
  

 

రయోజనాలు: 
జీఱసభఽతం చయిౌన బూమిఱో ఱసనతృసభుఱు చ ైతనళంతభ  ై అతుి యకసఱ 

తృో వకసఱన ంటఱకు అంద ంచ ందకు తుయంతయం ఴరమిశూసా మ. 

జీళనదరళంతో కూడిన బూశూసయసతుి యియక్ించకోళడం అళశయం. భ టట  
తృొ ఱాఱోి  ఆచఛాదనకు గడిి  ఱేకతృో త , బూమితు ప ైప ైన దకకి చ ఴహ భటటట  
ప లిఱతో ఆచఛాదన  కయౌీంళచు. రకఽతి ళళశూసమంఱో ఎటుళంటట ఎయుళూ 

ఱేమనకియ ఱేద. ద శీ ఱేదఛ నఛటు ఆళు పేడ, భూతరంతో తమాయ ైన 

‘జీఱసభఽతం’ఱో కోటానకోటి శక్ష్ౄజీళుఱు ఉంటామ. దరళ జీఱసభఽతం 

ంటకు ఫఱాతుి ఇశా ంద . ఈ జీఱసభఽతభున దరళ, ఘన యూతృసఱఱో 
తమాయు చ శకోళచు . భనం ంటకు తూయు ప టటట  కసఱవ దగగయ ఱేదఛ 
ంటఱో దీతుతు తృో శకోఱసయౌ. ఈ యధంగస తమాయు చ శకుని మిఴరభం క 

ఎకయసకు తుచ శా ంద .  

 

జీవాభృతం 

తమారీ భరిము ఉయోగాలు 
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ఒక ఎకయం ంట తృొ లాతుకి స్రిడా జీవాభృతం తమారీకి 
కావలసిన ద్ారాా లు: 
డరభుౄ - తూలళు టటటద  

తూలళు - 200 య్టయుి  (శభాయుగస 15 తంద ఱు), 

ఆళు పేడ-10 కకఱోఱు, 

ఆళుభూతరం-10 య్టయుి , 

ుీ ద నశఱ పహండి-2 కకఱోఱు, 

ఫెఱిం-2 కకఱోఱు, 

గటుట  భటటట-గుప ీడు. 

తమాయు చేమువిధానం 

ముదట డరభుౄఱో 200 య్టయి (శభాయుగస 15 తంద ఱు) తూటటతు తీశకొతు 

దఛతుఱో 10య్టయి ఆళుభూతరం తీశకోఱసయౌ. 10 కేజీఱ ఆళు పేడన 
డరభుౄఱో కఱుుకోఱసయౌ. 2 కేజీఱు ుీ ద నశఱ పహండితు కఱుుకోఱసయౌ. 

2 కేజీఱ ఫెఱిం యటటతో తృసటు కఱుుకోఱసయౌ. గటుట భటటటతు గుప ీడు 
కఱుుకోఱసయౌ. ఈ అతుి కఱుుకుని మిఴరభాతుి కయరతో ఫాగస కయౌఴే ళయకు 
ఫాగస కఱుుకోఱసయౌ. దీతుతు నఛఱుగు యోజుఱు భుయగతుఱసవయౌ. దీతుతు నఛఱుగు 
యోజుఱు యోజుకు భూడుశూసయుి  ఉదమం, భధ్ఛనం, శూసమంతరం కయరతో 
కఱుుకోఱసయౌ. ద  యోజుఱు భుయిగిన తయసవత ంటకు ఱసడుకోళచు. దీతుతు 

తమాయు చ ముటుీడు భుంద జాగరతాచయఱుగస ఆయోగకయభమన 

ద శీమ ఆళు పేడ, ఆళు భూతరం తీశకోఱసయౌ. దీతుఱో ఏమిము 
కఱుకూడద. ఈ యధంగసనే ఱసడుకోఱసయౌ. 

జీవాభృతం ిచికారి చేసే దాతి  

3 నెఱఱోి  (60 నంచి 90 యోజుఱోి ) ూయామయ ంటఱకు ఎకయసతుకక 

మొదటిసారి : (యతానం నఛటటన 1 నెఱకక ) 5 య్టయి జీఱసభఽతం,100 య్టయి 

తూటటతో పహచికసయి చ మాయౌ . 

ర ండో  సారి : (ముదటట శూసయ ి పహచికసయి చ ఴహన 21యోజుఱ తయసవత ) 10 య్టయి 

జీఱసభఽతం,150 య్టయి తూటటతో పహచికసయి చ మాయౌ . 

భూడో  సారి : (య ండో  శూసయి పహచికసయి చ ఴహన 21యోజుఱ తయసవత )20 య్టయి 

జీఱసభఽతం,200 య్టయి తూటటతో పహచికసయి చ మాయౌ . 

నాలుగో సారి : (గింజ ఏయీడ  టుీడు -మియౌింగ్ ఴేటజి )5 య్టయి భజిిగ,200 

య్టయి తూటటతో పహచికసయి చ మాయౌ .చిళయి శూసయ ిజీఱసభఽతం అళశయం ఱేద . 

 



వే ద్ార వణాలు   
తమాయు చేము విధానం : ఱేతృసకుఱన ప శా ఱాగ చ ఴహ  ,గినెిఱో తూయు 
భయిగించి ఱేతృసకు పేశట తు కయౌపహ భయిగించి చఱాి యసుయౌ  .ఆ తూయు 

చఱాి యిన తయుఱసత ళడకటాట యౌ.   ఈ ఱేతృసకు తూటటతో భూడుయకసఱ 
దఛర ళణఛఱన తమాయు  చ శకోళచు.  

1. ఏద ైనఛ ననేతు (కొఫూయి ,నళువఱు ,ఱేయుఴ నగ )య్టయు 

ఱేతృసకు తూటటఱో అయకఅుీ ననే తృో ఴహ ఫాగస కయౌమఫెటాట యౌ .  

2. చిుమియకసమఱు ఱెఱుి యిౌ పేశట తు ఱేతృసకు యశం ఱో కయౌపహ 
కియోజు తయుఱసత ళడగటాట యౌ. 

3. ఱేతృసకు పేవటట ఱో క య్టయు తూయు, తృొ గసకు కసడఱన కఱతృసయౌ. 
దీతుతు క ఱసయం అఱాగే ఉంచి తయుఱసత ళడకటాట యౌ.  

రయోజనాలు: 
ఈ దఛర ళణఛఱన ఎయుళు ఱాగస ఱసడళచు. ఈ దఛర ళనభు చ ద 
ళఱన ుయుగుఱన చంకుండఛ అయ తృసయితృో మే ఱా చ శా ంద . 
ునయుతీతాి ఱేకుండఛ చ శా ంద . యటటతు ఇంటట ంటఱకు 
ఉయోగించళచు. 

 

 

వేతృాకుతో ుయుగుల భందులు 
తమారీ భరిము ఉయోగాలు 
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తూభాస్త రం 

తూభాశారం అనగస ఱే (Neem) రధ్ఛన ఔవధంగస కయౌగిన యశూసమనం. 

కసఱసయౌసన దఛయసా ఱు - 100 య్టయి తఛజా ఫో యు/ఫాయ తూయు, 1 కేజీ నఛటు 

ఆళు పేడ, 5 య్టయి నఛటు ఆళు భూతరం, 5 కేజీఱ ఱే గింజఱ పహండ ి

ఱేదఛ 5 కేజీఱ ఱే చ కి తృొ డ ిఱేదఛ 5 కేజీఱ ఱే ఆకుఱు. 

తమారీ: ఈ దఛయసా ఱతుింటటతూ క తొటటటఱో ఱేదఛ డరభుౄఱో ఱేఴహ ఫాగస 
కయౌమ తిరతృసీయౌ. తయసవత 24 గంటఱతృసటు తూడఱో ుయౌమఫెటాట యౌ. గోనె 
శంచి కపహీళుంచఛయౌ. యోజుకు య ండుశూసయుి  చొుీన ఉదమం, శూసమంతరం 

2 తుభుశుసఱతృసటు కుడిఱెైునకు కయౌమతితృసీయౌ. 24 గంటఱ తయసవత 

ఱుటట గుడిఱో ళడతృో శకోఱసయౌ. ఇద  తూభాశారం. ఇఱా తమాయ ైన 

తూభాశూసా ా తుి క డరభుౄఱో తుఱవచ శకోఱసయౌ. ఈ దఛర ళణఛతుి తూటటఱో 
కఱుకుండఛ నేయుగస ంటఱప  ైశూసమంతరం ూట పహచికసయి చ శకోఱసయౌ. 

యశం పఱేు ుయుగుఱ, ఇతయ చిని చిని ుయుగుఱ తుఱసయణకు 

ఉయోగడ  ఈ దఛర ళణఛతుి తమాయుచ శకొని ఱసయం యోజుఱఱోు 
ఱసడ శకోఱసయౌ. 

దశ్రిి కశామం: 

కసఱసయౌసనయ - 200 య్టయి తూయు, ద శీ ఆళు పేడ 2 కేజీఱు, ద శీ ఆళు 
భూతరం 10 య్టయుి , శు తృొ డ ి 200 గసర భుఱు, ల ంఠి తృొ డ ి 200 

గసర భుఱు ఱేదఛ 500 గసర భుఱ అఱిం పేశట , తృొ గసకు 1 కేజీ, చిుమియిు 

పేశట  / కసయం తృొ డ ి 1 కేజీ, ఱెఱుి యిౌ పేశట  1 కేజీ, ఫంతి ుళువఱు - 

ఆకుఱు - కసండం 2 కేజీఱు. 

యటటతు భుందగస క డరభుౄఱో ఱేఴహ కఱుుకోఱసయౌ. తయసవత ఈ ద గుళ 

పేయొిని ద  ఆకుఱన కఱుుకోఱసయౌ. 

ఱేతృసకు 3 కేజీఱు, గసనగ (Indian Beech) ఆకుఱు 2 కేజీఱు, ఉభ ౄతా 

ఆకుఱు 2 కేజీఱు, జిఱేి డు ఆకుఱు 2 కేజీఱు, ఴతఛపఱం ఆకుఱు 2 

కేజీఱు, భునగ ఆకుఱు 2 కేజీఱు, ఆభుదం ఆకుఱు 2 కేజీఱు, 

ఫేయౌఆకు/ఱేంత నఛ (Lantana) 2 కేజీఱు, తటఱఴహ/అడయ తటఱఴహ 1/2 

కేజీ, ఱసయయౌ (Vitex Negundo) ఆకుఱు 2 కేజీఱు. 

ప ైన పేయొిని ఱసటతుింటటతూ డరభుౄఱో ఱేఴహ కఱుుకోఱసయౌ. డరభుౄఱో 
ఱేఴహన దఛయసా ఱన యోజుకు 3 శూసయుి  కుడిచ తిఱెైునకు భూడు 
తుభుశుసఱతృసటు తిరతృసీయౌ. ఇఱా 40 యోజుఱతృసటు రతియోజు 3 తుభుశుసఱు 

తిరతృసీయౌ. ఇద  దఴయిి కశుసమం. ఈ కశుసమాతుి 41ళ యోజున ఱుటట 
కసటన్ గుడితో ళడఫో శకోఱసయౌ. ఈ కశుసమాతుి 6 నెఱఱళయకూ 

ఱసడుకోళచు. 200 య్టయి తూటటఱో 6 నండ ి10 య్టయి కశుసమాతుి కయౌపహ 
ఱసడుకోఱసయౌ. ఈ మోదఛద క ఎకయసతుకక శయితృో తటంద . దఴయిి 

కశుసమం ళయిఱో యశం పఱేు ుయుగుఱన, భామిడిఱో ఫూడిద 

త గుఱున తుఱసయిశా ంద . 



 

ఈ మిఴరభాతుి రతియోజూ శభాయు 20 యోజుఱు ఫాగస కద యౌంచి 
ంచగళ భయిము ముకిఱ శూసయసఱన ూయిాగస కఱతృసయౌ. 

నాణయతను  ంచుత ంది్ 

"అదనంగస, ంట ముకిఱ జీళ శూసభయసయ ాతుి భయిము ండుి  
భయిము కూయగసమఱ నఛణతన ప ంచడఛతుకక ఇద  
కనగొనఫడింద " అతు తృొర ఫ శర్ ఴ ఱవయసజ్ అనఛియు. 

ఴేరేమర్ నఛజిల్ అడుి డకుండఛ ఉండటాతుకక ఴేరే 
చ మడఛతుకక భుంద దఛశగసళ దఛర ళణఛతుి ఫహఱటర్ 
చ మాయౌ. ముకిఱప ై పహచికసయీ చ మడఛతుకక భూడు లసతం 
దఛశగళ దఛర ళణఛతుి తౄో యౌమర్ ఴేరేగస ఴహతౄసయుస చ శా నిటుి  
తృొ ర ఫ శర్ ఴ ఱవయసజ్ యళయించఛయు. నఛటడఛతుకక భుంద యతానఛఱన 
నఛనఫెటటడం ఱేదఛ ముఱకఱ భూఱాఱన భూడు లసతం 
దఛశగళ దఛర ళణంఱో 30 తుమిశుసఱ తృసటు భుంచడం ముకిఱఱో 
యతానఛఱ అంకుయోతీతాి భయిము భూఱ అతేళఽద ాతు 
ప ంచతటంద . 

 

దశ్గవవ 
తమారీ భరిము ఉయోగాలు 
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ఴేంద రమ ంటఱ ప యుగుదఱకు దోషదడ  గో ఉతీతటఱతో 
“ంచగళవ” తమాయికక తమిలనఛడు కు చ ంద నఛ డఛ. నటయసజన్ 
ఆదడు. అద  యీతిఱో 10 ఉతఛీదకసఱన కయౌపహ దఴగళవన తమాయు 
చ మడం ఱసడుకఱోకక ళచిుంద . 50 య్టయి ఫాయ ల్ న తీశకొతు 40 
య్టయి దఴగళవన తమాయు చ మాయౌ. 7.5 కకఱోఱ పేడ, 7.5 య్టయి 
ఆళు భూతరం 750 గసర భుఱ నెమ 5 య్టయుి  తృసఱు, 5 య్టయుి  
ప యుగు, 5 య్టయి కొఫూయి తూలళి , 5 య్టయి చ యుకు యశం, చినిఱెైత  24- 
ప దదఱెైత  18 అయటటండుి , 2 కకఱోఱ నఱి దఛర క్ష్ ండుి , 5 య్టయి 
తఛటటకఱుి  తో దఴగళవన తమాయు చ మాయౌ.  

ముదట ఫాయల్ ఱో పేడ, నెమ ఱేఴహ అయ గంట నంచి గంట 
ళయకు కటటటతో ఫాగస కఱతృసయౌ. అనంతయం దఛతుకక భూత ప టటకూడద. 
ఱుటట గుడి కటాట యౌ. రతి యోజు ఉదమం, భదఛషిం, శూసమంతరం, 
యసతిర ూట కయౌమ ద తృసీయౌ. 5 ళ యోజు ప ైన చ పహీన మోతఛదఱో 
మిగతఛ 8 యకసఱన కఱతృసయౌ. 18ళ యోజు ళయకు యోజు ఇఱాగ  యోజుకు 4 
శూసయుి  కయౌమద ుీతూ ఉండఛయౌ. 19 ళ యోజున ళడతృో ఴేా . దఴగళవ 
ఴహదదభౌతటంద . ఴశూసఱోి  తుంపహ తుఱవ చ శకోఱసయౌ. ఆ తయుఱసత 
కయౌమద తృసీయౌసన అళశయం ఱేద. ఇద  6 నెఱఱు తుఱవ ఉంటుంద . 
ఱసడతృో మక ళచిున పహపహీతు ంట తృొ ఱంఱో ఎయుళుగస ఱేశకోళచు.  

దఴగళవ యయధ ంటఱప ై ౩౦ య్టయి తూటటఱో క య్టయు దఴగళవన 
కయౌపహ రతి 15 యోజుఱకు కశూసయి పహచికసయి చ మళచు.  డిరప్ దఛవయ 
కూడఛ ంటఱకు అంద ంచళచు.  ఎకయం ళయి ంటకు పహచికయికక 
శభాయు 200 య్టయి దఛర ళణం అళశయం అళుతటంద , అందకు 6 -7  
య్టయి దశగసళవ అళశయభౌతటంద . కూయగసమ ంటఱకు పహచికసయీ 
చ ఴేటుీడు 25 య్టయి తూటటకక క య్టయు దఴగళవ కఱతృసయౌ. దఴగళవ 
పహచికసయి చ ఴహన ంటఱు ఆయోగంగస ప యుగుతఛమతు. చీడ పడఱన 
శభయయళంతంగస తటుట కుంటామ. 

ుయౌమఫెటటడం స్భమం 

"ఈ మిఴరభాతుి శభాయు 25 యోజుఱు ుయౌమఫెటటడఛతుకక 
అనభతి ఉంద , ఇద  కొతుి రయోజనకయభ ైన ఫాకటటయిమా 
భయిము శియ్ంధ్ఛర ఱ ప యుగుదఱ భయిము గుణకసయంన 
తృో ర తసవిశా ంద ".  

ఈ యధంగస తృొ ంద న మిఴరభాతుి ద ఴగళ అతు పహఱుశూసా యు 
భయిము ప యుగుదఱన తృోర తసవించ  శూసభయసయ ాతుి కయౌగి 
ఉంటుంద , త గులున తిపహీకొటటడఛతుకక భయిము ఱసధఱన 
తుమంతిరంచడఛతుకక ముకిఱ ళళశయఱో యోగతుయోధక ఴకకాతు 
ప ంచతటంద . 



ళయ,ి యకయకసఱ కూయగసమఱు , ండి ంటఱ ైన భామిడి , అయటట, గుఱస, 
ఆభి శనిం నగద ంటఱ ైన చ యకు , శు, భఱ ి , మోయింగస, 
తోటఱ ంటఱు ంచకసళ దయఖాశా కు చఛఱా ఫాగస శీంద ంచఛమ.  

శూో భశందయం భయిము ఇతయుఱు  , (2004) ంచకళఱో ఇండోల్ 
ఎఴహటటక్ మాఴహడ్, గిఫెూయసయౌక్ మాఴహడ్ భయిము ఴ ైటోకకతున్ ళంటట ళఽద ా  
తుమంతరణ దఛయసయ ఱు భయిము అళశయభ ైన ముకిఱ తృో వకసఱు 
ఉనఛిమతు తుఱేద ంచింద .  ఇద  రయోజనకయభ ైన , రబాళళంతభ ైన 
శక్ష్ౄ జీళుఱు , రధ్ఛనంగస ఱాకకటక్ మాఴహడ్ ఫాకటటయిమా , ఈస్టట , 
ఆకకటనోభ ైఴ ట్సస, కకయణజన శంయోగకకరమ భయిము కొతుి శియ్ంధ్ఛర ఱతో 
తృసటు అజోటోఫాకటర్, అజోఴహీయిఱిమ్ భయిము తౄసశూో ుఫాకటటయిమం ళంటట 
రయోజనకయభ ైన భయిము తుయూపహతభ ైన జీళ  ఎయుళుఱన కయౌగి 
ఉంటుంద  . జమశీర భయిము జారి్ (2006)  
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ంచగళవ అంటట  వింద భతం  , శంశిఽతం. రకఽతి 

ళళశూసమం ఱో కశుసమాఱు ,దఛర ళణఛఱు కటఱక తృసతర ళవిశూసా మ 

అందఱో ంచగళ భుఖభ ైనద  . ఈ ంచగళ న అతుి యకసఱ 

ంటఱ ప ై పహచికసయీ చ శకోళచు . ంచగళ యతుయోగించడం ళఱన 

అతుి ంటఱోి  భంచిపయౌతఛఱు ళశా నఛిమ .దీతుతు పహచికసయీ చ మడం 

ళఱన ంటఱోి  ూత ఫాగస ళశా ంద  .ంచగళ ముకిఱ ప యుగుదఱ 

భయిము ముకిఱో ఱసధ్  తుయోధక ఴకకా తు ప ంచతటంద  . అంత యశివట 
భ ైన ంచగళన ఎఱా తమాయు చ ఴహకోఱసఱో రతక్ష్ంగస చదఛద ం 

 

ంచకావయ అన ేశంశిఽత దఛతుకక "ఐద ఉతీతటా ఱ మిఴరభం" అతు 
అయాం, భయిము ఇద  చయితర అంతటా శూసంరదఛమ  వింద ఆచఛయసఱఱో 
ఉయోగించఫడింద . ంచకళ ఆళు యొకి ఐద ఉతీతటా ఱన 
కఱడం దఛవయస తమాయుచ ఴహన క శంయోగం.  భూడు రతక్ష్ 
బాగసఱు పేడ , భూతరం భయిము తృసఱు ; ఉతీనిభ ైన య ండు 
ఉతీతటా ఱు ప యుగు భయిము నెమ . ఆళు యొకి ప ై ఐద 
ఉతీతటా ఱు శభుచితంగస కయౌపహ ఉయోగించినుీడు , ఇయ జీళుఱ 
మీద అదృత శూసనకూఱ రబాఱసతుి చుతఛమ.  ఇటీళయౌ 
శంళతసయసఱఱో తమిలనఛడుఱో ఴేందీరమ 
ళళశూసమం నేథంఱో ంచకవయ రభుఖ శూసయ నఛతుి తృొ ందఛయు. 

అవస్యమ ైన ద్ారాా లు 
ఆళు పేడ తూటటతో కయౌపహ  -5 కకఱోఱు, ఆళు భూతరం  -3 

య్టయుి , ఆళు తృసఱు  -2 య్టయుి , ప యుగు  -2 య్టయుి , నెమ  -1 

కకఱోఱు, ండిన శు అయటట  -12 భుకిఱు, టటండర్ కొఫూయి తూయు 
 -3 య్టయుి , చ యకుయశం-3య్టయుి (ఱేదఛ 3 య్టయి తూటటతో కయౌపహ ½ కకఱోఱ 
ఫెఱిం), 21 ళ యోజు , 1 య్టయు ంచకళ దఛర ళణఛతుి 10 య్టయి తూటటతో 
కయౌపహ, ఆప ై  
 ముకిఱప ై ంచకసళ రబాళం 

o గోర త్ -రమోటర్ భయిము యోగతుయోధక ఴకకాతు ప ంచ ద గస 
తుచ శా ంద  

o ద గుఫడి యొకి ఫయుళు భయిము నఛణతన ప ంచతటంద  
o కూయగసమఱు భయిము ండి ళ ల్ు జీయతఛతుి ప ంచతటంద  
o ండిఱో చక ియ లసతం భయిము శగంధ్ఛతుి ప ంచతటంద  
o 15 యోజుఱ ప ంకం 

o తూటట అళశయసతుి 30% తగిగశా ంద  (నటయసజన్ , 2004) 

o ఱోత ైన తృొ యఱకు చొచుకుతృో మే యశూసా యభ ైన భయిము 
దటటభ ైన భూఱాఱు 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.wisdomlib.org/hinduism&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhW1FM74aisnZ-THAQRiyxxoDEwfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhic18EgeN0Z_jsBvAFVEOPorCcD5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgFjU3D9FXZpWTbY234Bzu7vIs3xg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cow&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiOg9CvifM_XPjxvAaE2g5w3ayWog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Manure&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgk_9HZMu2iti6roRrIr7JxRvKPSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Urine&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhisHP_pwsIOwXL4NBKTy4_P_Kla4g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Milk&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhN8o16SkU56lNoyJXbbDTc8Miizw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Curd&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjEFQKshzwUXTAOA88Uc7L8uKw3eg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ghee&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgEEawnToBD2nUyIeBfvInQIRoLqQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Nadu&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhoESByCdKpeblSN0injAJivAGI7A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_farming&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhimKoMCR58aTpfOcKKO1XPHKZd4cQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_farming&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhimKoMCR58aTpfOcKKO1XPHKZd4cQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=te&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_farming&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhimKoMCR58aTpfOcKKO1XPHKZd4cQ


ఎ పహ ఎం ఐ పహ తృసర జ కుట  కకంద శుసర్ట యౌస్టట  చ మఫడిన కంప తూఱు 
1. ఇపహఴహ ఇండఴట  ాయౌమిటటడ్   
2. జ ైన్ ఇయిగేవన్ ఴహశటం యౌమిటటడ్  
3. పరమిమర్ ఇయిగేవన్ ఎకకవప్ భ ంట్స యౌమిటటడ్  
4. నఛగసయుి న తౄసయసౄ ఇండిమా యౌమిటటడ్  
5. యీక్ిత్ ఇండఴట సా్ట యౌమిటటడ్  
6. నేతఛఫహమ్ ఇయిగేవన్ ఇండిమా ప ైర. యౌమిటటడ్  
7. తృసి శూోట ా  తృసి శన్ ఇండఴట సా్ట (ఇండిమా) యౌమిటటడ్ ఱతాదఛయుఱ ఎంపహక 

యధ్ఛనం  

భ ైకరో  ఇయిగేవన్ ఴహశటమ్స శప లి  చ ఴేఱసయు ఆమా గసర భాఱకు చ ంద న 

ఉదఛనళన ళళశూసమ/టుట  యిఴరభ/ చ యకు  డితృసర్ట భ ంట్స ఱసయు  కూడఛ 
శయేవన ూయాిచ ఴహ అందకు శంఫంధ్ ంచిన యౌశట న తమాయు చ మళఱఴహ 
ఉంటుంద . ఆ తమాయు కసఫడిన యౌస్టట ' అయహత తృొ ంద న య ైతటఱ యళయసఱు 

భయిము బూమికక శంఫంధ్ ంచిన యళయసఱు, ఆ బూమిఱో ఇంతకు భుంద 

ండించిన ంట యళయసఱు / అఱాగే ండించఫో మే ంటఱ యళయసఱు 

తృొ ందయసుయౌ. భ ైకరో  ఇయిగేవన్ ఴహశటం యొకి అంచనఛ యఱుళ కూడఛ 
త యౌమజేమాయౌ. భ ైకరో  ఇయిగేవన్ ఴహశటం ఏయసీటుకు శంఫంధ్ ంచి ఆమా 
య ైతటఱ నండి అంగీకసయ తఛర ఱు తృొ ందళఱఴహ ఉంటుంద .  

 

 

 

 

డిరప్ ఇరిీగైషన్ 
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స్ూక్ష్మతూట ితృాయుదల థకం 

జిఱాి  తూటట మాజభాన శంశయ  దఛవయస యయధ తూటట తుఱవ దాతటఱన, 

ఉయోగసఱన ఈ కకంద  యధంగస యఴదీకయించఛయు. 

ముకి ఱేయు ళళశయకు నేయుగస అళనయభ ైనంత తూయు భాతరభే క 

కరభదాతిఱో అంద ంచ  యధ్ఛనఛతుి శక్ష్ౄతూటటతృసయుదఱ దాతి అంటాయు. 

దీతుళఱి నఛణభ ైన ద గుఫడి, 50% ప ైగస శూసగుతూయు ఆదఛ అళుతటంద . 

బూగయృ జఱ ళనయుఱ తృొ దు, అతుియకసఱ నేఱఱకు ఎగుడు, ద గుడు 

బూభుఱకు అనఱెైనయ, దఛదఛు 40 నండి  45 లసతం యదతటా  

యతుయోగంఱో తృొ దళు, తృో వక దఛయసయ ఱు, యశూసమతుక ఎయుళుఱు, తూటట 

దఛవయస ముకిఱ ఱేలు  దగగయకు ఇళవడం ళఱి యతుయోగ శూసభయయాం (80-90 

లసతం) ప యుగుదఱ, అతుి యకసఱ తృొ ఱం నఱఱో కూయ్ఱ ఖయుు తగుగ తటంద . 

కఱుు ముకిఱ ప యుగుదఱన అయికటటళచున. 

తందుతూటి సాగు: ఈ దాతిఱో ముకికు కసళఱఴహన మోతఛదఱో తూటటతు 

నేయుగస ఱేలు బాగసతుకక చకిఱ యూం ఱో అంద ంచఫడుతటంద . ఈ 

యధ్ఛనంఱో ఆన్ ఱ ైన్ ఇన్ ఱ ైన్  యకం అతు య ండు డిరప్ దాతటఱునఛిమ. 

యటటతు ంట యకం యొకి చ టి భధ దయసతుి ఫటటట  ఎంపహక చ శకోళఱఴహ 
ఉంటుంద . 

త ంయల  తూటి సాగు: ఈ దాతిఱో తూయు ఴహీంకయి దఛవయస 
యయజిభౄఫడుతటంద . డిరప్ తో తృో యౌునుడు తూటట యతుయోగం తకుిళ 

శభయయళంతంగస ఉంటుంద . ఈ శూౌకయం ళళశూసమ ంటఱకు భేఱ ైన 

యధ్ఛనం. 

ఏమే ంటఱకు ఈ థకం ళయిాశా ంద  : అతుి ఉదఛన ంటఱకు అనగస 
ండుి , కూయగసమఱు భయిము ూఱ తోటఱకు, చ రకు, భఱూయీ భయిము 

అతుి ళళశూసమ ంటఱకు ఈ థకం ళయాిశా ంద .  

ఈ థకం కకంద ఎళయు అయుహ ఱు : శూొ ంత  బూమి, తూటట ళశతి 

(ఫో యు/ఫాయ) యదత్ శూౌకయం ఉని య ైతటఱు అందయూ దీతుకక అయుహ ఱు. 

ఎంపహక చ మఫడిన భండఱాఱోి తు ళళశూసమదఛయుఱు ంటఱన ఴేదం 

చ శా నఛియో, ఏ ంటఱమత  తంద, తటంయ  ఴేదఛతుకక అనకూఱభ ైనదో  
ఱసయు ఴిం కకంద ఆయియక శశృమం తృొ ందటకు అయుహ ఱు.  ఏ య ైతట అమనన 

అనళుగస తూటట తుఱవఱన కయౌగి ఉండ,ి యదత్ కనెక్ష్ని  కూడఛ కయౌగి ఉనిచ  ో

ఈ ఴిం కకంద ఆయియక శశృమం తృొ ందడఛతుకక అయుహ ఱు. కఱేల యదత్ కనెక్ష్న్ 

ఱేకతృో మనఛ, ఆమల్ మోటాయుి  కయౌగి ఉండిన కూడఛ  ఈ ఴిం కకంద ఆయియక 

శశృమం తృొ ందళచున.  



 భారిిన్ భతూ భరిము స కయయరిట ీ 
- యిజర్వ ఫాంకు తుయేదశిక శతఛర ఱ ఆధ్ఛయంగస (ఆర్ తఐ) యూతొృంద ంచిన ంట 

యుణఛఱు భయిము టర్ౄ ఱోని  యూ|| 50,000/-ఱు మించకుండఛ ళకకాగతంగస 
ఎఱాంటట భాయిిన్ భయిము కొఱేి టయల్ ఴ కూయిటీ ఱేకుండఛ ఇళవఫడుతఛమ. 

కావలసిన యుణ డాకుయమ ంటలల  

రతి య ైతట మితర గూర ప్ భ ంఫర్ కసళఱఴహన యుణ శూౌకయం కొయకు ఎస్ట తఐ 

ఱా ఆఫశయి కమిట ీ ఆంధరఫాంక్, ఴేటట్స ఫాంక్ వ ైదయసఫాద్ భయిము గసర మీణ 

ఫాంకు ఱసయు భయిము ఆంధరరద శ్ కో-ఆయేటటవ్ ఫాంకు కమిటీఱు యూతొృంద ంచిన 

యధ్ఛనఛఱన ఫటటట కసళఱఴహన డఛకుభ ంటిన ఇళవళఱఴహ ఉంటుంద . ప ైఱట్స తృసర జకుట  
కకరంద య ైతట మితర గూర ప్ శబుఱకు యుణఛఱన తొృ ందటకు ఇంతకు భునపే ఈ 

డఛకుభ ంటుి న ఉయోగించడభ ైనద . య ైతట మితర గూర ుఱకు కసళఱఴహన ంట 

యుణఛఱు భయిము ఇన్ ఱెస్టట భ ంట్స క రడిటిక ై యుణఛఱ దయఖాశా  చ మాయౌ. 
అఱాగే ఇంటర్ అగిరభ ంట్స జతయచఛయౌ. 
ఒపందు ఆరిటకల్స్ 

ఫాంకుఱ భయిము య ైతటమితర గూర ుఱ నభౄకసఱన ఴేఫ్ గసరి్ 

చ మడఛతుకక, గూర ు భ ంఫయికు కసళఱఴహన యుణంన తృసర మిశయీ నోటు యూంఱో, 
అుీ కసళఱఴహన ఆర్ఎంజి శబుఱు ఎకకసకూట్స చ మళఱఴహ ఉంటుంద . అఱాగే 
గసయంటయుి గస కయు ఱేక ఇదదయు ఆర్ఎంజి శబుఱు యిచమం చ మళఱఴహ 
ఉంటుంద . య ైతట మితర గూర ు శబుఱఱోతు కొంతభంద  ఫకసమఱు (శబుడు 
గసతు, అబయియ కుటుంఫ శబుఱు కసతు ఎ ఆయియక శంశయకు ఫకసమడి ఉండకూడద) 
చ యిౌంచక డితౄసఱటయుి గస ఉండితోృ మనచ  ో మిగతఛ ఆర్ఎంజి అబుఱకు ఫాంకుఱు 
అుీఱన ఇళవడఛతుకక తుయసకయిశూసా మ. (ఆర్ తఐ తుయేదశిత శతఛర ఱ ఆధ్ఛయంగస ఎస్ట. 

వ చ్.జి గూర ు భ ంఫయికు తృసటటంచ  యధ్ఛనఛనేి ఆర్ఎంజి శబుఱకు ళయిాశూసా మ) 

 

ర ైత ల కోస్ం రబుతవ థకాలు 
ర ైత  మితర గూీ ులు 
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ర ైత  మితర గూీ ులు 
 యసవట  ా రబుతవం య ైతట మితర గూర ుఱన ఏయసీటు చ ఴహంద . ళళశూసమ 

లసఖ ఱసయు నోడల్ ఏజ తూసగస ఉండ ి2.03 ఱక్ష్ఱతో య ైతటమితర గూర ుఱన ఏయసీటు 
చ ఴహ తదఛవయస ఆమా ఫాంకుఱో ఴేయంగ్స ఫాంకు ఖాతఛఱన త యిపహంచఛయు.  
లక్ష్యం: భాయ ిటటంగ్ శదతృసమం, శూసంకేతిక శషకసయం కయౌీంచకొనటకు 
భయిము భాయ ిట్స శభాచఛయం త ఱుశకొనటకు శదతృసమాఱన ఫ ఴహయౌటటట్స 

చ శకొనటకు య ైతట మితర గూర ుఱు రమతిిశూసా మ.  
తుచేము విధానం  

1. ఎం.ఎఫ్/ఎస్ట.ఎస్ట/ఎస్ట.ఴహ భయిము య ైతట గూర ుఱకు చ ంద న ఴా రఱు కూడఛ 
ఆర్.ఎం.జి.ఱో భ ంఫయుి  కసళడఛతుకక అయహత కయౌగి ఉనఛియు. 

2. కోి య ైతటమితర గూర ుఱో గయివటంగస 15 భంద తు చ యుుకోళచున. క 

కుటుంఫం నండ ికియికే ఆర్.ఎం.జి.ఱో చ య ేఅళకసఴం గఱద.  
3. రతి ఆర్.ఎం.జి ఱో క కతూవనర్ భయిము క కో-కతూవనర్ ఉంటాయు. యయు 

ఫాంకు ఖాతఛఱ అక ంటిన చశా ంటాయు. 
4. ఆర్.ఎం.జి ఱసయు రతి భ ంఫయు నండి యూ: 50/- తకుిళ కసకుండఛ 

ళశఱు చ ఴహ తొృ దు అక ంట్స ఱో చ యుశూసా యు.  
ఆరిాక స్హామం  
ఫాంకుఱు యయికక ంట యుణఛఱతో తృసటు క రడిట్స ప టుట ఫడితు కయౌీశా నఛిమ. 

ంట యుణఛఱకు శంఫంధ్ ంచి ఆర్.ఎం. జిఱు క క రడిట్స తృసి న్ తమాయు చ ఴహ 
అందఱో ఆర్.ఎం.జి భ ంఫయు పేయు, ండిన ంటఱ యఴా యిం, ండిన ంట / 

బయవతటా ఱో ండించ  ంట దఛతు యసఫడి ముదఱగు ఱసటటతు తొృ ందయచఛయౌ. 

కసళఱఴహన ఆయియక శశృమం ఎంత? తియిగి చ యిౌంచ  కసఱ యిమితి ముదఱగు ఱసటటతు 

ూయాి చ ఴహ, అటటట  దఛతుతు అుీ దయఖాశా తో తృసటు ఫాంకు ఫరా ంచిఱో అందజేమాయౌ. 

కఱేల ఆర్.ఎం.జి భ ంఫయు య్జుప ై గసతు  అద దకు గసతు బూమితు శూసగు 
చ శా నిటటలి త , అటటట య్జున/ అద దన ధఽయకయిశా  ఆర్.ఎం.జి గూర ప్ ఱోతు శబుఱు 
శంతకసఱు చ మళఱఴహ ళుంటుంద . 

క రడిట్స ప టుట ఫడ ిఅళశయసఱ కోశం, ఱేయుగస క భ ైకరో  క రడిట్స తృసి ని  య ైతట 
మితర గూర ు భ ంఫయుి  తమాయు చ ఴహ అటట రణఛయకన ఫాంకు ఱసయికక 
త యౌమయచళఱఴహ ఉంటుంద . ఆ రణఛయకతో ప టుట ఫడి అంలసఱన తొృ ందయచఛయౌ. 

కసయీస్ట పండకు శయిశభానంగస ఱోన్ ఴ ైజు 1:20 తువీతాిఱో ఉండఛయౌ. గూీ ప్ ఱోతు 
ఋణ అళశయసఱన ఫటటట  భయిము తుచ ము యధ్ఛనఛతుి ఫటటట, ఫాంకు భేనేజయు 
శయిమయైన తువీతాితు తుయిమశూసా యు. 
గూీ ు మ ంఫయల కాయపస్ పండ్  
తొృ దు, ళడడి  భయిము గూర ప్ యొకి ఆదఛమం ఱేదఛ గసర ంటు రబతవం దఛవయస 
ఱతేంచిన దఛతుతు ఫటటట  
కసయీస్ట పండ్ ఉంటుంద . 
వడడీ  రైటల 
- య ైతట మితర గూర ుఱకు ఇచ ు యుణ శదతృసమంన ఫటటట యిజర్వ ఫాంక్ గ ైడ్ ఱ ైన్స 

ఆధ్ఛయంగస ఆమా గూర ప్ భ ంఫయుి  ఇశుసట తుి ఫటటట తుయిమంచకోళడభళుతటంద .  
యుణం తిరిగి చెయౌలంచ ేవిధానం 

- ంట యుణఛఱు తియిగ ిచ యిౌంచ  యధ్ఛనం శృయేవఴహటంగ్ ఴజన్ ఱో తృసర యంబభళుతటంద .  
- ఇనెవస్టట భ ంట్స క రడిట్స అభఱు గూర ుఱు తీశకొనే యధ్ఛనఛఱు భయిము కసష్ ఫిో్  

మీద ఆధ్ఛయడి ఉంటుంద .  
  



భవిరా శూసధ్ కసయత: యేవన్ కసయుి ఱ జాయ ీకోశం 18 ఏలళి  ఱేదఛ అంతకంటట 
ఎకుిళ ళమశస ఉని ఇంటట ప దద  భవిల ఇంటట అధ్ తి. 

గీరఱెన్స యిడ రశల్ భ కసతుజం: జిఱాి  భయిము యసవట  ా శూసయ మఱో 
ఫహయసదఱ యిశుసియ యధ్ఛనం. రశా త మంతఛర ఱన ఉయోగించటాతుకక 
ఱేదఛ రత క మంతఛర ంగసతుి ఏయసీటు చ మడఛతుకక యసశుసట ా ఱకు శూౌఱబం 
ఉంటుంద . 

ఇంటరా -ఴేటట్స యఱసణఛ ఖయుుఱు భయిము ఆశృయ ధ్ఛనఛఱు 
భయిము ఎఫ్ పహఎస్ట డడఱయి భాయిిన్ తుయవషణ: యసవట ంాఱోతు ఆశృయ ధ్ఛనఛఱ 
యఱసణఛ, దఛతు తుయవషణ భయిము ఎఫ్ పహఎస్ట డడఱయి భాయిిన్ తుఫంధనఱ 
రకసయం యసశుసట ా ఱు ఱసయు చ ఴహన ఖయుుఱన తీయుడంఱో కేందర రబుతవం 
శశృమం చ శా ంద . ఈ రయోజనం కోశం యూతృొ ంద ంచఫడింద . 

తృసయదయశకత భయిము జఱసఫుదఛయీతనం: తృసయదయశకత భయిము 
జఱసఫుదఛయీతనం ఉండ ఱా పహడిఎస్ట కు శంఫంధ్ ంచిన యికసయుి ఱన 
ఫవియగతం చ మడం, శూసభాజిక ఆడిటుి  భయిము యజిఱ న్స కమిటీఱన 
ఏయసీటు చ మడం ళంటటయ ఏయసీటు చ మఫడఛి మ. 

ఆశృయ బదరతఛ బతం: అయహత కయౌగిన ఆశృయ ధ్ఛనఛఱు ఱేదఛ 
బోజనం శయపయస చ మకతృో త  అయహత కయౌగిన ఱతాదఛయుఱకు ఆశృయ బదరత 
బతం కయౌీంచడం. 

 
 
 

జాతీమ ఆహాయ బదరత థకం 
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జాతీమ ఆహాయ బదరత థకం 

పేదఱకు శతసడడతో తోృ వక ఆశృయం అంద ంచ  ద మంతో కేందర రబుతవం 

ఇటీళఱ ఆశృయ బదరత చటం తీశకుళచిుంద  తోృ వక యఱుళఱతో కూడిన 

ఆశృయసతుి పేదఱకు అందజేమడభే దీతు ఱక్ష్ం. దీతుకక గుయిాంు కసయుఱుి . 

కుటుంఫంఱోతు భవిరా ప దదఱకు ఇళవఫడుతటంద . ఈ కసయుి న తుయుపేదఱకు యసవట  ా
రబుతవం జాయ ీ చ శా ంద . కుటుంఫంఱోతు భతుళహ కయికక 5 కకఱోఱ తమం 3 

యూ||ఱకు, 5 కకఱోఱ గోధభఱు 2 యూ|| ఱకు తఽణ ధ్ఛనఛఱు 1 కేజి కి 

యూతృసమకక ముతాం 5 కేజీఱు ఇళవఫడతఛమ. - 15 శం|| ఱోు పహఱిఱకు 
కసళఱఴహన ఆశృయం రబుతవభే అంద శా ంద . గయిృణుఱకు, ఫాయౌంతఱకు 
తోృ వకశృయంతో తృసటు రతి నెఱ యూ|| 1000/- చొుీన 6 నెఱఱ తృసటు అంద శూసా యు. 
అయహత గఱ కుటుంఫంఱోతు రతి ళకకాకట నెఱకు 5 కేజీఱ ఆశృయధ్ఛనఛఱు ఇశూసా యు. 
కేజి యూ.ఱు 3 కక గోధభఱు, య ండు యూతృసమఱకు కకఱో తమం, యూతృసమకక 
భుతక ధ్ఛనఛఱు ఱతేశూసా మ. అంతోదమ అని యోజన థకం ఱతదదఛయుఱకు 
కుటుంఫంఱోతు శబుఱతో తుమితాం ఱేకుండఛ కుటుంఫాతుకక 35 కేజీఱు తకుిళ 

ధయక ే ఇశూసా యు. చౌక ధయఱ దకసణఛఱఱో ఆశృయధ్ఛనఛఱు ఱతేంచకతోృ త , యసవట  ా
రబుతవం, ఆశృయబదరతఛ బఽతి ఇశా ంద . తుయుపేద భవిలఱకు గయిృణీఱుగస 
ఉండగస రశళం తయసవత 6 నెఱఱు అంగన్ ఱసడడఱు ఆయోగ కేందఛర ఱ దఛవయస 
ఉచితంగస బోజనం ఇశూసా యు. తఱుి  రకసయం గయిృణ ీఴా రఱకు నగద యూంఱో యూ.ఱు 
6,000/- య ండు భూడు యడతఱుగస ఇశూసా యు. కకలోయ ఫాయౌకఱ ైన 11-14 ఏలళి  తుండి 
ఫడికక ఱెలితు, 14-18 ఏలళి  ఉని ఫాయౌకఱకు అదను తోృ వకసశృయం అంద శూసా యు. 
14 శంళతసయసఱ ళయకు పహఱిఱకు ఱసయ ిఆశృయ అళశయసఱ భేయకు ఉచిత ఆశృయం 

అంద ంచఫడుతటంద . 6 నెఱఱ ప ైన పహఱిఱకు ఉదమం, భధ్ఛషిం ఆశృయం 

అంద శూసా యు. 6 నెఱఱ నండ ి 6 శంళతసయసఱ ళయకు అందయికక ఉచితంగస ఆశృయం 

ఇశూసా యు. తోృ వకసశృయ ఱోం ఉని పహఱిఱకు అదనంగస ఆశృయం ఇశూసా యు. ఱసయికక 
ఇంటటకక తీశక యి ళండుకొతు తినే యఱుని ఆశృయం ఇశూసా యు. శూసయ తుక శంశయఱు, 
రబుతవ తృసఠలసఱఱు 6 నంచి 14 శంళతసయసఱ పహఱిఱకు భధ్ఛషి బోజనం 

ఇశూసా యు. ఱసయిక ఉచితంగస మూతుతౄసయసఱు, తృసఠుశాకసఱతో తృసటు ఆయోగ ఴేళఱు 
కూడఛ అంద శూసా యు. 
 

భుఖ్యమ ైన లక్ష్ణాలు 

గఽశృఱ గుయిాంు: రతి యసశుసట ా తుకక తుయిమంచిన టటపహడిఎస్ట యిధ్ ఱోతు 
యిధ్ ఱో, అయహతగఱ గఽశృఱన గుయిాంచ  తు యసశుసట ా ఱు / ముటటఱు 
చ మళఱఴహ ఉంటుంద . 

భవిలఱు భయిము పహఱిఱకు తృో వక భదదతట: 6 నెఱఱ నండ ి 14 
శంళతసయసఱ భధ ళమశస గఱ గయిృణీ ఴా రఱు భయిము తృసయౌచ ు 
తఱుి ఱు భయిము పహఱిఱు ఇంటటగేరటటడ్ చ ైలి్ డ ళఱప్ భ ంట్స శయీవఴ స్ట 
(ఐఴహడిఎస్ట) భయిము మిడ్-డ  మీల్ (ఎండిఎం) కకంద శచించిన తృో వక 
తుఫంధనఱ రకసయం బోజనఛతుకక అయుహ ఱు. థకసఱు. తృో వకసశృయ ఱోం 
ఉని పహఱిఱకు 6 శంళతసయసఱ ళమశస ళయకు అధ్ క తృో వక 
రభాణఛఱు శచించఫడఛి మ. 

రశతి రయోజనం: గయిృణీ ఴా రఱు భయిము తృసయౌచ ు తఱుి ఱు కూడఛ 
రశతి రయోజనం తృొ ందటాతుకక అయుహ ఱు. 6,000. 

  



 

2. ళళశూసమం కోశం కసయకరభాఱన రణఛయక భయిము అభఱు 
చ మడంఱో యసశుసట ా ఱకు ళఴత భయిము శవమంరతితాితు 
అంద ంచడం 

3. జిఱాి ఱు, యసశుసట ా ఱకు ళళశూసమ రణఛయకఱ తమాయీ ఉండ ఱా చడటం 

    భుఖభ ైన ంటఱఱో ద గుఫడి అంతయసఱన తగిగంచ  ఱక్యతుి  

శూసధ్ ంచడంయ ైతటఱకు యసఫడితు ప ంచడఛతుకక 
4. ళళశూసమం భయిము అనఫంధ యంగసఱన శభగర దాతిఱో 

యివియించడం 

రాషీట ీమ కృష ివికాస్ యోజన నేధయం 

ళళశూసమం భయిము అనఫంధ యంగసఱఱో నెభౄద గస ళఽద ా  చ ందతటని 
ఆందోలనతో, జాతీమ అతేళఽద ా  భండయౌ (ఎన్ డిఴహ) , 2007 భే 29 న 
జయిగిన శభాఱేఴంఱో రత క అదను కేందర శశృమ థకం (ఆర్ క యఱెై) 
తృసర యంతేంచఛఱతు తుయిమంచింద .  య ైతటఱ అళశయసఱన తీయుడఛతుకక 
ళళశూసమ అతేళఽద ా  ళూశృఱన తియిగి భాయసుఱతు ఎన్ డిఴహ తీయసౄతుంచింద  
భయిము ళళశూసమాతుి ునయుజిీయంచ మడఛతుకక క ళూశృతుి 
యూతృొ ంద ంచఛఱతు కేందర , యసవట  ారబుతఛవఱకు పహఱుుతుచిుంద .  11 ళ 
రణఛయకఱో ళళశూసమ యంగంఱో 4 లసతం ఱసయిషక ళఽద ాతు శూసధ్ ంచఛఱని 
తుఫదాతన ఎన్ డిఴహ ునయుదఛా టటంచింద . 
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రాషీట ీమ కృషి వికాస్ యోజన 

చిని శనికసయు య ైతటఱు ళళశూసమం, ఉదఛన ళనం, భతసా, య 

శంళయయక, టుట , తృసడ,ి తృౌయ్ట ా ళంటట ముతాం 16 లసఖఱకు శంఫంద ంచిన 

ళళషయసఱు ఈ థకం కకంద  తృొ ందళచు. 

బూచ తన కసయకరభంఱో బాగంగస బూశూసయ యీక్ష్ఱు, రదయశన 

క్ేతఛర ఱఱో బాశవయం ఎయుళుఱ యతుయోగం ఱోఆదఛప  ైరచఛయం చ మడం - 100 

లసతం యసమతీ.  బూచ తన - ఇకకరలసట్స దఛవయస ఆంధరరద శ్ ఱో ంటఱ 

ద గుఫడిఱో ళతఛశూసఱన లసశార యజాా నఛఱ ఆధ్ఛయం!! శయిచ మడం - 100 

లసతం యసమతీ. బూచ తనఱో జిఐఎస్ట ఆధ్ఛయిత బూశూసయ శభాచఛయం తృో వకసఱ 

మాజభానం ళళశయఱన అతేళఽద ా  యచడం - 100 లసతం యసమతీ. ంటఱ 

శయయఱసయీగస యలలివణఱ, అంచనఛఱ దఛవయస బూశూసయ యలలివణ డఛటా, భాుఱు 

యూతృొ ంద ంచడం - 100 లసతం యసమతీ. ఆగరో  తృసర ఴ ఴహంగ్ - టాయసీయౌన్స 6 

మీటయుి  x 8 మీటయుి . 250 జిఎస్టఎమ్. 5 తృొ యఱ ఎడిపహ ఇ తృసయౌళట్స ఐఎస్టఎ 

7903 శయపయస - 50 లసతం యసమతీ ఱేదఛ యూ. 1200/- మించకుండఛ. 
చియుధ్ఛనఛఱు - యూ.200/- చియు శంచికక యసమతీ, 

రాషీట ీమ కృషి వికాస్ యోజన:  భేఱుయకు  యతానఛఱ శయపయస (శయిటఫ ైడ్ / 

భేఱు జాతి) - 25 లసతం యసమతీ 

ఱాండు ఱ ఱెఱర్ - యూ. 1.50 ఱక్ష్ఱు, 6 శూసలి ళయినఛటు మంతరం - 

50% యసమతీ ఱేదఛ యూ.5 ఱక్ష్ఱు ఏద  తకుిఱెైత  అద , 8 శూసలి ళయినఛటు 

మంతరం - 50% యసమతీ ఱేదఛ యూ.8 ఱక్ష్ఱు ఏద  తకుిఱెైత  అద , ళయినఛటు 

మంతరం - య ైతట గూర ుఱకు 50లసతం యసమతీ ఱేదఛ యూ. 10 ఱక్ష్ఱు ఏద  
తకుిఱెైత  అద , ళయి కంఫెైండ్ శృయ వశటర్ - యూ. 5 ఱక్ష్ఱు ఎస్టఎమ్ఎస్టఆర్ 

శూసయ పహంచింన కేందఛర ఱకు భాతరభే, ఎకుిళ శూసభయయాంగఱ ఫషృల ంటఱ 

భాయిీడి మంతరం - యూ.1.50 ఱక్ష్ఱు, ఎస్టఎమ్ఎస్టఆర్ ఐ  ఴ ంటయుి  

మాంతీరకయణ 'శీరళయిశూసగు తృోర తసవించడఛతుకక కేందఛర ఱు - ఖయుుఱో 50లసతం 

ఱేదఛ గయివటంగస యూ.37.5 ఱక్ష్ఱు మించకుండఛ, ఴహశటమ్ ఆఫ్ వటగర్ కేన్ 

ఇంటటతుసఫహకేవన్ ఴ ంటర్స - ఖయుుఱో 25లసతం ఱేదఛ గయివటంగస యూ. 33.34 

ఱక్ష్ఱు ఏద  తకుిఱెైత  అద , తాిఱో కవటం వ ైయింగ్ ఴ ంటర్స - 50 లసతం 

యసమతీ ఱేదఛ యూ.10 ఱక్ష్ఱు మించకుండఛ, ముకి జొనిఱో కవటం వ ైయింగ్ 

ఴ ంటయుి  - 50 లసతం యసమతీ ఱేదఛ యూ. 25 ఱక్ష్ఱకు యిమితి, ఱేయులెనగఱో 
కశటం వ ైయింగ్ ఴ ంటయుి  - 50 లసతం యసమతీ ఱేదఛ యూ.20 ఱక్ష్ఱు, తృొ గసకు 

కశటం వ ైయింగ్ ఴ ంటయుి  - 50 లసతం యసమతీ ఱేదఛ యూ. 7.5 ఱక్ష్ఱు, ళళశూసమ 

యికయసఱ శయీవశ ఴేటవని  - శయీవశ ఴేటవని ఱక్ష్ఱ యూతృసమఱ యసమతీ, 

అంతయ కఽళహ, శశయక్ష్ణ / ఇతయ ళళశూసమ తుభుటుి  - ళళశూసమ లసఖ 

తుయసా యించిన యసమతీ. (యూ. 30 ఱేఱు మించకుండఛ) 

కాయయకీభం యొకక లక్ష్యయలు 
1. ళళశూసమం భయిము అనఫంధ యంగసఱఱో ప టుట ఫడుఱు ప ంచ  

యసశుసట ా ఱన తృోర తసవించడం 

 
 
 
 
 
 



 

" స్వస్త  ధారా. ఖ్ైత్ హరా. " - ఆరోగయకయమ ైన బూమి. గీీన్ తౄామ్ . 

నేఱ ఆయోగం యొకి రశా త ఴహయతితు అంచనఛ ఱేమడఛతుకక 
భయిము కసఱకరభేణఛ ఉయోగించినుీడు, బూ తుయవషణ దఛవయస 
రబాయతభ ైన నేఱ ఆయోగంఱో భాయుీఱన తుయిమంచడఛతుకక క నేఱ 
ఆయోగ కసయుి  ఉయోగించఫడుతటంద . నేఱ ఆయోగ కసయుి  నేఱ ఆయోగ 
శచికఱన భయిము అనఫంధ యళయణఛతౄక దఛఱన 
రదయిశశా ంద . శచికఱు శూసధ్ఛయణంగస య ైతటఱ ఆచయణఛతౄక 
అనబళం భయిము శూసయ తుక శషజ ళనయుఱ యిజాా నంప  ై ఆధ్ఛయడ ి
ఉంటామ. శూసంకేతిక ఱేదఛ రయోగలసఱ యికయసఱ శశృమం ఱేకుండఛ 
అంచనఛ ఱేమగఱ నేఱ ఆయోగ శచికఱన కసయుి  జాతతఛ చ శా ంద . 

శూసమల్ వ లా్ కసరి్ (ఎస్ట వ చ్ ఴహ) అనేద  ళళశూసమ భయిము 
య ైతట శంక్ేభ భంతిరతవ లసఖ ఆధవయంఱోతు ళళశూసమ 
భయిము శషకసయ లసఖచ  తృోర తసవించఫడిన బాయత రబుతవ 
థకం. ఇద  అతుి యసవట  ాభయిము కేందర తృసయౌత రబుతఛవఱ ళళశూసమ 
లసఖ దఛవయస అభఱు చ మఫడుతోంద . 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

సాయిల్స హెల్సత  కారీ్్ 
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నేల ఆరోగయ కాయుీ  అంటే ఏమిట?ి 

ఎస్ట వ చ్ ఴహ క భుద రత తుఱేద క, క య ైతట తన రతి షో యిౌంగ్ కు 
అీగిశూసా డు. ఇద  N, P, K (శయ ఱ-తృో వకసఱు) అన ే 12 

తృసయసమితటఱకు శంఫంధ్ ంచి అతతు నేఱ ఴహయతితు కయౌగి ఉంటుంద ; ఎస్ట 
(ద వతీమ- తృో వక); Zn, Fe, Cu, Mn, Bo (భ ైకోర  - 
తృో వకసఱు); భయిము pH, EC, OC (బౌతిక తృసయసమితటఱు). దీతు 
ఆధ్ఛయంగస ఎస్ట వ చ్ ఴహ ఎయుళుఱ ఴహతౄసయుసఱు, ళళశూసమాతుకక 
అళశయభ ైన భటటట శళయణఱన కూడఛ శచిశా ంద . 
సాయిల్స హెల్సత  కారీ్్ 

య ైతటఱు బూమిఱో ఉని తృో వకసఱ గుయించి త ఱుశకుతు శయ ైన 
మోతఛదఱో ఎయుళుఱు ఱసడటం ఆ బూభుఱఱో అనకూఱభ ైన 
ంటఱు ండించ ఱ చ మడం ఈ థకం భుఖ ఉద దఴం. 

శూసధ్ఛయణంగస ముకిఱకు 16 యకసఱ తృో వకసఱు అళశయం 
ఉంటామ. యటటఱో కొతుి గసయౌ నంచి, కొతుి బూమి నంచి భయి కొతుి 
తూటట నండి ఱతేశూసా మ. ఇళతూి శభతృసలుఱో ఱతేంచినుీడు ముకి 
ఆయోగంగస ప యిగి భంచి ద గుఫడి ఇశా ంద . ఇందఱో రతి ముకికు 
బూమి నంచి నతరజతు, తృొ టాళహమం, బాశవయం, జింకు, ఫో యసన్, 
గంధకం ఱాంటట 9 యకసఱ తృో వకసఱు అందతఛమ.  ఇళతూి భన 
ంటఱు ండించ  బూమిఱో శయిమయైన మోతఛదఱో ఉనఛియో ఱేదో  
త ఱుశకోళడఛతుకక బూశూసయ యీక్ష్ఱు తీతుశయి. బూశూసయ యీక్ష్ఱ ళఱి 

నేఱ ఆయోగం తృో వకసఱు ఱబత త ఱుశకుతు దఛతుకక అనగుణంగస 
ఴహతౄసయుసఱ ఆధ్ఛయంగస శయ ఱ శక్ష్ౄ తృో వకసఱు అంద ంచళచు. 
  కసళఱఴహన మోతఛదఱో ఎయుళుఱు ఱసడళచు అనళశయ 
ఖయుుఱు తగిగంచకుతు నేఱ ఆయోగసతుి కసతృసడుకోళచు.భాగసణి 
బూభుఱోి  రతి య ండునియ వ కసట యికు, భ టట  బూభుఱోి  రతి ద  
వ కసట యికు క నభూనఛ తీశకోఱసయౌ. బూశూసయ యీక్ష్కు అళశయభ ైన 
భటటట  ఴేకయణ ఏపహరల్ భే నెఱఱో తీశకుంటట భంచిద . య ండు ంటఱ 
భధ కసఱంఱో కసతూ ఱేదఛ యతె ంటఱు భుగిఴహన తయుఱసత కసతు 
బూశూసయ యీక్ష్ఱు చ మంచకుంటట భంచిద . బూశూసయ యీక్ష్ఱు 
ఎుీడు చ మంచఛయౌ అంటట ంట ఱేమకుండఛ ఉనిుీడు భాతరభే 
చ మంచఛయౌ. అఱా కసకుండఛ ంట ఱేఴహనుీడు చ మఴేా  ంటకు 
ఱసడిన ఎయుళుఱు ళఱన శయ ైన మోతఛద కంటట ఎకుిళగస ఉనిటుట  
త ఱుశా ంద  కసఫటటట  శయ ైన దాతి కసద.  నభూనఛ ఴేకయణ ఎఱా 
తీశకోఱసయౌ అంటట 

అంటట క వ కసట యుకు ఐద నంచి ఎతుమిద  చోటి చిని 
గుంతఱు చ ఴహ(25 ఴ ంటీమీటయి ఱోతట ఉండ టటుి  చశకోఱసయౌ) 
భటటటతు తీశకోఱసయౌ. భటటట  తీఴేటుీడు ళ ళేప్ ఱో ఉండ యదంగస 
చశకోఱసయౌ. ఇఱా తీఴహన భటటటతు అంతఛ కచోట ఱేఴహ కయౌపహ 500 
గసర భుఱు తీశకోఱసయౌ. 
 



 
భౌయౌక స్దుతృామాలు  

రతి అంగనఛవడి కేందరం ఱో క తెయుఱస, క టటఫుఱు, క 
కుయీు, జాతీమ జండఛ, రధభ చికకచు కకట్స, తఛర గుతూటట శదతృసమం, 
ఆయోగ కసయుి ఱు, ప యుగుదఱ చఛయుట ఱు, యికసయుి ఱు, భయిము భయుగు 
దొడిి  శదతృసమాఱు ఉండఛయౌ. 

రయోజనాలు 
దలసఫాద ఱ ఆకటుట కున ే ళఽద ా ఉనిీటటకట, బాయతద ఴంఱో 

ఱెైదఱ కొయత ఉంద .  2013 ఱో డఛకటర్ జనఛబా తువీతాి 1: 

1800; ఴహతౄసయుస చ ఴహన శూసయ మ 1: 1000.  అంగనఛవడడ ళళశయ దఛవయస, 
శూసయ తుక జనఛబాకు శయశభ ైన భయిము అందఫాటుఱో ఉని ఆయోగ 
శంయక్ష్ణన అంద ంచ  ఱక్యతుి చ యుకోళడఛతుకక ద ఴం రమతిిశూోా ంద . 
అద  గసర మీణ తృసర ంతంఱో తుళఴహశా ని ఱెైదఱ కంటట అంగన్ ఱసడడ 
కసయిౄకుఱకు రయోజనం ఉంద , ఇద  ఱసయికక తృసర ంతంఱోతు ఆయోగ ఴహయతిప  ై
అళగసషన కయౌీశా ంద  భయిము శభశఱ కసయణఛతుి గుయాించడంఱో 
భయిము ఱసయితు ఎదయోిళడంఱో శశృమడుతటంద . ఱసయు భంచి 
శూసభాజిక నెైుణఛఱన కూడఛ కయౌగి ఉంటాయు భయిము అందళఱి 
శూసయ తుక రజఱతో భయింత శఱబంగస శంబాళహంచళచు.  
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అంగన్ ఱసడడ బాయతద ఴంఱో 
క యకభ ైన గసర మీణ పహఱిఱ 
శంయక్ష్ణ కేందరం. పహఱిఱ ఆకయౌ 
భయిము తృో వకసశృయఱోతృసతుి 
ఎదయోిళటాతుకక ఇంటటగేరటటడ్ 
చ ైలి్ డ ళఱప్ భ ంట్స 
శయీవఴ స్ట కసయకరభంఱో 
బాగంగస 1975 ఱో బాయత రబుతవం యటటతు తృసర యంతేంచింద . అంగన్ ఱసడడ అంటట 
బాయతీమ బావఱఱో "తృసర ంగణ ఆఴరమం". 

క శూసధ్ఛయణ అంగన్ ఱసడడ కేందరం క గసర భంఱో తృసర థమిక ఆయోగ 
శంయక్ష్ణన అంద శా ంద . ఇద  బాయత రజాయోగ శంయక్ష్ణ ళళశయఱో క 
బాగం. తృసర థమిక ఆయోగ శంయక్ష్ణ కసయకఱాతృసఱఱో గయృతుయోధక శఱశృ 
భయిము శయపయస, తృో వణ యద భయిము బయీా, అఱాగ ే పర-శిల్ 
కసయకఱాతృసఱు ఉనఛిమ.  నోటట యీవ ైడ రవన్ ఱళణఛఱు , తృసర థమిక భందఱు 
భయిము గయృతుయోధక భందఱకు కేందఛర ఱన డితృో ఱుగస 
ఉయోగించళచు. 31 జనళయ ి2013 నఛటటకక , 13.7 ఱక్ష్ఱు భంజూయు చ ఴహన 
AWC ఱు / మితూ-AWC ఱఱో 13.3 ఱక్ష్ఱు (ఱక్ష్ 100,000) అంగన్ ఱసడడ 
భయిము మితూ-అంగన్ ఱసడడ కేందఛర ఱు (AWC ఱు / మితూ-AWC ఱు) 
తుచ శా నఛిమ. ఈ కేందఛర ఱు అనఫంధ తృో వకసశృయం, అనధ్ కసయిక పర-శిల్ 
యద, తృో వణ భయిము ఆయోగ యద, యోగతుయోధకత, ఆయోగ తతుఖీ భయిము 
యిఫ యల్ ఴేళఱన అంద శూసా మ, యటటఱో చిళయ ి భూడు రజాయోగ ళళశయఱకు 
అనగుణంగస అంద ంచఫడతఛమ.   

విధులు 
అంగనఛవడడ కసయిౄకుఱ తృసర థమిక ఉదోగం చఛఱా భుఖం భయిము 
అతంత శభయయళంతభ ైన యీతిఱో తుయవవించడం అళశయం. ఱసయు 
నళజాత శియళుఱు కోశం శంయక్ష్ణ అంద ంచడఛతుకక భయిము 6 

శంళతసయసఱ ఱోు ళమశ అతుి పహఱిఱు యోగ తుయోధకసఱు అ య  
తుయసా యించడం అళశయం. ఱసయు గయిృణీ ఴా రఱు కోశం భయిము ఱసయు 
ధనయసవతం ళతియేకంగస యోగ తుయోధకసఱు , గయృ శంయక్ష్ణ ,  నయిసంగ్ 
తఱుి ఱకు తృో స్టట  నఛటల్ శంయక్ష్ణ అంద ంచడఛతుకక  ఆయోగ ఴహఫూంద  
దఛవయ అళశయభ ైన శశృమం అంద టుి గస చయఱు తీశకోఱసయౌ. 

ఇయ తృసర ధమికంగస పేద భయిము తృో వకసశృయఱోతృసతుి ఱసటటప ై 
దఽళహట  నండి, ఱసయు 6 శంళతసయసఱ ఱోు ళమశ పహఱిఱు భయిము 
నయిసంగ్ భయిము గయిృణీ భవిలఱకు అనఫంధ తృో వకసశృయం 
అంద ంచఛయౌ. ఱసయు 15- 49 శంళతసయసఱ ళమశగఱ ఆయోగ 
భయిము భవిలఱకు ఱెైద యీక్ష్ఱు జయిప టుి గస చయఱు తీశకోఱసయౌ. 
పహఱిఱు ఈ ఆయోగ యిక్ష్ఱకు అందఫాటుఱో ఉండ ఱా చడఛయౌ. ఱసయు 
భధ 3 భయిము 5 శంళతసయసఱ ళమశస ఉని పహఱిఱకు పర-
శిల్ యదన అంద ంచ  ద ఴగస తుచ శూసా మ. 
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