
ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಠ ಕ ೇಂದ್ರ, ತ್ ೇಂಗಾ ತ  ಟಗಾರಿಕ ಕ್ಷ ತ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 

 

ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಪುಷ್ಪಗಾರಿಕ ಕ್ಷ ತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಇಡ  ದ ಶದ್ಲ್ಲಿಯ  ಮ ೇಂಚ ಣಿಯಲ್ಲಿದ. 

ರಾಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಚಿನ ದಿನಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕ ವಲ ಅಲೇಂಕಾರಿಕ ತ  ಟಗ್ಳ , ಉದ್ಾಯನವನಗ್ಳ  ಹಾಗ್  ಬಿಡ 

ಹ ಗ್ಳಿಗೆ ಸ ಮಿತ್ವಾಗಿದ್ದ ಪುಷ ಪ ದ್ಯಮವು ಕಳೆದ್ ಒೇಂದ್  ದ್ಶಕದ್ಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 

ಉದಿದಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸದ. ಇದ್ಕಕ ಮ ಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿರ ವ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಹವಾಮಾನದ್ 

ಜ ತಗೆ ಈ ಕ್ಷ ತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಸಲಾಗ್ ತ್ತರ ವ ಆಧ ನಿಕ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದ.. ಕಳೆದ್ 

8-10 ವಷ್ಾಗ್ಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪುಷ ಪ ದ್ಯಮವು ಕೇಂಡರ ವ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಯೇಂದ್ರೆ ಆಧ ನಿಕ 

ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಾಾನದ್ ಹಸರ ಮನೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಗ್ ಣಮಟಾದ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹ ಗ್ಳನ ು ಬೆಳೆದ್  ಹ ರದ ಶಗ್ಳಿಗೆ 

ರಫ್ುು ಮಾಡ ತ್ತರ ವುದ್ . ಹ ಗೆೇಂದ್  ರಾಜ್ಯದ್ ರೆೈತ್ರ  ಸಾೇಂಪರದ್ಾಯಿಕ ಪುಷ ಪ ದ್ಯಮವನ ು 

ಕಡೆಗಾಣಿಸಲಿ. ಹೇಂದಿನಿೇಂದ್ಲ  ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ ತ್ತದ್ದ ಸಾೇಂಪರದ್ಾಯಿಕ ಹ ಗ್ಳ  ಈಗ್ಲ  ರಾಜ್ಯದ್ 

ಪುಷ ಪ ದ್ಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವಹಸ ತ್ತವ.  

   
 

  



ರಾಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆಧ ನಿಕ ಹಾಗ್  ಸಾೇಂಪರದ್ಾಯಿಕ ಪುಷ ಾ ದ್ಯಮ ಇವರಡ  ಬೆಳವಣಿಗೆಗ್  

ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ ವೇಂತ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಾರ ಹಲವಾರ  ಕಾಯಾಗ್ತ್ಗೆ ಳಿಸ ತ್ತದ. ಇವುಗ್ಳಲ್ಲಿ 

ಮ ಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸರ ಮನೆ ನಿಮಾಾಣಕಕ ಸಹಾಯಧನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹ ಗ್ಳ ಮಾರ ಕಟ್ಟಾಗಾಗಿ ಪುಷ್ಪ 

ಹರಾಜ್  ಕ ೇಂದ್ರದ್ ಸಾಾಪನೆ, ಹ ಗ್ಳನ ು ಶ ಖ್ರಣೆ ಮಾಡಲ  ಶಿ ತ್ಲ ಗ್ೃಹಗ್ಳ ನಿಮಾಾಣಕಕ 

ಪೂರ ತ್ಾಾಹ, ಹ ಸ ಬೆಳೆ ಮತ್ ತ ತ್ಳಿಗ್ಳನ ು ಪರಿಚಯಿಸ ವುದ್ , ಬೆಳೆ ಉತ್ಾಪದ್ನೆ ಮತ್ ತ ನಿವಾಹಣೆ 

ಬಗೆಗ ತ್ಾೇಂತ್ರಕ ಮಾಹತ್ ನಿ ಡ ವುದ್  ಇತ್ಾಯದಿಗ್ಳ .  

ಪುಷ ಪ ದ್ಯಮವು ಸಣಣ ಹಡ ವಳಿದ್ಾರರಿಗೆ ಹಚಿಿನ ಲಾಭದ್ಾಯಕವಾಗ್ಬೆ ಕಾದ್ರೆ ಆಧ ನಿಕ 

ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ ು ಅಳವಡಸ ಅಧಿಕ ಉತ್ಾಪದ್ನೆ ಪಡೆಯ ವುದ್  ಅತ್ಾಯವಶಯಕ. ಈ ದಿಶಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 

ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆಧ ನಿಕ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನದ್ ಮಾಹತ್ ಒದ್ಗಿಸಲ  ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯ ಜ್ನೆಯಡ 

ತ  ಟಗಾರಿಕ ಇಲಾಖೆಯ  ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಠ ಕ ೇಂದ್ರವನ ು ಪಾರರೇಂಬಿಸದ್ ದ 

ಪುಷ ಫ ದ್ಯಮದ್ಲ್ಲಿ ತ ಡಗಿರ ವ ಎಲಾಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನ ಕ ಲವಾಗ್ ವುದ್ .  

ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಠ ಕ ೇಂದ್ರದ್ ಕಾಯಾಕರಮಗ್ಳ  : ಈ ಯ ಜ್ನೆಯಡ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 

ಅನ ಕ ಲವಾಗ್ ವೇಂತ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಗ್ಳನ ು ಸೇಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೆ ಸಾಯ ಮತ್ ತ ಹ ರಗಿನ 

ವಾತ್ಾವರಣದ್ಡ ಲಾಭಿದ್ಾಯಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ವ ಬಗೆಗ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ಏಪಾಡಸ ವುದ್ . ಆೇಂತ  ರಿಯೇಂ, 

ಆರ್ ಾಡ್ಸಾ ಇವುಗ್ಳನ ು ತ್ಾೇಂತ್ರಕ ಸ ಕತತ ಅನ ಸಾರವಾಗಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ಕೈಗೆ ಳ ುವುದ್ . ಸದ್ರಿ 

ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತಯನ ು Business Development plan ಆಧಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ೇಂಡ  

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಗ್ಳ ಬೆ ಸಾಯದಿೇಂದ್ ಆಗ್ ವ ಆದ್ಾಯದ್ ಹಚಿಳ ಕ ರಿತ್  ಮನದ್ಟ ಾ 

ಮಾಡ ವುದ್  ಮತ್ ತ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಗ್ಳ ತ್ರಬೆ ತ್ ಕಾಯಾಕರಮಗ್ಳನ ು ಹಮಿಿಕ ಳ ುವುದ್ . 

ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಠ ಕ ೇಂದ್ರದ್ ಉದದ ಶಗ್ಳ  :  

1. ರೆೈತ್ರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷ್ಟ್ ಬಗೆಗ ಹಾಗ್  ಆಧ ನಿಕ ಪುಷ ಪ ದ್ಯಮದ್ ತ್ಾೇಂತ್ರಕತಯ ಬಗೆಗ ಅರಿವು 

ಮ ಡಸ ವುದ್ .  

2. ರೆೈತ್ ಸಮ ದ್ಾಯ ಹಾಗ್  ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ತ್ಾೇಂತ್ರಕ ತ್ರಬೆ ತ್ ನಿ ಡ ವುದ್ .  

3. ಸೇಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೆ ಸಾಯ ಹಾಗ್  ಹ ರಗಿನ ವಾತ್ಾವರಣದ್ಲ್ಲಿ ಗ್ ಣಮಟಾದ್ ಪುಷ್ಪ ಬೆ ಸಾಯ 

ಕೈಗೆ ಳ ುವುದ್ .  

4. ಶಿ ತ್ಲ ಗ್ೃಹ, ಪ್ರ  ಕ ಲ್ಲೇಂಗ್ ಘಟಕ, ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್, ಗೆರ ಡೇಂಗ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಳ ಬಗೆಗ 

ಪಾರಯ ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಹತ್ ನಿ ಡ ವುದ್ .  

5. ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಾಗ್  ಪುಷ್ಪ ಕೃಷ್ಟ್ ಸೇಂಶ  ದ್ನ ಸೇಂಸ್ಥಾಗ್ಳ ಮಧ್ಯಯ ಸ್ಥ ತ್ ವಯಾಗಿ 

ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡ ವುದ್ .  

6. ಉತ್ತಮ ಗ್ ಣಮಟಾದ್ ಸಸಗ್ಳನ ು ಸರಬರಾಜ್  ಮಾಡ ವುದ್ .  

7. ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಗಾರರ , ಗಾರಹಕರ, ರಫ್ುುದ್ಾರರ, ಉದಿದಮೆದ್ಾರರ, ಸೇಂಶ  ಧರ್ಾ ಸೇಂಸ್ಥಾಗ್ಳ 

ಮಧ್ಯಯ ಸೇಂಪಕಾ ಕ ೇಂಡಯಾಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಸ ವುದ್ .  



8. ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹ ಸ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಗ್ಳ ಬಗೆಗ ಹಾಗ್  ಹ ಸ ತ್ಳಿಗ್ಳ ಬಗೆಗ ಪರಿಚಯಿಸ ವುದ್ .  

9. ರೆೈತ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ಗ್ ಣಮಟಾ ಉತ್ತಮಗೆ ಳಿಸ ವುದ್ .  

ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಠ ಕ ೇಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರ ವ / ಲಭಯವಾಗ್ ವ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನಗ್ಳ   :  

1. ಅಧಿಕ ಇಳ ವರಿ ಮತ್ ತ ಹ ಸ ತ್ಳಿಗ್ಳ ಪರಿಚಯ.  

2. ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖ್ರ ಬೆ ಸಾಯ ಪದ್ದತ್.  

3. ಏರ  ಮಡ ವಿದ್ಾನ/ಹ ದಿಕಗ್ಳ ಬಗೆಗ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕ.  

4. ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನಿ ರಾವರಿ ಮತ್ ತ ರಸಾವರಿ ಅಳವಡಕ.  

5. ಯಾೇಂತ್ರ ಕೃತ್ಗೆ ೇಂಡ  ಹನಿ ನಿ ರಾವರಿ ಮತ್ ತ ರಸಾವರಿ ಘಟಕ.  

6. ರೆ  ಗ್ ಮತ್ ತ ರ್ ಟ ಡಯಾಗ್ುಸಸ್ ಘಟಕ.  

7. ಆಧ ನಿಕ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನಗ್ಳ ಸಹಾಯದಿೇಂದ್ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಇಳ ವರಿ.  

8. ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಗ್ಳ ಮಾಹತ್.  

9. ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ ಯಿ ತ್ತರ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ – ಪ್ರ  ಕ ಲ್ಲೇಂಗ್, ಶಿ ತ್ಳ ಗ್ೃಹ, ಗೆರ ಡೇಂಗ್ 

ಮತ್ ತ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಳ ಬಗೆಗ ಮಾಹತ್.  

10. ಉತ್ತಮ ಗ್ ಣಮಟಾ ಸಸಗ್ಳ ಮಾಹತ್/ಸರಬರಾಜ್ .  

ಯ ಜ್ರ್ಾ ವಚಿ ಮತ್ ತ ಅವಧಿ : ರ . 5.00 ಕ  ಟಿಗ್ಳ  2013-17 ವಷ್ಾ 

ಯ ಜ್ರ್ಾ ಸಾಳ : ತ್ ೇಂಗಾ ತ  ಟಗಾರಿಕ ಕ್ಷ ತ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 

ಯ ಜ್ನೆ ಅನ ದ್ಾನ ಸಹಾಯ : ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯ ಜ್ನೆ  

ಯ ಜ್ನೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸೇಂಸ್ಥಾಗ್ಳ  : ತ  ಟಗಾರಿಕ ಇಲಾಖೆ – ಕೃಷ್ಟ್ ಉತ್ಪನು ಮಾರ ಕಟ್ಟಾ ಇಲಾಖೆ-

ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಹ  ಹರಾಜ್  ಕ ೇಂದ್ರ, ಬೆೇಂಗ್ಳ ರ -ತ  ಟಗಾರಿಕ ವಿಶವ ವಿದ್ಾಯನಿಲಯಗ್ಳ .  

ಬೆಳೆಗ್ಳ  :  

1. ಗ್ ಲಾಬಿ, ಕಾನೆ ಾಶನ್, ಜ್ಬೆ ಾರಾ, ಆರ್ ಾಡ್ಸಾ, ಅೇಂಥ  ರಿಯೇಂ, ಲ್ಲ ಲ್ಲಯೇಂ, ಬಡ್ಸಾ ಆಫ್ 

ಪಾಯರಡೆೈಸ್,  

2. ಸ್ಥ ವೇಂತ್ಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ , ಕನಕಾೇಂಬರ, ಚೇಂಡ  ಹ , ಚೈನ ಅಸಪರ್, ಗಾಿಡಯ ಲಸ್, 

ಹಲ್ಲಕ  ನಿಯಾ.  

3. ಅಸಪರಗ್ಸ್, ಜಿಪೂಾ ಪ್ಲಿ, ಲ್ಲಮೊ ನಿಯೇಂ, ಗೆ ಲ್ಡ  ನ್ ರಾಡ್ಸ. 

ಯ ಜ್ನೆ ಫ್ಲಶೃತ್ :  

1. ಪುಷ್ಪ ಬೆಲೆಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗ್  ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಆಧ ನಿಕ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷ್ಟ್ ತ್ಾೇಂತ್ರಕತ ಬಗೆಗ 

ಪಾರಯ ಗಿಕ ತ್ರಬೆ ತ್ ದ ರೆಯ ವುದ್ .  



2. ಯ ಜ್ನೆಯ  ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹಾಗ್  ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆಧ ನಿಕ ಪುಷ್ಪ ಉದ್ಯಮದ್ ಬಗೆಗ 

ಅರಿವು ಮ ಡಸಲ  ನೆರವಾಗ್ ವುದ್ .  

3. ಗಾರಮಿ ಣ ಹಾಗ್  ನಗ್ರ ಪರದ ಶಗ್ಳಲ್ಲಿ ಉದ ಯ ಗಾವಕಾಶಗ್ಳ  ಸೃಷ್ಟ್ಠಯಾಗ್ ವುದ್ .  

4. ಯ ಜ್ನೆಯಿೇಂದ್ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಗ್ಳ ರೆೈತ್ರ ಹಾಗ್  ಪುಷ್ಪ ಕೃಷ್ಟ್ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸದ್ ಸೇಂಸ್ಥಾಗ್ಳ 

ಅೇಂತ್ರ ಕಡಮೆಯಾಗ್ ವುದ್ .  

5. ರೆೈತ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ಗ್ ಣಮಟಾ ಉತ್ತಮಗೆ ಳ ುವುದ್ .  

 

ತ  ಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿದ ಾಶಕರ /ಪಾರಜಕ್ಾ ಆಫ ಸರ್, 

ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಠ ಕ ೇಂದ್ರ, 

ತ್ ೇಂಗಾ ತ  ಟಗಾರಿಕ ಕ್ಷ ತ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-18 Skill Development Training Details 

 

Sl no. Description No of Training 

No of 

Participents 

per training 

Total no of 

Participents 

1 
Training on growing 

of flowers crops 
2 20 40 



under open and 

protected cultivation 

 

2018-19 Skill Development Training Details 

 

Sl no. Description No of Training 

No of 

Participents 

per training 

Total no of 

Participents 

1 

Training on growing 

of flowers crops 

under open and 

protected cultivation 

5 20 100 

 

 

* ಸದ್ರಿ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ  ತ್ರಬೆ ತ್ ವಿಷ್ಯ ಸ ಚಿ ಹಾಗ್  ಅವಧಿಯ ಬಗೆಗ ಯಾವುದ  

ಮಾಪಾಾಡ  ಅವಶಯಕತ ಇರ ವುದಿಲಿ ಎೇಂಬ ಮಾಹತ್ಯನ ು ತ್ಮಿ ಆದ್ಯ ಗ್ಮನಕಕ 

ತ್ರಬಯಸ ತತ ವ.  

 

ತ  ಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿದ ಾಶಕರ /ಪಾರಜಕ್ಾ ಆಫ ಸರ್, 

ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಠ ಕ ೇಂದ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 

 


