1. ಸಮರರರವಳಳ ರಜರಗಳಲ ಎಣಣ ತಳ ವರವಸಯ
Oil Palm Cultivation in Potential States
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ತಳಬಳಯರ ಒಬದರ ವಣಜರ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಯಗದರದ, ಇತರ ಸಬಪಪದಯಕ ಎಣಣಕಳರ
ಬಳಗಳಗಬತ 5 ಪಟರಟ ಖದರ ತವಲ ಇಳರವರ (4.5 ಟನ /ಹಕಟಶರ) ನಶಡರವ ಬಳಯಗ ರವತರಲ
ಜನಪಪಯತಗಳಸರತತದ.
ನಮ
ಮ ದಶಶದಲ ಹಲ ಸರಮರರ 145.71 ಲಕಕ ಟನ ಖದರ ತವಲವನರನ ಹರರದಶಶದಬದ
ಆಮದರ ಮಡಕರಳಳಲಗರತತದ. ಇದಕಕಬದಶ ಪಪತ ವರರ ಸರಮರರ 65000 ಕರಶಟ ರರಪಯಗಳರರಟ
ವದಶಶ ವನಮಯ ವಚಚವಗರತತದ. ಆದದರಬದ ರರಟಪದ ವದಶಶ ವನಮಯವನರನ ಕಡತಗರಳಸಲರ ಹಗರ
ಖದರ ತವಲದ ಉತತದನಯಲ ಸಸವಲಬಬನಯನರನ ಪಡಯಲರ, ಕಶಬದಪ ಸಕರರ ತಳಬಳ ಅಭವವದದ
ಯಜನಯನರನ ಪಪಶತತಹಸರತತದ.
ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಸರಮರರ 2.60 ಲಕಕ ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶ ತಳ ಬಶಸಯಕಕ ಯಗರವಬದರ
ಸಮಶಕಯಬದ ತಳದರಬಬದರರತ ತದ. ಕಶಬದಪ ಸಕರರದ National Mission for Oil Seeds and
Oil Palm (NMOOP) ಕಯರಕ ಕಮದಡ ಕಶಬದಪ ಸಕರರ ಮತರತ ರಜರ ಸಕರರಗಳ ಸಹಭಗತಸದಲ
1990-91 ನಶ ಸಲನಬದ ತಳಬಳ ಅಭವವದದ ಯಜನಯನರನ ಅನರಷಟನಗರಳಸಲಗರತತದ . ತಳಬಳ
ಅಭವವದದಗ ನಶರರ ಪಪಮರಖ ಅಬಶವಗದರದ, ನಶರವರ ಅಚರಚಕಟರಟ ಪ ಪದಶಶದಡ (ಕವಶರ, ಭದಪ
ತರಬಗಭದಪ, ಮಲಪಪಭ ಮತರತ ಘಟಪಪಭ ಹಗರ ಕವರಣ ಮಶಲದಬಡ) ಒಳಬರರವ ಮವಸರರರ, ಮಬಡರ,
ಚಮರಜನಗರ, ಹಸನ, ಕರಡಗರ, ಶವಮಗಗ, ಚಕಕಮಗಳರರರ, ದವಣಗರ, ಹವಶರ, ಕರಪತಳ, ಗದಗ,
ರಯಚರರರ, ಬಳಳರ, ಬಳಗಬ, ಉತತರ ಕನನಡ, ದಕಣ ಕನನಡ, ಉಡರಪ, ಗರಲಬಗರ, ಬಗಲಕರಶಟ,
ಬಜಪರ ಮತರತ ಬಶದರ ಜಲಗಳಲ ಖಯಬ ನಶರವರ ವರವಸಸ ಇರರವ ಜಮಶನನಲ ಖಸಗ ಪಲರದರ
ಸಬಸಸಗಳ ಮರಲಕ ತಳ ಪ ಪದಶಶಭವವದದಯನರನ ಕವಗರಳಳಲಗರತತದ.
ರಜರದಲ ಹಲ ಸರಮರರ 9000 ರವತರರ 11000 ಹ. ಪಪದಶಶದಲ ತಳ ಬಶಸಯದಲ
ತರಡಗಸಕರಬಡದರದ, ಅಬದಜರ ವರರಕ ತಳ ಹಣಣನ ಉತತದನ 12000 ಮ. ಟನ ಗಳರಟದರದ,
ಇದರಬದ ಅಬದಜರ 2658 ಟನ ಕಚಚ ತಳ ಎಣಣಯನರನ ಉತತದಸಲಗರತತದರದ, ಇದರ ಮಲರ ಅಬದರರ
ರರ.11.56 ಕರಶಟಯಷಟಗರರತತದ.

ತಳಬಳ ಸಮಗ ಪ ಅಭವವದದಗಗ ತಳ ಸಸಗಳ ಅಭವವದದ, ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ, ತಳ ರವತರಗ
ರಸಗರಬಬರದ ವತರಣ, ತಳ ಹಣರಣಗಳ ಸಬಗ ಪಹಣ ಮತರತ ತಳ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕವನರನ ತರಯರವ
ಜವಬದರಯನರನ ಖಸಗ ಪಲರದರ ಸಬಸಸಯವರಗ ವಹಸದರದ, ಈ ಯಜನಯನರನ Public
Private Participation (PPP) ಮದರಯಲ ಅನರಷಟನಗರಳಸಲಗರತತದ.
ಸರವರವಸಸತ ಮರರಕಟಟ :
ತಳ ಯಜನಯಡ ಅತರಬತ ವರವಸಸತವದ ಮರರಕಟಟಯ ವರವಸಸಯದ. ತಳ ಹಣಣನ
ಬಲಯನರನ ಸಕರರ, ಖಸಗ ಸಬಸಸ ಹಗರ ತಳ ರವತರರಗಳನರನಳಗರಬಡಬತ ರಚಸಲಗರರವ ತಳಬಳ
ಬಲ ನಗದ ಸಮತಯಲ ನಗದಪಡಲಗರವದರ, ಅಬತಯಶ ಸಕರರವ ನಗದಪಡಸದ ದರದಲ ರವತರರ
ಬಳದ ತಳಹಣಣನರನ ಖಸಗ ಸಬಸಸಗಳರ ಖರಶದಸರವ ವರವಸಸ ಇದ. ರವತರರ ಬಳದ ತಳಹಣಣನರನ, ಸಕರರವ
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ನಗದಪಡಸದ ದರದಲ ಖಸಗ ಸಬಸಸಗಳರ ಖರಶದಸ, ನಶರವಗ ರವತರ ಬರಬಕ ಖತಗ ECS ಮರಲಕ ಪಪತ
ಮಹ ಹಣ ಪವತಯಗರತತದ.
ತಳಬಳ ಸಗರವಳ ಉತತದನ ಮತರತ ಸಬಸಕರಣ ನಯಬತ ಕಣ ಅಧನಯಮ
ತಳಬಳ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಲ ತರಶಡಗರರವ ರವತರರ ಹಗರ ಖಸಗ ಸಬಸಸಗಳ ಮತರತ
ಒಟಟರ ತಳ ಉದದಮಯ ಹತರಕಕಣಗಗ 2013-14 ನಶ ಸಲನಲ ತಳಬಳ ಸಗರವಳ, ಉತತದನ
ಮತರತ ಸಬಸಕರಣ ಅಧನಯಮ 2013 ಅನರನ ಕರರಟಕ ಸಕರರವ ಜರಗರಳಸರರತ ತದ.
ಯಜನಯ ಪಪಮರಖ ಉದಶಗಳರ :
1. ರಜರದಲ ತಳ ಬಳ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣಯನರನ ಹಚಚಸ, ರಜರದ ಮತರತ ರರಟಪದ ಖದರ ತವಲದ
ಉತತದನಯನರನ ಹಚಚಸರವದರ.
2. ದಶಶದ ಖದರ ತವಲದ ಬಶಡಕ ಮತರತ ಉತತದನ ನಡರವ ಇರರವ ಅಬತರವನರನ ಕಡಮ
ಮಡರವದರ.
3. ತಳ ಬಳ ಮರಲಕ ರವತರ ಆರರಕ ಮಟಟವನರನ ಸರಧರಸರವದರ.
ಕಳದ ಸಲನಲ ಸಮರರರವಳಳ ರಜರಗಳಲ ಎಣಣ ತಳ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲದ ಘಟಕಗಳನರನ ಮರಬದರವರಸಲಗರತತದ. ಕಶಬದಪ ಮತರತ ರಜರ ಸಕರರಗಳ ನಡರವ
ಹಣಕಸನ ಪಲರಗರಕ ಶಶ.60:40 ರಬತದರದ, ಕಲವಬದರ ಘಟಕಗಳಡ, ಕಶಬದಪ ಸಕರರವ ಕಡಮ
ಪಪಮಣದ ಸಹಯಧನವನರನ ಒದಗಸರತತದರದ, ತಳ ರವತರ ಮತರತ ಯಜನಯ ಹತಸಕ ತಯಬದ ಹಚಚನ
ಪಪಮಣದ ಸಹಯಧನವನರನ ರಜರ ಪಲನಲ ಒದಗಸಲಗರತತದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ
ಅನರಷಟನಗರಳಸಲರ ಉದಶಸಲಗರರವ ವವಧ ಘಟಕಗಳ ವವರ ಈ ಕಳಕಬಡಬತ ಇರರತ ತದ.
1. ತಳ ಸಸ ನಡಲರ ಸಹಯಧನ
ಪಪತ ತಳ ಸಸಗ 50% ರಬತ (ಪಪತ ಗಡಕಕ ರರ. 84 ರಬತ) ಪಪತ ಹಕಟಶರಗ ಗರರಷ ರರ. 12000/-ಗಳರ
ಮಶರದಬತ ತಳ ಸಸಗಳ ಸಹಯಧನವನರನ ವಸತರಸಲಗರವದರ. ಯಜನಯಡ, ತಳ
ಸಸರರಶತತದನಯ ಜವಬದರಯನರನ ಎಣಣ ತಳ ಖಸಗ ಸಬಸಸಗ ವಹಸಲಗದ. 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ
ಸಬಸಸಗಳರ ವತರಸರವ ದಶಶಶ ಮರಲದ ತಳ ಸಸಗಳಗ ರರ. 96/- ರಬತ ಬಲಯನರನ ನಗದಮಡಲಗದ.
2. ತಳ ತರಶಟಗಳ ನವರಹಣ/ ಬಶಸಯ ಸಹಯಧನದ ವತರಣ:
ತಳ ತರಶಟವನರನ ರಟ ಮಡದ ಮದಲ 4 ವರರ ನವರಹಸಲರ ಪಪತ ಹಕಟಶರಗ ಶಶ.50 ರಬತ,
ಗರರಷ
ರರ.5000/-ಗಳ ವರಗ ಬಶಸಯ ಸಹಯಧನವನರನ ರಸಗರಬಬರದ ರರಪದಲ ಎಣಣ
ತಳ ಖಸಗ ಸಬಸಸಗಳ ಮರಲಕ ವತರಸಲಗರವದರ. 2018-19, 2017-18, 2016-17 ನಶ ಸಲನಲ
ಅಭವವದದ ಪಡಸಲದ ತಳ ಪ ಪದಶಶಗಳರ ಮತರತ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಹರಸದಗ ಅಭವವದದಪಡಸದ
ಪಪದಶಶಗಳ ನವರಹಣಗಗ ರಸಗರಬಬರವನರನ ಖಸಗ ಪಲರದರ ಸಬಸಸಗಳ ಮರಲಕ ಅಹರ ತಳ ರವತರಗ
ವತರಸಲಗರತತದ.
3. ಎತತರವದ ತಳ ಮರಗಳಬದ ತಳ ಹಣರಣಗಳನರನ ಕಟವ ಮಡಲರ ಉತತಶಜನ:
20 ಅಡಗಬತ ಮಶಲತಟಟ ತಳ ಮರಗಳಬದ ತಳ ಹಣರಣಗಳನರನ ಕಟವ ಮಡಲರ ತಳ ರವತರಗ
ಉತತಶಜನ ನಶಡಲರ ಪಪತ ಟನನಗ ರರ.600/-ಗಳ ಪಪಶತತಹಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ. ಸದರ ಘಟಕವನರನ
ಕಶಬದಪ ಸಕರರದ ಮಗರಸರಚಯಬತ, ವನರತನ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಡ ಕಶಬದಪದ ಪಲನ ಒಟರಟ
ಆಯವರಯದಲ ಶಶ.10 ರರರಟ ಅನರದನದಲ ಅನರಷಟನಗರಳಸಲಗರತತದ.
4. ತಳ ಹಣಣನ ಉತತದಕತಯನರನ ಹಚಚಸಲರ ಇಳರವರ ನಶಡರತತರರವ ತಳ ತರಶಟಗಳಗ ಗರಬಬ ರ
ವತರಣ :
ರವತರಗ ತಳ ತರಶಟದಬದ ಲಭದಯಕ ಇಳರವರ ಬರರವವರಗ ಸಹಯ ಒದಗಸಲರ, ಸಕರರ
ಆದಶಶ
ಸಬ.ತರಶಇ/58/ತರಶಯಕ/2015,
ದ:20.02.2016
ರನಸಯ
ಉತತಮವಗ
ನವರಹಸಲಗರತತರರವ ತಳ ತರಶಟಗಳಗ ಉತತಶಜನ ನಶಡಲರ ತಶಮರನಸಲಗದ.
ಅದಶ ರಶತ
ರಜರದಲ ತಳ ಹಣಣನ ಉತತದಕತಯನರನ ಹಚಚಸರವ ದವರಟಯಬದ ಉತ ತಮವಗ ನವರಹಸಲಗರತತರರವ
ತಳ ತರಶಟಗಳಗ ಉತತಶಜನ ನಶಡಲರ ಶಶ.50 ರ ಸಹಯಧನದಬತ ಪಪತ ಹಕಟಶರಗ ಗರರಟ ರರ.8000/ಮಲರದ ರಸಗರಬಬರ ಮತರತ ಸರಕಕಮ ಪಶರಕಬಶವನರನ ವತರಸಲಗರತತದ. ಸದರ ಘಟಕವನರನ
ಸಬಪಣರವಗ ರಜರದ ಪಲನ ಅನರದನದಡ ಅನರಷಟನಗರಳಸಲಗರತತದ.
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5. ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ :
ತಳ ಬಳ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡಯಲ ಅವಶರಕವಗರವ ವಹನ ಬಡಗ, ಕಚಶರ ಮರಲ
ಸಕಯರಗಳರ, ಯಜರ ಸಹಯಕರರ ಮತರತ ಕಬಪರಟರ ಅಪರಶಟರ ಗಳ ಮಸಕ ಭತರಯನರನ
ಭರಸಲರ ಯಜರ ವಚಚದ ಶಶ.5 ಅನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತ ತದ.
6. ಸಬಬಬದ ವಶತನ ಮತರತ ಪಪವಸ ಭತರ :
ತಳ ಬಳ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ, ಒಟರಟ 141 ವವಧ ವವಬದದ ಹರದಗಳರ ಮಬಜರರಗದರದ,
141 ಹರದಗಳ ಪವಕ ಸದರದಲ 46 ಹರದಗಳರ ಮತ ಕ ಭತರಯಗದರದ, ಉಳಕ 95 ಹರದಗಳರ ಖಲ
ಇರರತತದ. ಅದರಬತ, ಭತರಯಗರರವ 46 ಹರದಗಳಗ ವಶತನ ಮತರತ ಪಪವಸ ಭತರಯನರನ ಒದಗಸಲರ
ಸಕರರವ ಸಬಪಟ-3 ರಲ ರರ.302.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸದ.
7. ಪಪಚರ ಪಪಕಟಣ ಮತರತ ರವತರಗ ತರಬಶತ:
ತಳ ಬಳ ಯಜನ ಮತರತ ತಳ ಬಳಯ ಪಪಮರಖರತ ಬಗಗ ರವತ ಸಮರಹದಲ ಹಚಚನ ಪಪಚರ
ನಶಡಲರ, ವವಧ ಪಪಚರ ಸಮಗಪಗಳನರನ ಮರದಪಸರವ ಸಲರವಗ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸಕರಳಳಲಗದ.
ಅದಶ ರಶತ ತಳ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ ಕವಗರಬಡ ರವತರಗ ತಳ ಬಶಸಯದ ಬಗಗ ತರಬಶತ ನಶಡಲರ ಶವಕಕಣಕ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಹಗರ ಸಸಳಶಯ ಪಪಗತ ಪರ ರವತರ ತಳ ತಕಗ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ
ಆಯಜಸಲರ ಅನರದನ ನಗದಪಡಸಕರಳಳಲಗದ. ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಕಳದ ಸಲನಲ
ಜಲ
ಲ ವಲಯದಲ ಅನರಷಟನಗರಳಸಲಗದರದ, ಈ ಸಲನಬದ ರಜರವಲಯ ಕಯರಕ ಕಮದಡ
ಅನರಷಟನಗರಳಸಲಗರತತದ.
8. ತಳ ರವತರಗ ಖಚತ ಬಲಯನರನ ವತರಸರವ ಬಗಗ:
ರಜರ
ಸಕರರವ
ಸಕರರ
ಆದಶಶ
ಸಬ.ತರಶಇ/56/ತರಶಯಕ/2015,
ದರಬಕ:27.07.2016 ರನಸಯ, 2015-16 ನಶ ಸಲನಬದ ಮರಬದನ ಮರರರ ವರರಗಳಗ ಅಬದರ
2017-18 ನಶ ಸಲನವರಗ ತಳ ಹಣಣಗ ಖಚತ ಬಲಯನರನ ಘರಶರಸ, 2017-18 ನಶ ಸಲಗ ಪಪತ
ಟನನನ ತಳ ಹಣಣಗ ರರ.10,500/- ಗಳನರನ ನಗದಮಡದ. ಅದರಬತ, 2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ತಳ
ರವತರಬದ, ಎಣಣ ತಳ ಖಸಗ ಸಬಸಸಗಳರ ಪ ಪತ ಮಹ ಪವತಸರರವ ದರ ಮತರತ ಕನರಷ ಬಬಬಲ ಬಲಯ
ವರತರಸದ ಮತತವನರನ ರವತರಗ ಪವತಸಲರ ರಜರದ ಪಲನಬದ ಭರಸರವದರ. ಇದಕಕ ಅನರದನವನರನ
ಹಬಚಕ ಮಡಲಗದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಸಮರರರವಳಳ ರಜರಗಳಲ ಎಣಣ ತಳ ವರವಸಯ ಯಜನಯ ರಜರ
ವಲಯದಡ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಉದಶಶಸರರವ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ ಮತರತ ನಗದಪಡಸಲಗರರವ
ಅನರದನ.
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ತಳ ಅಭವವದದ ಯಜನಗಗ ಜಲ
ಲ ವಲಯದಲ ಸಹ ಅನರದನ ಒದಗಸಲಗದ.
ಸಮರರರವಳಳ ರಜರಗಳಲ ಎಣಣತಳಯ
ವರವಸಯ

55.20

(ರರ. ಲಕಕಗಳಲ)

2435-00-101-0-02(2401-00-196-2-01)

ಹಶಗಗ, ಒಟಟರ ರರ.583.20 ಲಕಕಗಳಗ ವರರಕ ಕ ಪಯ ಯಜನಯನರನ ರರಪಸ ಕಶಬದಪ
ಸಕರರದ ಅನರಮಶದನ ಪಡಯಲರ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರರ ಕ ಕಮ ವಹಸತಕಕದರದ. ಸಬಬಬದ ಹರದಗಳ
ರಮಕರಣ ಮತರತ ಹರದ ಇರರವ ಸಸಳಗಳ ವವರಗಳನರನ ಒದಗಸತಕಕದರದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯದಲ ಸಮರರರವಳಳ ರಜರಗಳಲ ಎಣಣ ತಳ ವರವಸಯ
ಯಜನಯ ಅನರಷಷನಕಕಗ ರರ.1408.78 ಲಕಕಗಳ ಅವಶರಕತಯರರತತದ. ಈಗ ನಗದಯದ
ರರ.528.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನಕಕನರಗರಣವಗ ಕ ಪಯ ಯಜನಯನರನ ರರಪಸಲಗದ.

2. ಪ ಪಧನ ಮಬತಪ ಕವರ ಸಬಚಯ ಯಜನ-ರರಟಪಶಯ ಸರಸಸರ ಕವರ ಅಭಯನ
PMKSY-National Mission on Sustainable Agriculture
ಲಕಕ ಶಶರರಕ: 2401-00-108-2-30
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ ರರ. 26400.00 ಲಕಕಗಳರ
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1320.00
17763.00
2037.00
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1584.00
26400.00

2019-20 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯ ಹಗರ ಯಜರ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ಬಗಗ ಅಬದಜರಗಳರ
ಸಬಪಟ-3 ರಲ ಕಶಬದಪ ಪರಸಕವತ ಪಪಧನ ಮಬತಪ ಕವರ ಸಬಚಯ ಯಜನ-ರರಟಪಶಯ ಸರಸಸರ ಕವರ
ಅಭಯನ
PMKSY-NMSA)
ಯಡ
ರರ.26400.00
ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ
ನಗದಪಡಸಲಗದ.
ಹನ/ತರಬತರರರ ನಶರವರ:
1. 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಕಶಬದಪ ಪರಸಕವತ ಪಪಧನ ಮಬತಪ ಕವರ ಸಬಚಯ ಯಜನ
(PMKSY)ಯಡ
ಸರಕಕಮ
ನಶರವರ
ಯಜನಯನರನ
ಒಬದರ
ಭಗವಗ
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತ ತದ.
2. 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ರಜರದ ಎಲ
30 ಜಲಗಳಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ಹನ
ಲ
ನಶರವರ ಹಗರ ತರಬತರರರ ನಶರವರ ಅಳವಡಸರವ ಎಲ
ಲ ಪಪದಶಶದ ಎಲ
ಲ ವಗರದ ಪಪತ
ಫಲನರಭವಯ ಕರಟರಬಬಕಕ ಮದಲ 2.00 ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶದವರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಹಗರ
ನಬತರದ 3.00 ಹಕಟಶರ ವರಗ ಕಶಬದಪ ಸಕರರ ಮಗರಸರಚಯಬತ ಶಶ.35 ರಬದ
45 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ಗರರಷ ಮತಗ ಒಳಪಟರಟ ನಶಡಲಗರವದರ.
3. ಈ ಯಜನಯಲ ಹನ ನಶರವರ ಮತರತ ವವಧ ರಶತಯ ತರಬತರರರ ನಶರವರ
ಘಟಕಗಳಗ ಸಹಯಧನ ಲಭರವದರದ (ಕಫ, ಟಶ, ರಬಬರ ಹರರತರಪಡಸ) ಎಲ
ಲ
ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ಸಹಯಧನ ಲಭರವರರತತದ.
4. ತರಕರ ಹಗರ ವಣಜರ ಹರ ಬಳಗಳಗ ಗರರಷ 2.00 ಹಕಟಶರ ವರಗ ಸಹಯಧನ
ನಶಡಲಗರವದರ.
5. ಅಡಕ/ ತಬಗರ ತರಶಟಗಳಲ, ಮಶ ಪ ಬಳಗಳನರನ ಬಳದರ ಮಶ ಪ ಬಳಗ ಹನ ನಶರವರ
ಅಳವಡಸದದಲ ಅಬತಹ ರವತರಗ ಆದರತ ನಶಡಲಗರವದರ.
6. ಮವದನ ಪಪದಶಶಗಳಲ ಬರಶರ ವಲ/ಕಲರವ ನಶರರ ಇತರದ ಬಳಸ ಬಳದ ಅಡಕ ಬಳಗ
ಹನ ನಶರವರ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದಲಲ. ಸಬಪಪದಯಕವಗ ಅಡಕ
ಬಳಯರವ ಜಲಗಳದ ಮಲರಡರ ಹಗರ ಕರವಳ ಜಲಗಳಲ ಮತ ಕ ಅಡಕ ಬಳಗ ಹನ
ನಶರವರ/ ತರಬತರರರ ನಶರವರಗ ನಯಮನರಸರ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ.
III. ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:
1. ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಪದದತಯನರನ ಬಳಸ ಜಲಸಬಪನರಮಲವನರನ ಮತವರಯ ಮಡರವದರ.
2. ರವತರಗ ಶಶ.90% ರರರಟ ಸಹಯಧನ ನಶಡರವದರ ಮರಲಕ ಸರಕಕಮ ನಶರವರಯ ಪದದತಯನರನ
ರವತರ ಜಮಶನರಗಳಲ ಅಳವಡಸಲರ ಪಪಶತತಹಸ ಶಶ.50 ರಬದ 70 ರರರಟ ನಶರನ ಮತವರಯ
ಸಧಸರವದಲಲದಶ, ವದರರತಚಚಕತ ಮತರತ ಕರಲ ವಚಚದಲ ಮತವರಯ ಸಧಸರವದರ.
3. ಸರಕಕಮ ನಶರವರಯಲ ರಸವರ (Fertigation) ಪದದತಯ ಮರಲಕ ರಸಯನಕ ಗರಬಬರಗಳನರನ
ಬಳಗಳಗ ನಶಡರವದರ ಮರಲಕ ಶಶ.30 ರಬದ 40 ರರರಟ ರಸಯನಕ ಗರಬಬರಗಳ ಮತವರಯ
ಸಧಸರವದರ.
4. ಬಳಗಳಲ ಶಶ.30 ರಬದ 100 ರರರಟ ಹಚರಚ ಇಳರವರ ಹಗರ ಉತತದಕತ ಸಧಸರವದರ.
ಅನರದನ ಮತರತ ಸಹಯಧನ:
2019-20 ನಶ ಸಲನ ಭರತ ಸಕರರದ ಮಗರಸರಚ ಪ ಪಕರ ಪಪಧನ ಮಬತಪ ಕವರ ಸಬಚಯ
ಯಜನಯ ಪಪಕರ ರಜರದ ವವಧ ವಗರದ ರವತರಗ ಅಬದರ ಸಣಣ ಮತರತ ಅತಶ ಸಣಣ ರವತರಗ ಶಶ.55
ರರರಟ ಹಗರ ಇತರ ರವತರಗ ಶಶ.45 ರರರಟ ಸಹಯಧನದ ಮದರಯಬತ ಕಶಬದಪ ಹಗರ ರಜರ
ಸಕರರದಬದ ಈಗಗಲಶ ನಶಡರತತರರವ ಅನರಪತದಲ (60:40) ನಶಡಲಗರತತದ. ಆದದರಬದ ಕಶಬದಪ
ಹಗರ ರಜರ ಪಲನ ಅನರಪತದ ವವರ ಈ ಮರಬದನಬತದ.
ರವತರ ವಗರ
ಕಶಬದಪ ಪಲರ (%) ರಜರ ಪಲರ (%)
ಒಟರಟ (%)
ಸಣಣ ಮತರತ ಅತಶ ಸಣಣ
ಇತರ

33

22

55

27

18

45

ಆದರ ರಜರ ಸಕರರವ ಸರಕಕಮ ನಶರವರಯ ಪಪಮರಖರತ ಹಗರ ಅಗತರತಯನರನ ಅರತರ ರವತರ
ಹತದವರಟಯಬದ ತನನ ಪಲನರನ ಹಚಚಸ ಎಲ
ಲ ಪಪದಶಶದ ಎಲ
ಲ ವಗರದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನ
5

ನಶಡಲರ ನಧರರಸದರದ, ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಘಟಕಗಳನರನ ಅಳವಡಸದ ಪ ಪತ ರವತ ಫಲನರಭವಗ ಮದಲ
2.00 ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶದವರಗ ಶಶ.90 ಮತರತ 2.00 ಹಕಟಶರ ಮಶಲತಟಟ 3.00 ಹಕಟಶರ ವರಗ (ಒಟರಟ
ಗರರಷ 5.00 ಹಕಟಶರ) ಭರತ ಸಕರರದ ಮಗರಸರಚಯನಸಯ ಶಶಕಡವರರ (ಶಶ.45 ರರರಟ)
ಮತಯಳಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲರ ಅವಕಶ ಕಲತಸಲಗದ. ವವರ ಈ ಮರಬದನಬತದ;

ವಗರ

ಕಶಬದಪ ಪಲರ
(%)

ರಜರ ಪಲರ (%)
ಕಡಡಯವಗ
ನಶಡಬಶಕದ
ಪಲರ

ಹಚರಚವರ
ಪಲರ

ಒಟರಟ ರಜರ
ಪಲರ

ಒಟರಟ (%)

2.00 ಹಕಟಶರ ವರಗನ ಸಹಯಧನ

ಸಣಣ ಮತರತ ಅತಶ ಸಣಣ

33

22

35

57

90

ಇತರ

27

18

45

63

90

2.00 ಹಕಟಶ ರ ಮಶಲತ ಟರಟ ಸಹಯಧನ [2.00 ಹಕಟಶ ರ ಮಶಲತ ಟರಟ 5.00 ಹಕಟಶ ರ ವರಗರ ]

ಸಣಣ ಮತರತ ಅತಶ ಸಣಣ

33

22

_

22

55

ಇತರ

27

18

_

18

45

ಈ ಯಜನಯಡ ಕಶಬದಪ ಹಗರ ರಜರ ಪಲನ ಅನರದನವನರನ ಖಜನ ಮರಲಕ ಜಲಗಳಗ
ಬಡರಗಡ ಮಡಲಗರವದರ.
PMKSY – ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಯಜನಯಡ ಕಶಬದಪ ಸಕರರದ ಮಗರಸರಚ ಪ ಪಕರ ಸರಕಕಮ
ನಶರವರ ಅಳವಡಸಲರ ತಗಲರವ ಘಟಕ ವಚಚಕಕ ಮತಗರಳಸ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ
ನಶಡಲಗರತತದ. ಆದರ ಕತ ಕ ಮಟಟದಲ ನವಜವಗ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಘಟಕದ ತಬತಪಕ ವರರಸಕಕ ತಗಲರವ
ನವಜ ವಚಚವ ಕಶಬದಪ ಸಕರರದಬದ ನಶಡಲಗರವ ಸಹಯಧನಕಕಬತಲರ ಹಚಚಗರರತತದ.
ಈ ಸಬಬಬಧ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಘಟಕದ ಅಳವಡಕಗ ತಗಲರವ ನವಜ ವಚಚವ ಕಶಬದಪ ಸಕರರದಬದ
ನಶಡಲಗರವ ಸಹಯಧನಕಕಬತಲರ ಹಚಚದ ಸಬದಭರಗಳಲ ಪರಶರಟ ಜತ ಹಗರ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ
ಫಲನರಭವಗಳಗ ಕಶಬದಪ ಸಕರರದ ಮಗರಸರಚಯಲ ನಶಡರರವ ಘಟಕ ವಚಚದ ಪಪಕರ ನಶಡಲಗರವ
ಶಶ.90 ರ ಸಹಯಧನ ಹಗರ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಘಟಕಕಕ ತಗಲರವ ನವಜ ವಚಚದ ಪಪಕರ ನಶಡಬಶಕದ
ಶಶ.90 ರ ಸಹಯಧನದಲ ಬರರವ ವರತರಸದ ಮತತವನರನ ರಜರ ವಲಯ ಯಜನಯದ ಸಮಗ ಪ
ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಯಡ ವಚಚ ಭರಸಲಗರತತದ. ಸದರ ಯಜನಯಡ ಗಬಗಕಲ
ರ ಣ
ಯಜನಯಡ ಕರಳವ ಭವ ಕರರಸ, ವದರರದಶಕರಣಗರಳಸದ ಅಸಕ ತ ಪರಶರಟ ಜತ ಹಗರ ಪರಶರಟ
ಪಬಗಡದ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಆಧರತ ನಶಡಲಗರವದರ.
ಈ ಯಜನಯಡ ಸಹಯಧನದ ಮತತವನರನ ಫಲನರಭವಯ ಖತಗ ECS ಮರಖಬತರ
ಅರವ ECS ಸಲಭರವಲಲದದದಲ ಅಬತಹ ಬರಬಕನ ಮರನಶಜರ ಹಸರಗ ಚಕನರನ ನಶಡ ಫಲನರಭವ
ಖತಗ ಜಮ ಮಡರವದರ. ಒಬದರ ವಶಳ ರವತ ಫಲನರಭವ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಘಟಕ ಅಳವಡಸಲರ ಸಲ
ಪಡದದದಲ ಸದರ ಫಲನರಭವಗಳ ಸಲದ ಖತಗ ಜಮ ಮಡಲರ ಕ ಕಮವಹಸರವದರ. ಫಲನರಭವಗಳರ
ತನನ ಪಲನ ಮತತ ಮತ ಕ ಸಬಸಸಗಳಗ ನಶಡ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಅಳವಡಸದದಲ ಹಗರ ನಶರವಗ ಸಬಸಸಗಳಗ
ಅವರ ಪರವಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲರ ನರಕಪಣ ಪತ ಕ ನಶಡ ಕರಶರದದಲ ಸಬಸಸಗಳಗ ಈ ಮತತವನರನ
ನಶಡಲರ ಅವಕಶ ಕಲತಸಲಗದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಪಪಧನ ಮಬತಪ ಕವರ ಸಬಚಯ ಯಜನ - ರರಟಪಶಯ ಸರಸಸರ ಕವರ
ಅಭಯನ
(PMKSY-NMSA)
ರಜರವಲಯ
ಲಕಕಶಶರಕ:2401-00-108-2-30
ಅಡ
ಕ
ರರ.26400.00 ಲಕಗಳನರನ ಹನ/ತರಬತರರರ ನಶರವರ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ಉಪಯಗಸಲಗರವದರ.

ಪ ಪಧನ ಮಬತಪ ಕವರ ಸಬಚಯ ಯಜನಗಗ ಜಲ
ಲ ವಲಯದಲ ಸಹ ಅನರದನ

ಒದಗಸಲಗದ.

ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ವಶಶರ ಹನನಶರವರ
ಸಹಯಧನ 2435-00-101-0-28(2401-00196-2-01)

6

1095.09

(ರರ. ಲಕಕಗಳಲ)

2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಪ ಪಧನ ಮಬತಪ ಕವರ ಸಬಚಯ ಯಜನ-ರರಟಪಶಯ
ಸರಸಸರ ಕವರ ಅಭಯನ ಯಜನಗ ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-108-2-30 ಅಡ ಒಟರಟ
ರರ. 26400.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸಲಗದ.
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3. ಉತತದ ರ ಸರಧರಣ ಕಯರಯಜನಗಗ ತಬಗನಲ ಸಬಯಜತ
ಬಶಸಯ ಯಜನ

Integrated Farming in Coconut for Productivity Improvement
Programme

ಲಕಕ ಶಶರರಕ : 2401-00-108-2-51
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ. 1596.35 ಲಕಕಗಳರ
100

ಪಶಠಕ :

1596.35

ಧನ ಸಹಯ/ ಪರಹರ

ತಬಗರಬಳಯರಕರರಟಕರಜರದಮರಖರ ವಣಜರ ಬಳಗಳಲಬದರ. ರಜರದಲಅತಶಹಚಚನ

ವಸತಶಣರದಲ  ಬಳಯರವ  ತಬಗರ  ಬಳಯ  ಸಮಗ ಪ  ಅಭವವದದಗಗ  ಸಮಗ ಪ  ಪಶರಕಬಶಗಳ  ನವರಹಣ
ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ, ಸಮಗ ಪ  ಕಶಟ  ಮತರತ  ರರಶಗ  ನವರಹಣ  ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ, ಅಬತರ/ಮಧರಬತರ  ಬಳಗಳ  ಪದದತಗಳ
ಅಳವಡಕ, ತಬಗನ  ತರಶಟದಲ  ತಶವಬಶ  ಸಬರಕಕಣ  ಇತರದ  ಸರಧರತ  ತಬಗರ  ಬಶಸಯ  ಪದದತಗಳನರನ
ಮತರತ  ಹರಸತಬತ ಕಜ್ಞಾನಗಳನರನ  ತಬಗನತಕರಗಳಲಅಳವಡಸಬಶಕಗರರತ ತದ. ಈಕರರತರರವತರಲಅರವ
ಮರಡಸ ಹರಸತಬತ ಕಜ್ಞಾನಗಳನರನ  ತಬಗನ ತಕರಗಳಲ ಅಳವಡಸರವಬತರವತರನರನ  ಉತತಶಜಸಲರ ಹಗರ
ತಬಗನಉತತದನಯನರನವವದದಸರವತರಗಉತ ತಮಮರರಕಟಟಬಲದರರಯಲರಅನರವಗರವಬತರವತರಗ
ಸಹಯಧನ  ಒದಗಸಲರ "ಉತತದರ  ಸರಧರಣ  ಕಯರಯಜನಗಗ  ತಬಗನಲ  ಸಬಯಜತ
ಬಶಸಯ" ಯಜನಯನರನ  ಚಮರಜನಗರ, ಚಕಕಮಗಳರರರ, ಚತ ಕದರಗರ, ದಕಣಕನನಡ, ದವಣಗರ,
ಗದಗ, ಹಸನ, ಕರಶಲರ, ಮಬಡರ, ಮವಸರರರ, ರಮನಗರ, ಶವಮಗಗ, ತರಮಕರರರ, ಉಡರಪ, ಉತತರ
ಕನನಡಜಲಗಳಲಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರವದರ.
ಸದರ  ಯಜನಯಡ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಕಶಬದಪವಲಯದ ತಬಗರ ಅಭವವದದ  ಮಬಡಳ
ಅನರದನತತಬಗರಉತತದಕತಅಭವವದದಗಗಸಮಗ ಪಬಶಸಯಯಜನಮತರತರಜರವಲಯದತಬಗರ
ಬಳ  ಅಭವವದದ  ಯಜನಗಳನರನ  ವಲಶನಗರಳಸ  ಲಕಕ  ಶಶರರಕ: 2401-00-108-2-51 ಅಡ
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ  ಒಟರಟ  ರರ.1596.35 ಲಕಕಗಳಗ  ವರರಕ  ಕ ಪಯ  ಯಜನ  ರರಪಸಲಗದ.
ಸದರಯಜನಯಡಹಮಮಕರಳರಳವಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನಈಕಳಕಬಡಬತವವರಸದ.
(ರರ. ಲಕಕ ಗಳಲ)

ಕ .ಕ

ಯಜನಗಳರ

ವರರಕ ಅನರದನ

ಸಬ

ಕಶಬದಪ

ರಜರ ಪಲರ

ಒಟರಟ
ಅನರದನ

ಪಲರ
A.

ಕಶಬದಪವಲಯದ ತಬಗರ ಅಭವವದದ  ಮಬಡಳಯ
ಸಹಯದಲ
"ಸಮಗ ಪ

ತಬಗರ

ಉತತದಕತ

313.6875

-

313.6875

-

1282.6625
0

1282.662
50

ಅಭವವದದಯ

ಬಶಸಯದ ಯಜನ" (ಶಶ.100 ರರರಟ

ಸಹಯ)
B.

ರಜರವಲಯದ

ಅನರದನದಡ

"ತಬಗರ
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ಬಳ

ಅಭವವದದಯಜನ"
313.687
5

ಒಟರಟ

1282.662
50

1596.35

ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:
1. ಸಮಗ ಪ

ಬಶಸಯ

ನವರಹಣ

ಪದದತಯಲ

ತಬಗರ

ಬಳಯಲ

ಇಳರವರಯನರನ

ಅಧಕಗರಳಸರವದರ.
2. ತಬಗರ ಉತತದಕತ ಅಧಕಗರಳಸಲರ ನಶರನ ಸಬರಕಕಣ, ಹರದಕ ಅಳವಡಕ, ಸವಯವ ಮತರತ
ರಸಯನಕ ಗರಬಬರಗಳ ಬಳಕಯಬದ ಮಣಣನ ಪೌರಷಕತಯನರನ ಹಚಚಸರವದರ ಹಗರ
ಅಬತರ/ಮಧರಬತರ ಬಳಗಳನರನ ಬಳದರ ರವತರ ಆರರಕತಯನರನ ಹಚಚಸರವದರ.
3. ಯಜರ ಪಪದಶಶವನರನ ಒಬದರ ಮದರ ಲಭದಯಕ ತಬಗರ ಬಶಸಯ ತಕರನಗ
ಅಭವವದದಪಡಸರವಬತ ರವತರನರನ ಪಪಶತತಹಸರವದರ.
4. ಕಡಮ ಇಳರವರ ನಶಡರವ/ಹಳಯ ತರಶಟಗಳನರನ ಪನಶಚಶತನಗರಳಸರವದರ ಮರಖಬತರ
ಇಳರವರ ಹಚಚಸರವದರ.
5. ಅಧಕ ಇಳರವರ ಹಗರ ಎಳನಶರರ ಕಯ ಉತತದನ ಹಚಚಸಲರ ಹವಬಪಶಡ/ಗಡಡ ತಬಗನ ತಳಗಳ
ರಟ ಮಡರವದರ ಮರಲಕ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ.

ಕಯರಕ ಕ ಮ ಗಳ ವವರ:
A. ತಬಗರ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳ ಅನರದನತ ತಬಗರ ಉತತದ ಕತ ಅಭವವದದಗ ಗ ಸಮಗ ಪ ತಬಗರ

ಬಶಸಯ ಯಜನ:
ತಬಗರ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳ ಅನರದನತ ಸಮಗ ಪ ತಬಗರ ಬಶಸಯ ಮರಬದರವರಯರವ
ಯಜನಯಗದರದ, ತಬಗರ ಬಳಯ ಉತತದಕತ ಹಚಚಸಲರ, ತಬಗರ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳ ಅನರದನತ
ಸಮಗ ಪ

ತಬಗರ

ಬಶಸಯ

ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ.
ಒದಗಸರತತರ.

ಯಜನಯನರನ

ತಬಗರ

ಅಭವವದದ

ತರಶಟಗರಕ

ಮಬಡಳರವರರ

ಶಶ.100

ಇಲಖ
ರರರಟ

ಮರಲಕ
ಸಹಯಧನ

2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಈ ಯಜನಗ ಒಟರಟ ರರ.313.6875 ಲಕಕಗಳ

ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗದ. ಸದರ ಯಜನಯಡ ಈ ಕಳಕಬಡಬತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ
ಹಮಮಕರಳಳಲಗರವದರ.
1. ಹಳ ಪಪ ತರ ಕಕ ತ ತಕರಗಳ ನವರಹಣ:
2018-19 ನಶ ಸಲನಲ 900 ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶಗಳಲ ಪಪತರಕಕತ ತಕರಗಳ ನಮರಣ
ಮಡಲಗರರತತದ. ಸದರ
ರರ.17,500/-

ರಬತ

ತಕರಗಳ ನವರಹಣಗ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಪಪತ ಹಕಟಶರಗ
ಸಹಯಧನ

ಒದಗಸಲರ

ನಗದಪಡಸಲಗದ.

ರರ.157.50

2. Replanting and Rejuvenation Maintenance:
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ಲಕಕಗಳ

ಅನರದನ

2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ತಬಗರ ಪನಶಚಶತನ  ಕಯರಕ ಕಮದಡ 1785 ಹಕಟಶರ  ಪಪದಶಶಕಕ
ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗದರದ, ಸದರ ತಕರಗಳ ನವರಹಣಗ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಪಪತ
ಹಕಟಶರಗ ರರ.8750/- ರಬತ ಸಹಯಧನ ಒದಗಸಲರ ರರ.156.18750 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ
ನಗದಪಡಸಲಗದ.
B) ರಜರ ವಲಯದ "ತಬಗರ ಬಳ ಅಭವವದದ ಯಜನ":
2011-12 ನಶ ಸಲನಬದ ತಬಗರ ಬಳಯಲ ಉತತದಕತ ಹಚಚಸರವ ಸಲರವಗ ರಜರ ಸಕರರದ
ಅನರದನದಲ "ತಬಗರ ಬಳ ಅಬವವದದ ಯಜನ" ಯನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದರದ, 2019-20 ನಶ
ಸಲಗ ಮರಬದರವರದ ಯಜನಯಗ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಒಟರಟ ರರ.1282.66250 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನ

ನಗದಪಡಸಲಗದ.

ಈ

ಯಜನಯಡ

ಕಳಕಬಡಬತ

ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ

ಹಮಮಕರಳಳಲಗರವದರ.
1) ತಬಗರ ಬಳಗ ತಗಲರವ ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗಗಳ ಸಮಗಪ ನಯಬತ ಕಣ ಕಯರಕ ಕಮ:
ಈಕಯರಕ ಕಮದಲತಬಗರಬಳಗತಗಲರವಕಶಟಹಗರರರಶಗಗಳಬಧೆಗಅನರಗರಣವಗ
ಕಶಟಮತರತ  ರರಶಗಗಳನಯಬತ ಕಣಕಕ  ಸಸರಸಬರಕಕಣಔರಧಗಳನರನ  ಖರಶದಸದಫಲನರಭವಗಳಗಶಶ.75
ರಬತ, ಪಪತ ಹಕಟಶರಗಗರರಷ ರರ.5250/- ರಬತಸಹಯಧನವನರನ  ಗರರಷ 2 ಹಕಟಶರಗಮತಗರಳಸ
ನಶಡಲಗರವದರ. 2019-20 ನಶಸಲನಲ11924 ಹಕಟಶರಪಪದಶಶದಲತಬಗರಬಳಗತಗರಲದಕಶಟ
ಮತರತ  ರರಶಗಗಳನಯಬತ ಕಣ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ  ಕವಗರಳಳಲಗರವದರ. ಇದಕಕಗ ಒಟರಟ  ರರ.626.00
ಲಕಕಗಳಅನರದನವನರನನಗದಪಡಸಲಗದ.
2) ತಬಗರ ಬಳಯ ಸಮಗಪ ಪಶರಕಬಶ ನವರಹಣ:
ಈಕಯರಕ ಕಮದಲತಬಗರಬಳಯಸಮಗ ಪ ಪಶರಕಬಶನವರಹಣಗಗಪರಕರಗಳನರನ
ಖರಶದಸದ  ಎಲ
ಲ  ವಗರದ  ರವತರಗ  ಶಶ.75 ರಬತ  ಪಪತ  ಹಕಟಶರ  ಗ  ಗರರಷ  ರರ. 7500/- ರಬತ
ಸಹಯಧನವನರನಗರರಷ2 ಹಕಟಶರಗಮತಗರಳಸನಶಡಲಗರವದರ. 2019-20 ನಶಸಲನಲ4000
ಹಕಟಶರ  ಪಪದಶಶದಲ  ತಬಗರ  ಬಳಯ  ಸಮಗ ಪ  ಪಶರಕಬಶ ನವರಹಣ  ಕಯರಕ ಕಮ  ಕವಗರಳಳಲರ  ಒಟರಟ
ರರ.300.00 ಲಕಕಅನರದನನಗದಪಡಸಲಗದ.
3. a) ತಬಗನ ತರಶಟಗಳ ಪಪ ದಶಶ ವಸತ ರ ಣ :
ಕರರಟಕರಜರದಲತಬಗನಎತತರ ತಳಗಳನರನ  ಹಚಚಗ ಬಳಯಲಗರತತದರದ, ಇತರರಜರಗಳಗ
ಹರಶಲಸದಗ  ರಜರದಲ ತಬಗನ ಉತತದನ  ಕಡಮ  ಇರರತ ತದ. ಅಲಲದಶ, ಸಬಪಪದಯಕ  ಪದದತಯಲನ
ತಬಗನತರಶಟಗಳಗವವಜ್ಞಾನಕನವರಹಣಯಅಗತರವದರದ, ತಬಗನಮರಗಳಗಶಫಾರಸತನಬತರಸಯನಕ
ಗರಬಬರಗಳನರನ  ಮತರತ  ಸಸರಸಬರಕಕಣ  ಕ ಕಮಗಳನರನ  ಒದಗಸರವದರ  ಹಗರ  ಸರಧರತ  ಬಶಸಯ
ಕ ಕಮಗಳನರನಅನರಸರಸರವದರಅಗತರವಗರರತತದ.
ಈಹನನಲಯಲ, ತಬಗನಲಉತತದನಮತರತಉತತದಕತಯನರನಹಚಚಸರವಉದಶದಬದಹಗರ
ತಬಗರಬಳಗರರರಕಡಮಅವಧಯಲಹಚಚನ ಎಳನಶರರಕಯಗಳಇಳರವರಪಡಯಲರತಬಗರಗಡಡ
ಮತರತ  ಹವಬಪಶಡ  ತಳಗಳನರನ  ಬಳಸಲರ  ಪಪಶತತಹಸಲಗರವದರ. ತಬಗರ  ಬಳಯ  ಪ ಪದಶಶ  ವಸತರಣ
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ಕಯರಕ ಕಮವನರನಹಮಮಕರಳಳಲರ2019-20 ನಶಸಲನಲರಜರಸಕರರದಬದಶಶ.50 ರಬತಸಬಕರಣ
ತಳಗರರ.13500/- ಮತರತ  ಗಡಡ ತಳಗರರ.15000/- ಹಗರಎತತರದತಳಗಳರರರ.13000/-ದಬತ
ಪಪತ  ಫಲನರಭವಗ  ಗರರಷ 4 ಹಕಟಶರ  ಗಳವರಗ  ಸಹಯಧನವನರನ  ಒಬದಶ  ಕಬತನಲ  ಈ  ಕಳಕಬಡಬತ
ನಶಡಲಗರವದರ.
(ರರ.ಗಳಲ)
ಕ .ಕ

ತಳಗಳರ

ಸಬ

ಒಟರಟ ವಚಚ ಪಪ ತ

ಇಲಖಯಬದ ಶಶ.50 ರಬತ

ಹಕಟಶ ರಗ

ನಶಡಲಗರವ ಒಟರಟ ಸಹಯಧನ

1.

ಗಡಡ ಜತಯ ತಳಗಳರ

30,000/-

15000/-

2

ಸಬಕರಣ ತಳಗಳರ

27,000/-

13500/-

3

ಎತತರದ ತಳಗಳರ

26,000/-

13000/-

2019-20 ನಶ ಸಲನಲ 200 ಹಕಟಶರಪಪದಶಶದಲ ತಬಗರ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಸಹಯಧನ ಒದಗಸಲರ ಒಟರಟ ರರ.30.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ
ನಗದಪಡಸಲಗದ.
4) ಮಬಡರ ಜಲಯ ಕವರಣ ರಜ ಸಗರ, ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕದಲ TxD/ DxT ಹವಬಪಶಡ ತಬಗನ
ಸಸಗಳ ಉತತದ ನ:
ರಜರದಲ ತಬಗರ ಬಳಗರರರ ಕಡಮ ಅವಧಯಲ ಹಚಚನ ಇಳರವರ ಪಡಯರವಬತ ಉದಶಸ
ಹಗರ ತಬಗರ ಗಡಡ/ಸಬಕರಣ ತಳಗಳನರನ ರಟ ಮಡಲರ ರವತರರ ಹಚರಚ ಆಸಕತ ಹರಬದರರವದರಬದ
ರವತರಗ ಗಡಡ ಅರವ ಸಬಕರಣ ತಳಗಳನರನ ರಟ ಮಡಲರ ತಬಗನ ಸಸಗಳನರನ ಪರವಸರವ ಉದಶದಬದ
2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಸರಮರರ 37917 ಸಬಖರ TxD/DxT ಸಬಕರಣ ಬಶಜದ ಕಯಗಳ ಬತತನಗಗ
ಶಶ.50 ರಬತ ರಜರ ಪಲನ ಅನರದನ ರರ.11.37510 ಲಕಕಗಳನರನ ರಜರವಲಯದ "ತಬಗರ ಬಳ
ಅಭವವದದ ಯಜನ" ಅಡ ಒದಗಸಲಗರವದರ.
5) ನಶರ ಸಬಸಕ ರಣ ಘಟಕಗಳ ಸಸಪ ನಗ ಸಹಯಧನ:
ನಶರ ಪಪಮರಖರತಯನರನ ಪರಗಣಸ 2017-18 ನಶ ಸಲನ ರಜರ ಸಕರರದ ಆಯವರಯ
ಭರಣದಲ ಸರಮನರ ಮರಖರಮಬತಪಗಳರ ಕಬಡಕ-37 ರಲ “ತಬಗರ ಬಳಗರರಗ ನರವಗಲರ ‘ನಶರ
ನಶತ’ಯನರನ ಅನರಮಶದಸದ. ಇದನರನ ಕಯರರರಪಕಕ ತರಲರ ಅಬಕರ ಅಧನಯಮಕಕ ತದರದಪಡ
ತರಲಗದ. ‘ನಶರ’ ಅನರನ ಒಬದರ ಪರಷದಯಕ ಪಶಯವರನಗ ಮಡಲರ ಹಗರ ಇದನರನ ಇತರ
ದ ತಬಗರ ಉತತದಕ ಕಬಪನಗಳಗ ಮತರತ ರವತ ಉತತದಕ
ಉದಶಗಳಗ ಬಳಸರವದಕಕ ಸಬಸಕರಸಲರ ಆಯ
ಕಬಪನಗಳಗ ಲವಸನತ ನಶಡಲಗರವದರ ಹಗರ ಇವರಗ ಮರರಕಟಟ ಹಗರ ಇತರ ಸಲಭರ ಕಲತಸಲರ
ಉತತಶಜಸಲಗರವದರ ಎಬದರ ಘರಶರಸಲಗರರತತದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ನಶರ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಸಸಪನಗ ರರ.230.00 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ ವನಯಗಸಲಗರವದರ. ಪಪತ ಘಟಕಕಕ ವಚಚದ ಶಶ.50 ರಬತ ಗರರಷ ರರ.100.00
ಲಕಕಗಳ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ. ನಶರ ಇಳಸರವ ಕರರತರ  ತರಬಶತ  ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ತಬಗರ
ಉತತದಕರಕಬಪನಅರವತರಶಟಗರಕರವತಉತತದಕರಸಬಸಸಯಸದರ ಸರರಗಳಗಹಗರಇತರಆಸಕ ತ
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ರವತರಗ  ತಬಗರ  ಅಭವವದದ  ಮಬಡಳಯ  ಸಹಯಗದರಬದಗ  ಹಮಮಕರಳಳಲಗರವದರ. 2019-20 ನಶ
ಸಲನಲ

ನಶರ

ತಬತ ಕಜಜರ ತರಬಶತ

ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಹಮಮಕರಳಳಲರ

ರರ.15.00

ಲಕಕಗಳ

ಅನರದನವನರನ ವನಯಗಸಲಗರವದರ.
ನಶರ ನಶತ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಒಟರಟ ವಚಚದ ಶಶ.2 ರರರಟ ಅನರದನವನರನ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ
(ಕಛಶರಗಳಗ ಅವಶರಕತಯರರವ ಲಶಖನ ಸಮಗಪಗಳರ, ಸಭೆಯ ವಚಚಗಳರ ಇತರದ) ಮತರತ ಯಜನ
ಪಪಚರ ಕಯರಕ ಕಮ, ಕತ ಕ ಭೆಶಟ, ಇತರದ ವಚಚಗಳಗ NHM ಮಗರಸರಚಯಬತ ನಯಮನರಸರ
ಖಚರರ ಭರಸಲಗರವದರ. ಈ ಕಯರಕ ಕಮಕಕ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ರರ.5.00 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ ಬಳಸಕರಳಳಲಗರವದರ.
4) Contingency ಮತರತ ಇತರ ವಚಚ ಗಳರ:

ಈ ಯಜನಯಡ ಜಲಗಳ ಗರಚಚ ಪಪದಶಶಗಳಲ ಅಭವವದದಪಡಸದ ಫಲನರಭವಗಳ ಮದರ
ಪಪತರಕಕತ ತಕರಗಳ ಹಗರ ಕಶಟ/ರರಶಗಗಳ ನಯಬತ ಕಣದ ಬಗಗ ಫಲತಬಶಗಳ ಕರರತರ ಆ ಪಪದಶಶದ
ವರಪತಯಲನ ಎಲ
ತಬಗರ ಬಳಗರರಗ ವವರಸಲರ ಮತರತ ರಜರದಲ ತಬಗರ ಉತತದನ ಹಗರ
ಲ
ಉತತದಕತ

ಹಚಚಸರವ

ಕರರತರ

ರವತರಗ

ತಳರವಳಕ

ನಶಡಲರ

ತರಬಶತಗಳನರನ

ಹಮಮಕರಳರಳವದರ

ಅವಶರಕವಗರರತತದ. ಈ ನಟಟನಲ ತಬಗರ ಉತತದನ ಹಗರ ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗಗಳ ಹತರಶಟಗಗ
ಆಯಕಯದ ಗರಚಚಗಳಲನ ಮದರ ಪಪತರಕಕತ ತಕರಗಳ (Demonstrations) ಫಲತಬಶಗಳನರನ
ತರಬಶತ/ಪಪತರಕಕತ/field days ಮರಖಬತರ ಪಪತ ಜಲಯಲ ಸರತತಮರತತಲನ ರವತರಗ ಮಹತ ನಶಡಲರ
ತರಬಶತಗಳನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಹಮಮಕರಳಳಲಗರವದರ. ಮರಬದರವರದರ, ಯಜನಯ ಯಶಸಸ
ಅನರಷಷನಕಕಗ ಕಶಬದಪ ಸಸನದಲ ಸಲಹಗರರನರನ ನಶಮಸಕರಳಳಲರ, ಕಶಬದಪಸಸನದ ಅಧಕರಗಳರ
ಯಜನ ಅನರಷಷನದ ಬಗಗ ಪರಶಶಲಸಲರ ಜಲಗಳಗ ಭೆಶಟ ನಶಡಲರ ಬಡಗ ವಹನ ಮತರತ ಜಲಗಳಲ
ರವತ ಸಹಯಕರನರನ ನಶಮಸಲರ, ಕಛಶರ ವಚಚ

ಯಜನಯನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ

ಭರಸಲರ, ಇತರದಗಳಗ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ Contingency ಮತರತ ಇತರ ವಚಚಗಳಗ ಒಟರಟ
ರರ.65.28740 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಅನರಷಷನಗರಳಸಬಶಕಗರರವ ಆರರಕ/ಭತಕ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ
ವವರ ಈ ಕಳಕಬಡಬತದ.
ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ಪಟಟ :
2019-20 ನಶ ಸಲಗ ವರರಕ ಗರರ
ಕ .ಕ
ಸಬ
A

ಕಯರಕ ಕಮ

ಘಟಕ

ಭತಕ

ಆರರಕ

ಒಟರಟ

(ರರ.ಲಕ
ಕಶಬದ
ರಜರ ದ
ಪ ದ ಕ ಗಳಲ)

ಪಲರ
ಪಲರ
ತಬಗರ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳಯ ಸಹಯದಲ ತಬಗರ ಉತತದ ಕತ ಅಭವವದದಯ "ಸಮಗ ಪ ಬಶಸಯದ ಯಜನ"
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1

ಹಳ ಪಪತರಕಕತ ತಕರಗಳ ನವರಹಣ (LODPmaintaince)@

2

ಹಕಟಶರಗ
Replanting
maintaince

ರರ.17,500/-

and

ಹಕಟಶರ

900

157.50

ಹಕಟಶರ

1785

156.19

2685

313.69

-

ಪ ಪತ

Rejuvenation

ಒಟರಟ A.

156.19
0.00

B

ರಜರ ಸಕರರ ಅನರದನತ ತಬಗರ ಬಳ ಅಭವವದದ ಯಜನ (ಶಶ.75 ರಬತ ಸಹಯಧನ)

1

ತಬಗರ ಬಳಗ ತಗಲರವ ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗಗಳ
ಸಮಗ ಪ

ನಯಬತ ಕಣ

ಕಯರಕ ಕಮ

ಹಕಟಶರ
11924

ಎಲ
ವಗರದ ರವತರಗ ಶಶ.75 ರಬತ ಪಪತ
ಲ
ಹಕಟಶರ  ಗ
2

ಗರರಟ

ಸಹಯಧನ
ತಬಗರ
ಬಳಯ

ರರ.5250/ಸಮಗ ಪ

157.50

-

313.6
9750

626.00

626.00

300.00

300.00

30.00

30.00

11.37

11.37

250.00

250.00

-

65.28

65.28

0.0

1282.66

1282.66

ಗಳ

ಪಶರಕಬಶ

ನವರಹಣ ಕಯರಕ ಕಮ

ಹಕಟಶರ

ಎಲ
ಲ ವಗರದ ರವತರಗ ಶಶ.75 ರಬತ

4000

ಪಪತ ಹಕಟಶರ  ಗ ಗರರಟ ರರ.7500/- ಗಳ
ಸಹಯಧನ
3

ತಬಗನ ತರಶಟಗಳ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ (ಪಪತ
ಹಕಟಶರ  ಗ

ರರ.15000/-

ಹಕಟಶರ

200

-

ರಬತ

ಸಹಯಧನ)
4

ಮಬಡರ

ಕವರಣ

ಜಲಯ

ರಜ

-

ಸಗರ,

ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕದಲ TxD/DxT ಹವಬಪಶಡ

ಸಬಖರ

ತಬಗನ ಸಸಗಳ ಉತತದನ (50% ರಜರದ
ಪಲರ)
ಶಶ.50

KSHDA

ಟಪತ ಣ:
ರ

ಪಲನ

37917
Nos

ವತಯಬದ

ಅನರದನವನರನ

ಪಡಯಲಗರವದರ.
5

ನಶರ

ಸಬಸಕರಣ

ಘಟಕಗಳ

ಸಸಪನಗ

-

ಸಬಖರ

ಸಹಯಧನ
Contingency

ಮತರತ

ಇತರ

ವಚಚಗಳರ

(ತರಬಶತ/ ಪಪತರಕಕತ/ field days, etc)
16124 ಹ

ಒಟರಟ (B)

+
37917 ಸಬ
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900 ಹ+

ಒಟರಟ (A+B)

313.68

1282.66

1596.35

1785 ಹ
11924 ಹ

+
400 ಹ+
200 ಹ

ಟಪತ ಣ:

ಘಟಕ

ಅನರಗರಣವಗ

ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ನಗದಪಡಸಲದ

ವರರಕ

ಗರರ

ಮತಯಳಗ

ಅನರದನವನರನ ಜಲ
ಲ ವರರ

ಬದಲವಣಗಳನರನ

ತರಶಟಗರಕ

ಅವಶರಕತ

ನದಶರಶಕರ

ಹಬತದಲಯಶ ಮಡಕರಳಳಲಗರವದರ. ತಬಗರ  ಅಭವವದದ  ಮಬಡಳ  ಅನರದನತ  ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ
ಸದರ ಮಬಡಳಯಬದ ಅನರಮಶದನ ಪಡದರ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರವದರ.

ಸದರ ಯಜನಗಗ ಜಲ
ಲ ವಲಯದಲ ಸಹ ಅನರದನ ಒದಗಸಲಗದ.
ತಬಗರ ಬಶಜ ಸಬಗ ಪಹಣ ಮತರತ ನಸರರ
ನವರಹಣಗಗ ಯಜನ 2435-00-101-0-36

165.27

(ರರ. ಲಕಕಗಳಲ)

(2401-00-196-2-01)

ಒಟಟರ ರರ.1761.62 ಲಕಕಗಳಗ ವರರಕ ಕ ಪಯ ಯಜನಯನರನ ರರಪಸ ಕಶಬದಪ ಸಕರರದ
ಅನರಮಶದನ ಪಡಯಲರ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರರ ಕ ಕಮ ವಹಸತಕಕದರದ.
2019-20 ನಶಸಲನಲಉತತದರಸರಧರಣಕಯರಯಜನಗಗತಬಗನಲಸಬಯಜತ
ಬಶಸಯ  ಯಜನಗ  ಲಕಕಶಶರರಕ:

2401-00-108-2-51 ಅಡ  ಕಶಬದಪವಲಯದ  ತಬಗರ

ಅಭವವದದ  ಮಬಡಳ  ಅನರದನತ  ಕಯರಕ ಕಮ  ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ  ರರ.313.68750 ಲಕಕಗಳರ
ಮತರತ  ರಜರವಲಯದ  ತಬಗರ  ಬಳ  ಅಭವವದದ  ಯಜನ  ಯನರನ  ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ  ರಜರ  ಪಲನ
ಅನರದನ  ರರ.1282.66250 ಲಕಕಗಳಬತ  ಒಟರಟ  ರರ.1596.35 ಲಕಕಗಳ  ಅನರದನವನರನ
ಒದಗಸಲಗದ.
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4. ರರಟಪಶಯ ತರಶಟಗರಕ ಮರನ
National Horticulture mission
ಲಕಕ ಶಶರರಕ: 2401-00-119-4-06
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: 12549.00 ಲಕಕಗಳರ
059
101
106
133
422
423

ಇತರ ಖಚರರಗಳರ
ಸಹಯನರದನ – ವಶತನಗಳರ
ಸಹಯಧನ
ವಶಶರ ಅಭವವದದ ಯಜನ
ಪರಶರಟ ಜತ ಉಪ ಯಜನ
ಗರಜನ ಉಪ ಯಜನ
ಒಟರಟ

287.00
149.00
6577.00
2451.00
2049.00
1036.00
12549.00

ಪಶಠಕ:
ರರಟಪಮಟಟದಲ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದಗ ಹಚಚನ ಪಪಶತತಹ ನಶಡರವ ಉದಶದಬದ
ಕಶಬದಪಸಕರರವ ರರಟಪಶಯ ತರಶಟಗರಕ ಮರನ ಯಜನಯನರನ 2005-06 ರಲ
ಜರಗರಳಸಲಗದ.
ಈ
ಯಜನಯ
ಪ ಪಯಜನವನರನ
ಸಬಪಣರವಗ
ವನಯಗಸಕರಳಳಲರ ರಜರವ ಕಯರನರಮಖವಗದ.
ಈ ದಶಯಲ ರಜರದ ವವವಧರಮಯ ಭರ - ಹವಗರಣಗಳಗ ಅನರಗರಣವಗ
ಪಪದಶಶಕ
ಆಧರತ
ಕಯರತಬತ ಕಗಳ
ಮರಲಕ
ತರಶಟಗರಕಯನರನ
ಸವರತರಶಮರಖವಗ
ಅಭವವದದಪಡಸಲರ
ಸರಕ ತ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ
ರರಪಸ,
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ.
ರರಟಪಶಯ ತರಶಟಗರಕ ಮರನ ಯಜನಯನರನ 10 ನಶ ಪಬಚವರರಕ
ಯಜನಯಡ 2005-06 ಹಗರ 2006-07 ನಶ ಸಲನಲ ಕಶಬದಪಸಕರರದಬದ ಶಶ.100
ರರರಟ ಅನರದನದರಬದಗ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗದ. 2015-16 ನಶ
ಸಲನಬದ ಯಜನಯಡ ಶಶ.60 ರರರಟ ಅನರದನವನರನ ಕಶಬದಪ ಸಕರರವ
ಒದಗಸಲದರದ, ಉಳದ ಶಶ.40 ರ ಅನರದನವನರನ ರಜರಸಕರರವ ಭರಸಬಶಕಗರರತ ತದ.
ಅದರಬತ, 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ NHM, ಕಶಬದಪದ ಪಲರ ಶಶ.60 ರಬತ ರರ.10983.336
ಲಕಕಗಳರ ಮತರತ ಶಶ.40 ರಬತ ರಜರದ ಪಲರ ರರ.7322.224 ಲಕಕಗಳನರನ ಲಕಕ
ಶಶರರಕ:2401-00-119-4-06 ರಲ ನಗದಪಡಸ ಕರಳಳಲಗರರತತದ.
ವರರಕ ಕ ಪಯ ಯಜನಯನರನ ರರಪಸ ಕಶಬದಪ ಸಕರರದ ಅನರಮಶದನ ಪಡಯಲರ ತರಶಟಗರಕ
ನದಶರಶಕರರ ಕ ಕಮ ವಹಸತಕಕದರದ.

2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ರರಟಪಶಯ ತರಶಟಗರಕ ಮರನ ಯಜನಗ
ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-119-4-06 (ಯಜನ) ಅಡ ಒಟರಟ ರರ.12549.00 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸಲಗದ.
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5. ರರಟಪ ಶಯ ಆಯರಶ ಮರನ
National Ayush Mission (NAM)
ಲಕಕ ಶಶರರಕ : 2401-00-119- 4 -12
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ : ರರ .100.00 ಲಕಕ ಗಳರ
059

ಇತರ ಖಚರರಗಳರ

100.00

ಪಶಠಕ:
ಔರಧ ಬಳಗಳರ ನಮ
ಮ ಸಬಪಪ ದಯಕ ಸಸ ದಶಶ ಆರರಶಗರ ಪಲರ ಕತ ಕದ ಪಪ ಮರಖ
ಸಬಪನರಮಲ ಆಧರಗಳಗವ. ರರಟ ಪ ಮತರತ ಅಬತರರರಟಪ ಶಯ ಮಟಟ ದಲ ಆಯರಷ ವಧನ ಚಕತತ
ಹಚರಚ ಜನಪಪಯ ಮತರತ ಪರಣಮಕರಯಗಬಶಕದಲ, ಔರಧ ಕತ ಕಕಕ ಸರಗ ಮತರತ
ನಯಮತವಗ ಸಸರ ಮರಲದ ಗರಣಮಟಟ ದ ಕಚಚ ಸಮಗಪ ಪರವಸರವದರ ಅತರ ವಶರ ಕ. ಕತ ಕದ
ಒಟರಟ ಅವಶರ ಕತಯ ಶಶ.90 ರರರಟ ಪಪ ಭೆಶದಗಳನರನ, ಅರಣರ ಮರಲಗಳಬದಲಶ ಪಡಯಲಗರತತದ ರದ,
ಅವಗಳ ಪವಕ 2/3 ಭಗದರರಟ ಸಸರ ಮರಲದ ಕಚಚ ಸಮಗಪ ಗ ಳನರನ ಅವವಜ್ಞಾನಕ ವಧನಗಳಬದಲಶ
ಕರಯರಲಮ ಡ ಪರವಸಲಗರತತದ .
ಈ ಹನನಲಯಲ, ಔರಧ ಬಳಗಳ ಸಗರವಳಯರ ಆಯರಷ ಕತ ಕದ ಕಚಚ ಸಮಗಪ ಅವಶರಕತ
ಪರವಸರವಲ ಪಪಮರಖ ಅಬಶವಗರರತತದ. ಜರತಗ ಇದರ ಬಳ ವವವಧರತ ಕಪಡರವದರ, ರಫತ ಹಚಚಸರವಲ
ಮತರತ ಬಳಗರರ ಆಧಯ ಹಚಚಸಲರ ಅನರವಗರತ ತದ.
ರರಟಪಶಯ ಔರಧ ಬಳಗಳ ಮಬಡಳ
ರರಟಪಶಯ ಔರಧ ಬಳಗಳ ಮಬಡಳಯನರನ ಭರತ ಸಕರರದ ದರಬಕ:24.11.2000 ರ
ಠರವನ ಪಪಕರ, ಕಶಬದಪದ ಆರರಶಗರ ಮತರತ ಕರಟರಬಬ ಕಲ
ರ ಣ ಸಚವರ ಅಧರಕಕತಯಲ
ತ
ಪಪರಬಭಸಲಗರರತ ದ. ಔರಧ ಬಳಗಳಗ ಸಬಬಬಧಪಟಟ ಎಲ
ಲ ಚಟರವಟಕಗಳ ಸಮನಸಯದ ಜವಬದರ
ಮಬಡಳಯದಗರರತತದ. ಔರಧ ಬಳಗಳ ಕರರತರ ಕಯರ ನಶತ ರರಪಸರವದರ, ಪಪಭೆಶದಗಳ ಸಬರಕಕಣಗ
ರಣ ನಶತ ರರಪಸರವದರ, ಕಡಮ ಖಚರನಲ ಲಭದಯಕ ಸಗರವಳ, ವವಜ್ಞಾನಕ ಕರಯರಲ ವಧನಗಳರ,
ಕರಯಲಶತತರ ನವರಹಣ, ಸಬಸಕರಣ, ವರವಸಸತ ಮರರಕಟಟ ವರವಸಸ, ಸಬಶರಶಧನ ಇತರದ ಚಟರವಟಕಗಳ
ಅಭವವದದಯ ಉದಶವನರನ ಮಬಡಳ ಹರಬದರರತ ತದ.
ಔರಧ ಬಳಗಳಗ ಸಬಬಬಧಪಟಟಬತ ವವಧ
ಸಚವಲಯಗಳರ ಮತರತ ಇಲಖಗಳದ ಅರಣರ ಮತರತ ಪರಸರ, ಕವರ, ವಣಜರ ಹಗರ ವಜ್ಞಾನ ಮತರತ
ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ ಇಲಖಗಳರಬದಗ ಹಗರ ರಜರ/ಕಶಬದಪಡಳತ ಸಕರರಗಳರ/ಮಬಡಳಗಳರ/ಸಬಸಸಗಳರಬದಗ
ಸಮನಸಯಸರವ ಕತರವರ ನಭಯಸರತತದ.
ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:
 ಔರಧ ಬಳಗಳನರನ ಕವರ ಪದದತಗಳರಬದಗ ಸಮಗ ಪ ರಶತಯಲ ವಲಶನಗರಳಸಲರ, ಅವಗಳ
ಸಗರವಳಗ ಉತತಶಜನ ಒದಗಸರವದರ ಮರಲಕ, ಆಯರಷ ಔರಧ ಪದದತಯ
ಗರಣಮಟಟ/ಸಮಗ ಪತ/ಪರಣಮಕತಸ ಶಕ/ತ ಸರರಕಕತ ಕಪಡರವದರ ಮತರತ ಆ ಮರಖಶನ ಬಳ ವವವಧರತ
ಹಚಚಸರವದರ ಹಗರ ರವತರ ಸಸರ ರಶತಯಲ ಆದಯಗಳಸರವಕಗ ನರವಗರವದರ.
 ಉತತಮ ಕವರ ಪದದತ ಮತರತ ಸಬಗ ಪಹಣ ಪದದತಗಳನರನ ಅಳವಡಸಕರಬಡರ ಔರಧ ಬಳಗಳ ಸಗರವಳಗ
ಒತರತ
ನಶಡರವದರರಬದಗ,
ಗರಣಮಟಟ
ಪಪಮಣಶಕತ
ಮತರತ
ನಧರರಟ
ಮನತ
(Standardization) ಪಲಸರವದರ. ಆ ಮರಖಶನ ಆಯರಷ ಕತ ಕದ ಜನಪಪಯತಯನರನ
ರರಟಪಶಯ ಮತರತ ಅಬತರರರಟಪಶಯ ಮಟಟದಲ ಹಚಚಸ, ಔರಧ ಕತ ಕದ ಮಲರವಧರತ ಪದರರ
(ಗಡಮರಲಕ ರಸಸರ, ಸಸರ ಸಬಬಬಧತ ರಸಯನಕಗಳರ, ಸಸರ ಮರಲದ ಔರಧಶಯ ಆಹರ
ಪದರರಗಳರ, ಸಬದಯರವಧರಕ ಔರಧಶಯ ಪದರರಗಳರ ಮತರತ ಆಯರಷ ಪದರರಗಳರ)
ಗಳ ರಫತ ಹಚಚಸರವದರ.
 ಗರಬಚಲರ ಮದರಯಲ ಔರಧ ಬಳಗಳ ಸಗರವಳ ಅಭವವದದಪಡಸರವದರ. ಈ ಗರಬಚಲರಗಳಲ
ಕರಯಲಶತತರ/ಶಶಖರಣ ಗರಶದಮರ/ಸಬಸಕರಣ/ಮಲರವಧರನ/ ಮರರಕಟಟ ಸಬಬಬಧತ
ಮರಲಭರತ ಸಕಯರ ಅಭವವದದಪಡಸರವದರ.
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ತ
 ಗರಣಮಟಟ ನದರರಷ ಮನತ, ಉತಮ
ಕವರ ಪದದತಗಳರ, ಉತತಮ ಶಶಖರಣ ಪದದತಗಳರ ಮತರತ
ದ
ತ
ಉತಮ ಸಬಗ ಪಹಣ ಪದತಗಳ ದಖಲಶಕರಣ ಮತರತ ದವಢಶಕರಣ ಪ ಪಕ ಪಯಗ ಉತತಶಜನ
ನಶಡರವದರ ಹಗರ ಅನರಷಷನಗರಳಸರವದರ.
 ಸಸಳಶಯ, ರಜರ
ಮತರತ ರರಟಪಮಟಟದಲ ಮರನ ಮದರಯಲ, ಸಬಶರಶಧನ/
ಅಭವವದದ/ಸಬಸಕರಣ/ಮರರಕಟಟ ಕತ ಕಗಳ ಪಲರದರರ, ಸವರಜನಕ ಮತರತ ಖಸಗ
ಪಲರದರಕ/ಸಬಯಜಕತಸ ಪಪಶರಶಪಸರವದರ.
ಯಜನಯ ಕಯರನಶತ (STRATEGY)
ಉತತದನ, ಕರಯಲಶತತರ ನವರಹಣ, ಸಬಸಕರಣ ಮತರತ ಮರರಕಟಟಗಳನರನಳಗರಬಡ ಪರಪಣರ
ಕಯರನಶತಯನರನ ಮರನ ಅಡ ರರಢಸಕರಳಳಲಗರವದರ.
ಈ ಕಯರನಶತ ಸಧನಗ,
ದ
ಗರರರತಸಲದ ಆಯ
ಗರಬಚಲರಗಳಲ ಬಶಡಕಯಲರರವ ಔರಧ ಬಳಗಳ ಸಗರವಳಗ ಒತರತ
ನಶಡಲಗರವದರ.
ಜರತಗ
ಉತತಮ
ಕವರ
ಪದದತಗಳರ
ಮತರತ
ಉತತಮ
ಶಶಖರಣ
ಪದದತಗಳನನಳವಡಸಕರಬಡರ, ಉತತದರ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ಕರಯಲಶತ ತರ ಚಟರವಟಕ (ಸಬಗ ಪಹಣ
ಗರಶದಮರ, ಸಬಸಕರಣ, ಗರಣಮಟಟ
ಪರಶಕ, ದವಢಶಕರಣ, ಮರರಕಟಟ ವರವಸಸ) ಗಳರಬದಗ
ಸಬಯಜನಗರಳಸರವದರ ಹಗರ ಆ ಮರಖಶನ ಆಯರಷ ಕತ ಕದ ಬಶಡಕ ಪರವಸರವದರ ಮತರತ
ಮಲರವಧರತ ಪದರರಗಳ ರಫತ ಹಚಚಸರವದರ.
 ಔರಧ ಬಳಗಳ ಸಗರವಳಯನರನ ಹಚಚಸರವದರ ಮರಲಕ, ರವತರಗ ಇದರ ಪಯರಯ ಕವರ
ಪದದತಯಗ ರರಪಗರಳಳಲರ ನರವ ನಶಡರವದರ. ಇದಕಕಗ ಉತತದರ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ
ಕರಯಲಶತತರ ನವರಹಣ, ಸಬಸಕರಣ, ಮಲರವಧರನ, ಮರರಕಟಟ ಮತರತ ಗರಣಮಟಟ ಪರಶಕ
ಘಟಕಗಳರಬದಗ
ಸಬಯಜನಗರಳಸರವದರ.
ಇದರಬದ
ರವತರಗ
ಉತ ತಮ
ಲಭ
ದರರಯರವದಲಲದಶ ಕಚಚ ಪದರರಗಳ ಪರವಕಗ ಅರಣರಗಳ ಮಶಲನ ಅವಲಬಭನಯನರನ
ಕಡಮ ಮಡಬಹರದರ.

ಔರಧ ಬಳಗಳ ಸಗರವಳಯನರನ ಕವರ ಪದದತ/ತರಶಟಗರಕ ಪದದತಗಳರಬದಗ ಸಬಯಜಸರವ
ಪಪಯಗತ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ ಹಗರ ಉತತದರ ಹಬತ ಮತರತ ಕರಯಲಶತ ತರ ಹಬತಗಳಲ ಗರಣಮಟಟ
ಮತರತ ನದರರಟ ಮನತ ಕಪಡರವ ವಧನಗಳ ಕರರತರ ಮಧರಮಗಳ ಮರಲಕ ಹಚಚನ
ಪಪಮಣದಲ ನರಬತರ ಪಪಚರ ನಶಡರವದರ.
ಆ ಮರಖಶನ ಯಜನಯ ಫಲ ಹಚರಚ
ಫಲನರಭವಗಳನರನ ತಲರಪವಬತ ಮಡರವದರ.
 (a) ಸಸಸಹಯ ಗರಬಪಗಳರ/ಬಳಗರರ ಸಬಘಗಳರ/ಸಹಕರ ಸಬಘಗಳರ/ಉತತದಕರ ಕಬಪನಗಳನರನ
ತರಡಗಸಕರಬಡರ, ಬಳಗರರನರನ ವರಪರಗಳರ/ತಯರಕದರರರ/ ಸಬಶರಶಧನ/ಅಭವವದದ
ಸಬಸಸಗಳರಬದಗ ಉಪಯರಕ ತಕರ ಸಬಪಕರ ಕಲತಸ, ಸಗರವಳ ಮತರತ ಸಬಸಕರಣ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ
ಗರಬಪ/ಗರಬಚಲರ ಮದರಯಲ ಅಭವವದದಗರಳಸರವದರ.
ಕರರಟಕ ರಜರದಲ, ರರಟಪಶಯ ಔರಧ ಬಳಗಳ ಮರನ ಯಜನಯನರನ 2008-09
ನಶ ಸಲನಬದ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ (2015-16 ರಬದ ರರಟಪಶಯ ಆಯರಷ ಮರನ
ಯಜನ ಎಬದರ ಬದಲಗದ). ಸದರ ಯಜನಯಡ ತಶರ ಅಳವನಬಚನಲರರವ ಮತರತ
ಉತತದನಯ ಪಪಮಣ ಕಡಮಯಗರತತರರವ ಹಗರ AYUSH ಕತ ಕದಬದ ಬಶಡಕಯಲರರವ
ಔರದಶಯ ಬಳಗಳನರನ ಬಳಸಲರ ಉತತಶಜನ ನಶಡಲಗರತತದ.
ಅವಗಳಲ ಪಪಮರಖವದ
ಔರಧಶಯ ಬಳಗಳರ ಎಬದರ ಅಶಸಗಬಧ, ಶಪಶಗಬಧ, ರಕ ತಚಬದನ, ತರಳಸ, ಬಜ, ಕರಶಲಯಸ,
ಲರಶಳಸರ, ನಲಬಶವ, ನಲ, ಸಫಶದ ಮರಸಲ, ಸಟಶವಯ ಮರಬತದವದಗಳರ.
2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ರರಟಪಶಯ ಆಯರಷ ಮರನ ಯಜನಯಡ ಔರಧಶಯ ಬಳಗಳ
ಘಟಕ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಕಶಬದಪ ಸಕರರದ ಪತ ಕ ಸಬಖರ: F.No. Z-18020/01/2018-19NMPB-II, dated: 13.02.2018 ರಲ ರರ.149.30 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವ ನಗಧಯಗದರದ,
ಅನರದನ ಬಡರಗಡಯಗರರವದಲಲ.
Sl.
No
.

2019-20 ನಶ ಸಲನ ರರಟಪಶಯ ಆಯರಷ ಮರನ ಯಜನಯ ಕ ಪಯ ಯಜನ
Components

Units
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Eligible
Subsidy/
ha/unit.

Total Target
Phy

Fin

A
I

II

III

(Ha./Nos)

(Lakhs)

1
1

25.00
25.00

400

49.50

400

49.50

0

0.00

2

20.00

2

20.00

NURSERY: Production of planting material
Public sector
Model Nursery (4 ha)
Sub total 1
Subsidy for Cultivation of Medicinal Plants (2019-20)
and 2nd year maintenance of plantations of previous
years
Sub total 2

Nos.

25

Ha

As per
guidelines

POST HARVEST MANAGEMENT

a) Public Sector
i) Drying sheds / Storage Godowns (KAPL)

Nos.

10.00

Sub total-3
IV

IEC activities
Training for Farmers and Collectors about GACPs and
GFCPs (Gadag, Mysuru, Udupi)
Capacity building of Departmental officers/staff on
awareness, GACP and GFCP, cultivationn and
onservation of Medicinal crops (Mysuru, Belagavi,
Kalburgi, Bengaluru)
Growers and Buyers Meet at Biocentre, Hulimavu,
Bengaluru(1 no)
Sub total-4
Grand Total(1-4) (ha./Nos)

Nos.

0.50

4

2.00

Nos.

0.50

4

2.00

Nos.

0.50

1

0.50

9
400 ha +
12 nos

4.50
100.00

2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ರರಟಪ ಶಯ ಆಯರಷ ಅಭಯನದ ಅಡಯಲ ಔರಧಶಯ
ಸಸರ ಗಳ ಘಟಕ ಅನರಷಷನ (ಎನ.ಎ.ಎಮ) ಯಜನಗ ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-119-4-12
ಅಡ ಒಟರಟ ರರ.100.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸಲಗದ.
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6. ಅನರಸರಚತ ಜತಗಳ ಉಪಯಜನ ಮತರತ ಬರಡಕಟರಟ ಉಪ ಯಜನ ಕಯದ
2013 ರಡ ಬಳಕಯಗದ ಇರರವ ಮತ ತ
Unspent SCSP-TSPAmount as per the SCSP-TSPR Act
2013
ಲಕಕ ಶಶರರಕ: 2401-00-001-2-10
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ.328.97 ಲಕಕಗಳರ
422
423

ಪರಶರಟ ಜತ ಉಪ ಯಜನ
ಗರಜನ ಉಪ ಯಜನ
ಒಟರಟ

310.48
18.49
328.97

ಪಶಠಕ:
ಇಲಖಯರ
ಅನರಷಷನಗರಳಸರತತರರವ
ವವಧ
ರಜರವಲಯ
ಯಜನಗಳಡಯಲ ಪರಶರಟ ಜತ/ಪಬಗಡದ ರವತ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ.90 ರರರಟ
ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರತತದ. ಆದರ, ಕಶಬದಪವಲಯ ಯಜನಯದ ರರಟಪಶಯ
ತರಶಟಗರಕ ಮರನ ಯಜನಯ ವವಧ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಡ ಪರಶರಟ ಜತ/ಪಬಗಡದ
ರವತ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲರ ಅನರವಗರವಬತ ಉಳಕ
ಹರಬದಣಕ ಅನರದನವನರನ ಸದರ ಯಜನಯಡ ನಶಡಲಗರವದರ. ಪರಶರಟ
ಜತ /ಪಬಗಡದ  ಫಲನರಭವಗಳ  ಕಡಮ  ಆರರಕ  ಮಟಟ ,

ಕಡಮ  ಹಡರವಳ ,

ಮಳಯಶಪತ  ಜಮಶನರ  ಹರಬದರರವದರ , ತರಶಟಗರಕ  ಬಳಗಳರ  ಸಸಭ ವಕವಗ
ಬಹರ  ವರರಕ  ಬಳಗಳಗದರದ, ಅಧಕ  ಬಬಡವಳದ  ಅವಶರ ಕತ  ಇದ . ಈ  ಬಳಗಳ
ಉತತದ ರ  ಇಳರವರಗ  ಹಚಚನ  ಕಲವಕಶ  ಬಶಕಗರರತ ತದ . ಈ  ಎಲ
ಲ  ಕರಣಗಳಬದ
ಪರಶರಟ  ಜತ /ಪಬಗಡದ  ಹಚಚನ  ರವತರರ  ತರಶಟಗರಕ  ಬಳಯನರನ  ಬಳಯಲರ  ಆಸಕ ತ
ತರಶರಸರತತರ ರವದಲಲ .

ಆದದ ರಬದ  ಸದರ  ವಗರದ  ರವತರನರನ  ಹಚಚನ  ಸಬಖರಯ ಲ

ತರಶಟಗರಕಯಲ  ತರಡಗಸಕರಳಳ ಲರ  ಅನರವಗರವಬತ  ಶಶ .90 ರರರಟ  ಸಹಯಧನ
ನಶಡಲಗರವದರ .
ಉದಶ:
1. ಪರಶರಟ ಜತ / ಪಬಗಡದರವತರಆರರಕಮಟಟ ಸರಧರಸರವದರ .
2. ಕಶಬದಪವಲಯ

ಯಜನಯದ
ರರಟಪಶಯ
ತರಶಟಗರಕ
ಮರನ
ಯಜನಯ ವವಧ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಡ ಪರಶರಟ
ಜತ/ಪಬಗಡದ ರವತ
ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ. 90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲರ ಅನರವಗರವಬತ
ಉಳಕ ಹರಬದಣಕ ಅನರದನವನರನ (Matching grants) ಭರಸರವದರ.
ಯಜರ ವವರ
2019-20 ನಶಸಲನಲ 2014-15 ನಶಸಲನಬದಬಳಕಯಗದಉಳಕಯದ
ಅನರದನವನರನ  ಉಪಯಗಸಕರಳಳ ಲರ  ಅನರವಗರವಬತ  ಅನರಸರಚತ ಜತಗಳ
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ಉಪಯಜನ ಮತರತ ಬರಡಕಟರಟ ಉಪ ಯಜನ ಕಯದ 2013 ರಡ ಬಳಕಯಗದ
ಇರರವ ಮತತ ಎಬಬ ಯಜನಯನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ.
ಈ ಹನನಲಯಲ, ಕಶಬದಪವಲಯ ಯಜನಯದ ರರಟಪಶಯ ತರಶಟಗರಕ
ಯಜನಯ ವವಧ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಡ ಪರಶರಟ ಜತ/ಪಬಗಡದ ರವತ ಫಲನರಭವಗಳಗ
ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲರ ಅನರವಗರವಬತ ಉಳಕ ಹರಬದಣಕ
ಅನರದನವನರನ (Matching grants) “ಅನರಸರಚತ ಜತಗಳ ಉಪಯಜನ ಮತರತ
ತ
ಬರಡಕಟರಟ ಉಪ ಯಜನ ಕಯದ 2013 ರಡ ಬಳಕಯಗದ ಇರರವ ಮತ”
ಯಜನಯಡ ಒದಗಸಲಗರವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಕಯರಕ ಕಮವರರ ಅನರದನ ಹಬಚಕ ವವರಗಳರ:
ಕ .ಕ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ
ಆರರಕ
ಸಬ
(ರರ. ಲಕಕಗಳಲ)
1.
310.48
ಕಶಬದಪವಲಯ ಯಜನಯದ ರರಟಪಶಯ ತರಶಟಗರಕ ಮರನ
ಯಜನಯ ವವಧ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಡ ಪರಶರಟ ಜತ (422) ರವತ
ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲರ
ಅನರವಗರವಬತ ಉಳಕ ಹರಬದಣಕ ಅನರದನವನರನ (Matching
grants) ಭರಸರವದರ.
2. ಕಶಬದಪವಲಯ ಯಜನಯದ ರರಟಪಶಯ ತರಶಟಗರಕ ಮರನ
18.49
ಯಜನಯ ವವಧ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಡ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ (423)
ರವತ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲರ
ಅನರವಗರವಬತ ಉಳಕ ಹರಬದಣಕ ಅನರದನವನರನ (Matching
grants) ಭರಸರವದರ.
328.97
ಒಟರಟ
2019-20 ನಶ
ಸಲನಲ
ಹಬದ
ಬಳಕಯಗದ
ಉಳಕಯದ
ಅನರದನವನರನ
ಉಪಯಗಸಕರಳಳಲರ ಅನರವಗರವಬತ ಅನರಸರಚತ ಜತಗಳ ಉಪಯಜನ ಮತರತ ಬರಡಕಟರಟ ಉಪ
ಯಜನ ಕಯದ 2013 ರಡ ಬಳಕಯಗದ ಇರರವ ಮತ ತ ಯಜನಯಡ (ಲಕಕ ಶಶರರಕ: 240100-001-02-10) ಒಟರಟ ರರ.328.97.00 ಲಕಕಗಳನರನ ಒದಗಸಲಗದ.
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7. ತರಶಟಗರಕ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳಗಳಗ ಸಹಯಧನ
Assistance to Boards and Corporation
ಲಕಕ ಶಶರರಕ: 2401-00-108-2-52
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ.3000.00 ಲಕಕಗಳರ
059
103

ಇತರ ಖಚರರಗಳರ
ಸಹಯನರದನ -ಸಮನರ
ಒಟರಟ

2000.00
1000.00
3000.00

2018-19 ನಶ
ಸಲನಲ
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲದ
ರಜರವಲಯ
ಯಜನಯದ
“ತರಶಟಗರಕ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳಗಳಗ ಸಹಯಧನ” ಯಜನಯನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲಗ
ಮರಬದರವರಸಲರ ಉದಶಸದರದ, ರರ.3000.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತ ತದ. ಸದರ
ಯಜನಯಡ ಹಮಮಕರಳಳಲಗರವ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ಸಬಬಬಧಸದಬತ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳವರರ
ಪಪಸತವನ ಈ ಕಳಕಬಡಬತದ.
I. ಕರರಟಕ ರಜರ ಮವ ಅಭವವದದ ಮತರತ ಮರರಕಟಟ ನಗಮ ನಯಮತ
ಮವ ಕರರಟಕ ರಜರದಲನ ಒಬದರ ಮಹತಸಪಣರ ಹಣಣನ ಬಳ. ಇಡಶ ಭರತದಲ ವರಪಕವಗ
ಬಳಯರವ ಹಣರಣಗಳಲ ಮವನ ಹಣಣಗ ಅಗ ಪಸಸನ. ಮವನ ಹಣರಣಗಳ ಆಕರರಕ ರರಪ, ಸಸದರಟ ರರಚ
ಹಗರ ಮನಮಶಹಕ ಪರಮಳದ ದಸಯಬದಗ “ಮವ ಹಣರಣಗಳ ರಜ” ಎಬದರ ಕರಯರವದರ
ವಡಕ.
ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಮವನ ಬಳಯನರನ ಸರಮರರ 1.70 ಲಕಕ ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶದಲ
ಬಳಯಲಗರತತದರದ, ಏರರ ಹಬಗಮನಲ ವರರಕ ಉತತದನಯರ ಸರಮರರ 15-16 ಲಕಕ ಟನ ಹಗರ
ಇಳ ಹಬಗಮನಲ 13-14 ಲಕಕ ಟನಗಳರರಟ ಇರರತತದ. ರಜರದ ಎಲ
ಜಲಗಳಲಯರ ಮವ
ಲ
ಬಳಯನರನ ಬಳಯಲಗರತತದರದ, ಮವ ಬಶಸಯಕಕ ಒಣ ಪಪದಶಶವ ಅತರಬತ ಸರಕ ತವಗರರತತದ. ಏರರ
ಹಬಗಮನಲ ಸದರ ಉತತದನಯ ಮಲರವ ಸರಮರರ 1000 ಕರಶಟಗಳರಟರರತತದ.
ಮವನ ಹಣರಣ ಹಚರಚ ಲಭ ತರರವ ಕರಣದಬದಗ ಹಗರ ಸಬಸಕರಣ ರಬಗದಲ ಇದರ
ಉಪಯಗದ ದಸಯಬದಗ ಮವನ ಹಣರಣಗಳ ವಣಜರ ಪಪಮರಖರತ ಬಹರವಗ ಹಚರಚತತಲದ.
ಕರರಟಕ ರಜರ ಮವ ಬಳಗರರ ಹತದವರಟಯಬದ ಮವ ಉತತದನ ಮತರತ ಮರಟವನರನ
ಅಭವವದದಪಡಸರವ ಉದಶದಬದ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯರ ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಸಕರರದ ಆದಶಶ
ಸಬಖರ: ಕವತರಶಇ/160/ತರಶಇವ/2010, ದರಬಕ: 8-6-2010 ರನಸಯ ಕಬಪನ ಕಯದ 1956 ರ ಅಡ
ಒಬದರ ಸಸತಬತ ಕ ಕಬಪನಯನರನ ಸಸಪಸಲಗರರತ ತದ.
ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಕಬಪನ ಕಯದ 1956 ರ ಅಡ ಕರರಟಕ ರಜರ ಮವ ಅಭವವದದ ಮತರತ
ಮರರಕಟಟ ನಗಮ (ನ.) ಎಬಬ ಹಸರನಲ ನರಶಬದಣ ಮಡದರದ, ದರಬಕ:19-01-2011 ರಬದ ಅಸಸತಸಕಕ
ಬಬದರರತತದ. ಮವ ಅಭವವದದ ನಗಮವ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯ ವರಪತಯಲದರದ, 2010-11 ನಶ
ಸಲನಬದ ನಗಮಕಕ ಒದಗಸಲಗರರವ ಅನರದನದ ವವರ ಈ ಕಳಕಬಡಬತದ.
ವರರ
201011
201112
201213
201314
201415

ಅನರದನ ನಶಡಲದ ಉದಶ
ಕಪರಸ ಅನರದನ (Initial Corpus
Fund)
ಕಪರಸ ಅನರದನ
ಅಭವವದದ ಅನರದನ
ಕಪರಸ ಅನರದನ
ಅಭವವದದ ಅನರದನ
ಕಪರಸ ಅನರದನ
ಅಭವವದದ ಅನರದನ
ಸಬಬಬದ ವಶತನ ಮತರತಇತರ ವಚಚ
ಕಪರಸ ಅನರದನ
ಅಭವವದದ ಅನರದನ
ಸಬಬಬದ ವಶತನ ಮತರತ ಇತರ ವಚಚ
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ಮತತ (ರರ. ಲಕಕಗಳಲ)
511.16
275.00
100.00
400.00
100.00
250.00
215.00
100.00
164.00
490.00
100.00

201516
201617
201718
201819

104.00
550.00
100.00
826.00

ಕಪರಸ ಅನರದನ
ಅಭವವದದ ಅನರದನ
ಸಬಬಬದ ವಶತನ ಮತರತ ಇತರ ವಚಚ
ಅಭವವದದ ಅನರದನ
ಅಭವವದದ ಅನರದನ

1231.00

ಅಭವವದದ ಅನರದನ

150.00

2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ರರ.200.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗದ.
ಅನರದನದ ಮರಲ ಮತರತ ಲಕಕ ಶಶರರಕ:
2019-20 ನಶ ಸಲನ ವರರಕ ಆಯವರಯದ ಲಕಕ ಶಶರರಕ:2401-00-108-252(ಯಜನ) ಯ ತರಶಟಗರಕ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳಗಳ ಯಜನ ಅಡ ಕರರಟಕ ರಜರ ಮವ
ಅಭವವದದ ಮತರತ ಮರರಕಟಟ ನಗಮ ನಯಮತಕಕ ರರ.200.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ
ಪಪಸತಪಸಲಗದ.
II.ಕರರಟಕ ದಪಕರಸ ಮಬಡಳ
ಕರರಟಕ ರಜರವ ವವಧ ತಳಯ ದಪಕಯನರನ ಬಳಯರತತರರವ ಪ ಪಮರಖ ರಜರಗಳಲ
ಒಬದಗದ. ಬಬಗಳರರರ ನಗರ, ಬಬಗಳರರರ ಗಪಮಬತರ, ಕರಶಲರ, ಚಕಕಬಳಳಪರ, ವಜಯಪರ,
ಬಗಲಕರಶಟ, ಬಳಗವ, ಕರಪತಳ, ಗದಗ, ಬಳಳರ ಮತರತ ಗರಲಬಗರ ಜಲಗಳರ ರಜರದ ಪಪಮರಖ ದಪಕ
ಬಳಯರವ ಜಲಗಳಗವ. ಉತತರ ಕರರಟಕದ ಪಪಗತಪರ ದಪಕ ಬಳಗರರರ ಉತತಮ ಗರಣಮಟಟದ ದಪಕ
ಬಳಯರತತದರದ ಅದನರನ ಯರರರಶಪ, ರರರ ಮತರತ ಮಧರಪಪಚರ ದಶಶಗಳಗ ರಫತ ಮಡರತತದರ.
ಕರರಟಕದಲ ದಪಕ ಬಳಯನರನ 19764 ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶದಲ ಬಳಯಲಗರತತದರದ, ಅಬದಜರ
ಉತತದನಯರ ಸರಮರರ 292653 ಟನಗಳಷಟಗದ (2012-13 ನಶ ಸಲನ ಕರರಟಕ ರಜರದ
ತರಶಟಗರಗ ಬಳಗಳ ಅಬಕ ಅಬಶಗಳನಸಯ). ರಜರದಲ ಉತತದನಯಗರವ ದಪಕ ಬಳಯಲ ಹಚಚನ
ಪಪಮಣವ ಸಸಳಶಯ ಮರರಕಟಟಯಲ ತಜ ಹಣಣನ ರರಪದಲ ಮರಟವಗರತತದರದ, ಸಣಣ ಪಪಮಣದಲ
ಒಣ ದಪಕಯನರನ ಮರಟ ಮಡಲಗರತತದ. ತಜ ಹಣರಣಗಳರ ಅತರಬತ ವಶಗವಗ ಹಳಗರವದರಬದ
ಸಸಳಶಯ ಮರರಕಟಟಯಲ ಮರಟವಗದದದಲ, ರವತರಗ ಆರರಕ ನರಟ ಉಬಟಗರವ ಸಧರತಗಳವ. ದಪಕ
ಬಳಯನರನ ಬಳಯಲರ ಅಧಕ ಬಬಡವಳ ಹರಡಕಯ ಅಗತರತ ಇರರತತದ. ಈ ಎಲ
ಸಮಸರಗಳನರನ
ಲ
ಪರಹರಸಲರ ದಪಕ ಬಳಯ ಮಲರವಧರನ ಮಡ, ಮಲರವಧರತ ಉತತನನಗಳನರನ ಸಸಳಶಯ ಮತರತ
ಅಬತರರರಟಪಶಯ ಮರರಕಟಟಗಳಲ ಮರಟ ಮಡಲರ ಉತತಶಜನ ನಶಡಬಶಕಗರರತ ತದ. ದಪಕರಸವ
ಅಬತಹ ಪಪಮರಖ ಉತತನನಗಳಲ ಒಬದಗದ. ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ದಪಕರಸ ಉತತದಸಲರ ಅವಶರವರರವ
ತಳಗಳನರನ ಬಳಯಲರ ವಫಲ ಅವಕಶಗಳದರದ, ಇಲನ ಹವಮನವ ಇದಕಕ ಪರಕವಗತ ತದ.
ವವನ ಉತತದನ ಮತರತ ಮರಟವನರನ ಪಪಶರಶಪಸಲರ ಹಗರ ದಪಕ ಉತತದನ ಮತರತ ಸಬಸಕರಣಗ
ಸಬಪಕರ ಕಲತಸರವ ಮರಲಕ ದಪಕ ಬಳಗರರರ ಮರರಕಟಟ ಅನಶಚತತಯನರನ ಎದರರಸ ಹಚಚನ ಲಭ
ಪಡಯಲರ ಅನರಕರಲವಗರವಬತ "ದಪಕರಸ ನಶತ" ಯನರನ ಸಕರರದ ಆದಶಶ ಸಬ: ಕವತರಶಇ 513
ತರಶಸವ 2005 ದರಬಕ:14/03/2007 ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಪ ಪತರಶಕವಗ ಸಕರರದ ಆದಶಶ ಸಬ:
ಕವತರಶಇ 403 ತರಶಇವ 2007 ದರಬಕ: 24/08/2007 ರಲ, ದಪಕ ಸಬಸಕರಣ ಕವಗರಕಗಳ, ದಪಕ
ಬಳಗರರ, ರಜರ ಸಕರರ ಮತರತ ಸಬಶರಶಧರ ಸಬಸಸಗಳ ಪ ಪತನಧಗಳನರನ ಒಳಗರಬಡಬತ ಕರರಟಕ
ದಪಕರಸ ಮಬಡಳಯನರನ ಸಸಪಸಲಗದ.
ಕರರಟಕ ದಪಕರಸ ಮಬಡಳಯ ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳಗ ಅನರದನ ಒದಗಸರವದರ:
"ಕರರಟಕ ದಪಕ ಸಬಸಕರಣ ಮತರತ ದಪಕರಸ ನಶತ-2007" ಅನರನ ಕರರಟಕ ದಪಕರಸ
ಮಬಡಳಯ ಮರಲಕ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದರದ ದಪಕರಸ ನಶತಯಲ ನಶಡರರವ ಎಲ
ಲ
ಉದಶಗಳನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಕರರಟಕ ದಪಕರಸ ಮಬಡಳಗ ಅಧಕರ ನಶಡಲಗದ. ಕರರಟಕ
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ದಪಕರಸ ಮಬಡಳಯರ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯ ಆಡಳತತಮಕ ನಯಬತ ಕಣದಲದರದ, 2007 ರಬದ ಈ
ಮಬಡಳಗ ಇಲಖ ವತಯಬದ ರರ.10.00 ಕರಶಟಗಳ ಷಶರರಧನ ಒದಗಸಲಗರರತ ತದ.
ಕರರಟಕ ದಪಕರಸ ಮಬಡಳಯ ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ಕವಗರಳಳಲರ ತರಶಟಗರಕ
ಇಲಖ ವತಯಬದ ಅನರದನ ಒದಗಸಲಗರರತ ತದ. ಇಲಖಯಬದ ಒದಗಸಲಗರರವ ಅನರದನದ
ವವರಗಳರ ಈ ಕಳಕಬಡಬತದ.
ವರರ
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

ಅನರದನ (ರರ. ಲಕಕಗಳಲ)
25.00
50.00
50.00
50.00
200.00
200.00
200.00
195.00
350.00

ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ
ವವನ ಉತತವ
ವವನ ಉತತವ
ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳರ
ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳರ
ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳರ
ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳರ
ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳರ
ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳರ
ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳರ

2019-20 ನಶ ಸಲನಲಯರ "ತರಶಟಗರಕ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳಗಳಗ ಸಹಯಧನ"
ಯಜನಯಡ ಈ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಮರಬದರವರಸಲರ ರರ.300.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ
ಒದಗಸಲಗದ.
ಅನರದನದ ಮರಲ ಮತರತ ಲಕಕ ಶಶರರಕ:
2019-20 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯದಲ "ತರಶಟಗರಕ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳಗಳಗ
ಸಹಯಧನ" ಯಜನಯಡ "ಕರರಟಕ ದಪಕರಸ ಮಬಡಳ" ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳಗ ಅನರದನ
ನಶಡಲರ ಲಕಕ ಶಶರರಕ 2401-00-108-2-52 (ಯಜನ) ಅಡ ರರ.300.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ
ನಗದಪಡಸದ.
III. ಕರರಟಕ ರಜರ ಸಹಕರ ತರಶಟಗರಕ ಮರಟ ಮಹ ಮಬಡಳ (ನ) (ಕ.ಹಚ.ಎಫ)
ಆಧರನಕ ಬಶಸಯ ಪದದತಯ ಪಲನಯಬದಗ ರಜರದ ತರಶಟಗರಕ ಉತತದನಯರ
ಹಚರಚತತದ. ಉತತದನಯಗರವ ಹಣರಣ ಮತರತ ತರಕರಗಳ ಮರಟಕಕಗ ಸಮಗ ಪ ಮರರಕಟಟ ಸಲಭರಗಳ
ಅವಶರಕತ ಇರರತತದ. 2019-20 ನಶ ಸಲನ ತರಶಟಗರಕ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳಗಳಗ ಸಹಯಧನ
ಯಜನಯಡ ಕರರಟಕ ರಜರ ಸಹಕರ ತರಶಟಗರಕ ಮರಟ ಮಹ ಮಬಡಳ (ನ), ಬಬಗಳರರರ
ರವರಗ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ ಹಗರ ಹಣರಣ ಮತರತ ತರಕರಗಳ ಮರಟಕಕಗ ಸಮಗ ಪ ಮರರಕಟಟ ಸಲಭರಗಳ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ರರ.200.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನದ ಅವಶರಕತ ಇರರತತದ. 2019-20 ನಶ ಸಲಗ
ತರಶಟಗರಕ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳಗಳಗ ಸಹಯ ಯಜನಯಡ ಅಧಕರ/ಸಬಬಬದಗಳ ವಶತನ
ಮತರತ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರವ ಅಭವವದದ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ನಗದಪಡಸಲರ ಮಬಜರರರ ಮಡಲರ
ಪಪಸತಪಸಲಗದ.
ಅನರದನದ ಮರಲ ಮತರತ ಲಕಕ ಶಶರರಕ:
2019-20 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯದಲ "ತರಶಟಗರಕ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳಗಳಗ
ಸಹಯಧನ" ಯಜನಯಡ "ಕರರಟಕ ರಜರ ಸಹಕರ ತರಶಟಗರಕ ಮರಟ ಮಹ ಮಬಡಳ
(ನ) (ಕ.ಹಚ.ಎಫ)" ದ ಆಡಳತ ವಚಚ ಮತರತ ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳಗ ಅನರದನ ನಶಡಲರ
ಲಕಕಶಶರರಕ 2401-00-108-2-52 (ಯಜನ) ಅಡ ರರ.200.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ
ನಗದಪಡಸದ.
IV. ಕರರಟಕ ರಜರ ಸಬಬರರ ಪದರರಗಳ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳ
ಕರರಟಕ ರಜರವ ಅರದ ಕಲದಬದಲರ ಸಬಬರರ ಬಳಗಳಗ ಹಸರರವಸಯಗದ.
ತ ಬರ,
ರಜರದಲ ಮರಖರವಗ ಒಣಮಣಸನಕಯ, ಕಳರಮಣಸರ, ಹರಣಸ, ಶರಬಠ, ಅರರಣ, ಕರತಬ
ಬಳರಳಳಳ, ಮಬತರ, ಜಶರಗ, ಲವಬಗ, ಜಯಕಯ, ದಲಚನನ, ವನಲ
ಮರಬತದ ಬಳಗಳನರನ
ಲ
ಬಳಯಲಗರತತದ. ಈ ಎಲ
ಲ ಬಳಗಳಗ ರರಟಪಶಯ ಮತರತ ಅಬತರರಟಪಶಯ ಮರರಕಟಟಗಳಲ ಉತ ತಮ
ಬಶಡಕಯರರತತದ. ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಈ ಬಳಗಳನರನ ಸರಮರರ 2.21 ಲಕಕ ಹ. ಪಪದಶಶದಲ
ಬಳಯಲಗರತತದರದ, ಸರಮರರ 7.07 ಲಕಕ ಟನ ಗಳರರಟ ಉತತದನ ಮಡಲಗರತತದ.
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ತ ಣ, ಉತತದನಯ ಹಚಚಳ, ಉತತದಕತಯಲ
ರಜರದಲ ಸಬಬರರ ಬಳಗಳ ಪಪದಶಶ ವಸರ
ಅಭವವದದ, ಗರಣಮಟಟದ ಉತತದನ, ಮರರಕಟಟ ಮರಲಸಕಯರಗಳರ ಹಗರ ಮಲರವಧರನಗ
ಉತತಶಜನ ಇತರದ ಕ ಕಮಗಳನರನ ಕವಗರಳಳಲರ ಹಚಚನ ಗಮನ ಹರಸರವ ಅವಶರಕತ ಇರರವ ಹನನಲಯಲ ರವತರಗ
ಸಬಬರರ ಬಳಗಳ ಉತತದನಯ ಆಧರನಕ ಮಹತಯನರನ ನಶಡ, ಅವರ ಕರಶಲತಯನರನ ವವದದಪಡಸರವ
ಮರಲಕ ಉತತಮ ಆದಯವನರನ ಗಳಸಬಹರದಗರರತ ತದ.
ಸಬಬರರ ಪದರರಗಳ ಮಲರವಧರನಗ ವಫಲ ಅವಕಶಗಳದರದ, ಈ ಸಮರರರವನರನ
ಸಬಪಣರವಗ ಬಳಸ ಹಚಚನ ಲಭ ಪಡಯಲರ ಒಬದರ ಪ ಪತರಶಕ ಸಬಸಸ/ಮಬಡಳಯನರನ ಸಸಪಸರವ
ಹನನಲಯಲ 2013-14 ನಶ ಸಲನಲ ದ:29-3-2014 ರಬದರ ಕರರಟಕ ರಜರ ಸಬಬರರ
ಪದರರಗಳ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳಯನರನ ಹರಬಬಳಳಯಲ ಸಸಪಸಲಯತರ. ಇದರ ಸಸಪನಯಬದ ಸಬಬರರ
ಬಳಗಳ ಉತತದಕರ ಮರರಕಟಟ ಸಮಸರಗಳ ಬಗಗ ವಶಶರ ಗಮನಹರಸಲರ ಸಧರವಗರತತದ.
ಅನರದನದ ಮರಲ ಮತರತ ಲಕಕ ಶಶರರಕ:
2019-20 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯದಲ "ತರಶಟಗರಕ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳಗಳಗ ಸಹಯಧನ"
ಯಜನಯಡ
"ಕರರಟಕ
ರಜರ
ಸಬಬರರ
ಪದರರಗಳ
ಅಭವವದದ
ಮಬಡಳ"
ಅಭವವದದಚಟರವಟಕಗಳಗ ಅನರದನ ನಶಡಲರ ಲಕಕ ಶಶರರಕ 2401-00-108-2-52 (ಯಜನ) ಅಡ
ರರ.200.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ ನಗದಪಡಸದ.
V. ಕರರಟಕ ರಜರ ಲಬಬ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳ
ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಲಬಬಯನರನಳಗರಬಡಬತ ಕತ ತಳ ಹಗರ ಮಶಸಬಬ ಬಳಗಳಲ ವವಧ ಸರಧರತ
ಆಧರನಕ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನಗಳನರನ ಅಳವಡಸಕರಳರಳವ ಮರಲಕ ಉತತದನ ಮತರತ ವರಪರದ ಉತತಶಜನವನರನ
ಸರಳಶಕರಸರವದರ, ಸಬಬಬಧಪಟಟ ವವಧ ಸಬಸಸಗಳ ಸಹಕರ ಪಡಯರವದರ ಮರಲಕ ಬಳಗರರರ ಮತರತ
ಸಬಸಕರಣದರರ ಒಳತಗಗ ಶ ಪಮಸರವದರ, ಸಸಳಶಯ ಹಗರ ರಫತ ಮರರಕಟಟಯನರನ ಉತತಶಜಸಲರ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಹಮಮಕರಳಳಲರ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯಬದ ಅನರದನವನರನ ಕರರಟಕ ರಜರ
ಲಬಬ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳಗ ನಶಡಲಗರವದರ.
ಕರರಟಕ ರಜರ ಲಬಬ ಬಳಗರರ ಹತದವರಷಯಬದ ಲಬಬ ಉತತದನ ಮತರತ ಮರಟವನರನ ಅಭವವದದ
ಪಡಸರವ ಸಲರವಗ ಸಕರರದ ಆದಶಶ ಸಬಖರ: ತರಶಇ 146 ತರಶಸವ 2016, ಬಬಗಳರರರ, ದರಬಕ
ತ .
15.02.2017 ರನಸಯ “ಕರರಟಕ ರಜರ ಲಬಬ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳ” ಗ ಮಬಜರರತ ದರರಕರರತದ

ಅನರದನದ ಮರಲ ಮತರತ ಲಕಕ ಶಶರರಕ:
2019-20 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯದಲ "ತರಶಟಗರಕ ನಗಮ ಮತರತ ಮಬಡಳಗಳಗ
ಸಹಯಧನ" ಯಜನಯಡ " ಕರರಟಕ ರಜರ ಲಬಬ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳ " ಅಭವವದದ
ಚಟರವಟಕಗಳಗ ಅನರದನ ನಶಡಲರ ಲಕಕ ಶಶರರಕ 2401-00-108-2-52 (ಯಜನ) ಅಡ
ರರ.100.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ ನಗದಪಡಸದ.
ಘರಶಷಸರ
(Rs. In
Lakh)
Sl.
ನಗಮ/ ಮಬಡಳ
ನಗದ ಪಡಸಲದ
No.
ಅನರದನ
1.
200.00
ಕರರಟಕ ರಜರ ಮವ ಅಭವವದದ ಮತರತ ಮರರಕಟಟ ನಗಮ
ನಯಮತ
2.
300.00
ಕರರಟಕ ದಪಕರಸ ಮಬಡಳ
3.
200.00
ಕರರಟಕ ರಜರ ಸಹಕರ ತರಶಟಗರಕ ಮರಟ ಮಹ
ಮಬಡಳ (ನ) (ಕ.ಹಚ.ಎಫ)
4.
200.00
ಕರರಟಕ ರಜರ ಸಬಬರರ ಪದರರಗಳ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳ
5.
100.00
ಕರರಟಕ ರಜರ ಲಬಬ ಅಭವವದದ ಮಬಡಳ
1000.00
ಒಟರಟ

24

ಮಶಲಕಬಡ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ರರ.1000.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸದ.
ರರ.2000.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯ ಕಬಡಕ 66 ರಲ
ಘರಶರಸರರವ ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ನಗದಪಡಸಲಗದರದ, ಪಪತರಶಕ ಪಪಸತವನಯನರನ ಸಕರರಕಕ ಸಲಸ
ಅನರಮಶದನ ಪಡಯತಕಕದರದ.

25

8. ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನ
Comprehensive Horticulture Development
[ಲಕಕ ಶಶರರಕ:2401-00-111-0-08]
ನಗದಪಡಸದ ಅನರದನ : ರರ.13000.00 ಲಕಕಗಳರ
059
133
422
423

ಪಶಠಕ

ಇತರ ಖಚರರಗಳರ
ವಶಶರ ಅಭವವದದ ಯಜನ
ಪರಶರಟ ಜತ ಉಪ ಯಜನ
ಗರಜನ ಉಪ ಯಜನ
ಒಟರಟ

9235.00
491.00
2463.00
811.00
13000.00

:

ಕರರಟಕ ರಜರವ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಕತ ಕದಲ ಮರಬಚರಣಯಲದ. ರಜರದಲ
ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಹದಯಲ ಕಲವ ಕರಬದರ ಕರರತಗಳವ. ಈ ಹನನಲಯಲ ಉತತದರ
ವಲಯದಲ ನಖರ ಬಶಸಯದ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ ಹಗರ ವವಜ್ಞಾನಕ ಹಗರ ಪರಣಮಕರಯದ ನಶರನ
ನವರಹಣ, ಸಮಗ ಪ ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗ ನವರಹಣ, ಕರಯಲಶತತರ ನವರಹಣ, ಸಬಸಕರಣ ಮತರತ
ಮಲರವಧರನ, ಮರರಕಟಟ ಮತರತ ರಫತ ನವರಹಣ ಮರಬತದ ಕತ ಕದಲ ಸರಧರಣಯ ಅಗತರವರರತತದ.
ಇದನರನ ಸಧಸಲರ "ಸಮಗ ಪ ಅಭವವದದ" ಪರಕಲತನಯರ ಒಬದರ ಪಪಮರಖ ಸಧನವಗದರದ ತರಶಟಗರಕ
ವಲಯದಲ ಪಪಸರತತ ಈ ಪರಕಲತನಯ ಅಳವಡಕ ಅಗತರತ ಇರರತತದ. ಆದದರಬದ, ರಜರದಲ ಸಮಗ ಪ
ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯನರನ 2012-13 ನಶ ಸಲನಬದ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ.
ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದಗಗ ಪ ಪಸಕ ತ ಸಲನಲ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಗಗ
ರರ.13000.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತ ತದ.
ಈ ಹನನಲಯಲ, 2019-20 ನಶ ಸಲಗ “ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನ”
ಲಕಕಶಶರರಕ:2401-00-111-0-08 ಅಡಯಲ ರರ.13000.00 ಲಕಕಗಳಗ 15 ಉಪ-ಯಜನ
(Sub-Schems) ಗಳಗ ಈ ಕಳಕಬಡಬತ ವರರಕ ಕ ಪಯ ಯಜನಯನರನ ರರಪಸಲಗದ.
ಕ .ಕ ಸಬ
1.
2.
3.

ಉಪ-ಯಜನಗಳರ

(ರರ.ಲಕಕಗಳಲ)

ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ
ಆಲರಗಡಡ ವಶಶರ ಪರಕಶಜ
ತರಶಟಗರಕ ಗಣತ/ಮರಲಧರ ಸಮಕ (Horticulture

ಒಟರಟ
ಅನರದನ
6976.00
450.00
50.00

census)
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ ಸಬಸಕರಣ
ಕಶಬದಪ ಪರಸಕವತ ಯಜನ (NHM & RKVY Drip)ಯಡ
ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ಫಲನರಭವಗಳಗ
ಶಶ.90 ರವರಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲರ ಹರಬದಣಕ
ಮತತವನರನ ನಶಡರವದರ.
ತ .
ತರಸ ತರಶಟಗಳ ಅಭವವದದ ಮತರತ ಹವಡರಪಶಪನಕ
ತರಶಟಗರಕ ವಸತರಣ
ಹರ ಕವರಗ ಉತತಶಜನ
ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸಗಳಗ (FPO) ಸಹಯಧನ
ಉತಕವರಟ ಕಶಬದಪಗಳಲ ಪಪತರಕಕತ, ನವರಹಣ ಹಗರ ತರಬಶತ
ಕಯರಕ ಕಮ
ಸರಕಕ
ನಶರವರ
ಕಯರಕ ಕಮದಡ
ಸಸಯಬಚಲತ
ಯಬತಪಶಕರಣ (Automation)
ಗಶರರ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ
ನಶರನ ಟರಬಕರ ಗಳ ಖರಶದಸಲರ ಸಹಯಧನ
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100.00

1574.00
100.00
500.00
250.00
1000.00
100.00
100.00
650.00
1000.00

14.
15.

ಅಣಬ ಬಶಜ ಮತರತ ಅಣಬ ಉತತದರ ಘಟಕಗಳಗ
ಸಹಯಧನ.
ಅಪಪಧನ ಹಗರ ಅಪರರಪದ (ಎಕತಟಕ) ಹಣರಣಗಳ
ಉತತಶಜನ
ಒಟರಟ

100.00
50.00
13000.00

ಈ ಪಪಸತವನಯಲ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಉದಶಸರರವ ಮಶಲನ ಎಲ
ಲ ಉಪ-ಯಜನಗಳ
ಅಗತರತಯನಸಯ ಆಬತರಕ ಬದಲವಣಗಳನರನ ಮಡಕರಳಳಲರ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರಗ ಅನರಮತ
ನಶಡದ.
1.ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ:
ರಜರದಲನ ತರಶಟಗರಕಯ ಅಭವವದದ ಸರಪಳಯಲ ಹಲವರರ ಕರಬದರ ಕರರತಗಳವ.
ಮರಖರವಗ ಉತತದರ ರಬಗದಲ ನಖರ ಬಶಸಯ ಕ ಕಮಗಳ ಅಳವಡಕ, ನಶರನ ವವಜ್ಞಾನಕ ಮತರತ
ಪರಣಮಕರ ನವರಹಣ, ತರಬಶತ, ಕರಯಲಶತತರ ನವರಹಣ, ಯಬತಪಶಕರಣ, ಸಬಸಕರಣ,
ಮಲರವಧರನ, ಮರರಕಟಟ ಮತರತ ರಫತ ನವರಹಣಯಲ ಹಚಚನ ಬದಲವಣಗಳನರನ ತರರವದರ ಅಗತರತ
ಇದ. ಇದನರನ ಸಧಸಲರ ರಜರದಲ ಸಮಗ ಪ ಅಭವವದದ ಯಜನಯನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ.
ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:
1. ರಜರದಲನ ತರಶಟಗರಕಯನರನ ಸಮಗ ಪವಗ ವವಜ್ಞಾನಕ ಅಭವವದದ ತಳಹದಯ ಮಶಲ
ನಲಗರಳಸ, ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಉತತದನ ಮತರತ ಉತತದಕತಯನರನ ಹಚಚಸರವದರ.
2. ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ ಗರಣಮಟಟವನರನ ವಧರಸ ಕರಯಲಶತತರ ಸರಪಳಯಲನ
ನರರನತಗಳನರನ ಸರಪಡಸರವದರ.
3. ತರಶಟಗರಕ
ಉತತನನಗಳ
ಮರರಕಟಟಯನರನ
ಸರವರವಸಸತವದ
ರಶತಯಲ
ವರವಸಸಗರಳಸರವದರ.
4. ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ ಹಳಗರವಕಯನರನ ಕಡಮ ಮಡ ಸಬಸಕರಣ ಮತರತ ಮಲರವಧರನ
ಕ ಕಮಗಳನರನ ಅಳವಡಸಲರ ಪಪಶತತಹಸರವದರ
5. ಅಬತಮವಗ ತರಶಟಗರಕಯನರನ ಅವಲಬಭಸರರವ ರವತರ ಆರರಕ ಮತರತ ಸಮಜಕ
ಸಸತಯನರನ ಬಲಪಡಸರವದರ.
ಸದರ ಯಜನಯಡ ಈ ಕಳಕಬಡ ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಕವಗರಳಳಲಗರವದರ.
1. ತರಶಟಗರಕ ಪಪದಶಶ ಅಭವವದದ ಹಗರ ನವರಹಣ :
ತಲರಲಕರಗಳ ಅಗತರತ ಮತರತ ಭಗರಶಳಕ ಸನನವಶಶಗಳಗ ಅನರಗರಣವಗ ಆಯಕಯದ
ಗರಚಚಗಳಗ ಬಳಗಳನರನ ಆಯಕ ಮಡಲಗರವದರ. ಆಯಕಯದ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ
ನಗದಗರಳಸದ ಗರಚಚಗಳಲ ಭಗರಶಳಕ ಮತರತ ಕವರ ಆಧರತ ಹವಗರಣಕಕನರಸರವಗ ಬಳಯಲರ
ಉತತಶಜನ ನಶಡಲಗರವದರ. ಆ ಪಪದಶಶದ ಬಳಗರರಗ ಸರಕ ತ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ ಬಳಯಲರ
ಇರರವ ಇಚಚಶಕ,ತ ಮರರಕಟಟ ಸಮಪರ ಹಗರ ಗರಚಚಗಳ ಅಭವವದದ ಸಮರರರ ಇತರದ ಅಬಶಗಳನರನ
ಆಧರಸ ಗರಚಚಗಳನರನ ಆಯಕ ಮಡಲಗರತ ತದ.
ಆಯಕಯದ ಗರಚಚ ಪರದಶಶಗಳಲ ಬಹರವರರಕ ಪ ಪಮರಖ ಹಣಣನ ಬಳಗಳದ ಮವ,
ಸಪಶಟ, ಸಶಬ, ನಬಬ ಜತಯ ಹಣರಣಗಳರ, ಅರನಸ, ಪಪತಯ, ಬಳ, ಇತರದ ಹಗರ
ಭಗರಳಕವಗ ಗರರರತಸಲತಟಟ ಬಳಗಳದ (G.I.Crops) ಮವಸರರರ ಮಲಗ, ಮವಸರರರ ವಶಳರದಲ,
ನಬಜನಗರಡರ ರಸಬಳ, ಹಡಗಲ ಮಲಗ, ಅಪತಮಡ ಮವ, ಕಮಲಪರ ಕಬಪಬಳ, ಉಡರಪ
ಮಲಗ, ಮಟರಟಗರಳಳ ಬದನ, ಕರಡಗರ ಕತತಲ, ಗರಲಬ ಈರರಳಳ (Rose Onion), ಬಬಗಳರರರ
ನಶಲದಪಕ, ದಶವನಹಳಳ ಚಕರಕಶತ ಇತರದ ಮತರತ ಹರರವರಣದಲ ಸಗರವಳ (Open Cultivation)
ಮಡಲತಡರವ ತರಕರ, ಹರವನ ಬಳಗಳರ, ತಳ ತರಶಟದಲ ಅಬತರ ಬಳಯರನಗ ಬಳ ಮತರತ
ಕಳರಮಣಸರ ಇತರದ ಬಳಗಳಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ. 2016-17, 2017-18 ಹಗರ
2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ಅಭವವದದಪಡಸದ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ನವರಹಣ ಹಗರ 2019-20 ನಶ
ಸಲನಲ ವವಧ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ ಅಭವವದದಪಡಸಲರ ಕಯರಕ ಕಮ ಹಕಕರಳಳಲಗದ.
ಈಗಗಲಶ ನರಶಬದಯತವಗರರವ, ಹರಸದಗ ಸಸಪಸರವ ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸಗಳ ಅಗತರತ
ಹಗರ ಇತರ ಪಪದಶಶಗಳಲ ಬಶಡಕಯ ಅನರಸರ ಗರಚಚ ಗಪಮಗಳನರನ ಆಯಕ ಮಡಲಗರವದರ. ಪಪತ
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ಗರಚಚ ಗಪಮದಲ ಆಯಕಯದ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ ಕನರಟ 5 ಹಕಟಶರ ನಬದ ಗರರಷ 40 ಹಕಟಶರ
ವರಗ ಬಳಯಬಹರದಗದ. ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮದಡ ಪಪತ ಫಲನರಭವಗ ಕನರಷ ½ ಎಕರ (0.20 ಹ.)
ಇಬದ ಗರರಷ 5 ಎಕರ (2.0 ಹ.) ವರಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಬಹರದಗದ.
ಆಯಕಯದ ಅಹರ ರವತ ಫಲನರಭವಗಳಗ 2019-20 ನಶ ಸಲನ ಬಳವರರ ಇಲಖಯ
cost norms ಮಗರಸರಚಯಬತ ಸಹಯಧನವನರನ ಪ ಪತ ಘಟಕದ ಗರರಷ ಮತತಕಕ ಅನರಗರಣವಗ
ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ.90 ರರರಟ, ಸಣಣ ಮತರತ ಅತಶ ಸಣಣ
ರವತ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಹಗರ ಸಮನರ/ಇತರ ರವತ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ.50 ರರರಟ ಸಹಯಧನ
ನಶಡಲಗರವದರ.
2. ಮಳ ನಶರರ ಕರಯರಲ/ನಶರರ ಸಬಗ ಪಹಣ ಸಸವರಗಳ ನಮರಣ:
ರವತರ ಕತ ಕದಲ/ಬಳ ಗರಚಚಗಳಲ ಮಳಗಲದಲ ನಶರನರನ ಸಬಗ ಪಹಸ ಮತರತ ಶಶಖರಸಕರಬಡರ
ಅದಶ ನಶರನರನ ಬಳಗಳ ಬಳವಣಗಗಗ ಸಬದಗದ ಪರಸಸತಯಲ ಬಳಸಕರಳಳಲರ ಹಗರ ಜಮಶನನಲ
ಅಬತಜರಲ ಮಟಟವನರನ ಹಚಚಸಲರ ಅನರವಗರವಬತ ಮಳ ನಶರರ ಕರಯರಲ ಸಸವರಗಳನರನ ನಮರಣ
ಮಡಲರ ಕಯರಕ ಕಮ ರರಪಸಲಗದ. 2019-20 ನಶ ಸಲಗ MIDH ಮಗರಸರಚಯನಸಯ
ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ.
3.ಕರಯಲಶತತರ ನವರಹಣ:
ಗರಚಚ ಗಪಮದಲ ಬಳಯರವ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಕರಯಲಶತ ತರ ನವರಹಣಗಗ ರವತರಗ ಪರಕ
ಹಸ ನಮರಣ ಮಡಕರಳಳಲರ ಈರರಳಳ ಸಬಗ ಪಹಣ ಘಟಕ ನಮರಣ ಮಡಲರ ಹಗರ ತರಶಟಗರಕ
ಉತತನನಗಳನರನ ಸರಕ ತ ರಶತಯಲ ಮರರಕಟಟಗ ಸಗಸಲರ ಅನರವಗರವಬತ ಪಲಸಕ
ಟ
ಕಪಶಟತ ಗಳನರನ
ಖರಶದಸಲರ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ.
4.ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮ :
ಗರಚಚ ಗಪಮದಲನ ರವತರಗ, ರವತ ಅನರವಗರರಗ ಹಗರ ಇಲಖ ಅಧಕರಗಳಗ ವವಧ
ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಹರಸ ವವಜ್ಞಾನಕ ತಬತಪಕತಯ ಮಹತಯನರನ ನಶಡರವದರ.
5.ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ಸಬಪನರಮಲ ವರಕತಗಳ ಸಶವ ಪಡಯರವದರ :
ರವತ ಅನರವಗರರ ಸಶವಯನರನ ಆಯ ತರಶಟಗರಕ ಪ ಪದಶಶದ ಸಮರರರಕಕ ಅನರಗರಣವಗ
ಗರರರತಸದ ಹರಶಬಳಗಳಗ ಅನರವಗರರ ಸಬಖರ ಕನರಷ ಒಬಬ ರಬದ ಗರರಷ ಇಬಬರನರನ ಮಶರದಬತ ಗರರಷ
10 ತಬಗಳಗ ನಶಮಸಕರಳಳಲಗರವದರ. ರವತ ಅನರವಗರರಬದ CHD ಯಜನಯಬದಗ ಇಲಖಯ
ಇತರ ಯಜನಗಳಗರ ಸಶವ ಪಡದರಕರಳಳಲಗರವದರ. ಸದರ ಸಶವಗಗ ಪಪತ ಮಹಯನ
ರರ.10000.00 ಗಳ ಗರವಧನ ನಶಡಲಗರವದರ (ಸಬಪನರಮಲ ವರಕತಗಳನರನ ಒದಗಸರವ ಸಬಸಸಗಳ ಸಶವ
ವಚಚ ಹಗರ ಇತರ ತರಗಗಳರ ಒಳಗರಬಡಬತ).
6.ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚಗಳರ :
ಸದರ ಯಜನಯಡ ಪಪಚರ ಮತರತ ಸಹತರ, ವಹನ ಬಡಗ, ಪಪವಸ ಭತರ,
ಪಶಠರಶಪಕರಣಗಳರ, ಗಣಕಯಬತ ಕದ ಪರಕರಗಳರ, ಸಕರಚತ ,ಕ ದಖಲತ ಹಗರ ಲಶಖನ ಸಮಗಪಗಳ
ಖರಶದ ಹಗರ ನದಶರಶರಲಯದ ಹಬತದಲ ಒಬಬರರ ಕಬಪರಟರ ಆಪರಶಟರ ರವರ ಸಶವಯನರನ
ಪಡದರಕರಳಳಲರ ಯಜನಯ ಒಟರಟ ಅನರದನದಲ ಶಶ.2 ರರರಟ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚವನರನ
ಮಶಸಲಡಲಗದ.
2019-20 ನಶ
ಸಲನಲ
CHD
ಯಜನಯಡ
ಆರರಕ/ಭತಕ ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ವವರ ಈ ಕಳಕಬಡಬತದ.
ಕ ಕ.
ಸಬ
1
2

ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಮ
ತ ಣ ಹಗರ ನವರಹಣ
ಪಪದಶಶ ವಸರ
ಮಳ ನಶರರ ಕರಯರಲ/ನಶರರ ಸಬಗ ಪಹಣ
ಸಸವರಗಳ ನಮರಣ

ಘಟಕ

ಅನರಷಷನಗರಳಸಬಶಕಗರರವ
(ರರ.ಲಕಕಗಳಲ)

2019-20 ನಶ ಸಲಗ ವರರಕ ಗರರ
ಭತಕ

ಆರರಕ

ಹಕಟಶರ

5375

5478.50

ಸಬಖರ

250

187.50
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3.

ಕರಯಲಶತ ತರ ನವರಹಣ

ಅ.
ಆ

ಪರಕ ಹಸ ನಮರಣ
ಈರರಳಳ ಸಬಗ ಪಹಣ ಘಟಕ
ಪಲಸಟಕ ಕಪಶಟತ ಗಳನರನ ಖರಶದಸಲರ
ಸಹಯಧನ
ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮ
ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ಸಬಪನರಮಲ
ವರಕತಗಳ ಸಶವ ಪಡಯರವದರ
ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ
ಒಟರಟ

ಇ.
4
5
6

ಸಬಖರ
ಸಬಖರ

350
40

700.00
35.00
140.00

ಸಬಖರ

150.00
ಸಬಖರ

160

160.00
125.00
6976.00

ರರ: ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ನಗದಪಡಸಲದ ಅನರದನವನರನ ಜಲ
ಲ ವರರ ಬಶಡಕ ಮತರತ ಅಗತರತ
ಅನರಸರ ಬದಲವಣಗಳದಲ, ನದಶರಶಕರ ಹಬತದಲ ಬದಲವಣ ಮಡಕರಳಳಲಗರವದರ.
ಮಶಲಕಬಡ "ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯ” ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ
ಅನರಷಷನಕಕಗ ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-111-0-08 ಅಡ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಒಟರಟ
ರರ.6976.00 ಲಕಕಗಳನರನ ಒದಗಸದ.

2. ಆಲರಗಡಡ ವಶಶರ ಪರಕಶಜ ಮತರತ ಬಶಜ ಸಹಯಧನಕಕ ಕಯರಕ ಕಮ:

ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಆಲರಗಡಡ ಒಬದರ ಪ ಪಮರಖವದ ವಣಜರ ಬಳ. ಕಡಮ ಅವಧಯಲ
ಕಟವಗ ಬರರವ ತಬಪ ಹವಗರಣವನರನ ಬಯಸರವ ಈ ಬಳಯನರನ ನಯಮತ ಪ ಪದಶಶದಲ ಮತ ಕ
ಬಳಯಲಗರತತದ. ಹಸನ, ಚಕಕಮಗಳರರರ, ಧರವಡ ಮತರತ ಬಳಗವ ಜಲಗಳಲ ಮರಬಗರನ
ಹಬಗಮನಲಯರ ಹಗರ ಕರಶಲರ, ಚಕಕಬಳಳಪರ ಮತರತ ಬಬಗಳರರರ ಗಪಮಬತರ ಜಲಗಳಲ
ಹಬಗರರ ಹಬಗಮನಲ ನಶರವರಯಲ ಹಚಚಗ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಯನರನ ಬಳಯರತತರ.
ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗರರ ಸಮಸರಗಳರ:
ಆಲರಗಡಡ ಬಳಯನರನ ಹಲವರರ (ಮದಲ ಅಬಗಮರ ರರಶಗ, ಕರನ ಅಬಗಮರ ರರಶಗ,
ದರಬಡಣರ, ಕರಳ, ನಬಜರ ರರಶಗ ಇತರದ) ರರಶಗಗಳರ ಹಚಚಗ ಬಧಸರತ ತವ. ಹಗರ ಇದರಲ ಇತತಶಚನ
ದನಗಳಲ ಕರನ ಅಬಗಮರ ರರಶಗವ ಮರಖರವಗರರತತದ. ಈ ರರಶಗ ಬಧೆಯಬದ ತಶವಕವಗ ಬಳ
ಹನಯದ ಕರಣ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗರರರ ನರಟವನರನ ಅನರಭವಸರತತರ. ರರಶಗದ ಜರತಗ ಉತತಮ
ಗರಣಮಟಟದ ದವಢಶಕರಸದ ಮತರತ ರರಶಗರಹತ ಆಲರಗಡಡ ಬತ ತನ ಬಶಜ, ಮಳಯ ಅಭವ, ಮರರಕಟಟ
ದರದಲ ಏರಳತ ಇತರದ ಸಮಸರಗಳರ ಸಹ ರವತರನರನ ಕಡರತತವ.
ಮರಬದರವರದರ, ದರಬಕ:19-4-2012 ರಬದರ ಮನರ ಮರಖರಮಬತಪಗಳ ಅಧರಕಕತಯಲ
ಆಯಜಸಲಗದದ ಸವರ ಪಕಕಗಳ ಸಭೆಯಲ ಚಚರಸದಬತ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗರರ ಕರಬದರ ಕರರತಯನರನ
ನವರಸಲರ ವಶಶರ ಪರಕಶಜ ನಶಡರವದರ ಸರಕ ತವಬದರ ಪರಗಣಸ ಸಕರರದ ಆದಶಶ ಸಬ: ತರಶಇ 119
ತರಶಸವ 2012 (ಭಗ) ಬಬಗಳರರರ ದರಬಕ: 09-5-2012 ರನಸಯ 2012-13 ನಶ ಸಲನಬದ
ರಜರವಲಯ ಯಜನ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನ ಅಡ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗ ವಶಶರ
ಪರಕಶಜ (ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-111-0-08) ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ.
2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗರರಗ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗ ವಶಶರ ಪರಕಶಜ ಕಯರಕ ಕಮಕಕ
ಭತಕ ಗರರ 9000 ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶಕಕ ಆರರಕ ಗರರ ರರ.450.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸಲರ ಹಗರ
ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮದಡ ಶಶ.2 ರರರಟ ಅನರದನವನರನ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚವಗ ವನಯಗಸಕರಳಳಲರ ಈ
ಕಳಕಬಡಬತ ಪಪಸತವನಯನರನ ಸಲಸದ.
ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗ ಮಶಲ ವವರಸದಬತ ವವಧ ತರಬದರಗಳಬದ ನರಟವನರನ ಅನರಭವಸರತತರರವ
ರವತರ ಹತದವರಟಯಬದ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗ ವಶಶರ ಪರಕಶಜ ನಶಡರವದರಬದ ರವತರಗ ಆರರಕವಗ
ಸಹಯ ಮಡರವದರ ಸರಕ ತವಬದರ ಪರಗಣಸ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗರರಗ ವಶಶರ
ಪರಕಶಜ ಕಯರಕ ಕಮದಡ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗರರಗ ಶಶ.50 ರಬತ ರರ.5000.00 ಪಪತ ಹಕಟಶರ ಗ
ಫಲನರಭವಗ ಗರರಷ 2 ಹಕಟಶರ ವರಗರ ಮತಗರಳಸ, ಸಹಯಧನವನರನ ವತರಸಲರ ಒಟರಟ
ರರ.450.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗದ. ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮದಡ ನಗದಪಡಸದ
ಅನರದನಕಕನರಗರಣವಗ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅಬದಜರ ಒಟಟರ 9000 ಹಕಟಶರ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಯರವ
ಪಪದಶಶದಲ ಅನರಷಷನಗರಳಸಬಹರದಗದ.
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ಕಯರಕ ಕಮದ ಉದಶಗಳರ:
1. ಕರನ ಅಬಗಮರ ರರಶಗ ನಯಬತ ಕಣದ ಬಗಗ ರವತರಲ ಅರವ ಮರಡಸರವದರ.
2. ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗ ತಗಲರವ ಕರನ ಅಬಗಮರ ರರಶಗ ಹಗರ ಇತರ ರರಶಗ ಬಧೆಯನರನ
ತಡಗಟಟಲರ ನಯಬತ ಕಣಕಕಗ ಸಸರ ಸಬರಕಕಣ ಔರಧಗಳನರನ ಖರಶದಸದ ರವತರಗ ಸಹಯಧನವನರನ
ನಶಡರವದರ.
3. ಆಲರಗಡಡ ಬಳಯ ಉತತದನ ಮತರತ ಉತತದಕತಯನರನ ಹಚಚಸ , ರವತರ ಆರರಕ ಮಟಟವನರನ
ಸರಧರಸಲರ ನರವ ನಶಡರವದರ.
4. ಬಳ ವಮಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡರವದರ.
ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮದ ಘಟಕವರರ ವವರಗಳರ ಈ ಕಳಕಬಡಬತವ
ಶಶಕಡವ
ಕ .ಕ
ಸಹಯಧನ
ರರ
ಸ
ಕಬಪನಬಟ ಗಳರ
ಒದಗಸಬಹರದದ ಮತತ
ಸಹಯಧ
ಂಬ
(ರರ. ಪಪತ ಹಕಟಶರ ಗ)
ನ
1 ಜವವಕ ಗರಬಬರ ವತರಣ ಟಪವಕರಶಡಮರ,
410.00
ಶಶ.100
ಸರಡರಶಮಶರಸ, ಪ.ಎಸ.ಬ
ರಬತ
2
3

ಸಸರ ಸಬರಕಕಣ ಔರಧಗಳನರನ ಖರಶದಸದ
ರವತರಗ ಸಹಯಧನ
ಬಳ ವಮಗ ಸಹಯಧನ

ಶಶ.50
ರಬತ
ಶಶ.50
ರಬತ
ಒಟರಟ

3090.00
1500.00

5000.00

2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಗ ವಶಶರ ಪರಕಶಜ ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ರರ. 450.00 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನ (ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-111-0-08)
ಅಡ ಒದಗಸದ.
3. ತರಶಟಗರಕ ಗಣತ/ಮರಲಧರ ಸಮಕ (Horticulture census):
ಇತತಶಚನ ದನಗಳಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಮಹತಸವ ಅಧಕಗರಳರಳತತದ. ರವತರಗ ತರಶಟಗರಕ
ಬಳಗಳಬದ ಅಧಕ ಆದಯ ಬರರತತರರವದರಬದ ರವತರಲ ಹಚಚನ ಆಶ ಭವನ ಹಗರ ನಬಬಕ
ಬಲಗರಬಡರ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ ಬಳಯರವಲ ಆಸಕ ತ ಮರಡರರವದರಬದ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ
ಪಪದಶಶ ವರರದಬದ ವರರಕಕ ಅಧಕಗರಳರಳತತದ. ರಜರದಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಯನರನ ಬಳಯರವ ರವತರ
ಸಮಜಕ ಹಗರ ಆರರಕ ಸಸತಯನರನ ಉತ ತಮಗರಳಸರವ, ಅವರ ಜಶವನಮಟಟವನರನ ಸರಧರಸರವ
ಹಗರ ತರಶಟಗರಕ ಕವಗರಕರಶದರಮವನರನ ಮರಬಬರರವ ವರರಗಳಲ ವವದದಗರಳಸರವ ಗರರ
ಹರಬದಲಗದ. ವವಜ್ಞಾನಕ ಪದದತ ಆಧರತ ಮದರ ಹಗರ ತರಶಟಗರಕ ಬಳ ಬಳಯರವ ರವತರ
ಸಬಪಣರ ಮರಲಭರತ ಮಹತಗಳನರನ ಮರಲಧರ ಸಮಶಕ ಮರಲಕ ಸಬಗ ಪಹಸ ಸರಯದ
ರಶತಯಲ ನರಕರಸ ಅವಶರಕ ಮಹತಗಳದ ಹಗರ ಪಪಮರಖ ಋತರವನಲ ಬಳಯರವ ಬಳಗಳ
ವವರಗಳನರನಳಗರಬಡರರವ ಪ ಪದಶಶ, ಉತತದನ, ಉತತದಕತಗಳ ಮಹತಸದ ಮಹತಗಳರ ಪಪಮರಖ ಪತ ಕ
ವಹಸರತತದ.
ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಮಹತ (Data base) ಯನರನ ಸರಯಗ ತಳಯಲರ ಕಲವ
ಆತಬಕಗಳದ ಕಬದಯ ಇಲಖಯ ಪಹಣಯಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಮಹತಯರ
ದಖಲಗದರರವದರ, ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖ ಹಗರ ಸಬಖರಕ ಇಲಖಯಲ ವರದಯಗರರವ
ದಖಲಗಳಲ ವರತರಸ ಕಬಡರಬಬದರರವದರ, ಈ ದವರಷಕರಶನದಲ ಪಸಕ ತ ಅಭವವದದ ಸಸತಯ ಫಲತಬಶಗಳನರನ
ಅರತರಕರಳರಳಲರ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಮರಲಧರ ಸಮಶಕಯ ಅವಶರಕತಯ ಕರಣ 2013-14 ನಶ
ಸಲನಲ
ತರಶಟಗರಕ
ಬಳಗಳ
ಮರಲಧರ
ಸಮಶಕ
(ಗಣತ)
ಕಯರಕ ಕಮವನರನ
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಯತರ. ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮದಡ ಆಯಕಯದ ಜಲಗಳಲ ಸಮಶಕ ಕಯರವ
ಪಪಗತಯಲದರದ, 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಸದರ ಜಲಗಳಲ ಸಮಶಕ ಕಯರ ಪಣರಗರಳಸಲರ
ರರ.50.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ ಒದಗಸಲರ
ಪಪಸತಪಸಲಗದ.
ಉದಶ:
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 ಪಪತ ಜಲಗಳ ಗಪಮಗಳಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ (ತರಕರ, ಹಣರಣ, ಪರತಗಳರ ಮತರತ ಔರಧ ಬಳ
ಇತರದ) ಪಪದಶಶ ವಸತಶಣರ, ಉತತದನಯ ಮಹತಗಳನರನ ನಖರವಗ ತಳದರಕರಳರಳವದರ.
 ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ ಋತರವರರ ಬಳಯರವ ರವತರ ವವರ, ಸವರ ನಬಬರ, ಮಳ
ಆಧರತ, ನಶರವರ ಆಧರತ, ಜಮಶನನಲ ಬಳಯರವ ಬಳಗಳ ಮಹತಯನರನ
ಸಬಗ ಪಹಸರವದರ.
 ಪಪತ ಗಪಮಗಳಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳ ಬಳಯರವ ವವಧ ವಗರವರರ ಹಬದರಳದ,
ಅಲತಸಬಖರತರರ, ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ಪರರರ ಮತರತ ಮಹಳ ರವತರ
ಮಹತ ಸಬಗ ಪಹಸರವದರ.
 ರವತರರ ಬಳದ ಬಳಗಳ ಮರರಕಟಟ ವರವಸಸಗ ಬಲಗಳ ಸಸರತಗ ಸಹಯವಗರವ ಯಜನಗಳನರನ
ಪರಣಮಕರಯಗ
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ
ಸಹಯಕರಯಗರವ
ಮಹತಗಳನರನ
ನವರಹಸರವದರ.

ಪಪಸರತತವರಗನ ಮರಲಧರ ಸಮಶಕ ಸಬಕಪತ ವವರ:
ಮದಲನಶ ಹಬತದ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಮರಲಧರ ಸಮಶಕಯನರನ 11 ಜಲಗಳದ
ತರಮಕರರರ, ಬಗಲಕರಶಟ, ದವಣಗರ, ಬಳಗವ, ಶವಮಗಗ, ಹಸನ, ಕರಶಲರ, ಚತ ಕದರಗರ,
ಮವಸರರರ, ಬಳಳರ ಮತರತ ಕಲಬರರಗ ಆಯಕಯಗರರತ ತದ. ಅದರಲ 5 ಜಲಗಳಲ (ದವಣಗರ,
ಕಲಬರರಗ, ಶವಮಗಗ, ತರಮಕರರರ ಮತರತ ಬಳಗವ) ಸಮಶಕ ಕಯರ ಪಣರಗರಬಡರರತ ತದ.
ಉಳದ ಜಲಗಳಲ ಸಮಶಕ ಕಯರ ಅಬತಮ ಹಬತದಲರರತ ತದ ಹಗರ ಎರಡನಶ ಹಬತದ ತರಶಟಗರಕ
ಬಳಗಳ ಮರಲಧರ ಸಮಶಕಯಡ 10 ಜಲಗಳನರನ (ಬಬಗಳರರರ (ಗಪ), ಬಜಪರ, ಬಶದರ,
ಚಕಕಬಳಳಪರ, ಚಮರಜನಗರ, ಗದಗ, ಕರಪತಳ, ಮಬಡರ, ಉಡರಪ ಮತರತ ಉತತರ ಕನನಡ) ಆಯಕ
ಮಡಲಗರರತತದ.
ಸಮಶಕ ಕಯರವನರನ ಕವಗರಳಳಲರ 18 ಬಹರ ಮರಲ ಸಬಸಸಗಳನರನ ಕಶಬದಪ
ಕಛಶರಯಬದ ಇ-ಟಬಡರ ಮರಲಕ ಆಯಕ ಮಡಕರಳಳಲಗರರತತದ. ಆದರ, ಬಬಗಳರರರ ಗಪಮಬತರ
ಜಲಯ 2 ತಲರಲಕರಗಳದ ದಶವನಹಳಳ ಮತರತ ಹರಸಕರಶಟ, ಬಶದರ, ಉಡರಪ ಮತರತ ಉತತರ ಕನನಡ
ಜಲಗ ಆಯಕಯದ ಬಹರಮರಲ ಸಬಸಸಯವರರ ಸಮಶಕ ಕಯರವನರನ ಪಪರಬಭಸರರವದಲಲ .
ಆದರದರಬದ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ 13 ಜಲಗಳಲ ಸಮಶಕ ಕಯರವನರನ ಪಣರಗರಳಸ ಅಬತಮ
ವರದಯನರನ ಸಲಸಲರ ಸಬಬಬಧಸದ 20 ಬಹರ
ಮರಲ ಸಬಸಸಗಳರ ಸಮಶಕ ಕಯರ
ಕವಗರಳಳಬಶಕಗರರತತದ ಹಗರ ಪಣರಗರಳರಳವ ವರದಗಳನರನ ಅಬಗಶಕರಸ ಹಣ ಪವತ ಮಡಲರ
ರರ.50.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ ನಗದಪಡಸ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಮರಬದರವರಸಲರ ಅನರಮಶದನ
ಕರಶರದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಮರಲಧರ ಸಮಶಕಯ ಘಟಕವರರ ಪ ಪಸತಪತ
ಆಯವರಯದ ಅಬದಜರಗಳರ:
ಆಯವರಯದ
ಘಟಕವರರ ವವರಗಳರ
ಅಬದಜಗಳರ
(ರರ.ಲಕಕಗಳಲ)
30.00
1
ಅ) 2013-14 ರ ಸಲನಬದ ಪಪರಮ ಹಬತದಲ ಮರಲಧರ
ದ 11 ಜಲಗಳಲ ಪಣರಗರಳಸದ 6 ಜಲಗಳಗ
ಸಮಶಕಯನರನ ಆಯ
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಪಣರಗರಳಸಲರ ಬಹರಮರಲ ಸಬಸಸಗಳಗ
ಅನರದನದ
ಪವತಸಬಶಕಗರರತತದ.
(ಬಗಲಕರಶಟ,
ಹಸನ,
ಕರಶಲರ, ಚತ ಕದರಗರ, ಮವಸರರರ, ಬಳಳರ)
ಆ) ಪಪರಮ ಹಬತದ ಸಮಶಕಯಲ ಪ ಪತರಕಕ ಹಗರ ಪರರಶಕಕವಗ
ಪಲರಗಬಡರರವ ತರಶಟಗರಕ ಕಶಬದಪ ಕಚಶರ, ಆರರಕ ಮತರತ ಸಬಖರಕ
ನದಶರಶರಲಯ ಹಗರ ಜಲ
ಲ ಹಬತದ ತರಶಟಗರಕ ಅಧಕರಗಳಗ
ಸಬಭವನಯನರನ ನಗದಪಡಸರವದರ.
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ಅ) ಎರಡನಶ ಹಬತದ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಮರಲಧರ
ದ
ಸಮಶಕಯನರನ ಆಯ
10 ಜಲಗಳಲ 2015-16 ನಶ ಸಲನಲ
ಪಪರಬಭಸಲಗದ. ಸದರ ಜಲಗಳಗರ ಸಹ ಪಣರ ಪ ಪಮಣದಲ ಪಪಗತ
ಸಧಸದ ಬಹರಮರಲ ಸಬಸಸಯವರಗ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ
ಅನರದನ ಪವತಸಬಶಕಗರರತ ತದ. (ಬಬಗಳರರರ(ಗಪ), ಬಜಪರ,
ಚಕಕಬಳಳಪರ, ಚಮರಜನಗರ, ಗದಗ, ಕರಪತಳ, ಮಬಡರ)
ಆ) ಎರಡನಶ ಹಬತದ ಸಮಶಕಯಲ ಪ ಪತರಕಕ ಹಗರ ಪರರಶಕಕವಗ
ಪಲರಗಬಡರರವ ತರಶಟಗರಕ ಕಶಬದಪ ಕಚಶರ, ಆರರಕ ಮತರತ ಸಬಖರಕ
ನದಶರಶರಲಯ ಹಗರ ಜಲ
ಲ ಹಬತದ ತರಶಟಗರಕ ಅಧಕರಗಳಗ
ಸಬಭವನಯನರನ ನಗದಪಡಸರವದರ.

20.00

50.00
ಸಮಶಕಯ ಒಟರಟ ಪಪಸತಪತ ಆಯವರಯ
4. ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ ಸಬಸಕರಣ ಕಯರಕ ಕಮ:
ಭರತ ದಶಶದಲ ಕರರಟಕ ರಜರವ ತರಶಟಗರಕ ವಲಯದ ಪಪಗತಪರ ರಜರವಬದರ
ಪಪಖರತಗರಬಡದ. ರಜರದಲ ಒಟರಟ 20.36 ಲಕಕ ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶದಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ
ಬಳಯಲಗರತತದರದ, ಒಟರಟ ಉತತನನ 191.24 ಲಕಕ ಟನ ಗಳರಟರರತತದ. ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳರ
ಅದರಲರಲ ವಶಶರವಗ ಹಣರಣ ಮತರತ ತರಕರಗಳರ ಅತಶ ಶಶಘಪವಗ ಹಳಗರವ ಗರಣವನರನ ಹರಬದದರದ ,
ಕರಯಲಶತತರ ನವರಹಣಯ ಹಬತದಲ ಸಬಸಕರಣಯರ ಪಪಮರಖ ಪತ ಕ ವಹಸರತತದ. ಸಬಸಕರಣಗಳಬದ
ಉತತನನಗಳ ಮಲರವಧರನ ಮತರತ ಮರರಕಟಟಯಲ ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ ಸರಬರಜರ ಮತರತ ಬಲ
ನಯಬತ ಕಣ ಸಧರವಗಲದ. ಈ ಹನನಲಯಲ <2% ರರರಟ ತರಶಟಗರಕ ಉತತದರ
ಸಬಸಕರಣಯಗರತತದರದ, ಇನರನ ಹಚಚನ ಉತತಶಜನಕಕಗ ಕಶಬದಪ ಮತರತ ರಜರ ಸಕರರಗಳರ ತರಶಟಗರಕ
ಉತತನನಗಳ ಸಬಸಕರಣಗ ಮಹತಸ ನಶಡರತತದರದ, ಇದಕಕಗ ಸದರ ಯಜನಯನರನ ರರಪಸಲಗದ.

2. ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:
1. ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಕರಯಲಶತ ತರ ನವರಹಣ ಹಗರ ಸಬಸಕರಣಗ ಹಚಚನ ಒತರತ ನಶಡರವದರ ಹಗರ
ರವತರರ/ರವತ ಗರಬಪಗಳರ/ಸಸಸಹಯ ಗರಬಪಗಳರ/ಅರ ಸಕರರ ಸಬಸಸಗಳರ/ಸಹಕರ ಸಬಘಗಳರ/
ಉದದಮದರರಗ ಪಪಶತತಹ ನಶಡರವ ಸಲರವಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡರವದರ.
2. ತರಶಟಗರಕ ಉತತದನ ಮತರತ ಗಪಹಕರ ಬಶಡಕಯರನಧರಸ ಕತ ಕ ಮಟಟದ ರವತರ ಸಮರಹ ಹಗರ
ಉದದಮದರರಗ ಅಗತರವದಬತಹ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕಗಳನರನ ಅಳವಡಸಕರಳಳಲರ ಉತತಶಜಸರವದರ.
3. ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ ಕರಯಲಶತತರ ಹನ ಮತರತ ನರಟವನರನ ತಡಯಲರ ಪಪರಮ ಹಬತದ
ಸಬಸಕರಣಯನರನ ಕವಗರಳಳಲರ ಉತತಶಜಸರವದರ.
4. ಈ ಯಜನಯಡ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕದ ಮರಲ ಬಬಡವಳವದ (Capital Investment)
ಶಶ.25 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ವವಧ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಸಸಪನಗ
ನಶಡಲಗರವದರ. 2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ಅರವ ತದನಬತರ ಕಯರರಬಭಗರಬಡರರವಬತಹ
ಹರಸ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕಗಳನರನ ಮತ ಕ ಸಹಯಧನಕಕ ಪರಗಣಸಲಗರವದರ.
3. ಆರರಕ ಅನರದನದ ಅವಶರಕತ (Financial Implication)
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ “ ತರಶಟಗರಕ
ಉತತನನಗಳ ಸಬಸಕರಣ” ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ರರ.100.00 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತ ತದ.
4. ಯಜರ ಅನರಷಷನ ವರಪತ
ಈ ಯಜನಯ ಅನರಷಷನದ ವರಪತಯರ ಕರರಟಕದ ಎಲ
ಲ ಜಲಗಳಗ ಅನಸಯಸರತತದ.

5. ಯಜನ ಅನರಷಷನ ಜವಬದರ
ಆಯ ಜಲಯ ಅನರಮಶದತ ಕ ಪಯ ಯಜನ, ಮಶಸಲತ ಹಗರ ಮಸಕ ಕಯರಕ ಕಮ
ಅನರಷಷನ ವಶಳ ಪಟಟ (MPIC) ಯಬತ ನಗದಯಗರರವ ಅನರದನ ಮಶರದಬತ ಈ ಯಜನ
ಅನರಷಷನವನರನ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖ ನವರಹಸರವದರ ಹಗರ ಪ ಪಸರತತ ಸಲನಲ ತಯರಸಲಗರವ
ಮಗರಸರಚಯನಸಯ ಅನರಷಷಗರಳಸರವದರ.
6. ಯಜನಯ ಫಲಶವತ:
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ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಕರಶಯಲಶತ ತರ ನವರಹಣ ಹಗರ ಸಬಸಕರಣಗ ಹಚಚನ ಒತರತ ನಶಡರವದರ
ಹಗರ ರವತರರ /ರವತ ಗರಬಪಗಳರ/ಸಸಸಹಯ ಗರಬಪಗಳರ/ಅರ ಸಕರರ ಸಬಸಸಗಳರ/ಸಹಕರ
ಸಬಘಗಳರ/ ಉದರಮದರರಗ ಪಪಶತತಹ ನಶಡರವ ಸಲರವಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡರವದರ.
ತರಶಟಗರಕ ಉತತದನ ಮತರತ ಗಪಹಕರ ಬಶಡಕಯರನಧರಸ ಕತ ಕ ಮಟಟದ ರವತರ ಸಮರಹ
ಹಗರ ಉದದಮದರರಗ ಅಗತರವದಬತಹ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕಗಳನರನ ಅಳವಡಸಕರಳಳಲರ
ಉತತಶಜಸರವದರ.
ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ ಕರಯಲಶತತರ ಹನಯನರನ ಮತರತ ನರಟವನರನ ತಡಯಲರ ಪಪರಮ
ಹಬತದ ಸಬಸಕರಣಯನರನ ಕವಗರಳಳಲರ ಉತತಶಜಸರವದರ.
ಈ ಕಯರಕ ಕಮದಬದ ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ glut ಅನರನ ತಡಯರವದಲಲದಶ, ಸಬಸಕರಸ
ಪದರರಗಳನರನ ಹಚಚನ ಬಲಗ ಮರಟ ಮಡಬಹರದಗರರತ ತದ.
ಈ ಪದರರಗಳ ಗರಣಮಟಟದ ಮಶರಗ ರಫತನರನ ಉತತಶಜಸ ರವತ ಸಮರಹ/ ಉದದಮದರರ
ಆರರಕ ಮಟಟವನರನ ಹಚಚಸಬಹರದರ.
ಸಸಳಶಯವಗ ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ ಪಪರಮಕ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕಗಳನರನ ಉತತಶಜಸ
ಅಭವವದದಪಡಸದಲ, ಸಸಳಶಯ ಯರವಕರರ ಮತರತ ಮಹಳಯರಗ ಉದರರಶಗ ಅವಕಶಗಳನರನ
ಕಲತಸಬಹರದಗರರತತದ.

5. ಕಶಬದಪ ಪರಸಕವತ ಯಜನ (RKVY, Drip & MIDH) ಯಡ ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ
ಪಬಗಡದ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ.90 ರವರಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲರ Matching grants
ನಶಡರವದರ (To meet up overall 90% subsidy for SCP & TSP
Beneficiaries under Central Sponsored Scheme):
ಕಶಬದಪ ಪರಸಕವತ ಯಜನಯಡ ಶಶ.40 ಅರವ ಶಶ.50 ರ ಸಹಯಧನ ಪಡಯರವ ಪರಶರಟ
ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ
ಶಶ.40 ಅರವ ಶಶ.50 ರ Matching grants ನಶಡರವದರಬದ ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ
ಪಬಗಡದ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ.90 ರ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲರ ಕ ಕಮವಹಸರವದರ. ಹಬದನ ಸಲನ ಬಕ
ಹಗರ 2019-20 ಸಲಗ ಸದರ ಯಜನಗ ಒಟರಟ ರರ.1574.00 ಲಕಕಗಳನರನ ಒದಗಸದ.

6. ಕವತರಶಟ ಮತರತ ತರಸ ತರಶಟಗಳ ಅಭವವದದ:

ಹಣರಣ ಮತರತ ತರಕರಗಳರ ಖನಜಬಶ, ಜಶವಸತಸಗಳರ, ರರರಬಶ ಮತರತ ಸರಕಕಮ
ಪಶರಕಬಶಗಳನರನ ಹಶರಳವಗ ಹರಬದರರವದರಬದ, ಸಮತರಶಲನ ಆಹರ ಒದಗಸರವಲ ಪ ಪಮರಖ
ಪತ ಕವಹಸರತತವ. ಹಲವ ದಶಕಗಳ ಹಬದ ಗಪಮಶಣ, ಪಟಟಣ ಮತರತ ನಗರ ಪಪದಶಶಗಳಲ ಬಹಳರರಟ
ಪರವಸಕರಳರಳತತದದವ ಕಲ ಕ ಕಮಶಣ, ನಗರಶಕರಣ ಮತರತ ಆಧರನಕ ಜಶವನ ಶವಲಯ ಪರಣಮವಗ
ಕವತರಶಟಗಳರ ಕಡಮಯಗ ಬಹರತಶಕ ಕರಟರಬಬಗಳರ ಹಣರಣ ತರಕರಗಳನರನ ಸಬತ ಮತರತ ಮರರಕಟಟಗಳ
ಮರಲಕ ಪರವಸಕರಳರಳತತವ. ಬದಲದ ಜಶವನ ಶವಲಯ ಪರಣಮವಗ, ನಗರವಸಗಳರ ದವಹಕ
ಚಟರವಟಕಗಳಲ ತರಡಗಸಕರಳರಳವದರ ಕಡಮಯಗದರದ, ಸಕಕರ ಕಯಲ, ಹವದಯ ಸಬಬಬಧ
ಅಸಮತರಶಲನಗಳರ ಮತರತ ರಕ ತ ಒತತಡ ಸಮಸರಗಳರ ಉಲಬಣಗರಬಡವ. ಕವತರಶಟ ಮತರತ ತರಸ ತರಶಟಗಳ
ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳಗ ಉತತಶಜನ ನಶಡದಲ, ರಗರಶಕರರ ಉತತಮ ಗರಣಮಟಟದ ಹಣರಣ ತರಕರಗಳನರನ
ಉತತದಸರವದರ ಜರತಗ, ತರಶಟದ ಸಗರವಳ ಚಟರವಟಕಗಳಲ ತಮ
ಮ ನರನ ತವ ತರಡಗಸಕರಬಡರ,
ದವಹಕ ಮತರತ ಮನಸಕ ಆರರಶಗರ ಸರಧರಸರವಲ ಪಪಮರಖ ಪತ ಕ ವಹಸಲದ.
ಕವತರಶಟ ಮತರತ ತರಸ ತರಶಟಗಳ ಅಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳಲ ತರಡಗಸಕರಳರಳವ , ನಗರ ಮತರತ
ಪಟಟಣ ಪಪದಶಶದ ಕರಟರಬಬ ಸದಸರರ ಮತರತ ಮಕಕಳ ಒತತಡ ನವರಹಣಗ ಇದರ ಸಹಕರಯಗರವದಲಲದ,
ಮನಯಲ ದನನತರ ದರರಯರವ ಸವಯವ ಉಳಕ ಪದರರಗಳನರನ, ಕವತರಶಟದ ಉತತದರ
ಚಟರವಟಕಗಳಗ ಬಳಸಕರಳಳಬಹರದಗರರತತದ. ಇತತಶಚನ ದನಗಳಲ ಮಣರಣ ರಹತ ಬಶಸಯ ಪದದತಯರ
ಹಚಚನ ಪಪಮರಖರತಯನರನ ಪಡಯರತತದರದ, ಈ ಕರರತರ ಸವರಜನಕರಲ ಅರವ ಮರಡಸರವ ಹನನಲಯಲ
ಇಲಖ ವರಪತಯ ಕತ ಕಗಳಲ ಪಪತರಕಕತ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಕವಗರಳಳಬಶಕಗರರತತದ. ರಜರದ ನಗರ
ಮತರತ ಪಟಟಣ ಪಪದಶಶದ ರಗರಶಕರಗ ಕವತರಶಟ ಮತರತ ತರಸ ತರಶಟಗಳ ಪಪಮರಖರತ ಮತರತ
ಅನರಕರಲಗಳ ಅರವ ಮರಡಸಲರ ಹಗರ ಅಗತರ ತರಬಶತ/ಪರಕರ/ಮರಲಭರತ ಸಕಯರ ಕಲತಸರವ
ಉದಶದಬದ "ಕವತರಶಟ ಮತರತ ತರಸ ತರಶಟಗಳ ಅಭವವದದಗಗ ಉತತಶಜನ " ಕಯರಕ ಕಮವನರನ
ರರಪಸಲಗದ.
1. ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:
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I.
ನಗರ ಮತರತ ಪಟಟಣ ಪಪದಶಶದ ರಗರಶಕರಲ ಸಮತರಶಲನ ಆಹರ ಒದಗಸರವಲ ಹಣರಣ, ತರಕರಗಳ
ಪತ ಕದ ಬಗಗ ಅರವ ಮರಡಸರವದರ.
II.
ಕವತರಶಟ ಮತರತ ತರಸ ತರಶಟಗಳಲ ತರಕರ ಬಳಗಳನರನ ಸಸತತ ಸವಯವ ಪದದತಯಲ ಉತತದಸಲರ
ತಬತಪಕ ಮಗರದಶರನ ಮತರತ ಉತತಶಜನ ನಶಡರವದರ.
III.
ತ ಮದರಯಲ ತರಕರ ಬಳಗಳನರನ ಬಳಯಲರ ತಬತಪಕ ಮಗರದಶರನ ಮತರತ
ಹವಡರಪಶಫಶನಕ
ಉತತಶಜನ ನಶಡರವದರ.
IV.
ಸವಯವ ಉಳಕ ಪದರರಗಳನರನ ಬಳಸಕರಬಡರ ಎರಹರಳರ ಗರಬಬರ, ಕಬಪಶಸಟ ಇತರದಗಳನರನ
ತಯರಸಕರಬಡರ ಮರರಬಳಕ ಮಡರವ ಬಗಗ ಉತತಶಜನ ಹಗರ ಮಳ ನಶರರ ಕರಯರಲ ಹಗರ
ಅಡಗ ಮನಯಲ ಬಳಕಯದ ನಶರನರನ ಸದದಳಕ ಮಡರವ ಬಗಗ ಮಹತ ನಶಡರವದರ.
V.
ಕರಟರಬಬದ ಸದಸರರರ ಅದರಲರಲ ಮಹಳಯರರ ಮತರತ ಮಕಕಳಲ ಕವತರಶಟ ಮತರತ ತರಸ ತರಶಟಗಳಲ
ಪಪರಬಭದಬದಲ ಆಸಕತ ಮರಡಸ ದವಹಕ/ಮನಸಕ ಆರರಶಗರದ ಪಪಮರಖರತ, ಸಮತರಶಲನ
ಆಹರ, ಒತತಡ ನವರಹಣ, ಪರಸರ ಕಳಜ ಬಗಗ ಅರವ ಮರಡಸರವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲನ ಕವತರಶಟ ಮತರತ ತರಸ ತರಶಟಗಳ ಅಭವವದದಗಗ ಉತತಶಜನ ಯಜನಯ
ಘಟಕಗಳರ, ಅದಕಕ ತಗಲರವ ಕಬಪಶನಬಟ ವರರ ವಚಚಗಳರ ಇತರದ ವವರಗಳರ ಕಳಕಬಡಬತದ.
ಘಟಕ ವಚಚ
ಆರರಕ ಗರರ
ಕ .ಕ
ಘಟಕ
ಭತಕ ಗರರ (ಸಬಖರ)
(ರರ
(ರರ
ಸಬ
.ಲಕಕಗಳಲ)
.ಲಕಕಗಳಲ)
1 ಕವತರಶಟ ತರಬಶತ ಮತರತ ಕಟ
31 ಘಟಕ
0.75
23.25
ವತರಣ -100 ಸಬಖರ
(310 ಸಬಖರ ಸದಸರರರ)
2 ತರಸ ತರಶಟದ ತರಬಶತ ಮತರತ ಕಟ
0.75
75.00
100 ಘಟಕ
ವತರಣ – 100 ಸಬಖರ
(1000 ಸಬಖರ
ಸದಸರರರ)
3 ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ
1.75
100.00
ಒಟರಟ
7. ತರಶಟಗರಕ ವಸತರಣ:
ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದಗ ವಫಲ ಅವಕಶಗಳರರತ ತವ. ರಜರದಲ ಲಭರವರರವ
ಸಬಪನರಮಲಗಳನರನ ಸಮಪರಕವಗ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದಯಲ ಬಳಸಲರ ಆಧರನಕ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನದ ಪಪಸರಣ
ಅತ ಅವಶರಕವಗರರತತದ. ಈ ದಸಯಲ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ ಮತರತ ಮಹತಯನರನ ವವಧ ಮರಲಗಳಬದ ಸಬಗ ಪಹಸ
ರವತರಗ
ಉಪಯಗವಗರವ
ರಶತಯಲ
ತಳಯಪಡಸಲರ
ಹಲವರರ
ಮಧರಮಗಳರ
ತ
ಪರಣಮಕರಯಗ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಇಲಖಯರ
'ತರಶಟಗರಕ ವಸರಣ' ಎಬಬ
ಯಜನಯನರನ ರಜರದ ಎಲ
ಲ ಜಲಗಳಲ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಉದಶಸರರತ ತದ.
ಈ ಯಜನಯಡ ಕಳಕಬಡ 7 ಪಪಮರಖ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಕವಗರಳಳಲಗರವದರ.
1. ತರಶಟಗರಕ ಮಹತ ಕಶಬದಪದ ಚಟರವಟಕಗಳರ
2. ತರಶಟಗರಕ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ
3. ಹಟರ ಕಲನಕ ಚಟರವಟಕಗಳರ
4. ಫಲಪರತ ಪಪದಶರನ
5. ಕಶಲರ ಅಭವವದದ ತರಬಶತ
6. ನರಶಬದಯತ ರವತರರಗಳಗ ಮಬವಲ ಸಬದಶಶಗಳ ಮರಲಕ ಮಹತ ರವನ (e-SAP:
Electronic Solutions against Agricultural Pest Management)
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ತ ಣ (PPP- Extension: Public
7. ಸವರಜನಕ-ಖಸಗ ಸಹಭಗತಸದಲ ತರಶಟಗರಕ ವಸರ
Private Partnership for Horticulture Extension)
I . ತರಶಟಗರಕ ಮಹತ ಕಶಬದಪದ ಚಟರವಟಕಗಳರ

1. ತರಶಟಗರಕಯಲ ಆದ ನರತನ ತಬತಪಕತ ಬಗಗ ಆಸಕ ತ ರವತರಗ ಮತರತ ಸವರಜನಕರಗ ಮಹತ
ನಶಡರವದರ ಇದರ ಸಲರವಗ ಜಲ
ಮಟಟದಲ/ ರಜರ ಮಟಟದಲ/ ರರಟಪ ಮಟಟದ ವಚರ
ಲ
ಸಬಕರಣ/ ತರಬಶತ/ ತರಶಟಗರಕ ಫಲಪರತ ಪಪದಶರನಗಳನರನ ಏಪರಡಸರವದರ.
2. ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಬಶಸಯದ ಬಗಗ ತಬತಪಕ ಕವಪಡಗಳ ಮತರತ ಇಲಖ ಯಜನಗಳ ಬಗಗ
ಸ.ಡ. ಗಳರ/ ಹಸತ ಪಪತ/ ಕರರ ಹರತತಗಗಳನರನ ಮರದಪಸ ರವತರಗ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖ ತಬತಪಕ
ವಸತರಣ ಅಧಕರಗಳರ ಮತರತ ಸಬಬಬದಗಳಗ ಉನನತ ಮಟಟದ ತರಬಶತಯನರನ ನಶಡ, ತಬತಪಕ
ಜ್ಞಾನವನರನ ವವದದಸರವದರ.
3. ರಜರ ಹಗರ ರರಟಪ ಮಟಟದ ಫಲಪರತ ಪಪದಶರನ, ಮವ ಮತರತ ಹಲಸರ ಪಪದಶರನ ಹಗರ
ಮರಟ ಮಶಳ, ಇಬಟರ ರರರನಲ ಫಲಶರ ಎಕಸಪಶ, ಗಣರಜರರಶತತವ ಹಗರ
ಸಸತಬತರಪರಶತತವ ಫಲಪರತ ಪಪದಶರನ, ದಸರ ವಸರತ ಪಪದಶರನ, ಕವರ ಮಶಳ, ತರಶಟಗರಕ
ಟಪಶಡಫಶರ ಇತರದ ಪಪದಶರನಗಳಲ ಇಲಖ ಮಳಗ ಏಪರಡಸ
ಭಗವಹಸರವದರ
ಹಗರ
ಇಲಖಯ ಸಧನ /ಪಪಗತಯನರನ ಪಪತಬಬಭಸರವದರ.
4. ಸಭೆ/ಸಮರಬಭ, ತರಬಶತ, ತರಶಟಗರಕ ದರಚರಣ, ವಚರ ಸಬಕರಣ, ಕಯರಗರಗಳನರನ
ಏಪರಡಸರವದರ.
5. ಪಪಚರ ಸಮಗಪ, ತರಶಟಗರಕ ತರಬಶತ ಕಶಬದಪಗಳ ಕವಪಡ, ತಬತಪಕ ಕವಪಡ, ಮಬವಲ ಸಬದಶಶ,
ಗರಶಡ ಕರಲಬಡರ, ಡಸಕ ಟಪ ಕರಲಬಡರ, ಬರಲಶ-ಆಪತ, ಚಟತರ, ಸ.ಡ. ಹಗರ ಸಬಬಬಧತ
ವದರರರಮನ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರಶದ, Electronic Gadgets-LED, Interactive Display
systems, TV, ಇತರದಗಳ ಖರಶದ, ಜಹಶರತರ ವಚಚ ಇಲಖ ಪಪಕಟಣಗಳರ ಇತರದಗಳ
ತಯರಕ, ಮರದಪಣ ಹಗರ ವತರಣ.
6. ದರರವಣ/ ಕಬಪರಟರ/ ಇಬಟರ ನಟ, ಲಶಖನ ಸಮಗಪ ವಚಚ, ಇಬಧನ ವಚಚ, ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚ.
7. ಬಳಗವ ಅಧಶವಶಶನದಲ ಮಹತ ಒದಗಸಲರ ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚದಲ ಖಚರರ ಭರಸರವದರ.
8. ಹಸತರಶನ (ಹರಳಮವ)ರ ತರಬಶತ ಹಗರ ತರಶಜಬನ (ಯಜನ) ಶಖಯ ವಚಚ,
ಸದಲ
ಕಬಪರಟರ ಆಪರಶಟರ ವಶತನ, ಮರದಪಣ ವಚಚ ಇತರದ.
ಸ ರರ ವಚಚ,

II. ಹಟರಕಲನಕ ನವರಹಣ:
ರಜರದಲ 29 (ರಜರ
ಮಟಟ-1, ಜಲ
ಮಟಟ-28) ಹಟರಕಲನಕ ಕಶಬದಪಗಳರ
ಲ
ಕಯರನವರಹಸರತತದರದ, ಈ ಕಳಕಬಡ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಕವಗರಳಳಲಗರವದರ.
1. ಹಟರಕಲನಕಗಳರ ಆಧರನಕ ಮಹತ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ ಬಳಸಕರಬಡರ ರವತರಗ ಅಪಶಕತ ತಬತಪಕ ಸಲಹ
ನಶಡಲಗರವದರ.
2. ಹಟರಕಲನಕಗಳರ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದಗ ಏಕಗವಕ ರರಪದ ಸಲಹ ಸಶವ
ಕಶಬದಪಗಳಗರರತತವ.
3. ಕತ ಕ ಮಟಟದಲ ತರಶಟಗರಕ ಮಹತ ಮತರತ ತಬತಪಕತಗಳ ವಸತರಣ, ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ
ಮರರಕಟಟ ಮತರತ ಹವಮನ ಆಧರತ ಮಹತಗಳ ಪರವಕ, ನರತನ ಸಬಪಕರ ಜಲ
ಸಕಯರಗಳಬದ ಅಗತರ ಮಹತಗಳನರನ ಲಭರ ಪಡಸಲಗರವದರ.
4. ಆಧರನಕ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನವನರನ ಮತರತ ಇಲಖಯ ಯಜರ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ಸಕಕ ಚತ ಕ ಮರಖಶನ
ತರಶರಸರವದರ.
5. ವರಯ ತಜಜರರ/ ಪಪಗತಪರ ರವತರರ/ ಸಬಸಸಗಳಬದ ಸಬಪನರಮಲ ವರಕತಗಳಬದ ತರಬಶತ / ಸಬವದಗಳ
ಆಯಜನ.
6. ರವತರಗ ಬಶಕದ ಮಹತಯನರನ ಸಬಗ ಪಹಸರವದರ, ಯಜರ ಪಪಸತವನಗಳನರನ ತಯರಸರವದರ,
ರವತರಗಗ ಸಭೆಗಳನರನ ಏಪರಡಸರವದರ.
7. ಹಟರ ಕಲನಕ ಕಟಟಡ ದರರಸತ ಮತರತ ನವಶಕರಣ ಮತರತ ನವರಹಣ.
8. ವರಯತಜಜರ
ಸಬಭವನ
(ರರ.20,000/-)/ಕಬಪರಟರ
ಆಪರಶಟರ
ಸಬಭವನ
(ರರ.8,000/-) ಪಪತ ತಬಗಳಗ) ಮತರತ ನವರಹಣ, ವಹನ ಬಡಗ ಮತರತ ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚ.
9. ರವತರಗ/ಅಧಕರಗಳಗ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ, ಅಧರಯನ ಪಪವಸ ಏಪರಡಸರವದರ,
ಅಧಕರಗಳಗ ತರಶಟಗರಕ ವಜ್ಞಾನಗಳ ವಶಸವದರಲಯದ ಸಹಭಗತಸದಲ ತಪವಮಸಕ ತರಬಶತ
ಕಯರಗರಗಳನರನ ಏಪರಡಸರವದರ.
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10.
ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದಗ ತಬತಪಕ ಸಬಬಬದಯನರನ ಗರರರತಸ ಒದಗಸರವ ನರಶಡಲ
ಕಶಬದಪವಗ
ಕಯರನವರಹಸರತತದ.
III. ತರಶಟಗರಕ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ:
ರವತ ಮಕಕಳಗಗ 10 ತಬಗಳ ವಸತ ಸಹತ ತರಶಟಗರಕಯಲ ಪಪಯಗಕ ತರಬಶತ
ಕಯರಕ ಕಮ.
1. ರಜರದ 11 ತರಶಟಗರಕ ತರಬಶತ ಕಶಬದಪಗಳಲ ರವತರ ಮಕಕಳಗ ಹತರತ ತಬಗಳ ತರಶಟಗರಕ
ತರಬಶತ ನಶಡರವದರ. (432 ವದರರರಗಳರ)
2. ತರಬಶತ ಕಶಬದಪಗಳಲ ರವತರಗ/ರವತ ಮಹಳಯರಗ/ಅಧಕರಗಳಗ ಅಲ
ತ ವಧ ತರಬಶತ
ಕಯರಕ ಕಮ/ ಸರಧರತ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಏಪರಡಸರವದರ.
3. ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮದ ಘಟಕವರರ ವಚಚಗಳನರನ ಸಕರರ ಆದಶಶದ ಸಬಖರ: ತರಶಇ 47
ತರಶಯಕ 2016, ದ:03-03-2017 ರ ಅನಸಯ ನಗದಪಡಸಲಗದ.
ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮದ ಘಟಕವರರ ವಚಚದ ವವರಗಳರ
ಕ .ಕ
ಸಬ

ದರ (ರರ.
ಗಳಲ)

ಘಟಕ

1

ಶರರ ವಶತನ/ವದರರರಗ (10 ತಬಗಳರ X 432)

2

ಪರಕ ತರಬಶತ 50 ದನ ಪಪತ ವದರರರಗ (432)

3

ಮನಕಟ/ವದರರರಗ (432 ವದರರರಗಳರ)

4
5
6
7
8

1250.00

ಒಟರಟ (ರರ.
ಲಕಕಗಳಲ)

54.00

70.00

15.120

400.00

1.728

ಶವಕಕಣಕ ಪಪವಸ (432 ವದರರರಗಳಗ ಪಪತ ವದರರರಗ)

1600.00

6.912

ವರಯ ತಜಜರಗ ಸಬಭವನ (15 ಸಬ. X 11 ತರಬಶತ
ಕಶಬದಪ)
ಭೆರಶದರ ಸಮಗಪ (11 ತರಬಶತ ಕಶಬದಪ)

500.00

0.825

10000.00

1.100

ಅಲ
ಸ ರರ ವಚಚ/ಮರಲಭರತ
ತ ವಧ ತರಬಶತ /ಸದಲ
ಸಕಯರ
RKVY ಯಜನಯಡ ಉನನತಶಕರಣಗರಳಸದ 5 100000.00
ತರಬಶತ ಕಶಬದಪಗಳ ನವರಹಣ, (5 ತರಬಶತ
ಕಶಬದಪಗಳರ x1.00 ಲಕಕ )
ಒಟರಟ

39.47
5.000

124.16

IV. ಫಲಪರತ ಪಪದಶರನ
ರಜರದ 28 ಜಲಗಳಲ ಪಪತ ಜಲಗ ರರ.3.00 ಲಕಕದಬತ ಒಟರಟ 28 ಜಲಗಳಲ ಜಲ
ಲ ಮಟಟದ
ಫಲಪರತ ಪಪದಶರನ/ತರಶಟಗರಕ ಪಪದಶರನ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಏಪರಡಸಲಗರವದರ. 3 ದನಗಳ
ಪಪದಶರನದಲ ಪಪತ ದನಕಕ ಅಬದಜರ 3,000 ರಬದ 4,000 ಸವರಜನಕರರ ಫಲಪರತ ಪಪದಶರನ
/ತರಶಟಗರಕ ಪಪದಶರನ ವಶಕಕಣಗ ಅನರಕರಲ ಮಡಲಗರವದರ. ಇದರಬದ ಇಲಖಯ ಯಜನ
ಹಗರ ಪಪಗತಯ ಬಗಗ ಹಚಚನ ಪ ಪಚರ ನಶಡದಬತಗರವದರ ಹಗರ ಅಲಬಕರಕ ಉದರನಕಲ, ಪರಸರ
ಸಬರಕಕಣ ಬಗಗ ಸವರಜನಕರಲ ಕಳಜ ಮರಡಸಲಗರವದರ. ಮವಸರರರ ಫಲಪರತ ಪಪದಶರನಕಕ ಹಚರಚವರ
ಅನರದನವನರನ ನಶಡರವದರ.
ವವಧ ಜಲಗಳ ಫಲಪರತ ಪಪದಶರನಕಕ ಹಚರಚವರ ಅನರದನವನರನ ಬಶಡಕ ಅನರಸರ ಅನರದನ
ಲಭರತ
ಆಧರಸ
ನಶಡರವದರ
ಹಗರ
ನದಶರಶರಲಯದಬದ
ಅನರಮಶದನ
ಪಡದರ
ಅವಶರಕತಗನರಗರಣವಗ ಘಟಕಗಳಲ ಮಪರಡರ ಮಡಕರಬಡರ ಅನರಷಷನಗರಳಸರವದರ.
VI.

ಕಶಲರ ಅಭವವದದ ತರಬಶತ

ಗಪಮಶಣ ಯರವಕರಗ ಕಶಲ
ರ ಭವವದದ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ರರಪಸ, ತನರಮಲಕ ಸಸಯಬ
ಉದರರಶಗ/ ಉದದಮದರರ ಅಡಯಲ ಕಯರನವರಹಸರವ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ
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ರರಪಸರವದರ. ಕಶಲ
ರ ಭವವದದ ತರಬಶತಗಳನರನ ಆಯಜಸ ಸಸಯಬ ಉದರರಶಗ/ಉದದಮದರರ
ಅಡಯಲ ಕಯರನವರಹಸಲರ ಗಪಮಶಣ ಯರವಜನತಗ ಅನರವ ಮಡಕರಡರವದರ.
ಯಜನಯ ಮರಖರ ಉದಶಗಳರ:
1.

ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕದಲ ಉದರಮ ಬಳವಣಗಗ ಅವಶರವರರವ ಮನವ ಸಬಪನರಮಲಗಳನರನ
ಅಭವವದದಪಡಸರವದರ.
ಗಪಮಶಣ ಯರವ ಜನತಯಲ ಕಶಲ
ರ ಭವವದದಪಡಸರವ ಸಸಯಬ ಉದರರಶಗ/ತರಶಟಗರಕ
ಉದದಮದರರ
ಅಡಯಲ
ಅವರ
ಜಶವನರಶಪಯವನರನ
ಕಬಡರಕರಳಳಲರ
ಅನರವ
ಮಡಕರಡರವದರ.
ಆಧರನಕ ತರಶಟಗರಕ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನವನರನ ಅಳವಡಸಕರಬಡರ ರವತರ ಆದಯವನರನ ವವದದಸಕರಳಳಲರ
ತರಬಶತ ನಶಡರವದರ.

2.

3.

ಕಶಲ
ರ ಭವವದದ ತರಬಶತಗಳನರನ 5 ಉತಕವರಟ ಕಶಬದಪಗಳರ, ತರಬಶತ ಕಶಬದಪ, ಲಲಬಗ ಮತರತ
ಜವವಕ ಕಶಬದಪ, ಹರಳಮವ, ಬಬಗಳರರರ ಇಲ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ. ಪಪತ ತರಬಶತಯಲ 20
ರಬದ 30 ಅಭರರರಗಳನರನ ಆಯಕ ಮಡಲಗರವದರ ಹಗರ ಕಶಲ
ರ ಭವವದದ, ಉದರಮಶಶಲತ ಮತರತ
ಜಶವನರಶಪಯ ಇಲಖ ರವರ ಅಧಕವತ ವಬಸವಟನಲ ತರಶಟಗರಕ ತರಬಶತಗಳಗಗ ದಖಲಸರರವ
ಅಭರರರಗಳಗ ಆಧರತಯನರನ ನಶಡರವದರ. ರವತರ ಮಕಕಳಗ ಆಧರತ ನಶಡಲಗರವದರ.
ಈ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ಅವಧ ಒಬದರ ವರದಬದ ರಲರಕ ವರಗಳಗರರತ ತದ ಹಗರ
ತರಬಶತಯಲ ಪಪತ ಅಭರರರಗ ಪಪತ ದನಕಕ ರರ.400/-ಗಳ ವಚಚ ಭರಸರವದರ. ಸದರ ವಚಚದಲ ದನಭತರ,
ಪಪವಸ ಭತರ, ವರಯ ತಜಜರಗ ಸಬಭವನ, ಪಪಚರ & ತಬತಪಕ ಹರತತಗಗಳರ (Study
Material)/ಲಶಖನ ಸಮಗಪ ಇತರದಗಳಗ ಅನರದನವನರನ ನಯಮನರಸರ ಭರಸರವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಕಶಲ
ರ ಭವವದದ ತರಬಶತಗಳನರನ ಏಪರಡಸಲರ ಒಟಟರಯಗ
ರರ.25.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನದಲ ನಶಡಲರ ಯಜಸಲಗದ.
VII.

ನರಶಬದಯತ ರವತರರಗಳಗ ಮಬವಲ ಸಬದಶಶಗಳ ಮರಲಕ ಮಹತ ರವನ
(e-SAP:
Electronic
Solutions
against
Agricultural
Pest
Management)
ರಜರದ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗರರಗ ಆಧರನಕ ತರಶಟಗರಕ ಬಶಸಯ ಪದದತ, ಸಮಗ ಪ
ಕಶಟ/ರರಶಗ ನವರಹಣ ಪದದತ ಹಗರ ಇತರ ತರಶಟಗರಕ ಚಟರವಟಕಗಳ ಕರರತರ ಸಕಲದಲ
ಸಮಪರಕ ತಬತಪಕ ಹಗರ ಮರರಕಟಟ ಮಹತಯನರನ ನಶಡರವದರ ಪ ಪಮರಖ ಉದಶವಗರರತತದ.
e-SAP ಚಟರವಟಕ ಒಬದರ ಆಧರನಕ ಮತರತ ಮಹತ ತರದ ವಧನವಗರರತತದ. ಈ ತಬತಪಬಶ
ರವತರಗ ಸಕಲದಲ ಕಶಟ/ ರರಶಗ ಭದ ಮತರತ ಪಶರಕಬಶಗಳ ನವರಹಣಯನರನ ನಶವರಸಲರ ಮಹತ
ಪಪಸರ ಮಡರವ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನವಗರರವದರಬದ, ರವತರಗ ಸಕಲದಲ ಮಹತ ದರರತರ ತನರಮಲಕ ಬಳಗಳ
ಇಳರವರ ಮತರತ ಉತತದಕತಯನರನ ಹಚರಚಸರವಲ ಸಹಕರಯಗರರತ ತದ. ಈ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನದಬದ ನಶತ
ನರರಪಕರಗ, ಆಡಳತಗರರಗ ಸಬಶರಶಧರ ನರತರಗ ಕತ ಕ ಮಟಟದ ಸಸತಗತಗಳನರನ ಅರಯಲರ ಅತರರತ ತಮ
ವಶದಕಯಗರರತತದ. ವಸತರಣ ಕಯರಕತರರಗ, ವಜ್ಞಾನಗಳಗ, ಅಧಕರಗಳಗ ತರಬಶತಯನರನ ಸಹ
ನಶಡಲಗರವದರ.

e-SAP ಚಟರವಟಕಗಳ ವವರಗಳರ:
ಕ .ಕ
ಸಬ
1

ಚಟರವಟಕಗಳರ

(ಸಬಖರ)

ಭತಕ

30 ಜಲಗಳ ತರಶಟಗರಕ ಉಪ ನದಶರಶಕರರ /ವರಯ
ಪರಣತರರ /8 ಇಲಖಧಕರಗಳರ ಒಟಟರ ಯಗ 370
SIM ಮಸಕ ನವರಹಣ ವಚಚ ರರ . 500/- ಪಪ ತ ತಬಗಳಗ ,
12 ತಬಗಳ ಕಲ (ಏಪಪಲ - 2019 ರಬದ ಮಚರ 2020)
(500x370x12) ಇತರದ .

ಅನರದನ
(ರರ .
ಲಕಕ ಗಳಲ )

370

22.20
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VII. ಸವರಜನಕ-ಖಸಗ ಸಹಭಗತಸದಲ ತರಶಟಗರಕ ವಸತರಣ
(PPP- Extension: Public Private Partnership for Horticulture
Extension)
ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕವ ತಶವಕಗತಯಲ ಬಳಯರತತದರದ, ಆಧರನಕ ತಬತಪಕತ, ಆವಷಕರಗಳರ,
ಮರರಕಟಟ ಮಹತ, ರಫತ ಗರಣಮಟಟದ ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ ಉತತದನಗ ಆಧರತಯನರನ ನಶಡ, ರವತರ
ಆದಯವನರನ ಹಚಚಸಲರ ಸಕಲದಲ ಸಮಯಚತವಗ ರವತರಗ ಮಗರದಶರನ ನಶಡಬಶಕಗರರತ ತದ.
ಈ ನಟಟನಲ ಸವರಜನಕ-ಖಸಗ ಸಹಭಗತಸದಲ ತರಶಟಗರಕ ವಸತರಣ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ
ತಗದರಕರಳರಳವದರ ಅನವಯರವಗರರತ ತದ. ಈ ಹನನಲಯಲ ಸಕರರ ರವತರಗ ಸಕಲದಲ
ಮಗರದಶರನ ನಶಡರವ ಸಲರವಗ ಸವರಜನಕ-ಖಸಗ ಸಹಭಗತಸದಲ ತರಶಟಗರಕ ವಸತರಣ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಹಮಮಕರಳಳಲರ 2016-17 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯದಲ ಘರಶರಣ ಮಡಲಗತರತ.
ಈ ಹನನಲಯಲ ನದಶರಶರಲಯದ ಹಬತದಲ ಸಲಹ ಸಮತಯನರನ ರಚಸಲಗದರದ, ಈ ಸಮತಯ
ಸಲಹ ಮಶರಗ ಕಯರಕ ಕಮದ ರರಪರಶರಗಳನರನ ಸದದಪಡಸಲಗರರವ ಹನನಲಯಲ ಈ ಘಟಕ
ಕಯರಕ ಕಮ ಹರಸ ಚಟರವಟಕಯಗರರವದರಬದ ಸಕರರಕಕ ಪ ಪತರಶಕವಗ ಪಪಸತವನಯನರನ ಸಲಸ
ಅನರಮಶದನಯನರನ ಪಡಯಲಗದ. ಪಪಮರಖಬಶಗಳರ ಕಳಕಬಡಬತ ಇವ.
1. Pilot Basis ಆಧರದ ಮಶಲ ಪಪಯಗಕವಗ ಸವರಜನಕ-ಖಸಗ ಸಹಭಗತಸದಲ
ತರಶಟಗರಕ ವಸತರಣ (PPP-Extension) ಯಜನಯನರನ ವಜಯಪರ, ಚತ ಕದರಗರ,
ಕರಶಲರ, ಮವಸರರರ ಮತರತ ಬಳಗವ ಜಲಗಳಲ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರವದರ.
2. ಖಸಗ ವಸತರಣ ಸಬಸಸಗಳ/ಪರಣತರ ಸಶವಯನರನ ಈಗಗಲಶ ಪಟಟ ಮಡದ 17 ಸಬಸಸಗಳ
ವತಯಬದ ಅರವ ಸಬಬಬಧಸದ ಜಲಗಳ ಹಗರ ಆಯಕ ಮಡದ ಜಲಗಳ ತರಶಟಗರಕ ಉಪ
ನದಶರಶಕರರ (ಜ.ಪಬ) ರವರ ಅನರಭವದ ಆಧರದ ಮಶಲ ಗರರರತಸದ ಖಸಗ
ಸಬಸಸಗಳರ/ಪರಣತರಬದ ವಸತರಣ ಸಶವಯನರನ ಪಡಯಬಹರದಗರರತ ತದ.
3. ಖಸಗ ವಸತರಣ ಸಶವ ನಶಡರವ ಸಬಸಸ/ಪರಣತರರ, ರವತರ ಬಶಡಕಯನಸಯ ತಕರಗಳಗ ಭೆಶಟ
ನಶಡ Geo Tagged Photos ನರಬದಗ ತವ ಸಹ ಮಡದ ಸಲಹ-ಸರಚನಗಳ ಪತ ಕ
ಹಗರ
ರವತರಬದ
ತವಪತಕರ
ಪತ ಕವನರನ
ಪಡದರ
ಸಬಬಬಧಸದ
ರವತ
ಸಬಪಕರ
ಕಶಬದಪ/ತಲರಲಕರ/ಜಲಗಳ ತರಶಟಗರಕ ಉಪ ನದಶರಶಕರರಗಳಗ ನಶಡ, ಅವರಬದ ಅಹರ
ಸಶವ ಶರಲಕವನರನ ಪಡಯಬಹರದಗರರತತದ.
4. ಪಪಯಗಕವಗ ಖಸಗ ವಸತರಣ ಸಶವ ನಶಡರವ ಸಬಸಸಗಳರ/ ಪರಣತರಗ ನಶಡರವ ಶರಲಕವನರನ
ಒಬದರ ಭೆಶಟಗ (Per visit) ಶಶ.50 ರರರಟ ಸಹಯಧನ (ಗರರಷ ಮತ ರರ.500/- ವರಗ)
ಸಶವ ಶರಲಕವನರನ ನಶಡಬಹರದಗರರತ ತದ. ಉಳದ ಶರಲಕವನರನ ರವತರ ವತಯಬದ
ಭರಸಬಹರದಗರರತತದ. ಪಪತ ಜಲಯಲ 1000 ರವತರ ತಕರಗಳ ಭೆಶಟ, ಪಪತ ಬಶಟಗ
ರರ.500/- ರಬತ ಒಬದರ ಜಲಗ ಒಟರಟ ರರ.5.00 ಲಕಕಗಳರ ಬಶಕಗರತತದ.

ಈ ಯಜನಯನರನ ಮಶಲಕಬಡ ಐದರ ಜಲಗಳಲ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ತಲ ಒಬದರ ಜಲಗ
ರರ.5.00 ಲಕಕಗಳಬತ ಒಟಟರ ರರ.25.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ ಬಶಕಗರರತತದ. ಈ ಅನರದನವನರನ
ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ - ತರಶಟಗರಕ ವಸತರಣ ಯಜನಯಡಯಲ ಭರಸಲಗರವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ PPP-Extension ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ಪಪತ ಜಲಗ ರರ.5.00 ಲಕಕದಬತ
ಒಟಟರಯಗ ರರ.25.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನದಲ ನಶಡಲರ ಯಜಸಲಗದ.

ಮಶಲಕಬಡ ಎಲ
ಲ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ಒಟಟರಯಗ ರರ.500.00 ಲಕಕಗಳರ ಬಶಕಗರರತ ತದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ (CHD) ಯಜನ - ತರಶಟಗರಕ ವಸತರಣ
ಕಯರಕ ಕಮ (ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-111-0-08) ದಡಯಲ ರರ.500.00 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ ನಶಡದ.

8. ಹರ ಕವರ ಉತತಜನ:

ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಉನನತ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನದ ಪರತ ಬಶಸಯವ 1990 ರ ದಶಕದಲ
ಪಪರಬಭವಯತರ. ಆಗ ನಮ
ಮ ರಜರದ ಸಧನಯರ ಇಡಶ ದಶಶದ ಗಮನವನರನ ಸಳದತರತ . ಉನನತ
ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ ಬಳಸ, ಹಸರರ ಮನಗಳಲ ಗರಲಬ, ಕನಶರರನ, ಜಬರರ, ಸಶವಬತಗ, ಆಕರಡ,
ಆಬರರರಯಬ ಮರಬತದ ಪರತಗಳನರನ ಬಳಸ ಆಬತರಕ ಮರರಕಟಟಯಲ ಹಗರ ವದಶಶ
ಮರರಕಟಟಯಲ ಮರಟ ಮಡರವ ಪ ಪಯತನಗಳರ ಹಚರಚ ಹಚರಚ ರವತರ ಆಸಕ ತಯನರನ ಸಳದವ.
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ಪಪರಬಭದಲ ಇಬತಹ ಉನನತ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನದ ಪರತ ಬಶಸಯವ ಸಕರರಟ ಆದಯವನರನ ಬಳಗರರಗ
ತಬದರರ, ನಬತರದ ದನಗಳಲ ಹಲವರರ ಕರಣಗಳಬದಗ ಈ ರಬಗದ ಬಳವಣಗ ಹಮರಮಖವಗರವದರ
ಜರತಗ ಇವಗಳನರನ ಅವಲಬಭಸದವರಗ ನರಟ ಸಹ ಉಬಟಗ, ಅಬತಹ ಬಳಗರರರ ತಶವಕ ಸಬಕರಟಕಕ
ಸಲರಕರವಬತಯತರ. ಈ ಹನನಡ ಮತರತ ಸಬಕರಟಕಕ ಪಪಮರಖವದ ಕರಣಗಳಬದರ:
1. ಪಪರಬಭದಲನ ಹಚಚನ ಬಬಡವಳ ಹರಡಕ ಮತರತ ಇದಕಕಗ ತಗದರಕರಬಡ ಸಲಕಕ ಹಚಚನ
ಬಡಡದರ.
2. ಸಸಳಶಯ ಭಗಕಕ ಸರ ಹರಬದರವ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನದ ಕರರತ.
3. ರಫತ ಮರರಕಟಟಯಲ ಬಶಡಕಯ ಏರಳತಗಳರ
4. ವಮನ ಮರಲಕ ಪರತಗಳನರನ ಸಗಣಕ ಮಡರವ ದರ ಬಹಳ ಹಚಚಗದರದ, ಇದರ ರಫತದರರಗ
ತಶವಕ ಹರರಯಗ ಪರಣಮಸತರ.
5. ಹಸರರ ಮನಗಳ ನವರಹಣ ವಚಚದಲ ತಶವಕ ಹಚಚಳ.
6. ಆಮದರ ಮಡಕರಬಡ ಸಸರ ಸಮಗಪಗಳ ಮಶಲ ಹಚಚನ Royalty ಅಧಭರ
7. ಹಸರರಮನ ಉದರಮಕಕ ಬಳಸರವ ವದರರಚಚಕತ ಅಧಕ ದರ
8. ರಫತ ಮಡಲರ air cargo ವಮನಗಳ ಕನರಷ ಲಭರತ
ಈ ಎಲ
ಲ ಕರಣಗಳಬದಗ ಹವಟಕ ಪಷರತಶದರಮಗಳರ ಹನನಡ ಅನರಭವಸರವದರ ಜರತಗ ಇದನರನ
ಅವಲಬಬಸದ ರವತರರ/ಉದದಮದರರರ ಹಚಚನ ಆರರಕ ಸಬಕರಷಕಕ ಸಲರಕ ಅನಶಕ ಘಟಕಗಳರ
ರರಶಗಗ ಪಸಸವಗರವಬತಹ (sick units) ಪರಸಸತ ನಮರಣವಗರರತತದ.
ಉನನತ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನದ ಪಷರತಶದರಮ ಘಟಕಗಳ ಪನತಶಚಶತನದ ಅವಶರಕತ
ಉನನತ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನದ ಪಷರತಶದರಮಗಳ ಉಳವಗಗ ಹಲವರರ ಸಬಘ ಸಬಸಸಗಳರ, ರವತ
ಸಬಘಟನಗಳರ, ಉದದಮದರರರ ಮತರತ ರವತರರ ಸಕರರಕಕ ಮನವ ಸಲಸ, ಮಶಲ ವವರಸದ ಎಲ
ಲ
ತರಬದರಗಳಗ ಪರಹರ ಒದಗಸಲರ ಕಲಕಲಕಕ ಆಗ ಪಹಸರರತತರ. ಈ ಎಲ
ಲ ಸಮಸರಗಳನರನ ಮನಗಬಡರ
ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯರ ಉನನತ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನದ ಪಷರತಶದರಮದ ಘಟಕಗಳ ಪನತಶಚಶತನಕಕ 201920 ನಶ ಸಲಗ ಮರಬದರವರಸ, ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ ಈ ಕಳಕಣಸದ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಹಮಮಕರಳಳಲಗರವದರ.
ಯಜರ ವವರಗಳರ:
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ರರ.250.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಈ ಕಳಕಣಸದ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ವನಯಗಸಲರ ಯಜಸಲಗದ.
1. ಹಸರರ ಮನಗಳಲ ಹಳಯ ಗಡಗಳನರನ ಬದಲಯಸ ಹರಸ ಗಡಗಳನರನ ನಡಲರ ಸಹಯಧನ
(Subsidy for Replanting in Greenhouses)
ಈಗಗಲಶ ಇರರವ ಅನಶಕ ಪರತ ಘಟಕಗಳರ ಅದರಲರಲ ಮರಖರವಗ ಗರಲಬ
ಬಳಯರವ ಹಸರರ ಮನಯಲನ ತಳಗಳರ ಹಳಯದಗದರದ (outdated) ಮತರತ ರರಶಗ
ರರಜನಗಳ ಬಧೆಯಬದ ಹಳಗದರದ ಅವಗಳನರನ ಕತರತ ಹರಸ ತಳ/ಹರಸ ಗಡಗಳನರನ ನಡರವ
ಅವಶರಕತ ಇರರತತದ. ಇದರಬದ ಈ ಹರಗಳ ಉತತದಕತ ಹಚರಚವದರ ಜರತಗ ಇವಗಳ ಗರಣಮಟಟ
ಮತರತ ಬಶಡಕಯಲ ಸರಧರಣ ಕಬಡರಬಬದರ, ಬಳಗರರಗ ಹಚಚನ ಆದಯ ಲಭಸರವಲ
ಸಹಕರಯಗರತತದ. ಈ ಕ ಕಮಕಕ ಹಚಚನ ವಚಚ ತಗಲರವ ಕರಣ ಬಳಗರರಗ ಶಶ.50 ರರರಟ
ಸಹಯಧನವನರನ ರರ.5.00 ಲಕಕ ಪಪತ ಹಕಟಶರ ಗ ಮತಗರಳಸ ಗರರಷ 1 ಹಕಟಶರ ವರಗರ
ನಶಡಲಗರವದರ. ರಫತ ಘಟಕಗಳಗ ಹಚಚನ ಆದರತ ನಶಡಲಗರವದರ. ಈ ಘಟಕದಡ
ರರ.100.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತ ತದ.
2.

ಹಸರರಮನಗ ಹರದಸರವ ಪಲರಶನ ಶಶಟ ಗಳನರನ ಬದಲಯಸಲರ ಸಹಯಧನ
(Replacement of
Polythene sheet of Green House)
ಹಸರರಮನ ಛವಣಗ ಹರದಸದ UV stabilized polythene sheet ಗಳರ ಸತತ
ಸರಯರನ ಪಪಕರ ಕರಣಗಳರ ಮತರತ ಮಳ ಗಳಗ ಸಲರಕ ಶರಲಗರಳರಳವ ಕರಣ ಹಸರರ ಮನಗಳಗ
ಹರದಸರವ UV stabilized polythene sheet ಅನರನ ಗರರಷ ಮರರರ ವರರಗಳಗರಮಮ
ಬದಲಸರವ ಅವಶರಕತ ಇರರತತದ. ಇದಕಕ ಹಚಚನ ವಚಚ ತಗಲರತತದ. ಈಗಗಲಶ ಆರರಕ ಚವತನರ
ಕಳದರಕರಬಡರರವ ಬಳಗರರಗ ಇದರ ಹರರಯಗರರವ ಕರಣ ಹಗರ ಹಸರರಮನಗಳ ಸದಬ ಳಕಗ
39

ಮಗರ ಮಡಕರಡರವ ದಸಯಲ ಈ ಪಲರಶನ ಶಶಟ ಗಳ ಬದಲವಣಗ ಒಬದರ ಹಕಟಶರ
ವಸತಶಣರದ ಹಸರರ ಮನ ಛವಣಗ ಶಶ.50 ರಬತ ರರ. 3.00 ಲಕಕಗಳನರನ ಗರರಷ ಮತಗರಳಸ, 1
ಹಕಟಶರ ಹಸರರಮನ ವಸತರಕಕ ನಶಡಲಗರವದರ. ರಫತ ಘಟಕಗಳಗ ಹಚಚನ ಆಧರತ ನಶಡಲಗರವದರ.
ಈ ಘಟಕದಡ ರರ.70.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತ ತದ.
3. ಅ. ಹರ ಕವರಯ ಬಗಗ ರವತರಗ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮ: ರರಟಪಶಯ ಕವರ ವಕಸ ಯಜನಯಡ
ನಮರಣಗರಬಡರರವ 3 ಪರತ ಹರಜರ ಕಶಬದಪಗಳಲ ಮತರತ ಉತಕವರಟ ಪರತ ಬಳ ಕಶಬದಪದಲ ಪರತ
ಬಳಯನರನ ಬಳಯಲರ ತರಡಗಸಕರಬಡರರವ ರವತರಗ ಹಗರ ಹರ ಬಳಯಲರ ಇಚಚಸರವ
ರವತರರಗಳಗ ಆಧರನಕ ಪರತ ಬಳ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನಗಳದ ಅಧಕಸಬದಪ ಬಶಸಯ, ಸಬರಕತ ಬಶಸಯ,
ಹನ ನಶರವರ, ಕರಯಲಶತತರ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ ಹಗರ ಇನರನ ಮರಬತದ ಆಧರನಕ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನಗಳನರನ
ಅಳವಡಸಕರಳಳಲರ ರವತರಗ ಉತತಮ ಜ್ಞಾನ ಹರಬದರರವ ಸಬಪನರಮಲ ವರಕತಗಳಬದ ತರಬಶತ
ನಶಡಲರ
ಯಜಸಲಗದ.
ಈ
ಕಯರಕ ಕಮದಡ
ರರ.5.00
ಲಕಕಗಳನರನ
ನಗದಪಡಸಲಗರರತತದ.
ಆ. ರರಟಪಶಯ ಕವರ ವಕಸ ಯಜನಯಡ ಸಸಪಸಲಗರರವ 3 ಪರತ ಹರಜರ ಕಶಬದಪಗಳರ,
ಪರತ ಬಳ ಉತಕವರಟ ಕಶಬದಪ ಶವಮಗಗ, ಸಬರಕತ ಬಶಸಯ ಉತಕವರಟ ಕಶಬದಪ, ಸರಶಮನಹಳಳ
ಕವಲರ, ಹಸನ ಮತರತ ನದಶರಶರಲಯದ ಪಷತಭವವದದ ವಭಗಕಕ ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ
ವಹನ ಪಡಯರವದರ, ಭದಪತ ಸಬಬಬದ, ಕಛಶರ ಸಹಯಕ ಹಗರ ಬರಳಚರಚಗರರನರನ
ಪಡಯರವದರ, ವದರರತ ಚಚಕ,ತ ದರರವಣ ವಚಚ, ಇತರದ ನವರಹಣ ಮತರತ ಆಡಳತತಮಕ
ವಚಚಗಳನರನ ಭರಸರವದರ. ಈ ಘಟಕದಡ ರರ.72.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತ ತದ.
ಇ. ಹರ ಬಳಗಳ ಬಗಗ ಕರಪತ ಕ ತಬತಪಕ ಕವಪಡ ಮತರತ ಇತರ ಮರದಪಣ ವಚಚಗಳರ: ಹರ
ಬಳಯರತತರರವ ರವತರಗ/ಪಪರಬಭಕ ಹಬತದಲರರವ ಪರತ ಕವರಕರಗ/ಹರ ಬಳಯಲರ ಇಚಚಸರವ
ರವತರರಗಳಗ ತಬತಪಕ ಮಹತ ವಸತರಣಯಲ ಇನನರರಟ ನರವಗಲರ ಆಧರನಕ ಹರ ಕವರ
ತಬತ ಕಜ್ಞಾನದ ಬಗಗ ತಬತಪಕ ಮಹತಯನರನ ಕರಪತ,ಕ ಕರರ ಪಸತಕ, ತಬತಪಕ ಕವಪಡಗಳನರನ ಮರದಪಸ
ಹಬಚರವ ಮರಲಕ ಹರ ಬಶಸಯದಲ ಹಚಚನ ಯಶಸರತಗಳಸಲರ ಉದಶಸದರದ, ಈ ಉದಶಕಕಗ
ಒಟರಟ ರರ.5.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸದ.
ಈ. ಉತಕವರಟ ಪರತ ಬಳ ಕಶಬದಪಕಕ ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ಕತ ಕದ ಅನರವಗರರರ ಮತರತ ತಬತಪಕ
ಸಲಹಗರರ ಸಶವಗಳರ:
ಹರ ಬಳಯರತತರರವ ರವತರಗ ಮತರತ ಹರ ಬಳಯಲರ ಇಚಚಸರವ ರವತರರಗಳಗ ತಬತಪಕ
ಸಲಹಗಳನರನ ನರಬತರವಗ ತಲರಪಸಲರ ಹಗರ ಹರ ಬಳಯರವ ರವತರ ತಕರಗಳಗ ಭೆಶಟ ನಶಡ
ಅವಶರವದ ಮಹತಗಳನರನ ನಶಡಲರ ಮತರತ ಯಜನ ಅನರಷಷನ ಮಡರವಲ ಇಲಖ ಹಗರ
ರವತರರಗಳ ಮಧರ ಸಬಪಕರ ಬಸಯಲರ ತಬತಪಕ ಸಲಹಗರರ ಹಗರ ಕತ ಕ ಅನರವಗರರ ಸಶವ
ಅವಶರಕವಗರರತತದ. ಈ ಉದಶಕಕಗ ತಬತಪಕ ಸಲಹಗರರನರನ ಪಡಯಲರ ಪ ಪತ ತಬಗಳಗ
ರರ.20,000/- ರಬತ ಹತರತ ತಬಗಳಗ ಒಟರಟ ರರ.2.00 ಲಕಕಗಳರ ಮತರತ ಕತ ಕ ಅನರವಗರರನರನ
ಪಡಯಲರ ಪಪತ ತಬಗಳಗ ರರ.10,000/- ರಬತ ಹತರತ ತಬಗಳಗ ಒಟರಟ ರರ.1.00 ಲಕಕಗಳಗ
ಅವಕಶ ಕಲತಸಲಗದರದ ಒಟರಟ ಮತ ತ ರರ.3.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತ ತದ.
4.

ಭತಕ ಮತರತ ಆರರಕ ಗರರಗಳರ
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಮಶಲ
ಕ ಣಸದ ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಗಳನರನ ನವರಹಸಲರ
ರರ.250.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸ ಇದರ ಹಬಚಕ ಈ ಕಳಕಬಡತತದರದ, ಅಗತರತಗ ಅನರಗರಣವಗ
ಘಟಕಗಳಡ ನಗದಪಡಸರರವ ಆರರಕ, ಭತಕ ಗರರಗಳನರನ ಬದಲಯಸಕರಳಳಲರ ಅವಕಶ
ಕಲತಸಲರ ಕರಶರದ.

ಕ .ಕ ಸಬ

ಘಟಕದ ಕಯರಕ ಕಮ

1.

ಹಳಯ ಹರ ಗಡಗಳನರನ ತಗಯರವದರ ಮತರತ ಹರಸ ಗಡಗಳನರನ ನಡಲರ
ಸಹಯಧನ
ಹಸರರ ಮನಗಳ Polythene sheet ಹಳಗದದಲ ಬದಲವಣಗ
ಸಹಯಧನ

2.

40

ಆರರಕ (ರರ.
ಗಳಲ)
100.00
70.00

3.

ಅ. ಪರತ ಬಳಗರರಗ ತರಬಶತ
ಆ. ಮರರರ ಪರತ ಹರಜರ ಕಬದಪಗಳರ, ಉತಕವರಟ ಪರತ ಬಳ ಕಶಬದಪ
ಶವಮಗಗ, ಸಬರಕತ ಬಶಸಯ ಉತಕವರಟ ಕಶಬದಪ, ಸರಶಮನಹಳಳ ಕವಲರ,
ಹಸನ ಮತರತ ನದಶರಶರಲಯದ ಪಷತಭವವದದ ವಭಗ ಕಶಬದಪಗಳ
ಅಭವವದದ, ನವರಹಣ ಮತರತ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ
ಇ. ಹರ ಬಳಗಳ ಬಗಗ ಕರಪತ ,ಕ ತಬತಪಕ ಕವಪಡ ಮತರತ ಇತರ ಮರದಪಣ
ವಚಚಗಳರ
ಈ. ಉತಕವರಟ ಪರತ ಬಳ ಕಶಬದಪಕಕ ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ಸಶವಗಳರ
1. ಕತ ಕ ಅನರವಗರರರ
2. ತಬತಪಕ ಸಲಹಗರರರ
ಒಟರಟ

80.00

250.00

9. ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸಗಳಗ (FPO) ಸಹಯಧನ:
ರಜ
ರ ದರಬತ ವವಧ ಹಬತಗಳಲ ರವತರನರನ ಅದರಲರಲ ವಶಶರವಗ ಸಣಣ ಮತರತ ಅತ ಸಣಣ ರವತರನರನ
ಸಬಘಟಸ ಕಪಪವಗ ತಬತಪಕ ಮಹತ ಅಳವಡಸಕರಬಡರ ಉತತಮ ಗರಣಮಟಟದ ಪರಕರಗಳರ ಹಗರ
ಸಶವಗಳ ಮರಲಕ ಸರಧರತ ಬಶಸಯ ಕ ಕಮಗಳನರನ ಅಳವಡಸಕರಬಡರ ರವತರ ಆದಯ ಹಚಚಸ,
ತರಶಟಗರಕ ರಬಗದಲ ಸಸವಲಬಬನ ಹಗರ ಸದವಡತ ಸಸಪಸರವದರ ಜರತಗ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ
ಉತತದಕರಗ ಮರರಕಟಟ ಅವಕಶಗಳ ಮಹತ ಒದಗಸ, ಉತತದಕರರ ಹಗರ ಗಪಹಕರ ನಡರವ ನಶರ
ಸಬಪರಕದ

ಸರಪಳ

ಏಪರಡಸರವದರ

ರವತ

ಉತತದಕರ

ಸಬಸಸ

(FPO)

ಸಸಪನಯ

ಪಪಮರಖ

ಉದಶವಗರರತತದ. ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸಗಳನರನ ಕಬಪನ ಅಧನಯಮ 2013 ರ ಅಡಯಲ
ನರಶಬದಯಸ, ಪಪಜಪಪಭರತಸದ ಮದರಯ ಸಸಯಬ ಅಧಕರಯರಕ ತ ಸಬಸಸಗಳ ಮರಲಕ ರವತರ
ಬಹರಮಟಟನ ಸಮಸರಗಳನರನ ಪರಹರಸಕರಳಳಬಹರದಗರರತತದ.
ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯರ ಕಳದ 4 ವರರಗಳಲ ಪಪತ ಗರಚಚಗಪಮಗಳಲನ 20 ಸದಸರರರಳಳ ರವತ

ಆಸಕ ತ ಗರಬಪ (FIG) ಗಳನರನ ಸಬಯಜಸ 50 ಆಸಕ ತ ಗರಬಪಗಳನರನ ಒಗರಗಡಸ ಸರಮರರ 1000
ರವತರರಳಳ 95 ಸಬಸಸಗಳನರನ ಸಸಪಸಲಗರರತತದ.

ತರಶಟಗರಕ  ಇಲಖಯ  ವತಯಬದ  ರಚಸಲತಟಟ FPO ಗಳಗ ಈ ಕಳಕಬಡಬತ ಸಹಯಧನ
ನಶಡಲಗರರತತದ.


ಮರಲಭರತ ಸಕಯರ ನಮರಣ ಹಗರ ಬಡಗ ಆಧರತ ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ ಸಶವ
ಕಶಬದಪ (Custom Hiring Centre) ಸಸಪಸಲರ ತರಶಟಗರಕ/ಕವರ ಯಬತಪಶಕರಣ
ಸಲಕರಣಗಳ ಖರಶದಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನ ನಶಡರವದರ ಮರಲಕ ಅವರನರನ
ಬಬಬಲಸಲಗದ.



ನರಶಬದಣಯದ ರವತ ಉತತದಕ ಸಬಸಸಗಳ ವರಪರಭವವದದಗಗ ರರ.15.00 ಲಕಕಗಳ ವರಗ
ಆವತರನಧ ರರಪದಲ ದರಡಯರವ ಬಬಡವಳ ಒದಗಸಲಗದ.
ಸದರ

ಯಜನಯನರನ

2019-20 ನಶ

ಸಲನಲಯರ

ಉದಶಸಲಗದರದ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ವವರಗಳರ ಕಳಕಬಡಬತದ.
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ಸಹ

ಮರಬದರವರಸಲರ

ಯಜನಯಬದ ರವತರಗ ಆಗರವ ಪಪ ಯಜನಗಳರ :- (Benefits to Farmers):
ರವತರಗ ಅಗತರವದ ಉತತಮ ಗರಣಮಟಟದ ಬಶಜ, ರಸಗರಬಬರಗಳರ, ಸಸರ

a)

ಸಬರಕಕಣ ಔರಧಗಳರ ಮತರತ ಇತರ ಪರಕರಗಳನರನ ಸಸಳಶಯ ಮರರಕಟಟ ದರಗಳಗಬತ ಕಡಮ
ದರದಲ ಒದಗಸರವದರ.
b)

ರವತರಗ

ಬಶಸಯಕಕ

ಅಗತರವದ

ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳರ

ಹಗರ

ಕರಯಲಶತತರ ನವರಹಣಗಗ ಅಗತರ ಮರಲಭರತ ಸಕಯರಗಳ ನಮರಣಕಕ ಶಶ.90 ರ
ಸಹಯಧನ.
c) FPO ಉತಕವರಟತ ಕಶಬದಪದ ಮರಖಬತರ FPO ಸದಸರ ರವತರಗ ಸಮರರರಅಭವವದದ  ಚಟರವಟಕಗ
ತರಬಶತ, ವರಪರಯಜನಅಭವವದದಗಅಗತರಬಬಬಲ.
d) KVK ಮರಲಕ FPO ಗಳಗ ತಬತಪಕ ತರಬಶತ, ಪಪತರಕಕತ, ಸರಧರತ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ ಕರರತರ
ಮಗರದಶರನಹಗರ ಇತರ ಮಹತ ಒದಗಸರವದರ.
e) ರವತರರ ಉತತದಸದ ವವಧ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳದ ಆಲರಗಡಡ, ಟರಶಮರಟರಶ ಇತರದಗಳನರನ
ಕಶಬದಪ ಮತರತ ರಜರ ಸಕರರಗಳ ಕನರಷ  ಬಬಬಲ ಬಲ ಯಜನಗಳಡಯಲ ಖರಶದಸಲರ
ಏಜನತಯರನಗ FPO ಗಳನರನ ಅಳವಡಸಕರಳರಳವದರ.
f) FPO ಗಳರಬದಗ ಖಸಗ ಕಬಪನಗಳ ನಶರ ಒಳಗರಳರಳವಕಯಬದ  ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ
ಉತತದಕತ, ಗರಣಮಟಟ ಮತರತ ಮಲರ ಹಚಚಕರಳಳಬಹರದಗದ.
g) ರವತ

ಉತತದಸದ

ಉತತದನಗಳಗ

brand/label

ಅನರನ

ಒದಗಸರವದರಬದ

ನದರರಷ

ಮರರಕಟಟಯಲ ವರಪರ ಮಡರವ ಮರಲಕ ಹಚಚನ ಲಭ ಪಡಯಬಹರದಗದ.
h) FPO ಗಳರ ವರಪರಅಭವವದದಗಗಅಗತರವರರವಅನರದನವನರನಆಪತರತ ನವರಹಣ ಬಬಬಲದಡ
ಪಡಯಬಹರದಗದ.
ಈ ಮಶಲಕಬಡ ಉದಶಗಳನರನ ಕಯರನರಷಷನಗರಳಸರವ ನಟಟನಲ ಈ ಕಳಕಬಡ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಹಮಮಕರಳಳಲರ ಉದಶಸಲಗರರತತದ.
ಮರಬದರವರದ ಯಜನಗಳರ:
1) ರವತ ಉತತದ ಕರ ಸಬಸಸ (FPO) ಗಳ ರಚನಮತರತ ನವರಹಣ:
2014-15 ನಶ ಸಲನಬದ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯ ವವಧ ಯಜನಗಳದ RKVY,
NHM ಮತರತ ಸರಜಲ-III ಅಡ ಒಟರಟ 92 FPO ಗಳನರನ SFAC, ನವದಹಲ ರವರ ಮರಖಬತರ
ರಚಸಲಗರರತತದ. 2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ಇಲಖಯವತಯಬದಲಶ 7 FPO ಗಳನರನ  ರಚಸಲರ
ಕ ಕಮ ಕವಗರಳಳಲಗದರದ, ಸದರ FPO ಗಳನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ನವರಹಸಲರ ಉದಶಸಲಗದ.
ಹರಸ FPO ರಚನಗ ಬಶಡಕ ಬಬದಲ, ಮರಲಧರ ಸಮಶಕಯ ವರದಯನರನ ಆಧರಸ ಮರಬದನ
ಕ ಕಮವಹಸಲಗರವದರ. 2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮಕಕಗ ಒಟರಟ ರರ.210.00
ಲಕಕ ಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸದ.
2) ಮರಲಭರತ ಸಕಯರಗಳ ನಮರಣಕಕ ಸಹಯಧನ:
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ಸದರ ಘಟಕವ 2018-19 ನಶ ಸಲನ ಮರಬದರವರದ ಕಯರಕ ಕಮವಗರರತತದ. FPO
ರವತ ಸದಸರರರ ಬಳಯರವ ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನಗಳ ಕರಯಲಶತತರ ನವರಹಣಗಗ FPO ಮರಖಬತರ
ನಮರಸ,

ನವರಹಸಲಗರವ

ಮರಲಭರತ

ಸಕಯರಗಳಗ

ಮತರತ

ಬಡಗ

ಆಧರತ

ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ ಸಶವ ಕಶಬದಪ (CHC)/ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ  ಬರಬಕ  ಅನರನ ನಮರಸಲರ
ಖರಶದಸರವ ಕವರ/ತರಶಟಗರಕ ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ ಖರಶದಗ ಹಚಚನ ವಚಚ ವರಯವಗರವದರಬದ
ಹಗರ ಪಪರಬಭಕ ಹಬತದಲ FPO ಗಳರ ಆರರಕವಗ ಸಧವಢವಗರದ ಕರಣ ಮರಲಸಕಯರಗಳ
ನಮರಣಕಕ ಶಶ.90 ರ ಸಹಯಧನವನರನ ಆಯ ಘಟಕಕಕ ಕಶಬದಪ/ರಜರ ಸಕರರದ ವವಧ
ಯಜನಗಳಡನಗದಯಗರರವ ಘಟಕವಚಚಕಕ ಅನರಗರಣವಗ ನಶಡಲಗರವದರ. ಬಡಗ ಆಧರತ
ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ ಸಶವ ಕಶಬದಪ(CHC)/ ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ ಬರಬಕ (Machinary
bank)

ಅನರನ

ನಮರಸಲರ

ಖರಶದಸರವ

ಕವರ/ತರಶಟಗರಕ

ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳರ

ತರಶಟಗರಕ/ಕವರ ಇಲಖಯರ ಹರರಡಸರರವ ಉತತದಕರರ ಮತರತ ಸರಬರಜರದರರ ಅಧಕವತ
ದರಪಟಟಯಲ ಇದದಲ, ಅಬತಹ ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ ಖರಶದಗ ಶಶ.90 ರಬತ ಸಹಯಧನವನರನ
ನಶಡಲಗರವದರ.
ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯ ವತಯಬದ ನರಶಬದಯತವಗರರವ FPO ಗಳಗ ಈ ಕಳಕಬಡ
ಮರಲಭರತ ಸಕಯರ ನಮರಣಕಕ ಶಶ.90 ರ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ.


ಗರಶದಮರ (Godowns)



ಸಮಗ ಪ ಪರಕ ಹಸ (Integrated pack house)



ಪರಕ ಹಸ (Pack house) / ಕತ ಕ ಮಟಟದ ಸಬಗ ಪಹಣ ಘಟಕ (on farm collection



unit)
ಪಪಶ ಕರಲಬಗ ಘಟಕ (Pre-cooling unit/ Mobile pre-cooling unit)



ಶಶರಲ ಘಟಕ (Cold storage unit/ Cold room (staging)/ Solar cold




storage)
ಪಪರಮಕ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕ (Primary/ Mobile/ Minimal processing unit/)
ಹಣರಣ ಮಗಸರವ ಘಟಕ (Fruit Ripening chamber)



Evaporative / Low energy ಶಶರಲ ಘಟಕ (Cold storage)



ಕಡಮ ವಚಚದ ಈರರಳಳ ಸಬಗ ಪಹಣ ಘಟಕ (Low cost onion storage structure)




ಶವತರಶಕರಣ ಸರಗ ವಹನ (Refrigerated Transport Vehicle)
ಕಶಬದಪ/ರಜರ

ಸಕರರದ

ವವಧ

ಯಜನಗಳಡ  ಅನರಮಶದನಯದ  FPO

ಗ

ಅಗತರವನರಸರವಇತರಘಟಕಗಳರ.
ಸದರಕಯರಕ ಕಮಕಕ ಒಟಟರಯಗ ಪಪತ FPO ಗ ಶಶ.90 ರ ಸಹಯಧನದಬತ ರರ.100.00
ಲಕಕಗಳಗ ಮಶರದಬತ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ. 2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮಕಕ
ರರ.200.00 ಲಕಕ ಗಳ ಅನರದನದವನರನ ನಗದಪಡಸದ.
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3) FPO ಗಳ ವರಪ ರಭವವದದಗ ಆವತರನಧ ರರಪದಲ ವರ ವಹರಕ ಬಬಡವಳ ಒದಗಸರವದರ.
ಸದರ ಘಟಕವ 2018-19 ನಶ ಸಲನ ಮರಬದರವರದ ಕಯರಕ ಕಮವಗರರತತದ. ರವತ
ಉತತದಕರ

ಸಬಸಸಗಳರ

ಮರಬಗಡ

ಸಲದ

ಸರಳಯಲ

ಸಲರಕದ

ನಗದಪಡಸಕರಳಳಲಗರರವ

ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಯಶಸಸಯಗ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಅನರವಗರವಬತ ಆವತರನ ನಧ ಅನರದನ
ರರಪದಲ ವರವಹರಕ ಬಬಡವಳವನರನ ಒದಗಸ ವರವಹರಕ ಯಜನಗಳನರನ ಪಪರಬಭಸರವಬತ ಉತತಶಜನ
ನಶಡರವದರ

ಈ

ಕಯರಕ ಕಮದ ಉದಶವಗರರತತದ.

ತರಶಟಗರಕ

ಇಲಖಯ

ವತಯಬದ

ನರಶಬದಯತವಗರರವ ಪಪತ ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸಗ ಗರರಷ ರರ.25.00 ಲಕಕಗಳ ವರಗ ವರವಹರಕ
ಬಬಡವಳವನರನ ಆವತರನ ನಧಯ ರರಪದಲ ನಶಡಲಗರವದರ. 2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಸದರ
ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ರರ.100.00 ಲಕಕ ಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸದ.
4)

ರವತ ಉತತದ ಕ ಸಬಸಸಗಳ (FPO) ಮಶಲರಸರತವ ರಗ ಸಬಯಜನ ಸಲಹ ಸಬಸಸ (Project

Coordinating Consultancy) ಯ ಸಶವ ಪಡಯರವದರ.
ಸದರ ಘಟಕವ 2018-19 ನಶ ಸಲನ ಮರಬದರವರದ ಕಯರಕ ಕಮವಗರರತತದ. ಇಲಖ
ವತಯಬದ ರಜರದಲ ರಚಸಲಗರರವ FPO ಗಳ ಬಳವರರ ಮಹತಯನರನ ಕರಪಶಢಶಕರಸರವದರ,
FPO ಗಳಗ ಕಲಕಲಕಕ ಭೆಶಟ ನಶಡ FPO ಕಯರಚಟರವಟಕಗಳ ಬಗಗ FPO ನದಶರಶಕರ ಮಬಡಳ,
CEO ಮತರತ ಸದಸರರಗ ಸರಕ ತ ಮಗರದಶರನ ನಶಡರವದರ, ಸಬಪನರಮಲ ಸಬಸಸಯಬದಗ ಸಮನಸಯವರಸ
ಇಲಖಗ

ಅಗತರವರರವ

ಯಜನಗಳನರನ

ಮಹತಯನರನ

ಅನರಷಷನಗರಳಸರವಲ

ಕರಪಶಢಶಕರಸರವದರ,
PMU

ಘಟಕಕಕ

FPO ಗ

ಸಬಬಬಧತ

ಸಹಯ  ಮಡರವದರ.

ಇಲಖಯ
PPPIHD

ಯಜನಗ ಸಬಬಬಧಸದಬತ ಕಪರರಶಟ ಕಬಪನಗಳನರನ ಸಬಪಕರಸ ಯಜನಯ ಮಹತಯನರನ
ವವರಸರವದರ, ತದನಬತರದಲ ಕಪರರಶಟ ಕಬಪನಗಳರ ಸಲಸರವ ಯಜರ ಪಪಸತವನಗಳನರನ
ಪರಶಶಶಲಸಲರ PMU ಘಟಕಕಕ ಸಹಯಮಡರವದರ. ಸಬಯಜನ ಸಲಹ ಸಬಸಸಯನರನ KTPP eprocurement ನಯಮನರಸರ ಹರರಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ನಶಮಕ ಮಡಕರಳಳಲಗರವದರ.
ಸಕರರದ ಆದಶಶ ಸಬಖರ:ತರಶಇ 12 ತರಶಯಕ 2015, ಬಬಗಳರರರ ದರಬಕ: 24-042015

ರಲ

ಸದರ

ಕಯರಕ ಕಮವನರನ

2015-16 ನಶ

ಸಲನಬದ

3

ವರರಗಳಗ

ಅನರಮಶದಸಲಗರರತತದ. ಈ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ 2016-17 ನಶ ಸಲನಲ ಪಪರಬಭಸದರದ, 201819 ನಶ ಸಲಗ ಮರಬದರವರಸಲಗರರತತದ.
ಪಪಸರತತ ಇಲಖಯರ 95 FPO ಗಳನರನ ಕಬಪನ ಕಯದಯಡ ಸಸಪಸರರತತದ. ಕಬಪನ ಕಯದಯ
compliances ಗಳನರನ ROC ಗ ಸಲಸರವ ಕರರತರ FPO ಗಳಗ ಮಗರದಶರನ ಮಡರವದರ
ಅವಶರವರರತತದ. SFAC, ನವದಹಲ ರವರ ಮರಖಬತರ ನಶಮಕಗರಬಡದದ ಸಬಪನರಮಲ ಸಬಸಸಯ
ಸಶವಯರ ಅಬತರವಗರರವದರಬದ, FPO ಗಳಗ ವರವಹರಕ ಚಟರವಟಕಗಳ ಕರರತರ ಮಗರದಶರನ
ಮಡರವದರ ಅತರವಶರಕವಗರರತತದ. ರಜರ ಸಕರರವ FPO ಗಳಗ ಹಚಚನ ಒತರತ ನಶಡರತತದರದ, ಈ ಸಬಬಬಧ
ಸಕರರದ ಆದಶಶ ಸಬಖರ:ಕವಇ:92 ಕವಉಇ 2018, ಬಬಗಳರರರ, ದರಬಕ: 17-01-2019 ರಲ FPO
Policy

ಯನರನ ಅನರಮಶದಸರರತತದ. 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಜಲಗಳ ಬಶಡಕಯರನಧರಸ
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ಇಲಖಯ ವತಯಬದ ಹರಸ FPO ಗಳನರನ ರಚಸಲರ ಉದಶಸರರತತದ. ಈ ಹನನಲಯಲ FPO ಗಳಗ
ಕಲಕಲಕಕ ಸರಕ ತ ಮಹತ ಹಗರ ಮಗರದಶರನ ನಶಡರವ ಅಗತರವರರವದರಬದ, ಸಬಯಜನ ಸಲಹ
ಸಬಸಸ(Project Coordinating

Consultancy)ಯ ಸಶವಯನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲನಬದ

ಮರಬದನ 3 ವರರಗಳಗ  ಮರಬದರವರಸಲರ  ಅನರಮಶದಸರತತ, 2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಸದರ
ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ರರ.60.00 ಲಕಕ ಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸದ.
5) ರವತ ಉತತದ ಕರ ಸಬಸಸಗ ಳ ಉತಕ ವರಟ ತ ಕಶಬದಪ (FPO – COE):
ಈ ಕಯರಕ ಕಮವ 2016-17 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯ ಘರಶರತ ಕಯರಕ ಕಮವಗದರದ,

ರಜರದಲ ರಚಸಲದ ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸಗಳ (FPO) ವರಪರಭವವದದಗ ಸರಕ ತ ಮಗರದಶರನ ಹಗರ

ಅಗತರವರರವ ತಬತಪಕ ಮತರತ ನವರಹಣ ನರವನರನ ಒದಗಸಲರ ಉತಕವರಟತ ಕಶಬದಪ (Centre of
Excellence)ವನರನ

ಸಸಪಸರವದರ

ಅಗತರವರರತತದ.

ಸದರ

ಧೆರಶಯದಶದಬದ

2017-18 ನಶ

ಸಲನಬದ ಉತಕವರಟ ಕಶಬದಪವನರನ ಸಸಪಸ ಕಯರನರಷಷನಗರಳಸಲಗರರತ ತದ. ರವತ ಉತತದಕ ಸಬಸಸಗಳರ
ಲಭದಯಕವಗ ವರಪರ ವಹವಟರ ಮಡಲರ ಅನರಕರಲವಗರವಬತ ಸದರ ಸಬಸಸಗಳಗ ಕಲಕಲಕಕ
ವರಪರಭವವಧದಗ ಸಬಬಧಸದ ತಬತಪಕ ಪರಣತರಬದ/ವರಯ ತಜಜರಬದ ತರಬಶತ, ಪಪತರಕಕತ ಹಗರ ಕಲಕ
ಪಪವಸಗಳನರನ COE ಮರಖಬತರ ಆಯಜಸಲಗರವದರ.
ಉತಕವರಟತ  ಕಶಬದಪವನರನ  ನರಶಬದಯತ  ಸಬಸಸಯಗ, ತರಶಟಗರಕ ವಜ್ಞಾನಗಳ  ವಶಸವದರಲಯ,
ಬಗಲಕರಶಟ  ಅಡ  ಬಬಗಳರರರ  ಆವರಣದಲ  ಸಸಪಸಲಗದ.
ಅಗತರತಗನರಗರಣವಗ  ಹಗರ  ಯಜನ  ಅವಧಗ  ಆಧರವಗ,

ರವತ  ಉತತದಕರ  ಸಬಸಸಗಳ
ಅಲ
ತ ವಧ  ಸಲಹಗರರನರನ

ಮರರಕಟಟಯ ಸಲಹಸಬಸಸಗಳಬದಉತಕವರಟತಕಶಬದಪವ ಸಲಹಗರರಸಶವಯನರನ  ಪಡಯರತ ತದ. ರವತ
ಉತತದಕರ  ಸಬಸಸಗಳರ  ಸದರ  ಸಲಹ  ಸಶವಗಳಗ  ಶರಲಕ  ಪವತಸಲದರದ  ಪಪರಬಭದಲ  ತರಶಟಗರಕ
ಇಲಖಯರಸದರಸಲಹಸಶವಗಳನರನ  ಪಡಯಲರರವತಉತತದಕರಸಬಸಸಗಳಗಸಹಯ ನಶಡರತ ತದ.
ರವತಉತತದಕರಸಬಸಸಗಳರಸಲಹಸಬಸಸಗಳಸಶವಗಳಗಪವತಸಲರಆರರಕಬಬಬಲವನರನ  ಸಕರರದಬದ
ಪಡದಲ  ಉತಕವರಟತ  ಕಶಬದಪವ  ವಚಚ  ಕಶಬದಪವಗ  ಕಲಸ  ನವರಹಸಲದ. ದಶರರವಧಯಲ  ಉತಕವರಟತ
ಕಶಬದಪವ  ಸಸತಬತ ಕವಗ  ಕಯರನವರಹಸರವದಬದರ  ನರಶಕಸಲಗದ. COE ಕಯರಕಕಮತ  ಹಗರ
ಅದರಬದ FPO ಗಳಗಗರವ  ಉಪಯರಕ ತತಗಳ  ಕರರತರ  ತರಶಟಗರಕ  ಇಲಖಯಬದ  ಕಲಕಲಕಕ
ಪರಶಶಲಸ  ಅಗತರವರರವ  ಅನರದನವನರನ  ಒದಗಸಲಗರವದರ.

2019-20 ನಶ

ಸಲಗ

ಸದರ

ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ರರ.100.00 ಲಕಕ ಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸದ.
6) ಸವರಜನಕ ಖಸಗ ಸಹಭಗತಸ ದಲ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ (PPP-IHD):
ಸದರಘಟಕವ 2018-19 ನಶಸಲನಮರಬದರವರದಕಯರಕ ಕಮವಗರರತತದ. ಸವರಜನಕ
ಖಸಗ  ಸಹಭಗತಸದಲ  ಸಮಗ ಪ  ತರಶಟಗರಕ  ಅಭವವದದಯನರನ  ಭರತ  ಸಕರರದ PPP-IAD
ಮದರಯಲ  ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತ ತದ.

ಸದರ  ಯಜನಯಡ  ರವತರಗ  ಬತ ತನಯಬದ

ಮರರಕಟಟವರಗನನರವನರನಸಕರರಮತರತಕಪರರಶಟಕಬಪನಗಳವತಯಬದನಶಡಲಗರವದರ. ಈ
ಕಯರಕ ಕಮವ  ರವತರಗ  ಮಧರವತರಗಳ  ಹವಳಯನರನ  ತಪತಸ  ನಶರವಗ  ಖರಶದ  ಸಬಸಸಯಬದಗ
45

ಸಬಪಕರವನರನ  ಕಲತಸರವದಗದ. ಇದರಬದ  ರವತರರ  ತಮ
ಮ  ಬಳಗ  ಹಚಚನ  ಇಳರವರ, ಗರಣಮಟಟ  ಮತರತ
ಆದಯವನರನ  ನರಶಕಸಬಹರದಗದ. ತರಶಟಗರಕ  ಇಲಖಯಬದ  ಪಪಶತತಹತ  ರವತ  ಉತತದಕರ
ಸಬಸಸಗಳಗಹಗರಇತರರವತಗರಬಪಗಳಗಖಚತಮರರಕಟಟ  ವರವಸಸ  ಕಲತಸರವದರಈಕಯರಕ ಕಮದ
ಮರಖರ  ಉದಶವಗರರತತದ. RKVY ಅಡ  ನಗಧತ  ಅನರದನಕಕ  ಖಚರರ  ಭರಸದ  ನಬತರ  ಹಚಚನ
ಅನರದನದ  ಅವಶರಕತಯನರನ  ಈ  ಕಯರಕ ಕಮದಡ  ಭರಸರವದರ. 2019-20 ನಶ  ಸಲಗ  ಸದರ
ಕಯರಕ ಕಮಕಕರರ.50.00 ಲಕಕ ಗಳಅನರದನವನರನನಗದಪಡಸದ.
7) FPO ಉತತ ನನ ಗಳ ವಶಶರತಯನರನ ಮರರಕಟಟಯ ಲ ಗರರರತಸಲರ ಲಶಬಲ ಒದಗಸರವದರ:
ಈ  ಕಯರಕ ಕಮವ 2016-17 ನಶ  ಸಲನ  ಆಯವರಯ  ಘರಶರತ  ಕಯರಕ ಕಮವಗದರದ,
ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಸಕರರದಬದ ಅನರಮಶದನ ದರರಕರರತತದ. ರವತ
ಉತತದಕರ ಸಬಸಸಗಳರ ಉತತಮ ಬಶಸಯ ಪದದತಗಳನರನ ಅಳವಡಸಕರಬಡರ ಉತತದಸರವ ಉತತಮ
ಗರಣಮಟಟ ಹರಬದದ ಉತತನನಗಳಗ ಮರರಕಟಟಯಲ ವಶಶರತಯನರನ ಬಬಬಸರವದರರಬದಗ ಒಳಳಯ
ಬಲ ಪಡಯಲರ ಹಗರ ಗರರರತಸಲರ branding ಹಗರ labeling ಅವಶರಕತ ಇರರತತದ.
ಬಳಕದರರಗ ಹಗರ ಅಬತರರರಟಪಶಯ ಖರಶದದರರಗ ಪಪಸರತತವನಸರವ ಗರಣಮಟಟ, ಸರರಕಕತ ಮತರತ
ಇನನತರ ಮನದಬಡಗಳನರನ ಕಪಡಲರ ಈಗಗಲಶ ಸಸಪಸಲಗರರವ ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸ (FPO) ಗಳಗ
ಲಶಬಲ ಗಳನರನ ಕಲತಸರವದರ ಈ ಕಯರಕ ಕಮದ ಮರಖರ ಉದಶವಗರರತತದ. 2019-20 ನಶ ಸಲಗ
ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ರರ.30.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸದ.
8) ರವತ ಉತತದ ಕ ಸಬಸಸಗ ಳ ಇನ ಕರರಬ ಶರನ ಮತರತ ಸಟಬ ಲವಜಶರನ ನಧ (FPO Incubation
&
Stabilization Fund):
ಈ ಕಯರಕ ಕಮವ 2016-17 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯ ಘರಶರತ ಕಯರಕ ಕಮವಗದರದ,
2017-18

ಮತರತ

2018-19 ನಶ

ಸಲನಲ

ಸದರ

ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ

ಸಕರರದಬದ ಅನರಮಶದನ ದರರಕರರತತದ. ಆದರ, ಪಪಸರತತ FPO ಗಳರ ಪರಕರಗಳ ವರಪರದಲ
ತರಡಗದರದ, ಉತತನನಗಳ ವರಪರವನರನ ಹಚಚನ ಮಟಟದಲ ಪಪರಬಭಸಬಶಕರರತತದ.

ಅದದರಬದ, ಸದರ

ಕಯರಕ ಕಮವನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲನಬದ  ಮರಬದರವರಸಲಗರವದರ. ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯ
ನರವನರಬದಗ ನರಶಬದಯತ ರವತ ಉತತದಕ ಸಬಸಸಗಳರ ವರಪರಭವವದದ ಮಡರವಬತ ಉತತಶಜನ
ನಶಡಲಗರತತದರದ, ಸದರ ಸಬಸಸಗಳಗ ಅನರಭವದ ಕರರತಯಬದಗ, ಮರರಕಟಟ ಏರಳತದಬದಗ,
ಹವಮನದ ವವಪರಶತರದಬದಗ ಅರವ ಇನನತರ ನದರರಷ ಕರಣಗಳಬದಗ ವರಪರದಲ ನರಟ
ಉಬಟದಲ ಸದರ ನರಟವನರನ ಭರಸರವ ಮರಲಕ FPO ಗಳರ ಸಸವಲಬಭಗಳರನಗ ಮಡಲರ ಹಗರ FPO
ಗಳನರನ

ಬಲಪಡಸಲರ

ಈ

ಕಯರಕ ಕಮವನರನ

ಸದರಪಯಗ

ಪಡಸಕರಳಳಲಗರವದರ.

FPO

ಪದಧಕರಗಳ ನಲರಕಕತಯಬದಗ, ಆರರಕ ನವರಹಣಯಲನ ಕರಬದರ ಕರರತಗಳಬದಗ ಅರವ
ದರಬರಳಕಯಬದ ಉಬಟದ ನರಟವನರನ ಈ ಯಜನಯಲ ಪರಗಣಸಲಗರವದಲಲ. 2019-20 ನಶ
ಸಲನಬದಸದರ ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ರರ.100.00 ಲಕಕ ಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸದ.

46

9) “ಕವರವಜ್ಞಾನಕಶಬದಪ ಗಳಮರಲಕರವತಉತತದ ಕರಸಬಸಸಗ ಳಗತಬತಪಕಬಬಬಲ”

(Linking KVK to FPO for Technical Support):
ಸದರಘಟಕವ2018-19 ನಶಸಲನಮರಬದರವರದಕಯರಕ ಕಮವಗರರತತದ. ತರಶಟಗರಕ

ಇಲಖಯ ನರವನಲ ನರಶಬದಣಯಗರರವ ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸ (FPO) ಗಳಲನ ಬಹರತಶಕ
ಷಶರರದರರರ ಸಣಣ ಮತರತ ಅತ ಸಣಣ ರವತರಗರರತತರ. ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯರ ಹರಸದಗ
ರಚನಗರಬಡರರವ FPO ಗಳಗ ಆರರಕ ಮತರತ ಹಣಕಸಶತರ ನರವ ಒದಗಸರವ ಮರಲಕ ಸದರ FPO ಗಳ
ಸಬಲಶಕರಣಕಕ

ಪವರಭವ ಕ ಕಮಗಳನರನ ಕವಗರಬಡರರತತದ ಮರಖರವಗ ವರವಹರಕ ಬಬಡವಳ,

ಮರಲಭರತ ಸಕಯರಕಕ ಸಹಯ, ಮರರರ ವರರಗಳ ವರಗ ಸಬಪನರಮಲ ಸಬಸಸಯ ನರವ, ತರಬಶತ
ಮತರತ ಶಕಕಣ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ನಶಡಲಗರರತತದ. ಇದಗರರ  ಸಹ FPO ಗಳಗತರಶಟಗರಕಮಲರ
ಸರಪಳಮತರತಪ ಪಮರಖಮರರಕಟಟಗಏಕಶಕರಣಗರಳರಳವಕರರತರಬಬಬಲನಶಡರವದರತರತರರಅವಶರಕತ
ಇರರತತದ. ಆದದರಬದ  ವಸತರಣಯ  ವಡಕ  ಪತ ಕವನರನ  ಬದಲಯಸ  ರವತ  ಸಮರದಯಕಕ  ಪ ಪಸರತತ
ಅಗತರವರರವ  ಮಹತ  ಒದಗಸಲರ FPO

ಗಳಗ KVK/ಕವರ/ತರಶಟಗರಕ  ವಶಸವದರನಲಯಗಳ

ಮರಖಬತರ  ತಬತಪಕ  ಬಬಬಲ  ನಶಡರವದರ. KVK/ ಕವರ / ತರಶಟಗರಕ  ವಶಸವದರನಲಯ - FPO
ಜರಶಡಣಯನದರರಟಗರರಗಳರಈಕಳಕಬಡಬತದ.




ಸರಕ ತ  ಬಳ  ಆಧರತ  ಯಜನ/ಚಟರವಟಕ/FPO ಗಳ  ವರಪರ  ಯಜನ  ಪಪಕರ
ಉಪಕ ಕಮಗಳನರನಕವಗರಳಳಲರತಬತಪಕನರವನರನಒದಗಸರವದರ.
FPO ಸದಸರರಗಪಪತರಕಕತಮತರತನಧರರಟಬಳಯಕರರತರತರಬಶತನಶಡರವದರ.
FPO

ಆಸಕ ತ  ಬಳಗಳ  ಸರಧರತ  ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ  ಕರರತರ  ಶವಕಕಣಕ  ಪಪವಸ  ಕವಗರಳಳಲರ

ಮಗರದಶರನನಶಡರವದರ.



FPO ಗಳಗಸಮರರರಅಭವವದದಮತರತಅಗತರವರರವತರಬಶತಯನರನನಶಡರವದರ.
ಕಶಟ/ರರಶಗಗಳಹವಳತಶವಕಗರಬಡಗಅತಶತರತರಗಕತ ಕಕಕ  ಭೆಶಟನಶಡಅಗತರ ತಬತಪಕ
ಮಹತಯನರನಒದಗಸರವದರ.



ಪರಸತರ  ಒಪತಗ  ಮಶರಗ FPO ಗಳ  ಪಪಚರ, ಅಭವವದದ  ಮತರತ  ಪರಟಗ  ಅಗತರವಗರರವ
ಚಟರವಟಕಗಳನರನಕವಗರಳರಳವದರ.

2019-20 ನಶ

ಸಲಗ

ಸದರ

ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ರರ.62.00

ಲಕಕ ಗಳ

ಅನರದನವನರನ

ನಗದಪಡಸದ.
10) ಕಶಲರ ಅಭವವದದತರಬಶತಕಯರಕ ಕಮಗಳರ:
ಸದರ  ಘಟಕವ 2017-18 ನಶ  ಸಲನ  ಮರಬದರವರದ  ಕಯರಕ ಕಮವಗರರತತದ. FPO
ವರವಹರಕ ಯಜನಗಳ  ಅಭವವದದ, ಸಮರರರ ಅಭವವದದ  ಹಗರ  ಇತರ FPO ಸಬಬಬಧತ  ವರಯಗಳ
ಕರರತರ FPO ಸದಸರ  ರವತರಗ, FPO ನದಶರಶಕರ  ಮಬಡಳಗ, FPO ಮರಖರ  ಕಯರನವರಹಕ

ಅಧಕರಗಳಗ, ರವತ  ಆಸಕ ತ  ಗರಬಪಗಳಗ (FIG) ಮತರತ  ಇಲಖ  ಅಧಕರಗಳಗ  ರಜರ  ಮತರತ  ಹರರ
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ರಜರಗಳಲತರಬಶತಮತರತಕಲಕಪ ಪವಸವನರನಕವಗರಳರಳವದರ. ಸದರಕಯರಕ ಕಮವನರನ NHM, CHD
ಮತರತ ATMA ಯಜನಗಳ  ಘಟಕ  ವಚಚದನಸಯ  ಅರವ ರಜರ /ಕಶಬದಪ  ಸಕರರದ ಅಡಯಲನ
ಸಬಸಸಗ ಳಮರಲಕ/ಇಲಖಯವವಧCOE ಗಳಮರಲಕಪಪ ಸತವ ನಆಧರತವಗಸದರತರಬಶತ
ಕಯರಕ ಕಮವನರನಕವಗರಳಳ ಲಗರವದರ. 2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ರರ.66.00
ಲಕಕ ಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸದ.
11) FPO ಗಳಗ ನಶರ ಮರರಕಟಟವರವಸಸ (ವಭಗಯ ಮಟಟ ದಲ):
ಸರಬರಜರ  ಸರಪಳಯಲ  ಮಧರವತರಗಳ  ಹವಳಯನರನ ತಡಗಟರಟವ ಮರಲಕ ಗರಣಮಟಟದ

ಉತತನನಗಳಗ ಉತತಮ  ಬಲ ಪಡಯರವದರ ಅಗತರವದ.

ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸಯ ಮರರಕಟಟಯ

ಮರಲಕ ಈ ಬಬಬಲವನರನ ನಶಡಬಹರದಗದ. ಕರರಟಕ ಸಕರರದ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯರ ರವತ
ಉತತದಕರ ಸಬಸಸಗಳ ಮರಲಕ ಸದಸರರರ ಮತರತ ಖರಶದದರರರ ಉತತಮ ಗರಣಮಟಟದ ಉತತನನಗಳ
ವರಪರವನರನ ಮಡಲರ ಸರಕ ತ ವರವಸಸಯನರನ ಕಲತಸಲರ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಒಟರಟ

ರರ.6.00

ಲಕಕ ಗಳನರನ ನಗದಪಡಸಲಗದ.
12) FPO ಮಶಳ/ ಕಯರಗರ:
FPO

ಮಶಳವ

ಒಬದರ

FPO

ಮತರತಬದರ

FPO

ಹಗರ  ಸಬಬಬಧಸದ  ಕಪರರಶಟ

ಸಬಸಸಗಳರಬದಗ ವರಪರದ ಕರರತರ ಚಚರಸರವದಗರರತತದ. ಇದರ B2B ಉತತವವಗದರದ ಇಲ ತಬತಪಕ
ಸಬಸಸಗಳರ, ಕಪರರಶಟಕಬಪನ ಬರಬಕಗಳರ, ಹಣಕಸರ ಸಬಸಸಗಳರ, ಪರಕರಗಳ ಸರಬರಜರದರರರ,
ಕವರ/ತರಶಟಗರಕ  ಯಬತರಪಶಪಕರಣ  ಮತರತ  ಉಪಕರಣಗಳ  ಸರಬರಜರದರರ  ನಡರವ ತಬತಪಕ
ಅಧವಶಶನವನರನ ಹಮಮಕರಳರಳವದರ. ಈ ಮಶಲನ ಸಬಸಸ/ಸರಬರಜರದರರರ  ಪಪತರಕಕತಯ  ಮರಲಕ
FPO ಗಳಗಅರವನಶಡಬಹರದಗದ. ರಜರ ಮಟಟದಲ ಎರಡರ FPO ಮಶಳಗಳನರನ (ಮರಬಗರರ ಮತರತ
ಹಬಗರರ

ಋತರವನಲ)

ಆಯಜಸಲರ/

ಪಪಯಜಕತಸ

ನಶಡಲರ

2019-20 ನಶ

ಸಲನಲ

ರರ.6.00 ಲಕಕ ಗಳನರನ ನಗದಪಡಸಲಗದ.
13) ಆಡಳತತಮ ಕವಚಚ :
ಈಮಶಲನಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ  ಅನರಷಷನಗರಳಸರವಸಬಬಬಧಪ ಪಚರನಶಡಲರಅಗತರವರರವ
ಕವಪಡಗಳರ, ಕರಪತ ಕಗಳರ, ಸಕಕರಚತ ಕಗಳನರನತಯರಸಲರ, ಪತಪಕಪಪಕಟಣಹರರಡಸಲರ, ತರಬಶತನಶಡರವ
ಸಬಪನರಮಲವರಕತಗಳಗಗರವಧನಪವತಸಲರ, PMU ಘಟಕಕಕ  ಅಗತರವರರವಲಶಖನಮತರತ  ಗಣಕಯಬತ ಕ
ಸಮಗಪಗಳರ  ಹಗರ  ಪಶಠರಶಪಕರಣಗಳನರನ  ಖರಶದಸಲರ, ದರರವಣ  ಹಗರ  ಇತರ  ಕಛಶರ  ವಚಚ
ಭರಸಲರ, PMU ಘಟಕದಡಹರರಗರತತಗ ಆಧರದಮಶಲಕಲಸನವರಹಸರವಸಬಬಬದಗಳವಶತನಮತರತ
ಸಶವ  ಶರಲಕ  ಪವತಸಲರ  ಆಡಳತತಮಕ  ವಚಚವನರನ  ಉಪಯಗಸಲಗರವದರ. 2019-20 ನಶ ಸಲಗ
PMU ಘಟಕಕಕ ರರ.10.00 ಲಕಕ ಗಳ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚವನರನ ನಗದಪಡಸದ.
ಮಶಲಕಬಡ

ಎಲ
ಲ

ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ

2019-20 ನಶ

ಸಲನಲ

ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ

ರರ.1000.00 ಲಕಕ ಗಳ (ರರ. ಒಬದರಸವರಲಕಕ ಗಳರ ಮತ )ಕ ಅನರದನವನರನ ಅಬದಜಸಲಗದ.
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ಕ .ಕ

ಒಟರಟ ಮತತ

ಮರಬದರವರದ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ

ಸಬ

(ರರ . ಲಕಕ ಗಳಲ )

1

ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸ (FPO) ಗಳ ರಚನ ಮತರತ ನವರಹಣ

210.00

2

ಮರಲಭರತ ಸಕಯರಗಳ ನಮರಣ / CHC / ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ ಬರಬಕ

200.00

3

FPO ಗಳಗ ದರಡಯರವ ಬಬಡವಳ / ವರವಹರಕ ಬಬಡವಳ (ಆವತರನ ನಧ

100.00

ರರಪದಲ)

4

ಸಬಯಜನ ಸಲಹ ಸಬಸಸ (PCC)

5

ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸ ಉತಕವರಟತ ಕಶಬದಪ

6
7
8
9
10
11
12
13

60.00
100.00

ಸವರಜನಕ ಖಸಗ ಸಹಭಗತಸದಲ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ (PPP-IHD)

50.00

FPO ಉತತನನಗಳಗ ಲಶಬಲ ಒದಗಸರವದರ

30.00
100.00

FPO ಗಳಗ ಇನ ಕರರಬಶರನ ಮತರತ ಸಟಬಲವಜಶರನ ನಧ
KVK / ಕವರ ವದರನಲಯಗಳ ಮರಲಕ ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸಗಳಗ ತಬತಪಕ ಬಬಬಲ

62.00

ಕಶಲರ ಅಭವವದದ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ (ಯಜನ ಆಧರತ)

66.00
6.00

ರವತ ಉತತದಕರ ಸಬಸಸ ಗಳಗ ನಶರ ಮರರಕಟಟ ವರವಸಸ (ವಭಗಶಯ ಮಟಟದಲ)

6.00

FPO ಮಶಳ/ಕಯರಗರ

10.00

ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ
ಒಟರಟ

1,000.00

10. ಉತಕವರಟ ಕಶಬದಪಗಳಲ ಪಪತರಕತ, ನವರಹಣ ಹಗರ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮ:

ರಜರ ದಲ  ರರಟಶ ಯ  ತರಶಟಗರಕ  ಮರನ  ಯಜನಯಡಯಲ  ಇಬಡರಶ-ಇಸಪಶಲ

ಸಹಬಗತಸ ದಲತರಕರಬಳಗಳಉತಕ ವರಟ ಕಶಬದಪ , ಕರಬಬಪರಕತ ,ಕ ಧರವಡ, ದಳಬಬಉತಕ ವರಟ
ಕಶಬದಪ , ಬಗಲಕರಶಟ  ಮತರತ  ಮವ  ಉತಕ ವರಟ  ಕಶಬದಪ , ಕರಶಲರ  ಒಳಗರಬಡಬತ  ಒಟರಟ  ಮರರರ
ತರಶಟಗರಕಉತಕ ವರಟ ಕಶಬದಪ ಗಳನರನ ಅನರಷಷನ ಗರಳಸಲಗರರತ ತದ .
ಸದರ  ಕಶಬದಪ ಗಳಲ 2019-20 ನಶ  ಸಲನಲ  ಪಪ ತರ ಕತ  ತಕರಗಳ  ನವರಹಣ  ಕವಗರಳಳ ಲರ,
ಗರಣಮಟಟ ದ  ಸಸ/ಕಸಗಳ  ಉತತದ ನ, ರವತರಗ/ವಸತ ರ ಣ  ಕಯರಕತರರಗ, ತರಬಶತ  ಹಗರ  ಇತರ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಆಯಜಸಲರಅವಶರ ಕವರರವಅನರದನದವವರಕಳಕಬಡಬತಇರರತ ತದ.
1. ದಳಬಬಉತಕ ವರಟ ಕಶಬದಪ , ಬಗಲಕರಶಟ:
ಕ ಕ.
ಸಬ

ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ

I
1

ಪಪತರಕಕತ ತಕರಗಳ ಹಗರ ತಯ ತಕನ ನಮರಣ ಮತರತ ಅಭವವದದ
ಪಪತರಕಕತ ತಕರಗಳಗ ಮತರತ ತಯ ತಕಗ ಅವಶರಕವರರವ ರರಶಗ
ಮತರತ ಕಶಟರಶಕಗಳರ ಹಗರ ರಸಯನಕ ಮತರತ ಜವವಕ
ಗರಬಬರಗಳನರನ ಖರಶದಸರವದರ
ರರಶಗ ಪರಶಕ ಪಪಯಗಲಯಕಕ ಬಶಕಗರವ ಪರಕರಗಳರ ಹಗರ
ಇತರ ಖರಶದ
ಮದರ ಬಲಕ ಮರಬಭಗದಲ ನಶರರ ಬಸಗಲರವ ಹಗರ ಸ.ಸ.
ರರಶಡ ನಮರಣ ಕಮಗರ
ತಯ ತಕರ (ಮದರ ಬಲಕ) ನಲ ಅವಶರಕವರರವ ಕಳ
ನಯಬತ ಕಣ ಚಪ ಖರಶದಸರವದರ
ಉಪ ಮತತ I
ತರಬಶತಗಳರ

2
3
5
II

ಭತಕ
(ಸಬ)

49

ಆರರಕ
(ರರ
.ಲಕಕಗಳಲ)

1

2.50

1

0.10

1

1.79

1

0.25

4

4.64

ರರ

1
2
3

III
1

IV
1
2
3
V
1
2
3
4
5
6
7

ರವತರಗ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ
ಇಲಖ ಅಧಕರಗಳಗ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ
ಆಧರನಕ ದಳಬಬ ಬಶಸಯದ ಬಗಗ ಮಹತಯನರನಳಗರಬಡ
ಕರಪತ ಕಗಳರ ಹಗರ ಕವಪಡಗಳನರನ ತಯರಸರವದರ
ಉಪ ಮತತ II

ಸಸರಭವವದದ ಮತರತ ನವರಹಣ
ಸಸರಭವವದದಗಗ ಅವಶರಕವರರವ ಸಧನಗಳನರನ ಖರಶದಸರವದರ
(ಅಗರಪಶಪಶಟ, ಜವವಕಗರಬಬರಗಳರ, ಪಲವರಟ, ವಮರಕರರಲವಟ
ಮತರತ ಪಪಶ-ಟಪಶಗಳರ, ಪಲರಶನ ಬರಗ ಗಳರ ಹಗರ ಇನನತರ
ಪರಕರಗಳನರನ ಖರಶದಸರವದರ
ಉಪ ಮತತ III
ಯಬತಪಶಕರಣ
ಕತ ಕದಲರರವ ಯಬತರಪಶಪಕರಗಳ ರಪಶರ ಮತರತ ನವರಹಣ
ಬರಶರವಲ ಗಳ ರಪಶರ ಮತರತ ನವರಹಣ
ಕತ ಕದ ಟಪಕ
ರ ಟ ರ ಮತರತ ಟಪವಲರ ಗ ವಮ ಮಡಸರವದರ ಹಗರ
ಟಪವಲರ ಆರ.ಟ.ಓ.ನರಶಬದಣ ಮಡಸರವದರ
ಉಪ ಮತತ IV
ಆಡಳತತಮಕ ಹಗರ ಇತರ ವಚಚಗಳರ
ವರಯ ತಜಜರರ, ರವತ ಅನರವಗರ, ಲ
ರ ಬ ಟಕನರಯನ,
ಕಬಪರಟರ ಆಪರಶಟರ, ಅಟಬಡರ, ಭದಪತ ಸಬಬಬದಗಳರ ಹಗರ
ಕತ ಕ ಕಲಸಗರರ ವಶತನ (ಹರರ ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ)
ಟಪಕ
ರ ಟ ರ ಹಗರ ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳಗ ಪಟರಪಶಲ ಮತರತ ಡಸವಲ
ಖರಶದ
ದರರವಣ ಬಲರಲಗಳ ಪವತ
ವದರರತ ಬಲರಲ ಪವತ
ಕಛಶರ ಕಲಸಕಕ ವಹನ ಬಡಗಯ ಬಬರತ ಹಗರ ನವರಹಣ
(ಹರರ ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ)
ಗಡರನ ಗ ನಶರರಣಸಲರ ಸತಪಬಕಲರ ಗಳನರನ ಅಳವಡಸರವದರ
ಇತರ ವಚಚಗಳರ (ಸಭೆಗಳ, ಸಶಮರರ ಮತರತ ಇಸಪಶಲ ತಜಜರರ
ಕಶಬದಪಕಕ ಭೆಶಟ ನಶಡದಗ ಬರರವ ವಚಚಗಳ ಪವತ ಹಗರ ಇತರ)
ಉಪ ಮತತ V
ಒಟರಟ ಮತ ತ I ರಬದ V

75
25

0.75
0.25

1

0.50

101

1.50

1

1.00

1

1.00

2
1

0.20
0.10

1

0.20

4

0.50

11

16.20

1

0.20

1
1

0.10
2.56

1

3.00

1

0.08

1

5.22

16
126

27.36
35.00

2. ತರಕರಬಳಗಳಉತಕ ವರಟ ಕಶಬದಪ , ಕರಬಬಪರಕತ,ಕ ಧರವಡ:
ಕ ಕ.ಸಬ
I.

II.

ಕಯರಗಳರ / ಚಟರವಟಕ

ಪಪತರ ಕಕ ತ ತಕರ ನಮರಣ
1. ತರದ ಕತ ಕದಲ ನಖರ ಬಶಸಯ ಪದದ ತಯಲ ಬದನ,
ಟರಮರಟ ರ, ಹಸಮಣಸನಕಯ, ಈರರಳಳ, ಬಬಡ, ಇತರ
ತರಕರ ಬಳಗಳ ಪಪತರ ಕಕ ತ ತಕರಗಳ ನಮರಣ
2. ಬಳಳ ಜತಯ ತರಕರಗಳ ಬಶಸಯ 0.2 ಹ. 1
ಹಬಗಮರ
3.ಉಪಕರಣಗಳರ ಇಬಧನ ಹಗರ ದರರಸಸ ವಚಚ ಗಳರ
Total
ಸಬರಕತ ರಚನಗಳಲ ತರಕರ ಪಪತರ ಕಕ ತ – ಸಸಗಳ ವಚಚ ಮತರತ
ಬಶಸಯದ ಖಚರರ
as per MIDH Rs.140 per sqmt but claiming at
Rs.70 per sqmt)
A. NVPH – 2 unit of1200 sqmt (Capsicum)
B. Anti Insect Net house 2 unit of 1000 sq mtr
(Chilli)
C .Walk- in- tunnel 4 units of 264sqmt each
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Phy

ಗರರ

Fin

2 Ha

2.00

0.2 Ha

0.30

1.2 Ha

1.50
3.80

2400
2000

1.68
1.40

1056

0.74

III.

IV.

V.

VI.

Total
ತರಕರ ಸಸಗಳ ಉತತದ ನ (ಬಶಜ, ಮಧರ ಮ, ಸಸರ ಸಬರಕಕ ಣ
ರಸಯನಕಗಳರ ಇತರದ )
Total
ಸಬರಕತ ರಚನಗಳಲ ತರಕರ ಪಪತರ ಕಕ ತ – (2018-19 ನಶ
ಸಲನ ಉಳಕ ಪಪತರ ಕಕ ತಗಳರ ಮರಬದರವರದದರದ)
A. NVPH – 1 1200 sqmt
B. NVPH – 2 1200 sqmt
C.AINH-1 1000 sqmt
D.WIT 1, 2 & 4
Total
ತರಬಶತಗಳ ಆಯಜನ
1. ತರದ ಕತ ಕದಲ ನಖರ ಬಶಸಯ ಪದದತಯಲ ಹಗರ
ಸಬರಕತ ತರಕರ ಬಶಸಯದ ಕರರತರ 2 ದನಗಳ ಅಲ
ತ ವಧ
ತರಬಶತ (ರರ.1000/- ಪಪತ ರವತರಗ 1 ದನಕಕ)
2. ಅಧಕರಗಳಗ ತರಬಶತ (ರರ.1000/- ಪಪತ ಅಧಕರಗ 1
ದನಕಕ)

5456

0

1200
1200
1000
804
4204

0
0.25
0.75

1) ಆಧರನಕ ಮರಟ ಮಳಗ ನಮರಣ

1.00

2) NVPH-1 & NVPH-2 ಘಟಕಗಳ ನಶರರ ಕರಯರಲ

1.00

3) ಸ.ಸ.ಟ.ವ. ಅಳವಡಕ (Extension)

VII.

VIII

4) ಹಸ ಕಶಪಬಗ, ಸನಟರ ಸಮಗಪಗಳ ಖರಶದ
5) ಯಜರಧಕರಗಳ ಗರತತಗ ವಹನದ ಬಬರತ
6) ಉದದಟನ ಸಮರಬಭ
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0

0.50

3. ತಬತಪಕ ಕವಪಡಗಳರ, ಹಸತಪಪತಗಳ ಮರದಪಣ ಹಗರ ಇತರ
ಪಪಚರ ಸಮಗಪ
Total
ಕಮಗರಗಳರ

4) ತರಬಶತ ಕರಠಡ ಎ.ಸ. ಅಳವಡಕ
5) ಹರಸ ಬರಶರ ವಲ ನಬದ ಪವಪ ಲವನ ಅಳವಡಕ
(ಮರಬದರವರದ ಕಮಗರ)
Total
ಬ
ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚ ಗಳರ – ಸಬ ಬದ ಸಶವ
1) ಕವರ ಕಮರಕರ ಕರಲ ಬಬರತ - ಇತರದ ಕಮಗರಗಳರ
(ಹರರಗರತತಗ ಆಧರದಲ ಪಡಯರವದರ)
2) ಕಬಪರಟರ ಆಪರಶಟರ-1, ಭದಪತ ಸಬಬಬದ-4, ಟಪಕ
ರಟರ
ಡಪವವರ -1, ಅಟಬಡರ -1 ಸಬಖರಗಳ ಸಶವಯನರನ ಹರರಗರತತಗ
ಆಧರದಲ ಪಡಯರವದರ)
3) ಮಶಲಸಚರಕರರ -3 ಸಬಖರಗಳ ಸಶವಯನರನ ಹರರಗರತತಗ
ಆಧರದಲ ಪಡಯರವದರ
4. ವರಯ ತಜಜರರ -2 ಸಬಖರಗಳ ಸಶವಯನರನ ಹರರಗರತತಗ
ಆಧರದಲ ಪಡಯರವದರ
Total
ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚ ಗಳರ – ಇತರ
1) ಪಶಠರಶಪಕರಣಗಳ ಖರಶದ
ತ ಮರನ
2) ಲಶಖನ ಸಮಗಪಗಳರ ಕಬಪರಟರ ಹಗರ ಜರಕ
ಗಳ ನವರಹಣ
3) ವದರರತ ಚಚಕತ ಮತರತ ದರರವಣ ವಚಚ

3.82
0

0.00
1.00
3.00
10

6.73

7

5.70

3

5.40

2

5.20

22

23.03
0
0.25
2.00
0.30
1.50
0

7) ಆಟರಶಮಶರನ ಕರಶಣ ಹಗರ ಹರಸ ಬರಶರ ವಲ ಗ
ವದರರತ ಮಶಟರ ಅಳವಡಕ
8) ಕವರ ಪರಕರಗಳ ಖರಶದ, ಬಡಗ ಟಪಕ
ರ ಟ ರ ಬಬರತ, ಬರಶರ
ವಲ ರಪಶರ, ಕವರ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರಶದ – ರಪಶರ, ಇತರ
ಸಬದಭರಕ ವಚಚಗಳರ
9) ಒಬದರ ಆಕಳರ ಮತರತ ಕರರವನ ನವರಹಣ
10) ಸವಯವ ಪರಕರಗಳ ತಯರಕಗ ಸಮಬಟ ತರಟಟಗಳ
ಹಗರ ಸವಯವ ರಸ ತಯರಸರವ ಕಚಚ ವಸರತಗಳ ಖರಶದ
11) ಕಶಲರ ತರಬಶತ

0
1.30
0.25
0
0

Total

5.60
40.00

Grand Total

3. ಮವಉತಕ ವರಟ ಕಶಬದ,
ಪ ಕರಶಲರ:
ಕ .ಕ
ಸಬ
I
ಎ
ಬ
ಸ

ಕಯರಕ ಕಮದ ವವರ

ಭತಕ
(ಎ/ಸಬ)

ಅಧಕ / ಅತರ ಧಕ ಸಬದಪ ತ ತಕರಗಳ ನವರಹಣ
ಹರರಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ತರಶಟಗರರ ಸಶವಯನರನ
ಪಡಯರವದರ (@ 9600 ಪಪ ತ ತರಶಟಗರ/ಮಹ ಒಟರಟ 5
ತರಶಟಗರರರ 12 ತಬಗಳಗ + ಜ.ಎಸ.ಟ. @ 18%)
ಪಶರಕಬಶಗಳ ಖರಶದ (ಗರಬಬ ರ /ಔರಧ, ಜವವಕ ಗರಬಬ ರ, ಕಸಗಡಗಳರ,
ಆಧರ ಕರಶಲರ ಇತರದ )
ಪಪ ತರ ಕತ ತಕರಗಳ ನವರಹಣ (ಸವರರವಕ, ರಕಕ ಣ ಪಶಸಟ ರಟ
ಮಡರವದರ, ಆಧರ ಕಡಡ ನಶಡರವದರ, ರಸತ ಹಗರ ಟ ಪ ಬಚ ಗಳ
ನವರಹಣ)
ಒಟರಟ

II
ಎ
ಬ
II

ಪನತಶಚಶ ತನ ಹಗರ INM ತಕನ ನವರಹಣ
ಹರರಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ತರಶಟಗರರ ಸಶವಯನರನ
ಪಡಯರವದರ (@ 9600 ಪಪ ತ ತರಶಟಗರ/ಮಹ ಒಟರಟ 2
ತರಶಟಗರರರ 12 ತಬಗಳಗ + ಜ.ಎಸ.ಟ. @ 18 %
ಅಬತರ ಬಳ (ತರಕರ/ಹರವನರನ 5 X 4 ಬದಮ ತಕನಲ
ಬಳಯರವದರ) 2 ಬಳ/ಪಪ ತ ವರರ
ಒಟರಟ
ಬಹರ ಬರಪಣ ತಳಗಳಬದ ತಯ ಗಡಗಳ ಅಭವವದದ
ಒಟರಟ

III
ಎ
IV
ಎ
ಬ

ಗರರ
ಆರರಕ
(ರರ.ಲಕಕ ಗಳಲ)

23 ಎಕರ

6.80

23 ಎಕರ

1.50

23 ಎಕರ

0.50

23 ಎಕರ

8.80

10 ಎಕರ

2.70

1 ಎಕರ

0.50

11 ಎಕರ

3.20

1 ಎಕರ

1.00

1 ಎಕರ

1.00

400 ಸಬಖರ

1.20

400 ಸಬಖರ

1.20

3 ಸಬಖರ

7.62

Lot

3.18

2 ಸಬಖರ

10.80

ಮನವ ಸಬಪನರಮಲ ಅಭವವದದ

ರವತರರ ಹಗರ ಅಧಕರಗಳಗ ನರತನ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನದ ಬಗಗ ತರಬಶತ
ನಶಡರವದರ
ಒಟರಟ
ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚ ಗಳರ
ಹರರಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ವರಯತಜಜ ರರ, ಗಣಕ ಯಬತ ಕ
ನವರಹಕರರ, ಕತ ಕ ನವರಹಕರರ ರವರ ಸಶವಯನರನ ಪಡಯರವದರ.
ಕಛಶರ ನವರಹಣ (ಇಬಧನ ವಚಚ , ವದರರತ ವಚಚ , ಪತಪಕ ಪಪ ಕಟಣ ವಚಚ ,
ಫಶಟರಶ ಹಗರ ಚತಪ ಕ ರಣ ವಚಚ , ದರರವಣ ವಚಚ , ಪಪ ಕಟಣ ರಪಶರ,
stationery, Insurance, ಇತರದ )
ಒಟರಟ
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35 ಎ +
403 ಸಬ.

ನವಸ ಳ ಒಟರಟ

25.00

2019-20 ನಶ ಸಲನ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ ರರಟಪಶಯ
ತರಶಟಗರಕ ಮರನ ಯಜನಯ ಉತಕವರಟ ಕಶಬದಪಗಳ ನವರಹಣಗಗ ರರ.100.00 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸ, ಸದರ ಯಜನಯನರನ ಮರಬದರವರಸಲರ ಅನರಮಶದನ ನಶಡದ.
11. ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಕಯರಕ ಕಮದಡ ಸಸಯಬಚಲತ ಯಬತಪಶಕರಣ (Automation):
2016-17 ನಶ ಸಲನ ಮನರ ಮರಖರ ಮಬತಪಗಳ ಬಜಟ ಭರಣದಲ "2016-17 ನಶ ಸಲನ
ಆಯವರಯ ಭರಣದ ಕಬಡಕ 36 ರ ಪಪಕರ ನಖರ ಬಶಸಯ ಪಪಶತತಹಸಲರ ಸಕಲದಲ ಅಗತರವರರವ
ನಶರರ ಮತರತ ಪೌರಷಕಬಶಗಳನರನ ಒದಗಸಲರ ಫಟರಗಶರನ (Fertigation) ಗಗ ಸಸಯಬಚಲತ
ವರವಸಸ (Automation) ಕಲತಸಲರ ಶಶ.50 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ" ಎಬದರ
ಘರಶರಸರರತತರ.
ಹನ ನಶರವರ ಪದದತಯರ ಅತರರತತಮ ನಶರವರ ವರವಸಸಯಗರರತತದ. ಇದರಬದ ನಶರನ ಸದದಳಕ,
ವದರರತಮತವರಯ, ಕರಲ ಆಳರಗಳಲ ಉಳತಯ, ಅಧಕ ಇಳರವರ ಮತರತ ಗರಣಮಟಟದ ಉತತನನ ಪಡಯ
ಬಹರದರ. ಹನ ನಶರವರ ಪದದತಯನರನ ಬಳಸ ರಸವರ (Fertigation) ಪದದತ ಅಳವಡಸಬಹರದಗದರದ,
ಇದರಬದ ರಸಯನಕ ಗರಬಬರಗಳಲ ಉಳಕ ಹಗರ ಹಚಚನ ಇಳರವರ ಪಡಯಬಹರದಗದ. ಹನ
ನಶರವರ ಅಳವಡಸದ ನಬತರವ ಅದರ ಸಮಪರಕ ಬಳಕ ಹಗರ ನವರಹಣ ಮಡಬಶಕಗದ. ವದರರತತನ
ಅಸಮಪರಕ ಲಭರತಯಬದಗ ಹನ ನಶರವರ ಸಶರದಬತ ಎಲ
ಲ ರಶತಯ ನಶರವರ ವರವಸಸಯಲ ಅಡಚಣ
ಹಗರ ಅಸಮಪರಕತ ಉಬಟಗರತತದ. ಇದನರನ ತಪತಸಲರ ಹನ ನಶರವರ (ರಸವರ ಘಟಕ ಸಶರದಬತ)
ವರವಸಸಯನರನ ಸಸಯಬ ಚಲತ ಪದದತಯ (Automation) ಮರಲಕ ನವರಹಸಬಹರದರ. ಈ ವರವಸಸಯಲ
ಗಣಕಯಬತ ಕದ ಹಗರ ತಬತಪಬಶದ ಮರಲಕ ಬಳಗ ಅಗತರವರರವ ನಶರನ ಹಗರ ರಸಗರಬಬರದ
ಪಪಮಣವನರನ ನಖರವಗ ನಶಡಬಹರದರ. ಈ ಪದದತಯನರನ ಪಪಶತತಹಸಲರ ಶಶ.50 ರರರಟ ಸಹಯಧನ
ನಶಡಲರ ಯಜಸಲಗರವದರ.
ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ: ಈ ಪದದ ತಯಬದ ನಶರನ ಸಬರಕಕ ಣ ಹಗರ ಕರಲ ಆಳರಗಳಲ ಉಳತಯ ಸಧಸಬಹರದರ.
ಇದರ ಸಸ ಯಬಚಲತ ಪದದ ತಯಗರರವದರಬದ ಚಲನ ಮಡರವವರರ ಬಶಕಗರವದಲಲ .
 ನಶರರ ಮತರತ ರಸಗರಬಬ ರಗಳನರನ ಬಳಗಳಗ ಸಮಪರಕವಗ, ನಧರರಟ ವಗ ಹಗರ
ಪರಣಮಕರಯಗ ಬಳಸಬಹರದರ.
 ನಶರರ, ಶಕತ ಹಗರ ವಚಚ ದ ಉಳತಯವಗರತತದ .
 ಸಕಲದಲ ನದರರಟ ಪಪ ಮಣದಲ ನಶರನರನ ಬಳಸರವದರಬದ ಮನರರರ ರ ತಪತನ ಬದಗರವ
ನಶರನ ಪಶಲರವಕಯನರನ ಕಡಮ ಮಡಬಹರದರ.
 ಮಣಣನ ಫಲವತತತ ಹಗರ ಉತತದ ನಯ ಗರಣಮಟಟ ವ ಸಹ ಹಚರಚತತದ .
ಅನರದನ ಮತರತ ಸಹಯಧನ:
ಈ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ 2019-20 ನಶ ಸಲಗ “ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ
ಅಭವವದದ” ಯಜನ (ಲಕಕ ಶಶರರಕ:2401-00-111-0-08 ಅಡಯಲ ರರ.100.00 ಲಕಕಗಳನರನ
ಒದಗಸದ.

12. ಗಶರರ ಅಭವವದದ ಕಯರಕ ಕಮ:

ಗಶರರ ಉರಣವಲಯದ ಪಪಮರಖ ವಣಜರ ಬಳಯಗದರದ, ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಗಶರರ ಬಳಯನರನ
70,600 ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶದಲ ಬಳಯಲಗರತತದರದ, ವರರಕ 1,08,106 ಟನ ಉತತದನ ಇರರತತದ
ಹಗರ ಪಪತ ಹಕಟಶರ ಗ ವರರಕವಗ 775 ಕ.ಜ ಉತತದಕತ ಇರರತತದ. ಗಶರನರನ ಹಚಚಗ ಕರರಟಕ
ರಜರದ ಕರವಳ ಪಪದಶಶಗಳರ, ಒಳರಡರ ಒಣ ಪಪದಶಶಗಳರ ಮತರತ ಗರಡಡಗಡರ ಪಪದಶಶಗಳಲ
ಬಳಯಲಗರತತದ. ಪಪಮರಖವಗ ದಕಣ ಕನನಡ, ಉಡರಪ, ಉತತರ ಕನನಡ, ಬಳಗವ, ಚಕಕಬಳಳಪರ,
ಕರಶಲರ, ಶವಮಗಗ ಮತರತ ಕರಡಗರ ಜಲಗಳಲ ಹಚಚಗ ಗಶರನರನ ಬಳಯಲಗರತತದರದ , ಒಣ
ಬಶಸಯಕರಕ ಸರಕ ತ ಬಳಯಗದ.
ರಜರದ ಒಟಟರ ಉತತದನಯರ ಅಗತರತಗಬತ ಕಡಮ ಪಪಮಣದಲರರವದರಬದ ಸಬಸಕರಣ
ಘಟಕಗಳಗ ಅಗತರವರರವರರಟ ಕಚಚ ಗಶರರ ಬಶಜಗಳನರನ ಪರವಕ ಮಡಲರ ಸಧರವಗರತತಲಲ . ಗಶರರ
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ಬಳಯರ ಇತರ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ಹರಶಲಸದದಲ ಕಡಮ ನಶರನಲ ಬಳಯಬಹರದದಬತಹ
ಬಳಯಗದರದ, ಕರಯಲಶತತರ ನರಟದ ಪಪಮಣ ಕಡಮ ಇರರವದರಬದ ಹಗರ ಉತ ತಮ ಮರರಕಟಟ ದರ
ದರರಕರತತರರವದರಬದ ಹಗರ ದಶಶಕಕ ಹಚರಚ ವದಶಶ ವನಮಯ ಗಳಸಕರಡರತತರರವ ಬಳಗಳಲ
ಒಬದಗದ.
ಆದದರಬದ, ಗಶರರ ಬಳಯ ಅಭವವದದಗಗ, 2017-18 ನಶ ಸಲನ ರಜರ ಸಕರರದ ಆಯವರಯ
ಭರಣದಲ ಸರಮನರ ಮರಖರಮಬತಪಗಳರ ಪರರ-32 ರಲ “ ರಜರದಲ ಮರಬದನ 5 ವರರಗಳಲ 10000
ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶದಲ ಉತತಮ ಗರಣಮಟಟದ ಗಶರರ ಬಶಜ ಬಳಗಳನರನ ಅಭವವದದಪಡಸಲರ ಉದಶದರದ,
ಇದರಬದ 10000 ಕರಕ ಹಚಚನ ರವತರಗ ಅನರಕರಲವಗಲದರದ, ಇದಕಕಗ 10 ಕರಶಟ ರರ.ಗಳನರನ
ನಶಡಲಗರವದಬದರ” ಘರಶರಸದರದ, ಅದರಬತ 2017-18 ನಶ ಸಲನಲ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ
ಯಜನ
ಅಡ
ಗಶರರ
ಅಭವವದದ
ಕಯರಕ ಕಮವನರನ
ರಜರದ
ಎಲ
ಜಲಗಳಲ
ಲ
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರರತ ತದ. ಮರಬದರವರದರ, ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ರರ.650.00 ಲಕಕಗಳಗ ವರರಕ ಕ ಪಯ ಯಜನ ರರಪಸಲಗದ.
ರರಟಪ ಶಯ ತರಶಟಗರಕ ಮರನ ಯಜನಯಡಯಲ ರರ.144.13 ಲಕಕ ಗಳನರನ
ಒಗರಗಡ ಸಲಗರವದರ.
ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:
1. ಆಯ ಪಪದಶಶಕಕ ಮತರತ ಹವಗರಣಕಕ ಹರಬದರವ ಕಸ ಸಸಗಳನರನ ರಟ ಮಡರವದರ ಹಗರ
ಒಣ ಬಶಸಯ ಪದದತಯಲ ಗಶರರ ಬಳಯ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ ಕವಗರಳರಳವದರ.
2. ಭವರರತತನಲ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕಗಳಗ ಅಗತರವರರವರರಟ ಕಚಚ ಗಶರರ ಬಶಜಗಳನರನ ಪರವಕ
ಮಡರವದರ.
ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ವವರ:
1. ಗಶರರ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ ಕಯರಕ ಕಮ:
ರಜರದಲ ಗಶರರ ಬಳಯಲ ಅಧಕ ಇಳರವರ ಪಡಯಲರ ಉತ ತಮ ಗರಣಮಟಟದ ಸರಧರತ ಗಶರರ
ತಳಗಳನರನ ರಟ ಮಡಲರ ರವತರನರನ ಪಪಶತತಹಸಲಗರವದರ. ಗಶರರ ಕಸ ಗಡಗಳನರನ ಇಲಖ
ನಸರರಗಳಬದ, ತರಶಟಗರಕ ವಶಸವದರಲಯ, ಬಗಲಕರಶಟ/ಕವರ ಮತರತ ತರಶಟಗರಕಗಳ
ವಶಸವದರಲಯ, ಶವಮಗಗ ಹಗರ ಇತರ ಸಕರರ ಸಸಮ
ರ ದ ಸಬಸಸಗಳಬದ ರವತರ ನಶರವಗ ಖರಶದಸರವದರ
ಆರವ ಇಲಖ ವತಯಬದ ರವತರಗ
ಖರಶದಸ ವತರಸಲಗರವದರ. ಗಶರರ ಪಪ ದಶಶ ವಸತ ರ ಣ
ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಪಪ ತ ಹಕಟಶ ರ ಗ ತಗಲರವ ಒಟರಟ ಘಟಕ ವಚಚ ದ ಶಶ.50 ರಬತ ಸಮನರ
ಫಲನರಭವಗಳಗ ರರ.28820/- ಮತರತ ಪರಶರಟ
ಜತ ಹಗರ ಪರಶರಟ
ಪಬಗಡದ
ಫಲನರಭವಗಳಗ ಒಟರಟ ಘಟಕ ವಚಚ ದ ಶಶ.90 ರಬತ ರರ.51878/-ರಬತ ಪಪ ತ ಫಲನರಭವಗ 0.2
ಹಕಟಶ ರ ಗಳಬದ ಗರರಷ 4 ಹಕಟಶ ರ ಗಳವರಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
ತ ಣ
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ 1201.12 ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶದಲ ಗಶರರ ಪಪದಶಶ ವಸರ
ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಸಹಯಧನ ಒದಗಸಲರ ರರ.231.995
ಲಕಕಗಳನರನ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ ಹಗರ ರರ.144.13 ಲಕಕಗಳನರನ
ರರಟಪಶಯ ತರಶಟಗರಕ ಮರನ ಯಜನಯಡ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗದ.
ಹರಸ ಗಶರರ ಪಪ ದಶಶ ವಸತರ ಣಗ ಪಪ ತ ಹಕಟಶ ರ ಪಪ ದಶಶಕಕ ತಗಲರವ ವಚಚ ಹಗರ ಘಟಕವರರ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ವವರ ಈ ಕಳಕಬಡಬತದ.
(ಆರರಕ :ರರ.ಗಳಲ)
ಕ .ಕ
ಸ
ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ
ಂಬ
1 ಭರಮ ಸದದತ
ಗರಬಡ ತಗಯರವದರ (0.75 ಮಶ x0.75 ಮಶ
2 x0.75 ಮಶ)
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ಘಟಕ ದರ
118.76/ಘ.
ಮಶ

ತಗಲರವ
ಒಟರಟ
ವಚಚ ಪಪ ತ ಹ.
6000
13850

FYM - (20kg/plant) ಮತರತ ಬಶವನ ಹಬಡ

FYM -1.5/kg,
Neem cake20/kg

12465

4

ಗರಣಯಬದ ತಗದ ಮಣರಣ ಮತರತ ಕರಟಟಗ ಗರಬಬರ ಮಶ ಪಣ
ಮಡ ಶಶ.90 ರರರಟ ಗರಣ ತರಬಬರವದರ.

12.88/ಘ. ಮಶ

1502

5

ಗಡಗಳ ವಚಚ (ಸಗಣಕ ವಚಚ ಸಶರದಬತ )

ರರ.50/ಗಡ

13850

6

ಗಡ ನಡರವದರ ಮತರತ ಆಧರ ಕರಶಲರ ಕಟರಟವದರ

7/ ಗಡ

1939

( 5kg/ha)

1000

ರರ.15/ಗಡ

4155

7/ ಗಡ

2000

ರರ.2/ಗಡ

554

3

7
8
9
1
0
1
1
1
2

ಲಘರ ಪಶರಕಬಶಗಳರ ( 5kg/ha)
ಜವವಕ ಗರಬಬರ/ಜವವಕ ನಯಬತ ಕಕಗಳರ
ಗಡಗಳಗ ಗರಬಬರ ಹಕರವ ವಚಚ (Fertilizer
application cost)
ಗಡಗಳ ಸರತತ ಹರದಕ ಮಡರವದರ (ಸವಯವ ಹರದಕ)

200

ರಮ ಫಲಕ ಅಳವಡಸರವದರ

125

3 ಹಬತದ ಛಯ ಚತ ಕಗಳ ವಚಚ
ಒಟರಟ

57640

2. ಮದಲನಶ ವರರದ ನವರಹಣ:
2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ಕವಗರಬಡ ಗಶರರ ಪ ಪದಶಶ ವಸತರಣಗ ಮದಲನಶ ವರರದ ನವರಹಣಗಗ
ಪಪ ತ ಹಕಟಶ ರ ಗ ತಗಲರವ ಒಟರಟ ಘಟಕ ವಚಚ ದ ಶಶ.50 ರಬತ ಸಮನರ ಫಲನರಭವಗಳಗ
ರರ.11665/- ಮತರತ ಪರಶರಟ ಜತ ಹಗರ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಒಟರಟ ಘಟಕ
ವಚಚ ದ ಶಶ.90 ರಬತ ರರ.20997/-ರಬತ ಪಪ ತ ಫಲನರಭವಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅನರಷಷನ ಗರಳಸಲರ ಫಲನರಭವಗಳಗ
ಸಹಯಧನ ಒದಗಸಲರ ಒಟರಟ ರರ.160.510 ಲಕಕ ಗಳ ಅನರದನ ನಗದಪಡಸಲಗದ.
3. ಎರಡನಶ ವರರದ ನವರಹಣ:
2017-18 ನಶ ಸಲನಲ ಕವಗರಬಡ ಗಶರರ ಪ ಪದಶಶ ವಸತರಣಗ ಮದಲನಶ ವರರದ ನವರಹಣಗಗ
ಪಪ ತ ಹಕಟಶ ರ ಗ ತಗಲರವ ಒಟರಟ ಘಟಕ ವಚಚ ದ ಶಶ.50 ರಬತ ಸಮನರ ಫಲನರಭವಗಳಗ
ರರ.11665/- ಮತರತ ಪರಶರಟ ಜತ ಹಗರ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಒಟರಟ ಘಟಕ
ವಚಚ ದ ಶಶ.90 ರಬತ ರರ.20997/-ರಬತ ಪಪ ತ ಫಲನರಭವಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅನರಷಷನ ಗರಳಸಲರ ಫಲನರಭವಗಳಗ
ಸಹಯಧನ ಒದಗಸಲರ ಒಟರಟ ರರ.232.494 ಲಕಕ ಗಳ ಅನರದನ ನಗದಪಡಸಲಗದ.
ಮದಲನ ಮತರತ ಎರಡನಶ ವರರದ ನವರಹಣ ಪ ಪ ತ ಹಕಟಶ ರ ಪಪ ದಶಶಕಕ ತಗಲರವ ವಚಚ ಹಗರ
ಘಟಕವರರ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ವವರ ಈ ಕಳಕಬಡಬತದ :
(ಆರರಕ: ರರ.ಗಳಲ)
ತಗಲರವ
ಕ .ಕ
ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ
ಘಟಕ ದರ
ಒಟರಟ ವಚಚ
ಸಬ
ಪಪ ತ ಹ .
ಒಣಗರರವ ಗಡಗಳನರನ ತಗದರ ಹರಸದಗ ರಟ
1
1500
ರರ.30/ಗಡ
ಮಡರವದರ (ಶಶ.10 ಅರವ ಗರರಷ 30 ಗಡಗಳರ)
2 ಗಡ ನಡರವದರ ಮತರತ ಆಧರ ಕರಶಲರ ಕಟರಟವದರ
210
ರರ.7/ಗಡ
ಕರಟಟಗ ಗರಬಬರ (1.5kg/ ಗಡ) ಮತರತ ಬಶವನ ಹಬಡ FYM , Neem
3
12465
cake
( 20kg/ ಗಡಕಕ)
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4

ಜವವಕ ಗರಬಬರ/ಜವವಕ ನಯಬತ ಕಕಗಳರ

5

ಕಳ ತಗಯರವದರ, ಅಬತರ ಬಶಸಯ, ಇತರದ

ರರ.15/ಗಡ

4155
5000

ಒಟರಟ

23330

4. ತರಬಶತ /ಕತರಪಶತತವ/ ಅಧರಯನ ಪಪವಸ/ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ:
ಗಶರರ ಬಳಯ ಸರಧರತ ಪದದತಗಳ ಬಗಗ, ಉತತದನ ಮತರತ ಉತತದಕತಗಳನರನ ಹಚಚಸಲರ,
ಸರಧರತ ತಳಗಳ ಶಪರಸರತ ಬಗಗ ರವತರಲ ಅರವ ಮರಡಸಲರ ವರಯ ತಜಜರರಗಳನರನ ತರಬಶತ
ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ಆಹಸನಸ ವಚರ ವನಮಯಗರಳಸಲಗರವದರ. ಪಪಗತಪರ ಗಶರರ ರವತರ ತರಶಟಗಳಲ/
ಸಕರರ ಅರವ ಸಕರರಶತರ ಸಬಸಸಗಳಲರರವ ಹಚಚನ ಇಳರವರ ನಶಡರವ ಹಗರ ಸರಧರತ ಪದದ ತಗಳನರನ
ಅಳವಡಸಕರಬಡರರವ ಮದರ ಗಶರರ ತಕರಗಳಲ ಪ ಪತ ಕತರಪಶತತವ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಹಗರ
ರವತರಗ ಅಧರಯನ ಪಪವಸವನರನ ಆಯಜಸಲಗರವದರ. ಈ ಯಜನಯ ಅನರಷಷನಕಕ
ಸಬಬಬಧಸದಬತ, ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ (ಕಛಶರಗಳಗ ಅವಶರಕತಯರರವ ಲಶಖನ ಸಮಗಪಗಳರ, ಸಭೆಯ
ವಚಚಗಳರ ಇತರದ) ಮತರತ ಯಜನ ಪಪಚರ ಕಯರಕ ಕಮ, ಇತರದ ವಚಚಗಳಗ NHM
ಮಗರಸರಚಯಬತ ನಯಮನರಸರ ಖಚರರ ಭರಸಲಗರವದರ. 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಈ
ಕಯರಕ ಕಮ ಅನರಷಷನ ಗರಳಸಲರ ರರ.25.00 ಲಕಕ ಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗದ.
ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ಪಟಟ:
2019-20 ನಶ ಸಲಗ ವರರಕ ಗರರ (ರರ.ಲಕಕಗಳಲ)

ಕಕ
.

ಸ
ಂಬ

ಕಯರಕ ಕಮ

1

ಗಶರರ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ

2

ಮದಲನಶ
ನವರಹಣ

3

ಎರಡನಶ ವರರದ ನವರಹಣ

4

ವರರದ

ತರಬಶತ
/ಕತರಪಶತತವ/ಅಧರಯನ
ಪಪವಸ/ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ
ಒಟರಟ

ಭತಕ
1201.12 ಹ
.

ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ
ಅಭವವದದ
ಯಜನಯಡ
ಭರಸರವ ಆರರಕ
ಗರರ
232.00

1200 ಹ.

160.510

1795.05
ಹ.

232.490

ರರಟಪಶಯ
ತರಶಟಗರಕ ಮರನ
ಯಜನಯಡ
ಭರಸರವ ಆರರಕ ಗರರ
114.13

25.00
650.00

114.13

ಟಪತಣ: ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ನಗದಪಡಸಲದ ಅನರದನವನರನ ಜಲ
ಲ ವರರ ಅವಶರಕತ
ಅನರಗರಣವಗ ವರರಕಗರರ ಮತಯಳಗ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರ ಹಬತದಲ ಬದಲವಣ
ಮಡಕರಳಳಲಗರವದರ.
ಮರಬದರವರದರ, ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ “ ಗಶರರ ಅಭವವದದ
ಕಯರಕ ಕಮವನರನ
(ಲಕಕಶಶರರಕ:
2401-00-111-0-08)
2019-20 ನಶ
ಸಲನಲ
ಮರಬದರವರಸಲರ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ ಭರಸರವ ಆರರಕ ಅನರದನ ಒಟರಟ
ರರ.650.00 (ಆರರನರರ ಐವತರತ ಲಕಕಗಳರ) ಹಗರ ರರಟಪಶಯ ತರಶಟಗರಕ ಮರನ
ಯಜನಯಡ ಭರಸರವ ಒಗರಗಡಸರವಕಯ ಆರರಕ ಅನರದನ ಒಟರಟ ರರ.114.13 (ಒಬದರನರರ
ಹದರಲರಕ ಲಕಕ ಹದರಮರರರ ಸವರಗಳರ) ಲಕಕಗಳನರನ ಒದಗಸದ.

13. ನಶರನ ಟರಬಕರ ಗಳ ಖರಶದಸಲರ ಸಹಯಧನ:
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ಕಳದ 3 ವರರಗಳಬದ ಭಶಕರ ಬರಗಲದಬದ ರವತರ ಬಳಗಳಗ ನಶರನ ಅಭವವನರನ ತಡಗಟಟಲರ
ನಶರನ ಟರಬಕರ ಗಳನರನ ಖರಶದಸದ ಸಮನರ ವಗರಕಕ ಸಶರದ ರವತರಗ ಶಶ.50 ರರರಟ ಹಗರ ಪರಶರಟ
ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ವಗರಕಕ ಸಶರದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ಸಮಗ ಪ
ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ (ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-111-0-08) ಸಹಯಧನ
ನಶಡಲರ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ರರಪಸಲಗದ.
ಸಕರರದ ಆದಶಶ ಸಬಖರ: ತರಶಇ 264 ತರಶಸವ 2017, ಬಬಗಳರರರ , ದರಬಕ :0901-2018 ರಬತ 4,000 ಲಶ. ಮತರತ 5000 ಲಶ ನಶರನ ಟರಬಕರ ಗಳನರನ ಖರಶದಸಲರ ಸಮನರ
ರವತರಗ ಶಶ.50 ರರರಟ ಕ ಕಮವಗ ರರ.62,500/- ಮತರತ ರರ.70,000/- ಗಳರ ಹಗರ ಪರಶರಟ ಜತ
ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ವಗರಕಕ ಸಶರದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರಬತ ರರ.1,12,500/- ಮತರತ
ರರ.1,26,000/- ಗಳ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ.

III ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:-

ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಸಮನರ ವಗರದ ರವತ ವಗರಕಕ ಶಶ.50 ರಬತ ಹಗರ ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ
ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ವಗರಕಕ ಸಶರದ ರವತರರ ಖರಶದಸದ ನಶರನ ಟರಬಕರ ಗಳಗ ಶಶ.90 ರಬತ ಸಹಯಧನ
ರಜರವಲಯದ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ, 4000 ಲಶ. ಹಗರ 5000 ಲಶ.
ಸಮರರರದ ನಶರನ ಟರಬಕರ ಖರಶದಸಲರ ಸಮನರ ವಗರಕಕ ಶಶ.50 ರಬತ ಅನರಕ ಕಮವಗ ಗರರಟ
ರರ.62,500/- ಹಗರ ರರ.70,000/- ಗಳರ ಹಗರ ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ವಗರಕಕ
ಸಶರದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರಬತ ರರ.1,12,500/- ಮತರತ ರರ.1,26,000/- ಗಳರ ಸಹಯಧನ
ನಶಡಲರ ಕಳಕಬಡ ಉದಶಗಳಗಗ ಕಯರಕ ಕಮ ರರಪಸಲಗದ.
1. ಕಳದ 3 ವರರಗಳಬದ ಬರಗಲವರರವದರಬದ ತರಶಟಗಳಲ ಅಬತಜರಲ ಕರಸದದರದ ಬಶರ
ಕಡಯಬದ
ಟರಬಕರ ಮರಲಕ ನಶರರ ಒದಗಸರವದರ.
2. ಬಳದರರವ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ ಉಳಸಕರಳರಳವದರ.

IV ಸಹಯಧನ ಮದರ:-

ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮದ ಮಗರಸರಚ ಅನಸಯ ಸಮನರ ವಗರದ ರವತ ವಗರಕಕ ಶಶ.50 ರಬತ
ಹಗರ ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ವಗರಕಕ ಸಶರದ ರವತರರ ಖರಶದಸದ ನಶರನ ಟರಬಕರ
ಗಳಗ ಶಶ.90 ರಬತ ಸಹಯಧನ ರಜರವಲಯದ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ,
4000 ಲಶ. ಹಗರ 5000 ಲಶ. ಸಮರರರದ ನಶರನ ಟರಬಕರ ಖರಶದಸಲರ ಸಮನರ ವಗರಕಕ ಶಶ.50
ರಬತ ಅನರಕ ಕಮವಗ ಗರರಟ ರರ.62,500/- ಹಗರ ರರ.70,000/- ಗಳರ ಹಗರ ಪರಶರಟ ಜತ
ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ವಗರಕಕ ಸಶರದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರಬತ ರರ. 1,12,500/- ಮತರತ
ರರ.1,26,000/- ಗಳ ಸಹಯಧನ ವತರಸರವದರ.
(ರರ. ಗಳಲ)
ಸಹಯಧನ
ದರ
ಸಮನ
ವಗರಕಕ
ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ
ಸಮರರರ
ರ
ಶಶ. 50 ರಬತ
ವಗರಕಕ ಶಶ. 90 ರಬತ ಸಹಯಧನ
(ಲಶ.)
ಸಹಯಧನ
4000

1,25,000/-

62,500/-

1,12,500/-

5000

1,40,000/-

70,000/-

1,26,000/-

V ಭತಕ ಮತರತ ಆರರಕ ಗರರ:-

2019-20 ನಶ ಸಲಗ 059 ಸಮನರ ವಗರಕಕ ರರ.700.00 ಲಕಕಗಳರ, ಭತಕ – 1000
ಸಬಖರ, 422 ಪರಶರಟ ಜತಗ ರರ.200.00 ಲಕಕಗಳರ, ಭತಕ – 159 ಸಬಖರ ಹಗರ 423 ಪರಶರಟ
ಪಬಗಡಕಕ ರರ.100.00 ಲಕಕಗಳರ, ಭತಕ–79 ಸಬಖರ ಒಟಟರ ರರ.1000.00 ಲಕಕಗಳ ವಚಚದಲ 1238
ಫಲನರಭವಗಳಗ ಸಹಯಧನವನರನ ಒದಗಸಲಗರವದರ.

VI ಅನರದನ:-

2019-20 ನಶ ಸಲಗ ನಶರನ ಟರಬಕರ ಖರಶದಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲರ ರರ.1000.00
ಲಕಕಗಳನರನ ಒದಗಸದ.
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14. ಕಡಮ ವಚಚದ ಅಣಬ ಉತತದರ ಘಟಕ ಕಕ ಸಹಯಧನ:
ಅಣಬ ಸಸರ ವಗರಕಕ ಸಶರದ ಒಬದರ ಸಸರ. ತನರನವ ಅಣಬಯನರನ ಆಹರ ಪದರರಗಳ ಪಟಟಯಲ
ತರಕರ ಪದರರವರನಗ ಸಶರಸದ. ಅಣಬಯರ ಮವದರತಸ ಮತರತ ವವಧ ಮಸಲಯ ಪರಮಳವನರನ
ಅಳವಡಸಕರಳರಳವ ಗರಣವನರನ ಹರಬದದ. ಅಷಟಶ ಅಲಲದಶ ಅಣಬಯಲ ಪಪಶಟಶನ ಮತರತ ಜಶವಸತಸಗಳರ
ಹಶರಳವಗದರದ, ಶಕರರಪರಷ
ಕಡಮ ಇರರವದರಬದ ಸಕಕರ ರರಶಗಗಳಗ ಇದರ ಒಳಳಯ
ಲ
ಆಹರವಗಬಲದರ. ಅಣಬಯನರನ ಆಹರ ಪದರರಗಳಗ ಪಯರಯವಗ ಇತತಶಚನ ದನಗಳಲ
ಬಳಸರತತದರದ ಹಚಚನ ಪಪಮರಖರತ ಪಡದದ. ಇದನರನ ವರವಸಯ ಮರಲದಬದ ಬರರವ ತರಜರವಸರತಗಳ
ಸಹಯದಬದ ಮನ ಅಬಗಳದಲಯಶ ಬಳಯಬಹರದಗದರದ, ಹಚಚನ ಭರಮಯ ಅಗತರತ ಇರರವದಲಲ.
ಆದದರಬದ, ಅತಶ ಕಡಮ ಜಮಶನರ ಇರರವ ಅತಶ ಸಣಣ ರವತರರ ಸಹ ಅಣಬ ಕವರಯನರನ ಕವಗರಳಳಬಹರದರ.
ಅಣಬ ಕವರಯಬದ ಕಡಮ ವಶಳಯಲ ಮತರತ ಅತರಲತ ಪಪದಶಶದಲ ಅಧಕ ಇಳರವರ ಪಡಯಬಹರದರ.
ಹಶಗಗ ವದರವಬತ, ನರರದರರಶಗ ಯರವಕರಗ ಮತರತ ಮಹಳಯರಗ ಅಣಬ ಕವರ ಒಬದರ ವರದನ.
ಅಣಬ ಇತರ ಸಸರಗಳಗಬತ ಭನನವಗದರದ, ಪತ ಕಹರತರತ (Chlorophyll) ನರನ ಹರಬದಲಲದ ಕರಣ ಸಸಯಬ
ಆಹರವನರನ ತಯರಸಕರಳಳಲರ ಸಧರವಲಲ. ಆದಕರಣ ಅಣಬ ಬಶರರಬದರ ವಸರತವನ ಆಶ ಪಯವನರನ
ಪಡದರ ಬಳಯರತತದ.
ಪಪತ ವರರ ಸರಮರರ 14.4 ಕರಶಟ ಟನಗಳರರಟ ಕವರ ಸಬಬಬಧತ ತರಜರ ವಸರತಗಳರ
ಉತತದನಯಗರತತದರದ, ಇದರಲ ಬಹರತಶಕ ಪಪಮಣವನರನ ಸರಟರಟ ಹಕರವದರ ಮರಲಕ ಅರವ ಬಳಸದ
ಹಗಯಶ ಬಡರವದರ ಮರಲಕ, ಶಪಶರಷ ಗರಣಮಟಟದ ಮತರತ ಹಶರಳ ಪಪಮಣದ ಸವಯವ ಆಹರ
ಉತತದರ ಸಮರರ ಹರಬದರರವ ಅಮರಲರ ತರಜರ ಪಶಲಗರತತದ. ಈ ತರಜರದ ಶಶ.10 ರರಟರನದರರ
ಅಣಬ ಉತತದನಗ ಬಳಸದಲ, ಸರಮರರ 70-80 ಲಕಕ ಟನ ತಜ ಅಣಬಯನರನ ಪಪತ ವರರ
ಉತತದಸಬಹರದಗದರದ, ಇದರಬದ 1.5 ಲಕಕ ಟನ ಪಪಶಟನ ವರರಕ ದರರಯರತತದ. ಅಲಲದ ಇದರ
ಸರಮರರ 30 ಲಕಕ ಜನರಗ ವರರವಡಶ ಉದರರಶಗ ಅವಕಶ ಕಲತಸಬಲಲದರ.
ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:
1. ಗಪಮಶಣ ನಗರ ಮತರತ ಪಟಟಣ ಪಪದಶಶದಲನ ಜನರಲ ಅದರಲರಲ ಮಕಕಳಲ ಅಣಬ ಬಳಯ
ಪಶರಕಬಶಗಳ ಮಹತಸದ ಬಗಗ ಹಚಚನ ಅರವನರನ ಮರಡಸರವ ಮರಲಕ ಪ ಪತ ಕರಟರಬಬದಲ
ಅಣಬಯ ಮಹತಸ ಮತರತ ಅಣಬ ಬಳಕಗ ಬಶಡಕಯನರನ ಸವಜಸರವದರ.
2. ಅಣಬ ಉತತದನ ಮತರತ ಬಳಕ ಕತ ಕದ ಸಬಪಣರ ಉಪಯಗ ಪಡಯಲರ ಪಪಮರಖವಗ ಮರರರ
ಅಬಶಗಳ ಮಶಲ ಗಮನಹರಸರವದರ ಅಗತರವರರತತದ. ಅವಗಳಬದರ,
i.
ಅಣಬಯ ಪಶರಕಬಶದ ಮಹತಸ ಕರರತರ ಅರವ ಮರಡಸರವದರ
ii. ಸಮಜದ ಕಲವ ಭಗಗಳಲ ಅಣಬ ಬಳಕಯ ಮರಢನಬಬಕಗಳನರನ ಹರಶಗಲಡಸರವದರ.
iii. ಗರಣಮಟಟದ ಬಶಜ ನರಬತರವಗ ಉತತದಕರಗ ಲಭರವಗರವಬತ ಮಡರವದರ.
3. ಗಪಮಶಣ ನಗರ ಮತರತ ಪಟಟಣ ಪಪದಶಶದಲನ ಜನರಲ ವರರಕ ಸರಸರ ಅಣಬ ಬಳಕಯನರನ ವರವಸಸತ
ಮಹತ ಶಬರ ಮತರತ ಪಪತರಕಕಗಳ ಮರಲಕ ಹಚಚಸ ಪಶರಕಬಶಗಳ ಕರರತಯನರನ ಕಡಮಗರಳಸ
ಜನರ ನವಜ ಆರರಶಗರ ಮಟಟವನರನ ಸರಧರಸರವದರ.
4. ಗಪಮಶಣ ಮಹಳಯರರ ಹಗರ ಸಸಸಹಯ ಗರಬಪಗಳ ಸದಸರರರ ಸಸತತ ಉತತದಸದ ಅಣಬಯನರನ
ವರದಲ ಕನರಷ ಒಬದರಬದ ಎರಡರ ದವಸ ಆಹರದಲ ಬಳಸಲರ ಪಪಶರಶಪಸರವದರ.
5. ಕವರ
ಕತ ಕದಲ
ಉತತದನಯಗರವ
ಹಶರಳ
ಪ ಪಮಣದ
ಕವರ
ತರಜರವನರನ
ಸರಡರವ
ಪರಪಠವರರವದರಬದ, ಅಮರಲರ ಸವಯವ ಗರಬಬರ/ಪಶರಕಬಶ ಪಶಲಗರತತರರವದಲಲದಶ,
ಪರಸರ ಮಲನರಕರಕ ಕರಣವಗರತತದ. ಈ ಕವರ ತರಜರವನರನ ಅಣಬ ಉತತದನಗ ಬಳಸಕರಬಡರ,
ಸಮಜದ ಆರರಕವಗ ಕಳಸಸರದಲರರವ ಜನರ ಪಶರಕಬಶ ಅದರಲರಲ ವಶಶರವಗ ಪಪಶಟನ
ಕರರತ ನಶಗಸರವಲ ಕ ಕಮವಹಸರವದರ.
6. ಜನಸಮನರರರ ಅಣಬ ಉತತದಸಲರ ಅನರವಗರವಬತ, ಅಗತರ ವದವದನಗಳನರನ ಮತರತ ಅಣಬ
ಬಳಕಯ ರಶತಯನರನ ತರಬಶತ/ಪಪತರಕಕಗಳ ಮರಲಕ ಮನವರಕ ಮಡಕರಡರವದರ.
7. ಅಣಬ ಬಶಜ ಮತರತ ಬಳ ಉತತದನ, ಕರಯಲಶತತರ ನವರಹಣ, ಸಬಸಕರಣ, ವವಧ ಉತತನನಗಳ
ತಯರಕ, ಮತರತ ಮರರಕಟಟ ಇವಗಳ ಸಬಬಬಧ ಕವರಕರರ ಯಜನ ರರಪಸ, ಅನರಷಷನಸಲರ ಅಗತರ
ಮಗರದಶರನ
ಮತರತ
ವವಧ
ಯಜನಗಳಡ
ಸವಲತರತ
ಪಡಯರವ
ನಟಟನಲ
ಕಯರತತತರರಗರವದರ.
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ಕಡಮ ವಚಚದ ಅಣಬ ಉತತದರ ಘಟಕಕಕ ಸಹಯಧನ (2019-20): ರರಟಪಶಯ ತರಶಟಗರಕ
ಮರನ ಯಜನಯಡ ದರಡಡ ಮತರತ ಮದರಮದ ಸಮರರರದ ಘಟಕಗಳಗ ಅವಕಶ ವರರವ ಕರಣ
ಹಗರ ಇಲಖಯ ಅಧಕರಗಳರ ಮತರತ ರವತರರ ಕಡಮ ವಚಚದ ಸಣಣ ಘಟಕಗಳಗ ಅವಕಶ
ಕಲತಸಕರಡಲರ ಹಲವ ವಶದಕಗಳಲ ಪ ಪಸತಪಸದರದ, ಅದರಬತ ವವಧ ಕಡಮ ವಚಚದ ಅಣಬ ಉತತದರ
ಸಮರರವಳಳ ಘಟಕಗಳಗ ಶಶ.50 ರಬತ ಸಹಯಧನದ ಮತತವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಕಯರಕ ಕಮದಡ ಕಡಮ ವಚಚದ
ಅಣಬ ಉತತದರ ಘಟಕಕಕ ಅನರಷಷನಗರಳಸಬಶಕಗರರವ ಆರರಕ/ಭತಕ ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ
ವವರ ಈ ಕಳಕಬಡಬತದ.

ಕ ಕ.
ಸಬ
1.
2.

ಘಟಕ ವಚಚ

ಘಟಕ
ಸಣಣ ಪಪಮಣದ ಅಣಬ ಉತತದರ ಘಟಕದ
ಮರಲಭರತ
ಸಕಯರ
ಅಭವವದದಗ
ಸಹಯಧನ (ಕಟಟಡ ಹರರತರ ಪಡಸ)
ಹರಸ ಕಟಟಡದಲ ಸಣಣ ಪಪಮಣದ ಅಣಬ
ಉತತದರ ಘಟಕಕಕ ಸಹಯಧನ

(ರರ.ಲಕಕಗಳಲ)
2018-19 ನಶ
ಸಹಯಧನದ ಮತತ
ಸಲಗ ವರರಕ
(ಪಪತ ಘಟಕಕಕ ಶಶ.50 )
ಗರರ
ಭತಕ
ಆರರಕ

3.00

1.50

40

60.00

10.00

5.00

8

40.00

ಒಟರಟ

100.
00

ಸಣಣ ಪಪಮಣದ ಅಣಬ ಉತತದನಗಗ ಮರಲಭರತ ಸಕಯರ ಅಭವವದದ (ಕಟಟಡ
ಹರರತರಪಡಸ) ಮತರತ ಹರಸ ಕಟಟಡ ನಮರಸ ಸಣಣ ಪಪಮಣದ ಅಣಬ ಉತತದರ ಘಟಕ ಅಭವವದದಗ
ಜಲ
ಲ ವರರ/ ವಭಗವರರ ಭತಕ ಮತರತ ಆರರಕ ಗರರಗಳನರನ ಅನರಬಬಧ-I ಮತರತ II ರಲ ನಶಡದ. ಪಪತ
ಸಣಣ ಜಲಗ ತಲ 1 ರಬತ ಮತರತ ಪಪತ ದರಡಡ ಜಲಗ ತಲ 2 ಸಣಣ ಪಪಮಣದ ಅಣಬ ಉತತದನಗಗ
ಮರಲಭರತ ಸಕಯರ ಅಭವವದದ (ಕಟಟಡ ಹರರತರಪಡಸ) ಘಟಕದಬತ ಗರರ ನಗದಪಡಸಲಗದ. ಹರಸ
ಕಟಟಡ ನಮರಸ, ಸಣಣ ಪಪಮಣದ ಅಣಬ ಉತತದರ ಘಟಕ ಗರರಗಳನರನ ಪ ಪತ ವಭಗಕಕ ತಲ 2 ರಬತ
ನಗದಪಡಸಲಗದ. ಸಬಬಬದಪಟಟ ವಭಗಗಳ ಜಬಟ ನದಶರಶಕರರಗಳರ ತಮ
ಮ ವಭಗದ ಯವ ಜಲಯಲ
ಸದರ ಘಟಕವನರನ ನಮರಸಬಶಕರ ಎಬದರ ನಧರರಸ, ನದಶರಶರಲಯಕಕ ಶಫಾರಸರತ ಮಡದ ನಬತರ,
ಸದರ ಘಟಕಕಕ ಸಬಬಬಧಪಟಟ ಅನರದನವನರನ ಆಯ ಜಲಯ ತರಶಟಗರಕ ಉಪ ನದಶರಶಕರರಗಳಗ
ಬಡರಗಡ ಮಡಲಗರವದರ.
ಅನರಬಬಧ-I
ಣ
ಸಣ ಪಪಮಣದ ಅಣಬ ಉತತದರ ಘಟಕದ ಮರಲಭರತ ಸಕಯರ ಅಭವವದದಗ ಸಹಯಧನ
(ಕಟಟಡ ಹರರತರ ಪಡಸ)
ಜಲ
ಲ ವರರ ಭತಕ ಮತರತ ಆರರಕ ಗರರ
ಕ .ಕ ಸಬ
.
I
1
2
3
4
5
6

ಜಲಗಳರ
II
ಬಗಲಕರಶಟ
ಬಳಗವ
ಬಳಳರ
ಬಬಗಳರರರ ಗಪ.
ಬಬಗಳರರರ ನಗರ
ಬಶದರ

ನಗದಪಡಸಲದ ಗರರ
ಆರರಕ
ಭತಕ (ಸಬಖರ)
(ರರ.ಲಕಕ ಗಳಲ)
III
IV
1
1.50
2
3.00
2
3.00
1
1.50
3
4.50
1
1.50
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7
8

ವಜಯಪರ
ಚಮರಜನಗರ
ಚಕಕ ಬಳಳಪ ರ

9
10
11
12

ಚಕಕ ಮಗಳರರರ
ಚತ ಕದರಗರ
ದಕಣ ಕನನ ಡ

13

ದವಣಗರ

1
1

1.50
1.50

1
2
1

1.50
3.00
1.50

1

1.50

1

1.50

14
15
16
17

ದರವಡ
ಗದಗ
ಕಲಬರಗರ
ಹಸನ

2
1
2
1

3.00
1.50
3.00
1.50

18
19
20
21
22

ಹವಶರ

1
1
1
1
1

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

2
1
1
1
2
1
2
1
40

3.00
1.50
1.50
1.50
3.00
1.50
3.00
1.50
60.00

ಕರಡಗರ
ಕರಶಲರ
ಕರಪತ ಳ
ಮಬಡರ
ಮವಸರರರ

23
24
25
26
27
28
29
30

ರಯಚರರರ
ರಮನಗರ
ಶವಮಗಗ
ತರಮಕರರರ
ಉಡರಪ
ಉತತರ ಕನನ ಡ
ಯದಗರ

ಒಟರಟ

ಅನರಬಬಧ-II
ಹರಸ ಕಟಟಡದಲ ಸಣಣ ಪಪಮಣದ ಅಣಬ ಉತತದರ ಘಟಕಕಕ ಸಹಯಧನ
ವಭಗವರರ ಭತಕ ಮತರತ ಆರರಕ ಗರರ
ಕ .ಕ ಸಬ.

ವಭಗ

1
2
3
4

ಬಬಗಳರರರ ವಭಗ

ನಗದಪಡಸಲದ ಗರರ
ಆರರಕ
ಭತಕ (ಸಬಖರ)
(ರರ.ಲಕಕ ಗಳಲ)
2
10.00

ಕಲಬರಗರ ವಭಗ
ಮವಸರರರ ವಭಗ

2
2

10.00
10.00

ಬಳಗವ ವಭಗ
ಒಟರಟ

2
8

10.00
40.00

ರರ:
 ಘಟಕ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ನಗದಪಡಸಲದ ಅನರದನ ಮತರತ ಭತಕ ಗರರಯನರನ ಜಲ
ಲ ವರರ
ಬಶಡಕ ಮತರತ ಅಗತರತ ಅನರಸರ ಬದಲವಣ ಮಡಕರಳಳಲಗರವದರ.
 ಸಸಳಶಯ ಅವಶರಕತಗನರಗರಣವಗ ಘಟಕವರರ ಆರರಕ/ಭತಕ ಗರರಯ ಪರರಕರಣಗ ಅವಕಶ
ನಶಡಲರ ಕರಶರದ.
ಮಶಲಕಬಡಬತ " ಕಡಮ ವಚಚದ ಅಣಬ ಉತತದರ ಘಟಕಕಕ " ಕಯರಕ ಕಮದ ಅನರಷಷನಕಕಗ
ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಒಟರಟ ರರ.100.00
ಲಕಕಗಳನರನ ಒದಗಸ ಸದರ ಯಜನಯನರನ ಮರಬದರವರಸಲರ ಮಬಜರರತ ನಶಡಲರ ಕರಶರದ.
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15. ಅಪಪಧನ ಹಗರ ಅಪರರಪದ (ಎಕತಟಕ) ಹಣರಣಗಳ ಉತತಶಜನ:
ರಜರದಲ ನವಸಗರಕವಗ ವವಧ ಜತಯ ಹಣಣನ ಬಳಗಳನರನ ಬಳಯಲಗರತತದ . ಸಮನರವಗ
ಅಪರರಪದ ಹಣಣನ ಬಳಗಳರ ಹಚಚನ ಜನ ಪಪಯತ ಹರಬದಲಲದದದರರ, ಈ ಹಣರಣಗಳರ ಹಚಚನ ಪಶರಕಬಶ
ಹಗರ ಔರಧಶಯ ಗರಣ ಹರಬದರರವದರಬದ, ಮರಬಬರರವ ದನಗಳಲ ಹಚಚನ ಪಪಮರಖರ ಹರಬದರವ
ಸಧರತ ಇರರತತದ. ಸರಸಸರ ಕವರಯಲ ಈ ಹಣರಣಗಳರ ಹಚಚನ ಪಪಧನರತ ಹರಬದರರತತದ. ಅಪಪಧನ ಹಣರಣಗಳರ
ವಶರಟ
ಸರವಸನ ಹರಬದದರದ, ಪೌರಟಕಬಶಗಳದ ಪಪಶಟಶನತ, ವಟಮನತ, ಖನಜ, ರರರ,
ಕರರಟರಯಡತ ಹಗರ ಆಬಟ ಆಕತಡಬಟತ (ಉತಕರರಣ ನರರಶಧಕ ಶಕತಯನರನ) ಹರಬದರರತತವ. 201819 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯ ಭರಣದಲ “ ಪಪಸಕ ತ ವರರದಲಅಪರರಪದ ಹಣರಣಗಳದ ಪರರನ ಹಣರಣ,
ರಬಬರತನ, ದರರಯನ, ಡಪಗನ ಹಣರಣ, ಲಚಚ, ಮರಬಗರಶಸಟಶನ, ಆಪಲಬರ, ಬಣಣಹಣರಣ, ನಶರಳ,
ಸಟಪಬರ ಇತರದ ಹಗರ ಹರಸ ಮತರತ ಬಶಜ ರಹತ ಸಶತಫಲ ಮತರತ ಸಶಬಯ ತಳಗಳನರನ ಬಳಯಲರ
ಕಶಬದಪ ಪರಸಕವತ ಹಗರ ರಜರವಲಯ ಯಜನಗಳಡ ಪಪಧನರತನಶಡ ಉತತಶಜನ ನಶಡಲಗರವದರ”
ಎಬದರ ಘರಶರಣಯಗರರತ ತದ. ಈಗಗಲಶ, ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ ಅಪಪಧನ
ಹಗರ ಅಪರರಪದ ಹಣರಣಗಳ ಉತತಶಜನ ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರತತದರದ, ಪಪಸಕ ತ
ಸಲನಲಯರ ಅಪಪಧನ ಹಗರ ಅಪರರಪದ ಹಣರಣಗಳ ಉತತಶಜನಕಕ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ
ಯಜನಯಡ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ಅನರದನ ನಗಧಪಡಸಕರಳಳಲಗದ.
2. ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:
ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಅಪಪಧನ ಹಗರ ಅಪರರಪದ ಹಣರಣಗಳ ಉತತಶಜನ ಕಯರಕ ಕಮದ ಅನರಷಷನದ
ಮರಲಕ ಈ ಕಳಕಬಡ ಉದಶಗಳನರನ ಪರವಸಲರ ರರಪಸಲಗದ.
1. ಅಪಪಧನ ಹಗರ ಅಪರರಪದ (ಎಕತಟಕ) ಹಣರಣಗಳ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ ಉತತಶಜಸರವದರ.
2. ಅಪಪಧನ ಹಗರ ಅಪರರಪದ (ಎಕತಟಕ) ಹಣರಣಗಳ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ ಕವಗರಳರಳವ ರವತರಗ
ಸಹಯಧನ ಒದಗಸರವದರ.
3. ಈ ಹಣಣನ ಬಳಗಳನರನ ಬಳಸರವದರಬದ ರವತರ ತಬತಪಕ, ಆರರಕ ಹಗರ ಸಮಜಕ ಜಶವನಮಟಟ
ಸರಧರಣ ಸಧಸರವದರ.
3. ಆರರಕ ಅನರದನದ ಅವಶರಕತ (Financial Implication)
2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ “ ಅಪಪಧನ ಹಗರ
ಅಪರರಪದ ಹಣರಣಗಳ ಉತತಶಜನ" ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ ರರ.50.00 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತ ತದ.
4. ಭತಕ ಮತರತ ಆರರಕ ಗರರಗಳರ
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ರರ.50.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನದಲ ಅಬದಜರ 100 ಹಕಟಶರ
ಅಪರರಪದ ಹಗರ ಅಪಪಧನ ಹಣರಣಗಳ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ ಕವಗರಳಳಲಗರವದರ.
5. ಯಜರ ಅನರಷಷನ ವರಪತ
ಈ ಯಜನಯ ಅನರಷಷನದ ವರಪತಯರ ಕರರಟಕದ ಎಲ
ಲ ಜಲಗಳಗ ಅನಸಯಸರತತದ.
6. ಯಜನ ಅನರಷಷನ
ಆಯ ಜಲಯ ಅನರಮಶದತ ಕ ಪಯಯಜನ, ಮಶಸಲತ ಹಗರ ಮಸಕ ಕಯರಕ ಕಮ
ಅನರಷಷನ ವಶಳ ಪಟಟ (MPIC) ಯಬತ ನಗಧಯಗರರವ ಅನರದನ ಮಶರದಬತ ಈ ಯಜನ
ಅನರಷಷನವನರನ ಮಡಲಗರವದರ ಹಗರ ಪ ಪಸರತತ ಆ ಸಲನ ಮಗರಸರಚಯನಸಯ
ಅನರಷಷನಗರಳಸರವದರ.
7. ಯಜನಯ ಫಲಶವತ:
 ಅಪಪಧನ ಹಗರ ಅಪರರಪದ ಹಣರಣಗಳನರನ ಕರರಟಕ ರಜರದಲ ಪರಚಯಸ ಜನ
ಪಪಯಗರಳಸಲಗರವದರ.
 ಅಪಪಧನ ಹಗರ ಅಪರರಪದ ಹಣರಣಗಳದ ಪರರನ ಹಣರಣ, ರಬಬರತನ, ದರರಯನ,
ಡಪಗನ ಹಣರಣ, ಲಚಚ, ಮರಬಗರಶಸಟಶನ, ಆಪಲಬರ, ಬಣಣ ಹಣರಣ, ನಶರಳ, ಸಶತ ಫಲ ತಳಗಳನರನ
ಅಬದಜರ 100 ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ ಮಡಲಗರವದರ.
 ಈ ಹಣಣನ ಬಳಗಳನರನ ಬಳಸರವದರಬದ ರವತರ ತಬತಪಕ, ಆರರಕ ಹಗರ ಸಮಜಕ ಜಶವನ
ಮಟಟ ಸರಧರಣ ಸಧಸರವದರ.
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2019-20 ನಶ ಸಲನಲ “ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ” ಯಜನಗ
ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-111-0-08 ಅಡ ಒಟರಟ ರರ.13000.00 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸದ.
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9. ಕವರ ಕತ ಕ ಮತರತ ಸಸರವಟಕಗಳ ಅಭವವದದ ಮತರತ ನವರಹಣ
Development and Maintenance of Farms & Nurseries
ಲಕಕಶಶರರಕ:2401-00-119-4-05
ನಗದಪಡಸದ ಅನರದನ ರರ.1300.00 ಲಕಕಗಳರ
139

1300.00

ಪಪ ಧನ ಕಮಗರಗಳರ

ಪಶಠಕ:

ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯರ ರಜರದಲ ಒಟರಟ 405 ಕತ ಕ ಮತರತ ಸಸರಗರಗಳನರನ ಹರಬದದರದ,
ಇವಗಳ ಒಟಟರ ಪಪದಶಶ 15,757.35 ಎಕರಗಳಗರರತತದ. ಎಲ
ಕತ ಕ ಮತರತ ನಸರರಗಳ ಸರಕ ತ
ಲ
ನವರಹಣಗಗ ಇಲಖ ಮಟಟದಲ ಕರರಟಕ ರಜರ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ ಏಜನತಯನರನ
ಸಸಪಸಲಗದ. ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯಡ ಬರರವ ಕತ ಕ ಮತರತ ನಸರರಗಳಲ ಇಲಯವರಗ ವರರಕ
ಸರಮರರ 40 ಲಕಕಗಳಗರ ಅಧಕವಗ ಕಸ/ಸಸಗಳನರನ ಉತತದಸ ಇಲಖ ನಗದತ ದರಗಳಲ ರವತರಗ
ನಶರವಗ ಮರಟ ಮಡಲಗರತತದ ಹಗರ ವವಧ ಇಲಖ ಯಜನಗಳಗರ ಸಹ ಸರಬರಜರ
ಮಡಲಗರತತದ. ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕ ಮತರತ ನಸರರಗಳಬದ ಕಸ/ಸಸಗಳ ಮರಟ ಮತರತ ಕತ ಕದ
ಉತತನನಗಳಬದ ವರರಕ ರರ.15.00 ಕರಶಟಯರರಟ ಆದಯ ಕರರಟಕ ರಜರ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದ
ಏಜನತಗ ಪಡಯಲಗರತತದ. ಇಲಖಯಡ ಬರರವ ಕತ ಕ ಮತರತ ನಸರರಗಳನರನ ಇನರನ ಉತ ತಮಗರಳಸಲರ
ಸದರ ಕತ ಕಗಳಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಹರಸ ತಳಗಳನರನ ಪರಚಯಸರವದರ, ಉತತಮ ಗರಣಮಟಟ ದ
ಸಸ/ಕಸಗಳನರನ ದರಪತ ಟರಟ ಪ ಪ ಮಣದಲ ಅಭವವದದಪ ಡಸ ಒದಗಸರವ ಉದಶ ಹಗರ ಹರಸ
ತಬತಪಕತಗಳ ಅನರಷಷನ ಮತರತ ರವತರರ/ಸವರಜನಕರಗ ಮದರ ತರಶಟಗರಕ ಕಲಕ
ಕಶಬದಪ ಗಳರನಗ ಮಡರವದರ ಅತರ ವಶರ ಕವಗರರವದರಬದ ಇಲಖಯಡ ಬರರವ ಎಲ
ಲ ಕತ ಕ ಮತರತ
ನಸರರಗಳನರನ ಹಬತಹಬತವಗ ಮದರ ಕತ ಕಗಳರನಗ ಅಭವವದದಪ ಡಸರವ ಅವಶರ ವರರತತದ.
2017-18 ನಶ ಸಲನ ಆಯವರಯದ ಭರಣದಲ ಘರಶರಸರರವಬತ ಇಲಖಯರ 16,000
ಎಕರಗಳಗರ ಹಚಚನ ಪಪದಶಶದಲ ಹರಬದರರವ 405 ಕತ ಕಗಳನರನ ಸರಧರಸರವ ದವರಷಯಬದ 5 ವರರಗಳಲ
100 ಮದರ ತರಶಟಗಳ ಅಭವವದದಯನರನ ಕವಗತತಕರಳಳಲರ 2017-18 ನಶ ಸಲಗ ರರ.1300.00
ಲಕಕ ಗಳ ನರನ ಮತರತ 2018-19 ನಶ ಸಲಗ ರರ.1300.00 ಲಕಕ ಗಳ ನರನ ಒದಗಸಲಗದ.
2017-18 ನಶ ಆಯವರಯದ ಭರಣದಲ ಘರಶರಸರರವಬತ 2017-18 ನಶ ಸಲಗ ಮದಲ
ಹಬತದಲ 30 ಕತ ಕಗಳನರನ ಮತರತ 2018-19 ನಶ ಸಲಗ ಎರಡನಶ ಹಬತದಲ 40 ಕತ ಕಗಳನರನ ಆಯಕ
ಮಡಲಗ ಮದರ ಕತ ಕಗಳರನಗ ಅಭವವದದಪಡಸಲಗರತತದ. ಉಳದ 30 ಕತ ಕಗಳನರನ 2019-20 ನಶ
ಸಲಗ ಮರರನಶ ಹಬತದಲ ಮದರಕತ ಕಗಳರನಗ ಅಭವವದದಪ ಡಸಲಗರವದರ. ಅದರಬತ 2017-18

ಮತರತ 2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ಅಭವವದದಪಡಸಲಗರತತರರವ 70 ಮದರ ಕತ ಕಗಳ ನವರಹಣಗ ಮತರತ
2019-20 ನಶ ಸಲಗ 30 ಕತ ಕಗಳನರನ ಅಭವವದದಪಡಸಲರ ಹಗರ ಇನನತರ ಕತ ಕಗಳ
ನವರಹಣಗಗ 1300.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗಧಪಡಸಲಗದ.


ಯಜನಯ ಶಶರರಕ: ಕವರ ಕತ ಕ ಮತರತ ಸಸರ ವಟಕಗಳ ಅಭವವದದ ಹಗರ ನವರಹಣ
(2401-00-119-4-05)
 ಒಟರಟ ಅನರದನ: ರರ.1300.00 ಲಕಕ ಗಳರ
1. ಮದರ ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕಗಳ ಅಭವವದದ:
ಮದರ  ತರಶಟಗರಕ  ಕತ ಕ  ಅಬದರ, ಪಪ ಮರಖವಗ  ತಯ  ಮರ  ತಕರಗಳರ,
ಮರಲಭರತ  ಸಕಯರ (Poly

tunnels,

mist

chambers),

ಸಮರರ  ಅಧಕರ

(dedicated) ಹಗರನರರತಸಬಬ ಬದ, ನಶರನಸಲಭರ ಮತರತ ನರಬತರವದರರತ  ಪರವಕ, ರವತರಗ
ಹರಸ  ತರಶಟಗರಕ  ಬಳಗಳ  ಬಗಗ  ಪರಚಯಸಲರ  ಹರಸ  ತಬತ ಕಜ್ಞಾನಗಳನರನಳ ಗರಬಡ  ಪಪ ತರ ಕಕ
ಘಟಕಗಳ  ಪಪ ದಶರನ, ಉತತಮ  ಗರಣಮಟಟ ದ  ಮತರತ  ಉತತಮ  ತಳಗಳ  ಸಸರರಶ ತತದ ನ  ಕವಗರಬಡರ
ರವತರಗ  ಸರಬರಜರ  ಮಡರವದರ, ನಶರನ  ಸಬರಕಕ ಣ  ಘಟಕಗಳ  ಅಳವಡಕ  ಮತರತ  ಅವಗಳ
ಪಪ ತರ ಕಕಮಡನವಸಗರಕಸಬಪನರಮಲ ಗಳಸದಬ ಳಕಮತರತ  ನವರಹಣಮಡರವದರಹಗರಒಟಟರ
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ಕತ ಕದ  ಉತತಕ ದತಯನರನ  ಸಹ  ಹಚಚಸ ಕಲಕ ಕಶಬದಪ ಗಳರನಗ ಮಡರವದಶ ಮದರ ಕತ ಕಗಳ
ಮರಲಉದಶವಗರರತ ತದ .
ತಬತಪಕಸಮತರಚನ:
ದ
ತರಶಟಗರಕ  ಇಲಖಯಡ  ಆಯ
100

ತರಶಟಗರಕ  ಕತ ಕಗಳನರನ  ಮದರ

ತರಶಟಗರಕ  ಕತ ಕಗಳರನಗ  ಪರವತರಸಲರ  ಇಲಖಯ  ಉನನ ತ  ಮಟಟ ದ  ಅಧಕರಗಳರ,
ತರಶಟಗರಕ  ವಶಸ  ವದರಲ ಯ, ಬಗಲಕರಶಟ  ಹಗರ  ಭರತಶಯ  ತರಶಟಗರಕ ಸಬಶರಶಧರ
ಸಬಸಸ, ಹಸರಘಟಟ ಗಳ ನರರತ ವಜ್ಞಾನಗಳ ಉನನ ತ ಮಟಟ ದ ತಬತಪಕಸಮತಯನರನ  ರಚಸಲಗದ. ಈ
ಸಮತಯರ 2019-20 ನಶ  ಸಲಗ  ಒಟರಟ 30 ತರಶಟಗರಕ  ಕತ ಕಗಳನರನ ವರಯ ಆಧರತ
ಮದರ  ತರಶಟಗರಕ  ಕತ ಕಗಳರನಗ  ಪರವತರಸಲರ  ಹಗರ 2017-18 ಮತರತ 2018-19 ನಶ
ಸಲನಲ  ಆಯಕ  ಮಡ  ಅನರಷಷನ ಗರಳಸರತತರ ರವ 70 ಕತ ಕಗಳ  ನವರಹಣ  ಮತರತ  ಅಭವವದದಗ ಗ
ವಭಗಶಯಮಟಟ ದತಬತಪಕಪರಶಶಲರಸಮತಯಬದವಸ ತ ವ ತಯಜರವರದಗಳನರನ ಪಡದರ,
ಯಜರ  ವರದಗಳನರನ  ಪರಶಶಲನ  ಮಡ  ಅವಶರ ಕವರರವ  ಸರಕ ತ  ಮಪರಡರಗಳನರನ  ಸರಚಸ
ಸಮಯಧರತ  ಕಯರಸರಚಗಳನರನ  ನಗದಪಡಸ  ಕಲಕಲಕಕ  ಸರಕ ತ  ಸಲಹಗಳನರನ  ಶಫಾರಸರತ
ಮಡರವದರ  ರಜರ ಮಟಟ ದ  ತಬತಪಕ  ಸಮತಯ  ಕಯರ  ವರಪ ತಯ ಗದ. ಕಯರಕ ಕಮವನರನ
ನಯಮನರಸರಯಶಸಸಯ ಗಅನರಷಷಗ ರಳಸರವದರವಭಗಶಯಮತರತ ಜಲ
ಲ ಮಟಟ ದತಬತಪಕ
ಸಮತಯಕಯರವರಪ ತಗ ಒಳಪಟಟರ ರತ ತದ .
ಮದರ ಕತ ಕದ ಸಸಪ ನಗಗ ಈ ಕಳಕಬಡ ವರಯ ಆಧರತ ಮದರ ಕತ ಕ ವ ರನಗ ಸಸಪ ಸಲರ
2019-20 ನಶ  ಸಲಗ  ಆಯಕ  ಮಡರರವ 30 ತರಶಟಗರಕ  ಕತ ಕಗಳಲ ಈ ಕಳಕಬಡ
ಘಟಕಗಳನರನಳ ಗರಬಡ ಯಜರ ವರದಗಳನರನ ಸದದ ಪಡಸಲಗದ.
ವರಯಧರತ ಮರಖರ ಘಟಕಗಳರ:
ಅ. ಸಸರರಶ ತತದ ನ
ಆ. ಹರಸ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನಗಳನರನಳಗರಬಡ ಪತರಕಕಗಳರ
ಇ. ಕರರ ಜಲನಯನ ಮದರಯಲ ಮಣರಣ ಮತರತ ನಶರನ ಸಬರಕಕ ಣ
ಈ. ಕತ ಕದ ಉತತದ ನ ಮತರತ ಉತತದ ಕತಯನರನ ಹಚಚ ಳ ಮಡರವದರ
ಅ. ಸಸರರಶ ತತದ ನ /ಸಸರಭ ವವದದ ಘಟಕ
ಸಸರಭ ವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ಹಮಮಕ ರಳರಳವ ದಕಕಗ ವಬಶವಳ ತಕರಗಳ ನಮರಣ ಹಗರ
ಬಶಡಕಗ ಅನರಗರಣವಗ ವವಧ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಸಸರಭವವದದ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ
ಹಮಮಕರಳರಳವದರ.
ಜಲಯಲರರವ
ಬಶಡಕಯನರಸರ
ವವಧ
ತರಕರ
ಬಳಗಳ
ಸಸರರಶತತದನಯನರನ ಕವಗರಳರಳವದರ. ಇದಕಕಗ ಇಲಖಯಡ ಅನರಮಶದತವಗರರವ
ಶಡರರಲ ದರಗಳನರನ ಅನಸ ಯಸಯಶ ಸಸರರಶ ತತದ ನಯನರನ ಕವಗರಳಳ ಲಗರವದರ. ಸಸಳಶಯ
ಬಶಡಕಗನರಸರವಗ ಸಸರರಶತತದರ ಕಯರಗಳನರನ ಹಮಮಕರಳಳಲಗರವದರ. ಈ ಘಟಕದಡ
ಪಪಮರಖವಗ ಮವ, ಸಶಬ, ನಶರಳ, ಕರಶಕರಶ, ಗರಶಡಬಬ, ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಸಸಗಳರ, ಹಲಸರ,
ಕಳರ ಮಣಸರ, ತಬಗರ ಹಗರ ತರಕರ ಬಳಗಳ ಇತರದ ಅತರವಶರಕವರರವ ಕಸ/ಸಸಗಳ
ಉತತದನಯನರನ ಇಲಖ ನಗದತ ದರಗಳನಸಯ ಅಭವವದದಪಡಸ ರವತರಗ ಮತರತ ಸವರಜನಕರಗ
ಇಲಖ ನಗದತ ದರಗಳಲ ನಶಡಲಗರವದರ. ಪಪಸಕ ತ ಸಲನಲ ಒಟರಟ 15-20 ಲಕಕ ಉತತಮ
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ಗರಣಮಟಟದ ಕಸ/ಸಸಗಳ ಉತತದನಯನರನ 2019-20 ನಶ  ಸಲಗ  ಆಯಕ  ಮಡರರವ 30
ತರಶಟಗರಕಕತ ಕಗಳಲ ಕವಗರಳಳಲರ ಯಜರ ವರದಯನರನ ಸದದಪಡಸಲಗದ.
ಆ. ಹರಸ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನಗಳನರನಳಗರಬಡ ಪತರಕಕಯ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ
ರವತರಗ ಹರಸ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನವನರನ ಪರಚಯಸಲರ ಹರಸ ಬಳಗಳ/ ತಳಗಳನರನ ಕತ ಕದಲ
ಪರಚಯಸಲರ ಕ ಕಮ ಕವಗರಳರಳವದರ. ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕದಲ ಅಭವವದದಯಗರರವ ನರತನ
ವವಜ್ಞಾನಕ ಅವಷಕರಗಳ ಅಳವಡಕ, ಸಬರಕತ ಬಶಸಯ, ಹಸರರ ಮನಗಳಲ ಸರಕ ತ ಬಳಗಳ ಹಗರ
ಬಶಡಕಯನರಸರ ಅಸಬಪಪದಯಕ ಬಳಗಳ ಬಶಸಯ, ಮಣರಣ ಮತರತ ನಶರನ ಸಬರಕಕಣ, ಮಳ
ನಶರನ ಕರಶಯರಲ ಇತರದ ವವಧ ಪಪತರಕಕಗಳನರನ ಹಮಮಕರಳರಳವದರ. ಘಟಕದ ಅನರಷಷನವನರನ
ತಬತಪಕ ಸಮತಯ ಸರಕ ತ ಶಫಾರಸರತಗಳರಬದಗ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖ ಮತರತ MGNREGA
ಅಡಯಲ ನಗದಪಡಸರರವ ದರಗಳಗ ಒಳಪಟರಟ ಕವಗರಳಳಲಗರವದರ.
ಇ. ಕರರ ಜಲನಯ ಮದರಯಲ ಮಣರಣ ಮತರತ ನಶರನ ಸಬರಕಕ ಣ
ಇಲಖಯ ವರಪ ತಗ ಬರರವ ಹಚಚನ ಕತ /ಕ ಸಸರಗ ರಗಳಲ ನಶರನ ಕರರತ ಸಮನರ
ಸಮಸರಯ ಗರರತತದ . ಇದಲಲ ದ ರಜರ ದಲ ನರಬತರ ಬರದ ಪರಸಸತ ಇರರವದರಬದ ನಶರನ
ಸಮಸರಯ ರ ಮರಬದನ ದವಸಗಳಲ ಹಚಚಗ ರವ ಸಬಭವವರರತ ತದ . ಆದರದರಬದ ಮಳ ನಶರರ
ಕರಶಯರಲ ಮಡರವದಕಕ ಹಚಚನ ಒತ ತನ ರನ ನಶಡರವದರ. ಇದಕಕಗ ಕರ/ಹರಬಡಗಳನರನ
ನಮರಣ ಮಡ ಮಳ ನಶರನರನ ಸಬಗ ಪ ಹಸ ಕತ ಕದ ಅಭವವದದ/ನವರಹಣ ಹಗರ
ಸಸರರಶ ತತದ ನಗ ಬಳಸಲರ ಒತರತ ಕರಡರವ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಹಮಮಕರಳರಳವದರ. ಇದಕಕಗ
ಕರರ ಜಲನಯನ ವರಯ ಆಧರತ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ಎಲ
ಮದರ ಕತ ಕಗಳಲ
ಲ
ಹಮಮಕ ರಬಡರ ನರಬತರವಗ ನಶರನ ಸಲಭರ ವ ಕತ ಕಗಳಲ ಇರರವಬತ ಮಡರವದರ ಈ
ಘಟಕದ ಮರಖರ ಉದಶವಗರರತತದ . ಸದರ ಕಯರಕ ಕಮದಡ ಕತ ಕದ ಮಣರಣ ಮತರತ
ನಶರರ ಸಬರಕಕ ಣಗಗ ವವಧ ಚಟರವಟಕಗಳದ ಕಬದಕ(trenching)ಗಳನರನ ತಗಯರವದರ,
trench cum bunding, contour bunding, ಇಬಗರ ಗರಬಡಗಳರ, ರಲಬದರ,
ಬದರಗಳ ಮಶಲ ಸರಕ ತ ಗಡಗಳನರನ ರಟ ಮಡರವದರ, ಜವವಕ ಬಶಲ ನಮರಣ ಇತರದ
ಗಳನರನ ಹಮಮಕರಳರಳವದರ. ಇದನರನ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖ/MGNREGA ಅಡಯಲ
ನಗದಪಡಸರರವ ದರಗಳಗ ಒಳಪಟರಟ ಕವಗರಳಳಲಗರವದರ.
ಈ. ಕತ ಕದ ಉತತದ ನ ಮತರತ ಉತತದ ಕತಯನರನ ಹಚಚಸ ರವ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ
ಕತ ಕದ ಉತತದ ಕತಯನರನ ಹಚಚಸ ಲರ ಸರಕ ತ ಬಳಗಳ ಅಬತರ ಬಶಸಯ, ಮಶ ಪ ಬಳ, gap
filling, ವಯಸತದ ಮತರತ ಅನರತತದ ಕ ಮರಗಳ ಪನಶಚಶತನ, ಸಮಗ ಪ ಪಶರಕಬಶಗಳ/ಕಶಟ
ಮತರತ ರರಶಗಗಳ ನವರಹಣ ಇತರದ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ಹಮಮಕರಳರಳವದರ. ಮಣರಣ ಮತರತ ನಶರನ
ವಶಲಶರಣ ಆಧರದ ಮಶಲ ಸರಕ ತ ಪಶರಕಬಶಗಳನರನ ಒದಗಸರವದರ. ಇದಲಲದ ಕತ ಕದಲ
ಲಭರವರರವ ನವಸಗರಕ ಸಬಪನರಮಲಗಳನರನ ಮತರತ ಹಲ ಇರರವ ಮರಲಭರತ ಸಕಯರಗಳ
ಸಮಪರಕ ಸದಬಳಕ ಮಡ ಹಚಚನ ಉತತದಕತ ಪಡಯಲರ ಕ ಕಮಗಳನರನ ಅಳವಡಸರವದರ. ಇದನರನ
ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖ/MGNREGA ಅಡಯಲ ನಗದಪಡಸರರವ ದರಗಳಗ ಒಳಪಟರಟ
ಕವಗರಳಳಲಗರವದರ.
ಮದರ ಕತ ಕಗಳ ಆಯಕಯ ಮನದಬಡಗಳರ:
ಮದರ ಕತ ಕವರನಗ ಅಭವವದದಪ ಡಸಲರ ಈ ಕಳಕಬಡ ಮನದಬಡಗಳನರನ ಪರಗಣಸ, ಕತ ಕಗಳನರನ
ಆಯಕಮ ಡಲಗದ.
 ಕತ ಕಗಳಲ ಹಚಚನ ರಶತಯಲ ಸಸರರಶ ತತದ ನ ಚಟರವಟಕ ಮತರತ ಪಪ ತರ ಕಕಯನರನ
ಕವಗರಳರಳವ ಬತರಬಶಕರ.
 ಅಭವವದದಪ ಡಸಲರ ಕತ ಕದ ವಸತಶ ಣರ ಕನರಷ 10 ಹಕಟಶ ರ ಇರಬಶಕರ ಅರವ ಕಡಮ ವಸತಶ ಣರ
ಹರಬದರರವ ಕತ ಕಗಳಲ ಅಗತರ ತಯನರಸರ ಪಪ ತ ಜಲಗ ಕನರಷ ಒಬದರಬತ ಕತ ಕವನರನ ಆಯಕ
ಮಡಲಗದ.
ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಅನರಷಷನ ಗರಳಸಲರಅನರಸರಸಬಶಕದಮಗರಸರಚಗಳರ
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ವಭಗಶಯ  ಮಟಟ ದ  ತಬತಪಕ  ಪರಶಶಲರ  ಸಮತಯನರನ  ರಚಸ  ಮದರ  ತರಶಟಗರಕ
ಕತ ಕಗಳರನಗ  ಅಭವವದದಪ ಡಸರವ  ಕತ ಕಗಳ  ವವರವದ  ಕ ಪ ಯ  ಯಜನಯನರನ  ಜಲ
ಲ
ಮಟಟ ದ  ತಬತಪಕ  ಸಮತಯ  ಶಫಾರಸರತಗ ಳರಬದಗ  ಪರಶಶಲನಗಗ  ವಭಗಶಯ
ತರಶಟಗರಕ  ಜಬಟ  ನದಶರಶಕರ  ಅಧರ ಕಕ ತಯಲ  ತಬತಪಕ  ಪರಶಶಲರ  ಸಮತಯನರನ
ರಚಸಲಗದ. ಸದರ  ಸಮತಯಲ  ಸಬಬಬಧಸದ  ಜಲ
ಲ  ತರಶಟಗರಕ  ಉಪ  ನದಶರಶಕರರ

ಜಲ
ಲ  ಪಬಚಯತ ರವರನರನ  ಉಪಧರ ಕಕ ರಗ, ಸಬಬಬಧಸದ  ಹರಯ  ಸಹಯಕ
ತರಶಟಗರಕ  ನದಶರಶಕರರ (ರಜರ  ವಲಯ/ಜಲ
ಲ  ವಲಯ) ರವರನರನ  ಸದಸರ ರರನಗ








ನಶಮಸಕರಳಳ ಲಗದ.

ಮದರ ಕತ ಕಗಳ ಅಭವವದದಗ 2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಆಯಕಯ ಗರರವ 30 ಕತ ಕಗಳ
ಪಪ ತರಶ ಕವದ ಯಜರ ವರದಯನರನ ಸಬಬಬಧಪಟಟ ಕತ ಕದ ಮತರತ ಜಲ
ಲ ಮಟಟ ದ ಹರಯ
ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರರ (ರವ) ಹಗರ ತರಶಟಗರಕ ಉಪ ನದಶರಶಕರರ
(ಜ.ಪಬ) ರವರಬದ ಸಸ ಳಶಯ ಬಶಡಕ ಮತರತ ಅವಶರ ಕತಗನರಸರ Detailed Project
report ನರನ ತಯರಸ ವಭಗಶಯ ಜಬಟ ನದಶರಶಕರ ಮರಲಕ ನದಶರಶರಲಯಕಕ
ಅನರಮಶದನಗ ಸಲಸಲಗದ.
ಯಜರ ವರದಯ ಅನರಮಶದನಗ ನದಶರಶರಲಯದ ಮಟಟ ದಲ ತಬತಪಕ
ಸಮತಯರ ಪರಶಶಲಸದ ನಬತರ, ಸರಕ ತ ಮಪರಡರಗಳನರನ ಶಫಾರಸರತ ಮಡ
ಅನರಮಶದನ ನಶಡಲಗರವದರ.
ಅನರಮಶದತ Detailed Project report ರನಸ ಯ ವವಧ ಕಮಗರ/ಚಟರವಟಕಗಳನರನ
ತಬತಪಕ ಸಮತಯ ಸರಕ ತ ಸರಚನಗಳರ ಮತರತ ಶಫಾರಸರತಗ ಳನರನ ಅಳವಡಸಕರಬಡರ ನಗದತ
ಸಮಯದರಳಗ ನಯಮನರಸರ ಅನರಷಷನ ಗರಳಸರವ ಜವಬದರ ಶಶ.100 ರರರಟ
ಜವಬದರ ಜಲ
ಲ ಮಟಟ ದಲ ಹರಯ ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರರ (ರವ)
ರವರದಗರರತತದ .
ವಭಗಶಯ ಜಬಟ ನದಶರಶಕರರ ಮತರತ ತರಶಟಗರಕ ಉಪ ನದಶರಶಕರರ (ಜ.ಪಬ)
ರವರಬದ ಮಶಲಬದ ಮಶಲ ತಬಗಳಗ ಕನರಷ 2 ಬರ ಸದರ ಕತ ಕಕಕ ಭೆಶಟ ನಶಡ ಸರಕ ತ ಸಲಹ
ಸರಚನಗಳನರನ ನಶಡರವದರ.
ಜಲ
ಲ ನರಶಡಲ ಅಧಕರಗಳರ ಜಲಯ ಬಶಟ ಸಮಯದಲ ಕಡಡಯ ವಗ ಮದರ ಕತ ಕದ
ಕಮಗರ/ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ಖರದಗ ವಶಕಸ, ಸಲಹ ಸರಚನಗಳನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.

ಅನರಷಷನ ವಶಳಪಟಟ:
 2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಒಟರಟ 100 ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕಗಳನರನ ವರಯ ಆಧರತ ಮದರ
ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕಗಳರನಗ ಪರವತರಸಲರ ಸಬಬಬಧಪಟಟ
ವಭಗಶಯ ಮಟಟ ದ
ತರಶಟಗರಕ ಅಧಕರಗಳಬದ ವಸತ ವ ತ ಯಜರ ವರದಗಳನರನ ಪಡದರ, ವಸತ ವ ತ ಯಜರ
ವರದಗಳನರನ ಉನನ ತ ಮಟಟ ದ ತಬತಪಕ ಸಮತಯರ ಡಸಬಬರ-2018 ರ ಮಹಯ
ಮರರನಶ ವರದ ಅಬತರ ದರಳಗ ಪರಶಶಲನ ಮಡ ಅನರಮಶದಸ ಏಪಪಲ ಕರನಯ ವರ
ಮತರತ ಮಶ ತಬಗಳರಗಳಲ ಅನರಷಷನ ವನರನ ಪಪ ರ ಬಭಸರವದರ.
 ಹರಸ ಪಪ ತರ ಕಕ ಮತರತ ವಬಶವಳ ತಕರಗಳ ಅಭವವದದಯ ನರನ ಮಶ ತಬಗಳನಲಯಶ ಗರಬಡ
ತಗದರ ಜವವಕ ಗರಬಬ ರ, ಕರಟಟಗ ಗರಬಬ ರಗಳನರನ ಹಕ ಗಡಗಳನರನ ಸಬಗ ಪ ಹಸ ಜರನ ತಬಗಳ
ಮಳಯ ಆಧರದ ಮಶಲ ಗಡಗಳ ರಟ ಕಯರವ ಆಗಸಟ ಮಹಯ ಅಬತರ ದರಳಗ
ಪಣರಗರಳಸಲಗರವದರ.
 ಕತ ಕ ಮತರತ ನಸರರಗಳಗ ಹನ ನಶರವರ ಅಳವಡಕ ಕಲಸಗಳನರನ ಏಪಪಲ ತಬಗಳನಲಯಶ
ಟಬಡರ ಕರದರ ಕಮಗರಯನರನ ಮಶ ತಬಗಳನಲಯಶ ಕವಗರಳಳ ಲಗರವದರ.
 ಪಲಹಸ, ನರಳರಪರದ ನಮರಣ, ದರರಸಸ ಕಲಸಗಳನರನ ಮಶ ಮಹಯ ಅಬತರ ದರಳಗ
ನಯಮನರಸರ ಪಣರಗರಳಸರವದರ.
 ಕತ ಕದ ಉತತದ ಕತಯನರನ ಹಚಚಸ ಲರ ಅಬತರ ಬಶಸಯ, ಮಶ ಪ ಬ ಳ, gap filling,
ವಯಸತದ ಮತರತ ಅನರತತದ ಕ ಮರಗಳ
ಪನಶಚಶ ತನ, ಸಮಗ ಪ ಪಶರಕಬಶಗಳ/ಕಶಟ
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ಅನರದನ

ಮತರತ ರರಶಗಗಳ ನವರಹಣ ಇತರದ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ನಗದತ ಸಮಯದಲಯಶ
ಕವಗರಳಳ ಲಗರವದರ.
ಕತ ಕದ ಸಸರ ಸಬಪತತನ ಪಶರಕಬಶ ನವರಹಣ ಕಲಸಗಳನರನ ಮರಬಗರರ ಮಳಯ
ಸಮಯದಲ ಮದಲನಶ ಕಬತನ ಪ ಪ ಮಣವನರನ ಮಶ-ಜರನ ಮಹಗಳಲ ಹಗರ
ಹಬಗರರ ಮಳಯ ಸಮಯದಲ ಎರಡನಶ ಕಬತನ ಪ ಪ ಮಣವನರನ ಸಪಟ ಬಬರ- ಅಕರಟಶ ಬರ
ಮಹಗಳಲ ನಶಡರವದರ.
ಸಸರರಶ ತತದ ನಗ ನಗದಪಡಸರರವ ಇಲಖ SR ದರಪಟಟಯ ನರನ ಮಶರದಬತ ಸಸರರಶ ತತದ ನ
ಕವಗರಳಳ ಬಶಕರ. ಕಸ ಗಡ ಅಭವವದದಪ ಡಸಲರ ಉದಶತ ಸಬದಭರದಲ ನಗದಪಡಸದ ಸಮಪರಕ
ಋತರಮನದಲ ಮವದರ ಕಬಡ ಕಸ/ಬಣ ಕಸ ಮರಖಬತರ ಅಭವವದದಪ ಡಸಲರ ಕ ಕಮ
ತಗದರಕರಳಳ ಲಗರವದರ. ಕಸ/ಸಸಗಳನರನ ಶಪರಸರತ ಮಡದ ಸರಕ ತ ತಬತಪಕ ವಧನ
ಅನರಸರಸ ಅಭವವದದಪ ಡಸಬಶಕರ. ಮವ ಕಸಯನರನ ಓಟ ಕಸ ಅರವ ಮವದರ ಕಬಡ ಕಸಯ
ಮರಖಬತರ ಕವಗರಳಳ ಲರ ಮವನ ಓಟಗಳನರನ ಮಡಗಳಲ ಬತ ತನ ಮಡರವಗ ಸರಕ ತ
ಪಪ ಮಣದಲ ಮರಳನರನ ಮಶ ಪ ಣ ಮಡ ಶಶಕಡವರರ ಹಚಚನ ಮಳಕ ಸಸ ಪಡಯಬಶಕರ.
ಉತತದ ಸದ ಕಸ ಗಡಗಳನರನ ತಳವರರ ಸರಚತ ಬಣಣ ಹಕ ಜರಶಡಸಡಬಶಕರ. ಉತತದ ಸದ
ಕಸ ಗಡಗಳ ಸಬಖರ ಹಗರ ಆ ಗಡಗಳ ಮರಟದಬದ ಬಬದ ಆದಯ
ಹರಬದಣಕಯಗಬಶಕರ. ಗರಣಮಟಟ ದ ಕಸ/ಸಸ ಗಡಗಳನರನ ಮತ ಕ ರವತರಗ ವತರಸ ಬಲರಲ
ಹಕ ದಸತನ ರ ಪಸತ ಕ ದಲ ನಮರದಸಬಶಕರ. ಆಯ ವರರದಲ ಅಭವವದದಪ ಡಸರರವ ಕಸ
ಗಡಗಳನರನ ಅದಶ ವರರದಲ ರವತರಗ ರಟ ಮಡಲರ ಪರವಸದಶ ಕನರಷ 6 ತಬಗಳರ ಅವ
ನಸರರಗಳಲ ಗಡಸರಗರಳಸ ಚರನಗ ಚಗರರರಡದ ನಬತರ ಮರಟ ಮಡರವದರ.
ಸಸ ಳಶಯವಗ ಬಶಡಕ ಇರರವ ತಳಗಳನರನ ಮತ ಕ ಅಭವವದದಪ ಡಸಬಶಕರ. ಅಭವವದದಪ ಡಸದ
ಗಡಗಳರ ಮರಬದನ ಸಲನಲ ಮರಟ ಮಡಲರ ಅವಶರ ವರರವ ಸರಕ ತ ಕ ಕಮಗಳನರನ ಕತ ಕ
ಮಟಟ ದ ಅನರಷಷರ ಧಕರಗಳರ ಕವಗರಳಳ ಬಶಕರ. ಗಡಗಳ ಮರಟಕಕ ಅನರವಗರವಬತ
ಹಚಚನ ರಶತಯಲ ಸಸ ಳಶಯವಗ ಪಪ ಚರ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಕವಗರಳಳ ಬಶಕರ.
ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕಗಳಲ ಉತತದ ಸರವ ಗಡಗಳನರನ ಜಲ
ಲ ಮತರತ ತಲರಲಕ ರ ತರಶಟಗರಕ
ಕಛಶರಗಳ ಬಳ ಪ ಪ ದಶರಸ ಹಚಚನ ಪಪ ಚರ ಕವಗರಳಳ ಬಶಕರ. ಕತ /ಕ ನಸರರಗಳಲ ಎರಡನಶ
ವರರವ ಮರಟವಗದಶ ಉಳದ ಕಸ ಗಡಗಳನರನ ಮದಲ ಹಬತದಲ 8”x12” ಅಳತಯ
ಪಲಬರಗ ರಗಳಗ ವಗರಯಸ (Rebagging) ನವರಹಣ ಮಡ ನಬತರ ಮರಟ
ಮಡಲಗರವದರ.
ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕಗಳ ನವರಹಣಗ ಸಬಬಬಧಸದಬತ, ಹಸರಲ ಗರಬಬ ರ ಬಳಗಳ ಬಶಜ
ಖರಶದಸ, ಉಳರಮ ಮಡ, ಬತತನ ಮಡರವದರ, ಗಡಗಳಗ ಪತ ಮಡರವದರ, ಸಮಗ ಪ
ಕಶಟ/ರರಶಗ/ಪಶರಕಬಶ ನವರಹಣಗಗ ಸರಕ ತ ಪರಕರಗಳ ಸಬಗ ಪ ಹಣ, ಹರಸ ತಳಗಳ
ಪಪ ದಶಶ ವಸತ ರ ಣ, ಮಶವ ಬಳಗಳ ಬಶಜ ಖರಶದ, ಕಳ ನಯಬತ ಕಣ, ಜವವಕ ಪರಕರಗಳ
ಉತತದ ನ ಇತರದ ಗಳನರನ ಮಶ-ಜರನ ಮಹಯಲ ಕವಳಳ ಲಗರವದರ.
ಕತ ಕದಲ ಮರಲಭರತ ಸಕಯರಗಳದ ವಮರಕಬಪಶಸಟ/ಬಯಡವಜಸಟ ರ, ಬಬಕ
ಸಬರಕಕ ಣ ವಲಯ ನಮರಣ, ನಶರರ ನವರಹಣ, ಕಬಪೌಬಡ ದರರಸಸ, ತಬತಬಶಲ ದರರಸಸ,
ಹಸರರಮನ/ನರಳರಪರದ ರಪಶರ, ಕಟಟ ಡ ದರರಸಸ, ಯಬತ ಕಗಳ ದರರಸಸ ಇತರದ ಕಲಸಗಳನರನ
ಜರನ-ಡಸಬಬರ ಮಹಯಲ ಕವಗರಳಳ ಲಗರವದರ.
2017-18 ನಶಸಲನಲಮದಲಹಬತದಲಪ ಪತ ಜಲಗಒಬದರಬತಆಯಕ  ಮಡರರವಒಟರಟ

30 ಸಬಖರ  ಮತರತ 2018-19 ನಶಸಲನ40 ಮದರಕತ ಕಗಳನವರಹಣಗಗಹಗರ2019-20 ನಶ
ಸಲಗ 30 ಮದರ  ಕತ ಕಗಳಗ  ಪರವತರಸಲರ  ಒಟಟರ  ರರ.1000.00 ಲಕಕಗಳ  ಅನರದನವನರನ
ಕಲತಸದ. ಇತರಶತರಶಟಗರಕಕತ ಕಗಳನವರಹಣ, ಕತ ಕಮಟಟದಅಧಕರಮತರತ  ಸಬಬಬದಗಳಗತರಬಶತ
ಮತರತ  ಸದಲ
ಸ ರರಮತತ  ಸಶರರರ.300.00 ಲಕಕಗಳನರನ  ನಗದಪಡಸದ. ಒಟಟರ ಈಯಜನಯಡ
ರರ.1300.00 ಲಕಕಗಳ  ಅನರದನ  ನಗದಪಡಸದ. ಹಚಚನ  ಅನರದನದ  ಅವಶರಕತ  ಕಬಡರಬಬದಲ
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ಇಲಖಯ  ಕರರಟಕ  ರಜರ  ತರಶಟಗರಕ  ಏಜನತಯ  ಆವತರ  ನಧಯಬದ  ಅನರದನ  ಬಡರಗಡ
ಮಡಲಗರವದರ.
2. ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕ ಮತರತ ನಸರರಗಳ ನವರಹಣ
ಇಲಖಯರ ನಗದಪಡಸರರವ ತರಶಟಗರಕ ಕಮಗರಗಳ ನಗದತ ದರಗಳ ಕವಪಡ ಪ ಪಕರ
ಕತ ಕ/ನಸರರಗಳಲ ವವಧ ನವರಹಣ ಚಟರವಟಕಗಳದ ಉಳರಮ ಮಡರವದರ, ಗಡಗಳಗ ಪತ
ಮತರತ ಮಶಲವರಣ ನವರಹಣ ಮಡರವದರ, ಕಳ ನಯಬತ ಕಣ, ಕಸ/ಸಸಗಳ ನವರಹಣ ಮತರತ
ಅವಶರಕತಯನರಸರ ರ-ಬರಗಬಗ ಮಡರವದರ, ಹಸರಲಗರಬಬರ ಬಳಗಳ ಬಶಜ ಖರಶದ ಮತರತ
ಬತತನ, ಬಬಕ ಸಬರಕಕಣ ವಲಯ ನಮರಣ, ನಶರರ ನವರಹಣ, ಸಮಗ ಪ ಕಶಟ/ರರಶಗ/ಪಶರಕಬಶ
ನವರಹಣಗಗ ಸರಕ ತ ಪರಕರಗಳ ಸಬಗ ಪಹಣ ಮತರತ ಬಳಕ, ಮಶವ ಖರಶದ, ಮಶವ ಬಳಗಳ ಬಶಜ
ಖರಶದ ಮತರತ ಬಶಸಯ, ಮಶವ ಬಳಗಳ ಅಭವವದದ, ಜವವಕ ಪರಕರಗಳ ಉತತದನ,
ರಸರ/ಜನರವರರಗಳ ನವರಹಣ, ಅವಗಳ ವಮ, ಹಸರರಮನ ರಪಶರ, ನರಳರಪರದ ರಪಶರ,
ಕಟಟಡ ದರರಸಸ, ತಬತಬಶಲ ದರರಸಸ, ಕಬಪೌಬಡ ದರರಸಸ, ವದರರತ ಬಲ, ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ
ದರರಸಸ, ಹರರಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ನಯಮನರಸರ ತರಶಟಗರರ/ ಟಪರಕಟರ ಚಲಕರ
ಸಶವಗಳರ ಇತರದ ಕತ ಕ ನವರಹಣ ಕಯರಗಳನರನ ಕವಗರಳರಳವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕ ಮತರತ ನಸರರಗಳ ನವರಹಣ ಕಯರಕ ಕಮಕಕ ರರ.
264.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸದ.
3. ಕತ ಕ ಮಟಟದ ಅಧಕರ/ಸಬಬಬದಗಳಗ ತರಬಶತ:
ಹರಯ ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರರ, ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರರ,
ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ಅಧಕರ, ತರಶಟಗರಕ ಸಹಯಕರರ ರವರರಗಳಗ ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕಗಳ
ಪಲನ, ನವರಹಣ ಮತರತ ಅಭವವದದ, ಹರಸ ತಬತಪಕತ, ಸಸರಭವವದದ ಹಗರ ಕತ ಕ ಮಟಟದ
ದಖಲತಗಳ ಸಮಪರಕ ನವರಹಣ ಹಗರ ಕತರವರಗಳ ಬಗಗ ತರಬಶತ ನಶಡಲಗರವದರ.
2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ಕತ ಕ ಮಟಟದ ಅಧಕರ/ಸಬಬಬದಗಳಗ ತರಬಶತಗಗ ರರ.10.00 ಲಕಕಗಳನರನ
ನಗಧಪಡಸದ.
 ಹರಯ ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರರ, ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರರ,
ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ಅಧಕರ, ತರಶಟಗರಕ ಸಹಯಕರರ ರವರರಗಳಗ ತರಶಟಗರಕ
ಕತ ಕಗಳ ಪಲನ, ನವರಹಣ ಮತರತ ಅಭವವದದ, ಸಸರಭವವದದ ಹಗರ ಕತ ಕ ಮಟಟದ ದಖಲತಗಳ
ಸಮಪರಕ ನವರಹಣ ಹಗರ ಕತರವರಗಳ ಬಗಗ ತಬತ ಕಜಜರಬದ ಹಗರ ಸಬಬಬಧಸದ ವರಯಗಳ
ವಜ್ಞಾನಗಳಬದ ನರತನ ತಬತಪಕತಗಳ ಬಗಗ ತರಬಶತ ನಶಡಲಗರವದರ.
 ತರಬಶತಗ ಹಜರಗರವ ಪಪಶಕಕಣರರರವರರಗಳಗ ತಬತಪಕ ಕವಪಡ, ಮಹತ ಪಸತಕ, ಪನರನ,
ಬರಗ ಮತರತ ಊಟದ ವರವಸಸ ಮಡರವದರ.
 ಕತ ಕ ಮಟಟದ ಅಧಕರ/ಸಬಬಬದಗಳಗ ತರಬಶತ (10 ಸಬ.).
4. ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚ:
ಜಲ/ತಲರಲಕರ ಕಶಬದಪಗಳಲ ಸಸರ ಸಬತ ಆಯಜನ, ಕತ ಕಗಳಬದ ಗಡಗಳನರನ ಬಶರಡ ಸಗಸಲರ
ಸಗಣಕ ವಚಚ, ರಜರ ಮತರತ ಜಲ
ಮಟಟದ ಕತ ಕಗಳ ದನ ನತರದ ವಹವಟರಗಳಗ ಅವಶರವರರವ
ಲ
ಪಸತಕ/ಮಹತ/ಕವಪಡ ಇತರ ಪಪಕಟಣಗಳ ಮರದಪಣ ವಚಚ, ಕತ ಕಗಳ ಫಸಲರ ಹರಜರ ಪಪಕ ಪಯಗಳನರನ ದನ
ಪತಪಕಯಲ ಪಪಕಟಸಲರ ಪಪಕಟಣ ವಚಚ, ದಖಲತಗಳ ನವರಹಣ ವಚಚ, ರಜರ, ಜಲ
ಮಟಟದ
ಲ
ಅಧಕರ/ಸಬಬಬದಗಳ ಪಪಯಣ ವಚಚ, ರಜರ ಮತರತ ಜಲ
ಲ ಮಟಟದ ಕಛಶರಗಳ ಸಟಶರನರ ವಚಚ, ಕತ ಕಗಳಲ
ಉಪಯಗಸರವ ವದರರತ ವಚಚ ಮತರತ ನಶರನ ಕರ, ಯಬತರಪಶಪಕರಣ ಹಗರ ಜನರಶಟಗರಳಗ ಇಬಧನ
ವಚಚ ಮತರತ ಇತರದ ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚಗಳಗಗ ರರ.26.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸದ.
ಅನರಷಷನ ವಶಳಪಟಟ:
 ಕತ ಕದ ಮಣರಣ ಮತರತ ನಶರರ ಸಬರಕಕಣಗಗ ವವಧ ಚಟರವಟಕಗಳದ ಕಬದಕ (trenching)
ಗಳನರನ ತಗಯರವದರ, trench cum bunding, contour bunding, ಇಬಗರ
ಗರಬಡಗಳರ, ರಲಬದರ, ಬದರಗಳ ಮಶಲ ಸರಕ ತ ಗಡಗಳನರನ ರಟ ಮಡರವದರ, ಜವವಕ ಬಶಲ
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ನಮರಣ ಇತರದ ಮಣರಣ ಮತರತ ನಶರರ ಸಬಗ ಪಹಣ ಘಟಕಗಳನರನಏಪಪಲ ಮತರತ ಮಶ ತಬಗಳರಗಳಲ
ಪಪರಬಭಸ ಪಣರಗರಳಸರವದರ.
ಹರಸ ಪಪತರಕಕ ಮತರತ ವಬಶವಳ ತಕರಗಳ ಅಭವವದದಯನರನ ಮಶ ತಬಗಳನಲಯಶ
ಗರಬಡ
ತಗದರ ಜವವಕ ಗರಬಬರ, ಕರಟಟಗ ಗರಬಬರಗಳನರನ ಹಕ ಗಡಗಳನರನ ಸಬಗ ಪಹಸ ಜರನ ತಬಗಳ
ಮಳಯ ಆಧರದ ಮಶಲ ಗಡಗಳ ರಟ ಕಯರವ ಆಗಸಟ ಮಹಯ ಅಬತರದರಳಗ
ಪಣರಗರಳಸರವದರ.
ಕತ ಕ ಮತರತ ನಸರರಗಳಗ ಹನ ನಶರವರ ಅಳವಡಕ ಕಲಸಗಳನರನ ಏಪಪಲ ತಬಗಳನಲಯಶ
ಟಬಡರ ಕರದರ ಕಮಗರಯನರನ ಮಶ ತಬಗಳನಲಯಶ ಪಣರಗರಳಸರವದರ.
ಪಲಹಸ, ನರಳರಪರದ ನಮರಣ, ದರರಸಸ ಕಲಸಗಳನರನ ಮಶ ಮಹಯ ಅಬತರದರಳಗ
ನಯಮನರಸರ ಪಣರಗರಳಸರವದರ.
ಕತ ಕದ ಉತತದಕತಯನರನ ಹಚಚಸಲರ ಅಬತರ ಬಶಸಯ, ಮಶ ಪಬಳ, gap filling, ವಯಸತದ
ಮತರತ ಅನರತತದಕ ಮರಗಳ ಪನಶಚಶತನ, ಸಮಗ ಪ ಪಶರಕಬಶಗಳ/ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗಗಳ
ನವರಹಣ ಇತರದ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ನಗದತ ಸಮಯದಲಯಶ ಪಣರಗರಳಸರವದರ.
ಕತ ಕದ ಸಸರ ಸಬಪತತನ ಪಶರಕಬಶ ನವರಹಣ ಕಲಸಗಳನರನ ಮರಬಗರರ ಮಳಯ ಸಮಯದಲ
ಮದಲನಶ ಕಬತನ ಪಪಮಣವನರನ ಮಶ-ಜರನ ಮಹಗಳಲ ಹಗರ ಹಬಗರರ ಮಳಯ
ಸಮಯದಲ ಎರಡನಶ ಕಬತನ ಪ ಪಮಣವನರನ ಸಪಟಬಬರ- ಅಕರಟಶಬರ ಮಹಗಳಲ ನಶಡರವದರ.
ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕಗಳ ನವರಹಣಗ ಸಬಬಬಧಸದಬತ, ಹಸರಲ ಗರಬಬರ ಬಳಗಳ ಬಶಜ ಖರಶದಸ,
ಉಳರಮ ಮಡ, ಬತತನ ಮಡರವದರ, ಗಡಗಳಗ ಪತ ಮಡರವದರ, ಸಮಗ ಪ
ಕಶಟ/ರರಶಗ/ಪಶರಕಬಶ ನವರಹಣಗಗ ಸರಕ ತ ಪರಕರಗಳ ಸಬಗ ಪಹಣ, ಹರಸ ತಳಗಳ ಪಪದಶಶ
ವಸತರಣ, ಮಶವ ಬಳಗಳ ಬಶಜ ಖರಶದ, ಕಳ ನಯಬತ ಕಣ, ಜವವಕ ಪರಕರಗಳ ಉತತದನ
ಇತರದಗಳನರನ ಮಶ-ಜರನ ಮಹಯಲ ಕವಗರಳರಳವದರ.
ಕತ ಕದಲ ಮರಲಭರತ ಸಕಯರಗಳದ ವಮರಕಬಪಶಸಟ/ಬಯಡವಜಸಟರ, ಬಬಕ ಸಬರಕಕಣ
ವಲಯ ನಮರಣ, ನಶರರ ನವರಹಣ, ಕಬಪೌಬಡ ದರರಸಸ, ತಬತಬಶಲ ದರರಸಸ,
ಹಸರರಮನ/ನರಳರಪರದ ರಪಶರ, ಕಟಟಡ ದರರಸಸ, ಯಬತ ಕಗಳ ದರರಸಸ ಇತರದ ಕಲಸಗಳನರನ ಜರನಆಗಸಟ ಮಹಯಲ ಕವಗರಳರಳವದರ.
ಕತ ಕಗಳಲರರವ ವದರರತ ಬಲ, ಕಸ/ಸಸಗಳ ರಶ ಬರಗಬಗ, ಜನರವರರಗಳ ನವರಹಣ ಮತರತ
ವಮ, ಮಶಲ
ಚ ವಣ ನವರಹಣ, ಮಶವ ಬಳಗಳ ಅಭವವದದ ಕಯರವನರನ ಆಗಸಟ ಮಹಯ
ಅಬತರದರಳಗ ಕವಗರಳರಳವದರ.
ಹರಯ ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರರ, ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ನದಶರಶಕರರ,
ಸಹಯಕ ತರಶಟಗರಕ ಅಧಕರ, ತರಶಟಗರಕ ಸಹಯಕರರ ರವರರಗಳಗ ತರಶಟಗರಕ
ಕತ ಕಗಳ ಪಲನ, ಅಭವವದದ ಮತರತ ನವರಹಣ, ಸಸರಭವವದದ ಹಗರ ಕತ ಕ ಮಟಟದ ದಖಲತಗಳ
ಸಮಪರಕ ನವರಹಣ ಹಗರ ಕತರವರಗಳ ಬಗಗ ತಬತ ಕಜಜರಬದ ಹಗರ ಸಬಬಬಧಸದ ವರಯಗಳ
ವಜ್ಞಾನಗಳಬದ ನರತನ ತಬತಪಕತಗಳ ಬಗಗ ತರಬಶತ ನಶಡಲಗರವ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ
ಜರನ ತಬಗಳಲ ಪಪರಬಭಸ ಸಪಟಬಬರ ಮಹಯ ಅಬತರದರಳಗ ಕವಗರಳರಳವದರ.
ಯಜನಯ ಒಟಟರ ಅನರದನ

ಕ ಕ.
ಸ
ಕಯರಕ ಕಮ
ಂಬ
1 2017-18 ನಶ  ಸಲನಲ  ಅಭವವದದಗರಳಸಲದ 30 ಮದರ  ಕತ ಕಗಳರ

ನಗದಪಡಸರರವ
ಅನರದನ
(ರರ. ಲಕಕಗಳಲ)
1000.00

ಭತಕ ಗರರ
100 ಸಬಖರ

ಹಗರ 2018-19 ನಶಸಲನ 40 ಮದರಕತ ಕಗಳನವರಹಣ. 201920 ನಶ  ಸಲಗ 30 ಕತ ಕಗಳನರನ  ಮದರ  ತರಶಟಗರಕ  ಕತ ಕಗಳರನಗ
ಅಭವವದದಪಡಸರವದರ.
2
3
4

ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕ ಮತರತ ನಸರರಗಳ ನವರಹಣ
ಕತ ಕ ಮಟಟದ ಅಧಕರ ಮತರತ ಸಬಬಬದಗಳಗ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮ
ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚ (ಸಸರ ಸಬತ ಆಯಜನ, ಸಗಣಕ ವಚಚ, ಪಸತಕ/ಮಹತಗಳ
ಪಪಕಟಣ, ಪಪಯಣ ವಚಚ, ಸಟಶರನರ ವಚಚ, ವದರರತ ವಚಚ, ನಶರನ ಕರ, ಇಬಧನ
ವಚಚ, ಇತರದ ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚ.
ಒಟರಟ
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264.00
10.00
26.00
1300.00

550 ಹಕಟಶರ
10 ಸಬಖರ
-

ಫಲಶವತ:
1. ಸಸಳಶಯವಗ ಬಶಡಕ ಇರರವ ಉತ ತಮ ಗರಣಮಟಟದ ಕಸ/ಸಸಗಳ ಸಸರರಶತತದನಯನರನ ಕವಗರಬಡರ
ರವತರಗ ಇಲಖ ದರಗಳಲ ಸರಬರಜರ ಮಡರವದರಬದ ರವತರರ ಬಳಗಳನರನ ತಮ
ಮ ಜಮಶನನಲ
ಬಳದರ ಅವರ ಆದಯ ಮಟಟ ಸರಧರಸರವದರ.
2. ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಹರಸ ತಳಗಳನರನ ಪರಚಯಸರವದರ ಮತರತ ಹರಸ ತಬತಪಕತಗಳ
ಅನರಷಷನ ಮತರತ ರವತರರ/ಸವರಜನಕರಗ ಮದರ ತರಶಟಗರಕ ಕಲಕ ಕಶಬದಪಗಳರನಗ
ಮಡರವದರಬದ ರವತರರ ತಮ
ಮ ಜಮಶನನಲ ಹರಸ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನಗಳನರನ ಅಳವಡಸಕರಬಡರ ತಮ
ಮ
ಆದಯ ಮಟಟವನರನ ಹಚಚಸಕರಳಳಲರ ಸಹಯವಗರವದರ.
3. ಕರರ ಜಲನಯನ ಮದರಯಲ ಮಣರಣ ಮತರತ ನಶರನ ಸಬರಕಕಣ ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ಮದರ
ಕತ ಕಗಳಲ ಹಮಮಕರಳರಳವದರಬದ ನಶರನ ಸಲಭರವನರನ ವವದದಗರಳಸಬಹರದರ. ಸದರ
ತಬತಪಕತಯನರನ ರವತರರ ತಮ
ಮ ಜಮಶನರಗಳಲ ಅಳವಡಸಕರಳರಳವದರಬದ ಒಟಟರ ಅಬತಜರಲ
ಮಟಟವನರನ ವವದದಸಲರ ಸಹಯವಗರತ ತದ.
4. ಮದರ ಕತ ಕಗಳಲ ಅಬತರ ಬಶಸಯ, ಮಶ ಪಬಳ, Gap filling, ವಯಸತದ ಮತರತ
ಅನರತತದಕ ಮರಗಳ ಪನಶಚಶತನ, ಸಮಗ ಪ ಪಶರಕಬಶ/ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗಗಳ ನವರಹಣ,
ಮಣರಣ ಮತರತ ನಶರನ ವಶಲಶರಣ ಆಧರದ ಮಶಲ ಸರಕ ತ ಪಶರಕಬಶಗಳನರನ ಒದಗಸರವದರ.
ಇದಲಲದ, ಕತ ಕದಲ ಲಭರವರರವ ನವಸಗರಕ ಸಬಪನರಮಲಗಳನರನ ಮತರತ ಹಲ ಇರರವ ಮರಲಭರತ
ಸಕಯರಗಳನರನ ಸಮಪರಕ ಸದಬಳಕ ಮಡಕರಳರಳವದರಬದ ಕತ ಕದ ಒಟಟರ ಹಚಚನ ಉತತದನ
ಮತರತ ಉತತದಕತಯನರನ ಮರಬದನ ವರರಗಳಲ ಸರಧರಸಲರ ಸಹಯವಗರವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಕವರ ಕತ ಕ ಮತರತ ಸಸರವಟಕಗಳ ಅಭವವದದ ಮತರತ ನವರಹಣ
ಯಜನಗ ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-119-4-05 ಅಡ ಒಟರಟ ರರ.1300.00 ಲಕಕಗಳ
ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸದ.

10. ಇಲಖ ಪ ಪ ಯಗಶಲಗಳ ಅಭವವದದ
Development of Departmental Laboratories
ಲಕಕ ಶಶರರಕ : 2401-00-119-5-01
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ : ರರ .705.00 ಲಕಕ ಗಳರ
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003
011
014
020
021
041
200

ವಶತನ -ಅಧಕರಗಳರ
ವಶತನ - ಸಬಬಬದ
ತರಟಟ ಭತರ
ಇತರ ಭತರ
ವವದರಕಶಯ ಭತರ
ವವದರಕಶಯ ವಚಚದ ಮರರಪವತ
ಪಪಯಣ ವಚಚಗಳರ
ನವರಹಣ ವಚಚ
ಒಟರಟ

101.00
52.00
17.00
19.00
1.00
15.00
2.00
498.00
705.00

ಇಲಖ
ಪಪ ಯಗಶಲಗಳ
ಅಭವವದದ
ಯಜನಯಡ,
ಇಲಖಯ
ಹಲವ
ಪಪ ಯಗಶಲಗಳ ಅಭವವದದ ಮತರತ ನವರಹಣ ಕಯರಗಳನರನ ಕವಗರಳಳ ಲಗರತತದ . ಈ ಎಲ
ಲ
ಪಪ ಯಗಶಲಗಳರ
ತರಶಟಗರಕಯ
ಒಟಟರ
ಅಭವವದದಗ
ಪರಕವಗದರದ , ರವತರಗ
ಉಪಯರಕ ತವ ಗವ. ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯ ಹರಳಮವ ಬಯಟಕನಲ ಜ ಕಶಬದಪ , ಶವಮಗಗ
ಜವವಕ ಕಶಬದಪ ಮತರತ ಬಳಗವ ಜವವಕ ಕಶಬದಪ ದಲ ಅತರಧ ರನಕ ಅಬಗಬಶ ಕವರ
ಪಪ ಯಗಶಲಯನರನ ಸಸಪ ಸಲಗದರದ, ಉತಕ ವರಟ ಗರಣಮಟಟ ದ ಬಳ ಸಸರಭ ವವದದಯ ನರನ ಬವಹತ
ಪಪ ಮಣದಲ ಹಗರ ಕಲವ ಅಲಬಕರಕ ಗಡಗಳ ಸಸರಭ ವವದದಯ ನರನ ಕವಗರಳಳ ಲಗರತತದ .
ವರರದಬದ ವರರಕಕ ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಬಳ ಸಸಗಳಗ ರವತರಬದ ಬಶಡಕ ಹಚಚಗ ರತತದ .
ಪಪ ಯಗಶಲಯಲ ಸಲಭರ ಗಳನರನ ವಸತ ರ ಸರವ ಹಗರ ಹಚಚನ ಮಟಟ ದ ಸಸರರಶ ತತದ ನ
ಚಟರವಟಕಗಳನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಹಮಮಕ ರಳಳ ಲಗದ.
ಮರಬದರವರದರ, ಈ ಕಶಬದಪ ದ ಲ ಸಸರ ಪಶರಕಬಶ ಪಪ ಯಗಶಲಯಲ ಮಣರಣ , ನಶರರ
ಮತರತ ಎಲ ಮದರಗಳ ವಶಲಶ ರಣಯನರನ ಕವಗರಬಡರ, ರವತರಗ ಸರಕ ತ ಸಲಹಗಳನರನ ನಶಡಲಗರತತದ .
ಅಲಲ ದಶ, ಸರಕಕ ಮ ಜಶವ ಪಪ ಯಗಶಲ, ಜವವಕ ಗರಬಬ ರ/ನಯಬತ ಕಕಗಳ ಉತತದ ನ ಹಗರ
ಗರಣಮಟಟ ನಯಬತ ಕಣ, ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಲ ಕಶಟ/ರರಶಗರಶಕಗಳ ಶಶರ ವಶಲಶ ರಣ
ಕಯರಗಳನರನ ಸಹ ಈ ಯಜನ ಅಡಯಲ ಬಹರ ಮರಲದಬದ ಹಚರಚವ ರ ತಬತಪಕ ಸಬಬ ಬದಯ
ಸಶವಯನರನ ಪಡದರ ಕವಗರಳಳ ಲಗರತತದ .
ಇದಶ ರಶತ, ಬಜಪರ ಮತರತ ಬಶದರ ನಲ ಸಸರ ಪಶರಕಬಶ ಪಪ ಯಗಶಲಯಲ
ಮಣರಣ, ನಶರರ ಮತರತ ವವಧ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಎಲ ವಶಲಶ ರಣಯನರನ ಕವಗರಳಳ ಲರ
ಉದಶಸಲಗದರದ, ಆ ಭಗದ ರವತರಗ ಸರಕ ತ ಸಲಹಗಳನರನ ನಶಡಲಗರತತದ . ಉತತರ ಕರರಟಕ
ಭಗದ ರವತರಗ ಪ ಪ ಯಜನವಗರವಬತ, ಬಬಗಳರರನ ಜವವಕ ಕಶಬದಪ ದ ಮದರಯಲ ಬಳಗವ
ಮತರತ ಶವಮಗಗ ಜಲಗಳಲ ನಮರಸಲಗರರವ ಜವವಕ ಕಶಬದಪ ದಲ ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಸಸರರಶ ತತದ ನ ,
ಮಣರಣ, ನಶರರ ಮತರತ ಎಲ ವಶಲಶ ರಣ, ಜವವಕ ಗರಬಬ ರ ಉತತದ ನ ಕಯರಚಟರವಟಕಗಳನರನ
ಕವಗರಳಳ ಲಗರತತದ ಹಗರ ಪ ಪ ಸರತತ ಸಲನಲ ಬಶದರ ಮತರತ ದವಣಗರ ಜಲಯಲ
ಸಸಪ ಸಲಗರರವ ಜವವಕ ಕಶಬದಪ ದ ಲ ಕಯರಚಟರವಟಕಗಳನರನ ಪಪ ರ ಬಭಸರವ ಉದಶವರರತ ತದ .
ಮವಸರರರ ಜಲಯಲ ಅಣಬ ಪ ಪ ಯಗಶಲಯ ನವರಹಣ ಮತರತ ಅಣಬ ಸತನ ಉತತದ ರ
ಚಟರವಟಕಗಳನರನ ಸಹ ಈ ಯಜನ ಅಡಯಲ ಕವಗರಳಳ ಲಗರತತದ .

ಕ .ಕ
ಸಬ
1

2019-20 ನಶ ಸಲನ ಇಲಖ ಪ ಪ ಯಗಶಲಗಳ ಅಭವವದದ ಯಜನಯಡ
{ಲಕಕ ಶಶರರಕ:2401-00-119-5-01} ಅನರಷಷರ ಧಕರಗಳಗ ಅಗತರ ವರರವ ವರರಕ
ಆರರಕ ಮತರತ ಭತಕ ಗರರಗಳ ವವರಗಳರ.
(ರರ.
ಲಕಕ ಗಳಲ)
ವವರಗಳರ
ವರರಕ ಆರರಕ ಗರರ
ಭತಕ
ಆರರಕ
ಅಬಗಬಶ
ಕವರ
ಸಸರಭ ವವದದ,
ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ
5.70 ಲಕಕ
160.0
ಲ ರ, ಜನರಶಟರ ಮತರತ ವಹನಗಳ ವರರಕ
ಖರಶದ/ರಪಶರ/ಬಯ
ಅಬಗಬಶ
0
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2

3

4

5

6

7

ನವರಹಣ, ಗಜನ ಉಪಕರಣಗಳರ, ರಸಯನಕಗಳರ, ಪಪ ಯಗಲದ
ಪರಕರಗಳ ಗರಪಶಥ ರರಬನ ವದರರದ ಶಕರಣ ವರ ವಸಸಯ ವರರಕ ನವರಹಣ,
ನಶರವರ ವರ ವಸಸ ನವರಹಣ, ಗರತತಗ ಬಬರತ, ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ವಹನ
ಪಡಯರವದರ, ಭದಪ ತ ಸಬಬ ಬದ, ಕಬಪರಟ ರ ಅಪರಶಟರ, ಕಛಶರ
ಸಹಯಕ/ವಹನಚಲಕ
ಕಲಸಗಳನರನ
ಗರತತಗ
ಆಧರದ
ಮಶಲ
ಪಡಯರವದರ. ನವರಹಣ, 2019-20 ನಶ ಸಲನ ಉಳಕ ಕಲಸಗಳರ, Lab
Accreditation, ವವರಸ index and fidility testing, ವಧರರಚಚ ಕತ
ಬಬರತ, ಸವಲ ಕಮಗರ, Electrical works, Internal partition
ಹಸರರಮನ ದರರಸಸ, ಹವನಯಬತ ಕಣ ವರ ವಸಸ, ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ
JRF/SRF ರವರರಗಳ ತಬತಪಕ ಸಶವ ಮತರತ ಪ ಪ ಯಗಶಲ ನವರಹಣ,
ಕಶಲರ ತರಬಶತ, Lawn ನವರಹಣ, ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ವಹನ
ಪಡಯರವದರ.
ಜವವಕ ಗರಬಬ ರ, ಜವವಕ ನಯಬತ ಕಕಗಳರ ಮತರತ ಎರಹರಳರ ಗರಬಬ ರ
ಉತತದ ನ, ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ JRF/SRF ರವರರಗಳ ತಬತಪಕ ಸಶವ,
ಎರಹರಳರ ಉತತದ ರ ಘಟಕ ನಮರಣ, ಸಗಣಕ ವಚಚ , ಜವವಕ ಗರಬಬ ರ
ಮತರತ
ನಯಬತ ಕಕಗಳ
ಉತತದ ನಗ
ಅಗತರ
ಪರಕರಗಳ
ಖರಶದ,
ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ ಖರಶದ ವಧರರಚಚ ಕತ ಮತರತ ಪಪ ಯಗಶಲ ನವರಹಣ,
ಕಶಲರ ತರಬಶತ, ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ವಹನ/ವಹನ ಚಲಕರನರನ
ಪಡಯರವದರ ಇತರದ .
ಮಣರಣ, ನಶರರ, ಎಲ, ಸವಯವ ಗರಬಬ ರ, ಗರಣಮಟಟ , ಸಸರ
ನವಮರಲಶಕರಣ, ಔರಧ ಮತರತ ಸರಗಬಧ ದಪ ವರ
ಬಳಗಳ ಮದರ ,
ಕಶಟರಶಕಗಳ
ರಸಡರರ
ವಶಲಶ ರಣ,
ರಸಯನಕಗಳ
ಖರಶದ,
ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ
ಖರಶದ/ರಪಶರ/ವರರಕ
ನವರಹಣ
ಮತರತ
ಪಪ ಯಗಶಲ ನವರಹಣ, ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ SRF/JRF/RA
ರವರರಗಳ ತಬತಪಕ ಸಶವ, NABL ನವದಹಲ ರವರಬದ ಮನರ ತ ಪಡಯರವ
ವಚಚ , 2018-19 ನಶ ಸಲನ ಉಳಕ ಬಲನ ಬಬರತ, ಕಶಲರ ತರಬಶತ,
ಪಪ ಯಗಶಲ ನವರಹಣ, CIB ನರಶಬದಣ ವಚಚ , ತಬತಪಕ ಸಲಹಗರರ
ಪಪ ಯಣ, ವಸತ, ಊಟದ ವಚಚ ಮತರತ ಇತರ ಸದಲ
ಸ ರರ ವಚಚ ಇತರದ .
ಅಣಬ ಸತನ ಉತತದ ನ/ತರಬಶತ, ಅಣಬ ಬಳ ಮತರತ ಅಣಬ ಬರಗ , ಸವಲ
ಕಮಗರ,
ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ
ಖರಶದ/ರಪಶರ/ಬಳವಣಗಯ
ಕರಠಡಯ ವದರರಧ ಶಕರಣ ವರ ವಸಸ, ಕಶಲರ ತರಬಶತ, ವರರಕ ನವರಹಣ
ಪಪ ಯಗಶಲ ನವರಹಣ, ಪಪ ಚರ ಸಮಗಪಗಳ ಮರದಪ ಣ ಹಗರ ಖರಶದ
ಇತರದ .

ತ
ಚಕಕ ಬಳಳಪ ರ
ಜಲಯಲ
ನಮರಸಲಗರರವ
ಏರರಶಪಶನಕ
ದ
ಪಪ ಯಗಶಲಯಲ
ಅಬಗಬಶ
ಕವರ
ಪದ ತಯಲ
ಆಲರಗಡಡ
ಬಶಜರಶತತದ ನಗ ಸಬಬಬಧಸದಬತ ಪಪರ ಬಭಕ ಹಬತದ ಕ ಕಮಗಳನರನ, ಗಜನ
ಉಪಕರಣಗಳರ,
ರಸಯನಕಗಳರ,
ಪರಕರಗಳ
ಖರಶದ,
ಪಪ ಯಗಲಯದ ಗರಪಶಥ ರರಬನ ವದರರಧ ಶಕರಣ, ಶಶರಲ ಗವಹದ
ವರರಕ ನವರಹಣ, ಗರತತಗ ಬಬರತ, ಪಪ ಯಗಶಲ ನವರಹಣ, ಇತರದ .
ಬಶಜ ಪರಶಕ ಪಪ ಯಗಲಯವ ಲಲಬ ಗ ನಬದ ಹರಳಮವಗ
ಇತತಚ ಗ
ಸಸ ಳಬತರಗರಬಡದರದ, ಜವವಕ
ಕಶಬದಪ ದಲ
ಬಶಜ
ಪರಶಕ
ಪಪ ಯಗಶಲಯ ಕರಠಡಗ ಶಶರಲಗವಹ ಅಳವಡಕ, ನವಶಕರಣ,
ವದರರಧ ಶಕರಣ, ತರಕರ ಬಶಜಗಳ ಮದರ ಸಬಗ ಪ ಹಣ ಮತರತ ವಶಲಶ ರಣ,
ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ ಖರಶದ/ರಪಶರ ಮತರತ ಪಪ ಯಗಶಲ ನವರಹಣ
ಇತರದ .
ಪಪ ಸರತತ ಕಯರ ನವರಹಸರತತರ ರವ ಅಧಕರ/ಸಬಬ ಬದ ಒಟರಟ 34 ಹರದ.
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ಬಳಸಸ
ಉತತದ ನ.

190 ಟನ

155.0
0

23500 ಮದರ

75.00

55000 ಸಬಖರ
ಸತನ
12000 ಅಣಬ
ಬರಗ
400 ಕ.ಜ ಅಣಬ
ಬಳ
0.25 ಲಕಕ
ಆಲರಗಡಡ
ಅಬ.ಕವ.ಸಸ,
G-0: 5.4 ಲಕಕ
ಟರರಬಸರ
3000

53

45.00

30.00

33.00

ವಶತನ, ಇತರ ಭತರ ಮತರತ ಪ ಪ ಯಣ ಭತರ (ಸ.ತರಶ.ನ-5, ಸ.ತರಶ.ಅ-11,
ದಸ.ದ.ಸ-1, ತರಶ.ಸ-14, ಪಪ ದಸ-3, (ಪಪ ಸರತತ ಖಲ ಇರರವ ಹರದಗಳರ
ಸ.ತರಶ.ಅ-10, ತರಶ.ಸ-01, ಪಪ ದಸ-1, ದಸದ ಸ-1, ಬರಳಚರಚಗ ರರರ-1,
ವಹನ ಚಲಕ-1, ತರಶಟಗರ-2, ಕವಲರಗರ-2.) ಒಟರಟ19 ಖಲ ಹರದ.
ಒಟರಟ ರರ.

207.0
0
705.00

ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ:1. ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಪ ಪ ಯಗಶಲ
 ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಪ ಪ ಯಗಶಲಯಡ ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಪದದ ತಯನರನ ಅಳವಡಸಕರಬಡರ
ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳದ ಬಳ ಮತರತ ನರಳರ ಪರದಯಡ ವವಧ ಔರಧಶಯ ಮತರತ
ಸರಗಬಧತ ಬಳಗಳ ಹಗರ ಮರಬತದ ಗಡಗಳನರನ ಸವಯವ ಉತತ ನನ ಗಳನರನ ಬಳಸ
ಇಲಖ
ನಗದತ
ಉತತದ ರ
ವಚಚ
ಮಶರದಬತ
ಸಸರರಶ ತತದ ನಯನರನ
ಮಡಲಗರವದರ.
 ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಪದದ ತ ಹಗರ ಹಸರರಮನ ತಬತಪಕತಯನರನ ಅಳವಡಸ ಅಭವವದದಪ ಡಸದ
ವವಧ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಉತಕ ವರಟ ಗರಣಮಟಟ ದ ಸಸಗಳನರನ ವವಧ ಇಲಖ
ಯಜನಗಳಡಯಲ ಫಲನರಭವಗಳಗ ವತರಸರವದರ ಹಗರ ಇಲಖ ನಗದತ
ದರದಲ ರವತರಗ/ಸವರಜನಕರಗ ವತರಣ ಮಡಲಗರವದರ.
 ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಪದದ ತ ಹಗರ ಹಸರರಮನ ತಬತಪಕತ ಅಳವಡಸ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ
ಉತತಮ ಗರಣಮಟಟ ದ ಸಸಗಳನರನ ಉತತದ ಸಲರ ಪ ಪ ಯಗಶಲಗ ಅಗತರ ವರರವ ಗಜನ
ಉಪಕರಣಗಳರ, ರಸಯನಕಗಳರ, ಪರಕರಗಳರ ಸಜರಕಲ ಉಪಕರಣಗಳರ, ಇತರದ
ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳನರನ ಖರಶದಸರವಗ ಸಕರರದ ಪರದಶರಕ ನಯಮವಳಗಳಬತ
ಪಪ ಕ ಪ ಯ ಅನರಸರಸ ಅನರಮಶದತ ಸಬಸಸಗ ಳಗ ಖರಶದಸಲಗರವದರ.
 ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಪದದ ತ ಹಗರ ಹಸರರಮನ ತಬತಪಕತ ಅಳವಡಸ ಉತತದ ಸರವ ಸಸಗಳ
ಹಡರ ನಬಗಗ ಅಗತರ ವರರವ ಪರಕರಗಳದ ಕಬಪಮಣರಣ, ಮರಳರ, ಕರಟಟಗ ಗರಬಬ ರ,
ಪಲಬರಗ ರಗಳರ, ಕರಬಡಗಳರ ಖರಶದಸ ಬಳಸರವದರ.
 ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಪದದ ತ ಹಗರ ಹಸರರಮನ ತಬತಪಕತ ಅಳವಡಸ ಉತತದ ಸರವ ಸಸಗಳ
ಹಡರ ನಬಗಗ ಅಗತರ ವರರವ ಪರಕರಗಳದ soilrite, ಕಬಪಮಣರಣ, ಮರಳರ, ಕರಟಟಗ
ಗರಬಬ ರ, ಪಲಬರಗ ರಗಳರ, ಕರಬಡಗಳರ ಇತರದ ಗಳನರನ ಟಬಡರ/ದರಪಟಟ ಪಪ ಕ ಪ ಯ
ಅನರಸರಸ ಖರಶದಸರವದರ.
 ಉತತಮ ಗರಣಮಟಟ ದ ಸಸಗಳನರನ ಅಬವವದದಪ ಡಸಲರ ಸರಕ ತ ತಳಗಳ ಹಗರ ಉತತಮ
ಗರಣಮಟಟ ದ ತಯ ಗಡಗಳನರನ ಅಬವವದದಪ ಡಸ ನವರಹಸರವದರ ಹಗರ ಅಬಗಬಶ
ಕವರ ಸಸರರಶ ತರದ ನಗ ಅಗತರ ವರರವ Explant
ಹಗರ ಗಡಗಳ ಭಗಗಳನರನ
ಲಭರ ತಗನರಗರಣವಗ ಈ ತಯ ಗಡಗಳಬದ ಪಡಯರವದರ.
 ಸಸರಬ ವವದದಗ
ಸಬಬಬಧಸದಬತ
ಪ ಪ ಯಗಶಲಗಳರ,
ಹಸರರಮನಗಳರ,
ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳರ, ಗರಪಶಥರ ರಬಗಳ ವದರರಧ ಶಕರಣ ವರ ವಸಸಯ ಮತರತ ಕಛಶರ
ವಹನಗಳ ವರರಕ ನವರಹಣಯನರನ ನಯಮವಳಗನರಸರವಗ ಕವಗರಳರಳವ ದರ.
ಐಚತಟ ನವರಹಣ, ಹಬರಲ ಗಡರನ ಅಭವವದದಪ ಡಸರವದರ, ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ
ವಹನ ಪಡಯರವದರ.
 ಸಸರಬ ವವದದಗ ಸಬಬಬಧಸದಬತ ಅಗತರ ವರರವ ನಶರನ ಸಕಯರ, ನಶರನ ಸಬಗ ಪ ಹಣ,
ನಶರನ ತರಟಟಗ ಳ ನಮರಣಗಳನರನ ಉತತದ ನಗ ಅನರಗರಣವಗ ಅಬವವದದಪ ಡಸರವದರ.
 ಸಕರರದ ನಯಮವಳಗನರಗರಣವಗ ಉತತದ ರ ವಚಚ
ಮಶರದಬತ ಗರತತಗ
ಲ ರ ಮತರತ ಜನರಶಟರ ಗಳ ಇಬಧನ, ಪಪ ಯಗಶಲಯ
ಕಲಸಗಳರ, ವದರರಚಚ ಕತ, ಬಯ
ಭದಪ ತ ಇವಗಳ ವಚಚ ವನರನ ಭರಸ ಸಸರರಶ ತತದ ನಯನರನ ಕವಗರಳರಳವ ದರ .
 ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಪದದ ತ ಹಗರ ಹಸರರಮನ ತಬತಪಕತ ಅಳವಡಸ ಉತತದ ಸರವ
ಉತತಮ ಗರಣಮಟಟ ದ ಸಸಗಳನರನ ಇಲಖ ಯಜನಗಳಗ, ರವತರಗ/ಸವರಜನಕರಗ
ಇಲಖ ನಗದತ ದರಗಳಲ ಮರಟ ಮಡರವದರ.
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ವದರರ ರಗಳಗ ಹಗರ ಸಣಣ ಉದದಮ ದರರಗ ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಪದದ ತ ಬಗಗ ಪಪ ಯ ಗಕ
ತರಬಶತ ನಶಡರವದರ.

2. ಡ.ಎನ.ಎ ಫಬಗರ ಪಪಬಟಬಗ ಪ ಪ ಯಗಶಲ
 ವಬಶವಳಗಳ ದಖಲತಗ ಸಬಬಬಧಸದಬತ ಅವಗಳ ಮಲಕರರಲ ರ ಮಕರರ
ಗಳನರನ ಅಭವವದದಪ ಡಸ ದಖಲತ ಮಡರವದರ ಹಗರ ಇದಕಕ ಅಗತರ ವರರವ
ಡ.ಎನ.ಎ.ಫಬಗರ ಪಪಬಟಬಗ ಪ ಪ ಯಗಶಲಗ ಅಗತರ ವರರವ ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳರ,
ಗಜನ ಉಪಕರಣಗಳರ, ರಸಯನಕಗಳರ, ಡ.ಎನ.ಎ.ಕಟಗ ಳರ, ಇತರ ಪರಕರಗಳನರನ
ನಯಮನರಸರ ಅನರಸರಸ ಖರಶದಸರವದರ.
 ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಪದದ ತಯಲ ಅಬವವದದಪ ಡಸರವ ಗಡಗಳ ವವರಣರ ರರಶಗಗಳನರನ
ಗರರರತಸಲರ ಅಗತರ ವರರವ ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳರ, ಗಜನ ಉಪಕರಣಗಳರ,
ರಸಯನಕಗಳರ, ವವರಸ ಇಬಡಕತ ಬಗ ಕಟಗ ಳರ, ಇತರ ಪರಕರಗಳನರನ ಟಬಡರ
ಪಪ ಕ ಪ ಯ ಅನರಸರಸ ಸಕರರ ನಯಮವಳಗನರಸರವಗ ಖರಶದಸರವದರ.
 ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ವಬಶವಳಗಳ ಭಗರಶಳಕ ಪ ಪ ದಶಶ, ತಳಗಳ ಬಗಗ ವವರ, ಸಸರ
ಬಳವಣಗ, ಬಳ ನವರಹಣ, ಉಪಯಗ, ವಣಜರ ಪಪ ಮ ರಖರ ತ ಬಗಗ ಮಹತಯನರನ
ಪಡದರ ದಖಲತ ಮಡರವದರ.
 ವಬಶವಳಗಳ
ದಖಲತಗ
ಅಗತರ ವರರವ
ಸಮಗಪಗಳರ,
ರಮಫಲಕಗಳರ,
ಪರಕರಗಳನರನ ನಯಮವಳಗಳನನ ನರಸರಸ ಖರಶದಸರವದರ.
 ಜವವಕ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನ ವರಯದ ಬಗಗ ಅಧರ ಯನ ಮಡರತತರ ರವ ಅಹರ ವದರರ ರಗಳಗ
ಡ.ಎನ.ಎ.ಪಬಗರ ಪಪಬಟಬಗ ಬಗಗ ಸರಕ ತ ತರಬಶತ ನಶಡರವದರ.
 ಅಬಗಬಶ ಕವರ ಗಡಗಳಲ ಪಪರ ಬಬಕ ಹಬತದಲಯಶ ವವರಣರ ರರಶಗಗಳನರನ
ಗರರರತಸ ಪಪ ಯಗಶಲ ಮಟಟ ದಲ ಬಶಪರಡಸ ರರಶಗರಹತ ಉತ ತಮ ಗರಣಮಟಟ ದ
ಸಸಗಳನರನ ಅಬವವದದಪ ಡಸರವದರ ಹಗರ ಈ ಸಲಭರ ವನರನ ವವಧ ಸಕರರ / ಖಸಗ
ಪಪ ಯಗಲಯಗಳ ಇಲಖ ನಗದತ ದರದಬತ ನಶಡರವದರ.
ಸಸರ ಪಶರಕಬಶ ಪಪ ಯಗಶಲ
 ಮಣರಣ, ನಶರರ ಹಗರ ಎಲ ಹಗರ ಬರ ಲರಶಹಗಳ ಮದರಗಳ ವಶಲಶ ರಣಗ
ಅಗತರ ವರರವ ಉಪಕರಣಗಳರ, ರಸಯನಕಗಳರ ಹಗರ ಗಜನ ಸಲಕರಣಗಳನರನ
ದರಪಟಟ/ಟಬಡರ ಕರದರ ಖರಶದ ನಯಮಗಳನರನ ಪಲಸ ಅಗತರ ತಗನರಗರಣವಗ
ಖರಶದಸರವದರ.
 ಪಪ ಯಗಶಲಯಲರರವ ಎಲ
ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳನರನ ಅಗತರ ಕಕ ನರಗರಣವಗ
ಲ
ವರರಕ ನವರಹಣ ಹಗರ ಇತರ ದರರಸತಗ ಳನರನ ದರಪಟಟ /ಟಬಡರ ಕರದರ
ನಯಮನರಸರ ಕಲಸಗಳನರನ ಕವಗರಳರಳವ ದರ, ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ವಹನ
ಪಡಯರವದರ.
 ಪಪ ಯಗಶಲಗ ರವತರಬದ ಬರರವ ಮಣರಣ , ನಶರರ ಹಗರ ಎಲ ಮದರಗಳ
ವಶಲಶ ರಣಗ ಇಲಖಯರ ನಗದಪಡಸರರವ ಶರಲಕ ವನರನ ವದಸ ವಶಲಶ ರಣ ಕಯರವನರನ
ಮಡಲಗರವದರ.
 ರವತರಬದ ಬರರವ ಮಣರಣ ಮದರಗಳಲ ರವತರ ಅಗತರ ಗಳಗನರಸರವಗ ಪ.ಹಚ, ಇಸ,
ಸರಜನಕ, ರಬಜಕ, ಪಟರಷ ಹಗರ ಸರಕಕ ಮಪ ಶರಕಬಶಗಳದ ಕಬಬಣ , ಸತರ, ತಮಮ ,
ಬರಶರನ ಮತರತ ಮರಬ ಗನಶಸಗ ಳ ವಶಲಶ ರಣ ಮಡ ವಶಲಶ ರಣ ಆಧರದ ಮಶಲ
ಬಳಗಳಗ ಸರಕ ತ ಶಪರಸರತ ಮಡರವದರ.
 ನಶರರ ಮದರಗಳಲ ಪಹಚ, ಇ.ಸ, ಸರಶಡಯಬ, ಕಬರಶರನಶಟತ, ಬವಕಬರಶರನಶಟತ
ಮತರತ ಕರಲಶ ರವಡತ ಅಬಶಗಳನರನ ವಶಲಶ ರಸ ವರದಗಳನರನ ಸಲಸರವದರ . ಎಲ ಮದರಗಳಲ
ಪಪ ಧನ ಪಶರಕಬಶಗಳರ ಹಗರ ಲಘರಪಶರಕಬಶಗಳ ವಶಲಶ ರಣ ಮಡ ವರದ
ನಶಡರವದರ.
 ಪಪ ಯಗಶಲ ನವರಹಣ, ವದರರಚಚ ಕತ ವಚಚ , ಇತರ ವಚಚ ಇವಗಳನರನ ಎಬಪಕ ನಲ
ನಗದಪಡಸದಬತ ಕ ಕಮ ಕವಗರಳರಳವ ದರ.
 ಜವವಕ ಗರಬಬ ರಗಳದ ಸರಜನಕ ಸಸರ ಶಕರಸರವ ಅಜರಶಸತರ ಲಬ, ರಬಜಕವನರನ ಕರಗಸರವ
ಪ.ಎಸ.ಎಬ. ನರನ ಉತತದ ಸರವದರ.
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ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಲ ಶಲಶಬದಪ ಗಳಬದಗರವ ಸರರಗರ ರರಶಗವನರನ ನಯಬತಪಸಲರ
ಉಪಯಗಸರವ ಜವವಕ ರರಶಗ ನಯಬತ ಕಕ ಶಲಶಬದಪ ವದ ಟಪವಕರಶಡಮರ,
ಬರಕಟ ಶರಯದಬದ ಉಬಟಗರವ ಸರರಗರ ರರಶಗವನರನ ನಯಬತಪಸಲರ ಜವವಕ
ರರಶಗನಯಬತ ಕಕ
ಬರಕಟ ಶರಯವದ
ಸರಡರಶಮಶರಸ
ಪಲರ ರಶಸನಸನ ರನ
ತಯರಸರವದರ.
ಜವವಕ ಗರಬಬ ರ, ಜವವಕ ರರಶಗ ನಯಬತ ಕಕಗಳ ವಶಲಶ ರಣಗ ಈಗಗಲಶ ಸಮತ ಶಫಾರಸರತ
ಮಡರರವ ಗರಣಮಟಟ ಪರಮಣಗಳದ ಪ.ಹಚ. ತಶವಬಶ ಹಗರ ಸರಜನಕ
ಸಸರ ಶಕರಸರವ ಸರಕಮಣ ರ ಜಶವಗಳದ ಅಜರಶಸತರ ಲಬ, ಅಜಟರಶಬರಕಟ ರ, ರಬಜಕವನರನ
ಕರಗಸರವ ಸರಕಮಣ ರ ಜಶವಗಳದ ಬರಸ ಲಸ ಮಗರರಯಮ, ಹಗರ ಆಸತ ರಜಲಲ ಸಗ ಳ
ವಶಲಶ ರಣ ವರದ ತಯರಸರವದರ.
ಸವಯವ ಗರಬಬ ರಗಳ ಗರಣಮಟಟ ವಶಲಶ ರಣಗ ಈಗಗಲಶ ಸಮತ ಶಪರಸರತ
ಮಡರರವ ಗರಣಮಟಟ ಪರಮಣಗಳದ ಪ.ಹಚ. ವದರರರ ಮನ ಕ ಅಬಶ, ತಶವಬಶ,
ಸರಜನಕ, ರಬಜಕ, ಪಟರಶ ಹಗರ ಸರಕಕ ಮ ಪಶರಕಬಶಗಳದ ಕಬಬಣ , ತಮಮ ,
ಮರಬ ಗನಶಸ, ಸತರಗಳನರನ ಪರಶಕಸ ವಶಲಶ ರಣ ವರದಯನರನ ಕರಡರವದರ.
ವಶಲಶ ರಣ ಮತರತ ಜವವಕ ಗರಬಬ ರ ಹಗರ ಜವವಕ ನಯಬತ ಕಕಗಳನರನ ತಯರಸರವ
ಕಯರಗಳನರನ ಹಗರ ಸಸರ ನವಮರಲಶಕರಣ ಮದರಗಳ ವಶಲಶ ರಣ ಕಯರಗಳನರನ
ಗರತತಗ ಆಧರದ ಮಶಲ ಇಲಖಯರ ನಗದಪಡಸರರವ ದರದಲ ಕಲಸಗಳನರನ
ಕವಗರಳರಳವ ದರ.
ಜವವಕ ಗರಬಬ ರ, ಜವವಕ ರರಶಗ ನಯಬತ ಕಕಗಳ ಉತತದ ನ ಹಗರ ಗರಣಮಟಟ
ವಶಲಶ ರಣಗ ಬಶಕಗರವ ಪರಕರಗಳರ ಹಗರ ಉಪಕರಣಗಳರ ಹಗರ ಉಪಕರಣಗಳ
ವರರಕ ನವರಹಣಯನರನ ಕವಗರಳಳ ಲರ ಟಬಡರ ಕರದರ ಖರಶದ ನಯಮಗಳನರನ
ಪಲಸ ಪಪ ಯಗಶಲಗ ಅಗತರ ವರರವ ಪರಕರಗಳರ ಹಗರ ಉಪಕರಣಗಳನರನ
ಖರಶದಸಬಶಕರ.
ವವಧ ವಶಲಶ ರಣಗ ಅಗತರ ವರರವ ರಸಯನಕಗಳರ, ಪರಕರಗಳರ, ಸಲಸಬ ಟತ, ಗರಸ ,
ಇತರದ ಗಳನರನ
ನಯಮನರಸರ
ಖರಶದಸರವದರ.
ಆಹರ
ವಶಲಶ ರಣ
ಪಪ ಯಗಶಲಯಲ ತರಕರ, ಹಣರಣ ಮತರತ ಸಬಬರರ ಬಳಗಳಲ ಕಶಟ ರಶಕಗಳ
ಉಳಕ ವಶಲಶ ರಣಯನರನ ಮಡಲಗರವದರ.

3. ಅಣಬ ಪಪ ಯಗಶಲ
ಅಣಬ ಅಧಕ ಪಪಶಟಶನ ಹಗರ ಜಶವಸತಸ ಗಳರ ಹಶರಳವಗರರವ ಮತರತ ಕಡಮ
ಶಕರರಪರಷ ಹರಬದರರವ ಆಹರವಗರರವದರಬದ ಇತತಶ ಚನ ದನಗಳಲ ಅಣಬ ಕವರಯರ
ಒಬದರ ಮರಖರ ಉದದಮ ಯಗ ಬಳಯರತತದ . ರಜರ ದಲ ಅಣಬ ಕವರಯನರನ ಪಪಶತತಹ ಸರವ
ಸಲರವಗ, ಇಲಖಯಲರರವ ಅಣಬ ಪ ಪ ಯಗಶಲಗಳಲ ಅಣಬ ಸತನ ಉತತದ ಸ
ವತರಸರವ ಕಯರಕ ಕಮ ಕವಗರಳಳ ಲಗದ. ಇದಲಲ ದಶ ಅಣಬ ಕವರ ಮತರತ ಅದರ ಉಪಯರಕ ತತ
ಕರರತಬತ ಗಪಮಶಣ ಜನರರ, ರವತರರ ಹಗರ ರವತ ಮಹಳಯರರ ಹಗರ ನಗರವಸಗಳಗ
ಅರವ ಮರಡಸರವ ಉದಶದಬದ, ಅಣಬ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮವನರನ ಸಹ
ಹಮಮಕ ರಳಳ ಲಗದ.
 ಅಣಬ ಸತನ ಉತತದ ನಗ ಅಗತರ ವರರವ ಖಚಚ ಸಮಗಪಗಳನರನ ದರಪಟಟ /ಟಬಡರ ಕರದರ
ನಯಮನರಸರ ಖರಶದಸರವದರ ಹಗರ ಕರಲ ಖಚರನರನ ನಯಮನರಸರ
ಭರಸರವದರ.
 ಪಪ ಯಗಶಲಯಲರರವ ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳ ವರರಕ ನವರಹಣ ಹಗರ ಇತರ
ದರರಸತ ಕಲಸಗಳನರನ ದರಪಟಟ/ಟಬಡರ ಕರದರ ನಯಮನರಸರ ಕವಗರಳರಳವ ದರ, ಗರತತಗ
ಆಧರದ ಮಶಲ ವಹನ ಪಡಯರವದರ.
 ಉತತದ ಸದ ಅಣಬ ಸತನ ಬಟಲಗ ಳನರನ ಇಲಖ ಅನರಮಶದತ ದರದಬತ ಮರಟ
ಮಡರವದರ.
 ಪಪ ಯಗಶಲಯಲ ರವತರಗ/ಸವರಜನಕರ/ವದರರ ರಗಳಗ ಅಣಬ ಪಪ ತರ ಕಕ ತಯನರನ
ಕವಗರಳಳ ಲಗರವದರ.
ಅಣಬ ಬಳ ಉತತದ ರ ಕ ಕಮ
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ಅಣಬಯನರನ ವರ ವಸಯ ಮರಲದಬದ ದರರಯರವ ತರಜರ ವಸರತಗ ಳದ ಹರಲರಲ (ಭತತ,
ರಗ, ಗರಶಧ, ಜರಶಳ) ಕಸಕಡಡ, ಕಬಬನ ತರಗರ, ಅಡಕ ಸಪತ ಇತರದ ಗಳನರನ ಪಲರಶನ ಚಶಲದಲ
ಉಪಯಗಸ ಬಳಯಬಹರದಗದ. ಈ ವಸರತಗ ಳರ ಕರಳತರದ ತಜ ವಸರತಗ ಳಗರಬಶಕರ ಹಗರ
ಒಣಗರಬಶಕರ. ಈ ವಸರತಗ ಳರ ಪಕಸ ವಗರವ ಮದಲಶ ಉಪಯಗಸರವದರಬದ ಬಳಯರ
ಹಳಗರವ ಸಬಭವವರರತ ತದ . ವವಧ ತಳಗಳದ ಚಪತ ಅಣಬ, ನಶಲ ಅಣಬ (ಹಚ.ಯರ), ಪಬಕ
ಅಣಬ (ಅಕರ ಒಎಬ-1) ಮತರತ ಮಲಕ ಅಣಬ ಬಳಗಳನರನ ಉತತದ ರ ಕ ಕಮಗಳನರನ ಅನರಸರಸ
ಬಳಯಲಗರವದರ.
ಅಣಬ ಬರಗ ಉತತದ ನ (Fruiting bag)
ಅಣಬ ಪಪ ಯಗಶಲಯಲ ಅಣಬ ಬಳ ಬಗಗ ಪ ಪ ಚರ ಹಗರ ಪೌರಷಕ ಬಶದ ಕರರತರ
ಸವರಜನಕರಲ ಅರವ ಮರಡಸಲರ ಅಣಬ ಬರಗ ಉತತದ ನ ಮಡ ಸವರಜನಕರಗ ಮರಟ
ಮಡಲಗರವದರ.
5. ತರಕರ ಬಶಜಗಳ ಮದರ ಸಬಗ ಪ ಹಣ ಮತರತ ವಶಲಶ ರಣ
ತರಕರ ಉತತದ ನಯಲ ಉಪಯಗಸರವ ಬಶಜದ ಗರಣಮಟಟ ಬಹಳ ಮರಖರ ವಗದರದ,
ಖಸಗ ಮರಟಗರರಬದ ಸರಬರಜರ ಆಗರವದನರನ ನಯಬತಪ ಸ ರವದಕಕಗ ತರಕರ ಬಶಜಗಳ
ಮದರ ಸಬಗ ಪ ಹಣ ಮತರತ ವಶಲಶ ರಣಯ ಕಯರಕ ಕಮ ಹಮಮಕ ರಳರಳವ ದರ. ವವಧ ಜಲಗಳಬದ
ತರಕರ ಬಶಜವನರನ ನಯಮನರಸರ ಅಧಕರಗಳಬದ ಸಬಗ ಪ ಹಸ ಇಲಖಯ ಬಶಜ ಪರಶಕ
ಪಪ ಯಗಶಲಯಲ ವಶಲಶ ರಸಲಗರವದರ.
ತ ಪಪ ಯಗಶಲ
6. ಏರರಶಪಶನಕ
ಕರರಟಕ ರಜರ ದಲ ಆಲರಗಡಡ ಒಬದರ ವಣಜರ ಬಳಯಗದರದ, ಚಕಕ ಬಳಳಪ ರ ಜಲಯಲ
ಒಟಟರ 2500 ಹಕಟಶ ರ ಪಪ ದಶಶದಲ ಆಲರಗಡಡ ಬಳಯನರನ ಬಳಯಲಗರತತದ . ಆಲರಗಡಡ
ಬಳಯಲ ರವತರರ ಎದರರಸರತತರ ರವ ಮರಖರ ವದ ಸಮಸರಗ ಳಲ ಅಬಗಮರ ರರಶಗ ಹಗರ
ಉತತದ ರ ವಚಚ ದಲ ಶಶ.50 ರರರಟ ವಚಚ ವನರನ ಬಶಜಕಕಗ ವರ ಯಸಬಶಕಗರರತ ತದ . ಈ ನಟಟನ ಲ
ತ
ತರಶಟಗರಕ
ಇಲಖಯಬದ
ಏರರಶಪಶನಕ
ತಬತಪಕತ
ಮರಖಬತರ
ಆಲರಗಡಡ
ಬಶಜರಶತತದ ದಕತಯನರನ ಕವಗರಳಳ ಲರ ಹಗರ ರರಶಗ ರಹತ ಬತ ತನ ಆಲರಗಡಡಯ ನರನ ರವತರಗ
ತ
ಒದಗಸಲರ ಚಕಕ ಬಳಳಪ ರ ಜಲಯ ಪ.ಆರ.ಎಸ. ತರಶಟಗರಕ ಕತ ಕದಲ ಏರರಶಪಶನಕ
ತ
ಕಶಬದಪ ವನರನ ನಮರಣ ಮಡಲಗದ . ಸದರ ಕಶಬದಪ ದಲ ಆಲರಗಡಡ ತಳಗಳನರನ ಏರರಶಪಶನಕ
ಮರಲಕ ಬಳಸ ಪಪ ಯ ಗಕವಗ ಬಶಜರಶತತದ ನ ಮಡಲರ ಕ ಕಮವಹಸಲಗರವದರ.
ಸಬಬಬದ ಹರದಗಳ ರಮಕರಣ ಮತರತ ಹರದ ಇರರವ ಸಸಳಗಳ ವವರ ಒದಗಸರವದರ. 201920 ನಶ ಸಲನಲ ಇಲಖ ಪಪ ಯಗಶಲಗಳ ಅಭವವದದ ಯಜನಗ ಲಕಕ ಶಶರರಕ: 2401-00119-5-01 ಅಡ ಒಟರಟ ರರ.705.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸದ.
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11. ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗಗಳ ಸಮಗ ಪ ನಯಬತ ಕಣ

Scheme for Integrated Control of Pests & Diseases of
Horticultural Crops

ಲಕಕ ಶಶರರಕ:2401-00-119-5-02
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ.1215.00 ಲಕಕಗಳರ
003
011
014
020
021
041
200
422
423

ವಶತನ ಸಬಬಬದ
ತರಟಟ ಭತರ
ಇತರ ಭತರ
ವವದರಕಶಯ ಭತರ
ವವದರಕಶಯ ವಚಚದ ಮರರಪವತ
ಪಪಯಣ ವಚಚಗಳರ
ನವರಹಣ ವಚಚ
ಪರಶರಟ ಜತ ಉಪ ಯಜನ
ಗರಜನ ಉಪ ಯಜನ
ಒಟರಟ

9.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
958.00
168.00
72.00
1215.00

ಪಶಠಕ:
ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಬಶಸಯದಲ ಆಧರನಶಕರಣವದಬತ ಹರಸ ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗಗಳ
ಬಧೆಯರ ರಜರದಲ ಕಬಡರ ಬರರತತದರದ, ತರಶಟಗರಕ ಉತತನನದ ಮಶಲ ಪರಣಮವನರನ ಬಶರ
ಇಳರವರಯರ ಕರಬಠತವಗರತತದ. ಈ ನಟಟನಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗಗಳಬದ
ರಕಸ, ಅಧಕ ಇಳರವರ ಪಡದರ ನಯಬತಪಸಲರ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖವತಯಬದ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ
ರರಶಗ ಮತರತ ಕಶಟಗಳ ಸಮಗ ಪ ನಯಬತ ಕಣ ಯಜನಯನರನ ರರಪಸ

ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ.

2019-20 ನಶ ಸಲಗ ರರ.1215.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತತದ.

ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:
1. ಇಲಖಯ ಪರರಶಪಜಶವ ಉತತದರ ಪಪಯಗಶಲಗಳಲ ತಬಗನ ಕಪತತಲ ಹರಳರವನ
ನಯಬತ ಕಣಕಕಗ ಪರರಶಪಜಶವಗಳ ಉತತದನ ಮಡ, ಈ ಕಶಟ ಬಧತ ತರಶಟಗಳ ರವತರಗ
ಉಚತವಗ ವತರಣ ಮಡರವದರ.
2. ರರಶಗ ಮತರತ ಕಶಟಗಳ ನಯಬತ ಕಣಕಕಗ ಸಸರ ಸಬರಕಕಣ ಔರಧಗಳನರನ ಖರಶದಸ ಸಸರ ಸಬರಕಕಣ
ಕ ಕಮಗಳನರನ ಕವಗರಬಡ ರವತರಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡರವದರ.
3. ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಮಣಣನ ಫಲವತತತಯನರನ ಸರಯದ ರಶತಯಲ ಹಚಚಸಲರ ಪಶರಕಬಶ
ನವರಹಣಗಗ ರವತರಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡರವದರ.

2019-20 ನಶ ಸಲನ ಕಯರಕ ಕ ಮ ಗಳರ:
1.

ಪರರಶಪಜಶವ /ಪರಭಕಕ ಕ ಕಶಟಗಳ ಉತತದ ನ:
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ಇಲಖಯ ಮರಖಬತರ ತಬಗನ ಕಪತತಲ ಹರಳರವನ ನಯಬತ ಕಣಕಕಗ ಪರರಶಪಜಶವ ಕಶಟಗಳನರನ
ಇಲಖ ಪಪಯಗಶಲಗಳಲ ವವದದಸಲಗರತತದ ಹಗರ ಈ ಪರರಶಪಜಶವ/ಪರಭಕಕಕ ಕಶಟಗಳನರನ
ಕಪತತಲ ಹರಳರ ಬಧತ ತಬಗನ ತರಶಟಗಳಲ ಬಡರಗಡ ಮಡಲರ ರವತರಗ ಉಚತವಗ ನಶಡಲಗರವದರ.
ಇದರಬದರ

ಮರಬದರವರದ

ಯಜನಯಗರರತತದ.

ಕಪತತಲ

ಹರಳರವನ

ನಯಬತ ಕಣಕಕಗ

ಗರಶನಯಜಸ ಪರರಶಪಜಶವಯನರನ ಒಬದಕಕ ರರ.0.413 ಪವಸ (0.35 ಪವಸ + GST 0.063 ಪವಸ)
ಮತರತ ಬಪಕಮಶರಯ ಉತತದನಗಗ ರರ.0.59 (0.50 ಪವಸ + GST 0.09 ಪವಸ) ಪವಸಯಬತ
ಉತತದರ ವಚಚವನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತತದ. ಒಟಟರ ಈ ಘಟಕಕಕ ರರ.130.59 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ
ಒದಗಸಲಗರವದರ.
2.

ತರಶಟಗರಕ

ಬಳಗಳಗ

ತಗಲರವ

ರರಶಗ

ಮತರತ

ಕಶಟ

ಬಧೆಯ

ನಯಬತ ಕಣಕಕಗ ಸಸರ ಸಬರಕಕ ಣ ಔರಧಗಳ ಖರಶದಗಗ ರವತರಗ ಸಹಯಧನ:
ಸಸರ ಸಬರಕಕಣ ಔರಧಗಳನರನ ಕಳದ ಎರಡರ ದಶಕಗಳಲ ಅತಶ ಕಡಮಯಗ ಬಳಸಲರ ಚಬತನಯನರನ
ನಡಸಲಗದ.

ಈ ನಟಟನಲ ಸಮಗ ಪ ಕಶಟ ನವರಹಣ ಪದದತಗ ಒತರತ ನಶಡಲಗರತತದ.

ಸಮಗ ಪ ಕಶಟ

ನವರಹಣ ಪದದತಯರ ಅನಶಕ ನವರಹಣ ಪದದತಯನರನ ಒಳಗರಬಡದರದ, ಜಶವ ಪರಸರವನರನ ಸಬರಕಸ,
ಪರಸರ ಮಲನರವನರನ ತಡಗಟರಟವ ಮರಖರ ಧೆರಶಯವನರನ ಹಮಮಕರಬಡರರತತದ.

ಸಮಗ ಪ ಕಶಟ ನವರಹಣ

ಪದದತಯನರನ ಉತತಶಜಸರವ ಸಲರವಗ ಜವವಕ ಕಶಟ ರಶಕ, ಸಮಮಶಹಕ ಬಲಗಳರ, ರಸಯನಕ ಹಗರ
ಸಸರಧರತ ಕಶಟ ರಶಕಗಳನರನ ಖರಶದಸದ ರವತರಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರತತದ.
ಪಪದಶಶಕ ಬಶಡಕಯ ಮಶರಗ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ತಗಲರವ ರರಶಗ ಮತರತ ಕಶಟ ಬಧೆಯ
ನಯಬತ ಕಣಕಕಗ ಸಸರ ಸಬರಕಕಣ ಔರಧಗಳ ಖರಶದಗಗ ರವತರಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲರ ಒಟರಟ
ರರ.755.15 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಕಲತಸಲಗರವದರ. ಪಪತ ಘಟಕಕಕ ಒಟಟರ ದರದ ಶಶ.75 ರಬತ
ಇತರ

ವಗರದ

ರವತ

ಫಲನರಭವಗಳಗ

ಪ ಪತ

ಹಕಟಶರ

ಗ

ರರ.7,500/-ದಬತ

ಸಹಯಧನ

ನಶಡಲಗರವದರ. ಗರರಷ 2 ಹಕಟಶರ ವರಗ ಪಪತ ಫಲನರಭವಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ.
3.

“Appraisal and validation of novel and ecofriendly plant protection

measures on prioritized horticulture crops” ಎಬಬ ಸಬಶರಶಧನ ಹಮಮಕ ರಳಳ ಲರ
ಕವರವಶಸ ವದರಲ ಯ, ಬಬಗಳರರಗ ಅನರದನ.
Appraisal and validation of novel and ecofriendly plant protection
measures on prioritized horticulture crops” ಎಬಬ ಸಬಶರಶಧನಯನರನ ಎರಡರ
ವರರಗಳ ಕಲ ಹಮಮಕರಳಳಲರ ಡII ಕ. ಮರರರಳ ಮಶಹನ, ಸಹ ಪಪದರಪಕರರ, ಕವರ ಕಶಟಶಸಪತ
ವಭಗ,

ಜ.ಕ.ವ.ಕ., ಬಬಗಳರರರ  ರವರರ ರರ.89.96 ಲಕಕ ಅನರದನ ಕರಶರ ಪಪಸತವನ

ಸಲಸರರತತರ. ಈ ಹನನಲಯಲ 2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಮದಲನಶ ವರರಕಕ ಕವರವಶಸವದರಲಯ,
ಜ.ಕ.ವ.ಕ., ಬಬಗಳರರಗ ರರ.45.26 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ ಒದಗಸಲಗರವದರ.
4.

ಪ ಪ ಯಗ ಶಲಗಳ ಮರಲಭರತ ಸಕಯರ ಅಭವವದದ:
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a. ಗರಣಮಟಟದ ಪರರಶಪಜಶವ/ಪರಭಕಕಕಗಳ ಉತತದನಗಗ ಅವಶರವರರವ ಉಪಕರಣಗಳ
ಖರಶದ,

ಪಪಯಗಶಲಗಳ

ನವರಹಣಗಗ

ರರ.20.00

ಲಕಕ

ಅನರದನ

ಒದಗಸಲಗರವದರ.
b. ರಜ
ರ ದರಬತ ಪರರಶಪಜಶವ ಉತತದರ ಪಪಯಗಶಲಗಳ ಭೆಶಟಗಗ ಹಗರ ಕಶಟ ಮತರತ
ರರಶಗಬಧತ ಪಪದಶಶಗಳಗ ಭೆಶಟ ಮಡಲರ ತರಶಟಗರಕ ಉಪ ನದಶರಶಕರರ (ಸ.ಸಬ),
ಲಲ ಬಗ ರವರಗ

ಬಡಗ ವಹನ ವಚಚ, ಇಬಧನ ವಚಚ ಹಗರ ನವರಹಣಗಗ

ರರ.2.0 ಲಕಕ ಅನರದನ ಕಲತಸಲಗರವದರ.
c. ತರಶಟಗರಕ ಉಪ ನದಶರಶಕರರ(ಸ.ಸಬ) ರವರ ಕಛಶರಗ ಸಬಬಬಧಸದ ವರಯಗಳಗ,
ಪಪಯಗಶಲಗಳ ಪರಶಶಲರ ವರದ, ಯಜನಗಳ ಪಪಗತ ವರದ ಹಗರ ಇತರ
ವರಯಗಳಗ ಸಬಬಬಧಸದಬತ ಬರಳಚರಚ ಮಡಲರ ಬರಳಚರಚಗರರಗ ತಬಗಳ ವಶತನ,
ಯಜನ ಪಪಚರ, ರವತರಗ ಉಪಯರಕ ತ ಮಹತ ನಶಡಲರ ಕರಪತ ಕಗಳ ಮರದಪಣ ಹಗರ
ಇತರ ಕಛಶರ ವಚಚಕಕಗ ರರ.5.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ ಕಲತಸಲಗರವದರ.

ಬ ಬದ ವಶತನ ಮತರತ ಇತರ:
5. ಸಬ
ಸದರ ಯಜನಯಡ 15 ಮಬಜರರದ ಹರದಗಳದರದ, ಸದರ ಹರದಗಳ ವವರ ಈ
ಕಳಕಬಡಬತದ.
ಕ ಕಮ
ಸಬಖರ

ಹರದಯ ವವರ ಹಗರ ಕಶಬದಪ ಸಸನ
ತರಶಟಗರಕ ಸಹಯಕರರ
ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ಚತ ಕದರಗರ

1

ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ತರಮಕರರರ
ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ರಮನಗರ
ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ದಕಣ ಕನನಡ

2

3

ಹರದಗಳ ಸಬಖರ
4 ಹರದಗಳರ

1
1
1
1 ಖಲ ಹರದ

ಲ
ರ ಬ ಅಟಬಡರ

4 ಹರದಗಳರ

ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ಚತ ಕದರಗರ

1 ಖಲ ಹರದ

ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ತರಮಕರರರ

1 ಖಲ ಹರದ

ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ರಮನಗರ

1 ಖಲ ಹರದ

ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ದಕಣ ಕನನಡ

1 ಖಲ ಹರದ

ತರಶಟಗರರರ

4 ಹರದಗಳರ

ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ಚತ ಕದರಗರ

1 ಖಲ ಹರದ

ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ತರಮಕರರರ

1 ಖಲ ಹರದ

ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ರಮನಗರ

1 ಖಲ ಹರದ

ಹ.ಸ.ತರಶ.ನ (ರವ), ದಕಣ ಕನನಡ

1 ಖಲ ಹರದ
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4

ಚಲಕರರ

3 ಹರದಗಳರ

ತರಶ.ಉ.ನ (ಸ.ಸಬ), ಬಬಗಳರರರ

3 ಖಲ ಹರದ

ಮಶಲ ತಳಸರರವಬತ ಭತರಯಗರರವಒಟರಟ ಹರದಗಳ ಸಬಬಬದಗಳ ವಶತನ (ರರ.15.00 ಲಕಕಗಳರ),
ತರಟಟ ಭತರ (ರರ.2.00 ಲಕಕ), ಪಪವಸ ಭತರ (ರರ.2.00 ಲಕಕ), ವವದರಕಶಯ ಭತರ (ರರ.0.500 ಲಕಕ),
ಇತರ ಭತರ (ರರ.2.00 ಲಕಕ) ಹಗರ ವವದರಕಶಯ ವಚಚದ ಮರರ ಪವತ (ರರ.0.500 ಲಕಕ)ಗಗ
ಅನರದನ ಒದಗಸಲಗರವದರ.
6. ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಸಮಗ ಪ

ಪಶರಕಬಶ

ನವರಹಣ

ಹಗರ

ಸಮಗಪ

ಕಶಟ/ಪಶಡ

ನಯಬತ ಕಣಕಕಗ

ಸಹಯಧನ:
ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ತಗಲರವ ರರಶಗ ಮತರತ ಕಶಟ ಬಧೆಯ ನಯಬತ ಕಣಕಕಗ ಹಗರ ಸಮಗ ಪ
ಪಶರಕಬಶಗಳ ನವರಹಣಗಗ ಸಸರ ಸಬರಕಕಣ ಔರಧಗಳ ಖರಶದ ಹಗರ ಪಶರಕಬಶಗಳ ಖರಶದಗಗ
ಪರಶರಟ  ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ಕ ಕಮವಗ ರರ.168.00 ಲಕಕ ಮತರತ ರರ.72.00
ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಕಲತಸಲಗರವದರ. ಪಪತ ಘಟಕಕಕ ಒಟಟರ ದರದ ಶಶ.90 ರಬತ ಪರಶರಟ  ಜತ
ಮತರತ ಪರಶರಟಪಬಗಡದ ರವತ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಪಪತ ಹಕಟಶರ ಗ ಗರರಷ ರರ.9,000/-ರಬತ ಸಹಯಧನ
ನಶಡಲಗರವದರ. ಗರರಷ 2 ಹಕಟಶರ ವರಗ ಪಪತ ಫಲನರಭವಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ.

ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗಗಳ ಸಮಗಪ ನಯಬತ ಕಣ ಯಜನ
(ಲಕಕ ಶಶರರಕ : 2401-00-119-5-02) ಯಡ ಘಟಕವರರ ಅನರದನ ಹಬಚಕ:
ಕ .ಕ

ಕಯರಕ ಕಮ

ಭತಕ ಗರರ

(ರರ.ಲಕಕ ಗಳಲ)

ಸಬ.
1.

2.

ಆರರಕ ಗರರ

ಪರರಶಪಜಶವಗಳ ಉತತದ ನ

314.76 ಲಕಕ

ಅ) ಗರಶನಯಜಸ ಒಬದಕಕ 0.35 ಪವಸ

ಸಬಖರ

ಆ) ಬಪಕಮಶರಯ ಒಬದಕಕ 0.59 ಪವಸ

1 ಲಕಕ ಸಬಖರ

ಸಸರ ಸಬರಕಕ ಣ ಔರಧಗಳ ಖರಶದಗಗ ಇತರ ವಗರದ ರವತರಗ

10,068.66
ಹ.

ಸಹಯಧನ (ಜವವಕ ಕಶಟ ರಶಕ, ಸಮಮಶಹಕ ಬಲಗಳರ, ಸಸರಧರತ

130.00
0.59

755.15

ಹಗರ ರಸಯನಕ ಕಶಟರಶಕಗಳರ)
3.

(ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ.75 ರರರಟ ರರ.7,500/- ಪಪತಹಕಟಶರ ಗ).

“Appraisal and validation of novel and ecofriendly
plant
protection
measures
on
prioritized
horticulture crops” ಎಬಬ ಸಬಶರಶಧನ ಹಮಮಕ ರಳಳ ಲರ

45.26

ಕವರವಶಸ ವದರಲ ಯ, ಬಬಗಳರರಗ ಅನರದನ.
4.

ಪಪ ಯಗಶಲಗಳ

ಮರಲಭರತ

ಸಕಯರ
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ಅಭವವದದ ಹಗರ

--

27.00

ನವರಹಣ
(ಬಡಗ ವಹನ ವಚಚ, ಇಬಧನ ವಚಚ, ಬರಳಚರಚಗರರ

ವಶತನ,

ಆಡಳತತಮಕ, ವಚಚ, ನವರಹಣ ಹಗರ ಇತರ ವಚಚ)
5

ಸಬಬ ಬದ ವಶತನ ಮತರತ ಇತರ

5(a)

ಸಬದಬದ ವಶತನ

5 (b)

ತರಟಟ ಭತರ

2.00

5 (c)

ಪಪವಸ ಭತರ

2.00

5 (d)
5 (e)
5 (f)
6.

15

10.00

0.50

ವವದರಕಶಯ ಭತರ
ಇತರ ಭತರ

2.00

ವವದರಕಶಯ ವಚಚದ ಮರರ ಪವತ

0.50

ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ತರಶಟಗರಕ
ಬಳಗಳ ಸಮಗ ಪ ಪಶರಕಬಶ ನವರಹಣ ಹಗರ ಸಮಗ ಪ ಕಶಟ/ಪಶಡ
ನಯಬತ ಕ ಣ ಕಕಗ ಸಹಯಧನ:

6 (a)

ವಶಶರ ಘಟಕ ಯಜನ (SCP)

1866.66
ಹ.

6 (b)

ಗರಜನ ಉಪಯಜನ (TSP)

800 ಹ.
ಒಟರಟ

168.00
72.00
1215.00

2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಕಶಟ ಮತರತ ರರಶಗಗಳ ಸಮಗ ಪ
ನಯಬತ ಕಣ ಯಜನಗ ಲಕಕಶಶರರಕ:
2401-00-119-5-02 ಅಡ ಒಟರಟ
ರರ.1215.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸದ.
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12. ತರಶಟಗರಕ ಕಟಟಡಗಳರ
Horticulture Buildings
ಲಕಕಶಶರರಕ:2401-00-119-6-03
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ.1000.00 ಲಕಕಗಳರ
125

ಆಧರನಶಕರಣ

1000.0
0

ಪಶಠಕ:

ಈಯಜನಯನರನ  ಮದಲಗ 1994-95 ನಶಸಲನಲಮಬಜರರರಮಡ, ಇಲಯವರಗ

ಕಲಕಲಕಕ  ಮರಬದರವರಸಕರಬಡರ  ಬರಲಗರತತದ. ಈ  ಯಜನಯಡ  ಇಲಖ  ತರಶಟಗರಕ
ಕತ ಕಗಳಲತಲರಲಕರ/ಜಲಮತರತ  ನದಶರಶರಲಯದಕಛಶರಗಳಲದನನತರದಕಲಸಗಳನರನ  ನವರಹಸಲರ
ಕಟಟಡಹಗರಪಪಯಗಲಯಗಳಸಲಭರಗಳನರನಕಲತಸಲಗರತತದ.

2004-05 ನಶ  ಸಲನಲ  ಈ  ಯಜನಯಬದಗ  ತರಶಟಗರಕ  ಕಛಶರಗಳ  ಆಧರನಶಕರಣ

ಯಜನಯನರನ  ವಲಶನಗರಳಸಲಗದ. ಕಛಶರಗಳಲ  ಅಗತರವಗ  ಬಶಕದ  ಕಛಶರ  ಉಪಕರಣಗಳರ,
ತ , ಫಾರಕ
ತ  ಮರಬತದ  ಉಪಕರಣಗಳನರನ
ಎಲಕಟಪನಕ  ಯಬತರಪಶಪಕರಣಗಳದ  ಕಬಪರಟರ, ಜರಕ
ಅಳವಡಸರವದರಇತರದ.
ಉದಶಗಳರ:
1.ಮರಲಭರತಸಕಯರವದಕಛಶರಕಟಟಡಗಳನರನಹಗರಇತರಅವಶರಕವದ
ಪಪಯಗಲಯಗಳಕಟಟಡಗಳನರನನಮರಸರವದರಹಗರದರರಸಸಕಯರಗಳನರನ
ಕವಗರಳರಳವದರ.
2.ತರಶಟಗರಕಕಟಟಡಗಳ/ಕಛಶರಗಳಆಧರನಶಕರಣ/ದರರಸತ.
ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ:
ಕಕ

ಆರರಕ

.

ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ:

ಸ

ಲಕಕಗಳಲ)

ಂಬ
1.

(ರರ.

ತರಶಟಗರಕಕಟಟಡಗಳ/ಕಛಶರಗಳಆಧರನಶಕರಣ/ದರರಸತ.

1000.00

ವವಧ  ತಲರಲಕರ/ಜಲಗಳಲ  ಮತರತ  ನದಶರಶರಲಯದ  ಕಛಶರಗಳಲ  ಮರಲ
ಸಕಯರಗಳದ  ಕಛಶರ  ಕಟಟಡಗಳನರನ,

ಪಪಯಗಲಯದ  ಕಟಟಡಗಳನರನ

ನಮರಸರವದರ, ದರರಸತ  ಕಮಗರಗಳನರನ  ಕವಗರಳರಳವದರ  ಹಗರ  ಕಛಶರ
ಒಟರಟ

2019-20 ನಶ
2401-00-119-6-03

1000.00

ಸಲನಲ ತರಶಟಗರಕ ಕಟಟಡಗಳರ ಯಜನಗ ಲಕಕಶಶರರಕ:
ಅಡ ಒಟರಟ ರರ.1000.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸಲಗದ.
ದರರಸತ ಕಲಸಗಳನರನಳಗರಬಡಬತ ಹರಸ ಕಛಶರ ಕಟಟಡ ಹಗರ ಇತರ ಅವಶರಕವದ
82

ಕಟಟಡಗಳ
ನಮರಣ
ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ
ಎಬಪಕ
ತಯರಕ
ಹಬತದಲ
ಆಖವರರಗರಳಸರವ ನಬಬಧನಗ ಒಳಪಟರಟ ಈ ಯಜನಯನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ
ಮರಬದರವರಸದ.
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13. ಕರರಟಕ ಜಲನಯನ ಅಭವವದದ ಯಜನ -II (ಸರಜಲ-III)-ಇಎಪ
Karnataka Watershed Development Programme-II
(Sujala-III) EAP
ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-800-2-80
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ.233.00 ಲಕಕಗಳರ
002
003
011
014
020
021
041
051
052
059
195

ವಶತನ -ಅಧಕರಗಳರ
ವಶತನ - ಸಬಬಬದ
ತರಟಟ ಭತರ
ಇತರ ಭತರ
ವವದರಕಶಯ ಭತರ
ವವದರಕಶಯ ವಚಚದ ಮರರಪವತ
ಪಪಯಣ ವಚಚಗಳರ
ಸಮನರ ವಚಚಗಳರ
ದರರವಣ ವಚಚಗಳರ
ಇತರ ವಚಚಗಳರ
ಸರಗ ವಚಚಗಳರ
ಒಟರಟ

47.00
7.00
10.00
12.00
1.00
5.00
5.00
1.00
1.00
141.00
3.00
233.00

Background
Horticultural crops provide immense scope for improving the
productivity of marginal land, generate continuous employment and
income to the farmers. Building on the successful experience of SUJALA-I,
expansion of area under horticulture crops has been proposed in World
Bank assisted KWDP-II SUJALA-III project by providing extension support to
communities in rain fed areas in seven districts of the State viz., Bidar,
Chamrajanagara, Davanagere, Gadag, Gulbarga, Koppal and Yadgiri from
2013-14 to December-2018 with World Bank and state government
assistance on 70:30 sharing basis. From 2015-16 the project activities are
also implemented in 4 CGIAR districts namely Chikkamangalur, Raichur,
Tumkur and Vijayapura.

The project objectives are:
i)

ii)

Demonstrating production technologies for perennial
annual crops, formation of FIGs and federated to
conservation of soil and water both at farmers
Departmental farms.
Facilitating the farmers to carry out soil, water and
analysis to

and
FPO,
and
leaf

Identify nutrient deficiencies and to make amendments for
maximizing productions through training.
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iii)
iv)

Supporting horticulture farmers to improve post-harvest
handling and marketing of the produce by adopting latest
technical know-how
Building innovative knowledge by installing studies to assist
the farmers in crop diversification and participatory value
chain through Horticulture producers Co-operative Marketing
and Processing Society (HOPCOMS), KHF etc., & PPP-IHD
identified companies within & outside states.

Implementation Strategy
Horticulture sector intends to adopt holistic approach in
implementation of the components in SUJALA-III and ensure the
convergence of departmental activities with that of SUJALA-III with
the vision of achieving the overall development of Horticulture
sector in the State.
An exclusive Project Monitoring Cell (PMC) for SUJALA-III is set
at the Head Office of the Directorate of Horticulture to ensure the
flow of Technical support focusing on production and post-Harvest
technologies, The Horticulture Department as a separate head of
account 2401-00-800-2-80 for Sujala-3 to manage the financial
aspects of the project for Horticulture component. The funds will be
released to the respective 11 project drawing officers in the State.
Project components: The major activities proposed under the
project for the year 2019-20 are as follows:
A.
Extension
and
Demonstration
for
Productivity
Improvement: Extension and demonstration to farmers group on
perennial and annual horticulture crops, nutritional gardens and crop
water management. Conducting training to farmers under capacity
building programmers and through exposure visits, these activities are
completed. The budget out lay of Rs. 6.00 lakhs is allocated during
2019-20 for field days including farm development. An additional
committed expenditure of Rs. 94.32 lakhs is required for pending
payment of documentation, GIS lab maintenances, TERI and 2 nd year
perennial demonstration maintenance activities.
B. Farmer Horticulture Soil and Crop Monitoring: Establishment
of soil, water and leaf tissue analysis laboratory facilities at Koppal is
completed and now the laboratory is functioning. For the laboratory
analytical equipment’s, glassware’s and chemicals the budget of Rs.
5.00 lakhs is allocated for 2019-20.
C. Post-harvest Management: During 2018-19 post-harvest
handling and marketing management strategies infrastructures
created such as, collection centers, Community pack Houses,
Processing Units, Solar De-hydration and CHC center in 5 Project FPOs
purchased land viz., Chamarajnagar, Kalburgi, Koppal, Davanagere
and Vijayapura of the project areas. Now Rs. 546.93 Lakhs worth
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pending payments is to be made to contract awarded to M/s LLOYDS
insulations company, ATR Solar and Civil minor works etc. It is
planned to submit separate proposal to Govt FD, PMU for sanctioning
the budget which is available in project cost allocated.
D. Strengthening Market Linkages to Horticulture Farmers:
This component involves establishment of required infrastructure and
developing skills of the farmers on the potentials of marketing with
proper grading, sorting and packaging, providing market linkages and
exposing them to new markets. Establishment of FPOs and supporting
business plan development by IFHD to whom contract is awarded.
Under this component. An additional budget of Rs. 269.57 Lakhs is
required for pending payment to IFHD/ M/s LLOYDS Insulations Ltd.
E. Horticulture Service Support: The project aims at improving the
production, productivity and minimizes post-harvest losses under
horticulture sector. In order to achieve the goals and objectives
enlisted under the project, a dedicated Project Management Cell (PMC)
is established at the Directorate of Horticulture and project office at
district level to function as an extended arm for implementation of
SUJALA-III. A total of 65 posts of different cadre has been sanctioned
for the implementing of World Bank assisted KWDP-II, (SUJALA-III)
whose salary will be drawn under the project budget and the sanction
post details are shown in Annexure-D. To meet the expenditure of the
retained project officers, staff salary, hiring office building, transport
vehicles, travel cost, office expenses and human resources, an out lay
Rs. 182.00 lakhs is allocated for the 2019-20. Under this component
Rs. 40.00 Lakhs additional budget is required for the salaries of
officers and staff.
The objective code wise budget allocation for Rs. 233.00
lakhs for the year 2019-20 is enclosed in Annexure-A. The physical
and financial targets component wise for the year 2019-20 is
enclosed in Annexure-B & C.
ANNEXURE-A

Budget allocation under World Bank Assisted KWDP-II, SUJALA-III
(Horticulture component) for the year 2019-20 (S-17)
Head of account: 2401-00-800-2-80 (Plan)
Sl.
No.

Budget Allocation
as per Vol-III (page No.
21 & 22) for 2019-20
(Rs. In lakhs)

Objective code

1

002

Pay Officers

2

003

Pay Staff

3
4

011
014

D.A.
Other Allowance

5

020

Medical allowances

47.00
7.00
10.00
12.00
1.00
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6

021

Reimbursement of Medical Expenses

5.00*

7

041

Travel Allowance

5.00

8

051

General Expenditure

1.00

9

052

Telephone charges

1.00

10

059

Other Expenses

11

071

Building Expenses

0.00*

12

195

Transport Expenses

3.00

141.00

Total

233.00

Note:* Budget allocation for 071(Building expenses) objective code vide
Sl No.11 above is left out, while allocated from FD hence budget
allocated under 21(RME) Rs. 5.00 Lakhs vide Sl No. 6 above will
be Re-appropriated to 071 objective code. Seperate proposal will
be submitted to Govt. for santion.
Annexure-B
Component wise budget allocation for 2019-20 under KWDP-II,
SUJALA-III Horticulture component
(Rs. In lakhs)
Sl.
No
.
1

2

3

Component
A. Extension and demonstrations for
productivity improvement. (2nd year
maintainance of 2018-19 perennial demos/farm
development/field days
B. Farmer Horticulture soil and crop
monitoring
(Establishment of soil and water analysis lab at
Koppal)
C. Post Harvest Management
(Training and capasity building, Collection
centers, Community packhouses, Small scale
proceeing units, Scientific ripening unit, stop
shop for farmers and CHC centers ect..,
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Unit

Financi
al
target

Physical
target

Ha
Nos
(Dist.)

6.00

11 Nos

Nos
(Dist.)

5.00

1

Nos
(Dist.)

40.00

0

4

5

D. Strengthening market linkages to
horticulture farmers
(Establishment of FPOs and supporting business
plan development, mobile vending vans,
commodity value addition, distributing center at
SAFAL and International exposure visit)

E. Horticulture Service Support
(Support cost for building rent, vehicles,
equipments, telephone charges, HR manpower
cost, officer and staff salaries, TA/DA/MA/MRE/
etc.,)

Nos
(Dist.)

0.00

0

Nos
(Dist.)

182.00

-

233.00

11 Nos

Total

Note: Balance committed activities Expenditure of 1,3,4 & 5 above will
continue during
the year 2019-20, which requires total additional budget of Rs.
910.82 Lakhs.
This will be met out of savings of the year 2018-19, unrealesed 059
objective
code of 4th quarter budget of 2018-19.
Annexure-C
Component Wise Action plan for 2019-20 under KWDP-II, Sujala-III (Horti.)
(Rs. In
Lakhs)
Proposed
Annual
Obj. code
target
for
Components of the Project
Remarks
no.
2019-20
Phy.
Fin.
A. Extension and Demos for Productivity Improvement
Training costs (incl.
1 institutional trg to facilitators)
059
0.00
(Nos)
Demonstration of sustainable
Perennial Horticulture (incl. soil
2 health cards) (Ha)
059
0.00
Demonstration of sustainable
3 annual horticulture crops (incl.
soil health cards) (Ha)

059

-

0.00

Productivity Improvement in
4 existing orchards (Farm
development) (Nos)

059

1

3.80
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2nd installment for 2017-18
5 demonstration (Maintenance)
(Ha)

059

-

0.00

6 Field Day (Nos)

059

11

2.20

059

-

0.00

7

8

Exposure visit (within and
outside state) (Nos)

Literature,& publications & GIS
Lab

059

-

0.00

12
Nos

6.00

059

-

0.00

059

1

5.00

059

-

0.00

1
Nos

5.00

Subtotal A
B. Farmer Horticulture Soil
and Crop Monitoring
Soil/water/leaf analysis lab civil
1 works at Koppal Dist.-Baloree
Payment
Laboratory analatical
2 equipments/glass
wares/chemicals etc
Soil and water conservations
3 works TCB/Soil amileoration
works
Subtotal B
C. Post Harvest Management
Training & capacity buidling
1 (PHM, Marketing & others)(Nos)
Post Harvest facilities for
2
horticultuer crops

Rs. 56.32 Lakhs
additional budget
is required for
Documentation
and GIS lab
maintenance.

.
059

0.00

059

40.00

a. Collection centers (Nos)

059

0.00

b. Community packhouse (Nos)

059

0.00

c. Small scale processing units
(Nos)

059

0.00

d. Scientific ripening unit (Nos)

059

0.00

059

0.00

059

0.00

e. One stop shop for farmers
(Nos)
f. CHC center (Nos)

Rs. 38.00 Lakhs
additional budget
is required. For
maintanance of
585 Ha Demo
plots
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Pending payments
of Rs. 506.93
Lakhs to M/s
LLOYDS /ATR
Solar/Civil works
w.r.t 5 FPOs. The
Separate Proposal
will be submitted
to Govt for
santion.

e.Technical Modules (Nos)

059

Subtotal C
D. Strengthening market
Linkages to Hort Farmers
1 Establishment of FPOs (SFAC)
2

FPO support and Business Plan
Development (IFHD)

3 Mobile vending vans- (Nos)
Various activities for value
addition (Onion,
4
Turmeric,Grapes Ginger and
lemon)
Establishment of DC at SAFAL
5
(Nos)
International exposure visit for
6
project staff
Subtotal D

0.00
40.00

059

0.00

059

0.00

059

0.00

059

0.00

059

0.00

059

0.00

An additional
budget of Rs.
269.57 Lakhs is
required for the
payment of IFHD
and M/s LLOYDS
co.

0.00

E. Horticulture Services
Support Costs/Incremental
1
operations
a

Pay of officers

002

47.00

b Pay of staff

003

7.00

c

011

10.00

d Other allowances (HRA / CCA)

014

12.00

e

Medical Allowancess

020

1.00

f

Medical reimbursement

021

5.00

g Travelling Cost ( Project Staff)

041

5.00

h General Expenditure

051

1.00

i

Telephone Expenditure

052

1.00

j

Office building expenses

071

0.00

k

Transport Vehicles,

195

3.00

Dearness Allowancess

Subtotal E
F Outsoursing for project
HR Agency & related costs1 Outsourced staff, Consultants
including travel costs.
Training and Exposure visits
2
(Project staff)
Subtotal F

Rs. 40.00 Lakhs
additional budget
is required for
salary component.

92.00

059

90.00

059

0.00
90.00
233.0
0

Total

Note: Under A, C, D & E component activities the committed pending
payments of Rs. 910.82 Lakhs to be paid to various contract awardees
forwhich bills are ready at PMC Sujala-3, Lalbagh office and 5 Districts. For
this budget requirement it is seperately planned to move proposal to FD,
PMU to consider revised Budget Estimate(BE) for 2019-20
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ANNEXURE-D
Statement showing the details of sanctioned posts, filled posts
and vacant posts under World Bank assisted KWDP-II, Sujala-III
(Horticulture component).
Posts
Sl.
retained
Name of
Sanction Filled
No
Cadre
for 2019Posts
ed Posts Posts
.
20 upto
Dec -2019
1
2
3
4
5
6
1

Project Coordinator

Joint Director of
Horticulture

1

1

1

2

Project Officer

Deputy Director
of Horticulture

7

4

3

3

Technical
Staff (group1)

Assistant
Director of
Horticulture

17

14

10

4

Technical
Staff (group2)

Assistant
Horticulture
Officer

7

5

0

5

Field Staff

Horticulture
Assistant

21

20

7

6

Account Staff
(group-1)

Superintendent

1

1

1

7

Account Staff
(group-2)

FDA

8

6

6

8

Subject
Specialist

Technical cadre

3

3

3

65

54

31

TOTAL

Remark
s
7
Upto
Aug2019

2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಕರರಟಕ ಜಲನಯನ ಅಭವವದದ ಯಜನ-II (ಸರಜಲIII)-ಇಎಪ ಯಜನಗ ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-800-2-80 ಅಡ ಒಟರಟ ರರ.233.00
ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸದ.
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14. ಕವರ ಭಗರ- ತರಶಟಗರಕ
Krishi Bhagya Horticulture
ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-800-2-48
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ. 6000.00 ಲಕಕಗಳರ
059
422
423

ಇತರ ಖಚರರಗಳರ
ಪರಶರಟ ಜತ ಉಪ ಯಜನ
ಗರಜನ ಉಪ ಯಜನ
ಒಟರಟ

4690.00
917.00
393.00
6000.00

ಪಶಠಕ :
ಕರರಟಕ ರಜರವ ರರಟಪದ ತರಶಟಗರಕ ಅಭವವದದಯಲ ಮರಬಚರಣಯಲರರವ
ರಜರವಗರರತತದ. ರಜರದಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ 20.76 ಲಕಕ
ಹಕಟಶರ ಪಪದಶಶದಲ
ಕ
ಬಳಯಲಗರತತದರದ, ಅಬದಜರ ಉತತದನಯರ ಸರಮರರ 189.01 ಲಕ ಮಟಪಕ ಟನಗಳಬದರ
ಅಬದಜಸಲಗದ. ಪಪಮರಖವಗ ತರಕರ ಬಳಗಳದ ಟರಮರಟರ, ಆಲರಗಡಡ, ಈರರಳಳ,
ಮಣಸನಕಯ ಇತರದ ಹಗರ ತರಶಟದ ಬಳಗಳದ ತಬಗರ, ಅಡಕ, ಗರಶಡಬಬ, ಕರಶಕರಶ ಇತರದಗಳರ
ಮತರತ ಹರ ಬಳಗಳನರನ ವವಧ ಹವಮನ ಆಧರತ ಕವರ ವಲಯಗಳಲ ಬಳಯಲಗರತತದ.
2017-18 ನಶ ಸಲನಬದ ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಯ ವತಯಬದ ಕವರ ಭಗರ ಯಜನಯಡ
ತರಶಟಗರಕ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ಅನರಷಷನಪಡಸಲಗರತತದ.
ಕರರಟಕ ರಜರವ ಮಳಯಶಪತ ಕವರಯ ಮಶಲ ಹಚರಚ ಅವಲಬಭತವಗರರವದರಬದ
ಹವಮನ ಬದಲವಣಯಬದ ಗಬಭಶರವಗ ಪ ಪಭವಕರಕಳಗಗರವ ರಜರಗಳಲ ಒಬದಗದ. ರಜರದಲ
ಬಳ ಹಬಗಮರಗಳಲ ಹಚರಚತತರರವ ಮಧರಮ ಶಪಶಣಯ ಬರ ಮತರತ ಪ ಪವಹಗಳಬದ ಮಳಯಶಪತ
ಕವರಯರ ಅನಶಚತವಗರರತತದ. ಬದಲಗರತತರರವ ಹವಮನ ಪರಸಸತಯಲ ಮಳ ನಡವಳಕ (ಪಪಮಣ,
ಅವಧ ಇತರದಗಳರ) ಬಗಗ ಅರವ ಇಲಲದರರವದರ ರವತ ಸಮರದಯಕಕ ಗಣನಶಯ ಆರರಕ ನರಟವನರನಬಟರ
ಮಡಲದರದ, ಇದನರನ ಗಮನದಲರಸ ಮಳಯಶಪತ ಕವರ ನಶತಯನರನ ರರಪಸಲಗದ.
ಕರರಟಕ ರಜರವ ಒಟರಟ 10 ಕವರ ವಲಯಗಳ ಪವಕ (ವಲಯ-2, 3, 4, 5 ಮತರತ 6)
ಈಶನರ ಶರರಕವಲಯ, ಉತತರ ಒಣ ವಲಯ, ಮಧರಮ ಒಣ ವಲಯ, ಉತತರ ಹಗರ ಪವರ ಒಣ
ವಲಯ ಮತರತ ದಕಣ ಒಣ ವಲಯಗಳನರನ ಒಣ ವಲಯಗಳಬದರ ಪರಗಣಸಲಗದ. ರಜರದ ಒಟರಟ
ಸಗರವಳ ಪಪದಶಶದಲ ಶಶ.71 ರರರಟ ಭಗ ಈ ಐದರ ವಲಯಗಳಲ ಬರರತ ತದ. ಈ ಐದರ ವಲಯಗಳಲ
ವರರಕ ಸರಸರ ಮಳಯರ 450-850 ಮ.ಮಶ. ಗಳಗರರತತದ.
ಈ ವಲಯಗಳಲ ಕವರ ಭಗರ-ತರಶಟಗರಕ ಯಜನಯಡ ರವತರ ಕತ ಕದಲ ಉತತದನ ಮತರತ
ಉತತದಕತ ಹಚಚಸರವ ಸಲರವಗ ಸಬರಕತ ಬಶಸಯ ಪದದತಗಳನರನ ಅಳವಡಸಕರಳರಳವ ಮರಲಕ ಮತರತ
ಬಳಗಳಗ ಲಭರವಗರವ ನಶರನ ಪಪಮಣವನರನ ಮಳ ನಶರರ ಸಬಗ ಪಹಣ ಮರಖಬತರ ಹಚಚಸ ಆಯ
ವಲಯಗಳಲ ಸರಸಸರ ಕವರ ಉತತಶಜಸಲರ ಸರಕ ತ ಕ ಕಮಗಳನರನ ಕವಗರಳಳಲರ ಯಜಸಲಗದ.
ಈ ಯಜನಯನರನ ರಜರದ 25 ಜಲಗಳಲ (128 ತಲರಲಕರಗಳರ) ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ
ಉದಶಸದ.
ಯಜನಯ ಪಪಮರಖ ಧೆರಶಯದಶಗಳರ :
1.
ರಜರದ  ಮಳಯಶಪತ  ತರಶಟಗರಕಯನರನ  ಸರಸಸರ  ತರಶಟಗರಕಯರನಗ
ರರಪಬತರಗರಳಸರವದರ.
2. ಸಮಪರಕಮಳನಶರನಸಬಗ ಪಹಣಹಗರಬಳಕಪದದತಗಳನರನಉತತಮಪಡಸರವದರ.
3.

ಮರರಕಟಟ  ಬಶಡಕಗ  ಅನರಗರಣವಗ  ಎಲ
ಲ  ಋತರಮನಗಳಲ  ಅಧಕ  ಮಲರದ  ತರಕರ  ಮತರತ
ಹರವನಬಳಗಳನರನಸಬರಕತಬಶಸಯದಡಬಳಯರವದರ.
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4. ಪಲಹಸ/ನರಳರಪರದಅಡಯಲಸಬರಕತಬಶಸಯಕ ಕಮಗಳನರನಅಳವಡಸಕರಬಡರಉತತದನ
ಹಗರಉತತದಕತಹಚಚಸರವದರ.
5. ರವತರಆರರಕಹಗರಸಮಜಕಅಭವವದದಗನರವಗರವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲನ ರಜರವಲಯ ಕವರ ಭಗರ ಯಜನಯಡ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ಅನರದನ
ಹಬಚಕ ವವರಗಳರ
ಕ .ಕ
ಸಬ

ಘಟಕಗಳರ

1

ಪಲಹಸ/ನರಳರ ಪರದ ನಮರಣ, ಮಳ ನಶರರ ಸಬಗ ಪಹಣ ಘಟಕ ನಮರಣ (ಕವರ
ಹರಬಡ), ಡಶಸಲ ಮಶಟರ/ಸರಶಲರ ಮಶಟರ ಅಳವಡಣ, ಪಲಹಸ/ನರಳರ
ಪರದಯಡ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ, ಕಶಲ
ರ ಭವವದದ/ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ, ಬಕ ಇರರವ
ಪಪಸತವನಗಳಗ ಅನರದನ ಮತರತ ಆಡಳತತಮ ಕ ವಚಚ (ನದಶರಶರಲಯದ ಹಬತದಲ
ಒಬಬ ರರ ಕಬಪರಟ ರ ಆಪರಶಟರ ಸಶವಯನರನ ಹರರಗರತತಗ ಆಧರದಲ
ಪಡದರಕರಳರಳವ ದರ) ಮತರತ ಪರಕರಗಳರ ಹಗರ ಲಶಖನ ಸಮಗಪಗಳ ಖರಶದಗಗ
ಯಜನಯ ಒಟರಟ ಅನರದನದಲ ಶಶ.2 ರರರಟ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚವರನಗ
ಮಶಸಲಡಲಗದ.
ಒಟರಟ

ಅನರದನ
(ರರ.
ಲಕಕ ಗಳಲ)
6000.00

6000.00

ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ :I ಪಲಹಸ ಹಗರ ಸಬಬಬಧಸದ ಚಟರವಟಕಗಳರ
a). ಪಲಹಸ/ಹಸರರಮನ:
 ಪಲಹಸ/ಹಸರರಮನಯನರನ 500, 1000, 2000 ಮತರತ 4000 ಚ.ಮಶ ನಮರಣಕಕಗ
ಪಪತ ಫಲನರಭವಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡರವದರ.
 ದರಬಕ: 08/12/2016 ರ ಸಕರರದ ಆದಶಶ ಸಬಖರ: ತರಶಇ 198 ತರಶಇವ 2016 ಮತರತ
ಸಬ:
ತರಶಇ/308/ತರಶಇವ/2018,
ದರಬಕ:28.09.2018 ರ
ಅನಸಯ
ಹಗರ
ಇಲಖಯಬದ ಅನರಮಶದತವಗರರವ ನಮರಣ ಸಬಸಸಗಳ ವತಯಬದ ನಮರಸಕರಳರಳವ ಪಲ
ಹಸ/ಹಸರರಮನ ನಮರಣದ ವರರಸ ಮತರತ ಉಪಯಗಸರವ ಸಮಗಪಗಳಗ ಅನರಗರಣವಗ
ಸಹಯಧನವನರನ ಒದಗಸಲಗರವದರ. ಪಲಹಸ/ಹಸರರಮನ ಘಟಕಗಳಗ ಇಲಖಯಬದ
ಕಲ ಕಲಕಕ ನಗದಪಡಸರವ ದರಗಳಗ ಅನರಗರಣವಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
 ಸಮನರ ರವತರಗ ಶಶ.75 ರರರಟ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಜತ/ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ
ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
 ಫಲನರಭವ ಕವಗರಳರಳವ ಪಲಹಸ/ಹಸರರಮನ ಪಪದಶಶ ವಸತಶಣರಕಕ ಅನರಗರಣವಗ ಕನರಷ
ಎರಡರ ಪಟರಟ ವಸತಶಣರದ ಜಮಶನರ ಫಲನರಭವಯ ಹಸರನಲರಬಶಕರ.
 ಪಲಹಸ/ಹಸರರಮನ ನಮರಣಕಕ ತಗಲರವ ವಚಚಕಕ ಸಕರರದ ಸಹಯಧನ ಹರರತರಪಡಸ
ಬರಬಕ ನಬದ ಸಲ ಪಡದರಬಹರದಗದ ಅರವ ಸಸಬತ ವಚಚದಲ ಭರಸಬಹರದಗರರತತದ..
b).ಮಳ ನಶರರ ಸಬಗ ಪಹಣ ಘಟಕ :
 ಪಲಹಸ ನಮರಸರವ ಫಲನರಭವಗಳರ ಕಡಡಯವಗ ಇಲಖಯರ ಪಲಹಸ ವಸತಶಣರಕಕ
ಅನರಗರಣವಗ
ನಗಧಪಡಸರರವ
ಮಳನಶರರ
ಸಬಗ ಪಹಣ
ಘಟಕಗಳನರನ
ಅಳವಡಸ
ಕರಳಳಬಶಕಗರರತತದ.
 ಇಲಖ /ಕವರ ಇಲಖ ವತಯಬದ ಕಲಕಲಕಕ ಪರರಕರಸರವ ವರರಸ/ವಸತಶಣರ/ದರಗಳಗ
ಅನರಗರಣವಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
 ಸಮನರ ರವತರಗ ಶಶ.75 ರರರಟ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಜತ/ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ
ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
c). ಡಶಸಲ ಮಶಟರ/ಸರಶಲರ ಮಶಟರ ಅಳವಡಣ :
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ಪಲಹಸ/ಹಸರರಮನಯನರನ ನಮರಸರವ ಫಲನರಭವಗಳರ ಕಡಡಯವಗ ಅಳವಡಸ
ಕರಳರಳವದರ.
ಇಲಖ/ಕವರ ಇಲಖ ವತಯಬದ ಕಲಕಲಕಕ ಪರರಕರಸರವ ಮದರ ಮತರತ ದರಗಳಗ
ಅನರಗರಣವಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
ಸಮನರ ರವತರಗ ಶಶ.75 ರರರಟ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಜತ/ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ
ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.

d). ಪಲಹಸ / ಹಸರರಮನಯಡ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ :
ಪಲಹಸ/ಹಸರರಮನಯಡ ಅಧಕಮಲರದ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳದ ತರಕರ ಮತರತ ಹರ
ಬಳಗಳನರನ ಬಳಯಲರ ನಗಧತ ಉತತದರ ವಚಚಕಕ ಸಮನರ ರವತರಗ ಶಶ.75 ರರರಟ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಜತ/
ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
II ನರಳರ ಪರದ ಹಗರ ಸಬಬಬಧಸದ ಚಟರವಟಕಗಳರ
a). ನರಳರ ಪರದ ನಮರಣ :
 ನರಳರ ಪರದ ಘಟಕವನರನ 500, 1000, 2000 ಮತರತ 4000 ಚ.ಮಶ ನಮರಣಕಕಗ ಪಪತ
ಫಲನರಭವಗಳಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ.
 ದರಬಕ:08/12/2016 ರ ಸಕರರದ ಆದಶಶ ಸಬಖರ ತರಶಇ 198 ತರಶಇವ 2016 ಮತರತ
ಸಕರರದ ಆದಶಶ ಸಬ: ತರಶಇ/308/ತರಶಇವ/2018, ದರಬಕ:28.09.2018 ರ ಅನಸಯ
ಹಗರ ಇಲಖಯಬದ ಅನರಮಶದತವಗರರವ ನಮರಣ ಸಬಸಸಗಳ ವತಯಬದ
ನಮರಸಕರಳರಳವ ನರಳರ ಪರದ ನಮರಣದ ವರರಸ ಮತರತ ಉಪಯಗಸರವ ಸಮಗಪಗಳಗ
ಅನರಗರಣವಗ ಸಹಯಧನವನರನ ಒದಗಸಲಗರವದರ. ನರಳರ ಪರದ ಘಟಕಗಳಗ
ಸಬಬಬಧಸದಬತ ಇಲಖಯಬದ ಕಲ ಕಲಕಕ ನಗದಪಡಸರವ ದರಗಳಗ ಅನರಗರಣವಗ
ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
 ಸಮನರ ರವತರಗ ಶಶ.75 ರರರಟ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಜತ/ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ
ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
 ಫಲನರಭವ ಕವಗರಳರಳವ ನರಳರ ಪರದ ಪ ಪದಶಶ ವಸತಶಣರಕಕ ಅನರಗರಣವಗ ಕನರಷ ಎರಡರ ಪಟರಟ
ವಸತಶಣರದ ಜಮಶನರ ಫಲನರಭವಯ ಹಸರನಲರಬಶಕರ.
 ನರಳರ ಪರದಯ ನಮರಣಕಕ ತಗಲರವ ವಚಚಕಕ ಸಕರರದ ಸಹಯಧನ ಹರರತರಪಡಸ ಬರಬಕ
ನಬದ ಸಲ ಪಡದರಬಹರದಗದ ಅರವ ಸಸಬತ ವಚಚದಲ ಭರಸಬಹರದಗರರತ ತದ.
b). ನರಳರ ಪರದಯಡ ಪಪದಶಶ ವಸತರಣ :
 ನರಳರ ಪರದಯಡ ಬಳಯಲರ ಅನರಮಶದಸರರವ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳನರನ (ತರಕರ ಮತರತ
ಹರ ಬಳಗಳರ) ಬಳಯಲರ ನಗಧತ ಉತತದರ ವಚಚಕಕ ಸಮನರ ರವತರಗ ಶಶ.75 ರರರಟ ಮತರತ
ಪರಶರಟ ಜತ/ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
III. ಮಳ ನಶರರ ಸಬಗ ಪಹಣ ಘಟಕ :
 ಪಲಹಸ ನಮರಸರವ ಫಲನರಭವಗಳರ ಕಡಡಯವಗ ಮಳ ನಶರರ ಸಬಗ ಪಹಣ ಘಟಕಗಳನರನ
ಅಳವಡಸ ಕರಳಳಬಶಕಗರರತತದ.
 ಇಲಖ /ಕವರ ಇಲಖ ವತಯಬದ ಕಲಕಲಕಕ ಪರರಕರಸರವ ವರರಸ/ವಸತಶಣರ/ದರಗಳಗ
ಅನರಗರಣವಗ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.
 ಈ ಘಟಕದ ನಮರಣಕಕ ತಬತಪಕ ಸಮತಯರ ಅನರಮಶದಸರವ ವಚಚಕಕ ಸಮನರ ರವತರಗ ಶಶ.75
ರರರಟ ಮತರತ ಪರಶರಟ ಜತ/ ಪರಶರಟ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ
ನಶಡಲಗರವದರ.
IV. ಬಕ ಇರರವ ಪಪಸತವನಗಳ ಬಗಗ:
2018-19 ನಶ ಸಲನಲ ಕವರ ಭಗರ ಯಜನಯಡ ತರಶಟಗರಕ ಚಟರವಟಕಗಳಗಗ
ನಮರಸಲಗರರವ ಪಲ ಹಸ/ನರಳರ ಪರದ ಘಟಕಗಳರ ಮತರತ ಬಳ ಪದದತ ಅಳವಡಕಗ ಸಹಯಧನ
ಬಕ ಇರರವ ಪಪಕರಣಗಳಗ
2019 -20 ನಶ ಸಲನ ಮಗರಸರಚಗಳಗ ಅನರಗರಣವಗ
ಸಹಯಧನಕಕಗ ಪರಗಣಸರವದರ.
94

V. ಪಪಚರ, ಸಹತರ, ಉತತಶಜನ ಚಟರವಟಕ ಹಗರ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚಗಳರ:
ಉದಶತ ಕಯರಕ ಕಮದಡ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಸಬರಕತ ಬಶಸಯ ಮತರತ
ಪಲಹಸ/ಹಸರರಮನ ಮತರತ ನರಳರ ಪರದ ಘಟಕಗಳ ನವರಹಣ ಕರರತರ ಅಧಕರಗಳರ,
ಫಲನರಭವಗಳರ ಮತರತ ಆಸಕ ತರಗ ಉನನತ ಮಟಟದ ತಬತಪಕ ತರಬಶತಗಳನರನ ಮತರತ ಕಯರಗರಗಳನರನ
ಕವರ ವಶಸ ವದರಲಯಗಳರ/ತರಶಟಗರಕ ಸಬಶರಶಧರ ಸಬಸಸಗಳ ತಬತಪಕ ನರವನರಬದಗ ಏಪರಡಸಲರ ಈ
ಅನರದನವನರನ ಉಪಯಗಸರವದರ. ಯಜನಯ ಕರರತಬತ ಹಚಚನ ಪ ಪಚರವನರನ ಕರ ಪತ ಕ, ಕವಪಡಗಳ
ಮರದಪಣ, ವವಧ ಮಧರಮಗಳ ಮರಲಕ ಪಪಚರ ಕವಗರಳಳಲರ, ಯಜರ ದಖಲತಗಳನರನ
(documentation) ಸದದಪಡಸಲರ ಹಗರ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚಗಳಗಗ ಬಳಸಕರಳರಳವದರ. ಅಲಲದ, ಸದರ
ಯಜನಯಡ ಪಪಚರ ಮತರತ ಸಹತರ, ವಹನ ಬಡಗ ಮತರತ ಪಪವಸ ಭತರ, ಪಶಠರಶಪಕರಣಗಳರ,
ಗಣಕಯಬತ ಕ ಮತರತ ಪರಕರಗಳರ ಹಗರ ಲಶಖನ ಸಮಗಪಗಳ ಖರಶದಗಗ ಯಜನಯ ಒಟರಟ
ಅನರದನದಲ ಶಶ.2 ರರರಟ ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚವನರನ ಮಶಸಲಡಲಗದ.
VI. ಇತರ ಪಪಮರಖ ಅಬಶಗಳರ: 2019-20 ನಶ ಸಲನ ಕವರ ಭಗರ ಯಜನಯ ಅನರಷಷನದಲ
ಕವಗರಳಳಲಗರವ ಪಪಮರಖ ಅಬಶಗಳರ

A. ಸಮನರ ವಗರದ ಫಲನರಭವಗಳಗ ನಗದಪಡಸದ ಸಹಯಧನವನರನ ಶಶ . 50 ರಬದ ಶಶ.
75 ಕಕ ಹಚಚಸರವದರ.
ಕವರ ಭಗರ ಯಜನಯಡ ಸಮನರ ವಗರದ ರವತರಗ 2018-19 ನಶ ಸಲನಲ
ಶಶ.50 ರರರಟ ಸಹಯಧನ ನಶಡರತತದರದ, ಸದರ ರವತರರ ಪಲಮನ ಘಟಕಗಳನರನ ನಮರಣ
ಮಡಲರ ಹಚಚನ ಬಬಡವಳ ಹರಡಕ ಮಡರವ ಅಗತರವರರತತದ. ಇತತಶಚನ ದನಗಳಲ ಪಲಮನ
ನಮರಣಕಕ ತಗಲರವ ವಚಚವ ಸಹ ಅಧಕವಗರರವದಗ ತಳದರಬಬದದರದ ಇದರಬದ ಸಮನರ
ವಗರದ ರವತರ ಮಶಲ ಹಚಚನ ಹರರ ಬಶಳರತತದ.
ಅಲಲದ, ಸಬರಕತ ಬಶಸಯವನರನ
ಪಪಶತತಯಸಲರ ಸಮನರ ವಗರದ ರವತರಗ ಗರಶವ ರಜರದಲ ಶಶ.90 ರರರಟ, ಗರಜರತ
ರಜರದಲ ಶ.65 ರರರಟ ಹಗರ ತಲಬಗಣ ರಜರದಲ ಶಶ.75 ರರರಟ ಸಹಯಧನ
ನಶಡರತತರರವದಗ ತಳದರಬಬದದರದ ರಜರದಲರಲ ಸಹ ಶಶ.75 ರರರಟ ಸಹಯಧನ ನಶಡದಲ
ಹಚಚನ ರವತರರ ಪಲಮನ ನಮರಣಕಕ ಮರಬದ ಬರರವದರಬದ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಉತತದನ,
ಉತತದಕತ ಹಗರ ರಫತ ಪ ಪಮಣವನರನ ಹಚಚಸಬಹರದಗರರತ ತದ.
B. ಆಯಕಯದ ಅಹರ ಫಲನರಭವಗಳ ಪಲನ ಸಹಯಧನದ ಮತ ತವನರನ ಫಲನರಭವಗಳ
ಬರಬಕ ಸಲದ ಖತಗ ಮರಬಚತವಗ ಬಡರಗಡ ಮಡರವದರ.
ಕವರ ಭಗರ ಯಜನಯಡ ಸಹಯಧನವನರನ ಪ ಪಸರತತ ಕಮಗರಗಳರ ಪಣರಗರಬಡ
ನಬತರದಲ ನಶಡರತತದರದ, ರವತರರ ಪಲಮನ ಘಟಕಗಳನರನ ನಮರಣ ಮಡಲರ ಹಚಚನ
ಬಬಡವಳಹರಡಕ ಮಡಬಶಕಗರರತ ತದ. ಅಹರ ಫಲನರಭವಗಳರ ಪಲಮನ ಘಟಕಗಳನರನ
ನಮರಸಲರ ಬರಬಕ ಸಲ ಪಡಯಲರ ಇಚಚಸದಲ ಬರಬಕರಗಳರ ನಡರವ ಸಲದ ಮತ ತಕಕ
ಸರಸಮರದ ಆಸತಗಳನರನ ಮಶಲಧರವಗ (collateral) ನಗರ ಪಪದಶಶಗಳಲನ ಆಸತಯ
ದಖಲತಗಳನರನ ಪಡಯರತತರರವದರ ಹಗರ ಬರಬಕರಗಳಬದ ಅನರಮಶದನಯಗರವ ಪಣರ
ಮತತಕಕ ಬಡಡಯನರನ ಲಕಕಚರ ಮಡರತತರರವದರ ತಳದರಬಬದರರತ ತದ. ಇಬತಹ ಪಪಕರಣಗಳಲ
ಅಹರ ಫಲನರಭವಗಳರ ಸದರ ಕಮಗರಗಳಗ ಸಲ ಪಡದ ಬರಬಕ ಖತಗ ಫಲನರಭವಗ
ಮಬಜರರಗರರವ ಸಹಯಧನದ ಮತ ತವನರನ ಬಡರಗಡ ಮಡ ಉಳದ ಸಲದ ಮತ ತಕಕ ಮತ ಕ
ಬಡಡಯನರನ ವಧಸರವದರಬದ ರವತರರ ಸಲ ಪಡದ ಉದಶವ ಸಫಲವಗರತ ತದ. ಹಗರ
ಬರಬಕರಗಳರ ಸಹ ಸಲ ನಶಡಲರ ಅನರಕರಲವಗರತ ತದ.
ಮಶಲಕಬಡಬತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ಅನರಷಷನಕಕಗ ಲಕಕಶಶರರಕ: 2401-00-800-2-48
ಅಡ 2019-20 ನಶ ಸಲನ ಒಟರಟ ರರ.6000.00 ಲಕಕಗಳನರನ ನಗದಪಡಸಲಗರರತ ತದ.

2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಕವರ ಭಗರ- ತರಶಟಗರಕ ಯಜನಗ ಲಕಕಶಶರರಕ:
800-2-48 ಅಡ ಒಟರಟ ರರ.6000.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸದ.
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Annexure
Statement showing Total budget allocation and subsidy components under Krishi Bhagya, Horticulture -2019-20
Sl
N
o

Component

Unit Cost

Phy.Quantity/
Beneficiary
(in sq.mt/ No)

3

b

Total
Cost
(Rs. In
lakhs)
(a*b)

Subsidy/Beneficiary
(Rs. In lakhs)

Budget allocation
(Rs. In lakhs)

General
(75%)

General (75% )

SCP (90%)

TSP (90%)

No of
Units

Fin

No of
Units

Fin

No of
Units

Fin

SCP/TSP
(90%)

Total
No.
Units
(acer
s)

Total
allocation
(Rs. In
lakhs)

1

Construction of Poly House and Related Activites

a

Polyhouse

Rs.807/sq.mt
(Average)

4000

32.280

24.210

29.052

92

2227.320

10

290.520

1.0

29.1

103

2546.892

b

Krishi Honda
18x18x3mtrs

Rs.1,55,000/
Unit

1

1.550

1.163

1.395

92

106.950

10

13.950

1

1.395

103

122.295

c

Diesel/ Solar
motor
Construction of
Shadenet
Intensive
cultivation of
flower/Vegetable
Crops under
Poly/Shade House
Krushi Honda
18x18x3mtrs

Rs.40,000/-unit

1

0.400

0.300

0.360

92

27.600

10

3.600

1

0.360

103

31.560

Rs.394/
sq.mt
Rs.140/sq.mt

4000

15.760

11.820

14.18

50

591

8

276.48

1

165.88

59

1033.36

4000

5.600

4.200

5.040

139

583.800

18

90.720

2.0

176.400

159

850.920

Rs.1,55,000/Unit

1

1.550

1.163

1.395

62

72.075

18

25.110

2

2.790

82

99.975

2
3

4
5

Subsidy for
pending
applications

966.26

7

Administrative
expences

114.995

Total

4690.000

96

216.620

17.120

1200.000

114.995
917.000

393.00

6000.00

15. ತರಶಟಗರಕ ಉದರನವನಗಳರ ಮತರತ ತರಶಟಗಳರ
Development of Horticulture Parks & Gardens
ಲಕಕ ಶಶರರಕ: 2406-02-112-0-17
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ.2200.00 ಲಕಕಗಳರ
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ಪಪ ಧನ
ಕಮಗರಗಳರ

2200.00

ಪಶಠಕ:

ಕರರಟಕ ರಜರವ ವವವಧರಮಯ ಹವಗರಣ ಹರಬದದರದ, ಉದರನವನಗಳರ ಮತರತ ತರಶಟಗಳ
ಅಭವವದದಗ ವರದನವಗರರತತದ. ಉದರನವನಗಳರ ನಗರಗಳಲ ಮಲನರವನರನ ತಡಗಟರಟವ ಮರಲಕ
ಪಪಮರಖ ಪತ ಕವನರನ ವಹಸರತತವ. ಉದರನವನಗಳರ ಸದ ಹಸರಗದರವದರಬದ ವತವರಣದಲ
ಉರಣತಯ ಮಟಟವನರನ ಕಪಡರತತವ. ಉದರವನಕಕ ಪಪತನತರ ಬರರವ ಪಪವಸಗರಗ ಮತರತ ಸಬದಶರಕರಗ
ಶರದದ ಗಳ ಮತರತ ಉತತಮ ಹವಗರಣ ಕಲತಸರತತವ. ಕರಯರಬದ ಹರಯರವರಗ ಎಲ
ಲ ವಗರದವರರ
ಉದರನವನಗಳಗ ಭೆಶಟ ನಶಡ ವಶಪಮ ಪಡಯರವದರ ಮರಲಕ ಆನಬದಸರತತರ . ಉದರನವನಗಳರ
ಹಲವ ಬಗಯ ಪಪಣ ಪಕಗಳಗ ಆಸರಯಗರರತ ತವ ಮತರತ ಶಸತಪಶಯ ಸಸರರಶದರನಗಳರ ಸಸರಶಸಪತ ತಜಜರಗ
ಸಬಶರಶಧನ ನಡಸಲರ ಅವಕಶ ಕಲತಸರತ ತವ.
ರಜರದ ಎಲ
ಲ ಸಕರರ ಉದರನವನಗಳ ಮತರತ ತರಶಟಗಳ ಅಭವವದದ ನಟಟನಲ ತರಶಟಗರಕ
ತ . ಸದರ ಯಜನಯಡಯಲ
ಉದರನವನಗಳರ ಮತರತ ತರಶಟಗಳರ ಯಜನ ಕಯರರರಪದಲರರತದ
ರಜರದಲರರವ 21 ಉದರನವನಗಳರ, 6 ಸಸರತರಶಟಗಳರ ಹಗರ 3 ಗರಧಮಗಳರ ಒಟಟರ 30
ಉದರನವನಗಳ ನವರಹಣ/ಅಭವವದದ ಮಡಲಗರತತತದ. ಇವಗಳಬದರ ಲಲಬಗ ಸಸರತರಶಟ, ಕಬಬನ
ಉದರನವನ, ಕವರಣರಜಶಬದಪ ಗರಧಮ, ಫನರಹಲತ ಊಟ, ನಬದಗರಧಮ, ಕಜರನ ಪಕರ
ಮವಸರರರ, ದರಡಡಲದ ಮರ ಉದರನವನ ಬಬಗಳರರರ, ಕವಶರ ವನ, ಭವರ ವನ ಮತರತ ಬವಬದವನ
ಉದರನವನ ಮಬಡರ ಜಲ, ರಜಸಶಟ ಮಡಕಶರ, ಕದಪ ಪಕರ ಮಬಗಳರರರ, ಪಬಪವನ
ಮರನರಬದ ಕರಪತಳ, ಹರರಮ ಪಕರ ಮತರತ ಹಡಕಲ ಡರಬ ಬಳಗಬ, ಬಸವವನ ಬಶದರ, ಬಸವವನ
ಬಜಪರ, ವಶರರರಯಣ ಉದರನವನ ಗದಗ ಹಗರ ನವನಗರ ಉದರನವನ ಬಗಲಕರಶಟ ಜಲ,
ರರಶರಕ ಎಸಟಶಟ ಗರಲಬ ಉದರನವನ ಹರಸದಗ ಅಭವವದದಪಡಸಲಗರತತರರವ ಸರ.ಎಬ. ವಶಸಶಶಸರಯ
ರ
ಬಟನಕಲ ಗಡರನ, ಚಕಕಬಳಳಪರ, ಪವರ ಲಲಬಗ ಉದರನವನ, ಕನನಮಬಗಲ, ಡ. ಎಬ. ಹಚ.
ಮರಗಡ ಸಸರ ಸಬಶರಶಧನ ಮತರತ ಅಭವವದದ ಕಶಬದಪ, ದರಡಡಸಗರ, ತರಮಕರರರ ಜಲ, ಲಬಗಬರದ
ಉದರನವನ, ಮವಸರರರ ಮತರತ ತರಕನಹಳಳ ಉದರನವನ, ಶರಸ, ಉತತರಕನನಡ ಜಲ, ಧರವಡ ಮತರತ
ಗರಲಬಗರ ಜಲಯ ಉಚಚರರಯಲಯದ ಉದರನವನ.
ಮವಸರರನ ಕರಪತಣಣ ಪಕರ ನಲ, ದವಣಗರಯ ಶಮನರರರ ಗಪಮದಲ ಮತರತ ಬಳಳರ
ಜಲಯಲ ಗಜನ ಮನ ನಮರಣ ಹಗರ ಮವಸರರರ ಜಲಯ ಪರಬಪರಕ ಸಕರರ ಅತರ ಗವಹದ
ಆವರಣದಲ ಉದರನವನ ಅಭವವದದ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ ಈ ಯಜನಯಡ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ.
ವಧನಸಧವ ರಜರದ ಪಪತರಷತ ಕಟಟಡವಗದರದ, ದನನತರ ಮನರ ಮರಖರ ಮಬತಪಗಳರ, ಸಚವರರ
ಮತರತ ರರಟಪ ಮತರತ ಅಬತರ ರರಟಪಶಯ ಪ ಪವಸಗರರ, ಇತರ ಗಣರ ವರಕಗಳರ/ಸವರಜನಕರರ ಭೆಶಟ
ನಶಡರತತರರತತರ. ಈ ಪಪದಶಶದ ಉದರನವನ ಹಗರ ಪರಸರ ಸಬರಕಕಣ, ಸಬದರಶಕರಣ ಹಗರ
ವವಜ್ಞಾನಕವಗ ಸಸರ ಮತರತ ಗಡಗಳ ಸಬರಕಕಣ, ಉದರನವನದ ಅಭವವದದ ಮತರತ ನವರಹಣ ಕಯರ
ಕವಗರಳರಳವದರ, ಹರಲರಲಹಸರಗಳನರನ ಅಭವವದದಗರಳಸರವದರ, ಪನಶಚಶತಗರಳಸರವದರ, ಸಸರಗಳ ಸಬರಕಕಣ,
ವವಧ ಜತಯ ಸಸರ ಪಪಭೆಶಧಗಳನರನ ಪರಚಯಸರವದರ, ಗಡಗಳರ/ ಪರಕರಗಳ ಖರಶದ, ಭರದವಶರ
ಕಮಗರ ಹಗರ ನಶರವರ ಸಲಭರ ಇತರದ ಕಲತಸರವದರ, ಒಳಬಗಣ ಗಡಗಳ ಖರಶದ, ಹರಗಳ
ಜರಶಡಣ, ಮನರ ಮರಖರ ಮಬತಪಗಳರ, ಸಚವರರ ಮತರತ ಇತರ ಗಣರ ವರಕಗಳ ಕರಠಡಗಳಗ ಹರದನಗಳನರನ
ಹಗರ ಒಳಬಗಣ ಗಡಗಳನರನ ಜರಶಡಸರವದರ ಇತರದ ಕಯರಗಳನರನ ಕವಗರಳರಳವದರ.
ಉದಶ:
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ಲಲಬಗ ಸಸರತರಶಟ, ಕಬಬನ ಉದರನವನ ಹಗರ ರಜ
ರ ದದರಬತ ಇಲಖ ವರಪತಯಲರರವ
ವವಧ ಪಪಮರಖ ಉದರನವನಗಳರ, ಸಸರ ಶಸತಪಶಯ ತರಶಟಗಳರ ಮತರತ ಗರಧಮಗಳನರನ ಪರಸರ
ಸಬರಕಕಣ, ಮನರಬಜರ ಹಗರ ಆರರಶಗರ ತಣಗಳಗ ಪರವತರಸ, ಸಸರ ಮತರತ ಗಡಗಳ ಸಬರಕಕಣಗ
ಧಕಕಯಗದಬತ ವವಜ್ಞಾನಕವಗ ಅಭವವದದ ಮತರತ ನವರಹಣ ಕಯರ ಕವಗರಳರಳವದರ ಹಗರ
ತರಶಟಗರಕ
ಇಲಖಗ
ಹಸತಬತರಸಲಗರವ
ಪ ಪದಶಶದಲ
ಹರಸ
ಉದರನವನಗಳನರನ
ಅಭವವದದಪಡಸರವದರ. ವಧನ ಸಧ ಪಪದಶಶದ ಉದರನವನದ ಪರಸರ ಸಬರಕಕಣ, ಸಬದರಶಕರಣ ಹಗರ
ವವಜ್ಞಾನಕವಗ ಸಸರ ಮತರತ ಗಡಗಳ ಸಬರಕಕಣ, ಉದರನವನದ ಅಭವವದದ ಮತರತ ನವರಹಣ ಕಯರ
ಕವಗರಳರಳವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲನ ಯಜನಯ ವವರಗಳರ:
1. ಅಲಬಕರಕ ಸಸರಗಳ ಉತತದನ, ಹರಲರಲಹಸರಗಳನರನ ಪನಶಚಶತಗರಳಸರವದರ, ಅಪರರಪ ಸಸರ
ಪಪಭೆಶದಗಳ ಸಬರಕಕಣ ಇತರದ.
2. ಇಲಖ ವರಪತಯಲರರವ ಉದರನವನಗಳರ ಮತರತ ಗರಧಮಗಳನರನ ಸಮಗ ಪವಗ ಅಭವವದದಪಡಸ
ಪಪವಸ ತಣವರನಗಸರವದರ.
3. ಗರಧಮಗಳಲ ವಸತ ಸಕಯರ, ಅತರ ಗವಹಗಳ ನವಶಕರಣ, ಉದರನವನಗಳ ಅಭವವದದ, ಮಕಕಳ
ಆಟದ ವರವಸಸ ಹಗರ ಕರಡಯರವ ನಶರನ ಸಕಯರ, ಇತರದ ಮರಲ ಸಕಯರಗಳನರನ
ಕಲತಸರವದರ.
4. ವವಧ ಜತಯ ಸಸರ ಪಪಭೆಶಧಗಳನರನ ಪರಚಯಸರವದರ, ಗಡಗಳರ/ ಪರಕರಗಳ ಅವಶರಕತಯನರನ
ಪರವಸರವದರ.
5. ಅವಶರ ಭರದವಶರ ಕಮಗರ ಹಗರ ನಶರವರ ಸಲಭರ ಇತರದಗಳನರನ ಕಲತಸರವದರ .
6. ಮನರ ಮರಖರ ಮಬತಪಗಳರ, ಸಚವರರ ಮತರತ ಇತರ ಗಣರ ವರಕಗಳ ಕರಠಡಗಳಗ ಹರದನಗಳನರನ
ಹಗರ
ಒಳಬಗಣ ಗಡಗಳನರನ ಜರಶಡಸರವದರ.
7. ಈಗಗಲಶ ಇಲಖ ವರಪತಯಡ ಇರರವ ಉದರನವನಗಳ ಅಭವವದದ ಹಗರ ನವರಹಣಯ
ಜರತಗ
ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖಗ ಹಸತಬತರಸಲಗರವ ಹರಸ ಉದರನವನಗಳನರನ ಅಭವವದದಪಡಸರವದರ.
ಕ ಕಮ
ಸಬಖರ
1.

2019-20 ನಶ ಸಲಗ ಕಯರಕ ಕಮವರರ ಅನರದನ ಹಬಚಕ ವವರಗಳರ:
ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ

ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖ ವರಪತಗ ಬರರವ ರಜರದ ವವಧ ಸಕರರ
ಉದರನವನಗಳರ, ಗರಧಮಗಳ ಅಭವವದದ/ನವರಹಣ ಮತರತ
ಆಯವರಯ ಭರಣದಲ ಘರಶರಸಲಗರರವ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ
ಅನರಷಷನ.
ಒಟರಟ
2019-20 ನಶ

ಸಲನಲ

ಭತಕ
(ಸಬಖರ)

ಆರರಕ
ಲಕಕಗಳಲ)

30

2200.00

30

2200.00

ತರಶಟಗರಕ ಉದರನವನಗಳರ ಮತರತ ತರಶಟಗಳರ
ಯಜನಗ ಲಕಕ
ಶಶರರಕ : 2406-02-112-0-17 ಅಡ ಒಟರಟ
ರರ.2200.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸದ.

98

(ರರ.

16. ಮಧರವನ ಮತರತ ಜಶನರಸಕಣ ಅಭವವದದ ಯಜನ
Development of Madhuvana and Apiculture
ಲಕಕ ಶಶರರಕ: 2851-00-200-0-01
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ.700.00 ಲಕಕಗಳರ
051

ಸಮನರ ವಚಚಗಳರ

700.00

ಪಶಠಕ :
ಜಶನರತರಪತವ ಮನವನಗ ನಸಗರವತ ತ ಕರಡರಗಯಗದರದ, ಅಪರ ಔರಧ ಗರಣಗಳನರನ
ಹರಬದದ. ಜಶನರ ದರಬಬಗಳರ ಮನವ ಸಮರದಯಕಕ ಅತ ಉಪಯರಕ ತ ಜಶವಗಳರ. ಮನವ ತನನ
ಜಶವನರಶಪಯಕಕಗ ಆದಯ ಬರರವ ಅನಶಕ ಕವರ ಪರಕ ಚಟರವಟಕಗಳಲ ತರಡಗಸಕರಳರಳತತನ.
ಇದರಲ ಜಶನರಕವರಯರ ಒಬದರ ಪ ಪಮರಖ ಚಟರವಟಕ. ಕವರ ಮತರತ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಲ ಜಶನರ
ದರಬಬಗಳಬದ ಪರಗಸತಶರವಗರವದರಬದ ಅಧಕ ಹಗರ ಉತ ತಮ ಗರಣಮಟಟದ ಇಳರವರ
ಪಡಯಬಹರದಗದ. ಜಶನರ ನರಣಗಳರ ಮನವನಗ ನಶಡರತತರರವ ವರದನವಬದರ ಜಶನರತರಪತ ಮತರತ
ಜಶನರಮಶಣ ಮತರತ ಸಣಣ ಪಪಮಣದಲ ಪರಗ, ಜಶನರವರ, ಜಶನರ ಅಬಟರ ಮತರತ ರಜಶಹರಸ.
ಜಶನರದರಬಬಗಳರ ಪರಸರ ಸಮತರಶಲನವನರನ ಕಪಡರವ ಜರತಗ ನಶಡರತತರರವ ಅತರಬತ ದರಡಡ
ಪಪಮಣದ ವರದನವಬದರ ಸಸರಗಳಲ ಪರಗಸತಶರ ಕ ಪಯ.
ಜಶನರಗರಕಯರ ಕವರ/ತರಶಟಗರಕ/ಅರಣರ ಆಧರತವಗದರದ, ರವತ ಸಮರದಯಕಕ
ಪರಕ ಆದಯ ತರರವಬತಹ ಉಪ ಉದರರಶ ಗ ಹಗರ ಲಭದಯಕ ಕವರ ಆಧರತ
ಚಟರವಟಕಯಗದ. ಜಶನರಗರಕಯನರನ ಹಚಚನ ಬಬಡವಳವಲಲ ದ ಭರರಹತ ಸಣಣ , ಅತ ಸಣಣ ರವತ
ಕಮರಕರರ, ಮಹಳಯರರ, ಅಬಗವಕಲರರ ಕವಗರಳಳ ಬಹರದಗರರತತದ . ಜಶನರಕವರ ಒಟಟರ ಉತ ತಮ
ಉದರರಶ ಗವಕಶ ಹಗರ ಸಕರರಟ ಆದಯವನರನ ಕರಡಬಲಲ ಉದದಮ ಯಗದ.
ಜಶನರ ಕವರಯ ಉಪಯರಕ ತತ ಬಗಗ ರಜರ ದ ರವತರಗ ಹಚಚನ ತಳರವಳಕ ನಶಡ
ಜಶನರಗರಕಯನರನ ರಜರ ದಲ ಸಮಗ ಪ ವಗ ಅಭವವದದಗ ರಳಸರವದರ ಅತರ ವಶರ ಕವಗದ. ಕರರಟಕ
ರಜರ ದಲ ಜಶನರಗರಕಯನರನ ಸಮಗ ಪ ರಶತಯಲ ಅಭವವದದಗ ರಳಸಲರ ವಫಲ ಅವಕಶಗಳದ.
ಜಶನರ ಉತತ ನನ ಗಳ ಸರಮರರ 20 ಪಟರಟ ಹಚರಚ ಉಪಯಗ ಜಶನರನರಣಗಳರ ನಡಸರವ ಪರಗ
ಸತ ಶರಕ ಪ ಯಯಬದ ಉಬಟಗರತ ತದ. ಕಲವ ಸಮಶಕಗಳ ಪ ಪ ಕರ ಶಶ.30 ರರರಟ ಆಹರ ಬಳಗಳರ
ಶಶ.80 ರರರಟ ಹಣರಣ, ತರಕರ ಮತರತ ಅರಣರ ಬಳಗಳರ ಹಗರ ಶಶ.60 ಕಕ ಬತಲರ ಹಚರಚ ಬಶಜದಬದ
ವಬಶಭವವದದ ಹರಬದರವ ಸಸರ ಗಳರ ಪರಗಸತ ಶರಕಕಗ ಜಶನರನರಶಣಗಳನನಶ ಅವಲಬಭಸವ. ರಜರ ದಲ
ಲಭರ ವರರವ ಸಸರ ಸಬಪತರತ, ತಬತಪಕ ಮತರತ ಸಬಶರಶಧರ ಸಬಪನರಮಲ ಗಳನರನ ಆಧರಸ ತರಶಟಗರಕ
ಮತರತ ಕವರ ಬಳಗಳಲ ಉತತದ ನಯ ಹಚಚ ಳ, ಉತತದ ಕತಯ ಸರಧರಣ ಹಗರ ಗರಣಮಟಟ ವನರನ
ಸರಧರಸರವಬತಹ ಜಶನರಕವರ ಉತತಶ ಜನ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ
ತರಶಟಗರಕ ಇಲಖ ವತಯಬದ ಅನರಷಷನ ಗರಳಸಲರ ಉದಶಸದ.
ಸದರ ಯಜನಯಡ ವವಧ ಜಶನರಗರಕ ಅಭವವದದಯ ಆಸಕ ತರ ರಗಳದ ಜಶನರ
ಸಕಣಕದರರರ, ಕವರಕರರ, ಸಬಸಕ ರಣಗರರರ, ಮರಟಗರರರ ಹಗರ ಸಬಶರಶಧಕರ ಮರಖಶನ
ಸಣಣ ಮತರತ ಅತ ಸಣಣ ರವತ ವಗರಕಕ ಸರಸಸರ ಹಗರ ನರಬತರ ಲಭದಯಕ ಉದದಮ ಯಗ
ರರಪಸರವ ಉದಶವನರನ ಸಬಕಲತಸ ಲಗರರತ ತದ . ಜಶನರ ಕವರಯನರನ ಹಚಚಗ ಸಣಣ ಮತರತ ಅತಸಣಣ
ರವತರರ ಉಪ ಕಸರಬಗ ಕವಗರಳರಳವ ದರಬದ ಮತರತ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ ಇಳರವರ ಹಗರ
ಗರಣಮಟಟ ಹಚಚ ಳದಲ ಜಶನರನರಣಗಳ ಪತ ಕ ಅತ ಮರಖರ ವಗರರವದರಬದ ಜಶನರ ಕವರಯನರನ
ಹಚರಚ ಪಪಶತತಯ ಸರವ ಅಗತರ ತ ಇರರತತದ . ಅಲಲ ದ ಜಶನರ ಸಕಣಕಯರ ಪರಸರ ಸಮತರಶಲನ
ಕಪಡರವಕಗ ಹಚರಚ ಉತತಶ ಜನಕರಯಗರರವದರಬದ ಜಶನರ ಸಕಣಕಯನರನ ಹಚಚನ ರಶತಯಲ
ಅಭವವದದಪ ಡಸರವ ಅಗತರ ತ ಇರರತತದ . ಈ ಹನನಲ ಯಲ ಈ ಯಜನಯಡ ವವಧ ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ
ಕಯರಕ ಕಮವರರ ಇತರರಗ ಶಶ.50 ರಬದ ಶಶ.75 ರಬತ ಪಪಶತತಹ ಯರತ ಸಹಯಧನವನರನ
ಹಗರ ಪರಶರಟ ಜತ ಮತರತ ಪಬಗಡದ ರವತರಗ ಶಶ.90 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ಜಶನರ ಪಟಟಗ
ಹಗರ ಕರಟರಬಬಗಳ ಖರಶದಗ ಮತ ಕ ವತರಸಲಗರವದರ.
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ಸದರ ಯಜನಯ ಅನರಷಟನ ವ ರಜರ ದ ರವತ ಸಮರಹಕಕ ಪ ಪ ತರ ಕಕ ವಗ ಜಶನರ ಹಗರ ಉಪ
ಉತತ ನನ ಗಳನರನ ಒದಗಸರವದಷಟಶ ಅಲಲ ದಶ, ಪರರಶಕಕ ವಗ ಸಮಗ ಪ ತರಶಟಗರಕ ಮತರತ ಕವರ ಕತ ಕದ
ಅಭವವದದಗ ಸಹಕರಯಗರವದರ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ರಜರ ವಲಯ ಮಧರವನ ಹಗರ ಜಶನರ ಸಕಣಕ
ಯಜನಯನರನ ಅನರಷಷನ ಗರಳಸರವ ಸಲರವಗ ರರ.7.00 ಕರಶಟಗಳ ಅನರದನ
ನಗದಪಡಸದ.
ಯಜನಯ ಪಪ ಮರಖ ಧೆರಶ ಯದಶಗಳರ:
1. ಜಶನರಸಕಣಯ ಮರಲಕ ಪರಗಸತ ಶರ ಕ ಪ ಯಯನರನ ಉತತಶ ಜಸ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳ
ಇಳರವರ ಹಗರ ಗರಣಮಟಟ ಹಚಚಸ ರವದರ.
2. ರವತರಗ ಜಶನರ ಕವರ ಕರರತಬತ ತರಬಶತ ನಶಡ ಜಶನರ ಕವರಯಲ ತರಡಗರವಬತ
ಮಡರವದರ.
3. ರವತ ಸಮರದಯಕಕ ಪರಕ ಆದಯ ತರರವಬತಹ ಉಪ ಉದರರಶ ಗವಗ ಜಶನರ
ಕವರಯನರನ ಅಭವವದದಪ ಡಸರವದರ.
4. ಇಲಖ ಮಧರವನಗಳ ಅಭವವದದಪ ಡಸರವದರ.
5. ಜಶನರ ಕವರಯ ಮರಲಕ ಉತತದನ ಮತರತ ಉತತದಕತ ಹಚಚಸಲರ ಅಗತರವರರವ ತಬತ ಕಜ್ಞಾನಗಳ
ಅಭವವದದ, ಪಪಚರ ಮತರತ ಪಪಸರಣ ಮಡರವದರ.
6. ಜಶನರ ಕವರಕರ/ರವತರ ಸಮಜಕ ಮತರತ ಆರರಕ ಗರಣಮಟಟದ ಅಭವವದದ ಮತರತ ಆದಯದ
ಹಚಚಳ.
ಈ ಯಜನಯಡ ಅನರಷಷನ ಗರಳಸಲರ ಉದಶಸರರವ ಪ ಪ ಮರಖ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ ಈ
ಕಳಕಬಡಬತವ.
1. ರಜರ / ಜಲ
ಲ ಮಟಟ ದ ವಚರ ಸಬಕರಣಗಳ ಆಯಜನ
2. ಜಶನರಕವರ ಆಸಕ ತರ ಗ / ರವತರಗ ಪಪ ಯ ಗಕ ತರಬಶತ ಹಗರ ರವತ ಮಕಕ ಳಗ 3 ತಬಗಳ
ಅವಧಯ ಜಶನರಗರಕ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮ,
3. ಜಶನರ ಪಟಟಗ , ಕರಟರಬಬ ಹಗರ ಸಟರಬ ಡ ಗಳ ಖರಶದಗ ಸಮನರ ರವತರಗ ಶಶ.75 ರರರಟ
ಸಹಯಧನ, ಪರಶರಟ
ಜತ ಮತರತ ಪಬಗಡದ ಫಲನರಭವಗಳಗ ಶಶ.90 ರರರಟ
ಸಹಯಧನ. ಪಪ ತ ರವತರಗ ಗರರಟ 10 ಜಶನರ ಪಟಟಗ , ಕರಟರಬಬ ಮತರತ ಸಟರಬ ಡ ಖರಶದಗ
ಸಹಯಧನ.
4. ಮಧರವನಗಳ ಸಸಪ ನಗ ರವತರಗ ಶಶ.75 ರರರಟ ಸಹಯಧನ ಮತರತ ಸಕರರ ವಲಯಕಕ
ಶಶ.100 ರರರಟ ಸಹಯಧನ,
5. ಜಶನರ ಸಬಸಕ ರಣ ಘಟಕಗಳ ಸಸಪ ನಗ ಶಶ.50 ರಬತ ಸಹಯಧನ,
6. ಇಲಖ ಮಧರವನಗಳ ಅಭವವದದ.
7. ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ಪರಣಮಕರ ಅನರಷಷನ ಕಕ ರವತರರಬದಗ ಸತತವಗ ಸಬಪಕರದಲದರದ
ಅಗತರ ತಬತಪಕ ಮಹತ ನಶಡರವ ಸಲರವಗ ಜಶನರ ಕವರ ಸಹಯಕರ ಹರರಗರತತಗ ನಶಮಕ
ಮತರತ ಜಶನರ ಕವರ ಸಬಬ ಬದ ಲಭರ ವಲಲ ದ ಸಮರರ ರವಳಳ ಜಲಗಳಲ ಮತ ಕ ಪಪ ತ ಜಲಗ
ಒಬಬ ರಬತ ಜಶನರ ಕವರ ವರಯ ತಜಜ ರ ಹರರಗರತತಗ ನಶಮಕ.
8. ಪಪ ಚರ/ಸಹತರ , ಅಧರ ಯನ ಪಪ ವಸ ಕಯರಕ ಕಮ ಹಗರ ಇತರ ಉತತಶ ಜನ ಚಟರವಟಕಗಳರ
ಹಗರ ಆಡಳತತಮ ಕ ವಚಚ
(ನದಶರಶರಲಯದ ಹಬತದಲ ಒಬಬ ರರ ಕಬಪರಟ ರ
ಆಪರಶಟರರವರ ಸಶವಯನರನ ಹರರಗರತತಗ ಆಧರದಲ ಪಡದರಕರಳರಳವ ದರ)
2019-20 ನಶ ಸಲನ ರಜರ ವಲಯ ಮಧರವನ ಹಗರ ಜಶನರ ಸಕಣ ಅಭವವದದ ಯಜನ
ಯಡ ಕಯರಕ ಕಮಗಳ ಅನರದನ ಹಬಚಕ ವವರಗಳರ
ಕ .ಕ ಸಬ

ವವರಗಳರ

ಅನರದನ
(ರರ.ಲಕಕ ಗಳಲ)

1

ಜಶನರ ಸಕಣಕ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮಗಳರ ಹಗರ ಭಗಮಬಡಲದಲ
3 ತಬಗಳ ಜಶನರಕವರ ತರಬಶತ ಕಯರಕ ಕಮ, ಜಶನರಪಟಟಗ, ಕರಟರಬಬ
ಹಗರ ಸಟರಬಡ ಗಳ ಖರಶದಗ ಸಹಯಧನ (ಶಶ.75/ ಶಶ.90) ಮತರತ
ಮಧರವನಗಳ ಸಸಪನಗ ಸಹಯಧನ (ಖಸಗ ವಲಯ-75% ಮತರತ

700.00

100

ಸಕರರ ವಲಯ-100 %), ಜಶನರ ಸಬಸಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಸಸಪನಗ
ಸಹಯಧನ (ಶಶ.50), ಇಲಖ ಮಧರವನಗಳ ಅಭವವದದ ಹಗರ
ನವರಹಣ,
ಕತ ಕಮಟಟದಲ ತಬತಪಕ /
ಪರಣತ ಜಶನರಗರಕ
ಜ
ಸಹಯಕರಗ / ವರಯ ತಜರಗ ಮತರತ ನದಶರಶರಲಯದ ಹಬತದಲ
ಒಬಬರರ ಕಬಪರಟರ ಆಪರಶಟರ ಸಶವಯನರನ ಹರರಗರತತಗ ಮರಲಕ
ಪಡಯಲರ, ಪಪಚರ, ಸಹತರ, ಉತತಶಜನ ಚಟರವಟಕಗಳರ ಮತರತ
ಆಡಳತತಮಕ ವಚಚ (ಒಟರಟ ಅನರದನದ ಶಶ.2 ರರರಟ).
ಒಟರಟ

700.00

2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಮಧರವನ ಮತರತ ಜಶನರಸಕಣ ಅಭವವದದ ಯಜನಗ ಲಕಕ ಶಶರರಕ:
2851-00-200-0-01 ಅಡ ಒಟರಟ ರರ.700.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸದ.
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17. ಇಸಪಶಲ ಮದರಯ ತರಶಟಗರಕ ತಬತಪಕತ ಗರಚಚಗಳ ಅಭವವದದ
ಲಕಕಶಶರರಕ: 4401-00-108-0-02
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ.13500.00 ಲಕಕಗಳರ
132
422
423

10350.00
2250.00
900.00
13500.00

ಬಬಡವಳ ವಚಚ ಗಳರ
ಪರಶರಟ ಜತ ಉಪ ಯಜನ
ಗರಜನ ಉಪ ಯಜನ
ಒಟರಟ

Budget allocation details for Israel based Horticulture in Karnataka for 2019-2020:

Sl.
No

Programme

Uttar
Kannada,Tumkur,
Vijayapura, Haveri &
Yadgiri Budget
(Rs.in lakhs)

1

Base survey & detail DPR preparation for micro irrigation areas,
including the identification of water sources, infrastructures for
delivering water from source to field, identification sewage water and
its treatment facilities, crop planning, post harvest activities etc.,

200.00

2

3

4

Strengthening/creation of FPO's, WUA’s, awareness, capacity building,
Social Mobilisation in the specified areas of operation, so as to
understand the water use efficiency, to adopt proper crop planning,
adoption of new technologies of cultivation, mechanisation, post
harvest handling, export, value addition and finally doubling of
farmers income and HRD programme (Public & private institutions)
Identification of Source water (Canal or lift irrigation tanks), laying out
pipes with advanced technologies (moulded pipes & leak proof sensors)
& construction of sumps, pump house & control rooms etc., to
facilitate community or individual advanced micro irrigation systems
(MI) & Convergence with PMKSY
Identification of sewage water sources in urban areas & establishment
of treatment plants, laying out of separate pipeline for direct usage in
agriculture or filling up tanks & Convergence with PMKSY

800.00

5100.00

3500.00

5

Construction of community tanks/steel tanks, strengthening of tube
wells, dilution of saline water & laying out pipelines etc., to facilitate
irrigation during critical stages of the crop & Convergence with PMKSY

6

Establishment of demonstration
Horti/Agri/university farms

7

Facilitating cold chain/value chain & marketing activities

600.00

Operational expenses (Contingence administrative cost etc.,)

500.00

8

plots

or

Total
Note: Components are inter-changeable

CoE

sub-centres

in

2000.00
800.00

13500.00

2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಇಸಪಶಲ ಮದರಯ ತರಶಟಗರಕ ತಬತಪಕತ ಗರಚಚಗಳ
ಅಭವವದದ ಯಜನಗ ಲಕಕ
ಶಶರರಕ: 4401-00-108-0-02 ಅಡ ಒಟರಟ
ರರ.13500.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸದ.
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18. ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಪದದತ ಅಳವಡಕ (RIDF - XXI)
ಲಕಕಶಶರಕ: 4401-00-800-1-08
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ ರರ. 153.00 ಲಕಕಗಳರ
436

ನಬಡರ
ಕಮಗರಗಳರ

153.00

ಪಶಠಕ

RIDF 21 ಟಪಬಚ ಯಜನಯಡ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಅನರಷಟಪನ ತರಶಟಗರಕ (RIDF
- XXI) ಯಜನಯ ಲಕಕ ಶಶರರಕಕ: 4401-00-800-1-08-436 ಅಡ ರರ.153.00
ಲಕಕಗಳನರನ ಒದಗಸಲಗರರತ ತದ.

ಸದರ
ಯಜನಯನರನ ಅನರಷಷನಗರಳಸಲರ
PMKSYಸರಕಕಮ ನಶರವರ
ಯಜನಯಡ ಅನರಸರಸರವ ಮಗರಸರಚಯನನಶ ಅನರಸರಸಲಗರವದರ. ವವರ ಈ
ಮರಬದನಬತದ:
1. 2019-20 ನಶ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಪದದತ ಅಳವಡಕ (RIDF XXI) ಯಜನಯಯಡ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಯಜನಯನರನ
ಅನರಷಷನಗರಳಸಲಗರತತದ.
2. 2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ರಜರದ ಎಲ
ಲ 30 ಜಲಗಳಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ಹನ
ನಶರವರ ಹಗರ ತರಬತರರರ ನಶರವರ ಅಳವಡಸರವ ಎಲ
ಲ ಪ ಪದಶಶದ ಎಲ
ಲ ವಗರದ
ಪ ಪತ ಫಲನರಭವಯ ಕರಟರಬಬಕಕ ಮದಲ 2.00 ಹಕಟಶರ ಪ ಪದಶಶದವರಗ ಶಶ.90
ರರರಟ ಹಗರ ನಬತರದ 3.00 ಹಕಟಶರ ವರಗ ಕಶಬದಪ ಸಕರರ ಮಗರಸರಚಯಬತ
ಶಶ.45 ರರರಟ ಸಹಯಧನವನರನ ಗರರಷ ಮತಗ ಒಳಪಟರಟ ನಶಡಲಗರವದರ.
3. ಈ ಯಜನಯಲ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಘಟಕಗಳಗ ಸಹಯಧನ ಲಭರವದರದ (ಕಫ,
ಟಶ, ರಬಬರ ಹರರತರಪಡಸ) ಎಲ
ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ಸಹಯಧನ
ಲ
ಲಭರವರರತತದ.
4. ತರಕರ ಹಗರ ವಣಜರ ಹರ ಬಳಗಳಗ ಗರರಷ 2.00 ಹಕಟಶರ ವರಗ ಸಹಯಧನ
ನಶಡಲಗರವದರ.
5. ಅಡಕ/ತಬಗರ ತರಶಟಗಳಲ, ಮಶ ಪ ಬಳಗಳನರನ ಬಳದರ ಮಶ ಪ ಬಳಗ ಹನ ನಶರವರ
ಅಳವಡಸದದಲ ಅಬತಹ ರವತರಗ ಆಧರತ ನಶಡಲಗರವದರ.
6. ಮವದನ ಪ ಪದಶಶಗಳಲ ಬರಶರ ವಲ/ಕಲರವ ನಶರರ ಇತರದ ಬಳಸ ಬಳದ ಅಡಕ
ಬಳಗ ಹನ ನಶರವರ ಸಹಯಧನವನರನ ನಶಡಲಗರವದಲಲ . ಸಬಪ ಪದಯಕವಗ
ಅಡಕ ಬಳಯರವ ಜಲಗಳದ ಮಲರಡರ ಹಗರ ಕರವಳ ಜಲಗಳಲ ಮತ ಕ ಅಡಕ
ಬಳಗ ಸರಕಕಮ ನಶರವರಗ ನಯಮನರಸರ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲಗರವದರ.

III. ಯಜನಯ ಉದಶಗಳರ:

1. ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಪದದತಯನರನ ಬಳಸ ಜಲಸಬಪನರಮಲವನರನ ಮತವರಯ ಮಡರವದರ.
2. ರವತರಗ ಶಶ.90% ರರರಟ ಸಹಯಧನ ನಶಡರವದರ ಮರಲಕ ಸರಕಕಮ ನಶರವರಯ
ಪದದತಯನರನ ರವತರ ಜಮಶನರಗಳಲ ಅಳವಡಸಲರ ಪಪಶತತಹಸ ಶಶ.50-70 ರರರಟ ನಶರನ
ಮತವರಯ ಸಧಸರವದಲಲದಶ, ವದರರತಚಚಕತ ಮತರತ ಕರಲ ವಚಚದಲ ಮತವರಯ ಸಧಸರವದರ.
3. ಸರಕಕಮ ನಶರವರಯಲ ರಸವರ (Fertigation) ಪದದತಯ ಮರಲಕ ರಸಯನಕ
ಗರಬಬರಗಳನರನ ಬಳಗಳಗ ನಶಡರವದರ ಮರಲಕ ಶಶ .30-40 ರರರಟ ರಸಯನಕ ಗರಬಬರಗಳ
ಮತವರಯ ಸಧಸರವದರ.
4. ಬಳಗಳಲ ಶಶ.30-100 ರರರಟ ಹಚರಚ ಇಳರವರ ಹಗರ ಉತತದಕತ ಸಧಸರವದರ.

ಅನರದನ ಮತರತ ಸಹಯಧನ:
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2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಅನರಷಟಪನ ತರಶಟಗರಕ (RIDF - XXI)
ಯಜನಯ ಅನರಷಷನ ಮಗರಸರಚ ಪ ಪಕರ ಎಲ
ಲ ಪ ಪದಶಶದ ಎಲ
ಲ ವಗರದ ರವತರಗ ಶಶ.90
ರರರಟ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲರ ನಧರರಸದರದ, ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಘಟಕಗಳನರನ ಅಳವಡಸದ ಪ ಪತ ರವತ
ಫಲನರಭವಗ ಮದಲ 2.00 ಹಕಟಶರ ಪ ಪದಶಶದವರಗ ಶಶ.90 ಮತರತ 2.00 ಹಕಟಶರ ಮಶಲತಟಟ
3.00 ಹಕಟಶರ ವರಗ (ಒಟರಟ ಗರರಷ 5.00 ಹಕಟಶರ) ಭರತ ಸಕರರದ ಮಗರಸರಚಯನಸಯ
ಶಶಕಡವರರ (ಶಶ.45 ರರರಟ) ಮತಯಳಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲರ ಅವಕಶ ಕಲತಸಲಗದ.

ಸದರ ಯಜನಯಡ ಒದಗಸಲಗರರವ ಅನರದನವನರನ ಇತರ ವಗರದ ರವತರಗ
ಸಹಯಧನ ಪವತಸಲರ ಮತ ಕ ಬಳಕ ಮಡಲಗರವದರ.
ಈ ಯಜನಯಡ ಸಹಯಧನದ ಮತ ತವನರನ ಫಲನರಭವಯ ಖತಗ ECS
ಮರಖಬತರ ಅರವ ECS ಸಲಭರವಲಲದದದಲ ಅಬತಹ ಬರಬಕನ ಮರನಶಜರ ಹಸರಗ ಚಕಅನರನ
ನಶಡ ಫಲನರಭವ ಖತಗ ಜಮ ಮಡರವದರ. ಒಬದರ ವಶಳ ರವತ ಫಲನರಭವ ಸರಕಕಮ
ನಶರವರ ಘಟಕ ಅಳವಡಸಲರ ಸಲ ಪಡದದದಲ ಸದರ ಫಲನರಭವಗಳ ಸಲದ ಖತಗ ಜಮ
ಮಡಲರ ಕ ಕಮವಹಸರವದರ. ಫಲನರಭವಗಳರ ತನನ ಪಲನ ಮತತ ಮತ ಕ ಸಬಸಸಗಳಗ ನಶಡ ಸರಕಕಮ
ನಶರವರ ಅಳವಡಸದದಲ ಹಗರ ನಶರವಗ ಸಬಸಸಗಳಗ ಅವರ ಪರವಗ ಸಹಯಧನ ನಶಡಲರ
ನರಕಪಣ ಪತ ಕ ನಶಡ ಕರಶರದದಲ ಸಬಸಸಗಳಗ ಈ ಮತತವನರನ ನಶಡಲರ ಅವಕಶ ಕಲತಸಲಗದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ತರಶಟಗರಕ ಬಳಗಳಗ ಸರಕಕಮ ನಶರವರ ಪದದತ ಅಳವಡಕ
(RIDF - XXI) ಯಜನಯ ಲಕಕಶಶರರಕ: 4401-00-800-1-08 ಅಡ ಒಟರಟ
ರರ.153.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸದ.
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19. ಬಗಲಕರಶಟಯಲ ತರಶಟಗರಕ ವಶಸವದರಲಯ (RIDF - XXI)
Horticulture University, Bagalkot
ಲಕಕಶಶರರಕ: 4401-00-800-2-00
ನಗದಪಡಸರರವ ಅನರದನ: ರರ. 249.00 ಲಕಕಗಳರ
436

ನಬಡರ ಕಮಗರಗಳರ

249.00

ಪಶಠಕ:

ನರತನ ವಶಸವದರಲಯವ ದರಬಕ:22.11.2008 ರಬದರ ವಶಶರ ಸರಗಪಶವಜ ಮರಲಕ
ಅಸಸತಸಕಕ ಬಬದರರತತದ. ವಶಸವದರಲಯವ, ತರಶಟಗರಕಯಲ ಉನನತ ಸಬಶರಶಧನ, ಬರಶಧನ ಹಗರ
ವಸತರಣ ಕಯರಕ ಕಮಗಳನರನ ರವತಪ ಹಗರ ಸಮನರ ಜನರಗ ತಲರಪಸರವ ಉದಶ ಹರಬದದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ RIDF 21 ಟಪಬಚ ಯಜನಯಡ ರರ.249.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನ
ಹಬಚಕ ಮಡಲಗದರದ, ವಶಸವದರಲಯದ ಮರಲಭರತ ಸಕಯರಗಳ ಅಭವವದದ ಕಯರಗಳನರನ
ಕವಗರಳಳಲಗರವದರ.
4401-00-800-2-00-436 (RIDF) - ಬಗಲಕರಶಟ ತರಶಟಗರಕ ವಶಸವದರಲಯದ
ಟಕನಲಜ ಮತರತ ಮಹತ ಕಶಬದಪದ ಮರಲಭರತ ಸಲಭರದ ಮರಬದರವರದ ಕಮಗರ ಕವಗರಳಳಲರ
ರರ.249.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ ಒದಗಸಲಗರರತ ತದ.
2019-20 ನಶ ಸಲನಲ ಬಗಲಕರಶಟಯಲ ತರಶಟಗರಕ ವಶಸವದರಲಯ (RIDF)
ಲಕಕಶಶರರಕ: 4401-00-800-2-00 ಅಡ ಒಟರಟ ರರ.249.00 ಲಕಕಗಳ ಅನರದನವನರನ
ಒದಗಸದ.
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