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2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಸಾಾವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿವವಹಣೆಗೆ 

ಅನತಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಲಾಗತವ ಕಾರ್ವಕರಮದ ಮಾಗವಸೊಚಿಗಳತ 

 

Development and Maintenance of Farms & Nurseries 

 

ಲೆಕಕಶೇಷಿವಕೆ: 2401-00-119-4-05 (059) 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನತದಾನ ರೊ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳತ 

ಪೇಠಿಕೆ: 

ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆರ್ತ ರಾಜ್ಾದಲಿಿ ಒಟತು 413 ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಸಾಾಗಾರಗಳನತು ಹೊೊಂದ್ಧದತು, ಇವುಗಳ ಒಟ್ಾುರೆ 

ಪರದೇಶ 15,277.33 ಎಕರೆಗಳಾಗಿರತತ್ುದ. ಎಲಾಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳ ಸೊಕು ನಿವವಹಣೆಗಾಗಿ ಇಲಾಖಾ ಮಟುದಲಿಿ 

ಕರ್ಾವಟಕ ರಾಜ್ಾ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಜೆನಿಿರ್ನತು ಸಾಾಪಸಲಾಗಿದ. ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆರ್ ವಾಾಪುರ್ಲಿಿರತವ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳಲಿಿ ಪರತಿ ವರ್ವ ಸತಮಾರತ 80 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೊ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನತು ಉತ್ಾಾದ್ಧಸಿ ಇಲಾಖಾ ನಿಗಧಿತ್ ದರಗಳಲಿಿ 

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗತತಿುದ ಹಾಗೊ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಯೇಜ್ನಗಳಡಿರ್ಲಿಿ ಒದಗಿಸಲಾಗತತಿುದ. ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳಿೊಂದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಾನುಗಳಿೊಂದ ವಾಷಿವಕ ಅೊಂದಾಜ್ತ ರೊ.25.00 

ಕೆೊೇಟಿರ್ರ್ತು ಆದಾರ್ವನತು ಕರ್ಾವಟಕ ರಾಜ್ಾ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಜೆನಿಿಗೆ ಪಡೆರ್ಲಾಗತತಿುದ. ಇಲಾಖಾ 

ವಾಾಪುರ್ಲಿಿಬರತವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳನತು ಇನೊು ಉತ್ುಮಗೆೊಳಿಸಲತ ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿಿ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊಸ 

ತ್ಳಿಗಳನತು ಪರಿಚಯಿಸತವುದತ. ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟುದ ಸಸಿ/ಕಸಿಗಳನತು ದತಪಾಟತು ಪರಮಾಣದಲಿಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಒದಗಿಸತವ 

ಉದುೇಶ ಹಾಗೊ ಹೊಸ ತ್ಾೊಂತಿರಕತಗಳ ಅನತಷ್ಾಾನ ಮತ್ತು ರೆೈತ್ರತ/ಸಾವವಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕಲಿಕಾ ಕೆೇೊಂದರಗಳರ್ಾುಗಿ 

ಮಾಡತವುದತ ಅತ್ಾವಶಾಕವಾಗಿರತವುದರಿೊಂದ ಇಲಾಖೆರ್ ಎಲಾಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳನತು ಹೊಂತ್ಹೊಂತ್ವಾಗಿ  ಮಾದರಿ 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳರ್ಾುಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವ ಅವಶಾವಿರತತ್ುದ. 

2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಾವಲರ್ ಯೇಜ್ನರ್ಡಿ ಇಲಾಖೆರ್ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧು 

ಮತ್ತು ನಿವವಹಣೆಗಾಗಿ ರೊ.750 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನತದಾನವನತು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ.  

 ಯೇಜ್ನರ್ ಶೇಷಿವಕೆ:   ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಸಾವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೊ ನಿವವಹಣೆ  

     (2401-00-119-4-05) 

 ಒಟತು ಅನತದಾನ: ರೊ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳತ 

ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ  ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧು:  

      ಇಲಾಖೆರ್  ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳ  ಅಭಿವೃಧಿುಪಡಿಸತವ ನಿಟಿುನಲಿಿ ವೊಂಶವಾಳಿ ತ್ಾಕತಗಳತ, ಮೊಲಭೊತ್ 

ಸೌಕರ್ವ, ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭಾ ಮತ್ತು ನಿರೊಂತ್ರ ವಿದತಾತ  ಪೂರೆೈಕೆ, ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಿಚಯಿಸಲತ ಹೊಸ 

ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಾಾನಗಳನೊುಳಗೆೊೊಂಡ ಪ್ಾರತ್ಾಕ್ಷಿಕೆ ಘಟಕಗಳ ಪರದಶವನ, ಉತ್ಕೃರ್ು ಗತಣಮಟುದ  ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ಸಸೊಾೇತ್ಾಾದನ ಕೆೈಗೆೊೊಂಡತ  

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಪೂರೆೈಸತವುದತ, ನಿೇರಿನ ಸೊಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕಗಳ ಪ್ಾರತ್ಾಕ್ಷಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೈಸಗಿವಕ ಸೊಂಪನೊೂಲಗಳ ಸದಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿವವಹಣೆ 

ಮಾಡತವುದತ, ಸೊಂಯೇಜಿತ್ ಬೆೇಸಾರ್ ಪದಿತಿ (Integrated Farming System) ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊೊಂಡತ ಒಟ್ಾುರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೊ ಉತ್ಾಾಕದತರ್ನತು ಹಚಿಿಸತವುದರೆೊೊಂದ್ಧಗೆ ಕಲಿಕಾ ಕೆೇೊಂದರಗಳರ್ಾುಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವುದತ. 

ಮಾದರಿ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೊ ಇತ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನೊುಳಗೆೊೊಂಡೊಂತ ಈ ಕೆಳಕೊಂಡ ವಿರ್ರ್ಯಾಧಿರಿತ್ ಆಧಾರಿತ್ 
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ಮತನೊುೇಟವನತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಅನತಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸತವುದತ. ಈಗಾಗಲೆೇ ಅಭಿವೃಧಿುಪಡಿಸಲಾಗಿರತವ ಮಾದರಿ 

ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ  ಆದಾತ ನಿೇಡತವುದತ. 

ವಿರ್ಯಾಧಾರಿತ್ ಮತಖ್ಾ ಘಟಕಗಳತ: 

 

1. ಸಸೊಾೇತ್ಾಾದನ 

2. ಹೊಸ ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನೊುಳಗೆೊೊಂಡ ಪ್ಾತ್ಾಕ್ಷಿಕೆಗಳತ 

3. ಕಿರತ ಜ್ಲಾನರ್ನ ಮಾದರಿರ್ಲಿಿ ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೇರಿನ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ 

4. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಾಾದನ ಮತ್ತು ಉತ್ಾಾದಕತರ್ನತು ಹಚಿಳ ಮಾಡತವುದತ 

5   ಮೊಲಭೊತ್ ಸೌಕರ್ವಗಳನತು ಕಲಿಾಸತವುದತ ಮತ್ತು ನಿವವಹಣೆ  

6. ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳ ನಿವವಹಣೆ  

7. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟುದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ 

8. ಸಾದ್ಧಲಾಾರತ ವೆಚಿ 

 

1. ಸಸೊಾೇತ್ಾಾದನ/ಸಸಾಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ: 

 ಸಾಳಿೇರ್ ರೃತ್ರ ಬೆೇಡಿಕೆರ್ನತಸಾರ ಉತ್ಕೃರ್ು ಗತಣಮಟುದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ  ಸಸೊಾೇತ್ಾಾದನ ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. ಈ 

ಘಟಕದಡಿ ಪರಮತಖ್ವಾಗಿ ಮಾವು, ಸಿೇಬೆ, ನೇರಳೆ, ಕೆೊೇಕೆೊೇ, ಗೆೊೇಡೊಂಬಿ, ಅೊಂಗಾೊಂಶ ಕೃಷಿ ಸಸಿಗಳತ, ಹಲಸತ, ಕಾಳತ ಮೆಣಸತ, 

ತೊಂಗತ ಹಾಗೊ ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳತ ಇತ್ಾಾದ್ಧ ಅತ್ಾವಶಾಕವಿರತವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ಉತ್ಾಾದನರ್ನತು ಇಲಾಖಾ ನಿಗಧಿತ್ 

ದರಗಳನಾರ್ ಉತ್ಾಾದ್ಧಸಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾವವಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ  ನಿಗಧಿತ್  ದರಗಳಲಿಿ  ನಿೇಡಲಾಗತವುದತ.  2021-22 

ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಅೊಂದಾಜ್ತ ಒಟತು 80-85 ಲಕ್ಷ ಸೊಂಖೆಾರ್ ಉತ್ಕೃರ್ು ಗತಣಮಟುದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ಉತ್ಾಾದನರ್ನತು 

ಇಲಾಖೆರ್ ವಿವಿಧ ಯೇಜ್ನಗಳಡಿ ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. 

2. ಹೊಸ ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನನೊುಳಗೆೊೊಂಡ ಪ್ಾತ್ಾಕ್ಷಿಕೆರ್ ಕಾರ್ವಕರಮಗಳತ: 

 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನವನತು ಪರಿಚಯಿಸತವ ಸಲತವಾಗಿ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರತವ 

ನೊತ್ನ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವಿಷ್ಾಕರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಬೆಳೆ/ತ್ಳಿಗಳನತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಿ ಪರಿಚಯಿಸಲತ ಸೊಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೆೇಸಾರ್, ಹಸಿರತ 

ಮನಗಳಲಿಿ ಸೊಕು ಬೆಳೆಗಳ ಹಾಗೊ ಬೆೇಡಿಕೆರ್ನತಸಾರ ಅಸೊಂಪರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆೇಸಾರ್, ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೇರಿನ 

ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಳೆ ನಿೇರಿನ ಕೆೊೇರ್ತಿ, ಇತ್ಾಾದ್ಧ ವಿವಿಧ ಪ್ಾರತ್ಾಕ್ಷಿಕೆಗಳನತು ಹಮ್ಮೂಕೆೊಳತುವುದತ. ಘಟಕದ ಅನತಷ್ಾಾನವನತು 

ತ್ಾೊಂತಿರಕ ಸಮ್ಮತಿರ್ ಸೊಕು ಶಫಾರಸತಿ ಮತ್ತು ಸಮಗರ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕೆೈಪಡಿರ್ ತ್ಾೊಂತಿರಕತಯೊಂದ್ಧಗೆ ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. 

ಭಾರತೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕ ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIHR) ಹಾಗ  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತ ೀಟಗಾರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವ ಹ ಸ ಬೆಳೆ/ತ್ಳಿ, ಉತ್ುಮ ನಿವವಹಣಾ ಪದ್ಿತ ಹಾಗ  ಆಧತನಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನತು ರಾಜ್ಾ ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಾಾಮಟಟದ್ ಸಮಿತಯ ಶಿಫಾರಸಿಿನಂತ ಯೀಜ್ನಾವರದ್ಧಯನತು ಅನತಮೀದ್ಧಸಿಕ ಂಡತ ಇಲ್ಾಖಾ ಕ್ಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಾ 

ಕೈಗ ಳತುವುದ್ತ. 

3. ಕಿರತ ಜ್ಲಾನರ್ ಮಾದರಿರ್ಲಿಿ ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೇರಿನ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ: 
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 ಇಲಾಖೆರ್ ವಾಾಪುರ್ಲಿಿರತವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳಲಿಿ ನಿೇರಿನ ಕೆೊರತಯಿರತವುದಲಿದೇ,  ರಾಜ್ಾದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲಿಿ 

ನಿರೊಂತ್ರ ಬರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇರತವುದರಿೊಂದ ಮತೊಂಬರತವ ದ್ಧನಗಳಲಿಿ ನಿೇರಿನ ಸಮಸಾ ಉದಬವಿಸತವ ಸೊಂಭವವಿರತತ್ುದ. 

ಆದತದರಿೊಂದ, ಮಳೆ ನಿೇರತ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತವುದಕೆಕ ಹಚಿಿನ ಒತ್ುನತು ನಿೇಡತವ ನಿಟಿುನಲಿಿ ಕೆರೆ/ಹೊೊಂಡಗಳನತು ನಿಮಾವಣ 

ಮಾಡಿ ಮಳೆ ನಿೇರನತು ಸೊಂಗರಹಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗೊ ಸಸೊಾೇತ್ಾಾದನಗೆ ಬಳಸಲತ ಕಾರ್ವಕರಮಗಳನತು 

ಹಮ್ಮೂಕೆೊಳತುವುದತ. ಇದಕಾಕಗಿ ಕಿರತ ಜ್ಲಾನರ್ನ ಮಾದರಿರ್ಲಿಿ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿಿ ಹಮ್ಮೂಕೆೊೊಂಡತ 

ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ ನಿೇರಿನ ವಾವಸಾ ಲಭಾವಿರತವವೊಂತ ಕರಮವಹಿಸತವದತ  ಈ ಘಟಕದ ಮತಖ್ಾ ಉದುೇಶವಾಗಿರತತ್ುದ. ಸದರಿ 

ಕಾರ್ವಕರಮದಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೇರತ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಾದ ಕೊಂದಕ (Trench) ಗಳನತು 

ತಗೆರ್ತವುದತ, trench cum bunding, contour bunding, ಇೊಂಗತ ಗತೊಂಡಿಗಳತ, ರ್ಾಲಾಬದತ, ಬದತಗಳ ಮೆೇಲೆ 

ಸೊಕು ಗಿಡಗಳನತು ರ್ಾಟಿ ಮಾಡತವುದತ, ಜೆೈವಿಕ ಬೆೇಲಿ, ಕೆೊಳವೆಬಾವಿ ಮರತಪೂರಣ ಇತ್ಾಾದ್ಧಗಳನತು ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ.  

4. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಾಾದನ ಮತ್ತು ಉತ್ಾಾದಕತರ್ನತು ಹಚಿಿಸತವ ಕಾರ್ವಕರಮಗಳತ: 

 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಾಾದಕತರ್ನತು ಹಚಿಿಸಲತ ಸೊಕು ಬೆಳೆಗಳ ಅೊಂತ್ರ ಬೆೇಸಾರ್, ಮ್ಮಶರಬೆಳೆ, gap filling, ವರ್ಸಾಿದ 

ಮತ್ತು ಅನತತ್ಾಾದಕ ಮರಗಳ ಪುನಶ್ಿೇತ್ನ, ಸಮಗರ ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶಗಳ/ಕಿೇಟ ಮತ್ತು ರೆೊೇಗಗಳ ನಿವವಹಣೆ ಇತ್ಾಾದ್ಧ 

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಹಮ್ಮೂಕೆೊಳತುವುದತ. ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೇರಿನ ವಿಶ್ಿೇರ್ಣೆ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಸೊಕು ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶಗಳನತು 

ಒದಗಿಸತವುದತ. ಇದಲಿದ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಿ ಲಭಾವಿರತವ ನೈಸಗಿವಕ ಸೊಂಪನೊೂಲಗಳನತು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಇರತವ ಮೊಲಭೊತ್ 

ಸೌಕರ್ವಗಳ ಸಮಪವಕ ಸದಭಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹಚಿಿನ ಉತ್ಾಾದಕತ ಪಡೆರ್ಲತ ಮತ್ತು ಸೊಂಯೇಜಿತ್ ಬೆೇಸಾರ್ ಪದಿತಿ 

ಕರಮಗಳನತು ಅಳವಡಿಸತವುದತ.  

5. ಮೊಲಭೊತ್ ಸೌಕರ್ವಗಳನತು ಕಲಿಾಸತವುದತ ಮತ್ತು ನಿವವಹಣೆ: 

 ಸಸಾಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಹಮ್ಮೂಕೆೊಳತುವುದಕಾಕಗಿ ವೊಂಶಾವಳಿ ತ್ಾಕತಗಳ ನಿಮಾವಣ/ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳ 

ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ.  ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿಿ ಉತ್ಕೃರ್ಾ ಗತಣಮಟುದ ಸಸಿ/ಕಸಿಗಳನತು ಉತ್ಾಾದ್ಧಸಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 

ಪೂರೆೈಸತವ ಸಲತವಾಗಿ  ಅವಶಾವಿರತವ ಹಸಿರತಮನ, ನರಳತ ಪರದ, ಮ್ಮಸ್ಟು ಛೇೊಂಬರ್ ನಿಮಾವಣ ಮತ್ತು ದತರಸಿಾ 

ಮಾಡತವುದತ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ ಸಲತವಾಗಿ ಕಾೊಂಪ್ೌೊಂಡ್ ಗೆೊೇಡೆ, ತ್ೊಂತಿಬೆೇಲಿ/ಚೈನ್ ಲಿೊಂಕ್ ಫೆನಿಿೊಂಗ್  ನಿಮಾವಣ ಮತ್ತು 

ದತರಸಿಾ ಮಾಡತವುದತ. ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನತು ಸೊಂಗರಹಣೆ ಮಾಡಲತ ಉಗಾರಣ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕಟುಡಗಳ 

ನಿಮಾವಣ ಮತ್ತು ದತರಸಿಾಗೆೊಳಿಸತವುದತ. ಸಸಾಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವವಹಣೆಗೆ ಅವಶಾವಿರತವ ಎರೆಹತಳತಗೆೊಬಬರ 

ಘಟಕ, ಜಿೇವಸಾರ ಘಟಕ, ಕೆೊಳವೆಬಾವಿ ನಿಮಾವಣ ಮತ್ತು ಪೊಂಪ್ ಸಟ್ ಆಳವಡಿಸಿಕೆೊಳತುವುದತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳನತು 

ಆಕರ್ವಣೇರ್ಗೆೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃಧಿುಪಡಿಸಲತ  ಮಕಕಳಿಗೆ ಉದಾಾನವನ, ಆಯದ ಕ್ಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಾTree park ನಿಮಾವಣ, ಮಾರಾಟ 

ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೊ ನವಿೇನ ಮಾದರಿರ್ ಶೌಚಾಲರ್ ನಿಮಾವಣ ಹಾಗೊ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡತವುದತ.  

6. ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳ ನಿವವಹಣೆ: 

 ಇಲಾಖೆರ್ತ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರತವ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿಗಧಿತ್ ದರಗಳ ಕೆೈಪಡಿ ಪರಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ/ನಸವರಿಗಳಲಿಿ 

ವಿವಿಧ ನಿವವಹಣೆ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಾದ ಉಳತಮೆ ಮಾಡತವುದತ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ಾತಿ ಮತ್ತು ಮೆೇಲಾವರಣ ನಿವವಹಣೆ  ಮಾಡತವುದತ, 

ಕಳೆ ನಿರ್ೊಂತ್ರಣ, ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅವಶಾಕತಯಾನತಸಾರ ರಿ-ಬಾಾಗಿೊಂಗ್ ಮಾಡತವುದತ,  ಹಸಿರೆಲೆ ಗೆೊಬಬರ 

ಬೆಳೆಗಳ ಬಿೇಜ್ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಿತ್ುನ, ಬೆೊಂಕಿ ಸೊಂರಕ್ಷಣಾ ವಲರ್ ನಿಮಾವಣ, ನಿೇರತ ನಿವವಹಣೆ, ಸಮಗರ 

ಕಿೇಟ/ರೆೊೇಗ/ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶ ನಿವವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೊಕು ಪರಿಕರಗಳ ಸೊಂಗರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ, ಮೆೇವು ಖ್ರಿೇದ್ಧ, ಮೆೇವು ಬೆಳೆಗಳ ಬಿೇಜ್ 
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ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮತ್ತು ಬೆೇಸಾರ್, ಮೆೇವು ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜೆೈವಿಕ ಪರಿಕರಗಳ ಉತ್ಾಾದನ, ರಾಸತ/ಜ್ಾನತವಾರತಗಳ ನಿವವಹಣೆ, 

ಅವುಗಳ ವಿಮೆ, ವಿದತಾತ ಬಿಲ್, ರ್ೊಂತೊರೇಪಕರಣಗಳ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮತ್ತು ದತರಸಿಾ, ಹೊರಗತತಿುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ 

ನಿರ್ಮಾನತಸಾರ ತೊೇಟಗಾರರ/ ಟ್ಾರಾಕುರ್ ಚಾಲಕರ ಸೇವೆಗಳತ ಇತ್ಾಾದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವವಹಣೆ ಕಾರ್ವಗಳನತು ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ.  

7. ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬೊಂಧಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ: 

 ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೇವಶಕರತ, ಸಹಾರ್ಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೇವಶಕರತ, ಸಹಾರ್ಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ, ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾರ್ಕರತ ರವರತಗಳಿಗೆ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ಾಲನ, ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೊಸ 

ತ್ಾೊಂತಿರಕತ, ಸಸಾಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೊ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟುದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಸಮಪವಕ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗೊ ಕತ್ವವಾಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ರಬೆೇತಿ 

ನಿೇಡತವುದತ. 

8. ಸಾದ್ಧಲಾಾರತ ವೆಚಿ: 

 ಜಿಲೆಿ/ತ್ಾಲೊಿಕತ ಕೆೇೊಂದರಗಳಲಿಿ ಸಸಾ ಸೊಂತ ಆಯೇಜ್ನ,ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿೊಂದ ಗಿಡಗಳನತು ಬೆೇರೆಡೆ ಸಾಗಿಸಲತ ಸಾಗಾಣಕೆ 

ವೆಚಿ, ರಾಜ್ಾ/ ಜಿಲಾಿ ಮಟುದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದ್ಧನ ನಿತ್ಾದ ವಹಿವಾಟತಗಳಿಗೆ ಅವಶಾವಿರತವ ಪುಸುಕ / ಮಾಹಿತಿ / ಕೆೈಪಡಿ ಇತ್ರೆ 

ಪರಕಟಣೆಗಳ ಮತದಾರಣಾ ವೆಚಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಸಲತ ಹರಾಜ್ತ ಪರಕಿರಯೆಗಳನತು ದ್ಧನ ಪತಿರಕೆರ್ಲಿಿ ಪರಕಟಿಸಲತ ಪರಕಟಣಾ ವೆಚಿ, 

ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ನಿವವಹಣೆ ವೆಚಿ, ರಾಜ್ಾ/ ಜಿಲಾಿ ಮಟುದ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗಳ ಪರಯಾಣ ವೆಚಿ, ರಾಜ್ಾ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಿ 

ಮಟುದ ಕಛೇರಿಗಳ ಲೀಖನಾ ಸಾಮಗ್ರರ ವೆಚಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿಿ ಉಪಯೇಗಿಸತವ ವಿದತಾತ ವೆಚಿ ಮತ್ತು ನಿೇರಿನ ಕರ, 

ರ್ೊಂತೊರೇಪಕರಣ ಹಾಗೊ ಜ್ನರೆೇಟಗವಳಿಗೆ ಇೊಂಧನ ವೆಚಿವನತು ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ ಮತ್ತು ಶೀಕಡ 2ರಷ್ತಟ ಯೀಜ್ನೆಯ 

ಮತ್ುವನತು ಸಾದ್ಧಲ್ಾವರತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗ ಬಳಸಿಕ ಳತುವುದ್ತ. 

ಇಲಾಖೆರ್ ಜೆೈವಿಕ ಕೆೇೊಂದರಗಳಲಿಿ ಉತ್ಾಾದ್ಧಸಲಾಗತತಿುರತವ ಜೆೈವಿಕ ಗೆೊಬಬರಗಳನತು ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃರ್ು 

ಕೆೇೊಂದರಗಳಲಿಿ ಉತ್ಾಾದ್ಧಸಲಾಗತತಿುರತವ, Vegetable, Banana, Mango ಮತ್ತು Pomegranate Special, 

Vermi wash, Vermi Compost ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ  ಉತ್ಾನುಗಳನತು ಹಾಗೊ ಔರ್ಧಿೇರ್ ಮತ್ತು ಸತಗೊಂಧ ದರವಾಗಳ 

ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನತು ಸಸಾ ಸಂತ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ವಕರಮದಲಿಿ ಪರದಶವನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಾವಸಾರ್ನತು ಕಲಿಾಸತವುದತ.   

ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ಾರರೊಂಭವಾಗತವ ಮೊದಲೆೇ ಕರಪತ್ರ, ಬಿತಿುಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಾಧಾಮಗಳ            ಮತಖಾೊಂತ್ರ 

ವಾಾಪಕ ಪರಚಾರ ಕೆೈಗೆೊೊಂಡತ  ಹಚಿಿನ  ಜ್ನಸೊಂದಣ  ಇರತವೊಂತ್ಹ  ಪರದೇಶಗಳಲಿಿ ಜಿಲಾಿ  ಮತ್ತು  ತ್ಾಲೊಿಕತ/ ಹೊೇಬಳಿ 

ಕೆೇೊಂದರಗಳಲಿಿ ಸಸಾಸೊಂತ ಕಾರ್ವಕರಮವನತು ಏಪವಡಿಸಲತ ಸಾಳ ಮತ್ತು ದ್ಧರ್ಾೊಂಕವನತು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಕೆೊೊಂಡತ ಶರ್ುಚಾರ 

(protocol) ಅನತಸರಿಸಿ ಕಾರ್ವಕರಮದ ಉದಾಾಟರ್ಾ ಸಮಾರೊಂಭವನತು ಏಪವಡಿಸತವುದತ. 

ಸಸಾಸೊಂತ ಕಾರ್ವಕರಮವನತು ಜಿಲಾಿ ಮಟುದಲಿಿ ಕನಿರ್ಾ 5 ದ್ಧನಗಳ ಮತ್ತು ತ್ಾಲೊಿಕತ/ಹೊೇಬಳಿ ಮಟುದಲಿಿ 

ಕನಿರ್ಾ ಮೊರತ ದ್ಧನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏಪವಡಿಸತವುದತ.  ಸದರಿ ಕಾರ್ವಕರಮಕೆಕ ಅವಶಾವಿರತವ ಪರಿಕರಗಳ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ 

ವೆಚಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಲಾಿ ಮಟುದಲಿಿ ರೊ.25,000/-ಗಳ  ಮತ್ತು ತ್ಾಲೊಿಕತ/ಹೊೇಬಳಿ ಮಟುದಲಿಿ ರೊ.7500/-ಗಳ 

ಖ್ಚವನತು ನಿರ್ಮಾನತಸಾರ ಭರಿಸತವುದತ. ವಿವರಗಳತ ಕೆಳಕೊಂಡೊಂತಿದತು, ಅದರನಾರ್, ಕರಮವಹಿಸತವುದತ. 

 

                ಕಾರ್ವಕರಮದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅನತದಾನ 

ಕರ. 

ಸೊಂ. 

ಸಸಾಸೊಂತ 

ಏಪವಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿರತವ 

ಕೆೇೊಂದರ 

ಘಟಕಗಳ  ವಿವರ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿ 

ಪರತಿ ಸಸಾಸೊಂತಗೆ 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅನತದಾನ 

(ರೊ.ಗಳಲಿಿ) 

1 ಜಿಲಾಿ ಮಟು ಸಾುಲ್, ಬಾಾನರ್, ಪರದಶವಕೆಗಳತ, ಸಾಗಾಣಕೆ 

ವೆಚಿ, ಬಿತಿುಪತ್ರ, ಕರಪತ್ರ ಮತ್ತು 

5 ದ್ಧನಗಳತ 25,000 

2 ತ್ಾಲೊಿಕತ/ಹೊೇಬಳಿ   
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ಮಟು ಉದಾಾಟರ್ಾ ಸಮಾರೊಂಭದ ವೆಚಿ ಮತ್ತು 

ಇತ್ರೆ ವೆಚಿಗಳಿಗಾಗಿ 
3 ದ್ಧನಗಳತ 7,500 

 

 

ಕಾರ್ವಕರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನೊುಳಗೆೊೊಂಡ Allbum ತ್ಯಾರಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ವಕರಮವು ಪೂಣವಗೆೊೊಂಡ ಒೊಂದತ 

ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ವಿವರ, ಗಳಿಸಿದ ಆದಾರ್ ಮತ್ತು ಜ್ಮೆ ಮಾಡಲಾದ ವಿವರಗಳನತು 

ಸಲಿಿಸತವುದತ.  

 ಅನತಷ್ಾಾನ ಮಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ವೆೇಳಾಪಟಿು: 

  2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೊ ಇತ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನೊುಳಗೆೊೊಂಡೊಂತ ವಿರ್ರ್ಯಾಧಿರಿತ್ 

ಆಧಾರಿತ್ ಮತನೊುೇಟವನತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಅನತಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸತವುದತ. ವಿಸುೃತ್ ಯೇಜ್ರ್ಾ 

ವರದ್ಧಗಳನತು ಏಪರಲ್ ಕೆೊನರ್ ವಾರ ಮತ್ತು ಮೆೇ ತಿೊಂಗಳತಗಳಲಿಿ ಅನತಮೊೇದನರ್ನತು ಪಡೆರ್ತವುದತ.  

 ಹೊಸ ಪ್ಾರತ್ಾಕ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ವೊಂಶಾವಳಿ ತ್ಾಕತಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ನತು ಮೆೇ ತಿೊಂಗಳಿನಲಿಿಯೆೇ   ಗತೊಂಡಿ ತಗೆದತ ಜೆೈವಿಕ 

ಗೆೊಬಬರ, ಕೆೊಟಿುಗೆ ಗೆೊಬಬರಗಳನತು ಹಾಕಿ ಗಿಡಗಳನತು ಸೊಂಗರಹಿಸಿ ಜ್ೊನ್ ತಿೊಂಗಳ ಮಳೆರ್ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ 

ಗಿಡಗಳ ರ್ಾಟಿ ಕಾರ್ವವು ಆಗಸ್ಟು ಮಾಹರ್ ಅೊಂತ್ಾದೊಳಗೆ ಪೂಣವಗೆೊಳಿಸತವುದತ.  

 ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳನತು ನಿಯಮಾನತಸಾರ ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. 

 ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ಟ, ನರಳತಪರದ ನಿಮಾವಣ, ದತರಸಿಾ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮೆೇ ಮಾಹರ್ ಅೊಂತ್ಾದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾನತಸಾರ 

ಪೂಣವಗೆೊಳಿಸತವುದತ. 

 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಾಾದಕತರ್ನತು ಹಚಿಿಸಲತ ಅೊಂತ್ರ ಬೆೇಸಾರ್, ಮ್ಮಶರಬೆಳೆ, gap filling, ವರ್ಸಾಿದ ಮತ್ತು 

ಅನತತ್ಾಾದಕ ಮರಗಳ   ಪುನಶ್ಿೇತ್ನ, ಸಮಗರ ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶಗಳ/ಕಿೇಟ ಮತ್ತು ರೆೊೇಗಗಳ ನಿವವಹಣೆ ಇತ್ಾಾದ್ಧ 

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ನಿಗದ್ಧತ್ ಸಮರ್ದಲಿಿಯೆೇ ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. 

 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಸಾ ಸೊಂಪತಿುನ ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶ ನಿವವಹಣೆ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮತೊಂಗಾರತ ಮಳೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಿ ಮೊದಲನೇ 

ಕೊಂತಿನ ಪರಮಾಣವನತು ಮೆೇ-ಜ್ೊನ್ ಮಾಹಗಳಲಿಿ ಹಾಗೊ ಹಿೊಂಗಾರತ ಮಳೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಿ ಎರಡನೇ ಕೊಂತಿನ 

ಪರಮಾಣವನತು ಸಪುೊಂಬರ್- ಅಕೆೊುೇಬರ್ ಮಾಹಗಳಲಿಿ ನಿೇಡತವುದತ.  

 ಸಸೊಾೇತ್ಾಾದನಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರತವ ಇಲಾಖಾ SR ದರಪಟಿುರ್ನತು ಮ್ಮೇರದೊಂತ ಸಸೊಾೇತ್ಾಾದನ ಕೆೈಗೆೊಳುಬೆೇಕತ. 

ಕಸಿ ಗಿಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲತ ಉದುೇಶತ್ ಸೊಂದಭವದಲಿಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಪವಕ ಋತ್ತಮಾನದಲಿಿ ಮೃದತ 

ಕಾೊಂಡ ಕಸಿ/ಬೆಣೆು ಕಸಿ ಮತಖಾೊಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲತ ಕರಮ ತಗೆದತಕೆೊಳತುವುದತ. ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನತು ಶಪ್ಾರಸತಿ 

ಮಾಡಿದ ಸೊಕು ತ್ಾೊಂತಿರಕ ವಿಧಾನ ಅನತಸರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವುದತ. ಮಾವು ಕಸಿರ್ನತು ಓಟೆ ಕಸಿ ಅಥವಾ ಮೃದತ 

ಕಾೊಂಡ ಕಸಿರ್ ಮತಖಾೊಂತ್ರ ಕೆೈಗೆೊಳುಲತ ಮಾವಿನ ಓಟೆಗಳನತು ಮಡಿಗಳಲಿಿ ಬಿತ್ುನ ಮಾಡತವಾಗ ಸೊಕು 

ಪರಮಾಣದಲಿಿ ಮರಳನತು ಮ್ಮಶರಣ ಮಾಡಿ ಶ್ೇಕಡವಾರತ ಹಚಿಿನ ಮೊಳಕೆ ಸಸಿ ಪಡೆರ್ತವುದತ  ಉತ್ಾಾದ್ಧಸಿದ ಕಸಿ 

ಗಿಡಗಳನತು ತ್ಳಿವಾರತ ಸೊಚಿತ್ ಬಣು ಹಾಕಿ ಜೆೊೇಡಿಸತವುದತ. ಉತ್ಾಾದ್ಧಸಿದ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳ ಸೊಂಖೆಾ ಹಾಗೊ ಆ ಗಿಡಗಳ 

ಮಾರಾಟದ್ಧೊಂದ ಬೊಂದ ಆದಾರ್ ಹೊೊಂದಾಣಕೆಯಾಗಬೆೇಕತ. ಗತಣಮಟುದ ಕಸಿ/ಸಸಿ ಗಿಡಗಳನತು ಮಾತ್ರ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 

ವಿತ್ರಿಸಿ ಬಿಲತಿ ಹಾಕಿ ದಾಸಾುನತ ಪುಸುಕದಲಿಿ ನಮೊದ್ಧಸತವುದತ. ಆಯಾ ವರ್ವದಲಿಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರತವ ಕಸಿ 

ಗಿಡಗಳನತು ಅದೇ ವರ್ವದಲಿಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ರ್ಾಟಿ ಮಾಡಲತ ಪೂರೆೈಸದೇ ಕನಿರ್ಾ 6 ತಿೊಂಗಳತ ಅವು ನಸವರಿಗಳಲಿಿ 

ಗಡಸತಗೆೊಳಿಸಿ ಚರ್ಾುಗಿ ಚಿಗತರೆೊಡೆದ ನೊಂತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತವುದತ. ಸಾಳಿೇರ್ವಾಗಿ ಬೆೇಡಿಕೆ ಇರತವ ತ್ಳಿಗಳನತು 

ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವುದತ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಗಿಡಗಳತ ಮತೊಂದ್ಧನ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲತ 

ಅವಶಾವಿರತವ ಸೊಕು ಕರಮಗಳನತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟುದ ಅನತಷ್ಾಾರ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳತ ಕೆೈಗೆೊಳುಬೆೇಕತ.  ಗಿಡಗಳ ಮಾರಾಟಕೆಕ 

ಅನತವಾಗತವೊಂತ ಹಚಿಿನ ರಿೇತಿರ್ಲಿಿ ಸಾಳಿೇರ್ವಾಗಿ ಪರಚಾರ ಕಾರ್ವಕರಮಗಳನತು ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ.  
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 ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿವವಹಣೆಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೆೊಬಬರ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿೇಜ್ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸಿ, ಉಳತಮೆ ಮಾಡಿ, 

ಬಿತ್ುನ ಮಾಡತವುದತ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ಾತಿ ಮಾಡತವುದತ, ಸಮಗರ ಕಿೇಟ/ರೆೊೇಗ/ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶ ನಿವವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೊಕು 

ಪರಿಕರಗಳ ಸೊಂಗರಹಣೆ, ಹೊಸ ತ್ಳಿಗಳ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣೆ, ಮೆೇವು ಬೆಳೆಗಳ ಬಿೇಜ್ ಖ್ರಿೇದ್ಧ, ಕಳೆ ನಿರ್ೊಂತ್ರಣ, ಜೆೈವಿಕ 

ಪರಿಕರಗಳ ಉತ್ಾಾದನ ಇತ್ಾಾದ್ಧಗಳನತು ಮೆೇ-ಜ್ೊನ್ ಮಾಹರ್ಲಿಿ ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. 

 ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಿ ಮೊಲಭೊತ್ ಸೌಕರ್ವಗಳಾದ ವಮ್ಮವಕಾೊಂಪೂೇಸ್ಟು/ಬಯೇಡೆೈಜೆಸುರ್, ಬೆೊಂಕಿ ಸೊಂರಕ್ಷಣಾ ವಲರ್ 

ನಿಮಾವಣ, ನಿೇರತ ನಿವವಹಣೆ, ಕಾೊಂಪ್ೌೊಂಡ್ ದತರಸಿಾ, ತ್ೊಂತಿಬೆೇಲಿ ದತರಸಿಾ, ಹಸಿರತಮನ/ನರಳತಪರದ ರಿಪೇರಿ, ಕಟುಡ 

ದತರಸಿಾ, ರ್ೊಂತ್ರಗಳ ದತರಸಿಾ ಮತ್ತು ಮಕಕಳಿಗೆ ಉದಾಾನವನ, Tree park ನಿಮಾವಣ, ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೊ 

ನವಿೇನ ಮಾದರಿರ್ ಶೌಚಾಲರ್ ನಿಮಾವಣ ಹಾಗೊ ನಿವವಹಣೆರ್ ಇತ್ಾಾದ್ಧ ಕೆಲಸಗಳನತು ಜ್ೊನ್-ಡಿಸೊಂಬರ್ 

ಮಾಹರ್ಲಿಿ ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. 

 ಹಚಿಿನ ಅನತದಾನದ ಅವಶಾಕತ ಕೊಂಡತಬೊಂದಲಿಿ ಇಲಾಖೆರ್ ಕರ್ಾವಟಕ ರಾಜ್ಾ ಆವತ್ವ ನಿಧಿಯಿೊಂದ ಅನತದಾನವನತು 

ಪಡೆದತಕೆೊಳತುವುದತ  

 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೇರತ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಾದ ಕೊಂದಕ (trenching) ಗಳನತು 

ತಗೆರ್ತವುದತ, trench cum bunding, contour bunding, ಇೊಂಗತ ಗತೊಂಡಿಗಳತ, ರ್ಾಲಾಬದತ, ಬದತಗಳ 

ಮೆೇಲೆ ಸೊಕು ಗಿಡಗಳನತು ರ್ಾಟಿ ಮಾಡತವುದತ, ಜೆೈವಿಕ ಬೆೇಲಿ ನಿಮಾವಣ ಇತ್ಾಾದ್ಧ ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೇರತ ಸೊಂಗರಹಣ 

ಘಟಕಗಳನತು ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸತವುದತ ಹಾಗೊ ಹೊಳತ ತಗೆರ್ತವುದತ, ಪುನಶ್ಛೇತ್ನ ಮಾಡತವುದತ ಮತ್ತು ಬೆೊೇರ್ ವೆಲ್ 

ಮರತ ಪೂರಣ ಏಪರಲ್ ಮತ್ತು ಮೆೇ ತಿೊಂಗಳತಗಳಲಿಿ ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸಿ ಪೂಣವಗೆೊಳಿಸತವುದತ. 

 ಹೊಸ ಪ್ಾರತ್ಾಕ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ವೊಂಶಾವಳಿ ತ್ಾಕತಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ನತು ಮೆೇ ತಿೊಂಗಳಿನಲಿಿಯೆೇ   ಗತೊಂಡಿ ತಗೆದತ ಜೆೈವಿಕ 

ಗೆೊಬಬರ, ಕೆೊಟಿುಗೆ ಗೆೊಬಬರಗಳನತು ಹಾಕಿ ಗಿಡಗಳನತು ಸೊಂಗರಹಿಸಿ ಜ್ೊನ್ ತಿೊಂಗಳ ಮಳೆರ್ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ 

ಗಿಡಗಳ ರ್ಾಟಿ ಕಾರ್ವವು ಆಗಸ್ಟು ಮಾಹರ್ ಅೊಂತ್ಾದೊಳಗೆ ಪೂಣವಗೆೊಳಿಸತವುದತ. 

 ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸವರಿಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳನತು ಏಪರಲ್ ತಿೊಂಗಳಿನಲಿಿಯೆೇ ಟೆೊಂಡರ್ ಕರೆದತ 

ಕಾಮಗಾರಿರ್ನತು ಮೆೇ ತಿೊಂಗಳಿನಲಿಿಯೆೇ ಪೂಣವಗೆೊಳಿಸತವುದತ. 

 ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ಟ, ನರಳತಪರದ ನಿಮಾವಣ, ದತರಸಿಾ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮೆೇ ಮಾಹರ್ ಅೊಂತ್ಾದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾನತಸಾರ 

ಪೂಣವಗೆೊಳಿಸತವುದತ. 

 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಾಾದಕತರ್ನತು ಹಚಿಿಸಲತ ಅೊಂತ್ರ ಬೆೇಸಾರ್, ಮ್ಮಶರಬೆಳೆ, gap filling, ವರ್ಸಾಿದ ಮತ್ತು 

ಅನತತ್ಾಾದಕ ಮರಗಳ ಪುನಶ್ಿೇತ್ನ, ಸಮಗರ ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶಗಳ/ಕಿೇಟ ಮತ್ತು ರೆೊೇಗಗಳ ನಿವವಹಣೆ ಇತ್ಾಾದ್ಧ 

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ನಿಗಧಿತ್ ಸಮರ್ದಲಿಿಯೆೇ ಪೂಣವಗೆೊಳಿಸತವುದತ. 

 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಸಾ ಸೊಂಪತಿುನ ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶ ನಿವವಹಣೆ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮತೊಂಗಾರತ ಮಳೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಿ ಮೊದಲನೇ 

ಕೊಂತಿನ ಪರಮಾಣವನತು ಮೆೇ-ಜ್ೊನ್ ಮಾಹಗಳಲಿಿ ಹಾಗೊ ಹಿೊಂಗಾರತ ಮಳೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಿ ಎರಡನೇ ಕೊಂತಿನ 

ಪರಮಾಣವನತು ಸಪುೊಂಬರ್- ಅಕೆೊುೇಬರ್ ಮಾಹಗಳಲಿಿ ನಿೇಡತವುದತ.  

 ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿವವಹಣೆಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೆೊಬಬರ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿೇಜ್ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸಿ, ಉಳತಮೆ ಮಾಡಿ, 

ಬಿತ್ುನ ಮಾಡತವುದತ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ಾತಿ ಮಾಡತವುದತ, ಸಮಗರ ಕಿೇಟ/ರೆೊೇಗ/ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶ ನಿವವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೊಕು 

ಪರಿಕರಗಳ ಸೊಂಗರಹಣೆ, ಹೊಸ ತ್ಳಿಗಳ ಪರದೇಶ ವಿಸುರಣೆ, ಮೆೇವು ಬೆಳೆಗಳ ಬಿೇಜ್ ಖ್ರಿೇದ್ಧ, ಕಳೆ ನಿರ್ೊಂತ್ರಣ, ಜೆೈವಿಕ 

ಪರಿಕರಗಳ ಉತ್ಾಾದನ ಇತ್ಾಾದ್ಧಗಳನತು ಮೆೇ-ಜ್ೊನ್ ಮಾಹರ್ಲಿಿ ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. 

 ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಿ ಮೊಲಭೊತ್ ಸೌಕರ್ವಗಳಾದ ವಮ್ಮವಕಾೊಂಪೂೇಸ್ಟು/ಬಯೇಡೆೈಜೆಸುರ್, ಬೆೊಂಕಿ ಸೊಂರಕ್ಷಣಾ ವಲರ್ 

ನಿಮಾವಣ, ನಿೇರತ ನಿವವಹಣೆ, ಕಾೊಂಪ್ೌೊಂಡ್ ದತರಸಿಾ, ತ್ೊಂತಿಬೆೇಲಿ ದತರಸಿಾ, ಹಸಿರತಮನ/ನರಳತಪರದ ರಿಪೇರಿ, ಕಟುಡ 

ದತರಸಿಾ, ರ್ೊಂತ್ರಗಳ ದತರಸಿಾ ಇತ್ಾಾದ್ಧ ಕೆಲಸಗಳನತು ಜ್ೊನ್-ಆಗಸ್ಟು ಮಾಹರ್ಲಿಿ ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. 

 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿಿರತವ ವಿದತಾತ ಬಿಲ್, ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ರಿೇ ಬಾಾಗಿೊಂಗ್, ಜ್ಾನತವಾರತಗಳ ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆ, 
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ಮೆೇಲಾಛವಣ ನಿವವಹಣೆ, ಮೆೇವು ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ವವನತು ಆಗಸ್ಟು ಮಾಹರ್ ಅೊಂತ್ಾದೊಳಗೆ 

ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. 

 ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೇವಶಕರತ, ಸಹಾರ್ಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೇವಶಕರತ, ಸಹಾರ್ಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ, ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾರ್ಕರತ ರವರತಗಳಿಗೆ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ಾಲನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿವವಹಣೆ, 

ಸಸಾಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೊ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟುದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಸಮಪವಕ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗೊ ಕತ್ವವಾಗಳ ಬಗೆೆ 

ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞರಿೊಂದ ಹಾಗೊ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ರ್ಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿೊಂದ ನೊತ್ನ ತ್ಾೊಂತಿರಕತಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗತವ 

ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಾರ್ವಕರಮವನತು ಜ್ೊನ್ ತಿೊಂಗಳಲಿಿ ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸಿ ಸಪುೊಂಬರ್ ಮಾಹರ್ ಅೊಂತ್ಾದೊಳಗೆ 

ಕೆೈಗೆೊಳತುವುದತ. 

 ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕಾಯವಚ್ಟತವಟಿಕಗಳನತು ಕ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದದ-2005 ಯಡಿ ನಿಯಮಾನತಸಾರ ಕರಮಗಳನತು 

ಕೈಗ ಳತುವುದ್ತ. 

 ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ್ ಅನತಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸತತುರತವ MGNREGA ಹಾಗ  ಇತ್ರೆ ಯೀಜ್ನೆಗಳಡಿ ಅವಕಾಶ್ವಿರತವ 

ಘಟಕಗಳನತು ಒಗ ೂಡಿಸಿಕ ಂಡತ ಕಾಯವಕರಮವನತು ಅನತಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸತವುದ್ತ. ಒಗ ೂಡಿಸಿಕ ಂಡತ 

ಅನತಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸತವ ಕಾಯವಕರಮದ್ಲ್ಲಾ ಇತ್ರೆ ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ಕೈಗ ಳತುವ ಘಟಕವನತು ಹ ರತ್ತಪಡಿಸಿ ಈ 

ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ಉಳಿಕ ಘಟಕಗಳನತು ಕೈಗ ಂಡತ ಕಾಯವಕರಮವನತು ಪೂಣವ ಪರಮಾಣದ್ಲ್ಲಾ 

ಅನತಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸತವುದ್ತ. 

 ಫಲಶೃತಿ: 

 1. ಸಾಳಿೇರ್ ಬೆೇಡಿಕೆಯನತಸಾರ ಉತ್ಕೃಷ್ಾ ಗತಣಮಟುದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನತು ಉತ್ಾಾದ್ಧಸಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ದರದ್ 

ಮ ಲಕ ಪೂರೆೈಸತವುದ್ರಿಂದ್ ರೆೈತ್ರ ಆದಾರ್ ಮಟು ಸತಧಾರಿಸತವುದತ. 

 

2. ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊಸ ತ್ಳಿಗಳನತು ಪರಿಚಯಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತ್ಾೊಂತಿರಕತಗಳ ಅನತಷ್ಾಾನ ಮತ್ತು ರೆೈತ್ರತ 

/ ಸಾವವಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಕಲಿಕಾ ಕೆೇೊಂದರಗಳರ್ಾುಗಿ ಮಾಡತವುದರಿೊಂದ ರೆೈತ್ರತ ತ್ಮೂ ಜ್ಮ್ಮೇನಿನಲಿಿ 

ಹೊಸ ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನತು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊೊಂಡತ ತ್ಮೂ ಆದಾರ್ ಮಟುವನತು ಹಚಿಿಸಿಕೆೊಳುಲತ ಸಹಾರ್ವಾಗತವುದತ. 

 

3. ಕಿರತ ಜ್ಲಾನರ್ನ ಮಾದರಿರ್ಲಿಿ ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೇರಿನ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿಿ 

ಹಮ್ಮೂಕೆೊಳತುವುದರಿೊಂದ ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭಾವನತು ವೃದ್ಧುಗೆೊಳಿಸಬಹತದತ. ಸದರಿ ತ್ಾೊಂತಿರಕತರ್ನತು ರೆೈತ್ರತ ತ್ಮೂ 

ಜ್ಮ್ಮೇನತಗಳಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳತುವುದರಿೊಂದ ಒಟ್ಾುರೆ ಅೊಂತ್ಜ್ವಲ ಮಟುವನತು ವೃದ್ಧಿಸತವಲ್ಲಾ ಸಹಾರ್ವಾಗತತ್ುದ.  

 

4. ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿಿ ಅೊಂತ್ರ ಬೆೇಸಾರ್, ಮ್ಮಶರಬೆಳೆ, Gap filling, ವರ್ಸಾಿದ ಮತ್ತು ಅನತತ್ಾಾದಕ ಮರಗಳ 

ಪುನಶ್ಿೇತ್ನ, ಸಮಗರ ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶ/ಕಿೇಟ ಮತ್ತು ರೆೊೇಗಗಳ ನಿವವಹಣೆ, ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೇರಿನ ವಿಶ್ಿೇರ್ಣೆ ಆಧಾರದ 

ಮೆೇಲೆ ಸೊಕು ಪೂೇರ್ಕಾೊಂಶಗಳನತು ಒದಗಿಸತವುದತ. ಇದಲಿದ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಿ ಲಭಾವಿರತವ ನೈಸಗಿವಕ 

ಸೊಂಪನೊೂಲಗಳನತು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಇರತವ ಮೊಲಭೊತ್ ಸೌಕರ್ವಗಳನತು ಸಮಪವಕ ಸದಬಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕೆೊಳತುವುದರಿೊಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಾುರೆ ಹಚಿಿನ ಉತ್ಾಾದನ ಮತ್ತು ಉತ್ಾಾದಕತರ್ನತು ಮತೊಂದ್ಧನ ವರ್ವಗಳಲಿಿ 

ಸತಧಾರಿಸಲತ ಸಹಾರ್ವಾಗತವುದತ. 
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