములు ల కకలోక ి తీసుకోకుాండ మిగ్ిలి పో తఝయ. ర వ నూయ ఇన్ సెుకిర్ు 
కూడ ఈ  విషయములో  తగు శ్దా్ధ  తీసుకొని ఇతర్ గ్ాా మ ర వ నూయ  అధకిార్ుల నుాంచి వ్ాంతు 
కమతముల వివ్ర్ములు తపెుాంచి ఏకీకర్ణ సకామముగ్ా జర్ుగునట్లు  చూడవ్ల ను. 

 

19 పటి్ణ నివాస సాగుద్ఝర్ులు 

19.1 నగర్ములలో, పటి్ణములలో నివ్సిాంచుచుని సాగుద్ఝర్ుల విషయములో జాగాతత లు తీసుకొనవ్ల ను.  
పటి్ణ పాాాంతములో నివ్సిాంచుచు గ్ాా మములో సాగు చదయుచునియడెల ఆ సాగుద్ఝర్ును గ్ాా మ 
నివాసిగ్ానే భావిాంచి వాాయుట్ ఒక పరిష్ాకర్ము.   ఇతర్ మాండలములలో నివ్సిాంచుచు గ్ాా మములో 
సాగుచదయుచుని వారి విషయములో కూడ  ఇట్టి  నిర్ణయమే చదయడమెైనద్ి.  పటి్ణ పాాాంత నివి ఒకట్ట 
కనఝి ఎకుకవ్ గ్ాా మములలో సాగుచదసిన సాంద్ర్భములుాండవ్చుును.  అపుడు ఆ సాగు 
విసతత ర్ణములనిియు ఒక చోట్ ఏకీకర్ణ చదయవ్లసవి్ుాంద్ి. 

 

19.2 ఈ సమసయ పరిష్ాకర్మునక ై ఒక నిర్ణయము తీసుకొబ్డినద్.ి  అద్దమనగ్ా, గ్ాా మర వ నూయ అధకిార ిపటి్ణ 
నివాస సాగుద్ఝర్ుల వివ్ర్ములు సాంబ్ాంధతి మాండల మరయిు సహాయ గణఝాంకాద్ికారకి ి పాంపవ్ల ను.  
అతను సాగుద్ఝర్ుల ఫార్ములను పరశిీలిాంచి అతనిక ి సాగుభూమి మాండలములోని ఒక  గ్ాా మములో 
నునిద్ో  లేక ఒకట్ట కనఝి ఎకుకవ్ గ్ాా మములలో తలెుసుకొనును.  మాండలములోని ఒక  గ్ాా మములో 
మొతత ము విసతత ర్ణమునియెడల తిరిగ్ ిఆ వివ్ర్ములను వాాస ిగ్ాా మర వ నూయ అధికారిక ిపాంపును.  ఒకవేళ 
ఒకట్టకనఝి ఎకుకవ్ గ్ాా మములలో కమతపు విసతత ర్ణమునియెడల,   ఏగ్ాా మములో ఎకుకవ్ విసతత ర్ణము 
కలద్ో  ఆ గ్ాా మ ర వ నూయ అధికారిక ి ఆ వివ్ర్ములనిియు ఏకీకర్ణ చదయు నిమితత ము సహాయ 
గణఝాంకాధికారచిద పాంపబ్డును.  సహాయ గణఝాంకాధకిారి పటి్ణ నివాస సాగుద్ఝర్ుల ఫార్ము హెచ్ గురిాంచి 
తగు శ్దా్ధ  వ్హ ాంచి, సాగుద్ఝర్ు భూములను వ్ద్లి పటిె్కుాండ చూడవ్ల ను. 

20. వాాయవ్లసిన పతాుల సాంఖ్య 
20.1 పతాి గ్ాా మమునకు ఎల్-1, ఎల్-2, ఎల్-3 మరియు పట్టిక-1 లను తయార్ు చదయవ్ల ను.  ఫార్ము హచె్ 

తో పాట్ల  వాట్టని తహశీల్ కారాయలయానికి పాంపవ్ల ను.  ఇతర్ గ్ాా మములకు పాంపుట్కు ఎనిి ఎల్-2 
ఫార్ములు కావ్లసవి్సేత  అనిి తయార్ు చదసుకోవ్ల ను.  పతాి గ్ాా మ ఎల్-1, ఎల్-2 లకు ఒకక ట్ాక్ వేస ి
లేక ద్ఝర్ముతో కట్టి  వేర్ు వరే్ు బ్ాండలి్స గ్ా తయార్ు చదయవ్ల ను.   ఎాంపిక చదసని ట్ట.ఆర్క.ఏ.ఎస్. 
గ్ాా మమలకు ఫార్ాం హెచ్ ఒక పతాి తయార్ు చదయవ్ల ను.  ఆ హెచ్ ఫార్ములు తహశీల్ కారాయలయము 
నుాండ ిముఖ్య పణాఝళికాధకిారకిి పాంపాలి.  పట్టిక-1 ఈ ద్ిగువ్ చూపని విధముగ్ా తయార్ు చదసి  తహశీల్ 
ద్ఝర్ుకు అాంద్జ యవ్ల ను. 

 

సాాంఘ క వ్రా్ముల వారగీ్ా అనగ్ా షె.కు., షె.తె., ఇతర్ములు, సాంసాలు మరియు అాంద్ర్ు (మొతత ాం) లకు 
విడవిిడిగ్ా తయార్ు చదయవ్ల ను. 



 

21. హెచ్ షెడూయలుస వాాయబ్డని పతాి గ్ాా మము (2015-16 ట్ట.ఆర్క.ఏ.ఎస్.  గ్ాా మములు)  నకు కమతపు 
పరమిాణ తర్గతి వారీ మరియు సాాంఘ క వ్రా్ము వారీ కమతముల సాంఖ్య, వాట్ట విసతత ర్ణపు 
వివ్ర్ములను ట్బే్ుల్-ఎస్.ఎస్.లో పూరిత చదస ి ద్ఝనిని హచె్ షెడూయల్స పెనై ఉాంచి ట్ాగ్ తో గ్ాని లేద్ఝ 
ద్ఝర్ాంతో గ్ాని కుటి్వ్ల ను.  ట్బే్ుల్-ఎస్.ఎస్. నమూనఝ అనుబ్ాంధము-XI లో ఇవ్వబ్డనిద్ి. ఈ ట్ేబ్ుల్ 
లోని వివ్ర్ములు డదట్ా ఎాంట్ట ాసిబ్బాంద్కిి చఝలా ఉపయోగము.  కావ్ున సాంబ్ాంధిత పాాథమిక సబి్బాంద్ి ఈ 
ట్ేబ్ుల్ లోని వివ్ర్ములను పూరిత చదస ిడఝట్ా ఎాంట్ట ాక ాంద్మాునకు పాంపవ్ల ను. 

 

       అనుబాంధ్ము  : I 

నిర్వచనములు 
1. సాగుకమత్ముుః- సాగుకమతము అనగ్ా వ్యవ్సాయ ఉతుతిత  నిమితత ాం పూరితగ్ాగ్ాని, కొాంతవ్ర్కుగ్ాని 
ఉపయోగ్ిాంచబ్డుతూ హకుక (నఝయయ) రతీఝయ, ర్ూపాం, పరమిాణాం, లేద్ఝ ఉనికితో నిమితత ాం లేకుాండఝ ఒక వ్యకితగ్ాని, 
అతను ఇతర్ులతో కలసిగ్ాని ఒక  యూనిట్ గ్ా సాగు చదసుత ని యావ్తుత  అని అర్ధాం. 
2. సాాంకవతిక యూనిట్:- సాాంక తిక యూనిట్ అనగ్ా ఒక  యాజమానయాం కిాాంద్ వ్ుాండి కూలీలు,యాంతఝాలు, 
పశువ్ుల వ్ాంట్ట ఉతుతిత  సాధనఝలను కలిగ్ియుని యూనిట్ అని అర్ధాం. కమతము ఒకట్ట లేక పాాద్దశిక 
విభాగ్ాలుగ్ా ఉాండవ్చుును.  అయతద యీ విభాగ్ాలనిియు ఒక  సాాం క తిక యూనిట్ యొకక భాగముల త  
యుాండమల ను. 
3. వయవసాయోత్పతీి:- గణన నిమితత ాం, పాండుు , ద్ఝాక్ష, వితత నఝతలు, నఝర్ు మొకకలు (అట్వీ వ్ృక్షాలు 
సాంబ్ాంధిాంచినవి తపు) ద్ుాంపలు, కూర్గ్ాయలు, పశుగ్ాా సపు పాంట్లు, చమర్ు గ్ిాంజలు, కాఫత గ్ిాంజలు, ట్ట, కోకో, 
ర్బ్బర్ు, జనుము మెద్ల త నవి పెత ర్ుగ్ా పెాంచట్ానికి కృషి జరగి్నిపుుడు అవి వ్యవ్సాయ ఉతుతిత లో చదర్ుతఝయ. 
4. సాగు విస్తీ ర్ణము:-  సాగు విసతత ర్ణములో సాగు చదసని మరియు సాగు చదయని విసతత ర్ణములు కూడ 
చదర్ుతఝయ.  కాని కమతములో కొాంత భాగమెత న పమాాణ వ్యవ్సాయ సాంవ్తసర్ములో వ్యవ్సాయ ఉతుతిత క ి
వినియోగ్ిాంచి వ్ుాండవ్ల ను. ఉద్ఝహర్ణకు ఒక సాగు కమతములో నఝలుగు సర వ న ాంబ్ర్ులుాండి అాంద్ులో ఒక 
సర వ న ాంబ్ర్ు వ్యవ్సాయేతర్ కారాయల కోసాం వ్ద్లినచ  ో సాగు కమతము మొతత ము భౌగ్ోళిక విసతత రాణ నికి సమానాం 
కాగలద్ు. 
             ద్నీిలో వ్యవ్సాయ క్ష తమాు యొకక భవ్నఝలు, సాగుద్ఝర్ు నివ్సిాంచద గృహము సాగు విసతత ర్ణపు 
హద్ుే లలోన ే యుని వాట్టచద ఆకామిాంచబ్డని విసతత ర్ణము కూడ అాంద్ులో చదర్ుతఝయ. ఇవి సాగు విసతత ర్ణపు 
హద్ుే లలో కాక అబ్ాద్ ి(నివాస) పాాాంతాంలో ఉని అవి సాగు విసతత ర్ణాం లోనికి రావ్ు. 
 పభాుతవ అడవ్ులు, పభాుతవ బ్ాంజర్ు భూములు, గ్ాా మము యొకక ఉమమడి మేత భూములు, అబ్ాద్ ి
(నివాస) పాాాంతము విసతత ర్ణము మెద్ల త నవి సాగు విసతత ర్ణములోనికి రావ్ు. ఒకవళే పభాుతవ బ్ాంజర్ు భూములు ఏ 
వ్యకితక తన (పట్ాి ) క ట్ాయాంచబ్డినచ  ో అపుుడు అవి కమతములో వేర్ుమల ను.  ఒకవకే కమతము యొకక 
మొతుత ు విసతత ర్ణము వ్యవ్సాయెతర్ కార్యకామాలకు వినియోగ్ిాంచిన లేక ఇతర్ పడవా భూమిగ్ా యునిచ  ో అద్ ి
సాగు విసతత ర్ణముగ్ా గణిాంపబ్డద్ు.  పమాాణ సాంవ్తసర్ములోసాగు కమతము యావ్తుత  విసతత ర్ణము ఆ సాంవ్తసర్ము 
మాతమాే బీడుగ్ా (పసాుత త పడవా) ఉనిట్ు యతద ఈ కమతాం సాగు కమతాంగ్ా భావిాంచబ్డఝలి.  ఒక సాగు 



కమతములో సాగుభూమి మరియు సాగుకు పనికిరాని భూమి ఉాండవ్చుును. నఝట్టన విసతత ర్ణము, పసాుత త పడవా 
ర ాండు కలిస ి జీరో అయనచ ,ో అట్టి  కమతమును సాగు కర్ముగ తీసుకొనరాద్ు. ( అయనఝ కొాంత భూమి వరే  
భూమివ్రీాకర్ణలు  ఉనిను) కొనిి సాంద్ర్భములలో భూమిని ఒక  కుట్లాంబ్ములోని భర్త, భార్య, మరియు మెత నర్ు 
పిలు లకు పాంచబ్డి, అ కుట్లాంబ్ యాజమాని మాతమాే ఆ మొతత ము భూమి సాగు చదయుచుాండును. అపుుడు 
ద్ఝనిని ఒక  వ్యకిత కమతముగ్ా పరిగణిాంచఝలి. గత సాంవ్తసర్ము అనగ్ా 2014-15 లో పడవా కాకుాండఝ, పసాుత త 
సాంవ్తసర్ము (2015-16) లో సాగు కమతములో కొాంత భాగము పసాుత త  పడవా మరియు కొాంత భాగము 
వ్యవ్సాయతేర్ పనులకు వ్ునిట్ు యతద అట్టి  కమతమును సాగు కమతముగ్ా పరిగణిాంచవ్చుును.  రికార్ుు లలో 
జాయాంట్ పట్ాి గ్ా చూపి ద్ఝని భాగసావములు వారి వారి భాగములను విడి విడగి్ా సాగుచదయచుాంద్ుర్ు.  
అట్లవ్ాంట్ట సాంధర్బములలో వారిక ివ్యకిత కమర్ములుగ్ా నమోద్ు వయేవ్ల ను. తాండికాి  చెాంద్ని భూమి ఇర్ువ్ుర్ు 
కుమార్ులు సమానముగ పాంచుకొని ఎవ్రిక ి వార  సాగువేయుచుాంద్ుర్ు.  వార ి పరే్ుు  రికార్ుు లలో నమోద్ు 
కానపుట్టక ివారరి్ువ్ురనిి  వరే్ు వరే్ు వ్యకిత కమతములుగ్ా పరగిణిాంచవ్ల ను.  సాగు విసతత ర్ణము ఈ కిాాంద్ రతీులలో 
ఏ విధాంగ్ాన త నను వ్ుాండవ్చుును. 
(ఎ) సవాంతభూమి, నవాంత సాగు 
(బి) కౌలుకు తీసుకునిద్ ి

(సి) ఇతర్ విధముగ్ా సాగుచదసినద్ ి 
(ఎ) సవాంత్భూమి, సవాంత్ సాగు – ఒక వ్యకిా సావమయపు  బ్ద్లాయాంపు హకుకతోగ్ాని హకుకలేకుాండఝగ్ాని, 
శాశ్వత వార్సవత యోగయమెత న సావధనీపు హకుకను కలిగ్ి యునిట్ు యతద అతడు భూమి యాజమానిగ్ా 
పరగిణిాంచబ్డుతఝడు. 
1. సవాంత భూమి లేద్ఝ యజమాని వ్ల  సావధీనములో వ్ుని భూమిలో ఈ కిాాంద్ ిభూములు చదర్ుతఝయ.  

శాశ్వత వార్సతవ యోగయమెనై సావధీనపు హకుకలతోను, బ్ద్లాయాంపు హకుకలతోను, లేద్ఝ హకుక 
లేకుాండఝను, కౌలు, గ్ాా ాంట్ల లేద్ఝ అసెససుమెాంట్ల (లావ్ుని) కిాాంద్ పభాుతవాం నుాండి నేర్ుగ్ా పొ ాంద్ిన 
భూములు లేక ఇతర్ వ్యకుత ల నుాండ ిపొ ాంద్ని భూములు. 

2. శాశ్వత కౌలు కిాాంద్ సాగు చదసని భూములు, సవాంతసాగు అనుమాట్ సాగుచదసని భూములలోగల  
సాగుచదయని భాగ్ానిక ి కూడ వ్రితసుత ాంద్ి. ఉద్ఝుః-ఒక యజమాని 10 ఎకర్ముల భూమి కలిగ్యిుాండ ి
అాంద్ులో 7 ఎకర్ములు  సవాంతసాగు చదస ి మిగతఝ 3 ఎకర్ములు ఇతర్ులకు కౌలుకు యచిునచ  ో
అపుుడు సవాంతభూమి సవాంతసాగు కిాాంద్ 7 ఎకర్ములు మాతమాే.  అాంద్ులో కూడ 4 ఎకర్ములు సాగు 
చదస ి3 ఎకర్ములు బీడుగ్ా వ్ద్ిలి వయేబ్డవ్చుును. 

సవాంతసాగు ఈ కిాాంద్ి రతీులలో ఏ విధముగ్ాన నైఝ ఉాండవ్చుును. 
i. సవాంత సాగు 
ii. కుట్లాంబ్ సభుయల తోడఝుట్లతో సాగు 
iii. కూలీల సాయాంతొ సాగు 

(బి) కౌలుకు తీసుకునిద్ిుః- 



     కౌలుకు తీసుకునిభూమి అనగ్ా, యాజమానయపు హకుక లేకుాండఝ భూములను ఆధనీాంలో వ్ుాంచుకొని 
కౌలుద్ఝర్ుగ్ా సాగు చదసుత ని భూమి. కౌలుకు తీసుకుని భూమి ఈ కిాాంద్ చూపని 5 వ్రా్ములుగ్ా 
వ్ుాండవ్చుును. 

1) నిరీణత పెైకానికి కౌలుుః- కౌలుద్ఝర్ు నిరీణత పెకైానిి చలెిుాంచవ్లసనిట్లు  షర్తు ఉనిపుుడు. 
2) నిరీణత ఫలసాయానిక ి కౌలుుః- పొ లాంలో పాండిన ఫలసాయాంలో నిరీణతమెనై ఫలసాయానిి 

చెలిుాంచవ్లసనిట్లు  ఓపుాంద్ాం కుద్ుర్ుుకొనిపుుడు. 
3) ఫలసాయాంలో వాట్ాకు కౌలుుః- సాగుద్ఝర్ు, భూసావమి  పొ లాంలో పాండని పాంట్ను నిరీణతమెైన నిషుతిత లో 

పాంచుకోవ్డఝనికి ఒపుుకునిపుుడు. 
4) ఫలభోగ్ాధకిార్ తఝకట్లి పెై కౌలుుః- అనగ్ా ఆసిత  యొకక యజమాని హకుక తనఖ్ా పెట్ేి  వ్యకితకి చెాంద్ ి

యుాంట్లాంద్ి. అయతద అట్టి  ఆసిత  తనఖ్ా పటె్లి కుని వ్యకిత సావధీనాంలో ఉాంట్లాంద్ి.ఆసిత  నుాండి లభిాంచద 
ఆద్ఝయము తనఖ్ా పెట్లి కుని వ్యకితక  పాాపిత సుత ాంద్ి. తఝకట్లి  పెైకము మొతత ము వ్సూల ైన వ ాంట్నే తఝకట్లి  
ర్దే్వ్ుతుాంద్ి. 

5) ఇతర్ షర్తులుుః- పెనై (1) నుాండ ి(4) లలో చూపిన షర్తులలో ఒకట్ట కని ఎకుకవ్ కలయకతో కౌలుకు 
తీసుకునిచ  ో ద్ీని కిాాంద్కు వ్చుును. ఏమెనైఝ ఇతర్ షర్తుల మీద్ కూడ సాగు చదసని ఈ శీరిిక కిాాంద్ 
వాాయాలి. 

(సి)  ఇతర్ విధముగ్ా సాగు చదసనిద్ిుః-  
 సాగుద్ఝర్ునిచద పభాుతవ భూములలో అనధికార్ముగ్ా ఆకామిాంచబ్డినద్ి, బ్లతఝకర్ముగ్ా 
ఆకామిాంచబ్డనిద్ి, వివాద్ములో ఉని భూమి మొద్ల ైనవి. 
5.సాగుద్ఝర్ు – సాగుద్ఝర్ు అనగ్ా భూసావమయతవ హకుకతో నిమితత ాం లేకుాండఝ వాసత వ్ముగ్ా సాగుచదయుచుని 
మరియు వ్యవ్సాయ కమతము యొకక సాగు బ్ాధయత కలిగ్ియుని వ్యకిత. కమతము సాగు చదయుట్కు 
కావ్లసని సాాంక తిక బ్ాధయత మరియు ఆరిాక బ్ాధయత  (అనగ్ా యజమానివ్ల ) లేక ఇతర్ులతో కూడి భాగము 
పాంచుకొని ఉాండవ్చుును. సాగుద్ఝర్ు వ్యకిత/సమిషిి/సాంసా అను మూడు వ్రా్ములుగ్ా ఉాండవ్చుును. 

(ఎ) వ్యకిత కమతముుః-కమతము ఒక వ్యకితచద లేక  ఒక  కుట్లాంబ్ములోని పలు వ్యకుత లచద సాగుచదయబ్డినచ  ోఅద్ ి
వ్యకిత కమతమనబ్డును. 

(బి)  సమిషిి  కమతముుః-ఇదే్ర్ు లేక పలు వ్యకుత లు వరే్ు వేర్ు కుట్లాంబ్ములకు చెాంద్నివార్ు (సమిషిి  
భాగసుత లుగ్ా ) సాాంక తిక, ఆరిాక పర్మెనై బ్ాధయతలలో కమతము సాగుచదసిన యెడలఅద్ ి సమిషిి  
కమతమగును. 

(సి) సాంసాా  కమతముుః-పభాుతవ క్ష తమాులు, చక కర్ పరిశ్ామ క్ష తమాులు, సహకార్ సాంసా క్ష తమాులు, 
ధర్మకర్తలచద కూలీల ద్ఝవరా నిర్వహ ాంచబ్డుతుని ద్దవాలయభూములు మొద్లగునవి సాంసా 
కమతముల కిాాంద్కు వ్చుును. ద్దవాలయ భూములు లేక ఇతర్ సాంసాల భూములు ఇతర్ వ్యకుత లకు 
కౌలుకు ఇవ్వబ్డనిచ  ోఅవి వ్యకిత కమతములగును. 

(డి) పూరిత/వ్ాంతు కమతముుః-కమతము మతెత ము విసతత ర్ణము ఒక  గ్ాా మములోనుని అద్ి పూరిత 
కమతమనబ్డును. ఒకట్ట కని ఎకుకవ్ గ్ాా మములలో కమతపు విసతత ర్ణము విసత రిాంచి యునిచ  ో అద్ ి



వ్ాంతు కమతమనబ్డును. ఒక మాండలము సరహిద్ుే లోని గ్ాా మములలోని విసతత ర్ణములక  వ్ాంతు 
కమతములు పరమిితములు. 

6. మొతత ము నీట్టపార్ుద్ల అయనద్ి, కొాంత భాగము నీట్ట పార్ుద్ల అయనద్ి. మొతత ము 
నీట్టపార్ుద్లకానిద్ి. 

(ఎ) నికర్ సాగు విసతత ర్ణము మొతత ము (15వ్ గడి) మరయిు నికర్ నీట్టపార్ుద్ల విసతత ర్ణము (35వ్ గడి) 
సమానముగ్ా వ్ునిచ  ో ఆ కమతము మొతత ము నీట్టపార్ుద్ల అయన కమతముగ్ా భావిాంచి ‘బి’ 
బ్ాు కులోని 2(viii)వ్ గడలిో కోడ్ 1 వేయవ్ల ను. 

(బి) నికర్ సాగు విసతత ర్ణము (15వ్ గడి) లో కొాంత భాగము మాతమా ే నీట్టపార్ుద్ల జరిగ్నిచ  ో ‘బి’బ్ాు కులోని 
2(viii) వ్ గడిలో కొడ్ 2 వేయవ్ల ను. 

(సి) 15వ్ గడిలోని మొతత ము విసతత ర్ణము నీట్టపార్ుద్ల కానిచ  ో  ‘బి’ బ్ాు కులోని 2(viii) వ్ గడలిో కోడ్ 3 
వేయవ్ల ను. 

(డి) కమతము యొకక మొతత ము భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణము, పసాుత త పడవాకిాాంద్ 16వ్ గడలిో  నమోద్ెనైటి్యతద 
కోడ్ 4 వేయవ్ల ను. 

7. భూ వినియోగము 
సాగు విసతత ర్ణము 6 పధాఝన వ్రా్ముల కిాాంద్ విభజిాంచట్మెనైద్ి. 

1. వితిత న/నఝట్టన నికర్ విసతత ర్ణము 
2. పసాుత త పడవాలు 
3. పసాుత త పడవాలు కాక ఇతర్ పడవా భూములు 
4. సాగుచదయని ఇతర్ భూములు 
5. సాగుకు యోగయమెనై బ్ాంజర్ు భూమి 
6. సాగుకు అాంద్ుబ్ాట్లలో లేని భూమి 

7.1 వితిత న/నఝట్టన నికర్ విసతత ర్ణముుః- వితిత న/నఝట్టన పెైర్ు  యొకక తోట్ల యొకక విసతత ర్ణము ఇాంద్ులో 
తెలుపవ్ల ను. ఒక సాంవ్తసర్ములో  ఒకట్టకి మిాంచి ఎకుకవ్ సార్ుు  పెరై్ుు  నఝట్టనచ  ోఆ విసతత రాణ నిి ఒకసారి మాతమా ే
ల కికాంచవ్ల ను. 
7.2 పసాుత త పడవాలుుః-మామూలు పెరై్ుు  వసేుత  వ్ుాండి ఆ సాంవ్తసర్ము మాతమా ేసాగుచదయబ్డని భూములు ఈ 
శీరిిక కిాాంద్ వ్చుును. 
7.3 పసాుత త పడవాలు కాక ఇతర్ పడవా భూములుుః-ఇద్ివ్ర్లో సాగుచదయబ్డుతూ ఇపుుడు తఝతఝకలికాంగ్ా 
ఏడఝద్కిి తగాకుాండఝను ఐద్దాండు కు మిాంచకుాండఝను సాగులో లేని భూములనీి ఇాంద్ులో చదర్ును. 
7.4 సాగుచదయని ఇతర్ విసతత ర్ణము- 

(ఎ) శాశ్వత పచిుక బీళలు ఇతర్ మేపుడు భూములుుః- శాసవత పచిుక బీళలు అయనపుట్టక,ి 
కాకపో యనపుట్టకి మేపుడు బీళలు అనిియు ఇాంద్ులో చదర్ును. గ్ాా మానిక ి చెాంద్ని ఉమమడ ి మేపుడు 
భూములు ఇాంద్ులో చదర్ురాద్ు. 

(బి)  వివిధ చెట్లు , తోపులు వ్గ్ రైాల కిాాంద్ వ్ుని భూమిుః-నికర్ాంగ్ా సాగు అయన విసతత ర్ణములో చదర్ుబ్డక 
ఏద్ో  ఒక వ్యవ్సాయ కార్యాం నిమితత ాం ఉపయోగ్ిాంపబ్డుతుని సేద్ఝయర్హమెనై భూములనిియు 



యాంద్ులో చదర్ును. సర్ుగుడు చటె్లు , పె ై కపుుల కోసాం ఉపయోగ్ిాంచద ర లుు  గడిు , వ ద్ుర్ు పొ ద్లు 
మరియు ఇతర్  వ్ాంట్ చరె్కు తోపులు మొద్ల ైనవి వ్ుని భూములు ఇాంద్ులో చదర్ును. కమతఝల 
వ లుపల వ్ునిట్లవ్ాంట్ట భూములు గణనలో చదర్వ్ు. 

7.5  సాగుకు యోగయమెనై బ్ాంజర్ు భూమిుః-సాగుచదయబ్డని భూములయనను లేద్ఝ ఏ ఏడఝద్లిోను వ్ర్ుసగ్ా గత 
ఐద్దాండు లోను లేద్ఝ అాంతకు ఎకుకవ్ కాలము నుాండి ఏద్ో  ఒక కార్ణము వ్లన సాగుచదయబ్డనట్టి  భూములు 
అయనను అవి సాగుకు లభయమెైనట్ు యతద ఇాంద్ులో చదర్ును. అట్టి  భూములు  బీడు భూములు కావ్చుును. 
లేద్ఝ ఎట్టి  ఉపయోగములోను లేని ద్ుబ్ుబలు, చిట్టి  అడవి భూములు కావ్చుును. కమతాంలోపల వ్ుాండ ి
సాగుకు యోగయమెనై బ్ాంజర్ు భూమి మాతమాే గణనలో చదర్ును. 

7.6 సాగుకు అాంద్ుబ్ాట్లలో లేని భూములుుః-అడవ్ులు, వ్యవ్సాయతేర్మెనై కారాయల నిమితత ాం  
    ఉపయోగ్ిాంపబ్డుతుని భూమి, చటె్లు , చదమ లేని భూములు, సాగుకు యోగయము కాని భూములు. 

1) అడవ్ులుుః-పభాుతఝవనికి చెాంద్ినపుట్టకి లేద్ఝ పయావటే్ల వ్యకుత లకు చెాంద్నిపుట్టకి, చెట్ు తో నిాండ ి
యునిపుట్టకి లేద్ఝ అడవ్ులుగ్ా పెాంచబ్డుతునిపుట్టక ి అడవ్ులుగ్ా నిర్వహ ాంచబ్డు భూములు 
ఇాంద్ులో చదర్ును. అడవ్ులకు వ్రితాంచద యదే్దని శాసనాం కిాాంద్ అడవ్ులుగ్ా వ్రీాకరిాంపబ్డని భూములనిి 
లేద్ఝ అడవ్ులలో పెరై్ు వసేిన పాాాంతము, మపేుడు భూములు, అడవ్ుల లోపల మపేుడుకు 
ఉపయోగపడద పాాాంతఝలు, అడవి పాాాంతాం కిాాంద్ ల కక కటి్వ్ల ను. వ్యవ్సాయ గణన నిమితత ాం క వ్లాం 
కమతము లోపల పయావేట్ల అడవ్ులు మాతమాే ల కకలోనికి తీసుకొనవ్లయును. 

2) వ్యవ్సాయతేర్ కారాయనికి ఉపయోగపడద పాాాంతముుః-కమతము లోపల భవ్నఝల కిాాంద్ వ్ుని భూములు, 
వ్యవ్సాయతేర్మెనై కారాయలకు ఉపయోగపడద ఇతర్ భూములనిియు ఇాంద్ులో చదర్ును. 

3) చెట్లి , చదమ లేని భూములు, సాగుకు యోగయము కాని భూములుుః- సాగు కమతఝలలోని చెట్లి , చదమలేని 
భూములు, సాగుకు యోగయము కాని భూములు ఇాంద్ులో చదర్ుతఝయ. 
పెైన తలెిున ఆర్ు వ్రాా ల కిాాంద్ భూములనిిాంట్టని కలిపని, కమతపు భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణము వ్చుును. 

విశేష్ాాంశములు:- పభాుతవ అడవ్ులు ఈ వ్యవ్సాయ గణన పరిధ ి కిాాంద్క ి రావ్ు. పయావటే్ల అడవ్ులు ఏవ నైఝ 
వ్ునిట్ు యతద వాట్టని చదరాులి. గ్ాా మములోని ఉమమడి భూములను, పభాుతవ బ్ాంజర్ు భూమి 
మొద్లగునట్లవ్ాంట్ట పభాుతవ భూములను మినహాయాంచఝలి. అట్టి  భూములలో సాగు ద్ఝవరా ఆకామణలో కొాంత 
భూమి ఉని యడెల సాగు చదయబ్డని విసతత ర్ణము మాతమాే సాగు కమతాంలో చదర్ువ్లయును. పభాుతవ బ్ాంజర్ు 
భూములు పయావేట్ల వ్యకుత లకు క ట్ాయాంపబ్డ ిసాగు చదయబ్డనిచ ,ో వాట్టని గణన లోనికి తీసుకొనవ్లయును. 

అనుబాంధ్ము : II   
పరా థమిక స్బిబాందికి సూచనలు 

1. ఈ గణనలో పతాి గ్ాా మమునకు సాగు కమతముల జాబితఝ తయార్ు చదయుట్మనదే్ి ముఖ్యమెనై పని. 
ద్ీనిని తయార్ు చదయుట్లో వి.ఆర్క.ఓ గ్ాా మ రకిార్ుు ల (అడాంగల్/పహాణి) లోని అనిి సర య/సబ్ డివిజన్ 
న ాంబ్ర్ును చూడవ్లసి యునిద్ి.  ఈ రకిార్ుు లలో సర య/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ుు  వ్ర్ుస కామమున వాాస ి
యుాండును. మొద్ట్ట సర య/సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ుు లోని భూమి ఎాంతమాంద్ ి ఆధనీములో ననిద్ో 
చూచుకొని, ఆ కమతపుద్ఝర్ును వారిక ి సాంబ్ాంద్ిాంచిన సర య/సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ుు , విసతత ర్ణములను 
విడవిిడిగ్ా వాాయవ్ల ను.   వాాసేట్పుుడు ఒక కమతపుద్ఝర్ుకు మర ి యొక కమతపుద్ఝర్ుకు కొాంత 



సాలము వ్ద్లిి పెటి్వ్ల ను.  ఆరోహణ కామములో అట్ాు  అనిి సర య/సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ును ( సాగు 
కమతము లోనిక ి వ్చదు న ాంబ్ర్ుు  మాతమాే) కమతముల వారీగ్ా వాాయవ్ల ను. ఇట్ాు  వాాయుట్లో ఒక 
కమతపుద్ఝర్ు పేర్ు మళ్ళు రావ్చుును. (ఎాంద్ుచదతననగ్ా అతనిక ివరే్ు వేర్ు సర య/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ుు  
ఉాండవ్చుును). అట్ాు  వ్చిునపుడు, అతని పేర్ు మళ్ళు వాాయకుాండఝ ఇద్ివ్ర్కు వాాసని చోట్ే ఈ న ాంబ్ర్ుు  
కూడ వాాయవ్ల ను.  ఈ విధముగ్ా ఆ గ్ాా మములో, కమతములలోనికి వ్చదు అనిి సర య/సబ్ డవిిజన్ 
న ాంబ్ర్ును వ్ద్లిిపటిె్కుాండ వాాయవ్ల ను.  ఈ జాబితఝలను తయార్ుచదయుట్లో సాగు కమతములను 
గురితాంచుట్కు ఇతర్ రికార్ుు లను (10(i), ఆర్క.ఓ.ఆర్క. మొద్లగునవి) కూడ ఉపయోగ్ిాంచుకొనవ్చుును.  

2. గ్ాా మములో సాగు కమతములకు సాంబ్ాంద్ిాంచిన సర వ/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ునిిాంట్టని నమోద్ు 
చదసుత నఝిము. సాగు కమతములలోనిక ిరానివి ఎల్-1, ఎల్-2ల లోనిక ిరావ్ు ఒకవేళ అద్ ిట్ట.ఆర్క.ఏ.ఎస్. 
గ్ాా మమెైతద, ఆ గ్ాా మములోని పాండని పాంట్లనీి, ఫార్ము ‘హెచ్’ లో నమోద్ు చదయవ్ల ను. సద్ర్ు 
గ్ాా మములోని పెరై్ుల విసతత ర్ణము ఆ గ్ాా మ గ్ోష్ావరా    2015-16  సరిపో వ్ల ను. అాంద్ుచదత పాంట్లు వ్ద్లిి 
పెటి్కుాండ వాాయవ్ల ను. 

3. వ్ాంతు కమతములను ఏకకీర్ణ చదయకుాండ వ్ద్లి పటిె్కూడద్ు. అవ్తలి గ్ాా మపు వివ్ర్ములు  రాక 
పో యనట్ు యతద అవి తపెిుాంచుకొని నివాస గ్ాా మములోని వివ్ర్ములకు కలపవ్ల ను. 

4. కమతముల ద్ఝవరా ఎల్ 1 మరియు ఎల్2 వ్చిున విసతత ర్ణములు, వాట్టలోనిక ి రాని ఇతర్ విసతత ర్ణములు 
కలుపుకొని గ్ాా మ భౌగ్ోళికవిసతత ర్ణమునకు సరిపో వ్ల ను. అట్లు  సరిపో కపో యనచ  ో మర్ల ఒకసార ి
సరచిూసుకొనవ్ల ను. 

5. ఎల్2 ఫార్ములను ఏకకీర్ణ కొర్కు సాంబ్ాంద్తి గ్ాా మ ర వ నూయ అధకిారకిి పాంపవ్ల ను. ఒకవేళ 
కమతపుద్ఝర్ు ట్ట.ఆర్క.ఏ.ఎస్. గ్ాా మ నివాసి అయనచ  ోకమతము యొకక అద్నపు వివ్ర్ములు గులాబి 
ర్ాంగు ఫార్ము ‘హచె్’లో వాాసి ఏకీకర్ణకు పాంపవ్ల ను. 

6. అనుబ్ాంధము – VII  లో ఇచిున చకె్ పాయాంట్ు ను చూడవ్ల ను.   
పర్యవకే్షణ అధికార్ులకు సూచనలు 
పర్యవకే్షణ చదయునపుడు ఈ కిాాంద్ి విషయముల గురిాంచి తలెుసుకొని తగ్ని సూచనలు పాాథమిక 
సిబ్బాంద్కిీయవ్ల ను. 

1. సాగుకమతములో భాగముల ైన అనిి సర వ/సబ్ డవిిజన్ న ాంబ్ర్ుు  ఆ కమతములోనికి వ్చిునవా లేద్ఝ 
అని అకకడకకడఝ కొనిి కమతములను తనిఖీ చదయవ్ల ను. 

2. సాగు కమతములకుని సర వ/సబ్ డివిజన్ న ాంబ్ర్ులోని విసతత ర్ణము అడాంగల్/పహాణ ీనుాంచి సరగి్ా కాపత 
చదసనిఝరా ల ద్ఝ 

3. ఈ పరగిణనను గ్ాా మ ర వినూయ అధికార ి సరిగ్ా చదసినఝరా లేద్ఝ ఆ గ్ాా మ ర వ నూయ రకిార్ుు లలో మర్ుులు 
చదర్ుులు (ముయట్షేనులు) చదసనిఝరా లేద్ఝ 

4. వ్ాంతు కమతములను  పూరిత కమతములుగ్ా ఏకకీర్ణ చదసనిఝరా! లేద్ఝ! 
5. ఎల్-1, ఎల్-2 పకాార్ము వ్చిున విసతత ర్ణము, వాట్టలో రాని విసతత ర్ణము కలుపుకొని, గ్ాా మ భౌగ్ోళిక 

విసతత ర్ణమునకు ఎల్-3 లో సరిపో తునిద్ఝ లేద్ఝ 
6. సాంసాా  కమతములు తీసుకునఝిరా లేద్ఝ 



7. భూ వినియోగము, వ్నర్ులవారి విసతత ర్ణము, పెైర్ుల విసతత ర్ణము మొద్ల ైనవి సరగి్ా తీసుకునఝిరా లేద్ఝ ఈ 
వివ్ర్ములు వ్ాంతు కమతములకు సరగి్ా కలిపనిఝరా లేద్ఝ 

8. ఈ సాగు కమతముల ద్ఝవరా వ్చదు పెైర్ుల విసతత ర్ణము గ్ాా మ గ్ోష్ావరా 2015-16 ద్ఝవరా వ్చదు పాంట్ల 
విసతత ర్ణమునకు సాధఝర్ణముగ్ా సరిపో వాలి. కొనిి ముఖ్యమెనై పెైర్ులకు (నీట్టపార్ుద్ల అయన వాట్టక,ి 
కాని వాట్టకి కూడఝ) ఇద్ి తనిఖీ చదయవ్ల ను. పాంట్ల కిాాంద్ నికర్ విసతత ర్ణము, మొతత ము పాంట్ల 
విసతత ర్ణముకని తకుకవ నైఝ వ్ుాండఝలి లేక సమానముగ్ాన నైఝ వ్ుాండఝలి. అట్ాు గ్  నికర్ పార్ుద్ల అయన 
విసతత ర్ణము మొతత ము పాంట్ల విసతత ర్ణముకని తకుకవ నైఝ వ్ుాండఝలి లేక సమానముగ్ాన నైఝ వ్ుాండఝలి. 

9. సూచిాంచిన చెక్ పాాంయాంట్లు   ద్ృషిిలో వ్ుాంచుకొని తనిఖీ చదసనిచ  ో పాాథమిక సబి్బాంద్ి చదస ే తపుులను 
సరది్దేి్వ్చుును. 

10. సాధయమెైనాంతవ్ర్కు అనిి గ్ాా మములలో ర వినూయ ఇన్ సుెకిర్ుు   పాాథమిక సిబ్బాంద్ ియొకక పరగిణనను 
చెక్ చదయవ్ల ను. 

11. గత 2005-06 గణన పరిమాణ తర్గతుల వారి కమతముల సాంఖ్య వాట్ట విసతత ర్ణపు వివ్ర్ములను 
ద్ృషిిలో నుాంచుకొని పసాుత త గణనకు తయార్ు చదసని గ్ాా మ వారీ, సాాంఘకీ వ్రా్మ వారీగ్ా తయార్ు 
చదసని పట్టిక (ట్బే్ుల్-1) లను చెక్ చదయవ్ల ను.  

అనుబాంధ్ము V II 
ఫార్ములకు చెక్  పాయిాంటలా  

 

1. ఫార్ము ఎల్-1   
 1. 9వ్ గడ ి  7వ్ గడి + 8వ్ గడ ి
2. ఫార్ము ఎల్-3   
అాంశ్ము 1. బ్ాు కు-బి లోని కామ సాంఖ్య 1 = ఫార్ము ఎల్1 పకాార్ము కాలము 7(మొతత ాం) 
అాంశ్ము 2. బ్ాు కు-బి లోని కామ సాంఖ్య 2 = ఫార్ము ఎల్2 పకాార్ము కాలము 7(మొతత ాం) 
అాంశ్ము 3. బ్ాు కు-బి లోని కామ సాంఖ్య 3 = సాగు కమతములో చదర్ని భూవిసతత ర్ణము 
ఫార్ము ఎల్-3 పకాార్ాం మొతత ాం భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణము 
( బ్ాు కు-బి లోని కామ సాంఖ్య 4) 

= ఫార్ము ఎల్-3లోని బ్ాు కు ‘బి’ కామ సాంఖ్య 1+2+3 

2. కమతపు ఫార్ము - హెచ్ 
బ్ాు కు-ఎ2 కాలమ్ 2()మొతత ాం సాగు విసతత ర్ణాం = ఆ గ్ాా మములో సాగు విసతత ర్ణము+గ్ాా మము వ లుపల సాగు 

విసతత ర్ణము షెడూయ ఎల్-1 కాలమ్9 
బ్ాు కు – బిుః 
బ్ాు కు-బిలోని కాలమ్3+4                      = హెచ్’ షెడూయలులోని బ్ాు కు ఎ-2లోని కాలమ్2() 
బ్ాు కు-బిలోని కాలమ్ 5                         =  బ్ాు కు ఎ-2లోని కాలమ్ 2() 
బ్ాు కు-స ి
(i) మొతత ము కౌలుకు తీసుకుని విసతత ర్ణము (కాలమ్12)  =    కాలము 7+8+9+10+11 



           =   మొతత ాం సాగు విసతత ర్ణము (కాలమ్ 14) 
(ii) మొతత ము విసతత ర్ణము(కాలమ్ 14)             =   కాలమ్ 6+12+13 
బ్ాు కు-డ ి
(i) నికర్ సాగు విసతత ర్ణము (కాలమ్ 17)                      =   కాలము 15+16 

   =   మొతత ాం సాగు విసతత ర్ణము (కాలమ్ 14) 
(ii) సాగు చదయని విసతత ర్ణము (కాలమ్ 21)             =   కాలము 18+19+20 

           =   మొతత ాం సాగు విసతత ర్ణము (కాలమ్ 14) 
(iii)  సాగుకు అాంద్ుబ్ాట్లలో లేని విసతత ర్ణము (కాలమ్22)         =   కాలమ్ 14 
(iv) కాలమ్ 21+22                   =   మొతత ాం సాగు విసతత ర్ణము (కాలమ్ 14) 
(v) మొతత ము భౌగ్ోళిక విసతత ర్ణము (కాలమ్ 23)             =   కాలమ్ 17+21+22 = (కాలమ్ 14) 
బ్ాు కు-ఎఫ్ 
(i) వ్నర్ుల ద్ఝవరా నీట్ట పార్ుద్ల అయన నికర్ విసతత ర్ణము (కాలమ్ 35)= కాలమ్ 30+31+32+33+34   

=నికర్ సాగు విసతత ర్ణము (కాలము 15) 
బ్ాు కు-జి 
i) మొతత ము నీట్ట పార్ుద్ల విసతత ర్ణము (కాలమ్ 51)=పెైర్ు వారగి్ా మొతత ాం నీట్టపార్ుద్ల అయన విసతత ర్ణము  

లేక  
   =  కాలము  35 

ii) మొతత ము నీట్టపార్ుద్ల కాని విసతత ర్ణము (కాలమ్ 52 =పెరై్ు వారిగ్ా మొతత ాం నీట్టపార్ుద్ల కాని విసతత ర్ణము  
లేక  

  =  కాలము  15 -  35 
ii) మొతత ము పాంట్ల వార ివిసతత ర్ణము  (కాలమ్ 53)     =   కాలమ్ 51+52 
గమనిక  
ఎ.   ఒక సతజన్  / సబ్ సతజన్ లోన నైఝ ఒక పాంట్ కిాాంద్ నఝట్టన విసతత ర్ణము, నికర్ విసతత ర్ణమునకు మిాంచరాద్ు. 
బి. నికర్ విసతత ర్ణము సుని కాంట్ే ఎకుకవ్గ్ా ఉనిపుడు మొతత ాం పాంట్ల విసతత ర్ణము, నికర్ పాంట్ల విసతత ర్ణమునకు 

ఎకుకవ్గ్ా కాని సమానముగ్ా కాని ఉాండవ్ల ను. 
సి.  మొతత ాం పాంట్ల విసతత ర్ణము సుని కాంట్ ేఎకుకవ్గ్ా ఉాంట్ే, నికర్ విసతత ర్ణము  సునికాంట్ే ఎకుకవ్గ్ా ఉాండవ్ల ను. 
డి.  నికర్ పాంట్ల విసతత ర్ణము సుని కాంట్ే ఎకుకవ్గ్ా ఉాంట్ే, మొతత ాం పాంట్ల విసతత ర్ణము  సునికాంట్ ే ఎకుకవ్గ్ా 

ఉాండవ్ల ను. 
ఇ.  వివిధ పాంట్ల కిాాంద్ పాంట్ వితిత నపుడు వాడబ్డిన వితత నముల నిషుతిత  పకాార్ము మిశ్మా  పాంట్ల విసతత ర్ణము 

నిర్ణయాంచఝలి. 
4.   ట్బే్ుల్  -  1 

i. కాలము 6 =   కాలములు  3+4+5 
ii. కాలము 10 =   కాలములు 7+8+9 
iii. కామసాంఖ్య 11 లోని ‘పు’ కమతములు = కామసాంఖ్య 1 నుాండి 10 వ్ర్కు గల ‘పు’ కమతముల 



మొతత ము 
iv. కామసాంఖ్య 11 లోని ‘సతత ’ీ కమతములు = కామసాంఖ్య 1 నుాండి 10 వ్ర్కు గల ‘సతత ’ీ కమతముల 

మొతత ము 
v. కామసాంఖ్య 11 లోని ‘మొతత ాం’ కమతములు = కామసాంఖ్య 1 నుాండి 10 వ్ర్కు గల ‘మొతత ాం’ 

కమతముల మొతత ము 
vi. వ్ర్ుస న ాంబ్ర్ుు  1 నుాండి 10 వ్ర్కు మరయిు ‘ఎ’, ‘బి’, ‘సి’, ‘డి’ల యాంద్ు వ్చిున కమతముల విసతత ర్ణపు 

మొతత ము (కాలమ్ 10) లను కమతము సాంఖ్యల మొతత ము (కాలము 6)చద భాగ్ిాంచగ్ా వ్చిున 
భాగఫలము అనగ్ా కమతపు సగట్ల విసతత ర్ణము పరిమాణ తర్గతి పరిధుల మధయ ఉాండవ్ల ను.  

 
గమనికుః 

1. పెై ట్ేబ్ుల్-1, iii నుాండి v వ్ర్కు గల చకె్ పాయాంట్లు  వ్యకిత, సమిషిి , సాంసా మరయిు మొతత ములకు 
‘కమతముల సాంఖ్య’ మరియు విసతత ర్ణములకు వరే వర్ుగ్ా తనిఖీ చదయవ్ల ను. 

2. పెై చకె్ పాయాంట్లు  షె.కు, షె.తె., ఇతర్ులు, సాంసా మరియు మొతత ములకు తయార్ు చదసిన ట్బే్ుల్-1లకు 
కూడఝ వరే్ు వేర్ుగ్ా తనిఖీ చదస ిసరిచూడవ్ల ను.  

అనుబ్ాంధము  
పాంట్లు మరియు వాట్ట కోడ్ ల పట్టిక 

వ్ర్ుస న ాం 
(1) 

పాంట్ పరే్ు 
(2) 

 కోడ్ న ాంబ్ర్ు 
(3) 

1. వ్ర ి .......... 0101 
2. జొనిలు .......... 0102 
3. సజిలు .......... 0103 
4. మొకకజొని .......... 0104 
5. రాగ్ ి .......... 0105 
6. గ్ోధుమ .......... 0106 
7. బ్ారీు .......... 0107 
8. చిర్ుధఝనయములు (కొరా్, వ్ర్గు వ్గ్ రైా) .......... 0108 
9. ఇతర్ ధఝనయములు .......... 0188 

10. మొతత ము ధఝనయములు (వ్ర్ుస 1 న ాం. నుాంచి 8 వ్ర్కు) .......... 0199 
11. శ్నగ .......... 0201 
12. కాంద్ ి .......... 0202 
13. మినుము .......... 0203 
14. పెసర్ .......... 0204 
15. మసూర్క (ఎరా్ కాంద్ిపపుు) .......... 0205 



16. ఉలవ్ .......... 0206 
17. బీన్స .......... 0207 
18. బ్ఠాణ ి .......... 0208 
19. ఇతర్ పపుు ధఝనయములు .......... 0288 
20. మొతత ాం పపుు ధఝనయములు ( వ్ర్ుస న ాం.10 నుాండ ి18 వ్ర్కు) .......... 0299 
21. మొతత ాం ఆహార్ ధఝనయములు ( వ్ర్ుస న ాం.9 మరయిు 19 ) .......... 0399 
22. చెర్కు .......... 0401 
23. తఝట్ట .......... 0402 
24. ఇతర్ చెర్కు పాంట్లు .......... 0488 
25. మొతత ము చరె్కు పాంట్లు(( వ్ర్ుస న ాం.21 నుాండి 23 వ్ర్కు) .......... 0499 
26. మిరియాలు .......... 0501 
27. మిర్ప .......... 0502 
28. అలు ాం .......... 0503 
29. పసుపు .......... 0504 
30. పో క (వ్కకలు) .......... 0507 
31. వ లుు లిు .......... 0508 
32. ధనియాలు .......... 0509 
33. చిాంతపాండు .......... 0510 
34. కుయమిన్ (జీలకరా్) .......... 0511 
35. ఫెన ి ల్ (సో ాంపు వితత నము) .......... 0512 
36. జాజికాయ .......... 0513 
37. మొాంతులు .......... 0514 
38. లవ్గ్ాలు .......... 0515 
39. ద్ఝలిున చెకక .......... 0516 
40. కోకో .......... 0517 
41. బీట్ల్ విన్ (తమలపాకులు) .......... 0519 
42. ఇతర్ మసాలా మరియు సుగాంధ ద్వా్యములు .......... 0588 
43. మొతత ము  మసాలా మరయిు సుగాంధ ద్వా్యములు (వ్ర్ుస న ాం. 25 

నుాండ ి41 వ్ర్కు) 
.......... 0599 

44. మామిడ ి .......... 0601 
45. కమలాలు మరియు నఝరిాంజ .......... 0602 
46. బ్తఝత య .......... 0603 
47. నిమమ .......... 0604 



48. ఇతర్ నిమమజాతి పాండుు  .......... 0605 
49. అర్ట్ట .......... 0606 
50. తెలు  ద్ఝాక్ష  .......... 0607 
51. ద్ఝాక్ష నలుపు .......... 0608 
52. ఆపలి్ .......... 0609 
53. ర గుపాండుు  .......... 0612 
54. సపో ట్ .......... 0614 
55. బ్ొ పాుయ .......... 0615 
56. జామ .......... 0616 
57. బ్ాద్ాం .......... 0617 
58. జీడ ిమామిడి లేక ముాంతమామిడ ి .......... 0619 
59. పనస .......... 0621 
60. అనఝస (పెైన్ ఆపలి్) .......... 0623 
61. పుచు (వాట్ర్క మిలన్) .......... 0624 
62. కర్ూబజ (మిలన్) .......... 0625 
63. ఉసరి ి .......... 0630 
64. ద్ఝనిమమ .......... 0631 
65. సతతఝఫలాం .......... 0632 
66. ఇతర్ పాండుు  .......... 0688 
67. మొతత ము పాండుు  (వ్ర్ుస న ాం. 43 నుాండి 65 వ్ర్కు) .......... 0699 
68. బ్ాంగ్ాళీ ద్ుాంపలు .......... 0701 
69. కరా్ పెాండలము .......... 0702 
70. చిలగడుే ాంపలు/గ్ నుసుగడులు .......... 0703 
71. పెాండలపు గడు  .......... 0704 
72. కాంద్ .......... 0705 
73. చదమద్ుాంప .......... 0706 
74. ఇతర్ ద్ుాంప పాంట్లు .......... 0707 
75. ఉలిు .......... 0708 
76. కాయర ట్ .......... 0709 
77. ములు ాంగ్ ి .......... 0710 
78. బీట్ ర్ూట్ .......... 0711 
79. ట్మాట్ల .......... 0713 
80. బ్చులికూర్ (పాలకూర్) .......... 0714 



81. కాయబ్ేజి .......... 0716 
82. ఇతర్ ఆకుకూర్లు .......... 0717 
83. వ్ాంకాయ .......... 0718 
84. పచిు బ్ఠానీలు .......... 0719 
85. బ్ ాండ .......... 0720 
86. కాలీఫ్ు వ్ర్క .......... 0721 
87. ద్ోసకాయ .......... 0722 
88. ఆనప (సో ర్) .......... 0723 
89. గుమమడకిాయ .......... 0724 
90. కాకర్ .......... 0725 
91. ఇతర్ తీగ జాతి కూర్లు .......... 0726 
92. చికుకడు .......... 0728 
93. మునగకాయ .......... 0729 
94. పచిు మిర్పకాయలు .......... 0730 
95. ఇతర్ కూర్గ్ాయలు .......... 0788 
96. మొతత ాం కూర్గ్ాయలు (వ్ర్ుస న ాం.67 నుాండి 93 వ్ర్కు) .......... 0799 
97. ఇతర్ ఆహార్ పాంట్లు .......... 0801 
98. మొతత ము ఇతర్ ఆహార్ పాంట్లు (వ్ర్ుస న ాం.95) .......... 0899 
99. మొతత ము ఆహార్ పాంట్లు ( 20+24+42+66+94+96) .......... 0999 

100. వేర్ుశ్నగ  .......... 1001 
101. ఆముద్ఝలు .......... 1002 
102. నువ్ువలు .......... 1003 
103. ఆవాలు .......... 1004 
104. అవిశ్ (లిన్) .......... 1005 
105. కొబ్బర ి .......... 1006 
106. పొ ా ద్ుే తిర్ుగుడు .......... 1007 
107. కుసుములు .......... 1008 
108. సో యా చికుకడు .......... 1009 
109. న ైగర్క సతడ్ (ఒరసిలు) .......... 1010 
110. ఫామ్ ఆయల్ .......... 1011 
111. ఇతర్ నూన  గ్ిాంజలు .......... 1088 
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అనుబాంధ్ము – III 
వయవసాయ గణన 2010-11 

ఫార్ము ఎల్ – 1 
గాా మ నివాస సాగుద ర్ుల జాబిత  మర యు సాగు విస్తీ ర్ణము 

1. రాషిరము ; ఆాంధపాదా్దశ్        6. ర వ నూయ ఇన్ సుెకిర్క/గ్ిరాే వ్ర ి
సరికలు    

 

2. జిలాు  పరే్ు/కోడ్   7. గ్ాా మ ర వ నూయ అధికారి సరికలు  
3. మాండలము 

పేర్ు/కోడ్ 
  8. గ్ాా మ ర వ నూయ అధికారి పరే్ు  

4. బ్ాు కు   9. విసతత ర్ణ పమాాణము ఎకరాలు-సెాంట్లు  
5. గ్ాా మము 

పేర్ు/కోడ్ 
  10 విసతత ర్ణ పమాాణము 

హెకాి ర్ులో 
1 ఎకర్ాం - 0.405 
హెకాి ర్ు 

                                      (3 ద్శాాంశ్ సాా నఝల వ్ర్కు) 
 

కామ 
సాంఖ్య 

సాగుద్ఝర్ు 
పూరిత 
పేర్ు 

తాండి/ా 
భర్త 

పేర్ుతో 
సహా 

కమతపు 
తర్గతి 

షె.కు.-1 
షె.తె.-2 

ఇతర్ులు-
3 

సాంసా - 9 

లిాంగ 
భేద్ము 

గ్ాా మములో ఉని 
భూమి 

అద్ద 
మాండలము 
లోని ఇతర్ 
గ్ాా మములో 

ఉని 
భూమి 

విసతత ర్ణము 
(ఎ.సెాం.) 

మొతత ము 
భూమి 

విసతత ర్ణము 
(ఎ.సెాం.) 
(7+8) 

కమతపు 
పరమిాణ 

తర్గతి 
(కోడ్) 
1-10 

రిమార్ుకలు 
* 

వ్యకితగత-
1 

సమిషిి-
2 

సాంసా-9 

పు-1 
సతత -ీ2 

సాంసా - 
9 

సర వ/సబ్ 
డివిజన్ 
న ాంబ్ర్ు  

విసతత ర్ణము 
(ఎ.సెాం.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

0 1
1 

 
 

0 0 

0 0 

0 0   



 
* ఈ కిాాంద్ నుద్హరిాంచిన అాంశ్ములను రిమార్ుకల కాలములో నమోద్ు చదయాండి. 

(ఎ). సాగుద్ఝర్ు అద్ద మాండలము లోని ఇతర్ గ్ాా మములలో ఉని భూమి విసతత ర్ణ వివ్ర్ముల యొకక 
గ్ాా మముల పేర్ుు  మరియు కోడ్ న ాంబ్ర్ును వాాయవ్ల ను. 

(బి). డీమ్ డ్ వ్యవ్సాయ ద్ఝర్ులను (గ్ాా మ నివాససాగుద్ఝర్ులుగ్ా పరగిణిాంపబ్డనిట్టివార్ు అనగ్ా ఇతర్ 
మాండలము/జిలాు  లలో నివ్శిాంచుచూ ఈ గ్ాా మములో సాగు చదయు వార్ు) “డి” గుర్ుత తో రమిార్ుకల 
కాలములో చూపవ్ల ను. ఆ విధముగ్ా చూపుట్ వ్లన వారిని వేర  సాగుద్ఝర్ునిగ్ా గురితాంచద వీలు 
కలుగుతుాంద్ి. 

(సి). వ్యవ్సాయ సిాతి- ఆ సాగుద్ఝర్ు పసాుత త సాంవ్తసర్ములో సాగుద్ఝరో కాద్ో  అని తెలుసు కొనుట్కుతన 
భూమిని పూరితగ్ా లేక కొాంత భాగమెనైఝ పసాుత త సాంవ్తసర్ము అనగ్ా 2010-11లో  కాని గత సాంవ్తసర్ము 
అనగ్ా   2009-10 లో కాని ఏద్యనఝ వ్యవ్సాయ కార్యకలాపము చదయుట్ జరగి్ినద్ఝ లేద్ఝ అని గురితాంచి 
సాగుచదసని వారినిపసాుత త గణన లోనిక ితీసుకొనవ్లయును. 

 
 
 

సాంగాహ ప్టిిక (యల్ – 1 ఆధ ర్ాంగా) 

సామాజిక వ్రా్ము కమతముల సాంఖ్య 
సాగు విసతత ర్ణము 

(ఎకర్ములు - సెాంట్లు  
1 2 3 

షెడూయలు కులములు   
షెడూయలు తెగలు   
ఇతర్ులు   
సాంసాా గఅ   
మొతత ము   
 
గమనికుః- ఈ ఫార్ము నాంద్ు ఇవ్వబ్డిన డదట్ాను సరచిూచుకొనుట్కు యల్-1 ఫార్ము చివ్రలిో ఈ సాంగాహ పట్టిక 

తపుని సరిగ్ా నమోద్ు చదయవ్ల ను. 
 
 
 

 
 
  



అనుబాంధ్ము – III 
వయవసాయ గణన 2010-11 

ఫార్ము ఎల్ – 1 
గాా మ సాగు చేయు నివాస్ేత్ర్  సాగుద ర్ుల జాబిత  మర యు సాగు విస్తీ ర్ణము 

1. రాషిరము ; ఆాంధపాదా్దశ్        6. ర వ నూయ ఇన్ సుెకిర్క/గ్ిరాే వ్ర ి
సరికలు    

 

2. జిలాు  పరే్ు/కోడ్   7. గ్ాా మ ర వ నూయ అధికారి సరికలు  
3. మాండలము 

పేర్ు/కోడ్ 
  8. గ్ాా మ ర వ నూయ అధికారి పరే్ు  

4. బ్ాు కు   9. విసతత ర్ణ పమాాణము ఎకరాలు-సెాంట్లు  
5. గ్ాా మము 

పేర్ు/కోడ్ 
  10. విసతత ర్ణ పమాాణము 

హెకాి ర్ులో 
1 ఎకర్ాం - 0.405 
హెకాి ర్ు 

   (3 ద్శాాంశ్ సాా నఝల వ్ర్కు) 
బి. సాగుద్ఝర్ు నివ్సిాంచుచుని గ్ాా మ వివ్ర్ములు    
11 నివాస గ్ాా మము 

పేర్ు/కోడ్ 
 12. ర వ నూయ ఇన్ సుెకిర్క/గ్ిరాే వ్ర ి

సరికలు    
 

  13. గ్ాా మ పరిపాలనఝధకిార ిసతికలు  
 

కామ 
సాంఖ్య 

సాగుద్ఝర్ు 
పూరిత పరే్ు 
తాండి/ా భర్త 
పేర్ుతో సహా 

కమతపు 
తర్గతి 

షె.కు.-1 
షె.తె.-2 

ఇతర్ులు-3 
సాంసా - 9 

లిాంగ 
భేద్ము 

గ్ాా మములో 
ఉని 

భూమి 

విసతత ర్ణము 
(ఎ.సెాం.) 

రిమార్ుకలు 
* వ్యకితగత-1 

సమిషిి-2 
సాంసా-9 

పు-1 
సతత -ీ2 

సాంసా - 9 

సర వ/సబ్ 
డివిజన్ 
న ాంబ్ర్ు  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
 
 
 

0 1
1 

 
 

0 0 

0 0 

0 0   

0 0 

0 0 


