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వ్యవ్సాయ ఉత్పాదకాలప ై ఆరు నెలల సర్టిఫికెట్ కోర్స్ 

(ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మర్టయు త్ెలంగాణ ర్ాష్టాి ా లలో  నివ్సించే  
 త్ెలుగు మాట్లో డ ేదరఖాసతు దపరులకు మాత్రమ)ే 

 

కోర్స్ వ్యవ్ధి    :  డిస ెంబర్ 2017 – మే 2018 

కోర్సు మొదలయ్యె తేది   : 4 డిస ెంబర్ 2017 

దరఖాసతు  చేయుట్కు ఆఖరు త్ేది   : 6 నవ్ంబర్స 2017 

కనీస అరహత్    : ఇంట్ర్టిడియట్ లల ఉత్తురుు ల ై ఉండపలి 

గరిష్ట  వయో పరిమితి   : 55 సెంవత్ురాలు 
బో ధ్న మాధ్యమం   : త్ెలుగు 
శిక్షణా రుసతం     : రూ. 55,000 

 
పరిచయం: 
 

ఎరువ్ుల నియంత్రణ చటి్ం, 1985 సవ్రణ S.O. 2776(E), త్ేది10 అకటి బర్స, 2015  ప్రకారం ఇప్ాటి్కే 
ఎరువ్ులు అమిట్లనికి ల ైస న్స్ ఉననవారు హ ైదర్ాబలద్ లల ఉనన ఎన్స.ఐ.పి.ఎచ్.ఎం. (NIPHM) (మొకకల 
ఆర్ోగయ నిరవహణ జాత్తయా సంసథ) వారు నిరవహిసతు నన ఆరు నెలల సర్టిఫికెట్ కోర్స్ దపవర్ా వ్యవసాయ 
ఉత్ాదకాల నిరవహణ, నియంత్రణ లాంట్ి అంశాలప ై త్రఫీదు ప ంది ఉండపలి.  అలా త్రఫీదు ప ందిన వార్ట 
ల ైస న్స్ లు మాత్రమే కటనసాగుత్పయి. 
 

వ్యవ్సాయ ఉత్ాదకాల  అమికదపరులు, డీలరుో , డిసిి బాయయట్రుో , సాి కిసతి లకు, వ్యవ్సాయం ప ై అవ్గాహన, 

ససయ రక్షణ మందతలు మరియు ఎరువ్ుల వాడకం, ముఖయ ప్ంట్లప ై త్ెగుళ్ళు, ప్ురుగులు, కలుప్ు మొకకల 

నియంత్రణ, వ్యవ్సాయ ఉత్ాదకాలని  అమికము మర్టయు నియంత్రణ కొర్కు ఉండ ే విత్ున నియంత్రణ 

చటి్ం, ఎరువ్ుల నియంత్రణ చటి్ం, ససయ రక్షణ మందతల చటి్ం మర్టయు వ్యవ్సాయానికి సంబంధించిన అనిన 

విషయాలప  ైసమగర అవ్గాహన కోరకు ఎన్స.ఐ.పి.ఎచ్.ఎం.  (NIPHM) వారు ప్రత్ేయకంగా ఆరు నెలల వ్యవ్ధి 

గల సర్టిఫికేట్   కోరు్నత ఈ సెంవత్ుర్ెం నతండ ినిరవహిసతు నపనరు. 
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ఉదేేశ్యము: 
 

1) వ్యవ్సాయ ఉత్పాదకాల వాణిజయదపరులకు వెవసాయెంలొ శాస్ుయీ ఆధపర ప్దేత్ులు, సిఫారు్లు 
మర్టయు వివిధ్ నియంత్రణ  చటి్లాప ై  సమగర అవ్గాహన. 

2) వ్యవసాయంలల కీలక విష్యాల ైన వాతావర్ణెం, భయముల  నిరవహణ, సేదె ప్దేత్ులు, వివిధ్ రకాల 
త్ెగుళ్ళో , కీట్కాలు మర్టయు కలుప్ు మొకకలప ై అవ్గాహన, ససయ రక్షణ మందతల దతర్టవనియోగం / 
అతి వినియోగం వలల   దతషఫలిత్పలు, ముఖయ  ప్ంట్లలల సిఫారు్  చేయబడిన  వ్యవ్సాయ 
ప్దేత్ులు, వ్యవ్సాయ ప్నిముటో్ వినియోగం లాంట్ి   మొదలగు అంశాలప ై సమగర అవ్గాహన. 

 

కోర్స్ ప్రణపళిక వివ్ర్ాలు 
 

1.  వ్యవ్ధి ఆరు నెలలు. 

2.  

 

అరహత్ మర్టయు ఎంపిక 
ప్రమాణపలు 
 

దరఖాసతు దపరుని కనీస అరహత్ ఇంట్ర్టిడియట్ లల ఉత్తరుు ల ై   
ఉండపలి. 

గరిష్ట  వయో పరిమితి : 55 సెంవత్ురాలు. 

దరఖాసతు దపరు వ్యవ్సాయ ఉత్ఫదకాల వాణిజ్ెెం ల ైస న్స్ కలిగట 
ఉండపలి లేదప ల ైస న్స్ ప ందిన వ్యకిు దపవర్ా ఎంపకి చేయబడపలి. 

ముందతగా దరఖాసతు  చేసిన అభయర్టేదపరుకి మాత్రమే పరా ధపనయత్ 
ఇవ్వబడునత. 
నిర్ేేశంచిన దరఖాసతు  ప్త్రము త్ో బలట్ు రూ. 55,000/- ల శక్షణ 
రుసతం త్ప్ానిసర్టగా జత్ప్రచపలి. శిక్షణా రుసతం లేకుెండా 
పెంపిన దరఖాసతు  తిర్సకరిెంచబడతాయ్. 

3.  ఒక బలయచ్ గర్టషి ప్ర్టమితి అరవె ైమంది మాత్రమే. 

4.  బో ధ్న త్రగత్ులు:   

అ) ఈ ఆరు నెలల కోరు్లల మొదట్ి ర్ెండు వార్ాలు మర్టయు 
ఆఖర్ట వారము త్ో పాట్ు ప్రతి నెల ఒక ర్ోజు  ఎన్స. ఐ. పి. 
ఎచ్. ఎం., హ ైదర్ాబలద్ లల కోర్స్ నిరవహింప్బడుత్ుంది.   

ఆ) మిగత్ప ఐదత నెలలు దూర విదయ ప్దేతి దపవర్ా కోర్స్ 
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నిరవహిసాు రు.   
ఇ) మొదట్ి ర్ెండు మర్టయు ఆఖర్ట వారము, అందరూ 

త్ప్ానిసర్టగా ఎన్స.ఐ.పి.ఎచ్.ఎం. హాసిలలో  మాత్రమే బస 
చేయాలి.  ఈ మయడు వార్ాలలల ఉచిత్ నివాసము (ప్రతి 
రూములల ఇదదరు చోప్ుాన) మర్టయు భోజన సదతపాయం 
ఉంట్ుంది.   

ఈ) నెలకు ఒకకసార్ట నిరవహించే పాఠాలు సమయంలల భోజన 
సదతపాయము ఉంట్ుంది. 

5.  
శిక్షణా రుసతం  మర్టయు 
ఇత్ర వివ్ర్ాలు 

అ) శిక్షాణా ర్ససుెం లొ పరవేశ ర్ససుెం, కోర్సు పరణాళిక పరకార్ెం 

NIPHM లో వుననపుుడు హసటలొల  వసతి, భొజ్నెం, నెలకోసారి 
నిర్వహ ెంచే శిక్షణా త్ర్గత్ుల దినాలోల  భొజ్నెం, పరసెంగాల 

పుసతకెం, మరియు ఇత్ర్ పనునలతొ కలిసి వునానయ్. 

ఆ)శిక్షణా త్ర్గత్ుల దినాలోల  భొజ్నెం (ఉదయెం టిఫిన్, 
మధ్ాెహనెం మరియు సాయెంత్రెం భొజ్నెం) NIPHM లో 
వునన సాధ్ార్ణ పదదతి పరకార్ెం మాత్రమె వుెంట ెంది. 

ఇ) శిక్షణా రుసతం  ను డి.డి. దావరా లేదా డరా ఫ్టట  దావరా గాని లేదా 
ఆన్-ల ైన్ పదిదతి దావరా కటటవచుు. 

మా బ్ెెంక్ వివరాలు: 
Name of the Beneficiary : NIPHM Revenue Account 
Name of the Bank : State Bank of India 
Branch : Budvel Branch, Hyderabad 
IFSC  : SBIN0012818 
Bank AC Number : 32917658917 

 

ఇత్ర వివ్ర్ాలు 
 

 దరఖాసతు  ప్త్రము త్ో బలట్ు శక్షణ రుసతము, చెక్ లేదప డిమాండ్ డపర ఫి్ట దపవర్ా జత్ప్రచపలి.   

 ఈ కోర్స్ కి హజరయియయ అభయర్టదదపరుకి ఎట్ువ్ంట్ి రవాణప చపర్జీలు / ర్ోజు వార్ట  వేత్నపలు 
చెలోించబడదత. 

 ప్రతి రూములల ఇదేరు శక్షణ ప ందతత్ునన వార్టని కేట్లయింప్బడునత.  
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 ఒకకర్ట కటసమే ఒక రూము కేట్లయింప్బడదత.  
 కుట్ుంబ సభుయలకు హసిల్ వ్సతి ఏర్ాాట్ు చేయబడదత. 
 శక్షణ  ప ందే అభయర్టేదపరు త్ప్ానిసర్టగా వ్సతి గృహా నియమ నిబంధ్నలు  పాట్ించపలి. 
 హసిలలో  ఉండని అభయర్టేదపరుకి, శక్షణ రుసతములల ఎట్ువ్ంట్ి ర్ాయితి  ఇవ్వబడదత.  
 దరఖాసతు త్ో  బలట్ు  త్ప్ానిసర్టగా ప్దో  త్రగతి మర్టయు ఇంట్ర్టిడియట్ ఉత్తురుత్ ప్త్రము (పాస్ 

సర్టిఫికేట్) నత త్ప్ానిసర్టగా జత్ చేయాలి.   
 

సంబందిత్ కోర్స్  నిరవహాణపధికార్ట మర్టయు సమనవయ కరుల వివ్ర్ాలు   
 

కోర్స్  
నిరవహాణపధకిార్ట 
Course Director 

డప. చరెుకూర్ట శ్రరనివాస ర్ావ్,  

నిరవహాణ అధికార్ట-ప్ురుగుమందతల నిరవహణ  

Dr. Cherukuri Sreenivasa Rao 
Director - Pesticide Management 

dirpmniphm-
ap@nic.in 

కోర్స్  సమనవయ 

కరులు 
Course 
Coordinators  

డప. సతశ్రల-శాస్ు యీాధికార్ట-మొకకల జీవ్ భదరత్ప విభలగం    
Dr. Susheela K 
Scientific Officer-Plant Bio-Security 

drsusheela.redd
y@gmail.com 

డప. జయా దేవి-శాస్ు యీాధికార్ట-ప్ురుగుమందతల నిరవహణ  

Dr. Jaya Devi M 
Scientific Officer-Pesticide Management 

mjaya2002@gm
ail.com 

మిస్. ఉదయ భలనత-శాస్ు యీాధికార్ట-మొకకల ఆర్ోగయ ఇంజనీర్టంగ్ 

Ms. Udaya Bhanu 
Scientific Officer-Plant Health Engineering 

sopheniphm2-
ap@nic.in 

డప. నర్ట్ ర్డెిి-సహయ  శాసిుయీ అధికార్ట-మొకకల ఆర్ోగయ నిరవహణ 

Dr. Narsi Reddy M 
Assistant Scientific Officer-Plant Health Management 

rnm514@gmail.c
om 

ట్ెలిఫో న్స నంబరు 
Telephone 
Number 

040-24013346 
040-24010106 

త్పాలా  
చిరునపమా 
Complete 
Postal Address 

The Course Director 
Certificate Course on Agri-Inputs 
National Institute of Plant Health Management 
Rajendranagar 
Hyderabad-500030 
Telangana State 
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అభయరథన  ప్రవేశ్ ప్త్రము  
“వ్యవ్సాయ ఉత్పాదకాలప ై ఆరు నెలల సర్టిఫికటె్ కోర్స్”  

 

1.  
దరఖాసతు దపరు పేరు  
Name of the Candidate 

 
 
 

 
 

పాస్ పో రి్స   
ఫ ట్ో 

2.  

దరఖాసతు దపరుడు, ల ైస న్స్ దపరుడప లేదప 
ల ైస న్స్ దపరునిచే నపమినేట్ చేయబడినవార?    

Whether the candidate is Owner or 
Licensee of the outlet / deputed by 
Shop owner or Licensee 

 

3.  

డీలర్స లేదప డిస్ి బాుయట్ర్స ప్ంపిణిదపరుని త్పాల 
చిరునపమ (పిన్స కటడ్ త్ో)  
Dealer / Distributor’s  Postal Address  
(with pin code) 

 
 
 
 
 

4.  

కరసాాండన్స్ అడరస్ (పిన్స కటడ్ త్ో) 
Postal Address for Correspondence 
(with pin code) 

 
 
 
 
 
 

5.  
ప్ంపిణిదపరుని నంబర్స  

Contact Number of Dealer / Distributor 
 

6.  
మొబ ైల్ నంబర్స   
Contact Number - Mobile 

 

7.  
ఇ-మ ైల్ ఐడి  
e-mail ID 

 

8.  

జననము మర్టయు వ్యసత్  

(01-01-2017 నపట్ికి) 

Date of Birth & Age  
(as on 01-01-2017) 

 

9.  

విదపయసంబంధ్మ ైన అరహత్లు (కనీస అరహత్, 

ఇంట్ర్టిడియట్ లల ఉత్తరుు ల ై ఉండపలి) 

Educational qualifications (minimum 
Intermediate Pass) 

 
 
 
 
 

http://www.shabdkosh.com/te/translate/%E0%B0%85%E0%B0%AD%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A5%E0%B0%A8%20%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%81/%E0%B0%85%E0%B0%AD%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A5%E0%B0%A8%20%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%81-meaning-in-Telugu-English
http://www.shabdkosh.com/te/translate/%E0%B0%9C%E0%B0%A8%E0%B0%A8%E0%B0%AE%E0%B1%81/%E0%B0%9C%E0%B0%A8%E0%B0%A8%E0%B0%AE%E0%B1%81-meaning-in-Telugu-English
http://www.shabdkosh.com/te/translate/%E0%B0%B5%E0%B0%AF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%81/%E0%B0%B5%E0%B0%AF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%81-meaning-in-Telugu-English
http://www.shabdkosh.com/te/translate/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%82%E0%B0%A7%E0%B0%AE%E0%B1%88%E0%B0%A8/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%82%E0%B0%A7%E0%B0%AE%E0%B1%88%E0%B0%A8-meaning-in-Telugu-English
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10.  

 

ప్ంపిణిదపరుని వ్యవ్సాయ ఉత్పాదకాల ల ైస న్స్  
నంబర్స  (ప్ురుగుమందతలు  / ఎరువ్ులు) 

Shop license Number for Selling agri-
inputs (pesticides / fertilizers) 

 

11.  
నీకు హాసిల్ వ్సతి కావాలా ?   

Do you require hostel accommodation 

అవ్ునత / కాదత 
YES / NO 

12.  

డిమాండ్ డపర ఫి్ట లేదప చెక్ వివ్ర్ాలు  
(డిమాండ్ డపర ఫి్ట లేదప చెక్ మొదల ైన వివ్ర్ాలు)  
Details of DD / Cheque 
(Amount, Bank Name etc.) 

 

13.  

డికోర్ేషన్స / Declaration 

నేనత ఈ కిరంది త్ెలిపిన నిబంధ్నలు మర్టయు షరత్ులకు లలబడి ఉంట్లనత / I hereby declare 

that I abide to the following terms and conditions: 
 

 ఈ అభయరదన ప్త్రంలల త్ెలిపిన వివ్ర్ాలు నపకు త్ెలిసినంత్వ్రకు నిజాలు / The information 

provided in the application is TRUE to the best of knowledge. 

 అభయర్టదదపరునికి  ఎట్ువ్ంట్ి ట్ి.ఎ. లేదప డి.ఎ. చెలోించబడదత TA / DA for the travel of 

applicants WILL NOT BE paid by NIPHM. 

 రూము కి ఇదదరు చొప్ుాన హాసిల్  వ్సతి ఏర్ాాట్ు చేయబడినద ి/ Accommodation is on 

twin-sharing basis. 

 కుట్ుంబ సభుయలు బస చేయుట్కు అవ్కాశ్ము లేదత / NO family accommodation will 

be provided to any participant. 

 ఈ కోర్స్ జరుగు సమయములల, అభయర్టదదపరుడు,  ఎన్స.ఐ. పి. ఎచ్. ఎం. నివాస వ్సతి గృహా 
నియమ నిబంధ్నలకు లలబడి ఉండపలి / Participant should STRICTLY FOLLOW rules 

and regulations of NIPHM during residential program. 
 

14.  
త్ప్ానిసర్టగా జత్ప్రచవ్లసినవి   
Enclosures (Compulsory) 

1. కోర్స్ రుసతము డిమాండ్  డపర ఫి్ట లేదప  చెక్ 
రూప్ంలల గాని  / DD or Cheque towards 

training fee 

2. 10వ్ కాో స్ ఉత్తురుత్ నకలు ప్త్రము / SSC 

Certificate Xerox Copy 

3. ఇంట్ర్టిడియట్ ఉత్తురుత్ నకలు ప్త్రము / 

Intermediate Certificate Xerox Copy 

http://www.shabdkosh.com/te/translate/%E0%B0%8E%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%B5%E0%B1%81/%E0%B0%8E%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%B5%E0%B1%81-meaning-in-Telugu-English
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15.  
త్ేద ి/ Date 

 

16.  

అభయర్టదదపరుని సంత్కము (ప్ంపిణిదపరుణి 
యొకక ష్టాప్ సాి ంప్ త్ో బలట్ు ) / Signature 

of the Applicant (with rubber stamp of 
shop) 

 

 

అభ్యర్ధన  పత్రముని,  ఈ క్రంది తెలిపిన చిర్ునామాకు పంపవలసినదిగా కోర్ుచునాాము   

Filled-in Application forms should be sent by post to the following address: 
 
Director – Pesticide Management &  
Course Director - Certificate Course on Agri-Inputs 
National Institute of Plant Health Management 
Rajendranagar, Hyderabad-500030 
Telangana State 
 
 


