ఆచార్య యన్. జి. ర్ంగా వ్యవ్సాయ విశ్వవిద్ాయలయం
1.

పుర్సాార్ము పేర్ు:
అభ్యుదయ రైతులకు రాష్ట్ స్
ర ా ాయి ఉగాది పురస్ాారాలు

2.

పుర్సాార్ముల వ్యవ్సాాపకులు:
ఆచార్య యన్. జి. ర్ంగా వ్యవ్సాయ విశ్వవిద్ాయలయం

3.

ఉద్దేశ్యము:
ఆంధ్ర పరదేశ్ లోని అభ్యుదయ రైతుల యొకా అదిితీయ వ్ువ్స్ాయo లోని నూతన ఆలోచననలకు /
ఆవిష్టారణలకు గయర్తంపు ఇవ్ిడం

4.

పుర్సాారాల సoఖ్య మరియు తర్చుదనం:
ఉతత ర తీర పారంతం (ఉతత ర తీర మండలం మర్యయ ఎత్త న
త పరిత గ్ర్జన మండలమయ), దక్షిణ తీర పారంతం (కృష్టణ
మండలం మర్యయ గోదావ్ర్ మండలం) మర్యయ రాయలసీమ పారంతం (దక్షిణ మండలం మర్యయ అతులప
వ్రషపాత మండలం

5.

పుర్సాారానికి పరిగణనలోనికి తీసుకొనే అంశాలు:
మొట్్ మొదట్ిస్ార్గా నూతన ఆలోచనలను / అవిష్టారణలను సమగర వ్ువ్స్ాయ విదానం / సమగర పంట్ల
యాజమానుం / సమగర పో ష్టక యాజమానుం / సమగర ససు రక్షణ / భ్ూ మర్యయ నీట్ి సంరక్షన స్ాంకేతిక
విజఞానం / ఖరచు తగ్గంచే స్ాంకేతిక విజఞానం / ఖచ్చుతతి వ్ువ్స్ాయం/పరకృతి వ్ువ్స్ాయం / సందియ
ర
వ్ువ్స్ాయం / ఎరచవ్ులను నీట్ి దాిరా నీట్ిపారచదల /వ్ువ్స్ాయ యాoతీరకరణకు సంబంథించ్చన వ్ువ్స్ాయ
ఇంజనీర్ంగ్ స్ాంకేతిక విజఞానం నందులకు

(వితత ట్ానికి మయందు, నాట్ల
ు వేయయట్, కోతకోయయట్, కోతతదనంతర,

నిలి స్ాంకేతిక విజఞానం, విలువ్ హెచ్చుంపు, వ్ువ్స్ాయంలో కృతిరమ మేధ్సుు (అంతరాాలానికి వ్సుత అనుసంధానం
దాిరా ఇతరతర), స్ాంపరదాయితతర పవ్న / సూరు శకతత వ్నరచల లాభ్దాయకమైన వాతావ్రణ రక్షక దేశవాళీ స్ాంకేతిక
పర్జా ఞనం వినియోగ పదద తులు పరవేశపెట్్ ి మర్యయ అవ్లంబిoచ్చ రైతుల ఆదాయానిి రట్ి్ంపు చేసినందులకు
6.

ఎనిిక ప్ాాతిపద్ిక:
రైతుల సవ్ల వ్లన ఒనకూడిన లబిద :
 నూతన జఞాన సమయపారాన /ఆచరణ పదద తులు / యాజమాను వ్యుహాలు లేక ఎతు
త గడలు
 రైతులకు వ్ుకితగతంగా / సమయహపరంగా కాని ఒనకూడిన అదనపు ఆదాయం

 ఉతపతిత కారకాలలో మిగయలు
 స్ాంకేతికపరమైన అడడ ంకులను అధిగమించడం
 చీడ పీడల నివారణకు నూతన చరులు / పో కడలు
 నేల మర్యయ జీవాల దాిర అదిక ఆదాయం ప ందట్ానికి అనూహు మారచపలను చేపట్్ డం.
7.

అర్హత ప్ాాతిపద్ిక:
గత ఐదు సంవ్తురాలుగా వ్ువ్స్ాయం చేసత ూ రైతులోు తన ఆచరణలు / నూతన ఆలోచనలవ్లన పారచురుమయ
గడించ్చన రైతు

8.

పుర్సాారానిి అంద్ించద తర్చుదనం:
ఉగాది పరిదినానిి పురసార్ంచుకొని సంవ్తురానికి ఒకస్ార్.

9.

పుర్సాారానికి ప్ాాచుర్య కలపన:
విశివిదాులయ వెబ్ సెైట్: www.angrau.ac.in లో ప ందుపరచుట్ దాిరా. పారంతీయ వ్ువ్స్ాయ పర్శోధ్నా స్ాానాలు /
వ్ువ్స్ాయ పర్శోధ్నా స్ాానాలు / కృషి విజఞాన కేందారలు / ఏరచవాక కేందారలు / సంస్ాాగత కళాశాలలు ( వ్ువ్స్ాయ /
కళాశాలలు / వ్ువ్స్ాయ ఇంజనీర్ంగ్ కళాశాలలు /ఆహార విజఞాన మర్యయ స్ాంకేతిక కళాశాలలు / గృహవిజఞాన కళాశాలలు
/ ఉనిత విదాు కేందరం) / డా. వెై. ఎస్. ఆర్ ఉదాున విశివిదాులయమయ/శ్రర వెంకట్ేశిర పశువిజఞాన విశివిదాులయమయ
మర్యయ అనుబంధ్ వ్ువ్స్ాయ / ఉదాునవ్న / పశు విజఞాన శాఖలుదాిరా.

10. పుర్సాార్ పాద్ానం చదసే పాద్దశ్ం:
రాస్ ర స్ాాయిలో ఉగాది పరిదినానిి పురసార్ంచుకొని గౌరవ్ మయఖుమంతిరవ్రచుల చేతులమీదుగా.
11

దర్ఖ్ాసుుపత్ాాల సమర్పణ మరియు ఎంపిక:
మూడంచెల విధానంలో దర్ఖ్ాసుుపత్ాాల ఎంపిక పాకయ
ి
కొన సాగుత ంద్ి
మొదట్ి స్ాాయిలో రైతులు తమ దగగ రలో ఉని తమ పారంత

వ్ువ్స్ాయ పర్శోధ్నా స్ాానం అధిపతి / పధ్క

సమనియకరత , కృషి విజఞాన్ కేందరం / సమనియకరత , ఏరచవాకకేందరం సమర్పంచ్చన దరఖాసుతపతారలను మొదట్గా
పర్శ్రలంచాల. రండవ్ స్ాాయిలో, తామయ పర్శ్రలoచ్చన మీదట్ ఎoపిక చేసిని ఐదు (5) దరఖాసుతపతారలను తదుపర్
పర్శ్రలనకై తమ పరేివేక్షణాధీకారచల ైన తమ తమ వ్ువ్స్ాయ మండల సహా పర్శోధ్న సంచాలకులు, పారంతీయ
వ్ువ్స్ాయ పర్శోదన స్ాానం, వార్కత తదుపర్ పర్శ్రలనకు సిఫారచసు చేసి పంపాల. పరతి సహా పర్శోధ్న సంచాలకులు
తదుపర్

పర్శ్రలన

అనంతరం

తమవ్దద కు

వ్చ్చున

దరఖాసుతలలో

మూడు

(3)

దరఖాసుతపతారలను

విశివిదాులయానికి పంపాల. మూడవ్ స్ాాయిలో, విశివిదాులయoలో దరఖాసుతపతారలను దీనికై విశివిదాులయoచే

నియమింపబడడ స్ాాయి సంఘo దాిరా చేయబడుతుంది.
12. దర్ఖ్ాసుు పత్ాాల పరిశీలనా మరియు నిరాాయక విధానం:
విశివిదాులయ

ఉపకులపతిచే

నియమించబడే

విసత రణ

సంచాలకులు,

పర్శోధ్నా

సంచాలకులు,

వ్ుయ

నియంతరణాధికార్, వ్ువ్స్ాయ కమీష్టనర్ మర్యయ అనుబంధ్ రంగాల కమీష్టనర్ / సంచాలకుల పరతినిధ్ులు
ఐదుగయరచ సభ్యుల దరఖాసుత పతారల పర్శ్రలనా మర్యయ నిరాణయక సంఘం దాిరా చేపట్్ బడుతుంది
13. పుర్సాార్ పాధానం:
విజేతల న
ై రైతుమహాశయయల ైన పరతి ఒకార్కి పరశంస్ాపయరిక పతరం తొపాట్ల దురవీకరణ పతరం మర్యయ 5, 000/ రూపాయల నగదు పురస్ాారం ఇవ్ిబడుతుంది
14. ప్ాార్ంభంచబడుత ని సంవ్తసర్ం:
2019
15. దర్ఖ్ాసుు పాకయ
ి ల చివ్రి త్దద్ిలు:
దరఖాసుత పతారల సమరపణకి చ్చవ్ర్ తేది : మారిి 15, 2019
(తమ దగగ రలో ఉని వ్ువ్స్ాయ పర్శోధ్నా స్ాానం / కృషి విజఞాన కేందరం/ ఏరచవాక కేందరం కు)
దరఖాసుత పతారల పర్శ్రలన మర్యయ ఎంపికకు చ్చవ్ర్ తేది : మారిి 18, 2019
(వ్ువ్స్ాయ పర్శోధ్నా స్ాానం / కృషి విజఞాన కేందరం / ఏరచవాక కేందరం దాిరా)
దరఖాసుత పతారల పర్శ్రలన మర్యయ ఎంపికకు కి చ్చవ్ర్ తేది : మారిి 20, 2019
(సహా పర్శోధ్నా సంచాలకులు, పారంతీయ వ్ువ్స్ాయ పర్శోధ్నా స్ాానం)
దరఖాసుత పతారల పర్శ్రలన మర్యయ ఎంపికకు చ్చవ్ర్ తేది : మారిి 25, 2019
(విశివిదాులయo చే నియమింపబడడ స్ాాయి సంఘo దాిరా)

