ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ ర జీవవైవిధ్య మండలి, గ ంటూరు.
సాంప్రదాయ ప్రిజ్ా ఞనం యొక్క డాక్యయమంటేష్టన్ / ధ్రరవీక్రణ కోసం రిజిష్ట్్ష్ట
ర న్ ఫారం
Rc.No. 873/APSBB/TK/2021 dt. 04-06-2021
వరుస

విష్టయాలయ

ఇవవవలసిన ప్త్ారలయ / వివరాలయ

సంఖ్య
1.

దరఖ్ాసరుదారు యొక్క ప్ూరిు వివరాలయ

2.

ప్రు
a)దరఖ్ాసరుదారు యొక్క ప్ూరిు ప్రు

3.

ఆధార్ సంఖ్య:
జ్తచేయవలసిన వాటి వివరాలయ :
a) దరఖ్ాసరుదారుడి ఆధార్ కారుు యొక్క
సవవయ-ధ్ృవీక్రించబడిన కాపవ

4.

శాశ్వత చిరునామా:
గ్ాామం, గ్ాామ ప్ంచాయతీ, మండలం
మరియ జిలాా మరియ పిన్ కోడత్ో ప్ూరిు
చిరునామా:
a) టెలిఫో న్ (STD కోడత్ో లాయండల ైన్)
b) మొబల్
ై సంఖ్య
c) ఇమయిల్ చిరునామా

5.

వారి వదద ఉనన సాంప్రదాయ ప్రిజ్ా ఞనం:
a).ఇది సహజ్మన
ై ఉతపత్తు లేదా తయారు
చేయబడిందా? దాన్నన ఏమన్న పిలయసాురు?
b).ఇది ఒక్ విధానమా?
దాన్నన ఏమన్న అంటారు?
c).ఇది ఒక్ సంప్రదాయమా ?
దాన్నన్న ఏమన్న పిలయసాురు?

(క్లిగ్ిఉంటే)

a.
D మొక్క (లయ) /
d).ఇది
D
మొక్కల
ు లయ
D ఉతపత్తు /ఉతపతత
ప్రుD/ ప్రా ు ?

ఔష్టధాల తయారీకి ఉప్యోగ్ించే మొక్కలయ /
మొక్కల భాగ్ాల వివరాలయ,
శాసవు య
ప్రా ు, సాాన్నక్ ప్రా ు, వనరు అందరబాటులో
ీ
ఉందో లేదో వివరాలత్ో ప్రత్ేయక్ ష్టవటనర జ్త చేయండి.

6.

జ్ంతత ఉతపత్తు /ఉతపతతులయ అయిత్ే
దాన్నన ఏమన్న అంటారు?

7.

మీ వదద ఉనన సాంప్రదాయ ప్రిజ్ా ఞనం
యొక్క ఉప్యోగo

8.

ఏ ఏ లక్షణాలయ, వాయధి లేదా అనారోగయం
కోసం దీన్నన్న ఉప్యోగ్ిసు ారు:
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దాన్న ప్దారాాలయ / భాగ్ాలయ ఏమిటి

9.

ఇది లబ్ధి దారులక్య ప్ంపిణీ చేయబడిన
లేదా ఇవవబడిన రూప్ంలో ఎలా తయారు
చేయబడుతతంది?
1.
2.
3.

10.

ఇది ఎలా ఇవవబడుతతంది
➢ నోటి దావరా
➢ మ క్యక దావరా
➢ చెవి దావరా

జ్ంతత ఉతపతత
ు ల వివరాలయ

➢ క్ంటి దావరా
11.

ప్దారిం మరియ అనరపానమ , దాన్న న్నష్టపత్తు 1: 2, 1: 3 మొదల ైనవి ఏమిటి,
➢ అనరపానం
➢ పాలత్ో
➢ నీటిత్ో
➢ త్ేనత్ో
➢ మజిి గత్ో
➢ ఇతరమ లయ ….

12.

సాంకేత్తక్త / ప్ది త్త / విధానం / ఉతపత్తు యొక్క ప్రిజ్ా ఞనం ఎవరి నరండి ప ందబడింది?
➢ గ రువు
➢ ప్రు, వయసరు మరియ వివరాలయ
➢ నానన / అమమ
➢ ప్రు, వయసరు మరియ వివరాలయ
➢ త్ాత/ అమమమమ
➢ ప్రు, వయసరు మరియ వివరాలయ
➢ స్నహితతడు
➢ ప్రు, వయసరు మరియ వివరాలయ
➢ ఇతరులయ
➢ ప్రు, వయసరు మరియ వివరాలయ

13.

ప్రజ్లక్య చికితు చేయడాన్నకి మీరు ఈ టెకినక్ / ప్ది త్త / విధానం / ఉతపత్తు మొదల ైనవాటిన్న ఎన్నన
సంవతురాలయగ్ా ఉప్యోగ్ిసు రనానరు
➢ సంవతురాలయ
➢ తరాలయ

14.

మీరు ఎంత మందికి వద
ై యం చేశారు / సవసా త చేక్ూరాారు. (సరమారు)
➢ సంఖ్యలయ:
➢ సరాసరి మొతు ం

➢ ఒక్ సంవతురం లో
లబ్ధి దారుల ప్రా ు
(ప్రత్ేయక్ ష్టవట జ్తచేయవచరా)

క్నీసమేమీ లేదర.
మంది

ప్రా ు

ఇచిానటా యిత్ే,

(50) లేదా సాధ్యమన
ై ంత ఎక్యకవ
మరియ

సంప్రదింప్ు

రిజిష్ట్్ష్ట
ర న్ ఫారమనర వేగప్రచరటక్య

సహాయప్డుతతంది.
(కావాలనరక్యంటే ప్రత్యే క్ ష్టవట జ్తచేయవచరా.)
లబ్ధి దారుల ప్రా ు:

సంప్రదించండి- ఫో న్ నంబర్త్ో ప్ూరిు వివరాలయ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

15.

ఏదెైనా దరష్ట్రభావాలయ గమన్నంచబడాుయి / అనరభవించబడాుయి: అవునర లేదా కాదర
లబ్ధి దారుడి ప్రు & లక్షణాలయ

వివరాలయ

ఏదెైనా ఉంటే విరుగ డు ఏమిటి ఇసాురు ?

1.
2.
3.
16.

ప్రజ్లక్య స్వగ్ా మీరు దీన్నన ఉచితంగ్ా అవునర లేదా కాదర
చేసు రనానరా?
కాదర అయిత్ే వివరాలయ ఇవవవచరానర.

17.

ఇతర సమాచారం

ధ్రరవప్తరం
నేనర, శ్రా. / శ్రామత్త………………………………………S/o , D/o, W/o ……………………..
R/o …………………………. మండలం ………………………… జిలాా …………………
సాంప్రదాయ వైదయ / మూలికా వైదరయడు / హకీమ / ----- సంవతురాలయగ్ా మరియ ------ తరాలయగ్ా
సాధ్న చేసు రనాననర మరియ అందించిన సమాచారం నాక్య ఉనన

జ్ఞానo మేరక్య న్నజ్ం మరియ నేనర

క్లిగ్ి ఉనన సాంప్రదాయ జ్ఞానాన్నన డాక్యయమంట చేయడాన్నకి మరియ నాక్య వరిుంచే సాంప్రదాయ జ్ఞానం
మీద హక్యకలనర సక్ామంగ్ా న్నలయప్ుక్యంటూనే, ప్రభ తవ ప్రసు రత న్నయమాలయ మరియ విధానాల ప్రకారం
దాన్నన ధ్ృవీక్రించడాన్నకి నేనర సిదింగ్ా ఉనాననర. న్నబంధ్నల ప్రకారం సాంప్రదాయిక్ జ్ఞానాన్నన మానవుల
ప్రజ్ఞరోగయ ప్రయోజ్నాల కోసం ఉప్యోగ్ించాలన్న నేనర కోరుక్యంటునాననర.
సాక్షి

ప్రు

ఊరు

సాక్షి సంప్రదించర ఫో న్ నంబర్

సాక్షి సంతక్ం

1..
2.
సా లం :
త్ేదీ:

ప్రత్తపాదన చేసిన వారి సంతక్ం

ప్రు:

