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2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇೇಂದ್ರ ಪುರಷ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟೇಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತ ಮಿಷ್ನ್ 

(ತಾಳೆ ಬೆಳೆ) (NFSM)  ಮತತು ಸಮಗ್ರ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ತಾಳೆ ಬೆಳೆ) 

ಯೇಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳ ಅನತಷ್ಾಟನ ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿ. 
 

 

I. ಯೇಜನಯ ಸೇಂಕ್ಷಿಪು ಪರಿಚಯ ಮತತು ಮತಖಾಯೇಂಶಗ್ಳತ: 
 

 ಭಾರತದ್ ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ್ ವಾಷ್ಯಕ್ ಬೆೇಡಿಕ 254 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗ್ಳಿದ್ತು, ಪರಸತುತ ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ್ 

ಉತಾಾದ್ನ ಕೇವಲ 95-100 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗ್ಳಿದ್ತು, ಉಳಿದ್ ಖಾದ್ಯತೈಲದ್ ಬೆೇಡಿಕಯನತು 

ಸರಿದ್ ಗಿಸಲತ, ಪರತಿ ವಷ್ಯ ಸತಮಾರತ 153 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಖಾದ್ಯ ತೈಲವನತು ಹ ರ ದೇಶಗ್ಳಿೇಂದ್ 

ಆಮದ್ತ ಮಾಡಿಕ ಳಳಲಾಗ್ತತಿುದ.  
 

 ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ್ ಉತಾಾದ್ನಯಲಿಿ ಸಾಾವಲೇಂಬನಯನತು ಸಾಧಿಸತವ ನಿಟ್ಟಟನಲಿಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯ 

ಪರಮತಖ ಪಾತರ ವಹಿಸಬಹತದಾಗಿದ. ಕಾರಣ ಇತರೆ ಸೇಂಪಾರದಾಯಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳತಗ್ಳಿಗೆ 

ಹ ೇಲಿಸಿದ್ುಲಿಿ ಪರತಿ ಹಕಟೇರಿಗೆ  ಅತಯಧಿಕ್ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ನಿೇಡತವೇಂತಹ ಬೆಳೆ, ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ತು, 

ಪರತಿ ಹಕಟೇರಿಗೆ 4-5 ಟನ್ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಪಡೆಯಬಹತದಾಗಿರತತುದ. ಅಲಿದೇ ಪೌಷ್ಟಕಾೇಂಶದ್ 

ದ್ೃಷ್ಟಯಿೇಂದ್ಲ  ಸಹ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯತ Vitamin A ಮತತು E ಸತಾವನತು ಹೇರಳವಾಗಿ 

ಹ ೇಂದ್ಧದ. ಆದ್ತದ್ರಿೇಂದ್, ಕೇೇಂದ್ರ ಮತತು ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ತಾಳೆಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯವನತು ರೆೈತರ 

ಜಮಿೇನಿನಲಿಿ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸತತಿುದ. ತಜ್ಞರ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ್ಲಿಿ ಸತಮಾರತ 10.10 

ಲಕ್ಷ ಹಕಟರ್ಗ್ಳಲಿಿ ಮತತು ಕ್ರ್ಾಯಟಕ್ ರಾಜಯದ್ಲಿಿ 2.6 ಲಕ್ಷ್ ಹಕಟೇರ್ ಪರದೇಶವು ತಾಳೆ 

ಬೆಳೆಯನತು ಬೆಳೆಯಲತ ಸ ಕ್ುವಾಗಿರತತುದ. 
 

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇೇಂದ್ರ ಮತತು ರಾಜಯ ಸಕಾಯರಗ್ಳ ಸಹಯೇಗ್ದ್ಧೇಂದ್ ಕ್ಳೆದ್ 30      

ವಷ್ಯಗ್ಳಿೇಂದ್ ಯೇಜನಯನತು ಅನತಷ್ಾಾನ ಮಾಡತತಿುದ್ತು, 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಿೇಂದ್ ಕೇೇಂದ್ರ 

ಸಕಾಯರದ್ National Food Security Mission (NFSM) ಅಡಿ 

ಅನತಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲಾಗ್ತತಿುದ. 
 

II.    ಯೇಜನಯ ಉದುೇಶಗ್ಳತ. 
 

  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಉತುೇಜಿಸಲತ ಹ ಸ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ ಕೈಗೆ ಳತಳವುದ್ತ. 

 ಈ ಹಿೇಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ್ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಲಿಿ ಉತುಮ ಬೆೇಸಾಯ           

ಪದ್ುತಿಗ್ಳನತು ಅಳವಡಿಸಿ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾಡತವುದ್ತ. 
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 ವಿವಿಧ ಪರಿಕ್ರಗ್ಳನತು ಒದ್ಗಿಸತವ ಮ ಲಕ್ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ಉತಾಾದ್ಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥಯಯವನತು 

ಹಚಿಿಸತವುದ್ತ. 

 ಸತಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗ್ಳ ಬಗೆೆ ತಾಳೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಲತ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 

 ಬೆಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತತು ಉತಾಾದ್ನಗೆ ಪ್ರಕ್ವಾಗ್ತವೇಂತ ವಿವಿಧ ಪ್ರೇತಾಾಹ, 

ಚಟತವಟ್ಟಕಗ್ಳನತು ಕೈಗೆ ಳತಳವುದ್ತ. 
 

III. ಅನತಷ್ಾಾನ ಪ್ರಕ್ ಸ ಚನಗ್ಳತ: 
 

 ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯಡಿ ಹಮಿಿಕ ಳಳಲತ ಉದುೇಶಿಸಿರತವ ವಿವಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳನತು ರೆೈತರ 

ಹಸರಿನಲಿಿರತವ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಿೇ ಅನತಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸಬೆೇಕ್ತ. ಸಕಾಯರದ್ಧೇಂದ್ ಒದ್ಗಿಸತವ 

ಸವಲತತುಗ್ಳನತು ನೇರವಾಗಿ ರೆೈತರಿಗೆ DBTPortal  ಮ ಲಕ್ ನಿೇಡತವುದ್ತ.  

 ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯಡಿ ಹಮಿಿಕ ಳತಳವ ವಿವಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ, ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ 

ಹ ರತತಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಸವಲತತುಗ್ಳನತು ರೆೈತರಿಗೆ ನಿೇಡತವ ಸೇಂದ್ಭಯದ್ಲಿಿ ಸದ್ರಿ ರೆೈತರ 

ಜಮಿೇನಿನಲಿಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ ಬೆಳೆ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ದಾಖಲಾಗಿರಬೆೇಕ್ತ. ಬೆಳೆ 

ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ದಾಖಲಾಗ್ದ್ಧದ್ು ಪಕ್ಷದ್ಲಿಿ ಸೇಂಬೇಂದ್ಪಟಟ ತಾಲ ಿಕಿನ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ಬೆಳೆ 

ದ್ೃಢೇಕ್ರಣ ನಿೇಡಿದ್ುಲಿಿ ಮಾತರ ಸಹಾಯಧನವನತು ರೆೈತರಿಗೆ ನಿೇಡತವುದ್ತ.  

 ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯಡಿ ಹಮಿಿಕ ಳತಳವ ವಿವಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಸಥಳಿೇಯ ದ್ಧನಪತಿರಕ, ಕ್ರಪತರ 

ಇತಾಯದ್ಧಗ್ಳ ಮ ಲಕ್ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ ರವರತಗ್ಳತ ವಾಯಪಕ್ ಪರಚಾರ 

ನಿೇಡತವುದ್ತ ಹಾಗ್  ಅಜಿಯಗ್ಳನತು ಆಹಾಾನಿಸತವುದ್ತ. 

 ಕೇೇಂದ್ರ ಪುರಸಕೃತ ರಾಷ್ಟೇಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತ ಮಿಷ್ನ್ (ತಾಳೆ ಬೆಳೆ)(NFSM)  ಲ್ಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಯಕ: 

2401-00-108-2-18. ಯಡಿ ಮತತು ಸಮಗ್ರ ತ ೇಟಗಾರೆ ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನ ಲ್ಕ್ಕ 

ಶಿೇಷ್ಯಕ: 2401-00-111-0-08. ಯಡಿ ಅನತಷ್ಾಾನ ಮಾಡತವುದ್ತ. 

 ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯನತು ಒಣ ಪರದೇಶ ಹ ರತತಪಡಿಸಿ ಕ್ಮಾೇಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಹಾಗ್  ನಿೇರಿನ ವಯವಸ್ಥಥ 

ಇರತವ ಪರದೇಶಗ್ಳಲಿಿ ಮಾತರ ಅನತಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲಾಗ್ತವುದ್ತ.  

 ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳ ಅನತಷ್ಾಟನ ಕ್ತರಿತೇಂತ ಮಾಹಯಾನ ಕೈಗೆ ಳತಳವ ಚಟತವಟ್ಟಕಗ್ಳನತು MPIC 

ಪರಕಾರ ಅನತಷ್ಾಟರ್ಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ಪಾರೇಂತಯದ್ ಪಾಲತದಾರ ಸೇಂಸ್ಥಥಯೇಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲ್ ೇಚಿಸಿ 

ಅನತಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸತವುದ್ತ. 

 ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಟಟದ್ಲಿಿ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಜೇಂಟ್ಟ ನಿದೇಯಶಕ್ರ ಅಧಯಕ್ಷತಯಲಿಿ ತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಸಮನಾಯ ಸಮಿತಿಯನತು ರಚಿಸಿ, ಯೇಜನ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳ ಸಮಯಾಧಾರಿತ ಅನತಷ್ಾಟನ, 

ಗ್ತಣಮಟಟ,ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳ ನಿವಯಹಣ್ಣ, ಪಾರದ್ಶಯಕ್ತ ಅನತಷ್ಾಟನದ್ಲಿಿ ಉದ್ಬವಿಸ ಬಹತದಾದ್ 

ರೆೈತರ ಸಮಸ್ಥಯಗ್ಳ ನಿವಾರಣ್ಣ ಬಗೆೆ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗ್ಮನಹರಿಸತವುದ್ತ. 
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  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೇಜನಯಡಿ ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸತತಿುರತವ ನ ೇಡಲ್ ಆಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ಜಿಲ್ಿ/ತಾಲ ಿಕ್ತ 

ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ಸ ಚಿಸತವ ಕಲಸವನತು ನಿವಯಹಿಸತವುದ್ತ. ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಹಿಸತ ೇನಿ, ರೆೈತರತ ಮತತು ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧತ 

ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ ಸಮನಾಯದ ೇಂದ್ಧಗೆ ಕಲಸ ನಿವಯಹಿಸತವುದ್ತ. 

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೇಜನಯನತು ಅನತಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸತವ ಸೇಂದ್ಭಯದ್ಲಿಿ ಒಟತಟ ಅನತದಾನದ್ಲಿಿ ಶೇ.17 

ರಷ್ತಟ ಅನತದಾನವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಶೇ. 8 ರಷ್ತಟ ಅನತದಾನವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪೇಂಗ್ಡದ್ ರೆೈತರಿಗೆ , 

ಶೇ.30 ರಷ್ತಟ ಅನತದಾನವು ಮಹಿಳಾ ರೆೈತರಿಗೆ ಮತತು ಶೇ.5 ರಷ್ತಟ ಅನತದಾನವು ಅಲಾ ಸೇಂಖಾಯತ 

ರೆೈತರಿಗೆ ಆಧಯತ ಮೇರೆಗೆ ಅನತಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸತವುದ್ತ. 

 

IV. ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳ ಅಹಯತ: 
 

 FRUIT ತೇಂತಾರೇಂಶದ್ಲಿಿ ನ ೇೇಂದ್ಣಿಯಾಗಿರತವ ರೆೈತರಿಗೆ ಮಾತರ ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯ ಸವಲತತು 

ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ.  

 ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳತ ರೆೈತರಾಗಿದ್ತು, ಜಮಿೇನತ ಅವರ ಹಸರಿನಲಿಿರಬೆೇಕ್ತ. ಜೇಂಟ್ಟ ಖಾತಯಾಗಿದ್ುಲಿಿ 

ಇತರೆ ಖಾತದಾರರ ಒಪ್ಪಾಗೆ ಪತರ ಪಡೆದ್ಧರಬೆೇಕ್ತ. ತೇಂದ ಅರ್ಥವಾ ತಾಯಿ ಹಸರಿನಲಿಿ ಜಮಿೇನಿದ್ತು, 

ಅವರತ ಮರಣ ಹ ೇಂದ್ಧದ್ುಲಿಿ ಮಾತರ ಗಾರಮ ಲ್ಕಾಕಧಿಕಾರಿಯಿೇಂದ್ ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸಿ, ಕ್ತಟತೇಂಬದ್ ಇತರೆ 

ಸದ್ಸಯರಿೇಂದ್ ಒಪ್ಪಾಗೆ ಪಡೆದ್ನೇಂತರದ್ಲಿಿ ಫಲಾನತಭವಿಯ ಹಸರಿನಲಿಿ ಅಜಿಯ ಪಡೆಯತವುದ್ತ. 

 ಮಹಿಳೆಯ ಹಸರಿನಲಿಿ ಖಾತ ಹ ೇಂದ್ಧದ್ತು, ಕ್ತಟತೇಂಬದ್ ಇತರೆ ಸದ್ಸಯರ ಹಸರಲಿಿ 

ಅಜಿಯಸಲಿಿಸಿದ್ುಲಿಿ ಮಾನಯ ಮಾಡಬಾರದ್ತ. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಸರಿನಲಿಿಯೇ ಅಜಿಯಸಲಿಿಸತವುದ್ನತು 

ಉತುೇಜಿಸಬೆೇಕ್ತ. 

 ಫಲಾನತಭವಿ ರೆೈತರತ ರಾಷ್ಟೇಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತ ಮಿಷ್ನ್ (ತಾಳೆ ಬೆಳೆ) ಯೇಜನಯಡಿ 

ಹಮಿಿಕ ಳತಳತಿುರತವ ವಿವಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳಿಗೆ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕೇೇಂದ್ರ/ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ್ 

ಯೇಜನಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ಧದ್ುಲಿಿ, ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ಬೆಳೆಗೆ/ ಘಟಕ್ಗ್ಳಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲತ ಅಹಯರಿರತವುದ್ಧಲಿ. 

 ಫಲಾನತಭವಿಯ ಅಜಿಯಯಲಿಿ ಕ ೇರಿರತವ ಸಹಾಯಧನವನತು ಘಟಕ್ವಾರತ ವಿವರಗ್ಳನತು 

ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿಯಲಿಿ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ೇಂತ ಅರ್ಥವಾ ಅದ್ಕಕ ಅನತಗ್ತಣವಾಗಿ ಲ್ಕ್ಕ ಹಾಕಿ 

ಸಹಾಯಧನವನತು ವಿತರಿಸತವುದ್ತ. 
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  ಫಲಾನತಭವಿ ರೆೈತರತ ಸಹಾಯಧನವನತು ಪಡೆದ್ ನೇಂತರ ತ ೇಟದ್ ಮತೇಂಬಾಗ್ದ್ಲಿಿ ಕೇೇಂದ್ರ 

ಪುರಷ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟೇಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತ ಮಿಷ್ನ್ (NFSM)ಯೇಜನಯಡಿಯಲಿಿ 

ಸಹಾಯಧನವನತು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ ಎೇಂಬ ರ್ಾಮಫಲಕ್ವನತು ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ತವುದ್ತ. 

 

V. ಅಜಿಯಸಲಿಿಸತವ ವಿಧಾನ, ಅಜಿಯ ಪರಿಶಿೇಲನ ಮತತು ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳ ಆಯಕ: 
 

 ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯನತು ಪ್ಪ.ಪ್ಪ.ಪ್ಪ (Public Private Participation) ಮಾದ್ರಿಯಲಿಿ 

ಅನಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲಾಗ್ತತಿುದ್ತು, ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ಇವರತ ಜಿಲ್ಿಗ್ಳಿಗೆ ನಿಗ್ದ್ಧ 

ಪಡಿಸಿರತವ ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧತ ಖಾಸಗಿ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ ಜಿಲ್ಿಗ್ಳಿಗೆ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳಿಗೆ ಅಹಯ ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳನತು ಆಯಕ ಮಾಡತವುದ್ತ. 

 ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ(ತಾಳೆ ಬೆಳೆ) ಇವರತ ಜಿಲ್ಿ/ತಾಲ ಿಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳ 

ಆಯಕಗೆ ಸಹಕ್ರಿಸತವುದ್ತ.  

 ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಉಪ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ (ಜಿಪೇಂ) ರವರತ ಜಿಲ್ಿಗೆ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವ ಗ್ತರಿಯ ಮಿತಿಯಲಿಿ 

ಹಾಗ್  ಯೇಜನಯ ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿಗ್ಳನಾಯ ಅಹಯ ರೆೈತರಿೇಂದ್ ಅಜಿಯಗ್ಳನತು ಆಹಾಾನಿಸಲತ 

ಪರಕ್ಟಣ್ಣಯನತು ಸಥಳಿೇಯ ಪತಿರಕಗ್ಳ ಮತಖಾೇಂತರವಾಗಿ ಹಾಗ್  ಜಿಲ್ಿಯ ಎಲಾಿ ಕ್ಛೇರಿ ಸ ಚರ್ಾ 

ಫಲಕ್ದ್ಲಿಿ ಪರದ್ಶಿಯಸತವ ಮ ಲಕ್ ಹಚಿಿನ ಪರಚಾರ ನಿೇಡಿ ಅಹಯ ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳಿೇಂದ್ ಅಜಿಯಗ್ಳನತು 

ಆಹಾಾನಿಸತವುದ್ತ. 

 ಪರಕ್ಟಣ್ಣಯಲಿಿ ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳ ಅಹಯತ, ಆಯಕಯ ಮಾನದ್ೇಂಡಗ್ಳತ, 

ಸಲಿಿಸಬೆೇಕಾದ್ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳತ, ಅಜಿಯಯನತು ಸಲಿಿಸಲತ ಕ ನ ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್, ಜಿಲ್ಿಗೆ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ 

ಗ್ತರಿ ಮತತು ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ ಗ್ತರಿಗಿೇಂತ ಹಚಿಿನ ಅಜಿಯಗ್ಳತ ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದ್ುಲಿಿ ಅನತಸರಿಸತವ ವಿಧಾನದ್ 

ಬಗೆೆ ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರತಕ್ಕದ್ತು. 

 ಆಸಕಿುಯತಳಳ ರೆೈತರತ ಅಜಿಯಯನತು ಈ ಕಳಕ್ೇಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ, ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ 

ಕ್ಛೇರಿಗೆ ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ. 

 ನಿಗ್ಧಿತ ನಮ ನಯಲಿಿ ಫಲಾನತಭವಿಯ ಭಾವಚಿತರ ಹಾಗ್  ಫಲಾನತಭವಿ ಭತಿಯ ಮಾಡಿ ಸಹಿ 

ಮಾಡಿದ್ ಅಜಿಯ (ದ್ಧಾ ಪರತಿಯಲಿಿ). 

 ಪಹಣಿ (RTC).  

 ರೆೈತರ ಬಾಯೇಂಕ್ ಖಾತಯತಳಳ ಪಾಸ್ ಪುಸುಕ್ದ್ ಜೆರಾಕ್ಾ ಪರತಿ. 

 ಆಧಾರ್ ಚಿೇಟ್ಟ ಜೆರಾಕ್ಾ ಪರತಿ. 

 ರೆೈತರತ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯನತು ಬೆಳೆಯಲತ ಇಚಿಿಸಿದ್ತು, ಸದ್ರಿ ಬೆಳೆಯನತು ಕ್ನಿಷ್ಾ 20 ವಷ್ಯಗ್ಳಿಗೆ 

ಕ್ಟಾವು ಮಾಡತವುದ್ಧಲಿವೇಂದ್ತ ರ . 20/- ರ ಚಾಪಾ ಕಾಗ್ದ್ದ್ಲಿಿ   ಒಡೇಂಬಡಿಕ ಪರತಿ. 
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 ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ ಇವರತ ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದ್ ಅಜಿಯಗ್ಳನತು ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ RSK ಸತ ೇಅ 

ಇವರೆ ೇಂದ್ಧಗೆ ಅಜಿಯ ಹಾಗ್  ಮೇಲಕೇಂಡ ಎಲಾಿ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ, ಅಹಯ ಅಜಿಯದಾರರ 

ಹಸರತಗ್ಳ ಜೆೇಷ್ಾತಾ ಪಟ್ಟಟಯನತು ತಯಾರಿಸತವುದ್ತ  ಹಾಗ್   ಕಾಯಾಯದೇಶ (Work Order/ 

Letter of Intent) ವನತು 5 ದ್ಧನಗ್ಳೆ ಳಗಾಗಿ ನಿೇಡತವುದ್ತ. ಪರಸತುತ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ 

ಘಟಕ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮಕಕ ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಕಾಯಾಯದೇಶ ನಿೇಡತವುದ್ತ . 

 Work Order/ Letter of Intent ಅನತು ರೆೈತರತ ಪಡೆದ್ ನೇಂತರ 15 ದ್ಧನಗ್ಳೆ ಳಗಾಗಿ 

ಅಜಿಯಯಲಿಿ ನಮ ದ್ಧಸಿದ್ೇಂತಹ ಕಾಯಯಗ್ಳನತು ತಮಿ ಕ್ಷೆೇತರದ್ಲಿಿ ಅಳವಡಿಸತವುದ್ತ ಹಾಗ್  ಈ 

ಕಳಕ್ೇಂಡ ದಾಖಲ್ಗ್ಳನತು ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ. 

A. ಮತೇಂಗ್ಡ ಹಣ ಸೇಂದಾಯ ರಶಿೇದ್ಧ. 

B. RTC (ಪಹಣಿ). – RTC ಯಲಿಿ ಬೆಳೆ ನಮ ದಾಗ್ದ್ಧದ್ುಲಿಿ, ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ RSK 

ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಳೆ ದ್ೃಢೇಕ್ರಣ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 

C. ಪರಿಶಿೇಲರ್ಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ದ್ೃಢೇಕ್ರಣ. 

D. ತಾಳೆ ಸಸಿ ಹಾಗ್  ಗೆ ಬಬರಗ್ಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ ಸಕಾಯರದ್ಧೇಂದ್ ಅನತಮೇದ್ನಯಾಗಿರತವ 

ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳಿೇಂದ್ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡಿರತವ ಸಿಾೇಕ್ೃತ ಪರತಿ ಹಾಗ್  ರೆೈತರತ ನೇರವಾಗಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ 

ಪರಿಕ್ರಗ್ಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ ಖರಿೇದ್ಧಸಿರತವ GST No. ಬಿಲತಿಗ್ಳತ.  

E. ರೆೈತರ ತಾಕಿನ ಪ್ವಯಬಾವಿ ಹೇಂತ/ ಅನತಷ್ಾಾನದ್ ಸಮಯದ್ಲಿಿ/ ಪ್ಣಯ ಅನತಷ್ಾಾನದ್ 

ನೇಂತರ ಮ ರತ ಹೇಂತಗ್ಳಲಿಿ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ಫಲಾನತಭವಿಯ ಜೆ ತ ಆಯಾ ರೆೈತ ಸೇಂಪಕ್ಯ 

ಕೇೇಂದ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ರವರತ ರೆೈತರೆ ೇಂದ್ಧಗೆ ತಗೆಸಿರತವ GPS ಛಾಯಾಚಿತರ. 

F. ರೆೈತರ ಬಾಯೇಂಕ್ ಖಾತಯತಳಳ ಪಾಸ್ ಪುಸುಕ್ದ್ ಜೆರಾಕ್ಾ ಪರತಿ. 

G. ಆಧಾರ್ ಪರತಿ. 

H. ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳತ. 

 ಈ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK) ರವರತ ರವರತ ತಾಕ್ತಗ್ಳನತು 

ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ, ಯೇಜನಯ ಅನತಷ್ಾಾನದ್ ಗ್ತಣಮಟಟ ಮತತು ಅಳವಡಿಸಿರತವ ಪರಮಾಣ ಕ್ತರಿತೇಂತ 

ತೃಪ್ಪುಕ್ರವಾಗಿದ್ುಲಿಿ, ಅನತಷ್ಾಾನದ್ ವಿವರ ಹಾಗ್  ಫಲಾನತಭವಿಯೇಂದ್ಧಗೆ GPS ಛಾಯಾಚಿತರಗ್ಳ  

ವರದ್ಧಯನತು ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸತವುದ್ತ. ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿಪೇಂ) ರವರ ದ್ೃಢೇಕ್ರಣದ ೇಂದ್ಧಗೆ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಉಪ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ (ಜಿಪೇಂ) ರವರಿಗೆ 5 ದ್ಧನಗ್ಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ.  ಸದ್ರಿ 

ಕಾಯಯಕಕ ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ಸ್ಥೇವಯನತು ಪಡೆಯಬಹತದಾಗಿರತತುದ. 

 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK) ರವರತ ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ (ಶೇ.100 ರಷ್ತಟ) ಎಲಾಿ 

ತಾಕ್ತಗ್ಳ ಪರಿಶಿೇಲನ ನಡೆಸಬೆೇಕ್ತ. 
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 ಸತ ೇಅ (RSK) ರವರತ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿದ್ ತಾಕ್ತಗ್ಳ ಪೈಕಿ ಕ್ನಿಷ್ಾ ಶೇ.50 ರಷ್ತಟ ತಾಕ್ತಗ್ಳನತು 

ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ ರವರತ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಬೆೇಕ್ತ. 

 ಸತ ೇಅ (RSK) ರವರತ ನಡೆಸಿರತವ ಪರಿಶಿೇಲನಯಲಿಿ ಯಾವುದಾದ್ರತ ನ ಯನಯತಗ್ಳಿದ್ುರೆ 

ಅಜಿಯಯನತು ತಿರಸಕರಿಸತವುದ್ಲಿದೇ ಅವರನುೇ ನೇರ ಜವಾಬಾುರರರ್ಾುಗಿ ಮಾಡತವುದ್ತ. 

 ಜಿಲ್ಿಯ ತ ೇಉನಿ (ಜಿಪೇಂ) ರವರತ ಶೇ.10 ರಷ್ತಟ ತಾಕ್ತಗ್ಳ ಪರಿಶಿೇಲನ ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ 

ಮಾಡತವುದ್ತ. 

 ಹಿಸತ ೇನಿ ರವರತ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿರತವ ಅಜಿಯಗ್ಳಲಿಿ ಯಾವುದಾದ್ರತ ನ ಯನಯತಗ್ಳಿದ್ುರೆ ಹಿಸತ ೇನಿ 

ರವರನತು ಜವಾಬಾುರರರ್ಾುಗಿ ಮಾಡಿ ನಿದೇಯಶರ್ಾಲಯಕಕ ವರದ್ಧ ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ. 

 ವಿಭಾಗಿಯ ಜೇಂಟ್ಟ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ  ರವರತ ಶೇ.5 ರಷ್ತಟ ತಾಕ್ತಗ್ಳ ಪರಿಶಿೇಲನ ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ 

ಮಾಡತವುದ್ತ. 

 ತ ೇಉನಿ (ಜಿಪೇಂ) ರವರತ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿರತವ ಅಜಿಯಗ್ಳಲಿಿ ಯಾವುದಾದ್ರತ ನ ಯನಯತಗ್ಳಿದ್ುರೆ 

ತ ೇಉನಿ (ಜಿಪೇಂ) ರವರನತು ಜವಾಬಾುರರರ್ಾುಗಿ ಮಾಡಿ ನಿದೇಯಶರ್ಾಲಯಕಕ ವರದ್ಧ ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ. 

 ಮೇಲಿನ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ತಮಿ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೇಲನ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ GPS 

Enabled Photos ಅನತು ತಗೆದ್ತ ಇಲಾಖಾ website ನಲಿಿ upload ಮಾಡತವುದ್ತ. 

 ರೆೈತರತ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಯನತು ಪಹಣಿಯಲಿಿ ನಮ ದ್ಧಸದ ಇರತವ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಸಹಾಯಕ್ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK ಬೆಳೆಯನತು ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸಿದ್ ಅಜಿಯಗ್ಳನತು ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಕಾಕಚಾರ 

ಮಾಡಲತ ಪರಿಗ್ಣಿಸತವುದ್ತ. 
 

VI.   ತಾೇಂತಿರಕ್ ಪರಿಶಿೇಲರ್ಾ ಕ್ರಮಗ್ಳತ: 

   ತಾಕ್ತ ಪರಿಶಿೇಲನ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಅನತಷ್ಾಾರ್ಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ಈ ಕಳಕ್ೇಂಡ ಅೇಂಶಗ್ಳನತು ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ 

ಪರಿಶಿೇಲಿಸತಕ್ಕದ್ತು. 

         ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ: 
 

 ಉತುಮ ಗ್ತಣಮಟಟದ್ ಹಾಗ್  10-18 ತಿೇಂಗ್ಳತ ಮೇಲಾಟಟ ಕ್ಸಿ/ ಸಸಿ ಗಿಡಗ್ಳನುೇ ರ್ಾಟ್ಟ 

ಮಾಡಿರತವುದ್ರ ಬಗೆೆ ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸಿಕ ಳತಳವುದ್ತ. 

 ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವ ವಿರ್ಾಯಸದ್ಲಿಿ ಹಾಗ್  ಅೇಂತರದ್ಲಿಿ ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿರತವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಖಾತಿರ 

ಪಡಿಸಿಕ ಳತಳವುದ್ತ. 

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಳೆವಾರತ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವ ಗೆ ಬಬರ / ರಸಗೆ ಬಬರಗ್ಳನತು ನಿಗ್ಧಿತ ಪರಮಾಣದ್ಲಿಿ 

ನಿೇಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಖಾತಿರ ಪಡಿಸಿಕ ಳತಳವುದ್ತ. 
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 ಉಪ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ ಮೇಲಕೇಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ ನಿದೇಯಶರ್ಾಲಯದ್ ಅನತಮೇದ್ನ 

ಅವಶಯಕ್ತ ಇಲಿದ್ಧದ್ುಲಿಿ ತಮಿ ಹೇಂತದ್ಲಿಿ ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ 10 ದ್ಧನದ್ ಒಳಗೆ ಅನತಮೇದ್ನ 

ನಿೇಡತಕ್ಕದ್ತು. 
 

VII. ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣ್ಣ : 
 

 ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯಡಿ ಹಮಿಿಕ ಳತಳವ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳಿಗೆ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ಪರಿಕ್ರಗ್ಳನತು ಸಕಾಯರ 

ಅನತಮೇದ್ಧತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ಖರಿೇದ್ಧಸಿ ರೆೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ುಲಿಿ, ಸಹಾಯಧನವನತು ನೇರವಾಗಿ 

ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳಿಗೆ ಮರತಪಾವತಿ ಮಾಡತವುದ್ತ ಹಾಗ್  ಪರಿಕ್ರಗ್ಳನತು ರೆೈತರತ ನೇರವಾಗಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ುಲಿಿ, 

ಸಹಾಯಧನವನತು ರೆೈತರ ಖಾತಗೆ ಜಮ ಮಾಡತವುದ್ತ.  

 ತ ೇಉನಿ (ಜಿಪೇಂ) ರವರತ ಎಲಾಿ ದಾಖಲ್ಗ್ಳನತು ಹಾಗ್  ಹಿಸತ ೇನಿ ರವರತ ನಿೇಡಿರತವ 

ಅನತಷ್ಾಾನದ್ ವರದ್ಧಯನತು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿದ್ ನೇಂತರ ಕಲಸವು ತೃಪ್ಪುಕ್ರವಾಗಿದ್ುಲಿಿ ಮಾತರ 

ಸಹಾಯಧನದ್ ಮತುವನತು DBT Portal ಮ ಲಕ್ ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮಾಡತವುದ್ತ. 

 ಅಹಯ ರೆೈತ ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳನತು FRUITS ತೇಂತಾರೇಂಶದ್ಲಿಿ ನ ೇಂದಾಹಿಸಿ HASIRU 

ತೇಂತಾರೇಂಶದ್ಲಿಿ ಕಾಯಯ ವಿಧಾನ (Process) ಕೈಗೆ ೇಂಡತ ನೇರ ನಗ್ದ್ತ ವಗಾಯವಣ್ಣ (DBT 

PORTAL) ಮತಖಾೇಂತರ K2 ನಲಿಿ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಿಸತವುದ್ತ 

 ಉಪ-ಯೇಜನವಾರತ ನಿಗ್ಧಿಯಾದ್ ಗ್ತರಿಗೆ ಆಯಾ ಕಾಯಯಕ್ರಮವಾರತ ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿ ಅನತಸರಿಸಿ 

ಖಚತಯ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ತು. 

VIII. ಇತರೆ ಯೇಜನಗ್ಳಡಿ ಏಕಿೇಕ್ರಿಸಿ (Convergence) ಅನತಷ್ಾಟನ ಮಾಡತವುದ್ತ: 
 

   ಕೇೇಂದ್ರವಲಯ MGNREGA ಯೇಜನ, ರಾಷ್ರೇಯ ಕ್ೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನಯಡಿ (RKVY) 

ಯಾೇಂತಿರೇಕ್ರಣ ಹಾಗ್  ಕೇೇಂದ್ರ ಪುರಸಕೃತ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನಯಡಿ, ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹಾಗ್  

ರಸಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳನತು ಏಕಿೇಕ್ರಿಸಿ ಅನತಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸಬಹತದಾಗಿದ (Convergence). 

IX. ಅನತಷ್ಾಟನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ: 
 

 ಯೇಜನಯ ಕಾಯಯ ಸಾರ ಪ, ಸಮಪಯಕ್ ಅನತಷ್ಾಾನ ಹಾಗ್  ಮೇಲತ ಉಸತುವಾರಿಯಾಗಿ 

ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಟಟದ್ಲಿಿ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಜೇಂಟ್ಟ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ ರವರ ಅಧಯಕ್ಷತಯಲಿಿ ತಾೇಂತಿರಕ್ 

ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಯೇಜನಯ ಅನತಷ್ಾಟನಕಕ ಸೇಂಬೇಂದ್ಧಸಿದ್ೇಂತ ಪರಿಶಿೇಲಿಸತವುದ್ತ.  

 ಯೇಜನಗೆ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ ಅನತಷ್ಾಟನದ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟಯೇಂತ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳನತು 

ಅನತಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸತಕ್ಕದ್ತು. 
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 ನಿದೇಯಶರ್ಾಲಯದ್ಲಿಿ ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯ ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಪರ 

ನಿದೇಯಶಕ್ರತ (ತಾಳೆಬೆಳೆ) ರವರತ ನ ೇಡಿಕ ಳತಳವರತ. 
 

X.  ವಿಭಾಗಿೇಯ ಸಮನಾಯ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಯಯ ಜವಾಬಾುರಿಗ್ಳತ ಈ ಕಳಕ್ೇಂಡೇಂತ 

ಇರತತುದ: 
 

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನಯ ಸಮಗ್ರ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳ ಅನತಷ್ಾಾನ ಹಾಗ್  ಆರ್ಥಯಕ್ 

ಮತತು ಭೌತಿಕ್ ಪರಗ್ತಿಯನತು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲತ ಪರತಿ ಮ ರತ ತಿೇಂಗ್ಳಿಗೆ ಮಿ ಸಭೆ ಜರತಗಿಸತವುದ್ತ. 

 ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿಯನಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ ಅನತಷ್ಾಟನದ್ ಮೇಲಿಾಚಾರಣ್ಣ. 

 ವಿವಿಧ ಪರಿಕ್ರಗ್ಳನತು ಪಾರದ್ಶಿಯಕ ನಿಯಮಗ್ಳ ಮ ಲಕ್ ಖರಿೇದ್ಧಸತವ ಬಗೆೆ ಪರಿಶಿೇಲನ. 

 ಅನತಮೇದ್ಧತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ನಸಯರಿಗ್ಳಲಿಿ ಉತಾಾದ್ಧಸಿರತವ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ಗ್ತಣಮಟಟ, 

ಲಭಯವಿರತವ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ಪರಮಾಣ ಮತತು ಅವುಗ್ಳನತು ಸಕಾಲದ್ಲಿಿ ರೆೈತರಿಗೆ ನಿೇಡತವ 

ಕ್ತರಿತತ ಮೇಲಾಚಾರಣ್ಣ ಮಾಡತವುದ್ತ. 

 ಯೇಜನಯ ಅನತಷ್ಾಾನಕಕ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ ಸಥಳಿೇಯ ಸಮಸ್ಥಯಗ್ಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದ್ಗಿಸತವುದ್ತ. 
   

XI.  ಯೇಜನಯ ಮತಖಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳತ: 
 

A. ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳತ:  
 

     A1.  ತರಬೆೇತಿ ಪರಚಾರ ಮತತು ಪರಕ್ಟನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ :  
 

ಉದುೇಶ:     

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯನತು ಬೆಳೆಯಲತ ರೆೈತರಿಗೆ ಉತುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ.  

 ತಾಳೆಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯ ಕ್ರಮ ಹಾಗ್  ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿೇಂದ್ ನಿೇಡಲಾಗ್ತತಿುರತವ ಸವಲತಿುನ 

ಬಗೆೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ಬೆೇಸಾಯ ಕ್ರಮ ಮತತು ಆಧತನಿಕ್ ತೇಂತರಜ್ಞಾನದ್ ಬಗೆೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ನಿೇಡತವುದ್ತ. 
 

ಅನತಷ್ಾಟನ ಕ್ರಮ:  
 

 ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮವನತು ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿಪೇಂ) ರವರತ ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ 

ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ಸಹಯೇಗ್ದ ೇಂದ್ಧಗೆ ಹಮಿಿಕ ಳಳಬಹತದಾಗಿರತತುದ.. 

 ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ, ಪರವಾಸ, ಕ್ಷೆೇತ ರೇತಾವ, ಪರಚಾರ ಮತತು ಪರಕ್ಟಣ್ಣ 

ಇತಾಯದ್ಧ ಚಟತವಟ್ಟಕಗ್ಳನತು ಹಮಿಿಕ ಳಳಬಹತದಾಗಿರತತುದ. 
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 ರೆೈತರನತು ಸಥಳಿೇಯ ಅರ್ಥವಾ ನರೆಯ ತಾಲ ಿಕ್ತ / ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ತಾಳೆ ಬೆೇಸಾಯದ್ಲಿಿ ತ ಡಗಿಸಿ 

ಕ ೇಂಡಿರತವ ಪರಗ್ತಿ ಪರ ತಾಳೆ ರೆೈತರ ತಾಕಿಗೆ ಪರವಾಸ ಕ್ರೆದ್ತಕ ೇಂಡತ ಹ ೇಗಿ ತಾಳೆ ಬೆೇಸಾಯ 

ಪದ್ುತಿಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಪರಿಚಯ ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿರತತುದ. 

 ಅನತಷ್ಾಟರ್ಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ಯೇಜನಯ ಉದುೇಶ, ಯೇಜನಯಿೇಂದ್ ರೆೈತರಿಗೆ ದ ರಕ್ತವ 

ಸೌಲಭಯಗ್ಳತ, ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ಸತಧಾರಿತ ಬೆೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗ್ಳತ ಮತೇಂತಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯನ ುಳಗೆ ೇಂಡ 

Brochures, Folders, Leaflets ಮತೇಂತಾದ್ ಪರಚಾರ ಸಾಮಾಗಿರಗ್ಳನತು ಕ್ರ್ಾಯಟಕ್ 

ಪಾರದ್ಶಿಯಕ್ ನಿಯಮಾನತಸಾರ ಮತದ್ಧರಸಿ, ಯೇಜನಯ ಪರಚಾರ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳನತು 

ಕೈಗೆ ಳತಳವುದ್ತ. 

 ಸಥಳಿೇಯ ತರಬೆೇತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮಕಕ ಪರತಿ ಒಬಬ ರೆೈತರಿಗೆ ಪರತಿ ದ್ಧನಕಕ ಗ್ರಿಷ್ಟ ರ .400/- ರೇಂತ 

ಗ್ರಿಷ್ಟ ಎರಡತ ದ್ಧನಕಕ ರ . 800/-ರೇಂತ ಒೇಂದ್ತ ತರಬೆೇತಿಯಲಿಿ (2 ದ್ಧವಸ) 30 ಜನ ರೆೈತರಿಗೆ 

ಸ್ಥೇರಿದ್ೇಂತ ಒಟತಟ ರ . 24,000/- ವಚಿ ಭರಿಸಬಹತದ್ತ. 

 ಪರತಿ ತರಬೆೇತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳಿಗೆ ಕ ೇಷ್ಾಕ್ದ್ಲಿಿ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸತವ ವಿವಿಧ ಘಟಕ್ಗ್ಳ ಪರಕಾರ ವಚಿ 

ಭರಿಸಬಹತದಾಗಿರತತುದ. 

 ಮೈಸ ರತ ಜಿಲ್ಿಯ ಭಿೇಮನಕ ಲಿಿ ತರಬೆೇತಿ ಕೇೇಂದ್ರದ್ಲಿಿ ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮವನತು 

ಹಮಿಿಕ ಳಳಲತ ಪರತಿ ಒಬಬ ರೆೈತರಿಗೆ ಪರತಿ ದ್ಧನಕಕ ಗ್ರಿಷ್ಟ ರ .400/- ರೇಂತ ಗ್ರಿಷ್ಟ 2 ದ್ಧನಗ್ಳಿಗೆ 

ಗ್ರಿಷ್ಟ ಒಬಬ ರೆೈತರಿಗೆ ರ .800/- ಖಚತಯ ಭರಿಸಬಹತದಾಗಿದ.  

 ತರಬೆೇತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮಕಕ, ಕ್ೃಷ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇೇಂದ್ರ / ಕ್ೃಷ್ / ತ ೇಟಗಾರಿಕ ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯದ್ 

ಉಪರ್ಾಯಸಕ್ರನತು ಸೇಂಪನ ಿಲ ವಯಕಿುಗ್ಳಾಗಿ ಆಹಾಾನಿಸತವುದ್ತ ಹಾಗ್  ಸೇಂಭಾವನಯನತು 

ನಿೇಡಬಹತದ್ತ. ಈ ಕ್ತರಿತತ ಹಣ ಸೇಂದಾಯ ರಸಿೇದ್ಧ ಪಡೆಯಬೆೇಕ್ತ. 

 ತಾಳೆ ರೆೈತರ ತರಬೆೇತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮವನತು ಆಯೇಜಿಸಲತ ಶಾಮಿಯಾನ, ಪ್ಪೇಠ ೇಪಕ್ರಣಗ್ಳ ಬಾಡಿಗೆ 

ರೆೈತರಿಗೆ stationery,  ಲಘತ ಉಪಹಾರ, ಇತಾಯದ್ಧಗ್ಳ ವಯವಸ್ಥಥಯನತು  ಕ್ರ್ಾಯಟಕ್  ಪಾರದ್ಶಿಯಕ  

ನಿಯಮಾನತಸಾರ ಕೈಗೆ ಳತಳವುದ್ತ ಹಾಗ್  ತರಬೆೇತಿಯಲಿಿ ಭಾಗ್ವಹಿಸಿದ್ ರೆೈತರಿಗೆ/ 

ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳಿಗೆ ಪರಚಾರ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳಾದ್ Brochures/folders/Leaflets ಗ್ಳನತು 

ವಿತರಿಸತವುದ್ತ. 
 

 ತರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ್ ರೆೈತರ ಹಸರತ / ವಗ್ಯ / ವಿಳಾಸ / ತರಬೆೇತಿ ಅವಧಿ ಇತಾಯದ್ಧಗ್ಳ ವಿವರಗ್ಳ ಬಗೆೆ 

ಪರತಯೇಕ್ ವಹಿಯಲಿಿ ನಿವಯಹಿಸತವುದ್ತ. 
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ತರಬೆೇತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ವಿವಿಧ ಘಟಕ್ಗ್ಳಿಗೆ ಭರಿಸಬಹತದಾದ್ ಅೇಂದಾಜತ ಮತು ಈ 

ಕಳಕ್ೇಂಡೇಂತಿರತತುದ: 
 

ಘಟಕ್ ದ್ರ ಮತು (ರ . ಗ್ಳಲಿಿ) 

ತರಬೆೇತಿಯ ವಿಷ್ಯಕಕ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ ಮಾಹಿತಿ 

ಕೈಪ್ಪಡಿ/ Venue Cost/stationery/ತರಬೆೇತಿ 

ಸಾಮಾಗಿರಗ್ಳತ ಇತಾಯದ್ಧ. 

ರ . 2500/- ಪರತಿ 

ತರಬೆೇತಿ 

2500.00 

Dormitory/ ಪರವಾಸ ವಚಿ/ ಸಾರಿಗೆ ವಚಿ ಇತಾಯದ್ಧ ರ . 4500/- ಪರತಿ 

ತರಬೆೇತಿ 

4500.00 

2 ದ್ಧನಗ್ಳಿಗೆ ಲಘತ ಉಪಹಾರ/ ಟ್ಟೇ, ಕಾಫಿ. ರ .250 ಪರತಿ ದ್ಧನಕಕ X 

30 ರೆೈತರಿಗೆ X 2 

ದ್ಧನಗ್ಳಿಗೆ 

15,000.00 

ವಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ರ .1000 ಪರತಿ ದ್ಧನಕಕ 

X 2 ದ್ಧನಗ್ಳಿಗೆ 

2000.00 

ಒಟತಟ  24,000.00 

 

A2.  ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ: 
 

 ಉದುೇಶ: ಉತಕೃಷ್ಟ ಗ್ತಣ ಮಟಟದ್ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ರೆೈತರಿಗೆ / ಗ್ತತಿುಗೆ ಆಧಾರದ್ ಮೇರೆಗೆ 

ರೆೈತರಿೇಂದ್ ಜಮಿೇನತ ಪಡೆದ್ಧರತವ ಸೇಂಸ್ಥಥ / ವಯಕಿುಗ್ಳಿಗೆ ವಿತರಿಸತವುದ್ತ ಹಾಗ್  ತಾಳೆಬೆಳೆ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣಗೆ 

ಉತುೇಜನ ನಿೇಡತವುದ್ತ ಮತತು ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಉತಾಾದ್ನಯನತು ಹಚಿಿಸತವುದ್ತ. 

ಅನತಷ್ಾಟನದ್ ವಿಧಾನಗ್ಳತ :- 
 

 ತಾಳೆಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯ ಕೈಗೆ ಳಳಲತ ಆಸಕಿುಯತಳಳ, ನಿೇರಿನ ವಯವಸ್ಥಥಯಿರತವ ರೆೈತರನತು ಆಯಕ 

ಮಾಡಿಕ ಳತಳವುದ್ತ. 

 RSK ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ಇವರತ ಅಜಿಯ ಮತತು ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದ್ತ ಪರಿಶಿೇಲಿಸತವುದ್ತ. 

 ಆಯಕಯಾಗ್ತವ ರೆೈತರತ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯನತು ಬೆಳೆಯಲತ ಒಪ್ಪಾಗೆ ಪತರ ಹಾಗ್  ಸದ್ರಿ ಬೆಳೆಯನತು 

ಕ್ನಿಷ್ಾ 15 ವಷ್ಯ ಕಿತತು ಹಾಕ್ತವುದ್ಧಲಿವೇಂದ್ತ ಒಡೇಂಬಡಿಕ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ತ. 

 ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ಉತಾಾದ್ನಗಾಗಿ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ಮಳಕಗ್ಳನತು ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ 

ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ, ಆಧಯತ ಮೇರೆಗೆ ಮತೇಂದ್ಧನ ಸಾಲಿಗೆ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ಉತಾಾದ್ನಗಾಗಿ   
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ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ಮಳಕಗ್ಳಿಗೆ indent ಅನತು ನಿೇಡಿ ಮದ್ಲ್ ತಾರಕ್ ಬಿೇಜೆ ೇತಾದ್ನ 

ಕೇೇಂದ್ರಗ್ಳಿೇಂದ್ ಕ್ಡಾವಾಗಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಬೆೇಕ್ತ. 

 ಹ ಸ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣಗಾಗಿ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ 

ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥ ರವರತ ಸಾಥಪ್ಪಸಿರತವ ನಸಯರಿಗ್ಳಲಿಿ ಉತಾಾದ್ಧಸಿರತವ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು, 

ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥ ರವರತ ರೆೈತರ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡತವುದ್ತ. 

 ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥರವರತ ಉತಾಾದ್ಧಸಿರತವ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ಗ್ತಣಮಟಟ 

ಉತುಮವಾಗಿರತವ ಬಗೆೆ  ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿೇಂದ್  ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸಿರಬೆೇಕ್ತ. ಕ್ನಿಷ್ಟ 

10-18 ತಿೇಂಗ್ಳ ವಯಸಿಾನ ಸಸಿಗ್ಳನತು ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡತವುದ್ತ. 

 ಸಸಿಗ್ಳನತು ಮತಖಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ್ ಸಮಯವಾದ್ ಜ ನ್ ರಿೇಂದ್ ಸ್ಥಪಟೇಂಬರ್ ಮಾಹಯಲಿಿ 

ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡತವುದ್ತ. ನಿೇರಾವರಿ ವಯವಸ್ಥಥ ಯಿರತವ ತಾಲ ಕ್ತಗ್ಳಲಿಿ ಡಿಸ್ಥೇಂಬರ್ ಅೇಂತಯದ್ವರೆಗೆ 

ತಾಳೆ ಸಸಿ ರ್ಾಟ್ಟ ಕೈಗೆ ಳಳಬಹತದಾಗಿದ. 

 ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥರವರತ 2 ½ X 2 ½ X 2 ½ ಅಡಿ ಅಳತಯ ಗ್ತೇಂಡಿ 

ತಗೆಯಲತ, 9X9X9 ಮಿೇ. ಅೇಂತರದ್ಲಿಿ ತಿರಕ ೇನ ವಿರ್ಾಯಸ (layout) ದ್ಲಿಿ ಸಸಿಗ್ಳನತು ರ್ಾಟ್ಟ 

ಮಾಡಲತ ರೆೈತರಿಗೆ ಸ ಕ್ು ನಿದೇಯಶನ ನಿೇಡತವುದ್ತ ಹಾಗ್  ಒೇಂದ್ತ ಹಕಟೇರ್ ಪರದೇಶಕಕ 143 

ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿರತತುದ. 

 ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ ಸಕಾಯರದ್ಧೇಂದ್ ಅನತಮೇದ್ನಯಾಗಿರತವ ದ್ರಗ್ಳಿಗೆ (ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಪಡಿಸಿದ್ ಪರತಿ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ (ತನರಾ ತಳಿ) ಬೆಲ್ ರ .96/- ಮತತು ವಿದೇಶಿ ಮ ಲದ್ ತಾಳೆ 

ಮಳಕಗ್ಳನತು (ತನರಾ ತಳಿ) ಆಮದ್ತ ಮಾಡಿಕ ೇಂಡತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ ತಾಳೆ ಸಸಿಗೆ 

ರ .118/-) ಶೇಖಡ್ಾ 85ರೇಂತ ರಿಯಾಯಿತಿ ದ್ರದ್ಲಿಿ ಅರ್ಥವಾ ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ಗೆ ಗ್ರಿಷ್ಾ  

ರ .12,000/- ಮಿೇರದ್ೇಂತ ಯಾವು ಕ್ಡಿಮಯೇ ಅದ್ರೇಂತ, ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ಪ್ಣಯ 

ವಿಸಿುೇಣಯಕಕ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 

 ಪರತಿ ದೇಶಿ ಮ ಲದ್ ತಾಳೆ ಸಸಿಗೆ ರ .81.60/- ರೇಂತ ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ಗೆ ರ .11669/- 

ಮಿೇರದ್ೇಂತ ಮತತು ಪರತಿ ವಿದೇಶಿ ಮ ಲದ್ ತಾಳೆ ಸಸಿಗೆ ರ .83.90/- ರೇಂತ ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ಗೆ 

ರ .11998/- ಮಿೇರದ್ೇಂತ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 

 ತಾಳೆ ನಸಯರಿಯಿೇಂದ್ ರೆೈತರ ಜಮಿೇನಿಗೆ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡತವಾಗ್ ರೆೈತರತ 

ಸಸಿಗ್ಳ ವಯತಾಯಸದ್ ಮತು (ರ .14.40/- ಪರತಿ ಸಸಿ) ಹಾಗ್  ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡತವ 

ವಚಿವನತು ರೆೈತರತ ಅನತಮೇದ್ಧತ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲತದಾರ ಸೇಂಸ್ಥಥಯವರಿಗೆ ಪಾವತಿ 

ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿರತತುದ. ರೆೈತರತ ಸಸಿಗ್ಳ ವಯತಾಯಸದ್ ಮತು ಹಾಗ್  ಸಾಗಾಣಿಕ ವಚಿವನತು  
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ಭರಿಸದ್ಧದ್ು ಪಕ್ಷದ್ಲಿಿ, ಅನತಮೇದ್ಧತ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲತದಾರ ಸೇಂಸ್ಥಥಯತ ಮದ್ಲನೇ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣಾ ವಚಿದ್ಡಿ ನಿಗ್ದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ ರ .5000/- ಮತುದ್ಲಿಿ ಕ್ಡಿತಗೆ ಳಿಸಿ ಉಳಿಕ 

ಮತುಕಕ ರಸಗೆ ಬಬರವನತು ವಿತರಿಸತವುದ್ತ.   

 ಈ ಮೇಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ೇಂತ, ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣಗಾಗಿ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ಸಕಾಯರ 

ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ರೆೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡತತಿುರತವುದ್ರಿೇಂದ್ 

ಸಕಾಯರದ್ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಷ್ರತಿುನ ಪರಕಾರ ಸಹಾಯಧನವನತು  ರೆೈತರಿಗೆ  ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದ  

ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳಿಗೆ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ಸಹಾಯಧನ ಮತುವನತು 

ಮರತಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ. ರೆೈತರಿಗೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡಿರತವ ಬಗೆೆ 

ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ರೆೈತರಿೇಂದ್ ಸಿಾೇಕ್ೃತಿಯನತು ಪಡೆದ್ತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ಮರತಪಾವತಿಗಾಗಿ ತಾಲ ಿಕ್ತ 

ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ರವರಿಗೆ ಸಲಿಿಸಬೆೇಕ್ತ. 

 ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳ ಸಸಯಗಾರದ್ಧೇಂದ್ ರೆೈತರತ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕ 

ಮಾಡಿಕ ೇಂಡಿದ್ುಲಿಿ  ಸಾಗಾಣಿಕ ವಚಿವನತು ನೇರವಾಗಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಸತವುದ್ತ. 

 ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥರವರತ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ 

ಬಗೆೆ ಸ ಕ್ು ದಾಖಲ್ಗ್ಳನತು ನಮ ನ-2 (ಪರತಿ ಲಗ್ತಿುಸಿದ) ರಲಿಿ ಹಣ ಬಳಕ ಪರಮಾಣ 

ಪತರವನತು ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ರವರಿಗೆ ಸಲಿಿಸತಕ್ಕದ್ತು.  

 RSK ರವರ ಧೃಢೇಕ್ರಣದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿಪೇಂ) ರವರತ 

ಬಿಲತಿಗ್ಳನತು ತಯಾರಿಸಿ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಉಪ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ ರವರಿಗೆ ಮೇಲತ ಸಹಿಗಾಗಿ 

ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ. 

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯ ಕೈಗೆ ೇಂಡ ರೆೈತರ ಹಸರತ, Adhar card, ಬಾಯೇಂಕ್ ಖಾತ ವಿವರ, RTC,  

ವಿಳಾಸ, ಸವಯ ನೇಂಬರ್, ವಿಸಿುೇಣಯ, ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್, ನಿೇಡಲಾದ್ ಸವಲತತುಗ್ಳ 

ವಿವರಗ್ಳನತು ಪರತಯೇಕ್ ರಿಜಿಸಟರ್ ನಲಿಿ ದಾಖಲಿಸತವುದ್ತ ಮತತು ತಪಾಸಣ್ಣ ಬರತವ 

ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ದಾಖಲ್ಗ್ಳನತು ಒದ್ಗಿಸತವುದ್ತ. 

 ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥ ರವರತ ರೆೈತರಿಗೆ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ವಿತರಿಸಿದ್ ನೇಂತರ 

ಸದ್ರಿ ತಾಳೆಬೆಳೆಯಿೇಂದ್ ಉತಾದ್ನಯಾಗ್ತವ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಖರಿೇದ್ಧಸತವುದಾಗಿ 

ರೆೈತರೆ ೇಂದ್ಧಗೆ buy-back Agreement ಯನತು ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕ ಳಳಬೆೇಕ್ತ 

ಹಾಗ್  ಸಹಾಯಧನ ಮರತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ದಾಖಲಾತಿಯನತು ಸಲಿಿಸಬೆೇಕ್ತ. 

 ಅನತಮೇದ್ನಯಾಗಿರತವ ಅನತಷ್ಾಟನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಟಯ (MPIC) ಪರಕಾರ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳನತು 

ತಪಾದೇ ಅನತಷ್ಾಾನ ಮಾಡತವುದ್ತ. 
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A3. ಮದ್ಲನೇ, ಎರಡನೇ, ಮ ರನೇ ಮತತು ರ್ಾಲಕನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ:    

 

           ಉದುೇಶ: ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ಸಸಿಗ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗ್  ತಾಳೆ ಹಣಿೆನ ಉತಾಾದ್ನಯನತು 

ಹಚಿಿಸತವುದ್ತ.  
 

      ಅನತಷ್ಾಟನದ್ ವಿಧಾನಗ್ಳತ:- 
 

 2018-19, 2019-20 2020-21 ಮತತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಅಭಿವೃದ್ಧು ಪಡಿಸಿರತವ ತಾಳೆ 

ತ ೇಟಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತರ ನಿವಯಹಣ್ಣಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ. 

 ತಾಳೆ ತ ೇಟದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಹಾಯಧನವನತು ಪರಸತುತ ತಾಳೆ ತಾಕಿನಲಿಿ ಉಳಿದ್ಧರತವ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ 

ಅನತಗ್ತಣವಾಗಿರತವ ಪರದೇಶಕಕ ಮಾತರ ನಿೇಡತವುದ್ತ.  2018-19, 2019-20 2020-21 ಮತತು 

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಅಭಿವೃದ್ಧು ಪಡಿಸಿರತವ ಪರದೇಶದ್ ಕ್ನಿಷ್ಾ 75% ಪರದೇಶದ್ಲಿಿ ತಾಳೆ 

ಸಸಿಗ್ಳತ ಉಳಿಕ ಇದ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರತವ ತಾಕ್ತಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತರ ಸಹಾಯ ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ. 

 ಪರತಿ ರೆೈತ/ಫಲಾನತಭವಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ ಪ್ಣಯ ಪರದೇಶಕಕ 4 ವಷ್ಯದ್ ಬೆೇಸಾಯ    

ಸಹಾಯಧನವು ಸ್ಥೇರಿ ರಸಗೆ ಬಬರದ್ ಒಟತಟ ವಚಿದ್ ಶೇ.50 ರೇಂತ ಗ್ರಿಷ್ಟ ರ .20,000/- ದ್ ವರೆಗೆ 

ರಸಗೆ ಬಬರದ್ ರ ಪದ್ಲಿಿ ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ಪ್ಣಯ ವಿಸಿುೇಣಯಕಕ 4 ಹೇಂತದ್ಲಿಿ ವಿತರಿಸತವುದ್ತ. 

 ಮದ್ಲ, ಎರಡನೇ, ಮ ರನೇ ಮತತು ರ್ಾಲಕನೇ ವಷ್ಯದ್ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳ ನಿವಯಹಣ್ಣಗಾಗಿ ಪರತಿ 

ಹಕಟೇರಿಗೆ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಮತತು ಸಾವಯವ ಗೆ ಬಬರಕಕ ಭರಿಸಿದ್ ವಚಿಕಕ ಶೇ.50 

ರೇಂತ ರ .5000/-ಗ್ಳ ಮತು ಮಿೇರದ್ೇಂತ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಮತತು ಸಾವಯವ ಗೆ ಬಬರದ್ ರ ಪದ್ಲಿಿ 

ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ.   

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳಗೆ ಕ ೇಷ್ಾಕ್ದ್ಲಿಿ ನಿಗ್ದ್ಧ ಪಡಿಸಿರತವ ಪರಮಾಣದ್ ಪರಕಾರ 

ರಸಗೆ ಬಬರವನತು ನಿೇಡಲತ ರೆೈತರತ ಒಪ್ಪಾದ್ತು, ಯೇಜನಯಡಿ ನಿೇಡತವ ರಸಗೆ ಬಬರದ್ ಜೆ ತಗೆ 

ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ಉಳಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಗೆ ಬಬರಗ್ಳನತು ರೆೈತರತ ಸಾೇಂತ ಖಚಿಯನಲಿಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿ 

ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ ನಿೇಡಲತ ತಿಳತವಳಿಕ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 

 ರಸಗೆ ಬಬರ ಮತತು ಸಾವಯವ ಗೆ ಬಬರಗ್ಳನತು ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥರವರತ 

ಕ್ೃಷ್ ಇಲಾಖೆಯಿೇಂದ್ ಅನತಮೇದ್ನಯಾಗಿರತವ ದ್ರಗ್ಳ ಪರಕಾರ ಸಕಾಯರಿ ಅನಮೇದ್ಧತ ಸಹಕಾರಿ 

ಸೇಂಘ/ಸೇಂಸ್ಥಥ/FPO ಗ್ಳಿೇಂದ್ ಖರಿೇದ್ಧಸಿ, ರೆೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ ಸಿಾೇಕ್ೃತಿ ಪಡೆಯತವುದ್ತ.  
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ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕ್ೃಷ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸತಾ ಮಾಡಿರತವ ರಸಗೆ ಬಬರದ್ ಪರಮಾಣ 

(ಪರಮಾಣ: ಗಾರೇಂ/ಗಿಡ/ಪರತಿ ವಷ್ಯಕಕ) 
 

 Nitrogen Phosphors Potash Magnesium 

Sulphate 

ಮದ್ಲ ವಷ್ಯ 400 200 400 125 

ಎರಡನೇ ವಷ್ಯ 800 400 800 250 

ಮ ರನೇ ವಷ್ಯ ಮತತು 

ನೇಂತರದ್ ವಷ್ಯದ್ ತ ೇಟಗ್ಳಿಗೆ 

1200 600 1200 500 

 

ಗಿಡದ್ ವಯಸತಾ ಅಮೇನಿಯೇಂ 

ಸಲ್ಫೇಟ್ 

DAP SSP MOP ಮಗಿುಸಿಯೇಂ 

ಸಲ್ಫೇಟ್ 

 

ಮದ್ಲ ವಷ್ಯ 

 

2000  1250 667 125 

 

1610 435 - 667 125 

 

ಎರಡನೇ ವಷ್ಯ 

4000 - 2500 1333 250 

 

3215 870 - 1333 250 

ಮ ರನೇ ವಷ್ಯ 

ಮತತು ನೇಂತರದ್ 

ವಷ್ಯದ್ ತ ೇಟಗ್ಳಿಗೆ 

6000 - 3750 2000 375 

 

4825 1305 - 2000 - 

             DAP=>Di-ammonium phosphate, SSP=> Single Super Phosphate, 

MOP=>Murate of potash       

 ಮದ್ಲ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ನಿಗ್ದ್ಧ ಪಡಿಸಿರತವ ರ .5000/- ಗ್ಳ  
 

ಸಹಾಯಧನದ್ ಮತುದ್ಲಿಿ ಸಕಾಯರದ್ಧೇಂದ್ ಅನತಮೇದ್ನಯಾಗಿರತವ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ಅನತಮದ್ಧತ ದ್ರ 

ಹಾಗ್  ಪರತಿ ಗಿಡಕಕ ಶೇಕ್ಡ 85 ರೇಂತ ನಿೇಡತವ ಸಹಾಯಧನದ್ ಮತುಕಕ ಇರತವ ವಯತಾಯಸದ್ ಮತು 

ರ .14.40 ಹಾಗ್  ಸಸಿಗ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕಗಾಗಿ ಭರಿಸತವ ರ . 12/- ವಚಿವನತು ಕ್ಡಿತಗೆ ಳಿಸಿ ಉಳಿಕ 

ನಿವಯಹಣ್ಣಯ ಮತುಕಕ ರಾಸಾಯನಿಕ್/ ಸಾವಯವ ಗೆ ಬಬರವನತು ಒೇಂದೇ ಕ್ೇಂತಿನಲಿಿ ರೆೈತರಿಗೆ 

ವಿತರಿಸತವುದ್ತ. ವಿವರ ಈ ಕಳಕ್ೇಂಡೇಂತಿದ. 
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 (ಮತು ರ .ಗ್ಳಲಿಿ) 

ಪರತಿ 

ಹಕಟೇರಿಗೆ 

ಮದ್ಲ 

ವಷ್ಯದ್ 

ಬೆೇಸಾಯ 

ಸಹಾಯಧನ 

ತಾಳೆ 

ಸಸಿಗ್ಳ 

ಮ ಲ 

ತಾಳೆ ಸಸಿಗೆ 

ನಿಗ್ದ್ಧ 

ಪಡಿಸಿರತವ  

ಬೆಲ್(ರ .) 

ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ 

ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವ 

ಸಹಾಯಧನ 

ಮತು(ರ .) 

ಪರತಿ ತಾಳೆ 

ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ 

ನಿಗ್ದ್ಧ 

ಪಡಿಸಿರತವ  

ವಯತಾಯಸದ್ 

ಮತು(ರ .) 

ಪರತಿ ತಾಳೆ 

ಸಸಿಗ್ಳ 

ಸಾಗಾಣಿಕ 

ವಚಿ(ರ .) 

ಪರತಿ ಹಕಟೇರಿಗೆ 

ಮದ್ಲ ವಷ್ಯದ್ 

ಬೆೇಸಾಯ 

ಸಹಾಯಧನದ್ಲಿಿ 

ಸರಿದ್ ಗಿಸಿ 

ಖಾಸಗಿ 

ಪಾಲತದಾರ 

ಸೇಂಸ್ಥಥಗೆ ಪಾವತಿಸ 

ಬೆೇಕಾದ್ ಮತು 

ಉಳಿಕ 

ಬೆೇಸಾಯ 

ಸಹಾಯಧನಕಕ 

ಖಾಸಗಿ 

ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ 

ರೆೈತರಿಗೆ 

ವಿತರಿಸಬೆೇಕಾದ್ 

ರಸಾಯನಿಕ್ / 

ಬೆೇವಿನ ಹಿೇಂಡಿ 

ಗೆ ಬಬರ 

5000 

ದೇಶಿ 

ಮ ಲ 
96 81.60 14.40 12.00 3775 1225 

ವಿದೇಶಿ 

ಮ ಲ 
118 83.90 14.40 12.00 3775 1225 

 

 ಈ ಮೇಲಿನ ಕ ೇಷ್ಟಕ್ದ್ಲಿಿ ಸ ಚಿಸಿರತವೇಂತ ಮದ್ಲ ವಷ್ಯದ್ ಬೆೇಸಾಯ ಸಹಾಯಧನದ್ಲಿಿ ದೇಶಿ 

ಮ ಲದ್ ಹಾಗ್  ವಿದೇಶ ಮ ಲದ್ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ ರ .1225/- ಮತುದ್ ಉಳಿಕ ನಿವಯಹಣ್ಣ 

ಸಹಾಯಧನ ಮತುಕಕ ಗೆ ಬಬರವನತು ಒೇಂದೇ ಕ್ೇಂತಿನಲಿಿ ರೆೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸತವುದ್ತ.  

 ರೆೈತರಿಗೆ ಗೆ ಬಬರ ವಿತರಿಸಿರತವ ಕ್ತರಿತತ RSK ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಇವರತ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸತವುದ್ತ. 

 ಎರಡನೇ, ಮ ರನೇ ಮತತು ರ್ಾಲಕನೇ ವಷ್ಯದ್ ಬೆೇಸಾಯ ಸಹಾಯಧನವನತು ಪರತಿ ಹಕಟೇರಿಗೆ ಪರತಿ 

ವಷ್ಯ ಗ್ರಿಷ್ಟ ರ .5000/- ಮಿೇರಿದ್ೇಂತ ರಸಗೆ ಬಬರದ್ ರ ಪದ್ಲಿಿ ಆ ವಷ್ಯದ್ಲಿಿ ಒೇಂದೇ ಕ್ೇಂತಿನಲಿಿ  

ರೆೈತರಿಗೆ   ವಿತರಿಸತವುದ್ತ.  

 Straight Fertilizers ಗ್ಳತ ಸಕಾಲದ್ಲಿಿ ಲಭಯವಾಗ್ದ್ ಕಾರಣ, ಕಾಯಯಕ್ರಮವನತು ಸರಳವಾಗಿ 

ಅನತಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸಲತ, ರೆೈತರಿಗೆ ಸ ಕ್ು complex fertilizers ಗ್ಳನತು ವಿತರಿಸಬಹತದಾಗಿದ್ತು, 

ಗ್ತಣಮಟಟದ್ ರಸಗೆ ಬಬರವನತು ಸಕಾಯರಿ ಅನಮೇದ್ಧತ ಸಹಕಾರಿ ಸೇಂಘ/ಸೇಂಸ್ಥಥ/FPO ಗ್ಳಿೇಂದ್ ಕ್ೃಷ್ 

ಇಲಾಖೆಯತ ನಿಗ್ದ್ಧ ಪಡಿಸಿರತವ ದ್ರದ್ಲಿಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿ ರೆೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸತವುದ್ತ. 

 ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ರಾಸಾಯನಿಕ್/ಸಾವಯವ ಗೆ ಬಬರ ವಿತರಿಸತವ 

ಪಕ್ಷದ್ಲಿಿ, ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ಗೆ ಬಬರಗ್ಳನತು ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ಸಹಾಯಧನ ನಿಗ್ದ್ಧ 

ಪಡಿಸಿರತವ ಮತುಕಕ ಮತೇಂಗ್ಡ ಬೇಂಡವಾಳದ್  ಮ ಲಕ್ ಸಕಾಯರಿ  ಅನತಮೇದ್ಧತ ಸಹಕಾರಿ  
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ಸೇಂಘ/ಸೇಂಸ್ಥಥ/FPO ಗ್ಳಿೇಂದ್ ಕ್ೃಷ್ ಇಲಾಖೆಯತ ನಿಗ್ದ್ಧ ಪಡಿಸಿರತವ ದ್ರದ್ಲಿಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿ ಸಕಾಲಕಕ 

ರೆೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ, ಜ ನ್ ಮಾಹಯಿೇಂದ್ ಸ್ಥಪಟೇಂಬರ್ ಮಾಹಯಳಗೆ ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳಿಗೆ  ನಿೇಡತವುದ್ತ. 

ಉಳಿಕ ಗೆ ಬಬರವನತು ರೆೈತರಿೇಂದ್ claim bill ಪಡೆದ್ತ,  ನೇಂತರ  ಗೆ ಬಬರ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ ರಸಿೇದ್ಧ, 

ಗೆ ಬಬರ ವಿತರಿಸಿದ್ ಸಿಾೇಕ್ೃತ ಫಲಾನತಭವಿ ಪಟ್ಟಟಯೇಂದ್ಧಗೆ ಮರತಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪರಸಾುವನಯನತು 

ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿಪೇಂ) ರವರಿಗೆ  ಅಗ್ತಯ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ  

ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ. 
 

 ಗೆ ಬಬರವನತು ವಿತರಿಸತವ ಸಮಯದ್ಲಿಿ, ತಾಳೆ ರೆೈತರತ ಗೆ ಬಬರವನತು ಪಡೆದ್ತಕ ೇಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ 

ದ್ೃಢೇಕ್ರಣ್ಣಯನತು ಪಡೆದ್ತಕ ಳಳತಕ್ಕದ್ತು. ಹಿೇಗೆ ಪರತಿ ಹ ೇಬಳಿಯಲಿಿ ವಿತರಿಸಲಾದ್ ಗೆ ಬಬರದ್ 

ಬಗೆೆ ಪರತಯೇಕ್ವಾಗಿ ರೆೈತವಾರತ ಮತತು ಹ ೇಬಳಿವಾರತ ಪಟ್ಟಟಯನತು ಖಾಸಗಿ ಅನತಮೇದ್ಧತ 

ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿಕ ಳತಳವುದ್ತ ಮತತು ಒೇಂದ್ತ ತಾಲ ಿಕಿನ ಎಲಾಿ ಹ ೇಬಳಿಗೆ 

ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ ನಮ ನ-4a, 4b (ಪರತಿ ಲಗ್ತಿುಸಿದ) ರಲಿಿ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಿ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಹಿಸತ ೇನಿ 

(ಜಿಪೇಂ) ರವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅನತಮೇದ್ಧತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ಒದ್ಗಿಸತವುದ್ತ. 

 ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥರವರತ ಮತೇಂಗ್ಡ ಬೇಂಡವಾಳವನತು ಹ ಡಿಕ ಮಾಡಿ 

ಗೆ ಬಬರವನತು ರೆೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸತವುದ್ರಿೇಂದ್, ಸಹಾಯಧನವನತು ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ 

ಸೇಂಸ್ಥಥ ಇವರ ಬಾಯೇಂಕ್ ಖಾತಗೆ Khajane-II ಮ ಲಕ್ ಮರತ ಪಾವತಿಮಾಡತವುದ್ತ ಅರ್ಥವಾ ಸಕಾಯರಿ 

ಅನಮೇದ್ಧತ ಸಹಕಾರಿ ಸೇಂಘ/ ಸೇಂಸ್ಥಥ/FPO ಗ್ಳ ಖಾತಗೆ ಜಮ ಮಾಡಲತ ಅಗ್ತಯ ಕ್ರಮ 

ಕೈಗೆ ಳತಳವುದ್ತ. 

 

A4.  ಡಿೇಸಲ್ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ / ವಿದ್ತಯತ್ ಚಾಲಿತ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ: 

 

   ಉದುೇಶ:   
 

 ತಾಳೆ ತ ೇಟಕಕ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ನಿೇರಿನ ವಯವಸ್ಥಥಯನತು ನಿರೇಂತರವಾಗಿ ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ.        

 ವಿದ್ತಯಚಛಕಿು ಅಭಾವವಿರತವ ಪರದೇಶಗ್ಳಲಿಿ ತಾಳೆ ತಾಕಿಗೆ ಡಿೇಸ್ಥಲ್ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ / ವಿದ್ತಯತ್ ಚಾಲಿತ  

ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ಬಳಸಿ ಹತಿುರದ್ ನದ್ಧ, ಕಾಲತವ, ಕರೆ ಅರ್ಥವಾ ಇನಿುತರ ನಿೇರಾವರಿ ಮ ಲದ್ಧೇಂದ್ ನಿೇರತ 

ಒದ್ಗಿಸಲಾಗ್ತವುದ್ತ ಮತತು ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪದ್ುತಿಯನತು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೇಂಡೇಂತಹ ತಾಳೆ ರೆೈತರಿಗೆ 

ನಿೇರಿನ ಸರಬರಾಜಿನ ಸೌಕ್ಯಯ ಏಪಯಡಿಸತವುದ್ತ. 
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ಅನತಷ್ಾಟನದ್ ಕ್ರಮ :- 
 

 ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಹ ಸದಾಗಿ ಅರ್ಥವ ಈಗಾಗ್ಲ್ೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರತವ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ ೇಟಗ್ 

ಳಿಗೆ ರೆೈತರತ ಖರಿೇದ್ಧಸಿರತವ ಡಿೇಸಲ್ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ / ವಿದ್ತಯತ್ ಚಾಲಿತ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ಗ್ಳಿಗೆ 

ಸಹಾಯಧನವನತು ನಿೇಡತವುದ್ತ.  

 ಡಿೇಸಲ್ ಪೇಂಪ್ /ವಿದ್ತಯತ್ ಚಾಲಿತ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ಗ್ಳನತು ಕ್ೃಷ್ ಇಲಾಖೆಯಿೇಂದ್ 

ಅನತಮೇದ್ನಯಾಗಿರತವ ಸೇಂಸ್ಥಥ/FPO ಹಾಗ್  ದ್ರಗ್ಳನಾಯ ರೆೈತರತ  ಖರಿೇದ್ಧಸಿ ಅಳವಡಿಸಿರಬೆೇಕ್ತ 

 ಕ್ನಿಷ್ಟ 1 ಹಕಟೇರ್ ಪರದೇಶದ್ಲಿಿ ತಾಳೆ ಬೆೇಸಾಯವನತು ಕೈಗೆ ೇಂಡಿರತವ ರೆೈತರತ ಮಾತರ ಈ 

ಸಹಾಯಧನಕಕ ಅಹಯರಾಗಿರತತಾುರೆ. 

 ತಾಳೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಡಿೇಸ್ಥಲ್ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ಕ ಳಳಲತ ಒಟತಟ ಖಚಿಯನ ಶೇಕ್ಡ್ಾ 50ರಷ್ತಟ 

ಸಹಾಯಧನದ್ೇಂತ ಪರತಿ ಸಾಮಾನಯ ವಗ್ಯಕಕ ಸ್ಥೇರಿದ್ ಫಲಾನತಭವಿಗೆ ಪರತಿ ಘಟಕ್ಕಕ ಗ್ರಿಷ್ಟ 

ರ .22,500/-ಗ್ಳ ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗ್  ಪರಿಶಿಷ್ಾ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಾ ಪೇಂಗ್ಡ/ಅತಿೇ ಸಣೆ ಮತತು 

ಸಣೆ ರೆೈತ ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳಿಗೆ  ಪರತಿ ಘಟಕ್ಕಕ ಗ್ರಿಷ್ಟ ರ .27,000/-ಗ್ಳ ಸಹಾಯಧನ 

ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ. 

 ತಾಳೆ ರೆೈತರತ ಪರಚಲಿತ ಕ್ೇಂಪನಿಯ ISI ಮತದರ ಇರತವ 15 HP ಸಾಮರ್ಥಯಯದ್ ವರೆಗಿನ metallic 

body ಡಿೇಸ್ಥಲ್ ಪೇಂಪ್   ಸ್ಥಟ್ / ವಿದ್ತಯತ್ ಚಾಲಿತ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ನತು ಆಧಿಕ್ೃತ ಸಕಾಯರಿ 

ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳಿೇಂದ್ ಖರಿೇದ್ಧಸಿ SMAM ಯೇಜನಯ ನಿಯಮಾನತಸಾರ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡತವುದ್ತ,. 

 ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ ಕ ಹಳೆಯ ಡಿೇಸ್ಥಲ್ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ / ವಿದ್ತಯತ್ ಚಾಲಿತ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ಗ್ಳನತು 

ಸಹಾಯಧನಕಕ ಪರಿಗ್ಣಿಸಬಾರದ್ತ. ಪರಸತುತ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿರತವ ಸ್ಥಟ್ ಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತರ 

ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 

 ರೆೈತ ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳತ ರ .20/- ಛಾಪಾಕಾಗ್ದ್ದ್ಲಿಿ ಡಿೇಸಲ್ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ 

ನೇಂತರ ತಾಳೆ ಗಿಡಗ್ಳನತು ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ಮ ಲಕ್ ಪಾಲನ ಮಾಡತವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಹಾಗ್  ಇತರೆ 

ಯಾವುದೇ ಕೇೇಂದ್ರ/ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ್ ಯೇಜನಗ್ಳಡಿ ಸದ್ರಿ ಘಟಕ್ಕಕ ಸಹಾಯಧನವನತು 

ಪಡೆದ್ಧಲಿವೇಂದ್ತ ಒಪ್ಪಾಗೆ ಪತರವನತು ಅಜಿಯಯೇಂದ್ಧಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ತ. 

 

A5.   ತಾಳೆ ತ ೇಟದ್ಲಿಿ ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯಕಕ ಸಹಾಯಧನ :  

 

ಉದುೇಶ:- ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯದ್ ಮದ್ಲ 4 ವಷ್ಯದ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಪಯಾಯಯ ಆದಾಯ   

             ಗ್ಳಿಕ. ಜಮಿೇನಿನ ಸಮಪಯಕ್ ಬಳಕ.      
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ಅನತಷ್ಾಟನಕ್ರಮಗ್ಳತ:  
 

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯತವ ರೆೈತರತ ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯಕಕ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲತ ನಿಗ್ದ್ಧತ ಅಜಿಯ ಯಲಿಿ 

ರೆೈತ ಸೇಂಪರ್ಕ್ ಕೇೇಂದ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ / ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಅಗ್ತಯ 

ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ. 

 ರೆೈತರತ ಕ್ನಿಷ್ಟ ಒೇಂದ್ತ ಎಕ್ರೆ ಪರದೇಶದ್ಲಿಿ (ಕ್ನಿಷ್ಟ 57 ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳತ) ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ರ್ಾಟ್ಟ 

ಮಾಡಿರಬೆೇಕ್ತ ಹಾಗ್  ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ತ ೇಟಕಕ ರ .5000/- ರೇಂತ ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯಕಕ 

ಮದ್ಲ ರ್ಾಲತಕ ವಷ್ಯಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತರ ಪರತಿ ಫಲಾನತಭವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡತವುದ್ತ (ಒೇಂದ್ತ ಎಕ್ರೆ 

ಪರದೇಶಕಕ ರ .2000/- ರೇಂತ ಮಿತಿಗೆ ಳಿಸತವುದ್ತ).  

 ರೆೈತರತ ತಮಿ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಲಿಿ ಮದ್ಲ ಮ ರತ ವಷ್ಯದ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ವಾಷ್ಯಕ್ ಅರ್ಥವಾ 

ದ್ಧಾವಾಷ್ಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗ್ಳಾದ್ ಬಾಳೆ, ಶತೇಂಠಿ, ಪಪಾಾಯ, ಪುಷ್ಾ ಬೆಳೆ, ಔಷ್ಧಿೇಯ ಮತತು 

ಸತಗ್ೇಂಧಿತ ಬೆಳೆಗ್ಳತ ಹಾಗ್  ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ್ಳ ಬೆೇಸಾಯ ಕೈಗೆ ಳಳಬಹತದಾಗಿರತತುದ. 10 ವಷ್ಯ 

ಮೇಲಾಟಟ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳ ನರಳಿನಲಿಿ ಬೆಳೆಯಬಹತದಾದ್ೇಂತಹ ಕ ಕ ೇ, ಕಾಫಿ, ಕಾಳತ ಮಣಸತ 

ಬೆಳೆಯ ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯವನತು ಕೈಗೆ ಳಳಬಹತದಾಗಿದ್ತು,  

 ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ತಾಳೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಶೇ. 75 ರಷ್ತಟ ಸಹಾಯಧನವನತು ಸಸಿ/ 

ಬಿೇಜದ್/ ಗೆ ಬಬರ ವಚಿಕಕ ಹಾಗ್  ಶೇ.25 ರಷ್ತಟ ಬೆಳೆ ಸೇಂರಕ್ಷಣ್ಣಗಾಗಿ ವಚಿ ಪರತಿ ಹಕಟೇರಿಗೆ 

ರ .5000/- ರೇಂತ ಸಹಾಯಧನವನತು ಒದ್ಗಿಸಬಹತದಾಗಿದ.  

 ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯದ್ ಇತರೆ ಬೆೇಸಾಯ ಚಟತವಟ್ಟಕಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ MGNREGA ಯೇಂದ್ಧಗೆ 

ಏಕಿೇಕ್ೃತದ ೇಂದ್ಧಗೆ ಅನತಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಬಹತದಾಗಿರತತುದ. 

 ತಾಳೆ ತ ೇಟದ್ಲಿಿ, ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯ ಕೈಗೆ ೇಂಡ ವಿಸಿುೇಣಯಕಕ ಮಾತರ ಸಹಾಯಧನವನತು 

ಪರಿಗ್ಣಿಸತಕ್ಕದ್ತು. 
 

B. ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಉತಾಾದ್ನ ಹಚಿಿಸಲತ ಹಮಿಿಕ ಳತಳವ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳತ: 
 

   B1. ಕ ಳವ ಬಾವಿ ಕ ರೆಯಲತ ಸಹಾಯಧನ: 
 

ಉದುೇಶ: ತಾಳೆ ತಾಕ್ತಗ್ಳಿಗೆ ನಿೇರಿನ ವಯವಸ್ಥಥ ಕ್ಲಿಾಸತವುದ್ತ. 

            ತಾಳೆಹಣಿೆನ ಹಾಗ್  ಕ್ಚಾಿ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಉತಾಾದ್ನ ಹಚಿಿಸತವುದ್ತ. 

            ತಾಳೆ ಹಣಿೆನ ಇಳತವರಿ ಹಚಿಿಸತವುದ್ತ. 

ಅನತಷ್ಾಟನ ವಿಧಾನಗ್ಳತ: 

 ತಾಳೆ ರೆೈತರತ ಕ ಳವ ಬಾವಿ ಕ ರೆಯತವ ಮತನು ಸಥಳದ್ GPS ಛಾಯಚಿತರ ದಾಖಲಿಸಬೆೇಕ್ತ  



 
19 

 

ಹಾಗ್  ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿಪೇಂ) ರವರಿೇಂದ್ ಮತೇಂಗ್ಡ ಮೇಂಜ ರಾತಿ ಪಡೆದ್ತಕ ಳತಳವುದ್ತ. 

 ಕ್ನಿಷ್ಟ ಒೇಂದ್ತ ಹಕಟೇರ್ ಪರದೇಶದ್ಲಿಿ, ಇಳತವರಿ ನಿೇಡತತಿುರತವ 5 ಅರ್ಥವಾ 5 ವಷ್ಯಕಿಕೇಂತ 

ಹಚಿಿರತವ ತಾಳೆ ತ ೇಟದ್ಲಿಿ ಕ ಳವ ಬಾವಿ ಅಳವಡಿಸಿರತವ ರೆೈತರತ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲತ 

ಅಹಯರಾಗಿರತತಾುರೆ. 

 ಹ ಸ ಬೆ ರ್ ವಲ್ ಗ್ಳನತು ಮಾತರ ಪರಿಗ್ಣಿಸಲಾಗ್ತವುದ್ತ. ಈ ಬಗೆೆ ವಿದ್ತಯತ್ ಸೇಂಪಕ್ಯ ಪಡೆದ್ 

ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳನತು ಅಜಿಯಯೇಂದ್ಧಗೆ ಸಲಿಿಸಬೆೇಕ್ತ. 

 ಯಶಸಿಾ ಬೆ ೇರ್ ವಲ್ ಅೇಂದ್ರೆ ಗ್ೇಂಟೆಗೆ ಕ್ನಿಷ್ಾ 1500 ಗಾಯಲನ್ ನಿೇರತ ಹ ರ ಹ ಮತಿವೇಂತಹ 

ಬೆ ೇರ್ ವಲ್ ಗ್ಳತ ಮಾತರ ಸಹಾಯಧನಕಕ ಅಹಯವಾಗಿರತತುವ (ಅಧಿಕ್ೃತ ದಾಖಲ್ಯನತು 

ಪರಿಶಿೇಲಿಸತವುದ್ತ). ಈ ಕ್ತರಿತತ ರೆೈತರತ ಮತತು ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತತು ನ ೇಡಲ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ರವರತಗ್ಳತ ಧೃಡಿೇಕ್ರಣ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 

 ಸಹಾಯಧನವನತು ಮೇಂಜ ರತ ಮಾಡತವ ಮತನು, ಕ ಳವ ಬಾವಿಯನತು ತಾಳೆ ರೆೈತರತ critical, 

semi-critical ಅರ್ಥವಾ over exploited ground water ವಲಯದ್ಲಿಿ ಕ ರೆಸದ್ೇಂತ 

ಕ್ರಮವಹಿಸತವುದ್ತ. 

 ಕ ಳವ ಬಾವಿ ಕ ರೆಸಲತ (Drilling) ತಗ್ತಲಿದ್ ವಚಿ, ಕೇಸಿೇಂಗ್ ಪೈಪ್, ಸಬ್ ಮಸಿಯಬಲ್ ಪೇಂಪ್   

(ಮೇಟರ್ ಸಮೇತ), G.I. Pipe / PVC pipe ಹಾಗ್  ಪಾಯನಲ್ ಬೆ ೇಡ್ಯ ಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತರ 

ಸಹಾಯಧನ ಲಭಯವಿರತತುದ. 

 ಕೇಸಿೇಂಗ್ ಪೈಪ್, ಸಬ್ ಮಸಿಯಬಲ್ ಪೇಂಪ್ G.I. Pipe / PVC pipe ಹಾಗ್  ಪಾಯನಲ್ 

ಬೆ ೇಡ್ಯ ಗ್ಳತ ಅಧಿಕ್ೃತ ಮ ಲ / ISI ಗ್ತಣಮಟಟದಾುಗಿರತಕ್ಕದ್ತು. 

 Drilling charges, ಕೇಸಿೇಂಗ್ ಪೈಪ್, ಸಬ್ ಮಸಿಯಬಲ್ ಪೇಂಪ್, G.I. Pipe / pvc pipe 

ಹಾಗ್  ಪಾಯನಲ್ ಬೆ ೇಡ್ಯ ಗ್ಳಿಗೆ ತಗ್ಲತವ ವಚಿದ್ ಶೇ. 50 ರಷ್ತಟ ಅರ್ಥವಾ ಗ್ರಿಷ್ಟ 

ರ .50,000/- (ಪರತಿ ಫಲಾನತಭವಿಗೆ ಮತತು ಪರತಿ ಘಟಕ್ಕಕ) ಗ್ಳವರಗೆ ಸಹಾಯಧನದ್ ರ ಪದ್ಲಿಿ 

ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ. 

 ಕ ಳವ ಬಾವಿ ಕ ರೆಸಿದ್ ಬಗೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧ ಪಟಟ ರೆೈತ ಸೇಂಪಕ್ಯ ಕೇೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ರವರತ 

ಧೃಡಿೇಕ್ರಿಸಿರಬೆೇಕ್ತ. 

 ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳಿೇಂದ್, ರ .20/- ರ ಛಾಪಾಕಾಗ್ದ್ದ್ ಮೇಲ್ ತಾಳೆ ಗಿಡಗ್ಳನತು ಕ ಳವ ಬಾವಿಯ 

ನಿೇರಾವರಿ ವಯವಸ್ಥಥಯ ಮ ಲಕ್ ಪಾಲಿಸತವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಾಗೆ ಪತರ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ತ ಹಾಗ್  ಸದ್ರಿ ಘಟಕಕ 

ಕೇೇಂದ್ರ ಅರ್ಥವ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ್ ಯಾವುದೇ ಯೇಜನಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ಧಲಿ ಹಾಗ್  

ತಾಳೆಬೆಳೆಯನತು ಕ್ನಿಷ್ಟ 10 ವಷ್ಯಗ್ಳ ಕಾಲ ನಿವಯಹಿಲಾಗ್ತದೇಂದ್ತ  ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸಬೆೇಕ್ತ. 
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B2. ಎತುರವಾದ್ ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳಿೇಂದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಲತ ಸಹಾಯಧನ: 
 

          ಉದುೇಶ: ಎತುರವಾದ್ ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳಿೇಂದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಕ್ಟಾವು ಮಾಡತವುದ್ತ ತತೇಂಬಾ 

ಕಿಿಷ್ಟಕ್ರವಾದ್ ಕಲಸವಾಗಿದ್ತು, ನತರಿತ ಕ್ ಲಿ ಕಾಮಿಯಕ್ರತ ಹಚಿಿನ ಕ್ ಲಿಯನತು ಕೇಳತತಿುರತವುದ್ರಿೇಂದ್, 

ರೆೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಯಕ್ವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲತ ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮವನತು ಹಮಿಿಕ ಳಳಲಾಗಿದ. 
 

ಅನತಷ್ಾಟನದ್ ವಿಧಾನಗ್ಳತ: 

 ಎತುರವಾದ್ ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳತ ಎೇಂದ್ರೆ, ನಲದ್ಧೇಂದ್ ತಾಳೆ ಮರದ್ಲಿಿ ತಾಳೆ ಗೆ ನಯ ಭಾಗ್ ಇರತವ 

ಸಥಳ 20 ಅಡಿಗಿೇಂತ ಮೇಲಾಟ್ಟಟರಬೆೇಕ್ತ. 

 ಸದ್ರಿ ಸಹಾಯಧನವನತು ಎತುರವಾಗಿರತವ ಹಾಗ್  12 ವಷ್ಯ ಮೇಲಾಟಟ ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳಿಗೆ 

ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಲತ ಸಹಾಯಧನವನತು ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿದ. 

 ಇೇಂತಹ ತಾಳೆ ತ ೇಟದ್ಧೇಂದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಲತ ಹಾಗ್  ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಲತ 

ಭರಿಸಿದ್ ವಚಿಕಕ ಶೇ.50ರೇಂತ ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಿದ್ ತಾಳೆ ಹಣಿೆನ ಪರತಿ ಟನ್ ಗೆ ರ .1000/- 

ರೇಂತ ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ಗೆ ಗ್ರಿಷ್ಾ15 ಮಟ್ಟರಕ್ ಟನ್ ಗ್ಳಿಗೆ, ಪರತಿ ಫಲಾನತಭವಿಗೆ 4 ಹಕಟೇರ್ 

ಪರದೇಶಕಕ ಮಿತಿಗೆ ಳಿಸಿ ಸಹಾಯಧನವನತು ನಿೇಡತವುದ್ತ.  

 ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ, ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ರವರತ ರೆೈತರ ತ ೇಟಕಕ ಭೆೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿ, 20 ಅಡಿಗ್ಳಿಗಿೇಂತ 

ಎತುರವಾಗಿರತವ ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳ ಸೇಂಖೆಯ ಮತತು ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ 

ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗೆ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡಿರತವ ಬಗೆೆ ದ್ೃಡಿೇಕ್ರಣ ನಿೇಡತವುದ್ತ.  

 ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವನತು ನೇರವಾಗಿ ರೆೈತರ ಬಾಯೇಂಕ್ ಖಾತಗೆ 

ಪಾವತಿಸತವುದ್ತ.  

B3 ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕಗಾಗಿ ಪ್ರೇತಾಾಹಧನ: 

  ಉದುೇಶ:  

    ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ಬೆೇಸಾಯವನತು ಹಾಗ್  ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಸೇಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇೇಂದ್ರಗ್ಳಿೇಂದ್ ಸೇಂಸಕರಣಾ 

ಘಟಕ್ಕಕ ಸಕಾಲದ್ಲಿಿ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಲತ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸತವುದ್ತ. 

ಅನತಷ್ಾಾನದ್ ವಿಧಾನ: 
 

1. ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಪ್ರೇತಾಾಹಧನವನತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧತ 

ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ರೆೈತರಿೇಂದ್ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕಗೆ, ಅನತದಾನದ್ ಲಭಯತ ಮೇರೆ 

ಅನತಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸತವುದ್ತ. 

2. ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ಧರತವ ರೆೈತರ ತಾಕ್ತ/ ಸೇಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇೇಂದ್ರದ್ಧೇಂದ್ ಸೇಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ದ್ವರೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕ 

ಮಾಡಿದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳಿಗೆ ಸಾಕಾಣಿಕಗೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಧನ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 
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3. ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ಧರತವ ರೆೈತರ ತಾಕ್ತ/ ಸೇಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇೇಂದ್ರದ್ಧೇಂದ್ ಸೇಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ದ್ವರೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕ 

ಮಾಡಿದ್ ಪರತಿ ಮ.ಟನ್ ತಾಳೆ ಹಣಿೆನ ಸಾಗಾಣಿಕಗೆ ರ . 300/- ರೇಂತ ಪ್ರೇತಾಾಹಧನ 

ನಿೇಡತವುದ್ತ.  

4. ಖಾಸಗಿ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ತಾಳೆಹಣತೆಗ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕಗಾಗಿ ಭರಿಸಿದ್ ವಚಿ ಹಾಗ್  ಪ್ರೇತಾಾಹಧನದ್ಲಿಿ 

ಯಾವುದ್ತ ಕ್ಡಿಮಯೇ, ಆ ಮತುವನತು ಸಾಗಾಣಿಕಗಾಗಿ ಪ್ರೇತಾಾಧನವರ್ಾುಗಿ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 

5. ಪರತಿ ಮಾಹಯಲಿಿ consignment/tripವಾರತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಿದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳ 

ಪರಮಾಣಕಕ ಅನತಗ್ತಣವಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕಗಾಗಿ ಪ್ರೇತಾಾಹಧನ ಪಡೆಯಲತ ಪರಸಾುವನಯನತು 

ಆಯಾಯ ಮಾಹಯ ಅೇಂತಯಕಕ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ತಾಲ ಿಕ್ತ ಕ್ಛೇರಿಗೆ ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ. 

6. ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ರೆೈತರ ತಾಕ್ತ/ಸೇಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇೇಂದ್ರದ್ಧೇಂದ್ ಸೇಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ಕಕ 

ಪರತಿ consignment/trip ನಲಿಿ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಿದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳ ಪರಮಾಣ ಹಾಗ್  

ಸಾಗಾಣಿಕಗಾಗಿ ತಗ್ತಲಿದ್ ವಚಿದ್ ವಿವರಗ್ಳನತು ಸ ಕ್ು ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ 

(consignment/trip ವಾರತ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಿದ್ ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್, ಬಾಡಿಗೆ/ ಸಾೇಂತ ವಾಹನದ್ ಸೇಂಖೆಯ, 

weighbridge slip/ ಸೇಂಸ್ಥಥಯಿೇಂದ್ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಿದ್ ತಾಳೆಹಣತೆಗ್ಳ ತ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ 

ದಾಖಲಾತಿ, ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಿದ್ ಅೇಂತರ(ಕಿ.ಮಿೇ) , ಸಾಗಾಣಿಕಗಾಗಿ ಭರಿಸಿದ್ ವಚಿದ್ ವಿವರ 

(ಬಾಡಿಗೆ/ ಸಾೇಂತ ವಾಹನ ) ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳ  ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ 

ಪರತನಿಧಿ(authorized person) ರವರ ಮಹರತ ಮತತು ಸಹಿಯೇಂದ್ಧಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕಗೆ 

ಪ್ರೇತಾಾಹಧನವನತು ಪಡೆಯಲತ  ಪರಸಾುವನಯನತು ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ತಾಲ ಿಕ್ತ  ಕ್ಛೇರಿಗೆ 

ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ.  

7. ಸದ್ರಿ ಪರಸಾುವನಯನತು ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ತಾಲ ಿಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ, ನಿಗ್ದ್ಧತ 

ನಮ ನಯಲಿಿ ಧೃಡಿೇಕ್ರಿಸಿ ಮೇಲತ ಸಹಿಗೆ ಬಿಲಿನತು ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ. 

8. ಸದ್ರಿ ಪ್ರೇತಾಾಹಧನವನತು ನೇರವಾಗಿ ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳ ಖಾತಗೆ ಜಮ 

ಮಾಡತವುದ್ತ. 

9. ಖಾಸಗಿ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ರೆೈತರಿೇಂದ್ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ ತಾಳೆಹಣತೆಗ್ಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ ಸಾಗ್ಣಿಕಗಾಗಿ ಪರತಿ 

consignment/trip ನಲಿಿ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಿದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ ರೆೈತವಾರತ 

ಹಸರತ, ಜಮಿೇನಿನ ವಿವರ, ಸವಯ ನೇಂ, ತಾಳೆಬೆಳೆ ಅಭಿೇವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ ವಿಸಿುೇಣಯ, ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ 

ಪರಮಾಣ, ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್, ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಿದ್ ಅೇಂತರ (ಕಿ.ಮಿೇ), ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಲತ ಭರಿಸಿದ್ ವಚಿ, 

ಪಡೆದ್ ಸಹಾಯಧನದ್ ವಿವರಗ್ಳನತು ರೆೈತರ ಸಹಿಯೇಂದ್ಧಗೆ ಪರತಯೇಕ್ ವಹಿಯಲಿಿ ನಿವಯಹಿಸತವುದ್ತ 

ಹಾಗ್  ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸತವುದ್ತ.  
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10. ಲಗ್ತಿುಸ ಬೆೇಕಾದ್ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳತ  

 ನಮ ನ-01,  

 ನಮ ನ-02 ,   

 ವಾಹನ ತ ಕ್ ಮಾಡಿದ್  ದಾಖಲಾತಿ  

 ಸಾಗಾಣಿಕಗೆ ತಗ್ತಲಿದ್ ವಾಹನದ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲತಿ. 

B4.  ತಾಳೆಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯಕಕ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ಯೇಂತ ರೇಪಕ್ರಣಗ್ಳ ಖರಿೇದ್ಧಗೆ ಸಹಾಯಧನ : 

             ಉದುೇಶ: ತಾಳೆ ಬೆೇಸಾಯ ಪದ್ುತಿಯಲಿಿ ಯಾೇಂತಿರಕ್ರಣ ತರತವ ಉದುೇಶದ್ಧೇಂದ್ ಮತತು ಕ್ ಲಿ 

ಕಾಮಿಯಕ್ರ ಕ ರತಯನತು ನಿವಾರಿಸತವ ಸಲತವಾಗಿ, ತಾಳೆ ರೆೈತರಿಗೆ ವಿವಿಧ 

ಯೇಂತ ರೇಪಕ್ರಣಗ್ಳನತು ಕ ಳಳಲತ ಸಹಾಯಧನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಉದುೇಶಿಸಲಾಗಿದ. 
 

ಅನತಷ್ಾಟನ ಕ್ರಮ: 
 

 ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಕ್ನಿಷ್ಾ 1 ಎಕ್ರೆ ಪರದೇಶದ್ಲಿಿ ತಾಳೆ ತ ೇಟವನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ತು, 

ಇಳತವರಿ ನಿೇಡತತಿುರತವ ತ ೇಟಗ್ಳಲಿಿ ಯೇಂತರವನತು ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ ರೆೈತರಿಗೆ SMAM ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿ 

ಅನಾಯ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿರತತುದ.  

 ಯೇಂತರಗ್ಳನತು ತಾಳೆ ರೆೈತರತ ಮದ್ಲತ ಸಕಾಯರಿ ನ ೇೇಂದಾಯಿತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳಿೇಂದ್ (Empanelled 

companies) ಖರಿೇದ್ಧಸಿ, ಸ ಕ್ು ದಾಖಲ್ಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ ಸಹಾಯಧನವನತು ಕ ೇರಿ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ 

ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿಪೇಂ) ರವರತ ಅಜಿಯ ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ.  
 

ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಣಗ್ಳಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಲಾಗ್ತವ ಸಹಾಯಧನ ಪರಮಾಣ ಈ ಕಳಕ್ೇಂಡೇಂತ 

ಇರತತುದ. 
 

ಕ್ರ. 

ಸೇಂ. 

ಉಪಕ್ರಣ ಸಹಯಧನದ್ 

ಪರಮಾಣ 

ಪರತಿ ಘಟಕ್ಕಕ ಗ್ರಿಷ್ಟ 

ಪರಮಾಣದ್ ಸಹಾಯಧನ 

1. Manually handled / high reach oil palm 

cutter / light weight alluminium pole 

with sickle. 

50% ರ .3000/- 

2. Oil palm Motorised Chisel. (ತಾಳೆ 

ಹಣತೆಗ್ಳ ಗೆ ೇಂಚಲತ ಹಾಗ್  ತಾಳೆ ಗ್ರಿಗ್ಳನತು 

ಕ್ತುರಿಸಲತ). 

50% ರ .10,000/- 
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 ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ ಕ ಹಳೆಯ ಯೇಂತರಕಕ ಸಹಾಯಧನಕಕ ಪರಿಗ್ಣಿಸಬಾರದ್ತ. ಪರಸತುತ ಆರ್ಥಯಕ್ 

ವಷ್ಯದ್ಲಿಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿ ಯೇಂತರಕಕ ಮಾತರ ಸಹಾಯಧನ. 

 ಒಮಿ ಯೇಂತ ರೇಪಕ್ರಣಕಕ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನತಭವಿಯತ ಮತ ುಮಿ ಈ ಸೌಲಭಯ 

ಪಡೆಯಲತ ಅಹಯರಾಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಬಗೆೆ ರೆೈತ ಸೇಂಪಕ್ಯ ಕೇೇಂದ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ 

ಧೃಡಿೇಕ್ರಿಸತವುದ್ತ. 

 ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳತ ರ .20/- ಛಾಪಾಕಾಗ್ದ್ದ್ ಮೇಲ್ ಯೇಂತ ರೇಪಕ್ರಣ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ನೇಂತರ 

ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕೇೇಂದ್ರ/ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ್ ಯೇಜನಗ್ಳಡಿ ಸದ್ರಿ ಘಟಕ್ಕಕ ಸಹಾಯಧನವನತು 

ಪಡೆದ್ಧಲಿವೇಂದ್ತ ಒಪ್ಪಾಗೆ ಪತರವನತು ಅಜಿಯಯೇಂದ್ಧಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ತ. 

 ತಾಳೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಧನವನತು Khajane-II ಮ ಲಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ 

ಬಾಯೇಂಕ್ ಖಾತಗೆ ಜಮ ಆಗ್ತವೇಂತ ವಿತರಿಸತವುದ್ತ. 
 

 

  B5.   ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳಿಗೆ ಖಚಿತ ಬೆೇಂಬಲ ಬೆಲ್ಗೆ ಸಹಾಯಧನ: 

  
 

  ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮವನತು ಸಮಗ್ರ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನಯಡಿ  ನಿಗ್ದ್ಧಯಾಗಿರತವ 

ಅನತದಾನದ್ಧೇಂದ್ ಅನತಷ್ಾಾನ ಮಾಡತವುದ್ತ. ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಿದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ ಸಕಾಯರ 

ಅನತಮೇದ್ಧತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳತ ರೆೈತರೆ ೇಂದ್ಧಗೆ Buy back ಒಪಾೇಂದ್ ಮಾಡಿಕ ೇಂಡಿರಬೆೇಕ್ತ. ಅದ್ರೇಂತ, ಪರತಿ 

ವಷ್ಯ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳ ಖಚಿತ ಬೆೇಂಬಲ ಬೆಲ್ಯನತು ಹಾಗ್  ಪರತಿ ಮಾಹಗೆ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳ ಖರಿೇದ್ಧ  

ದ್ರವನತು  ಸಕಾಯರದ್ಧೇಂದ್  ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತತಿುದ. ಈ  ಹಿನುಲ್ಯಲಿಿ, ಹಿೇಂದ್ಧನ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಿದ್ 

ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳಿಗೆ ನಿಗ್ದ್ಧ ಪಡಿಸಿರತವ ಖಚಿತ ಬೆೇಂಬಲ ಬೆಲ್ಗ್  ಹಾಗ್  ಖರಿೇದ್ಧ ದ್ರಕ್ ಕ ಇರತವ ವಯತಾಯಸದ್ 

ಮತುವನತು, ಅನತದಾನದ್ ಲಭಯತ ಆಧಾರಿಸಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ. ಪರಸತುತ ಸಾಲಿಗೆ 

2019-20 ಹಾಗ್  2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ.2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪರತಿ ಟನ್ ತಾಳೆ ಹಣಿೆಗೆ ರ .11800/ ಹಾಗ್  

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪರತಿ ಟನ್ ತಾಳೆ ಹಣಿೆಗೆ ರ . 12500/- ರೇಂತ ಖಚಿತ ಬೆೇಂಬಲ ಬೆಲ್ ನಿಗ್ದ್ಧ 

ಪಡಿಸಲಾಗಿದ. 
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2019-20 ಮತತು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ನಿಗ್ದ್ಧ ಪಡಿಸಲಾದ್ ಪರತಿ ಮಾಹಯ ವಿವರಗ್ಳತ 

ಈ ಕಳಕ್ೇಂಡೇಂತಿದ: 
 

ಮಾಹ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖರಿೇದ್ಧ ದ್ರ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖರಿೇದ್ಧ ದ್ರ 

ಏಪ್ಪರಲ್ 6899 9177 

ಮೇ 6685 8168 

ಜ ನ್ 6596 9097 

ಜತಲ್ೈ 6596 9020 

ಆಗ್ಸ್ಟ 7024 9668 

ಸ್ಥಪಟೇಂಬರ್ 7254 10288 

ಅಕ ಟೇಬರ್ 7015 10465 

ನವೇಂಬರ್ 8229 11203 

ಡಿಸ್ಥೇಂಬರ್ 9075 12656 

ಜನವರಿ 10781 13371 

ಫೆಬರವರಿ 9511 13991 

ಮಾರ್ಚಯ 8721 15306 

   

B6. ಇಳತವರಿ ನಿೇಡತತಿುರತವ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಿಗೆ ರಸಗೆ ಬಬರ ವಿತರಣ್ಣಗೆ ಸಹಾಯಧನ: 
 

ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮವನತು ಸಮಗ್ರ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನಯಡಿ  ನಿಗ್ದ್ಧಯಾಗಿರತವ 

ಅನತದಾನದ್ಧೇಂದ್, ಲಭ ಯತಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನತಷ್ಾಾನ ಮಾಡತವುದ್ತ. ರಾಜಯದ್ಲಿಿ ತಾಳೆ ಹಣಿೆನ 

ಉತಾಾಧಕ್ತಯನತು ಹಚಿಿಸತವ ದ್ೃಷ್ಟಯಿೇಂದ್ ಉತುಮವಾಗಿ ನಿವಯಹಿಸಲಾಗ್ತತಿುರತವ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಿಗೆ 

ಉತುೇಜನ ನಿೇಡಲತ, ಅನತದಾನದ್ ಲಭಯತ ಆಧಾರದ್ ಮೇರೆಗೆ ಶೇ. 50 ರ ಸಹಾಯಧನದ್ೇಂತ ಪರತಿ ಹಕಟೇರಿಗೆ 

ಕ್ನಿಷ್ಟ 5 ಮ.ಟನ್ ಇಳತವರಿ ನಿೇಡತತಿುರತವ 5 ರಿೇಂದ್ 7 ವಷ್ಯ ವಯಸಿಾನ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಿಗೆ ಹಾಗ್  

ಕ್ನಿಷ್ಾ 8 ಮ. ಟನ್ ಇಳತವರಿ ನಿೇಡತತಿುರತವ 8 ವಷ್ಯಕಿೇಂತ ಹಚತಿ ವಯಸಾಾಗಿರತವ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಿಗೆ 

ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ಗೆ ಗ್ರಿಷ್ಟ ರ .8,000/- ಮೌಲಯದ್ ರಸಗೆ ಬಬರ ಮತತು ಸ ಕ್ಷಿ ಪ್ೇಷ್ಕಾೇಂಶಗ್ಳನತು 

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲತದಾರ ಸೇಂಸ್ಥಥಗ್ಳ ಮ ಲಕ್, ಪರತಿ ಫಲಾನತಭವಿಗೆ ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ಪ್ಣಯ ವಿಸಿುೇಣಯಕಕ 

ವಿತರಿಸಲಾಗ್ತವುದ್ತ.  ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮವನತು ಅನತದಾನದ್ ಲಭಯತ ಆಧಾರದ್ ಮೇರೆಗೆ 

ಹಮಿಿಕ ಳಳಲಾಗ್ತವುದ್ತ. 
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XII.  ಆಡಳಿತಾತಿಕ್ ವಚಿ: 
 

ಉದುೇಶ:   

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೇಜನಯ ವಿವಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳನತು ಸಮಪಯಕ್ವಾಗಿ ಅನತಷ್ಾಟನ ಉಸತುವಾರಿ 

ಹಾಗ್  ಮೇಲಿಾಚಾರಣ್ಣ ಮಾಡತವುದ್ತ.  

 ಯೇಜನಯ ಅನತಷ್ಾಾನಕಾಕಗಿ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ಕ್ಛೇರಿ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳ ಖರಿೇದ್ಧ, ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ, 

ಇೇಂಧನ, ಗ್ತತಿುಗೆ ಆಧಾರದ್ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸತತಿುರತವ ಸಿಬಬೇಂದ್ಧಗ್ಳ ವೇತನ/ ಸಲಹಗಾರರ 

ವಚಿ, ಇತಾಯದ್ಧ ಸ್ಥೇವಗ್ಳ ವಚಿ ಭರಿಸತವುದ್ತ. 
 

ಸದ್ರಿ ಘಟಕ್ದ್ಡಿ ಈ ಕಳಕ್ೇಂಡ ಚಟತವಟ್ಟಕಗ್ಳಿಗೆ KTPP ನಿಯಮಗ್ಳನತು ಅನತಸರಿಸಿ ವಚಿ  

ಭರಿಸಬಹತದಾಗಿದ. 
 

 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ ವಿವಿಧ ಘಟಕ್ಗ್ಳ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೇಲನ / ಕ್ಷೆೇತರ ತಪಾಸಣ್ಣ 

ಕೈಗೆ ಳಳಲತ ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ವಾಹನದ್ ಬಾಡಿಗೆ ವಚಿ ಭರಿಸಬಹತದಾಗಿದ. ಬಾಡಿಗೆ 

ವಾಹನವನತು ತ ೇಟಗಾರಿಕ ನಿದೇಯಶರ್ಾಲಯದ್ ರಾಷ್ರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಮಿಷ್ನ್ ಯೇಜನಯಡಿ 

ಹ ರಡಿಸಲಾದ್ ಸತತ ುೇಲ್ ಸೇಂ.ತ ೇಇ/ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೇಮಿಏ/ವಿನಿ-1/27/2013-14; ದ್ಧ: 

24.07.2013 ರನಾಯ ಹಾಗ್  ಸಕಾಯರಿ ಆದೇಶ ಪತರ ಸೇಂ.ಸಿಆಸತಇ/96/ಶಿಮನಿೇ/2012; ದ್ಧ: 

23.08.2012 ರನಾಯ ಪಡೆಯಬಹತದ್ತ. 

 KTPP ನಿಯಮಾನತಸಾರ ಪಡೆದ್ಧರತವ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ, ಗ್ತತಿುಗೆ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ ಪಡೆದ್ಧರತವ 

Computer Operator, ವಾಹನ ಚಾಲಕ್ರತ, ಸಲಹಗಾರರತ ಮತತು ಯೇಜರ್ಾ ಸಹಾಯಕ್ರತಗ್ಳ 

ವೇತನ ವಚಿವನತು ಭರಿಸಬಹತದ್ತ. 

 ಯೇಜನಯಡಿ ಮೇಂಜ ರಾದ್ ಹತದುಗ್ಳಿಗೆ ಹ ರಗ್ತತಿುಗೆ ಆಧಾರದ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥೇವ ಪಡೆಯಲತ 

ಹಾಗ್  ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸತತ ುೇಲ್ಯ ಪರಕಾರ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಪಾರಧಕಾರಗ್ಳಿೇಂದ್ ಅನತಮತಿ 

ಪಡೆಯತವುದ್ತ. 

 ಕ್ಛೇರಿ ಕಲಸಗ್ಳಿಗೆ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ಲ್ೇಖನ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳತ ಹಾಗ್  ಕ್ಚೇರಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ಇತರೆ 

ಸಾದ್ಧಲಾಾರತ ಅವಶಯಕ್ ವಚಿಗ್ಳನತು ನಿಯಮಾನತಸಾರ ಭರಿಸಬಹತದ್ತ. 

 ಯೇಜನಯ ಅನತಷ್ಾಾನಕಾಕಗಿ ಭರಿಸಿದ್ ವಚಿಕಕ ಅನತಗ್ತಣವಾಗಿ ಶೇ.3% ರೇಂತ ಆಡಳಿತಾತಿಕ್ 

ವಚಿವನತು ಮಿೇರದ್ೇಂತ, ಅನತದಾನ ನಿಗ್ದ್ಧ ಪಡಿಸಿ, ವಚಿವನತು ಭರಿಸತವುದ್ತ. 

 ಸದ್ರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ನಿಗ್ದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ ಅನತದಾನವನತು ಚಟತವಟ್ಟಕ ವಾರತ MPIC ನಲಿಿ 

ನಮ ದ್ಧಸಿ ಅನತಮೇದ್ನ ಪಡೆಯಬೆೇಕ್ತ. 
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 ಸದ್ರಿ ಚಟತವಟ್ಟಕಗೆ ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ರವರತ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಾಗಿದ್ತು, ವಚಿ 

ಭರಿಸಬಹತದಾಗಿರತತುದ.         
 

XIII. ಆರ್ಥಯಕ್ ಪರತಾಯ ಯೇಜನ (Delegation of Power): 
 

  NFSM (OP) ಯೇಜನ ಕೇೇಂದ್ರ ಹಾಗ್  ರಾಜಯ ಸಕಾಯರಗ್ಳ ಸಹಯೇಗ್ದ ೇಂದ್ಧಗೆ ಅನತಷ್ಾಾನ 

ಮಾಡಲಾಗ್ತತಿುದ. ಈ ಯೇಜನಯ ಆನತದಾನವನತು ಲ್ಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಯಕ: 2401-00-108-2-18 ಅಡಿ 

ಬಿಡತಗ್ಡೆಯಾದ್ ಅನತದಾನವನತು ನಿಯಮಾನತಸಾರ ಸಾದ್ಧಲಾಾರತ ಬಿಲತಿ ಮತತು 

ಮೇಂಜ ರಾತಿಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ ಖಜಾನ ಮ ಲಕ್ ಸಹಾಯಧನವನತು ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧತ ಸೇಂಸ್ಥಥ / 

ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳ ಬಾಯೇಂಕ್ ಖಾತಗೆ ನಿೇಡತವುದ್ತ. ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನಯತ ರಾಜಯವಲಯ 

ಯೇಜನಯಾಗಿದ್ತು  ಲ್ಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಯಕ: 2401-00-111-0-08 ಅಡಿ ಬಿಡತಗ್ಡೆಯಾದ್ ಅನತದಾನವನತು 

ಮೇಂಜ ರಾತಿ ನಿೇಡಲತ ಸಕಾಯರದ್ ಆದೇಶ ಸೇಂಖೆಯ: ಎಫ್ ಡಿ-2 ಟ್ಟಎಫ್ ಪ್ಪ2010 ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್: 30.4.2010ರ 

ಕ್ರಮ ಸೇಂಖೆಯ.11 ರ ಅನಾಯ/ಕಾಲ ಕಾಲಕಕ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗ್ತವ ಪರದ್ತುವಾದ್ ಆರ್ಥಯಕ್ ಪರತಾಯಧಿಕಾರವನತು 

ಅನತಸರಿಸತವುದ್ತ ಹಾಗ್  ಮಾಗ್ಯ ಸ ಚಿಯೇಂತ ಮೇಂಜ ರತ ಮಾಡಲತ ತ ೇಉನಿ(ಜಿ.ಪೇಂ.) ರವರತ ಸಕ್ಷಮ 

ಪಾರಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರತತಾುರೆ. 
 

XIV. Reporting and documentation (ವರದ್ಧ ಮಾಡತವುದ್ತ ಮತತು ದಾಖಲ್ಗ್ಳನತು 

ನಿವಯಹಿಸತವುದ್ತ): 

1. ಪರತಿ ಮಾಹಯ ಪರಗ್ತಿ ವರದ್ಧಯನತು ಇ-ಮೇಲ್ ಮ ಲಕ್ ತಿೇಂಗ್ಳ 2ನೇ ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್ದ್ ಒಳಗಾಗಿ 

ತಪಾದೇ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಪರ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ (ತಾಳೆ ಬೆಳೆ) ವಿಭಾಗ್ಕಕ ಸಲಿಿಸತವುದ್ತ. 

2. ಎಲಾಿ ಫಲಾನತಭವಿಗ್ಳನ ುಳಗೆ ೇಂಡ ಜಿಪ್ಪಎಸ್ ಪ್ೇಟೆ ೇಗ್ಳನತು ಪರತಿ ತಿೇಂಗ್ಳ ಅೇಂತಯದ್ಲಿಿ 

ತಪಾದೇ ಇಲಾಖಾ ವಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ನಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಲತ ಅಗ್ತಯ ಕ್ರಮವಹಿಸತವುದ್ತ. 

3. ಯಶ ೇಗಾಥೆಗ್ಳತ ಮತತು ಯೇಜನಯ ಅನತಷ್ಾಟನದ್ಧೇಂದ್ ಆಗ್ತವ ಪರಯೇಜನಗ್ಳನತು (ಲಿಖಿತ, 

ದ್ೃಶಯ ಮತತು ಶರವಣ) ಸಾಫ್ಟ ಕಾಪ್ಪ ಮತತು ಹಾಡ್ಯ ಕಾಪ್ಪಯೇಂದ್ಧಗೆ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಮಾಹಿತಿ 

ಕೇೇಂದ್ರ ರವರಿಗೆ ಕ್ಳತಹಿಸತವುದ್ತ. 

4. ಸಮಸ್ಥಯ ಇದ್ುಲಿಿ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಪರ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ (ತಾಳೆಬೆಳೆ) ವಿಭಾಗ್ವನತು ಸೇಂಪಕಿಯಸತವುದ್ತ. 

XV. ಅನತದಾನದ್ ಹೇಂಚಿಕ : 
 

1. ಕೇೇಂದ್ರ ಸಕಾಯರವು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತತು ಸಿಬಬೇಂಧಿ ವೇತನವನತು ಹ ರತತಪಡಿಸಿ 

ರ .600.00 ಲಕ್ಷಗ್ಳ  ಅನತದಾನವನತು ಕ್ರ್ಾಯಟಕ್ ರಾಜಯಕಕ ನಿಗ್ದ್ಧ ಪಡಿಸಿರತತಾುರೆ. ಸದ್ರಿ  
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ಅನತದಾನದ್ಲಿಿ ಕೇೇಂದ್ರದ್ ಪಾಲತ ರ . 360.00 ಲಕ್ಷಗ್ಳತ ಮತತು ರಾಜಯದ್ ಪಾಲತ ರ .240.00 

ಲಕ್ಷಗ್ಳಾಗಿದ್ತು, ಕೇೇಂದ್ರ ಮತತು ರಾಜಯದ್ ನಡತವಿನ ಪಾಲತಗಾರಿಕಯತ ಶೇ.60:40 ಗ್ಳಾಗ್ತತುದ. 

2. ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಮತೇಂದ್ತವರೆದ್ ಯೇಜನಗ್ಳ (Ongoing Schemes) ಆದೇಶದ್ಲಿಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಮತತು ಸಿಬಬೇಂಧಿ ವೇತನಕಾಕಗಿ ವಿವಿಧ ಉಪ-ಶಿೇಷ್ಯಕಗ್ಳಡಿ ರ .313.00 ಲಕ್ಷಗ್ಳನತು 

ನಿಗ್ದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ತು, ಸದ್ರಿ ಮತುವನತು ಸ್ಥೇರಿಸಿದ್ಲಿಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟತಟ ರ . 973.00 

ಲಕ್ಷಗ್ಳನತು ನಿಗ್ದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರತತುದ.   

3. ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳ ಅನತಷ್ಾಾನಕಕ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ ತಾಲ ಿಕ್ತ 

ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ರವರತ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಾಗಿದ್ತು, ಯೇಜನಯಡಿ 

ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸತತಿುರತವ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬೇಂದ್ಧಗ್ಳ ವೇತನ ಹಾಗ್  ಯೇಜನ ನಿವಯಹಣಾ ವಚಿಗ್ಳಿಗೆ 

ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಇವರತ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಾಗಿರತತಾುರೆ.  

4. ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯ ಉಪ ಶಿೇಷ್ಯಕ 106  ಹಾಗ್  059 ಯಡಿ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವ ಅನತದಾನವನತು 

ತಾಲ ಿಕ್ತ ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ರವರಿಗೆ ಹಾಗ್  ವೇತನದ್ ವಿವಿಧ ಉಪ ಶಿೇಷ್ಯಕ 

002,003,011,014,020,021,041 ರಡಿ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವ ಅನತದಾನವನತು ನ ೇಡಲ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಇವರಿಗೆ ಹೇಂಚಿಕ ಮಾಡತವುದ್ತ. 
 

ಅನತಬೇಂಧಗ್ಳತ: 
 

1. ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೇಜನ (S) ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ, ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾಯಯವಾಯಪ್ಪು    

ಜಿಲ್ಿಗ್ಳತ ಮತತು ಮೇಲತ ಸಹಿ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ವಿವರ. 

2. ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೇಜನಯಡಿ ರೆೈತರತ ವಿವಿಧ ಚಟತವಟ್ಟಕಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನದ್ ಅಜಿಯಸಲಿಿಸತವ 

ನಮ ನ. 

3. ಕ್ಷೆೇತರ ಪರಿಶಿೇಲರ್ಾ ವರದ್ಧ ನಮ ನ. 

4. ಮಾಸಿಕ್ ಪರಗ್ತಿ ವರದ್ಧಗ್ಳ ನಮ ನ. 

                 

ತ ೇಟಗಾರಿಕ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ 
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ಅಜಿಯ ನಮ ನ-I 

……. ಸಾಲಿನ ಕೇೇಂದ್ರ ಪುರಷ್ಕೃತ ಸಾಮರ್ಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗ್ಳಲಿಿ ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೇಜನ 

......... ಕಾಯಯಕ್ರಮಕಕ ಪ್ರೇತಾಾಹ ಧನ ಕ ೇರಿ ಅಜಿಯ ನಮ ನ 

 

ತಾಲ ಿಕ್ತ --------------------ಹ ೇಬಳಿ--------------------- 

ಗೆ, 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ (ಜಿಲಾಿ ಪೇಂಚಾಯತ್) 

---------------ತಾಲ ಿಕ್ತ 

ಕ್ರ.ಸೇಂ ವಿವರ  

1 ಅಜಿಯದಾರರ ಹಸರತ  

2 ದ್ ರವಾಣಿ ಸೇಂಖೆಯ  

3 ಮತದಾರರ ಗ್ತರತತಿನ ಚಿೇಟ್ಟ ಮತತು ಆಧಾರ್ ಚಿೇಟ್ಟ 

ಜೆೇರಾಕ್ಾ ಪರತಿಯನತು ಲಗ್ತಿುಸತವುದ್ತ  
 

4 ಅೇಂಚ ವಿಳಾಸ  

5 ಫಲಾನತಭವಿಯ ವಗ್ಯ 
(ಸಾಮಾನಯ/ಪಜಾ/ಪಪೇಂ/ಹಿ.ವಗ್ಯ/ ಮಹಿಳೆಯರತ) 

6 ಜಮಿೇನಿನ ವಿವರ  

 ಅ) ವಿಸಿುೇಣಯ,  ಸವೇಯ ನೇಂ ಖತಷ್ಕ/ ನಿೇರಾವರಿ/ Command area 

 ಆ) ಹಾಲಿ ಇರತವ ಬೆಳೆಗ್ಳತ ಹಾಗ್  ವಿಸಿುೇಣಯ  

7 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ ಕೈಗೆ ಳಳಲತ 

ಉದುೇಶಿರತವ ವಿಸಿುೇಣಯ  
 

  ಸವೇಯ ನೇಂ ಮತತು ವಿಸಿುೇಣಯ  

  ನಿೇರಾವರಿ ಬೆ ೇವಯಲ್/ ಬಾವಿ/ ಚಾನಲ್/ ಕರೆ 

  ತಳಿಗ್ಳ ವಿವರ (ಹಸರತ)  

  ನಸಯರಿ ಮ ಲ (ದಾಖಲಾತಿ ನಿೇಡತವುದ್ತ)  

  ರ್ಾಟ್ಟ ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್  

  ಮತಖಯ ಬೆಳೆ / ಮಿಶರ ಬೆಳೆ / ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ  

8 ಪರಸತುತ ಬೆಳೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕ ಳತಳವ/ ಕ ೇಂಡಿರತವ 

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಬೆೇಸಾಯ ಪದ್ಿತಿಗ್ಳ ವಿವರ  ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ, ಇತಾಯದ್ಧ. 

Pass port 

size 

Photograph 
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9 ಈಗಾಗ್ಲ್ೇ ಇತರೆ ಯೇಜನಯಡಿ ಸದ್ರಿ ಬೆಳೆಗೆ 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಾುರೆಯೇ? ಪಡೆದ್ಧದ್ುಲಿಿ 

ವಿವರಗ್ಳತ 

ಹೌದ್ತ/ ಇಲಿ 

10 ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲಿಚಿಛಸಿರತವ ಯೇಜನಯನತು 

ಇತರೆ ಯೇಜನಗ್ಳಡಿಯಲಿಿ ಏಕಿೇಕ್ರಿಸಿದಾುರೆಯೇ? 

ಏಕಿೇಕ್ರಿಸಿದ್ುಲಿಿ ವಿವರ 

ಹೌದ್ತ/ ಇಲಿ 

11 ಖಚತಯ ಭರಿಸಿದ್ ಬಿಲತಿಗ್ಳ ವಿವರ  

12 ಫಲಾನತಭವಿ ಬಾಯೇಂಕ್ ಖಾತ ಹಸರತ ಮತತು ಸೇಂಖೆಯ  

13 ರೆೈತರತ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯನತು ಕ್ನಿಷ್ಾ 15 ವಷ್ಯಗ್ಳ ವರೆಗೆ 

ಅಭಿವರದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲತ ಒಪ್ಪಾಗೆ ಪತರ (Affidavit) 
 

 

ಮೇಲ್ ನಿೇಡಿರತವ ವಿವರಗ್ಳತ ಸರಿಯೇಂದ್ತ ರ್ಾನತ ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸತತುೇನ ಹಾಗ್  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ / 

………. ಚಟತವಟ್ಟಕಗೆ ಈ ಮದ್ಲತ ಇತರೆ ಯೇಜನಗ್ಳಡಿ / ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಧನವನತು 

ಪಡೆದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿವೇಂದ್ತ ಹಾಗ್  ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ಯಾವುದೇ ಹೇಂತದ್ಲಿಿ ನನು ತಾಕಿಗೆ ಬೆೇಟ್ಟ ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿದ 

ಮತತು ಸಾಮರ್ಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗ್ಳಲಿಿ ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೇಜನಯಡಿ ಪಡೆದ್ ಸವಲತತುಗ್ಳನತು 

ನಿಯಮಗ್ಳೇಂತ ಪ್ಣಯ ಬಳಕ ಮಾಡಿಕ ಳತಳತುೇನೇಂದ್ತ ಈ ಮ ಲಕ್ ಪರಮಾಣಿಕ್ರಿಸತತುೇನ. 

 

ಸಥಳ: 

ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್:                                                                                              ಫಲಾನತಭವಿಯ ಸಹಿ 
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ರೆೈತರತ ಅಜಿಯಯೇಂದ್ಧಗೆ ಸಲಿಿಸಬೆೇಕಾದ್ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳತ: 
 

1) ಅನತಬೇಂಧ-1 ಅಜಿಯ ನಮ ನ 

2) ಮತೇಂಗ್ಡ ಹಣ ಸೇಂದಾಯ ರಶಿೇದ್ಧ 

3) ಫಲಾನತಭವಿಯ ಹಸರಿನಲಿಿರತವ  RTC 

4) RTC ಯಲಿಿ ಬೆಳೆ ನಮ ದಾಗಿಲಿದ್ಧದ್ುಲಿಿ ಪರಿಶಿೇಲರ್ಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ದ್ೃಢೇಕ್ರಣ. 

5) ಖರಿೇದ್ಧಸಿರತವ GSTIN No. ಬಿಲತಿಗ್ಳತ.  

6) ರೆೈತರ ತಾಕಿನ ಪ್ವಯಭಾವಿ ಹೇಂತ / ಅನತಷ್ಾಾನದ್ ಸಮಯದ್ಲಿಿ/ ಪ್ಣಯ ಅನತಷ್ಾಾನದ್ ನೇಂತರ ಮ ರತ 

ಹೇಂತಗ್ಳಲಿಿ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ಫಲಾನತಭವಿಯ ಜೆ ತ ಆಯಾ ರೆೈತ ಸೇಂಪಕ್ಯ ಕೇೇಂದ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರಿ / ನ ೇಡಲ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ರವರತಗ್ಳೆ ೇಂದ್ಧಗೆ ತಗೆಸಿರತವ ಛಾಯಾ ಚಿತರ.  

7) ಗೆ ಬಬರ, ಡಿೇಸ್ಥಲ್ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್, ಯೇಂತರಗ್ಳತ ಮತತು ಇತಾಯದ್ಧಗ್ಳನತು ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ ಬಿಲತಿಗ್ಳತ 

(empaneled ಸರಬರಾಜತದಾರರಿೇಂದ್). 

8) ರೆೈತರ ಬಾಯೇಂಕ್ ಖಾತಯತಳಳ ಪಾಸ್ ಪುಸುಕ್ದ್ ಜೆರಾಕ್ಾ ಪರತಿ. 

9) ಆಧಾರ್ ಪರತಿ. 

10) ರೆೈತರತ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯನತು ಕ್ನಿಷ್ಾ 15 ವಷ್ಯಗ್ಳ ವರೆಗೆ ಅಭಿವರದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲತ ಒಪ್ಪಾಗೆ ಪತರ (Affidavit). 

11) ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿಯಲಿಿ ಆಯಾ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿರತವ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಳತ. 

 

ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ಕ್ಷೆೇತರ ಪರಿಶಿೇಲರ್ಾ ವರದ್ಧ 

 

 ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್:--------------ರೇಂದ್ತ ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ----------------------------------ರವರ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿ 

ಸಥಳ ಪರಿಶಿೇಲನ ಮಾಡಿದ್ತು ಸದ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥೇರಿದ್ ----------------- ಗಾರಮದ್ ------------------ಸವಯ 

ನೇಂಬರಿನಲಿಿನ-----------------(ವಿಸಿುೇಣಯ) ಜಮಿೇನಿನಲಿಿ-----------------------ಬೆಳೆಯನತು ಬೆಳೆದ್ಧರತತಾುರೆ/ 

ಬೆಳೆಸಲತ ಮಾಡಿಕ ೇಂಡಿರತವ ತಾೇಂತಿರಕ್ ಪ್ವಯ ಸಿದ್ಿತ/ ಅಗ್ತಯ ಸಿದ್ಿತ (Technical interventions) ಗ್ಳನತು 

ಗ್ಮನಿಲಾಯಿತತ. ಸದ್ರಿಯವರನತು ಸಾಮರ್ಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗ್ಳಲಿಿ ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೇಜನಯಡಿಯಲಿಿ 

………………. ಕಾಯಯಕ್ರಮಕಕ ರ --------------------ಸಹಾಯಧನ ಬಾಬತು ನಿೇಡಬಹತದೇಂದ್ತ ಹಾಗ್  ಈ 

ಫಲಾನತಭವಿಯತ ಇದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಇತರೆೇ ಯಾವುದೇ ಕೇೇಂದ್ರ / ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೇಜನಗ್ಳಿೇಂದ್ ಸವಲತತುಗ್ಳನತು 

ಪಡೆದ್ಧಲಿವೇಂದ್ತ ದ್ೃಢೇಕ್ರಣ ನಿೇಡಿರತವುದ್ನತು ಸಹ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲಾಯಿತತ. 

 

  ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK) 

(ಹಸರತ,ಸಹಿ ಮತತು ಮಹರತ) 
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ಮತೇಂಗ್ಡ ಹಣ ಸೇಂದಾಯ ರಶಿೇದ್ಧ 

 

ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್:ಶಿರೇಮತಿ/ಶಿರೇ------------------------ಬಿನ್ ----------------------------ಆದ್ ರ್ಾನತ ----------------   

ಗಾರಮದ್ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ತು ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯನತು -------------ಹಕಟೇರ್ ಪರದೇಶದ್ಲಿಿ ---------------------------  

ಸವಯ  ನೇಂಬರಿನ   ಜಮಿೇನಿನಲಿಿ ಬೆಳೆ   ಬೆಳೆಯಲತ / ........... ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ ಈ ಕಳಕ್ೇಂಡೇಂತ ಖಚತಯ ಭರಿಸಲಾಗಿದ. 

 

ಕ್ರ.ಸೇಂ ಕಲಸದ್ ವಿವರ ವಿಸಿುೇಣಯ ಖಚತಯ ಭರಿಸಿದ್ ಮತು 

  
 
 

 
 

  

 

ಮೇಲಕೇಂಡ ವಚಿವನತು ---------ಪರದೇಶಕಕ ಭರಿಸಿದ್ತು ಹಾಗ್  ಬೆಳೆದ್ೇಂತಹ /ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲತ ಪ್ವಯ 

ಭಾವಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಮಾಡಿರತವುದ್ಕಕ ರ .----------ವಚಿವನತು ಭರಿಸಿರತವುದಾಗಿ ಪರಮಾಣಿಕ್ರಿಸತತುೇನ. ಇದ್ರ 

ಬಾಬತು ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿೇಂದ್ ಸಾಮರ್ಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗ್ಳಲಿಿ ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೇಜನಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ ರ --------- ಗ್ಳನತು ಪಡೆಯಲತ ಮತೇಂಗ್ಡ ಹಣ ಸೇಂದಾಯ ರಶಿೇದ್ಧಯನತು ಸಲಿಿಸಿರತತುೇನ. 

 

ರೆೈತರ ಸಹಿ ಮತತು ವಿಳಾಸ 

 
 

ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ದ್ೃಢೇಕ್ರಣ 

 

ಮೇಲಕೇಂಡ ಫಲಾನತಭವಿಯತ----------ಬೆಳೆಯನತು -----------ಹಕಟೇರ್ ಪರದೇಶದ್ಲಿಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 

ಬೆಳೆದ್ಧರತತಾುರೆೇಂದ್ತ ಧೃಡಿೇಕ್ರಿಸಿದ. ಇವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿಯನಾಯ ಸಹಾಯಧನ ರ .------------- 

ಗ್ಳನತು ಮೇಂಜ ರತ ಮಾಡಬಹತದ್ತ. 
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ನಮ ನ:2 

----------- ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನಯಡಿ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮತತು ಮದ್ಲ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣಯ ಸಹಾಯ ಧನವನತು ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ದ್ರದ್ ವಯತಾಯಸ ಮತತು ಸಾಗಾಣಿಕಗಾಗಿ ನಿೇಡಿರತವ  

ಸಹಾಯಧನದ್  ಕ್ತರಿತತ ಅನತಜ್ಞಾ ಪತರ ಮತತು ಧೃಡಿಕ್ರಣ ನಮ ನ: 

 

 ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ_____________ಬಿನ್/ಕ ೇೇಂ.____________ಸವಯ ನೇಂ-_____ರಲಿಿ ______ಗಾರಮ 

______________ತಾಲ ಿಕ್ತ____________ಜಿಲ್ಿ.________________ರಲಿಿ ಸಾೇಂತ ಜಮಿೇನತ 

ಯಾಗಿದ್ತು, ಇವರ ಜಮಿೇನಿಗೆ ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್ ----------------- ರೇಂದ್ತ ಭೆೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ತು, ಸದ್ರಿ ಜಮಿೇನಿನಲಿಿ  

ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭಯವಿರತತುದ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹ ಸ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ  

_________ಸೇಂಖೆಯಯ ------------ಮ ಲದ್ ಉತುಮ ಗ್ತಣಮಟಟದ್  ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು 

ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ತು -------------- ಹಕಟೇರ್ ವಿಸಿುೇಣಯದ್ಲಿಿ   9X9X9 ಮಿೇ. ಅೇಂತರದ್ಲಿಿ ತಿರಕ ೇನ 

ವಿರ್ಾಯಸ (layout) ದ್ಲಿಿ ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ.  

 

 ಸದ್ರಿ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ವಯತಾಯಸದ್ ಮತು ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ ರ 14.40/- ರೇಂತ ಹಾಗ್  ಸಾಗಾಣಿಕ ವಚಿ ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ 

ರ 12/- ರೇಂತ ರೆೈತರತ ನಿೇಡಿಲಿದ್ ಕಾರಣ, ಮದ್ಲ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 

ಮತುವನತು -------------ಸೇಂಖೆಯ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ದ್ರದ್ ವಯತಾಯಸದ್ ಮತು ಹಾಗ್  ಸಾಗಾಣಿಕ ವಚಿ 

ಸ್ಥೇರಿದ್ೇಂತ ಒಟತಟ ರ . ---------------ಮತುವನತು ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥಗೆ 

ಪಾವತಿಸಬಹತದಾಗಿರತತುದ ಎೇಂದ್ತ ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸತತುೇನ. 

 

 ಸದ್ರಿ ರೆೈತರತ ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿ ಪರಕಾರ ಸದ್ರಿ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ಕಿತತು ಹಾಕ್ತವುದ್ಧಲಿ (Uproot) 

ಮಾಡತವುದ್ಧಲಿ ಹಾಗ್  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸತವುದಾಗಿ affidavit  ನಿೇಡಿರತತಾುರೆ. 

   

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK)   

…………. ಹ ೇಬಳಿ,……. ತಾಲ ಿಕ್ತ                                   

                                                                   ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ……….. ತಾಲ ಿಕ್ತ 

                                                                      …..………………….…. ಜಿಲ್ಿ 
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ನಮ ನ:3     

----------- ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನಯಡಿ Gap filling ಗಾಗಿ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ 

ಮತತು ಎರಡನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣಯ ಸಹಾಯಧನದ್ಡಿ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ದ್ರದ್ ವಯತಾಯಸಕಕ ನಿೇಡಿರತವ  

ಸಹಾಯಧನದ್  ಕ್ತರಿತತ ಅನತಜ್ಞಾ ಪತರ ಮತತು ಧೃಡಿಕ್ರಣ ನಮ ನ: 

 

 ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ_____________ಬಿನ್/ಕ ೇೇಂ.____________ಸವಯ ನೇಂ-_____ರಲಿಿ ______ಗಾರಮ 

______________ತಾಲ ಿಕ್ತ____________ಜಿಲ್ಿ.________________ಇವರತ ………… 

ಸಾಲಿನಲಿಿ ……… ಹಕಟೇರ್ ಪರದೇಶದ್ಲಿಿ ……….. ಸೇಂಖೆಯ ಸಸಿಗ್ಳ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ 

ಹಮಿಿಕ ೇಂಡಿದ್ತು, ಸದ್ರಿ ಸಸಿಗ್ಳ ಪೈಕಿ ಶೇ. ………… ರೇಂತ…… ಸೇಂಖೆಯ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳತ 

ರ್ಾಶವಾಗಿದ್ತು, ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ. 10 ರೇಂತ …….. ಸೇಂಖೆಯ ಸಸಿಗ್ಳನತು Gap filling ಅಡಿ ರ . …….. ಗ್ಳ 

ಸಹಾಯಧನವನತು 2ನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣಯಡಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಇವರ ಜಮಿೇನಿಗೆ ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್ ----------------

- ರೇಂದ್ತ ಭೆೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿರತತುೇನ.  
 

   ಸದ್ರಿ ರೆೈತರತ ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿ ಪರಕಾರ ಉಳಿಕ …….. ಸೇಂಖೆಯ ರ್ಾಶವಾಗಿರತವ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ತಮಿ 

ಸಾೇಂತ ವಚಿದ್ಲಿಿ ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿರತತಾುರೆ. 

   

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK)                                     

…………. ಹ ೇಬಳಿ,………. ತಾಲ ಿಕ್ತ                               

                                                          

                                                                        ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ……….. ತಾಲ ಿಕ್ತ 

                                                                                       …..……………….…. ಜಿಲ್ಿ 
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ನಮ ನ: 4 
 

-------- ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನಯಡಿ  -------- ವಷ್ಯದ್ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳ ನಿವಯಹಣ್ಣಗಾಗಿ  

ತಾಳೆ ಬೆಳೆಗ್ಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ೇಷ್ಕಾೇಂಶ ಪ್ರೆೈಕ ಅನತಜ್ಞಾ ಪತರ ಮತತು ದ್ೃಢೇಕ್ರಣಗ್ಳ ನಮ ನ: 
 

 ------------  ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ ---------------- ಬಿನ್/ಕ ೇೇಂ.----------------- ಗಾರಮ -----

-------------ತಾಲ ಿಕ್ತ----------------ಜಿಲ್ಿ.----------------ಇವರ ಜಮಿೇನಿನಲಿಿ  -------------ಸಾಲಿನಲಿಿ 

-----------------  ಹ. ವಿಸಿುೇಣಯದ್ಲಿಿ ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್---------------- ಸೇಂಖೆಯ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳ ಪೈಕಿ -------------

-----ಸೇಂಖೆಯ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳತ ----------ವಿಸಿುೇಣಯದ್ಲಿಿ ಉಳಿಕಯಾಗಿರತತುದ. ಸದ್ರಿ ತಾಳೆ ತ ೇಟಕಕ  ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್ : -

__________ ರೇಂದ್ತ ಈ ಕಳ ಸಹಿದಾರರ್ಾದ್ ರ್ಾನತ ಭೆೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ತು, ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ 

ಸೇಂಸ್ಥಥರವರತ ಈ ಕಳಕ್ೇಂಡ  ರಸಗೆ ಬಬರಗ್ಳನತು  --------------- ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಯಡಿ ವಿತರಿಸಿರತತಾುರೆ 

ಎೇಂದ್ತ ಈ ಮ ಲಕ್ ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದ.  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯಕಕ ಅವಶಯಕ್ವಿರತವ ಉಳಿಕ ಪ್ೇಷ್ಕಾೇಂಶಗ್ಳನತು 

ರೆೈತರತ ತಮಿ ಸಾೇಂತ ವಚಿದ್ಲಿಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ ಎೇಂದ್ತ affidavit ನಲಿಿ ತಿಳಿಸಿರತತಾುರೆ.  
 

ಕ್ರ.ಸೇಂ. 

ವಿವರಗ್ಳತ 
ಅನತಮದ್ಧತ 

ದ್ರ ರ . 

ಬೆೇಸಾಯ ಪದ್ುತಿ 

ಪರಕಾರ 

ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿರತವ 

ಪರಮಾಣ (ಕಜಿ) 

ಒಟತಟ 

ಮತುರ . 

ಗ್ಳಲಿಿ 

ಇಲಾಖಾವತಿಯಿೇಂದ್ 

ವಿತರಿಸಿದ್ ಪರಮಾಣ 

ಕ.ಜಿ.ಗ್ಳಲಿಿ 

ಶೇ.50 ರೇಂತ 

ಸಹಾಯಧನದ್  

ಮತು 

1 ಯ ರಿಯಾ      

2 ಮ ಯರೆಟ್ ಆಪ್ 

ಪ್ಟಾಯಶ್ 

     

3 ಮಗಿುಶಿಯೇಂ      

4 ಹಸಿರೆಲ್ ಗೆ ಬಬರ ಬಿೇಜ      

5 ಸ ಪರ್ ಪಾಸ್ಥಾಟ್      

6 ಡಿ.ಎ.ಪ್ಪ      

7 ಬೆ ೇರಾಕ್ಾ      

8 ಇತರೆ      

 ಒಟತಟ      
 

      ಸದ್ರಿ ರೆೈತರ ತಾಳೆ ತ ೇಟಕಕ ಬೆೇಸಾಯ ಪದ್ುತಿ ಪರಕಾರ ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿರತವ ಪ್ೇಷ್ಕಾೇಂಶಗ್ಳ ವಚಿಕಕ ಶೇ 50 

ರೇಂತ ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ಗೆ  ರ . 5000/- ಗ್ಳತ ಮಿೇರದ್ೇಂತ ಮೇಲ್ ನಮ ದ್ಧಸಿರತವ ರಸಗೆ ಬಬರ/ ಸಾವಯತವ 

ಗೆ ಬಬರವನತು ರೆೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ.  
 

 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK)                                         

…………. ಹ ೇಬಳಿ,……. ತಾಲ ಿಕ್ತ                                   
                          

                                                                        ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ……….. ತಾಲ ಿಕ್ತ, 

                                                                                      …..………….……. ಜಿಲ್ಿ 
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Proforma – 4a 

Certificate for Distribution of inputs / Fertilizers (1st year) 
 

Name of the Agency :----------------- 

Name of the Taluk : ---------------- 

Fertilizer Distributed for the Period : ------------ 

 
 

Hobli  No.of seedings Dfferential cost of 

seedlings 

Transp. cost of 

seedlings 

DAP Urea MOP Neem oil cake SSP Boron Others Total 

amount 

Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt  

                   

                   

Total                   

 

We jointly certify that the above said fertilizers have been distributed to the oil palm farmers on date:---------------worth 

Rs._______during the period ______as 1st year  maintaince  and also certify that the fertilizers have been applied to the plantation by 

the farmers. 

 

We also certify that the farmers have been issued with stock book/Pass Book and inputs / fertilizers that have been supplied to the 

farmers has been entered in their stock book/pass book. 

 

                                                                                            AHO (RSK) 

                     …………… Hobli, ……….. Taluk            

 

 Project Manager of theAgency 
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Proforma – 4b 

Certificate for Distribution of inputs / Fertilizers (2nd year) 
 

Name of the Agency :----------------- 

Name of the Taluk : ---------------- 

Fertilizer Distributed for the Period : ------------ 

 

Hobli No.of 

seedings 

Dfferential cost of seedlings 

(Gap filling) 

DAP Urea MOP Neem oil cake SSP Boron Others Total 

amount 

Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt  

                  

                  

                  

                  

Total                  

 

We jointly certify that the above said fertilizers have been distributed  to the oil palm farmers on date:---------------worth 

Rs._______during the period ______as 2nd  year  maintaince  and also certify that the fertilizers have been applied to the plantation by 

the farmers. 
 

We also certify that the farmers have been issued with stock book/Pass Book and inputs / fertilizers that have been supplied to the 

farmers has been entered in their stock book/pass book. 
 

                                                                                                                       AHO (RSK) 

                                                                                …………… Hobli,……….. Taluk            

 Project Manager of theAgency 
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Proforma – 4c 

Certificate for Distribution of inputs / Fertilizers (3rd & 4th Year) 

Name of the Agency :----------------- 

Name of the Taluk : ---------------- 

Fertilizer Distributed for the Period : ------------ 

 

Hobli No.of seedings 

Area 
DAP Urea MOP Neem oil cake SSP Boron Others Total amount 

Ha. Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt Qt Amt  

                  

                  

                  

                  

Total                  

 

We jontly certify that the above said fertilizers have been distributed to the oil palm farmers on date:---------------worth 

Rs._______during the period ______as  2nd/ 3rd/ 4th year  maintaince  and also certify that the fertilizers have been applied to the 

plantation by the farmers. 
 

We also certify that the farmers have been issued with stock book/Pass Book and inputs / fertilizers that have been supplied to the 

farmers has been entered in their stock book/pass book. 

 

                                                                                             AHO (RSK) 

              …………… Hobli,……….. Taluk            

 Project Manager of theAgency 
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ನಮ ನ – 5A  

…… ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 20 ಅಡಿಗ್ಳಿೇಂಗಿೇಂತ ಎತುರವಾದ್ ಹಾಗ್  12 ವಷ್ಯ ಮಿೇರಿದ್ ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳಿೇಂದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಲತ ಸಹಾಯಧನ 
 

ಜಿಲ್ಿ:____________ 
 

ಕ್ರಮ 

ಸೇಂ. 

ರೆೈತರ ಹಸರತ 

ಮತತು ಪ್ಣಯ 

ವಿಳಾಸ 

ಸವಯ ನೇಂ. ಒಟತಟ ವಿಸಿುೇಣಯ(ಹ) ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು 

ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ 

ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್ 

ಒಟತಟ 

ಮರಗ್ಳತ (ಸೇಂ) 

20 ಅಡಿಗ್ಳಿಗಿೇಂತ 

ಎತುರವಾದ್ & 12 

ವಷ್ಯ ಮಿೇರಿದ್ ತಾಳೆ 

ಮರಗ್ಳ ಸೇಂ.  

ಮಾರ್ಚಯ-2020 ರಿೇಂದ್ ಫೆಬರವರಿ-

2021ವರೆಗೆ 20 ಅಡಿ ಎತುರ 

ಮರಗ್ಳಿೇಂದ್ ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಿರತವ  ತಾಳೆ 

ಹಣಿೆನ ಪರಮಾಣ (ಮ.ಟನ್) 

ಪರತಿ ಟನಿುಗೆ ರ .1000/- 

ರೇಂತ ರೆೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಸ 

ಬೆೇಕಾಗಿರತವ  ಸಹಾಯಧನ 

ಮತು(ರ .) 

         

         

   ಒಟತಟ      
 

ಮೇಲ್ ನಮ ದ್ಧಸಿರತವ ರೆೈತರ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಿೇಂದ್ 20 ಅಡಿಗ್ಳಿೇಂಗಿೇಂತ ಎತುರವಾದ್ & 12 ವಷ್ಯ ಮಿೇರಿದ್ ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳಿೇಂದ್ ಒಟತಟ ---------------ಮ.ಟನ್ ಪರಮಾಣದ್ ತಾಳೆ 

ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಖರಿೇದ್ಧಸಲಾಗಿದ ಎೇಂದ್ತ ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸಿದ 

______________ 

ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಸೇಂಸ್ಥಥಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ              
         

     ಮೇಲಕೇಂಡ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ರೆೈತರ ತ ೇಟಗ್ಳಿಗೆ ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್--------------ರೇಂದ್ತ ಭೆೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ತು, 20 ಅಡಿಗಿೇಂತ ಎತುರವಾಗಿರತವ ಹಾಗ್   12 ವಷ್ಯ ಮಿೇರಿದ್ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಿೇಂದ್  -----

----- ಟನ್  ಪರಮಾಣದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಲತ ರ ----------ಗ್ಳ ವಚಿ ಭರಿಸಿದ್ತು, ಶೇ.50 ರೇಂತ  ---------------------ಮತುವನತು ರೆೈತರ ಬಾಯೇಂಕ್ ಖಾತಗೆ 

ಪಾವತಿಸಬಹತದಾಗಿದ ಎೇಂದ್ತ ದ್ೃಡಿೇಕ್ರಿಸಿದ.  

    

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK)                                                

…………. ಹ ೇಬಳಿ,……. ತಾಲ ಿಕ್ತ                                                                                                  

                                                                                                                      ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ), ……….. ತಾಲ ಿಕ್ತ                                        

                                                                                                                                                   . …..……..………. ಜಿಲ್ಿ 
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ನಮ ನ – 5B  

ಹಣ ಸೇಂದಾಯ ರಸಿೇದ್ಧ  
 

……… ಸಾಲಿಗೆ ಶಿರೇ / ಶಿರೇಮತಿ …………. ಬಿನ್/ ಕ ೇೇಂ …..…….., ………….. ಹ ೇಬಳಿ, …………….ತಾಲ ಿಕ್ತ, ………… ಜಿಲ್ಿ ಆದ್ ರ್ಾನತ …………. 

ಹಕಟೇರ್ ಪರದೇಶದ್ಲಿಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ತು, 20 ಅಡಿಗ್ಳಿಗಿೇಂತ ಎತುರದ್ ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳಿೇಂದ್ ………… ಪರಮಾಣದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಿರತತುೇನ. 

ಸದ್ರಿ ಕ್ಟಾವಿಗೆ ರ . ………. ವಚಿ ಭರಿಸಿದ್ತು, ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿೇಂದ್ ಶೇ.50 ರೇಂತ ರ . ……….. ಮತುವನತು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ಪಡೆದ್ಧರತತುೇನ.  

 

 

--------------------------------------                                 

ರೆೈತ ಫಲಾನತಭವಿ              
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ನಮ ನ-06A 

……….. ನೇ ಸಾಲಿಗೆ …….. ಮಾಹಯಲಿಿ  ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್ ------------ರಿೇಂದ್ ----------ವರೆಗೆ ……..… ಸೇಂಸ್ಥಥಯವರಿಗೆ ಸೇಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇೇಂದ್ರದ್ಧೇಂದ್ ಸೇಂಸಕರಣ್ಣ ಘಟಕ್ಕಕ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು 

ಸಾಗಾಣಿಕಗಾಗಿ ಪ್ರೇತಾಾಹಧನ: 

ಜಿಲ್ಿ:____________ 

ಕ್ರಮ 

ಸೇಂ. 

consignme

nt/trip ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್ 

ಎಲಿಿಯಿೇಂದ್-

ಎಲಿಿಯವರೆಗೆ 

ಸೇಂಗ್ರಹಣಾ 

ಕೇೇಂದ್ರದ್ಧೇಂದ್ 

ಸೇಂಸಕರಣಾ 

ಘಟಕ್ದ್ 

ಅೇಂತರ(ಕಿ.ಮಿೇ) 

ಸಾಗಾಣಿಕ 

ಮಾಡಿದ್ ತಾಳೆ 

ಹಣತೆಗ್ಳ 

ಪರಮಾಣ 

(ಮ.ಟನ್)  

ಸಾಗಾಣಿಕಗಾಗಿ 

ಭರಿಸಿದ್ 

ವಚಿ(ರ .ಗ್ಳಲಿಿ

) 

ಸಾಗಾಣಿಕ 

ಪ್ರೇತಾಾಹಧನದ್ 

ಮತು 

(ರ .ಗ್ಳಲಿಿ) 

(ರ .300/- ರೇಂತ 

ಪರತಿೇ ಮ.ಟನ್) 

       

       

       

       

   ಒಟತಟ    
 

 

ಮೇಲ್ ನಮ ದ್ಧಸಿರತವ ರೆೈತರ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಿೇಂದ್ ಒಟತಟ ……. ಪರಮಾಣದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್---------ರಿೇಂದ್ ------ವರೆಗೆ ಸೇಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇೇಂದ್ರದ್ಧೇಂದ್ ಸೇಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ಕಕ ………. 

ಸೇಂಸ್ಥಥಯವರತ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಿದ್ತು, ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿಯ ಪರಕಾರ ರ . --------------ಮತುದ್ ಸಾಗಾಣಿಕಗೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಧನ ವನತು ಪಾವತಿಸಬಹತದಾಗಿರತತುದ ಎೇಂದ್ತ ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸಿದ. 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ನಿದೇಯಶಕ್ರತ              

 

__________ತಾಲ ಿಕ್ತ                        …………………………. ಜಿಲ್ಿ. 
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ನಮ ನ-06B 
 

……….. ನೇ ಸಾಲಿಗೆ …….. ಸೇಂಸ್ಥಥಯವರತ (Company letter Head) ಪರತಿ Consignment/trip ರೆೈತರಿೇಂದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ ವಿವರ: 

ವಾಹನ ಸೇಂಖೆಯ:____________                                                   ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್: 

          Consignment ಸೇಂಖೆಯ: 

ಕ್ರಮ 

ಸೇಂ. 

ರೆೈತರ ಹಸರತ ಗಾರಮ ಜಮಿೇನಿನ 

ವಿವರ 

ವಿಸಿುೇಣಯ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ 

ಪರಮಾಣ 

(ಮ.ಟನ್) 

ಸಾಗಾಣಿಕಗೆ 

ಭರಿಸಿದ್ ವಚಿ 

(ರ .ಮ.ಟನ್) 

ಸಾಗಾಣಿಕ 

ಪ್ರೇತಾಾಹಧನದ್ 

ಮತು (ರ .ಗ್ಳಲಿಿ) 

(ರ .300/- ರೇಂತ 

ಪರತಿ ಮ.ಟನ್) 

        

        

        
 

 

ಮೇಲ್ ನಮ ದ್ಧಸಿರತವ ರೆೈತರ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಿೇಂದ್ ಒಟತಟ ……. ಪರಮಾಣದ್ ತಾಳೆ ಹಣತೆಗ್ಳನತು ದ್ಧರ್ಾೇಂಕ್---------ರಿೇಂದ್ ------ವರೆಗೆ ಸೇಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇೇಂದ್ರದ್ಧೇಂದ್ ಸೇಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ಕಕ ………. 

ಕಿೇ.ಮಿೇ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಲತ ಭರಿಸಿದ್ ವಚಿ ರ . --------------ಮತುದ್ ಸಾಗಾಣಿಕಗೆ ವಚಿವನತು ಭರಿಸಿರತತುೇನೇಂದ್ತ ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸಿದ. 

 
 

ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇದ್ಧತ ಸೇಂಸ್ಥಥರವರ ಸಹಿ ಮತತು ಮಹರತ 

(Authorized Person) 
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ನಮ ನ-7 
 

……… ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಡಿೇಸಲ್ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ಖರಿೇದ್ಧಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಧೃಢೇಕ್ರಣ ನಮ ನ: 
 

 

 ---------------  ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ ----------------------- ಬಿನ್/ಕ ೇೇಂ.-------------------------- ಗಾರಮ -------------------- ತಾಲ ಿಕ್ತ--------------------

------ಜಿಲ್ಿ.--------------------ಇವರ ಜಮಿೇನಿನಲಿಿ -----------------------ಹ. ವಿಸಿುೇಣಯದ್ಲಿಿ ------------ಸೇಂಖೆಯ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿರತತಾುರೆ. ಸದ್ರಿ ತ ೇಟದ್ಧೇಂದ್ 

ಕ್ನಿಷ್ಠ 5 ಮ. ಟನ್. ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ರೇಂತ ಇಳತವರಿಯನತು ಪಡೆಯತತಿುರತತಾುರೆ. ಸದ್ರಿ ತಾಳೆ ತ ೇಟಕಕ ನಿರೇಂತರ ನಿೇರತ ಪ್ರೆೈಕಗಾಗಿ, ಸದ್ರಿ ರೆೈತರತ ಸಕಾಯರದ್ಧಲಿಿ ನ ೇಂದ್ಣಿ 

ಮಾಡಿರತವ ------------------------------ಸೇಂಸ್ಥಥಯಿೇಂದ್ ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇಧಿತ ದ್ರದ್ ಪರಕಾರ ---------------ಮತುಕಕ ಡಿೇಸಲ್ ಪೇಂಪ್ ಅನತು ಪರಸತುತ ಸಾಲಿನಲಿಿ 

ಖರಿೇದ್ಧಸಿರತತಾುರೆ. ಸದ್ರಿ ಘಟಕ್ಕಕ ಕೇೇಂದ್ರ ಸಕಾಯರದ್ ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿ ಪರಕಾರ ಶೇ. 50 ರೇಂತ---------------ಮತುದ್ ಸಹಾಯಧನವನತು ನಿೇಡಲಾಗಿದ.  ಸದ್ರಿ ಯೇಂತರದ್ ಖರಿೇದ್ಧಗಾಗಿ 

ಸದ್ರಿ ರೆೈತರತ ಯಾವುದೇ ಕೇೇಂದ್ರ/ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ್ ಇಲಾಖೆಯಿೇಂದ್, ಯಾವುದೇ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ ಎೇಂದ್ತ affidavit ನಿೇಡಿರತತಾುರೆ.  

 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK)                                                

…………. ಹ ೇಬಳಿ,……. ತಾಲ ಿಕ್ತ                                       

                                                                                                      ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ……….. ತಾಲ ಿಕ್ತ, 

                                                                                                  …..…………. ಜಿಲ್ಿ 
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ನಮ ನ – 8 

……… ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತಾಳೆ ತ ೇಟದ್ಲಿಿ ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆಸಾಯಕಕ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಧೃಢೇಕ್ರಣ ನಮ ನ: 

 

 

 ---------------  ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ ----------------------- ಬಿನ್/ಕ ೇೇಂ.-------------------------- ಗಾರಮ -------------------- ತಾಲ ಿಕ್ತ--------------------

------ಜಿಲ್ಿ.--------------------ಇವರ ಜಮಿೇನಿನಲಿಿ -----------------------ಹ. ವಿಸಿುೇಣಯದ್ಲಿಿ ------------ ಸೇಂಖೆಯ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿರತತಾುರೆ. ಸದ್ರಿ ತಾಕಿನಲಿಿ 

……….. ಹಕಟೇರ್ ಪರದೇಶದ್ಲಿಿ ……….. ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಯ ಅೇಂತರ ಬೆಳೆಯವನತು ಕೈಗೆ ೇಂಡಿದ್ತು, ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿ ಪರಕಾರ 1 ಹಕಟೇರ್ ತಾಳೆ ಪರದೇಶಕಕ ರ . 5000/- 

ದ್ೇಂತ ರ . ……. ಗ್ಳನತು ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಸದ್ರಿ ಘಟಕ್ಕಕ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಯೇಜನಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿ 

ಎೇಂದ್ತ ಈ ಮ ಲಕ್ ದ್ೃಢೇಕ್ರಿಸಿದ.   

 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK)                                                 

…………. ಹ ೇಬಳಿ,……. ತಾಲ ಿಕ್ತ                                                                                    

       

                                        ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ……….. ತಾಲ ಿಕ್ತ, 

                                   …..…………. ಜಿಲ್ಿ 
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ನಮ ನ-9 
 

……… ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ಯೇಂತ ರೇಪಕ್ರಣ ಖರಿೇದ್ಧಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಧೃಢೇಕ್ರಣ ನಮ ನ: 

 

 ---------------  ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ ----------------------- ಬಿನ್/ಕ ೇೇಂ.-------------------------- ಗಾರಮ -------------------- ತಾಲ ಿಕ್ತ--------------------

------ಜಿಲ್ಿ.----------------------ಇವರ ಜಮಿೇನಿನಲಿಿ -----------------------ಹ. ವಿಸಿುೇಣಯದ್ಲಿಿ ------------ಸೇಂಖೆಯ ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳನತು ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿರತತಾುರೆ. ಸದ್ರಿ ತಾಳೆ 

ತ ೇಟಕಕ ನಿರೇಂತರ ನಿೇರತ ಪ್ರೆೈಕಗಾಗಿ, ಸದ್ರಿ ರೆೈತರತ ಸಕಾಯರದ್ಲಿಿ ನ ೇಂದ್ಣಿ ಮಾಡಿರತವ ------------------------------ಸೇಂಸ್ಥಥಯಿೇಂದ್ ಸಕಾಯರ ಅನತಮೇಧಿತ ದ್ರದ್ ಪರಕಾರ ----

-----------ಮತುಕಕ _____ ಯೇಂತರವನತು ಪರಸತುತ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿರತತಾುರೆ. ಸದ್ರಿ ಘಟಕ್ಕಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ್ ಮಾಗ್ಯಸ ಚಿ ಪರಕಾರ ಶೇ. 50 ರೇಂತ---------------ಮತುದ್ 

ಸಹಾಯಧನವನತು ನಿೇಡಲಾಗಿದ.  ಸದ್ರಿ ಯೇಂತರದ್ ಖರಿೇದ್ಧಗಾಗಿ ಸದ್ರಿ ರೆೈತರತ ಯಾವುದೇ ಕೇೇಂದ್ರ/ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ್ ಇಲಾಖೆಯಿೇಂದ್, ಯಾವುದೇ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ 

ಪಡೆದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ ಎೇಂದ್ತ affidavit ನಿೇಡಿರತತಾುರೆ.  

 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK)                                               

…………. ಹ ೇಬಳಿ,……. ತಾಲ ಿಕ್ತ                                                                                    

       

ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ……….. ತಾಲ ಿಕ್ತ, 

…..…………. ಜಿಲ್ಿ 
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ಕ್ರ.

ಸೇಂ. 

ವಿವರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ನಮ ದ್ಧಸಿರತವ 

ವಿವರ 

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ನಮ ದ್ಧಸಿರತವ 

ವಿವರ 

1. ತಾಳೆ ಸಸಿಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ  

a. ಬೆಳೆ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 

ಎೇಂದ್ತ ನಮ ದ್ಧಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 

ಬೆಳೆ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಎೇಂದ್ತ 

ನಮ ದ್ಧಸತವ  ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ. 

ಬೆಳೆ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಎೇಂದ್ತ 

ನಮ ದ್ಧಸತವ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರತತುದ. ಬೆಳೆ 

ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ನಮ ದ್ಧಸದ್ಧದ್ು ಪಕ್ಷದ್ಲಿಿ 

ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ತಾಲ ಿಕಿನ ಇಲಾಖಾ 

ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ ಬೆಳೆ ದ್ೃಢೇಕ್ರಣ ನಿೇಡಿದ್ುಲಿಿ 

ಸಹಾಯಧನ ರೆೈತರಿಗೆ ನಿೇಡತವುದ್ತ ಎೇಂದ್ತ 

ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ. 

b. ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಸಮನಾಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷತ 

ಸಮನಾಯ ಸಮಿತಿಯನತು ಜಿಲಾಿ 

ಮಟಟದ್ಲಿಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ. 

ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಟಟದ್ ಜೇಂಟ್ಟ ನಿದೇಯಶಕ್ರ 

ಅಧಯಕ್ಷತಯಲಿಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ. 

c. ಹಸಿರತ ತೇಂತಾರೇಂಶದ್ಲಿಿ ರೆೈತರತ 

ನ ೇೇಂದಾಯಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ 

ಹಸಿರತ ತೇಂತಾರೇಂಶದ್ಲಿಿ ರೆೈತರತ 

ನ ೇೇಂದ್ಣಿಯಾಗಿರಬೆೇಕ್ತ ಎೇಂದ್ತ 

ತಿಳಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ. 

ಹಸಿರತ ತೇಂತಾರೇಂಶದ್ಲಿಿ ರೆೈತರತ 

ನ ೇೇಂದ್ಣಿಯಾಗಿರಬೆೇಕ್ತ ಎೇಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿರತತಾುರೆ. 

d. ಯೇಜನಯ 

ಅನತಷ್ಾಾರ್ಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ 

ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ನ ೇಡಲ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ (ತಾಳೆ ಬೆಳೆ) 

ಅನತಷ್ಾಾರ್ಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ 

ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಹಿಸತ ೇನಿ (ಜಿ.ಪೇಂ) ರವರತ 

ಅನತಷ್ಾಾರ್ಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳತ 

e. Gap filling ಗೆ ಸಹಾಯಧನ Gap filling ಗಾಗಿ ಅವಶಯಕ್ತ ಇರತವ 

ಗಿಡಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡತವ ಕ್ತರಿತತ 

ಗಿಡಗ್ಳ ಮಿತಿ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ. 

Gap filling ಗಾಗಿ ಅವಶಯಕ್ತ ಇರತವ ಗಿಡಗ್ಳಿಗೆ 

ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡತವ ಕ್ತರಿತತ ಶೇ. 10 ರಷ್ತಟ 

ಗಿಡಗ್ಳ Gap filling ಮಿತಿ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ. 

2. ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 

a. ಉಳಿಕ ಗಿಡಗ್ಳ ಶೇಕ್ಡವಾರತ 2,3 ಮತತು 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿವಯಹಣ್ಣಯಡಿ 

ಗೆ ಬಬರ ನಿೇಡತವ ಕ್ತರಿತತ ಉಳಿಕಯಿರತವ 

ಗೆ ಬಬರಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಶೇಕ್ಡವಾರತ 

ನಮ ದ್ಧಸಿರತವುದ್ಧಲಿ. 

2,3 ಮತತು 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿವಯಹಣ್ಣಯಡಿ 

ಗೆ ಬಬರ ನಿೇಡತವ ಕ್ತರಿತತ ಉಳಿಕಯಿರತವ 

ಗೆ ಬಬರಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಶೇ. 75 ರಷ್ತಟ 

ನಮ ದ್ಧಸಿದ. 

3. ಡಿೇಸ್ಥಲ್ ಪೇಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ ಖರಿೇದ್ಧಗೆ ಸಹಾಯಧನ 

a. ತಾಳೆ ತ ೇಟದ್ ಸಾಥಪನಯ 

ವಷ್ಯ 

ಎಲಾಿ ವಷ್ಯದ್ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಿಗೆ 

ಅನಾಯಿಸತವುದ್ತ 

ಹ ಸದಾಗಿ ಸಾಥಪನಯಾಗಿರತವ ತಾಳೆ 

ತ ೇಟಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತರ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರತತುದ. 

b. ತಾಳೆ ತ ೇಟದ್ ವಿಸಿುೇಣಯ 1 ಎಕ್ರೆ  1 ಎಕಟೇರ್ 

c. ಪೇಂಪಾಟ್ ಖರಿೇದ್ಧಯ ವಷ್ಯ ಪರಸತುತ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಹಾಗ್  ಹಿೇಂದ್ಧನ 

ಸಾಲಿನಲಿಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿರತವ ಪೇಂಪಾಟ್ 

ಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಬಹತದ್ತ. 

ಪರಸತುತ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿರತವ ಪೇಂಪಾಟ್ 

ಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತರ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡತವುದ್ತ. 



 46 

4. ಅೇಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯಕಕ ಸಹಾಯಧನ 

a. ಅವಧಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ ಮದ್ಲ 

4 ವಷ್ಯಗ್ಳಿಗೆ ಹಾಗ್  10 ವಷ್ಯ 

ಮೇಲಾಟಟ ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಲಿಿ ಅೇಂತರ್ 

ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯಕಕ ಸಹಾಯಧನ 

ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ. 

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ ಮದ್ಲ 4 

ವಷ್ಯಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತರ ಸದ್ರಿ ಯೇಜನಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ ಮತತು 10 ವಷ್ಯ ಮೇಲಾಟಟ ತಾಳೆ 

ತ ೇಟಗ್ಳಲಿಿ MGNREGA ಹಾಗ್  NHM  

ಯೇಜನಯಡಿ ಅೇಂತರ್ ಬೆಳೆ ಬೆೇಸಾಯಕಕ 

ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ. 

b. ಸಸಿ/ ಬಿೇಜ, ಗೆ ಬಬರ ಮತತು 

ಸೇಂರಕ್ಷಣ್ಣಗಾಗಿ ಭರಿಸತವ ವಚಿ 

ಸಸಿ/ ಬಿೇಜಕಕ ಶೇ.50 ರಷ್ತಟ ಮತತು 

ಪ್ೇಷ್ಕಾೇಂಶ ಹಾಗ್  ರೆ ೇಗ್ /ಕಿೇಟ 

ಸೇಂರಕ್ಷಣ್ಣಗಾಗಿ ಶೇ.50 ರಷ್ತಟ 

ಸಹಾಯಧನ ಹೇಂಚಿಕಮಾಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ.  

ಸಸಿ/ ಬಿೇಜ ಹಾಗ್  ಪ್ೇಷ್ಕಾೇಂಶಗ್ಳಿಗೆ ಶೇ.75 

ರಷ್ತಟ ಮತತು ರೆ ೇಗ್ /ಕಿೇಟ ಸೇಂರಕ್ಷಣ್ಣಗಾಗಿ 

ಶೇ.25 ರಷ್ತಟ ಸಹಾಯಧನ 

ಹೇಂಚಿಕಮಾಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ. 

5. ಕ ಳವ ಬಾವಿ ಕ ರೆಯಲತ ಸಹಾಯಧನ 

a. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವ ತಾಳೆ 

ತ ೇಟದ್ ಸಾಲತ 

ಎಲಾಿ ವಷ್ಯದ್ ತಾಳೆ ತ ೇಟದ್ಲಿಿ 

ಕ ರೆದ್ಧರತವ ಕ ಳವಬಾವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ 

ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿರತತುದ. 

ಇಳತವರಿ ನಿೇಡತತಿುದ್ತು, ಕ್ನಿಷ್ಟ 5 ವಷ್ಯಕಿಕೇಂತ 

ಹಚಾಿಗಿರತವ ತಾಳೆ ತ ೇಟದ್ಲಿಿ ಕ ರೆದ್ಧರತವ 

ಕ ಳವಬಾವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ 

ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿರತತುದ. 

b. ಕ ಳವ ಬಾವಿ ಕ ರೆದ್ಧರತವ 

ಸಾಲತ 

ಇೇಂದ್ಧನ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಕ ರೆದ್ಧರತವ ಕ ಳವ 

ಬಾವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ 

ಪರಸತುತ  ಸಾಲಿನಲಿಿ ಕ ರೆದ್ಧರತವ ಕ ಳವ 

ಬಾವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಲಾಗ್ತವುದ್ತ 

6. ಎತುರದ್ ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳಿಗೆ ಕ್ಟಾವು ಸಹಾಯಧನ 

a. ಅಹಯತ 20 ಅಡಿಗ್ಳಿಗಿೇಂತ ಎತುರದ್ ತಾಳೆ 

ಮರಗ್ಳಾಗಿರಬೆೇಕ್ತ. 

ಎತುರ ಹಾಗ್  12 ವಷ್ಯಕಿಕೇಂತ ಮೇಲಾಟ್ಟಟರತವ 

ತಾಳೆ ಮರಗ್ಳಾಗಿರಬೆೇಕ್ತ. 

b. ಸಹಾಯಧನದ್ ಮತು ರ .600 ಪರತಿ ಮ.ಟನ್ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಿದ್ ತಾಳೆ ಹಣ ತೆಗ್ಳತ 

ರ .1000 ಪರತಿ ಮ.ಟನ್ ಕ್ಟಾವು ಮಾಡಿದ್ 

ತಾಳೆ ಹಣ ತೆಗ್ಳತ 

c. ಮಿತಿ 20 ಮ.ಟನ್ ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ನೇಂತ ಪರತಿ 

ಫಲಾನಿಭವಿಗೆ  

15 ಮ.ಟನ್ ಪರತಿ ಹಕಟೇರ್ ರೇಂತ ಪರತಿ 

ಫಲಾನಿಭವಿಗೆ 4 ಹಕಟೇರ್ ವರೆಗೆ 

7. ಯಾೇಂತಿರೇಕ್ರಣ 

a. ವಿಸಿುೇಣಯ ಮಿತಿ ನಮ ದ್ಧಸಿರತವುದ್ಧಲಿ ಕ್ನಿಷ್ಾ 1 ಎಕ್ರೆಯಲಿಿ ಇಳತವರಿ ನಿೇಡತತಿುರತವ 

ತಾಳೆ ತ ೇಟಗ್ಳಲಿಿ ಯೇಂತರಗ್ಳ ಖರಿೇದ್ಧಗೆ 

ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿರತತುದ.  

 

         

 

 

 

 

   



 47 

 

 

 


