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2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನ ಅನುಷ್ಾಾನದ 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳು 

 

I.ಯೇಜನಯ ಹೆಸರು: ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನ - ರಾಜಯವಲಯ 

    ಲೆಕಕ ಶೇರ್ಷಗಕೆ: 2851-00-200-0-01 (ಯೇಜನ) 

 

ii.  ಯೇಜನಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಪ್ರಿಚಯ ಮತ್ುು ಮುಖಾಯಂಶರ್ಳು : 
 

ಜೇನುಗಾರಿಕೆಯು ಕೃರ್ಷ/ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ/ ಅರಣ್ಯ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿದುು, ರೈತ್ ಸಮುದಾಯಕೆಕ ಪ್ೂರಕ ಆದಾಯ 

ತ್ರುವಂತ್ಹ ಉಪ್ ಉದೂಯೇರ್ ಹಾರ್ೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃರ್ಷ ಆಧಾರಿತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ.  ಜೇನುಗಾರಿಕೆಯನುು  ಹೆಚಿಿನ 

ಬಂಡವಾಳವಿಲಲದ ಭೂರಹಿತ್ ಸಣ್ಣ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ್ ಕಾರ್ಮಗಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಂರ್ವಿಕಲರು 

ಕೆೈಗೂಳಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ುದ. ಜೇನುಕೃರ್ಷ ಒಟ್ಾಾರ ಉತ್ುಮ ಉದೂಯೇಗಾವಕಾಶ ಹಾರ್ೂ ಸಾಕಷ್ುಾ ಆದಾಯವನುು 

ಕೊಡಬಲಲ ಉದ್ಧುಮೆಯಾಗಿದ. 

 

   ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯ ಉಪ್ಯುಕುತ ಬಗೆ ರಾಜಯದ ರೈತ್ರಿಗ ಹೆಚಿಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೇಡಿ ಜೇನುಗಾರಿಕೆಯನುು ರಾಜಯದಲಿಲ 

ಸಮರ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶಯಕವಾಗಿದ. ಕರ್ಾಗಟಕ ರಾಜಯದಲಿಲ ಜೇನುಗಾರಿಕೆಯನುು ಸಮರ್ರ ರಿೇತಿಯಲಿಲ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂಳಿಸಲು ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶರ್ಳಿದ. ಜೇನು ಉತ್ಪನುರ್ಳ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ಟುಾ ಹೆಚುಿ ಉಪ್ಯೇರ್ 

ಜೇನುನೂಣ್ರ್ಳು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಾರ್ ಸಪಶಗಕ್ರರಯೆಯಂದ ಉಂಟ್ಾರ್ುತ್ುದ. ಕೆಲವು ಸರ್ಮೇಕ್ಷೆರ್ಳ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡ 30ರಷ್ುಾ ಆಹಾರ 

ಬೆಳೆರ್ಳು, ಶೇ.80ರಷ್ುಾ ಹಣ್ುಣ, ತ್ರಕಾರಿ ಮತ್ುು ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ಶೇ.60 ಕ್ರಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಿ ಬೇಜದ್ಧಂದ 

ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಸಸಯರ್ಳು ಪ್ರಾರ್ಸಪಶಗಕಾಕಗಿ ಜೇನುನೂೇಣ್ರ್ಳನುೇ ಅವಲಂಭಿಸಿವೆ. ರಾಜಯದಲಿಲ ಲಭಯವಿರುವ 

ಸಸಯ ಸಂಪ್ತ್ುು, ತಾಂತಿರಕ ಮತ್ುು ಸಂಶೂೇಧರ್ಾ ಸಂಪ್ನೂೂಲರ್ಳನುು ಆಧರಿಸಿ  ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ  ಮತ್ುು  ಕೃರ್ಷ  ಬೆಳೆರ್ಳಲಿಲ 

ಉತಾಪದನಯ ಹೆಚಿಳ, ಉತಾಪದಕತಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾರ್ೂ ರ್ುಣ್ಮಟಾವನುು ಸುಧಾರಿಸುವಂತ್ಹ ಜೇನುಕೃರ್ಷ ಉತುೇಜನ 

ಕಾಯಗಕರಮರ್ಳನುು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಂದ ಅನುಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸಲು ಉದುೇಶಸಿದ. 

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ ಸದರಿ ಯೇಜನಯಡಿ ನರ್ಧಿತ್ ಅನುದಾನ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷರ್ಳು.  

 

iii. ಯೇಜನಯ ಉದುೇಶರ್ಳು: 

 

1. ರೈತ್ರಿಗ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಕುರಿತ್ಂತ ತ್ರಬೆೇತಿ ನೇಡಿ ಹೆಚುಿ ಜನರು ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯಲಿಲ ತೂಡರ್ುವಂತ ಮಾಡುವುದು. 

2. ಜೇನುಸಾಕಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃರ್ಷ / ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆರ್ಳಲಿಲ ಪ್ರಾರ್ ಸಪಶಗ ಕ್ರರಯೆಯನುು ಉತುೇಜಿಸುವುದು.  

3. ರೈತ್ ಸಮುದಾಯಕೆಕ ಪ್ೂರಕ ಆದಾಯ ತ್ರುವಂತ್ಹ ಉಪ್ ಉದೂಯೇರ್ವಾಗಿ ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯನುು 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸುವುದು. 



 

 

2021-22\State sector\2021-22 Guideline                                                                                                                Page 2 
 

4. ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯ ಮೂಲಕ ಉತಾಪದನ ಮತ್ುು ಉತಾಪದಕತ ಹೆಚಿಿಸಲು ಅರ್ತ್ಯವಿರುವ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನರ್ಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 

ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ುು ಪ್ರಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

 

iv.ರಾಜಯವಲಯದ ಕಾಯಗಕರಮರ್ಳ ಅಡಿ ವಿವಿಧ ಕಾಂಪೂೇನಂಟ್ ರ್ಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸಲು  

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 

 

1a. ರೈತ್ರಿಗ ಹಾರ್ೂ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಆಸಕುರಿಗ ಜೇನುಕೃರ್ಷಯಲಿಲ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಾಯಗಕರಮ . 

   ಉದುೇಶ: ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಗ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಕುರಿತ್ಂತ ತ್ರಬೆೇತಿ ನೇಡುವ ಮೂಲಕ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ       

                ಕೆೈಗೂಳಳಲು ಉತುೇಜಿಸುವುದು. 

 ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ರು ಇರುವ ರೈತ್ರನುು ತ್ರಬೆೇತಿಗ ಆಯೆಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಳವುದು. 

 ತ್ರಬೆೇತಿಯಲಿಲ ನರ್ರ/ಪ್ಟಾಣ್ ಪ್ರದೇಶರ್ಳ ಆಸಕು ಹವಾಯಸಿ / ವೃತಿುಪ್ರ ಜೇನುಕೃರ್ಷಕರೂ ಸಹಾ 

ಭಾರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ುದ.  

 ಒಂದು ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಾಯಗಕರಮದಲಿಲ ರ್ರಿಷ್ಾ 30 ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿರತ್ಕಕದುು. 

 ತ್ರಬೆೇತಿಯನುು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲಿಲ ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ ಸಾಥಪಿತ್ವಾಗಿರುವ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಸಹಕಾರ ಸಂಘರ್ಳ ವಾಯಪಿುಯಲಿಲ/ 

ಸವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸಥರ್ಳ ಸಹಕಾರದೂಂದ್ಧಗ ಆಯೇಜಿಸುವುದು. 

 ತ್ರಬೆೇತಿ ನೇಡಲು ಕೃರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೇಂದರ, ಕೃರ್ಷ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ, ಸಕಾಗರೇತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸಥರ್ಳು ಮತ್ುು ತಾಂತಿರಕವಾಗಿ 

ನಪ್ುಣ್ರಾಗಿರುವ ನವೃತ್ು ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು/ ಪ್ಾರಧಾಯಪ್ಕರು, ಪ್ರರ್ತಿಪ್ರ ರೈತ್ರು, ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ 

ಪ್ರಿಣಿತ್ರಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ನೂೂಲ ವಯಕ್ರುಯನುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿ ತ್ರಬೆೇತಿಯನುು ನೇಡಲು ಇವರ ಸೇವೆಯನುು 

ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 

 ಎರಡು ದ್ಧವಸದ ತ್ರಬೆೇತಿ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಮೊದಲನೇ ದ್ಧನ ನರ್ಧಿತ್ ಪ್ಠ್ಯಕರಮರ್ಳ ಬೊೇಧನ ಮತ್ುು ಎರಡನೇ ದ್ಧನ 

ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ ತ್ರಬೆೇತಿ ಮತ್ುು ಇಲಾಖಾ /ಪ್ರರ್ತಿಪ್ರ ಜೇನುಕೃರ್ಷಕರ ಮಧುವನರ್ಳಲಿಲ ಪ್ಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ / ಭೇಟಿ ನೇಡುವುದು. 

 ಪ್ರತಿ ತ್ರಬೆೇತಿಗ ರ್ರಿಷ್ಾ ರೂ.24,000/- ರ್ಳಂತ ವೆಚಿ ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿದುು, ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗ ಪ್ರತಿ ದ್ಧನಕೆಕ 

ರೂ.400/- ರಂತ ವೆಚಿ ಭರಿಸುವುದು. ವೆಚಿದ ವಿವರರ್ಳು ಈ ಕೆಳ ಕಂಡಂತಿವೆ. 

ರೈತ್ರ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಾಯಗಕರಮರ್ಳ ವೆಚಿದ ವಿವರ 

(ರ್ರಿಷ್ಾ 30 ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಗ 2 ದ್ಧನಕೆಕ) 

 

ಕರ.ಸಂ ವಿವರರ್ಳು  ರ್ರಿಷ್ಾ ಮೊತ್ು 

1 ತ್ರಬೆೇತಿಯನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಆಯೆಕಯಾದ ಪ್ರತಿ 

ಫಲಾನುಭವಿಗ ತ್ರಬೆೇತಿ ಭತಯ 

100x30x2 6000 

2 Audio Visual aids ಮತ್ುು ಪಿೇಠೂೇಪ್ಕರಣ್ ಬಾಡಿಗ 

(ಒಂದು ದ್ಧನಕೆಕ) 

 2500 
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3 ಬಾಯನರ್, ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ಕರ ಪ್ತ್ರ ಮುದರಣ್/ ಲೆೇಖನ 

ಸಾಮಗಿರರ್ಳು 

 3000 

4 ಸಂಪ್ನೂೂಲ ವಯಕ್ರುರ್ಳಿಗ ಗೌರವಧನ (ಇಬಬರಿಗ) 750X2 1500 

5 ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಗ ಊಟ/ ಉಪ್ಹಾರದ ವೆಚಿ 125x30x2 7500 

6 ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ ತ್ರಬೆೇತಿಗ ಮಧುವನರ್ಳಿಗ ಪ್ರವಾಸ ವೆಚಿ  3500 

 ಒಟುಾ  24000 

       ತ್ರಬೆೇತಿಗ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಒಟುಾ ವೆಚಿವನುು ರ್ಮೇರದಂತ ಅವಶಯಕತಗ ಅನುರ್ುಣ್ವಾಗಿ ಘಟಕವಾರು ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ 

ಅನುದಾನದಲಿಲ ಅಲಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ುದ.  

1b. ಭಾರ್ಮಂಡಲ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದರದಲಿಲ ಮೂರು ತಿಂರ್ಳ ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯ ಅಹಗತಾ ಪ್ತ್ರ 

ತ್ರಬೆೇತಿ ಆಯೇಜನ:  

ಉದುೇಶ: ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯಲಿಲ ಆಸಕ್ರು ಇರುವ ರಾಜಯದ 15 ರಿಂದ 20  ವಯಕ್ರುರ್ಳಿಗ ಮೂರು ತಿಂರ್ಳ ಅಹಗತಾ ಪ್ತ್ರದ 

ತ್ರಬೆೇತಿಯನುು ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದರ, ಭಾರ್ಮಂಡಲ, ಮಡಿಕೆೇರಿ ತಾಲೂಲಕ್ರನಲಿಲ ನೇಡಲಾರ್ುವುದು. 

ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ ಆಯೆಕ ಮತ್ುು ಅನುಷ್ಾಾನ ಕರಮರ್ಳು : 

   ಸದರಿ ಕಾಯಗಕರಮದ ಅನುಷ್ಾಾನಕಾಕಗಿ "ಸಮರ್ರ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನ"ಯ "ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸುರಣೆ" 

ಕಾಯಗಕರಮದಡಿ (ಲೆಕಕ ಶೇರ್ಷಗಕೆ: 2401-00-111-0-08) ನೇಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳನುು ಪ್ಾಲಿಸುವುದು. 

1. ರಾಜಯದಲಿಲ ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯ ಬಗೆ ಆಸಕ್ರು ಇರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉತಿುೇಣ್ಗರಾಗಿರುವ ಪ್ುರುಷ್ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಗ 

ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯ ಬಗೆ ಮೂರು ತಿಂರ್ಳ ಅಹಗತಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪ್ತ್ರ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಾಯಗಕರಮವನುು ಕೊಡರ್ು ಜಿಲೆಲಯ 

ಮಡಿಕೆೇರಿ ತಾಲೂಲಕ್ರನ ಭಾರ್ಮಂಡಲದಲಿಲ ಆಯೇಜಿಸುವುದು. 

2. ತ್ರಬೆೇತಿಯನುು 1 ನೇ ಅಕೊಾೇಬರ್ ನಂದ 31 ನೇ ಡಿಸಂಬರ್ ವರಗ ಆಯೇಜಿಸುವುದು. 

3. ತ್ರಬೆೇತಿಯ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಪ್ರತಿ ಅಭಯರ್ಥಗಗ ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ.1250/- ರಂತ ಶಷ್ಯವೆೇತ್ನವನುು ನೇಡಲಾರ್ುವುದು.   

4. ತ್ರಬೆೇತಿಯ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಪ್ರತಿ ಅಭಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ ಉಚಿತ್ ವಸತಿ ಸೌಲಭಯವನುು ಒದಗಿಸಲಾರ್ುವುದು. 

5. ತ್ರಬೆೇತಿಯಲಿಲ ಉನುತ್ ಮಟಾದ ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯ ಸಂಪ್ನೂೂಲ ವಯಕ್ರು/ಸಂಸಥರ್ಳನುು ರ್ುರುತಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪ್ರ್ಾಯಸವನುು ಸಹ ಏಪ್ಗಡಿಸುವುದು ಹಾರ್ೂ ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ರ್ಾಯಸಕರಿಗ ಗೌರವಧನ ನೇಡುವುದು. 

6. ತ್ರಬೆೇತಿ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಗ ಅಧಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಏಪ್ಗಡಿಸಿ ಪ್ರರ್ತಿಪ್ರ ಜೇನುಕೃರ್ಷಕರ/ ಸಂಸಕರಣಾ 

ಘಟಕರ್ಳಿಗ ಪ್ರವಾಸ ಕೆೈಗೂಳುಳವುದು. 

7. ತ್ರಬೆೇತಿ ತ್ಂಡದಲಿಲ ರ್ರಿಷ್ಾ 15 ರಿಂದ 20 ಅಭಯರ್ಥಗರ್ಳನುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಳವುದು. 

8. ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಗಕರಮದಡಿ ನರ್ಧಿತ್ ಅಜಿಗ ನಮೂನ ಪ್ರಕಾರ ಆಸಕ್ರುಯುಳಳ ಅಭಯರ್ಥಗರ್ಳಿಂದ ಅಜಿಗ ಪ್ಡೆದು 

ನೂಂದಾಯಸಿಕೊಳುಳವುದು. 

9. ತ್ರಬೆೇತಿ ಪ್ಡೆಯುವ ಅಭಯರ್ಥಗಯು ಕನಷ್ಾ ಮೂರು ರ್ುಂಟೆ ಜರ್ಮೇನು/ ನವೆೇಶನ ಹೊಂದ್ಧರಬೆೇಕು. 

10. ತ್ರಬೆೇತಿ ನವಗಹಣೆಗ ಭರಿಸಲಾದ ಖಚುಗ ವೆಚಿರ್ಳ ವಿವರರ್ಳನುು ಆರ್ಥಗಕ ನೇತಿ ಸಂಹಿತ ಅನವಯ ನವಗಹಿಸುವುದು. 

11. ತ್ರಬೆೇತಿ ನೇಡಲು ಜಿಲಾಲ ವಾಯಪಿುಯಲಿಲರುವ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದರ / ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಸಹಕಾರ ಸಂಸಥ / 

ವಿಶವವಿದಾಯಲಯರ್ಳ ವತಿಯಂದ ನುರಿತ್ ಸಂಪ್ನೂೂಲ ವಯಕ್ರುರ್ಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕೊಳುಳವುದು. 



 

 

2021-22\State sector\2021-22 Guideline                                                                                                                Page 4 
 

12. ತ್ರಬೆೇತಿ ನಡೆಸಿದ ಬಗೆ ಅಭಯರ್ಥಗರ್ಳ ವಿವರರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರರ್ಳನುು ದಾಖಲಿಸಿ, ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ 

ನದೇಗಶಕರು, ಜಿಲಾಲ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಮಡಿಕೆೇರಿರವರ ಮುಖಾಂತ್ರ ಕೆೇಂದರ ಕಛೇರಿಗ ವರದ್ಧ ಸಲಿಲಸುವುದು.      

2. ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ಖರಿೇದ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ. 

 

   ಉದುೇಶ: ರೈತ್ರಿಗ/ ಆಸಕುರಿಗ ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ರ್ಳನುು ನೇಡಿ ಆದಾಯ 

ಹೆಚಿಿಸಿಕೊಳಳಲು ನರವಾರ್ುವುದು ಹಾರ್ೂ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ುು ಕೃರ್ಷ ಬೆಳೆರ್ಳ ಉತಾಪದನ /ಉತಾಪದಕತ ಹೆಚಿಿಸುವುದು. 

 ಫಲಾನುಭವಿಯು ISI-A ಮಾದರಿಯ ಕಾಡುಮರದ್ಧಂದ ಮಾಡಿದ ತೇರ್/ಹೊನು/ಮತಿು ಮರದ 8 ಚೌಕಟುಾರ್ಳುಳಳ ಜೇನು 

ಸಂಸಾರ ಕೊೇಣೆ ಮತ್ುು ಜೇನು ಕೊೇಣೆಯುಳಳ ಜೇನು ಪಟಿಾಗರ್ಳನುು ಮಾತ್ರ ಖರಿೇದ್ಧಸತ್ಕಕದುು. 

 ಫಲಾನುಭವಿಯು ಖರಿೇದ್ಧಸುವ ಕಬಬಣ್ದ ಸಾಾಯಂಡ್ ISI-A ಮಾದರಿಯ ತ್ುಡುವೆ ಜೇನು ಪಟಿಾಗಯನುು ಇರಿಸಲು 

ಸೂಕುವಾಗಿರಬೆೇಕು.  ಸಾಾಯಂಡ್ ನ   ಮಾದರಿ  ಹಾರ್ೂ   ಅಳತರ್ಳ  ವಿವರರ್ಳನುು  ಕೃರ್ಷ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ್ಧಂದ 

ಪ್ಡೆದ್ಧದುು, ಅನುಬಂಧ - 2 ರಲಿಲ ಲರ್ತಿುಸಿದ. 

 ಅಹಗತ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡೆದು ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ 

ಸಾಾಯಂಡ್ ಗ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ದರದಲಿಲ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ ಪ್ಾಲಿನ ಮೊತ್ುವನುು ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ 

ಸಾಾಯಂಡ್ ರ್ಳನುು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ನದೇಗಶರ್ಾಲಯದ್ಧಂದ ಅನುಮೊೇದ್ಧಸಲಪಟಿಾರುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಳಿ 

ಠೇವಣಿ ಇಡಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಸಹಾಯಧನ ಪ್ಡೆಯಲು ಇಲಾಖೆಗ ಅಜಿಗ ಸಲಿಲಸುವ ಸಮಯದಲಿಲ ಅಜಿಗಯ ಜೂತಗ 

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಪ್ಾಲಿನ ಮೊತ್ುವನುು ಅನುಮೊೇದ್ಧತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸಥಯಲಿಲ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವ ಬಗೆ ಸರಬರಾಜು 

ಸಂಸಥಯಂದ ದೃಢೇಕರಣ್ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡೆದು, ದೃಢೇಕರಣ್ ಪ್ತ್ರವನುು ಅಜಿಗಯಂದ್ಧಗ ಲರ್ತಿುಸಬೆೇಕು. 

 ನಂತ್ರ ನರ್ಧಿತ್ ಸಂಖೆಯಯ ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ರ್ಳು ಸರಬರಾಜು ಸಂಸಥಯಂದ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗ ಸರಬರಾಜಾಗಿರುವುದನುು ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು/ ಸಂಘಟಕರು/RSK 

ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿ ಲಿಖಿತ್ವಾಗಿ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ುವನುು ಅನುಮೊೇದ್ಧತ್ ಸರಬರಾಜುದಾರ 

ಸಂಸಥಗ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಾವತಿ ಮಾಡುವುದು. 

 ಆದರ, ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ರ್ಳ ಪ್ೂಣ್ಗ ಮೊತ್ುವನುು ಸರಬರಾಜು ಸಂಸಥಗ ಅಹಗ 

ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ಪ್ಾವತಿಸಿದಲಿಲ, ಅಂತ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತಗ ನೇರವಾಗಿ ಸಕಾಗರದ ವಂತಿಗ/ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತ್ುವನುು ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು. 

 ಜೇನು ಕುಟುಂಬದ ಅಹಗತ ಹಾರ್ೂ ಜೇನು ಪಟಿಾಗ ಮತ್ುು ಸಾಾಯಂಡ್ ನ ಅಳತ ಹಾರ್ೂ ರ್ುಣ್ಮಟಾದ ಬಗೆ 

ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ ಲಭಯವಿರುವ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಸಿಬಬಂದ್ಧ / ಆಯಾ RSK ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳ ದೃಢೇಕರಣ್ ಪ್ಡೆಯತ್ಕಕದುು. 

 ಜೇನು ಪಟಿಾಗಯ ಕೊೇಡಿಫಿಕೆೇಷ್ನ್ ವಿವರರ್ಳನುು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲಿಲ ಒದಗಿಸಿದ ಹಾರ್ೂ  

ಯೇಜರ್ಾವಾರು ಕೊೇಡಿಫಿಕೆೇಷ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಪಟಿಾಗರ್ಳನುು ರೈತ್ರು ಖರಿೇದ್ಧಸಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ುದ. 

 ಜೇನು ಪಟಿಾಗರ್ಳ ಬೆಲೆಯನುು ರ್ರಿಷ್ಾ ರೂ.2000/- ರ್ಳಿಗ ಹಾರ್ೂ ಜೇನು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಲೆಯನುು ರ್ರಿಷ್ಾ 

ರೂ.2000/- ರ್ಳಿಗ ಸಾಾಯಂಡ್ ಗ ರೂ.500/-ರ್ಳಿಗ ನರ್ಧಿಗೂಳಿಸಲಾಗಿದ. ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ 

ಸಾಾಯಂಡ್ ನ ಪ್ಾಯಕೆೇಜ್ ಗ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ದರ ರ್ರಿಷ್ಾ ರೂ.4500/- ರ್ಳು. 

 ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ಗ  ಇತ್ರರಿಗ ಶೇ.75 ರಂತ ರೂ.3375/- ರ್ಳ ಸಹಾಯಧನವನುು 

ಹಾರ್ೂ ಪ್ರಿಶಷ್ಾ ಜಾತಿ ಹಾರ್ೂ ಪ್ರಿಶಷ್ಾ ವರ್ಗದ ರೈತ್ರಿಗ ಶೇ.90 ರಂತ ರೂ.4050/-ರ್ಳ ಸಹಾಯಧನವನುು 

ನೇಡಲಾರ್ುವುದು.  
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 ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಉತ್ುಮ ರ್ುಣ್ಮಟಾದ ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ 

ರ್ಳನುು ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲಿಲ ಆಸಕು ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಗ  ವಿತ್ರಿಸಲಾರ್ುವುದು. ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯನುು ಜರ್ಮೇನು 

ಹೊಂದ್ಧರುವ ರೈತ್ರಷ್ಟಾ ಅಲಲದ ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯಲಿಲ ಆಸಕುರಿರುವ ನರ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ಸಹ 

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ುದ. ಇದಕೆಕ ಹೆಚಿಿನ ಜಾರ್ದ ಅರ್ತ್ಯವಿರುವುದ್ಧಲಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜರ್ಮೇನು ಹೊಂದ್ಧರುವ 

ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಷ್ಟಾ ಅಲಲದ ಜರ್ಮೇನು  ರಹಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ಸಹಾ ಜೇನು ಪಟಿಾಗ  ಹಾರ್ೂ ಕುಟುಂಬಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಗರಿದುು, ಜರ್ಮೇನು ರಹಿತ್ ಗಾರರ್ಮೇಣ್ ಪ್ರದೇಶದ  ಹಾರ್ೂ ನರ್ರ/ಪ್ಟಾಣ್ ಪ್ರದೇಶದ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು 

ವಿಳಾಸ ದೃಢೇಕರಣ್ ಪ್ತ್ರ ನೇಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ುದ. ಜರ್ಮೇನು ಹೊಂದ್ಧರುವ  ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು 

ರ್ರಿಷ್ಾ 10 ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ರ್ಳಿಗ ಮತ್ುು ಜರ್ಮೇನು ರಹಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ರ್ರಿಷ್ಾ 4 

ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ರ್ಳಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ುದ. 

 ಪ್ರತಿ ಜೇನು ಕುಟುಂಬದಲಿಲ ಸುಮಾರು 4 ಫ್ರೇಮುರ್ಳು ಪ್ೂಣ್ಗ ತ್ುಂಬರುವ ಆರೂೇರ್ಯಕರ ಕೆಲಸಗಾರ ಜೇನುದುಂಬರ್ಳು 

ಹಾರ್ೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ಕವವಾದ ರಾಣಿ ಜೇನು ದುಂಬ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಇರತ್ಕಕದುು.  

 

3. ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನರ್ಳ ಸಾಥಪ್ನಗ ಸಹಾಯ. 

 

ಉದುೇಶ: ರಾಜಯದ ಜೇನುಕೃರ್ಷಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ಉತ್ುಮ ರ್ುಣ್ಮಟಾದ ಹಾರ್ೂ ರೂೇರ್ರಹಿತ್ ಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳನುು 

ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯಲಿಲ ಉತಾಪದ್ಧಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ್ ಅರ್ತ್ಯವಿರುತ್ುದ. ಉತ್ುಮ ರ್ುಣ್ಮಟಾದ ಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳನುು 

ಉತಾಪದ್ಧಸಿ ವಿತ್ರಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಗಕರಮದ ಉದುೇಶವಾಗಿರುತ್ುದ. 

 ಸಾಥಪಿಸಲು ಉದುೇಶಸಿರುವ ಮಧುವನರ್ಳಲಿಲ ಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳಲಿಲ ಉತ್ುಮವಾದ ತ್ಳಿಯನುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಅವುರ್ಳಲಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದುು. 

 ಮೊಟೆಾ ಇಡುವಂತ್ಹ ರಾಣಿಯು ಹೆಚಾಿಗಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಮೊಟೆಾಯನುಡುವಂತಿದುು, ರೂೇರ್ ನರೂೇಧಕ ಶಕ್ರು 

ಹೊಂದ್ಧರಬೆೇಕು. 

 ಮಧುವನದಲಿಲರುವ ಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳು ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಹವಾಯಸವಿರಬಾರದು. 

 ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಜಾ ಸಂಖೆಯ ಯಾವ ಕಾಲದಲೂಲ ಹೆಚಾಿಗಿರುವಂತಿರತ್ಕಕದುು.  

 ಕೆಲಸಗಾರ ಜೇನುದುಂಬಯು ಹೆಚುಿ ದೂರ ಹಾರುವ ಶಕ್ರುಯನುು ಹೊಂದ್ಧರಬೆೇಕು. 

 ಹೆಚುಿ ಪ್ರಾರ್ ಮತ್ುು ಪ್ುಷ್ಪರಸ ಸಂರ್ರಹಿಸುವ ರ್ುಣ್ ಹೊಂದ್ಧರಬೆೇಕು.  

ಈ ಎಲಾಲ ರ್ುಣ್ರ್ಳನುು ಹೊಂದ್ಧರುವ ಜೇನುಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ಮಧುವನರ್ಳಲಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಜೇನುಕೃರ್ಷಕರಿಗ 

ಮರಿಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಿ ವಿತ್ರಿಸತ್ಕಕದುು. 

 ಮಧುವನರ್ಳನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸುವ ರೈತ್ರಿಗ/ ಆಸಕುರಿಗ ಪ್ರತಿ ಮಧುವನದಲಿಲ ಕನಷ್ಾ 14 ಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳನುು 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೇಡಲಾರ್ುವುದು. 

 ಮಧುವನರ್ಳನುು ಸಾಥಪಿಸುವ ರೈತ್ರು 18 ಸಂಖೆಯ ISI A  ಮಾದರಿಯ ಜೇನುಪಟಿಾಗ ಮತ್ುು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ 10 

ಸಂಖೆಯಯ ಮರಿಜೇನು ಪಟಿಾಗ ಅಲಲದೇ 18 ಸಂಖೆಯಯ ಕಬಬಣ್ದ ಸಾಾಂಡ್ ರ್ಳು, ಮುಖ ಪ್ರದ, ಹೊಗತಿದ್ಧ 

ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳನುು ಖರಿೇದ್ಧಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೇಡಲಾರ್ುವುದು. ವಿವರರ್ಳನುು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲಿಲ ಒದಗಿಸಿದ. 

 ಮಧುವನ ಸಾಥಪ್ನಗ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ರಿಷ್ಾ ವೆಚಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷರ್ಳು. ಪ್ರತಿ ಮಧುವನಕೆಕ  ಶೇ.75ರಂತ 

ರೂ.75,000/-ರ್ಳ ಸಹಾಯಧನ ನೇಡಲಾರ್ುವುದು. 
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 ಫಲಾನುಭವಿಯು ISI-A ಮಾದರಿಯ ಕಾಡುಮರದ್ಧಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ೂ ತೇರ್/ಹೊನು/ಮತಿು ಮರದ 8 

ಚೌಕಟುಾರ್ಳುಳಳ ಜೇನು ಸಂಸಾರ ಕೊೇಣೆ ಮತ್ುು ಜೇನು ಕೊೇಣೆಯುಳಳ ಜೇನುಪಟಿಾಗರ್ಳನುು ಮಾತ್ರ ಖರಿೇದ್ಧಸತ್ಕಕದುು. 

 ಮಧುವನ ಸಾಥಪ್ನಗ ಇಚಿಿಸುವ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ಸಲಿಲಸಬೆೇಕಾದ ಅಜಿಗ ನಮೂನಯನುು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲಿಲ 

ಒದಗಿಸಿದ. 

 ರೈತ್ರು ಖರಿೇದ್ಧಸುವ ಜೇನುಪಟಿಾಗಯ ಅಳತ ಮತ್ುು ರ್ುಣ್ಮಟಾದ ಬಗೆ ಸಥಳಿೇಯ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಸಿಬಬಂದ್ಧ / ಆಯಾ 

RSK ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು ದೃಢೇಕರಿಸತ್ಕಕದುು. 

 ಮಧುವನ ಸಾಥಪ್ನಗ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ಡೆಯಲಿಚಿಿಸುವ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಕನಷ್ಾ ಅಧಗ ಎಕರ ಜರ್ಮೇನು ಹೊಂದ್ಧದುು, ಈ 

ಬಗೆ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಪ್ಹಣಿಯನುು ನೇಡಬೆೇಕು. ಪ್ಹಣಿ ದ್ಧರ್ಾಂಕ:01-01-2021 ರ ನಂತ್ರದಾುಗಿರಬೆೇಕು. 

  ಸದರಿ ಮಧುವನರ್ಳಲಿಲ ಕೆೇವಲ ಜೇನುತ್ುಪ್ಪ ಉತಾಪದನಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ಾರಮುಖಯತ ನೇಡದೇ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳನುು 

ಉತಾಪದ್ಧಸಲು ಅರ್ತ್ಯ ಕರಮರ್ಳನುು ತಗದುಕೊಳುಳವುದು. 

 ಸದರಿ ಮಧುವನರ್ಳಲಿಲ ಉತಾಪದ್ಧಸಿದ ಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ಸಕಾಗರದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನರ್ಳಡಿ ಬಳಸಿಕೊಳಳಲು ಆದಯತ 

ನೇಡುವುದು. 

 ಮಧುವನ ನಮಾಗಣ್ಕೆಕ ಕೆೇಂದರ/ ರಾಜಯ ಸಕಾಗರದ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಗಕರಮದಡಿ ಸಹಾಯಧನ 

ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದ್ಧಲಲ ಎಂಬ ಬಗೆ ಮುಚಿಳಿಕೆ ಪ್ತ್ರ ನೇಡುವುದು. 

 ಇಲಾಖೆಯು ಅನುಷ್ಾಾನ ಗೂಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ಯೇಜನರ್ಳಿಗ ಅರ್ತ್ಯವಿದುಲಿಲ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸುವ ರೈತ್ರಿಗ ಪ್ರತಿ ವಷ್ಗ 

ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸುವ ದರದಲಿಲ ಜೇನುಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನುು 

ಮಾಡಿಸಿಕೊಳಳತ್ಕಕದುು. 

 

ಇಲಾಖಾ ಮಧುವನರ್ಳು / ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾರ್ೂ ನವಗಹಣೆ.  

 

ಉದುೇಶ: ಇಲಾಖಾ ಮಧುವನರ್ಳು/ ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದರವನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೇನುಗಾರಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು. 

  ಇಲಾಖೆಯಲಿಲ ಸಾಥಪಿಸಿರುವ ಮಧುವನರ್ಳ (ಮರಿಜೇನು ಉತಾಪದರ್ಾ ಕೆೇಂದರರ್ಳು) ನವಗಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ 

ಒದಗಿಸಲಾರ್ುವುದು. ಸದರಿ ಮಧುವನರ್ಳಲಿಲ ವಷ್ಗದ ಎಲಾಲ ಕಾಲಕೂಕ ಕನಷ್ಾ 10 ಜೇನುಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ನವಗಹಿಸುವಂತ 

ನೂೇಡಿಕೊಳಳಬೆೇಕು. ಒಂದು ಮರಿಜೇನು ಕೆೇಂದರದಲಿಲ 10 ಜೇನು ಕುಟುಂಬದ್ಧಂದ ಒಂದು ವಷ್ಗಕೆಕ ಕನಷ್ಾ 20 ಮರಿಜೇನು 

ಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ಉತಾಪದ್ಧಸಲು ಅರ್ತ್ಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೂಳುಳವುದು.  

 

10 ಕುಟುಂಬರ್ಳನೂುಳಗೂಂಡ 10 ಜೇನು ಪಟಿಾಗರ್ಳನುು ಒಂದು ಘಟಕವರ್ಾುಗಿ ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿದುು, ಘಟಕವಾರು 

ನವಗಹಣೆಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ.  

 

10 ಕುಟುಂಬರ್ಳ ಒಂದು ಘಟಕದ ನವಗಹಣೆಗ ಅನುದಾನ 

ಕರ.ಸಂ ವಿವರರ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ್ ಮತ್ುುದರ ಅನುದಾನ  

(ರೂ.ರ್ಳಲಿಲ) 

1 ಸಕಕರ 10ಕೆ.ಜಿxರೂ.45x5 ತಿಂರ್ಳು 2500.00 
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2 ಕೃತ್ಕ ಎರಿ ತ್ಳಹದ್ಧ(C.F.sheet) 1.50 ಕೆ.ಜಿ x ರೂ.1000 1500.00 

3 ಇತ್ರ ವೆಚಿ  250.00 

  ಒಟುಾ 4000.00 

 

 ಸದರಿ ಮಧುವನರ್ಳಲಿಲ ಉತಾಪದ್ಧಸಲಾದ ಮರಿಜೇನು ಕುಟುಂಬ / ಜೇನುತ್ುಪ್ಪವನುು ನಮೂ ಹಂತ್ದಲಿಲಯೆೇ ವಿಲೆೇ 

ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣ್ವನುು ಇಲಾಖೆಯ KSHDA ಖಾತಗ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು ಹಾರ್ೂ ಈ ಬಗೆ ಪ್ರರ್ತಿ ವರದ್ಧಯನುು 

ಕೆೇಂದರ ಕಛೇರಿಗ ಸಲಿಲಸುವುದು. 

 ಮರಿಜೇನು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಲೆ ಈಗಾರ್ಲೆೇ ನಧಗರಿಸಲಾಗಿದುು, ಪ್ರತಿ ಜೇನು ಕುಟುಂಬಕೆಕ ರ್ರಿಷ್ಾ ರೂ.2000.00 ಹಾರ್ೂ 

ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ಜೇನುತ್ುಪ್ಪಕೆಕ ರೂ.250.00ರ್ಳನುು ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ುದ. ಸದರಿ ದರದನವಯ ನಮೂ ಹಂತ್ದಲಿಲ ವಿಲೆೇ 

ಮಾಡತ್ಕಕದುು. 

 ಸದರಿ ಮಧುವನರ್ಳಲಿಲ ಉತಾಪದ್ಧಸಿದ ಮರಿ ಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ಇಲಾಖಾ ಯೇಜನರ್ಳಡಿ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಗ 

ನೇಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ುದ. ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಗದಲಿಲ ಇಲಾಖಾ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ುವನುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ 

ಪ್ಾಲಿನ ಮೊತ್ುವಾದ ರೂ.500/- (ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕೆಕ) ರ್ಳನುು KSHDA ಖಾತಗ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು. 

 ಇಲಾಖೆಯಂದ ಉತಾಪದ್ಧತ್ ಮರಿಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ಕುಟುಂಬರ್ಳಿಗ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಇಲಾಖಾ 

ಸಹಾಯಧನವನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಗರಿರುವುದ್ಧಲಲ. 

 ಪ್ರತಿ ಜೇನು ಕುಟುಂಬಕೆಕ ತ್ಲಾ 2 ಮರಿಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಪ್ರತಿ ಜೇನುಕುಟುಂಬಕೆಕ 5 ಕೆ.ಜಿ ಜೇನುತ್ುಪ್ಪದ 

ರ್ುರಿಯನುು ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ. 

 ಸದರಿ ಮಧುವನರ್ಳ ನವಗಹಣೆಗ ಹೊರರ್ುತಿುಗ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ುದ. 

ಮರಿಜೇನು/ ಜೇನುತ್ುಪ್ಪ ಉತಾಪದನಗ ಅವಶಯವಿರುವ ತಾಂತಿರಕ ಕೆಲಸರ್ಳನುು ಸದರಿರವರಿಂದ ಮಾಡಿಸತ್ಕಕದುು. 

 

6.  ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೊರರ್ುತಿುಗ ಆಧಾರದಲಿಲ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ನೇಮಕ. 

ಉದುೇಶ: ಮಧುವನರ್ಳ ನವಗಹಣೆ, ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಕಾಯಗಕರಮರ್ಳ ವಿಸುರಣೆ ಮೂಲಕ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ಪ್ೂರಕವಾಗಿ 

ಕಾಯಗ ನವಗಹಿಸುವುದು. 

 

ಜಿಲೆಲರ್ಳಲಿಲ ಮತ್ುು ತಾಲೂಲಕುರ್ಳಲಿಲ ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನವಗಹಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಜೇನುಕೃರ್ಷ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಲಭಯವಿಲಲದ್ಧರುವ ಜಿಲೆಲರ್ಳಲಿಲ ಹೊರರ್ುತಿುಗ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ನದೇಗಶರ್ಾಲಯದ್ಧಂದ 

ಅನುಮೊೇದ್ಧಸಿರುವ ಸಂಖೆಯಯ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುು  ತಗದುಕೊಳಳಲು ಅನುದಾನ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ುದ. ಸದರಿ 

ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸೇವೆಯನುು ಅವಶಯಕತ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ರ್ರಿಷ್ಾ 9 ತಿಂರ್ಳ ಅವಧಿಗ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಳವುದು.  

 

ಜಿಲೆಲಯ ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಗರ್ಳನುು ಕೆೈಗೂಳಳಲು ಮತ್ುು ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರ/ನಸಗರಿರ್ಳು/ಮಧುವನರ್ಳ 

ನವಗಹಣೆಗ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಅರ್ತ್ಯವಿರುತ್ುದ. ಜೇನುಗಾರಿಕೆಯಲಿಲ ನರತ್ವಾಗಿರುವ ಜಿಲೆಲರ್ಳಲಿಲ ವಿಸುರಣಾ 

ಸಿಬಬಂದ್ಧಯ ಕೊರತ ಇದುು, ಕೊಡಗಿನ ಭಾರ್ಮಂಡಲದಲಿಲ 3 ತಿಂರ್ಳು ವಿಶೇಷ್ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪ್ಡೆದವರನುು/ವೃತಿುಪ್ರ ಜೇನು 

ಕೃರ್ಷಕರು/ನವೃತ್ು ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯನುು ರ್ುರುತಿಸಿ ಅಂತ್ಹವರನುು ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರರ್ಾುಗಿ ಪ್ಡೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೇಡಲಾಗಿರುತ್ುದ.  ರಾಜಯದಲಿಲ ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಗರ್ಳ ಅನುಷ್ಾಾನಕೆಕ ಸದರಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಸೇವೆಯನುು 
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ಪ್ಡೆಯಲು ಕಾಯಗಕರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ. ಅದೇ ರಿೇತಿ ಭಾರ್ಮಂಡಲ ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದರದ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುು 

ನವಗಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಬಬರು ನುರಿತ್ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರನುು ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರರ್ಾುಗಿ ಹಾರ್ೂ 

ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದರದ ಮತ್ುು ಮಧುವನದ ಕೆಲಸ ಕಾಯಗರ್ಳನುು ನವಗಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದ್ಧನರ್ೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಒಬಬರು 

ಸೇವಕರನುು ಪ್ರತಿ ದ್ಧನಕೆಕ ರೂ.200 ರಂತ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಗ ರ್ರಿಷ್ಾ ರೂ.6000/- ರ್ಳಿಗ  12 ತಿಂರ್ಳ ಅವಧಿಗ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದ. ಇವರಿಗ ಜೇನುಕೃರ್ಷಯ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೆೇಕು. 

 

 ಹೊರರ್ುತಿುಗಯಲಿಲ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರತಿ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುು 9 ತಿಂರ್ಳ ಅವಧಿಗ ನೇರ್ಮಸಿಕೊಳಳಲಾರ್ುವುದು. 

ಪ್ರತಯೇಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತ್ರಹದ ತ್ುಟಿಾಭತಯ ಹಾರ್ೂ ಪ್ರವಾಸ ಭತಯರ್ಳನುು ನೇಡುವುದ್ಧಲಲ.  

 

ಈ ರಿೇತಿ ನೇಮಕವಾದ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯ ಕತ್ಗವಯರ್ಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ುವೆ. 

 

 ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ವಿಸುರಣಾ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯ ಕೊರತ ಇರುವ ಜಿಲೆಲರ್ಳಲಿಲ ತಾಲೂಲಕು ಕೆೇಂದರದ ಹಿಸತೂೇನ ರವರ ಕಛೇರಿಯನುು 

ಕೆೇಂದರಸಾಥನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯಗ ನವಗಹಿಸತ್ಕಕದುು. 

 ತ್ಮೂ ಕಾಯಗ ವಾಯಪಿುಯ ತಾಲೂಲಕ್ರನ ಎಲಲ ಗಾರಮರ್ಳಿರ್ೂ ನಯರ್ಮತ್ವಾಗಿ (periodically) ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ   ಅಲಿಲನ   

ಎಲಾಲ   ಜೇನು ಕೃರ್ಷಕರಲಿಲರುವ ಜೇನು   ಪಟಿಾಗರ್ಳನುು  ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿ   ಅವುರ್ಳ ಅರ್ತ್ಯವನುು ಪ್ೂರೈಸುವುದು ಹಾರ್ೂ 

ಜೇನುಕೃರ್ಷಕರಿಗ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನೇಡುವುದು. 

 ಇಲಾಖೆಯ ಜೇನು ಆಧಾರಿತ್ ಯೇಜನರ್ಳಾದ NHM/ರಾಜಯ/ಜಿಲಾಲವಲಯ ಬಗೆ ಆಸಕುರಿಗ ಸೂಕು ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ನೇಡುವುದು. 

 ಜೇನುಕೃರ್ಷಗ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಸಯವರ್ಗರ್ಳಿರುವ ಸಥಳರ್ಳನುು ರ್ುತಿಗಸುವುದು ಹಾರ್ೂ ಅಲಿಲ ಜೇನುಗಾರಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲು ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು.  

 ಜೇನುಕೃರ್ಷಕರಿಗ ಅರ್ತ್ಯವಾದ ಜೇನುಪಟಿಾಗ/ಜೇನುಕುಟುಂಬ/ಸಾಾಯಂಡ್ ಹಾರ್ೂ ಇತ್ರ ಜೇನು ಪ್ರಿಕರರ್ಳನುು ಒದಗಿಸಲು 

ನರವಾರ್ುವುದು. 

 ತ್ಮೂ ಕಾಯಗವಾಯಪಿುಯ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರ /ಮಧುವನರ್ಳಲಿಲ ವಷ್ಗದ ಎಲಾಲ ಕಾಲವೂ ಕನಷ್ಾ 10 ಜೇನು ಕುಟುಂಬ 

ಇರುವಂತ ನೂೇಡಿಕೊಳುಳವುದು. 

 ಇಲಾಖೆಯಂದ ನೇಡಲಾಗಿರುವ ಜೇನುಕೃರ್ಷ ತ್ರಬೆೇತಿಯು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಅಹಗ ಫಲಾನುಭವಿಗ ತ್ಲುಪ್ುವಂತ 

ನೂೇಡಿಕೊಳಳತ್ಕಕದುು. 

 ಇಲಾಖೆಯಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸುವ ಇತ್ರ ಕಾಯಗರ್ಳನುು ನವಗಹಿಸುವುದು. 

 ಸದರಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಮೆೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲಲ ಕೆಲಸರ್ಳನುು ಸರಿಯಾಗಿ ನವಗಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊೇರ್ುವಂತ ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು 

ಆಯಾ ರೈತ್ ಸಂಪ್ಕಗ ಕೆೇಂದರದ ಸಹಾಯಕ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳ  ಹಾರ್ೂ ಆಯಾ ಜಿಲೆಲಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ನದೇಗಶಕರು (ಜಿ.ಪ್ಂ) ರವರ ಕತ್ಗವಯವಾಗಿರುತ್ುದ.  

 ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುು ( Service Providers) ರ್ುತಿುಗ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂೂಲ ಒದಗಿಸುವ 

ಸಂಸಥರ್ಳ ಮೂಲಕ KTPP ನಯಮಾನುಸಾರ ಆಯೆಕ ಮಾಡುವುದು. ಜಿಲೆಲಯ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನದೇಗಶಕರು/ಹಿರಿಯ 

ಸಹಾಯಕ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ನದೇಗಶಕರು  ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನಯಡಿ KTPP ನಯಮದ 
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ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರದು ವಿಷ್ಯ ತ್ಜ್ಞರು ಮತ್ುು ರೈತ್ ಅನುವುಗಾರರನುು ಆಯೆಕಮಾಡಿಕೊಳುಳವ  ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂೂಲ 

ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸಥರ್ಳ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುು (SP) ಆಯೆಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳಬಹುದು. 

 ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರ (sp) ಸೇವಾ ಅವಧಿಯು ರ್ುತಿುಗ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಆಯೆಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದ್ಧರ್ಾಂಕದ್ಧಂದ ರ್ರಿಷ್ಾ  

9  ತಿಂರ್ಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ುದ.  

 ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಗ, ಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ನೂೂಲ ವಯಕ್ರುಗ ರ್ರಿಷ್ಾ ರೂ 10,000/- ರ್ಳಂತ ಗೌರವಧನ/ 

ಪೂರೇತಾಧಹಧನ ನೇಡುವುದು, ಪ್ರತಯೇಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತ್ರಹದ ತ್ುಟಿಾ ಭತಯ ಹಾರ್ೂ ಪ್ರವಾಸ ಭತಯರ್ಳನುು 

ನೇಡುವುದ್ಧಲಲ ಹಾರ್ೂ ಇದರಲಿಲ ಎಲಾಲ ರಿೇತಿಯ ತರಿಗ ಹಾರ್ೂ ಸೇವಾ ವೆಚಿ ಸೇರಿರುತ್ುದ. 

 ಟೆಂಡರ್ ನಲಿಲ ಅನುಮೊೇದ್ಧತ್ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂೂಲ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸಥಯು ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗ ಟೆಂಡರ್ ನಲಿಲ 

ನಮೂದ್ಧಸಿರುವ ಅಂಶರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ಗೌರವಧನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡಿತ್ರ್ಳನುು ನಮೂದ್ಧಸಿ ಕರಾರು ರ್ುತಿುಗ ಪ್ತ್ರವನುು 

(work contract  letter) ನೇಡಬೆೇಕು. 

 ಆಯಾ ತಾಲೂಲಕು ಅನುಷ್ಾಾನ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂೂಲ ಒದಗಿಸುವವರು ಕಟ್ಾವು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ುವನುು 

ಸಕಾಗರಕೆಕ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ ಹಾರ್ು ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗ ಸಂಬಳ ಪ್ಾವತಿಸಿದ ಬಗೆ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಪ್ರತಿ 

ತಿಂರ್ಳು ಪ್ಡೆದು ಪ್ರಿಶೇಲಿಸುವುದು.  

7. ಪ್ರಚಾರ/ಸಾಹಿತ್ಯ/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ / ಅಧಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, ಉತುೇಜನ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು ಹಾರ್ೂ  

   ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ವೆಚಿರ್ಳು 

ಉದುೇಶ: ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯ ಬಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಪ್ರಚಾರ ನೇಡಲು ಅರ್ತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗಿರರ್ಳನುು ಮುದ್ಧರಸುವುದು, ಮಧುಮೆೇಳ 

ಹಾರ್ೂ ಮಧು ಮಹೊೇತ್ಧವರ್ಳನುು ಏಪ್ಗಡಿಸುವುದು, ಅಧಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಏಪ್ಗಡಿಸುವುದು ಹಾರ್ೂ ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ 

ವೆಚಿರ್ಳನುು (ನದೇಗಶರ್ಾಲಯದ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಒಬಬರು ಕಂಪ್ೂಯಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ರವರ ಸೇವೆಯನುು ಹೊರರ್ುತಿುಗ 

ಆಧಾರದಲಿಲ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಳವುದು) ಭರಿಸುವುದು. 

 ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಯೇಜನ ಮತ್ುು ಜೇನು ಬೆಳೆಯ ವೆೈಶಷ್ಾಯದ ಬಗೆ ಪ್ಠ್ಯವನುು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿ ಅನುಮೊೇದನ ಪ್ಡೆದು 

ಅವಶಯಕತಯರುವ ಕರಪ್ತ್ರರ್ಳ ಸಂಖೆಯಯನುು ನಧಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುರ್ಳನುು ಮುದ್ಧರಸಲು ಸೂಕು ಪ್ಾರದಶಗಕತಯ 

ನಯಮಾವಳಿರ್ಳಿಗ ಒಳಪ್ಟಾಂತ ಮುದ್ಧರಸುವುದು. 

 ಇಂತ್ಹ ಕರಪ್ತ್ರರ್ಳನುು ಪ್ರಮುಖ ಕಛೇರಿರ್ಳಲಿಲ, ರೈತ್ ಸಂಪ್ಕಗ ಕೆೇಂದರರ್ಳಲಿಲ, ಪ್ರರ್ತಿಪ್ರ ಜೇನುಕೃರ್ಷಕರ ಸಂಘರ್ಳು 

ಹಾರ್ೂ ಇಲಾಖಾ ಕಛೇರಿರ್ಳಲಿಲ ಸಾಕಷ್ುಾ ಸಂಖೆಯಯಲಿಲ ಲಭಯಗೂಳಿಸುವುದು. 

 ಇಂತ್ಹ ಕರಪ್ತ್ರರ್ಳನುು, ಕ್ರರುಹೊತಿುಗ, flex /banners ಅಥವಾ ಇನುತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗಿರರ್ಳನುು ಜಿಲೆಲಯಲಿಲ ಕೃರ್ಷ 

ಮತ್ುು ತೂೇಟಗಾರಿಕೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸುು ಪ್ರದಶಗನ ಮತ್ುು ಕಾಯಾಗಗಾರರ್ಳಲಿಲ ರೈತ್ರಿಗ ಒದಗಿಸುವುದು. 

 ಜೇನು ಕೃರ್ಷಕರಿಗ ಮತ್ುು ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗ ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯ ನೂತ್ನ ಆವಿಷ್ಾಕರರ್ಳನುು ವಿಚಾರ 

ವಿನಮಯರ್ಳು/ತ್ರಬೆೇತಿರ್ಳ  ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಚಯಸುವುದು ಹಾರ್ೂ ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯ ಉಪ್ಕರಣ್ರ್ಳ ಮತ್ುು ಜೇನುತ್ುಪ್ಪದ 

ಮೌಲಯರ್ಳನುು ಪ್ರದಶಗನ ಮತ್ುು ಮಾರಾಟಕೆಕ ಮಧು ಮಹೊೇತ್ಧವ ಏಪ್ಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಯವಸಥಗೂಳಿಸುವುದು. 

 ಜೇನು ಕೃರ್ಷಯ ಪ್ರರ್ತಿಪ್ರ ರೈತ್ರ ಸಂದಶಗನರ್ಳನುು ಹಾರ್ೂ ಜೇನು ಉತಾಪದಕತಯನುು ಹಾರ್ೂ ರೈತ್ ಸಮೂಹದಲಿಲ 

ಜೇನುಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಿಥರತಯನುು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಕ್ಷಯಚಿತ್ರರ್ಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಕೆೇಬಲ್ 

ಟಿ.ವಿ/ದೂರದಶಗನ/ಆಕಾಶವಾಣಿರ್ಳಲಿಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ. ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಯಗಕರಮರ್ಳನುು 

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ುದ. 

 ಸಂಬಂಧಪ್ಟಾ ಸಂಸಥ/ ಜಾಹಿರಾತ್ು ಏಜನಧರ್ಳಿಗ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಮೂಲಕವೆೇ ಪ್ಾವತಿಸತ್ಕಕದುು. 
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ಅಧಯಯನ ಪ್ರವಾಸ (NHM) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳಿಗ ಅನುರ್ುಣ್ವಾಗಿ: 

    ರಾಜಯದಲಿಲ ಜೇನುಗಾರಿಕೆಯನುು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನವಗಹಿಸುತಿುರುವ ಜಿಲೆಲರ್ಳಿಗ/ ಸಥಳರ್ಳಿಗ ಪ್ರವಾಸ ಕಾಯಗಕರಮ 

ಏಪ್ಗಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ುದ. ಮೊದಲಿಗ ಪ್ರವಾಸ ಕೆೈಗೂಳುಳವ ಸಥಳರ್ಳನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ ನದೇಗಶಕರು ರ್ುರುತಿಸಬೆೇಕು. 

(ಪ್ರತಿಯಂದು ಪ್ರವಾಸಕೆಕ ಕನಷ್ಾ 45 ರಿಂದ 50 ಜನ ಜೇನು ಕೃರ್ಷಕರ ರ್ುಂಪ್ು ಇರಬೆೇಕು). 

 ಜೇನುಗಾರಿಕೆಯಲಿಲ ನೂತ್ನ ಆವಿಷ್ಾಕರರ್ಳು, ವಿವಿಧ ಜೇನು ತ್ಳಿರ್ಳ ಸಾಕಣೆ, ಜೇನು ಸಂಸಕರಣೆ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳ ಕುರಿತ್ಂತ 

ಜ್ಞಾರ್ಾಜಗನ ಮೂಡಿಸಲು ರೈತ್ರನುು ರಾಜಯದಲಿಲ ಪ್ರವಾಸ ಕರದೂಯಯ ಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ುದ. 

 ರಾಜಯದ ಒಳಗ ಕನಷ್ಾ 2 ರಿಂದ 5 ದ್ಧವಸರ್ಳ ಪ್ರವಾಸ, ಪ್ರತಿ ರೈತ್ರಿಗ ರ್ರಿಷ್ಾ ರೂ.1000/- ರ್ಳು ದ್ಧನಕೆಕ. 

 ಪ್ರಸಾುವನಯಲಿಲ ಉದುೇಶತ್ ಪ್ರವಾಸದ ದ್ಧರ್ಾಂಕರ್ಳು, ಉದುೇಶತ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಥಳರ್ಳ ವಿವರರ್ಳು, ಸಂಪ್ನೂೂಲ 

ವಯಕ್ರುರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ, ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ ಸಥಳರ್ಳಲಿಲ ರೈತ್ರಿಗ ಯಾವ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಪ್ರಿಚಯಸಲಾರ್ುವುದು ಎಂಬ  ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೇಡುವುದು.  

 ಪ್ರಸಾುವನಗ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ್ಧಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ಡೆದ ನಂತ್ರ ಪ್ರವಾಸ ಕೆೈಗೂಳಳಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ುದ.  

 ಪ್ರವಾಸಕೆಕ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನದೇಗಶಕರು ನಯೇಜಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಉದುೇಶತ್ ಸಥಳರ್ಳಿಗ ಸಂಪ್ನೂೂಲ ವಯಕ್ರುರ್ಳಿಗ 

ಸಂಪ್ಕ್ರಗಸಿ ಒಪಿಪಗ ಪ್ಡೆದು ಪ್ರವಾಸ ದ್ಧರ್ಾಂಕ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ುದ. 

 ಪ್ರವಾಸ ಸಮಯದಲಿಲ ಭೇಟಿ ನೇಡುವ ಪ್ರತಿಯಂದು ಕ್ಷೆೇತ್ರದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರರ್ಳನುು ತಗದು ಕಛೇರಿಯಲಿಲ 

ದಾಖಲಿಸಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದ. 

 ಪ್ರವಾಸದ ನಂತ್ರ ಪ್ರತಿಯಬಬ ರೈತ್ರ ಅನಸಿಕೆರ್ಳನುು ಪ್ರವಾಸದ ಉಪ್ಯುಕುತ ಬಗೆ ರಜಿಸಾರ್ ನಲಿಲ ದಾಖಲಿಸುವುದು 

ಅರ್ತ್ಯವಿರುತ್ುದ. 

 

V. ಅನುದಾನ ಮತ್ುು ಸಹಾಯಧನ: 

  

 ರಾಜಯ ಸಕಾಗರವು ಸದರಿ ಯೇಜನಯಡಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷರ್ಳ ಅನುದಾನವನುು ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ.  

ಸದರಿ ಯೇಜನಯಡಿ ರಾಜಯ ಸಕಾಗರದ್ಧಂದ ಶೇ.100 ರಷ್ುಾ ಅನುದಾನ ಬಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಲಾರ್ುವುದು. 

 ರಾಜಯ ಸಕಾಗರದ್ಧಂದ ಬಡುರ್ಡೆಯಾರ್ುವ ಅನುದಾನವನುು ಜಿ.ಪ್ಂ ರ್ಳಿಗ ಬಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಲಾರ್ುವುದು. ಈ ರಿೇತಿ ಜಿಲೆಲಗ 

ಬಡುರ್ಡೆಯಾರ್ುವ ಅನುದಾನವನುು ತಾಲೂಲಕ್ರನ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ನದೇಗಶಕರು / ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ 

ನದೇಗಶಕರು(ಜಿಪ್ಂ) ರವರ ಮೆೇಲುಸಹಿಯಂದ್ಧಗ ಫಲಾನುಭವಿಗ DBT ಮುಖಾಂತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತಗ ಜಮೆ 

ಮಾಡುವುದು. ಅನುದಾನವನುು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನದೇಗಶಕರು ಯೇಜನಯ ಅನುಷ್ಾಾನಕೆಕ 

ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. 

 ಈ ಯೇಜನಯಡಿ ಜೇನುಪಟಿಾಗ, ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ರ್ಳ ಖರಿೇದ್ಧಗ ಸಾಮಾನಯ ರೈತ್ರು ಶೇ.75 ರಷ್ುಾ ಹಾರ್ೂ 

ಪ್ರಿಶಷ್ಾ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಶಷ್ಾ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ಶೇ.90 ರಷ್ುಾ ಸಹಾಯಧನಕೆಕ ಅಹಗರಿರುತಾುರ. 

VI. ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ ಅಹಗತ: 
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1. ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ರೈತ್ರಾಗಿದುು ಜರ್ಮೇನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲಿಲರಬೆೇಕು. ಜಂಟಿ ಖಾತಯಾಗಿದುಲಿಲ ಇತ್ರ ಖಾತದಾರರ 

ಒಪಿಪಗ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡೆದ್ಧರಬೆೇಕು. ತ್ಂದ ಅಥವಾ ತಾಯಯ ಹೆಸರಿನಲಿಲ ಜರ್ಮೇನದುು, ಅವರು ಮರಣ್ ಹೊಂದ್ಧದುಲಿಲ ಮಾತ್ರ 

ಗಾರಮ ಲೆಕ್ರಕರ್ರಿಂದ ದೃಢೇಕರಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ರ ಸದಸಯರ ಒಪಿಪಗ ಪ್ಡೆದು ತ್ಮೂ ಹೆಸರಿನಲಿಲ ಅಜಿಗ ಸಲಿಲಸುವುದು. 

2. ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿಲ ಖಾತ ಹೊಂದ್ಧದುು, ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ರ ಪ್ುರುಷ್ ಸದಸಯರ ಹೆಸರಿನಲಿಲ ಅಜಿಗ ಸಲಿಲಸಿದುಲಿಲ 

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕೂಕ ಮಾನಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲಿಲಯೆೇ ಅಜಿಗ ಸಲಿಲಸುವುದನುು ಉತುೇಜಿಸಬೆೇಕು. 

3. ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆರ್ಳನುು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತ್ರಾಗಿರಬೆೇಕು ಅಥವಾ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಆಸಕ್ರು 

ಹೊಂದ್ಧರಬೆೇಕು. 

4. ಜರ್ಮೇನು ರಹಿತ್ ಗಾರರ್ಮೇಣ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾರ್ೂ ನರ್ರ/ಪ್ಟಾಣ್ ಪ್ರದೇಶದ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ವಿಳಾಸ ದೃಢೇಕರಣ್ ಪ್ತ್ರ ನೇಡಿ 

ಸೌಲಭಯ ಪ್ಡೆಯತ್ಕಕದುು.  

5. ಪ್ರಿಶಷ್ಾ ಜಾತಿಯವರಿಗ (SC) ಒಟುಾ ಅನುದಾನ ಕನಷ್ಾ ಶೇ.17.15 ರಷ್ುಾ / ಪ್ರಿಶಷ್ಾ ಪ್ಂರ್ಡದವರಿಗ (ST) ಒಟುಾ 

ಅನುದಾನದ ಕನಷ್ಾ ಶೇ.6.95 ರಷ್ುಾ ಮಾತ್ರ ರ್ಮೇಸಲಿಡಬೆೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ಕನಷ್ಾ ಶೇ.33, ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ್ರಿಗ 

ಶೇ.5 ಮತ್ುು ಅಂರ್ವಿಕಲರಿಗ ಶೇ.3 ರಷ್ುಾ ಅನುದಾನವನುು ತ್ಪ್ಪದ ರ್ಮೇಸಲಿಡಬೆೇಕು. 

6. ಫಲಾನುಭವಿಯು ಅಜಿಗಯಲಿಲ ಕೊೇರಿರುವ ಸಹಾಯಧನವನುು ಘಟಕವಾರು ವಿವರರ್ಳನುು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲಿಲ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದಂತ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ ಅನುರ್ುಣ್ವಾಗಿ ಲೆಕಕ ಹಾಕ್ರ ಸಹಾಯಧನವನುು ವಿತ್ರಿಸುವುದು. 

7. ಫಲಾನುಭವಿಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟಕಕೆಕ ಸಹಾಯಧನವನುು ಈ ಮೊದಲು ಜೇನುಕೃರ್ಷಯ ಯಾವುದೇ ಯೇಜನ/ 

ಕಾಯಗಕರಮದಡಿ ಪ್ಡೆದ್ಧದುಲಿಲ ಮತೂುಮೊ ಸದರಿ ಯೇಜನಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಗರಿರುವುದ್ಧಲಲ. 

 

VII. ಅಜಿಗ ಸಲಿಲಸುವ ವಿಧಾನ, ಅಜಿಗ ಪ್ರಿಶೇಲನ ಮತ್ುು ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ ಆಯೆಕ 

 

1. ಜಿಲೆಲಯ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನದೇಗಶಕರು(ಜಿಪ್ಂ) ರವರು ಯೇಜನಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಹಗ ರೈತ್ರಿಂದ 

ಅಜಿಗರ್ಳನುು ಆಹಾವನಸಲು ಜಿಲೆಲಗ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ರ್ುರಿಯ ರ್ಮತಿಯಲಿಲ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲಿಲ ಸಥಳಿೇಯ ಪ್ತಿರಕೆರ್ಳ 

ಮುಖಾಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾರ್ೂ ಕಛೇರಿರ್ಳ ಸೂಚರ್ಾ ಫಲಕದಲಿಲ ಪ್ರದಶಗಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚಿಿನ ಪ್ರಚಾರ ನೇಡಿ ಅಹಗ 

ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಂದ ಅಜಿಗರ್ಳನುು ಆಹಾವನಸುವುದು. 

2. ಅಧಿಸೂಚನಯಲಿಲ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ ಅಹಗತ, ಆಯೆಕಯ ಮಾನದಂಡರ್ಳು, ಸಲಿಲಸಬೆೇಕಾದ 

ದಾಖಲಾತಿರ್ಳು, ಅಜಿಗಯನುು ಸಲಿಲಸಲು ಕೊನಯ ದ್ಧರ್ಾಂಕ, ಜಿಲೆಲಗ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ುರಿ ಮತ್ುು ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ 

ರ್ುರಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಅಜಿಗರ್ಳು ಸಿವೇಕರಿಸಿದಲಿಲ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗೆ ಸಪಷ್ಾವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರತ್ಕಕದುು. 

3. ಆಸಕ್ರುಯುಳಳ ರೈತ್ರು ಅಜಿಗಯನುು (ಅಜಿಗ ನಮೂನ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲಿಲ ಒದಗಿಸಿದ). ಮೊದಲಿಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ದಾಖಲಾತಿರ್ಳೊಂದ್ಧಗ ತಾಲೂಲಕು ಹಿಸತೂೇನ ಕಛೇರಿಗ ಸಲಿಲಸುವುದು. 

a. ನರ್ಧಿತ್ ನಮೂನಯಲಿಲ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾರ್ೂ ಫಲಾನುಭವಿ ಭತಿಗ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಜಿಗ 

(ದ್ಧವಪ್ರತಿಯಲಿಲ). 

b. ಮತ್ದಾರರ ರ್ುರುತಿನ ಚಿೇಟಿ, ಆಧಾರ್ ಚಿೇಟಿ ಹಾರ್ೂ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆಯ. 

c. ಪ್ಹಣಿ (RTC) (ಅರ್ತ್ಯವಿದುಲಿಲ). 

d. ಜರ್ಮೇನುರಹಿತ್ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಆಸಕು ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ವಿಳಾಸ ದೃಢೇಕರಣ್ ನೇಡಬೆೇಕು. 

e. ರೈತ್ರ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತಯುಳಳ ಪ್ಾಸ್ ಪ್ುಸುಕದ ಜರಾಕ್ಧ ಪ್ರತಿ ನೇಡತ್ಕಕದುು. 
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  ಈ ಎಲಾಲ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನುು ಇಲಾಖೆಯ ರೈತ್ ಸಂಪ್ಕಗ ಕೆೇಂದರದ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು/ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ/ಸೇವಾಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಾ ತಾಲೂಲಕ್ರನ ಹಿ.ಸ.ತೂೇ.ನ ರವರಿಗ ಸಲಿಲಸತ್ಕಕದುು. 

4. ಇಲಾಖೆಯಲಿಲ ಕಾಯಗ ನವಗಹಿಸುತಿುರುವ ರೈತ್ ಸಂಪ್ಕಗ ಕೆೇಂದರದ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು/ ಜೇನುಕೃರ್ಷ ಸಿಬಬಂದ್ಧ / ಸೇವಾ  

ಸರಬರಾಜುದಾರರು   ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳೊಂದ್ಧಗ   ತಾಕುರ್ಳನುು    ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿ    ಅರ್ತ್ಯವಾದ  

ಜೇನು ಪಟಿಾಗ /ಕುಟುಂಬ/ಸಾಾಯಂಡ್ ರ್ಳ ಬಗೆ/ ಮಧುವನ ನಮಾಗಣ್ದ ಬಗೆ ಸೂಕು ಶಫಾರಸುಧ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಾಾನದ 

ವಿವರ ಹಾರ್ೂ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ ಸಮೆೇತ್ ಫ್ೂೇಟೊ ತಗದು, ಫ್ೂೇಟೊ ಹಾರ್ೂ ವರದ್ಧಯನುು ಹಿಸತೂೇನ 

ದೃಢೇಕರಣ್ದೂಂದ್ಧಗ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನದೇಗಶಕರು (ಜಿಪ್ಂ) ರವರಿಗ ಸಲಿಲಸುವುದು (5 ದ್ಧನರ್ಳೊಳಗಾಗಿ) 

5. ರೈತ್ರು ಸಲಿಲಸುವ ಪ್ರತಿಯಂದು ಸಹಾಯಧನ ಅಜಿಗ ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನುು ನರ್ಧಿತ್ ದ್ಧರ್ಾಂಕದೂಂದ್ಧಗ 

ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ವಾಯಟ್ ಸಂಖೆಯ/ ಮಾರಾಟ ತರಿಗ ಸಂಖೆಯ ನಮೂದ್ಧಸಿರುವ ಬಲ್ ನೂಂದ್ಧಗ ಸಲಿಲಸುವುದು. 

6. ಪ್ರತಿ ಅಜಿಗಯನುು ಕಾಯಗ ನವಗಹಿಸುವ ರೈತ್ ಸಂಪ್ಕಗ ಕೆೇಂದರದ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು/ ಜೇನುಕೃರ್ಷ ಸಿಬಬಂದ್ಧ/ ಸೇವಾ 

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ (ಶೇ.100 ರಷ್ುಾ) ತಾಕು ಪ್ರಿಶೇಲನ ನಡೆಸಬೆೇಕು. 

7. ಈ ರಿೇತಿ ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿದ ತಾಕುರ್ಳ ಪೈಕ್ರ ಕನಷ್ಾ ಶೇ.50 ರಷ್ುಾ ತಾಕುರ್ಳನುು ತಾಲೂಲಕು ಹಿಸತೂೇನ ರವರು 

ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಬೆೇಕು. ಜೇನುಕೃರ್ಷ ಸಿಬಬಂದ್ಧರ್ಳು ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಿಶೇಲನಯಲಿಲ ಯಾವುದಾದರೂ ನೂಯನತರ್ಳಿದುರ 

ಅಜಿಗಯನುು ತಿರಸಕರಿಸುವುದಲಲದೇ ಅವರನುೇ ನೇರ ಜವಾಬಾುರರರ್ಾುಗಿ ಮಾಡುವುದು. 

8. ಜಿಲೆಲಯ ತೂೇಉನ(ಜಿಪ್ಂ) ರವರು ಶೇ.10 ರಷ್ುಾ ತಾಕುರ್ಳ ಪ್ರಿಶೇಲನ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಹಿಸತೂೇನರವರು 

ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿದ ಅಜಿಗರ್ಳನುು ಯಾವುದಾದರೂ ನೂಯನತರ್ಳಿದುರ ಹಿಸತೂೇನರವರನುು ಜವಾಬಾುರರರ್ಾುಗಿ ಮಾಡಿ 

ನದೇಗಶರ್ಾಲಯಕೆಕ ವರದ್ಧ ಸಲಿಲಸುವುದು.  

9. ರೈತ್ರು ಬೆಳೆಯನುು ಪ್ಹಣಿಯಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸದೇ ಇರುವ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಲ ಇಲಾಖೆಯಲಿಲ ಕಾಯಗ ನವಗಹಿಸುತಿುರುವ ರೈತ್ 

ಸಂಪ್ಕಗ ಕೆೇಂದರದ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು/ ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಸಿಬಬಂದ್ಧ/ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಬೆಳೆಯನುು ದೃಢೇಕರಿಸಿದ 

ಅಜಿಗರ್ಳನುು ಸಹಾಯಧನ ಲೆಕಾಕಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿರ್ಣಿಸುವುದು. 

 

VIII. ತಾಂತಿರಕ ಪ್ರಿಶೇಲರ್ಾ ಕರಮರ್ಳು :-    

ತಾಕು ಪ್ರಿಶೇಲನ ಸಮಯದಲಿಲ ಅನುಷ್ಾಾರ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶರ್ಳನುು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೇಲಿಸತ್ಕಕದುು. 

1. ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯು ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳನುಡಲು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಥಳರ್ಳ 2 ಕ್ರ.ರ್ಮ 

ವಾಯಪಿುಯಲಿಲ ಜೇನು ಕೃರ್ಷಗ ಅನುರ್ುಣ್ವಾದ ಪ್ರಾರ್ ಮತ್ುು ಪ್ುಷ್ಪ ರಸ ಯಥೇಚಿವಾಗಿ ಲಭಯವಿರುವುದನುು ಖಾತಿರ 

ಪ್ಡೆಸಿಕೊಳುಳವುದು.  

2. ಜೇನುಕುಟುಂಬರ್ಳಿಗ ಸರ್ಮೇಪ್ದಲಿಲ ಶತ್ುರರ್ಳ ಕಾಟ ಇಲಲದ್ಧರುವುದನುು ದೃಢೇಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ತ್ಯ ನವಾರಣಾ ಕರಮರ್ಳ 

ಬಗೆ ಸೂಕು ಮಾಹಿತಿಯನುು ನೇಡುವುದು. 

3. ಫಲಾನುಭವಿಯು ISI-A  ಮಾದರಿಯ ಕಾಡುಮರದ್ಧಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ೂ ತೇರ್ /ಹೊನು/ ಮತಿು ಮರದ 8 

ಚೌಕಟುಾರ್ಳುಳಳ ಜೇನು ಸಂಸಾರ ಕೊೇಣೆಯುಳಳ ಜೇನು ಪಟಿಾಗರ್ಳನುು ಮಾತ್ರ ಖರಿೇದ್ಧಸಿರುವ ಬಗೆ ಹಾರ್ೂ ಪ್ರತಿ ಜೇನು 

ಕುಟುಂಬದಲಿಲಸುಮಾರು 4 ಫ್ರೇಂ ರ್ಳಷ್ುಾ ಕೆಲಸಗಾರ ಜೇನು ದುಂಬರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ಕವವಾದ ರಾಣಿ 

ಜೇನುದುಂಬ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಇರುವ ಬಗೆ ಖಾತಿರ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದು. 

4. ಜೇನು ಕುಟುಂಬಕೆಕ ಅರ್ತ್ಯವಾದ ನೇರು/ನರಳು/ಅವಶಯಕತರ್ಳು ಎಲಾಲ ಕಾಲದಲೂಲ ಸಿರ್ುವಂತ ಇರುವ ಬಗೆ ಖಾತಿರ 

ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದು. 
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5. ಜೇನು ಕೃರ್ಷ ಸಿಬಬಂದ್ಧ/ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ ತಾಕುರ್ಳಿಗ ನಯರ್ಮತ್ವಾಗಿ ತ್ಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೇಡಿ 

ಅರ್ತ್ಯ ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿರ್ಳನುು ನೇಡುವುದು ಹಾರ್ೂ ಈ ಬಗೆ ತ್ಪ್ಪದೇ ತ್ಮೂ ದ್ಧನಚರಿಯಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸುವುದು. 

6. ಉಪ್ ನದೇಗಶಕರು ಮೆೇಲಕಂಡ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನುು ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿ ನದೇಗಶರ್ಾಲಯದ ಅನುಮೊೇದನ          

     ಅವಶಯಕತ ಇಲಲದ್ಧದುಲಿಲ ತ್ಮೂ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ 10 ದ್ಧನದ ಒಳಗ ಅನುಮೊೇದನ     

     ನೇಡತ್ಕಕದುು. 

IX.  ನದೇಗಶರ್ಾಲಯದ ಅನುಮೊೇದನ: 

 ನದೇಗಶರ್ಾಲಯದ ಅನುಮೊೇದನ ಅವಶಯಕತ ಇದುಲಿಲ ಅರ್ತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನುು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿ ಅಹಗತ 

ಇದುಲಿಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯಂದು ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನುು ದೃಢೇಕರಿಸಿ ನದೇಗಶರ್ಾಲಯಕೆಕ ಸಲಿಲಸುವುದು. 

 ಯಾವುದಾದರೂ ಜಿಲೆಲರ್ಳಿಂದ ಅಹಗತ ಹೊಂದ್ಧಲಲದ, ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಸಮಯದ ನಂತ್ರ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಅಥವಾ 

ಅಪ್ೂಣ್ಗವಾದ ಪ್ರಸಾುವನರ್ಳನುು ಸಲಿಲಸಿದಲಿಲ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಾ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನದೇಗಶಕರು ಮತ್ುು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಾ 

ಕೆೇಂದರ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಶಸುು ಕರಮ ತಗದುಕೊಳಳಲಾರ್ುವುದು. 

X.   ಸಹಾಯಧನ ವಿತ್ರಣೆ: 

ಜಿಲೆಲಯ ತೂೇಉನ, (ಜಿಪ್ಂ) ರವರು ಎಲಾಲ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಹಾರ್ೂ ಹಿಸತೂೇನ ನೇಡಿರುವ ಅನುಷ್ಾಾನದ ವರದ್ಧಯನುು 

ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಕೆಲಸವು ತ್ೃಪಿುಕರವಾಗಿದುಲಿಲ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ುವನುು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು 

ವಿಧಾನದಲಿಲ ಬಡುರ್ಡೆ ಮಾಡುವುದು. 

1. ಘಟಕದ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಪ್ೂಣ್ಗ ವೆಚಿವನುು ರೈತ್ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಭರಿಸಿದುಲಿಲ ಸಹಾಯಧನ ಮೊತ್ುವನುು 

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತಗ ನೇರವಾಗಿ DBT ಮುಖಾಂತ್ರ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು. 

2.  ಫಲಾನುಭವಿಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಬಾಯಂಕ್ ನಂದ ಸಾಲ ಪ್ಡೆದ್ಧದುಲಿಲ ಸಹಾಯಧನ ಮೊತ್ುವನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಾಲದ ಖಾತಗ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು. 

 

XI. ಅನುಷ್ಾಾನ ವೆೇಳಾ ಪ್ಟಿಾ:  

 

1. ಯೇಜನಗ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಅನುಷ್ಾಾನ ವೆೇಳಾಪ್ಟಿಾಯಂತ ಮತ್ುು MPIC ಅನುಸಾರ ಅನುಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸತ್ಕಕದುು. 

2. ಫಲಾನುಭವಿ ತ್ಮೂ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿಲ ಯೇಜನಯನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸಿದ 30 ದ್ಧನರ್ಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನವನುು 

ಫಲಾನುಭವಿ ಖಾತ/ ಸಾಲದ ಖಾತಗ ಜಮಾ ಮಾಡತ್ಕಕದುು. ಈ ಬಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಸತೂೇನ ಹಾರ್ೂ ತೂೇಉನ 

(ಜಿಪ್ಂ) ರವರು ವೆೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುತಾುರ. 

3. ಜುಲೆೈ 2021 ನೇ ಮಾಹೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುು ನೇಮಕಗೂಳಿಸುವ ಕಾಯಗ 

ಮುಕಾುಯವಾಗಿರಬೆೇಕು. 

4. ಸಪಾಂಬರ್, 2021 ರ ಮಾಹೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ತ್ಯವಾದ ಜೇನುಪಟಿಾಗ ಹಾರ್ೂ ಜೇನು ಉಪ್ಕರಣ್ರ್ಳನುು 

ಖರಿೇದ್ಧಸತ್ಕಕದುು. 

5. ಅಕೊಾೇಬರ್ 2021 ರ ಮಾಹೆಯಲಿಲ ಎಲಾಲ ಜೇನುಪಟಿಾಗರ್ಳಿಗ ಜೇನುಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ಸೇರಿಸತ್ಕಕದುು ಮತ್ುು 

ಮಧುವನರ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಯಗ ಪ್ೂಣ್ಗಗೂಳಿಸುವುದು. 

6. ಎಲಾಲ ತ್ರಬೆೇತಿರ್ಳನುು ನವೆಂಬರ್ 2021 ನೇ ಮಾಹೆಯ ಒಳಗ ಪ್ೂಣ್ಗಗೂಳಿಸತ್ಕಕದುು. 
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7. ಜನವರಿ ಮತ್ುು ಫ್ಬರವರಿ 2022 ನೇ ಮಾಹೆಯಲಿಲ ಮಧುಮೆೇಳ/ ಮಧು ಮಹೊೇತ್ಧವ ಆಯೇಜಿಸುವುದು, 

ಸಹಾಯಧನ ನೇಡುವ ಕಾಯಗಕರಮರ್ಳನುು ಪ್ೂಣ್ಗಗೂಳಿಸತ್ಕಕದುು. 

8. ಮಾರ್ಚಗ 2022 ರ 2ನೇ ವಾರದೂಳಗಾಗಿ ನೇಡಲಾಗಿರುವ ರ್ುರಿಯನುು ಪ್ೂಣ್ಗವಾಗಿ ಸಾಧಿಸತ್ಕಕದುು. 

 

XII. ಅನುಬಂಧರ್ಳು: 

1. ಅಜಿಗ ನಮೂನ-1. 

2. ಕಬಬಣ್ದ ಸಾಾಯಂಡ್ ಅಳತಯ ವಿವರ. 

3. ಜೇನು ಪಟಿಾಗರ್ಳ ಯೇಜನವಾರು ಕೊೇಡಿಫಿಕೆೇಷ್ನ್ ವಿವರ. 

4. ಮಧುವನರ್ಳ ನಮಾಗಣ್ಕೆಕ ನರ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ವೆಚಿದ ವಿವರ. 

5. ಜಿಲಾಲವಾರು ಪ್ಡೆಯುವ ಸೇವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ವಿವರ. 

XIII. ಆರ್ಥಗಕ ಪ್ರತಾಯಯೇಜನ (Delegation of Power): 

ಈ ಯೇಜನಯ ರಾಜಯವಲಯ ಯೇಜನಯಾಗಿರುತ್ುದ. ಈ ಯೇಜನಯ ಅನುದಾನವನುು ಲೆಕಕ ಶೇರ್ಷಗಕೆ:2851-

00-200-0-01 ಅಡಿ ಬಡುರ್ಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನುು ನಯಮಾನುಸಾರ ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಬಲುಲ ಮತ್ುು 

ಮಂಜೂರಾತಿರ್ಳೊಡನ ಖಜಾನ ಮೂಲಕ ಡ್ಾರ ಮಾಡಿಕೊಳುಳವುದು. ಮಂಜೂರಾತಿ ನೇಡಲು ಸಕಾಗರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ: 

ಎಫ್.ಡಿ-2 ಟಿಎಫ್ ಪಿ 2010, ದ್ಧ: 30.04.2010 ರ ಕರಮ ಸಂಖೆಯ 11 ರ ಅನವಯ ಪ್ರದತ್ುವಾದ ಆರ್ಥಗಕ 

ಪ್ರತಾಯಧಿಕಾರವನುು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹಾರ್ೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ತೂೇಉನ(ಜಿಪ್ಂ) ರವರು ಸಕ್ಷಮ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತಾುರ. 

 

VIX. Reporting and documentation (ವರದ್ಧ ಮಾಡುವುದು  ಮತ್ುು ದಾಖಲೆ ನವಗಹಿಸುವುದು). 

 

1. ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರರ್ತಿ ವರದ್ಧಯನುು ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಂರ್ಳ 3 ನೇ ದ್ಧರ್ಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ತ್ಪ್ಪದೇ ಸಲಿಲಸುವುದು.  

2. ಅಂತಿಮ ಪ್ರರ್ತಿ ವರದ್ಧ, ಯಶೂೇಗಾಥರ್ಳು ಮತ್ುು ಯೇಜನಯ ಅನುಷ್ಾಾನದ್ಧಂದ ಆರ್ುವ ಪ್ರಯೇಜನರ್ಳನುು (ಲಿಖಿತ್, 

ದೃಶ್ಯ ಮತ್ುು ಶರವಣ್) ಸಾಫ್ಾ ಕಾಪಿ ಮತ್ುು ಹಾಡ್ಗ ಕಾಪಿಯಂದ್ಧಗ ನದೇಗಶರ್ಾಲಯಕೆಕ ಸಲಿಲಸುವುದು. 

 

              ನದೇಗಶಕರು 
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2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳು 

 

I.ಯೇಜನಯ ಹೆಸರು: ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನ  ರಾಜಯವಲಯ (ಎಸ್-19) 

   ಲೆಕಕ ಶೇರ್ಷಗಕೆ: 2851-00-200-0-01 (ಯೇಜನ) 

 

 

 

 

 2. ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ಖರಿೇದ್ಧಗ ಹಾರ್ೂ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನರ್ಳ 

ಸಾಥಪ್ನಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿತ್ರಣೆ. 

 

 

ಉದುೇಶ: ರೈತ್ರಿಗ/ ಆಸಕುರಿಗ ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ರ್ಳನುು ನೇಡಿ ಆದಾಯ ಹೆಚಿಿಸಿಕೊಳಳಲು 

ನರವಾರ್ುವುದು ಹಾರ್ೂ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ುು ಕೃರ್ಷ ಬೆಳೆರ್ಳ ಉತಾಪದನ /ಉತಾಪದಕತ ಹೆಚಿಿಸುವುದು ಹಾರ್ೂ ಖಾಸಗಿ 

ಮಧುವನ ಸಾಥಪ್ನಯು ಉತ್ುಮ ರ್ುಣ್ಮಟಾದ ಜೇನು ಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ಉತಾಪದ್ಧಸಿ ವಿತ್ರಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಗಕರಮದ 

ಉದುೇಶವಾಗಿರುತ್ುದ. 

 

 ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ಹಾರ್ೂ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನರ್ಳ ಪ್ರಿಕರರ್ಳನುು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 

ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನುಮೊೇದ್ಧಸಲಪಟಿಾರುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿರ್ಣಿಸತ್ಕಕದುು. (ಯಾವುದೇ 

ಕಾರಣ್ಕೂಕ ಇತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೊೇದ್ಧತ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುು 

ಪ್ರಿರ್ಣಿಸತ್ಕಕದುಲಲ) 

 ಅಹಗ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳು ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನುಮತಿ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡೆದು ಜೇನು ಪಟಿಾಗ , ಜೇನುಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ 

ಸಾಾಯಂಡ್ ಮತ್ುು ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನರ್ಳ ಪ್ರಿಕರರ್ಳನುು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆಯಂದ 

ಅನುಮೊೇದ್ಧಸಲಪಟಿಾರುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಖಾತಗ ಖರಿೇದ್ಧಸುವ ಪ್ರಿಕರರ್ಳ ಮೊತ್ುವನುು ಫಲಾನುಭವಿಯ 

ಖಾತಿಯಂದ NEFT/RTGS ಮುಖಾಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ಾವತಿಸಬೆೇಕು. (ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕೂಕ ನರ್ದು, (cash)/ಚೆಕುಕ 

(cheque)/ಡಿಡಿ (DD) ಮುಖಾಂತ್ರ ಪ್ಾವತಿ ಪ್ರಿರ್ಣಿಸತ್ಕಕದಲಲ)  
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 ಸಹಾಯಧನ ಪ್ಡೆಯಲು ಇಲಾಖೆಗ ಅಜಿಗ ಸಲಿಲಸುವಾರ್ ಅಜಿಗಯ ಜೂತಗ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಪ್ಾಲಿನ ಮೊತ್ುವನುು 

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತಯಂದ ಅನುಮೊೇದ್ಧಸಲಪಟಿಾರುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಖಾತಗ   NEFT/RTGS ಮುಖಾಂತ್ರ 

ಪ್ಾವತಿಸಿರುವ ರಶೇದ್ಧ ಹಾರ್ೂ ಫಲಾನುಭವಿ ಪ್ಾಲಿನ ಮೊತ್ುವನುು ಅನುಮೊೇದ್ಧತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸಥಗ ಪ್ಾವತಿಸಿರುವ 

ಬಗೆ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸಥಯಂದ ದೃಢೇಕರಣ್ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡೆದು, ದೃಢೇಕರಣ್ ಪ್ತ್ರವನುು ಅಜಿಗಯಂದ್ಧಗ ಲರ್ತಿುಸಿ 

ಸಹಾಯಧನಕೆಕ ಅಜಿಗ ಸಲಿಲಸುವುದು.ಅಂತ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತಗ ನೇರವಾಗಿ ಸಕಾಗರವು ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತ್ುವನುು ಜಮೆ ಮಾಡುವುದು. 

 ಅನುಮೊೇದ್ಧತ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ ಜೇನು ಪಟಿಾಗ, ಜೇನುಕುಟುಂಬ ಹಾರ್ೂ ಸಾಾಯಂಡ್ ಮತ್ುು ಖಾಸಗಿ 

ಮಧುವನರ್ಳ ಪ್ರಿಕರರ್ಳಿಗ, ಫಲಾನುಭವಿ ಪ್ಾಲಿನ ಮೊತ್ುವನುು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತಯಂದ ಅನುಮೊೇದ್ಧತ್ ಸರಬರಾಜು 

ಸಂಸಥರ್ಳಿಗ NEFT/RTGS ಮುಖಾಂತ್ರ ಪ್ಾವತಿಸದ್ಧದುಲಿಲ, ಸಂಬಂಧಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಖರಿೇದ್ಧಸಿರುವ ಪ್ರಿಕರರ್ಳ 

ಸಹಾಯಧನ ಮೊತ್ುವನುು ಮಾತ್ರ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಖಾತಗ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಫಲಾನುಭವಿಯಂದ ಒಪಿಪಗ ಪ್ತ್ರವನುು 

ಪ್ಡೆದು, ಅಂತ್ಹ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತಗ ನೇರವಾಗಿ ಸಕಾಗರವು ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ುವನುು ಜಮಾ 

ಮಾಡುವುದು. 

 ಫಲಾನುಭವಿಯು ಯಾವುದಾದರು ಬಾಯಂಕ್ ನಂದ ಸಾಲ ಪ್ಡೆದ್ಧದುಲಿಲ ಸಹಾಯಧನ ಮೊತ್ುವನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲದ 

ಖಾತಗ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು. (ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯ ಸಾಲರ್ಳಿಗ ಸರಿದೂಗಿಸಬಾರದು. 

 ಮೆೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂಶರ್ಳು ಸದರಿ ಯೇಜನಯ ಎಲಾಲ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳಾ ಸಹಾಯಧನ ವಿತ್ರಣೆಗ ಅನವಯಸುವುದು. 

 

XI. ಅನುಷ್ಾಾನ ವೆೇಳಾ ಪ್ಟಿಾ: 

 ಫಲಾನುಭವಿ ತ್ಮೂ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿಲ ಯೇಜನಯನುು ಅನುಷ್ಾಾಗೂಳಿಸಿದ 30 ದ್ಧನರ್ಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನವನುು 

ಫಲಾನುಭವಿ ಖಾತ/ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತಗ/ಸಾಲದ ಖಾತಗ ಜಮೆ ಮಾಡತ್ಕಕದುು. ಈ ಬಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಸತೂೇನ ಹಾರ್ೂ ತೂೇಉನ, (ಜಿ.ಪ್ಂ) ರವರು ವೆೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಜವಾಬಾುರರಾರ್ುತಾುರ. 

 ಮಾರ್ಚಗ-2022ರ 2ನೇ ವಾರದೂಳಗ ಅರ್ತ್ಯವಾದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರ್ುರಿಯನುು ಪ್ೂಣ್ಗವಾಗಿ ಸಾಧಿಸತ್ಕಕದುು. 

 ಜೇನು ಪಟಿಾಗ ಹಾರ್ೂ ಉಪ್ಕರಣ್ರ್ಳನುು ಖರಿೇದ್ಧಸುವುದು. 

 ಎಲಾಲ ಜೇನುಪಟಿಾಗರ್ಳಿಗ ಜೇನುಕುಟುಂಬರ್ಳನುು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಮಧುವನರ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಯಗ ಪ್ೂಣ್ಗಗೂಳಿಸುವುದು. 

 ಎಲಾಲ ತ್ರಬೆೇತಿರ್ಳನುು ಪ್ೂಣ್ಗಗೂಳಿಸುವುದು. 

 ಮಧುಮೆೇಳ/ ಮಧು ಮಹೊೇತ್ಧವ ಆಯೇಜಿಸುವುದು, ಸಹಾಯಧನ ನೇಡುವ ಇತ್ರ ಎಲಲ 

ಕಾಯಗಕರಮರ್ಳನುು ಪ್ೂಣ್ಗಗೂಳಿಸುವುದು. 
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