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2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಜಿಲ್ಾಾವಲಯ ಯೇಜನಯ  

ಅನುಷ್ಾಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳು 
 

 

I. ಯೇಜನಯ ಹೆಸರು    :ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಳ ನಿವಗಹಣೆ  

II. ಲೆಕ್ಕಶೇರ್ಷಗಕೆ                          :2435-00-101-0-35 
 

 

III. ಯೇಜನಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರಿಚಯ ಮತ್ುತ ಮುಖಾಯಂಶರ್ಳು: 
 

ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯು ರಾಜಯದಲಿಾ ಒಟುು 413 ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ುತ ಸಸಾಯಗಾರರ್ಳನುು ಹೊಂದಿದುು, ಇವುರ್ಳ ಒಟ್ಾುರೆ 

ಪ್ರದೇಶ 15277.33 ಎಕ್ರೆರ್ಳಾಗಿರುತ್ತದ. ಅವುರ್ಳಲಿಾ ಜಿಲ್ಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಅಡಿ ಒಟುು 164 ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ುತ 

ನಸಗರಿರ್ಳಿದುು, ಅವುರ್ಳ ವಿಸ್ತೇರ್ಗವು 2933.36 ಎಕ್ರೆರ್ಳಾಗಿರುತ್ತದ. ಇಲ್ಾಖಾ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಳಲಿಾ ಫಸಲು ಬಿಡುವ ಹರ್ುು 

ಹಾರ್ೂ ಪಾಾಂಟೇಷನ್ ಬೆಳೆರ್ಳಿದುು, ಅವುರ್ಳಿಂದ ಬರುವ ಫಸಲನುು ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಪ್ಡೆಯಲ್ಾರ್ುತ್ತತದ. 

ಈ ಹಿನುಲೆಯಲಿಾ, ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಳ ಆದಾಯ ಹೆಚಿಿಸುವುದು ಹಾರ್ೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲವತ್ತತಯನುು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ 

ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದ. 

 

 

IV. ಯೇಜನಯ ಉದುೇಶರ್ಳು: 

ಈ ಯೇಜನಯಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಳ ನಿವಗಹಣೆ ಕಾಯಗವನುು ಕೆೈಗೂಳುುತ್ತತದುು, ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ ನಿವಗಹಣೆ 

ಪ್ದುತ್ತರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖಯ ಉದುೇಶವಾಗಿರುತ್ತದ. 

 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ುತ ನಸಗರಿರ್ಳನುು ಸಮಪ್ಗಕ್ವಾಗಿ ನಿವಗಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

 ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಳಲಿಾರುವ ಸಂಪ್ನೂೂಲರ್ಳನುು ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಾಾದಕ್ತಯನುು ಹೆಚಿಿಸುವುದು 
 

V. ಯೇಜನಯ ಮುಖಯ ಘಟಕ್ ಕಾಯಗಕ್ರಮರ್ಳು:  
 

ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಳ ನಿವಗಹಣೆ: 

ಇಲ್ಾಖೆಯು ನಿರ್ಧಿಪ್ಡಿಸ್ರುವ ದರದಲಿಾ (ಎಸ್.ಆರ್. ದರದ ಪ್ರಕಾರ) ಕ್ಷೇತ್ರ/ನಸಗರಿರ್ಳಲಿಾರುವ ಹಣ್ಣುನ ಗಿಡರ್ಳಿಗ 

ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಗಿಡರ್ಳಿಗ ಪಾತ್ತ ಮಾಡುವುದು, ಹಸ್ರೆಲೆ ಗೂಬಬರ ಬೆಳೆರ್ಳ ಬಿೇಜ ಖರಿೇದಿ ಮತ್ುತ ಬಿತ್ತನ, 

ಬೆಂಕಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ನಿಮಾಗರ್, ನಿೇರು ನಿವಗಹಣೆ, ಸಮರ್ರ ಕಿೇಟ /ರೊೇರ್/ ಪ ೇಷಕಾಂಶ ನಿವಗಹಣೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ 

ಪ್ರಿಕ್ರರ್ಳ ಸಂರ್ರಹಣೆ ಮತ್ುತ ಬಳಕೆ, ಹಸ್ರು ಮನ ರಿಪೇರಿ, ನರಳು ಪ್ರದ ರಿಪೇರಿ, ಕ್ಟುಡ ದುರಸ್ಿ, ತ್ಂತ್ತಬೆೇಲಿ 

ದುರಸ್ಿ,  ವಿದುಯತ್ ಬಿಲ್,  ಯಂತ್ರರ್ಳ ದುರಸ್ಿ,  ಹೊಸ ತ್ಳಿರ್ಳ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸತರಣೆ,  ಮೆೇವು ಖರಿೇದಿ, ಕ್ಸ್/ ಸಸ್ರ್ಳ 

ರಿಬ್ಾಯಗಿಂಗ್, ಮೆೇವು ಬೆಳೆರ್ಳ ಬಿೇಜ ಖರಿೇದಿ, ಮೆೇಲ್ಾಾವಣ್ಣ ನಿವಗಹಣೆ, ಕ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರರ್, ಜೈವಿಕ್ ಪ್ರಿಕ್ರರ್ಳ 

ಉತ್ಾಾದನ, ದನರ್ಳಿಗ ವಿಮೆ, ಮೆೇವು ಬೆಳೆರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇತ್ಾಯದಿ ಕಾಯಗರ್ಳನುು ಕೆೈಗೂಳುುವುದು. 
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VI. ಅನುದಾನ 

              ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಳ  ನಿವಗಹಣೆಗ ರೂ.312.20 ಲಕ್ಷರ್ಳನುು ನಿರ್ಧಿಪ್ಡಿಸ್ದ. 
 

VII. ತ್ಾಂತ್ತರಕ್ ವೈಶಷುತರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ಅನುಷ್ಾಾನ: 

ನಿವಗಹಣೆ: 
 

1) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಮೇನನುು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲಿಾ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನುು ಕ್ಳೆರಹಿತ್ ಮತ್ುತ ಸವಚಾವಾಗಿ 

ನಿವಗಹಿಸುವುದು.  

2) ಗಿಡರ್ಳಿಗ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ, ಬ್ಾರ್ಲಕೊೇಟರವರ ಸುಧಾರಿತ್ ಬೆೇಸಾಯ ಪ್ದಿತ್ತರ್ಳನವಯ 

ಶಫಾರಸ್ಿನಂತ ಸಸಯ ಪ ೇಷಕಾಂಶರ್ಳ ನಿವಗಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

3) ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ುತ ನಸಗರಿರ್ಳ ನಿವಗಹಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲಿಾ ಪ್ರಿಕ್ರರ್ಳನುು 

ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ ರೆೈಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ುತ ನಸಗರಿರ್ಳ ನಿವಗಹಣೆಯನುು ಕೆೈಗೂಳುುವುದು. 
 

4) ಸಾವಯವ ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ರಮರ್ಳನುು ಕೆೈಗೂಳುಲು ಹೆಚುಿ ಒತ್ುತ ಕೊಡುವುದು. ಸಾವಯವ ಗೂಬಬರ ಎಲೆ-ಒರ್ಗಿದ 

ಕ್ಡಿಿ, ರ್ರಿರ್ಳನುು ಗಿಡರ್ಳ ಬುಡದಲಿಾ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹೊದಿಕೆ ಮೆೇಲೆ ಬಯೇಡೆೈಜಸುರ್ ನ 

ಜಿೇವಸಾರ ತ್ತಂರ್ಳಿಗೂಮೊ ಸ್ಂಪ್ಡಿಸಬೆೇಕ್ು. ಸಸಯರ್ಳ ಕಿೇಟ/ರೊೇರ್ರ್ಳ ನಿವಗಹಣೆಗಾಗಿ ಬಯೇಪಸ್ುಸೈಡ್ಸ  

ಸ್ಂಪ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಎರೆಹುಳು ಗೂಬಬರ ಹಾರ್ೂ ಎರೆಜಲ ಉತ್ಾಾದನ ಕೆೈಗೂಳುುವುದು.    
 

5) ಅರ್ಗ ಚಂದಾರಕ್ೃತ್ತ ಬದುರ್ಳು, Catch pit ಹಾರ್ೂ ತ್ಾಕ್ುರ್ಳಿಗ ಬದುರ್ಳನುು ನಿಮಾಗರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ್ 

ಮಳೆ ನಿೇರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವಶಯಕ್ತರ್ನುಸಾರ ಬೆಂಕಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ನಿಮಾಗರ್ ಮಾಡುವುದು. 

6) MGNREGA ಯೇಜನಯಡಿ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುತ ನಿವಗಹಣೆ ಕಾಯಗಕ್ರಮರ್ಳನುು 

ಅನುಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದುಲಿಾ, ಅಂತ್ಹ ಕಾಯಗಕ್ರಮರ್ಳಿಗ ಕ್ೂಲಿ ವಚಿವನುು MGNREGA 

ಯೇಜನಯಡಿ ಭರಿಸುವುದು ಮತ್ುತ ಸಾಮಾಗಿರ ವಚಿವನುು D-03 ಯೇಜನಯಡಿ ಭರಿಸಲು 

ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು 
 

7) ಸೂಕ್ತ ಸಿಳದಲಿಾ ಕ್ೃರ್ಷಹೊಂಡ, ನಾಲ್ಾಬದು, ಚೆಕ್ ಡಾಯಂ ನಿಮಗಸ್, ಮಳೆನಿೇರು ಸಂರ್ರಹಿಸ್, ಭೂ ಜಲ 

ಸಂಪ್ನೂೂಲರ್ಳನುು ಮಾಡುವುದು. 
 

8) ಕ್ೃರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೇಂದರ/ ಸಂಶೂೇರ್ನಾ ಕೆೇಂದರ/ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ತ್ಜ್ಞರನೂುಳಗೂಂಡ ಒಂದು ಸಮತ್ತ ರಚಿಸ್ ಒರ್ಗಿದ 

ಹಳೆಯ ಮತ್ುತ ಫಲ ಬಿಡದ ಗಿಡರ್ಳನುು ತ್ಾಂತ್ತರಕ್ ಸೂಕ್ತತಯನುಸಾರ ತಗದು ಹೊಸ ಬೆಳೆ/ ತ್ಳಿರ್ಳ ಆಯ್ಕಕ 

ಕ್ುರಿತ್ು ತ್ಾಂತ್ತರಕ್ ಸಲಹೆ ಪ್ಡೆದು ಸೂಕ್ತ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಅನುಮೇದನಯಂದಿಗ ಗಿಡರ್ಳನುು ನಡಬೆೇಕ್ು ಹಾರ್ೂ 

ಹೊಸ ಬೆಳೆ/ತ್ಳಿರ್ಳ, ಅಪ್ರಧಾನ(Minor) ಹಾರ್ೂ ಅಪ್ರೂಪ್ದ (Exotic) ಹರ್ುುರ್ಳ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸತರಣೆ 

ಕೆೈಗೂಳುುವುದು. (ಈ ಬಗೆ ನಿದೇಗಶನಾಲಯದಿಂದ ಈಗಾರ್ಲೆೇ ಸುತೂತೇಲೆ ಹೊರಡಿಸಲ್ಾಗಿದ). 
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9) ಹಸ್ರು ಮನ/ ನರಳುಪ್ರದ/ ಕ್ಟುಡ/ ತ್ಂತ್ತಬೆೇಲಿ/ ಕಾಂಪ ಂಡ್ಸ/ ಯಂತ್ರರ್ಳ ದುರಸ್ಿ ಇತ್ಾಯದಿ ಕೆಲಸರ್ಳನುು 

ಕೆೈಗೂಳುುವುದು. ಕೆೈಗೂಂಡ ನಂತ್ರ ಸದಬಳಕೆ  ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೂಳುುವುದು. 

 

ಅನುಷ್ಾುನ ವೇಳಾಪ್ಟ್ಟು: 
 

 ನಿವಗಹಣೆ: 
 

 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಳ ನಿವಗಹಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ, ಹಸ್ರೆಲೆ ಗೂಬಬರ ಬೆಳೆರ್ಳ ಬಿೇಜೂೇತ್ಾಾದನ, 

ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ಬಿತ್ತನ ಮಾಡುವುದು, ಗಿಡರ್ಳಿಗ ಪಾತ್ತ ಮಾಡುವುದು, ಸಮರ್ರ ಕಿೇಟ/ರೊೇರ್/ ಪ ೇಷಕಾಂಶ 

ನಿವಗಹಣೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಿಕ್ರರ್ಳ ಸಂರ್ರಹಣೆ, ಹೊಸ ತ್ಳಿರ್ಳ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸತರಣೆ, ಮೆೇವು ಬೆಳೆರ್ಳ ಬೆೇಸಾಯ, 

ಕ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರರ್, ಜೈವಿಕ್ ಪ್ರಿಕ್ರರ್ಳ ಉತ್ಾಾದನ ಇತ್ಾಯದಿರ್ಳನುು ಮೆೇ-ಜುಲೆೈ ಮಾಹೆಯಲಿಾ 

ಕೆೈಗೂಳುುವುದು. 

 ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಾ ಮೂಲಭೂತ್ ಸ ಕ್ಯಗರ್ಳಾದ ವಮಗಕಾಂಪ ೇಸ್ು/ ಬಯೇಡೆೈಜಸುರ್, ಬೆಂಕಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ವಲಯ ನಿಮಾಗರ್, ನಿೇರು ನಿವಗಹಣೆ, ಕಾಂಪ ಂಡ್ಸ ದುರಸ್ಿ, ತ್ಂತ್ತಬೆೇಲಿ ದುರಸ್ಿ, ಹಸ್ರುಮನ/ನರಳು 

ಪ್ರದ ರಿಪೇರಿ, ಕ್ಟುಡ ದುರಸ್ಿ, ಯಂತ್ರರ್ಳ ದುರಸ್ಿ ಇತ್ಾಯದಿ ಕೆಲಸರ್ಳನುು ಆರ್ಸ್ು-ಅಕೊುೇಬರ್ 

ಮಾಹೆಯಲಿಾ ಕೆೈಗೂಳುುವುದು. 

 ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಾರುವ ವಿದುಯತ್ ಬಿಲ್, ಕ್ಸ್/ಸಸ್ರ್ಳ ರಿಬ್ಾಯಗಿಂಗ್, ದನರ್ಳಿಗ ವಿಮೆ, ಮೆೇಲ್ಾಾವಣ್ಣ ನಿವಗಹಣೆ, 

ಮೆೇವು ಬೆಳೆರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಗವನುು ಸೂಕ್ತತಯನುಸಾರ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ಕೆೈಗೂಳುುವುದು. 

 

VIII. ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುತ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ನಿವಗಹಿಸುವುದು: 
 

1) ಪ್ರತ್ತ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರರ್ತ್ತ ವರದಿಯನುು ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮೂಲಕ್ ಪ್ರತ್ತ ಮಾಹೆಯ 3ನೇ ತ್ಾರಿೇಖಿನ ಒಳಗಾಗಿ ತ್ಪ್ಾದೇ 

ಸಲಿಾಸುವುದು. 

2) ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಳ ನಿವಗಹಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ GPS ಮುಖಾಂತ್ರ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರವನುು ತಗದು 

ವರದಿಯನುು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ುತ ನಸಗರಿ ವಿಭಾರ್ಕೆಕ ಸಲಿಾಸುವುದು.  

 

                         


